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                                                                    1.დროშა  როგორც  ღმერთი 

       ქართველი ერი მსოფლიოს თანამედროვე ერთა შორის ერთ-ერთი უძველესი და უდიდესი ისტორიისა და 

კულტურის მქონე ერია,შესაბამისად ჩვენში უძველეს სამყაროსეულ ცოდნასა და  საკრალურ საიდუ- 

მლოებებთან ადამიანები სწორედაც რომ უხსოვარი დროიდან იყვნენ ნაზიარებნი და ეს ხაზი ფაქტიურად 

უწყვეტად გრძელდებოდა ქართველი ერის მთელი ხანგრძლივი განვითარების მანძილზე. 

           სწორედ უძველესი ძირები აქვს ჩვენში საკრალური მნიშვნელობის მქონე სხვადასხვა დანიშნულების 

საგნების,სიმბოლოთა და რიტუალთა არსებობას და საერთოდ მათდამი პატივისცემის ტრადიციას, რომელნიც 

ყოველგვარ ამაღლებულთან და ზეციურთან “მიახლების’,გნებავთ პირიქით,ზეციურისა და ამაღლებულის 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში  გამოვლინების სახედ აღიქმებოდნენ! 

          კერძოდ,უძველესი სამყაროს ყველა ხალხებისა და მათ შორის ქართვეთათვისაც ისეთი უწმინდესი სა- 

განი,როგორიც დროშაა ოდითგანვე ღმერთთან “ მიახლებისა”და ცათამდე ღაღადისის აღვლენის ერთგვარ 

სიმბოლოდაც აღიქმებოდა და ზეციური ძალის თავად ერის გვერდში სუფევის სახესაც  წარმოადგენდა! 

           სწორედ ამიტომაც იყო ,მაგალითად,ძველ ეგვიპტურ იეროგლიფთა სისტემაში დროშასა და ღმერთს 

ერთდაიგივე სიმბოლოთი რომ აღნიშნავდნენ და დროშას როგორც უწმინდეს უწმინდესთაგან საგანს ისე 

იცავდნენ,რომ მტერს არ ჩავარდნოდა ხელში,და ეს მაშინ როცა პირიქით მტრის დროშის დაპატრონება 

ფაქტიურად ომში გამარჯვებად აღიქმებოდა,რამეთუ მომხვდურის ღვთაების თუ ზეციური პანთეონის 

დამორჩილებას ან საერთოდ დასამარებას ნიშნავდა!  

           თავისთავად ცხადია გამორიცხულია ასეთი უძველესი სამყაროსეული გაგებისა და ტრადიციის ხალხებს 

ლამის ღმერთთან გატოლებულ ისეთ საგნად,როგორიც დროშაა შემთხვევითი რამ ჰქონოდათ ან დროშა, იმით 

რაც და როგორც იყო გამოსახული მის ალამზე, მჭიდროდ არ ყოფილიყო ჩაწნული ერის მსოფლაღქმასთან 

კულტურასა და ისტორიასთან და შესაბამისად უპირველეს ყოვლისა თავად მთავარი ღვთაების სახის 

შემცველი არ ყოფილიყო! 

         აკი ამიტომაც სწირავდნენ ოდითგანვე უშურველად თავს  ადამიანები საკუთარ დროშას! 

           რომ ეს ასე არ ყოფილიყო ქართულ სინამდვილეშიც ვერ გაჩნდებოდა ერის ფოლკლორში თქმულება 9 

ძმა ხერხეულიძეზეც,სადაც თქმულების უმთავრესი ლაიტმოტივი და 9 გმირი შვილის დედის სულის 

სიღრმემდე შემძვრელი საქციელის მიზეზი დროშის არათუ მტრისათვის არ დანებება,მტრის დასანახად 

დროშის ძირს დაცემის დაუშვებლობაა, რასაც ეწირება კიდეც არსებითად 9 დედმამისშვილის- 9დიდებ- ული 

გმირი ვაჟკაცის სიცოცხლე! 

          (კარგად დაუკვირდით რა დონეზე აჰყავს გმირი დედის საქციელს დროშის არსის გაგების მასშტაბი) 

   ვერ გაჩნდებოდა ვერც თქმულება პატარა მედროშეზე-ციხისთავის პატარა ბიჭზე, რომელმაც საკუთარი 

დროშის შეურაცყოფას სიკვდილი არჩია! 

   პათოსი აქაც ნათელია ჩვენში ოდითგანვე ბავშვებსაც კი ჰქონდათ იმის მაღალი შეგნება, არა თუ უფროსთ, რა 

სიწმინდეს წარმოადგენდა დროშა ! 

        დიახ! სხვაც რომ არა იყოს რა,ქართულ ფოლკლორში ამ ორი მარგალითის არსებობაც კი ბრწყინვალე 

დასტურია იმისა საერთოდ ერისათვის რა სიწმინდეს წარმოადგენდა ოდითგანვე ეროვნული დროშა! 

         რაც შეეხება საკითხს უძველეს ქართულ დროშათა კონკრეტულ დეტალებზე აქ უნდა ითქვას შემდეგი: 

მიუხედავად გარკვეული მასალების არსებობისა ძნელია იმის მტკიცება,თუ სახელდობრ როგორი იყო 

უძველეს ქართველ ტომთა დროშები,თუმცა ის რომ წარსულის ტრადიცია უტყუარად შენარჩუნებული 

იქნებოდა ჩვენთვის სამსჯელოდ უფრო ხელმისაწვდომ ,უკვე შემდგომ საუკუნეთა დროშებში თითქმის 

უტყუარად შეიძლება ვამტკიცოთ! 

           მაგალითად ყველა მაჩვენებლით უძელესს უნდა წარმოადგენდეს სვანური დროშა ე.წ. ლომი,რომელიც 

თეთრი ფერისა გახლდათ და ჰაერით ავსების შედეგად ლომის მაგვარ ფორმას იღებდა ! 

          და საერთოდაც ფონის სითეთრე ალბათ ქართული ეროვნული დროშის ყველაზე დამახასიათებელ 

თვისებად შეიძლება იქნეს მიჩნეული,თვისებად რომელიც უხსოვარი დროიდან იღებს სათავეს! 

          ასევე ქართული დროშის დამახასიათებელ თვისებად შეიძლება იქნეს მიჩნეული დროშის ალამზე 

უმთავრესი ღვთაების თუ სიწმინდის ხატის(სახის) გამოსახვა! 

           ქართველი ერის ჩამოყალიბების ისეთ ფუძემდებლურ პერიოდს რაც შეეხება,როგორც ფარნავაზის 

ეპოქაა,თითქმის უცდომლად შეიგვიძლია ვამტკიცოთ,რომ ისეთ დიდ რეფორმატორ მეფეს როგორსაც 

ფარნავაზი წარმოადგენდა,შეუძლებელია ახალი სახელმწიფო დროშა არ დაემკვიდრებინა! 
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          ამასთან გამომდინარე იქედან,რომ მაშინდელ საქართველოში(იბერიის სამეფოში) მის მიერ ახალ  ერთიან 

ღვთაებად დამკვიდრებული იქნა მთვარის ღვთაება არმაზი სავსებით ლოგიკური იქნებოდა გვე- ფიქრა ,რომ 

ამ პერიოდის ერთიან სახელწიფო დროშაზე სწორედ მთვარის ღვთაება არმაზი ყოფილიყო გამოსახული თეთრ 

ფონზე!(მსგავსი მიდგომა იმპერიოდის სახელმწიფოთათვის საკმაოდ დამახასიათებელი უნდა ყოფილიყო). 

                                                                    2.დროშა  იგი სვიანად ხმარებული 

        იმდენად ორგანული უნდა ყოფილიყო ქართული გაგებისათვის დამოკიდებულება ყოველივე 

საკრალურისადმი და იმდენად უნდა ყოფილიყო ფესვმოკიდებული უძველეს ქართველურ ტომებში ეს 

შეგრძნება,რომ ჩვენში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად დამკვიდრების შემდეგ(ჩვენი წ.ა. 4 საუკუნე) 

წარმართული ეპოქის ბევრი ტრადიციის პირდაპირი ან გარკვეული სახეცვლილებით უთუო გადმოსვლაა 

სავარაუდებელი ახალი ეპოქის ქრისტიანულ კულტურაში.და ეს მიუხედავად იმისა,რომ მსგავს ეპოქალურ 

ცვლილებებს ახასიათებთ ხოლმე წარსულის “გადმონაშთთა” ცეცხლითა და მახვილით აღმოფხვრა, რასაც 

ალბათ სრულად ვერც ქართული სინამდვილე ასცდებოდა,თორემ მაშინ გაუგებარი რჩება ვთქვათ რატომ არ 

უნდა არსებობდეს ჩვენში მეოთხე საუკუნემდე დაწერილი ლიტერატატურული ძეგლები, მაშინ როცა ანბანის 

არსებობა უკვე ქრისტემდე მესამე საკუნეშია,  ყველა ნიშნით, საგულვებელი! ( თუ ეს მოსაზრება არასწორია 

ეგებ აგვიხსნან მაშინ, ვიეთნმა, რა საშუალებით მოხვდა მაშინ ქრისტინულ ეპოქაში დაწერილ “ქართლის 

ცხოვრებაში” ჩვ.წ.ა მესამე საუკუნის პერიოდის  მეფეთა ცხოვრების ლამის დეტალებამდე აღწერილი 

ამბები!..გადმოცემით მოვიდა ისინი შუა საუკუნემდე თუ .არამეული ასობით დაწერილი დაგვიტოვეს 

წინაპრებმა მატიანე; რაც შეეხება მთვარის სიმბოლოებისა და კალენდრის ქრისტიანული ეპოქის ქმნილებად 

გამოცხადებულ, ქართულ ასომთავრულ ანბანში სუფევას –ალბათ ეს არა ,მთვარის კულტის საქართველოში 

სახელმწიფო რელიგიად დამფუძნებელმა ფარნავაზმა,არამედ ქრისტიანმა სწავლულებმა დაამკვიდრეს?.!) 

        და განა თითონ ასომთავრული ანბანის ასო-ნიშნებიც საკრალური მნიშვნელობის სიმბოლოები არ არიან? 

ბოლოს და ბოლოს ნისლიდან ხომ არ ამოიზრდებოდნენ ისინი(ეგებ ისინიც სხვისგან “ვისესხეთ” და ოდენ 

მოხაზულობა შევუცვალეთ მათი,ფორმათა არსის გაუაზრებლად!) 

        მაგალითად წარმართული ეპოქიდან ფესვწამოღებული მემკვიდროებითობის ბრწყინვალე ნიმუშია 

უძველეს-უძველესთაგანი მძლავრი ქართული სიმბოლო ხარის კულტი,რომელსაც დიდ  პატივს მიაგებდნენ 

მთელს საქართველოში და რომელიც ქართული წარმართობიდან ბუნებრივად გადმოვიდა ქართულ 

ქრისტიანობაში,რის საილუსტრაციოდაც გამოდგება ნიკორწმინდის ტაძრის დეკორი ხარის თავით, ტაძრისა 

რომლის თვით სახელწოდებაც კი ხარის სახელიდანაა ნაწარმოები და რომელიც გადმოცემით აგებულია 

კიდეც  ადრე აქ  არსებული წარმართული სალოცავის ადგილას! 

        ხარის თავსვე შეხვდებით სვეტიცხოვლის ტაძრის დეკორში,ბოლნისის სიონში და ასე შემდეგ. 

   ქართულ ქრისტიანობაში(გეორგიანობაში) წარსულის ტრადიციათა ძალუმი გადმოსვლის გარემოებას 

        პირველმა ივანე ჯავახიშვილმა მიაქცია სერიოზულიად ყურადღება ,რომლის ფრიად საყურადღებო გამო-   

კვლევიდან ირკვევა რომ თეთრი გიორგის ქრისტიანობამდელი წარმართული კულტის-მთვარის ღვთაების 

თაყვანისცემა ბუნებრივად უნდა გადმოსულიყო წმინდა გიორგის არნახულ თაყვანისცემაში! 

       კერძოდ ბიძგი აღნიშნული მოსაზრების მისაღებად მას მისცა იმ ყოვლად უცნაური და უპრეცენდენტო 

გარემოების გააზრებამ, რომლის ძალითაც უძველეს ქართულ ფოლკლორში წმინდა გიორგი რიგ 

შემთხვევებში თვით ქრისტე ღმერთზე წინაც კი იყო დაყენებული(!) რაც განსაკუთრებით კარგად მთიელ 

ტომთა ზეპირსიტვიერებასა და სარწმუნოებრივ რიტუალებში ჩანს.არადა ფოლკლორი ერის სულის სარკეა!                 

        აღნიშნული კი ვარანაირად ვერ მოხდებოდა, რომ არა ერის ცნობიერებაში მანამდე ღრმად ჩაკირული სახე 

ერისათვის მებრძოლი ღვთაებისა, რომლის ანალოგიც ერის ცნობიერებამ ახალ ეპოქაში  ქრისტიანობის 

მოამაგე წმინდა გიორგიში დაინახა! 

         მოგვიანებით ამ თემას ჩაუღრმავდა დიდი სწავლული და ქართველი ერის დიდი ქომაგი ზვიად 

გამსახურდია,რომელიც სრულად იზიარებდა და განავრცობდა კიდეც რა ამ მოსაზრებას ბრძანებდა: 

          ქართველთათვის წმინდა გიორგი სიმბოლოა მებრძოლი ქრისტიანობისა,სიმბოლოა თავად ღვთისა, 

ძალისმიერ,მებრძოლ ასპექტში!-და იქვე აგრძელებს-“ბოროტების შავ-ბნელ ძალებთან ბრძოლაში ქართველ 

ხალხს ამხნევებდა შარავანდით მოსილი სახე თეთრ ტაიჭზე ამხედრებული შუბოსანი წმინდა რაინდისა!” და 

ბოლოს ასკვნის: 

         “წმინდა გიორგი თვით საქართველოს სიმბოლო იყო,გამუდმებით მტერთან მებრძოლი! ბნელეთის 

ძალებზე გამარჯვებული!” 
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        ძნელია ამ სიტყვებს არ დაეთანხმო! და თუ ამ დებულებას ამოსავლად გავიხდით მაშინ ისიც დღესავით 

ნათელია თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო გამოსახული ქართულ სახელმწიფო დროშაზე საქართველოში 

ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად დამკვიდრების შემდეგ და სახელდობრ გორგასლის ეპოქიდან 

მოკიდებული! 

            შემთხვევითი როდია,რომ გადამწყვეტ ბრძოლებში ქართველი კაცი ლამის თავის გვერდზე მებრძოლად 

აღიქვავს წმინდა გიორგის,რისი ბრწყინვალე დასტურიცაა დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის სიტყვები 

დიდგორის ბრძოლაში მეფე დავითის მოთავეობით ქართული ლაშქრის არნახული გამარჯვების მიზეზს რომ 

აღწერს: 

          “ხელი მაღლისა შეეწეოდა და ძალი ზეგარდმო ფარვიდა მას და წმინდა მოწამე გიორგი განცხადებულად 

და ყოველთა სახილველად წინა უძღოდა მას და მკლავითა თვისითა მოსვრიდა მოწევნულთა  უსჯულოთა 

მათ წარმართთა,რომელ თვით იგი უსჯულონი და უმეცარნი მოღმართ აღიარებდეს და მოგვითხრობდეს 

სასწაულსა ამას მთავარმოწამისა გიორგისა !” 

        სამწუხაროდ არ არსებობს პირდაპირი აღწერა არათუ უძველესი ქართული დროშებისა,თვით 

საქართველოს სიძლიერითა და აღმავლობით გამორჩეული ისეთი პერიოდისაც კი როგორიც დავით 

აღმაშენებლის ეპოქაა,რაც ავის მჩხრეკელთა ფანტაზიებს დიდ გასაქანს აძლევს;დიახ!არ არსებობს პირდაპირი 

მაგრამ არსებობს მთელი რიგი არაპირდაპირი ცნობები და მათ შორის უპირველესია, დღემდე სათანადოდ 

დაუფასებელი, ზემოთ მოყვანილი სიტყვები მემატიანისა,რომელიც ამ ეპოქის დროშის რაობის საკითხს 

არსებითად ხსნის! 

            მართლაც,თუ წარმოვიდგენთ რომ დავითის ეპოქის ქართულ სახელმწიფო დროშაზე სწორედ თეთრ 

ტაიჭზე ამხედრებული შუბოსანი წმიდა გიორგი იყო გამოსახული და დიდგორის ბრძოლაში არნახულად 

ბევრი ასეთი დროშა ფრიალებდა ძალუმად ქართული ლაშქრის თავზე,მთელი სიცხადით მხოლოდ მაშინ 

შევიცნობთ მემატიანის სიტყვებს და მათ ჭეშმარიტ არსს და იმას თუ როგორ შეიძლებოდა “განცხადებულად 

და ყოველთა სახილველად” გასძღოლოდა წინ დავითსა და საერთოდ ქართულ ლაშქარს წმინდა მოწამე 

გიორგი და მკლავითა თვისითა  როგორ  შეიძლებოდა მოესრა უსჯულონი! 

          ნებისმიერი სხვა ახსნა უბრალოდ წარმოუდგენელია და არც არასდროს მომხდარა და შეუძლებელიცაა  

რაიმე სხვა გზით წმინდა გიორგის ქართული ლაშქრის მხარდამხარ ყოველთა სახილველად ებრძოლა! 

           ასეთ ფონზე წარმოუდგენელი მკრეხელობა და საკუთარი ისტორიის აბუჩად აგდებაა,მხოლოდ იმის 

გამო, რომ ქართველთა გვერდით ასიოდე ჯვაროსანი იბრძოდა, ამტკიცო საკუთარი სვიანად ხმარებული 

სახელმწიფო დროშა,რომელზედაც ერის მფარველი და უმთავრესი წმინდანი იყო გამოსახული დავით მეფეს 

გვერდზე ჰქონდა გადადებული  და გინდა თუ არა ჯვაროსანთა მიერ მოტანილი დროშის ქვეშ იბრძოდა 

ქართული ლაშქარიო!? 

         იმის მტკიცება კი ჯერ კიდევ ჯვაროსანთა საქართველოში მოსვლამდე ჰქონდა დავითს ასეთი დროშა 

სახელმწიფო დროშადო,ყველაფერთან ერთად უკვე საერთოდ სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს.                             

ხო-ხო რა გაუკვირდებოდათ დიდგორის ველზე წითელჯვრებიანი დროშებით შეიარაღებული ქართული 

ლაშქრის მნახველ სტუმრად ჩამოსულ ჯვაროსნებს -კი მაგრამ ეს ჩვენნარი დროშა თქვენთან სიდან საიდანო?!.  

         მოკლედ ეს სიმწრით ხუმრობა იქით იყოს, ფაქტი კი ისაა რაც ზემოთ წარმოდგენილი მსჯელობიდან 

ცალსახად  და ნათელზე უნათლესად იკვეთება! 

         რაც შეეხება ფონის ფერს როგორც ადრე მოგახსენეთ  იგი თეთრი უნდა ყოფილიყო,რასაც თამარის 

ისტორიკოსის ის სიტყვებიც ადასტურებს რომელსაც იგი დაუფარავი სიამაყით ბრძანებს,როდესაც სვიანად 

ხმარებული “გორგასლიან-დავითიან-თამარიანი”დროშას მოიხსენიებს, სადაც აცხადებს “დროშა იგი სვიანად 

ხმარებული,რომელიც სინდეთს შესვლითგან მოსპეტაკობდაო”,რაც სიტყვა-სიტყვით თეთრად 

მოქათქათობდას ნიშნავს!(რაკი სპეტაკი ძველ ქართულად თეთრია) 

         ამდენად თითქმის უცდომლად შეიძლება ვამტკიცოთ რომ :დავით აღმაშენებლის ეპოქის სახელმწიფო 

დროშაზე თეთრი ალმის ფონზე გამოსახული უნდა ყოფილიყო თეთრ ტაიჭზე ამხედრებული წმინდა გიორგი!  

        ამასთან რაკი ეს სვიანად ხმარებული დროშა ამავე დროს გორგასლიან-დავითიან-თამარიანია ისიც 

უტყუვრად შეიძლება ვამტკიცოთ,რომ ვახტანგ გორგასლის ეპოქიდან მოკიდებული თამარის ეპოქის 

ჩათვლით ანუ დაახლოებით 457 წლიდან ვიდრე 1210 წლამდე უწყვეტად ქართული სახელმწიფო დროშის 

თეთრ ფონზე გამოსახული უნდა ყოფილიყო სწორედ და მაინცდამაინც წმინდა გიორგი-ერის უმთავრესი 

მფარველი და წმინდანი!  
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         წინააღმდეგ შემთხვევაში სრულიად გაუგებარი ხდება რატომ შეიძლებოდა ეწოდებინა ვთქვათ თამარის 

ეპოქის დროშისათვის მისსავე ისტორიკოსს გორგასლიან-დავითიანი თუ მის ალამზე სხვა რამ იქნებოდა 

გამოსახული(მაგალითად 5 წითელი ჯვარი) და არა წმინდა გიორგი ან რა შუაშია ამ კონტექსტში თითქმის 7 

საუკუნის წინ მოღვაწე გორგასლის მოხსენიება თუ ეს ტრადიცია სწორედ ვახტ- ანგის ეპოქიდან არ იღებს 

სათავეს! და თუ მაინც ჯიუტად არაზე დგეხართ- საიდან შეიძლიბოდა ჰქონებოდა მეხუთე საუკუნეში 

მოღვაწე ვახტანგ მეფეს მეთერთმეტე-მეთორმეტე საუკუნის მიჯნაზე იერუსალიმის დროშად გამოცხადებული 

5 ჯვრიანი დროშა–დროში იმოგზაურა!?. 

          თამარის ეპოქის შემდგომ , გარკვეულ გამონაკლისთა გარდა, გეოპოლიტიკურ და შინააშლილობის 

ფაქტორთა თანამონაწილეობით იწყება ერთიანი ქართული სახელმწიფოს დასუსტება, რასაც მოჰყვა კიდეც 

საბოლოოდ საქართველოს დაშლა ცალკეულ სამთავროებად,შესაბამისად სწორედ თამარის ეპოქის აქეთაა 

სავარაუდებელი “სვიანად ხმარებული” სახელმწიფო დროშის ტრადიციის იძულებითი მოშლა და სხვა ტიპის 

დროშათა გაჩენა ! 

          დიახაც რომ სწორედ აღნიშნული გარემოებით  უნდა აიხსნას,საქართველოში  მეცამეტე საუკუნიდან 

მოკიდებული,(და არავითარ შემთხვევაში უადრეს),  სხვა ტიპის  სახელმწიფო დროშათა გაჩენა! 

                                                         3. საბედისწერო რეტროსპექტივა 

        გამოხდა ხანი და საუკუნეთა ქარცეცხლიდან სასწაულებრივად თავდახსნილმა ქართველმა ერმა 1918 

წელს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა. 

       ცხადია სხვა თანმდევ გარემოებებთან ერთად დღის წესრიგში ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის 

საკითხიც დადგა. 

        მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო დროშის შემუშავებაში საკმაოდ პატივსაცემი პიროვნებებიც 

მონაწილეობდნენ, იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ ქვეყნის მაშინდელ მმართველ ელიტას სოციალ-

დემოკრატები წარმოადგენდნენ,რომლებიც ხატოვნად რომ ვთქვათ წითელი იდეებით იყვნენ 

ტვინმოწამლულნი,სახელმწიფო დროშადაც  წითელი (შინდისფერი) დროშა იქნა არჩეული,თუმცა 

სინამდვილეში ეს , ასე ვთქვათ ,შედედებული  სისხლისფერი დროშა გახლდათ, რომელსაც მარცხენა ზედა 

კუთხეში(ზემოდან ქვემოთ) შავი და თეთრი ზოლები “ამშვენებდა”!..(იხ.სურ.1) 

           
პირველი რესპუბლიკის დროშა          სურ 1                                                                  სსრკ–ს  დროშა                                         სურ 2 

         და მაინც სწორედ ხსენებული კომისიის დამსახურებად უნდა ჩაითვალოს ის გარემოება,რომ 

სახელმწიფო გერბი შეიქმნა არსებითად ბრწყინვალე, და რაც მთავარია ტრადიციის გათვალისწინებით, 

რომელზეც(ყურადღება მიაქციეთ) თეთრი გიორგი-წმინდა გიორგის უწყვეტი ხაზის მასიმბოლიზებელ სახე-

ხატად(წარმართული ეპოქის 7 ღვთაების ფონზე) თეთრ ტაიჭზე ამხედრებული  შუბმომარჯვებული ჭაბუკი 

იყო გამოსახული,–მრავალმხრივ გააზრებული გადაწყვეტილება,–რაც ასე ვთქვათ ორივე წაკითხვის საშუალე 

ბასაც ტოვებდა და ათეიზმით შეპყრობილი სოციალ-დემოკრატების პრეტენზიებისგანაც გახლდათ დაცული! 

         სხვათაშორის ხსენებულ გერბს, უკვე ჩვენს დროში,ვიეთნი ასეთი უკბილო არგუმენტით იწუნებდნენ: 

აქაოდა თუ წმინდა გიორგია  გამოსახული გერბზე გველეშაპი სადღაა მაშინ,რომელსაც ის გმირავსო!?.(სურ.98)  

        არადა პირიქით ესეც კი კარგად გააზრებულ ქმედებად იკითხება.საქმე ისაა,რომ თუ ვთქვათ 

ჭაბუკთან(წმინდა გიორგისთან) ერთად გერბზე გველეშპსაც გამოვიტანთ, ამ აბეზარი არ დავიწყების 

ფასად,მაშინ გველეშაპიც(ანუ კეთილთან ერთად საბედისწეროდ მოუშორებელი ბოროტიც) უნებლიედ  

გაიდეალებული გამოგვივა,რამეთუ გველეშაპი ქართული გაგებით ულაპარაკოდ ბნელეთის ძალებისა და 

ბოროტების სიმბოლოა! 

         ისმის შეკითხვა:იმის ფასად,რომ ვინმემ იქედნურად არ იკოთხოს კი მაგრამ თუ ეს წმინდა გიორგია მაშინ 
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გველეშაპი სადღააო ღირს კი  სახელმწიფო გერბზე ბნელეთისა ბოროტების სიმბოლოს გამოტანა? თუ ამას 

გამარჯვების ნიშნად ლაღად შუბშემართული გმირის გამოსახულება ჯობს! 

         სამწუხაროდ რამდენადაც ნათელი და ღრმად გააზრებული გახლდათ მაშინდელი გერბი იმდენადვე უარ 

ყოფითი და საბედისწერო ალეგორიის მატარებელი გახლდათ მაშინდელი დროშა,რომელზედაც ბოროტებისა 

და გლოვის მასიმბოლიზებელ შავს(ვითომ ქართულ მიწას რომ ასიმბოლიზებს)და შედედებულ სისხლისფერს  

შორის ავბედითად  გამომწყვდეულ თეთრ ფერს,რომელიც ბედნიერების,სიკეთის.სიწმინდისა და საეროდ ნა– 

თელი ზრახვების ფერია-სული ეხუთებოდა!!.(ბედი რომელიც დაეკვება კიდეც მომდევნო პერიოდის საქარათ– 

თველოს!!.)სხვათაშორის ამ დროშის ჭეშმარიტი არსის მხილებას მე თავის დროზე საკმაოდ ვრცელი და გამო– 

წლილვითი სტატია მივუძღვენი(გაზ;”ეროვნული თანხმობა”)ამიტომ სხვა გარემოებებზე აღარ შევჩერდები. 

        როგორც ცნობილია პირველმა რესპუბლიკამ  მხოლოდ სამი(!) წელი გასძლო ამ შინდისფერი დროშის 

ფონზე!(ქართულ წითელ ფერს რომ უწოდებენ  მცდარი სიამაყით ვიეთნი,მეორეთ კი გულში მჯიღის ცემით 

ქართული ღვინის ფერად მიიჩნიათ იგი, თუმცა სიტყვაზე ოქროსფრად მოკამკამე ქართულ ღვინოებს რას 

ერჩიან ასეთნი არ მესმის!?);დიახ-მხოლოდ სამი წელი,რაშიც  გარე ფაქტორებთან ერთად შინაგანმა 

უგუნურებამაც ითამაშა თავის საბედისწერო  როლი!) 

        შემდეგ იყო ძალადობრივი გასაბჭოება და კომუნიზმის“ნათელი”მომავლის მშენებლობის წითელი პე– 

რიოდი უკვე ხასხასა წითელი ფერის საბჭოთა დროშითა და მასთან ასე ვთქვათ შესატყვისობაში მოყვა– ნილი 

საქართველოს დროშით რამეთუ ახალ სისხლს ითხოვდა ჩვენგან ჩვენი მტერი ქართველთყლაპია! 

         ითხოვდა და წაიღო კიდეც საუკეთესო (ნარჩევი) მამულისშვილების სიცოცხლე! 

         სხვათაშორის,მაშინდელი იდეოლოგები არათუ მალავდნენ, ამაყად ასწავლიდნენ კიდეც მომავალ 

თაობებს-არ დაგავიწყდეთ დროშაზე წითელი  ფერი პროლეტარიატის უკუთესი მომავლისათვის 

დაღუპულთა სისხლის სიმბოლოაო! (იხ.სურ  2,3) 

                                        
საბჭოთა საქართველოს დროშა                           სურ 3                                                                                  5 ჯვრიანი დროშა                      სურ 4 

         უცნაურ და საბედისწერო გაკვეთილებს გვიმზადებს ხოლმე პერიოდულად დედა ისტორია,თუმცა მათზე 

ვერა და ვერ ვცწავლობთ ჭკუას! 

          ასე მაგალითად ე.წ. დიდ სამამულო ომში სულ დაახლოებით 700 000 საქართველოს მოქალაქე დაიღუპა -

700 000 ჯანსაღი მამაკაცი(!) (ესეც შენი ახალი სისხლი),მაშინ როდესაც 20 წლით ადრე -1921 წელს თუნდაც 

ვთქვათ 20 000 კაციც კი ვერ მოინახა,მართლაც სამამულო ბრძოლაში,საკუთარი სამშობლო რომ დაეცვა 

გასაბჭოებისაგან,არათუ სხვის ტრამალებში დაენთხია საკუთარი სისხლი! 

        განა დასაჯერებელია რომ იმ 700 000 კაციდან, 20 წლით ადრე  ანუ 1921 წლისათვის, თუნდაც 20 000 კაცი 

მაინც არ იყო ზრდასრული და ბრძოლისუნარიანი და უკლებლივ ყველანი  იმ 700 000 დან 1921 წლის შემდეგ 

დაიბადნენ!?.  

          ასეა! ყალბ იდეალს რომ აიფრიალებ ერი წინ-საკუთარ სასიცოცხლო საჭიროებასა და ავადმოფურ იდეას 

ერთმანეთისაგან ვეღარ გაარჩევ  და ვთქვათ მიხა ხელაშვილისნაირი ერის გენის ამოფეთქება დაუძინებელ 

მტრად მოგეჩვენება! 

            და მაინც თავისუფლების წყურვილი დაუძლეველია და ქართველმა ერმა მისი უღირსეულესი 

მამულისშვილების უდიდესი ძალისხმევის საფუძველზე,ზვიად გამსახურდისა და მერაბ კოსტავას 

მოთავეობით 1991 წლის 9 აპრილს,1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე(როგორც უტყუარ და 

უთუმცაო სამართლებრივ ბაზაზე დაყრდნობით) აღიდგინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა! 

            შესაბამისად დამოუკიდებელ საქართველოს   პირველი რესპუბლიკის სახელმწიფო სიმბოლიკა ერგო 

მემკვიდრეობით,რომელიც ეროვნული ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული გარდამავალი პერიოდის 
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გავლის შემდეგ ეროვნული რეფერენდუმის გზით ახალი სიმბოლიკით უნდა შეცვლილიყო ! - ასეთი 

გახლლდათ მაშინ საქმის არსთან ახლოს მყოფი ყველა მამულისშვილის აზრი. 

        მაგრამ გეოპოლიტიკურ ფაქტორებთან  სინქრონში დაბარებულივით აქაც საქმეში საკუთარი უგუნ- ურება 

ჩაერია და თავისუფალი საქართველოს მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა.ასე მოვიდა ქვეყნის 

სათავეში “მსოფლიოს მამათა” ფარული თანხმობითა და მოსკოვში დაწერილი სცენარით, გადამრჩენის თეთრი 

მანტიით მოსილი, პენსიაში გასული შევარდნაძის, ანტიქართული და ანტიხალხური რეჟიმი, რომელმაც 

სისხლისა და სირცხვილის კალო დააყენა საქართველოში და განსაკუთრებით თავზარდამცემი სამეგრელოში 

და რაც მთავარია, რომელმაც  რკინიგზის დაცვის მოტივით(!) აფხაზეთში საბედისწერო ომი გააჩაღა და 

ისედაც შაგრენის ტყავივით დამცრობილი საქართველოს დაქუცმაცებას დაუდო სათავე! 

         და ყველაფერი ეს კვლავ და ისევ იმ საბედისწერო შინდისფერი დროშის ფონზე ხდებოდა! 

   და აი,მიშა(!) და მისი ვარდების როვოლუციაც, თითქოს ხსნა და შველა გატანჯული ქვეყნისა და ხალხისა 

,რომელმაც ერთპიროვნულად ყოველგვარი რეფერენდუმისა  ერისათვის ჩაკითვის გარეშე(ვითომ არც 

არაფერი იყო გასარკვევი) ახალი,თითქოს ისტორიული,მაგრამ კვლავ და ისევ საბედისწერო წითელი ფერით 

“ანთებული “ ჯვაროსნული(!) დროშა მოახვია ერს თავს-ვითომდაც თავგადაკლული მორწმუნე და ყველაზე 

დიდი ქრისტიანი იყო და არა დიად წითელ  მომავალზე დაგეშილი “კომსომოლეცი”!(სურ 4) 

         აი,ასეთი გახლდათ ქართულ სახელმწიფო დროშათა ცვლილების მოკლე რეტროსპექტივა, პირველი 

რესპუბლიკის პერიოდიდან დღესამომდე,ქვეყნის შესაბამისი პერიოდის ისტორიის ზოგად ტენდენციათა  

განვითერების ფონზე,რომელსაც უწყვეტ ხაზად გასდევს საბედისწერო საერთო ნიშანი-მოუშორებელი 

წითელი ფერი სახელმწიფო დროშაზე!  

                      4.ჯვაროსნული საფუძვლები და უფლის საფლავის დაცველთა ორდენი  

        5 ჯვრიანი დროშის წარსულისა და რაობის გასარკვევად მნიშვნელოვანია აქედანვე გავეცნოთ ერთ-ერთი 

უძველესი კათოლიკური ორდენის ისტორიას და მასთან დაკავშირებულ სიმბოლიკას,რაც სამწუხაროდ 

უცნობია ქართული საზოგადოებისათვის. 

          საუბარია რომის კათოლიკური ეკლესიის წიაღში შემამავალ ორდენზე,რომლის სახელწოდებაც 

ქართულად შეიძლება ითარგმნოს ასე “იერუსალიმში უფლის წმინდა საფლავის დამცველთა ორდენი “ 

(ლათინურად:  Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani)-პირველი ასოებით:OESSH,რომლის შტაბ–ბინაც 

მდებარეობს რომში. 

       საინტერესოა რომ ამ ორდენის ისტორია სათავეს იღებს პირველივე ჯვაროსნული ლაშქრობიდან (1096-

99წ.) სახელდობრ კი დაკავშირებულია იერუსალიმის მმართველად წოდებული გოდფრი ბულონელის 

სახელთან და ოფიციალურად ცნობილი და აღიარებული იქნა რომის პაპის მიერ 1113 წელს; 1496 წლიდან 

კი,მას შემდგომ რაც ორდენის ხელმძღვანელობა იერუსალიმიდან რომში იქნა გადატა- ნილი,მას დიდი 

მაგისტრის(!) რანგში სათავეში ჩაუდგა რომის პაპი ალექსანდრე მეექვსე.   

        ამდენად ორდენის ფესვები მოდის XI საუკუნის ბოლოსა და XII საუკუნის დასაწყისიდან,როდესაც I ჯვა –

როსნული ლაშქრობების შემდეგ პალესტინაში,წმინდა მიწაზე,ჩამოყალიბებული იქნა იერუსალიმის სამეფო!  

       ამასთან მოგვიანებით,მას შემდეგ რაც ჯვაროსნები წმინდა მიწიდან იქნენ გამოდევნილნი, ევროპის რიგ 

ქვეყნებში შექმნილ იქნა ორდენის პრიორატები ანუ ამა თუ იმ ტერიტორიაზე მყოფი ორდენის წევრებისა და  

რაინდების გაერთიანებები,რომელთაც იერუსალიმის სამეფოს დაცემის შემდეგაც გააგრძელეს 

ფუნქციონირება სხვადასხვა მონარქთა და საზოგადოდ რომის პაპის მმართველობის ქვეშ.  

        ასე მოაღწია ამ ორდენმა ჩვენს დრომდე. 

         დღეის მდგომარეობით ორდენი,რომლის შტაბ–ბინაც რომში მდებარეობს,წარმოადგენს მსოფლიოს მოქა– 

ლაქეთა არაეროვნულ გაერთიანებას,რომლის წევრთა დაახლოებით 12%-ს შეადგენენ კლირიკები-საეკლესიო 

მამები, დანარჩენ არასაეკლესიო ნაწილს კი მსოფლიოს სხვასდასხვა კუთხის მოქალაქეები!  

          რაც შეეხება სტრუქტურას ორდენი დღეს ოფიციალურად შედგება 52 ერთგვარი ადმინისტრაციულ-ტე- 

რიტორიალური ერთეულისაგან არსებითად პრიორატისაგან,რომელთაგან ევროპაში მდებარეობს 26, 

შტატებშსა და კანადაში 15,სამხრეთ ამერიკაში 5,ავსტრალიასა და შორეულ აღმოსავლეთში კი 6. 

         წილობრივი  განაწილების თვალსაზრისით ორდენის წევრთა დაახლოებით 50% მოდის ჩრდილოეთ და 

სამხრეთ ამერიკაზე(მათგან დაახლოებით ნახევარი შტატებზე,რაც საერთო რაოდენობის თითქმის 

მეოთხედია) ევროპიდან კი ორდენს განსაკუთრებით ბევრი წევრი ჰყავს იტალიაში 23%. 

        ორდენს მეთაურობს ე.წ. დიდი მაგისტრი,რომელიც რომის ეკლესიის კარდინალთაგან ინიშნება რომის 
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პაპის მიერ,მის შემდგომ კი მოდის იერუსალიმის ლათინი პატრიარქი,რომელსაც ორდენის დიდი პრიორის 

თანამდებობა უკავია.ამასთან მათ პარალელურად ორდენის უმაღლესი ხელმძღვანელი ორგანოებია დიდი 

მაგისტრარიუმი,თავის პრეზიდიუმით  და ასევე ორდენის საბჭო. 

