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ირაკლი ალასანიამ სამეგრელოში სეპარატისტული გულისთქმა გააჟღერა
“ქართული ოცნების” (“მეოცნებობა 

შინაგანი სიცარიელის ნიშანია” — წმ. 
იოანე ოქროპირი. ხოლო წმ. ეფრემ ასუ-
რი კი შეგვაგონებს, რომ გონიერია ის, 
ვინც “ოცნებისაგან განიკურნა”) ლიდე-
რის ბიძინა ივანიშვილის მთავარი ფა-
ვორიტული ფიგურა ირაკლი ალასანია, 
საარჩევნო კამპანიას სრულიად საქართ-
ველოში და განსაკუთრებული სიხშირით 
კი სამეგრელოში განაგრძობს. 10 მაისს 
ქ. სენაკის მოსახლეობასთან დარბაზში 
შეხვედრისას ალასანიამ ჩვეული პათო-
სით წარმოთქვა: “ჩვენ გავიმარჯვებთ 
სამეგრელოში და ჩვენ გავიმარჯვებთ 
საქართველოში!” იმავე საღამოს ოპოზი-
ციური ტელეკომპანია “მაესტროს” პირ-
დაპირი საუბრის” წამყვანმა ეკა ბერი-
ძემ, ზუგდიდიდან ჩართულ ალასანიას, 
მის ფრთიან ფრაზასთან დაკავშირებით, 

ჩვენთვის არანაკლებ გამაოგნებელი შე-
კითხვა დაუსვა: “რატომ გააიგივეთ სა-
მეგრელო და საქართველო”?...

ვინც კი ირაკლი ალასანიას კარიერას 
კარგად იცნობს, უთუოდ დამეთანხმება, 
რომ ალასანიას, რომელიც მართალია 
უშიშროების სტრუქტურასა და დიპ-
ლომატიურ სამსახურებში არ არის და-
ბადებული, მაგრამ ჭიპი კი ნამდვილად 
უშიშროებაში აქვს მოჭრილი; ჯერ კიდევ 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტი ალასანია, 1994-96 წელს პა-
რალელურად სწავლობდა საქართველოს 
უშიშროების აკადემიაშიც. უშიშროების 
უმაღლეს სკოლაგავლილ და დიპლომა-
ტიის ზეაღმავალ კიბიდან ჩამობრძანე-
ბულს კი ნამდვილად არ ეშლება სათქ-
მელი, არამედ, მუდამ გააზრებულად, 
ზუსტად, ლაკონურად და მიზანმიმარ-

თულად ლაპარაკობს. 
ამადაც, დაბეჯითებით შეიძლება ით-

ქვას, რომ 10 მაისს სენაკში წარმოთქ-
მულ სიტყვაში — “ჩვენ გავიმარჯვებთ 
სამეგრელოში და ჩვენ გავიმარჯვებთ 
საქართველოში!” — მან დემარკაცი-
ულად გამიჯნა და გააცალკევა სამეგრე-
ლო. ეკა ბერიძემ კი, ალასანიას სიტყვა-
ში “და” კავშირი, აშკარად ვერ გაიაზრა, 
ტოლობის სიტყვა “ესე იგ”-თან გააიგივა, 
ან რომელიმე ზემდგომის დავალებით, 
საკუთარი მჭახე კითხვით ალასანიას სე-
პარატიზმის გადაფარვა მოინდომა.

ირაკლი ალასანიას პერსონის სრული 
გაცნობისა და გააზრებისათვის, აქვე 
დავურთავთ მის ბიორგაფიას (ინტერ-
ნეტ წყაროები: Wikipedia, Google).

რასობრივი სიწმინდის პრობლემა

“კოლხურ კოშკზე” ვანდალიზმი ხორციელდება!

იბერიადა, ანუ რა ენაზე მეტყველებდნენ ჩვენი წინაპრები...
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დასაწყისი გვ. 1 

ირაკლი ალასანია, ამჟამად ოლოგარქ ბიძინა ივა-
ნიშვილის პოლიტიკური კოალიცია “ქართული ოცნე-
ბის” წარმომადგენელია და ამ კოალიციის ერთ-ერთ 
საპრეზიდენტო კანდიდატად მოიაზრება (კულუარუ-
ლი ინფორმაციით, სახელდება პაატა შევარდნაძეც).

მართალია ირაკლი ალასანია გაეროს ელჩობიდან 
გადადგა და საქართველოში დაბრუნებისთანავე სა-
აკაშვილის ოპოზიციონერად მოგვევლინა, მაგრამ 
ოპოზიციაში მან სრულიად განყენებული -”პოლიტი-
კური ვარსკვლავ-ბიჭუნას” — ნიშა გაიჩინა და ქუჩის 
ოპოზიციის ბატალიებსა და რიგებშიც იგი დამოუკიდე-
ბელად და მხოლოდ დიპლომატიური მისიით ჩნდებოდა 
(უნდა ითქვას, რომ ერთობ ბუნდოვანი, ან არადამაჯე-
რებელი იყო დიპლომატიური სამსახურიდან მისი მო-
ულოდნელი გადადგომისა და ოპოზიციაში ჩადგომის 
მოტივიც). 

2009 წლის მაისის პერმანენტულ საპროტესტო გა-
მოსვლებში (საკნების აქცია) სააკაშვილის გადადგომის 
მოთხოვნით, 11 მაისს, ოპოზიციის ოთხი ლიდერი: სა-
ლომე ზურაბიშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე, კახა შარტავა 
და ირაკლი ალასანია მოსალაპარაკებლად შეხვდნენ 
მიხეილ სააკაშვილს ვანო მერაბიშვილის შს სამინისტ-
როში (ხელისუფლების მხრიდან — პეტრე ცისკარიშვი-
ლი, გოკა გაბაშვილი, დიმიტრი შაშკინი). მოლაპარაკე-
ბამ, როგორც მოსალოდნელი იყო, ოპოზიციისათვის 
სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო. უნდა აღინიშნოს, 
რომ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით ქუჩაში 
გამოსული ასიათასობით მომიტინგე კატეგორიული 
წინააღმდეგი იყო სააკაშვილთან მოლაპარაკების, მაგ-
რამ ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ, მოლაპარაკებაზე 
პირადი პასუხისმგებლობით წავიდნენ ზემოხსენებუ-
ლი ლიდერები. მოლაპარაკებიდან დაბრუნებულები კი 

ხალხმა აიძულა მიეღოთ რადიკალური გადაწყვეტილე-
ბა სატრანზიტო გზების გადაკეტვისის შესახებ და დიდ 
ქალაქებშიც წამოეწყოთ საპროტესტო აქციები.

14 მაისს, ალასანიას, “რესპუბლიკელებისა” და 
“ახალი მემარჯვენეების” ურთიერთშეთანხებით, სა-
ზოგადოებრივი ტელევიზიის წინამდებარე ტერიტორი-
იდან აღებულ იქნა საკნები და გაიხსნა ბლოკირებული 
კოსტავას ქუჩა. ირაკლი ალასანია იმავე დღეს, გვიან 
ღამით, ერთი-ერთზე სასაუბროდ შეხვდა ამერიკის 
მაშინდელ ელჩს საქართველოში ჯონ ტეფტს და საერ-
თაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. და-
ხურულ კარს მიღმა მოლაპარაკების შინაარსი უცნობი 
დარჩა. ტელევიზიასთან საკნების აღება გააპროტეს-
ტეს ოპოზიციის დანარჩენმა ლიდერებმა და ხალხმა. 
მიუხედავად ამისა, საკნების აღება მოხდა დანარჩენ 
ბლოკირებულ მოედნებიდანაც (პარლამენტთან, უშიშ-
როებასთან, მერიასთან). 25 მაისს დამოუკიდებელ 
ტელეკომპანია “მაესტროს” შენობაზე გახორციელდა 
ტერაქტი — დაუდგენელმა პირმა, გია გაჩეჩილაძის 
“საკანის” გადაცემის მსვლელობის დროს, ეზოში ხელ-
ყუმბარა ისროლა. დაზიანდა ტელეკომპანიის შენობა. 

ასე, სრულიად უშედეგოდ დასრულდა, თითქმის 
ერთთვიანი პერმანენტული, ასეულათასკაციანი “საკ-
ნების” აქცია, სააკაშვილის პროამერიკულ ხელისუფ-
ლებასთან ფარულ გარიგებაში მყოფი პოლიტიკური 
ძალების — რესპუბლიკელები-ალასანია-გაჩეჩილაძე-
ების-ახალი მემარჯვენეების — ჩარევით, რომლებსაც 
“ოპოზიციაში”, ფულზე გაყიდული სხვა თანამზრახ-
ველებიც ჰყავდათ გოგა ხაინდრავას, კოკა გუნცაძის, 
ზვიად ძიძიგურის, კობა დავითაშვილისა თუ სხვების 
სახით. დღეს უკვე ისტორიული ფაქტებია, რომ მათი 
ლიდერობით წარმართული ყველა ე.წ. საპროტესტო 
აქცია ხელისუფლებასთან გარიგებით მთავრდებოდა.

ამ უამური პრეისტორიის გახსენება საჭიროდ მის-
თვის მივიჩნიეთ, რომ ბიძინა ივანაშვილმა, სწორედ 
მათზე გააკეთა არჩევანი, მათთან შეკრა ალიანსი და 
მომავალ სახელისუფლო ძალებად დაგვისახა. 

სრული კატეგორიულობით უნდა განვაცხადოთ, 
რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე ვალდებულია 
პასუხისმგებლობით მოეკიდოს საკუთარ არჩევანს. 
სამწუხაროდ, პოსტ-ზვიადისტურ საქართველოში, ლა-
მის ნორმად იქცა უცხო ქვეყნების მიერ ხელდასმული 
მარიონეტული ხელისუფლების ჩანერგვა “არჩევნე-
ბის” ფარსით. ჩვენ დაგვავიწყეს “სამშობლოს გრძნო-
ბა გასაკვირველი”, მართლმადიდებლობის სხვადასხვა 
კონფესიებთან გათანაბრებით დაგვიმდაბლეს სარწმუ-
ნოება, ინგლისური ენის გაბატონებით გვიკნინებენ და 
გვიდევნიან ქართულ ენას სახელმწიფო თუ კერძო სექ-
ტორებიდან, მოირღვა ტერიტორიული მთლიანობა და 
საზღვრისპირა რაიონებთანაც მისხალ-მისხალ ვკარ-
გავთ ტერიტორიებს, ხორციელდება ქართველი ერის 
გენოციდი და სულ უფრო მცირერიცხოვანი ვხდებით, 
ასიმილაციის პოლიტიკით ამღვრევენ ჩვენს სისხლს, 
ვკარგავთ სამშობლოს და ვკარგავთ მეობას. საქართ-
ველოს არა ჰყავს მზრუნველი და მოამაგე პატრონი, 
არც საერო ხელისუფლებისა და არცა ეკლესიის სახით. 
სააკაშვილმა დაარღვია უმთავრესი საპრეზიდენტო პი-
რობა, რომ აღადგენდა ტერიტორიულ მთლიანობას, 
მაგრამ მან დამატებით დაკარგა და გაასხვისა ტერი-
ტორიები. 

ჩვენ ვხვდებით მცოცავი ანექსიისა და ტოტალური 
ექსპანსიის მსხვერპლი. 

ამადაც, სააკაშვილი და მისი ფსევდო-ნაციონალუ-
რი ხროვა ხელისუფლებიდან აუცილებლად უნდა წა-
ვიდნენ, მაგრამ, არამც და არამც არ უნდა დავუშვათ, 
მის ნაცვლად შევარდნაძე-სააკაშვილის ნაირსახეობა 
რეზიდენტ-პრეზიდენტების მოსვლა, მითუმეტეს — 
ჩვენი არჩევანით მოყვანა! 

ფაქტია, რომ საქართველოს გაღატაკებულ მოსახ-
ლეობას, მდიდარი და მილიარდერი ივანაშვილის მოვ-
ლინებამ, ოცნებისეული ნეტარი იმედები გაუჩინა სო-
ციალური კუთხით, მაგრამ არსებობს უფრო ფასეული 
და ღირებული — სახელმწიფოებრივი ინტერესები, 
რასაც არ უნდა ვანაცვალოთ ჩვენი პირადი კეთილდ-
ღეობა. თუმცა, არც ამგვარი კეთილდღეობაცაა გარან-
ტირებული და სრული, არამედ, — ახალმოვლინებული 
ლიდერის “ოცნებისეული” პირობაა მხოლოდ. არ არის 
გამორიცხული გაწბილებაც; მისი ოცწლიანი ღვაწლი 

ნათელჰყოფს, რომ დაბალი ფენის წიაღში შობილ ივა-
ნიშვილს, დიდად არ ეპიტნავება და ეამება ღარიბ-ღა-
ტაკი ხალხი, არამედ მისი ფინანსური ვექტორი ყოველ-
თვის მიმართული იყო ელიტური ფენისა და გიგანტუ-
რი აღმშენებლობისაკენ, რაც მდიდართა ფუფუნებაა. 
ჩვენ, ამგვარ პოლარულ რეალობაზე მეორედ გვიწევს 
ყურადღების გამახვილება, რათა გულისხმაში ჩავაგ-
დოთ ამომრჩეველი.

ბიძინა ივანაშვილი, არც საკუთარი ქვეყნის პატრი-
ოტია! 

ივანაშვილი წლების განმავლობაში აფინანსებდა ე. 
შევარდნაძე-სააკაშვილის ხუნტისტურ და კაპიტულან-
ტურ ხელისუფლებასა და ხუნტის ინტელიგენციას და 
არც ერთი თეთრი არ წარუმართავს შიდა ქართლსა და 
აფხაზეთიდან დევნილთა დასახმარებლად, თუნდაც 
მიზერული შემწეობის სახით. ცხადია, ვერაფერს ვიტ-
ყვით მრავალშვილიანთა, ლეიკემიით, ავთვისებიანი 
სიმსივნით, დამწვრობით თუ სხვა უბედური შემთხვე-
ვით ტრამვირებულთა ფინანსურ შემწეობაზე.

ივანაშვილი არ დახმარებია რუსეთის ემისარ შე-
ვარდნაძის მიერ დახვრეტილ და გვემულ პოლიტპატი-
მართა ოჯახებს. ივანაშვილმა 25 თებერვალი არ სცნო 
საბჭოთა რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი საქართვე-
ლოს ოკუპაცია-ანექსიის ფაქტად, არამედ, მიმდინარე 
წლის 21 თებერვალს, 1921 წლის ბატალიები ფერთა 
გამით შეფუთა და მას “ წითელი ოკუპაცია” უწოდა. 
ხოლო 9 აპრილსაც, დაღუპულთა მემორიალთან მან 
ანალოგიურ ფანდს მიმართა — ვითარცა რიგითმა ქარ-
თველმა და არა, როგორც პოლიტიკურმა ლიდერმა, 
წარწერებიანი კალათის ნაცვლად მხოლოდღა ტიტე-
ბის კონა მიიტანა. იმპერიალისტური რუსეთისადმი გა-
მოხატული ამგვარი ჟესტი კი, ჟურნალისტებთან გაკე-
თებული განცხადებით დააგვირგვინა: “ საქართველო 
კვლავ გასათავისუფლებელია... სააკაშვილისაგან”ო. 

აი, მისი იდე-ფიქსი! — სახელისუფლო სავარძლის 
დაკავება და არა სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი 
და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა!!

მშენებლობები და კულტურული დანიშნულების 
ძეგლების აღდგენა-რესტარვაცია, რაშიც ივანაშვილმა 
უშურველად დახარჯა ფული, ტურიზმის განვითარე-
ბის პოლიტიკის ნაწილი იყო და პრემიერ-მინისტრობის 
რანგში იგი თავადაც განუხრელად გააგრძელებს ტუ-
რიზმის ხელშეწყობისა და განვითარების სააკაშვილი-
სეულ პოლიტიკას და მასაც ნაკლებად ემახსოვრება, 
რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს მისი უდიდებულესობა 
ქართველი ხალხი, რომლის აბსოლუტურ უმრავლესო-
ბას არა აქვს საკუთარ რაიონებში და ქალაქის უბნებ-
შიც კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილე-
ბის საშუალება.

პავლე ციციანოვიდან მინდია გულუამდე, 
ანუ “განახლებული საქართველო” 

კვლავ რუსეთის იმპერიისთვის

საქართველოს პოლიტიკურ ტატნობზე კიდევ ახალი 
პოლიტიკური გაერთიანება “განახლებული საქართ-
ველო” გამოჩნდა. ამ პოლიტგაერთიანების დე–ფაქტო 
თავკაცად, რუსეთის მოქალაქე, ფინანსური მაგნატი 
მინდია გულუა მოგვევლინა.

ფაქტია, რომ რუსეთის პოლიტტექნოლოგები გა-
მოიბრძმედნენ ეროვნული დამოუკიდებლობის წინააღ-
მდეგ ბრძოლაში. ეს ახალი პოლიტსვლაც ამ მთავარ 
იმპერიულ მიზანს ემსახურება, კავკასიაში სახლობენ 
ველური ტომები, რომელთაც თუ თავზე რუსეთის “ცი-
ვილიზებული” იმპერიული ხიშტი არა აქვთ დამიზნე-
ბული, მხოლოდ ძარცვა–გლეჯა და ურთიერთჟლეტა 
შეუძლიათ. როცა სსრკ რყევა–დაშლა იწყო, ამ “ვე-
ლურმა” ქართველებმა – აფხაზებმა და ოსებმა – კვლავ 
თავის “ჩვევას” მიმართეს. რა უნდა ქნას ამ “უანგაროდ 
დამაშვრალმა” რუსეთის იმპერიულმა გონმა, თუ არა 
მიაწოდოს ამ ურთიერთმჟლეტი ტომის ერთ–ერთ 
წარმომადგენელს, რომელსაც სახელმწიფო–მონოპო-
ლისტური კაპიტალიზმის პირობებში ფინანსური კაპი-
ტალი უწყალობა, გააჟღეროს “იდე–ფიქსი”, რომ არა 
რუსეთის იმპერიულმა სტრატეგიამ, არა რუსეთის სამ-
ხედრო–პოლიტიკურმა იმპერიალისტურმა მანქანამ, 
არამედ სწორედ საქართველომ გააჩაღა სისხლიანი 
ეთნო–კონფლიქტები საკუთარ მიწაზე.

როდესაც XIX საუკუნის დამდეგს პავლე ციციანოვი 
ასეთი თავგამოდებით იღვწოდა რუსეთის იმპერიული 
ინტერესებისათვის, ნათელი იყო, რომ ამ ადამიანის 
ქართულ სხეულში რუსული იმპერიული სული იყო ჩა-
დებული და ჩაკირული, მაგრამ დღეს, XXI საუკუნეში, 
როდესაც აღარაფერი დარჩა რუსეთს და მის სამხედ-
რო–ბიუროკრატიულ ელიტას თავისი აბსურდული მე-
სიანისტური მისწრაფებების გასამართებლად, პავლე 
ციციანოვობა, არა მარტო სამარცხვინო, არამედ სა-
საცილოც არის. საქართველოს ეთნოკონფლიქტების 
გაჩაღებაში დადანაშაულება რუსეთის იმპერიალიზმის 
არახალი იარაღია.

გაიხსენეთ, 1921 წელი და მზადება სამხედრო ინ-
ტერვენციისთვის. იანვარში გამალებული ინტერ-
ვენციის მზადებისას 

ირაკლი ალასანია
დაიბადა 1973 წლის 21 დეკემბერს ქალაქ ბა-

თუმში.
1995 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლის ფა-
კულტეტი.

1994-1996 წლებში სწავლობდა საქართველოს 
უშიშროების აკადემიაში.

1994-1998 წლებში მუშაობდა სახელმწიფო 
უშიშროების სამინისტროში.

1998 წლიდან მუშაობა დაიწყო საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპა-
რატში. იმავე წელს წარგზავნილ იქნა სამუშაოდ 
საქართველოს საელჩოში აშშ-ში, კანადასა და მექ-
სიკაში.

2002 წლიდან დაინიშნა სახელმწიფო უშიშრო-
ების მინისტრის პირველ მოადგილედ. მისი საქმი-
ანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენდა 
ანტიტერორისტულ ღონისძიებათა დაგეგმვა და 
განხორციელება. მისი უშუალო მონაწილეობითა 
და ხელმძღვანელობით პანკისის ხეობაში ჩატარდა 
არაერთი ანტიკრიმინალური და ანტიტერორის-
ტული ოპერაცია, მოხდა ხეობაში დაბანაკებული 
ჩეჩენი ბოევიკებისა და საერთაშორისო ძებნაში 
მყოფი ტერორისტების განეიტრალება და მათი 
იძულება დაეტოვებინათ ქვეყნის ტერიტორია.

2004 წლის მარტიდან ივლისამდე მუშაობდა 
თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ, შემდეგ კი — 
ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის 
მოადგილედ.

2004 წლის 28 სექტემბერს ირაკლი ალასანია 
დაინიშნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლი-
კის მთავრობის თავმჯდომარედ. პარალელურად, 
2005 წლის თებერვლიდან დაინიშნა პრეზიდენტის 
სპეციალურ წარმომადგენლად ქართულ-აფხაზურ 
მოლაპარაკებებში. 

2006 წლის ზაფხულში ირაკლი ალასანია გა-
ეროში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლად 
დაინიშნა. 

2008 წლის 4 დეკემბერს ირაკლი ალასანია 
გადადგა გაეროში საქართველოს მუდმივი წარ-
მომადგენლის თანამდებობიდან. საქართველოში 
დაბრუნების შემდეგ იგი აქტიურად ჩაერთო ქარ-
თულ პოლიტიკაში. 

2009 წლის 23 თებერვალს შეიქმნა პოლიტიკუ-
რი გაერთიანება “ალიანსი საქართველოსთვის”, 
რომლის ლიდერიც გახდაირაკლი ალასანია. 

2009 წლის 16 ივლისს დაფუძნდა პოლიტიკური 
პარტია “ჩვენი საქართველო-თავისუფალი დემოკ-
რატები”, რომლის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა 
ირაკლი ალასანია.

ირაკლი ალასანიას ჰყავს მეუღლე, ნათია ფან-
ჯიკიძე და ორი შვილი.

გაგრძელება გვ. 3
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დასაწყისი გვ. 1-2 
გამოდის ფილიპე მახარაძის იდეოლოგიური მასალა 
“მენშევიკური პარტიის დიქტატურა საქართველო-
ში”, სადაც მთავარი ბრალდება “საქართველო ქართ-
ველებისთვის, – აი მენშევიკების პარტიის ძირითადი 
ლოზუნგი”, რომ “მენშევიკებმა ხალხის ნების გარეშე 
საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოაც-
ხადეს”, რომ “დამოუკიდებელი ქართული სახელმწი-
ფოს გაჩენის თითქმის პირველი დღეებიდანვე, მენ-
შევიკებმა ოსეთის ხალხს აშკარა ომი გამოუცხადეს”, 
რომ “აფხაზეთი დაპყრობილია მენშევიკების ოფიცერ-
თა ბანდების მიერ”. ფილიპე მახარაძის განაცხადით 
დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობამ გააჩაღა 
“ნამდვილი ჯვაროსნული ომი ყველა ეროვნულ უმცი-
რესობათა წინააღმდეგ, რომელნიც აწარმოებენ აშკა-
რა გაქართველების პოლიტიკას, სისხლისა და რკინის 
პოლიტიკას”. “ამ სამი წლის განმავლობაში მენშევი-
კები აეროვნებენ გადაჭრით ყველა დაწესებულებებს 
(ქართული ენის ხმარების აზრით”.

ფინანსური მაგნატის მინდია გულუასათვის ფილიპე 
მახარაძის პოლიტიკური შეფასებები დიამეტრალურად 
საპირისპირო უნდა იყოს (ბოლოს და ბოლოს, ფილიპე 
ბოლშევიკი იყო და მინდია ხომ კაპიტალისტია), მაგრამ 
არ იცვლება რუსული იმპერიული ლტოლვა სივრცე-
ებისადმი. აი აქ კი ფილიპე მახარაძეცა და მინდია გუ-
ლუაც, პავლე ციციანოვის მსგავსად, იდეოლოგიური 

ხიშტით ამკვიდრებს იმპერიულ “წესრიგს” კავკასიაში.
მინდია გულუას “განახლებული საქართველოს” პო-

ლიტიკურ ტატნობზე გამონათებამდე რუსული იმპე-
რიული პრესის “ვარსკვლავმა” – გაზეთმა “Аргументы 
и факты” (2011 წლის ივნისი, № 25 (1598) უტიფარი 
სიცრუე გამოაქვეყნა; ყოველგვარი მტკიცებულების 
გარეშე ცილი დასწამა საქართველოს რესპუბლიკის 
პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას და მას მიაწერა 
ასეთი სიტყვები: “ოსი ხალხი – ნაგავია. ოსები ან და-
მორჩილდებიან და ქართველები გახდებიან, თუ არადა 
ასე რომ უყვართ რუსები, დაე წავიდნენ საქართველო-
დან რუსეთში”.

ვის იმპერიულ იდეოლოგიას ეყრდნობიან ბატონები 
და ქალბატონები “განახლებული საქართველოდან”, 
როდესაც 2012 წლის 12 მაისს სამარცხვინო და სასაცი-
ლო პოლიტმასხარაობას აწყობენ იმ მოედანზე, სადაც 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსადგენად სისხ-
ლი დაიღვარა, სადაც ქართველი ერის სახალხო რეფე-
რენდუმზე დაყრდნობით სახელმწიფოებრივი დამო-
უკიდებლობის აღდგენა გამოცხადდა. ვის იმპერიულ 
ზრახვას ახორციელებენ, როცა თითქმის მეოთხედსა-
უკუნოვან გმირულ ბრძოლას თავისუფლებისათვის, 
აფხაზებისა და ოსების ეთნოკონფლიქტად ასაღებენ? 
ვის ურიგდებიან, თუ არა რუსეთის იმპერიალიზმს, 
რომელიც “გათიშე და იბატონეს” პრინციპით დღესაც 
თავს კავკასიაში “ცივილიზაციის დამცველად” ასა-
ღებს? პავლე ციციანოვობა არ სჭირდება, არც ქართ-
ველებს, არც აფხაზებს, არც ოსებს. კავკასიას იმპერი-
ალისტური ხიშტების, იმპერიალისტური იდეოლოგიის, 
იმპერიალისტების პოლიტიკის მოცილება სჭირდება 
და არა “განახლებული საქართველოს” პრიმიტიული 
და ვულგარული პროიმპერიალიზმი.

დავუშვათ, რუსეთთან გარიგებით გულუამ შეძლო 
დევნილების აფხაზეთში დაბრუნება. მერედა, ვინ იქ-
ნებიან ისინი იქ და რომელი ერის წარმომადგენლები? 
რა თქმა უნდა, რუსები და რა თქმა უნდა, რუსეთის მო-
ქალაქეები.

ამადაც, ჯერ ტერიტორიები უნდა დავიბრუნოთ და 
შემდეგ უნდა დავაბრუნოთ დევნილები შიდა ქართლ-
შიც და აფხაზეთშიც! მანამდე კი, გულუამ, თუ “ერის 
მამობა” სურს, სხვადასხვა ადგილებში ჩასახლებულ 
დევნილთა მატერიალურ და საყოფაცხოვრებო პირო-
ბების ნორმალიზებაზე იზრუნოს.

სიმბოლოებს ხშირად გადამწყვეტი როლი აკისრიათ 
ისტორიაში. მაგალითად, უცნაური კანონზომიერე-
ბით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა 1801 წელს დაარღვია 
“გეორგიევსკის ტრაქტატი” და გააუქმა ქართული მო-
ნარქია (ე.ი. სახელმწიფოებრიობა), არც ერთი რუსი იმ-
პერატორი თავის სიკვდილით არ გარდაცვლილა. თით-
ქმის ორასი წლის მანძილზე ქართველი ერი ებრძოდა 
რუსულ აგრესიას ჩვენი ქვეყნის მიმართ. XIX საუკუნის 
სასტიკი “ეგზეკუციების” შემდეგ, როდესაც 1918-21 
წლების საქართველოს დამოუკიდებლობა არ აღიარა 
მსოფლიო თანამეგობრობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა 
(“ერთა ლიგამ”), ცარიზმის პოლიტიკა ჩაანაცვლა წი-
თელმა ტერორმა. 1921 წლიდან მოყოლებული ბოლშე-
ვიკების მიერ, როგორც კლასი, განადგურებული იქნა 
ქართული თავადაზნაურობა, სამღვდელოება, შეძლე-
ბული ოჯახებისა და კულტურული ელიტის მთელი 
ფენა. რეპრესიებთან ერთად მოხდა ქართველი ერის 
ჯანსაღი თაობის ტოტალური გაწვევა მეორე მსოფ-
ლიო ომში (ეთნიკური ქართველების გაწვევის პროცენ-
ტული მაჩვენებლების მიხედვით, ეს მოვლენა, საერთა-
შორისო კონვენციების საფუძველზე, თავისუფლად 
შეიძლება შეფასდეს ქართველი ერის გენოციდად).

რუსეთის მიერ საქართველოს სახელმწიფოებრი-
ობის ანექსია და ქვეყნის ოკუპაცია, ქართველი ერისა 
და კულტურის მიმართ მტრული პოლიტიკა მეოცე სა-
უკუნის ბოლომდე გაგრძელდა და დღესაც, ხშირ შემთ-
ხვევაში, ქვეყანა რუსეთის იმპერიული ძალების ძალა-
დობრივი პოლიტიკის მსხვერპლია.

მინდა ამ პოლიტიკისთვის დამახასიათებელ ერთ-
ერთ გამოვლინებაზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება. 
საქართველო ემზადება დამოუკიდებლობის დღის 26 
მაისის აღსანიშნავად, რაც ქვეყნის ცხოვრებაში უძ-
ლიერეს ეროვნულ დატვირთვას უნდა ატარებდეს, 
მაგრამ სინამდვილეში 1918 წლის 26 მაისს საქართ-
ველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა ამიერკავკა-
სიის სეიმის თვითგაუქმების შედეგად (ისევე, როგორც 
აზერბაიჯანის, იმავე დღეს), ქართველი სოციალ-დე-
მოკრატების ერთი ჯგუფის მოთავეობით. 1919 წლის 
მარტში ჩატარდა არჩევნები და არჩეული დამფუძნებე-
ლი კრების მიერ უკვე ერთი წლის დაგვიანებით მოხდა 
უკანა თარიღის 1918 წლის 26 მაისის სამართლებრივი 
ძალმოსილების აღიარება. ფაქტობრივად ეს დამოუკი-
დებლობა ამიერკავკასიის რესპუბლიკის დაშლით და 
არა საერთო ეროვნული ძალისხმევით მიღწეული და-
მოუკიდებლობაა. შესაბამისად არ უნდა გვიკვირდეს, 
რომ დემოკრატიული რესპუბლიკის სოციალ-დემოკ-
რატიულ მთავრობაზე უფრო მეტად საქართველოს გა-
საბჭოების დროს რუსეთის აგრესიას წინააღმდეგობა 
გაუწიეს და შეეწირენ უმეტესად ახალგაზრდა იუნკე-
რები და 1924 წლის აჯანყების გმირები. ამიტომაც ეს 
თარიღები უფრო ეროვნული, სიმბოლური და სახალ-
ხო ტკივილის მატარებელია, ვიდრე 26 მაისი. 70 წლის 
მანძილზე საქართველოს 25 თებერვალს აზეიმებდნენ 
საკუთარ დამარცხებას, რაც იმის მაჩვენებელია, რამ-
დენად ვერაგული ჩანაფიქრი შეიძლება იყოს თარიღე-
ბის გაყალბებაში.

ამ გაგებით ნათელი არ არის, რატომ აღნიშნავს 
საქართველო საკუთარი დამოუკიდებლობის დღეს 
26 მაისს, იმ დღეს, როდესაც ამიერკავკასიის სეიმში 

წარმოდგენილმა სოციალ-დემოკრატებმა იმპერიისგან 
ნებაყოფლობით მიიღეს დამოუკიდებლობა, რომელიც 
არ აღიარა მსოფლიომ? და რატომ არის სრულიად იგ-
ნორირებული და მხოლოდ “ტრაგედიის დღედ” გამოც-
ხადებული 9 აპრილი, საქართველოს ამ “ბოროტების 
იმპერიისგან” გამოყოფისა და სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის ეროვნულ-განმანთავისუფლებე-
ლი ბრძოლით მოპოვების დღე, რომელსაც წინ უძღო-
და 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი, 1990 წლის 
მრავალპარტიული არჩევნები, და რაც მთავარია 1989 
წლის 9 აპრილის ღამე, როდესაც უიარაღო ქართვე-
ლებმა მოწამეობრივად დადეს თავი საბჭოთა რუსეთის 
ჯართან დაპირისპირებისას? დღეს მსოფლიო ერთა 
თანამეგობრობა საქართველოს, როგორც საერთაშო-
რისო სამართლის სუბიექტს სცნობს, სწორედ 1991 
წლის 9 აპრილის ნორმატიული აქტისა და იმ მოვლენე-
ბის საფუძველზე, რომელიც წინ უძღოდა ამ დამოუკი-
დებლობის გამოცხადებას.

აღნიშნული გარემოება ბადებს კითხვას, საქმე 
გვაქვს დაუდევრობასთან (რომელიც საბოლოოდ და-
მოუკიდებლობის მიმართ მოქალაქეების გულგრილო-
ბას იწვევს), თუ განზრახ გაყალბებულ თარიღთან, 
რომლის მიზანიც არის დაამცროს ან ჩაანაცვლოს ნამ-
დვილი დამოუკიდებლობის დღე არშემდგარი და წარუ-
მატებელი ისტორიული თარიღით?!

იგორ ჩხეიძე
ეროვნული მთავრობის მინისტრი

შეცდომების გასწორება
ჩვენი გაზეთის წინა ნომერში (№ 31) გვ. 5–ზე განთავსებულ იგორ ჩხეიძის წერილში – “საქართ-

ველოს დამოუკიდებლობა” – პირველი აბზაცი არ გახლავთ ავტორის და შემთხვევით აღმოჩნდა 
დართული ბ–ნ ჩხეიძის წერილზე, რისთვისაც ბოდიშს ვუხდით ავტორს. ხოლო თვით დართულ 
აბზაცში კი გაპარულია კორექტურა – “1991 წლის” ნაცვლად უნდა იყოს 1919 წელს.

გვ. 13–ზე განთავსებულ წერილში “ერზაც–ინტელიგენცია ტერორისტული დიქტატურის სამსა-
ხურში” პირველი სვეტის მეორე აბზაცის მე–13 სტრიქონში 2010–თან უნდა იყოს ტირის ნაცვლად 
ფრჩხილი და წერტილი. ხოლო სტრიქონის დაბოლოებაში “საბჭოს” ნაცვლად – “საბჭოდ”. მეორე 
სვეტის მესამე აბზაცის მესამე სტრიქონში “დიას” და “წერილს” შორის ამოვარდნილია სიტყვა “წი-
ნააღმდეგ”, ანუ სტრიქონი სრულად უნდა იკითხებოდეს ასე: “გამსახურდიას წინააღმდეგ წერილი 
მისწერეს...” 

გვ. 18–ში განთავსებულ წერილში “რა შედეგებით დასრულდა რუსეთისთვის დიმიტრი მედვე-
დევის პრეზიდენტობის ვადა?” პირველი აბზაცის მე–6 სტრიქონის ფრჩხილში (1977)–ის ნაცვლად 
უნდა იყოს (1997).

რ ე პ ლ ი კ ა

ეროვნული დღესასწაული
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ზეაღმტაც საქმეთა წინამძღოლი
(ციკლიდან “დამაშვრალნი”)

როსტომ შამუგია 
ღირსსაცნობი მამულიშვილის, 

პროფესორ მიხეილ კეკელიას სპეტაკ 
ხსოვნას ვუძღვნი ამ მოკრძალებულ 
სტატიას

“... ცხოვრება მოსაწყენია თუ ადა-
მაინი არ იწვის... ზეაღმტაცის ამბე-
ბისთვის...”

კ. გამსახურდია

მე-20 საუკუნის 70–იან წლებში, 
როდესაც თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტი გავხდი, 
ჩემს ცხოვრებაში ბევრი რამ შეიცვა-
ლა... სკოლისა და აფხაზეთის რომან-
ტიკული ჰაერეთიდან ანაზდად აღ-
მოვჩნდი დედათბილისის ბობოქარ, 
გრანდიოზულ სამყაროში... ლიტერა-
ტურისა და კერძოდ, პოეზიისადმი 
ჩემი მარად გაუხუნარი ტრფიალი, 
სათავეს იღებს მამა–პაპის ოჯახუ-
რი სინამდვილიდან, სადაც პოეზია, 
ლექსი თაყვანისცემით მკვიდრობდა 
მუდამ. უმეტესწილად სტუდენტობი-
სას და შემდგომ წლებშიც, ვესწრე-
ბოდი პოეზიის საღამოებს, იქნებოდა 
ეს უნივერსიტეტში, მწერალთა კავ-
შირში თუ საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხეში. 

მოხდა ისე, რომ მწერალთა კავშირ-
ში ერთ–ერთი ამგვარი შეხვედრისას, 
გავიცანი მწერალი ედიშერ გიორგა-
ძე. ჩვენი ნაცნობობა თანდათან გა-
დაიზარდა გულითად მეგობრობაში, 
რომელიც გრძელდებოდა ამ ღირსმო-
საგონებელი, უნიჭიერესი პუბლიცის-
ტის, პოლიგლოტის, მთარგმნელისა 
და ესსეისტის ტრაგიკულ აღსასრუ-
ლამდე...

მახსოვს ერთხელ, მწერალთა კავ-
შირში ცნობილ მწერალთან შეხვედ-
რის შემდეგ, ღვინობისთვის უწყინარ 
საღამოს, მე და ედიშერი აღმოვჩნ-
დით სასტუმრო “თბილისის” პირველ 
სართულზე განთავსებულ სახინკ-
ლეში. ის იყო ხინკალი მოგვართვეს 
და ლუდიც დავაჭაშნიკეთ, რომ უეც-
რად ედიშერი მეკითხება:– “როსტომ, 
ფოსტალიონად იმუშავებ?” თავდა-
პირველად ხუმრობა მეგონა და გამე-
ღიმა. მაგრამ ედიშერი სერიოზული 
ტონით მეუბნება,– ძმობას გეფიცები, 
არ გეხუმრები, მიპასუხეო. აბა, რა გი-
პასუხო, ჩემო ედიშერ, კაცი უნივერ-
სიტეტის პრესტიჟულ ფაკულტეტზე 
ვსწავლობ და შენ კიდევ ფოსტალი-
ონობას მთავაზობ–მეთქი. კარგი, 
კარგი, ახლა წავიდეთ ერთ ჩემს მე-
გობართან და იქ გავაგრძელოთ ჩვენი 
საუბარიო. ამ დიალოგიდან გავიდა 
ორმოციოდე წუთი და ჩვენ უკვე პი-
რისპირ ვსაუბრობდით ზვიად გამსა-
ხურდიასთან, ზღაპრული კოლხური 
კოშკის შემოგარენში. თბილისში მა-
შინ ლეგენდები დადიოდა სწორუპო-
ვარ კონსტანტინე გამსახურდიასა და 
მის არაორდინარულ ვაჟიშვილზე–
ზვიად გამსახურდიაზე, საქართვე-
ლოს ფარგლებს გარეთ სახელქებულ 
დისიდენტზე... 

