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“ღმერთო, სამშობლო მიცოცხლე! – მძინარიც ამას ვდუდუნებ” – ვაჟა

რა გზით უნდა გაგრძელდეს დღეს 
ეროვნული მოძრაობა?

რატომ მოაფარა თვალს სახელოვან მამულიშვილთა    
მარმარილოს დაფები პირველი კლასიკური გიმნაზიის 
ახალმა დირექტორმა?!

   მამა გიორგი ჯიბუტის ტრაგედია
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გალის მოსახლეობის რუსიფიკაცია,  მზადება ტერიტორიული   მოწყვეტისთვის
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გაზეთი გონიერი

მკითხველებისთვის
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CitaZis quCis wm. ninos taZari, XVIII s. 

საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრისა და ვიცე-პრე-
მიერის გიორგი კვირიკაშვილის  განცხადება: „ძალიან ბევრი საინტერე-
სო რამ ხდება მსოფლიოში, პროდასავლური მიმართულების გარდა, ეს 
არის, რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთთან ურთიერთობები, ეს არის ახალი 
მოვლენები ევრაზიის კონტინენტზე” (http://www. liberali. ge/ge/liberali/
news/127445/) აშკარა და პირდაპირი მინიშნებაა წყეულ ევრაზიულ კავ-
შირზე და ეს მას შემდეგ, რაც საქართველოში, ნატოს გენერალურმა 
მდივანმა    იენს სტოლტენბერგმა ოფიციალურად გახსნა (26 აგვისტო, 
2015) ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ეროვ-
ნული სასწავლო ცენტრი “კრწანისის” ტერიტორიაზე (შეგახსენებთ, რომ 
ნატოს ერთობლივი საწვრთნელი სამხედრო  ბაზის საქართველოში მშე-
ნებლობა  2014 წლის ნოემბერში დაიწყო). 

ეჭვგარეშეა, რომ  საქართველოს სახელმწიფოს არაფორმალურმა 
მმართველმა  ბიძინა ივანაშვილმა, საგარეო საქმეთა ყოფილი ქალ-მინის-

ტრების, ფანჯიკიძე-ბერუჩაშვილზე მეტად საიმედოდ, გიორგი კვირიკაშ-
ვილის პერსონა დაიგულა და მისით რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერ-
თობის აღდგენა და საქართველოს რუსეთთან ინტეგრაციის  განზრახვის 
სისრულეში მოყვანა  სურს; ამ გეგმით, მოსალოდნელია, რომ  აბაში-
ძე-კარასინის აქამდე ბუტაფორიულ ფორმატს,  კვირიკაშვილი  თავის 
ნამდვილ ფუნქციას შესძენს და ერთ-ერთ მძლავრ ბერკეტად  აქცევს 
რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენაში, რაც რუსეთში, 
უთუოდ  საქართველოს საელჩოს ხელახალი გახსნით დაგვირგვინდება.  
და რას მიიღებს საქართველო  ისტორიულად აპრობირებული ამგვარი  
ხელშეკრულებებით და სამარცხვინო დათმობებით? მიუხედავად რუ-
სეთ-საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენისა, 
რუსეთი ხელს არ აიღებს გალის ტერიტორიის იურიდიულად მიტაცების 
განზრახვაზე  და ამასთანავე, კვლავაც გააგრძელებს საქართველოს 
ოკუპირებული  ტერიტორიების მიმდებარედ მცოცავ ანექსიებს, რის 
პასუხადაც,  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, აწ-უკვე საპ-
როტესტო ნოტებსაც  აღარ გაავრცელებს 
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დასაწყისი გვ. 1 
მსოფლიო თანამეგობრობის 
წინაშე.  არ უნდა დავივიწყოთ 
ივანაშვილის 2013 წლის 4 სექ-
ტემბრის პრესკონფერენცია, 
როდესაც მან  სააგენტო “როიტე-
რის” საპასუხოდ განაცხადა,რომ  
ჯერჯერობით, ევრაზიულ კავ-
შირში გაწევრიანებაზე პოზიცია 
არ აქვს: “ყურადღებით ვუყურებ 
და ვსწავლობ ამ საკითხს. ჯერ-
ჯერობით, არანაირი პოზიცია არ 
გვაქვს, მაგრამ თუ პერსპექტი-
ვაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის 
სტრატეგიისთვის იქნება კარგი, 
რატომაც არა!”   

მაკკეინის კვლევის ცენტრის 
მიერ 7-8 სექტემბერს თბილისში 
ჩატარებულ საერთაშორისო კონ-
ფერენციაზე პრეზიდენტმა მარგ-
ველაშვილმა მკვეთრად ილაპა-
რაკა რუსეთის საფრთხეებზე, 
ხოლო ღარიბაშვილმა კი რუსეთ-
თან მშვიდობიანი ურთიერთობის 
გახანგრძლივებაზე... 

აფხაზეთის მინისტრთა 
საბჭოს დარბაზში, ზაფხულში 
ჩატარდა კონფერენცია გალ-
ში შექმნილ საგანგაშო მდგო-
მარეობაზე; კონფერენციაში 
მონაწილეობისათვის გალიდან 
არალეგალურად, რისკის ფასად  
ჩამოვიდნენ ქართველი პედაგო-
გები, რომელთა ვინაობა, მათივე 
უსაფრთხოების მიზნით, დარბაზ-
შიც ვერ დასახელდა ხმამაღლა. 
ამ ადამიანების  მამულიშვილური 
გმირობა, ცხადია ვერ გახდება 
გალის ტერიტორიული შენარ-
ჩუნების გარანტი, მითუმეტეს იმ 
ხისტი რეალობის ფონზე, რომ 
საქართველოს ცენტრალური ხე-
ლისუფლებიდან არავინ დაესწ-
რო ამ მეტად აქტუალურ კონფე-
რენციას, მიუხედავად მოწვევისა.  
კონფერენციას, ორგანიზატორ-
თა აქტივობით,  დაესწრო სა-
ქართველოში აკრედიტირებული 
საელჩოების   საკმაოდ სოლიდუ-
რი დიპლომატიური წარმომად-
გენლობა, რამაც უზრუნველყო 
პრობლემის საერთაშორისო ას-
პარეზზე გატანა.  

კონფერენციაზე, აგრეთვე 
არ გამოჩენილა, არც “საქართ-
ველოს ევროპული დემოკრა-
ტიის” თავმჯდომარე პაატა 
დავითაია, რომელიც დეპუტა-

ტობის (2009-2012) პერიოდში 
და შემდგომ სერიოზული ქონე-
ბის (როგორც ფინანსური, ასე-
ვე მატერიალური) მფლობელი 
გახდა; პ. დავითაია,  პარლამენ-
ტში,  აფხაზეთიდან დევნილთა 
ხმებით და იმ პერიოდში გააქ-
ტიურებულ „გაერთიანებულ 
ოპოზიციასთან” დროებით მი-
კედლებით მოხვდა; მის მიერ 
შექმნილი პოლიტიკური ორ-
განიზაციით „ჩვენ თვითონ”,  

პაატა დავითაია ხმაურიან პი-
რობას იძლეოდა რა, რომ სა-
ქართველოს ხელისუფლების 
გარეშე  და სწორედ ამ ორგანი-
ზაციის ძალისხმევით დააბრუ-
ნებდა დევნილებს აფხაზეთში. 
ამგვარი ცრუ და ლიტონი დაპი-
რებით გადეპუტატებული და-
ვითაია კი დღესაც ინარჩუნებს 
მდგომარეობას პოლიტიკურ 
მიზანსცენაზე და აფხაზეთის  
საკითხებზე, მხოლოდღა  „კონ-
პენტენტურ ექსპერტად”  გვევ-
ლინება. 

გალის სკოლების ქართველი 
პედაგოგები, მათივე ინფორმა-
ციით, აწ-უკვე ჩურჩულით (ამ 
სიტყვის ნამდვილი მნიშვნელო-
ბით) ელაპარაკებიან მოსწავ-
ლეებს მშობლიურ ქართულ ენა-
ზე და ოჯახებშიც კი მკაცრად 
აკრძალული აქვთ ლაპარაკი, 
გარდა რუსულისა. კონფერენ-
ციის მთავარმა მომხსენებელმა 
ქალბატონმა მანანა ქვაჩახიამ  
(აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და 
კულტურის მინისტრის პირველი 
მოადგილე) თავის მოხსენებაში  - 
,,ოკუპირებული გალის რაიონის 
ტერიტორიაზე მშობლიურ ქარ-
თულ ენაზე განათლების  მიღების 
უფლებრივი მდგომარეობა” -  კვა-
ლიფიციურად და ქრონოლოგი-
ურად აღწერა გალში მიმდინარე 
რუსიფიკაციის პროცესები, რა-
ზედაც აფხაზეთის განათლების 
სამინისტრო, წლების განმავლო-
ბაში  ამაოდ ცდილობდა მიეპყრო 
საქართველოს ხელისუფლების 
ყურადღება, რასაც  საბოლოოდ 
ნაწილობრივ მიაღწია მხოლოდ. 
მართალია, გალის მოსახლეობის 
რუსიფიკაციის  ღია და  ფორსი-
რებული პროცესი უმალ, 1994 
წელსვე დაიწყო, მაგრამ ქალბა-
ტონი მანანას თქმით  „ქართული 
ენის წინააღმდეგ ბრძოლა გამწ-
ვავდა მიმდინარე 2014-2015 სას-
წავლო   წლების დასაწყისიდან-
ვე”. ჩვენ, საკითხის აქტუალობის 
და საფრთხეებიდან გამომდინარე 
სრულად გთავაზობთ ქალბატო-
ნი მანანას მოხსენების ტექსტს, 
რათა საქართველოს ლიხსაქეთა 
მოსახლეობამაც სათანადო გუ-
ლისხმავყოთ მასზე  (იხ. გვ, 3). 

აფსუა სეპარატისტების კო-
ლაბორაციონალისტური ქმედე-

ბანი და სიძულვილი ქართველი 
ერის მიმართ ბუმერანგად უბ-
რუნდება აფსუა ეთნოსს; უკა-
ნასკნელი კვლევების მიხედვით, 
აფხაზეთში დღეისათვის ჭეშ-
მარიტად საგანგაშო დემოგრა-
ფიული სურათია და იგი ასე კა-
ტასტროფულად გამოიყურება:  
აფხაზური ეთნოსი 3,3, ქართუ-
ლი - 6,8, სომხური - 70,2, რუსი - 
მოსახლეობა გაიზარდა 62-ჯერ! 
კვლევის ავტორი გახლავთ 
ცნობილი ქართველი დემოგრა-
ფი ანზორ თოთაძე(წყარო: http://
mediacity. ge/news. php?id=297). 

საქართველოს ცენტრალურ 
ხელისუფლებას კი სრულიად 
უპატრონოდ, არათუ ოკუპირე-

ბული ტერიტორიების და მის მიმ-
დებარედ მცხოვრები მოსახლე-
ობა ჰყავს მიტოვებული, არამედ 
მის მიერ კონტროლირებადი ტე-
რიტორიის მთელი მოსახლეობაც. 
2016 წლის საპარლამენტო არჩევ-
ნებს ხალხი, ივანაშვილის ხელი-
სუფლებისაგან  სრული იმედგაც-
რუებით და გაწბილებით ხვდება, 
ხელისუფლებამ ვერცერთი დაპი-
რება ვერ შეასრულა და დღითიდ-
ღე  სოციალურად ფეთქებადსაში-

ში ხდება საარჩევნო ფონი, რასაც 
ეფექტურად იყენებს სააკაშვილის 
პოლიტიკური გუნდი. პოლიტიკა 
რომ ბიზნესთა შორის ყველაზე 
მსხვილ და გარანტირებულ ბიზ-
ნესად იქცა საქართველში, ეს 
ნათლად აჩვენა უმსხვილესი ბან-
კირის ივანაშვილის პოლიტიკაში 
შემოჭრამ და მისმა კულუარულმა 
მმართველობამაც, რომ არაფერი 
ვთქვათ შევარდნაძის დროიდან 
მოყოლებულ ბიზნესმენთა (ლე-
ვან გაჩეჩილაძე, დავით გამყრე-
ლიძე...) რიალზე პარლამენტებში. 
ერთადერთი გამონაკლისი და 
პოზიტივი, ამ მხრივ, ჭეშმარიტად 
ეროვნული მოძრაობიდან მოსუ-
ლი პრეზიდენტ ზვიად გამსახურ-
დიას წრფელი და უანგარო ხე-
ლისუფლება იყო, რომელიც ვერ 
აიტანა და იგუა კრიმინალურმა მა-
ფიამ და განახორციელეს რევანში. 

არის თუ არა დამოკიდებუ-
ლი ხალხის არჩევანზე ხელი-
სუფლების როგორობა? არის 
და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
საარჩევნო  კამპანიაში სრული  
პოლიტიკური სპექტრი  იქნება 
წარმოდგენილი, რის შესაძლებ-
ლობასაც თითქმის სრულად გა-
მორიცხავს ყოველი მმართველი 
სახელისუფლო ძალა შეჭმარიტი 
ოპოზიციის  ფინანსური წნეხით 
და საინფორმაციო ბლოკადით;  
და ოც წელზეა მეტია სახელი-
სუფლო „კარუსელში”  ტრიალე-
ბენ ერეთიდაიგივე პოლიტ-ავა-
ზაკ-მაქინატორები. 

არასაპარლამენტო ოპოზი-
ციისაგან შემდგარი ინტერპარ-
ტიული ჯგუფის შედარებით 
ახალი პოლიტიკური და ყველაზე 
ახალგაზრდა სახეა   „რეფორ-
მატორების”   ლიდერი  ირაკლი 
ღლონტი,  რომელიც პარლამენტ-
ში მოსასავლელად, არცერთ პო-

ლიტიკურ ძალასთან ალიანსს არ 
ერიდება, თვით გამოკვეთილ რუ-
სული ორიენტაციის ლიდერ კახა 
კუკავასთანაც კი. მისი ამგვარი 
„ლიბერალიზმის” გამო, ღლონტს 
ლამის დაენგრა პარტია, ზოგიერ-
თმა წევრმა პროტესტით დატოვა 
იგი, ხოლო ზოგიერთების გარიც-
ხვა თავად  მას   მოუწია. სულ 
ახლახან კი პოლიტსაბჭოს წევრ 
გიორგი ჟამუტაშვილსა და დავით 
მიროტაძესთან საქალაქო სასა-
მართლო დავის შედეგად ძლივს 
შეინარჩუნა პარტია და თავმჯ-
დომარეობა. ირაკლი ღლონტი, 
რეალურად, სააკაშვილის „ნაცი-
ონალური მოძრაობის” სატელიტ 
პოლიტძალას წარმოადგენს და 
მისი ძალოვანი სტრუქტურის 
კადრია (პროფესიით იურისტი). 
სავარაუდოდ, ეს ახალგაზრდა 
რეფორმატორები სააკაშვილის 
კლანის ბიზნესმენების და ძალო-
ვანებისაგან ფინანსდებიან. იგი 

აქტიურად იბრძვის კოალიციური 
მთავრობის წინააღმდეგ  ინტერ-
პარტიული ჯგუფით. ამ ჯგუფმა 
პარლამენტში 200 000 ხელმოწე-
რა წარადგინა საარჩევნო სისტე-
მის რეფორმის, მაჟორიტარობის 
გაუქმებისა და კანონებში მთე-
ლი რიგი ცვლილებების შეტანის 
მოთხოვნით. მომთხოვნთა სა-
ინიციატივო ჯგუფს კი სრულად 
წარმოადგენენ: პაატა დავითაია, 
მამუკა კაციტაძე, კახა კუკავა, 
სერგო რატიანი, ბაჩუკი ქარდავა, 
ირაკლი ღლონტი, ირაკლი ჩიქო-
ვანი, პაატა ჩოხელი, ზურაბ ხა-
რატიშვილი, ირაკლი ჯამბურია, 
გრიგოლ ჯოჯუა და აკაკი ასა-
თიანი. ინტერპარტიული ჯგუ-
ფის მთელი სპექტრი ბოიკოტს 
უცხადებს 31  ოქტომბრის შუ-
ალედურ არჩევნებს, რომელშიც 
მხოლოდ  „პატრიოტთა ალიან-
სი” და „ოცნების” კანდიდატები 
მონაწილეობენ. 

მაჟორიტარული საარჩევნო 
სისტემა უცილობლივ გასაუქმე-
ბელია და საარჩევნო კანონიც, 
დასტურ,  სერიოზულ დემოკ-
რატიულ ცვლილებებს საჭი-
როებს, მაგრამ  ელექტორატთა 
დილემას დღემდე სასურველი 
სახელისუფლო კანდიდატე-
ბის არარსებობა წარმოადგენს; 
ხალხს სურს ახალი პოლიტი-
კური ძალა, რომელიც არცერთ 
ძველ და ნაცნობ პოლიტიკურ 
ძალასთან არ  იქნება ასოცირე-
ბული. ხალხში მწიფდება მოთ-
ხოვნილება ჭეშმარიტად ეროვ-
ნულ-პატრიოტული ძალებისა 
და მომავალი ამ ძალებს ეკუთვ-
ნის, სწორედ. მანამდე კი, ერთი 
საპარლამენტო არჩევნების 
4-წლიანი პერიოდის „გადაგო-
რება” მაინც მოგვიწევს. 

მიუხედავად სოციალურ-
ეკონომიკური კოლაფსისა,   ყვე-
ლაზე მტკივნეულ საკითხად 
ქართველი ერის ცნობიერებაში 
ტერიტორიული მთლიანობის 
საკითხი რჩება, რაც მზარდ 
და მოუგვარებელ პრობლემად 
იქცა უახლესი 24 წლის განმავ-
ლობაში.  ამ მწვავე  პრობლემის 
გადაწყვეტა ეროვნულ-პატრი-
ოტული სულისკვეთების  ხე-
ლისუფლებას მოუწევს, მაგრამ, 
საამისოდ, ეროვნულ ხელი-
სუფლებას, მინიმუმ 10-წლი-
ანი არსებობის პერიოდი მაინც 
დასჭირდება და ისიც, სრული  
სტაბილიზაციის და სამოქა-
ლაქო თანხმობის პირობებში; 
მკაცრად უნდა გამოირიცხოს 
პრეზიდენტ ზვიად გამსახურ-
დიას დროინდელი დესტაბილი-
ზაციის მცდელობები კოლაბო-
რაციონისტ ოპოზიციონერების 
მხრიდან, რაც პირველივე გა-
მოვლინებისთანავე უნდა იქნეს 
აღკვეთილი. პოსტ-საბჭოური 
პერიოდის  ადაპტაციის გარდა-
მავალი უმძიმესი   ეტაპი განვ-
ლილია, რომელმაც სერიოზული 
გაკვეთილები და გამოცდილება 
შეგვძინა. დრო - ახალი საქარ-
თველოსი - თავად დააყენებს 
შესაბამის მოთხოვნებს, ხოლო 
ბრძენი და რკინისხელის ხე-

ლისუფალი მას სახელმწიფოს 
ძლიერებისაკენ წარმართავს. 
იმპერიების მრავალსაუკუნოვა-
ნი ძლიერება საბოლოოდ სუს-
ტდება და ეს კანონზომიერი 
მოვლენა ჩვენს თვალწინ დაამს-
ხვრევს მითს მათი უძლეველო-
ბის შესახებ.  რუსეთი ვეღარ 
ირუსეთებს!

საქართველოში მომრავლე-
ბული რუსეთუმე ორგანიზაცი-
ები და მათი გააქტიურებული 
მიტინგობანა, ნასაზრდოებია 
მხოლოდღა ფულით და არა 
იმდენად იდეური მიზანდასა-
ხულობით (ერეკლე მეორეს სა-
ზოგადოება  - ჭყოიძე). პუტინის 
კარზე ქართველი პოლიტიკოს-
კოლაბორაციონისტების ვიზი-
ტები ნინო ბურჯანაძის, ზურაბ 
ნოღაიდელის, ხოლო უკანასკ-
ნელად კი ჯონდი ბაღათურიასი, 
ასევე მატერიალური დაინტე-
რესების ქვენა სურვილებითაა 
გაჟღენთილი და ეს უმალ აისა-
ხება ხოლმე ამ წუწკი პოლიტი-
კოსების პოლიტაქტივობებზე. 
ყოვლად დაუჯერებელია, რომ 
ესოდენი პოლიტიკური გამოც-
დილების მქონე ბურჯანაძე, ნო-
ღაიდელი, ბაღათურია, ეგრერი-
გად იყვნენ მოწყვეტილნი ახალ 
პოლიტიკურ რეალობებს და სა-
ღად ვერ აანალიზებდნენ ფართო 
საზოგადოების განწყობებსა და 
მისწრაფებებს. თუმცა, ნოღაიდე-
ლი უკვე რახანია შემძვრალია სო-
როს სიღრმეში და მას ახალი სა-
ქართველოს დაფ-დაფიც კი ვერ 
გამოიყვანს იქედან (ან, რა პირით 
უნდა გამოძვრეს...)! მან, შევარ-
დნაძე-სააკაშვილის პერიოდში 
საკმარისზე მეტი ფული იშოვნა 
თავისი თანამდებობებით  და არ 
არის გამორიცხული, დღესაც ფა-
რულად იყოს ჩართული მსხვილ 
ბიზნესში ან ბიზნეს-წილებში. 
ბურჯანაძე და ბაღათურია კი 
პოლიტსპეკულაციობით იხვე-
ჭენ ფულებს და დრო მათთვის, 
ჯერკიდევ პროდუქტიულია!

საქართველოს ხელისუფლე-
ბაში   სირაქლემას პოზიციაში  
შემორჩენილი  ბიძინა ივანაშვი-
ლი, 2016 წლის არჩევნებისთვის, 
ალბათ ახალ „სიურპრიზებს”  
შემოგვთავაზებს და უკანას-
კნელად გაგვაკვირვებს თავისი 
პროვინციული ჟონგლიორობის 
რესურსებით, თავსაც ბევრჯერ 
დაგვამადლის, ალბათ! 

თვითოეულ ქართველს 
უნდა გვახსოვდეს, რომ მი-
უხედავად წაგებული ომების, 
წაგლეჯილი, გაჩუქებული თუ 
კაპიტულაციით დათმობილი 
ტერიტორიების, ღალატის და 
შინაგამცემლობების ისტორი-
ული სირცხვილისა, ჩვენ უდი-
დესი და უძველესი კულტურის 
გმირი ერი ვართ და მისი სიძ-
ლიერე მოგვდგამს გენებში. 

ჩვენ ვეღარავინ დაგვამარ-
ცხებს!

 „წყალნი წავლენ და წამოვ-
ლენ, ქვიშანი დარჩებიანო!” სა-
ქართველო, იმ ერთი მუჭა,  ოქ-
როსფერ ქვიშაზე აღსდგება!

27 სექტემბერი, 2015. 

შეცდომის გასწორება
გაზეთის წინა ნომერში(N45) მე-5 გვერდზე განთავსებულ 

წერილში სათაურით „ღირსების სასამართლოს ვიდეო... ”  მე-
სამე სვეტის მესამე აბზაცში „ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების 
მთელი გამგეობა... ”  ჩამონათვალში ჯუმბერ კოპალეიშვილის 
გვარის ნაცვლად  უნდა ეწეროს ჯუმბერ კოპალიანი. 

ბოდიშს ვიხდით გაპარული შეცდომისათვის. 
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გაგრძელება გვ. 4

,,ოკუპირებული გალის რაიონის ტერიტორიაზე მშობლიურ ქართულ 
ენაზე განათლების  მიღების უფლებრივი მდგომარეობა” - 2015 

თუ გალის რაიონში საოკუ-
პაციო რეჟიმის მიერ განხორცი-
ელებულ საგანმანათლებლო პო-
ლიტიკას ნაბიჯ-ნაბიჯ გავყვებით, 
ადვილად შესამჩნევია, თუ რა 
სტრატეგიულ ამოცანას ისახავს 
ის მიზნად. 

აფხაზეთის ომამდე გალის რა-
იონში    ფუნქციონირებდა:

•  58 ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლა 13 180 მოსწავლით, 1638 
მასწავლებლითა და 206 ტექნიკუ-
რი მუშაკით;

• 76 სკოლამდელი დაწესებუ-
ლება 1125 აღსაზრდელითა და 
300-მდე აღმზრდელით

• პროფესიულ-ტექნიკური სას-
წავლებლები, სასოფლო- სამეურ-
ნეო ტექნიკუმი, ჰუმანიტარული 
ინსტიტუტი;

• მოსწავლე ახალგაზრდობის 
სახლი;

• სამუსიკო და სამხატვრო სკო-
ლები;

• ქორეოგრაფიული სტუდიები, 
ანსამბლები, მრავალი კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო დაწესე-
ბულება და სხვა. 

მიმდინარე ეტაპზე  გალის რა-
იონში  ფუნქციონირებს: 

31 ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლა. მათ შორის: 27  საშუალო, 
2 არასრული და 2საბაზო, სადაც 
სწავლობს  4459 მოსწავლე, დასაქ-
მებულია  918  პირი. მათ შორის:

749  მასწავლებელი, 169  ტექ-
პერსონალი. 

აფხაზეთის სეპარატისტულმა 
ხელისუფლებამ 1994  წლიდან გა-
ლის რაიონის ომამდელი ადმინის-
ტრაციული საზღვრები შეცვალა 
და მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი 
შეუერთა  ტყვარჩელისა და ოჩამ-
ჩირის რაიონებს, ნაწილი კი გალის 
,,ზედა და ქვედა ზონებად’’ დაყო. 
ომის შემდგომ აღდგენილი სას-
წავლო – საგანმანათლებლო და 
კულტურულ- აღმზრდელობითი  
დაწესებულებებიც  შესაბამისად  
გადაანაწილა. 

• ტყვარჩელის ,,ზონის’’ შემად-
გენლობაში შევიდა გალის რაიონის 
10 სოფელი, ამ სოფლებში აღდგე-
ნილი 10 სკოლა და 1 საბავშო ბაღი;

• ოჩამჩირის რაიონს გადაეცა 
გალის რაიონის რამდენიმე სოფე-
ლი და 1 სკოლა; 

• გალის ,,ზედა ზონაში’’ მოექ-
ცა 9 სკოლა, 5 სკოლამდელი დაწე-
სებულება, 2 სამუსიკო და 1 სამ-
ხატვრო სკოლა;

• ,,ქვედა ზონაში’’ 11 სკოლა, 2 
საბავშო ბაღი, 1 ქალაქ გალის სა-
მუსიკო სკოლის ფილიალი. 

აფხაზეთის ომამდე გალის რა-
იონში არსებული 58 სკოლიდან :

რუსული იყო:  2
რუსულ-ქართული:  3 
ქართულ-რუსულ-აფხაზური: 1 

დანარჩენ 52 სკოლაში სწავლა–გა-
ნათლება ქართულ ენაზე მიმდინა-
რეობდა. 

სეპარატისტულმა ხელისუფ-
ლებამ ქართველი მოსახლეობას-
თან ბრძოლა მათი მშობლიური 
ქართული ენის წინააღმდეგ ჩა-
ტარებული რიგი ღონისძიებებით 
დაიწყო და აგრძელებს დღესაც. 
1994 წლიდანვე დაიწყო დაწყებითი 
რუსულენოვანი  კლასების გახსნა 
და სასწავლო დაწესებულებების  
თანდათან გარდაქმნა   რუსულ 
სკოლებად. ე. წ.  განათლების სამი-
ნისტროს 2005 წლის 3 ივნისის N75 
ბრძანებით  გალის რაიონის ომამ-
დელ საზღვრებში აღდგენილ  31-
ვე სკოლას ჩამოეხსნა ქართულე-
ნოვანი აბრა, აიკრძალა სასკოლო 
ჟურნალებისა  და სხვა დოკუმენ-
ტაციის წარმოება  ,,2 სახელმწიფო 
ენის-აფხაზურისა და რუსულის 
გარდა’’სხვა, ანუ ქართულ ენაზე. 

განადგურდა ქართულ ენაზე შექმ-
ნილი საარქივო მასალები. 

მიმდინარე ეტაპზე ადგილზე 
მოქმედებს  აფხაზური 2 სასწავ-
ლო გეგმა–რუსულენოვანი  და  
ქართულენოვანი სკოლებისათვის. 

*,,ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის 
ზონებში’’ შემავალი 11 სკოლა რუ-
სულ სკოლებადაა ჩამოყალიბებუ-
ლი, იქ  პირველიდან მე–11 კლასის 
ჩათვლით სწავლა მიმდინარეობს  
რუსეთის ფედერაციის სკოლები-
სათვის   რუსი ავტორების მიერ 
შექმნილი სახელმძღვანელოებით. 
2008 წლიდან კატეგორიულად  
აიკრძალა  ქართული ენის და სხვა 
საგნების სწავლება ქართულ ენა-
ზე.  გათავისუფლდა ქართული 
ენისა და ლიტერატურის 26 მას-
წავლებელი.  ქართული განათლე-
ბის მქონე ქართველი მასწავლებ-
ლები იძულებულნი არიან   ჯერ 
თავად ისწავლონ გაკვეთილი რუ-
სულად, შემდეგ აუხსნან თემა მოს-
წავლეებს, რაც გავლენას ახდენს 
განათლების დონესა და ხარისხზე.  

* გალის ,,ზედა ზონაში’’ აღდ-
გენილ სკოლებშიც  1994 -1995 
წლიდანვე  

სავალდებულო გახდა  რუსუ-
ლი პირველი კლასების გახსნა და 
სწავლის დაწყება რუსული ,,აზ-
ბუკით’’. სხვა საგნების სწავლებაც 
რუსეთის ფედერაციის სკოლები-
სათვის შექმნილი სახელმძღვანე-
ლოებით მიმდინარეობს. აიკრძალა  
საქართველოს ისტორიის სწავლე-
ბა. სავალდებულო გახდა რეალო-
ბა დამახინჯებული  აფხაზეთის  
ისტორიისა  და გეოგრაფიის, რუ-
სეთის ისტორიის, რუსეთის გლო-
ბალური გეოგრაფიის სწავლება.  
ქართულ ენას რიგითი საგნის - 
უცხო ენის  სტატუსი მიენიჭა.  

*ქართული სკოლების სტატუ-
სი დღემდე შეინარჩუნეს გალის 
,,ქვედა ზონის’’სკოლებმა, თუმცა 
აქაც აკრძალულია  საქართველოს 
ისტორიის  სწავლება და სასკოლო 
დოკუმენტაციის   წარმოება ქარ-
თულ ენაზე. 

31–ვე  სკოლის კურსდამთავ-
რებულს, წლების განმავლობაში,   
სრული და არასრული   ზოგადი 
განათლების აფხაზურ ატესტატ-
ში  მშობლიური ენად რუსული ენა 
აქვს მითითებული. 

ქართული ენის წინააღმდეგ 
ბრძოლა გამწვავდა მიმდინარე 
2014-2015 სასწავლო   წლის და-
საწყისიდანვე:

,,ზედა ზონის’’  ყველა სკოლის 
ყველა კლასში (I-XI) თითო საათით 
შემცირდა ქართული ენისა და 
ლიტერატურის ისედაც  შემცირე-
ბული გაკვეთილები.  ამჟამად, ეთ-
მობა მხოლოდ 1–1 საათი კვირაში 
ერთხელ.  

 ,,ქვედა ზონის’’ 11-ვე სკოლის 
I-IV კლასებში  4-4 საათით შემცირ-
და ქართული ენისა და ლიტერა-
ტურის საათები.  ქართულისთვის 
ჩამორთმეული  საათები გამოყე-
ნებულ იქნა რუსული ენის გასაძ-
ლიერებლად და ამ ენის პირველი 
კლასიდანვე დასაწყებად.  თუ 2014 
წლამდე ,,ქვედა ზონის’’ სკოლებში 
რუსული მე-3 კლასიდან უცხო 
ენად ისწავლებოდა,  ახლა რუსუ-
ლის, როგორც მშობლიური ენის 
სწავლება პირველი კლასიდანვე 
დაიწყო. აფხაზეთის  ე. წ. განათ-
ლების მინისტრის ბრძანებით  ახა-
ლი 2015-2016 სასწავლო წლიდან 
ამ ზონის ყველა სკოლის მოსამ-
ზადებელ და პირველ კლასებში 
სწავლება უნდა დაიწყოს რუსულ 
ენაზე. მშობლიურ ქართულ ენას 
რა სტატუსი ექნება და რამდენი 
საათი დაეთმობა, გაურკვეველია. 

დაწყებითი კლასების  მასწავ-

ლებლებმა მთელი 3 თვის განმავ-
ლობაში რუსული ენის შესწავლა 
უნდა  მოახერხონ გალის ჰუმანი-
ტარულ კოლეჯში. ყოველივე ეს  
ქმნის იმის წინაპირობას, რომ მიმ-
დინარეობს სამზადისი  იმისა, რომ 
,,ქვედა ზონის’’ სკოლები  ,,ზედა 
ზონის’’ სკოლების ანალოგიურად, 
თანდათან გადაყვანილ იქნენ რუ-
სულენოვან სწავლებაზე. 

აფხაზური ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები საერთაშორი-
სო ორგანიზაციების წარმომად-
გენლებთან შეხვედრების დროს 
ხაზგასმით ახდენენ იმის დემონს-
ტრირებას, რომ გალის ,,ზედა და 
ქვედა ზონების’’  სკოლებში  არ 
არის აკრძალული ქართულად 
სწავლა-სწავლება, რომ არ ირღვე-
ვა და დაცულია მასწავლებელთა 
და მოსწავლეთა უფლებები. ცხა-
დია, სკოლების დირექტორებსა და 
მასწავლებლებს   არ შეუძლიათ, 
ადგილობრივი ადმინისტრაციისა 
და ე. წ. უშიშროების სამსახურების 
თანდასწრებით  სიმართლე თქვან 
უცხოელ სტუმრებთან,   რადგან 
ამას შემდგომ აუცილებლად მოყ-
ვება სადამსჯელო ღონისძიებები, 
დევნა და ფიზიკური ანგარიშს-
წორებაც კი. სეპარატისტული ხე-
ლისუფლების  მიერ გატარებული  
და დაგეგმილი ღონისძიებები  კი 
აშკარად  მეტყველებენ  რუსიფი-
კატორული პოლიტიკის, რუსული 
ენის განვითარების  ხელშეწყობა-
გაძლიერებაზე. 

