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       პრეამბულა 
 

ცივილიზაციის განვითარე ბა იმ ფაზაში შე ვიდა , როდე საც 

მოწინავე ქვეყნები ე რთობლივად ცდილობე ნ გადაჭრან ზოგად-

საკაცობრიო პრობლემები .  მსოფლიო პროცე სე ბი იმდე ნად დაჩ -

ქარებულია, რომ უახლოეს ხანში ამ წინააღმდე გობათა მოუგვა -

რე ბლობა უაღრესად ზრდის საყოველთაო კატასტროფის შესაძ ლე ბ-

ლობას .  მსოფლიოს ახლე ბურად მართვის ე ტაპზე დიდად 

მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მოვლენების ახლებურად განსჭვრეტა 

და წარმართვა. საქართველომ მიზანმიმართულად უნდა გამოიყენოს 

გე ოპოლიტიკური უპირატესობანი და შე ძლოს დამოუკიდე ბე ლი 

პოლიტიკურ-დიპლომატიური აქტიურობა .   

მშვიდობისა და თავისუფლე ბისათვის ბრძოლა მოწინავე  

მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრის ე რთ-ე რთ ძირითად ამოცანას 

წარმოადგენდა და წარმოადგე ნს დღე საც .  კაცობრიობის , მოქა -

ლაქეობრივი შემწყნარებლობის, მოქალაქეთა უფლებრივი გარანტი-

ე ბის დაცვის უმაღლესი შეგნება, ყ ოველთვის სახელმწიფოებრიობის 

ფუძემყარ საფუძველს უნდა წარმოადგენდეს, ურომლისოდაც ვე რც 

ე რთი ქვეყ ანა ვე რ განვითარდე ბა და განმ ტკიცდე ბა როგორც  

სახე ლმწიფო , მაგრამ მარტო პროგრე სული, დე მოკრატიული 

აღმშე ნე ბლობის სურვილი საკმარისი არ არის ჩ ვე ნი ქვე ყ ნის 

ე როვნული აღორძინე ბისათვის , მას ხე ლი უნდა შე უწყ ოს 

საქართვე ლოს საგარე ო და საშინაო პოლიტიკის სწორად 

წარმართვამაც, რაც დამყარებული იქნე ბა სამართლიანობისა და  

კანონიე რე ბის ბაზაზე .  

სახელმწიფოს დანიშნულება, ამავე დროს, ე რის პოლიტიკურ ი 

და სულიერი დამკვიდრებაა. თვითდამკვიდრების ურთულეს გზაზე 

ყ ოვე ლი ე რი ე სწრაფვის თავისი სულიე რი და სოციალურ-

პოლიტიკური ველის გაფართოებას. სწორედ ამაში ვლინდება ე რის  



სიძლიერე და სიცოცხლისუნარიანობა .  დე მოკრატიის გარე შე კი 

შე უძლე ბე ლია რაიმე სახის სულიე რე ბის გავრცე ლე ბა .  

სახე ლმწიფოს დე მოკრატიულობა ძე ვს მის საგარე ო და 

საშინაო პოლიტიკაში, რომელიც ამ სახე ლმწიფოს ისტორიულა დ  

ჩ ამოყალიბე ბულ, ე ვოლუციურად აღმავლობაში მყ ოფი მისივე 

ბუნებიდან გამომდინარეობს და სარგებლობს როგორც სახელმწიფოს 

მკვიდრი ხალხის, ასევე მსოფლიოს თავისუფლებისმოყვარე ხალხთა 

საყ ოვე ლთაო მოწონე ბით .  

თანასწორუფლე ბიანობის პრინციპე ბიდან და ქვე ყ ნის 

საკუთარი განმგებლობის უფლებიდან გამომდინარე , სახე ლმწიფო , 

გარედან ჩ არევის გარეშე, თავადვე უნდა განსაზღვრავდე ს თავი ს  

პოლიტიკურ, ე კონომიკურ , სოციალურ და კულტურულ განვი -

თარე ბას .  

ისტორიული პროცესების განვითარების დიალექტიკა თავის -

თავად გვკარნახობს არსე ბულ წარმოდგე ნათა გარკვე ული კო-

რე ქტირების აუცილებლობას, რამეთუ, დღეს, ქვეყნის დაშლასთან , 

ე კონომიკის რღვევასთან, ხალხის გაღატაკე ბასთან , განათლე ბის , 

მე ცნიერების, კულტურის დაცემასთან ე რთად, საქართველოს ე მუქ-

რე ბა ყ ველაზე საშინე ლი საფრთხე – თავისი ე როვნული სახის 

დაკარგვა და უფრო მეტიც, ქართველი ე რის, როგორც კულტურულ-

ისტორიული ე რთიანობის, ფიზიკური გაქრობა.  ჩ ვე ნი სააზროვნო 

არსე ნალიდან დღე ს ბე ვრი რამ საჭიროე ბს აუცილე ბე ლ 

სამართლებრივ გამოსწორებას, სულიერ ფასეულობათა სასწრაფო და 

გადაუდებელ გადარჩევა-გადაფასებას, რაც მომავალში ქართვე ლი 

ე რის ისტორიული მე ხსიე რე ბის , დროთა მიე რ ტრაგიკულად 

დარღვეული კავშირისა და `ჩ ატე ხილი ხიდე ბის ’’ გამთე ლე ბის 

აუცილე ბე ლ წინაპირობად უნდა იქცე ს .  

დადგა გადარჩენის უკანასკნელ შესაძლებლობათა გამონახვა–

გატარების აუცილებლობის გარდაუვალობა, ამისათვის ყ ველა საქმე , 

იქნე ბა ე ს მე ურნე ობრივი , წარმოე ბრივი , ცხოვრე ბისე ული , 

სოციალური, ე კოლოგიური, პოლიტიკური თუ სხვა, უნდა ვაქციოთ 

საკუთარ საქმედ და გავხადოთ ე რთიანი, განუყ ოფე ლი საქართვე -

ლოს , მისი ხალხის ინტე რე სე ბის დამცვე ლად , რათა აშე ნდე ს  

ე რთიანი ქართული სხე ულით გასხივოსნე ბული სახე ლმწიფო .  

ღვთის იმედად ყ ოფნა აუცილებელია, მაგრამ არც ჩ ვე ნ უნდა 

ჩ ამოვუშვათ ხე ლე ბი .  
 

 



I. საქართველოს სახელმწიფოს უახლესი ისტორიული, 

სამართლებრივი , გეოპოლიტიკური რეალიზმი და 

ტენდეციები 
 

სახელმწიფოთა უფლებებისა და თავისუფლე ბე ბის , როგორც 

მსოფლიოს ე რთა კულტურათა და კოლე ქტიური უსაფრთხოე ბის ,  

ამასთან ე რთად, ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფ-

ლე ბების დაცვის ფუძე მდე ბლური პრინციპიდან გამომდინარე , 

ადამიანის ე კონომიკური, სოციალური, კულტურული, რე ლიგიური, 

ე როვნული, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების ცხოვრე ბაში 

გატარება უნდა წარმოადგე ნდე ს სახე ლმწიფოსა და ადამიანის  

ღირსე ბის უზრუნვე ლყ ოფის , მისი კანონიე რი უფლე ბე ბის 

რე ალიზაციის, მსოფლიოში თავისუფლების, სამართლიანობისა და 

მშვიდობის, დემოკრატიულ და სამართლე ბრივ სახე ლმწიფოთა 

მშენებლობის, მათი მშვიდობიანი თანაარსე ბობის საძირკვე ლს ,  

რამეთუ სოციალური, ე კონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული 

და სულიერი მდგომარეობის დაუცველობა, ძალზე დიდ დაბრკო-

ლე ბას იძლევა თითოეული ე რის ღირსების განვითარებაზე .  ე როვ -

ნული ღირსება კი, არა მარტო თეორიული ცნება, არამედ რეალური 

ე რთეულის, მრავალსაუკუნოვანი წარსულისა და ისტორიის მქონე 

ე რის ძირითადი ატრიბუტია და თავისთავად მიღწევადი რეალობაა, 

რადგან იგი გამომდინარეობს ე რის ისტორიულად ჩ ამოყალიბებული 

მყ არი ე რთობიდან , რაც წარმოშობილია ე ნის , ტე რიტორიის , 

ე კონომიკური ცხოვრებისა და იმ ფსიქიკური წყობის ბაზაზე , რის 

გამოხატულე ბა ცაა კულტურის ე რთობა .  

აუცილებელია, მხე დვე ლობაში მივიღოთ გაე რთიანე ბული 

ე რების ორგანიზაციის მიერ აღიარებული პრინციპები აპარტეიდისა 

და ნე ოკოლონიალიზმის ლიკვიდაციის, აგრე სიის , უცხო ქვე ყ ნი ს  

ოკუპაციისა და სახელმწიფოს საშინაო საქმე ე ბში ჩ არე ვის დაუშ-

ვე ბლობის შესახებ, ̀ დიდი ევროპის~ საქმიანობა , რომე ლიც ოთხ  

ძირითად მიმართულე ბას ე ფუძნე ბა (ე ვროპის თავისუფალ 

ადამიანთა დიდი ქარტიის შემუშავე ბა , დიდი ე ვროპული ბაზის 

შე ქმნა, დიადი ე ვროპული კულტურის სივრცის შე ქმნა და სრუ-

ლიად ე ვროპის უშიშროე ბის კონვე ნციის მომზადე ბა) და ტრა -

დიციულ სახელმწიფოთა ე რთიანობის პრინციპზეა დამყ არე ბული,  

ასევე, 1991 წელს ჩატარებული ადამიანური განზომილე ბისადმი 

მიძღვნილ ე უთო-ს კონფე რე ნციის დოკუმე ნტი (პუნქტი 17 .1 – 

`გადაჭრით გმობე ნ ძალე ბს , რომლე ბიც თავისუფალი და 

სამართლიანი არჩევნების მსვლე ლობისას გამოხატული ხალხის 



ნე ბის საწინააღმდე გოდ და კანონიე რად დადგე ნილი 

კონსტიტუციური წყობის დარღვევით წარმომადგენლობითი მთავ -

რობისათვის ხელისუფლების წართმევას ლამობენ” და პუნქტი 17 .2 

– `ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოში დემოკრატიულად არჩეული 

კანონიერი მთავრობის არაკანონიერი გზით დამხობის ან დამხობის  

მცდე ლობისას მონაწილე  სახე ლმწიფოე ბი გაე როს წე სდე ბის 

თანახმად ულაპარაკოდ დაუჭერენ მხარს ადამიანის უფლე ბათა , 

დე მოკრატიისა და კანონის უზენაესობის სადარაჯოზე მდგარ ამ  

სახელმწიფოს კანონიერ ორგანოებს, გამოხატავენ რა ამით თავიანთ 

ზოგად ვალდე ბულე ბას , წინ აღუდგნე ნ ამ ფუძე მდე ბე ლ 

ფასე ულობათა შე მზღუდვე ლ ნე ბისმიე რ მცდე ლობას ”) . 

ასევე, უნდა ვეყრდნობოდეთ 1918 წლის 26 მაისის საქარ-

თველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგე ნის აქტით , 1991 წლის 31 

მარტის რე ფე რე ნდუმის შე დე გე ბით , 1991 წლის 9 აპრილის 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდე ბლობის აღდგე ნი ს  

აქტით განცხადებულ პრინციპებს და ვაცნობიე რე ბდე თ პასუხის -

მგებლობას ქართვე ლი ე რის წინაშე , საქართვე ლოს სახე ლმწი-

ფოე ბრივი დამოუკიდებლობის, აღდგენა-აღორძინე ბისა და განვი-

თარე ბის უზრუნვე ლყ ოფისათვის .  

ვინაიდან გასული საუკუნის გარიჟ რაჟ ზე  საქართვე ლოს 

დე მოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფოე ბრივი დამოუკიდე ბ-

ლობა კანონიერი გზით არ გაუქმებულა, საქართვე ლოს კანონიე რ 

მთავრობას კაპიტულაციაზე ხე ლი არ მოუწე რია , არ არსე ბობდა 

საქართველოს სსრკ-ის შემადგენლობაში შეყვანის სამართლე ბრივი 

საფუძველი. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს უზენაესმა საბჭო მ  

31 მარტის რეფერენდუმის შედეგებზე დაყ რდნობით გამოაცხადა 

1921 წლის თე ბე რვალში საქართვე ლოს დაკარგული 

სახე ლმწიფოე ბრიობის აღდგე ნა .  

1991 წლის 21 დე კემბრიდან დაიწყო საქართვე ლოს რე სპუბ-

ლიკის ცნობა და საქართვე ლოს ტე რიტორია , მისი ფარგლე ბი 

განისაზღვრა 1991 წლის 21 დე კე მბრის მდგომარე ობით , რაც 

ნიშნავს, რომ საქართველოს ტე რიტორიის ა და , შე საბამისად , სა -

ქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დადგე ნის საფუძვლად აღი-

არებულია საბჭოთა კავშირის არსე ბობის პე რიოდში მოკავ შირ ე  

რე სპუბლიკე ბთან საქართვე ლოს სსრ-ის ადმინისტრაციული 

საზღვრები. შე საბამისად , საბჭოთა კავშირის დაშლის შე მდე გ ,  

გაერო-ს, საერთაშორისო თანამე გობრობისა და ორგანიზაციე ბის 

მიერ საქართველოს რესპუბლიკა იურიდიულად და ფაქტობრივად 

აღიარე ბულ იქნა მის ადმინისტრაციულ საზღვრე ბში .  



ახლა უკვე საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ საქართვე ლოში 

1991-93 წლების შეიარაღებული , სისხლიანი სახელმწიფო, სამხედრო 

გადატრიალების გზით დაამხეს კანონიე რი ე როვნული, სახალხო 

ხე ლისუფლე ბის ყ ვე ლა შტო და შე საძლე ბლობა მოუსპე ს 

ხე ლისუფლე ბას ე წარმოე ბინა აქტიური პოლიტიკა 

სახე ლმწიფოე ბრიობის აღორძინე ბისა და განვითარე ბის 

მიმართულებით, დაამკვიდრეს ანტიქართული და ანტისახალხო  

კრიმინალური, ნომე ნკლატურული რე ჟ იმი .  

საქართველოს ტერიტორიულ დანაწევრებას სათანადო გე ზს 

აძლე ვდა გე ოპოლიტიკური ტე ნდე ნციე ბი და მათ 

განსახორციე ლე ბლად შე მუშავე ბული ქვე ყ ნის შიდა თუ გარე 

სქემები. გადატრიალებამ ამ მხრივაც ძირითადი სამართლე ბრივი 

ბაზაც გამოაცალა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას. 1992 

წლის 2 იანვრის დადგე ნილე ბით საქართვე ლოს რე სპუბლიკის  

სამხედრო საბჭომ შეაჩერა საქართველოს რესპუბლიკის 1978 წლის  

კონსტიტუციის (1990 -1991 წლე ბის შე სწორე ბე ბითა და დამა -

ტე ბებით) მოქმედება ქვეყნის ტერიტორიაზე , ̀ აღსდგა” 1921 წლის 

კონსტიტუცია, აფხაზეთის უზე ნაე ს საბჭოში დაიწყ ო ქართული 

დე პუტაციის ყ ოვლად გაუაზრებელი მოქმე დე ბე ბი, რასაც მოჰყ ვა 

1992 წლის 14 აგვისტოს ომის იურიდიული მომზადე ბა რუსე თის ,   

საქართვე ლოს ა და  აფხაზე თის  ავტონომიური რე სპუბლიკის   

კომუნისტური ნომენკლატურების მიერ , რის შე მდე გ იმ ძალე ბს , 

რომლე ბიც ცდილობდნე ნ საქართვე ლოს ათვის მოე გლიჯათ 

ტე რიტორიე ბი, ხე ლ-ფე ხი გაე ხსნათ  და სე პარატისტული 

ხე ლისუფლებების ჩ ამოყალიბებით ქვეყანას ჩ ამოაშორეს სამაჩ აბლო  

და აფხაზეთი. საფუძვე ლი დაე დო საქართვე ლოს ტე რიტორიის 

სამართლე ბრივ დანაწე ვრე ბას .   

1978 წლის კონსტიტუცია (1990-1991 წლების შესწორებითა და 

დამატე ბე ბით) კი იყ ო საქართვე ლოს ცე ნტრალური 

ხე ლისუფლე ბისადმი აფხაზე თის , აჭარისა და ე .  წ .  ,,სამხრე თ 

ოსე თის ' ' ხე ლისუფლე ბათა დაქვე მდე ბარე ბე ბის გარანტი .  ე ს 

დაქვემდე ბარე ბა მათი საკუთარი კონსტიტუციე ბითაც (აჭარა , 

აფხაზე თი) იყ ო განმტკიცე ბული .  აღნიშნული კონსტიტუცია 

აკონტროლებდა საქართვე ლოს მთე ლ ტე რიტორიასა და სამარ-

თალმემკვიდრეობის გამო საკონსტიტუციო ვაკუუმი გამორიცხული 

იყ ო .   

1991-93 წლე ბის სახე ლმწიფო გადატრიალე ბამ დაარღვი ა  

ზე მოთაღნიშნული მოწესრიგებული მდგომარეობა, გაუქმდა და არ 

არსებობს კანონი, რომე ლიც არე გულირე ბს დამოკიდე ბულობას 

საქართველოს ხელისუფლებასა და აფხაზეთისა და ე . წ .  ,,სამხრე თ  



ოსეთის ' ' ხე ლისუფლე ბას შორის , რისი ე რთ -ე რთი ძირითადი 

შე დეგიც არის 2008 წლის აგვისტოს რუსე თ -საქართვე ლოს ომით 

გამოწვეული ტერიტორიების შემდგომი ფაქტობრივი დაკარგვა და  

მსოფლიო ცივილიზე ბული ქვე ყ ნე ბის აზრის საწინააღმდე გოდ 

რუსეთის მიე რ ცალმხრივად აფხაზე თისა და ე .  წ .  ,,სამხრე თ 

ოსე თის " ,,რე სპუბლიკე ბის ' ' დამოუკიდე ბლობის ცნობა . .  

დღეს გეოპოლიტიკური სტრუქტურა მნიშვნე ლოვნად შე იც -

ვალა, ამუშავდა სხვა სქემები . ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკით, მსოფლიო 

ინტერესე ბიდან გამომდინარე , აუცილე ბე ლია , ოპტიმალურად  

გადაწყდეს დღევანდე ლი პრობლე მე ბი .  ოღონდ ყ ოვე ლივე  ამის 

განსახორციე ლე ბლად საქართვე ლომ , სხვა მნიშვნე ლოვან 

პრობლემათა შორის, უნდა გადაჭრას უპირველესი პრობლემა: უნდა 

აღსდგეს და მოწე სრიგდე ს საქართვე ლოს სახე ლმწიფოე ბრივი 

კანონიე რე ბის , სამართალმე მკვიდრე ობისა და ტე რიტორიული 

მთლიანობის სამართლებრივი საფუძველი, რაც ქვე ყ ნის ადმინის -

ტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობასა და , მასთან ე რთად , ქვე ყ ნის  

ხე ლისუფლე ბისა შიდა ადმინისტრაციულ ე რთე ულე ბთან 

ურთიე რთობე ბს დაარე გულირე ბს .   

ე ვროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის დასკ-

ვნითი აქტის (ჰელსინკი, 1975) III და IV პრინციპე ბის თანახმად ,  

აკრძალულია ქვეყნის საზღვრე ბის ხე ლყ ოფა და ტე რიტორიული 

მთლიანობის დარღვე ვა .  იგივე  მიდგომას საზღვრე ბსა და 

ტე რიტორიული მთლიანობის შე სახე ბ ადასტურე ბს 1986 წლის 

ე ვროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის მონაწილე  

სახელმწიფოების ვენის შე ხვე დრის შე მაჯამე ბე ლი დოკუმე ნტი .  

აღნიშნული დოკუმე ნტე ბი ცალსახად განმარტავე ნ , რომ 

აფხაზეთი და ე . წ . ,,სამხრეთ ოსეთი'' ე კუთვნის საქართვე ლოს და  

მათ დამოუკიდე ბე ლ ქვე ყ ნე ბად ვე რავინ ცნობს , ვინაიდან 

დაირღვე ვა საზღვრე ბის ურღვე ვობისა და ტე რიტორიული 

მთლიანობის პრინციპე ბი , მაგრამ მითითე ბული ნორმე ბი ვე რ  

აიძულებენ აღნიშნულ წარმონაქმნებს, დაემორჩილონ საქართვე ლოს 

ხე ლის უფლე ბას , ანუ ისინი მხოლოდ გარე დან აწე სრიგე ბე ნ 

მდგომარე ობას , შიდა მდგომარე ობა კი მხოლოდ ქვე ყ ნის 

კონსტიტუციამ უნდა მოაწე სრიგოს .  

გადატრიალების შემდეგ, არც საქართვე ლოს რე სპუბლიკის 

პრე ზიდენტ ზვიად გამსახურდიასა და არც საქართვე ლოს რე სპუბ-

ლიკის მინისტრთა კაბინეტსა და უზენაეს საბჭოს უფლებამოსილე ბა 

არ მოუხსნიათ და დე ვნილობაში აგრძე ლე ბდნე ნ ფუნქციობას .  

დე ვნილობაში კანონიერი ხე ლისუფლე ბის მოქმე დე ბის მთავარი 

მიზანი დანაშაულებრივი რე ჟ იმის შინაური და საე რთაშორისო 



პოლიტიკის მხილება და იზოლაცია იყ ო. რე აგირე ბის გარე შე არ 

დარჩენილა ამ პერიოდის არცერთი რამდე ნადმე  მნიშვნე ლოვანი 

მოვლენა, მათ შორის, სეპარატისტების მიერ აფხაზეთში მიღე ბული 

ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებაც, რომე ლიც საქართვე ლოს 

რე სპუბლიკის პრეზიდენტმა გაუქმე ბულად გამოაცხადა .  ე ს იყ ო 

შე ქმნილი საკონსტიტუციო ვაკუუმის შე ვსე ბის მცდე ლობა , რაც  

უპასუხოდ დარჩ ა .   

საგანგებოდ აღსანიშნავია, რომ არალე გიტიმური ხე ლისუფ-

ლე ბის რე ორგანიზე ბის დაწყ ე ბიდან დღე მდე ფაქტობრივმა 

მმართველობამ და მათ უკან მდგარმა ძალე ბმა  ცალსახად არ 

განაცხადეს მათი დამოკიდებულება 1991 -92 წლე ბის პუტჩ ისა და 

შე მდგომ – 1993 წე ლს რუსე თის არმიის ინტე რვე ნციის გზით  

კანონიერი ხელისუფლების ხე ლახალი განდე ვნის გამო .  მათ არ 

მიიღეს არავითარი ზომები პოლიტპატიმრე ბისა და პოლიტიკური 

დე ვნილების დაუყოვნებლივი სრული რე აბილიტაციისათვის .  არ 

დაწყ ე ბულა რე ჟ იმის მიე რ ჩ ადე ნილ დანაშაულე ბათა რაიმე 

გამოძიება ან შე სწავლა .  ფაქტობრივმა რე ჟ იმმა გააყ ალბა სა -

პრე ზიდენტო და საპარლამე ნტო არჩ ე ვნე ბი , მიიტაცა აღმასრუ-

ლე ბელი და საკანონმდე ბლო ხე ლისუფლე ბა , ქვე ყ ანაში მოკლა 

პოლიტიკური პროცესი და ოპონენტებს დაუტოვა მხოლოდ ქუჩ ის 

პოლიტიკის არეალი, ციხეები გაავსო პოლიტპატიმრებით, დაიმორ -

ჩ ილა მე დიის დიდი ნაწილი და აწარმოე ბს საზოგადოე ბის 

ცნობიერებაზე მავნე ზე მოქმედებას, ე კონომიკის “პრიორიტე ტად ”  

აქცია წართმე ვა , სოციალური დაცვის პოლიტიკა შე მოფარგლა 

დე ვნილთა ბანაკების მშენებლობით, გააღატაკა მოსახლეობა, მიზან -

მიმართულად გაანადგურა პროფესიონალი კადრები, სამარცხვინოდ 

დაკარგა სამაჩ აბლო და აფხაზე თი .   

საქართვე ლოს ფაქტობრივი ხე ლისუფლე ბე ბი პირადი 

ანგარების მიზნით ნერგავე ნ ქართვე ლთა შორის ცრუ იმე დე ბს ,   

დე ზინფორმაციას და ამით უსინდისოდ მანიპულირე ბე ნ ხალხის  

აზრით. პარალელურად მიმდინარე ობს ყ ვე ლაფე რ ე როვ ნულზე 

სასტიკი შე ტე ვა და ყ ოვე ლგვარი ე როვნული ფასე ულობის 

განადგურება, ხდებოდა და ხდე ბა ე როვნული დოვლათისა და  

სიმდიდრის არნახული დატაცება-პრივატიზება მმართვე ლი კასტის 

მიე რ .  ქართვე ლობა „ე რი-პროლე ტარი” გახდა , ხოლო მთე ლ 

მწარმოებლურ კაპიტალს უცხოელები დააპატრონეს, საშუალო ფე ნა 

კი პრაქტიკულად აკვანშივე  ჩ აკლე ს .  

საქართველოში მოშლილია პოლიტიკური პერსპექტივებისა დ ა  

პროცესების დე მოკრატიული, საზოგადოე ბრივი ანალიზისა და  

თავისუფალ პაექრობაში საუკეთესო გზების ძე ბნის მე ქანიზმი იმ  



პირობებში, როდესაც მასმედიის მთელი სიმძლავრეები მმართვე ლი 

კასტის პროპაგანდისტული მანქანის როლს ასრულე ბს ,  

პრაქტიკულად დამყარებულია ტოტალიტარული ე რთპარტიული 

დიქტატურის სისტე მა .   