ეს კაცი არის ჩემი მეგობარი–როს-
ტომ შამუგია, ღირსეული კაცია, 

შეგიძლია ენდო მას ისე, როგორც 
მე მენდობიო– მცირე შესავლის შემ-
დეგ წარუდგინა ჩემი თავი ედიშერმა 
ბატონ ზვიადს, რომელიც საკმაოდ 
დიდხანს, ხმაამოუღებლივ უსმენდა 
ედიშერს. ბოლოს ზვიადმა ედიშერს 
უთხრა: შენ გიცნობ და გენდობი კი-
დევაც... დანარჩენი კი ვნახოთო. ასე 
შედგა ლეგენდარულ კოლხურ კოშკში 
ჩემი პირველი “კურთხევა”, როგორც 
ედიშერი იტყოდა, “ფოსტალიონად”... 
იმავე საღამოს ბ–ნმა ზვიადმა და 
ედიშერმა ამიხსნეს სამოქმედო გეგ-
მა, თუ სად, როგორ და რა ვითარე-
ბაში მომიწევდა გავრცელება ზვიად 
გამსახურდიას რედაქტორობით გა-
მოცემული არალეგალური ჟურნალი-
სა. თან ამიხსნეს, რომ ეს ყველაფე-
რი დიდ რისკთან იყო წილნაყარი. მე 
მცირე განსჯის შემდეგ დავყაბულდი 
იმ დროს მართლაც საშიშ, მაგრამ 
პატივსადებ საქმეში მონაწილეობის 
მიღებაზე. მათ ისიც მითხრეს, რომ 
ჩემ გარდა კიდევ ჰყავდათ “ფოსტა-
ლიონები”. ასეთ ვითარებაში გავიცა-
ნი თავდაპირველად ბ–ნი ზვიად გამ-
სახურდია, რომელთან ურთიერთობა 
მიწევდა შემდგომ წლებშიც, მეტ–ნაკ-
ლები ინტენსიურობით...

... იმ ხანებში დასაბეჭდად მზადდე-
ბოდა პირველი ქართული თეოლოგი-
ური ჟურნალი– “საღვთისმეტყველო 
კრებული”, ედიშერ გიორგაძის რე-
დაქტორობით, ხოლო სარედაქციო 
კოლეგიის მშვენებას სხვებთან ერ-
თად, წარმოადგენდა მრავალმხრივი 
ნიჭიერებით ჩენილი, დიდად განსწავ-
ლული მეცნიერი ზვიად გამსახურ-
დია, რომელმაც ლომის წილი გაიღო 
ხსენებული ჟურნალის გამოცემის 
საქმეში. ჟურნალის სარედაქციო 
კოლეგიის წევრები ედიშერის თავ-
კაცობით, დღე და ღამეს ასწორებდ-
ნენ, რომ დროულად გამოეცათ ჟურ-
ნალი. მასალათა შერჩევა– დახვეწა 
მიმდინარეობდა უმთავრესად ედიშე-
რის ბინაში, სადაც ხშირად შევსწრე-
ბივარ ამგვარ ფაქტს: მთელი დღის 
თავაუღებელი მუშაობისგან ქანც-
გამოლეული სარედაქციო კოლეგიის 
წევრები შუაღამისას, აქა–იქ წამოწვე-
ბოდნენ ხოლმე დასაძინებლად, რათა 
დილაადრიან, კვლავ განეგრძოთ დაწ-
ყებული საქმიანობა. მხოლოდ ზვიად 
გამსახურდია იყო გამონაკლისი, რო-
მელიც ღამეებს ათევდა მასალების 
დასამუშავებლად. დილით, როცა 
სხვები ის იყო, მუშაობას უნდა შესდ-
გომოდნენ, რომ ღამენათევ ზვიადს, 
უზარმაზარი მასალა ჰქონდა დამუ-
შავებული და სათანადო კომენტა-
რებითურთ, პირდაპირ დასაბეჭდად 
გამზადებული. ყველას გვიკვირდა 
მისი თავდაუზოგავი საქმიანობა, რა-
საც ხშირად ხაზგასმით აღნიშნავდა 
ხოლმე სილამაზით და სათნოებით 
შემკული, ედიშერის მეუღლე– ბელა 
დემეტრაძე, ხშირსტუმრიანი ჯალა-
ბის ღირსშესაფერი და მარადხალისი-
ანი მასპინძელი... 

იდგა 1986 წელი. ერთ მშვენიერ 
დღეს, დამირეკა საქართველოს 
ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის 

შოთა რუსთაველის ლიტერატურის 
სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუ-
ტის მეცნიერ–თანამშრომელმა, ჩემმა 
მეგობარმა, ნოშრევან ჯიშკარიან-
მა და მითხრა: შაბათს, 12საათზე, 
აკაკი წერეთლის სახელობის ბიბ-
ლიოთეკა შეხვედრას აწყობს აკაკი 
ბაქრაძესთან, სადაც მოხდება მისი 
მონოგრაფიის–”ილია ჭავჭავაძის” 
განხილვა. დავესწროთ, საინტერესო 
იქნებაო. რასაკვირველია, დავყაბულ-
დი და დანიშნულ დროს მე და ნოშრე-
ვანი უკვე ვისხედით ბიბლიოთეკის 
საკმაოდ შეთხელებულ დარბაზში. 
ბ–ნი აკაკი ბაქრაძე იჯდა სტუმრისთ-
ვის განკუთვნილ ალაგას, მისი ოპო-
ნენტის, მწერლის და ღვაწლმოსილი 
მეცნიერის, პროფესორ აკაკი გაწე-
რელიას მოლოდინში. ათიოდე წუთის 
დაგვიანებით შემობრძანდა დარბაზ-
ში მწერალი აკაკი გაწერელია, ჩვენდა 
გასაოცრად, ზვიად გამსახურდიას 
თანხლებით. ჩვენდა გასაოცრად–
მეთქი, იმიტომ ვწერ, რომ ხალხი შეც-
ბა დარბაზში ზვიადის გამოჩენით, 
რადგანაც იმ ხანებში, იგი, გასაგებ 
მიზეზთა გამო, საზოგადოებაში იშ-
ვიათად ჩნდებოდა... აღნიშნული მო-
ნოგრაფიის განხილვამ ჩვეულებისა-
მებრ, ნორმალურად ჩაიარა.როგორც 
ყოველთვის, ახლაც შთამბეჭდავი და 
კეთილსასურველი იყო პროფესორ 
აკაკი გაწერელიას მოსაზრებანი გან-
სახილველი წიგნისადმი. განსაკუთ-
რებით დიდი ინტერესი გამოიწვია 
ზვიად გამსახურდიას მიერ გამოთქ-
მულმა კრიტიკულმა შეფასებამ, სა-
დაც წარმოჩნდა ზ. გამსახურდიას 
ფართო გონსაწიერი... შეხვედრის 
დასასრულს, მე და ნოშრევან ჯიშკა-
რიანმა დავპატიჟეთ ბ–ნი ზვიადი და 
სხვა სტუმრებიც, მაგრამ მათ საჩქა-
რო საქმეები მოიმიზეზეს და თბილად 
დაგვემშვიდობნენ...

დიდი ხანდადაყოვნებებით, საკ-
მაოდ იშვიათად, მაგრამ მაინც, გან-
გების წყალობით, მქონდა პატივი, 
თვალი მედევნებინა ზვიად გამსა-
ხურდიასთვის უშუალოდ მუშაობის 
პროცესში, ხან ედიშერ გიორგაძის 
სახლში, ხანაც–ლეგენდური გრა-
ციის, მხატვრული კითხვის უებრო 
ოსტატის, დიდოსტატი კონსტანტინე 
გამსახურდიას დისშვილის–თათია 
ხაინდრავას ოჯახში, სადაც ხელოვ-
ნებაზე, უფრორე ლიტერატურასა 
და კერძოდ, პოეზიაზე მსჯელობი-
სას, ხშირად დილის ბარჩხალა მზეს 
შევგეგებივართ ღამენათევნი...ამგ-
ვარი მარად სახსოვარი, სასიამოვნო 
შტუდიები ბატონი ზვიადის, მერაბ 
კოსტავას, ედიშერ გიორგაძის, განუ-
მეორებელი თათიასა და მისი უნიჭი-
ერესი ქალიშვილის, პირმშვენიერი 
მირანდას მონაწილეობით, ერთ–
ერთი ძალუმი ფაქტორი გახდა ჩემი 
ცხოვრების წესისა და გონსაწიერის 
მკვიდრად გამოქანდაკებაში...საკ-
ვირველი და შესაშური იყო ბატონი 
ზვიადის მუშაობის სტილი. როდესაც 
პრობლემურ საკითხზე მუშაობდა, ის 
ეძლეოდა სრულ თავდავიწყებას. იმ 
დროს იგი ასკეტივით ცხოვრობდა, 

არც ჭამა–სმა ახსოვდა, არც დასვე-
ნება. შეეძლო მთელი კვირა ემუშავა 
ასეთი დატვირთვით. უდავოა, რომ 
ამგვარ ზეწოლას უძლებს მარტო-
ოდენ ჯანსაღი და ნაწრთობი სხეული. 
ამ მხრივ, იგი, როგორც იტყვიან, 
ქუდბედიანი კაცი იყო. სულკურთხე-
ული დიდოსტატი კონსტანტინე ბავშ-
ვობიდანვე წვრთნიდა მას ზეაღმტაც 
საქმეთა სათავკაცოდ, როგორც სუ-
ლიერ–ზნეობრივად, ასევე ფიზიკუ-
რადაც; ცნობილია, რომ ზვიად გამ-
სახურდიამ ამ მხრივაც, სპარტანული 
სკოლა გაიარა ჭაბუკობის ხანაში... 
ეს ყველაფერი კარგად შეერწყა მის 
საოცარ ფიზიკურსა თუ სულიერ მო-
ნაცემებს...

... ადრიანი გაზაფხულის საღამო 
იყო. უნივერსიტეტის მეხუთე კორ-
პუსში საქმიანი დღის შემდგომ, მე და 
ჩემმა მეგობარმა, პოეტმა თემურ ჩა-
ლაბაშვილმა გადავწყვიტეთ შეგვევ-
ლო მთელ ქალაქში ქებულ, მართლაც 
რომანტიკულ და კოლორიტულ კაფე 
“ფრანციაში”, რომელიც მდებარეობ-
და უნივერსიტეტის მე–5 კორპუსის 
მოპირდაპირე მხარეს. “ფრანციაში” 
შესვლისთანავე დავსხედით კუთხეში 
თავისუფალ მაგიდასთან, შევარჩიეთ 
სასურველი ნამცხვრები და საუცხოო 
ხილ–კენკრის წვენებიც დავაგემოვ-
ნეთ, თან საუბარში დრო გადიოდა. 
უცებ, სად იყო და სად არა, დარბაზ-
ში შემოვიდა ათლეტურად აღნაგი, 
მაღალი და მეტად იმპოზანტური მა-
მაკაცი, რომლის ქანდაკივით ტორსს 
და ხიბლითმოსილ ჰაბიტუსს ძლიერ 
უხდებოდა იმ ხანებში უაღრესად მო-
დური, ლურჯი ფერის კოსტიუმი, ე.წ. 
“საპროკურო”, პიჯაკს შიგნით თეთრი 
პერანგით და კოსტიუმის ფერთან მი-
სადაგებული ჰალსტუხით... იქ მყოფ-
ნი შეჰყურებდნენ მას და თვალს ვერ 
აცილებდნენ. მე და ჩემმა მეგობარ-
მა გადავწყვიტეთ ჩვენს მაგიდასთან 
ადგილის შეთავაზება, მაგრამ მანამ 
ვეტყოდით, მან მოასწრო თავისუფალ 
ადგილას მოკალათება. დაჯდა თუ 
არა, ეგრევე ამოიღო საქაღალდედან 
თაბახის დასტა და შეუდგა კითხვას. 
ეს კაცი იყო ზვიად გამსახურდია, ჩვე-
ნი ძველი, მაგრამ დიდი ხნის უნახავი 
მეგობარი. ვაცალოთ მუშაობა და 

აი, როგორი პრეზიდენტი გვყავდა!
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მერე მოვიკითხოთო–მითხრა თემურმა. დაახლო-
ებით ნახევარი საათის შემდეგ ერთბაშად შეწყვი-
ტა კითხვა, თაბახის ფურცლები ჩაალაგა ტყავის 
თხელ საქაღალდეში და სივრცეს მიაპყრო მზერა.
ანაზდეულად, იმ მომენტში, მომეჩვენა, რომ მარმა-
რილოს იერდაკრული მისი სახე ღვთაებრივი შარა-
ვანდედით იყო გასხივოსნებული...ყოველივე ეს კი 
დამთრგუნველად მოქმედებდა ჩვენზე. 

გავიდა ათიოდე წუთი...ვერ მოვითმინეთ მე 
და თემურმა, მივედით მის მაგიდასთან და მივე-
სალმეთ. ის კი პასუხის სანაცვლოდ, იგივე პოზას 
ინარჩუნებდა სივრცეს მიმზერილი, თითქოსდა, 
მარტომყოფი მთელ დარბაზში, ირგვლივ ვერავის 
ამჩნევდა...ჩვენ მონუსხულნი შევყურებდით ამ უჩ-
ვეულო სანახაობას. როდის–როდის, ზეწამოიჭრა, 
საჩქაროდ დაავლო საქაღალდეს ხელი და ვაჟკაცუ-
რი ნაბიჯებით გავიდა დარბაზიდან... “ეჰ, ეტყობა, 
ისევ იდეები მოეძალა”– თქვა თემურ ჩალაბაშვილ-
მა და, ცოტა არ იყოს, გაოგნებულებმა დავტოვეთ 
კეთილსასურველი “ფრანციის” შემოგარენი... 

მე ხშირად მაგონდება “ფრანციაში იმ საღამოს 
ზვიად გამსახურდიასთან შეხვედრის ეპიზოდი და 
ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ იმ წუთებში, რო-
დესაც ჩვენ მას შევსცქეროდით უჩვეულოდ გარინ-
დებულს, ყუჩადქმნილს, მისი გონსაწიერის ვეება 
ქურაში უთუოდ იწრთობოდა შედევრები: “საქარ-
თველოს სულიერი მისია”, “დილემა კაცობრიობის 
წინაშე”, “ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება “ და 
სხვანი მრავალნი... და რაც ყველა შედევრზე უფრო 
აღმატებულიც გახლავთ, ზვიად გამსახურდია, 
უსათუოდ, ამგვარ სიტუაციებში აგვირისტებდა და 
აჩუქურთმებდა თავისუფალი, დამოუკიდებელი სა-
ქართველოს მომავალ ხელთუქმნელ ტაძარს... აბა, 
რაღა გასაკვირია, რომ ამგვარი ტიტანური აზრე-
ბით დაყურსულ მოყმეს, ვერ შეემჩნია ჩვეულებრი-
ვი ეპიკურელნი, უბრალო მოკვდავნი, იმ საღამოს, 
იმ კოლორიტულ “ფრანციაში”... 

შემდგომ წლებში ჩემს წარმოსახვაში ხშირად 
აღმიდგენია კაფე “ფრანციაში”აღწერილი საღამო 
და საოცარი ნეტარება დაუფლებია ჩემს სულსა და 
გონებას. მსგავსი გამაოგნებელი რამ, იშვიათად მი-
ნახავს ცხოვრებაში. ამ წუთებშიც, თითქოს ცხად-
ლივ, კვლავ დამიდგა თვალწინ “ფრანციაში” ნანახი 
ეპიზოდი და ვეება სიამოვნებამ დაივანა გულში... 
ფუნჯის ან კალმის დიდოსტატი, რომ შესწრებოდა 
იმ იმპოზანტურ სცენას, კიდევ ერთი საკვირველი 
ქმნილებით გაამდიდრებდა საკაცობრიო ხელოვ-
ნების უჭკნობ შედევრებს... დასანანია, რომ ჩემი 
მწირი ნიჭიერების გამო, უფრო შთამბეჭდავად ვერ 
ვახერხებ “ფრანციაში” განცდილი სანუკველი წუ-
თების ხორცშესხმას...

მოხდა ისე, რომ 1990 წლის მაისიდან საცხოვ-
რებლად გადავედი აფხაზეთში. იმ პერიოდში გაც-
ხოველებული მზადება მიდიოდა იმავე წლის 28 ოქ-
ტომბრის არჩევნებისათვის. როგორც ეროვნული 
მოძრაობის წარმომადგენელი, ვალდებული ვიყავი, 
აფხაზეთში საცხოვრებლად გადასვლის საკითხი 

შემეთანხმებინა ეროვნული მოძრაობის თავკა-
ცისათვის. ამ მიზნით დავრეკე კოლხურ კოშკში. 
ბედად, თავად ბატონი ზვიადი შემხვდა. ვთხოვე, 
აუცილებელ საქმესთან დაკავშირებით მიმიღეთ–
მეთქი. მობრძანდი, თუ ახლავე შეგიძლიაო. მეც 
უცბად ტაქსით ავირბინე და კოლხური კოშკის 
ალაყაფზე პატარა ღილაკს დავაჭირე თითი. თვი-
თონ შემომეგება და შემიძღვა საუცხოო გარემოში. 
რაღაც მასალაზე ვმუშაობ, ცოტა დამრჩა, ბარემ 
დავასრულებ და მერე ვისაუბროთო. თან მანიშნა 
დაბრძანდიო. თვითონ კი წერდა ნახევარ საათს 
თავაუღებლივ. მერე უცებ შეწყვიტა წერა, ავტოკა-
ლამი დადო თაბახზევე და ჯიქურ მომმართა: “აბა, 

გისმენ, რისთვის გარჯილხარ?” მე მას მოვახსენე 
იმ აუცილებელ გარემოებათა შესახებ, რაც განაპი-
რობებდა აფხაზეთში ჩემს გადასვლას საცხოვრებ-
ლად. როცა სათქმელი გავასრულე, სიჩუმე ჩამოდ-
გა ოთახში. პაუზის შემდეგ მასპინძელი მეუბნება 
საკმაოდ არასასიამოვნო ტონით: “შე კაი კაცო, ხომ 
ხედავ, სამკვდრო–სასიცოცხლო ომი გვაქვს კა-
ცობრიობის ისტორიაში უბოროტეს იმპერიასთან 
წამოწყებული და რაღა ახლა მოგინდა აყრა–დაყ-
რა; დაიცადე, კარს არის მომდგარი ოქტომბრის 
არჩევნები, იქნებ გავიმარჯვოთ კიდეც და მერე სა-
დაც გსურდეს იქ იცხოვრე, განა ვინმე დაგიშლის?” 
მე დამატებით მოვახსენე მას სხვა, მეტნაკლებად 
მნიშვნელოვან გარემოებათა შესახებ და თან და-
ვუმატე– ხომ ფაქტია, რომ მე სხვა გამოსავალი არ 
გამაჩნია–მეთქი. “ კარგი, კარგი, რაკიღა არ იშლი, 
ჩახვალ თუ არა გალში, დაუკავშირდი ჩვენი მოძრა-

ობის წარმომადგენლებს... შენ იცი, აბა, გისურვებ 
წარმატებებს”– მითხრა კოლხური კოშკის რაინდმა 
და დავემშვიდობეთ ერთმანეთს...

ამ შეხვედრიდან მცირედი დროის გასვლისა და 
28 ოქტომბრის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე, 
გალის რაიონის მაშინდელ ხელმძღვანელობას 
თბილისიდან დაურეკა “მრგვალი მაგიდა– თავი-
სუფალი საქართველოს” პასუხისმგებელმა პირმა 
და მოახსენა ბ–ნი ზვიადის კატეგორიული მოთ-
ხოვნა– რაიონის ცენტრალურ საარჩევნო კომისი-
აში ამ სტრიქონების ავტორის შეყვანის შესახებ. 
მართალია, ჩემი პერსონა მიუღებელი იყო გალის 
რაიონის კომუნისტური ნომენკლატურისათვის, 
მაგრამ ზვიად გამსახურდიას მაღალი და უხინ-
ჯო ავტორიტეტის წინაშე უსუსურნი აღმოჩნდნენ 
ისინი და ამგვარად აღმოვჩნდი გალის რაიონის 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივნის სა-
პატიო თანამდებობაზე. ამ შემთხვევაში, ჩემთვის 
დიდწილად ღირებული იყო ის ფაქტი, რომ იმხელა 
საქვეყნო საქმეებით დახუნძლულმა მამულიშვილ-
მა, იმ ჟამთა ორომტრიალში, გაიხსენა აფხაზეთში 
საცხოვრებლად გადასული კაცი და მეტად საჭირო 
დროს ეროვნული საქმის ერთგულ კაცად მიიჩნია 
იგი. რაღა თქმა უნდა, ბ–ნი ზვიადის ამგვარი ჟეს-
ტი ჩემდამი, იყო ასკეცად მასტიმულირებელი იმ 
ფრიად საპასუხისმგებლო ვითარებაში...

თავში ვთქვი და გავიმეორებ– ზვიად გამსახურ-
დია იყო არაორდინარული პიროვნება... მრავალი 
რამ დაწერილა მისი ღვაწლის თაობაზე ქართველი 
ერის წინაშე. მომავალში უსათუოდ მეტი დაიწერე-
ბა, სადაც ზვიად გამსახურდია მკაფიოდ წარმოჩნ-
დება თავისი სიდიადით– როგორც მეცნიერი, მწე-
რალი, პოეტი, პუბლიცისტი, მეიგავე, მკვლევარი, 
მთარგმნელი, საზოგადო მოღვაწე, დისიდენტი, 
ჰუმანისტი, დამოუკიდებელი საქართველოს პირ-
ველი პრეზიდენტი, ღრმადმორწმუნე მართმადი-
დებელი და ზოგადად, მრავალმხრივი ფენომენი. 
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ საერო ასპარეზზე 
მკვიდრობის პირველივე წუთებიდან, ზ. გამსახურ-
დიამ მილიონობით ადამიანს გაუღვივ–გაუღვიძა 
და აღუნთო ჟამთა ქარტეხილების მეოხებით, მათ 
გულებში მინავლებული რწმენა, სიყვარული, სათ-
ნოება თუ მოკრძალება ღმერთისადმი. ეს პატივსა-
დები მისიაც უპირატესად აისახება პირუთვნელი 
მემატიანის დიდრონ მონოგრაფიაში...

დასასრულ, ამ მცირედი მოგონების მიწურულს, 
უაღრესი მოკრძალებითა და თაყვანისცემით უსა-
მანო მადლიერებას წარმოვთქვამ ღმერთისადმი, 
რომლის წყალობითაც, საკმაო ხანდაზმებით, მაგ-
რამ მაინც, ხანდახან მრგებია პატივი, ამ ღირს-
საცნობ ერისკაცთან ახლომახლო მყოფობისა, 
რა დროსაც მრავალი რამ მისწავლია მისგან... 
იგი ხომ ის მადლცხებული მოძღვარი და რაინდი 
იყო, რომელშიც სიყრმიდანვე საოცარი სისავსით 
ამოიკვირტა და განსხეულდა სვესვიანი მოღვაწის, 
მოწამისა და ერის ბომონს ტარიგად შენაწირი ქარ-
თველი მოყმის, ჰარმონიული ყოფა და ტრაგიკული 
აღსასრული...

დასაწყისი  გვ. 4 

მიშა — სეთურის ხელისუფლების შემოსავლე-
ბის სამსახურმა, მიმდინარე საარჩევნო წლის 18 
აპრილიდან «ჩეკების გათამაშება» დაიწყო, რი-
თაც მათ მიერ ათწლეულებით დამშეულ ხალხს, 
ამ საარჩევნო პერიოდში, სარჩოს მიცემის სანაც-
ვლოდ — ჩეკების გათამაშებაში 10-დან 50 000 
ლარის მოგების იმედი გაუჩინა. ანალოგიისათ-
ვის, დათა თუთაშხიასა და მისი თანამებრძოლის 
მოსე ზამთარაძის არქიფო სეთურთან სტუმრო-
ბის ეპიზოდი და ურთიერთდიალოგის ფრაგმენ-
ტები უნდა გავიხსენოთ: 

...ხალხის ბედნიერებისათვის რა არის საჭირო? 
შიმშილი... ერთია კიდევ მთავარი და უამისოდ არ 
გამოვა არაფერი. იმედი! სადაა და შენ უნდა მო-
იგონო. მოვიგონე მე ჩემი ხალხისთვის იმედი...

გადაუხვია სეთურმა გზიდან, გავიარეთ ცოტა 

და მივადექით ჭას... კაცი იჯდა და ეჭირა 
ხელში ბაწრის მეორე ბოლო...

რას აკეთებს ამსიღრმე ჭაში, მაგ და-
ლოცვილი?...

იმედს აკეთებს, მოსე-ჩემო, ე, იმ ხალ-
ხის იმედს! — გვითხრა სეთურმა და ხევის 
გადაღმა მაღაროსკენ გაიშვირა ხელი... — 
რას ფიქრობს ხალხი თუ იცი?... ასე მტკნარ 
ტყუილს სეთური, როგორ გვეტყვის და 
გამოვა ჭაში ეგ ხვრელი, აბა რას იზამსო... 
ზებო ქვია მაგ ქონდრისკაცს... ახალი ფან-
დის მოგონება ჯობს სარჩოს მომატებას.

აბა? ასეა ეს! 
და იგონებს ახალ ფანდებს მიშა — სეთუ-

რი.
ფურთხი! ზიზღი!! სეთურიადას!!! (რედ.).

ჩეკების გათამაშება - ზებოსმაგვართა იმედი
ს ე თ უ რ ი ა დ ა
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ბაკურ მორგოშია

როგორც ჩანს ნაპუჩისტარმა სუკ-ის ნასედ-
კებმა მიიღეს ახალი დავალება კანონიერი ხელი-
სუფლების აღდგენის იდეასთან საბრძოლველად, 
რომელიც გულისხმობს ზვიად გამსახურდიას 
ეროვნული ხელისუფლების ლეგიტიმურობის ეჭ-
ქვეშ დაყენებას 1921 წლის კონსტიტუციის უფრო 
ლეგიტიმურად გამოცხადების ნიადაგზე. 

ჯერ ერთი, ლეგიტიმაციის უმთავრესი წყარო 
არის არა კონსტიტუცია, არამედ ხალხის ნება, 
ანუ დემოკრატიული არჩევნებით მოსული ხე-
ლისუფლება, რომელიც უფლებამოსილია შეც-
ვალოს კიდეც კონსტიტუცია, ან მიიღოს ახალი 
კონსტიტუცია საყოველთაო რეფერენდუმის სა-
ფუძველზე. 

1918 წელს სახალხო არჩევნების გარეშე შექ-
მნილმა ეროვნულმა საბჭომ დანიშნა 1919 წლის 
14 თებერვლის არჩევნები. ამ პერიოდში საქარ-
თველოს შემადგენლობაში არ შემოდიოდა აფხა-
ზეთის, ბათუმის, ახალციხის, ახალხალაქის და 
ა.შ. ოლქები. ამას გარდა, საარჩევნო კანონი არ 
შეესაბამებოდა თანამედროვე არჩევნების კრი-
ტერიუმებს დემოკრატიულობის თვალსაზრისით 
და ამასთანავე ამ არჩევნებს არ ესწრებოდა, არც 
ერთი საერთაშორისო დამკვირვებელი. გარდა 
ამისა, არჩევნები არ ჩატარებულა მთელ რიგ 
რაიონულ ცენტრებში და ყველაზე ოპტიმისტუ-
რი მონაცემებითაც კი ამომრჩეველთა მხოლოდ 
60% მიიღო მასში მონაწილეობა და გაიმარჯ-
ვა ჟორდანიას პარტიამ. ეს არჩევნები ახლოსაც 
ვერ მოვა 1990 წლის 28 ოქტომბრის პირველ 
არაკომუნისტურ, მრავალპარტიულ, ნამდვილად 
ეროვნულ არჩევნებთან, ვერც გამჭვირვალობით, 
ვერც ლეგიტიმურობით, ვერც მოცულობით და 
ვერც შედეგით, რომელშიც უდიდესი უმრავლე-
სობით გაიმარჯვა ზვიადის “მრგვალმა მაგიდამ”.  
 რაც შეეხება ერთა ლიგას, მას არასოდეს უცვნია 
საქართველოს დამოუკიდებლობა და მხოლოდ 
მასში შემავალმა ქვეყნების ნაწილმა ცნო იგი. 
თავად საბჭოთა კავშირი ერთა ლიგაში კი 1934 
წელს მიიღეს, ხოლო როცა ერთა ლიგა გაუქმდა, 
მასთან ერთად გაუქმდა მისი ყოველი დოკუმენ-
ტიც. გაერო კი არ არის ერთა ლიგის კანონმემკ-
ვიდრე. 

გაეროს ერთ-ერთი მთავარი დამფუძნებელი 
იყო საბჭოთა კავშირი, რომლის შემადგენლო-
ბაშიც შედიოდა საქართველო, როგორც სუვე-
რენული საბჭოთა რესპუბლიკა. დიახ, გაერო 
დაარსების დღიდანვე ცნობდა საქართველოს 
სუვერენიტეტს საკუთარი კომუნისტური კონს-
ტიტუციით და იმავე საზღვრებით რა საზღვრებ-
ში ის დღეს გვცნობს. ის საქართველოს ლეგიტი-
მურ მთავრობად მიიჩნევდა კომპარტიას, რადგან 
ჟორდანიას მთავრობამაც ოცდაათიანი წლების 
დასაწყისში ცნო საბჭოთა ხელისუფლების ლეგი-
ტიმურობა, რის შემდეგაც საფრანგეთის მთავრო-
ბამ ოფიციალურად შეუჩერა ჟორდანიას მთავრო-
ბას დევნილი ლეგიტიმური მთავრობის სტატუსი. 
ასე რომ კომუნისტური საქართველოს კონსტი-
ტუცია საერთაშორისო სამართლითაც კი იქცა  
ლეგიტიმურად და 1921 წლის კონსტიტუციამ 
იურიდიულადაც ძალა დაკარგა. კომუნისტურ 
კონსტიტუციაში კი იყო ერთი ჩვენთვის მნიშვნე-
ლოვანი ბზარი, რომლის მიხედვითაც საქართვე-
ლოს შეეძლო საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლა სა-

ასე, რომ 1921 წლის კონსტიტუციის ამოქ-
მედება იურიდიულადაც ვერ დაგვიბრუნებს 
დაკარგულ ტერიტორიებს. პირიქით, პერსპექ-
ტივაშიც შეგვზღუდავს, რადგან საქართველოს 

სამეფოს საზღვრები და ქართველი ხალხის 
ბუნებრივი განსახლების არეალი გაცილებით 
უფრო ფართოა ისტორიულად, ვიდრე 1918-21 
წლის მერყევი საზღვრები.

ზვიად გამსახურდიას, ანუ ქართველი ერის, ხე-
ლისუფლებამ იმდენი ცვლილებები შეიტანა 1978 
წლის კომუნისტურ კონსტიტუციაში, რომ ის ნამ-
დვილად ეროვნულ კონსტიტუციად აქცია და კი-
დევ უფრო დახვეწავდა, რომ დასცლოდა.

ასე, რომ საქართველოს ხსნა კანონიერი ხელი-

სუფლების აღდგენაშია მისივე კონსტიტუციით 
და არა 1921 წლის თანამედროვეობასთან შეუსა-
ბამო კონსტიტუციის ამოქმედებაში ანტიქართ-
ველი შევარდნაძის ნაპუჩისტარი ლეკვების მიერ.

“აი გზა ბარაბასი და აი გზა ქრისტესი!… აირ-
ჩიე ქართველო ერო!!!”

პ ო ლ ე მ ი კ ა

პასუხად 1921 წლის კონსტიტუციის უზნეო მქადაგებლებს
ყოველთაო რეფერენდუმით, რაც ბრწყინვალედ 
გამოიყენა ჩვენმა გენიალურმა პრეზიდენტმა 
ზვიად გამსახურდიამ და საქართველოს საბჭოთა 
კავშირიდან გამოსვლა თვით საბჭოთა წესდები-
თაც კი გახადა აბსოლუტურად ლეგიტიმური.  
 1921 წლის კონსტიტუცია მიღებულ იქნა 
21 თებერვალს ყოველგვარი რეფერენდუ-
მის გარეშე, თბილისის დაცემიდან სამი დღით 
ადრე, როცა საქართველოს უდიდესი ტერი-

ტორია უკვე ოკუპირებული იყო და ის ძა-
ლაში ფაქტობრივად არასოდეს შესულა.  
 რაც შეეხება 1918-21 წლის საქართველოს საზღ-
ვრებს, აქაც უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდში 
საქართველოს საზღვრების დემარკაცია-რატი-
ფიკაცია არ მომხდარა და ჩვენს მეზობელ ყველა 
ქვეყანას ქონდა ოფიციალური ტერიტორიული 
პრეტენზიები საქართველოს მიმართ (იხილეთ 
რუკა).

1991 წლის პერიოდის რუკა
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არიან ადამიანები, რომელთაც ახლავს ღვთიური 
დუმილი, მართალი საქმიანობა და რაინდული პი-
როვნულობა. მერაბთან ყოველივე ეს თავს იყრიდა 
და ხშირად გედივით თავდახრილი უსასრულო ფიქ-
რებში იყო ჩაძირული... ზეკაცი გახლდათ, ნათელი 
განსახიერება და იდეალი ქართული პატრიოტისა, 
უშიშარი – უდრეკი არწივი მხოლოდ წინ რომ მიილ-
ტვოდა და დროს უსწრებდა. ეროვნული მოძრაობის 
ჯანსაღი მუხა, პიროვნება ბიბლიური სიმბოლოებით 
შემკული. სიმღერა შავლეგო, თითქოსდა მერაბისთ-
ვისაც შეუთხზავს მის გენიალურ ავტორს – შავლე-
გო, მერაბ შენ! როგორ უხდებოდი უძველეს საქარ-
თველოს და როგორ ჭირდებოდი სამშობლოს მერაბ. 
მარადიულობა ხარ შენი ერის და ურღვევი ბურჯი, 
შავლეგო მერაბ! – ოი, როგორ უხდებოდი სრულიად 
საქართველოს და მის სამართლიანობას, მტრის მი-
მართ ამბოხებულსა და თავდადებულ ერს.

– მოღალატე ქართველებმა, მადლობის მაგიერ 
სიკვდილი მოგართვეს, იუდა ისკარიოტელზე ბევრად 
უარესები არიან ისინი, რამეთუ იუდამ მაცხოვართან 
საშინელი დანაშაული თავის ჩამოხრჩობით აღიარა. 
ხოლო მერაბის მკვლელები ლაღობენ ილია მართა-
ლის (ჭავჭავაძის) მკვლელებივით. ქართულ მიწაზე 
დადიან ქვეწარმავლები. წარმოიდგინეთ ეკლესიაშიც 
დაიარებიან ალბათ (ვის ჭირდება მათი ფარისევლუ-
რი მონანიება!).

– ძალიან ხშირად, ადრევე იფერფლებიან გენიები 
ან თანამედროვენი იშორებენ თავიდან. მერაბის თვა-
ლები გახლდათ იდუმალებით სავსე და წამებული 
წმიდანის მზერით იხედებოდა. იმზირებოდა ძალიან 
შორეულში, გონება, ნიჭი, ნერვიული სისტემა და საფ-
შვინველი საქართველოსთვის ჰქონდა შეწირული.

მერაბი ჩემთვის გადარჩენილი საქართველო იყო, 
შავლეგოს ვხედავდი და ზიარების სითხით სავსე 
ბარძიმად მესახებოდა. მერაბ კოსტავა გახლდათ 
უძველესიდან ამოსული, მეორედ მოვლენილი ლე-
გენდარული – ეროვნული გმირი და გადამრჩენელი 
ქვეყნისა. რაინდის კოსმიურ პიროვნებას მილიონო-
ბით ადამიანთა აღზრდა შეეძლო და ერის სულიერი 
ამაღლებაც.

1988 წელი გახლდათ. სამეგრელოში კომუნისტე-
ბისაგან განადგურებული სამი ეკლესია უნდა აღმედ-
გინა, ჯერ აღრიცხვაზე უნდა ამეყვანა. თბილისიდან 
დაწყებული მოსკოვის ჩათვლით ყველა ინსტანციას 
გავდიოდი. სიმართლე არ უნდა დაიმალოს, ბოლო 
პერიოდის პარტმუშაკები ყოველმხრივ მეხმარებოდ-
ნენ. სენაკის რაიკომის პირველი მდივანი თამაზი კო-
ღუა, აღმასკომის თავჯდომარე ტარიელ დგებუაძე 
– მოადგილე ანზორ ცაგურია, სოფლის მეურნეობის 
განყოფილების გამგე ოთარ კოხია, სენაკის რაიონის 
დიდი მეწარმე დემურ გადელია ეკლესიის აღდგენი-
თი სამუშაოებისათვის არაფერს ზოგავდნენ. 

