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გა ერ თი ა ნე ბუ ლი არა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ის საპ რო ტეს ტო გა მოს ვლე ბი სა ა კაშ ვი ლის დიქ ტა ტო
რულ პო ლი ცი უ რი და ან ტი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი რე ჟი მის წი ნა აღ მდეგ არ წყდე ბა. პარ ლა მენ ტის წინ 9 აპ
რილს დაწყ ე ბუ ლი მი ტინ გე ბი სა ა კაშ ვი ლი სა და მი სი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ხრო ვის გა დად გო მის მოთხ ოვ
ნით, თუმ ცა დღემ დე პერ მა ნენ ტუ ლად მიმ დი ნა რე ობს, მაგ რამ მა ინც ვერ ვიტყ ვით, რომ იგი თა ვის აქ
ტი ურ ფა ზა ში შე დის, არა მედ აშ კა რაა საფ რთხე მო სახ ლე ო ბის საპ რო ტეს ტო მუხ ტის გა ნე ლე ბი სა. მო
მი ტინ გე თა რა ო დე ნო ბა დღი თიდღე კლე ბუ ლობს. ხალ ხის მა სე ბი კარ გა ვენ იმედს და რწმე ნას ამ გვა რი 
მშვი დი, სა ინ ფორ მა ციო მი ტინ გე ბით სა სურ ვე ლი შე დე გის მიღ წე ვი სა. თით ქმის ორ თვი ა ნი ხან გრძლი
ვო ბის საპ რო ტეს ტო გა მოს ვლებ მა და მარ ტო ო დენ დე და ქა ლა ქის ცენ ტრა ლუ რი ნა წი ლის პა რა ლი ზე ბამ 
ვე რა ფე რი შე დე გი გა მო ი ღო, გარ და პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რე ბაქ რა ძეს და სა ა კაშ ვილ თან წარ მო
ე ბუ ლი პირ და პი რი დი ა ლო გი სა (ზუ რა ბიშ ვი ლი, შარ ტა ვა, სა ნი კი ძე, გა ჩე ჩი ლა ძე, ალა სა ნია და სხვა); 
ჭკუ ამ ხი ა რუ ლი სა ა კაშ ვი ლი, ამ გა გა ნია პო ლი ტი კუ რი და სა ხე ლი სუფ ლო 
კრი ზი სის ჟამ საც ნირ შე უც ვლე ლად ლა ღობს და და ნა ვარ დობს. უბე დუ რე
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დასაწყისი გვ. 1 ბა ის არის, რომ ქვე ყა ნას არა ჰყავს სა ხელ მწი
ფო ებ რი ვად პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი; აგ ვის ტოს 

ომის სა მარ ცხვი ნო მარ ცხი სა და კა ტას ტრო ფუ ლი შე დე გე ბის გა მო, 
დღემ დე პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ აუ ღია და არ გა დამ დგა რა ხე ლი სუფ
ლე ბის არც ერ თი ოფი ცი ა ლუ რი პი რი და ისი ნი, არც ამჟამინ დე ლი 
სა ყო ველ თაო კრი ზი სის გა მო აპი რე ბენ გა დად გო მას.

ასე თი უტი ფა რი და ქვეყ ნის და მან გრე ვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა უნ და 

გა ი რე კოს, რის თვი საც ოპო ზი ცი ამ უფ რო გა ბე დუ ლად უნ და იმოქ მე
დოს! კონ სტი ტუ ცი ით, ქარ თველ ხალხს, ისე ვე რო გორც ცივი ლი ზე
ბუ ლი მსოფ ლი ოს ხალ ხებს, აქვთ აჯან ყე ბის უფ ლე ბა.