დასავლეთი, რომელსაც საკუთარი ანგარე ბითი ინტე რე სე ბ ი  

გააჩნია რუსეთის მიმართ, ბოროტად იყ ე ნე ბს რა ქართვე ლობი ს  

ბუნებრივ მისწრაფე ბას , დაიბრუნოს გაყ იდული აფხაზე თი და  

სამაჩ აბლო , აიძულე ბს საქართვე ლოს უკიდურე სობამდე  და 

სე რიოზული დადებითი პე რსპექტივის გარეშე გაამწვავოს ურთი-

ე რთობა რუსე თთან .  

ამავე დროს, თვალნათლივ გამოჩ ნდა , რომ დასავლე თს არ  

აქვს რაიმე დასტური ან შეთანხმება რუსეთის მხრივ აფხაზე თისა 

და სამაჩ აბლოს საქართვე ლოს პოლიტიკურ სივრცე ში კვლავ 

რე ალური გაერთიანების შესახებ (გარდა ლიტონი დე კლარაციებისა , 

რომ ცნობე ნ საქართვე ლოს ტე რიტორიულ მთლიანობას ) და 

საქართველოს ყ ოველგვარი რეალური გარანტიების გარეშე უბიძგებს 

რუსე თს ხისტად , მწვავე დ , სარისკოდ დაუპირისპირდე ს .   

,,ნატოში'' გაურკეველ მომავალში და სათუო გაწე ვრიანე ბის  

პე რსპე ქტივე ბით , ისტე რიული პოლიტიკური სპე კულაციე ბის 

შე დე გად , რე ალურად და ამჟ ამად საქართვე ლოს აქვს ამ 

სპე კულაციე ბით პროვოცირე ბული რუსე თული სადამსჯე ლო-

დრაკონული მე თოდე ბის გამოყ ე ნე ბა საქართვე ლოს მიმართ ,  

არსე ბითად სრული ბლოკადა , ქართვე ლობის რუსე თიდან 

დე პორტაცია, შესაბამისად, საქართველოს მოსახლე ობისათვის და 

ე კონომიკისათვის ხე ლოვნურად პროვოცირე ბული სირთულე ე ბი .   

ყ ველა უბედურება, რაც საქართველოს დაატყ და თავს 1992 

წლიდან, ლე გიტიმურობის დარღვევითაა გამოწვეული და დღე საც  

არ ძალუძთ ლე გიტიმურობაზე  დაბრუნე ბა .  ყ ვე ლაფე რ ამაზე 

პასუხისმგებლობა ე კისრებათ იმათაც, ვისაც ახლა კვლავ  ,,საე რთო-

სახალხო ჯანყ ით ' ' სურს ისარგე ბლოს და ხე ლისუფლე ბაზე  

აცხადებს პრეტენზიებს, ვინც რეჟიმთან კოლაბორაციონისტობდა და  

ლე გიტიმიზე ბის მორიგ მცდე ლობაშია საპრე ზიდე ნტო და 

საპარლამე ნტო არჩ ე ვნე ბის გზით .   

აქედან გამომდინარე, საჭიროა დაპირისპირება ანტიე როვნულ 

პოლიტიკასა და იდეოლოგიასთან, რომელსაც ქვე ყ ანაში ნე რგავე ნ 

ფაქტობრივი ხელისუფლება და მისი სხვადასხვა სატელიტი ფსევდო-

დე მოკრატიული ორგანიზაციე ბი .   

უკანონობას შე იძლე ბა მოვე რით მხოლოდ კანონით !  

უსამართლობას შეიძლება მოვერიოთ მხოლოდ სამართლით !  

სიცრუეს კი შე იძლე ბა მოვე რიოთ მხოლოდ სიმართლით ! 



II. საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი  

მოძრაობა, როგორც ერთადერთი იარაღი საქართველოს  

სახელმწიფოებრივი აღორძინებისა და განვითარებისათვის  
 

განსაკუთრე ბულ გე ოპოლიტიკურ  ვითარე ბაში მყ ოფი 

საქართველო საუკუნეების მანძილზე იბრძოდა ეთნიკური იდენტობის , 

საკუთარი სახელმწიფოებრიობისა და სულიერების შესანარჩუნებლად . 

ამდენად, ქართველი ხალხისათვის ეროვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი  

სულისკვე თე ბა , ე როვნულობა , მთე ლი ისტორიის  მანძილზე  იყ ო 

დამახასიათე ბე ლი , მაგრამ  ის  არ  გამიჯვნია  ადრე ულ თუ  გვიან –

შუასაუკუნე ე ბში  მსოფლიოში მიმდინარე  დადე ბით  პოლიტიკურ  

პროცესებს (გაემიჯნა რელიგიურ სექტანტიზმს, ხატთმე ბრძოლობას ა  

და  ა .შ .), არც  ახალ ე პოქაში დაპირისპირე ბია  ლიბე რალიზმს , 

დე მოკრატიას , თვით  კოსმოპოლიტიზმსა  და  გლობალიზმსაც  კი, 

მხოლოდ  კარგი გაგე ბით . 

XX საუკუნის საქართველოში ეროვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი  

მოძრაობა  რამდე ნიმე  ე ტაპად , რთულ და  მე ტად  თავისე ბურ  

ისტორიულ პირობე ბში წარიმართა . დამოუკიდე ბე ლი 

სახე ლმწიფოე ბრიობა  ორჯე რ  აღიდგინა  ქვე ყ ანამ  და  ორჯე რვე  

ქვეყნისგარე თა  დამპყ რობლურ , ნე ოკოლონიურ  სულისკვე თე ბას  

შეეჯახა. იდო თუ  არა  მათ  პროგრამაში სხვადასხვა  პოლიტიკური 

იდე ოლოგია, ქართული ეროვნული ინტერესები, გარე გნულად  მაინც  

გამოხატავდა მას და ქართველი ერის სამსახურში დგომის პრეტე ნზიას  

აცხადე ბდა . 

XX საუკუნის  ქართული ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი  

მოძრაობის იდეოლოგიური საფუძვლები მართლაც საინტე რე სო , ჯე რ  

შე უსწავლელი საკითხია და მისი მონოგრაფიული განხილვისათვის  

აუცილებელია XX საუკუნის დასაწყისიდან თანამედროვე პერიოდამდე  

მსოფლიოში ჩ ამოყ ალიბე ბული  და  მოქმე დი იდე ოლოგიური 

მიმართულებე ბის  ანალიზი, მათი გავლე ნა  ქართვე ლ მოღვაწე თა  

აზროვნებაზე , იმ თავისე ბურე ბე ბის  გამოვლე ნა , რასაც  ქართული 

სინამდვილე  კარნახობდა ამა თუ იმ  იდე ოლოგიის  მსახურთ . მათში 

საქართვე ლოს  მომავალი სახე ლმწიფოე ბრიობის  საფუძვლე ბი, 

სხვადასხვა  პარტიათა  იდე ოლოგიური მიმართულე ბე ბი , მათი 

პროგრამე ბი და  ქართული საზოგადოე ბის  წინსვლისათვის  

აუცილე ბე ლი რე ალური დოქტრინე ბის  გამოყ ე ნე ბის  ფორმე ბია  

მოცე მული. 

ქართულ პოლიტიკურ  პარტიე ბსა  და  საზოგადოე ბრივი 

მოძრაობის  სხვადასხვა  ჯგუფე ბში შე ინიშნე ბა  საყ ოვე ლთაოდ  



მიღე ბული იდე ოლოგიური ნორმე ბისაგან  გადახვე ვა , ე როვნულ 

რე ალობასთან  შე ფარდე ბული იდე ოლოგიური აზროვნე ბა  და , 

საერთოდ , ჩვენი პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიური პროგრამები 

საზოგადოე ბამ  უკე თ  უნდა  იცოდე ს , რათა  არჩ ე ვანის  დროს  

გაითვალისწინოს რამდენად შეუძლიათ, გამარჯვების შემთხვევაში, ამ  

პარტიე ბს  საზოგადოე ბრივი  დაკვე თის  განხორციე ლე ბა . 

ე როვნული იდე ა  ქართვე ლი ხალხის  სახე ლმწიფოე ბრივი  

ცხოვრე ბისა  და  სააზროვნო  სისტე მის  მთავარი დასაყ რდე ნია . 

ე როვნული ცნობიერების ხაზი საუკუნეების მანძილზე განიხილე ბოდა  

და  ე როვნული იდეოლოგია იყო ჩვენი ლიტერატურის , ხე ლოვნე ბის , 

განათლების მთავარი ღერძი, პოლიტიკის მამოძრავე ბე ლი , ქართული 

სახელმწიფოებრიობის შემანარჩუნებელი და განმამტკიცე ბე ლი  ძალა . 

პატარა და გეოპოლიტიკურად ურთულეს რეგიონში არსებული ქვეყანა  

ამ  ძალას  ე ყ რდნობოდა  და  მის  გარე შე  დაღუპვა  ე მუქრე ბოდა .  

ამიტომ , როდე საც  ე როვნულობას  სოციალიზმი და  

კოსმოპოლიტიზმი დაუპირისპირდა , ქართული ე როვნული 

ინტელიგენციის მოწინავე ნაწილი ამ ფაქტმა სამართლიანად შეაშფოთა. 

ე ს  დაპირისპირება კი არა , ომი იყ ო, სადაც  ე რთმანე თის  პირისპირ  

ქართული ე როვნული იდე ოლოგია , ე როვნული ძალე ბი და  ის  

ქართველი სოციალისტ -კოსმოპოლიტე ბი იდგნე ნ , რომე ლთა  უკან  

იმპე რიული ინტე რე სე ბი იკითხე ბოდა .  

დღესაც  უჭირს  ქართვე ლს  იმ  ე . წ . დასავლური თე ორიე ბის  

გაზიარე ბა , სადაც  ე როვნული იდე ა , სამშობლოს  სიყ ვარული, არ  

განიხილე ბა  დადე ბით  კონტე ქსტში. 

თუ  ამ  თვალსაზრისით  გადავავლე ბთ  თვალს  XX საუკუნის  

საქართვე ლოს  ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლ მოძრაობას ,  

დავინახავთ , რომ  წარსულის  ე როვნულ სიდიადე საც  იხსე ნე ბდა  

ქართული აზროვნება, სამხედრო სიძლიერესაც, მაგრამ არ  დაუკარგავს  

სწრაფვა არც პოლიტიკური თავისუფლებისაკენ, არც დე მოკრატიული 

ფასეულობების  ე რთგულე ბისაკე ნ , არც  ქსე ნოფობია  გასჩ ე ნია  და  

ტოლე რანტიზმის  ჩ ვე ული თვისე ბაც  შე ინარჩ უნა . თუკი თავის  

უნიკალობას ამტკიცებდა, ქართველი პატრიოტისათვის ეს, უბრალოდ , 

იყ ო საშუალე ბა , რათა  ადამიანე ბი  გაე მხნე ვე ბინა , გაე ხსე ნე ბინა  

გარდასული დიადი ეპოქე ბი და  მომავლის ათვის  საბრძოლვე ლად  

განე წყ ო .   

XX საუკუნის  ქართულ ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლ 

მოძრაობაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური იდეოლოგიის 

მქონე პარტიები და საზოგადოებრივი ჯგუფები. ამასთანავე, ევროპული 

ტიპის პოლიტიკურმა იდეოლოგიებმა საქართველოში მოდე რნიზაცია  

განიცადე ს , რაც  ადგილობრივი საზოგადოე ბრივ -პოლიტიკური 



რე ალობით  იყ ო გამოწვე ული. ე ს  იყ ო  ლიბე რალიზმისა  და  

დე მოკრატიზმის, ნაციონალიზმის, სოციალიზმის , კონსე რვატიზმის , 

ანარქიზმის , მონარქიზმის , ქრისტიანული და  კონსტიტუციური 

დე მოკრატიზმის , ახალი მე მარჯვე ნე ობის , ლე იბორიზმის , 

პატე რნალიზმის ა  და  სხვა  იდე ოლოგიის  თე ორიული და  

ორგანიზაციული ჩ ამოყ ალიბე ბის  პროცე სი, მათი ე როვნ ული 

პროგრამები, თუ მათი დამოკიდებულება ეროვნული საკითხისადმი , 

მონაწილეობა საქართველოს  სახე ლმწიფოე ბრიობის  აღდგე ნასა  და  

განმტკიცებაში. საქართვე ლოში  დღე ს  არსე ბული ამ  პარტიე ბის  

იდე ოლოგიისა და ეროვნული კონცეფციების შესწავლა ხელს შეუწყობს  

საზოგადოე ბის  პოლიტიკურ  გათვითცნობიე რე ბას , საარჩ ე ვნო  

ე ლექტორატს დაეხმარე ბა  სწორი გადაწყ ვე ტილე ბის  მიღე ბასა  და  

სახელმწიფოებრივი  პოზიციის გამოვლენაში, XX საუკუნის დასაწყისის  

პოლიტიკური იდეოლოგიებისა და ეროვნულ-განმათავისუფლე ბე ლ 

მოძრაობაში მათ მიერ შეტანილი წვლილის გააზრება კი ხელს შეუწყობს 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში ნაკლებად შესწავლილი რიგი საკითხის  

გაანალიზე ბას , საქართვე ლოს  ისტორიის  ბე ვრი პრობლე მის  

ახლე ბურად  დამუშავე ბას . 

განსაკუთრებით აღსანიშნავი და საყ ურადღე ბოა  XX საუკუნის  

მე ორე ნახევრის ქართულ ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობის   

ლიდე რების – ზვიად გამსახურდიასა და მისი სულიე რი ძმის , მე რაბ  

კოსტავას  მე თაურობით  აგორე ბული საქართვე ლოს  ე როვნულ-

განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  ახალი ტალღა .   

მათი ინიციატივით შეიქმნა საქართველოში ადამიანისა  და  ე რის  

უფლებათა დამცავი პირველი სერიოზული ორგანიზაცია – ,,ადამიანის  

უფლებათა დაცვის საინიციატივო  ჯგუფი". სწორედ  ამ ჯგუფის ბაზაზე  

1976 წელს მათივე ხელმძღვანე ლობით  დაფუძნდა  ყ ოფილ საბჭოთა  

იმპე რიაში  ადამიანის  უფლე ბათა  დაცვის  პირვე ლი ლე გალური, 

ჰე ლსინკის  შე თანხმე ბის  (1975) ხე ლშე მწყ ობი  ორგანიზაცია  –   

,,საქართვე ლოს  ჰე ლსინკის  ჯგუფი"  (1989  წე ლს  ჯგუფს  ე წოდა  

,,საქართვე ლოს  ჰე ლსინკის  კავშირი" , ხოლო შე მდგომ  კავშირი 

გარდაიქმნა  საზოგადოე ბრივ –პოლიტიკურ  ორგანიზაციად  –  

,,საქართვე ლოს  ჰე ლსინკის  კავშირი –  ე როვნული აღორძინე ბა ' ' ). 

ორგანიზაციის უცვლელი თავმჯდომარე იყო საქართველოს ეროვნულ-

განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  აღიარე ბული ლიდე რი ზვიად  

გამსახურდია. უნდა აღინიშნოს , რომ  ე ს  ორგანიზაცია  იმთავითვე  

მკვეთრად განსხვავდებოდა ყველა სხვა ანალოგიური ჯგუფისაგან : იგი 

გახლდათ სწორედ ეროვნული ხასიათით გამორჩ ე ული ორგანიზაცია  

და  სრულიად  კანონზომ იე რად , სწორე დ  იგი იქცა  საქართვე ლოს  

ე როვნულ-განმათავისუფლებე ლი  მოძრაობის  უმთავრე ს  ბირთვად  



(მასთან  ე რთად  ამ  მოძრაობაში დიდი წვლილი შე იტანა  ზვიად  

გამსახურდიასა და მერაბ  კოსტავას თაოსნობით დაფუძნებულმა მეორე 

ორგანიზაციამ - ,,სრულიად საქართვე ლოს  წმინდა  ილია  მართლის  

საზოგადოე ბამ " ).   

ქართული ეროვნული მოძრაობა  –  საქართვე ლოს  ე როვნულ-

განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობა  ცალსახად  და  კატე გორიულად  

იბრძოდა საქართველოს სრული დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის  -  

როგორც უზენაესი მიზნისათვის. ამ  უმნიშვნე ლოვანე სი  ფაქტორის  

გაუცნობიე რე ბლად  შე უძლე ბე ლია  ქართული ე როვნულ-

განმათავისუფლებელი  მოძრაობისადმი  გარე შე  ძალე ბის  მტრული 

დამოკიდე ბულე ბის  სწორად  გაგე ბა . 

ამ  პერიოდის წინააღმდეგობები  თვალნათლივ აისახა ფართო და  

საჯარო ოდიოზურ  დისპუტში: ,,ჯე რ  დე მოკრატია , თუ  ჯე რ  

დამოუკიდე ბლობა " . საქართვე ლოს  დამოუკიდე ბლობის  მტრე ბი 

საქართვე ლოში  ამტკიცე ბდნე ნ , რომ  არ  ივარგე ბს  საქართვე ლოს  

დამოუკიდებლობის მიღწევა  მანამდე , სანამ  არ  იქნე ბა  მიღწე ული 

მთელი საბჭოთა სისტემის დემოკრატიზირება. ქართული ე როვნული 

მოძრაობა  კი სავსე ბით  მართე ბულად  ამტკიცე ბდა , რომ  

დამოუკიდებლობის გარეშე ვერავითარი დემოკრატია ვერ  იარსე ბე ბს . 

საუბედუროდ , საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  

მოძრაობის გამარჯვებისთანავე აქტიურად  დაიწყეს ძირგამომთხრე ლი  

მუშაობა ანტიე როვნულმა  ძალე ბმა , შე იარაღე ბულმა  ოპოზიციამ , 

რუსეთის ნეოიმპერიების სპეცსამსახურების აგენტურამ და  სამხე დრო  

მანქანამ . მათი მოქმე დე ბის  სავალალო  შე დე გი სახე ზე ა .  

საქართვე ლოს  ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლ მოძრაობას  

მრავალი ღირსეული წარმომადგენელი ჰყავდა, რომლებმაც  ჭე შმარიტ  

ე როვნულ იდე ალე ბს  სიცოცხლე ც  შე სწირე ს . 

ქართველმა ხალხმა ღირსეული პასუხი გასცა  თავისი რთული 

ე პოქის გამოწვევე ბს  და  არა  მარტო ფიზიკურად  გადარჩ ა , არამე დ  

სულიე რადაც  და  დღე საც  მზადაა  საქართვე ლოს  ე როვნულ–

განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  მე შვე ობით   სამშობლოს  

დამოუკიდე ბლობისა  და  თავისუფლე ბისათვის  საბროლვე ლად .  

ნიშანდობლივია იმის გახსენება, რომ ქართული ე როვნული 

მოძ რაობის ორგანიზაციებმა 1990-იან წლე ბში მთე ლი ქართვე ლი 

ე რი დარაზმე ს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის  

იდე ალებით და გაუძღვნენ მას საქართველოს დამოუკიდე ბლობის 

აღდგენისათვის ბრძოლაში. ამ ბრძოლის შედეგად დაწყებული სსრკ-

საქართველოს ომის ვითარებაში საქართველომ შე ქმნა ე როვნული 

მთავრობა , ე როვნული ხე ლისუფლე ბა , რომე ლმაც ჩ აატარა 

საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენის რე ფე რე ნდუმი და 



მის შე დე გე ბზე  დაყ რდნობით გამოაცხადა საქართვე ლოს 

სახე ლმწიფოე ბრიობის აღდგე ნა , შე უდგა დამოუკიდე ბე ლი 

სახე ლმწიფოე ბრიობის აღმშე ნე ბლობას .  

საქართვე ლოს ე როვნული მთავრობა , ე როვნული ხე ლის -

უფლება, მთლიანად ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობა 

დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის გააქტიურებისთანავე  წააწყ და 

შინაგანი და გარეგანი ანტიქართული, ანტიე როვნული ძალე ბის 

მძაფრ წინააღმდეგობას, სსრკ-საქართვე ლოს ომის გამძაფრე ბას _ 

რომე ლმაც 1991 წლის შუახანე ბიდან მწვავე ხასიათი მიიღო 

„მცოცავი” პუტჩისა და სამაჩაბლოში პრო-საბჭოთა ძალე ბის მხრივ 

საბრძოლო ქმე დე ბათა გამწვავე ბის სახით .  

1991 -93 წლე ბში საქართვე ლოს წინააღმდე გ მოე წყ ო 

შე თქმულება , როცა შინაგანმა და გარე განმა ანტიე როვნულმა 

ძალებმა მოაწყვეს სამხედრო სახელმწიფო გადატრიალება , როგორც 

ის კვალიფიცირებულია საქართვე ლოს რე სპუბლიკის უზე ნაე სი 

საბჭოს 1992 წლის 13 მარტის დადგენილებაში , ხოლო 1992 წლის 

დამდეგს ე როვნული მთავრობა იძულებული გახდა დაე ტოვე ბინა  

თბილისი (სადაც გრძელდებოდა მისი მხარდამჭერების მასსობრივი 

უმძაფრე სი საპროტე სტო მოძრაობა) და ბრძოლა განე გრძო 

უმთავრე სად დასავ ლე თ საქართვე ლოდან , რაც 1993 წლის 

შუახანებში გადაიზარდა ე როვნული, ლე გიტიმური ხე ლისუფლე ბის 

აღდგენის მასობრივ , ძირითადად მშვიდობიან , შე უიარაღე ბე ლ 

მოძრაობაში. მაგრამ, სსრკ–ის სამართალმე მკვიდრე  რუსე თისა და  

დასავლეთის საქართველოს შინაურ საქმეებში უხეში ჩ არევით, რისი 

კულმინაციაც გახდა მასშტაბური ე რთობლივი შე იარაღე ბული 

ინტერვენცია დასავლე თ საქართვე ლოში , ე ს პროცე სი შე წყ და .  

საინტე რვე ნციო ძალე ბის შე ტე ვის შე დე გად საქართვე ლოს 

რე სპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია თავის პოსტზე 

დაიღუპა , ხოლო ე როვნული, ლე გიტიმური მთავ რობა კვლავ 

იძულე ბული გახდა დე ვნილობაში წასულიყ ო .  

1993 წლის მიწურულიდან ძალაუფლება მთელ საქართველოში 

ხე ლთ ჩ აიგდე ს ანტიქართულმა , ანტიე როვნულმა ძალე ბმა ,  

რომლე ბიც არსე ბითად დამპყ რობლე ბად მოგვე ვლინე ნ .  მათ 

უმკაცრესი ზომებით, მასობრივი რე პრესიებით დათრგუნე ს ე როვ -

ნული მოძრაობა , ე როვნული მოძრაობის ორგანიზაციე ბი .   

1992 წლიდან მოყოლებული, საქართველოს დამპყრობლურმა ,  

ანტიეროვნულმა რეჟიმებმა არაე რთი არალე გიტიმური საე რთა -

შორისო აქტით (დსთ-ში გაწევრიანება, რუსეთის „სამშვიდობო” ანუ  

საოკუპაციო ძალების დამკვიდრება აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში და 



სხვა) არსებითად დაამკვიდრეს საქართველოს გაყოფა რუსეთისა და  

დასავლე თის გავლე ნის სფე როე ბად .   

საქართველოში მძაფრდება და ღრმავდე ბა ინსპირირე ბული  

დე მოგრაფიული კატასტროფა , ე კონომიკური დამონე ბა , მთე ლი 

ქართველი ე რის პროლე ტარიზე ბა , კულტურული დე გრადაცია .  

1991-1993 წლების შეიარაღებულმა სამხედრო-კრიმინა ლურმა , 

სახე ლმწიფო გადატრიალე ბამ საფუძვე ლი დაუდო ტოტალურ 

უკანონობას , ქვე ყ ნის დამოუკიდე ბლობისა და ტე რიტორიული 

მთლიანობის ხე ლყ ოფას , ადამიანის უფლე ბათა და ძირითად 

თავისუფლე ბათა მას ობრივ დარღვე ვე ბს , დაამკვიდრა რა 

ძალმომრეობის კულტი, მოსახლეობის ნაწილში დაამდაბლა სამარ-

თალშეგნება, ან სულაც უარი ათქმევინა მას კანონის უზე ნაე სობის  

პრინციპზე .  ამან კი თავისთავად დააბრკოლა საქართვე ლოში 

სამართლიანობის, დემოკრატიისა და თავისუფლების განმტკიცე ბა ,  

ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს გაძლიერება და , ამასთან , 

ქვეყნის საკაცობრიო განვითარებაც. ცხადია, შექმნილმა ვითარე ბამ 

განსაზღვრა თავისუფლე ბისა და დე მოკრატიის საფუძვლად 

ძალადობის მიჩნევა, რამაც მრავალ უკიდურესობას მისცა გასაქანი .  

1992 წლის 2 , 3 და 4 იანვრის დადგე ნილე ბით ,,სამხე დრო 

საბჭომ": შე აჩ ე რა საქართვე ლოს რე სპუბლიკის კონს ტიტუციი ს  

მოქმე დე ბა ქვე ყ ნის ტე რიტორიაზე , გამოაცხადა საგანგე ბო 

მდგომარე ობა , უკანონოდ დაიქვე მდე ბარა საქართვე ლოს 

რე სპუბლიკის სამართალდამცავი და ადმინისტრაციული ორგანოები. 