აფხაზური სასწავლო გეგმების 
მიხედვით, ტყვარჩელის, ოჩამჩი-
რისა და გალის ,,ზედა ზონის’’ სკო-
ლებში მიმდინარეობს  აფხაზური 
ენის სწავლებაც, თუმცა  რუსულ-
თან შედარებით  უფრო ნაკლები 
დრო ეთმობა.  მაგალითად, ტყვარ-
ჩელისა და ოჩამჩირის ,,ზონებში’’   
რუსულ ენას ეთმობა კვირაში 79 
საათი, აფხაზურს მხოლოდ 28 სა-
ათი. გალის ,,ზედა’’ ზონაში რუსულ 
ენას აქვს 56 საათი, აფხაზურს - 27 
საათი. უკვე აფხაზი  მეცნიერე-
ბი გამოთქვამენ შიშს იმის გამო, 
რომ  არა მარტო  ომამდელი საზ-
ღვრების გალის რაიონში, არამედ 
მთელს აფხაზეთში  რუსული ენის  
ასე გაძლიერება  მალე გააქრობს  
აფხაზურ ენას და საფრთხეს უქმ-
ნის მას.  თუმცა,  არც მეცნიერების 
ამ მოსაზრებას, არც  გალის რაი-
ონის  მოსახლეობის  ეროვნებას 
და წარმომავლობას   არ ითვალის-
წინებენ  ადგილობრივი სტრუქტუ-
რების  მესვეურნი და ხელს უწყო-
ბენ  ადგილობრივი  მოსახლეობის  
რუსიფიკაციას. 

ეს ხდება მაშინ, როცა 2014-
2015 სასწავლო  წლის სტატისტი-
კური მანაცემებით:

 31 სკოლის 4459 მოსწავლი-
დან ქართველია  4351 ანუ  97. 57 
%;  ხოლო  სხვა ეროვნების - 108  
ანუ  2. 43%. 

 918 მასწავლებლიდან და ტექ-
ნიკური პერსონალიდან  ქართვე-
ლია  91. 78%, სხვა ეროვნების  8. 
22%. 

აფხაზურ ენას ძირითადად 
არასპეციალისტები ასწავლიან, 
თუმცა აფხაზურმა ადმინისტრა-
ციამ იზრუნა ზოგიერთი მათგანის  
განათლებაზე და  ცოდნა ,,აამაღ-
ლებინა’’ გალის ჰუმანიტარულ 
სამწლიან ფასიან კოლეჯში. ამ 
კოლეჯში სწავლა სავალდებულო 
გახდა  ქართული განათლებისა 
და ქართული დიპლომის მქონე 
ქართველი  პედაგოგებისთვის. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ 
ემუქრებიან, რომ გაათავისუფლე-
ბენ  და ჩაანაცვლებენ   რუსეთის 
უმაღლესი/სპეციალური სასწავ-
ლებლის ან  ,,აგუ’’-ს (АБХАЗСКИЙ  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н И Й  

УНИВЕРСИТЕТ) დიპლომის, ან 
გალის ჰუმანიტარული კოლეჯის 
დიპლომის მქონე პირებით. 

მშობლიური ენის და სხვა 
საგნების ქართულად სწავლე-
ბის, ღონისძიებების ქართულად 
ჩატარების, ქართულ საგანმა-
ნათლებლო სივრცესთან თანამ-
შრომლობის გამო, პედაგოგებს 
ბრალი ედებათ  ანტიკონსტიტუ-
ციურ ქმედებაში. ისინი განსა-
კუთრებულ ზეწოლას განიცდიან 
და ისჯებიან როგორც არასანდო 
პირები,თავისუფლდებიან დაკა-
ვებული თანამდებობიდან. ზო-
გიერთს აძევენებ არა მარტო 
სკოლიდან,  არამედ მშობლიური  
საცხოვრებელი ადგილიდან.  ასე-
თი დარღვევები წლების განმავ-
ლობაში გრძელდება. მაგალითად, 
ქართულ მხარესთან თანამშრომ-
ლობის, ქართული ღონისძიებების 
ჩატარების, ქართული სახელმძ-
ღვანელოების გამოყენების, არა-
სანდოობისა და ,,ანტიკონსტიტუ-
ციური ქმედებების’’  ბრალდებით 
დაკავებული თანამდებობიდან გა-
თავისუფლდა არა ერთი პედაგოგი 
და სკოლის არა ერთი ხელმძღვა-
ნელი (მაგალითად, ნარინჯოვანის 
საშუალო სკოლის დირექტორი, 
სიდის საშუალო სკოლის დირექ-
ტორი, ოქუმის საშუალო სკოლის 
დირექტორი, სიდის საშუალო სკო-
ლის მასწავლებლები და სხვები). 
ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც 
ოქუმის სკოლას წლების განმავ-
ლობაში საკმაოდ წარმატებულად 
ხელმძღვანელობდა, დღეს აქ 
ბრძანდება. 

გალის რაიონის სკოლებზე 
განხორციელებული არა ერთი ზე-
წოლა, მუქარა და ,,დამნაშავეებზე’’  
ინფორმაციის  აფხაზურ  ტელე  და 
ინტერნეტ სივრცეში გაჟღერება,  
მოსწავლე  ახლგაზრდობასა და 
მათ მშობლებში, მასწავლებლებში 
აჩენს  შიშს  და  იქმნება საფრთ-
ხე იმისა, რომ ისინი  საბოლოოდ 
ჩამოშორდნენ   ქართულ საგანმა-
ნათლებლო სივრცეს.  

ადგილობრივი ე. წ. განათლე-
ბის განყოფილების მესვეურთა,  
არასამთავრობო და საერთაშორი-
სო ორგანიზაციების  ურთიერთ 
შეთანხმებული გეგმით, გალის რა-
იონის პედაგოგებს ხშირად უტარ-
დებათ  სემინარები მოსკოვიდან  
და რუსეთის სხვა ქალაქებიდან  
ჩამოყვანილი სპეციალისტების 
მეშვეობით. მიმდინარე ეტაპზე, 
2017 წლის ჩათვლით, გაკვეთი-
ლების თანამედროვე მეთოდების 
შესასწავლად, მათ ტრენინგებს 
რუსულ ენაზე უტარებენ სომეხი 
სპეციალისტები(დაწყ. განათლე-
ბა). 

გალის რაიონის სკოლების 
კურსდამთავრებულები 2005 წლი-
დან წარმატებით აბარებენ ერთიან 
ეროვნულ გამოცდებს და ხდებიან 
საქართველოს სხვადასხვა უმაღ-
ლესი სასწავლებლის სტუდენტები. 
2005–2014 წლების მონაცემებით  
სკოლა გალის რაიონში დაამთავრა 
2 816 –მა მოსწავლემ.  ეროვნული 
გამოცდა ჩააბარა 1604–მა,  სტუ-
დენტი გახდა 845. 

განსაკუთრებით საგანგაშოა 
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 
დაკვირვების შედეგად ცალსახად 
გამოკვეთილი ტენდენცია, რომ 
ქართველი აბიტურიენტები გა-
ლის რაიონიდან ბევრად უკეთეს 
შედეგს აჩვენებენ რუსული ენისა 
და ლიტერატურის ცოდნაში (95-
100 ქულა), ვიდრე მშობლიურ ქარ-
თულ ენასა და ლიტერატურაში, 
რაც კიდევ  ერთხელ მიუთითებს 
რუსიფიკატორული პოლიტიკის 
მიზანმიმართულ გატარებაზე, 
მშობლიური ქართული ენის უფ-

ლებრივი მადგომარეობის დარღ-
ვევაზე. 

მიმდინარე წელს გალის რა-
იონის სკოლებს ამთავრებს 332 
მოსწავლე. მათგან 180 აბიტურიენ-
ტი აბარებს ერთიან ეროვნულ გა-
მოცდას საქართველოს უმაღლეს 
სასწავლებლებში სწავლის გაგრ-
ძელების მიზნით. 50–60  მიიღებს 
პროფესიულ განათლებას საქარ-
თველოს სხვადასხვა კოლეჯსა 
და პროფესიულ სასწავლებელში. 
წინასწარი მონაცემებით, კურს-
დამთავრებულთა მნიშვნელოვანი 
ნაწილი 50-70 ახალგარდა - რუ-
სულ ენაზე გააგრძელებს სწავლას 
რუსეთის ფედერაციის სასწავლებ-
ლებსა და სოხუმში–აფხაზეთის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტში . 

მოსწავლე ახალგაზრდობისთ-
ვის უკიდურესად  შეზღუდულია  
ქართულ უმაღლეს სასწავლებ-
ლებში განათლების მიღების  შემ-
დეგ   ქართული დიპლომით მუ-
შაობის გაგრძელება, რაც ხელს 
უშლის მათ დაბრუნებას და დამკ-
ვიდრებას მშობლიურ აფზახეთში, 
რაც თავისთავად უარყოფითად  
აისახება დემოგრაფიულ მდგომა-
რეობაზე  და ხელს უწყობს მოსახ-
ლეობის დაბერების პროცესს. 

გალის რაიონის ომამდელი 
საზღვრების ქართული მოსახ-
ლეობააფხაზურიპასპორტების 
უქონლობის გამო, „აფხაზური-
კანონმდებლობით”, „აფხაზეთის  
მოქალაქეებად” არ ითვლება. ეს 
პრობლემა ქმნის ბარიერს მო-
ქალაქეების, მათ შორის მასწავ-
ლებლებისა და მოსწავლეების, 
ზრდასრული ადამიანებისა  და 
მცირეწლოვანი ბავშვების თავი-
სუფალი გადაადგილების უფლე-
ბის განხორციელებაში. აღნიშნუ-
ლი მიზეზით, ხშირად რთულდება 
მოსწავლეებისა და პედაგოგების 
ჩართულობის უზრუნველყოფა 
და მონაწილეობის მიღება სხვა-
დასხვა ეროვნულ საგნობრივ 
ოლიმპიადებში, სპორტულ და 
კულტურულ ღონისძიებებში, კონ-
კურსებსა და ტრენინგებში. მათ 

განსაკუთრებული პრობლემა 
მაშინ ექმნებათ, როცა ცდილობენ 
ე. წ. საზღვრის გადაკვეთას. „საზ-
ღვრებს რუსი სამხედროები აკონ-
ტროლებენ და ისინი სერიოზულ 
პრობლემებს უქმნიანი მათ, ვისაც  
არ აქვს აფხაზური და რუსული 
პასპორტები. 

ე. წ. საზღვრებზე სიცხესა და 
უამინდობაში ხშირად საათობით 
ლოდინი უარყოფითად აისახება  
ჯანმრთელობაზე, მდინარე ენ-
გურზე  გადასვლა–გადმოსვლის 
დროს მიღებული სტრესი ღრმა 
კვალს ტოვებს არასრულწლოვნე-
ბის ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ  
მგომარეობაზე. 

ასე, მაგალითად, პირობით 
საზღვარზე დაწესებული შეზღუდ-
ვები ( აფხაზური პასპორტების 
უქონლობა) გახდა ერთ-ერთი მი-
ზეზი ა. წ. მაისში  გალის ,,ქვედა 
ზონის’’ ბარღების საშუალო სკო-
ლის მოსწავლის12 წლის ირაკლი 
ცაავას დაღუპვისა. უფრო ადრე,  
დაიღუპა 34  წლის ეკატერინე თა-
კალანძე, გალის საბავშო ბაღის  
ძიძა, რომელიც  სასწრაფო სამე-
დიცინო დახმარების მიზნით საჭი-
როებდა გალიდან ზუგდიდში გა-
დაყვანას. სამწუხაროდ, აფხაზური 
პასპორტის უქონლობის გამო იგი 
ე. წ. რუსმა მესაზღვრეებმა არ გა-
ატარეს და დაიღუპა.  

მშობლიურ საცხოვრებელ 
ადგილებთან  ახლომდებარე, აფ-
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დასაწყისი გვ. 3 რა გზით უნდა გაგრძელდეს დღეს ეროვნული მოძრაობა?
ხაზეთს მოსაზღვრე  სკოლებში განათლების 
მიღება წლებია,  ე. წ. საზღვარზე  უკანონოდ 
მოძრაობის მოტივით,  ეკრძალება  სოფელ ხურ-
ჩაში მცხოვრებ  ბავშვებს. როგორც ზუგდიდის 
რაიონის ტერიტორიის მცხოვრებთ მათ არა 
აქვთ ახლომდებარე  ნაბაკევის სკოლაში მიმოს-
ვლის უფლება.  თუ  ადრინდელი მონაცემებით 
ნაბაკევის სკოლაში 22 ხურჩელი ბავშვი სწავ-
ლობდა,   დღეს იქ მხოლოდ 7 არის  დარჩენი-
ლი. დანარჩენებმა სწავლა ხურჩიდან  საკმაოდ 
დაშორებულ სოფელ კოკისა და ზუგდიდის რაი-
ონის  სხვა სკოლებში გააგრძელეს. 

გამყოფი ზოლის  გადალახვის გამო,  ყოვე-
ლი ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში მთელი 
1–2 თვის განმავლობაში   პრობლემები  ექმ-
ნებათ  ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ 
საბერიოს განაპირა მხარეებში - ღვაშგვერდსა 
და რიყეს დასახლებებში მცხოვრებ ბავშვებს, 
რომლებიც სასწავლებლად გადმოდიან  წალენ-
ჯიხის  სოფლების  წყოუშისა და ფახულანის 
ქართულ  საჯარო სკოლებში.  აფხაზური ად-
მინისტრაციისა და რუსი მესაზღვრეების მიერ 
დაწესებული აკრძალვების გამო,  თუ 2013 წელს 
წყოუშის  საჯარო  სკოლაში 48 ბავშვი სწავ-
ლობდა, მიმდინარე სასწავლო წელს მხოლოდ 18 
ახერხებს გადმოსვლას. მშობლები იძულებულნი 
გახდნენ შვილები სასწავლებლად გადაეყვანათ 
ადგილობრივ  საბერიოს სკოლაში, სადაც შემო-
ღებულია რუსულენოვანი სწავლება, მშობლი-
ური ქართული კი  რიგით საგნად, შემცირებულ 
დროში ისწავლება.  ზოგიერთმა  მშობელმა საც-
ხოვრებელი იძულებით დატოვა  და სხვა რაიონს 
შეეხიზნა იმისათვის, რომ შვილს ხარისხიანი 
ქართული განათლება მიაღებინოს.  

პედაგოგები  ბოლო პერიოდში ოკუპირებულ  
აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების,  ად-
მინისტრაციული ცვლილებებისა და ამ ადმინის-
ტრაციის წარმომადგენლების მიერ დაგეგმილი 
ცვლილებების   გამო განსაკუთრებულ შეშფო-
თებას  გამოხატავენ. როგორც ცნობილი გახდა, 
22  მაისს სეპარატისტული ხელისუფლების მიერ 
ქ. გალში ჩატარდა მასწავლებელთა კონფერენ-
ცია, სადაც კატეგორიულად და ხაზგასმით აღი-
ნიშნა ახალი 2015-2016 სასწავლო წლისთვის გა-
ლის ,,ქვედა ზონის” სკოლების ე. წ. განათლების 
სისტემის აფხაზურ სტანდარტებზე გადაყვანის 
შესახებ. ეს სტანდარტები გულისხმობს მოსამ-
ზადებელი და პირველი კლასების რუსულენო-
ვან კლასებად გახსნას, ქართული სასკოლო სა-
ხელმძღვანელოების გამოყენებაზე უმკაცრესი 
კონტროლის დაწესებას, დაწყებითი კლასების 
მასწავლებლების მომზადებას რუსულ ენაში, 
ქართული ენის უკვე საკმაოდ შემცირებული 
საათების უფრო მეტად შეკვეცას სხვა კლასებ-
შიც. მოგეხსენებათ, რუსულენოვანი პირველი 
კლასების გახსნა უკვე აპრობირებული მეთო-
დია გალის ,,ზედა ზონაში’’, სადაც რუსულენო-
ვანი პირველი კლასები თანდათან ჩაენაცვლა 
ქართულს და ქართული სკოლები გარდაიქმნა 
რუსულ სკოლებად. 

საგანგაშოა და გვერდს ვერ ავუვლით იმ 
ფაქტს , რომ ომამდელი საზღვრების გალის რ-ში 
არსებულ სკოლემდელი აღზრდის დაწესებულე-
ბებშიც  პატარები ენას იდგამენ არა მშობლიურ 
ქართულ, არამედ რუსულ ენაზე, რაც  რუსულ 
მოსამზადებელ და პირველ კლასებთან ერთად  
ხელსაყრელ ნიადაგს  უქმნის რუსული ენის გან-
ვითარებას, მიზანმიმართული რუსიფიკატორუ-
ლი  პოლიტიკის განხორციელებას  გალის რა-
იონში და ქართულ ენაზე განათლების მიღების 
შესაძლებლობის სრულად აღკვეთას უახლოეს 
მომავალში. 

როგორც ვხედავთ, დღეს ოკუპირებული 
გალის რაიონის ყოველ ნაბიჯზე ირღვევა ადა-
მიანების-უპირატესად ეთნიკური ქართველების  
განათლების,  თავისუფალი გადაადგილების, 
უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სხვა უფლებები. 

სასიცოცხლოდ აუცილებელია თანადგომა 
და რეაგირება საერთაშორისო დონეზე. 

ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ 21-ე 
საუკუნეში თანამედროვე მსოფლიოში იარსე-
ბებდა ქვეყანა, სადაც ადამიანებს ეკრძალებათ 
მშობლიურ ენაზე არა თუ განათლების მიღება, 
არამედ საუბარიც კი. მით უფრო ვერ წარმოვიდ-
გენდი, რომ ეს იქნებოდა საქართველო-უძველე-
სი კულტურისა და  ისტორიის მქონე ქვეყანა. 

მე მაინც გამოვთქვამ რწმენას და იმედს, 
რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმა-
რებით ბოლოს და ბოლოს შეჩერდება ეს ვანდა-
ლიზმი. 

მანანა ქვაჩახია
აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და  

კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე

ისტორიულად ქართველებს 
ყოველთვის რიცხვმრავალ მტერ-
თან გვიხდებოდა ბრძოლა; არა-
სოდეს გაგვიზომავს გონების 
თვალით გამარჯვებისა თუ და-
მარცხების პროცენტული თანა-
ფარდობა. ჩვენ მხოლოდ მაშინ 
ვუბრუნდებით ჩვენს ნამდვილ ბუ-
ნებას, როცა უთანასწორო ბრძო-
ლაში ჩაბმის წინ პირჯვარს გადა-
ვიწერთ და მთლიანად ღმერთს 
მივებარებით; როცა ჩვენს გულებ-
ში ხმიანობს სიტყვები - „იყავნ ნე-
ბაი შენი!”... 

მისასალმებელია ის ფაქტი, 
რომ ჩვენი საზოგადოება გამოერკ-
ვა ხანგრძლივი შოკისგან და კვლავ 
გაჩნდა სურვილი ეროვნული მოძ-
რაობის განახლებისა. ამას ხელი 
შეუწყო სულ უფრო და უფრო 
აუტანელმა წნეხმა იმ მახინჯი 
მმართველობისა, რომელიც დამკ-
ვიდრდა ჩვენს ქვეყანაში ეროვ-
ნული ხელისუფლების დამხობის 
შემდეგ. 

სახელმწიფო გადატრიალე-
ბის იდეოლოგები და ინიციატო-
რები სხვადასხვა მაქინაციებით 
დღემდე ინარჩუნებენ სავარძ-
ლებს როგორც საკანონმდებლო, 
ისე აღმასრულებელ ხელისუფ-
ლებაში. ასეთი ხელისუფლება კი 
სრულიად უუნაროა (და არც არის 
მოწოდებული) გადაჭრას ქვეყნის 
წინაშე მდგარი პოლიტიკური თუ 
ეკონომიკური პრობლემები. ყო-
ველივე ამის შედეგად დღეს სახე-
ზე გვაქვს სრულიად უღირსებო 
სახელმწიფო, სადაც უკვე ღიად 
ტარდება უცხო ქვეყნების ინტე-
რესები, მოსახლეობის ერთადერთ 
საზრუნავს კი მხოლოდ ფიზიკური 
გადარჩენა წარმოადგენს. 

სახელმწიფო, რომელსაც გან-
მათავისუფლებელი პრეზიდენტი 
მოუკლეს, ქვეყანა დაანგრიეს და 
ამ დანაშაულს საგულდაგულოდ 
აფარებს ხელს, ღირსეულ სახელმ-
წიფოთა სიაში ვერასოდეს ჩაეწე-
რება; იგი ვერ დაიმსახურებს ვერც 
საკუთარი მოსახლეობის პატივის-
ცემას და ვერც საერთაშორისო 
თანამეგობრობისას. 

განვლილმა წლებმა დაგ-
ვარწმუნა, რომ განზე დგომა და 
მედროვეებისათვის ასპარეზის 
დათმობა გამოსავალი არაა. ყო-
ველდღიურად მცირდება ჩვენი 
ტერიტორია, ნადგურდება კულ-
ტურული ფასეულობები და ამის 
შესაჩერებლად აუცილებელია 
ეროვნული მოძრაობის ახალი 
ტალღის აზვირთება. 

მიუხედავად ჩვენს თავს დამტ-
ყდარი დიდი ქარტეხილებისა, და-
მოუკიდებლობისათვის ბრძოლის 
პირველი ეტაპი მაინც ეროვნული 
მოძრაობის გამარჯვებით დას-
რულდა - სახელმწიფოს საძირკ-
ველში ჩაიდო მყარი სამართლებ-
რივი საფუძვლები, რომელთაც 
ვერას აკლებენ „ბჭენი ჯოჯოხეთი-
სანი”. მთავარი მიზანი მიღწეულია 
- საქართველო დღეს იწოდება 
დამოუკიდებელ, სუვერენულ სა-
ხელმწიფოდ. ახლა ჩვენზეა და-
მოკიდებული, რამდენად სწორად 
გამოვიყენებთ ამ მონაპოვარს და 
შევძლებთ თუ არა, იურიდიული 
დამოუკიდებლობა ფაქტობრივ 
დამოუკიდებლობად ვაქციოთ. 

რა გზით ვიაროთ და როგორ 
შევარჩიოთ ბრძოლის ყველაზე 
უფრო ეფექტური მეთოდი დასა-
ხული მიზნის მისაღწევად? - აი, 

საკითხი, რომელზედაც განსხვა-
ვებული მოსაზრებები არსებობს 
დღეს თვით ეროვნული მოძრა-
ობის წარმომადგენლებს შორისაც 
კი. 

ჩვენი თაობა არ არის ერთა-
დერთი, რომელიც ფიქრობს და 
ეძიებს გზებს ამგვარი პრობლე-
მების გადაჭრისა. ჩვენ ვერ შევძ-
ლებთ სამოქმედო გეგმის სწორად 
დასახვას, თუ თვალი არ გადავავ-
ლეთ ჩვენი წინამორბედების ცხოვ-
რებას, თუ არ გავაანალიზეთ მათი 
მოღვაწეობა, თუ არ ჩავწვდით 
მათი მარცხისა თუ გამარჯვების 
მიზეზებს. 

ჩვენ საბჭოთა ეპოქის შვილები 
ვართ და კარგად ვიცით, რასაც 
წარმოადგენდა ის რეჟიმი; რამდე-
ნი მართალი სული შეუწირავს მას, 
რამდენი უსახელოდ ჩაუკარგავს 
უშიშროების ჯურღმულებში... 

როგორც წესი, დისიდენტე-
ბი ფსიქიატრიულ კლინიკებში ან 
ბნელ სარდაფებში ჯალათის ხე-
ლით ასრულებდნენ თავის ბიოგ-
რაფიას და, ხშირ შემთხვევაში, სი-
ცოცხლესაც. უკეთეს შემთხვევაში 
კი ქვეყნიდან გაქცევით შველოდ-
ნენ თავს და „მემუარების” წერით 
იოხებდნენ გულს. 

ამ ფონზე ერთადერთია ზვიად 
გამსახურდია, რომელმაც ბავშ-
ვობიდან დაწყებული ბრძოლა, სა-
ქართველოს გათავისუფლებისათ-
ვის, გამარჯვებით დააგვირგვინა 
- უსისხლოდ დაამარცხა კომუნის-
ტური მმართველობა და ქვეყანას 
მოუპოვა იურიდიული დამოუკი-
დებლობა. 

ჩვენ გავხდით უდიდესი მოვ-
ლენის მომსწრენი - ერთი კაცის 
მიერ მსოფლიოს უდიდესი იმპე-
რიის დამარცხება გარე თუ შინა-
ური მტრების ასეთი გააფთრებუ-
ლი წინააღმდეგობის პირობებში, 
ნამდვილად წარმოუდგენელი იყო 
საღი, პრაგმატული გონებისთვის. 
ამ მოვლენის ისტორიულ და პო-
ლიტიკურ მნიშვნელობას ყველა 
ხელისუფლება დუმილით უვლის 
გვერდს, მაგრამ დასანანია, რომ 
არც ჩვენი ეკლესია ავლენს სურ-
ვილს, განუმარტოს მოსახლეობას 
მისი სულიერი ასპექტები. 

ზვიად გამსახურდიას მიერ 
მოპოვებულ ამ გამარჯვებას 
მსოფლიოს ყველაზე საშიშ იმ-
პერიაზე, მხოლოდ და მხოლოდ 
სიტყვით, სიმართლით, ქრისტეს 
სახელით, თამამად შეიძლება ეწო-
დოს - „ძლევაი საკვირველი”! მო-
დით, ჩავუკვირდეთ ამ ადამიანის 
ფენომენს, შევეცადოთ ჩავწვდეთ 
მისი ძლიერების საიდუმლოს. ზვი-
ადის მთელი ცხოვრება მაგალითია 
ქრისტეს გზით მავალი ადამიანის 
სასწაულებრივი შესაძლებლობე-
ბისა. 

„მე არავითარი სხვა იარაღი არ 
გამაჩნია, გარდა სიმართლის ჭურ-
ვისა”, - ამბობდა იგი. მისი ძალა 
ემყარებოდა უდიდეს რწმენას, 
მისი გზა იყო სიმართლე, იარაღი 
კი მხილება. 

ღმერთის არსში ვერგარკვე-
ული ადამიანები ღვთისაგან ხი-
ლულ სასწაულს ელიან; ვერ აცნო-
ბიერებენ, რომ ღმერთი სასწაულს 
სწორედ ადამიანის ხელით ახდენს; 
ვერ ამჩნევენ მის უხილავ ხელს 
ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში 
და რაც მთავარია, მათ განარის-
ხებთ და აღიზიანებთ ღმერთის 
ყოველი გამოვლინება ადამიანში. 

დიდი ფრანგი მწერალი ფრან-
სუა მორიაკი თავის წიგნში „იესოს 
ცხოვრება” - წერს:

„მარხვითა და არქანგელოზ-
თან ბრძოლით ფერგამკრთალი 
იესო იორდანეს აჰყვა და თან გა-
იყოლა მისი მეგობრები. თითოე-
ული მათგანი პირველად ხედავდა 
დრამას, რომელიც ამ ქვეყნად თან 
მოჰყვა ქრისტეს და ეს დრამა დღე-
საც მეორდება ყველგან, სადაც 
იესოს სახელს ადიდებენ”. 

განა იგივე არ მოხდა ჩვენს რე-
ალობაშიც? გავიხსენოთ უმთავ-
რესი ბრალდება მის წინააღმდეგ 
გამოთქმული - რომ ზვიად გამსა-
ხურდიამ ორად გახლიჩა ერი!

„არა მოვედ სუფევად მშვიდო-
ბისა, არამედ მახვილისა,

მოვედ რათა განვყო შვილი 
თავისი მამისაგან და 

რძალი დედამთილისაგან”... 
ზვიად გამსახურდიამ სწორე-

დაც რომ ნიღაბი ჩამოხსნა უკეთუ-
რებას: გაჰყო და გამიჯნა თეთრი 
- შავისაგან, სიმართლე - სიყალბი-
საგან, სიკეთე - ბოროტებისაგან; 
და ეს მოხდა არა მხოლოდ საქართ-
ველოს მასშტაბით, არამედ მსოფ-
ლიო პოლიტიკურ დონეზე. 

ზვიად გამსახურდია არ იყო 
ჩვეულებრივი ადამიანური მოვ-
ლენა, მასში მძლავრობდა ღმერ-
თი. ყველაზე ნათლად ამას მერაბ 
კოსტავა ხედავდა. საერთოდ ამ 
ორი პიროვნების საკრალური ურ-
თიერთობა ერთი მთლიანი ხაზია 
იმ მისტერიისა, რომლის მომსწრე-
ნიც ჩვენ გავხდით. 

მერაბი აღიარებდა ზვიადის 
უპირატესობას. მას ნამდვილად 
ჰქონდა წინასწარმეტყველური 
ხედვა. მისი მისია შეიძლება შევა-
დაროთ იოანე ნათლისმცემლის 
მისიას - მან იწინასწარმეტყველა 
თავისი ნაადრევი სიკვდილი და 
ზვიადის ტრიუმფალური გამარჯ-
ვება; მან უწოდა ზვიადს „მესია” და 
ლექსში „ძმას ქრისტესმიერს” იწი-
ნასწარმეტყველა მისი მოწამეობ-
რივი აღსასრული. 

უამრავი ფაქტის დასახელე-
ბა შეიძლება, რომელიც მოწმობს 
მსგავსებას ზვიად გამსახურდიას 
ცხოვრებისას ქრისტეს ცხოვრე-
ბასთან:

როგორც ქრისტეს მიმდევ-
რებს უწოდეს თავის დროზე 
„ქრისტიანები”, განა ისევე არ 
შეგვარქვეს ზვიადის მომხრეებს - 
„ზვიადისტები”?

„დასცემენ მწყემსს და ფარა 
გაიფანტებაო” - განა ასე არა ვართ 
დღეს გაფანტულნი, გათითოკაცე-
ბული და ვერაფრით მოგვიხერხე-
ბია ჩვენი ძალების თავმოყრა?

ზვიადის გარდა სხვას ვის უს-
ვამდნენ დამცინავად ჩამჭრელ 
კითხვას - „შენ რა, ქრისტე ხარ? 
მესია ხარ?”

ნუთუ უბრალო შემთხვევითო-
ბა ჰგონია ვინმეს ზვიად გმასახურ-
დიას დაკრძალვა საქართველოში 
სწორედ ბზობის დღესასწაულს 
(2007 წლის 1 აპრილს)? როგო-
რი დიდებითაც ქრისტე შევიდა 
იერუსალიმში, განა ისეთივე დი-
დებით, ბზის ტოტებით ხელში არ 
შეეგება საქართველოს მთელი 
მოსახლეობა პრეზიდენტის ნეშ-
ტის შემობრძანებას დედაქალაქ-
ში? ამ მკაფიო მინიშნებას მაინც 
უნდა აეხილა თვალი ბრმებისათ-
ვის. უნდა გაეცნობიერებინათ ამ 
უკანასკნელთ, რომ ჩვენს თვალ-
წინ აღსრულდა დიდი საიდუმლო, 
რომლითაც უფალმა თავისი არსე-
ბობა შეგვახსენა. 

ყველამ კარგად ვიცით, რომ 
სწორედ ამ მოვლენებმა განაპირო-
ბა ხალხის მასიურად მიბრუნება 
ეკლესიისაკენ. ღმერთმა განადიდა 
ზვიადი თავისი დაუჯერებელი გა-
მარჯვებით და ზვიადმა განადიდა 
უფალი თავისი ღვაწლით. 

„მრავალ არიან მოწოდებულ, 
მაგრამ მცირედნი რჩეულ”. 

ზვიად გამსახურდია ქრის-
ტეს მოვლენილი იყო ამ ქვეყნად 
და მისი ჯვარცმით მოხდა თავად 
ღმერთის უარყოფა ჩვენს ქვეყანა-
ში. ჩვენ კი ვისჯებით ღვთის წინა-
შე ჩადენილ ამ უდიდეს დანაშაულ-
თან შეგუებისათვის. 

რა თქმა უნდა, სასურველია 
საკანონმდებლო ორგანოში ბევრი 
წესიერი და ქვეყნის გულშემატ-
კივარი ადამიანი იყოს, მაგრამ რა 
გზით უნდა მოხვდნენ ეს ადამი-
ანები იქ? ხალხის მხარდაჭერის 
გარეშე, სხვისი ფულით და სამოწ-
ყალოდ გადმოგდებული პროცენ-
ტებით?

თუ ჩვენ ზვიად გამსახურდია 
დღესაც გზამკვლევად და მასწავ-
ლებლად მიგვაჩნია, მაშინ აღარ 
უნდა გვებადებოდეს კითხვა, რა 
გზით უნდა გაგრძელდეს ეროვნუ-
ლი მოძრაობა მომავალში, რადგან 
ეს გზა ზვიადმა თავისი ცხოვრე-
ბის მაგალითით გვაჩვენა. 

ზვიადის გზა სიმართლის 
გზაა; ესაა გზა, რომლისაც ყვე-
ლაზე მეტად ეშინია მტერს, რად-
გან აქ ჩვენი უპირატესობა ძალზე 
დიდია. ჩვენ უნდა აღვიჭურვოთ 
რწმენით, რომ შეუძლებელი კაც-
თათვის შესაძლებელია უფლისათ-
ვის და უნდა მოვითხოვოთ ის, რაც 
ჩვენ გვეკუთვნოდა და უკანონოდ 
წაგვართვეს! ჩვენ არ უნდა შეგ-
ვეშინდეს, ვამხილოთ თუნდაც 
მთელი მსოფლიო ჩვენს წინაშე ჩა-
დენილ დანაშაულში და აუცილებ-
ლად გავიმარჯვებთ, რადგან ჩვენ 
ვფლობთ ღვთიური ძალის იარაღს 
- ესაა სიმართლე!

დღეს საქართველო უნდა 
დუღდეს, ბობოქრობდეს არა სამუ-
შაო ადგილების შექმნის მოთხოვ-
ნით, არა სოციალური და საერთოდ 
გასტრონომიული მოთხოვნებით, 
არამედ სწორედ სამართლიანობის 
აღდგენის მოთხოვნით:

ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ამ 
ხელისუფლებისაგან 1991 წელს 
მოქმედი კონსტიტუციის აღდგენა 
(რათა ამ ენით ველაპარაკოთ აფ-
სუებსაც, ოსებსაც, რუსეთსაც და 
მთელ დანარჩენ მსოფლიოს) და 
არჩევნების ჩატარება 1990-1991 
წლების საარჩევნო კანონის მიხედ-
ვით (რომელიც მოგვცემს ჭეშმა-
რიტად ხალხის ხელისუფლებას). 

თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ამ 
მოთხოვნებს საყოველთაო სახალ-
ხო ხასიათი შევძინოთ, ღმერთის 
კეთილგანწყობას კვლავ დავიბრუ-
ნებთ და ჩვენს ბრძოლასაც გამარ-
ჯვებამდე მივიყვანთ. 

ვიცი, ამ გზას ბევრი სკეპტი-
კურად უყურებს, ზოგიერთი „დონ-
კიხოტობადაც” ნათლავს, რადგან 
დაკარგული აქვს რწმენა საკუ-
თარი თავისა, ღმერთისა კი არც 
არასოდეს ჰქონია. ადამიანთა ამ 
კატეგორიას ურჩევნია მოირგოს 
დღეს დამკვიდრებული პოლიტი-
კური „თამაშის წესები”, მოვიდეს 
ხელისუფლებაში და შემდეგ იღ-
ვაწოს „დიდი საქმეებისათვის”. ეს 
გზა გაცილებით უხიფათოა, მაგ-
რამ თავიდანვე უპერსპექტივო, 
რადგან თავად „თამაშის წესები” 
გამორიცხავს ინიციატივის უფლე-
ბას და მოთამაშეს ტოვებს სხვისი 
დირექტივების მორჩილ შემსრუ-
ლებლად. 

