
s a q a r T v elo
m a r Tlm a d i d e blur i

s a x elm w i fo a

ganmaTavisuflebeliganmaTavisuflebeli
damoukidebeli erovnuli gazeTi 2010 w. დეკემბერი * №27 * fasi 1 lari

`Cven unda Cveni vSvaT myoobadi~

გვ.3

გვ. 15-16

თუ, აწ გან სვე ნე ბულ მა ბიზ ნეს მენ მა ბად რი 
პა ტარ კა ციშ ვილ მა, ზუს ტად გან საზღვრა სა ქარ
თვე ლოს ჭად რა კის დე დოფ ლის, ნო ნა გაფ რინ
დაშ ვი ლის, ფუნ ქცია და რო ლი მის გვერ დით, 
დღეს აშ კა რაა მცდე ლო ბა გაფ რინ დაშ ვი ლის 
პო ლი ტი კურ ფი გუ რად ქცე ვის. უდ ავ ოდ ჭკვი
ან მა ბიზ ნეს მენ მა პა ტარ კა ციშ ვილ მა კი, სა კუ
თარ პო ლი ტი კურ ამ ბი ცი ებ ში, გაფ რინ დაშ ვი ლი 
მ ხ ო  ლ ო დ  სა ხედ გა მო იყ ენა, რის თვი საც მან 
არც საზღა ური და იშ ურა...

ნო ნა, აქ ტი ური პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ხდე ბა, 
რა შიც იკ ვე თე ბა პი რა დი ნე ბე ლო ბა. ამ აში და
საძ რა ხი არ აფ ერია, მაგ რამ იგი, პო ლი ტი კა ში, 
ახ ალ ფე ხად გმუ ლი ვით ბორ ძი კობს და ნაკ ლებ

სა იმ ედოა, რომ მან ოდ ეს მე მუხ ლი გა იმ აგროს. 
თუ ნო ნას, მა სა ვით გე ნი ოსი მო ჭად რა კის გა რი 
კას პა რო ვის მა გა ლი თით და წამ ხე დურ ობ ით უჩ
ნდე ბა პო ლი ტი კუ რი ამ ბი ცია, უნ და შევ კად როთ, 
რომ კას პა რო ვი, რუ სე თის ფედ რა ცი ის პროგ რე
სუ ლი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რია, ან გა ჟი რე ბუ ლი 
პი რი არ არ ის და ოპ ოზ იცი ონ ერ ობ ის საზღა
ურ ად მხო ლოდ რეპ რე სი ებს იღ ებს. ურე იტ ინ გო 
პო ლი ტი კუ რი გვა მე ბის (ბურ ჯა ნა ძე, ბა თი აშ ვი
ლი, შა ში აშ ვი ლი...) შირ მათე ჯი რად ქცე ვა დი
ვი დენ დე ბი სათ ვის კი, ნო ნა გაფ რინ დაშ ვი ლის, 
სპორ ტუ ლი ბრწყინ ვა ლე ბით დამ კვიდ რე ბულ სა
ხელ სა და დი დე ბას 
გა ახ უნ ებს.

რუ სე თუ მე თა პო ლი ტი კუ რი სტრიპ ტი ზი

გაგრძელება მე-2 გვ.

ლე ი ლა ცო მაია

კონ სტი ტუ ცი ით თა მა ში
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25 ნო ემ ბრის თავყრილობის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ტვირ თი, 
ამ აქციის მთა ვარ აგ იტ ატ ორ
პრო პა გან დის ტ ნო ნა გაფ რინ
დაშ ვილს აეკ იდა. ნო ნას მი ერ 
პარ ლა მენ ტთან სა ხალ ხო შეკ რე
ბი სა კენ მრა ვალ კვი რი ანი მო წო
დე ბა, ხალ ხმა ოპ ოზ იცი ის ლე
თარ გი ული მდგო მა რე ობ იდ ან 
გა მოს ვლის სა იმ ედო სიმ პტო მად 
მი იჩ ნია. ჩა მო სულ თა და თბი ლი
სის მაცხოვ რე ბელ თა ერ თო ბი
ლო ბამ, პარ ლა მენ ტთან შთამ
ბეჭ და ვი რა ოდ ენ ობა შე ად გი ნა 
– ხალ ხის მა სამ ოცი ათ ასს გა და
აჭ არ ბა.

რუ სე თუ მე ოპ ოზ იცი ონ ერ ებ ის 
(ბურ ჯა ნა ძე, გაფ რინ დაშ ვი ლი, 
ბა თი აშ ვი ლი, შა ში აშ ვი ლი, ძი ძი
გუ რი...) მო წო დე ბე ბი შეკ რე ბი
სა კენ გა ჯე რე ბუ ლი იყო სა აკ აშ
ვი ლის “გა დაგ დე ბის” შე უვ ალი 
მუ ქა რით.

თე ატ რა ლი პო ლი ტი კა ნე ბი 
(კაც–ლე ლი კო ჯა ფა რი ძე, დი მა 
ჯაიანი, რე ზო ეს აძე, გო გი ქავ
თა რა ძე, ნუკ რი ქან თა რია, გია 
ბურ ჯა ნა ძე...) გულ ზე მჯი ღე ბის 
ცე მით ირ წმუ ნე ბოდ ნენ, რომ 25 
ნო ემ ბერს, ის ინი ფე ხის მომ
ცვლე ლე ბი აღ არ იქ ნე ბოდ ნენ 

პარ ლა მენ ტის აქ ცი იდ ან, ვიდ რე 
სა აკ აშ ვი ლის გა დაგ დე ბამ დე. თუ 
დიქ ტა ტო რი სა აკ აშ ვი ლი უიარ
აღო ად ამი ან ებ ის სის ხლს დაღ
ვრი და, მა შინ პირ ვე ლე ბი თა ვად 
შე ეწ ირ ებ ოდ ნენ და ა.შ. (იხ. 25 
ნო ემ ბრამ დელი პრე სა, 2010).

ხალ ხის რე ვო ლუ ცი ური სუ
ლის კვე თე ბით მა ნი პუ ლი რე ბა, მა
თი სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი მიზ
ნე ბის თვის გა მო ყე ნე ბა და მე რე 
ჭიტ ლა ყის ამ ოკ ვრა (კრე ბა დას
რულ და! აბა, ახ ლა და იშ ალ ეთო!) 
ოპ ოზ იცი ის ავე ბუ მე რან გად იქ
ცევა, რაც მოკ ლავს და და ას ამ
არ ებს ოპ ოზ იცი ურ მოძ რა ობ ას.

იქ ნებ, ამ ავ ან ტი ურ ისტ რუ სე
თუ მე თა მი ზა ნიც ეგ არ ის! იქ ნებ, 
სწო რედ ამ ის თვის ფი ნან სდე
ბი ან ეს ფსევ დო–ოპ ოზ იცი ონ
ერ ები! იქ ნებ, ეს არ ის, სწო რედ, 
პრე ვენ ცია ჭეშ მა რი ტი ლი დე რის 
გა მო ჩე ნი სა და მი სი აღ ზე ვე ბის 
წი ნა აღ მდეგ, რის თვი საც, მეტ
რო პო ლია ფი ნან სებს არ იშ ურ
ებს.

აღ მაშ ფო თე ბე ლი იყო ბურ ჯა
ნა ძე–ბა თი აშ ვილ–გაფ რინ დაშ ვი
ლის დე მა გო გია ხალ ხის სიმ ცი
რის მო ტი ვითა და ბრალ დე ბით, 
ცოტა მოხვედითო. მა შინ, რო ცა 
ხალ ხი მო სა ლოდ ნელ ზე მე ტიც 
მო ვი და და აქ ცი ის “აგ ორ ებ ის” 

შემ თხვე ვა ში, მო მი ტინ გე თა მა სა 
წა ლე კავ და სა ძულ ველ ხე ლი სუფ
ლე ბას. ფსევ დო–ოპ ოზ იცი ის რე
ალ ური გეგ მა–მი ზა ნი, რო გორც 
გა მოჩ ნდა, ამ ჯე რა დაც მხო ლოდ 
და გუ ბე ბუ ლი საპ რო ტეს ტო ტალ
ღის ამ ოშ ვე ბა იყო. ვინც ამ ას მიხ
ვდა და იქ ვე ხმა მაღ ლა გა მო ხა ტა 
პრო ტეს ტი, ლი დე რებ მა იქ ეთ შე
უტი ეს და მიკ რო ფო ნე ბით ყვე
ლას პრო ვო კა ტო რე ბი ეძ ახ ეს, ხო
ლო კაც–ლე ლი კო ჯა ფა რი ძე კი, 
პრო ვო კა ტო რად მო ნათ ლულ მო
მი ტინ გე ებს, სა ცე მრად იხ მობ და.

სა კუ თა რი “ჯი ბის ოპ ოზ იცი
ით” გულ დამ შვი დე ბუ ლი ხე ლი
სუფ ლე ბა მხო ლოდ კა ბი ნე ტე ბის 
ტე ლე ვი ზო რე ბი დან ის მენ და “ამ
ბებს” მღელ ვა რე ბის ეპ იც ენ ტრი
დან და ერ თი პო ლი ცი ელ იც კი 
არ გა მო უყ ვა ნია პარ ლა მენ ტის 
შო რი ახ ლოს.

25 ნო ემ ბრის კრე ბა–სპექ ტაკ
ლი, რომ ლის ლე გი ტი მა ცი ის ათ
ვის სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლო დან 
უხ მო წარ მო მად გენ ლო ბას ბურ
ჯა ნა ძემ და დას მა მის მა, ორ სა ათ
ში დას რულ და. და ქან ცულ–დამ
შე ულ ხალ ხზე არ ავ ის უზ რუ ნია. 
ხალ ხი ორი დღე ვერ გა მო ერ კვა, 
რა მე თუ მათ გულ წრფე ლად იწ
ამ ეს ნო ნა გაფ რინ დაშ ვი ლი სა და 
პო ლი ტი კურ ლი დერ თა ქა დი ლი, 

რომ 25 ნო ემ ბრი დან იწყებ დნენ 
პერ მა ნენ ტულ აქ ცი ებს სა აკ აშ ვი
ლის “გა დაგ დე ბის” მოთხოვ ნით. 
ამ ნა ნატ რი სურ ვი ლით, ხალ ხის 
დი დი უმ რავ ლე სო ბა, ნა სეს ხე ბი 
ფუ ლით ჩა მო ვი და თბი ლის ში და 
მზად იყ ვნენ ფე ხით გაბ რუ ნე ბუ
ლიყ ვნენ უკ ან, ოღ ონდ კი სა ძულ
ვე ლი სა აკ აშ ვი ლის გა დაგ დე ბის
თვის მი ეღ წი ათ. მათ იმ დე ნად 
უჭ ირ დათ გაფ რინ დაშ ვი ლი სა და 
ბურ ჯა ნა ძის ტყუ ილ ის და ჯე რე
ბა, რომ არ და იშ ალ ნენ, ორი დღე 
იდ გნენ პარ ლა მენ ტთან, იქ ნებ 
დღეს ლი დე რე ბი და იღ ალ ნენ და 
ხვალ გა ნა ახ ლონ აქ ციაო. მე ორე 
დღეს, მათთან მხო ლოდ “ფო რუ
მე ლე ბი” – გუ ბაზ სა ნი კი ძე და 
კა ხა შარ ტა ვა მი ვიდ ნენ (ის ინი 
იმ ღა მი თაც გვი ან ღა მემ დე დარ
ჩნენ ჩა მო სულ ხალ ხთან).

მა სობ რივ მა უმ უშ ევ რო ბამ, 
სა კო მუ ნი კა ციო გა და სა ხა დე ბის 
ზრდამ, პრო დუქ ტებ სა და სამ
რეწ ვე ლო სა ქო ნელ ზე ფა სე ბის 
ყო ველ წლი ურ მა მა ტე ბამ, ლა
რის გა უფ ას ურ ებ ამ ხალ ხს და
უც ვე ლო ბი სა და სა სო წარ კვე
თი ლე ბის გან ცდა გა უმ ძაფ რა. 
აღა რას ვამ ბობთ პო ლი ტი კურ 
კრი ზის ზე. ამ გვა რი სო ცი ალ
ური ფო ნი პო ლი ტი კუ რი პრო
ტეს ტის მაპ რო ვო ცი რე ბულ ფაქ
ტო რად იოლ ად შე იძ ლე ბა იქ ცეს 
გონიერი და ჭეშმარიტი ლი დე
რის ხელში.

ის, რაც 25 ნო ემ ბერს “რუ სე
თუ მე თა” კო ჰორ ტამ (ბურ ჯა ნა
ძე, ბა თი აშ ვი ლი, გაფ რინ დაშ ვი
ლი, ძი ძი გუ რი...) ოცი ათ ას ამ დე 
მო მი ტინ გეს ჩა უტ არა, იყო პო
ლი ტი კუ რი “სტრიპ ტი ზი”.

შე ურ აცხყო ფილ მა ხალ ხმა, ის
ინი ერ თი ან ად მო ის რო ლა სა ნაგ
ვზე და სა აკ აშ ვილ თან ერ თად, 
მა თაც ზიზღი თა და სი ძულ ვი
ლით მი აფ ურ თხა.

დასაწყისი გვ. 1

ჰო ლან დი ური ყვი თე ლი ავ ტო ბუ
სე ბი, რომ ლის შე ძე ნა დე და ქა ლა ქის 
მე რი ას მი ლი ონ ობ ით ლა რი და უჯ და, 
ლა მის გაქ რეს თვალ სა წი ერ იდ ან.

ავ ტო ბუ სე ბის ჭარ ბი რა ოდ ენ ობ ით 
შეს ყიდ ვით, თბი ლის ში, მგზავ რო ბის 
პრობ ლე მა სრუ ლად გა დაწყვე ტი ლი 
და აღ მოფხვრი ლი იყო; ყვე ლა უბ ან
სა და გზა–წვრილ შიც კი, ავ ტო ბუ
სე ბი, ზუს ტი გრა ფი კით მოძ რა ობ და. 
ერ თა დერ თი, რაც მგზავ რებს აწ უხ
ებ და და მძი მე ტვირ თად აწ ვა მათ 
მწირ ოჯ ახ ურ ბი უჯ ეტს, მგზავ რო
ბის ძალ ზედ გაზ რდი ლი სა ფა სუ რი 
იყო. სა ფა სუ რი კი, დღეს კი დევ უფ
რო გა იზ არ და, მაგ რამ მგზავ რო ბა, 
სო ცი ალ ის ტუ რი ხა ნის მსგავ სად ჯო
ჯო ხე თუ რი გახ და.

მას შემ დეგ, რაც დე და ქა ლა ქის 
მე რი ამ, მო სახ ლე ობ ის გა უფ რთხი
ლებ ლად გა ან ახ ევ რა ავ ტო ბუ სე ბის 

რა ოდ ენ ობა, გააუქმა 48 სა მარ შრუ
ტო ხა ზი და შეკ ვე ცა ავ ტო ბუ სე ბის 
მოძ რა ობ ის მან ძი ლიც, მგზავ რე ბი 
სრუ ლი ად და უც ველ ნი გახ დნენ.

თბი ლის ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტის მხრივ, სო ცი ალ ის ტუ
რი ეპ ოქ ის ან ალ ოგი ური ვი თა რე ბაა; 
მგზავ რებს, სა სურ ვე ლი ავ ტო ბუ სის 
მო ლო დინ ში,  ლა მის თვა ლე ბი ამო
უღ ამ დეთ, ხო ლო ავ ტო ბუ სე ბის სა
ლონ ში შეღ წე ვი სას სრულ ჭყლე ტა სა 
და ჯგლე თა ში უწ ევთ მგზავ რო ბა. 
ყვი თელ სა მო სი ანი კონ ტრო ლი ორ–
ინ სპექ ტო რე ბი კი ულ მობ ლად ნა დი
რო ბენ უბ ილ ეთო, გა წა მე ბულ მგზავ
რებ ზე, აჯ არ იმ ებ ენ. მა შინ, რო ცა 
ამ გვა რი მო წა მე ობ რი ვი და სა ხი ფა
თო მგზავ რო ბი სათ ვის, მო ქა ლა ქე ები 
ნამ დვი ლად არ უნ და იხ დიდ ნენ ას ეთ 
გაზ რდილ–გაძ ვი რე ბულ სა ფა სურს. 
დარ ღვე ულია მა თი უფ ლე ბე ბი, და

უც ველია მათი არსებობა.
არ ჩე ული მე რის გი გი უგ ულ ავ ას 

სატ რან სპორ ტო სის ტე მა ში სრუ ლი 
ქა ოსი და რეგ რე სია.

რო გორც ჩანს, ას ეთ ივე სო ცი ალ

ის ტუ რი ქა ოსი ემ უქ რე ბა, ნა ცი ონ ალ 
უგ ულ ავ ას ხელ ში, საზოგადოების 
სოციალური მომსახურების სხვა 
დარ გებ საც.

ქე თე ვან ჭან ტუ რია

თბი ლის ში, ავ ტო ბუ სე ბით მგზავ რო ბის 
სო ცი ალ ის ტუ რი ხა ნა დაბ რუნ და
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სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის პრე ზი
დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ინ იცი ატ
ივ ით, ჩვენს ქვე ყა ნას, სა ხელ მწი ფო ებ
რი ვი და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღ დგე ნი სა და 
საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ ახ
ალი კონ სტი ტუ ცია უნ და მი ეღო. ეს სა
ხელ მწი ფო ებ რივ–სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი 
ერ ის ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა მი სი იქ ნე ბო
და, რაც სრუ ლი ად მი უღ ებ ელი იყო კო
რუმ პი რე ბუ ლი ნო მენ კლა ტუ რის თვის, 
ყო ფილ მა პარ ტი ულ მა და სა მე ურ ნეო 
ფუნ ქცი ონ ერ ებ მა, პრი ვი ლე გი რებ მა და 
კო რუმ პი რე ბულ მა ინ ტე ლი გენ ტებ მა, 
კრი მი ნა ლურ მა ელ ემ ენ ტებ მა იგ რძნეს 
რა რე ალ ური საფ რთხე ერ ის ხელ ში 
სრუ ლი ძა ლა უფ ლე ბი სას გა დას ვლი სა 
1991–1992 წლე ბის დე კემ ბერ–იან ვარ ში 
გა ნა ხორ ცი ელ ეს ან ტი კონ სტი ტუ ცი ური 
შეიარაღებული სა ხელ მწი ფო გა დატ რი
ალ ება. სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის 
უზ ურ პა ტორ მა, რეპ რე სი ულ–ტე რო რის
ტულ მა ორ გა ნომ  –  ე.წ. სამ ხედ რო საბ
ჭომ სა კუ თა რი დიქ ტა ტო რუ ლი რე ჟი მის 
და სა ფა რა ვად ჩა იდ ინა ერთ–ერ თი უმ ძი
მე სი და ნა შა ული, ე.წ. სამ ხედ რო საბ ჭომ 
1992 წლის 21 თე ბერ ვალს აღ დგე ნი ლად 
გა მო აცხა და 1921 წლის 21 თე ბერ ვალს 
სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ული რეს პუბ
ლი კის დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის მი ერ მი
ღე ბუ ლი კონ სტი ტუ ცია. ე.წ. სამ ხედ რო 
საბ ჭო არ იყო სა ქარ თვე ლოს დე მოკ
რა ტი ული რეს პუბ ლი კის სა ხელ მწი ფო 
ხე ლი სუფ ლე ბის სა მარ თალ მემ კვიდ რე. 
მას, არც ხალ ხის ნდო ბის დე მოკ რა ტი
ული მან და ტი გა აჩ ნდა, მაგ რამ სამ შობ
ლოს ღა ლა ტის მიზ ნით ე.წ. სამ ხედ რო 
საბ ჭომ (თენ გიზ კი ტო ვა ნი და ჯა ბა 
იოს ელი ანი), ე.წ. დრო ებ ითი მთავ რო ბის 
თავ მჯდო მა რემ თენ გიზ სი გუ ამ და ამ 
და ნა შა ულ ებ რივ ქმე დე ბა ში მათ მა თა
ნა მო ნა წი ლემ –  1990 წლის 30 სექ ტემ
ბერს ვი თომ არ ჩე ულ მა ე.წ. ერ ოვ ნულ
მა კონ გრეს მა  (ირ აკ ლი წე რე თე ლი, გია 
ჭან ტუ რია, ირ აკ ლი ბა თი აშ ვი ლი, ირ ინა 
სა რიშ ვი ლი) გა ნა ხორ ცი ელ ეს “სა მარ
თლებ რი ვი” ავ ან ტუ რიზ მი და 1921 წლის 
კონ სტი ტუ ცია აღ დგე ნი ლად გა მო აცხა
დეს.

სამ შობ ლოს მო ღა ლა ტე თა ამ ბან
დის და ნა შა ულ ებ რი ვი ქმე დე ბით მა ლე 
ის არ გებ ლა საბ ჭო თა კავ ში რის სუკ–ის 
სტა ჟი ან მა აგ ენ ტმა, სე პა რა ტის ტთა მო
თა ვემ და შე თავ სე ბით “ხე თო ლოგ მა” 
ვ.არ ძინ ბამ. მან 1992 წლის 23 ივ ლისს 
მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო და ან ტი დე მოკ
რა ტი ული მე თო დე ბით აფხა ზეთ ში მო
ახ დი ნა ან ტი კონ სტი ტუ ცი ური გა დატ რი
ალ ება და ამ ოქ მე დე ბუ ლად გა მო აცხა და 
1925 წელს აფხა ზე თის საბ ჭო ებ ის მი ერ 
არ მი ღე ბუ ლი, ერთ–ერ თი სა ვა რა უდო 
პრო ექ ტი კონ სტი ტუ ცი ისა. თა მაშ მა 
“კონ სტი ტუ ცი ებ ით” სრუ ლი ად სა ქარ
თვე ლო და მი სი გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი 
აფხა ზე თი კა ტას ტრო ფამ დე მი იყ ვა ნა. 
რო გორც დღეს ჩანს, ეს ტრა გე დია, პო
ლი ტი კა ნე ბი სათ ვის გაკ ვე თი ლად არ გა
მოდ გა.

1995 წელს ე. შე ვარ დნა ძის ან ტი დე
მოკ რა ტი ულ მა რე ჟიმ მა პო ლი ტი კუ რი 
კო რუფ ცი ის გზით ქვე ყა ნას თავს მო
ახ ვია ფსევ დო სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი, 
რე ალ ურ ად კი ნო მენ კლა ტუ რის დიქ ტა
ტუ რის პო ლი ტი კუ რი შირ მა – “კონ სტი
ტუ ცია”, ამ “კონ სტი ტუ ცი აში” პო ლი ტი
კუ რი ავ ან ტუ რის ტის ე. შე ვარ დნა ძი სა 
და მი სი მემ კვიდ რის მ. სა აკ აშ ვი ლის რე
ჟი მე ბის მხრი დან იმ დე ნი “შეს წო რე ბა” 
შე ვი და, რომ დღეს მოქ მე დი პარ ლა მენ
ტის ვი ცე–სპი კერ მა პა ატა და ვი თაიამ 
მას “გა ბა ხე ბუ ლი კონ სტი ტუ ცი აც” კი 
უწ ოდა.

2010 წელს მ. სა აკ აშ ვი ლის ნა ცი ონ
ალ ური რე ჟი მის წინ მთე ლი სიმ ძაფ რით 

დად გა სა კითხი ის ეთი პო ლი ტი კუ რი 
სტრუქ ტუ რის ფორ მი რე ბი სა, რო მე ლიც 
ამ რე ჟი მის კომ პრა დო რულ ბი ურ ოკ რა
ტი ას მის ცემ და კი დევ უფ რო მეტ გა რან
ტი ებს, ვი თომ ცდა ცვლი ლე ბე ბის ფონ
ზე, არ სე ბუ ლი სის ტე მის უც ვლე ლო ბი სა.

2009 წლის 8 ივ ნისს მ. სა აკ აშ ვი ლის 
გან კარ გუ ლე ბით შე იქ მნა სა ხელ მწი ფო 
კო მი სია. მას ში არ ას ამ თავ რო ბო სექ ტო
რი დან შეყ ვა ნილ იქ ნენ მხო ლოდ ის ეთი 
ორ გა ნი ზა ცი ები, რო მელ ნიც ლი ბერ ტა
რი ან ული იდე ოლ ოგი ის რუ პო რებ სა და 
აგ ენ ტებს წარ მო ად გე ნენ. მათ შო რის, 
გან სა კუთ რე ბით გა მო სა ყო ფი არი ან “ახ
ალი თა ობა – ახ ალი ინ იცი ატ ივა”, ფონ დი 
“ალ პე”,  “თა ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტი”, 
“კავ კა სი ის ინ სტი ტუ ტი”. ის ეთი ორ გა
ნი ზა ცი ები, რო მელ ნიც არ მოიაზრებიან 
ლი ბერ ტა რი ან ული ორ ბი ტის სის ტე მა ში, 
ამ კო მი სი აში არ მო უწ ვე ვი ათ. მე ტიც, ამ 
კო მი სი აში ერ თი ად გი ლიც კი არ მო ინ
ახა ის ეთი მრა ვალ რიცხო ვა ნი ორ გა ნი
ზა ცი ებ ის ათ ვის, რო გო რიც არ ის პროფ
კავ ში რე ბი.

მ. სა აკ აშ ვი ლის მი ერ ფორ მი რე ბუ ლი 
კო მი სი ის ფორ მა ლუ რი თავ მჯდო მა რე 
ა. დე მეტ რაშ ვი ლი (ეს ინ დი ვი დუ უმი ე. 
შე ვარ დნა ძის რე ჟი მის დროს ე.წ. სა კონ
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა
რე და ამ რე ჟი მის ან ტი სა მარ თლებ რი ვი 
მა ქი ნა ცი ებ ის “კონ სტი ტუ ცი ურ” სა ფარ
ველ ში მომ ქცე ვი იყო) გახ და, ხო ლო კო
მი სი ის მდივ ნად თ. შარ მა ნაშ ვილი (ედპ) 
მოგ ვევ ლი ნა, მაგ რამ ფაქ ტობ რი ვად 
კო მი სი ის მე ურ ვე ობა მ. სა აკ აშ ვი ლის 
რე ჟი მის იდე ოლ ოგი ურ ტრეს ტს “თა
ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუტს” და ეკ ის რა. 
ლი ბერ ტა რი ან იზ მის დრო ში სა და ლო
ზუნ გე ბის – “ბა ზა რი – ღმერ თია” და 
“ად ამი ანი ბაზ რის თვის” – ქვეშ მოქ მე დი 
სა ბაზ რო ფუნ და მენ ტა ლის ტე ბის ბან
და – ე.წ. “თა ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტი” 
– არ სე ბუ ლი რე ჟი მის მთა ვა რი იდე ოლ
ოგი ური ტრეს ტია, შე სა ბა მი სად მის მი
ერ მომ ზა დე ბუ ლი ახ ალი კონ სტი ტუ ცი
ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი რე ალ ურ ად 
გახ და მოქ მედ კონ სტი ტუ ცი აში შე ტა ნი
ლი ცვლი ლე ბე ბის ბა ზი სი.

შე ნიღ ბვის მიზ ნით კო მი სი ის სხდო
მა ზე ლე ვან რა მიშ ვი ლი სა და კომ პა ნი ის 
მი ერ წარ მოდ გე ნილ იდე ოლ ოგი ურ პრო
დუქ ტს მხოლოდ 4 წევ რმა (ყვე ლა მათ
გა ნი ამ დროს პარ ლა მენ ტის წევ რი იყო), 
და უჭ ირა მხა რი, მაგ რამ სა ბო ლო ოდ 
პარ ლა მენ ტის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული 
ცვლი ლე ბე ბი მთლი ან ობ აში აღ მოჩ ნდა 
“თა ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტის” მი ერ 
ლო ბი რე ბუ ლი იდე ოლ ოგი ის შე სა ბა მი სი. 
ლე ვან რა მიშ ვი ლი სა და კომ პა ნი ის მი ერ 
ლო ბირე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი პირ და პირ 
არ ის მი მარ თუ ლი ერ ოვ ნუ ლი და სა ზო
გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის, ხალ ხის დე
მოკ რა ტი ული უფ ლე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ, 
შე სა ბა მი სად, სა ზო გა დო ებ რი ობ ამ უნ და 
იც ოდ ეს, თუ რა იდე ოლ ოგი ური პრინ ცი
პე ბის დიქ ტატს ან ხორ ცი ელ ებს მ. სა აკ
აშ ვი ლის კომ პრა დო რუ ლი ბი ურ ოკ რა
ტი ის წამ ყვა ნი იდე ოლ ოგი ური ტრეს ტი 
– “თა ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტი”.

“დე მოკ რა ტია მძი მე ტვირ თად არ უნ
და და აწ ვეს ბა ზარს”;

“კონ სტი ტუ ცია არ უნ და უშ ვებ დეს 
იოტ ის ოდ ენა იმ ედს, რომ ად ამი ანი ინ
ტე ლექ ტუ ალ ურ და მო რა ლურ სრულ ყო
ფი ლე ბამ დე შე იძ ლე ბა ამ აღ ლდეს”;

“სა ხელ მწი ფომ არ უნ და იზ რუ ნოს სა
ყო ველ თაო კე თილ დღე ობ აზე”.

აი, ას ეთ “იდე ებ ზეა” აგ ებ ული ლე ვან 
რა მიშ ვი ლი სა და კომ პა ნი ის ახ ალი კონ
სტი ტუ ცი ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, მა
თი იდე ოლ ოგი ით ხალ ხი და დე მოკ რა ტია 
მუდ მი ვად დათ რგუ ნუ ლი, ხო ლო სა ხელ
მწი ფო მხო ლოდ რეპ რე სი ული ფუნ ქცი ის 

მა ტა რე ბე ლი უნ და იყ ოს.
მ. სა აკ აშ ვი ლის რე ჟი მის იდე ოლ ოგი

ური ტრეს ტის მეს ვე ურ ები უკ იდ ურ ეს ად 
აღ შფო თე ბულ ნი არი ან, რომ “სა არ ჩევ
ნო კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში, ხე ლი
სუფ ლე ბა, ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
მიზ ნით, ხალ ხს მეტს და მეტს უკ ეთ ებს”. 
ამ ის აღ საკ ვე თად კი ლე ვან რა მიშ ვი ლი 
და კომ პა ნია აუც ილ ებ ლად მი იჩ ნევს 
კონ სტი ტუ ცი აში მო ცე მუ ლი მე–2 თა
ვის “ად ამი ან ის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი 
და თა ვი სუფ ლე ბე ბი” რე ფორ მი რე ბას, 
კონ კრე ტუ ლად კი, კონ სტი ტუ ცი აში არ
სე ბუ ლი ყვე ლა სო ცი ალ ური უფ ლე ბის 
გა უქ მე ბას. სა ბაზ რო ფუნ და მენ ტა ლის
ტებს პირ და პირ ყელ ში ძვა ლი ვით აქ ვთ 
გაჩხე რი ლი, თუნ დაც ის მი ნი მა ლუ რი 
უფ ლე ბე ბი სო ცი ალ ურ სფე რო ში, რაც 
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეს გა აჩ ნია. ამ 
უფ ლე ბე ბის გა რე შე ად ამი ანი სრუ ლი
ად და უც ვე ლი ხდე ბა, რო გორც სა ხელ
მწი ფოს, ას ევე კერ ძო სექ ტო რის ვო
ლუნ ტა რის ტუ ლი და სუ ბი ექ ტი ვის ტუ რი 
ქმე დე ბე ბის წი ნა შე. “თა ვი სუფ ლე ბის 
ინ სტი ტუ ტი” სო ცი ალ ური უფ ლე ბე ბის 
გა უქ მე ბის აუც ილ ებ ლო ბას, შემ დე გი 
ვი თომ არ გუ მენ ტე ბით ცდი ლობს და ამ
ტკი ცოს:

ა) გა ნუს ჯა დია;
ბ) უარ ყოფს ხე ლი სუფ ლე ბა თა და ნა

წი ლე ბას;
გ) ან ტი დე მოკ რა ტი ულია.
ამ “არ გუ მენ ტე ბის” სა ჯა რო გა მო

ფე ნით, “თა ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუტ მა”, 
ნა თე ლი გა ხა და მ. სა აკ აშ ვი ლის რე ჟი მის 
იდე ოლ ოგი ური სა ფუძ ვლე ბი.

ლე ვან რა მიშ ვი ლი სა და კომ პა ნი ის 
პირ ვე ლი არ გუ მენ ტი გა ნუს ჯა დო ბის 
შე სა ხებ, ეყ რდნო ბა ყალბ დე ბუ ლე ბას, 
თით ქოს და სა სა მარ თლოს არ შე უძ ლია 
გან სა ჯოს, არ ის თუ არა კონ კრე ტუ ლი 
ზა რა ლის მიმ ცე მი ად ამი ან ის ათ ვის სო
ცი ალ ური უფ ლე ბის წარ თმე ვა, ეს რომ 
ასე არაა, ად ას ტუ რებს ის, რომ სო ცი
ალ ური უფ ლე ბე ბის არ სე ბო ბის პი რო
ბებ ში შე უძ ლია მხო ლოდ ად ამი ანს მი სი 
სო ცი ალ ური ინ ტე რე სე ბის შე ლახ ვი სას 
მი მარ თოს სა სა მარ თლოს, რად გან კონ
სტი ტუ ცი ით და ცუ ლი სო ცი ალ ური უფ
ლე ბა უშუ ალ ოდ მოქ მე დი სა მარ თლის 
სტა ტუ სის მა ტა რე ბე ლი ხდე ბა, შე სა
ბა მი სად, ად ამი ანს ეძ ლე ვა სა შუ ალ ება 
სა ხელ მწი ფოს, ან კერ ძო სექ ტო რის 
მხრი დან, კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე
ბის შემ თხვე ვა ში, უფ ლე ბებ ში აღ დგე
ნის მიზ ნით  მი მარ თოს სა სა მარ თლოს. 
თუ ლი ბერ ტა რი ან ელი მ. სა აკ აშ ვი ლი, ლ. 
რა მიშ ვი ლი და სხვა ნი მას ამ უფ ლე ბებს 
წა არ თმე ვენ, მა შინ ად ამი ანი “მო ლა პა
რა კე იარ აღ ის” დო ნემ დე ქვე ით დე ბა. ეს 
ლი ბერ ტა რი ან ელ ები ბევ რს და მონ დო
მე ბით ლა პა რა კო ბენ ად ამი ან ის ნე გა ტი
ურ უფ ლე ბა ზე, რო გორც სა ყო ველ თაო 
უფ ლე ბა ზე, რო გო რიც არ ის რწმე ნის 
თა ვი სუფ ლე ბა, მაგ რამ დუ მან ის ეთ სო
ცი ალ ურ უფ ლე ბა ზე, რო გო რიც არ ის 
გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა. გა ნა გა უნ ათ
ლე ბე ლი ად ამი ან ის თვის ეს ნე გა ტი ური 
უფ ლე ბა რე ალ ური იქ ნე ბა? სო ცი ალ ური 
უფ ლე ბე ბი არ ჰქონ დათ მო ნებს, თუნ
დაც მათ დე მოკ რა ტი ულ რეს პუბ ლი კებ

ლი ეცხოვ რათ. ამ ას უს ურ ვე ბენ ჩვე ნი 
ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ას მ. სა აკ აშ ვი ლის 
რე ჟი მის იდე ოლ ოგი ური ფუნ ქცი ონ ერ
ები.

ლე ვან რა მიშ ვი ლი სა და კომ პა ნი ის 
მე ორე არ გუ მენ ტი ხე ლი სუფ ლე ბის და
ნაწ ლე ბის თა ობ აზე, ას ევე აბ სურ დუ
ლია. თუ კონ კრე ტუ ლად რა საფ რთხეს 
უქ მნის სა კა ნონ მდებ ლო,. აღ მას რუ ლე
ბე ლი და სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის 
და ნა წი ლე ბას, მო ქა ლა ქე თა მხრი დან 
სო ცი ალ ური უფ ლე ბე ბის ქო ნა, ამ აზე 
“თა ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტი” დუმს,  
თუმც ბევ რს ლა პა რა კო ბენ ნე გა ტი ური 
სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის აუც ილ ებ ლო
ბა ზე, მაგ რამ თუ ნე გა ტი ური გვერ დის 
პო ზი ტი ური უფ ლე ბე ბი არ იქ ნა, გან სა
კუთ რე ბით კი სო ცი ალ ური მო ქა ლა ქე 
შეს ძლებს კი რე ალ ურ ად, რო მე ლი მე პო
ლი ტი კუ რი უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბას? ეს 
ლი ბერ ტა რი ან ელ მა ფუნ ქცი ონ ერ ებ მა 
იცი ან და ამ არ გუ მენ ტის უკ ან მა თი ანუ 
შეიარაღებული უმ ცი რე სო ბის დიქ ტა
ტუ რა იმ ალ ება, სა ფა რად კი ხელ ი სუფ
ლე ბა თა და ნა წი ლე ბის აუც ილ ებ ლო ბის 
არ გუ მენ ტს იყ ენ ებ ენ.

ლე ვან რა მიშ ვი ლი სა და კომ პა ნი ის მე
სა მე  არ გუ მენ ტიც ფა რი სევ ლუ რია. მათ 
ვინც დე მოკ რა ტია ბაზ რის ქვემოთ და აყ
ენ ეს დე მოკ რა ტი ის დამ ცველ თა ნი ღა ბი 
მო ირ გეს. მათ ფეხ ქვეშ გა თე ლეს ად ამი
ან ის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა
რა ცია. მ. სა აკ აშ ვი ლის რე ჟი მი და მი სი 
იდე ოლ ოგი ური ტრეს ტი ამ ით ებ რძვის 
სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის პრე ზი
დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ინ იცი ატ
ივ ით 1991 წლის 15 სექ ტემ ბერს სა ქარ
თვე ლოს რეს პუ ლი კის უზ ენა ესი საბ ჭოს 
მი ერ რა ტი ფი ცი რე ბულ ად ამი ან ის უფ
ლე ბე ბის ამ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან დო
კუ მენ ტს. დე მოკ რა ტი ის ბაზ რის ქვე მოთ 
და ყე ნე ბა ნიშ ნავს  იძ ულ ებ ული შრო მის 
დამ კვიდ რე ბას,. ეს ნიშ ნავს, რომ ბა ზა რი, 
რო მელ საც მხო ლოდ პრო დუქ ტის გაც
ვლის მე ქა ნიზ მის ფუნ ქცია აქ ვს, იძ ენს 
აბ სო ლუ ტურ მნიშ ვნე ლო ბას და დგე ბა 
ხალ ხის ძა ლა უფ ლე ბა ზე მაღ ლა. ხე ლი
სუფ ლე ბა ხალ ხი დან და ხე ლი სუფ ლე ბა 
ხალ ხის თვის იც ვლე ბა ბაზ რის ტი რა ნი
ით დე მოკ რა ტი ის ად მი. სა ბაზ რო ეთ იკ ის 
დიქ ტა ტი დე მოკ რა ტი აზე ყვე ლა ზე მოკ
ლე გზაა ად ამი ან ებ ის დე ჰუ მა ნი ზა ცი ისა 
და დე მო რა ლი ზა ცი ის კენ. არ სე ბუ ლი 
შრო მის კო დექ სის პი რო ბებ ში, რო ცა 
ად ამი ანს სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გვის 
ში შით ხმის ამ ოღ ებ ის სა შუ ალ ება არა 
აქ ვს, რო ცა ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მა მას 
არ უნ აზღა ურ დე ბა, რო ცა მას აღ არ აქ
ვს 8 სა ათი ანი სა მუ შაო დღე, რო ცა მას 
არა აქ ვს სა მარ თლი ანი ან აზღა ურ ებ ის 
უფ ლე ბა, ყვე ლა სხვა მი ნი მა ლუ რი სო ცი
ალ ური უფ ლე ბის წარ თმე ვით იგი დგე ბა 
შიმ ში ლის დის ციპ ლი ნა ზე დამ ყა რე ბუ ლი 
სა ბაზ რო ეთ იკ ის დიქ ტა ტის ქვეშ და მი
სი შრო მა უკ ვე აბ სო ლუ ტუ რად იძ ულ ებ
ით ხა სი ათს იძ ენს.

მე ქა ნიზ მი ბა ტონ დე ბა სი ცოცხლე ზე, 
ტო ტა ლი ტა რიზ მი ბა ტონ დე ბა თა ვი სუფ
ლე ბა ზე, თა ნასწო რო ბა ზე, თა ნად გო მა

კონ სტი ტუ ცი ით თა მა ში

დასასრული მე-4 გვ.
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ზე. ფარ თო მა სე ბი კარ გა ვენ წარ მო სახ ვით იმ ედ საც 
კი, რომ მათ ოდ ეს მე ექ ნე ბათ კე თილ დღე ობა, კა ნო ნის 
წი ნა შე თა ნას წო რო ბა, პი როვ ნუ ლი ღირ სე ბის დაც ვის 
უფ ლე ბა.

სო ცი ალ ურ ად უუფ ლე ბო ად ამი ანი, რომ ღა რი ბი და 
უბ ედ ურია, ამ ის შე სა ხებ ზუს ტად მი უთ ითა XVIII სა
უკ უნ ის თვალ სა ჩი ნო ინ გლი სელ მა ეკ ონ ომ ის ტმა ად ამ 
სმიტ მა: “ეჭ ვგა რე შეა, რომ ვერც ერ თი სა ზო გა დო ება 
ვერ იქ ნე ბა აყ ვა ვე ბუ ლი და ბედ ნი ერი, რო დე საც მი სი 
წევ რე ბის ნა წი ლი ღა რი ბი და უბ ედ ურია”,

მ. სა აკ აშ ვი ლის რე ჟი მის, რო გორც პო ლი ტი კუ რი და 
ეკ ონ ომ იკ ური, ას ევე იდე ოლ ოგი ური და პრო პა გან დის
ტუ ლი ფუნ ქცი ონ ერ ები, ამ მი მარ თუ ლე ბით უბ იძ გე ბენ 
ჩვენს ქვე ყა ნას.

იაფი ნედ ლე ული და და ბა ლი ხელ ფა სი  მშრო მე
ლე ბი სათ ვის, ფსევ დო სა მარ თლებ რი ვი ბერ კე ტე ბი და 
სო ცი ალ ური უფ ლე ბე ბის არ არ სე ბო ბა, აი რა არ ის 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური სა ფი ნან სო ორ გა ნო ებ ის ვა ლებ ში 
ყე ლამ დე ჩაფ ლუ ლი სა ქარ თვე ლოს თვის გა მიზ ნუ ლი. მ. 
სა აკ აშ ვი ლის რე ჟი მი, თა ვი სი ფსევ დო ინ ტე ლექ ტუ ალ
ებ ით, ამ სო ცი ალ ური დაკ ვე თის შეს რუ ლე ბა ზე არი ან 
მო ბი ლი ზე ბულ ნი.

ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ “თა ვი სუფ ლე ბის ინ
სტი ტუ ტის” იდე ოლ ოგი ური პრო დუქ ტი ხალ ხის დე
მოკ რა ტი ულ ად გა მო ხა ტუ ლი პო ლი ტი კუ რი ნე ბის – სა
ყო ველ თაო სა ხალ ხო რე ფე რენ დუ მის უკ ომ პრო მი სო 
მო წი ნა აღ მდე გეა. ლე ვან რა მიშ ვი ლი სა და კომ პა ნი ის ათ
ვის იდე ალ ური იქ ნე ბო და არა ხალ ხის ლიბერტარიანული, 
არ ჩე ული წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხე ლი სუფ ლე ბის მმარ
თვე ლო ბა, არ ამ ედ ე.წ. ვე ტო (ანუ აკ რძალ ვის უფ ლე ბის 
მქო ნე) მო თა მა შე თა ან სამ ბლის მხრი დან უზ ენა ესი კა ნო
ნის მი ღე ბა და ზო გა დად პო ლი ტი კურ–სა მარ თლებ რი ვი 
პრო ცე სე ბის მარ თვა. ეს ად ას ტუ რებს, რომ არ სე ბუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის 
პი რო ბებ ში, ნა ცი ონ ალ ური რე ჟი მი, პა ნი კურ რეფ ლექ
სებს ავ ლენს და ამ რე ჟიმ ზე და მო კი დე ბუ ლი ინ დი ვი დუ
უმ ები უკ ონ ტრო ლო,  იმ პულ სუ რი ქმე დე ბე ბის ზღვარ ზე 
იმ ყო ფე ბი ან. არ სე ბუ ლი პარ ლა მენ ტის მხრი დან კონ
სტი ტუ ცი ის მო რიგ მა გა და წე რამ ნათ ლად აჩ ვე ნა ეს 
“რე ფორ მა” ემ სა ხუ რე ბა პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ალ ური 
სტრუქ ტუ რის ფა სა დის შეც ვლას, რა თა არ სე ბი თი მხა რე, 
კარ კა სი და საყ რდე ნი ფუ ძე უც ვლე ლი დარ ჩეს.

მ. სა აკ აშ ვილ მა გუ ლუხ ვად და ას აჩ უქ რა ა. დე მეტ რაშ
ვი ლი, რო მელ საც ქ.ბა თუმ ში “კონ სტი ტუ ცი ური კვლე
ვის ცენ ტრი” უფ ეშ ქა შეს (სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან და
ფი ნან სე ბით, ხო ლო თ. შარ მა ნაშ ვი ლი (ედპ), რო მელ საც 
დიპ ლო მა ტი ის ის ევე ეს მის რო გორც აქ ლემს აგ რო ნო მი
ისა, სომ ხეთ ში ელ ჩო ბა ებ ოძა. რო გორც ძვე ლი ლა თი
ნე ბი იტყოდ ნენ, კო მე დი ის და სას რუ ლი. არც “თა ვი სუფ
ლე ბის ინ სტი ტუ ტი” დარ ჩა გულ ნაკ ლუ ლი გი გა ბო კე რია 
ამ “ინ სტი ტუ ტის” “რუ ხი კარ დი ნა ლი” ერ ოვ ნუ ლი უშ იშ
რო ებ ის საბ ჭოს მდივ ნად და ინ იშ ნა, გაზ რდი ლი ფუნ ქცი
ით, კერ ძოდ მას ევ ალ ება რე ჟი მის მი მართ არ სე ბუ ლი 
საფ რთხე ებ ის ან ალ იზი და შე ფა სე ბა. 

ქარ თვე ლი ერ ის თვის ნა თე ლი უნ და გახ დეს, რომ 
კონ სტი ტუ ცი ით მა ნი პუ ლა ცი ებ ის რე ალ ური ალ ტერ
ნა ტი ვა მხო ლოდ ერ ოვ ნუ ლი, სო ცი ალ ური და დე მოკ
რა ტი ული ძა ლე ბის მი ერ სა ერ თო პროგ რა მის სა ფუძ
ველ ზე სა ზო გა დო ებ რივ–პო ლი ტი კუ რი ინ იცი ატ ივ ის 
სა კუ თარ ხელ ში აღ ებ აშია.

და ვით არ აბ იძე

კონ სტი ტუ ცი ით
თა მა ში

დასაწყისი მე-3 გვ. და ურ ღვე ვე ლია ძა ლი ქრის ტეს ეკ ლე სი ისა! მის წი
ნა აღ მდეგ აბ ჯარს ის ხამ დნენ ხი ლუ ლი და უხ ილ ავი 
მტრე ბი; ხმალს ჭედ დნენ და ის არს უშ ენ დნენ ძლი
ერ ნი და ბრძენ ნი ამა სოფ ლი სა ნი. მაგ რამ ეკ ლე სია 
უძ ლე ვე ლი რჩე ბო და. მან, წა მე ბულ მა ჭეშ მა რი ტე ბის
თვის, იესუ ქრის ტეს ვნე ბე ბით კურ თხე ულ მა, და ინ
არ ჩუ ნა ქრის ტი ან ულ ჭეშ მა რი ტე ბა თა სა გან ძუ რი, გა
მოჰ ფი ნა რა მხედ რო ბა კე თილ თა მოღ ვა წე თა. ის ინი, 
ცხოვ რობ დნენ რა ღვთის მცნე ბე ბით, იყ ვნენ რა მი სი 
სა ხე ლის აღ მსა რე ბელ ნი წი ნა შე კაც თა, იბ რძოდ ნენ 
მის თვის ვიდ რე სიკ ვდი ლამ დე.

ქრის ტეს ამ გვა რი მოღ ვა წე ნი და სათ ნომ ყო ფელ ნი 
იყ ვნენ ყო ველ გვა რი სა ზო გა დო ებ რი ვი წო დე ბი სა და 
მდგო მა რე ობ ის ანი, მი წათ მოქ მე დი დან – ვიდ რე მე
ფემ დე. მა თი მედღე სას წა ულე და სი აწ ჩვე ნი წმინ და 
მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მი ერ მო იხ სე ნი ება.

რო დე საც გა გონ დე ბა მო ნათხრო ბი ქრის ტეს ეკ
ლე სი ის ბედ ზე, მთე ლი მი სი არ სე ბო ბის მან ძილ ზე, 
რო დე საც უდ არ ებ ამა მო ნათხრობს იმ ას, რი სი მოწ
მე ნიც დღეს ვხდე ბით, თა ვის თა ვად, ჩნდე ბა აუც ილ
ებ ელი მოთხოვ ნა, პა სუ ხი გა ეც ეს სამ კითხვას სარ
წმუ ნო ებ ის საქ მე ში:

რას წარ მო ად გენს ქრის ტეს ეკ ლე სია?
ვი ნაა მი სი მტე რი?
და რო გორ შე იძ ლე ბა მტე რი ჰყავ დეს ეკ ლე სი ას, 

რო დე საც თა ვი მი სი – უფ ალია?
1. უფ ალ მა ღმერ თმა, შემ ქმნელ მა “ერ თი სა გან 

სის ხლი სა ყო ველ თა ტომ თა კაც თა სა”, კე თი ლი ნე ბა, 
რა თა ერ თსის ხლი სა ნი ერ თსულ ნიც ყო ფი ლიყ ვნენ. 
მაცხო ვა რი ჩვე ნი იესუ ქრის ტე თა ვი სი მსა ხუ რე ბის 
საქ მეს ეს რეთ გა ნა გებ და, რომ “იყ ვნენ ერთ სამ წყსო 
და ერთ მწყემს” (იოანე 10, 16). ამ ერ თო ბის სა ხე ლით 
ამო ირ ჩია მო ცი ქუ ლე ბი, რო მელ თაც თა ვი ან თი ქა
და გე ბით თავს იდ ვეს ყვე ლა ად ამი ანი მი ეყ ვა ნათ შე
მეც ნე ბამ დე, ერ თი ჭეშ მა რი ტი ღმერ თი სა, “რო მე ლი 
წარ მოგ ზავ ნა ღმერ თმა მა მა მან” – იესუ ქრის ტე სი, 
ყო ველ ნი მი წის გვა რის ნი ერ თი ოჯ ახ ის თა ნა მო ზი
არე ძმე ბად ექ ცი ათ, რო მელ თა მა მაი ღმერ თი არს. 
ეს ქრის ტი ან ული სა ზო გა დო ებაა. თვით უფ ალ მა მას 
სამ წყსო უწ ოდა, რი თაც სა მუ და მოდ გან საზღვრა 
თა ვი სი ეკ ლე სი ის ხა სი ათი, ხა სი ათი სრუ ლი ერ თსუ
ლოვ ნე ბი სა და მწყემ სი სად მი სრუ ლი მორ ჩი ლე ბი სა. 
ამ სი ცოცხლის მომ ნი ჭე ბე ლი მწყემ სის გან, ვინც და
იმ წყსის, “ცხოვ რე ბად თუ საღ ვთის მო სა ოდ” კე თილ
სახ მარ ნიჭ სა თუ ძა ლას იღ ებ ენ, – სწო რედ მათ ზეა 
და ფუძ ნე ბუ ლი ქრის ტი ან ული სა ზო გა დო ებ ის კე თი
ლად მოწყო ბა. აი, ეკ ლე სი ის ზო გა დი გან საზღვრე ბაც 
 კრე ბუ ლი თა ნა მო აზ რე თა და ერ თმორ წმუ ნე თა. პირ
ველ ხა ნებ ში ის ინი ერ თმა ნეთს, ყო ველ გვა რი ცრუ
მორ ცხვო ბის გა რე შე “წმინ და ნებს” უწ ოდ ებ დნენ.

2. ვინ კად ნი ერ დე ბა, ღვთის საქ მეს შეჰ რი ოს საქ მე 
ვნე ბი სა, დაბ რმა ვე ბი სა, უგ უნ ურ ებ ისა და ავ ის ზრახ
ვი სა? – მტე რი ეკ ლე სი ისა. ვი ნაა მტე რი ესე, ეგ ოდ ენ 
თავ ხე დი, ღმერ თთან ბრძო ლას რომ ბე დავს, და იმ დე
ნად ძლი ერი, რომ ერ თი შე ხედ ვით, წარ მა ტე ბაც კი აქ
ვს ამ ბრძო ლა ში?! ღვთის თქმუ ლი სა ებრ, “მტე რი ესე 
ეშ მა კი არს”. რა ეს აქ მე ბა ეშ მაკს ეკ ლე სი ას თან? იგ ივე, 
რაც ბო როტ მოქ მედს ჩვე ნი ხან მოკ ლე ცხოვ რე ბის ბი
ლიკ ზე კე თილ ად ამი ან ებ თან, – სხვი სი ჩათ რე ვის ავ ის
მო სურ ნე სურ ვი ლი წარ წყმე და ში, ბო როტ მო ხა რუ ლი 

და ცინ ვა მსხვერ პლის უბ რა ლო ებ ასა და სი სუს ტე ზე. 
ბო რო ტი ბუ ნებ რი ვად ბო როტს თა ნა უგ რძნობს, ხო
ლო კე თი ლი სა გან პირს იქ ცევს და ამ იტ ომ აც სდევ ნის 
და აც თუ ნებს მას. ბო როტ სა და უზ ნე ოს სურს, ყვე ლა 
თა ვის ნა ირი იხ ილ ოს, – არა მარ ტო ღვთის სა სუ ფე
ვე ლი დან გარ და მოთხე ული, არ ამ ედ ღვთის წი ნა აღ
მდეგ ამ ხედ რე ბუ ლი... სწო რედ აქ და იწყო ბრძო ლა... 
სუსტ ად ამი ანს ბო როტ მოქ მე დი სი სუს ტე ებ ით ეს ხმის 
თავს, ძლი ერს – ვნე ბე ბით, გო ნი ერს – ცთო მი ლე ბე
ბით, სუ ლელს – სი ჯი უტ ით, მარ თალს – სა მარ ცხვი ნო 
ოც ნე ბე ბით, და საქ მე ბულს – უს ულ გუ ლო ბით, სწავ
ლულს – ურ წმუ ნო ებ ით, უმ ეც არს – ცრურ წმე ნე ბით, 
პა ტი ოს ანს – თავ მოყ ვა რე ობ ით, ჩვე ნი ცხოვ რე ბის მო
უწყობ ლო ბის პირ ველ წყა რო თი; ოჯ ახ ებს – შვი ლე ბის 
მშობ ლებ თან გან ხეთ ქი ლე ბით, მთელ სა ზო გა დო ებ
ას – სი ახ ლე ებ ის ად მი ჟი ნით, და უმ ორ ჩი ლებ ლო ბით, 
თავ კერ ძა ან გა რე ბით, მე გო ბარ თმო ძუ ლე ობ ით, არ ამ
არ თლმსა ჯუ ლე ბით, გან ხეთ ქი ლე ბე ბი თა და ჯან ყით; 
მთელ კა ცობ რი ობ ას – სი კე თი სათ ვის სა სარ გებ ლო 
ღვაწ ლი სად მი, ღვთის მო სა ობ ის ად მი, ღვთის მსა ხუ რე
ბი სად მი, საღ ვთო მოძ ღვრე ბი სად მი ზურ გშექ ცე ვით, 
– ერ თი სიტყვით, ამ სოფ ლი ურ ის ად მი მი ჯაჭ ვუ ლო
ბი თა და ღვთი სად მი გუ ლის გა ცი ებ ით. გა ნა ამ ით ვე 
გა რე შეც ვუ ლად არ ვხე დავთ დღეს ქრის ტეს წმინ და 
ეკ ლე სი ას?