აი, ვისი სამართალმემკვიდრენი არიან დღე მდე არსე ბული 

ფაქტობრივი ხე ლისუფალნი, რომე ლნიც იძულე ბულნი იყ ვნე ნ ,  

სრულად თუ არა, ნაწილობრივ მაინც , ე ღიარე ბინათ 1991 -1993 

წლე ბში მომხდარი შეიარაღე ბული სახე ლმწიფო გადატრიალე ბა : 

,,საქართვე ლოს პარლამე ნტის " 2000 წლის 20 აპრილის 

დადგენილებით, შეფასებულია, როგორც კანონიერი ხელისუფლების 

დამხობა და სამოქალაქო კონფრონტაცია , ე ს იყ ო კომუნისტურ-

ნომე ნკლატურული რე ვანში, ხოლო 2004 წლის 11 მარტის 

,,საქართვე ლოს პარლამე ნტის " დადგე ნილე ბით 

არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი: ̀ საქართვე ლოს პარლამე ნტი 

კვლავ ადასტურე ბს 1990 წლის 28 ოქტომბე რს არჩ ე ული 

საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და 1991 წლის 26 მაისს არჩ ე ული 

საქართველოს პრეზიდენტის, აგრეთვე მათდამი დაქვემდებარებული 

სრუქტურე ბის (შე იარაღე ბული ძალე ბის ჩ ათვლით) და 

ადგილობრივი თვითმმართვე ლობისა და მმართვე ლობის 

ორგანოე ბის ლე გიტიმურობას სათანადო კანონმდე ბლობით 

დადგენილ ვადებში. დაიგმოს 1991-1992 წლების დე კემბერ-იანვრის 



ანტიკონსტიტუციური შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება” .  

ასევე, უშედეგოდ დამთავრდა არათანმიმდევრული ცდა ე როვნული 

შე რიგებისა და თანხმობის ნიშნით შე ნიღბვისა – ე როვნული 

თანხმობის დე კლარაციის სახით .  

ამასთანავე , 2008 წე ლს ნაციონალისტური ისტე რიის 

ვითარებაში ინსპირირებულმა და მოღალატურად წარმართულმა 

„ომმა” (რის ი მიზანიც იყ ო საქართვე ლოში რუსე თისა და 

დასავლეთის გავლენის სფეროების მკაცრი გამიჯვნა ) გამოიწვი ა  

ქართვე ლი ხალხის უმძაფრე სი საპროტე სტო მუხტი, რითაც 

სპეკულაციური მიზნებით სარგებლობენ კვლავ ის ანტიე როვნული 

ძალები, რომლებმაც თავის დროზე ე როვნული ხე ლისუფლე ბის 

განდევნაში მიიღე ს მონაწილე ობა , ამჟ ამად კი ხე ლისუფლე ბის 

გარეთ დარჩნენ. გამძაფრდა ფაქტობრივი, დამპყრობლური რე ჟ იმი ს  

არალე გიტიმურობის საკითხი .  

არსებულ ვითარებაში, ქართვე ლი ე რის , ქართული სახე ლ-

მწიფოე ბრიობის გადასარჩ ე ნად სავსე ბით აუცილე ბე ლი და 

გადაუდებელია საქართვე ლოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი 

მოძრაობის ხელახალი აღმავლობა, მისი ორგანიზაციების აღდგე ნა -

აღორძინე ბა .  

გავიხსენოთ, რომ საქართვე ლოს ე როვნულ-განმათავისუფ-

ლე ბელი მოძრაობა მოიცავდა ორ სტრატე გიულ დანიშნულე ბას , 

პირველი – ე ს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვება და 

მე ორე – ამ დამოუკიდე ბლობის შე ნარჩ უნე ბა გე ოპოლიტიკური 

ლანდშაფტის შექმნის გზით. ორივე საკითხი კომპლექსურად უნდა 

ამოქმედებულიყო. ორივე ამ სტრატეგიული მიმართულებით სვლას  

ე საჭიროებოდა საკმაო ოდენობით რისკი, რამეთუ მოწინააღმდეგე აქ 

ძალიან სერიოზული იყო – რუსეთის იმპერია.  აღნიშნული რისკი 

საკმაოდ მაღალი ამპლიტუდით გამოირჩ ე ოდა , რასაც შე საძლოა 

მოჰყ ოლოდა მისი ფიზიკურ დონე ზე განადგურე ბა .  მთავარი 

მომენტი აქ იყ ო ის , რომ უნდა გადადგმულიყ ო რადიკალური 

ნაბიჯები იმპერიის წინააღმდეგ, რასაც აუცილებლად მოჰყ ვე ბოდა 

რადიკალური პასუხები იმპერიის მხრიდან, რაც ასევე  ცხადი იყ ო .   

საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის 

მოღვაწეობის ისტორიულობა და მისი ე გზისტენციალური დრო არ 

შე წყვეტილა. იგი გაგრძელდება მანამ , სანამ საქართვე ლო თავის 

თავისუფლე ბაში არ განმტკიცდე ბა ყ ვე ლა _ ე კონომიკური, 

პოლიტიკური და გე ოპოლიტიკური ასპე ქტით .  შე საბამისად , 

უწყვეტია ისტორიულ-თემატური დრო და ამ ყ ოველივეს დამწყ ე ბი 

პიროვნების როლი. მის მიერ დატოვებულია კვალი ამ ისტორიულ-

თე მატურ დროში, რაც გრძე ლდე ბა მომავალში .  საე რთოდ , 



პიროვნებები , რომლებიც ისტორიას ქმნიან, მათი მოღვაწე ობა არ  

მთავრდე ბა ე გზისტე ნ ციალური დროის დასრულე ბით .  მათი 

მოღვაწეობა სიუჟეტურ დროში გრძელდება და ყველა სიუჟეტს, რაც 

მათ ე რს შე ს თავაზე ს , განსაკუთრე ბული დატვირთვა ე ძლე ვა .  

მიუხე დავად ლე გიტიმიზე ბის არაე რთი მცდე ლობისა , ვითომ 

საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩ ე ვნე ბის გზით ,  უკანონო 

რე ჟიმმა ვე რ შე სძლო საბოლოო დამკვიდრე ბა საქართვე ლოში .  

ე როვნული ძალები, ქართველი ხალხი არ შეეგუა მის არსებობას, არ 

აღიარა იგი და მის წინააღმდეგ განუწყ ვე ტე ლ ბრძოლაში ჩ აე ბა .  

ამასთან ე რთად , დროე ბით მმართვე ლობაში თითქოს არის 

ზოგიერთი შედარებით პროგრესული და უფრო ჯანსაღ პოზიციაზე 

მდგომი პიროვნება და ძალა , რომლე ბიც ამ ე ტაპზე ე როვნულ–

განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის მხრივ ხე ლშე წყ ობასა და 

დახმარებას იმსახურებენ, რითაც შესაძლებელი იქნება უკიდურესად 

რე ქციული ნაწილის დასუსტება და ხელისუფლებიდან ჩ ამოშორება .  

საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობა ,  

განმარტე ბის  თანახმად , არ  შე იძლე ბა  იყ ოს  ცალკე ული პარტია , 

საზოგადოების ერთი ნაწილის  ნე ბისმიე რი  წარმომადგე ნლობითი  

ორგანო, არც  ხე ლისუფლე ბაში  ინტე გრირე ბული, ან  მის  გარე თ   

რომე ლიმე  კონკრე ტული პოლიტიკური ძალა .  

საუკეთესო შემთხვევაში , ის  მხოლოდ  არსე ბული ვითარე ბის  

სტაბილიზაციის შენარჩუნების მექანიზმია. საზოგადოების  არსე ბითი 

განვითარების შესაძლებელობა, როგორც სოციალურ, ისე ე კონომიკის ,  

კულტურის ა  და  თვით   პოლიტიკის  სფე როე ბში ე როვნულ–

განმათავისუფლე ბე ლ მოძრაობას  მოაქვს , რადგანაც  ე როვნულ–

განმათავისუფლებელი   მოძრაობა თავისი არსით ეყრდნობა  უმაღლე ს  

ზნე ობრივ პრინციპებს და მოქმედებს  მხოლოდ მათ  შე საბამისად . ის  

აე რთიანებს ადამიანებს არა საერთო პოლიტიკური  პლატფორმის ა  თუ  

კე რძო პარტიული ინტერესების მიხედვით, არამე დ  –  კატე გორიული  

იმპე რატივის  საფუძვე ლზე .  

 ე როვნულ–განმათავისუფლებელი  მოძრაობა  საკუთარ  წიაღში  

ატარე ბს  გამთლიანე ბისაკე ნ  ლტოლვას , ე რთობის  ზნე ობრივ  

საფუძვლე ბს . ის  ყ ოვე ლთვის  აე რთიანე ბს  და  არასოდე ს  ჰყ ოფს .  

ე როვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  პოლიტიკის  

ფუნქციაა შეინარჩუნოს და ერის კუთვნილებად აქციოს ის   შე დე გე ბი, 

რასაც უდიდესი ძალისხმევისა  და  თავდადე ბის  ფასად  მოიპოვე ბს  

თავისუფალ პიროვნე ბათა  ზნე ობრივი მოძრაობა .  

დამოუკიდე ბლობის  მოპოვე ბის  შე მდგომ , ,,საქართვე ლოს  

ე როვნულ–განმათავისუფლებელიმოძრაობა დამოუკიდებლობისათვის‖ 

უნდა  ტრანსფორმირდე ბოდე ს  ,,საქართვე ლოს  ე როვნულ–



განმათავისუფლებელ მოძრაობად თავისუფლებისათვის‖  და  თუ  ამას  

რამე წინ ეღობება და  თავისუფლებისათვის ბრძოლა შენე ლდა ,  მაშინ  

თვით  დამოუკიდე ბლობაც  ე ჭვ ქვე შ   დგე ბა .   

ასეთ პირობებში იწყ ე ბა ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი 

მოძრაობისა და საქართველოში კანონიერებისა და სამართლის აღდ-

გე ნის ახალი ე ტაპი .  

უნდა შე იქმნას საქართვე ლოს ძლიე რი ე როვნულ-განმა -

თავისუფლებელი მოძრაობა (როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვე ყ ნის  

ფარგლებს გარეთ), რომელიც იქნე ბა პრინციპული , რომე ლიც არ 

გაიყ იდე ბა და არ დაიხე ვს უკან .   

მიზნად უნდა იქნას დასახული საქართველოს გათავისუფლება 

ბოროტი ძალე ბისაგან და ამ მიზნის მისაღწე ვად განახლდე ს  

ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლ მოძრაობა , ჩ ამოყ ალიბდე ს და 

გაერთიანდეს ადამიანური, ორგანიზაციული, საინფორმაციო , ფი-

ნანსური და სხვა რესურსები, არჩ ე ულ იქნე ს მიზანმიმართული ,  

შე ურიგებელი და თავგანწირული ბრძოლის გზა, უნდა მოვუხმოთ 

ყ ველა ჭეშმარიტ მამულიშვილს, რათა ე რთად ვიხსნათ სამშობლო .  

საქართველოს  ე როვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობა    

ე რთადერთი იარაღია საქართველოს სახელმწიფოებრივი  აღორძინებისა 

და  განვითარე ბისათვის . 

 

 

 

III. ლეგიტიმაცია  და ხელისუფლების  ცვლა  

სამართალმემკვიდრეობითობისა  და კანონიერების  

პრინციპების  დაცვით  

 
ცივილიზებული სახელმწიფოს ისტორიასა  და  განვითარე ბაში  

არსე ბითი მნიშვნე ლობა  ე ნიჭე ბა  ხე ლისუფლე ბის  ცვლას  

სამართალმე მკვიდრე ობითობისა  და  კანონიე რე ბის  პრინციპე ბის  

დაცვით . 

 კე რძოდ, მონარქიის დროს არსებითია  კანონიე რი მე მკვიდრის  

ინსტიტუტი, ხოლო რესპუბლიკისა და საპრეზიდენტო  სახე ლმწიფოს  

დროს  არჩევითი ხელისუფლების მემკვიდრეობითობა განისაზღვრე ბა  

არჩ ე ვნე ბის  სამართალმე მკვიდრე ობით , კანონიე რე ბით , 

საყ ოვე ლთაოობითა  და  დე მოკრატიულობით .  

როგორც წესი, არჩევნების  კანონიე რე ბას  განსაზღვრავს  მისი  

პე რიოდულობა,  დანიშვნისა  და  ჩ ატარე ბის  პროცე სი: კანონიე რი 

არჩ ე ვნე ბი  ინიშნე ბა  და  ტარდე ბა  არსე ბული ლე გიტიმური 



ხე ლისუფლე ბის  მიე რ . არსე ბული, კანონიე რი ე ს  ხე ლისუფლე ბა  

აგრეთვე ამტკიცებს სათანადო საარჩევნო კანონს და ხელმძღვანე ლობს  

არჩ ე ვნე ბის  პროცე სს .  

მხოლოდ  ამგვარი გზით  ხდე ბა  მომდე ვნო  ხე ლისუფლე ბა  

კანონიერი და წინა ხელისუფლების  სამართალმემკვიდრე. ამავე დროს, 

თუკი არჩევნები ჩატარდე ბა  დე მოკრატიულად  და  საყ ოვე ლთაოდ , 

მაღალი იქნე ბა  მისი ლე გიტიმურობის  ხარისხიც .  

საქართველოს მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში ხე ლისუფლე ბის  

ლე გიტიმურობისა და სამართალმემკვიდრეობის  პრობლე მა  მწვავე დ  

დადგა რუსეთის იმპერიის მიერ საქართვე ლოს  დაპყ რობის  შე მდე გ :  

1801 წელს საქართველოში იძულებით შეწყდა სამეფო დინასტიის  

უფლე ბამოსილე ბა . 1918  წე ლს  გამოცხადდა  საქართვე ლოს  

დე მოკრატიული რესპუბლიკა და არჩეულ იქნა წარმომადგე ნლობითი  

ხე ლისუფლება, მაგრამ 1921 წელს ბოლშევიკური რუსე თის  აგრე სიით  

ისევ დაემხო საქართველოს დამოუკიდე ბლობა  და  საქართვე ლოდან  

განდე ვნილ იქნა  პირვე ლი დამოუკიდე ბე ლი დე მოკრატიული 

რე სპუბლიკის  ხე ლისუფლე ბა .  

არაადამიანური რე პრე სიე ბის  მიუხე დავად , საქართვე ლოში  

გრძელდებოდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი  მოძრაობის  ბრძოლა  

დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის, რამაც ზენიტს მიაღწია  

1989  წლის  9  აპრილის  ღამე ს  და  ამ  ბრძოლის  პირვე ლი ე ტაპი 

დაგვირგვინდა 1991 წლის 9 აპრილს, დამოუკიდე ბლობის  აღდგე ნის  

გამოცხადე ბით . მანამ დე  კი, 1990  წლის  28  ოქტომბე რს , 

მრავალპარტიულ, არასაბჭოთა , საყ ოვე ლთაო , დე მოკრატიულ 

არჩევნებში გაიმარჯვა ეროვნულმა ხელისუფლე ბამ , რომე ლმაც  1991  

წლის  31  მარტს  ჩ აატარა  კიდე ც  საყ ოვე ლთაო  რე ფე რე ნდუმი 

სამართალმე მკვიდრე ობით  განსაზღვრული საქართვე ლოს  

სახე ლმწიფოე ბრივი სტატუსის  შე სახე ბ  –  საქართვე ლოს  

დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის  დამოუკიდე ბლობის  აქტის  

საფუძვე ლზე .  

საქართვე ლოს  მოსახლე ობის  უდიდე სი უმრავლე სობის  

გადაწყ ვე ტილე ბით , რე ფე რე ნდუმის  შე დე გე ბის  შე საბამისად , 

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ  1991  წლის  9  აპრილს  

გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდე ბლობის  აღდგე ნა  1918  წლის  

დამოუკიდებლობის აქტის სამართალმე მკვიდრე ობით . 1991  წლის  9  

აპრილს საქართველოში აღსდგა  არა  მხოლოდ  ჩ ვე ნი სახე ლმწიფოს  

დამოუკიდე ბლობა , არამე დ  –  1918-21  წლე ბის  კანონიე რი 

ხე ლისუფლე ბის  სამართალმე მკვიდრე ობაც .  

შე საბამისად , 9  აპრილი არის  გმირული ბრძოლისა  და  ამ  

ბრძოლაში გამარჯვე ბის  დღე .  



დამოუკიდე ბლობის  აღდგე ნის  შე მდე გ  ე როვნულმა  

ხე ლისუფლებამ აღიარა  საე რთაშორისო  სამართლე ბრივი  აქტე ბის  

პრიმატი და  საქართვე ლოს  ტე რიტორიაზე  მყ ოფ  რუსე თის  ჯარს  

საოკუპაციო  ჯარის  სტატუსი მიანიჭა .  

1991-93  წლე ბში რუსე თის  იმპე რიამ  საქართვე ლოში ისე ვ  

განახორციე ლა  აგრე სია  და  რუსე თის  სახე ლისუფლე ბო  წრე ე ბის  

წარმომადგენლების უშუალო ხე ლმძღვანე ლობით  განხორციე ლდა  

პუტჩი: საქართვე ლოდან  განიდე ვნა  კანონიე რი ხე ლისუფლე ბა  –  

საქართვე ლოს  რე სპუბლიკის  პრე ზიდე ნტი ზვიად  გამსახურდია , 

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, მინისტრთა კაბინეტი და  

ადგილობრივი თვითმართველობისა და მმართვე ლობის  ორგანოე ბი. 

ძალადობის  გზით  მოსულმა  ხუნტის  ხე ლისუფლე ბამ   რუსე თის  

საოკუპაციო  ჯარს მიანიჭა  მე გობარი ქვე ყ ნის  ჯარის  სტატუსი და  

გამოაცხადა საქართველოს შეყვანა რუსეთის ნეოიმპერიაში –  დსთ-ში.  

1992-2011  წლე ბში უკანონო რე ჟ იმის  მიე რ  დაიდო 

საქართველოსათვის წამგებიანი ბევრი ხელშეკრულება. საქართვე ლოს  

სახელმწიფოს სახელით მილიარდობით სესხი აიღეს ხელისუფლე ბაში  

უკანონო გზით მოსულმა კრიმინალურმა  კლანე ბმა . არაკანონიე რი  

ხე ლისუფლე ბის  მიე რ  უცხოური ბანკე ბიდან  ნასე სხე ბი  თანხა  

გამოყენებულ იქნა კრიმინალთა  კე რძო ინტე რე სე ბის  შე საბამისად , 

არადა, მათი გადახდის ვალდებულება დაკისრებულია საქართვე ლოს  

სახელმწიფოსათვის. ნათელია, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს 

პატიოსან მოქალაქეებს მოუწე ვთ  ამ  ვალე ბის  გადახდა , ვალე ბისა , 

რომე ლნიც  საბოლოო ჯამში საქართვე ლოს  სახე ლმწიფოს  

საწინააღმდე გოდ  იქნა  გამოყ ე ნე ბული .  

უკანონო რე ჟ იმის  მიე რ  1992  წე ლსვე  იყ ო წარუმატე ბე ლი 

მცდელობა, საქართვე ლოს  დე დაქალაქში შე ე კრიბა  საქართვე ლოს  

რე სპუბლიკის უზენაესი საბჭო და ხუნტის მხრიდან  იყ ო მცდე ლობა , 

საქართვე ლოს  ე როვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  

ინსტიტუციის ამ კანონიერი წარმომადგენლობითი  ორგანოსაგან მაინც  

მიეღო ლეგიტიმაცია (როგორც ეს მოხდა აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანის  

პრე ზიდენტ ელჩიბეის კანონიერი ხელისუფლების დამხობის შე მდე გ ).  

მომდევნო  პე რიოდში შე იცვალა  ტაქტიკა  და , ე რთის  მხრივ , 

უკანონო არჩევნებში კანონიერი ხელისუფლების  წარმომადგე ნე ლთა  

ჩ ათრე ვით , მე ორე ს  მხრივ  კი, ,,ურჩ თა "  (დე ვნილი კანონიე რი 

ხე ლისუფლე ბის  წარმომადგე ნე ლთა ) დაშინე ბა -განადგურე ბით  

შე ე ცადნე ნ , ფიზიკურად  მოე სპოთ  კანონიე რი ხე ლისუფლე ბის  

წარმომადგენლობა . ამ  მიმართულე ბით  ე რთ–ე რთი გადადგმული 

ნაბიჯია, როდესაც  ფაქტობრივმა  რე ჟ იმმა  მაღალი სადე პუტატო–

საკომპენსაციო  პენსია გასცა საქართვე ლოს  რე სპუბლიკის  უზე ნაე სი 



საბჭოს ყოფილი დეპუტატებზე – იმ პირთათვის, ვინც  თავისი ნე ბით  

შე იწყვეტდა დეპუტატის უფლებამოსილებას. სამწუხაროდ, გაუსაძლის  

პირობებში მცხოვრები  საკმაოდ ბევრი დეპუტატი დათანხმდა  ამგვარ  

მზაკვრულ შე მოთავაზე ბას .  

მიუხედავად მძიმე განსაცდე ლე ბისა , დე ვნილმა , კანონიე რმა  

ხე ლისუფლე ბამ , მისმა  ინსტიტუციე ბმა  და  ამ  ხე ლისუფლე ბის  

კანონიე რმა  წარმომადგე ნლობამ , მაინც  შე ინარჩ უნა  რა  თავისი 

სტატუსი, დევნილობის პირობებში გააგრძე ლა  მოღვაწე ობა  როგორც  

საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოშიც.   

რამდენადაც  საქართვე ლოს  რე სპუბლიკის  უზე ნაე ს  საბჭოს ,  

მინისტრთა  კაბინე ტს , ადგილობრივი თვითმართვე ლობისა  და  

მმართვე ლობის  ორგანოე ბს , მათ  ხე ლმძღვანე ლ პირე ბსა  და  

წარმომადგე ნლობას , ანუ  მთლიანობაში დე ვნილ კანონიე რ  

ხე ლისუფლებას დღემდე არ გამოუცხადე ბია  თვითლიკვიდაცია , არ  

დაუნიშნავს ახალი არჩევნები და თავისი სამართალმე მკვიდრე ობა  არ  

გადაუცია  არცე რთი მომდე ვნო  ხე ლისუფლე ბის ათვის ; 

რამდენადაც დღესაც არსებობს სამართალმემკვიდრე, კანონიე რი 

ხე ლისუფლების, საქართვე ლოს  ე როვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  

მოძრაობის, დევნილი ხელისუფლების ეროვნული ინსტიტუციე ბი და  

კანონიერი სახელისუფლებო წარმომადგენლობა , დღე საც  და  იმე დია  

უახლოეს მომავალშიც, რეალურად შესაძლე ბე ლია  მისი, კანონიე რი  

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი  ბაზის კანონიერი, ფაქტობრივი 

მოქმე დე ბა .  

ასეთ შემთხვევაში, ასევე შესაძლებელია კრიმინალური კლანე ბის  

მიე რ  არსე ბული სე სხე ბის  სახე ლმწიფოსათვის  (ხალხისათვის ) 

დაბრუნება, საქართველოსათვის წამგებიანი ბევრი ხე ლშე კრულე ბის , 

გარიგე ბის  გადასინჯვა  და  სხვა .  

კანონიე რი ხე ლისუფლე ბის  სამართალმე მკვიდრე ობის  

ლე გალიზაცია და აღდგენა გარდამტეხ როლს შეასრულე ბს  ქვე ყ ანაში  

სამართლიანობისა და ამომრჩეველთა ღირსების აღდგენის , ზოგადად , 

საქართვე ლოს  სახე ლმწიფოს  მოწყ ობის  თვალსაზრისითაც .  

არსებითია ისიც, რომ ხელისუფლების სამართალმემკვიდრეობის  

აღდგენით დენონსირდება ისეთი ანტიქართული ხელშე კრულე ბე ბიც , 

რომლებიც საქართვე ლოს  ინტე რე სე ბის  გაუთვალისწინე ბლადაა  

დადე ბული მე ზობე ლ თუ  შორე ულ  სახე ლმწიფოე ბე ბთან . 

საქართველოს სახელმწიფოებრივ, სამართლე ბრივ  სივრცე ში  არ  

უნდა  არსე ბობდე ს  შავი ხვრე ლე ბი, რომლე ბიც  სჭამე ნ  არამარტო 

საბიუჯეტო სახსრებს, არამე დ  სწორე დ  ასე თი არასამართლე ბრივი ,  

არაკანონიერი  და არაკონსტიტუციური ორგანოების მეშვე ობით  ზიანს  

აყ ე ნე ბე ნ  ქვე ყ ნის  იმიჯს . 



ზოგადად , ლე გიტიმურობა  კანონიე რე ბას , სამართლე ბრივი  

საფუძვლე ბის  არსე ბობას  ნიშნავს , ე ს  ცნობილია .  

ცნობილია  ასე ვე , დე ვნილი ხე ლისუფლე ბის  –  მთავრობის  

საკუთრივ სამშობლოში თუ სხვა ქვეყანაში დევნილობაში მოქმე დე ბა ,  

სამართლე ბრივი  თუ  პოლიტიკური თვალსაზრისით  მისი 

პრე ცე დე ნტულობა .  

ლე გიტიმური ფუნქციობის  მაგალითე ბი  კაცობრიობის  

ისტორიაში საკმაოდ  მოიპოვე ბა . ამას  ადასტურე ბს  საქართვე ლოს  

უახლოესი წარსულიც. მაგალითად , საქართველოს 1918–1921  წლე ბის  

მთავრობა და 1990–1993 წლების მთავრობა . მათ  ხანგრძლივი  დროის  

განმავლობაში გარკვეული სამართლებრივი ფუნქციე ბი გააჩ ნდათ  და  

გააჩ ნიათ , მათ  შორის , წარმომადგე ნლობითიც .  