         თავის მხრივ ორდენის წევრები განიყოფიან წოდებებითა და დამსახურებათა ხარისხით.მათგან 

მამაკაცთათვის უმაღლესი წოდებაა ჯაჭვის რაინდი ქალბატონთათვის კი ჯაჭვის “დამა” და ა.შ. 

         ყოველივე აღნიშნულიდან კარგად ჩანს,რომ დღეის მდგომარეობით ორდენი ფაქტიურად მთელს 

მსოფლიოშია გავრცელებული და კარგად ორგანიზებულ და გავლენიან ერთობას წარმოადგენს, რაზეც 

წარსულში და დღეის მდგომარეობით ორგანიზაციის განსაჯაროვებულ წევრთა ქვემოთ წარმოდგენილი 

ჩამონათვალიც მეტყველებს: 

      ესპანეთის მეფეები-ალფონს XIII და ხუან კარლოს I; 

       ბელგიის მეფეები-ლეოპოლდ II ,ალბერტ I ,ბოდუინ I , ალბერტ II და დედოფალი პაოლა; 

       ავსტრიის იმპერატორი-ფრანც იოსიფ I; 

       გერმანიის იმპერატორი და პრუსიის მეფე-ვილგელმ II; 

       გერმანიის პირველი ფედერალური კანცლერი-კონდრატ ეიდენაუერი; 

       იტალიის მინისრთა კაბინეტის არაერთგზის თავმჯდომარე ჯულიო ანდრეოტი; 

       უნგრელი კომპოზოტორი ფერენც ლისტი და ასე შემდეგ. 

        ამასთან ცნობილია რომ 2007 წელს რომის პაპის ბენედიქტ XVI-ის მიერ ორდენის დიდი მაგისტრის 

პოსტზე დანიშნული იქნა და დღემდე მოღვაწეობს კარდინალი ჯონ პატრიკ ფოლი. 

         ცნობილია ისიც რომ ორდენის შტაბ-ბინა მდებარეობს ვატიკანში,სასულიერო მოღვაწეობის ცენტრი კი 

სან ონოფრეს მონასტერში, იქვე რომში. 

         რაც შეეხება ინფორმაციას ორდენის წევრთა კონკრეტიკაზე ეს მონაცემები დაფარულია, რაც სერიოზულ 

ეჭვებს ბადებს,რამეთუ მაღალი ქრისტიანული იდეებისათვის მებრძოლ ორდენს შეუძლებელია დასამალი 

ჰქონდეს რამე.  

         იგივე შეიძლება ითქვას ორდენის დღევანდელ მიზნებსა და ამოცანებზეც,რომელიც ასევე დაფარულია  

მით უმეტეს რომ საუბარია და მთელს მსოფლიოში ფართოდ განტოტვილ უმძლავრეს და გავლენიან 

ორგანიზაციაზე, რომლის მიზნები და ზრახვები არ შეიძლება არ აინტერესებდეს არათუ ქართულ არამედ 

მსოფლიო საზოგადოებრიობას და თუ ორდენი  ქრიტიანულ სიწმინდეთა დაცვის პარალელურად 

უწინდელივით მიზნად ისახავს საკუთრივ ქრისტიანობის განვრცობასა და განვითარებას, თუნდაც ეს 

კათოლიციზმი იყოს გაუგებარია ამაში რა შეიძლება იყოს დასმალი!-იქადაგონ და იღვაწონ კი ბატონო და ჩვენ 

გავარკვევთ ნორმალური ადამინასაგან შეიძლება თუ არა ეღალატებოდეს მამულისათვის სისხლდან- თხეული 

წინაპრების რწმენას! 

          და საერთოდაც ჩვენ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ რომ ერთია რაიმეს საჯაროდ დეკლარირება და 

შესაბამისად რაიმე ორგანიზაციის სახელწოდება, რაც არ უნდა ამაღლებული იყოს იგი და მეორეა რეალური 

ქმედება რაც მის უკან  შეიძლება იდგეს , თორემ მაღალი ქრისტიანული იდეებისა  და უფლის საფლავის 

დაცვა, დიახაც რომ საპატიო მისიაა და ამ გაგებით ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანიანი ამ ორდენის წევრად უნდა 

მიგვიწვიონ მაშინ, არათუ რამეს უნდა გვიმალავდნენ! 

          ანალოგიისათვის შეიძლება გავიხსენოთ რომ მაგალითად ჯვაროსნული მოძრაობის საჯაროდ 

დეკლარირებული, მიზნები დიახაც რომ გასაგები იყო და სწორედაც რომ სჭირდებოდა და სჭირდება უფლის 

საფლავს  დაცვა,რომ თუნდაც ვინმე ტვინგადატრიალებულმა არ წაბილწოს ეს წმინდა ადგილი, მაგრამ ის 

განუკითხავი ხოცვა-ჯლეტა, რაც ამ ჯვაროსნულ ლაქრობებს მოჰყვა და ვერაგობა-უგუნუ– რებათა საზიზღარი 

ნაზავი შეუძლებელია და მკრეხელურიცაა ქრისტეს სახელით მოიხსენიო!.. 

          ზუსტად ასევე მკრეხელურია უფლის სახელით ასაღებდე  “მსოფლიოს მამათა” მიერ ვერაგობითა და 

მალვით დასამყარებელ  ახალ  მსოფლიო წესრიგს,რა საქმისათვისაც  სხვა ტომის ძაღლიშვილიც კი შენი ძმაა 

თუკი სანთელ-საკმეველს შენ გიკმევს და შენს ავადმყოფურ გეგმებს ემსახურება ნებსით თუ უნებლიედ, 

გამდინარე სიდანაც მზად ხარ ყველაფრის ფასად მას  ხელი დააფარო საკუთარი ხალხი და მისი ბედი სულ 

ცალ ფეხზეც რომ ეკიდოს!(დაუკვირდით კარგად თუ ამ მონახაზში ერთი–ერთზე არ ჯდება ა.შ.შ.–ს მამათა 

„სიბრმავე“ მიშას მოღვაწეობის მიმართ საქართველოში!) 

        რა კავშირშიაო,კი მაგრამ,“ჩვენს” 5 ჯვრიან დროშასთან აღნიშნული ორდენი?-იკითხავთ ალბათ  თქვენ! 

           საქმე იმაშია,რომ სწორედ ამ  ორდენის უძველესსავე სიმბოლოს წარმოადგენს(ვიეთთათვის ასე 
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სათაყვანო და განუმეორებელი) თეთრ ფონზე გამოსახული 5 წითელი ჯვარი!-რომელთაგან 4 მცირე სწორი 

ჯვარი განთავსებულია ბოლოში ხაზებით „ჩაკეტილი“დიდი სწორი ჯვრის ირვლივ!-იხილეთ შესაბამისი 

სურათები,სადაც წარმოდგენილია ორდენის დროშა( სურ.:5),გერბი(სურ.:6) ორდენის სიმბოლო ერთ–ერთ 

შტაბ–ბინაზე(სურ.:7) და ამ სიმბოლოს გამოსახულებანი სხვადასხვა გადაწყვეტით (სურ.:8,9). 

                                 
ორდენის დროშა მის ერთ–ერთ ოფისზე               ორდენის გერბი    სურ 6                                  ორდენის სიმბოლო ერთ–ერთ ოფისზე   სურ 7 

                                სურ 5                                                                                                   

                    
ორდენის სიმბოლო   სურ 8                  ორდენის სიმბოლო   სურ 9        

        ამასთან,–კარგად დაუკვირდით,–ეს არ არის უბრალო, მნახველთა თვალისათვის სადღაც შენობის თავზე 

მიკარგულ დროშაზე გამოსახული,სიმბოლო და ცხადია არც შემთხვევითი რამ .იგი პრივალირებს 

ყველაფერში რაც ამ კათოლიკურ ორდენთანაა დაკავშირებული და გვხვდება ყველგან სადაც და რა 

ადგიზედაც შეიძლება იქნას გამოყენებული იგი,ორდენის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ეკლესური 

მიზნებიდან დაწყებული სამოსით დამთავრებული!.და სხვათაშორის არც თავად ორდენია იმ ჭკუაზე ხალხის 

თვალს გაურბოდეს,რის დასტურადაც აქ წარმოდგენილი სურათების ხილვაც იკმარებდა(იხ.სურ.:10–14)! 

                                
ორდენის მსვლელობანი    სურ 10                                                                                 სურ 11                                                                       სურ 12 

          
ორდენის წევრები     სურ13                                                                                  სურ 14 

     თუმცა აქვე  ცალკეა წარმოდგენილი ორდენის სხადასხა რანგის ჯილდოებიც შესაბამისი სიმბოებით.      
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 ორდენის ჯილდოები  სურ 15                                                                              სურ 16                                                                    სურ 17 

      ცხადია ყველაფერ ამას აქვს მრავალსაუკუნოვანი ფესვები და ძნელი გამოსაცნობი არ არის რომ ორდენის 

უკვე პირველივე მეომარ რაინდებს ექნებოდათ გამოსახული ეს სიმბოლოები:მოსახამებზე,მკერდზე,ფარე– ბ 

ზე,თუნდაც ცხენთა წინსაკიდებზე და ა.შ.იხ:მეომრის გამოსახულება:18დაბრძოლის სცენები სურ.:19,20  

     
                                         სურ 18                                                              სურ 19                                                                                         სურ 20 

     და ყველაფერი ეს ვინმეს ფანტაზიები კი არაა კარგად შესწავლილ გარემოებას წარმოადგენს(სხვათაშორის 

დღეს კინოსაც კი ნახავ არაერთს მსგავსი ეპიზოდებით დახუნძლულს)რაშიც გასაოცარი  არც არაფერია, 

რამეთუ სიმბოლო მათი იყო და როგორც საჭიროდ თვლიდნენ ისე იყენებდნენ,რაც ჯვაროსნული ლაქრო– 

ბებისას საზოგადოდ გავრცელებული მიდგომა გახლდათ!ნიმუშისათვის იხილეთ სხვა მსგავს მეომრულ 

ორდენთა სურათები,სადაც წარმოდგენილია:ცალკე წმ.ლაზარე(სურ 21),ერთად კი  შემდეგი ორდენების მეომ– 

რები:უფლის საფლავის დამცველი,იოანე იერუსალიმელის,ტამპლიერთა,წმ.იაკობის და ტევტონტა(სურ 22).  

                          
             სურ 21                                                                           სურ 22 

       ეხლა რაც შეეხება თითონ ამ სიმბოლოს წარმოქმნის ისტორიას, რომელიც ბუნებრივია ზოგადად ჯვარ- 

ოსნულ მოძრაობას და კონკრეტულად ამ ორდენს უკავშირდება,მაგრამ უმჯობესია ჯერ საერთოდ  ჯვრის 

რაობა-სადაურობის საკითხში გავერკვეთ. 

       საინტერესოა კი ამ მხრივ ისაა რომ ჯვარი მსოფლიოს  ხალხთა თაყვანისცემის ერთ-ერთი უძველეს სი– 

მბოლოს წარმოადგენს და ბევრად ადრინდელია ვიდრე ქრისტიანობა!მაგალითად ძველ ინდოეთში, ეგვი– 

პტესა და ამერიკის აბორიგენ მოსახლეობაში ჯვარს ქრისტეშობამდე გაცილებით ადრე სცემდნენ თაყვანს! 

       აღნიშნული სწავლულთა აზრით დაკაშირებული უნდა იყოს ცეცხლის გაჩენის პროცედურასთან.საქმე 

ისაა რომ ადრეული ადამიანი ცეცხლს ჯვარედინ პოზიციაში მყოფ ხის ნაჭერთა   ხახუნით აჩენდა,რის გამოც 

გასაკვირი არაა მსგავსი სიმბოლოსათვის სასწაულებრივი ძალა მიეწერა.  

       სხვათაშორის მსგავსი ნიშნები აღმოჩენილია საქართველოშიც და მათ შორის სხვადასხვა დანიშნუ- ლების 

განათხარ მასალაზე.მაგალითად ანტიკური ხანის ჭურჭელზე დაბლა გომიდან და ა.შ. 

        და საერთოდ შორსაც რომ არ წავიდეთ უტყუარ დასტურად შეიძლება დავიმოწმოთ ე.წ. წერაქვული და– 
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მწერლობის უძველესი ნიშნები  საქართველოს მთიანეთიდან და თუ გნებავთ ქართული ასომთავრული 

ანბანი,რომელშიდაც ასეთი სიმბოლო გამოყენებულია“ქანისათვის” და არც ესაა გასაკავირი,რადგან მსგა– ვსი  

სიმბოლო დაფიქსირებულია არაერთ უძველეს ანბანში მაგალითად ძველ სემიტურში(ქანაანურში), 

არამეულში და ა.შ. სადაც ეს ნიშანი ანბანური მწკრივის დამაგვირგვინებელ სიმბოლოს წარმოადგენდა! 

        რაც შეეხება მის სიმბოლიზმს.რაკი სწორი ჯვარი ქვეყნის 4 მხარეს  და სამყაროს უსასრულო 

განვრცობულობას გვახსენებს  იგი რიცხვი 4-ის მარადიულ კოსმიურ ალეგორიად ითვლება, თუმცა  

პარალელურად,სიღრმისეული პლანით, დედამიწაზე ღვთაებრივი ძალის(უფლის) მარადიული და იდუმალი 

სუფევის სიმბოლოსაც  წარმოადგენს! 

       სწორედ აღნიშნული გარემოებისდა გამოა,რომ ქრისტიანულ ტაძრებში 5 ჯვრიანი სიმბოლო და ზოგადად 

ჯვარი რომ ყველაზე ხშირად საკურთხეველში გვხვდება,რომელიც ნებისმიერი ტაძრის უწმინდეს ადგილს  

წარმოადგენს და გვხდება როგორც იატაკის მოზაიკის,ისე მაგიდათა გადასაფარებლებზე,ისე სხვადასხვა 

ორნამენტის უმთავრეს ნაწილად და ა.შ.(იხ. სურ.:23–25). 

                                       
                                                 სურ 23                                                                      სურ 24                                                                          სურ 25 

       აქვე ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს ჯვრის  როგორც დასჯის იარაღის საკითხი.საერთოდ არსებობს 

მოსაზრება,რომ ჯვარზე გაკვრა როგორც ადამიანის დასჯის უსასტიკესი მეთოდი სათავეს იღებს 

მსხერპლშეწირვის ძველუძველესი რიტუალიდან,რომელიც მანამდე ძველი სამყაროს ხალხებში უნდა 

ყოფილიყო გავრცელებული.სახელდობრ კი არსებობს მონაცემები რომ დასჯის ასეთ ხერხს მიმართავდნენ 

ჯერ კიდევ ძვ.ბაბილონში,სხვა მიმდებარე რეგიონებში, თავად ძვ. საბერძნეთშიც კი და ა.შ.,მაგრამ ყველა– ზე 

ფართო გავრცელება მან რომის იმპერიაში ჰპოვა,სადაც ის სასტიკი და სამარცხვინო სიკვდილის საშუალებას 

წარმოადგენდა! მაგალითად ცნობილია,რომ ძვ.წ.ა. 74–71 წლებში შემდგარი მონათა აჯანყების დამარცხების 

შემდეგ,რომელსაც სპარტაკი მოთავეობდა კაპუიდან რომისაკენ მიმავალ გზის გასწვრივ ჯვარს აცვეს 6000 მდე 

ადამიანი,რომელნიც საგანგებოდ იქნენ აქ ჩამწკრივებულნი!(იხ.სურ26) 

         
                                                                            სურ 26                                                                            იესო ქრისტეს პირვანდელი სიმბოლო    სურ 27 

       ქრისტიანობის დამკვიდრების შემდეგ ამ სიმბოლომ ცხადია ჯვარცმის ალეგორია შეიძინა და იმდენად 

ჩაეკირა მას რომ დღეს ჩვენ ადამიანებს სხვაგვარ მიდგომათა მიღება  უბრალოდ გვიჭირს, ,არადა საინტერესოა 

რომ პირველი ქრისტიანები ჯვარს ქრისტეს სიმბოლოდ სულაც არ მიიჩნევდნენ, უფრო პირიქით უფლის 

ჯვარცმის შემსწრეთა ცნობიერებაში ჯვარი უდაოდ ტანჯვის საძულველ იარაღთან იქნებოდა ასოცირებული! 

        საინტერესოა ისიც რომ პირველ ქრისტიანთათვის ქრისტესა და ქრისტიანობის უმთავრეს სიმბოლოს, 

არაერთი გარემოების გამო,წარმოადგენდა თევზის გამოსახულება,რომელსაც ვხვდებით კიდეც იერუსა– 

ლიმის და მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებულ უძველ კატაკომბებში!(იხ. სურ.:27)  

        საქმე ისაა,რომ ბერძნულში პირველი ასოები შემდეგი წინადადების შემადგენელი სიტყვებისა:იესო 

ქრისტე ძე ღვთისა მხსნელი  ქმნიან სიტყვას იხტიოს,რაც ბერძნულად ნიშნავს თევზს,თუმცა  როგორც ირკვევა 

ასეთ გასიმბოლიურებაში თავის წვლილი მიუძღვის სახარებისეულ იგავებს ქრისტეს მიერ ადამიანთა 

დაპურების შესახებ 2 პურითა და 5 თევზით,რა მოტივიც გამოსჭვივის კიდეც სურ 27–ზე წარმოდგენილ 

ნახატიდან!  
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         რაც შეეხება ჯვრის ჯვარცმის სიმბოლოს რანგში  დამკვიდრების ტრადიციის დასაწყისს აღნიშნული 

ბიზანტიის იმპერატორ კონსტანტინე დიდის ეპოქიდან(280-330 წლები) უნდა იღებდეს სათავეს!  

        კერძოდ უაღრესად საინტერესო მოვლენას ჰქონდა ადგილი 312 წელს.საქმე ისაა რომ ამ ადამიანს, 

კონსტანტნე დიდს,რომელმაც დიდად განაპირობა ქრისტიანობის დღევანდელი სახე,რამეთუ მან მოიწვია 

პირველი ფუძემდებლური მსოფლიო საეკლესიო კრება(ნიკეის კრება),გადმოცემის თანახმად,სწორედ მაშინ 

გამოესახა ჯვარი და ზეციდან ჩაესმა ხმა „ამით გაიმარჯვებ“,კერძოდ ეს მოხდა  ძალადობით აღზევებული 

რომის მმართველთან მაქცენსიუსთან მისი დაპირისპირების წინ,როდესაც იგი შედარებით მცირერიცხოვანი 

ჯარით რომთან გახლდათ დაბანაკებული! 

         ცხადია,როცა ამას კითხულობ ან ისმენ ადამიანს თვალწინ  წარმოგიდგება დღევანდელი(ე.წ. სწორი 

ჯვარი) და შეუძლებელიც არაფერია იმაში ადამიანს ხილვა ჰქონოდა და მსგავსი რამ გამოსახვოდა–რაც  სწორი 

ჯვრის ქრისტიანობის სიმბოლოდ ლეგიტიმაციის გზაზე მართლაც,რომ წონად არგუმენტად შეიძლებოდა 

მიგვეჩნია,მაგრამ მთელს ამ ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ ის არის რომ ეს სწორი ჯვარი კი არ 

გახლდათ, რაზეც მოხდა კიდეც არსებითად ქრისტეს ჯვარცმა, ეს გახლდათ X–ის ფორმის სიმბოლო(იხ. 

სურ.:28,29)რომელშიც თავის მხრივ P ასო იყო ჩახაზული,რაც X–ის მარჯვენა ქვედა ფეხთან ერთად R ასოს 

ამოკითხვის საშუალებას იძლევა,და ქმნის ქრისტეს სახელის ბერძნული ჩანაწერის პირველ ორ ასოს XR.დიახ, 

სწორედ  ამ სიმბოლოს გამოსახვა უბრძანა კონსტანტინემ ჯარისკაცებს დროშებსა და ფარებზე და მათი წინ 

წამღვარებით დაამარცხა მან რომის მმართველი მაქცენსიუსი!.. 

               
                      სურ 28                                                კონსტანტინე დიდის მონეტა                სურ 29                                                  სურ 30                                                                                                                  

        და მართლაც ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ კონსტანტინეს ძალიანაც რომ სდომოდა სწორ ჯვარს თავის 

ჯარისკაცებს დროშებზე და ფარებზე ვერ გამოასახვინებდა რადგან იმ პერიოდის რომის იმპერიაში ჯვარცმა 

ჯერ კიდევ წარმოადგენდა ადამიანთა დასჯის მეთოდს.მაგალითად მეპატრონის და მისი მონის 

მოკვლისათვის კანონი პირდაპირ ითვალისწინებდა დამნაშავის ჯვარცმას!რაც სხვა სიტყვებით ნიშნავს 

იმას,რომ თუ რამე სიმბოლური დატვირთვა შეიძლებოდა ადამიანს ამოკითხა ჯვარში იმ პერიოდის რომის 

იმპერიაში ესაა დასჯა,წამება და სიკვდილი!  

        ამდენად უდაოა რომ ჯვარი როგორც ქრისტესა და ქრისტიანობის სიმბოლო და ჯვარცმა როგორც დასჯის 

მეთოდი ერთად ერთი იმპერიის ფარგლებში ოფიციალურ რანგში ვერ თანაიარსებებდა და  შესაბამისად 

პირველის დამკვიდრება და მეორის გაქრობა უნდა მოხდარიყო რომის იმპერიაში ქრისტიანობის სახელმწიფო 

რელიგიად დამკვიდრების მომდევნო პერიოდში ანუ მას შემდეგ,რაც კონსტანტინე დიდმა მთელი რომის 

იმპერიაში აიღო მმართველობა საკუთარ ხელში(323 წელი)! და ყველაფერი ეს უნდა მომხდარიყო ნელა და 

მეთოდურად,რაც ხსენებული გაიგივების კონკრეტული თარიღის დასახელების საშუალებას სწორედაც რომ 

არ იძლევა. 

        ფაქტი ერთია: წმინდა მამა იოანე ოქროპირის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჯვარი “ეს დაწყევლილი საგანი, 

რომელსაც გაურბოდა ყველა და რომელიც იყო უკიდურესი დასჯის სიმბოლო“ ასე შიქმნა საწადელი და 

საყვარელი რამ. 

         ხატოვნად თუ ვიტყვით მოხდა მეტად უცნაური რამ კონსტანტინეს მიერ ნანახი ჯვარი დროთა 

განმავლობაში 45 გრადუსით ამობრუნდა და გასწორდა, რამაც მას სწორი ჯვრის სახე მისცა.(სურ 30) 

         თითონ ჯვარცმის სცენამ კი როგორც ასეთმა ქრისტიანულ ხატებზე დამკვიდრება დაიწყო V-VI საუკუ- 

ნეებიდან,რომელთაგან უძველესებზე ქრისტეს გამოსახავდნენ ცოცხალს(!) და თანაც გვირგვინით თავზე! რა 

მიდგომაც დამკვიდრებული იყო და მოქმედებდა IX საუკუნემდე.ეკლის გვირგვინი,ჭრილობები, სისხლი და 

ქრისტეს მიცვალების მოტივი კი ჯვარცმის სცენებზე მკვიდრდება უკვე შუა საუკუნეებიდან, რამაც მისტიური 
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და ღრმა სიმბოლური დატვითვირთვა შეიძინა!  

      საკუთრივ ჯვრის ფორმებს რაც შეეხება არსებობს მისი არაერთი სახეობა(იხ. სურ.:31)რომელთა შორის 

უძირითადესი ე.წ. სწორი ჯვარია(1)რომელსაც სხვა ატრიბუტთა შორის არც თუ იშვიათად ბოლოებში 

გაკეთებული წანაზარდებიც ახლავს(მაგ.11)  

                                        
ჯვართა სახეობები                 სურ 31      გ ოდ. ბულონელი სურ 32          იერუსალიმის დროშა სურ 33              უფლის საფლავის დამცველთა 

                                                                                                                                                                                                      ორდენის სიმბოლო   სურ 34 

       აი,აქ კი უკვე დროა დავუბრუნდათ 5 ჯვრიან სიმბოლოს და მისი გაჩენის ისტორიას. 

        საერთოდ ითვლება,რომ 5 ჯვრიან სიმბოლოს,რომელსაც ხშირად იერუსალიმის ჯვარსაც უწოდებენ, ასე 

ვქვათ,ნორმანდიული ძირები აქვს(ნორმანდია-დღევანდელი საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთი მხა– 

რე,რომლის მოსახლეობაც დანიელი და ნორვეგიელი ვიკინგების ფრანკ ტომებთან შერევითაა ჩამოყალიბ– 

ებული),კერძოდ სწავლულები მიიჩნევენ რომ მსგავსი სიმბოლო   სამხედრო-პოლიტიკური ნიშნის სახით 

უნდა ჰქონოდა გრაფ გოდფრი ბულონელს,რომელიც ქვემო ლოტარინგიის ჰერცოგი გახლდათ(ლოტარი– 

ნგია-მაშინდელი საფრანგეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე საჰერცოგო). 

       სხვათაშორის საინტერესოა,რომ მას შემდეგ რაც გოდფრი ბულონელის მოთავეობითა და აქტური 

მონაწილეობით ჯვაროსნებმა აიღეს იერუსალიმი(1099წ.),დიდი დამსახურების ნიშნად იგი გამოცხადებული 

იქნა იერუსალიმის მეფედ,რაცმან,მიწაზე სადაც უფალი აცვეს ჯვარს ,გადაჭარბებულ პატივად მიიჩნია! მისი 

სიტყვებია:”იქ სადაც უფალს ეკლის გვირგვინი დაადგეს თავზე, მე ოქროს გვირგვინს ვერ დავიდგამო”(რაც მის 

მაღალ შეგნებაზე მეტყველებს).(იხ სურ.:32) 

        სამაგიეროდ გოდფრი ბულონელმა არჩია(მიიღო) წოდება-“უფლის საფლავის დამცველი”.სწორედ ასეთ 

გარემოებათა ფონზე ხდება  მაშინდელ  ჯვაროსანთა ხელში, სავარაუდ საგულისხმებელ დროშათა ფართო 

სპექტრიდან, 5ჯვრიანი სიმბოლოს შემცველი დროშის  წინა პლანზე წამოწევა და მისი ამაღლება 

იერუსალიმის დროშის რანგში! ამასთან  ყურადღება მიაქციეთ რომ ამ დროშაზე,რომელსაც თეთრი ფერი 

ჰქონდა 5–ივე ჯვარი ყვითელი ფერით იყო წარმოდგენილი(იხ.სურ.:33),რამეთუ ოქროსფერი და საზოგადოდ 

ოქრო ქრისტიანული მსოფლხედვით უფლის ზეციური მეუფების სიმბოლოდ მიიჩნეოდა, რის 

დასტურად,სხვაც რომ არა იყოს რა,მათეს სახარების ის ეპიზოდიც გამოდგება,სადაც ახლად დაბადებულ 

იესოსთან მოგვებს მურთან და გუნდრუკთან ერთად ოქროც მიაქვთ! (მათე:2.11) 

        ცხადია აღნიშნულში უდაოდ იკითხება გოდფრი ბულონელის ზემოთ წარმოდგენილი დიდად 

დასაფასებელი მიდგომა,რომელიც ამჯერად ფერითი ფაქტორითაა გადმოცემული და რომლის ძალითაც 

ზეციურ მეუფედ და  კონკრეტულად იერუსალიმის მფარველად  სწორედ იესო ქრისტეა წარმოჩენილი, რაც 

დიახაც რომ დიდი ჯვრის სიმბოლიზმში იკითხება,მაშინ როცა პატარა ჯვრები უდაოდ უფლის სიტყვად უნდა 

იქნეს აღქმული,რომელიც მსოფლიოს 4–ივე მხარეში უნდა გავრცელდეს და არამც და არამც მის იარებად!  

       რაც შეეხება ამ  დროშის წითელჯვრებიანი ვარიანტის ოფიციალურ რანგში მოვლინებას,როგორც ირკვევა 

ეს მალევე უნდა მომხდარიყო, სწორედ ზემოთ ხსენებული, უფლის საფლავის დამცველთა ორდენის 

ჩამოყალიბების პარალელურად,და მოტივაცია აქაც თვალნათლივ იკითხება.საქმე ისაა რომ ფერთა ე.წ. 

ალქიმიის თანახმად წითელი ფერი ბრძოლასა და სიცოცხლისუნარინობასთან,და შესაბამისად სისხლთან, 

ასოცირდებოდა,რაც მეომარ რაინდთათვის დიახაც რომ მისაღები ალეგორიზებაა,რამეთუ მათ სწორედ 

საკუთარი სისხლის ფასად უნდა დაეცვათ ქრისტიანული სიწმინდეები,წმინდა მიწა და ქრისტიანი 

მომლოცველნი.რომელნიც იერუსალიმს მოაწყდებოდნენ,ქრისტიანობის მსოფლიოში გავრცელე ბაზეც რომ 

არაფერი ვთქვათ.(სურ 34) 

        დიახ,ფაქტია და ვერსად გავექცევით,რომ სწორედ იერუსალიმის დროშის ეს წითელფერიანი ნაირსახეობა 

გამხდარა კიდეც ზემოთ აღნიშნული უფლის საფლავის დაცველთა ორდენის სიმბოლო.შესაბამისად სავსებით 
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გასაგებია რატომ შეიძლებოდა ეტარებინათ ჯვაროსნებს ეს და საერთოდ წითელჯვრიანი სიმბოლო 

ბრძოლების დროს მოუცილებლად და ამაყად და რატომ შეიძლება ჰქონოდათ იგი გამოსახული,როგორც 

მკერდზე,ისე მოსასხამზე,ისე ცხენის წინსაკიდზე და ასე შემდეგ. (სურ.: 18–20) 

        სწორედ ეს,ერთი შეხედვით წვრილმანი ფაქტორია ის გარემოება, რომელმაც ჯვაროსანთა გადააგილების 

არეებში,მოგვიანებით კი ჯვაროსნების უკან მიქცევის შემდეგ, მთელს ევროპაში მოახდინა შესაბამისი 

სიმბოლოებისა და მათ შორის საზოგადოდ ჯვრის პოპულარიზება და ჯვაროსნებთან, ქრისტინობასა და 

ქრისტიანობისათვის ბრძოლასთან მისი გაიგივება! 

        ბუნებრივია ჯვაროსანთა მეოხებით უნდა მოხვედრილიყო 5 ჯვრიანი სიმბოლო საქართველოშიც და 

ნებისმიერი სხვა შესაძლებლობა,მათ შორის მისი ადგილობრივი წარმომავლობა და რომელიმე მეფის ხელში 

სახელმწიფო დროშის რანგში მანამდელი მისი ყოფნა უბრალოდ გამორიცხულია! (ამაზე  2 აზრი 

შეუძლებელია არსებობდეს იმდენად ცალსახა და ნათელია ყველაფერი). 

        მეტიც 1099 წლამდე 5 ჯვრიანი სიმბოლოს,არათუ სახელმწიფო დროშის რანგში,საერთოდ საქართველ– 

ოში არსებობაა ფაქტიურად გამორიცხული! 

       ამდენად თუნდაც მხოლოდ ამ გარემოებიდან გამომდინარე,ანუ გამომდინარე იქედან რომ  1099 წლიდან 

მოკიდებული უწყვეტად 5 წითელჯვრიანი სიმბოლო უფლის საფლავის დამცველთა ორდენის 

სიმბოლოა,უკვე,მსუბუქად რომ ვთქვათ,უხერხული და არაკორექტულია ამ სიმბოლოთი აღბეჭდილი დროშა 

საქართველომ სახელმწიფო დროშის რანგში ატაროს! 

       ე.წ.წანაზარდების არ არსება ჩვენს დროშაზე იერუსალიმურისაგან განსხვავებით ისე როგორც მცირე 

ჯვართა ე.წ.ბოლნური ფორმა საქმის  არსს ვერ ცვლის და ამაზე აპელირებაც კი ღიმილის მომგვრელია! 

        მეტიც ასეთ ვითარებაში 5 წითელჯვრიანი სიმბოლოს სახელმწიფო დროშად ქონა იურიდიულ ენაზე თუ 

ვიტყვით სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების ყაჩაღური მითვისებაა და კანონით ისჯება, რამეთუ 

იერუსალიმის დროშასა და უძველესი კათოლიკური ორდენის სიმბოლოზე კი არა უბრალოდ საგვარე– ულო 

გერბზეც რომ იყოს საუბარი მისი მესაკუთრე,თუ მეტ-ნაკლები თავმოყვარეობა მაინც აქვს,არავის და არანაირ 

პირობებში არ მისცემდა მისი ხელყოფის უფლებას და სასამართლოს გზით აუცილებლად მოიგებდა კიდეც ამ 

საქმეს შესაბამისი ფულადი კომპენსაციით! 

        დიახ! მარტივი ენით რომ ვთქვათ ეს პირწავარდნილი პლაგიატია და საეჭვომდე საინტერესოა რატომ არ 

მიუმართავს აქამდე ამ ორდენს სათანადო სამსახურებისათვის!!. 

         დავიჯეროთ არ იციან როგორი სახელმწიფო დროშა ააფრიალა მიშა სააკაშვილმა საქართველოს თავზე 

2004 წლის ვარდების “უეკლო” რევოლუციის შემდეგ!?. 

        გამორიცხულია ხომ?...ე.ი. რა გამოდის იციან და არაფერს ამბობენ!.. 

         მაშინ ბუნებრივად ჩნდება შეკითხვა,რატომ?..რაც თავის მხრივ სავსებით ლოგიკურ(როგორც ჩვენში 

იტყვიან გონივრულ) ეჭვს აჩენს მასონურ–გლობალისტურ წრეებთან  და ამ დიდ ერთობაში შემავალ 

სხვადასხვა ორდენებთან მიშას ფარული კავშირების შესახებ! 

        ისე,სხვათაშორის ამას დიდად ნუ გაიოცებთ,რადგან მაგალითისათვის მოძმე უკრაინაში(!) უახლესი 

ისტორიის ლამის მთელი ელიტაა აღზევებული ამ ორდენში! 

       ღმერთმანი ეს საქმის მართლაც საინტერესო პლასტია!მე მოგახსენებთ და ახსნა თქვენზე იყოს, რეალურად 

რა მოვლენასთან შეიძლება  გვქონდეს საქმე!მაშ ასე უკრაინიდან ამ ორდენის წევრები არიან: 

        ყოფილი პრეზიდენტები:ლეონიდ კუჩმა და ლეონიდ კრავჩუკი; 

        უსაფრთხოების სამსახურის უფროსები:ლეონიდ დერკაჩი და ვლადიმერ რადჩენკო; 

        მოადგილეები:იური ზემლიანსკი,იური ვადინი და გრიგორ ლაზარევი: 

        შსს-ს მინისტრები:იური კრავჩენკო და იური სმირნოვი; 

        თავდაცვის მინისტრი:ვლადიმერ შკიჩენკო და მისი რამდენიმმე მოადგილე: 

        გენპროკურორები:მიხაილ პოტებენკო და სვეტოსლავ პისკუნი და ა.შ.და თვით შოუ ბიზნესის 

წარმომადგენლებიც კი. 

        მეტიც უკრაინის ახლანდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა არც თუ ის დიდი ხნის წინ ამ 

ორდენის უმაღლესი ჯილდო მიიღო, პრემიერ მინისტრი ნიკოლოზ აზაროვი კი აღზევებული იქნა 

კომანდორის რანგში და ასევე გადაეცა ორდენი!(იხილეთ სურათები:35,36,37) 
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ვ.იანუკოვიჩი ორდენით სურ 35                                      ნ.აზაროვი ორდენით    სურ 36                                       ტ.პოვალი ორდენით   სურ 37 

        და რაც მთავარია მასონურ წრეებთან ჩახუტებული გახლავთ უკრაინის სიამაყე და მისი ყოფილი 

პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო,რომელიც მოგეხსენებათ მიშას პირადი მეგობარი და ბავშვის ნათლიაა!იხ.  

სურ.38,სადაც ბატონი ვიქტორი მეუღლესთან ერთად აღბეჭდილია მასონურ სიმბოლოთა ფონზე,ჯილდ– 

ოებით მკერდდამშვენებული.სხვათაშორის სურათი გადაღებულია როკფელერ ცენტრში, ნიუიორკში. 

                                                                          
ვიუშენკო მეუღლესთან ერთად სურ 38                                                                            უკრაინული ფულის კუპიურა მასონური ნიშნით  სურ 39 

        წყარო გნებავთ? კი ბატონო- შებრძანდით ინტერნეტში და ცოტა შეიწუხეთ თავი!.. 

   ისე თავის მხრივ ერთგვარი წონადი არგუმენტი ყოველივე აღნიშნულისა გახლავთ ისიც,რომ უკრაინულ  

ფულის კუპიურაზე 500 გრივნი მასონური სიმბოლოა გამოსახული(იხ.სურ.:39),რაც შემთხვევით ვერ 

მოხდებოდა და ვერც ვერანაირად ახსნი ფაქტებისა და მოვლენების გაზვიადებით!.. 

        საქმე იმაშია  რომ ეს ხალხი არც მალავს ამას და ალბათ არც მამულისა და ენის დაცვის გვერდში დგას 

მათთვის ეროვნული სარწმუნოების დაცვის  საკითხი! საკითხავი ისაა ჩვენ რას გვიმალავენ “ჩვენი” ბოსები! 

ეჭვის საფეძველი კი ,დამეთანხმეთ,აშკარად გვაქვს!! 

       ამ მიმათებით უაღრესად საყურადღებო მასალა შეიძლება გეხილათ 2005 წლის მარტის დასაწყისისათვის 

ე.წ. მალტის საიტის ორდენზე(იხ.სურ.40)რომელიც გვატყობინებდა რომ მალტის ორდენის გროსმაისტერმა 

ენდრიუ მერტიმ აუდიენცია მოუწყო იტალიაში ვიზიტად მყოფ ჩვენს პრეზო–ს. აქვე ცალკეა წარმოდგენილი 

ამ შეხვედრის სურათიცა და მალტის ორდენის სიმბოლიკაც(შესაბამისად სურათები 41 და 42). 

       აღნიშნულთან დაკავშირებით უბრალოდ გაგახსენებთ და ვინც არ იცის მოვახსენებ,რომ მალტის ორდენი 

წარმოადგენს მსოფლიოს ერთ–ერთ ყველაზე ხნიერ ერთობას(სრული სახელწოდება:რომის კათოლიკური 

ეკლესიის რაინდთა რელიგიური ორდენი),რომელმაც საბრძოლო–რელიგიური გაერთიანების სახე 1099 წლის 

პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდგომ მიიღო. 