3. ამ გვა რად მიჰ ყავს მტერს ბო ლომ დის თა ვის საქ
მე და ად ამი ანთა შ ორ ის თა ნა მო აზ რე ებს მო იძი ებს. 
აღ აგ ზნებს მათ, მხო ლოდ ბო რო ტე ბის თვის იცხოვ
რონ და იმ ოქ მე დონ. ნუ თუ ვის მეს არ სმე ნია ბო როტ
მო წა დი ნე ობ ითი ცნო ბე ბი: “ერ თი სამ სა ხუ რი დან გა
ათ ავ ის უფ ლეს, სხვა სა ჯა როდ შე ურ აცხვყვეს, მე სა მე 
აბ უჩ ად აიგ დეს”... და მსგავს ცნო ბებ საც სა ზო გა დო
ება ის ეთ ივე მომ წამ ვლე ლი სიტ კბო ებ ით ეწ აფ ება, 
რო გორც ლო თი – ღვი ნოს.

სა დამ დე შე იძ ლე ბა მი ვი დეს ყო ვე ლი ვე ეს? რო დე
საც აშ კა რა უს ამ არ თლო ბას ვის მენთ, ვამ ბობთ ხოლ
მე: “ღმერ თი არ და უშ ვებს!” მაგ რამ თუ კი გვაქ ვს უფ
ლე ბა რა იმ ეზე ვთქვათ ამ გვა რად,  ყვე ლა ზე მე ტად 
ეკ ლე სი აზე, რად გან ეკ ლე სია ღვთი თაა და წე სე ბუ ლი. 
ქრის ტემ იმ დე ნად შე იყ ვა რა ეკ ლე სია, რომ “თა ვი 
თვი სი დას დვა მის თვის”, – და გა ნა შე საძ ლე ბე ლია, 
რომ მან იგი ოდ ეს მე და ტო ვოს? შე უძ ლე ბე ლია! რა
მე თუ თვით იგი ეტყვის ეკ ლე სი ას მო ცი ქულ თა სა
ხით: “მე თქვენ თა ნა ვარ ყო ველ თა დღე თა და ვიდ რე 
აღ სას რუ ლამ დე სოფ ლი სა” და უწ ინ ას წარ მეტყვე ლა, 
რომ ყოვ ლად წმი და და სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სია და სას
რუ ლამ დე იარ სე ბებს და “ბჭე ნი ჯო ჯო ხე თი სა ნი ვერ 
ერე ოდი ან მას” (მა თე 16, 18).

ამ წმინ და და ჯე რე ბუ ლო ბით ცხოვ რობ დნენ, იბ
რძოდ ნენ და ცხოვ ნდე ბოდ ნენ წი ნა პარ ნი, მა მა ნი და 
დე და ნი ჩვენ ნი; ამ ავე და ჯე რე ბუ ლო ბით ვიცხოვ
რებთ ჩვენც, – რო გორც მორ წმუ ნე თა სა ზო გა დო ებ
აში – ეკ ლე სი აში უფ ლი სად მი ერ თსუ ლო ვა ნი ლოც
ვე ბის აღ მვლე ნელ ნი, მა შე ნებ ლი სა და სა სი კე თოდ, 
– პა ტი ოს ან შრო მა სა და ერ თმა ნე თი სად მი უან გა რო 
სიყ ვა რულ ში, რო მე ლიც მტრის ყო ველ გვარ მან ქა
ნე ბას არ ღვევს. ძვირ ხი ლუ ლებს (ვნე ბუ ლებს, წა მე
ბუ ლებს) კი თა ნავუგ რძნობთ მთე ლი ჩვე ნი სუ ლით,  
მთე ლი ჩვე ნი ცხოვ რე ბით, მოყ ვა რუ ლი და წმინ და 
გუ ლით ვიდ რე უკ ან ას კნელ ამ ოს უნ თქვამ დე! ამ ინ.

სიტყვა ყო ველ თა წმინ და თა კვი რი კეს
მა თე 10, 32–33; 37–38; 19, 27–30

შეც დო მების გას წო რე ბა
ჩვე ნი გა ზე თის წი ნა ნო მერ ში (№26) გა მოქ ვეყ ნე ბუ

ლი წე რი ლის  “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!”  პირ
ვე ლი ვე აბ ზაც ში კო მი სი ის სა ხელ წო დე ბა არ ას რულ ყო
ფი ლია და სრულ ყო ფი ლად ასე უნ და იკ ითხე ბო დეს: “და
მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე
ბუ ლი სა კითხე ბის შემ სწავ ლე ლი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა
მენ ტის დრო ებ ითი კო მი სია” (გვ.4). ამ ავე წე რი ლის მე
ორე სვე ტის  მე10 სტრი ქონ ში ამ ოვ არ დნი ლია სიტყვა 
“პრე ზი დენ ტის” და უნ და იკ ითხე ბო დეს: “რეს პუბ ლი კის 
პრე ზი დენ ტის მკვლე ლო ბის”....

მე6 გვ. გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი აში “კვლავ რუ სეთ

სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ” (ავტ. აკ აკი ვა
რა ზაშ ვი ლი), მე ორე სვე ტის მე ორე აბ ზა ცის (“ამ ას ობ
აში...”) მე6 სტრი ქონ ში “იმ ის სა წინ დრად გა მო აცხა დონ, 
რომ თურ მე, რუ სებს არ” ნაც ვლად უნ და იყ ოს “ისე”.

მე9 გვ.ზე და ბეჭ დილ ლა ლი ბარ ძი მაშ ვი ლის წე რილ
ში  “მარ ტო ობ ის ორ დე ნის კა ვალ რე ბი”... პირ ვე ლი აბ ზა
ცის მე3 სტრი ქონ ში “მოიარას” ნაც ვლად  უნ და იყ ოს 
“მო ირა”. მე8 აბ ზა ცის (“ტე რენ ტი გრა ნე ლი”...) მე5 
სტრი ქონ ში “მო რად გა დაც დო მილ”ის ნაც ვლად უნ და 
იყ ოს “მო რალ გა დაც დო მი ლი”. მი სი ქვე მო თა აბ ზა ცის 
(“მიხ. ჯა ვა ხიშ ვილს”...) მე15 სტრი ქონ ში “ღვთი სად
მი”ს ნაც ვლად უნ და იკ ითხე ბო დეს “ღვთის და რი”. მე2 
სვე ტის მე ორე აბ ზა ცის მე20 სტრი ქონ ში “შიმ ში ლის” 

ნაც ვლად  უნ და იყ ოს “შიმ შილ ში”. ხო ლო მე4 აბ ზა ცის 
ბო ლო დან ზე ვით მე4 სტრი ქონ ში “მეტყვე ლებ სა”ს 
ნაც ვლად უნ და იყ ოს “მეტყვე ლებს”. მე15 გვის ბოლო 
სვეტში “სოლიდური საშუალება”ს ნაც ვლად უნ და იყ ოს 
“სოლიდურ საშუალოებს”.

მე19 გვზე  ლია ან დღუ ლა ძი სად მი მიძ ღვნილ სტა
ტი აში (“დიდ სუ ლო ვა ნი და დიდ ბუ ნე ბო ვა ნი”) მე2 სვე
ტის ბო ლო დან მე2 სტრი ქონ ში “და არ წყა ლობ და და 
არ ცნობ და”ში ამ ოვ არ დნი ლია სიტყვა “მეც ნი ერ ად” და 
სრულ ყო ფი ლად ასე უნ და იკ ითხე ბო დეს: “და მეც ნი ერ
ად არ სცნობ და”...

მკითხვე ლებს ბო დიშს ვუხ დით გა პა რუ ლი სამ წუ ხა რო 
შეც დო მე ბი სათ ვის (რედ.). …
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ღმერ თმა ნუ შე გას წროთ სტა ლი ნის ძეგ
ლის აღ დგე ნას!

სტა ლი ნის ბი ოგ რა ფი ის მო მენ ტე ბის გა
ყალ ბე ბას უარ ყო ფი თად შეხ ვდნენ ძვე ლი 
ქარ თვე ლი ბოლ შე ვი კე ბი: ფი ლი პე მა ხა
რა ძე და სხვე ბი. ფი ლი პემ პრო ტეს ტიც კი 
გა მოთ ქვა ფაქ ტე ბის და მა ხინ ჯე ბის გა მო, 
რაც კი ნა ღამ სი ცოცხლის ფა სად და უჯ და. 
სტა ლინს ცხა დია, ხელს არ აძ ლევ და ამ ამ
ბის გახ მა ურ ება და სა კითხის მოგ ვა რე ბა 
ლავ რენ ტი ბე რი ას მი ან დო. ბე რი ამ შე სა
შუ რი მონ დო მე ბი თა და ოპ ერ ატი ულ ობ ით 
სტა ლი ნის ნე ბა აღ ას რუ ლა. მა ლე ფი ლი პე 
მა ხა რა ძემ ტო ნი შეც ვა ლა და ყვე ლა ის სი
ყალ ბე, რაც ლავ რენ ტი ბე რი ას მოხ სე ნე
ბა სა და ივ ანე ტოვ სტუ ხას მი ერ და წე რილ 
სტა ლი ნის ბი ოგ რა ფი აში იყო ჩა დე ბუ ლი, 
თა ვის ნაშ რომ ში გად მო იტ ანა. ასე და კა
ნონ და სიც რუე, რო მე ლიც დიდ ხანს ურ ყევ 
ჭეშ მა რი ტე ბად იყო მიჩ ნე ული.

ვახ ტანგ გუ რუ ლის მა სა ლე ბის მი ხედ ვით.

სა უკ უნეა სტა ლი ნის პა ტი ოს ნე ბა ზე, სა
მარ თლი ან ობ აზე ყე ფით გა მოგ ვი ჭე დეს 
ყუ რე ბი. არ ადა, ხე დავთ, რო გორ გა უყ ალ
ბე ბია სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის გზაც კი? ას
ეთ ივე ყალ ბი, თაღ ლი თი და გა იძ ვე რა აჰ კი
დე ბია დღე საც მის სა ხელს.

არ სე ბობს ას ეთი ვერ სი აც: სტა ლი
ნის ოფ იცი ალ ურ ბი ოგ რა ფი აში და ბა დე
ბის თა რი ღად მიჩ ნე ულია 1879 წლის 21 
დე კემ ბე რი. გო რის ამ აღ ლე ბის ეკ ლე სი ის 
მატ რი კულ წიგ ნში, და ბა დე ბის თა რი ღად 
და ფიქ სი ერ ებ ულია 1878 წლის 6 დე კემ ბე
რი. მცდა რი თა რი ღი პირ ვე ლად 1922 წელს 
გაჩ ნდა, რო დე საც ლე ნინ მა სტა ლი ნი პარ
ტი ის გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის თა ნამ დე ბო ბა
ზე წა რად გი ნა. ახ ალი ან კე ტის შედ გე ნი სას 
მოხ და შეც დო მა, რომ ლის გა მოს წო რე ბაც 
შემ დგომ ში სტა ლინ მა სა ჭი როდ არ ჩათ
ვა ლა. სხვა ვერ სი ის თა ნახ მად, და ბა დე ბის 
თა რი ღის შეც ვლა სტა ლინს გი ორ გი გურ
ჯი ევ მა ურ ჩია. არ სე ბობს კი დევ ას ეთი მო
საზ რე ბაც, რომ სტა ლინ მა და ბა დე ბის წე ლი 
შეგ ნე ბუ ლად გად მო იტ ანა, რა თა გამ ქრა ლი
ყო ეჭ ვე ბი პჟერ ვალ სკის შე სა ხებ, რო მე ლიც 
1878 წლის და საწყი სი დან სამ კურ ნა ლოდ 
იმ ყო ფე ბო და კავ კა სი აში. გორ ში თა ვად მი
მი ნოშ ვი ლე ბის ოჯ ახ ში სტუმ რო ბი სას მას 
გა უც ვნია 22 წლის ეკ ატ ერ ინე გე ლა ძე...

ახ ლა კი დევ ერთ მა გა ლით საც გა ვეც
ნოთ სტა ლი ნის “კე თი ლი და ღვთის მო სა ვი 
გუ ლის” შე სა ხებ.

იყო ას ეთი ძვე ლი ბოლ შე ვი კი ბუ დუ მდი
ვა ნი, რო მე ლიც თა ვი სი ჯუ რის მგლე ბის 
ხრო ვას შე ეწ ირა.

რო გორ გა და უხ ადა სტა ლინ მა 
“მად ლო ბა” თა ვის გა დამ რჩე ნელს

მე ტე ხის ცი ხის ერთ ბნელ სა კან ში, წარ
მო სა დე გი მა მა კა ცის მხრებ ზე, ჩია ტა ნის, 
ნაყ ვა ვი ლა რი სა ხის კა ცი იდ გა და პა ტა რა 
სარ კმლი დან ჰა ერს ხარ ბად ის უნ თქავ და. 
ან თე ბით და სუს ტე ბულ მის დაჩ რდი ლულ 
ფილ ტვებს სუფ თა ჰა ერი სჭირ დე ბო და, პა
ტა რა სარ კმე ლი კი ჭერ თან ახ ლოს იყო. ის 
მა შინ, ჯერ კი დევ სო სო ჯუ ღაშ ვი ლი იყო 
– ყო ფი ლი სე მი ნა რი ელი, ტე რო რის ტი და 
რე ვო ლუ ცი ონ ერი. ახ ოვ ანი მა მა კა ცი კი, 
ვის მხრებ ზეც იგი იდ გა, მი სი თა ნა მებ რძო
ლი ბუ დუ მდი ვა ნი გახ ლდათ. ეს იყო XX სა
უკ უნ ის 10იანი წლე ბი. სო სომ და ბუ დუმ 
მე ტე ხის ცი ხი დან გაქ ცე ვა გა დაწყვი ტეს, 
მაგ რამ მტკვა რი ჰქონ დათ გა და სა ცუ რი. 
გორ ში გაზ რდილ მა სო სომ ცურ ვა არ იც
ოდა. ბუ დუმ ზურ გზე შე ის ვა სო სო და 
მტკვა რი ისე გა და ცუ რა. გო გირ დის აბ ანო
ებ თან, ბუ დუს, მე უღ ლე, ცუ ცუ ნია ფა ეტ
ონ ით უც დი დათ. მა შინ სო სო ცოლქმარს 
მრა ვალ მად ლო ბას უხ დი და...

რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ, რო ცა პა ტა რა 
სო სო დიდ საბ ჭო თა ბე ლა დად იქ ცა, ერ
თგულ მე გო ბარს ამ აგი “და უფ ასა”. 1936 
წელს, ჯერ ბუ დუ და იჭ ირ ეს, შემ დეგ მი სი 
ხუ თი შვი ლი და ცო ლი. შინ სახ კო მის ცი ხე
ში, ცოლშვილს, მის თვალ წინ აწ ამ ებ დნენ. 
მერე, ოთხი შვი ლი თვალ წინ და უხ ვრი ტეს. 
მოგ ვი ან ებ ით, იგ ივე ბე დი ეწია ცოცხლად 

დარ ჩე ნილ ერ თა დერთ ქა ლიშ ვილს გა და
სახ ლე ბა ში. სი ცოცხლეს გა მო ას ალ მეს ბუ
დუ და მი სი მე უღ ლეც”.

ირ ინე მჭედ ლი ძე

არ სე ბობს გად მო ცე მა, რო დე საც ბუ დუ 
მდი ვა ნი და სახ ვრე ტად გა ამ ზა დეს, მას ბო
ლო სიტყვა შეს თა ვა ზეს: “და სახ ვრე ტი კი 
არა ოთხად ვარ გა საგ ლე ჯი, ის არ აკ აცი, 
კა ცად რომ ვაქ ციეო”.

მაგ რამ, არც ის უნ და დაგ ვა ვიწყდეს, 
რომ გე ნუ ის კონ ფე რენ ცი იდ ან დაბ რუ ნე
ბულ მა ბუ დუ მდი ვან მა პი რა დად მო ითხო
ვა სა ქარ თვე ლოს კა თა ლი კოსპატ რი არ ქის 
უწ მინ დე სი სა და უნ ეტ არ ეს ის, ნე ტარ ხსე ნე
ბუ ლი ამ ბრო სი ხე ლაიას და პა ტიმ რე ბა.

ბუ დუ მდი ვან მა, მშობ ლი ური პარ ტი ის 
და ვა ლე ბით, სა ქარ თვე ლოს სხე ულს ჩა მო
ათ ალა მი სი ორ გა ნუ ლი, გა ნუ
ყო ფე ლი ნა წი ლი ჰე რე თი: 1921 
წლის 5 ივ ლისს, ქ. თბი ლის ში 
ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლოს სსრსა 
და აზ ერ ბა იჯ ან ის სსრ რეს პუბ
ლი კე ბის წარ მო მად გე ნელ თა 
კონ ფე რენ ცია, რო მელ ზეც გა
ნი ხი ლეს სა საზღვრო ზო ლის 
სა კითხი. ამ ავე წლის 15 ნო ემ
ბერს კი, სა ქარ თვე ლოს სსრ და 
აზ ერ ბა იჯ ან ის სსრ რეს პუბ ლი
კე ბის საზღვრე ბის თა ობ აზე 
შე თან ხმე ბას ხე ლი მო აწ ერ ეს 
სა ქარ თვე ლოს სსრ რევ კო მის 
ცენ ტრა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე
ლი კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რემ 
ბუ დუ მდი ვან მა და აზ ერ ბა იჯ
ან ის იმ ავე უწყე ბის თავ მჯდო მა რემ მურ ხა
ტარ გა ჯი ზა დემ. ამ შე თან ხმე ბის თა ნახ მად, 
ზა ქა თა ლის ოლ ქი (ყო ფი ლი ჭარბე ლაქ ნის 
სამ ხედ რო ოლ ქი), ყა რა გა რე ჯის სა ძოვ რე ბი 
აზ ერ ბა იჯ ანს გა და ეცა.

ას ევე არ შერ ჩა სა ქარ თვე ლოს ცოდ ვა 
სა დისტ ლე ვან ღო ღო ბე რი ძეს, რო მელ მაც 
ას ეთი რამ გა ნაცხა და: “�� ������, ����“�� ������, ����
рищи, ч�� � Гру�ии д��ря�с��� с�с���ля�� 
6 пр�ц����� ��с�л��ия. Э�� ���б�к��
�����й пр�ц���, к���р�г� ��� �и � �д��й 
друг�й с�р���. Д�ж� � П�льш�, с�р��� п�
���, числ� д��ря� д�с�иг��� 4 пр�ц�����. 
М� д�лж�� с�кр��и�ь � Гру�ии пр�ц��� 
д��ря�с���» – Л���� Г�г�б�рид��. შთა მო
მავ ლო ბაც მი სე ული დარ ჩა ქარ თველ თა ამ 
სის ხლის მსმელს.

არ ან აკ ლე ბი ბო რო ტე ბა ჩა იდ ინა მან 
ბოლ შე ვიკ ოკ უჯ ავ ებ ის ოჯ ახ ის მი მართ, 
ამ ოწყვი ტეს მთე ლი ოჯ ახი, 8 შვი ლი დან, 
დახ ვრე ტას გა და ურ ჩა 2 მცი რეწ ლო ვა ნი 
შვი ლი.

იმ უკ იდ ეგ ანო ბო რო ტე ბის იმ პე რი აში, 
და სახ ვრე ტი და და სა ჭე რი რომ აღ არ დარ
ჩათ, ად ამი ან ის სის ხლს დაჩ ვე ული ბოლ
შე ვი კე ბი ერ თმა ნეთს და ერ ივ ნენ და ამ ით 
დაიურვეს სის ხლის წყურ ვი ლი!

სა ქარ თვე ლო ში ბოლ შე ვი კე ბის შე მო
თახ სი რე ბას, ვერც სა ქარ თვე ლოს მარ
თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია გა და ურ ჩა. 
გაწყვი ტეს ათ ას ობ ით სა სუ ლი ერო პი რი, 
გა ძარ ცვეს სა ეკ ლე სიო ხა ზი ნა, სიწ მინ
დე ები და ეს ხდე ბო და რუ სე თის იმ პე რი ის 
მო შიმ ში ლე რე გი ონ ებ ის მაცხოვ რე ბელ
თა “და სახ მა რებ ლად”, რაც ერ თმორ წმუ ნე 
მე ფის რუ სეთ მა და აკ ლო სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ლე სი ას, ის ბოლ შე ვი კებ მა და უმ ატ ეს. 
ამ პე რი ოდ ში გა იძ არ ცვა და და იხ ურა ასე
ულ ობ ით ეკ ლე სიამო ნას ტე რი. ათ ას ობ ით 
მოქ მე დი ტაძ რი დან და ხურ ვას გა და ურ ჩა 
მხო ლოდ თხუთ მე ტი ოდე. და ის ინ იც შე ვიწ
რო ებ ულ ნი და დამ ცრო ბილ ნი.

საფ ლა ვე ბი დან იღ ებ დნენ წმინ დან თა 
ძვლებს, შე ურ აცხყოფ დნენ და ბილ წავ დნენ. 
იმ დრო ის ათ ვის, ქუ თა ის ში, კა ცობ რი ობ
ის ის ტო რი აში არ გა გო ნი ლი სი სას ტი კე და 
უგ ნუ რე ბა მოხ და. სტა ლი ნელ მა ბოლ შე ვი
კებ მა, საფ ლა ვე ბი დან ამო იღ ეს და გა ას ამ
არ თლეს (?!) წმინ და ნე ბის, და ვით და კონ
სტან ტი ნე მხე იძე ებ ის ძვლე ბი, თან, ორი 
კვი რის გან მავ ლო ბა ში, დას ჭყა ოდ ნენ – თუ 
წმინ და ნე ბი ხართ თა ვი იმ არ თლე თო (?!).

გა აბ რიყ ვეს მო სახ ლე ობ ის ერ თი ნა
წი ლიც, არ შე იძ ლე ბა მღვდლის მი ერ წე
სა გე ბუ ლი მიც ვა ლე ბუ ლის საფ ლავ ში 
გა ჩე რე ბაო და მიც ვა ლე ბულ თა ნეშ ტე ბი 
კო მუ ნის ტურ სა საფ ლა ოზე სა სუ ლე ორ კეს

ტრის თან ხლე ბით გა და ას ვე ნე ბი ნეს. ბოლ
შე ვი კებ მა, ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ები გა და აქ
ცი ეს აბ ანო ებ ად, საწყო ბე ბად, ცხო ველ თა 
სად გო მე ბად, თე ატ რე ბად და სა კონ ცერ ტო 
დარ ბა ზე ბად.

სტა ლი ნის უშუ ალო ხელ მძღვა ნე ლო ბით, 
სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნა ავ ტო ნო მი ები, 
რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს დღე საც სის
ხლი დან ცლის.

კი დევ ერ თხელ მი ვუბ რუნ დეთ უბ ედ
ურ ბუ დუ მდი ვანს ავ ტო ნო მი ებ ის შე სა
ხებ: “დრო ის ამ მო ნაკ ვეთ ში, ცხინ ვა ლის 
რაიონში და თა ვად ცხინ ვალ ში, ოსი სა ერ
თოდ არ მო იხ სე ნი ება. 1914 წელს რუ სე თის 
იმ პე რი აში ჩა ტა რე ბუ ლი კა მე რა ლუ რი აღ
წე რის თა ნახ მად, მხო ლოდ ჯა ვის რაიონის 
მთი ან ნა წილ ში, 28 ოსი ოჯ ახია ფიქ სი რე
ბუ ლი. მდგო მა რე ობა მკვეთ რად იც ვლე ბა 

1922 წლი დან. 1922 წლის და საწყის ში, სტა
ლი ნი, მოს კო ვი დან სა ქარ თვე ლო ში ბოლ შე
ვი კე ბის თავ კაცს ბუ დუ მდი ვანს ურ ეკ ავს 
და აც ნო ბებს, რომ გა დაწყდა ოს ებ ის ათ
ვის ავ ტო ნო მი ური ოლ ქის შექ მნა და დე
და ქა ლა ქის შერ ჩე ვას ავ ალ ებს. 1922 წლის 
ზაფხულ ში გან მე ორ ებ ით ურ ეკ ავს ბუ დუ 
მდი ვანს და უმ ოქ მე დო ბას უს აყ ვე დუ რებს. 
ბუ დუ მდი ვა ნი ატყო ბი ნებს, რომ დე და ქა
ლა ქის შერ ჩე ვა ჭირს, რად გან ოს ები ძი რი
თა დად მთებ ში ცხოვ რო ბენ. ერ თა დერ თი 
მსხვი ლი და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტი ცხინ ვა
ლია, მაგ რამ იქ თი თოორ ოლა ოს ური ოჯ
ახი თუ მო ინ ახ ება”. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, 
სამ ხრეთ ოს ეთ ის ოლ ქი მა ინც შე იქ მნა. შემ
დგო მი პე რი ოდი მო იც ავს ოს ებ ის მა სობ რივ 
ჩა სახ ლე ბას ცხინ ვა ლის რაიონიდან ბორ
ჯო მის მთელ ხე ობ აში, ვიდ რე ბა კუ რი ან ამ
დე ჩათ ვლით”

ბი ძი ნა სა ვა ნე ლი, პრო ფე სო რი

რო გორც ვხე დავთ, ამ ძაღ ლთა პი რის მი
ზა ნი იყო სა ქარ თვე ლის ნა კუ წე ბად ქცე ვა. 
ამ ის შე სა ხებ საკ მა რი სია გა ვეც ნოთ ინ გუ ში 
ის ტო რი კო სის სულ თან ხამ ში ევ ის ნაშ რომს, 
რომ ლი და ნაც მო ვიყ ვანთ ქარ თველ თყლა
პია სტა ლი ნი სა და ორ ჯო ნი კი ძის მი მო წე
რებსდე პე შებს.

Письм� Г.К. Ордж��икид��
И.�. С��ли�у.
9 с���ября 1925г.
Д�р�г�й С�с�!
С�м�й м�д��й ��пр�с � д����й м�

м��� � Гру�ии – э�� ������мия Ми�гр�лии. 
З�с�р�льщик�ми я�ляю�ся ��ск�льк� �и
к�му �� и���с���х ми�гр�льц��, плюс ��
ск�льк� ч�л���к к�мму�ис���, плюс ч�с�ь 
м��ьш��ик��, с �ружи�м � рук�х б�р��
шихся пр��и� ��с � д�и ��гус���ск�г� ��с
с���ия. �ся ми�гр�льск�я и���ллиг��ция, 
� � гру�и�ск�й ��ч�г� и г���ри�ь, р�ши
��ль�� пр��и�…

Письм� И.�. С��ли��
Г.К. Ордж��икид��.
17 с���ября 1925г.
Ж�л�ю, ч�� шу�ки � Ми�гр�лии при

�я�� �с�рь�� л�гк���р��ми ����рищ�ми. 
М�ж�шь ��я�и�ь �� м��я, ч�� я �� ��ск�
����лся и �� ��м�р�� ��ск������ься � 
п�ль�у ������мии Ми�гр�лии. М�ж�шь ��
я�и�ь �б э��м � ф�рм�, � к�к�й ��йд�шь 
ц�л�с��бр����м. Н�сч�� Ос��ии п�г���
рим п� при��д�.

სტა ლი ნის მსახ ვრა ლი ხე ლი, ვერ ას ცდა, 
საბ ჭო ური იმ პე რი ის საპყრო ბი ლე ში გა მომ
წყვდე ულ ათ ობ ით ერ ოვ ნე ბის შვი ლებს: 
გა და ას ახ ლეს 172000 კო რე ელი, 905 000 

გერ მა ნე ლი, 400 000 ჩი ნე ლი, ინ გერ მან დი
ელი, ბერ ძე ნი, გერ მა ნი ის მო კავ ში რე სხვა 
სა ხელ მწი ფო ებ ის ერ ოვ ნე ბე ბი, 101 000 
ყალ მუ ხი, 70 000 ყა რა ჩა ელი, 685 000 ჩე
ჩენინ გუ ში, 37 000 ბალ ყა რე ლი, 191 000 
ყი რი მე ლი თა თა რი. სა სა მარ თლო ებ ისა და 
სამ ხედ რო ტრი ბუ ნა ლე ბის მი ერ გა სა მარ
თლე ბულ თა სა ერ თო რიცხვი 19411953 
წლებ ში შე ად გენს 1 1925 382 ად ამი ანს.

“ამ გა უგ ონ არი რეპ რე სი ებ ის შე სა ხებ 
გად მოგ ვცემს ალ. სოლ ჟე ნი ცი ნი: “რე ვო
ლუ ცი ამ დელ რუ სეთ ში სიკ ვდი ლით ის
ჯე ბო და და ახ ლო ებ ით 17 კა ცი წე ლი წად
ში”. ეხ ლა მო ვუს მი ნოთ “ჩე კას” ან გა რიშს, 
რო მელ საც აბ არ ებს მთავ რო ბას თა ვი სი 
“რე ვო ლუ ცი ური მუ შა ობ ის” შე სა ხებ 1918
1919 წლებ ში (ვ. ი. ლე ნი ნის მმარ თვე ლო ბის 
წლებ ში). ის ინი ბო დი შო ბენ, რომ გა სა მარ
თლე ბის გა რე შე ყო ველ თვი ურ ად მხო ლოდ 
ათ ას ზე მეტ კაცს ხვრეტ დნენ. სა ან გა რი შო 
მოხ სე ნე ბის სა ხით ეს წიგ ნი ჩე კამ გა მოს ცა 
1920 წელს და ინ ახ ებ ოდა არ ქივ ში. ჩე კას 
ამ წიგ ნით თა ვი სი ერ თგუ ლე ბის გა მო ჩე ნა 
აინ ტე რე სებ და მთავ რო ბის წი ნა შე. მაგ რამ 
რა ძვირ ფას მა სა ლას აწ ვდის იგი მო მა ვალ 
ის ტო რი ას თა ვი სი მხე ცო ბის შე სა ხებ, ამ
აზე ალ ბათ, არც და ფიქ რე ბუ ლა. რა თქმა 
უნ და, თვე ში ათ ასი კა ცის მოს პო ბა გა უგ
ონ არი ბარ ბა რო სო ბაა, მაგ რამ თუ ავ იღ ებთ 
სტა ლი ნუ რი ტე რო რის მძვინ ვა რე წლებს 
(19371938 წწ.), ეს ციფ რი უკ ვე ის ეთ დო
ნეს აღ წევს, რომ მსოფ ლიო ის ტო რი აში 
ძნე ლია იპ ოვო მშვი დო ბი ანი ხალ ხის ჟლე
ტის სხვა ამ გვა რი მა გა ლი თი. აღ ნიშ ნულ 
ორ წე ლი წად ში დახ ვრე ტილ თა რა ოდ ენ ობა 
რომ გავ ყოთ თვე ებ ზე, მი ვი ღებთ 40ათ ას
ზე მეტ დახ ვრე ტილ კაცს, ყო ველ თვე ში!!!

ამ ას თან და კავ ში რე ბით მე გა გახ სე
ნებთ, რომ შუა სა უკ უნე ებ ის, ყვე ლა სათ ვის 
ცნო ბი ლი ინ კვი ზი ცია, სიმ კაც რის წლებ ში 
მხო ლოდ ათ ამ დე კაცს სპობ და თვე ში. აბა 
და უკ ვირ დით, რამ დე ნად გა უს წრეს წინ კო
მუ ნის ტებ მა ინ კვი ზი ტო რებს მშვი დო ბი ანი 
ხალ ხის ხოც ვაჟლე ტა ში. მა შა სა და მე, თუ 
ინ კვი ზი ცია თვე ში სპობ და 10მდე კაცს, 
კო მუ ნის ტებ მა, ჯერ იგი 1000მდე გა ზარ
დეს, ხო ლო შემ დეგ თვე ში 40ათ ასს გა და
აჭ არ ბეს. ამ ას თან, ინ კვი ზი ცია სიკ ვდი ლით 
სჯი და მხო ლოდ იმ პი რებს, ვინც ებ რძო და 
სა ხელ მწი ფო ში გა ბა ტო ნე ბულ კა თო ლი კურ 
სარ წმუ ნო ებ ას. კო მუ ნის ტე ბი კი, ლე ნი ნურ
სტა ლი ნუ რი ტი რა ნი ის წლებ ში, ად ამი ან ებს 
იჭ ერ დნენ, ხვრეტ დნენ, ან და ციმ ბირ ში ას
ახ ლებ დნენ მარ ტო იმ ის ათ ვის, რომ იგი იყო 
ნა თა ვა და რი ან მღვდე ლი, ხო ლო ხში რად 
უწ იგ ნურ გლეხ საც არ ინ დობ დნენ შიმ ში ლის 
გრძნო ბის გა მომ ჟღავ ნე ბი სათ ვი საც კი…” 
(ალ. სოლ ჟე ნი ცი ნი, ამ ერ იკ ის პროფ კავ ში
რე ბის წი ნა შე წარ მოთ ქმუ ლი სიტყვი დან).

მი ხე ილ მჭედ ლიშ ვი ლი
“სა ქარ თვე ლო ბო რო ტე ბის იმ პე რი ის 

500-წლო ვან მარ წუ ხებ ში”

სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული 
ხოც ვაჟლე ტის შე სა ხებ, მი ხე ილ მჭედ ლიშ
ვილს მოჰ ყავს ამ ონ არ იდ ები ალ. პა პა ვას 
წიგ ნი დან: “19363738 წლებ ში 2,5 მი ლი
ონი ან მა სა ქარ თვე ლომ 268ათ ასი ად ამი ან
ის მსხვერ პლი გა იღო, ამ ას თან, დი დი ნა წი
ლი სა ზო გა დო ებ ის ნა ღე ბი იყო. შე ად არ ეთ: 
მთელ ევ რო პა ში 400 წლის მან ძილ ზე, რო ცა 
იქ ინ კვი ზი ცი ის კო ცო ნი გიზ გი ზებ და, მხო
ლოდ 80ათ ას ამ დე ე. წ. ერ ეტ იკ ოსი აწ ამ ეს. 
სა ქარ თვე ლო ში კი 2,5 მი ლი ონ მა მო სახ ლე
ობ ამ სა მი წლის მან ძილ ზე 268 ათ ასი ად
ამი ანი და კარ გა.

სტა ლი ნის უგ უნ ური თაყ ვა ნის მცემ ლე
ბი, ას ეთ სი სუ ლე ლე საც კი რო შა ვენ, თით
ქოს სტა ლინ მა ბევ რი რამ არ იც ოდა, მას 
იაგ ოდა, ეჟ ოვი და ბე რია ატყუ ებ დნე ნო. 
ჭეშ მა რი ტად უბ ად რუ კი არ გუ მენ ტია! ჯერ 
ერ თი, რა გე ნი ალ ური ხელ მძღვა ნე ლი ხარ, 
თუ მი ლი ონ ებს გიხ ვრე ტენ და შენ ეს არ 
იცი; მე ორ ეც, რა ხელ ქვე ით ები გყავს ის ეთ
ები, რომ ლე ბიც არ აფ ერს გე კითხე ბი ან და 
თვით ნე ბო ბენ?

არა, ბა ტო ნე ბო, სტა ლინ მა ყვე ლა ფე რი 
იც ოდა, ყვე ლა ფე რი მის გან მო დი ოდა და, 
უწ ინ არ ეს ყოვ ლი სა, გლო ბა ლუ რი ტე რო
რის პირ და პი რი და უშუ ალო ავ ტო რი, ორ

ღმერ თ მა ნუ შე გას წ როთ სტა ლი ნის ძეგ ლის აღ დ გე ნას!
გაგრძელება.
დასაწყისი იხ. N26-ის გვ. 5

დასასრული მე-6 გვ.



6

62010, დეკემბერი, #27

2010, დეკემბერი, #27

გა ნი ზა ტო რი, გამ ტა რე ბე ლიც და თე ორ ეტ
იკ ოსი თვით იყო. რა საკ ვირ ვე ლია, ყო ვე ლი 
ცალ კე ული პი როვ ნე ბის და პა ტიმ რე ბი სა და 
დახ ვრე ტის სან ქცი ას სტა ლინს არ თხოვ
დნენ, მაგ რამ მა სობ რი ვი რეპ რე სი ებ ის 
აუც ილ ებ ლო ბა მი სი თე ორი იდ ან მო დი ოდა 
და მი სი დი რექ ტი ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობ
და, ხო ლო ზო გი ერ თე ბის დას ჯის შე სა ხებ, 
გან კარ გუ ლე ბას, პი რა დად იძ ლე ოდა. ას ეთ
ებს შო რის იყ ვნენ ბ. მდვი ანი და მ. ტო რო
შე ლი ძეც სხვა მრა ვალ მოღ ვა წე ებ თან ერ
თად…” (ალ. პა პა ვა, იქ ვე).

დღეს, რო დე საც ჩვე ნი სამ შობ ლო ის ევ 
სიკ ვდილსი ცოცხლის გა სა ყარ ზე დგას და 
რუ სე თის მო დერ ნი ზე ბულ ვე ლი კო დერ ჟა
ვულ იმ პე რი ას თან პი რის პირ შთე ნი ლის
თვის ჰა ერ ივ ით სა ჭი როა მსოფ ლიო სა
ზო გა დო ებ ის თა ნად გო მა და მხარ და ჭე რა, 
სა ქარ თვე ლო ში კვლავ დაძ რწის აჩ რდი ლი 
სტა ლი ნი სა.

დღეს, რო დე საც სტა ლი ნის მი ერ გა ნად
გუ რე ბუ ლი, რეპ რე სი რე ბუ ლი და გე ნო ციდ
გა მოვ ლი ლი ხალ ხე ბის მხარ და ჭე რა სა და 
თა ნად გო მას სა ქარ თვე ლოს თვის გა დამ
წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, ერ თი ორ ომ
ტრი ალი აქ ვთ ატ ეხ ილი კერ პთაყ ვა ნის მცე
მელ სტა ლი ნე ლებს, ამ ხალ ხს სა კუ თა რი 
ერი ფე ხებ ზე ჰკი დი ათ და სტა ლი ნი სა გან 
გა უბ ედ ურ ებ ული ხალ ხე ბის ტრა გე დი ები 
ხომ ჩი რა დაც არ უღ ირთ!

გა იხ სე ნეთ, სტა ლი ნის მი ერ შიმ ში ლი თა 
და ცეცხლით გა ნად გუ რე ბუ ლი 7 მი ლი ონი 
უკ რა ინ ელი, ამ ას და მა ტე ბუ ლი რეპ რე სი რე
ბულ თა რა ოდ ენ ობ აც!

გა იხ სე ნეთ, სტა ლი ნის მუ ხა ნა თო ბა ფი
ნე ლი ხალ ხის მი მართ, რო მელ საც უამ რა ვი 
ად ამი ან ის სი ცოცხლე და ამ ქვეყ ნის ტე რი
ტო რი ები შე ეწ ირა!

გა იხ სე ნეთ, სტა ლინჰიტ ლე რის ჩა დე ნი
ლი და ნა შა ული პო ლო ნე ლი ხალ ხის წი ნაღ
მდეგ, კა ტინ ში სტა ლი ნის მი ერ ამ ოხ ოც ილი 
20 000 პო ლო ნე ლი ოფ იც ერი. აჯ ან ყე ბუ ლი 
ვარ შა ვი სად მი ღა ლა ტი და გერ მა ნე ლე ბი
სად მი ხელ შეწყო ბა პო ლო ნე ლე ბის ხოც ვა
ჟლე ტა ში!

გა იხ სე ნეთ, ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნე ბის 
დაპყრო ბა და ამ ხალ ხე ბის ინ ტე ლექ ტუ ალ
ური პო ტენ ცი ალ ის ამ ოწყვე ტა, მე სა კუთ
რე თა კლა სის გა ნად გუ რე ბა!

გა იხ სე ნეთ, დღე საც ჩრდი ლო ელ დათ
ვთან მარ ტოდმარ ტო მორ კი ნა ლი ჩვე ნი 
კავ კა სი ელი ძმე ბი, რო მელ თაც გა უგ ონ
არი, კაც თა მოდ გიმ სათ ვის არ ნა ხუ ლი და 
არ გა გო ნი ლი უბ ედ ურ ება და ატ ეხა თავს 
მსოფ ლი ოს ხალ ხთა “მა მამ და მარ ჩე ნალ მა” 
სტა ლინ მა!

ყვე ლა ამ ხალ ხებს სტა ლი ნის სა ხე ლის 
ხსე ნე ბა კვლავ უხ სნის სა მა რად ჟა მოდ მო
უშ უშ ებ ელ ჭრი ლო ბებს.

ჩვენ თან კი, სა ქარ თვე ლო ში, ის ევ დაძ
რწის აჩ რდი ლი კა ცობ რი ობ ის ჯა ლა თად 
მოვ ლე ნი ლი სტა ლი ნი სა.

ეს სირ ცხვი ლია სა ქარ თვე ლო სი, ეს სირ
ცხვი ლია ქარ თვე ლი ერ ის!

ეს კა თაკ მევ ლე ბი და კერ პთაყ ვა ნის მცემ
ლე ბი ეთ აყ ვა ნე ბი ან იმ კაცს, რო მელ საც სა
კუ თა რი დე დაც კი არ უყ ვარ და და რო მელ
საც სა კუ თა რი დე დაც არ სწყა ლობ და. 

ოც და ათი ან წლებ ში, რო დე საც სტა ლი ნი 
სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო ვი და, დე დამ ჰკითხა: 
შვი ლო რად მუ შა ობ კრემ ლში?

მე მე ფის თა ნამ დე ბო ბა ზე ვმუ შა ობ – უპ
ას უხა სტა ლინ მა.

– ყვე ლა სათ ვის უკ ეთ ესი იქ ნე ბო და შენ 
რომ მღვდე ლი გამ ხდა რი ყა ვი – მი უგო კე
კემ.

არ აპ ატია სტა ლინ მა სა კუ თარ დე დას ეს 
სიტყვე ბი და მის დაკ რძალ ვა ზეც არ ჩა მო
სუ ლა. რო გო რი ზნე ობ ის ქა ლიც არ უნ და 
ყო ფი ლი ყო კე კე, მის სუ ლი ერ სი მაღ ლე ზე 
მეტყვე ლებს ის, რომ ეულ ად დარ ჩე ნი ლი 
მო ხუ ცი, არ ღე ბუ ლობ და ბოლ შე ვი კე ბის 
მი ერ და ნიშ ნულ პენ სი ას.

კე კეს უნ დო და მი სი შვი ლი სა სუ ლი ერო 
პი რი გა მო სუ ლი ყო, სურ და ემ სა ხუ რა სა კუ
თა რი ხალ ხი სათ ვის, მაგ რამ სო სომ ეშ მა
კის გზა აირ ჩია, აირ ჩია ბა რა ბას გზა და ამ 
გზით მა ვა ლი, უკ ან, მოძ მე თა სის ხლსა და 
ძვლებს ტო ვებ და.

ორ გუ ლო ბა, ცბი ერ ება, გა უტ ან ლო ბა, 
ღა ლა ტი, არ აკ აც ობა გახ და მი სი ცხოვ რე
ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი სუ ლის კვე თე ბა. სა კუ
თა რი წინ სვლი სა და კა რი ერ ის თვის არ აფ
ერს ერ იდ ებ ოდა. ავ გუ ლობა მი სი სუ ლის 

გა ნუყ რელ ნა წი ლად იქ ცა. გულ ქვა და ბო
რო ტი რომ იყო, ამ ას, თვით აღ ნიშ ნავ და:

– “სო სო, ამ არ სე ბამ შე არ ბი ლა ჩე მი ქვის 
გუ ლი. იგი მოკ ვდა და მას თან ერ თად, უკ
ან ას კნე ლი, თბი ლი გრძნო ბა ად ამი ან თა მი
მართ” – უთ ქვამს მას თა ვი სი პირ ვე ლი ცო
ლის დაკ რძალ ვა ზე სიყ რმის ამ ხა ნაგ იოს ებ 
ირ ემ აშ ვი ლის თვის (იოს ებ ირ ემ აშ ვი ლი, 
“სტა ლი ნი და სა ქარ თვე ლოს ტრა გე დია” 
(გერ მა ნულ ენ აზე) 1932). შწო რედ, ეს იოს
ებ ირ ემ აშ ვი ლი, გერ მა ნი აში გა მო ცე მულ 
თა ვის წიგ ნში წერს, რომ სტა ლი ნის დე დაც 
და მა მაც ოს ები იყ ვნე ნო.

ჭეშ მა რი ტე ბას უფ რო მე ტი ნა თე ლი რომ 
მო ეფ ინ ოს, სა ჭი როა, სტა ლი ნის ქა ლიშ
ვი ლის აზ რიც იც ოდ ეს ქარ თველ მა სა ზო
გა დო ებ ამ სა კუ თარ მა მა ზე. აი, რას წერს 
სვეტ ლა ნა ალ ილუ ევა: “რო გო რი აუტ ან ელი 
უს ამ არ თლო ბაა – გძულ დეს სა ქარ თვე ლო 
და ყვე ლა ქარ თვე ლი მხო ლოდ იმ იტ ომ, 
რომ ეს “სტა ლი ნის სამ შობ ლოა”!

სა ქარ თვე ლო – ეს ძვე ლი ქრის ტი ან ული 
ქვე ყა ნაა, დღე საც ის ეთ ივე, რო გო რიც მრა
ვა ლი სა უკ უნ ის წინ.

სტა ლინ მა, თა ვი სი სამ შობ ლო, ად რე ულ 
სი ჭა ბუ კე ში ვე მი ატ ოვა, მი ეტ მას ნა რუ სე
თის სო ცი ალდე მოკ რა ტებს, წა ვი და ჩრდი
ლო ეთ ში, მრა ვალ ჯერ მოხ ვდა გა და სახ ლე
ბა ში ციმ ბირ ში და სა მუ და მოდ შე იყ ვა რა 
რუ სე თი და რუ სე ბი, რა მე თუ მას ძა ლაუფ
ლე ბა უყ ვარ და და სურ და ყო ფი ლი ყო ძლი
ერი. სა ქარ თვე ლოს დახ ვე წი ლი არ ტის ტუ
ლი კულ ტუ რა მას სი ცოცხლის ბო ლომ დის 
სძულ და, ემ ოცი ური, რა ინ დუ ლი ქარ თვე
ლე ბი მას გულ ზე არ ეხ ატ ებ ოდა, მას სჭირ
დე ბო და ძლი ერ ები და ცი ნი კუ რე ბი, რა თა 
გა ემ არ ჯვა. სიმ ღე რის, ცეკ ვი სა და ღვი ნის 
ქვე ყა ნა კი სხვა ჯი შის ად ამი ან ებს შობ და”.

სვეტ ლა ნა ალ ილუ ევა, ფრაგ მენ ტი 
წიგ ნი დან “შო რე ული სიმ ღე რა”

მა მის გან გან სხვა ვე ბით, თა ვად სვეტ ლა
ნა, სუ ლაც არ თვლი და თავს რუ სად:

“უკ ვე ოც და ათი წე ლია, რაც ამ ერ იკ ის 
მო ქა ლა ქე ობა მაქ ვს. არ მსურს რუ სუ ლად 
ლა პა რა კი. მე ყო ველ თვის მძულ და რუ სე
თი, საბ ჭო თა რუ სე თი. მე არ ას დროს დავ
ბრუნ დე ბი რუ სეთ ში, რაც არ უნ და ბევ რი 
ილ აპ არ აკ ონ ამ ის შე სა ხებ. მე არ ვარ ეთ
ნი კუ რი რუ სი”.
სტა ლი ნის ქა ლიშ ვი ლი სვეტ ლა ნა ალ ილუ ევა: 

“მე ყო ველ თვის მძულ და საბ ჭო თა რუ სე თი”

სვეტ ლა ნა შე სა შუ რი სა მარ თლი ან ობ ით 
აღ წერს სტა ლი ნის ოჯ ახ სა და იქ გა მე ფე
ბულ ძალ მომ რე ობ ას:

“ოჯ ახ ში, სა დაც მე გა ვი ზარ დე, ყვე ლა
ფე რი არ ან ორ მა ლუ რი და დეს პო ტუ რი იყო, 
დე დის თვით მკვლე ლო ბა კი იყო ნა თე ლი 
სიმ ბო ლო უს ასო ებ ისა. გარ შე მო კრემ ლის 
კედ ლე ბი, სახ ლში, სკო ლა ში, სამ ზა რე ულ
ოში სა იდ უმ ლო პო ლი ცია. გა მო ფი ტუ ლი, 
გამ ძვინ ვა რე ბუ ლი ად ამი ანი, ძვე ლი კო
ლე გე ბის, მე გობ რე ბის, ახ ლობ ლე ბი სა და 
მთე ლი სამ ყა რო სა გან კე დელ აღ მარ თუ ლი. 
თა ვის თა ნა მე ინ ახე ებ თან ერ თად, ქვე ყა
ნა აქ ცია საპყრო ბი ლედ, სა დაც ის ჯე ბო და 
ყო ვე ლი ვე ცოცხა ლი და მო აზ როვ ნე. ად
ამი ანი, რო მე ლიც იწ ვევ და შიშ სა და სი
ძულ ვილს მი ლი ონ ობ ით ად ამი ან ში – ეს 
ჩე მი მა მაა... ოცი წე ლი მე ვი ყა ვი მოწ მე სა
კუ თა რი მა მის გა ნად გუ რე ბი სა და ყო ველ 
ცის მა რე დღეს თვალს ვა დევ ნებ დი, თუ რო
გორ ტო ვებ და მას ყო ვე ლი ვე ად ამი ან ური 
და ის თან და თა ნო ბით იქ ცე ოდა სა კუ თა რი 
თა ვი სა ვე შავ მო ნუ მენ ტად... მაგ რამ ჩემს 
თა ობ ას ას წავ ლეს აზ როვ ნე ბა, რომ ეს მო
ნუ მენ ტი თვით არ ის კო მუ ნიზ მის დი ადი 
იდე ალ ებ ის გან სხე ულ ება, მი სი ცოცხა ლი 
გან სა ხი ერ ება”.

ფრაგ მენ ტი წიგ ნი დან 
“მხო ლოდ ერ თი წე ლი”

სტა ლი ნი სა და სტა ლი ნიზ მის აპ ოლ ოგ
ეტი გა ზე თი “ას ავ ალდა სა ვა ლი”, და არ სე
ბის დღი დან ვე ეწ ევა სტა ლი ნის პი როვ ნე ბის 
კულ ტი სა და სტა ლი ნიზ მის პრო პა გან დას. 
თა ვი სი ყო ვე ლი ნომ რის ფურ ცლებ ზე ათ ავ
სებს სტა ლი ნის მა დი დე ბელ პუბ ლი კა ცი ებს. 
თუ ვინ მე სა მარ თლი ან გუ ლის წყრო მას გა
მოთ ქვამს, რე დაქ ცია მა შინ ვე პრე სის თა ვი
სუფ ლე ბას იშ ვე ლი ებს ფა რად და მახ ვი ლად, 
დე მოკ რა ტი ის მო ნა პო ვა რი ხომ სა ჯა რო ობა 
და სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბააო და ამ ით მა
ლავს თა ვის შავბნელ მიზ ნებს. თუმც გა საკ
ვი რი არ აფ ერია, ამ გა ზეთ ში კომ სო მო ლის 

სუ ლი ბუ დობს დღე საც. მის ფურ ცლებ ზე 
თა ვი მო უყ რია ძველ კო მუ ნის ტებს, კომ სო
მო ლებს, მოქ კავ ში რე ლებს...

მა ვან ნი აღ შფო თე ბას ვერ მა ლა ვენ, 
აქა ოდა ქურ დუ ლად, ვე რა გუ ლად, ღა მით 
აიღო მი შამ სტა ლი ნის ძეგ ლიო. იმ ას კი ივ
იწყე ბენ, რომ სტა ლი ნი და მი სი დამ ქა შე ბი 
ღამღა მო ბით აუბ ედ ურ ებ დნენ მი ლი ონ ობ
ით ად ამი ანს, აგ ზავ ნიდ ნენ მო უს ავ ლეთ ში, 
სა კონ ცენ ტრა ციო ბა ნა კებ ში...

ბოლ შე ვიზ მმა და სტა ლი ნიზ მმა, დე და
მი წის ერთ მე ექ ვსედ ნა წილ ზე, გა და აგ ვა
რა და გახ რწნა სა ზო გა დო ება, ცხოვ რე ბის 
წე სად და კა ნო ნად აქ ცია თვალ თმაქ ცო ბა, 
მლიქ ვნე ლო ბა, დას მე ნამა ბეზღა რო ბა, შუ
რი და გა უტ ან ლო ბა, ორ პი რო ბა და გა იძ
ვე რო ბა, რის გა ნაც თა ვი დღე საც ვერ დაგ
ვიღ წე ვია.

სტა ლინ მა აღ ას რუ ლა თა ვი სი და ნა პი რე
ბი: დღე საც ხნა ვენ სა ქარ თვე ლოს წაღ მა – 
უკ უღ მა!

სტა ლი ნი ის ტო რი ული მოვ ლე ნაა, ის
ტო რი ის სა კუთ რე ბაა, გე ნი ალ ური მხე დარ
თმთა ვა რი, დი დი ბე ლა დი იყოო....

“ყოვ ლის მცოდ ნე და ყოვ ლის გამ რი გე” 
სტა ლი ნე ლე ბო, ის ტო რი ის სა კუთ რე ბაა მი
სი ნო მერ პორ ველ მტრად შე რაცხუ ლი ჰიტ
ლე რიც, რომ ლის და ბა დე ბის დღე ზე, 1939 
წელს, სტა ლინ მა ასე ადღეგ რძე ლა ფი
ურ ერი – “მინ და ისე ვუყ ვარ დე ჩემს ხალ
ხს, რო გორც ფი ური ერი თა ვის ხალ ხს”ო. 
დი ახ, ის ტო რი ის სა კუთ რე ბაა ჰიტ ლე რიც, 
მაგ რამ გა ბე დოს გერ მა ნი ის, გერ მა ნუ ლე
ნო ვა ნი ქვეყ ნის, რო მე ლი მე გა ზეთ მა და 
ოდ ნა ვი სიმ პა თია გა მო ამ ჟღავ ნოს თა ვის 
ფურ ცლებ ზე, კა ცობ რი ობ ის მე ორე და უძ
ინ ებ ელი მტრის მი მართ და, რა დღე საც 
და აყ რის და სავ ლუ რი დე მოკ რა ტია, იმ ას აც 
ვი ხი ლავთ! სა ქარ თვე ლო ში კი, ყვე ლა ფე რი 
დაშ ვე ბუ ლია, ყვე ლა ფე რი მი სა ღე ბია, გარ
და ჭეშ მა რი ტი ერ ოვ ნუ ლი სა!

ცნო ბი სათ ვის: ამ ორ ნა ძი რა ლას, ერ
თმა ნე თი, ჯერ კი დევ 1913 წელს გა უც ვნი
ათ ვე ნა ში. ხე დავთ, მო ნა თე სა ვე სუ ლებს 
შო რი დან ვე უც ვნი ათ ერ თურ თი.

დღეს გერ მა ნელს, ავ სტრი ელს ჰიტ ლე
რის სა ხელს რომ უხ სე ნებ, უს აშ ვე ლო სირ
ცხვი ლის გრძნო ბა ეუფ ლე ბათ. სა ქარ თვე
ლო ში კი არ სე ბობს ვინ მე გრი შა ონი ანი, 
რო მე ლიც ყო ველ გვა რი სირ ცხვი ლის ქეჯ
ნის გა რე შე აცხა დებს: “თუ ვინ მე აიღ ებს 
სტა ლი ნის უკ ან ას კნელ ძეგ ლს, მე პო ლი ტი
კურ თავ შე სა ფარს ვთხოვ ცხინ ვალს”ო.