მაგრამ  ასე ვე , ე რთი ქვე ყ ნის  შიგნით  გადაადგილე ბული  

ადგილობრივი და თვითმმართველობითი  კანონიერი ხელისუფლე ბის  

ორგანოების (აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიების სახელისუფლე ბო , 

პრე ფექტურათა თუ საკრებულოთა ინსტიტუციები და მათი კანონიე რი 

წარმომადგელობითობა, რომელთა ფუნქციები სამართლე ბრივად  და  

იურიდიულად  არსებობს) ფუნქციობას თანამე დროვე ობა  არ  იცნობს . 

ამიტომაცაა , რომ  ე ს  არის  გარკვე ულწილად  პრე ცე დე ნტული. 

პრე ცედენტულობა კი თავისთავად  არაკანონიე რე ბას  როდი ნიშნავს .  

აფხაზე თში დარღვე ულია  ტე რიტორიული მთლიანობა . იქ , 

როგორც მთელ ქვეყანაში, მოქმედებს უკანონო და  დანაშაულე ბრივი  

რე ჟიმი. აფხაზეთი ოკუპირე ბულია  და  შე ქმნილია  ხე ლისუფლე ბის  

ვაკუუმი. აფხაზეთში არსებული უკანონო ხელისუფლების მიერ  გარეშე  

ძალების დახმარე ბით  განხორციე ლე ბულია  არამარტო ქართული,  

არამე დ  –  თავად  აფხაზური მოსახლე ობის  ე თნიკური წმე ნდა  და  

გე ნოციდი. მთელი მსოფლიო საზოგადოე ბა , გარდა  ე რთი ქვე ყ ნისა  

(რუსე თისა ), იქ  ჩ ატარე ბულ არჩ ე ვნე ბს  მიიჩ ნე ვს  უკანონოდ  და  

ბათილად . აფხაზეთის კანონიერი უზენაესი საბჭოსა  და  მთავრობის ,  

ასე ვე  ადგილობრივი თვითმმართვე ლობითი  ორგანოე ბის  

წარმომადგენლობითი უმრავლე სობა , რომლე ბიც  დე ვნილნი არიან  

თავიანთივე სამშობლოსა  თუ  ქვე ყ ნის  გარე თ , ფაქტობრივად  არის  

მთე ლი აფხაზე თის  მოსახლე ობის  ინტე რე სე ბის  გამომხატვე ლი .  

აქ  თითქოს სადაო არაფერია, მაგრამ მთავარი ფაქტორი, რაც   მათ  

ლე გიტიმურობას  კითხვის  ნიშნის  ქვე შ  აქცე ვს , არის  თითქმის  

ოცწლიანი სამართლე ბრივი , კანონიე რი და  კონსტიტუციური 

გადაურჩევლობა და ყოველივე  დღეისათვის  არსე ბულ ზოგიე რთ  ამ  

ორგანოს არადემოკრატიულად  აქცევს. აფხაზეთის კანონიერი უზენაესი 

საბჭოსა და მთავრობის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართვე ლობითი  

ორგანოე ბის  დღე ვანდე ლი წარმომადგე ნლობითობის  



უფლებამოსილება ეჭვქვეშ აყენებს წარმომადგე ნლობითი  არჩ ე ვითი 

ორგანოს ისეთ აუცილებელ ატრიბუტე ბს , როგორიცაა , სამართალი, 

კანონიე რე ბა , დე მოკრატიულობა , არჩ ე ვითობა , ხალხის  ნე ბის  

გამოხატვა , პოლიტიკური პლურალიზმი, რე სპუბლიკური 

სახე ლმწიფოე ბრივი  წყ ობილე ბა . 

არ  შე იძლე ბა , სამართლე ბრივად , კანონიე რად  და  

კონსტიტუციურად  არჩ ე ვითი თუ  დანიშვნითი  ორგანოე ბი და   

წარმომადგენლობა იყოს კანონიერი სამართლე ბრივი  და  კანონიე რი 

არჩ ე ვნე ბის  გზით  მისი განახლე ბის  გარე შე .  

ე ს  არის  წარმოუდგე ნე ლი და  მსოფლიოში უპრე ცე დე ნტო  

მოვლენაა. ასეთ შემთხვევაში ირღვევა ადამიანის  უფლე ბე ბი. ხალხის  

უფლე ბა , იყ ოს  ხე ლისუფლე ბის  წყ არო და  პიროვნე ბის  უფლე ბა , 

აირჩიოს  და  იქნე ს  არჩ ე ული, თავისუფლად  გამოხატოს  კანონიე რ  

არჩევნებში თავისი ნება. მნიშვნელოვანია ერთი არგუმე ნტიც , რომ  ამ  

პე რიოდის  განმავლობაში  მათი  სამართლე ბრივი  და  კანონიე რი 

არჩევნები თუ  კონსტიტუციური დანიშვნე ბი  უნდა  ტარდე ბოდე ს  

გონივრული პე რიოდულობით . 

მოწინააღმდე გე ნი  შე იძლე ბა  თვლიდნე ნ , რომ  კანონიე რი, 

კონსტიტუციური არჩევნები ხელისუფლების დევნილობის პერიოდში, 

რომ   აუცილებლად   აფხაზეთში უნდა ჩატარდეს, რაც არსად  არ  წე რია . 

ამომრჩ ე ვე ლი არის  ხალხი და  არა  ტე რიტორია , აფხაზე თის  

ამომრჩეველთა დიდი უმრავლესობა ხომ, დღეს დევნილთა სტატუსით  

აფხაზე თის  გარე თ  ცხოვრობს . უსაფუძვლოა  ამ  აზრის  

მოწინააღმდე გე თა  ის  ე ჭვიც , რომ  ახალი არჩ ე ვნე ბის  ჩ ატარე ბა  

ავტომატურად ლეგიტიმურს გახდის  სე პარატისტე ბის  საოკუპაციო  

რე ჟ იმს . 

საოკუპაციო  რე ჟ იმის  უკანონობა  საე რთოდ  არ  არის  

დამოკიდებული აფხაზეთის უზენაესი საბჭოსა თუ უმაღლე სი საბჭოს  

არსე ბობაზე . საოკუპაციო-სე პარატისტული  რე ჟ იმი არცე რთ  

საერთაშორისო ორგანიზაციას არ  უცვნია. ნებისმიერი საე რთაშორისო  

დოკუმე ნტი თვით  აფხაზე თში ჩ ატარე ბულ არჩ ე ვნე ბს  თვლის  

უკანონოდ , თუნდაც  იმიტომ , რომ  დარღვე ულია  საქართვე ლოს  

ტე რიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, არჩევნებში მონაწილეობა 

არ  მიუღია ეთნიკური წმენდისა და მასობრივი განადგურების შედეგად  

დაზარალე ბულ, ლტოლვილ და  იძულე ბით  გადაადგილე ბულ 

მოსახლე ობას . მაშასადამე, საერთაშორისო  ინსტიტუტე ბის  აზრით , 

აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნე ბი და , შე საბამისად , მის  შე დე გად  

არჩეული ხელისუფლება კანონიერი და ლეგიტიმური იქნება  მხოლოდ  

ამ  გარე მოე ბათა  აღმოფხვრის  შე მდე გ . 



აფხაზე თი არის  ოკუპირე ბული ტე რიტორია . იქ  მოქმე დე ბს  

უკანონო რეჟიმი, რომელიც არის ე თნიკური წმენდისა და ადამიანე ბის  

მასობრივი განადგურე ბის  ორგანიზატორი რე ჟ იმის  მე მკვიდრე  და  

მონაწილე . ამ ტერიტორიაზე  არ ვრცელდე ბა  საქართვე ლოს  თუნდაც  

ფაქტობრივი რე ჟ იმის  იურისდიქცია . დღე საც  უხე შად  ირღვე ვა  

ადამიანის ე ლემენტარული უფლებები. ბუნებრივია, ასეთ ვითარე ბაში 

შე უძლე ბე ლია , ვისაუბროთ  ამომრჩ ე ვლის  ნე ბის  თავისუფალი 

გამოხატვის შესაძლებლობაზე . ამა თუ იმ ობიექტური თუ სუბიექტური 

მიზეზებით არჩევნებში მონაწილეობის შეუძლებლობა  სრულე ბით  არ  

ნიშნავს  იმას , რომ  საარჩ ე ვნო  უფლე ბა  წავართვათ  დანარჩ ე ნ  

მოსახლეობას. ანუ, თუ  იქ  არ შეუძლია კაცს არჩევნებში მონაწილე ობის  

მიღება, მაშინ  რა  დააშავა , როგორც  იქ  მაცხოვრე ბე ლმა  და  იქე დან  

დე ვნილმა  მოსახლე ობის  უმრავლე სობამ ?! 

აფხაზეთის დაბრუნებისა და აფხაზეთში დაბრუნების სუბიე ქტი 

აფხაზე თიდან  დე ვნილი უმრავლე სი მოსახლე ობაა . საკუთარი 

ინტე რე სე ბის  დასაცავად  და  უკან  დასაბრუნე ბლად  მათ  

სამართლე ბრივი , კანონიე რი და  კონსტიტუციური 

წარმომადგე ნლობითი  ორგანოე ბი სჭირდე ბათ , რომლე ბმაც , 

საქართველოს რესპუბლიკის კანონიე რ  ხე ლისუფლე ბასთან  ე რთად , 

უნდა დაიცვან მათი შელახული უფლებები, როგორც ქვე ყ ნის  შიგნით , 

ასე ვე  მის  ფარგლე ბს  გარე თ . ასე თი ორგანოე ბი კი უნდა  იყ ვნე ნ  

სამართლებრივი და კანონიერი კონსტიტუციის  სახე ლმწიფოე ბრივი  

სტატუსის მატარებელი და არჩევითობის შემთხვევაში არჩევითი. ისინი  

უნდა  გახდნე ნ  ქმე დუნარიანი , მოქმე დი, ახალი ძალე ბითა  და  

საზოგადოებისაგან უფლებამოსილების მატარებელი ადამიანე ბისაგან  

დაკომპლე ქტე ბული. 

 ანალოგიურად , ოდნავ  განსხვავე ბულად  (რამე თუ  აჭარა  

ოკუპირე ბული არ  არის  ქვე ყ ნის  გარე შე  ძალე ბის  მიე რ), 

სამართლებრივად, კანონიერად და კონსტიტუციურად უნდა  აღსდგე ს  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონიერი წარმომადგენლობითი  

ორგანოე ბის  ფუნქციე ბიც . 

ყ ოვე ლივე ს  კი ხე ლს  უნდა  უწყ ობდე ს  ლე გიტიმური, 

სამართალმემკვიდრე , კანონიერი დევნილი ხელისუფლების კანონიერი, 

კონსტიტუციური და სამართლე ბრივი წარმომადგე ნლობა . 

 საე რთაშორისო  სამართალი და  ადამიანთა  უფლე ბე ბის  

საე რთაშორისო  დე კლარაცია  კონკრე ტულ განმარტე ბას  აძლე ვს  

ლე გიტიმურ  ხელისუფლებას: ლე გიტიმურია ხე ლისუფლე ბა , თუ  მას  

აქვს ხალხის ნდობის სამართლებრივი და კანონიერი მანდატი, ანუ  თუ  

იგი გამოხატავს  თავისი ე რის  კანონიე რ  ნე ბას . ყ ვე ლა  დროში ასე  

აღიქმე ბოდა  იგი.   



ქართველი ე რის ნების წინააღმდეგ დაამხეს საქართველოს მეორე , 

სამართლებრივად, კანონიერად , საყ ოვე ლთაოდ , დე მოკრატიულად  

არჩეული ლეგიტიმური ხელისუფლება და საქართველოს წინააღმდე გ  

,,შე თქმულმა  ძალე ბმა " სისხლიანი  რე ჟ იმის  მე შვე ობით  ფე ხქვე შ  

გათელეს ადამიანთა უფლებებისა და თავისუფლებების საერთაშორისო 

დე კლარაცია, როდესაც ქართველ ხალხს განუცხადეს , რომ  სის ხლიანი 

აჯანყების უფლებას ამ  დე კლარაციის  პრე ამბულა  უტოვე ბს  ყ ვე ლა  

ხალხსო. იცრუეს და ცრუობენ კაცობრიობისა და თითოე ული კე თილი 

ნე ბის ადამიანის მტრები, რადგან  ე ს  დე კლარაცია  სწორე დ  მსგავსი 

ვანდალიზმების პრევენციისათვის იქნა შექმნილი და  იგი გვაუწყ ე ბს , 

რომ  უკანასკნე ლი მე თოდი –  სამოქალაქო  და  ე როვნული 

დაუმორჩილებლობა მხოლოდ  ტირანიის წინააღმდეგ საბრძოლვე ლად  

არის  და  არა  – დე მოკრატიულად , საყ ოვე ლთაოდ  არჩ ე ული 

ხე ლისუფლე ბის  დასამხობად , რომე ლიც  დამოუკიდე ბლობის  

გამოცხადებიდანვე  დემოკრატიულად , ქართვე ლი ე რის  ნე ბითა  და  

საე რთაშორისო  სამართლის , ისტორიული სამართლიანობის  

პრინციპე ბიდან  გამომდინარე  იბრძოდა  ქვე ყ ნის  სრული 

თავისუფლე ბისათვის .  

ლე გიტიმურობა  არ  არის  ზოგადი ცნე ბა . ლე გიტიმური 

ხე ლისუფლება, მთავრობა კონკრეტულად  არის ნამდვილი (ე რის ნე ბის  

გამომხატველი) რეალური ხელისუფლება და მთავრობა . ნე ბისმიე რი  

ე რი მხოლოდ მაშინაა თავისუფალი ე რი საკუთარ  მიწაზე , როცა  მას  

ჰყ ავს  საკუთარი ინტე რე სე ბის  გამომხატვე ლი  და  მსახური 

ხე ლისუფლება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ე რი თავად  ხდე ბა  მსახური,  

ნიჰილისტური ფსიქო-ინტოქსიკაციითა  და  ტე რორით  იქცე ვა  

ვიტალისტურ  მასად , რომე ლსაც  არ  გააჩ ნია  ე როვნე ბა  და , აქე დან  

გამომდინარე , არც  – სამშობლო . 

ლე გიტიმური ხელისუფლების მიერ შექმნილი სამართლე ბრივ -

პოლიტიკური ბაზა  არის  ნამდვილი საშუალე ბა  და  გასაღე ბი 

საქართვე ლოს  ტე რიტორიული მთლიანობის  აღსადგე ნადაც . ე ს  

მომენტი უაღრე სად  მნიშვნე ლოვანია  სოციალური ფსიქოლოგიის  

თვალსაზრისითაც, რადგან ამ ,,გასაღე ბის ", პირობითად , მოსკოვში,  

ვაშინგტონსა თუ პეკინში ძე ბნა  მიუთითე ბს  ნიჰილისტურ  მარაზმს  

სრული ამნე ზიით , რე ალობის  აღქმის  სრული დაკარგვითა  და  

თვინიე რობით  რომ  აღიწე რე ბა . 

ლე გიტიმურობის  ,,გასაღე ბი"  – დამხობილი ლე გიტიმური 

ხე ლისუფლების მიერ შექმნილი კოსტიტუციური და  სამართლე ბრივ -

პოლიტიკური ბაზის ამოქმედება, ერთადერთია ასევე აფხაზე თისა  და  

შიდა  ქართლის  დასაბრუნე ბლადაც . ის  საქართვე ლოშია , მის  

უდიდე ბულე სობა  ხალხშია  და  მის  ნე ბა -გადაწყ ვე ტილე ბაშია . 



ლე გიტიმური წყ ვე ტის  აღდგე ნის  აუცილე ბე ლი ნიშანია  არა  

მხოლოდ  კანონიერი არჩევნე ბის  დანიშვნა , არამე დ  – ლე გიტიმური  

სამართლებრივი ბაზის ამოქმე დე ბა  საქართვე ლოს  გადასარჩ ე ნად .  

აუცილე ბე ლია , მოხდე ს  სამართლე ბრივი , კანონიე რი და  

კონსტიტუციური წყ ვე ტის  აღდგე ნა  და  შე მდგომ  ქვე ყ ანამ  უნდა  

აირჩ იოს  ახალი ლე გიტიმური ხე ლისუფლე ბა . კანონიე რმა  

ხე ლისუფლებამ, მთავრობამ უნდა დანიშნოს და ჩაატაროს  არჩ ე ვნე ბი.  

მხოლოდ  ამ არჩვე ნე ბის  შე დე გად  მოსული ხე ლისუფლე ბა  იქნე ბა  

სამართლებრივი, კანონიერი, ლეგიტიმური, ასევე უფლებამოსილი და  

ვალდებულიც, რომ იხელმძღვანელებს ლეგიტიმური, სამართლებრივი  

ბაზით .  

ამ  მხრივ  კი, აუცილე ბე ლია  საქართვე ლოს  ე როვნულ-

განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  აქტივიზაცია , რათა  აღსდგე ს  

ე როვნული ცნობიე რე ბა , ქრისტიანული რწმე ნისა  და  ქართული 

ე როვნული იდე ოლოგიის  აღორძინე ბა , ქართული 

სახელმწიფოებრიობისა  და  ე როვნული ხე ლისუფლე ბის  აღდგე ნა .  

ე ს  კი ჩვენი ბრძოლის უმთავრესი მიზანი უნდა იყოს. ღვთისა  და  

მამულისათვის თავგანწირვა დღეს ე რთადე რთი გზაა  გადარჩ ე ნისა , 

თორემ,  წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოგველის ეროვნული გადაგვარე ბა  

და  კატასტროფა .  

ამრიგად, ლეგიტიმურობა აუცილებელია იყოს სამართლე ბრივ –

კანონიერი ანუ რაციონალური. მთავარი ამოცანაა   სამართლე ბრივი , 

კანონიერი და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა , რომე ლიც , 

თავის  მხრივ , უპირისპირდე ბა  ტოტალიტარულ, ავტორიტარულ 

სახე ლმწიფოე ბს .  

 

 

IV. საკითხი ეროვნული ხელისუფლებისა და 

საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 

მოძრაობის ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ 
 

უმნიშვნე ლოვანე სია საქართვე ლოში ლე გიტიმურობის 

აღდგენის საკითხები ანუ საკითხი ე როვნული ხელისუფლებისა და 

საქართვე ლოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის 

ურთიე რთდამოკიდე ბულე ბის შე სახე ბ .  

1992 წლის შემდგომ, მას შემდეგ, რაც განდევნე ს ე როვნული 

ხე ლისუფლე ბა , არ შე მწყ დარა საქართვე ლოს ხე ლისუფლე ბის  

ლე გიტიმურობის პრობლემის აქტუალობა .  წლე ბი გადის და ე ს 

საკითხი ისე ვ რჩ ე ბა საქართვე ლოს უმძაფრე ს პოლიტიკურ 



პრობლემად. ლე გიტიმური, ე როვნული ხე ლისუფლე ბის აღდგე ნა 

საქართველოს სტაბილური მომავლის უზრუნველყოფის ე რთადე რთ 

გარანტიად რჩ ე ბა .  

ამასთან დაკავშირებით უნდა გავიხსე ნოთ , თუ რას წარმო-

ადგენდა ე როვნული ხელისუფლება და ე ს საფიქრალი მიუთითე ბს 

იმასაც, თუ რა გზებით შეიძლება ამ და ასე თი ხე ლისუფლე ბის 

აღდგე ნა – ზოგადად ლე გიტიმურობის აღდგე ნა .   

მთავარი ისაა, რომ ე როვნული ხელისუფლება საქართვე ლოს 

ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის მიე რ შე ქმნილი 

ინსტიტუცია , ინსტრუმე ნტი იყ ო საქართვე ლოს ე როვნულ-

განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის იმდროინდე ლი უმთავრე სი 

მიზნის - სახელმწიფოე ბრივი დამოუკიდე ბლობის აღსადგე ნად .  

საქართვე ლოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის 

უპირობოდ და საყოველთაოდ აღიარებული ლიდე რე ბის - ზვია დ  

გამსახურდიასა და მე რაბ კოსტავას მიე რ საქართვე ლოს 

დამოუკიდებლობის აღდგე ნის ე რთადე რთ შე საძლე ბე ლ გზად  

გამოძებნილი იქნა საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში არსე ბული 

სამართლებრივი ბზარის გამოყ ე ნე ბა , რომე ლიც აღიარე ბდა და  

შე საძლე ბლად მიიჩ ნე ვდა საბჭოთა კავშირიდან საბჭოთა 

რე სპუბლიკის გასვლის შესაძლებლობას . საბჭოთა კონსტიტუციაში 

არსებული ამ ბზარის გამოყენება შესაძლებე ლს ხდიდა ომისა და 

დიდი სისხლისღვრის გარე შე მომხდარიყ ო საქართვე ლოს 

დამოუკიდებლობის აღდგე ნა .  მაგრამ , ამისათვის საჭირო იყ ო 

ყ ველაფერი საბჭოთა კანონმდებლობის ფარგლებში მოგვარებულიყო.  

და მართლაც, საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლებელმა  

მოძრაობამ მოახერხა ქართველი ხალხის ისე თი დარაზმვა და ამ 

დარაზმულობის ისეთი მასშტაბური დემონსტრირება უზარმაზარი 

მანიფესტაციე ბითა და დე მონსტრაციე ბით , როდე საც საბჭოთა 

კანონმდე ბლობის ზოგად ფარგლე ბში და შე ძლე ბისდაგვარად  

გაუმჯობე სე ბული საბჭოთა კანონე ბით შე საძლე ბე ლი გახდა 

ე როვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობას დამორჩ ილე ბული და 

ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის მიზნე ბის 

განმახორციელებელი ინსტრუმე ნტის , ინსტიტუციის ა და ამავე 

დროს საბჭოთა კანონებითაც აღიარე ბული ორგანოს – უზე ნაე სი 

საბჭოს ჩ ამოყ ალიბე ბა არჩ ე ვნე ბის გზით .  

ამდე ნად , ლე გიტიმური უზე ნაე სი საბჭო საქართვე ლოს 

ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის ორგანო იყ ო და 

ასრულე ბდა საქართვე ლოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი 

მოძრაობის მიზნებს. ამ მიზნებს კი უშუალოდ და პრაქტიკულა დ  

საქართვე ლოს ამ უზე ნაე ს საკანონმდე ბლო ორგანოში ახორ-



ციე ლე ბდნე ნ საქართვე ლოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი 

მოძრაობის ორგანიზაციების წარმომადგენლები უზენაეს საბჭოში – 

უზე ნაესი საბჭოს დე პუტატები. მაგრამ, რამდენადაც საქართვე ლოს  

ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის დიდი თუ პატარა 

ლიდე რე ბის უმე ტე სობა უზე ნაე სი საბჭოს დე პუტატე ბი და 

უზე ნაესი საბჭოს მაღალი თანამდებობის პირები გახდნენ, უზენაესი 

საბჭოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილე ე ბის ჩ ათვლით , 

იქმნებოდა შთაბეჭდილება , თითქოს უზე ნაე სი საბჭო გადაიქცა 

საქართვე ლოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის 

ხე ლმძღვანელად. სინამდვილეში და პრაქტიკულად კი სრულიად  

საპირისპირო იყ ო – უზე ნაე სი საბჭო იყ ო და დარჩ ა კიდე ც 

საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის მთავარი 

იმდროინდე ლი მიზნე ბის შე მსრულე ბე ლ ინსტიტუციად .  

საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის 

გავლენისა და კონტროლის ქვეშ მყოფმა უზენაესმა საბჭომ შე ძლო 

ჯე რ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის რე ფე რე ნდუმის 

ჩ ატარე ბა , ხოლო შე მდგომ , ამ რე ფე რე ნდუმის შე დე გე ბზე  

დაყრდნობით, მიიღო დამოუკიდებლობის აღდგენის დე კლარაცია , 

რითაც საქართველო ფორმალურად დამოუკიდებელ სახე ლმწიფოდ  

გამოცხადდა.  ამით უზე ნაე სმა საბჭომ სავსე ბით და სრულად 

შე ასრულა საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძ -

რაობის მიზანი–დაკვე თა ამ ე ტაპისათვის , მოიპოვა დე -იურე 

დამოუკიდებლობა. ე ს ფაქტები გასახსენებელია იმიტომ, რომ კიდევ 

ე რთხელ ხაზი გაესვას იმ ფაქტს, რომ ე როვნული ხე ლისუფლე ბა 

დიდწილად კანონიე რი იყ ო თვით საბჭოთა კანონე ბის 

თვალსაზრისითაც კი! 

შე მდგომ ე ტაპზე , იმისათვის , რომ განხორციე ლე ბულიყ ო 

ე როვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის შე მდგომი მიზანი –  

საქართველოს დე-იურე დამოუკიდებლობის გადაქცე ვა დე -ფაქტო 

დამოუკიდებლობად, საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლებელი 

მოძრაობას (და არა საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი 

მოძრაობის ინსტიტუციას უზე ნაე სი საბჭოს სახით) დასჭირდა 

სრული ზომით დაპატრონებოდა სახელმწიფოს ფაქტობრივ მართვას 

ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას უკვე ფრიად გართულე ბუ ლ 

პირობებში . ამისათვის ჩ ატარდა ჯე რ პრე ზიდე ნტის არჩ ე ვნე ბი ,  

ხოლო ამის შემდგომ არსე ბითად და პრინციპულად შე იცვალა  

მთელი აღმასრულებელი ხე ლისუფლების სტრუქტურა – მთავრობის 

ფორმალური მეთაური გახდა პრეზიდენტი (მანამდე , ჯე რ კიდე ვ 

საბჭოთა კანონე ბის შე საბამისად , მთავრობის მე თაური იყ ო 

მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ) , ხოლო მინისტრთა საბჭოს 



მაგივრად შეიქმნა მინისტრთა კაბინე ტი და დაარსდა პრე მიე რ-

მინისტრის თანამდე ბობა , რომლე ბიც უშუალოდ და პირდაპირ 

ე მორჩილებოდნენ მთავრობის მე თაურს ანუ პრე ზიდე ნტს .  ამით 

ე როვნული ხე ლისუფლება ცალსახად დაე პატრონა სახე ლმწიფო 

ე კონომიკურსა და სოციალურ რესურსე ბს და მყ არი სოციალურ-

ე კონომიკური საფუძვე ლი შე იქმნა საქართვე ლოს დე -ფაქტო 

დამოუკიდებლობის აღსადგენად. სწორედ ე ს გახდა უმსგავსოთა  

განდგომისა და პუტჩ ისტე ბად გადაქცე ვის საბაბი .  