ზვიადის გზა (ქრისტეს გზა, 
ილიას გზა) კი სახიფათოა, მაგრამ 
მახვილივით მჭრელი და მიზნის-
კენ მავალი, რადგან ჩვენებრ პა-
ტარა სახელმწიფოში, რომელსაც 
ამხელა მტაცებლები დაჰყურებენ 
თავს ხარბი თვალებით, ქვეყნისა 
და ხალხის სამსახური გმირობას 
და თავგანწირვას მოითხოვს. 

სწორედ ამ გზამ მოიყვანა 
ქართველი ერი დღემდე; უფრო 
კონკრეტულად კი იმ უამრავმა 
წამებულმა ადამიანმა, რომლებიც 
შემდგომში ეკლესიამ წმინდანე-
ბად შერაცხა. ეს გზა საქართვე-
ლოს ისტორიული ბედია და მასზე 
უარის თქმა საქართველოს გაქრო-
ბის გარდუვალი გარანტიაა,

ამრიგად, ეროვნული მოძ-
რაობა მხოლოდ ზვიადის გზით, 
სიმართლის გზით შეიძლება გაგრ-
ძელდეს. ყველა სხვა გზა მხოლოდ 
ხელისუფლებისაკენ - ერთეული 
ადამიანების კეთილდღეობისაკენ 
არის მიმართული და საბოლოოდ 
ჩვენი მოსახლეობის კიდევ ერთი 
იმედგაცრუებით დასრულდება. 

 

შოთა რატიანი

ყოფილი პოლიტპატიმარი. 
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საქართველოს ეროვნული 
გმირის მერაბ კოსტავას წინააღ-
მდეგ საქართველოს საბჭოთა 
ხელისუფლების მიერ 1989 წლის 
13 ოქტომბერს დაგეგმილი სპე-
ცოპერაციით, სავარაუდო სა-
ხელწოდებით  -  „ავტოავარია”  ,   
მერაბის ფიზიკური ლიკვიდაცი-
იდან რამდენიმე თვეში, ზვიად 
გამსახურდიას მოთავეობით, 
ხარაგაულის რაიონის სოფელ 
ბორითთან, ავარიის საპირის-
პირო მხარეს  დაიდგა მერაბის 
შავი მარმარილოს დაფა და ნი-
კელის ჯვარიც ანალოგიური  
წარწერით „მერაბ კოსტავა” (იხ. 
ფოტო →). ავარიის ადგილას, 
როგორც რისკის შემცველი 
რთული რელიეფური  მოსახ-
ვევის გამო (და ეს ფაქტორიც 
მეტი დამაჯერებლობისთვის, 
უთუოდ ზუსტად გაითვალისწი-

ნა უშიშროებამ სპეცოპერაცია 
„ავარიის” დაგეგმვის პროცეს-
ში), მას შემდეგაც ხშირად მომ-
ხდარა  ავარიები და სტიქიის 
(წყალდიდობის, გრიგალის) შე-

დეგადაც მემორიალი და რკი-
ნის რიკულებიც მოირყა, ხოლო   
საბოლოოდ დაინგრა და განად-
გურდა კიდეც. 

 ამ მოვლენაზე ეროვნული 
მოძრაობის ახალგაზრდა წარ-
მომდგენელმა ირაკლი შონიამ 
ხმაურიანი განცხადება გააკეთა 
საკუთარ facebook-ზე და გამოაქ-
ვეყნა ფოტოებიც, რაზეც უმალ 
უპასუხეს ხარაგაულის გამგე-
ბელმა კობა ლურსმანაშვილმა და 
ჟურნალისტმა ნინო მიქიაშვილ-
მა, რომლებმაც ირაკლი შონია 
დაამუნათეს, რომ იგი, თითქოს 
არასწორ ინფორმაციას ავრცე-
ლებდა მემორიალთან დაკავში-
რებით  და აქცენტები გააკეთეს 
ახალ  სკვერზე, კერძოდ: ამა 
წლის 26 მაისს  პრო-ეროვნულმა 
სახელისუფლო ძალებმა,   პირ-
ვანდელი მემორიალის ახლოს  

გახსნეს ახალი  სკვერი ადრინ-
დელ ობელისკთან  სადაც  დად-
გეს იგივე, მაგრამ რესტავრირე-
ბული  მემორიალიც (იხ. პირველი 
ფოტო  გამგებელ ლურსმანაშვი-
ლითურთ და ძველი(მოგვიანებით 
დადგმული ობელისკის).   

კეთილი და პატიოსანი, მაგ-

რამ   ჩვენი მოთხოვნაა, რომ 
ცენტრალურმა ხელისუფლებამ  
ადგილობრივ ხელისუფლებას-
თან ერთად იზრუნოს ზვიად 
გამსახურდიას მიერ დადგმული 
პირვანდელი მემორიალის, თუნ-
დაც ამ გადარჩენილი ნაწილის  
პირვანდელ ადგილას აღდგე-
ნაზე, მითუმეტეს, როდესაც იმ 
ადგილზე უვნებლად არის შე-
მორჩენილი ნიკელის ჯვარი(იხ. 
ფოტო). ხოლო აღდგენილი ტე-

რიტორია კი შემოსაზღვროს  
უფრო დაცული მასიური რკინის 
რიკულებით, რამეთუ მხოლოდ  
იგია ძეგლი და არა პოსტ-საბჭო-
ური       ხელისუფლების მიერ 
2015 წელს გახსნილი სკვერი!

თვალსაჩინოებისათვის, ასე 
გამოიყურებოდა მერაბის პირ-

ვანდელი  მემორიალი  პირვან-
დელ ადგილზე და ასეთია დღე-
ვანდელი დღის სურათი ჯვრის 
გაღმა გადაგდებული  საძირკვ-
ლით და  1989 წლის დროინდე-
ლი შემორჩენილი შენობა-ნაგე-
ბობის მდებარეობის ჩვენებით.  

დასანანია, რომ ჟურნალის-
ტი ნინო მიქიაშვილი ადგილობ-
რივი ხელისუფლების მაღალჩი-
ნოსნის მოკავშირე აღნოჩნდა და 
არა ჩვენი... (რედ.)

აღადგენენ თუ არა მერაბის მემორიალს ბორითთან?... 

კოლონიის უფროსის და ქალაქ ანგარსკის 
პროკურორის სახელზე დაწერილი: “დიდი ხა-
ნია, გთხოვეთ, მომაწყოთ სამუშაოზე საწარ-
მოო ზონაში. თქვენ უგულებელყოფთ ჩემს 
მოთხოვნას და ყოველგვარი საშუალებით 
ცდილობთ, ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ, მა-
იძულოთ, ვიმუშაო სამეურნეო საქმიანობაში. 
ვაცხადებ შიმშილს. მანამდე ვიშიმშილებ, სა-
ნამ არ დააკმაყოფილებთ ჩემს მოთხოვნებს. 
გთხოვთ, მომცეთ საშუალება, ვიმუშაო და 
ალიმენტის გადახდა შევძლო!”

მერაბ კოსტავას უკანასკნელი 
ინიციატივა

მერაბ კოსტავა ფულის დანიშნულებაზე. უკანასკნელი 
და განუხორციელებელი ინიციატივა – ქვრივთა, ობოლთა, 
უპოვართა, მარტოხელთა დასახმარებლად და საქართვე-
ლოში შრომის სტიმულირების ხელშესაწყობად. 

საქართველოს საადგილმამულო, მოსახლეობის განსახ-
ლებისა და დახმარების ფონდი გათვალისწინებულია იმავე 
მიზნების აღსასრულებლად, რაიც თავს იდვა მეცხრამეტე 
საუკუნის მეორე ნახევარში დიდი ილიას მიერ დაარსებულმა 
სათავადაზნაურო ბანკმა. როგორც ერთი, ისე მეორე ორგა-
ნიზაციის მიზანი იყო და არის ქვეყნის დემოგრაფიული და 
ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანა, ქრისტიანულ-საქ-
ველმოქმედი საქმეთა განხორციელება, ქვრივთა, ობოლთა 
უპოვართა, ხეიბართა და მარტოხელა მოხუცთა მოკითხვა 
და მოვლა- პატრონობა. 

თავის დროზე ფრანგმა უტოპისტმა სოცალისტმა სენ-
სიმონმა შენიშნა, რომ როგორც პიროვნებას, ასევე სახელ-
მწიფოს შეუძლია არსებობა პროდუქციის წარმოების ან 
კორუფციის გზით. სსრ კავშირი დაადგა არა პროდუქციის 
წარმოების, არამედ სხვადასხვა ფორმით კორუფციის გზით 
არსებობის გზას. მოქალაქეთა ხელფასები და პენსიები არ 
შეესაბამება საარსებო მინიმუმს, რაც სტიმულს არ აძლევს 
საზოგადოების განვითარებას. სსრ კავშირში შემავალი ყვე-
ლა რესპუბლიკა განიცდის მძიმე ეკონომიკურ და მორალურ 
კრიზისს, ყოველივე ამან გამოიწვია საზოგადოების ნაწილის 
გარყვნა, ზემდგომ ორგანოთა წარმომადგენლებს დაარქვეს 
კორუმპირებული ელემენტები, ხოლო მუშებსა და გლეხებს 
– „ნესუნი. ” ახლად დაარსებული საზოგადოების ერთ-ერთი 
ძირითადი მიზანია შრომის სტიმულირების გზით საქართვე-
ლო აქციოს პროდუქციის მწარმოებელ ქვეყნად, ხელი შეუ-
წყოს ერის ეთიკურ -ზნეობრივ გაჯანსაღებას. 

ცნობილი დანიელი მეცნიერის ჰანს სელიეს აზრით: 
ფული არ წარმოადგენს საბოლოო მიზანს, მაგრამ მასზე 
დადის, მისგან გამომდინარეობს და მისი მეშვეობითაა შე-
საძლებელი ეკონომიკური, სოციალური, ზნეობრივი და სხვა 
საკითხების გადაწყვეტა, აღნიშნულ ფონდში ფულადი სახს-
რების ჩარიცხვა ხელს შეუწყობს ზემოაღნიშნული პრობლე-
მის მოგვარებას. 

მოგიწოდებთ ცალკეულ პირებს, ორგანიზაციებს, და-

წესებულებებსა და კოოპერატივებს, რომ თქვენი შესა-
ძლებლობების ფარგლებში ყოველწლიურად გადარიცხოთ 
ფულადი სახსრები საქართველოს საადგილმამულო, მოსა-
ხლეობის განსახლებისა და დახმარების ფონდში. 

მერაბ კოსტავა
1989 წლის 10 ოქტომბერი

წყარო: http://lessonsgeo. wordpress. com/2014/11/12
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„სიძველისადმი გრძნობა, პატივი, 
თუ შენში მაინც ოდნავ ელვარებს - 
მიხვდები ასე ანდამატივით 
რისთვის ვდარაჯობ თბილისის კარებს”. 

 იოსებ გრიშაშვილი

თბილისი ყოველთვის იზიდავდა ტუ-
რისტებს. ვის არ შეგხვედრიათ ფოტოაპა-
რატმომარჯვებული, თვალებგაბრწყინე-
ბული უცხოელები, რომლებიც  ნელ-ნელა 
მიუყვებოდოდნენ ძველი თბილისის მო-
კირწყლულ ქუჩებს და წამდაუწუმ ფოტო-
აპარატს აჩხაკუნებდნენ. ბავშვობაში მიკ-
ვირდა, ეს მინგრეულ-მონგრეული ქუჩები, 
ნახევრად დაშლილი ძველი სახლები რა-
ტომ იპყრობდა მათ ყურადღებას  მაშინ, 
როცა თბილისში  ახალი მშენებლობები 
მიდიოდა. 

დიახ, თბილისი შენდებოდა, ვითარდე-
ბოდა, მაგრამ  წინასწარ განსაზღვრული 
დაგეგმარებით. ამას მკაცრად აკონტრო-
ლებდნენ ქალაქის არქიტექტურის სამსა-
ხური, ურბანული კომისია, გეოლოგები, 
ხელოვნებათმცოდნეები. 

ვინმემ არ იფიქროს, საბჭოთა საქართ-
ველოს მისტირისო, ღმერთმა დამიფაროს!  
მე მხოლოდ იმას ვჩივი, რომ 23 წლის წინ 
დაწყებული ნგრევა დღემდე გრძელდება. 
ჯერ იყო და, სასწრაფო წესით დაიტაცეს 
შენობები, მიწები, ტროტუარების პრი-
ვატიზაციაც კი მოახერხეს. შემდეგ,   ამ 
უკანონოდ მითვისებული ტერიტორიების 
მამასისხლად გაყიდვა და უკანონო მშე-
ნებლობების ბუმი დაიწყო.  უკანონოს 
ვამბობ, მაგრამ მშენებლობაზე ნებართვე-
ბი ყველაზე გაცემულია.  ამ ნებართვების 
უკან კი ხელისუფლების პირველი პირები 
დგანან. 

საქართველოს ექს–პრემიერ ბიძინა 
ივანიშვილის განცხადებით, დედაქალაქის 
ისტორიული უბნის გაშენების პროექტი, 
რომელიც ნახევარი მილიარდი დოლარი 
დაჯდება, მისი ახირებაა. 

 „თუ არა ჩემი ახირება, ამ პროექტის 
განხორციელებას არც ერთი ინვესტორი 
ხელს არ მოკიდებდა. პროექტი უნიკალუ-
რია. მასში იმდენი ექსკლუზივია და იმდე-
ნად ძვირადღირებულია, რომ შეიძლება 
მის განხორციელებაში გადახდილი თანხა 
უკან ვერ დავიბრუნო. სწორედ ამ ექსკ-
ლუზიურ ნაწილს ვაფინანსებ პირადად მე 
და არა ჩემი პარტნიორები”, – განაცხადა 
ივანიშვილმა საინფორმაციო სააგენტო 
„გურია ნიუსისთვის” მიცემულ ინტერვი-
უში. 

არსებობს თუ არა „თბილისი პანორა-
მას” პროექტი?  ერთადერთი, რაც საზო-
გადოებისთვის და არქიტექტორებისთვის 
ხელმისაწვდომია,  ესაა კომპიუტერული 
გრაფიკით წარმოდგენილი ვიდეო-რგოლი 
ამ პროექტის შესახებ. 

  თბილისის საკრებულომ 2014 წლის 
30 დეკემბრის სხდომაზე ცვლილება შე-
იტანა დედაქალაქის მიწათსარგებლობის 
გენერალურ გეგმაში. ამ გადაწყვეტი-
ლებით, სოლოლაკის ქედს ლანდშაფტის 
ზონის სტატუსი შეეცვალა და საქმიან და 
საცხოვრებელ ზონად იქცა. ამით კი, ფაქ-
ტობრივად, შესაძლებელი გახადა,  გან-
ხორციელებულიყო  ბიძინა ივანიშვილის 
მიერ დაფუძნებული ”თანაინვესტირების 
ფონდის” პროექტი ”პანორამა თბილისი”, 
რაც სოლოლაკის მაღლობებზე სასტუმ-
რო კომპლექსის, ერეკლესა და თავისუფ-
ლების მოედნებზე სავაჭრო-ბიზნესცენ-
ტრების მოწყობას და მათ დაკავშირებას 
გულისხმობს საბაგირო გზებით. ამრიგად, 
ეს უკვე მეხუთე კატეგორიის პროექტი 
გახდა და ამიტომ ამ პროქეტებზე ნებარ-

თვა ეკონომიკის სამინისტრომ  გასცა და 
არა მერიამ. 

„პანორამა თბილისის” პროექტთან 
დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრა-
დი განვითარების სამინისტრომ და სამი-
ნისტროს სისტემაში შემავალმა ტექნი-
კური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტომ, სრული იგნორირებით  და-
ტოვეს 17 ორგანიზაციის და 5000-მდე 
საქართველოს მოქალაქის ოფიციალური 
მიმართვა/მოწოდება, რომ „პანორმა თბი-
ლისის” პროექტზე მსჯელობის დროს გა-
დაწყვეტილება საჯარო ადმინისტრაცი-

ული წარმოების ჩატარების საფუძველზე 
მომხდარიყო”. 

„ადმინისტრაციული წარმოების სა-
ჯარო წესით ჩატარება ერთი მხრივ ყვე-
ლა დაინტერესებულ მხარეს საშუალებას 
მისცემდა პროექტთან დაკავშირებით სა-
კუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა, ხოლო 
მეორე მხრივ,  ხელს შეუწყობდა საკითხი-
სადმი საჯარო დისკუსიის წარმართვას. 

 „პანორამა თბილისის” გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი 
მოამზადა შპს „გამა კონსალტინგმა”, 
კომპანიამ, რომელმაც თავის დროზე „და-
რიალჰესის”, „ბახვი ჰესის” და სხვა წარუ-
მატებელი ბიზნესპროექტების გარემოზე 
ზემოქმედება შეაფასა. ამ პროექტების 
წარუმატებლობა ძირითადად სწორედ გა-
რემოზე ზემოქმედების რისკების გაუთვა-
ლისწინებლობამ განაპირობა. 

 “პანორამა თბილისის”, გარემოს დაც-
ვის ანგარიშის მომზადება ფაქტობრივად 
ინვესტორის კეთილი ნებაა, მაგრამ თავის 
მხრივ კვლევა ვერ გვაძლევს დეტალურ 
წარმოდგენას იმაზე, თუ რა ზემოქმედება 
შეიძლება მოახდინოს პროექტმა გარე-
მოზე. არადა, გადაჭრით შეიძლება თქმა, 
„პანორამა თბილისი” პრობლემატური 
იქნება გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, 
როგორც მშენებლობის, ისე ექსპლო-
ატაციაში შესვლის შემდეგ გაზრდილი 
სატრანსპორტო ნაკადები კიდევ უფრო 
დაამძიმებს მდგომარეობას სოლოლაკში 
და ზოგადად მთაწმინდის რაიონში, სადაც 
ისედაც დაბინძურებულია ჰაერი. ამიტო-
მაც არ შეიძლება ასეთი მრავალფუნქ-
ციური დაწესებულების ჩადგმა ქალაქის 
ცენტრში. “-აცხადებს მანანა ქოჩლაძე, 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე 
ალტერნატივის” ხელმძღვანელი. 

 გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერე-
ბათა დოქტორი, პროფესორი, ეკოლო-
გიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი 
წევრი, საქართველოს გარემოსა და ბუ-
ნებრივი რესურსების სამინისტროს და-
მოუკიდებელი ექსპერტი ირაკლი მიქაძე 
საუბრობს იმ საშიშროებაზე, რაც მოსა-
ლოდნელია ამ პროექტის განხორციელე-
ბის მერე: “პანორამა თბილისი”, სადაც 
უნდა აშენდეს, მამა დავითის მთის ჩრდი-
ლოეთი კალთაა, რომელიც აგებულია 
ადვილადეროზირებადი ქანებით და ამის 
გამო ინტენსიურად დამეწყრილია. ამგვარ 
ქანებზე ურბანული დატვირთვა: გზების 
გაყვანა, ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, 
ნაგებობების ასაშენებლად ქვაბულების 
ამოღება, კომუნალური კომუნიკაციების 
მოწყობა და ა. შ. მეწყრულ პროცესებს 
უფრო გაააქტიურებს და საბოლოოდ, სე-
რიოზულ პრობლემებს შეუქმნის ისედაც 
სენსიტიურ ფერდობს.  ჯერჯერობით ბუ-
ნება იტანს არასწორ ურბანულ დატვირ-
თვებს, მომავალში ვეღარ გაუძლებს და 
თავის სიტყვას იტყვის, რაც სამწუხაროდ, 
ისევ და ისევ, თავს დაატყდება თბილისსა 
და მის მოსახლეობას. . ”. 

არქიტექტორებისა და ხელოვნებათმ-
ცდონეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ “თა-
ნაინვესტირების ფონდის” მიერ შექმ-
ნილი პროექტი - “პანორამა თბილისი” 
დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში უხეში 
ჩარევაა და წინა მთავრობის პრაქტიკის 
გაგრძელება.  თბილისში არ არსებობს 
განვითარების ერთიანი ხედვა, რომელიც 
ინვესტორს განუმარტავს, თუ რომელ 
უბანში რა ტიპის შეზღუდვები არსებობს. 

პარალელურად კი ხელისუფლების 
წარმომადგენლები რიხიანად აცხადებენ , 
რომ მშენებლობის პროცესში, პროექტის 

ფარგლებში 6 000 ადამიანი, ხოლო დას-
რულების შემდეგ მუდმივ სამუშაო ადგი-
ლებზე 2 000  ადამიანი დასაქმდება, სა-
დაც ხელფასის სახით 150 მილიონი ლარი 
გაიცემა. აქ იქნება ევროპაში ყველაზე 
დიდი – ათასკაციანი დარბაზი ,  1800 ავ-
ტომობილზე  გათვლილი მიწისქვეშა სად-
გომი ,  დარბაზები სპორტის ყველა სა-
ხეობისთვის, ღია და დახურული აუზები,  
ცეკავშირის შენობის ადგილას 241-ად-
გილიანი, 7- ვარსკვლავიანი სასტუმრო 
აშენდება, საიდანაც საბაგირო გზით 
მოხდება დაკავშირება სოლოლაკის მთე-
ბამდე. პროექტის ბოლო ეტაპზე 30 000  
მარადმწვანე ხე დაირგვება.  საბაგიროსა 
და დაწოლილი ლიფტების საშუალებით 
ქალაქის ისტორიული  და ცენტრალურ 
უბნები ერთმანეთს დაუკავშირდება. „პა-
ნორამა თბილისი”  საქართველოს გადარ-
ჩენის ტოლფასია. 

მე მახსენდება საყდრისის გარშემო 
მიმდინარე ვნებათაღელვა; მაშინაც იმით 
აპელირებდნენ ჩინოვნიკები, რომ საყდ-
რისის აფეთქება საქართველოს ეკონომი-
კის განვითარებისათვის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი იყო, რომ იქ, თითქოს  
3000 ადამიანია  დასაქმებული. გარემოზე 
მავნე ზემოქმედებას კი საერთოდ გამო-
რიცხავდნენ. 

„დაბინძურებული ჰაერის პირობებში 
ძალიან ძნელია გამწვანების გახარება. ალ-
ბათ შეეცდებიან ობიექტის ტერიტორიაზე 
ლამაზი ვიზუალი, ბაღი ან რამე მსგავსი 
შექმნან, მაგრამ დიდი განსხვავებაა ლამაზ 
ბაღსა და ეკოსისტემას შორის, რომელიც 
გვაძლევს სუფთა ჰაერს. ამასთან აღსა-
ნიშნავია, რომ პანორამა თბილისის რენდე-
რებზე ბაღი, ტყე ან რამე მსგავსი კი არა, 
უცნაურად დარგული ბუჩქები ჩანს, რასაც 
საერთო არაფერი აქვს ეკოსისტემასთან”. - 
აცხადებენ გარემოსდამცველები. -  ბევრად 
უკეთესი იქნება, რომ სახსრები გამოყენე-
ბული იქნას ამ ტერიტორიის ფარგლებში იმ 
პირველადი და აუცილებელი ღონისძიებე-
ბის განსახორციელებლად, რომელიც ხელს 
შეუწყობს მეწყრული პროცესების სტაბი-
ლიზაციას, თუნდაც მწვანე ნარგავების 
განაშენიანება და ამ ტერიტორიის რეკრე-
აციულ ზონად გადაქცევა, რომელიც შეას-
რულებს ქალაქის ფილტვების ფუნქციას.  
ძველი თბილისის ფარგლებში - სოლოლაკ-
ში, მთაწმინდაზე, გრიბოედოვის ქუჩასა და 
კიდევ სხვა მრავალ ადგილას, თბილისელე-
ბის ამორტიზებული სახლები კრიტიკულ 
მდგომარეობაშია. ქალაქს არა აქვს რამდე-
ნადმე გამართული გამწმენდი ნაგებობები, 
კანალიზაციისა და ნაგვის გადამუშავების 
თანამედროვე სისტემები. ახალმა მრავალ-
სართულიანმა მშენებლობებმა ქალაქი ბე-
ტონის ჯურღმულად გადააქცია, კატასტ-
როფულად მცირდება პარკებისა და ფიჭვის 
კორომების ფართობები. ქალაქს ფაქტობ-
რივად, აღარ დარჩა დასვენების საზოგა-
დოებრივი სივრცეები. ქალაქი გადაივსო 
მეორადი ავტომობილებით, რაიც სასტიკად 
აბინძურებს ატმოსფეროს და იქცა საზოგა-
დოების დამანგრეველ იარაღად. 

კულტუროლოგების თქმით, შენობე-
ბი, რომლებსაც “პანორამა თბილისი” მო-
იცავს ისტორიულ ფონთან თანხვედრაში 
არ მოდის. ისინი ემხრობიან ინვესტირე-
ბას ძველი თბილისის აღდგენაში და არა 
მის “განახლებაში”.  სახლების უმეტესობა 
ინგრევა.  ეს არასახარბიელო სურათია 
საქართველოს ტურიზმის სფეროსთვი-
საც. რომელი ტურისტი “დატკბება” თანა-
მედროვე სასტუმროების გასწვრივ 12000 
ავარიული შენობის ცქერით? რა თქმა 
უნდა, ქალაქს ესაჭიროება გარემოს გამ-
დიდრება გამწვანებული პარკებით, თანა-
მედროვე შენობებით, მაგრამ ეს მხოლოდ 
ზედაპირული პროგრესი იქნება, თუ დიდი 
ყურადღება არ მიექცევა არსებული შე-
ნობების რესტავრაციას. ამ მხრივ ძველი 
თბილისის უბნებში სავალალო მდგომარე-
ობაა. 

პანორამა თბილისის პროქტის შესწავ-
ლის შემდეგ საერთაშორისო მემკვიდრე-
ობის ძეგლების დაცვის ორგანიზაციებმა 
საპროტესტო წერილები გამოუგზავნეს  
საქართველოს პრეზიდენტს გიროგი მარ-

გველაშვილსა და მინისტრებს. ისინი 
თხოვნით მიმართავენ საქართველოს ხე-
ლისუფალთ, რომ მათ  გადადგან ნაბიჯები 
იმისთვის, რომ აღნიშნულ წინადადებაზე 
უარი ითქვას და თბილისის ისტორიული 
უბნები დაცული იყოს მშენებლობისგან... 
თბილისს, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე 
ჰარმონიულ ისტორიულ დედაქალაქს,ნუ 
დააყენებენ საფრთხის ქვეშ. 

„თბილისის ისტორიული ნაწილი, რო-
მელიც ზუსტად პანორამას ადგილის ქვე-
შაა, არის მსოფლიო მემკვიდრების ძეგ-
ლების წინასწარ სიაში - რაც იმას ნიშნავს, 
რომ არსებობს ვალდებულება, დაცული 
იყოს ადგილი, სანამ გადაწყვეტილება 
არ მიიღება. პანორამას პროექტი ისტო-
რიული ქალაქის ოთხ ნაწილს საკაბელო 
მანქანებით დაუკავშირდება. ეს შექმნის 
ეფექტს, რომ ქალაქზე ქალაქია აშენებუ-
ლი, რომელიც ძველ ქალაქზე დომინირე-
ბას მოიპოვებს და გახვევს მას საკაბელო 
მანქანების ქსელში”, - წერია წერილში, 
რომელსაც   ხელს აწერენ შემდეგი ორ-
განიზაციები: გადაარჩინე ევროპის მემ-
კვიდრეობა, მსოფლიო მონუმენტების 
ფონდი, ევროპა ნოსტრა, ტრადიციული 
მშენებლობის, არქიტექტურისა და ურ-
ბანიზმის საერთაშორისო ქსელი, მეოცე 
საუკუნის საზოგადოება, ედინბურგის 
მსოფლიო მემკვიდრეობა, გლობალური 
მემკვიდრეობის ფონდი, ანტიკური მონუ-
მენტების საზოგადოება, თბილისის მემკ-
ვიდრეობის ჯგუფი, ეროვნული კეთილ-
მოწყობის საზოგადოებების ერთობლივი 
კომიტეტი და ა. შ. 

„პანორამა თბილისის” ოპონენტები 
აცხადებენ, რომ ისინი ამ პროექტის გან-
ხორციელების ადგილ-მდებარეობაში  ვერ 
თანხმდებიან.  მათთვის მისაღები იქნებო-
და „პანორამა თბილისის” აშენება  ქალა-
ქის გარეუბნებში  (გეოლოგების დასკვნის 
შემდეგ),  სადაც ნაკლები ყურადღება ექ-
ცევა ინფრასტრუქტურის მოწყობას. 

ექსპერტების, ხელოვნებათმცოდნე-
ების, არქიტექტორების, გეოლოგების 
და მოსახლეობის პროტესტის მიუხედა-
ვად „პანორამა თბილისის” მშენებლობა 
უკვე დაიწყო.  განა მხოლოდ „პანორამა 
თბილისია” თბილისელების თავის ტკი-
ვილი?! უმოწყალოდ გაიჩეხა ხეები ასა-
თიანის ქუჩაზე საბურთალოზე(ყოფილი 
ფსიქიატრიულის ეზოში 6 ცათამბჯენის 
აშენებისათვის),  თამარაშვილის ქუჩა-
ზე და იპოდრომზე,  პეკინის 23-ში კი სა-
ბავშვო ბაღის შენობის დანგრევასა და 
საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას 
გეგმავენ,  ვაკის პარკში... რომელი ერთი 
ჩამოვთვალო? ვინაა დამნაშავე თბილისის 
იერსახის დამახინჯებაში? ხელისუფლე-
ბა, ინვესტორი, ქალაქის მერია თუ მოსახ-
ლეობა, რომელიც სათანადოდ ვერ იცავს 
დედაქალაქს?  

  საფრთხეებმა მოიმატეს, განსაკუთ-
რებით, კულტურული მემკვიდრეობის 
კუთხით : რესტავრირებული შენობები-
დან ქრება ძველი ჩუქურთმები და გრა-
ვიურა, დანგრევის პირას მისულ  ისტო-
რიულ შენობებს ყურადღებას არ აქცევენ, 
საეჭვოდ ებრძვიან ეროვნული მუზეუმს, 
მისი დაქვემდებარებიდან ამირანაშვი-
ლის მუზეუმის გამოყოფას გაურკვევლი 
მიზნების ძალები ლობირებენ, ლაილაშის 
ბიბლიის დაკარგვის საფრთხე კი უკვე 
რეალურია. რეაბილიტირებული ებრაული 
მუზეუმი 2015 წლიდან ხელნაწერთა ინს-
ტიტუტისგან ითხოვს ლაილაშის ბიბლიის 
გადაცემას და  მას ამ საკითხში ყოფილი 
და ახლანდელი პრემიერმინისტრები უდ-
განან გვერდით. შეგახსენებთ, რომ ჯერ 
კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლები-
დან დაინტერესდნენ ებრაული წრეები ამ 
სიწმინდის ხელში ჩაგდებით, მაგრამ, სა-
ბედნიეროდ, მათი  რამდენიმე მცდელო-
ბა ფუჭი გამოდგა. ექსპერტების აზრით, 
საყდრისის უძველესი ოქროს მაღაროს 
შემდეგ, შეიძლება სწორედ “ლაილაშის 
ბიბლია” იქცეს უთანხმოების საბაბად 
საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შო-
რის... 

ანა მიქაუტაძე

“პანორამა თბილისი”   -  დედაქალაქის   
ურბანული საფრთხე 
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ნგრევა  და თხრა მთავრობის 
კანცელარიასთან. . . 

საქართველოს სახელმწიფოს არაფორმალური, კულუარული მმართველი ბიძინა 
ივანაშვილი კვლავ განაგრძობს თვითნებობას და თბილისელების ნება-სურვილის და 
პროტესტის უხეში იგნორირებით, ე. წ. “პანორამა-თბილისის” ფარგლებში, ანგრევს 
და ვანდალურად ჩეხს მწვანე ნარგავებს; ბულდოზერებით თხრის რა მთავრობის კან-
ცელარიის წინამდებარედ არსებულ “თავისუფალი თეატრის” და “გრიბოედოვის თეატ-
რის” ეზოს, ძირ-ფესვიანად ამოთხარა ათამდე წაბლის ხეები და მიუხედავად მრავალი 
შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტებისა (მერიის გამწვანების სამსახური, ბუნების 
დაცვის ცალკეული დაწესებულებები), რომელსაც ევალებათ დაცვა და კონტროლი, 
არავინაა შემაფერხებელი ამ ვანდალიზმისა. ამ ფოტოზე, კედლის გაყოლებაზე ჩამ-
წკვრივებული იყო წაბლის ახალგაზრდა (დაახლოებით 20-წლიანი) ნარგავები და ამ 
მდგომარეობაშია ახლა თეატრების ეზო, სადაც გამალებული სამუშაოები მიმდინა-
რეობს ივანაშვილის აკვიატებით და გულის გასახარად, ხოლო ბიძინას ჯიბის პრემიერ-
მინისტრ ღარიბაშვილს კი, უთუოდ სასიამოვნო ხმაურად ესმის ნგრევისა და გრუხუ-
ნის ხმა თავის კაბინეტში... 

ცალკე უნდა აღინიშნოს ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის თითქმის სრულად 
განდევნის შესახებ მცირე თუ დიდი ბიზნეს-კომპანიების მხრიდან, განსაკუთრებით 
ივანაშვილის ხელისუფლების პირობებში, რაზეც აქ მიმდინარე მშენებლობის ბანერე-
ბიც მეტყველებს... (რედ.)

რუსეთის ფედერაციას და აფხაზეთის სეპარატისტულ  
ხელისუფლებას შორის „მოკავშირეობისა და სტრატეგი-
ული პარტნიორობის შესახებ” ხელშეკრულების რატი-
ფიცირებას მოჰყვა  აფხაზეთში  ყოველგვარი ქართული 
კვალის წაშლის უფრო ფართო და მასშტაბური ხასიათის 
აქტიური ქმედებები. ამ მიზნის მისაღწევად საერთაშორი-
სო დონეზე  იმართება  კულტურულ-სამეცნიერო და პრო-

პაგანდისტული ხასიათის ღონისძიებები. მათი მეშვეობით 
სეპარატისტული რეჟიმი რუსეთის სახელმწიფოს უშუალო 
მითითებით და მხარდაჭერით  ეწევა მიზანმიმართულ დე-
ზინფორმაციას და  ისტორიული ფაქტების გაყალბებას სა-
ქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ. 

აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის განადგურე-
ბის მცდელობის არაერთი ფაქტის ფონზე,  გალის რაიონში 
ქართული სკოლების სტატუსის გაუქმებას და ამ სკოლებში 
სწავლების მთლიანად რუსულ ენაზე გადაყვანას, მოსწავ-
ლეთათვის მშობლიური ქართული ენისთვის უცხო ენის 
სტატუსის მინიჭებას   და მისთვის კვირაში  ორი საათის 
დათმობას ოკუპანტების მიერ დაგეგმილი კულტურული 
გენოციდის განხორციელებისკენ, აფხაზეთის სრული რუ-
სიფიკაციისკენ მივყავართ. ყოველივე ამას ისიც დაემა-
ტა, რომ სეპარატისტული აფხაზეთის   ე. წ. პრეზიდენტი 
იძულებული გახდა გაეხმოვანებინა რუსეთის კატეგორი-
ული მოთხოვნა – დაიშვას უცხოელებზე უძრავი ქონების 
მიყიდვა, რაც ქართული კვალის მაქსიმალურ წაშლას გუ-
ლისხმობს. ხოლო ისედაც უმცირესობაში მყოფ აფხაზთა 
ეთნოსს აფხაზეთში უცხოელების გამრავლებით რეალური 
გადაშენება ემუქრება. სამწუხაროდ ოკუპანტთა ზრახვებს 
ხელს ისიც უწყობს, რომ აფხაზეთიდან განდევნილ მოსახ-
ლეობას, მიუხედავად მრავალი მოთხოვნისა, დღემდე არ 
ეძლევა აფხაზეთში არსებული საკუთრების მადასტურე-

ბელი სახელმწიფო დოკუმენტი, რაც არამარტო დევნილთა 
ბუნებრივ ეჭვს ბადებს აფხაზეთში საქართველოს სახელმ-
წიფოს იურისდიქციის აღდგენის სურვილის არსებობაზე, 
არამედ ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა საყოველ-
თაო დეკლარაციის ფუნდამენტალურ ნორმას საკუთრების 
უფლების შესახებ.

ისეთ ვითარებაში, როცა ოკუპანტი ქვეყნის აღვირახს-
ნილობა ყველა ზღვარს გადადის და სახეზეა საერთაშორი-
სო სამართლებრივი ნორმების აშკარა უგულებელყოფა, 
წაყრუება მტრის წისქვილზე წყლის მიშვების ტოლფასია, 
რადგან სუვერენული ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული 
ფაქტების მიჩუმათება აგრესორის კიდევ უფრო მეტ გათა-
მამებას უწყობს ხელს და ნაცვლად იმისა, რომ საერთაშო-
რისო თანამეგობრობის ყურადღება თანამედროვე რუსული 
ნეოიმპერიალიზმის ვანდალიზმს მივაპყროთ, გართული 
ვართ ყურით მოთრეული და სახელმწიფოსთვის სრულიად 
უმნიშვნელო საკითხების აქტუალიზაციით, რითაც თანამო-
ნაწილენი ვხდებით ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი სუვე-
რენიტეტის კატასტროფულ დონემდე შეზღუდვისა. დიდი 
ხანია დადგა ჟამი გავერთიანდეთ და ერთიანი ძალისხმევით   
საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური განხილვის საგ-
ნად ვაქციოთ ის, რასაც აგრესორი ათწლეულების მანძილ-
ზე ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ახორციელებს.  

ნუგზარ მგალობლიშვილი

წაყრუება არ ეგების!. . 
(მოკლე გზავნილი საზოგადოებას)

საქართველოს მოქალაქეთა და სა-
ქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ორი 
მოწმის ინფორმაციის საფუძველზე სხვა 
პირის საცხოვრისში რეგისტრაციისა და 
რეგისტრაციიდან მოხსნის წესი იცვლე-
ბა. დღემდე მოქმედი პროცედურით, იყო 
ბინაში უცხო პირის დარეგისტრირების 
შემთხვევები, რომელიც არც ფაქტობრი-
ვად ცხოვრობდა აღნიშნულ მისამართზე 
და არც მესაკუთრის თანხმობა ჰქონდა 
რეგისტრაციისათვის; ეს კი არღვევდა 
მესაკუთრის უფლებებს და უზრდიდა მას 
კომუნალური მომსახურების გადასახა-
დების ხარჯებს. ასევე, ხშირი იყო შემთ-
ხვევები, როდესაც შემთხვევით ნაპოვნი 
ორი მოწმის ინფორმაციის საფუძველზე 
პირი რეგისტრირდებოდა სხვის საცხოვ-
რისში სხვადასხვა მიზნისათვის. 

ახალი რეგულაციით, სხვადასხვაგვა-
რად რეგულირდება, ერთი მხრივ, სახელ-
მწიფოს და მუნიციპალიტეტის, იურიდი-
ული პირის საკუთრებაში, მეორე მხრივ 
კი − ფიზიკური პირის საკუთრებაში რე-
გისტრაცია. სახელმწიფოს, მუნიციპალი-
ტეტის, იურიდიული პირის საკუთრებაში 
რეგისტრაციისათვის აუცილებელია მე-
საკუთრის თანხმობა და ასეთ შემთხვე-
ვებში ორი მოწმის ინსტიტუტი გაუქმდა; 

ფიზიკური პირის საკუთრებაში რეგისტ-
რაციისათვის კი საჭიროა მესაკუთრის 
თანხმობა ან ორი მოწმის წერილობითი 
დასტური, რომ რეგისტრაციის მსურვე-
ლი პირი უკანასკნელი 3 თვის (ნაცვლად 1 
თვისა) განმავლობაში ნამდვილად ცხოვ-
რობს სარეგისტრაციო მისამართზე. ორი-
ვე მოწმემ უნდა დაასაბუთოს, თუ საიდან 
შეიძლება ჰქონდეს მათ უტყუარი ინ-
ფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ 
მოცემული პირი მოცემულ მისამართზე 
ცხოვრობს 3 თვის განმავლობაში. აქამდე 
მოწმეებს ეს ვალდებულება არ ჰქონდათ. 
ასევე, ახალი წესის თანხმად, ორივე მოწ-
მე გაფრთხილდება ცრუ ინფორმაციის 
მიწოდების შემთხვევაში მათი სისხლის 
სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შე-
სახებ და ამის თაობაზე საკუთარი ხელით 
შეავსებს გაფრთხილების გრაფას. 

შეიცვალა დროებითი ბინადრობის 
ნებართვის მქონე უცხოელთა რეგისტ-
რაციის წესიც. დღემდე ამისათვის მხო-
ლოდ პირადი განცხადება იყო საჭირო. 
ცვლილებების თანახმად, უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეებმა მისამართზე რეგისტრა-
ციისათვის ყველა ის დოკუმენტი უნდა 
წარმოადგინონ, რომელთა წარდგენასაც 
კანონმდებლობა საქართველოს მოქა-

ლაქეს ავალდებულებს. ეს თავიდან აგ-
ვაცილებს ისეთ სიტუაციებს, როდესაც 
საქართველოს მოქალაქე ხშირ შემთხ-
ვევაში კომუნალური გადასახადების გა-
დახდისას ან არჩევნების წინ საკუთარ 
ბინაში რეგისტრირებულ მისთვის უცნობ 
უცხოელებს აღმოაჩენდა. 

გამარტივდა მესაკუთრის მიერ მის 
საცხოვრისში რეგისტრირებული პირის 
რეგისტრაციიდან მოხსნა. მესაკუთრე 
აღარ არის ვალდებული, წარადგინოს 
ორი მოწმის წერილობითი ჩვენება, რომ 
რეგისტრაციიდან მოსახსნელი პირი არ 
ცხოვრობს მის საკუთრებაში. რეგისტ-
რაციიდან მოხსნის განაცხადთან ერთად 
საკმარისია, მესაკუთრემ წარადგინოს 
მის საცხოვრისში რეგისტრირებულ პირ-
თა სია და ამ რიცხოვნობის დამადასტუ-
რებელი შესაბამისი კომუნალური მომსა-
ხურების (ელექტროენერგიის, წყლისა და 
დასუფთავების) გადასახადების ქვითა-
რი. გადაწყვეტილება რეგისტრაციიდან 
მოხსნის ან მასზე უარის თქმის თაობაზე 
ათი დღის ვადაში უნდა იქნეს მიღებული. 

ბრძანებაში ცალსახად ჩაიწერა, რომ 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტო ვალდებულია, მესაკუთრეს მი-
აწოდოს იმ პირთა სია, ვინც აღმოჩნდება 

მის საცხოვრისში რეგისტრირებული. ამ 
ჩანაწერის საჭიროება განაპირობა იმან, 
რომ არაერთი მესაკუთრე, რომელმაც 
სხვადასხვა დროს იუსტიციის მინისტრს 
მიმართა, ჩიოდა, რომ მის ბინაში რეგის-
ტრირებულ პირთა რიცხვი აღემატებოდა 
მასთან ერთად მცხოვრები პირების ოდე-
ნობას, მაგრამ ვერ იღებდა ინფორმაციას 
მისთვის უცნობი პირების შესახებ, რომ-
ლებიც მის საცხოვრისში იქნენ მისი ნე-
ბართვის გარეშე რეგისტრირებულნი. 

შესაბამისი ცვლილებები „საქართ-
ველოს მოქალაქეთა და საქართველოში 
მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა 
და რეგისტრაციიდან მოხსნის, პირა-
დობის (ბინადრობის) მოწმობის, პას-
პორტის, სამგზავრო პასპორტისა და 
სამგზავრო დოკუმენტის გაცემის წესის 
დამტკიცების შესახებ” იუსტიციის მი-
ნისტრის 2011 წლის 27 ივლისის №98 
ბრძანებაში „საქართველოს საკანონმ-
დებლო მაცნეს” ვებგვერდზე უკვე გა-
მოქვეყნდა (https://matsne. gov. ge/ka/
document/view/2945851). 

წყარო:http://www. info9. ge/sazogado
eba/126727-ori-motsmis-informaciis-safud
zvelze-sackhovrisshi-registraciis-tsesi-shei

cvala. html?lang=ka-GE

ორი მოწმის ინფორმაციის საფუძველზე  
საცხოვრისში რეგისტრაციის წესი შეიცვალა



8

8 2015, oqtomberi, №46

2015, oqtomberi, №46

რატომ მოაფარა თვალს სახელოვან მამულიშვილთა მარმარილოს 
დაფები პირველი კლასიკური გიმნაზიის ახალმა დირექტორმა?!

თბილისის პირველი კლასი-
კური გიმნაზია (დაარსდა 1830 
წელს), რომელიც  დეკემბერ-
იანვრის სამხედრო-კრიმინალუ-
რი გადატრიალების დროს  ომის 
ეპიცენტრში მოექცა, დაიწვა და 
თითქმის სრულად განადგურ-
და რუსეთის იმპერიის შეიარა-
ღებით და სატელიტი ძალების 
მიერ. ისტორიული გიმნაზიის 
სრულად აღდგენა და მასში 
სწავლის განახლება  1995 წლის 
1 სექტემბერს გახდა შესაძლე-
ბელი;  ეს  პირველი შენობა იყო, 
რომელიც უახლოეს  პერიოდში 
აღადგინეს (  ასევე განადგურე-
ბული უზენაესი საბჭოს (პარ-
ლამენტის) შენობა კი უფრო  
მოგვიანებით აღდგა, ხოლო  
მხატვართა სახლის აღდგენის 
პროცესი  მხოლოდ 23 წლის 
შედეგ,  2015 წელს დაიწყო და 
დღესაც მიმდინარეობს). 

კლასიკური გიმნაზიის მე-
ორე სართულის  გამჭოლი აივ-
ნის ფლიგელებში განთავსე-
ბული იყო მუზეუმი, რომლის 
მარცხენა კედელს ამშვენებდა 
ამ გიმნაზიის ყოფილი სახელო-
ვანი  მოსწავლეების  გრიგოლ 
ორბელიანის, ნიკოლოზ ბარა-
თაშვილის, დავით სარაჯიშვი-
ლის, პეტრე მელიქიშვილის, 
კოტე მარჯანიშვილის, ზაქარია 
ფალიაშვილის,ილია წინამძღვ-
რიშვილის, გიორგი ერისთავის 
(მესამე სართულზე დღესაც 
მოქმედებს ერისთავის სახე-
ლობის თეატრის დარბაზი მარ-
მარილოს დაფიანი წარწერით, 
რომ 1850 წ. გიმნაზიის სცენაზე 

პირველად დაიდგა ამავე სკო-
ლის ყოფილი მოსწავლის  გიორ-
გი ერისთავის  პიესა “გაყრა”),  
ილია ჭავჭავაძის, ალექსანდრე 
სუმბათაშვილ-იუჟინის, ივანე 
ჯავახიშვილის, დავით სარაჯიშ-
ვილის,  ვლადიმერ ნემიროვიჩ-
დანჩენკოს...   ხოლო,  მარჯვენა 
კედელს, ზვიად გამსახურდიას 
და მერაბ კოსტავას ასეთივე  
თეთრი  მარმარილოს ოქროს-
წარწერიანი მემორიალური და-
ფები. 

მიმდინარე ახალი სასწავლო 

წლის დაწყებისთვის, ივლის-
აგვისტოს თვეში ჩატარებული 
კოსმეტიკური რემონტის შემ-
დგომ, მემორიალური დაფები 
კედლებიდან გაქრა და ფლიგე-
ლების რეკონსტრუქციის შედე-
გად იქ თანამედროვე, შემინული  
საექსპონანტო კვადრატული  
კარადები დაიდგა, ხოლო ფლი-
გელები ჩაირაზა შემინული 
ალუმინის კარებით, რითაც 
მოსწავლეებს სანავარდო სივ-
რცეც  შეეზღუდა და  წაერთვა 
(იხილეთ ფოტოები). 

ჩვენ, ცხადია დავინტერეს-
დით, თუ სად და რატომ გადა-
იტანეს მემორიალური დაფები 
და სასწავლო წლის დაწყები-
დან რამდენიმე დღეში დილის 
ცხრის ნახევარზე ვეწვიეთ 
კლასიკური გიმნაზიის ახალ 
დირექტორს, თამარ კაპანაძეს.  
ქალბატონმა თამარმა განგვი-

მარტა, რომ მემორიალური და-
ფები მისი კაბინეტის დერეფნის 
კედლებზე განათავსა და ძველ 
ადგილას აღარ აპირებს მათ 
დაბრუნებას, რამეთუ იქ სხვა სა-
ხის ისტორიული ექსპონანტები 
განთავსდებაო. ჩვენ, ასევე და-
ვინტერესდით თუ ვისი გადაწყ-
ვეტილება იყო ეს, განათლების 
სამინისტროს თუ პირადად მისი, 
რაზეც მან თავდაჯერებულად 
განგვიცხადა, რომ თავად მან 
მიიღო ასეთი გადაწყვეტილე-

ბა. რადგან ქალბატონი თამარი 
ჩვენმა კითხვებმა გააღიზიანა, 
აღარ გავაგრძელეთ მისთვის 
კითხვების დასმა; ცხადი იყო,  
იგი თვლიდა, რომ დირექტორის 
თანამდებობა მას, ისტორიული 
მემორიალების,  მიყუჩებულ ად-
გილას გადატანის  უფლებასაც 
ანიჭებდა. 

ახლა, ერთადერთის იმედად 
უნდა ვიყოთ, რომ ბიძინა ივანაშვი-
ლის „კოალიციური ოცნების” ახალი 
კადრი ქალბატონი თამარ კაპანაძე, 
მქუხარე და ელვარე სახელებიანი 
მემორიალებისაგან გამოთავისუფ-
ლებულ სივრცეს,  საბჭოთა პერი-
ოდიკის ექსპონანტებით არ გადატ-
ვირთავს და სემინარების ციკლებს 
არ მიუძღვნის მას მოსწავლე- ახალ-
გაზრდების ტვინების გამოსარეც-
ხად თუ ისტორიული მეხსიერების  
წაშლის აღძრული  ჟინით  (რედ.). 

კონსტანტინე გამსახურდიას (უმცროსი) კიდევ ერთი  
პასუხი  „მამის სიკვდილის, შვილის მიერ გამოძიების”  მო-
წინააღმდეგეებს  საქართველოს პირველი პრეზიდენტის 
ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საკითხების შემს-
წავლელ საქართველოს პარლამენტის დროებით კომისი-
აზე (შეიქმნა 2009 წლის 22 ოქტომბერს, დაასრულა მუშა-
ობა 2011 წლის 24 თებერვალს).

ჩვენს საპარლამენტო დასკვნაში (თუკი ის საერთოდ 
გადაუშლიათ და  ბესარიონ გუგუშვილის სექტის წარმო-
მადგენელთა “მარგალიტებს” არ ეყრდნობიან), საერთოდ 
არ არის არანაირი ვერსია. მსგავსი ვერსიები საგამოძი-
ებო ჟურნალისტიკისთვის მიმინდვია - და რასაკვირველია 
ნამდვილი გამოძიებისთვის, რომელიც მთელი თავისი რე-
სურსების გამოყენებით პროკურატურამ უნდა აწარმოოს. 
ჩვენ უბრალოდ გადავამოწმეთ თვითმკვლელობის დამა-
ჯერებლობაზე აბსოლუტურად ყველა მონაცემი, რაც იყო 
არქივებში და რაც ჩვენ მოვიპოვეთ მოწმეების გამოკითხ-
ვებით. შევამოწმეთ ასევე კრიმინალისტიკური თვალთა-
ხედვიდანაც, რაშიც კვალიფიციური პირები დაგვეხმარ-
ნენ. დასკვნა ასეთია: ეს არ ყოფილა თვითმკვლელობა, 
არამედ აშკარაა მკვლელობის კვალი. ახლა ზოგიერთი 
მეტყვის, ეგ ხომ ისედაც ვიცოდითო. არა პატივცემულნო, 
ამ ყველაფერს ესაჭიროება წიგნიერი დასაბუთება სათა-

ნადო ტერმინოლოგიით, თორემ სხვა შემთხვევაში ყველა-
ფერი დარჩება ერთადერთი არგუმენტით, რომ “მართლ-
მადიდებელი კაცი თავს არ მოიკლავდა. ”

კომისიაში შედიოდა 11 დეპუტატი, თავმჯდომარის 
ჩათვლით!

თბილისის   
საერთაშორისო   

აეროპორტისთვის  
შოთა რუსთაველის   

სახელის   
მინიჭებასთან 

დაკავშირებით... 
მიმდინარე, 2015 წლის 30 ივნისს დედაქალაქის 

საკრებულომ თბილისის საერთაშორისო აერო-
პორტს შოთა რუსთაველის სახელი მიანიჭა, რაც 
მხარდაჭერილი იყო პრემიერ  ირაკლი  ღარიბაშ-
ვილისაგან. 

თბილისის მერის მოვალეობის ყოფილი შემს-
რულებელი და ამჟამად საკრებულოს დეპუტატი 
“ნაციონალური მოძრაობიდან” სევდია უგრეხე-
ლიძე ამაოდ ითხოვდა აეროპორტისთვის პირველი 
პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელის მინი-
ჭებას, რასაც  პრინციპულად ეწინააღმდეგებოდ-
ნენ   “ოცნების”  უმრავლესობა და სხვა დეპუტატე-
ბი, რაშიც აირეკლა მათი კუმირისა და ფინანსური 
მამის, ბიძინა ივანაშვილის ნეგატიური დამოკიდე-
ბულება  ზვიად გამსახურდიას მიმართ რომელმაც 
ხელისუფლებაში მოსვლის წინ 2013 წელს განაცხ-
და, რომ ჩვენი ქვეყნის სამივე პრეზიდენტები ერ-
თმანეთზე უარესები იყვნენო! (წყარო:http://www. 
for. ge/view. php?for_id=26695&cat=9)

ხუნტისმემკვიდრე ხელისუფალნი  ერთნაირად 
უფრთხიან ზვიადის სახელს!

მწერალმა ნოდარ კობერიძემ თავის 
facebook-ის გვერდზე (06. 07. 2015) დაწერა;  „მო-
ვუწოდებ საკრებულოს აეროპორტის ტრასას 
საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სახელი 
მიანიჭოსო”.  დიახ, რადგან, აეროპორტს არა და 
არ  მიანიჭა ხელისუფლებამ, აეროპორტის გზატ-
კეცილს  მაინც ნამდვილად უნდა ეწოდოს პრეზი-
დენტ ზვიად გამსახურდიას გზატკეცილი და, იმავ-
დროულად, თავისუფლების მოედანსაც ეწოდოს  
„პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მოედანი”, რაც 
მენტალურად და ბუნებრივადაც  ასოცირებული 
იქნება თავისუფლებასთან!

ცოტა უფრო შორეულ პერსპექტივაში, ეროვ-
ნული ხელისუფლების მოსვლის პერიოდში კი თა-
ვისუფლების მოედანზე, წმ. გიორგის კერპის ნაც-
ვლად,  იმავე კვარცხლბეკზე უნდა აღიმართოს  
საერო გმირების - ზვიად განმათავისუფლებლისა 
და მერაბ კოსტავას  ქანდაკებები. 

ქეთევან   ჭანტურია

აგვისტოს თვეში კონსტანტინე(უმცროსი) გამსა-
ხურდია, ლეილა ცომაია და ირაკლი შონია, მწირი ფი-
ნანსური და ტექნიკური შესაძლებლობით  იმყოფებოდ-
ნენ სამეგრელოში ორსერიანი დოკუმენტური ფილმის 
„ზვიადის გოლგოთის” გადასაღებად, რისთვისაც მათ 
ფეხით განვლეს ყველა ის ადგილი (ადმინისტრაციული 
შენობები, ტყეები, ოჯახები), სადაც თავს აფარებდა 
დევნილი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია 1993 წლის 
სექტემბერ-დეკემბერში, ვიდრე  მოკვდინებამდე. მათ, 
დაკრძალვის ადგილების გადაღებებით, ჩაიწერეს პრე-
ზიდენტის მეგზურებისა და მასპინძლების ინტერვიუ-
ჩვენებები. 

იდეის ავტორები იმედოვნებენ, რომ ფილმის პრე-
ზენტაცია, გარკვეული პრობლემების დაძლევის შემდ-
გომ,  შესაძლებელი გახდება წლის ბოლოს, დეკემბრის 
თვეში. 

ზვიადის გოლგოთა... 

პასუხი მოუღლელ მცონარებსა და ინტრიგნებს... 

ირაკლი, კონსტანტინე და ლეილა ღურწკაიების 
სახლთან ხიბულაში, სადაც, თითქოს თავი მოიკლა 

პრეზიდენტმა
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ორი გამოკლებული პარლამენტის 
დეპუტატის სანაცვლოდ 31 ოქტომბერს 
დანიშნული შუალედური არჩევნები ახ-
ლოვდება და პოლიტმეძავობა  პიკს აღ-
წევს;

ე. წ. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი 
ირმა ინაშვილი, საგარეჯოს მუნიციპალი-
ტეტის მაჟორიტარ კანდიდატად მოგვევ-
ლინა და საარჩევნო კამპანიაც ჩვეული 
აქტივობით დაიწყო; იგი, 24 სექტემბერს, 
საგარეჯოს  იორმუღანლოს მეჩეთში 
მივიდა და მუსლიმური წესისამებრ მუს-
ლიმ მლოცველებს  ყურბან-ბაირამობა 
მიულოცა. ამაში გასაკვირი და მითუმე-
ტეს დასაძრახი, ნამდვილად არაფერია, 
მაგრამ „პატრიოტი” ინაშვილი 2012 
წელს, ბათუმში აზიზიეს, როგორც დამპ-
ყრობლის  მეჩეთის აშენების წინააღმდეგ 
ისტერიული პროტესტით გამოდიოდა და 
ბარიკადებზე იდგა. 

ასეა, როცა უნდა ინაშვილს, თავგა-
მოდებული მართლმადიდებელი ქრისტი-
ანია და მეჩეთების აშენების წინააღმდეგ 
ხმალამოღებული ილაშქრებს, სინამდ-
ვილეში კი ფარულ ალიანსში იმყოფება 
ათასი ჯურის კავშირებთან...      

2011 წლის 12-18 სექტემბრის გაზეთ 
ასავალ-დასავალის 37-ე ნომერში გამოქ-
ვეყნდა სტატია „რატომ ატარებს აჭარის 
ტელევიზია თურქული ენის გაკვეთი-
ლებს”? სადაც ჟურნალისტი მოგვითხ-
რობდა, რომ აჭარის ტელევიზიით მიმ-
დინარეობს გადაცემა „თურქული ენის 
გაკვეთილები”, ძვირფასო ჟურნალის-
ტებო, ძალიან კარგია, რომ ეს დაწერეთ, 
მივესალმებით თქვენს აქტიურობას ამ 
თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმაზე 
რატომ არაფერს ამბობთ  და რატომ არა-
ფერს წერთ, რომ ტელეარხ 25-ზე (რომ-
ლის დაფარვის ზონა არის დასავლეთ 

საქართველო და ამიერიდან უკვე სატე-
ლიტური მაუწყებლობა) მიმდინარეობს 
თეოლოგთა კავშირის მიერ საავტორო 
უფლებებით გადაცემა „ყველაფერი ის-
ლამის შესახებ”. იმაზე რატომ არაფერს 
ამბობთ და არ ახმაურებთ, რომ მხოლოდ 
აღნიშნული გადაცემის წყალობით ტე-
ლეარხ 25-ს აფინანსებს (რასაც თავადაც 
არ მალავს ტელეარხის ადმინისტრაცია) 
ქართულ-თურქული მეგობრობის ასოცი-
აცია, რომლის უკან ფუნდამენტალისტი 
ისლამისტი შეიხები დგანან (ხოლო აღ-
ნიშნული ასოციაციის დებულება გახ-
ლავთ, საქართველოში მისიონერული 
საქმიანობის შესრულება) და რატომ 
არაფერს ამბობთ ჟურნალისტთა კავშირ 
„ობიექტივის” შესახებ, რომელიც 1 წელია 
სრულ ჰარმონიაშია აღნიშნულ ტელეარ-
ხთან და სულ რამდენიმე თვის წინ ბიზ-
ნეს-გარიგების შედეგად ტელეარხი 25-
დან უსასყიდლოდ მიიღო 9 (ცხრა) საათი 
დრო სატელიტზე. ასევე ყურადსაღებია 
ის ფაქტიც, რომ ობიექტივის მიერ გა-
მოქვეყნებულ „სასიხარულო” განცხადე-
ბაში, რომ ისინი გადიოდნენ სატელიტზე 
უსასყიდლოდ, მითითებული იყო ცრუ ინ-
ფორმაცია, კერძოდ, თითქოს აღნიშნულ 
ქართულ-თურქულ ასოციაციაში გაწევ-
რიანებულია ორმოცდაათი ათასი წევრი 
(რეალურად ასოციაციაში მხოლოც 200-
მდე ადამიანია გაწევრიანებული), ეჭვს 
იწვევს, რაში დასჭირდა ობიექტივის 
ხელმძღვანელობას ციფრების გაბერვა? 
იმიტომ ხომ არა, რომ დამალულიყო რე-
ალური დამფინანსებელი? რომ ასოცი-
აცია, რომელიც აფინანსებს ტელეარხ 
25, რომელიც თავის მხრივ უსასყიდლოდ 
9 საათ დროს აძლევს „ობიექტივს”, თვი-
თონ ფინანსდება ფუნდამენტალისტი 
ისლამისტი შეიხებისგან, ე. წ. „ჯემაათ-
ლერებიდან”, ხოლო ფუნდამენტალისტი 

ისლამისტი შეიხები ტყუილად, უსასყიდ-
ლოდ არაფერს გაიღებენ. ეს ხომ ცხადზე 
უცხადესია (თანაც ჩვენს დროში, როცა 
ლამისაა სიტყვა „გამარჯობაც” კი ფუ-
ლით გაიყიდოს და სიპ ქვასაც ცეცხლის 
ფასი ადევს). რის სანაცვლოდ გაიღეს ეს 
„მოწყალება”? დაწერეთ და გამოიძიეთ 
ესეც ძვირფასო ჟურნალისტებო, თუ ვამ-
ბობთ ეს ცუდია, ისიც ვთქვათ, რომ ისიც 
ცუდია და დამღუპველია სამშობლოსთ-
ვის. ვთქვათ ისიც, რომ როცა სამშობლო 
გვეღუპება, გაუმართლებელია ფულისთ-
ვის და საკუთარი კეთილდღეობისთვის 
იმ თეფშიდან აიღო ლუკმა, რომელიც 
პირდაპირ მიმართულია საქართველის, 
ჩვენი სამშობლოს გამაჰმადიანებისკენ, 
თანაც შეგახსენებთ, რომ მსგავსი ტიპის 
ქრისტიანული გადაცემები თურქეთის 
რესპუბლიკაში არ არის! ძალიან კარგი 
იქნება თუ ამაზეც დაწერთ და ყველა-
ფერს თავის სახელს დაარქმევთ და შეგ-
ნებულად არ დაიბრმავებთ თვალებს და 
არ დაიყრუებთ ყურებს, მაინც არაფერი 
იმალება!

ტელეკომპანია „ობიექტივში” თავშეყ-
რილი  „პატრიოტთა ალიანსი” კი, ინაშვი-
ლისა და თარხან-მოურავის ლიდერობით, 
რეალურად, პრეზიდენტ ზვიად გამსა-
ხურდიას და მისი ეროვნული ხელისუფ-
ლების შეიარაღებულ გადატრიალებაში 
მონაწილე ხუნტისტთა კრებულია, რომ-
ლებსაც ეყოთ მოქალაქეობრივი სინდისი 
და გამბედაობა, თავიანთ არაპატრიოტ-
თა ხროვას „პატრიოტთა ალიანსი” უწო-
დონ!  

გიზო  შარაშენიძე
(უფრო ვრცლად ამ ქვაბავაზაკტთა 

შესახებ იხილეთ გაზეთში „განმათავი-
სუფლებელი”, 2015 წლის აპრილი, N44 , 

გვ. 5, 7). რედ. 

ირმა ინაშვილს სისხლმა უყივლა, თუ პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყო?!

კომპანია RMG–ის ბოლო 
წელიწადნახევრის განმავლო-
ბაში განხორციელებული დის-
კრიმინაციული ქმედებების 
შესახებ მრავალჯერ  ითქვა და 
დაიწერა, მაგრამ კაზრეთელი 
მშრომლების მხარდასაჭერად 
აუცილებელია კიდევ ერთხელ 
შევახსენოთ საზოგადოებას, 
თუ  რას წარმოადგენს საქარ-
თველოს და მსოფლიოს კულ-
ტურული მემკვიდრეობისადმი 
განსაკუთრებული ვანდალიზ-
მით (აფეთქებული საყდრისი) 
გამორჩეული კომპანია, რომე-
ლიც უკვე წლებია ქართული 
ოქროს მოპოვების ლიცენზიას 
ფლობს. 

ქვეყანა და ერი შეიძლება 
გაძარცვო ძალისმიერი მეთო-
დებით, ომით, ოკუპაციით, 
ანექსიით, მაგრამ ჩვენი ქვეყ-
ნის ყველა პატრიოტისთვის 
განსაკუთრებით მტკივნეულია 
და საქართველოს საზოგადო-
ებას სრულ აპათიაში აგდებს, 
როდესაც ეს ხდება კანონის 

ინტერპრეტირების, ხელისუფ-
ლების ფარული მხარდაჭერითა 
და ტოტალური ძალაუფლების 
დემონსტირებით. 

რა მოპარა კომპანია  RMG–
იმ საქართველოს საზოგადო-
ებას?

– შრომის თავისუფლება;
– გაფიცვის უფლება;
– კოლექტიური მოლაპარა-

კებების უფლება;
– პროფკავშირის წევრობის 

უფლება;
– ასოციაციის თავისუფლე-

ბა;
– უსაფრთხო შრომის უფ-

ლება;
– კულტურული მემკვიდრე-

ობა. 
კომპანია უპატივცემულოდ 

მოეპყრო ცივილიზებულ და დე-
მოკრატიულ საზოგადოებებში 
დამკვიდრებულ სოციალური 
დიალოგისა და სოციალური 
პარტნიორობის პროცესს და 
ამით არ გაითვალისწინა, არც 
ქვეყნის კონსტიტუცია, არც 

შრომის საერთაშორისო ორგა-
ნიზაციის კონვენციები და არც 
საქართველოს შრომის კოდექ-
სი. 

პროფკავშირის წევრობაზე 
უარის ართქმის შემთხვევაში 
ინდივიდუალურად განხორ-
ციელებული მუქარებითა და 
რეპრესიებით, კომპანიამ ერ-
თის მხრივ დაარღვია სისხლის 
სამართლის კოდექსი, ხოლო 
მეორეს მხრივ მოქალაქეობრი-
ვი ღირსება შეულახა მშრომე-
ლებს და გააღვივა მათში შიში, 
რითაც კაზრეთში წარმოიშვა 
ღრმა შეგრძნება იმისა, რომ „ამ 
ქვეყანას არაფერი ეშველება”, 
რომ „ყველაფერი მაინც ზემოთ 
წყდება და რატომ გავეჩხიროთ 
ყელში ურჩუხლს”, რომ „ჩვენი 
პატრონი, არც არასოდეს ყოფი-
ლა ვინმე და ეხლაც ასე გაგრ-
ძელდება”. 

ექსპლოატაციითა და რეპ-
რესიებით კაზრეთელებში დაი-
სად გურა უდიდესმა პესიმიზმმა 
და პოლიტიკურ საზოგადოებ-
რივი აქტივობების მიმართ სო-
ციალურად ინერტულმა განწ-
ყობამ. 

სოციალური დისკრიმინა-
ციის ამ ფონზე, საქართველოს 
პროკურატურამ, ბოლომდე 
არ მიიყვანა, არცერთი საქმის 
კვლევა, რომელიც კომპანია  
RMG ბოროტმოქმედებებს ეხე-
ბოდა. საქართველოს პრემიერ–
მინისტრის აპარატმა სრული 
ინერტულობა გამოიჩინა და არ 
გააკონტროლა კომპანია  RMG–
ის მიერ გაფიცულ მშრომელებ-
თან მედიაციის შედეგად დადე-
ბული შეთანხმების შესრულება. 
საქართველოს შრომის,  ჯანმ-
რთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრომ ვერ უზ-
რუნველყო კონფლიქტის დამო-
უკიდებელი რეგულაცია, ხოლო 
საქართველოს მთავრობის 
სათათბირო ორგანომ – სოცი-
ალური პარტნიორობის სამმხ-
რივმა კომისიამ არ მოახდინა ამ 
კომპანიის მიერ სოციალურ და 
შრომით ურთიერთობებში ჩა-
დენილი ბოროტმოქმედებების 
შეფასება. 

ისმის კითხვა: რასთან 
გვაქვს საქმე? კომპანია მარ-
თავს მთავრობას თუ მთავრობა 
ლობირებს კომპანიას? თუ ეს 
ორივე, სინამდვილეში, ერთია?! 
ნებისმიერ შემთხვევაში ანტი-
სახელმწიფოებრივ, უაღრესად 
საშიშ ვითარებას ვიღებთ, მაგ-
რამ „ყველა ადამიანი იბადება 
თავისუფალი და თანასწორი 
თავისი ღირსებითა და უფლე-
ბებით” და შესაბამისად კომპა-
ნია  RMG–საც მოუწევს ამას-
თან შეგუება. მშრომელები და 
საქართველოს საზოგადოება 
ამ პრინციპის დასაცავად საკუ-
თარ მტკიცე სიტყვას იტყვის და 
ენერგიულადაც იმოქმედებს. 