                                                           
ინფორმაცია საიტზე             სურ 40            მიშა ორდენის გროსმაისტერთან სურ 41                        მალტის ორდენის სიმბოლიკა სურ 42 

       მართალია ამ ორდენს მეტად თავისებური და რთული ისტორია აქვს მაგრამ ფაქტია რომ დღეის 

მდგომარეობით მისი წევრია 13 000 ადამიანი,რომელნიც გარკვეული იერარქიის მიხედვით სტრუქტური– 

რებულნი არიან 3 კლასად.  

        სხვათაშორის(რაც უაღრესად საინტერესოა და ორდენის დიდ გავლენაზე მეტყველებს)ეს ორდენი საე– 

რთაშორისო სამართლის მიხედვით სახელმწიფო წარმონაქმნად ითვლება(!)რომელსაც აქვს საკუთარი ტე– 

რიტორია(ასეთად ითვლება ის ადგილები,რომლებშიდაც მისი შენობა ნაგებობებია განლაგებულნი),რო– 

მელიც სარგებლობს ექსტერიტორიალურობის სტატუსით,აქვს საკუთარი კონსტიტუცია და აქვს დედ– 
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აქალაქი,რომლადაც ითვლება ქალაქ რომში განთავსებული მალტის სასახლე!ამასთან(კარგად დაუკვირდ– 

ით)ამ ვითომ სახელმწიფოს  დიპლომატიური ურთიერთობა აქვს დამყარებული მსოფლიოს 104(!) ქვეყა– 

ნასთან,გაეროში დამკვირვებლის სტატუსით სარგებლობს!ბეჭდავს საკუთარ პასპორტებს,რომლითაც 32 

ქვეყანაში შეგიძლიათ უვიზოთ შებრძანდეთ!..და თქვენ წარმოიდგინეთ საკუთარი ვალიუტაც კი გააჩნია!  

         შესაბამისად ორდენს ჰყავს თავის მთავრობაც,რომელიც სინამდვილეში ორდენის საბჭოს წარმოადგენს, 

რომელსაც ხელმძღვანელობს დიდი მაგისტრი!  

         ბარემ აქვე შეგახსენებთ იმასაც,რომ ე.წ.მალტის ორდენის კავალერი გახლავთ მიშაკოს მიერ არაერთხელ 

შეჩვენებული და მიწაში ჩადებული ედუარდ–გიორგი შევარდნაძე,რომელიც სინამდვილეში მისი უბეში 

გველივით გამოიზარდა,რა დამსახურებისათვისაც იგი მას წყნეთის სანახებში დიდი სასოებით ინახავს! 

        მაგრამ მივუბრუნდეთ ისევ 5 ჯვრიანი დროშის თემას.  

        თურმე ნუ იტყვი და ანალოგიური გამოსახულებით დამშვენებული დროშა მხოლოდ OESSH-ის სიმბოლო 

კი არ ყოფილა იგი საკუთარ ზრახვათა და მისწრაფებათა სიმბოლოდ კიდევ ერთ მონათესავე ტიპის რელი– 

გიურ წარმონაქმნს ჰქონია ოდითგან არჩეული და მას წმინდა მიწაზე ფრანცისკანული კუსტოდია ეწოდება!  

        რას წარმოადგენს ეს ერთობა:ფრანცისკანული კუსტოდია ფრანცისკანული ეკლესიის დანაყოფს 

წარმოადგენს წმინდა მიწაზე,ხოლო საკუთრივ ფრანცისკანული ორდენს რაც შეეხება იგი შექმნილია წმინდა 

მამა ფრანცისკ ასიზელის მიერ და აღიარებულია რომის კათოლიკური ეკლესიისაგან 1209 წელს. 

        დღეს მდგომარეობით ფრანცისკანული ორდენი კათოლიკური ეკლესიის საკმაოდ ცნობილ ეკუმენისტურ 

განშტოებას წარმოადგენს,რომელიც თავის თავში მოიცავს 3 შტოს(თუმცა არსებობს ქალთა ორდენიც)და 

რომელსაც მთელი მსოფლიოში  30 000–ზე მეტი წევრი ჰყავს.სხვათაშორის ეს ორდენი აკონტროლებს რიგ 

კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებს მთელ მსოფლიოში და საკუთარი გამომცემლობაც კი გააჩნია !   

        იმის უტყუარ დასტურად,რომ წითელი 5ჯვრიანი გამოსახულება მართლაც წარმოადგენს ამ  ორდენის, 

სახელდობრ წმინდა მიწაზე ფრანცისკანული კუსტოდიის სიმბოლოს შეგიძლიათ იხილოთ სურათი 44, სადაც 

წარმოდგენილია ამ კუსტოდიის დროშა და სურათი 45,სადაც წარმოდგენილია ამ კუსტოდიის გერბი! 

სხვათაშორის აქვეა წარმოდგენილი მისი შტაბ–ბინის ფოტოც სურ.:46 

                                 
ფრანცისკანული კუსტოდიის დროშა სურ 43     კუსტოდიის გერბი                სურ 44               შტაბ–ბინა წარწერითა და ემბლემით სურ 45 

   მეტიც როგორც ირკვევა წმინდა მიწაზე ეს სიმბოლო ლამის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდება და ლამის 

ლამის ყველაფერში გამოიყენება,რაც კი ადამიანმა ამ კონტექსტში შეიძლება მოიაზრო.მართლაც შეგიძლიათ 

დატკბეთ იხ. სურ.: 46–57 

            
                            სურ 46                                                                         სურ 47                      სურ 48                                                   სურ  49 

            
                             სურ 50                                    სურ 51                    სურ 52                        სურ 53                                               სურ 54 
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                                                         სურ 55                                                                           სურ 56                                                   სურ 57 

        თუ ყოველივე აღნიშნულის მნახველს გონების თვალი და ეროვნული თავმოყვარეობა  ოდნავ მაინც გაქვს 

ჯანსაღად  განვითარებული შეუძლებელია საკითხი ასე არ დააყენო: 

        კი ბატონო გავიგეთ რომ წმინდა მიწაა,კი ბატონო გავიგეთ რომ ქრისტიანული კუსტოდიაა და დაგვიფ– 

აროს ზეციერმა ვინმეს ან რამეს დაკნინება გვინდოდეს,მაგრამ თუ ეს სიმბოლო ამ ხალხს ასე აქვს გათავი– 

სებული და შესისხლხორცებული და სადაც და როდესაც სურს იქ და ისე გამოიყენებს, ასეთ ვითარებაში 

გონივრულია განა შენს დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოსაც მაინც და მაინც ეს სიმბოლო 

ჰქონდეს გამოსახული სახელმწიფო დროშაზე  და ამ სახით იყოს წარდგენილი  საერთაშორისო ფორუმებზე? 

ბოლოს და ბოლოს რა გაჭივრება და უსაშველობაა ასეთი?  

       უძველესი დროიდან  აურჩევია ამ ხალხს ეს სიმბოლო და მოაქვს-შენ რას ეჩრები და რა გინდა! 

       ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ უხერხულობას სად გინდა გაექცე! 

მაგალითად დავაკვირდეთ სურათებს 45და48,სადაც ჯვრებზე დანამატების საკითხი ოდნავ სხვაგვარადააა 

გადაწყვეტილი,ჰოდა ეს 2 სურათი რომ ცალკე ანახო საქართველოში მაცხოვრებელ ადამიანს როგორ გგონიათ 

მომენტალურად მათ  საქართველოს 5ჯვრიან დროშად არ გამოგიცხადებთ?!.არადა რეალურად ისინი ამ 

კუსტოდიის გერბებია! .. 

                                                     
                         სურ 58                                                                     სურ 59                                                                                  სურ 60 

         ან შევადაროთ ვთქვათ საქართველოს მთავრობის კანცელარიის ლოგო(58) ამ კუსტოდიის გერბს(59), თუ 

რაიმე არსებით განსხვავებას აღმოაჩენთ!..და ბარემ აქვე სურათ 60–საც ყურადღებით დააკვირდით, ოღონდ 

მასზე წარმოდგენილი ბაშვები მიშას მიერ წახალისებულ მოზარდებში არ აგერიოთ ესენი ამ კუსტოდიისაგან 

წახალისებული ბაშვებია!!.როგორია!?. იწვევს აღფრთოვანებას?!. 

        ნუთუ სარწმუნოა,რომ ყველაფერი ეს მიშამ არ იცოდა?.. 

        ისე მის მიერ გადმოფრქვეული ისტორიული “მარგალიტებით” თუ  ვიმსჯელებთ შეიძლებოდა ასეც 

გვეფიქრა.აკი მოაყენა კიდეც მან  სადღაც IV საუკუნეში საფუძველ ჩაყრილ თბილისის ციხეს  I საუკუნეში 

მოღვაწე პომპეუსის რომაული ლეგიონები,აგერ ახლა კი ბაგრატის ტაძარი თურქების მაგივრად რუსების 

დანგრეულად გამოაცხადა! 

        შეიძლებოდა მეთქი გვეფიქრა რომ არა მის ქმედებათა თავის თავზე კარგად მეტყველი  სტრატეგიული 

ხაზი,კირჩხიბად სვლა კი აღნიშნულ ნაკვალებს დიახაც რომ ტოვებს! 

       ისე მიშა მიშაა და ჩვენ  ამხელა ისტორიისა და კულტურის ერს ისეთი  რა გაგვჭირვებია ან ისეთი რა 

აუცილებლობაა რომ გინდა თუ არა სხვისგან გადმოღებული რამ მივითვისოთ,ანგარიში არაფერს  გავუწიოთ 

და მავანთ ვათქმევინოთ ამათ იმდენი ფანტაზია და გაქანებაც კი არ ჰქონიათ ჭეშმარიტ ეროვნულ 

ღირებულებებზე მოღაღადე დროშა შეექმნათო!  

        ეს ყველაფერი კი ბატონო მაგრამ ვერანაირ გამართლებას ვერ ვუნახავთ 5 ჯვრიანი სიმბოლოს 

ექსკლუზიურად მაინცდამაინც საქართველოს სახელმწიფო დროშაზე  სუფევას იმ შემთხვევაშიც თუ საქმეს 5 

ჯვრიანი სიმბოლოს ალეგორიზმის კუთხით მივუდგებით!  

        მართლაც როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ სწორი ჯვარი(დამოუკიდებლად ფერისაგან ანუ მხოლოდ 

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხაზების ერთიანობასაც კი რომ წარმოადგენდეს იგი) საზოგადოდ 



19 

 

უფლის სიმბოლოდ  აღიქმება და ასეთ გაგებას ქრისტიანობამდელზე ბევრად ხნიერი ძირები აქვს,ასე რომ ამ 

ნიადაგზე სრულიად ბუნებრივია იგი იესო ქრისტეს სიმბოლოდ აღიქმებოდეს და ამაში განმსაზღვრელი 

ჯვარცმის თემა სულაც არ გახლავთ.  

         რაც შეეხება მცირე ჯვრებს გამომდინარე ჯვრის ალეგორიიდან ყველაზე ბუნებრივი და ყოველმხირივ გა– 

მართლებული ახსნა იქნება თუ მათ უკვე უფლის სიტყვად აღვიქვავთ(რამეთუ 5 უფალი ერთ გამოსახულებაში  

ვერ იქნება)მით უმეტეს რომ ოფიციალური ქრისტიანული სამყარო მხოლოდ 4 სახარებას აღიარებს! 

          სწორედ აღნიშნული მიდგომა იძლევა საფუძველს ვამტკიცოთ,რომ მთლიანობაში ასეთი გამოსახულება, 

უფლის სიტყვის მსოფლიოს 4 მხარეში გავრცელებას ასიმბოლიზებს და სწორედ ესაა მისი სიმბოლიზმის 

უმთავრესი პლანი!..  

          რომ ეს ამ გამოსახულების ალეგორიზმის უმთავრესი პლანია მტკიცდება იმ ისტორიული კონტექსტიდა– 

ნაც,რომელშიდაც მიღებული იქნა ეს დროშა და სავსებით ბუნებრივია იერუსალიმში შესულ ჯვაროსნებს პრე– 

ტენზია ჰქონებოდათ იმისა ქრისტიანობა მსოფლიოს 4 მხარეში გაევრცელებინათ,რაც დაავალა კიდეც უფალმა 

მის მოწაფეებს თავის დროზე,თუმცა ცეცხლითა და მახვი– ლით ამის გაკეთება ნამდვილად არ მოუთხოვია! 

        ამასთან პარალელურად არსებობს მოსაზრება რომლის ძალითაც თითქოს 4 მცირე ჯვარი ჯვარცმის 

ფონზე გამოსახულ უფლის 4 ჭრილობას ასიმბოლიზებდეს და მთლიანობაში შეიცავდეს მოგონებას 

ჯვარცმული უფლის ვნებებზე(!)  რაც საკმაოდ წინააღმდეგობრივი მოსაზრებაა, რამეთუ უფალს ჯვარზე არა 4 

არამედ 5 ჭრილობა ჰქონდა–4 კიდურებზე და ერთიც მარჯვენა ფერდზე, მიყენებული ბასრი შუბით!(დიდება 

უფალს!)ამასთან აღნიშნულ მიდგომას გამორიცხავს 5ჯვრიანი სიმბოლოს  უწინარესად ყვითელი დედნის 

დამზადების  გარემოებაც,რამეთუ შეუძლებელია თავიდანვე უფლის სიტყვად ჩაფიქრებული  მცირე ჯვრები 

ოდენ ფერის გამოცვლით  უფლის ჭრილობებად გარდაქმნილიყვნენ!  

           აი,ასეთია ამ თვალსაზრისით მთლიანი სურათი,რომლის გააზრებაც კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს რომ, 

წარმოდგენილი 5 ჯვრიანი ნიშანი ზოგადქრისტიანულ,  სიმბოლოს წარმოადგენს, რომელშიც სწორედ რომ 

ზოგადქრისტიანული  იდეალებია ალეგორიზებული,რაც ავტომატურად გამორიცხავს იმას,რომ 5ჯვრიან 

სიმბოლოს რაიმე სახის ეროვნული ძირები ჰქონდეს ან ვინმეს შეეძლოს მისთვის მსგავსი საფუძვლის დადება 

თუ მასში სწორ მცირე ჯვრებს ბოლნურებით შეცვლის! 

       დიახ,მასში თავის დროზე ჩადებული სიმბოლიზმიდან გამომდინარე აზრობრივადაც კი 5 წითელ 

ჯვრიანი დროშა სრულიად შეუსაბამისოა იმისა რაც ქართველმა ერმა, როგორც ამაღლებული იდეალი, 

შეიძლება დაუსახოს საკუთარ  თავსა და მომავალ თაობას თანამედროვე მსოფლიოში! 

         მართლაც,წითელჯვრებიანი დროშის სიმბოლიზმის მთავარი ახსნა:4 სახარებით ქრისტიანობის, 

მსოფლიოს 4-ივე მხარეში გავრცელება,-როგორც იდეალი,-შეიძლება მიზნად ჰქონდეს დასახული რელიგიურ 

ორდენს და ზოგადად ეკლესიას და არამც და არამც სახელმწიფოს,რომელიც არ უნდას იყოს იგი! აღარაფერს 

ვამბობ თავად ამ მიზნის შინაგან წინააღმდეგობრიობაზე,რადგან ჯერ ერთი რომ თავად ქრისტიანობაა რამდე– 

ნიმე მიმდინარეობად დაყოფილი,მათ შორის კათოლიკურ,პროტესტანტულ და  მართლმადიდებლურ ეკლეს– 

ებად და  გაუგებარია რომელი მათგანის მსოფლიოში გავრცელებაზე შეიძლება იყოს საუბარი და მეორეც 

არსებობენ მთელი სამყაროები ისლამისა,ბუდიზმისა და ინდუიზმისა,სხვებზეც რომ არაფერი ვთქვათ,რომე– 

ლთა მიმართ მსგავსი კუთხით მიდგომა საერთოდ არასერიოზულია,რამეთუ რწმენის თავისუფლება საერ– 

თაშორისო კანონმდებლობითაა აღიარებული და არავის აქვს უფლება საკუთარი რწმენა სხვას მოახვიოს თავს! 

        შეუსაბამო ვითარებას ვიღებთ მაშინაც თუ წითელჯვრებიანი დროშის სიმბოლიზმიდან,როგორც ქრისტეს 

ჭრილობათა ალეგორიიდან ამოვალთ,რადგან ქრისტეს სიყვარული და პატივისცემა  უბრალოდ ყველა 

ქრისტიანი ადამიანის მოვალეობაა ეროვნების მიუხედავად და რომელიმე ერის მიერ ამაზე ექსკლუზივის 

გამოცხადება, მეტიც რომ არ ვთქვათ, უხერხული და არა კორექტულია!  

       ხაზგასმით ვამბობ ყოველივე ეს უხერხული და არაკორექტულია უპირველეს ყოვლისა ქრისტიანული და 

საეკლესიო თვალსაზრისით, რადგან საქართველო არც თეოკრატიული სახელმწიფოა და მით უმეტეს 

ქრისტიანული ორდენი, რომ მან თავი ქრისტეს საფლავის ან ქრისტიანობის დაცველად და გამავრცელებლად 

წარმოაჩინოს, მით უმეტეს რომ საქართველოში სახეზე გვაქვს სხვა ისტორიულ რელიგიათა  არსებობა! 

        არაკორექტული და წითელ კვერცხად თავის წარმოჩენის უკბილო მცდელობაა ეს ქრისტინულ 

სახელმწიფოთა მიმართაც,რამეთუ თუ ქრისტიანული იდეალების დაცვაზე მიდგება საქმე ამის არანაკლები, 

თუ მეტი არა, პრეტენზია  სხვა ერებსა და სახელმწიფოებსაც შეიძლება ჰქონდეთ, მათ შორის კი პირველ რიგში 

ისეთ ევროპულ სახელმწიფოებსა და ერებს როგორებიცაა იტალიელები,ფრანგები.ინგლისელები,გერმანელები 
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და.ა.შ. 

       ამასთან ეს მართლმადიდებლური ქვეყნისაგან უდაოდ რომის პაპზე მეტი კათოლიკობის 

დაჩემებაცაა,(გაიხსენეთ რომ საუბარია კათოკურ ორდენთა სიმბოლოზე) რაც ერთდროულადა სასაცილო და 

სატირალი გარემოება! 

        მეტიც თუ მსგავს მიდგომას დასაშვებად მივიჩნევთ მაშინ ერთს კი არა სავალდებულოდ  უკლებლივ 

ყველა ქრისტიანულ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ამ სიმბოლოიანი დროშა სახემწიფო დროშად თუ არა 

საპატიო სახელმწიფო დროშად მაინც(დაახლოებით ისეთად დღეს რომ ევროკავშირის ან ნატოს დროშაა ). 

        აი,ახლა როცა მიშას ცალსახა ახირებით ეს სიმბოლო სახელმწიფო დროშაზე გვაქვს წარმოდგენილი რას 

ვუცხადებთ ამით დანარჩენ ქრიტიანულ სამყაროს და საერთოდ მსოფლიოს? 

       ჩვენა ვართ დედამიწაზე ყველაზე მაგარი ქრისტიანებიო!? 

       ჩვენა ვართ ათასობით კილომეტრით დაშორებულ საქართველოში იერუსალიმში არსებული უფლის 

გასასვენებლის დამცველნი და დანარჩენთ ეს უბრალოდ არც გაგხსენებიათო!? 

      ჩვენშია ყველაზე მეტად გამჯდარი  ჯვარზე ვნებული უფლის  ვნებები და ყველაზე მეტად ჩვენ 

განვიცდით ამ ტკივილსო თუ რა!?. 

        სწორედ ამიტომაცაა დანარჩენი ქრისტიანული სამყაროს წინაშე  5 ჯვრიანი სიმბოლოს მითვისება, 

მსუბუქად რომ ვთქვათ, არაკორექტული, ხოლო მიშას ქრისტიანული მრწამსისა და მსოფლმხედველობიდან 

გამომდინარე,რაზეც თვალნათლივ მისი “საქმენი საგმირონი” ღაღადებენ, აღნიშნული ქმედება, ყველაფერთან 

ერთად, უკვე ცინიკურია! თუმცა იმდენად რამდენადაც 5ჯვრიანი გამოსახულება ზოგადქრისტიანული 

სიმბოლოა,სავსებით შესაძლებელია გარკვეული ძალები სწორედ მასში ხედავდნენ პოტენციას  ათასგვარ 

ქრისტიანულ კომფესიათა გასაერთიანებლად,რამაც იდეის მიხედვით მთლიანობაში ერთი ზე რელიგია უნდა 

შექმნას,რაც დედამიწაზე ანტიქრისტეს მოსვლის ერთ–ერთ ნიშნადაა გამოცხადებული ეკლესიის მიერ! 

ამიტომაც ბადებს ყველაფერი ეს  ბუნებრივ ეჭვს მის უკან ეკუმენისტურ იდეებს ამოფარებული  ძალების 

იქედნობის შესახებ!  

        სწორედ ზოგადქრისტიანულ მოტივს უკავშირდება და აქვე აუცილებელია შევეხოთ დროშების 

გამოყენების საკითხს ძველ კარტოგრაფიაში, კონკრეტულად კი სწორედ 5ჯვრიანი სიმბოლოს გამოყენების 

თემას ძველ პორტულანებზე. 

      ამ თვალსაზრისით პირველ რიგში უნდა შევეხოთ ყბადაღებულ ანჯელიო დულჩერის რუკას(1339 წ), 

რომელიც მიხეილ სააკაშვილისა და მისი დამქაშების ხელში  სასურველის რეალურად გასაღების მიზნით 

ბოროტად გამოიყენება და პარალელურად  საქართველოს მოსახლეობის დაბოლებისა და მათთვის თვალებში 

ნაცრის შეყრის საგანს წარმოადგენს-რაშიც იოლად დარწმუნდებით თუ ინტერნეტში ამ თემაზე აღნიშნულით 

გაცუცურაკებული ჩვენი თანამემამულეების კომენტარებს წაიკითხავთ, რომელთათვისაც ხსენებული რუკა 

ლამის უმთავრეს და ურყევ არგუმენტს წარმოადგენს იმის სამტკიცებლად, რომ რაღამც 5ჯვრიანი დროშა  

მასზე საქართველოს თავზეა გამოსახული, ეს იმის ნიშანია,რომ იგი მთელს მაშინდელ მსოფლიოშია ცნობილი 

და აღიარებული საქართველოს დროშად!  

        რეალურად კი საქმე იმაშია,რომ ნებისმიერ ოფიციალურ ფორმატში, სადაც კი ამ რუკას 5 ჯვრიანი 

დროშის ქართულობის სამტკიცებელ არგუმენტად წარადგენენ ხდება მისი მხოლოდ ერთი ნაწილის 

გამოქვეყნება(იხ.სურ.:61),სადაც ვითომდაც ეს დროშა,გამოსახული შავი ზღვის,მარჯვნივ უტყუარად თბილი– 

სის თავზე და უტყუარად მისი სახელმწიფო დროშობის გამოა წარმოდგენილი,მეორედ კი ამავე ფრაგმენტზე 

იგივე დროშა მხოლოდ იმიტომ მეორდება რომ დადიანების დროშასთან ერთად ამჯერად აფხაზეთის სამეფოს 

საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნას მიუთითებს!! 

                                                
ა.დულჩერის პორტულანის სახე–                         იგივე რუკა მეტი გაფართოებით  სურ 62                                    ა.კანეპას პორტულანი  სურ 63 

ლისუფლებო ვერსია    სურ 61 

         ვერაფერს იტყვი შეუვალი არგუმენტაციაა, განსაკუთრებით ბოლო პასაჟი,რომლის წინააღმდეგ ხმის 
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ამოღება “ჩანაფიქრის მიხედვით” ლამის სამშობლოს ღალატს წარმოადგენს და ქვებით ჩაქოლვას იმსახურებს!-

არადა მართლა დაღუპულია ჩვენი საქმე თუ ვინმე ფიქრობს რომ, ჩვენ, ქართველებს, ამაზე უტყუარი 

არგუმენტი აფზაზეთის სამეფოს ქართულ სახელმწიფოს შემადგენლობაში მყოფობისა არ გაგვაჩნია და მასზეა 

ჩვენი ბედი მიბმული! 

         ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ზემოთ წარმოდგენილი არგუმენტის პირველი ნაწილიც-რუკის 

მარჯვენა ნაწილში  გამოსახული 5 ჯვრიანი დროშის საქართველოსთვის და თანაც სახელმწიფო დროშის 

რანგში მიმაგრებულობის  შესახებაც,ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ამ დროშასთან მყოფ უახლოეს 

წარწერაზე ,რომელიც ამ, ლამის ბიბლიურ ფრაგმენზე “ვერ მოხვდა”,მაგრამ გადასარევად იმზირება იგივე 

რუკის უფრო დიდ მონაკვეთზე გარკვევით ვკითხულობთ წარწერას:Armenia major-რაც დიდ სომხეთს ნიშნავს 

და არა თბილისსა და საქართველოს!(იხ.სურ.:62) 

        მაგრამ ეს არგუმენტაცია სულაც რომ არ არსებობდეს(ზოგიერთის ამბავი რომ ვიცი ჯიუტად მაინც 

თავისას “მიაწვება”, მე კი ასეთებთან კამათს და მით უმეტეს რაღაც წვრილმანებზე კინკლავს არ ვაპირებ) 

ადამიანი გაოცებას მაინც მოახერხებს,თუ ანჯელიო დულჩერის  პორტულანის ამ უფრო ფართო ფრაგმენტს 

(62)ყურადღებით მოავლებს თვალს,რამეთუ შავი ზღვიდან გვარიანად ქვემოთ,აშკარად  დღევანდელი თურ– 

ქეთის ტერიტორიაზე,კიდევ ერთ ზუსტად ასეთ 5(და არა ვთქვათ ერთი) სწორი ჯვრით აღბეჭდილ) დროშას 

აღმოაჩენს!!.(აი, მთავარი მიზეზი რის გამოც შეუკვცეს  ეს რუკა საქართველოს მოსახლეობას!!). 

        ეგებ შეცდა ავტორი შემთხვევით და ეშხში შესულს ერთი ზედმეტი დროშა შემოეხატა(ნუ ვიქნებით 

მკაცრები-ერთი შეცდომა ვის არ მოსვლია),ან ეგებ საქართველოს შემადგენლობაში შემავალ კიდევ ერთ 

ჩვენთვის აქამდე უცნობ ერთეულთან გვაქვს საქმე!..ვითომ?!.  

         აბა მაშინ ერთი ალბინიო კანეპას პორტულანსაც(1489წ) გადავხედოთ,პასუხის საიდუმლოს რომ 

მივაკვლიოთ,რომელსაც საქმის გამარტივების მიზნით თავის რუკაზე ამ ტიპის დროშებზე საერთოდ 

მოხსნილი აქვს შიგა(მცირე) ჯვრები,რაც იგივე აფხაზეთის თავზე გამოსახული დროშის “ჯადოსნური” 

ფერისცვალებითაც კარგად მტკიცდება!(იხ.სურ.:63)რითაც ვიღებთ კიდეც ამ სურათზე წარმოდგენილ 

ვითარებას,რომლის მიხედვითაც ასეთი დროშა შავი ზღვის ირგვლივ 12 სხვადასხვა ადგილზეა წარმოდ– 

გენილი!-რა 12 სხვადასხვა სახელმწიფოს ერთდაიგივე დროშა  ჰქონდა?!.თუ შავი ზღვა ეკუთვნოდა მთლიანად 

ოდესღაც ერთ სახელმწიფოს?!  

        დიახ! ფაქტი ჯიუტია და ვერსად გავექცევით ამ რუკათა მთელი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს,რომ 

მათზე როგორც 5 ისე ერთ სწორ ჯვრიანი დროშები სახელმწიფო დროშების დატვირთვით არ გამოიყენება და 

ვინც საწინააღმდეგოს ამტკიცებს უბრალოდ სამარცხვინოდ  იბითურებს თავს!?. 

         მაშ რა დანიშნულებით გამოიყენებოდნენ ისინიო იკითხავს ეჭვით მავანი?  

          ყველაზე სარწმუნო ვერსიით 5 ჯვრიანი გამოსახულების შემცველი დროშებით,როგორც 

ზოგადქრისტიანული სიმბოლოებით,ამ პერიოდის რუკებზე ამა თუ იმ გეოგრაფიულ არეალში კათოლიკური  

მისიების არსებობას აფიქსირებდნენ,რაც  პარალელურად აქვე სავაჭრო წარმომადგენლბების არსებობასაც გუ– 

ლისხმობს,რამეთუ კათოლიციზმის შეპარება ამა თუ იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე,მოხერხებულად,სავაჭრო 

ინტერესების ქვეყნის ტერიტორიაზე ხელოვნური ჩასახვით,ხდებოდა!  

         აღნიშნულში დასარწმუნებლად ე.წ. პიჩიგანის პორტულანზე ყურადღებით დაკვირვებაც იკმარებდა 

(იხ.სურ.:64),სადაც 5 ჯვრიანი დროშა საკმაოდ ნათლად და ცხადად ეკლესიის თავზე მიმაგრებულ ფორმაშია 

წარმოდგენილი! 

                                 
პიჩიგანის პორტულანი სურ 64                                     გ.ვასკესის პორტულანი  სურ 65 

         იმ ვაშა “მოხალისეებს” კი ვისაც “ჩვენი” 5 ჯვრიანი დროშა სხვა ჰგონია იერუსალიმის კი სხვა(აქოდა 

იერუსალიმის დროშაზე დიდ ჯვარს ბოლოებში მართობული მკლავები აქვს “ჩვენსას” კი არაო და ეს მისი 

“ორიგინალურობის”  რამენაირ მაინც არგუმენტად მიაჩნია)აქვე კიდევ ერთ,ამჯერად გაბრიელ 

ვასკესის,პორტულანს ვთავაზობ “გასართობად”(იხ. სურ.:65),რომელზეც იგივე აფხაზეთის თავზე უკვე 
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მართობულ დაბოლოებებიანი 5 ჯვრიანი დროშაა წარმოდგენილი!!. 

                                           5.სხვა,არც თუ უმნიშვნელო გარემოებანი 

      გარდაუვალ აუცილებლობათა გამო უთუოდ გააზრებას მოითხოვს ჩვენი ყურადღების ცენტრში მოქცეული 

5 ჯვრიანი სიმბოლოს ფერითი ალეგორიზმის საკითხიც. 

        საქმე ისაა რომ სწორედ შუა საუკუნეებში დამკვიდრებული მიდგომებიდან მომდინარე ყოველ ფერს 

თავის კარგად გააზრებული სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა და აქვს,რაზე დაყრდნობითაც ,სხვათაშო- 

რის,ადამიანთა სულიერი განვითარების დონეც კი აღიწერებოდა,რისთვისაც ფერები ერთგვარ აღმავალ 

შკალაზე განთავსებულად განიხილებოდნენ. 

        მაგალითად შავი ფერი შეესაბამისებოდა-ინსტიქტურ ცხოვრებას,ცოდვას საჯელს, ბნელს და ა.შ.თეთრი 

ფერი-უცოდველობას სიწმინდეს,სინათლეს. საბოლოო სტადიას კი ოქროსფერი  შეესაბამისებოდა, რომელიც 

ღვთის ზეციური მეუფების ფერად განიხილებოდა. 

        და ეს გახლდათ არა ვინმეს აკვიატებით დადგენილი რამ არამედ ყოველივე აღნიშნულს თავის ლოგიკა და 

ფესვები ჰქონდა! საილუსტრაციოდ ოქროსფერის სიმბოლიზმის გაგება შეიძლება დავიმოწმოთ რასაც, 

საფუძვლად ქრისტიანული ტექსტები უდევს, (მაგ:მათე:2.11;გამოცხადება:1.13)სადაც ოქრო და ოქროს- ფერი 

არაერთჯერაა გამოყენებული ქრისტესთან მიმართებაში! 

        ასეთ ფონზე არც ისაა გასაკვირი რომ ეკლესიას წითელი ფერი მოწამეობის ფერად მიეჩნია და როგორც 

წესი ამ დატვირთვით გამოეყენებინა იგი ხატწერაში ,მიუხედავად იმისა რომ, ასე ვთქვათ, ყოფითი 

დატვირთვით წითელი ფერი სიცოცხლისუნარიანობისა და სიყვარულის ფერად მიიჩნეოდა. 

        და საერთოდაც სიმბოლიზმის თვალსაზრისით წითელ ერთ-ერთი წინააღმდეგობრივი ფერია. 

        ასე მაგალითად ღვთაებრივი კომედიის ავტორის დანტე ალეგიერის მიხედვით სატანას სამი სახე 

აქვს,რომელთაგან პირველი წითელია!!., 

        იესო ქრისტეს უბიწო სისხლის დაღვრის გამო კი  ძველ  ალქიმიკოსებს მიაჩნდათ რომ  წითელი ფერი 

ასოცირდებოდა ცოდვასთან და აქედან გამომდინარე სატანასთანაც,რამეთუ რომ არა ადამიანთა სიბნელე და 

უგუნურება იესო ქრისტეს ჯვარცმა და ტანჯვა არ შედგებოდა! 

        და ეს მაშინ,როცა ისევ და ისევ სისხლთან ასოცირებულობის გამო, წითელი ფერი რიგ შემთხვევებში 

ბრძოლისა და ძალადობის ფერად ითვლებოდა!  

         სხვათაშორის საინტერესოა,რომ წითელი ფერი წინაათმდეგობრივი ფერია არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, 

დასავლური და თუ გნებავთ ქრისტინული გაგებით არამედ საერთოდ საკაცობრიო გაგებითაც.  

         საქმეც ისაა რომ საერთოდ ფერთა სიმბოლიზმს და ასე ვთქვათ ფერების ენას ადამიანები ოდითგანვე 

აქცევდნენ ყურადღებას, რამაც თავის ასახვა ჰპოვა ძველი ხალხების ლეგენდებსა და მითებში,რელიგიურ თუ 

მისტიურ რიტუალებში და ასე შემდეგ.რამაც მთლიანობაში გარკვეული  საერთო სურათი შექმნა. 

        ამ გაგებით წითელი ფერი პირველ რიგში ასოცირდება სისხლსა და ცეცხლთან, თუმცა  ამავე დროს ერთის 

მხრივ წითელი სიყვარულის, სილამაზისა და სიცოცხლისუნარინობის ფერია,,მაშინ როცა მეორეს მხრივ- 

მტრობის, შურის,ურთიერთდაპირისპირებისა და ბრძოლის ალეგორიას წარმოადგენს .ალბათ ამიტომაც არის 

რომ ჰერალდიკაში ეს ფერი საკმაოდ ხშირად გამოიყენება და როგორც წესი ჯანყის,რევო- ლუციისა და 

ბძოლის ფერად ითვლება! ამ კუთხით საინტერესოა რომ როცა ამერიკის,აფრიკისა და ავსტრ- ალიის 

აბორიგენი ტომები ბრძოლისათვის ემზადებოდნენ ისინი წინასწარ ტანსა და სახეს წითელი ფერის საღებავით 

იფარავდნენ,ხოლო სპარტანელი და კართაგენელი მეომრები კი წითელ სამოსს იცვამდნენ.და ეს  მაშინ 

როდესაც ძველ ჩინეთში აჯანყებულები საკუთარ თავს წითელ მეომრებს ან წითელ ისრებს უწოდებდნენ!  

        ამასთან ოდითგანვე წითელი ძალაუფლების ფერადაც ითვლებოდა. მაგალითად ბიზანტიის იმპერიაში 

მხოლოდ დედოფალს ჰქონდა უფლება წითელი ქოშებით ევლო! თავად იმპერატორი კი წითელი ფერის 

ტახტზე იყო დაბძანებული! 

        შეიძლება გავიაზროთ ისიც რომ მაგ.:პოლინეზიელთათვის სიტყვა წითელი პარალელურად შეყვარებულ– 

ის სინონიმია,მაშინ როდესაც გულწრფელ ადამიანს ჩინელები მოიხსენიებენ  სიტყვებით- წითელი გული! 

         ანალოგიური მიდგომით თეთრი ისევ და ისევ სიწმინდის,უცოდველობის სიხარულის და 

კეთილმყოფელობის ფერია.ამასთან იგი წარმოადგენს მაღალი შემოქმედობის ფერსაც,რაც გაცხადებული და 

ნათელყოფილია კვერცხისა და რძის ფერში და იმაშიც,რომ თეთრი დღის სინათლის ფერია!  

         საკუთრივ ქრისტიანობაში კი თეთრი ღვთიურ სინათლის ფერია,შემთხვევითი როდია რომ სწორედ ამ 

ფერში ან ამ ფერით შემოსილნი გამოისახებოდნენ წმინდანები და ანგელოზები! 
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         საინტერესოა ისიც,რომ ზოგიერთი ერის სინამდვილეში მეფეები და ბრძენთაბრძენნიც  კი ამა თუ იმ 

დღესასწაულებზე სწორედ თეთრ ფერში იმოსებოდნენ, რითაც ხაზი ესმებოდა მათს დიდებულებასა და  

მოვლენის საზეიმო ხასიათს! თუმცა საცოდნელია ისიც რომ სწორედ თავის ბუნების გამო ზოგიერთი 

ხალხებისათვის თეთრი გლოვის ფერიცაა რამეთუ მარადისობაში გადასვლას ასიმბოლიზებს!    

        ეს ასე ვთქვათ ფერითი სიმბოლიზმის ზოგადი საფუძვლებისათვის,რა გარემოების გათვალისწინებაც 

აუცილებლად გვმართებს.მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც,რომ ერთია ფერითი სიმბოლიზმი,როგორც 

ცალკე აღებული ფენომენი სხვა საკითხია ფერისა და ფორმის მიმართება,მით უფრო მაშინ როცა ფორმას 

საკუთარი სიმბოლური დატვირთვა გააჩნია. ანუ ერთია გარკვეული ფორმის მქონე სიმბოლოს ალეგორია და 

მეორეა უკვე ფერით შევსებული იგივე სიმბოლოს ალეგორია. 

        თუ საკითხს სწორედ ამ კუთხით მივუდგებით მაშინ უნდა აღინიშნოს რომ,სწორ ჯვარში თეთრი ფერის 

შეტანით ერთმანეთს ერწყმის უფლის ჯვარცმისა და სიწმინდის მოტივები, რასაც სწორი ჯვრის სიმბოლიზმი 

განსაკუთრებულ ხარისხში აჰყავს და მას მართლაც რომ ღვთიური სიწმინდისა და სინათლის ნიშანსვეტად 

წარმოგვიდგენს! სწორედ ამიტომაცაა თეთრი ჯვრის მზერა რომ საოცრად წმენდს ადამიანის სულს, მეორეს 

მხრივ კი უნათლესად წარმოგვიჩენს ადამიანთა მიმართ უფლის დამოკიდებულების ხასიათს,როგორც 

საზოგადოდ ისე საკუთრივ ჯვარცმის მომენტში!  