აღმასრულებელი ხე ლისუფლების ორივე საკვანძო თანამდე -

ბობაზე – პრე ზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისა , საქართვე ლოს 

ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის ორგანიზაციე ბის 

წარმომადგენლების დაფუძნებამ მთელი აღმასრულე ბე ლი ხე ლის -

უფლე ბა მტკიცე დ გადააქცია საქართვე ლოს ე როვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობის ინსტიტუციად (უზე ნაე ს საბ-

ჭოსთან ე რთად) – ინსტრუმენტად. შესაძლებელი გახდა ე როვნული 

ინტე რე სე ბის დამცვე ლი კანონე ბის რე ალურად აღსრულე ბის 

შე საძლებლობა და შეიქმნა ყ ოველივე ამისი მატერიალური გარანტია. 

აღსანიშნავია, რომ 1978 წლის კონსტიტუციაში (1990 -1991 

წლე ბის შესწორებითა და დამატებებით) აღნიშნულია : `ე როვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობის ე რთ-ე რთი უმნიშვნე ლოვანე სი 

ე ტაპი დასრულდა 1990 წლის 28 ოქტომბე რს , როდე საც 

საქართველოს უზენაესი საბჭოს მრავალპარტიულ, დე მოკრატიულ 

არჩევნებში გაიმარჯვეს ე როვნულმა ძალებმა, ამით დაიწყ ო ახალი 

ხანა , რომე ლიც უნდა დაგვირგვინდე ს საქართვე ლოს სრული 

სახე ლმწიფოე ბრივი დამოუკიდე ბლობის აღდგე ნით .  ახალი 

კონსტიტუციის შე მუშავე ბამდე  საქართვე ლოს არსე ბული 

კონსტიტუცია სათანადო ცვლილე ბე ბითა და დამატე ბე ბით 

იმოქმედებს გარდამავალი პე რიოდის მოთხოვნათა შე საბამისად , 

როგორც საქართვე ლოს რე სპუბლიკის დროე ბითი კანონი .  

გარდამავალი პერიოდი ე როვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 

უმნიშვნე ლოვანე სი ე ტაპია , რომლის განმავლობაში უნდა 

მომზადდეს საქართვე ლოს სრული სახე ლმწიფოე ბრივი დამო-

უკიდე ბლობის აღდგე ნის რე ალური საფუძვლე ბი .” 

თუ რატომ გახდა მაინც და მაინც საქართვე ლოს ე როვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობის მიერ აღმასრულე ბე ლი ხე ლის -

უფლების სრული დამორჩილება, პუტჩის ე რთ-ერთი უშუალო სა -

ბაბი, ახლა, ალბათ, ყველასათვის გასაგებია (მაშინ ე ს ძალზე ბევრი-

სათვის ფრიად ბუნდოვანი იყ ო) . ახლა ყ ვე ლამ იცის , რომ 

პარლამე ნტე ბი კი არ მართავე ნ უშუალოდ ქვე ყ ნე ბს , არამე დ  

მთავრობები მართავენ (პარლამე ნტე ბის მიღე ბული კანონე ბით) . 



პუტჩისშემდგომ პერიოდში (მას შე მდე გ , რაც პრე ზიდე ნტი,  

პარლამენტი და მინისტრთა კაბინე ტი იძულე ბულნი გახდნე ნ 

დროებით ემიგრაციაში გასულიყ ვნე ნ ) , წინააღმდე გობის უპრე -

ცე ნდენტო მასშტაბე ბის თავგანწირულ და გმირულ მოძრაობას 

თბილისსა და რე გიონე ბში კვლავ ცალსახად და უშუალოდ 

ახორციელებდნენ საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი 

მოძრაობის ორგანიზაციე ბი , მათი გაე რთიანე ბე ბი 

ხე ლმძღვანე ლობდნე ნ და არა ე როვნული ანუ კანონიე რი 

ხე ლისუფლე ბის ორგანოე ბი (პარლამე ნტი ან მთავრობა) . 

სწორედ ეს იყ ო მთავარი და ე ს წარმოადგე ნდა ამ წინა -

აღმდეგობის მოძრაობის ძალას. სწორედ ამიტომ იყო ხუნტისათვის 

წინააღმდე გობის მოძრაობასთან ბრძოლა ასე თი რთული და 

უშედეგო. გარკვეული ბუნდოვანე ბა ამ საკითხში ზოგჯე რ იმას 

შე აქვს , რომ საქართვე ლოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი 

მოძრაობის ლიდე რი ზვიად გამსახურდია იმავდროულად 

საქართვე ლოს რე სპუბლიკის პრე ზიდე ნტიც იყ ო და ბე ვრი 

განწყ ობილი იყ ო მხე დვე ლობაში ყ ოვე ლთვის ჰყ ოლოდა 

პრე ზიდე ნტი გამსახურდია და არა საქართვე ლოს ე როვნულ-

განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობის ლიდე რი გამსახურდია .  

ზე მოთქმულის შემდეგ უნდა დავძინოთ, რომ ე როვნული ანუ 

კანონიე რი ხე ლისუფლე ბის აღდგე ნა , პირვე ლ რიგში და 

საფუძველში, გულისხმობს მის აღდგე ნას , როგორც ე როვნული 

მოძრაობის ინსტიტუციისას , ინსტრუმე ნტისას და არა რაღაც 

განყენე ბული აბსტრაქციისას , ანუ ლე გიტიმურობის აღდგე ნა  

პირველ რიგში გულისხმობს საქართველოს ე როვნულ-განმათავი-

სუფლებელი მოძრაობის , ზოგადად , ქართვე ლი ე რის მიზნე ბის 

განმახორციელებელი ხე ლისუფლების აღდგენას. ლეგიტიმურობა და  

კანონიერება ე როვნულობაზეა აგებული და არა შემონერგილ რაღაც  

ტრანს ნაციონალურ-ინტე რნაციონალურ აბსტრაქტულობე ბზე .  

ამდე ნად , მთე ლი ამ ჩ ვე ნი მსჯე ლობე ბის მიზანია , 

დავასაბუთოთ და განვმარტოთ, რომ პირვე ლადია საქართვე ლოს 

ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობა და ე როვნული 

მოძრაობის ორგანიზაციები, ხოლო ე როვნული მოძრაობის მიე რ 

შე ქმნილი სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები – პარლამენტი იქნე ბა  

ე ს თუ მთავრობა, კი მე ორადია, დაქვემდებარებული ინსტრუმენტია 

და მე ტი არაფე რი და თუ ე ს ასე ა , მაშინ , ე როვნული ხე ლის -

უფლებისა და ზოგადად ჩ ვენი კანონიერებისა და ჩ ვენი სამართალ-

სიმართლის აღდგე ნა შე უძლე ბე ლია მთლიანად საქართვე ლოს  

ე როვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის, ე როვნული მოძრაობის 



ორგანიზაციე ბის ხე ლახალი და მძლავრი აღმავლობისა და 

მომძლავრე ბის გარე შე .  

ყ ვე ლაფე რ აქე დან გამომდინარე ობს დასკვნა , რომ 

საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერი ხე ლისუფლება ლე გიტიმური 

იყ ო და არის, პირველ რიგში, როგორც ე როვნული ხე ლისუფლე ბა 

და მხოლოდ ამავე დროს , მე ორე რიგში, როგორც კანონიე რი 

ხე ლისუფლება. საქართველოში მხოლოდ ე როვნული ხელისუფლე ბა 

შე იძლება იყოს კანონიერი, ლე გიტიმური და ვერავითარი ტრანსნა -

ციონალურ-ინტერნაციონალური ხელისუფლება ლე გიტიმური ვე რ 

იქნება და ქართველი ე რის ინტერესებს ვერ მოემსახურება. ქვე ყ ნის  

არსე ბული კრიზისული მდგომარე ობიდან გამოსახსნე ლად კი 

ე რთადე რთი გზაა – მშვიდობიანი და სამართლე ბრივი გზით  

საქართვე ლოს დამოუკიდე ბე ლი ე როვნულ-სახე ლმწიფოე ბრივი 

აღდგე ნა -აღორძინე ბა და განვითარე ბა .   
 

 

 

V. საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 

მოძრაობის ძირითადი პრინციპები 
 

საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობი ს  

მიზანია, დაანახოს და გააცნოს სამშობლოსა და მთე ლ მსოფლიოს 

მისი ხე დვა ქვე ყ ნის მოწყ ობის , მისი სრული პოლიტიკური, 

ე კონომიკური და სოციალური სტაბილურობის მიღწე ვის , ე რთი-

ანობის უზრუნველყოფის, განათლე ბული სამოქალაქო და სოცი-

ალური, სოლიდარული და მებრძოლი საზოგადოების ჩ ამოყალიბების 

გზით ჭე შმარიტი ე როვნულ-სახე ლმწიფოე ბრივი აღორძინე ბის , 

რე ალურად დამოუკიდე ბე ლი, თავისუფალი, დე მოკრატიული 

სახელმწიფო წყობილების შექმნა-განმტკიცებისა და მისი კანონიე რი 

რე ალიზაციის, მსოფლიოში თავისუფლების, სამართლიანობისა და 

მშვიდობის, დემოკრატიული და სამართლე ბრივ სახე ლმწიფოთა  

მშენებლობის, მათი მშვიდობიანი თანაარსებობის ფუძე მდე ბლური, 

ყ ოველმხრივი აღორძინე ბის რე ალური გე გმა და გზე ბი, რითაც 

მოხდე ბა სახე ლმწიფოს მიე რ ადამიანის პოლიტიკური, 

ე კონომიკური , სოციალური, კულტურული, რელიგიური, ეროვნული, 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების ცხოვრე ბაში გატარე ბა , 

ადამიანის ღირსებების უზრუნვე ლყ ოფა და რაც დაფუძნე ბული 

იქნება სახელმწიფოე ბრიობის , სამოქალაქო საზოგადოე ბისა და 

სოციალური ჰარმონიის პრინციპე ბზე , ზნე ობის პრიმატისა და  



პასუხისმგებლობის გაცნობიე რე ბით დაიცავს და დაამკვიდრე ბს 

ე როვნული თვითმყოფადობის , დე მოკრატიისა , სამართლე ბრივი 

სახელმწიფოსა და თვითმმართველობის იდეალე ბს , პატივს სცე მს 

ხალხთა თანასწორუფლებიანობას, საკუთარი ბედის გამგე ბლობას , 

მხარს დაუჭე რს საომარი კონფლიქტე ბის , გათიშულობისა და 

კონფრონტაციის თავიდან აცილების სამშვიდობო ცივილიზე ბულ 

პოლიტიკას .  სახე ლმწიფოს ამოცანაა ყ ვე ლა სფე როში ე რის 

პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა, ე როვნული ინტე რე სე ბის 

დაცვა, ე რის თვითმყ ოფადობის , მე ცნიე რე ბისა და კულტური ს  

აღორძინება, ზოგადსაკაცობრიო ღირე ბულე ბე ბის დამკვიდრე ბა ,  

საკუთარი იე რ-სახის შე ნარჩ უნე ბა -განვითარე ბით მსოფლიო 

ცივილიზაციაში ქართველი ე რისათვის ღირსეული ადგილის დამ -

კვიდრება. ამ ფუძემდებლურ პრინციპებს კი აშკარად მივ ყ ე ვართ 

მომავლისაკენ, სადაც წარმატე ბის კრიტე რიუმი შრომა , ნიჭი და  

მსახურება იქნება , სადაც მთავარია : თანაბარი შე საძლე ბლობა ,  

პასუხისმგებლობა და სოციალური სოლიდარობა. ე ს იქნება ბურჯი,  

რაც ქართული სახელმწიფო დაე ფუძნე ბა .  სახე ლმწიფო კი უნდა 

იყ ოს ე ნის, მამულის, სარწმუნოების დაცვის გარანტი, ქართული 

ცხოვრე ბის არსის განმსაზღვრე ლი .  

მიგვაჩნია, რომ არა რომე ლიმე სხვა მოწოდე ბა , ლოზუნგი, 

არამე დ სწორე დ სახე ლმწიფოე ბრიობის აღმშე ნე ბლობის , 

დე მოკრატიული და სუვე რე ნული საქართვე ლოს რე სპუბლიკის 

გადარჩენის იდეა უნდა გახდეს ის შემაკავშირე ბული სტრატე გია ,  

რამაც შესაძლებელი უნდა გახადოს ე როვნულ ძალთა გაერთიანე ბა 

და რე ალურად ე როვნულ-სახელმწიფოებრივი თანხმობის მიღწე ვა .   

საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობი ს  

ძირითადი პრინციპე ბია : 

1 .  სამართლე ბრივი და კანონიე რი ე როვნული სახე ლმწი-

ფოე ბრიობის აღდგე ნა -აღორძინე ბისათვის სამართლე ბრივი 

მე ქანიზმე ბის შე ქმნა .  რე ალობიდან გამომდინარე , უნდა 

სამართლებრივად, პოლიტიკურად და იურიდიულად შე ფასდე ს  

1991-1993 წლების სახელმწიფო გადატრიალება, მისგან გამომდინარე 

შე მდგომი პროცესები, რათა  მომავალში გამორიცხული უნდა იქნეს 

ამ გზით ხე ლისუფლე ბის შე ცვლა ; 

2 .  დემოკრატიის პრინციპების შესაბამისად, გადასინჯულ იქნას 

ყ ველა ის კანონი, რომელმაც განსაზღვრული დაბრკოლებები შექმნა 

დამოუკიდებელი საქართველოს განვითარე ბის სფე როე ბში .  უნდა 

შე მუშავდეს, მომზადდეს და რე ფერენდუმის გზით მიღებულ იქნა ს  

ახალი ე როვნული კონსტიტუცია და სამართლებრივი აქტები, სადაც 

ასევე აღნიშნული იქნება სახელისუფლო კანონიე რე ბისა და მისი 



სამართლე ბრივი უწყ ვე ტობის საკითხი, რითაც ე რთხე ლ და 

სამუდამოდ უნდა გადაიჭრას ქვე ყ ნის სამართლე ბრივი , პოლი-

ტიკური და იურიდიული მოწყობის სამართლიანობისა და კანონი ს  

უზე ნაე სობის  საკითხი;  

3 .  უნდა მოხდეს სრული, ჭეშმარიტი ე როვნული თანხმობა დ ა  

შე რიგება საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღდგენა-აღორძინე ბისა  

და განვითარების ძირითად პრინციპე ბზე  დაყ რდნობით , რათა 

მშვიდობიანი პოლიტიკური ბრძოლის , დაშვე ბულ შე ცდომათა 

აღიარება-მონანიებისა და მიტე ვე ბის გზით შე იქმნას პირობე ბი,  

საფუძვე ლი და გარანტი სამართალმე მ კვიდრე ობისა და 

კანონიე რე ბის აღდგე ნის , ოკუპაცია -ანე ქსიის შე დე გე ბის 

ლიკვიდაციისა და საქართვე ლოს ჭე შმარიტი ე როვ ნულ-სახე ლ -

მწიფოე ბრივი აღორძინე ბისათვის .  საჭიროა მკაფიო, 

თანამიმდევრული პოლიტიკური კურსისა და მართვის სისტე მის 

ჩ ამოყალიბება, რაც, საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს სახე ლ-

მწიფოებრივი საფუძვლების დამცავ მე ქანიზმად ამოქმე დდე ბა ;  

4 .  უნდა მოხდეს: სახე ლმწიფოს მმართვე ლობითი სისტე მის 

მოწყობა და მასთან საკანონმდებლო , აღმასრულებელი და სასამარ-

თლო ხე ლისუფლების სრული გამიჯვნა; პოლიტიკური ცხოვ რე ბის 

დე მოკრატიზაცია, აზრთა და პოზიციათა პლურალიზმის რე ალური 

დაშვება, ადმინისტრაციული აპარატის სრული დაქვე მდე ბარე ბა  

სამართლებრივად და კანონიერად არჩევითი ხელისუფლე ბისადმი ;  

პოლიტიკური მართვის სისტემის ძირე ული დე ცე ნ ტრალიზაცია ;  

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შე მოღე ბა , ბრალდე ბე ბისა დ ა  

დაცვის უფლე ბათა გათანაბრე ბა ; სახე ლმწიფოე ბრივი და 

საზოგადოებრივი ცხოვრე ბის უმნიშვნე ლოვანე სი საკითხე ბის , 

მათშორის კონსტიტუციის მიღების, საყ ოვე ლთაო რე ფე რე ნდუმის 

წე სით გადაწყვეტა; დაკანონდეს მრავალპარტიული , საყ ოვე ლთაო 

დე მოკრატიული პოლიტიკური სისტე მა ; ე როვნული, სახე ლმწი-

ფოე ბრივი საკანონმდებლო წესით განისაზღვროს ქვეყნის მოქალაქის 

სტატუსი და ამ სტატუსის მიღე ბის წე სი; გარდაიქმნას და 

ჩ ამოყალიბდეს ქვე ყ ნის თავდაცვის , უშიშროე ბისა და შინაგან 

საქმეთა სამინისტროთა ახალი თანამე დროვე  სტრუქტურე ბი დ ა  

საჯარისო ფორმირე ბე ბი ; საზღვრე ბის ურღვე ვობისა და 

ტე რიტორიული პრინციპებიდან გამომდინარე  სახე ლმწიფოე ბრივ -

ტე რიტორიული მოწყობა, სახელმწიფოს საზღვრე ბისა და მასთა ნ  

დაკავშირებული სამართლებრივი , პოლიტიკური, ე კონომიკური და  

სხვა პრობლემატური საკითხების ნორმატიული ბაზე ბის შე ქმნა ; 

სახელმწიფოს თავდაცვის ბაზისის შე ქმნასა და აღორძინე ბაში 



უმნიშვნელოვანე სია ე როვნული ღირსე ბის იდე ა , რაც ქვე ყ ნის 

ძირითად მსოფლმხედველობის პრინციპს უნდა წარმოადგე ნდე ს ; 

5 .  საგარეო პოლიტიკა ჩ ამოყალიბებული უნდა იყ ოს ე როვნულ 

ინტერესებსა და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე . საქართველომ  

მიზანმიმართულად უნდა გამოიყ ე ნოს თავისი გე ოპოლიტიკური 

უპირატე სობანი , დამოუკიდე ბლად შე სძლოს პოლიტიკურ-

დიპლომატიური აქტიურობა და კავკასიის სტაბილურ რე გიონად  

გადაქცევა. მთავარი ამოცანაა ისტორიული ფუნქციის აღდგე ნა 

კავკასიაში და ყ ოველმხრივ თანაბარუფლე ბიანი პარტნიორული 

ურთიერთობის განვითარე ბა , მშვიდობიანი სახე ლმწიფო კურსი 

მსოფლიო ასპარეზზე , გეოსტრატეგიულ ინტე რე სთა გადაკვე თაში 

საქართვე ლოს ადგილის დამკვიდრე ბის გაღრმავე ბა , ქვე ყ ნის 

სუვერენიტეტის დაცვა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგე ნა .  

სახე ლმწიფოს ძირითადი ამოცანაა ასე ვე გლობალიზაციის 

თანამედროვე პირობებში ე . წ .  ̀ გლობალიზაციისა” და სხვა თავდაც-

ვითი ̀ საცრელი ფილტრების ” სპე ციალური არე ალე ბის დაცვის 

მე ქანიზმე ბის დანე რგვა -განვითარე ბა , რათა თავიდან იქნას 

აცილებული გლობალიზაციისაგან შე საძლო პოტე ნციური საშიშ -

როე ბა. ჩ ვენი ქვეყანა უნდა მოერგოს გლობალიზაციის პროცესს და  

იგი იყ ოს სასარგე ბლო და პროგრე სული ჩ ვე ნი ქვე ყ ნისათვის ; 

6 .  სახელმწიფოს ე კონომიკური სტრატე გია უნდა ითვალის -

წინებდე ს ე როვნულ-ტრადიციული ე კონომიკის თანამე დროვე  

ინდუსტრიულ საფუძველზე მოწყობასა და დე მოკრატიულ მმარ-

თველობას, ქართული ცხოვრე ბის დღე ვანდე ლი ცივილიზაციის 

მოთხოვნის შესაბამის აღორძინებას. აქედან გამომდინარე , საკუთარი 

ე კონომიკით მსოფლიო ე კონომიკურ ინტე გრაციაში 

თანამშრომლობის დამყ არე ბა .  გასაღე ბი ქართული ე კონომიკის 

სიცოცხლისუნარიანობისა , ქართვე ლი მე ურნის უცხო, 

თავსმოხვეული ე კონომიკური სისტემისაგან გათავისუფლებაში ძევს.  

საკუთარი ე კონომიკისა და ტრადიციული მე ურნე ობის გარე შე , 

ქართული ცხოვრე ბის წე სის თანამე დროვე  ცივილიზაციის 

გათვალისწინე ბით აღორძინე ბა და დაცვა წარმოუდგე ნე ლია .  

ე კონომიკის აღორძინების უმნიშვნელოვანე სი პირობაა ადამიანის  

თაოსნობის სტიმულირე ბისა და მისი შრომის შე დე გე ბის 

დასაკუთრე ბის შე საძლე ბლობე ბის შე უზღუდვე ლობა ; 

7 .  სუვერე ნული სახე ლმწიფოს სტრატე გიული მიზნე ბიდან 

გამომდინარე , ხე ლისუფლე ბის უპირვე ლე სი საზრუნავი უნდა  

გახდეს საქართველოს მოქალაქეთა კე თილდღეობის მიღწე ვა , მათი 

შრომის უფლე ბის რე ალიზაცია , სიღარიბის დაძლე ვა , უნდა 

შე მუშავდეს მთლიანად ქვეყნისა და ასევე რე გიონული სოციალური 



პროგრამები, უნდა დამკვიდრდეს სოციალური სამართლიანობა და 

სოციალურად ორიენტირებული თავისუფალი საბაზრო ე კონომიკა ; 

8 .  საფინანსო სისტე მა სახე ლმწიფოს ე კონომიკური და 

პოლიტიკური სუვერენიტეტის განმტკიცების ე რთ-ერთ საფუძვ ლად 

უნდა გადაიქცე ს .  საფინანსო სტრატე გიული კონცე ფციე ბის 

რე ალიზაცია უნდა ვაქციოთ საკუთარ საქმე დ და გავხადოთ 

ე რთიანი, განუყოფელი საქართველოს სახელმწიფოს , მისი ხალხის 

ინტერესების დამცველად. კორუფციის წინააღმდე გ ბრძოლა უნდა 

იქცეს ჩ ვე ნი ქვე ყ ნის თითოე ული მოქალაქის სისხლხორცე ულ 

საქმე დ ; 

9 .  სახელმწიფო უნდა იბრძოდეს ადამიანის უფლებე ბის Dდარ-

ღვევის ნებისმიე რი გამოვლინე ბის წინააღმდე გ , სახე ლმწიფოს  

სახელისუფლებო კანონიერებისა და ტერიტორიული მთლიანობის 

აღდგე ნა -შე ნარჩ უნე ბისათვის , მისი მკვიდრი მოსახლე ობის 

პოლიტიკური, ე კონომიკური, სოციალური და ე კოლოგიური კატას -

ტროფის წინააღმდეგ, დე მოგრაფიული ე ქსპანსიის შესაჩერებლად და 

ე როვნული ე რთიანობისათვის .  მაქსიმალურად უნდა იქნე ს 

უზრუნვე ლყ ოფილი ყ ვე ლა ის ძირითადი უფლე ბა , რაც 

განსაზღვრულია საე რთაშორისო სამართლის ნორმე ბით .  