ძველი სენაკის მეურნეობის დირექტორმა რეზო 
ადამიამაც დიდი თანხა გაიღო ეკლესიის საამშენებ-
ლო მასალების და მუშების ხელფასებისათვის. მარ-
ტვილში გახლდით. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი-
დან ფონდებში შენახული ეკლესიის დიდი ზარი უნდა 
მიმებრძანებინა სალხინოს სადადიანოს ღვთისმშობ-
ლის ეკლესიისათვის, რომლის სამუშაოებსაც ვაწარ-
მოებდი. მუზეუმის დირექტორმა უნიჭიერესმა მეც-
ნიერმა, არქეოლოგმა გივი ელიავამ მითხრა: რეზო 
ძალიან პატივს გცემ მაგრამ, მუზეუმიდან ექსპონა-
ტის გატანა ყოვლად შეუძლებელიაო. იძულებული 
გავხდი მარტვილის რაიკომის პირველ მდივანთან 
შევსულიყავი, ბატონ ვაჟა აბაკელიასთან კარგი 
ურთიერთობა მქონდა. ყველაფერი რომ მოვახსენე 
ვაჟკაცურად მითხრა, დაგეხმარები და ბატონ გივის 
დაურეკა: – გთხოვ ბატონო გივი სალხინოს ახლად 
აღდგენილ ეკლესიის, ერთ დროს ეკლესიის კუთვ-
ნილება ზარი პატრონს დავუბრუნოთო. ჩვენც, ჩემი 
ცოლის ძმა, ეროვნული მოძრაობის წევრი და ეკლე-
სიის აღდგენითი სამუშაოების აქტიური მონაწილე 
ვანო კვარაცხელია, მარტვილის რაიონის ეროვნული 
მოძრაობის ლიდერი და თავდადებული მებრძოლი 
გენო ჭაჭუა და თქვენი თაყვანისმცემელი მივედით 
მუზეუმში. ბიჭებმა მანქანა რამოდენიმე წუთში ად-
გილზე დააყენეს და ნანატრი ზარი, დიდმა ქართველ-
მა მეცნიერმა თავისი ხელითვე ჩაგვაბარა სათანადო 

საბუთების დართვით და ზარი სალხინოს ხვთისმშობ-
ლის სახელობის ეკლესიაში ზეიმით მივაბრძანეთ. 
რთულია აღწერა იმ დღესასწაულისა რაც იმ დღეს 
სალხინოში მოხდა, დიდი ისტორიული ზარი უკვე 
სალხინოშია!... მეორე დილას რაიკომის მეორე მდივ-
ნის გოგილო ბასილაიას მიერ გამოგზავნილი კაცი 
მოვიდა: დღეს საღამოს ექვს საათზე საქართველოს 
ეროვნული მოძრაობის ლიდერები მერაბ კოსტავას 
მოთავეობით ჩამოდიან და მიურატისეულ მარანში 
მობრძანდიო. დანიშნულ დროზე ადრე ადგილზე ვარ: 
ამ დროს რაიონის ცენტრიდან ორი მანქანა ჟიგული 
გვეწვია. ერთ–ერთი მანქანიდან ჩამოვიდა თავშეკა-
ვებული და შორსმომზირალი ბატონი მერაბი, მერე 
ექიმი აკადემიკოსი ბატონი ფრიდონ თოდუა, თეატ-
რალური მხატვარი თემურ სუმბათაშვილი, ვაჟა ადა-
მია, ირაკლი ბათიაშვილი და რამოდენიმე ვაჟკაცები 
რაიონის ცენტრიდან. ურთიერთ მივესალმეთ, მოვი-
კითხეთ და ბატონმა გოგილო ბასილაიამ დარბაის-
ლურად გაშლილ სუფრასთან მიგვიპატიჟა. მარან-
ში, ისტორიული და რომანტიული განწყობილებაა, 
გრძელი უბრალო და საუკუნოვანი ჩაშავებული ხის 
მაგიდაა, რომელიც თეთრი საფარებით იყო მორთუ-
ლი და პროდუქტს ვერ იტევდა, შემწვარი ციკანიც 
შემოეტანათ, სუფრის მშვენება ოჯალეშის წითელი 
ღვინო გამჭვირვალე ღვინის გრაფინებით დადგეს. 
ულამაზესი კოლხის გოგოს მაყვლის თვალებივით იმ-
ზირებუოდა მსოფლიოში ოქროს მედალოსანი “ოჯა-
ლეში”. მერაბიმ თავშეკავებით და დინჯად მითხრა 
ჩემს გვერდით დაჯექი რეზოვო! ჩვენ გარკვეული 
დრო და ლამაზი ურთიერთობა გვაკავშირებდა. ყვე-
ლანი დავსხედით, ფარული დაძაბულობა იგრძნობო-
და. ჩემს წინ იჯდა ფილოსოფოს სოკრატეს შუბლის 
მშვენების მამაკაცი ფრიდონ თოდუა. სიტყვა ძუნწი 
და ყველგან მზირალი თამადა გახლდათ ბატონი გო-
გილო, სუფრასთან არ დაუკლია ხიბლი სითბო და მა-
ღალი კულტურა. მე და მერაბი, არც ერთ ჭიქას არ 
ვტოვებდით დაულეველს. მერაბი ღვინოში რომ შე-
ვიდა ოდნავ შეთვრა, უფრო ჩაიკეტა თავის თავში და 
გედივით ქვევით ერთ წერტილს მისჩერებოდა. ირგ-
ვლივ მუსაიფი მიდიოდა. მერაბი ვერაფრით გამო-
ვიყვანე გაუთავებელი ფიქრებიდან და პოლიტიკურ 
იუმორს მივმართე. ბატონო მერაბ ახალი ამბავი გა-
ვიგე, რომელიც დაგაინტერესებს–მეთქი. მადლობა 
ღმერთს ოჯალეშის ფერის უძირო თვალებით ამომ-
ხედა და მომმართა: – გისმენ რეზო! წარმოიდგინე 
საინტერესოზე მეტიცაა, ვეუბნები. ოდნავ გაეღიმა, 
თურმე რუსეთი და მისი ხელისუფლება ეროვნულ 
დამოუკიდებლობას ითხოვს გამწარებული–მეთ-
ქი! ოო–ო!–ო! ლომივით ხორხოცი ამოუშვა. რა? რა 
გითხრა ასეთიო, სუმბათაშვილი ეკითხება მერაბის. 
რა და რუსეთი ეროვნულ და სახელმწიფოებრივ და-
მოუკიდებლობას ითხოვს, თურმეო. მერმე დაიწყო 
ისეთი პოლიტიკურ–თეორიული მტკიცებულობები, 
დაგვიდასტურა, რომ მართლაც ჭირდება მათ სხვა 
ერებისაგან განთავისუფლება და ნაღდი ეროვნული 
რუსეთის აღდგენა ჩამოყალიბებაო. მაშინდელ რა-
იკომის მდივნებს არ ეშლებოდათ სუფრის მსვლელო-
ბის და მთლიანობის ზომიერება და დამამთავრებელ 
სადღეგრძელოებსაც მივადექით.

ამ ძველისძველ მიურატისეულ მარანს გვერდით, 
ორმოცდაათ მეტრში ჩაუდის მთის მდინარე წაჩხურა, 
რომელიც ზამთარში თბილია, ყინვის დროს ორთქლი 
აუდის მდინარეს და სხვადასხვა ზომის კალმახები 
სიამით დინების საწინააღმდეგოდ სრიალით მიისწ-
რაფიან. ზაფხულობით, ნურას უკაცრავად, ხელსაც 
ვერ ჩაყოფთ წყალში ისეთი ცივია! მერაბი, ირგვლივ 
სილამაზით და მდინარე წაჩხურათი აღტაცებულმა, 
ღობეს ვეფხვივით გადაევლო და მდინარის პირას 
პერანგის გახდა დაიწყო – უნდა ვიბანავოო. აღელვე-
ბული მეტაკა ბატონი გოგილო: რეზო! გეხვეწები მე-
რაბი არ ჩაუშვა მდინარეში, ნასვამია და ამ ყინულო-
ვან მდინარეში მისი ბანაობა ცუდს დაგვმართებსო. 
მაშინვე გონს მოვეგე და მერაბს წინ გადავუდექი, მე-
რაბ! წაჩხურაში ზაფხულში ბანაობა შეუძლებელია! 
კაცს სუნთქვას უკრავს და ადვილად შესაძლებელია 
გულიც გაუჩერდეს, მდინარე თითქოსდა ყინულის 
ლოდებიდან გამოდის, ისეთი ცივია – მეთქი! არა 
რეზო! ნახე რა სუფთაა და კამკამააო. მაშინ, ორივემ 

ერთად ჩავყოთ წყალში ხელი–მეთქი, შევთავაზე და 
ასეც მოვიქეცით ოო–ო! ეს რა მართლა ყინულივით 
ცივი ყოფილა! თქვა და ხალათი ღიმილით ჩაიცვა. იმ 
დღეს ეს იყო ბედნიერი გასეირნება მის საყვარელ და 
ზვარაკად შეწირულ სამშობლოში.

– მართალია ეკლესიების რესტავრაცია-აღდგე-
ნით ვიყავი დაკავებული, მაგრამ ეროვნულ მოძრა-
ობას, სამშობლოსა და მერაბის სიყვარულით ბო-
ლომდე გვერდით ვედექი მერაბის გარდაცვალების 
შემდგომ, ოჯახით ჩემს სოფელში გადავსახლდი და 
კეითლშობილი სენაკელების თანადგომით ეკლესი-
ების აღდგენით მთლიანად დავკავდი. საბოლოოდ 
აღვადგინე და სამოქმედოდ ჩავაბარე ჭყონდიდის 
ეპარქიის ძველი სენაკის მაცხოვრის სახელობის ეკ-
ლესია, გარკვეული წვლილი შევიტანე ნოქალაქევის 
ორმოც მოწამეთა ეკლესიის აღდგენაში, მერმე ბა-
ტონმა სოსო კარტოზიამ, ბოლომდე დააგვირგვინა 
და სამოქმედო მდგომარეობაში ჩააყენა ეკლესია. 
ყოველთვის იდუმალების საგანგაშო ფიქრებში ვი-
ყავი, მერაბის მზერა მისი ხედვის მთავარი არსი იყო 
არა ამქვეყნიური, არამედ ხედვა, და ფიქრი ძალიან 
შორეულთან, რომელსაც ახლდა ძლიერ მამაკაცუ-
რი სევდა. აქედან გამომდინარე, წამებულ წმინდან-
თა დარად მხიარულ განწყობილებას მის პიროვნე-
ბაში ვერ შენიშნავდით. მერაბი მუდამჟამს უხილავ 
რომანტიულ, დრამანარევ სევდას გზავნიდა ჩემში.

ძველქართული, ლეგენდარული გმირების დარი 
XX საუკუნის უნიკალური ადამიანის პიროვნებაში 
ეროვნული მტკიცე ხასიათით, ნიჭით, რაინდობით, 
სიკეთით, შეუდრეკელი გამბედაობით – ეროვნული 
მიზანსწრაფვით გამოკვეთილ – ოქროს მასალით 
გამოქანდაკებულ ლეგენდა კაცად დაიარებოდა 
იგი. ხოლო ეშმაკის ლანდს, რომელიც მის გვერდით 
დაძრწოდა, ჩვენდასამწუხაროდ ვერავინ ვამჩნევ-
დით–თურმე!

– მიკვირდა და გამოუცნობი იყო ჩემთვის, სხვა-
დასხვა დედ-მამის შვილები ზვიადი და მერები, აგრე 
ტყუპებივით როგორ გვანდნენ ერთმანეთს, რო-
მელთაც ერთი ნამცეცი ლაქაც არ გააჩნდათ. ნაღ-
დი ქართული უნაკლო გენი – სისხლი და ზნეობრი-
ვი ჭეშმარიტება ვერ აიტანა ბევრმა ქართველმა და 
უცხოელმა სატანისტებმა და თავიდან მოიშორეს. 
ყველაზე ჯანსაღი ფესვები ამოგლიჯეს ეროვნული 
წიაღიდან. ზვიადს და მერაბს რა არ დასწამეს გა-
ხელებული გონების ადამიანებმა, მაგრამ ფესვები 
აღდგენითი თვისებისაა და საბოლოოდ ვერასოდეს 
ამოთხრიან ვერაგი მტრები...

მინდა ჩემეული გააზრებით დავამთავრო ეს მო-
გონებათა წერილი. მხოლოდ და მხოლოდ ქართული, 
ყოველი უძვირფასესი თვისება – ხასიათი და ბრძო-
ლის ფორმა, მოუღლელი სული და საოცარი საფშ-
ვინველი, მერაბ კოსტავაშია ჩაწნული: ამიტომ სა-
ქართველოსთან ერთად მარად უკვდავია გოლიათი 
შავლეგო გმირი მერაბ კოსტავა...

 რეზო (ემელიანე) ადამია
მხატვარ–პროზაიკოსი
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გაგრძელება გვ. 12 

ალექსანდრე სანდუხაძე

თქვენო აღმატებულებავ, ბატონო ფურ-
ნიე, ჟურნალ “თბილისელების” მეშვეობით 
ქართული საზოგადოება გაეცნო თქვენს ინ-
ტერვიუს, რამაც გაგვიჩინა გამოხმაურების 
სურვილი და გწერთ, არც თუ ისე მოკლე წე-
რილს.

როგორც ინტერვიუს წინასიტყვაობიდან 
შევიტყვეთ, თქვენ გაქვთ თანამედროვე ლი-
ტერატურის სპეციალისტის, ისტორიის მას-
წავლებლის, ფრანგული ლიტერატურისა და 
ცივილიზაციის სპეციალისტის, აღმოსავლუ-
რი ენებისა და ცივილიზაციათა ეროვნული 
ინსტიტუტის დიპლომები.

თქვენს მიერ მიცემული ინტერვიუდან 
ნათლად სჩანს, რომ მოიკოჭლებთ საქართ-
ველოს ისტორიის ცოდნაში. თქვენს მიერ 
მოყვანილი ფაქტები და თარიღები, რბილად 
რომ ვთქვათ, არ შეესაბამება ისტორიულ სი-
ნამდვილეს. 

თქვენ ძალიან ცუდად იცით თქვენდა-
მი რწმუნებული ქვეყნის ისტორია და რაც 
იცით, ისიც საქართველოს მტრების მიერ 
შეთითხნილი სიცრუეა, რომელსაც არაფერი 
აქვს საერთო ისტორიულ მეცნიერებასთან, 
სინამდვილესთან. თქვენ დიდი მონდომებით 
დასწაფებიხართ რუსულ-ოსურ ყალბ ისტო-
რიულ მითებს. 

“- ვინ წამოიწყო ომი? პირველმა ვინ ის-
როლა ცხინვალის მიმართულებით? თქვენ 
ვერ შეძლებთ ისტორიის ხელახლა დაწერას 
და პასუხისმგებლობის ძებნას სხვაგან და 
არა იქ, სადაც ის არის. ამასთან დაკავშირე-
ბით, თუ ცოტა შორს მოძებნით, ახსნა-გან-
მარტება უნდა მოსთხოვოთ მენშევიკურ რეს-
პუბლიკას, რომელმაც 1921 წელს ოსეთის 
მოსახლეობა გაჟლიტა (4 000 დაღუპული, 
25 000 ლტოლვილი), და არა საფრანგეთს ან 
სხვა სახელმწიფოებს. ამ საქმეში რეალური 
პასუხისმგებლობა ეკისრება ორივე მხარის 
ნაციონალიზმს, რომელიც ევროპის ომების 
უმრავლესობის საფუძველი იყო, რომელიც, 
საბედნიეროდ, გადავლახეთ და ავირჩიეთ 
სხვა ღირებულებები, რომლებიც წარმოსახ-
ვითი ერების ოცნებებზე მაღლა დგას” — ამ-
ბობთ თქვენ. 

საქმე იმაშია, რომ საქართველოს მენშე-
ვიკურმა მთავრობამ 1921 წელში მხოლოდ 
ორიოდე თვე იარსება და აქედან გამომდინა-
რე 1921 წელს ვერ გაჟლეტდა ოსებს, რადგან 
1921 წლის 25 თებერვლიდან საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის მენშევიკურ-
მა (სოციალ-დემოკრატიულმა) მთავრობამ, 
თავისივე უნიათობისა და უუნარობის გამო, 
დატოვა ქვეყანა და საქართველო ხელში 
ჩაუგდო თავისსავე ნახევარძმებს — ბოლშე-
ვიკებს.

საქართველოს დამოუკიდებელმა დე-
მოკრატიულმა რესპუბლიკამ სამიოდე წელი 
იარსება (1918 წლის 26 მაისიდან -1921 წლის 
25 თებერვლამდის). ძნელი და პრობლემებით 
აღსავსე აღმოჩნდა საქართველოსთვის ეს 
პერიოდი — ახლად განთავისუფლებული ქვე-
ყანა ორი მსხვრევადი იმპერიის — რუსეთისა 
და ოსმალეთის — პირისპირ დადგა, რომლე-
ბიც ვერ ეგუებოდნენ საქართველოს სახელმ-
წიფოებრიობის აღდგენას და ყოველნაირად 
ცდილობდნენ მის ხელყოფას, ამისათვის იყე-
ნებდნენ ნებისმიერ მეთოდებს, იქნებოდა ეს 
პირდაპირი ავანტიურა თუ ქვეყნის შიგნიდან 
აფეთქება. თურქეთი ცდილობდა საქართვე-
ლოს მუსულმანური მოსახლეობის გადაბირე-
ბას და პროვოცირებას. რუსეთიც, წარმატე-
ბით იყენებდა იმპერიების უმთავრეს დევიზს 
“დაყავი და იბატონე”. რუსი ბოლშევიკები 
გაჰყვიროდნენ რა სოციალ-დემოკრატიულ 
დევიზს — “ძმობა, ერთობა, თავისუფლე-
ბა!” ამ საბაბით საქართველოში აწყობდნენ 
შეიარაღებულ გამოსვლებს საქართველოს 
დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის წი-
ნააღმდეგ. მათ საქართველოს რამოდენიმე 
რეგიონში მოაწყვეს არეულობები, შეიარაღე-
ბული გამოსვლები. 

1918-1920 წლების მანილზე ბოლშევიკებ-

მა სამჯერ მოაწყეს საქართველოს სახელმ-
წოფოებრიობის წინააღმდეგ შეიარაღებული 
გამოსვლა შიდა ქართლში (და არა მარტო 
შიდა ქართლში), რომელშიც გამოიყენეს იქ 
მცხოვრები მათივე წაქეზებული და სეპარა-
ტისტულად განწყობილი ოსური მოსახლე-
ობის ნაწილი. 

რუსეთის 1917 წლის ბოლშევიკური რე-
ვოლუციის შემდეგ, 1918 წელს საქართველოს 
დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პერიოდში, 
შიდა ქართლის ოსებმა დაიწყეს დამოუკი-
დებლობის მოთხოვნა რუსეთთან შეერთების 
მიზნით.

1918 წლის მარტში რუსების წაქეზებით, 
ოსურმა ბოლშევიკურმა ორგანიზაციებმა წა-
მოიწყეს აჯანყება, რომელსაც მოყვა სისხლი-
ანი შეტაკება ქართველებსა და ოსებს შორის. 
ეს აჯანყება ქართულმა სამთავრობო ძალებ-
მა ჩაახშო.

ცნობისათვის, 1918 წლის 13 სექტემბრის 
კანონით საქართველოს დამოუკიდებელი 
რესპუბლიკის ეროვნულ საბჭოში ეროვნუ-
ლი უმცირესობების წარმომადგენლებს 26 
ადგილი ეკუთვნოდათ. აქედან სომხებს 10, 
აზერბაიჯანელებს 4, აფხაზებს 3, რუსებს 
2, ოსებს 2, ქართველ ისრაელელებს 1, ებ-
რაელებს 1, ბერძნებს 1 და გერმანელებს 1. 
ასე რომ, საქართველოში ეროვნულ უმცი-
რესობებთან მშვიდობიანი თანაცხოვრების 
პრინციპები, არც იმ დროს ყოფილა უცხო. 
მაგრამ შეიარაღებული სეპარატისტული 
გამოსვლები,რომლებიც მიმართულია ქვეყ-
ნის ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივი 
ერთობის წინააღმდეგ, ვფიქრობთ ნებისმიერ 
ქვეყანაში ხელისუფლების მხრიდან ადექვა-
ტურ ქმედებას ღებულობს. 

1920 წლის 28 მარტს ე.წ. “სამხრეთ ოსე-
თის ნაციონალური საბჭო” ქმნის “სამხრეთ 
ოსეთის რევოლუციურ კომიტეტს” (“რევ-
კომი”). იმავე წლის ოქტომბერში “რევკომი” 
რუსეთის კომუნისტური (ბოლშევიკთა) პარ-
ტიის კავკასიის ბიუროსაგან ითხოვს “სამხ-
რეთ ოსეთისათვის” ავტონომიის სტატუსის 
მინიჭებას.

ცნობისათვის: ტერმინი” სამხრეთ ოსეთი” 
რუსულ პრესაში ჩნდება მე-19 საუკუნის შუა 
ხანებში, მანამდის საქართველოს ისტორიასა 
და გეოგრაფიას ასეთი მცნება არ ახსოვს. 

“1920 წლის მარტში შიდა ქართლში ადგი-
ლი ჰქონდა წითელი ემისრების მიერ ინსპირი-
რებულ ანტიკონსტიტუციურსა და ანტიქარ-
თულ გამოსვლებს. რკპ(ბ) კავკასიის სამხა-
რეო კომიტეტის 23 მარტის დადგენილებაში 
ვკითხულობთ: “სამხრეთ ოსეთში შეიქმნას 
რევკომი. დაინიშნონ რევკომის წევრებად ამხ. 
გაგლოევი, ჯატიევი და სანაკოევი. ამოცანა 
1. დათხოვნილ იქნას ძველი შემადგენლობის 
ეროვნული საბჭო (ლაპარკია სამხრეთ ოსე-
თის ე.წ. ეროვნულ საბჭოზე — ლ. ურუშაძე). 
2. გამოცხადებულ იქნას საბჭოთა ხელისუფ-
ლება, დროებით მთელი ხელისუფლება გადა-
ეცეს რევკომს. 3. დაუყოვნებლივ შეიქმნას 
შეიარაღებული რაზმები; 4. დამყარდეს კავ-
შირი ჩრდილოეთ ოსეთთან (ცნობისათვის: ამ 
დროისათვის არ არსებობდა ჩრდილოეთ ოსე-
თის ავტონომიური წარმონაქმნი. იგი შეიქმნა 
1924 წლის 7 ივლისს მთიელთა ავტონომიური 
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკაში შე-
მავალი “ოსეთის ნაციონალური ოკრუგის” 
საფუძველზე, ამ სახელწოდებაშიც არ სჩანს 
სიტყვა “ჩრდილოეთი”. საჩოთირო ვითარებაა 
— “სამხრეთ ოსეთი” შექმნეს 2 წლით ადრე და 
შემდეგ გაჩნდა “ჩრდილოეთ ოსეთი” — ა.ს.) 
და გორის მაზრის სოფლებთან. მოძრაობის 
ცენტრად სასურველია ცხინვალი (Борьба за 
победу советской Власти в Грузии/докум. И 
матер. 1917-1921.Тбилиси 1958, ст. 552-553) 
(ლ.ურუშაძე. ბოლშევიზმ-მენშევიზმი და სა-
ქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 
(1918–1921).

1921 წლის თებერვალში, ბოლშევიკუ-
რი რუსეთის საქართველოს დამოუკიდებელ 
რესპუბლიკაზე თავდასხმისას, რუსულ მე-11 
არმიასთან ერთად საქართველოს წინააღმ-

დეგ ოსური შეიარაღებული რაზმებიც იბრ-
ძოდნენ.

მეტად უცნაური და კურიოზული ფაქტია, 
საქართველოში, ძირძველ ქართულ მიწაზე 
“სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი”-ს 
შექმნის საკითხი განიხილა რუსეთის კომ-
პარტიის (ბ) ცკ-ს კავკასიის ბიურომ და შემ-
დეგ ხორცი შეასხა ქართველმა კოლაბორა-
ციონისტმა ბოლშევიკებმა 1922 წლის 20 
აპრილის დეკრეტით და ესეც ხელოვნურად 
და გამიზნულად, რამეთუ იმ დროისათვის 
საქართველოში ეთნიკური ოსები სხვადასხვა 
რეგიონში სახლობდნენ და გაცილებით აღე-
მატებოდნენ ხსენებულ რეგიონში მცხოვრებ 
ოსებს. 

იმჟამად, შიდა ქართლის ჩრდილოეთის 
ტერიტორიის ნაწილი და მოსახლეობის რა-
ოდენობა არ იძლეოდა ავტონომიის შექმნის 
საფუძველს, ამიტომ მომავალი ოლქის შესაქ-
მნელად ბოლშევიკებმა მიწები ჩამოაჭრეს სა-
ქართველოს სხვა ისტორიულ მხარეებს: რა-
ჭას, იმერეთსა და შიდა ქართლის მოსაზღვრე 
რეგიონებს. შიდა ქართლში დაიწყეს კავასიის 
გადაღმიდან ეთნიკური ოსების ჩამოსახლება, 
რადგან ავტონომიისთვის საკმარისი ოსები 
არ მოიძიებოდა იმ მხარეში. თვით დედაქა-
ლაქის საკითხიც კი მწვავედ იდგა, ქალაქ 
ცხინვალის მოსახლეობა 1922 წლისათვის 
შეადგენდა 4543 კაცს, მათ შორის ოსთა რა-
ოდენობა ძალიან მცირე იყო. 

ოლქის დედაქალაქის შერჩევისას დილე-
მის წინაშე აღმოჩნდნენ ქართველი ბოლშე-
ვიკები. 1922 წლის დასაწყისში სტალინი მოს-
კოვიდან ურეკავს საქართველოს ბოლშევიკე-
ბის თავკაკაცს ბუდუ მდივანს და აცნობებს, 
რომ გადაწყდა ოსური ავტონომიის შექმნა 
საქართველოში და დედაქალაქის შერჩევას 
ავალებს. მოგვიანებით ის განმეორებით ურე-
კავს ბუდუ მდივანს და უმოქმედობას საყვე-
დურობს. ბუდუ მდვანი კი ეუბნება, რომ “დე-
დაქალაქის შერჩევა ჭირს, რადგან ოსები ძი-
რითადად მთებში ცხოვრობენ, ერთადერთი 
მსხვილი დასახლებული პუნქტი ცხინვალია, 
მაგრამ იქ თითო-ოროლა ოსური ოჯახი თუ 
მოიძებნება”. 

“სამხრეთ ოსეთის” მოსახლეობა 1989 
წლის აღწერით შეადგენდა დაახლოებით 96 
ათას კაცს, მათ შორის ოსების რაოდენობა 
65 ათას კაცს აღწევდა. სულ საქართველოში 
ცხოვრობდა 165 ათასი ოსი, ე.ი. 100 000 ოსი 
ცხოვრობდა ოლქის გარეთ. 

ავტონომიური ოქლის შექმნით გათავხე-
დებული ოსობა იწყებს ამ რეგიონში მცხოვ-
რები ქართული და არაქართული მოსახლე-
ობის დევნა-შევიწროებას, თავდასხმებს და 
ხოცვა-ჟლეტას, განსაკუთრებული სისასტი-
კით ეპყრობიან ქართულ და ებრაულ მოსახ-
ლეობას, რეგიონიდან თითქმის გამოდევნეს 
ებრაული ოჯახები, წაართვეს რა ქონება და 
სარჩო-საბადებელი. 

ბატონო ფურნიე, გთხოვთ გულდასმით 
გაეცნოთ იმდროინდელი პერიოდის ამსახველ 
საარქივო მონაცემებსა და ქართველი მეცნი-
ერების ნაშრომებს და თქვენთვის ნათელი 
გახდება ყოველივე, აღარ გააკეთებთ ასეთ 
ცილისმწამებლურ განცხადებებს.

“სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლ-
ქის” შექმნით რუსეთს ყოველთვის შეეძლო 
ზეწოლა მოეხდინა საქართველოზე, რამაც 
შესანიშნავად გაამართლა 70 წლის შემდეგაც 
კი – დამოუკიდებელი საქართველოს არსე-
ბობის პირობებში. რუსეთის რეაქციული ძა-
ლების მხარდაჭერით ოსმა სეპარატისტებმა 
შუაგულ საქართველოში, შიდა ქართლში გა-
მოაცხადეს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებე-
ლი, სუვერენული რესპუბლიკა. ოსი ხალხის 
საკმაოდ დიდმა, ჯანსაღმა ნაწილმა მაშინვე 
იგრძნო და დაგმო ერთი მუჭა ოსი სეპარა-
ტისტების ყოვლად უაზრო და დაუფიქრებე-
ლი მოქმედება. საქვეყნოდ ცნობილმა ოსმა 
მეცნიერმა ვ. აბაევმა, რომელიც მოსკოვში 
მოღვაწეობდა, გამოაქვეყნა სტატია “სამხ-
რეთ ოსეთის ტრაგედია”. მან ისტორიულ 
რეალობებზე დაყრდნობით ობიექტურად 

შეაფასა 1990-იანი წლების დასაწყისში “სამ-
ხრეთ ოსეთში” მიმდინარე პროცესები. იგი 
აღნიშნავდა: “მინდა ვიყო ობიექტური და გა-
ვარკვიო იყო თუ არა ოსების მხრიდან რაიმე 
ნაჩქარევი, მოუფიქრებელი მოქმედებები, 
რომლებმაც პროვოკაციის მოწყობით გაამწ-
ვავეს დაპირისპირება და უნდა გამოვტყდე, 
რომ ასეთი მოქმედებები იყო. მხედველო-
ბაში მაქვს სუვერენიტეტის გამოცხადება, 
რომელიც მთლიანად ორიენტირებული იყო 
მოსკოვზე პერსპექტივაში სამხრეთი და 
ჩრდილოეთი ოსეთის გაერთიანებით. სამხ-
რეთელი ოსების მისწრაფება თავის ჩრდი-
ლოელი თვისტომებისაკენ ადამიანურად 
გასაგებია, მაგრამ გეოპოლიტიკური პლა-
ნით ეს შეცდომაა. კავკასიის მთავარი ქედი 
— ბუნებრივი საზღვარია საქართველოსა 
და ოსეთს შორის, და ამ საზღვრის მოშლის 
ყოველგვარი მცდელობა გამოიწვევს პერმა-
ნენტულ კონფლიქტურ მდგომარეობას ქარ-
თველებსა და ოსებს შორის. იმისათვის, რომ 
აღვადგინოთ ტრადიციული მეგობრული ურ-
თიერთობები ორ ხალხს შორის, უპირველეს 
ყოვლისა, საჭიროა დავამთავროთ საუბარი 
საქართველოდან სამხრეთ ოსეთის გამოყო-
ფის შესახებ. საქართველოს არც ერთი ხე-
ლისუფლება ამას არასოდეს შეურიგდება და 
მართალიც იქნება”. მისივე აზრით, სამხრეთ 
ოსეთი უნდა განთავისუფლდეს ბუტაფორუ-
ლი “სუვერენიტეტისაგან”. (ანზორ თოთაძე, 
ოსები საქართველოში: მითი და რეალობა 
მეორე შევსებული გამოცემა გამომცემლობა 
“უნივერსალი” 2008).

საქართველოს დამოუკიდებლობის გა-
მოცხადების შემდეგ საბჭოთა კავშირის 
მხრივ დაიწყო პროვოკაციებისა და შან-
ტაჟის კამპანია, რომლის კულმინაციაც 
გახდა გორბაჩოვის მუქარა პრეზიდენტ 
ზ.გამსახურდიასადმი: “საქართველოს საბ-
ჭოთა კავშირიდან შეუძლია გავიდეს, მაგრამ 
სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის გარეშე”!

საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებ-
და ასეთი რადიკალური ზომების მიღებას, 
რასაც ოლქის გაუქმება ქვია, მაგრამ ქვეყნის 
ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების 
მიზნით ყველა ნორმატიული აქტის დაცვით, 
ხელისუფლებამ სამართლიანად გააუქმა 
“სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი”.

უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო 
ცდილობდა მშვიდობიანი, სამართლებრივი 
ფორმების გამოყენებით მოეგვარებინა საბ-
ჭოთა ხელისუფლების მიერ ინსპირირებული 
კონფლიქტები “ სამხრეთ ოსეთის ავტონო-
მიურ ოლქსა” და აფხაზეთის ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში.

1990 წლის 20 სექტემბერს სამხრეთ 
ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დე-
პუტატთა საბჭომ (წაქეზებულმა ანდრეი 
სახაროვის ლოზუნგით “საქართველო მცი-
რე იმპერიაა”) მიიღო დადგენილება ოლქის 
“სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიულ 
რესპუბლიკად გარდაქმნის შესახებ”. ეს გა-
დაწყვეტილება საქართველოს სსრ უზენაესი 
საბჭოს პრეზიდიუმმა გააუქმა 21 სექტემ-
ბერს. მიუხედავად ამისა, ოლქის საბჭოს 
მეთხუთმეტე სესიამ ძალაში დატოვა თავისი 
გადაწყვეტილება, აირჩია ე.წ. “სამხრეთ ოსე-
თის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლი-
კის აღმასრულებელი კომიტეტი” და მიიღო 
დროებითი დებულება უზენაესი საბჭოსა და 
ადგილობრივი საბჭოების არჩევნების შესა-
ხებ და ეს არჩევნები დანიშნა 1990 წლის 2 
დეკემბერს.

ამის საპასუხოდ საქართველოს რესპუბ-
ლიკის უზენაესმა საბჭომ 1990 წლის 22 ნოემ-
ბერს მიიღო დადგენილება:

“გაუქმდეს სამხრეთ ოსეთის ავტონომი-
ური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს 
დადგენილება ავტონომიური ოლქის ე. წ. 
“სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიულ 
რესპუბლიკად” გარდაქმნის შესახებ და, აქე-
დან გამომდინარე, მის მიერ მიღებული ყვე-
ლა გადაწყვეტილება, მათ შორის 1990 წლის 
2 დეკემბრისათვის არჩევნების დანიშვნისა 
და ჩატარების შესახებ, რადგანაც ისინი ეწი-
ნააღმდეგებიან საქართველოს რესპუბლი-

პ ო ლ ე მ ი კ ა

მის აღმატებულებას, საფრანგეთის რესპუბლიკის 
ყოფილ ელჩს საქართველოში ბატონ ერიკ ფურნიეს
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ერის ძალმოსილების ერთ–ერთი 
ნიშანი რასობრივი სიწმინდეც არის, 
ფიქრობს კ. გამსახურდია. მისი აზ-
რით, სხვადასხვა ერის შვილთა სისხ-
ლის შერწყმა, ენათა აღრევა იწვევს 
სახელმწიფოს დაშლას, პიროვნების 
გადაგვარებას, ენის კვდომას. მწე-
რალი 1917–1918 წლებში იზიარებდა 
რასისტულ კონცეფციებს, რომლებიც 
არსებითად მცდარი იყო, მაგრამ ცალ-
კეულ საინტერესო დაკვირვებებსა და 
მართებულ შეხედულებებს შეიცავდ-
ნენ. როგორც ითქვა, საქართველო და 
კერძოდ – თბილისი იძლეოდა საბაბს, 
რათა ერის გადარჩენის მიზნით მსგავ-
სი იდეები ექადაგათ. შეიძლება ეს გა-
მართლებული ყოფილიყო, როგორც 
ტაქტიკური სვლა, ხოლო უნივერ-
სალიზებამ ჰიტლერულ გერმანიაში 
მიაღწია.

კ. გამსახურდიას აზრით, ერმა თა-
ვისი სახე უნდა დაიცვას, სხვაში არ 
გაითქვიფოს, რათა სიცოცხლე გააგ-
რძელოს. მაგრამ იმასაც შენიშნავს, 
რომ აბსოლუტურად წმინდა რასა არ 
არსებობს. “რასიული აღრევა” – აი, 
რა არის მიჩნეული ქართველობის 
მთავარ საფრთხედ. საამისოდ ანალო-
გიებიც არის მოხმობილი: ამერიკელი 
წითელკანიანები, ავსტრალიისა და 
აფრიკის ველური ტომები შეერივნენ 
გაბატონებულ თეთრებს, მათს დამპ-
ყრობლებს, მოხდა ასიმილაცია, რაც 
ახსნილია დამხვდურთა სუსტი ინდი-
ვიდუალური ფსიქოლოგიით. მწერალი 
აკრიტიკებს აღმოსავლეთ სლავებს, 
რადგან მათს სისხლში შეიჭრა “მონ-
ღოლური ნაკადი”. შედეგი: მათ ვერ 
შექმნეს ორიგინალური სახელმწიფო, 
წეს–წყობილება, მეცნიერება და ტექ-
ნიკა, რელიგიური კულტურა. აირია 
“ორი ერთიმეორისათვის სრულიად 
უცხო, მოპირდაპირე ტემპერამენტის 
სისხლი”, კონტრასტულ თვისებათა 
შეერთებამ წარმოშვა ბასტარდი ერი 
(“უკანონო შვილი”). თვით უნიჭიერეს 
ელინთა ერი კულტურულ იმპოტენ-
ტად იქცა, როცა სისხლში უცხო ელე-
მენტი შეეჭრა და სიტყვა “ბარბაროს-
მა” დაკარგა მნიშვნელობა. დაიღუპა 
დიდი კულტურა, რომლის სულსაც ევ-

როპა ჰამლეტის მამის 
აჩრდილივით დაეძებს.

მწერალი შენიშნავს, 
რომ პატარა ერები რა-
სიული აღრევისაგან 
თავს აღწევდნენ ინ-
დივიდუალური რელი-
გიური სამყაროს შექმ-
ნით – ინსტინქტურად, 
თვითდაცვის ძალით. 
ებრალებმა დაკარგეს 
ტერიტორიაც და დე-
დაენაც, მაგრამ “სპე-
ციფიკური ეროვნული 
ტიპი” შეინარჩუნეს. აქ 
დამოწმებულია “გრა-
ფი გობინო”, რომელ-
საც უწერია, რომ ჩემი 
რვა წლის გოგონაც კი 
ასხვავებს პარიზის ქუ-
ჩებში მოსეირნე სემი-
ტებს ინდოგერმანელე-
ბისგანო. “რასსიული 
ფიზიონომიის” შენარ-
ჩუნების საფუძველია 
თალმუდი. რომის იმ-

პერიის რღვევა დაიწყო მას შემდეგ, 
რაც კეისარ ადრიანემ გამოსცა ედიქ-
ტი – რომაელებს შეეძლოთ შეუღლე-
ბა აფრიკელ მონებთან: “და ის ერი, 
რომელიც ისტორიულ გზატკეცილზე 
ტრიუმფატორის ეტლით სრბოლასღა 
იყო ჩვეული, ვით ერთი კაცი, საფლავ-
ში ჩაეშვა”. აქ დგება ისევ რელიგიის, 
სარწმუნოების საკითხი, რომელსაც 
შოპენჰაუერის ანალოგიით “ერის ყა-
ვარჯენს” უწოდებს.

საინტერესოა ავტორის მსჯელო-
ბა ქრისტიანობაზე, უკვე 1917 წელს 
გამოვლენილი ამბივალენტური მი-
მართება. ეს “კოსმოპოლიტური, ან-
ტინაციონალური” რელიგია შველოდა 
საქართველოს. მაგრამ გაჩნდა საფრ-
თხე ბიზანტიასთან გათქვეფისა (შდრ. 
– “დიდოსტატის მარჯვენა”). ამიტომ 
ქართული ეკლესია V-VI საუკუნეებ-
შივე დაადგა ნაციონალიზების გზას. 
მწერლის აზრით, ქრისტიანობა იყო 
“ფარი ეროვნული სახის შესანარჩუ-
ნებლად”. მან იხსნა საქართველო, 
მაგრამ თუ 17 საუკუნე იფარავდა, 
1801 წლიდან ხელს უწყობს “უცხო 
თესლში” არევას. დღეს სახელმწიფო 
და რჯული არ კრძალავს უცხოსთან 
შეუღლებას. ეს მაშინ, როცა სამხ-
რეთი საქართველო გამაჰმადიანდა, 
მაგრამ იქაური ქართველები იშვი-
ათად ქორწინდებოდნენ სხვა რჯულის 
ხალხზე (შდრ. – რელიგია და ეროვნე-
ბა როგორც საბედისწერო ბარიერი – 
ჯენეტი, ელლენ რონსერი, ხადიშათი, 
მედეა ვაჩნაძე).

კ. გამსახურდია აღნიშნავს, რომ 
“სავალალოდ, ქრისტიანული რელიგია 
ჩვენთვის ის ფონი გახდა, რომელიც 
თავში კარგია და ბოლოში ახრჩობს” 
(შდრ. – ანტიქრისტე სავარსამიძის 
არქეტიპი არის წმ. კონსტანტინე).

ანტიქრისტიანულ პათოსს ჰქონდა 
პოლიტიკური ასპექტი, რომელსაც 
ასაბუთებდა ფრ. ნიცშეს მოძღვრება, 
ქართველთა პრაკულტურა და პრაის-
ტორია, ამიტომ ქადაგებს მწერალი 
რასიული ინსტინქტების განმტკიცე-
ბას, რათა ქართველი ერი ბასტარდად 
არ იქცეს (შდრ. – თუნდაც ამიტომ 

უნდა დაღუპულიყო ფარვიზი – ქარ-
თულ–სპარსული სისხლის შერევის ნა-
ყოფი, ე. ი. ბასტარდი ტიპი).

1918 წლის აპრილში იბეჭდება კ. 
გამსახურდიას ესსე “ერი თუ რას-
სა”. მწერალი შენიშნავს, რომ რასის 
ცნებას ყურადღება მიექცა გობინოს 
შემდეგ. რასა გაგებულია ჯიშის, მოდ-
გმის მნიშვნელობით. ამიტომ აუცი-
ლებელია რასიული სიმტკიცე, მით 
უმეტეს დღეს, როცა ყველა სახელმ-
წიფო ნაციონალიზებისკენ მიისწრაფ-
ვის. სულას ედიქტით (ადრე მწერალი, 
როგორც ვნახეთ, ამ ედიქტს კეისარ 
ადრიანეს მიაწერდა) რომაელებს ნება 
დაერთოთ – შეერთოთ აფრიკელი ან 
აზიელი მონა ქალები, ამას მოჰყვა სი-
სახლის აღრევა, კულტურის დაცემა, 
ქაოსი. წარმოიშვა ბასტარდული ბი-
ზანტია და ქრისტიანობა – “უსამშობ-
ლოთა რელიგია”.

