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“ჩვენ უნდა ჩვენი ვშვათ მყოობადი”

მოქკავშირული სინდრომი - არჩევნობანას ფარსი

სტახანოველი დოიარი გიორგი თარგამაძე
პილატეობა პოლიტიკაში
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ხელისუფლების რბილ სავარძლებსა და ნეტარ 
ფუფუნებას დაგემოვნებული სააკაშვილის მოქ-
კავშირულ–ნაციონალური ხროვა, სახელისუფ-
ლო უმრავლესობის შენარჩუნების ინტენსიურ 
მზადებაშია. 1 ოქტომბრის საარჩევნო ფარსშიც. 
მათი ზემძლავრი ბერეკეტი NDI და IRI-ს ე. წ. სა-
რეიტინგო გამოკითხვებია, რომელშიც “უცვლე-
ლად” ლიდერობს სააკაშვილი და ნაციონალური 
ხროვა. მათი ლობისტი ამერიკელი კონგრესმენე-
ბი და საერთაშორისო უფლებათა დაცვითი ორ-
განიზაციები ლამის იმპერატიულად მოუწოდე-
ბენ, არჩევნებში მონაწილე პარტიათა ლიდერებს 
ხელი წინასწარ მოაწერონ არჩევნების შედეგე-
ბის ცნობას. 

ამ დასავლელი “კეთილისმყოფელების” მხედ-
ველობის არეალიდან საერთოდ გამქრალია ხალ-
ხი, რომელსაც არჩევნების “დამკვირვებლების” 
არმიასთან ერთად, მხოლოდ დემოკრატიული 
ატრიბუტიკის ფუნქცია განუსაზღვრეს, ხოლო 
ატრიუმის შიდა სივრცეში კი თავად მავნებლუ-
რად საქმიანობენ.

მშენებლობების (რომელიც, არც გეგმიური, 
არც მეცნიერული და არც ხარისხითაა საიმედო) 
მანიაკალური ჟინით ატაცებული სააკაშვილი, 
ნებით სიბერეშიც კი არ მოსწყდება პრეზიდენ-
ტის პოსტს (თავისი პოლიტიკური მამის – შე-
ვარდნაძის მსგავსად). მისი დაოკება მხოლოდ 
ხალხის მძლავრი საპროტესტო ნებითაა შესაძ-
ლებელი, რის მიზეზ–საბაბადაც უნდა იქცეს 1 
ოქტომბრის არჩევნების ფარსი.

ჩვენ უნდა ვაიძულოთ მსოფლიო, პატივი სცენ 
ქართველი ხალხის ნებას და აღარასოდეს გაბე-
დონ თავს მოგვახვიონ ჩვენთვის საძულველი ხე-
ლისუფლებები.

საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში იყო მო-
ლოდინი, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ, 
ავანტიურაში გაწაფული სააკაშვილი შეეცდე-
ბოდა საომარი (საგანგებო) ვითარების შექმნას. 
და აი, 28 აგვისტოს, სააკაშვილის განკარგულე-
ბით შს სამინისტრომ ჩაატარა ე. წ. ანტიტერო-
რისტული ოპერაცია ლო-
პოტას ხეობაში, ვითომ, 
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დასაწყისი გვ. 1 რუსეთში გარდა-
მავალი დაღესტნე-
ლი ტერორისტული 

ჯგუფის წინააღმდეგ. როგორც ჟურნალისტების 
გამოძიებიდან მალევე გაირკვა, არავითარი და-
ღესტნელები ისინი არ ყოფილან, არამედ იყვნენ 
ხასავიურტელი ჩეჩენი მოჯაჰედები და პანკისის 
ხეობის, ანუ საქართველოს მაცხოვრებლები. სპე-
ცოპერაციით შს სამინისტრომ 11 ჩეჩენის ლიკვი-
დაცია მოახდინა. მამუკა არეშიძის გამოძიებით 
(ექსპერტი კავკასიის საკითხებში), თერთმეტივე 
ჩეჩენი საძილე ტომრებში იყვნენ ჩაცხრილულ-
ნი. გავრცელდა ინფორმაცია ერთი დაჭრილის 
გადარჩენის შესახებ, რომელიც შს სამინისტროს 
ჰყავს დაპატიმრებული – ჩეჩნეთის დევნილი პრე-
მიერ–მინისტრის ახმედ ზაკაევის გარემოცვის 
წევრი, ცალხელა (ცალი ხელი რუსეთის ციხეში 
აქვს ამპუტირებული) ახმედ ჩატაევი, რომელიც 
2010 წლიდან, აგრეთვე პანკისის ხეობის მაცხოვ-
რებელია.

სააკაშვილ–მერაბიშვილის შს სამინისტრო (მი-
ნისტრი, ახალაიების ოჯახური კლანიდან, ბაჩო 
ახალაია) მთელი კვირა ავრცელებდა ლიკვიდი-
რებული “ტერორისტების” დიდძალი და უახლესი 

შეიარაღების კადრებს, რაც საეჭვოს ხდიდა მათ 
კუთვნილებას. ასევე, ალიბის განსამტკიცებლად, 
მათ წარმოადგინეს სპეცოპერაციის ქართველი 
მსხვერპლნიც; სპეცრაზმელები: სოლომონ წიკ-
ლაური, არჩილ ჩოხელი და სამხედრო ექიმი ვლა-
დიმერ ხვედელიძე. გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, 
ამ ქართველი სპეცრაზმელების ტრაგიკული 
მსხვერპლშეწირვის შესახებ “ტერორისტებთან” 
შეტაკების დამაჯერებლობისათვის. სპეცოპერა-
ციის მთავარი დამკვეთი და რეჟისორი მიხეილ 
სააკაშვილი, რომელიც არც ერთი დღითაც არ 
ქრება ტელევიზიის ეკრანებიდან, სრული ორი 
დღის განმავლობაში გაყურსულ–გამქრალი იყო 
და მხოლოდ მესამე დღეს გამოჩნდა ყვარლის ვე-
ნახების ტრიბუნიდან ჩვეული რიტორიკით: რომ 
ჩვენ შემდგარი სახელმწიფო ვართ, რომ ჩვენ გა-
ვანადგურეთ ტერორისტები, რომ ჩვენ შეგვწევს 
ჩვენი საზღვრების გაკონტროლების შესაძლებ-
ლობა და ა. შ. პანკისელ მგლოვიარე ოჯახებს კი 
დიდხანს არ მისცეს საკუთარი მიცვალებულები, 
რომ მუსლიმანური წესის მიხედვით, მეორე დღეს 
მაინც დაეკრძალათ ისინი. მათ გლოვაც კი აღუკ-
ვეთეს.

მოკლულთა ოჯახის წევრები ჟურნალისტებ-
თან გამოთქვამდნენ გაკვირვებას, თუ რა უნ-
დოდათ და როგორ აღმოჩნდნენ ისინი თელავის 
საზღვრისპირა სოფ. ლაფანყურსა და ლოპოტას 
ხეობაში. გაჩნდა ვერსია, რომ ლიკვიდირებული 
ჩეჩნები, თვით საქართველოს შს სამინისტრომ, 
ღამით მოტყუებით ჩაიყვანა ლოპოტას ხეობაში, 
ხოლო დილით, მათ წინააღმდეგ განახორციელა 
ცნობილი “ანტიტერორისტული” სპეცოპერაცია. 
მათი ლიკვიდაციის გამო, მოჯაჰიდებმა გაავრცე-
ლეს მუქარა საქართველოს მთავრობის მიმართ, 
რომ ისინი არ შეარჩენენ მუსლიმანი ძმების 
სისხლს.

არავინ იცის, კიდევ რამდენი საფრთხის რის-
კის ქვეშ დააყენებს საქართველოსა და ქართველ 

ერს პარანოიდი სააკაშვილი თავისი მეორე და 
საბოლოო საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე, 
რომლის პერიოდი, კონსტიტუციის დარღვევით, 
ისევე გაიხანგრძლივა (2013 წლის 5 იანვარს ეწუ-
რება და სავარაუდოდ, ოქტომბერ–ნოემბერში 
აპირებს არჩევნების დანიშვნას), როგორც საპარ-
ლამენტო არჩევნები, რომელიც მაისში უნდა და-
ნიშნულიყო.

კარიერიზმის, სიხარბის, სექსოპათოლოგიის 
სინდრომით დაავადებულ სააკაშვილს არა და არ 
ეთმობა პრეზიდენტის ტახტი, რომელზედაც იგი 
განცხრომით ნეტარებს, ხოლო მისი ცრუ და ყალ-
ბი დაპირებებით კი, უბედურებაში გმინავს ქართ-
ველი ხალხი, რომელსაც გაუსხვისა ტერიტორი-
ები და გაუყიდა პირადი თუ საერთო საკუთრება.

იხილეთ გაყიდული ობიექტების სია:

1) ენგურჰესი – რუსული კომპანია “რაოესი”.
2) ჟინვალჰესი – რუსული კომპანია “რაოესი”.
3) რიონჰესი – რუსული კომპანია “ენერჯ ინ-

ვესტი”.
4) გუმბათი 1, გუმბათი 2 – რუსული კომპანია 

“ენერგო პრო”.
5) ლაჯანურჰესი – რუსული კომპანია “ენერგო 

პრო”.
6) შაორჰესი – რუსული კომპანია “ენერგო 

პრო”.
7) აჭარის წყალი – რუსული კომპანია “ენერგო 

პრო”.
8) ვარციხე 1 – რუსული კომპანია “ინტერ 

რაო”.
ვარციხე 2 – რუსული კომპანია “ინტერ რაო”.
ვარციხე 3 – რუსული კომპანია “ინტერ რაო”.
ვარციხე 4 – რუსული კომპანია “ინტერ რაო”.
9) ხრამი 1 – რუსული კომპანია “რაოესი”.
10) ხრამი 2 – რუსული კომპანია “რაოესი”.
11) ხრამი 3.
12) ხრამი 4 – აშენების ნებართვებიც “რაოესს” 

ევალება ხელშეკრულებით.
13) ხრამი 5.
14) ყაზტრანსგაზ თბილისი – რუსული კომპა-

ნია “გაზპრომი”.
15) გაზგამანაწილებელი კომპანია “იტერა” 

– რუსული კომპანია “გაზპრომის” შვილობილი 
კომპანიაა.

16) შავ ზღვაში ნავთობისა და გაზის მომპოვე-
ბელი ფირმა “ალექსი” – რუსული კომპანია “გაზ-
პრომის” შვილობილი კომპანიაა.

17) გარდაბნის მე-9 ენერგო ბლოკი – რუსული 
კომპანია “ინტერრაო”.

18) გარდაბნის მე-10 ენერგო ბლოკი – რუსუ-
ლი კომპანია “ინტერრაო”.

19) მაღალი ძაბვის გადამცემი 500 კილოგრამი 
ხაზები – რუსული კომპანია “ინტერრაო”.

20) “მადნეული” – რუსული კომპანია “პრომი-
შელ ინვესტი”.

21) “კვარციტი” რუსული კომპანია “პრომიშელ 
ინვესტი”.

22) საბორნე გადაზიდვები ფოთიდან და ბათუ-
მიდან – “რუსეთის რკინიგზა”.

23) კომპანია “ბილაინი” – რუსული კომპანია.
24) “აზოტი” – რუსული კომპანია “პრომიშელ 

ინვესტი”.
25) გაერთიანებული ქართული ბანკი” – რუსუ-

ლი კომპანია “ვითიბი”.
26) “ლუკოილი რუსული კომპანია” ლუკოილი.”
27) ზესტაფონის “ფერო” – რუსული კომპანია 

“პრომიშელ ინვესტი”.
28) ელმავალმშენებელი ქარხანა – რუსული 

კომპანია “დემა კომპიუტერი”.
29) არამიანცის, თბილისის №1 საავადმყოფო 

– რუსული კომპანია “ბატუსი”.
30) თბილისის წყალი – რუსული კომპანია 

“ჯორჯიან ვოთერ პაუერი”.

მოსალოდნელია თუ არა 
“ლეიბორისტების” 

საპარლამენტო 
რეინკარნაცია?

მიხეილ სააკაშვილის ცოფიანი ოპონენტი “ლე-
იბორისტები”, რამდენადაც გასაკვირი უნდა იყოს, 
შეიძლება (არა სრული შემადგენლობით, მაგრამ 
4 კაცით მაინც) პარლამენტში მოხვდნენ. ამგვარი 
“დათბობა” ნათელაშვილის პარტიის მიმართ, სწო-
რედ მათგან შერისხული სააკაშვილის მხრიდანაა 
მოსალოდნელი.

ნატოში გაწევრიანებაზე მეოცნებე სააკაშვილს, 
შალვა ნათელაშვილი და მისი გუნდი, რუსეთთან 
პოლიტიკური ბალანსისთვის ჭირდება. “ლეიბორის-
ტები” არ არიან მიდრეკილი ქუჩის რადიკალური 
ოპოზიციისაკენ და მათთან ერთიანობით საფრთხეს 
არ უქმნიან ხელისუფლებას: სააკაშვილის ცოფიანი 
ლანძღვით გულის ფხანა სააკაშვილისთვის თმენის 
დემოკრატიული ვალდებულებაა და ამიტომ არა-
სოდეს უცდია მათთვის ამ სიამოვნების შეზღუდვა, 
ან აღკვეთა. თუმცა, “ლეიბორისტები”, საკუთარ 
პარტიას ყველაზე რადიკალურ, ყველაზე მებრძოლ, 
ყველაზე წამებულ (მათი განცხადებით: “ტერორის-
ტულ აქტებს უწყობს ხელისუფლება”) პარტიად 
მიიჩნევენ.

ამ საპარლამენტო არჩევნების წელს, “ლეიბო-
რისტული პარტია”, საქართველოს რესპუბლიკის 
კანონიერი ხელისუფლებისა და უზენაესი საბჭოს 
განსაკუთრებულ მოამაგედ მოგვევლინა და რამდე-
ნიმე შეკრებაც გამართა საკუთარ ოფისში ზვიადის-
ტურ ფრთასთან. ჩვენ კი სრული საფუძველი გვაქვს 
განვაცხადოთ, რომ მისი ეს წადილი ფარსიევლობის 
ნიშნით არის დადაღული; და აი, რატომ!

1993 წლის 24 სექტემბერს რესპუბლიკის დევნი-
ლი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია ქვეყანაში დაბ-
რუნდა და კონსტიტუციური კანონიერების აღდგენა 
დაიწყო. ამ კრიტიკულ მომენტში, შალვა ნათელაშ-
ვილმა, რომელიც 1992 წლის 11 ოქტომბრის ხუნ-
ტის პარლამენტის იურიდიული კომისიის თავმჯ-
დომარე იყო, გაზეთ “საქართველოს რესპუბლიკას” 
(№235(763), 29 ოქტომბერი, 1993 წელი) განუცხა-
და: “რესპუბლიკა დღეისათვის ცხოვრობს და მუ-
შაობს 1992 წლის ნოემბერში მიღებული ძირითადი 
კანონით “სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ”, 

აქედან გამომდინარე, სამართლებრივად ძალადა-
კარგულია საქართველოს რესპუბლიკის 1978 წლის 
კონსტიტუცია, შემდგომი ცვლილებებითურთ და 
მასთან ერთად პრეზიდენტისა და უზენაესი საბჭოს 
ინსტიტუტიც ბათილია”.

ასე “გააუქმა” შალვა ნათელაშვილმა საქართ-
ველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტისა და უზენაესი 
საბჭოს ინსტიტუტი 1993 წელს.

შალვა ნათელაშვილის აღნიშნული “ვერდიქტი” 
გამოიცა იმ დღეებში, როდესაც ედუარდ შევარდნა-
ძის უზურპატორული რეჟიმის დასაცავად საქართ-
ველოში შემოჭრილი იყო რუსეთის სამხედრო ძალე-
ბი ადმირალ ბალტინის სარდლობით.

ეს კი, სხვა არაფერი გახლდათ, თუ არა, ფსევდო-
სამართლებრივი საფარის შექმნა, საქართველოს 
რესპუბლიკის კანონიერი ხელისუფლების განადგუ-
რების სამხედრო ოპერაციისათვის.

არ არის გამორიცხული, ამ ანტიეროვნულ–ანტი-
სახელმწიფოებრივი “დამსახუერებისთვისაც” შეიყ-
ვანოს სააკაშვილმა პარლამენტში ნათელაშვილი.

მოქკავშირული სინდრომი - არჩევნობანას ფარსი
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დასასრული მე-4 გვ.

“კაცი ის არის, ვინც საზოგადო საქმის დროს 
პირადობას ივიწყებს.”

აკაკი

რუსული საბჭოთა იმპერიის კლანჭებიდან 
თავდახსნილ საქართველოს მკაცრი განაჩენი გა-
მოუტანეს და ჩვენდა სამარცხვინოდ, ეს ისტორი-
ული განაჩენი ქართველთა ხელით აღასრულეს. 

დღევანდელი, ქართული პოლიტიკური სპექტ-
რი (1992 წლიდან მოყოლებული), გადაძეძგილია 
ათასი ჯურის მედროვე შარლატანით, უიდეო, 
უპრინციპო და ქვენა გრძნობების მქონე არსებე-
ბით, რომელთათვისაც, აკაკის სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, — “სამშობლო რასა მიქვიან, მეწყერსაც 
წაუღიაო!” და მგონი, მართლაც მიაქვს, ამათგან 
განწირული ჩვენი სამშობლო მეწყერს. 

მიაქვს და ჩვენდა სამწუხაროდ, ამ მეწყერს 
ვერ დასდგომია ჯებირად დღევანდელი თაობა, 
პირიქით, ეს ოცი წელიწადია ხელსაც კი უწყობს 
ამ პროცესს ჩვენი საზოგადოების პრივილე-
გირებული ნაწილი. 

მრავალ მეთოდსა და ხრიკს იყენებს მტერი 
ქართველთა მოდგმის ამოსაძირკვად. იქნება 
ეს ცრუ არჩევნები თუ ცრუ რევოლუციები 
— აღმსრულებლები კვლავაც და კვლავაც 
ქართველი კვისლინგები, მანქურთები თუ 
გვარნაცვალი უცხო ტომელები არიან. ამგ-
ვარ კატეგორიებს ფულის კეთების, სიმდიდ-
რისა თუ ფუფუნების მოხვეჭის ასპარეზად 
პოლიტიკა გაუხდიათ. გუშინდელი ღატაკები 
დღეს სოლიდური სიმდიდრის მფლობელნი 
გამხდარან და ყოველგვარი საშუალებებით 
ცდილობენ ამ მოხვეჭილის დანარჩუნებასა 
და გაზრდას. 

კვლავ არჩევნობანას ჟამი უდგას საქართ-
ველოს. ამ არჩევნობანაში, თხემით ტერფამ-
დის არიან ჩართულნი ძველი თუ ახალნაყა-
რი ავაზაკნი. მათ შორისაა ცხრა პარტია და 
ცხრა პატრონგამონაცვალი გიორგი თარგა-
მაძე. 

თუ გადავხედავთ მის ცხოვრებისეულ 
გზას დავრწმუნდებით, რომ ეს პერსონა 
თვალთმაქცობის, ყალთაბანდობის, ინტრი-
გების ხლართვის უდავოდ თანდაყოლილი 
ნიჭითაა დაჯილდოებული. ოღონდ სარგებელი 
ნახოს და მისთვის არ არსებობს არავითარი იდეა, 
მრწამსი, ერთგულება ვისმეს ან რაიმეს მიმართ. 
ფამილიარული თავაზიანობით ყოველთვის ცდი-
ლობს ნამდვილი სახის დაფარვასა და ჟონგლი-
ორული სიმარდით მოხდენილადც ირგებს დემოკ-
რატიულობის ნიღაბს, არადა — პირწავარდნილი 
ყვარყვარეა! 

გადავხედოთ ვიკიპედიაში არსებულ მის 
მშრალ ბიოგრაფიას: 

გიორგი თარგამაძე (დ. 22 ნოემბერი, 1973, 
თბილისი) — ქართველი პოლიტიკოსი, ჟურნა-
ლისტი. სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი. 
საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი 2008 
წლიდან დღემდე. პოლიტიკური პარტიის “ქრის-
ტიან-დემოკრატიული მოძრაობა” დამფუძნებე-
ლი ( ამ ბიჭში ქრისტიანობის ნატამალი რომ არ 
არის, ამის დასტური მთელი მისი ცხოვრებაა — ა. 
ს.).

2003-2008 წლებში იყო ტელეკომპანია “იმე-
დის” საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამე-
ბის დირექტორი, ანალიტიკური პროგრამა “დრო-
ების” ავტორი და წამყვანი, 1999-2003 წლებში 
იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქ-
ცია “ერთიანი საქართველოს” ხელმძღვანელი.

კარიერა 
გიორგი თარგამაძე დაიბადა 1973 წლის 22 

ნოემბერს, გიორგობის დღესასწაულის წინა 
დღეს, რის გამოც მისმა მშობლებმა — ჟანა ვა-
ჩეიშვილმა და რობერტ თარგამაძემ ახალშეძე-

ნილ ვაჟს გიორგი დაარქვეს. საშუალო განათ-
ლება მე-18 სკოლაში მიიღო, სადაც რვა კლასის 
ჩათვლით სწავლობდა. ამის შემდეგ კი სწავლა 
ნიკიფორე ირბახის სახელობის პოლიგრაფიულ 
სასწავლებელში განაგრძო.

1991-1999 წლებში სწავლობდა თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის 
ფაკულტეტზე. ჯერ კიდევ სწავლის დაწყებამ-
დე, 1987-1991 წლებში, საყმაწვილო გადაცემა 
“თვალსაწიერის” წამყვანი იყო, რამაც გავლენა 
მოახდინა მის პროფესიულ არჩევანზე.

თეორიული ცოდნის შეძენის პარალელურად 
პრაქტიკულ საქმიანობასაც ეწეოდა, 1991-1993 
წლებში ტელეკომპანია “იბერვიზიაში” იყო საინ-
ფორმაციო პროგრამა “მონიტორისა” და ანალი-
ტიკური გადაცემა “დაიჯესტ-მონიტორის” წამყ-
ვანი.
•	 1993-1995	 წლებში	 —	 აჭარის	 ტელე-რა-

დიო დეპარტამენტის თავმჯდომარე;

•	 1995-1997	წლებში	—	ტელესტუდია	 “ბა-
თუმის” დირექტორი;
•	 1997-1999	წლებში	—	აჭარის	ავტონომი-

ური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდო-
მარის პრეს-მდივანი.

პოლიტიკა 
ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური და სოცი-

ალური ვითარებიდან გამომდინარე, 26 წლის 
ასაკში თარგამაძემ გადაწყვიტა აქტიურად ჩარ-
თულიყო პოლიტიკურ პროცესებში. 1999 წელს 
იგი პარლამენტის წევრი და ფრაქცია “ერთი-
ანი საქართველოს” ხელმძღვანელი გახდა. 2002 
წელს პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა 
საქართველოს პარლამენტი და მუშაობა დაიწყო 
ტელეკომპანია “იმედში”.

2003 წელს გიორგი თარგამაძე ჟურნალისტურ 
საქმიანობას დაუბრუნდა. 4 წელი იგი ტელეკომ-
პანია “იმედის” საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
პროგრამების დირექტორის თანამდებობაზე მუ-
შაობდა. პარალელურად იყო ყველაზე რეიტინგუ-
ლი გადაცემა “დროების” ავტორი და წამყვანი.

2007 წლის ნოემბრის მოვლენების შემდეგ 
გიორგი თარგამაძემ და მისმა მეგობრებმა დატო-
ვეს ჟურნალისტიკის სფერო და 2008 წლის 8 თე-
ბერვალს, დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს, 
დააარსეს პოლიტიკურ პარტია — “ქრისტიან-დე-
მოკრატიული მოძრაობა”. რომლის თავმჯდომა-
რეც გიორგი თარგამაძე გახდა.

გიორგი თარგამაძის ხელმძღვანელობით, 
“ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა” მონა-

წილეობდა 2008 წლის მაისის საპარლამენტო 
არჩევნებში. ახალბედა პარტიამ წარმატებას 
მიაღწია და საკანონმდებლო ორგანოში შეიქმნა 
პოლიტიკური ფრაქცია “ქრისტიან-დემოკრატე-
ბი”.

2010 წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის 
არჩევნებში პარტიამ გაუმჯობესებული შედე-
გი აჩვენა და საქართველოს მასშტაბით მეორე, 
ხოლო თბილისის მასშტაბით მესამე ადგილი და-
იკავა.

დღეისათვის “ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძ-
რაობას” საკუთარი წარმომადგენლები ჰყავს, 
როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე დე-
დაქალაქისა და ქვეყნის თითქმის ყველა მუნიცი-
პალიტეტის საკრებულოში.

ეს ინტერნეტში არსებული ოფიციალური მო-
ნაცემებია.

ყურადღება გავამახვილოთ ბოლო ოთხ აბზაც-
ზე. რადიკალური ოპოზიციური ტელეკომპანიის 

ერთ-ერთი სოლიდური ფიგურა აარსებს 
ახალ პარტიას, დაარსებიდანვე ეს პარტია 
იხვეჭს “თავბრუსდამხვევ” პოპულარობას, 
მონაწილეობას იღებს იმ დროიდან მოყოლე-
ბული ყველა დონის არჩევნებში და ღებუ-
ლობს წარმატებებს. 

აშკარაა, რომ ეს პარტია ხელისუფლების 
სატელიტი და სათადარიგო ნაწილი, საჩვე-
ნებელი ოპოზიციაა. ასეც ხდება, თუ ადრე 
კომუნისტებს საჩვენებელი ძროხა კამელია 
ჰყავდათ, დღეს მათ სულიერ და ხორციელ 
შთამომავლებს, საჩვენებელი ოპოზიციონ-
რები ჰყავთ. ჩვენი მოსაზრების დასადასტუ-
რებლად მოვიყვანთ ამონარიდს გაზეთიდან 
“ვერსია”, სადაც ბატონი თარგამაძე ამარ-
თლებს ჩვენს მოსაზრებას: გიორგი თარ-
გამაძე: “სრული იდიოტი უნდა ვიყო, ვინმე 
დავარწმუნო, რომ ხელისუფლებას არ შევუ-
თანხმდი — პირიქით!'' (9 აპრილი 2012 გაზე-
თი “ვერსია”).

გიორგი თარგამაძე, ჯერ კიდევ 2005 წლის 
დეკემბერში ჩაწერილ, მაგრამ გამოუქვეყნე-
ბელ ინტერვიუში ჩვეული პირუთვნელობით 
ამხილა, საქართველოს მტრების მიერ შუბლ-
ში ტყვიადახლილმა მამულიშვილმა, გურამ 

შარაძემ. ეს ინტერვიუ მცირედი შემოკლებით გა-
მოქვეყნდა გაზეთ “განმათავისუფლებლის” 2009 
წლის მე-19-ე ნომერში და აგრეთვე, შეგიძლიათ 
იხილოთ გურამ შარაძის საზოგადოების ვებ-
გვერდზე: http://guramsharadze.wordpress.com/
gamosatxovari/2009-2

“თარგამაძეზე არის ნათქვამი: “ვისაც ჩავაც-
ვი, იმან გამხადა’’. სკოლა ახალი დამთავრებული 
ჰქონდა პირველად რომ გავიცანი. 1993 წელს 
კოლხური კოშკის დაწვაზე რამდენიმე რეპორ-
ტაჟი გავაკეთებინე “იბერვიზიისთვის’’… მოგეხ-
სენებათ, 1994 წელს სამუშაოდ გადავედი ასლან 
აბაშიძესთან. მასთან ვაქე და ვადიდე. ასლან აბა-
შიძე მაშინ ჭკუაზე იყო, ჯერ კიდევ არ ჰყავდათ 
გადაყვანილი ჭკუიდან მის მეგობრებს, მათ შო-
რის გიორგი თარგამაძეს…

18 წლის თარგამაძე გახდა მინისტრი. მერე 
გალსტუკიანი გიორგი თარგამაძე გადაჯინსდა 
და დაიწყო ცუნცულ-ცუნცული. მომდიოდა ხმე-
ბი მის ავკაცობაზე და ამბების მიტან-მოტანაზე. 
ასლან აბაშიძემ რომ პარკი გააშენა, იმის მშენებ-
ლობის ერთ-ერთი დათვალიერებაა და მოვკიდე 
ხელი თარგამაძეს, მივიყვანე ასლან აბაშიძესთან 
და ვუთხარი: “აბა, ეხლა თქვი, რას ელაპარაკები 
მას ჩემზე ყურში, ჩემს ზურგს უკან!’’. წახდა, გა-
შავდა… “მეტი აღარ დაგინახო ჩემზე ილაპარა-
კო, არც ჩემს ზურგს უკან და არც ისე-მეთქი’’…

თბილისში რომ იყო “აღორძინების’’ საარჩევ-
ნო შტაბის უფროსი, 
მაშინ მიხვდა აბაში-

სტახანოველი დოიარი 
გიორგი თარგამაძე
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ძე, რაშიც იყო საქმე. 
თარგამაძემ დაას-
წრო და სანამ გა-

მოაგდებდნენ, თვითონ დატოვა პარლამენტი და 
“აღორძინება’’. აი, კაცი! კაცად აქცია ჯერ გურამ 
შარაძემ, მერე აბაშიძემ, ორივეს უღალატა, ორი-
ვე გადააგდო… აბაშიძის “აღორძინების’’ ქერის 
ორმოდან მოხვდა ბადრი პატარკაციშვილის კი-
დევ უფრო დიდ ქერის ორმოში — გახდა “იმედის’’ 
საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და დღეს 
წარმატებით ასრულებს ხელისუფლების დავალე-
ბას, რომ გურამ შარაძე არ გამოჩნდეს ეკრანზე… 
ალბათ, პატარკაციშვილს რომ დაიჭერენ ან აქ, ან 
რუსეთში, იგივეს იზამს…

“ვარდების’’ რევოლუციამდე ცოტა ხნით ადრე, 
ერთ დღეს მირეკავს ბადრი პატარკაციშვილი და 
მეკითხება, რა დაგიშავე, რატომ მლანძღავო? 
სად-მეთქი და აგერ თარგამაძე გამოვიდა და თქვა, 
გურამ შარაძემ ბადრი პატარკაციშვი-
ლი გალანძღა ერთ-ერთ მიტინგზეო. 
მე ვუთხარი — ეხლავე მივალ თარ-
გამაძესთან, — და მივარდი “იმედში’’. 
ვეუბნები, მისი მეუღლეც იქ იყო, — 
ამოიღეთ ჩანაწერი, სადაც მე ამას 
ვამბობ-მეთქი. — გვაპატიე, ბატონო 
გურამ, ახლავე გამოვასწორებთო. 
მაშინ იყო, რომ “ღამის ქრონიკაში’’ 
მიმიწვიეს, მეფერენ, მაგრამ მე მაინც 
ვთქვი ჩემი სათქმელი. რა მქონდა მე 
გიორგი თარგამაძესთან გასაყოფი 
ან საბრძოლო?!. ასლან აბაშიძეს ხომ 
გადმკიდა და ახლა პატარკაციშვილის 
გადაკიდება მოინდომა.

გეხსომებათ, თუ როგორ ჩააკითხა 
ამასწინათ ჰოლანდიაში ექსკლუზი-
ური უფლებით ოჯახური იდილიის 
გასაშუქებლად პირადად თარგამაძემ 
სააკაშვილს… ხვალ თუ ზეგ, “დრო-
ებაში’’ უნდა იყოს მისი თავის მომჭ-
რელი მლიქვნელობის დოკუმენტი -... სააკაშვი-
ლის დაბადების დღე ვის დაკარგვია, კაცოო?!..”

ახდა ცხონებული ბატონი გურამის სიტყვები, 
მან ასევე ვერაგულად უგანა ბადრი პატარკაციშ-
ვილსაც.

გიორგი თარგამაძეს თანდაყოლილი ფიგარო-
ობა სჭირს. როგორც ინტერნეტ სივრციდან ვგე-
ბულობთ, მას ჭიპი ჯერ კიდევ 14 წლის ასაკში 
საბჭოთა ტელევიზიაში აუჭრია, სადაც ის რედაქ-
ტორადაც გაუმწესებიათ. ალბათ მამამისის ჩა-
ლიჩით, რომელიც იმ დროს ტელევიზიაში ტელე-
ოპერატორად მუშაობდა. 

1992-1993 წლებში მოღვაწეობას “იბერვი-
ზიაში” განაგრძობს, რომლის დაფინანსებასაც 
“მხედრიონს” მიაწერდნენ, ხოლო 19 წლის ასაკ-
ში უკვე ასლან აბაშიძის კარზე ხვდება. იგი ჯერ 
აჭარის “დამოუკიდებელი” ტელერადიოკომპა-
ნიის დირექტორი ხდება, ხოლო შემდეგ — აჭარის 
უზენაეს საბჭოსთან არსებულ ტელერადიოკომ-
პანიას ხელმძღვანელობს. თუმცა, მისი საქმი-
ანობა ამით არ შემოიფარგლება, იგი სწრაფად 
წინაურდება და აბაშიძის კარზე თავისებურად 
ალაგებს ურთიერთობებს. თბილისიდან ჩასული 
ჩინოსნებისთვის იგი იქცა “საჭირო კაცად”, მას 
უკვე შეუძლია გააფუჭოს ან გამოაკეთოს ურ-
თიერთობები. (ხვლიკობანა. თამარ დავითული-
ანი. http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=2936&
lang=ge&Title=xvlikianoba).

ინტერნეტ სივრცეში არსებული თამარ დავი-
თულიანის წერილიდან იმასაც ვგებულობთ, რომ 
“1997-დან 1999 წლამდე — ცენტრთან დაპირის-
პირებული რეგიონის ლიდერის, ასლან აბაშიძის 
პრესსამსახურსაც ხელმძღვანელობდა და იმავე 
დროს თბილისში, საქართველოს ტელევიზიისა 
და რადიომაუწყებლობის კორპორაციაში რეჟი-

სორის ასისტენტადაც მუშაობდა და აჭარის გან-
ყოფილების საკუთარ კორესპონდენტადაც!” 

აი, ორსკამზე მჯდომი ყალთაბანდობის ეტა-
ლონი! 

დაინტერესებულ მკითხველს ვურჩევთ გაეც-
ნოს თამარ დავითულიანის წერილს, რაც საკმა-
რისი იქნება ავანტურისტი გიორგი თარგამაძის 
პერსონის სრულყოფილად გასაცნობად. 

ასლან აბაშიძესთან განშორების შემდეგ გიორ-
გი თარგამაძეს ახალ მემარჯვენეებთანაც უცდია 
შეძრომა, მაგრამ წარუმატებლად...

შემდეგ, ტელე-კომპანია “იმედი”, რომლის 
ტრაგიკული ამბები კარგადაა საქართველოსთ-
ვის ცნობილი. ჟურნალისტი ელისო კილაძე ერთ 
-ერთ ინტერვიუში ამხელს გ. თარგამაძის მზაკ-
ვრობასა და არაადამიანობას: “- 7 ნოემბერს, 
როცა სპეცრაზმი ინგა გრიგოლიას და თეა ადეიშ-
ვილს ტყე-ტყე მისდევდა... ახლაც ყურში მიდგას 

ადეიშვილის განწირული კივილი... მაინტერსებს, 
როგორ მოახერხა გიორგი თარგამაძემ და მისმა 
ოჯახმა სპეცრაზმით სავსე “იმედის” დატოვება? 
რომელმა ჩინოვნიკმა გამოიყვანა სამშვიდობოს?

ექსკლუზიურად გეუბნებით: ხელისუფლები-
დან “იმედის” ჟურნალისტების გადაბირება ევა-
ლებოდა გივი თარგამაძეს, რომელსაც ღამ-ღა-
მობით ჟურნალისტები პარლამენტში საშვების 
გარეშე შეჰყავდა... გიორგი თარგამაძეზე კი ამ-
ბობენ, რომ 7 ნოემბერს ერეკლე კოდუამ გამოიყ-
ვანა “იმედიდან”. ასევე, დასახელდა ლევან ვეფ-
ხვაძის ცოლისძმა, გვარად ჩიქოვანი, რომელიც 
კუდ-ის მაღალჩინოსანია... 

სხვათა შორის, პატარკაციშვილი, როგორც ამ-
ბობენ, ასლან აბაშიძემ გიორგი თარგამაძის შე-
სახებ გააფრთხილა, მაგრამ პატარკაციშვილმა 
ეს გაფრთხილება ყურად არ იღო, რასაც ბოლოს 
ძალიან ნანობდა...

მოკლედ, ისინი ბადრის ერთგულები მანამ იყვ-
ნენ, სანამ კარგად უხდიდათ, მაგრამ მერე სარ-
ფიანად გაყიდეს. საპარლამენტო მანდატები ერ-
თადერთი სიკეთე არაა, რაც გიორგი თარგამაძემ 
ხელისუფლებისგან მიიღო.” (გიორგი თარგამა-
ძის გაუხმაურებელი ცოდვები, ვანო პავლიაშვი-
ლი, “ქართული სიტყვა”).