ის ტო რი ის დე პო ში, ავ ად მო სა გო ნა რი 
დრო ის ღრი ჭო ში ჩარ ჩე ნი ლი გრი შა ძია, ამ 
მან ქურ თე ბის ამ ქრის მე ბა ირ ახ ტრეა, მას 
არ ან აღ ვლებს მი სი კუ მი რის მი ერ სამ შობ
ლოს სხე ულ იდ ან ამ ოკ ვე თი ლი სა სიკ ვდი
ლოდ მო ფარ თხა ლე ში და ქარ თლი, გუ ლი, 
სა ქარ თვე ლოს ყა სა ბი, ჯა ყო ებ ის აკ ენ მი უწ
ევს!

მე ორე “ქარ თუ ლად მო აზ როვ ნე” და 
სა ქარ თვე ლოს დი ად მო მა ვალ ზე “და მაშ
ვრალ” მსა ხი ობმეც ნი ერ ზუ რაბ ქა ფი ან იძ
ეს, ას ეთი ხვა ში ადი ჩა უდ ევს გულ ში – ეს 
ხე ლი სუფ ლე ბა რომ წა ვა, მა შინ აღ ვად გენ 
სტა ლი ნის ძეგ ლსო.

ღმერ თმა არ შე გას წროთ სა ქარ თვე ლო
ში სტა ლი ნის ძეგ ლე ბის ხელ მე ორ ედ აღ
მარ თვა!

ღმერ თო, და იფ არე სა ქარ თვე ლო მი სი 
მე ორ ედ მოს ვლი სა გან!

აღ შფო თე ბუ ლან ქვე ბუდ ნე ბი და ქვე გამ
ხედ ვა რე ნი – ეს რა ჩა იდ ინა, სტა ლი ნის ძეგ
ლი და ან გრიაო, თით ქოს ამ ბო ლო ორი ათ
წლე ულ ის მან ძილ ზე აღსა შფო თე ბე ლი და 
სა გან გა შო არ აფ ერი მომ ხდა რი ყოს ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში. თით ქოს, გუ შინ არ ყო ფი ლო
ყო, როს ახ ლად ფე ხად გმულ სა ქარ თვე ლოს, 
ქა შუ ეთ ის ქონ გუ რე ბი დან ჭურ ვე ბი და უშ
ინ ეს. მა შინ ხომ შამ პა ნუ რე ბის ბათ ქე ბით 
აძ ევ ებ დნენ სამ შობ ლო დან, სა ქარ თვე ლოს 
უკ ან ას კნელ ჭი რი სუ ფალ ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას.

აშ კა რა და უც ილ ობ ელი ჭეშ მა რი ტე
ბაა – ყვე ლა ის მან ქურ თი, რო მე ლიც დღეს 
სა ქარ თვე ლო ში სტა ლი ნის ძეგ ლის გად მო
ყი რა ვე ბას მის ტი რის, ის ორ ჯო ნი კი ძის მე
11 არ მი ის ჯა რის კა ცია, მან გა მოკ რა სას
ხლეტს თი თი და შუბ ლი გა ნუგ მი რა ლე ვან 
რა ზი კაშ ვილს, დი დი ვა ჟას ძეს! მან აუგო 
წე სი წმინ და ილია მარ თლის დის წულს კოხ
ტა აფხაზს, მან მო უს წრა ფა, კო ჯორ სა თუ 
ტა ბახ მე ლა ში, ლა მა ზი სი ცოცხლე მა რო მა
ყაშ ვილს! მან აცვა ჯუ არს სა ქარ თვე ლოს 
სუ ლი ერი მწყემ სი, კე თი ლი ნე ტარ ხსე ნე ბუ

ლი ამ ბრო სი ხე ლაია, მან დაცხრი ლა, შო
რაპ ნის გზა ზე, ვა გო ნებ ში გა მომ წყვდე ული 
მა მუ ლიშ ვი ლე ბი და სის ხლის ღვარ ცო ფით 
გა და ლე კა ქარ თუ ლი მი წა!

მას, ვინც დღეს კვლავ ავ ად სახ სე ნე ბე ლი 
სტა ლი ნის სა ხელს მის ტი რის, ხე ლე ბი აქ ვს 
გას ვრი ლი ახ მე ტე ლის, მი ქე ლა ძის, ტი ცი
ან ის, ჯა ვა ხიშ ვი ლის და ასი ათ ას ობ ითი ნამ
დვი ლი ქარ თვე ლის სის ხლში, ის არ ის სტა
ლი ნუ რი “ტრო იკ ის” წევ რი!

ეს ის ხალ ხია, რომ ლებ მაც აქ ტი ური 
მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს და მო უკ იდ ებ ელი 
სა ქარ თვე ლოს მე ორე რეს პუბ ლი კის დამ
ხო ბა სა და გა ნად გუ რე ბა ში, სი ხა რუ ლით 
შეხ ვდნენ მკვდრე თით აღ მსდგა რი სა ქარ
თვე ლოს ხელ მე ორ ედ და სა მა რე ბას!

ეს ის ხალ ხია, ვინც თბი ლი სის აერ ოპ ორ
ტში ფი ან და ზე ბი და უფ ინა, მოს კო ვი დან, 
რკი ნის ფას კუნ ჯით ჩა მოფ რე ნილ დე მონ
თკრატ შე ვარ დნა ძეს!

ეშ მას ნა ში რე თა ამ კას ტამ გა დაწ ვა 
კოლ ხუ რი კოშ კი!

ეს ის ხალ ხია, რომ ლის სუ ლი ერი შთა მო
მავ ლე ბი, სა ქარ თვე ლოს, მო რიგ სას ჯე ლად 
და თავ სდა ტე ხილ უბ ედ ურ ებ ად მო ევ ლი ნა! 
– “ვარ დოს ნე ბი”, ამ წუ თებ ში აც გუ და ვენ 
სულ თმობ რძავ სა ქარ თვე ლოს!

გა საკ ვი რი და უც ნა ურია, რომ ე. შე ვარ
დნა ძის ინ კუ ბა ტორ ში შო ბილ მა სა აკ აშ ვილ
მა აღ გა ვა პი რი სა გან მი წი სა სტა ლი ნის უკ
ან ას კნე ლი კერ პე ბი. მაგ რამ, რო გორც ჩანს, 
ამ გვა რე ბიც ხდე ბა კა ცობ რი ობ ის ის ტო რი
აში, ერ თი ბო რო ტე ბა, სა კუ თა რი თა ვის 
კე თილ შო ბი ლად წარ მო ჩი ნე ბის თვის, ებ
რძვის თა ვის ტყუ პის ცალ მე ორე ბო რო ტე
ბას. თურ მე, ას ეც სჩვე ვია კახ პა ის ტო რი ას, 
ვინ გა იგ ებს მის კაპ რი ზებს?!

გა ნა ეს ხე ლი სუფ ლე ბა ახ ალი დე მონ
თკრა ტი ული მე თო დე ბით არ ან ად გუ რებს 
ყო ვე ლი ვე ქარ თულ სა და ღვთი ურს?

ბევ რი რამ აკ ავ ში რებს ერ თმა ნეთს სტა
ლინ სა და სა აკ აშ ვილს – სა ქარ თვე ლოს 
სი ძულ ვი ლი, ამ სა კითხში კი მცი რე დი 
გან სხვა ვე ბაა მხო ლოდ – სტა ლი ნი ღი ად 
და აშ კა რად გა მო ხა ტავ და ამ ას, მი შა კი 
ფლი დია და ფა რავს. სტა ლინ მა 1922 წელს 
შექ მნა “სამ ხრეთ ოს ეთ ის ავ ტო ნო მი ური 
ოლ ქი”, 2007 წელს კი, მი შას პარ ლა მენ
ტმა შექ მნა “სამ ხრეთ ოს ეთ ის ად მი ნის
ტრა ცი ული ერ თე ული”, რომ ლის სა თა ვე ში 
ჩა აყ ენა, 19891991 წლებ ში, ქარ თველ თა 
სის ხლში ნა ბა ნა ვე ბი, რუ სე თის მო ქა ლა ქე 
დი მიტ რი სა ნა კო ევი.

სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლი “სა ჭეთ
მპყრო ბე ლი”, ქარ თულ მი წა ზე მდგარ ყო
ველ ძეგ ლში, მის მო წი ნა აღ მდე გეს ხე დავს. 
იგი ავ ადაა, სწო რედ ის ეთ ივე ში შით, რო გო
რიც ჯუ ღა ევს სჭირ და.

“დე მოკ რა ტი” სა აკ აშ ვი ლი, სტა ლი ნი სე
ული მე თო დე ბით, უზ ნეო ინ ტრი გე ბით მარ
თავს ქვე ყა ნას, სხვა ობა მათს შო რის გვარ
სა და სა ხელ შია მხო ლოდ.

ეს სტა ლი ნის ტე ბი სდუმ დნენ, რო დე საც 
სა აკ აშ ვი ლი და ერია და ვით აღ მა შე ნებ ლის, 
ილია ჭავ ჭა ვა ძის, მე მედ აბ აშ იძ ის ძეგ ლებს. 
ხმა არ ამო უღი ათ, რო დე საც თბი ლის ში 
ალი ევ ის ძეგ ლი წა მო ჭი მეს.

სულ თმობ რძა ვი, სა სო მიხ დი ლი და გონ
და კარ გუ ლი ბორ გავს დღეს სა ქარ თვე ლო, 
და ჩე ხილდა ნა კუ წე ბუ ლი სის ხლი სა გან იც
ლე ბა!

დღეს, სა ქარ თვე ლოს, ძეგ ლე ბი სათ ვის 
არ სცა ლია, ეშ მა ეპ ოტ ინ ება გლო ბა ლის
ტურ სა რე ცელ ზე შეგ დე ბულ ჩვენს მა
მულს, ათ ას გვა რი ან ეს თე ზი ებ ით აძ ინ ებ ენ 
სა ღა თას ძი ლით, რა თა არ მო ვი დეს გონ სა 
და არ მო იხ ედ ოს სა აქა ოს კენ, არ გა და უძ
ახ ოს ეს სის ხლის მსმე ლი წურ ბე ლე ბი ის ტო
რი ის სა ნაგ ვე ზე.

მო ნუ რი სუ ლი სა და ფსი ქო ლო გი ის ვარ
ლამ არ ავ იძე ები, დოქ სო პუ ლო ები კი მის
ტი რი ან შავბნელ წარ სულ სა და მყრალ 
კერ პებს.

ჩვენ კი ასე და ვას რუ ლებთ ჩვენს წე
რილს – ის, ვინც დღეს კვლავ შეს ტრფის, 
შე ნატ რის სტა ლინს, სტა ლი ნიზ მის და 
ბოლ შე ვიზ მის აპ ოლ ოგ ეტი –სა ქარ თვე ლოს 
მტე რი და მო ღა ლა ტეა!

დად გა დრო, ყვე ლას და ყვე ლა ფერს თა
ვი სი სა ხე ლი ეწ ოდ ოს, სა მუ და მოდ და იმ
სხვრეს კერ პე ბი და სა ქარ თვე ლოს ხსოვ ნი
დან ამო იშ ან თოს ყალ ბი გმი რე ბი!

სა ქარ თვე ლომ – ფარ ნა ვა ზის, და ვი თის, 
ილი ას, ზვი ად ის გზით უნ და იარ ოს!

ალ ექ სან დრე სან დუ ხა ძე

დასაწყისი მე-5 გვ.
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ერ თი ანი კავ კა სი ის იდეა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
ტრი ბუ ნი დან გა ერ ოში სულ ახ ლა ხან იქ ნა გაჟღე რე ბუ ლი, 
რა თქმა უნ და, კავ კა სი ელ ხალ ხთა ხან გრძლი ვი თა ნაცხოვ
რე ბის ის ტო რი აში პირ ვე ლი არ არ ის. მაგ რამ დღეს მას 
გან სა კუთ რე ბუ ლი დატ ვირ თვა და მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება, 
რა საც მა ლე კონ კრე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბიც მოჰყ ვა სა ქარ თვე
ლოსგან, ჩრ. კავ კა სი ის ე. წ. ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კებ ში 
მცხოვ რე ბი ხალ ხე ბი სათ ვის უვ იზო რე ჟი მი შე მო იღო.

აღ ნიშ ნული გა დაწყვე ტი ლე ბა, რო მელ საც შორს მი მა
ვა ლი მიზ ნე ბი აქ ვს, ეტყო ბა, რომ ნაჩ ქა რე ვად არ არ ის მი
ღე ბუ ლი და შე დე გე ბიც წი ნას წარ არ ის გათ ვლი ლი. მის 
მთა ვარ ლა იტ მო ტი ვად ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მო საზ რე ბე ბი და სა
ხელ და. მაგ რამ გა დაწყვე ტი ლე ბას აშ კა რად გა მოკ ვე თი ლი 
ან ტი რუ სუ ლი ხა სი ათი, რომ აქ ვს ამ ის შე ნიღ ბვა შე უძ ლე ბე
ლია და ის პირ და პი რი მნიშ ვნე ლო ბი თაც გა იგ ეს კრემ ლში 
მო კა ლა თე ბულ მა ოკ უპ ან ტებ მა.

რუ სეთს, იმ ავ ბე დი თი, 1801 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სა
ქარ თვე ლოს მი მართ თა ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი სი ძულ ვი ლი 
არ ას ოდ ეს შე ულ ამ აზ ებია და ამ ის სხვა დას ხვა მი ზეზ თა შო
რის ერთ–ერ თი სწო რედ ის იყო, რომ რუ სი დამ პყრო ბე ლის 
აზ რით, კავ კა სი აში, ქარ თვე ლებს გა მორ ჩე ული ად გი ლი 
ეკ ავ ათ და არ ამ არ ტო გე ოგ რა ფი ულ ად, რაც მათ სა შუ ალ
ებ ას აძ ლევ და აქ მცხოვ რებ ხალ ხთა გა ერ თი ან ებ ას აც ჩად
გო მოდ ნენ სა თა ვე ში. ეს კი კავ კა სი ის და მორ ჩი ლე ბა სა და 
ოკ უპ აცი ას, რუ სუ ლი გა თი შე და იბ ატ ონ ეს პი რო ბებ ში, სა
თუ ოს ხდი და.

ახ ლა კი ჩვენ გა დავ წყვი ტეთ, ის ტო რი ულ ად არა ერ თხელ 
შეს რუ ლე ბუ ლი მი სია – კავ კა სი აში მო თა ვე–წი ნამ ძღო ლი სა 
კვლა ვაც ვიტ ვირ თოთ და გან ვა ხორ ცი ელ ოთ კი დეც! ცხა
დია, რომ ამ ეტ აპ ზე ამ ას მხო ლოდ იდე ის, ჩა ნა ფიქ რის სა ხე 
აქ ვს, მაგ რამ ყვე ლა დი დი საქ მე სწო რედ, იდე ის გარ შე მო 
კონ ცენ ტრირ დე ბა, ხორ ცს ის ხამს და მოვ ლე ნა თა სწო რი 
გან ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში არ არ ის გა მო რიცხუ ლი, ბო რო
ტე ბის იმ პე რი ის მე ორ ედ დაშ ლის აკ ვა ნიც აქ, კავ კა სი აში 
და ირ წეს.

ბუ ნებ რი ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს ამ გა დაწყვე ტი ლე ბას 
გა მოხ მა ურ ება რუ სეთ შიც მოჰყ ვა და პრო ვო კა ცი ად მო
ნათ ლეს. ცო ტა მოგ ვი ან ებ ით საყ ვე დუ რე ბიც მო აყ ოლ ეს 
და გა ნაცხა დეს, რომ სა ხელ მწი ფო თა შო რის ნორ მა ლურ 
უ რ  თ ი  ე რ  თ ო  ბ ა 
ში – არ შე იძ ლე
ბა ერ თი ქვე ყა ნა 
მე ორე ქვეყ ნის 
მო სახ ლე ობ ის ნა
წილს გარ კვე ულ 
პრი ვი ლე გი ებს ან
იჭ ებ დეს, და ნარ ჩენს კი არაო; ლა თი ნო–ამ ერ იკ ულ სე რი
ალ ებ ში მო და შია ამ ნე ზი ით და ავ ად ება, ეს სე რი ალ ები კი 
რამ დე ნა დაც ჩემ თვის ცნო ბი ლია, რუ სეთ ში ძა ლი ან დი დი 
პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს, და თუ არა მა თი გავ ლე ნა, 
რი თი უნ და აიხ სნას რუს პო ლი ტი კოს თა მოკ ლე და ალ აგ–
ალ აგ მახ სოვ რო ბა. გა ნა თვი თონ პირ ვე ლებ მა, ყო ველ გვა
რი სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის უხ ეში დარ ღვე ვით, აფხაზ 
და სა მა ჩაბ ლო ში მცხოვ რებ ოს სე პა რა ტის ტებს რუ სეთ ში 
უვ იზო შეს ვლის უფ ლე ბა არ მი ან იჭ ეს? აკი მა შინ ჯერ კი
დევ ხმა მაღ ლა აღი არ ებ დნენ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ულ 
მთლი ან ობ ას. ეს ეც არ იკ მა რეს, მსგავ სი ჰიტ ლერ საც არ 
უკ ად რე ბია, ჩე ხებს იქ მცხოვ რებ გერ მა ნე ლე ბის დაც ვას 
რომ ედ ავ ებ ოდა; რუ სე ბი მი ვიდ ნენ, ვი თომ არ აფ ერიო! სა
ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ას რუ სუ ლი პას პორ ტე ბი და ურ იგ
ეს და რუ სე თის მო ქა ლა ქე ებ ად გა და წე რეს. სა ინ ტე რე სოა 
ას ეთი საქ ცი ელი, სა ხელ მწი ფო თა შო რის ურ თი ერ თო ბის 
რო მე ლი ნორ მა ტი ვე ბით უნ და აიხ სნას. მაგ რამ ეს ხომ რუ
სე თია ჩა მო ყა ლი ბე ბის დღი დან ყვე ლას, რომ თითს უქ ნევს 
და ჭკუ ას ას წავ ლის! ერ თი ციც ქნა სა ქარ თვე ლო აქ რა მო
სა ტა ნია, ან რო მე ლი სა ერ თა შო რი სო კა ნო ნე ბი და აკ ავ ებს 
რუ სულ დათ ვს მთელ კავ კა სი აში ნა დი რო ბა თუ მო უნ და. 
მაგ რამ ნუ იტყვით – ის ევ კავ კა სი ელ ები და მა თი ერ თი ან
ობა, პა ტა რა სა ქარ თვე ლოც მზად არ ის მი იღ ოს ეს გა მოწ
ვე ვა და თი ხის ფე ხებ ზე შემ დგარ გო ლი ათს ხელ თათ მა ნიც 
კი ეს რო ლოს.

ჩრ. კავ კა სი აში, რომ ფეთ ქე ბად სა ში ში მდგო მა რე ობაა 
– ეს არ ავ ის თვის წარ მო ად გენს სა იდ უმ ლოს და ამ ას კრემ
ლშიც აღი არ ებ ენ. აღ ნიშ ნუ ლი რე გი ონი ოკ უპ ან ტი სათ ვის 
დღეს უფ რო დი დი თავ სა ტე ხია, ვიდ რე დაპყრო ბი ლი ტე რი
ტო რი ის აგ ან მი ღე ბუ ლი, გნე ბავთ მა ტე რი ალ ური, სტრა ტე
გი ული თუ მო რა ლუ რი სარ გებ ლის გან ცდა. რუ სი პო ლი ტო
ლო გე ბის ერ თი ნა წი ლი იმ ჭკუ აზ ეც კი დად გა, რომ კრემ ლს 
ურ ჩე ვენ უარი თქვას ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი აზე და თუნ დაც 
მე ამ ბო ხე რეს პუბ ლი კე ბი თა ვის ნე ბა ზე მი უშ ვან.

ბუ ნებ რი ვია კრემ ლში ნე ბით ამ ის გა კე თე ბას არ ავ ინ აპ
ირ ებს, იქ, საღ აზ რზე უფ რო, დამ პყრო ბე ლის ინ სტიქ ტე ბით 
ხელ მძღვა ნე ლო ბენ. კრემ ლს უამ რა ვი თავ სა ტე ხი აქ ვს და 
გა მო სა ვალს ვერ პო ულ ობს. ის ვერ ახ ერ ხებს ელ ემ ენ ტა რუ
ლი წეს რი გი და ამ ყა როს თა ვი სა ვე ტე რი ტო რი ად მიჩ ნე ულ 
ქვეყ ნის ნა წილ ში, სა დაც გა მუდ მე ბუ ლი აფ ეთ ქე ბე ბი და ტე
რო რის ტუ ლი თავ დას ხმე ბი ხდე ბა. ეს მის სა ერ თა შო რი სო 
ავ ტო რი ტეტ სა და იმ იჯ ზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს. რუ
სეთ ში ჯე რაც კარ გად ახ სოვთ, თუ რა დღეც და აწია ჩეჩ ნებს 
სტა ლინ მა, რო ცა რა მო დე ნი მე დღე ში ის ინი თა ვის გუ და–ნა
ბა დით შუა აზი აში გა და ას ახ ლა. ამ ის გა მე ორ ებ აზე კვლავ 
არ იტყოდ ნენ უარს. მაგ რამ ბო დი ში! იმ იტ ომ კი არა, რომ 
დღეს კავ კა სი ელ ები უფ რო უყ ვართ, არ ამ ედ იმ იტ ომ რომ 
ამ ისი, არც თა ვი აქ ვთ და არც უნ არი, თო რემ ყვე ლა ნა ირ 
სა ზო გა დო ებ რივ აზ რსაც არ აფ ერ ში მო ერ იდ ებ ოდ ნენ რაც, 
თუნ დაც ჩეჩ ნებ თან უახ ლო ეს ორ ომ შიც გა მოჩ ნდა, რო დე
საც ჩე ჩენ უმ ამ აც ეს მებ რძო ლებს ვე რა ფე რი და აკ ლეს – ქა

ლებ სა და ბავ შვებს და ერ ივ ნენ, ასი ათ ას ობ ით მშვი დო ბი ანი 
მცხოვ რე ბი უმ ოწყა ლოდ და ხო ცეს.

რუ სე თი ის ტო რი ულ ად ჩრ. კავ კა სი ელი ხალ ხე ბი სათ
ვის, თუ არ ჩავ თვლით ოს ებს, ყო ველ თვის ას ოც ირ დე ბა 
დაპყრო ბას თან, აწი ოკ ებ ას თან, ჟლე ტას თან, ყვე ლა იმ უბ
ედ ურ ებ ას თან, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ერ თმა ეთ ნოს მა მე ორ
ეს და ატ ეხ ოს. გე ნო ცი დის კოშ მა რე ბი გერ მა ნელ მა ფა შის
ტებ მა ევ რო პას რომ ჩა უტ არ ეს – იმ დე ნად სა ში ნე ლი იყო, 
რომ მსოფ ლიო სა ზო გა დო ებ ამ პი რო ბა და დო – მსგავს გა
ნუ კითხა ობ ას ხალ ხებს შო რის ურ თი ერ თო ბა ში არ და უშ ვებ
და, მაგ რამ კრემ ლის კარ გად შე ზარ ხო შე ბუ ლი მეს ვე ურ ებ
ის ათ ვის და მა თი ლო თი გე ნერ ლე ბი სათ ვის – რას ფიქ რობს 
მსოფ ლიო ვე რა ფე რი შე მა კა ვე ბე ლია და XXI სა უკ უნ ეშ იც 
ჩე ჩენ ხალ ხს ნამ დვი ლი გე ნოც დი მო უწყვეს.

რუ სი ჩვენ თვი საც დამ პყრო ბე ლია და თან სას ტი კი, მაგ
რამ ჩვენ მათ ში,თუნ დაც პირ ველ ხა ნებ ში ერ თმორ წმუ ნე სა 
და ქრის ტი ან ებს ვხე დავ დით. ჩრ. კავ კა სი ელ ებ ის ათ ვის კი 
რუ სი დამ პყრო ბელ თან ერ თად – ურ ჯუ ლო, გიაური იყო და 
არ ის. რომ ლის თვი საც უცხოა სარ წმუ ნო ებ რი ვი შემ წყნა
რებ ლო ბა, მუ სულ მა ნურ მო სახ ლე ობ ას ან ფი ზი კუ რად უს
წორ დე ბო და, ან და აიძ ულ ებ და და ეტ ოვ ებ ინა მშობ ლი ური 
ად გი ლე ბი და ოს მა ლეთ ში გა ხიზ ნუ ლი ყო.

თა ვის დრო ზე საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლა, მრა ვალ მნიშ
ვნე ლო ვან ობი ექ ტურ, თუ სუ ბი ექ ტურ ფაქ ტო რებ თან ერ
თად, სა ქარ თვე ლო ში გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მაც და
აჩ ქა რა, დღეს კი, ჩრ. კავ კა სი აში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი – ამ 
ხალ ხთა დაუოკებელი სუ ლი და ლტოლ ვა თა ვი სუფ ლე ბი სა
კენ და უდ ებს სა ფუძ ველს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის დაშ ლას. 
ჩვენ გვეძ ლე ვა შან სი ეს პრო ცე სი შე უქ ცე ვა დი გავ ხა დოთ, 
ამ ით კი სა ქარ თვე ლოს გამ თლი ან ებ აც სის რუ ლე ში მო ვიყ
ვა ნოთ.

რუ სეთ ში ხვდე ბი ან და უკ ვე ხმა მაღ ლა დაც ალ აპ არ აკ
დნენ, რომ ჩრ. კავ კა სი ელ თა და შოშ მი ნე ბის პუ ტი ნი სე ულ მა 
პო ლი ტი კამ სრუ ლი კრა ხი გა ნი ცა და. კა დი რო ვი უმ ცრო
სი სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის დე ლე გი რე ბამ, 
მის გან გე მის ვირ თხის მსგავ სი ზომ ბის შექ მნის იდე ამ, რო
მელ საც თა ვი სი ან ები უნ და გა ენ ად გუ რე ბი ნა, მი ზანს ვერ 
მი აღ წია. ჩე ჩენ მა ხალ ხმა ამ ას აც გა უძ ლო და კვლავ რუ სუ
ლი იმ პე რი ის და უძ ინ ებ ელ მტრად რჩე ბა. კა დი როვ მა კი მის

თვის უკ ონ ტრო ლოდ გა მო ყო ფი ლი ასე ულ ობ ით მი ლი ონი 
პი რა დი გამ დიდ რე ბი სა და კო რუმ პი რე ბუ ლი კლა ნის შე საქ
მნე ლად გა მო იყ ენა. რაც ჩრ. კავ კა სი აში რუ სუ ლი პო ლი ტი
კის მი მართ კი დევ უფ რო მეტ ზიზღს და წი ნა აღ მდე გო ბას 
იწ ვევს.

რო დე საც კრემ ლმა ძა ლის მი ერი პო ლი ტი კით ჩრ. კავ
კა სი აში მის თვის სა სურ ვე ლი შე დე გი ვერ მი იღო, იგი ცდი
ლობს მსოფ ლი ოს წი ნა შე წარ სდგეს, რო გორც ჩრ. კავ კა
სი ის მომ რი გე ბელ–მომ წეს რი გე ბე ლი. სურს დაარ წმუ ნოს 
მსოფ ლიო, რომ არა ის, ღმერ თმა უწყის რა პრო ცე სე ბი და
იწყე ბო და, რომ ლის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი შორს გას ცილ
დე ბო და რე გი ონ ის მაშ სტა ბებს. თუმ ცა კრემ ლმა მთე ლი ამ 
ხნის გან მალ ვო ბა ში ჩრ. კავ კა სი ის მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ
ური მდგო მა რე ობ ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად ერ თი ნა ბი ჯიც 
არ გა დად გა. მი თ უმე ტეს, ცნო ბი ლია, რომ აქ მცხოვ რე
ბი ად ამი ან ებ ის უდ იდ ეს ნა წილს იარ აღ ის აკ ენ მის წრა ფე
ბა და სიყ ვა რუ ლი გე ნე ტი კუ რად ძვალ სა და რბილ ში აქ
ვთ გამ ჯდა რი. ძალ მომ რე ობ ის პი რო ბებ ში კი, ხსე ნე ბუ ლი 
ხალ ხე ბი, რო მელ თაც თვით რე ალ იზ აცი ის მშვი დო ბი ანი 
პი რო ბე ბი არ შე უქ მნეს – ბრძო ლა ში ხე და ვენ ხსნა საც და 
მო მა ვალ საც. არ ადა, ის რე სურ სე ბი, რაც კა დი რო ვი სა და 
მი სი შეიარაღებული ბან დის შე სა ნა ხად წე ლი წად ში გა მო
იყ ოფა, – სულ ეყ ოფ ოდა, თუნ დაც ჩეჩ ნეთ ში მნიშ ვნე ლო
ვა ნი სო ცი ალ ური პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას, მაგ რამ ეს არ 
კეთ დე ბა და ამ ას თა ვი სი ახ სნა აქ ვს. ჯერ ერ თი – კრემ ლის 
მი ზა ნია ჩრ. კავ კა სია მო სახ ლე ობ ის აგ ან და ცა ლოს, სო ცი
ალ ურ ად და უც ველ ად ამი ან ებს გა და სარ ჩე ნად უცხო ეთ
ის აკ ენ უბ იძ გოს. მა შა სა და მე, არ აძ ალ ის მი ერი გე ნო ცი დი 
პერ მა ნენ ტუ ლად გა აგ რძე ლოს. სტა ლი ნის კი დევ ერ თი სიბ
რძნე – არ არ ის ხალ ხი, არ არ ის პრობ ლე მა, რუ სებს ძა ლი
ან კარ გად ახ სოვთ და მე ორე, მარ თა ლია, ტე რო რის ტუ ლი 
აქ ტე ბი კრემ ლს მოს ვე ნე ბა სა და მოთ მი ნე ბას აკ არ გვი ნებს, 
თუმ ცა უპ რობ ლე მო ჩრ. კავ კა სია ოკ უპ ან ტე ბის აზ რით მათ
თვის უფ რო დი დი თავ სა ტე ხი შე იძ ლე ბა გახ დეს. ას ეთ შემ
თხვე ვა ში ე. წ. ავ ტო ნო მი ები უკ ვე კონ სტი ტუ ცი ურ ად, ძა
ლა დო ბის გა რე შე მო ითხო ვენ რუ სე თის შე მად გენ ლო ბი დან 
გა მოს ვლას – ამ აზე კი კრემ ლს პა სუ ხი არა აქ ვს. ეს მის თვის 
მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე სა ში ში სცე ნა რია, რო
მელ საც უს ათუ ოდ მოყ ვე ბა დო მი ნოს ეფ ექ ტი და რუ სე თის 
ფე დე რა ცია ის ევე და იშ ლე ბა არა ერთ და მო უკ იდ ებ ელ სა
ხელ მწი ფოდ, რო გორც ეს საბ ჭო თა კავ ში რის შემ თხვე ვა ში 
მოხ და. მაგ რამ სა ნამ ეს მოხ დე ბა, კრემ ლი მა ნი პუ ლი რებს 
და ცდი ლობს ჩრ. კავ კა სი ელ მებ რძოლ თა შე ურ იგ ებ ელი 
ბრძო ლა თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის იარ აღ ით ხელ ში (რო მე ლიც 
სამ წუ ხა როდ ტე რო რიზ მის ელ ემ ენ ტებ საც მო იც ავს, იღ უპ
ება მშვი დო ბი ანი მო სახ ლე ობა, რა საც თან სდევს ად ამი ან
თა გა ტა ცე ბა და სხვა უკ ან ონ ობ ან იც) იმ ის სამ ტკი ცებ ლად 
გა მო იყ ენ ოს, რომ ჩრ. კავ კა სი აში არ არი ან თა ვი სუფ ლე ბი
სათ ვის მებ რძოლ ნი, რომ ის ინი ჩვე ულ ებ რი ვი ექ სტრე მის
ტე ბი და ბან დი ტე ბი არი ან და, რომ რუ სე თი ყვე ლა კა ნო
ნის დაც ვით ცდი ლობს მათ გან ქვეყ ნის გა დარ ჩე ნას. ას ეთი 

პო ლი ტი კა, მებ რძოლ თა გა დაც თო მე ბი მუ შა ობს და კრემ
ლს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს მსოფ ლიო სა ზო გა დო ებ ას მის თვის 
სა სურ ვე ლი კუთხით და ან ახ ოს აქ მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი. 
ოკ უპ ან ტებს ხახ ვი ვით შერ ჩათ ჩრ. კავ კა სი ელ თა არა ერ თი 
გე ნო ცი დი და მათ შო რის სულ უახ ლე სიც. სამ წუ ხა როდ, ევ
რო პა, რო მე ლიც სულ ცო ტა ხნის წინ მკაც რად აკ რი ტი კებ
და რუ სეთს ჩრ. კავ კა სი აში და გან სა კუთ რე ბით კი ჩეჩ ნეთ ში 
ჩა ტა რე ბუ ლი წმენ დი სათ ვის. დღეს, მსგავს პრო ცე სებს შე
გუ ებ ულია და რე აგ ირ ებ აც ნუ ლის ტო ლია. ასე რომ, და სავ
ლეთ ში ეტყო ბა მარ თლაც აშ ინ ებთ ჩრ. კავ კა სი ური პრობ
ლე მე ბი და რუ სეთს ევ რო პი სათ ვის ჩვე ული უდ არ დე ლო ბით 
ბევრ და ნა შა ულ ზე თვა ლებს უხ უჭ ავ ენ.

ახ ლა მთა ვა რი კითხვა – ჩრ. კავ კა სი ელ თა უვ იზო შე მოს
ვლა სა ქარ თვე ლო ში არ ის თუ არა საფ რთხის შემ ცვლე ლი?! 
რა თქმა უნ და არ ის და ამ ას ვერ გა ვექ ცე ვით. სა ინ ტე რე სოა, 
რომ ამ ას თან და კავ ში რე ბით გან ცხა დე ბა გა აკ ეთა ერთ–
ერთმა ქარ თულ მა პო ლი ტი კურ მა მიმ დი ნა რე ობ ამ, რო
მელ მაც ეს გა დაწყვე ტი ლე ბა რუ სულ პრო ვო კა ცი ად გა მო
აცხა და, რომ ლის არ სიც იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ რუ სე ბი 
სა ქარ თვე ლოს კენ გზას გა უხ სნი ან მარ ტო ტე რო რის ტებს, 
ეს უკ ან ას კნელ ნი კი სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში ტე რო რის
ტუ ლი აქ ტე ბის მოწყო ბით იქ ნე ბი ან და კა ვე ბულ ნი. თუმ ცა, 
აღ ნიშ ნუ ლია ის იც, რომ ჩრ. კავ კა სი ელ ებ თან კონ ტაქ ტე ბი 
უს ათუ ოდ მი სა სალ მე ბე ლია და, რომ სა ქარ თვე ლომ მა თი 
ინ ტე რე სე ბი ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე უნ და და იც ვას.

რო გორც ვხე დავთ – რუ სუ ლი პრო პა გან დის ტუ ლი მან
ქა ნა თა ვის საქ მეს აკ ეთ ებს და ჩრ. კავ კა სი ელ ებს არ ამ არ
ტო ევ რო პა ში, ჩვენც ეჭ ვის თვა ლით ვუ ყუ რებთ. მი თ უმე
ტეს, რომ გარ კვე ული მი ზე ზე ბიც გვაქ ვს. რუ სე თის მი ერ 
პრო ვო ცი რე ბუ ლი ე. წ. აფხა ზე თის კონ ფლიქ ტის დროს, 
ოკ უპ ან ტმა მშვე ნივ რად გა მო იყ ენა ჩრ. კავ კა სი ელ თა არა
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, საქ მე ისე წარ მო აჩ ინა, რომ ვი თომ 
ქარ თვე ლე ბი ვჩა გა რავ დით აფხა ზებს და მის და სა სი ხა რუ
ლოდ მო ახ ერ ხა ჩრ.კავ კა სი ელ მებ რძოლ თა ერ თი ნა წი ლის 
სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ დაძ ვრა. სამ წუ ხა როდ, ის ინი 
გვი ან მიხ ვდნენ რუ სულ პრო ვო კა ცი ას, რომ სა ქარ თვე ლოს 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლით – სა კუ თა რი და მო უკ იდ ებ ლო ბის წი
ნა აღ მდეგ იბ რძოდ ნენ და ჩა იდ ინ ეს ის, რაც ას ორ მოც და ათი 
წლის წინ ჩა ვი დი ნეთ ჩვენ ჩრ. კავ კა სი აში.

მ ა  შ ა  ს ა  დ ა  მ ე , 
საფ რთხე რომ 
კრემ ლი ჩრ. კავ
კა სი ელ ებს მის 
მი ერ გაწ ვრთნილ 
ტე რო რის ტებ საც 
მო აყ ოლ ებს, რა 

თქმა უნ და არ სე ბობს. არც ის არ ის გა მო რიცხუ ლი, რომ 
მათ სა ქარ თვე ლო ში ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბიც მოგ ვიწყონ. 
ეს უს ათუ ოდ გათ ვლი ლი იქ ნე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის 
შე საც ვლე ლად. რომ აი, რა მოგ ვი ტა ნა საზღვრე ბის გახ სნამ 
და ა. შ. მაგ რამ უნ და გვახ სოვ დეს, რომ სა ქარ თვე ლოს დე
ოკ უპ აცი ის დაჩ ქა რე ბა, მი სი ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის 
აღ დგე ნა – სწო რედ, ჩრ. კავ კა სი აში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ
ზე იქ ნე ბა ბევ რად და მო კი დე ბუ ლი.

ერ თი ანი კავ კა სი ის იდეა, – ის პო ლი ტი კუ რი გზავ ნი ლია, 
რო მელ საც კრემ ლი ყვე ლა ზე მე ტად უფ რთხის; ცხა დია, რუ
სეთ ში მშვე ნივ რად უწყი ან, რომ აქ ერ თი ანი სა ხელ მწი ფოს 
შექ მნა ზე არ არ ის ლა პა რა კი. მაგ რამ კავ კა სი ური სო ლი და
რო ბაც მათ თვის ძირ ში ვე მი უღ ებ ელია, იმ იტ ომ რომ მთელ 
მის სა ოკ უპ აციო ძა ლის ხმე ვას დიდ სა შიშ რო ებ ას უქ მნის.

უვ იზო რე ჟი მი ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლო ში შე მო ვა არ
ამ არ ტო ეკ ონ ომი ურ ად შე ჭირ ვე ბუ ლი მო სახ ლე ობა, რო მე
ლიც წვრილ მა ნი ვაჭ რო ბით შე ეც დე ბა ხე ლის მოთ ბო ბას,  
არ ამ ედ ახ ალ გაზ რდე ბი, სხვა დას ხვა წრის ინ ტე ლექ ტუ ალ
ები. სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, ჩრ. კავ კა სი ელ აბ იტ ური ენ
ტებს, მათ თვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბით სა შუ ალ ება უნ და 
მი ეც ეს ის წავ ლონ სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ
ში. უნ და ვი ცო დეთ, რომ ჩვენ თან გა ნათ ლე ბა მი ღე ბუ ლი და 
უკ ან სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი ახ ალ გაზ რდა, რო დე საც 
ჩრ. კავ კა სი ის და მო უკ იდ ებ ლო ბა ზეა ლა პა რა კი – ას ტან კზე 
უფ რო ეფ ექ ტუ რია.

სა ქარ თვე ლო დღეს თა ვი სი გან ვი თა რე ბით არ არ ის 
სრუ ლი ევ რო პუ ლი ქვე ყა ნა. მაგ რამ უკ ვე მიღ წე ულ ით მას 
შე უძ ლია, ჩრ. კავ კა სი ელ თა კო ლო ნი ური მდგო მა რე ობ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მათ თვის სა მა გა ლი თო გახ დეს. ამ იტ
ომ, იქ იდ ან შე მო სულ სა ზო გა დო ებ ის გო ნი ერ წარ მო მად
გენ ლებს უს ათუ ოდ გა უჩ დე ბათ იმ ისი შეგ რძნე ბა, რომ 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის პი რო ბებ ში მათ თაც შე უძ ლი ათ იგ ივე 
პრო ცე სე ბი თა ვი ანთ სამ შობ ლო ში წა მო იწყონ. რაც მათ მი
ერ და მო უკ იდ ებ ლო ბის მოთხოვ ნას მეტ სტი მულ სა და მი
ზან და სა ხუ ლო ბას მი ან იჭ ებს. რა პა სუ ხი ექ ნე ბათ კრემ ლში 
– არა! და მო უკ იდ ებ ლო ბა მარ ტო ერთ მუ ჭა ოს და აფხაზ სე
პა რა ტის ტებს ეკ უთ ვნით, თქვენ არაო! ამ ას, რა თქმა უნდა, 
არ ავ ინ და ეთ ან ხმე ბა.

სა ქარ თვე ლომ სწო რი ნა ბი ჯი გა დად გა (ამ ნა ბი ჯე ბით 
ვი დოდ ნენ ზვი ად გამ სა ხურ დია და ჯო ხარ დუ და ევი) და ის 
საფ რთხე ები, რო მე ლიც რუ სეთ მა შე იძ ლე ბა გა ათ ამ აშ ოს 
იმ ისი სა პირ წო ნე ვერ იქ ნე ბა, რა საც ჩვენ მი ვი ღებთ, რო
დე საც ჩრ. კავ კა სი ელ თა და მო უკ იდ ებ ლო ბი სათ ვის შე ურ იგ
ებ ელ ბრძო ლას მთე ლი კავ კა სი ის ათ ვის სი კე თის მომ ტა ნი 
შე დე გე ბი მოყ ვე ბა. სა ქარ თვე ლო ვალ დე ბუ ლია და შე უძ ლია 
კი დეც ჩრ. კავ კა სი ელ ებს ამ ბრძო ლა ში მხარ ში და უდ გეს. 
ამ ით ჩვენ იმ ის ტო რი ულ შეც დო მა საც გა მო ვას წო რებთ, 
რო დე საც რუს ოკ უპ ან ტებს, ჩვენ და სა უბ ედ ურ ოდ კავ კა სი
ის და მოჩ რი ლე ბა ში ვეხ მა რე ბო დით.

აკ აკი ვა რა ზაშ ვი ლი 

ერ თი ანი კავ კა სი ის იდე ის პე რი პე ტი ები
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რა გვიხ სნის, ანუ არ ჩე ვა ნის 
შემ ზა რა ობა

არ სე ბობს აზ როვ ნე ბის სხვა დას ხვა სა ფე ხუ რი. ყვე
ლა ზე მძი მე მი წი ერი კა ტე გო რი ებ ით ხედ ვა და სუ ლი ერი 
შეზღუ დუ ლო ბაა. დღეს, უბ რა ლოდ პა ტი ოს ანი და სინ
დი სი ერი ად ამი ანი გა იშ ვი ათ და. სა ნატ რე ლია მას შტა ბუ
რად მო აზ როვ ნე ნი, გა დარ ჩე ნი ლი სუ ლი ხომ სხვა საც იხ
სნის. და ცო ტავ და სი კე თის მქნე ლი. ჩა მოდ გა უხ ერ ხუ ლი 
დრო. ჩვენს სა ხარ ბი ელ ოდ არ არ ის ჟა მი.  ამა ოდ ვჭი რი
სუფ ლობთ გა ლე წილ, მი წას თან გას წო რე ბულ ქვე ყა ნას.

აშ კა რაა ყვე ლა ზე სა ჩო თი რო თე მებ ზე გახ სნი ლად 
სა უბ არი, რაც არც თუ უწყი ნა რი მიზ ნით ხდე ბა. უს უფ
თაო გუ ლის ამ ბე ბი სულს ამ ღვრევს. უზ ნე ობ ის მო კი ჟი
ნე საკ მა რის ზე მე ტი აღ მოჩ ნდა. ყვე ლა ზე ეგო ის ტუ რის 
გა ფე ტი შე ბა ხდე ბა. სამ წუ ხა როდ, ქარ თვე ლო ბა ხში რად 
ვერ ით ვა ლის წი ნებს სა დაა საზღვა რი ჩვე ნი სა და უცხო
სი... დღე ვან დე ლი გა უც ნო ბი ერ ებ ლო ბა ხვალ სას ჯე ლად 
გვექ ცე ვა. ლა მის ტრა დი ცი ად იქ ცეს სხვა დას ხვა უწ მა წუ
რო ბა. ტა ბუ და დე ბუ ლი დღეს აღ არ აფ ერია, ერ ოვ ნუ ლი 
საქ მის გარ და. მთლი ან ად წვდო მა დი და ნივ თი ერ–ხორ
ცი ელი სა ხე მი იღო დღეს ყვე ლა ფერ მა. თავს უხ ერ ხუ ლად 
აღ არ ავ ინ გრძნობს. მეტყვე ლე ბა–აზ როვ ნე ბაც აქ ეთ მი
დის – არ აღ ირ ებ ულ ის კენ, არ ას ული ერ ის კენ, გა მარ ტი ვე
ბი სა კენ. სხვა ცნო ბა დე ბი გვყავ და, სხვაგ ვა რად იდ იდ ეს. 
ყო ველ თვის მი ჭირს გა ვი გო ღრმად მი წი ერი და უღ ირ სი 
ამ ბე ბი. ვის სურს გვაქ ცი ოს უნ ებ ელო სა ზო გა დო ებ ად?! 
და ვი ვიწყეთ, რომ ყვე ლა ფერ თან შე გუ ებ ის პრო ცე სი დამ
ღუპ ვე ლია. სა ქარ თვე ლოს მო წამ ლუ ლი სა კენ კი შე ატყუ
ეს და ჭრის მი სი მარ ცვლე ბის ავ ბე დი თო ბაც. სკო ლა ში 
რე ლი გი აზე სა უბ არი აიკ რძა ლა, პე და გო გის “ეთ იკ აც” 
მკაც რად “გან საზღვრეს”. მან და ტუ რე ბი პე და გო გებ საც 
მეთ ვალ ყუ რე ობ ენ. სხვა დას ხვა არ ხებ ზე უმ ან კო ებ ის წი
ნა აღ მდეგ გა და ცე მებ მა იმ ატა. ამ ინ სტი ტუ ტის გა უქ მე
ბა ზეც მარ დად ალ აპ არ აკ დნენ, ახ მა ურ დნენ. და იკ არ გა 
დრო ში პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ცდა – ამ ამ ბავს რო გორ 
შე ხე და ვენ შემ დგომ შვი ლე ბი? აქ სა უბ არი არაა მე ორ ედ 
ქორ წი ნე ბა ზე, სხვა რა მის შე მო თა ვა ზე ბა ხდე ბა. და ამ აში 
რა შე იძ ლე ბა  იყ ოს კარ გი? მრა ვალ პარ ტნი ორ ობ ის ინ
სტი ტუ ტი მი სა ღე ბია? ბე დის გან ზრახ გა ფუ ჭე ბა და გვირ
გვი ნახ დი ლო ბა რით გა მარ თლდე ბა შემ დგომ? ქორ წი ნე ბა 
ხომ ერთ–ერ თი საღ ვთო  სა იდ უმ ლოა. “ქარ თუ ლი მიდ
გო მაც” კარ გად და ამ უნ ათ ეს, გა მო ირ იცხა თავ შე კა ვე ბის 
ლა მა ზი შე საძ ლებ ლო ბა, სიყ ვა რუ ლის იდ უმ ალ ება–მი უწ
ვდომ ლო ბის მთე ლი ხიბ ლი. “ოდ ეს ტურ ფა გაიაფდესო” 
– თქვა დიდ მა წი ნა პარ მა. გა ნა შე იძ ლე ბა უდი ერი და მო
კი დე ბუ ლე ბა ას ეთი მიდ გო მე ბი სად მი? ერ თი გე ნი ოს ისა 
არ იყ ოს –  “ზოგ ჯერ  სა უკ უნ ეც ცდე ბა”. და სავ ლე თი დან 
მტვრი ან მა ქარ მა და უბ ერა. ყვე ლას უნ და ჰქონ დეს “თა ვის 
სა უკ უნ ეს თან ბრძო ლის უნ არი”, რო გორც ით ქვა ჭკვი ანი 
მოღ ვა წი სა გან. ემ ილ ზო ლა – კლა სი კო სი მწე რა ლი სწო
რედ ამ ას გუ ლის ხმობ და, რო ცა წერ და: “ეს, გა სარ თო ბე
ბი, რომ ლებ მაც ქა ლე ბის უმ ეტ ესი ნა წი ლი უფ რო გარ
ყვნეს, ვიდ რე გა მო ას წო რეს”. მახ სენ დე ბა მი სი რო მა ნი 
“ფუ ლი”, სა დაც სწო რედ ფუ ლის გი ჟუ რი მოთხოვ ნი ლე ბა 
გა ამ ათ რა ხა და იწ ინ ას წარ მეტყვე ლა, რომ “მო მა ვა ლი კა
ცობ რი ობ ის სა სუ ქი ფუ ლი” იქ ნე ბო და. მან კარ გად შე ნიშ
ნა, რომ “ვინც სიმ დიდ რე დაყ ნო სა დამ პა ლი ვაშ ლე ბი ვით 
აფ უჭ ებ ენ ერ თმა ნეთს”. ვე თან ხმე ბი, რომ “ზოგ წრე ში 
და უს ჯე ლად ვერ იცხოვ რებს ად ამი ანი”, რომ თუ რწმე
ნით იპყრობ დნენ, ახ ლა “ფუ ლით და იპყრო ბენ”, ცხა დია, 
ას ეთი არ სე ბო ბა ვერ გას ცდე ბა ამ ქვეყ ნი ურის საზღვარს, 
ამ აზ ეც ცო ტა ფიქ რობს... მომ რავ ლდნენ ფუ ლის კა ცე ბი, 
კუ ჭის კა ცე ბი, მაგ რამ სუ ლის კა ცე ბი სადღა არი ან? ვინ 
ვი სი ალ აგი მო იკ ავა? აქ ვე ად უღ ებ ენ სა მერ მი სო კუპ რს. 
ხომ არ სე ბობს ის ეთი რა მე ებ იც, რაც არ ექ ვემ დე ბა რე ბა 
დროს? ად ამი ან ის სუ ლის მოშ ლა და გა ფუ ჭე ბა არ ავ ის ეპ
ატი ება თუმ ცა იგი ყო ველ თვის ის ეთია რო გო რიც თა ვად 
უნ და რომ იყ ოს, მაგ რამ ჩვენ რის კენ ვუ ბიძ გებთ? რას 
ვთა ვა ზობთ? სულ ხან–სა ბა ცოდ ვას ასე გან მარ ტავს:

“ცოდ ვა ბუ ნე ბის გა რე გა ნი – სო დო მუ რი.
ცოდ ვა შემ თხვე ვი თი –  ან აზ დე ული ქმნი ლი და არა 

ჩვე ულ ებ ითი.
ცოდ ვა ჩვე ულ ებ ითი – შეჩ ვე ული და მრა ვალ გზის 

ქმნი ლი”.
სწო რე დაც, ცოდ ვა “შემ თხვე ვი თი” ცდი ლო ბენ ჩვე

ულ ებ ითი გა ხა დონ. დღეს მო წო დე ბის სი მაღ ლე ზე არ 
დგას არ ავ ინ! ეტყო ბა, ევ რო პის კე ნაც ძა ლი ან ბნე ლი 
დე რეფ ნე ბით მივ დი ვართ. მო რა ლუ რი უღ ონ ობა დაგ
ვღუ პავს. ერთ–ერთ გა და ცე მა ში იმ აზ ეც იყო ბჭო ბა, 
(ეკა ხო ფე რი ას გა და ცე მა), რუ სუ ლე ნო ვა ნი ძი ძა უფ რო 
სა ხარ ბი ელოა, თუ ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი. ხდე ბა სუ ლი ერი 
ცოდ ნის გა ქარ წყლე ბა და არც დამ ცა ვი ფაქ ტო რი არ
სე ბობს, აღ არც იდე ას თან გან მარ ტო ებ ული გმი რე ბი 
გვყავს, დრო ის ურ ჩო ბა ფა ტა ლიზ მად რომ ექ ცე ოდ ათ 
და გაქ ვა ვე ბულ ყო ფას რომ ებ რძოდ ნენ მარ ტომ ხედ
რე ბი. ცნო ბი ერ ება არ სურთ იმ მად ლამ დე მი უშ ვან, თუ 
სუ ლის სა სარ გებ ლო რაა. მკვიდ რდე ბა ვარ სქე ნის სინ

დრო მი – უს ირ ცხვი ლო ბის, ცქი რე ბის ბნელ მოქ მე დე ბა 
ახ ლაც გვი ტევს და არ არ სე ბობს სხვა ხვედ რი, ამ ის სა
პი რის პი რო... ყვე ლა ზე მდა ბიო და სა თა კი ლო ქვე ენა ინ
სტინ ქტე ბია წა ხა ლი სე ბუ ლი. მო დი და ის ევ ემ ილ ზო ლა 
არ გა იხ სე ნო – “ბრიყ ვე ბი კი უფ რო ზე ვით იწ ევ ენ, რა თა 
უფ რო მაღ ლი დან და ეხ ეთ ქონ ძირს”. მუ დამ ასე იყო, ერ
თი ხე ლი რომ კულ ტუ რას ქმნი და და სან თელს ან თებ და, 
პირ ჯვარს იწ ერ და, მე ორე – უღ ირ სის ხე ლი ეკ ლე სი ებ
იდ ან  ჯვარს ხსნი და. ეს ეც კოშ მა რუ ლი სი ნამ დვი ლე იყო!  
დი დი ერ ის კა ცე ბიც ას ეთ მა ხელ მა მოკ ლა! ცხოვ რე ბა 
ყო ველ თვის ნამ დვილ გმი რებს ეჯ იბ რე ბა. სამ შობ ლოს 
სა კურ თხე ველ თან ეც ემ ოდ ნენ დაფ ლე თი ლი რა ინ დე ბი. 
ამ თავ გან წირ ვა ში იყო გა დარ ჩე ნის ნი შა ნი. მათ ჰქონ
დათ ცხოვ რე ბას თან ომი და იც ოდ ნენ ღირ სე ბის   ფა სი. 
არ ის ურ ვეს არ სე ბო ბა ჭა ობ ში. ბრიყ ვთა აღ ზე ვე ბა ში კი 
სიკ ვდი ლის ნი შა ნი მა ლავს თავს! სამ წუ ხა როდ, არც ზნე
ობ ის მტერს ჰყავს მძი ნა რე აუდ იტ ორია, ის მოქ მე დებს! 
ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი ძი ძა კარგ რა მეს კი ას წავ ლის ჩვენს 
შვი ლებს; აი, სა დამ დე მი ვი და სა კუ თა რის უარ ყო ფა და 
სნო ბიზ მი. ჩვე ნი “შორ სმჭვე რე ტე ლო ბა” უცხო ეთ ის 
საზღვრებს აღ არ სცილ დე ბა ამ ად აც... ზო გიც ასე აღ
ზევ და და მი სი გო ნე ბა–ქო ნე ბაც ასე დაძ მო ბილ და. გო
ნე ბა ქო ნე ბი სათ ვის გაც ვი თეს...