მწერალი მიუთითებს, რომ ტერმინი 
არიელები შეიქმნა სემიტთაგან გასა-
მიჯნავად. არიელები ცხოვრობდნენ 
ჰიმალაიდან სკანდინავიამდე. მოტა-
ნილია ადოლფ ბასტიანის სიტყვები: 
“ისტორიაში ჩვენ იშვიათად ვხედავთ 
რასათა სრულ ათქვეფას და ასიმილა-
ციას, რასსათა შეხლა–შემოხლისაგან 
იქმნება ახალი და ორიგინალური რა-
სები, გაუმჯობესებული ჯიში და ერი, 
გაუმჯობესებული ენერგია”. მაგრამ 
აქ იგულისხმება მეორე მომენტიც – 
არა მხოლოდ გაუკეთესება, არამედ 
– გადაგვარებაც: სისხლის აღრევისა-
გან წარმოიშვა უძლიერესი და უმშ-
ვენიერესი ინგლისური რასა. ბერძ-
ნებს დახვდათ პელაზგები, მაგრამ 
“ატიკაში დაიბადა უწარჩინებულესი 
ჰელლენური რასსიული არისტოკრა-
ტია”. გერმანულ–რომანულ რასათა 
შეუფლების შედეგია იტალიელები და 
ფრანგები, პრუსია – სლავურ–გერ-
მანული სისხლის სინთეზი, შვაბია 
– კელტურ–გერმანულისა. დასკვნა – 
ახლომდგომთა სინთეზი კარგია, შო-
რეულთა – დამღუპველი.

გეოგრაფიული პირობების ზეგავ-
ლენა რასებზე: სპარსელთა სიზან-
ტე, მონოტონურობა – უდაბნო, ინგ-
ლისელთა ავანტიურიზმი – ზღვა და 
ოკეანე, “ინცუხტ” – ფრანგების, ბერ-
ძნების, იტალიელების სისხლი ერთ 
ოჯახურ წრეში ტრიალებდა. სქესობ-
რივი შერჩევის საკითხი: ნათესავთა 
შეუღლება იწვევს დეგენერაციას. მა-
გალითი – ვიტელბახის და ჰაბსბურგე-
ბის შთამომავალნი მეტწილად სულით 
ავადმყოფნი გამოდიოდნენ. ისრაელი 
დააზარალა წმინდა თორამ, რომელიც 
კრძალავდა სხვათა სისხლის შეერ-
თებას. ნორმალური მოვლენა – დანი-
ელების, ანგლოსაქსების, ნორმანების 
შედუღება ინგლისელ ერად. სისხლის 
აღრევისა და განახლების მიზეზი – 
რელიგიური მოძრაობანი და ომები. 
ამდენად, – ომების მნიშვნელობა. 
ნიჭიერი რასის წარმოშობის მიზეზე-
ბი – მასალის სიკეთე, ინცუხტი, სქე-
სობრივი შერჩევა, სისხლის შერევა, 
ინტერვალები, გეოგრაფიული პირო-
ბები.

რა არის ერი? კითხულობს მწერა-
ლი. პრიმიტიულად წარსული, ტრადი-
ციული ენა, ზნე, ტერიტორია. ერნსტ 
რენანის ფრაზა: “ადამიანში და ერში 

ყველა ფაქტორებზე ხმამაღლა სისხ-
ლი მეტყველებს” და ეს არის გობინოს 
იდეა ფიქსი (შდრ. – სავარსამიძის ფიქ-
რი თავისი “ბნელი სისხლისათვის”). 
კ. გამსახურდიას არ აკმაყოფილებს 
ერის ცნების ტრადიციული განსაზღ-
ვრა, რადგან ებრაელებმა დაკარგეს 
ენა და ტერიტორია, რასა მაინც შე-
ინარჩუნეს. მხოლოდ ძველ დროს არ-
სებობდა წმინდა რასა – ებრაელობა. 
პერიკლეს კანონი – ბერძნებს უფლე-
ბა არ ჰქონდათ ბარბაროსთან შეუღ-
ლებისა. ქაოტური ელემენტებისაგან 
შედგებოდა – ბიზანტია, რომი, ცარის-
ტული რუსეთი და ავსტრია, რაც უარ-
ყოფითად მოქმედებს ადამიანის შე-
მოქმედებაზე. მწერლის აზრით, ერები 
მიდიან ურასობიდან რასისაკენ. ამის 
გამოვლენაა ევროპაში ქრისტიანობის 
ნაციონალიზება – რეფორმაცია, ანგ-
ლოსაქსური ეკლესია, ლუთერი, კალ-
ვინი, რაც, ამავე დროს, მიზეზია ერთა 
ფსიქოლოგიური გათიშვისა. “პლატოს 
შეხედულებამ დააფრთხო ასკეტიზ-
მით პირგამეხებული ლანდი ქრისტე-
სი”, შენიშნავს ავტორი.

ნაციონალურ კულტურათა გამარ-
ჯვება მიჩნეულია აუსტერლიცად, 
ხოლო ბასტარდული რომისა და ბი-
ზანტიის არსებობა – ვატერლოოდ, 
ე. ი. მწერალი საჭიროდ მიიჩნევს ცა-
რისტული რუსეთის დაშლას, ერთა 
თვითგამორკვევას, რასიული სახის 
გამოკვეთას, რათა აღრევა შეწყდეს. 
როგორც ვხედავთ, საწყისია პოლი-
ტიკური ფორმულა, ქართული რასის 
ბედი, მისი დამოუკიდებლობა და თა-
ვისთავადობა. გობინოს თეორია მოხ-
მობილია ამ იდეის დასასაბუთებლად.

კონსტანტინე გამსახურდიას აზ-
რით, ქართველთა “რასსიული ვინაობა 
ბნელითაა მოცული”, “ოდესმე დიდი 
რასის ნატეხი ქართველი ერი დღესაც 
სასოწარკვეთილი დგას წყვდიადით 
მოცულ წარსულთან”. დასახელებუ-
ლია არაერთი ევროპელი მეცნიერი, 
რომლებიც ქართველი ერის რასიული 
სახის დადგენაზე მუშაობენ, მათ შო-
რის – მ. წერეთელიც (გარდაიცვალა 
ემიგრაციაში 1965 წელს). მაგრამ შეც-
დომად მიიჩნევს როგორც ნ. მარის, 
ისე მ. წერეთლის კვლევას, რადგან 
ენის ფაქტორი არ კმარა რასობრივი 
ერთგვარობისა და ნათესაობის დასამ-
ტკიცებლად.

როგორც აღნიშნულია, ჟოზეფ არ-
ტიურ დე გობინოს თეორია აირეკლა 
“დიონისოს ღიმილში”, ოღონდ სხვა 
კონცეფციებთან შერევით. გავიხსე-
ნოთ ჩრდილოეთის, ე. ი. რომანოვების 
ტახტზე მჯდარი ღაწვმაღალი, ყვითე-
ლეპოლეტებიანი მონღოლი – სლანს-
კი, რომელსაც ებრძვის, კლავს და მის 
სისხლს სვამს სავარსამიძე. ეს ზმა-
ნებაში. ხოლო ცხადად სლანსკი არის 
თეთრგვარდიელი, შოვინისტი რუსი 
ოფიცერი, ე. ი. ცარისტული რუსეთის 
სიმბოლო მონღოლის სახით არის წარ-
მოდგენილი. მაგრამ აქ ისიც უნდა გა-
ვიხსენოთ, რომ სავარსამიძის სიძულ-
ვილს ისტორიული საფუძველიც აქვს 
და იგი ისევე გადმოეცა, როგორც წი-
ნაპართა სისხლი.

სოსო სიგუა
წიგნიდან 

“მარტვილი და ალმადარი”, ტ.3

15 მაისი, დიდი ქართველი მწერლის 
კონსტანტინე გამსახურდიას დაბადების დღეა

რასობრივი სიწმინდის პრობლემა
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მიხეილ ღანიშაშვილი

ჩვენი უბადრუკობით მოკლული 
ზვიად გამსახურდიას 

შურია სენი ქართველის, 
აუტანლობა კარგისა 
ორპირობა და ღალატი, 
სატანისთვის ხდა ხარკის. 
მართლისთვის სროლა ფურთხისა, 
ჯავრით დამსხვრევა სარკისა, 
უგნური გაჯიუტება, 
სულმრუდად მოჭრა თარგისა. 
ასე მოექცა ზვიადსაც, 
მთრევი სამძიმო ბარგისა, 
მსმელი მტრისაგან მიწვდილი 
გულისამმღვრევი ბანგისა. 
თავს დაალეწეს სამშობლო, 
მჟღერებს ილიას ჩანგისა, 
განდევნეს, მოკლეს ღალატით 
მზიდველთა რუსის ხარკისა, 
კაცი ზეცამდე მართალი, 
ნედლი ყვავილი მარტისა. 
სამშობლოს ჭირისუფალი, 
მზიდავი იმის დარდისა, – 
რა უღვთოდ გამოიმეტეს, 
თვალზე ცრემლები დამდისა, 
ღმერთმა დასაჯოს მოქმედნი 
ამ საზარლობის ცხადისა!

მერაბ კოსტავას

აღმაშენებლის შეგფეროდა სპარაზენობა, 
იყავ უდრეკი, უშიშარი და მკლავმაგარი, 
მოურჩენელი ჭრილობაა დღეს უშენობა, 
ბეწვი კი არა, ამწეწვია ტანზე ჯაგარი!

თმა დაგითოვლა სამშობლოსთვის ბრძოლამ და ომმა, 
უღვთოდ გაწამეს ღვთისნიერი და ღვთისმმოსავი, 
ამოიგმინე გალიაში მბრდღვინავმა ლომმა: 
- გვეყო მონობა, დავანგრიოთ ბორკილი შავი!

გამოგვყვა ერი, დაგიჯერა ვით მამას კეთილს, 
მაგრამ სიკვდილი ისე გაჩნდა, როგროც იუდა, 
ვინ უკითხავდა ნეტავ ასეთ ბოროტ გაკვეთილს, 
რომ შენ მოგადგა, შენ დაგიპყრო, შენი შეშურდა?

ო, რა მწარეა სინამდვილე, მაგრამ რადგანაც 
სასოწარკვეთის, უსასობის არ გვაქვს უფლება, 
უნდა აღსრულდეს შენი ნატვრა, როგროც ოსსანა. 
და აღვიდგინოთ წართმეული თავისუფლება.

მკვლელობა კოლხეთში - 
ზვიად გამსახურდია - ტარიგი

ესროლეს ტყვია დაღლილს და მაშვრალს, 
მოკლეს, გაწირეს მათი გონებით: 
დავიწყებისთვის, შეჩვენებისთვის, 
უარყოფისთვის, ცოდვის კონებით!.. 
 
მაგრამ გმირები როდი კვდებიან, 
დრო არის მათი კვლავ დამბადები, 

გამომჩინები მათი სიქველის, 
მათი კაცობის და თავდადების... 
ჰოდა, მიიღო ისიც მთაწმინდამ, 
ერის და ბერის სულთქმა-დასტურით, 
სიმართლეს მაინც სინათლე ერგო 
ჯილდოდ ამდენ ხანს, ასე ნატრული... 
 
გადაენთება საუკუნეებს 
სამშობლოსათვის ჯვარზე ნავნები, 
მისი სახელი, სიტყვა და საქმე 
მარადისობას დანამგზავრები!..

ჩრდილოეთის ლეგატი
(1991-1992 წლების სისხლიანი კალო)

დეკემბერ-იანვრის ფანტელს 
სხვა სუსხი და თოში ახლავს, 
იმ დღეთა ტკივილი სხეულს 
ავზნიან ჭლექივით დახრავს. 
 
მაგონებს ის ჟამი შავბნელ 
ოცდახუთ თებერვლის ზარებს, 
ასევე გვიმტვრევდნენ სწორედ 
მაშინაც სიცოცხლის კარებს. 
 
ნამსხვრევად, ფერფლად და ნაცრად 
ეყარა თბილისი გზებზე, 
ართობდა პოეტი ლექსით 
მეომრებს საკუთარ ძმებზე!.. 
 
და ლეგატს, ჭაღარით თეთრით, 
დაღამულს გულით და ზრახვით, 
ღიმილი აღმოხდა ურცხვად 
გადამწვარ ქალაქის ნახვით... 
 
დახოცილთ გვამებზე გავლით 
გაუყვა სავარძლის ბილიკს, 
არ ქონდა საზღვარი ხორხოცს, 
ღრეობას, ლაქუცს და ქილიკს. 
 
ემისრებს საკუთარს ჯილდოდ 
მადლობის სიტყვები ანდო: 
- კარგად გიომიათ. მომწონს, 
ყოჩაღი ბიჭები ხართო!.. 
 
სიმართლის დროშას კი ეულს 
ესროდნენ ფურთხსა და ტალახს, 
ცხრილავდნენ ტყვიების ჯერით, 
რა იტყვის განცდილს და ნანახს! 

შორს კი, დიდ მწვერვალთა იქით, 
უცხოთა აულში მყოფი, 
გრგვინავდა მებრძოლი გული - 
ურვის და წუხილის თოფი!.. 
 
ვვლიდი სევდიანი, თალხი, 
ცრემლით მევსებოდა თვალი, 
ურცხვად ხარხარებდა მტერი, 
ქართველთ წმინდა სისხლით მთვრალი...

განახლების ქარიშხლები 
სიმღერა ქაქუცა ჩოლოყაშვილზე

დაშვებული კალთა ჩოხის, 
ხმალი გაჭედილი მატანს, 
საფრანგეთში გადაჩეხვის 
მერეც მზეზე გამოატანს. 
 
ისევ ცოცხლობს, ისევ ფეთქავს 
მისი სული, მისი ნება, 
კუბოს სარქველს აახეთქავს 
შორს, ლევილში მისვენება. 
 
გაუტეხელ ფიცით შეკრულ 
რაზმის სურვილს, გულის ნადებს 
გამოხედვა მისი ერთგულ 
თავდადებად გვიწილადებს. 

ბრძოლის დაუმცხრალი ჟინით, 
სწრაფვით გამარჯვების წამთა, 
ვეღარ დაძლეულა ჭირით 
ის, რაც ჩოლოყაშვილს სწამდა. 
აჟღერდება კვლავაც ქართულ 
სამფეროვან დროშის ტართან, 
როგორც გახსენება ამ რთულ 
დროში ქაშუეთის ზართა. 
 
არაგვს გაწვდებიან ხმანი, 
ილტოს შემოივლის ექო, 
ისევ იჭედება ხმალი 
და სიმღერა საშავლეგო. 
 
და რაინდის უდრეკელი 
ნების გაგრძელებულ ხაზად 
ვიბრძვით, საქართველოს ბნელი 
დღე ვაქციოთ ფიანდაზად. 
 
მივსდევ ატაცებულ სურათს 
და მიტინგის ნიაღვარი, 
არა ფიქრობს, თუკი სულაც 
სიკვდილს გაუხსნია კარი!..

მოწამეობრივად აღსრულებულ 
საქართველოს  

კათოლიკოს-პატრიარქ ამბროსი 
ხელაიას მოსაგონრად

სული ჩემი ღმერთს ეკუთვნის, 
გული ჩემი მამულს მშობელს, 
სული ჩემი, გული ჩემი 
ამიტომაც უშიშრობენ!.. 
 
ვერც სულისთქმას,  
ვერც გულისთქმას, 
ვერ ჩამიხშობთ ჯალათებო, 
ხორცი თქვენთვის მომიგდია, 
თქვე სატანის ხალათებო! 
 
თქვენ სამშობლოს მიკორტნიდეთ, 
შევაგუო მე თქვენს შანთებს  
სკიპტრა, მიტრა ეკლესიის? 
საჭეთმპყრობელს არა მმართებს!.. 

ამაღლდება სული ზეცად 
უმსუბუქეს ბილიკებით... 
იმ გზით მივალთ სამოთხისკენ, 
რითიც ვცხოვრობთ, რითიც ვკვდებით!..

ბრძოლა კოჯორთან 

ეჰ, კოჯრის ველებო, გიახლებთ ჭრილობას 
და ახლა იმ ამბის მოყოლას ვაპირებ, 
ხუთასი იუნკრის ურყევი პირობა 
ბურჯად რომ დაუდგა თქვენს დიად ნაპირებს. 
 
გახსენებთ იმ მძიმე დღეების ყადაღას 
სამუმად, კვამლად და ფინდიხად რომ ენთეთ, 
როს სუსხმა თებერვლის გულ-მკერდი დადაღა 
ამირანს — კლდეებზე მიჯაჭვულ პრომეთეს. 
 
დაფრენდნენ ჭურვები ფრთოსანი რაშებით 
და თხრიდნენ ქუხილით სერებს და მაღლობებს, 
არ შედრკნენ წუთითაც რჩეული ვაჟები 
და ცეცხლის ხაზები მკერდებით გაღობეს. 
 
აღენთნენ ძლევის და ტევების ალითა, 
აღუდგნენ მომხვდურთა ურდოებს მეხურად, 
გადიგდეს მხრებიდან სილაღის შალითა 
მხოლოდღა სიშმაგის ნაბდები ეხურათ. 
 
და იდგნენ საყვარელ გენერლის ბრძანებით 
სანგრებში უშიშრად, მარჯვედ და გათვლილად 
ბიჭები, ვით ბასრი და ცხელი დანები, 
ამიერ-იმერით, სრულიად ქართლიდან. 
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სხვა ძალა აწრთობდათ მგლებს კვინიტაძისას,
სხვა ცეცხლი სცვიოდათ ფოლადის ფრთებიდან,
ამადაც იბრძოდნენ თბილისის დაცვისას 
ისინი სრულიად სხვა შემართებითა.

ესმოდათ პირისპირ მდგომარეთ დრო-ჟამთან,
ებრძოდნენ ვისაც და რისთვისაც კვდებოდნენ, 
ვახტანგის, დავითის, თამარის დროშასთან 
ღირსებით, ფასით და პატივით ეგოდენ. 
 
ამაოდ ცდილობდნენ რუსთ მეზარბაზნენი, 
ებრუნათ ზურგები ივერთა არწივებს, 
ამაოდ გახარჯეს ცეცხლი და ვაზნები, 
ტყვიების ფანტელიც ამაოდ აწვიმეს.

კვლავ სივრცეს კვეთავდნენ დროშები სამფერი,

თუმც სისხლი სდიოდათ გაყინულ ფარაჯებს, 
კვლავ იდგა თბილისიც — გორგასლის ნაფრენი 
და წყლულებს უხვევდა თბილისის დარაჯებს.

კვლავ იდგნენ გმირებიც. მაგრამღა სადამდე?..
გახელდა ბრძოლა და იქუხეს ზალპებმა, 
შეცურდნენ მკერდებში ხიშტები ვადამდე, 
აღმართეს გვამები სისხლიან ალპებად... 
 
მომრალდნენ ბრბოები წითელი ურჩხულის, 
მომრალდნენ და ზეგნებს მკალივით მოედნენ, 
უხმობდა დაჭრილთა კვნესა და ჩურჩული 
ქალაქის სევდიან ქუჩებს და მოედნებს... 
 
გაჰკვეთა მომხვდურთა ყიჟინამ ფრონტები 
და დაცვის ხაზები და ჯალალედდინის 

თესლის და ჯილაგის შტონი და ტოტები 
გარდევლნენ სარანგებს მონღოლურ მერდინით! 
 
დაეცა კოჯორი... მინდორზე გვამები 
ეფინა რაინდთა მათ მსხვერპლთა, ტარიგთა, 
საკუთარ სურვილით სიკკვდილს ვინც შეებნენ, 
ვის ხვედრიც ზეცაში წინასწარ გარიგდა... 
 
დაეცა კოჯორი... და ცრემლთა მანდილი 
მწუხარე გენერალს ღვართქაფად დასდინდა 
და თითოეული იუნკრის აჩრდილი 
მის თვალში მკვეთრად და ერთბაშად გადიდდა. 
 
ათოვდა გარჩენილთ მდუმარე ცხედრებად 
და საუკუნოსა გზასა მას შინათა... 
მისდევდა დედათა გლოვა და ვედრება, 
ვით ჩუმი გალობა და ლოცვა წმინდანთა...

აკაკი წერეთელი

იყო და არა იყო რა. იყო დრო, როცა 
ადამიანს ყველა გრძნობაზე უფრო ში-
შის გრძნობა ჰქონდა გამოფხიზლებუ-
ლი და ყოველგვარ საშიშ-საზარელ არ-
სებას, გინდ სულიერი ყოფილიყოს და 
გინდ უსულო, ყოვლის შემძლებელად 
ისახავდა, აღმერთებდა და თაყვანსა 
სცემდა. მრავალღმერთობის დრო იყო 
და ყოველ ერს თავისი შესაფერი ღმერ-
თი ჰყავდა: ზოგს ლომი, ზოგს სპილო, 
ზოგს გველეშაპი, ზოგს დიდი გველი 
და სხვანი. ერთი სიტყვით, ვისთვისაც 
რა უფრო საშიში და საფრთხილო იყო, 
იმას ემონებოდნენ. სხვათა შორის, იყო 
ერთი ქვეყანაც “კუდაბზიკეთი”, ოდეს-
მე სახელგანთქმული და მოწონებული, 
მაგრამ ბოლოს კი ისე დაცემული და და-
ჩიავებული, რომ მისი მკვიდრები ნაცარ-
ქექიაობის მეტს ვეღარას ახერხებდნენ: 
უჯდნენ კერას და ერთმანეთს უჩუჩხუ-
რებდნენ. მათთვის რაღა საჭირო იყო ან 
ლომი, ან ვეშაპი, რომ მათი მაწუხებელი 
ჭიაღუაც დიდი რამე ეგონათ? და მოინ-
დომეს მკბენარის თაყვანისცემა, მაგრამ 
არ იცოდნენ ვისთვის მიეცათ უპირატე-
სობა: ტილისათვის თუ რწყილისათვის? 
ზოგს ის მოსწონდა, ზოგს ეს!.. არჩევან-
ზე მივიდა საქმე. კუდაბზიკელები ორად 
გაიყვნენ. ერთმა მხარემ ტილი გამოიყ-
ვანა თავის კანდიდატად და მეორემ 
რწყილი. ვერ შეთანხმდნენ, მოუვიდათ 
ჩხუბი და ნაცარმტუტი აადინეს. და-
ერიენ ერთმანეთს და აღარ ზოგავდ-
ნენ. ამ საბრალოებს სულ კერას ძირში 
ეძინათ, არაფერს არ დასდევდნენ, არა 
ეინტერესებოდათ რა, და მხოლოდ სამ 
წელიწადში ერთხელ, არჩვენების დროს 
გამოაჭყეტდნენ თვალებს ბეცად, ახორ-
ხოზდებოდნენ, აჭიჭყინდებოდნენ, ერ-
თმანეთს ნაცარს აყრიდნენ თვალებში 
და არჩევნებს რომ მორჩებოდნენ, ისევ 
ისე ჩვეულებრივად მიეგდებოდნენ კე-

რას ძირას... ცარიელი გუდა ადვილი 
გასაბერავია!.. კაციც ასეა: რაც უფრო 
ცარიელი აქვს თავი და გული, უფრო 
მალე იბერება და თავის თავიც დიდ რა-
მედ მოაქვს. კუდაბზიკების ქვეყანაშიც 
ეს სენი საერთოდ იყო მოდებული; ათში 
ცხრა იბერებოდა და სხვის თვალში რომ 
ბეწვს ეძებდა, თავისაში დვირესაც ვე-
ღარ ხედავდა. დიდი და პატარა ენად იყო 
გადაქცეული; ტიტინობდნენ და ლაქლა-
ქობდნენ! ერთი მათგანი რომ იტყოდა, 
მაგალითად, “შარშან ზამთარში კურდ-
ღელი მოთოვაო”, მეორე დაუმოწმებდა: 
“მართალიაო! და შიგადაშიგ შველიც გა-
მოურიაო”. ყველა ტრაბახობდა, ყველა 
თავის თავზე ლაპარაკობდა, გაისმოდა 
განუწყვეტელი “მე, მე და მეო!” ასე რომ 
ბრმას რომ ყური დაეგდო, იფიქრებ-
და: აქ სწორედ სადღაც თხის ჯოგიაო. 
მართალია, თითო-ოროლა შეგნებული 
და ქვეყნისთვის გულშემატკივარი მათ-
შიაც ერია, მაგრამ იმ არევ-დარევაში და 
საერთო ხორხოზში ვინღა რას გაიგო-
ნებდა, რომ ყურთასმენა აღარსად იყო.

- თქვე უბედურო, ნაცარქექიებო, მო-
ეგეთ გონებას, — ურჩევდნენ შეგნებუ-
ლები საბრალო თანამემამულეებს, — რა 
დროს ეგ წილადობილაა?.. რას გადაჰყო-
ლიხართ მაგ “რწყილობია-ტილობიას”? 
ისე როგორ დაგაბრმავათ ცოდვამ, რომ 
ცხვირს იქით ვეღარასა ხედავთ? ქვეყა-
ნას ნადირ-მხეცები შემოსევიან, ლამის 
გაგვანადგურონ, ერთი ტყვილა შემქა-
ქანებელიც არსადა სჩანს და თქვენ კი 
ჭიანჭველეთში გინდათ თავი ისახელოთ 
და ისიც უკუღმართობითო!..

- არ შეიძლება, არ შეიძლება! — ყვი-
როდნენ ნაცარქექიები, — ჩვენც კაცები 
ვართ, ქუდი გვახურავს და ულვაშები 
გვასხია!.. სხვებს თუ ჰყავსთ სათაყვანო 
და არჩევნებში შედიან, ჩვენ რაღა ვარ-
თო?

- კი ბატონო! მაგრე იყოსო, — უპასუ-
ხებდნენ შეგნებულები. — აარჩიეთ მაგ-
რამ მისთანა კი, რომ ვარგოდეს რამედ 
და ქვეყნის გამოსადეგი იყოს რამეშიო!.. 
თუ მართლა მწერ-ბუზებს იქით გზა აღა-
რა გაქვსთ რა, ფუტკარი აირჩიეთ: ის 
მაინც თაფლსა და სანთელს აკეთებს; ან 
აბრეშუმის ჭია, დარაიას რომ გაძლევსთ! 
ან წურბელა, ცუდი სისხლის სხეულიდან 
გამომწოვიო და სხვანი...

- ეჰ, არა, არა! — გაიძახოდნენ ნა-
ცარქექიები, — ფუტკარი მოუსვენარია, 
გარეთ დაბზუის აქეთ-იქეთ და ჩხვლე-
ტაც მწარედ იცის, ყაჭის ჭია — მყრა-
ლია, წურბელი მოსისხარიაო და სხვა-
ნი. ბატონი ტილი და ბატონი რწყილი 
კი განუშორებლად სულ ჩვენთან არიან 
და მხოლოდ ამ ორ გვარს ეკუთვნის და 
შეშვენის ჩვენი თაყვანისცემაო! ამ ორს 
იქით გზა არა გვაქვს. ან ერთი უნდა 

ავირჩიოთ და ან მეორე და საქმე მხო-
ლოდ ჯობინობაზე არის მიმდგარიო!

- სად თქვენი კანდიდატი და სად ჩვე-
ნიო? — გაიძახოდნენ ტილაძეები. — 
თქვენი ერთი გიჟი ვინმეა, მოუსვენარი, 
ხან აქ არის, ხან იქ, ერთ ალაგას ვერ 
მიისწრებ, ვერ გააჩერებ! ხან აქ შეძვრე-
ბა და ხან იქ, დღედაღამ მოსვენებას არ 
იძლევა! სადაც არ გგონია, იქ გაჩნდება, 
სადაც არ ელი, იქ გიკბენს და თუ შეგატ-
ყოთ, ჩემი დაჭერა ინდათო, ისკუპებს 
და ცხრა მთას გადაევლება! ჩვენი კან-
დიდატი კი მშვიდობიანი, დარბაისელი, 
დამჯდარი ხასიათის, მორიდებულ-მოკ-
რძალებული; შორს წასვლის თავი არა 
აქვს!.. მართალია ხანდახან ჩუმად იკბი-
ნება, ისე რომ ტანს მოგაფხანინებს, მაგ-
რამ, თუ შეგატყო აღშფოთება, შეინა-
ნებს და იქვე სადმე ნაოჭში მიიმალებაო.

- ეგ ღირსება კი არ არის, წუნიაო, — 
უპასუხებდნენ რწყილაძეები, — ჩვენი 
კანდიდატი კი მარდია, ცოცხალი, მიხ-
ტი-მოხტის, ხან იქ შეძვრება, ხან აქ!.. 
გაგაღვიძებს, გამოგაფხიზლებს და გა-
გაშფოთებსო!.. თქვენი კი საზიზღარი 
რამ არის და ყოვლად საბრალო!

ასე ამგვარად, თავისებურად თავ-
თავისას გაიძახოდნენ ორივე მხრით 
მოპირდაპირეები და მათ ბრძოლას და-
სასრული აღარ ჰქონდა. ბრძოლაც ხომ 
ახირებული იყო ამ ნაცარქექიებისა! 
არ იყო მისთანა უპატიური რამ, ერთ-
მანეთისთვის არ შეეწამებინათ და არც 
უშვერი რამ, ერთმანეთისთვის რომ არ 
ეკადრებინათ! ამ არჩვნების დროს რომ 
“კუდაბზიკეთი” გენახათ, იტყოდით: 
ქვეყანას სწორედ მტერი შემოჰსევია 
და ხალხიც საომრად მომზადებული 
დახვედრას უპირებს, რომ სამშობლო 
გადაარჩინოსო. მაგრამ რა ბრძანებაა!! 
ის მხოლოდ “რწყილობია-ტილობიას” 
თამაში იყო!.. ამ არეულობის დროს გა-
რეშე მტერმა ისარგებლა და სიცილით 
გაიძახოდა: “წამკიდებელო, წაჰკიდეო, 
ორივეს თავი წასწყვიტეო!..” და მართ-
ლაც რომ “კუდაბზიკეთი” დღითი-დღე 
სიგლახაკეში ვარდებოდა: ტურა-მე-
ლები ფრინველებს იპარავდნენ, მგლე-
ბი — ოთხფეხს იტაცებდნენ და დათვი 
იქაურობას ტორავდა და ანადგურებდა, 
— ერთი სიტყვით, პატრონი აღარავინ 
იყო!.. ბოლოს ჩავარდა ქვეყანა იმისთანა 
განსაცდელში, რომ ტილიც დაავიწყდათ 
და რწყილიც!.. დიდი და პატარა ტირი-
ლით გაიძახოდა: “გვიშველეთ, ვინ ხართ 
მამაციო?!” დაგვიანებული “ვაი! ვაი!” და 
“გვიშველეთ!” კარგად მოგეხსენებათ, 
ვერაფერი მალამოა წყლულისათვის, და 
საბრალო ნაცარქექიების სატკივარსაც 
აღარა ეშველა რა!.. მაშინ კი ჩაფიქრდ-
ნენ, ჩახვდნენ გონებაში და სთქვეს: ეს 
რა გვემართება? სწორედ გაღალული 

ვართ, თვალი გვკრეს და დაგვაჩაჩანა-
კესო! შემლოცველი უნდა სადმე მოვნა-
ხოთო! — აქეთ ეცენ, იქით ეცენ, მოიყ-
ვანეს ერთი მკითხავი და გამოალოვიეს 
“თვალყვისათვალნაკრავისა”. ბებერმა 
სამჯერ პირჯვარი გამოისახა, სამჯერ 
თავი გააქნია, სამჯერ თვალებში მი-
აფურთხა ნაცარქექიებს, სული შეუბერა 
და მოჰყვა:
ნაცარქექია, ქექია, 
ფუჭო, ტყუილავ-ბექია 
რას მიგდებულხარ კერასა, 
თავი რად გაგიქექია? 
 
ტილზე ნუ ჰფიქრობ, მოშორდი, 
რწყილს აუარე გვერდიო! 
რად გინდა პრიშტი-პრუშტები 
და სომხის ეფრემ-ვერდიო? 
 
ნუ ჰკარგავ, შენი რაცა გაქვს, 
ნურც ეხარბები სხვისასა!.. 
პატარა წყარო სჯობია 
სასმელად მლაშეს ზღვისასა!.. 
 
ადექი, ნაცარქექია, 
ნუ მიგდებულხარ კერასა, 
ჭიანჭველებში ნუ ეძებ 
დაკარგულ ბედისწერასა!..

ეს რომ შეულოცა, თავზე ხატის ნაბა-
ნი გადაასხა ნაცარქექიებს, და რადგა-
ნაც ნაცარქექიები პირდაღებული შეჰ-
ყურებდნენ მკითხავს, წყალი ნახევარზე 
მეტი პირში ჩაესხათ... მეტი მოუვიდათ 
და კინაღამ დაიხრჩვენ... აუვარდათ ხვე-
ლა. ბებერმა ხელახლა გამოისახა პირჯ-
ვარი და სულთამბრძოლის შეულოცა.

“ცისა და ქვეყნის შუამავალი, დედა 
მარიამ იჯდა სამოთხისა კარსა და ლოც-
ვილობდა. მოვიდა წმინდა გიორგი, თაყ-
ვანი სცა და მოახსენა: “დედაო ღვთისაო! 
მოვიარე ფეხდაფეხ შენი წილხვედრი, 
ვნახე დაცემული, დავარდნილი, სადაც 
აღარცა ძველი ძველობს და არც რა ახა-
ლია”. ატირდა დედა მარიამ და ცრემლი 
მისი მარგალიტად ეყრებოდა ქვეყანასა 
ზედა. მივიდა იესო და შეეკითხა: “დე-
დაო, რას სტირი, ვის იგლოვ? ცასა და 
ქვეყანასა?” – “ვსტირ ჩემ საწილოსა! 
ვგლოვ ჩემ სადედოფლოსა, დღეს და-
ცემულსა, დავრდომილსა და შენგან და-
ვიწყებულს, ხელაღებულსა!” – “არა, დე-
დაო ჩემო, მე როგორ დავივიწყებ შენს 
სადედოფლოსა? ხელს ვით ავიღებ შენს 
წილ-ხვედრზედა?.. მხოლოდ გამოვსცდი 
იობის განსაცდელითა, რომ უმეტესად 
გავჰკურნო და ავამაღლო! წყეულიმცა 
იყოს ეშმაკი მისდამი შეჩენილი და ფუ 
მის ავის თვალით შემყურესა!..” გაიხარა 
მარიამ, შეწყვიტა ცრემლები და ღიმი-
ლი ტკბილი ქვეყნად ნათლად მოჰფინა. 
ამინ”.

კუდაბზიკეთი
(ზღაპრული მოთხრობა)
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დასაწყისი გვ. 8 
კის მოქმედი კონსტიტუციის, აგრეთვე სსრ 
კავშირის კონსტიტუციის დებულებებსა და 
საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზი-
დიუმის 1990 წლის 21 სექტემბრის დადგენი-
ლებას.

მოგვიანებით, 1991 წლის 23 მარტს სა-
ქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბ-
ჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსსახურდია და 
რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს 
თავმჯდომარე ბორის ელცინი დაბა ყაზბეგ-
ში ხვდებიან ერთმანეთს და ხელს აწერენ 
ერთობლივ კომუნიკეს. ამ დოკუმენტს კი ამ 
ხნის მანილზე საგულდაგულოდ მალავს, რო-
გორც საქართველოს დღევანდელი ანტიქარ-
თული ხელისუფლება, ასევე რუსეთის მხარე 
და მომრიგებელ-მოსამართლედ მოწვეული 
დემოკრატიული დასავლეთი, აი ისიც:

ПРОТОКОЛ
о вcтpече и переговорах Председателя 

Верховного Совета Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики и 
Председателя Верховного Совета Республики 
Грузия

1. В течение апреля месяца 1991 года под-
готовить для подписания проект договора 
о межгосударственных отношениях между 
РСФСР и Республики Грузия, для чего соз-
дать рабочие группы.

В результате согласования совместных 
действий по стабилизации обстановки в ре-
гионе бившей Юго-Осетинской автономной 
области стороны договорились о следующем:

2. МВД PCФCP и МВД Республики Грузия 
coздать в течение 10 дней совместную комис-
сию для изучения обстановки в указанном ре-
гионе и объективной оценки ситуации в срок 
до 20 апреля т.г.

3. МВД РСФСР и МВД Республики Гру-
зия до 10 апреля создают совместный отряд 
милиции для разоружения всех незаконных 
формировании на территории бывшей Юго-
Осстинской автономной области. Отряду по-
ручается обеспечение охраны общественного 
порядка на данной территории до стабилиза-
ции обстановки.

4. Обратиться в Министерство обороны 
СССР с предложением о передислокации ча-
стей Советской Армии с территории бывшей 
Юго-Осетинской автономной области.

5. Советам Министров РСФСР, Республи-
ки Грузия, Северо-Осетинской ССР начать 
работу незамедлительно по созданию условий 
для возвращения беженцев в места их посто-
янного проживания. Обеспечить восстановле-
ние законных органов местной власти.

6. Правительствам Республики Грузия, 
РСФСР, Северо-Осетинской ССР создать 
комиссию по оценке ущерба, понесенного 
беженцами, и осуществить дополнительную 
материально-техническую и финансовую по-
мощь для компенсации этого ущерба.

7. Считать конечной задачей создаваемых 
комиссий и отряда — восстановление мира и 
спокойствия в регионе.

8. Создать постоянную группу по осущест-
влению контроля за выполнением настояще-
го протокола и для рассмотрения возникаю-
щих текущих вопросов.

Председатель Верховного Совета РСФСР 
Б. Ельцин.

Председатель Верховного Совета Респу-
блики Грузия 3. Гамсахурдиа.

23 марта 1991 г.
(Газета “Вестник Грузии”, № 42, 28 марта 

1991 г.)
დოკუმენტიდან ჩანს, რომ რუსეთი ცნობს 

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქს გაუქ-
მებულად. შეთანხმებაში ყველგან იხსენიება 
“ყოფილი სამხრეთ ოსეთი”! უფრო მეტიც, 
მოლაპარაკებებში იგი საერთოდ არ ფიგური-
რებს, როგორც არსებული სუბიექტი.

საქართველოს კანონიერმა უზენაესმა 
საბჭომ აღადგინა ისტორიული სამართლი-
ანობა და შიდა ქართლს დაუბრუნა თავისი 
ნამდვილი სახელი, მოაშორა რა იმპერიული, 
ხელოვნურად შექმნილი ეთნონიმი “სამხრეთ 
ოსეთი”. 

ამ იურიდიული დოკუმენტიდან გამომდი-
ნარე, დღეს შიდა ქართლის კვლავ “სამხრეთ 
ოსეთად” მოხსენიება, ისტორიული სამართ-
ლიანობის გაუკუღმართებაა.

საქართველოში ოსთა ყბადაღებულ შე-
ვიწროებას დავუპირისპირებთ 1989 წლის 
სტატისტიკურ მონაცემებს:

“1989 წლის აღწერის მიხედვით სამხრეთ 
ოსეთის ავტონომიური ოლქის მოსახლეობის 
29% ქართველები შეადგენდნენ, 66,2% ოსე-
ბი. ოლქის პარტიულ აპარატში 1990 წლის 

მონაცემებით 140 კაციდან ქართველია 67, 
ოსი — 85. თვით პარტიის (კომპარტია) საოლ-
ქო კომიტეტის აპარატში 37 კაციდან ქართ-
ველია 6, ოსი 29. სახელმწიფო აპარატში 227 
ადგილიდან ოსებს დაკავებული აქვთ 176, 
ქართველებს 49. მომსახურეობის სფეროში 
2108 ადგილიდან ოსებს დაკავებული აქვთ 
1500, ქართველებს — 631. ვაჭრობის სფეროს 
226 საშტატო ერთეული ასე ნაწილდება: ოსი 
— 172, ქართველი — 32. 

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 
კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულება-
თა შემადგენლობა შემდეგ სურათს იძლევა: 
ოლქში სულ არის 109 კლუბი, 153 ბიბლი-
ოთეკა, 2 მუზეუმი, 1 სამხატვრო სასწავლე-
ბელი, 2 სამხატვრო სკოლა, 1 მუსიკალური 
სასწავლებელი, 2 სამუსიკო სკოლა, ოსური 
დრამატული თეატრები, სამხატვრო საგამო-
ფენო გალერეა და სხვა. ოლქის კულტურის 
სამმართველოს უფროსი და ხუთივე რაიონუ-
ლი განყოფილების გამგე ეროვნებით ოსია. 
ასევე ცხინვალის სამუსიკო და სამხატვრო 
სასწავლებლების დირექტორები და სასწავ-
ლო ნაწილის გამგეები ოსებია. საერთოდ 
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის კულ-
ტურის ორგანოების, საგანმანათლებლო და-
წესებულებების, თეატრალურ-საკონცერტო 
და სანახაობითი ორგანიზაციების ნომენკლა-
ტურულ მუშაკთა 77,5% ოსები შეადგენდნენ. 