და განა მარტო თარგამაძე? ასეთი პოლიტი-
კური მოხეტიალეებით არის ძირითადად მისი 
პარტია “დაკომპლექტებული”. მაგალითად, მისი 
მარჯვენა ხელი და იდეოლოგი ლევან ვეფხვაძე, 
რომლის მეუღლე გიორგი ბარამიძის აპარატში 
მუშაობს და მას თან დაჰყვება თანამდებობის მო-
ნაცვლეობისას. აი რას ვგებულობთ თ. დავითუ-
ლიანის წერილიდან: “ვიდრე გიორგი თარგამაძე 
და მისი პროდიუსერი – ლევან ვეფხვაძე სააკაშ-
ვილის ხელისუფლებას “დროებაში” ამათრახებდ-

ნენ, ნათია ჩიქოვანი შინაგან საქმეთა მინისტრის 
პრესცენტრს ხელმძღვანელობდა, ხოლო მისი 
ძმა მირიან ჩიქოვანი დღესაც კუდის ერთ-ერთი 
სამმართველოს უფროსია და სხვადასხვა ღონის-
ძიებებზე სააკაშვილის მომხრეთა მიყვანითა და 
კონტროლით არის დაკავებული. ჟურნალისტები 
ღიად წერენ იმაზე, რომ სწორედ ვეფხვაძის ცო-
ლის ძმის მითითებით მოქმედებენ მიშასთან შეხ-
ვედრაზე მიყვანილი ადამიანები, რომ იგი ანიშ-
ნებს, ვინ უნდა მოეხვიოს მიშას და ვინ არა.

ლევან ვეფხვაძისა და გიორგი თარგამაძის ურ-
თიერთობა მაშინ დაიწყო, როცა ერთი “მოქალა-
ქეთა კავშირის” ახალგაზრდულ ფრთაში – სმაკში 
მოღვაწეობდა, მეორე კი ასლან აბაშიძის “აღორ-
ძინებაში”.” (ხვლიკობანა. თამარ დავითულიანი. 
http://www.geworld.ge/View.php?ArtId=2936&lang
=ge&Title=xvlikianoba). 

ამდენ ხეტიალში გიორგი თარგამაძემ მშვე-
ნივრად აიწყო ცხოვრება, შეიძინა სახლები თბი-
ლისსა და ბათუმში... ქობულეთის ფიჭვნარში 
რამდენიმე ჰექტარი და არც უცხოეთში ვოიაჟებს 
იკლებს მეორედ დაქორწინებული ოჯახითურთ.

კარგა ხანს წველა გიორგი თარგამაძემ ბადრი 
პატარკაციშვილი, ხოლო როცა ბადრი პატარკა-
ციშვილის თავზე პირქუში ღრუბლები ჩამოწვა, 
მასაც უგანა. ეს მოვლენები ერთობ ბნელითაა 
მოცული. ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში ნათელი 
გახდება, თუ რა როლი ითამაშა გ. თარგამაძემ 
პატარკაციშვილის ტრაგედიაში, და არა მარტო 
მან...

როგორც დავინახეთ გიორგი თარგამაძე უბად-
ლო მწველავია, ცოტა ადრე რომ დაბადებულიყო, 
ნამდვილად გახდებოდა საბჭოთა სტახანოველი 
დოიარი.

ჩვენი წერილის მთავარ გმირად გიორგი თარ-
გამაძე ავირჩიეთ, ქოჩრით ამოვწიეთ იმ მყრალი 
წუმპიდან, სადაც ეს ჯოჯოები და ერცახე ცერე-
ცოები ხვართქალებენ. როგორც ზემოთ ვთქვით, 
ქართული პოლიტიკური გალერეა მხოლოდ და 
მხოლოდ ამგვარი პერსონებითაა სავსე. გვეგო-
ნა ბევრი მათგანი ისტორიას ჩაბარდნენ, მაგრამ 
ნურას უკაცრავად, გამოჩნდა მათი რეანიმატორი 
და ცოცხალი გვამები შეჰყარა “ქართულ ოცნება-
ში”. 

ორიოდე სიტყვა ამ წარმონაქმნზეც; არც ესაა 
ნამდვილ ქართული, არამედ გადმოკოპირებულია 
“ამერიკული ოცნებიდან” — The American Dream. 
და ამგვარი ასლები რა დღეშიც გვაგდებს მშვე-
ნივრად ვხედავთ. იქნებ ამაზეც ღირდეს დაფიქ-
რება?

ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს, უთუოდ 
გულმავიწყობა ანუ სკლეროზი დასჩემდა, ივიწ-
ყებს და მხედველობაში არ იღებს ამა თუ იმ 
ავაზაკის მოღალატურ ქმედებებს. გუშინდელ 
დამნაშავეებსა და ქვაბავაზაკებს თავისი ხელით 
რეცხავს, სახამებელში ავლებს, აუთოებს და 
გზას ულოცავს საქართველოს წინააღმდეგ სა-
თარეშოდ. ასე იყო რამდენიმე წლის წინათ, რო-
დესაც დაუჩოქეს შევარდნაძეს და შეევედრენ 
გაეგრძელებინა საქართველოს დაქცევა. ასევე 
გაწმინდა და გააუთოა ზურაბ ჟვანია, ნინო ბურ-
ჯანაძე, ძველი კომინისტური ნომენკლატურა... 

ქართულმა საზოგადოებამ ჩვეულებრივი გულ-
გრილობითა და ინდიფერენტიზმით აპატია შე-
ვარდნაძის ნაზარდ-ნაწრთობ მიხეილ სააკაშვილს 
გორში მიწაზე ფორთხიალი. განა, თავმოყვარე 
ერი, დღემდის იგუებდა, შიშით ყმაწვილივით 
აკივლებულ და მოფართხალეს ქვეყნის მეთა-
ურად და მთავარსარდლად? 

ჩვენდა სავალალოდ, ასეც წავხდით! 

ალექსანდრე 
სანდუხაძე

დასაწყისი გვ. 3 

სტახანოველი დოიარი 
გიორგი თარგამაძე
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თავზარდამცემი ცნობა გავრცელდა რუსთავის N17 
სასჯელაღსრულებიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ 
ცოტნე გამსახურდიამ, 8 სექტემბერს, კვლავ უვადო 
შიმშილობა გამოაცხადა. ცნობა იმდენადაა თავზარ-
დამცემი, რამდენადაც მას, მრავალჟერადი და ხანგრ-
ძლივი საპროტესტო შიმშილობების შედეგად საგანგა-
შოდ შერყეული აქვს ზოგადად ჯანმრთელობა, ხოლო 
განსაკუთრებით სახიფათო მდგომარეობაში აქვს 
ძვლები. პოლიტპატიმარ ცოტნე გამსახურდიას ამჟა-
მინდელი მოთხოვნებია:

1. ფართო საზოგადოების მხრიდან უფრო მეტი ყუ-
რადღება მიექცეს საქართველოში პატიმართა მდგო-
მარეობას. 2. ადეკვატური სამედიცინო მკურნალობა 
ჩაუტარდეს ყველა დასნეულებულ პატიმარს და მათ 
შორის მას.

ცოტნე გამსახურდია, სააკაშვილის დიქტატორულ-
ტირანული რეჟიმის მიერ უკანონო პატიმრობაში იმ-
ყოფება 2009 წლის 28 ოქტომბრიდან და 13 წელი აქვს 
მისჯილი. პოლიტპატიმრის განცხადებით მას, სააკაშ-
ვილის რეჟიმი აიძულებს დაწეროს თხოვნა შეწყალება-
ზე, რაზეც იგი კატეგორიულ უარს აცხადებს. ერთ-ერ-
თი ჟურნალისტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ცოტნე 
გამსახურდია ამგვარად ამხელს სააკაშვილისა და ხა-
თუნა კალმახელიძის ციხის რეჟიმს:

“აქ კატასტროფული სამედიცინო ვითარებაა. პრაქ-

ზვიად განმათავისუფლებლის პარტიის 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ზვიად განმათავისუფლებლის პარტია გამოთქვამს 
პროტესტს სააკაშვილის ტირანული რეჟიმის მიერ 11 
სექტემბერს მოშიმშილე პოლიტპატიმარ ცოტნე გამსა-
ხურდიას მიმართ ულმობელი ფიზიკური ანგარიშსწო-
რების გამო, რასაც ვაფასებთ ვიქტიმიზაციად (პატიმ-
რის განსაკუთრებული სისასტიკით წამება).

ზვიად განმათავისუფლებლის პარტია მოვუწოდებთ 
სააკაშვილის დიქტატორულ-ტირანულ რეჟიმს, რომ 
ხელი აიღონ, დამოუკიდებელი საქართველოს ერთა-
დერთი კანონიერი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას 
შვილის ფიზიკური ლიკვიდაციის პარანოიდულ განზ-
რახვაზე. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაფრთხილებთ, რომ თავს 
დაატყდებათ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძ-
რაობის რისხვა და უმართავი პროცესები, რაც მათი 
გარდაუვალი დამხობით დასრულდება. 

პარტიის თავმჯდომარე
ლეილა ცომაია

2012 წლის 12 სექტემბერი.

პოლიტპატიმარმა ცოტნე გამსახურდიამ კვლავ პროტესტის
უკიდურეს ზომას მიმართა

ტიკულად ყველა დაწესებულებაში პატიმრები წამლე-
ბისა და სამედიცინო მომსახურების მწვავე დეფიციტს 
განიცდიან, თითქმის არ არსებობს საჭირო სამედიცი-
ნო აპარატურა. განსაკუთრებით მძიმე დღეში აგდე-
ბენ პატიმრებს, ვისაც ადრე პროტესტი გამოუთქვამს 
ან საჩივრით მიუმართავს საკუთარი მდგომარეობის 
გამო. სად-ის ხელმძღვანელობა ელოდება მათი ჯანმ-
რთელობის დამძიმებას და ამრიგად აიძულებს უარი 
თქვან პრეტენზიებზე. 

ყველაზე ამაზრზენი ის არის, რომ ციხის სამკურნა-
ლო დაწესებულება უკვე წლებია ნამდვილ ჯოჯოხეთა-
დაა ქცეული. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში 
მყოფი პატიმრები ბოლოს იქ გადაჰყავთ ხოლმე, სა-
დაც ისინი მკურნალობის ნაცვლად ცემისა და წამების 
მსხვერპლნი ხდებიან. თუ პატიმარი ამ ყველაფერს 
გადაურჩა, 1-2 კვირაში უკან გამოაგდებენ და გაგზავ-
ნიან დაწესებულებაში, საბუთებში კი უტიფრად წერენ, 
რომ მას მკურნალობა ჩაუტარდა. თუმცა, უმეტეს შემ-
თხვევაში ადამიანები იქვე იხოცებიან. სწორედ ამიტომ 
ბევრი პატიმარი უარს ამბობს ციხის საავადმყოფოში 
გადასვლაზე. 

ჩვეულებრივი ამბავია ე.წ. ეტაპირებისას პატიმრე-
ბის სასტიკად, უმოწყალოდ ცემა. ცემენ ტუბერკულო-
ზით დაავადებულ პატიმრებსაც კი, მაგალითად, ქსნის 
ტუბზონაში მიღებისთანავე პატიმრის ცემა მიღებუ-
ლი პრაქტიკაა, რათა პატიმარს ასე ვთქვათ, თავში არ 
აუვარდეს(!). 

ციხის საავადმყოფოსა და გლდანის საპყრობილის 
გარდა, უმძიმესი ვითარებაა ქალთა კოლონიაში და 
იმ დაწესებულებებში, სადაც “კანონიერი ქურდები” 
ჰყავთ. ეს დაწესებულებები გარე დამკვირვებელთათ-
ვის პრაქტიკულად დაკეტილია და ჯოჯოხეთადაა ქცე-
ული. 

სიტყვა “ჯანმრთელობის” მნიშვნელობაც კი დამა-
ვიწყდა. ჩემი მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება, 
ხოლო სად-ი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს მეუბ-
ნება. ერთადერთი, რაც მაძლებინებს, ტკივილგამა-
ყუჩებელი პრეპარატებია, რომელიც ჩემს ნათესავებს 
მოაქვთ დაწესებულებაში. ფაქტობრივად, დაინვალი-
დებული ვარ”. 

ცოტნე გამსახურდია 36 წლისაა. 
პოლოტპატიმრის ადვოკატის ქეთი ბექაურის მიერ 

გავრცელებული ინფორმაციით, მოშიმშილე ცოტნე 
გამსახურდიას წინააღმდეგ, 11 სექტემბერს, ადმინის-
ტრაციის რეჟიმმა განახორციელა ძალადობა და იგი 
კარცერში გადაიყვანა. პატიმარს სახეზე ეტყობა ძა-
ლადობის ნიშნები, რაც იმავე დღეს უარყო მინისტრ 
კალმახელიძის უწყებამ და პატიმრის სახეზე სისხლი-
ანი ნაჭდევები საავადმყოფოში გადაყვანის დროს და-
ცემის შედეგით ახსნა.

ქეთევან ჭანტურია
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ვანო მერაბიშვილი, წინასაარ-
ჩევნოდ, მისი ლამის 20-წლიანი 
(მოქკავშირულიდან ნაციონალუ-
რამდე) მმართველობის შედე-
გად გაღატაკებულ და დამშეულ 
ხალხს პრობლემების ნაბიჯ-ნა-
ბიჯ და ცოტა-ცოტაობით მოგ-
ვარებას ჰპირდება და ამით 
უტიფრად მიანიშნებს, რომ ღრმა 
მოხუცებულობამდე აპირებს ხე-
ლისუფლებაში დარჩენას თავის 
ჟრიამულა პრეზიდენტთან ერ-

თად, რომელიც, ხალხის გაუბედურებული ყოფით, ბედნიერებისა და სიხა-
რულის აშკარად საშიშ პარანოიდულ ზღვრამდეა მისული. მათი საარჩევნო 
გზავნილიც მოსახლეობისადმი — “მეტი სარგებელი ხალხს” — სწორედ 
მათ მიერ, ხალხისთვის, პინწკა ლუკმის გამეტების ნების მაუწყებელი ყვი-
რილია, ხოლო მესაყვირე სააკაშვილ-მერაბიშვილი კი, საკუთარი ქონების, 
კიდევ რამდენიმე მილიარდით გაზრდას გეგმავენ.

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ როლანდ რეიგანს ეკუთვ-
ნის სიტყვები: “მთავრობა ვერ მოაგვარებს ჩვენს პრობლემას, პრობლემა 
თავად მთავრობაა!”

სამ ათეული წლის წინ თქმული ზემომოყვანილი სიტყვები ზუსტად ასა-
ხავს საქართველოს დღევანდელ რეალობას და ამასთანავე, არის ზუსტი 
პოლიტიკური დიაგნოზიც.

სააკაშვილ-მერაბიშვილის ხარბი და მტარვალი მთავრობა, ხელისუფლე-
ბიდან, არჩევნების გზით მაინც უნდა წავიდეს. 

აი, მხოლოდ ეს იქნება რეალური სარგებელი ხალხისთვის!

“ქართული ოცნების” ხაშუ-
რის მაჟორიტარობის კანდიდა-
ტი ვალერი გელაშვილი, რომე-
ლიც ორი მოწვევის დეპუტატი 
უკვე იყო, მაგრამ მისი დეპუ-
ტატობა საქართველოს ამომრ-
ჩევლებისთვის მხოლოდ მისი 
ცემის შედეგად გახდა ცნობი-
ლი და ორივე მოწვევის პარ-
ლამენტში მხოლოდ საკუთარ 
ბიზნესს ლობირებდა, ამჟამა-
დაც ამ ქვენა მიზნებისთვის 
მიილტვის პარლამენტისკენ. 
ბიძინა ივანიშვილს, როგორც ჩანს, მილიონერი გელაშვილის კანდიდატუ-
რით საკუთარი თანხების დაზოგვა სურს, მაგრამ სიძუნწით ცნობილმა 
გელაშვილმა, არა მგონია თავის საკანდიდატო კამპანიისთვისაც კი საკუ-
თარი ფულიდან რაიმე დახარჯოს, არამედ, იგი შეეცდება საარჩევნო ფონს 
ივანიშვილის იმიჯითა და მისი მილიარდერობის ქარიზმით გავიდეს, ხოლო 
პარლამენტში კვლავ “მკვდარ დეპუტატად” და საკუთარი ბიზნესის ვირეშ-
მაკა ლობად იქცეს. თუმცა, ჩვეული სიძუნწე და ვირეშმაკობა, ერთხელ 
უკვე, ლამის სიცოცხლის ფასად უქცია სააკაშვილმა. 

როგორი რეაქცია ექნება ივანიშვილს მის მიერ გათრეული დეპუტატის 
ვირეშმაკობაზე, მომავალი გვიჩვენებს!

პრემიერ-მინისტრ 
ვანო მერაბიშვილის გასაგონად!

დეპუტატობა საკუთარი
ბიზნესის ლობირებისთვის

საქართველოში რუსული იმპერიის მსახურთა 
ნალოლიავები თემა, 1992–1993 წლებში ჩეჩენთა 
ბრძოლა სეპარატისტთა შეიარაღებულ ფორმი-
რებებში. ეს თემა მათთვის იმითაც იყო და არის 
ძვირფასი, რომ ისინი ცდილობდნენ და ცდილო-
ბენ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის 
ზვიად გამსახურდიას დისკრედიტაციას, რადგან 
იგი ამ წლებში ჩეჩნეთის რესპუბლიკა – იჩქერი-
აში იმყოფებოდა. ამ თვალთმაქცობას ბოლო მო-
უღო აფსუა სეპარატისტების ცნობამ, რომელიც 
მათმა ინფორმაციის მანქანამ “აპსინიპრესმა” 
გაავრცელა. 2008 წელს სოხუმში იმყოფებოდნენ 
რუსეთის ხელისუფლების მიერ ტანკებითა და 
ხიშტებით ქ. გროზნოში დამკვიდრებული რამზან 
კადიროვის რეჟიმის ფუნქციონერები, რომელ-
თაც აფსუა სეპარატისტებისაგან მიიღეს ზუსტი 
სია იმ ჩეჩნებისა, ვინც 1992–1993 წლებში რუ-
სეთის იმპერიული ზრახვების განსახორციელებ-
ლად საქართველოს წინააღმდეგ იარაღი აიღეს 
ხელში. ეს არის სულ 445 ჩეჩენი, მათგან დაიღუპა 
75, დაიჭრა 147, სეპარატისტებისაგან გმირის წო-
დება მიიღო 13, “ლეონის ორდენი” – 27, მედალი 
“გაბედულებისთვის” – 3 პირმა. ამ სამსახურის-
თვის ეს ჩეჩნები რუსეთის ხელისუფლებისაგან 
დღეს პენსიასა და სხვა სოციალურ შეღავათებს 
ითხოვენ. აფსუა სეპარატისტებმა რამზან კადი-
როვი ამ ლაშქრობის მონაწილეთა სიით უზრუნ-
ველყვეს.

ასე რომ, ედუარდ შევარდნაძის დეზინფორმა-
ციის მანქანით გავრცელებული სიცრუე მრავა-
ლათასიანი ჩეჩენთა ლაშქრის შესახებ, მხოლოდ 
ფსიქოლოგიური დივერსია იყო, რათა ანტიკონს-
ტიტუციურ და ანტიეროვნულ რეჟიმს უზურპი-
რებული ხელისუფლება შეენარჩუნებინა და სა-
კუთარი დანაშაული სხვისთვის გადაებრალებინა.

რუსეთის იმპერიული სტრატეგიის მსახურება 
სამხრეთ კავკასიაში შამილ ბასაევისა (1992–1993 
წ. წ.) და სულიმ იამადაევის (2008 წ.) მსგავსთათ-
ვის არ იყო ბრძოლა ჩეჩენი ხალხის ეროვნული ინ-
ტერესებისათვის, არამედ იყო პირდაპირი ღალა-
ტი ჩეჩნეთის ეროვნული თვითგამორკვევისა და 

თავისუფლების იდეალისა. შემთხვევითი არ იყო, 
რომ როგორც კი ისინი არასაჭიროდ მიიჩნიეს, 
რუსეთის იმპერიულმა სადამსჯელო საცეცებმა 
მათ კავკასიის მთებშიც და არაბეთის ქვიშებშიც 
მიაგნეს და გაანადგურეს.

საქართველოში, თუ ვინმე, მართლაც მრავა-
ლათასიანი კონტინგენტით შემოიჭრა, ეს იყვნენ 
ყუბანისა და დონის კაზაკთა ჯარები. ყუბანის 
კაზაკთა ჯარის ატამანი ევგენი ნაგაი, სრულიად 
დონის კაზაკთა ჯარის უზენაესი ატამანი ნიკო-
ლაი კოზიცინი, რუსეთისა და უცხოეთის კაზაკთა 
კავშირის უზენაესი ატამანი ვიქტორ რატიევი, 
რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივ-
ნის იური სკოკოვის მეურვეობის ქვეშ, მართლაც 
მრავალათასიანი კაზაკთა ჯარით ანხორციელებ-

დნენ აფხაზეთში ქართველთა და საქართველოს 
ერთგული სხვა ადამიანების წინააღმდეგ ტერორ-
სა და სისხლიან ეთნოწმენდას. 

კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის 
თავდაცვის კომიტეტი ყაბარდოელი სულთან სოს-
ნალიევის მეთაურობით, მხოლოდ უმცროს ხელქ-
ვეითს წარმოადგენდა და სწორედ ამ კომიტეტის 
რიგებში ირიცხებოდა ჩეჩნეთის ეროვნული თავი-
სუფლების იდეალის მოღალატე 445 ჩეჩენი.

აფხაზეთში კი ედუარდ შევარდნაძის ანტიკონ-
სტიტუციური და ანტიეროვნული რეჟიმი ღალა-
ტის პოლიტიკას ეწეოდა. 1992 წლის 3 სექტემბ-
რისა, თუ 1993 წლის 27 ივლისის დოკუმენტები 
ამის თვალსაჩინო მტკიცებულებებია. აი, ამ ღა-
ლატით დაიმედებული აფსუა სეპარატისტები, 
1993 წლის 12 სექტემბერს შეიკრიბნენ სამხედრო 
საბჭოზე და დათქვეს 16 სექტემბერს სოხუმზე გე-
ნერალური შეტევის მიტანა. ქ. სოხუმისა და მთე-
ლი აფხაზეთის ოკუპაციის ოპერაცია მოამზადა 
რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების 
გენერალური შტაბის უფროსმა მიხეილ კოლეს-
ნიკოვმა. ამას არ მალავს აფსუა სეპარატისტთა 
გაზეთი “Республика Абхазия” (№134(2302) 4–5. 
12.2008 წ.).

თუ ვინმე იბრძოდა ან დღეს აპირებს რუსული 
იმპერიალიზმის მიზნებისთვის ბრძოლას, უნდა 
იცოდეს, რომ ამით იგი უპირისპირდება თავი-
სუფლებისა და თანასწორობის იდეალებს. მას 
მოუწევს იმეოროს რუსეთის ფედერაციის ყო-
ფილი პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის მიერ 
2008 წლის 26 აგვისტოს წარმოთქმული ბრიყ-
ვული სიცრუე: “1991 წელს საქართველოს პრე-
ზიდენტმა გამსახურდიამ მოწოდებით “საქართ-
ველო ქართველებისთვის” – უბრძანა იერიშით 
აეღოთ სოხუმი და ცხინვალი”.

რუსეთის იმპერიული სტრატეგია სიცრუეზეა 
აგებული და მას ისტორიული პერსპექტივა არ 
გააჩნია, ვინც არ უნდა იბრძოლოს მისთვის.

დავით არაბიძე

ვინ იბრძოდა რუსული იმპერიალიზმის 
მიზნებისათვის
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რუსეთის პროპაგანდისტულმა ქართულმა გაზეთმა 
“ასავალ-დასავალმა”, რომელიც ამ საარჩევნო პერიოდ-
ში ბიძინა ივანიშვილისაგანაც უხვად ფინანსდება, 
ივანიშვილის გაეროვნულებისათვის მორიგ ვოლუნ-
ტარისტულ ხერხს მიმართა; ზვიად გამსახურდიასა 
და მერაბ კოსტავას “ მწუხარე რაინდებად” ცნობილ 
ფოტოს მერაბი ამოარიდა და, მის ნაცვლად, ზვიადს 
გვერდით ბიძინა ივანიშვილი დაუყენა (იხ. “ასავალ-
დასავალი”, 20-26 აგვისტო, N34, გვ.6, 2012). ფოტო 
განთავსებულია ბიძინა ივანიშვილის სატელიტად სა-
განგებოდ შექმნილ ე.წ. “ეროვნულების” დამფუძნებ-
ლისა და ლიდერის სანდრო ბრეგაძის ინტერვიუში და 
ფონადაც, ეროვნული მოძრაობის წევრების ნაცვლად, 
ამ ისტორიულ ფოტოს დადებული აქვს “ოცნების” წარ-
წერიანი თეთრმაისურიანი წევრების კადრი. 

ფოტოსა და ვიდეოს მონტაჟი დღეს საზოგადოდ 
გავრცელებულ პრაქტიკად იქცა, თუმცა, ამგვარ საჩო-
თირო საქმიანობას, ადრე მხოლოდ უშიშროება და სხვა 
ძალოვანი სტრუქტურები მიმართავდნენ. ჟურნალის-
ტიკაში კი, ამგვარი პრაქტიკის დანერგვას, ნამდვილად 
ვერ მივესალმებით, რამეთუ, მსგავსი პრეცენდენტი 
ეჭქვეშ დააყენებს ნებისმიერი ფოტო თუ ვიდეო დოკუ-
მენტური მასალის ნამდვილობას და ფასსა და ნდობას 
დაუკარგავს მას.

“ასავალ-დასავალის” ამ ფოტო-მონტაჟზე, ჩვენს 
აღშფოთებას, აგრეთვე იწვევს ფოტოზე დადებული 
მკრეხელური ციტატაც სანდრო ბრეგაძის ინტერვი-
უდან ჯაბა ხუბუასთან, რომლის პათოსითაც, ბიძინა 
ივანიშვილი... ზვიად გამსახურდიას გზისა და იდეების 
განუხრელ გამგრძელებლად (?!) წარმოგვიდგება. 

აი, ამგვარი ფანტასმაგორული ილუზიით არის “გა-

მართლებული”, ზვიად გამსახურდიას გვერდით, მერაბ 
კოსტავას, ბიძინა ივანიშვილით ჩანაცვლება.

არადა, ბრეგაძის ამ ინტერვიუამდე, რუსეთის ოლი-
გარქმა ბიძინა ივანიშვილმა, ლემშვენიერაში მოსახ-
ლეობასთან შეხვედრის დროს თავს უფლება მისცა, 
დამოუკიდებელი ერთიანი საქართველოს პირველი 
პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია არალეგიტიმური და 
კაპიტულანტი “პრეზიდენტების” — შევარდნაძისა და 
სააკაშვილის მარაქაში გაეყვანა და ზვიადის ღვაწლი 
ფოკუსნიკობად შეეფასებინა. კერძოდ, ივანიშვილმა 
თქვა:”...ბოლო ოცი წელიწადი, რაც გახსოვთ სსრკ და-
იშალა და ამიტომაც დავდივართ ამ მოჯადოებულ წრე-
ზე: ერთი გვატყუებს ერთი ფოკუსით (გულისხმობს 
ზვიადს -ლ.ც.), მეორე მოვიდა და მეორე უბედურებას 
გვახვევს და მესამე მოვიდა და საერთოდ კატასტრო-
ფა მოგვიტანა”. ნახეთ ვიდეო http:/ /www.youtube.com/

watch?v=so-MhXs2Aus, მისი გამოსვლის ჩანაწერი 12 
წთ-სა და 42-ე წამიდან.

ივანიშვილს, არც სვანებთან შეკრებაზე დაჰვიწყე-
ბია ზვიადი და მისეულ წარსულს იქაც ესროლა კენ-
ჭები: 'მოჭარბებულმა პატრიოტობამ და ემოციებმა 
დაგვღუპაო”.

ხოლო, ზუგდიდურ შეხვედრებზე კი, გაისიგრძე-
განა რა რეგიონალური ფაქტორი, კრიტიკის ტონი 
შეარბილა, თუმცა შეფუთვითაც საკმაოდ მკაცრად 

გააბიაბიურა, როგორც პოლიტიკოსი და მას ცარიელი 
ემოციებით მოსული უწოდა:”ზვიადი იყო ძალიან დიდი 
პატრიოტი კაცი, ძალიან დიდი პიროვნება, ძალიან 
განათლებული, ძალიან მაგარი ოჯახის შვილი, პრობ-
ლემა იყო ის რომ საზოგადოება იყო აფსოლიტურად 
მოუმზადებელი, ცარიელი ემოციებით მოვედით, არა-
ნაირი გამოცდილება მართვის არ გვქონია, ერთადერ-
თი, რაც ქონდა — აცხონოს ღმერთმა — ზვიადსაც გა-
მოუცდელი იყო ისიც მართვის” — თქვა ივანიშვილმა 
ზუგდიდში, სოფ. ოდიშში ბაჩუკი გოჩუას ოჯახში. იხ. 
ვიდეო http://www.youtube.com/watch?v=Nm3viAF9Hc0
&feature=g-crec-u

არადა, ზვიადს და მის ეროვნულ ხელისუფლებას, 
პოსტსაბჭოური ხელისუფლებიდან (შევარდნაძე, სა-
აკაშვილი), ერთადერთს ჰქონდა ეროვნული სახელმ-
წიფოებრიობის აღმშენებლობის ყოვლისმომცველი 
პროგრამა, რის გაცნობასაც ნამდვილად საჭიროებს 
პოლიტიკანი ივანიშვილი, რისთვისაც ვურჩევთ მას წა-
იკითხოს კრებული “მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი 
საქართველო. პოლიტიკური ორგანიზაციები”, გამომ-
ცემლობა “ზანი”, 2009. შემდგენელ-რედაქტორი — 
ეთერ მგალობლიშვილი. პრეზიდენტ ზვიად გამსახურ-
დიას პროგრამა კი, მისგან განსხვავებით, არ გახლდათ 
ამომრჩევლების მოსყიდვაზე ორიენტირებული და 
ხელისუფლებაშიც იგი მოწამეობრივი ბრძოლის ბიოგ-
რაფიული კაპიტალით (და არა ფულადი კაპიტალით) 
მოვიდა. დისიდენტი ზვიად გამსახურდია კი, პოლიტი-
კაში 12 წლის ასაკიდან იყო ჩართული, ხოლო მართ-
ვის გამოცდილების ათვისება კი, გარეშე და შინაურმა 
მტრებმა, სწორედ რომ არ დააცალეს! 

როგორი მოუზღუდავი უნდა იყო პირადი აზრე-
ბის საჯაროდ გაცხადებასა და მოქმედებაშიც, რომ 
ზვიადისა და მერაბის სრული ანტიპოდი ივანიშვილი, 
ზვიადისეული საქართველოს აღმშენებლად წარმოად-
გინო! ხოლო, “ეროვნულების” ნიშა პარლამენტში, ხუნ-
ტის თანამზრახველ ედპ-შნიკ შალვა ხაჭაპურიძეს და-
ასაკუთრებინო! 

და კიდევ... 
ზვიადი და მერაბი აროდეს ოცნებობდნენ, რამეთუ, 

ვაჟას თქმისა არ იყოს: “საქმიან კაცს ოცნებისთვის 
სადა სცალიან, ან ოცნებას რა ხელი აქვს მასთან?!” 
აკი, ბიძინამაც, მხოლოდ მილიარდების დაგროვების 
შემდგომ მოიცალა პოლიტიკური ოცნებებისათვის. 
ზვიადი და მერაბი კი სანდლებით, გაცვეთილი სამოსი-
თა და ფეხით მოარულნი ზეცაში და ერში აგროვებდ-
ნენ საუნჯეს.

ლეილა ცომაია

შეხედეთ ამ უგვან მონტაჟს და უმალ მიხვდებით, 
ვინ მჭმუნვარეა, ვინ - მეოცნებე!

რ ე პ ლ ი კ ა

გებელსის მემკვიდრე სააკაშვილის 
“ნაციონალური” ხროვის 

პროპაგანდისტი ტელევიზიები
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გაზეთ “ბზიფის” ბოლოდროინდელი აშკარა გააქ-
ტიურება მხოლოდ მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას 
როდი ემსახურება, მთავარ მიზანს საგამოძიებო და სა-
მართალდამცავ ორგანოებზე ზეწოლა წარმოადგენს. 
ამ აზრს ისიც ამყარებს, რომ სსრკ სახალხო დეპუტა-
ტის, ტარას შამბას დეპუტატთა ყრილობაზე არ შემდგა-
რი გამოსვლის ტექსტის “წერილები უმისამართოდ”–ს 
პუბლიკაციის შემდეგ ჩვენ გავხდით მოწმენი კიდევ 
ერთი, აფხაზეთში მდგომარეობის გამწვავების მიზ-
ნით, გუდაუთის რ–ნის “აიდგილარას” განყოფილების 
მიერ მიწერილი და გამოქვეყნებული “ღია წერილისა 
საქართველოს სსრ გენერალურ პროკურორს ვ. რაზ-
მაძეს.” სწორედ ამ პუბლიკაციებმა მაიძულა შემეხსე-
ნებია საზოგადოებისთვის მრავალი კარგად 
ცნობილი და ზოგი ნაკლებად ცნობილი ფაქ-
ტები აფხაზეთში მღელვარე ვითარებისა.

1990 წლის 23 იანვარს გაზეთმა “ბზიფმა” 
(გუდაუთის რ–ნის საქართველოს კპ ორგა-
ნო) გამოაქვეყნა სსრკ სახალხო დეპუტატ-
თა მე–2 ყრილობაზე ტარას შანბას მიერ 
მომზადებული, მაგრამ არგაჟღერებული 
გამოსვლის ტექსტი, რომელშიც შეგნებუ-
ლად აქვს გაყალბებული 1989 წლის 15–16 
ივლისს აფხაზეთში განვითარებული მოვ-
ლენები. ამ წერილით იგი 

უტიფრად ცდილობს მოსახლეობის მოტ-
ყუებას და მათ შორის შუღლის გაღვივებას. 
აღსანიშნავია, რომ ამგვარი პუბლიკაციბით 
საიმფორმაციო საშულებები და არც თუ იშ-
ვიათად ცენტრალური პრესაც 1989 წლის 
1 აპრილისა და 15–16 ივლისის ტრაგიკულ 
მოვლენებს, როგორც წესი წარმოაჩენენ 
აფხაზეთში განვითარებულ “ეთნოკომფ-
ლიკტებად” ან “დაპირისპირებად ეროვნულ 
ნიადაგზე,” რაც რეალური ვითარების შეგ-
ნებული გაუკუღმართებით აიხსნება მხო-
ლოდ. ტ.შანბაც – კრემლის მაღალჩინოსან-
თა დავალებების უბადლო შემსრულებელი 
ცდილობს “დაგვარწმუნოს,” რომ თურმე 
“...в июле разрозился межнациональный 
конфликт в абхазииб когда вооруженные 
группы грузинских экстремистов учинили 
побоище... В рузльтате погибли 18 и 
ранены несколько сот человек...”როგორც 
ვხედავთ უტიფრობისა და სიცრუის არნა-
ხულ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე,ანუ მისივე სიტყვე-
ბით თუ ვიტყვით “ატკივებული თავიდან აუტკივარზე” 
უნდა გადაიტანოს დანაშაული, რომლის ჩამდენიცა და 
წამქეზებელიც თვითონვე არის. იგი არ ერიდება ტყუ-
ილი ჭეშმარიტებად მოგვაჩვენოს, ამისთვის, მხოლოდ 
უსუსური რიტორიკით კმაყოფილდება და ცდილობს 
დააჯეროს მკითხველი იმაში, რომ ქართველი “ექსტ-
რემისტები” თავს ესხმიან მცირერიცხოვან, დაუცველ, 
აფხაზებს, რადგანაც “ცხადია, ქართული ლობიზმი 
იმდენად ძლიერია, რომ ვერანაირი სიმართლე ვერ 
გაიკვალავს გზას... სტალინისა და ბერიას მეთოდებმა 
ისე გაიდგა ფესვები საქართველოს სამართალდამცავი 
ორგანოების საქმიანობაში, რომ რეალურად დამკვიდ-
რდა არაობიექტურობა, ტენდენციურობა და მდგო-

მარეობის ბოროტად გამოყენება...” სხვა არც ერთი 
ფაქტი ან არგუმენტი არ მოჰყავს მისი “სიმართლის” 
გასამტკიცებლად, 

მხოლოდ გვემუქრება, რომ ქართველთა აგრესიის 
მამტკიცებელი ფაკტები “უხვად მოგვეპოვება”–ო. ამა-
ვე დროს ბოლო ათწლეულების მანძილზე აფხაზ სეპა-
რატისტთა ანტიქართული გამოხტომები ყოველტვის 
უპასუხოდ რჩებოდა. ჩვეულებრივი გახდა გესლიანი, 
ანტიქართული რიტორიკა თუ ისტორიული ფაქტების 
გაყალბება, მტრულად განწყობილ სეპარატისტთა ნა-
წილის და მათი ჩრდილოელი დამქაშების მიერ გამო-
გონილი ბრალდებების საფუძველზე შეთხზული წერი-
ლები სისტემატურად იგზავნებოდა ქვეყნის უმაღლეს 

ინსტიტუციებში ავტონომიური რესპუბლიკის საქარ-
თველოდან გამოყოფის მოთხოვნებით. განმკითხავი 
კი არსად ჩანდა, ტერორიზმის სამშობლოდან წაქეზე-
ბულ სეპარატისტებში ბუნებრივად ჩამოყალიბდა ექ-
სტრემისტული დაჯგუფებები დაუცველ ქართველთა 
წინააღმდეგ. აღსანიშნავია, რომ ტ. შანბას ამიტომაც 
ვერ მოჰყავს ვერც ერთი ფაქტი ქართველთა ექსტრე-
მისტული ქმედებისა, რადგანაც არასოდეს არ მომხდა-
რა ქართველთა მხრიდან სეპარატისტთა წინააღმდეგ 
მზგავსი რამ. ფაქტები კი საწინააღმდეგოს მეტყველე-
ბენ. 