სახელმწიფოს აუცილებელია ჰქონდეს შე ფარდე ბითი სამართალი, 

რასაც საფუძვლად დაე დე ბა სულიე რ ღირე ბულე ბათა 

უპირატესობის აღიარება, საკუთარი იერ-სახის შენარჩუნება-განვითა-

რე ბით მსოფლიო ცივილიზაციაში ქართველი ე რისათვის ღირსეული 

ადგილის დამკვიდრე ობა , ისე თი ე როვნული სახე ლმწიფოს 

ჩ ამოყალიბება, რომელშიც გაცხადდება და განივთდე ბა ქართვე ლი 

ხალხის ნე ბა ; 

10 . მთლიანად გადასახალისე ბე ლია საარჩ ე ვნო სისტე მა და 

კანონი, რომე ლიც უნდა ე მყ არე ბოდე ს ჭე შმარიტად სახე ლმ -

წიფოებრივი ჩ ამოყ ალიბე ბისა და აღმშე ნე ბლობის პრინციპე ბს ,  

სამართლე ბრივი სახე ლმწიფოს არსე ბობის საფუძვლე ბს ; 

11 . უნდა განმტკიცდეს ქრისტიანული მართლმადიდე ბლური 

ქართული ტრადიციული რელიგია. ე რისა და ქვე ყ ნის სულიე რი, 

ზნე ობრივი ამაღლებისათვის აღიარებული უნდა იქნეს რწმენისა და  

სინდისის თავისუფლება. ე რთა თანაარსებობის ზემოთ მითითებულ 

ტრადიციებზე დაყრდნობით სახე ლმწიფოს მიე რ ხე ლი შე ე წყ ო ს  

რე ლიგიური თვითმყ ოფადობის დაცვას .  თავსე ბადობის ამ 

პრინციპთა ცხოვრებაში გატარება ქართული სახელმწიფოე ბრიობის 

ე რთ -ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათე ბე ლი უნდა გახდე ს (მით 

უფრო, რომ ე როვნულ უმცირე სობათა ე თნიკურ , კულტურულ, 

ე ნობრივ და რე ლიგიურ თვითმყ ოფადობის დაცვის პრინციპე ბს 



კონსტიტუციური კანონის ძალა აქვს ) , რაც მისი საე რთაშორისო  

ავტორიტე ტის გარანტადაც იქცე ვა ; 

12 . საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობა 

თავისი სამოქმედო პროგრამით ძირეულად იზიარებს და ეყრდნობა 

ჭე შმარიტი ე როვნული იდეოლოგიის საფუძვლებს და მიიჩნევს, რომ 

აუცილებელია იბერიულ-კავკასიური მსოფლმხედველობის, როგორც 

ჭე შმარიტად ე როვნული იდეოლოგიის აღორძინება და დამკვიდრება 

საქართველოში , ე რთიანი კავკასიური სახლის შექმნა, ე მიგრანტთა , 

ლტოლვილთა და დევნილთა მშობლიურ კე რაზე დასაბრუნე ბლად  

ხე ლსაყ რე ლი პირობე ბის შე ქმნა .  

რატომღაც ყოველი ხელისუფლების შეცვლის  შე მდე გ , ქვე ყ ნის  

სამთავრობო წრეებში და მის გარეთაც, განახლებული ენერგიით იწყება  

საუბარი საქართვე ლოს  ქვე ყ ნის  მოწყ ობის  ახალ–ახალ მოდე ლთა  

წარმოდგე ნით .  

სამწუხაროდ, ქართვე ლ საზოგადოე ბაში ძალიან  ბუნდოვანი 

წარმოდგე ნა  არსე ბობს  ქვე ყ ნის  მოწყ ობის  რაობაზე .  

ფე დე რაციულია  სახე ლმწიფო , რომე ლსაც  აფუძნე ბე ნ  და  

შე ადგე ნე ნ  ცალკე ული სახე ლმწიფოე ბი  („სახე ლმწიფოე ბრივი  

წარმონაქმნე ბი―), რის  გამოც  იწოდე ბიან  კიდე ც  ე ს  უკანასკნე ლნი 

ფე დე რაციის  სუბიე ქტე ბად , სათანადოდ  უზრუნვე ლყ ოფილნი, 

საკუთარი კონსტიტუციითა  და  შე საბამისი  ინსტიტუტე ბით . 

ფე დე რაციის  ე ს  რაობა  უშუალოდაა  გამოხატული პირვე ლი 

ფე დერაციული სახელმწიფოს – ამერიკის შეერთებული შტატების (state 

–  სახელმწიფო) – თვით სახელწოდებაში. ზემონათქვამიდან  გასაგე ბი 

უნდა  იყ ოს , რომ  ფე დე რაციის  შე ქმნისას  „მოქმე დ  პირე ბად― 

გვევლინებიან მომავალი მოკავშირე  სახე ლმწიფოე ბი  (ფე დე რაციის  

სუბიექტები), რომლებიც საზღვრავენ, სახელმწიფო სუვერენიტეტის რა  

ნაწილი უნდა გადაეცეს ფედერალურ (ცენტრალურ) ხელისუფლებას და 

რა  დაიტოვონ თავისთვის  (ამიტომაც  ითქმის , რომ  ფე დე რაციულ 

სისტემაში ნაწილები წინ უსწრებენ თავის „საერთო ეროვნულ― მთე ლს , 

საპირისპიროდ  უნიტარული სისტე მისა , სადაც  ე ს  მთე ლი 

პირველადია). ფედერაცია არის პოლიტიკური სისტემა, რომლისთვისაც 

დამახასიათებელია ძაბვა ცენტრიდანულ და ცე ნტრისკე ნულ ძალე ბს  

შორის და რომლის არსებობაც, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდე ნად  

ძალუძს  მას , დაიცვას  ამ  ძალთა  ბალანსი. 

ფე დე რაციულის  საპირისპიროდ , უნიტარული ჰქვია  

სახელმწიფოს, რომელიც არ  შე იცავს , როგორც  თავის  შე მადგე ნე ლ 

ე რთეულს, არანაირ  სახელმწიფოს, რაც სრულებითაც არ გამორიცხავს  

მის  შემადგენლობაში ავტონომიის არსებობას, თუ საამისო საჭიროებაა . 

პირიქით, ავტონომია, რომლის  შე ქმნა , გარკვე ული რე გიონისთვის  



ასეთი სტატუსის  მინიჭე ბა , სახე ლმწიფოს , მისი ხე ლისუფლე ბის  

პრე როგატივაა  და  სწორე დ  უნიტარული სახე ლმწიფოს ათვისაა  

ნიშნე ული.  

უზნეობისა და უმეცრე ბის  ჩ ვე ნში ინტე ნსიურად  მიმდინარე  

„იდეოლოგიზაციის‖ პირობებში ე. წ. „შავი ფიარის― ობიექტებად  იქცნენ 

არა  მარტო ადამიანე ბი , ცნე ბე ბიც  კი, ე რთი რომე ლთაგანიც  

უნიტარიზმია. „ფედერალისტე ბი― მოსახლე ობაში  ავრცე ლე ბე ნ  და  

ამკვიდრე ბე ნ  აზრს , თითქოს  თვითმმართვე ლობის  პრინციპი 

უნიტარიზმთან  ძნე ლად  შე სათავსე ბე ლია , თუმცა  ჯე რ  არავის  

დაუმტკიცე ბია , რომ  ადგილობრივი ინტე რე სე ბი ფე დე რაციულ 

სისტე მაში  უკე თ  არის  დაცული და  წარმოდგე ნილი, ვიდრე  

უნიტარულში.  

 ის  გარე მოე ბა , რომ  ფე დე რაციის  სუბიე ქტე ბს  საკუთარი 

კონსტიტუციები უნდა ჰქონდე თ , მათი სიმრავლე , „ადგილობრივი 

სუვერენიტეტის― სხვა  კომპონე ნტე ბთან  ე რთად , ისე თ  ქვე ყ ანაში , 

როგორიც  დღე ვანდე ლი საქართვე ლოა , მისი ამჟ ამინდე ლი  

სამართლე ბრივი  და  მასთან  პოლიტიკური კულტურის  მე ტად  

არასახარბიელო  მდგომარეობის გათვალისწინე ბით , ნამდვილად  არ  

იქნება ხელშემწყობი ერთიანი სამართლებრივი სივრცის შესაქმნე ლად ,  

ჩ ვენთვის ესოდენ საჭირო  შე უფე რხე ბე ლი  და  ე ფე ქტიანი საე რთო 

სახელმწიფო პოლიტიკის გასატარებლად, ადამიანის უფლე ბათა , მათ  

შორის , საკუთრე ბის  უფლე ბის   დაცვის  სფე როში.  

სწორედ  დეცენტრალიზებული უნიტარული საქართვე ლოს  (და  

არა  ფედერაციულის) პირობებში იქნება  უკე თე სი შე საძლე ბლობე ბი  

ე რთიანი ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალიბე ბისთვის , თავისუფალი  

მე წარმეობის დამაბრკოლებელი ყოველგვარი ბარიე რის  გარე შე , რაც  

უზრუნველყოფს რეგიონების შე დარე ბით  თანაბარ  და  ჰარმონიულ 

სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, ისევე როგორც მეტი სტიმული 

მიე ცე მა  მოსახლე ობის  მობილურობასაც  ქვე ყ ნის  შიგნით . 

 ე რთადე რთი რე გიონი, რომლის  უფლე ბაც  ავტონომიაზე , 

რამდენადაც ეს შესაძლებელია ერთიანი სახე ლმწიფოს  ფარგლე ბში, 

არის  აფხაზე თი, ისტორიულად  ჩ ამოყ ალიბე ბულ სხვადასხვა  

ფაქტორთა გამო, სამშობლო როგორც ქართველი და ქართველური ერის  

ნაწილისა და რომელიც ორგანულად განუყოფელია საქართველოსაგან . 

შე ხე დულე ბა  საქართვე ლოზე , როგორც  ,,მრავალე როვან ‖ 

ქვეყანაზე , სწორი არაა. ის, რომ გერმანიაში რამდენიმე მილიონი თურქი 

ცხოვრობს, არ  ნიშნავს  იმას , თითქოს  იქ  თურქი ე რი ცხოვრობდე ს : 

თურქი ერი თურქეთში ცხოვრობს და არა გერმანიაში (ან კიდევ სხვაგან, 

თურქეთის გარეთ). იგივე ითქმის საქართველოში მცხოვრე ბ  ე თნიკურ  

უმცირესობებზეც: სომხე ბზე , აზე რბაიჯანე ლე ბზე , იმავე  ოსე ბზე . 



ქართველი ერი არასდროს არ ყოფილა „ერიჭამია‖, მისთვის, თვით 

უკიდურესი კულტურული დაქვეითების დროსაც კი, ყოველთვის უცხო 

იყ ო,  ეს უსაზიზღრესი ფორმა, რისი მოწმობაცაა  ქართვე ლე ბისა  და  

ე ბრაელების ორათასწლეულზე მეტი ხნის მშვიდობიანი თანაცხოვრება. 

საქართვე ლო  უნდა  იყ ოს  დე მოკრატიული პრინციპე ბზე  

დაფუძნებული უნიტარული სახე ლმწიფო , შე საძლო   ავტონომიით  

აფხაზე თის ათვის  (გადაწყ ვე ტილე ბა  რე ფე რე ნდუმით ) და  

ადგილობრივი თვითმმართვე ლობით  მთე ლი ქვე ყ ნის ათვის . 

ისტორიული-პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე შეუძლებელია  ასე თი  

საკითხე ბის  გადაწყ ვე ტა . 

სწორედ  ასეთი  პირობით  შე იძლე ბა  ლაპარაკი საქართვე ლოს  

ტე რიტორიული მთლიანობის  აღდგე ნაზე .  

სულ არ  არის საინტერე სო , კონსტიტუციონალისტე ბი  როგორ  

მოიხსენიებე ნ  საქართვე ლოს  ტე რიტორიული მოწყ ობის  ფორმას .  

საინტერესოა, რამდენად მყარი და ნაკლებრისკიანი  იქნე ბა  ე რთიანი  

ქართული იდე ისათვის  დამოკიდე ბულე ბა  ცე ნტრალურ  

ხე ლისუფლებასა და ქვეყნის შიდა მოწყობის სუბიექტებს შორის, მაგრამ 

ცალსახაა  –  ქვე ყ ნის  ფე დე რალიზაცია  ვე რ  გადააწყ ვე ტინე ბს  

საქართვე ლოს  უკვე  განდგომილ რე გიონე ბს  რე ინტე გრაციას .  

ზე მოთქმულიდან გამომდინარე , საქართვე ლოს ე როვნულ-

განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობა ე ყ რდნობა რა , უპირვე ლე ს 

ყ ოვლისა , ე როვნულ-სახე ლმწიფოე ბრივი აღმშე ნე ბლობის 

აუცილებლობის ძირითად პრინციპებს, კვლავ ხაზს უსვამს , რომ 

არსე ბული კრიზისული მდგომარე ობიდან საქართვე ლოს 

გამოსახსნელი ე რთადერთი გზაა ყ ველა ე როვნული ღირსების მქონე 

ჯანსაღ ძალთა გაე რთიანე ბა და ქვე ყ ნის ე როვნულ-

სახე ლმწიფოე ბრივი აღმშე ნე ბლობისათვის ბრძოლა , რათა 

საქართვე ლომაც პირუთვნე ლად უნდა აღასრულოს თავისი 

სულიე რი მისია კაცობრიობის წინაშე .   

 
 

                   VI. ხალხი და დემოკრატია 

სამართალმემკვიდრეობისა  და კანონიერების  

აღდგენისათვის  

 
სამართალმემკვიდრეობისა და კანონიე რე ბის  აღდგე ნისათვის  

მნიშვნე ლოვანია , განისაზღვროს  თავად  ხალხის  როლი და  

დე მოკრატიის  სწორი არსი, რამდე ნადაც  უნდა  გვახსოვდე ს , რომ  



ძალაუფლება და თავისუფლება ერთმანეთის ბუნებრივი მტრები არიან, 

რამდენადაც ხშირად დემოკრატია და თავისუფლებაც გაიგივებულადაა 

მიჩ ნე ული,  ე ს  კი ჭე შმარიტე ბას  არ  შე ე საბამე ბა .  

როგორც ცნობილია, თანამედროვე მსოფლიოში ლე გიტიმაციის  

მე თოდად  სამართლიანი არჩ ე ვნე ბი  მიიჩ ნე ვა , ანუ  ის , თუ  როგორ  

ახორციე ლე ბს  ხალხი ხე ლისუფლე ბას . ამისათვის  კი საჭიროა  

სამოქალაქო მებრძოლი საზოგადოების  ჩ ამოყ ალიბე ბა , რაც  ბე ვრად  

უფრო რთული პროცესია, ვიდრე  სრულყ ოფილი კანონე ბის  შე ქმნა . 

დე მოკრატიის პრინციპის მიხედვით, ხელისუფლე ბის  მართვა–

გამგეობა მხოლოდ მართულთა თანხმობით უნდა ხორციელდე ბოდე ს .  

ამ  თანხმობის ყველაზე სრულყოფილი ფორმაა, როდესაც მოქალაქე ე ბი  

თვითონ ახორციელე ბე ნ  თვითმმართვე ლობას  და  ე მორჩ ილე ბიან  

მათივე  შე ქმნილ კანონე ბს . თვითმმართვე ლობამ  შე იძლე ბა  

წარმომადენლობითი ან უშუალო დემოკრატიის სახე  მიიღოს , თუმცა  

ხალხის ნების პირდაპირი გამოხატვა ზოგჯერ გადაულახავ  ტე ქნიკურ  

სიძნელეებს წარმოშობს.  ხალხის საქმეა, რომ მიანიშნოს, რას  ფიქრობს  

ხე ლისუფლებაზე , თუ იგი არღვევს კონსტიტუციას, მაგრამ  ე ს  სულაც  

არ  ნიშნავს საკუთარ  უფლე ბე ბზე  უარის  თქმას . ხალხი სულ ცოტა  

იმდენ ძალაუფლებას მაინც უნდა ინარჩ უნე ბდე ს , რაც  საშუალე ბას  

მისცემს მას, უკან დაიბრუნოს სხვისთვის გადაცემული უფლე ბე ბი, იმ  

შე მთხვევაში, თუ ხელისუფლება ვერ გაამართლებს მინიჭებულ ნდობას 

და  დაარღვე ვს  ხე ლშე კრულე ბას .  

სავარაუდოდ, ხელისუფლების დანაწილებაცა და სახალხო ნე ბაც  

თავისუფლე ბას  ე მსახურე ბიან , თანაც  სახალხო  ნე ბა  არის  

თვითმმართვე ლობის  ფორმა .  

აქვე, კვლავ თავს იჩენს ლეგიტიმური გადაწყ ვე ტილე ბა  და  თუ  

ვინ  იღებს ამ გადაწყვეტილებას , რა  როლი უჭირავს  დე მოკრატიულ 

ღირებულებებს კონსტიტუციონალიზმთან მიმართებაში. დემოკრატია  

და  კონსტიტუციონალიზმი ვერანაირად  ვერ გაიგივდება ერთმანეთთან, 

მაგრამ თანამედროვე  კონსტიტუციური სისტე მა  ვე რ  იარსე ბე ბდა  

დე მოკრატიული ლე გიტიმაციის  გარე შე . ამიტომ  

კონსტიტუციონალიზმის თანამედროვე იდეალი ვერ  უარყოფს ხალხის  

სუვერენიტე ტს , ამის  ნაცვლად  იგი საკუთარ  სისტე მაში  ნე რგავს  

დე მოკრატიის  გარკვე ულ მოლოდინს ა  და  პრინციპე ბს .  

საჭიროა, რადიკალურად შეიცვალოს, როგორც ლიბერალური, ისე 

დე მოკრატიული აზროვნებისათვის დამახასიათებელი პერსპექტივე ბი . 

ლე გიტიმურობის წყარო არ არის წინასწარ განსაზღვრული ნე ბა , 

არამედ იგი გადაწყვეტილების შემუშავებისას არსებული მსჯელობა და  

დისკუსიაა. ლეგიტიმური გადაწყვეტილება  არ  წარმოადგე ნს  ყ ვე ლა  

ადამიანის  ნე ბას , იგი არის  შე დე გი საყ ოვე ლთაო  დისკუსიისა , 



რომელშიც მონაწილების უფლება აქვს ყველა მოქალაქე ს . ამ  გაგე ბით  

დე მოკრატია კონსტიტუციური, ანუ ხელისუფლე ბის  შე მზღუდვე ლი 

ხდე ბა სწორედ იმიტომ, რომ ხალხია სუვერენული და სხვას არავის  და  

არცერთ ინსტიტუტს  არ  შე უძლია  სუვე რე ნული ხე ლისუფლე ბის  

პრე ტენზია განაცხადოს.  მთელი ის ძალაუფლება, რაც კონსტიტუციურ  

ინსტიტუტე ბს  აქვთ , სწორე დ  ხალხმა  მიანიჭა  მათ . 

მე ორეს მხრივ, ხალხის სუვერენიტეტი სულაც  არ  ნიშნავს , რომ  

მათ ვინც ამ სუვერენიტეტს ახორციელებს, შეუძლიათ სუვე რე ნულად  

განაგონ ყოველი ადამიანის ბედი. გამარჯვებული იღებს ყვე ლაფე რს  –  

ე ს  პრინციპი მიუღე ბე ლი უნდა  იყ ოს . უმრავლე სობის  ნე ბის  

გამოხატულე ბა , რე ფე რე ნდუმისა  თუ  ე რის  ნაწილის  მიე რ  

სამართლე ბრივად  და  კანონიე რად  არჩ ე ულ საპარლამე ნტო  

უმრავლე სობის  მე შვე ობით , მთე ლი ხალხის  ნე ბაა  და  ამიტომ  

ყ ველასათვის სავალდებულოა. ასეთი უმრავლე სობის  ნე ბა  მისაღე ბი 

უნდა იყოს, რადგან შეუძლებელია  აბსოლუტური ე რთსულოვნე ბის  

მიღწევა, სამართლიანობისა და კანონიერების უმრავლე სობის  წე სი კი  

ყ ოველთვის უნდა უზრუნველყოფდეს გადაწყ ვე ტილე ბათა  მიღე ბის  

პროცე სის  არაორაზროვან  შე დე გს . 

ამავდროულად, თანასწორობა ერთ–ერთი მთავარი მიმართულება 

უნდა იყოს, ყველა მოქალაქეს  აქვს  უფლე ბა , მიიღოს  მონაწილე ობა  

გადაწყ ვე ტილე ბის  მიღე ბის  პროცე სში, მხოლოდ  კონსტიტუცია  

ზღუდავს მოქალაქეთა დემოკრატიული მონაწილე ობის  მე შვე ობით  

მისაღები გადაწყვეტილე ბე ბის  სფე როსა  და  შინაარს . ამ  საკითხში  

მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუციამ უმცირესობა უმრავლესობისაგან  

დაიცვას და პირიქითაც . ასე თი დაცვის  მე ქანიზმე ბი  კიდე ვ  უფრო 

მე ტად მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა ის, რასაც უმრავლესობის ტიტული 

აქვს სინამდვილეში უმცირესობის ბატონობას  ნიშნავს  და  პირიქით ,  

როცა ხელისუფლებაში მოსული პირები განუდგებიან  ხალხის  ნე ბას .  

მათ უმრავლესობა ჰქვიათ, პრაქტიკულად  კი უმცირე სობაში  არიან .  

სწორედ  ასეთი, კანონიერი და შემდგომ ახალი სამართლე ბრივი  

კონსტიტუცია უნდა უზრუნველყოფდეს, როგორც უმცირესობის, ასევე  

უმრავლესობის უფლებათა დაცვასაც. დაცვის მძლავრი მე ქანიზმი  კი 

უნდა იყოს  დემოკრატიის ბურჯი –  სამართლე ბრივი  და  კანონიე რი 

უზე ნაესი სახალხო სასამართლო. სასამართლოს როლი ხელისუფლების 

დაბალანსე ბაში  მნიშვნე ლოვანია . უარყ ოფილ უნდა  იქნე ს  ის  

მოძღვრება, რის მიხედვითაც მოსამართლე  მხოლოდ კანონის  რუპორი 

იქნება და რაც მოსამართლე ე ბს  საკანონმდე ბლო  ხე ლისუფლე ბაზე  

უფრო დაბალ დონე ზე  არ  დააყ ე ნე ბს .  

ამგვარად  ხელისუფლების დანაწილების ერთ–ერთი უმთავრე სი 

პრინციპია ხე ლისუფლე ბის  შტოე ბის  იმგვარად  ფორმირე ბა , რომ  



დაცული იქნას მათ შორის წონასწორობის  პრინციპი. წონასწორობის  

პრინციპის  დაცვას  კი ე მსახურე ბა : 1 . ხე ლისუფლე ბის  შტოე ბის  

გამიჯვნა; 2. მათი ფორმირებისას, ერთმანეთზე დამოკიდე ბულე ბა ;  3 . 

დამოუკიდებელი საქმიანობა  და  ე რთიანი გადაწყ ვე ტილე ბე ბი ; 4 . 

დე მოკრატიის ჭეშმარიტი, სამართლებრივი ცნება : ა ) ხალხი, როგორც  

ხე ლისუფლების ერთადერთი წყარო; ბ ) ლეგიტიმაციის  საკითხე ბი; გ)  

ადამიანის საყოველთაოდ  აღიარე ბული ე როვნული უფლე ბე ბი და  

თავისუფლე ბე ბი . 

სახელმწიფო განსაკუთრებული სამართლებრივი, კანონიე რი და  

კონსტიტუციური წე სით  მოწყ ობილი პოლიტიკური ე როვნული 

ინსტიტუტი უნდა იყოს. სახელმწიფო ენა კი ამ ეროვნული სტატუსით  

უნდა  იყ ოს   განსაზღვრული ქვე ყ ნის  კონსტიტუციაში .  

ქართული და  ქართვე ლური ე ნა  საქართვე ლოსათვის  

უპირვე ლე სია .  

მთავარ, პირველ და  უკანასკნე ლ ძალას  სახე ლმწიფოში  უნდა  

წარმოადგენდეს, რა თქმა უნდა, ხალხი. მხოლოდ ხალხის  მე შვე ობით  

უნდა ხორციელდებოდეს ნებისმიერი სახელმწიფო  სახე ლისუფლე ბო  

ძალაუფლე ბა . 

კაცობრიობამ , კე რძოდ , საქართვე ლომ , თავის  ისტორიულ 

განვითარებაში  გაიარა  ბე ვრი სახე ლმწიფოე ბრივი  წყ ობილე ბა  და  

ხალხის მიერ  მრავალი საუკუნის განმავლობაში  შექმნილ იქნა უამრავი 

ე როვნული სიმდიდრე ,  დამკვიდრდა  ხალხის  უფლე ბა , აირჩ იოს  

თავისი მმართვე ლი ხე ლისუფლე ბა  და  გაუწიოს  მას  კონტროლი. 

სწორე დ  ამას  ჰქვია  დე მოკრატიული სახე ლმწიფო .  

ხალხი იმიტომ  უნდა  აკონტროლე ბდე ს  ხე ლისუფლე ბას , 

თანამდებობის  პირე ბს , რომ  ისინი არსე ბობე ნ  ხალხის  ხარჯზე  და  

ამიტომაც ხელისუფლებამ უნდა  დაიცვას  ხალხის  უფლე ბე ბი, ხე ლი 

შე უწყოს საზოგადოებრივ განვითარებას, ე კონომიკას, მიიღოს კანონები  

ხალხის უმრავლე სობის  სასარგე ბლოდ , გაატაროს  სწორი შიდა  და  

საგარე ო  პოლიტიკა  – ამას  ჰქვია  დე მოკრატიული სახე ლმწიფოს  

ხე ლისუფლება და არა იმას, რომ ხელისუფლე ბამ  იფიქროს  მხოლოდ  

თავის გადარჩენაზე  ხალხის მოტყუებითა და ძალადობით. სახელმწიფო 

თანამდე ბობა  უნდა  იყ ოს  დიდი პასუხისმგე ბლობა  ე რის  წინაშე .  

ხალხის აბსოლუტური უმრავლე სობის  ნე ბა  წყ ვე ტს  ყ ოვე ლი  

ხე ლისუფლების ბედს და ეს საყოველთაოდ  ცნობილია. ხელისუფლების 

შე ცვლა, ხალხის გარდა, სამართლებრივი და კანონიე რი გზის  გარე შე , 

არავის  და  არანაირი უკანონო ხე რხით  არ  უნდა  შე ე ძლოს .  

ხალხს  არ  უნდა  ჰქონდე ს  შიში უსამართლობის  წინაშე  და , 

საბოლოო ჯამში, ცხოველურ-ხორციელი შიში, რითაც სარგე ბლობს  და  



ყ ოვე ლთვის  შე იძლე ბა  ისარგე ბლოს  უკანონო და  უზნე ო 

ხე ლისუფლე ბამ  თავისი ბუნე ბიდან  გამომდინარე .  