ყოფილ სამხრეთ ოსეთში ოს ახალგაზრ-
დობას სრული შესაძლებლობა ჰქონდა გა-
ნათლება მიეღო მშობლიურ ენაზე. მაშინ, 
როდესაც ჩრდილოეთ კავკასიაში, კერძოდ 
“ყაბარდო-ბალყარეთის, ყალმუხეთის, ჩრდი-
ლოეთ ოსეთის, ჩეჩენ-ინგუშეთის ავტონო-
მიურ რესპუბლიკებში, ადიღესა და ყარაჩაი-
ჩერქეზეთის ოლქებში არც ერთი ეროვნული 
სკოლა არ არსებობდა და მკვიდრი ეროვნების 
ყველა ბავშვი რუსულ ენაზე სწავლობდა”. 

საქართველოს სახელმწიფოს გამოუსწო-
რებელ დანაშაულად უთვლიან ავტონომიიის 
გაუქმებას, მაშინ როდესაც რუსეთის მიერ 
განხორციელებულ მსგავს ქმედებებზე და-
სავლეთი თვალს ხუჭავს.

2003 წლიდან პუტინის ინიციატივით რუ-
სეთის ფედერაციის ხელისუფლებამ დაიწყო 
ავტონომიების გაუქმება და ამ ტერიტორი-
ების რუსული ოლქებისა და მხარეების მიერ-
თება. 

ამ პოლიტიკის შედეგად გაუქმდა: კომი-
პერმიაცკის ავტონომია, ხოლო მისი ტერი-
ტორია მიუერთდა პერმის მხარეს; გაუქმდა 
ტაიმირისა და ევენკეიის ავტონომიები და 
მათი ტერიტორიები მიუერთდა კრასნოიარ-
სკის მხარეს; გაუქმდა კორიაკის ავტონომია 
და მისი ტერიტორია მიუერთდა კამჩატკის 
მხარეს; გაუქმდა უსტ-ორდინსკის ბურიატთა 
ავტონომია და მისი ტერიტორია მიუერთდა 
ირკურტსკის ოლქს; გაუქმდა აგინსკის ბუ-
რიატთა ავტონომია, ტერიტორია გააერთი-
ანეს ჩიტის ოლქთან, შედეგად შეიქმნა ზაბა-
იკალიის მხარე... 

ავტონომიების განადგურების პროცესი, 
რუსეთის ხელისუფლების მიერ, წინასწარ 
დასახული გეგმით ხორციელდება, უკვე მიმ-
დინარეობს ადიღეს ავტონომიის კრასნოდა-
რის მხარესთან, ხოლო ხანტი-მანსიისკისა და 
იამალო-ნენეცკის ტიუმენის ოლქთან მიერ-
თების მომზადება. 

რუსეთის ხალხთა საპყრობილეში ათე-
ულობით ერი მოისრა მიწის პირისაგან, ბო-
როტების იმპერია დღესაც არსებობს და 
განაგრძობს თავის ავ საქმეებს. ვნახოთ რამ-
დენი ერი გაიჟლიტა რუსეთის იმპერიიული 
საცეცებით ბოროტების იმპერიის უკიდეგა-
ნო სივრცეში. მთელი მეცხრამეტე საუკუნის 
მანძილზე რუსეთმა კავკასია ხალხთა სასაკ-
ლაოდ გადააქცია:

შაპსუღები იყვნენ 300 000 — დარჩა 1983 
კაცი;

აბაძეხები — 260 000, დარჩა 14 660;
ნათუხალები — 240 000, დარჩა 175;
თემირღოელები 80 000; დარჩა 3140;
ბჟედუღები 60 000; დარჩა 15 263;
მახოშეველები 8 000; დარჩა 1204;
ადმიელები 3 000, დარჩა 230;
უბიხები 74 000; დარჩა 0
რუსეთის იმპერიამ, არც ციმბირისა და 

შორეული აღმოსავლეთის ხალხებს დააკლო 
ხელი:

კერეკები: ხალხის გენოციდი პრაქტიკუ-
ლად დასრულებულია — დარჩა 8 კაცი

ნანაელები: სატირალი სინამდვილე — 
დარჩა 100-150 კაცი

ოროჩები: გენოციდის მწარე ნაყოფი — 
დარჩა 532 კაცი

ნგანასანები: გადაგვარება და დეგრადა-
ცია – ხალხთა ბედი რუსული იმპერიალიზმის 

უღელქვეშ — რაოდენობა – 834 კაცი (2004 
წ). უკანასკნელი აღწერის მონაცემებით ენას 
ფლობს დაახლოებით 500 ადამიანი.

სელკუპები: ხალხის ტრაგედია — მათი 
რაოდენობა შეადგენს ოფიციალური მონაცე-
მების მესამედზე ნაკლებს – 600 კაცს.

ოროკები: მწარე ბედი თითქმის გამქრა-
ლი ხალხისა — 346 კაცი, მათ შორის 201 ქა-
ლაქელია და 145 სოფლის მკვიდრი.

იუგები: იმედის გარეშე — 2002 წლის აღ-
წერით რუსეთში იყო 19 იუგი.

კეტები: გადაშენების ზღვარზე — კეტები 
– ჩრდილოეთ ციმბირის ერთ-ერთი ყველაზე 
მცირერიცხოვანი ხალხი. 2002 წლის აღწე-
რით ხალხის რაოდენობა 1494 კაცი.

ულჩები: ჩაგრული ხალხის სავალალო 
სინამდვილე — 1989 წლის აღწერით სსრკ-ში 
ცხოვრობდა 3233 ულჩი

ნეგიდალები: გადაშენების ზღვარზე — 
2002 წლის მოსახლეობის აღწერის თანახმად, 
527 კაცი.

აი, ასეთია რუსეთის იმპერიის მიერ შეს-
რულებული “ზოგადსაკაცობრიო მისია”! პა-
სუხს კი არავინ სთხოვს, თუმც, როგორ მოს-
თხოვენ? ამაზე მეტი საშინელი სურათია ამე-
რიკისა და აფრიკის კონტინენტებზე, სადაც 
თითქმის ოთხი ასწლეულის მანილზე იბოგინა 
ევროპულმა “ცივილზებულმა” ჩექმამ. 

თქვენო აღმატებულებავ, თქვენ კი არც 
აციეთ და არ აცხელეთ ისე მოგვახალეთ პირ-
ში ცილისმწამებელი იმპერიალისტების მიერ 
მონაჩმახი 1921 წელს 4 000 ოსი გაწყვიტეთო!

ბატონო ფურნიე, აქ სახეზე გვაქვს და-
სავლეთისათვის დამახასიათებელი ორმაგი 
სტანდარტი: “ის რაც ეპატიება იუპიტერს, არ 
ეპატიება ხარს”. 

როდესაც თქვენ დიპლომატიური მისიის 
შესასრულებლად საქართველოში გამოგამ-
წესეს, გულისყურით უნდა შედგომოდით ამ 
ქვეყნის ისტორიის, ტრადიციებისა და ზნე-
ჩვეულებების გაცნობას.თქვენამდის საქარ-
თველოში მე-10-ე საუკუნეში იმყოფებოდა 
არაბი მეცნიერი იბნ ხუაკალი, რომელიც შემ-
დეგს მოგვახსენებს, რომ თბილისის მაცხოვ-
რებლებს “მეგობრული ურთიერთობა აქვთ აქ 
შემთხვევით მოხვედრილი მოგზაურისადმი, 
იქნება ის მწირი განათლების მქონე თუ გა-
ნათლებული.” მე-12-ე საუკუნის ჟამთააღმ-
წერელი ალ ფარიკი კი წერს: “საქართველოს 
სამეფო კარზე მუსულმანი სწავლულები გა-
ნიცდიდნენ ისეთ დიდ ყურადღებასა და პატი-
ვისცემას, რაც მათ მუსულმანებს შორის არ 
გააჩნდათ”. 

გერმანიაში მცხოვრები ქართული წარმო-
მავლობის ებრაელი მეცნიერი მოსე ბოროდა 
ცილისმწამებლებს ასე პასუხობს: “...საქართ-
ველოს სახელმწიფოს უძველესმა ისტორიამ, 
მისი ხალხის სულიერმა განვითარებამ შესაძ-
ლებელი გახადა აქ ქრისტიანობის უადრეს 
ხანაშივე გავრცელება. ერისთვის უაღრესად 
ახლობელი აღმოჩნდა ქრისტიანობის ძირი-
თადი პრინციპი “გიყვარდეს შენი მოყვასი…” 
და ამან ორგანული ნიადაგი მოუმზადა ახალი 
სწავლების განმტკიცებას საქართველოში. ეს 
სულიერება, რომელიც უდიდეს აღტაცებას 
იწვევდა საუკუნეების მანძილზე, და უახ-
ლეს ხანამდე საფუძველს უქმნიდა სხვადას-
ხვა ეთნიკური წარმოშობისა და კონფესიის 
ადამიანების უმაგალითოდ მშვიდობიან და 
კეთილგანწყობილ მხარდამხარ ცხოვრებას, 
ეს “უცხოს მოყვასად აღიარება”, ეს რელი-
გიურობა, გამოვლენილი არა იმდენად რიტუ-
ალის დაცვაში, რამდენადაც ქრისტიანული 
პრინციპებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში, 
გამოვცადე მე თვითონ, როგორც ებრაელმა, 
ჩემი საქართველოში ცხოვრების მანძილზე. 
ასე იყო საქართველო ქრისტემდე, და ასე 
აყვავდა ქრისტეს სწავლება ამ ნაყოფიერ ნი-
ადაგზე”.

ქართველი ხალხის სხვათა მიმართ დამო-
კიდებულებას შესანიშნავად გადმოგვცემს 
ფინელი სოციოლოგი და პედაგოგი ჰანს-
იორან ჰოქსტენტი: “ძვირფასო ქართველო 
დებო და ძმებო! თორმეტჯერ ვყოფილვარ 
საქართველოში, თორმეტჯერვე გულმა აქეთ 
გამომიწია; თქვენი ზნეობა, თქვენი ლიტერა-
ტურა და ხელოვნება მხიბლავს... არაფერი 
მსმენია აქ სხვათა სიძულვილის, შურისძი-
ების შესახებ... საქართველოს ისტორია სი-
კეთის, სიყვარულის, ხიზანთა შეფარების 
ისტორიაა...”

ეს, მოკლედ, ქართველი ხალხის უნიშვ-
ნელოვანეს ღირსება-კაცთმოყვარეობაზე და 
შემწყნარებლობაზე. 

დიახ, ბატონო ელჩო, ჩვენთვის უცხოა 
სხვა ხალხების სიძულვილი, ქართული ენის 
წიაღში არ შობილა ისეთი მცნებები, როგო-
რიცაა ნაციზმი, ანტისემიტიზმი, შოვინიზ-
მი, რომლის წარმომავლობაც სხვათა შორის 
საფრანგეთს უკავშირდება.

ახლა კი ვნახოთ ვინ არიან ქართველ ხალ-

ხზე ცილისწამებისა და სიძულვილის მთეს-
ველნი: 

ბატონო ელჩო, გეცოდინებათ, რომ გა-
სულ საუკუნეებში კავკასიაში მოგზაურობდა 
საფრანგეთის “დიდი ერის” შვილი უფროსი 
ალექსანდრე დიუმა, რომელსაც უნახავს კავ-
კასიის კალთებზე მობინადრე ოსები და ასე 
დაუხასიათებია ისინი: “ოსები, რომლებიც 
ბინადრობენ საქართველოს სამხედრო გზის 
მახლობლად აკეთებენ ბევრ ფულს, მაგრამ 
არიან მფლანგველები. მოთამაშენი და ლო-
თები, ამიტომ ყოველთვის ცუდად აცვიათ, 
ან, უფრორე, სულაც არ აცვიათ. ისინი მიწუ-
რებში, დანგრეულ კოშკებში ცხოვრობენ და 
მთელ თავიანთ შემოსავალს ხარჯავენ თამ-
ბაქოსა და არაყზე. ძნელია მათ შორის მდიდ-
რისა და ღარიბის გარჩევა, რადგან ყველას 
ერთნაირად ცუდად აცვიათ. ოსები, როგორც 
ინგუშები თამარ მეფის დროს ქრისტიანები 
იყვნენ, მაგრამ დღეს თვითონაც არ იციან 
რა რწმენისანი არიან. მთელ დედამიწაზე 
ოკეანისა და შიდა აფრიკის წარმართებს შო-
რისაც ვერ იპოვნი ველური იდეების და გა-
უგებარი რწმენის ასეთ ნაზავს” (ალ. დიუმას 
“კავკასიიდან”, დღიური “გზა თბილისიდან 
ვლადიკავკაზამდე”, გვ.:358).

ვიმედოვნებთ, რომ წაკითხული გექნებათ 
და არ დაგვწამებთ გადასხვაფერებას.

ხედავთ რას წერს ალექსანდრე დიუმა: 
““ოსები, რომლებიც ბინადრობენ საქართვე-
ლოს სამხედრო გზის მახლობლად”-ო და არა 
საქართველოშიო და მის დღიურში არსად ახ-
სენებს ყბადაღებულ “სამხრეთ ოსეთს”! ჩვენ 
თუ არა, მას მაინც ენდეთ, ბატონო ელჩო!

ოსთა მხრიდან ამა თუ იმ ქვეყნის აბორი-
გენ მოსახლეობაზე თავდასხმები, ადამიანთა 
ჟლეტა, ძარცვა უცხო არ არის, რაიც ნათლად 
სჩანს ამ ხალხის ცხოვრებისეული ისტორი-
იდან და გამოცდილებიდან. ამის დასტურია 
მათი დამოკიდებულება მათ გარშემო მცხოვ-
რები ხალხებისადმი. იქნებ გაგონილი გაქვთ, 
როგორი სისხლის კალო მოუწყვეს ოსებმა 
1992 წელს ინგუშ ხალხს. დათვალა კი ვინმემ 
ოსთა მიერ დახოცილი ინგუშების რაოდენო-
ბა? აი, ის იყო ნამდვილი გენოციდი!

“ცნობილია, რომ გასული საუკუნის 
პირველ ნახევარში რუსი გენერლები მრა-
ვალგზის მიუთითებენ ოსების მიერ ქარ-
თული სოფლების დარბევაზე, ძარცვა-გლე-
ჯაზე და ქართველების მკვლელობაზე.  
XIX საუკუნის ცნობილი საზოგადო მოღვაწე 
ს. მგალობლიშვილი იგონებს: ლეკთა თარეში 
რა მოსატანია, ან რა შესადარებელია ოსთა 
თარეშობასთან. ოსები ყველა თავად მაჩაბ-
ლებისა და ერისთავების ყმები იყვნენ, შემდეგ 
და შემდეგ, როცა გამრავლდნენ, სხვადასხვა 
თავადთა და აზნაურთა მამულებში გაიხიზ-
ნენ და მოედვნენ თითქმის მთელს ქართლის 
მთა-ტყეებსა... ოსები მთა-ტყეებში ცხოვ-
რობდნენ; სახნავ-სათესი არ ჰქონდათ... ოსე-
ბის ნაწილი ქურდობა — ავაზაკობას მისდევ-
და... დაირღვა მყუდროება სოფლისა, ლეკს 
მორჩნენ და ოსებმა უარესი დღე დააყენეს”.  
ამ ბოროტების აღმოსაფხვრელად რუსი გე-
ნერლები გადაუდებელ საჭიროებად თვლიდ-
ნენ შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას. 
გენერალი ტორმოსოვი 1809 წელს ავაზაკო-
ბისათვის ხუთ ოსს უსჯის სიკვდილს ჩამოხ-
რჩობით. უფრო მოგვიანებით, 1824 წელს 
გენერალი ხონევი უპატაკებს გენერალ ერ-
მოლოვს: “იმისათვის, რომ შეწყდეს ქართვე-
ლებზე თავდასხმები და მათი ძარცვა-გლეჯა 
ოსების მხრიდან, ქართლის მცხოვრებთ უნდა 
მივცეთ საშუალება დაიცვან თავი მძარც-
ველებისაგან იარაღით, ისე როგორც კახე-
თის მცხოვრებნი იცავენ თავს ლეკებისაგან. 
ამიტომ ქართველს მძარცველის მკვლელო-
ბისათვის კანონის წესით დევნას ნუ დავუწ-
ყებთ. ჩავაგონოთ როგორც მემამულეებს, 
ასევე ქართლის მცხოვრებლებს, რომ ისინი 
პასუხს არ აგებენ ბოროტმოქმედთა და ავა-
ზაკთა მკვლელობისათვის. ქართველები მხო-
ლოდ ვალდებული გავხადოთ ყოველი ასეთი 
შემთხვევა შეატყობინონ ადგილობრივ ხელმ-
ძღვანელობას, კერძოდ, რომ ესა თუ ის ოსი 
მოკლულია თავდასხმისა თუ ძარცვის დროს” 
ანზორ თოთაძე, “ოსები საქართველოში, 
მითი და რეალობა”).

გასაკვირი აქ არაფერია, რამეთუ: “ქურ-
დობის, ავაზაკობისა და კაცისკვლის ”ტრა-
დიციები” ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ექს-
პრესიული ფორმით ოსთა ეთნოგრაფიულ 
წარსულში არის წარმოდგენილი და მათთან 
კულტურის დონემდე აყვანილ ზოგადეროვ-
ნულ მოვლენად გვაცნობს თავს. ამასთან 
თვალნათლივ მოწმობს ოსეთში ერთი მხრივ, 
ქურდების და ყაჩაღების, ხოლო მეორე მხრივ, 
მკვლელების მფარველი ღვთაებების(!!!) არ-
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- საქართველოში ყველა სფეროში იმხე-
ლა უსამართლობაა გამეფებული, რომ მე 
ხშირად მიხდება იმ დარგებზე საუბარი, 
რომლის სპეციალისტიც არ ვარ, იქნება 
ეს ენათმეცნიერება, ისტორია, პოლიტო-
ლოგია თუ სამართალმცოდნეობა. თუმცა, 
ხშირია შემთხვევები, როდესაც არასპე-
ციალისტებმა “სპეციალისტებზე” მეტი 
ვიცით, ან მათზე მეტი სინდისი გაგვაჩნია 
საიმისოდ, რომ სიმართლე ვთქვათ.

მგლის კვალზე
- დაახლოებით 14 ათასი წლის წინ, 

მოხდა უკანასკნელი გამყინვარება დედა-
მიწაზე. ევროპის კონტინენტი თითქმის 
მთლიანად ყინულით დაიფარა, რომელ-
მაც 12 ათასი წლის წინ ნელ-ნელა იწყო 
გალღვობა, რაც დაახლოებით 4 ათასი 
წელი გაგრძელდა. ყინულის დნობასთან 
ერთად დაიწყო ქართული რასის მოძრა-
ობა ევროპის კონტინენტზე ანატოლი-
იდან და სამხრეთ კავკასიიდან, რადგან 
ამ დროისთვის დიდი კავკასიის ქედიც 
მთლიანად დაფარული იყო ყინულით და 
მისი გადალახვა შეუძლებელი იქნებოდა. 
 ევროპაში დასახლებულმა ქართველებ-
მა თან მოიტანეს იბერიული ცივილიზა-
ცია, რომლის ნაშთები დღემდე უხვად 
მოგვეპოვება ევრაზიის კონტინენტზე.  
-ამჯერად მე ვისაუბრებ იბერიულ ტოპონი-
მებზე, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 
დღემდე თითქმის უცვლელადაა შემორჩე-
ნილი. ამ ტოპონიმთა ძირითადი ფუძეებია: 
“გერ”, “ბერ” და “ქართ”. სამივე ამ ფუძის 
მნიშვნელობა იდენტურია და თვითეული 
მათგანი ერთდროულად ნიშნავს მგელსაც, 
ციხესაც, ქალაქსაც და ქვეყანასაც. 

1. “გერ”-ის ეტიმოლოგია
- “გერი” მეგრულად ნიშნავს მგელს და 

აქედან მომდინარეობს საქართველოს უძ-
ველესი სახელი “ეგრისი” (ე-გერისი, ანუ 
მგლის ქვეყანა). ბერძნული სახელწოდე-
ბებიც “ეგეოს” — “ეგროს”, ასევე ეგრი-
სიდან იღებს სათავეს. აქედანვე იღებს 
სათავეს სახელი გეორგოს და გეორგიაც.  
-მეგრულად წმ. გიორგის ქვია 
“გერგე”-ანუ მგლურად მყოფი (გა-
ვიხსენოთ გერგეთის ტაძარი).  
-მგლის კულტი და საკუთარი ქვეყნის 
მგლის ქვეყანად წოდება უძველეს ქართულ 
ტრადიციაში დასტურდება. ეს კი მომთა-
ბარე ტომებისთვის შემდეგი გზავნილის 
შემცველი უნდა ყოფილიყო: “ეს მგლების 
მიწაა, კოშკებით დაცული და აქეთ ნუ წა-
მოხვალთო!” ცნობილია, რომ მიწათმოქ-
მედების განვითარებამდე კაცთა მოდგმა 
ერთიანად მომთაბარეობდა. მიწათმოქმე-
დებაზე გადასულ დამკვიდრებულ ტომს კი 
ესაჭიროებოდა ათასი სჯულის მომთაბა-
რე ტომთაგან შეუვალი, დაცული ქვეყანა.  
-მომთაბარე ბერძნებისთვის მიწაზე დამკ-
ვიდრება და მიწათმოქმედების ათვისება 
სწორედ იქ მოხდა, სადაც ცხოვრობდა ის 
ხალხი, ვინც თავიანთ ქვეყანას გერის ქვეყ-
ნად მოიხსენიებდა და ამდენად, ბერძნების-
თვის “გეოს” საერთოდ მიწის ცნებად იქცა.  
-”გერი” სვანურად ასევე ნიშნავს ხორ-
ბლის მარცვალსაც. მიწათმოქმედება, 
უპირველესყოვლისა, ხორბლის დათეს-
ვას გულისხმობდა, ამიტომ “მარგალი” 
(მეგრელი) ასევე, მთესველსაც ნიშნავს. 
“გერ”-ფუძიდანაა ნაწარმოები ბერძნული 
ხორბლის მარცვალის აღმნიშვნელი სიტყ-
ვა “გრანუს”. 

- არც საბერძნეთის დღევანდელი სახე-
ლი “გრეცია” არ უნდა იყოს შემთხვევითი 
ტერმინი.

- ირანელები საქართველოს ეძახიან 
“გურჯისტანს”, რაც ნიშნავს მგლების ქვე-
ყანას. 

- მართალია ქრისტიანული ტრადიციით 
წმინდა გიორგის მიერ დიოკლიტიანე-დრა-
კონის დამარცხება ქრისტიანობის იმპერი-
ალიზმზე გამარჯვებას ნიშნავდა, მაგრამ 
წარმართულ ეპოქაში ამას სხვა სიმბოლუ-
რი დატვირთვაც ქონდა: -ურჩხულს აქვს 
თხის ან ძროხის რქები. ძროხა კი მომთა-
ბარე-მეჯოგეების ატრიბუტია. მიწათმოქ-
მედი გიორგის სიმბოლომ, მგელმა, შეჭამა 
ძროხა. ანუ, მომთაბარეობა დაამარცხა 
დამკვიდრებულობამ. მეჯოგე აბელი მოკ-
ლა მიწათმოქმედმა კაენმა. ღვთაება მით-
რაც, რომელიც წმინდა გიორგის პროტო-
ტიპად ითვლება, კლავს ხარს. 

-ასევე ბიბლიური სამოთხეც სწორედ 
პირველ მიწათმოქმედთა სამკვიდროსთან 

ასოცირდება. ბიბლიის მიხედვით სამოთ-
ხეს ჩამოუდიოდა ოთხი მდინარე. ვარა-
უდობენ, რომ ეს მდინარეებია: ფირატი 
(დღევანდელი ევფრატი), ხიდეკალი (დღე-
ვანდელი ტიგრი), არაქსი (ჰარა'ქსანი?) 
და ღალიში (დღევანდელი კიზილ-ირმაკი).  
-ტერმინი “ეგვიპტეც” შეიძლება დაკავ-
შირებული იყოს “ეგრ” ფუძესთან, მითუ-
მეტეს, რომ ბერძნები კოლხებს და ეგვიპ-
ტელებს აიგივებდნენ. ასევე, ეგვიპტის 
ერთ-ერთ სახელად დასტურდება მეგრულ-
ფუძიანი ტოპონიმი “ფალია”, რაც ნიშნავს 
აყვავებულ ქვეყანას (მიწათმოქმედთაგან). 

- შესაძლოა ქართული “სოფელიც” აქე-
დან იყოს. ებრაულად კი ეგვიპტეს ეწო-
დება “ეგიაფეტი”, რაც წააგავს ქართული 
რასის ეთნარქად მიჩნეულ “იაფეტის” სა-
ხელს. 

- სკანდინავიურ-გერმანულ მითოლო-
გიაში ომის ღვთაებას “ოდინ”-ს (გავიხსე-
ნოთ მეგრული ღვთაება ოდი) ახლავს ორი 
მგელი “ფრეკი” და “გერი”. სიტყვა “გერი” 
კი სკანდინავიურში ნიშნავს გაუმაძღარს-
მგლის მადიანს. ძველად კი ამავე ენაზე 
“გერი” ნიშნავდა ციხესაც და აქედანაა 
ნაწარმოები ქალაქის სახელი “გრად” (გო-
რად).

2. “ბერ”-ის ეტიმოლოგია
- “გერი”-დანვეა ნაწარმოები “ბერი” და 

ესეც მგელს ნიშნავს, მაგრამ როგორც ჩანს 
ეს უფრო მგლის საკულტო სახელწოდებაა.

- სვანურში არსებობს ღვთაება 
“მამბერი”-მგლების მეფე, რომელიც 
შემდგომში წმ. გიორგისთან გააიგივეს.  
-ჩრდილო კავკასიურში მგელს ქვია “ბ(ე)
რს” - “ბორძ”-”ბარძ”. ნახურად იალბუზს 
ქვია “ელბარს”, ანუ “მგელღმერთი” - 
“ელ” ნიშნავს ღმერთს, “ბარს” მგელს. 
-გერმანულად “ბერ” დათვს ნიშნავს, ძვე-
ლად კი მგელის მნიშვნელობაც ქონდა. 
გერმანიის დედაქალაქს ქვია ბერლინი, 
ასევე არის ქალაქი ბერნი და ა.შ. “ბურგ” 
გერმანულად ციხეს ნიშნავდა, დღეს ქა-
ლაქსაც ნიშნავს -მეორენაირად “ბერგ”. 
თვითონ სტყვა “გერ-მანი” შესაძლოა 
შედგებოდეს მეგრული “გერ” და სვანური 
“მარ-მან” ძირებისგან. ძველი გერმანელე-
ბი კელტური ტომი იყო. -არსებობს ცნება 
“კელტ-იბერიაც”. ადრე მეცნიერები ფიქ-
რობდნენ, რომ კელტები და იბერები ორი 
სხვადასხვა მოდგმის ხალხის გაერთიანე-
ბა იყო, თუმცა დღეს მეცნიერთა უმრავ-
ლესობა მიიჩნევს, რომ ეს ერთიდაიგივე 
მოდგმის ხალხია. თავად “კელტ”-ფუძე 
შესაძლოა მომდინარეობდეს “გერტ” ან 
“ქერთ”-”ქართ” ფუძიდან.

- ჩრდილო იტალიაში კელტების მიერ 
დაარსებულ ქალაქს დღემდე ქვია ბერგა-
მო. სამხრეთ იტალიაში კი მდინარე ტევე-
რეს, რომელიც ორად ყოფს იტალიის დე-
დაქალაქ რომს, ადრე ერქვა ეტრუსკული 
სახელი “ტიბერი”. შიგნით მდინარეში კი 
არის კუნძული “ტიბერინა”, რომელზეც 
ეტრუსკებმა დაარსეს ქალაქი რომი და 
უწოდეს “ტიბერისი”. ჩემის აზრით თბილი-
სის უძველესი სახელიც “ტიბერისი” უნდა 
ყოფილიყო, რომელიც დაარსეს ქართულმა 
ტომებმა ტიბარენებმა.

- კელტების ერთ ნაწილს გალებს ეძახ-
დნენ -ესეც შესაძლოა “მარგალ”-თან იყოს 
ახლოს.

- ჩრდილოეთის დიდი დამპყრობელი 
იულიუს ცეზარი პიქტებს (ბრიტანეთის 
პირველ მოსახლეებს) მოიხსენიებს იბე-
რიელთა შთამომავლებად. მთელ ბრიტა-
ნეთს კი ერქვა “ჰიბერნია”, ქალაქებით 
“აბერდინი” და “ქამბერა”. პიქტური მდი-
ნარეების სახელებია: “ებერა”, “ქაიბერი”, 
იგივე “ხაბური” – მდინარე ამ სახელწო-
დებით არსებობდა შუამდინარეთშიც, რო-
მელიც გამოდიოდა “მარი”-ს სამეფოდან 
და უერთდებოდა ევფრატს. ამ სამეფოს 

მეფე იყო ლაგაში ერიდუ (ერის დუდი? – 
ერის თავი?). შესაძლოა, სწორედ მდინა-
რე ხაბურიდან ამოიტანეს მეფე არტურის 
ხმალი ექსქალიბური -”ექსის” ლათინუ-
რად ხმალს ნიშნავს -მეგრულად “ხამუ”.  
-დღეს ჩრდილოეთ ბრიტანეთის ერთ 
დიდ რეგიონს ქვია “ბერის” რეგიონი ამა-
ვე სახელწოდების ქალაქით, რომელსაც 
ჩამოუდის მდინარე “ირველი”. ძველ ინ-
გლისურ ენაზე “ბერ” ნიშნავდა ციხეს. 
-ირანულად კასპიის ზღვას ერქვა “გურ-
ზემ”, ანუ ქართველთა ზღვა. ხოლო კას-
პიის ზღვის დასავლეთ სანაპიროს “ბერში-
ლა”. 

- მართალია “იბირ” მეგრულად იმღერეს 
ნიშნავს, მაგრამ “იმღერიას” დაარქმევდენ 
ქვეყანას? თავად სიტყვა “ბირაც”(სიმღერა) 
მგლის სახელს “ბერს” უნდა უკავშირდე-
ბოდეს. ქართული მრავალხმიანი სიმღერა 
მართლაც მგლების ყმუილივით იქნებოდა 
თავისი განვითარების საწყის ეტაპზე. თან 
მგლის საკულტო რიტუალთანაც იქნე-
ბოდა დაკავშირებული. ბერთანაა დაკავ-
შირებული მეგრული “კიბირიც”-კბილი. 
-ბერძნულ მითოლოგიაში არსებობს ჩრდი-
ლოეთის ლეგენდარული ქვეყანა “ჰიპერ-
ბორეა”, რომელიც ჩემში ჩრდილოეთის 
იბერიასთან ასოცირდება.

3. “ქართ”-ის ეტიმოლოგია 
- “ქართ” არის უძველესი ტოპონიმი, 

რომელიც გვხვდება მთლიანად ევროპის 
და წინააზია-მესოპოტამიის ტერიტორებ-
ზე. მაგალითად: უძველესი შუმერული ქვე-
ყანა “ქარდუნია”(ქართ-დუნია, ანუ ქართ-
ქვეყანა). 

- არამეულში “ქართ” ნიშნავს ციხე-
საც და ქალაქსაც. ასევე ხურიტულ-
ში, ციხესაც და ქალაქსაც ქვია “არდ”.  
-მეგრელები თბილისს ეძახიან ქართს ქა-
ლაქის მნიშვნელობით. საკუთრივ ქარ-
თულში კი არსებობს სიტყვა “ციხე-ქალა-
ქი”. არმაზის ციხეს ადრე “ქართი” ერქვა, 
რაც ზოგადად ციხის სახელწოდება უნდა 
ყოფილიყო. 

- ფინო-უგარულად მგელსაც და ცი-
ხესაც ქვია “ქარდა”. - “ქართ” დასტურ-
დება კრეტაზეც. კორსიკაც შესაძლოა 
“ქორთ”-იდან იყოს ნაწარმოები; ასევე, 
ეტრუსკული სახელი შემორჩა ქალაქ კორ-
თონას ტოსკანაში - ვარაუდობენ, რომ 
ადრე ერქვა “ქართონა” და აკავშირებენ 
კართაგენის ეტიმოლოგიასთან (ქარ-
თა-გენი, ქართა-გერია, ალგერია-ალ-
ჟერია). კორტონე დღეს იტალიურად 
ნიშნავს შიდა ეზოს(იტალიური ეზო).  
-აღვნიშნავ, რომ “ქართილი” მეგრულად 
ნიშნავს შემორაგვულს(მთებითაც) და 
შეუვალს. “ქართი” კი ნიშნავს შეერთე-
ბას-გაერთიანებას. ამასთანავე, ქართამი 
მეგრულად ნიშნავს გვირგვინოსანსაც 
(გავიხსენოთ მცხეთის მეფეები ქართამ 
I, II). -ძველსლავურად “ხართამი” ნიშნავს 
მგელს, ხოლო “კურტ” სახელმწიფო ძა-
ლაუფლებას. ინგლისურად “ქორთ” ნიშ-
ნავს სამეფო ეზოს. ვარაუდობენ, რომ ბერ-
ძნული სიტყვა “კრატოს”(ძალაუფლება), 
აგრეთვე მომდინარეობს “ქართ” ძირიდან. 
ამავე ძირიანი სიტყვა “კრატერი” კი ნიშ-
ნავს სამეფო თასს და უკავშირდება გრა-
კალს-გრაალს. გრაალის მფლობელი იყო 
ჰერმესი, იგივე გერმესი -ბერძნულში ასო 
“ჰ” ხშირად ცვლის ასო “გ”-ს, მაგალითად: 
ჰერა-გერა, ჰერკულესი-გერკულესი, ჰერ-
ბერი-გერბერი და ა.შ. -გოთურ არქიტექ-
ტურაში “გურთ” ნიშნავს შემკვრელ თაღს-
რკალს. 

- მეგრულად “ქართა” ასევე ნიშნავს 
მთვარის რკალსაც.

- “ქართა” საკუთრივ ქართულში ნიშ-
ნავს შემოღობილ საქონლის სადგომს - 
იგივეს ნიშნავს “კარდა” აღმოსავლურ ევ-
როპულ ენებზეც. 

- აგრეთვე, “კოლხ” ფუძის საწყის ფორ-
მად მიმაჩნია “ქორთ”-”ქართ” ფუძე, თავისი 
ბრუნვებით: კარდ, ქალდ, ხალდ, ხათ და ა.შ… 

- “ქართ” და “ქორთ” მონაცვლეობს 
ხმელთაშუა ზღვის აუზში - უფრო 
კი “ქორთ” გვხვდება. ბერძნებმაც 
“ქორთ”-იდან მიიღეს “კოლხ”. - გამყრელი-
ძე-ივანოვმა ქართული “ტყებ”-”ტყავ” ძირი 
მიიჩნიეს ბერძნული “კოვ” ძირის საფუძვ-
ლად. გამოდის რომ ქართული “ა” შეიძლე-
ბა ბერძნულში ქცეულიყო “ო”-დ. ამ ლოგი-
კითაც ვღებულობთ “ქორთ”-ს(მეგრულში 
ქართ-ველი ხდება ქორთუ). ბერძნულში “ქ” 
ხშირად იქცევა “კ”-დ, “რ” კი “ლ”-ში ადვი-
ლად გადადის. მივიღეთ “კოლ”. “ლ”-ს მერე 
“თ” იქცევა “ხ”-თ, ანუ “ხ”-ს წინ “რ” “ლ”-ში 
დაგადის, ანუ “კოლთ”, რაც უფრო ადვი-
ლად წარმოითქმის როგორც”კოლხ”, “ლთ” 
კი საერთოდ არ გვხვდება ბერძნულ დაბო-
ლოვებებში. ზოგან უწერიათ “კოლქიდე” 
(კორინთოში ხომ არ აურევდნენ მთლად?). 
“ქართიდა, კორთიდა, კოლთიდა” მოუხერ-
ხებელი იქნებოდა ბერძნული ენისთვის 
და კოლხიდას არჩევდნენ (ისე კორიდაც 
გვაქვს ესპანეთის იბერიაში და კორდოვაც).  
-თუშურში “კილხი” და “კუხ” შემორჩენი-
ლია უმოსავლო მიწის ცნებად (ასოცირ-
დება ჭაობთანაც). მეგრულად კილახონა 
ნიშნავს ხვნას, ხოლო “კოლო” ნიშნავს 
მწარეს-უვარგისს. კოხი კი სეტყვაა. -მე ამ 
სიტყვებს ვერ მივიჩნევ კოლხეთის სამე-
ფოს სახელწოდების ფუძედ, რადგან ქვეყ-
ნის სახელს ქურუმები და მეფეები ადგენდ-
ნენ სავარაუდოდ და არა გლეხები, რომ მათ 
თავიანთი ქვეყნისთვის დაერქმიათ უნაყო-
ფო მიწა, რომელსაც ბევრი ხვნაც ვერ შვე-
ლის, ან საერთოდ ჭაობია და თანაც მწარე.  
საკუთრივ ბერძნულში კი კოლხიდას 
შინაარსობრივი განმარტება არა აქვს. 
-გამოდის, რომ იმ ქვეყანას, რომელსაც 
ბერძნები კოლხიდას ეძახდნენ მაშინაც 
ქართი, ანუ საქართველო ერქვა! 

დასკვნა
- ქართველთა სამშობლოს სახელების 

უძველესი ძირები: “გერ”, “ბერ” და “ქართ” 
აზრობრივად იდენტურია და ნიშნავს დამ-
კვიდრებულთა შეუვალ ქვეყანას და ეს 
შეუვალობა საიდუმლო საკრალურ ცოდნა-
ზეც ვრცელდებოდა.

ენის საკითხი
- ძველქართული ენაც და ასომთავრუ-

ლი დამწერლობაც შეიქმნა ქრისტიანობის 
გამოცხადების შემდეგ. ენათმეცნიერებ-
მა იციან, რომ ძველქართულში ბევრი 
სიტყვა ხელოვნურადაა შექმნილი, ბევრი 
სიტყვა კი მეგრულია. დიახ, არც მეტი 
არც ნაკლები — აღმოსავლეთ საქართვე-
ლოშიც ძირითადი სამეტყველო ენა იყო 
მეგრული. თუმცა “ქართლური მეგრული” 
ამ დროისთვის უკვე დაბინძურებული იქ-
ნებოდა სპარსული ენის ელემენტებით. 
-არსებობს ტერმინი “ქართიზაცია”, რო-
მელიც მთლად უსაფუძვლოდ არაა შექმ-
ნილი, მაგრამ მაინც არასწორია, რადგან 
ჯერ მოხდა ქართის “ირანიზაცია” და 
შემდეგ ამ ირანიზირებული ქართის “ზა-
ცია” დანარჩენ საქართველოში და ესეთი 
ენობრივი “ზაციები” დღესაც გრძელდება.  
-ცნობილი ფაქტია, რომ მსოფლიოში 
ქრისტიანობას არაერთ ქვეყანაში მიეძღ-
ვნა ახალი ენა და დამწერლობაც. მაგა-
ლითად სლავიანური ენაც და დამწერ-
ლობაც ეკლესიის წიაღში შეიქმნა და 
კირილიცას მეორენაირად ბულგარულ 
საეკლესიო დამწერლობასაც ეძახიან. 
ახალლათინური ალფაბეტებიც და ენე-

პატრიოტის  ტრიბუნა

იბერიადა, ანუ რა ენაზე 
მეტყველებდნენ ჩვენი წინაპრები  

და რას ეძახდნენ თავიანთ ქვეყანას
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სებობის ფაქტები. მთელ ოსეთში ფართოდ 
არის ცნობილი ალაგირის თემის სოფელ ბიზ-
ში მდებარე შავი მხედრის ჯვარის (ოს. Дзуар 
Саубараг) – ქურდების, ყველა ჯურის ღამის 
თავგადასავალთა მაძიებლისა და მოძალადის 
მფარველი ღვთაებების სახელი, რომელმაც 
ერთ-ერთი უპოპულარესი სასოფლო სალო-
ცავის რანგში XX საუკუნის დასაწყისამდე 
შემოინახა თავი.