 1989 წლის 1 აპრილს ე.წ. ლიხნის წერილით აღშფო-
თებულმა ქართველებმა მშვიდობიანი, აფხაზებისადმი 
ერთგულებისა და სეპარატიზმის საწინააღმდეგო მი-

ტინგი ჩავატარეთ რუსეთ–საქართველოს საზღვართან 
– დაბა ლესელიძეში. მიტინგზე გუდაუთის რ–ნის პირ-
ველმა მდივანმა კ. ოზგანმა მუქარის შემცველი გაფ-
რთხილებით მოგვმართა, ხოლო მიტინგიდან მომავალ 
ქართველთა ავტობუსებს, ჯერ გუდაუთის შემდეგ კი 
აფონის გზაზე ცეცხლსასროლი იარაღით, რკინის კე-
ტებითა და ქვებით შეიარაღებული ექსტრემისტი სე-
პარატისტები თავს დაესხნენ მშვიდობიან მგზავრებს, 
რის შედეგად 6 ადამიანი საფანტით დაიჭრა, დანარჩე-
ნებმა მიიღეს სხეულის სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანე-
ბები. გარდა ამისა 3 და 4 აპრილს ღამით სეპარატისტე-
ბი თავს დაესხნენ მივლინებით ჩამოსულ მშენებლებს 
ბზიფის УПТК-ს შენობაში, რომლის კარები, ჯერ ცეც-
ხლსასროლი იარაღიდან დაცხრილეს, შემდეგ შეანგ-
რიეს და სასტიკად სცემეს სტუმრები – ანანიაშვილი 
და ოქრუაშვილი; 

23აპრილს ქ. გაგრაში აფხაზმა სანგულიამ სახალ-
ხოდ ჩამოხსნა და ფეხებით გათელა საქართველოს 
სახელმწიფო დროშა – მასზე მიბნეული შავი სამგლო-
ვიარო ლენტით, გამოფენილი აჭარაში სტიქიური უბე-
დურების მსხვერპლთა პატივის მისაგებად;

ამ ექსტრემისტული სამართალდარღვევების გარ-
და, სოხუმის ბოტანიკური ბაღის შენობაში იბეჭდებო-
და და შემდეგ ვრცელდებოდა ქართველების სახელით 
პროვოკაციული, ერებს შორის შუღლის გამღვივებე-
ლი პროკლამაციები (ე.წ. ქართველი ახალგაზრდების 
ფიცი), აფხაზეთში ისედაც დაძაბული მდგომარეობის 
კიდევ უფრო მეტად გასამწვავებლად;

ანტიქართული მოძრაობის ერთ–ერთ კერად იქცა 
აფხაზეთის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატი, ნაცვ-
ლად ურთიერთობათა მოგვარებისა და ნორმალური 
სასწავლო პირობების შექმნისა, რექტორატმა აირჩია 
ქართველთა იგნორირებისა და დაშინების პოლიტიკა, 
რამაც უნივერსიტეტის ორ ნაწილად გახლეჩა და სო-
ხუმში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილი-

ალის შექმნის აუცილებლობა გამოიწვია. 
სხვა მიზეზი რომ არ არსებობდა, აფხაზმა 
ექსტრემისტებმა ისარგებლეს ფილიალის 
შექმნის ფაქტით და მრავალი კანონსაწი-
ნააღმდეგო, ანტიქართული პროვოკაცია 
მოაწყვეს: 

—1989 წლის 27 მაისს 9 აპრილის მე-
მორიალის განადგურების მუქარით, სეპა-
რატისტებმა შეძლეს ოჩამჩირის პირველი 
ქართული საშუალო სკოლის ეზოდან, მოს-
წავლეების მიერ დამონტაჟებული 9აპრი-
ლის მსხვერპლთა მემორიალური დაფის, შე-
ნობაში ანუ ნაკლებად შესამჩნევ ადგილზე 
გადატანა. 

—1989 წლის 12 ივლისს სეპარატისტე-
ბისთვის (სავარაუდოთ) გახდა ცნობილი, 
რომ გაზეთი “საბჭოთა აფხაზეთი” აპირებს 
გაზეთ “აფსნი ყაფში”–ს 

პუბლიკაციაზე – “პოზიცია” საპასუხო 
კომენტარის გამოქვეყნებას, ამიტომ 400 
აფხაზი ექსტრემისტი თავს დაესხა სტამბას, 
მწყობრიდან გამოიყვანაეს სტამბის მოწყო-
ბილობა. ამის შემდეგ სამი დღე არ გამოსუ-
ლა ქართული გაზეთი, ხოლო 13 ივლისს, 
ღამით, მდგომარეობის უკიდურესი გამწ-
ვავების მიზნით იგივე ვანდალებმა სოხუმ-
ში დაარბიეს ქართველებისთვის წმინდათა 
წმინდა 9 აპრილის მემორიალი. 

– 14 ივლისს აფხაზმა ექსტრემისტებმა 
ალყაში მოაქციეს სოხუმის 1–ი საშუალო 
სკოლა, რომელშიც დროებით იყო განლა-

გებული თსუ–ის ფილიალი, 14 საათისთვის სკოლის 
შენობაში შეღწეულმა, რაიონებიდან ჩამოსულმა ფა-
ჩულიამ, კასლანძიამ, გინდიამ, ცუჟბამ და სხვებმა, 
სისხლისღვრის მუქარით, მიმღები კომისიის წევრებს 
აბიტურიენტთა საბუთების მიღების შეწყვეტა და 
მისაღები გამოცდების არ დაშვება მოსთხოვეს. 18 
საათზე აფხაზეთის შსს–მ მიიღო ინფორმაცია სკო-
ლაზე თავდასხმის მზადების შესახებ, ჩატარდა შსს–ს 
ხელმძღვანელ თანამშრომელთა თათბირი, სკოლის 
შენობის “ დაცვის” უზრუნველსაყოფად. მაგრამ 15 
ივლისს დილით სკოლის შენობაში მყოფ თერთმეტივე 
კომისიის წევრს გაუთიშეს სატელეფონო კავშირი და 
შეუწყვიტეს წყლის მიწოდება, ორგანიზებულად მოხ-
და ე.წ. “ბოევიკების” ჩამოყვანა ქ. 
ტყვარჩელიდან, გუდაუთისა და 

როდის დაიწყო აფხაზეთის ომი

“ატკივებული თავიდან უტკივარზე”
  1993 წლის 27 სექტემბერი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის შავი და უაღრესად ტრაგიკული 

ფურცელია,რომელიც ვერასოდეს ვერ დაიხურება, რადგანაც ამ დღეს დაეცა აფხაზეთი. შეწყდა საქართ-
ველოს იურისდიქციის გავრცელება ქვეყნის ამ ერთ – ერთ განუყოფელ ნაწილზე, რასაც უამრავი ადამიანის 
მშობლიური კუთხიდან განდევნა მოჰყვა და უამრავი ქართველისა და აფხაზის სიცოცხლე შეეწირა. 

ეს, აწ უკვე ცნობილი ისტორიაა და გაკვეთილიც, რომლის არცოდნა, ან დავიწყება, მხოლოდ ზიანისა და 
ტრაგიკული მოვლენების პერმანენტულ განვითარებას იწვევს სახელმწიფოში. 

ამიტომაც გადავწყვიტეთ შეგვეხსენებია საზოგადოებისთვის ის თუ რა ხდებოდა 1989 წლის 15 –16 ივ-
ლისს აფხაზეთში, რადგანაც იმ დროს ცენტრისა და ადგილობრივი სახელისუფლებო – სეპარატისტული 
ძალების მიერ დაგეგმილი, ფართომაშტაბიანი ომის დაწყებიდან ორი დღის შემდეგ მოხერხდა, ჯერ მტრის 
ჩანაფიქრის ნეიტრალიზება, შემდეგ მდგომარეობის ნორმალიზაცია. ეს კი ეროვნული მოძრაობის (საქარ-
თველოს ხელისუფლება მაყურებლის როლში აღმოჩნდა) საღი, სახელმწიფოებრივი აზროვნების შედეგად 
იქნა მიღწეული. მყისიერად მოხდა ეროვნული ძალების ყურადღების კონცენტრირება კრემლის მზაკვრული 
გეგმის ჩასაშლელად. მთავარი იყო იმ სისხლისმღვრელი პროცესიდან,

უკვე სტიქიურად ჩათრეული ქართველი მოსახლეობის განრიდება. სწორედ ამიტომ გადაეღობა მერაბ 
კოსტავა 16 ივლისს დასავლეთ საქართველოდან აფხაზეთში საომრად დაძრულ და ღალიძგის ხიდთან მოზ-
ღვავებულ ხალხს და არ გამოატარა ხიდზე (იხ. გაზეთი “განმათავისუფლებელი” №30) 17 ივლისს სოხუმ-
ში (აჩადარაში), ძმები ხიბების სახლში მოხდა ე. წ. ქურდული მენტალიტეტისა და აფხაზ მოსახლეო–ბაში 
გავლენიან აფხაზ ავტორიტეტებთან მოლაპარაკება ომის შეწყვეტაზე (ქართულ მხარეს წარმოადგენდნენ 
ს.ადამია, ნ. მგალობლიშვილი, მ.სიგუა). აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკას დისტანცირებულ საზოგადოების 
ამ წარმომადგენლებს არ გაჭირვებიათ იმის გაგება, რომ კონფლიქტის მაშტაბურ ომში გადაზრდა საქართ-
ველოს წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაცია იყო, აფხაზები კი ამისთვის გაწირული მსხვერპლი.
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ოჩამჩირის რაიონებიდან (როგორც 
1 აპრილს). 12 საათისთვის სკოლის 
მიმდებარე ქუჩებზე და უშუალოდ 

სკოლის ტერიტორიაზე სეპარატისტთა რაოდენობამ 
ათ ათასს გადააჭარბა, შეიარაღებულ ბოევიკთა რა-
ოდენობა ბევრად აღემატებოდა უიარაღო ქართველთა 
რაოდენობას, ხოლო მწერალთა კავშირში ჩატარებულ 
მიტინგზე ისევ გაჟღერდა “ფერგანა. “ 

– 13 საათისთვის თსუ–ს ფილიალის თანამშრომლე-
ბისთვის და მიმღები კომისიის წევრებისთვის წყლი-
სა და საკვების გადასაცემად მოსულ მილიციელებს 
თავს დაესხნენ და სასტიკად გაუსწორდნენ სკოლის 
ეზოში მყოფი ექსტრემისტები. აქვე სცემეს წესრიგის 
დასამყარებლად მოსული ქალაქის მილიციის უფროსი 
დ.რაფავა. ვანდალთა ერთმა ნაწილმა მოახერხა სკო-
ლის შენობაში შეღწევა და თავდასხმა კომისიის წევ-
რებზე, არაადამიანური სისასტიკით სცემეს კომისიის 
წევრი აბესალომ მიქელაძე, ის ისე დაშავდა, რომ მისი 
გადარჩენა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. სკოლის შენო-
ბაში მყოფმა აბიტურიენტებმა და მათმა ახლობლებმა 
იქვე მყოფ უმოწყალოდ ნაცემ ადამიანებთან ერთად, 
მხოლოდ მაშინ დატოვეს შენობა, როდესაც ეს ვანდა-
ლები განადგურების მიზნით იტაცებდნენ თსუ–ს ფი-
ლიალის დოკუმენტაციას და არბევდნენ ფილიალის-
თვის გამოყოფილ ოთახებს. წინასწარ მომზადებული 
არმატურის ნაჭრებით, ლურსმნიანი ხელკეტებითა და 
ქვებით დალეწეს შსს–ს და სასწრაფო დახმარების მან-
ქანები, მოსული დაჭრილების გადასაყვანად და ნაცემ-
თა დასახმარებლად. 

ყოველივე ამით აღშფოთებულმა ქართველებმა 15 
საათისთვის გადაინაცვლეს რუსთაველის პარკში (400–
მდე ადამიანი) სადაც, შეიარაღებული სეპარატისტთა 
ბრბო თავს დაესხა მშვიდობიან ქართველებს და წინას-
წარ მომზადებული არმატურის ნაჭრებითა და ლურსმ-
ნებიანი ხელკეტებით გაუსწორდნენ მათ, რის შედეგად 
მძიმედ დაშავდა 40 უდანაშაულო ადამიანი, მათ შორის 
იყო ეროვნული მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგე-
ნელი ვოვა ვეკუა, რომელსაც ბლაგვი საგნით, სასიკვ-
დილო ჭრილობა მიაყენეს თავის არეში და მესამე დღეს 
ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ხოლო ჭავჭავაძისა 
და ლენინის ქუჩების გადაკვეთაზე ააფე–თქეს ქართ-
ველთა დასახმარებლად მოსული მოქალაქის მანქანა, 
აქვე ჭავჭავა–ძის ქუჩაზე დანისა და ბლაგვი საგნის გა-
მოყენებით მოკლეს ქართველი ს. ჯვარელია.

– ამავე დღეს, 300–მდე ექსტრემისტი ცეცხლსას-
როლი, ცივი და თვითნაკეთი იარაღით შეიარაღებული 
შეიჭრა მთავრობის სახლის შენობაში, აღსანიშნავია, 
რომ დარბეული იქნა მხოლოდ ქართველ თანამდებო-
ბის პირთა კაბინეტები, შენობიდან ჩამოაგდეს საქართ-
ველოს სახელმწიფო დროშა, მის ადგილზე აღმართეს 
დროშა წარწერით “СССРА”. მთავრობის სახლში ექსტ-
რემისტები 2 დღეს იმყოფებოდნენ. 

– 15 ივლისს 22 საათიდან ცეცხლსასროლი იარაღი-
დან იცხრილებოდა სოხუმის 1–ი საავადმყოფოს შენო-
ბა, რადგანაც ქართველი დაჭრილების უმრავლესობა 
იქ იმყოფებოდა. ხოლო 22 საათის შემდეგ, სასწრაფო 
დახმარების მანქანებს ქართველი დაჭრილებით სა-
ავადმყოფოსკენ არ ატარებდნენ. 

– რუსთაველის პარკიდან გადმონაცვლებული ქარ-
თველები, ვითარებიდან გამომდინარე, იმავე დღეს გა-
მაგრდნენ სოხუმში “წითელი ხიდი”–სა და კინოთეატრ 
“აფსნის” მიმდებარე ტერიტორიაზე. დაახლოებით 
22 საათზე, ქართველთა ამ “დისლოკაციის” ადგილს 
მოადგა ავტობუსი 15 მგზავრით. მოთხოვნაზე შემოწ-
მებულიყო მგზავრები იარაღის არსებობაზე, ავტობუ-
სიდან ცეცხლით უპასუხეს, რის შედეგად დაიჭრა 6 
ქართველი. ამას ცივი იარაღის გამოყენებით უპასუ-
ხეს ქართველებმა. ამ ინცინდენტის დროს დაიღუპნენ 
აფხაზები ბ. და ტ. ლასურიები. როგორც გაირკვა ეს 
ბოევიკები ოჩამჩირის რ–ნის სოფ. კუტოლიდან ჩამო-
სულან. 

– 16 ივლისს ჭოჭუას ქუჩაზე ა/მ “კამაზ”–ში მყოფმა 
გუდაუთელებმა და შსს–ს თანამშრომლებმა ცეცხლი 
გახსნეს რკინიგზის სადგურის ბაქანის მიმართულე-
ბით, რასაც შეეწირა ქართველი რ. მღებრიშვილის სი-
ცოცხლე. ამ შემთხვევაში ექსტრემისტთა თავდასხმის 
აღკვეთის დროს მოკლულ იქნა აფხაზი ბ. ჩქოტუა.

სოხუმში განვითარებული მოვლენები სწრაფად მო-
ედო აფხაზეთის დანარჩენ ნაწილს. ყველა ცდილობდა 
იარაღის მოპოვებას ნებისმიერი საშუალებით. სეპარა-
ტისტებისთვის კი შეიარაღება არავითარ სირთულეს 
არ წარმოადგენდა,რადგანაც ამ საშინელ ების დამკვე-
თებიცა და წამქეზებლებიც იყვნენ, როგორც საკავში-
რო, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალჩინოს-
ნები. ამიტომაც “გაიტაცეს” სოხუმის, გუდაუთის და 
ოჩამჩირის სამხედრო ბაზების საწყობებიდან იარაღი. 
ამას მოჰყვა ჯერ გუდაუთის შემდეგ ოჩამჩირის რაი-
ონებში შსს–ს რაიონულ განყოფილებებზე “თავდასხ-
მები.” გაუძარცველი არც ეშერის სპორტ. ბაზის სა-

ზოგადოება “დინამოს” იარაღის საწყობი დარჩა.აქვე 
გავიხსენოთ მთელს აფხაზეთში გახმაურებული, ოჩამ-
ჩირეში სახელმწიფო ბანკზე “თავდასხმის” ფაქტი, 
რომელშიც ინახებოდა 2000 გლუვლულიანი თოფი. აქ 
ექსტრემისტებს სათავეში ედგა და “თავდასხმას” ხელ-
მძღვანელობდა, ოჩამჩირის პოკურორის გ. ტორჩუას 
ბრძანებით, ოჩამჩირის შ.ს. რაიონული განყოფილების 
არასაუწყებო დაცვის უფროსი დ. შლარბა, მანვე განა-
ხორციელა იარაღის “გატაცება” მონადირეთა კავში-
რის მაღაზიიდან, ყოველივე ამის შემდეგ დ. შლარბას 
მეთაურობით ხორციელდება ე.წ.” “ობორონა.” ამ ე. 
წ. “ობორონა”–ს შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 100 
ქართველი მოქალაქე (არც ერთი მკვლელობა არ გახს-
ნილა). 

აფხაზ ექსტრემისტთა სისხლიანი თავდასხმები 
ქართველებზე და ქართველთა საპასუხო ქმედებები 
გრძელდებოდა კიდევ რამოდენიმე დღე.

– 16 ივლისს გუდაუთის რ–ნის სოფ.ფსირცხაში იქნა 
მოკლული საკუთარი მანქანით შინ მიმავალი ქართვე-
ლი გ. ლობჟანიძე.

– 17 ივლისს სოხუმის აეროპორტში,მილიციის თა-
ნამშრომლისთვის გაწეული წინააღმდეგობის დროს 
დაიღუპა აფხაზი ა. კოღონია.

– 18 ივლისს გუდაუთის რ–ნის დაბა “პრიმორსკოე”–

ში მთავარ გზაზე გამსწრები მანქანიდან გასროლილი 
ტყვიით იქნა მოკლული ქართველი ავტოინსპექტორი 
ო. ჩოჩია. 

– 21 ივლისს ოჩამჩირის რ–ნის სოფ. ოტაფში აფ-
ხაზმა ვ. ინაფშბამ ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასრო-
ლით მოკლა სსრკ შსს–ს სამხედრო მოსამსახურეები ვ. 
ნოვიკოვი და ვ. აკოპოვი.

– სოხუმში ყუმბარის აფეთქებამ იმსხვერპლა მცი-
რეწლოვანი ქართველი ბავშვები – 10 წლის გოგონა ლ. 
სართანია და 12 წლის ზ. სანაია.

სულ აფხაზ სეპარატისტთა მიერ, ქართველთა წი-
ნააღმდეგ ორგანიზებულ სისხლიან პროვოკაციას შე-
ეწირა 18 ადამიანის სიცოცხლე, მათგან: 11 ქართველი, 
5 აფხაზი, 1 რუსი, 1 სომეხი. ცეცხლსასროლი იარაღი-
დან გასროლით მოკლეს ქართველები: რ. მღებრიშვი-
ლი, ბ. ჩხოტუა, ო. შენგელია, რ. ეხვაია, ნ, შამათავა ვ. 
ბასილაია, გ.ლობჟანიძე, რ. ჩოჩია. 

ვერაგულად, ზურგიდან მიპარულმა პალბამ კეფაში 
მუხის კეტით სასიკვდილოდ დაჭრა ვოვა ვეკუა. 

სოხუმში სატრანსპორტო მილიციის თანამშრომელ-
თა მიერ, რკინიგზის სადგურის მიმართულებით გახს-
ნილი ცეცხლის აღკვეთის დროს ნატყვიარი ჭრილობის 
შედეგად დაიღუპა აფხაზი ბ. ჩხოტუა.

სოხუმში, საავადმყოფოზე ექსტრემისტთა იერიშის 
აღკვეთისას, საპასუხო გასროლის შედეგად დაიღუპა 
ა. კოღონია, ხოლო ბ. და ტ. ლასურიები დანით მიყენე-
ბული ჭრილობებისგან. 

დაუჯერებელია, რომ ტ. შანბამ ამ ფაქტების შესა-
ხებ არაფერი არ იცოდეს და არც ის იცოდეს, რომ სამ-
კურნალო დაწესებულებებს მიმართა 495 ადამიანმა, 
მათგან 342 – ქართველმა, 135 – აფხაზმა, 11 – რუსმა 
და 1 – აზერბაიჯანელმა.

ტ. შამბამ იქნებ არც ის იცის, რომ 1989 წლის 16 ივ-
ლისს ქალაქ ტყვარჩელის შს განყოფილებაში ექსტრე-
მისტებს დაურიგეს 206 სანადირო თოფი და 14 მცირე 
კალიბრის შაშხანა, იქვე, სიით გაიცა ასაფეთქებელი 

ნივთიერება. ტ. შანბა არც იმ ფაქტს შეუწუხებია, რომ 
გუდაუთისა და ოჩამჩირის რაიონების პარტიული და 
სამართალდამცავი ორგანოების მაღალჩინოსნებმა კა-
ტერებით მრავალგზის გადაიყვანეს ცივი, ცეცხლსას-
როლი და საბრძოლო, ავტომატური იარაღით შეიარა-
ღებული აფხაზთა დიდი ჯგუფები.

აღსანიშნავია, რომ სეპარატისტები ქართველებზე 
თავდასხმის წინასწარ, კარგად მომზადებული გეგ-
მით მოქმედებდნენ. ამას ის ფაქტიც ამტკიცებს, რომ 
16 ივლისის დილის 10 საათამდე 190 დაჭრილიდან 
139 ეროვნებით ქართველი იყო და მხოლოდ 22 იყო 
აფხაზი,ხოლო ცეცხლსასროლი იარაღიდან დაიჭრა 49 
ქართველი და 11 აფხაზი.

ზემოთმოყვანილი ფაქტების ანალიზი, მათი მიზე-
ზები და თუ რა ვითარებაში იღუპებოდნენ აფხაზები, 
ერთნიშნად გამორიცხავს ქართველთა წინასწარ განზ-
რახულობას. ბ. ჩხოტუა, ბ. და ტ. ლასურიები მოკლუ-
ლი იყვნენ, მათივე დანაშაულებრივი მოქმედების აღ-
მკვეთი, საპასუხო ქმედების დროს, ხოლო ა. კობახია 
დაიღუპა, აფხაზთა მიერ საავადმყოფოზე მიტანილი 
იერიშის დროს. რაც შეეხება ა. კოღონიას სიკვდილს, 
იგი მილიციელმა მოკლა შემთხვევითი გასროლით მა-
შინ, როდესაც კოღონია ცდილობდა მისთვის ტაბელუ-
რი იარაღის წართმევას. ამავე დროს ქართველები – ვე-

კუა, ჯვარელია, მღებრიშვილი, შამათავა, შენგელია, 
ბასილაია, ეხვაია, ლობჟანიძე და ჩოჩია მოკლულები 
არიან მაშინ, როდესაც ისინი არავისთვის საფრთხეს 
არ წარმოადგენდნენ.

ასეთ ვითარებაში რა მიზანს ემსახურება დეპუტატ 
ტ. შანბას უტიფარი განცხადება იმისა, რომ თურმე 
“ქართველ ექსტრემისტთა შეიარაღებულმა ჯგუფებმა 
მოახდინეს თავდასხმა აფხაზებზე”?

მიზანიც ის არის, რომ ფაქტების მიჩქმალვით 
მოატყუოს არა მხოლოდ სახალხო დეპუტატთა 
მე 2–ე ყრილობა, არამედ მასთან ერთად ქვეყნის 
საზოგადოებაც,რათა შეინარჩუნონ თანამდებობები 
(დღესაც რომ უკავიათ) ამ ტრაგედიის მომწყობ, დამ-
ნაშავე მაღალჩინოსნებს საკუთარი თავის ჩათვლით, 
დაუპირისპიროს სხვა ეროვნებები ქართველებს და წა-
აქეზოს ექსტრემისტები უფრო თამამი მოქმედებების-
კენ ქართველთა წინააღმდეგ.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე ეჭვს არ უნდა იწ-
ვევდეს ის, რომ სსრკ სახალხო დეპუტატმა, იური-
დიულ მეცნიერებათა დოქტორმა – ტ. შამბამ კარგად 
იცის სიმართლე აფხაზეთში დატრიალებული ტრაგე-
დიისა და ისიც, ვინ რა როლი ითამაშა ამ სისხლიანი 
პროვოკაციის მოსაწყობად. მარქსიზმ–ლენინიზმის 
ინსტიტუტის დირექტორს, სუსლოვის იდეოლოგიით 
ნასაზრდოებს – ტ, შამბას და მის რუპორს – გაზეთ 
“ბზიფს”, მხოლოდ ერთი მიზანი ამოქმედებთ, თუნდაც 
დაუჯერებელი ტყუილით მოახდინონ ისეთი ზეწოლა 
საზოგადოებაზე, რომ დააჯერონ საზოგადოება სამარ-
თლიანობის არ არსებობაში, ბრბოდ აქციონ, შუღლი 
ჩამოაგდონ ქართველთა და აფხაზთა შორის, საკუთა-
რი ხალხის დამღუპველ გზაზე გადასარეკად.

ნუგზარ მგალობლიშვილი
საქართველოს სსრ უმაღლესი 

საბჭოს დეპუტატი.
1990 წლის 23 მარტი
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მარეხ ბაღიშვილი

თუ დამიბრუნებთ...
დრო გადის და, წუთებიც კი, – გვაშორებენ ცხუმს...
დამიბრუნეთ ოღონდ კერა, – ეშმას მივცემ სულს...
საფლავები მომალოცეთ, – ამოვიგლეჯ გულს...
მხოლოდ თვალი გადავავლო,
მხოლოდ ფეხი დავაკარო,
მხოლოდ მუხლი მოვუყარო,
დამიჯერეთ, თავს მივანდობ, – სამუდამო რულს...
 * * *
შორეული ისმის გმინვა, – გმინვა მოაქვს ქარს...
თუ წინაპრის მსგავსად ისევ, – არ აისხამ ფარს...
რაინდულად დაცემულთ წინ, – რით მოიხსნი ბრალს?..
მაღალ უფალს სად ადიდებ,
შესანდობარს სად აიღებ,
ძვლების ჩაყრას სად აპირებ,
ცხუმი ჩაგთვლის მოღალატედ – არ გაგიღებს კარს...
 * * *
საფლავები ნასაფლარად, – ვეღარ აგნებ კვალს...
ცრემლებით რწყავ იმ დაწყევლილ, – ეკალსა და ნარს...
ჯიბრზე მაინც არ დაიწყებ, – მოთქმასა და ზარს...
ის იქ რომ წევს, შენ მიტომ ხარ,
ის რომ უკან არ იხევდა,
ღვთისმშობელს რომ ადიდებდა.
კვდებოდა და ლოცულობდა –”ღმერთი ჩვენთან არს!”...
 * * *
ერთი ათზე მიდიოდა, – არ ზოგავდა თავს...
ის იცავდა შენს მიწა–წყალს, – დედასა და ქალს...
გაისარჯე, თორემ როგორ, – გაუსწორებ თვალს
როცა ზეცად შეეყრები,
თუმცა მას რას შეედრები,
მაინც ნუღარ შეფერხდები.
მაგრამ, როდის გადაიხდი, – ტანჯულ მიწის ვალს...
 * * *
შვილის ბუხარი ჩამქრალა, – თარეშობს გერი...
მან ანგრია და დალეწა, – უცვალა ფერი...
არავინ აღარ დაინდო, – ჯვარს აცვა ბერი...
ვინაც წაგართვა მამული,
ვინც დაგიქვრივა ასული.
მტრად გადაგკიდა ნათლული,
შეუნდე... ოდით ასეთი, – გვქონია ბედი...
 * * *
ეშმას ვაჩუქებ სულს,
ყორნებს მივართმევ გულს,
ჩავებარები სიკვდილს,
თუ დამიბრუნებთ ცხუმს.

მე აფხაზეთის მწვავს 
სიყვარული...

ძაძებს ვერ ვიხდი დაგლეჯილო მამულო ჩემო,
რა ვქნა, სხვაგვარი გრძნობებით ვარ შენზე გაზრდილი,
წარსულისა და დღევანდელის თავს გაწვიმს ტანჯვა,
შენს ლაფაროში ვდგევარ ლოცვით ხელებგაწვდილი.
განა სისველემ, მე დარდებმა გამთოშეს ძლიერ,
წვიმა სისხლის და ცრემლის წვიმა ყოფილა მწარე...
გთხოვ, – გადმოხედე მოწყალებით წილხვედრს დედისა,
ან კი უფალო! – წამიყვანე სოფლიდან მალე.
შესაძლებლობა სულ ცოტაა, – ანუ არა მაქვს,
მაგრამ სურვილმა გადაფაროს მგონი ზღვა შავი,
ოცი წელია კორტნის გულს და – ვერ მოერია,
ვერც ვერასოდეს მოერევა წყეული სვავი.
შეყვარებულთა სენი ერქვა ჭლექს ოდითთაგან,
ავადმყოფობას თუ შემორჩა ხიბლი აქამდე,
ჭლექიანი ვარ, – აფხაზეთის მწვავს სიყვარული,
მაგრამ შორიდან შევყურებდე, – ნეტავ სანამდე?!..
გვერდი უნგრია მტერმა როგორც გაცემულ ქრისტეს,
შემოეძარცვა საპატარძლო ლამაზი კაბა,
გაჩანაგდა და გავერანდა ტურფა მამული...
რა იქნებოდა უქართველოდ რჩენილი, აბა...
უქართველებო აფხაზეთი ზღაპრად არ თქმულა,
აფხაზის მოდგმა თავად არის, – ქართველი იგი,
მიტომაც ჰქვია აფხაზეთი, – არა აფსუა,
წინაპრად გვყვანან თამარი და დავითი დიდი,
თუ ხელს გაანძრევ გიშველიო, – ბრძანებს უფალი,
ღმერთო შემინდე, – ვეღარ ვნახე გამძრევი ხელის...
მიწა კი სისხლით... საფლავებით... – მოკვეთილ შვილებს,
ჩამქრალ კერასთან, – ვით წყალობას, ცრემლებით ელის...

გევედრები, - ღვთისმშობელო 
დედავ...

ოცი წელი გავდა და... ოცჯერ...
ოცჯერ მოკვდა აფხაზეთი ჩვენი...
ზოგნი ამწვანებულან და, – ზოგნიც,
ზეზეულად ჩამომხმარან ხენი...
ზოგი ბრძოლის ველზე დარჩა გმირად,
ზოგს საზარლად ჩაეხვია ცეცხლი...
ზოგს როგორ და, – ზოგს ზურგიდან როგორ,
მიეპარა ჩუმად ტყვია ცხელი...
... მაგრამ მარტის სულ სხვა იყო დილა...
ტრიალებდა ჯოჯოხეთის ცელი... 
არნახული გაილეწა კალო...
ძმათა სისხლით დაიტბორა ველი...
გვესეოდა ურდო მრავალ ჯურის,
ერთ ქართველზე მოდიოდა ათი,
და ზღაპრული ანცვიფრებდა მტერსაც,
საოცარი ვაჟკაცობა მათი.
კარიბჭესთან მეციხოვნედ იდგნენ,
ჩვენი ბედი იქ წყდებოდა იმ დღეს,
შეაკვდნენ და – არ დაუთმეს ცხუმი...
რაინდთ სული, – ცად ნათელში იყვეს...
... უთანასწორო იყო მტერთ შებმა...
ცოდვა–სამართალს, უფალო ხედავ,
დაგვიბრუნე საფლავები მათი, – 
გევედრები – ღვთისმშობელო დედავ...
თუ შეგვიწყალებ მრავალგზის ტანჯულთ,
და დაგვლოცავს შენი წმინდა ხელი,
ყველას შეუნდობს გმირთა სულებიც, – 
და სისხლიანი გუმისთის ველი...
აქვითინდება კოლხური “ნანა”,
სულს აღარ შეძრავს გლოვის კივილი,
ჭიშკრებს დააღებს ჩამქრალი კერა,
“ჩონგურს” აჰყვება მიწის ყივილი.
ძაძებს გაიხდის ადგილის დედა,
“კუჩხიბედინერს” იტყვის ქართველი,
ჩამოკიდული ჯაჭვით კისერზე,
ბილიკს გაყვება მწარე ნაღველი.
მუხლს მოიყრიან ზეცად უფლის წინ,
დედა თამარი, და დავით დიდი,
და ფეხქვეშ წმინდა მეფე–ქალისა,
ცრემლებს გადმოყრის ბესლეთის ხიდი,
როგორც ზღაპარში, – ბედნიერებით,

ამწვანდებიან გამხმარი ხენი,
ღმერთო! – ჩემს კუთხეს, ზურმუხტ აფხაზეთს, – 
არ დაუმარცხო,
არ დაუმარცხო,
არ დაუმარცხო – 
ქართული გენი.
........................................
მოგონებების რიალში მრუმე,
განაწამები ღამე ვათიე...
რა არ ვეცადე, მაინც ქაღალდზე,
სამშობლოს დარდი, ვერ დავატიე...