არ სე ბო ბა ით ვა ლის წი ნებს თა ნა მოძ მე თა და ქვეყ ნის 

ხვედ რის გა ზი არ ებ ას; ღა ლა ტის გზა კი და ღუპ ვის გზაა, 
აქ ჩანს გარ და უვ ალი სიკ ვდი ლის ცნე ბა, რო მე ლიც თან
სდევს ღა ლატს. არა და დღეს ყველ გან ღა ლა ტო ბენ რა
ღა ცას – ზნე ობ ას, ად ამი ან ობ ას, მოყ ვა სის სიყ ვა რულს 
და ა.შ. ღა ლა ტი სიკ ვდი ლის აქ ტია და სა მუ და მო და
ვიწყე ბა. ამ ის სარ წმუ ნოდ დიდ ერ ის შვილ სა და ბუ ნე ბის 
მგო სანს ვა ჟას მო ვუხ მობ. ბუ ნე ბა არ თა ნა მო ნა წი ლე
ობს წი წო ლას – “უჯ იშო, სირ ცხვი ლი ან ის” ტრა გე დი აში, 
ბუ ნე ბა არ იზი არ ებს მის სიკ ვდილს. მის თვის მთე ლი 
გა რე მოა გაქ ვა ვე ბუ ლი, არ უთ ან აგ რძნობს ცოცხა ლი 
სამ ყა რო – ღა მეს სძი ნავს, მთვა რე ჩას ვე ნე ბუ ლა, იორი 
ყურ საც არ უგ დებს. არ აფ ერი არ უშ ლის ხელს, რომ გა
და აფ იქ რე ბი ნოს ბნე ლი ზრახ ვა. ხე ზე თა ვის ჩა მოხ რჩო
ბა – ეს ეც ღა ლა ტის სიმ ბო ლო, (იუდ ამ აც ხე ზე ჩა მო იხ
რჩო თა ვი), ესაა ფეხ შეშ ლი ლი კა ცის ხვედ რი!

გა ნა ამა ოდ გვაფ რთხი ლე ბენ გე ნი ოს ები?! სულ მოკ
ლე ობა და სი ხარ ბე ზნე ობ ის ად გილს იჭ ერს. ვი ღა ცა 
მა ვა ნის ლუკ მას ით ვი სებს, სხვა – თბილ ად გილს, ზო გი 
სულს ამ ახ ინ ჯებს; მოყ ვასს სწი რა ვენ სა სიკ ვდი ლოდ, სა
შიმ ში ლოდ, მარ ტო ობ ის ათ ვის...

ყო ველ გვარ მა მუ ლიშ ვი ლურ გა მოვ ლი ნე ბას თა ვის 
მო მაკ ვდი ნე ბე ლიც ჰყავს. ის ევ ვა ჟას გა ვიხ სე ნებ – ალ
ეგ ორი ულ მე ტა ფო რას იისა და გვე ლის. იაში მა მუ ლიშ ვი
ლი იგ ულ ის ხმე ბა, იას ზი ანს აყ ენ ებს გვე ლი, მაგ რამ ვერ 
სპობს, სა წამ ლა ვი  არ კლავს მას. მაგ რამ ცხოვ რე ბა ში 
ვაი, რომ ჭრი და ხში რად შხა მი. სამ წუ ხა როდ, ეს მშვე ნი
ერი ლექ სი “კი დე ვაც ვნა ხავ გა ზაფხულს” მი სა ღე ბი გა
მოც დე ბი დან ამო იღ ეს. ის იც მინ და ვთქვა, რომ ღა ლა ტი 
არ იყო ქარ თველ თა ორ გა ნუ ლი თვი სე ბა, ამ იტ ომ აც იშ
ვი ათია ის ტო რია – ლი ტე რა ტუ რა ში მა გა ლი თე ბი ამ ისა, 
რაც რუ სეთ მა მო იკ იდა ფე ხი, მე რე გამ რავ ლდა ეს ცოდ
ვა. ბევ რზე ჭრი და მოს ყიდ ვა და თა ნამ დე ბობ რი ვი ბან გი. 
მაგ რამ მი სი შა ვი ბი ლი კი მოკ ლეა. დღეს ყვე ლა ზე მე ტად 
მოგ ვე რია გა რე მო, ახ ლა გვჭირ დე ბა თუნ დაც არა გა მორ
ჩე ულ ობა–გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა, უბ რა ლოდ ად ამი ან ობა! 
წმინ და ნებს ად რე “მო არ ულ ეკ ლე სი ებს” ეძ ახ დნენ, კვლავ 
გვინ და ას ეთი მად ლით დაძ რულ ნი! გვი ტევს ად ამი ან ობ
ის სა ზი ან ოდ ტე ლე ვი ზია, პრე სა, კომ პი უტ ერი, რა აღ
არ შე მოგ ვა სა ღეს... ფუ ლი გახ და ღერ ძი ცხოვ რე ბი სა, 
ახ ალ გაზ რდო ბის მთა ვარ სურ ვი ლა დაც ის იქ ცა. ფუ ლი, 
“რო მე ლიც სის ხლზე მაღ ლა, ცრემ ლებ ზე მაღ ლა დგას 
და უს აზღვრო სიძ ლი ერ ის გა მო ად ამი ან ურ სინ დის ზე მე
ტად უყ ვართ!” (ემ ილ ზო ლა). ამ აზე დი დი რა ღა შე იძ ლე
ბა თქვას მწე რალ მა! მაგ რამ ას ეთი მო რა ლუ რი ცნე ბე ბი 
რო დი გვიჯ დე ბა გვამ ში! დღეს ჟურ ნა ლის ტე ბი ნა დი რო
ბენ სულ ზე, არ ჩე ვა ნიც აღ არ კეთ დე ბა სი კე თის სა სარ

გებ ლოდ, რი სი პო პუ ლა რი ზა ცი აც ხდე ბა, კარ გად უწყის 
სა ზო გა დო ებ ამ. სუ ლი ერი ცხოვ რე ბის გზა ზე სადღაც 
შევ დე ქით და ცუდ დროს შე ვის ვე ნეთ! სულ ში ბი წი ერი ნა
კა დი იჭ რე ბა. ზნე ობ რი ობა ირ ონი ის სა გა ნი ხდე ბა. გა მო
ვუ დე ქით ამაო ცხოვ რე ბას. ყველ გან თავს მა ლავს წუმ პე. 
სი ცა რი ელე შე მოგ ვე საზღვრა. დრო ის სიჭ რე ლე–სი სუ
ლე ლე თვალ ში სა ცე მია. ზნე ობ რივ და სუ ლი ერ სა კითხებს 
ამ დე ნი შემ და ვე ბე ლი არ ას დროს ჰყო ლია. ურ ცხვმა სი თა
მა მემ ყვე ლა ფერს გა და აჭ არ ბა და გა დაუარა. გვა ვიწყე
ბენ წამ ზო მის სიჩ ქა რით მო არ ულ დროს და აღ არც შო
რე თი გვახ სოვს. სხვა პროგ რა მა შე დის ფსი ქი კა ში. ეს 
ხომ თვით სიკ ვდი ლია. რას ვუც ქერთ და ყურ სუ ლე ბი?! 
მთე ლი სა ქარ თვე ლო უძ ალო ბრინ გად იქ ცა და აღ არც 
უცხო საწყი სის აღ ზე ვე ბას ვებ რძვით. ხორ ცი გა ხელ და 
და სუ ლი ჩაცხრა, ჩა ინ ავ ლა. აღ არ გვახ სოვს რომ “და უძ
ინ ებ ელ არს ეშ მა კი ბო რო ტი სათ ვის”, მომ რავ ლდნენ ის
ეთ ნი – “ეშ მაკ ნი რომ დამ კვიდ რე ბულ არი ან მათ ში ნა”! 
(“სიბ რძნე ბა ლა ვა რი სა”), “რო მელ ნი ეძი ებ ენ აქა სიმ დიდ
რე სა, მდი დარ თუ იყ ვნენ, გლა ხაკ ვე არი ან გო ნე ბი თა და 
ვერ გან ძღე ბი ან”, “რო მელ მან მო იგ ონ აქა პა ტი ვი, მუნ 
ჰპოვ ონ შე ურ აცხე ბაი”, ხო ლო ყო ვე ლი ვეს და ღუ პავს ის, 
ვინც “თა ვი სა სა ეძი ებს და არა კაც თა სა”; “სიყ ვა რულ სა 
არა აქ ვს საზღვა რი”, ამ იტ ომ აც მის თვის უნ და “და უტეო 
გახ რწნა დი” ზღვარ დე ბუ ლი ქვე ყა ნა – “ეს სიბ რძნე ბა ლა
ვა რი სას” ძვირ ფა სი შე გო ნე ბე ბია და ყვე ლას ვთხოვ მის 
წა კითხვა–შეს წავ ლას. სამ წუ ხა როა, რომ სკო ლა ში არ ის
წავ ლე ბა ეს უძ ლი ერ ესი ნა წარ მო ები, რო მელ შიც სა ოც არი 
იგ ავ ებია. ცხოვ რე ბის არ სსა და სუ ლი ერი მი მარ თუ ლე ბის 
სწო რად ძი ებ აზეა ის და წე რი ლი. ერთ–ორ გრან დი ოზ ულ 
ად გილს სუ ლი ერი ზრდი სა თუ უწ ლო ვა ნო ბის შე სა ხებ, 
ას ევე საც დურ ზე გავ ბე დავ და მო ვუხ მობ. ჭეშ მა რი ტე ბა 
ყო ველ გვარ დახ შულ კარს აღ ებს, ასე მოხ ვდა ცხოვ რე ბის 
შე ჭირ ვე ბებს გა რი დე ბულ უფ ლის წულ თან ქრის ტი ანი ბა
ლა ვა რი. ამ ცნო სიბ რძნე და რო ცა ას აკი იკ ითხა მან, მი
უგო – თორ მე ტი სა ვა რო. გა ოგ ნდა უფ ლის წუ ლი, ხე დავს 
რომ ის სა მოც ზე ნაკ ლე ბის არაა და პა სუ ხიც არ და აყ
ოვ ნებს  – “და ბა დე ბით სა მო ცი სა ვარ, მაგ რამ რო დე საც 
ღმერ თს გა უს აკ უთ რე თა ვი ჩე მი, ათ ორ მე ტი წე ლი არს, 
რა მე თუ წი ნათ მკვდა რი ვი ყავ და ათ ორ მე ტი წლით გან 
ცოცხალ ვარ”. სიბ რძნეს ნა ზი არ ები მად ლო ბის ნიშ ნად 
სიმ დიდ რეს სთა ვა ზობს – შენს სუ ლი ერ ძმებს წა უღეო 
და სა ოც არი პა სუ ხი უფ ლის შწუ ლის კე თილ ქმე დე ბა ზე 
– “რო გორ მი ვარ თო გეს ლი, რო მე ლი აღ აშ ფო თებს გო ნე
ბა სა”, მა შინ უფ ლის წულ მა თა ვად ითხო ვა ძა ძის სა მო სი 
და გლა ხა კი ვით შე იმ კო. რამ დე ნი ყო ფი ლა უწ ლო ვა ნი თუ 
სუ ლი ერ ად მკვდა რი და “გეს ლში” მყო ფი ამ სიბ რძნის მი
ხედ ვით. სწორ მოქ მე დე ბის წიგ ნია ეს.

ესა თუ ის “არ ჩე ვა ნი” რა ღა გა საკ ვი რია, რო ცა ხე დავ 
მცდა რი გზით თა ვი დან წა სულ კა ცობ რი ობ ას და არ სე
ბობს არ ჩე ვა ნის დი დი შემ ზა რა ობა – რო ცა ბა რა ბა–ავ
აზ აკი არ ჩი ეს თა ვად ღმერ თს. მე რეც არა და არ გას წორ
და შეც დო მა. არა ერ თხელ წა ვე დით უღ ირ სი გზით. არც 
ზვი ად ის მო წო დე ბა შე ის მი ნა ყვე ლამ – ხელ მე ორ ედო ნუ 
და ად გე ბი თო  ბა რა ბას გზას! სიბ რძნეს მა ში ნაც აქ ცი ეს 
ზურ გი! ტვინ შია ყვე ლა სა სი ცოცხლო ფუნ ქცია, ძა ლა და 
სწო რე დაც ის მო აძ აბ უნ ეს!

მო დი და მწა რედ ნუ გა იხ სე ნებ აკ აკი წე რეთ ლის მოხ
მო ბილ იგ ავს, რო მე ლიც ერთ–ერთ წე რილ ში და იმ ოწ
მა: “ეშ მამ გუთ ნე ული გა აბა და ხვნა და იწყო – შე ხე და 
ბე ჩავ მა ხალ ხმა და თქვა – ბი ჭოს, ე ჩვე ნი ეშ მა კი არ კი 
მორ ჯუ ლე ბუ ლა და კე თი ლი ხე ლო ბა და უწყიაო. შე ეშ
ველ ნენ, ზოგ მა სახ რე მი აწ ოდა, ზოგ მა “ხიო” მი აძ ახა 
(იგ ულ ის ხმე ბა გამ ხნე ვე ბა), ზო გი წინ წა უძ ღვა, ზო გიც 
უკ ან მიჰ ყვა და ა.შ. დახ ნა ხელ–შე უშ ლე ლად, და თე სა და 
გაქ რა. გა ვი და დრო, ამ ოვ იდა თეს ლი, დამ წიფ და. მაგ
რამ თქვენს მტერს! სულ ნა რი და ეკ ალი! მა შინ კი შექ
მნეს ღრი ალი – ეს რა მოგ ვი ვი და, რა ტომ არ ვი ცო დით, 
რომ ის სა კე თი ლოდ არ ას დახ ნავ და და სა სარ გებ ლოს 
არ ას და თე სავ დაო”.

ასე გვე მარ თე ბა ხოლ მე ხში რად! აქ ქარ თვე ლე ბის 
ტრა გი კუ ლი მი ამ იტ ობა იკ ითხე ბა! ჩემს წე რი ლებ ში 
ხში რია მა გა ლი თე ბი, იქ ნებ ჩემ ზე ბევ რად დიდ ავ ტო
რი ტე ტებს მა ინც ერ წმუ ნონ! თვი თაღ დგე ნა ხომ სწო
რი თვით შე ფა სე ბი დან მო დის. მო რა ლუ რად გა მარ თულ 
ად ამი ან ზე მშვე ნი ერი რაა! მა ინ ცდა მა ინც სი მარ თლის 
გზა ზე გვის ხლტე ბა ფე ხი... ბო რო ტე ბა ყო ველ თვის არაა 
პირ და პი რი, ის ზოგ ჯერ შე ფარ ვით მოქ მე დებს, ამ იტ ომ
აცაა სა ში ში; ნუ და ვექ ვემ დე ბა რე ბით იმ ას, რო მე ლიც 
“ლტოლ ვი ლად ცა თა გან” იწ ოდ ება და თვით ღმერ თმა 
გა აძ ევა!

დღეს ყვე ლა ერ თის წი ნა აღ მდე გაა – ზნე ობ ის, მათ გან 
გან სხვა ვე ბულ ნი კი სადღაც მიგ ვჩე ხეს!..

ლა ლი ბარ ძი მაშ ვი ლი,
ფი ლო ლო გი 

“ქვე ყა ნას გუ ლი გა და უბ რუნ და”.
(აკ აკი)
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თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო და სა ინ ფორ
მა ციო სივ რცე ში, არა იშ ვი ათ ად, არ ას წო რა დაა წარ მოდ გე
ნი ლი სა ქარ თვე ლოს ენ ობ რივეთ ნი კუ რი ის ტო რია. ბო ლო 
პე რი ოდ ში კი გან სა კუთ რე ბით გახ შირ და ქარ თველ თა ერ თი 
ნა წი ლის (მეგ რე ლე ბის, ლა ზე ბის, სვა ნე ბის, მეს ხე ბის...) არ
აქ არ თვე ლე ბად გა მოცხა დე ბა. სა წუ ხა როდ, ქარ თველ თა ენ
ობ რივეთ ნი კურ ის ტო რი ას არ ას წო რად წარ მო ად გენს ზო გი 
ქარ თვე ლი მეც ნი ერ იც*.

შემ თხვე ვი თი არც ის უნ და იყ ოს, რომ XX სა უკ უნ ის 90
იანი წლე ბი დან და იწყო ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი ის ტო რი ული 
მოღ ვა წე ებ ის სა მეც ნი ერო პო ზი ცი ებ ის გა ყალ ბე ბაც; მაგ., 
1997 წელს გა მოქ ვეყ ნდა  პეტ რე ჭა რაიას მი ერ  1910 წელს 
შექ მნი ლი მეგ რუ ლი სა ლექ სი კო ნო მა სა ლა; ქარ თველ მა რე
დაქ ტორ მა და გა მომ ცე მელ მა დი დი შრო მა გას წი ეს, მაგ რამ, 
რა ტომ ღაც, არ გა ით ვა ლის წი ნეს გარ დაც ვლი ლი ავ ტო რის 
პრინ ცი პე ბი და დი დი მოღ ვა წის ნაშ რომს და არ ქვეს მეგ
რულქარ თუ ლი ლექ სი კო ნი; არ ადა, პ. ჭა რაია თვლი და, რომ 
მეგ რუ ლი ქარ თუ ლის დი ალ ექ ტია. 

ან ალ ოგი ური “შეც დო მა” იქ ნა დაშ ვე ბუ ლი 2007 წელს გა
მო ცე მულ ბე სა რი ონ ნი ჟა რა ძის ლექ სი კონ შიც: ბე სა რი ონ ნი
ჟა რა ძემ 1888 წელს შექ მნა ორ ენ ოვ ანი ქარ თულრუ სუ ლი 
ლექ სი კო ნი, სა დაც ქარ თულ ფორ მებს მი წე რი ლი აქ ვს ბალ
სზე მო ური კი ლოს სა ლექ სი კო ნო მა სა ლაც. ბ. ნი ჟა რა ძე სა მარ
თლი ან ად თვლი და, რომ სვა ნე ბის დე და ენა ქარ თუ ლია, მაგ
რამ გა მომ ცემ ლებ მა ეს არ გა ით ვა ლის წი ნეს და ლექ სი კონს 
უწ ოდ ეს: სა მე ნო ვა ნი ქარ თულსვა ნურრუ სუ ლი ლექ სი კო ნი...

ამ ფონ ზე არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ჩვე ნი ის ტო რი
ული მემ კვიდ რე ობ ის ობი ექ ტუ რად წარ მო ჩე ნას და ქარ
თველ თა აკ ად ემი ური ენ ობ რივეთ ნი კუ რი ის ტო რი ის გავ
რცე ლე ბას საზღვარ გა რე თაც.

ქარ თველ თა ენ ობ რივეთ ნი კუ რი სი ტუ აცი ის ის ტო რი
ული დი ნა მი კის წარ მო სა ჩე ნად დღეს ჩვენ წარ მო ვად გენთ 
1790 წელს შექ მნილ “ივ ერი ელ თა ერ თო ბის ტრაქ ტა ტის” 
ტექ სტის ძი რი თა დი ცნე ბე ბის ან ალ იზს. 

ტრაქ ტა ტის სრუ ლი და სა ხე ლე ბა ას ეთია:
“ტრახ ტა ტი, ივ ერი ელ თა მე ფე თა და მთა ვარ თა გან დამ

ტკი ცე ბუ ლი, სა ზო გა დო სათ ვის შე ერ თე ბი სა ქარ თლი სა, 
კა ხე თი სა, იმ ერ თა, ოდ იშ ისა და გუ რი ისა, აღ წე რი ლი სა მე
უფო ისა ქა ლაქ სა ტფი ლისს 1790 წელ სა”.

ტრაქ ტა ტი მო იც ავს შე სა ვალ ზო გად ნა წილ სა და ოთხი 
ქარ თუ ლი სა მე ფოსამ თავ როს პირ ვე ლი პი რე ბის მი ერ შექ
მნილ 4 დო კუ მენ ტს; კერ ძოდ, შე სა ვალ ნა წილ ში ვკითხუ
ლობთ:

“ვი ნა იდ გან (ვი ნათ გან) ყო ველ თა ვე ივ ერი ელ თა, მსახ
ლო ბელ თა სა მე ფო სა ში ნა ქარ თლი სა, კა ხე თი სა, იმ ერ თა, 
ოდ იშ ისა და გუ რი ის ათა აქ ვსთ ერ თმორ წმუ ნე ბა (ერ თმორ
წმუ ნე ობა), არი ან ძე ნი ერ თი სა კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის აგ ან 
შო ბილ ნი და ერ თი სა ენ ისა მქო ნე ბელ ნი, აქ ვსთ მა ვას ხებ
ლო ბი თი ცა (მა ვას ხე ლო ბი თი ცა) სიყ ვა რუ ლი, ვი თარ ცა 
სის ხლით ნა თე სავ თა და მოყ ვა რო ბით შეკ რულ თა ურ თი
ერ თთა შო რის, ამ ის თვის ჩვენ, ზე მოხ სე ნე ბულ თა (ზე მოხ
სე ნე ბუ ლად) ქვე ყა ნა თა ივ ერი ის ათა (ივ ერი ისა) მე ფე ნი და 
მთა ვარ ნი, და მამ ტკი ცე ბელ ნი სა უკ უნ ოსა ამ ის პი რო ბი სა, 
სა ხე ლი თა ყოვ ლად ძლი ერ ისა ღმრთი სა თა, აღ უვ სთქვამთ 
(აღ ვსთქვამთ) მტკი ცე სა ამ ას ერ თო ბა სა, რო მე ლი ცა თი
თოეულად შემ დგომ თა ჰაზ რთა ცხად იქ მნე ბის” (ქარ თუ ლი 
სა მარ თლის ძეგ ლე ბი, II, თბ., 1965, გვ. 501507).

ამ შე სა ვალ ნა წილს მოჰ ყვე ბა “ტრახ ტა ტი პირ ვე ლი”, 
რო მელ საც ხელს აწ ერს ერ ეკ ლე – მე ფე ქარ თლი სა, კა ხე თი
სა და სხვა თა, ას ევე: დე დო ფა ლი ქარ თლი სა, კა ხე თი სა და 
სხვა თა და რე ჯა ნი, სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კო სი ან ტო ნი და 
ვი ცეკან ცლე რი სო ლო მონ ლი ონ იძე.

მო ვიყ ვანთ ერთ ამ ონ არ იდს ერ ეკ ლე მე ორ ის ტექ სტი და
ნაც:

“აღ თქმა თა ამ ათ ში ნა ჩემ თა ქრის ტი ან ებ რი თა შე ვიკ ვრი 
თა ნამ დე ბო ბი თა (/თა ნა ვალ დე ბუ ლე ბით – ტ.ფ.) თვით ძე თა 
ჩემ თა, თა ვად თა სა ქარ თვე ლო სა თა, კე თილ შო ბილ თა და სა
ზო გა დო თა ერ თა, სჯუ ლუ დებ სა უკ უნ ოდ ერ თგვა მად შე ერ
თე ბა სა ამ ას ქვე მო ისა ივ ერი ისა თა ნა და ვამ ცნებ ყო ველ
თა ვე, ვი თარ ცა სჯულ თა ზე და ეკ ლე სი ურ თა. იყ ავნ ეს რეთ!”

ერ ეკ ლე მე ორ ის ტრახ ტა ტის მო ნაც ვლე და ნარ ჩე ნი სა მი 
“ტრახ ტა ტი” ეკ უთ ვნით იმ ერ ეთ ის მე ფე სო ლო მონს,  ოდ იშ ისა 
და სხვა სამ თავ რო თა მთა ვარს გრი გოლ და დი ანს და გუ რი ის 
მთა ვარს სი მე ონს. თა ვის მხრივ, ის ინ იც აცხა დე ბენ, რომ ერთ 
სხე ულ ად ერ თი ან დე ბი ან ზე მო ივ ერი ის ქარ თვე ლებ თან.

წარ მოდ გე ნილ ცი ტი რე ბებ ში ჩვენ ყუ რადღე ბას გა ვა მახ
ვი ლებთ რამ დე ნი მე ცნე ბა ზე:

  ყო ველ ნი ივ ერი ელ ნი;
  ზე მო და ქვე მო ივ ერი ის ქვე ყა ნა ნი;
 ერ თი სა ენ ისა მქო ნე ბელ ნი;
 მა ვას ხებ ლო ბი თი/მა ვას ხე ლო ბი თი სიყ ვა რუ ლი;
 ერ თგვა მად შე ერ თე ბა.

 მაგ., ნო დარ ლა და რი ას მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ სა ხელ მ ძღ ვა
ნე ლო ში: “სოციოლინგვისტიკა” (თბ., 2002 წ.) ვკითხუ ლობთ 
(გვ. 2223): “მეგრელმა კითხ ვა რის გრა ფა ში – “დედაენა” 
უნ და ჩა წე როს მეგ რუ ლი ენა და არა – ქარ თუ ლი ენა”.

ყო ველ ნი ივ ერი ელ ნი.
“ქარ თლის ცხოვ რე ბის” ტექ სტი დან კარ გად ჩანს, რომ 

ოდ ით გან ვე ტერ მი ნი  “ქარ თვე ლი” აღ ნიშ ნავ და, რო გორც 
აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს (ქარ თლკა ხე თი, თუშფშავ
ხევ სუ რე თი, ხე ვი, ჰე რე თი), ას ევე, და სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლოს (აფხა ზე თი, ოდ იში ანუ სა მეგ რე ლო, იმ ერ ეთი, გუ რია) 
და სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლოს – ლა ზე თი სა და ის ტო რი ული 
მეს ხე თის (სპე რი/ის პი რი, აჭ არა, ლა ზე თი, ლი ვა ნა, შავ შე თი, 
ტაო, ერ უშ ეთი, სამ ცხე, ჯა ვა ხე თი) ის ტო რი ულ, ავ ტოქ თონ 
მო სახ ლე ობ ას.

1555 წელს ამ ასი ის ზა ვით ოს მა ლე თი სა და ირ ან ის მი
ერ სა ქარ თვე ლოს გა ყო ფის შემ დეგ  ვიდ რე 1790 წლამ დე, 
ტერ მი ნი “სა ქარ თვე ლო” დაკ ნინ და ოდ ენ აღ მო სავ ლეთ სა
ქარ თვე ლოს, ზოგ ჯერ კი სა კუთ რივ ქარ თლის პრო ვინ ცი ის 
აღ სა ნიშ ნა ვად. სა მა გა ლი თოდ მო ვიყ ვანთ ერთ ფრაგ მენ ტს 
თა ვად ერ ეკ ლე მე ორ ის “გან წე სე ბი დან”:

“გან წე სე ბა ნი სა ქარ თვე ლოს მე ფის ირ აკ ლის ნი ძე თა 
თვის და მი სა მე ფო ის ათ ვის სა ქარ თვე ლო ისა”: “ის გან წე სე
ბა ები, რო მელ ნიც ქვე ით და იწ ერ ება ჩე მის სა ხე ლი სა და სა
ქარ თვე ლოს დიდ თა და მცი რე თათ ვი სა,  ის ინი სრუ ლე ბით 
უნ და მი იღ ოთ და ჩემ მა შვი ლებ მაც და შვი ლიშ ვი ლებ მაც 
და სა ქარ თვე ლო სა და კა ხე თი სა ერ თა...” (ქარ თუ ლი სა მარ
თლის ძეგ ლე ბი, 1965, გვ. 509).

პა რა ლე ლუ რად, ერ ეკ ლეს დროს “ქარ თვე ლი” დამ ცრო
ბი ლი იყო მხო ლოდ ქარ თლე ლის აღ მნიშ ვნე ლად. სწო რედ 
ამ ით უნ და აიხ სნას ის, რომ ერ ეკ ლე მე ორ ის ტექ სტებ ში 
გა მო ყე ნე ბუ ლი სიტყვა “სა ქარ თვე ლო”, ხან ქარ თლის სა
მე ფოს, ხან კი ერ ეკ ლეს სამ ფლო ბე ლოს – ქარ თლკა ხეთს 
აღ ნიშ ნავს.

სო ლო მონ ლი ონ იძ ის ინ იცი ატ ივ ით შექ მნი ლი ტრაქ ტა
ტის ხელ მომ წე რებ მა კარ გად იც ოდ ნენ, რომ ერ თი ის ტო რი
ის, ერ თი ენ ისა და ერ თი სის ხლის მქო ნე ნი იყ ვნენ, ამ იტ ომ 
ბუნ დოვ ნე ბის გან თა ვის და საღ წე ვად გა აქ ტი ურ ეს უცხო ურ 
წყა რო ებ ში სა ქარ თვე ლო სა და ქარ თველ თა აღ მნიშ ვნე ლი 
ტერ მი ნე ბი: ივ ერია და ივ ერი ელ ნი.

ქარ თვე ლე ბი თით ქმის მსგავს სი ტუ აცი აში ვართ დღე
საც, ვი ნა იდ ან სა ერ თა შო რი სო ველ შიც და ქარ თულ სა მეც
ნი ერო თუ სა ინ ფორ მა ციო წრე ებ ში ერ თმა ნე თის გან იმ იჯ
ნე ბა “ლა ზი” და “ქარ თვე ლი”.

და ნამ დვი ლე ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ტერ მი ნე ბის: 
“ივ ერი ელი” და “ივ ერია” გა აქ ტი ურ ებ ამ მომ დევ ნო სა უკ უნ
ეში თა ვი სი ის ტო რი ული მნიშ ვნე ლო ბა და არ სი და უბ რუ ნა 
ტერ მი ნებ საც: “სა ქარ თვე ლო” და “ქარ თვე ლი”.

ზე მო და ქვე მო ივ ერი ის ქვე ყა ნა ნი.
1790 წლის ტრაქ ტა ტის ტექ სტი დან ნათ ლად ჩანს, რომ 

ივ ერია (=სა ქარ თვე ლო) იყ ოფა ორ ნა წი ლად: ზე მო ივ ერია 
და ქვე მო ივ ერია.  ზე მო ივ ერიაა აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლო – ქარ თლკა ხე თი და ერ ეკ ლეს სხვა სამ ფლო ბე ლო ები. 
ქვე მო ივ ერია არ ის იმ ერ ეთ ის სა მე ფო, ოდ იში (დღე ვან დე ლი 
სა მეგ რე ლო) და და დი ან ის მმარ თვე ლო ბას დაქ ვემ დე ბა რე
ბუ ლი სხვა სამ თავ რო ები (იგ ულ ის ხმე ბა აფხაზე თის ნა წი
ლი, სვა ნე თი, ლეჩხუ მი)  და გუ რია. 

ცალ კე მსჯე ლო ბის სა გა ნია ტერ მი ნი “ქვე ყა ნა”. მსგავს 
კონ ტექ სტში “ქვე ყა ნა” გვახ სოვს ცნო ბი ლი ფორ მუ ლი დან: 
“ქარ თლად ფრი ადი ქვე ყა ნაი აღ ირ აცხე ბის...”. გა მოთ ქმა 
“ფრი ადი ქვე ყა ნა” აქ ნიშ ნავს მრა ვალ ქვე ყა ნას, მრა ვალ 
მხა რეს, მრა ვალ სა მე ფოსამ თავ როს, რო მელ საც აერ თი ან
ებს ერ თი ენა, ერ თი სა ერ თო წარ სუ ლი და ერ თი სა ხელ მწი
ფო ებ რი ვი ის ტო რია. ასეა ტრაქ ტა ტის შემ თხვე ვა შიც ფრა
ზა ში: “ჩვენ, ზე მოხ სე ნე ბულ თა ქვე ყა ნა თა ივ ერი ისა მე ფე ნი 
და მთა ვარ ნი” ქვე ყა ნა ნი ივ ერი ისა ნიშ ნავს ერ თი სა ხელ მწი
ფოს – ივ ერი ის – შე მად გე ნელ ნა წი ლებს, ივ ერი ის მხა რე ებს; 
კერ ძოდ: ქარ თლს, კა ხეთ სა და ერ ეკ ლეს სხვა სამ ფლო ბე
ლო ებს; ას ევე,  იმ ერ ეთ ის სა მე ფოს, ოდ იშს და და დი ანს დაქ
ვემ დე ბა რე ბულ სხვა მხა რე ებს (იგ ულ ის ხმე ბა აფხა ზე თის 
ნა წი ლი, სვა ნე თის ნა წი ლი, ლეჩხუ მი)  და გუ რი ას.

აქ ვე აღ ვნიშ ნავ, რომ ტერ მი ნი “ივ ერია”, აკ ად ემ იკ ოს სი
მონ ჯა ნა ში ას სარ წმუ ნო მტკი ცე ბით, წარ მო იშ ვა ერ თი ქარ
თუ ლი პრო ვინ ცი ის სა ხე ლის გან – “სპე რის გან”. 1790 წლის 

ტრაქ ტატ ზე ხელ მო წე რის დროს ეს ქარ თუ ლი პრო ვინ ცია 
უკ ვე ოს მა ლე თის მფლო ბე ლო ბა შია სა ქარ თვე ლოს ის ტო
რი ულ ნა წი ლებ თან – ლა ზეთ თან და ის ტო რი ულ მეს ხეთ თან 
(სამ ცხეჯა ვა ხეთ თსა და ტაოკლარ ჯეთ თან) ერ თად. ამ ჟა
მად სა ქარ თვე ლოს დაბ რუ ნე ბუ ლი აქ ვს ის ტო რი ული მეს ხე
თი სა და ლა ზე თის მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი, ხო ლო მა ჭახ
ლის ნა წი ლი, ლი ვა ნა, შავ შეთკლარ ჯე თი, ამი ერ და იმი ერ 
ტაო, ერ უშ ეთი, სპე რი და ლა ზე თის დი დი ნა წი ლი ამ ჟა მინ
დე ლი თურ ქე თის შე მად გენ ლო ბა შია. 

ერ თი სა ენ ისა მქო ნე ბელ ნი.
მე18 სა უკ უნ ის და სას რუ ლის ქარ თველ ხე ლი სუ ფალ

თა ტექ სტებ ში ჩვენ თვის მთა ვა რი ფრა ზაა: “ერ თი სა ენ ისა 
მქო ნე ბელ ნი”. გა საკ ვი რია: ის მკვლე ვარ ნი თუ და ინ ტე რე
სე ბულ ნი პირ ნი, ვინც დღეს ქარ თველ თა რამ დე ნი მე ენ ას 
ას ახ ელ ებ ენ და მეგ რელსვან თა დე და ენ ად ქარ თულს არ 
თვლი ან, რა ტომ უწ ევ ენ იგ ნო რი რე ბას ამ დო კუ მენ ტში და
ფიქ სი რე ბულ სა ყო ველ თაო პო ზი ცი ას? არ მგო ნია, რო მე
ლი მე თა ნა მედ რო ვე პირ მა თუ მკვლე ვარ მა უფ რო კომ პე
ტენ ტუ რად გა ნუ საზღვროს დე და ენ ის სტა ტუ სი 220 წლის 
წინ ტრაქ ტა ტის ხელ მომ წერ გრი გოლ და დი ან სა თუ მე ფე 
სო ლო მონს.

მა ვას ხებ ლო ბი თი/მა ვას ხე ლო ბი თი სიყ ვა რუ ლი.
220 წლის წი ნან დე ლი ტრაქ ტა ტის ხელ მომ წე რი “ერ თი

სა ენ ისა მქო ნე ბელ ნი” ზე მო და ქვე მო ივ ერი ის მე ფე ნი და 
მთა ვარ ნი ალ ბათ მა შინ დე ლი თუ გვი ან დე ლი “სკეპ ტი კო სე
ბის თვი საც” სა უბ რო ბენ ივ ერი ელ თა ერ თი ან ობ ის სხვა არ
სე ბით სა ფუძ ველ ზეც; კე ძოდ, ის ინი წე რენ: გვაქ ვს “მა ვას
ხებ ლო ბი თი ცა (მა ვას ხე ლო ბი თი ცა) სიყ ვა რუ ლი, ვი თარ ცა 
სის ხლით ნა თე სავ თა და მოყ ვა რო ბით შეკ რულ თა ურ თი ერ
თთა შო რის”.

აქ საკ ვან ძო სიტყვაა: მა ვას ხებ ლო ბი თი, რო მელ საც ხელ
ნა წე რებ ში უდ ას ტურ დე ბა მე ორე ვა რი ან ტიც: მა ვას ხე ლო
ბი თი.

ამ ოს ავ ალი ფუ ძეა “ვას ხე ბა”, რო მე ლიც ძველ ქარ თულ ში 
“სეს ხე ბას” ნიშ ნავს; სა ეკ ლე სიო მწერ ლო ბი დან და ვი მოწ მებ 
ორ წი ნა და დე ბას:

“ავ ას ხებ დე შენ ნა თე სავ თა მრა ვალ თა, ხო ლო შენ არ ივ
ას ხებ დე”;

“ივ ას ხის ცოდ ვილ მან და არა მი აგ ის”...
 სიტყვე ბი: მიმ ღე ობ ები: მავასხელობითი და მავას

ხებლობითი ეყ რდნო ბა ვასხ ზმნუ რი ფუ ძის თე მის ნიშ
ნი ან და უთ ემ ის ნიშ ნო ვა რი ან ტებს და არ სე ბი თად ერ თი და 
იმავე ში ნა არ სი სა ნი არი ან. “ტრაქ ტა ტის” მო ცე მულ კონ
ტექ სტში ორ ივე ფორ მა ღრმა ში ნა არ სი ანი მე ტა ფო რაა და 
სიტყვა სიტყვით ნიშ ნავს “სის ხლის მი ერი ნა თე სა ობ ის” გა მო 
სა მუ და მო “სეს ხით” ანუ სა მუ და მო ვალ დე ბუ ლე ბით ერ
თმა ნეთ თან მა რა დი ულ ად და კავ ში რე ბულ სა ზო გა დო ებ ას 
– ერ თგვა მად, ანუ ერთ სხე ულ ად შეკ რულ სა ზო გა დო ებ ას; 
მა შა სა და მე, მა ვას ხე ლო ბი თი სიყ ვა რუ ლი – ურ თი ერ თვალ
დე ბუ ლე ბი თი სიყ ვა რუ ლი.

აქ ვე შე ვე ხე ბი გვამ სიტყვის ის ტო რი ას აც: 
არ ქა ულ ქარ თულ ში “გვა მი” ნიშ ნავ და ქარ ქაშს, სხე ულს, 

ორ გა ნიზ მს.  XVII XVIII სა უკ უნე ებ ში “გვამს” ორ გვა რი სე
მან ტი კის მქო ნედ წარ მო ად გენს სულ ხანსა ბა ორ ბე ლი ანი: 

გვა მი – პი რი, ხა ტი; 
გვა მი – “სუ ლის გან შე ზა ვე ბუ ლი ხორ ცი” ანუ ად ამი ანი. 
თა ვად ერ ეკ ლე მე ორე იყ ენ ებს ტერ მინს: სამ გვა მო ვა ნი 

ღმერ თი: კერ ძოდ,  1791 წელს ერ ეკ ლეს მე ორ ის მი ერ გა
ნახ ლე ბულ და ხელ მო წე რილ დო კუ მენ ტში: “გან წე სე ბა ნი 
სა ქარ თუ ელ ოს მე ფის ირ აკ ლის ნი ძე თა თვის თად მი სა სა მე
ფო ის ათ ვის სა ქარ თვე ლო ისა” ვკითხუ ლობ: “სა ხე ლი თა ერთ
არ სი სა და სამ გვა მო ვა ნი სა ღმრთი სა მა მი სა და ძი სა და სუ
ლი სა წმი დი სა თა ვსწერ მე, მე ორე ირ აკ ლი ბაგ რა ტო ვა ნი...” 
(ქარ თუ ლი სა მარ თლის ძეგ ლე ბი, II, თბ., 1965, გვ. 507).

ამ რი გად, 220 წლის წი ნან დელ დო კუ მენ ტში ქარ თვე ლი 
მე ფემთავ რე ბი აცხა დე ბენ, რომ ის ინი, ენ ით, სის ხლით, 
ის ტო რი ით ერ თნი და ერ თი ეკ ლე სი ის შვი ლე ბი ის ევ ერ თი
ან დე ბი ან ერ თი სუ ლის მქო ნე ერთ სხე ულ ად. ვფიქ რობ, სა
ინ ტე რე სოა პა რა ლე ლის გავ ლე ბა ერ თი მხრივ, ქარ თველ თა 
ერ თი ან ობ ის ის ტო რი ულ ძეგ ლში – 1790 წლის ტრაქ ტატ ში 
– წარ მოდ გე ნილ ივ ერი ელ თა ერ თო ბის გან მსაზღვრელ კრი
ტე რი უმ ებ სა და  მე ორე მხრივ, ერ ის ტრა დი ცი ულ და ეთ ნო
სის თა ნა მედ რო ვე დე ფი ნი ცი ებს შო რის.

1991 წელს სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა
მოცხა დე ბის შემ დეგ, გა რე შე ძა ლე ბი ის ევ გა აქ ტი ურ დნენ 
სა ქარ თვე ლოს და სა ნა წევ რებ ლად და ქარ თვე ლი ერ ის და
საშ ლე ლად. სწო რედ ამ იტ ომ, სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს
პატ რი არ ქმა უწ მინ დეს მა და უნ ეტ არ ეს მა ინ ება, შექ მნი
ლი ყო იბ ერი ელ თა ერ თო ბის ახ ალი ტრაქ ტა ტი, რომ ლის 
სა თა ურ იც ასე ჟღერს: “ღვთის მშობ ლის წილ ხვედ რი სრუ
ლი ად სა ქარ თვე ლოს და ყო ველ თა ივ ერი ელ თა ერ თო ბის ახ
ალი ტრაქ ტა ტი (20092010 წწ.).

სა სი ხა რუ ლოა, რომ მას ყვე ლა ქარ თვე ლი და სა ქარ თვე
ლოს მო ქა ლა ქე დღემ დე აწ ერს ხელს და ასე ად ას ტუ რებს 
თა ვის ერ თგუ ლე ბას ქვეყ ნი სა და ერ ის ად მი... 

1790 წლის “ივ ერი ელ თა ერ თო ბის ტრაქ ტა ტის” ტექ სტის სე მან ტი კუ რი ან ალ იზი
(ყო ველ ნი ივ ერი ელ ნი; ზე მო და ქვე მო ივ ერი ის ქვე ყა ნა ნი; ერ თი სა ენ ისა მქო ნე ბელ ნი;  

მა ვას ხებ ლო ბი თი/მა ვას ხე ლო ბი თი სიყ ვა რუ ლი)

პროფ. ტა რი ელ ფუტ კა რა ძე
სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქოს წმი და ან დრია 
პირ ველ წო დე ბუ ლის სა ხე ლო ებ ის ქარ თულ 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სრუ ლი პრო ფე სო რი
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ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

ჯე მალ ბოლ ქვა ძე — წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტი და პერ
სპექ ტი ული ახ ალ გაზ რდა — 2008 წლის 11 დე კემ ბერს, სა

კუ თა რი მან ქა ნით ავ ტო კა ტას ტრო ფა ში და იღ უპა. იგი მხო
ლოდ 19 წლი სა იყო. ავ ბე დი თი 11 რიცხვი, მის ლექ სებ ში, 
ნი შან დობ ლივ თა რი ღად დო მი ნი რებს. ვარ დე ბი სა და მუ სი
კის ტრფი ალ მა (ყვე ლა და საკ რავ ინ სტრუ მენ ტზე უკ რავ და) 
ახ ალ გაზ რდა პო ეტ მა, ერთ წი ნას წარ მეტყვე ლურ ლექ სში 
თა ვი სი გარ დაც ვა ლე ბის სუ რათხა ტიც აღ წე რა. იგი, რო
მე ლიც ხა ლი სით ერ თვე ბო და ყო ვე ლი ახ ალი წლის სამ ზა
დის ში (რო გორც დე და მი სი თა მარ ხე ლაშ ვი ლი იხ სე ნებს), 
დამ დეგ წელს უჩ ვე ულო გულ გრი ლო ბით თუ იდ უმ ალი სევ
დით ხვდე ბო და, თურ მე. თოვ ლის მო ლო დინ საც წი ნას წარ

მეტყვე ლუ რად შე უკ რთია: “რო გორცკი მო თოვს, მან ქა ნას 
გა რა ჟი დან აღ არ გა მო ვიყ ვა ნო”, იდ უმ ალი ხმით უთ ქვამს 
დე დის თვის. იმ დღეს, მხო ლოდ უწ ვი მია. 19 წლის ჯე მა ლი, 
სა სი ძო სა ვით სა გან გე ბოდ გა მოწყო ბი ლი გა სუ ლა იმ დღეს 
(რო გორც სუ რათ შია). თოვ ლი კი მი სი დაკ რძალ ვის დღე ებ
ში მო ვი და. უთუ ოდ გრძნობ და, რომ ეს ზამ თა რი ტრა გი კულ 
აღ სას რულს უმ ზა დებ და. და ის დამ დე გი ახ ალი წე ლიც არ 
იყო მი სი...

ალ ბათ, ის იც ნი შან დობ ლი ვია რომ, იმ უცხო მძღოლ მა, 
რო მე ლიც ახ ალ გაზ რდა პო ეტს და ეჯ ახა და თა ვა დაც მძი მედ 
და შავ და, ზუს ტად 1 წე ლი, 1 თვე და 11 დღე იც ოცხლა.

არ ის, არა თან ხვდე ნა ბე დის წე რის რიცხვში?! (რედ.)

* * *
წვიმა... დანიშნული ფანჯრები... ჩუმი, ჭაპჭაპა წვეთები...

გზა უსასრულო... ცა პირშეკრული... ჩაფიქრებული
სივრცე, სიცივე და სიცარიელე...

მზერა განაბული, გულები გადაბმული... ფიქრი ჩახლართული... 
თვალი

დანამული...
სიტყვები არეული... გრძნობები ფარული...

ჩუმი ვნებები... შეხვედრები და განშორებები...
ცხელი ბაგეები... თვალთა უპეები...

უაზრო დღეები..... ფუჭი ოცნებები, მერე კი ხელები, კვლავ ცივი 
ხელები...

ტირილი, კივილი, მოთქმა და ჩივილი...
შავი სატირა და თეთრი აბრეშუმი...

წითელი ვარდები...დარდები, დარდები.
თვალი დახუჭული, სუნთქვა გაყინული, ბიჭი ჩაცუცქული... გოგო

განაბული...
კუბო გალაქული და ფიცი ფარული...

მერე კი სინანული, უხმო სინანული, მაგრამ სატანისთვის დიდი
სიხარული...

მერე გასვენება, მიწაში ჩასვენება.... თვალების დასველება, 
წარსულის

გახსენება...
გული გატეხილი, ხიდი ჩატეხილი...

ღელვა, ქარტეხილი, ბიჭი მარტოდმარტო, ობლად დარჩენილი...
თეთრი ღამეები, უაზრო დღეები...
დარდები ღვინოში ჩაკლული.......

ბიჭი ოცნებით ჩაგრული...
სანთლები, ხატები, მოვლილი ტაძრები... ფიქრები მტანჯველი. 

წარსული.
ლამაზი, წარსული,

უგულო აზრები... წუთების ზლაზვნები...
სურვილი შეხვედრის, შეხების აზრები...
სიზმარში ნანახი თეთრი საპატარძლო...

ბეჭდები გაცვლილი, ყანწები დაცლილი...
ხელები გაშლილი... მერე კი გატაცება პატარა ბავშვივით....

მაგრამ ეს ოცნებაც უეცრად ჩაშლილი...
გრძნობები აშლილი... ფურცელი გადაშლილი.. სიტყვები წაშლილი,

მაგრამ სიყვარული...
არასდროს დაშლილი... და ბოლოს ლოდინი... უსაზღვრო ლოდინი

შეხვედრის, ბაგეთა შეხების...
მხოლოდ სიყვარული, კვლავაც სიყვარული სიცოცხლის ბოლომდე 

გულში
ჩამალული.

დედა
დედა. _ პირველი სიტყვა თქმული და სიყვარული
სამარადჟამო, როგორც წმინდა გრძნობა ენთება,
დედა. _ პირველი სიხარული, როგორც სიზმარი,
შენ საფიცარი ჩემი ხატი ხარ და გერქმევა.
დედა ყოველთვის გვერდით მიდგას და გულში მიკრავს
როგორც პატარას, ჯერ კიდევ ბავშვს, ახალფეხადგმულს,
ვერ წარმოიდგენთ, ვერ ჩაწვდებით თუ როგორ მიყვარს
დედა მშობელი, შეუცვლელი და მუდამ სათნო.
დედის ამბორი, დედის სიტყვა და დარიგება
მე სულს მინათებს და გულს მითბობს, მავსებს, მახარებს.
ნეტა რით შევძლო, რა ვიღონო, რით დავაფასო
ამაგი, რითაც მომავალი მისი იხარებს.
დედავ, ისმინე ჩემი ლოცვა, მადლი შენდამი,
მე არა მინდა, იცოცხლე და მარად იმყოფე
რომ გამინათო, გამიკაფო წინ გზა სავალი.
მტრის წინააღმდეგ შენი ფარი გადამაღობე.
დედაო ღვთისავ, ღვთისმშობელო, წმინდა მარიამ!
შენ დაიფარე დედა ჩემი მადლით მოსილი,
გადააფარე შენი კალთა, ექმენი სასოდ,
მე ძალა მხოლოდ მისითა მაქვს გარს შემოსილი.

3.09.2005 წ.

* * *
ჩამოიგლიჯა მძივები მთვარემ
და ვარსკვლავებმაც დაკარგეს ფერი,
გამომეცხადა მე შენი სახე
და თმებს მიწეწავს სინაზე შენი.
ჩვეული დარდი მისერავს თვალებს
და ბროწეულის ყვავილებს მაყრის,
სარკმელში ვხედავ შენს ცისფერ თვალებს,
უსაზღვროდ ნაზს და უსაზღვროდ დაღლილს.

* * *
გეგონა მოვკვდი?
ვეღარ მოგწერდი,
რომ კვლავ მაბოდებს
შენზე წუხილით.
გეგონა რომ დღეს
დავყრიდი ფარხმალს
და ჩემს საფლავზე
მორთავდი ქვითინს.
არა, ძვირფასო,
მე არ მოვკვდები,
მე შენ მაცოცხლებ
შენი დუმილით,
მე შენზე ფიქრებს
გულით ვატარებ
და შენ კი მელი
გულის წუხილით.
მელი, რადგანაც
იცი, რომ მოგწერ,

იცი, მოგიძღვნი
ლექსებს ქუხილით.
მეც ვიცი, ჩემო,
რომ შენ სულ ელი
თერთმეტ საათზე
ლექსებს დუმილით.
როცა თერთმეტჯერ
ჩამოჰკრავს ზარი,
თერთმეტჯერ გული
დაგიწყებს ცემას
და შენც ლამაზო
თერთმეტჯერ გეტყვი,
რომ შენ გადარებ
თეთრ ორქიდეას.
გეტყვი, რომ ვეტრფი
შენს ცისფერ თვალებს
ეხლა რომ კითხვით
ატარებს წამებს.

რო მან ტი კო სი პო ეტი, რო მელ მაც გარ დაც ვა ლე ბის თა რი ღი იწ ინ ას წარ მეტყვე ლა
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ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

 დაბადების დღის მილოცვა
დაბადების დღეს გილოცავს,
მზესუმზირა და იაო.
გვირილა თავს აკანტურებს,
ვარდები სად არიანო?

მზე გადმომჯდარა ზევიდან,
ღრუბლები გადარიაო.
ფუტკრები დავლურს ცეკვავენ

და ისმის “ბზრიაბზრი” აო

და ყველა მოქეიფენი
ერთად სუფრასთან ზიანო.

 “ამაყი” ცუგრია
ამაყად დაბრძანდებოდა,
ეზოში ჩვენი ცუგრია.
თავისი ყეფით დააფრთხო,
მიხო, ლალი და ფიქრია.

და როცა ბეკომ ბუჩი ქნა,
ეს ჩვენი მხდალი ბაქია,
იცით ვის ამოეფარა?
მიხოს, ლალის და ფიქრიას.

 გიგას ფიქრები
ფოთოლი წყალში ჩავარდა,
გიგა წყალს ემალებაო.
“ფოთოლი თუ კი ბანაობს,
მე რაღა მემართებაო?”

 ცელქი მარი
ცელქია და ონავარი,
ფანჯრებს ამტვრევს
ჩვენი მარი.
ბურთს ფეხს ურტყამს
ხელს კი არა.
ნეტავ, ბიჭი ხომ არ არის?

 ცელქი წვიმა
წვიმა მოდის,
წვიმა მოდის.
ნეტავ ვისა სწყურია?
ყვავილებს და ცხოველებს,
მთებს და ველებს სწყურიათ.
წვიმა მოდის,
წვიმა მოდის.
დარბის და ყეფს მურია.
მე არ მომწონს, რომ ვსველდები
და არც წყალი მწყურია.
წვიმა მოდის და თან ფიქრობს,
ეს რა ჟრიამულია?
აკი, წვიმა არ მოსწონდა
ამ დიდგულა მურიას?
წვიმა ცელქობს და თამაშობს,
ისიც მხიარულია,
რომ აბრაზებს გოგობიჭებს,
და შავთვალა მურიას.

მეც ხომ ბაირონს ვეტრფოდი წინათ!

ვკითხულობ ლექსებს და ღელვა მძირავს,
აზვირთებული , აცეტებული.
წამით ვიხსენებ იმ დროს როდესაც,
ვიყავ პოეტით გატაცებული.

მისი ლექსებით და გარეგნობით,
სულის მშვენებით და შემართებით.
სიზმრებს, ოცნებას მასთან მივყავდი,
მისი გმირობით აღტაცებული.

ეხლა კი ზამთრის დირეზე მდგარი,
გრძნობათა ღელვა მიძინებული,
შენმა ლექსებმა კვლავ გამახსენა,
ოცნება ჩემი, თავაშვებული!

სულის სიმშვიდე აბორგებული,
მოგონებებით განზავებული,
შენ დამიბრუნე, ჩემო თინათინ,
ყმაწვილქალობის ტკბილი წარსული.

პა ტა რა კო მენ ტა რი ქალ ბა ტონ თი ნა თინ 
მღდლი აშ ვილს. შენ მა მშვე ნი ერ მა ლექ სებ მა ბა ი
რონ ზე, დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა ჩემ ზე და 
ეს ლექ სი და მა წე რი ნა. ეს ლექ სი, შე ნი სა ო ცა რი 
ნი ჭის შე დე გია და შენ გე კუთ ვ ნის ჩე მო საყ ვა რე
ლო პო ე ტო.

მუდამ შენი თაყვანისმცემელი:
ლუიზა ანდღულაძე.

საბავშვო ლექსები

* * *
წვიმებმდინარე ღრუბლები,
მზეები სხივებმჩქეფარე,
გორები ხშირკუზიანი,
ხევები ჩანჩქერმყეფარე...
– საქართველოა, – გითხარ და
მთვარისებრ ცას მივეფარე.

* * *
წვეთხასხასა, წვრილმანნი
გვასველებენ წვიმანი...
მიჰგალობენ ღრუბელნი
უკანანი, წინანი...
ხომ უჭკუო ვიყავი?
მაინც აღარ ვინანი.

* * *
მზე ჯერ არ ჩანს... ორკესტრობენ
დილიდანვე ეს შაშვები...
გზაზე უცხო მდედრი მზერით
მათრობს: – ფერი ფერსა შვენის!
რომ იცოდეს ჩემმა ცოლმა?
სახლში არ ვარ შესაშვები.

* * *
“შენდობით მომიხსენებდეთ...
ვარ სამარეში მწოლი მე,
ცოლი დედისებრ მივლიდა
და სისხლს მიშრობდა ცოლივე,
მეც კაი ოხერი ვიყავ...
ახლა აქ ვწევართ ორივე”.

* * *
ზაფხულის ულტიმატუმი –
ზღვის წყალი... მხოლოდ ბათუმის!
დაგვხვდნენ და გაგვიმასპინძლდნენ,
მწვადი გვაჭამეს თლათ უმი...
– სხვა რამე გინდათ? ასობით
პლაჟზეა მუქი ხათუნი!...

* * *
ქვაკუთხედია ვინც სამყაროსი
ანუ ვინც არის ანი და ჰოე...
ის ესიზმრება ყველა გულნათელს –
გლეხს, მონადირეს, მწყემსსა და პოეტს...
შორიახლო დგას ჭინკა და გიხმობს:
– ჩემთან თუ მოხვალ, გრანტს მოგცემ, ოე!