       ბოროტებისა და ბნელის სიმბოლო შავზეც რომ არაფერი ვთქვათ, აღნიშნულის საპირისპიროდ, სწორ 

ჯვარში წითელი ფერის შეტანას,სწორედ ამ ფერის წინააღმდეგობრივი სიმბოლიზმის გამო,მიღებულ სიმ– 

ბოლოში,სხვა წაკითხვათა პარალელურად(მაგალითად ბრძოლა უფლის სიტყვის დაცვისათვის),მაღალი 

ქრისტიანული იდეალებისათვის სრულიად შეუფერებელი მოტივები შეაქვს,რამეთუ მისი შემხედვარე 

ადამიანის ცნობიერებაში,უნებლიედ,წინა პლანზე იწევს უფლის ტანჯვისა და მისი წმინდა სისხლის დაღვრის 

მოტივები,რასაც საკუთრივ ჯვრის სიმბოლიზმი ცხადია აძლიერებს, როგორც ადამიანთა მიერ მოგონილი 

ადამიანთავე ტანჯვის უსასტიკესი იარაღის ალეგორია!  

        და საერთოდაც ამ გაგებით სისხლისფერი  ჯვარი ჯვარზე ვნებული ნატანჯი და სისხლმდინარე უფლის 

პირდაპირ ალეგორიას წარმოადგენს! 

       აღნიშნულ ფონზე ისმის შეკითხვა-რამდენადაა გონივრული ქრისტიანული ქვეყნის სახელმწიფო 

დროშაზე წითლად შეფერილი ჯვრის გამოტანა,ბოლოს და ბოლოს საეკლესიო დროშაზე ხომ არაა საუბარი,რა 

პირობებშიც დროშაზე წითელი ფერის ჯვრის ქონას დიახაც რომ თავის გამართლება აქვს,რამეთუ ეკლესია,- 

ჩემი ღრმა რწმენით,- ის ადგილია სადაც ადამიანებმა უპირველესად სწორედ ის ცოდვა უნდა მოინანიონ,რაც 

საუკუნეთა წინ,უფლის ჯვარცმისას,საკუთარი გონებრივი სიბნელიდან და ცოდვიანობიდან გამომდინარე 

ჩაიდინეს-მისნაირმა სულირებმა;ცოდვა,რომელიც ამ დროიდან მოკიდებული საერთოდ  ადამიანთა 

საზოგადოების უგუნურებისა და ცოდვიანობის ერთგვარ ზოგად სიმბოლოდაა ქცეული რომლიდან 

გაუნთავისუფლებლობაც აბორგებს კიდეც ბოროტად ადამიანს საუკუნეთა მანძილზე! 

       თითქოს რატომ სახელმწიფო დროშზეც არა,განა რა არის იმაში ცუდი დროშამ ადამიანს მუდმივაფ 

შეახსენოს რომ სწორედ მისი ცოდვებისათვის ევნო უფალი? 

       საქმე ისაა რომ ჯერ ერთი ეროვნულ დროშაზე ყველა თავმოყვარე და მიზანაღმატებულ ერს ეროვნული 

იდეალი აქვს გამოტანილი,იდეალი რომლის განხორციელებასაც ესწრაფვის კიდეც ესა თუ ის ერი! 

       და მეორეც თუ გახსენებაზე მიდგება ჯერი ჯანსაღი ფსიქიკისა და სინდისის მაღალი შინაგანი ხმის მქონე 

ადამიანს შეუძლებელია უფლის ჯვარცმის მომენტში საზოგადოების ქცევა არ გაახსენდეს!   

       დიახ,აქ,არანაკლებ,თუ მეტად არა,მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მომენტია!საქმე ისაა რომ ერთი წუთ– 

ით თავი ებრაელთა სინედრიონის ქმედებებსაც რომ დავანებოთ ჯვარში ჩაღვრილმა წითელმა ფერმა შეუძლე– 

ბელია არ გაგვახსენოს არჩევანის წინაშე მდგომმა უბრალო ადამიანებმა მათსავე შორის მცხოვრებ და მათზევე 

მზრუნველ უფალს რომ  ბარაბა ამჯობინეს და ჯვარს აცუ ეგო, ერთხმად  იხუვლეს,რაც არანაკლებ მძიმე 

ცოდვაა!(იხ.სურ.:66) 

       აი,რა არის ადამინთა ცოდვიანობისა  და სიბნელის მთავარი მომენტი მთელს ამ პროცესში,რომელმაც 

გადამწყვეტი როლი შეასრულა უფლის ჯვარცმაში!დიახ, რომ არა ეს გარემოება უფლის ჯვარცმის აქტი არ 

შედგებოდა,რამეთუ უფლის თვითმიზანი არ ყოფილა და ვერც იქნებოდა ჯვარცმა! უფლის მიზანი საზოგად– 

ოების გამოფხიზლება გახლდათ და გახლავს ახლაც!და რომ იმ საბედისწერო დღეს,თუ ყველას   არა ხალხის 

უმრავლესობას მაინც ყოფნოდა გამბედაობა და გონებრივი სინათლე და სინედრიონის ვერაგობას წინ 

აღდგომოდა სწორედ ეს იქნებოდა ადამიანთა შორის უფლის განსხეულების მისიის ჭეშმარიტი გამარჯვება!  
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       აი,რა მარადიულად თანმდევ საბედისწერო ჩრდილოვან მხარეს  სწევს წინ და ატარებს წითელი ჯვრის  

სიმბოლიზმი.საბედისწერო ჩრდილოვან მხარეს რომელიც  ჯვარში სისხლის სიმბოლოს მყოფობის გამო 

ერთის მხრივ ძლიერთა ამა ქვეყნისათა ვერაგობასა და ბოროტებას წარმოგვიჩენს,რომელნიც ადამიანთა 

ტანჯვასა  და განადგურებაზეც კი არ იხევენ უკან,მეორეს მხრივ კი საზოგადოების რიგით წევრთა მნიშ– 

ვნელოვანი ნაწილის უგუნურებას,უმადურებასა და სიბნელეზე ღაღადებს-ფაქტორებს,რომლებმაც 

განაპირობეს კიდეც უფლის ჯვარცმა და მისი წმინდა სისხლის დაღვრა! 

       სწორედ ამიტომ პირადად მე წითელი ჯვარი,როგორც სიმბოლო მელ გიბსონის ცნობილი ფილმის 

„ქრისტეს ვნებანის“ასოციაციებს მიჩენს,სადაც ყველაფერი ის რაზეც ზემოთ მოგახსენებდით გულის  

სიღრმემდე შემძვრელადაა გადმოცემული!(იხ.:სურ 66) 

                
ხალხის არჩევანი                                       სურ 66 ა                                                                                სურ 66 ბ                                            სურ  66 გ 

        სწორედ ანალოგიური ფაქტორებითაა ნასაზრდოები ის ცოდვები სხვადასვა ფორმით რომ იჩენენ თავს 

კაცობრიობის განვითარების მთელი ისტორიის მანძილზე და გვამებსა და სისხლის ტბორებს რომ ტოვებენ 

გზადაგზა, საღი აზრის ჩაკვლასა და სხვა თანმდევ უბედურებებზე რომ არაფერი ვთქვათ,რითაც ფერხდება 

კიდეც მთლიანობაში კაცობრიობის პროგრესი!დიახ,საუბარია გვამებსა და სისხლის ტბორებზე, რაც არც თუ 

იშვიათად მაღალი იდალებისა და რელიგიური მოსაზრებების საფარქვეშ ხორციელდება და განსაკუთრებით 

ცინიკურია და ეს ყველაფერი ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ კი არ შემწყდარა საუკუნეებია გრძელდება და თანაც 

უფრო „დახვეწილი“ ფომებით!  

       საკითხს შეიძლება შევხედოთ სხვა კუთხითაც.კერძოდ ცნობილია,რომ უმთავრესი  ეროვნულ-სახ- 

ელმწიფოებრივი იდეის წარმოჩენასთან ერთად სახელმწიფო დროშა როგორც წესი ეროვნული სიამაყის 

საგანსაც წარმოადგენს.ჰოდა თუ საქმეს ასე შევხედავთ მაშინ ისმება კითხვა კი მაგრამ რა არის დროშაზე 

სისხლისფერი ჯვრის გამოტანაში საამაყო და თავმოსაწონებელი? 

     მათ შორის მცხოვრებ და მათზევე მზრუნველ უფალს რომ ადამიანებმა ბარაბა ამჯობინეს? 

     თუ ის-ადამიანთა გაუბედაობის,უგუნურებისა და სიბნელის გამო სანიმუშოდ ნატანჯი უფალი რომ 

ავაზაკთა შორის აცვეს ჯვარს! 

      და საერთოდაც რატომ უნდა გავიხადოთ სისხლისფერი ჯვარი იდეალად-რა კიდევ უნდა ვავნოთ ჯვარს 

უფალი ჩვენივე გაუბედაობის,უგუნურებისა და სიბნელის გამო!?. 

       ასეთი გაიდიალება რაღაცით უდაოდ ჰგავს კიდეც რიგი ულტრა რადიკალური ქრისტიანული სექტების 

ქმედებებს ქრისტიანული დღესასწაულებისას ჯვარზე ცმისა და ტანჯვის რიტუალს რომ ასრულებენ, რითაც 

ქრისტიანობის არსი ნებსით თუ უნებლიედ ხსენებულ აქტზე დაჰყავთ! 

       კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვავ-საუბარი რომ იყოს საეკლესიო დროშაზე და არა სახელმწიფო დროშაზე 

წითელი ჯვრის მასზე გამოსახვას კიდევ ექნებოდა რაღაც გამართლება,რადგან ეკლესია მოვალეც კია 

ადამიანებს მუდნივად შეახსენოს რის გამო იტანჯა და ევნო ჯვარს უფალი და თუ გნებავთ სინანულიც 

მოჰგვაროს ადამიანებს,მაგრამ სახელმწიფო დროშის ფუნქცია აბსოლიტურად სხვაგვარია! 

       კიდევ ერთი გარემოება, რომელიც, ფერითი სიმბოლიზმის გარდა, კონკრეტულ დროშაზე საუბრისას  

ითხოვს აუცილებელ გათვალისწინებას ესაა საკუთრივ ამ დროშის წარსული და ასე ვთქვათ მასთან დაკავშირ– 

ებულ მოვლენათა გამმსჭვალავი ხაზი,რაც ქმნის კიდეც ამა თუ იმ  დროშას ფასეულს ან პირიქით მეტყველებს 

მისი სიმბოლიზმის საბედისწერო ხასიათზე. 

       ამ თვალსაზრისით წითელ ჯვრებიან დროშას დასაკვეხნი და გულში გინდა თუ არა ჩასახუტებელი 

არაფერი არ აქვს! 

       მართლაც მოვლენების არსს რომ საწყისიდან ჩავუღრმავდეთ და თავად იმ მოძრაობის ისტორიას 

გადავავლოთ თვალი,რომლის წიაღშიც შეიქმნა ეს დროშა უნდა დავძინოთ რომ იდეის დონეზე ჯვაროსნული  

მოძრაობის უმთავრესი მიზანი-ქრისტეს საფლავის დახსნა და ქრისტიანული სიწმინდეების დაცვა უდაოდ 

მეტად შთამბეჭდავი და მიმზიდველი ამოცანა გახლდათ,რისთვისაც ცოდვათა მიტევების დაპირებით მთელი 
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ევროპის მასშტაბით ხორციელდებოდა მოლაშქრეთა  მობილიზება,მაგრამ სწორედ მანკიერი ბუნების 

გამო,რაც არც თუ იშვიათად მართავს და ამოძრავებს კიდეც ადამიანს,მთლიანობაში,  რეალურად ეს 

მოძრაობა,ათასგვარი უგუნურებითა და ვერაგობით თანდეულ ახალი მიწების ხელში ჩაგდებისა და 

გამდიდრების მიზნით წარმოებულ ეპოპეად გადაიქცა,რომელმაც ყველაფერთან ერთად საბოლოო მიზანს- 

წმინდა მიწის განთავისუფლებას ვერ მიაღწია,თუმცა ამ გაგებით პირველი ლაშქრობა (1096-99წ) მთლიანობაში 

წარმატებულად შეიძლება იქნეს მიჩნეული! 

        გაგახსენებთ რომ იერუსლიმის სამეფო დაეცა 1187 წელს ანუ სულ რაღაც 88 წელი გაძლო!  

        მაგრამ მთავარი და უმთავრესი ყოველივე ამაში ის განუზომელი მსხვერპლი და სისხლია რაც  მოუშო- 

რებლად სდევდა თან  ქრისტეს სახელითა და წითელი ჯვრებით წამძღვარებულ ამ ეპოპეას. 

         მაგალითისათვის შეიძლება გავიხსენოთ პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა,რომლის დაწყებამდეც, 

ევროპაშივე, მდ.რაინის პირას, 3500 ებრაელი იქნა განადგურებული!  იერუსალიმის აღების შემდეგ კი 

ადგილობრივი მოსახლეობის ლამის მასობრივი და უმოწყალო გაჟლეტა მოხდა! 

        შეიძლება გავიხსენოთ წარმოუდგენელი უგუნურებით დაღდასმული 1212 წელს განხორციელებული 

ე.წ.ბავშვთა ჯვაროსნული ლაშქრობა, 50000 ბავშვის მონაწილეობით რა დროსაც ამ “ლაშქარს” იერუსალიმის 

გამოხსნაში, მის განმახორციელებელთა იდეით, უფალი უნდა დახმარებოდა, რეალურად კი თითქმის ყველა 

მათგანი დაიღუპა გზაში! და ა.შ. 

        აღარეფერს ვამბობ საკუთრივ ევროპის ტერიტორიაზე ნაწარმოებ ე.წ. შიგა ჯვაროსნულ ლაქრობებზე და 

სხვა მსგავს კომპანიებზე,რომლებიც რომის პაპთა თვითნებური და ხშირად დანაშაულებრივი პოლიტ– იკის 

გატარებას,ურწმუნოთა ძალადობრივ გაქრისტიანებასა და სხვაგვარად მოაზროვნეთა“ჭკუაზე მოყვანას” 

ემსახურებოდა! 

       ამდანად ფაქტია და ვერსად წაუვალთ რომ წითელ ჯვარსა და საკუთრივ 5 წითელ ჯვრიან სიმბოლოს 

განუკითხავი სისხლისღვრა თავიდანვე აქვს დაკვებებული!  

                                     6.წითელი ფერი ქართულ სახელმწიფო დროშაზე  

       გამო იმისა რომ მუდამ “ვეშპთა” ჭიდილში უწევდა ცხოვრება საქართველოსა და ქართველ ერს ჭირ-

ვარამით სავსე ისტორიული განვითარების გზა აქვს გამოვლილი რა დროსაც, დამოუკიდებლობისა და 

თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად, ბნელსა და ბოროტსაც მრავალჯერ შეჯახებია და მათ შორის, ასე 

ვთქვათ, ადგილობრივი წარმომავლობისას და სისხლიც მრავალჯერ დაუნთხევია! ამიტომაცაა უდაოდ ჩვენი 

ისტორია ბნელს გამორიდებული და სისხლით დაწერილი! 

       ასეთ პირობებში ცხადია სრული უგუნურებაა ეროვნულ დროშაზე რომელიც ერის იდეალს 

ასიმბოლიზებს სანიმუშოდ გქონდეს გამოტანილი შავი ფერი,რომელიც ქართულ ცნობიერებაში ოდითგანვე 

უთუმცაოდ გლოვას,უბედურებასა და სიბნელესთან ასოცირდება,რის გადასამოწმებლადაც თუნდაც ერთ 

მგლოვიარე ქართულ ოჯახში თვალებახელილი შესვლაა  საკმარისი!(ჭირი და უბედურება აშოროს ღმერთმა 

ყველა სულწაურყვნელ ადამიანსა და ოჯახს!).ნიმუში გნებავთ?–იხილეთ პირველი რესპუბლიკის დროშა!(ს. 1) 

       მაგრამ არანაკლები უგუნურებაა საქართველოს ეროვნულ დროშაზე იდეალის მასიმბოლიზებლად 

წითელი ფერის გამოტანა,რომელიც,გვსურს თუ არ გვსურს ჩვენ,სისხლთან ასოცირდებოდა და ასოცირდება-

სიმბოლიზმის რა წაკითხვასაც,რაც არ უნდა მოინდომო,ვერც ვერანაირად ვერ მიაგდებ კუთხეში და ვერც 

აზროვნებიდან ვერანაირი ნაჯახით ვერ ამოჩეხავ!   

       არადა,თუ ბოლო პერიოდის ქართულ სახელმწიფო, და არა მარტო მათ არამედ პარტიულ, დროშებს 

გადავხედავთ,ღმერთი რჯული,გაოცდებით რამეთუ მათზე წითელი და არც თუ იშვიათად შავი ფერების 

განუკითხავ გაფეტიშებას აღმოაჩენთ!?. 

       დიახ,ეს მართლაც გასაოცრად წინდაუხედავი მიდგომაა,რადგან თუ ჯანსაღი ლოგიკიდან ამოვალთ რაც 

საბოროტოდ გეძალება ის თუ არ გეზარება ეროვნულ და პარტიულ სიმბოლოდ მაინც არ უნდა გქონდეს!   

       და ეს არა იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები და პირადად მე წინაპართა მიერ გაწეულ ამაგსა და თუნდაც მათ 

მიერ დაღვრილ სისხლს არ უნდა ვცემდეთ პატივს და დავიწყებას უნდა მივცეთ (რამეთუ არც თუ იშვიათად 

წითელი ფერის სიმბოლიზმის ასეთ ახსნასაც იშველიებენ ერთგვარ შეუვალ არგუმენტად ვიეთნი);ან იმიტომ 

რომ საერთოდ წითელი ფერის განდევნა მსურს ცხოვრებიდან,არამედ იმიტომ რომ,კიდევ ერთხელ ხაზს 

ვუსვავ, დროშა ოდოთგანვე ერის იდეალს წარმოაჩენდა და წარმოაჩენს და არ შეიძლება ერმა სისხლი და 

სისხლისღვრა გაიხადო იდეალად,ვისი სისხლიც არ უნდა იყოს იგი ,და მას ესწრაფვო!!. 

       რომ წითელ ფერს და მის სახელმწიფო დროშაზე სუფევას რაიმე ეროვნულად განსაკუთრებულად 
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ძვირფასი საკრალური დატვირთვა ჰქონდეს ან ეს ფერი, როგორც ამაღლებულის სიმბოლო ერის   ისტორიაში  

მოვლენათა დადებითად განვითარების სტრატეგიულ ხაზთან მაინც ასოცირდებოდეს, მის იდუმალ 

კეთილგანმაპირობებელ ძალაზეც რომ არაფერი გვეთქვა,რისი უტყუარი არგუმენტიც ერის მიერ გავლილი 

თუნდაც ბოლო საუკუნეთა ისტორიული გზა იქნებოდა,ვინ გაბედავდა ან როგორ ამოიღებდა ხმას,მაგრამ 

უბედურებაც ისაა რომ ბოლო საუკუნეთა ქართული სინამდვილე ზუსტად საპირისპიროს ღაღადებს! 

        ამ კუთხით ანუ წითელ ფერთან მიმართებაში ერის ისტორიული განვითარების ხაზის გადათვალ- 

იერბისას,  პირველ რიგში უნებლიედ წინ იწევს ჩვენი ქვეყნის ე.წ.კომუნისტური წარსული,როგორც არც  თუ 

ისე შორეული ეპოპეა,რომლის ავბედითი გავლენები მავანთა სულებში ჩაკირული ანგრამების სახით 

რეციდივებს როგორც ირკვევა  დღემდე იძლევა! 

        არადა,მაშინდელ საქართველოში და მთლიანად საბჭოეთში წითელი ფერი სრულიად განსაკუთრებულ 

სიმბოლოსა და ფასეულობას წარმოადგენდა,რომელიც ლამის ყველა სფეროში იყო შეჭრილი. მეტიც შეიძლება 

ითქვას რომ იგი უმძლავრესი იდეოლოგიური იარაღიც გახლდათ!  

        დიახ, ყველაფერ განმსაზღვრელსა და მნიშვნელოვაში წითელი ფიგურირებდა,პირველ რიგში კი წით– 

ელი იყო როგორც საბჭოეთის ერთიანი,ისე 15-ვე მოკავშირე რესპუბლიკის სახელმწიფო დროშა,კომუნი 

სტური საქართველოს წითელი დროშის ჩათვლით! 

        სხვათაშორის საინტერესოა(თუმცა კი ნაკლებადცნობილი ფაქტია), რომ საბჭოთა პერიოდის 

საქართველოს, სხვადასხვა წლებში, სხვადასხვა სახის წითელი დროშა ჰქონდა.კერძოდ გასაბჭოებიდან  ანუ 

1921 წლიდან 1937 მდე ასეთი გახლდათ წაშინდისფრო დროშა მარცხენა ზედა კუთხეში წარწერით სსსრ (იხ 

სურ 67); 1937 წლიდან 1951 წლამდე უკვე კვასკვასა წითელი ფერის დროშა,  იგივე ადგილზე განთავსებული 

წარწერით საქართველოს სსრ (იხ სურ 68); 1951 წლიდან 1990 წლამდე კი ისევ წაშინდისფრო დროშა თუმცა 

ამჯერად ნამგლითა და უროთი გაბრწყინებული ისევ და ისევ მარცხენა ზედა კუთხეში (იხ სურ 69)!–ესეც 

თქვენი ქართული ღვინის ფერი! 

                
კომუნისტური საქართველოს  დროშა                          კომუნისტური საქართველოს დროშა              კომუნისტური საქართველოს დროშა  

1921–37 წ                          სურ 67                                             1937–41 წ                      სურ 68                                1951 –90 წ                         სურ 69 

        აკი იწყებოდა და მიმდინარეობდა კიდეც წითელი დროშების ძლევამოსილ შარიშურში ქვეყნის მოსახლე– 

ობის ცხოვრების ხასიათისა და  ასე ვთქვათ მიღწევათა დათვალიერების ისეთი უმთავრესი ღონისძიება რასაც 

ამაყად დემონსტრაცია ერქვა! 

        წითელი პასპორტები!წითელი ყელსახვევები!წითელი მოედნები!წითელი იდეოლოგია!წითელი იმპერია! 

წითელი  დროშის ორდენები და წითელი დროშების ზღვა!!. 

        სხვათაშორის ეს ხალხი არც მალავდა,რამეთუ ეს საჯაროდ იყო დეკლარირებული, და ყველას პატარაობი– 

დანვე ჩააგონებდნენ,რომ წითელი ფერით სახელმწიფო დროშებზე და მათს პატარა ნაგლეჯებზე ყელსახვე– 

ვებზე(როგორც ისინი მოფერებით უწოდებდნენ)-წითელი საბჭოეთის შექმნისათვის დაცემულ 

რევოლუცინერთა და  მოგვიანებით მისივე დაცვისათვის დაცემულ მებრძოლთა  წმინდა სისხლი იყო 

სიმბოლიზებული ! 

         და მართლაც სწორედ სისხლის ტბორებზე იყო აღმოცენებული ეს იმპერია,იმ ხალხების სისხლის ტბორე– 

ბზე,რომლებიც ძალადობით გააერთიანეს მასში,დაუმორჩილებელნი კი ერთიანად და შეუბრალებლად გაჟუ– 

ჟეს! მაგრამ არა მხოლოდ აღმოცენებული არამედ ვამპირივით დროდადრო ღიად და საჯაროდ დიდ სისხლის 

შეხვრეპის მომთხოვნიც,რამეთუ სხვაგვარად მას არსებობა უბრალოდ არ შეეძლო! 

        და ვის ძალუძს ამ ფონზე ამტკიცოს,რომ საზოგადოების სულში ხატად ჩაღვრილ-გამოზრდილი ის 

სიწითლე ამ ზღვა დაღვრილ სისხლთან აბსოლიტურად არაფერ შუაში არაა,წითელი რომელიც რეალუ რად 

ადამიანის არასრულყოფილი შინაგანი ბუნების სპექტრული შესატყვისია და მისივე დაბალი ჩაკრებიდან 

გამოსხივდება! 

         დიახ,ლოგიკას ვერსად ვერ გაექცევი საქართველო მაშინ მთელს ამ პროცესში სისხლხორცეულად 
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გახლდათ ჩართული და გაიღო კიდეც ყველა მიმართულებით სამაგალითოდ დიდი სისხლი! 

         ეს ასე ვთქვათ ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების ხაზის  წითელთან კავშირის ნიმუშად და 

მაგალითად, რომლის მონაწილენიც ჩვენც ვიყავით. 

        და საერთოდაც საქართველო ისეთი კულტურისა და ტრადიციების მქონე ქვეყანაა შეუძლებელია არ 

არსებობდეს მჭიდრო კავშირი და ურთიერთგანპირობებულობა  ეროვნული  დროშის ფერით და ფორმ- ით 

ხასიათსა და მიღმიერ სამყაროს შორის,რა დროსაც   ეროვნულ დროშაზე სწორად შერჩეულმა ფორმამ და 

ფერმა შეიძლება ზოგადსასიკეთო გავლენა იქონიოს ერის განვითარების ხასიათზე, მაშინ როცა არასწორად 

შერჩეული პირიქით შემაფერხებელი და საბედისწერო ფაქტორი აღმოჩნდეს! 

        სწორედ ასეთი საბედისწერო ფაქტორია ჩვენი ერისათვის წითელი ფერი,(შავზე რომ არაფერი ვთქვათ) 

რისი დასტურიც, უფრო ღრმად რომ არ ვეძიოთ, მთელი ჩვენი უახლესი ისტორიაა! მართლაც მოდით კიდევ 

ერთხელ გადავავლოთ თვალი წითელი ფერით დაღდასმულ, ერის განვითარების სტრატეგიული ხაზის, 

საბედისწერო ქრონიკას:  

     ფაქტი პირველი :გამოაცხადა?-ნოე ჯორდანიას მთავრობამ 1918  წელს,- საქართველოს სახელმწიფო- 

ებრივი დამოუკიდებლობა, შინდისფერი (შედედებული სისხლისფერი) დროშით?-სამიოდ წელში სისხლში 

იქნა ჩახშობილი ერის დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვის სურვილი, რაშიც მსახვრალ ფაქტორად თვისტომთა 

უგუნურებაც მონაწილეობდა!(ესეც შენი სიბნელის ალეგორია-არ დაგავიწყდეთ რომ მაშინდელ დროშაზე 

შავიც ფიგურირებდა ამაყად-გლოვის, უბედურებისა და სიბნელის ალეგორია,ქართული მიწის სიმბოლოდ 

რომ ესახებათ შეცდომით მავანთ! (იხ.სურ 1) 

      ფაქტი მეორე: დაამყარეს ვერაგულად და ძალადობით?-ავადყოფური იდეებით აღტყინებულმა, ქართველმა 

ბოლშევიკებმა საქართველოში საბჭოთა წყობილება, 1921 წელს, საბჭოური სიწითლით გაბრწყინებული 

დროშით?-მისი სამივე ვარიანტის ფონზე სისხლი და ძალადობა არ მოშორებია, არსებითად მთელი ამ 

პერიოდის მანძილზე,საქართველოს და სატირლად რჩეულ მამულისშვილთა სიცოხლესთან ერთად 

უგუნურად დათმობილ-გაჩუქებული ტერიტორიებიც შეგვექმნა!(იხ.სურ.67–69)  

       ფაქტი მესამე :აღადგინა?-ეროვნულმა ხელისუფლებამ ,1991 წელს,-საქართველოს სახელმწიფოებრივი 

დამოუკიდებლობა,იგივე შინდისფერი დროშით?(რაც ამჯერად საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 

იურიდიულ მემკვიდრეობად ერგო)-არც თუ ისე დიდი ხნის შემდეგ კვლავ განუკითხავად იქნა ჩახშობილი 

სისხლში ერის დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვის სურვილი,  რაშიც მსახვრალ ფაქტორად კვლავ თვისტომთა 

უგუნურებაც მონაწილეობდა! 

       ფაქტი მეოთხე :მოგვახვია თავს და დაგვიკანონა?-მიშამ,2003 წლის ე.წ.ვარდების რევოლუციის შემდეგ 5 

წითელ ჯვრიანი დროშა?-არც ისე დიდი დრო დასჭირდა იმას საქართველოში კვლავ სისხლიანი  ქრონიკები 

და განუკითხაობა დამკვიდრებულიყო და ტერიტორიების 20%-ის დაკარგვასთან ერთად ეროვნული ფესვების 

ვერაგულად შიგნიდანვე მოშთობის კვალობაზე ერის ყოფნა არ ყოფნის საკითხიც მთელი სიმწვავით 

დამდგარიყო!(სურ 4)  

       მაშასადამე ფაქტია რომ 1918 წლიდან მოკიდებული დღემდე არსებითად ექვსჯერ, ანუ მოუშორებლად 

იყო და არის საქართველოს დროშა წითელი ან წითლით დაღდასმული  და შესაბამისად აგერ ლამის საუკუნეა 

ვერა და ვერ გამოდის კიდეც ქვეყანა განვითარების მოჯადოებული სისხლიანი  წრიდან!.. 

       ნიშანი და ამაზე მეტი და თანაც არაერთგზისი შეუძლებელია ერს ზეციდან მიეცეს! 

   ვაცნობიერებ რა ზემოთ წარმოჩენილ საბედისწერო მიმართებას,მთელი სიცხადით,არ შემიძლია ღიად და 

პირდაპირ არ განვაცხდოის,რაც პირადად ჩემთვის ერთგვარი მიღმიერ სამყაროდან მომდინარე 

გაფრთხილებაა და ჟღერს ასე: 

      სანამ თუნდაც ერთი ციდა ნაწილი იქნება ჩვენს ეროვნულ დროშაზე წითელი  საქართველო 

მოჯადოებული სისხლიანი გზისაგან თავს ვერ დაიხსნის და არც დამშვიდება ეღირსება! 

      ყურადღება მიაქციეთ-აქ საუბარია ჩვენს ეროვნულ დროშაზე საერთოდ წითელი ფერის,როგორც 

სიმბოლოს არსებობის  კატეგორიულ დაუშვებლობაზე, მაგრამ თუ აღნიშნულთან ერთად საკუთრივ 5 წითელ  

ჯვრიანი სიმბოლოსთან დაკავშირებულ  უარყოფით ფაქტორებსაც გავიხსენებთ,რაზეც ადრე იყო საუბარი და  

რაც ქართული კონტექსტით ცხადია კიდევ უფრო მძიმდება კიდევ უფრო ნათლად წარმოსადგენი ხდება  

ჩვენს  დროშაზე წითელი ჯვრების არსებობის ათკეცი და ასკეცი მიუღებლობა!  

       თანაც ყურადღება მიაქციეთ რომ ეს საბედისწეროდ გაზრდილი, ისედაც საბედისწერო განპირობებულობა 

არა რაღაც შორეული და ასე ვთქვათ,ცხრა მთას მოფარებული რამაა არამედ არსებითად ყოველდღიურად აგერ  
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ჩვენს გვერდში ფუსფუსებს და რაც უფრო იწევა დროში წინ საზოგადობისაგან აღნიშნულის გააზრების 

პერსპექტივა მით უფრო იხვეწება და მეტი გროვდება,როგორც მზაკვრობის შედეგი ისე მის მიერ 

“შეხვრეპილი”(გამოთხოვილი) სისხლის ოდენობა!(იხ სურ 81–83,87)    

   დიახ,არ სურს უფალს ერს,რომელიც ღვთისმშობლის წილხვედრილია საერთოდ სისხლის და მით უფრო 

საკუთრივ მისი წმინდა სისხლის მასიმბოლიზებელი წითელი ფერით შეღებილი  ჯვრით დამშვენებული 

დროშა ჰქონდეს სახელმწიფო დროშად! ჯვრით,რომელსაც ადამიანთა უგუნურებისა და ცოდვიანობის გამო 

ევნო და მანამდე საერთოდ ადამიანთა სისატიკის სიმბოლოს წარმოადგენდა!  

       არ სურს და სხვადასვა განსაცდელთა თავს დატეხვით დაჟინებით ცდილობს ერს თვალები აუხილოს და 

ჭეშმარიტება შეაგონოს! არსებითად კი ეს კვლავ და ისევ იმ მარადიული არჩევნის თემაა რაც მოძალადეთა 

ხელში საკუთარი სიცოცხლის კრავივთ მიმგვრელმა გაბეთზე მდგომმა უფალმა შესთავაზა მის ერს იმ 

ავბედით დღეს, როცა იერუსალიმში ბარაბას  გვერდზე მდგომი წარუდგინეს  ხალხს!(სურ.66)  ბარაბას 

გვერდზე რომელიც,სწორედაც რომ ძალადობის სიმბოლოა და სრულად ჯდება წითელი ფერის სიმბოლიზმის 

შინაგანი არასრულყოფილებიდან მომდინარე ძალადობრივ ხაზში,რომელიც როგორც შედეგი პირდაპ 

კავშირშია კიდეც სისხლთან და სისხლისღვრასთან! 

       ასეთ პირობებში კი თუ ადამიანი და ერი სრულყოფილია და სასოდომ–გომოროდ არ აქვს თავი გადადებ– 

ული არა მგონია არჩევანი ძნელი გასაკეთებელი იყოს და წითელ ჯვრებიან დროშაზე სასიკვდილოდ ჩაფრენა 

ღირდეს! 

        რომ ამ დროშას რაიმე განსაკუთრებული ეროვნული ღირებულება ჰქონდეს კი ბატონო მესმის, მაგრამ 

მსგავსი რამ უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს! 

        აი,მაგალითად გამოვიდნენ ჩვენი ოპონენტები და მოგვახსენონ საქართველოს ისტორიის რომელ 

ღირსახსოვარ და გადამწყვეტ მოვლენას ან ბრძოლას უკაშირდება წითელჯვრებიანი დროშა,როცა მისი 

ძლევამოსილი ფრიალის ქვეშ ქართველმა ერმა წარმატებას მიაღწია! დიახ! გამოვიდნენ და გაგვიცხადონ 

მაგრამ არა მიშას უტიფრობით, რომელმაც მაგალითისათვის 2012 წელს დიდგორობაზე განაცხადა ამაყად და 

ჩვეული“ურყევი ლოგიკით”-სწორედ ამ წითელჯვრებიანი დროშის ქვეშ იბრძოდაო აქ  1121 წელს ქართველი 

ხალხი,რაც ბილწი სიცრუე და საკუთარი ერის ისტორიის აბუჩად აგდებაა,რადგან გამორიცხულია 

აღმაშენებელს გვერდზე გადაედო მეხუთე საუკუნიდან მომდინარე ვახტანგ გორგასლისეული ძლევამოსილი 

დროშა,რომლის ქვეშაც თავად მასაც არაერთი წვეთი სისხლი ჰქონდა დაღვრილი და და ასიოდე კათოლიკე 

ფრანგი რაინდის მიერ საქართველოში შემოტანილი და ბრძოლის დროს მათსავე ხელში მყოფი 5 ჯვრიანი 

დროშის ქვეშ ებრძოლა!ეს დაახლოებით იგივე მკრეხელობაა დიდგორის ბრძოლაში გამარჯვება რომ მავანმა ამ 

ბრძოლაში ფრანგი ჯვაროსნების მონაწილეობას  მიაწეროს! 

        ასე რომ ფაქტია არ არსებობს წითელჯვრებიანი დროშის აღმატებული ისტორიული ღირებულების 

დამადასტურებელი რაიმე მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი გარემოება! 

       შესაბამისად ცალსახად აღსაკვეთია მიშას მიერ ამ მიმართებით თავის დროზე მომოქმედებული 

თავნებობა–ვერაგობაც!! 

    7.წითელჯვრებიანი ციებ-ცხელების პრელუდია და მიშისტური ბორგების ვერაგული საფუძველი 

      ბუნების საოცარი განგებულებით წითელჯვრებიანი დროშის ავბედითი აურა ვარდების რევოლუციის 

მიჯნაზე მისი საქართველოში გაეროვნულების, გაიდეალებისა და სახელმწიფო რანგში  აღზევების 

კვალობაზე,რაც სააკაშვილის ცალსახა მოპრიანებით განხორციელდა,სწორედაც რომ საბედისწერო პრელუდია 

გამოდგა მისივე “მეხოტბის” მომავალი ავბედითი   მმართველობისა!პრელუდია,რომელიც მისი მრავალმხ– 

რივი და მრავალსახა თავგასული ბუნებისა და საკუთარი ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის ამაზრზენ 

უპატივცემულობის პარალელურად  ამავე დროს ერთის მხრივ თურმე მისივე  სულში ბავშვობაში ჩაღვრილ 

ავბედით ანგრამებსა და მეორეს მხრივ მახინჯ პოლიტიკურ იდეალებთან იყო მჭიდროდ გადაწნული! 

        ყველაფერი კი 2002 წლის დეკემბრის პირველ რიცხვებში დაიწყო,როდესაც სააკაშვილის მიერ ნაწინა– 

მძღვრები თბილისის საკრებულოს ახალი შემადგენლობის ლამის პირველივე გადაწყვეტილებით, თოთქოს 

ქვეყნის მთავარი სატკივარი სწორედ ეს ყოფილიყო, თბილისის მერიის შენობის  თავზე სწორედ 

წითელჯვრებიანი  დროშის აღმართვა მოხდა! 

        დროშა,დროშაა და ყოველდღიური ცხოვრების ორომტრიალში ჩაბმულ ადამიანს შეიძლება განსაკუთ– 

რებული ყურადღება არც კი მიექცია ამ მოვლენისათვის ან საერთოდ ვერ გაეგო რა დროშა ფრიალებდა მერიის 

შენობის თავზე.დიახ,შესაძლოა ამ მოვლენას სრულიად შეუმჩნევლადაც კი ჩაევლო რომ არა მაშინ ქვეყნის 
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სათავეში მდგომი სააკაშვილის სულიერი მამის შევარდნაძის,-ვისი მოქალაქეთა კავშირის საფარქვეშაც 

დაფრთიანდა მიშა,-საპასუხო რეაქცია,რომლის მითითებითაც ეს დროშა სასწრაფოდ იქნა ჩამოხსნილი 

შენობიდან!.. 

        საკუთარ თავში ქვეყნის  მამის მჭვრეტელი მიშა რის მიშა იქნებოდა ასეთი შანსი ხელიდან გაეშვა და ასე 

ვთქვათ ბადეზე აწეული სატოპკე ყურადღების მიღმა გაეტარებინა და მანაც გმირულ მცდელობათა 

შემდეგ,რაც რუსთავი 2-ის„ფხიზელ თვალს“არ გამოჰპარვია დროშა ჯინაზე ისევ თავის ადგილზე 

დააბრუნებინა!(ნახეთ რა ეროვნული გაქანებაა!-აბა ასეთ დიდებულ იდეალის დათმობა იქნებოდა!?.)  