ოქროყანა... მოუარე გიგას...
ტრაგიკულად დაღუპულ გიგა (გიორგი) ცინცაძეს

კვლავ ოცდაათი ივლისი მწარე...
კარს აკაკუნებს, ვით მაცნე შავი...
მაინც რა უნდა, სამი წელია,
გიგას ცხოვრების ჩაძირა ნავი...
სამი წელია გვიქცია სიზმრად,
წამითაც კი არ ყოფილა შინა,
ზღვაზე წავიდა, შემზარავად კი...
ოქროყანაში დაიდო ბინა...
არა, ჩვენ მასთან რა გვაქვს სადაო,
მზე მზეობს, ირგვლივ მუდამ დარია,
მაგრამ როცა იქ ყვავის ზაფხული,
ჩვენს გულში ნისლი და ზამთარია...
თავისი ადევს მას მხრებზე ვალი,
ბინადრებთან ბინად მიწა მიაქვს,
ოქროყანა, არ გემდურით, არა,
ოქროყანა, მოუარე გიგას...
ჩვენ უძლურნი, ისევ ვრჩებით შორით,
რაც დრო გადის, – დარდი უფრო დარდობს,
მაგრამ ცრემლი, – დედას რომ სდის ღვარად,
გულქვა ყინულს ვეღარაფრით ადნობს...
საყვედური ფუჭია და უაზრო,
თავად ქრისტე, – ეწამა და მოკვდა,
მხოლოდ სამი დღე ესვენა – აღსდგა,
და ამქვეყანად სასწაული მოხდა.
მოკვდავებს კი სხვა გზა გვიდევს სავალი,
რადგან ღმერთმა სწორედ ასე ინება,
იქ ნათელში გაგამწესა ადრე,
სამი წელი – აქ სანთლები ინთება,
მე კარგად ვარო, შენ გითქვამს სიზმრად,
იქ ბაღნარია და მწვანე ველი,
ეგ სილამაზე შენია, მაგრამ,
აქ უშენობით ძნელია, ძნელი...
ივლისო, მძულხარ და მეზიზღები...
რისთვის მოგვარგე ეგ შავი ფერი...
თავხედურად შემოაღე კარი,
წინ წყეული გედგა ლუციფერი...
ჯოჯოხეთია დღემდე, – რაც მოხდა,
საუკუნეა ეს წელი სამი...
სიცოცხლე მაინც გრძელდება, მაგრამ,
წუთით არ შრება ცრემლი და ნამი...
წალეკავს რაც კი იყო ლამაზი,
სიხარული და დღენი სვიანი,
შენ სხვა როლში ხარ, – ვეღარ გაიგებ,
რას ნიშნავს, მიდის ადამიანი...
მიდის... და რჩება სიცარიელე...
წასულს დაეძებს მშიერი ხედვა,
და რომ ჰგონია, იპოვა კიდეც,
“ეს აჩრდილია”, – დასცინის სევდა...
დღე როგორც წუთი, წელი როგორც დღე,
სწრაფად, დაჭრილი რაშივით მიჰქრის,
ეს ცხოვრება კი, დამხრჩვალი ბოღმით,
ჯახრიკითა და წვალებით მიდის.
ვინ იცის, სანამ იქნება ასე, 
რას დაგვიდგენენ მსაჯული წლები,
ჩვენ ცოდვილ სოფლად, – შენ კი ზეცაში,
სერაფიმებთან მუდმივად რჩები...
სხვა სამყარო არასოდეს გექნება,
ზეციური ნათელისა გარდა,
ცხოვრების სცენა დასრულდა ცრემლით...
ჩამოეშვა... ჩამოეშვა ფარდა.
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ღრმა და მრავალფეროვანია ელა გოჩიაშვილის პო-
ეტურ სახეთა და მეტაფორათა სამყარო. იგი ცხოვ-
რების გარდაუვალ საიდუმლოებებზე მოაზროვნე 
პოეტია, რომელიც ფლობს ძალას გარდაქმნას მკითხ-
ველი, გაუღვიძოს ყველაზე მთავარზე და დიდზე ჩა-
ფიქრების მოთხოვნილება. თამამად შეიძლება ითქვას, 
რომ იგი იმ ბედნიერ შემოქმედთა რიცხვს მიეკუთვნე-
ბა, “რომელთა ვალს კაცობრიობა ვერასოდეს გადაიხ-
დის, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე მეტად უნარჩუნებენ 
სიცოცხლეს ადამიანთა სულებს, რადგან კი არ გვე-
საუბრებიან სულიერი ძალმოსილების შესახებ, არამედ 
ქმნიან ამგვარ სულიერ ძალმოსილებას ჩვენი არსების 
ხეშეში ნაწილებისაგან” (უოლტერ პასტერი). 

ამიტომაც ვეწვიეთ მას ინტერვიუს ასაღებად.
– ქალბატონო ელა, ერთგან წერთ: “ცისკენ 

არის პოეზია, განა ციდან! ციდან ლექსი კი არა და, 
ხეირიანი, – ერთი სიტყვაც არ მოგეცე-
მა. აქ უნდა მოიპოვო, სტრიქონ-სტრიქონ, აქ 
უნდა მოთხარო, დამტვრეული ფრჩხილებით, 
მიწაზე, მიწიდან, — სააღდგომო ენდროს ფესვებივით.” 
ესე იგი პოეტი მხოლოდ შთაგონების იმედად არ უნდა 
იყოს. თქვენთვის პოეზია თავდაუზოგავი შრომაა, 
რადგანაც სიტყვებთან მეტისმეტად ფაქიზი დამოკი-
დებულება გაქვთ. და მაინც როგორ პოულობთ ძალას 
“სტრიქონიდან სტრიქონამდე?”

– სტრიქონიდან სტრიქონამდე ძალების მოძიებაზე, 
არც ვფიქრობ და არც ვზრუნავ; თავისთავად ხდება. 
ნაწილობრივ ჩემი ხასიათის, ნაწილობრივ — გარეშე 
მიზეზების გამოისობით, ერთი შეხედვით და უცხო 
თვალისათვის, — მწირი და ერთფეროვანია ჩემი ყო-
ველდღიურობა. ვინც მიცნობს, მხოლოდ ის არ გაი-
ოცებს, ასე მცხოვრებ ადამიანს საიდან უნდა ეძლე-
ოდეს შემოქმედებითი მუხტის ამძრავი განწყობილე-
ბები. უფლისაგან იშვიათი საჩუქარი მერგო: უკიდურე-
სად გამძაფრებული მგრძნობიარობა და ამოუწურავი, 
ქვა-ღორღზე მოყვავილე საკუთარი სამყარო, რაც 
ბოლომდე მინაზღაურებს და აჭარბებს კიდევაც ჩემი 
ცხოვრების გარეგნულ სიმწირეს. სიხარულშიც მძაფ-
რი ვარ და მწუხარებაშიც; არ მბეზრდება ფიქრი; არ მე-
ლევა წარსული. რაც საჭიროა, მეძლევა. თითქოს მარ-
ტო ვარ, მაგრამ სადაა მარტოობა! — ერთხელ თვალის 
გახელაც მყოფნის, ერთხელ ფანჯრიდან გადახედვა, 
ერთხელ შინიდან გამოსვლა, — სამყარო წიაქით და 
ჟივილ-ხივილით გამორბის ჩემკენ... უცებ ვივსები. გა-
მოგონება არაფრისა მჭირდება. ძალის მომცემიც ეს 
არის და ლექსის მიზეზიც. უსაყვარლესი ახლობლები, 
დიდი მეგობრები, პატარა მტრები, — ყველანი ძალას 
მაძლევენ. და კიდევ ერთი, ძალიან მნიშვნელოვანი 
“დონორი”: უფლისა და სინდისის მორჩილებით მოგვ-
რილი თავისუფლება, — ტკივილებში გამოხარშული, 
ძვირად მოპოვებული... “მე ყოველთვის მზად ვარ სიკვ-
დილისთვის.”

– ერთგან წერთ: “ყოველ ლექსს თავისი თავგადასა-
ვალი აქვს: დაბადებამდელი, — რომელიც ქმნის ლექსს 
და დაბადებისშემდგომი, — რომელსაც უკვე თავად 
ლექსი ქმნის. როგორ წაიკითხავენ ლექსს ხვალ, ან 
საერთოდ, წაიკითხავენ თუ არა, ყველა შემთხვევაში 
ესეც მისი თავგადასავალი იქნება.” როგორ გესახებათ 
პოეზიის როლი ჩვენს დროში და გაშფოთებთ თუ არა, 
რომ პოეზიას მკითხველი მოაკლდა?

– ასე მგონია: მხატვრული სიტყვა შემოქმედებით 
აზროვნების მწვერვალია, პოეზია კი — დაგვირგვი-
ნება. მასზე უკეთესი არაფერი შეუქმნია ადამიანს. 

ბევრად უკეთ იქნებოდა კაცობრიობის საქმე, უფრო 
ფაქიზი სმენა რომ დაჰყოლოდა ამ ღვთაებრივი ჰარ-
მონიის შესაგრძნობად. მე არ ვგულისხმობ ლექსის, 
როგორც ლიტერატურული პროდუქციის გონებისმიერ 
გააზრებას, არამედ მიღებას რწმენასავით, არსებობას 
პოეზიის იდეალებით. დღესაც და ყველა დროშიც, 
პოეზიას შეეძლო დიდი როლის კარგად შესრულება, 
მაგრამ რეჟისორი ფრთხილია, — არ დაუშვებს, რომ 
“შიშის ზარს სცემდეს პოეზია უფრორე მეტად, ვინემ 
ფერმკრთალი შეთქმულება” ან სხვა ამგვარი... ფრთხი-
ლობს რეჟისორი და ამიტომაც, — პოეზიის რწმენად 
მიმღები ხალხი, ლექსის დამწერი იქნება თუ წამკით-
ხველი, ყოველთვის უმცირესობაშია, ხოლო დღევან-
დელივით რთულ დროში საერთოდ დევნილებად იქ-
ცევიან ხოლმე. ქართული მწერლობის წინააღმდეგ 
ბრძოლის აქტიური ფაზა გადავლილია, რადგან შედე-
გი უკვე დამდგარია. მანამდე კი ხმამაღლა და დაჟინე-
ბით გაისმოდა: “ნუ მოითხოვს მწერლობა სასათბურე 
პირობებს, როცა ხალხს ასე უჭირს!” იცოდნენ, რასაც 
ამბობდნენ. ერი ხალისით დათანხმდა მოკავშირეობა-
ზე და სიამოვნებანარევი დუმილით მიადევნა თვალი 
“სისხლისმწოველი” მწერლობის დახმარებას, საკუთა-
რი ხელით წააქცია საკუთარი სულიერების დედაბოძი. 
არადა, დიდი ჭკუა ხომ არ ჭირდებოდა ამ სივერაგეში 
გარკვევას, — სამიზნე მწერლობის ღირებული ნაწილი 
იყო, თორემ, სათბურის ბინადარ ვეტერან მედროვეებს 
და მწერლობის “ნუვორიშებს” ვინ როდის ერჩის. ისი-
ნი არასოდეს ქმნიან პრობლემას. ვისაც “წინ ჩოთქი 
უდევს და ნაბოძი ხალათი”, უყოყმანოდ დააღირებს 
თავს და ძოვა-ძოვით იქითა მინდორზე გადაინაცვ-
ლებს, საითაც მსუყედ ბიბინებს; ხან სიჩუმეს გაჰყი-
დის, ხან — ნახევარსიმართლეს. დუმილის გამართლე-
ბასაც მოძებნის, — მწერალი ვარ და დანარჩენი მე არ 
მეხებაო; ნახევარსიმართლის ტონალობასაც სწორად 
აიღებს, ნამეტანი საწყენად რომ არავის დაურჩეს. 
... პოეზია კი სავალალო დღეშია. რეჟისორმა სახმო 
იოგები ამოართვა, ხმა აღარ ისმის. მოწადინებული 
მკითხველი, ვინც ტუჩების მოძრაობით ხვდება პოეტის 
სათქმელს, მისსავე ხვედრს იზიარებს და რეალურად 
ვერაფერს ცვლის. დღესაც, როგორც ადრე, და იქნებ 
უფრო მეტადაც, — “არა პოეზია, არამედ: ვინ — ვის.” 
გაუგონარი გამძლეობა ჭირდება პოეტს, რომ მის 
ღირსებაზე გამუდმებული შეტევების მიუხედავად, ეს 
გრძნობაც მტკიცედ შეინახოს, ყოფით პრობლემებსაც 
გაუძლოს და კიდევ წერის არაქათიც შერჩეს. უაზრო-
ბაა პოეზიის როლზე ლაპარაკი ამ ქვეყანაში. ეს ის 
ქვეყანაა, სადაც სწორედაც რომ სათბურის მწერლებს 
უფხვიერებენ გარშემო და ორპირზეც ეფარებიან, რომ 
პატარა უფლისწულის მიზეზიანი ვარდივით, ჭირვე-
ული ხველა არ ატეხონ; თორემ, გიორგი ლობჟანიძის 
რანგის პოეტსა და მთარგმნელს, ოცდამეერთე საუკუ-
ნის ადამიანისათვის, არცთუ შესაფერის საცხოვრე-
ბელში, დაფაცხავებული ჭერიდან აწვიმს და ათოვს... 
 დღეს უაზრობაა პოეზიის როლზე ლაპარაკი; დღეს 
ამას არ დაუშვებენ, რადგან პოეზია სხვა განზომილე-
ბაა, არსებობის საკუთარ წესს ამკვიდრებს, — მარ-
თალს, თავისუფალს, ამაღლებულს. დღეს, ამ ქვე-
ყანაში, ფასადური სტილი მძვინვარებს. ფასადურია 
ის კანტიკუნტი “მზრუნველობა”, რომლითაც უფრო 
მნიშვნელოვანის გაფუჭებას ნიღბავენ. ვის ჭირდება 
გარემონტებული შენობა პრობლემადქცეულ სკოლა-
ში, როცა (დანარჩენზე რომ არაფერი ვთქვათ), წიგ-
ნისა და ლუკმის ფულისათვის გადაკარგული დედის 
გზას მიჩერებული ბავშვის ცხოვრებაში აღარ მთავრ-
დება არჩევანი დედასა და პურს შორის. ვის ჭირდება 
გარემონტებული მუზეუმი უმომავლო ქვეყანაში! — 
მუზეუმი ხომ სხვა არაფერია, თუ არა მომავლისათ-
ვის შენახული წარსული, და მხოლოდ მომავლისაკენ 
მზირალ საზოგადოებაში ინარჩუნებს თავის ნამდვილ 
ფუნქციას, — ნედლი ფესვის დანიშნულებას; სხვა შემ-
თხვევაში ის მხოლოდ დაუმარხავი მკვდარია, ერთხანს 
რომ გამოდგება რიტუალის ნაწილად და მერე თავის-
თავადვე გაცამტვერდება. ვის ჭირდება პოეტის მემო-
რიალი, მისი მკითხველი ერი თუ გადაშენების გზაზე 
შეგიყენებია! ვის ჭირდება თვითმკვლელი პოეტის თა-
რიღებზე თვალთმაქცური ცრემლთაწურვა, თუ ისევ 
ღია გაქვს მეოთხე სართულის ფანჯარა, ცოცხალი 
პოეტების თავზე მეხსა და მერეხს ატრიალებ და და-
ყურსული ელოდები, ვის როდის უმტყუნებს ნერვები.  
როლი — არანაირი... ერთგული და თავადაც როლის 
გარეშე დარჩენილი მკითხველის წინაშე ერთადერთი 
ევალება პოეზიას, — არსებობა არ შეწყვიტოს! დღეს, 

ამ ქვეყანაში, ასეთ პირობებში, — ესეც არ არის ცოტა.
– ერთგან წერთ: “უნდა თუ არ უნდა ავტორს, ყველა 

ლექსს თან დაჰყვება თავისი ფუნქცია... თუ ჩემი ლექ-
სი კიდევ ერთხელ ჩააფიქრებს ვინმეს, რომ არსებობს 
რაღაც, – კეთილგანწყობაზე, ურთიერთპატივისცე-
მასა და სიყვარულზე აღმატებული, რაც ერთმანეთის 
წინაშე გვმართებს; თუ კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს 
ერთმანეთის ბედზე ჩვენი პასუხისმგებლობის შესახებ; 
თუ წუთით მაინც გვაგრძნობინებს თავს დამნაშავედ 
ჩვენი უშუალო ბრალის გარეშე მომხდარ ტრაგედი-
აში, ჩავთვლი, რომ ამ ლექსის დაწერა ღირდა.” სხვისი 
ზღვრამდე მისული ტკივილის მიუხვედრელობა დანა-
შაულადაც კი მიგაჩნიათ. რამდენად მნიშვნელოვანია 
ადამიანისთვის და მით უფრო პოეტისთვის თანაგრძ-
ნობის ნიჭი?

– თანაგრძნობის უნარს მოკლებული კარგი ადამი-
ანი, უბრალოდ, წარმოუდგენელია. სხვისი ბედისადმი 
გულგრილად და ზერელედ განწყობილ ხალხს ზოგა-
დად გააჩნია მგრძნობიარობის, გულწრფელი განცდე-
ბის დეფიციტი, პირად საკითხებშიც კი. ეგოისტებს სა-
კუთარი თავიც არ უყვართ, მიუხედავად იმისა, რომ თა-
ვიანთი ინტერესებისათვის მთელ ქვეყანას გაწირავენ.  
დიდხანს გულუბრყვილოდ მჯეროდა, რომ პოეტი ყო-
ველივე სულიერის და უსულოს თანამგრძნობელია და 
პოეზია, – სამყაროს თანაგანცდის ღრმად ფესვგადგ-
მული ყვავილებიდან ამოტანილი ნექტარი. ახლა უკვე 
ვიცი: თანაგრძნობის განსაკუთრებული ნიჭი პროფე-
სიისა და საქმიანობისაგან დამოუკიდებლად ეძლევა 
ადამიანებს; მის გარეშე საქმეც კეთდება და ლექსებიც 
იწერება.

– თქვენ წერთ: “ადამიანებს ბოლომდე აუხელელი 
გულებით გვიყვარს ერთმანეთი და ამ საყოველთაო 
სიბრმავეში ჩვენს არსებობას სხვა პერსპექტივა არც 
აქვს, გარდა ყრუ მარტოობისა და ერთმანეთის სიახ-
ლოვეს ამაო ბორიალისა.” რატომ ხდება ასე და რამდე-
ნად გადასარჩენია ჩვენს დროში სიყვარული?

– “ყინვაგამძლე” და “გვალვაგამძლე” სიყვარული 
იშვიათებს შეუძლიათ; ეს ბედისწერაა და არა ვინმეს 
დამსახურება. დანარჩენ და უმეტეს შემთხვევაში, 
მხოლოდ ახლო სისხლისმიერი გრძნობაა უპირობო, 
თორემ, სიყვარული მუდამ მოსავლელი და საპატრო-
ნოა; მითუმეტეს, ჩვენს რთულ დროში. დამრთგუნ-
ველი გარემო, უმწეობისა და დაუცველობის განცდა, 
სიბეჩავე, სიდუხჭირე, დეპრესია, ნიჰილიზმი, — დიდი 
ვერაფერი ნიადაგია სიყვარულის სახარებლად. როცა 
ადამიანების მთელი სასიცოცხლო ენერგია ფიზიკურ 
გადარჩენაზე ზრუნვას ხმარდება, სხვა დანარჩენი და 
მათ შორის სიყვარულიც, საფრთხეში ჩავარდნილი 
ხომალდიდან გადასაყრელ ზედმეტ ბარგად იქცევა 
ხოლმე. სათქმელადაც ძნელია და გასაგონადაც, მაგ-
რამ ასე ყოფილა: სიყვარული პირობებს მოითხოვს. 
სიყვარული ისეთი ფუფუნებაა, გაურჯელად რომ არ 
გეძლევა; სიყვარული ისეთი კომფორტია, სულიერი 
მოცალეობა რომ ჭირდება... რამდენადმე მაინც უნდა 
მიალაგ-მოალაგო ქვეყანა, – სახლივით; ავადმყოფი-
სათვის წამალი დაიგულო, დამშეულისათვის, – ლუკმა; 
მომწყვდეულ ნადირს აღარ უნდა ჰგავდე... სისხლისმი-
ერი გრძნობა ბევრის გამძლებია, მაგრამ ადამიანი ხომ 
ოჯახის გარეთაც გრძელდება, თავისი ადამიანური 
ურთიერთობებით და მოვალეობებით. პასუხისმგებ-
ლობის შეგნება შესანიშნავია, მაგრამ ის ვერასოდეს 
ჩაანაცვლებს სიყვარულს, რადგან ვერასოდეს აგაწე-
ვინებს ტვირთს იმ სიმსუბუქით და უანგარობით, რა-
საც მხოლოდ სიყვარული შეგაძლებინებს.

– და ბოლოს, ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი ყოფით გა-
მოწვეული ტკივილი არაერთ ლექსში გამოგითქვამთ. 
რა ფენომენია თქვენთვის სამშობლო?

– სამშობლო სულიერ და მატერიალურ ფასეულო-
ბათა ერთობლიობაა, უცნაური მემკვიდრეობა: ვალიც 
და საჩუქარიც, მზამზარეულიც და მოსაპოვებელიც, 
ცხადიც და აღმოსაჩენიც. ეს იმდენად მრავლისშემკ-
რები და მრავლისგამცემი გრძნობაა, რომ მისი გულით 
გააზრება გარკვეულ სიბრძნეს უთანაბრდება და, ალ-
ბათ, ასაკიც ჭირდება. უსამშობლოობა ან სამშობლოს 
უარყოფა ღვთაებრივი კანონზომიერების რღვევაა და 
იმაზე მეტად ვნებს და აზარალებს პიროვნებას, ვიდრე 
ეს, შესაძლოა, ზედაპირულად ჩანდეს. სამშობლოსად-
მი ჩემი დამოკიდებულება ლექსებში გავამჟღავნე და 
უკეთესად ვეღარაფერს გეტყვით. 

გმადლობთ საუბრისათვის.

ესაუბრა 
ლელა ჩხარტიშვილი

“დღეს, ამ ქვეყანაში, ფასადური სტილი მძვინვარებს...”
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თამარ დადიანი

ნეტა რატომ, რისთვის?
კალამს ვუხმობ გლოვით, ვიშით, ნეტა რატომ, რისთვის?
მთის მწვერვალზე არწივს ველი, ნეტა რატომ, რისთვის?
დათვლილი მაქვს წუთის წამი, ნეტა რატომ, რისთვის?
ქედმოხრილი ვდგევარ ღმერთთან, ნეტა რატომ, რისთვის?
ფიქრი მომდის ამა სოფლის, ნეტა რატომ რისთვის?
სიხარული დარდად ქმნილი ნეტა რატომ, რისთვის?

ევას დარი, ადამთ მსგავსი კალამს ვიხმობ ისევ ისე,
როგორც წამი წუთსა, ნეტა რატომ, რისთვის?
ვეთხოვები კიდევ ერთ წელს, ნეტა რატომ, რისთვის?
ხარკად ქმნილი გაღიმება ჩუმად ჩემთვის ხშირად მტანჯავს,
ნეტა რატომ რისთვის?
ოჰო, ღმერთო შენთან მდგომი არწივს ველი, ნეტა რატომ, რისთვის?
ზამთრის სუსხი სოფლად მდგომი სულს მიბახებს, ნეტა რატომ, რისთვის?
ტანჯვით მოველ, ტანჯვით ვძერწავ სიტყვას ხშირად, რატომ ნეტა, რისთვის?
რა ვქნა, რა ვქნა სანთლადა მსურს ყოფნა, რატომ ნეტა, რისთვის?
ყოვლი მხარე ამა სოფლის მზარავს მეტად, ნეტა რატომ, რისთვის?
ვიღაც მიხმობს, ვიღაც მელის თითქოს კიდეც, ნეტა რატომ, რისთვის?
შეშლილს ვგევარ, სოფელს ვუმზერ გველ ნაკბენი მზერით, ნეტა რატომ, რისთვის?
ეგ ცხოვრება ჭიამყრალა გულს მიხეთქავს, ნეტა რატომ, რისთვის?
ოჰო, ღმერთო, შენთან მდგომი არწივს ველი ნეტა რატომ, რისთვის?
რატომ, რატომ აღარ მღერის მთის ფერდობზე გვრიტი?
ოჰო, ფიქრი მომდის, ფიქრი, კალამს ვუხმობ გლოვით, ვიშით 
და არ ვიცი რატომ, რისთვის?
სული კვნესად შემომდგარი სადღაც გარბის, ნეტა რატომ, რისთვის?
ოჰო, ოჰო, არწივს ველი, არწივ მშობი იგვიანებს, ნეტა რატომ, რისთვის?..
ოჰო, ოჰო, კალამს ვუხმობ და კალამიც სადღაც გარბის, ნეტა რატომ, რისთვის?
ვმღერი მგონი ახლა ჩემთვის და კალამიც დედათ მსგავსი
მოდის ჩემთან სინარნარით, და მე სული, ამა სოფლის, ვმღერი მარტოდ
და სიმღერით ქაღალდს სიტყვებს ვუნავნავებ...
და ოჰ, და ოჰ, არწივს ველი, არწივ მშობი იგვიანებს, ნეტა რატომ, ასე რისთვის?

მასმედია და განსაკუთრებით ტელევიზია, თავისი ზე-
მოქმედებით, ზნეობრივი ნორმების ჩამოყალიბების უძლი-
ერეს ბერკეტს წარმოადგენს. დღის ეთერში დასაშვებად 
მიჩნეული მასალა საზოგადოებრივი მორალის ნორმებს 
უნდა აკმაყოფილებდეს. ამიტომ მთელ მსოფლიოში სა-
ყოველთაოდ მიჩნეულია, რომ დღის სატელევიზიო ეთერი 
საოჯახო ჩვენებისთვისაა განკუთვნილი და გადაცემები 
მცირეწლოვანი ბავშვებისთვისაც შესაფერისი უნდა იყოს. 
უხამსობისა და პორნოგრაფიის ტრანსლირება კი ღამის 
ეთერშიც აკრძალულია. განვითარებულ ქვეყნებში ამ წესე-
ბის დარღვევა სოლიდურად ჯარიმდება. 

ახლო ნათესავებთან ლესბოსური სექსი თუ ჯგუფური 
სექსი, პრეზერვატივის გამოყენების მოწოდებები და კაზი-
ნო-ტოტალიზატორების გაუთავებელი რეკლამა — მსოფ-
ლიოში მხოლოდ ერთადერთ ქვეყანაში — საქართველოში 
ხდება ყოველ 15 წუთში ერთხელ. რა განაპირობებს იმ სა-
ვალალო ვითარებას, რომ საქართველოში, არც ტელეკომ-
პანიები ერიდებიან დღის საათებში მცირეწლოვნებისთვის 
შეუფერებელი მასალის გადაცემას და არც მაყურებელთა 
აქტიური პროტესტი ისმის? 

სულ რაღაც 20 წლის წინ ტრადიციული ქართული სა-
ზოგადოებისთვის ამ საკითხებს ტაბუ ჰქონდა დადებული 
და ტელეეკრანზე მათ განხილვას არავინ მოაწყობდა. ასეთ 
თემებზე საუბარი ბავშვებისა და ქალების თანდასწრებით 
ქართული ოჯახების უმრავლესობაში დღესაც მიუღებლად 
ითვლება.

რა შეიცვალა? 
იქნებ ფიქრობთ, რომ საზღვარგარეთთან ახლო კონტაქ-

ტებმა ან დასავლური პროდუქციის შეუფერხებელმა ნაკად-
მა შეცვალა ქართული მენტალიტეტი? თუ ფიქრობთ, რომ 
ევროპის ტრადიციულ ქვეყნებში, ან პურიტანულ ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში უკვე დაძლიეს საზოგადოებრივი 
მორალის ჩარჩოები და საქართველოც ამ გზას დაადგა?

საქართველოს ტელევიზიებმა უკვე ყველა ის ეთიკური 
ბარიერი გადალახეს, რომელთა დაცვაზე საზღვარგარეთ 
საზოგადოება გულმოდგინედ ზრუნავს. აშშ-ში ერთი ბილ-
წი სიტყვაც კი საკმარისია, რომ მხატვრული ფილმი 17 
წლამდე ახალგაზრდებისთვის შეუფერებლად ჩაითვალოს, 
რაც განაპირობებს დღის საათებში ამ ფილმის რეკლამის 
შეზღუდვას. ჩვენთან ბილწსიტყვაობა და გინება შეიძლება 
მთელი დღე გადაიცემებოდეს ახალი ამბების გამოშვება-
შიც კი. საზღვარგარეთ ზოგიერთ არხზე პირდაპირ ტრანს-
ლიაციაზე ხშირად ცენზურის გარკვეული ფორმაც კი არის 
დაწესებული და რეპორტაჟი 7 წამით გვიან გადაიცემა, 
რათა 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის შეუფერებელი 
მასალა არ მოხვდეს სატელევიზიო ეთერში. მითუმეტეს, 
რომ ჯარიმა ასეთი დარღვევისათვის, შეიძლება 325 ათას 
დოლარს აღწევდეს. 

რამ განაპირობა ზნეობრივი ნორმების ასეთი სწრაფი 
ცვლილება საქართველოში? XX საუკუნის 90-იან წლებში 
სატელევიზიო ცენზურის შეწყვეტის შემდეგ, საზოგადო-
ების მოთხოვნის მიუხედავად, რეგულირების ზემოთ აღ-

ნიშნული ფორმები 10 წლის განმავლობაში არ შემოუღიათ. 
მიზეზი, ალბათ, ტელეკომპანიებისთვის სასათბურე პირო-
ბების შექმნა იყო. ტელეკომპანიები ყოველგვარი კონტრო-
ლის გარეშე დღის სააათებში აჩვენებდნენ ისეთ ფილმებს, 
რომლებიც სხვა ქვეყნებში ღამის ეთერში გასაშვებადაც კი 
აკრძალულია. თვითონ ტელეკომპანიები არავითარ ინიცი-
ატივას არ იჩენდნენ, რათა მოეხდინათ საზოგადოებრივი 
მორალის ნორმების ან მცირეწლოვანთა დაცვა მავნე ზე-
მოქმედებისგან. ამან, რა თქმა უნდა, თავისი დაღი დაასვა 
მაყურებელთა გემოვნებას და ზნეობრივ კრიტერიუმებს. 
ის, რაც ადრე ტრადიციული მენტალიტეტისთვის მიუღე-
ბელი იყო, ახლა საჯაროდ გამოხატული პროტესტის გა-
რეშე ჩაივლის და იშვიათად თუ ხდება მსჯელობის საგანი. 
ქართველი მაყურებელი უკვე ერიდება წინააღმდეგობის 
საჯაროდ გამოხატვას, შეგუებულია აზრს, რომ ტელევი-
ზიის კომერციულ ინტერესებს საზოგადოებრივი ინტერესი 
უნდა შეეწიროს. 

როდესაც 2001 წელს ევროპის საბჭოს რეკომენდაცი-
ებისა და საზღვარგარეთული გამოცდილების საფუძველზე 
არასრულწლოვანთა მავნე ზემოქმედებისგან დაცვის კანო-
ნი შეიმუშავეს, არ შეუქმნიათ მისი ამოქმედების მექანიზმი. 
ამიტომ რამდენიმე წელიწადი ტელეეთერში ყოველგვარი 
რეგულირების გარეშე გადაიცემოდა ძალადობის, ბილწ-
სიტყვაობის, სექსისა და ნარკოტიკების მოხმარების სცენე-
ბი. ასევე საზღვარგარეთული გამოცდილების საფუძველზე 
უნდა დამკვიდრებულიყო 2003 წლიდან ახალი რეგულირე-
ბის მოდელი საქართველოში, რაც გულისხმობდა კომუნი-
კაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ მაუწყებელთა 
დაჯარიმებას უხამსობისა და არასრულწლოვანებისთვის 
შეუფერებელი მასალების დღის საათებში ჩვენებისათვის. 
დარღვევის შემთხვევაში ტელეკომპანიას დეკლარაციაც 
უნდა გაეკეთებინა ამ დარღვევის შესახებ ეთერის საუკე-
თესო დროს. ეს ზნეობრივი და ასაკობრივი სტანდარტების 
ჩამოყალიბების პროცესის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქ-
ნებოდა. რეგულირების ამ სქემამ მხოლოდ რამდენიმე თვე 
იმუშავა, მაგრამ საზოგადოებას, არც გაუგია ამის შესახებ, 
რადგან ტელეკომპანიები არ აწვდიდნენ მოქალაქეებს ინ-
ფორმაციას დარღვევათა განხილვის მიმდინარეობაზე.

მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ტელეკომპანია დააჯარიმეს 
და ტელეკომპანიათა უმეტესობას მოუწია დღის ეთერის 
შესავსებად დამატებითი თანხების გაღება, 2005 წლიდან 
იწყება კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა მაუწ-
ყებლებისთვის ნაკლებ შემზღუდველი პირობების შექმნის 
მიზნით. დაჯარიმებულმა ტელეკომპანიებმა კი დარღვევის 
შესახებ დეკლარაციის ნაცვლად სრულიად საპირისპირო 
ინფორმაციები გაუშვეს ეთერში. კანონმდებლობაში ცვლი-
ლებები, უპირველესად, არასრულწლოვანთა მავნე ზემოქ-
მედებისგან დაცვის კანონის შეჩერებაში გამოიხატა 2005 
წელს სამაუწყებლო ქცევის კოდექსის მიღების საბაბით. 
შემდეგ გააუქმეს ცენტრი ახალგაზრდობის დეპარტამენ-
ტში, რომელიც მხატვრული ფილმების ასაკობრივ კლასი-
ფიკაციას ახდენდა, ხოლო 2006 წელს არასრულწლოვანთა 

მავნე ზემოქმედებისგან დაცვის კანონიდან ტელე- და კი-
ნოჩვენების მარეგულირებელი მთელი თავი ამოიღეს, რის 
შედეგადაც კიდევ სამი წელი სატელევიზიო მაუწყებლო-
ბა რეგულირების გარეშე მოქმედებდა. კინოთეატრებში 
ასაკობრივი შეზღუდვები დღესაც გაუქმებულია. რა თქმა 
უნდა, ასეთი რეგულირების რეჟიმი ხელს აძლევს კინო-
თეატრებსაც და ტელევიზიებსაც. 

2004 წლიდან კომუნიკაციების კომისია და ტელეკომ-
პანიები ათობით საჩივარს იღებდნენ მართლმადიდებელ 
მშობელთა კავშირის, საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენ-
ტრის, სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფისაგან მაუწყებ-
ლობის კანონის დარღვევათა აღკვეთის და მაუწყებელთა 
ქცევის კოდექსში 2001 წელს მიღებული რეგულირების 
სქემის აღდგენის მოთხოვნით. მიუხედავად ამისა, მაუწყე-
ბელთა ქცევის კოდექსი საზოგადოებრივი აზრის გაუთვა-
ლისწინებლად იქნა მიღებული 2009 წელს. 

ამდენად, ევროპული რეგულირების მოდელი საქართ-
ველოში პრაქტიკულად რამდენიმე თვეში გაუქმდა. 2006 
წელს კი საქართველოში უკვე არა მხოლოდ ჯარიმები გა-
აუქმეს კანონის დარღვევისათვის, არამედ ტელეკომპანიის 
გადაცემის გასაჩივრებაც კი აიკრძალა ნებისმიერ ადმი-
ნისტრაციულ ორგანოში, კომუნიკაციების კომისიასა და 
სასამართლოში (მაუწყებლობის კანონის 59-ე პრიმა მუხ-
ლი). “იმედში” სპეციალური სამსახურების შეჭრა ტელე-
კომპანიებისთვის აბსოლუტური თავისუფლების უზრუნ-
ველსაყოფად გამოიყენეს. ვინმეს კიდევ რომ არ გაებედა 
ტელევიზიების შეუზღუდავი საქმიანობისთვის ხელის შეშ-
ლა, მოქალაქეებს სასამართლოსთვის მიმართვა საერთოდ 
აუკრძალეს.

2009 წელს კომუნიკაციების კომისიამ სატელევიზიო გა-
დაცემის გასაჩივრების იმიტაცია თვითონ ტელეკომპანიებ-
ში შექმნა: თქვენ შეგიძლიათ ესა თუ ის გადაცემა მხოლოდ 
ტელეკომპანიაში გაასაჩივროთ ორ ეტაპად: ტელეკომპანი-
აშივე ხდება საჩივრის შეტანა ეგრეთწოდებულ “თვითრე-
გულირების ორგანოში”, რომლის გადაწყვეტილება ისევე 
ტელეკომპანიასთან არსებულ სააპელაციო ორგანოში შე-
გიძლიათ გაასაჩივროთ. მაგრამ სააპელაციო საბჭო თქვენს 
საჩივარს, როგორც წესი, განუხილველად დატოვებს. 
მაუწყებლობის კანონის ამ “დემოკრატიულ” მექანიზმს აგ-
ვირგვინებს უკვე ხსენებული მუხლი, რომლის მიხედვით 
სააპელაციო ორგანოს პასუხს ვერსად გაასაჩივრებთ. სა-
ქართველოში ტელეკომპანიები უკვე სასამართლოს ყველა 
ინსტანციის — სააპელაციო და უზენაესი ინსტანციების 
— ფუნქციებს ითავსებენ (მალე ტელეკომპანიები, ალბათ, 
პროკურატურის ფუნქციასაც შეითავსებენ, რისი ნიშნებიც 
უკვე იკვეთება “კავკასიის” ინციდენტში).

გასაჩივრების ეს ანეგდოტური სქემა “თავისუფლების 
ინსტიტუტისა” და კომუნიკაციების კომისიის ერთობლივი 
პროდუქტია და თვითრეგულირების უცხოური მოდელის 
პროფანაციას წარმოადგენს. საზღ-
ვარგარეთ სხვადასხვა ტელეკომპანი-
ები ერთიანდებიან და ქმნიან დარგობ-

თურქეთის რესპუბლიკა არა ერთხელ გამოსულა საქართველოს სუვერენიტეტი-
სა და ტერიტორიული მთლიანობის მცნობი ოფიციალური განცხადებით, მაგრამ 
თურქეთის ოფიციალური განცხადებების გარდა, ხდება სრულიად კონკრეტული 
არალოიალური ქმედებები. 2012 წლის 11 ივნისს სეპარატისტების საინფორმაციო 
სააგენტომ “აფსნიპრესმა” გაავრცელა შემდეგი ცნობა: “ქ. სტამბულში 2012 წლის 
4 ივნისს გამართულ გამოფენაზე “თურქეთი – მსოფლიოს სახელმწიფოები 2012”, 
აფხაზეთის სავაჭრო–სამრეწველო პალატის დელეგაცია საპატიო სტუმარს წარ-
მოადგენდა.