* * *
ღრუბლის პიჯაკი აცვია ზეცას
და მზის სომბრერო ახურავს თავზე,
ელვის ჰალსტუხი უმშვენებს კისერს,
შინდისფერი და ქუხილით სავსე...
ცხოვრება მიდის, ასე თუ ისე,
უკან და უკან, ისე თუ ასე.

* * *
მიწა, ვით ტორტის ნაჭერი,
მიიჭრა კაცაპისტანმა,
მტრისაგან ჯიჯგნა–კორტნანი
უნახავს კაცს ამისთანა?
– ვისი ხარ მსასოებელი?
– ღმრთის... სხვასთან, არცა ვისთან ვარ.

* * *
ცა ქუდადა გიჩნს, ძმობილო,
და დედამიწა ქალამნად,
ამ შენი ჯიპის კვამლისა
დაგვახრჩო ქარ–გრიგალამა,
შენი პარტიის წაგვბილწა
ნიშანმა, – თავის ქალამა!...

* * *
მაწუხებენ დილიდან
ღობემძვრალა ფიქრები:
– თვალებს რად მინაბავენ
მდედრები გულფიქლები?
მათი მზერა რად სერავს
გულს, ვით მინდორს ჩლიქები?!

* * *
ხან აცქვეტილო და ხანაც ყრუო –
შენ გეკითხები სახედრის ყურო:
– ჩემი მამული აღდგება როდის?
თუ აღარა აქვს მერმისი ლოდინს?
ხან დაჭყეტილო და ხანაც მკრთალო,
შენც გესიტყვები, აქლემის თვალო!

ციკლიდან - “ექვსაიები”
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სა ქარ თვე ლო ზე ფიქ რი თა და ზრუნ ვით ცხოვ რობ და 
ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემ იგ რა ცია მსოფ ლი ოს თით
ქმის ყვე ლა კონ ტი ნენ ტზე. ლე ვილ ში, ქარ თველ თა სა
საფ ლა ოზე გან სვე ნე ბუ ლი კე თილ შო ბი ლი ქარ თვე ლი 
მა მუ ლიშ ვი ლის კო კი და დი ან ის საფ ლა ვის ქვა ზე წარ
წე რი ლი ეპ იტ აფია — “ძვლე ბიც კი ფიქ რობს სა ქარ
თვე ლო ზე...” არ არ ის პო ეტ ური ფრა ზა. ეს რე ალ ური 
გან ცდი სა და ტკი ვი ლის გა მო ხატ ვაა. მა თი სუ ლი ზე
ცად დამ კვიდ რე ბუ ლი ქარ თველ მა მუ ლიშ ვილ თა დას
ში, დღე ნი ად აგ აღ ავ ლენს ლოც ვას სა ქარ თვე ლოს თვის.

ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემ იგ რა ცია, შე საძ ლოა, 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი გახ ლდათ თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი შე
ხე დუ ლე ბე ბი თა და ბრძო ლის მე თო დე ბით, მაგ რამ მა
თი ოც ნე ბა და მი ზა ნი იყო ერ თა დერ თი — სა ქარ თვე
ლოს დახ სნა საბ ჭო თა იმ პე რი ის კლან ჭე ბი დან და მი სი 
სრუ ლი და მო უკ იდ ებ ლო ბა.

“ვიდ რე არ სე ბობს ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემ იგ
რა ცია, ის ვალ დე ბუ ლია დარ ჩეს თა ვის ის ტო რი ულ 
და ნიშ ნუ ლე ბის სი მაღ ლე ზედ: ყო ვე ლი ვე ყოყ მა ნის, 
ორ ჭო ფო ბის და დათ მო ბის გა რე შე... უნ და და იც ვას სა
ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო უფ ლე ბე ბი და მი სი ის ტო
რი ული სა ხე ობა....ყო ვე ლი ვე იღ ონ ოს, ხე ლი შე უწყოს 
სა ქარ თვე ლოს გან თა ვი სუფ ლე ბას რუ სე თის ოკ უპ აცი
ის აგ ან... ამ ჩვე ნი ორ გა ნოს სა მოქ მე დო დე და აზ რიც 
სწო რედ ეს არ ის.... ამ რი გად არ სე ბობ დეს მყა რი ნი ად
აგი სა ერ თო ერ ოვ ნუ ლი ფრონ ტი სა” — წერ და ბა ტო ნი 
ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლი 1974 წელს ჟურ ნალ “თა ვი სუფ
ლე ბის ტრი ბუ ნას” პირ ვე ლი ნომ რის მეთაურ წე რილ ში.

უფ რო ად რე კი, 1968 წლის 14 იან ვარს, კვი რას, პა
რიზ ში “მი უზე სო სი ალ”ის დიდ დარ ბაზ ში, თბი ლი სის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის 50 წლის თა ვი სად მი მიძ ღვნილ ყრი
ლო ბას, ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლი თავ მჯდო მა რე ობ და. 
ყრი ლო ბა ზე წარ მოთ ქმუ ლი სიტყვე ბი მა ლე ვე და იბ ეჭ
და ჟურ ნალ “კავ კა სი ონ ის” 1968 წლის XII ნო მერ ში.

ლე ვან ზუ რა ბიშ ვილ მა წარ მოთ ქვა შე სა ვა ლი სიტყვა: 
“...ჯერ კი დევ 1917 წლის (12) 25 მარ ტს, მცხე თას 

შემ დგარ მა სა ქარ თვე ლოს ეპ ის კო პოსთ — სამ ღვდე
ლო ებ ის ყრი ლო ბამ აღ დგე ნი ლად გა მო აცხა და მრა
ვალ სა უკ უნ ოვ ანი ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლია. 
ეს გახ ლდათ სა ქარ თვე ლოს სუ ლი ერი სუ ვე რე ნო ბის 
აღ დგე ნა.

26 იან ვარს 1918 წ. — უკ ვე და მო უკ იდ ებ ელი კავ კა
სი ის პი რო ბებ ში — მოხ და გახ სნა თბი ლი სის სა ხელ მწი
ფო ქარ თუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის — მემ კვიდ რე გე ლა თის 
და იყ ალ თოს აკ ად ემი ებ ისა. ეს იყო სა ქარ თვე ლოს სუ
ვე რე ნო ბის აღ დგე ნა: გო ნე ბის სფე რო ში!

და ბო ლოს — 26 მა ისს 1918 წ. სა ქარ თვე ლომ აღ
ად გი ნა თა ვი სი სა ერ თა შო რი სო სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და 
პო ლი ტი კუ რი სუ ვე რე ნო ბა.

ყვე ლა სათ ვის ნა თე ლია, რომ სა მი ვე ეს, ერ თი მე ორ
ის მიმ ყო ლი, უდ იდ ესი მნიშ ვნე ლო ბის აქ ტი, ამ ონ ახ ეთ
ქია ქარ თვე ლი ერ ის ნე ბის ყო ფი სა ის ტო რი ული სი ნამ
დვი ლი დან”.

ეს დი დე ბუ ლი გან ცდა ლე ვან ზუ რა ბიშ ვილს დი დი 
ხნის წინ, ჯერ კი დევ თორ მე ტი ოდე წლის ყმაწ ვილს 
დაეუფლა და ამ სი ამ აყ ით, აღ ტა ცე ბი თა და ტკი ვი ლით 
იცხოვ რა მთე ლი ცხოვ რე ბა.

გა სუ ლი XX სა უკ უნ ის 80იანი წლე ბი დან და იწყო 
ქარ თველ ემ იგ რან ტთა “დაბ რუ ნე ბა” სა ქარ თვე ლო ში. 
ის ინი მხო ლოდ ხორ ცი ელ ად იყ ვნენ გა სულ ნი ქვეყ
ნი დან, სუ ლით კი არ ოდ ეს გან შო რე ბი ან სამ შობ ლოს. 
დაბ რუნ და მა თი სიტყვა საქ მედ ქცე ული, დაბ რუნ და 
წიგ ნე ბის, ჟურ ნალგა ზე თე ბის, ხელ ნა წე რე ბის, ფო
ტო ებ ის, მე მო რი ალ ური ნივ თე ბის სა ხით. მრა ვა ლი სა
გა ზე თო წე რი ლი, შრო მა და წიგ ნი მი უძ ღვნა ქარ თულ 
ემ იგ რა ცი ას ბა ტონ მა გუ რამ შა რა ძემ, მოუარა, უპ ატ
რო ნა და სა მუ და მო სა ვა ნეც მი უჩ ინა მათ ნაღ ვაწს სწო
რედ იმ უნ ივ ერ სი ტეტ ში, რომ ლის იუბ ილ ეს აც აღ ნიშ
ნავ დნენ გუ ლან თე ბუ ლი ქარ თვე ლე ბი პა რიზ ში 1968 
წელს. მათ თა ვი სი ცხოვ რე ბის წე სით, ბრძო ლი თა და 
ღვაწ ლით თა ვად ვე და იმ კვიდ რეს ად გი ლი და წვლი
ლი შე იტ ან ეს არა მარ ტო ქარ თულ, არ ამ ედ მსოფ ლიო 
კულ ტუ რა სა და მეც ნი ერ ებ აში, მაგ რამ ბა ტონ მა გუ
რამ მა მარ თლაც და ღირ სე ულ კვარ ცხლბეკ ზე დად გა 
მა თი ძეგ ლი და, რაც მთა ვა რია, აღ ად გი ნა ერ ის ის ტო
რი ული მეხ სი ერ ება. ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ერთ 
მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს არ ას ოდ ეს და ვიწყნია ის ინი, მე
ორე და უფ რო დიდ მა ნა წილ მა კი უბ რა ლოდ არ აფ ერი 
იც ოდა ქარ თველ ემ იგ რან ტთა შე სა ხებ.

2010 წლის 18 ოქ ტომ ბერს ქარ თულ სა ზო გა დო
ებ ას ორი ქარ თვე ლი ემ იგ რან ტი და უბ რუნ და. და
უბ რუნ და წიგ ნის სა ხით, რო მე ლიც ეძ ღვნე ბა ლე ვან 

ზუ რა ბიშ ვი ლი სა და პეტ რე ხვე დე ლი ძის მე გობ რო ბას 
და რო მელ საც ეწ ოდ ება “პა რი ზი დან ვა შინ გტო ნამ დე 
სა ქარ თვე ლო ზე ფიქ რით”. წიგ ნის ავ ტო რი, ქალ ბა ტო
ნი ცი ცი ნო ჯერ ვა ლი ძე დიდ და მნიშ ვნე ლო ვან საქ მეს 
შეს ჭი დე ბია, რად გან ეპ ის ტო ლა რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის 
მკითხვე ლის წი ნა შე წარ დგე ნა ფრი ად საფ რთხი ლო და 
ფა ქი ზი საქ მეა. ავ ტორს წიგ ნში და ცუ ლი აქ ვს ქრო ნო
ლო გია წე რი ლე ბი სა და ამ ავე დროს, ში და თან მიმ დევ
რუ ლო ბაც. წიგ ნი იკ ითხე ბა არა რო გორც ცალ კე ულ 
წე რილ თა კრე ბუ ლი, არ ამ ედ რო გორც ერ თი მთლი ანი 
ის ტო რია იმ ჟა მინ დე ლი ემ იგ რა ცი ისა, კონ კრე ტუ ლად 
კი ორი ჭეშ მა რი ტი ქარ თვე ლი სა, რო მელ თაც ერ ის 
წყლუ ლი, მარ თლაც რომ წყლუ ლად აჩ ნდათ და პა რი
ზი დან ვა შინ გტო ნამ დე სა ქარ თვე ლო სა და ქარ თულ 
სულ ზე ფიქ რი თა და ზრუნ ვით გა უმ არ თავთ დი ალ
ოგი. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს არ ის წიგ ნი პირ ვე ლი და 
იმ ედია, ახ ლო მო მა ვალ ში კი დევ ბევ რი სა ინ ტე რე სო 
გა მო ცე მის მომ სწრე ნი გავ ხდე ბით, რის თვი საც წი
ნას წარ გვსურს მად ლო ბა გა და ვუ ხა დოთ ქნ ცი ცი ნო 
ჯერ ვა ლი ძეს. გვერ დს, ვერც წიგ ნის რე დაქ ტო რის ქნი 
სო ფი კო ჯერ ვა ლი ძი სა და მთე ლი სა რე დაქ ციო ჯგუ
ფის როლს ავ უვ ლით. მათ მკითხველ სა ზო გა დო ებ ას 
პრო ფე სი ონ ალ ურ ად და კულ ტუ რუ ლად მომ ზა დე ბუ
ლი წიგ ნი შეს თა ვა ზეს და რო გორც ქალ ბა ტო ნი სო
ფი კო აღ ნიშ ნავს თა ვის წი ნა სიტყვა ობ აში, ამ წიგ ნით 
მარ თლაც და უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს მა სა ლას გა ეც ნო ბი ან, 
რო გორც ის ტო რი კო სე ბი, ისე ლი ტე რა ტო რე ბი და ქარ
თუ ლი ენ ის სპე ცი ალ ის ტე ბი. 

ახ ლა მთა ვარს მი ვუბ რუნ დეთ. მთა ვა რი და უპ ირ ვე
ლე სი კი ამ წიგ ნში ბა ტო ნი ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლია, რო
მე ლიც ქარ თუ ლი ემ იგ რა ცი ის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად
გე ნე ლი იყო. და არა მხო ლოდ იმ იტ ომ, რომ იგი დი დი 
ნი კო ნი კო ლა ძის შვი ლიშ ვი ლი და ივ ანე ზუ რა ბიშ ვი ლის 
ვა ჟი გახ ლდათ. ლე ვან ზუ რა ბიშ ვილ მა თა ვი სი სიტყვი
თა და საქ მით და იმ კვიდ რა ად გი ლი ჯერ ქარ თულ ემ იგ
რა ცი აში, ხო ლო შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში.

ალ ბათ, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა მივ ყვეთ წიგ ნს, რო მე ლიც 
თა ვად დაგ ვი ხა ტავს ერ თი ჭეშ მა რი ტი ქარ თვე ლი ემ იგ
რან ტის პორ ტრეტს...

წიგ ნი “პა რი ზი დან ვა შინ გტო ნამ დე სა ქარ თვე ლო
ზე ფიქ რით” იწყე ბა ბა ტო ნი პეტ რე ხვე დე ლი ძის წე
რი ლით “ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლი ყვე ლა პარ ტი ულ ობ აზე 
მაღ ლა იდ გა...” ავ ტო რი მოკ ლედ მოგ ვითხრობს მა თი 
და მე გობ რე ბის ის ტო რი ას, ლ. ზუ რა ბიშ ვი ლის პი როვ
ნე ბი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელ რამ დე ნი მე თვი სე ბა საც 
უს ვამს ხაზს და ასე ამ თავ რებს წე რილს: “ლე ვა ნი ხომ 
სი ცოცხლის ბო ლომ დე ყვე ლა ზე თა ნაბ რად ზრუ ნავ და, 
მი უხ ედ ავ ად მა თი პარ ტი ულ ობ ისა”.

ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლის მთა ვა რი საზ რუ ნა ვი სა ქარ
თვე ლო იყო. სწო რედ ამ იტ ომ მო უწ ოდა მან გა ერ თი ან
ებ ის კენ ემ იგ რა ცი აში მყოფ ქარ თულ პო ლი ტი კურ პარ
ტი ებს და 1947 წელს შექ მნა “თა ვი სუ ფალ ქარ თველ თა 
კავ ში რი”, რომ ლის მუდ მი ვი თავ მჯდო მა რე თა ვად იყო.

წიგ ნში სულ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ორ მოც და ათ ამ დე 
წე რი ლი. მი მო წე რა გრძელ დე ბა თვრა მე ტი წლის მან
ძილ ზე და უნ და ით ქვას, რომ მა თი უმ რავ ლე სო ბა პო
ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტია.

ლ. ზუ რა ბიშ ვი ლის პირ ვე ლი წე რი ლი 1952 წლის 18 
მარ ტით თა რიღ დე ბა. ამ დროს, პეტ რე ხვე დე ლი ძე, 
ჯერ კი დევ ევ რო პა შია. წე რი ლით ფაქ ტი ურ ად ვეც ნო
ბით ემ იგ რა ცი ის ახ ალი თა ობ ის პო ლი ტი კუ რი ბრძო
ლის გზას. მიზ ნის მი საღ წე ვად მა თი მთა ვა რი იარ აღი 
გულ წრფე ლო ბა და უან გა რო პატ რი ოტ იზ მია. “მარ
ქსის ტე ბის” მწვა ვე შე ფა სე ბის შემ დეგ ბა ტო ნი ლე ვა ნი 
დას ძენს: “ნე ტა ვი, მხო ლოდ, ღმერ თმა ის ინ იც კე თილ 
გზა ზე და აყ ენ ოს, რად გან სამ შობ ლოს თვის ეს იქ ნე ბა 
უკ ეთ ესი! ჩვენკი ვე ცა დოთ ჩვენ სწორ გზას მივ სდი
ოთ!”

“სამ შობ ლოს თვის ეს იქ ნე ბა უკ ეთ ესი” — ეს არ ის 
უმ თავ რე სი საზ რუ ნა ვი ერ ოვ ნუ ლი ცნო ბი ერ ებ ის პო
ლი ტი კო სი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი შტრი ხი ლე ვან ზუ რა ბიშ
ვი ლის პორ ტრე ტი სათ ვის.

მე ორე და ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბა ტო ნი ლე ვა ნის 
რწმე ნა, რომ სა ქარ თვე ლო გა დარ ჩე ბა. მი სი, თით ქმის 
ყვე ლა წე რი ლი, ამ ოპ ტი მის ტუ რი შე ძა ხი ლით სრულ დე
ბა. შე ძა ხი ლით, რად გან ამ ით თა ვის თავ საც ჰმა ტებ და 
რწმე ნას და ად რე სატ საც აფხიზ ლებ და, ძა ლას აძ ლევ
და, რწმე ნა ში ამ ყა რებ და: “იმ ედს ნუ ვკარ გავთ — სა
ქარ თვე ლო აღ სდგე ბა”, “ნუ ღონ დე ბი — მტკი ცედ და 
ოპ ტი მის ტუ რად გრძნობ დე თავს”, “ჩვე ნი ნატ ვრა — 
და მო უკ იდ ებ ელ სა ქარ თვე ლოს ნახ ვი სა აღ გვის რულ
დე ბა”. აკი, აღ სრულ და კი დეც 1991 წლის 9 აპ რილს, 

რო დე საც ერ ოვ
ნულ მა ხე ლი სუფ ლე
ბამ, ბა ტო ნი ზვი
ად გამ სა ხურ დი ას 
წი  ნამ  ძღო ლო ბით, 
სა ქარ თვე ლოს და
მო უკ იდ ებ ლო ბის აღ
დგე ნა გა მო აცხა და. 
ბა ტო ნი ლე ვან ზუ რა
ბიშ ვი ლი ამ ბედ ნი ერ 
დღეს ვერ მო ეს წრო, 
მი სი სუ ლი, ალ ბათ, 
ზე ცად ზე იმ ობ და. 
ბა ტონ მა პეტ რე ხვე დე ლი ძემ კი თა ვად იხ ილა და მო უკ
იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლო.

“მე ნამ დვი ლად მჯე რა, რომ ჯერ კი დევ 1970 წლამ
დე, რუ სე თის იმ პე რია და იწყებს ნგრე ვას”, — წერ და 
ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლი ერთ წე რილ ში. იგი შორ სმჭვრე
ტე ლი პო ლი ტი კო სია და მი სი რწმე ნა არ არ ის მხო ლოდ 
შიშ ვე ლი რწმე ნა და ოც ნე ბა, იგი ფიქ რის, გან სჯი სა და 
ღრმა ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზეა გან მტკი ცე ბუ ლი.

სრულ აღ ფრთო ვა ნე ბას იწ ვევს ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი
ლის, რო გორც პო ლი ტი კო სი სა და მოღ ვა წის იშ ვი ათი 
და შე სა შუ რი თვი სე ბა — იყო პო ლი ტი კა ში და მო უკ
იდ ებ ელი და სუფ თა. იგი საკ მა ოდ თა ვა ზი ან ად, მაგ
რამ მტკი ცედ აცხა დებს უარს ამ ერ იკ ულ მხა რეს თან 
თა ნამ შრომ ლო ბა ზე და წერს თა ვის მე გო ბარს პეტ რე 
ხვე დე ლი ძეს: “ეს უხ ერ ხუ ლი იყო ე.წ. “პო ლი ტი კურ 
მოღ ვა წემ” მი იღ ოს რა მე და ვა ლე ბა, ან გა სამ რჯე ლო, 
უცხო ეთ ის ოფ იცი ალ ურ უწყე ბი სა გან!.. “პო ლი ტი კა ში” 
ად ამი ანი უნ და რჩე ბო დეს 100% და მო უკ იდ ებ ელი...” 
ვფიქ რობ, სწო რედ ამ ას ჰქვია პო ლი ტი კის კე თე ბა სუფ
თა ხე ლე ბით.

1969 წლის 22 თე ბერ ვლის წე რილ ში ლე ვან ზუ რა
ბიშ ვი ლი კი დევ ერ თხელ უბ რუნ დე ბა ამ ერ იკ ელ ებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის სა კითხს და წერს: “ვალ დე ბუ ლი ვარ, 
რო გორც ლტოლ ვი ლი პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ძა ლი
ან ვუფ რთხილ დე, არ მივ ცე სა შუ ალ ება ჩვენს მტრებს 
თქმი სა, რომ “ცენ ტრი”, ან “თ. ქ. კავ ში რი” ან თვით 
“სათ ვის ტო მოც” — ვი სი მე “და მო კი დე ბუ ლე ბა შია”. — 
აუც ილ ებ ელია, რომ სა ქარ თვე ლო ში სწო რედ ეს მო დეთ 
ჩვე ნი “პო ზი ცია”, და მე ტიც — ჩვე ნი “უფ ლე ბა” ვი
ყოთ კა ტე გო რი ულ ები”. კა ტე გო რი ულ ობა, სიმ ტკი ცე, 
ურ ყე ობა, სის პე ტა კე, სიფ რთხი ლე, რწმე ნა — ლე ვან 
ზუ რა ბიშ ვი ლის თვი სე ბე ბია. სა სურ ვე ლია ეს იყ ოს პო
ლი ტი კა ში ჩარ თუ ლი ყო ვე ლი ად ამი ან ის ნი შანთვი სე
ბა. უკ იდ ურ ეს შემ თხვე ვა ში, სურ ვი ლი მა ინც — ვი ყოთ 
ას ეთ ნი.

ის ევ ბა ტო ნი ლე ვა ნის პორ ტრეტს მინ და და ვუბ რუნ
დე. მტკი ცე, ურ ყე ვი, კა ტე გო რი ული... და იქ ვე ფა ქი ზი, 
ად ამი ან ის მოყ ვა რუ ლი. იგი სიყ ვა რუ ლი თა და სით ბო
თი ავ სებ და თა ვის მე გო ბარს პეტ რე ხვე დე ლი ძეს, დი დი 
სიყ ვა რუ ლი თა და სიფ რთხი ლით ეკ იდ ებ ოდა თურ ქეთ
ში მცხოვ რებ ქარ თვე ლო ბას. მე გობ რობ და ქარ თუ ლი 
საქ მის თვის თავ და დე ბულ თურ ქეთ ში მცხოვ რებ მა მუ
ლიშ ვილ თან ახ მედ მე ლაშ ვილ თან. მნიშ ვნე ლო ვან ცნო
ბებს გვაწ ვდის ლ. ზუ რა ბიშ ვი ლის წე რი ლე ბი იქა ური 
ქარ თვე ლე ბის გან წყო ბა ზე, აზ როვ ნე ბა ზე, პატ რი ოტ
იზ მზე, მაგ რამ სა ფიქ რა ლიც გას ჩე ნია: “მათს გო ნე ბა ში 
არ ხდე ბო დეს “იდ ენ ტი ფი კა ცია” სრუ ლი გა თა ნას წო რე
ბა სა ქარ თვე ლოს იდე ის — და “საბ ჭო თა” სა ქარ თვე
ლოს იდე ის... რა მო დე ნი მეს თან მი წერმო წე რა ში ვართ 
— ქარ თულ წიგ ნებ საც უგ ზავ ნით — მაგ რამ ეს ხომ 
წვე თია, სა ჭი რო ებ ის ზღვა ში!”

წიგ ნი დიდ ინ ფორ მა ცი ას გვაძ ლევს ლე ვან ზუ რა
ბიშ ვი ლის აქ ტი ური ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ ემ იგ რა ცი
აში მცხოვ რებ ქარ თვე ლებ თან, ქარ თულ სათ ვის ტო მო
ებ თან. იგი უგ ზავ ნი და მათ ქარ თუ ლი სათ ვის ტო მოს 
ორ გა ნოს “ცნო ბის ფურ ცელს”, რი თაც ცდი ლობ და 
მუდ მი ვად გარ კვე ული ყო ფი ლი ყო საქ მის ვი თა რე ბა ში 
უცხო ეთ ში გა დახ ვე წი ლი ყო ვე ლი ქარ თვე ლი და ამ ით
ვე მო ეხ დი ნა მა თი სუ ლი ერი და ფი ზი კუ რი კონ სო ლი
და ცია. 1929 წელს მარ თლმა დი დებ ლუ რი სამ რევ ლოს 
შექ მნის, ხო ლო შემ დეგ წმ. ნი ნოს ქარ თუ ლი მარ თლმა
დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის გახ სნის მთა ვა რი მი ზა ნიც ხომ 
ეს იყო — რწმე ნა ში გან მტკი ცე ბუ ლიყ ვნენ და გა ერ თი
ან ებ ულ იყ ვნენ დევ ნი ლი ქარ თვე ლე ბი.

წიგ ნი “პა რი ზი დან ვა შინ გტო ნამ დე სა ქარ თვე ლო ზე 
ფიქ რით” ფაქ ტი ურ ად არ ის ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წყა რო და, შე იძ ლე ბა ით ქვას, დო კუ მენ ტიც და მა დას
ტუ რე ბე ლი იმ ურ თი ერ თო ბე ბი სა, რაც ემ იგ რანტ ქარ

მა მუ ლიშ ვილ თა დაბ რუ ნე ბა სამ შობ ლო ში

დასასრული მე-13 გვ.



13

13 2010, დეკემბერი, #27

2010, დეკემბერი, #27

თვე ლებ სა და საბ ჭო თა ქარ თვე ლებს შო რის დამ ყარ და 
გა სუ ლი სა უკ უნ ის 50იანი წლე ბი დან. გან სა კუთ რე ბუ
ლი სიფ რთხი ლით ეკ იდ ებ ოდა ბა ტო ნი ლე ვა ნი მათ თან 
ურ თი ერ თო ბას. იგი არ მა ლავ და აღ ფრთო ვა ნე ბას სა
ქარ თვე ლო დან ჩა სულ თა პატ რი ოტ ული გან წყო ბის 
გა მო. ეს, რო გორც ჩანს, კი დევ უფ რო უმ ყა რებ და 
რწმე ნას ემ იგ რან ტებს — რად გან არ გა დაგ ვა რე ბუ ლან 
“საბ ჭო თა” ქარ თვე ლე ბი, გა დავ რჩე ბით. ლე ვან ზუ რა
ბიშ ვილს ახ არ ებს ქარ თველ თა ას ეთი გან წყო ბა, მაგ რამ 
მი სი სურ ვი ლია, გა აგ ებ ინ ოს სამ შობ ლო ში დარ ჩე ნილთ, 
რა არ ის ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემ იგ რა ცი ის მი ზა ნი:

“უკ ეთ გა ვა გე ბი ნოთ, ჩვენ თა ნა მე მა მუ ლეთ სა ქარ
თვე ლო ში — რომ ჩვენ თუ ვრჩე ბით უცხო ეთ ში ამ ას 
აქ ვს მი ზე ზიც, და მი ზა ნიც, მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი და არა 
ეგო ის ტუ რი ან მა ტე რი ალ ის ტუ რი. ის იც გა ვა გე ბინოთ, 
რომ ჩვენ მათ სიძ ნე ლე ებს და მსხვერ პლს ვიც ნობთ, 
მა თი მიღ წე ვე ბით ვა მა ყობთ... — მხო ლოდ ვფიქ რობთ, 
რომ რუ სე თი უძ ლე ვე ლი არ არ ის, და რომ დღე ვან დელ 
უთ ან ას წო რო ექ სპლუ ატ აცი ას ბო ლო მო ეღ ება და რომ 
მა ნამ დე ჩვენ უნ და და ვიც ვათ სა ქარ თვე ლოს უფ ლე ბე
ბი და ვიწყე ბისა და მიჩ ქმალ ვის გან”.

ან კი დევ: “გა სა ოც არია რამ დენ საც ვხვდე ბი იქა
ურ ებს ჩვენ თა ნა მე მა მუ ლეთ: ყვე ლა ნი შო ვი ნიზ მამ დე 
პატ რი ოტ ებია, მხო ლოდ ასე ვსთქვათ “არ ბე და ვენ” 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა ზე ოც ნე ბას (ბევ რს მწვა ვედ ახ სოვს 
1956 წ. სის ხლი ანი დღე ები და გა გო ნი ლი აქ ვთ მა მე ბის
გან 1924 წლის აჯ ან ყე ბის ამ ბა ვი)”. 

და იქ ვე ას კვნის: “ოკ უპ ან ტმა ვერ მო ახ ერ ხა უნ დობ
ლო ბის ჩა თეს ვა ჩვენ და მი”. ნდო ბის ფაქ ტორს უდ იდ ესი 
მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და უცხო ობ აში მყო ფი ქარ თვე ლე
ბი სათ ვის. ათე ულ ობ ით წლე ბის მან ძილ ზე იმ პე რი ული 
მან ქა ნა მრა ვალ სა ში ნელ აზ რს უნ ერ გავ და საბ ჭო ეთ
ში დარ ჩე ნილთ მათ მი მართ. ის ინი გა მოცხა დე ბულ ნი 
იყ ვნენ სამ შობ ლოს მო ღა ლა ტე ებ ად, გამ ყიდ ვე ლე ბად, 
აგ ენ ტე ბად და ფა შის ტე ბად. ქარ თულ ემ იგ რა ცი ას 
მუდ მი ვად მოს დი ოდა ინ ფორ მა ცია სა ქარ თვე ლო დან. 
ემ იგ რან ტულ პე რი ოდ ულ გა მო ცე მებ ში სპე ცი ალ ური 
რუბ რი კაც კი არ სე ბობ და — “ამ ბე ბი სა ქარ თვე ლო
დან”. ამ იტ ომ იყო, რომ სა ქარ თვე ლო დან ჩა სუ ლე ბი
სა გან ნდო ბი სა და სიყ ვა რუ ლის გა მომ ჟღავ ნე ბა მათ 
ახ არ ებ დათ და სა ქარ თვე ლოს გა დარ ჩე ნის იმ ედ ით აღ
ავ სებ დათ.

ლე ვან ზუ რა ბიშ ვილს, რო გორც სა ზო გა დო მოღ ვა
წე სა და პო ლი ტი კოსს, ბო ლომ დე შეც ნო ბი ლი ჰქონ და 
ქარ თვე ლი კა ცის ხა სი ათი, იც ოდა მი სი ღირ სე ბაც, ნაკ
ლიც და სწო რედ ას ეთი უყ ვარ და, ას ეთ ის თვის იღ ვწო და: 
“ქარ თვე ლე ბი ყო ველ თვის იყ ვნენ მო უს ვე ნარ ნი, არე ულ
ები და ჟი ნი ან ები: მაგ რამ სა ქარ თვე ლო მა ინც დი ად ობ და 
გა ჭირ ვე ბა ში აც და მშვი დო ბი ან ობ აშ იც. რას იზ ამ, ას ეთ 
ძნელ ხალ ხთან გვაქ ვს ყო ველ თვის საქ მე — მაგ რამ სი
მარ თლე და უან გა რო ბა თა ვის გზას არ დაჰ კარ გავს”.

სიტყვა “უან გა რო ბას” ბა ტო ნი ლე ვა ნი ხში რად გა
მოთ ქვამს. ეს კი დევ ერ თი შტრი ხი მი სი პორ ტრე ტი
სათ ვის, უან გა რო ბა ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლის ცხოვ რე ბის 
წე სი იყო.

აი, ას ეთი ავ ტო პორ ტრე ტი დაგ ვი ხა ტა ბა ტონ მა ლე
ვან ზუ რა ბიშ ვილ მა — პა ლიტ რი დან გად მო სულ მა ფე
რებ მა ტი ლო ზე შე სა ბა მი სი ად გი ლე ბი და იკ ავა და მი
ვი ღეთ პორ ტრე ტი ერ ოვ ნუ ლი მოღ ვა წის, გამ ჭრი ახი 
გო ნე ბის პო ლი ტი კო სის, მორ წმუ ნე ქრის ტი ან ის, უან
გა რო ად ამი ან ის, უკ ომ პრო მი სო, მაგ რამ ამ ავე დროს 
ზრდი ლი, სამ შობ ლოს მსა ხუ რი რა ინ დის, კარ გი ქარ
თვე ლის...

წიგ ნში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი წე რი ლე ბით ვეც ნო ბით 
ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლი სა და ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
ემ იგ რა ცი ის ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წე ობ ის ერთ დიდ 
მო ნაკ ვეთს. ბნმა ლე ვან მა, ფაქ ტი ურ ად მთე ლი თა ვი
სი ცხოვ რე ბა ქარ თულ საქ მეს მი უძ ღვნა. წლე ბის მან
ძილ ზე საფ რან გე თის ქარ თუ ლი სათ ვის ტო მოს თავ
მჯდო მა რე ობა, თა ვი სუ ფალ ქარ თველ თა კავ ში რის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბა მას ბევრ საზ რუ ნავს უჩ ენ და და დიდ 
მო ვა ლე ობ ებს აკ ის რებ და. იქ ნე ბო და ეს სა ეკ ლე სიო თუ 
სა ერო დღე სას წა ულ ებ ის გა მარ თვა, დიდ ქარ თველ თა 
საიუბილეო თა რი ღე ბის აღ ნიშ ვნა თუ ემ იგ რან ტებ ზე 
ზრუნ ვა. მი სი მოღ ვა წე ობ ის არე ალი, რა საკ ვირ ვე ლია, 
ამ ით არ შე მო იფ არ გლე ბო და. თუ კი სად მე ტარ დე ბო და 
კონ ფე რენ ცია დაპყრო ბილ ერ თა სა კითხებ ზე, ლე ვან 
ზუ რა ბიშ ვი ლი იქ იყო. აქ ტი ურ ად მო ნა წი ლე ობ და საბ
ჭო თა კავ ში რის ტყვე ობ აში მყოფ ერ თა სა ერ თა შო რი
სო ორ გა ნი ზა ცი აში და იყო ყველ გან, სა დაც კი საბ ჭო
თა ტი რა ნი ის წი ნა აღ მდეგ იბ რძოდ ნენ.

ამ იტ ომ აც იყო, რომ ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემ იგ
რა ცია — პო ლი ტი კუ რი ცენ ტრი მუდ მი ვად იყო საბ ჭო
თა სპეც სამ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტივ ში. 

1974 წელს, ბრი უს ელ ში, ლი უც ერ ნში და პა რიზ ში 
— შეხ ვედ რე ბი ევ რო პის თა ვი სუფ ლე ბის და უშ იშ რო
ებ ის კონ ფე რენ ცი ის თა ობ აზე, სა დაც, რო გორც თა

ვად ვე ამ ბობს: “ყველ გან ქარ თულ სა კითხის, ქინ ძის 
მარ ცვლის რა ოდ ენ ობ ით, შიგ ჩა სარ თა ვად!... “ცდა ბე
დის მო ნა ხევ რეა”, სა ჭი როდ მი მაჩ ნია”.

1974 წელ სვე, აპ რილ ში, ვა შინ გტონ ში “მსოფ ლიო 
თა ვი სუფ ლე ბის ამ ერ იკ ული საბ ჭოს” მე7 კონ ფე რენ
ცი ის დე ლე გა ტია.

ეს მხო ლოდ დრო ის აღ ნიშ ნულ მცი რე მო ნაკ ვეთ ში და 
გარ დაც ვა ლე ბამ დე რამ დე ნი მე თვით ად რე ხდე ბო და.

დუღს ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემ იგ რა ცი ის ცხოვ
რე ბა. წიგ ნში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი წე რი ლე ბი გვაძ ლევს 
ინ ფორ მა ცი ას ქარ თველ ემ იგ რან ტთა თით ქმის მთელ 
სპექ ტრზე, არც გე ოგ რა ფი ული არე ალია ვიწ რო. ამ დე
ნად კი დევ უფ რო ფა სე ულია ყო ვე ლი წე რი ლი, ყო ვე ლი 
ფრა ზა და, რაც მთა ვა რია, მთლი ან ად წიგ ნი “პა რი ზი
დან ვა შინ გტო ნამ დე სა ქარ თვე ლო ზე ფიქ რით”.

ეპ ის ტო ლა რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ერთერ თი ღირ სე
ბა ის არ ის, რომ ამ მი მო წე რა ში იხ ატ ება პორ ტრე ტი არა 
მხო ლოდ კო რეს პონ დენ ტი სა, არ ამ ედ ად რე სა ტი საც. და 
კი დევ, ეს ფა რა ტი ნა ფურ ცლე ბი ფლობს უზ არ მა ზარ 
ინ ფორ მა ცი ას, რა საც ხში რად სა მეც ნი ერო, ლი ტე რა ტუ
რულ თუ სა გა ზე თო ნაშ რო მებ ში ვერ ამო იკ ითხავთ. ამ
დე ნა დაც ძვირ ფა სია ჩვენს ხელთ არ სე ბუ ლი წიგ ნი.

ავ ტორ მა ნამ დვი ლად სწო რი გა დაწყვე ტი ლე ბა მი
იღო, რო დე საც წიგ ნის ბო ლო გვერ დე ბი ბა ტონ პეტ
რეს და უთ მო. მი სი მოკ ლე ბი ოგ რა ფია, ინ ტერ ვიუები, 
პ. ხვე დე ლი ძის “ფრაგ მენ ტე ბი ჩე მი წარ სუ ლი დან” გარ
კვე ულ წარ მოდ გე ნას გვიქ მნის ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლის 
ად რე სა ტის ვი ნა ობ აზე და თუ ზუსტ პორ ტრეტს ვე რა, 
სი ლუ ეტს მა ინც ვხე დავთ, სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა თა ვად 
ბა ტო ნი პეტ რეს წე რი ლე ბი ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლი სად მი, 
სხვა ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი ემ იგ რან ტე ბი სად მი და იმ
ედს არ ვკარ გავთ, რომ ეს ეპ ის ტო ლა რუ ლი მემ კვიდ
რე ობ აც იხ ილ ავს მზის სი ნათ ლეს ქალ ბა ტო ნი ცი ცი ნო 
ჯერ ვა ლი ძის შრო მით.

“უბ რუნ დე ბი ან” ქარ თვე ლი ემ იგ რან ტე ბი სამ შობ
ლოს! უბ რუნ დე ბი ან სიტყვი თა და საქ მით!

აღ სრულ და ბა ტო ნი ლე ვან ზუ რა ბიშ ვი ლის სურ ვი
ლი, ქარ თველ მა თა ნა მე მა მუ ლე ებ მა დღეს უკ ვე იცი ან, 
რა იყო ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემ იგ რა ცი ის მი ზა ნი — 
სა ქარ თვე ლოს უფ ლე ბე ბის დაც ვა და გა თა ვი სუფ ლე ბა 
საბ ჭო თა ოკ უპ აცი ის აგ ან.

რუ სუ დან კო ბა ხი ძე
თსუ ქარ თუ ლი ემ იგ რა ცი ის მუ ზე უმი

დასაწყისი მე-12 გვ.

თა ნად გო მას 
ვუცხა დებ ჩემს 

ღირ სე ულ 
თა ნა მოძ მე ებს

უკ ან ონო პა ტიმ რებს: ნო
რა კვი ცი ანს, ნე ლი ნა ვე რი ანს, 
იამ ზე ჯა ფა რი ძეს, თა მარ ჭან
ტუ რი ას, ნა ნა სუ ლა ვას და მრა
ვალ მა თებრ ტან ჯულ ქარ თველ ქა ლებს.

სუ ლით ხორ ცამ დე შემ ძრა ქალ ბა ტონ თა მარ ჭან ტუ რი
ას ინ ტერ ვი უმ სა თა ურ ით “მხნედ ვართ, რად გან გვერ დით 
ნო რა კვი ცი ანი გვყავს” ა/წ “ას ავ ალდა სა ვა ლის” №44ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა.

ნუ გე ში ნი ათ, გა მაგ რდით ძვირ ფა სე ბო, ღმერ თი გა
გაძ ლი ერ ებთ და გა და გარ ჩენთ! მო ვა დრო და დე დასამ
შობ ლო გულ ში ჩა გი ხუ ტებთ.

ქარ თვე ლი ხალ ხის გმინ ვა და გო დე ბა უკ ვე ცას წვდე
ბა. იქ ნებ, პირ ვე ლად ის ცი ხე და ინ გრეს, სა დაც თქვენ იტ
ან ჯე ბით და ქარ თვე ლი ხალ ხის მედ რო შე ებ ად მო გავ ლი
ნოთ უფ ალ მა.

ვგმობ იმ ქარ თვე ლი ქა ლე ბის ქმე დე ბას, ვინც გა ჭირ ვე
ბის ჟამს, დე დაღვთის მშობ ლის წილ ხვდო მი ლი სამ შობ ლო, 
სა კუ თა რი “ბაღბოს ტა ნი” უპ ატ რო ნოდ მი ატ ოვა და უცხო
ეთ ში სხვის “ბაღბოს ტანს” მარ გლავს, რო გორც მო ნა.

რა პა სუხს გას ცემთ შთა მო მავ ლო ბას, რო ცა გკითხა
ვენ – “ჩე მი სამ შობ ლო სა ქარ თვე ლო, უძ ვე ლე სი ქრის
ტი ან ული ქვე ყა ნა, რომ იღ უპ ებ ოდა, თქვენ რას აკ ეთ
ებ დითო?”. პა სუ ხი სხვა ნა ირი ვერ იქ ნე ბა – “თქვენ რომ 
გეს ვათ და გე ჭა მათ, უცხო ეთ ში ვწვა ლობ დი თო”. იქ ნებ, 
ის ჯობ და, ცო ტა გვე ჭა მა და ცო ტა გვეს ვა და სამ შობ ლო 
გა დაგ ვერ ჩი ნა.

ჩე მო კო ლე გე ბო, ჩე მო ჩვირ ფა სო პე და გო გე ბო! იქ ნებ 
ჩვენც დავ ფიქ რდეთ, რო გორ ვას რუ ლებთ ჩვენს მი სი ას? 
რას იტყვი ან მო მა ვალ ში ჩვე ნი აღ ზრდი ლე ბი ჩვენს დღე
ვან დელ დუ მილ ზე?

თით ქოს თვალ ნათ ლივ ვხე დავ, რა ტომ ატ არა მო სემ, 
ებ რა ელი ერი ორ მო ცი წე ლი უდ აბ ნო ში უფ ლის გან გე ბით.

ქე თე ვან ხა ბუ ლი ანი, პე და გო გი

კვი რის ფოს ტა
სომ ხუ რი დი ას პო რა მუ შა ობს, 

ქარ თუ ლი?
აშშ–ი დღეს ერ თა დერ თი ჰი პერ სა ხელ მწი ფოა, 

რომ ლის პო ზი ცია უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს თა მა
შობს პლა ნე ტა ზე მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ, სო ცი ალ
ურ–ეკ ონ ომ იკ ურ და სამ ხედ რო პრო ცე სებ ში. ას ეთ 
ვი თა რე ბა ში აშშ–ს სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე
ბა ში – კონ გრე სის (სე ნა ტი და წარ მო მად გე ნელ თა 
პა ლა ტა) არ სე ბუ ლი მიდ გო მე ბი, სტრა ტე გი ები და 
კონ ცეფ ცი ები უდ იდ ეს მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს სხვა 
ქვეყ ნე ბის თვის.

კონ სტი ტუ ცი ით, სე ნა ტი აკ ონ ტრო ლებს ამ ქვეყ
ნის სა გა რეო პო ლი ტი კას, ხო ლო წარ მო მად გე ნელ
თა პა ლა ტა ბი უჯ ეტს, შე სა ბა მი სად ქვეყ ნის სა გა
რეო ეკ ონ ომ იკ ურ პრი ორ იტ ეტ ებს. ეს რე ალ ობაა 
და ვინც სა კუ თა რი ქვეყ ნის, თუ ის ტო რი ული სამ
შობ ლო სად მი გულ გრი ლი არ არ ის, აქ ტი ურ ად ცდი
ლობს ან სხვის მცდე ლო ბას უწყობს ხელს, რომ 
აშშ–ს სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ში მაქ სი მა
ლუ რად ბევ რი სე ნა ტო რი და კონ გრეს მე ნი იყ ოს მი
სი ქვეყ ნი სა და ის ტო რი ული სამ შობ ლოს სტრა ტე
გი ული პარ ტნი ორი.

ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით გა მო ირ ჩე ვა ამ ერ იკ ის 
სო მეხ თა ნა ცი ონ ალ ური კო მი ტე ტი. 2010 წლის ნო
ემ ბერ ში გა მარ თულ არ ჩევ ნებ ში ამ ერ იკ ის სო მეხ თა 
ნა ცი ონ ალ ურ მა კო მი ტეტ მა მხა რი და უჭ ირა სე ნა
ტო რო ბის 7 კან დი დატს (ირ ჩე ოდა 435 კონ გრეს მე
ნი ანუ სრუ ლად). ამ ერ იკ ის სო მეხ თა ნა ცი ონ ალ ური 
კო მი ტე ტის ლი დე რის არ ამ აბ რა მი ანს ამ არ ჩევ
ნე ბის შემ დეგ მარ თლაც სა ზე იმ ოდ ჰქონ და საქ მე, 
რად გან მა თი მხარ და ჭე რით სე ნატ ში ახ ალი ნ. სე
ნა ტო რი: ჰა რი რი დი, მარკ კირ კი, ბარ ბა რა ბოკ სე
რი, ჩაკ შუ მე რი, ბარ ბა რა მი კულ სკი აირ ჩა, ხო ლო 
წარ მო მად გე ნელ თა პა ლა ტა ში 152 კონ გრეს მე ნი. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ წარ მო მად გე ნელ თა პა ლა ტა ში 
უმ რავ ლესობის (დე მოკ რა ტე ბი) ლი დე რი ერ იკ კან
ტო რიც ამ ერ იკ ის სო მეხ თა ნა ცი ონ ალ ური კო მი ტე
ტის მხარ და ჭე რით მო ვი და.

ას ეთ ვი თა რე ბა ში აშშ–ი არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლი 
დი ას პო რა სრულ ინ ფან ტი ლიზ მსა და ინ ერ ტუ ლო
ბას იჩ ენს. სომ ხუ რი დი ას პო რა მუ შა ობს, ქარ თუ ლი 
კი?...

მულ ტი კულ ტუ რა არ შედ გა
სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტის ზვი

ად გამ სა ხურ დი ას მი მართ საბ ჭო თა პე რი ოდ ის, ე. 
შე ვარ დნა ძის რე ჟი მი სა თუ მ. სა აკ აშ ვი ლის მმარ თვე
ლო ბის დროს “სა სახ ლის კარ ზე” მი ღე ბუ ლი ფსევ დო 
ინ ტე ლი გენ ტე ბის, თუ ერ ზაც–ინ ტე ლექ ტუ ალ ებ
ის მხრი დან არა ერ თხელ გახ მო ვან და ან ტი მულ ტი
კულ ტუ რუ ლო ბის ბრალ დე ბა. მათ გა სა გო ნად უნ და 
ით ქვას, რომ გერ მა ნი ის გა ერ თი ან ებ ის შემ დგომ 20 
წე ლი შენ დე ბო და ეს რა ღაც მულ ტი კულ ტუ რა და 
გერ მა ნი ის კან ცლერ მა ან გე ლა მერ კელ მა გა ნაცხა და: 
“მულ ტი კულ ტუ რა არ შედ გა”. მე ტიც, მან გერ მა ნი ის 
სა ხელ მწი ფოს ოფ იცი ალ ურ პო ზი ცი ად და ად ას ტუ რა 

“ჩვენ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქრის ტი ან ული მო რა ლი. 
გერ მა ნი ის მო ქა ლა ქე პა ტივს უნ და სცემ დეს და ით
ვა ლის წი ნებ დეს ამ მო რალს. ვინც ამ ღი რე ბუ ლე ბებს 
პა ტივს არ სცემს, მა თი ად გი ლი აქ არ არ ის”.

20 წე ლი დას ჭირ და ევ რო პას იმ ჭეშ მა რი ტე ბის სა
ჯა როდ აღი არ ება, რი სი დაც ვის თვი საც სა ქარ თვე
ლოს რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტს ზვი ად გამ სა ხურ დი
ას 1991 წლის 22 დე კემ ბერს სა არ ტი ლე რიო ცეცხლი 
გა უხ სნეს.

ეს დი დი ის ტო რი ული გაკ ვე თი ლია ყვე ლას თვის.

და ვით არ აბ იძე
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დიდ ხანს ვი კა ვებ დი თავს, ვინ ძლო კო მენ ტა რი არ გა
მე კე თე ბი ნა იმ გან ცხა დე ბა ზე, რო მე ლიც მრგვა ლი მა
გი დის ე.წ. პრეს სამ სა ხურ მა გა მო აქ ვეყ ნა ა.წლის 3 სექ
ტემ ბერს რა დიო “ობი ექ ტი ვის” გა და ცე მა ზე, რო მელ საც 
ვუძ ღვე ბო დი მე – ირ აკ ლი შო ნია, რო მელ საც  სტუმ რად 
მოწ ვე ული მყავ და (სხვა თა შო რის, არა ჩე მი სურ ვი ლით 
და ინ იცი ატ ივ ით...) იურ ის ტი ზა ქა რია ქუც ნაშ ვი ლი. არ
ავ ის ეგ ონ ოს, რომ რა ხან აქ ამ დე ჩუ მად ვი ყა ვი უკ ან და
ვი ხიე. გა სა მარ თლე ბე ლი არ აფ ერი მაქ ვს და არც ვინ მეს
თან სა ბო დი შო.

მა ნამ სა ნამ უშუ ალ ოდ ამ გა და ცე მას შე ვე ხე ბი, აღ
ვნიშ ნავ, რომ რაც უფ რო პო ლი ტი კუ რად ვაქ ტი ურ დე
ბო დი და ყუ რადღე ბის ცენ ტრში ვი ყა ვი, მით უფ რო 
იზ რდე ბო და მო შურ ნე თა რიცხვი და ხდე ბო და ჩე მი 
დის კრე დი ტა ცია ე.წ. თა ნამ დგო მე ბის მხრი დან. (რა გა
მო ლევს თიმ სალ მა კო ებ ის პრო ტო ტი პებს სა ქარ თვე ლო
ში), რო დე საც ამა წლის 11 ივ ნი სის მშვი დო ბი ანი აქ ცი ის 
დარ ბე ვის დროს, მთავ რო ბის სა სახ ლეს თან და მა პა ტიმ
რეს. ამ აზ ეც კი ზო გი ერ თი “ჩრჩი ლი” და იბ ოღ მა. ახ ლაც 
ხმა მაღ ლა ვაცხა დებ, ჩე მი ნე ბა რომ ყო ფი ლი ყო, დი დი 
სი ამ ოვ ნე ბით გა ვუც ვლი დი “მსურ ველს” ცე მენ ტის კედ
ლე ბი ან ვიწ რო სა კანს. ჟურ ნა ლი “დრო და ის ტო რია”, 
რო მელ საც მე გა მოვ ცემ დი და იხ ურა, იმ ჯა შუ შე ბის 
თავ დას ხმე ბის გა მო, რო მელ ნიც მრავ ლად იყ ვნენ და 
არი ან ერ ოვ ნულ მოძ რა ობ აში. რო დე საც რა დიო “ობი
ექ ტივ ში” მი მიწ ვი ეს წამ ყვა ნად, ამ ან შოკ ში ჩა აგ დო ის 
კლა ნი, რო მე ლიც  დი დი ხა ნია ცდი ლობს ერ ოვ ნუ ლი 
მოძ რა ობა მო ლე კუ ლე ბად და შა ლოს. ვი ნა იდ ან მე არ
ას ოდ ეს ვე კუთ ვნო დი, რო მე ლი მე დაჯ გუ ფე ბას და ჩე მი 
მარ თვა ვინ მეს მხრი დან შე უძ ლე ბე ლი იყო (ამ იტ ომ აც 
და მა პა ტიმ რეს, მაგ რამ ამ ეტ აპ ზე ფრჩხი ლებს არ ვხსნი. 
ამ ის დროც მო ვა) რა დიო “ობი ექ ტივ ში” ორი გა და ცე მის 
შემ დგომ ე.წ. პრეს სამ სა ხურ მა და იწყო გა და ცე მე ბის ბო
იკ ოტ ირ ება. რო დე საც მოწ ვე ული მყავ და პე და გოგ თა 
დაც ვის ას ოცი აცი ის პრე ზი დენ ტი ქნი მა ნა ნა ნი კო ლე
იშ ვი ლი, ეს გა და ცე მა ინ ტერ ნე ტით აღ არ გავ რცე ლე
ბუ ლა (თუ არ ჩავ თვლით თა ვად რა დიო “ობი ექ ტი ვის” 
ინ ტერ ნეტ სა იტს) ჩა წე რი ლი დის კი, ვი თომ შემ თხვე ვით 
და იკ არ გა. მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ საპ რო ტეს ტო მი ტინ გე
ბი და მა ნი ფეს ტა ცი ები შეკ ვე ცი ლი და და მა ხინ ჯე ბუ ლი 
ფი რე ბით  ვრცელ დე ბო და ინ ტერ ნე ტით. იჭ რე ბო და გა
მომ სვლელ თა სიტყვე ბი,  ან სა ერ თოდ არ იღ ებ და ვი დე
ოკ ამ ერა (ას ეთი ცენ ზუ რა შე ეხო, რამ დე ნი მე ად ამი ანს, 
მათ შო რის ქნ ლე ილა ცო მაიას, რო დე საც მი სი გა მოს
ვლე ბი მი ტინ გებ ზე შეგ ნე ბუ ლად ამ ოჭ რეს და მი იღ ეს 
უმ წიკ ვლო სა ხე ები, ვი თომ არ ავ ინ არ აფ ერი იც ოდა და 
და აბ რა ლეს ტექ ნი კურ ხარ ვეზს). ერ ოვ ნულ მოძ რა ობ
აში შე მოგ დე ბუ ლი ჯა შუ შე ბი, ჩა საფ რე ბულ ნი იყ ვნენ და 
ას ინ ეთ ებ ივ ით მით ვალ თვა ლებ დნენ, რა იმე შემ შლო და 
ან რეს პონ დენ ტი მათ თვის მი უღ ებ ელი ყო ფი ლი ყო.  ნა
ნატ რი დღეც და უდ გათ. იურ ის ტი ზა ქა რია ქუც ნაშ ვი ლი 
თავ დას ხმის ობი ექ ტი გახ და. პრეს სამ სა ხურ მა, რო მელ
საც მე რამ დე ნი მე წლის წინ სპეც სამ სა ხუ რი ვუ წო დე, არ 
და აყ ოვ ნა და გა ცეცხლე ბუ ლი იერ იში მი იტ ანა, რო გორც 
რეს პონ დენ ტზე, ისე კო რეს პონ დენ ტზეც. ზა ქა რია ქუც
ნაშ ვი ლი მო იხ სე ნი ეს ე.წ. იურ ის ტად.