       მერე რა რომ დააბრუნა, რა არის ამაში განსაკუთრერბულიო გაიოცებს ალბათ მავანი! 

        საქმე იმაშია-შევარდნაძეს  რომ მართლაც რეალურად,და არა უკეთეს შემთხვევაში მოვალეობის მოხდის 

მიზნით,სდომოდა მერიის შენობიდან ამ დროშის ჩამოხსნა,ვინ შეუშლიდა ხელს ამაში,განა ცალსახად არ ევა– 

ლება ქვეყნის პირველ პირს,მისი ავ კარგის მიუხედავად, ქვეყნის სიმბოლიკის ხელშეუხებლობის დაცვა?!. 

        დიახ,დიახ-ვინ შეუშლიდა ამაში ხელს?-პოლიცია არ ჰყავდა თუ სპეცსამსახურები აკლდა,-აკი ეროვნულ 

მიტინგებს კარგად მიუსია ძაღლები როცა სჭირდებოდა!?. 

        გათვლებმა უღალატეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბებერ მელას თუ სხვა რამ უფრო ღრმა ვერაგობას 

ჰქონდა ადგილი ძნელი სათქმელია (გაიხსენეთ ე.წ. მალტის ორდენი ჰქონდა თავის დროზე ედუარდ თახსირს  

მიღებული!).ფაქტი ერთია,მაშინ ამ მოვლენათა  გამო თბილისსა და საქართველოში შეიქმნა აურზაური, 

პათოსით-შეხედე ეს მიშა რა მაგარი ყოფილა და თანაც ამ დროშისთვისაც ასე ხომ არ გადადებდა თავს 

ნაღდად ღირებული რომ არ იყოსო,რასაც- ორი “ლეგენდის” დაბადება მოჰყვა:პირველი-მიშა სააკაშვილის 

გულანთებული პატრიოტობის შესახებ(თურმე ნუ იტყვი მეორე ზვიად გამსახურდია მოვლენია ერს)  მეორე 

კი წითელჯვრებიანი დროშის ფასდაუდებელი ეროვნული ღირებულების გამო!   

        საკმაოდ ბრმა და დაუნახავი უნდა იყო ყოველივე აღნიშნულში მიშასეული მოვლენათა გათამაშება-გაპია- 

რების თვითნაბადი ნიჭიერება ვერ ამოიცნო(ვერაფერს იტყვი პირდაპირ სეტერის ყნოსვის სადარი ნიჭია). 

შედარებისათვის გაიხსენეთ მისეული მოგვიანო“გმირობა” განმუხურში-თავგასული რუსი სალდათები რომ 

დაიფრინა ხელდახელ და ციმციმ!-რა გინდა იცის კაცმა სად რა შეიძლება გაუვიდეს! 

         ასეთი გახლდათ ამ ოპერის პრელუდია მოგვიანებით კი ვარდების რევოლუციის შემდეგ სწორედ ეს 

“ფასდაუდებელი” ეროვნული ღირებულების,სინამდვილეში კი ჯვაროსნული წარმომავლობის, კათოლი- 

კური და დღემდე მის წიაღში მოქმედი,დროშა იქნა უცერემონიოდ და ერისა და კომპენტენტური მეცნიერ- 

ული აზრის  დაუკითხავად გამოცხადებული სახელმწიფო დროშად!-თუმცა თუ სახელდობრ რაში 

მდგომარეობს მისი ფასდაუდებელი ეროვნული ღირებულება და სიმბოლიზმი არც მაშინ და არც მერე არავის 

აუხსნია!-და საერთოდ რაც არ არის, თუ არ ურცხვი სიცრუით,როგორ ახსნი! 

       არადა თურმე ნუ იტყვი და ამ დროშის სახით მაშინ  მიშა რეალურად  საკუთარ მანკიერ  ზრახვათა ბაირა– 

ხტსა და მისი სულის ფერი–ფერსა და მადლი ღმერთს უმკვიდრებდა   ერს,მისივე  მომავლის ძირგამოსათხრე– 

ად და არა ეროვნულ ფესვებზე დაბრუნების სიმბოლოს,როგორც ეს მრავალს შეიძლებოდა ჰგონებოდა!   

        სხვათაშორის ამ დროშის ეროვნული რიტორიკით მაცდურად გადაჯერებულ გაფეტიშებას თავიდანვე სა– 

ვსებით გააზრებული ვერაგული ხასიათი ჰქონდა და შესაბამისად მისდამი მიშას მანიაკალურ ჩაფრენილობაც 

სრულიად ავადმყოფურ მასშტაბებში ვლინდებოდა,როცა საჯარო ღონისძიებებზე თუ სატელეზიო  შოუებში, 

სადაც კი მისი გამოსვლა უნდა შემდგარიყო,იგი მისსავე რეჟისორებს ლამის სივრცის ყოველ მტკაველს 

აფარინებდა ამ დროშით,რომ შემდეგ როგორც მითოსურ გმირს წითელჯვრებიანი დროშების ზღვაში 

ეტორტმანა,რასაც ჩანაფიქრით მისთვის როგორც ეროვნული მოღვაწისათვის იმიჯის მუდმივად  წარმოების 

ფუნქცია ჰქონდა დაკისრებული,რომ ეჭვიც არავის შეეტანა მის რეალურ განზრახულობებში! (იხ.სურ.70–73) 

        და რომ ჩავუკვირდეთ ეს მან გაბედა და გააკეთა თვით იმ ავადსხსენებელ 26 მაისსაც  კი,როცა ჯერ კიდევ 

სისხლის ორთქლამდინარე რუსთაველის გამზირზე სისხლისფრჯვრებიანი დროშების ძლევამოსილ 

შარიშურში მიიღო პარადი!(იხ.სურ.:84) 

          დიახ,ეს მიშა სააკაშვილის ჭეშმარიტი სიმფონია გახლდათ სახელწოდებით:დროშები!დროშები! 

დროშები!.. ოღონდ არა ჩქარა,არამედ მეტი!..რაც შეიძლება მეტი და ისიც,ეს საბედისწერო ალეგორიით 

დაღდასმული დროშა, უშურველად უქმნიდა ცრუ აურას საკუთარ ფავორიტსა და ბატონს! 
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        ის რომ საერისმამოდ აღძრული მიშა თავიდანვე გრძნობდა ქვეცნობიერ კავშირსა და მიზიდულობას 

წითელჯვრებიანი დროშის მანკიერ აურასთან და მას იმთავითვე საკუთარ მანკიერ მსოფლმხედველობასთან 

აკავშირებდა და რომ მისი საწყისი არჩევანის რაობაში შემთხვევითობა ან ეროვნული მრწამსი არაფერ შუაშია  

და ყველაფერი კარგად იყო მის მიერ წინასწარვე გააზრებული უდავოა თუნდაც ამ არჩევანის ერპიროვნული 

და ერისათვის დაუკითხავი ხასიათით,თორემ ჭეშმარიტების მაძიებელი და ეროვნული ედეებით ანთებული 

ადამიანი,მის სიტუაციაში, ახალი ეროვნული დროშის შექმნაზე თუ არა, აქცენტს უდაოდ აიღებდა 

გორგასლიან-დავითიან-თამარიან სვინად ხმარებულ დროშის აღდგენაზე,მით უმეტეს რომ მან პრეზიდენტო– 

ბა აღმაშენებლის საფლავზე დაფიცებით დაიწყო(სურ 74),მოგვიანებით კი თბილისში თავისუფლების 

მოედანზე გველეშაპის განმგმირავი წმინდა გიორგის მონუმენტი აღმართა!  

        მართლაც თუ ადამიანი საღად აზროვნებს და მეტ-ნაკლებად ჩახედულია მისი ერის ისტორიის ისეთ ერთ-

ერთ საამაყო პერიოდში როგორიც დავით აღმაშენებლის ეპოქაა წარმოუდგნელია იფიქროს რომ დიდგორის 

ბრძოლის წინ დავით აღმაშენებელს შეეძლო მამა-პაპათა თავდადებითა და ვაჟკაცობით ცხებული და 

გაბრწყინებული გორგასლიანი დროშა გვერდზე გადაედო და ერისათვის 100-ოდე ფრანგი ჯვაროსნის მიერ 

შემოტანილი წითელჯვრებიანი კათოლიკური დროშა წარემძღვარებინა!  

      თუ ეს მან მართლაც ასე იფიქრა მით უფრო სამარცხვინოა მისთვის,მაგრამ ყველაფრიდან ჩანს რომ მისი 

აზრით მისივე მანკიერი გლობალისტური ხედვისა და ალბათ საშინაო დავალებისთვისაც საჭირო და 

უაღრესად მომგებიანი იქნებოდა მსგავსი ყალბი მითის შექმნა და თავსმოხვევა ერისათვის,რამეთუ საფარ 

ქვეშ- აქაოდა ჯერ კიდევ მეთორმეტე საუკუნეში იბძოდაო ჩვენი ყველაზე დიდი მეფე წითელჯვრებიანი 

დროშის ქვეშ,–მისი ვარაუდით  ვერაგულად იოლი უნდა ყოფილიყო ახალი ქართველის გამოყვანით 

სასურველ ზრახვათა განხორციელება,საბოლოოდ კი ეკუმენისტური მდგენელის უცილო მონაწილეობით 

საქართველოსაგან ექსპერიმენტულ ვადებში უეროვნო სახელმწიფოს  მიღება,რაც წარმოადგენს კიდეც პატარა 

ერებთან მიმართებაში მასონური ძალების მიზანს! 

        ამ გაგებით წითელჯვრებიანი დროშის აფრიალება საქართველოს თავზე ერთგვარ ხატოვან სიგნალსაც 

წარმოადგენდა მიშა სააკაშვილის ხელში გლობალისტური ძალებისათვის მიმართულს აქაოდა ძმებო 

გლობალისტებო  ჩვენც თქვენნაირი ტვინმოწამლულნი ვართო!-რამეთუ ასეთი მრწამსის ადამიანისათვის 

ჭეშმარიტება და ისტორიული ფაქტი არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს და სწორედაც რომ ყურის 

საიდანაც გინდა იქედან მისებმელი ქოთანი და ზედმეტი ბარგია! 

       გაგახსენებთ და ვინც არ იცით გეტყვით რომ სწორედ ანალოგიური მიზეზით აირჩიეს თავის დროზე 

მაშინდელმა ტვინმოწამლულებმა სოციალ-დემოკრატებმა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროშის 

უპირატეს ფერად შინდისფერი-ე.წ. ქართული წითელი,რითაც მსოფლიოს სოციალ დემოკრატებს ხატო– ვნად 

მიანიშნებდნენ ძმებო ჩვენც თქვენთან ვართო! 

        მეტიც სწორედ “სანუკვარი” წითელი დროშის საქართველოს თავზე აფრიალებით ამცნო დიდი საბჭო– 

ეთის ბელადებს ლენინს და სტალინს ავადსახსენებელმა სერგო ორჯონიკიძემ საქართველოს გასაბჭოება!  

    ასეა ყველა დროის ტვინმოწამლულებს “ნაყვარება” თურმე რევოლუციური წითელი ფერი! 

         ასე რომ,გვინდა თუ არ გვინდა უნდა ვირწმუნოთ რომ ისტორია სპირალურად ვითარდება და 

თვისობრივად ახალ დონეზე მეორდება.და თუ სოციალ-დემოკრატები მაშინდელი ტვინმოწამლულნი 

იყვნენ,რომლებმაც ერის მართლაც რომ ჭეშმარიტი ქომაგი ილია ჭავჭავაძე იმსხვერპლეს,ესენი ახალი ეპოქის 

ტვინმოწამლულნად მოევლინენ საქართველოს და სახელწოდების “ნაციონალური მოძრაობა” საფარქვეშ  

შეუდგნენ ყოველივე ეროვნულის განადგურებას,რაც მართლაც რომ წარმოუდგენელი ვერაგობაა! 

         მოკლედ,არსი მიშას მიერ საკუთარი მოპრიანებით ქოთნისათვის მობმული ყურისა და საკუთარი 

თავისათვისვე ჩაგონებული მოსაზრებისა,რაც ხალხისათვის არა ერთი საჯარო ჩაგონებისას გაუცხადებია 
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ამაყად მას,მათ შორის 2012 წლის დიდგორობაზე,მდგომარეობს იმაში რომ:დავით აღმაშენებელს ჯვაროსანთა 

წაბაძვით მათივენაირი(!) დროშა ჰქონდა სახელმწიფო დროშად,რის გამოც წითელჯვრებიანი დროშა მისი 

გაგებით ჯერ კიდევ XII-საუკუნეში ჯვაროსნების ანუ სრულიად ევროპისა და საქართველოს მჭიდრო 

თანამშრომლობის სიმბოლოა! 

       სწორედ აღნიშნული თეზა წარმოადგენდა და წარმოადგენს გლობალიზაციის მისეული მანკიერი გაგების 

პლათფორმას,რაც მომამავალ უეროვნო მსოფლიოში ახალ,ეროვნულმრწამსგამოცლილ,ქართველთა ათქვეფას 

ისახავდა და ისახავს მიზნად!  

       ხაზს ვუსვავ სწორედ მანკიერ გაგებას თორემ ევროპისა და მსოფლიოს ხალხთა თანავარსკვლავედში 

სადაც ერთა განუმეორებელი თვითმყოფადობის შენარჩუნება უმთავრეს იდეალად იქნება გამოფენილი 

საქართველო საკუთარი უძველესი ისტორიითა და კულტურითა და ჭეშმარიტად ეროვნული დროშითაც  

ამაყად შევა, ფაქტების ყოველგვარი ხელოვნურად დაძველება-გაყალბების გარეშე და არც რომელიმე 

ჭკუათმყოფელი ქართველი შეიძლება იყოს ამის წინააღმდეგი.  

       ის რომ მსგავსი უღვთოდ ბოროტი გეგმა მართლაც არსებობდა და არსებობს მავანთა ავადმყოფ ტვინ– ებში 

და აქ არანაირ გადამეტებას არ აქვს ადგილი თვალსაჩინოა და მტკიცდება იმ ნაბიჯების ერთობლი– ობით,რაც 

სრულიად მიზანმიმართულად ხორციელდებოდა ე.წ. ვარდების რევოლუციის შემდგომ მიშაკოსა და მისი 

დამქაშების მიერ უეჭველი ზემდგომი ჩაგონება-რეკომენდაციებით.აი ისინიც: 

        ქართული მეცნიერებისა და მაღალი ქართული აზრის მიწასთან გასწორება და დასამარება; 

        ქართული კულტურისა და ხელოვნების მიწასთან გასწორება და დასამარება; 

        ქართული სოფლისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მიწასთან გასწორება და დასამარება; 

        ქართული ეკონომიკისა და მრეწველობის მიწასთან გასწორება და დასამარება; 

        უსამართლობის,,სიცრუისა და ძალადობის სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში დამკვიდრება დრება; 

         ერთი მუჭა ადამიანების ხელში ხალხისა და ქვეყნის ბედის კონცენტრაცია,როცა სხვაგვარად მოაზროვნე– 

ნი ქვეყნის მტრებად იყვნენ მიჩნეულინი და შესაბამისად საქართველოს მთელი დანარჩენი მოსახლეობის 

ღირსება,საერთაშორისოდ აღირებული უფლებები და თვით  სიცოცხლეც კი ფეხქვეშ იყო გათელილი. და ა.შ. 

        აქაც ხაზს ვუსვავ-რომ არა ამ ნაბიჯთა ასეთი კომპლექსურობა და ყოვლის მომცველობა და მათში აშკარად 

მოღაღადე ყოველივე ჯანსაღი ქართულის გაცამტვერებისა და მიწასთან გასწორების კურსი-ყალბი და 

მოჩვენებითი იდეალების წილ,ცალკე ან თუნდაც რამდენიმე ხსენებული ფაქტორის ერთობლიობა 

აღნიშნულის გაცხადების უფლებას არ მოგვცემდა და ხელისუფლების ელემენტარულ შეცდომადაც 

წარმოგვიდგებოდა,მაგრამ წარმოდგენილ ფონზე ეს გამორიცხულია!   

        ამდენად მიხეილ სააკაშვილისათვის წითელჯვრებიანი დროშა სრულიად ცასახად და გააზრებულად 

წარმოადგენს მისი საშინაო დავალების-უეროვნო მსოფლიოში თავადაც ეროვნულ მრწამს წართმეული 

ქართველი  ერის ათქვეფის იდეალსა და სიმბოლოს,რომელსაც ვერაგულ ვუალად დავით აღმაშენებლის 

სახელი აქვს აფარებული! 

       ყურადღება მიაქციეთ სწორედ დავით აღმაშენებლის-ქართველი ერის ამ ყველაზე დიდი და წარმატებული 

მეფის,-სახელის ვერაგული გამოყენების ტენდენციას და არა რომელიმე სხვა მეფის ან მთავრის უკვე 

მერმინდელი-საქართველოს დაშლილობის ეპოქიდან! 

       ვერაფერს იტყვი მართლაც რომ გამაოგნებელი ვერაგობაა და ვინ იცის ეგებ ნაჯახითაც კი ძნელად 

ამოსაჩეხი მავანთა შეგნებიდან იმდენად მზაკვრულადაა შემოპარებული ერისათვის იგი! 

       გულზე დამადგით ფეხი ყოველმანო,-როგორც მატიანე გვამცნობს,-სწორედ ასე დაუბარებია ამ დიდებულ 

მეფეს, მართლაც რომ ღვთიურის სადარი თავმდაბლობით შთამომავლობისათვის! და აჰა რაღა მეტი გულზე 

ფეხის დაბიჯება გინდა რაც მიშამ ამ ნაბიჯით მოიმოქმედა მის წინააღმდეგ!(სურ 74) 

      მეტიც ქვეყნისათვის საოცარი მიზანდასახულობით დედაქალაქის საბოლოოდ დამაბრუნებელ-დამამკ- 

ვიდრებელი  ეს  სწორუპოვარი მეფე ამ  ტვინმოწამლულმა არაკაცმა სწორედ რომ ამ დედაქალაქის გულიდან 

გააძევა,როცა მისი ძეგლი რესპუბლიკის მოედნიდან დიღომში გადაატანინა და თანაც სრულიად მიუდგომელ 

ადგილას სადაც ძეგლთან ბავშვების მიყვანა და ყვავლების მიტანა დიდი სურვილის ქონის შემთხვევაშიც კი 

საკმაოდ ძნელია,რამდენიმე ათეული ადამიანის ერთად დადგომა კი საერთოდ შეუძლებელი,რითაც ერს და 

განსაკუთრებით მის ახალგაზრდობას მასთან ყოველდღიური კონტაქტის მოსპობის გზით ერსათვის მის 

ფასდაუდებელ ღვაწლზე დაფიქრების საშუალება და საერთოდ მაღალ ეროვნულ იდეალებზე ფიქრის უებარი 

საშუალება მოუსპო (სხვა რა დანიშნულება აქვთ აბა ეროვნულ გმირთა ძეგლებს). 
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       და ეს მაშინ როცა ქართველი ერი მისი დედაქალაქის ყველაზე საპატიო და თვალსაჩინო ადგილას 

აღმართულ აღმაშენებლის ძეგლს ყოველ წამიერად თუ არა ყოველ წუთიერად მაინც ცოცხალი ყვავილებით 

უნდა ამკობდეს;როცა სწორედ მისი ძეგლთან უნდა დებდნენ ფიცს დიდ საერთაშორისო ფორუმებზე 

მიმავალი ქართველი სპორტსმენები,ისევე როგორც საქართველოს პარლამენტის ახლად არჩეული 

შემადგენლობა და ქვეყნის პირველი პირი;როცა ქვეყნაში მყოფი ყველა მაღალი სტუმარი ერისათვის პატივის 

მისაგებად სწორედ და მაინდამაინდამაინც აქ  უნდა თვლიდეს თავს მოსასვლელად ვალდებულად! და ა.შ.და 

საერთოდაც ეს ადგილი ერისათვის ერთ-ერთ უწმინდეს ადგილს უნდა წარმოადგენდეს! 

       ამიტომაც უნდა იდგეს ეს ძეგლი დედაქალაქის გულში მის ყველაზე გამორჩეულ ადგილას,რომლის 

ირგვლივ სათანადო აურის შესაქმნელად წესით და რიგით ტრანსპორტიც არ უნდა მოძრაობდეს!  

                      8.წითელჯვრებიანი ჩაფსკვნილობის ანგრამული ანატომია 

       თურმე ნუ იტყვი და მიშას თავისდროინდელ არჩევანს წითელჯვრებიან დროშაზე და მისდამი 

ავადმყოფურ მიბმულობას ანგრამული საფუძლებიც ჰქონია! 

       საქმე ისაა.რომ 5 ჯვრიანი დროშის სახელმწიფო დროშის რანგში ყოფნას, როგორც მოგვიანებით მიშას 

უგვანი სულის მიმოქცევით გახდა ნათელი,მის სიწითლესთან ერთად თურმე იმასაც უნდა ვუმადლოდეთ 

რომ მასზე ერთგვარად 5-იცაა სიმბოლიზებული! 

       რა შუაშია აქ ხუთი?-ეხლავე მოგახსენებთ და თავად განსაჯეთ რა უფრო მეტია საძებნი მიშას სულში 

ვერაგობა თუ ფსიქიკაში დაშრევებული წარსულის აჩრდილთა პარპაში! 

       როგორც ირკვევა წითელსა და სიწითლესთან ერთად 5-ისადმი “პლატონური სიყვარული” მიშაკოს 

პატარაობიდანვე ჩასჭრია(გასჩრია) გულთ,როცა 5,- როგორც უმაღლესი სასკოლო შეფასება,- ჯერ კიდევ 5-

ობდა ანუ საკუთარი მოწაფეობიდან,რა ეპოქაშიც პიონერული ყელსახვევი წინაპართა სისხლით გაჟღენთილ 

წითელი დროშის ნაგლეჯს წარმოადგენდა,კრემლის თავზე მოკიაფე სანუკვარი წითელი 5 ქიმიანი 

ვარსკვლავი ძალუმად ჰფენდა მცხუნვარე სხივებს მოკავშირე რესპუბლიკებს, კრემლში მოხვედრა კი რიგ 

გონებარეულ მშობელთა ჩაგონებით მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის მომავალი კარიერის მწვერვალს და 

უმაღლეს ოცნებას წარმოადგენდა,რისთვისაც 5-იანებზე სწავლასთან ერთად ათასი იდეოლოგური 

სისულელის ისე დაზუთხვაც იყო საჭირო შუა ძილიდან გამოღვიძებულს რომ უშეცდომოდ გაგეცა 

პასუხი.მაგალითად ასეთებისათვის-რისი სიმბოლოა 5 ქიმიანი ვარსკვლავი კრემლის თავზე;რისი სიმბოლოა 

წითელი ფერი საბჭოთა დროშაზე და ა.შ. 

        ის რომ მიშა სწორედ ამგვარი სანთელ-საკმევლითაა პატარაობიდანვე ნაკმევი ,რომ სწორედ ესაა მის 

სულში ჩაკირულ ანგრამათა მთავარი პათოსი და რომ მას სწორედ დიდი წითელი კარიერისათვის ამზადებდ– 

ნენ  მისი ე.წ კაგებეს ჯარსა და “КИМО”-ს სკოლაში მერმინდელი მოხვედრითაც დასტურდება,სადაც 

“ბლატნოი პატრონის” გარეშე მიღება ფაქტობრივად გამორიცხული იყო! 

        საუბედუროდ ინფორმაცია  5–ს ჩაფსკვნილი სიწითლესთან მიშას„ფლირტის“თაობაზე ფართო საზოგად– 

ოებისათვის მოგვიანებით(პოსტფაქტუმ)გახდა ცნობილი,როცა წითელ  ჯვრებიანი არაგორგსლიან-დავითიანი 

და თურმე უფლის საფლავის დამცველთა და წმინდა მიწაზე ფრანცისკანული კუსტოდიის კათოლიკური 

დროშა უკვე სახელმწიფო დროშას წარმოადგენდა და ეს მოხდა მაშინ როცა ერთ-ერთ პირველსავე არჩევნებში 

მიშასა და კომპანიას 5-იანი “შეხვდა” საარჩევნო ნომრად-უყვარს კაცს 5-იანი და რა ქნას ! 

        ისე ილარიონ შევარდნაძის არ იყოს სიყვარულს რას გაუგებ ჩემო ოლღა,თორემ მანამდე 1-იანს 

ესწრაფვოდა,სავსებით გასაგები მიზეზების გამო,საარჩევნო ნომრად ყველა,ამან კი 5-იანი დაიჩემა მაინცდა– 

მაინც, რითაც უნებლიედ საცნაური გახადა კიდეც საკუთარი უგვანი სულის ჭეშმარიტი საფუძვლები და 

საერთოდ რაობა!  

        მოკლედ ისე იყო აღტყინებული ამ “საკრალური სიმბოლიზმით” მაშინ მიშა, რომ ღირსყო რა ყოველივე 

აღნიშნულის გაცნობით ფართო საზოგადოებრიობა, (დაინტერესებულ მკითხველს შეუძლია ამოსწიოს იმ 

დროინდელი მასალები) ამის შემდეგ როგორც ჭეშმარიტ ფარაონსა და ღმერთთა ტოლს და საკუთარ სულშივე 

ამომცნობს ხუთისა და წითლის  ღვთაებრივი საიდუმლოსი,პირველი ჩვენებისათვის უკვე ფეხი აღარ 

მოუცვლია და წითელ ჯვრიანი დროშის პარალელურად 5-იანიც არნახულად გააფეტიშა ქვეყანაში და თანაც 

ისე ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტში ძნელად თუ მოაბრუნებდი თავს თვალში წითელი 5-იანი არ 

მოგხვედროდა!..თუმცა დასავიწყარი არც წითელი 5-იანებით დამშვენებული ბუკლეტები, კაშნები, 

ქუდები,მაისურები და სხვა ატრიბუტიკაა მარშუტკებზე გამოსახული 5-იანების ჩათვლით!(იხ. სურ.75–77) 

        სწორედაც რომ  ამ  მიზეზით და არამც და არამც შემთხვევითობით უნდა აიხსნას 5-იანის გაფეტიშება 
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მაშინდელ ქართულ სინამდვილეში,თორემ რომ ეს ასე არ ყოფილიყო როგორმე მოახერხებდა მიშა ამ ნომრის 

სამერმისოდ მაინც თავიდან მოშორებას! 

         დიახ,ნუ გაიოცებთ,სწორედ 5 გახდა ამის შემდეგ მიშაკოს მოუცილებელი სავიზიტო ბარათი (ხომ უნდა 

გაელაღებინა აბა ბოლოს და ბოლოს) და მაგალითად სწორედ მსგავს მისტერიულ ფონზე დანიშნა ნოემბრის 

საბედისწერო მოვლენების შემდეგ,  ვითომდაც გადამდგარმა,5 ნომერმა,მიშა სააკაშვილმა იანვრის 5-

ში(!)საპრეზიდენტო არჩევნები,რომელშიც,ზეცის სასწაულებრივი განგებულებით,(სინამდვილეში კი თახსირი 

გაყალბებით) გაიმარჯვა კიდეც! 

                                                  
დაფიცება დავითის                                               სურ 75                                                   სურ 76                                                                          სურ 77 

საფლავზე სურ 74 

        მეტიც იმდენად მანიაკალური გახდა ეს ფონი მისი მაამებელი და თახსირი გუნდის ხელშეწყობით,რომ 

თვით ე.წ.საარჩევნო ფონდებიშიც კი 5-იანებით  ჩაწერილ თანხებს ურიცხავდნენ მავანინი მიშას,მაგალითად 

55555ლარსა და 55 თეთრს!! 

         ყოველივე აღნიშნულის შემდეგ განა გასაკვირია წარმოდგენილი მენტალიტეტის მქონე, საერისმამოდ  

აღძრულ კაცს,თავის გაუმხელელი ოცნებები და მიზნები იმთავითვე 5-ჯვრიანი დროშისათვის დაეკავში– 

რებინა?..მით უფრო რომ-სულო ცოდვილო,-ამავე დროშიდან იმზირებოდა ბავშვობიდან ასევე მის გულში 

ძალუმად ჩაჭრილი და მისივე ბუნებისათვის ეგზომ ორგანული წითელი ფერი-ფერი საბჭოეთის დროშებისა 

და მაშინდელი ცხოვრების მანკიერი სულისკვეთებისა და გაქანებებისა,რა ცხოვრებისა და კარიერისათვის 

უდაოდ მოძღრავდნენ და ამზადებდნენ კიდეც მას პატარაობიდანვე!!.  

        მართლაც წარმოიდგინეთ რამდენად უნდა გქონდეს გამჯდარი ადამიანს სულში  სიწითლე რომ თვით 

ისეთი მშვენიერი რამეც კი როგორიც ვარდია ოდენ მისი სიწითლის გამო რევოლუციასთან დააკავშირო, 

რომელიც ძალადობასთან ასოცირდება და ამ უგვანობას ვერაგულად ვარდების რევოლუცია უწოდო! არადა 

რა ჰქონდა ან შეიძლებოდა ჰქონებოდა პარლამენტის შენობასთან შემთხვევით მოხვედრილ ვარდს საერთო 

რევოლუციად გაცხადებულ ამ ფარსთან თუ არ მიშას სულის მიერ მასში დანახული და შესაბამისად მომენტა– 

ლურად მისგან ატაცებული წითელი ფერი!  

       თანაც  დაუკვირდით მისი აზროვნების წესს რომელმაც ვარდთან მაინცდამაინც წითელი ფერი დააკავშირა 

და ამიტომაც ჩააფრინდა კიდეც მისი ცნობიერება ტერმინს “ვარდების რევოლუცია” თითქოსდა ბუნებაში სხვა 

ფერის ვარდები არ არსებობდნენ,მაგალითად ყვითელნი რომლებიც მშვენიერებით სულაც არ 

ჩამოუვარდებიან წითელთ!-ასე რომ ამ გაგებით მიშასთვის, გამომდინარე მისივე სულის მანკიერი ანატომი– 

იდან, რეალურად ეს მოვლენა არა ვარდების,არამედ სწორედაც რომ წითელ რევოლუციაა,რაც მისი მომდევნო 

ქმედებების რეალურმა ნეობოლშევიკურმა არსმა სრულად ცხადყო  და დაადასტურა.და ალბათ ასეც 

მონათლავდა იგი დიდი სიამოვნებით ამ მოვლენას,როგორც მისი მამა და შემომქმედი და არც მისი 

ნეობოლშევიკი და კომსომოლა მიმდევრები იქნებოდნენ ამის წინააღმდეგნი, რომ არა ამ სახელის უკვე მქონე 

ბოლშევიკური რევოლუცია,რომელიც პარლამენტში მიშას “ლომებრივ ძლევმოსილი” შეჭრის მაგივრად მაშინ 

ზამთრის სასახლეში შეჭრით დაგვირვინდა!ჰოდა ვით შეეძლო გაეძლო,ამის შემდეგ, ცდუნებისათვის მიშას 

სულს და რამე მიმსგავსებული ეპითეტით მაინც არ შეემკო ეს “ისტორიული მოვლენა”! 

        ამდენად, რეალურად ჯვაროსნული დროშა მიშა სააკაშვილისათვის მის სულში ბავშვობაში ჩაკირული 

ორი ძვირფასი სიმბოლოს 5-ისა და წითელი ფერის თანხვედრის ადგილია და არა მაღალი ქრისტიანული 

ღირებულებების სიმბოლო! 

        თუმცა სახელდობრ როდის მოხდა ეს “ისტორიულ-მისტერიალური” გაცნობიერება და როდის შეანათა 

ჯვაროსნული დროშის წითელმა ფერმა  თავის  5-ანით მიშას სულის ხვეულებში,რასაც იქ მოკალათებული 

საბჭოთა სიწითლისა და 5 ქიმიანი ვარსკვლავის ანგრამების გაღვიძება მოჰყვა და წამოიძახა თუ არა ამ დროს 

მიშამ „ევრიკა“ ძნელი სათქმელია,მაგრამ ამ “ღირსახსოვარი” გაიგივების შედგომის მომენტში  მისი 
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აღტყინების ხარისხის წარმოდგენა მაინცდამაინც ძნელი არ უნდა იყოს!..და უეჭველად მაინც ალბათ ეს 

პროდუქტი მისი ატლანტიკდალეულობისა და შევარდნაძის ხელსა და თბილ უბეში მომდევნო 

გაპოლიტიკოსების ხანის ნაწარმს უნდა  წარმოადგენდეს,როცა მას “მსოფლიოს მამათა” მახინჯ იდეებში უკვე 

საკმაოდ გათვითცნობიერებულსა და ეგებ ზამბარიანი სათამაშოსავით უკვე მოქოქილს (სანთლით ეძებენ 

ასეთებს ეს ხალხი),ერთხელაც სარკის წინ ყვარყვარესავით მდაგარს მისსავე ანარეკლში ერის მომავალი 

პირველკაცი და წინამძღოლი წარმოუდგა(იხ. მიშა განმანათლებელი სურ 100 ) 

        სწორედ ამ “სასწაულებრივ” მიგნებათა წიაღში უნდა მომხდარიყო კიდეც მისსავე სულში ყალბ 

ეროვნულ,ვითომდაც აღმაშენებლისეულ საფარველ ქვეშ, კათოლიკური ჯვროსნული დროშის მანკიერად 

გაგებულ გლობალისტურ იდეებთან  ასოცირება!  

         არ დაგავიწყდეთ ისიც,რომ მსოფლიო ბატონობაზე თავის დროზე, თავისებურად ტვინმოწამლული, 

კომუნისტებიც ოცნებობდნენ,რაზეც საუკეთესოდ მათი მთავარი დევიზი:” პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა 

შეერთდით”მეტყველებს!..რაც მიშას გონებას ასევე პატარაობიდანვე ექნებოდა გადასრევად დაზუთხულ- 

შესრუტული,რის გამოც მისთვის ატლანტიკის ოკეანის წყლის დალევასთან ერთად გამცნობილი ახალი 

ავადმყოფური გლობალისტური იდეები ძნელი გასასიგრძეგანებელი არ უნდა გამომდგარიყო! 

                   9.აწ უკვე მიშასეული ძალადობით დაღდასმული და ნაცურად ნათელი  

         მაგრამ მოდით დავუბრუნდეთ მიშასა და კომპანიისათვის წითლად მოღაღადე კათოლიკურ ჯვაროსნულ 

დროშასთან მიმართებაში პოლიტიკური მიზნების თემას,რასაც სხვა პლასტები და კერძოდ პარტიული 

სარჩულიც აქვს,რადგან ერთი კაცი ვერც კარგ და ვერც ცუდ საზოგადოებრივ იდეას  ვერ განახორციელებს! 

        გრძნობდა რა იმთავითვე გადასარევად ამას მიშა საკუთარი პარტიაც შექმნა,უპირატესად მისნაირ 

ტვინმოწამლულ და საეჭვო მრწამსის პიროვნებებსა თუ უბრალოდ  კარიერასა და ფულს დახარბებულ  

პირებთან ერთად,საკუთარივე ვერაგული იდეების განსახორციელებლად და თანაც დაუკვირდით რა 

ვირეშმაკულად პრეტენზიული სახელით:”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”,რაც იდეაშივე გულისხმობდა 

“კუდიანებზე” ნადირობას და იმას რომ ვინც მასთან არ იქნებოდა არათუ  მამულისშვილი,ასეთი ადამიანი 

შეუძლებელია საერთოდ ბნელი ძალის წარმომადგენელი და ჩასარეცხი არ ყოფილიყო! 

        მოკლედ როგორც “ჭეშმარიტმა” ზოგად ქრისტიანმა და “მოწინავე” იდეებით ანთებულმა ადამიანმა 

საკუთარ მართლმადიდებლური კულტურისა და ისტორიის ქვეყანაში პარტიაც შექმნა წითელჯვრებიანი 

კათოლიკური დროშის ქვეშ და შექმნა მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის რომ ჭეშმარიტი ნაციონალური 

შეგნება და მისი საფუძვლები მოეშთო და გადაეგვარებინა და პირველ რიგში მომავალი თაობის სულსა და 

გონებაზე გავლით, რამეთუ ისე იყო და არის სააკაშვილი ქრისტიანი როგორც ეშმაკის ტარტაროზია ანგელოზი 

და ისეა მამულისშვილი როგორც მუდო არწივი! 

       ამ გაგებით საქმესთან მიშასეული მიდგომის ჭეშმარიტი არსი დიახაც რომ იმთავითვე ნათლად ვერა– 

გული გახლდათ და თუ ქართული ხალხური ზღაპრიდან მოვიყვანთ ანალოგიას ეს ბერად შემდგარი მელას 

უძველესი ფანდია  მასზე გულუბრყვილოდ მინდობილ ნადირ-ფრინველთა იოლ მონადირებას რომ  ისახავდა 

მიზნად!.. ასე რომ ამ მხრივ აშკარად იკითხება ანალოგია მიშას მიერ “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 

შექმნისა და წითელჯვრებიანი დროშის სახელმწიფო დროშად უცერემონიოდ გამოცხადების დანიშნულებას 

შორის,რამეთუ ორივე მათგანი მიშას “სულის თარგზე იქნა მოჭრილი” ეროვნულობაზე პრეტენზიის 

საფარქვეშ არააღმაშენებლური საქმეების საკეთებლად! 

        შესაბამისად არავის უნდა გაუკვირდეს  წითელჯვრებიანი დროშა რომ “ერთიან ნაციონალურ 

მოძრაობასთან” გავაიგივოთ.კარგად ჩაუკვირდით ეს უკანასკნელი მიშას ჩანაფიქრით გახლდათ საშუალება და 

ოდენ ინსტრუმენტი რითაც წითელჯვრებიანი დროშით გაბაირახტებული დამაქცევარი იდეალები უნდა 

აღსრულებულიყო და სრულდებოდა კიდეც,ასე რომ ეს გაიგივება ბუნებრივად მოხდა და არც კი ცდილა ეს 

ძალა წითელჯვრებიანი დროშისადმი საკუთარი პარტიულ-მესაკუთრული დამოკიდებულება  დაემალა,რასაც 

არცერთ ნორმალურ ქვეყანაში საღ ჭკუაზე მყოფი პოლიტიკური ძალა და ლიდერი საკუთარ ეროვნულ 

დროშას არ აკადრებს.(იხ.სურ 71–74) 

        მაგალითად ინგლისში საპარლამენტო არჩევნების მსვლელობისას არცერთი მმართველი პარტია არათუ 

არ იკადრებს,აზრადაც არ მოუვა ნაციონალური დროშის პრივატიზება მოახდინოს და მისი პარტიის 

კანდიდატები,რომლებიც იმ მომენტში სულაც არ წარმოადგენენ სახელმწიფოს,სწორედ სახელმწიფო დროშის 

ფონზე თავმომწონედ გამოსახულნი გამოუფინონ ბანერებიდან საზოგადოებას!(სხვა საქმეა რიგ შემთხვევებში 

პრემიერ მინისტრის გამოსახვა ნაციონალური დროშის ფონზე,რომელიც წარმოადგენს კიდეც სახელმწიფოს 
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თუნდაც სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებზე!)  