გამოფენა ორგანიზებული იყო თურქეთის ეკონომიკის სამინისტროსა და თურქე-
თის მეწარმეთა და მრეწველთა კონფედერაციის TUSKON-ის მიერ.

გამოფენაში მონაწილეობდა მსოფლიოს 130 სახელმწიფოს 1500 მეწარმე”.
დიდი წარმოდგენა არ უნდა თუ რამხელა რისხვას და კონკრეტულ საპასუხო მწვა-

ვე ქმედებებს მიმართავდა თურქეთი, თუკი საქართველოში ქურთთა ამდაგვარი დე-
ლეგაცია ჩამოვიდოდა. მაგრამ რა არსაიდან ხმა, არსით ძახილი! დიდ თურქეთთან 
პატარა საქართველო იმითაც უნდა იყოს კმაყოფილი, რომ სეპარატისტების ამ დე-
ლეგაციას თურქეთის მთავრობაში ოფიციალური ვახშამი რომ არ გაუმართეს. ესეც 
საქართველოს პატივისცემა და დაფასებაა? ქართველებს კი, თუ ხმას ამოვიღებთ, 
დევნა გარანტირებული გვაქვს.

ედუარდ შევარდნაძის 
საჩუქარი თურქეთს

ანტიკონსტიტუციური გადატრიალების შედეგად ხელისუფლების უზურპატორ-
მა ე. შევარდნაძემ 1992 წლის 30 ივლისს თურქეთის ლიდერ სულეიმან დემირელთან 
ერთად ხელი მოაწერა დამოუკიდებელი საქართველოს მხრიდან 1921 წლის 13 ოქ-
ტომბრის ყარსის ხელშეკრულების აღიარების შესახებ. ხელშეკრულება დაიდო 10 
წლით, ვადის გასვლის შემდეგ ყოველ ჯერზე 5 წლიანი გაგრძელებით. 1921 წლის 
თებერვალ–მარტის რუსულ–თურქული ინტერვენციის შედეგი ამით გამყარდა, სა-
ქართველოს კუთვნილი ტერიტორიების ხარჯზე.

დავით არაბიძე

ორმაგი სახე, ორმაგი თამაში

ზნეობრივი ნორმების ცვლილება ქართულ კანონმდებლობაში და... 
ტელეკომპანია “კავკასიის” ინცინდენტის მიზეზები
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გაგრძელება გვ. 14 

რივ ერთობლივ თვითრეგულირების 
ორგანოს საერთო წესებისა და ქცევის 
კოდექსის დასადგენად, საჩივრების 

განსახილველად. საქართველოში თვითრეგულირება კი 
ასე წარმოუდგენიათ — თვითონ ტელევიზიის თანამშრომ-
ლებმა ორგანიზაციის შიგნით უნდა შექმნან ახალი ორგანო 
საჩივრების განსახილველად. რეალურად ეს ნიშნავს, რომ 
ტელეკომპანიას შეუძლია, რაც მოეხასიათება, ის გაუშვას 
ეთერში. მაგალითად, დღის საათებში განათავსოს გადაცე-
მა ტრანსსექსუალი მეძავის საქმიანობის ინტიმურ დეტა-
ლებზე (ტელეკომპანია “იმედი”-ს “სიმართლის დრო” ) და 
საბავშვო გადაცემებისთვის საუკეთესო დროს — მულტ-
ფილმი მარიხუანისა და მეძავების ფასებით (“სამსონაძე-
ები” — ტელეკომპანია “იმედი”). თქვენ შეგიძლიათ წეროთ 
საჩივრები, ტელეკომპანია მაინც გააგრძელებს თავის 
“განმანათლებლურ საქმიანობას”, რადგან “იმედთან” არ-
სებული სააპელაციო ორგანო ამ გადაცემებს მცირეწლო-
ვანებისთვის შესაფერისად მიიჩნევს და ყველა საჩივარს გა-
ნუხილველად დატოვებს. კიდევ უფრო ანეგდოტურია, რომ 
მაუწყებელი თვითონვე ჩაატარებს წელიწადში ერთხელ 
თავისივე თვითრეგულირების სისტემის აუდიტს და კო-
მუნიკაციების კომისიას მისწერს, სულ რამდენი საჩივარია 
შემოსული. მოკლედ, დემოკრატიისა და საზოგადოებასთან 
ანგარიშვალდებულების ეტალონი უკვე შექმნილია და ისღა 
დაგვრჩენია, სხვა ქვეყნებს გავუზიაროთ გამოცდილება!

როგორც ვხედავთ, თითქმის ორმა ათეულმა წელმა სა-
ქართველოში ისე ჩაიარა, რომ სატელევიზიო ეთერში პრაქ-
ტიკულად რეგულირება არ ხდებოდა და დროის განურჩევ-
ლად გადაიცემოდა ძალადობის, ბილწსიტყვაობის, სექსისა 

და ნარკოტიკის მოხმარების სცენები. მაუწყებელთა ქცევის 
კოდექსი 4 წლის მანძილზე განიხილებოდა, რადგან კომუ-
ნიკაციების კომისიას არ სურდა დაინტერესებული საზოგა-
დოების, მათ შორის, საპატრიარქოს, ელემენტარული მოთ-
ხოვნების გათვალისწინება. ტელეკომპანიები ამასთანავე 
ცდილობდნენ, მინიმალურად გაეშუქებინათ ეს თემა, მა-
ყურებლებს არ სთავაზობდნენ ინფორმაციას მათი უფლე-
ბების შესახებ და არც ერთ ტელეკომპანიას არ მოუწყვია 
ამ კოდექსის განხილვა. ამ 2 ათეული წლის განმავლობაში 
პრაქტიკულად ყველა შესაძლებლობა, საჯაროდ გამართუ-
ლიყო მაუწყებლობის სფეროში ზნეობრივი ნორმების დაც-
ვაზე დისკუსია, საგულდაგულოდ იქნა აცილებული. 

საბოლოოდ, 2009 წელს მიღებულმა მაუწყებელთა ქცე-
ვის კოდექსმა საქართველოს სატელევიზიო ეთერში პრაქ-
ტიკულად ახალი ზნეობრივი სტანდარტები დაამკვიდრა. ამ 
კოდექსის მიხედვით, შიშველ სხეულად ადამიანის სხეული 
მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა, თუ სასქესო ორგანოები ან/და ქა-
ლის მკერდი სექსუალურ კონტექსტშია;. ეს “წინსვლა” ასე-
ვე “თავისუფლების ინსტიტუტის” ხელმძღვანელობის დამ-
სახურებაა (2001 წლის კრიტერიუმებში შიშველი სხეულის 
განმარტება მოიცავდა იგივე სტანდარტებს, რაც მსოფლი-
ოშია აღიარებული და არ იყო აუცილებელი სექსუალური 
კონტექსტი). ამ კოდექსით ასევე ნებადართულია დღის სა-
ათებში გვამების, დაჭრილთა წამების, თვითმკვლელობის, 
სიკვდილით დასჯისა და ძალადობის 15 წამის ხანგრძლივო-
ბის სცენების თავისუფლად ჩვენება (45-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის ე) და ზ) ქვეპუნქტები, 56-ე მუხლის მე-4 პუნქტი). 
საზღვარგარეთული ფსიქოლოგიური კვლევა კი აჩვენებს, 
რომ ძალადობის ასეთმა მოზღვავებამ სხვისი ტანჯვისადმი 
მგრძნობელობის დაქვეითება და ახალგაზრდობაში სისას-
ტიკის ჩამოყალიბება შეიძლება გამოიწვიოს. 

ანტიკონსტიტუციური ცვლილებები საქართველოს კა-
ნონმდებლობაში — სასამართლოში მიმართვის აკრძალვა 
— არ გააპროტესტა, არც სახალხო დამცველის აპარატმა 
და არც ადამიანის უფლებათა დამცველმა რომელიმე სხვა 
ორგანიზაციამ, რომლებიც ამ სფეროში, თავის დროზე, 
უხვი საგრანტო დაფინანსების ასათვისებლად შეიქმნა. 
მეტიც, საქართველოში სასამართლოში მიმართვის ანტი-
კონსტიტუციურ აკრძალვას სახელისუფლო პრეს-ცენტრი, 
საზღვარგარეთ, რეკლამას უკეთებდა, როგორც ევროპაში 
მაუწყებლობისთვის ყველაზე დემოკრატიული გარემოს 
შექმნის მაგალითს.

ანტიკონსტიტუციური აკრძალვა მხოლოდ მართლმადი-
დებელ მშობელთა კავშირმა გააპროტესტა საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოში კანონში ცვლილების მი-
ღებიდან რამდენიმე თვეში. სარჩელის განხილვა 2007 წლის 
4 ივნისს უნდა დაწყებულიყო და 10 თვეში დამთავრებული-
ყო, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო ბათუმში გადა-

იტანეს და ბოლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ 2 წლის შემ-
დეგ, 2009 წლის ნოემბერში იქნა გამოტანილი. საბოლოოდ, 
საქართველოს კონსტიტუციურმა სასამართლომ მას-მე-
დიაში მხოლოდ უხამსობასთან დაკავშირებული საჩივრის 
აკრძალვა მიიჩნია არაკონსტიტუციურად და პარლამენტის 
გადაწყვეტილება მხოლოდ ამ ნაწილში გააუქმა. რაც შეეხე-
ბა ტელეეკრანზე ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკურ, გონებ-
რივ და ზნეობრივ განვითარებაზე მავნე ზეგავლენის მომ-
ხდენ პროგრამებთან დაკავშირებულ აკრძალვას, ის ისევ 
უნდა შენარჩუნდეს, რადგან კონსტიტუციური სასამართ-
ლოს წევრების აზრით, არც საქართველოს კონსტიტუცია 
და არც ევროპული კონვენცია გამოხატვის თავისუფლების 
შეზღუდვას არ აწესებს ზნეობის საკითხებთან დაკავშირე-
ბით. ქვევით ვნახავთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს ამ 
საკითხზე სრულიად მკაფიო პოზიცია აქვს და მიაჩნია, რომ 
საზოგადოებრივი მორალის დაცვის მიზნით გამოხატვის 
თავისუფლება უნდა შეიზღუდოს. 

ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლო უფრო შორს მიდის 
და თვლის, რომ საქართველოში ზნეობის ნორმების დადგე-
ნაც სირთულეს წარმოადგენს: “ზნეობრიობის საკითხების 
სასამართლო წესით განსჯადობა უარყოფით ეფექტს იქო-
ნიებს მაუწყებლის თავისუფლებაზე იმდენად, რამდენა-
დაც, უმეტეს შემთხვევაში, ძნელია ობიექტურად იმის გან-
საზღვრა, რა შეესაბამება ზნეობრივ ნორმებს და რა — არა. 
ასეთი საკითხების სასამართლო წესით განსჯადობა გამ-
ყინავ ეფექტს იქონიებს მაუწყებლის თავისუფლებაზე და 
შედეგად დააზარალებს მთლიანად საზოგადოებას” (გადაწ-
ყვეტილება საქმეზე 421, 422, გვ.17; http://www.constcourt.

ge/act-files/421.422.doc). სინამდვილეში კი ჩვენ ვხედავთ, 
რომ სწორედ საზოგადოება ზიანდება სასამართლოში ჩი-
ვილის აკრძალვით, რადგან მაუწყებელთა კომერციული 
ინტერესების გამო უგულებელყოფილია საზოგადოებრივი 
მორალი. რეალურად ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში სა-
კონსტიტუციო სასამართლოს იურისტებს “თავისუფლე-
ბის ინსტიტუტის” შიშით უკვე უძნელდებათ გაარჩიონ, რა 
რეკომენდაციებს ადგენს სტრასბურგის სასამართლო თუ 
ევროსაბჭო. რაც მთავარია, იმის გარკვევაც კი აღარ შეუძ-
ლიათ, თუ რა ითვლება უზნეობად ჩვენს საზოგადოებაში. 
ეტყობა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 
უკვე განთავისუფლდა საზოგადოებრივი მორალის შემზ-
ღუდველი არტახებისაგან, მაშინ, როცა ამერიკის შეერთე-
ბულ შტატებშიც კი სასამართლოში ზნეობრივ სტანდარ-
ტებზე მსჯელობა ისევ დასაშვებია, რადგან ცალკეული 
შტატისთვის შეიძლება განსხვავებული ზნეობრივი ნორმა 
დადგინდეს. ყოველ შემთხვევაში, იქ ჯერ-ჯერობით თავში 
არავის მოსდის, სასამართლოში მიმართვის ან რაიმე სა-
კითხზე მსჯელობის აკრძალვა დააწესოს. საზღვარგარეთ 
სატელევიზიო ეთერში საზოგადოებრივი მორალის დარღ-
ვევასთან დაკავშირებული ყველა საჩივარი დეტალური და 
საჯარო განხილვის საგანი ხდება და ხშირ შემთხვევაში 
სწორედ სასამართლოში გრძელდება პროცესები მაუწყებ-
ლობისას ზნეობის ნორმების დარღვევაზე, რაც დასავლე-
თის განვითარებულ დემოკრატიებში განაპირობებს ზნეობ-
რივი კრიტერიუმების მუდმივ დაზუსტებას, განმარტებასა 
და განახლებას.

როგორც ვხედავთ, სასამართლოში მიმართვის აკრძალ-
ვამ და საზოგადოებრივი ეთიკის ნორმებზე სასამართლოში 
მსჯელობის დაუშვებლად მიჩნევამ, ფაქტიურად მოშალა 
ზნეობრივი ნორმების განახლების უმნიშვნელოვანესი მე-
ქანიზმი. ამ ვითარებაში, როდესაც სატელევიზიო ეთერშიც 
ბლოკირებულია ზნეობის თემებზე დისკუსია, სულ უფრო 
ადვილი ხდება ახალი ზნეობრივი სტანდარტების შთაგონე-
ბა ახალგაზრდებისთვის. 

ასეთ სიტუაციაში ჩვენი ტელევიზიები უკვე წინააღმდე-
გობის გარეშე ტრადიციად ამკვიდრებენ სექსის “კულტუ-
რის” პროპაგანდას პრეზერვატივების, ინტიმური ტელე-
ფონებისა და პორნოსაიტების დანიშნულების განხილვით 
მოზარდებისთვის განკუთვნილ გადაცემებში (საზოგა-
დოებრივი მაუწყებლის გადაცემები 2007-2009 წლებში 
“კედელი” და “მოკლე ჩართვა”), რაც წარმოუდგენელია 

ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში. როდესაც ბავშვი 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პატარობიდანვე, 
ყოველ 15 წუთში ერთხელ ხედავს ნახატი ფილმის გმირს – 
პრეზერვატივ “Sico”-ს, რომელიც მოუწოდებს “მომირგე და 
იმოქმედე”, ეს, რა თქმა უნდა, ნაადრევი სექსუალური აქ-
ტიობისკენ ბიძგია, რადგან ბავშვისთვის ნახატი ფილმითა 
და მუსიკით მიწოდებული თემა ყველაზე კარგი რეკლამაა. 
ქვეყნის ხელისუფლების მიდგომა ასეთი თემებისადმი უკვე 
დიდი ხანია გამოკვეთილია: უკვე 10 წელია ყოველწლიურად 
ათასობით ლარი იხარჯება სწორედ ჩასახვის საწინააღმდე-
გო საშუალებათა მხოლოდ სატელევიზიო რეკლამაზე, რო-
მელიც საზღვარგარეთული ფონდებისა და საქართველოს 
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის მხარდაჭერილი. საზღ-
ვარგარეთული ფონდების დაფინანსების პრიორიტეტებიც 
სწორედ ხელისუფლების ნებაზეა დამოკიდებული. მაგალი-
თად, რუსეთში, პირიქით, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი 
მითითებას აძლევს აშშ დახმარების სააგენტოს (USAID)-ს, 
რომ არ მოახდინოს ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება-
თა გავრცელებისა და სექსუალურ უმცირესობათა მხარ-
დამჭერ პროექტთა დაფინანსება, რადგან რუსეთში ასეთი 
პროგრამების წახალისება გარკვეული ჯგუფების პრო-
ტესტს იწვევს. 

საგულისხმოა, რომ საქართველოს მართლმადიდებლუ-
რი ეკლესიის საპატრიარქო და თვით უწმინდესი და უნე-
ტარესი ილია II უკვე რამდენიმე წელია თხოვნით მიმართა-
ვენ ხელისუფლებას და ტელეკომპანიებს, საერთაშორისო 
სტანდარტებს დაუქვემდებარონ მდგომარეობა ქართულ 
ტელეეკრანზე. ერთ-ერთი ქადაგების დროს ილია II-მ ისიც 
აღნიშნა, რომ “ისეთი უზნეობა, რომელიც დღეს საქართვე-
ლოში ინერგება – არც ერთ სხვა ქვეყანაში არ ხდება. ამა-
შიც პირველები ვართ!” (საპატრიარქოს უწყებანი, #10, 14 
მარტი, 2010, გვ.3)

ტელეკომპანიებმა 2010 წელს “სექსუალური რევოლუ-
ციის” ფრონტზე კიდევ რამდენიმე გარღვევა მოახდინეს და 
თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადავიდნენ: ტელეკომპანია 
“მზემ” მოზარდებისათვის განკუთვნილ გადაცემაში “ჩვენი 
ექსპრესი” 30 აპრილს პორნოგრაფიიის (ავტორის ე. დეისა-
ძისავე განსაზღვრებით) რჩეული ნაწყვეტები მოზარდებს 
შესთავაზა, როგორც ორიგინალური, აქტუალური და ჭეშ-
მარიტი ქართველისთვის აუცილებლად წასაკითხი ნაწარ-
მოები. ტელეკომპანია “იმედი” კი მაყურებელს გადაცემა 
“სიმართლის დროს” ანონსებში ახლო ნათესავებთან ლეს-
ბოსურ სექსსა და 15 წლის გოგოებთან ორგიების შესახებ 
შეკითხვებს სთავაზობდა. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მოზარდებისათ-
ვის განკუთვნილ გადაცემაში “ჩვენი ექსპრესი” ე. დეისაძის 
წიგნის წასაკითხად რეკომენდაციას გადაცემის არასრულწ-
ლოვანი წამყვანები იძლეოდნენ, რაც ფაქტიურად სისხლის 
სამართლის კოდექსის 255–ე პრიმა მუხლის დარღვევაა 
(არასრულწლოვანის ჩაბმა პორნოგრაფიის რეკლამირებაში 
ამ მუხლით გათვალისწინებული და დასჯადი ქმედებაა). აქ 
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მაუწყებელთა ქცევის კოდექ-
სის მიხედვით დღის საათებში უხამსი ან არასრულწლოვა-
ნისთვის შეუფერებელი ტექსტის გაშვება ბავშვებისთვის 
განკუთვნილ გადაცემაში ასევე კატეგორიულადაა აკრძა-
ლული. 

მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის პროტესტის 
გააქტიურება სწორედ ამ ტელეგადაცემისა და ინტერნეტში 
განთავსებულ სიუჟეტში აშკარად მკრეხელური სათაურის 
მქონე (ყველა მორწმუნე ადამიანისთვის უხამსი ანალოგია 
საიდუმლო სერობასთან) და პორნოგრაფიული შინაარსის 
წიგნის რეკლამამ გამოიწვია. ტელეკომპანია “კავკასიის” 
გადაცემაში “ბარიერი” ისინი სწორედ ამ საკითხის აქცენ-
ტირებას აპირებდნენ. არადა მას-მედიაში ხშირად შეხვდე-
ბით თვალსაზრისს, თითქოს მშობელთა კავშირის მთავარი 
მოთხოვნა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და წიგ-
ნის წაკითხვის აკრძალვა იყო. თუ თვითონ წიგნის ავტორი 
დეისაძე თვლის, რომ მოზარდებს მის წიგნში დაამახსოვ-
რდებათ მხოლოდ პორნოგრაფია და სექსი, ამასთან “მწე-
რალს” თავის მკითხველად 15 წლის გოგოები წარმოუდ-
გენია, რომლებიც მასთან სექსუალურ ურთიერთობას 
დათანხმდებიან მშობლების დაუკითხავად (7 ივნისის გადა-
ცემა “სიმართლის დრო”), რა გასაკვირია, რომ საზოგადო-
ებას პროტესტი გასჩენოდა საბავშვო გადაცემაში მკრეხე-
ლური და პორნოგრაფიული ნაწარმოების ასეთ თავხედურ 
პროპაგანდაზე!

პირველი საჯარო კონფლიქტი და დაპირისპირება ახალ-
გაზრდებს შორის დეისაძის წიგნის რეკლამირების გამო 
ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტთან 4 მაისს შედგა. უნდა 
აღინიშნოს, რომ ტელეკომპანია “მზეში” საჩივარი მოთ-
ხოვნით, არ მომხდარიყო ეთერში 30 აპრილის “ჩვენი ექს-
პრესის” გადაცემის გამეორება და ინტერნეტის გვერდი-
დანაც მოხსნილიყო სიუჟეტი პორნოგრაფიულ წიგნზე, 5 
მაისს შევიდა. მაგრამ გადაცემა ისევ გაიმეორეს 6 მაისს. 
ინტერნეტში დღესაც ნახავთ ამ გადაცემას სხვა, მოზარდე-
ბისთვის შეუფერებელ სიუჟეტებთან ერთად (“სატანისტი”, 
“ლგბტ ჟურნალი “მე”, “თბილისელი გოგო ირჩევს... გო-
გოს”, “პატრიარქი”): (იხილე http://www.teentv.ge, შენიშვნა: 
teentv მოზარდების ტელევიზიას ნიშნავს). 10 მაისს საჩივა-
რი კომუნიკაციების კომისიაშიც შევიდა, მაგრამ არანაირი 
რეაგირება არ მომხდარა. 

როგორც ვხედავთ, 7 მაისისთვის უკვე აშკარა იყო უნი-
ვერსიტეტისა (განათლების სამინისტროს) და ტელეკომ-
პანიის უპასუხისმგებლო და კონფრონტაციული მიდგომა 
მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობების შესაძლო შეურაც-
ხყოფისა და საზოგა-
დოებრივი მორალის 
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დასაწყისი გვ. 12-14 ნორმების უგულვე-
ბელყოფის მიმართ. 
ფაქტიურად, მათ მოქ-

მედებაში საზოგადოება ხელისუფლების ნებას ხედავდა, 
რაც კიდევ უფრო ამწვავებდა დაპირისპირებას. 

საგულისხმოა, რომ 7 მაისს, მართლმადიდებელ მშობელ-
თა კავშირის წევრებმა, იგრძნეს რა კონფლიქტის სიმწვავე 
და მოსალოდნელი პროვოკაციის დიდი ალბათობა, საპრო-
ტესტო აქცია ექსცესების აცილების მიზნით, ილია ჭავჭავა-
ძის უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიიდან განათლე-
ბის სამინისტროსთან გადაიტანეს.

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ მართლმადი-
დებელ მშობელთა კავშირის სპიკერმა ლევან ჩაჩუამ “კავ-
კასიის” ინციდენტამდე ორი დღით ადრე რადიო “ობიექ-
ტივის” ეთერში ისაუბრა ტელევიზიითა და ინტერნეტით 
გადაცემული პორნოგრაფიული წიგნის რეკლამაზე. ამ ინ-
ტერვიუს ვიდეოჩანაწერი ყველასათვის ხელმისაწვდომია 
საიტზე http://www.obiektivi.net/ (იხილე 5 მაისის ვიდეო) და 
ამავე რადიოს გაზეთში. ლ.ჩაჩუა აპირებდა იგივე თემაზე 
ესაუბრა ტელეკომპანია “კავკასიის” ეთერშიც, მაგრამ ვერ 
მოახერხა, რადგან გადაცემის წამყვანმა სიტყვაც კი არ 
მისცა და მოგვიანებით ამ გადაცემისას ჟურნალისტებისთ-
ვის ხელის შეშლის გამო დააპატიმრეს. ისმის კითხვა — თუ 
ლევან ჩაჩუა ერთსაათიან ინტერვიუს აძლევს ერთ რადიოს, 
რატომ უნდა ნდომოდა მას “კავკასიის” ჟურნალისტების 
საქმიანობისთვის ხელის შეშლა, მითუმეტეს მაშინ, რო-
დესაც უნივერსიტეტში დეისაძის წიგნის პრეზენტაციის 
დამცველებმა გადაცემის შუაშივე დემონსტრატიულად 
დატოვეს სტუდია? ტელეეკრანზეც ჩანდა, რომ პირადად 
ლ.ჩაჩუას მხოლოდ რამდენიმე რეპლიკის გამოთქმის საშუ-
ალება ჰქონდა, მაგრამ მას ესეც კი არ გაუპროტესტებია, 
არც ერთი ჟურნალისტისა თუ ოპერატორისთვის ხელი არ 
შეუშლია და სტუდია მხოლოდ მაშინ დატოვა, როდესაც 
მასთან ერთად მიწვეული რამდენიმე სტუმარი სცემეს და 
გადაცემის ჩაშლის ბრალდებით დააკავეს. ვიდეოჩანაწე-
რებიდან თვალნათლივ ჩანს, რომ სტუდიის გარეთ დაწყე-
ბულ კონფლიქტში პოლიციის თანამშრომლები არ ერევიან, 
ისინი არც სტუდიის დაცვას ცდილობენ უცხო პირთაგან. 
გადაცემაში მიწვეული სტუმრები კი ფაქტიურად სტუდიის 
გარეთ პროვოცირებული კონფლიქტის მსხვერპლი აღმოჩ-
ნდნენ, რომელიც უცხო პირებმა წამოიწყეს.

საყურადღებოა თვითონ ტელეკომპანია “კავკასიის” 
მიდგომა მცირეწლოვანთა მავნე ზემოქმედებისგან დაცვის 
პრობლემასა და სამაუწყებლო კოდექსის განხილვის მიმ-
დინარეობასთან. 4 წლის განმავლობაში “კავკასია”, ისევე 
როგორც სხვა ტელეკომპანიები საქართველოში, ცდილობ-
და მინიმალურად გაეშუქებინა ეს საკითხი. “კავკასიის” 
დირექტორი აცხადებდა ტელეეთერში, რომ, ფსიქოლოგთა 
უმეტესობის აზრით, ძალადობა ეკრანზე არ ახდენს მავნე 
ზეგავლენას, საზღვარგარეთ ჩატარებული კვლევა კი სრუ-
ლიად საპირისპირო შედეგს აჩვენებს. საპატრიარქომ და 
უწმინდესმა სინოდმა ბოლო წლების განმავლობაში, მათ 
შორის, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის განხილვის დრო-
საც, არაერთხელ მიმართა ხელისუფლებას, გაეთვალისწი-
ნებინათ საზღვარგარეთული გამოცდილება სამაუწყებლო 
სფეროში. ეს მიმართვები, პრაქტიკულად, გაუთვალისწი-
ნებელი დარჩა. საპატრიარქოს ბოლოდროინდელი ინიცი-
ატივა, — რომ დაიხვეწოს საქართველოს კანონმდებლობა 
რელიგიური გრძნობების დაცვასთან დაკავშირებით, — 
სწორედ ზემოთაღნიშნული ვითარებით იყო განპირობებუ-
ლი.

“კავკასიაში” მომხდარი ინციდენტის წინმსწრები მოვ-
ლენების განხილვა ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის 
სასამართლოს პრეცენდენტული სამართლის კონტექსტში 
საკმაოდ კარგად მეტყველებს ქართული კანონმდებლობის 
დახვეწის აუცილებლობაზე. ადამიანის უფლებათა ევროპის 
სასამართლო სტრასბურგში, რომლის გადაწყვეტილებები 
აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართ-
ველოს სასამართლოში, სპეციალურად და ხაზგასმით მი-
უთითებს, რომ საზოგადოებრივი მორალის და რელიგიური 
გრძნობების დაცვა შეურაცხყოფისგან ერთ-ერთი მნიშვ-
ნელოვანი საზოგადოებრივი ინტერესია, რომლის გამოც 
უნდა შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება. სტრასბურ-
გის სასამართლოს რამდენიმე პრეცენდენტი, — კერძოდ, 
ბრიტანეთის ხელისუფლების მიერ წიგნის Little Red School 
Book აკრძალვა (Handyside v. United Kingdom, 1976), ნამუ-
შევრების კონფისკაცია და ხელოვანის დაჯარიმება უხამსი 
პუბლიკაციებისათვის (Müller v Switzerland, 1988), ავსტ-
რიის ხელისუფლების მიერ კერძო კინოთეატრში ფილმის 
ჩვენების აკრძალვა და კონფისკაცია იმ მიზეზით, რომ ის 
კათოლიკეთათვის შეურაცხმყოფელი შეიძლება ყოფილიყო 
და რელიგიური ომის პროვოცირება მოეხდინა ინსბრუკში 
(OttoPreminger Institute v Austria, 1994), ინგლისში ფილმის-
თვის დემონსტრაციის უფლების აკრძალვა, რადგან ქრის-
ტიანებს ის შეიძლება მკრეხელობად ჩაეთვალათ (Wingrove 
v The United Kingdom, 1996) — ადასტურებს, რომ ევროპის 
სასამართლოს მიზანშეწონილად მიაჩნია საზოგადოებაში 
დაპირისპირების აცილების მიზნით, მორალისა და წესრი-
გის დასაცავად ხელისუფლების ორგანოების მიერ გამო-
ხატვის თავისუფლების შეზღუდვა.

ილიას საუნივერსიტეტო წიგნის მაღაზიაში დეისაძის 
წიგნის პრეზენტაცია 15 აპრილს უკვე ქმნიდა იმ სიტუაციას, 
როდესაც საზოგადოების ნაწილს შეეძლო გაეპროტესტე-
ბინა სახელმწიფო სასწავლო დაწესებულებაში რელიგი-
ური გრძნობების შეურაცხმყოფელი და მორალური სტან-
დარტებისადმი შეუფერებელი წიგნის წარდგენა. როგორც 
ვნახეთ, ევროპულ ქვეყნებში ხელისუფლება საზოგადო-

ებაში დაპირისპირების თავიდან აცილების მიზნით ახდენს 
მსგავსი პროდუქციის კონფისკაციას. ჩვენს შემთხვევაშიც 
ხელისუფლებას (განათლების სამინისტროს) ან უნივერსი-
ტეტის რექტორატს შეეძლოთ განემუხტათ სიტუაცია უნი-
ვერსიტეტში წიგნის მხარდამჭერი აქციისადმი უარყოფითი 
ან ნეიტრალური პოზიციის გამოხატვით. მაგრამ მათ ეს 
პრეზენტაცია გამოხატვის თავისუფლებასთან გააიგივეს 
და შემდეგ წიგნის აქტიური მხარდაჭერის და მოწინააღმ-
დეგეებთან კონფრონტაციის გზა არჩიეს, რაც “კავკასიის” 
გადაცემა “ბარიერშიც” გამოჩნდა. მაგალითად, მედია-ექს-
პერტ ზ.ქორიძეს მიაჩნია, რომ ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის 
რექტორატის ასეთი მოქმედების მიზანი შეიძლება ქართუ-
ლი საზოგადოების პროვოცირება ყოფილიყო (http://www.
resonancedaily.com/index.php?id-rub=2&id-artc=1982). 

საზოგადოებაში დაპირისპირება გამოიწვია 15 აპრილის 
პრეზენტაციის შემდეგ წიგნის შესახებ სახოტბო სიუჟეტის 
განთავსებამ INTERNEWS-ის მიერ მოზარდებისათვის გან-
კუთვნილ საიტზე ინტერნეტში და 30 აპრილს ტელეკომ-
პანია “მზის” მოზარდებისათვის განკუთვნილ გადაცემაში 
მცირეწლოვნებისთვის ადვილად მისაწვდომ დროს — 19 
სააათსა და 30 წუთზე. ის, რომ სააგენტო INTERNEWS 
დღესაც განათავსებს სიუჟეტს დეისაძის წიგნის შესახებ 
ინტერნეტში, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საზოგადო-
ების გარკვეული წრეები ისევ პროვოცირების პოლიტიკას 
აგრძელებენ ნაცვლად იმისა, რომ ეხლა მაინც აღკვეთონ 
დაპირისპირების წყარო. ბუნებრივია, ასეთ სიტუაციაში 
შესაბამისი კანონისა და სამართლიანი სასამართლოს არსე-
ბობა აუცილებელია საზოგადოებაში რელიგიური შეურაც-
ხყოფის აღკვეთისა და დაპირისპირების აცილების მიზნით.

ამდენად, ჩვენ ვხედავთ, რომ თუ დასავლეთში მაუწ-
ყებელთა კომერციულ ინტერესებთან დაპირისპირებაში 
საზოგადოებრივი ინტერესები დაბალანსებულია, საქართ-
ველოში საქმე პირიქითაა, ტელეკომპანიების პრიორიტეტი 
კანონმდებლობაში ყოველწლიურად იზრდება მედიისთვის 
მეტი თავისუფლების მინიჭების საბაბით. საზღვარგარეთ 
მოქალაქეთა მედიის რეგულირებაში მონაწილეობის სხვა-
დასხვა მექანიზმი იქმნება, იზრდება ჯარიმები სატელე-
ვიზიო ეკრანზე ზნეობრივი ნორმების დარღვევისთვის, 
ჩვენთან, პირიქით, მოქალაქეს მაუწყებლობის შემთხვევაში 

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას კანონის ძალით(!) 
ართმევენ და ამას საკონსტიტუციო სასამართლოც ადას-
ტურებს. ეს კი ქართული სამართალმცოდნეობის ღრმა 
კრიზისზე მიუთითებს.

ბოლო წ;ლებში ტელეკომპანია “იმედსა” და კომუნიკა-
ციების კომისიას მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის 
ათობით საჩივარი ჰქონდა მიღებული მაუწყებელთა ქცე-
ვის კოდექსის ურიცხვ დარღვევაზე, რადგან ჯარიმების 
არარსებობის გამო ტელეკომპანიები არ იცავდნენ წესებს. 
სამწუხაროდ, არც ამ დარღვევათა განხილვა ხდება და არც 
მათზე რეაგირება. 

საყურადღებოა, რომ ტელეკომპანიების შემოსავალი 
2005 წლიდან სამჯერ გაიზარდა და 30-დან 90 მილიონ 
ლარს მიაღწია. შესაბამისად გაიზარდა კომუნიკაციების 
კომისიის შემოსავალიც. ეს შემოსავლები ჩვენი საერთო სა-
კუთრების — სიხშირის — ექსპლუატაციის ხარჯზე მიიღე-
ბა, ამიტომ, ჩვენ, ტელემაყურებლებს, არ უნდა წაგვართვან 
უფლება მოვითხოვოთ ჩვენი ინტერესების გათვალისწინე-
ბა, მითუმეტეს, რომ მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორ-
განოები სხვა ქვეყნებში, რომელთა ანალოგიითაც შეიქმნა 
საქართველოში კომუნიკაციების კომისია, მოიცავს მომხმა-
რებელთა საბჭოს და ითვალისწინებს მისი საქმიანობის და-
ფინანსებას; მაუწყებელთა ქცევის კოდექსიც, შესაბამისად 
ორი მხარის — საზოგადოებისა და მაუწყებელთა — ინტე-
რესების დაბალანსების მიზნით უნდა შექმნილიყო, მაგრამ, 
როგორც დავრწმუნდით. საქართველოს მაუწყებლობაში 
საზოგადოების მომხმარებელთა ინტერესები ფაქტიურად 
უკვე საკანონმდებლო დონეზეა იგნორირებული. 

როგორც ვხედავთ, საქართველოში უკვე საქმე ისეა, 
რომ, თუ ვინმე მკრეხელური ნაწარმოების სასწავლო და-
წესებულებაში ან საბავშვო გადაცემაში პორნოგრაფიული 
წიგნის რეკლამას საჯაროდ გააპროტესტებს, მის ქცევას 
რადიკალიზმისა და ექსტრემიზმის დამღას მიაკერებენ. ან 
კი რაა გასაკვირი, თუ კანონი სასამართლოში მიმართვას 
კრძალავს! ბუნებრივია, ვინც ამას გააპროტესტებს, კანონს 
ეწინააღმდეგება და, რა თქმა უნდა, ექსტრემისტი და რადი-
კალია, რადგან არ უნდა, რომ მორჩილად დაელოდოს 2 თვე 
თავის საჩივარზე უარყოფით პასუხს. “კავკასიის” ინციდენ-
ტი მოგვაგონებს სიტუაციას, როდესაც საბჭოთა კავშირში 
მორწმუნეებს და განსხვავებულად მოაზროვნეებს ფსი-
ქიატრიულ სააავადმყოფოებსა და ციხეებში ამწყვდევდნენ.