პრი მი ტი ვე ბის გან ცხა დე ბა ში ვკითხუ ლობთ: “მო გახ
სე ნებთ, რომ წამ ყვან მა შო ნი ამ, თა ვი დან ვე არ ამ არ თე
ბუ ლი კითხვა დას ვა (კითხვა ეხ ებ ოდა ე.წ. პარ ლა მენ
ტის მი ერ ახ ალ ე.წ. კონ სტი ტუ ცი ას – ი.შ.), რად გან ეს 
დო კუ მენ ტი ბუ ნებ რი ვია არ გახ ლავთ კონ სტი ტუ ცია 
და მას ზედ სა უბ არი სხვა არ აფ ერია, თუ არა მი სი ლე
გა ლი ზა ცი ის მცდე ლო ბა”. ჯერ ერ თი რომ დაყ რუვ დით 
და დაბ რმავ დით, მე ან ზა ქა რი ამ აღ ვნიშ ნეთ, რომ ეს კა
ნო ნი ერი კონ სტი ტუ ციაა? ამ სა კითხს იმ იტ ომ შე ვე ხე, 
რა თა სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს გა ეგო, რა საფ რთხე და 
სა ში ნე ლე ბა ემ უქ რე ბა ყვე ლას, ვი ნა იდ ან ამ ე.წ.  კონ

სტი ტუ ცი ის მი ღე ბით, რო მე ლიც ბუ ნებ რი ვია უკ ან ონო 
პარ ლა მენ ტის შე თითხნი ლია, დიქ ტა ტო რი სა აკ აშ ვი ლი, 
თა ვი სი რე ჟი მის გა ხან გრძლი ვე ბას ცდი ლობს და არ სად 
აპ ირ ებს წას ვლას.  აი ამ საფ რთხე ზე ვსა უბ რობ დით, რა 
შუ აშია აქ ლე გა ლი ზე ბა. გა ნა ის საპ რო ტეს ტო მი ტინ გე
ბი, რომ ლე ბიც პარ ლა მენ ტთან გა იმ არ თა და იურ ის ტებ
მა სა ჯა როდ დაწ ვეს ეს დამ ღუპ ვე ლი დო კუ მენ ტი, მის 
ლე გა ლი ზე ბას ემ სა ხუ რე ბო და?.. ან, თქვენ, რო დე საც 
სა სა მარ თლო ებ ში დარ ბი ხართ, ვი სი მი ღე ბუ ლი კო დექ
სე ბით ხელ მძღვა ნე ლობთ? ვის სა სა მარ თლო ებ ში დაშ
ლი გი ნებთ? სა ზო გა დო ებ რივ ტრან სპორ ტში, მგზავ რს 
რო მელ საც კონ ტრო ლი ორი ვალ დე ბულს ხდის სა ფა სუ
რი გა და იხ ად ოს, რა ამ ე.წ. პარ ლა მენ ტის კა ნო ნე ბის ლე
გა ლი ზე ბას ცდი ლობს მგზავ რი?

“... შემ დეგ წამ ყვან მა კვლავ არ ამ არ თე ბულ ხერ ხს 
მი მარ თა და მა ვან თა სა ამ ებ ლად რეს პონ დენ ტს სა ქარ
თვე ლოს დღე ვან დე ლი ე.წ. პრე ზი დენ ტის, პრე მი ერ–მი
ნის ტრად გახ დო მის სა კითხზე და უს ვა კითხვა, აქ, მას 
(შო ნი ას) თით ქოს და სურ და სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლი 
სა ოკ უპ აციო ად მი ნის ტრა ცი ის ავ ტო რი ტა რიზ მის შე სა ხებ 
ესა უბ რა”. ხერ ხე ბი სა და ფან დე ბის მი მარ თვა ჩემ გან ისე 
შორ საა, რო გორც ცა და დე და მი წა. ეს თქვენ მი მარ თავ
დით ყო ველ თვის ხერ ხებს და ფან დებს, რა თა ჭეშ მა რი ტი 
ერ ოვ ნუ ლი მოძ რა ობ ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ფე ხი 
და გე დოთ, წა გექ ცი ათ და ჩა გე ქო ლათ, რაც არა ერ თხელ 
გა გი კე თე ბი ათ, რო გორც პი როვ ნუ ლად ისე მრგვა ლი მა
გი დის სა ხე ლის ამ ოფ არ ებ ით. “მა ვან თა სა ამ ებ ლა დო?” 
– მა ვან თა სა ამ ებ ლად წა მო გორ დით ხა ვერ დის სა ვარ
ძლებ ზე და გა მო იკ ეთ ეთ ოთხ კე დელ ში და და ივ იწყეთ 
პო ლიტ პა ტი მა რი ცოტ ნე გამ სა ხურ დია. თქვენ თვის ის ედ
აც უცხოა, რას ნიშ ნავს უდ ან აშა ულო ად ამი ანი იმ ყო ფე
ბო დეს ჯურ ღმულ ში, ჯა ლათ თა ხელ ში. ამ იტ ომ აც სხვა 
საქ მე რომ აღ არ გაქ ვთ, ვი ღა ცე ებ ის პი რად “ვა ლებს” 
არ ჩევთ სხდო მებ ზე. ერ თი წე ლი მი იწ ურა, რაც ჩემ თვის 
ძვირ ფა სი ცოტ ნე გამ სა ხურ დია სა აკ აშ ვი ლის რე ჟი მის 
ტყვეა, პი რა დად მე ყვე ლა ფერს გა ვა კე თებ მი სი და სხვა 
პო ლიტ პა ტიმ რე ბის გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად. გა ნა თა ვად 
ცოტ ნემ არ გა ნაცხა და: – “გა ერ თი ან დით, ღვთის გუ ლი
სათ ვის, სა ქარ თვე ლო სათ ვის გა ერ თი ან დით, თქვენ არ 
იც ით, რა ხდე ბა სა პა ტიმ რო ებ ში!” რო მელ მა შე ის მი ნეთ 
მი სი გა ნაცხა დი, თით ქოს და მის თვის გულ და თუთ ქუ ლებ
მა? რა ხან ცოტ ნეს შე ვე ხე, მინ და გამ ძლე ობა ვუ სურ ვო 
და თა ნად გო მა გა მო ვუცხა დო, რაც შე ეხ ება პრეს სამ სა
ხუ რის მდა ბიო გან ცხა დე ბა ში ნახ სე ნებ  “ავ ტო რი ტა რიზ
მს” და “ნონ სენ სს”. რო გორც ჩანს ამ ის შემ თხზველ მა, ამ 
სიტყვე ბის მნიშ ვნე ლო ბაც არ იცი ან, ვი ნა იდ ან სულ სხვა 
კონ ტექ სტში მო იხ სე ნი ებ ენ. ის შე მად გენ ლო ბა (თუმ ცა ეს 
ყვე ლას არ ეხ ება), რომ ლებ მაც თა ვი მო იყ არ ეს პრეს სამ
სა ხურ ში, უფ რო სპეც სამ სა ხუ რია. 

აი, ეს ნამ დვი ლად ავ ტო რი ტა რიზ მი და ნონ სენ სია. გა
და ცე მა ში იყო სა კითხე ბი, რო მელ ზეც რეს პონ დენ ტს არ 
და ვე თან ხმე და ჩე მი აზ რი გა მოვ ხა ტე (კულ ტუ რუ ლად, 
და არა თავ ში ჩა ქუ ჩის ჩარ ტყმით, რაც პრეს სამ სა ხუ რის
თვის უფ რო მი სა ღე ბი იქ ნე ბო და), თუნ დაც, რო დე საც 
ბ–ნმა ზა ქა რი ამ გა ნაცხა და, რომ სა აკ აშ ვი ლის რე ჟი მის 
პირ ვე ლი პო ლიტ პა ტი მა რი იყო ირ აკ ლი ბა თი აშ ვი ლი, მე 
მას შე ვაწყვე ტი ნე და ვუთხა რი, რომ პირ ვე ლი პო ლიტ პა
ტიმ რე ბი იყ ვნენ ერ ოვ ნუ ლი მოძ რა ობ იდ ან, მათ შო რის 
მეც, რო ცა ხან გრძლი ვი დრო ით და მა პა ტიმ რეს (ბენ დუ
ქი ძის შე ფურ თხე ბის და მი სი შე ურ აცხყო ფის ბრალ დე
ბით), მაგ რამ რაც არ გინ დათ ვერ და ინ ახ ავთ, ვი ნა იდ ან 
, რო გორც მე რაბ კოს ტა ვა წერ და: “მხო ლოდ დამ შვი დე
ბულ ად ამი ანს ძა ლუძს ნორ მა ლუ რი აზ როვ ნე ბა”.

გან ცხა დე ბა ში, რო მე ლიც პას კვი ლი უფ როა, მთლად 
აწყვე ტი ლი ფრა ზე ბია, თით ქოს ქუც ნაშ ვილ მა და აყ ენა 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხი. და 
მე, რო მელ საც გა და ცე მა მიმ ყავ და, ამ ას ვერ გა ვი გო ნებ
დი? უამ რა ვი მსმე ნე ლი დან და მა ყუ რებ ლე ბი დან რა ტომ 
ვე რა ვინ გა იგ ონა და მო ის მი ნა ეს? თა ვად რა დი ოს ხელ
მძღვა ნელ მა ირ მა ინ აშ ვილ მაც კი, ამ გა და ცე მა ში, ვე რა
ფე რი ცუ დი ვერ და ინ ახა, მა ინც და მა ინც პრეს სამ სა ხუ
რის ზო გი ერ თმა ერ თუჯ რე დი ან მა არ სე ბამ გა იგ ონა?

კი დევ ერ თი მზაკ ვრუ ლი ხერ ხი და ფან დი: “ზა ქა რია 
ქუც ნაშ ვილ მა სრუ ლი ად უტ იფ რად გა ნაცხა და (ალ ბათ 
შემ და ვე ბე ლიც, რომ არ ჰყო ლო და იმ იტ ომ)” – წე რია 
პას კვილ ში. თუმ ცა, ინ ტერ ნეტ ში, ამ ნაჯ ღაბ ნს ინ კოგ
ნი ტო ქალ ბა ტო ნი კითხუ ლობს: – ალ ბათ შემ და ვე ბე
ლიც ხომ არ ჰყავ და. ამ ით თვი თონ აყ ალ ბებს, ას ეთი  
“მა ღა ლი დო ნის დო კუ მენ ტს”. “ქუც ნაშ ვი ლი სა აკ აშ ვი
ლის ხე ლი სუფ ლე ბი დან ჩა მო სა შო რებ ლად არ აკ ან ონი
ერ ბერ კე ტებს იშ ვე ლი ებს, არ ამ ედ აშშ–სა და ევ რო პის 
სა ხელ მწი ფო ებს ეყ რდნო ბა. ამ ით იგი ხალ ხში უს ამ არ
თლო ბა სა და ნი ჰი ლიზ მს ნერ გავს”. ბ–ნმა ზა ქა რი ამ ჩემს 
დას მულ კითხვას გას ცა პა სუ ხი, რო მე ლიც მე მა ინ ტე რე
სებ და. იურ იდი ული პრო ცე სუ ალ ური ნორ მე ბით შე იძ

ლე ბა თუ არა ჰა აგ ის ტრი ბუ ნალ მა გა ას ამ არ თლოს სა აკ
აშ ვი ლი, სამ წუ ხა როდ ჰა აგა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია 
არ არ ის, აქ რომ გა ეშ ვი რა ხე ლი ზა ქა რი ას. მე ორ ეც, გა ნა 
მი ლო შე ვი ჩი არ გა სა მარ თლდა? გა ნა აშშ–ს სიკ ვდი ლით 
არ და სა ჯა სა დამ ჰუ სე ინი? იქ ნებ მო ხერ ხე ბუ ლი ყოს 
შე ვარ დნა ძის და სა აკ აშ ვი ლის გა სა მარ თლე ბაც, ამ ას 
ეხ ებ ოდა ჩე მი კითხვა. რა შუ აშია უს ამ არ თლო ბი სა და 
ნი ჰი ლიზ მის დამ კვიდ რე ბა. ეს კი დევ ერ თხელ მოწ მობს 
ამ “გან ცხა დე ბის” დამ წე რის და შემ დგე ნე ლის გა უნ ათ
ლებ ლო ბა ზე. ას ევე მი ვუ თი თებ დი “გან ცხა დე ბის” წამ
კითხველ ინ კოგ ნი ტო პრეს სამ სა ხუ რის თა ნამ შრო მელს, 
რომ რო დე საც პარ ტი ულ დო კუ მენ ტს კითხუ ლობს იმ დე
ნი გა ნათ ლე ბა მა ინც უნ და ჰქონ დეს, რომ იც ოდ ეს ციფ
რი თხუთ მე ტი, თუთხმე ტად არ იკ ითხე ბა. იქ ნებ ჩე მი 
რჩე ვა შემ დგომ ში გა მო ად გეს.

პრეს სამ სა ხუ რის ზო გი ერ თი ჩი ნო სა ნი იმ დე ნად იყო 
გა ავ ებ ული, რომ ვე ღარ და ამ უხ რუ ჭა, გან ცხა დე ბე ბი 
ხომ წე რა და წე რა, ვი დეო რგო ლიც გა აკ ეთა, ჩე მი და 
ზა ქა რი ას სა უბ არი ჩა ახ შო და თა ვი სი მდა ბიო კო მენ
ტა რე ბით გა და ფა რა ინ კოგ ნი ტო არ სე ბამ, რო მელ საც 
თერ თმე ტი და თხუთ მე ტი ერ თი და იგ ივე ჰგო ნია. მე რე 
რუ სუ ლად და ინ გლი სუ რა დაც თარ გმნეს, მათ ვურ ჩევ
დი, სა ქარ თვე ლო ში ძა ლი ან მომ რავ ლდნენ ინ დუ სე ბი 
და ზან გე ბი, ამ იტ ომ აც ეს შე დევ რი აუც ილ ებ ლად თარ
გმნეთ ინ დუ რად და ნი გე რი ულ ად, თარ ჯი მა ნი გე ყო ლე
ბათ, თქვენ ხომ ამ ისი დე ფი ცი ტი ნამ დვი ლად არ გაქ ვთ.

მინ და ას ევე შე ვე ხო, რა დიო “ობი ექ ტივ ში” ერთ ჩემს 
გა და ცე მას, რო დე საც სტუ დი აში მოწ ვე ული მყავ და უზ
ენა ესი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რის მო ვა ლე ობ ის დრო ებ ითი 
შემ სრუ ლე ბე ლი. ძი რი თა დი თე მა ყარ სის ხელ შეკ რუ ლე
ბას ეხ ებ ოდა. ეს გა და ცე მა მოგ ვი ან ებ ით რუ სულ ენ აზე 
ით არ გმნა, მრგვა ლი მა გი დის პრეს სამ სა ხუ რის ერ თი 
წევ რის მი ერ. ჩემს ყო ფილ “კო ლე გას” შე ვახ სენებ, რომ 
თარ ჯი მან მა სრუ ლი ზედ მი წევ ნით უნ და გა აკ ეთ ოს სინ
ქრო ნუ ლი თარ გმნა და არა ისე, რა საც უნ და თარ გმნის, 
რა საც უნ და არა. იმ ედს ვი ტო ვებ ინ გლი სურ ენ აში თარ
გმნილ ტექ სტში ამ დაგ ვა რი “ლაფ სუ სე ბი” არ არ ის.

ამა წლის 11 ივ ნისს, რო დე საც და მა კა ვეს ორ თა ნა მებ
რძოლ თან ერ თად, მრგვა ლი მა გი დის პრეს სამ სა ხურ მა 
საპ რო ტეს ტო გან ცხა დე ბა გა აკ ეთა, სა დაც მე, რო მე ლიც 
გახ ლა ვართ სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ფრონ ტი – რა დი
კა ლუ რი კავ ში რის წევ რი, შეგ ნე ბუ ლად თუ უვ იც ობ ით 
(ორ ივე შემ თხვე ვა ში და საგ მო ბია) რა დი კა ლუ რი კავ ში
რის მა გივ რად თქვეს – ნა ცი ონ ალ ური კავ ში რი. ამ ავე უზ
უს ტო ბით ით არ გმნა უცხო ურ ენ ებ ზე, თუმცა ამ ას დი დი 
წი ვილ–კი ვი ლი არ მოჰ ყო ლია (აბა მე შემ შლო და!) მრგვა
ლი მა გი დის პრეს–ცენ ტრის პრეს–სპი კერს უნ და მო ეხ სე
ნე ბო დეს, თუ რა ორ გა ნი ზა ცი ები შე დი ან სა ქარ თვე ლოს 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ათა და ორ გა ნი ზა ცი ათა მრგვალ მა
გი და ში და უნ და იც ოდ ეს ზუს ტი სა ხელ წო დე ბე ბი.

აქ ვე აღ ვნიშ ნავ, რო გორც ქნი ირ ინე ტა ლი აშ ვი ლი 
იტყო და, ერ ოვ ნუ ლი მოძ რა ობ ის ჩრჩი ლე ბი, რო მელ ნიც 
სას ტიკ წი ნა აღ მდე გო ბას მი წევ დნენ, ას ევე იმ ად ამი ან ებს, 
რა თა პო ლიტ პა ტიმ რე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბის მოთხოვ ნით 
ჩა ტა რე ბუ ლი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ები ჩაშ ლი ლი ყო. გირ
ჩევთ იაქ ტი ურ ოთ უს ამ არ თლო ბის წი ნა აღ მდეგ და არა 
პი რი ქით. მი ხე დეთ უკ ან ონო პა ტიმ რებს, რო მელ თაც სა
აკ აშ ვი ლის გუ ლა გებ ში სიკ ვდი ლი ემ უქ რე ბათ. 

მთა ვა რი ერ თია, ვერც მოყ ვა რემ და ვერც მტერ მა 
ვე რა ნა ირ ად და იჯ ერა, რომ მე ოდ ეს მე ოდ ნავ ჩრდილს 
მი ვა ყე ნებ დი დიდ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და მის სა ხელს 
არ და ვი ცავ დი. ვინც კი ეს ამ ბე ბი გა იგო სა სა ცი ლო დაც 
არ ეყ ოთ. ათი წლის ვი ყა ვი, რო დე საც ერ ოვ ნულ მოძ
რა ობ აში მი ვე დი პირ ვე ლად მი ტინ გზე 1988 წელს და 
მოვ დი ვარ დღემ დე. სა დაც ვი ყა ვი, თუნ დაც ორ თა ჭა
ლის ცი ხე ში, ან კპზ–ში და პა ტიმ რე ბუ ლი, ყველ გან ჩე მი 
კვა ლი დავ ტო ვე, პა ტი ვის ცე მის და საბ რძო ლო მუხ ტის, 
მათ შო რის კრი მი ნა ლურ ავ ტო რი ტე ტებ თან ას ევე პო
ლი ცი ელ ებ ში და სპეც რაზ მში,რად გან ში ნა გა ნად ის ინ იც 
პა ტივს სცე მენ მო უს ყიდ ველ და უღ ალ ატო ად ამი ან ებს. 
დღეს სკო ლა ში ბავ შვებს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ას ვას
წავ ლი და ბედ ნი ერი ვარ, რომ ჩემს მოს წავ ლე ებს ვუყ
ვარ ვარ. თან, შე საძ ლებ ლო ბა მაქ ვს მათ თან ვი სა უბ რო 
მე რაბ კოს ტა ვა სა და ზვი ად გამ სა ხურ დი აზე, რო მელ ნიც 
ბრწყი ნა ვენ სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი აში.

ბო ლოს, მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო თა ნად გო მი სა 
და მხარ და ჭე რი სათ ვის ქნ ეთ ერ მგა ლობ ლიშ ვილს.

ირაკლი შონია

P.S. ამ წე რილ ში მინ დო და კი დევ რამ დე ნი მე “ღრმად
პა ტივ ცე მუ ლი” ვაჟ ბა ტო ნე ბიც მო მეხ სე ნე ბია, მაგ რამ, 
ამ ჯე რად და ვინ დე. ნათ ქვა მია “რაც ბრწყი ნავს, ყვე ლა
ფე რი ოქ რო არ არ ის”.

რადიო "ობიექტივის" ერთი 
გადაცემის გამო...

“ერ ოვ ნულგან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ობა 
სა ქარ თვე ლო ში იმ დე ნად და იკ ავ ებს მარ თე ბულ 
პო ზი ცი ას, რამ დე ნა დაც ერ თი ან ობ ის იდე ას ყვე
ლა სხვა იდე აზე მაღ ლა და აყ ენ ებს, რო ცა ყვე ლა 
ჩვენ განს თა ვად ეს მოძ რა ობა ეყ ვა რე ბა და არა 
სა კუ თა რი თა ვი ამ მოძ რა ობ აში”.

მე რაბ კოს ტა ვა
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სამხედრო-კრიმინალური გადატრიალების დაჯილდოვებული “გმირები”

გა ურ კვე ვე ლი წარ მო მავ ლო ბი სა და და ნიშ ნუ ლე ბის, 
ოპ ოზ იცი ურ ტე ლე არ ხად წო დე ბულ “კავ კა სი ის” მე პატ
რო ნე აქ უბ არ დი ას თან ერ თად, ერთ ბედ ნი ერ დღეს, მის
თვის უჩ ვე ულო პო ზა სა და ჩაც მუ ლო ბა ში მოგ ვევ ლი ნა 
ქარ თუ ლი პო ლი ტი კის “ვარ სკვლა ვი”, ფრან გუ ლი ორ
დე ნის — “რა ინ დუ ლი ღირ სე ბის ორ დე ნი”ს კა ვა ლე რი 
გო გა ხა ინ დრა ვა.

პი ჯაკ ზე ორ დენ მი მაგ რე ბულ ხა ინ დრა ვას სი ფა თიც 
მორ გე ბუ ლი და მი მაგ რე ბუ ლი ჰქონ და. 

კმა კო ფი ლი და ბედ ნი ერია ხა ინ დრა ვა, რა მე თუ მი სი 
შრო მა და ამ აგი სა ერ თა შო რი სო სარ ბი ელ ზე და ფას და.

აქ უბ არ დი ას თან მას ლა ათი ერთ სა ათ ზედ მე ტი გაგ
რძელ და. აქ უბ არ დია, რო მე ლიც ყოვ ლის მცოდ ნე ობ ის 
პრე ტენ ზი ით ზღუ დავს და ახ შობს ნე ბის მი ერ კომ პე ტენ
ტურ სტუ მარს და შე უძ ლე ბელს ხდის კომ პენ ტენ ტუ რი 
აზ რის სრულ ფა სო ვან მოს მე ნას, ხა ინ დრა ვას თან უტყვი 
მსმე ნელ — მას პინ ძე ლი იყო. 

გა და ცე მი დან შე ვიტყვეთ, რომ ეს ორ დე ნი საფ რან გე
თის პრე ზი დენტ შარლ დე გოლს დაუარსებია და საფ
რან გე თის პრე ზი დენ ტი გა დას ცემს ამ ჯილ დო ზედ წარ
დგე ნილ ნო მი ნან ტებს მას ამა თუ იმ სფე რო ში გა წე ული 
ღვაწ ლის შე სა ხე ბო.

წამ ყვა ნი და მო პა სუ ხე გა უთ ავ ებ ლად სა უბ რობ და კე
თილ შო ბი ლურ თვი სე ბებ ზე, რა ინ დო ბა ზე, ღირ სე ბა ზე, 
სი მარ თლის თვის და სამ რთლი ან ობ ის თვის ბრძო ლა ზე 
და ასე შემ დეგ. 

ჩვე ნი წე რი ლის მი ზა ნია გა ვარ კვი ოთ, თუ რა “ღვაწ ლი 
და ამ აგი მი უძ ღვის” ამ “პო ლი ტი კოსს” ჩვე ნი გა ვე რა ნე
ბუ ლი სამ შობ ლოს წი ნა შე.

სიტყვა კაზ მუ ლად სა უბ რობ და გა და ცე მის სტუ მა რი, 
სიტყვა კაზ მუ ლად გვაყ რი და თვალ ში ნა ცარს, თავს სი
მარ თლი სათ ვის, თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის მუხ ლჩა უხ რელ 
მებ რძო ლად გვი სა ღებ და. 

გა და ცე მის მსვლე ლო ბი სას ში გა და შიგ მა ყუ რებ ლის 
ზა რე ბი გა ის მო და, რომ ლე ბიც ხოტ ბა დი დე ბას ას ხამ
დნენ და სიყ ვა რულს ეფ იც ებ ოდ ნენ ორ დე ნო სან რა ინ დს 
და ის იც “სტო იკ ურ ად” იღ ებ და მი ლოც ვებს, ჩვენ, რა 
თქმა უნ და შორ სა ვართ იმ აზ რი სა გან, ვინ მეს ვის მე სი 
სიყ ვა რუ ლი და პა ტი ვის ცე მა და ვუ შა ლოთ. არა, ყვე ლა 
მა ტა რე ბელს თა ვი სი მგზავ რი ჰყავს და ნიშ ნუ ლე ბის ად
გი ლამ დის მი საყ ვა ნი...

სა ბედ ნი ერ ოდ, სა ქარ თვე ლო ში ჯერ კი დევ ცოცხა
ლია ხალ ხი, ვი საც ახ სოვს ხა ინ დრა ვას “საქ მე ნი საგ მი
რო ნი”. 

მო ვიყ ვანთ იმ “მარ გა ლი ტებს”, რომ ლი თაც საფ რან
გე თის ორ დე ნის კა ვა ლერს ამ კობ დნენ ყო ფი ლი თუ 
ახ ლან დე ლი თა ნა მებ რძო ლე ბი. “მარ გა ლი ტე ბი” შე უკ
რი ბავს გა ზეთ “დრონ”ს, რის თვი საც დიდ მად ლო ბას 
მო ვახ სე ნებთ. 

მაშ ასე, ხა ინ დრა ვას ამ ორ დე ნის მი ნი ჭე ბით თა ვი 
მარ თლაც რა ინ დად წარ მო უდ გე ნია და კუ დი ყა ვარ ზე 
გა აქ ვს. 

ვნა ხოთ რას წე რენ ხა ინ და რა ვას შე სა ხებ მი სი ყო
ფი ლი და ახ ლან დე ლი თა ნა მებ რძო ლე ბი, თუ მო წი
ნაააღმდეგეები. 

ერთერ თი უმ თავ რე სი მი ზე ზი და სა ბა ბი კონ ფლიქ
ტე ბის და რე გუ ლი რე ბა და მა თი მშვი დო ბი ანი გა დაჭ რა 
ყო ფი ლა. 

პა ატა ზა ქა რე იშ ვი ლი: თუ ხა ინ დრა ვა თა ვი სი დაჯ გუ
ფე ბით აფხა ზეთ ში იბ რძო და, აფხა ზე ბის წი ნა აღ მდეგ, 
ვერ გა ვი გე, ამ კაცს რა უნ და კონ ფლიქ ტე ბის მი ნის
ტრად, რა კონ ფლიქ ტი უნ და მო აგ ვა როს, რო ცა აფხა ზე
ბი ცალ სა ხად აფ იქ სი რე ბენ, “ვინც იარ აღ ით გვებ რძო და, 
იმ ხალ ხს სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ის დო ნე ზეც კი არ და ვე
ლა პა რა კე ბით, არა თუ სა ხელ მწი ფო დო ნე ზეო”. 

ზვი ად ძი ძი გუ რი: “არ მომ წონს ხა ინ დრა ვას და ნიშ ვნა 
კონ ფლიქ ტე ბის მი ნის ტრად, რო ცა ეგ აფხა ზეთ ში იყო 
სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრი, მის სა ხელს უკ ავ შირ დე ბა ბევ
რი სი ბინ ძუ რე, მათ შო რის აფხა ზებ თან და რუ სებ თან 
ერ თად კონ ტრა ბან დუ ლი ბიზ ნე სი, და რა და უშ ლის იგ
ივე აკ ეთ ოს ოს ებ თან და კო კო ით თან ერ თად?”

მი ხე ილ ქა რე ლი: “გო გა ხა ინ დრა ვა ოს ურ ლუდ სა და 
ხა ბიზ გი ნებ ზე ქე იფ ობს ცხინ ვალ ში, სა ეჭ ვო ხალ ხთან. 
ის ნამ დვი ლად ვი ცი, ამ ხალ ხს სა ქარ თვე ლოს სი კე თე 
ნამ დვი ლად არ უნ და და ბევ რი მათ გა ნი 90იან წლებ ში 
იარ აღ ით იბ რძო და ჩვენს წი ნა აღ მდეგ”.

ხა ინ დრა ვას თვი საც ხომ ის ხალ ხია მი სა ღე ბი და სა
მე გობ რო, ვინც 90 –იან წლებ ში ლახ ვა რი ჩას ცა სა ქარ
თვე ლოს!

გუ ბაზ სა ნი კი ძე: “გო გა ხა ინ დრა ვამ, ჯერ იმ დიდ 
კითხვის ნიშ ნებს გას ცეს პა სუ ხი, რო ცა აფხა ზეთ ში სა
ხელ მწი ფო მი ნის ტრად მუ შა ობ და. დღეს ყვე ლა ამ ბობს, 
რომ გაგ რა გა იყ იდა, გაგ რა ჩა ბარ დაო. თუ თა ნა მო ნა წი
ლე არ არ ის ხა ინ დრა ვა ამ ის ტო რი ული ღა ლა ტი სა, გა
მო ვი დეს და თქვას, ვინ ჩა აბ არა გაგ რა. ის ცალ კე იყ ოს, 
რო ცა იარ აღ ით ხელ ში დარ ბო და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
და სამ ხო ბად, ამ აზე ის ტო რია გას ცემს პა სუხს და აქ თუ 
არა, იქ, ღვთი ურ სამ სჯავ რო ზე მო ეკ ითხე ბა”. 

მი ხე ილ ქა რე ლი: “გო გა ხა ინ დრა ვამ, ბო რის ჩო ჩი
ევ ის გა რე მოც ვას თან ერ თად, ააორ თქლა ეუთ ოს საკ
მა ოდ სო ლი დუ რი გრან ტი, რო მე ლიც ქარ თუ ლი და 
ოს ური სოფ ლე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რას უნ და მოხ მა რე
ბო და. ფუ ლი შეჭ მუ ლია, თი თი არ ავ ის და უკ არ ებია, სა
მუ შაოები არ ავ ის შე უს რუ ლე ბია და ქა ღალ დზე თან ხა 
ათ ვი სე ბუ ლია. იმ სოფ ლებ ში მგო ნი, არც შე სუ ლან სა
ერ თოდ. კარ გი იქ ნე ბა, თუ ეუთო და ქარ თვე ლი სა მარ
თალ დამ ცვე ლე ბი ერ თად და იწყე ბენ ამ თან ხის ას ავ ალ
და სა ვა ლის მოკ ვლე ვას”. 

ამ ვაჟ ბა ტონს კი ერ თი სურ ვი ლი ამ ოძ რა ვებს, გა მო
იკ ვლი ოს დღეს მის გა რე შე გა იმ ას ქნე ბუ ლი კო ლო სა ლუ
რი თან ხე ბი, აბა, გა ბე დეთ და რო მე ლი მემ მო კითხეთ მას 
ეუთ ოს გრან ტი, მტრი სას, ის ეთი დღე და გად გე ბათ!...

ახ ლა სხვა მხა რე საც მო ვუს მი ნოთ:
მა მუ კა კა ცი ტა ძე: “მე მაქ ვს ძა ლი ან დი დი და სა ფუძ

ვლი ანი ეჭ ვი, რომ ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში ოქ რუ აშ ვი ლი 
და ხა ინ დრა ვა ვერ იყ ოფ ენ კონ ტრა ბან დის ტულ ტვირ თს 
და ამ ის გა მო ერ თმა ნეთს ებ რძვი ან”. 

ჩვენ არ ვი ცით, ზუს ტად რო დის გა მოთ ქვეს ზე მოხ
სე ნე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი ქარ თველ მა პო ლი ტი კის ვარ
სკვლა ვებ მა(გა ზეთ დრონ ში მი თი თე ბუ ლი არ არ ის), 
დღეს კი ის ინი ერ თი ან ოპ ოზ იცი ურ არ მა დას წარ მო ად
გე ნენ.

ჩვენ ყვე ლას ის იც კარ გად გვახ სოვს, რო დე საც გო
გა ხა ინ დრა ვამ და მის მა კომ პა ნი ამ სა ქარ თვე ლოს სა
ხელ მწი ფოს და ქარ თვე ლი ხალ ხის და უძ ინ ებ ელი მტე რი 
ტო რეზ კუ ლუმ ბე გო ვი პო ლიტ პა ტიმ რად გააასაღა და 
დე და მი წა შე აზ ან ზა რა – არ იქა, გამ სა ხურ დია ოს ხალ
ხს სდევ ნი სო. მა ინც რა რი გად შეს ტკი ვა გუ ლი ამ ჩვენს 
საფ რან გე თის “ღირ სე ულ” რა ინ დს “დევ ნილ და ტან
ჯულ” ოს ებ ზე, დღე საც ცხა რე ცრემ ლებს აღ ვარ ღვა
რებს: ამ ხალ ხს დი დი ღვაწ ლი მი უძ ღვის ქარ თუ ლი სა
ხელ მწი ფოს წი ნა შეო. უწ იგ ნურ სა და უვ იცს დღე ვან დელ 
კას ტას უწ ოდ ებს და თვი თონ თუ წა უკ ითხავს სა ქარ თვე
ლოს ის ტო რია, თუ წა უკ ითხავს ფარ ნა ვა ზი დან მო ყო ლე
ბუ ლი რა ხე ირს აყ რიდ ნენ სა ქარ თვე ლოს მი სი ქე ბუ ლი 
ძმე ბი, ხა ინ დრა ვა, ვახ ტანგ გორ გა სალ საც ჯვარს აც ვამ
და, უთუ ოდ, ოსი ხალ ხის უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვის გა მო. 

თა ვი გა ვა ნე ბოთ ად რე ულ სა უკ უნე ებს, სულ ახ ლა
ხანს, სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი დე მოკ რა ტი ული რეს
პუბ ლი კის დღე მოკ ლე არ სე ბო ბის ჟამს, თუ რო გო რი 
თა ნად გო მა და ერ თგუ ლე ბა გა უწი ეს ოს ებ მა სა ქარ თვე
ლოს ახ ალ გაზ რდა სა ხელ მწი ფოს, წა იკ ითხოს ქარ თვე ლი 
მეც ნი ერ ებ ის ნაშ რო მე ბი და არა მარ ტო ქარ თვე ლე ბის, 
არ ამ ედ არ აქ არ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის ის ტო რი ული ნარ
კვე ვე ბიც, სა დაც პი რუთ ვნე ლად და სა მარ თლი ან ად არ
ის აღ წე რი ლი ფრან გუ ლი რა ინ დუ ლი ღირ სე ბის ორ დე
ნო სა ნი ქვე ლი რა ინ დის ხა ინ დრა ვას ძმე ბის “გმი რო ბა”. 

მაგ რამ ხა ინ დრა ვას ფეხ ზე ჰკი დია ქარ თვე ლი ხალ ხი 
და მი სი უფ ლე ბე ბი მის მშო ბელ მი წა ზე!

მო ვუს მი ნოთ რას ამ ბობს საფ რან გე თის ახ ლად გა
მომ ცხვა რი რა ინ დის შე სა ხებ იმ დრო ინ დე ლი ამ ბე ბის 
მომ სწრე;

ლე ვან ხა ჭა პუ რი ძე, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ
ლე ბის დროს მი სი წარ მო მად გე ნე ლი დი დი ლი ახ ვის ხე
ობ აში: 

“რა ტომ არ გა მიხ მა ის ხე ლი, რომ ლი თაც ხა ინ დრა ვას 
ავ აც ილე. ხა ინ დრა ვა კა ცი კი არა – არა კა ცია! რამ დე ნი
მე დღე მატყუა, ცოცხლე ბი არი ან ბი ჭე ბიო, მე რე ოთხ 
ოჯ ახს და ამ ხე ლა სა ნა თე საოჭი რი სუ ფალს ერ თი ან ად 
ატყუ ებ და.

რამ დე ნი მე კარ გად მოხ ვდა მი ნის ტრ ხა ინ დრა ვას ყბა
ში ჩემ გა ნაც და სხვა ბი ჭე ბის გა ნაც, კურ დღე ლი ვით გა

იქ ცა (ფრან გუ ლი რა ინ დუ ლი ღირ სე ბის ორ დე ნის კა ვა
ლე რი, რო მე ლიც სიმ ხდა ლე სა და კურ დღლო ბა ში სხვას 
დას ცი ნის – ა.ს.). ეგ ხე ობ აში ვე ღარ შე მო ად გამს ფეხს, 
მე იქ ით ვი ყო, ხალ ხია ძა ლი ან აჯ აგ რუ ლი – ხა ინ დრა ვა 
აქ ამ ოს ული რომ ვნა ხოთ, ცოცხალს არ გა ვუშ ვებ თო.

ამ ხალ ხმა 15 წე ლი გა იტ ანა ერ თმა ნე თი, ალ ყა ში არი
ან, ტყვი ებ ის წვი მა ში არი ან, მაგ რამ მშობ ლი ური მი წა არ 
მი უტ ოვ ები ათ. ერ თგუ ლე ბი სა და სიტყვის ფა სი იცი ან 
და ვერ იტ ან ენ გა იძ ვე რა და სიტყვის გამ ტეხ ხალ ხს – 
ხა ინ დრა ვას ნა ირ ებს. 

ქარ თვე ლი ხალ ხის სა მარ თლი ანი უფ ლე ბე ბის დამ
ცველს, მის ჭი რი სუ ფალ სა და სა რან გს, დედმა მი თა და 
სის ხლხორ ცით, სუ ლი თა და გუ ლით ქარ თველ ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას, რა გა ნა ჩე ნიც გა მო უტ ან ეს და სავ ლე
თელ მა დე მონ თკრა ტი ის მა მებ მა, ამ ის მომ სწრე და მნახ
ვე ლია ჩვე ნი თა ობა. მა თი ვერ დიქ ტით, სა ქარ თვე ლოს 
მი წა ზე, ათ ასი ჯუ რის ავ აზ აკ ისა და გა დამ თი ელ ის უფ
ლე ბებს უნ და ენ აც ვა ლოს ამ მი წის ღვიძ ლი შვი ლე ბის 
სა სი ცოცხლო ინ ტე რე სე ბი და ვინც ამ ას ცხოვ რე ბა ში 
გა ატ არ ებს, მის მკერ დს არ მო აკ ლდე ბა ეშ მა კის მო ცი
ქულ თა ჩინმედ ლე ბი და ორ დე ნე ბი, ხო ლო ქარ თველ თა 
ქო მაგ სა და მე ოხ ეს — ეკ ლე სი ის ქონ გუ რე ბი დან და შე
ნი ლი ჭურ ვე ბი. 

ბო ლო დროს, გო გა ხა ინ დრა ვას მი მართ, ხში რად გა ის
მის ბრალ დე ბა 19911992 წლე ბის სა ხელ მწი ფო გა დატ
რი ალ ებ აში მო ნა წი ლე ობ ის შე სა ხებ. საფ რან გე თის რა ინ
დუ ლი ღირ სე ბის რა ინ დი შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ცდი ლობს 
და ფა როს წარ სუ ლი საქ მე ნი საგ მი რო ნი და აცხა დებს: 
იარ აღი მქონ და, მაგ რამ ქარ თვე ლი სათ ვის არ მის ვრიაო. 

აგ ერ უკ ვე სა მი წე ლი წა დია, ხა ინ დრა ვა აღ შფო თე ბუ
ლი და შეძ რწუ ნე ბუ ლია, 7 ნო ემ ბერს რე ზი ნის ტყვი ები 
დაგ ვი ში ნა მი შას ხე ლი სუფ ლე ბა მო, ამ ავ აზ აკს ის კი ავ
იწყდე ბა, რო გორ ტყვი ებს უშ ენ და თვით სა ქარ თვე ლოს 
მტრე ბი სა და მო ღა ლა ტე ებ ის მი ერ მოწყო ბი ლი ამ ბო ხის 
შე დე გად ქვეყ ნი დან გან დევ ნილ მის პირ ველ და ჯერ ჯე
რო ბით უკ ან ას კნელ კა ნო ნი ერ პრე ზი დენ ტს.

ამ და სხვა ავ აზ აკ თა მამ ხი ლე ბე ლი სან დო და წყალ
გა უვ ალი სა ბუ თე ბი დაგ ვი ტო ვა მათ მა სუ ლი ერ მა წი ნამ
ძღოლ მა და უს ტა ბაშ მა ჯა ბამ. 

ავ აზ აკ თა უს ტა ბაშ მა ჯა ბამ, მი აბ არა რა ეშ მას სუ ლი, 
შთა მო მავ ლო ბას მარ თლაც რომ ჩი ნე ბუ ლი მამ ხი ლე ბე
ლი სა ბუ თე ბი და უტ ოვა, რო მე ლიც არ ანა ირ რე ვი ზი ასა 
და გა და ხედ ვას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა! 

მო ვუს მი ნოთ ჯა ბას: 
ჯა ბა იოსელიანი: “სრუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბით ვაცხა

დებ: 6 იან ვარს გამ თე ნი ის ას ბა რა თაშ ვი ლის ხიდ თან 
გო გა ხა ინ დრა ვას “დე ვი ატ კამ” და გია სვა ნი ძის ბი ჭებ
მა გა უხ სნენ ცეცხლი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და მის მომ
ხრე ებს. პირ ველ მა, ვინც ის რო ლა – ხა ინ დრა ვას ხალ ხმა 
თუ ჩვე ნებ მა – “მხედ რი ონ ელ ებ მა”, ვერ გეტყვით. ეს 
იყო შეც დო მა, რად გან, რო ცა კაცს ხელ შე უხ ებ ლო ბის 
გა რან ტი ას აძ ლევ და კა ცუ რად ჰპირ დე ბი უს აფ რთხოდ 
დას ტო ვებ ქვე ყა ნა სო, უნ და შე ას რუ ლო.

მე რე გო გაც და გი აც მიმ ტკი ცებ დნენ, ბა ტო ნო ჯა
ბა, ჯერ იმ ათ გვეს რო ლეს ავ ტო ბუ სე ბი და ნო, მაგ რამ 
ამ ხე ლა კა ცი მა გას ვჭამ? რა ეს რო ლეს? ერ თი სუ ლი 
ჰქონ დათ, ბუნ კე რი დან თავ დაღ წე ულ ებს, სა ქარ თვე ლო 
მშვი დო ბი ან ად და ეტ ოვ ებ ინ ათ. არა, მა გა რი მი ქარ ვა 
მო უვ იდ ათ, თან იმ ავ ტო ბუს ში ქა ლე ბი და ბავ შვე ბი ის
ხდნენ, პრე ზი დენ ტს რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ!

რა ღა უნ და მექ ნა? დავ ტუქ სე ორ ივე, ბო დი ში, აღ არ 
ვი ზამ თო და ეგ იყო.ცხო ნე ბუ ლი გია მარ თლა შე წუ ხე
ბუ ლი იყო, კი დევ კარ გი არ მოვ კა ლით ვინ მეო. მე ორ ედ 
აღ არ ვი ზამ თო, ეგ იყო მა გა რი – მგო ნი შე ვარ დნა ძის ჩა
მოგ დე ბა საც აპ ირ ებ დნენ, ეგ რე გა მო უვ იდ ათ, რა”.

ხე დავთ, გია სვა ნი ძე შე წუ ხე ბუ ლა ძლი ერ, ეს ვა ზა კი 
კი დღე საც გა იძ ახ ის, არ ვნა ნობ გამ სა ხურ დი ას რომ და
ვუ პი რის პირ დიო და ას ეთ კაცს ას ხამს მი სებრ ავ აზ აკი 
გმი რი სა და რა ინ დის შა რა ვან დედს. 

არ სე ბობს მრა ვა ლი სა ბუ თი და მტკი ცე ბუ ლე ბა იმ ის 
შე სა ხებ, რომ იმ ავ ად მო სა გო ნარ, სა ქარ თვე ლოს და
მაქ ცე ვარ დღეს, ქა შუ ეთ ის ეკ ლე სი ის ეზ ოდ ან, გო გა ხა
ინ დრა ვამ და მის მა ყა ჩა ღე ბის “დე ვი ატ კამ” გა ის რო ლა 
პირ ვე ლი ტყვია: 

გუ რამ პეტ რი აშ ვი ლი, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას უზ ენა
ესი საბ ჭოს წევ რი (შე ნიშ ვნა: დე დან ში სწო რედ ასე სწე
რია, ჩვენ კი ერ თს შე ვახ სე ნებ დით გა ზეთ “დრო ნის” პა
ტივ ცე მულ რე დაქ ცი ას, რომ ის უზ ენა ესი საბ ჭო, ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ასი კი არა, სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი საბ ჭო 
იყო, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ამ აირ ჩია და 
თავ კა ცო ბა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მი ან დო. ას ეთი შე იძ
ლე ბა ვთქვათ შე ვარ დნა ძის სა ხელ მწი ფო საბ ჭოდ წო
დე ბულ გკჩპზე, შე ვარ დნა ძის იმ ედ ისა და მი ლი ონი 
სა მუ შაო ად გი ლის პარ ლა მენ ტებ ზე, რომ ლე ბიც, მარ
თლაც რომ არ აურ ჩე ვია სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის 
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დიდ უმ რავ ლე სო ბას, — ან კი დევ, მი შას სა ლაყ ბო ებ ზე): 
სწო რედ გო გა ხა ინ დრა ვამ ის რო ლა პირ ვე ლი ტყვია ქა
შუ ეთ ის ეზ ოდ ან, ამ უწ მინ დურ მა ის რო ლა პირ ვე ლად 
მთავ რო ბის სახ ლის მი მარ თუ ლე ბით. პირ ვე ლი მსხვერ
პლი იყო გია ბა ხია, გო ჩა ბა ხი ას ძმა. მე რე, რო ცა სი გუა
კი ტო ვან მა და იოს ელი ან მა მოგ ვცეს ხელ შე უხ ებ ლო ბის 
გა რან ტია, 1992 წლის 6 იან ვარს, გამ თე ნი ის ას, ბა რა
თაშ ვი ლის ხიდ თან, სწო რედ ხა ინ დრა ვამ და მის მა “დე ვი
ატ კამ” გაგ ვიხ სნა ცეცხლი. იქ იმ ყო ფე ბოდ ნენ ზვი ად იც, 
მი სი ოჯ ახ იც, მცი რე წლო ვა ნი ბავ შვე ბი”.

სა ინ ტე რე სოა, საფ რან გე თის პრე ზი დენ ტს ყვე ლა ფე
რი ეს რომ წა ეკ ითხა, მო აწ ერ და კი იმ გუ ჯარს ხელს, 
რომ ლი თაც ეს ორ დე ნი ჩა მო კი და ხა ინ დრა ვას?

არ მო აწ ერ და!
საფ რან გე თის პრე ზი დენ ტმა ხომ ამ ორ დენით ლა

ნა ღო ღო ბე რი ძე, დი დი ქარ თვე ლი ბოლ შე ვი კის ლე ვან 
ღო ღო ბე რი ძის ას ული და აჯ ილ დო ვა, ლა ნა ხომ მი სი 
მა მის საქ მე ებ ის ღირ სე ული გამ გრძე ლე ბე ლია. საფ რან
გე თის პრე ზი დენ ტმა, აჯ ილ დო ებ და რა, პუტ ჩისტ ხე
ლო ვანს, უთუ ოდ იც ოდა მი სი მა მის მი ერ წარ მოთ
ქმუ ლი სიტყვე ბი: “�� ������, ����рищи, ч�� � Гру�ии 
д��ря�с��� с�с���ля�� 6 пр�ц����� ��с�л��ия. Э�� 
���б�к�������й пр�ц���, к���р�г� ��� �и � �д��й 
друг�й с�р���. Д�ж� � П�льш�, с�р��� п����, числ� 
д��ря� д�с�иг��� 4 пр�ц�����. М� д�лж�� с�кр��и�ь 
� Гру�ии пр�ц��� д��ря�с���” — Леван Гогоберидзе. 

ამ ორ დე ნით და ჯილ დო ებ ულია მე ორე არ ან აკ ლებ 
პუ ტჩის ტი ხე ლო ვა ნი ოთ არ იოს ელი ანი (რო გორც ამ
ბო ბენ, დე დით ოსი), რომ ლის ფილ მებს გულ მოდ გი ნედ 
ეწ აფ ება და სავ ლე თის დე მონ თკრა ტი ული ელ იტა, მის 
კად რებ ზე აღ ბეჭ დი ლია “საბ რა ლო ოს ებ ის” ხვედ რი გამ
სა ხურ დი ასე ულ სა ქარ თვე ლო ში. 

არ აკ აც ობ ისა და არ აკ აც ური იდე ოლ ოგი ის შექ მნა სა 
და მის პრო პა გან და ში სა მარ ცხვი ნო წვლი ლი მი უძ ღვის 
კრი მი ნა ლურ ინ ტე ლი გენ ცი ას — აქ მო ტა ნი ლია მა გა ლი
თე ბი იმ ისა, თუ რო გორ იქ მნე ბო და და ვრცელ დე ბო და 
მთელს მსოფ ლი ოში ბო რო ტი, არ აკ აც ური სიც რუე — 
ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის ვი თომ დი დი ქო მა გის, აღი არ ებ
ული რე ჟი სო რის, მაგ რამ არ აკ აც ის ოთ არ იოს ელი ან ის 
ფილ მის “Seule, Georgie — ული სა ქარ თვე ლოს (1994)” 
მა გა ლით ზე.

მო ღა ლა ტე, კრი მი ნა ლუ რი ინ ტე ლი გენ ცი ის შე
თითხნი ლი სიც რუე, შემ დეგ მა სობ რი ვი ტი რა ჟე ბით 
ვრცელ დე ბო და მთელს მსოფ ლი ოში და ფარ თოდ გა
მო იყ ენ ებ ოდა ქარ თვე ლი ერ ის წი ნა აღ მდეგ. კერ ძოდ 
“Seule, Georgie — მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო” (გან სხვა
ვე ბით დოკუმენტური ფილმისაგან “შევარდნაძის 
მხილება” — რო მე ლიც მას ზე ბევ რად ად რე, 1992 წელს 
გა მო ვი და და მხო ლოდ ერ თხელ იყო ნაჩ ვე ნე ბი ამ ერ იკ
აში და არც ერ თხელ არ ყო ფი ლა ნაჩ ვე ნე ბი ევ რო პა სა ან 
რუ სეთ ში) მრა ვალ გზის იყო ნაჩ ვე ნე ბი ევ რო პა ში, ამ ერ
იკ აში და გან სა კუთ რე ბით რუ სეთ ში!

სა გან გე ბოდ უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ამ თით ქმის სა
ათ ნა ხევ რი ან, ფა რი სევ ლურ — ვი თომ ობი ექ ტურ და 
ვი თომ დო კუ მენ ტურ ფილ მში, რო მე ლიც მთლი ან ად სა
ქარ თვე ლოს 19981994 წლე ბის მოვ ლე ნებს მი ეძ ღვნა 
— გაკ ვრი თაც არ არ ის ნახ სე ნე ბი სა ერ თა შო რი სო ად
ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ 
ფარ თოდ დო კუ მენ ტი რე ბუ ლი ის მხე ცო ბე ბი და ად ამი
ან ის უფ ლე ბე ბის სა ში ნე ლი დარ ღვე ვე ბი, რომ ლე ბიც 
არ აკ აც თა ხუნ ტამ ჩა იდ ინა — მთე ლი ფილ მი კა ნო ნი ერი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ნო მენ კლა ტუ რუ ლი კრი მი ნა ლი ტე ტის 
მი ერ დამ ხო ბის გა მარ თლე ბას ემ სა ხუ რე ბა.

სა გან გე ბოდ უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ამ თით ქმის სა
ათ ნა ხევ რი ან ფილ მში, რო მელ შიც მო იძ ებ ნა ად გი ლი 
ყვე ლა, ასე თუ ისე გა მო ჩე ნი ლი პუტ ჩის ტის ყბე დო ბი
სათ ვის — და რო მელ შიც ყბა და ღე ბუ ლად ქა და გე ბენ, 
რომ გამ სა ხურ დი ას რე ჟი მი, თით ქოს მო წი ნა აღ მდე გე
თა სიტყვა სა და აზ რს ახ შობ და — არ და ვერ მო იძ ებ
ნა ად გი ლი კა ნო ნი ერი ხე ლი სუფ ლე ბის, თუნ დაც ერ თი 
წარ მო მად გენ ლის, ან მომ ხრის აზ რის გა მო ხატ ვი სათ ვის 
— “პლუ რა ლიზ მის” თვალ ნა თე ლი და დას ტუ რე ბა...
http://mamuli.net/Simartle/default.asp?bpgpid=111&pg=1

ხე დავთ ქარ თვე ლე ბო, ის ჩვე ნი და სავ ლე თე ლი მე
გობ რე ბი, ვის და რის გა მოც აჯ ილ დო ებ ენ?

ასე, რომ ეს ორ დე ნი ვე რა ფე რი სა მა ყო და სა ბა ქი ბუ ქოა!
შორს არ არ ის ის დღე, რო დე საც ქარ თვე ლი ხალ ხი 

ამ მო ღა ლა ტე მან ქურ თებს სა კად რის ორ დე ნებს მი უძ
ღვნის!

ხა ინ დრა ვა ახ სე ნებს ნა პო ლე ონ ის მი ერ და არ სე ბულ 
სა პა ტიო ლე გი ონ ის ორ დენს, რო მე ლიც თვით ნა პო ლე
ონ მა გა დას ცა კა ცობ რი ობ ის ყვე ლა დრო ის უდ იდ ეს მო
აზ როვ ნე სა და შე მოქ მედს გერ მა ნელ იოჰ ან ვოლ ფგანგ 
ფონ გო ეთ ეს, რო მელ მაც მი სი ქვეყ ნის დამ პყრო ბელს 

დი თი რამ ბე ბი მი უძ ღვნა და გე ნი ოსი უწ ოდა, გო ეთე დი
დი სი ამ აყ ით ატ არ ებ და ნა პო ლე ონ ის მი ერ ბო ძე ბულ 
რკი ნის ჯვარს. მა შინ დე ლი გად მო ცე მე ბი დან ცნო ბი ლია 
ის იც, რომ გო ეთე დი დად არ თა ნა უგ რძნობ და გერ მა
ნე ლი ხალ ხის გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მოძ რა ობ ას, პი რი
ქით...

ის ევ საფ რან გე თის ორ დე ნე ბის შე სა ხებ, საფ რან გე
თის მთავ რო ბე ბი ორ დე ნებს წი თე ლი ჯვრი სა და წყალ
წა ღე ბულ თა მაშ ველ თა კორ პუ სის სამ კერ დე ნიშ ნე ბი ვით 
ურ იგ ებ დნენ ყო ვე ლი ჯუ რის ავ აზ აკ სა და გა რე წარს, 
მათ შო რის ბო რის ელ ცინ სა და ვლა დი მერ პუ ტინს.

საფ რან გე თის სა პა ტიო ორ დე ნი აქ ვს, აგ რეთ ვე მი ღე
ბუ ლი რუ მი ნე თის ყო ფილ დიქ ტა ტორს ნი კო ლაი ჩა უშ ეს
კუს, მას და სავ ლე თის დემ კრა ტი ის მე ბა ირ ახ ტრე ქვეყ
ნე ბის მთავ რო ბე ბი და ნაც აქ ვს მი ღე ბუ ლი ორ დე ნე ბი. აი, 
ის ინ იც: ორ დე ნი “გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ული რეს პუბ ლი
კის წი ნა შე დამ სა ხუ რე ბი სათ ვის”, და ნი ის სპი ლოს ორ
დე ნი, დი დი ბრი ტა ნე თის ბა ნის სა პა ტიო ორ დე ნი, წმინ
და ოლ აფ ის ნორ ვე გი ის სა მე ფო ორ დე ნი. 