საუბარაგს თავისებურად ”გვერდს უმშ-
ვენებს” და ერთგვარად ჩრდილავს კიდეც 
ოსეთის სოფელ პანაიგანში XIX საუკუნის 
მიწურულისათვის ფიქსირებული ფარინჯი 
ძუარი – ყოველთა მკვლელთა მფარველი 
ჯვარ-სალოცავი” (ვასილ კვირიკაშვილი, და-
პირისპირება (ნაწილი 1).

ასე რომ, ბატონო ფურნიე, ჩვენ ნამდ-
ვილად არ ვსაჭიროებთ ისტორიის ხელახ-
ლა დაწერას, ასეთ რამეს სხვები საჭირო-
ებენ, ვინც მართლა გენოციდს უწყობდა და 
უწყობს საკუთარ მიწა-წყალზე მცხოვრებ 
ხალხს და მუსრს ავლებდა ასიათასობით 
უდანაშაულო ადამიანს “ცივილიზაციისა და 
განმანათლებლობის”სახელით! მაგალითად, 
აფრიკაში, არაბულ ქვეყნებში, ინდო-ჩინეთსა 
და ამერიკაში, ვინც ეწეოდა ყოვლად შეუწყ-
ნარებელ ადამიანებით ვაჭრობასა და ამით 
ხდებოდა “დიდი ერი”. 

ნუთუ “ცივილიზაცია და განმანათლებ-
ლობა” მსხვერპლად მოითხოვდა ამერიკის 
აბორიგენი მოსახლეობის ხელთუქმნელი ცი-
ვილიზაციის განადგურებას? ნუთუ “ცივილი-
ზაციისა და განმანათლებლობის” დასტურია 
მონათა ვაჭრობა, რომელიც შავი ჭირივით 
გავრცელდა თქვენგან მთელს დედამიწაზე 
და იმ ავადმოსაგონარ საუკუნეებში საქართ-
ველომაც სახადივით გადაიტანა ეს უბედუ-
რება?

მივუბრუნდეთ თქვენს ინტერვიუს:
“-ვინ წამოიწყო ომი? პირველმა ვინ ისრო-

ლა ცხინვალის მიმართულებით? თქვენ ვერ 
შეძლებთ ისტორიის ხელახლა დაწერას და 
პასუხისმგებლობის ძებნას სხვაგან და არა 
იქ, სადაც ის არის. ამასთან დაკავშირებით, 
თუ ცოტა შორს მოძებნით, ახსნა-განმარტება 
უნდა მოსთხოვოთ მენშევიკურ რესპუბლი-
კას, რომელმაც 1921 წელს ოსეთის მოსახ-
ლეობა გაჟლიტა (4 000 დაღუპული, 25 000 
ლტოლვილი), და არა საფრანგეთს ან სხვა 
სახელმწიფოებს. ამ საქმეში რეალური პასუ-
ხისმგებლობა ეკისრება ორივე მხარის ნაცი-
ონალიზმს, რომელიც ევროპის უმრავლესი 
ომების საფუძველი იყო, რომელიც, საბედნი-
ეროდ, გადავლახეთ და ავირჩიეთ სხვა ღირე-
ბულებები, რომლებიც წარმოსახვითი ერების 
ოცნებებზე მაღლა დგას”.

არა ბატონო, საფრანგეთს შიდა ქართლში 
ომი არ წამოუწყია, საფრანგეთს ისედაც კის-
რამდის გადადის თავის მიერ წამოწყებული 
ომების რაოდენობა და ამ ერთ ომსაც როგორ 
მოგაწერთ თქვენ! 

ომი შიდა ქართლში 1918-1920 წლებ-
ში წითელი რუსეთის ქართველმა ემისარმა 
ბოლშევიკებმა და ოსმა სეპარატისტებმა 
წამოიწყეს და ეს ომი საუკუნეა, რაც გრელ-
დება. 1989 წლიდან მოსკოვმა კვლავ აამოქ-
მედა პერმანენტული ნაღმები საქართველოს 
ტერიტორიაზე თავისივე მეხუთე კოლონების 
— ავტონომიებისა და ეროვნული უმცირე-
სობების სახით და შიდა ქართლის ტერიტო-
რიაზე შეიქმნა ოსი სეპარტატისტებისა და 
ექსტრემისტების შეიარაღებული ბანდები, 
რომელთაც მეტად საშიში ორგანიზაციები 
ხელმღვანელობდნენ.

მათ შორის უმთავრესი იყო “ადამონ ნიხა-
სი”, რომელიც შექმნისთანავე ეწეოდა ანტი-
სახელმწიფოებრივ მოღვაწეობას და საქართ-
ველოში თესავდა ეროვნულ შუღლს თავისი 
სეპარატისტული იდეებით.

1990 წელს “ადამონ ნიხასი”-ს პატრო-
ნაჟით დაიწყო გამოცემა გაზეთის “არიაგ 
მომ” (ამ გაზეთის რედაქცია მდებარეობ-
და ქ. ცხინვალში (კოლხური ძირის ქალაქია 
— ქრცხინვალი და რცხილას, რცხილნარს 
ნიშნავს) კოჩიევის ქუჩა 1)) ეს იყო გაზეთი, 
რომელიც ცდილობდა (სათაურიდანაც ჩანს) 
დაემკვიდრებინა არიული იდეოლოგია და მო-
ეწამლა მრავალი და მრავალი.

გაზეთში წერია:
“ჩვენ ოსები, ჭეშმარიტად ეთნიკური არი-

ელები ვართ, ჩვენი საკუთარი სახელწოდება 
პირდაპირ იღებს სათავეს ძველი აერონი-
საგან. სხვა არიელებთან შედარებით ჩვენ 
ყველაზე მეტად ვზარალდებით არიულობის 
იდეის დისკრიმინაციის გამო, რაშიც გერმა-
ნულ ფაშიზმს მიუძღვის ბრალი. მაგრამ ფა-
შიზმი ეთნიკური ინდიკატორი არ არის, იგი 
ახასიათებდა და ახასიათებს ბევრ ხალხს, 

მათ შორის თეთრი რასის გარეთაც. არიული 
იდეოლოგია და ჰუმანიზმი არ არიან პასუხის-
მგებელნი ფაშიზმისა და სხვა იზმების გამო...

... რუსულ-ოსურ კავშირი — ეს არის ჩვე-
ნი ღირსეული პოლიტიკური თანასწორობის 
საფუძველი. ალანურ-ალემანური საზოგა-
დოება ხელს შეუწყობს ოსურ -გერმანული 
კავშირების რეანიმაციას და დაგვეხმარება 
რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგებით დავძ-
ლიოთ უკულტურობის მემკვიდრეობა, დღე-
ვანდელი ოსეთი გადააბიჯებს ხვალინდელ 
დღეში არიული სიჯიუტითა და ენერგიით, 
ქრისტიანული მოთმინებით (საინტერესოა, 
მუსულმან ოსებს რას უპირებენ, ალბათ მა-
თაც გაჟლეტენ! -ა.ს.)

რუსეთის მიერ ზურგგამაგრებული ოსი 
“ისტორიკოსები” -ს ერთი ნაწილი ხელაღებით 
აყალბებს არა მარტო საქართველოს ისტო-
რიას, არამედ ისინი გადატრიალებებს ახდე-
ნენ მსოფლიოს ისტორიაში. ხოლო ჩვენ ქარ-
თველები, კავკასიის სხვა ხალხებთან ერთდ 
მადლიერინი უნდა ვიყოთ ოსებისა, რამეთუ 
ისინი მოგვევლინენ “განმანათლებლებად”. 
თურმე, ქართული ლიტერატურის მშვენება, 
კაცობრიობის ლიტერატურულ საგანძურში 
დამკვიდრებული უკვდავი “ვეფხისტყაოსნის” 
ავტორი შოთა რუსთველიც ოსი ყოფილა. 
ოსები ყოფილან, აგრეთვე აკაკი წერეთელიც 
და სხვა ქართველი შემოქმედნიც. და თუ რა-
იმე შეგვიქმნია — ცეკვა-სიმღერით დაწყებუ-
ლი, რომელიც ცისკიდურამდის აღაფრთოვა-
ნებს მსოფლიოს ხალხებს — მატერიალური 
კულტურით დამთავრებული, მხოლოდ ოსე-
ბის შემწეობითა და მადლით?! 

თუ მათს დავუჯერებთ, მხოლოდ ოსი ხალ-
ხის გენიიის კელაპტარს გაუნათებია “უკუნი” 
კავკასია და არა მარტო კავკასია, სხვა ქვეყ-
ნებიც, როგორც ამას ქვემოთ გიჩვენებთ. ოსი 
ხალხი ყოფილა კაცობრიული ცივილიზაცი-
ისა და გენიის შემქმნელ-მატარებელი. მაგ-
რამ სულ სხვისთვის ზრუნვაში ღამენათევ ოს 
ხალხს საკუთარი ანბანის შესაქმნელად ვერ 
მოუცლია და ვინ იცის, რამდენი სამყაროული 
სიბრძნე და საიდუმლო მისცემია დავიწყებას 
ამის გამო. რეალურად კი, რომ არა ქართული 
დამწერლობა და ქართული საისტორიო და 
ლიტერატურული მწერლობა, რამეთუ ოსთა 
არსებობისა და ცხოვრების შესახებ ცნობე-
ბი უმთავრესად ქართულ წერილობით ძეგ-
ლებშია შთენილი, არ გვეცოდინება ის, რაც 
დღეს ვიცით ამ ხალხის შესახებ. რაც შეეხება 
ეთონონიმ “ოსსა” და ტოპონიმ “ოსეთს”, რო-
მელთაც დღეს ხმარობს მსოფლიო, ქართული 
წარმომავლობისაა. 

ოსური მწერლობა მხოლოდ ამ ასიოდე 
წლის წინ შეიქმნა და ისიც სხვა ანბანებზე 
(ჯერ ქართულ დამწერლობაზე და შემდეგ 
კირილიცაზე). როგორც სჩანს, მათთვის ძნე-
ლია კაცობრიული სიბრძნის ქაღალდზედ 
სხვისი ასო-ნიშნებით გადმოტანა და შედეგიც 
სახეზეა — ერთი-ორი სასოფლო მასშტაბის 
მოლექს-მეზღაპრის გარდა, მათი წიაღიდან, 
ჯერ არ სჩანს მსოფლიოს მანათობელი შუ-
ქურა. 

ჩვენის აზრით, ნამდვილად მისასალმე-
ბელი და მისაბაძია საკუთარი ერის სიყვა-
რული და მისი ინტერესების დაცვა, მაგრამ 
საშიში და გაუმართლებელია ის, როცა ამას 
სხვა ერის ინტერესები ეწირება. საუკუნეების 
მანძილზედ კი კავკასიის ხალხები მათგან 
მხოლოდ ასეთ “სიყვარულს” იცნობენ. სამ-
წუხაროდ ისინი მთელი ისტორიის მანძილ-
ზედ კავკასიაში შემოსულ ყოველ ახალ დამ-
პყრობელს ფეხქვეშ ეგებოდნენ გამორჩენის 
მიზნით და მაოხარი და სადამსჯელო რაზმე-
ბის ფუნქციასაც ასრულებდნენ. ასე იყო და 
არის რუსეთის დროსაც, კავკასიაში რუსული 
პოლიციის რაზმების შემადგენლობაში პრო-
ცენტული რაოდენობით ოსები ყველას უსწ-
რებენ. ასეთი სიმღერაც კი არსებობდა: “ოსი 
ბიჭის ფიქრებიო, რომ გავიზრდები მილიცი-
ელი ვიქნებიო”. 

ისტორიის გაყალბების დიდოსტათთა-
გან ერთ-ერთი ოსი ოსტატი ჩელეხსათი ამას 
ბრძანებს: “Благодарю судьбу за то что на 
етот свет родился Осетином”, მაშ, რაღა 
ვქნათ ბატონო ფურნიე, ქართველებმა და 
ფრანგებმა, რა ვიღონოთ -განგებას უნდა 
ვწყევლიდეთ ქართველებად და ფრანგებად 
რომ დავიბადეთ და არა ოსებად?!

თუ ვირწმუნებთ ოსი “ისტორიკოსების” 
აქსიომებს, ისინი პრეტენზიას არა მარტო 
ქართულ მიწაზე აცხადებენ, არამედ სამი 
კონტინენტის მიწებზეც. 

თქვენ პირდაპირ თუ ირიბად ბრალი დაგ-
ვდეთ ოსების გენოციდში, თან დაგვამუნა-
თეთ — ვერ შეძლებთ ისტორიის ხელახლა 
დაწერას-ო.

ჩვენ იძულებული ვართ თვალი გადავავ-
ლოთ საფრანგეთის ისტორიის საჩოთირო 

ფურცლებსა და შეგახსენოთ, თუ ვინ წერს 
ისტორიას ხელახლა და უკუღმა. იქნებ ეს 
სიტყვები თქვენივე სამშობლოს გამოცდილე-
ბამ გათქმევინათ?

თქვენს სამშობლოში ისტორიას სახელმ-
წიფოს მიერ დადგენილი კანონის მიხედვით 
ასწავლიან?

2005 წლის 23 თებერვალს საფრანგეთის 
ეროვნულმა კრებამ მიიღო კანონი, რომლის 
ძალითაც სახელმწიფო უხეშად ერევა ისტო-
რიის მეცნიერებაში და წარსულში თუ აწმყო-
ში ჩადენილ დანაშაულებეზე საუბარს კრძა-
ლავს. 

კანონის თანახმად, ფრანგი მასწავლელბ-
ლები მოვალენი არიან მეცადინოებაზე ფრან-
გული კოლონიალიზმის როლი ინდოჩინეთში, 
შავკანიან და ჩრდილო აფრიკაში დადებითად 
აღწერონ.

ჩვენ კი აქეთ გვედავებით “ისტორიას ხე-
ლახლა ვერ დაწერთ”-ო?!

ნახეთ რას შეიცავს ეს კანონი — “ერი 
მადლიერია ქალებისა და კაცების, რომლებ-
მაც წილი გაიღეს იმ საქმეში, რომელიც საფ-
რანგეთმა ადრინდელ საფრანგეთის დეპარ-
ტამენტებში ალჟირში, მაროკოში, ტუნისში 
და ინდოჩინეთში, აგრეთვე ტერიტორიებში, 
რომლებიც უწინ საფრანგეთის სუვერენიტე-
ტის ქვეშ იყვნენ, გასწია” (2005 წლის 23 თე-
ბერვლის კანონი, მუხლი 1). 

საფრანგეთის მიერ გამოცემული კანონი 
ჩქმალავს კოლონიალიზმის შავ-ბნელ მხა-
რეებს, ბარბაროსობას და დანაშაულობებს, 
რომლებიც ჩადენილი იქნა კოლონიზირებუ-
ლი ტერიტორიების მოსახლეობის მიმართ. 
ამით უგულველყოფილია დევნა და წამება. 

“დემოკრატიის” აკვნის დამარწეველ ქვე-
ყანაში იკრძალება მხვერპლის ხსენებაც კი!

ამ კანონის მე-4-ე 
მუხლი”საუნივერსიტეტო კვლევა წმენდს 
საფრანგეთის ყოფნის ისტორიის მოცემულ 
პერიოდს სხვა კონტინენტებზე, და უპირვე-
ლეს ყოვლისა ჩრდილოეთ აფრიკაში. სას-
წავლო პროგრამები სკოლებში უპირველეს 
ყოვლისა წარმოსახავენ საფრანგეთის ყოფ-
ნის როლს სხვა კონტინენტებზე, განსაკუთ-
რებით ჩრდილოეთ აფრიკაში, დადებითად და 
მნიშვნელოვან ადგილს ანიჭებენ საფრანგე-
თის არმიის მებრძოლების მსხვერპლს, რომე-
ლიც მათ ეკუთვნით”.

ესეც თქვენი მართალი ისტორია! 
1945 წელის 8 მაისს ვინ დაიწყო “სეტიფის 

ბრძოლა” ალჟირში და რამდენი ალჟირელი 
იქნა გაწყვეტილი იმ დღეს?

თქვენ რომ უხერხულობაში არ ჩაგაგ-
დოთ, ჩვენვე ვუპასუხებთ ჩვენსავე კითხვას 
— ფრანგებმა! რასაც ემსხვერპლა 45 ათასი 
კაცი, ფრანგები კი ამ რიცხვს მალავენ და ამ-
ბობენ 8 000, რაიც ორჯერ აღემატება 1921 
წელს მენშევიკური მთავრობის მიერ “გაწყ-
ვეტილ” ოსებს. 

და ეს ხდება იმ დღეს, როდესაც კაცობრი-
ობა მეორე მსოფლიო ომში ჰიტლერელებზე 
გამარჯვებას ზეიმობდა!

ამ დღეს ხალხი გამოსულა ქუჩაში და 
მოუთხოვია საფრანგეთის დანაპირების შეს-
რულება — ომის დამთავრების შემდეგ დამო-
უკიდებელი იქნებით-ო. 

კონფრონტაცია დამოუკიდებლობის 
გამო გაძლიერდა ძლიერი დარტყმებით, პარ-
ტიზანული ომებით. “გამარჯვებულ სახელმ-
წიფოს” საფრანგეთს სურს აფრიკისაგან ამო-
იღოს უფრო მეტი მოგება, რომელიც მას არ 
ეკუთვნის, გამარჯვების სიამაყემ დე გოლმა 
არ იცის ზღვარი, ამიტომ აწარმოებს ომებსა 
და შურისძიებას, რომელიც თავისი არსით 
უთანაბრდება ჰიტლერისას. შედეგები ასე-
თია, 20 000 დაღუპული ფრანგი და 1 მილი-
ონი დაღუპული ალჟირელი. 

2005 წლის 18 ოქტომბერს საფრანგეთის 
ადამიანის უფლებათა დაცვის ჯგუფებმა 
გაიხსენეს 1961 წლის 17 ოქტომბრის ხოცვა-
ჟლეტა, რომლის დროსაც პარიზში დაიღუპა 
200 ალჟირელი დემონსტრანტი.

1961 წლის ოქტომბერში პარიზში 30 000 
ალჟირელმა გამართა ალჟირის ომის წინააღ-
მდეგ დემონსტრაცია, რომელიც დახვრეტილ 
იქნა. 

იქნებ ისიც გავიხსენოთ, რაც ამ 50 წლის 
წინ მოხდა ალჟირის უდაბნოში. “ცივილიზე-
ბული და განათლებული” სახელმწიფო დაპყ-
რობილ ტერიტორიაზე ცდის ატომურ ბომბს, 
რომლის გამოც მოსახლეობა დღესაც მის 
შედეგებს განიცდის. 1960 წლის 13 თებერ-
ვალს, დილის 7 საათსა და 4 წუთზე. ფეთქდე-
ბა ატომური ბომბი, რომლის ძალა იყო TNT 
-ს 70 კილოტონა, ხუთჯერ ძლიერი, ვიდრე 
ხიროსიმისა. 

საფრანგეთი დიდხანს ამტკიცებდა იმას, 
რომ ატომური გამოცდებისას ადამიანები არ 
დასხივებულან. საფრანგეთმა 1960 წლიდან 
გამოსცადა 210 ბომბი. პირველად 16 (!) ბომ-
ბი ალჟირის საჰარაში ააფეთქა. ატომური გა-
მოცდებისას დაზარალდა 150 000 სამხედრო 
და სამოქალაქო და ამას ემატება იმ ქვეყნე-
ბის ადგილობრივი მოსახლეობაც. 

აფეთქების ზონა 2006 წლამდის არ იყო 
დახურული. ატომური გამოცდის მსხვერპლ-
თა კავშირი იტყობინება, რომ გამოსხივება 
ზოგიერთ ადგილას საერთაშორისო ნორმებს 
22-ჯერ აღემატება. მოსახლეობა დღემდის 
განიცდის მის შედეგებს, ბავშვები იბადებიან 
მახინჯები, მრავალს უჩნდება კიბო. 

ალჟირელები დღესაც ითხოვენ 1830/1960 
წლების მანილზე ფრანგი კოლონისტების 
მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას. 

აი, რას ამბობს ალჟირული წარმოშობის 
ექსპერტი გაზელ ჯამალი:

“Я напомню, как проходило завоевание на-
шей страны, чтобы дать понять, что нам есть 
за что спросить с французов. В 1830 – 40-х го-
дах, когда они завоёвывали Алжир, творились 
такие вещи, по сравнению с которыми меркнут 
преступления гитлеровцев во Второй мировой 
войне. Алжирский народ, как берберы, так и 
арабы, сражались с захватчиками до последне-
го человека.

Против нашего народа французы бросили 
легионеров, набранных из сброда со всей Евро-
пы, которые творили у нас ужасные зверства. 
Пример – завоевание Кабилии. Захватчики за-
гоняли мирное население в пещеры, обклады-
вали выходы оттуда хворостом и поджигали. От 
удушья гибли тысячи женщин, детей и стари-
ков.

В случае восстаний на уже завоеванных 
территориях поголовно уничтожалось все их 
население, для острастки остальных легионеры 
надевали отрубленные головы жертв на пики и 
проходили с ними по тем населенным пунктам, 
которые могли примкнуть к сопротивлению.

То, что происходило во время Националь-
но-освободительной войны 1954–62 годов, – раз-
говор особый. Именно за расследования ее со-
бытий Алжир может получить львиную долю 
компенсаций. Методы подавления восстания 
алжирского народа со стороны “просвещен-
ной” Францией за сто с лишним лет почти не 
изменились.

Французы лишь взяли на вооружение так-
тику гитлеровцев: сгоняли население партизан-
ских районов в концлагеря и проводили массо-
вые репрессии. Кроме того, использовали они и 
технические новшества, такие, как напалм. 

Всего же за время этой кровавой войны 
алжирский народ потерял полтора миллиона 
человек из девятимиллионного населения. Эта 
цифра говорит сама за себя.

Так что нам есть, за что спросить с фран-
цузов. И мы уже фактически начали судебное 
дело, которое имеет все шансы увенчаться успе-
хом. Я имею в виду полугодовой давности иск 
против Франции жителей местечка Реган, где 
французы в конце 1950-х гг. проводили испыта-
ния ядерного оружия”.

Алжир “монетизировал” колониальные 
грехи Франции

http://news.mail.ru/incident/3013321/gallery/
ახლა კი მოვიყვანთ მოზრდილ სტატიას, 
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რუანდამ დაადანაშაულა საფრანგეთი 
1994 წლის ტუტსის უმცირესობის გენოციდ-
ში “აქტიური როლისათვის”. მთავრობის მიერ 
სამშაბათს გამოქვეყნებული საგამოძიებო 
კომისიის ანგარიშის თანახმად, ორი წლის 
მანილზე გამოიკითხა გადარჩენილები და 
თვითმხილველები, საფრანგეთის ხელისუფ-
ლებამ იცოდა, რომ იყო მზადება გენოციდი-
სათვის. ამას გარდა საფრანგეთმა ითამაშა 
როლი ჰუტუს მილიციის მომზადებაში, რომ-
ლებმაც ას დღეში 800 000 ტუტსი გაწყვი-
ტა, ხაზი გაუსვა ბრიტანულმა ბბს-მ თავის 
გადაცემაში. აგრეთვე, ფრანგ სამხედროებს 
უშუალოდ პირდაპირ უნდა ჰქონდეთ მონა-
წილეობა მიღებული აღმოსავლეთ აფრიკის 
ქვეყანაში ჩადენილ დანაშაულში. მათ უნდა 
მოეკლათ, როგორც ტუტსები, აგრეთვე ჰუ-
ტუც, რომლებმაც შეიფარეს ტუტსები. ამას-
თანავე ფრანგ სამხედროებს უნდა გაეუპატი-
ურებიათ გადარჩენილი ტუტსებიც. 

მოხსენებაში ჩამოთვლილია 33 ფრანგი 
ოფიცერი და პოლიტიკოსი, რომლებიც ავ-
ტორების აზრით უნდა მიეცნენ პასუხისგე-
ბაში თავიანთი როლის გამო. სხვათა შორის 
დასახელებულია საფრანგეთის მაშინდელი 
პრეზიდენტი ფრანსუა მიტერანი და ყოფილი 
პრემიერ მინისტრი დომენიკ დე ვილპენიც. 

ჰუტუს რეჟიმთან საფრანგეთის კავშირის 
მტკიცებულებები:

პრეზიდენტმა პოლომ კაგამემ გასულ 
კვირაში უკვე ილაპარაკა საფრანგეთის კავ-
შირზე ჰუტუს რეჟიმთან, რომელიც პასუ-
ხისმგებელი იყო გენოციდზე, “სერიოზული 
მტკიცებულებების” შესახებ. რუანდის მთავ-
რობამ კომისიის დასკვნა მიიღო ჯერ კიდევ 
ნოემბერში, რომელიც აქამომდის არ გამოქ-
ვეყნებულა. 

საფრანგეთმა წარსულში აღიარა “პოლი-
ტიკური შეცდომები”, მაგრამ მონაწილეობა 
მიიღო გენოციდის განხორციელებაში. რუან-
დის დღევანდელმა მთავრობამ, რომელშიც 
ტუტცები სჭარბობენ, 2006 წლის ნოემბერში 
მას შემდეგ გაწყვიტა საფრანგეთთან დიპ-
ლომატიური ურთიერთობა, რაც ფრანგმა 
მოსამართლემ გასცა პრეზიდენტის თანამშ-

რომლის დაკავების ბრძანება, რომელმაც 
მოკლა სახელმწიფოს მეთაური იუვენალ ხა-
ბიარიმანი. ხაბიარიმანის სიკვდილის შემდეგ 
რადიკალმა ჰუტუებმა დაიწყეს მკვლელობე-
ბი. საფრანგეთის არმია გაეროს მანდატით 
იმყოფებოდა რეგიონში და რუანდას ნაწი-
ლებში შექმნა უსაფრთხოების ზონები. (mpr/
dpa/AFP)

ბატონო ფურნიე, აკი ამბობთ, რომ სა-
ბედნიეროდ, გადავლახეთ და ავირჩიეთ სხვა 
ღირებულებები, რომლებიც წარმოსახვითი 
ერების ოცნებებზე მაღლა დგასო?!

და, განა მარტო ალჟირი? საფრანგეთის 
კოლონიალიზმისაგან გატანჯული რომელი 
ერთი ქვეყანა უნდა ჩამოვთვალოთ: ბენინი, 
ბურკინა ფასო, ჯიბუტი, ჩადი, გაბუნი, გვი-
ნეა, კამერუნი, კომორები, მავრიტანია, ნიგე-
რი სენეგალი, ტუნისი...

1945 წლის ნოემბერში საფრანგეთის ჯა-
რებმა დაცხრილეს ჰაიპონგი და გაჟლიტეს 
6 000 ადამიანი, ამით დაიწყო ინდოჩინეთის 
ომი. 

ვიეტნამის ომის მსხვერპლი აქამდის 1,5 
მილიონს უდრიდა. ჩრდილოეთ ვიეტნამის 
ბოლოდროინდელი მონაცემებით აღწერენ 
უამრავ სამოქალაქო მსხვერპლს. ვიეტნამმა 
1995 წლის 3 აპრილს გახსნა მონაცემები და 
მსხვერპლის საერთო რაოდენობა შეადგენს 1 
მილიონ სამხედროსა და 4 მილიონ სამოქალა-
ქოს, სამხრეთ ვიეტნამმა, ამერიკის მოკავში-
რემ, ომში დაკარგა 250 000 ჯარისკაცი.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, 1945 
წელს მადაგასკარის დამშვიდება დაჯდა 100 
000 — სხვა მონაცემებით, ასიათასობით ადა-
მიანის სიცოცხლე.

1947 წელს 18 000 ფრანგმა სამხედრომ 
დაიწყო სისხლისღვრა და შემაძრწუნებელი 
ქმედებები სამოქალაქო მოსახლეობაში. საფ-
რანგეთის არმიის ოფიციალური ანგარიში 
საუბრობდა 89 000 სამოქალაქო პირის და-
ღუპვის შესახებ. 

“– ევროპა საუკუნეთა განმავლობაში 
შენდებოდა და, სხვათა შორის, უფრო მეტად 
იდეებზე დაყრდნობით (განმანათლებლობა 
XVIII საუკუნეში), ვიდრე სისტემებზე. ნელ-
ნელა გამოიკვეთა დემოკრატიული საყრდე-
ნი, რომელზეც ამჟამად ჩვენი ინსტიტუტე-
ბი დგას. საქართველო საერთო მოძრაობას 
შეუერთდება მას შემდეგ, რაც გადაყლაპავს 
ეგრეთ წოდებული “ევროკავშირის მიერ შეძე-
ნილი ცოდნისა და გამოცდილების” დიდ აბს, 
რომელიც მოიცავს საკანონმდებლო ტექს-
ტებსა და წესდებებს, ნორმებსა და შეზღუდ-
ვებს. მაგრამ ეს რთული და ხშირად მტკივნე-
ული პროცესია. საქართველოში მთელი ჩვენი 
საქმიანობის მიზანია დეტალურად ავხსნათ 
ამ გამოცდილების მიზეზები, მისი დასაბუ-
თება და სარგებლობა საქართველოსთვის”. 
-ბძანებს საფრანგეთის რესპუბლიკის ყოფი-

ლი ელჩი საქართველოში.
დიახ, ბატონო ელჩო, ასე შენდებოდა ევ-

როპა მილიონობითი არაევროპელი ადამი-
ანიების სისხლზე და ძვლებზე, შენდებოდა 
ას მილიონამდის გაყიდული მონის საფასუ-
რად. შენდებოდა დანარჩენ კონტინენტებზე 
მცხოვრები ხალხების კუთვნილი სიმდიდ-
რით, სასარგებლო წიაღისეულით, ბუნების 
ნობათით, რომელიც მათ ღმერთმა უბოძა, 
თქვენ კი საუკუნეების განმავლობაში ცეცხ-
ლითა და მახვილით იტაცებდით მათეულ სიმ-
დიდრეს. 

მე-18-ე საუკუნეში თქვენი განმანათლე-
ბელი ვოლტერი რუსეთის მსუბუქი ყოფაქ-
ცევის იმპერატრიცა ეკატერინეს რჩევებს აძ-
ლევდა, თუ როგორ უნდა დაეპყრო კავკასია 
და როგორ უნდა გაეჟლიტა კავკასიელები, 
რამეთუ მის სამშობლოს ამაში სათანადო გა-
მოცდილება ჰქონდა. 

ბატონი ფურნიე მკურნალადაც გვევლი-
ნება და ევროპაში შესვლისათვის გვირჩევს 
“ევროკავშირის მიერ შეძენილი ცოდნისა და 
გამოცდილების” დიდი აბის გადაყლაპვას. 

ბატონო ფურნიე, არსებობს აბები, რომ-
ლებიც ყველა ორგანიზმს არ უხდება, ჩვენ 
სამოცდაათი წელიწდი ვყლაპეთ ევროპაში 
გაჩენილი წითელი ჭირის სოციალ- დემოკრა-
ტიის მიერ შობილი ბოლშევიზმის აბები და 
დამანგრეველად იმოქმედა ჩვენს სხეულზე.

ჩვენ ის აბები უნდა ვყლაპოთ, რომელიც 
ჩვენს მამა-პაპათ შეუქმნია და გამოუცდია, 
ეს არის ჩვენი ზნე-ჩვეულება და ტრადი-
ციები, ჩვენი კანონ-სამართალი, რომელიც 
არაფრით ჩამოუვარდება თქვენსას, პირიქით! 
ჩვენ, თქვენმა მეგობარმა რუსეთის იმპერიამ, 
200 წელი გვაცხოვრა თავისი ადათ-წესებით, 
მისი დაწერილი კანონებით და ლამის არის 
დავემსგავსეთ მათ.

რა უბედურებაც დღეს საქართველოს 
თავზე ტრიალებს, ამაში ლომის წილი, რუ-
სეთის “გადემოკრატებულ” ბოროტების 
იმპერიასთან ერთად, თქვენც მიგიძღვით. 
ჯერ იყო და საქართველოს პირველი რესპუბ-
ლიკის ევროპული ორიენტაციის სოციალ-
დემოკრატიული მთავრობა ცრუ და ფუჭი 
დაპირებებით კვებეთ, საქართველოსადმი 
მაშინდელი ევროპის ინდიფერენტიზმმა და 
გულგრილობამ ხელ-ფეხი გაუხსნა რუსეთის 
ახლადშექმნილ წითელ, უღმერთო იმპერიას 
და თქვენს განზე ცქერაში გადაგვყლაპა. მე-
ორე რესპუბლიკას ერთი წელიც არ დააცა-
დეთ, დასვლეთის დასტურითა და გადაგვა-
რებული ქართველების წყალობით, რუსეთმა 
საქართველოდან განდევნა, მართლაც რომ 
დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტ 
ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფ-

ლება, ქვეყანაში განახორციელეს სამხედრო 
გადატრიალება და მოხდა კომუნისტური 
რევანში. საქართველოში გამოამწესეთ ბე-
ბერი, ორთოდოქსი ბოლშევიკი და ცამეტი 
წელი აბოგინეთ საქართველოს დამაქცევარი 
ედუარდ შევარდნაძე. 

სწორედ რუსეთის ემისარმა და დასავ-
ლეთის დემოკრატიის დიდმა მეგობარმა და 
მოამაგე ე. შევარდნაძემ დაამსხვრია საქარ-
თველოს ტერიტორიული ერთიანობა, რაც 
დაასრულა ასევე დასავლეთში გაწვრთნილმა 
და იქედან მოვლენილმა მისმა სულიერმა მემ-
კვიდრემ მიხეილ სააკაშვილმა. 

საინტერესოა, გერმანიის გაერთიანების 
შემდეგ (გერმანია გააერთიანა გერმანელი 
ხალხის ნებამ და ძალისხმევამ და არა, რო-
გორც თქვენ დღეს ზოგიერთებს მიაწერთ) 
ქვეყნის სათავეში ერიხ ჰონეკერი რომ დაბ-
რუნებულიყო, რას იზამდა გერმანელი ხალხი 
და თვით ევროპა? 

ბატონო ფურნიე, თქვენ უარყოფთ რუსე-
თისათვის სამხედრო გემების მიყიდვას, რუ-
სეთი ტყუის თუ საფრანგეთი?

“- ვინ წამოიწყო ომი? პირველმა, ვინ ის-
როლა ცხინვალის მიმართულებით? თქვენ 
ვერ შეძლებთ ისტორიის ხელახლა დაწერას 
და პასუხისმგებლობის ძებნას სხვაგან და 
არა იქ, სადაც ის არის. ამასთან დაკავშირე-
ბით, თუ ცოტა შორს მოძებნით, ახსნა-გან-
მარტება უნდა მოსთხოვოთ მენშევიკურ რეს-
პუბლიკას, რომელმაც 1921 წელს ოსეთის 
მოსახლეობა გაჟლიტა (4 000 დაღუპული, 
25 000 ლტოლვილი), და არა საფრანგეთს ან 
სხვა სახელმწიფოებს”.

თქვენ შემთხვევით არ ახსენეთ 1921 წელი 
და 4 ათასი გაწყვეტილი ოსი; საქართველოს 
პარლამენტმა აღიარა ჩერქეზების გენოციდი 
და რუსეთი ამზადებს საპასუხო “დარტყმას”. 
ჩვეულებისამებრ, ამ საქმეშიც ღირსეულ, შე-
საშურ დახმარებას გაუწევს საფრანგეთი მის 
ძმურ მოკავშირეს და თქვენც, სწორედ რუ-
სეთის ამ ხვაშიადს ახმოვანებთ. ამით ამზა-
დებთ საერთაშორისო საზოგადოების აზრს. 
ეს არის ფარული შეთქმულება საქართველოს 
სახელმწიფოს წინააღმდეგ!

რა არ ხდება ქვეყანაზე ბატონო ფურნიე,, 
ვინც თქვენს ჭკუაზე არ გაივლის და თქვენს 
მუსიკაზე არ აცუნდრუკდება, უმალ მოუვ-
ლენთ რისხვას. თურმე კადაფის ხელისუფ-
ლებას დაუფინანსებია თქვენი ქვეყნის დღე-
ვანდელი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანია, 
თქვენმა პრეზიდენტმა კი მადლობა, თავზე 
ბომბების დაყრით გადაუხადა. ამ პრინცი-
პებს ემყარება ევროპული ცივილიზაცია და 
განმანათლებლობა? 

მშვიდობაში მოგახმაროთ ღმერთმა!

დასაწყისი გვ. 8, 12, 14 
ტუტსი გენოციდის 

მსხვერპლთა ნეშტის წინ

2 წელი გასრულდა სინდისის პატიმრე-
ბის, დევნულთა მართლმადიდებლობასა 
შინა, უღრმთოთა და წარმართთაგან, მწვა-
ლებელთა და უარისმყოფელთაგან, მონათა 
ღვთისა: ლევან ჩაჩუას, ავთანდილ ზუმ-
ბაძის, შოთა აფხაიძის, რატი მაისურაძის, 
გიორგი გაბედავას, დავით შალამბერიძის, 
გიორგი გურჩიანისა და ზვიად ბლიაძის 
პატიმრობიდან, რომლებიც 2010 წლის 7 
მაისს ე. წ. თავისუფალი ტელეკომპანია 
“კავკასიის” მიერ მოწყობილი პროვოკაციის 
შედეგად იმყოფებიან პატიმრობაში და ეწა-
მებიან ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობი-
სათვის (მასალა სრულად მომხდარ პროვო-
კაციულ ფაქტთან დაკავშირებით იხილეთ 
ჩვენს გაზეთში — 2010 წ. მაისი, №25. ინ-
ტერნეტმისამართი: http://ganmatavisuflebeli. 
webs.com ). 

ტელეკომპანია “კავკასიის” მფლობელ-
თა ოჯახური ტანდემის — დავით აქუბარ-
დიასა და ნინო ჯანგირაშვილის პროვოკა-
ციის ფიზიკური მსხვერპლია ზვიად ბლი-
აძის მამა გივი ბლიაძე, რომელიც შვილთან 
დაკავშირებული სტრესის გამო, პოლიციის 
სამმართველოს შენობასთან იმ ღამესვე მი-
სული, მანქანაში გარდაიცვალა.

ნიშანდობლივია, რომ აქუბარდია და 
ცოლი მისი, ამ ფაქტის აღნიშვნასა და და-
პატიმრებულთა ხსენებას პირდაპირ ეთერ-
ში უკრძალავს ტელეკომპანიაში მიწვეულ 
სტუმართ. და თუ, რომელიმე სტუმარმა, 
თუნდაც გაკვრით რაიმე მაინც თქვა მათზე, 
ამ კონკრეტული სტუმრისთვის, შემდგომ-

ში (ოპოზიციონერ პარლამენტარ დიმიტრი 
ლორთქიფანიძის მსგავსად), დახშული აღ-
მოჩნდება ტელეკომპანია “კავკასიის” კარი. 

მართლმადიდებლური სარწმუნოები-
სათვის დევნულთ 4-7 წლით პატიმრობა 
აქვთ მისჯილი.

“მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირ-
მა”, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტთან და 
ტელეკომპანია “კავკასიასთან” რწმენისთ-
ვის დევნილთა პარაკლისზე გავრცელებულ 
მიმართვაში აღნიშნა: რწმენისთვის დაპა-
ტიმრებულთა “დანაშაული” ის არის, რომ 
მათ ხმა აღიმაღლეს ჩვენი ერის რელიგი-
ური გრძნობების, სიწმინდეებისა და ტრა-
დიციული ფასეულობების შეურაცხყოფის 
წინააღმდეგ, სიტყვის გამოხატვის თავი-
სუფლების საბაბით ამ ჩვენი სიწმინდეების 
მაგინებელია ე.წ. ლიბერალებად ცნობილი 
მცირერიცხოვანი ჯგუფი, რომელსაც წინ 
მიუძღვის “თავისუფლების ინსტიტუტი”. 
სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომად-
გენელთა (მაგ. ილია ჭავჭავაძის უნივერსი-
ტეტი) და საინფორმაციო საშუალებებით 
დაიწყო ჩვენი სიწმინდეების, – ღმრთის, 
ღმრთისმშობლის, წმინდანების; ღირსებე-
ბის – ოჯახის, მშობლების, ქალწულობის, 
და–ძმობის, მეგობრობის, წინაპრების – შე-
ურაცხმყოფელი ნაწარმოებების რეკლამი-
რება, პროპაგანდა და გავრცელება, ჩვენი 
ტრადიციების შემაგინებელი გადაცემების 
მომზადება და ტრანსლირება. ყოველივე ეს 
საზოგადოების ფართო წრეებმა, მათ შო-
რის განსასჯელებმა, პირადი ღირსების შე-

ლახვად და საზოგადოების 
შეურაცხყოფად მიიღეს. 
სწორედ მათი პროტესტი 
გახდა მათი დაკავების მი-
ზეზი, თუმცა წაუყენეს პრო-
ვოცირებულ ქმედებათა ცი-
ლისმწამებლური ბრალდება.

სასამართლო განხილვამ 
აჩვენა ბრალდების სრული 
უსაფუძვლობა: არც ერთ-
მა რეალურმა მოწმემ არ 
დაადასტურა დაპატიმრე-
ბულების მონაწილეობა ინ-
ციდენტში. მეტიც, საქმეში 
წარმოდგენილმა დაზარა-
ლებულებმა, “კავკასიის” 
თანამშრომლებმა ცალსახად 
აღნიშნეს, რომ დაპატიმრებულთაგან, არც 
ერთი არ მონაწილეობდა ინციდენტში და 
მოითხოვეს მათი უპირობო განთავისუფ-
ლება სასამართლო დარბაზიდან. პატიმ-
რებს ხელი მხოლოდ მოწმედ წარმოდგე-
ნილმა პოლიციელებმა დაადეს, რომელთა 
ცრუმოწმეობა სასამართლო განხილვამ 
თვალნათლივ წარმოაჩინა. მოსამართლე 
მილერ ხარებავამ გაითვალისწინა არა რე-
ალური მოწმეებისა და დაზარალებულების 
ჩვენებები, არამედ პროკურორების მოთ-
ხოვნები და ცრუმოწმეების ჩვენებები. იგი 
არც ოქმების გაყალბებას მორიდებია. გა-
ყალბება, როგორც ჩანს, თავიდანვე იყო ჩა-
ფიქრებული: ამაზე ის ფაქტი მიგვანიშნებს, 

რომ მოსამართლე ხარებავამ უარი უთხრა 
დაცვას სასამართლოს სხდომების ვიდეო ან 
აუდიო საშუალებებით ჩაწერა–დაფიქსირე-
ბის შუამდგომლობაზე, ანუ რეალურ გამჭირ-
ვალობაზე. ასეთივე უარი უთხრეს დაცვას 
სხვა პროცესების მოსამართლეებმაც.

საქართველოში ნეობოლშევიკურ სამარ-
თალს პილატეს მემკვიდრე ნეოპილატეები 
ახორციელებენ. მთავარი პილატეების დავა-
ლებით უდანაშაულო მართლმადიდებლები 
გაასამართლეს და პატიმრობა მიუსაჯეს 
პროკურორ–პილატეებმა: დავით ხაზანაიძემ, 
გიორგი მიქაიამ, სოფიო ბარაბაძემ; მოსამარ-
თლე–პილატეებმა: მილერ ხარებავამ, გიორგი 
ჩემიამ, ნაირა გიგიტაშვილმა. მათ ამაში დაეხ-
მარნენ პოლიციელ–პილატეები.

ქეთევან ჭანტურია

ტელეკომპანია “კავკასიის” პროვოკაციის მსხვერპლნი
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ბიც უპირველესყოვლისა ეკლესიის წიაღ-
ში ჩამოყალიბდა. ასევე გერმანიკული 
ენებიც. სომხური და ალბანური დამწერ-
ლობებიც ქრისტიანობის გამოცხადების 
შემდეგ შექმნეს. ქრისტიანობასთან ერ-
თად გაჩნდა ეთიოპური დამწერლობაც. 
-ხოლო ამავე პერიოდისთვის მთელ დღე-
ვანდელ დასავლეთ საქართველოს ჯერ 
კიდევ ეგრისი, ანუ სამეგრელო ერქვა, მა-
ნამ სანამ, მას მისსავე მეფემ აფხაზეთი 
არ შეარქვა: “ხოლო დაჯდა რა ესე ლეონ 
მეფედ და იპყრა ყოველი ეგრისი, არღარა 
უწოდა ეგრისი, არამედ აფხაზეთი”. აფხა 
— მეგრულად მხარს (ამ შემთხვევაში მხა-
რეს) ნიშნავს, ზან კი ჭანს. ესე იგი ჭანების 
მხარე. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ძველად 
ქართველების ერთ- ერთი თვითსახელი 
იყო ჭანი -იგივე ზანი, წანი, ცანი ფორ-
მებით. ლაზთა ერთ-ერთ თვითსახელად 
დღემდე არსებობს ჭანიც. ლაზი, ჩემის 
აზრით, საზღვაო ტერმინია(ლასტი, ლა-
სუა, ანუ წყალზე სვლა) და ლაზებად მოიხ-
სენიებოდნენ მეზღვაური ჭანები. ასევე, 
მესხებიც გაიგივებულნი არიან ჭანებთან 
და შესაძლოა რაღაც ეტაპზე სწორედ ჭანი 
იყო ქართველური მოდგმის საერთო სა-
ხელი. “ჭარუა” მეგრულად წერას ნიშნავს 
და სავარაუდოდ ჭანებად მოიხსენიებოდ-
ნენ ის ხალხი, ვინც წერა-კითხვა იცოდა. 

-მეცნიერთა აზრით ქართულ ასომთავ-
რულ დამწერლობას საფუძვლად დაედო 
ბერძნული და არამეული -არამეული კი 
ფინიკიურის განშტოებაა. საერთოდ, 
დამწერლობა ბერძნებმა გადაიღეს 
პელაზგებისგან (პელაზგი და ფინი-
კიელი ერთიდაიგივეა), ხოლო ლათი-
ნელებმა ეტრუსკებისგან და იგივე ბერ-
ძნებისგან (“ლათინა” ერქვა ერთ-ერთ 
ბერძნულ კოლონიას სამხრეთ იტალიაში).  
-ასე რომ, ქართულ ასომთავრულს საფუძვ-
ლად დაედო უძველესი ქართული ტრადიცი-
ები, რამეთუ საერთოდ დამწერლობა, რო-
გორც ასეთი, ქართული რასის შექმნილია.  
-თანამედროვე ქართველმა ენათმეცნი-
ერებმა კი გამოიგონეს ისეთი ტერმინები, 
როგორიცაა პროტოქართული, პროტოიბე-
რიული, პროტოკოლხური და კიდევ რას მო-
იფიქრებენ ვინ იცის, ოღონდ მეგრული არ 
ახსენონ! რატომ, თქვე დალოცვილებო? იმ 
ენას, რომლითაც იშიფრება ეტრუსკულის, 
პელაზგულის, შუამდინარული და ა.შ. ეტი-
მოლოგიები და ენობრივი ფორმები, დღეს 
ქვია მეგრული და რატომ გინდათ მაინც-
დამაინც სხვა რამ სახელი გამოუგონოთ?  
-მამანტი ძაძამიას და კუკური ფიფიას 
ნაშრომებში დასაბუთებულია მეგრული 
ენის უძველესობა და აგრეთვე, წარმო-
ჩენილია ფანტასტიურად დიდი ლექსი-
კური მარაგი, რაც ადასტურებს, რომ 
ამ უზარმაზარ ენაზე მოსაუბრე ხალხი 

შესაბამისად უზარმაზარ ტერიტორიებ-
ზეც უნდა ყოფილიყო განვრცობილი.  
-თუმცა, ამ უმდიდრესი მეგრული ენის 
და მეგრელებისადმი ნიჰილისტურ-სარ-
კაზმული განწყობის გამო ბევრ ქართველ 
ენათმეცნიერს მეგრულის გაგონებაც არ 
სურს. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ სა-
კუთარი ძმის ზიზღით დედაც შეიძულო. 
როგორც ჩანს ეს ხალხი დღესაც მზადაა 
ისევ ხუთგზის ააოხროს სამეგრელო და 
საერთოდ გაწყვიტოს მეგრელები. სა-
იდან მოვიდა მაინც ასეთი ბიოლოგიური 
სიძულვილი ამ უძველესი “პროტოქარ-
თული” მეგრული ენისა და მეგრელები-
სადმი, როგორც ჭეშმარიტად ქართული 
გენეტიკის მატარებელი ხალხისადმი? 
-მე ამ ზიზღის პირველწყაროდ ეგრისის 
დიდ ომს მივიჩნევ, როცა სპარსელებს 
დაპყრობილი ქონდათ აღმოსავლეთ სა-
ქართველო და მოსახლეობას ასპარსე-
ლებდნენ და ეგრისელებს აძულებდნენ. 
შემდეგ იმავე სპარსელებს გორგასალ-
მა-მგლისთავა მეფემ, ეგრისის ერთგულ-
მა მცველმა, არაერთი მარცხი აგემა. 
-ძველი სპარსეთის მთავარი მეფე, კირო-
სი, ანუ ქუროში, წარმოშობით ქართველი 
იყო. ალექსანდრე მაკედონელმა მოსპო 
ქუროშის მემკვიდრე დარიოშის სპარსე-
თი. მაკედონელის სიკვდილის შემდეგ კი 
თათრული ტომების სათარეშოდ ქცეულ 
სპარსეთის ადგილზე იქმნება ირანულ-

ინდოევროპული, ანუ თათრული სპარ-
სეთი, რომელიც ქუროშის სამშობლოს 
დაუძინებელი მტერი გახდება, რადგან 
ქართველი მონარქები პერიოდულად პრე-
ტენზიას აცხადებდნენ ირანის ტახტზე. 
-მოგვიანებით აფხაზეთად წოდებულ ეგ-
რისში, ვერც არაბებმა და მონღოლებმა 
ვერ მოიკიდეს ფეხი. სამაგიეროდ, აღმო-
სავლეთ საქართველოში უხვად დათესეს 
მეგრელთა სიძულვილი დამორჩილებულ 
ქართველთა შორის. “ტრადიცია” რუ-
სებმაც გააგრძელეს, რადგან უწყოდნენ, 
რომ ქართული ენისა უძველესი ძარღ-
ვი სწორედ მეგრულ ენაშია შენახული.  
-მიუხედავად ზოგიერთ ვაიქართველ-
თა ასეთი აგრესიული განწყობისა, ზო-
გიერთმა მათზე გულნატკენმა მეგ-
რელმა, მაინც არ უნდა თქვას ასეთი 
სისულელე: “მე ქართველი არ ვარო”. 
-ქართველ ენათმეცნიერებს კი ვეტყოდი: 
მეგრული ენის იგნორირებით ჩიხში შედის 
არამცთუ ქართული ენის და საქართვე-
ლოს ეტიმოლოგიის საფუძვლების ძიება, 
არამედ ბევრი უძველესი ენის და საერ-
თოდ ენის წარმოშობის საფუძვლების ძი-
ებაც. ამადაც, ქართველო ენათმეცნიერე-
ბო, დასძლიეთ ტრადიციული ნიჰილიზმი 
მეგრულის მიმართ და დადექით კეთილ-
სინდისიერი მეცნიერების გზაზე!

ბაკურ მორგოშია

დასაწყისი გვ. 13 

2007 წლის 20 მაისს, მიხეილ სააკაშვილისა 
და ვანო მერაბიშვილის ტერორისტული რეჟი-
მის სპეცაგენტებმა, ზურგიდან მიპარვით, მელი-
ქიშვილის ქუჩაზე, დღისით-მზისით დახვრიტეს 
პროფესორი, ყოფილი პარლამენტარი, აქტიური 
საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე გურამ შა-
რაძე. იგი, საკაშვილ-მერაბიშვილ-ბოკერიას ან-
ტიეროვნულ-ანტიმართლმადიდებლური ხელი-
სუფლების წინააღმდეგ შეურიგებელი მებრძოლი 
ოპოზიციონერი იყო.

მას სამივე ტყვია თავში ჰქონდა მოხვედრილი.
ნიშანდობლივია, რომ სააკაშვილ-მერაბიშვი-

ლის ტერორისტულმა რეჟიმმა და მკვლელების 
სახელისუფლო ხროვამ, ერთი წლის შემდეგ, გა-
ზით გაგუდეს, მებრძოლი ღვთის მსახური მეუფე 
ამბროსი ქათამაძე, რომლის მკვლელობა დღემდე 
გამოუძიებელია.

გურამ შარაძის მკვლელობა
მეუფე ამბროსი შარაძის დაკრძალვის 

პროცესიაზე

მიმდინარე წლის 6 იანვარს, საინ-
ფორმაციო საშუალებებით, გავრცელდა 
სკანდალური ინფორმაცია, რომ გვიან 
ღამით, უცნობმა პირებმა, დიდუბის პან-
თეონიდან ჯაბა იოსელიანის ამოთხრა 
სცადეს.

თანამედროვე საზოგადოებას შევახ-
სენებთ, რომ კრიმინალური ინტელი-
გენციის ტიპიური სახე და ეროვნული 
ხელისუფლების წინააღმდეგ სამხედრო 
გადატრიალების ერთ-ერთი ორგანიზა-
ტორი ჯაბა იოსელიანი, 77 წლის ასაკ-
ში, 2003 წლის 4 მარტს გარდაიცვალა 
და ხუნტის მეთაურმა ედუარდ შვარდ-
ნაძემ, საქართველოს კათოლიკოს-პატ-
რიარქის ილია || კურთხევით, დიდუბის 
პანთეონში დაკრძალა. ქართველი ერის 
ღირსეული უმრავლესობა იმთავითვე 
უკმაყოფილოდ შეხვდა ხუნტის ხელი-
სუფლებისა და საპატრიარქოს უმარ-
თებულო გადაწყვეტილებას, ხოლო 
ეროვნულმა მოძრაობამ მრავალჯერადი 
მიტინგებით გააპროტესტა ისტორიული 
სამართლიანობის გამრუდების ეს მო-
რიგი აქტი. ეროვნულ- განმათავისუფ-
ლებელი მოძრაობა არასოდეს შეგუებია 
ჯაბა იოსელიანის დიდუბის პანთეონში 
დაკრძალვის პატივს და პოსტშევარდნა-
ძისტულ ხელისუფლებაშიც აგზავნიდა 
პეტიციებს მისი პანთეონიდან გადას-
ვენების მოთხოვნით. უკანასკნელი პე-

ტიცია, მრავალათასიანი ხელმოწერით, 
სამიოდე წლის წინათ მანანა არჩვაძის 
“მრგვალმა მაგიდამაც” გაგზავნა სააკაშ-
ვილის ხელისუფლებაში, რომელზეც, აგ-
რეთვე მრავლად იყო ინტელიგენციის 
ხელმოწერებიც. 

მიმდინარე წლის 6 იანვარს კი, ნი-
შანდობლივ თარიღს და ნიშანდობლივ 
დროს (ხუნტამ, 1992 წელს, სწორედ 6 
იანვრის ალიონზე დაამხო და განდევნა 
საქართველოდან ზვიად გამსახურდიას 
ეროვნული ხელისუფლება), ჯაბა იოსე-
ლიანის საფლავის ამოთხრის იმიტაცია, 
ერის სამართლიანი პროტესტის ხისტი, 
მაგრამ კიდევ ერთი გამოვლინება იყო. 
თუმცა, რადიკალიზმითა და გაბედულე-

ბით, ეს აქტი ოდნავადაც ვერ შეედრება 
მთაწმინდის პანთეონში 1986 წელს ფი-
ლიპე მახარაძის საფლავის აფეთქების 
ფაქტს, რომელიც დღემდე უცნობმა 
პატრიოტმა განახორციელა საკუთარი 
სამშობლოს მტრისა და მოღალატის ფ. 
მახარაძის მიმართ.

ჯ. იოსელიანის საფლავის “ამომთხ-
რელად” კი, თადაპირველად დასახელდა 
ზუგდიდელი ვინმე მერაბი (ჟურნალისტ 
ლაშა ბერულავას ინფორმაცია), ოდნავ 
მოგვიანებით კი, — გერმანიიდან, ამ აქ-
ტისთვის საგანგებოდ ჩამოსული მიხეილ 
ჯაფარიძე, რომელმაც თავად გაავრ-
ცელა აღიარებითი ვიდეომიმართვა (15 
იანვარი), სადაც აღიარებს, რომ სწორედ 
იგი ჩამოვიდა გერმანიიდან, რათა საზო-
გადოებაში გაეღვივებინა პროტესტის 
მუხტი ჯაბა იოსელიანის პანთეონში გან-
სვენების წინააღმდეგ, რის ნიშნადაც სა-
ველე ბარით მოჩიჩქნა საფლავი, ხოლო 
საფლავის ქვაზე დაალაგა 1991-92 წლე-
ბის სამხედრო გადატრიალებისა და სის-
ხლიანი ხელების ამსახველი სურათი. 

მ. ჯაფარიძისავე ორგანიზებით ინ-
ტერნეტში შედგა საინიციატივო ჯგუ-
ფიც სახელწოდებით: “გადავასვენოთ 
ჯაბა იოსელიანი”, რომლებმაც იდენტუ-
რი მოთხოვნით შეაგროვეს ხელმოწერე-
ბი და შეიტანეს მთავრობის შესაბამის 
ინსტანციებშიც. კულტურის მინისტრმა 

ნიკა რურუამ, რომელიც თავის ძმასთან 
ერთად ყოფილი “მხედრიონელი” გახ-
ლავთ, როგორც მოსალოდნელი იყო, 
აქტივისტები საკრებულოში გადაამისა-
მართა, საკრებოლომ — მერიაში, სადაც 
“დაკონსერვდა”. აქტივისტების საპრო-
ტესტო მუხტი კი მინავლების პირასაა.

ვხვდები, “რეპლიკა” დასაშვებ ფორ-
მატს მნიშვნელოვნად გასცდა, მაგრამ, 
მკითხველის წინაშე ბოდიშის მოხდით, 
შეკითხვა მაინც უნდა დავსვა: 

ეს “ემიგრანტი” მიშა ჯაფარიძე, სად 
გაქრა, ნეტავ, თავისი “ლაფათქით”? თუ 
უკვე გადაასვენა ჯ. იოსელიანი პანთე-
ონიდან და გვიმალავს?! ლაშა ბერულა-
ვამ მაინც გაგვარკვიოს, რა ხდება ახა-
ლი?

რაღაც საეჭვოდ მიიძინეს, გარიგების 
მსგავსად...

ბათუ მუჯირი

ეს “ემიგრანტი” მიშა ჯაფარიძე, სად გაქრა ნეტავ, თავისი “ლაფათკით”?!
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ედუარდ შევარდნაძის ხუნტამ, სამხედრო-კრიმინა-
ლური გადატრიალებით დაამხო და საქართველოდან 
განდევნა რა კანონიერი ეროვნული ხელისუფლება, 
1992 წლის 15 მარტს, ალიონზე გაძარცვა და გადაწვა 
დიდი კლასიკოსი მწერლის კონსტანტინე გამსახურ-
დიას “კოლხური კოშკი” — პრეზიდენტ ზვიად გამსა-
ხურდიას საცხოვრისი, რათა კოშკის ბინადარნი აღარ-
ასოდეს დაბრუნებოდნენ მას. თუმცა, ფარისეველმა 
შევარდნაძემ, რამდენიმე დღის შემდეგ, აღშოთებული 
მასის დასაშოშმინებლად გააკეთა სიტყვიერი განც-
ხადება გადამწვარი კოშკის აღდგენასთან დაკავშირე-
ბით, რასაც უმალ საპროტესტო წერილით უპასუხა 
გროზნოში დევნილმა პრეზიდენტმა.

წერილი მალევე გამოქვეყნდა არალეგალურ იატაკ-
ქვეშა გაზეთ “ქართულ აზრში” (N11, 31 მარტი, 1992 
წ.) და “იბერია-სპექტრში”ც (იხ. ქვემოთ). 

“თბილისი
ედუარდ შევარდნაძეს

კონსტანტინე გამსახურდიას სახლ-მუზეუმის დაწ-
ვისთვის თქვენ ქართველი ერი მოგთხოვთ პასუხს, ისე-
ვე როგორც ყველაფრისათვის, რაც ჩაიდინეთ.

როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, თქვენ ფარისევ-
ლურად განაცხადეთ, რომ სახელმწიფო აღადგენს მუ-
ზეუმს. მე კატეგორიულად მოვითხოვ თქვენგან, ხელი 
არ მიაკაროთ შენობას, იგი უნდა იდგეს დამწვარი და 
გადაბუგული, როგორც თქვენი ვანდალიზმისა და ბარ-
ბაროსობის კიდევ ერთი ძეგლი, გადამწვარ თბილის-
თან ერთად.

ზვიად გამსახურდია
1992 წლის 19 მარტი”
იხილეთ წერილის ფაქსიმილეც, რომელიც დაცულია 

ქალბატონ რუსუდან კობახიძის პირად არქივში.

ხუნტის ვანდალიზმის პასუხად, ერში მიწყივ იშვა კე-
თილი ნება შექმნილიყო “კოლხური კოშკის აღდგენის 
ფონდი”, რათა ხალხის შემოწირულობებით შესხმოდა 
ხორცი ამ მამულიშვილურ იდეას. ხალხის კეთილ ნე-
ბაზე თანხმობის დასტურად, პრეზიდენტმა ზვიად გამ-
სახურდიამ შექმნა დოკუმენტი, რომლის თანახმად იგი 
'კოლხური კოშკის აღდგენას” და ფონდის თავმჯდომა-
რეობას ანდობდა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქ-
ტორს, პროფესორ გურამ შარაძეს, რომლის უშუალო 
და თავგანწირული ქმედებით იქნა ჩაქრობილი ხანძარი 
და კლასიკოსი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდიას 
კოშკისა და არქივის ნაწილის გადარჩენა (იხილეთ დო-
კუმენტი, რომელიც, აგრეთვე მოგვაწოდა კოლხური 
კოშკისა და არქივის დაცვის კომისიის მაშინდელმა 
წევრმა, ამჟამად — თსუ-ს ქართული ემიგრაციისა და 
გურამ შარაძის მუზეუმის უფროსმა სპეციალისტმა 
ქალბატონმა რუსუდამ კობახიძემ, რომელსაც ჩვენთ-
ვის საჭირო ამ ორივე დოკუმენტის მოწოდებისათვის 
დიდ მადლობას ვუხდით).

დოკუმენტი დამტკიცებულია გროზნოს მთავარი 
ნოტარიუსის ხელმოწერითა და ბეჭდით, რამაც განაპი-
რობა “მინდობილობის” რუსულ ენაზე შედგენის აუცი-
ლებლობა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის პირველი და ერთა-
დერთი ვანდალიზმი, რაც განახორციელეს ზვიად გამ-
სახურდიას წინააღმდეგ ანტიეროვნულ-ანტისახელმ-

წიფოებრივმა ხელისუფლებამ; 1989 წლის 24 მაისს 
(4-9 აპრილის პასუხად) გადაწვეს კონსტანტინე გამ-
სახურდიას აგარაკი ლიძავაში, 1989 წლის 26 ივლისს, 
კოლხურ კოშკთან ისროლეს ხელყუმბარა, სადაც იდგ-
ნენ ზვიად გამსახურდია და 9 აპრილის აქტივისტები, 
2002 წლის 23 მარტს კი გაძარცვეს და დაარბიეს ზვიად 
გამსახურდიას “ოდიშური სახლი” ზუგდიდში.

პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ვერაგული ლიკ-
ვიდაციის შემდგომ (1993 წ. 31 დეკემბერი), საქართვე-
ლოში საცხოვრებლად დაბრუნებულმა მანანა არჩვაძე-
გამსახურდიამ (1977 წ. აპრილი) მოინდომა რა კოლხურ 
კოშკში ცხოვრების გაგრძელება, პარლამენტარ გურამ 
შარაძის მეშვეობით, შევარდნაძის ხელისუფლების წი-
ნაშე არაერთხელ წამოჭრა საკითხი კოლხური კოშკის 
აღდგენის თაობა ზე; აღდგენითი სამუშაოები, თით-
ქოს დაიწყო-კიდეც ბიზნესმენების — ელგუჯა ბუბუ-
ტეიშვილის, გოგი თოფაძისა და სხვათა ფინანსური 
მხარდაჭერით, რაც პერიოდული შეფერხებებით მიმ-
დინარეობდა და საბოლოოდ, ხელისუფლების ცვლი-
ლებასთან ერთად შეჩერდა. თუმცა, გადაუხურავი და 
ფარღალალა კედლების პირობებში კოლხურ კოშკში 
ცხოვრებას მაინც განაგრძობდა პრეზიდენტ ზვიად 
გამსახურდიას ერთ-ერთი ვაჟი, ამჟამად პოლიტპატიმ-
რობაში მყოფი ცოტნე გამსახურდია (დაპატიმრების 
თარიღი 2009 წლის 28 ოქტომბერი). 

2010 წლიდან, კოლხური კოშკის აღდგენის სამუ-
შაოები განახლდა მმართველი ნაციონალური მოძრა-
ობის დეპუტატის დილარ ხაბულიანის ფარული ლო-
ბირებით, რომელმაც აღადგინა კავშირ-ურთიერთობა 
პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ქვრივთან მანანა 
არჩვაძესთან. დილარ ხაბულიანი, რომელიც გახლდათ 
ზვიად გამსახურდიას შინაგან საქმეთა მინისტრი, არ 
გამოირჩეოდა პრეზიდენტის ერთგულებით, არამედ 
ღალატობდა მას. კოლხური კოშკის აღდგენითი სამუ-
შაოები კი, რომელიც მისი ფარული ლობირებით მიმ-
დინარეობდა, ფინანსური პრობლემის გამო ამჟამად 
კვლავ შეწყვეტილია, თუმცა, რაც გაკეთდა, ვერაფრით 
ვუწოდებთ მას “კოლხური კოშკის აღდგენას”, არამედ, 
სრულიად საპირისპიროს — “კოლხური კოშკის” აღგ-
ვას, ანუ მისი პირვანდელი, ისტორიული სახის სრუ-
ლად წაშლას (იხ. კონსტანტინე გამსახურდიასეული 
კოლხური კოშკის ფოტო).

თითქმის სრულად მონგრეულია კოლხური კოშკის 
ეზოს ქონგურებიანი გალავანი, ცემენტის ბეტონით 
დატერასებულია ეზოს უკანა ნაწილის კლდოვანი ზღუ-
დე, დაშენებულ, სრულიად ახალ მესამე სართულსა და 
თაღოვან ფართებში ჩაკარგულ-გამქრალია ისტორი-
ული კოშკურა ნაგებობა, გადაადგილებულია სახლის 
ცენტრალური შესასვლელის მდებარეობა (გადატანი-
ლია უკან), მთლიანად შეცვლილია ფასადები და ინტე-
რიერი (იხილეთ ფოტოები).

ჩვენ, ტელეფონით, ვერც პარლამენტიდან, ვერც 
მერიიდან და ვერც კულტურის სამინისტროდან მო-
ვიპოვეთ ინფორმაციები იმის შესახებ, თუ ვინ ახორ-
ციელებდა ე.წ. აღდგენით სამუშაოებს, რამდენი იყო 
სახელმწიფოს წილი და რამდენი — ბიზნესმენების 
(კონკრეტული ბიზნესმენების დასახელებით), რამდე-
ნია დახარჯული გაწეულ სამუშაოებში და რაც მთავა-
რია, ვინ არის ამგვარი მკრეხელური რეკოსტრუქციის 
პროექტის ავტორი.

ის, რაც “კოლხური კოშკის აღდგენის” საბაბით 
გახორციელდა, სინამდვილეში წარმოადგენს ვანდა-
ლიზმს და ამაზე აუცილებლად აგებენ პასუხს ის პი-
რები, რომლებიც ამგვარი შეუკავებელი ცინიზმითა და 
სიხარბით შეეცადნენ ისტორიული კოლხური კოშკის 
აღგვას და მის ნაცვლად, სრულიად თანამედროვე, ახა-
ლი “ვილის” აშენებას.

ლეილა ცომაია

“კოლხურ კოშკზე” ვანდალიზმი ხორციელდება!

აფსუა ტერორისტები 
ლიახვის ნაპირებთან

სეპარატიზმის საბაზისო პრინციპი ტერო-
რიზმია. ამ ჭეშმარიტების დასტურია თავად 
სეპარატისტთა აღიარება. გაზეთ “Республика 
Абхазия”–ში (№134(2302) 4–5. 12.2008 წ.) 
დაბეჭდილ სტატიაში – “მაშინ ისინი ოცდაშ-
ვიდნი იყვნენ” – მოთხრობილია აფსუა სე-
პარატისტთა შეიარაღებულ ფორმირებაზე, 
რომელიც რუსეთის ტერიტორიის გავლით 
შემოიჭრა ლიახვის ნაპირებზე. აი, რას წერენ 
თავად სეპარატისტები: “მოკლე დროში აფხა-
ზეთში ჩამოყალიბდა მოხალისეთა პირველი 
ბატალიონი, რომელშიც წარმოდგენილი იყო 
ჩვენი რესპუბლიკის ყველა რაიონი. აფხაზ 
მოხალისეთა ბატალიონი ცხინვალში გაემგ-
ზავრა 1990 წლის ივნისში”. შედეგად, ოსმა 
ექსტრემისტებმა, 1990 წლის 20 სექტემბერს 
გააუქმეს ავტონომიური ოლქი და გამოაცხა-
დეს ე. წ. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრა-
ტიული რესპუბლიკა.
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1992–1994 წლებში საქართველომ 
ტოტალური დეინდუსტრიალიზაცია გა-
ნიცადა. ე. შევარდნაძის კლანმა და მისი 
რეჟიმის კლიენტურამ ქვეყანაში მრა-
ვალი ათეული წლის შრომით შექმნილი 
საწარმოო ფონდები ბანდიტური “პრივა-
ტიზაციით” ხელში ჩაიგდო. 1995 წლიდან 
როდესაც მათ ძირითადად მოახერხეს ყო-
ფილი სახელმწიფო, საკოლმეურნეო და 
კოოპერატიული საკუთრების მიტაცება, 
იზრუნეს დაეკანონებინათ ნაშოვნი; კონ-
სტიტუციით აკრძალეს დამნაშავის ქო-
ნების კონფისკაცია. რამდენიმე ათეული 
წლები ეს იყო საბჭოთა საქართველოს 
“ჩრდილოვანი” ეკონომიკის “ტუზების” 
კოშმარი და ე. შევარდნაძე, რომელიც 
აგრერიგად გაწაფული იყო XX საუკუნის 
70–იან წლებში კონფისკაციების ჩატარე-
ბაში, თავად გახდა პოლიტიკური გარან-
ტი ბანდიტური “პრივატიზაციის” ხელშე-
უხებლობისა.

2003 წლის “ვარდების რევოლუციამ” 
ნომენკლატურული კაპიტალიზმით ჩა-
მოყალიბებულ ქართველი ბურჟუების 
კლასში რიგების გადაწყობა გამოიწვია. 
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობად წოდე-
ბული “ახალი” ტალღა “ძველი” მოქალა-
ქეთა კავშირის გაგრძელება იყო, მაგრამ 
მათ ახალი მადა და ძველის გადანაწი-
ლება სურდათ. ამ მადისა და ქმედებების 
სიმბოლო იყო გენერალური პროკუორის 
ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ განხორცი-
ელებული 2004 წლის “ტელედაჭერები”.

2008 წლის რუსეთ–საქართველოს 
ომის შემდგომ, განსაკუთრებით მსოფ-
ლიო საფინანსო და ეკონომიკური კრი-
ზისის ფონზე, როდესაც მ. სააკაშვილის 
“ნაციონალურ” რეჟიმს პოლიტიკური 
ოპოზიცია გააუაქტიურდა, კაპიტალის-
ტების წინაშე განსაკუთრებული სიმძაფ-
რით დადგა ორგანიზაციული კონსოლი-
დაციის ამოცანა.

2009 წლის 6 ოქტომბერს პარლამენტ-
ში “თავისუფლების აქტის” წარდგენისას 
პრეზიდენტმა მ. სააკაშვილმა განაცხადა: 
“ჩვენი ამბიცია უნდა იყოს, რომ საქართ-
ველო ვაქციოთ მსოფლიოს ლიბერალუ-
რი ეკონომიკური იდეოლოგიის ნამდვილ 
ფლაგმანად”. ის რომ ეს სიტყვები მხო-
ლოდ სიტყვები არ იყო დაადასტურა 2011 
წლის ივლისში პარლამენტის მიერ “ეკო-
ნომიკური თავისუფლების შესახებ” ორ-
განული კანონის მიღებამ.

ეკონომიკასა და სოციალურ სფეროში 
ლიბერტარიანული იდეოლოგიის გაბა-
ტონების ფონზე მ. სააკაშვილის “ნაცი-
ონალურ” რეჟიმს ესაჭიროებოდა გარკ-
ვეული შირმა, რათა ევროპის კავშირის 
აბსოლუტური წყრომა არ გამოეწვია. 
ქვეყანაში რომლის სახელმწიფო შენობებ-
ზე ევროკავშირის დროშა ფრიალებს, არ 
შეიძლება სოციალურ სფეროში არ გააჩნ-
დეს სოციალური პარტნიორობის სახელ-
მწიფოს მხრიდან აღიარებული ორგანო. 
პრემიერ–მინისტრს ნიკოლოზ გილაურის 
2009 წლის 12 ნოემბრის ბრძანებით და-
ფუძნდა სამმხრივი კომისია (მთავრობა, 
ბიზნესი, პროფკავშირები), ხოლო მისი 
2010 წლის 2 მარტის ბრძანებით დამტ-
კიცდა ამ კომისიის შემადგენლობა. მ. 
სააკაშვილის “ნაციონალური” რეჟიმის 
მხრიდან ამ ორგანოს ფორმირება განპი-
რობებული იყო შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის № 87 და № 98 კონვენ-
ციებით ევროპის სოციალური ქარტიით/
შესწორებული/, ევროპასთან სამეზობლო 
პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით. მ. სა-
აკაშვილის რეჟიმისთვის აუცილებელია 
გააგრძელოს მდგრადი განვითარების და 
კარგი მმართველობის ხელშეწყობის სპე-
ციალური სისტემით (GSP+) სარგებლობა 
ევროკავშირის პრეფერენციების ზოგადი 
სისტემის (GSP) ფარგლებში. რადგან ეს 
პრეფერენციებია საფუძველი, რითაც 
არის შესაძლებელი ქართული ექსპორტის 
სტრუქტურის დივერსიფიცირება და მისი 
ზრდა, რაც ქართველი კაპიტალისტების-
თვის სულაც არ არის სულერთი. ევრო-
კავშირის აღმოსავლური პარტნიორობის 

პროგრამა (EAP) ასევე მოითხოვს შრო-
მის ევროპული სტანდარტებისკენ სვლას. 
ამავეს ითხოვს ევროკავშირი თავისუფა-
ლი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმომცველ 
შეთანხმებასთან (DCFTA) დაკავშირებულ 
მოლაპარაკებებზე. მაგრამ მ. სააკაშვი-
ლის რეჟიმი იმასაც ნათლად ხედავს, რომ 
2006 წლის 25 მაისს მიღებული ლიბერტა-
რიანული შრომის კოდექსი მშრომელთა 
ექსპლუატაციის ის იარაღია, რომელიც 
სუპერ და ჰიპერმოგებას აძლევს კაპიტა-
ლისტებს, შესაბამისად არ სურს შრომისა 
და შრომითი ურთიერთობების ევროპუ-
ლი სტანდარტებისკენ წაყვანა. სამმხრივი 
კომისია ვერანაირ კონსტრუქციულ გა-
დაწყვეტილებას ვერ იღებს. სამაგიეროდ, 
მ. სააკაშვილის რეჟიმი ამ ორგანოს არ-
სებობით ევროპელების წინაშე ახდენს 
ევროპული შრომითი სტანდარტებისკენ 
სვლის სურვილის სიმულაციას. ქმნის 
ყალბ სურათს, თითქოსდა რეჟიმის შიგ-
ნით რეგულირებისა და დერეგულირების 
სტრატეგიების ჭიდილია. ამ დროს კი რე-
ალურად ლიბერტარიანიზმის დიქტატუ-
რა მძვინვარებს.

სამმხრივ კომისიაში ბურჟუაზიის ინ-
ტერესებს საქართველოს დამსაქმებელთა 
ასოციაცია წარმოადგენს. იგი 2000 წელს 
დაფუძნდა. 2004 წელს ამ კავშირმა მსოფ-
ლიოს დამსაქმებელთა ორგანიზაციაში 
(IOE) შეაბიჯა. შესაბამისად მოიპოვა 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
აღიარება. დღეს იგი მასში საქართველოს 
დამსაქმებლებს წარმოადგენს.

დამსაქმებელთა ასოციაციაში საშუ-
ალო ზომის კერძო ბიზნესის რამდენიმე 
ასეული კომპანიაა გაერთიანებული, რაც 
ამ ზომის ბიზნესების 60%–ს წარმოად-
გენს. ასოციაციის წევრია რამდენიმე 
მსხვილი კომპანიაც, მათ შორის, სახელ-
მწიფო კომპანიებიც, მაგრამ მას მცირე 
ბიზნესის წარმომადგენლები თითქმის არ 
ჰყავს. ასოციაცია იცავს თავისი წევრების 
ეკონომიკურ და სამართლებრივ ინტერე-
სებს. უნდა ითქვას, რომ მათი მონაწილე-
ობა სოციალურ დიალოგში განპირობებუ-
ლია არა გაცნობიერებული ეკონომიკური 
ინტერესით, არამედ ასოციაციის მონა-
წილეობით შრომის საერთაშორისო ორ-
განიზაციაში. საშუალო ზომის ბიზნესის 
დაინტერესება სოციალური დიალოგით 
ობიექტურადაც და სუბიექტურადაც და-
ბალია, რადგან დასაქმებულებთან მათი 
ურთიერთობა უდიდეს წილად არაფორმა-
ლურია. შესაბამისად ისინი ყოველმხრივ 
გაურბიან ფორმალიზებულ დიალოგს და 
პროფკავშირების შუამავლობას. საშუ-
ალო დონის ბურჟუაზიას აინტერესებს 
სამართლებრივი კონსულტაციების მიღე-
ბა ასოციაციისგან, რათა უნებლიედ არ 
დაარღვიოს კანონი და მოულოდნელად 
არ აღმოჩნდეს სანქციების დაკისრების 
საფრთხის ქვეშ. თავად შრომითი დავების 
მოწესრიგება მათ არაფორმალური გზით 
ურჩევნიათ და ამ გზაზე მიდიან კიდეც.