საყურადღებოა, რომ საინფორმაციო სააგენტოთა და 

ექსპერტთა ნაწილი, საპატრიარქოს ინიციატივას, გამო-
ხატვის თავისუფლების საკანონმდებლო დონეზე შეზღუდ-
ვის მცდელობად მიიჩნევს. ეს კი ნიშნავს, რომ მათ ევროპის 
ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკაც არასწო-
რად ესმით. სააგენტო www.media.ge-ს ცნობით, ბექა მინ-
დიაშვილს საპატრიარქოს მიერ კანონის მიღების მოთხოვნა 
უხამსობისა და რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის 
წინააღმდეგ ცენზურის დაწესებად მიაჩნია (№1129 — 16 
მაისი, 2010). მისი აზრით, გამოხატვის თავისუფლება გუ-
ლისხმობს საზოგადოების უმრავლესობისთვის რელიგი-
ურად და მორალურად მიუღებელი აზრის გავრცელებას. 
მინდიაშვილს ავიწყდება, რომ ესა თუ ის აზრი მორწმუ-
ნისთვის შეურაცხმყოფელი არ უნდა იყოს და პროპაგან-
დის სახეს არ უნდა ატარებდეს (როგორც დეისაძის წიგნის 
შემთხვევაში). ამავე სააგენტოს ცნობით, მედია ექსპერტი 
ზ.ქორიძე მიიჩნევს, რომ საპატრიარქოს მოთხოვნა ეწი-
ნააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას, რადგან რთული 
შესაფასებელია, რა არის უხამსობა. მისი აზრით, კანონით 
უხამსობის აკრძალვა ადამიანების დევნის დაწესებას ნიშ-
ნავს. როგორც ვხედავთ, ამ ექსპერტთა მიდგომა იმეორებს 
“თავისუფლების ინსტიტუტის” კონცეფციას, რომლის მი-
ხედვითაც საქართველოში შეუძლებელია მორალის ნორმე-
ბის დადგენა. როგორც ჩანს, ამ ექსპერტისთვის უცნობია, 
რომ საქართველოს მაუწყებლობის კანონი უკვე შეიცავს 
უხამსობის აკრძალვას და მას განმარტავს, როგორც ქმე-
დებას, რომელიც ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში დამკ-
ვიდრებულ ეთიკურ ნორმებს. ამდენად, აშკარა ხდება, რომ 
ამ ავტორებს აღარ სურთ საზოგადოების უმრავლესობის 
მიერ დადგენილი ნორმები მათთვის ეტალონი გახდეს!

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეული წრე-
ები დაინტერესებულნი არიან, “კავკასიის” ინციდენტის 
გაცილებით მძიმე სურათი დახატონ — პროვოცირებული 
კონფლიქტი მართლმადიდებლების აგრესიულობით ახსნან 
და ამ გზით გაამართლონ მორწმუნეთა სამართლებრივი 
დევნა. ძირითადად რუსული სააგენტოები ქართულ წყა-
როებზე დაყრდნობით ამტკიცებდნენ, რომ მშობელთა კავ-
შირის ექსტრემისტებმა წიგნის ავტორი დეისაძე და ტელე-
კომპანიის ხელმძღვანელი გადაცემის დროს სცემეს, რაც 
სიმართლეს არ შეეფერება. 

საქართველოში ხელოვნურად გამოწვეული ზნეობრივი 
დეგრადაციის პროცესი კიდევ უფრო ღრმავდება. ამის დას-
ტურია საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სა-
დისკუსიო გადაცემა “აუდიტორიაში” “ექსპერტების” მიერ 
გადაცემა “სიმართლის დროს” ქება-დიდება, მაშინ, როდე-
საც ამ გადაცემაში სხვადასხვა სექსუალური ორიენტაციის 
მეძავთა ბენეფისი იმართება.

როგორც ვხედავთ, საზოგადოებაში დაპირისპირების 
სერიოზული საფრთხე იქმნება, გამოსავალი კი მხოლოდ 
ერთია: აღდგენილ იქნეს სამაუწყებლო კანონმდებლობა და 
პრაქტიკა, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტების გათ-
ვალისწინებით იყო შექმნილი. რაც მთავარია, “კავკასიის” 
ინციდენტზე სასამართლო პროცესი უნდა ჩატარებულიყო 
წინმსწრებ მოვლენათა გათვალისწინებით სტრასბურგის 
სასამართლოს მიდგომის კონტექსტში, რაც მოვლენათა 
განვითარებაში ხელისუფლების პასუხისმგებლობას თვალ-
ნათლივ წარმოაჩენდა. 

ხელისუფლებამ მორწმუნეები სამაგალითოდ დასაჯა 
მხოლოდ მოწმე პოლიციელთა ჩვენებებზე დაყრდნობით, 
რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ მშობელთა კავშირის წევ-
რები აგრესიულად იქცეოდნენ, მაგრამ კონკრეტულ მტკი-
ცებულებებს ვერ ასახელებდნენ. თვალსაჩინოა, რომ ამ 
ინციდენტს წინ წლების განმავლობაში საზოგადოებრივი 
ინტერესებისა და კონსტიტუციური ნორმების აბსოლუტუ-
რი უგულებელყოფა უძღოდა, რასაც სატელევიზიო ეთერში 
რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა და საზოგადოებ-
რივი ნორმების უხეში დარღვევა დაერთო. ეს კი სრულიად 
ბუნებრივად გამოიწვევდა და კიდევ გამოიწვევს მწვავე და-
პირისპირებას საზოგადოებაში. 

“კავკასიაში” პროვოცირებული დაპირისპირების შედე-
გად დაპატიმრებული უდანაშაულო ადამიანების სასამართ-
ლო პროცესზე დაზარალებულებმა აქუბარდიამ და გეგეჭ-
კორმა მიუთითეს, რომ 8 განსასჯელს მათთვის ფიზიკური 
შეურაცხყოფა არ მიუყენებია და, რომ მათ მიმართ არა 
აქვთ პრეტენზიები, ხოლო “კავკასიის” ჟურნალისტებმა კი 
აჩვენეს, რომ მათი ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელი 
არავის შეუშლია. მიუხედავად ამისა, მოსამართლემ რვავე 
განსასჯელს, უდანაშაულო ადამიანებს, 4,5 წელი მიუსაჯა.

2010 წლის 4 მაისს ახალგაზრდების ილია ჭავჭავაძის 
უნივერსიტეტთან დაპირისპირების გამო იმ 8 განსასჯელი-
დან ორს დამატებით კიდევ 4 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა 
მიუხედავად იმისა, რომ არავითარი მტკიცებულება მათი 
დანაშაულისა არ არსებობდა.

როგორც ვხედავთ, ზნეობრივი ნორმების ცვლილებას 
ფართო საზოგადოება უკვე შეგუებულია საინფორმაციო 
ბლოკადის გამო (ამ სტატიაში გადმოცემული ფაქტების 
გახმაურებაზე უარს ამბობენ ტელეკომპანიები და დიდი 
ტირაჟის გაზეთები). რამდენიმე ადამიანი, ვინც ხმას იმაღ-
ლებდა და ჯერ კიდევ აპროტესტებდა უზნეობას ტელეეკ-
რანზე, უკვე ციხეში იმყოფება. ასე რომ, საქართველოში 
უზნეობის პროპაგანდა უკვე ხელისუფლების, პროკურატუ-
რისა და მას-მედიის ხელშეწყობით მიმდინარეობს.

გიორგი ყიფიანი
(სტატია თავის დროზე გამოქვეყნებული

იყო გაზეთ “საქართველოში”. ავტორის სურვილით
განმეორებით დავბეჭდეთ ჩვენთან)



152012, სექტემბერი №33

15 2012, სექტემბერი №33

პილატეობა პოლიტიკაში
პოლიტიკურმა კოალიცია “ქართულმა ოცნებამ” 

ცესკო-ში, 150 მანდატიან პარლამენტში მოსახვედ-
რად, 200-კაციანი დეპუტატობის კანდიდატთა სია 
წარადგინა და აქტიური, ყოვლისმომცველი საარ-
ჩევნო კამპანიაც განაგრძო. პარლამენტის დეპუ-
ტატთა კანდიდატობის სიაში არ აღმოჩნდა, არც 
თავად ივანიშვილი (მოქალაქეობის არქონის მომი-
ზეზებით) და არც მისი ოჯახის რომელიმე წევრი. 
თუმცა, ვრცელდებოდა ხმები მისი მეუღლის — ეკა-
ტერინე ხვედელიძისა და უფროსი შვილის — უტას 
საარჩევნო სიაში შესაძლო ყოფნის შესახებ. 9 სექ-
ტემბერს გაიმართა ნანატრი დებატებიც პოლიტი-
კური პარტიების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდა-
ტებს შორის ტელევიზიის პირველ არხზე: შალვა 
ნათელაშვილი — ლეიბორისტული პარტია, გიორგი 
თარგამაძე — ქრისტიან-დემოკრატები და ვანო მე-
რაბიშვილი — ნაციონალური მოძრაობა. კოალიცია 
“ქართული ოცნებიდან” ბიძინა ივანიშვილმა კატე-
გორიული უარი განაცხადა დებატებში მონაწილე-
ობაზე და, უნდა ითქვას, რომ სრულიად 
არასერიოზული და პოლიტიკურად არა-
ადექვატური ახირებით. მისი თქმით, მისი 
ოპონენტი უნდა იყოს მხოლოდ მიხეილ 
სააკაშვილი, ან მთელი მისი მთავრობა, ან 
მთელი მისი პარლამენტი, ხოლო ყველას 
საპირწონედ დადგებოდა თვითონ ერთი. 
აქ კამათს აღარ შევუდგები, ვინძლო, ნა-
ციონალური ხროვის უნებლიე ქომაგად 
არ ვიქცე. ორს ვიტყვი მხოლოდ: პოლი-
ტიკა რინგი არ არის, ბრექებით რომ იპო-
ზიორო, — 9 სექტემბრის დებატები იყო 
პრემიერ-მინისტრობის (მისი მრავალჯე-
რადად გაცხადებული სურვილის) კანდი-
დატებს შორის!

საქართველოს პარლამენტის დეპუ-
ტატთა კანდიდატების ბიძინა ივანიშვილი-
სეულ სიაში, ძირითადად წარმოდგენილია 
შევარდნაძე-სააკაშვილის ხელისუფლე-
ბის (ხოლო აჭარაში — ასლან აბაშიძის) 
ნაცვალი პარლამენტარები და პრივი-
ლეგირებული წითელი ინტელიგენცია, 
ანუ ანტიეროვნული ძალები, რომლებიც 
მტრობდნენ და დღესაც მტრობენ ზვიად გამსახურ-
დიას ეროვნულ კონსტიტუციურ ხელისუფლებას. 
და ეს, არც არის გასაკვირი, რამეთუ თავად ივანიშ-
ვილსაც არ ეხატა გულზე დამოუკიდებელი საქარ-
თველოს ეროვნული ხელისუფლება. მან 1991 წლის 
31 მარტის საერთო-სახალხო რეფერენდუმში მონა-
წილეობა არ მიიღო.

რუსეთის პრეზიდენტი ბორის ელცინი — პირ-
წავარდნილი იმპერიალისტი და პოლიტიკური შუ-
ლერი, ვისი ხელებიც ათეულ ათასობით თავისუფ-
ლების მოსურნე ადამიანის სისხლითაა შეღებილი 
დნესტრისპირეთიდან კავკასიამდე, ივანიშვილის 
ფინანსური მხარდაჭერით, 1996 წელს მეორედ 
გახდა იმპერიალისტური რუსეთის პრეზიდენტი 
და ეს მაშინ, როცა ელცინი სრული კრახის წინაშე 
იდგა. როდესაც ელცინის იმპერიალისტური სტრა-
ტეგიით, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონიდან 
300 000 მეტი ქართველი იყო გამოდევნილი, ხოლო 
დაპყრობილ მიწებზე ფსევდო-მშვიდობის დამცვე-
ლი რუსი ოკუპანტები იდგნენ, რუსეთში გამოჩნდა 
ქართველი, რომელმაც არ დაიშურა ფინანსები სა-
ქართველოს ამ ერთ-ერთი უბოროტესი მტრის სა-
სარგებლოდ: “მეამაყება, რომ ელცინის საარჩევნო 
შტაბის წევრი ვიყავი და მის საარჩევნო კამპანიას 
ვაფინანსებდი. მე მოვნახე მექანიზმი, როგორ უნდა 
გაემარჯვა იმ დროს ელცინს...” ქართველი ოლიგარ-
ქის ფინანსებით გაპრეზიდენტებულმა ელცინმა კი 
მორიგი ეთნოწმენდა დაატეხა საქართველოს 1998 
წელს გალის მოვლენების სახით, ხოლო სეპარა-
ტისტებმა, სოხუმსა და ცხინვალში, ბოროტმოქმე-
დებებისათვის, ელცინისაგან სრული კარტ-ბლანში 
მიიღეს. აღარაფერს ვიტყვით, ელცინის განკარგუ-
ლებით გახორციელებულ პუტჩზე დამოუკიდებელი 
საქართველოს ეროვნული პრეზიდენტის ზვიად გამ-
სახურდიასა და მისი ხელისუფლების დასამხობად 
1992-93 წლებში СНГ-ში საქართველოს შეთრევის 
მიზნით. 

ბიძინა ივანიშვილის 200 კაციანი საარჩევნო სია 

კი ასე გამოიყურება: 
1-კალაძე კახა; 2-კობახიძე მანანა; 3-ალასანია 

ირაკლი; 4-უსუფაშვილი დავით; 5-სანიკიძე გუბაზ; 
6-თოფაძე გიორგი; 7-ძიძიგური ზვიადი; 8-კიღუ-
რაძე ივანე; 9-საგანელიძე დავით; 10-ღარიბაშვი-
ლი ირაკლი; 11-დავითაშვილი კობა; 12-ჟორჟო-
ლიანი გია; 13-გაჩეჩილაძე გიორგი; 14-ფანჯიკიძე 
მაია; 15-ბერძენიშვილი დავით; 16-ხადური ნოდარ; 
17-გოგუაძე ნინო; 18-ხვედელიძე გელა; 19-ხეჩინაშ-
ვილი გიორგი; 20-ჯაფარიძე თედო; 21-ტყემალაძე 
ზურაბ; 22-სუბარი სოზარ; 23-ბუკია გიგა; 24-ნაცვ-
ლიშვილი ლაშა; 25-ჩიქოვანი ირაკლი;

26-იმერლიშვილი ირინე; 27-აგულაშვილი გიგლა; 
28-ბერძენიშვილი ლევან; 29-ჟვანია გოგლა; 30-მი-
როტაძე ანი; 31-მაღრაძე გუგული; 32-ყაჭეიშვილი 
თამაზ; 33-ვოლსკი გიორგი; 34-გუჯაბიძე ბიძინა; 
35-ავდალიანი თამაზ; 36-მამედოვი ალი; 37-პეტ-
რიაშვილი ალექსი; 38-პოღოსიანი რუსლან; 39-კიკ-
ნაველიძე შალვა; 40-კოპალიანი კარლო; 41-ბაშე-

ლეიშვილი დემურ; 42-ყეინიშვილი ნანა; 43-კაჭახიძე 
მერაბ; 44-ტრიპოლსკი ერეკლე; 

45-ცაგარეიშვილი გიორგი; 46-ოდიშარია მირი-
ანე; 47-ხიდაშელი თინათინ; 48-სესიაშვილი ირაკლი; 
49-ვახტანგაშვილი მალხაზ; 50-კბილაშვილი არჩილ; 
51-ჭილაძე ზაზა; 52-ბესელია ეკა; 53-კვიჟინაძე პა-
ატა; 54-ბარათაშვილი პაატა; 55-მეჩიტოვი იური; 
56-დარზიევი მახირ; 57-ხაბელოვი ლერი; 58-ზაქა-
რეიშვილი პაატა; 59-ჩაფიძე ელისო; 

60-შიოშვილი თამაზ; 61-მეჭიაური თამაზ; 62-მა-
ისურაძე თემური; 63-თამაზაშვილი ალექსანდრე; 
64-წულუკიძე მარინე; 65-ქუცნაშვილი ზაქარია; 
66-ჯოხაძე ქეთევან; 

67-ხუბულური თენგიზი; 68-ზალკალიანი დავითი; 
69-ჩრდილელი ოთარ; 70-ებანოიძე ნოდარ; 71-ლორ-
თქიფანიძე დათო; 72-ანანიძე დავით; 73-ნიშნიანიძე 
ომარი; 74-ჯავახიშვილი გიორგი; 75-ბერიკაშვილი 
მანანა; 76-ჟღენტი მამული; 77-ხაბარელი შოთა; 
78-საყვარელიძე ფრიდონ; 79-ჯაფარიძე ვიქტორ; 
80-ავალიანი ვარლამ; 81-პაპუაშვილი ზაზა; 82-და-
რახველიძე დავით; 83-ხურცილავა მურთაზ; 84-არა-
ბული ვასილი; 85-ქავთარაძე გიორგი; 86-ნიშნიანი-
ძე მალხაზი; 87-ზვიადაური ზურაბი; 88-წულუკიანი 
თეა; 89-ჩხეტიანი დარეჯან; 90-ნერგაძე თეიმურაზ; 
91-დუმბაძე მურმან; 92-გოგიბერიძე შოთა; 93-კურ-
ტანიძე ელდარ; 94-დოლიძე ვიქტორ; 95-ჯაჭვლიანი 
იოსებ; 96-გოგიბერიძე ნანა; 

97-გელაშვილი ვალერი; 98-ქინქლაძე ზაქარია; 
99-ხალვაში ფატი; 100-აბაშიძე ზურაბ; 101-თოლო-
რაია ედიშერ; 102-სარსანია დათო; 103-შავგულიძე 
შალვა; 104-ფოფხაძე ბესიკ; 105-ქანთარია ალექ-
სანდრე; 106-მეტრეველი ზაალ; 107-აჩბა ვლადი-
მერ; 108-დოლიძე ვიქტორ; 109-ხუნდაძე დიმიტრი; 
110-ზაბახიძე ინგა; 111-ხიზანაშვილი პაატა; 112-ცა-
ავა მამუკა; 113-ტყეშელაშვილი გოდერძი; 114-მე-
იფარიანი ლევან; 115-კვაჭანტირაძე ზვიად; 

116-სანდროშვილი ოლეგი; 117-ჭკუასელი თეიმუ-
რაზ; 118-თოლორაია ნონა; 119-ჩხაიძე თეიმურაზ; 

120-იზორია ლევან; 121-ჩაჩხიანი მამუკა; 122-სო-
სელია დავით; 123-სანოძე ნიკოლოზ; 124-ჭკუასე-
ლი თამარ; 125-კუტალაძე გურამ; 126-ძიძიგური 
კობა; 127-ქევხიშვილი დავით; 128-ონოფრიშვილი 
დავით; 129-ნაჭყებია გიორგი; 130-წერეთელი მალ-
ხაზ; 131-გელაშვილი გელა; 132-მეზურნიშვილი 
გივი; 133-არეშიძე მამუკა; 134-მაჩიტაძე ფრიდონ; 
135-ზოიძე შოთა; 136-ბეგაშვილი აკაკი; 137-წიკლა-
ური მირიან; 138-თათანაშვილი ხათუნა; 139-ხალ-
ვაში როსტომ; 140-საბულუა ირაკლი; 141-არეში-
ძე გიორგი; 142-შუკვანი ვახტანგ; 143-სამხარაძე 
ლაშა; 144-კუპატაძე გურამ; 145-მჭედლიშვილი 
მალხაზ; 146-სოსელია ლევან; 147-ჩართოლანი და-
ვით; 148-ახვლედიანი გიორგი; 149-ობოლაძე ალექ-
სანდრა; 150-გოგავა იმედო; 151-ხურცილავა მა-
რინე; 152-ნეფარიძე ლანა; 153-კაჭარავა რევაზ; 
154-შევარდნაძე ნაზიკო; 155-ბაქიროვი რამიზ; 
156-კაჭახიძე დავით; 157-აკოპიან სტეპან; 158-კევ-
ლიშვილი გელა; 159-ახვლედიანი ირმა; 160-სალუქ-

ვაძე თეიმურაზ; 161-ბერაია ირაკლი; 
162-ჩიკვაიძე ზურაბ; 163-ხაჭაპურიძე 
შალვა; 164-მონიავა პაატა; 165-ჩიხრაძე 
ანა; 166-წიწავა გენრიეტა; 167-ლაშხი თა-
მარ; 168-სამხარაული გელა; 169-სილაგა-
ძე მაია; 170-ალიევი ქამილ; 171-საგინაძე 
ზია; 172-მეთაფლიშვილი ზაზა; 173-ბერ-
ბერაშვილი გოდერძი; 174-ჯიქია ვლადი-
მერ; 175-გოგსაძე ზაალი; 176-ჯახუტაშ-
ვილი თეონა; 177-ტაბატაძე ა ლესანდრე; 
178-გოგოლაძე თამარ; 179-ბარბაქაძე 
გოგი; 180-ფოფხაძე გედევანი; 181-ქაწაშ-
ვილი ზვიად; 182-ჯაბიძე გოჩა; 183-სა-
ლაძე გიორგი; 184-წულაია ნიკოლოზ; 
185-ხორგუაშვილი მიხეილ; 186-მუშკუ-
დიანი მაგდანა; 187-გამეზარდაშვილი 
ზურაბ; 188-გაზდელიანი გია; 189-ლა-
ზარიაშვილი მალხაზ; 190-ჯანიაშვილი 
გურამ; 191-ხაფავა უშანგი; 192-დავითა-
ძე ავთანდილ; 193-ტალახაძე ვახტანგ; 
194-ჯამბაზიშვილი სალომე; 195-ცერც-
ვაძე კახა; 196-ტალახაძე ზაზა; 197-მუს-
ხელიშვილი გიორგი; 198-დვალიშვილი 

გიორგი; 199-კაკაბაძე დავით; 200-ხმალაძე ვახ-
ტანგ.

დიახ, კოალიცია “ქართული ოცნების” ლიდე-
რი ბატონი ივანიშვილი ქართველ ამომრჩეველს 
თავაზობს რა სავსებით მიუღებელ, ან მეტ-ნაკლე-
ბად მისაღებ საკუთარ კანდიდატებს, ამასთანავე, 
იმპერატიულად ითხოვს, სწორედ ესენი აირჩიონ 
“ქართული ოცნების” ამომრჩევლებმა. და ეს მაშინ, 
როცა თავად პრემიერ-მინისტრობაზეც კი აღარ 
ოცნებობს (სწორედ ამით იყო რეალურად განპი-
რობებული, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების 
ზემოხსენებულ დებატებში, მისი არმონაწილეობა). 
ხოლო, რაც შეეხება ე.წ. “ქართული ოცნების” კო-
ალიციურ ხუხულას, არჩევნების შემდგომ, ივანიშ-
ვილს მისი დაშლა აქვს გადაწყვეტილი. დღეს უკვე 
პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მოქალაქეობის 
არქონა, მისი პოლიტიკური შეცდომა კი არა, არა-
მედ, პოლიტიკური კოზირი და პიარ-კამპანიის ნაწი-
ლი იყო (რისი ეჭვიც ჩვენ წინა წერილში გამოვთქ-
ვით, რომ მას, უწინარესად მოქალაქეობაზედ უნდა 
ეზრუნა და შემდეგ შემოსულიყო პოლიტიკაში). 
მართალია, პოლიტიკაში მეტეორივით შემოჭრილი 
ივანიშვილი ფინანსურად რამდენიმე მილიონით და-
აზარალა სააკაშვილ-მერაბიშვილმა, მაგრამ, სამა-
გიეროდ, მისი ხუთმილიარდიანი კაპიტალი, ალბათ 
მალე, სულ ცოტა, 2 მილიარდით მაინც შეივსება. 
საქართველოს პარლამენტში კი ოთხი წელი იბოგი-
ნებს “ქართული ოცნების” კოალიციური სიით გასუ-
ლი ანტიქართველი პოლიტიკური სპეკულიანტების 
ბანდა, რომლებიც ნაციონალურ ხროვასთან უნი-
სონში მიიღებენ საქართველოს ტოტალურად საზი-
ანო კატასტროფის მომტან კანონებს.

ხელდაბანილი და ამ პოლიტიკური ვაქჰანალი-
იდან გამქრალი ივანიშვილი კი, კვლავ უჩინმაჩინ 
პერსონაჟად გადაიქცევა. 

ამას ჰქვია... პილატეობა პოლიტიკაში. 

ლეილა ცომაია



162012, სექტემბერი №33

16 2012, სექტემბერი №33

მაღაზიებში ფალსიფიცირებული 
ყველი იყიდება

ოცწლიანმა სოციალურმა 
სიდუხჭირემ დამანგრევლად 
იმოქმედა ქართველი ადამი-
ანის ზნეობასა და მორალზეც. 
შევარდნაძე-სააკაშვილის ან-
ტიხალხური ხელისუფლებისა-
გან სოციალურად დაუცველი 
და შიმშილით სიკვდილისათვის 
განწირული ხალხის მასა, თავის 
გადარჩენას აფიორითა და ურ-
თიერთმოტყუებით ცდილობს. 
უმუშევართა პროცენტულ უმ-
რავლესობას სოციალური დო-
ნით დიდად არ აღემატება დასაქმებულთა მდგომარეობა. დაბალი ხელფა-
სები, მონური სამუშაო პირობები და 12-სათიანი სამუშაო განაკვეთი არ 
ანიჭებს მშრომელს სიხარულის განცდას, არამედ შურაცხყოფს მის პიროვ-
ნულ ღირსებას და ამღვრევს მის ფსიქოლოგიას. იგიც, უმუშევრის მსგავ-
სად, პიროვნული დეგრადირების პროცესშია და უძლურია გამოასწოროს 
მდგომარეობა. 

ბაზრებში, მაღაზიებსა თუ გარემოვაჭრეთა კუსტარულ “დახლებზე”, 
მსხილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ხორცის სანაცვლოდ, გახშირდა ძაღ-
ლის ხორცისა და ფალსიფიცირებული ყველის გაყიდვის ფაქტები. მოვაჭ-
რეები მყიდველებს, როგორღაც ხარისხიან ყველს ასინჯებენ, ხოლო სახლ-
ში მიტანილი ყველი კი წყლით ხელოვნურად გაჭყეპილი, გემოდაკარგული, 
სიმჟავედაკრული და სრულიად უცხიმო აღმოჩნდება. ყველის წონის მო-
სამატებლად, გამყიდველებს იქვე უდგათ წყლით სავსე ვედროები, რითაც 
აჯერებენ ყველს, ხოლო წყლით გაჯერებული ყველი კი ხელში მრავალნა-
წილად იშლება. ფაქტზეც რომ წაასწრო და მიუთითო, ვერაფერს გახდები 
— ინტრიგანობაში დაგადანაშაულებენ და აღარ მოგყიდიან ყველს! ამგვარ 
დანაშაულებრივ ქმედებებს ყველის მოვაჭრები, განსაკუთრებით, სანაქებო 
და ყველაზე მოთხოვნადი მეგრულ-იმერული ყველის სახეობების მიმართ 
ახორციელებენ. თუ ჭყინტი ყველის ყიდვა მოინდომე, სულ მთლად განწი-
რული ხარ — გამყიდველები ხელოვნურად ჭყინტადქცეულ — წყალში დამ-
ბალს შემოგასაღებენ და როგორც ზემოთ ვთქვი, არც მშრალ ყველს აკლე-
ბენ წყალს. 

იმის გამო, რომ გლეხს მოუსპეს საკუთარი პროდუქციის ბაზარში მიტა-
ნისა და გაყიდვის ყოველგვარი საშუალება, ხარისხიანი და ნატურალური 
ყველი, თითქმის გაქრა მაღაზიებიდან და დახლებიდან. სახელმწიფო კონტ-
როლი კი არასაკმარისია და თითქმის არ არსებობს!

ქეთევან ჭანტურია

ავსტრალია ..............................45,000
ავსტრია ...................................3000
ალბანეთი .................................500
ინგლისი ...................................12,000
არგენტინა................................130,000
ბელორუსია ..............................25,000
ბელგია .....................................5000
ბრაზილია.................................20,000
ბულგარეთი .............................30,000
ვენესუელა ...............................2500
ვიეტნამი ..................................8
განა ..........................................15
გერმანია ..................................40,000
ჰოლანდია ................................3000
ჰონგ-კონგი ..............................16
საბერძნეთი ..............................20,000
საქართველო ............................60.000
დანია ........................................3000
ეგვიპტე ....................................10,000
ზამბია ......................................10
ისრაელი ...................................3000
ინდოეთი ..................................200
ინდონეზია ...............................10
იორდანია .................................3000

ერაყი ........................................3000
ირანი ........................................150,000
ესპანეთი ..................................1000
იტალია .....................................2000
ყაზახეთი ..................................10,000
კანადა ......................................50,000
კვიპროსი .................................2000
ჩინეთი ......................................16
ყირგიზეთი ...............................1000
კოტ - დ 'ივუარი .......................20
კუბა ..........................................100
ქუვეითი ...................................5000
ლატვია .....................................  2500
ლიბანი .....................................130,000
ლიტვა ......................................2500
ლუქსემბურგი ..........................6
მექსიკა  ....................................50
მოლდოვა .................................7000
ნორვეგია .................................1000
ახალი ზელანდია .....................600
არაბ. გაერ. საემ. .....................3000
პოლონეთი ...............................100,000
რუსეთი ....................................1700000
რუმინეთი .................................10,000

სენეგალი .................................15
სინგაპური ................................35
სირია ........................................100,000
სუდანი .....................................1000
აშშ ............................................1000000
ტაჯიკეთი ................................3000
ტაილანდი ................................40
თურქმენეთი ............................20,000
თურქეთი .................................80,000
უზბეკეთი .................................70,000
უკრაინა ....................................150,000
ურუგვაი ...................................19,000
ფილიპინები .............................8
ფინეთი .....................................1000
საფრანგეთი .............................450,000
ჩეხეთის რესპუბლიკა ..............10,000
ჩილე .........................................1000
შვედეთი ...................................3000
შვეიცარია ................................3000
ესტონეთი ................................2000
ეთიოპია ...................................90
იუგოსლავია .............................10,000
სამხრეთ აფრიკა ......................  200
იაპონია ....................................1

სად რამდენი სომეხი ცხოვრობს
(უკანასკნელი მონაცემები)

ედუარდ შევარდნაძე 
გენერლებთან

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი 
ეროვნული მოძრაობის 
აღმავლობას ედუარდ 
შევარდნაძე ყოველმ-
ხრივ მტრობდა. რო-
დესაც ნათელი გახდა 
რომ ეროვნული მოძ-
რაობის წინააღმდეგ 
აღარ სჭრიდა ძველი 
მეთოდები საჭიროდ 
ჩათვალა სამხედრო 
გ ე ნ ე რ ა ლ ი ტ ე ტ თ ა ნ 
ერთად ახალი უკვე 
სამხედრო მეთოდე-
ბის ამოქმედება. 1989 
წლის სექტემბრის პირ-

ველ რიცხვებში სკკპ ცკ პოლიტბიუროს წევრი, სსრკ საგარეო საქმეთა მი-
ნისტრი ედუარდ შევარდნაძე შეხვდა აფხაზეთში მოქმედ პოლიტიკურ ძა-
ლებს, ხოლო შემდეგ თბილისში სსრკ შეიარაღებული ძალების სამხრეთის 
მიმართულების ჯარების მთავარსარდალს, არმიის გენერალ ნ.ი. პოპოვს; 
სამხრეთის მიმართულების ჯარების სამხედრო საბჭოს წევრს – პოლიტი-
კური სამმართველოს უფროსს, გენერალ–ლეიტენანტ ა.ი. ოვჩინიკოვს, 
ამიერკავკასიის წითელდროშოვანი სამხედრო ოლქის სარდალს, გენერალ–
პოლკოვნიკ ვ.ო. პატრიკეევს; სამხედრო ოლქის სამხედრო საბჭოს წევრს 
– პოლიტიკური სამმართველოს უფროსს, გენერალ–ლეიტენანტ ა.ნ. ნოვი-
კოვს; სსრკ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ამიერკავკასიის წითელ-
დროშოვანი სასაზღვრო ოლქის სარდლობას. ამ დროიდან საქართველოს 
ეროვნული მოძრაობის ჩასახშობად სამხედრო მეთოდებმა სრული პრიორი-
ტეტი მიიღეს. ამ ბრუნის უკან კი ედუარდ შევარდნაძის პირდაპირი გარი-
გება იდგა გენერალიტეტთან. ეს თვალნათლივ გამოჩნდა 1989 წლის 6 სექ-
ტემბერს საქართველოს კომპარტიის ცკ ბიუროს სხდომაზე, სადაც ედუარდ 
შევარდნაძემ მიიღო უშუალო მონაწილეობა (იხილეთ გაზეთი “კომუნისტი”, 
№ 208 (20549) 8.09.1989 წ.). საქართველოს ტერიტორიაზე გაჩნდა ტერო-
რისტული შეიარაღებული ორგანიზაცია “მხედრიონი”, სეპარატისტებმა კი 
რეგულარული უკანონო გასამხედროებული ფორმირებები ჩამოაყალიბეს. 
საქართველოს ეროვნული მოძრაობის მიმართ თვითსობრივად ახალი სამ-
ხედრო–პოლიტიკური ვითარება შეიქმნა.

დავით 
არაბიძე
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ჩვენს პუბლიკაციაში საუბარი გვექნება ეროვნულ დემოკრა-
ტად წოდებულ გიორგი ჭანტურიას შესახებ, რომელმაც ლომის 
წილი დაიდო საქართველოში კრიმინალური და კორუმპირებული 
ნომენკლატურის რევანშის განხორციელებაში. გასული საუკუ-
ნის 80-იან წლებში, როდესაც ედპ-დ წოდებული ჯგუფი გამოვი-
და საზოგადოებრივ -პოლიტიკურ ასპარეზზე, იმ დროისათვის 
საქართველოში ცხოვრობდა საქართველოს ჭეშმარიტი ეროვ-
ნულ-დემოკრატიული პარტიის უკანასკნელი მოჰიკანი ბატონი 
პალიკო გოგელია, რომელიც ეროვნული მოძრაობის აღზევების-
თანევე ჩადგა ჭეშმარიტ მამულიშვილთა რიგებში. ის იყო ბერი 
მინდია, რომელიც წინ მიგვიძღოდა სამშობლოს თავისუფლების 
გზაზე (გარდაიცვალა 90-იან წლებში).

ბატონი პალიკო გოგელია არ ცნობდა ჭანტურიას მარაქას, 
არ აღიარებდა ამ ჯგუფს იმ ჭეშმარიტი ეროვნული იდეების 
მატარებელი პარტიის მემკვიდრედ, რომლის შექმნის იდეა 
უკავშირდება საქართველოს უგვირგვინო მეფის, წმინდა ილია 
მართლის სახელს. წმიდა ილია მართალმა პარტიის პროგრამა 
1906 წელს შეადგინა, მაგრამ მასონი სოციალ-დემოკრატების 
და რუსეთის იმპერიის ჟანდარმერიის მიერ ილია მართლის 
ვერაგული მკვლელობის გამო ვერ მოხერხდა ამ იდეის ხორ-
ცშესხმა. 1917 წელს სპირიდონ კედიამ თანამოაზრეებთან 
ერთად (დათა ვაჩნაძე, რევაზ გაბაშვილი, ალექსანდრე ასა-
თიანი, ნიკო ნიკოლაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, კონსტანტინე 
აფხაზი...) ილიას მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით დააფუძნა 
ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია. პარტიის თავმჯდომარედ 
აირჩიეს თავად სპირიდონ კედია, პარტიის საპატიო თავმჯ-
დომარედ კი ნიკო ნიკოლაძე. 

ბატონმა პალიკო გოგელიამ იმ ხანებში ხალხმრავალ მი-
ტინგებზე მრავალჯერ განაცხადა მისი დამოკიდებულება 
ჭანტურიას ჯგუფის მიმართ და ამხელდა კიდეც ამ პარტიის 
დესტრუქციულ ქმედებებს, რომელთაც არაფერი ჰქონდათ 
საერთო ეროვნულ -დემოკრატიულ იდეებთან. 

რამდენიმე ათეული წლის წინ ქართული საზოგადოების უდი-
დეს ნაწილს არაფერი სმენოდა იტალიელი ჯუზეპე მაძინის შე-
სახებ, რომელიც XIX-საუკუნის იტალიელი მოღვაწე გახლდათ. 

გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს მაძინის სახე-
ლის ხსენება ქართულ ყოფაში აქტიურად შემოიტანა ეროვ-
ნულ დემოკრატად წოდებულმა გიორგი ჭანტურიამ, რო-
მელიც თავს წარმოგვიჩენდა მის მიმდევრად:- “ჩვენ ვართ 
მე-20 საუკუნის ქართველი მაძინისტები, ვიცით, რომ ვივლით 
მხოლოდ პოლიტიკური გზით და შეცდომას ვერ დავუშვებთ, 
იმიტომ, რომ მართალნი ვართ ღვთისა და ერის წინაშე. ეროვ-
ნულ-დემოკრატიული პარტია არ თამაშობს ხალხის გრძნო-

ბებზე. ჩვენ ბრბოს ვაქცევთ ხალხად...” (გ. ჭანტურია, გაზეთი 
“ლიტერატურული საქართველო”, 18.X.89წ. ). 

წესით და რიგით, ქართველი ეროვნულ-დემოკრატები 
ილიელები უნდა ყოფილიყვნენ და არა მაძინისტები. წმინდა 
ილია მართალს არც რა ჰქონდა საერთო ქრისტესა და ადამის 
მოდგმის მოძულესთან. 

პატრიარქის სტიქაროსან გია ჭანტურიას, თუ მაძინის მიმ-
დევარი იყო, რა უნდოდა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში?

დიახ, გიორგი ჭანტურია, ხან სტიქარს იცვამდა და ხან კი-
დევ მაძინისეულ ფრაკს. 

ჯუზეპე მაძინი (1805-
1872) იურისტი, დემოკრატი 
და რისორჯიმენტოს ფარგ-
ლებში თავისუფლებისათვის 
მებრძოლი. გენუის უნივერსი-
ტეტში სწავლის დასრულებამ-
დე მაძინი მიიღეს საიდუმლო 
კარბონერიას ლოჟაში. 

ეს ორგანიზაცია, მიუხე-
დავად თავისუფალი კალა-
ტოზებისაგან თავისი კათო-
ლიკურ-მისტიური შინაარსით 
განსხვავებულობისა, თავს 
გვახსენებს სწრაფვით პოლი-
ტიკური თავისუფლებისაკენ 
და დაუნდობელი საშუალე-
ბების არჩევანით. როგორც 

თავისუფალი კალატოზები იღებდნენ სიმბოლიკას ქვისმთ-
ლელთა გილდიისაგან, ასევე იღებენ კარბონარები თავიანთ 
წესებსა და სახელწოდებებს მენახშირეთაგან. 

1830 წელს თავის თანამებძროლთაგან დასმენილი მაძინი 
სამი თვით ჩაკეტეს სავონას ციხეში. განთავისუფლების შემ-
დეგ ის მიდის ემიგრაციაში ჟენევაში. ჟენევიდან ის ხელმძღ-
ვანელობდა გენუასა და სავოიაში წარუმატებელ გადატრი-
ალებებს, რიც გამოც მას სარდინიაში დაუსწრებლად მიესაჯა 
სიკვდილი. 

1931 წელს ის ჟენევიდან გადადის ლიონში და იქიდან კი 
მარსელში, აქ მან დაარსა ახალი მოძრაობა — “ახალგაზრდა 
იტალია”, რომლის იმავე სახელწოდების გაზეთს არალეგალუ-
რად ავრცელებს იტალიურ სამთავროებში. 1830-იანი წლების 
დასაწყისში მაძინის ჯგუფს შეუერთდა პოპულარული რევო-
ლუციონერი ჯუზეპე გარიბალდი. 

1834 წელს ბერნში გაერთიანდა მაძინის მიერ დაარსებუ-
ლი გაერთიანებები “ახალგაზრდა იტალია”, ახალგაზრდა 
გერმანია” და “ახალგაზრდა პოლონეთი” ერთი დევიზით “თა-
ვისუფლება — თანასწორობა — ჰუმანიზმი” ერთ საიდუმლო 
კავშირში “ახალგაზრდა ევროპა”, რომელიც მთავრებისა და 
მეფეების ევროპის ნაცვლად დემოკრატიული სახალხო ევრო-
პისაკენ მიისწრაფოდა. 1837 წელს ის ტოვებს შვეიცარიასა და 
მიდის ლონდონში. იქ მან თავი მოუყარა იტალიელ მუშებსა და 
ეწეოდა აგიტაციას უცხოელთა ბატონობის წინააღმდეგ. მის-
მა მომხრეებმა ჩამოაყალიბეს პატრიოტული ორგანიზაცია. 

1848-49 წლების რევოლუციის დროს მაძინი თავისი იდე-
ებით ჩავიდა მილანში, შემდეგ ის გადადის რომში. 1848 წლის 
ნოემბერში პაპის პრემიერმინისტრის მკვლელობის შემდეგ 
პაპმა პიუს IX დატოვა რომი და გაიქცა გეატაზე სიცილიაზე. 
ამასობაში მაძინიმ პაპისტურ რომში გამოაცხადა რესპუბ-
ლიკა და ტრიუმვირატში კარლო არმელინისთან და მასონ 
აურელიო საფისთან ერთად დღენაკლულ რომის რესპუბლი-
კაში ერთ-ერთი წამყვანი თანამდებობა დაიკავა. 1849 წლის 3 
ივლისს ფრანგების მიერ რომის რესპუბლიკის დამხობის შემ-
დეგ ის კვლავ მიდის ლონდონში. 

ემიგრაციაში მან შექმნა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების 
განთავისუფლებისა და გაერთიანების თეორია და ლაიოშ კო-
შუტთან, რედრუ როლინთან და არნოლდ რუგესთან ერთად 
დაარსა Comitato europeo, რომლის მიზანიც იყო ევროპის 
რესპუბლიკის შექმნა. 

1860 წელს მაძინიმ დახმარება გაუწია გარიბალდის ექსპე-
დიციას სიცილიის გასათავისუფლებლად და დაბანაკდა მას-
თან ახლოს რომისა და ვენეციის გასათავისუფლებლად. 

1870 წელს მაძინი დაბრუნდა პიზაში. მიუხედავად იმისა, 
რომ იმ დროს მაძინის პოლიტიკურ- დემოკრატიული მიზნები 
წარუმატებელი იყო, მაძინის იდეებმა და მოღვაწეობამ დიდი 
როლი ითამაშა იტალიის ბურჟუაზიის, ხელოსნებისა და მუ-
შების ერთიან რევოლუციურ ძალად ჩამოყალიბებაში. თავისი 
დროისათვის მაძინი თავისი ფანატიკური უტოპიის იდეებით 
მოიაზრება, როგორც დღევანდელი ევრო-კავშირის მჭვრეტე-
ლი. 

მაძინი იყო თავისუფალი ქვისმთლელი და უხუცესი დი-
დოსტატი Grande Oriente d’Italia იტალიის დიდი აღმოსავ-
ლეთის — ლოჟისა. როდესაც ის 1872 წელს გარდაიცვალა, 
რომში მის დაკრძალვაზე ქუჩებში პირველად გამოიტანეს 
მასონთა დროშა. 1949 წელს იტალიის მთავრობამ მაძინის 
ძეგლის გახსნისას პარადში მონაწილეობის მისაღებად მიიწ-
ვია Grande Oriente d’Italia -ს წევრები. მასში სამ ათასზე მეტ-
მა იტალიელმა მასონმა მიიღო მონაწილეობა. ძეგლის გახსნა 
ყოვნდებოდა მუსოლინის მმართველობის დროიდან ეტორრე 
ფერარრის სიკვდილამდის, რომელმაც ამ ძეგლის გეგმა შეად-
გინა, თვით კი იყო იტალიის დიდი აღმოსავლეთის დიდოსტა-
ტი. თავის დროზე ამ ლოჟის წევრი იყო ჯუზეპე გარიბალდიც. 
მუსოლინიმ 1925 წელს ჩაახშო მასონური მოძრაობა, ის აღდ-
გენილ იქნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მეოცე საუკუნის 
იტალიაში ამ ლოჟასთან ბევრი პოლიტიკური სკანდალია და-
კავშირებული. 

ეს ლოჟა დაარსდა 1805 წლის 15 მარტს მილანში ძველი 
შოტლანდიური წესდების მიხედვით და მას მიენიჭა სუვერე-
ნიტეტი, გრაფ ალექსანდრ ფრანსუა ოგიუსტ დე გრასსის, 
ტილის მარკიზის პატენტით. ლოჟა რიტუალურად გაფორმ-
და 1805 წლის 20 ივლისს. ეს თარიღი მიჩნეულია ამ ლოჟის 
არსებობის დასაწყისად. ამ მოვლენით მის უმაღლეს კომან-
დორად არჩეული იქნა იტალიის ვიცე-მეფე ევგენი ბოგარნე, 
დიდი კანცლერის თანამდებობაზე თავადი იოახიმ მიურატი 
(იოახიმისა და ნაპოლეონის დის კაროლონის უმცროსი ვაჟის 
ლუსიენის ძემ აშილმა პარიზში იქორწინა სალომე დადიანზე. 
მათი შთამომავლები ამჟამად საქართველოში, ზუგდიდში 
ცხოვრობენ). 

მაძინი, როგორც მოგახსენეთ ის იტალიის რევოლუციის 
მესაჭე იყო. 1834 წელს მაძინი ილუმინატების მიერ დასახელ-
და დაგეგმილი მსოფლიო რევოლუციის მეთაურად. ეს თანამ-
დებობა მას ეჭირა სიკვდილამდის, 1872 წლამდის. 

რეფორმაციის შემდეგდროინდელ წლებში განათლებულ 
წრეებში მოდაში შემოვიდა ახალი აზროვნების მიმართულება, 
რომელიც “განმანათლებლობად” (გერმანული რაციონალიზ-
მი) იწოდა. ეს რაციონალიზმი პირველად განვითარდა გერმა-
ნიაში, რადგან ეს რელიგიისა და აზროვნების თავისუფლების 
ერთადერთი ქვეყანა იყო. 

ჯუზეპე მაძინი დაუკავშირდა ამ მასონური ლოჟის და-
მაარსებელს და შემდეგში მისი მეთაურიც კი გახდა. 

ვინ არიან ილუმინატები? 
ლათინურად illuminati — ი “განმანათლებელი”, ამ სახელ-

წოდებით სხვადასხვა ეპოქაში არსებობდა ოკულტურ-ფილო-

სოფიური მიმდინარეობების ნაირგვარი გაერთიანება. ილუმი-
ნატების წინაპრები ორიათასი წლის წინაც არსებობდნენ და 
ებრძოდნენ ქრისტეს, ღმერთს, ხალხს...

როგორც ცნობილია, თანამედროვე ილუმინატების ლოჟა 
დაარსდა მე-18-ე საუკუნის ბოლოს გერმანიაში, მაგრამ არ-
სებობს მასალები, რომლებიც გადმოგვცემენ, რომ ილუმინა-
ტების წინამორბედი ორგანიზაცია, ჯერ კიდევ 11-ე საუკუნის 
ბოლოდან არსებობდა. ისინი ძარცვავდნენ მდიდარ მოქალა-
ქეებსა და ურთიერთშორის იყოფდნენ ნაძარცვს. მე-14-ე სა-
უკუნეში კი მათ უნდა შეეწყვიტათ არსებობაო. ჰასსანსა და 
საბაჰს, ილუმინატები, 1092 წელს დაუარსებიათ. 1623 წელს 
მათ შეუღწევიათ ესპანეთის მიწაზე და მოსდებიან მთელს 
ევროპას. ეპას ლევის მიხედვით ილუმინატები ზოროასტრა-
სელებს უნდა დაეარსებინათ და მე-12- საუკუნეში ტაძრის 
რაინდებს ევროპაში უნდა შემოეტანათ... ილუმინატები წარ-
მოადგენენ ბუდეს ყოველგვარი შეთქმულების თეორიისა. 
ილუმინატები ყველგან აბამენ თავიანთ ძაფებს: ინტერნეტი-
დან პრესაზე გავლით პოლიტიკამდის და ევრო კავშირის კა-
ნონების ჩათვლით ყოველივეს აკონტროლებენ. კლიმატსაც, 
ბირჟებს და სამხარეო საფეხბურთო კლუბებს. ამასთანავე 
ისინი კარგად უნდა აკონტროლებდნენ საიდუმლო სამსახუ-
რების, დიდი ფირმების და მთავრობების 90% და აგრეთვე, 
კარგად ცნობილ საძიებელ მანქანებს. საპატიო პერსონალუ-
რი შემადგენლობა: 300.000 სპეციალისტი სრული დატვირთ-
ვით. მაგრამ, როგორც ორგანიზებული, სისტემური ორგა-
ნიზაცია ის დაარსდა მეიერ ამშელ როტშილდის დავალებით 
ადამ ვაისჰაუპტის მიერ 1776 წელს. ილუმინატთა ორდენის 
მიზანს წარმოადგენს უფრო სრულყოფილი გახადონ ადა-
მიანთა ბატონობა ადამიანებზე “განმანათლებლობითა” და 
ზნეობრივი “გაუმჯობესებით”. მათ სახელთან არის დაკავში-
რებული უამრავი შეთქმულების თეორია და რევოლუცია, მათ 
შორის საფრანგეთის,ინგლისის,ნიდერლანდების რევოლუცი-
ები, ბრძოლა კათოლიკური ეკლესიის წინააღმდეგ, სწრაფვა 
მსოფლო ბატონობაზე და ა. შ. 

თვით ადამ ვაისჰაუპტი, ტომით გაკათოლიკებული ებრა-
ელია, მამამისი იყო სამართალმცოდნეობის პროფესორი, ის 
სწავლობდა იეზუიტთა გიმნაზიაში, დაობლდა ადრე და იშვი-
ლა ქრიატიან ვოლფის მოწაფემ იოჰან ადდამ ფონ იკსტატ-
მა და აღზარდა ვოლფის განმანათლებლური ფილოსოფიით. 
სწავლობდა ინგოლშტადტის უნივერსიტეტში ისტორიას, სა-
მართალს, სახელმწიფოთმცოდნეობას და ფილოსოფიას. 1768 
წელს მიენიჭა ფილოსოფიის დოქტორის წოდება. 1772 წელს 
ის გახდა სამართლის არასრული პროფესორი, 1773 წელს კი 
საეკლესიო სამართლის სრულუფლებიანი პროფესორი ინ-
გოლშტადტში. 

ვაისჰაუპტმა 1776 წლის 1 მაისს დაარსა Perfektibilist 
(სრულყოფილების) კავშირი (აგრეთვე ფუტკრების ორდენი), 
რომელიც მოგვიანებით ილუმინატებად იწოდა. მათი მისია 
იყო მორალისა და ღირსების “გაფურჩქვნა”, აგრეთვე “კარგი” 
ადამიანების გაერთიანება, რათა წინააღმდეგობა გაუწიონ 
“ბოროტებას”. ორგანიზაციის ნამდვილი არსი კი მდგომა-
რეობდა მზაკვრულად გამოგონილ აღზრდის სისტემაში, ღირ-
სება და მორალი წაეხალისებინათ და ზღვარდაუდებელი ძირ-
გამომთხრელი მოღვაწეობით დაენგრიათ აბსოლუტისტური 
სახელმწიფო. 

1780 წელს ორგანიზაციაში თავისუფალი ბატონის — ბა-
რონის ადოლპ კნიგეს მიღების შემდეგ ილუმინატების ორ-
დენი მთელს ქვეყანას მოედო. ამასთან კნიგე ახალ წევრებს 
იღებდა მასონთა რიგებიდან. 

1782 წლის 16 ივლისს ვილჰელმსბადში კონგრესზე საბო-
ლოოდ გაფორმდა ალიანსი ილუმინატებსა და თავისუფალ 
კალატოზებს შორის. 

1777 წელს კარლ თეოდორი გახდა ბავარიის მთავარი. ის 
ილუმინატების დესპოტიზმის წინააღმდეგი იყო და 1784 მის-
მა მთავრობამ ქვეყნიდან გაყარა ყველა საიდუმლო ორგანი-
ზაცია და მათ შორის ილუმინატებიც. 

1829 წელს ამერიკელმა ილუმინატებმა ნიუ იორკში და-
აფინანსეს ფანი ვრიგჰტის ლექციათა სერია. მან მთელი ვაის-
ჰაუპტის პროგრამა ამცნო თავის ილუმინატების ორდენის 
დამხმარე ჯგუფებს, კომუნიზმის, ათეიზმის, ქალთა ემანსი-
პაციისა და თავისუფალი სიყვარულის ჩათვლით — რომელიც 
გააერთიანა ერთ სახელწოდებაში “თანაბარი უფლებები, თა-
ნაბარი შანსები”.

როგორი ყალბი და მზაკვრული ხასიათიც ჰქონდა ადამ 
ვაისჰაუპტს, მან ეს თვით უჩვენა თავის სასიკვდილო სარე-
ცელზე. ის გარდაიცვალა 1830 წელს 82 წლის ასაკში მოჩვე-
ნებითი მონანიებით. დაერწმუნებინა რა სამყარო იმაში, რომ 
ილუმინატობა მოკვდა და მისგან აღარავითარი საშიშროება 
აღარ არსებობს, მან გაითამაშა შთამბეჭდავი “სინანული” სა-
სიკვდილო სარეცელზე და თითქოს დაბრუნდა კათოლიკური 
ეკლესიის წიაღში. 

ვაისჰაუპტს სიკვდილის შემდეგ ღირსეული მემკვიდრეები 
დარჩა — ესენი იყვნენ ჯუზეპე მაძინი და მეორე მნიშვნელო-
ვანი ამერიკელი პიროვნება, რომელიც ამერიკის სცენაზე 
გამოვიდა, როგორც ფიურერი ლუციფერისეული შეთქმუ-
ლებისა, იყო ამერიკელი მასონი ალბერტ პაიკი. ვაისჰაუპტის 
სიკვდილის შემდეგ 1830-დან ევროპაში ჯუზეპე მაძინიმ ხელ-
ში აიღო ილუმინატების დროშა, მას ამ საქმეში დახმარებას 
უწევდა ალბერტ პაიკი. 

მაძინის სულიერ მა-
მას ვაისჰაუპტს ჰქონდა 

ვინ იყო მაძინი და რანი არიან 
მისი ქართველი მიმდევრები

გაგრძელება გვ. 18 

ჯუზეპე მაძინი



182012, სექტემბერი №33

18 2012, სექტემბერი №33

მოქნილი, მკაცრად ჩა-
მოქნილი გეგმა რელი-
გიის განადგურებისა: 

“მე მოვიფიქრე ყოველი თვალსაზრისით ხელსაყრელი ახსნა 
ყველა ქრისტიანული თემისათვის, ის თანდათანობით ჩამო-
შორდება რელიგიური ცრურწმენების ყოველგვარ სახეობას. 
ის იზრუნებს სოციალური კეთილდღეობისათვის, და წაიყ-
ვანს მათ დიდ, შესაძლებელ, თავისუფლების სახელმწიფოში 
სწრაფი პერსპექტივის უნივერსალური ბედნიერებისაკენ და 
დაბრკოლებებისაგან თავისუფალი მორალური თანასწორო-
ბისაკენ, რაც ჩვენთვის ნიშნავს ქვეშევრდომობას, კლასობ-
რივ წესრიგსა და სიმდიდრეს. ჩემი ახსნა არის სრულყოფილი 
და ცალსახა, ჩემი საშუალებები ეფექტურია და დაუძლეველი. 

ჩვენი საიდუმლო ორგანიზაცია ისე მუშაობს, რომ მას 
წინააღმდეგობას ვერ გაუწევენ და მალე კაცობრიობა გახ-
დება თავისუფალი და ბედნიერი (Proofs of a Conspiracy, გვ. 
64). ეს გეგმა განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა არა 
მარტო ახალგაზრდებში, არამედ ყოველი დონისა და ასაკის 
ადამიანებში: “უპირველეს ყოვლისა გასაოცარი არის, ის 
რომ”, წერს ვაისჰაუპტი კატოს, “ანგარიშგასაწევი პროტეს-
ტანტული და რეფორმატორი თეოლოგები (ლუთერანები და 
კალვინისტები), რომლებიც ჩვენს ორდენს ეკუთვნიან, ნამდ-
ვილად იმ აზრისა არიან, რომ ორდენი უნდა იყოს ჭეშმარიტი, 
გაუყალბებელი განსხეულება ქრისტიანული რელიგიისა. ო, 
ადამიანო, რა შეიძლება იყოს ისეთი, შენ რომ არ გარწმუნები-
ნონ? (World Revolution, S. 13).

მაძინი გახდა იმ საიდუმლო ორგანიზაციის მეთაური რომ-
ლის ფუნდამენტურ მიზნებს წარმოადგენდა:
•	 კანონიერი	მათავრობის	გაუქმება
•	 კერძო	საკუთრების	გაუქმება
•	 მემკვიდრობის	უფლების	გაუქმება
•	 პატრიოტიზმის	განადგურება
•	 რელიგიის	განადგურება
•	 ოჯახის	 გაუქმება	 (ე.ი.	 ქორწინების,	 მორალის	 და	

ბავშვების წესიერი აღზრდის გარეშე)
•	 და	მსოფლიო	მთავრობის	შექმნა
, ბავარიის ილუმინატთა ორდენის ხელმძღვანელობის პე-

რიოდში, მიმოწერა ჰქონდა სატანისტ ალბერტ პაიკთან. მა-
ძინიმ ის დაასახელა ჩრდილოეთ ამერიკის მეურვედ. პაიკი 
მრავალმხრივ განვითარებული პიროვნება იყო, უაღრესად 
ნაკითხი, ფლობდა 16 ანტიკურ ენას. მან მიიღო მასონობა 
და ქმნიდა მისთვის თეორიებსა და რიტუალებს. ალბერტ პა-
იკი იყო ბოროტების გენია. ის საჯაროდ აღიარებდა სატანის 
თაყვანისცემას და ახორციელებდა შავ მაგიას. ალბერტ პაიკი 
დაიბადა ბოსტონში, ამერიკაში, ებრაელის ოჯახში, ის იყო 
გაზეთის გამომცემელი, ვექილი, კონფედერანტების მხარეზე 
ბრიგადის გენერალი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მასონი. 
1859 წელს ის აირჩიეს “ჩრდილოეთ ამერიკის ძველი და მიღე-
ბული შოტლანდიური რიტუალის სამხრეთის იურისდიქციის” 
უმაღლესი საბჭოს “სუვერენულ დიდ კომანდორად”. იმავე 
წელს მას მიენიჭა ჰარვარდის უნივერსიტეტის დოქტორის 
(ფილოს. დოქ.) წოდება. ის სიკვდილამდის, 32 წელიწადი რჩე-
ბოდა “სუვერენულ დიდ კომანდორად”. 

დროის დიდ ნაწილს ის უთმობდა თავისი ლოჟის რიტუ-
ალების გაუმჯობესებას. როგორც მისი უმთავრესი შემოქმე-
დება მან გამოაქვეყნა წიგნი “მორალი და დოგმები” (1872), 
რომელშიც აღწერს 18-ე საუკუნის ბოლოს საფრანგეთში აღ-
მოცენებულ ე. წ. “შოტლანდიური რიტუალის” ფილოსოფიურ 
და ეთიკურ ძირითად მოძღვრებას. გარდა ამისა, როგორც 
ამბობენ, მის კალამს ეკუთვნის “სიონელ ბრძენთა ოქმები” — 
სატანის ახალი აღთქმა”.

როგორც ტოპ-ილუმინატები პაიკი და მაძინი ერთად მუ-
შაობდნენ. პაიკმა თავის თავზე აიღო თავიანთი ოპერაციების 
თეოსოფიური ასპექტები, მაძინიმ კი — პოლიტიკა. როცა 
დიდი აღმოსავლეთის თავისუფალ კალატოზთა ლოჟას (თა-
ვისუფალ ქ ვისმთლელთა საწყისს მივყავართ სოლომონის 
ტაძრის მშენებლობამდის) რევოლუციური აქტიურობის 
გამო მაძინის ევროპაში გაუტყდა სახელი. მაძინის ჰქონდა 
გენიალური გეგმა, ის 1870 წლის 22 ინავარს პაიკისადმი მი-
წერილ საზოგადოებისათვის ცნობილ წერილში წერდა: “ჩვენ 
ყველა გაერთიანებას უნდა დავრთოთ ნება, როგორც აქამდე, 
ისე გააგრძელონ არსებობა, იმავე სისტემით, თავისი ცენტ-
რალური ორგანიზაციებით და ორგანიზაციის თანამედროვე 
ფორმებში იმავე რიტუალის უმაღლეს საფეხურებს შორის 
სხვადასხვა კორესპონდენციებით, მაგრამ ჩვენ უნდა შევქმ-
ნათ სპეც- რიტუალი, რომელიც უცნობად უნდა დარჩეს და 
რომელშიც ჩვენ მოვიწვევთ მაღალი რანგის კალატოზებს 
ჩვენი არჩევანის მიხედვით. ჩვენი საძმოს ინტერესების გათ-
ვალისწინებით უნდა დავიმორჩილოთ ეს კაცები საიდუმლოს 
მკაცრი დაცვით. ამ უმაღლესი რიტუალებით ჩვენ წარვმარ-
თავთ მთელს მასონობას: ეს გახდება საერთაშორისო ცენტ-
რი, რომელიც მეტად ძლევამოსილი იქნება, რამეთუ მისი 
მმართველობა იქნება სრულიად უცნობი”.(1870 წლის 22 იან-
ვრის წერილი; 1)

დაახლოებით იმავე დროისთვის ილუმინატთა შეთქმულე-
ბის მეორად ორგანიზაციაში, “ უმწიკვლოთა” კავშირში შევი-
და ბნელი ინტელექტუალი სახელით მორდეხაი მარქს ლევი — 
სხვაგვარად კარლ მარქსი. 1847 წელს კარლ მარქსს დაევალა 
დაწეროს ნაშრომი, რომელიც მოგვიანებით ცნობილი გახდა 
შემდეგი სათაურით”კომუნისტური მანიფესტი”

ამასთანავე, საუბარი ეხება მთლიანი გეგმის პოლიტიკურ 
წარმოჩენას მომავლისათვის. მარქსი თამაშობდა ისეთ დაქ-
ვემდებარებულ როლს, რომ ოცი წლის მანძილზე მანიფესტ-
ზე არ გამოჩენილა მისი სახელი. ის ჭადრაკის თამაშში იყო 
მხოლოდ პაიკი, რომელსაც ნამდვილი ხელისუფალნი კული-
სებს მიღმა თამაშობენ. მიუმხრობელმა ისტორიკოსებმა უკვე 
დიდი ხანია დაადგინეს, რომ “კომუნისტური მანიფესტი” არ 
შეიცავდა რაიმე “ახალს” ან “თვითმყოფადს”. ეს სხვა არაფე-
რია, თუ არა ადამ ვაისჰაუპტისა და მისი მოწაფის კლინტონ 
რუზველტის ნაწერების ხელმეორედ გაფიცხებული პლაგი-

ატი. 
მოკლედ ფრანკლინ დ. რუზველტის ადმინისტრაცია შე-

ეცადა ამერიკელ ნაციაში კლინტონ რუზველტის კონსტი-
ტუციისა და სახელმწიფოს განადგურების ილუმინატორუ-
ლი გეგმის უკანასკნელი ფაზის დამკვიდრებას — მიზეზით, 
“ახალი მსოფლიო წესრიგის”, ანუ როგორც მას ხშირად ირო-
ნიულად “ახალ გარიგებას” უწოდებენ, დამკვიდრებას. მათ 
იმავდროულად ამერიკულ 1 დოლარიან კუპიურზე გამოსახეს 
ილუმინატთა ნიშანი, ამით ისინი უკვე ღიად აცხადებენ ილუ-
მინატთა შეთქმულების ნამდვილ მიზეზს — მიაღწიონ NOVUშ 
OღDO შEჩLOღUM-ის დაფუძნებას. 

ეს ნიშანი მათ ვაისჰაუპტიდან გადაიღეს, როდესაც მან 
1776 წლის 1 მაისს ილუმინატთა ორდენი დაარსა. ეს მოვლე-
ნა აღნიშნულია პირამიდის ფერხთით რომაული ციფრებით 
MDჩჩLXXXV, არა დამოუკიდებლობის დეკლარაციიის წელი, 
რომელიც არახელდასმულებმა მიიღეს. საერთოდ უნდა ვი-
ცოდეთ, რომ ნიშანი მხოლოდ მას შემდეგ მიიღეს, როდესაც 
გაერთიანდნენ ილუმინატები და მასონები, ეს კი, როგორც 
ვიცით მოხდა 1782 წელს და ამიტომ ამ მნიშვნელობით არის 
აღბეჭდილი კუპიურზე. 

მასონური ლოჟები შეადგენენ სიონისტური პირამიდული 
ორგანიზაციის საძირკველს, რომელიც შედგება 33 საფე-
ხურისაგან და რომელსაც ხელმძღვანელობს 33 საფეხურზე 
მდგომი პიროვნება. ეს უკანასკნელი შეიძლება იყოს ებრა-
ელი, რომელიც ამასთანავე არის წმინდა სიონისტური ორგა-
ნიზაციის 1-3 საფეხურზე. 

მასონური ლოჟების უმრავლესობის მიზანს საუკუნეების 
მანძილზე წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს, შეარ-
ყიოს და თუ შეძლებს დაანგრიოს გოების მიერ შექმნილი 
ნებისმიერი სახელმწიფო მონარქისტული თუ რესპუბლიკუ-
რი, ნებისმიერი რელიგიური ცენტრი, გარდა სინაგოგებისა. 
ნებისმიერი პარტია, როგორც მემარცხენე ისე მემარჯვენე, 
ნებისმიერი სახელმწიფო, სამეცნიერო კულტურული წრეები, 
ტრადიციები, ადათები. იმისათვის, რომ ასეთი ნგრევის დროს 
სახელმწიფო ორგანოები დააკომპლექტონ მასონური კადრე-
ბით და სიონისტებმა ამ მასონური კადრების მეშვეობით 2000 
წლისთვის მიაღწიონ მსოფლიო ბატონობას.

რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სახელმწი-
ფოში იყო მცდელობა, ბოლო მოეღოთ ამ თვალით უჩინარი 
მასონური პოლიტიკური მაფიისათვის, მაგრამ როგორც წესი, 
ეს მცდელობა ყოველთვის განწირული იყო დამარცხებისათ-
ვის, იმიტომ რომ, უხილავი მასონურ-სიონისტური პირამიდის 
წინააღმდეგ გამოდიოდა ხილული გოების ინსტიტუტი — სა-
ხელმწიფო მთავრობა, პარტიები და ა.შ. რომელშიც უკვე 
წინასწარ იყო შეგზავნილი მასონურ -სიონისტური კადრები, 
რომლებიც ახერხებდნენ სახელმწიფოს მიერ დაწყებული 
კომპანიების კრახით დამთავრებას. 

მსოფლიოს მასონური ორგანიზაციები შედგება მხოლოდ 
და მხოლოდ გოებისაგან: ორფეხა მოსამსახურე არსებებისა-
გან. 

მასონური ორგანიზაცია წარმოადგენს მსოფლიოს სხვა-
დასხვა ქვეყნებში სრულიად საიდუმლო გოების ჯგუფს და 
ჯგუფებს, რომლებსაც აერთიანებთ ერთიანი საიდუმლოება, 
ერთი პროგრამა და ერთი მიზანი. მათ პროგრამასა და მიზანს 
წარმოადგენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გაატარონ ის მითი-
თება, რასაც მათ აძლევს მსოფლიო სიონისტური ორგანიზა-
ცია. შედის რა პიროვნება მასონურ ორგანიზაციაში, ფიცს 
დებს არასდროს უღალატოს მასონურ მოძრაობას, არ გათქ-
ვას საიდუმლო. სანაცვლოდ, იგი ღებულობს ორგანიზაციისა-
გან დაცვის გარანტიას, რომელიც მისთვის ცნობილი ხდება 
გარკვეულ ეტაპზე და რა მოვლენებიც არ უნდა განვითარდეს 
ნებისმიერ სახელმწიფოში (პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ 
სოციალური კატაკლიზმები), მასონი წარღვნიდან ყოველთ-
ვის მშრალი გამოდის. 

მასონური ორგანიზაციების წევრებიდან სიონისტები ყო-
ველთვის აკომპლექტებდნენ ნებისმიერი სახელმწიფოს ხელმ-
ძღვანელ ორგანოებს (პრეზიდენტებს, პარლამენტს, მინისტ-
რთა კაბინეტს და სხვა). თუ მოხდა, რაც ძალიან იშვიათია, თუ 
რომელიმე მასონმა გათქვა საიდუმლო ან სხვათა გასაგონად 
ხმა აიმაღლა სიონისტების წინააღმდეგ, მას დაუყოვნებლივ 
სპობენ პოლიტიკურად და ძალიან ხშირად ფიზიკურადაც. 
ამის კლასიკურ მაგალითად ჩვენ გვესახება აბრაამ ლინკოლ-
ნისა და ჯონ კენედის მკვლელობა, რიჩარდ ნიქსონის გადაყე-
ნება აშშ-ს პრეზიდენტობიდან. რიჩარდ ნიქსონი დაისაჯა არა 
უოტერგეიტის საქმის გამო, არამედ იმიტომ რომ, მან მასო-
ნური ორგანიზაციის წევრმა დაარღვია ფიცი და შეუტია აშშ-
ის კონგრესის სიონისტურ წევრებს. სწორედ ამიტომ უმაღ-
ლესმა არალეგალურმა სიონისტურმა წრეებმა გადაწყვიტეს 
მისი ჩამოგდება, რაც დაუყოვნებლივ განახორციელეს კიდეც 
მოკლე ვადებში უოტერგეიტის საქმის გამოყენებით. 

მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში თითქმის მთელი ევრო-
პა პოლიტიკურად სიონისტებისა და მათი დამქაშების ხელში, 
მათი სათამაშო აღმოჩნდა. ამ დროიდან ფაქტიურად აღარ არ-
სებობდა ევროპის არც ერთი დამოუკიდებელი ეროვნული სა-

ხელმწიფო. მიაღწიეს რა პოლიტიკურ ბატონობას ევროპაში, 
სიონისტებმა დაიწყეს ბრძოლა ხალხთა ეროვნული თვითშეგ-
ნების წინააღმდეგ. ვისაც ხელში ჩავარდნია და წაუკითხავს 
მე-19 საუკუნის სიონისტებისა და მასონური ლოჟების ოქმე-
ბი, მან ბრწყინვალედ იცის, თუ რა მეთოდებით მოქმედებდ-
ნენ ეს შავბნელი ძალები სხვადასხვა ერის წინააღმდეგ. ისინი 
პირდაპირ ამბობდნენ, რომ დროა და საჭიროა ავამოქმედოთ 
ჩვენი აგენტები: “კლასიკური ლიტერატორები” მუსიკოსები, 
მხატვრები, მომღერლები, სხვადასხვა რელიგიური ორდენე-
ბი, რათა ზნეობრივად და მორალურად გავხრწნათ ხალხი, და-
ვავიწყოთ ქრისტიანული სარწმუნოება, ყოველგვარი ეროვ-
ნული, გავხადოთ მატერიალისტები, რათა იფიქრონ მხოლოდ 
მატერიალურ სიმდიდრეზე და დაივიწყონ სული. ყოველგვარი 
ასეთი ქმედებით, სისხლთა აღრევით მოვსპოთ ფაქტიურად 
არსებული საზღვრები სახელმწიფოებს შორის. ევროპის ადა-
მიანი ჩვენი ბრმა იარაღია, რომელსაც გამოვიყენებთ მთელი 
მსოფლიოს დასაპყრობადო. 

პაიკისათვის “რწმენა იწყება იქ, სადაც ამოწურულია ცნო-
ბიერება”

პაიკის აზრით “ყოველი რელიგია უნდა დაინგრეს, არსებუ-
ლი საზოგადოება უნდა დაინგრეს და კერძო საკუთრება უნდა 
აღმოიფხვრას. ჩემი გეგმებისათვის მე არ ძალმიძს ადამიანე-
ბის ისე გამოყენება, როგორებიც ისინი დღეს არიან, პირველ-
ყოვლისა ისინი უნდა გარდავქმნა”.

აი, ამას ქადაგებდნენ მაძინი, პაიკი და მისთანანი, კაცობ-
რიობის უბოროტესი მტრები... 