ბრი ტა ნე ლე ბის ორ დე ნებ ზე უამ რავ ნო მი ნან ტს გა
ნუცხა დე ბია უარი, მათ შო რის კა ნა დის პრე მი ერ მი ნის
ტრ ალ ექ სან დერ მაკ ნე ზის, რო მელ მაც შე უთ ავ სებ ლად 
ჩათ ვა ლა ჯილ დოს მი ღე ბა შოტ ლან დი აში მომ ხდა რი 
მოვ ლე ნე ბის გა მო. აი, ეს არ ის ჭეშ მა რი ტი ღირ სე ბა, 
რო მელ საც ამ გა და ცე მა ში წამ და უწ უმ ახ სე ნებ და ხა ინ
დრა ვა. სა ერ თოდ ღირ სე ბა ზე, პა ტი ოს ნე ბა ზე და ამ გვარ 
კე თილ შო ბი ლურ თვი სე ბებ ზე გა უთ ავ ებ ლად გაჰ კი ვის 
ის, ვი საც ამ თვი სე ბე ბის ნა ტა მა ლი არ გა აჩ ნია, თო რემ 
ღირ სე ბი ანი და პა ტი ოს ანი კა ცი უს იტყვოდ აშ უქ ებს 
გარ შე მო მყოფთ და აკ ეთ ილ შო ბი ლებს მათ. 

გერ მა ნი ის კან ცლერ მა ქალ ბა ტონ მა ან გე ლა მერ
კელ მა კარ ლოს დი დის სა ერ თა შო რი სო პრე მია გა დას ცა 
პო ლო ნე თის ამ ჟა მინ დელ პრე მი ერმი ნის ტრს დო ნალდ 
ტუს კის ევ რო პის გა ერ თი ან ებ ის საქ მე ში გა წე ული წვლი
ლის გა მო. დო ნალდ ტუს კი კი წარ მო მავ ლო ბით გა ნე
კუთ ვნე ბა კა შუ ბელ ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბას, ზო გი ერ
თი წყა როს ცნო ბით კა ტინ 2 ტრა გე დია (2010 წლის 10 
აპ რი ლი) პო ლო ნე თის პრე ზი დენ ტის ლეხ კა ჩინ სკი სა და 
პო ლო ნე თის სა ხელ მწი ფო ელ იტ ის წარ მო მად გენ ლო ბის 
გა ნად გუ რე ბით (ავია კა ტას ტრო ფა), რუ სე თის პრე მი ერ 
მი ნის ტრ პუ ტინ თან მი სი სა იდ უმ ლო გა რი გე ბით გან ხორ
ცი ელ დაო. აი, ამ გვა რად უთხრი ან ძირს არა აბ ორ იგ ენი 
მო სახ ლე ობ ის წარ მო მად გენ ლე ბი ამა თუ იმ ქვეყ ნე ბის 
სა ხელ მწი ფო ებ რივ ინ ტე რე სებს. ამ ის მსგა ვის მა გა ლი
თე ბი მრავ ლად გვაქ ვს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი აშ იც. 

საფ რან გე თის მთავ რო ბა, დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე
ბი სათ ვის, ად ამი ან ის და ერ ოვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის 
უფ ლე ბე ბის “გა ნუხ რე ლი დაც ვი სათ ვის” აჯ ილ დო ებს 
სა ქარ თვე ლო ში “ჩაგ რულ ოს თა” ინ ტე რე სე ბის თავ და
დე ბულ დამ ცველს ვინ მე გო გა ხა ინ დრა ვას, ეს იმ დროს, 
რო დე საც დე მოკ რა ტი ის აკ ვან ში – საფ რან გეთ ში ხე
ლი სუფ ლე ბა “დე მოკ რა ტი ული მე თო დე ბით” ახ შობს 
თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის მებ რძოლ ბრე ტო ნე ლე ბის, კორ
სი კე ლე ბის, კო მო რის კუნ ძუ ლე ბის მო სახ ლე ობ ის ნე
ბას. ჩვენ თან კი, შეიარაღებული ექ სტრე მის ტე ბი სა და 
მკვლე ლე ბის უფ ლე ბე ბის დამ ცველს, ორ დე ნით აჯ ილ
დო ვებს. ას ეთი რამ მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს მი მარ თე ბა
შია და საშ ვე ბი, ის ხომ “მცი რე იმ პე რიაა”!

კი დევ ერ თი კუ რი ოზ ის შე სა ხებ; და ნი ის უმ აღ ლე სი 

სპი ლოს ორ დე ნით და უჯ ილ დო ები ათ ბე ნი ტო მუ სო ლი
ნიც (!). ხო ლო სა კუ თა რი სამ შობ ლოს თა ვი სუფ ლე ბი
სათ ვის, ად ამი ან ის ჭეშ მა რი ტი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი
სუფ ლე ბი სათ ვის მებ რძო ლი ზვი ად გამ სა ხურ დია, იგ ივე 
და სავ ლურ მა სამ ყა რომ ან ათ ემ ას გა დას ცა და შე აჩ ვე ნა. 

მი ზე ზი? 
– ზვი ად გამ სა ხურ დია თა ვი სი ქრის ტი ან ული მრწამ

სი თა და მე ობ ით წინ აღ უდ გა გა დაგ ვა რე ბულ და ეშ მას 
გზა ზე მი მა ვალ ამა ქვეყ ნის ძლი ერთ, ამ ხი ლა ის ინი სიც
რუ ესა და ბო რო ტე ბა ში, ფა რი სევ ლო ბა სა და ფსევ დო 
დე მოკ რა ტი აში!

ახ ლა კი ხა ინ დრა ვას პორ ტრე ტის შტრი ხე ბი სათ ვის: 
რაც შე ეხ ება გო გა ხა ინ დრა ვას და მი სი მოღ ვა წე ობ ის 

ერთ სფე როს, რო მე ლიც რა ტომ ღაც ფარ თო სა ზო გა დო
ებ ის ათ ვის ფარ და წა ფა რე ბუ ლია.

ეს “მოღ ვა წე ობა” მჭიდ რო კავ შირ შია მის მრა ვალ ჯე
რად მი ნის ტრო ბას თან. ხა ინ დრა ვა მი ნის ტრო ბას თან შე
თავ სე ბით ეწე ოდა ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბაგა სა ღე ბის 
საქ მი ან ობ ას აც მო ყო ლე ბუ ლი აფხა ზე თის ომ იდ ან დამ
თავ რე ბუ ლი ცხინ ვა ლის ომ ით. 

2005 წლის აპ რილ ში გო გა ხა ინ დრა ვა იმ ყო ფე ბო და 
ცხინ ვალ ში. ვინ მე ბო რის ვა ლი ევ თან სტუმ რო ბის შემ
დეგ ხა ინ დრა ვას მო უნ ახ ულ ებია ბო რის ჩო ჩი ევი. მის 
კა ბი ნეტ ში ნარ კო ტი კე ბის “პე რე დო ზი როვ კის” შე დე
გად, გო გა ხა ინ დრა ვას კი ნა ღამ წა უღია წე რი ლი. გა მო
ძა ხე ბულ ექ იმს სა თა ნა დო მე დი კა მენ ტის ორ მა გი დო ზის 
შეშ ხა პუ ნე ბით გა მო უბ რუ ნე ბია ხა ინ დრა ვა ჯო ჯო ხე თის 
ბი ლი კე ბი დან. 

ეს ყვე ლა ფე რი კი ბო რის ჩო ჩი ევს ვი დე ოფ ირ ებ ზეც 
გა და უღია (ჟურ ნა ლი “პრა იმ ტა იმი”, პა ატა გაგ ნი ძე)

ამ ფაქ ტამ დის კი უფ რო სა ჩო თი რო ამ ბა ვიც და მარ
თნია მი ნის ტრ გო გას. ოს ებ თან “მო სა ლა პა რა კებ ლად” 
ჩა სუ ლი ხა ინ დრა ვა თბი ლი სი სა კენ ბრუნ დე ბო და, რუ
სულ სა გუ შა გო ზე გა უს კვან ჩავთ და 700 აბი სუ ბო ტექ
სიც უპ ოვ ნი ათ მის თვის, რო მე ლიც ტყვიაგაუმ ტა რი ჟი
ლე ტი ვით შე მო უხ ვე ვია ტან ზე. გას კვან ჩულ ხა ინ დრა ვას 
მო უხ ერ ხე ბია, იმ ჟა მად უცხო ეთ ში მყოფ ზუ რაბ ჟა ვა ნი
ას თან და კავ ში რე ბა. ჟვა ნი ას პრე ზი დენ ტის თვის გად
მო ურ ეკ ავს და სა ერ თა შო რი სო სკან და ლის თა ვი დან ას
აც ილ ებ ლად, ოპ ერ ატი ულ ად უმ ოქ მედ ნი ათ. თბი ლის ში 
დაბ რუ ნე ბუ ლი გო გა ხე ლი სუფ ლე ბის თავ კა ცებს უმ ტკი
ცებ და, რომ ის 700 აბი ჩემ თვის მინ დო დაო (?!). (გა ზე თი 
“დრო ნი”, ლე ვან ჯა ვა ხიშ ვი ლი).

გო გა ხა ინ და რა ვას მი ერ მი შას და ვა ნოს მი სა მარ თით 
მრა ვალ გზის გან მე ორ ებ ულ მუ ქა რას, 6 მა ისს გა მო გიყ
ვანთ წირ ვა სო, 6 მა ის იც ვი ხი ლეთ, მაგ რამ... მი შა და 
მი სი ვა ნო უვ ნე ბე ლი და მრთე ლია, ხო ლო ამ ავ აზ აკ ებ
ის მი ერ მრა ვალ გზის გა ცუ ცუ რა კე ბუ ლი ხალ ხი კი ის ევ 
ცხვირპირ შე ღე ბი ლი დარ ჩა. 

გო გა ხა ინ დრა ვა გულ ზე მჯიღს იბ რა ხუ ნებ და, მთელს 
ქა ლაქს გა მო ვიყ ვა ნო, მი შას და ვა ნოს წესს ავ უგ ებო, 
მაგ რამ სა აკ აძ ის მო ედ ან ზე შეკ რე ბი ლი მი სი ამ ფსო ნე ბის 
რა ოდ ენ ობა მხო ლოდ რა მო დე ნი მე ასე ულს თუ აღ წევ და. 
გაბ რა ზე ბულ მა ხა ინ დრა ვამ ჩვე ული ქუ ჩუ რი მარ გა ლი
ტე ბით შე ამ კო თბი ლი სი და თბი ლი სე ლე ბი. “კო კა სა ში
გან რა ცა სდგას, იგ ივე წარ მო დინ დე ბის”. 

აქ ერთ რა მე საც უნ და მი ვაქ ცი ოთ ყუ რადღე ბა, პუტ
ჩის ტე ბის ხრო ვა, დღე ვან დელ დღეს ორ ივე ბა ნაკ ში თავ
შე ფა რე ბუ ლი ავ აზ აკ ები, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ბრალს 
სდებ და და სდებს — ყვე ლას ლან ძღავ დაო. მხი ლე ბას 
ლან ძღვად ას აღ ებ დნენ. არა, ბა ტონ ზვი ადს, ოდ სმე ვინ
მეს პი როვ ნე ბის ღირ სე ბის შე ურ აცხმყო ფე ლი სიტყვა 
უკ ად რე ბია? ეს ენი კი ერ თმა ნეთს რას არ აკ ად რე ბენ, 
დე დის გი ნე ბა საც კი! 

ზვი ადი ჭეშ მა რიტ ქარ თულ ოჯ ახ ში იზ რდე ბო და, 
ჭეშ მა რი ტი ქარ თვე ლი დე და ზრდი და, ხო ლო ამ ათი გამ
ზრდელაღ მზრდე ლე ბი, ვინ არი ან ღმერ თმა უწყის...

ისე რა შეხ მატ კბი ლე ბუ ლად ღი ღი ნებ და გა და ცე მის 
წამ ყვა ნი აქ უბ არ დია და მი სი ორ დე ნო სა ნი მო პა სუ ხე?! 
სულ ძმო ბას ეფ იც ებ ოდ ნენ ერ თმა ნეთს. სულ ღირ სე ბა, 
ღირ სე ბაო – ქა ქა ნებ და ორი უღ ირ სე ბო არ სე ბა. მაგ რამ, 
ორი ოდე კვი რის შემ დეგ, ხომ გა მოჩ ნდა რა ღირ სე ბის 
მა ტა რე ბე ლი და მქა და გე ბე ლია ეს ცრუ ერ ოვ ნუ ლი და 
დე მოკ რა ტი ული ტე ლე ვი ზია “კავ კა სია”?!

სა ინ ტე რე სოა, კი დევ გა მო ან ათ ებს ხა ინ დრა ვა თა ვი
სი პი ჯა კი თა და საფ რან გე თის ორ დე ნით “კავ კა სი ის” 
ფე რა დი ეკ რა ნი დან?

ჭეშ მა რიტ ღირ სე ბას არ ავ ით არი რკი ნის თუ ოქ როს 
ორ დე ნი არ სჭირ დე ბა დას ტუ რად, ჭეშ მა რი ტად ღირ სე
ული კა ცი, თვით არ ის ჩვე ნი სა ზო გა დო ებ ის ორ დე ნი ცა 
და ჯილ დოც! ეს რკი ნის ხა რა ხუ რე ბი სწო რედ, რომ უღ
ირ სე ბო თათ ვი საა შექ მნი ლი მა თი უღ ირ სო ბის და სა მა
ლად და მი სა ფუ ჩე ჩებ ლად!

უჩ ინო, უმ ედ ლე ბო და უორ დე ნო, 
უბ რა ლო ქარ თვე ლი
ალ. სან დუ ხა ძე

სამხედრო-კრიმინალური გადატრიალების დაჯილდოვებული “გმირები”
დასაწყისი მე-15 გვ.
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პეტ რე დი დის უძ ლი ერ ესი მო წი ნა აღ მდე გე მის ევ რო
პე იზ აცი ის პო ლი ტი კა ში იყო ეკ ლე სია და მარ თლმა დი დებ
ლუ რი სარ წმუ ნო ება. მი ტომ, პეტ რე პირ ვე ლის აქ ცი ებ ის 
შეს წავ ლა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო ეკ ლე სი ის წი ნა აღ
მდეგ, იძ ლე ვა მი სი რე ფორ მე ბის ნა თელ სუ რათს უფ რო 
ფარ თო პერ სპექ ტი ვა ში. ის გვიჩ ვე ნებს რუ სე თის მო ნარ
ქის პი როვ ნე ბის ორ მხა რეს: ჭკვი ანი და ეშ მა კი პო ლი ტი
კოსრე ალ ის ტი სა, ამ ას თა ნა ვე გა მო უც ნო ბი და დე მო ნუ რი 
მმარ თვლი საც კი. ეკ ლე სი ას თან ბრძო ლა ნიშ ნავ და ბრძო
ლას ხე ლი სუფ ლე ბის მო ცი ლე სტრუქ ტუ რას თან, აგ რეთ ვე 
ბი ზან ტი ური კულ ტუ რის მემ კვიდ რე ობ ას თან, რო მე ლიც 
ეგ ზომ მჭიდ როდ იყო და კავ ში რე ბუ ლი ამ ეკ ლე სი ას თან. 

სწამ და კი თვით პეტ რეს ღმერ თის? ბევრ მის ახ ალ გაზ
რდულ წე რილ ში გვხვდე ბა მოკ ლე ლოც ვე ბი და ვე რა ფე რი 
გვა იძ ულ ებს მის ეკ ლე სი ას თან და მო კი დე ბუ ლე ბა ში ეჭ ვი 
შე ვი ტა ნოთ. პეტ რეს სი ამ ოვ ნე ბით მოჰ ყავ და ცი ტი რე ბა 
ბიბ ლი იდ ან, ხო ლო რო დე საც ცხოვ რე ბი სე ული გზის და
სას რულს ის აჯ ამ ებ და შე დე გებს, თუ რის გა კე თე ბა შეს
ძლო თა ვი სი ქვეყ ნი სათ ვის, მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის წი ნა აღ
მდე გო ბის მი უხ ედ ავ ად, ის მად ლს უძ ღვნი და ღმერ თს და 
არა სხვა ვინ მეს: “ჭეშ მა რი ტად, ეს ღვთი ური სას წა ულია, 
და ეს შე იძ ლე ბა და ვი ნა ხოთ, რომ ყვე ლა ად ამი ან ური გეგ
მა – არ არა ობაა უფ ლის ნე ბას თან”. 

პი რი ქით, იქ მნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ მარ თლმა დი
დებ ლუ რი ღვთის მო სა ობ ის მის ტი ური მხა რე მის თვის 
სრუ ლი ად უც ნო ბი იყო. მი სი ეკ ლე სი ური შე ხე დუ ლე ბე ბი 
ბნე ლით იყო მო ცუ ლი მსრო ლელ თა სი სიხ ლი ანი ამ ბო ხით, 
რომ ლის მოწ მეც ის ბავ შვო ბა ში შე იქ ნა. ამ ამ ბოხს მე თა
ურ ობ და კონ სერ ვა ტი ული რას კოლ ნი კე ბის ჯგუ ფი, სტა
რო ვე რე ბად წო დე ბულ ნი, რომ ლე ბიც მოგ ვი ან ებ ით მი სი 
უმ თავ რე სი მო წი ნა აღ მდე გე ნი გახ დე ბი ან. 

ეკ ლე სი ისა და სა ხელ მწი ფოს იდე ალ ური ურ თი ერ თო ბა 
მარ თლმა დი დებ ლურ სამ ყა რო ში არ ის შეხ მატ კბი ლე ბუ ლი 
მდგო მა რე ობ ის არ სი, ჰარ მო ნია. ეს ნიშ ნავს, რომ ეკ ლე სია 
თავს უძ ღვნის სა სუ ლი ერო სა კითხებს, კე ის არი კი – სა ერ
ოს. ეკ ლე სია მო რა ლუ რად მხარს უჭ ერ და სა ხელ მწი ფოს 
და იც ავ და ხელ მწი ფის მარ თლმა დი დებ ლურ რწმე ნას, 
იმ ავ დრო ულ ად, რო გორც სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბა, 
მხარს უჭ ერ და ეკ ლე სი ას სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში თა ვი
სი სა ერო ძლი ერ ებ ით. ას ეთი იყო შე ხე დუ ლე ბე ბი ეკ ლე სი
ასა და სა ხელ მწი ფოს შო რის, რო მე ლიც დამ კვიდ რდა ჯერ 
კი დევ იმ პე რა ტორ იუს ტი ნი ან ეს დროს VI სა უკ უნ ეში. ფაქ
ტი ურ ად კი ბი ზან ტი აში სა იმ პე რა ტო რო ხე ლი სუფ ლე ბა 
ეკ ლე სი აზე უდ იდ ეს გავ ლე ნას ახ დენ და. ამ სა ხელ მწი ფოს 
მთე ლი ის ტო რი ის მან ძილ ზე მხო ლოდ რა მო დე ნი მე უმ თავ
რეს სა კითხში ეკ ლე სია იმ არ ჯვებ და თა ვის უთ ან ხმო ებ აში 
იმ პე რა ტორ თან, მა გა ლი თად კა მათ ში – უნ და ყო ფი ლი ყო 
თუ არა ხა ტე ბი. VIIIIX სა უკ უნე ებ ში ხატ თან მებ რძო ლი 
იმ პე რა ტო რე ბი იძ ულ ებ ული შე იქ ნენ და ეთ მოთ ეკ ლე სი
ის თვის – ხატ თთაყ ვა ნის მცემ ლის თვის. მაგ რამ იმ პე რა
ტორ სა და ეკ ლე სი ას შო რის ად გი ლი ჰქონ და რა ღაც ნა ირ 
“ქო ნე ბის გა ნა წი ლე ბას”, და ამ ორი ინ სტი ტუ ტის ერ თმა
ნეთ თან შერ წყმის შე სა ხებ ლა პა რა კიც კი არ იყო. ას ეთ ივე 
იდი ალ ური სიმ ფო ნია იყო კი ევ ის რუ სეთ შიც, მხო ლოდ ივ
ანე მრის ხა ნის დროს უკ ვე XVI სა უკ უნ ეში რუ სულ მა ეკ ლე
სი ამ და იწყო თა ვი სი ქო ნე ბის თან და თა ნო ბი თი დაკარ გვა; 
1587 წელს რუ სუ ლი ეკ ლე სია ნე ბა ყოფ ლო ბით ჩა მო შორ და 
ბერ ძნულს, არ ჩე ულ იქ ნა სა კუ თა რი პატ რი არ ქი. ამ ან კი
დევ უფ რო შე ას უს ტა ეკ ლე სი ის რო ლი, რამ დე ნა დაც კონ
სტან ტი ნე პო ლის პატ რი არ ქმა, რო მელ საც ად რე შე ეძ ლო 
ყო ფი ლი ყო ეკ ლე სი ასა და სა ხელ მწი ფოს შო რის პა ექ რო
ბა ში სა პირ წო ნე, დაკარ გა თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბა. 

პატ რი არ ქი ნი კო ნი, რომ ლის მოღ ვა წე ობა XVII სა უკ
უნ ის შუ ახ ან ებ ში წა რი მარ თა, ცდი ლობ და ნა წი ლობ რივ 
აღ ედ გი ნა ეკ ლე სი ის და კარ გუ ლი გავ ლე ნა. იმ ავ დრო ულ
ად ნი კონ მა გა აღ ვი ვა კონ ფლიქ ტი რუ სუ ლი ეკ ლე სი ის წი
აღ ში, რო მე ლიც აქ ამ ომ დი საც არ ჩამ ქრა ლა. ნი კონ მა შე
იტ ანა ცვლი ლე ბე ბი ეკ ლე სი ურ პრაქ ტი კა ში, რომ ლე ბიც 
მო დი ოდა ბერ ძნუ ლი დე დაეკ ლე სი ის რი ტუ ალ თან შე სა
ბა მი სო ბა ში. ნი კონ მა ეს ნა ბი ჯი მტკი ცედ დარ წმუ ნე ბულ
მა გა დად გა, რომ ბერ ძნუ ლი ტრა დი ცია – უფ რო სწო რია. 
ის ცდი ლობ და და ემ ტკი ცე ბი ნა თა ვი სი რო ლი, რო გორც 
უზ ენა ესი ყვე ლა მარ თლმა დი დებ ლუ რი იერ არ ქე ბი დან. 
ამ იტ ომ აც იყო ეგ ზომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რუ სუ ლი ღვთის
მსა ხუ რე ბის მოყ ვა ნა მარ თალ რწმე ნას თან აბ სო ლუ ტურ 
შე სა ბა მი სო ბა ში. ბევ რი რუ სი მორ წმუ ნე უარს ამ ბობ და 
ბერ ძნუ ლი წე სე ბის მი ღე ბა ზე, მა გა ლი თად სა მი თი თით 
პირ ჯვრის გა მო სახ ვა და არა ორ ით, რო მე ლიც შე ეს ატყვი
სე ბო და ძველ რუ სულ ტრა დი ცი ას. ძვე ლი ტრა დი ცი ებ ის 
მომ ხრე ებს ეწ ოდ ათ სტა რო ვე რე ბი (ძველ მორ წმუ ნე ები 
ა.ს.). ის ინი სას ტი კად იდ ევ ნე ბოდ ნენ ნი კო ნის მი ერ, მან 
ამ აშ იც მო იპ ოვა სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე
რა. ნი კო ნის რე ფორ მებს მიზ ნად ჰქონ და ეკ ლე სი ის გაძ
ლი ერ ება, მა გა რამ შე დე გად ის შე სუს ტდა. რე ფორ მებ მა 
გა მო იწ ვია არა მარ ტო ში ნა გა ნი გან ხეთ ქი ლე ბა, არ ამ ედ 
ნი კონ სა და მე ფის შო რის კონ ფლიქ ტის თან და თა ნო ბი თი 
გამ ძაფ რე ბა ეკ ლე სი ის ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი და უფ ლე ბის 
გა მო. მე ფე ალ ექ სეი მი ხე ილ ის ძემ გარ კვე ული დრო ის 
გან მავ ლო ბა ში თავ ზე აიღო ხე ლი სუფ ლე ბა ეკ ლე სი აზ ედ. 

სხვა თა შო რის სა ჭი როა მი ვუ თი თოთ, რომ მი უხ ედ ავ ად ამ 
დრო ებ ითი შე სუს ტე ბი სა, ეკ ლე სია კვლავ რჩე ბო და რუ სუ
ლი სა ზო გა დო ებ ის ერ თობ მნიშ ნე ლო ვან ძა ლად. მაგ რამ 
ეკ ლე სი ის შე სუს ტე ბა თა ვის თავ ში ატ არ ებ და ერთერ თს 
პეტ რე დი დი სე ული რე ფორ მე ბის წი ნამ ძღვრე ბი დან. რე
ფორ მე ბი კი, რო გორც ას ეთი ნიშ ნავ და იმ დრო ის ათ ვის 
ერთ ნა ბიჯს ეკ ლე სი ის თვით მყო ფა დო ბის სრულ შეც ვლა
ზე და მის მარ გი ნა ლი ზა ცი აზე რუ სულ სა ზო გა დო ებ აში. 

პატ რი არ ქო ბის გა უქ მე ბა
ეკ ლე სი ის და მორ ჩი ლე ბის პეტ რე სე ული გეგ მა ხორ ცი

ელ დე ბო და თან და თა ნო ბით, ნა ბიჯნა ბიჯ. ჯერ კი დევ ად
რი ან ეს პატ რი არ ქო ბი სას (16901700) პეტ რემ თქვა, რომ 
ის სულ მცი რე დი თაც არ არ ის და ინ ტე რე სე ბუ ლი ძვე ლი 
“სიმ ფო ნი ის” შე ნარ ჩუ ნე ბა ში. ამ რი გად, ის უარს ამ ბობ და, 
მა გა ლი თი სათ ვის, მო ნა წი ლე ობა მი ეღო ვი რით მსვლე ლო
ბა ში ბზო ბის კვი რას, ამ ძვე ლი მოს კო ვუ რი ტრა დი ცი ით, 
რო დე საც პატ რი არ ქი მოს კოვ ში შე მო დი ოდა ვირ ზე ამ ხედ
რე ბუ ლი, რო მელ საც მე ფე უძ ღო და სა და ვე ებ ით. ეს იყო 
ქრის ტეს იერ უს ალ იმ ში შე მოს ვლის პე რიფ რა ზა, მაგ რამ 
პეტ რე სათ ვის ას ეთი ცე რე მო ნია ნიშ ნავ და მე ფუ რი ღირ
სე ბის დამ ცრო ბას. 

1700 წელს ად რი ან ეს სიკ ვდი ლის თა ნა ვე პეტ რემ მო
სამ სა ხუ რე გაგ ზავ ნა სა პატ რი არ ქო ში, რა თა გა მო ეს ყი და 
ყვე ლა ქა ღალ დი, რო მელ ზე დაც პატ რი არ ქი ოფ იცი ალ ურ 
დო კუ მენ ტებს წერ და. ეს პეტ რე სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ
ელი პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯია და მო წო დე ბუ ლი იყო იმ ის ათ
ვის, რომ ეჩ ვე ნე ბი ნა — უკ ვე არ არ სე ბობს პატ რი არ ქის 
არ ანა ირი ავ ტო ნო მი ური თა ნამ დე ბო ბა. მაგ რამ უპ ირ ვე
ლეს ყოვ ლი სა პეტ რე და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო იმ ით, რა თა 
ამ თა ნამ დე ბო ბის თვის აწი არ ავ ინ გარ ჯი ლი ყო. თა ვი სი 
გეგ მის, მი მარ თუ ლი ეკ ლე სი ის თვით მყო ფა დო ბის სრუ
ლი ლიკ ვი და ცი ის აკ ენ, გან ხორ ცი ელ ებ აში თა ნა შემ წე ებს 
პეტ რე არ ჩევ და ეპ ის კო პო სე ბი დან და მღვდლო ბი დან იმ 
ოლ ქე ბი დან, რომ ლე ბიც აწ უკ რა ინ ისა და ბე ლო რუ სი ის 
ეკ ლე სი ებს გა ნე კუთ ვნე ბო და, ესე იგი, ტე რი ტო რი ებ იდ
ან, რომ ლე ბიც სა უკ უნე ებ ის გან მავ ლო ბა ში პო ლო ნე თის 
ხე ლი სუფ ლე ბის ქვეშ იმ ყო ფე ბოდ ნენ. იქ უკ ვე დი დი ხა ნია 
გან მტკიც და ზო გი ერ თი და სავ ლურევ რო პუ ლი იდე ები, 
და სა ერ თო დაც თა ვის რე ფორ მა ტო რულ მოღ ვა წე ობ აში 
პეტ რე იყ ენ ებ და ამ სლავმო და სავ ლე თელ თა მხარ და ჭე
რას. ამ მხა რე თა სწავ ლუ ლი ეპ ის კო პო სე ბი გა ნათ ლე ბას 
პო ლო ნე თი სა და რო მის კა თო ლი კურ სას წავ ლო და წე სე
ბუ ლე ბებ ში ღე ბუ ლობ დნენ. პეტ რემ პირ ვე ლად სტე ფა ნე 
იავ რო ვე ლი მი იწ ვია, რო ემ ლმაც მი იღო locum tenens ტი
ტუ ლი, ესე იგი, სა პატ რი არ ქო ტახ ტის მპყრო ბე ლი სა. მაგ
რამ მე ფე მოტყუვ და მას ში – სტე ფან მა უარი გა ნაცხა და 
გამ ხდა რი ყო პეტ რე I დამ ჯე რე იარ აღ ად. ერ თხელ სტა
ფან მა წარ მოთ ქვა კონ კრე ტუ ლად პეტ რე I წი ნა აღ მდეგ 
მი მარ თუ ლი მძაფ რი კრი ტი კუ ლი ქა და გე ბა. ამ ან მე ფე ისე 
გა აც ოფა, რომ მან შე მო იღო სა მიტ რო პო ლი ტო ქა და გე ბის 
წი ნას წა რი ცენ ზუ რა. 

სტე ფა ნე იავ ორ ელ ით იმ ედ გაც რუ ებ ულ მა პეტ რემ მოგ
ვი ან ებ ით მი მარ თა სხვა იერ არ ქს იმ ავე მხა რე ებ იდ ან, თე
ოფ ანე პრო კო პო ვიჩს, რო მე ლიც მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
მას კა თო ლი კუ რი გა ნათ ლე ბა ჰქონ და, იმ ყო ფე ბო და პრო
ტეს ტან ტუ ლი იდე ებ ის გავ ლე ნის ქვეშ. თე ოფ ანე გახ და 

ეკ ლე სი ის სფე რო ში პეტ რეს გეგ მე ბის პრაქ ტი კუ ლი თა
ნამ გზავ რი. თე ოფ ან ეს რწუ ნე ბა იმ ისა, რომ მო ნარ ქი ერ
თდრო ულ ად ეკ ლე სი ის უზ ენა ესი მე თა ური უნ და იყ ოს, 
რო გორც ამ ას პრო ტეს ტან ტულ ქვეყ ნებ ში ჰქონ და ად გი
ლი, ბუ ნებ რი ვია იმ სა ხუ რებ და პეტ რეს მო წო ნე ბას. მაგ რამ 
თე ოფ ანე იც ავ და, აგ რეთ ვე პრო ტეს ტან ტულ თე ოლ ოგი
ურ პრინ ცი პებ საც. 

ამ რი გად, ის სხვა თა შო რის, მრა ვალ გზის ამ ტკი ცებ
და მარ თლმა დი დებ ლუ რი ტრა დი ცი ის სა წი ნა აღ მდე გოს, 
რომ ად ამი ანი გა დარ ჩე ბა სა კუ თა რი რწმე ნით, ხო ლო მის 
ქმე დე ბებს არ გა აჩ ნია არ ავ ით არი გა დამ რჩე ნი ძა ლა. ამ 
სა ხით, თე ოფ ანე უერ თდე ბო და მარ ტინ ლუ თე რის იდე ას 
sola fide (“��р�ю �ди��й”).

რუ სულ ეკ ლე სი ას ტრა დი ცი ულ ად არ გა ნუ ვი თა რე ბია 
სა კუ თა რი თე ოლ ოგია, თე ოლ ოგი ური ნაშ რო მე ბი კი, შექ
მნილ ნი XVII სა უკ უნ ეში კი ევ ში, იწ ერ ებ ოდა კა თო ლი კუ რი 
და პრო ტეს ტან ტუ ლი იდე ებ ის მძაფ რი გავ ლე ნის ქვეშ. და
სავ ლუ რი გავ ლე ნა კი უფ რო ძლი ერი გახ და XVIII სა უკ უნ
ეში, რო დე საც თვით მი სი თან მხლე ბი არ ცთუ ვინ მე სხვა, 
არ ამ ედ თვით თე ოფ ანე გახ და. ეკ ლე სია მის დევ და თა ვის 
ტრა დი ცი ულ რი ტუ ალს და ლი ტურ გი კულ ტექ სტებს. ამ
ავე დროს თე ოლ ოგია ხდე ბო და მეტნაკ ლე ბად კა თო ლი
კუ რი ან პრო ტეს ტან ტუ ლი. ამ სა ხით რუ სულ ეკ ლე სი აში 
იქ მნე ბო და ში ნა გა ნი გან ხეთ ქი ლე ბა, რო მე ლიც დაძ ლე ულ 
იქ ნა მხო ლოდ XX სა უკ უნ ის და საწყის ში. 

სტე ფა ნე იავ ორ ელი ცდი ლობ და ხე ლი შე ეშ ალა თე ოფ
ან ელი ფსკო ვე ლი ეპ ის კო პო სე ბი სათ ვის, ამ ტკი ცებ და რომ 
ის ერ ეტ იკ ოსი იყო, შე მოჰ ქონ და რა პრო ტეს ტან ტუ ლი 
დოგ მე ბი. ამ თა ვის წი ნაღ დგო მით მიტ რო პო ლიტ მა წა
აგო, თე ოფ ანი გახ და პეტ რეს ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რი 
და “პრო პა გან დის მი ნის ტრი”, მე ფის ბო ლომ დე ერ თგუ ლი 
და შე უქ ცე ვა დი. 

საზღვარ გა რე თუ ლი ნი მუ შე ბი
იდე ებს იმ ის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და შე ეც ვა ლა 

და მო კი დე ბუ ლე ბა ეკ ლე სი ასა და სა ხელ მწი ფოს შო რის 
თავ და პირ ვე ლად ეძ ებ და ინ გლის ში. ერ თერ თი მის თვის 
სა ინ ტე რე სო სა გა ნი ინ გლის ში მოგ ზა ურ ობ ისა იყო ან
გლი კა ნუ რი ეკ ლე სი ის მდგო მა რე ობა. ის და ინ ტე რე სე ბუ
ლი იყო ლუ თე რით და რო გორც წყა რო ები გად მოგ ვცე მენ, 
ვი ტენ ბერ გის მო ნა ხუ ლე ბი სას, რე ფორ მა ტო რის ძეგ ლთან 
მი ახ ლო ებ ის ას წარ მოთ ქვა შემ დე გი სიტყვე ბი: “ამ ად ამი
ან მა ნამ დვი ლად და იმ სა ხუ რა ამ გვა რი ძეგ ლი. მან დი დი 
სარ გებ ლო ბა მო უტ ანა მრა ვალ ხელ მწი ფეს, რომ ლე ბიც 
სხვებს აღ ემ ატ ებ ოდ ნენ აზ როვ ნე ბის სიცხა დით, და ის 
ვაჟ კა ცუ რად ეწ ინა აღ მდე გე ბო და პაპს სრუ ლი თა ვი სი მე
ამ ბო ხე ობ ით”.

პეტ რე I თვლი და, რომ ეკ ლე სი ას სწო რედ სა ხელ მწი
ფოს თვის უნ და მო ეტ ანა სარ გე ბე ლი და არ ავ ით არ შემ
თხვე ვა ში, რო გორც კა თო ლი კურს, არ ანა ირი სა კუ თა რი 
პრე ტენ ზი ები არ უნ და ჰქო ნო და ხე ლი სუფ ლე ბა ზე. 

სა ბო ლო ოდ პეტ რემ თა ვი სი სა ეკ ლე სიო რე ფორ მე ბი
სათ ვის გად მო იღო შვე დუ რი მო დე ლი (ზუს ტად ის ევე, რო
გორც სა ხელ მწი ფო რე ფორ მე ბი სათ ვის), ესე იგი ეკ ლე სია 
სრუ ლად უნ და და მორ ჩი ლე ბო და სა ერო ხე ლი სუფ ლე ბას.

მო სამ ზა დე ბელ სა მუ შაოებს ძა ლი ან დი დი დრო დას
ჭირ და და ეკ ლე სია უფ რო მეტ შეძ რწუ ნე ბას გა მო ხა ტავ
და, რამ დე ნა დაც მას არ შე ეძ ლო ახ ალი პატ რი არ ქის არ
ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბა. რო გორ ღაც მო ულ ოდ ნე ლად მე ფეს 
და უს ვეს პირ და პი რი კითხვა ამ თე მა ზე, რო მელ ზე დაც მან 
ხუმ რო ბით გას ცა პა სუ ხი “სწო რედ ახ ლა ვამ თავ რებ მი სი 
ან აფ ორ ის კერ ვას”. მაგ რამ ის თე ოფ ან ეს თან ერ თად ამ ზა
დებ და პატ რი არ ქო ბის გა უქ მე ბას. 1720 წელს ეს რე ფორ
მაც გა ტარ და, რო მე ლიც უფ რო გა დატ რი ალ ებ ას ჰგავ
და. პატ რი არ ქო ბა შე იც ვა ლა, მი სი მო ვა ლე ბა ნი გა და ეცა 
სა სუ ლი ერო კო ლე გი ას. თვით კო ლე გი ის იდეა, რო გორც 
სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის ნა წი ლი, პეტ რემ გად მო
იღო შვე დუ რი ად მი ნის ტრა ცი ული სტრუქ ტუ რი დან, რო
მელ საც ის სი ამ ოვ ნე ბით აღი არ ებ და. ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან 
სწრა ფად მოხ და, ყვე ლა ეპ ის კო პოს მა მო აწ ერა ხე ლი ახ
ალ მდგო მა რე ობ ას ეკ ლე სი ის შე სა ხებ – სა სუ ლი ერ რეგ
ლა მენ ტად წო დე ბულს – ზოგ მა ნე ბა ყოფ ლო ბით, ზოგ მაც 
მუ ქა რის ქვეშ. მე ფის კუ რი ერი მოგ ზა ურ ობ და ქვე ყა ნა ში, 
გა და დი ოდა ერ თი სა ეპ ის კო პო სო დან მე ორ ეში, თან ჰქონ
და ინ სტრუქ ცია მი ცე მუ ლი, რომ ხელ მო წე რე ბი ნე ბის მი
ერ ფა სად მი ეღო. სა ჭი როა და მა ტე ბა, რომ ეპ ის კო პო სო
ბა მთლი ან ობ აში ღი ად გა მო ხა ტავ და დათ მო ბებს. მთე ლი 
XVII სა უკ უნ ის გან მავ ლო ბა ში სამ ღვდე ლო ებ ამ სრუ ლი ად 
და კარ გა მი სი მე ამ ბო ხე სუ ლი, რას გან სა კუთ რე ბით გა მო
იხ ატ ებ ოდა სტა რო ვე რე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში. 

რე ფორ მა 
სა სუ ლი ერო რეგ ლა მენ ტს და ეწ ერა 1917 წლამ დის არ

სე ბო ბის ბე დი. კო ლე გი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბა ში უნ და ყო
ფი ლი ყო ეპ ის კო პო სე ბი, არ ქი მან დრი ტე ბი და მღვდლე ბი, 
11 კა ცის შე მად გენ ლო ბით. კო ლე გი ის წევ რე ბი ინ იშ ნე

პეტ რე დი დი და რუ სუ ლი ეკ ლე სია

გაგრძელება მე-18 გვ.
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* ქარ თველ ერს, დი დი იაკ ობ გო გე ბაშ ვი ლი რომ არ 
გვყო ლო და, “დე და ენა” არ გვექ ნე ბო და და არ გვე ყო
ლე ბო და უამ რა ვი ერ ის კა ცი,  სა ზო გა დო მოღ ვა წე, მა
მუ ლიშ ვი ლი, რომ ლე ბი თაც ვა მა ყობ დით, ვა მა ყობთ და 
ვი ამ აყ ებთ! რად გან ის ინი, სულ ცხო ნე ბულ იაკ ობ გო
გე ბაშ ვი ლის “დე და ენ ით” გა იზ არ დნენ დიდ ქარ თველ 
ად ამი ან ებ ად, ჩა მო ყა ლიბ დნენ ერ ოვ ნულ მოღ ვა წე ებ
ად. იაკ ობ გო გე ბაშ ვი ლი – შე უფ ას ებ ელია!!! ეს ენი კი, 
ამ დი დე ბულ წიგ ნს სპო ბენ, “დე და ენა”, ყვე ლა ქარ
თვე ლის დე დაა. ამ ათ კი დევ უნ დათ ეს “დე და” – დე დი
ნაც ვლით შეგ ვიც ვა ლონ...

* ეს უღ ირ სი “ხე ლი სუფ ლე ბა”, ხალ ხს არ აძ ლევს არ
ავ ით არ სა შუ ალ ებ ას არ ჩევ ნებ ში, რა თა ღირ სე ულ ები 
ავ ირ ჩი ოთ, რო გორც პრე ზი დენ ტად, ისე პარ ლა მენ ტის 
წევ რე ბად. აყ ალ ბებ და და აყ ალ ბებს არ ჩევ ნებს, უნ ამ
უს ოდ, უს ინ დი სოდ...

ას ეთი, არ არ ჩე ული, თვით მარ ქვია პრე ზი დენ ტი და 
პარ ლა მენ ტი, შე იძ ლე ბა კარ გი იყ ოს?!

* ჩვენ მა ე.წ. პრე ზი დენ ტმა თა ვის თავს – ჩერ ჩი ლი 
უწ ოდა და ამ ით შე ურ აცხყო ფა მი აყ ენა ინ გლი სის სი
ამ აყ ეს. მე კი მი შა სა აკ აშ ვილს ვუ წო დე – ჩერ–ჩრჩი ლი, 
ე.ი. ჩერ ჩე ტი ჩრჩი ლი, რო მელ მაც სა ქარ თვე ლოს შეჭ
მა გა ნიზ რა ხა და ჭამს, მაგ რამ ქარ თველ მა ხალ ხმა მას 
ნაფ ტა ლი ნი უნ და მი ვა ყა როთ, თო რემ ამ შე სა ნიშ ნავ 
ქვე ყა ნას გა ან ახ ევ რებს, ნა კუწ–ნა კუ წე ბად აქ ცევს!!!

* ცოტ ნე გამ სა ხურ დი ამ და ამ ტკი ცა თა ვი სი სიმ ტკი
ცით, შე უპ ოვ რო ბით, პატ რი ოტ ობ ით, რომ დი დი ზვი
ად ის ღირ სე ული შვი ლია და რაც მთა ვა რია – თა ვი სი 
ცოტ ნე ობა! ჩემ თვის იგი ცოტ ნე მე ორეა!!!

* ვინც მი შა ზე თქვა: – მი შა მა გა რია! ვი საც უთ ქვამს 
და კვლავ ამ ბობს, ღმერ თმა არ გა მო ული ოს ოჯ ახ ში 
ის ეთ ები, მხო ლოდ არა სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე!.. მი შა, 
ბევ რს აწყობს ფუ ლე ბის სა კე თებ ლად...

* ვაი ქარ თვე ლე ბო, სა ქარ თვე ლოს მტრე ბი აკ ლია, 

თქვენც რომ ემ ატ ებ ით?! თქვე არ აკ აც ებო, გონს მო
დით, რას აკ ეთ ებთ?! სა კუ თარ სუ ლებ საც ღუ პავთ?! 

ჩვე ნი ე.წ. პრე ზი დენ ტის – სა ხე ლი და გვა რიც აღ
არ მჯე რა, არ ათუ მი სი და პი რე ბე ბის... მი სი ტყუ ილ ები 
და ბა ქიბუ ქე ბი ამ ოგ ვი ვი და ყელ ში. აღ არც ვუმ ზერ და 
აღ არც ვუს მენ, და სა ნა ხა ვა დაც კი ვერ ვი ტან!!! მე, უპ
ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ჩე მი სამ შობ ლო მიყ ვარს. ვი საც 
სამ შობ ლო უყ ვარს, ის მიყ ვარს, ვი საც არ უყ ვარს, რა 
თქმა უნ და არც მე მიყ ვარს ისინი. მტრე ბის სიყ ვა რუ
ლი შე იძ ლე ბა?! ში ნა ური მტე რი, ორ ჯერ მტე რია! აშ კა
რა მტერ ზე ორ ჯერ მეტ ზი ანს და ზა რალს გა ყე ნებს. 
ის გმტრობს, ქვეყ ნის და ერ ის სა ზი ან ოდ აკ ეთ ებს ყვე
ლა ფერს, შენ კი უფ ლე ბა არ გაქ ვს უპ ას უხო, შე ებ რძო
ლო, ცხვრის ტყავ ში გახ ვე ული მგლე ბი არი ან ეს ენი! 
შე ებ რძო ლე ბი – და გი ჭერს...

* ჩვენ, რომ ჩვე ნი ვე პრე ზი დენ ტი და მი სი ხე ლი სუფ
ლე ბა არ გვმტრობ დეს, ჩვენ ზე ძლი ერი სა ხელ მწი ფო 
და ერი ამი ერ კავ კა სი აში არ იქ ნე ბო და.

* აზ ერ ბა იჯ ან ელ ებს, სა ქარ თვე ლო ში, ბუზ საც კი 
ვერ აუფ რე ნენ სხე ულ იდ ან, ისე გრძნო ბენ თავს, ჩვენს 
ის ტო რი ულ მი წა–წყალ ზე – სა ინ გი ლო ში, ქარ თვე ლებს 
ტან ჯა ვენ, აწ ამ ებ ენ,  ავ იწ რო ებ ენ ყო ველ ნა ირ ად, ქარ
თუ ლი სა ხე ლე ბის დარ ქმე ვის უფ ლე ბას არ აძ ლე ვენ 
ბავ შვე ბი სათ ვის. ეკ ლე სი ებს უკ ეტ ავ ენ, ქარ თუ ლი 
წიგ ნე ბის შე ტა ნის უფ ლე ბას არ აძ ლე ვენ. ტე ლე ვი ზი
აზე და რა დი ოზე სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბას არ თმე ვენ.... 
ხმას კი არ ავ ინ  იღ ებს ჩვენი ხელისუფლებიდან.

რა ღა ცე ები და ვი ღა ცე ები
“რა ღა ცას ხომ აკ ეთ ებს”! “რა ღაც ხომ კეთ დე ბა!” 

ის მის ხოლ მე კან ტი კუნ ტად ხალ ხში ას ეთი მდა ბი ური 
გა მოთ ქმა, პრე ზი დენ ტის და მი სი მთავ რო ბის მი სა მარ
თით.

რა ღა ცის კე თე ბა შვე ლის და უშ ვე ლის ჩვენს გა პარ
ტა ხე ბულ ქვე ყა ნას?!.. რა ღა ცას პლე ხა ნო ვე ლი კი კაც 
კი გა აკ ეთ ებ და. რა ღა ცას ნე ბის მი ერი მო ქა ლა ქე გა აკ

ეთ ებს ამ პოს ტზე და მთავ
რო ბა ში რომ დაჯ დეს.

ას ეთ დღე ში ყოფ ნას 
ჩვენს მტრებ საც კი არ ვუ
სურ ვებ. 

თვი თონ ხომ გა კეთ
დნენ, თვი თონ ხომ აშ ენ
დნენ და დამ შვენ დნენ?!

თა ვი ან თთვის დიდ საქ
მე ებს აკ ეთ ებ ენ (მა თი ჩა
მოთ ვლა შორს წაგ ვიყ ვანს) 
ქვეყ ნის თვის და ხალ ხის თვის კი – “რა ღა ცას აკ ეთ ებ
ენ”?!

ყო ჩაღ, თქვე მარ თლა – “ვი ღა ცე ებო”, “რა ღა ცე ებს” 
რომ აკ ეთ ებთ!

ამ “რა ღა ცე ებ ის” სა კე თებ ლად და გა სამ დიდ რებ
ლად მოხ ვე დით ხე ლი სუფ ლე ბა ში, თქვე, ვი ღა ცე ებო?! 
ასე ულ ობ ით მი ლი ონ ებს ხარ ჯავთ ამ რა ღა ცე ებ ის კე
თე ბა ში. ერ თი ქვე ყა ნას ხმარ დე ბა, 9 – თქვენ!

* * *
ვი ხო ცე ბით – შიმ ში ლით,
ვი ხო ცე ბით – სი ცი ვით...
მკვდრე ბი – სა საფ ლა ოზე,
მი აქ ვთ ცინ ცილ–ცინ ცი ლით...
მი შა სა აკ აშ ვი ლი, – 
მთავ რო ბის მე თა ური, – 
იჭ აჭ ება სი ცი ლით.
გამ კითხა ვი ვინ არ ის?! – 
ქვე ყა ნაა მძი ნა რი!
თუ არ გა მო ვიღ ვი ძეთ, – 
უარ ესი – წინ არ ის!..

ავ თან დილ მეგ რე ლიშ ვი ლი

ბოდ ნენ მე ფის მი ერ. კო ლე გია ექ ვემ დე ბა რე ბო და მე ფეს 
და სწო რედ მე ფეს ეძ ლე ოდა უზ ენა ესი უფ ლე ბა გა დაწყვე
ტი ლე ბის მი ღე ბი სა. რეგ ლა მენ ტში მი თი თე ბუ ლი იყო, რომ 
კო ლე გი ის უზ ენა ესი მსა ჯუ ლი მე ფე იყო, რაც ბუ ნებ რი
ვია, სამ ღვდე ლო ებ ის მი ერ აღ იქ მე ბო და ღვთის მგმო ბე ლო
ბად. უზ ენა ესი მსა ჯუ ლი, რათ ქმა უნ და სხვა არ ავ ინაა, თუ 
არა ღმერ თი: “ Исп���дую ж� с кля���ю кр�й�яг� Судию 
Дух����я с�я К�лл�гии, б��и С�м�г� �с�р�ссийск�г� 
М���рх�, Г�суд�ря Н�ш�г� �с�мил�с�и��йш�г�”.

სა სუ ლი ერო რეგ ლა მენ ტი – სა ოც არი დო კუ მენ ტია. და
მა ტე ბე ბით ის წარ მო ად გენს დო კუ მენ ტს, სა დაც ერ თი ან
ად შე რე ულია კა ნო ნე ბი, კო მენ ტა რე ბი და გან სჯე ბი ეკ ლე
სი ის მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ. შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ ის 
გა მო არ სე ბობს პირ და პი რი კრი ტი კა, რუს მა ეკ ლე სი ის 
ის ტო რი კოს მა გი ორ გი ფლო როვ სკიმ რეგ ლა მენ ტს უწ ოდა 
პო ლი ტი კუ რი პამ ფლე ტი. რე ფორ მე ბის მი ზე ზად რეგ
ლა მენ ტი მი უთ ით ებს წეს რი გის აუც ილ ებ ლო ბა ზე ეკ ლე
სი აში. პირ ვე ლი თა ვი მო იც ავს კო ლე გი ალ ური მმარ თვე
ლო ბის მთლი ანი სარ გებ ლო ბის პა ნეგე რი კულ გან სჯას. 
ის თა ვი დან იც ილ ებს მექ რთა მე ობ ას, ის წარ მო შობს უკ
ეთ ეს გა დაწყვე ტი ლე ბებს. თუ მხო ლოდ ერ თი ხელ მძღვა
ნე ლი არ სე ბობს (პატ რი არ ქის ტი ტუ ლი არ მო იხ სე ნი ება) 
მა შინ წარ მო იშ ობა პრობ ლე მა – რა ვქნათ, რო ცა ის ავ ად 
გახ დე ბა ან მოკ ვდე ბა. ეს არ ის თით ქმის დე მოკ რა ტი ის 
აპ ოლ ოგია, მაგ რამ ის ყალ ბად ჟღერს, თუ გა ვიხ სე ნებთ, 
რომ პეტ რემ ყვე ლა ფე რი თვით მპყრო ბე ლო ბის გან სამ
ტკი ცებ ლად გა აკ ეთა. არ ან აკ ლებ ნა თე ლია დო კუ მენ ტის 
მი ზა ნი – გა ნად გუ რე ბა თვით სა ერო და სა სუ ლი ერო ხე
ლი სუფ ლე ბის შო რის კონ კუ რენ ცი ის შე საძ ლებ ლო ბი სა: 
“��лик� и си�, ч�� �� с�б�р��г� пр��л��ия �� �п�с��ися 
���ч�с��у мя��ж�й и смущ��ия, як���� пр�исх�дя� 
�� сди��г� с�бс������г� пр��и��ля дух����г�. Иб� 
пр�с��й ��р�д �� ��д���, к�к� р���с��у�� �л�с�ь 
дух����я �� С�м�д�рж����й; �� ��лик�ю ��с�ч�йш�г� 
П�с��ря ч�с�ию и сл���ю уди�ля�м�й, п�м�шля��, ч�� 
��к���й пр��и��ль �с�ь �� ���р�й Г�суд�рь С�м�д�ржцу 
р����силь��й, или и б�льши �г�, и ч�� дух����й чи� 
�с�ь друг�� и лучш�� Г�суд�рс���, и с� с�м с�б�ю ��р�д 
��к� умс������ь �б�к. Ч�� ж� �гд� �щ� и пл���л��я 
�л�с��люби��х дух����х р��г���р� прил�ж��ся и 

сух�му х�р�с�ию �г��ь п�дл�ж��? Т�к� пр�с��� с�рдц� 
м���и�м сим р���р�щ�ю�ся, ч�� �� ��к �� С�м�д�ржц� 
с���г�, як� �� ��рх����г� П�с��ря, � к��м либ� д�л� 
см��ря�”.

და ნარ ჩენ ში რეგ ლა მენ ტი მო იც ავს სა ეკ ლე სიო წეს
დე ბას, რო მელ შიც დი დი ად გი ლი ეთ მო ბა დის ციპ ლი ნის 
სა კითხს. ორ ად გი ლას გან სა კუთ რე ბით იგ რძნო ბა პრო
ტეს ტან ტო ბის გავ ლე ნა – საკ ლე სიო წიგ ნე ბის შე მო ღე ბის 
წე სებ ში და იმ დიდ ყუ რადღე ბა ში, რომ ლე ბიც ეძ ღვნე ბა 
მღვდლე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო მოღ ვა წე ობ ის აუც ილ
ებ ლო ბას. რეგ ლა მენ ტში ეკ ლე სია წარ მოდ გე ნი ლია, რო
გორც ორ გა ნი ზა ცია სხვა ორ გა ნი ზა ცი ათა რიგ ში. და ის, 
რაც ამ დო კუ მენ ტში სა ერ თოდ არ არ სე ბობს, არ ის ეკ ლე
სი ის აღ ქმა, რო გორც ქრის ტეს სხე ული, რო გორც მის ტი
ური ღვთის მსა ხუ რე ბის საკ რე ბუ ლო ქრის ტე ში. 