კომპანია  RMG–ის ადმინის-
ტრაციის წარმომადგენელებმა 
სოციალურ მანევრს მიმართეს 
და პროფკავშირის, როგორც 
იდეოლოგიურად და ასევე ფაქ-
ტობრივად გასაკოტრებლად, 
დაიწყეს მომსყიდავი დაპირე-
ბების გაცემა, მაგრამ მოვიდა 
დრო, რომ მათი ეს დაპირებები 
სრულად შესრულდეს. სრულ-
დება? – არა!

კაზრეთელო მშრომელებო, 
თქვენი ლეგიტიმური უფლებაა, 
რომ კომპანია  RMG–მ განა-
ხორციელოს თქვენი ხელფა-
სების ზრდა, რატომ? რადგან 

გენერალურ დირექტორს სერ-
გეი ეგანოვს გაფიცულ მშრომე-
ლებთან 2013 წლის ნოემბრის 
შეთანხმების შესაბამისად ეს 
ჯერ კიდევ 2014 წლის იანვარ-
ში უნდა გაეკეთებინა. რატომ?  
რადგან კომპანია  RMG–ის სა-
წარმოო სიმძლავრეები სრუ-
ლად აღდგენილია. კიდევ რა-
ტომ? რადგან ლარის კურსი 
ეცემა და სამომხმარებლო პრო-
დუქტებზე კი ფასები იზრდე-
ბა. შედეგი? მშრომელის ხელ-
ფასის მსყიდველობითი უნარი 
კატასტროფულად დაქვეითდა. 
არავის დაავიწყდეს, რომ ჩვენი 
მშრომელების მიერ დიდი ჯა-
ფით მოპოვებული და გადამუ-
შავებული სპილენძი და ოქრო 
ექსპორტზე გადის და უცხოურ 
ვალუტაში იყიდება. 

საქართველოს მეტალურგი-
ული, სამთო და ქიმიური მრეწ-
ველობის მუშაკთა პროფესიული 
კავშირი აცხადებს: თავისუფ-
ლება, თანასწორობა, ღირსება 
და უფლებები, სოლიდარობა, 
სოციალური სამართლიანობა 
უდიდესი მნიშვნელობის უფლე-
ბები და ღირებულებებია. 

მშრომელებო, საქართვე-
ლოს საზოგადოებავ, ერთად 
ვიმოქმედოთ, ვიღვაწოთ და 
ვიბრძოლოთ კიდეც, რომ ეს 
უფლებები და ღირებულებები 
ჩვენი ცხოვრების და შრომის 
საფუძველი გახდეს. 

თამაზ დოლაბერიძე
საქართველოს  

მეტალურგიული სამთო და  
ქიმიური მრეწველობის 
მუშაკთაპროფესიული  

კავშირის პრეზიდენტი.
ოქტომბერი, 2015 წ. 

კომპანია RMG, შრომითი უფლებებისა და მოქალაქეობრივი 
ღირსების წინააღმდეგ 
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***ზოგჯერ სინანული ცრემლის გუბეა 
და გუბეს მიაპობენ ფოთლის 
ფრეგატები,
 როგორც არასოდეს ,ისე ვუბერავ 
და სადღაც -საკუთარ თავს 
-წასვლით ვექადნები!
ალბათ ნუგეშია სითბოს ერთი 
ყლუპი, სულ ერთი ნაფაზი რითმის 
ერთი ღერის. . 
ახლა უსივრცობით ლექსიც 
დამეხუთა, ნავსი მეჩვენება 
ირგვლივ ყველაფერი!

ჩემს თავს მწარედ ვერჩი ბედის გადამკიდე, 
  როგორ დავიკარგე ფოთლის ფრეგატივით, 
ყველა ჩემი ლექსი მზეზე გადავკიდე, იქნებ გამოაშრეს 
  ცრემლის ნეგატივი!
შლეგი მონატრება დარდის მტევანია - ვწურავ თოთო 
  ნატვრებს სველი რეფრენებით,
 თითქოს ხელისგული ზღვაში გემბანია, ჰაერს მოაპობენ 
  რითმის ვეტმფრენები -
ლექსი ხმიადია სულის დაპურების, თორემ არტერიებს 
  კბილით გადავღრღნიდი, 
ვიცი  ფანტომია დროის დაბრუნება, ახლა საკუთარ წლებს 
  წყალში გადავყრიდი. 
ახლა ჰაერია ირგვლივ ისე ცოტა, თითქოს ატმოსფერო 
  ტყვიით შემიზღუდეს,
 ახლა ჩემი თავი ისე შემეცოდა -  მზის სხივს ჩავუყრიდი 
  გაწვდილ ხელისგულზე!
ახლა ტკივილები ისე გამიავდა, არც ის შემიძლია წამით დავიღალო, 
 თვალის უპეებში ისე გამიავდრდა, ლამის საფეთქელთან 
  ლექსი დავიხალო! 

***მიდიოდა,მიდიოდა კოხტა ქალი, მიჰყვებოდა ცრუ ჭორების ხოშკაკალი, 
მიაპობდა ქუჩას გესლით დანათოვარს, რა უნდოდათ, რას 
  ერჩოდნენ განათხოვარს?!
 თუ არავის შეახედებს მის წალკოტებს, არ გეგონოთ, მას სატრფოზე 
  არ აბოდებს. 
მერე რა,რომ არვინ ჰყავს და მარტო არი, ნუ გგონიათ 
  მოფერების მათხოვარი! 
მიდიოდა, მიდიოდა კოხტა ქალი, მიჰყვებოდა მითქმა-მოთქმის ხოშკაკალი, 
 რად გგონიათ, რომ თამაშობს უკარებას, - ბავშვობიდან დედა 
  ამას უბარებდა! 
როცა ღამე რუხ გულისპირს შემოიფხრეწს, მხოლოდ მაშინ 
  მოგონებებს შემოიძვრენს, 
დაფიქრდება მრავალ წელთა ცრუ ლოდინზე, მარტოსული ღამეების 
  ცივ ლოგინზე! 
კაეშანის და ტკივილის ტოვებს დღიურს, განუკურნელ სევდას 
  ებრძვის ყოველდღიურს, 
ის არასდროს არ შეავსებს ამქრის ტირაჟს, არასოდეს არ იწამებს 
  სიძვის მირაჟს!
 მაგრამ თუკი შეუყვარდა, ფიქრებს გარყვნის, არ ექნება შიში რისხვის,  
  ჭორთა წარღვნის!. . 
დაივიწყებს,დედა ,რასაც უბარებდა, სულ ახლახან როგორ იყო უკარება! 
ალმოდებულ გულის ფეთქვას თუ ვერ დათმობს. ქალია და 
  მის ნაბიჯებს ნუღარ დაგმობთ! 
ახლა მას კი აკანკალებს ციებიანს, ღმერთმა იცის,დარდით აღარ სძინებია, 
მას ისედაც ზღაპრის ხიბლი დაჰკარგვია, სამწუხაროდ არავისი აღარ ჰქვია! 
ცრემლთან ერთად ცოტა სასმელს გადაყლურწავს, ჩვეულებრივ მარტოსულ 
დღეს გადაფურცლავს! დაღლილ თვალებს ძილი აღარ ეკარებათ, 
  ქალია და სიყვარული ენატრება!... 
მიდიოდა, მიდიოდა კოხტა ქალი, თავს ესხმოდა მითქმა-მოთქმის ხოშკაკალი! 
  ხან მტაცებელს ადარებდნენ, ხან მათხოვარს...  
  ან რა უნდათ! რას ერჩიან განათხოვარს!! 

ემიგრანტის ოცნება
როგორც არასდროს,ჩემს მამულში გავლა მომინდა, 
 არ მწამს მალამო,-ამ ტკივილებს რომ ჩაახშობდეს, 
 მე ვარ მდინარე დაკარგული-კალაპოტიდან, 
ტალღებს რომ ანდობს ბედისწერის ცივ ქარაშოტებს. 
სვეგაყიდული მამლუქივით დედის მნატვრელი, 
მოხრილ ბეჭებზე ფრთაშეჭრილი და მოჭირხლული, 
დღეს სულწასული მონატრების ვარ ჟრუანტელი, 
გულდათუთქული,საქართველოს ვარ მოციქული... 
 დარბეულ სიზმრებს ვეხიზნები დროგამოშვებით, 
უთვისტომოთა ოცნებანი აქ ვის გავანდო?. . 
მომეცით ფრთები,სასომიხდილ ნატვრის კოშკიდან, 
ჩემს სამშობლოში არწივივით გავინავარდო! 

***არ გიფიქრია?- ეს ხელები,სულის მტევნები, 
რამდენ სინათლეს ინახავენ,მოვარდნილს ტალღად, 
მიტყუპებულნი უმეტესად უხმო ვედრებით,
ზოგჯერ დაყრილნი უსასოოდ გოდებად,დაღლად. 
ზოგჯერ-ყვრიმალთან მოფერება ათასი პეპლის
და ანგელოზის ფრთის მაგვარად სულთან შეხება,
ხშირად მოყვასის წამომჯენნი მიწისგან ფერფლის,-
უხმოდ დაცლილის - მილიონი ცრემლის შხეფებად! 
ხშირად ცოდვილნი- ნაქურდალი ალერსის ჟინში,
ზოგჯერ ქცეულნი მარტოსული წლებით ასკეტად, 
რამდენი ცოდვის აღსრულება-ნაფიქრის ტვინში,
სულის სიმტკიცით ამდენივე ცოდვის ასხლეტა! 
ალბათ რამდენი უნდა გვითხრან მარტო ხელებმა, 
საგანძურებად ნატვრისთვალნი პეშვით რომ ხვეტეს, 
ხან გულზე უნდოდ დაიკრიფეს მარტოხელებმა, 
როცა დაუსხლტათ ამქვეყნიდან ხშირად მოკეთე! 
ხან სიხარულის, ხან ტკივილის მოგვწმინდეს ცრემლი,
სიმწრის წუთებში გამოსცადეს დამტვრევა ძვლებში,
 სანთლებს გვინთებდნენ, შეეცვალათ სინათლით ბნელი,
ჩვენ კი ვაგემეთ ხორცის გლეჯა -ალესილ ეშვით!
როგორ იჭამდნენ სიახლოვის დაკარგვის შიშით
გაგიჟებული მონატრებით-ვნების განცდილის, 
როცა გავხდები ვეღარაფერს ბედის წინაშე,
დამიკრიფავენ გულზე ხელებს  ძვირფას განძივით! 

***  მზე კონწიალობს ოქროცურვილ დისკოდ ვერხვებთან, 
  ხეთა ტოტებში უცნაური შარიშურია, 
  გაიპრანჭება შემოდგომა,თითქოს ვერ ხვდება, 
  რომ სუსხიანი ცივი ზამთრის დანიშნულია! 
  თითის წვერებზე მონარნარდა ბოშა ქალივით, 
  წარმავალ ეშხის სამოსელში შიშველს მალავს ტორსს,
   დაიზნიქება მზის თქორებში ფერად რვალივით,
  ისე იცეკვებს,აცივდება თითქოს არასდროს! 
  ჩამოსცვივდება კალენდარებს დღენი ორსული, 
  ოქროფერილი სექტემბერი დის ფეხაკრეფით, 
  და შემოდგომა --ბოშა ქალი გრაციოზული, 
  ცდილობს მზის ეშხით შეაჩეროს ციფერბლატები! 
  არამიწიერ სურნელს აფრქვევს ჰორტენზიებად, 
  მსუყე სხეულით თავბრუს გახვევს ყურძნის წვენივით,
   ჩიტის ბუდეებს ცარიელებს რომ ეციებათ, 
  ზეცას ღიმილად შეაკვდება გუინპლენივით!
   ჯერ ისევ მზეთა დარია და ქარვათა დღეა, 
  ხეთა ტოტებში ხმელ ფოთოლთა შარიშურია,
   და უსინათლო შემოდგომა - ვით ბოშა დეა, 
  გუინპლენივით მახინჯ საქმროს დანიშნულია!

თეა ხასაია
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გამთენიისას 

თენდება,გულში მონატრების ცეცხლი ანთია 
ო,უშენობა ვით მაწუხებს,
  გვერდით რომ არ ხარ, 
რა ბედი გვერგო,მე შორსა ვარ, შენ 
  მარტო დახვალ,
 ცალ-ცალკე ვხვდებით უძილობით 
  მოსულ განთიადს. 
გთხოვ მოვიხუროთ ის სიმშვიდის 
  თეთრი მანტია, 
მუდამ გახსოვდეს,რომ მე ძლიერ, 
  ძლიერ მიყვარხარ, 
თუმც ახლა შორს ხარ, მაინც გხედავ, 
  მოწყენით დგახარ, 
შენს ლამაზ თვალებს ცრემლთა 

  კვალი რაღად ატყვია?
განა ცხოვრება ყველას ცრემლებს არ 
  გვაყრევინებს? 
არ გვაშიმშილებს? - კვლავ გიხუტებ 
  ჩემო ლამაზო,
 გთხოვ მაპატიო თუ ოდესმე მე გაწყენინე 
და გაუფრთხილდე ამ ცხოვრებას, შხამს 
  რომ გვთავაზობს. 
 იცოდე ჩემო... გაქრობამდე სიყრმის ალმურის 
კვლავ დაგვიდგება ის ლამაზი დრო, საამური. 

ოცნებების 
სასაფლაოზე 

ფანტაზიორო, მეოცნებევ! ჩვენ აქ 
უიმედობისგან გადაშტერებულნი ვზივართ,
შენ კი სხვა არც არაფერი გაწუხებს, 
  გარდა იმისა, ოცნებებს სდიო,
ახლობლები ეჩხუბებიან ღაბას, იგი კი 
  მათ პასუხს არ აძლევს,
ნავში ჯდება და ოცნებების 
  სასაფლაოზე მიდის. 

ის ოცნებანი რაიც ვეღარ განხორციელდა 
უმაგათობა გულებს ალბათ ისევ აოსებს, 
მშვიდად არიან ოცნებათა სასაფლაოზე
აქ მიუწვდომელ სიხარულით ძეხორციელთა. 

რა იქნებოდა,რომ ერთს მაინც ხორცი შეესხას, 
თვის ბრწყინვალებით იმედია მყის გაგაოცებთ,

თუმცაღა ეს ხომ არ მოხდება აღარასოდეს,
ისინიც იქვე დარჩებიან დახოცილ ძმებთან. 

ეს სილამაზეც, თურმე წარსულს 
  უკვე ეკუთვნის
მისი თვალებიც სამუდამოდ დაიხუჭება, 
ბედის ვარსკვლავი თავს იწონებს 
  ფარულ კეკლუცით 
მან ჯერ არ იცის,რომ წამწამნი დაეხუნძლება,
ცხელი ცრემლებით,ის ჯერ კიდევ მას 
  აქ დაეძებს, 
არ სურს იტიროს მის გარდასულ სილამაზეზე. 

სონეტი ზვიადს
 

გმირი,რომელსაც ივერია ასე უყვარდა 
და თავს სწირავდა ყოვლადწმინდა 
იდეალისთვის,
 აღარ უწყოდნენ აწამებდნენ,  უფალო, 
რისთვის, 
გაჭირვებულის გულის სიმზე ვინაც უკრავდა. 
 დავრდომილების სულს ათბობდა,ოცნებას 
რგავდა, 
ცოდვილ მიწაზე ჩამოვიდა იგიც ამისთვის
ქვეყნის მტრებმა კი ის დასაჯეს 
სიყვარულისთვის,
გულთან მიტანილ ხალხის ტანჯვით ვინც 
არვის ჰგავდა. 
ქვეწარმავლები რომ შელოცვით ვერ დააძინა,
ბოლო მშველელმაც მიატოვა,განზე გასცურა, 
უხსენებელმა სასიკვდილოდ იგი დაკბინა, 
რას დააკლებდა! 
სიტყვა მრწამსის მის  ბაგეებს ზედ დააცივდა:
იბერიისთვის!

გია ჯიჭონაია

შიგნიშიგან   
შეხეტიალდი!. . 

თვითმფრინავიდან თვითმფრინავში, გემი-
დან გემზე რომ ინაცვლებ და ხარბი მზერით 
გსურს მსოფლიო ჩაისაკუთრო, სამყაროს 
ყველაზე იდუმალი სივრცე განა თავად შენში 
არ არის?

 ყველაზე ვრცელი ოკეანე იქ გელოდება. 
რას მოვა მასთან მითაჟამის წყალი, წყნარი 

ოკეანე ქაფქაფა ვულკანებითა და ტაიფუნე-
ბით!. . იქ რომ ღელვაა და ქარტეხილი!. . იქ 
რომ სივრცეა!. . მიდი, შებედე, შეცოცდი და 
შეხეტიალდი!. . 

ყველაზე მზერაშეუვლები ქედი შენშია. 
შენშია შენი ევერესტი და ჯომოლუნგმა. იქ 
არის შენი სიქათქათე - ზეცის თეთნულდი, 
მწვერვალზმანება, უსპეტაკესფიფქებიანი. 

აგაგრანელებს, აგაცისკრებს, აგალაჟვარ-
დებს... 

შიგნიშიგან  შეხეტიალდი!. . 
ყველაზე უფსკერო ხრამი იქ არის. შენშია 

უშგულის ფეხებთან ჩავარდნილი თვალჩაუწ-
ვდენელი უფსკრულები. გაბედე და ჩაიხედე, 
თვალი ჩაჰკარი. შავი ხეობა ამოგხედავს, უთ-
ვალავი წკვარამი, ერთმანეთთან გადაჭდობი-
ლი, ფერხულს რომ უვლის; ჯოჯოხეთის ღია 
ხახა წყვდდიადმრავალი... შენც ადექი და ჩაფ-
როიდდი, ჩაიუნგდი,ჩაბერგსონდი... 

არც ძვირ-ძვირი საგზურების ყიდვა მოგი-
წევს, ათასობით  ევროიანღირებულების. არც 
ცდა გჭირდება გაიაფების სეზონების მოლო-
დინში. 

შიგნიშიგან  შეხეტიალდი. 
ხელები თავქვეშ ამოიდე, თვალი მილულე. 
ალაჟვარდდი და ჩაქვესკნელდი. 
ჩაქვესკნელდი და ალაჟვარდდი. 
მერე თითო ჩრდილი გამოიხმე სათითაოდ 

და გააძევე შენივ  შიგნიდან. 
გამოიხმე და გააძევე. 
წაავლე ხელი კინკრიხოში, აავიშვიშე, წიაქ-

წიაქით გამოაპინტრიშე. 

მზეზე გახედე, ჩრდილის მტერი მხოლოდ 
ის არის

/რაღა შენი ჩრდილები და რაღა ეკზიუპე-
რის უფლისწულის ბაობაბები!. . /. ოთხივ 
მხრიდან ამოავლე მზის ტალღებში. 

 ბჟა!- იტყვის კოლხი და, ხომ იცი, ბჟა რომ 
რძეა გამომკვები, ძალის მომცემი?! ბჟა მზე-
ცაა, ზღაპრის ფასკუნჯი, თვალი უფლისა. 

მზე ჩაიცალე სულის ბარძიმში, მზით აივ-
სე, გალიცლიცდი და გადმოდინდი. 

მზე - სამყაროს ხსენი, განახლების ჯადო-
ნათელი და  სიმხნევის წყურგილეებჩამოკამ-
კამება. . 

შიგნიშიგან შეხეტიალდი!. . 
და ახლა, აბა, მომისმინე, რა უნდა გითხრა:
რაც წაგიკითხავს, ყველა წიგნი დაგეხმა-

რება. 
და რაც მეტი... 
მეტი... 
მეტი წაგიკითხავს, გიგრძვნია და გიგუმა-

ნია, მით უფრო მეტს და  თან უსაფრთხოდ 
იხეტიალებ. ბევრი წიგნის შემდეგ უფრო 
ალაჟვარდდებ-ჩაუფსკრულდები და რაც 
ღრმავდები, უფრო... 

უფრო... 
უფრო ადამიანურდები,  სხვა რაღა  მეტი!. . 
/ოჰო, ვასიკოს  დავემსგავსე,  იმ  კეჟერა-

ძეს.  არადა  მსგავსება  რა  საჭიროა!. .  ჰოპ, 
განვემსგავსოთ: ჩაღრმავებით  ჩრდილები  არ  
ამოიყოლო.  გახსოვდეს, რაც  მზეზე გითხა-
რი/. 

შიგნიშიგან  შეხეტიალდი!. . 
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2012 წლის 1 ოქტომბერს, 
როდესაც ერთიანი ნაციონალუ-
რი მოძრაობის ექსპლუატაციისა 
და რეპრესიების მანქანას დამშ-
ლელი ბზარი გაუჩნდა, საქართ-
ველოს მოქალაქეთა ნაწილში 
გაჩნდა ერთგვარი ილუზია და 
ეიფორიაც, რომ კოალიცია „ქარ-
თულ ოცნებას” შეეძლო ორი 
ათეული წლის განმავლობაში 
შიშსა და სიღატაკეში, ეროვნუ-
ლი დამცირებისა და სოციალუ-
რი ჩაგვრის პირობებში მყოფი 
რამდენიმე მილიონი ადამიანის 
გათავისუფლება. 

კოალიცია „ქართულმა ოც-
ნებამ” ეს ილუზია და  ეიფორია 
პოლიტიკური აღმასვლისთვის 
სრულად გამოიყენა. ამას ხელი 
დიდად შეუწყო ტირან ედუარდ 
შევარდნაძის და მისი მემკვიდ-
რის მიხეილ სააკაშვილის რეჟი-
მების მიერ ჩამოყალიბებულმა 
პოლიტიკურმა სისტემამ. თუმცა 
ბიუროკრატიულ–მონოპოლის-
ტური კაპიტალის ანგარებითი 
ინტერესების გამტარებელი პო-
ლიტიკური სპეკულიანტების 
მოძრაობა, ანალოგიური იდე-
ოლოგიის კოალიციამ ჩაანაცვ-
ლა. 

კოალიცია „ქართული ოცნე-
ბის” მიმართ არსებული მოლო-
დინები ისევე გაუფასურდა, რო-
გორც ქართული ლარი. მაგრამ 
ყველაზე მნიშვნელოვანი იმედ-
გაცრუება კოალიცია „ქართული 
ოცნების” სოციალურ–შრომითი 
პოლიტიკა გახდა. მშრომელი 
ხალხისთვის მათი სტრატეგია 
ისეთივე აღმოჩნდა, როგორიც 
იყო ტირან ედუარდ შევარდნა-
ძის და მისი მემკვიდრის მიხეილ 
სააკაშვილის მმართველობის 
დროს. სიტყვათა განსხვავებუ-
ლი ეკვილიბრისტიკით გაგრ-
ძელდა მშრომელი ხალხის სოცი-
ალურ–შრომითი უფლებების და 
ინტერესების სისტემური დათრ-
გუნვა. 

2006 წელს ლიბერტარიანულ 
დოგმებზე აგებულ საქართვე-
ლოს ორგანულ „შრომის კოდექ-
სში” 2013 წლის მაისში კოსმე-
ტიკური ცვლილებები შევიდა. 
შედეგად ამ კოდექსის შინაგანი 
არსი უცვლელი დარჩა. ისეთი 
მნიშვნელოვანი საკითხი, როგო-
რიც არის სამუშაო დრო, შენარ-
ჩუნებულ იქნა სპეციფიკური სა-
მუშაო რეჟიმის ცნება – კვირაში 
48 საათი. ეს ნიშნავს, რომ დღეს 
ბევრ ქართველ მშრომელს XIX 
საუკუნის ჩიკაგოელი მუშების 
დარად ბრძოლა უწევს 8–საათი-
ანი სამუშაო დღის მოსაპოვებ-
ლად. 

კოალიცია „ქართულმა ოც-
ნებამ” ერთიან ნაციონალურ 
მოძრაობასთან სრულ თანხმო-
ბაში საერთოდ გაყინა შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის 
კონვენციების რატიფიცირება 
და არც ევროპის სოციალური 
ქარტიის (შესწორებული) სრუ-
ლი რატიფიკაცია განახორცი-
ელა. ასეთი მიდგომიდან გა-
მომდინარეობს ის ფაქტი, რომ 
საქართველოში დასაქმებულის 
ყოველწლიური ანაზღაურებადი 
შვებულება მინიმალურ ევრო-
პულ სტანდარტს 4 დღით ჩა-
მორჩება, ხოლო ფეხმძიმობისას 
ანაზღაურებადი შვებულება 13 
დღით ნაკლებია. 

„შრომის კოდექსში” არის 
37–ე მუხლის „ო” პუნქტი, რო-
მელიც დამსაქმებელს იმპე-
რატიულ უფლებამოსილებას 
ანიჭებს ვოლუნტარისტულად 
შეუწყვიტოს დასაქმებულს შრო-
მითი ხელშეკრულება. 

კოალიცია „ქართული ოც-
ნებამ” ერთიან ნაციონალურ 
მოძრაობასთან ერთად არ შექმ-
ნა შრომითი არბიტრაჟის ინს-
ტიტუტი, რომლის შემწეობით 
სამართლიანად გადაწყდებოდა 
შრომითი ურთიერთობებისას 
წარმოშობილი დავები. 

ერთიანი ნაციონალური მოძ-
რაობის მსგავსად კოალიცია 
„ქართულმა ოცნებამ” საქარ-
თველოს ორგანული კანონის 
„შრომის კოდექსის” მე–13 თა-
ვის საფუძველზე შექმნილი სა-
თათბირო ორგანოს სოციალუ-
რი პარტნიორობის სამმხრივ 
კომისიას ბუტაფორიული სახე 
შეუნარჩუნა და მისი არსებობა 
ფორმალიზმამდე დაიყვანა. 

შრომის სამართლებრივ, ტექ-
ნიკურ და ეკოლოგიურ უსაფრთ-
ხოებაზე ზრუნვის სიმულაციის 
მაგალითი გახდა შრომის, ჯან-
მრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროში შრომის 
პირობების ინსპექტირების დე-
პარტამენტის შექმნა. 

კოალიცია „ქართულმა ოც-
ნებამ” ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის თანხმობით არ მოახ-
დინა რატიფიცირება შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის 
შესაბამისი კონვენციების №81 
„შრომის ინსპექციის შესახებ”, 
№121 „საწარმოო ტრავმების 
კომპენსაციის შესახებ”, №129 
„სოფლის მეურნეობაში შრო-
მის ინსპექციის შესახებ”, №155 
„შრომის უსაფრთხოებისა და ჰი-
გიენის შესახებ”. 

მშრომელებმა ასეთი პოლი-
ტიკის შედეგად ბევრ სხვა ზა-
რალთან ერთად, კონკრეტული 
მატერიალური ზარალიც ნახეს 
– შრომის უნარის დაკარგვისას 
მუშაკი კომპენსაციის სახით ვერ 
იღებს ხელფასის 50%–ს, ხოლო 
მარჩენალ დაკარგული კი მარჩე-
ნალის ხელფასის 40%–ს. 

მშრომელი ხალხისთვის ისე-
თი საკითხები, როგორიც არის: 
შრომის სამართლებრივი, ტექნი-
კური და ეკოლოგიური უსაფრ-
თხოების შეფასება, პროფილაქ-
ტიკა, დაზარალებული მუშაკის 
მკურნალობა, რეაბილიტაცია და 
მისთვის კომპენსაციის გაწევა, 
კვლავ ბრძოლის საგანია. 

ტირან ედუარდ შევარდნაძის 
ეკონომიკურმა და სოციალურმა 
პოლიტიკამ ქვეყანაში შრომი-
თი რესურსის დეკვალიფიკაცია 
გამოიწვია. მისმა მემკვიდრემ 
მიხეილ სააკაშვილმა დემპინ-
გური სოციალური და შრომითი 
სტანდარტები გააბატონა, ხოლო 
კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ” 
შრომის ბაზრის ტოტალური პო-
ლარიზაცია მოახდინა. მათ არ 
სურდათ და არც ეხლა სურთ 
შრომის საერთაშორისო ორგანი-
ზაციის №102 კონვენციის „სო-
ციალური დაცვის მინიმალური 
სტანდარტების შესახებ” რატიფი-
ცირება. ასეთი სოციალური უპა-
სუხისმგებლობის შედეგი კი ისაა, 
რომ ქვეყანაში მოქმედი საარსებო 
მინიმუმის ნორმები ფიზიოლო-
გიურს არსებითად ჩამორჩება. 
შედეგად, ადამიანები, სამედიცი-
ნო ნორმის შესაბამის საკვებ პრო-
დუქტებსაც კი ვერ იღებენ, ხოლო 
არასასურსათო პროდუქტები და 
მომსახურება მათთვის მართლაც 
საოცნებოა. სიღატაკემ ისეთი 
მასშტაბები მიიღო, რომ მოსახლე-
ობის უდიდეს ნაწილს რაიმე გასა-
ყიდად მნიშვნელოვანი ქონება და 
ფინანსური დანაზოგი არ გააჩნია, 
მათ თვითრეალიზაციას კი არსე-
ბული საკუთრების, წარმოებისა 
და გაცვლის წესი დიდ ბარიერად 
ეღობება. 

კოალიცია „ქართულმა ოცნე-
ბამ” უცვლელად დატოვა ტირან 
ედუარდ შევარდნაძის შემოტანი-
ლი და მისი მემკვიდრის მიხეილ 
სააკაშვილის მიერ განმტკიცე-
ბული სოციალურად უსამართ-
ლო შემოსავლების განაწილების 
სტრუქტურა და პროცესი. ამ 
პოლიტიკამ ასეულ ათასობით 
ადამიანი მოწყვიტა ტრადიცი-
ული სოციალური გარემოდან. 
მატერიალური სიდუხჭირე მათ 
ართმევს შესაძლებლობას თანა-
მონაწილეობა მიიღონ სანათე-
საო, საახლობლო და სამეზობ-

ლო სოციალურ ცხოვრებაში. ამ 
პოლიტიკის შედეგია მოზარდ 
თაობაში განათლებისადმი ნი-
ჰილისტური დამოკიდებულების 
გავრცელება. 

კოალიცია „ქართულმა ოც-
ნებამ” უცვლელად შეინარჩუნა 
ტირან ედუარდ შევარდნაძის 
მიერ დაწესებული მინიმალური 
ხელფასის 20 ლარიანი ნორმა და 
დააბრუნა მისი მმართველობის 
წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის 
დეფიციტის ტრადიცია. 

კოალიცია „ქართული ოცნება” 
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას-
თან პარტნიორულად აგრძელებს 
ტირან ედუარდ შევარდნაძის მიერ 
ორგანიზებულ და კონცენტრი-
რებულ სოციალურ ძალადობას 
მშრომელი ხალხის წინააღმდეგ. 
ბიუროკრატიულ–მონოპოლისტუ-
რი კაპიტალი, თავისი ამ პოლიტი-
კური აგენტებით ახორციელებს 
დიქტატურას. 

საქართველოს ხალხმა, მშრო-
მელებმა უნდა იცოდნენ, რომ 
ჩვენს ქვეყანას რატიფიცირე-
ბული აქვს ისეთი დიდი მნიშვნე-
ლობის დოკუმენტები, როგორიც 
არის შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის 1944 წლის „ფი-
ლადელფიის” დეკლარაცია, სა-
დაც ნათქვამია: „ყველა ადამიანს 
მიუხედავად მისი რასისა, რწმე-
ნისა და სქესისა, აქვს უფლება, 
თანასწორ პირობებსა და ეკონო-
მიკურად უსაფრთხო გარემოში 
მიისწრაფვოდეს მატერიალური 
კეთილდღეობისკენ, თავისუფა-
ლი და ღირსეული ინტელექტუ-
ალური განვითარებისკენ”. 

მხოლოდ გაერთიანებითა და 
ბიუროკრატიულ–მონოპოლის-
ტური კაპიტალის პოლიტიკური 
აგენტურის უკუგდებით შეუძ-
ლიათ მშრომელებს ღირსეული 
შრომის, სოციალური სამართ-
ლიანობისა და წარმატებული 
ცხოვრების მოპოვება. 

გამარჯვება ბრძოლაშია!

„ოცნების” სამი წელი – იმედგაცრუება!

რელიგიის საკითხთა  
სახელმწიფო სააგენტო 

გაზეთ  
“განმათავისუფლებელის” 

კითხვებს გაურბის
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლი-

ოთეკის საგამოფენო დარბაზში 2015 წლის 17 სექტემ-
ბერს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს 
პროექტის „რელიგია და სამართალი” ფარგლებში წიგ-
ნის „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილებები რელიგიის თავისუფლებაზე” პრე-
ზენტაცია გაიმართა. ეს პრეზენტაციაც ისევე რუტინუ-
ლად ჩაივლიდა, რომ არა ამ სააგენტოს თავმჯდომარის 
ზაზა ვაშაყმაძის კატეგორიული წინააღმდეგობა; მან არ 
მისცა ეროვნულ–პატრიოტულ გაზეთ „განმათავისუფ-
ლებელის” კორესპონდენტს  საშუალება დასწრებოდა 
ამ საჯარო ღონისძიებას, ისევე როგორც მიეცათ ამის 
უფლება მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებს. 

სახელმწიფოს სააგენტოს მხრიდან გაზეთის მი-
მართ დისკრიმინაციული პოლიტიკა ადასტურებს, რომ 
ამ უწყებას აქვს ერთგვარი „ინდექსი”, რის საფუძველ-
ზეც, ცდილობს თავი აარიდოს გაზეთ „განმათავისუფ-
ლებლის” კითხვებს. 

1992 წლიდან საქართველომ ანტიკონსტიტუცი-
ური შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალების 
შედეგად სოციალურად უსამართლო საგადასახადო 
სისტემა მიიღო. ტირან ედუარდ შევარდნაძის და, მისი 
მემკვიდრის, მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმების დამკ-
ვიდრებული გადასახადების პოლიტიკა გააგრძელა 
კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ”. 

მოქმედი საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტუ-
რის ანალიზი ერთ დასკვნას იძლევა, რომ მისი უდიდე-
სი ნაწილი ირიბი გადასახადებით ივსება, რომელთა-
გან ყველაზე მნიშვნელოვანი 18%–იანი დამატებითი 
ღირებულების გადასახადია, რომელიც უპირატესად 
მშრომელი კლასების გადასახადია. 

1992 წლიდან საგადასახადო სისტემა ფულადი შე-
მოსავლების სოციალურად უსამართლო დიფერენცი-
აციას ახდენს და მხოლოდ სიღარიბის ზრდას უწყობს 
ხელს. ამ სისტემამ შექმნა ღარიბთათვის სრულიად 
მიუწვდომელი მდიდართა ეკონომიკა და ინფლაციური 
პროცესების ხელშემწყობი ღარიბთა ეკონომიკა. 