        და ეს მაშინ როცა ნაციონალური მოძრაობა დაუწერელი თავხედური კანონის ძალით,შანსს არ უშვებდა 

და უშვებს ხელიდან თუნდაც ადგილობრივი არჩევნების დროს მაინცდამაინც მისი კანდიდატები 

იწონებდნენ,თავს უკონკურენტოდ,წითელჯვრებიანი დროშის ფონზე,რაც რეალურად სახელმწიფო დროშის 

ღირსების გამოუსწორებლად გაბახების აქტია,რომ ჰქონდეს კიდეც ასეთი ამ დროშას. და ეს პირველ რიგში 

უნდა გაიგონ იმათთ  ვისაც ამ დროშის მაღალი ღირსების გულუბრყვილოდ წამთ და მიშასაგან დამოუკიდებ– 

დაც კი(თუნდ სატანის მოციქულიც კი რომ აღმოჩნდეს იგი) ეს დროშა დიდ ეროვნულ სიწმინდეთ მიაჩ– 

ნიათ,არადა სამყაროში მსგავსი მასშტაბის მოვლენები შემთხვევით არ ხდება რადგან მსგავსი მსგავს აგნებს! 

        და საერთოდ რა დიდი არგუმენტაცია სჭირდება წარმოდგენილი იგივეობის მტკიცებას,როცა წითელჯ- 

ვრებიანი დროშა ნაციონალური მოძრაობის ოფიციალურ პარტიულ დროშას წარმოადგენდა და წარმოა– 

დგენს,რაც გადმოფენილი იყო და გახლავთ კიდეც მათივე ოფისებიდან(იხ.სურ 78)და ეს ხალხი ამ გარემ– 

ოების გამო ვერანაირ უხერხულობას ვერ გრძნობს, მეტიც მათ ისე აქვთ გონების თვალი დაბრმავებული 

აზრადაც არ მოსდით რა მასშტაბის სითახსირეს სჩადიან ამით . 

         რომ მართლაც დიდ ეროვნულ სიწმინდეს წარმოადგენდეს ეს დროშა მხოლოდ აღნიშნული გარემოება 

იკმარებდა მიშაკოსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 

მისაცემად,ეროვნული სიმბოლოს ღირსების შელახვის გამო! 

         საერთოდ მსგავსი თავხედობების მოთავე და პირველი ავტორი ქვეყანაში თავად მიხეილ სააკაშვილია, 

რომელმაც წითელჯვრებიანი დროშისათვის პატივის ახდა ფაქტობრივად მისი სახელმწიფო დროშის რანგში 

ამაღლების პროცესის პარალელურად მოახდინა,როცა მას “გაუმჯობესების” მიზნით მცირე სწორი ჯვრების 

მაგივრად ე.წ.ბოლნური ჯვრები მოარგო!.. 

         მართლაც თუ ერთი წუთით დავუშვებთ, რომ წითელჯვრებიანი დროშა დიდი ისტორიული და 

სულიერი ფასეულობის საგანია,რაც მიშას ჩაძახებით არაერთს შეიძლება ეგონოს ასე(ამხელა კაცი აბა ტყუილს 

როგორ იკდრებდა),მაშინ ისიც უნდა ვიცოდეთ,რომ არავის მსგავსი დონის ფასეულობაში ხელის ტუტურისა  

და მასში არათუ ჯვრების ფორმების ცვლის,არამედ თუნდაც წერტილის საკუთარი ხუშტურების მიხედვით 

გადაკეთება-გადმოკეთების  არანაირი უფლება არა აქვს და თუ მსგავსი რამ საერთო სახალხო რეფერენდუმის 

გარეშე მოხდება დროშა იმწამიდანვე ითვლება გაუფასურებულად და ღირსება აყრილად! 

        ამ კაცმა კი დროშაზე წერტილის კი არა საკუთარი ხუშტურით თავად ჯვრების ფორმების შეცვლა 

გაბედა,რამაც დროშის ისტორიული ავტორის მიერ თავის დროზე სავსებით გასაგები მიზეზების გამო სწორ 

კუთხეებსა და ხაზებზე აწყობილი საერთო მხატვრული სურათი საერთოდ დაარღვია!!.რაც წარმოუდგენელი 

მკრეხელობაა!(იხ.სურ.80,81).  

                                     
პარტიული დროშები  ნაცების                       5 ჯვრიანი დროშა სწორი ჯვრებით სურ 79                   5 ჯვრიანი დროშა სწორი ჯვრებით სურ 80 

ოფისთან               სურ 78 

        ამასთან ჯანსაღი ლოგიკიდან გამოდინარე სრულიად გაუგებარია ამ ნაბიჯის დანიშნულებაც (თუ ისევ 

რაიმე  ვერაგობას არ აქვს ადგილი) და მართლაც დაუკვირდით ვიზუალურად  სურათი არ გაუმჯობესებულა-

პირიქით გაუარესდა,რამეთუ სწორხაზოვნობის მომენტი დაირღვა;ჯვაროსნული კვალის დასაფარად და 

ქართულ ნაწარმად ამ დროშის გამოსაცხადებლად ეს არ გამედგება; ხოლო თუ აღნიშნული ნაბიჯის 

საფუძველზე ვინმე ფიქრობს რომ ამით დროშა გაეროვნულდა ეს სამარცხვინოდ სასაცილოა,რადგან  დროშის 

სიმბოლიზმი მსგავს რამეს ვერანაირად ვერ გუობს!  

        ისე სიმართლე გითხრათ ვერაფრით ვერ  გამიგია ისიც რატომ აქვთ მავანთ განსაკუთრებულად 

პატრიოტული აღტყინება ამ ე.წ.ბოლნური ჯვრის მიმართ და რატომ მიაჩნიათ იგი ეროვნულობის სიმბოლოდ, 

მაშინ როცა მსგავსი ჯვრები ლამის მთელი ევროპის ქრისტიანულ ტაძრებზეა გამოსახული!  

        დიახ! ევროპის სინამდვილეში ბევრი მსგავსი ტიპის ჯვარია და მათგან მრავალი არაერთი ქვეყნის 
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ჯილდოშია განსხეულებული და არავინ დაიჩემოს უცებ-აქაოდა,მათი რკალების გაზნექილობები და რა- 

დიუსების ურთიერთმიმართებები სულ მისხალ-მისხალ მაქვს ნაზომი და არცერთი მათგანი ბოლნისის 

სიონზე გამოსახულ ჯვარს არ შეესაბამისებაო!-მარტო ლაზარეს,ასევე უძველესი სამხედრო-ჰოსპიტა ლური, 

ორდენის სიმბოლოს გაცნობაც იკმარებდა აღნიშნულში დასარწმუნებლად(იხ. სურ.:21). 

        არადა ამ დროს გვაქვს ისეთი შესანიშნავი და ღრმა ალეგორიზმით დატვირთული სიმბოლო როგორიც 

“ნინოს ჯვარია”,რომელზეც ვერავინ ვერასდროს ვერ იტყვის რომ სხვათა მსგავსია და სხვისი წაბაძვითაა 

შექმნილი(მიუხედავად იმისა რომ  არათუ გარე შიგა ავის მჩხრეკელებიც არ გვაკლია და აგერ ხალხი უძველეს 

ანბანს გვიახალგაზრდავებს ჯიუტად - აჭრის რა ერთბაშად მის ასაკს ბარე 8 საუკუნეს!) 

        საქმე იმაშია და იმითაა “ნინოს ჯვარი” ,როგორც სიმბოლო, ჩვენი ერისათვის უაღრესად ძვირფასი, რომ 

მასზე ქრისტინობა ვაზსაა ჩაწნული,რაც უპეცენდენტო მოვლენაა მთელს მსოფლიოში! სწორედ იმ ვაზს -ვაზო 

ქალწულო დალალ დაწნულოო პოეტურად რომ ეფერება  ქართველი კაცი და შვილივით ნაზარდად 

მოიხსენიებს!ვაზს, რომელიც უძველეს-უძველესთაგანი კულტურაა საქართველოში და მაღალ ქართულ 

ცნობიერებაში ოდითგანვე სიცოხლის ხესთანაა  ასოცირებული!  

      სწორედ ამიტომ შეიცავს ქრისტიანულთან  ერთად ეს სიმბოლო  ასე ძალუმად ეროვნულ მოტივს და 

წარმოადგენს კიდეც საქართველოს ისტორიის,ეროვნული განვითარების გზის,ერის ბედისა და ხვედრის და 

საერთოდაც ეროვნული სულის განსახიერებას!  

        მაგრამ ჯვაროსნულ დროშაზე სწორი ჯვრების თუნდაც ნინოს ჯვრებით შეცვლაც ასევე ყოვლად 

დაუშვებელი იქნებოდა და ეს ჯვარი აქ მხოლოდ იმიტომ ვახსენე რომ როცა ადამიანი ეროვნულობანას 

თამაშობს,ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სახის ტყუილის თქმისას იგი დღეში ათჯერ ტყდება,ასე რომ 

ბოლნური ჯვრების ისტორია ამითაცაა ერთობ ნიშანდობლივი და ეროვნულობით მატრაბაზობასთან ერთად 

თურაშაულის პატრონის მიერ ტყეში პანტის საძებნად გაქცევას ჰგავს!?. 

        მოკლედ ფაქტია და ვერსად ვერ გავექცევით რომ, რაკი ეს ადამიანები მათ მიერვე ერისათვის სათაყვანოდ 

გამოცხადებულ ამ წითელ ჯვრებიან დროშას პირველი დღეებიდანვე ასე უცერემონიოდ ექცეოდნენ და 

ექცევიან  და როგორც დიდოელი გლეხის მიერ ნაბადი აწ ისეა იგი უკვე ნათელი,ტანითაც და ფეხითაც და ეს 

უკვე თავისთავადაა წონადი და შეურყეველი არგუმენტი იმისა რომ, რომც ჰქონოდა აქამდე ამ დროშას მსგავსი 

ტიპის ეროვნულ-ისტორიული ღირებულება სწორედ და პირველ რიგში მიშასა და ერთიანი ნაციონალურ 

მოძრაობის მიერაა იგი გამოუსწორებლად პატივაყრილი რის გამოც  ქართველმა ერმა ერთიან ნაციონალურ 

მოძრაობასთან ერთად ერთხელ და სამუდამოდ უნდა თქვას უარი მასზე! 

          მით უმეტეს რომ არათუ ოდენ  “მსუბუქი” მიკერძოება-მიტაცებით-ხელის ფათურით არის მათგან 

ურცხვად “მოთელილი”ეს დროშა,-მიშას თამადობით და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საფარქვეშ, 

მატლებივით მოფუთფუთე თახსირი ადამიანების ბინძური ხელები და საქმეები ამჩნევია მას ზედ!..და რაც 

ყველაზე შემზარავია სწორედ მას აქვს შესხურებული და სამარადისო სირცხვილად შეხარშული 

დაუნდობლად მოკლული გირგვლიანის რობაქიძის,ვაზაგაშვილის…(რომელი ერთი გავიხსენოთ),26 მაისის 

აქციის ნაგვემ-ნაწამებ და გვემა-წამებით მოკლულ,ციხეებში სადისტურად ნაწამებ და სადისტური წამებით 

პირში სულ ამორთმეულ  და საერთოდ ყველა იმ ადამიანთა სისხლი, რომელნიც ბოლო წლებში 

საქართველოში სატანური ძალის აბობოქრებას ემსხვერპლნენ,მათი ჩათვლით ვინც მხურვალე გულითა და 

იარაღით ხელში სამშობლოს დაცვას შეეწირა,თუმცა რომ არა ვარდების ხელისუფლება შესაძლოა დღესაც 

ჯანმრთელი და ტანმრთელი ყოფილიყო! 

        
26 მაისის სისხლიანი  აქცია სურ 81                       სურ 82                                  სურ 83                                            აღლუმი ჯერ კიდევ გაუმშრალ 

                                                                                                                                                                                               სისხლზე იმავე დილას  სურ 84           
        დიახ! სისხლი შემოგვღაღადებს მისგან სისხლი!- აწ უკვე მიშასა და მისი დანაშაულებრივი რეჟიმის მიერ, 

აგერ 2004 წლის აქეთ დაღვრილი სისხლი და სამართალს ამ კუთხითაც ითხოვს! 

        ჰოდა ვინ, თუ არა ისევ და ისევ იმ სულიერი წყობის ადამიანები, რომელთაც თავის დროზე ქრისტე, მათ 
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გვერდში მცხოვრები ეს ხორცშესხმული ღმერთი,აწამეს და შემდეგ ჯვარს აცვეს,იყვნენ და შეიძლება 

ყოფილიყვნენ ის  არსებები ვინც ძირითადად მიშას ხუშტურებზე,მსგავს ქმედებებს სჩადიოდნენ,აგერ ჩვენი 

დროის საქართველოში,საკუთარი უბადრუკი კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად!.. 

         და რაკი ეს უეჭველად ასეა გამოუხმია კიდეც მაშინ ჯვაროსნული დროშის ჯვართა სიწითლის  ბნელ, 

ჩრდილოვან მხარეს წარსულის შესატყვისი ქრისტეს ფეხის მკვნეტელთა დარი ძალა და არსებანი ჩვენი 

რეალობიდან რათა ტანჯვის წილ ტანჯვა და სისხლის წილ სისხლი მიეღო!!.  

       ამ თვასაზრისით მარტო სამაჩაბლოში სააკაშვილის 2008 წლის ავანტიურაც იკმარებდა,–მისი მანკიერი 

არსის უსაზიზღრესი ნაზავი,–რამაც საქართველოს მხოლოდ სისხლი არ აკმარა და ზედ ტერიტორიებიც 

მიიყოლა,რამაც და საბოლოოდ დაფლითა ქვეყნის ისედაც შაგრენის ტყავივით დამცრობილი სხეული!.. 

(ედუარ–გიორგის საქმეს დაუმთავრებელს ხომ არ დატოვებდა აბა მიშა,ტყუილად დაიფიცა  აღმაშენებლის 

საფლავზე!?.)(იხ. სურ.:85–89) 

       მეტი რაღა საბედისწერო განგებულება და არგუმენტი გნებავთ?..  

                             
          სურ 85                                       სურ 86                                      სურ 87                                      სურ 88                                                    სურ 89 

       შემჩნეული გექნებათ ისიც  რომ როდესაც ქართველი კაცი ვინმესაგან დიდ ტანჯვა-წვალებას გადაიტანს 

ხატოვნად გადატანილს ასე აღწერს-“ჯვარს მაცვაო”! 

         დიახ,სწორედ ასეა ჩაკირული ჯვარცმა ქართველი კაცის ფსიქიკაში,რაც საქმის არსის საკმად ზუსტ გასიმ– 

ბოლიურებასაც წარმოადგენს და ვერც შემთხვევითი გარემოებით აიხსნება!  

        ასე რომ თუ ამ კუთხით შევხედვთ სწორედაც რომ უბრალო ადამიანისა და შესაბამისად ქვეყნის ჯვარცმაა 

ის  რაც მიშამ და კომპანიამ დამართეს ამ წლებში  საქართველოს,რაც მათივე უგუნური ხელქვეითების ხელით 

ხორციელდებოდა(82–84)-ისე როგორც სინედრიონისაგან იქნა არსებითად ნატანჯი და  ჯვარზე ვნებული 

უფალი, თუმცა თვით აქტი რომაელმა ჯარისკაცებმა აღასრულეს!..(იხ.სურ 90–92) 

              
სატანის მოციქულნი   სურ  90         ჯვარს ცმული საქართველო              სურ 91        ჩემთვის ეს სურათი იმის განზოგადებული ხატია 

                                                                                                                                                   რაც ამ ორმა არაკაცმა ეროვნულ სულს დაჰმართა სურ 92 

        და სწორედაც რომ თვით ქრისტესაც კი ხელახლა აცვავს ჯვარს თვალის დაუხამხამებლად ეს ხალხი რომ 

დასჭირდეთ!.  

         ე.ი. რა გამოდის?-ქვეყნის სახელმწიფო დროშაზე სიმბოლოდ და იდეალად გვაქვს გამოსახული უფლის 

ტანჯვითა და წამებით თანდეული სიმბოლო,რომლის უკან მოუშორებელ აჩრდილად იმზირება როგორც 

სიტყვით ისე საქმით,თუ პირადი სიბნელითა და უგუნურებით,ბოროტის მომოქმედებელთა კონტურები 

(თანაც ასეთი სიმბოლო დროშაზე ერთი კი არა ხუთი გვაქვს) და ქვეყანაში ვერც სიბნელისა  და უგუნურების 

ბატონობისაგან  დაგვიხსნია თავი და ვერც ტანჯვა-წამებისაგან?.. 

         აი,ასეთია არსებითად ამ დროშის საბედისწერო განპირობებულობის რეალური სახე,დროშისა რომელიც 

იდეალად მიშამ,როგორც მსგავსმა-მსგვსი ამოირჩია და წინ წაიმძღვარა! 

                                                  10.მაოხრებელი გზირის ფენომენი 

       სულხან საბა ორბელიანს აქვს ერთი მეტად საინტერესო იგავი “მაოხრებელი გზირი”,რომლიდანაც 

ვგებულობთ სოფლის აღშფოთებული მოსახლეობისაგან უკვე მოკვდინებულმა ბოროტმა გზირმა თავისი 

ვერაგობის გამოისობით როგორ გამოიწვია ისედაც გაუბედურებული სოფლის საბოლოო აოხრება.  



38 

 

       გაგიკვირდებათ და დაახლოებით იგევეს გაკეთება ძალუძს თანამდებობიდან წასულ მიხეილ 

სააკაშვილსაც და აქ საქმე მხოლოდ 5 ჯვრიანი დროშის სისხლიან ხდომილობაში როდია,რაც თავისთავად 

საშიში გარემოებაა,მას გარე ასე ვთქვათ გეოპოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებისაკენ მივყავართ!   

        მართლაც ის ფაქტორი რასაც საქართველოს ევროპისა და აზიის საზღვარზე მდებარეობა ჰქვია,რამაც სხვა 

წმინდა გეოგრაფიულ ფაქტორებთან ერთად დიდ წილად განაპირობა კიდეც ჩვენი ერისა და მისი კულტურის 

უნიკალურობა და რითაც ხშირად და სავსებით სამართლიანადაც ვამაყობთ(გაიხსენეთ თუნდაც 

ი.ნინოშვილის ლექსის ”მაღალ ტახტრევანზე იჯდა მამა ღმერთი” პათოსი) ამავე დროს არაერთგვაროვანი 

გარემომცველი სამყაროს მიმართ ერთგვარ პასუხისმგებლობასაც გვაკისრებს! 

       სხვათაშორის,ჩვენგან განსხვავებით,ეს ჩვენს დიდ მეფეებსა და მოღვაწეებს კარგად ჰქონდათ გაცნობიერე– 

ბული და ამ გარემოებას ყოველთვის ანგარიშს უწევდნენ.ასე რომ ჩვენც არანაირი უფლება არა გვაქვს მას 

ზერელედ და აგდებულად მოვეკიდოთ,დამოუკიდებლად იმისა ჩვენს რომელ შორეულ პარტნიორს რა 

ზრახვები ამოძრავებს,თუ ძალით ხიფათის თავზე დატეხვა არ განგვიზრახავს!  

       დიახ ერთია პარტნიორი და ყოველ ქვეყანას ისე როგორც ადამიანს უფლება აქვს ამოირჩიოს ვისთან 

იმეგობროს და ვისთან არა,მაგრამ არცერთი ჭკუათმყოფელი ადამიანი არათუ არ გადაიკიდებს მეზობელს მის 

გაღიზიანებასაც კი მოერიდება მით უმეტეს ისეთი შესაბრალისი ხერხით, რასაც საკუთარ საცხოვრისზე მის 

ჯინაზე სხვისგან შემოჩეჩებული სიმბოლოს გადმოფენა ჰქვია!და ეს არა მხოლოდ პრაგმატული არამედ 

დიდად ბრძნული ქმედებაც  იქნება! 

       სწორედ ასე უნდა იქცეოდეს საკუთარ დღევანდელობასა და მომავალზე მზრუნველი ნებისმიერი ერიც და 

მით უმეტეს ჩვენს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში მყოფი! 

       ჰოდა ვითვალისწინებთ კი ჩვენ ამ სიბრძნეს დღეს? 

       თუ ჩვენი დღევანდელი ფაქტობრივი სახელმწიფო დროშისაგან ამოვალთ,რომელიც ყველას სამზერლად 

საჯაროდაა გამოფენილი არანაირად! 

       რა შუაშია აქ წითელჯვრებიანი დროშაა? 

       ჩვენ,თუ ამის სურვილი გვაქვს და სათანადო გონებრივი სინათლეც არ გვყოფნის,შეგვიძლია წლობით 

ვიტყუოთ თავი სააკაშვილის მიერ გველის შხამივით შემოპარებული სიცრუით 5 წითელ ჯვრიანი დროშის 

ფასდაუდებელი ეროვნული და ისტორიული მნიშვნელობის თაობაზე და გვჯეროდეს,რომ 200-ოდე ფრანგი 

ჯვაროსნის დიდგორის ბრძოლაში მონაწილეობის გამო დავით აღმაშენებელს შეეძლო გვერდზე გადაედო 

მემატიანეთაგან სვიანად ხმარებულად შერაცხული, გორგასლიდან მომდინარე,ხელის-ხელ საგოგმანებელი, 

ისტორიული დროშა,რომელზეც ერის უმთავრესი წმინდანი წმინდა გიორგი იყო გამოსახული და მის 

სანაცვლოდ სახელმწიფო დროშად 5 წითელ ჯვრიანი დროშა ეღიარებინა,რაც თავისთავად დიდი 

მკრეხელობაა ან უტიფრად გვწამდეს ,რომ ჯვაროსნულ ლაშქრობათა დაწყებამდე 7 საუკუნით ადრე ვახტანგ 

გორგასალს უკვე შექმნილი ჰქონდა წითელი 5 ჯვრიანი დროშა და ჯვაროსნებმა 7 საუკუნის შემდეგ დაამატეს 

რა მის დიდ ჯვარს ბოლოში მკლავები სწორედ მისგან შექმნეს ჯერ იერუსალიმის ყვითელჯვრებნიანი, შემდეგ 

კი მებრძოლ ბერთა ორდენის წითელჯვრებიანი დროშები, მაგრამ დანარჩენმა  სამყარომ, და მით უმეტეს 

ისლამურმა, შესანიშნავად უწყის  მისი რეალური  სადაურობისა და მნიშნველობის შესახებ და ისიც კარგად 

ახსოვს როგორ და რა მიზნით შეიქმნა თითქმის თანადროულად ე.წ. იერუსალიმის ყვითელჯვრებიანი 

დროშისაგან,როგორც დედნიდან, წითელჯვრებიანი დროშა!  

       დიახ,ერთია ყვითელჯვრებიანი დროშის ქვეშ იერეუსალიმისა და მიმდებარე ტერიტორიების ანუ 

არეალის, სადაც რეალურად ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა იესო ქრისტე, უფლის ამ ქვეყნიურ სამეფოდ გამო– 

ცხადება,რასაც ამ სამეფოს დროშაზე უფლის ზეციური მეუფების სიმბოლოთი ოქროსფერით ჰქონდა ხაზი 

გასმული და მის სიმბოლიზმს ყველასათვის გასაგებს ხდიდა და მეორეა როცა აგერ,შენს თალწინ,იმავე 

სიმბოლოში ე.წ მებრძოლი ბერები,ოქროსფერს წითელი ფერით ანაცვლებლებენ, რაც ცალსახად ბრძოლისა და 

სისხლის ფერია და ამ სიმბოლოს შემცველი სამოსითა და საჭურვლით გებრძვიან საუკუნეთა მანძილზე და  

შენს საცხოვრისსზე შენთვის მიუღებელი სარწმუნობის ცეცხლითა და მხვილით გავრცელებას ლამობენ! 

       ცხადია ამ უკანასკნელ შემთხვევაში წითელჯრებიანი სიმბოლოს მიმართ შესაბამისი ერები და ხალხები 

სიმპატიით ვერ განიმსჭვალებოდნენ და არც ისაა გასაკვირი გაღიაზიანება მის მიმართ  მათ მეხსიერებაში 

მკვიდრად, ლამის გენეტიკურ დონეზე იყოს ჩარჩენილი!!  

       მოკლედ უდაო და ცალსახაა,რომ ისლამური სამყაროსათვის წითელჯვრებიანი წარმონაქმნი,თუ არ მეტი, 

მინიმუმ გამაღიზიანებელი რამ გახლავთ როგორც სიმბოლო,რომლის განუყრელი თანხლებითაც ებრძოდნენ 
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და ანადგურებდნენ მათ წინაპრებს ჯვაროსნები,რაც ცინიკურად სწორედ უფლის სახელით ხორციელდებოდა, 

რამეთუ უფალი მოყვასის სიყვარულს ქადაგებდა პირველ რიგში და არა სხაგვარად მოაზროვნეთა ცეცხლითა 

და მახვილით მიწისან პირისა აღგვას!  

       მოდით ახლა,აღნიშნულ ნიადაგზე მთელი სურათი წარმოვიდგინოთ და შევაფასოთ მეზობელი ისლამური 

სამყაროს მიმართ რა ტიპის ქმედებას წარმოადგენს დღეს 21 საუკუნეში საქართველოს თავზე სწორედ და 

მაინცდამაინც ამ სისხლიანი სიმბოლოს გამოფენა,თითქოს ქართველ ერს არ ძალუძდეს მომავალი თაობების 

წასაძღოლად და მსოფლიოს დასანახად სხვა უფრო ღირებული იდეალის ამაყად წინ წამოწევა!  

       სიმბოლოსი,რომლის გამოყენების ასპექტი,კინოებსაც რომ თავი დავანებოთ, დღეს ლამის ყველა 

ისტორიის სახელმძღვანელოშია თვალნათლივ, შესაბამისი ფერადი ილუსტრაციებით, წარმოდგენილი, სადაც 

კი ჯვაროსნულ ლაშქრობებზეა საუბარი!(იხ. სურ:19,20) 

       სიმბოლოსი,რომელიც ეყოთ გონიერება და არცერთმა ერმა არ აირჩია საკუთარ ეროვნულ სიმბოლოდ, 

თუმცა მათ ამისათვის ჩვენზე გაცილებით მეტი უფლება ჰქოდათ და აქვთ, რაკი ჯვაროსნულ ლაშქრობებში 

ჩვენზე გაცილებით მეტად იყვნენ ჩართულნი და ეს მაშინ როცა ჩვენ ერთი ტვინნაღძობი კაცის გამო საერთაშ– 

რისო და საშინაო არნაზე თავს დიახაც რომ ამ ავბედით სიმბოლოსთან ვაიგივებთ!  

       დიახ,რა აქტია ეს თუ არ მავანთა გაღიზიანება და მათთვის საბაბის მიცემა,რომ შურისძიების მუდმივ 

უტყუარ სამიზნედ ყავდე შენი ახლომხედველობის გამო ამორჩეული,-ა,ბატონო, აგერ ჩვენ ვართ ქართველები, 

თანამედროვე სამყაროში,იმ ჯვაროსნების შთამომავლები თქვენ რომ გერჩოდნენო!მათ შორის ტერორისტული 

აქტების სამიზნეობის ჩათვლით,რომელნიც არა მარტო ჩვენს ტერიტორიებზე,ჩვენს საერთაშორისო მისიებზეც 

შეიძლება განხორციელდეს.და ეს სქემა ჰიპოტეტური კი არაა, უკვე რეალურად “მუშაობს” და ჩვენ ამის 

შედეგებს ერთი ტვინნაღრძობი კაცის “დამსახურებით” უკვე “ვიმკით”(იხ. სურ:93–95,92 ) 

                                          
ახალი ჯვაროსანი   სურ 93                                       ავღანეთში დაღუპულთა ჩამოსვენება სურ 94                        სამგლოვიარო პროცესია სურ 95 

      კიდევაც რომ არ იყოს ასეთი ქმედება პირდაპირი სამხედრო საფრთხის შემცველი განა ზნეობრივია ასეთი 

საქციელი,რომელსაც უბირი გლეხიც კი არ ჩაიდენს საკუთარ სამეზობლოში?  

       სწორედ ამიტომ და ამდენადაცაა სხვა ფაქტორებთან ერთად გეოპოლოტიკური ფაქტორიც მნიშვნელოვანი 

5 ჯვრიანმი დროშის ისტორიის წიაღში ერთხელ და სამუდამოდ გასტუმრების საქმეში!   

                                               10.ეროვნული რეფერენდუმის აუცილებლობა  

 

    ახლა გადაჭრით ძნელი სამტკიცებელია კონკრეტულად როდის და როგორ,მაგრამ ფაქტია რომ ისტორიის 

ჩარხის უკუღმა დაბრუნებისა გამო საქართველომ გარკვეულ ეტაპზე დაჰკარგა სვიანად ხმარებული 

გორგასლიან-დავითიან-თამარიანი დროშის ტრადიცია,მეტიც დღეის მდგომარეობით საქმე ისეთ 

უკიდურესობამდეა მისული სამტკიცებელ-სარკვევი გვაქვს მისი რაობა,რაც ვიეთთ ხელ-ფეხს უხსნის არათუ 

მცდარი შეხედულებანი არამედ სამარცხვინო და დანაშაულებრივი სიცრუეც კი გაუსაღონ ერს  „ბაჯაღლო“ 

სიმართლედ!  

    სხვათაშორის არსებობს გადმოცემა,რომლის ძალითაც თითქოს  გორგასლიან-დავითიან-თამარიანი დროშა  

XVIII საუკუნის დასასრულამდე არსებობდა და იგი ქუთაისის სამეფო ზარადხანაში ინახებოდა. მე-19 

საუკუნის დასაწყისში ახალციხის ბრძოლის დროს  კი იგი ვითომ თურქებს ჩაუგდიათ ხელში და 

გაუტაცნიათ,მაგრამ ასეც,რომ იყოს ეს საქმის არსს ვერ ცვლის,რამეთუ თუ გარკვეულ მკრთალ გამონათებებს 

არ ჩავთვლით ალექსანდრე პირველის(ალექსანდრე დიდი)შემდეგ(1390-1445 წლები) მეტ-ნაკლებად ერთიანი 

და ძლიერი სახელმწიფო   ქართველ ერს აღარ ჰქონია,რა პირობებშიც სადღაც საუკუნეობით გადანახული 

ოფიციალურრანგდაკარგული დროშა ვერაფერი დამშვიდებაა,თუმცა ამა თუ იმ სახით არსებობას და 

თვითმყოფადობის შენარჩუნებას  ცალკეული ქართული სამთავროები მუდმივად აგრძელებდნენ . 

     ასე მაგალითად1790 წელს ქართ-კახეთის მეფე ერეკლე მეორეს,იმერეთის მეფეს სოლომონ მეორეს,ოდიშის 
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მთავარს გრიგოლ დადიანსა და გურიის მთავარ სიმონ გურიელს შორის გაფორმდა ე.წ.თბილისის 

ტრაქტატი,რომლითაც მონაწილე მხარეები მტრის წინააღმდეგ ერთობლივი ძალებით ბრძოლისა და 

ურთიერთპატივისცემის შესახებ თანხმდებოდნენ,ანუ ასე ვთქვათ,მართალია დაქსაქსული სახით,მაგრამ 

კომპონენტები სახეზეა! 

    ჰო და რაც არ უნდა უცნაურად ჩანდეს სწორედ ამ ცალკეულ ქართულ სამთავროთა არსებობის ფაქტია ის 

არგუმენტი,რომელიც ერთიანი საქართველოს დროშის ტრადიციის დაკარგვას ადასტურებს! 

    სწორედ აღნიშნული გარემოებით შეიძლება აიხსნას ამ პერიოდის ე.წ. საქართველოს დროშათა და 

შესაბამისად გერბთა დიდი სიმრავლე,რაც სხვადასხვა სახის ლიტერატუტაშია ასახული. 

     როგორც ყველაფრიდან ჩანს აღნიშნულ ტენდენციას საქართველოში 13 საუკუნის შუა ხანიდან უნდა 

დადებოდა სათავე,რა დროსაც საქართველოს რეალობაში ორი მეფის დავით ულუსა და დავით ნარინის 

ფენომენი ჩნდება! 

      არა და თუ იმდროინდელ ევროპულ წყაროებს ვერწმუნებით სულ ცოტა ხნით ადრე ქართველები, სხვა 

ქრისტიანებისგან განსხვავებით, იერუსალიმში პრივილეგიებით სარგებლობენ და ქალაქში  

დაუბრკოლებლად შეეძლიათ საკუთარი სახელმწიფო დროშებით შესვლა.(რა რანგშიც თამარის შვილს ლაშა 

გიორგის ვხედავთ). 

       ხაზს ვუსვავ  საკუთარი სახელმწიფო დროშებით  და არა წითელი 5 ჯვრიანი დროშით,რომელსაც 

ვერცერთი თავის თავის პატივისმცემელი და საქმეში ოდნავ მაინც ჩახედული ევროპული წყარო ვერ 

მიიჩნევდა ქართულად!!.  

        არც ისაა გამორიცხული და სავსებით შესაძლებელია ვთქვათ გიორგი ბრწყინვალეს(1314-46 წლები) ან 

ალექსანრე დიდს აღედგინათ კიდეც სახელმწიფო რანგში ეს დროშა,მაგრამ არც ეს ცვლის საქმის არსს! 

        დიახ,სვიანად ხმარებული დროშის ტრადიცია და რანგი რომ დაცული ყოფილიყო 

ქართლისათვის,საქართველოს ამ უმთავრესი და დედაქალაქის შემცველი ნაწილისათვის,მისივე მმართველი 

და მეფე 1703-24 წლებში,ვახტანგ VI,ცალკე დროშას არ შექმნიდა,დღეს რომ ვახტანგ მეექვსის დროშის 

სახელითაა ცნობილი! 

        ფაქტიურად XIX საუკუნის დასაწყისიდან მოკიდებული კი ფაქტობრივად მთელი საქართველო რუსეთის 

მიერ ანექსირებულია და მის პროტექტორატში იმყოფება. ასე რომ ამ პერიოდის საქართველოსათვის ვიდრე 

1918 წლამდე რაიმე სახის დამოუკიდებელი სახელმწიფო რანგის მქონე დროშაზე და საერთოდ სახელწიფო 

სიმბოლიკაზე საუბარიც კი ზედმეტია!! 

         იგივე შეიძლება ითქვას საბჭოთა პერიოდის საქართველოზეც,ვიდრე ეროვნული ხელისუფლების 

არჩევამდე (1990 წელი),როცა ქართველ ერს საბჭოთა სიმბოლიკა ჰქონდა მოტყუებით თავს მოხვეული! 

          რაც შეეხება 1918-21 წლების საქართველოს,მართალია იგი ამ პერიოდში თავისუფალია და ერთა ლიგამ 

იგი სცნო ცალკე სახელმწიფოდ,რაც როგორც დამოუკიდებლობის აღდგენის სამართლებრივი საფუძველი 

კარგად გამოიყენა ეროვნულმა ხელისუფლებამ,მაგრამ ძნელია ამ პერიოდის საქართველოში წარმართულ 

პროცესებს ნების თავისუფალი  გამოხატვის პირობებში ქართველი ერის მიერ არჩეული უწოდო,მაშინ 

როდესაც მმართველ ძალას ქვეყანაში რუსეთის სათავეში უკვე მყოფი ბოლშევიკობა მონათესავედ  

ესახებოდა,მისი იდეების აბსოლიტურ უმეტესობას ეზიარებდა და იმდროინდელ რუსეთში საშიშროებას ვერ 

ხედავდა!! 

        შესაბამისად ნათელია,რომ თუ მეცამეტე საუკუნის შუა ხანიდან მოკიდებული არა,მეთხუთმეტე 

საუკუნის შუა ხანიდან დაწებული მაინც მომენტამდე ვიდრე საქართველომ სახელმწიფოებრივი 

დამოუკიდებლობის აღდგენა შესძლო ანუ სულ მცირე 450 წლის მანძილზე  ქართველ ერს თავისი ნებით 

არჩეული სახელმწიფო სიმბოლიკა არ გააჩნდა! 

       სწორედ ამიტომაც(ანუ ისტორიული მომენტის საგანგებო მნიშვნელობისა გამო)იყო და არის აუცილებელი 

ჟამთა სვლის ქარცეცხლისაგან სასწაულებრივად თავდახსნილ და თავისუფლების გზაზე დამდგარ ქართველ 

ერს რომ სახელწიფო სიმბოლიკა(მისი ყველა კომპონენტის ჩათვლით) ეროვნული რეფერენდუმის გზით უნდა 

მიეღო და არა ვინმეს ხუშტურით,ან თუნდაც ერთი პოლიტიკური ძალის მოწადინებით! და ამას ეროვნულ 

ხელისიფლებაში კარგად აცნობირებდნენ! 

      საუბედუროდ სახელმწიფო გადატრიალებისა გამო არც აღნიშნულის განხორციელება დასცალდა 

ეროვნულ ხელისუფლებას და ერის სუვერენულ საქმეებში გარეშე ძალთა ხელების ფათურმა ისტორიის 

არენაზე და საქართველოს სათავეში ჯერ ქრისტეს ფეხის მკვნეტელი შევარდნაძე,შემდეგ კი ატლანტიკის წყალ 
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ნაყლაპი სააკაშვილი გამოიყვანა! 

       სწორედ   სააკაშვილმა მოახვია თავს ქართველ ერს სამარცხვინო და დანაშაულებრივი პიარის ხარჯზე 

უგვანი   სახელმწიფო სიმბოლიკა,ისე რომ მისთვის სიტყვაც არ უკითხავს, დანარჩენმა მაშინდელმა 

ხელისუფლებამ და ანგაჟირებულმა ელიტამ კი ოდენ ნოტარიუსის როლი შეასრულა ამ საქმეში! 

        დიახ, მოსწონს თუ არა ეს ვინმეს ფაქტია რომ მიუხედავად  ქვეყნის ისტორიის განვითარების მომენტის 

ეპოქალურობისა დღეს საქართველოს აქვს არსებითად ერთი კაცის ხუშტურებით თავს მოხვეული 

სახელმწიფო სიმბოლიკა,რამეთუ ეროვნული რეფერენდუმი სახელმწიფო სიმბოლიკის მიღების თაობაზე 

საქართველოში არ ჩატერებულა!! 