ყ ოველ ადამიანს აქვს უფლე ბე ბი და  თავისუფლე ბე ბი , მაგრამ  

უფლებებისა და თავისუფლე ბე ბის  გარდა , მას  აქვს  მოვალე ობე ბი, 

როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოე ბის ა  თუ  მისი თითოე ული 

წე ვრის  წინაშე ც . 

და  ბოლოს , განსაკუთრე ბით , როგორც  მორწმუნე  ე რს , უნდა  

გაგვაჩ ნდე ს  სიყ ვარული და  შიში ღვთის  წინაშე . 

მუდამ  უნდა  გვახსოვდე ს , რომ  თუ  ჩ ვე ნ  თვითონ , ყ ოვე ლი 

ჩ ვენგანი, ქართველი ხალხი არ  იბრძოლე ბს  სამართლიანობისა  და  

კანონიერების აღსადგენად, ვერასოდეს მოვიპოვებთ სახელმწიფოებრივ 

თავისუფლე ბას , თუ   მთლიანი საქართვე ლო  არ  გავხდე ბით  

თავისუფალი.  

მწვავეა სიმართლე და  ძნე ლიც , მაგრამ  აუცილე ბე ლი, რადგან  

სიმართლეა თავისუფლება და თავისუფლებაა სიმართლე . სიმართლე  

და  თავისუფლება არაფერში გაიცვლე ბა . მხოლოდ  სიმართლე  სპობს  

შიშს და აძლევს ადამიანს თავისუფლე ბას  და  მხოლოდ  სიმართლით  

იმარჯვე ბს  ხალხი.  

 

 

VII. თავისუფლება დამოუკიდებლობისა და კანონიერების  

დასაცავად  

 
საქართვე ლოს  დამოუკიდე ბლობა  სწორე დ  ე როვნულ–

განმათავისუფლე ბე ლმა   მოძრაობამ  მოუტანა .  

საქართველოს ეროვნულ, კანონიერ ხელისუფლებაში ეროვნულ–

განმათავისუფლებელი  მოძრაობა შევიდა არა  მარტო ლიდე რე ბის , ან  

პარტიების სახით, არამედ  იმ სულისკვეთებისა და  განწყ ობის  სახით , 

რასაც მანამდე  მთე ლი ე რი ე ზიარა . ე ს  სულისკვე თე ბა  გახლდათ  

თავისუფლე ბისაკე ნ  სწრაფვის  კატე გორიული იმპე რატივი.  

თავისუფლებას პოზიტიური აზრით, ზნეობრივი საფუძვლე ბიც  

აქვს და მას ალტერნატივა არ გააჩ ნია . ხალხმა  ხმა  მისცა  არამარტო 

რომელსამე კონკრეტულ პარტიას თუ პიროვნებას, არამედ მათი სახით  

თავისუფალ ქვე ყ ანას .  

ხალხი  არ   აძლე ვს   თავის   ხმას   მონობას !  

მონობას  საქართვე ლოში  არ  უწე რია  ლე გიტიმაცია ! 

საქართვე ლოს  მოსახლე ობა  არა  მონობაში მყ ოფი, არამე დ  

თავისუფალი ქვე ყ ნის  შვილე ბია  და  ასე ც  უნდა  იყ ოს .  



სულელი უნდა იყოს ადამიანი, ვინც არ ფიქრობს, რომ საკუთარი 

თავისა  და  საკუთარი ოჯახის  კე თილდღე ობა , სამშობლოს  

სახე ლმწიფოე ბრივობის  კე თილდღე ობისა  და  პრიმატის  გარე შე  

შე იძლება. დამოუკიდებელი და თავისუფალი სახე ლმწიფოს  გარე შე  

ასე თი ადამიანის  კე თილდღე ობა  დროე ბითი და  დაუცვე ლია . 

დასავლური, ცივილური საზოგადოე ბა , თავისუფლე ბის  

ხარისხითაა მიმზიდვე ლი. ქვე ყ ნის  დე მოკრატიზაციის  პროცე სის  

წინააღმდე გ  ბრძოლას  სწორე დ   ხალხისათვის  თავისუფლე ბის  

წართმევის სარჩული უდევს საფუძვლად . რე ალური  და  ჭე შმარიტი  

დე მოკრატიის მიღწევის უმთავრესი ელემე ნტი კი არის  ობიე ქტური,  

საყოველთაო , სამართლებრივი  და  კანონიე რი სახალხო  არჩ ე ვნე ბი.  

რაც  შეეხება  პოლიტიკურ  პარტიე ბს ა  და  დე პუტატე ბს , მათი 

არჩევის შემთხვევაში, მათ  პარლამე ნტში  შე აქვ თ  არა  მარტოოდე ნ  

თავიანთი პროგრამე ბის  კონკრე ტული შინაარსი, არამე დ , რაც  

არანაკლე ბ  მნიშვნე ლოვანია , მათთვის  დამახასიათე ბე ლი  

თანამშრომლობისა და ურთიერთობების სტილი. პარლამენტი ისე თია ,  

როგორც მასში შემავალი პარტიე ბის  შინაგანი წყ ობა , მე ნე ჯმე ნტი.  

პარლამენტში წარმოდგენილია თავისუფლებისა და  დე მოკრატიის  ის  

ხარისხი, რითაც  პოლიტიკური პარტიე ბი და  დე პუტატე ბი 

ხასიათდე ბიან .  

   ამიტომ ქვეყნის მოწყობის  თვალსაზრისით  უაღრე სად  დიდ  

მნიშვნელობას იძენს  პოლიტიკური კულტურა , რითაც  ხასიათდე ბა  

პარტიათა და დეპუტატთა შინაგანი ცხოვრე ბა , საკითხე ბის  დასმის , 

განხილვისა  და  გადაწყ ვე ტილე ბე ბის  მიღე ბის  დირე ქტიული, 

ავტორიტარული, ხულიგნური თუ  დე მოკრატიული სტილი, 

საზოგადოე ბასთან  ურთიე რთობე ბის  გახსნილობის  ხარისხი და  

ინტე ნსიობა . პიარსტრატე გიე ბის  პოზიტიური მნიშვნე ლობა , 

უპირველესყოვლისა, პარტიათა და დეპუტატთა  საზოგადოე ბასთან  

ურთიერთობების ოპტიმალურ  მოწესრიგებას გულისხმობს.  პარტიე ბი 

და  დე პუტატე ბია  ის  ინსტრუმე ნტე ბი, რისი საშუალე ბითაც  

საზოგადოება უნდა მართავდე ს  საკუთარ  სახე ლმწიფოს . ჩ ვე ნთან , 

დღესდღეისობით, პარტიათა უმრავლესობა ხელისუფლე ბის ,  გარე შე  

ძალების და არა საზოგადოების მიერაა შექმნილი და დაფინანსე ბული, 

ამოტომ ისინი სწორედ  ხელისუფლების ამა თუ იმ შტოს, ანუ  საკუთარ  

და  არა საზოგადოების ინტერესებს იცავენ. ხელისუფლე ბა  არ  ფლობს  

რე ალურ ლეგიტიმურობას,  თუ საზოგადოებას არ გააჩნია  პარტიე ბზე  

და  ინდივიდუალურ  დე პუტატე ბზე  ზე მოქმე დე ბის  და  მათ  

პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილე ობის  შე საძლე ბლობა .  

   არჩ ე ვნე ბი ,  თუნდაც  გაუყ ალბე ბე ლი , ხე ლისუფლე ბის  

ლე გიტიმურობის  მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა ერთადერთი ფაქტორია . 



ხე ლისუფლების  ლეგიტიმურობის ხარისხს გამსაზღვრავს  პარტიათა  

დე მოკრატიულობისა  და  ღიაობის  ხარისხიც . ბოლო  წლე ბის  

განმავლობაში  ქვე ყ ნის  ყ ვე ლაზე  დიდ  პრობლე მას  სწორე დ  

ხე ლისუფლე ბის  რე ალური და  არაფორმალური ლე გიტიმაციის  

დე ფიციტი წარმოადგენს. სახელმწიფო  უდრის  მის  ხე ლისუფლე ბას , 

ხოლო ხალხი სახე ლმწიფოს   გარე შე ა  დარჩ ე ნილი.  

 სამართლებრივი  და კანონიე რო  ხე ლისუფლე ბის  არჩ ე ვნე ბის  

ლე გიტიმურობა სწორედ  ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის, 

ე როვნულად განწყობილი საზოგადოების წიაღში შე ქმნილმა  და  არა  

ხე ლისუფლების მიერ ხე ლოვნურად  დაარსე ბულმა  და  ცალკე ული 

პიროვნებების  მიე რ  დაფინანსე ბულმა  და  მართულმა  პარტიე ბმა  

განსაზღვრე ს .  

უზე ნაესი საბჭოს სუსტი მხარე სწორედ  იმაში მდგომარე ობდა ,  

რომ  ჭე შმარიტად  ლე გიტიმური პარტიე ბის  გვე რდით  მასში 

წარმოდგენილი იყო ფსევდო-ლეგიტიმურ  პარტიათა  და  დე პუტატთა  

რიგი, რომლე ბიც  ცდილობდნე ნ  შიგნიდან  აე ფე თქე ბინათ  

დამოუკიდებლობისაკენ მსწრაფი ქართული, ეროვნული პარლამე ნტი 

და  გაეტარებინათ იმათი ინტერესები,  ვინც შექმნა და აფინანსებდა მათ. 

უნდა გვახსოვდეს, რომ მომავალი სამართლებრივი სახელმწიფოს  

მოდე ლი სწორე დ  პოლიტიკური პარტიე ბისა  და  თავისუფალი 

დე პუტატე ბის  შიგნით  ყ ალიბდე ბა .  

დამოუკიდებლობის  შე ნარჩ უნე ბას  საქართვე ლო  შე სძლე ბს  

მხოლოდ  იმ  შე მთხვე ვაში ,  თუ  თავისუფლე ბას  მოიპოვე ბს  და  

შე ინარჩუნებს .  ამისათვის  აგრე თვე  საჭიროა : ა ) დე მოკრატიული 

ინსტიტუტე ბის  განვითარე ბა ; ბ ) საზოგადოე ბის   გარკვე ვა     

დე მოკრატიასა  და  პროსაბჭოულ დემონოკრატიას შორის სხვაობაში; გ) 

კორუფციის ფენომენის პოლიტიკური ასპექტე ბის  გაცნობიე რე ბა  და  

მასთან ბრძოლა არა  როგორც  ე კონომიკურ  დანაშაულთან , არამე დ  

როგორც ქვეყნის დამოუკიდებლობის საწინააღმდეგოდ  მომარჯვე ბულ 

პოლიტიკურ იარაღთან;  დ) სოციალურად  დაუცველი, ტრავმირებული  

მოსახლეობის ფენებისათვის, დევნილებისათვის დახმარე ბის  გაწე ვა , 

მათთვის  ფსიქო-სოციალური რე აბილიტაციის  პროგრამე ბის  

გაგრძელება; ე) დევნილთა სოციალური იზოლაციიდან  გამოყ ვანა  და  

საზოგადოე ბაში  ინტე გრირე ბის  პროცე სის  ინტე ნსიფიკაცია ; ვ ) 

აფხაზეთისა და შიდა ქართლის  პრობლე მე ბის  პოლიტიკური გზით  

გადაჭრის დაჩქარება; ზ) ემიგრანტთა  სამშობლოში დაბრუნე ბა ; თ ) 

განათლების სისტემის  რადიკალური რე ფორმირე ბა , სკოლე ბსა  და  

უმაღლე ს  სას წავლე ბლე ბში  კორუფციის  აღმოფხვრა . სწავლე ბის  

ფორმე ბისა  და  მე თოდე ბის  გადაფასე ბა ;  ი) კომუნიკაციის  

არადირექტიული,  ფსიქოლოგიურად კორექტული ფორმების სწავლება 



და  დანე რგვა ;  კ) დამოუკიდე ბე ლი აზროვნე ბის  ტე ნდე ნციის  

წახალისე ბა . 

დღეს ბრძოლით ხელახლა უნდა მოვიპოვოთ თავისუფლებაცა და  

კე თილდღე ობაც .  

ბრძოლის  გარე შე  ვე რავინ  ვე რაფე რს  მოიპოვე ბს . 

უნდა აღსდგეს საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  

მოძრაობის  პოლიტიკური ორგანიზაციე ბი , დამფუძნე ბე ლი 

ორგანიზაციები, უნდა გააქტიურდნე ნ  ახალი ორგანიზაციე ბიც , თუ  

ისინი ნამდვილი ორგანიზაციებია და არა ხუნტისა  და  მტრე ბის  მიე რ  

ე როვნულ მოძრაობაში შე მოგზავნილი .  

საქართველოს იხსნიან მისი საუკეთესო შვილები, თავდადებული 

და  თავგანწირული შვილე ბი.    

საქართველოს  იხსნის  მისი ე როვნულ-გამათავისუფლე ბე ლი  

მოძრაობა .  

 
 

დასკვნა  

ეპილოგის  მაგიერ  

 
საქართველოს გადასარჩენად  აუცილებლად  სჭირდება ეროვნული 

ხასიათისა  და  სულის  მქონე  პოლიტიკა , ე კონომიკა , სოციალური 

სტრუქტურები, სჭირდება განახლებული ე როვნული აზროვნე ბა  და  

ყ ოველივეს, ნებისმიერ ეროვნულს კი, პირვე ლ რიგში  აუცილე ბლად  

სჭირდე ბა  შე საბამისი  ე როვნული იდე ოლოგია  და  თე ორია ,  

საყოველთაოდ გაზიარებული და დაფასებული ავტორიტეტული აზრი 

და  სიტყ ვა .  

აღსანიშნავია  ასე ვე , რომ  ათასწლე ულე ბია , რაც  ადამიანი, 

კაცობრიობა  განუყ ოფე ლია  სარწმუნოე ბის აგან  და  სწორე დ  ამ  

თვალსაზრისით , ამ  კუთხით  უნდა  შე ვხე დოთ  სადღე ისო  

პრობლემებსაც —  განსაკუთრე ბით  კი უფლის , სარწმუნოე ბისა  და  

აქედან გამომდინარე  ზნეობრიობისა და სულიერების ავტორიტეტსა და 

ძალაუფლე ბას , რასაც  უნდა  ნე რგავდე ს  და  ახორციე ლე ბდე ს  

დე დაე კლე სია . 

ტრადიციული ანუ რელიგიაზე , სარწმუნოე ბაზე , შე საბამისად , 

ზნე ობასა  და  სულიე რე ბაზე  დაფუძნე ბული სახე ლმწიფოე ბი  

იმართებოდა სიტყვის ავტორიტეტზე, თაყვანისცე მაზე  დაყ დნობით .  

სიტყვაზე  დაყრდნობით —  ტაძრის , ე კლე სიის , მე ფის  სიტყ ვისმიე რ  

(მორალურ, ზნეობრივ და სულიერ) ავტორიტე ტსა  და  სიტყ ვისმ იე რ  

თაყვანისცემაზე  დაყრდნობით, რაც, თავის მხრივ, უფლის, ღვთაებების  



ავტორიტე ტისა  და  თაყ ვანისცე მიდან  ამოიზრდე ბოდა , 

მომდინარეობდა, ანუ განსახელმწიფოებრიებულ  ხალხს აერთიანე ბდა  

სიტყ ვა  და  არა  მატე რიალური რამ  (ოქრო-ვე რცხლი, ე კონომიკა , 

ფინანსე ბი , არმია  და  სხვა  მსგავსი). 

არსე ბითწილად  სახე ლმწიფოე ბის  წარმოქმნა  და  

განსახელმწიფოებრივებული ხალხების არსებობისა და ორგანიზაციის  

საყოველთაო წესად , ხერხად და მეთოდად გადაქცევა უმჭიდროესადაა  

დაკავშირე ბული „სახე ლმწიფო  რე ლიგიაზე ―, „სახე ლმწიფო  

სარწმუნოებაზე―, „სახელმწიფო  სიტყვაზე―, ანუ ისევ და ისე ვ  სიტყ ვის  

(არამატერიალურის) ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე  დაფუძნე ბულ 

სისტე მაზე . 

სარწმუნოებაზე , სიტყვაზე , ავტორიტეტსა  და  თაყ ვანისცე მაზე  

დაფუძნე ბული სახე ლმწიფოე ბრივი  სისტე მე ბი  წარმატე ბით  

არსებობდნენ ათასწლეულების განმავლობაში მანამ , სანამ  ფულად-

სასაქონლო  ურთიერთობები იმდენად არ განვითარდნენ, რომ დაიწყ ე ს  

სიტყვის ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე  დაფუძნებული სისტემების  

ჯე რ  ჩ ანაცვლე ბა  და  შე მდგომ  შე ცვლა -გარდაქმნა . 

ორიათასი წლის წინ კაცობრიობის ცხოვრე ბასა  და  არსე ბობაში 

უდიდესი გარდატეხა მოხდა —  განკაცებული უფალი, სიტყ ვა  თვით  

მოე ვლინა  ამ  ქვე ყ ანას  და  აჩ უქა  საკუთარი ადამიანური არსის  

მე შვეობით სიყვარულის  სიტყ ვა . ათასწლე ულე ბის  განმავლობაში  

ხალხში ღვთიური ძალით დათესილი სიტყ ვის  მოლოდინი სიტყ ვად  

გადაიქცა და მოევლინა. ამის შემდგომ  კაცობრიობის ათვის  სიტყ ვის  

მთავარი მნიშვნე ლობა  სიყ ვარული შე იქნა  და  ამ  სიყ ვარულის  

ავტორიტე ტი და  თაყ ვანისცე მა . 

უფალთან დაახლოებამ ყოველ ცალკე ულ ადამიანს , ცოდვათა  

მიტევების , სამუდამო  სას უფე ვლის , უფლის  მადლის  მოპოვე ბის  

საშუალება მისცა, რათა გათითოკაცებული ადამიანები კვლავ და უფრო 

ძლიე რად  გაე რთიანე ბულიყ ვნე ნ  ღვთის  სიყ ვარულში და  

ურთიერთისადმი ღვთიურ სიყვარულში. ამდენად გათითოკაცე ბული 

ადამიანების გაერთიანების საფუძველი გახდა უფლის ავტორიტეტი და  

თაყვანისცემა. მართალი და შეურყვნელი ღვთიური სიტყვა კი, პირვე ლ 

რიგში, მოციქულთა  და  წმინდა  ღვთისმე ტყ ვე ლთა  საშუალე ბით  

მიჰქონდათ მიწიერ  და ცოდვილ ადამიანებთან. ღვთიური სიყვარულის  

სიტყვაზე  დაყრდნობით, ამ სიყვარულში მადლიანი გაე რთიანე ბით , 

ადამიანის თანდაყ ოლილი და  შე ძე ნილი სულიე რი სნე ულე ბე ბის  

მიუხედავად, ქრისტიანი ხალხები საოცარი ტემპებით განვითარდნე ნ , 

მათ  შორის , ე კონომიკურად , სოციალურად , მე ცნიე რე ბისა  და  

კულტურის თვალსაზრისით. ქრისტიანული ქვე ყ ნე ბი ყ ოვე ლმხრივ  

დაწინაურდნენ და თანამედროვე  ცივილიზაციის  მამოძრავე ბლე ბი  



გახდნე ნ , მაგრამ  ე კონომიკურმა  განვითარე ბამ , მატე რიალური 

სიმ დიდრის უზარმაზარმა დაგროვებამ, სიყვარულის სიტყვის მადლის  

მე ოხებით განვითარებულ და  დაწინაურე ბულ ხალხე ბშიც  გააჩ ინა  

მატერიალურის, სიმდიდრის გაკერპების ტენდენციე ბი . სიმდიდრის , 

მატერიალურის კერპი თანდათანობით სულ უფრო და უფრო ძლიე რი 

გახდა და ძლიერად  დაუპირისპირდა ღვთიური სიყვარულის სიტყ ვას . 

სამწუხაროდ, მანამდე ასკეტიზმით გამორჩეულ ე კლე სიაშიც  დაიწყ ო 

სიმდიდრის  კე რპმ ა   გავლე ნის  მოპოვე ბა .  

იმისათვის, რომ შეესუსტებინათ და შემდე გ  მოე სპოთ  სიტყ ვის  

ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე  დაფუძნებული სისტემები, ფულად-

სასაქონლო  სისტემაზე  დაფუძნე ბულ, აგე ბულ სისტე მე ბს  (და  მათ  

შორის , სახე ლმწიფოე ბრივე ბს ) პირვე ლ რიგში, უნდა  მოე სპოთ  

ზოგადად სიტყვის, ანუ საერთოდ ავტორიტეტისა და  თაყ ვანისცე მის  

გავლენა, შესაბამისი ინსტიტუტიები, წეს-ჩ ე ულე ბე ბი, ტრადიციე ბი, 

დაესუსტებინათ და სახელი გაეტეხათ სიტყვის მცველი ეკლესიისათვის 

და  სანაცვლოდ  დაენერგათ სიტყვისგარე შე , სიტყ ვისმგმობე ლი  ე . წ . 

„დამოუკიდე ბე ლი―, „თავისუფალი―, „ლიბე რალური―, 

„პლურალისტული― ამორფული აზროვნება, რასაც არ  გააჩ ნია  და  არც  

შე იძლება გააჩნდეს ფუნდამე ნტური, საყ ოვე ლაო  ავტორიტე ტი და  

მათდამი თაყვანისცემა, ანუ უნივერსალურ  და საყოველთაო ღვთაებრივ 

სიტყ ვაზე  დაფუძნე ბული რაიმე . 

სიყ ვარულის  სიტყ ვის  მადლს  მოკლე ბული, ატომიზე ბული 

საზოგადოების ადამიანი, მარტოსული, უძლური ხდე ბა  გაუგოს  და  

დაეხმაროს სხვა ადამიანებსა და საზოგადოებებს, ჩაწვდე ს  მათს  ჭირ-

ვარამს. იგი შეუთავსებადი, ყინულივით ცივი ხდება სხვის მიმართ  და  

ამდე ნად , საკუთარი თავის  მიმართაც . 

სამწუხაროდ , დღე ს  არსე ბული აღზრდისა  და  სწავლე ბის  

სისტემები სულ უფრო მეტად წვრთნის ფუნქციით შე მოიზღუდე ბიან  

და  იმთავითვე უნერგავენ ახალგაზრდობას ნიჰილიზმს, ავტორიტეტისა 

და  თაყვანისმცემლობის უარყოფას უნერგავენ, რომ არ არსებობს რაიმე  

უნივერსალური, საყოველთაო და, მით უმე ტე ს , ღვთიური დოგმე ბი, 

წე სები და წესრიგი. განათლების სისტემა, ანუ ღვთიურ  სინათლე სთან  

სულიე რი ზიარე ბის  სისტე მა , სრულე ბით  ისპობა . 

პრაქტიკულად  არსე ბობს  მხოლოდ  ე რთი, ფუნდამე ნტურად  

უცხოური ფე სვე ბის  მქონე  ცე ნტრალიზე ბული მატე რიალური 

ინტერესებით შედუღაბე ბული, ორგანიზე ბული, კომპრადორული, 

გლობალისტური პოლიტიკურ-ეკონომიკური ძალა, მმართველი კლასი, 

რომელსაც უპირისპირდებიან აგრეთვე მატე რიალური ინტე რე სე ბის  

ზე გავლენაში მყოფი ოპოზიციური ძალები, რომლებიც ვერაფრით  ვე რ  

ე რთიანდე ბიან  იმიტომ , რომ  მათ  არ  გააჩ ნიათ  არც  ე რთიანი 



ავტორიტეტები და სათაყ ვანისცე მო   ობიე ქტე ბი და  არც  ე რთიანი 

დამფინანსე ბე ლი .  

უფლისადმი სულიე რ  დამონე ბას , მორჩ ილე ბასა  და  

თაყ ვანისცე მას  მასობრივად  ცვლის  კე რპთაყ ვანისმცე მლური  

მისწრაფება მატერიალური ღირებულებების, ფულის, დოვლათისა  და  

სიმდიდრისადმი .   

ქართული ე როვნული მოძრაობის , ე როვნულ-

განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობისა  და  კანონიე რი ე როვნული 

ხე ლისუფლების მომხრეთა „კატეხიზმო― წარმოადგე ნს  მზა  პასუხე ბს  

ყ ვე ლა  იმ  პროვოკაციულ საკითხზე , რაც  კი ანტიე როვნულად  

განწყ ობილმა  წრე ე ბმა  შე იძლე ბა  წამოჭრან , რათა  ე როვნულად  

განწყ ობილ ქართვე ლობას  მიე ცე ს  დასაბუთე ბული, 

დოკუმენტირებული არგუმენტები მტრული პროპაგანდის წინააღმდე გ  

და  მიე ცე ს  ზოგადი მე თოდოლოგიური საფუძვე ლი კამათისა  და  

სიმართლის  დასამტკიცე ბლად . 

მნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი 

მოძრაობის კონცეფციის ობიექტური და აუთენტური ისტორიის შექმნა , 

დღე ს  არსე ბული პრიორიტე ტე ბისა  და  თე ორიულ-

მსოფლმხედველობრივი  მიდგომების  გადასინჯვის  საჭიროე ბაც  და  

წყ აროთა  კორპუსის  მნიშვნე ლოვანი  გაფართოე ბა .  