დღეს საზოგადოება ნათლად ხედავს, რომ საქარ-
თველოს პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური 
პარტიები არ აპირებენ სოციალურად სამართლიანი სა-
გადასახადო სისტემის პოლიტიკის გატარებას. მშრო-
მელი კლასებისთვის კი აუცილებელია სოციალურად 
სამართლიანი საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავება. 
ასეთ გამაერთიანებელ პოზიციად შეიძლება გახდეს 

შემდეგი ხუთ პუნქტიანი მიდგომა:
1. მოხდეს ირიბი გადასახადების წილის შემცირება 

პირდაპირი გადასახადების წილთან;
2. ღარიბი ადამიანებისთვის სასიცოცხლოდ აუცი-

ლებელ პროდუქტებსა და მომსახურებაზე შემცირდეს 
დამატებითი ღირებულების გადასახადი;

3. ღარიბი ადამიანების იმ შემოსავალზე, რომელიც 
მათ არ უზრუნველყოფს მინიმალური სამომხმარებლო 
ბიუჯეტით, დაწესდეს სიმბოლური გადასახადი;

4. ინვესტიციებსა და ინოვაციებზე დაწესდეს სა-
გადასახადო შეღავათები, ხოლო აიწიოს გადასახადმა 
მოგებაზე, გამონაკლისი გაკეთდეს მხოლოდ იმ საწარ-
მოებისთვის, რომლებიც ეწევიან ეფექტურ სოციალურ 
პროგრამებს;

5. დაწესდეს მაღალი გადასახადი ფინანსურ ოპერა-
ციებზე (ტობინის გადასახადი). 

ეს პლატფორმა მხოლოდ ზოგადი, მაგრამ პრინ-
ციპული პოზიციაა, ხოლო კონკრეტული ნიშნულები, 
მათი შკალა და მოცულობები შეიძლება დადგინდეს 
სოციალურად სამართლიანი გადასახადების მხარ-
დამჭერ სამოქალაქო ფორუმზე საერთო ეროვნული 
შეთანხმების სახით. სოციალური პასუხისმგებლობის 
მქონე ეროვნული გაერთიანებების დარაზმული მოქ-
მედებით ნამდვილად შესაძლებელია სოციალურად 
სამართლიანი საგადასახადო სისტემის დამკვიდრება. 

გვერდი მოამზადა დავით არაბიძემ

არასაოცნებო გადასახადები
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 როდესაც ინტერნეტში მღვდელ გიორგი ჯიბუ-
ტის ტრაგედიის ამბავი გავრცელდა   მისივე  ფო-
ტოთი, იმ  დღეს ვერაფრით გავიხსენე, თუ საიდან 
მახსოვდა ეს სახელი და გვარი და სახეც, სანამ, 
გვიან ღამით,  გონებაში არ ამომიტივტივდა მამა 
გიორგის სახება... 

2006 წელს, მე და აწგარდაცვლილ ჟურნალისტ 
მამია ალაშვილს, მამა კონსტანტინე კოღუაშვილ-
მა გვთხოვა ინფორმაციულად დავხმარებოდით 
ერთ ვაკელ შვილმკვდარ დედას კუთვნილი ქონე-
ბის - ეკლესიის კელიის დაბრუნებაში. ეს შვილმ-
კვდარი დედა პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას 
ერთგული მხარდამჭერი ექიმი ქალბატონი მანანა 
ილურიძე აღმოჩნდა, რომელსაც 90-იანი წლების 
დასაწყისში, სამხედრო გადატრიალების შემდგომ 
გაბატონებულ კრიმინოგენურ ვითარებაში ერთა-
დერთი ვაჟიშვილი მოუკლეს. იგი, შებინდებისას, 
ვიდეოკასეტის მეგობრისთვის გადასაცემად 5 
წუთით ჩასულა ეზოში და როდესაც აღარ დაბრუ-
ნებულა, აწრიალებულ ოჯახს რამდენიმე საათის 
ძებნის შემდეგ  მოკლული უპოვიათ. 

 შვილმკვდარმა დედამ, თავისი შვილის - გიორ-
გის სახელზე ვაკის ახალ სასაფლაოზე, თავისი 
შვილის საფლავის წინამდებარედ, საკუთარი სახ-
სრებით და პირადი შრომით  ააგო წმიდა გიორგის 
სახელობის ეკლესია თავისი სამრეკლოთი, კე-
ლიით, ყვავილებით განამშვენა და კეთილმოაწყო 
ეზო. ყოველგვარი სამუშაოების დასრულების შემ-
დგომ შვილმკვდარმა დედამ ქალბატონმა მანანა 
ილურიძემ საპატრიარქოში განაცხადი შეიტანა, 
რათა ამოქმედებულიყო ეკლესია;  ახალაშენე-
ბულ ეკლესიაში მღვდლად მამა გიორგი(ჯიბუტი) 
მოუვლენიათ. 

 მამა გიორგის ეკლესიის შიგნით ხის  კიბით 
ამავალი „ანტრესოლი” გაუკეთებია  მგალობელ-
თათვის, რაც ქ-ნ მანანასთან დამატებითი უთანხ-
მოების მიზეზი გამხდარა;  რამდენიმე წელიწადში 
შვილმკვდარ დედასა და მამა გიორგის შორის ურ-
თიერთობა იმდენად დაძაბულა, რომ ქალბატონი 
მანანა უკვე თავისი შვილის საფლავზეც ვეღარ 
მიდიოდა სანთლების ასანთებად. იგი საპატრიარ-
ქოსგან ითხოვდა მღვდლის შეცვლას და რადგან 
მისი თხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული,  საბო-
ლოოდ მან კელიიდან მღვდლის გამოსახლების და 
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის საქ-
ველმოქმედო კერის გახსნის გადაწყვეტილება მი-
იღო, მამა გიორგი კი გასაღებს არ აძლევდა.  დავა 
საკმაო ხანი გრძელდებოდა.  ჩვენ დაძაბულობის 
პიკზე ჩავერთეთ პრობლემის მოგვარებაში: ჩვენი 
თანდასწრებით, ქალბატონმა მანანამ გამოიძახა 

საპატრიარქოს წარმომადგენელი და პატრულიც. 
რამოდენიმე საათის დავის შემდეგ, ერთობლივი 
გადაწყვეტილებით მამა გიორგიმ, როგორც იქნა 
ინება კელიის გასაღების პატრონისთვის ჩაბარე-
ბა. მანამდე კი ჩვენ შევეცადეთ ინტერვიუ აგვეღო 
მისგან, მაგრამ მამა გიორგიმ არ გაგვიკარა, „მა-
გისი მორფინისტი შვილიო... ” იძახდა გამწყრალი 
გარდაცვლილ ახალგაზრდაზე. მე ნამდვილად არ 
ვიცი, იყო თუ არა ქალბატონ მანანა ილურიძის 
შვილი მორფინისტი, მაგრამ სამართალი კი ნამდ-
ვილად მის მხარეზე იყო, რამაც საქმე მის სასარ-
გებლოდ გადაწყვიტა კიდეც. 

 ჩემთვის ასევე უცნობი იყო მამა გიორგის მრა-
ვალშვილიანობის (9 შვილი) შესახებ, რაც  სამი  
წლის შემდეგ შევიტყვე, როდესაც 2009 წელს ტე-
ლევიზიით ვნახე ფონდ „იავნანას” მიერ მათთვის 
ბინის შესყიდვის ცერემონიალი და გულწრფე-
ლად შევწუხდი;  რომ მცოდნოდა,  იგი  მრავალშ-
ვილიანი მამა იყო, ნამდვილად შევიკავებდი თავს 
მისთვის კელიის ჩამორთმევის საკითხში თანამო-
ნაწილეობისაგან, სადაც იგი, თურმე ღამეს  ათევ-
და- ხოლმე საცხოვრებელი ფართის უკმარობისა 
გამო. თუმცა, ჩემი არმონაწილეობა, აღარაფერს 
შეცვლიდა... 

ერთადერთი შვილის მკვლელობით გამწარე-
ბული მანანა ილურიძის მიმართ კი  მამა გიორგის  

დამოკიდებულება ნამდვილად  შეუწყნარებელი 
იყო და  ძალიან ვწუხვარ, რომ მრავალი წლის შემ-
დგომ, იგი ამ ქალბატონზე უარეს მდგომარეობაში 
აღმოჩნდა... 

 ეს წერილიც ცოდვის გენეტიკურობის გულის-
ხმისსაყოფად დავწერე მხოლოდ... 

ჩემს ფოტო-არქივში, მამა გიორგის, ჩვენს მიერ  
(აწგარდაცვლილ ჟურნალისტის მამია ალაშვი-
ლის) მაშინდელი გადაღებული ფოტო მოვიძიე  და 
უსაზღვრო მწუხარებით  აღვივსე...   

ივლიტა ჯიბუტი 18 ივნისს, ვაკის წმ. გიორგის 
ტაძრიდან,  საბურთალოს სასაფლაოზე დაკრძა-
ლეს. 

 ცხადია დავინტერესდი, თუ გაიზიარა ჰუმა-
ნური პროფესიის მსახურმა ქალბატონმა მანანამ 
მამა გიორგის 13 ივნისის ტრაგედია და თუ უჭირი-
სუფლა მას; ჩემდა გასახარად, ქალბატონი მანანა 
ყვავილებით ხელში გულდამძიმებული მისულა 
მამა გიორგის ოჯახში გულწრფელი სამძიმრის გა-
მოსახატავად და მამა გიორგიც მტლედ შემოევ-
ლო, თურმე და მლაშე, სინანულის(?) ცრემლებით  
მისათუთებია მას... 

ლეილა ცომაია, 2015 წლის 18 ივნისი. 
მამა გიორგი ჯიბუტის ვიდეო იხ.  https://www. 

myvideo. ge/?act=dvr&chan=rustavi2hq

ფიქრები მღვდელმსახურ მამა გიორგი ჯიბუტის პირად ტრაგედიაზე -   
2015 წლის 13 ივნისს სტიქიური უბედურების დროს მისი 5 თვის   

ფეხმძიმე შვილის, ივლიტას დაღუპვის გამო... 

წვიმის თქეში, თბილისში  დაიწყო 22 სთ-ზე 
და გაგრძელდა შუა ღამის 3 საათამდე. სტიქიური 
უბედურების (წყალდიდობის) შედეგად  დაიღუპა 
21 ადამიანი, ზოოპარკში არსებული ცხოველთა 
უმრავლესობა და ძაღლთაშენის ბინადართა (თ. 
ელიზბარაშვილის)  ძაღლების ნახევარი. უსახლ-
კაროდ დარჩა 400 ოჯახი, ძირითადად მდ. ვერეს 
ხეობის მაცხოვრებლები. 

საქართველოს კრიზისების მართვის  
საბჭოს მონაცემებით  დაღუპულთა  

სია ასეთია: 

1. ნინა რუბენის ასული ფილიშვილი, დაბ: 12. 
10. 1971 წ. მცხ: სვანიძის ქ. 11. 

2. ჟანა ეგიზაროვა, დაბ: 27. 10. 1967 წ. მცხ: 
სვანიძის ქ. 11 

3. სვეტლანა ანდროს ასული ეგიზაროვა, დაბ: 
07. 04. 1948 წ. მცხ: სვანიძის ქ. 11 

4. ლიანა ანდროს ასული ეგიზაროვა, დაბ: 16. 

07. 1950 წ. მცხ: სვანიძის ქ. 11 
5. ინდირა მალხაზის ასული ზარანდია, დაბ: 

1992 წ. მცხ: ხობი, სოფ. მეორე გურიფული, წმინ-
და გიორგის ქ. 1 

6. ელიზა მალხაზის ასული ზარანდია, დაბ. : 
16/10/1989; 

7. ნატა ნიკოლოზის ასული ნინაშვილი, დაბ: 
31. 01. 1973 წ. მცხ: ყვარელი, სოფ. ახალსოფელი, 
მე–8 ქ. N 8. 

8. ნუგზარ ზურაბის ძე ბუაძე, დაბ: 11. 11. 1979 
წ. მცხ: ლიბანის ქ. 5, ბ. 63 

9. ნანა ალექსის ასული შუტკოვა, დაბ: 16. 08. 
1955 წ. მცხ: თბილისი III მასივი X კვ. „ა” კორ. , ბ. 
16. 

10. მალხაზ შოთას ძე ჭიტაძე, დაბ: 12. 06. 1956 
წ. (აღმოჩენილია ზოოპარკის ტერიტორიაზე)

11. გულიკო გურამის ასული ჭიტაძე, დაბ: 13. 
09. 1958 წ. (აღჩენილია ზოოპარკის ტერიტორი-
აზე)

12. გივი ვალერიანის ძე დვალი, დაბ: 23. 01. 

1938 წ. (აღმოჩენილია ზოოპარკის ტერიტორიაზე)
13. გურამ გიორგის ძე პეტრიაშვილი, დაბ: 09. 

08. 1953, მცხ: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხე-
ივანი მე-12 კმ. 

  14. ივლიტა ჯიბუტი (5 თვის ფეხმძიმე), 24 
წლის

  15. დავით გაბიტაშვილი, 40 წლის
   16. ზურაბ მუზაშვილი(მაშველი). 
  17. სულიკო დიმიტრის ძე ნოზაძე, დაბ. : 

06/12/1959. 
  18. კარპო ენუქიძე
19. ოთარ ცუხიშვილი, 43 წლის, დაგლიჯა 

მშიერმა ვეფხვმა ზოოპარკის მიმდებარე ტერი-
ტორიაზე, ყოფილ აბრეშუმის ფაბრიკის შენობაში 
17 ივნისს. 

უგზო-უკლოდ დაკარგულად ამ დრომდე ით-
ვლება:  ელიზბარ შოთას ძე ბაღაშვილი, დაბ. : 
16/08/1961;  ბექა თეიმურაზის ძე ბუთურიშვილი, 
დაბ. : 28/08/1981;  სერგო ავთანდილის ძე კაპანა-
ძე, დაბ. : 01/03/1984; 

2015 წლის 13-14 ივნისის წარღვნა... 
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 ბადრი ზარანდიას 
მკვლელობის   

„ზვიადისტობასთან”   
დაკავშირების გამო... 

დედაქალაქის მერმა ბატონმა 
ნარმანიამ, თბილისელებს,  მერამ-
დენედ მოგვცა პირობა, რომ დედაქა-
ლაქის შენობებს დაიცავდა მახინჯი 
წარწერების და სარეკლამო ბანე-
რებისაგან, რისთვისაც ჯარიმაც კი 
დააწესა, თითქოს, მაგრამ აღარც 
ეს პირობა სრულდება და დედაქა-

ლაქი სრულიად დაუცველი  გახდა 
მავანთა თვითნებური ქმედებებისა-
გან, უკულტურობა და სიმახინჯე კი 
თვლას და თავსაც გვჭრის ტურის-
ტების თვალშიც. „თავისუფლების” 
მეტროდან ამავალ კიბეზე ახალგა-
რემონტებულ კედელს აი ასე “ამშვე-
ნებდა” ორი ახალგაზრდა “თბილისი 

მარათონის” სარეკლამო ფურცლე-
ბით. ფოტოზე აღბეჭდილია  წებოს 
ვედროთი და გასაკრავი ბანერებით 
ხელში გოგონები, რომლებიც დავა-
ფიქსირე და ხმამაღალი შენიშვნის 
მიუხედავად, მათ მაინც გააგრძელეს 
თავიანთი საქმიანობა. 

       დედაქალაქის მერო, ბატონო 
დავით, ნუთუ ასე ძნელია მოუაროთ 
ქალაქს? ყველა ბანერზე დაფიქსი-
რებულია მესაკუთრე თავისი მისა-
მართით და საკმარისია რამდენიმე 
მათგანი დააჯარიმოთ ოფიციალური 
განაცხადით,რომ სულ მალე შეწყდე-
ბა ამგვარ მოხულიგნო ელემენტეთა 
თავნებობანი, რის შემდეგაც ეფექ-
ტური გახდება წარწერების, ნაჯღაბ-
ნებისა თუ  ბანერებისაგან შენობების 
გაწმენდაც. აგრეთვე, დედაქალაქის 
პროსპექტები ნაგვის მომცრო ურნე-
ბის თვალშისაცემ ნაკლებობასაც გა-
ნიცდის, რის გამოც დანაგვიანებუ-
ლია ქუჩები;  მიუხედავად შესაბამისი 
საჯარიმო კანონის არსებობისა, არ 
სრულდება და ფიქციადაა ქცეული  
კანონიც მოქალაქეთა მიერ ქუჩების 

დანაგვიანების შესახებ. აგრეთვე, 
მერიაში შექმნილია ხმაურისაგან 
მოქალაქეთა დაცვის სპეციალური 
სამსახური მაღალანაზღაურებადი 
ხელფასებით, მაგრამ არავინ გვინა-
ხავს ამ სამსახურისგან დასჯილ-და-
ჯარიმებული პირები 21 საათიდან 7 
საათამდე ატეხილი ხმაურის გამო, 
განსაკუთრებით კი პოლიციელთა 
საპატრულო მანქანების სირენებისა-
გან გვიანი ღამის საათებში და არც 
სურსათის დაცვის უვნებლობის სამ-
სახური მუშაობს ჯეროვნად... 

         ბატონო მერო, ნუ აქცევთ 
თქვენსავე მიღებულ კანონებს ფიქ-
ციად, აღასრულეთ კანონი, დაიცა-
ვით დედაქალაქი სიბინძურისა და 
სიმახინჯეებისაგან!

     თქვენ კი, ძვირფასო თბილისე-
ლებო, ნუ მოუხუჭავთ თვალს ამგვარ 
უმსგავსობებს, თქვენც აიმაღლეთ 
თქვენი წილი ხმა, ეს თვითოეული 
ჩვენთაგანის  მოვალეობაცაა!

ქეთევან ჭანტურია

ღირსი  მამა სერაფიმე 
საროველის შეგონებანი

„წყალი იქ დალიე, სადაც ცხენი სვამს - ცხე-
ნი არასდროს დალევს უვარგისს. 

ლოგინი იქ გაიშალე, სადაც კატა მოკალათ-
და. 

ხილი ჭამე, რომელსაც ჭიაყელა შეეხო, 
ხოლო სოკო მოკრიფე, რომელზეც ქინქლა 
ჯდება. 

ხე დარგე იქ, სადაც თხუნელა მიწას თხრის. 
სახლი აიშენე, სადაც გველი მზეს ეფიცხე-

ბა. 
ჭა გათხარე, სადაც ჩიტები გვალვაში ბუ-

დობენ. 
დაწექი და ადექი ჩიტებთან ერთად - დღის 

ოქროს მარცვალს იქონიებ. 
მიირთვი მეტი მწვანე ფერის საკვები - გექ-

ნება ძლიერი მუხლი და ამტანი გული, როგორც 
ცხოველს!

იცურავე ხშირად - და იგრძნობ მიწაზე 
თავს, როგორც თევზი წყალში. 

ხშირად ახედე ზეცას და არ დააშტერდე ფე-
ხებს - გექნება აზრები ნათელი და სუფთა. 

მეტად გაჩუმებული იყავი და ნაკლები ილა-
პარაკე - დაისადგურებს შენს სულში სიჩუმე. 

ხოლო სული გექნება მშვიდი და წყნარი... ”

როდის გახდება თბილისი   სისუფთავისა და წესრიგის დედაქალაქი?!

ზუგდიდის ყოფილი სამხედრო 
კომენდანტი (1993 წ.) და ყოფილი 
პოლიტპატიმარი (1994-2000 წ. წ.) 
ბადრი ზარანდია 2003 წლის 8 იან-
ვარს ზუგდიდის ერთ პატარა კაფე-
ში, დღემდე დაუდგენელმა პირებმა 
ჩაცხრილეს. ამ პერიოდისთვის ბად-
რი ზარანდია „მხედრიონის” ლიდერ 
ჯაბა იოსელიანთან იყო ალიანსში 
და მასთან ერთად შექმნილი  ე. წ.           
” ქართველ პატრიოტთა კავშირის”  
ზუგდიდის ორგანიზაციის ლიდერი 
გახლდათ. ამ სახელწოდებით მოქ-
მედი ბადრი ზარანდიას შეიარაღე-
ბული დაჯგუფება აქტიურად  უპი-
რისპირდებოდა ე. წ. „ნაციონალური 
მოძრაობის” ახალგაზრდა ფრთას 
და სწორედ მათ ჩაშალეს 2002 წელს 
მ. სააკაშვილის საარჩევნო შეხვედ-
რა ზუგდიდის  ამომრჩევლებთან 
დარბაზში შეჭრით, იქ არეულობის 
შეტანითა  და ფიზიკური დაპი-

რისპირებით, ხოლო იმავე წლის 2 
ივნისს დანიშნული ადგილობრივი 
არჩევნები მათ სრულად  ჩაშალეს 
ზუგდიდში საარჩევნო უბნების 
დარბევითა და საარჩევნო ყუთების 
გატაცებით. 

ცნობილია, რომ ბადრი ზარან-
დია ჩართული იყო სხვადასხვა ბიზ-
ნეს-საქმიანობაში, კერძოდ - იარა-
ღისა და ნავთობპროდუქტების, 
რაც სავარაუდოდ შეიძლებოდა 
გამხდარიყო მისი მკვლელობის მი-
ზეზი კონკურენტი კრიმინალური 
ჯგუფების მხრიდან (წყარო:  http://
www. radiotavisupleba. ge/content/
article/1525796. html , http://www. civil. 
ge/geo/article. php?id=2412), თუმ-
ცა არ არის გამორიცხული, რომ 
მისი მკვლელობა შედიოდა შევარ-
დნაძის  ხელისუფლების ინტერე-
სებშიც მისგან მომდინარე ახალი 
საფრთხეების(დესტაბილიზაცის 
და კრიმინოგენული ვითარების 
შექმნის), რამაც განაპირობა ინდი-
ფერენტული დამოკიდებულება ზა-
რანდიას გახმაურებული მკვლელო-
ბისადმი და გამოძიების შეწყვეტა. 

საგულისხმოა   რომ, ზარან-
დიას მკვლელობიდან, სულ რაღაც 
ორიოდ თვეში (2003 წლის 4 მარტი) 
მოულოდნელად   გარდაიცვალა 
ჯაბა იოსელიანიც   თბილისის რეს-
პუბლიკურ საავადმყოფოში, რის 
ოფიციალურ მიზეზად ინსულტი 
დასახელდა, ხოლო არაოფიციალუ-
რად  კი გაჟღერდა ეჭვი, რომ ჯაბა 
მოწამლეს. 

ორივე ვერსია (კრიმინალური 
და პოლიტიკურიც), პერიოდების 
გააზრებითაც,  პოლარულად გვა-
შორებს ბადრი ზარანდიას მკვლე-

ლობის დაკავშირებას   პრეზიდენტ 
ზვიად გამსახურდიას  ე. წ. „მომხ-
რეობასთან”   მისი  პრეზიდენტი-
სადმი  ერთგულების  არარსებობის  
და   საეჭვო  ფაქტორების გამოც, 
რასაც ცხადჰყოფს ზარანდიას 
„მიბრუნებაც” ჯაბა იოსელიანთან. 
ზარანდია, თავისი შეიარაღებული 
დაჯგუფებით, ვახტანგ (ლოთი) 
ქობალიას სამხედრო შენაერთის  
მსგავსად, მოვალეობისამებრ არ 
ერთგულებდა პრეზიდენტ ზვიად 
გამსახურდიას, რამაც საბოლოოდ, 
ერთობლიობაში განსაზღვრა  ყოვ-
ლისმომცველი კატასტროფული 
შედეგი, როგორც ერისა და ქვეყ-
ნის მიმართ, ასევე პრეზიდენტის 
პიროვნული ტრაგედიის მიმართაც. 

საგულისხმოა, რომ ბადრი ზა-
რანდია, გარდა კრიმინალური  ბუ-
ნებისა,   „მემუარების” წერის მა-
ნერითაც საოცრად ჰგავდა ჯაბა 
იოსელიანს, რის პროდუქტადაც 
ზარანდიამ „დღიურები” დაგვიტო-
ვა, ხოლო იოსელიანმა კი,  აწ-უკვე 
წიგნად დასტამბული „სამი განზო-
მილება”, რითაც ორივემ მნიშვნე-
ლოვანი ინფორმაციები   გაამჟღავ-
ნეს საკუთარი გარემოცვის შიგნით 
არსებული  „კულუარული”   ბატა-
ლიებისა. 

ამდენად, ბადრი ზარანდიას 
მკვლელობის რაიმე ნიშნით  დაკავ-
შირება პრეზიდენტ  ზვიად გამსა-
ხურდიას პერიოდთან და მითუმე-
ტეს, სახელთან,  კატეგორიულად 
გამოსარიცხი და მცდარია!

ლეილა ცომაია, 
2015 წლის 11 აგვისტო. 

replika
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 ჟურნალ ”ოგონიოკში” (№ 31, 1989 
წ.) დაიბეჭდა ცნობილი დისიდენტის ანდ-
რეი სახაროვის ინტერვიუ, რომელშიც იგი 
წერდა: 

”მე ვიძლევი კონფედერაციის წინადა-
დებას. ყველა რესპუბლიკას - მოკავშირე-
საცა და ავტონომიურსაც, ავტონომიურ 
ოლქებს, ნაციონალურ ოკრუგებს უნდა 
მიეცეთ თანაბარი უფლება ამჟამინდელი 
ტერიტორიული საზღვრების შენარჩუნე-
ბით. ყველა მათგანმა უნდა მიიღოს და-
მოუკიდებლობის მაქსიმალური ხარისხი. 
მათი სუვერენიტეტი მინიმალურად უნდა 
იქნეს შეზღუდული ერთობლივი თავდაც-
ვისა და საგარეო პოლიტიკის, ტრანსპორ-
ტის, კავშირგაბმულობის საკითხებით... 
დანარჩენში ისინი უნდა იყვნენ დამოუკი-
დებელნი და ასე უნდა მოაწერონ ხელი 
ახალ სამოკავშირეო  ხელშეკრულებას... 

უნდა დავიწყოთ იმპერიული სტრუქ-
ტურის სრული დემონტაჟით. მხოლოდ ასე 
შეიძლება ნაციონალური პრობლემის გა-
დაჭრა მცირე იმპერიებში, როგორებადაც 
არსებითად გვევლინებიან რესპუბლიკე-
ბი - მაგალითად, საქართველო, რომლის 
შემადგენლობაშიც მოქცეული არიან  აფ-
ხაზეთი, ოსეთი და სხვა ეროვნული წარ-
მონაქმნები. თუკი საქართველოთი დავიწ-
ყებთ და რსფსრ-ში იგივეს არ გავაკეთებთ, 
წარმოიქმნება დიდი სირთულეები, ხოლო 
თუ კონფედერაციად გადაკეთება მოხდე-
ბა მთელ უზარმაზარ ქვეყანაში, საქმე გა-
იოლდება”... 

ანდრეი სახაროვისადმი პასუხი არ და-
აყოვნა  ზვიად გამსახურდიამ, რომელიც 
გაზეთ ”ვეჩერნი ტბილისში” დაიბეჭდა რუ-
სულ ენაზე სათაურით: ”ობიექტურობის 
ხარისხი - ღია წერილი ანდრეი სახაროვს”. 
გთავაზობთ ფრაგმენტებს ამ პასუხიდან:

 ”... თქვენ ჩაერთეთ ანტიქართულ კამ-
პანიაში და საქართველო გამოაცხადეთ 
”იმპერიად”, რომელმაც თითქოსდა თავის 
შემადგენლობაში გაიერთიანა აფხაზეთი, 
ოსეთი და სხვა ეროვნული წარმონაქმნე-
ბი (”ოგონიოკი” №31). სინანულით უნდა 
აღინიშნოს, რომ თქვენ, დიდი ფიზიკოსი, 
რატომღაც ყოველთვის ავლენდით გან-
საცვიფრებელ გაუთვითცნობიერებლო-
ბას კავკასიის ისტორიისა და ეტიოლოგიის 
საკითხებში. მაგალითად, 1973 წელს თქვე-
ნი ეგიდით გამომავალმა არაოფიციალური 
თვითგამოცემის ჟურნალმა ”მიმდინარე 

მოვლენათა ქრონიკამ” (”Хроника текущих 
событий”) გამოაქვეყნა წერილი ”თურქ-
მესხთა მოძრაობა სამშობლოში დასაბრუ-
ნებლად”. არადა, თურქი-მესხები ისევე არ 
არსებობენ ბუნებაში, როგორც შოტლან-
დიელი-ჩინელები. ეს ტერმინი მოგონილია 
ქართველ მუსულმანთა წრის გაუნათლე-
ბელი, ბნელი ადამიანების მიერ, რომლე-
ბიც ვერ არჩევენ რელიგიასა და ეროვ-
ნებას ერთმანეთისაგან - თავს თვლიან 
თურქებად მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ 
მუსულმანები არიან. მაგრამ თქვენ, მეცნი-
ერი, აკადემიკოსი ხომ უნდა გრძნობდეთ 
ამ განსხვავებას, ან დიდ საბჭოთა ენციკ-
ლოპედიაში მაინც ჩაგეხედათ (იხ. სტატია 
მესხების შესახებ). 

ყოველივე ამასთან დაკავშირებით ჩვენ 
წარმოგიდგინეთ თქვენ და მოსკოვის ჰელ-
სინკის ჯგუფს ცნობა მესხების, როგორც 
ქართული ტომის თაობაზე, მომზადებუ-
ლი მიკლუხო-მაკლაის ეთნოგრაფიის ინს-
ტიტუტის მიერ, რის შედეგადაც შეიქმნა 

მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ცნობილი 
დოკუმენტი ”მესხთა მდგომარეობის შესა-
ხებ”. 

ახლა კი თქვენ იგივეს აგრძელებთ. 
თქვენს მიერ ”ოგონიოკში” გაკეთებული 
განცხადებით დაამტკიცეთ, რომ არ იცით 
ტერმინ ”აფხაზეთის” მნიშვნელობა და არც 
ის, თუ რა მიმართება გააჩნია მას ტერმინ 
”საქართველოსთან”. რათა არ შეგაწყინოთ 
თავი სხვადასხვა ისტორიკოსების ნაშრომ-
თა ციტირებით, კვლავ დავეყრდნობი დიდ 
საბჭოთა ენციკლოპედიას: ”ჩვენს წელ-
თაღრიცხვამდე პირველი ათასწლეულის 
შუა ხანებში დაიწყო ადგილობრივი ეთ-
ნიკური ტიპის ჩამოყალიბება. აფხაზეთი 
მაშინ კოლხიდის, ერთ-ერთი უძველესი 
ქართული სახელმწიფოს, ნაწილს შეადგენ-
და”. ასე რომ, როგორც ხედავთ, აფხაზეთი 
ძველთაგანვე საქართველოს ნაწილი იყო. 
კიდევ მეტი, აფხაზეთად იწოდებოდა და-
სავლეთ საქართველო, ზოგჯერ - მთელი 
საქართველოც, როგორც, მაგალითად, ნი-
ზამი განჯელის  ცნობილ პოემა ”ისკანდერ 
ნამეში”(XII ს.), სადაც აფხაზეთის (საქარ-
თველოს) დედაქალაქად დასახელებულია 
ტფილისი. ასე რომ, აფხაზეთი საქართვე-
ლოს მეორე სახელია, ისევე როგორც ალ-
ბიონი - მეორე სახელია ინგლისის. 

თუმცაღა ახლანდელ დროში ”აფხაზებს” 
არასწორად უწოდებენ ჩერქეზთა მონათე-
სავე აფსუათა ჩრდილოეთ-კავკასიურ, ადი-
ღურ ტომს, რომელიც XVII საუკუნიდან იპყ-
რობს ისტორიული აფხაზეთის ჩრდილოეთ 
ნაწილს, ახდენს იქ მცხოვრებ ქართველთა 
ასიმილირებას და მკვიდრდება იქ. (იხ. აკად. 
ნ. ბერძენიშვილი ”საქართველოს ისტორიის 
საკითხები”, ტ. 8 - ქართულ ენაზე). 

აი, ვის უწოდებენ დღეს აფხაზებს, რო-
გორც ეგვიპტელ არაბებს -  ეგვიპტელებს, 
ან პალესტინელ არაბებს - პალესტინე-
ლებს. ყოველივე ეს არის ისტორიისა და 
ეტიოლოგიის ანბანი, რასაც დღეს აყალ-
ბებენ მოსკოველი და აფსუელი ცრუ-მეც-
ნიერები საქართველოსგან მისი ჩრდილო-
დასავლეთ ნაწილის მოწყვეტის საძრახისი 
მიზნით. და დღეს თქვენ ბანს აძლევთ იმ 
ფალსიფიკატორებსა და იმპერიალისტებს, 
რომელთაც გუშინ ამხილებდით სხვა დანა-
შაულებისათვის. 

რა გაეწყობა, რაკი თქვენ ერწმუნეთ 
მითს, რომლის მიხედვითაც ქართველები 
არიან აფხაზეთის დამპყრობნი, რადგან ის 

საქართველოს ფარგლებში მოუქცევიათ, 
გირჩევთ ერთხელ, როდესაც სოხუმში იქ-
ნებით დასასვენებლად, მცირედი ექსკურ-
სია მოაწყოთ მდინარე ბესლეთის ხეობაში 
(ჭანბას ქუჩაზე), სადაც ნახავთ XII საუკუ-
ნეში თამარ მეფის მიერ აგებულ ხიდს. იქ 
არის ფილა შემდეგი წარწერით: ”ხიდზე შე-
მორჩენილია ქართული წარწერა მთავრუ-
ლი ასოებით”. მაგრამ სიტყვა ”ქართული” 
წაშლილია, დარჩენილია მხოლოდ სიტყვა 
”წარწერა”. საკითხავია, ვინ წაშალა?

ეტყობა იმათთაგანმა, ვინც ამტკი-
ცებს, რომ აფხაზეთი არასდროს საქართ-
ველო არ ყოფილა და ქართველმა იმპერი-
ალისტებმა  აფხაზეთი ხელში ჩაიგდეს... 
XX საუკუნეში! აი, როგორ ადამიანებსა 
აქვთ თქვენზე ზეგავლენა!

რაც შეეხება ე. წ. ”სამხრეთ ოსეთს”, 
კვლავ მოგვიწევს თქვენი გადამისამართება 
დიდი საბჭოთა ენციკლოპედიისაკენ: ”თა-
ნამედროვე ოსების წინაპრები არიან ალა-
ნები, რომლებიც თავდაპირველად ცხოვ-
რობდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში... ხოლო 
XIII საუკუნეში, მონღოლ-თათართა შემო-
სევის შედეგად, რომლებმაც სამომთაბა-
რეოდ ხელსაყრელი ჩრდილოეთ კავკასიის 
სტეპები დაიპყრეს, ოსებმა XIII საუკუნის 
შუახანებიდან დაიწყეს შემოსახლება ცენ-
ტრალური კავკასიის (ანუ საქართველოს - 
ზ. გ.) მთებში”. ასე რომ, როგორც ხედავთ, 
არც ოსები და არც აფსუები (აფხაზები) არ 
არიან ქართულ მიწაზე აბორიგენები. ისინი 
აქ ჩამოგვისახლდნენ, როგორც არაბები 
ეგვიპტეში და ისრაელის ისტორიულ ტერი-
ტორიებზე. ყველაფერი ეს არის ისტორიისა 
და გეოგრაფიის ანბანური ჭეშმარიტება. 
პირად საუბარში თქვენ ჩემთვის, როგორც 
ფილოლოგისთვის,  არაერთგზის მოგი-
ციათ შენიშვნა ატომური ფიზიკის დარგში. 
ახლა კი ჩემი ჯერია გამხილოთ  ჩემი ქვეყ-
ნის ისტორიისა და გეოგრაფიის უცოდინა-
რობაში. 