სოციალური დიალოგის მიმართ გაცი-
ლებით დესტრუქციული პოზიცია უკავია 
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას. იგი 
2009 წელს დაფუძნდა, თუმცა რეალურად 
მას ჰყავდა წინამორბედი ბადრი პატარ-
კაციშვილის ბიზნეს ფედერაციის სახით. 
სამმხრივ კომისიაში ბიზნესასოციაციას 
დამსაქმებელთა ასოციაციის მსგავსად 2 
წარმომადგენელი ჰყავს. მათ ურთიერთ-
შორის აქვთ გაფორმებული მემორანდუ-
მი, რის შესაბამისად სამმხრივ კომისიაში 
ბიზნესასოციაცია იცავს ბურჟუაზიის 
ფისკალურ ინტერესებს, ხოლო დამსაქ-
მებელთა ასოციაცია შრომით საკითხებ-
ზე არის კონცენტრირებული. სამმხრივ 
კომისიაში ბიზნეს ასოციაციას მოქმედი 
ლიბერტარიანული შრომის კოდექსის 
შენარჩუნება სტრატეგიულ მიზნად აქვს 
აღიარებული. მასში გაერთიანებულია 
მსხვილი ბიზნესკომპანიები. 60–ზე მეტი 
კომპანიის ინტერესების წარმომადგენ-
ლებს მჭიდრო თანამშრომლობა აქვთ მ. 
სააკაშვილის რეჟიმთან, რისი დასტუ-
რიც არის 2010 წელს მათი თანხმობით 

საგადასახადო კოდექსის ახალი ვარიან-
ტის მიღება. თავად ბიზნეს ასოციაციაში 
შემავალ მსხვილ კომპანიებში მხოლოდ 
რამდენიმეში თუ არის პროფკავშირული 
ორგანიზაცია. ეს ადასტურებს, რომ ბიზ-
ნეს ასოციაციის მიზანია საბოლოო ჯამში 
ნულზე დაიყვანოს კოლექტიური შრომი-
თი ხელშეკრულებების რაოდენობა, მათ 
არ სურთ პროფკავშირები განიხილონ 
ეკონომიკურ და სოციალურ პარტნიორე-
ბად. ბიზნეს ასოციაციამ დამსაქმებელთა 
ასოციაციასთან გაფორმებული მემორან-
დუმით სოციალური დიალოგი შინაარ-
სობრივად შეავიწროვა და პროფკავში-
რებს შეუზღუდა მანევრირების ველი, 
უარი თქვა განიხილონ დასაქმება ეკონო-
მიკური პოლიტიკის ფართო კონტექსტში, 
უარი თქვა დამსაქმებლებისა და დასაქმე-
ბულების ერთობლივი პოზიციის შემუშა-
ვებაზე სახელმწიფოსთან მიმართებაში. 
ბიზნეს ასოციაციას საჭიროდ არ მიაჩნია 
შრომის განვითარების პოლიტკის შემუ-
შავება. მას მიაჩნია, რომ სტრუქტურული 
უმუშევრობა და მთელ რიგ სფეროებში 
კვალიფიციური კადრების სიმცირე მხო-
ლოდ ბაზრის საქმეა და არა მიზანდასა-
ხული პოლიტიკისა. ეს პოზიცია სრულად 
ეთანხმება მ. სააკაშვილის “ნაციონა-
ლური” რეჟიმის მიმართებას. სამმხრივი 
კომისია და სოციალური დიალოგი მათ-
თვის დროის გაყვანისა და საკანონმდებ-
ლო ცვლილებების დაბლოკვის მეთოდია. 
შრომის კოდექსის შეცვლა, არც დამსაქ-
მებელთა ასოციაციას სურს, მაგრამ იგი 
მზადაა განიხილოს საპენსიო სისტემისა 
და დასაქმების პოლიტიკის, პროფესიული 
გადამზადებისა და უმუშევრობის დაზღ-
ვევის მდგომარეობა.

სამმხრივ კომისიაში წარმოდგენილი 
ქართველი ბურჟუაზიის კიდევ ერთი ორ-
განიზაცია “იბერია ბიზნესჯგუფი”, რო-
მელიც ბიზნეს ასოციაციის ფარვატერში 
მოძრაობას, კომისიაში არაა წარმოდგე-
ნილი, მაგრამ მნიშვნელოვანი პოზიციები 
გააჩნია საქართველოს ბიზნეს ასოციაცი-
ისა და საქართველოში ამერიკის სავაჭრო 
პალატის ერთობლივი ძალისხმევით ფორ-
მირებულ საქართველოს მცირე და საშუ-
ალო საწარმოთა ასოციაციას.

საქართველოში ბურჟუაზიის ორგა-
ნიზაციებზე საუბრისას შეუძლებელია 
გვერდი აუარო საქართველოში ამერიკის 
სავაჭრო პალატას. მართალია იგი პირ-
დაპირ არ არის სამმხრივი კომისიის მო-
ნაწილე, მაგრამ მისი პოზიცია ყოველთ-
ვის ანგარიშგასაწევია. ეს ორგანიზაცია 
საქართველოში 1998 წელს დაფუძნდა 
და მისი მთავარი მიზანი საქართველო-
ში ამერიკული კაპიტალის ინტერესების 
ლობირებაა. სამმხრივ კომისიასთან მი-
მართებაში მისი მთავარი პოზიციაა უზ-
რუნველყოფილ იქნეს ამ კომისიის ყველა 
სუბიექტის მხრიდან შესაბამისი ინტერე-
სების მაქსიმალურად სრულად წარმო-
მადგენლობა. საქართველოში ამერიკის 
სავაჭრო პალატის სტრატეგიული ინტე-
რესია, რომ როგორც კერძო სექტორს, 
ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმო-
მადგენლებს ჰქონდეთ, როგორც ბურ-
ჟუაზიის ყველა ფრაქციის, ასევე ყველა 
დარგისა და სფეროს მუშაკთა ლეგიტი-
მური ნდობის მანდატი, რაც სამმხრივი 
კომისიის მუშაობას უფრო ეფექტიანს 
გახდის.

პალატა არ უარყოფს, რომ საქართ-
ველოს შრომის კოდექსი რეფორმირებას 
საჭიროებს, მაგრამ პრიორიტეტს ახალი 
სამუშაო ადგილების შექმნას ანიჭებს, 
ხოლო სოციალური და შრომითი უფლებე-
ბის განვითარებას ისტორიული პერპერს-
ქტივის ამოცანად მიიჩნევს. პალატას 
ასევ მიაჩნია, რომ მსხვილ საწარმოებში 
შესაძლებელია კოლექტიური ხელშეკრუ-
ლებების დადება, მაგრამ საშუალო და 
მცირე საწარმოებში ინდივიდუალური 
ხელშეკრულებები უნდა იყოს, რათა სო-
ციალურმა ვალდებულებებმა დამატები-
თი ხარჯები ძალზე არ გაზარდოს. პალა-
ტის მიდგომა ემყარება პრინციპს – “ჯერ 

ინვესტიციები, შემდეგ სოციუმი”.
საქართველოში ბურჟუაზიის მიერ ლო-

ბირებული დერეგულირებული შრომითი 
ბაზარი და არაფორმალური შრომა ხელს 
უშლის ისეთი შრომითი სტანდარტებისა 
და პროფესიული ეთიკის განვითარებას, 
რომელიც ეფექტური ეკონომიკის ფორ-
მირების სტიმული გახდება.

მიხეილ სააკაშვილის “ნაციონალურ” 
რეჟიმსა და ბურჟუაზიის ორგანიზაციებს 
შრომისა და სოციალური საკითხებისადმი 
ერთიანი, თუმც შინაგანი თვალსაზრისით 
წინააღმდეგობრივი პოზიცია აქვთ. თუ 
რეჟიმი იძულებულია დრო და დრო რე-
ვერანსები უჩვენოს ევროპას და გასცეს 
დაპირებები ოდესმე ევროპული შრომი-
თი და სოციალური სტანდარტებისკენ 
სვლისა, ბურჟუაზიის ორგანიზაციები 
ცალსახად ლიბერტარიანული დოგმე-
ბის აპოლოგეტებად რჩებიან. მათთვის 
არასასიამოვნო დისკომფორტია ის, რომ 
“ნაციონალური” რეჟიმი სრულად არ 
ზღუდავს პროფკავშირულ აქტივობებს 
და საერთოდ არ კრძალავს კოლექტიურ 
ხელშეკრულებებს, საერთოდ უარს არ 
ამბობს ეკონომიკაში პროფკავშირების, 
როგორც სუბიექტის ოპერირებაზე. მათ 
დასამშვიდებლად მ. სააკაშვილის რეჟიმ-
მა “შრომის კოდექსში” შეიტანა ახალი 
ლიბერტარიანული შესწორებები და გა-
აფართოვა დამსაქმებლებისთვის ლოკა-
უტის შესაძლებლობები.

სამმხრივი კომისია, რომელიც შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროსთან არსებობს ორჭოფულ 
მდგომარეობაშია, რადგან ამ სამინისტ-
როში, არათუ შრომის დეპარტამენტი, 
არამედ შრომის ინსპექციაც კი არ არსე-
ბობს. ერთადერთი საკითხი, რომლითაც 
სამინისტრო შრომით ურთიერთობებს 
ეხება, არის საქართველოს კანონმდებ-
ლობის შესაბამისობა რატიფიცირებულ 
საერთაშორისო კონვენციებთან. სამინის-
ტრო არ მუშაობს შრომის განვითარების 
კონცეფციაზე, შესაბამისად სამმხრივ კო-
მისიაში მისი პოზიცია არაა პოზიტიური 
და სოციალური დიალოგის მაგივრად სო-
ციალური დიქტატით არის დაკავებული. 
ასეთი მმართველი რეჟიმის პირობებში 
თანამედროვე ბურჟუაზიის ორგანიზა-
ციები უპირისპირდებიან სოციალური სა-
ბაზრო მეურნეობის პრინციპს. მიუხედა-
ვად იმისა, რომ მხოლოდ მის პირობებშია 
შესაძლებელი შეთანხმებული თავისუფა-
ლი შრომა და სოციალური უფლებების 
გარანტიები, საკუთრებისადმი პატივის-
ცემა და საზოგადოებრივი სარგებლობა, 
თავისუფალი მეწარმეობა და კეთილსინ-
დისიერი კონკურენცია.

ბურჟუაზიის კლასობრივი ორგანიზა-
ციები ჩვენი თანამედროვე ცხოვრების 
რეალობაა და ვინც ცდილობს პოლიტიკუ-
რი, სამოქალაქო, სოციალური აქტივობა 
გამოიჩინოს, უნდა აცნობიერებდეს, რომ 
საზოგადოების რეფორმირებისას ზუს-
ტად ჰქონდეს გააზრებული თუ როგორი 
საზოგადოება სურს და როგორი კანონე-
ბით ცვლის მას.

დავით არაბიძე
განათლების ეროვნული 

კავშირის მდივანი

ბურჟუაზიის კლასობრივი ორგანიზაციები საქართველოში



192012, მაისი №32

19 2012, მაისი №32

დიდი ქართველი მეცნიერი დ. ჩუბი-
ნაშვილი თავის წიგნში “დავით გარეჯის 
ქვაბური მონასტრები” (თბილისი, 1948) 
უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს დავით გა-
რეჯის ფრესკებს ქართული ხელოვნების 
ისტორიაში. კერძოდ, იგი წერდა ბერთუბ-
ნის შესახებ: “ამრიგად, ბერთუბნის ფერწე-
რის მნიშვნელობა მხოლოდ მის მხატვრულ 
თვითღირებულებაში როდი მდგომარეობს, 
რომლის კოლორიზმი და გამომსახველო-
ბითი ძალა განუმეორებელია, არამედ ამ 
ფრესკებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ აღმო-
სავლეთის ხელოვნების როგორც ქრისტი-
ანულის, ისე მუსულმანურის ისტორიისათ-
ვისაც, მისი განვითარებისა და დინამიკის 
შესწავლისას” (გვ. 71).

დიდი მეცნიერის ეს სიტყვებიც რომ არ 
ყოფილიყო, დღეს ყოველი ცივლიზებული 
ადამიანისთვის ცხადი უნდა იყოს, რომ 
შუასაუკუნოებრივი კულტურის ძეგლთა 
განადგურება არტილერიის ცეცხლით არ-
ნახული დანაშაულია, ვანდალიზმისა და 
ბარბაროსობის მწვერვალი.

საოცარია ის ფაქტი, რომ 1948 წელს, 
როგორც კი გამოვიდა ჩუბინაშვილის წიგ-
ნი, მაშინვე გაიხსნა საარტილერიო პოლი-
გონი დავით გარეჯში. ნუთუ დამთხვევაა 
ეს ყოველივე? ნუ ავჩქარდებით, კარგად 
განვიხილოთ ქვემოთ მოტანილი მასალები 
და დასკვნები შემდეგ გამოვიტანოთ.

დავით–გარეჯის, განსაკუთრებით ბერ-
თუბნის გამოქვაბულების მდგომარეობა 
ცხადყოფს, რომ გარდა ჭურვების აფეთ-
ქებებით გამოწვეული დეტონაციებებისა, 
ეს გამოქვაბულები დაანგრიეს პირდაპირი 
დამიზნებით ნატყორცნმა ჭურვებმა. ვნა-
ხოთ რას წერენ ყოველივე ამის შესახებ 
ისეთი ოფიციალური პირები, როგორიც 
არიან საქართველოს ხელოვნების მუზე-
უმის სეიფის გამგე, პროფ. გ. აბრამიშვილი 
და კულტურის მინისტრი ო. თაქთაქიშვი-
ლი.

1976 წლის მარტში საქართველოს კულ-
ტურის ძეგლთა დაცვის საზოგადოების სა-
რევიზიო კომისიამ განიხილა დავით გარე-
ჯის მდგომარეობის საკითხი. კომისიაზე 
ცნობა წარმოადგინა გ. აბრამიშვილმა. აი, 
მისი სრული ტექსტიც:

“ცნობა დავით გარეჯის მდგომარეობის 
შესახებ.

დავით გარეჯის მრავალმთის კლდეში 
ნაკვეთი სამონატრო კომპლექსებისა და 
კედლის მხატვრობის მრავალრიცხოვანი 
ნიმუშის დაცულობა საგრძნობლად გაუ-
არესდა მას აქეთ, რაც ყარაიას ველზე სამ-
ხედრო პოლიგონმა დაიწყო მოქმედება.

პოლიგონის ასაფეთქებელი მოედნები 
უშუალოდ ეკვრიან ბერთუბნის, უდაბნოსა 
და ნათლისმცემლის მონასტრებს, რომელ-
თა საფასადო მხარე პოლიგონისკენ არიან 
მიმართულნი და აფეთქებისაგან გამოწ-
ვეული მძლავრი ტალღები დაუბრკოლებ-
ლად აღწევენ სამონასტრო კომპლექსების 
მრავალრიცხოვან ღიადებში. გარდა ამისა, 
ხშირად ალბათ უნებლიეთ, ეს მონასტ-
რები ყუმბარების სამიზნე ობიექტებიც 
გამხდარან.*

პოლიგონის წინ ჩამწკრივებული სამო-
ნატსრო კომპლექსები, რომლებსაც VI სა-
უკუნიდან ჩაეყარა საფუძველი, საქართვე-
ლოს ადრეფეოდალური ხანის კულტურისა 
და ხელოვნების ერთ–ერთ უბრწყინვალეს 
ძეგლებს წარმოადგენენ. გარეჯის სამხატ-
ვრო სკოლაში შექმნილი კედლის მხატვ-
რობის ნიმუშებს, რომელთა მხატვრული 
ღირებულება და მნიშვნელობა კარგა ხანია 
ცნობილია როგორც ჩვენთან, ისე ჩვენი 
საზღვრებს გარეთ და მსოფლიო აღიარება 
მოიპოვა, პოლიგონის გამო გარდაუვალი 
დაღუპვა ემუქრება.

ჭურვების აფეთქების გამოწვეული 
ვიბრაციის შედეგად კატასტროფულად 

* მაგალითად, ცნობილია, რომ 1956 
წელს პოლკოვნიკმა ანდრეევმა სამიზნე 
ობიექტად გამოიყენა ბერთუბნის მო-
ნასტერი, რაც გამოიკვლია ძეგლთა ინს-
პექციამ.

დაზიანდა თამარ მეფისა და ლაშა გიორ-
გის ფრესკული პორტრეტები ბერთუბნის 
მთავარ ეკლესიაში. 1952 წელს, როდესაც 
პირველად ვნახე ეს მხატვრობა თამარისა 
და ლაშას პორტრეტები და საერთოდ, ბერ-
თუბნის მოხატულობა, შედარებით კარგად 
იყო დაცული. პოლიგონის სისტემატურმა 
მოქმედებამ, დროთა განმალვობაში ძი-
რეულად დააზიანა და დაღუპვის პირას 
მიიყვანა ეს უნიკალური ფრესკული პორ-
ტრეტები და მრავალმხრივ საყურადღებო 
კომპოზიციები. თამარ მეფისა და ლაშა 
გიორგის ფრესკული პორტრეტის წელს 
ქვემოთა ნაწილი მთლიანად ჩამოიშალა 
და სამუდამოდ დაიღუპა. ამის გამო იყო, 
რომ სასწრაფოდ ჩამოხსნეს, რადგან მისი 
მთლიანად დაღუპვა გარდაუვალი იყო. 
ამჟამად ეს დაზიანებული და ნაკლული 
ფრესკა საქართველოს ხელოვნების სა-
ხელმწიფო მუზეუმშია დაცული.

ამავე მიზეზით მთლიანად დაზიანდა 
ბერთუბნის მთავარი ტაძრის დასავლეთ 
მონაკვეთში არსებული გრაფიკულ მანე-
რაში შესრულებული კედლის მხატვრობის 
ნიმუში, რომელიც ქართული ხელოვნების 
ისტორიაში ერთადერთ მაგალითს წარ-
მოადგენს. საგრძნობლად დაზიანდა ბერ-
თუბნის სატრაპეზოს მხატვრობა, კერძოდ, 
კომპოზიცია “ქორწილი გალილეის კანაში” 
და განსაკუთრებით, “წმინდა სამება”, რომ-
ლისგანაც თითქმის აღარაფერი დარჩა. 

აფეთქების შედეგად გამოწვეული 
მძლავრი რხევა განსაკუთრებით საში-
შია ბერთუბნის მთავარი ეკლესიისთვის, 
რომლის ნახევარზე მეტი ჩამონგრეულია 
და კლდის რამდენიმე მონოლითსღა უჭი-
რავს კლდეში ნაკვეთი ეკლესიის თაღის 
დარჩენილი ნაწილი. ასევე დიდ საფრთხეს 
უქმნის აფეთქებანი უდაბნოს მონასტერს, 
რომლის მთავარი ეკლესია, სატრაპეზო და 
საერთოდ, ამ მონასტრის მრავალრიცხო-
ვანი ეკლესია–სენაკები საავარიო მდგომა-
რეობაში არიან.

საყურადღებოა, რომ გარეჯის მრავალ-
მთის ის სამონასტრო კომპლექსები, რომ-
ლებიც პოლიგონის ზონაში არ იმყოფებიან 
(ქვაბები, პირუკუღმა მთა, ბერების სერი, 
თეთრი სენაკები და სხვა), როგორც კლდე-
ში ნაკვეთი მონასტრები, ისე მათი კედლის 
მხატვრობა გაცილებით უკეთაა დაცული 
და დაზიანების არავითარი საფრთხე არ 
ემუქრება.

დასკვნა ერთადერთია: გარეჯის მრა-
ვალმთის “ათორმეტ მონასტერთა” დაც-
ვისათვის უპირველესი პირობაა სამხედრო 
პოლიგონის გადატანა მონასტრებისაგან 
მოშორებით, თუნდაც იმავე ყარაიას ველ-
ზე, სადაც მრავალია სრულიად დაუსახლე-
ბელი ტერიტორია.

ხელოვნებათმცოდენობის დოქტორი, 
საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის 

თანამშრომელი პროფ.
 გ. აბრამიშვილი

თბილისი, 9 მარტი, 1976.

იქვე იყო წარმოდგენილი შემდეგი მოხ-
სენება:

საქართველოს კულტურის ძეგლთა 
დაცვის საზოგადოების სარევიზიო კომი-
სიის თავმჯდომარეს ამხ. ალ. რობაქიძეს

მოხსენებითი ბარათი

1974 წლის ოქტომბრიდან დამნიშნეს 
დავით გარეჯის მუზეუმის დირექტორად. 
ჩასვლის დღიდანვე მე დავათვალიერე 
დავით გარეჯის კომპლექსში შემავალი 
უბნები: ნათლისმცემელი, წამებული, ჩიჩ-
ხითური, უდაბნო, ბერთუბანი. აღნიშნული 
ადგილები მოფენილი იყო ჭურვის ნამსხ-
ვრევებით და ტყვიის ცარიელი ვაზნებით 
(ეტყობა საპასუხო სროლებს გამოქვაბუ-
ლებიდან აწარმოებდნენ), რის შედეგაც 
დაზიანებულია კედლები და მხატვრობა. 
1975 წ. 6. VIII. ნასროლი ჭურვის აფეთქე-

ზვიად გამსახურდიას ბრძოლა დავით გარეჯისათვის
არტილერია ანადგურებს ფრესკებს

(დავით გარეჯის მდგომარეობა)

ჯალალ-ედ-დინიდან ბარაკ ობამამდე

16 მაისს, თბილისში ჰაინრიხ ბიოლის 
ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონა-
ლურ ბიუროში გაიმართა საჯარო დის-
კუსია თემაზე:

“თავისუფლება და შიში”
ძირითადი მომხსენებლები იყვნენ:
თათა ცოფურაშვილი – ფილოსო-

ფოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის ასოცირებული პროფესორი;

გიორგი თაბაგარი – სოციალურ 
მეცნიერებათა მაგისტრი, ლგბტ საქარ-
თველოს თავმჯდომარე 

მოდერატორი ნინო დანელია
ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წი-

ნააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო 
დღესთან დაკავშირებით, დისკუსიის პა-
რალელურად, ლგბტ საქართველოსა და 
კავკასიაში სოციალური ფოტოგრაფიის 
ფონდთან თანამშრომლობით მოეწყობა 
ფოტოგამოფენა “აღიარება იწყება შე-
ნით”.

აღნიშნული დებატები განხორციელ-
და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
პროექტის სიძულვილი ენის წინააღმ-

დეგ ბრძოლა საქართველოში: ლაკმუსის 
ტესტი სოციალური ტოლერანტობისა 
და ადამიანის უფლებებისათვის” ფარგ-
ლებში. პირდაოირ უნდა ითქვას, რომ ამ 
ფსიქოლოგიური დივერსიის აქტს ბიძგი 
მისცა აშშ–ს დემოკრატი პრეზიდენტის 
ბარაკ ობამას საჯარო მხარდაჭერამ 
მკრეხელობისადმი – ე.წ. ერთსქესიან-
თა ქორწინებისადმი. რას შეიძლება ემ-
სახურებოდეს ეს თავყრილობა, თუ არა 
ქართველი ერის, განსაკუთრებით კი 
მისი ახალი თაობის დეზორიენტაციასა 
და დემორალიზაციას? დიდი შეცდომა 
იქნება, თუ ვინმე იფიქრებს, რომ დე-
მოკრატი ბარაკ ობამას ეს განაცხადი 
მხოლოდ ოპერატიული ინტერესები-
დან გამომდინარეობს, რადგან მისთვის 
მისწრებაა ამ ე.წ. ლგბტ ამერიკელების 
კონსოლიდირებული ელექტორალური 
ხმები დამდეგ საპრეზიდენტო არჩევ-
ნებში. არა, ეს არის სტრატეგიული მიზ-
ნისაკენ გადადგმული ნაბიჯი, რითაც 
ზემძლავრი დარტყმა ადგება ადამიანს, 
როგორც პიროვნებას, ხოლო ოჯახი 
დადის ერთობლივი ქონების მართვის 
მიზნით შექმნილი დახურული სააქციო 
საზოგადოების დონემდე. XIII საუკუნე-
ში ამ ე.წ. ლგბტ იდეოლოგიის დამკვიდ-
რებას ცდილობდა ჯალალ–ედ–დინი, 
დღეს უკვე არა აზიელი “ბარბაროსი”, 
არამედ “ცივილიზებული” აფროამერი-
კელი ცდილობს იგივეს და მას ჩვენს 
ქვეყანაში მხარდამჭერი “მეხუთე კო-
ლონა” გამოუჩნდა, რომელმაც 17 მაისს 
პროვოკაციული დემარში მოაწყო დე-
მორალიზებული ჯგუფით, რითაც სრუ-
ლიად საქართველოს საჯაროდ აჩვენეს 
საკუთარი სიბილწე.

ბამ გამოიწვია ხანძარი ჩიჩხიტურის, ლავ-
რასა და წამებულის ტერიტორიაზე, რის 
მოწმეც მე გახლდით. ამის თაობაზე შედ-
გენილია აქტი, რომელზედაც ხელს აწერენ 
კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის 
სამმართველოს უფროსი უ. ბაქრაძე, ამავე 
სამმართველოს თანამშრომლები და ძეგ-
ლის მცვლები. სამწუხაროდ, აღნიშნული 
შემთხვევა უკანასკნელი როდია. ჩვენ შეგ-
ვიძლია მივუთითოთ რიგ გამოქვაბულებში 
ჩამოვარდნილი ყუმბარათა ადგილსამყო-
ფელი. ერთი ნასროლი ყუმბარა, რომელიც 
არ აფეთქდა, ინახება ჩემთან. წამებულის, 
ნათლისმცემლის, ჩიჩხითურის, უდაბნოს, 
ბერთუბნის ტერიტორიებზე გათხრილია 
საბრძოლო სანგრები.

პერიოდულად სამხედროების მიერ იკ-

რძალება ძეგლის ტერიტორიაზე შესვლა, 
რის გამოც ძეგლის მცველები ვერ აწარმო-
ებენ აუცილებელ სამუშაოებს. როგორც 
ეს გარემოება ისე სანგრების გათხრა და 
ჭურვების აფეთქება დავით გარეჯს საგრ-
ძნობლად აზიანებს და მთელი პასუხისმ-
გებლობით ვაცხადებთ, რომ ხსენებული 
ძეგლიდან ახლო მომავალში მხოლოდ ნან-
გრევებიღა დარჩება.

დავით–გარეჯის მუზეუმ–ნაკრძალის
დირექტორი ვ. ბაცაცაშვილი

11 მარტი 1976 წ.
(ზვიად გამსახურდიას 

თვითგამოცემული ჟურნალი
 “საქართველოს მოამბე”, №1)

გეი-ობა სამარცხვინოა!
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პასექი და ეგვიპტიდან ებრაელების გამოსვლა
(გამ. 12, 4 – 38)
მეწამულ ზღვაში ებრაელების გასვლა
(გამ. 14 და 15).

მოსე და მისი ძმა აარონი მივიდენ ფარაონთან და გამოუცხადეს მას ნება ღვთი-
სა. ფარაონს ჯერ არ უნდოდა ებრაელების გაშვება, მაგრამ ღმერთმა ათი სას-
ჯელით დასაჯა ეგვიპტელები. მეათე სასჯელის წინ, ღვთის ბრძანებით, მოსემ 
უთხრა ებრაელებს: “დაკალით ბატკანი, მისი სისხლი მოსცხეთ სახლის კარებს, 
შესწვით იგი და ძვლების გაუტეხელად სჭამეთ მწარე ბალახებითა და ხმიადით 
(უფოვარი პური); ამაღამ ანგელოზი ღვთისა ჩამოივლის ყველა სახლს და გასწყ-
ვეტს ეგვიპტელების პირველ შვილებს, ხოლო გამოსტოვებს იმ სახლებს, რომელ-
თა კარებზედაც სისხლი იქმნებაო”. ებრაელებმა აასრულეს მოსეს ბრძანება, ღამე 
ანგელოზმა დახოცა ეგვიპტელების პირმშო შვილები. 
მაშინ, ფარაონმა გაუშვა ებრაელები, ებრაელები გა-
მოვიდენ ეგვიპტიდან – სულ ექვსას ათასამდე კაცი 
ქალებისა და ბავშვების გარდა. უფალმა უბრძანა ებ-
რაელებს, ყოველ წლივ იდღესასწაულეთ ეგვიპტიდან 
გამოსვლის დღეო. ამ დღესასწაულს დაერქვა პასექი, 
რაც ნიშნავს უბედურებისაგან გამოხსნას.

მოგზაურობის დროს ღმერთი ბევრს სასწაულს 
უჩვენებდა ებრაელებს და ამით განამტკიცებდა მათ 
სარწმუნოებას. ღვთის ბრძანებით, სხვათა შორის 
მოევლინათ მათ ნათლის სვეტი, რომელიც დღისით 
ღრუბლის სახით იფარავდა მათ სიცხისაგან, ღამე კი 
ცეცხლივით იყო და მათ გზას უნათებდა.

ამასობაში ებრაელები მიადგენ მეწამულ (წითელ) 
ზღვას. ეგვიპტელებმა მიცვალებულნი დამარხეს და 
შეწუხებულნი მიეცენ სინანულს, რომ ებრაელები 
გაუშვეს. ფარაონი ჯარით გაედევნა იმათ. ებრაელებ-
მა ეს გაიგეს და შეშინდენ. მოსე ამშვიდებდა მათ და 
გულით ღმერთს ევედრებოდა. როცა ეგვიტელები და-
ეწიენ მათ, მოსემ ღვთის ბრძანებით, დაჰკრა კვერთხი 
მეწამულ ზღვას. წყალი შუაზე გაიყო და ებრაელები 
ზღვაში მშრალად გავიდენ. ეგვიპტელები დაედევნენ 
ებრაელებს და, როცა ისინი შუა ზღვაში იყვნენ, მო-
სემ კიდევ დაჰკრა ზღვას კვერთხი, – წყალი შეერთდა 
და ეგვიპტელები დაახჩო. მაშინ ებრაელებმა უფალს 
სამადლობელი გალობა უგალობეს. ღმერთმა სხვა 
მოწყალებაც უყო მათ: მწარე წყალი საამო დასალე-
ვად შეუცვალა; კლდიდან გამოუდინა წყალი; როცა 
მათ პური შემოაკლდათ, მანანა გამოუგზავნა; როცა 
მოისურვეს ხორცი, მწყერი მოუვლინა – ებრაელები 
იჭერდენ მათ და სჭამდენ.

პასექის კრავი (ბატკანი) იესო ქრისტეს მოასწავებდა; ნათლის სვეტი – ღვთის 
მშობელს; მეწამულ ზღვაში გასვლა – საიდუმლო ნათლის ღებას; მანანა – საიდუმ-
ლო ზიარებას.

12. სჯულის მოცემა სინას მთაზე, სამლოცველო კარავის აღშე-
ნება (გამ. 19, 3–25, 20, 1–21).

ეგვიპტიდან გამოსვლის შემდეგ, ორმოცდამეათე დღეს ებრაელები სინას მთას-
თან მივიდენ. აქ მოსემ, ღვთის ბრძანებით, ორი დღის განმავლობაში ლოცვითა 
და მარხვით ხალხი სჯულის მისაღებად მოამზადა. მესამე დღეს მთა ღრუბლით 
დაიფარა, შეიქნა ელვა–ქუხილი, მოისმა საყვირის ხმა. მთა იძვროდა და მთიდან 
ბოლი ადიოდა. მთელი ხალხი შიშისაგან თრთოდა. მოსემ ხალხი წაიყვანა და მთის 
ძირში დააყენა. თვითონ მოსე და ძმა მისი აარონი მთაზე დადგენ. როცა ყოველივე 
დაწყნარდა, ხალხმა ღვთის ხმა გაიგონა:

1) მე ვარ უფალი ღმერთი შენი. და არა იყვნენ შენდა ღმერთნი უცხონი ჩემსა 
გარეშე.

2) არა ჰქმნე თავისა შენისა კერპი, არცა ყოვლადვე მსგავსი რაოდენი არს ცათა 
შინა ზე, და რაოდენი არს ქვეყანასა ზედა ქვე, და რაოდენი არს წყალთა შინა და 
ქვეშე ქვეყანისა, არა თაყვანისცე მათ და არცა მსახურებდე მათ.

3) არა მოიღო სახელი უფლისა ღვთისა შენისა ამაოსა ზედა.
4) მოიხსენე დღე იგი შაბათი და წმიდა ჰყავ იგი; ექვსსა დღესა იქმოდე და ჰქმენ 

მათ შინა ყოველივე საქმე შენი, ხოლო დღე იგი მეშვიდე შაბათი არს უფლისა 
ღვთისა შენისა.

5) პატივ ეც მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრ-
ძელი იყო ქვეყანასა ზედა.

6) არა კაც ჰკლა.
7) არა იმრუშო.
8) არა იპარო.
9) არა ცილი სწამო მოყვასსა შენსა წამებითა ცრუ-

თათა.
10) არა გული გითქმიდეს ცოლისათვის მოყვასისა 

შენისა, არა გული გითქმიდეს სახლისათვის მოყვასი-
სა შენისა, არცა ყანისა მისისა, არცა მონისა მისისა, 
არცა მხევლისა მისისა, არცა ხარისა მისისა, არცა კა-

რაულისა მისისა, არცა ყოვლისა საცხოვრისა მისისა, არცა ყოვლისა მისთვის, რა-
იცა იყოს მოყვასისა შენისა.

ღმერთმა უბრძანა ხალხს ამ მცნებათა ასრულება. მერე მოსე, ღვთის ბრძა-
ნებით, მთაზე ავიდა და ღვთისაგან ორი ქვის ფიცარი მიიღო, რომელზედაც ათი 
მცნება იყო დაწერილი. მოსეს ღმერთმა სხვა და სხვა კანონებიც მისცა და უბრ-
ძანა, სამლოცველო კარავი ანუ მოძრავი ტაძარი ააშენეო. სამლოცველო კარავს 
სამი განყოფილება ჰქონდა: ეზო, წმიდათა და წმიდა–წმიდათა. ეზოში ხალხი შე-
დიოდა სალოცავად, იქ საბანელი და სამსხვერპლო იყო; წმიდათაში კი მღვდლები 
შედიოდნენ; იქ ერთი მაგიდა იდგა და მასზე თორმეტი საკურთხი პური, შვიდსან-
თლიანი სასანთლე და სასაკმეველე (გუნდრუკის დასაკმევი). წმიდათა–წმიდაში 
მხოლოდ მღვდელთმთავარს შეეძლო შესვლა წელიწადში ერთხელ. აქ აღთქმის კი-
დობანი იდგა (ყუთი ოქროთ მოჭედილი); კიდობანში ორი ქვის ფიცარი იყო. (ათი 
მცნებისა), ჭურჭელი მანანითა და აარონ მღვდელმთავრის კვერთხი. ღმერთმა 

გაუმეორა მოსეს აღთქმა დიდის წინასწარმეტყველის 
– სოფლის მაცხოვრის გამოცხადებაზე. ყოველივე, 
ღვთისაგან გამოცხადებული, მოსემ ხუთ წიგნში დას-
წერა. ეს ხუთი წიგნი არის პირველი წიგნები საღვთო 
წერილისა.

ღვთის ბრძანებით, მოსემ მღვდელმთავრად ძმა 
თვისი აარონი დააყენა, მისი შვილები მღვდლებად, 
ლევის დანარჩენი შთამომავლობა – მოძრავი ტაძრის 
მოსამსახურეებად; მათ უწოდებდენ ლევიტელებს.

13. ებრაელების შესვლა ქანაანის ქვეყა-
ნაში და მსაჯულთა მართველობა

სჯულის მიღების შემდეგ ებრაელები მალე ქანა-
ანის ქვეყანას მიუახლოვდენ, მაგრამ დრტვინვისა და 
მცირე მორწმუნეობისათვის უფალმა მათ მიუსაჯა 
ორმოცი წლის მოგზაურობა არაბეთის უდაბნოში. 
მოგზაურობის მეორმოცე წელიწადს მოსემ ებრაელე-
ბი ქანაანის საზღვრამდი მიიყვანა; შორიდან შეხედა 
მან ახალ ქვეყანას და იქვე მოკვდა. სიკვდილის წინ მო-
სემ თავის მოადგილედ ისუ ნავინი დანიშნა, რომელ-
საც ებრაელები ქანაანის ქვეყანაში უნდა შეეყვანა. 
პირველად ისინი მდინარე იორდანეს მიადგენ, მაგრამ 
მდინარე ადიდებული იყო და არც იცოდენ, როგორ 
გასულიყვნენ; უფალი აქაც შეეწია ებრაელებს: ღვთის 
ბრძანებით, მღვდლებმა აღთქმის კიდობანი აიღეს და 
წყალში შევიდენ; წყალი ჩამოეცალათ და ებრაელები 
მშრალად გავიდენ მდინარეში. შემდეგ გამაგრებული 
ქალაქი იერიქონი უნდა აეღოთ. ღვთის ბრძანებით, 
მთელი ხალხი ქალაქს გარს უვლიდა. წინ მღვდლები 

მიუძღოდათ, რომელთაც ხელში აღთქმის კიდობანი ეჭირათ. ექვსი დღის განმავ-
ლობაში დღეში ერთხელ უვლიდენ; ხოლო მეშვიდე დღეს შვიდჯერ შემოუარეს; 
ბოლოს საყვირებს დაჰყვირეს, ხალხმაც ხმა–მაღლა იყვირა და ქალაქის კედლები 
დაიქცა. ებრაელები დაეცენ ქალაქის მცხოვრებლებს და გასწყვიტეს. ექვს წელი-
წადს ებრაელებმა მთელი ქანაანის ქვეყანა დაიმორჩილეს, და ისუ ნავინმა ეს ქვე-
ყანა წილის ყრით ისრაელთა თორმეტ ტომს გაუყო.

ისუ ნავინის სიკვდილის შემდეგ ებრაელები ხშირად ჭეშმარიტ ღმერთს ივიწ-
ყებდენ და კერპებს სცემდენ თაყვანს. ამიტომ ღმერთი სჯიდა მათ და აგდებდა 
მტრების მონობაში. როცა ებრაელები ცოდვებს მოინანებდენ, ღმერთი მათ გა-
მომხსნელებს უგზავნიდა, რომელნიც ებრაელებზე უფროსობას მიიღებდენ და გა-
მოიხსნიდენ ხოლმე მათ მტრებისგან. ეს გამომხსნელები მსაჯულებად იწოდებო-
დენ. უფრო შესანიშნავი მსაჯულები იყვნენ: გედეონი, სამსონი, მღვდელ–მთავარი 
ილია და წინასწარმეტყველი სამოელი.

14. საულის არჩევა და მისი მეფედ ცხება
(1 მეფ. 6, 10)

უკანასკნელი მსაჯული სამოელი წინასწარმეტყველი იყო; მან გამოიხსნა ებრა-
ელები ფილისტიმელთაგან. როცა ის მოხუცდა, ხალხის მართვა თავისს შვილებს 
მიანდო, მაგრამ ისინი ქრთამებს იღებდენ, ხშირად დამნაშავეს ამართლებდენ და 
მართალსა სჯიდენ. ამიტომ ებრაელებმა მეფის დაყენება მოისურვეს. სამოელმა, 
ღვთის ბრძანებით, ხალხის სურვილი აასრულა. მან, ღვთის ჩვენებით, სცხო მათ-
და მეფედ საულს, კისის ძეს, რომელიც ბენიამინის ტომისაგან იყო. სული წმიდა 
გადმოვიდა საულზე. პირველად საული მხნედ იცავდა თავის ხალხს მტრებისაგან 
და საზოგადო სიყვარულიც მოიპოვა. მაგრამ მერე გაამპარტავნდა, ურჩობა დაიწ-
ყო და ღვთის ბრძანებას არ ასრულებდა. ამიტომ ღმერთმა მოაკლო მას თავისი 
მოწყალება, წაართვა სამეფო და იესეს უმცროს შვილს დავითს მისცა (რომელიც 
იუდას ტომისაგან იყო.).