აშშ-ს პრეზიდენტების ამ ორდენებსა და ორგანიზაციებში 
წევრობის ტრადიცია დღესაც გრძელდება. ამის შესახებ გვამ-
ცნობს “Neue Solidarität” (ახალი სოლიდარობა). “მღვდელი ვ. 
ო. ვოგტი შოტლანდიური რიტუალის 32-ე საფეხურის მასონი 
(ეს ნიშნავს “სამეფო საიდუმლოების ოსტატი”) იყო. ის იყო 
ბილ კლინტონის სულიერი და პირადი აღმზრდელი მამა, იგი 
მასთან ერთად მუშაობდა. არკანზასის გუბერნატორობისას, 
შტატის, სადაც ალბერტ პიკეს ტრადიციები მძლავრად იყო 
ფეხგადგმული, კლინტონი მხარს უჭერდა სიკვდილით დას-
ჯას და მრავალჯერაც მოაყვანინა სისრულეში. პრაქტიკაში 
ეს ნიშნავს შავკანიანებისა და ღარიბების ეგზეკუციას. რამ-
დენიმე ხნის წინ. როგორც ვაუგუტის შვილი იტყობინებოდა, 
კლინტონი და მისი მღვდელი თანხმდებოდნენ იმაში, რომ 
მათი რელიგიური თვალსაზრისი ნებას რთავდა პატიმრებისა 
და დაუბადებელი ბავშვების (განსაკუთრებით შავკანიანი ბავ-
შვებისას) მოკვდინებას. 

მათ არც პატარები ავიწყდებათ, სატელევიზიო სასწავ-
ლო-შემეცნებითი გადაცემები, პოპულალური პროგრამები 
და რაც მთავარია ნახატი მულტიფიკაციური ფილმები მათი 
გავლენითა და სიმბოლიკით იქმნება... ამ საქმის მსახური და 
დიდოსტატი საყოველთაოდ ცნობილი უოლტ დისნეია...

აქ ერთიც უნდა ავღნიშნოთ ბილ კლინტონის შესახებ: 
საქართველოში სამხედრო-კრიმინალური გადატრიალების 
შემდეგ ამერიკაში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და 
ხელისუფლებაში მოვიდა ბილ კლინტონი დემოკრატიული 
პარტიიდან. იმ დროს გულუბრყვილო და ნაკლებად გაცნო-
ბიერებულ ქართველებს ეგონათ, რომ ბილ კლინტონი შეცვ-
ლიდა საქართველოში მაშინ არსებული ხუნტისადმი დამოკი-
დებულებას. ვფიქრობთ, ახლა უკვე ნათელი გახდა ვინ არის 
ბილ კლინტონი და აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი პიროვ-
ნება — პრეზიდენტი, რომელ ამერიკულ პარტიასაც არ უნდა 
ეკუთვნოდეს ის, ყველა ეშმაკის ჯოგიდან მოდის. 

არ უნდა დავივიწყოთ ბილის თანამეცხედრე ჰილარი, რო-
მელიც მართლმადიდებლობის დაუძინებელი მტერია და რომ-
ლის კატეგორიული მოთხოვნით იქნა დაპატირებული გლდა-
ნის მართლმადიდებლური ეპარქიის დროებითი პრესვიტერი 
მამა ბასილ მკალავიშვილი და გაუგონარი ვანდალიზმით იქნა 
დარბეული გლდანის ღვთისმშობლის ეკლესია. 

დღეს ჩვენი საზო-
გადოების დიდ ნაწილს 
ჰგონია, რომ მიშას ძალი-
სუფლების მიერ მიღე-
ბული კანონი რელიგიის 
შესახებ მიშას სომხური 
ახირებაა, არადა ეს არის 
დიქტატი ჩვენზედ “გა-
დაკლული” დასავლეთე-
ლი “მეგობრებისა” და 
არის მონური მორჩილე-
ბა გადამთიელებისადმი.

შევარდნაძემ თავის 
უკანონო ზეობისას ვერ 

შეძლო სატანისტი კონგ-
რესმენების ბრძანების ას-
რულება, სამაგიეროდ მის-
მა სულიერმა მემკვიდრემ 
მ. სააკაშვილმა აუსრულა 
სატანისტებს დაუოკებელი 
სურვილი.

ილუმინატების ბელადებ-
მა ადრევე გააცნობიერეს, 
რომ მათი გეგმის წარმატე-
ბა, მსოფლიოს დასაპყრო-
ბად და მასზე გასაბატონებ-
ლად დამოკიდებული იყო 
სკოლებზე, კოლეჯებზე და უნივერსიტეტებზე კონტროლის 
ძალაზე. ამტომაც გაითავისეს გაზეთების, ჟურნალებისა და 
გამომცემლობების (დღეს კი რადიოსა და ტელემაუწყებლო-
ბების) თავიანთი გავლენის ქვეშ მოქცევა. აშშ, ინგლისი და 
სხვა ტრადიციულად თავისუფლების მოყვარე ქვეყნები ილუ-
მინატებისაგან იღებდნენ “სპეციალურ მითითებებს”. 

ერთ-ერთი მიზეზთაგანი, რის გამოც ევროპის თანამეგობ-
რობა, ამერიკის კავშირი და მომავალი 
აზიური კავშირი მიისწრაფვიან აღზრ-
დის სისტემაზე საყოველთაო მრავლის-
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მომცველი კონტროლისაკენ, არის განზ-
რახვა, მსოფლიო გლობალისტებს ნება 
დართონ გადაწერონ კაცობრიობის ნამ-

დვილი წარსული. მათი გარჯა “ფანტასტიურ” ნაყოფს იღებს. 
დღევანდელ ახალგაზრდობას სრულიად არ აქვს წარმოდგენა 
ისტორიის სწავლებაზე. გლობალისტების მოსაზრებით, ეს 
აიოლებს მოწინააღმდეგეებთან ბრძოლას. 

ასე იქნა განადგურებული ან გადაკეთებული ძირითადი 
სასწავლო წიგნები ახალი სოციალისტური ხაზის დასამკვიდ-
რებლად. კლასებში გაჩნდა მრავალი ახალი სახელმღვანელო 
მხოლოდ ერთადერთი მიზნით — ტრადიციული ღირებულე-
ბების დასამცრობად და სტუდენტებისათვის ტვინის გამო-
რეცხვა სოციალიზმის გასათავისებლად, რათა “დიდმა ძმამ” 
(მთავრობამ) შესძლოს პრაქტიკულად მოქალაქეთა ცხოვრე-
ბის ნებისმიერ ეტაპზე გავლენისა და კონტროლის მოხდენა. 

მემარცხენეებმა ხელში ჩაიგდეს გაზეთები და ჟურნალები, 
ტელე და რადიო სადგურებმა ხელში აიღეს სოციალისტური 
საქმიანობა და საზოგადოება დაუმორჩილეს მოქნილ სოცი-
ალისტურ პროპაგანდას. 

მეტად საყურადღებოა მაძინისა და პაიკის მიმოწერას, რო-
მელშიც გადმოცემულია ახალი მსოფლი წესრიგის მონახაზი.
წერილი დათარიღებულია 1871 წლის 15 აგვისტოთი. ამ წერი-
ლებში პაიკი ილუმინატების ბელად მაძინს უჩვენებდა უხეშ 
მონახაზს მსოფლიოს დასამორჩილებლად სამი მსოფლიო 
ომის მეშვეობით, რაც გზას გაუკაფავდა ახალ მსოფლიო წეს-
რიგს. წერილები ინახებოდა ბრიტანეთის მუზეუმის ბიბლი-
ოთეკაში, მაგრამ ამ წერილების გამჟღავნების შემდეგ ისინი 
ამოიღეს კატალოგიდან. 

ამ წერილებში მოცემულია ის მეთოდები და მიზნები, რომ-
ლითაც განახორციელებენ მსოფლიო ომებს. 

პირველი მსოფლიო ომი ინსცენირებული იქნებოდა ცა-
რისტული რუსეთის ბავარიელი ილუმინატების უშუალო 
კონტროლის ქვეშ მოსაქცევად. რუსეთი გამოყენებულ უნდა 
იქნეს როგორც ტეტია, ბავარიის ილუმინატების მიზნების 
მსოფლიოს მასშტაბით განსახორციელებლად. 

მეორე მსოფლიო ომი ფაბრიცირებული უნდა ყოფილიყო 
მანიპულაციით გერმანელ ნაციონალისტებსა და სიონისტებ 
შორის არსებული აღმატებული აზრთა სახვადასხვაობით. 
აქვე უნდა გაზრდილიყო რუსული გავლენის სფერო და დაარ-
სებულიყო ისრაელის სახელმწიფო პალესტინაში. 

მესამე მსოფლიო ომი გეგმის თანახმად გაჩაღდება ისევ და 
ისევ აზრთა სახვადასხვაობით სიონისტებსა და არაბებს შო-
რის ილუმინატების მეშვეობით. დაგეგმილია მისი მსოფლიო 
მასშტაბით გავრცელება. 

მესამე მსოფლიო ომის ნაწილს წარმოადგენს, აგრეთვე ნიჰი-
ლისტებისა და ათეისტების ერთმანეთზე მისევის პროვოცირება 
სოციალური მსხვრევით, რომლის თანმხლები იქნება მხეცობა 
და ძალმომრეობა. ქრისტიანობისა და ათეიზმის განადგურებით 
ადამიანებს ჩაენერგებათ “ლუციფერის დოქტრინა”. 

“ტეტია” რუსეთის მეშვეობით უნდა დაჩქარდეს დასავლუ-
რი ერების შეყვანა ზეეროვნულ კავშირებში (ნატო, გაერო), 
თუ კი ისინი არ მოისურვებდნენ ნებაყოფლობით შესვლას. 
ამავ დროს რუსეთის იმპერია, როგორც მსოფლიოს მტერი 
უნდა გაძლიერებულიყო იარაღის საწყობად, რომელიც თა-
ვის მხრივ სარგებელს მოუტანდა საერთაშორისო ბანკირებს. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე მსოფლიო ომის უკან სულ 
სხვა სცენარი უნდა ყოფილიყო, და არა ის რასაც ისტორიის 
სახელმძღვანელოები გადმოგვცემენ. 

ჩვენი დღევანდელი “კეთილი მწყემის ბიძები” გვეუბნე-
ბიან, რომ ტერორიზმი უნდა აღმოიფხვრას და მას თვით 
წარმოშობენ! ატომური იარაღი უნდა მოისპოსო და თვითვე 
ფლობენ მას. დიქტატურებიც უნდა მოისპონო და თვითვე 
არიან დიქტატორები! მშვიდობა გვინდაო და ომებს აჩაღებენ 
თვითვე! ადამიანის უფლებებისთვის ვიბრძვითო და თვითვე 
სპობენ მას. პოლიტიკოსებს არ გააჩნიათ რაიმეს შეცვლის 
ნება, მათი დავალებაა ძალაუფლების სახელით შეინარჩუნონ 
სტატუს- კვო. 

პრესის შესახებ კი, ჯერ კიდევ 1880 წელს წერდა ნიუ იორკ 
ტაიმსის ყოფილი მთავარი რედაქტორი: “ასეთი რაღაც, რო-
გორიც თავისუფალი პრესსაა, არ არსებობს. ჟურნალისტთა 
დავალება მდგომარეობს იმაში, რომ სიმართლე გაანადგუ-
რონ, მუშტის სიმსხო ტყუილები მოგვიყვნენ, მოვლენები და-
ამახინჯონ და თვით... თავისი ყოველდღიური პურისათვის 
თავი გაიყიდონ და არიან, თუ მეტი არაფერი, ინტელექტუალი 
პროსტიტუტკები”. დღევანდელ პრესაზე კი აღარ დარჩა სათ-
ქმელი...

როგორც ვიცით, დღეს დედამიწის ზურგზე მიდის მოსახ-
ლეობის ტოტალური თვალთვალი და კონტროლი, ყველა ეჭვ-
მიტანილი, ყველა საშიშია ამ გლობალისტებისათვის, მსოფ-
ლიო მთავრობისათვის, მაგრამ ბერნარდ ჰირში გვეუბნება, 
რომ: “ქვეყანა სადაც ყველა ეჭვმიტანილია, ის თვით არის ეჭ-
ვმიტანილი”... დღეს კი უღმერთობაში, აღვირახსნილობაშია 
ეჭვმიტანილი მთელი სამყარო...

მაგრამ, თუ გლობალისტების რომელიმე მსახური მიხვდა 
თუ რაშია საქმე, შეაწუხა სინდისის ქეჯნამ და ხმამაღლა ამ-
ხილა ისინი, მას გარანტირებული აქვს საგზური ჯოჯოხეთი-
საკენ. ასეთები იყვნენ სატანური მუსიკის კორიფეები მაიკლ 
ჯეკსონი, ჯონ ლენონი... ჯონ ლენონი პირდაპირ გვეუბნება; 
“ჩვენი დღევანდელი საზოგადოება იმართება შეშლილებით 
შეშლილი მიზნებისათვის. ვფიქრობ, ჩვენ ვიმართებით გიჟე-
ბის მიერ გიჟური დასასრულისაკენ და მე მჯერა, რომ დამიჭე-
რენ როგორც გიჟს, რადგან მე ამას ვამბობ. სწორედ ეს არის 
გიჟური”. და ეს ყველაფერი ხდება ფულისათვის და ეს ფული 
დღემდის ანათებს დედამიწაზე არსებულ ჯოჯოხეთს. 

ქრისტიანული რელიგია ასწავლის ხალხს დაექვემდებაროს 
მორალურ კანონებს და ყოველივე ეს არ ემთხვევა როსტოვ-
შიკის სურვილებს, მაშინ ისინი იწყებენ ბრძოლას სარწმუნო-
ების მოსასპობად. მატერიალური გამდიდრებისათვის ბრძო-
ლა ცხადდება უმთავრეს მიზნად ცხოვრებისა. რა სწრაფად 
შეიძლება წაიკითხოს მკითხველმა ზემოთ დაწერილი, მაგრამ 
რამდენი მილიონი ადამინის სიცოცხლე შეიწირა სიონისტე-
ბისა და მასონების აბსურდდულმა იდეებმა და რამდენს შე-
იწირავს კიდევ, ვინაიდან კაპიტალიზმისა და სოციალიზმის 
მიზანი ერთია — ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მიერ მსოფლიო 
ცენტრალიზებული მმართველობა, რომელთა ხელშიც იქნება, 
ფულზე რომ არაფერი ვთქვათ, წარმოების ყოველგვარი საშუ-
ალებები. ასეთი ხელისუფლების ატრიბუტები არის ის, რომ ის 
უნდა იყოს ინტერნაციონალური და მთელი მსოფლიოსათვის 
ერთი. ჩვენ არ უნდა მოვტყუვდეთ, თითქოს სოციალიზმი და 
კაპიტალიზმი ერთმანეთის მტრები არიან, ვინაიდან პირველი 
მეორის პროდუქტია და მისი დასასრული. 

რაც არჩევნობანა და დამოკრატია შემოიღეს მოდაში, 
საზოგადოება დაჰყვეს ცალკეულ კასტებად და მიმდინარე-
ობებად — მემარცხენეებად, მემარჯვენეებად, ცენტრისტე-
ბად და ა. შ. მაგრამ უბედურება ისაა, რომ თვითონ ყველგან 
არიან, ყოველი მიმართულების სადავეები უპყრიათ ხელთ და 
ყველა მდინარებას აკონტროლებენ. დღეს მსოფლიოს არენა-
ზე ყოველ პოლიტიკურ მიმდინრეობას ერთი ზნეობრივი კრი-
ტერიუმები უდევს საძირკვლად, მაგრამ მემარცხენეობა, მი-
უხედავად მის მიერ ფარად აფარებული ლოზუნგისა “ძმობა, 
ერთობა, თავისუფლებისა”, მოუხდელ სახადად ექცა კაცობ-
რიობას, განსაკუთრებით ჩვენს ერსა და სამშობლოს. სწორედ 
მათზე წერს მათიას რიხლინგი: “სანამ მმართველობაში არ 
არიან მემარცხენეები ყოველთვის საუბრობენ მორალზე. მაგ-
რამ უკვე როცა მართავენ, ის სულაც აღარ არსებობს”. 

და მართლაც, აბუჩად აგდება და სულში ჩაფურთხებაა 
ისიც, რომ თითქოსდა ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიოლ ცივი-
ლიზებულ სამყაროში, რომლის ქვაკუთხედია “თავისუფალი 
არჩევნები”, რამეთუ არჩევნებს რამეზე ზემოქმედება რომ 
შეეძლოს, ის კარგა ხნის აკრძალული იქნება. 

პირველი ქართველი მასონი გახლადათ რუსეთის იმპერა-
ტორი პეტრე I (ის რომ ქართველი იყო ამას თვითონ პეტრე 
I ადასტურებს, როცა უარი განაცხადა ცოლად შეერთო ბაგ-
რატიონების ასული და განაცხადა: “ბაგრატიონს ცოლად 
როგორ შევირთავ, ჩვენ ქართველები ხომ სისხლის აღრევის 
წინააღმდეგნი ვართო”).

პეტრე I მასონობას ევროპაში მოგზაურობის დროს ეზი-
არა. იქ გადაუბრუნეს მას ტვინი სიონისტებმა და ზუსტად 
პეტრეს დროიდან იწყება შავბნელი ხანა, როგორც რუსეთი-
სათვის, ასევე საქართველოსთვის. პეტრე I-მა მოაოხრა და გა-
ანადგურა ყოველივე რუსული, რაიც კი რუსეთში არსებობდა 
და დაიწყო მასონთა გარყვნილი ცხოვრების წესის დანერგვა 
და თავისი ბინძური ხელებით ისტორიულ სამშობლოს საქარ-
თველოსაც წაეპოტინა. ევროპის ცბიერ და მზაკვრულ პოლი-
ტიკას კარგა ხნის ნაზიარებმა პეტრემ, ადვილად მოატყუა 
ქართლის მეფე ვახტანგ VI და რუსეთში გაიტყუა 1724 წელს 
სამეფო კარის დიდებულებთან ერთად (3000 ოჯახი), რითაც 
წარსტაცა საქართველოს უთვალსაჩინოესი და უჯანსაღესი 
ინტელექტუალური საგანძური. ეს იყო მუხანათური განზრახ-
ვა, რჩეულ ქართველთაგან, საქართველოს დაცლისა და დაწ-
რეტისა. ასეთ პოლიტიკას შედეგად ის მოჰყვა, რომ ჩვენი ქვე-
ყანა დიდი ხნით მიეჯაჭვა სიონისტურ-მასონური რუსეთის 
იმპერიას. ამის შედეგად, რაც კი რამ უკუღმართული ვრცელ-
დებოდა რუსეთში ევროპიდან, იგი უმალვე ქართველებსაც და 
საქართველოსაც ედებოდა. პირველი მასონური ლოჟები პეტ-
რე პირველმა კრონშტადტში დაარსა, ხოლო 1731-32 წლებ-
ში ინგლისელებმაც გახსნეს საიდუმლო მასონური ლოჟები 
რუსეთში, მათი შავ-ბნელი საქმიანობა კი პირდაპირ გულში 
ურტყამდა საქართველოს. ამის დადასტურებად ჩვენ შეგვიძ-
ლია გავიხსენოთ ორი მასონის რუსეთის საეჭვო რეპუტაციის 
იმპერატრიცას ეკატერინა II — ის და მისი სულიერი მასწავ-
ლებლის ფრანგი “განმანათლებლის” მიწერ-მოწერა. ჩვენთ-
ვის საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეკატერინე დაწვრილებით 
უყვება საქართველოს ამბებს. მაგალითად, მოუთხრობს სა-
ქართველოში გერმანელი ებრაელის ტოტლებენის სამხედრო 
საქმიანობის შესახებ. 

“ტოტლებენი გაემგზავრა, რომ ალყა შემოარტყას პოტისს, 
შავი ზღვის პირად, იგი არ აქებს მიტროპოლიტის შთამომავ-
ლობას, სამაგიეროდ ძველი იბერიის ჰავა მიაჩნია მას საუკე-
თესოდ მთელს მსოფლიოში”. 

ხედავთ, ჯერ კიდევ როდის არ მოსწონს იბერიელები გე-
ნერალს, ხოლო ჰავა იბერიისა გულზე ეხატება, მას სურს 
იბერია იბერიელების გარეშე! უფრო ადრე 1770 წელის 2 იან-
ვარს ვოლტერი წერდა ეკატერინეს “ქართველები მოელიან 
მანიფესტს, სადაც ისინი წერენ, რომ არ სურთ თავისი ქალ-
წულები უგზავნონ მუსტაფას, გულით მწადია, რომ ეს მარ-
თალი გამოდგეს და ყველა მათი მშვენიერი ქალწული თქვენი 
მამაცი ოფიცრების ხელში გადავიდეს. მათ ისინი სავსებით 
დაიმსახურეს”.

მოვუსმინოთ კიდევ ერთი წერილის ნაწყვეტს ეკატერინე-
სადმი მიწერილს: “მე ვწუხვარ, რომ ალი-ბეი, თავადი ირაკლი 
და თავადი ალექსანდრე არ იცნობენ ჩვენებურ ბულვარზე 
სეირნობას, ჩვენს საოცარ კომიკურ ოპერებს, ჩვენს შესანიშ-
ნავ ბალებს და არ იციან მაზურკას რიგიანი ცეკვა”. 

შეხედეთ, რა მზრუნველია მასონი ვოლტერი, წარმოიდგი-
ნე მკითხველო, რა დღე დაუდგებოდათ ქართველებს, როცა 
თავზე პარიკდადებული მეფე ერეკლე მენუეტს იცეკვებდა! 
ვოლტერს და მისნაირებს სწორედ ეს სწადიათ, რომ ქართ-

ველებმა ქართული არ იცეკვონ და არ იმღერონ, არამედ ისე 
როგორც დღევანდელი ვაი-ქართველი მაიმუნივით იგრიხება 
და კატასავით კნავის სცენაზე თანამედროვე ცეკვებისა და 
სიმღერების შესრულების დროს. 

რუსეთის იმპერიის მიერ ქართული სამეფოების ანექსიისა 
და გაუქმების შემდეგ, მაშინდელი რუსული ყოფა ფართოდ 
შემოვიდა საქართველოში. ნერგავდნენ თავიანთ ადათ-წე-
სებს, “შემოჰქონდათ კულტურა”, ევროპული “ცივილიზაცია”, 
“მოწინავე იდეები”...

მე-19 საუკუნის რუსეთის თითქმის ყველა “მოაზროვნე 
საზოგადო მოღვაწე” მწერალი და მუსიკოსი: პუშკინი, გერ-
ცენი, ბელინსკი, ბაკუნინი, დობროლიუბოვი, ჩერნიშევსკი და 
სხვა, ან მასონური ლოჟების, ან სიონისტური ორგანიზაციის 
წევრები იყვნენ. სწორედ მათ მაომზადეს ნიადაგი რუსეთში 
კომუნისტური იდეოლოგიის გავრცელებისათვის. 

მოდით, დავუბრუნდეთ ქართველ მასონებს. დავით ბაგ-
რატიონი (1767-1819) საქართველოს მეფის — გიორგი XI -ის 
უფროსი ვაჟი, რომელიც 1803 წელს რუსეთში გადაასახლეს, 
ვოლტერს თავის მასწავლებელსა და მეგობარს უწოდებდა და 
ღვთისმგმობელიც კი გახდა, რამაც ძლიერ აღაშფოთა მამამი-
სი, რომელმაც ასე შეუთვალა შვილს: “შვილო დავით, თურმე 
ეკლესიას თეატრს ეძახი, ცისკარს — სათამაშოს და წირვას 
— წარმოდგენას, ნუ შვრები ამისთანა ღვთის გარეგან საქმეს. 
მოიქეც და ღმერთი იწამე”. 

გაბრაზებულმა დავითმა მას ასეთი პასუხი შემოუთვალა: 
“წადით და მამაჩემს ასე უთხარით, რასაც იმას სწამდეს, მე 
გამიწყრეს, და რაც მე მწამს, იმას გაუწყრეს”. ამის გამგონე 
მეფე გიორგიმ თურმე წამოიძახა: “დაადგა იგი ყოველსა გზა-
სა არაკეთილსა და ბოროტი მას არა მოეწყინა”. 

სიონისტმა თავადმა პოტიომკინმა, ერეკლე მეფეს აგენ-
ტად მიუჩინა (კარის მკურნალის სახით) სიონისტი იაკობ რა-
ინექსი, რომელმაც დიდად “იღვაწა იმისათვის, რომ ერეკლეს 
ხელი მოეწერა ტრაქტატისათვის 1783 წლის 24 ივნისს. 24 
ივნისი მასონთათვის განსაკუთრებული დღეა, სწორედ 1717 
წლის 24 ივნისს, ლონდონში ჩამოყალიბდა გაერთიანების სა-
ფუძველზე პირველი დიდი მასონური ლოჟა. როგორ არ უნდა 
გავიხსენოთ აქ სიონისტი ე. შევარდნაძის მიერ 24 ივნისს მოწ-
ყობილი შოუ და იქ დაღვრილი ქართული სისხლით აღნიშნუ-
ლი ეს შავბნელი თარიღი ტელევიზიაში 1992 წელს. 

მასონები გახდნენ ალექსანდრე სიმონის ძე განმგებელო-
ვი, რომელიც დეკაბრისტი გახდა 1817 წლიდან. დეკაბრისტ 
მასონებთან ურთიერთობა ჰქონდათ რუსეთში მუდმივად 
მცხოვრებ ან იქ დროებით ჩასულ სხვა ქართველ მოღვაწეებ-
საც. ამათგან პირველი უნდა გავიხსენოთ ოქროპირ გიორ-
გის ძე ბაგრატიონი და დიმიტრი იულიონის ძე ბაგრატიონი, 
რომელთა ოჯახებშიც მოსკოვსა და პეტერბურგში იკრი-
ბებოდნენ ქართველი ახალგაზრდები: ელიზბარ ერისთავი, 
ალექსანდრე ორბელიანი, ფილადელფოს კიკნაძე, სოლომონ 
დოდაშვილი და სხვები. აქვე იკრიბებოდნენ არაქართველე-
ბიც, პოლონელი ზავლინსკი (მაშინდელი თბილისის გუბერ-
ნატორი), ფრანგი ლეტელიე, აბგოლიცინი, ალ. პუშკინი, ა. 
გრიბოედოვი (ისიც ვერ მალავდა ქართველებისადმი სიულ-
ვილს, მიუხედავად ქართველთა სიძეობისა) და ქართველების 
დაუძინებელი მტერი რილეევი, რომელიც შემდეგში პესტელ-
თან ერთად ქართული ჯიშისა და გენის გადაშენებას მოით-
ხოვდა თავის პროგრამაში. ამ წრეს ნაზიარევი ციციანოვები, 
ბებუთოვები, მელიქოვები, შემდგომში ცნობილი მასონები 
ხდებიან. 

კაცთმოძულეობის, ერთმოძულეობის, ველიკოდერჟავნი-
კული სენით დაავადებულებს დღესაც აცხადებენ პროგრესუ-
ლად მოაზროვნე განმანათლებლებად. პესტელის კონსტიტუ-
ციისა და პროგრამის გაცნობა გამოიწვევს ნებისმიერი საღად 
მოაზროვნე ადამიანის აღშფოთებას. მაგალითად მოვიყვანთ 
პესტელისეული კონსტიტუციის მე-16 პარაგრაფს, სადაც 
პესტელის იმპერიულ-შოვინისტური შეხედულებები სცილდე-
ბა ყოველგვარ ზნეობრივ და სამართლებრივ ნორმებს. გავეც-
ნოთ მის აზრს ასიმილაციისა და დაპყრობილი და დამორჩი-
ლებული ხალხების განადგურების შესახებ:

“Из всего содержания главы сей явствует, что при 
всех мероприятиях Временного Верховного Правления 
в отношении к различным народам и племенам, Россию 
населяющим, беспрестанно должно непременную 
цель иметь в виду, чтобы составить из них всех только 
один народ и все различные оттенки в одну общую 
массу слить так, чтобы обитатели целого пространства 
Российского Государства все были Русские. К сей цели 
ведут многоразличные способы,могущие надва рода быть 
разделены – на средства общие и средства частные. 
Средства общие состоят главнейше в том, чтобы, 
во-первых, на целом пространстве Российского государства 
господствовал один только язык Российский... Во-вторых: 
так как ныне существующее различие в названиях народов 
и племен, Россию населяющих, всегда составлять будет из 
жителей Российского Государства отдельные друг от друга 
массы и никогда не допустит столь для блага отечества 
необходимого совершенного в России единства, то чтобы все 
сии различные имена были уничтожены и везде во всеобщее 
название Русских воедино слиты. В-третьих: чтобы одни и те 
же законы, одно и то же управление по всем частям России 
существовало”. (ЭВСТАФИИ (ТЕНГИЗ) М. АНТЕЛАВА 
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ВЕЛИКОДЕРЖАВНОГО 
ИМПЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ)

ალექსანდრე სანდუხაძე

/გაგრძელება შემდეგ ნომერში/
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ყოველი ოჯახი მძიმედ განიცდის უახლოესი 
წევრის გარდაცვალებას და გლოვით გამოხატავს 
თავის წუხილს, მაგრამ ბოლო დროს ეს დამახინჯე-
ბული ფორმით ვლინდება.

ხშირია შემთხვევები, როცა ახლობლები მრა-
ვალი წლის ან მთელი სიცოცოხლის მანძილზე არ 
იხდიან შავ სამოსს და ჩამოშორებულნი არიან ყო-
ველდღიურ ცხოვრებას.

უსაზღვრო გლოვა-გოდება, უსასრუ-
ლო ტირილი მეტყველებს ადამიანის 
ურწმუნოებაზე, იმაზე რომ მას არ სწამს 
ღმერთი, არ სწამს სულის უკვდავება და 
თვლის რომ გარდაცვალებული სამუდა-
მოდ დაკარგულია მისთვის, ამით კი ჭი-
რისუფალი უდიდეს ცოდვას იღებს თავის 
თავზე, რადგან იგი არასწორი ქცევით 
მეტად ამძიმებს გარდაცვლილის უკვდავ 
სულს, ამძიმებს თავისი ოჯახის ცხოვრე-
ბას.

ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ადა-
მიანის გარდაცვალება არ ნიშნავს მის 
მოსპობას. ადამიანის სული ცოცხალია, 
უკვდავია და იგი მარადიულ ცხოვრებაში 
იმკვიდრებს იმ ადგილს, რასაც თავისი 
სარწმუნოებითა და ქცევით იმსახურებს.

ჩვენი მიწიერი ცხოვრება არის მომზა-
დება მარადიულობისათვის, იგია თითოე-
ული ჩვენთაგანისათვის უდიდესი გამოც-
და.

ბედნიერია, ვინც მართლმადიდებელი 
სარწმუნოებით, სიყვარულითა და კეთი-
ლი საქმეებით წარდგება ამ გარდაუვა-
ლი დღის წინაშე და მართალთა სავანის 
მკვიდრი ხდება.

ხშირია შემთხვევები, როცა კეთილი 
ადამიანი ტოვებს ამ წუთისოფელს, ან 
მცირე ასაკში უერთდება მარადიულო-
ბას. ადამიანები საყვედურობენ ღმერთს 
რად მოკლაო, იმას კი არ ითვალისწინე-
ბენ, რომ მშობლების მავნე ჩვევების გამო 
ბავშვი ავადმყოფი დაიბადა, ან ადამიანი 
უყურადღებობისა თუ ავარიის მსხვერპ-
ლი გახდა. ესეც ცოდვაა.

სამწუხაროდ, მავნე ჩვევად ჩამოყალიბდა მიც-
ვალებულის სამჯერ დატრიალება, კარზე მიჯა-
ხუნება და ტახტის აყირავება. ამ ტრადიციას 
კერპთაყვანისმცემლობა უდევს სააფუძვლად და 
ყოვლად მიუღებელია ქრისტიანისთვის.

იმისათვის რომ სრულად აღვასრულოთ მიცვა-
ლებულის წინაშე ჩვენი მოვალეობა, უნდა ვიზრუ-
ნოთ, რომ ჯერ კიდევ გარდაცვალებამდე მივუყ-
ვანოთ მოძღვარი აღსარებისა და ზიარებისათვის, 
რადგან ზიარებისას სული ცოდვებისაგან იწმინდე-
ბა.

გარდაცვალების შემთხვევაში პირველი დღიდან 
დასაფლავებამდე მიცვალებულის თავთან ჩაუქ-
რობლად უნდა ენთოს სანთელი და კანდელი, უნდა 
იდგეს ხატი, ხორბალი, ნაკურთხი წყალი. ახლობ-
ლებმა უნდა იკითხონ ფსალმუნები.

ფსალმუნების კითხვა თუნდაც დღეში ერთისა, 
სასურველია ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელ-
დეს.

გარდაცვლილს უნდა ეკიდოს ნაკურთხი ჯვარი.

პანაშვიდის დროს საერო მუსიკის ნაცვლად 
საეკლესიო საგალობლები უნდა ისმოდეს.

მიცვალებული უნდა დაიკრძალოს 3-5 დღეში.

მიცვალებულს არ უნდა ჩავაყოლოთ ზედმეტი 
ნივთი.

დასაფლავების დღეს, დილით, ან წინა ღამეს 
მოძღვარმა უნდა აუგოს წესი მიცვალებულს და 
უკურთხოს საფლავის მიწა, პური, ღვინო, მარილი, 
წყალი.

დასაფლავების დღიდან საფლავზე უნდა დაიდ-
გას მღვდელის მიერ ნაკურთხი ჯვარი.

გარდაცვლილის დაკრძალვის შემდეგ მისი სუ-
ლის მოსახსენებლად მზადდება მოკრძალებული 
ქელეხი.

თუ ადამიანი გარდაიცვალა მარხვაში, ქელეხი 
სამარხვო უნდა იყოს.

თუ ადამიანი გარდაიცვალა ხსნილში, სასურვე-
ლია ახლობლებმა შეინახონ მარხვა დასაფლავე-
ბამდე.

გარდაცვალებიდან 39-ე დღეს მოძღვარმა უნდა 
შეასრულოს პანაშვიდი, ხოლო მეორმოცე დღეს და 
წლისთავზე მიცვალებულისთვის უნდა დამზად-
დეს საკურთხი და ეკლესიაში შესრულდეს შეკვე-
თილი წირვა და პანაშვიდი.

წლისთავი უნდა გადაიხადონ გარდაცვალები-
დან ერთი წლის შემდეგ, ორივე შემთხვევაში მიც-

ვალებულის სულის საცხოვნებლად გამ-
ზადებული საჭმელი მარხვაში უნდა იყოს 
სამარხვო, ხსნილში – ხსნილი.

ყოველ წელიწადს მიცვალებულთა 
ხსენების დღეს ახლობლები ამზადებენ 
საკურთხს, (ზეთი, ღვინო, წანდილი ან 
კოლიო) და ნებისმიერ საზრდოს, რო-
მელსაც დილით, წირვის დაწყების წინ 
მიიტანენ ტაძარში პანაშვიდისთვის.

სასურველია ახლობლებმა გააკეთონ 
საკურთხი და გადაიხადონ ეკლესიაში 
პანაშვიდი გარდაცვლილის დაბადების 
დღეს, გარდაცვალებისა და ანგელოზის 
დღეებში.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 
მიცვალებულისთვის, თუ ახლობლები 
ყოველ შაბათ-კვირას, საეკლესიო დღე-
სასწაულებში ესწრებიან წირვა-ლოცვას, 
ეზიარებიან და სეფისკვერს აგზავნიან 
საკურთხეველში გარდაცვლილის სულის 
მოსახსენებლად. (გარდაცვალებულისთ-
ვის საკურთხეველში აგზავნიან სეფისკ-
ვერს და ფურცელს მიცვალებულის ან 
მიცვალებულების სახელებით). განსა-
კუთრებულ შემთხვევაში მოძღავრთან 
პირადი შეთანხმებით შესაძლებელია 
მიცვალებულის ბარძიმთან მოხსენი-
ებაც.

ქრისტიანის საფლავი არ უნდა იყოს 
მდიდრული, უმჯობესია, თუ თანხას გა-
ჭირვებულებს და მათხოვრებს დაურიგ-
დებათ.

მიცვალებულთა ხსენების დღეებში 
მოძღვრის მიერ იკურთხება საფლავი.

გარდაცვლილის პირადი ნივთები და 
ტანსაცმელი უნდა დარიგდეს მოწყალების სახით 
მიცვალებულის სახელზე.

თვითმკვლელისთვის და მოუნათლავისთვის 
საეკლესიო წესების შესრულება აკრძალულია. მათ 
სახელზე მხოლოდ მოწყალების გაცემა და პირად 
ლოცვებში მოხსენიება შეიძლება.

თუ ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანი მოიკ-
ლავს თავს, მისთვის საეკლესიო წესის აგება ნება-
დართულია, (მხოლოდ ეპისკოპოსის ნებართვით)

ახლობლებს შეუძლიათ ატარონ შავი ტანსაცმე-
ლი 40 დღე, ან 1 წელი. ამ დროის შემდეგ ყველამ 
უნდა გაიხადოს შავი. გარდაცვალებულისადმი 
სიყვრული უნდა გამოიხატოს არა შავი ტანსაცმე-
ლის ტარებით, არამედ ლოცვითა და მიცვალებუ-
ლის სულისათვის ღვთის სათნო საქმეების აღსრუ-
ლებით.