რე ფორ მე ბის წი ნა აღ მდეგ თით ქმის არ ყო ფი ლა რა
იმე ღია კრი ტი კა, მაგ რამ სა სუ ლი ერ ოთა შო რის იყო, არც 
თუ მცი რე, თუმც ფა რუ ლი უკ მა კო ფი ლე ბა. კო ლე გი ის 
პირ ვე ლი სხდო მე ბის შემ დეგ პეტ რემ შე მო იტ ანა კი დევ 
ერ თი ოპ ერ ატი ული სი ახ ლე, რო მელ მაც პა რა ლი ზე ბა გა
უკ ეთა ამ კრი ტი კის დიდ ნა წილს. შე საძ ლე ბე ლია ეს იყო 
ყვე ლა ზე გე ნი ალ ური მის ნა ბი ჯებს შო რის თა ვის სა ეკ
ლე სიო რე ფორ მა ტო რულ მოღ ვა წე ობ აში. პეტ რემ მო
ულ ოდ ნე ლად გა მო აცხა და იმ ის შე სა ხებ, რომ კო ლე გია 
გარ და იქ მნე ბო და სი ნო დად. სხვა ობა მას ში მნიშ ვნე ლო
ვა ნი იყო. სი ნო დი, ის ევე,რო გორც სხვა კო ლე გი ები არ 
უნ და დაქ ვემ დე ბა რე ბო და სე ნატს, მაგ რამ უფ ლე ბე ბით 
მას უტ ოლ დე ბო და. სე ნა ტი კი იყო ორ გა ნო, რო მელ საც 
ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ კო ლე გი ები და სხვა სამ მარ თვე ლო 
სტრუქ ტუ რე ბი. 

სი ნო დი
თვით სიტყვა სი ნო დი უფ რო მე ტად ეკ ლე სი ურ ად 

ჟღერ და, ვიდ რე კო ლე გია. ის ეკ ლე სი ის უმ აღ ლე სი მმარ
თვე ლი ორ გა ნო იყო. ის ამ სა ხით ზო გი ერთ ურ თი ერ
თო ბებ ში აყ ვა ნი ლია უმ აღ ლე სი სა ერო ხე ლის ფლე ბის 
დო ნემ დე. ყო ფი ლი სა ეკ ლე სიო მმარ თვე ლო ბი სა გან გან
სხვა ვე ბა მდგო მა რე ობ და იმ აში, რომ ამი ერ იდ ან ეკ ლე სი
ის სა თა ვე ში იდ გა არა პატ რი არ ქი, არ ამ ედ თვით მე ფე, 
რო მე ლიც საკ მა ოდ რე გუ ლა რუ ლად ეს წრე ბო და სი ნო დის 
სხდო მებს. სა ეკ ლე სიო ქო ნე ბა, რო მე ლიც ად რე ხა ზი ნა ში 
შე იტ ან ეს, ახ ლა უბ რუნ დე ბო და ან უფ რო სწო რად ხვდე
ბო და სი ნო დის იურ ის დიქ ცი აში. ეკ ლე სია იტ ოვ ებ და უფ

ლე ბებს სა კუ თარ სა სა მარ თლო ზე, შე იქ მნა მი სი სა კუ თა
რი ცენ ზუ რა და ა. შ. სე ნატ სა და ახ ლად შექ მნილ სი ნოდს 
შო რის ბუ ნებ რი ვია, აღ მო ცენ და მრა ვა ლი კონ ფლიქ ტი 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ირ გვლივ სო ცი ალ ური სფე
როს სხვა დას ხვა დარ გებ ში. ასე რომ სა ჭი რო შე იქ მნა სო
ცი ალ ური ორ გა ნოს შექ მნა ამ ორი უწყე ბის თა ნამ შრომ
ლო ბი სათ ვის.

მი უხ ედ ავ ად ყვე ლა ფერ ამ ისა, სი ნოდ მა მო იპ ოვა დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა, ვიდ რე სა სუ ლი ერო კო ლე გი ამ, რის გა ნაც 
რე ფორ მე ბი ეკ ლე სი ის თვის აღ მოჩ ნდა შე უქ ცე ვა დი. მრა
ვა ლი გა დაწყვეტ ლი ებ ათ აგ ანი, მი ღე ბუ ლი სი ნო დის მი ერ 
პირ ველ წლებ ში, ეხ ებ ოდა სე ნატ თან პა რი ტე ტის შე ნარ
ჩუ ნე ბას უმ ნიშ ვნე ლო დე ტა ლე ბის თვი საც კი. სი ნო დის 
კო ლე გი ალ ური მმარ თვე ლო ბის პირ ვე ლი შე მად გენ ლო ბი
სათ ვის უმ თავ რე სი იყო, რომ ჩი ნოვ ნიკ თა ჯა მა გი რი იმ ავე 
სი დი დის იყო, რაც სე ნა ტე ლე ბი სა, რომ ინ ტე რი ერ ები იყო 
ის ეთ ივე, რო გო რიც სე ნატ ში და ა.შ. სე ნა ტი სა და სი ნო დის 
შე ნო ბე ბი პე ტერ ბურ გში გან ლა გე ბუ ლია გვერ დიგ ვერდ, 
ეს ეც კი დევ ერ თი ნი შა ნი იყო მა თი თა ნას წო რუფ ლე ბი
ან ობ ისა. ეკ ლე სია უკ ვე იბ რძო და არა სა კუ თა რი თვით
მყო ფა დო ბი სათ ვის, არ ამ ედ იმ ის ათ ვის, რომ რაც შე იძ
ლე ბო და მე ტი გავ ლე ნა შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნა სა ზო გა დო ებ რივ 
სტრუქ ტუ რებ ში. 

სი ნო დის მდი ვა ნი, რო მე ლიც ობ ერ პრო კუ რო რად იწ
ოდ ებ ოდა, უშუ ალ ოდ იმ პე რა ტო რი სა გან ინ იშ ნე ბო და. 
წმინ და სი ნო დის ობ ერ პრო კუ რო რის თა ნამ დე ბო ბა XVIII 
სა უკ უნ ის ბო ლომ დის იყო რა ღაც ზე სა იდ უმ ლო. თან და
თა ნო ბით მო ნარ ქის პი რა დი კონ ტრო ლი მცირ დე ბო და, და 
ბო ლოს და ბო ლოს სწო რედ ობ ერ პრო კუ რორ მა, სა ერ ომ, 
და იწყო ეკ ლე სი ის ბე დის ერ თპი როვ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე
ბე ბის მი ღე ბა. იმ პე რა ტო რე ბი, არც თუ იშ ვი ათ ად ამ თა
ნამ დე ბო ბა ზე ნიშ ნავ დნენ გა დამ დგარ გე ნერ ლებს, რა თა 
ამ სა ხით შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნათ კონ ტრო ლი დის ციპ ლი ნა ზე 
და ობ ერ პრო კუ რორ თა გან მრა ვა ლი სა ერ თოდ არ ინ ტე
რეს დე ბო და სა ეკ ლე სიო სა კითხე ბით. გან სა კუთ რე ბით 
ცნო ბი ლია, თა ნაც ცუ დი მხა რით, კონ სტან ტი ნე პო ბე დო
ნოს ცე ვი, რო მე ლიც 188090 წლებ ში იყო ობ ერ პრო კუ რო
რი. თა ვის მრა ვა ლი წი ნა მორ ბე დი სა გან გან სხვა ვე ბით მას 
მხურ ვა ლედ სწამ და ღმერ თი და სხვა მრა ვალ თა შო რის 
რუ სუ ლად გა და თარ გმნა თო მა კემ პი ელ ის თხზუ ლე ბა “მი
ბაძ ვა ქრის ტე სი”. ერ თდრო ულ ად ის იყო ბო ლო პე რი ოდ ის 
მე ფის ხე ლი სუფ ლე ბის თავ გა მო დე ბუ ლი კონ სერ ვა ტი ული 
იდე ოლ ოგი. სწო რედ მი სი მოღ ვა წე ობ ის წლებ ში გახ და სი
ნო დი სი ნო ნი მი მე ფის ხე ლი სუფ ლე ბის ტო ტა ლი ტა რუ ლი 
პრე ტენ ზი ებ ისა. 

პეტ რე დი დი და რუ სუ ლი ეკ ლე სია
დასაწყისი მე-17 გვ.

გაგრძელება შემდეგ ნომერში
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რუ სუ ლის ნაც ვლად ინ გლი სუ რი ენ ის სწავ ლე ბის ას პექ ტე ბი
სა ქარ თვე ლო რუ სე თის ურ თი ერ თო ბა ში შე იძ ლე ბა ით

ქვას დი დი შე მობ რუ ნე ბის ეტ აპი დად გა. საქ მე ეხ ება ათ ასი 
ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი მას წავ ლებ ლის ჩა მოყ ვნას სა ქარ თვე ლო
ში და მა თი ქარ თულ პე და გო გი ურ საქ მი ან ობ აში შერ წყმის 
მცდე ლო ბას. ამ მოვ ლე ნას ჩვე ნი სა ზო გა დო ება, ცხა დია 
გა მო ეხ მა ურა, მაგ რამ იმ მო ცუ ლო ბი თა და მაშ ტა ბით არა, 
რო გორ საც ეს სა კითხი იმ სა ხუ რებს. ვი ნა იდ ან ფაქ ტი ურ ად 
სწრა ფი ნა ბი ჯე ბით და იწყო ჩვე ნი რუ სუ ლე ნო ვა ნი სივ რცი
დან გა მოს ვლა და ამ ას მხო ლოდ უნ და მი ვე სალ მოთ.

რო დე საც გა მო ვაცხა დეთ, რომ ევ რო პის ნა წი ლად 
ვთვლით თავს და კვლავ ევ რო პულ ოჯ ახ ში გვსურს დაბ რუ
ნე ბა, ამ ით რუ სეთს პო ლი ტი კუ რად დავ ცილ დით. რად გან ეს 
უკ ან ას კნე ლი, ივ ანე–IV მრის ხა ნე დან მო ყო ლე ბუ ლი, ევ რო
პა ში ყო ველ თვის მტერ სა და მო წი ნა აღ მდე გეს ხე დავ და. ჩვე
ნი სწრაფ ვა ევ რო პუ ლი სტრუქ ტუ რე ბი სა კენ მათ სე რი ოზ ულ 
შეშ ფო თე ბა სა და გა ღი ზი ან ებ ას იწ ვევს. კრემ ლში არც მა ლა
ვენ, რომ სა ქარ თვე ლო თა ვი ან თი გავ ლე ნის სფე როდ კი არა 
უფ რო ნა წი ლად მი აჩ ნი ათ და ამ ის ილ უზი ას მათ სწო რედ 
რუ სუ ლი ენ ის სა ქარ თვე ლო ში ჯერ კი დევ ხმა რე ბა უქ მნის. 
ის ინი ფიქ რო ბენ, რომ საკ მა რი სია სა ქარ თვე ლო ში პრე ზი
დენ ტი გახ დეს ქარ თვე ლი იან უკ ოვ იჩი და მა შინ ვე სა ქარ თვე
ლოს რუ სულ წი აღ ში შეტ რი ალ ება უპ რობ ლე მოდ ჩა ივ ლის, 
ამ საქ მე ში კი გა დამ წყვეტ როლს რუ სუ ლი ენა შე ას რუ ლებს.

ჩვენ ინ გლი სურ ენ აზე გა დას ვლით რუს ოკ უპ ან ტს ჩვენ
თვის გა სა გებ ენ აზე მო სა უბ რე გა უგ ებ რო ბის მსხვერ პლ, გზა
აბ ნე ულ ყო ფილ მოყ ვა რედ კი არა, ყვე ლა ზე ვე ლურ უცხო 
ელ ემ ენ ტად მი ვი ღებთ და მის წი ნა აღ მდეგ იმ სა შუ ალ ებ ებ ით 
ვიბ რძო ლებთ, რო მე ლიც მთე ლი ერ ის სუ ლი ერ და ფი ზი კურ 
შე საძ ლებ ლო ბებ შია. რაც ქარ თველ იან უკ ოვ იჩ ებს ჩრდი ლო
ეთ იდ ან ამ ოს ულ მზეს ერ თხელ და სა მუ და მოდ და ავ იწყებს.

ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი მას წავ ლებ ლე ბის მა სი ურ ად შე მოს
ვლას სა ქარ თვე ლო ში არა ერ თგვა რო ვა ნი გა მოხ მა ურ ება 
მოჰ ყვა. ერთ–ერ თმა პო ლი ტი კოს მა ერთ–ერთ მი ტინ გზე იქ 
შეკ რე ბი ლებს გა ნუცხა და, რომ ჩვენ ქარ თვე ლე ბი სა მი ათ
ასი წე ლია ქარ თუ ლად ვლა პა რა კობთ, შე სა ნიშ ნა ვად გვეს მის 
ერ თმა ნე თის ამ ენ აზე და მა შა სა და მე, არ ავ ით არი ინ გლი
სუ რი ერ თმა ნეთს, რომ რა მე გა ვა გე ბი ნოთ არ გვჭირ დე ბა, 
სწო რია! იმ შემ თხვე ვი სათ ვის, თუ თვი თი ზო ლა ცი ას გა მო
ვაცხა დებთ, ნა ტუ რა ლურ მე ურ ნე ობ აზე გა და ვალთ და იგ ივ
ეს და ვატ რი ალ ებთ სა ქარ თვე ლო ში, რაც წი თელ მა ხმე რებ მა 
კამ ბო ჯა ში და ატ რი ალ ეს.

ჯერ კი დევ შუა სა უკ უნე ებ ში – ევ რო პე ლი მი სი ონ ერ ებ ის 
შე მოს ვლას სა ქარ თველ ში ყვე ლა ქარ თვე ლი ტა შის ცე მით არ 
შეხ ვედ რია. მაგ რამ ამ ად ამი ან ებ მა სულ მოკ ლე დრო ში და
ამ ტკი ცეს, რომ  ქარ თვე ლი ხალ ხის დი დი გულ შე მატ კივ რე
ბი იყ ვნენ და რო დე საც მა თი მო წი ნა აღ მდე გე ქარ თვე ლე ბი, 
ქარ თველ ბავ შვებს იტ აც ებ დნენ და თურ ქებ ზე უმ ოწყა ლოდ 
ყიდ დნენ, ევ რო პე ლი მი სი ონ ერ ები ხში რად გრო შებს აკ ოწ იწ
ებ დნენ, რომ ეს ბავ შვე ბი გა მო ეს ყი დათ. აღ არ აფ ერს ვამ ბობ 
მათ ჩა ნა წე რებ სა თუ წე რი ლებ ზე, რო მე ლიც ამ პე რი ოდ ის 
სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის ფას და უდ ებ ელი წყა როა. ის რომ 
XXI სა უკ უნ ის ქარ თველს სა შუ ალ ება აქ ვს ნა ხოს, თუ რო
გორ გა მო იყ ურ ებ ოდა: თე იმ ურ აზ I, გი ორ გი სა აკ აძე, ქე თე
ვან დე დო ფა ლი და სხვა არა ერ თი ის ტო რი ული პი რი, სწო
რედ ამ მი სო ნერ თა ჩა ნა ხა ტე ბის წყა ლო ბით.

ვერ გეტყვით ორი–სა მი სა უკ უნ ის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს 
ის ტო რი ის მკვლე ვა რებს, რო გორ გა მო ად გე ბათ სა ქარ თვე
ლო ში დღეს ჩა მო სუ ლი ინ გლი სუ რი ენ ის მას წავ ლებ ლე ბის 
დღი ურ ები, მო გო ნე ბე ბი, რო მელ საც მა თი ნა წი ლი, ალ ბათ 
და ტო ვებს. მაგ რამ დი დი შე მობ რუ ნე ბის წი ნა შე რომ ვდგე
ბით, ეს კი ფაქ ტია. ჩვენ გა მოვ დი ვართ რუ სუ ლე ნო ვა ნი სივ
რცი დან და ამ ით ჩვენს და მო უკ იდ ებ ლო ბას კი დევ უფ რო 
მყარ სა და შე უქ ცე ვადს ვხდით.

არც თუ ისე შო რე ულ წარ სულ ში, რო დე საც ერ თი სა
ხელ მწი ფოს შე მად გენ ლო ბა ში ვი ყა ვით, უფ რო სწო რად კი 
რუ სებს რომ ვყავ დით თა ვი ანთ შე მად გენ ლო ბა ში, ჩა მო ყა
ლი ბე ბუ ლი იყო ის ურ თი ერ თო ბა, რო მე ლიც სა ერ თოდ და
მა ხა სი ათ ებ ელია ცენ ტრსა და კო ლო ნი ას შო რის. ცენ ტრი 
იგ ივე მოს კო ვი გა ნა გებ და ყვე ლა ფერს, სა ქარ თვე ლო კი, 
რო გორც კო ლო ნია ვალ დე ბუ ლი იყო ყვე ლა მი თი თე ბა თუ 
ბრძა ნე ბა უს იტყვოდ და უზ ად ოდ შე ეს რუ ლე ბი ნა, ას რუ ლებ
და კი დეც! დრო თა გან მავ ლო ბა ში კო ლო ნი ებ ში მცხოვ რებ
თათ ვის მოს კოვ ში მუ შა ობა, მოს კოვ ში სწავ ლა პრეს ტი ჟი სა 
და წარ მა ტე ბუ ლო ბის უპ ირ ვე ლე სი ნი შა ნი იყო. ხო ლო, ენ ობ
რი ვი ბა რი ერი, ხე ლის შემ შლე ლი დაბ რკო ლე ბა, რომ არ გამ
ხდა რი ყო ქარ თვე ლი ბავ შვე ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი, გან
სა კუთ რე ბით კი თბი ლის ში და დი ოდა რუ სულ სკო ლებ ში და 
გა ნათ ლე ბას რუ სუ ლად იღ ებ და.

რუ სე თის კო მუ ნის ტუ რი იმ პე რი ის დაშ ლი სა და სა ქარ
თვე ლოს მი ერ და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ, 
ყვე ლას კარ გად ახ სოვს, რომ ქარ თვე ლი ბავ შვე ბის უდ იდ
ესი უმ რავ ლე სო ბა გა მო ვი და რუ სუ ლი სკო ლე ბი დან, რუ
სუ ლე ნო ვა ნი მო სახ ლე ობ ის გარ კვე ული ნა წი ლი სა კუ თა რი 
ინ იცი ატ ივ ით გა ვი და სა ქარ თვე ლო დან, რა მაც ფაქ ტი ურ ად 
რუ სუ ლი სკო ლე ბი მოს წავ ლე ებ ის გა რე შე და ტო ვა, რამ დე
ნა დაც ჩემ თვის ცნო ბი ლია მათ სწავ ლე ბის ენ ად ქარ თუ ლის 
არ ჩე ვით შე ინ არ ჩუ ნეს არ სე ბო ბა.

ას ეთ პი რო ბებ ში კი, უპ რი ანია სე რი ოზ ულ ად დად გეს ქარ
თულ სკო ლებ ში და სა ერ თოდ სა ქარ თვე ლო ში რუ სუ ლი ენ ის 
სწავ ლე ბის სა კითხი. ჩვე ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა, ჩე მი 
აზ რით, რთულ მდგო მა რე ობ აში აყ ენ ებს ქარ თველ მოს წავ ლე
ებს, რო დე საც მათ დაწყე ბი თი კლა სე ბი დან რა მო დე ნი მე უცხო 

ენ ის შეს წავ ლას ავ ალ დე ბუ ლებს და უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა რუ
სუ ლი ენა მაქ ვს მხედ ვე ლო ბა ში პა ტა რა მოს წავ ლე, რო მელ მაც 
ქარ თუ ლიც კი არ იც ის წე სი ერ ად, ფაქ ტი ურ ად მი სი შეს წავ
ლაც უწ ევს, იძ ულ ებ ული ხდე ბა ამ ავე დროს სხვა დას ხვა უცხო 
ენ ებ ის და უფ ლე ბა საც შე ეჭ იდ ოს. ცხა დია, მის გო ნე ბას ძა ლუძს 
ქარ თულ თან ერ თად ერ თი უცხო ენ ის დაძ ლე ვა, მაგ რამ რო დე
საც ამ ას ასე ად რე ულ ას აკ ში ემ ატ ება მე ორე და ხან და ხან მე სა
მეც კი, ეს ვფიქ რობ მხო ლოდ უკ უშ ედ ეგ ის მომ ცე მია. რა თქმა 
უნ და, არი ან გა მორ ჩე ული მოს წავ ლე ები, ბუ ნებ რი ვი მიდ რე კი
ლე ბე ბით ენ ებ ის სწავ ლე ბის მი მართ, თუმ ცა ას ეთ ები იშ ვი ათ
ობაა და არა მგო ნია გა ნათ ლე ბის ჩვე ნი სის ტე მა მთე ლი თა ვი სი 
პროგ რა მე ბი თა და მე თო დი კით მათ ზე იყ ოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი.

ინ გლი სუ რი ენ ის სა ყო ველ თაო შეს წავ ლა სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან ერთ–ერ თი პრი ორ იტ ეტ ული ხდე ბა, რუ სუ ლი ენა 
– იგ ივე ოკ უპ ან ტის ენა, რო მე ლიც სა უკ უნე ებია თავს არ 
გვა ნე ბებს, სას კო ლო პროგ რა მი დან, რო გორც სა ვალ დე ბუ
ლო ამ ოღ ებ ულ უნ და იქ ნას. და ის გარ კვე ული პე რი ოდი შე
იძ ლე ბა არ ჩე ვი თი გახ დეს. ას ეთ შემ თხვე ვა ში. რა თქმა უნ და 
მეს მის, რომ რთულ მდგო მა რე ობ აში ჩა ვა ყე ნებთ ათ ას ობ ით 
რუ სუ ლი ენ ის მას წავ ლებ ლებს, მაგ რამ შე საძ ლე ბე ლია მა თი 
გარ კვე ული ნა წი ლის გა დაკ ვა ლი ფი ცი რე ბა და თან ამ ნორ
მა ტი ვის, თუნ დაც ეტ აპ ობ რი ვად ამ ოქ მე დე ბა.

ვი ცი ზო გი ერ თე ბი აღ შფოთ დე ბი ან, რო გორ! ეს ხომ პუშ
კი ნის, ლერ მონ ტო ვის, ტოლ სტო ის ენაა! ისე კაც მა რომ 
თქვას, თუ ძა ლი ან გა ინ ტე რე სებთ გეტყვით, არ ც ერ თი არ 
იყო რუ სი. აი, რუ სე ბი კი ნამ დვი ლად არი ან: ვოს ტორ გო ვი, 
რო დი ონ ოვი, პუ ტი ნი, მედ ვე დე ვი და ყვე ლა ის გე ნე რა ლი 
2008 წელს, ვინ იც ის მე რამ დე ნედ არ ბევ და სა ქარ თვე ლოს.

ეს არ არ ის ჩვე ნი არ ჩე ვა ნი, ის კრემ ლის შო ვი ნის ტმა მეს ვე
ურ ებ მა თვი თონ მოგ ვახ ვი ეს, რო დე საც ერთ მშვე ნი ერ დღეს 
იძ ულ ებ ის წე სით და საკ მა ოდ უხ ეშ ად გა მოგ ვა ძევს რუ სუ ლი 
სივ რცი დან. ჯერ იყო და ჩვენს სა სოფ ლო–სა მე ურ ნეო პრო
დუქ ცი ას ამო უკ ეტ ეს კა რე ბი. შემ დეგ, ქარ თვე ლებ ზე ნამ დვი
ლი ნა დი რო ბა გა აჩ აღ ეს და ათ ას ობ ით მათ გა ნი, ან გა მო აძ ევ ეს, 
ან და იძ ულ ებ ული გა ხა დეს თვი თონ გაქ ცე ულ იყ ვნენ – უამ რა
ვი შემ თხვე ვაა გვა რე ბიც გა და იკ ეთ ეს და ბო ლოს, ეს ყვე ლა
ფე რი ომ ითა და ოკ უპ აცი ით და აგ ვირ გვი ნეს. ვი თომ წარ მა ტე
ბულ წე რე თელს ისე მი უდ ის საქ მე ები, არ გა მიკ ვირ დე ბა თა ვის 
ძეგ ლე ბი ან ად მშობ ლი ურ საჩხე რე ში ამო აყ ოფ ინ ონ თა ვი, თუ 
კი ციმ ბირს გა და ურ ჩე ბა. ის მუ დამ დღე რუ სე თის გამ შვე ნი ერ
ებ აზე ფიქ რობ და, მაგ რამ მთა ვა რი კი და ავ იწყდა – კრემ ლის 
მეს ვე ურ ები ბუ ნე ბით უმ ად ურ ები არი ან, – სტა ლინ მა ის ინი 
ლა მის მსოფ ლი ოს მბრძა ნებ ლე ბი გა ხა და, ის კი ფე ხე ბით გა მო
ათ რი ეს და ცო ტა და აკ ლდა ძაღ ლებს არ მი უგ დეს სა ჯიჯ გნად. 
ეს ყვე ლა ფე რი იმ ათი ხვედ რია – ვი საც დი დი რუ სო ბა უნ და სა
კუ თა რი სამ შობ ლო კი ავ იწყდე ბა. გა ვიხ სე ნებ გე ნე რალ პეტ რე 
ბაგ რა ტი ონ საც, რო მე ლიც ქარ თვე ლებს რუ სე ბი სად მი მორ ჩი
ლე ბი სა კენ – მუ ქა რით სავ სე წე რი ლებს უგ ზავ ნი და,  შემ დეგ 
რუ სე თის სა დი დებ ლად ნა პო ლე ონს თა ვი შე აკ ლა, მი სი ძვლე ბი 
კი რუ სებ მა მარ თლაც ძაღ ლებს მი უგ დეს.

რუ სუ ლი ენა – ჯერ კი დევ იმ პე რა ტო რე ბის ეპ ოქ აში, რუ
სი ოკ უპ ან ტე ბის მი ერ სე რი ოზ ულ ად გა ნი ხი ლე ბო და, რო
გორც ქარ თუ ლი თვით მყო ფა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის 
სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება, მას იძ ულ ებ ის წე სით ნერ გავ დნენ, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი გულ მოდ გი ნე ბით ერ ოვ ნულ უმ ცი რე
სო ბა თა შო რის. სა იდ ან აც წა მო ვი და კი დეც სე პა რა ტიზ მის 
ბა ცი ლა, რო მე ლიც შემ დგომ ბოლ შე ვი კებ მა კო მუ ნის ტუ რი 
დიქ ტა ტუ რის პი რო ბებ ში ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ
ის ათ ვის და უძ ლე ველ ბა რი ერ ად აქ ცი ეს და ამ ის შე დე გებს 
დღე საც მწა რედ ვიმ კით.

რუ სუ ლი ენ ის გავ რცე ლე ბას თან ერ თად სა ქარ თვე ლო ში, 
ფარ თოდ მო იკ იდა ფე ხი რუ სუ ლი ყო ფი სათ ვის და მა ხა სი
ათ ებ ელ მა ის ეთ მა მან კი ერ მა თვი სე ბამ, რო გო რი ცაა ბილ
წსიტყვა ობა,  დე დის უც ერ ემ ონიო გი ნე ბა. ამ მან კი ერ მა 
ჩვე ვამ, გან სა კუთ რე ბით კი ჩვენს ახ ალ გაზ რდებ ში, ის ეთი 
არ ას ას ურ ვე ლი გავ რცე ლე ბა ჰპო ვა, რომ დღეს სა ზო გა დო
ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლებ შიც ჩვე ულ ებ რი ვი მოვ ლე ნა 
გახ და ახ ალ გაზ რდე ბის ერ თი ნა წი ლის მხრი დან უწ მა წუ რი 
სიტყვე ბის კო რი ან ტე ლი და რაც ყვე ლა ზე მკრე ხე ლუ რია, 
სა კუ თა რი დე დის მი სა მარ თით.

რუ სუ ლი ენ ის უარ ყო ფი თი გავ ლე ნის ერ თი თვალ სა ჩი
ნო მა გა ლი თი ის იც იყო და სა ბედ ნი ერ ოდ ახ ლა სულ უფ რო 
ნაკ ლე ბად გვხვდე ბა, რო დე საც ქარ თვე ლი ქარ თველს მა მის 
სა ხე ლით მი მარ თავ და რუ სუ ლი ვიჩ–ის და ბო ლო ებ ით. ეს 
ჩვე ულ ება, ჯერ კი დევ ძვე ლი სლა ვე ბი დან მო დის, რო დე საც 
ოჯ ახ ში მოყ ვა ნილ პა ტარ ძალ თან, თუ ქალ თან იქ დამ ხვდურ 
ყვე ლა მა მა კაცს შე ეძ ლო თა ნაცხოვ რე ბა. შემ დეგ კი მა მა, 
რომ გა ერ ჩი ათ თუნ დაც პი რო ბი თად, რო მე ლი მეს სა ხე ლით 
მი მარ თავ დნენ.  ეს ჩვე ულ ება დრო თა გან მავ ლო ბა ში თან
და თან შეწყდა, მაგ რამ მა მის სა ხე ლით მი მარ თვა კი დარ ჩა. 
ეკ ატ ერ ინე II–ის დრო იდ ან რუ სულ მა ელ იტ ამ რუ სულ ენ აზე 
პრაქ ტი კუ ლად უარი თქვა და ფა რან გულ ზე გა და ვი და. ამ იტ
ომ მათ შო რის მი მარ თვის ის ეთი ფორ მე ბი და ნერ გა, რო მე
ლიც სა ერ თოდ მი ღე ბუ ლი იყო ცი ვი ლუ რი სამ ყა რო სათ ვის. 
მაგ რამ ქვე და ფე ნებ ში ძვე ლი ტრა დი ცია მა მის სა ხე ლით 
მი მარ თვი სა არ ავ ის შე უც ვლია.  ბოლ შე ვი კე ბი კი, რო გორც 
ცნო ბი ლია, თავ და პირ ვე ლად ყვე ლა ფერ ცი ვი ლურს სას ტი
კად სდევ ნიდ ნენ, ამ იტ ომ ძვე ლი სლა ვუ რი ჩვე ულ ება მი მარ
თვი სა მათ თვის სრუ ლი ად მი სა ღე ბი გახ და – ეტყო ბა, არც 
თუ ისე უს აფ უძ ვლოდ, და მო ახ დი ნეს მი სი სა ყო ველ თაო 
და ნერ გვა. ფე ხის ხმას ცხა დია, ქარ თვე ლი ბოლ შე ვი კე ბიც 
შეუერთდნენ და მშვე ნი ერი “ბა ტო ნო და ქალ ბა ტო ნო”–ს 

ნაც ვლად, სა ქარ თვე ლო ში გა ავ რცე ლეს სწო რედ ის ეთი რუ
სუ ლი მი მარ თვა, რო მელ ზე დაც ზე მოთ მქონ და ლა პა რა კი – 
ასე რომ, რო დე საც ქარ თვე ლი ქარ თველს რუ სუ ლი მა ნე რით 
მა მის სა ხე ლით მი მარ თავს უნ და იც ოდ ეს, რომ ეს ფაქ ტი ურ
ად დე დის გი ნე ბის ტოლ ფა სია.

ამ დე ნად, თუ ჩვენ გვსურს და სავ ლეთ თან მჭიდ რო ურ თი
ერ თო ბა და მის ნა წი ლად გახ დო მა – სხვა არ ჩე ვა ნი და მო უკ იდ
ებ ლო ბის პი რო ბებ ში უბ რა ლოდ არ არ სე ბობს! მა შინ, ინ გლი
სურ ენ ას სა ყო ველ თა ოდ უნ და გა ვუ ღოთ კა რე ბი. ვიშ ვი ში იმ ის 
შე სა ხებ, რომ ეს ქარ თულ ენ ას საფ რთხეს შე უქ მნის გაზ ვი ად
ებ ულია. ჩვე ნი თა ნა მე მა მუ ლე ნი ოთხა სი წლის გან მავ ლო ბა ში 
ოს მა ლე ბის მი ერ სას ტი კი ას იმ ილ ატ ორ ული პო ლი ტი კის პი რო
ბებ შიც კი, და დღე საც არ არი ან გა ნე ბივ რე ბულ ნი, ახ ერ ხე ბენ 
და ინ არ ჩუ ნე ბენ ქარ თულ ენ ასა და ერ ოვ ნე ბას. ასე რომ, სა
შიშ რო ება ქარ თულ ენ ას, ცხა დია არ ემ უქ რე ბა. თუმ ცა, ჩვენს 
ამ გა დაწყვე ტი ლე ბას, – შე იძ ლე ბა არ შე იმ ჩნი ონ, – მაგ რამ მას 
სა ოც რად ნე გა ტი ური გა მო ძა ხი ლი ექ ნე ბა კრემ ლში. იმ იტ ომ, 
რომ ამ ვიჩ–ებს და სავ ლე თი ჭი რის დღე სა ვით ეზ იზღე ბათ. მათ 
მი აჩ ნი ათ, რომ არა და სავ ლეთ ევ რო პა, ნა ხე ვა რი მსოფ ლიო 
ციმ ბი რე ლი ჩუჩ მე კე ბი ვით დაჩ მო რი კე ბუ ლე ბი ეყ ოლ ებ ოდ ათ 
და მათ ბა ტო ნო ბას წინ ვე რა ვინ და უდ გე ბო და. კრემ ლში არ
ანა ირი სურ ვი ლი არა აქ ვთ და არც უნ არი, რომ თა ვის ყო ფილ 
კო ლო ნი ებს, რო გორც თა ნას წო რებს ელ აპ არ აკ ონ. მათ ვერ 
წარ მო უდ გე ნი ათ, რო გორ შე იძ ლე ბა ამ ის გა კე თე ბა, სტა ლი ნის 
ფორ მუ ლა – რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ტე რი ტო რია, რაც შე იძ ლე ბა 
მე ტი ჯა რით იქ – მათ თვის დღე საც აქ ტუ ალ ურია. არ ადა, და
ნარ ჩენ მა მსოფ ლი ომ დი დი ხა ნია კო ლო ნი ალ იზ მის ეს ფორ მუ
ლა და ივ იწყა და სწო რედ, თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პებ ზე აგ ებს 
თა ვის ურ თი ერ თო ბებს. რა საც ყო ფი ლი იმ პე რი ებ ის ბრი ტა ნე
თის, საფ რან გე თის და სხვა თა მა გა ლით ზეც შეგ ვიძ ლია მი ვა
დევ ნოთ თვა ლი.

ჩვენ თვი თონ არ უნ და მივ ცეთ სა შუ ალ ება ოკ უპ ან ტებს 
იმ ისი შეგ რძნე ბი სა, რომ ის ინი მათ თვის ში ნა ურ გა რე მო ში 
არი ან. ეს კი მა შინ ხდე ბა, რო დე საც ქარ თვე ლი ჩი ნოვ ნი კე ბი – 
ხში რად დამ ტვრე ული რუ სუ ლით ელ აპ არ აკ ები ან სხვა დას ხვა 
შეხ ვედ რებ ზე, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო შიც კი, ოკ უპ ან ტებ
სა და სე პა რა ტის ტებს. რაც შემ დგომ რუ სულ იუმ ორ ის ტულ 
გა და ცე მებ ში გა შარ ჟე ბი სა და და ცინ ვის სა გა ნი ხდე ბა. თვი
თონ მათ გან აიღ ეთ მა გა ლი თი, რო გორც ცნო ბი ლია აფხა ზი 
და ოსი სე პა რა ტის ტე ბის ნა წილ მა, მათ შო რის თა ვად ლი დე
რებ მაც მშვე ნივ რად იცი ან ქარ თუ ლი, მაგ რამ პრინ ცი პუ ლი 
მო საზ რე ბე ბით ერთ ს იტყვას ვერ წა მო აც დე ნი ნებთ. ჩვენ რა 
ღმერ თი გვიწყრე ბა! იქ ნებ ფიქ რობთ, რომ და ლე წი ლი რუ სუ
ლით ლა პა რა კი – თქვენს დიდ ტვი ნი კო სო ბა ზე მეტყვე ლებს, 
ან და მა თი გუ ლის მო გე ბას ხომ არ აპ ირ ებთ?! მომ ხდუ რებს: 
რუ სებს, ოს სე პა რა ტის ტებს, ად იღე ელ ებს თავს რომ აფხა ზე
ბად ას აღ ებ ენ – უნ და ვე ლა პა რა კოთ ინ გლი სუ რად, ან ქარ თუ
ლად თარ ჯიმ ნის სა შუ ალ ებ ით. ამ ით ხა ზი უნ და გა ეს ვას იმ ას, 
რომ საქ მე გვაქ ვს უცხო ელ ემ ენ ტთან, რო მე ლიც ჩვე ნი სხე
ულ ის ნა წი ლის მი ტა ცე ბას ცდი ლობს.

ევ რო პას თან სა ლა პა რა კოდ და ევ რო პულ სტრუქ ტუ რებ
ში ჩვე ნი კუთ ვნი ლი ად გი ლის და სა კა ვებ ლად რუ სუ ლი ენა არ 
გა მოგ ვად გე ბა. ის ჩვენ გვთგრუ ნავს და უკ ან, წარ სუ ლი სა კენ 
გვე ქა ჩე ბა, რო დე საც რუ სუ ლი უღ ელი გვედ გა და ქარ თუ ლი 
სა ხელ მწი ფო შაგ რე ნის ტყა ვი ვით თვალ და ხელ შუა ქრე ბო და.

რუ სულ ენ აზე უარ ის თქმით – ჩვენ ოკ უპ ან ტს ვე უბ ნე ბით, 
რომ მარ თლმა დი დებ ლო ბის მან ტი აში გახ ვე ული მგე ლი მა ინც 
ად ვი ლი შე საც ნო ბია, და რომ ის ჩვენ თვის მო ძა ლა დე ეთ ნო სად 
რჩე ბა. ტყუ ილად არ ატ არა მო სემ თა ვი სი ხალ ხი ორ მო ცი წლის 
გან მავ ლო ბა ში უდ აბ ნო ში. ჩვენც ასე უნ და მო ვიქ ცეთ, სა ნამ 
ოკ უპ ან ტის ენ აზე ერ თხელ და სა მუ და მოდ უარს არ ვიტყვით, 
მორ ჩი ლე ბი სა და ში შის უხ ილ ავი კო დი ტვინ სა და გო ნე ბას აგ
ვი რევს. ჩვენ კი ჩრდი ლო ელ ბარ ბა როს თან ურ თი ერ თო ბა ში, 
რომ ლის არ მია XXI სა უკ უნ ეშ იც, უკ აც რა ვად პა სუ ხია და, ნახ
მარ უნ იტ აზ ებ სა და ტუ ალ ეტ ის ქა ღალ დებს იტ აც ებს – თა ვი
სუ ფა ლი ფსი ქი კა და შე მარ თე ბა გვჭირ დე ბა.

აკ აკი ვა რა ზაშ ვი ლი

ათ ას ობ ით ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი უცხო ელი მას წავ ლებ
ლე ბის ჩა მოყ ვა ნას, ჩვენ ნამ დვი ლად არ გან ვი ხი ლავთ წე
რი ლის ავ ტო რი სე ული იდე ალ ური პერ სპექ ტი ვით. ამ ე.წ. 
მას წავ ლებ ლებს, არ ამც და არ ამც არ მო ვი აზ რებთ პრეის
ტო რი ის ეპ ოქ ისე ულ “გან მანათლე ბელ მი სი ონ ერ ებ ად”. 
მი თ უმე ტეს, რო დე საც დღეს სა ქარ თვე ლოს მარ თავს ყოვ
ლად დე ნა ცი ონ ალ იზ ებ ული და ფსი ქი ურ ად არ ამ დგრა დი 
“ხელ მწი ფე”, რომ ლის თვი საც ასე უცხოა ერ ოვ ნულ–პატ
რი ოტ ული და ზნე ობ რივ–მო რა ლუ რი ფა სე ულ ობ ები ჩვენს 
წი ნა პარ დიდ მე ფე თა გან გან სხვა ვე ბით (როს ტომ ხან საც კი 
ვერ შე ვად რით მი შას, თუმ ცა ღა, მშე ნებ ლო ბე ბის კუთხით 
შე იძ ლე ბა ვჰპო ვოთ მსგავ სე ბა მას თან).

სა ქარ თვე ლოს მრავ ლად  ჰყავს ინ გლი სუ რი ენ ის კვა ლი
ფი ცი ური მას წავ ლე ბ ლე ბი, რომ ლებ საც და ფა სე ბა და ფუ
ლა დი წა ხა ლი სე ბა სჭირ დე ბათ და არა სრული იგ ნო რი რე ბა.

ჩა მოყ ვა ნი ლი ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი უცხო ელი მას წავ ლებ ლე
ბი სა კი, არ ათუ ცოდ ნა და კვა ლი ფი ცი ურ ობაა სა ეჭ ვო, არ ამ
ედ მა თი ზნე ობა და მო რა ლიც, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა (თმა
შე ღე ბი ლი, სა ყუ რე ები ანი ბი ჭე ბი, მა მა კა ცი ვით მო როხ რო ხე 
ქა ლე ბი და სექ სუ ალ ური მა ნი აკ ები) უკ ვე შემ ჩნე ულ ნი არი ან 
გა უკ უღ მარ თე ბულ ცხოვ რე ბის წე სებ ში, რაც დიდ საფ რთხეს 
უქ მნის ქარ თვე ლი მო ზარ დე ბის ნორ მა ლურ აღ ზრდას, რა ზე
დაც გვმარ თებს და ფიქ რე ბა! (რედ.)

თა ვი სუ ფა ლი ტრი ბუ ნა
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კითხვა: მა მაო, ჩვენ პა ტა რა ერი ვართ, მტე
რი და არ აკ ეთ ილ მო სურ ნე ბევ რი გვყავს, გა ვუძ
ლებთ?

პა სუ ხი: ჯერ ერ თი – სუ ლაც არა ვართ პა ტა რა 
ერი. მე ორე კი დევ – ძა ლა სიმ რავ ლე სა და ტან
კებ ში რო დია! ძა ლა ჭეშ მა რი ტე ბა შია! რიცხვით 
თორ მეტ ნი იყ ვნენ მო ცი ქუ ლე ბი, მე რე–და გა ნა 
და მარ ცხდნენ?!..

ჩვენ სა ზე პუ რო ერი ვართ. სა ქარ თვე ლო 
ქრის ტეს ქვე ყა ნაა და ქრის ტე არ დათ მობს მას. 
ქრის ტეს არ ას ოდ ეს მი უტ ოვ ებია სა ქარ თვე ლო, 
მხო ლოდ ჩვენ არ მი ვა ტო ვოთ ქრის ტე ღმერ თი. 
ის რუ სე თი ცა და ის ამ ერ იკ აც ქრის ტეს ხელ შია. 
ვერც ერ თი ვე რა ფერს დაგ ვაკ ლებს, გჯე რო დეთ 
ეს! ყვე ლა და ყვე ლა ფე რი უძ ლუ რია იქ, სა დაც 
ღმერ თი ძა ლას გა მო ავ ლენს.

სა ქარ თვე ლოს ის ტო რია ხი ლუ ლი და უხ ილ
ავი ომ ებ ის ის ტო რიაა! ხომ ხე დავთ, ვერ ჩაკ ლეს 
ჩვენ ში ღმერ თის სიყ ვა რუ ლი, სწრაფ ვა თა ვი
სუფ ლე ბი სა და სრულ ყო ფი ლე ბი სა კენ. დღეს 
ქარ თვე ლო ბა ახ ალი ძა ლით და იძ რა ღმერ თის
კენ. იწყე ბა დი დი გა მოღ ვი ძე ბა! სა ქარ თვე ლო 
მსოფ ლიო დო ნის სუ ლი ერი აღ მო ჩე ნე ბის წი ნა 
პე რი ოდ შია. გა მა ოგ ნე ბე ლი ზო გად სა კა ცობ რიო 
მნიშ ვნე ლო ბის სა იდ უმ ლო ებ ები გამ ჟღავ ნდე ბა 
სა ქარ თვე ლო ში. ღმერ თი მსოფ ლი ოს და ან ახ
ებს ქარ თვე ლო ბის ნამ დვილ სა ხეს და ეს მა ლე 
იქ ნე ბა. ეს არ არ ის ლე გენ და – ეს სი მარ თლეა. 
ღმრთი სა გან და ფა რუ ლი უზ არ მა ზა რი ცოდ ნა, 
რო მე ლიც სა იდ უმ ლოდ გა და ეც ემ ოდა წმ. ბე
რებს თა ობ იდ ან თა ობ აში და რო მელ საც წიგ
ნებ ში ვერ ამო იკ ითხავთ, მა ლე გაგ ვეხ სნე ბა. 
ამ იტ ომ ცოცხა ლი წმი და ნე ბი უნ და ვე ძე ბოთ. 
ნუ რა ვინ გეტყვით, რომ დღეს არ არი ან დი დი ძა
ლის, მად ლი სა და ცოდ ნის მა ტა რე ბე ლი ად ამი
ან ები, მით უმ ეტ ეს ჩვენ თან, სა ქარ თვე ლო ში ის
ინი არი ან და არი ან სა იდ უმ ლოდ; ოღ ონდ საქ მე 
ისაა, წმი და ნის ამ ოც ნო ბა თა ვად სიწ მი დეს მო
ითხოვს. სა ქარ თვე ლოს წმი დან თა სამ ჭედ ლოა!  
მთე ლი მსოფ ლი ოს კე თი ლი სის ტე მა ელ ოდ ება 
ქარ თველ თა გა მოს ვლას. ეს იც ის ბო როტ მა სის
ტე მა მაც, ამ იტ ომ აც არ გვა ნე ბებს თავს, რო
გორც სუ ლი ერ ად, 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 იგ ეგ მა და წი ნას წარ მეტყვე ლე ბით 
გვე უწყა, ყო ვე ლი ვე აღ სრულ დე ბა. ოღ ონდ დი
დი შრო მაა სა ჭი რო. ეს შრო მა ქარ თვე ლე ბი სა გან 
უდ იდ ეს ძა ლის ხმე ვა სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
მო ითხოვს. არც სხვა თა მი ბაძ ვით და არც სხვე
ბის იმ ედ ად არ აფ ერი გა მო ვა. ძნე ლია ქარ თვე
ლო ბა, მაგ რამ აუც ილ ებ ელი!...

მთა ვა რია სუ ლი ერი გან წმენ და, ნამ დვი ლი 
რწმე ნა და სიყ ვა რუ ლი ღმრთი სა. გან წმენ და ეკ
ლე სი იდ ან და იწყე ბა. რო ცა ერს ღმერ თთან შუ
ამ ავ ლად ღირ სე ული და წმი და ად ამი ან ები ეყ
ოლ ება, ერი მე ტად გან მტკიც დე ბა რწმე ნა სა და 
სიყ ვა რულ ში და წარ მა ტე ბაც არ და აყ ოვ ნებს!

ომ ის ბე დი ცა ში წყდე ბა. ომს ჯერ ბე რე ბი 
(სუ ლი ერ ღვაწ ლში დაბ რძე ნე ბუ ლი) იგ ებ ენ – 
სუ ლი ერ ომს, მე რე კი ხი ლუ ლი (პო ლი ტი კუ რი) 
გა მარ ჯვე ბა მი წა ზე ხდე ბა. ჯერ წმი და ნე ბი ამ
არ ცხე ბენ ცოდ ვებ სა და ბრო ტე ბას, მე რე კი ერი 
ღე ბუ ლობს პო ლი ტი კურ და მო უკ იდ ებ ლო ბას და 
იწყებს აღ ორ ძი ნე ბას.

სა ქარ თვე ლო ყვე ლა და კარ გულ მი წა–წყალს 
და იბ რუ ნებს! და იმ ახ სოვ რეთ ეს!

კითხვა: მა მა გი ორ გი, ყვე ლა სათ ვის ცნო ბი
ლია ბო ლო სა უკ უნე ებ ის მან ძილ ზე ქარ თულ 
ეკ ლე სი აში შო თა რუს თვე ლის “ვეფხის ტყა ოს ან
ზე” ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა. თქვენ რას 
გვეტყვით ამ ის შე სა ხებ?

პა სუ ხი: მე ასე გეტყო დით: “ვეფხის ტყა ოს ანი” 
არ ის არა მხო ლოდ მსოფ ლიო დო ნის ლი ტე რა
ტუ რუ ლი შე დევ რი, რო გორც მას კა ცობ რი ობა 
აღი არ ებს, არ ამ ედ უაღ რე სად სა სუ ლი ერო – სა
ეკ ლე სიო ნა წარ მო ებ იც!.. უდ იდ ესი პო ეტ ური 
ხე ლოვ ნე ბით შა ირ ებ ში შე ფა რუ ლია დი დი სუ
ლი ერი სიბ რძნე, სა იდ უმ ლო და წი ნას წარ მეტყვე
ლე ბა ბო ლო ჟა მის სა ქარ თვე ლოს გაბ რწყი ნე ბა
ზე. “ვეფხის ტყა ოს ანი” არ ის ქარ თუ ლი სუ ლის 
უკ იდ ეგ ანო სამ ყა რო. სუ ლი ერ ებ ის ის ეთი სი მაღ
ლე, რო მელ საც დღემ დე ვერ მი აღ წია მსოფ ლი
ოში ვერც ერ თმა ერ მა და აწი – მით უმ ეტ ეს!...

ეს არ ის ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის წი ნას წარ მეტყვე
ლე ბის და იგი ავ თმეტყვე ლე ბის სა უკ ეთ ესო ნი
მუ ში, რომ ლის გა საღ ბეი, სამ წუ ხა როდ, ქარ
თულ მა ეკ ლე სი ამ დი დი ხნის წი ნათ და კარ გა 
(არ ვამ ბობ ცალ კე ულ წმი და ნებ ზე, რომ ლე ბიც 
სა იდ უმ ლოდ ინ ახ ავ დნენ დრომ დე და თა ობ იდ ან 
თა ობ ებს გა დას ცემ დნენ).

“ვეფხის ტყა ოს ანი” არ ის სუ ლიწ მი დის ჩა გო
ნე ბით შექ მნი ლი ნაშ რო მი და შე უძ ლე ბე ლია მის 
სუ ლი ერ სამ ყა რო ში შეღ წე ვა ქარ თულ–ქრის ტი
ან ული სუ ლი ერი ხედ ვი სა და ცოდ ნის გა რე შე.

კი დევ ვი მე ორ ებ: ჩვენ ვართ ღვთის რჩე ული 
ერი, რო მელ საც მი ეცა ჭეშ მა რი ტი ღმერ თის 
ჭვრე ტის გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭი და უნ არი. ას
ევე, სამ ყა როს შექ მნი სა და მარ თვის სა იდ უმ
ლო ებ ებ ის ღვთა ებ რი ვი ცოდ ნა. სწო რედ ეს თ 
მი ზე ზი იმ ისა, რომ მთე ლი ჩვე ნი ის ტო რი ის მან
ძილ ზე ბო რო ტი არ გვეშ ვე ბა. ვინ და რა ჯუ რის 
დამ პყრო ბე ლი არ აღ ძრა მან ჩვენს წი ნა აღ მდეგ. 
ის ინი აქ მხო ლოდ ვა ზის ას აჩ ეხ ად არ მო სუ ლან, 
ის ინი აქ დიდ სა იდ უმ ლოს ეძ ებ დნენ!... მტრო ბა 
და შუღ ლი არც ერ თმორ წმუ ნე ერ ებ მა დაგ ვაკ
ლეს. მი წა–წყალ და კარ გულ ქარ თვე ლებს რწმე
ნაც შეგ ვირ ყი ეს. გან სა კუთ რე ბუ ლი მზაკ ვრო
ბით ებ რძოდ ნენ ჩვენს სუ ლი ერ ცნო ბი ერ ებ ასა 
და ხედ ვას, რა საც ის ინი იმ ჟა მად მნიშ ვნე ლოვ
ნად ჩა ომ რჩე ბოდ ნენ. ბერ ძნულ–რუ სულ–ებ რა
ული ცნო ბი ერ ებ ით სა ხე შეც ვლი ლი ქარ თუ ლი 
ეკ ლე სია და მთლი ან ად ერი თუ რა დღე ში ჩა

აყ ენ ეს ურ ჯუ ლო ბოლ შე ვი კებ მა, ეს ყვე ლამ ვი
ცით. ერს ღმერ თი და ავ იწყეს, ხო ლო ეკ ლე სია 
(ოფ იცი ალ ური) უმ წეო, და მორ ჩი ლე ბულ მდგო
მა რე ობ აში ამ ყო ფეს. ამ იტ ომ არც უნ და გიკ ვირ
დეთ, რომ ეკ ლე სია და ერი ჯერ ჯე რო ბით ვერ 
არ ის იმ სუ ლი ერ სი მაღ ლე ზე. იმ დო ნე ზე, რა 
დო ნეც შე საძ ლე ბელს გახ დის “ვეფხის ტყა ოს
ნის” სუ ლი ერ წვდო მას, ხედ ვა სა და შე ფა სე ბას!.. 
ჩვენ ჯერ ჯე რო ბით ახ ლად აღ დგე ნილ ლა ზა რეს 
ვგა ვართ, რო მელ საც ჯერ კი დევ თეთ რი ბუ რუ სი 
ედ გა თვალ წინ. აწი იწყე ბა დი დი გა მოღ ვი ძე ბა.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რაც ჩვენ მა ერ მა და ქარ
თულ მა ეკ ლე სი ამ ბო რო ტის მან ქა ნე ბით გა ნი
ცა და – ქარ თუ ლი ქრის ტი ან ული სუ ლი სულ 
ცოცხლობ და! ცოცხლობ და ცალ კე ული წმი და
ნე ბის სა ხით, რომ ლე ბიც მძი მე ტან ჯვის ფა სად, 
სა იდ უმ ლოდ ინ ახ ავ დნენ ქარ თუ ლი სუ ლის ჭეშ
მა რიტ სა გან ძურს.

შო თა რუს თა ვე ლი დი დი წმი და ნია, რო მე ლიც 

და ჯილ დო ებ ული იყო არა მხო ლოდ პო ეზი ის ნი
ჭით, არ ამ ედ მო მავ ლის ჭვრე ტის უნ იკ ალ ური 
მად ლი თაც. ჟა მი ახ ლო საა და ჩვენ გაგ ვეხ სნე ბა 
ნამ დვი ლი “ვეფხის ტყა ოს ანი”  იმ სა ხით, რა სა
ხი თაც შექ მნა ის მის მა ავ ტორ მა. მე არ ავ ის გან
ვი კითხავ!... ვგუ ლის ხმობ თა ნა მედ რო ვე “რუს
თვე ლო ლო გებს”, მაგ რამ ერ თს ვიტყვი, ეს ის არ 
არ ის!...

ღმერ თის გა რე შე “ვეფხის ტყა ოს ანი” არ შე იძ
ლე ბა, იყ ოს შო თა რუს თა ვე ლის შე დევ რი. მსოფ
ლიო გა ოგ ნდე ბა, რო ცა მას ქარ თვე ლე ბი ჩა ახ
ედ ებ ენ ვეფხის ტყა ოს ნის ჭეშ მა რიტ არ სში!... 
ეს დრო მო დის. თქვენ კი მინ და გითხრათ: რომ 
ძა ლი ან მომ წონს ბა ტონ ზა ურ ბი ძი ნაშ ვი ლის 
კო მენ ტა რე ბი. აქ ვს მას ას ეთი ნაშ რო მი: “სი მარ
თლე რუს თა ვე ლი სა და თა მა რის შე სა ხებ”. ეს 
ნაშ რო მი სხვა ხედ ვაა. წა იკ ითხეთ, ბევრ ახ ალს 
აღ მო აჩ ენთ. ეს სამ ზა დი სია!... ას ევე გირ ჩევთ, 
წა იკ ითხოთ ბა ტონ მე რაბ ცინ ცა ძის ნაშ რო
მი რუს თავე  ლის “ვეფხის ტყა ოს ან ის რიცხვი თი 
მეტყვე ლე ბა”. ეს ნაშ რო მიც სუ ლი ერი ხედ ვის 
ნი მუ შია.

ვაგრძელებთ 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 თავისივე წიგ ნი დან, რო მე ლიც, ტირაჟის სიმცირის 
გამო, ხელ მი უწ ვდო მე ლია მრა ვა ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ად ამი ან ის ათ ვის.
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