       ამასთან ფაქტია ისიც ვინც და რა მიზნებითაც არ უნდა მოვიდეს საქართველოს სათავეში საკითხი თავის 

აქტუალობას არ დაჰკარგავს ვიდრე და მანამდე ქართველი ერი სახელმწიფო სიმბოლიკას თავისუფალი ნების 

გამოხატვის პირობებში მოწყობილი რეფერენდუმით არ მიიღებს! 

       

         11. წითელი 5 ჯვრიანი სიმბოლოს უარყოფის ყველა არსებითი მიზეზი ერთიანი სახით 

 

1.    წითელი 5 ჯვრიანი გამოსახულება შექმნილ იქნა 1099 წელს ჯვაროსნების მიერ წმინდა მიწის აღების 

შემდეგ იქ თავდაცვის მიზნით საგანგებოდ დაარსებული საბრძოლო–რელიგიური ორდენის სიმბოლოდ და 

მას საფუძვლად დაედო მანამდე იქვე შექმნილი და იერუსალიმის დროშაზე გამოსახული სიმბოლო 

რომლიდანაც ის მხოლოდ ფერით განსხვავდება! შესაბამისად საუბარი მის რაიმე სხვა წარმომავლობაზე 

(ქართულის ჩათვლით) საფუძველს მოკლებული და უსურია! 

2.    ის გარემოება,რომ წითელ 5 ჯვრიან სიმბოლოს ქართული ძირები არ აქვს და არც შეიძლება ჰქონოდა 

ცალსახად და ნათლად ჩანს იმ ალეგორიული საზრისიდანაც,რაც მასში მისმა შემდგენლებმა ჩადეს. 

         და მართლაც 5 ჯვრიან სიმბოლოში დიდი ჯვარი წარმოადგენს უფლის სიმბოლოს,მაშინ როცა 4 მცირე 

ჯვარი განასახიერებს უფლის სიტყვას,რომელიც 4 სახარების მეშვეობითაა გადმოცემული. 

           ასეთ გამოსახულებაში ყვითელი ფერის შეტანით მისმა შემადგელებმა უდაოდ  უფლის ზეციური 

მეუფება გამოკვეთეს,რამეთუ ოქრო სახარებისა და წმინდა წიგნების მიხედვით უფლის ცალსახად აღიარებულ 

სიმბოლოს წარმოადგენს!(ამიტომაც იქნა ეს სიმბოლო იერუსალიმის სამეფოს დროშად გამოცხადებული, 

ადგილისა,სადაც მეფედ იმთავითვე იესო ქრისტე იყო მიჩნეული,ყოველ შემთხვევაში სინედრიონის ოფოცი– 

ალური ბრალი  მისდამი სწორედ ამაში მდგომარეობდა,გაიხსენეთ წარწერა ჯვარზე,რომელსაც უფალი აცვეს –

INRI,რაც იშიფრება ასე იესო ქრისტე იუდეველთა მეფე!და განა სწორედ ამ,–იესოს მეფობის,– გარემოებას არ 

ითვალისწინებდა  გოდფრი ბულონელი როცა იერუსალიმის მეფეობაზე უარი განაცხადა?!.) 

           უკვე წითელი ფერის ამ სიმბოლოში შეტანით  მასში ბრძოლის მოტივის გამოკვეთა მოხდა,მის შემადგ– 

ენელთა მხრიდან,ვინაიდან წითელი ფერი სხვა მნიშვნელობათა პარალელურად ხშირად ბრძოლისა და სიცო–

ცხლისუნარიანობის სიმბოლოდაც აღიქმება! (და ამ ნაბიჯშიც კარგად იკითხება ლოგიკა,რამეთუ ამ ფერის 

სიმბოლო უკვე საბრძოლო რელიგიური ორდენისათვის გახლდათ განკუთვნილი,რომლისადმი გოდფრი 

ბულონელის ახლო დამოკიდებულება იმ წოდებაშივე ცალსახად იკვეთება რაც მან,როგორც იერუსალიმის 

მმართველმა საკუთარი თავისათვის შეარჩია–უფლის საფლავის დამცველი!ალბათ სწორედ ამიტომაც მოხდა 

ისე,რომ თუ რამე  დამკვიდრა  ისტორიაში ჯვაროსნულ ლაშქრობათა  სიმბოლოდ უწინარესად ეს სწორედ 5 

წითელი ჯვრიანი სიმბოლოა და არა მისი ყვითელი დედანი,რადგან სწორედ მასთან,როგორც სამოსის 

განუყრელ ატრიბუტთან ჰქონდათ ყოველდღიური შეხება ადამიანებს! შესაბამისად უდაოდ სწორედ  და ამ 

გზით მოედებოდა იგი მთელს ევროპასაც ჩვენი ქვეყნის ჩათვლით!)   

3.    საქართველოს დღევანდელი  5 წითელ ჯვრიანი სახელმწიფო დროშა წარმოადგფენს 1099 წელს ჯვარო– 

სანთა მიერ იერუსალიმის აღების შემდეგ ჩამოყალიბებული უფლის საფლავის დამცველთა ორდენის 

სიმბოლოს პლაგიატს რა გარემოებაც მსოფლიოს ნებისმიერი მეტ–ნაკლებად განათლებული მოქალაქისათვის 

ნათელზე უნათლესი ფაქტია,რასაც ვერანაირად ვერ ფარავს და არბილებს „ჩვენს“ დროშაზე სწორი ჯვრის 

ბოლოებში წანაზარდების არ არსებობა და მცირე ჯვართა „გაბოლნურების“ ეფექტი! 

პლაგიატი კი უკვე თავისთავად სამარცხვინო აქტია,მით უფრო როცა ეს სახელმწიფო დონეზე ხორციელდება! 

4.   პლაგიატის ფაქტორი ღირსებას ჰყრის ქვეყანას,რამეთუ აღნიშნულ ვითარებაში ნებისმიერ ადამიანს 

მსოფლიოში შეუძლია იფიქროს და  განაცხადოს კიდეც,რომ: დახე ქართველებს იმის შნოც კი არ ჰქონიათ 
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საკუთარი ეროვნული იდეალის შესატყვისი დროშა შეექმნათო!..ამიტომაც ამდგარან და ჯვაროსნული 

ლაშქრობათა დროშა მიუსაკუთრებიათო!?. (რისი არაერთი მაგალითის ხილვა შეიძლება დღეს ინტერნეტში!)  

5.   ჯვაროსნულ ლაშქრობათა ისტორია მთლიანობაში სულაც არ წარმოადგენს კაცობრიობის საამაყო 

ფურცელს,რომ მისი სიმბოლოს სახელმწიფო დროშაზე სუფევით ერმა იამაყოს.უფრო პირიქით ესაა 

უგუნურების, უმეცრების სიხარბის ვერაგობის,სიბნელისა და ძალადობის ისტორია,რომელმაც კაცობრიობას 

ზღვა სისხლი და წარმოუდგენელი ადამიანური დანაკლისი მოუტანა,რაც ცინიკურად უფლის სახელით 

ხორციელდებოდა!       

 6.    წითელი 5 ჯვრიანი გამოსახულება ფაქტიურად იერუსალიმის ჯვაროსანთა აღების მომენტიდან უწყ– 

ვეტად და დღემდე წარმოადგენს 2 მსხვილი რელიგიური წარმონაქმნის:უფლის საფლავის დამცველთა 

ორდენისა და მისი მონათესავე ერთობის–წმინდა მიწაზე ფრანცისკანული კუსტოდიის ოფიციალურ სიმბო– 

ლოს,რომელსაც ისინი პირდაპირი გაგებით ისე იყენებენ როგორც საჭიროდ თვლიან,დაწყებული სრულიად 

საყოფაცხოვრებო საჭიროებებით,დამთავრებული ოფიციალური კონტაქტებითა და შესაბამის დოკუმენტებზე 

მათი გამოყენებით!(მათია და რას ერჩი) შესაბამისად ყველაფერ სხვას რომ თავი დავანებოთ და მხოლოდ ეს 

გარემოებაც კია საკმარისი არგუმენტია უარი ვთქვათ სახელმწიფო დროშაზე ამ სიმბოლოს სუფევაზე,რამეთუ 

ჯერ ერთი უბრალოდ უხერხულია „შენს“ სახელმწიფო სიმბოლოს წაღმა–უკუღმა  ატრიალებდეს ვიღაც 

სხვა,ვინც არ უნდა იყოს იგი,არათუ დღეის მდგომარეობთ არაჯანსაღ გლობალისტურ პროცესებში საეჭვოდ 

გარეული ერთობა,არამედ სრულიად კეთილშობილი მიზნების მქონე ორგანიზაცია! მეორეს მხრივ კი განა 

ნორმალურია ან საერთაშორისო ურთიერთობის თვალსაზრისით მისაღებია  მთავრობის კანცელარიის 

ლოგოდან დაწყებული შენი ქვეყნის რიგ ორგანიზაციათა ოფიციალური სიმბოლოები ლამის ერთი ერთში 

ემთხვეოდნენ გარკვეულ ერთობათა ოფიციალურ სიმბოლოებს?! ბნელა ბოლოს და ბოლოს მართლა თუ რაშია 

საქმე!.. 

7.    წითელი 5 ჯვრიანი სიმბოლო ისევეა ქართული,როგორც ინგლისური,ფრანგული, გერმანული,იტალი– 

ური და ა.შ. და თუ  ვინმეს რაიმე ეგულება საამაყო მის სიმბოლიზმში და თუ გნებავთ წარსულში ამით 

თანაბრად შეიძლება იამაყოს ქართველმაც,ინგლისელმაც,ფრანგმაც,გერმანელმაც,იტალიელმაც და ა.შ.დიახ, 

წითელი 5 ჯვრიანი სიმბოლო ზოგადქრისტიანული ალეგორიის მატარებელი გამოსახულებაა,რომელიც 

არანაირი ეროვნული მოტივის  მასში არსებობას არ გულისხმობს.შესაბამისად იგი შეიძლება წარმოადგენდეს: 

დიდი ქრისტიანული რელიგიური გაერთიანების ან საერთაშორისო მოძრაობის სიმბოლოს (ვთქვათ ნატოს 

ემბლემის მაგვარს) და არამც და არამც ეროვნული სახელმწიფოს სიმბოლოს საქართველოს ჩათვლით. 

8.   ერთი წუთით დასაშვებადაც რომ მივიჩნიოთ წითელი 5 ჯვრიანი სიმბოლოს სახელმწიფო დროშაზე 

გამოტანის შესაძლებლობა ევროპის ტრადიციულ სახელმწიფოებს:იტალია.საფრანგეთი,გერმანია,ინგლისი და 

კიდევ რიგ ქვეყნებს,რომელნიც უშუალოდ და დიდი ძალებით იყვნენ ჩართულნი ჯვაროსნულ ლაშქრობებში 

გაცილებით მეტი უფლება აქვთ მასზე ექსკლუზივის პრეტენზია ჰქონდეთ ვიდრე საქართველოს შეიძლება 

გააჩნდეს და რომ მის დასაკუთრებას  რამე განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონოდა ვეჭვობ ევროპის 

რომელიმე დიდი ერის სახით მას პატრონი უკვე დიდი ხანია ეყოლებოდა და საქართველოს მას არავინ 

დაანებებდა! 

9.   თუ ვერაგული ჩანაფქირის არსებობას გამოვრიცხავთ დღეს მდგომარეობით არსებული წითელი 5 ჯვრიანი 

სიმბოლოს საქართველოს სახელმწიფო დროშაზე სუფევის აქტი  მსოფლიოს ქრისტიანი ერების მიმართ სხვა 

რა ქმედებაა თუ არ წითელ კვერცხად თავის წარმოჩენის უკბილო მცდელობა და რომის პაპზე მეტი 

კათოლიკობის დაჩემება–აქაოდა ნახეთ ჩვენ ქართველები ვართ მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ქრისტიანებიო!?. 

რაც ისევ და ისევ აკნინებს ქვეყნის იმიჯს,რამეთუ ეს სახელმწიფო დონეზე მომოქმედებული მეტიჩრობაა! 

10. აღმაშენებელი დიდგორის ბრძოლაში იბრძოდა არა 5 წითელ ჯვრიანი დროშით ანუ ჯვაროსანთა 

სიმბოლოთი,(როგორც ამას ურცხვად აცხადებს მაგარმიშა სააკაშვილი),–თუმცა ცხადია უშუალოდ 

ჯვაროსნები სწორედ ასეთი სიმბოლოებით იქნებოდნენ აღჭურვილნი,–არამედ სვიანად ხმარებული და 

მემატიანეთაგან გორგასლიან–დავითიან–თამარიანად სახელდებული ისტორიული დროშის ქვეშ,რომლის 

თეთრ ფონზე გამოსახული გახლდათ საქართველოს უთავრესი მფარველი წმინდანი ცხენზე ამხედრებული 

და ხელში შუბ მომარჯვებული წმინდა გიორგი (თუ უტყუარი დასტური გნებავთ იხილეთ ახსნა დავითის 

ისტორიკოსისა მის მიერ ამ სასწაულებრივი ძლევის უმთავრეს  მიზეზად მოხმობილი).დროშის ქვეშ,რომელიც 

მეხუთე საუკუნიდან მოკიდებული სულ მცირე თამარის ეპოქით დამთავრებული,ანუ ლამის 7 საუკუნის 

განმავლობაში,თაობიდან თაობას სასოებით გადაეცემოდა უცვლელი სახით,რაზეც ცალსახად  მისი 
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ზედწოდებავე მეტყველებს და არანაირ დამატებით არგუმენტებს აღარ საჭიროებს! და რაოდენ ზნედაცემული 

უნდა იყო ადამიანი აღმაშენებელს 100–ოდე ფრანგი ჯვაროსნის დიდგორში ჩამობრძანებისა გამო და 5 

ჯვრიანი სიმბოლოს საპატივცემულოდ საკუთარი სისხლით არაერთხელ ცხებული ამ ისტორიული დროშის 

გვერდზე გადადება დააბრალო! მით უფრო რომ ამ დროშამ,ამ მოვლენათა შემდეგ,მინიმუმ 1 საუკუნე მაინც 

იარსება კიდევ! (თუ ჯერ გვედზე გადადო და შემდეგ აღადგინა ჯვაროსნები რომ წავიდნენ თავის გზით!)  

11.  5 წითელ ჯვრიან სიმბოლოს საქართველოში მყოფობას არანაირი ღირებული ისტორია არ გააჩნია,რომ 

მასზე ჩაციება აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე მაინც ღირდეს.ხოლო დოდგორის ბრძოლაში მონაწი– 

ლეობის მისაღებად 100–ოდე ფრანგი ჯვაროსნის საქრთველოში ჩამობრძანების გარემოება აღმაშენებლის 

სიბრძნესთან ერთად  მხოლოდ იმის დასტურია,რომ ქართველებს უკვე ამ ეპოქაშივე ჰქონდათ კავშირი ევრო– 

პასთან, (რაც დიახაც რომ მნიშვნელოვანი გარემოებაა)მაგრამ ოდენ ამის და არაფრის მეტის!  

12.   გამომდინარე ჯვაროსნულ ლაქრობათა რეალური წარსულიდან,როგორც მის უშუალო თანამონაწილესა 

და დამსწრეს 5 წითელ ჯვრიან სიმბოლოს არათუ გადატანითი მნიშვნელობით პირდაპირი გაგებით აქვს უამ– 

რავჯერ  შელეკილი სისხლი და უბედურების არაერთგზის თანაზიარია,რაც მას მოუშორებელ საბედისწერო 

აურას უქმნის,შესაბამისად როგორც ალეგორია 5 წითელჯვრიანი გამოსახულება სისხლისღვრადაკვებებული 

სიმბოლოს წარმოადგენს რაც წარუშლელად დევს მის აურაში და ეს მაშინ,როცა მთავარი კომპონენტი ამ კომ– 

პოზიციისა წითლად შეღებილი დიდი სწორი ჯვარი ადამიანის ცნობიერებაში უნებლიედ სწევს წინა პლანზე 

უფლის ჯვარცმისა და წმინდა სისხლის დაღვრის მოტივებს,რაც საბედისწერო აურასა და მოუცილებლად 

თანმდევ ბნელ მხარეს უქმნის მის სიმბოლიზმს,რომლის უკან ადამიანთა უმადურება,უგუნურება, 

სიბნელე,ძლიერთა ამა ქვეყნისათა ვერაგობისადმი წინ ვერ აღმდგომლობა არასწორი არჩევანის გაკეთების 

მიდრეკილება და სხვა ადამიანური ცოდვები იმზირება,რომელთაც განაპირობეს კიდეც უფლის ჯვარცმა! 

შესაბამისად ელემენტარული გონიერება მოითხოვს ერს მსგავსი აურის სიმბოლო თავის იდეალად არ 

ჰქონდეს გამოტანილი! 

13.   მომდინარე ოდითგანდელი მაღალი ქართული აზრიდან არსებობს მჭიდრო კავშირი და ღრმა ურთი- 

ერთგანპირობებულობა ეროვნული დროშის რაობასა და მიღმიერ სამყაროს შორის, რა დროსაც დროშაზე 

სწორად  შერჩეულმა სიმბოლომ და ფერმა სასიკეთო ზეგარდმო გავლენა შეიძლება იქონიოს ქვეყნის 

ცხოვრების ხასიათსა და განვითარებაზე და პირიქით არასწორად შერჩეულმა სიმბოლომ და ფერმა ზეციდან 

სასჯელად მოვლენილი ტანჯვა,სისხლი და უბედურება არ მოაშოროს ერს,რისი დასტურიც არსებითად 

საქართველოს მთელი მეტ-ნაკლებად ხელმისაწვდომი ისტორიაა! 

         სწორედ საქართველოს,და განსაკუთრებით ბოლო ასწლეულის,ისტორიაა დასტური და ღაღადისი იმისა, 

რომ როცა კი სიმბოლო ტანჯვისა და სისხლისა-წითელი ფერი სუფევდა სახელმწიფო დროშაზე,იყო ის 

ჯვარზე თუ მის გარეშე,სისხლი და უბედურება მოუშორებლად თან სდევდა ქართველ ერს! 

         ამიტომ და ამდენად დაუშვებელია ქართულ სახელმწიფო დროშაზე არათუ წითელი ჯვრები იყოს 

გამოსახული, თუნდაც იოტისოდენა ადგილიც კი იყოს წითელი,რათა ჩვენივე ხელით არ გვქონდეს 

გაფეტიშებული ეროვნულ დროშაზე ტანჯვა და სისხლი-ფაქტორები,რომლებიც ჩვენივე გეოპოლიტიკური 

მდებარეობიდან გამომდინარე ისედაც თანგვდევდა,მით უმეტეს რომ წითელ ფერს რაიმე სხვა პარალელური, 

ეროვნულად შთამაგონებელი,ახსნა და მნიშვნელობა არ გააჩნია! 

        აღნიშნული საბედისწერო განპირობებულობის  უახლესი გამოვლინება სააკაშვილის ვერაგი და 

მოძალადე ხელისუფლების ეპოქა გახლავთ,როცა ძალადობა,სისხლი,უბედურება,მშობლიური სახლკარიდან 

და ტერიტორიებიდან მკვიდრი მოსახლეობის აყრა,საქართველოს ტერიტორიათა შაგრენის ტყავივით 

დაპარავების განუხრელი ტენდენცია  და ათასი სხვა უბედურება ლამის ყოველდღიური ცხოვრების წესად 

იქცა და თანაც ეს ყველაფერი ცინიკურად და ვირეშმაკულად ეროვნული რიტორიკის ფონზე 

ხორციელდებოდა! 

14.  წითელჯვრებიანი დროშა ყოველგვარი ფართო სახალხო განხილვისა და რეფერენდუმის გარეშე, 

არსებითად მიშა სააკაშვილის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებითაა,დამკვიდრებული საქართველოს 

სახელმწიფო დროშად და ისიც მისი ნებით განუკითხავად მიდი-მოდის ისეთივე ნიმუშსს წარმოადგენს, 

როგორც ყველა სხვა არსებითი ასპექტი ვარდების რევოლუციის ეპოქის საქართველოს ცხოვრებისა,–26 მაისის 

აქციის მხეცური დარბევით დაწყებული კონსტიტუციაზე ძალადობით დამთავრებული,რისი ერთ–ერთი 

თვალსაჩინოდ სამარცხვინო დასტურიც დედნისეული სწორი ჯვრების ე.წ.ბოლნური ჯვრებით განუკითხავი 

და   ჩანაცვლებაა!   
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         შესაბამისად ეს დროშაც  ისევე უნდა აღიკვეთოს ჯანსაღი ქართული სინამდვილიდან როგორც ყოველივე 

სხვა მანკიერი და ანომალური!მეტიც სამართლიანობა საქართველოში პირველ რიგში სწორედ ამ მხრივაა 

აღსადგენი!  

15. წითელჯრებიანი დროშა წარმოადგენდა და წარმოადგენს მიშა სააკაშვილის მიერვე დაფუძნებული 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბაირახტს,ანუ მარტივად და ხატოვნად რომ ვთქვათ იგი დიდოელი 

გლეხის მიერ ნაბადივით ნათელი უბრალო პარტიული დროშაა და რომელიც მიშასვე ურცხვი პიარით 

გახლდათ დიდ ეროვნულ ღირებულებად  გამოცხადებული და ერისათვის თავს მოხვეული,სინამდვილეში კი 

ნებიმიერ ხელსაყრელ მომენტში,იქნებოდა ეს არჩევნები თუ ფიქტიური საამქროს გახსნა,ნაციონალური 

მოძრაობა და მისი ბოსი ურცხვად და ერთპიროვნულად იყენებდნენ მას მოკიაფე ეროვნული ფონის 

შესაქმნელად,პარტიულ მაისურებსა და კაშნეებზე გამოსახვის ჩათვლით! 

        პარტიული დროშა კი დაუშვებელია სახელმწიფო დროშას წარმოადგენდეს! 

16. თავისი ჯვაროსნული წარსულიდან მომდინარე ისედაც უარყოფითი აურით დამძიმებული 

წითელჯვრებიანი დროშა აწ უკვე სააკაშვილის ანტიქართული და ანტიხალხური რეჟიმის მიერ 

მომოქმედებული მრავალრიცხოვანი და მრავალსახოვანი ცოდვებითაა დამძიმებული და დაღვრილი 

სისხლითაა დალაქავებული სამარადჟამოდ,ასე რომ მისი კვლავაც დარჩენა საქართველოს სახელმწიფო 

დროშის რანგში ერისათვის,გულში ეკალივით გამჯნეული ყოველდღიური,ტკივილის გუება და წამდაუწუმ 

გახსენება იქნება,რასთან შეგუებაც დაუშვებელი და შეუძლებელია,თუ სამომავლოდ მაინც გვინდა ერს სწორი 

ეროვნული იდეალი ჰქონდეს დასახული და მიღმიერი სამყაროდან ბნელ ძალთა გამოხმობით მარადიულად 

ცეცხლს არ ვეთამაშებოდეთ! 

17.  ერთ-ერთი ფარული მიზეზი იმისა რომ წითელჯვრებიანი დროშა დღეს საქართველოს სახელმწიფო 

დროშას წარმოადგენს არის ის,და იმიტომაც გაააკეთა მასზე თავის დროზე არჩევანი საპირველკაცოდ 

მომართულმა მიშამ,რომ  მისი კონკრეტული დეტალებით,კერძოდ კი ხუთისა და წითელი ფერის მასზე 

სუფევით ეს დროშა პირადად მისთვის ქვეცნობიერ დონეზე,ასოცირდება მისი ბავშვობის დროინდელი 

წარსულის იმ  ფასეულობებსა და საფიცრებთან,რა მიმართების კრემლზე გამავალი კარირისათვისაც, 

უტყუვრად პატარაობიდანვე,ამზადებდნენ და გეშავდნენ კიდეც მას,როცა ჯერ კიდევ ცხვირის წესიერად 

მოხოცვის ვერ მსწავლელს კომუნისტური ეპოქის იდეოლოგიურ სისულელეებს აზუთხვინებდნენ და 

უტენინდნენ თავში,რაც კაგებეს ჯარსა და ინსტიტუტში მისი სწალით დაგვირგვინდა. 

        კონკრეტულად: ანგრამა 5 მის მანკიერ ფსიქიკაში კომუნისტური კრემლის თავზე მაცდურად მოკიაფე 5 

ქიმიანი ვარსკვლავისა და მასთან მისაღწევად საჭირო ნიშან 5-თან ასოცირდება; ანგრამა წითელი ფერი კი 

საბჭოური დროშის სიწითლისა და ცხოვრების ყალბი საბჭოთა წითელი პათოსისგანაა  ჩაღვრილ–ჩაკირულ-

ჩაკომპლექსებული მის სულში! (სწორედ აღნიშნული მიზეზთა დამსახურებაა  უკვე პრეზიდენტობის 

პერიოდში მიშას 5 ნომრისადმი ავადმოფური დამოკიდებულებაც და შესაბამისად წითელი 5-იანებით 

საქართველოს გაბრწყინებაც). 

         შესაბამისად უხერხული და სამარცხვინოა თავმოყვარე ერს მისი პრეზიდენტის ბავშვობის დროინდელ  

ანგრამებზე  მორგებული დროშა ჰქონდეს სახელმწიფო დროშად,და ვთქვათ იმის გამო რომ ბავშვობაში მის 

პრეზიდეტს   ავადყოფურად უყვარდა 5-იანები და წითელი ფერზე იყო აჭრილი ერმა ეროვნულ დროშაზე 

მაინცდამანც 5 წითელი ჯვარი არ უნდა ატაროს,თუნდაც რომ ეს პრეზიდენტი ახლა ფრთაშესხმულ ანგელოზს 

წარმოადგენდეს და არა ანტიეროვნული და ანტიხალხური კურსის გამტარებელს! 

18. მიშა სააკაშვილისათვის,მისივე ავადყოფური მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე ჯვაროსნული  

მოძრაობა სხვადასხვა  ხალხთა უეროვნო არევა-ათქვეფის ბრწყინვალე ნიმუშია.გამომდინარე აღნიშნულიდან, 

დღეს საქართველოს თავზე მოფრიალე ამ მოძრაობის უმთავრესი სიმბოლოთი 5 წითელი ჯვრით აღბეჭდილი 

დროშა რომელიც ფართო საზოგადოების გასაბითურებლად,მის მიერვე ვერაგულად დავით აღმაშენებლის 

დროშადაა გამოცხადებული დღეს მიშა სააკაშვილისათვის წარმოადგენს არასწორად გაგებული 

გლობალისტური პოლიტიკისა და მსოფლიოს ხალხთა კონგლომერატში, ვითომდაც ერთიანი მსოფლიო 

რელიგიის საფუძველზე, ქართველი ერის უეროვნოდ ათქვეფის სიმბოლოს და ბაირახტს,რასაც  გონიერი 

ქართველი ერი შეუძლებელია მიელტვოდეს და მიესალმებოდეს.რაც ხსენებული სიმბოლოს სახელმწიფო 

დროშის რანგში კატეგორიული მიუღებლობის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტია! 

19. ისლამური სამყაროსათვის წითელჯვრებიანი წარმონაქმნი,მინიმუმ გამაღიზიანებელი რამ გახლავთ 

როგორც სიმბოლო,რომლის განუყრელი თანხლებითაც ებრძოდნენ და ანადგურებდნენ მათ წინაპრებს 
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ჯვაროსნები,რაც ცინიკურად სწორედ უფლის სახელით ხორციელდებოდა,შესაბამისად ამ სიმბოლოთი 

აღბეჭდილი დროშის განუკითხავი ფრიალი საქართველოს თავზე წარმოადგენს ერთგვარ მაპროვოცირებელ 

ფაქტორს ისლამური სამყაროს გარკვეული ძალებისათვის ტერორისტული აქტების ჩათვლით სამხედრო 

შურისძიების მუდმივ უტყუარ სამიზნედ ყავდეს ჩვენი სამშობლო ამორჩეული და არა მარტო საკუთრივ 

ტერიტორია საზღვრებს გარეთ არსებული საერთაშორისო მისიებიც. და ეს ფაქტორი რაც ერთი ტვინნაღრძობი 

კაცის გამო გვაქვს დამართული ჰიპოტეტური კი არაა საბედისწეროდ უკვე “მუშაობს” და ჩვენი ქვეყნის 

მოქალაქეთა სიცოცხლეეები მიაქვს.ამიტომაცაა იგი სასწრაფოდ გასანეიტრალებელი 5 ჯვრიანი დროშის 

ისტორიის ნამუსრევზე რაც შეიძლება დროული მიბრძანებით; 

20. თუ 1918-21 წლების მცირე პერიოდს არ ჩავთვლით,დროის რომელ მონაკვეთში განვითარებულ 

ისტორიულ პროცესებსაც ქართველი ერის თავისუფალი ნების გამოხატულებად ვერანაირად ვერ 

მიიჩნევთ,საქართველოს წინარე საუკუნეთა ანუ დაქსაქსულობის პერიოდის მოვლენებზე დაკვირვებიდან 

შეიძლება დავასკვნათ,რომ ამ პერიოდიდის დადგომიდან ვიდრე სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

გამოცხადების მომენტამდე ანუ სულ მცირე 450 წლის მანძილზე  ქართველ ერს ერთიანი სახელმწიფოებრიობა 

და  ამ სახელმწიფოებრიობისათვის საჭირო სახელმწიფოებრივი  შეგნება  დაკარგული ჰქონდა! ამიტომაც(ანუ 

ისტორიული მომენტის საგანგებო მნიშვნელობისა გამო)იყო და არის აუცილებელი ჟამთა სვლის 

ქარცეცხლისაგან სასწაულებრივად თავდახსნილ და თავისუფლების გზაზე დამდგარ ქართველ ერს რომ ახალ 

ეპოქაში სახელწიფო სიმბოლიკა(დროშაც,გერბიც და ჰიმნიც ) ეროვნული რეფერენდუმის გზით უნდა მიეღო 

და არა ვინმეს ხუშტურით,ან თუნდაც ერთი პოლიტიკური ძალის მოწადინებით და ამას ეროვნულ 

ხელისუფლებაში კარგად აცნობირებდნენ! 

      საუბედუროდ სახელმწიფო გადატრიალებისა გამო არც აღნიშნულის განხორციელება დასცალდა 

ეროვნულ ხელისუფლებას და ერის სუვერენულ საქმეებში გარეშე ძალთა ხელების ფათურმა ისტორიის 

არენაზე და საქართველოს სათავეში ჯერ ქრისტეს ფეხის მკვნეტელი შევარდნაძე,შემდეგ კი ატლანტიკის წყალ 

ნაყლაპი სააკაშვილი გამოიყვანა! 

       სწორედ   სააკაშვილმა მოახვია თავს ქართველ ერს სამარცხვინო და დანაშაულებრივი პიარის ხარჯზე 

დღევანდელი უგვანი   სახელმწიფო სიმბოლიკა,ისე რომ მისთვის სიტყვაც არ უკითხავს,დანარჩენმა 

მაშინდელმა ხელისუფლებამ და ანგაჟირებულმა ელიტამ კი ოდენ ნოტარიუსის როლი შეასრულა ამ საქმეში! 

       შესაბამისად, მოსწონს თუ არა ეს ვინმეს ფაქტია რომ მიუხედავად  ქვეყნის ისტორიის განვითარების 

მომენტის ეპოქალურობისა დღეს საქართველოს აქვს არსებითად ერთი კაცის ხუშტურებით თავს მოხვეული 

სახელმწიფო სიმბოლიკა,რამეთუ ეროვნული რეფერენდუმი სახელმწიფო სიმბოლიკის მიღების თაობაზე 

საქართველოში არ ჩატერებულა!! 

       ამასთან ფაქტია ისიც ვინც და რა მიზნებითაც არ უნდა მოვიდეს საქართველოს სათავეში საკითხი თავის 

აქტუალობას არ დაჰკარგავს ვიდრე და მანამ ქართველი ერი სახელმწიფო სიმბოლიკას თავისუფალი ნების 

გამოხატვის პირობებში მოწყობილი რეფერენდუმით არ მიიღებს! 

21.  საყოველთაოდ აღიარებული მოსაზრების მიხედვით სახელმწიფო დროშაზე გამოსახული უნდა იყოს ის 

უმთავრესი ეროვნულ–სახელმწიფოებრივი იდეა,რომელიც ნათელი მომავლისაკენ სვლისათვის სურს  

წაუმძღვაროს  ერმა წინ მის მომავალ თაობებს! შესაბამისად სხვა არანაირი მიზეზიც რომ არ არსებობდეს, 

მხოლოდ ამიტომაცაა გამოუსადეგარი 5 წითელჯვრიანი სიმბოლო საქართველოს სახელმწიფო დროშაზე 

გამოსატან გამოსახულებად,რამეთუ მას არ აქვს მთავარი,რაც ეროვნულ დროშას მოეთხოვება-იგი არ 

განასახიერებს  ქართველი ერის იმ უმთავრეს ეროვნულ სახელმწიფოებრივ იდეას,რომელიც როგორც 

ჩირაღდანი უნდა მიუძღოდეს ერს წინ მოსალოდნელ პერიპეტიებში გასავლელად,თუ მას საკუთარი 

თვითმყოფადობის შენარჩუნება სურს და არა ახალ მსოფლიო წესრიგში უსახელოდ ათქვეფა! 

     უმთავრესი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი იდეა,რომელიც დღევანდელ მსოფლიოში მიმდინარე 

პროცესებიდან გამომდინარე შეიძლება წინ წაიმძღვაროს ქართველმა ერმა და ეროვნული რეფერენდუმის 

გზით ამაყად და მთელი მსოფლიოს დასანახად საუკუნოდ დააბრძანოს ქართულ სახელმწიფო დროშაზე 

გახლავთ ილიასეული ღვთაებრივი სამება ერთისა,–მ ა მ უ ლ ი,ე ნ ა  დ ა  ს ა რ წ მ უ ნ ო ე ბ ა,–

საუნჯე,რომელშიც კრისტალიზებული სახითაა წარმოდგენილი ის სამი სიწმინდე და საყრდენი,რისმა 

სასოებასავით მოფრთხილებამაც შეუნარჩუნა ქართველ ერს საუკუნეთა ქარცეცხლში საკუთარი 

რაობა,სამება,რომელიც იდეის დონეზე ისედაც საქართველოს უკვდავ სახელმწიფო დროშას წარმოადგენს 

მოკიდებული ფარნავაზის ეპოქიდან ვიდრე დღესამომდე!!. 
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       სხვათაშორის ამ 3 საუნჯიანი დროშის მესამე კომპონენტი „სარწმუნოება“ თავის თავში შეიცავს ყველაფერ 

იმ წმინდას,რასაც ქართველი ადამიანი  სარწმუნებას შეიძლება უკავშირებდეს,მით უმეტეს რომ იგი 

ალეგორიზებულია სწორ ჯვართან შედარებით გაცილებით ღრმა და ეროვნულ ფესვებთან ცალსახად 

მაიდენტიფიცირებელი სიმბოლოთი,რომელსაც ჯვარი ვაზისა ეწოდება.შესაბამისად არანარ საჭიროებას არ 

წარმოადგენს ქართველი კაცი უფლისადმი მის დამოკიდებულებას მაინცდამაიც 5 ან 55 ჯვრის ეროვნულ 

დროშაზე გამოსახვით წარმოაჩენდეს!         

         ყოველივე აღნიშნულის გააზრების შემდეგ ჩნდება  ბუნებრივი შეკითხვა:ნუთუ შეიძლება გვეყოს 

თავხედობა და ასეთი ნაკლოვანებების მატერებელი დროშა ვუფრიალოთ კვლავ და ისევ  ჯიუტად  ერს?    

   არა!-ეს უნდა დასრულდეს!-ცალსახად გვიცხადებს ჯანსაღი ლოგიკა!  

   არა!-ეს უნდა შეწყდეს!-გუგუნებს ზეციური საქართველო! 

   არა!-ღაღადებს უფალი! 

 

 

                                          12. MADE IN MISHA გერბის თაობაზე   

       მიშა სააკაშვილის ნება-სურვილით მიდი-მოდის თვალსაჩინო გამოხატულებას წარმოადგენს 

დღევანდელი სახელმწიფო გერბიც!.. 

       მართლაც აღიარებული ფაქტია და ვისაც მეტ-ნაკლებად მოეთხოვება ჭკუა ყველამ იცის რომ წმინდა 

გიორგი საქართველოს მფარველი წმინდანია.სწორედ აღნიშნულის უძველესი დასტურია დავითის 

მემატიანის ზემოთ დამოწმებული სიტყვები  დიდგორის ბრძოლის შესახებ მისი მსჯელობიდან! 

       სხვათაშორის იგივეა სიმბოლიზებული ამ გერბზეც სადაც წმინდა გიორგი ფარზეა გამოსახული,რითაც 

სწორედ ერისა და ქვეყნისადმი მის მფარველობას აქვს ხაზი გასმული! 

       ჰოდა რაკი ეს ასეა,ისმის ბუნებრივი შეკითხვა:რა ფუნქცია აქვთ მაშინ ე.წ დიდ გერბზე ლომებს?!. 

   საქართველოს მფარველებს წარმოადგენენ ეგენიო,მე მგონი,ჭკუათმყოფელი ადამიანი ამას ვერ იტყვის 

რამეთუ საქართველოს მფარველი როგორც ზემოთ უკვე მოგახსენეთ ფარზეა გამოსახული.თავის მხრივ 

მფარველი არ სჭირდება წმინდა გიორგისაც! მაშასადამე რა გამოდის?-გამოდის რომ გერბზე ლომები 

სრულიად უფუნქციო წარმონაქმნებია,რომლებიც ყველაფერ სიკეთესთან ერთად გერბის სიმბოლიზმის 

სწორად აღქმასაც კი უშლიან ხელს! 

       კი მაგრამ რატომ არიან მაშინ ისინი წარმოდგენილნი გერბზეო?-გულუბრყვილოდ იკითხავს ალბათ 

მავანი.(იხ. სურათი 64) 

                                             
ბაგრატიონთა გერბი სურ 96                              მიშისტური გერბი  სურ 97                  I რესპუბლიკის გერბი სურ 98              წმ.გიორგის ხატი 99 

პასუხი ძალიან საინტერესოა:ისე,ასე ვთქვათ სილამაზისათვის!-რას ლაპარაკობ, ლომები მაინც სულ სხვა 

დონეა?!.აბა მარტო წმინდა გიორგის დაცვა რას ეყოფოდა ტანჯულ საქართველოს და მიშამაც ჰა და ლომები 

(ვინ იცის ეგებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზონდერ-აქტივისტებიც კი) მიაშველა მას!?. (ზრუნავს და 

იწვის თურმე კაცი საქართველოსათვის და რა ქნას!) 