ახლებური კონცეპტუალური მიდგომის ერთ-ერთი აუცილებე ლი 

გამოვლე ნაა , საჭიროე ბისამე ბრ , საქართვე ლოს  ე როვნულ–

განმათავისუფლებელი  მოძრაობის  პე რიოდიზაციის  მე ტ-ნაკლე ბად  

ოპტიმალური სქემის ფორმირებაც: რა შეიძლება ავირჩ იოთ  ძირითად  

კრიტერიუმად, ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის პროცესის 

შინაგანი ეტაპების  კლასიფიკაციის  სისტე მად  ამ  სფე როში, სადაც   

ძირითად  ორიენტირს უნდა წარმოადგე ნდე ს  ქართული ე როვნული 

იდე ა  –  საქართვე ლოს  სუვე რე ნიტე ტისა  და  ე როვნული 

სახე ლმწიფოე ბრიობის  აღდგე ნის  იდე ა . ამ  იდე ის  მატარე ბე ლი 

ადამიანე ბი  თუ  სოციალური ჯგუფე ბი უნდა  წარმოადგე ნდნე ნ  

საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის სუბიექტს. 

ე ს  სუბიე ქტი, ცხადია , ყ ოვე ლთვის  იყ ო გარკვე ული ე რთობა , 

გარკვეული ეროვნული მოთხოვნილებებისა  და  ინტე რე სე ბის  მქონე  

ადამიანთა  აპოლიტიკური დასი. ამასთან , ე ს  კოლე ქტიური და  

იე რარქიზებული  სუბიექტი, არსე ბული კრიზისული სიტუაციე ბის  

პე რიოდული ცვალე ბადობის  კვალად , თვითონაც  იცვლე ბოდა  

რაოდენობრივადაც და ხარისხითაც, განიცდიდა ევოლუციას . სწორე დ  

ამ  ევოლუციის ცალკეული ფაზე ბის  კონტე ქსტშია  მიზანშე წონილი  

ე როვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  ე ტაპობრივი 

დიფერენციაცია. ეროვნული მოძრაობის სუბიექტის შინაგანი დინამიკაა 



სწორედ  ამ უაღრე სად  ღირე ბული და  პროგრე სული პოლიტიკური  

პროცე სის  პე რიოდიზაციის  განმსაზღვრე ლი ფაქტორი და   მისი 

იმანე ნტური თვისობრიობისა  და  ორგანიზაციის  ფორმე ბის  

პოლიტოლოგიური ანალიზისათვის  მე ცნიე რული ბე რკე ტი. 

შე საძლოა, ისტორიის  ამ  ფაზაზე ც , როცა  კვლავ  არსე ბობს  და  

საგრძნობლად  გაღრმავდა  მმართვე ლი რე ჟ იმის  დე ლე გიტიმაციის  

პროცესი, საქართველოში კვლავ დღის წესრიგში დადგეს თავისე ბური 

ორხელისუფლებიანობის სიტუაციის წარმოშობა. სახე ლისუფლო  თუ  

ოპოზიციური სტრუქტურე ბისა  და  ფრთე ბის   პოლიტიკური 

პოტე ნციიის  გამოფიტვისა  და  მათი მზარდი დე ზორიე ნტაციის  

პარალე ლურად , სულ უფრო გაიზრდე ბა  ე როვნული–

განმათავისუფლებელი  მოძრაობის  ავტორიტე ტი და  პოლიტიკური 

რე სურსები. მიუხედავად  იმისა , რომ  პარადიგმამ  ,,ჩ ვე ნ  და  ისინი‖ 

მიიღო ტოტალური ხასიათი, საქართვე ლოს  ე როვნულ–

განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ შეძლო იმ ძალების ბლოკირე ბა  და  

ფაქტობრივი იზოლაცია, რომლებიც ამუხრუჭებდნენ ეროვნული იდეის 

რე ალიზაციის  პროცე სს . ორხე ლისუფლე ბიანობის  რე ჟ იმის  

დამკვიდრებას, ბუნებრივია , ხე ლს  შე უწყ ობს  იმპე რიულ ცე ნტრში 

მიმდინარე  პროცე სე ბიც . 

  საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლე ბე ლ მოძრაობაში 

ინტეგრირებულმა ძალებმა იმპერიულ ცენტრთან და მის ადგილობრივ  

ადმინისტრაციასთან ბრძოლის თავისებური, ფრთხილი  სინთე ზური 

ტაქტიკაც შეიძლება აირჩიოს ასევე ტაქტიკური ბრძოლის ორიენტირად. 

ამ  ტაქტიკაში ერთმანეთს უნდა შე ე რწყ ას , როგორც  სამოქალაქო  და  

ე როვნული დაუმორჩილებლობის  კურსი, ისე  წმინდა  პოლიტიკურ-

პრაგმატული თვალსაზრისით აუცილე ბე ლი მოლაპარაკე ბე ბისა  და  

იძულე ბითი კონტაქტე ბის  (მაგრამ  არა  კაპიტულაციე ბისა  და  

კომპრომისების) კურსი, რის საფუძველზეც  რე ჟ იმის  მიე რ  თავისივე  

განვლილი პერიოდის უკანონობა უნდა  დაფიქსირდე ს  თავიანთივე  

გადაწყვეტილებით. შემდგომ კი ერთობლივი შეთანხმებით, უშუალოდ  

კანონიერი ხელისუფლე ბის  მიე რ  უნდა  დაინიშნოს  საყ ოვე ლთაო , 

ლე გიტიმური,   მრავალპარტიული, დემოკრატიული და თავისუფალი   

არჩ ე ვნე ბი . 

ცხადია, რომ ამას ხელი უნდა შეუწყოს საერთაშორისო  დონე ზე  

გლობალურმა პროცესებმაც, რისი იურიდიულ ბაზა საჭიროებისამე ბრ  

უნდა  შე ქმნას  გაე როს  გე ნე რალურმა  ასამბლე ამ  სპე ცია ლური 

დე კლარაციით , რითაც  ბოლო მოე ღე ბა  ე . წ . თალასოკრატიული 

იმპე რიე ბის  არსე ბობას . ამ  იმპე რიე ბის  ტე რიტორიულ-

სახე ლმწიფოე ბრივ  სტრუქტურას  მე ტროპოლია -კოლონიის  



სუბორდინაციის სისტემაზე  აგე ბული იურიდიული ხასიათი უნდა  

ჰქონდე ს .  

საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლე ბე ლმა  მოძრაობამ  

უნდა განმარტოს  ულტრარადიკალების მცდარი და უიდეო ტაქტიკური 

ჩ ავარდნები, რეალურად ეროვნული ოპოზიციური სტრუქტურე ბის  

კოორდინაციის გზით უნდა უნდა აიღოს  პოლიტიკური ინიციატივა  

ე როვნული იდე ისა  და  ლე გიტიმიზაციის  ფაზის  

განხორციე ლე ბისათვის ,  

ამ  ახალ ეტაპზე საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი  

მოძრაობის თავისებურებები ისაა, რომ იგი ამიერიდან სათავე ში უნდა  

ჩ აუდგე ს   ბრძოლას  დამოუკიდე ბლობიდან  თავისუფლე ბისაკე ნ  

ბრძოლაში, რამდენადაც მას  ე ნიჭე ბა  დუალისტური ფუნქცია  –  ის , 

თავის  კანონიე რ  და  სამართლე ბრივ  სტრუქტურე ბთან  

(ინსტიტუციე ბთან ) ე რთად , წარმოადგე ნს , როგორც  ლე გიტიმურ  

ხე ლისუფლებას, ასევე ეროვნული მოძრაობის წარმმართველ ცენტრსაც, 

ე როვნული დაუმორჩილებლობის მთავარ  იურიდიულ ინსტიტუტს . 

ამდენად, აუცილებე ლია  დაიწყ ოს  საქართვე ლოს  ე როვნულ–

განმათავისუფლებელი   მოძრაობის ლეგიტიმიზაციის, სამართლებრივი 

განსახელმწიფოებრივობის ახალი ე ტაპი, რადგანაც   საქართვე ლოს  

ე როვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა კონსტიტუციურად თავად  

წარმოადგე ნს  სახე ლმწიფოს  პოლიტიკურ  და  ე როვნულ 

ხე ლისუფლე ბას , ქვე ყ ნის  პოლიტიკური სივრცის  იურისდიქციის  

სუბიე ქტს . 

რბილად  რომ  ვთქვათ , გაუგე ბარია , რატომ  უნდა  უწოდონ  

არსებული სამართლებრივი და კანონიერი კონსტიტუციური სისტე მის  

ფარგლებში და საარჩევნო  კანონმდებლობის ბაზაზე განხორციელებულ 

პოლიტიკურ ცვლილებას გადატრიალება ან   ე . წ . ,,რე ვოლუცია " ?! ამ  

მოვლენისათვის შეიძლება მშვიდობიანი, სამართლებრივი, კანონიე რი 

სახელმწიფო კონსტიტუციური წყობილების  აღდგენა   გვე წოდე ბინა , 

რასაკვირველია, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი მოხდე ბოდა  მმართვე ლ 

რე ჟიმზე  არაძალადობრივი დაუმორჩ ილე ბლობის  აქციის  ზე წოლის  

სახით  და  დაუმორჩ ილე ბლობის  კოორდინატორი სტრუქტურა  

შე იძე ნდა  საკანონმდე ბლო  ხე ლისუფლე ბის  პრე როგატივე ბს . 

სამართლე ბრივი  და  კანონიე რი არჩ ე ვნე ბის  გზით  მოსული 

ლე გიტიმური  ხე ლისუფლე ბა  უნდა  გახდე ს  სამართლე ბრივად  

წარმომადგენლობითი დე მოკრატიის  პირმშო, საე რთო-ე როვნული 

სუვერენიტეტის განსახიერება და არა –  სახელმწიფო გადატრიალე ბის  

პროდუქტი. 

საქართველოს  მოსახლეობის ფართო ფე ნე ბის  მიზიდულობის  

ცე ნტრი უდავოდ  სამართლე ბრივი , კანონიე რი და  ე როვნული 



სუვე რე ნიტე ტის  აღდგე ნის  იდე ა  უნდა  იყ ოს  და  ე როვნულ-

სახელმწიფოებრივი  აღორძინე ბის  კონტე ქსტში უნდა  გავიაზროთ . 

ე როვნულ-პოლიტიკური თვითიდენტიფიკაციაში უნდა დავინახოთ  ამ  

მოვლე ნის  არსი და  იმპე რიალისტურმა  ნომე ნკლატურულმა  

ფაქტობრივმა რეჟიმმა  სწორე დ  რომ  ვე რ  უნდა  გაუწიოს  რე ალური 

წინააღმდეგობა სამართლე ბრივი, კანონიე რი, ე როვნული ძალე ბის  

ხე ლისუფლე ბის  სათავე ში დაბრუნე ბის  პროცე სს , რამე თუ  

პოლიტიკური ტრანსფორმაციის შეფასება კომპლექსურ-ინდუქციური 

პოლიტიკური ანალიზის  საფუძვე ლზე  გაცილე ბით  მართე ბული, 

ობიექტური იქნე ბა   და  უნდა  შე ფასდე ს  შე მდგომ  მნიშვნე ლოვან  

მოვლენებთან ერთიან სისტემაში და არა – მათგან იზოლირებულად  და  

განყ ე ნე ბულად .  

პროცესის ამგვარი დე ფინიციის  საფუძვე ლს  ქმნის  კითხვ აზე  

პასუხის გაცემაც, თუ რაში მდგომარეობდა საქართვე ლოს  ე როვნულ–

განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  ისტორიული და  სულიე რი 

წყ აროები და,  სახელდობრ , რომელ საგარე ო  ძალას  დაუპირისპირდა  

იგი.  

აქე დან  გამომდინარე , საქართვე ლოს  ე როვნულ–

განმათავისუფლებელი  მოძრაობა , როგორც  ადრე  დაუპირისპირდა ,  

შე იძლე ბა   კვლავ  დაუპირისპირდე ს  მსოფლიო იმპე რია ლისტურ  

ძალებს. ისტორიულადაც  ხომ ამ ბრძოლებში, ეროვნული იდეალებითა  

და   პოლიტიკური გამოცდილე ბით  იკვე ბე ბოდა  XIX საუკუნის   

დასაწყისის მონარქისტული განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობა , XIX  

საუკუნის  I I  ნახე ვრის  ლიბე რალურ-დე მოკრატიული მოძრაობა  

(,,ილიას დასი‖), ასევე  1918-1921  წლე ბის  საქართვე ლოს  პირვე ლი  

რე სპუბლიკაც. ამდენად, ეს იყო  და  არის  სე რიოზული ე ტაპი ჩ ვე ნი  

ქვეყნის ეროვნული აღორძინების გზაზე . თვით  აღორძინე ბის  არსი,  

უპირველეს ყოვლისა , არის  ე როვნული ისტორიის  ღრმა  სულიე რი 

გააზრე ბა , ისტორიული ე როვნული თვითშე მე ცნე ბის  აღდგე ნა , 

იმპერიათა ექსპანსიამდე  არსებული ტრადიციე ბის აკე ნ  მიბრუნე ბა . 

აღორძინე ბა  ხომ  თავადვე  მოიაზრე ბა , როგორც  მთე ლი ე რის  

მობილიზაცია სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის მოპოვე ბისათვის  

საბრძოლველად, როგორც მთელი მამულის კონცენტრაცია ე როვნული 

იდე ის  ბაზაზე .  

კიდე ვ  ე რთი ფუძე მდე ბლური მომე ნტი: ქართული 

მართლმადიდე ბე ლი  ე კლე სია  აუცილე ბლად  უნდა  დადგე ს  ე რის  

გვე რდით . მან  მთე ლი თავისი სულიე რ-ზნე ობრივი ძლიე რე ბით  

უშუალო მონაწილეობა უნდა მიიღოს საერთო-ეროვნული აღორძინების 

პროცე სში, რითაც  უნდა  გამოიკვე თოს  ჩ ვე ნს  ე პოქაში შე ქმნილი 

სულიერი ვაკუუმის ქრისტიანული რწმე ნით  შე ვსე ბის  ტე ნდე ნცია .  



,,იბე რია  –  საქართვე ლო  გაბრწყ ინდე ბა !"  –  ქართული 

სახელმწიფოებრიობის ფაქტობრივად  ე რთადე რთი ,,პოლიტიკური  

დოქტრინაა'', რომელიც  პოლიტიკური მართლმადიდე ბლობისა  და  

ქართული ეროვნულობის ჰიბრიდმა წარმოშვა  და  უკანასკნე ლი ოცი 

წლის  განმავლობაში  ქართულ პოლიტიკურ  ცნობიე რე ბაში  

დომინირებს. რადგანაც ამ ხნის  მანძილზე  საქართვე ლოში მოქმე დ  

არცერთ ფაქტობრივ სახელისუფლებო  თუ  ოპოზიციურ  პოლიტიკურ  

ძალას რეალობასთან მიახლოებული ქართული სახელმწიფოებრიობის  

არანაირი კონცე ფცია  არ  შე უქმნია , ე ს  ფორმულა  ე რთადე რთი 

პოლიტიკური რეალობის განსახიერებად იქცა . 

საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლე ბე ლი  მოძრაობის  

შინაგანი  დინამიკა  უნდა  იყ ოს  ,,ახალი მსოფლიო წე სრიგის ‖ 

არქიტექტონიკაში  კავკასიის  გე ოპოლიტიკური სივრცისა  და  მისი 

ღე რძული სახელმწიფოს  –  საქართვე ლოს  სუვე რე ნობის  საკითხის  

უცილობელი ჩასმა და აღდგენა და იმ ბარბაროსული კოსმოპოლიტური 

ოკე ანედან გამოსვლა , სადაც  პოსტინდუსტრიული ცივილიზაციის  

გე ნე ზისის  ე პოქაში ქართული ე როვ ნულობა   შთაინთქა  

იმპე რიალისტური ძალე ბის  დროე ბითი გარიგე ბე ბით .   

უნდა გვახსოვდეს ასევე, რომ მთავარი არგუმენტი და უმოკლე სი 

გზა  მთელი კავკასიის რე კოლონიზაციისაკე ნ , დამოუკიდე ბე ლი და  

თავისუფალი კავკასიის , როგორც  მსოფლიო ახალი რე გიონის  

ჩ ამოყალიბებისაკე ნ ,  საქართვე ლოს  სამართლე ბრივ  და  კანონიე რ  

დამოუკიდე ბლობასა  და  თავისუფლე ბაზე  გადის . 

თუ  ჩვენ ერთ მთლიანობაში გავიაზრებთ ისტორიულ, ე როვნულ 

და  მართლმადიდებელ–ქრისტიანულ ტრადიციე ბს , მხოლოდ  მაშინ  

აღმოვაჩენთ ეროვნული ღირებულე ბე ბის  ჭე შმარიტ  ფასე ულობათა  

სამართლე ბრივ  სისტე მას . 

ვისაც სჯერა - დაიჯეროს, ვისაც არა – არა, მაგრამ  შე მთხვე ვითი  

როდია წინასწარმეტყველება: ,,კაცობრიობის  ხსნა  იბე რიიდან  მოვა", 

იბე რია  კი ოდითგან   საქართვე ლოს  სახე ლია . 

გამგებელნი სახელმწიფოს ბე დისანი აცხადე ბე ნ , რომ ე რი 

პოლიტიკისათვის არის ქვე ყ ანაზე  გაჩ ე ნილიო , სახე ლმწიფოს 

გულშე მატკივარნი , ე რის მოყ ვარე ნი კი პასუხად მიუგე ბე ნ – 

პოლიტიკაა ე რისათვის გაჩ ე ნილი და არა ე რი – პოლიტი-

კისათვისაო .   

ჩ ვენ ჩ ვენი ვიმეცადინოთ, ჩ ვენი ქვე ყ ნისათვის ვიზრუნოთ ,  

მისი მდგომარეობა ვაუმჯობესოთ, და მაშინ, თუ ვინმე მოინდომებს 

ჩ ვენს დახმარებას და ხელის მომართვას, ხომ უკეთე სი და თუ არ 

მოინდომებს, ის ჩ ვენი ნაშრომი და შენაძენი ხომ ხე ლიდან მაინ ც  

არ წაგვივა და ისე ვ ჩ ვე ნ დაგვრჩ ე ბა .  



ყ ოველთვის არიან ადამიანე ბი , რომლე ბსაც მზე რა უჭრით 

გაცილებით უფრო შორს, ვიდრე საზოგადოე ბას ზოგადად და ამ 

საზოგადოე ბის ყ ვე ლაზე  განათლე ბული ნაწილსაც კი .  ასე თი 

ადამიანე ბი ხე დავე ნ საშიშროე ბას მაშინაც კი, როდე საც 

საზოგადოე ბის დიდი უმრავლე სობა აღტაცე ბული და 

ე გზალტირე ბულია .  

სიცოცხლისათვის , არსე ბობისათვის , გადარჩ ე ნისათვის , 

სიყვარულისათვის, მემკვიდრეობის დატოვება–გაგრძე ლე ბისათვის , 

სწავლისა და ზრდა-განვითარებისათვის ბრძოლამ დღეს მოითხოვა 

ადამიანის ახალი პარადიგმის აუცილე ბლობის შე ჰქმნა : 

გულისხმიე რად მოქცე ვა , შე მოქმე დე ბითად გამოყ ე ნე ბა და 

საზოგადოებისათვის პატიოსანი სამსახური დადგა დღის წესრიგში .  

ადამიანმა უნდა გააკე თოს არჩ ე ვანი დაბალი იე რარქიიდან 

მაღლისაკე ნ : წინააღმდე გობა -აჯანყ ე ბიდან , ბოროტი 

დამორჩილებიდან და საკუთარი სურვილის დათმობიდან ხალისიან  

თანამშრომლობამდე , გულსავსე  ვალდე ბულე ბამდე  და 

შე მოქმე დე ბით აღტკინე ბამდე .   

ასე ვე გვსურს , ე რთ დე ტალზე გავამახვილო ქართული 

ინტელიგენციის ყ ურადღება: მოგეხსენებათ, კანონიე რი ხე ლისუფ -

ლე ბის დამხობის დღიდან საქართველო უმძიმე სი ტე რორის ქვე შ 

იმყოფება. ე რთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ამ ტერორისა არის 

ომი ყ ოველგვარი ინტელექტუალურის ანუ გონიერების წინააღმდეგ ,  

მისი განადგურე ბის მიზნით , რადგან მხოლოდ ე როვნული 

თვითშეგნების ამოძირკვით, ქართული ინტელექტის განადგურებით  

მიაღწევს მტერი თავის განზრახვას – აღგავოს პირისაგან  მიწისა  

ქართველობა და მოსპოს საქართვე ლოს სახსე ნე ბე ლი ! სწორე დ 

ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნე ლობა ე ნიჭე ბა ე რთი სტრატე გიის  

ფარგლე ბში ტაქტიკურ ლოიალობას , სრულ ინტოლე რანტობას 

უკანონობისა და არალეგიტიმურთან მიმართებაში, მტრის გე გმის  

გაანალიზე ბას ა და სწორი სამოქმე დო ნაბიჯის გადადგმას .  

კრიტიკულმა მიდგომამ საკითხე ბისადმი არ უნდა გამოიწვიოს 

ურთიერთდაპირისპირება, რადგან ე ს მხოლოდ ინტე ლე ქტის ან უ  

ჭკუის ნაკლე ბობის მაჩ ვე ნე ბე ლი იქნე ბა , რაც დამარცხე ბის 

ტოლფასია .  მხოლოდ ე როვნული, ქართული იდე ა შე სძლე ბს , 

გააე რთიანოს ქართვე ლი ხალხი და აღმოფხვრას დანარჩ ე ნი 

საზოგადოე ბრივი , სოციალური და ა .შ .  პრობლე მე ბი .  

მხოლოდ ამ აზრით გაერთიანებული ადამიანე ბი შე სძლე ბე ნ 

ქვეყნის გამოხსნას, მხოლოდ მაშინ აღიკვეთება ცრუ თავისუფლების 

ინსტიტუტის ტე რორი საქართვე ლოში , თუ ქართვე ლი ხალხი ს  

გაერთიანებას საფუძვლად დაე დე ბა სულისკვე თე ბა , განწყ ობა , 



რწმენა და სამშობლოს სიყვარული. პე რმანე ნტული მშვიდობიანი 

აქციებითა და კონკრეტული კანონიერი მოთხოვნე ბით შე სძლე ბს 

ქართველი ე რი, გაწმინდოს საქართველო და გადაარჩინოს მამული 

განადგურე ბას .  დღე ვანდე ლობაში გაბატონე ბული ზიზღი, 

უნდობლობა, ურთიერთგამეტება, მასობრივი დეპრე სია ხე ლოვნუ-

რადაა მოხვეული ჩვენს თავს და დამღუპვე ლია , როგორც თითო-

ე ული ქართვე ლისათვის , ასე ვე ქვე ყ ნის ათვის მთლიანობაში .  

ამასთანავე, დავძენთ, რომ ჩ ვენ არ გვამოძრავებს შურისძიების 

გრძნობა, თუ არა ქვეყნის გადარჩენის წმიდათაწმიდა იდე ა , რაც 

გვავალებს, მოვთხოვოთ გზააბნეულთ – ზურგი შე აქციონ მორიგ 

პოლიტიკურ ავანტიურას , საქართვე ლოს განადგურე ბით რომ  

ე მუქრება და აღიარონ საჯაროდ , ქართველი ე რის წინაშე ჩ ადენილი 

შე ცდომები . მათ, ვინც გაითავისე ბს კანონიე რი ხე ლისუფლე ბის  

აღდგე ნის მოთხოვნას , მიე ცე მა ტრიბუნა , 31 მარტის – 

თავისუფლე ბის ტრიბუნა და შანსი საქმით გამოისყ იდონ 

შე ცდომები იმ ადამიანების გვე რდით , ვისთვისაც თავისუფალი 

საქართვე ლოს იდე ა პირვე ლადია და შე უცვლე ლი !  

ჩ ვენს ე რს, ქართველ ხალხს კიდევ ე რთხელ შევახსენებთ, რომ  

საქართვე ლოში ლე გიტიმური ხე ლისუფლე ბა შე იძლე ბა , იყ ოს 

მხოლოდ ე როვნული ხელისუფლება და არა – ამა თუ იმ დამპ-

ყ რობლის მიერ დასმული რომელიმე მარიონეტული ძალაუფლე ბა .   

ღვთისმშობლის წილხვედრ საქართვე ლოს , ქართვე ლი ე რის 

მოკავშირე, მფარველი და მხსნელი უფალია და არა – რომე ლიმე 

ზე სახელმწიფო. საქართველოში არსებულ ყვე ლა ე როვნულ ძალას 

მოვუწოდებთ გაერთიანებას გულწრფელი, გაუსვრე ლი ე როვნული 

მოღვაწე ე ბის გარშე მო , ვუსურვე ბთ ე როვნული მოძრაობის 

თანდათანობით აღორძინებას ტყ ვე ობის ურთულე ს გარე მოში - 

რამდენადაც მხოლოდ ე როვნულ მოძრაობას შე უძლია , იხსნას 

ქართველი ე რი, მთელი ქართველი ხალხი ტყვეობისაგან და კვლავ 

შე ქმნას ე როვნული, ლე გიტიმური ხელისუფლება – ქართვე ლე ბის ,  

მთელი ქართვე ლი ხალხის უფლე ბე ბისა და თავისუფლე ბე ბის 

დამცვე ლი ხე ლისუფლე ბა .  

საქართველოს ე როვნულ-განმათავისუფლე ბე ლი მოძრაობა 

ქართვე ლ ე რს ჰპირდე ბა თავისუფლე ბას ! 

ღმე რთმა დალოცოს ქართვე ლობა !  

გაუმარჯოს თავისუფალ საქართვე ლოს ! 
 

                                                                        საქართვე ლო , თბილისი 

                                                                           საფრანგეთი, სტრასბურგი 

                                                                                            31. 03. 2011 
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