 თანაც, თქვენ არასოდეს არ დაგიგ-
მიათ ისრაელი პალესტინელთა წინააღმ-
დეგ მოქმედებისთვის, არ გიწოდებიათ 
მისთვის ”დამპყრობელი” და ”იმპერი-
ალისტი”, რაც უსამართლობა იქნებოდა. 
მაშ, რა დააშავა თქვენს წინაშე პატარა სა-
ქართველომ, საბჭოთა კავშირის ყველაზე 
შევიწროებულმა და დისკრიმინირებულმა 
ხალხმა?”

წყარო: georoyal. ge

ზვიად გამსახურდიას პასუხი ანდრეი სახაროვისადმი 
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით

საქართველოს მთავრობამ დაამ-
ტკიცა იმ ქვეყნების სია, რომელთა 
მოქალაქეებსაც საქართველოს ტე-
რიტორიაზე უვიზოდ ყოფნა ერთი 
წლით, 365 დღის განმავლობაში 
შეუძლიათ. დადგენილება მთავრო-
ბამ 2015 წლის 8 ივნისს მიიღო. 

1. ავსტრალიის თანამეგობრობა
2. ავსტრიის რესპუბლიკა
3. აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
4. ალბანეთის რესპუბლიკა
5. ამერიკის შეერთებული შტატები
6. ანდორის სამთავრო
7. ანტიგუა და ბარბუდა
8. არაბთა გაერთიანებული სა-

ამიროები
9. არგენტინის რესპუბლიკა
10. ახალი ზელანდია
11. ბარბადოსი
12. ბაჰრეინის სამეფო
13. ბაჰამის თანამეგობრობა
14. ბელარუსის რესპუბლიკა
15. ბელგიის სამეფო
16. ბელიზი
17. ბოსნია და ჰერცეგოვინა

18. ბოტსვანის რესპუბლიკა
19. ბრაზილიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა
20. ბრუნეი-დარუსალამი
21. ბულგარეთის რესპუბლიკა
22. გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა
23. დანიის სამეფო
24. დანიის სამეფოს ტერიტო-

რიები – ფარერის კუნძულები და 
გრენლანდია

25. დიდი ბრიტანეთისა და 
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანე-
ბული სამეფო

26. დიდი ბრიტანეთისა და 
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანე-
ბული სამეფოს საზღვარგარეთის 
ტერიტორიები – ბერმუდის კუნძუ-
ლები, კაიმანის კუნძულები, ბრიტა-
ნეთის ვირჯინის კუნძულები, ფოლ-
კლენდის კუნძულები, ტერკსის და 
კაიკოსის კუნძულები, გიბრალტარი

27. დიდი ბრიტანეთისა და 
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთი-
ანებული სამეფოს დამოკიდებული 

ტერიტორიები – ჯერზი, გერნზი, 
კუნძული მენი

28. დომინიკის რესპუბლიკა
29. ელ-სალვადორი
30. ეკვადორის რესპუბლიკა
31. ესპანეთის სამეფო
32. ესტონეთის რესპუბლიკა
33. თურქეთის რესპუბლიკა
34. თურქმენეთი
35. იაპონია
36. ირლანდიის რესპუბლიკა
37. ისლანდია
38. ისრაელის სახელმწიფო
39. იტალიის რესპუბლიკა
40. კანადა
41. კატარის სახელმწიფო
42. კვიპროსის რესპუბლიკა
43. კოლუმბიის რესპუბლიკა
44. კორეის რესპუბლიკა
45. კოსტა-რიკის რესპუბლიკა
46. ლატვიის რესპუბლიკა
47. ლიტვის რესპუბლიკა
48. ლიბანის რესპუბლიკა
49. ლიხტენშტაინის სამთავრო
50. ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო

51. მავრიკის რესპუბლიკა
52. მალაიზია
53. მალტის რესპუბლიკა
54. მექსიკის შეერთებული შტატები
55. მონაკოს სამთავრო
56. მოლდოვის რესპუბლიკა
57. მონტენეგრო
58. ნიდერლანდების სამეფო
59. ნიდერლანდის სამეფოს ტე-

რიტორიები – არუბის და ნიდერ-
ლანდის ანტილის კუნძულები

60. ნორვეგიის სამეფო
61. ომანის სასულთნო
62. პანამის რესპუბლიკა
63. პოლონეთის რესპუბლიკა
64. პორტუგალიის რესპუბლიკა
65. რუმინეთი
66. რუსეთის ფედერაცია
67. საბერძნეთის რესპუბლიკა
68. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლი-

კა
69. სან-მარინოს რესპუბლიკა
70. საუდის არაბეთის სამეფო
71. საფრანგეთის რესპუბლიკა
72. საფრანგეთის რესპუბლი-

კის ტერიტორიები – საფრანგე-
თის პოლინეზია და ახალი კალე-
დონია

73. სეიშელის კუნძულები
74. სენტ-ვისენტი და გრენადინები
75. სერბეთის რესპუბლიკა
76. სინგაპურის რესპუბლიკა
77. სლოვაკეთის რესპუბლიკა
78. სლოვენიის რე~სპუბლიკა
79. სომხეთის რესპუბლიკა
80. ტაილანდის სამეფო
81. ტაჯიკეთის რესპუბლიკა
82. უზბეკეთის რესპუბლიკა
83. უკრაინა
84. უნგრეთი
85. ფინეთის რესპუბლიკა
86. ქუვეითის სახელმწიფო
87. ყირგიზეთის რესპუბლიკა
88. ყაზახეთის რესპუბლიკა
89. შვედეთის სამეფო
90. შვეიცარიის კონფედერაცია
91. ჩეხეთის რესპუბლიკა
92. წმინდა საყდარი
93. ხორვატიის რესპუბლიკა
94. ჰონდურასის რესპუბლიკა

წყარო: http://rustavi2. com/ka/news/18258

ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელთა მოქალაქეებსაც 

საქართველოში ყოფნა უვიზოდ 1 წლით შეუძლიათ
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janmrTelobis gverdi როგორ ვუმკურნალოთ ღვიძლს 

გოგრით – რეცეპტი C ჰეპატიტით 
დაავადებულებისთვის

ეს ქალი 8 თვის განმავლობაში ყოველდღე სვამდა 

სტაფილოს წვენს - არ დაიჯერებთ, რა მოხდა!

რატომ უნდა იძინოთ მარცხენა მხარეს -  

სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხია

პოდაგრის მკურნალობა იოდითა და ასპირინით

ღვიძლის სხვადასხვა დაავადების სამკურნა-
ლოდ, განსაკუთრებით, C ჰეპატიტის შემთხვევა-
ში, დაგეხმარებათ გოგრის რეცეპტი:

საშუალო ზომის გოგრას მოაჭერით თავი, გა-
ასუფთავეთ გული თესლებისგან და ნახევრად აავ-
სეთ თაფლით. დაახურეთ თავსახური და გაჭრილი 
ადგილი დააწებეთ პურის ცომით. 

გოგრა მოათავსეთ ბნელ ადგილას ოთახის 

ტემპერატურაზე 10 დღით. მე-11 დღეს უკვე შე-
გიძლიათ  დაიწყოთ ღვიძლის მკურნალობა. მიღე-
ბული წვენი მიიღეთ 1 ს. კ. 3-ჯერ დღეში, 40 წუ-
თით ადრე ჭამამდე. მკურნალობის კურსი – 1 თვე. 

წყარო: http://excluziuripostebi. ga/rogor-vumkur
nalot-gvidzls-gogrit-recepti-c-hepatitit-daavadebule

bistvis/

ენ კემერონი, უამრავი საბავშვო წიგნის ავ-
ტორი, შოკში იყო, როდესაც გაიგო, რომ მას 
მსხვილი ნაწლავის კიბო დაუდგინეს. 

2012 წლის ივნისში მისი ავადმყოფობა გადა-
ვიდა კრიტიკულ, სახიფათო მესამე სტადიაში, 
მაგრამ 6 თვის შემდეგ კიბო გავრცელდა ფილ-
ტვებზეც და მეოთხე სტადიის კიბო დაუდგინეს. 

ენ კემერონმა მოიძია ერთი ადამიანის ის-
ტორია კანის კიბოს დიაგნოზით, რომელმაც 
თვითონ განიკურნა თავი ამ საშინელი დაავა-
დებისგან! ერთადერთი მკურნალობის მეთოდის 
სახით, ის იყენებდა სტაფილოს წვენს: ყოველ-
დღე წურავდა მას 2,5 კგ სტაფილოსგან. ენმა 

ჩათვალა, რომ ეს მისი ბოლო შანსი იყო. 
ექსპერიმენტის დაწყებიდან 8 კვირის შემ-

დეგ სიმსივნის ზრდა შეჩერდა, ცოტა მოგვი-
ანებით კი დაიწყო შემცირება. 4 თვის შემდეგ 
სიმსივნე აგრძელებდა შემცირებას და ფილტ-
ვის კიბომ უკან დაიხია. 8 თვის შემდეგ კი ექი-
მებმა დაადგინეს, რომ კიბო მთლიანად გაქრა. 
ეს დაამტკიცა ერთდროულად რამდენიმე კლი-
ნიკის ექსპერტიზამ!

წყარო:   http://www. marao. ge/sakithkhavi/siakhle/
10525-es-qali-8-thvis-ganmavlobashi-yoveldghe-svam
da-stafilos-tsvens-ar-daijerebth-ra-mokhda. htmlwyaro

ყველასთვის ცნობილია, რომ ძილი 
უმნიშვნელოვანესია ადამიანის ფსიქი-
კისა და ჯანმრთელობისთვის. 

მაგრამ ძილის პოზა არანაკლებ მნიშ-
ვნელოვანია და მასზეა დამოკიდებული 
კანის სიჯანსაღე, წონა, ენერგიულობა 
და ჯანსაღი ფსიქიკა. 

კარგი ძილისთვის, უნდა დაწვეთ 
მარცხენა მხარეს და გახსოვდეთ, რომ 
ამ პოზაში ძილი თქვენს სიცოცხლეს 
გადაარჩენს. 

ზურგზე წოლა საშიშია - განსაკუთ-
რებით მათთვის, ვისაც ჰაერის უკმარი-
სობა ან ასთმა აწუხებს. 

წოლის ერთადერთი უსაფრთხო პო-
ზიცია - მარცხენა მხარეს ძილია. 

საქმე იმაშია, რომ სხეულის მარ-
ცხენა მხარესაა ლიმფური კვანძების 

უმრავლესობა და როცა ამ მხარეს გძი-
ნავთ, სხეული ეფექტურად ფილტრავს 
ტოქსინებს და ა. შ. 

მარჯვენა მხარეს წოლისას კი ფერ-
ხდება თქვენი ლიმფური სისტემა. ამ 
დროს ორგანიზმის წმენდა ვერ ხერხდე-
ბა და საბოლოოდ სასიკვდილო დაავა-
დებებამდე მიჰყავხართ. 

დადგენილია, რომ მარცხენა მხარეს 
წოლისას კარგად მუშაობს მომნელებე-
ლი სისტემაც. ასე რომ თუ ღამით ჭამა 
გიყვართ, აუცილებლად გაითვალისწი-
ნეთ ეს ფაქტი . 

წყარო: http://www. reitingi. ge/ise/
5518-ratom-unda-idzinoth-marckhena
-mkhares-sikvdil-sicockhlis-sakithkhia. 

html?lang=ka-GE

იოდის გამოყენებას, როგორც პოდაგრის სამკურნალო საშუალებას, გააჩნია 
უამრავი დადებითი გამოხმაურება ადამიანებისგან, რომლებმაც გამოსცადეს თა-
ვის თავზე მისი სასიკეთო მოქმედება. 

ითვლება, რომ იოდი ღრმად აღწევს პოდაგრით დაზიანებულ სახსარში და აქ-
რობს ანთების კერას. სკეპტიკოსების აზრის მიუხედავად, ამ სამკურნალო საშუ-
ალების სარგებელი საკმაოდ საგრძნობია. 

იოდი-10 მლ
ასპირინი – 5 აბი
იოდი გადაასხით შუშის ჭურჭელში და დაამატეთ წინასწარ დაფშვნილი ასპირინის აბები. 

ასპირინი მთლიანად უნდა გაიხსნას იოდში და გააუფერულოს ის. მას შემდეგ, რაც სამკურ-
ნალო სითხე გაღიავდება, ის უკვე შეიძლება გამოიყენოთ სამკურნალო მიზნისთვის. 

წყარო:  http://aww. ge/podagris-mkurnaloba-iodita-da-aspirinit-2-recepti-me-ukve-
es-problema-movishore/



172015, oqtomberi, №46

17 2015, oqtomberi, №46

ჩვენი ამჟამინდელი გარჯა გან-
პირობებულია ქართული საზოგადო-
ების დიდ ნაწილში წლების მანძილზე 
დამკვიდრებული და ჯერ კიდევ არ-
სებული ობივატელურ- სტერეოტი-
პული აზრის გასაქარწყლებლად. 

ახლა კი მასზედ, თუ რაში 
მდგომარეობს ეს „აზრი“:

რუსეთთან, რუსულ ყოფასთან 
და კულტურასთან მიმართებაში 
ბევრი ქართველისაგან გაიგონებთ 
შემდეგს:„რუსი პოლიტიკოსები და 
რუსული პოლიტიკა ურევს, თორემ 
როგორ შეიძლება დიდი რუსული კულ-
ტურის, რუსი ინტელექტუალებისა და 
კულტურთრეგერების უარყოფაო. 

ჩვენს წინანდელ პუბლიკაციაში 
შევეცადეთ მოკლედ წარმოგვეჩი-
ნა რუსი მოღვაწეებისა და მოაზ-
როვნეების დამოკიდებულება სხვა 
ერებისა და ხალხებისადმი, უმთავ-
რესად არარუსი ხალხების მიმართ. 

ამჟამადაც ჩვენი პუბლიკაციის 
თემა იგივე იქნება და განვიხილავთ 
ერთ-ერთი რუსი მოაზროვნის შეხე-
დულებებსა და დამოკიდებულებას 
კავკასიაში მცხოვრები ერებისა და 
ხალხების მიმართ. 

ის არის ნიკოლოზ სერგის ძე 
ტრუბეცკოი (1890-1938) - რუსუ-
ლი საზღვარგარეთის ერთ-ერთი 
ზედმიწევნით უნივერსალური 
მოაზროვნე, უდიდესი ლინგვისტი, 
ფილოლოგი, ისტორიკოსი, ფილო-
სოფოსი, პოლიტოლოგი. 

ნიკოლოზ სერგის ძე დაიბადა 
1890 წელს მოსკოვში მოსკოვის 
უნივერსიტეტის რექტორის, ფილო-
სოფიის ცნობილი პროფესორის ს. 
ნ. ტრუბეცკოის  ოჯახში. ძველი სა-
თავადო გვარის მატარებელი ოჯა-
ხი განეკუთვნებოდა გედიმინოვიჩ-
თა მოდგამას, რომელთა შორისაც 
იყო რუსეთის მრავალი გამოჩენილი 
მოღვაწე. 

როგორც მოგასხენეთ, ნიკო-
ლოზ ტრუბეცკოი წარმოადგენს 
ერთ-ერთ დიდ რუს ინელექტუალს, 
ქართველი მკითხველი საზოგადო-
ების დიდი ნაწილისათვის ის ნაკ-
ლებად ცნობილია. ამიტომ გადავ-
წყვიტეთ მისი ნააზრევიდან ეგზომ 
უმცირესი ნაწილის გადმოქართუ-
ლება და ქართველი მკითხველი-
სათვის მისი გაცნობა. 

ამჯერად ჩვენ მოვიტანთ ამო-
ნარიდებს მისი ნაშრომიდან „ჩინგის 
ყაენის მემკვიდრეობა” (Наследие 
Чингисхана, “Аграф”, Москва, 1999 
г. ,):

ჩეჩნების ამ მოთხოვნების 
სრულყოფილად 

დაკმაყოფილება, რათქმაუნდა, 
შეუძლებელია!

ჩრდილოეთ კავკასიაში უკი-
დურესი რუსოფობები მხოლოდ 
ჩეჩნები და ინგუშები არიან. ინ-
გუშთა რუსთმოძულეობა გამოწ-
ვეულია იმით, რომ რუსების მიერ 
კავკასიის დამორჩილების შემდეგ, 
თავდასხმები და დარბევები, რომ-
ლებიც წარმოადგენდნენ ინგუშთა 
ძირითად საქმიანობას, სასტიკად 

ისჯებოდა. სხვათაშორის, ნაწი-
ლობრივ, იმის გამო, რომ ინგუშებს 
არ ძალუძთ სხვა რაიმეთი დაკავე-
ბა, რამეთუ არ გააჩნიათ გარჯი-
თი შრომის ატავისტური ჩვევები, 
ნაწილობრივ იმითაც, რომ სძულთ 
შრომა-გარჯა, რომელიც წარმოად-
გენს მხოლოდ და მხოლოდ ქალის 
საქმეს. ძველი აღმსავლელი მმართ-
ველი მსგავსი დარიუსისა ან ნაბუ-
ქოდონოსორისა, უბრალოდ  სულ 
ერთიანად ამოწყვეტდა ამ პატარა 
ყაჩაღ ტომს, რომელიც ხელს უშ-
ლის მშვიდ ცხოვრებაში არამარტო 
რუსებს, არამედ სხვა მეზობლებ-
საც, ან კიდევ მათ შთამომავლებს 
გადარეკდა სადმე შორს თავიანთი 

სამშობლოდან. თუ გვერდზე გა-
დავდებთ საკითხის ასეთი მარტივ 
გადაწყვეტილებას, მაშინ უნდა შე-
ვეცადოთ სახალხო განათლების 
დამკვიდრებისა და სოფლის მეურ-
ნეობის  სრულყოფის გზით დავამს-
ხვრიოთ ძველი ყოფითი პირობები 
და მშვიდობიანი შრომისადმი ტრა-
დიციული  უპატივცემულობა. 

ჩეჩნური საკითხი რამდენადმე 
რთულია. უპირველესად, ჩეჩნები 
ხუთჯერ მეტნი არიან, ვიდრე ინგუ-
შები, მეორე, ჩეჩენთა რუსთმოძუ-
ლეობა განპირობებულია იმ მდგო-
მარეობით, რომ ჩეჩნები თავიანთ 
თავს მატერიალურად განძარცვუ-
ლად თვლიან, მათი მიწების საუკე-
თესო ნაწილი მითვისებული აქვთ 
კაზაკებს და რუსებს და მათ მიწებ-
ზე მუშავდება გროზნოს ნავთობი, 
რომლისგანაც ისინი არანაირ შე-
მოსავალს არ ღებულობენ. რათქ-
მა უნდა, ჩეჩენთა ამ მოთხოვნების 
სრულად დაკმაყოფილება შეუძლე-
ბელია, მაგრამ კეთილმეზობლური 
ურთიერთობების დამყარება გარ-
დაუვალია. ამის გაკეთება, ისევ და 
ისევ  სახალხო განათლების დამკ-
ვიდრების, სოფლის მეორნეობის 
დონის ამაღლების და ჩეჩენთა რუ-
სებთან ერთად ეკონომიურ ცხოვ-
რებაში ჩართვის გზით არის შესაძ-
ლებელი. (ციტირებულია: Николай 
Трубецкой Наследие Чингисхана, 
“Аграф”, Москва, 1999 г. , с. 476-
477. 

აზერბაიჯანელების 
დამოუკიდებლობის 

მნიშვნელოვანი დოზით 
აღიარება აუცილებელია!
აზერბაიჯანელები თავიან-

თი რიცხოვნობით წარმოადგენენ 
ამიერკავკასიის ერთ-ერთ მთავარ 
ელემენტს. ნაციონალიზმი მათში 
ძლიერად არის განვითარებული 
და ამიერკავკასიის სხვა ხალხებს 
შორის მათში რუსთმოძულეობის 
განწყობილება უფრო მკვეთრია. 
ეს რუსოფობიული განწყობილებე-
ბი მომდინარეობს თურქოფილუ-
რი განწყობილებიდან, რაიც საზ-
რდოობს პანისლამისტური და 
პანთურანული იდეებიდან. მათი 
ტერიტორიის ეკონომიკური მნიშვ-
ნელობა (ბაქოს ნავთობით, ნუხის 
თუთისა და მუღანის ბამბის პლან-
ტაციებით) იმდენად დიდია, რომ 
მათი განშვება და განთავისუფლება 
დაუშვებელია. ამავე დროს, აუცი-
ლებელია აზერბაიჯანელთა თვით-
მყოფადობის აღიარება მნიშვნელო-
ვანი დოზით. აქ  გადაწყვეტილების 
მიღება მნიშვნელოვან წილად და-

მოკიდებულია აზერბაიჯანული ნა-
ციონალიზმის ხასიათზე და სახავს 
უპირველესი მნიშვნელობის ამო-
ცანად ნაციონალურ-აზერბაიჯა-
ნული ევრაზიულობის შექმნას. პა-
ნისლამიზმის საწინააღმდეგოდ ამ 
შემთხვევაში წინ უნდა წამოიწიოს 
შიიზმი (ციტირებულია: Николай 
Трубецкой Наследие Чингисхана, 
“Аграф”, Москва, 1999 г. , с. 473. 

ქართული ნაციონალიზმი  
ღებულობს მავნე ფორმებს !

ქართველებმა საფრანგეთის 
რევოლუციის დროიდან მიაღწიეს 
უფლებების აღიარებას, უკიდურეს 
შემთხვევაში, ავტონომიაზე, და 
მათგან ამ უფლებების წარტაცვა 
შეუძლებელია. მაგარამ ამავდრო-
ულად, რამდენადაც ეს ვითარება 
იძლევა საბაბს ქართული სეპარა-
ტიზმის აღმოცენებისას, ნებისმი-
ერი რუსული მთავრობა ვალდებუ-
ლია იბრძოლოს მასთან, რამეთუ 
რუსეთს სურს ბაქოს ნავთობის 
შენარჩუნება (რომლის გარეშეც 
არამარტო ამიერკავკასიის, არამედ 
ჩდილოეთ კავკასიის შენარჩუნე-
ბაც შეუძლებელია), მან არ უნდა 
დაუშვას თვითმყოფადი საქართ-
ველოს არსებობა. სიძნელე და 
სირთულე ქართული პრობლემისა 
მდგომარეობს იმაში, რომ არაღი-
არება გარკვეული წილის  საქარ-
თველოს თვითმყოფადობისა აწ 
უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელია, 
საქართველოს პოლიტიკური და-
მოუკიდებლობის სრული აღიარება 
კი დაუშვებელია. აქ უნდა აირჩეს 
ცნობილი საშუალო ხაზი, ისეთი, 
რომელიც არ მისცემს საბაბს ქარ-
თულ სამყაროში რუსოფობიურ 
განწყობილებებს... საჭიროა იმ ვი-
თარების აღქმაც, რომ ქართული 
ნაციონალიზმი ღებულობს მავნე 
ფორმებს იმდენად, რამდენადაც 
მასში აღწევს ევროპეიზმის ცნო-
ბილი ელემენტები. ამგვარად, ქარ-
თული საკითხის სწორი გადაჭრის 
მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ 
ჭეშმარიტი ქართული ნაციონა-
ლიზმის აღმოცენების პირობებ-
ში, ე. ი. ევრაზიული იდეოლოგიის 
განსაკუთრებულ ქართულ ფორ-
მებში (ციტირებულია: Николай 
Трубецкой Наследие Чингисхана, 
“Аграф”, Москва, 1999 г. , с. 472-
473.). 

სომხები ყოველთვის  
დაუჭერენ მხარს რუსულ 

ორიენტაციას!
ამიერკავკასიაში არსებობენ: 

სომხები, რომლებიც ყოველთვის 
უჭერდნენ და დაუჭერენ მხარს  რუ-

სულ ორიენტაციას, როგორიც არ 
უნდა იყოს რუსეთის ხელისუფლება. 
შეუძლებელია იარსებოს სერიოზულ-
მა სომხურმა სეპარატიზმმა. სომხებ-
თან ყოველთვის ადვილია მორიგება, 
მაგრამ სომხებზე ფსონის დადება 
შეცდომა იქნებოდა, მაგრამ ეკონომი-
ურად ძლიერები, ფლობენ რა ამიერ-
კავკასიის სამრეწველო ცხოვრების 
სადავეებს, ამავდროულად მათ მი-
მართ არსებობს საყოველთაო ანტი-
პატია, რომელიც მათ მეზობლებს 
შორის სიძულვილამდეც მიდის. მათ-
თან ერთობა ნიშნავს გაიზიარო ეს 
საყოველთაო ანტიპატია და სიძულ-
ვილი. რევოლუციის წინა პერიოდის 
პოლიტიკის მაგალითი, რომელიც 
საბოლოოდ იქამდე მივიდა, რომ რუ-
სები სომხების ამარადღა დარჩნენ და 
აამხედრეს საკუთარი თავის წინააღმ-
დეგ ამიერკავკასიის სხვა ხალხები, 
რაც უნდა გახდეს გაკვეთილად.  ამავ-
დროულად სომხური საკითხი გარკ-
ვეულ დონემდე არის საერთაშორისო 
საკითხი. რუსული ხელისუფლების 
დამოკიდებულება კავკასიაში სომხე-
ბის მიმართ უნდა იყოს რუსეთსა და 
თურქეთს შორის კოორდინირებული 
(ციტირებულია: Николай Трубецкой 
Наследие Чингисхана, “Аграф”, 
Москва, 1999 г. , с. 472.). 

როგორც ხედავთ, გავეცანით 
ერთიდაიგივე პიროვნების დამო-
კიდებულებას და მოსაზრებებს 
კავკასიაში მცხოვრები ხალხების 
მიმართ. 

იშვიათი გამონაკლისის გარდა 
რუსი მოღვაწეების, მეცნიერების, 
შემოქმედებითი ინტელიგენციის 
წარმომადგენლოებისა, კავკასიის 
საქართველოს მიმართ დროდად-
რო ამჟღავნებდნენ თავიანთ იმ-
პერიალისტურ დამოკიდებულე-
ბას, თუნდაც ახლო  წარსულში და 
ამჟამადაც, მაგალითად ვიქტორ 
ასტაფიევი, რომელიც საქართვე-
ლოში სტუმრად ჩამოიყვანა ოტია 
იოსელიანმა, უმასპინძლა მას და 
რომელმაც რუსეთში დაბრუნებულ-
მა დაწერა თავისი, თითქოსდა კრი-
ტიკული წერილი, სინამდვილეში კი 
ქართველების სიძულვილით გაჟ-
ღენთილი პასკვილი „ციმორების 
ჭერა საქართველოში”... 

ამიტომ დროა შევეშვათ ჩვენს 
მონურ გულუბრყვილობას და 
თვალი გავუსწოროთ რეალობას, 
მტერს მტერი ვუწოდოთ და მოყ-
ვარეს მოყვარე, მტერს მტრულად 
დავხვდეთ და მოყვარეს სიყვარუ-
ლით მივეგებოთ... 

ალექსანდრე  
სანდუხაძე

რუსეთის  ღია  სურვილები კავკასიაში

“არა თამაზ, არაააააააააააააააა!" 
- გალაქტიკას წვდებოდა განწირული 
ხმა ქალისა... თუმცა მან კარგად იცო-
და, რომ ვერც ვერავინ დაუდგებოდა 
წინ უზენაეს ძალას -- ბატონ სიკვ-
დილს!:” დამთავრდა, სიცოცხლე და-
თავრდა, დაესვა წერტილი მომავალს, 
წარსულის კადრების კამარა, მზის 
სხივებს შეასკდა ჩამავალს”... ეს დღე 
ადრეული გაზაფხულის დღე იყო, 2015 
წლის 9 მაისი, ადრეული საღამო 8 სა-
ათი... . და აღესრულა მონა ღმრთისა 
თეიმურაზ /თამაზ/ მამაგეიშვილი... 
უკანასკნელი შთამომავალი თავის საგ-
ვარეულო შტოსი. . 

განდობა მეორე:”საკუთრივ ჩვე-
ნი ქვეყნის--საქართველოს ბიოენერ-
გეტიკული ველს... ძნელი არ არის 
დავინახოთ თუ რა დღეშია, ჩვენ და-
ვანგრიეთ საქართველოს დამცავი 

ფარი... სიკეთის,კეთილშობილების, 
ურთიერთსიყვარულის, თანადგო-
მის, მიტევების. . სიყვარულის დიახ, 
სიყვარულის,რომლის დადებითი მუხ-
ტის ძალოვანებას ახსნა არ სჭირდება... 
და დაირღვა ბალანსი, უფრორე გა-
დაიხარა ბოროტებისაკენ!. . და გამო-
დევნებული კარიერას, ფულის შოვნის 
მერკანტილურ ინტერესებს, დიდებას, 
რომელიც აძლიერებენ უარყოფით 
მუხტს -  ვანგრევთ იმას, რისთვისაც 
ვიქმენით უფლისაგან... სიყვარულს... 
და ვანგრევთ და ვაზიანებთ ყველაზე 
ძვირფასს უფლისადმი. ურთიერთი-
სადმი სიყვარულს... არადა საქართ-
ველოს არ ჰქონია ისტორიული მონაკ-
ვეთი, როდესაც ბოროტება სძლევდა 
სიკეთის ენერგეტიკულ ველს. . და 
მით ვიყავით ძლიერნიც და ბედნიერ-
ნიც. . თანაც მცირედნით! და იყო და-
დებითი მუხტის, ბიოენერგეტიკული 
მასა-- ქართველთა დიდსულოვნები-
სა, რომელიც იმარჯვებდა ურიცხვ 
მტერზე, შენდებოდა, იქმნებოდა. . იყო 
უფლისადმი სიყვარული და ურთიერ-
თპატივისცემა. . და უნდა ავღსდგეთ, 
უნდა განვიწმინდოთ, უნდა სიკეთემ 
და სიყვარულმა იმარჯვოს თითოეულ 
ადამიანში. . გააცნობიერე, რომ შენ 
ხარ სიკეთის სათავე და ამრავლე ირგ-
ვლივ და ოდენ იმრავლებს დადებითი... 
დაინგრევა ბოროტება; ვერავითარი 
კლასი, მასონების ზეძალა, ფული და 
სისტემა ვერ იმძლავრებს! ჯერ მოვბ-
რუნდეთ უფლისმიერი სიყვარულის-
კენ და მერე... პოლიტიკა, კეთილი მე-
ზობელი, საერთაშორისო პოლიტიკა... 

აღვსდგეთ ურთიერთპატივისცემასა 
და სიყვარულში! ვადიდებდეთ უფალს 
აწ და მარადის... ამინ!”

განა შეიძლება ამ სიტყვებზე 
უფრო ძლიერი რაიმე დაიწეროს?მის 
მეგობრებს, რომელთა გარეშეც მას 
ვერ წარმოედგინა ყოფა, კარგად მოეხ-

სენებათ, რომ თამაზისთვის სამშობ-
ლო ყველაფერი იყო. . საოპერაციოდ 
განმწესებულმა 2014 წლის 07 ოქტომ-
ბერს, თქვა:” ჩემო ლამაზო სამშობლო, 
შენ კი გენაცვალეო”, ხოლო ამ ოპერა-
ციის შემდეგ მისი ცხოვრება და პიროვ-
ნება რადიკალურად შეიცვალა. დღეში 
12 საათი ლოცულობდა.  უკანასკნელ 
ძალღონეს იკრებდა მცხეთაში წასას-
ვლელად. სტუმრობდა ჯვარს და სა-
ათობით გადაჰყურებდა მტკვრისა და 
არაგვის შესაერთს. იქ, მშობლიური 
იმერეთისაკენ მიმავალ მაგისტრალს. 
თვალები დაენამებოდა, მაგრამ არა-
ფერს მეუბნებოდა. შემდეგ სვეტიცხო-
ველი და ბოლოს სამთავროს დედათა 

მონასტერი იყო.  იჯდა მყუდრო ადგი-
ლას და ეფერებოდა გაჭირვებულ მომ-
ლოცველებს. მამა გაბრიელის წმინდა 
ნაწილებთან ყოველ მეორე დღეს მიდი-
ოდა. ჩემთვის ეს სასწაულია, რადგან 
პანკრეასის კიბო მე-4 სტადიითა და 
უსაშინლესი ტკივილებით დაუთმენე-
ლია თითქმის ყველასათვის. . 

სულიერი მამები დეკანოზი მამა 
რევაზი და არქიმანდრიტი მამა მირი-
ანი მისთვის ყველაფერი იყო. . მამა 
რევაზიმ დამშვიდობებისას თქვა:”მე 
მრცხვენია შვილო თამაზ, რომ მე გაცი-
ლებ შენ და არა პირიქითო”. ხოლო მამა 
მირიანი დაემხო ცხედარს და გააყოლა 
მის საყვარელ სულიერ შვილს ცრემ-
ლი... არც ის იყო შემთხვევითი, რომ 
მისი საფლავი, საბურთალოს პანთეონ-
ში ორიგინალურია. 22 სექტემბერს 
მამა რევაზი ვინახულე უძლურებაში 
მყოფი და მითხრა, თამაზის სიკვდი-
ლის არ ეშინოდა, საოცარი მხნეობა 
ჰქონდაო. მამა მირიანი კი მაშინაც 
ესაუბრებოდა, როცა გათიშული იყო 
და ცრემლებით პასუხობდა. 7 ოქტომ-
ბრიდან 7 მაისამდე, 7 თვის მანძილზე 
თამაზი უფლის დიდებით იღვიძებდა 
და იძინებდა. გაგვანდო მისი ხილვა 
ოპერაციის დროს: “ნუ განიკითხავ და 
შენდობილ იქნებიო”!. ხოლო სიზმრად 
ნახულმა მითხრა: “თუ არ მოკვდები 
ვერავინ დაგინახავსო”. აღარ ვისაუბ-
რებ მის პიროვნებაზე ეროვნულ მოძ-
რაობაში, დევნასა და დამცირებაზე, 
რასაც ეროვნული მოძრაობის ერთ-
გული ადამიანები დღემდე განიცდიან, 
როგორც თაზო.  მინდა უღრმესი მად-

ლობა გადავუხადო ყველა ადამიანს 
ვინც გვერდით ედგა უფალთან ერთად 
თამაზს, ერის კაცსა თუ სასულიერო 
პირებს გაღებული სიყვარულისათვის!

თამაზის ორმოცისთვის ვემზა-
დებოდი და მისი ბლოკნოტი მოვიძიე. 
ბლოკნოტის ბოლოს ეწერა  ლექსი, 
რომელიც თავად გადმოეწერა, რათა 
წამეკითხა, ალბათ... 