        გარდა ამისა ამით ისტორიული ტრადიციის დაცვასაც აქვს ვითომდაც ხაზი გასმული,რამეთუ 

ბაგრატიონთა გერბზე მცველებად(და გინდა ფარისმტვირთელები უწოდე მათ)სწორედ ლომებია წარმოდ– 

გენილი! (სურ.96) 

        მაგრამ საქმეც იმაშია რომ ბაგრატიონთა გერბზე სხვა მფარველები წარმოდგენილნი არ არიან,რის გამოც 

მათი იქ სუფევა არც აზრის გამეორებას იწვევს და არც რამე სხვა სახის უხერხულობას ქმნის.და საერთოდ  ამ 

ჟესტით ბაგრატიონებს გერბზე წარმოდგენილ ქრისტიანულ სიწმინდეთა დამცველ უერთგულეს მეომრებად-

სიმბოლურად ლომებად,საკუთარი გვარი აქვთ სიმბოლიზებული! 

        ახლა ისიც ვიკითხოთ ვისი დამსახურებით არიან გამოსახულნი დღევანდელ სახელმწიფო გერბზე ასე 
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განუკითხავად ლომები?-რა კონკურსებითაც არ უნდა ხსნან გერბის მიღება ვიეთნმა არავინ დაიჯერებს რომ 

მიშა I-ის გარდა მსგავსს ვინმე  გაბედავდა და საერთოდ აზრად მოუვიდოდა!(ერთხელ იკადრა ისტორიის 

მამობა ამ კაცმა თუ ორჯერ).(იხ. მიშა I სურ 101) 

   ოდენ ეროვნულობანათი და ისტორიულობანათი, მიშასეული, თამაშის დამსახურებაა დღევანდელ 

სახელმწიფო გერბზე გვირგვინის არსებობაც,რომელიც ძნელი მისახვედრი არ არის,რომ აქ ისევ და ისევ 

ბაგრატიონთა გერბის უშინაარსო და გაუაზრებელი წაბაძვითაა მოხვედრილი.რამეთუ ბაგრატიონნი თავს 

ღვთისგანკურთხეულ სამეფო გვარად მიიჩნევდნენ და წარმოადგენდნენ კიდეც გვარის პირველი პირები 

საუკუნეთა მანძილზე საქართველოს მეფეებს,მაშინ როცა თანამედროვე ეპოქის საქართველოში მონარქიის 

მაგივრად უკვე სრულიად  სხვა წყობილება-დემოკრატია გვაქვს და ხელისუფლებასა, და მათ შორის მის 

უმაღლეს პირს, ხალხი ირჩევს! 

                                                  
მიშა განმანათლებელი სურ 100                         მიშა პირველი    სურ 101                  მიშა ცისკრის ვარსკ                     მაგარი მიშა მაგარ კაიფში 

                                                                                                                                                  -ვლავი       სურ 102                                                 სურ 103 

         ისე სააკაშვილს ერთხელ წამოცდა წინაპარი მყავდაო ვიღაც ბაგრატიონი და ეგებ გვამზადებდა კიდეც 

აღნიშნული ნაბიჯით საუკუნო მმართველობისათვის ვინ იცის!(სურ 101) 

         სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს მიშას “ბრძნული” ნებით სახელმწიფო გერბზე წმინდა გიორგის 

დასავლეთით დემონსტაციულად მობრუნების თემა,ამით ქვეყნის ვითომდაც  დასავლური ორიენტაციის 

წარმოსაჩენად,თითქოს პირველი რესპუბლიკის გერბზე მისი პირით აღმოსავლეთისაკენ მყოფობა რამენაირად 

ნიშნავდა ქვეყნის აღმოსავლურ ორიენტაციას!  

        არადა თავიც რომ დავანებოთ ქართულ ხატთა დიდ უმრავლესობაზე წმინდა გიორგის ხატის 

აღმოსავლეთისაკენ მიბრუნებულობის აშკარად გამოკვეთილ ტენდენციას,(იხ.სურ.99)რაც მარცხნიდან მარჯვ– 

ნივნისაკენ წერა-კითხვის  ქართული და საერთოდ დასავლური კულტურისათვის დამახასიათებელი 

თავისებურებითაა განპირობებული პირველი რესპუბლიკის გერბზე წმინდა მხედრის აღნიშნულ განთავსებას 

ლოგიკურად და სარწმუნოებრივად სრულიად გამართული და ამაღლებული სხვა ახსნაც ჰქონდა,რამეთუ 

ამით ხაზი ჰქონდა გასმული გამარჯვებული და ბრძოლისათვის მუდამ მზად მყოფი წმინდანის  და 

შესაბამისად მის მფარველობაში მყოფი ქართველი ერის მზისა და საზოგადოდ სინათლისაკენ სწრაფვას!-მზე 

და ნათელი კი სწორედაც რომ უფლის საკრალური ალეგორიებია! (იხ.სურ.98) 

       სწორედ აღნიშნული იდეის განვრცობის და საბოლოო სრულყოფის მიზნით იქნა შემოვლებული პირველი 

რესპუბლიკის გერბზე,მის გარე წრიულ ნაწილზე,ზვიად გამსახურდიას რეკომენდაციითა და უზენაესი 

საბჭოს თანხმობით შვიდქიმიანი ვარსკვლავი,რაც საქართველოს უფრო სრულყოფილი სიმბოლოც 

გახლდათ,რომლის  ფონზეც გამოდიოდა ამით გამოსახული წმინდა გიორგი-თეთრი გიორგის უწყვეტი ხაზის 

მასიმბოლიზებელი მფარველი წმინდანი და აღნიშნული მიდგომა უფლისაგან საქართველოს რჩეულობასაც 

კარგად წარმოაჩენდა (მოგეხსენებათ ასტრონომიული გაგებით სწორედ ვარსკვლავია მზეც)!-აღარაფერს 

ვამბობ იმ სრულიად განუმეორებელ გამაბრწყინებელ ეფექტზე რასაც ეს შვიდქიმიანი ვარსკვლავი სძენდა 

გერბის ამ ვარიანტს! 

        ახლა თავად შეაფასეთ ახდენს თუ არა აღნიშნულ ფაქტორთა რამენაირ კომპენსირებას მიშასეულ გერბზე 

გამოსახული ფარი(იხ. სურ 97) და რომელი უკეთესი სიმბოლოა საქართველოსი შვიდქიმიანი ვარსკვლავი თუ 

ფარი?!.რომელიც ოდენ იმეორებს აღიარებულ ჭეშმარიტებას წმინდა გიორგის ერისადმი მფარველობის 

შესახებ! 

        სხვათაშორის მიშას გერბზე წმინდა გიორგის დასავლეთისაკენ მიბრუნებულობის თემა პირდაპირ 

გამოძახილშია მიშასავე მიერ თბილისის გულიდან დიღმის შემოსასვლელში უნამუსოდ გამოძევებული 

დავით აღმაშენებლის ძეგლის ორიენტაციის თემასთან,რომელიც მიშას მოთხოვნით სწორედაც რომ ხაზგას– 

მით დასავლეთისკენაა ორიენტირებული,რითაც ის,-კარგად დაუკვირდით,-ზურგშექცევით მდგომი გამოდის 

იმ დედაქალაქისაკენ, რომელიც,ესოდენი სიბრძნითა და შეუპოვრობით დაუბრუნა და უკვე სამარადისოდ  
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დაუკანონა ერს!!.მეტი მკრეხელობა წარმოუდგენელია!.. 

       აკი გეუბნებოდით აღმაშენებლის მიმართ მიშას განსაკუთრებული გართულება აქვს მეთქი!..  

       არადა რეალურად ეს ძეგლი ისეა გააზრებული მიბრუნებ-მობრუნებას კი არა ხალხის (ერის) ძეგთან ახლო 

კონტაქტის აუცილებლობას ითვალისწინებს, რომ აღნიშნულით ერს და მის მომავალ თაობებს მეფე დავითის 

ფასდაუდებელ ამაგზე დაფიქრების საშუალება მიეცეს! 

       არა მგონია გონივრული ნაბიჯი იყოს მიშას გერბზე, განსხვავებით პირველი რესპუბლიკის გერბისაგან, 

გველეშაპის ჯიუტად დასმა,რადგან პარალელურად ამით ეროვნულ იდეალზე,გინდა არ გინდა ბნელი და 

ბოროტი ძალაც გამოდის ალეგორიზებული!!.რაც დაუშვებელია.(შეადარეთ გერბები 97 და 98 სურათებზე) 

          მსგავსი შესწორება რომ ყოფილიყო საჭირო ამას ეროვნული უზენაესი საბჭო გააკეთებდა.რა რა და 

წმინდა გიორგი რომ სწორედ გველეშაპად სიმბოლიზებულ ბნელთან და ბოროტთან მებრძოლი რაინდია 

ზვიად გამსახურდიამ შესანიშნავად უწყოდა!..და გველეშაპის ფორმაზეც ჰქონდა ღვთის მადლით 

წარმოდგენა,რომ დამატებითი მტკიცებულების სახით ეროვნულ გერბზე გართხმული არ წარმოვადგინოთ 

იგი!  

          ხაზს ვუსვავ-არა მარტო მტკივნეულად ცინიკურია გველეშაპი და საერთოდ ბნელით თანდეული რამ 

სწორედ და მაინცდამაინ უკეთურებით,სითახსირითა და ბოროტებით აბორგებულმა ძალამ და პირმა 

შემოგაჩეჩოს ხელში,თავის საბედისწეროდ განმაპირობებელი ძალითაა პირველ რიგში მსგავს 

გამოსახულებათა სახელმწიფო სიმბოლიკაზე  მყოფობა მიუღებელი,თუ მომავალშიც მაინც გვსურს თუნდაც 

საკუთარი დაუდევრობითა და მოკლემხედველობით არ გვყავდეს  ბოროტი გაიდეალებული, შესაბამისი 

საბედისწერო განპირობებულობით უკუნიდან გამოხმობილი და შესაბამისად,კისერზეც არ გვაჯდეს 

მრავალმნიშვნელოვნად იგი ,არამედ პირიქით, საიმედოდ ვიყოთ მსგავსი ძალის პარპაშისაგან დაცულნი! 

        რომ ეს ყველაფერი,და მათ შორის კონკრეტულად გერბზე ბნელი ძალის გაღმერთება,სულაც არაა 

შემთხვევითი და ვიეთთა სიბრიყვით გამოწვეული მოვლენა და მიზანმიმართული ვერაგობის შედეგია 

დასტურდება ერთგვარი ეშმაკისეული მასონური ბეჭდით,რაც დასმული აქვს კიდეც გერბს!  

           საქმე იმაშია რომ მასონური ტრადიციის მიხედით 13 მისტიური ძალის მქონე უმაღლესი რიცხვია 

.საკმარისია ითქვას,რომ მასონურ ლოჟაში იერარქიის 13 დონეა და მათგან უზენაესი სწორედ მეცამეტეა!  

          რომ ღვთისმგმობლური მასონური ტრადიციით 13 მართლაც განსაკუთრებული რიცხვია 

გაგიკვირდებათ და კარგად დასტურდება ამერიკული ერთ დოლარიანითაც(იხ.სურ.:104,რომელზეც მის 

ორივე მხარეა წარმოდგენილი),რამეთუ მისი უკანა მხარის მარცხენა ნაწილში განთავსებულ წრეში,რომელიც 

თავის მხრივ ა.შ.შ.-ს გერბისა და ე.წ.დიდი ბეჭდის უკანა მხარეს წარმოადგენს,(იხ. სურ.:105) გამოსახულ 

მასონთა სიმბოლოს,- პირამიდას,- სწორედ 13 საფეხური აქვს! და ეს მაშინ როდესაც ბეჭდის ამ მხარეს ბოლოში 

ამშვენებს წარწერა:“NOVUS ORDO SECLORUM”,რაც ლათინურიდან ითარგმნება, როგორც ახალი მსოფლიო 

წესრიგი! 

                                                           
ა.შ.შ.–ს 1 დოლარიანი კუპიურა                                            დიდი ამერიკული ბეჭდის                                           დიდი ამერიკული ბეჭდის 

                                სურ 104                                                                უკანა მხარე      სურ 105                                        წინა მხარე        სურ 106 

        მაგრამ ეს ყველაფერი როდია,მარჯვენა ნაწილში განთავსებულ წრეში,რომელი იგივე გერბის წინა მხარეს 

წარმოადგენს.(იგივე სურ.106)ვხედავთ არწივს,რომელიც,რასაც ჰქვია,პირდაპირ ლივლივებს 13-ის გარემოცვა– 

აში. მართლაც დაითვალეთ: არწივის საცავ ფარს 13 ზოლი აქვს;თავად არწივს კი მარცხენა ბრჭყალით 13 -13 

ფოთლისა და ნაყოფის შემცველი ზეთისხილის ტოტი უჭირავს,მარჯვენათი  13 ისარი და ეს მაშინ როდესაც 

ნისკარტით,ამ სიამაყეს ამერიკისას,უჭირავს ლათინური წარწერა:“E PLURIBUS UNUM”,რომელიც სწორედ და 

მაინცდამაინც 13 ბგერისაგან  შედგება და პირდაპირი გაგებით მოხდენილად ითარგმნება,როგორც 

“მრავლიდან ერთი” ან “მრავალფეროვნების ერთობა”,რისი შეფარული პლანიც არსებითად მრავალ ხალხთაგან 
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ერთის შექმნას გულისხმობს!  

        თუ ამერიკის შემთხვევაში ამ, თარსად საყოველთაოდ აღიარებულ, რიცხთან ასეთ “უცნაურ” შეთამამებას 

ვიეთნი,მართალია უკბილოდ მაგრამ,თავის დროზე ა.შ.შ.-ს 13 შტატისაგან შექმნით მაინც ხსნიან(!?),–ახალი 

მსოფლიო წესრიგისაკენ სვლის გზაზე მაინცდამაინც 13 საფეხური ალბათ ამადაც უნდა აიარო!?–საინტერესოა 

როგორ აგვიხსნიან ნაცები მიშისტური გერბის ლენტზე ამერიკული  გერბის დარად მაინცდამაინც 13 

ბგერისაგან შედგენილი წარწერის-“ძალა ერთობაშია” არსებობას!! 

        არა გჯერათ?–კი ბატონო თავად გადათვალეთ და თავად შეიცანით ამ 13 ასოსაგან ქმნილი ამ ბეჭდის არსი, 

 რა სიბრძნის უკანაც არც ისე ძნელია ამერიკულ დედანთან ლამის იდენტური შეფარული პლანის ამოკითხვა, 

რაც მიკიბ-მოკიბვის გარეშე ჩვენ,ეროვნულ იდენტობა წართმეულ საქართველოს მოქალაქეებს,მსოფლიოს 

ხალხთა კონგლომერატში უეროვნოდ გაქნასა და სწორედ ასეთ ერთობაში,ანუ ახალ მსოფლიო წესრიგში,მეტი 

ძალის ქონას გვიქადის! (შეადარეთ სურ.:97 და 106)  

          აღნიშნული მოსაზრება კი მით ფრო არ მოგვეჩვენება აზრს მოკლებულად  თუ კარგად გავიაზრებთ რომ 

მიშასა და მისნაირთათვის ერთობა,საკუთარი ეროვნულსულამოცლილი ხალხის საკუთარ მუჭში ნებისმიერი 

საშუალებით   მყოფობაა და არა ნათელი გონებია იარაღი!  

           თუ მსგავსი ვერაგობა არა რა მაშ  თავის საჭირბოროტოდ მოინდომა მიშამ ხალხისათვის ერთობის 

ძალის შეხსენება და მისი საქართველოს გერბზე გამოტანა?-და ეს მაშინ როდესაც  მანამდე  საქართველოს 

გერბზე არასდროს არანაირი წარწერა არ არსებობდა?  

          ამასთან თუ იქ  რამეს მიწერა მაინც გახდა საჭირო  დავიჯერო სხვა აზრის შემცველი არაცამეტბგერა 

ფრაზის გამოყენება არ შეიძლებოდა ამისათვის  ქართული აზრის საგანძურიდან?!.  

          თუ ჩვენ არ ვუწყით და საქართველოც 13  შტატისაგან შექმნილი სახელმწიფოა ამერიკის დარად!        

          ამიტომ და ამდენად ეს MADE IN MISHA გერბიც ყოვლად მიუღებელი და  სასწრაფოდ შესაცვლელია! 

          რაც შეეხება ალტერნატივას საქართველოს გერბის ადგილზე არსებითად უკონკურენტო კანდიდატურა 

ეროვნული უზენაესი საბჭოს ხელში გამოვლილი და მის მიერვე დახვეწილი I რესპუბლიკის გერბია,რისი 

კიდევ უფრო იდეალურ მდგომარეობამდე მიყვანა და სახელმწიფო რანგში აღდგენაც  ყველაფერთან ერთად 

უაღრესად სიმბოლური და მრავალმნიშვნელოვანი აქტიც იქნებოდა,რამეთუ დღევანდელობის ჩათვლით 

მარადუილად დააკავშირებდა ერთმანეთთან საქართველოს ისტორიისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლის 3 

უმნიშვნელოვანეს თარიღს!  

         სხვათაშორის ის გარემოება,-ერთგვარი ნაკლი როგორც ზოგიერთთ მიაჩნიათ,-რომ ამ გერბზე 

გამოსახული მხედრის ატრიბუტები, ასე ვთქვათ, ერთი-ერთზე არ ემთხვევა წმინდა გიორგის, საეკლესიო 

ხატწერაში დამკვიდრებულ, ატრიბუტებს ნაკლი კი არა რეალურად ამ გერბის ღირსებაა,რადგანაც ჯერ ერთი 

რომ სრული მსგავსების შემთხვევაში მოისპობოდა ამ მხედრის თეთრ გიორგით აღქმის შესაძლებლობა, რაც ამ 

გერბის სწორედაც რომ უდიდესი ღირსება და უპირატესობაა და ქართველი ერის განვითარების ხაზის 

უწყვეტობასა და მემკვიდრეობითობას ასიმბოლურებს,ამასთან ამავე დროს ამით საერთოდ დაკარგავდნენ 

აზრს მხედრის თავზე გამოსახული მნათობებიც, რომლებიც აქ ქართველი ერის წარმართობის პერიოდის 

ღვთაებებს ასიმბოლიურებენ და ისინი სრულიად ზედმეტი წარმონაქმნები გახდებოდნენ!-არადა კარგად 

შესწავლილი ფაქტია რომ წარმართობის დროინდელი ქართველნი ანუ ჩვენი შორეული წინაპარნი თაყვანს 

მზეს,მთვარეს და ვარსკვლავთა ხუთთა!  

         საკუთარი ერის,  თუნდაც არაქრისტიანული ეპოქის, ისტორიის იგნორირების უფლება კი არავის აქვს!  

                                            13. თანაგამხელილთა “საიდუმლო” 

          და ბოლოს დღევანდელი  ჰიმნის შესახებ,რომელიც როგორც ყველაფერი სხვა მიშას ეპოქის 

საქართველოში,ასევე არ ასცდენია მის “ნატიფ” სულში გადახარშვას! ასე რომ უცნაურობანი, მიშას 

დამსახურებით, არც ამ ჰიმნს  აკლია! 

           მთავარი უცნაურობა კი რაც ამ ე.წ. ჰიმნს თავიდანვე დაეკვება მდგომარეობს იმაში რომ მისმა მომავალმა 

“მამიკომ” და ერის დიდმა ბელადმა მოინდომა და აიკვიატა,რომ ჯერაც შეუქმნელი ჰიმნის მელოდიად გინდა 

თუ არა გამოყენებულიბული ყოფილიყო ზაქარია ფალიაშვილის უკვდავი ოპერის დაისის  ერთ-ერთი 

ფრაგმენტი პირობითი სახელით თავისუფლება,ამავე ფრაგმენტის შესატყვისი ტექსტის მხოლოდ იმ ნაწილის 

გამოყენებით,სადაც ისმის სიტყვები: “თავისუფლება დღეს ჩვენი…”,რამეთუ მთელი ტექსტი საქართველოს 

ჰიმნის ტექსტისათვის საჭირო მოთხოვნებს ვერანაირად ვერ აკმაყოფილებდა!(სხვათაშორის ოპერის ეს ფრაგმ–

ენტი თავის დროზე საჰიმნოდ იოსებ კეჭაყმაძის მიერ გახლდათ გადამუშავებული და ფორმალურად მელო– 
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დიურ მონახაზად სწორედ ეს ვერსია იქნა აღებული.) 

         მოკლედ მარტივად და გასაგებად რომ ვთქვათ მიშას ჰიმნის ვაკანტურ ადგილზე ჰყავდა საკუთარი 

ფავორიტი,-მელოდია რომელიც ძლიერ უღიტინებდა მას გულში და კაცმა რომ თქვას საზოგადოდ მელოდიად 

არც დაიწუნებოდა,თუმცა ამ უკანასკნელს ცხადია შექმნის საკუთარი ისტორია და  კომპოზიტორის მიერ 

შესაბამისად გააზრებული მონახაზი ჰქონდა,რომელიც სულ სხვა,არასაჰიმნო და თავისთავად ცხადია 

საოპერო სიტუაციას იყო მორგებული!  

          და რაკი მიშას ასე სურდა გამოცხადდა უცნაურად საინტერესო კონკურსი რომლის მიზანსაც,-მიაქციეთ 

ყურადღება,-არსებითად წარმოადგენდა სულ სხვა პარამეტრებით თავის დროზე  შექმნილი მელოდიური 

ნახაზისა და იქ უკვე არსებული ფრაზისათვის ტექსტის ისე  მორგება რომ მთელი ეს ნაზავი ერთად, 

სასწაულებრივად გარდაქმნილიყო ჰიმნად! 

          ფაქტია და წინდაწინ უნდა აღინიშნოს რომ თუ არ შეგრცხვება და პატარა ფხა მაინც გაგაჩნია საზო– 

გადოდ ნებისმიერ მელოდიაზე,მათ შორის ჩინურზე და თანაც საკმაოდ მარტივად და დიდი შემოქმედებითი 

წვის გარეშე  შეიძლება რაღაც წაპოეტო ხასიათის ტექსტის,მათ შორის ქართულის,მორგება!  

         ისე კი,როგორც წესი მუსიკალურ ნაწარმებებს ტექსტის შინაგან მუსიკალურ მელოდიაზე დაყრდნობით 

ქმნიან,რასაც შესაბამისი  უნარის ქონასთან ერთად სათანადო შემოქმედებითი აღტყინების წვევაც სჭირდება!   

          მოკლედ ასეა თუ ისე ასეთი ტექსტი ცხადია “გამოიძერწა”,მაგრამ ერთი მჩხიბაობა აქაც გახერხდა: საწყის 

ნაწილად ამ ტექსტს წამძღვარებული ექნა აკაკი წერეთლის ბრწყინვალე ლექსის “ხატის წინ” მთავარი და 

განმსაზღვრელი ფრაზა ლექსის ბოლოდან მეორე სტროფიდან:”ჩემი ხატია სამშობლო,სახატე-მთელი ქვეყანა,” 

რომელიც n რაოდენობის ეფექტურ პატრიოტულ ფრაზათაგან სავარაუდოდ ალბათ ერთადერთი აღმოჩნდა 

ისეთი,რომელიც მარცვლოვანობის თვალსაზრისით  ზუსტად მოერგო წინდაწინვე ფავორიტად არჩეულ 

ზემოთ ხსენებულ მელოდიას და პარალელურად ალბათ მიშას ცრუდ აღტყინებული მაღალი პატრიოტული 

გემოვნებაც დააკმაყოფილა!..(შეფასება იმისა რამდენად ცინიკურია მიშას პირით სამშობლოს სახატედ 

გამოცხადება თქვენთვის მომინდვია!)  

         რაც შეეხება ტექსტის,უკვე აღნიშნულთა გარდა,დანარჩენ ნაწილს იგი დავით მაღრაძის მიერ იქნა 

შეთხზული აკაკის ხსენებულ ფრაზაში თავისთავად არსებულ რითმასა და რიტმზე და ხსენებული მელოდიის 

თავისებურებაზე მორგებით! 

        ამასთან როგორც გვამცნობენ ამ დანარჩენ ტექსტში, თურმე ნუ იტყვი, გრიგოლ ორბელიანის, გალაქტიონ 

ტაბიძის და სხვათა პოეტური ფრაზა-ხატებიცაა გამოყენებული!!. 

        ლექსი მსგავს ძალადობასა და ექსპერიმენტებს ძნელად იტანს და მით უმეტეს ეს ეროვნულ ჰიმნშია მეთქი 

დაუშვებელი,რომ ვთქვა,ალბათ დიდად ორიგინალური არ ვიქნები.სწორედ ამიტომაცაა ამ ტექსტის 

დანარჩენი ნაწილი, მსუბუქად რომ ვთქვათ უხეირო!.. 

        დიახ! შეუთავსებელთა  შეთავსება შეუძლებელია და თუ მაინც ადამიანი ასეთ რამეს არ დაიშლი შედეგიც 

სატირალ-სასაცილოდ სავალალო ინება! 

         ჯერ ერთი-ტექსტის მიხედვით უფალთან წილნაყარად საქართველოს განათებული მთაბარია 

გამოცხადებული,რაც მსუბუქად რომ ვთქვათ გაუგებარი ფრაზაა,რამეთუ უკეთეს შემთხვაშიც კი გამოდის ისე 

თითქოს ამ წილისყრის მიზანს იმის გამორკვევა წარმოადგენდა კონკრეტულად საქართველოში ვის უნდა 

ექადაგა,მაშინ, როცა წილისყრის რეალურ დანიშნულებას იმის გარკვევა წარმოადგენდა უფლის სიტყვა ვის,-

სახელდობრ ქრისტეს რომელ მოწაფეს,-რომელ ქვეყანაში უნდა ექადაგა!   

        ეს თუ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიულ-საეკლესიო ვერსიიდან ამოვალთ,თორემ თუ იოსებ 

ნონეშვილის ცნობილი ლექსის: “მაღალ ტახტრევანზე იჯდა მამა ღმერთი”საფუძვლად აღებულ ლეგენდას 

დავეყრდნობით საქართველო ღმერთს დედამიწაზე საერთოდ საკუთარ სამყოფლად აქვს გამოცხადებული, 

ყოველგვარი წილისყრის გარეშე! 

        ორ ზღვას შორის გაბრწყინებულ ცისკრის ვარსკვლავის საკითხს რაც შეეხება იცოცხლე კარგი იქნებოდა  

პოეტური მეტაფორით ორ ზღვას შუა,საომრად გამოცხადებული ლელო,მთლიანად საქართველო ყოფილიყო, 

მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის და არც არასდროს ჰქონია მსგავსს ადგილი!.. 

         საკუთრივ ციკრის ვარსკვლავს  რა შეეხება პლანეტა ვენერა, მართლაც რომ ბუნების დიდებული  მშვენება 

და თუ გნებავთ შესანიშნავ პოეტური ხატსაც წარმოადგენს,მაგრამ ჯერ ერთი რომ იგი მაინცდამაინც 

კავკასიონზე  არაა მიბმული და სხვაგანაც არანაკლებ ლამაზად ამოდის და ბრწყინდება  ვიდრე კასპიისა და 

შავ ზღვას შორის,მაგალითად კამჩატკაზე, ამასთან არც ჩვენს ერს ჰქონია ოდესმე განსაკუთრებული 
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რელიგიური ან პოეტური მიბმულობა მასზე!..ასე რომ ორ ზღვას შორის ცისკრის ვარსკვლავის ამოსვლითა და 

გაბრწყინებით არანაკლებ შეიძლება გაიხარონ სხვა კავკასიელმა ერებმაც და მათ შორის პირველ რიგში 

აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა!..შესაბამისად ქართველი ერის იდენტობისა და თუ გნებავთ ეროვნული 

სიამაყის  ამ გარეგნულად მიმზიდველი მეტაფორით გამოხატვის რეალური ფასი  ნულია!  

       ისე კი ჩემთვის კარგად გასაგებია მეტაფორა ცისკრის ვარსკვლავი ამოდის როგორ აუჩქროლებდა გულს 

მიშას,როცა მას ჰიმნის წარდგენილ ტექსტში პირველად იხილავდა და უჩქროლებს ალბათ ყოველ ჯერზეც 

რამეთუ მისთვის და მისივე თანაგამხელილთათვის ეს ცისკრის ვარსკვლავის საქართველოს თავზე ამოსვლა, 

საქართველოს სათავეში სწორედ მისი და მისი მარადუჭკნობი გუნდის მოსვლაა,რასაც სათავე ვარდების 

რევოლუციამ დაუდო!  

      დაუშლი ასე რომ გაიგოს თუ რა?–ყოველ შემთხვევაში ჰიმნის შექმნის წინ ქვეყანაში სხვა ისეთი არაფერი 

მომხდარა ცისკრის ვარსკვლავის ამოსვლას რომ ედარებოდეს და არც მოგვები გვსტუმრებიან აღმოსავლეთ– 

იდან,რომ რაიმე ზებუნებრივი ემცნოთ!. 

        დიახ!  მისივე უგვანი აზრით   სწორედ იგია საქართველოს განუმეორებლად მაგარი ცისკრის ვარსკვლავი 

და ის მესია,რომელსაც ამდენ ხანს ელოდებოდა ერი!–შეიძლება მანცდამაინც ამ შედარების გამოყებით არა 

მაგრამ რა ერთხელ გამოუხატავთ მიშასა და მის გუნდს მსგავსი აზრი თუ ორჯერ?! (იხ.მაგარი მიშას 

ფერისცვალები სურ.100–104) 

       ასე რომ  გასაკვირი არაა შედარება ცისკრის ვარსკვლავი ამოდის მიშას დიდად სიამოვნებდეს  საკითხავი 

ეგაა მიშას ცისკრის ვარსკვლავობის გადამტანი ერისათვის რამდენად  გონუვრულია აღნიშნული ტექსტის 

ერის ჰიმნის რანგში მარადჟამ სმენა და ის  ჩვენმა მომავალმა თაობებმა, ვითომდაც ცისკრის ვარსკვლავად 

მოვლენილ მიშას რომ უნდა უმღერონ ლენინივით სამარადისოდ?!. 

     აი,ასეთია შეუთავსებელთა შეთავსების ფონზე ამ ე.წ. ჰიმნის შეფარული  ცისკრის  ვარსკვლავურ-მეხ- 

ოტბური  პლანი! 

      მოკლედ ფაქტი სახეზეა და მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენი დღევანდელი ჰიმნი წარმოადგენს თავის 

დროზე გარკვეული დანიშნულებით შექმნილი თავისთავად კარგი მელოდიისა და სულ სხვა ვითარებაში და 

დანიშნულებით შექმნილი ლექსის, თავისთავად  შესანიშნავი ფრაგმენტის ძალადობრივი შერწყმის უგვან 

შედეგს,რაც თუ ანალოგიას მოვიყვანთ მთლიანობაში სუმოს იმ მოჭიდავის შთაბეჭდილებას ქმნის რომელსაც 

ტანზე ბალერონის კაბა შემოკერებული ჩოხა აქვს მორგებული! 

       იმაში დასარწმუნებლად რომ აღნიშნულში გადაჭარბებული არაფერია და თუ რა არის აქეთ ჩოხა და 

ბალერონის კაბა და იქეთ “ფაშმოხეული” სუმოისტი გთავაზოთ მცირე ექსპერიმენტს. 

          ავიღოთ აკაკის შესაბამისი ლექსის “სანთელის” ის ფრაგმენტი.რომელიც ჰიმნში ესოდენ დაუდევრად 

ჩაკერებულ მის ფრაზას შეიცავს და მთელი ეს სტროფი და მათ შორის მისი დამაგვირგვინებელი ნაწილი, 

(რომელიც,ცხადია ჰიმნში არ არის მაგრამ რომელშიც სრულად იხსნება პოეტის მიდგომის საფუძვლები,რის 

გამოც იგი თავის თავს სანთელს ადარებს)  ჰიმნის მელოდიური ნახაზის მიხედვით,ოღონდ აუცილებლად 

ჰიმნისვე პათოსის შეუცვლელად,წავიმღეროთ.აი ეს სტროფიც:          

                                         ჩემი ხატია სამშობლო, 

                                         სახატე-მთელი ქვეყანა, 

                                         და რომ ვიწვოდე, ვდნებოდე, 

                                         არ შემიძლია მეც განა? 

           წავიმღეროთ და თუ სინდისი არ გვღალატობს ლექსის პათოსთან მელოდიის პათოსის  შეუსაბამობას 

მალევე ვიგრძნობთ,ლექსისა,რომელიც სწორედაც რომ,თავის თავში ჩაღრმავებული კაცის სიტყვებია და არა 

ქონგურის თავზე ამაყად გადმომგარ-მომღერალი კაცის, რომლის ხასიათშიც არავითარი არც პოეტური და არც 

ქართული ხასიათისათვის ესოდენ დამახასიათებელი ბუნებრივი მიხვრა მოხრა არ იგრძნობა! 

         დიახ! ყველაფერ უბედურებასთან ერთად საქართველოს დღევანდელ ჰიმნს არ აქვს მთავარი: ეროვნული 

სულისათვის დამახასიათებელი მუსიკალური ნახაზი და მელოდიური ჟღერადობა ან პოეტურად რომ ვთქვათ 

ეროვნული ჯადო,რომელიც მაგალითისათვის ქართულ ხალხურ სიმღერებსა და ცეკვებს ასე გამოარჩევს 

მსოფლიოს ხალხთა მრავალფეროვანი ფოლკლორიდან! და ეს იმ ფონზე როდესაც არც ტექსტშია რაიმე 

ეროვნული თვალსაზრისით სულის შემძვრელი!  

         ამიტომ და ამდენად თუ მართლაც მნიშვნელოვანია ერისათვის თავისუფლება მიშასთან ერთად ამ 

ჰიმნიდანაც უნდა განვთავისუფლდეთ!..და თანაც რაც შეიძლება მალე !  
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         რაც შეეხება ალტერნატივას სხვა საინტერესო ვერსიებს შორის ყველაზე სრულყოფილი და ძვირფასი 

უდაოდ ილია ჭავჭავაძის ბრწყინვალე ლექსის საფუძველზე შექმნილი “ჩემო კარგო ქვეყანაა”,რომლის 

არანაკლებ ბრწყინვალე მუსიკის ავტორი რევაზ ლაღიძეა!  

            აქაოდა ჰიმნისათვის დადგენილ  მელოდიურ ნახაზს არ ექვემდებარებაო,გამიგონია ვიეთთაგან, და ამ 

ყურით მოთრეული მიზეზით უნდათ მართლაც რომ ამ გენიალურ ადამიანთა,გენიალური ნიჭიერებით 

ცხებულ ნაღვაწთა,გენიალურივე თანხვედრისა და შერწყმის ამ შეუდარებელი ნაყოფის უარყოფა,რომლის 

მხოლოდ საწყისი აკორდების მოსმენაც კი საკმარისია ტანში  გაგბურძგლოს და ცრემლი  მოგაყენოს თვალზე 

თუ ამ ქვეყნის ბედ-იღბალი გაღელვებს და საქართველოს ბედუკუღმართი ისტორიისათვის ერთხელ მაინც 

გონების თვალი გადაგივლია-რაც ეროვნული ჰიმნისათვის დიახაც რომ მნიშვნელოვანი გარემოებაა!..ხოლო 

თუ სამშობლოს სიყვარული ასე ვთქვათ სისხლში გაქვს გამჯდარი ან სისხლით მოგდგამს,უკეთეს ჰიმნს 

საქართველოსათვის,მისი ბედუკუღმართი ისტორიის გათვალისწინებით,ვერც ინატრებ! 

          მეტიც ეს ნაწარმოები საქართველოს არაოფიციალურ ჰიმნად თვით ცხოვრებამ,კონკრეტულად კი 

ეროვნული მოძრაობის აღზევების პერიოდმა გადააქცია,რამეთუ  ემოცია მომდგარი ადამიანები სრულიად 

ბუნებრივად და ვინმეს დავალების გარეშე  სწორედ მას აგუგუნებდნენ,როცა თავისუფლება მოწყურებული 

ქართველობა პარლამენტის წინ იკრიბებოდა! 

         ვისაც ჰქონდა ბედნიერება ჭეშმარიტი ეროვნული მოძრაობის რიგებში გულწრფელი მამულისშვილური 

გრძნობით ეღვაწა და გულიდან წამოსული ცრემლნარევი ხმით,საკუთარ თანამებრძოლთა გვერდით,ეს 

სიმღერა შეესრულებია  ან თუნდაც  უბრალოდ მსგავსი ზეაწეული პათოსის თანამონაწილე ყოფილიყო ის 

შეუძლებელია ჩემს ამ სიტყვებს არ დაეთანხმოს!  

           და საერთოდ იმდენად დიდი პოტენციალი აქვს ამ უბრწყინვალესად გამელოდიურებულ ნაწარმოებს, 

რომ ყოველ კონკრეტულ ადამიანში მისი მოსმენისგან გამოწვეული,გულწრფელად გამოხატული,ემოციის 

ხასიათზე დაკვირვება საშუალებას იძლევა მასზე.როგორც საქართველოს ზრდასრული მოქალაქის 

მამულისშვილობაზე შესამოწმებელ უტყუარ ტესტზეც კი ვილაპარაკოთ! 

         დიახ, არსებობენ ეროვნული ღირებულებები, სიმბოლოები და ნიშანსვეტები,რომლებსაც ნორმალური 

ადამიანისაგან, თუ ის მართლაც მამულისშვილია, უარი არ ეთქმის და ვინც ამას აკეთებს ის თავად აყენებს 

თავის თავს ამ ცნების გარეთ! 

         ასე რომ  ილიას გულის სიღრმეში გამოტარებულ სამშობლოსადმი იმდენად საოცარი უბრალოებით 

ნათქვამ სიტყვებს შეიცავს ეს ლექსი, ერის ტკივილიანარევი ისტორიის გააზრების ფონზე იმდენად სპეტაკი 

მამულისშვილური მოფერება  იღვრება მისგან და იმდენად გულის შეძვრამდე გენიალურად სადა 

ოპტიმიზმის შემცველია იგი,რაც საოცრად დიდებულადაა კომპოზიტორის მიერ გადატანილი მელოდიაშიც, 

რომ საქართველოს ჰიმნად “ჩემო კარგო ქვეყანას” გონივრული ალტერნატივა დიახაც რომ არ გააჩნია,თუ 

მსგავსი საერთოდ წარმოსადგენია! 

          და მეც ვამთავრებ რა ტკივილნარევი ოპტიმიზმით მთელს ამ ნარკვევ-ნამუშაკარს მსურს იგი  მრავალ– 

მნიშვნელოვნად  სწორედ ილიას ამ ბრწყინვალე ლექსის ერთი  ფრაზით დავასრულო რომელსაც საერო–

საზოგადო  პლანიც აქვს და კონრეტულ–ადამიანურიც:  

       აწმყო თუ არა გწყალობს მომავალი შენია! 

    

   

 

  