“ცოტა-ცოტა, ბევრი არა, 
 ცოტა- ცოტა გინატრე
წვიმდა, ცოტა გადიდარა და 
 ცოტა შენც შეგინახე
ცოტა-ცოტა ამატირეს 
 გუშინდელზე ფიქრებმა
ცოტა-ცოტა დანაპირებს 
 შეგისრულებ იქნება
ცოტა ტყუილს, ცოტა მართალს,  

 ცოტას თვალებს აგიხელ
შენს იქეთ, რომ სხვა არა მყავს 
 გავბედავ და გაგიმხელ
ცოტა სითბოს, ცოტა ალერსს, 
 ცოტას მოგეფერები
როგორ იტან მარტო 
 ამდენს-მოდი მომე ხელები
ცოტა-ცოტა ბევრი არა, 
 ცოტა-ცოტა გამიგე
დრომ უშენოდ გაიარა,
 მოდი კარი გამიღე,
ცოტა-ცოტა ზღაპარ იყო, 
 უფრო მეტი სიმართლე, 
წვიმდა.  ცოტა გადაიღო, 
 მოდი, მართლა გინატრე!”

მანანა აფხაძე

აღვსდგეთ ურთიერთპატივისცემასა და სიყვარულში!
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ამ რწმენითა და სიმტკიცით 
განვლო თავისი ხანმოკლე ცხოვ-
რება ყოფილმა პოლიტპატიმარ-
მა და შემდგომ მღვდელმსახურ-
მა მამა გაბრიელმა, ერობაში 
ნემო ჭანტურიამ. ”საპყრობილის 
ყრუ და სქელი კედლები ვერ შემ-
ბოჭავენ, ვერც მოხელისუფლო 
ცოდვისშვილთა ”შთაგონება-
ნი” გაამრუდებენ ჩემს რწმენას, 
ვერც სიკვდილი იქნება ჩემი სა-
მანი”, - წერდა ერთგან პოლიტპა-
ტიმარი ნემო ჭანტურია. და დად-

გა სიკვდილის - გარდაცვალების 
დღე - 2015 წლის 14 სექტემბერი. 

ვერც ეს შებოჭავს მამა გაბ-
რიელს, მისი პატიოსანი და და-
უმორჩილებელი სული საქართ-
ველოს თანამდევი იქნება მარად!

ნემო ვარლამის ძე ჭანტურია 
დაიბადა 1959 წლის 18 მაისს, ფოთ-
ში. ცხოვრობდა გალის რაიონის 
სოფელ თაგილონში. 1981-1991 წწ. 
იგი მუშაობდა სოხუმის შსს გან-
ყოფილებაში, ხოლო 1991 წლიდან 
ეროვნული გვარდიის წევრი გახდა 
მაიორის ჩინით. ნემო ჭანტურია სე-
ნაკის N2 ბატალიონის შტაბის უფ-
როსად დანიშნეს, მას  სამოქალაქო 
მოსახლეობის ტერორიზმისაგან 
დაცვა ევალებოდა. 

”განდევნილ იქნა საქართ-
ველოს პირველი პრეზიდენტი 
ზვიად გამსახურდია. ვაებამ 
მოიცვა სამშობლო”, - წერდა 
მოგვიანებით საპყრობილედან 
გამოგზავნილ წერილში ნემო 
ჭანტურია. ხოლო მანამდე, 
მტკიცედ იდგა და იცავდა სა-
მეგრელოს სოფლებს მომხვდუ-
რისაგან. 1992 წ. სექტემბერში, 
როდესაც იარაღის ძალით ხე-
ლისუფლების სათავეში მოსული 
”მხედრიონის” სამხედრო ნაწი-
ლების განმეორებითი სადამსჯე-
ლო ექსპედიცია ხორციელდებო-
და სამეგრელოში, იგი სენაკში 
დააპატიმრეს. ბრალდება კი სა-
ქართველოს სისხლის სამართ-
ლის კოდექსის 67, 73, 104 და 133 
მუხლებით წაუყენეს - ტერორიზ-

მი, ბანდიტიზმი, დივერსია. ასე 
შეიქმნა საქმე N10 - ”კავსაძის 
გამტაცებლები” . 

ქუთაისის შსს სამმართველოს 
დროებითი დაკავების საკანში 7 
დღე-ღამის განმავლობაში სას-
ტიკად აწამებდნენ ნემო ჭანტუ-
რიას, შემდეგ ერთი თვე მიმდი-
ნარეობდა წამება - დაკითხვები 
თბილისის შსს სამმართველოს 
დროებითი დაკავების საკანში. 
საგამოძიებო იზოლატორში მე-
2, ე. წ. ”შევარდნაძის კორპუსში” 
ერთი თვის განმავლობაში ხორ-
ციელდებოდა მასზე ფიზიკური 
და ფსიქოლოგიური ზეწოლა. 

ვერ გატეხეს, ვერ აღალატე-
ბიეს!

1993 წლის ოქტომბერში ნემო 
ჭანტურია გაასამართლეს,  15 
წლით პატიმრობა მიუსაჯეს და 
ავჭალის მკაცრი რეჟიმის კო-
ლონიაში მოათავსეს. სამი წლის 
მანძილზე წამებისა და არაადამი-
ანური ყოფის შედეგად, სამხედრო 
ტყვეს ნემო ჭანტურიას ჩამოუყა-
ლიბდა მწვავე შაქრიანი დიაბეტი, 
გულის იშემიური დაავადება და 
ტუბერკულოზი. დიდი ხნის გან-
მავლობაში მკურნალობდა ციხის 
რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, 
მაგრამ ავადმყოფობის სირთუ-
ლის გამო შეუძლებელი იყო მისი 
განკურნება. ”საჩივარი არსად 
შემიტანია, რადგან როგორც ამ 
ე. წ. ხელისუფლებას, ასევე მის 
კორუმპირებულ ორგანოებს არ 
ვცნობ”, - ამასაც თავის ერთ-ერთ 

წერილში წერდა ახლობლებლებს 
სიკვდილის პირას მყოფი პოლიტ-
პატიმარი. 

1999 წელს ე. წ. ხელისუფ-
ლება იძულებული გახდა, მძიმე, 
უკურნებელი ავადმყოფობის 
გამო ნემო ჭანტურია საპყრობი-
ლედან გაეთავისუფლებია. 

ნემო ჭანტურია იმ რწმენითა 
და სიმტკიცით გამოვიდა საპყ-
რობილედან, რითაც იგი პატიმ-
რობის რვა წლის მანძილზე სულ-
დგმულობდა: ”მე დაბეჯითებით 
მჯერა ეროვნული ხელისუფლე-
ბისა და კანონიერების აღდგე-
ნისათვის მებრძოლი ლაშქრისა, 
რომ სულ მალე გამარჯვება მთე-
ლი ერის სურვილით ჩვენთან იქ-
ნება... ჩემი ცხოვრების მიზანია 
საქართველოს თავისუფლება 
და კანონიერებისა და სამართ-
ლიანობის აღდგენა”, -ესეც ამო-
ნარიდი მისი ერთ-ერთი წერილი-
დან. ”ვერავინ შემაცვლევინებს 
გზას, რომელსაც ჩემი მოხუცი 
დედის ლოცვა-კურთხევით და-
ვადექიო”, - წერდა იგი და სწამ-
და, ”დედა-შვილობის მფარველი 
ღმერთი კი არ გამწირავს, რომ 
ავცდე სიმართლის გზას... ”. 
2003 წელს სიმართლის გზამ ყო-
ფილი პოლიტპატიმარი ქართუ-
ლი მართლმადიდებლური ეკლე-
სიის წიაღში მიიყვანა. ათი წლის 
მორჩილების შემდეგ, 2013 წელს 
ბერად აღიკვეცა და სახელად 
მამა გაბრიელი ეწოდა. 

მამა გაბრიელი საქართვე-

ლოს ერთ-ერთ ულამაზეს კუთ-
ხეში - ხევში, სოფელ სნოში, 
თორმეტი მოციქულის სახელო-
ბის სამლოცველოში მსახურებ-
და და იქვე გარდაიცვალა მიმ-
დინარე წლის 14 სექტემბერს. 
მისი პატიოსანი ნეშტი სოფელ 
არხოტის წმ. ნიკოლოზის სახე-
ლობის ტაძარში გადააბრძანეს, 
15 სექტემბერს დაკრძალეს სო-
ფელ სნოს სასაფლაოზე. 

დიდძალი საზოგადოება დაეს-
წრო მამა გაბრიელის დაკრძალვის 
ცერემონიას. მის ხსოვნას პატივი 
მიაგეს ქორეპისკოპოსმა მეუფე 
იაკობმა, სტეფანწმინდისა და 
ხევის ეპისკოპოსმა მეუფე იეგუ-
დიელმა, გარდაბნისა და მარტყო-
ფის ეპისკოპოსმა მეუფე იოანემ, 
თბილისიდან, სამეგრელოდან, 
ხევიდან და საქართველოს სხვა 
კუთხეებიდან ჩასულმა თანამებრ-
ძოლებმა და მეგობრებმა. მამა გაბ-
რიელი დაიტირა მისმა ერთადერ-
თმა დამ - ქალბატონმა ზეინაბმა. 

კიდევ ერთი გულანთებული, 
ერთგული და შეწირული ქართ-
ველი წავიდა წუთისოფლიდან! აკი 
წერდა კიდეც, ”... ჩვენ ვართ ისინი, 
ვინც უნდა ვიყოთ სულით, სისხლ-
ხორცით ქართველები, სამშობლოს 
სიყვარულით სულდგმულნი და 
სამშობლოსათვის ზვარაკად შე-
წირვის სურვილით შეპყრობილნი”!

უფალმა დაუმკვიდროს სა-
მუდამო სასუფეველი მამა გაბ-
რიელს. 

რუსუდან კობახიძე

”... ვერავინ შემაცვლევინებს გზას, რომელსაც ჩემი  
მოხუცი დედის ლოცვა-კურთხევით დავადექი!”

სიმართლისათვის ერთად 
ბრძოლის დრომ ელვარე მეტეორ-
ვით  ღამეულ ცაზე ისე ჩაიქროლა, 
რომ ერთმანეთისათვის რიგიანად 
თვალის შევლებაც ვერ მოვასწა-
რით. თანდათან გავიცანით ურ-
თიერთი. უფლის, საკუთარი ინტუ-
იციისა და გამოცდილების იმედად, 
ურთიერთნდობით ჩავეჭიდეთ ერ-
თმანეთს. 20 წლის მშვენება პეპე-
ლასავით შემოფრინდი ეროვნულ 
მოძრაობაში და შენი ასაკისათვის 
დაუჯერებელი გონიერებით, ცოდ-
ნით, გამბედაობით, გასაოცარი 
შრომის უნარით ყველა დაატყვე-
ვე. შენი კეთილი ღიმილისათვის, 
გვერდით მყოფი ყოველთვის ცდი-
ლობდა საკუთარი შესაძლებლო-
ბების ზღვარზე ევლო, ამაყი და 
მომართული გრძნობდა თავს. 

საკუთარ ბედნიერებას მხო-
ლოდ მოყვასის ბედნიერებაში 
ეძებდი და პოულობდი კიდეც, 
მოყვასის უბედურებას საკუთარი-
ვით განიცდიდი და სენტიმენტების 
გარშე დედაკაცური სიმამაცითა 
და ჭირთათმენით გამოხატავდი. 

თავმდაბალს, არასოდეს გიტ-
რაბახია შენი ოჯახიშვილობითა და 
წინაპრთა ღვაწლით, დამსახურე-
ბით, იმით, რომ მამა, ბ-ნი თამაზი - 
ცნობილი და ღვაწლმოსილი მშენე-
ბელი გყავდა, დიდი პაპა რაფიელი 
- საქართველოს დამოუკიდებლო-
ბის პირველ აქტზე ხელმომწერი, 
მეორე პაპა, ივანე - თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის თვალ-
საჩინო მეცნიერი, საქართველოს 
გეოგრაფიული საზოგადოების, 
ალპინისტთა კლუბისა და ნიკო ნი-
კოლაძესთან ერთად „შევარდენის” 
დამფუძნებელი. „წადი, შვილო, 
შეასრულე, რაც გიბრძანა შენმა 

გულმა“-ო,  და „წადის” „მეც წამო-
ვალო” მიაყოლა. დებივით მონარ-
ნარებდით ერთად და ძნელად თუ 
ვინმე დაიჯერებდა, რომ  ზვიად 
გამსახურდიას, საქართველოს 
ჰელსინკის კავშირის მიმართვები 
თუ პოლიტპატიმართა დასაცავი 
კედელზე გაკრული პროკლამაცი-
ები თქვენი „ნაოსტატარი” გახლ-
და. 

დაგწკრიალებდა ზარი ანდ-
რია პირველწოდებულის ტაძრისა, 
დაგფრიალებდა დამოუკიდებელი 
საქართველოს შინდისფერი დრო-
შა და მოგყვებოდა უსაზღვრო სიყ-
ვარული ყოველი ჩვენთაგანისა... 

დაბადების დღეს გილოცავთ 
ჩვენო სიამაყე, კეთილშობილო, 
წყაროვ ანკარა, მამაცო, კეთილ-
გონიერო, თავდაუზოგავად მშრო-
მელო, თავდადებულო, ერთგულო. 

P. S. ინტერნეტში შენს დაწე-
რილ სამოტივაციო წერილს წავაწ-
ყდით და მას 

ვჩუქნით სამსახურის მძებნელ 
ჩვენს ახალგაზრდებს სამაგალი-
თოდ;

სამოტივაციო წერილი: 
“მე მანანა მელაძეს, შემო-

მაქვს რა განაცხადი თქვენს მიერ 
გამოცხადებულ ვაკანსიაზე, მინ-
და მოკლედ გაგაცნოთ, თუ რა 
განათლება მაქვს მიღებული, რა 
გამოცდილებას ვფლობ და რატომ 
მიმაჩნია ჩემი კანდიდატურა ამ 
პოსტზე უალტერნატივოდ. ასევე 
რათა უკეთ შეაფასოთ ჩემი მონა-
ცემები. 

ვარ უმაღლესი განათლებით, 
დიპლომირებული ბაკალავრი, 
მაგისტრთან გათანაბრებული. 
დავამთავრე თბილისის ილია ჭავ-
ჭავაძის სახ. უცხო ენათა პედაგო-

გიური ინსტიტუტი, ინგლისური 
ენის განხრით. ასევე ამავე ინსტი-
ტუტთან არსებული სინქრონული 
თარგმნის ორწლიანი უმაღლესი 
კურსები, დიპლომირებული. მაქვს 
დამთავრებული ევგენი მიქელაძის 
სახ. 9-ე სამუსიკო ათწლედი, ფორ-
ტეპიანოს კლასი. 

ჩემი სრული სამუშაო სტაჟი 
მოიცავს 30 წელს. დაახლოებით 12 
წლის განმავლობაში ვმუშაობდი 
ადმინისტრაციულ ასისტენტად, 
საინფორმაციო მენეჯერად, თარ-
ჯიმან რეფერენტად სხვადასხვა 
ორგანიზაციაში. ევროკავშირის 
მიერ დაფინანსებულ პროექტ-
ში ეკონომიკური პოლიტიკისა 
და სამართლებრივი საკითხების 
ქართულ-ევროპული საკონსულ-
ტაციო ცენტრი (GEPLAC) და 
ასევე საქართველოს ახალგაზ-
რდა იურისტთა ასოციაცია-ში 
(საია-GYLA) ვმუშაობდი საინფორ-
მაციო მენეჯერად და ადმინისტ-
რაციულ ასისტენტად, ასევე ვხელ-
მძღვანელობდი ორგანიზაციის 
ბიბლიოთეკას და ვებ-გვერდს. 
ვთარგმნიდი დოკუმენტაციას და 
საჭირო ინფორმაციას ვებ-გვერ-
დისათვის, ვხელმძღვანელობდი 
საორგანიზაციო საკითხებს. თბი-
ლისის წიგნის 14-ე საერთაშორი-
სო გამოფენაზე წარმოვადგენდი 
გაეროს გამოცემებს, ვიყავი მოწ-
ვეული მოკლევადიან ექსპერტად, 
ხელშეკრულების საფუძველზე. 
ვმუშაობდი ქართულ კომპანია 
ყაზბეგის პრეზიდენტის თარჯი-
მან რეფერენტად „თოფაძე და 
კომპანია“-ში, სადაც ვასრულებდი, 
როგორც მთარგმნელობით სამუ-
შაოს ასევე ადმინისტრაციით გათ-
ვალისწინებულ ვალდებულებებს, 

ვხელმძღვანელობდი საორგანიზა-
ციო საკითხებს. 

მაქვს სკოლაში ინგლისური 
ენის პედაგოგად მუშაობის დაახ-
ლოებით ოთხწლიანი გამოცდი-
ლება. (თბილისის 144-ე საჯარო 
სკოლა, რობერ შუმანის ევროპუ-
ლი კერძო სკოლა, მარი ბროსეს 
სახელობის ფრანგული სკოლა და 
ქართულ-ბრიტანული დაწყებითი 
სკოლა Etcetera, სადაც ამჟმადაც 
ვაგრძელებ პედაგოგიურ მოღვა-
წეობას.) მაქვს ასევე 20 წლიანი 
კერძო პედაგოგიური პრაქტიკა. 

1991-1992 წლებში ვმუშაობდი 
საქართველოს უზენაესი საბჭოს 
საგარეო ურთიერთობათა კომი-
სიაში, ჯერ საქმისმწარმოებლად 
და შემდეგ ამავე კომისიაში ინსტ-
რუქტორად. 

დაახლოებით 19 წლის მან-
ძილზე ვმუშაობდი საქართველოს 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, დღე-
ვანდელ პარლამენტის ეროვნულ 
ბიბლიოთეკაში მთავარ ბიბლიოგ-
რაფად, ჯერ უცხოური წიგნების 
განყოფილებაში, შემდეგ პერი-
ოდულ-გამოცემათა განყოფილე-
ბაში და ბოლოს ბიბლიოგრაფიულ 
განყოფილებაში, სადაც მაქვს 
გაკეთებული რამოდენიმე ბიბ-
ლიოგრაფია და მათ შორის ოსკარ 
უაილდის ბიბლიოგრაფია (ქარ-
თულ-რუსულ-ინგლისურ ენებზე). 

ვიყავი საქართველოს ჰელ-
სინკის კავშირის, კრწანისის ორ-
განიზაციის თავმჯდომარე, ვმუ-
შაობდით ადამიანის უფლებების 
დარგში და ვახორციელებდით 
პენიტენციალური სისტემის მონი-
ტორინგს. ასევე, საერთაშორისო 
დამკვირვებლის სტატუსით მონი-
ტორინგს ვუწევდი არჩევნებს. 

ამჟამად ვმუშაობ საქართვე-
ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო დეპარტამენტში: 
ნაგებობების, სპეციალური სის-
ტემების და საინჟინრო უზრუნ-
ველყოფის ინსტიტუტში თარჯი-
მან-რეფერენტად. 

სათანადოდ ვფლობ კომპი-
უტერულ პროგრამებს და მაქვს 
სერთიფიკატი ინფორმაციის სპე-
ციალისტთა ასოციაციის, კვალი-
ფიკაციის ამაღლების რეგიონალუ-
რი სასწავლო ცენტრ -კავკასიის 
მიერ გაცემული, სადაც გავიარე 
სამთვიანი ინტენსიური კურსები. 
ასევე გავლილი მაქვს ფინანსთა 
სამინისტროს აკადემიაში სასწავ-
ლო ტრეინინგი - ინგლისური ენის 
სწავლების თეორია და პრაქტიკა. ”

გვენატრები და კვლავაც 
მოგვენატრები, მანანა!

მეგობრები

სინაზითა და გაუტეხელობით გამორჩეული მანანა მელაძე
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გადადის თუ არა წინაპართა ცოდვა  
შთამომავლობაზე და ვის მოეკითხება დანაშაული

ყველას გვსმენია, რომ წინა-
პართა ცოდვები შთამომავლობას 
მოეკითხება. თუ ცხოვრებაში არ 
გაგვიმართლა, გვგონია, რომ წინა-
პართა ცოდვის გამო ვისჯებით. 

მართლაც გადადის თუ არა ცოდ-
ვა შთამომავლობაზე და როგორ 
უნდა დავიცვათ თავი. ამ საკით-
ხებზე წმინდა ამბროსი აღმსარებ-
ლის სახელობის მამათა მონასტრის 
წინამძღვარი, ღვთისმეტყველების 
მაგისტრი წმინდა ამბროსი აღმსა-
რებლის სახელობის სულიერებისა 
და კულტურის ცენტრის ხელმძღ-
ვანელი მღვდელ-მონაზონი ანდრია 
(სარია) გვესაუბრება:

- ეს საკითხი დიდ დაინტერესე-
ბას იწვევს და მუდმივად განსხვავე-
ბული პასუხები გვხვდება. გადადის 
თუ არა გენეტიკურად წინაპართა 
პირადი სულიერი მდგომარეობა მათ 
შთამომავლობაზე და შესაძლებე-
ლია თუ არა, რომ წინაპრების მძიმე 
პირადი ცოდვების მიზეზით წარწყ-
მდეს მისი სისხლისმიერი შთამომავ-
ლობა, ე. ი. მამის ცოდვისათვის წარ-
წყმედას მიეცეს ოჯახი, შვილები. 
წმინდა წერილში ამ საკითხს უამრა-
ვი მაგალითი მოეძებნება: “ძენი არა 
მოკუდენ მამათათვის, თითოეული 
თვისითა ცოდვითა მოკუდეს” (II 
სჯ. 24. 16). მეორე თვალსაზრისიც 
არსებობს: “და მოჰხადნა ცოდვა-
ნი მამათანი შვილთა ზედა და შვი-
ლისშვილთა მესამედ და მეოთხედ 
ნათესავამდე” (გამ. 34. 6-7). პავლე 
მოციქული ბრძანებს: “ადამში ყვე-
ლამ სცოდა”, პირველად როდესაც 
დაეცა ადამი, მთელმა კაცობრიობამ 
დაკარგა სინათლე, ვინაიდან პირ-
ველმშობელი გახლდათ ადამი და 
მან სიბნელე აირჩია. იუდეველებს 
ისიც მიაჩნდათ, რომ ადამიანი ბრმა 
თუ დაიბადებოდა, ეს მისი მშობლე-
ბის ბრალი იყო, მაგრამ ეს შეგნება 
დაურღვია ქრისტემ და უთხრა შემ-
კითხველებს: არც ამან შესცოდა 
და არც მშობელთა მისთა (ინ. 9. 3). 
ნებისმიერი ცოდვის მიდრეკილებე-
ბი შემოდის მშობლისგან შვილზე, 
მაგრამ არჩევანი მასზეა თუ საით-
კენ მიიდრიკება: ცოდვას დაუხრის 
თავს, ან შეეწინააღმდეგება. მამაჩე-
მი სიძვით ან ლოთობით რომ შესცო-
დავს, ის ჩემს სულზე არ გადმოდის. 
ასე რომ იყოს, აღსარებაში მშობელ-
თა ცოდვებს უნდა ვინანიებდეთ 
მუდმივად. თუმცა, მათ მიერ ჩადე-
ნილ უკუღმართობას თუ ვამართ-
ლებთ, ამ შემთხვევაში იგივე ცოდ-
ვით შეპყრობილნი ვხდებით. უფალს 
შენდობა უნდა ვთხოვოთ მათ მიერ 
ჩადენილ უკუღმართობაზე, მუდმი-
ვად გადავიხადოთ პანაშვიდი მათი 

სულისთვის. 
- ხშირად ამბობენ, წინაპართა 

ცოდვები შვიდ თაობაზე ან ცხრა 
თაობაზე გადადისო, რამდენად მარ-
თალია და რომელი ცოდვა შეიძლება 
იყოს ეს?

- პირველქმნილი ცოდვა ყველა-
ზე გადმოდის, მიუხედავად ასაკისა, 
მაგრამ ნათლობით იწმინდება ადა-
მიანის სული. მშობლების ცოდვების 
გამო არასდროს ისჯება შვილი, რა-

ოდენ მძიმეც არ უნდა იყოს. რაღა 
თქმა უნდა, შედეგები და მიდრეკი-
ლებები ექნება პატარას მამისეული 
ცოდვებისკენ. მშობლების სული-
ერი მდგომარეობა აისახება შვილის 
სულზეც. მამის ცოდვას ვინც გაყვე-
ბა, მას აუცილებლად მოეკითხება, 
ვინაიდან საკუთარი ნებით შთამო-
მავლობას გადასცემს უღმერთობას. 
უფალი ადამიანის გულს ხედავს და 
გულის ქმედებებით განისჯება: რა-
შიც გპოვებ, იმაში განგსჯი, - გვითხ-
რა უფალმა. ადამის დაცემამ სამყა-
როში ხრწნა შემოიტანა, დალპა არა 
მარტო ადამიანი, არამედ ატმოსფე-
როც, დაბინძურდა ჰაერი, შეიცვალ-
ნენ ცხოველები. ერთი ადამის ცდო-
მამ დააკოჭლა ქვეყანა. ეს ცოდვა 
ნამდვილად გადმოდის ჩვენზე და 
ამიტომაც ვამბობთ, რომ ნათლო-
ბით აღიხოცება მხოლოდ. მოუნათ-
ლავ ადამიანს მოეკითხება სიბნე-
ლეში სიარული. რჯულისმიერად 
ყველას მოგვეთხოვება ნათლობა. 

მშობლის პირადი ცოდვები ჩვენ 
არა გვაქვს მოსანანიებელი, ადამი-
ანი თავის ცოდვებზე აგებს პასუხს. 
თუმცა ზემოქმედება მუდმივად გა-
ნიცდება და უფალი მოგვკითხავს 
უმოქმედობას, ცოდვებისადმი მიმ-
დევრობას. კაინის შთამომავლობა 
გამორჩეულნი იყვნენ მზაკვრობაში, 
ხოლო სეითისა რჩეული ადამიანებით 
იყო “დაკომპლექტებული”, ვინაიდან 
ისინი მისდევდნენ მამათა გზას. ქამის 

გამო იწყევლება მისი მოდგმა, ვინც 
მის გზას გაყვება. დავითის შეცოდე-
ბის გამო 70 000 ადამიანი იღუპება, 
მაგრამ მისი სინანულით აღდგენილ 
იქნება სიწმინდე (2 მეფ. 24). ცოდვი-
ლი სული უნდა მოკვდეს, შვილი მამის 
დანაშაულის გამო არ უნდა დაისა-
ჯოს, არც მამა შვილის დანაშაულის 
გამო არ უნდა დაისაჯოს: მართლის 
სიმართლე მასზე იქნება, ბოროტე-
ულის სიბოროტე მასზე იქნება (ეზეკ. 
18. 20). ადამიანი რასაც აირჩევს, იმას 
მოიმკის, შეუძლია მამის გზა უარყოს 
და ჭეშმარიტებას შეუერთდეს. 

- ვთქვათ ვიცით, რომ ჩვენმა 
წინაპარმა ვიღაც მოკლა... თავად 
ცოცხალი აღარ არის და ვერ მოინა-
ნია. შთამომავლობამ რა შეიძლება 
გააკეთოს?

- მკვლელობა ყველაზე სასტი-
კი ცოდვაა, უფალი ბრძანებს: რათა 
მოიწიოს თქვენზე ამ ქვეყნად დათ-
ხეული ყოველი მართლის სისხლი, 
აბელ მართლის სისხლიდან ვიდრე 

სისხლამდე ბარაქიას ძისა, ზაქარი-
ასა, რომელიც მოჰკალით ტაძარსა 
და საკურთხეველს შორის (მთ. 23. 
35). იმ მოდგმას მოეთხოვება, როდე-
საც სინანული არ აქვთ და პირიქით, 
არც რამეს მოქმედებენ გარდაცვლი-
ლის სულზე. მუდმივად უნდა იხადონ 
პანაშვიდები, უფალს სთხოვონ შენ-
დობა მათი ოჯახის წევრისგან ჩადე-
ნილი ცოდვის გამო, ებრაელებივით 
არ უნდა სთქვან: მაგის სისხლი ჩვენ-

ზე და ჩვენს შვილებზეო... უმეტესად, 
გულის ხმამაღალი ცრემლით მუდმი-
ვად შეაგზავნონ გარდაცვლილის სა-
ხელი წირვის ჟამს. მღვდელს სთხო-
ვონ მუდმივი წირვები მის სახელზე. 
ეს არის ნამდვილი, ქრისტიანული 
თავდადება. ადამიანს წავართვით 
ღვთისგან ნაჩუქარი სიცოცხლე, ჩვე-
ნი ვალია სულიერი სიცოცხლის ჟამს 
ლოცვითი სათნოებები შევმატოთ. 
გასცენ მოწყალება მოკლულის სა-
ხელზე, ოჯახის წევრებს აუცილებ-
ლად დაუზავდნენ, მაგათმა თუ არ 
მიიღეს ეს დიდს არ ნიშნავს, ჩვენი 
გული აღსავსე ქრისტიანული სვლით 
მუდმივად სიწმინდისკენ უნდა იხრე-
ბოდეს და ვავსებდეთ. ღმერთი გამ-
გონს უგონებს. 

ესაუბრა თეა ცაგურიშვილი
წყარო:  http://www. mshoblebi. 

ge/sa-mkithkhvel-o/brdznuli-rchevebi
/3980-gadadis-thu-ara-tsinapartha-co
dva-shthamomavlobaze-da-vis-moeki

thkheba-danashauli. html



redaqtori leila comaia

20

gazeTi gamodis SemowirulobebiT

sakontaqto telefoni: 92 36 55
vebgverdi: http://ganmatavisuflebeli. webs. com
el. fosta: ganmatavisuflebeli@yahoo. com

dabeWdil werilebSi moyvanil faqtebis sizusteze pasuxismgeblebi 
arian avtorebi. 

2015, oqtomberi, №46

CMYK

  მხატვარი ირმა ლომაური  -   ჩვენი ქვეყნის ბედი და უბედობა  
ჩემთვის  განსაკუთრებულ ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა. 

ყველაფერი  დაიწყო კომუნისტუ-
რი წყობის ჩაბნელებული სულიდან. 
მოსწავლეებს გვაზეპირებინებდნენ 
საბჭოთა ისტორიას, ხოლო საქართ-
ველოს ისტორიის სახელმძღვანელო 
გვერდზე იყო გადადებული , რადგან 
ყველა გზა  მიდიოდა  „დიადი რუსეთი-
საკენ”. 

ჩემთვის არ იყო  კომფორტული 
ცეცხლისფერი ყელსახვევი,  რომლის 
გარეშე სკოლაში არ გვიშვებდნენ ან,  
გვსჯიდნენ.  კომკავშირში მისაღებად 
დაზუთხული ბიუროკრატიის წეს-
კანონები, საბჭოთა ადამიანის სამი 
დასაძლევი ეტაპი...  -- ეს კანონები 

სულაც არ მისწავლია, მაგრამ  კომკავ-
შირის მდივანმა სიამაყით გადმოგვცა 
კომკავშირელის საპატიო მანდატი. 

შინაგანი უკმაყოფილება არ მასვე-
ნებდა,  რატომ იყო ,,დედა რუსეთი”,  
ესოდენ მნიშვნელოვანი ქართველი-
სათვის? მუდამ მძულდა  საინფორმა-
ციო გადაცემა  „ვრემია”, რობოტა და 
რობოტუნა წამყვანები მხოლოდ პირს 
რომ ატოკებდნენ... 

როდესაც დიდოსტატ კონსტანტი-
ნე გამსახურდიას ლიტერატურული 
ნაწარმოები “დიდოსტატის მარჯვენა” 
და ილია ჭავჭავაძის „მგზავრის წერი-
ლები” ვისწავლე, მაშინ ჩავუღრმავდი 
ჩვენი ქვეყნის მძიმე ისტორიას. დავა-
სურათე ჩემი ნახატის პერსონაჟები, 
შორენა თავთუხისფერი თმებით და  
არაერთი სიუჟეტი. 

ბებიაჩემი ძალიან მორწმუნე იყო, 
დაგვატარებდა ეკლესიებში და გარშე-
მო ვუვლიდით ღვთისმშობლის სახე-
ლობის დაკეტილ ტაძარს.  გვიკვირდა,  
რატომ იყო დაკეტილი; გვიყვებოდა 
უფალ იესო ქრისტეზე,  როგორ აწა-
მეს ღმერთი ჩვენი,  გადმოგვცემდა 
სხვადასხვა ამბებს ჩვენი ქვეყნის ის-
ტორიული წარსულიდან. 

ეზოში,  კაკლის ჩრდილის ქვეშ ვი-
ჯექი  და ვხატავდი სასურველ   სიუჟე-
ტებს . 

დრო გავიდა,  ჩემი ფიქრები სა-
ქართველოს  ისტორიის ირგვლივ 
ტრიალებდა:  შემორჩენილ ნასახ-

ლართა ფრაგმენტებზე თუ ნაქალაქა-
რებზე,  უძველეს ციხე- გალავნებზე,  
,,უქარქაშო ხმლებზე” და მრავალგ-
ზის სისხლით მორწყულ მიწაზე.  რამ 
გადაგვარჩინა? რაიც  მინდოდა გად-
მომეცა:  რატომ გადავრჩით, როგორ 
გადავრჩით...  ჩემს შემოქმედებაში არ 
მინდოდა ყოფილიყო მხოლოდ  ფანტა-
ზია-ილუზია,  არამედ რეალობა და სი-
ნამდვილე,  რატომ გადავრჩით. 

უმცირესზე უმცირესი გავაკეთე  
ამის გადმოსაცემად. საკვირველია  
ერთი რამ,   გქონდეს  შენი სამშობ-
ლოს სულისშემძვრელი ისტორია  და 
გულგრილი იყო იმის მიმართ, ვისაც 
შეუძლია თავის ქვეყანას ემსახუროს.  
მსოფლიოს აჩვენო ის, რომ  საქართვე-
ლო  მთელი კაცობრიობის  ისტორიის 
განმავლობაში ისევ დგას თავის სა-
ძირკველზე,   ქრისტიანული  სულითა 
და დაუყუჩებელი ტკივილებით. 

მინდოდა აღმეწერა ჩვენი ეროვნუ-
ლი სამოსი და არა აზიური, რომელიც 
ღრმად შემოიჭრა შუა საუკუნეების 
საქართველოში, როგორც დამპყრობ-
ლების გავლენით,  ასევე    სავაჭრო 
ურთიერთობებითაც. 

სულმუდამ  გვშლიდნენ,  გვანგ-
რევდნენ ჩვენი მოძულენი,  მაგრამ  
ღვთიური ზეთითა და სისხლით პოხი-
ლია ჭეშმარიტი ქართული გენი, ქარ-
თული სული, რითაც ვღდგებოდით... 

თქვენს სამსჯავროზე გამომაქვს 
ჩემი ნახატები:

1. თამარ მეფე ბასიანის ბრძოლის წინ
2. ლეგენდა გორგასალზე
3. მოქცევა ქართლისაი
4. დიდგორის ბრძოლა
5. არგონავტები კოლხიდაში