ოპო ზი ცი ამ უნ და გა ი სიგ რძე გა ნოს, რომ დრო უკ ვე მათ თვის სა
შიშ ბუ მე რან გის თვი სე ბას იძენს, ხო ლო სა ა კაშ ვი ლის სა სარ გებ ლოდ 
მოქ მე დებს; თუ საპ რო ტეს ტო ტალ ღა კვლავ მხო ლოდ თბი ლის ში 
იქ ნე ბა აკუ მუ ლი რე ბუ ლი და არ მო ე დო სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს (რაც ისე დაც დაგ ვი ან და) და არ “ა გორ და”, 
სა ა კაშ ვი ლის გა იძ ვე რა ხე ლი სუფ ლე ბა, წაყ რუ ე ბი თა და მი ტინ გე ბის 
თვით დი ნე ბა ზე მიშ ვე ბით უვ ნებ ლად და თა ვის თა ვადად “მოკ ლავს” 
ამ აქ ცი ებს.

ჩვენ თვის გა უ გე ბა რი მი ზე ზე ბით, ოპო ზი ცი ამ უა რი თქვა ხე ლი
სუფ ლე ბა ზე ზე წო ლის ისეთ მნიშ ვნე ლო ვან ბერ კეტ ზე, რო გო რი ცაა 
მა სობ რი ვი შიმ ში ლო ბე ბი, რა ზეც ყვე ლა ზე მე ტად რე ა გი რებს მსოფ
ლი ოს უფ ლე ბა დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და პო ლი ტი კუ რი წრე ე ბი.

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი არა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ა, აგ რეთ ვე არა და 
არ მი მარ თავს, არც სა ხელ მწი ფო და არც კერ ძო სექ ტორ ში მშრო
მელ თა გა ფიც ვებს და სტუ დენ ტთა საპ რო ტეს ტო აქციებში მასობრივ 
ჩართვას, რაც ასე ვე ძალ ზე ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბაა და რა საც, რა 
თქმა უნ და, ლი დერ თა დი დი ძა ლის ხმე ვა სჭირ დე ბა.

ოპო ზი ცია მი ზან მი მარ თუ ლად გა ურ ბის ხალ ხის თვის უდი დე სი 
მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხ ე ბის მი ტინ გებ ზე და ელექ ტრო ნუ ლი მე დი
ით გა შუ ქე ბას, მა გა ლი თად შრო მის უფ ლე ბა, რაც ნა თე ლი ა, რა ტომ! 
2006 წლის 25 მა ისს მი ღე ბუ ლი შრო მის კო დექ სი იმ დე ნად ან ტი ჰუ
მა ნუ რია (ა და მი ა ნის შრო მა გა ნი ხი ლე ბა ნივ თის კა ტე გო რი ა ში), იმ
დე ნად ან ტი ე როვ ნუ ლია (ქარ თვე ლი მშრო მე ლი დის კრი მი ნი რე ბუ
ლია უცხ ო ე ლის წი ნა შე), იმ დე ნად ან ტი სო ცი ა ლუ რია (ე ფუძ ნე ბა რა 
შიმ ში ლის დის ციპ ლი ნის იძუ ლე ბას), რომ იგი ხალხს სა სი კე თოს არა
ფერს აძ ლევს. არ სე ბულ შრო მის კო დექსს კი ხმა მის ცა არა მხო ლოდ 
ნა ცი ო ნა ლურ მა მოძ რა ო ბამ, არა მედ დღე ვან დელ მა ოპო ზი ცი ა მაც 
სრუ ლი შე მად გენ ლო ბით, პარ ლა მენ ტის სპი კე რის ნი ნო ბურ ჯა ნა ძის 
ინი ცი ა ტი ვით. ამი ტო მაც არ იდებენ თავს, ამ სა კითხ ზე ხალ ხის ყუ
რადღ ე ბის მიპყ რო ბას და ვეჭ ვობთ, რომ მა თი პარ ლა მენ ტში დაბ რუ
ნე ბის შემ თხვე ვა შიც შეც ვა ლონ ეს “დრა კო ნუ ლი” კო დექ სი.

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი არა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცია გვერდს უვ ლის 
ქარ თუ ლი სოფ ლის პრობ ლე მას, რაც, აგ რეთ ვე ნა თე ლი ა, რა ტომ! ამ 
ოპო ზი ცი ამ, პარ ლა მენ ტში მყოფ ან ტი ე როვ ნულ კა ნონ მდებ ლებ თან 
ერ თად ხმა მის ცეს, მი წის და გან სა კუთ რე ბით, სა სოფ ლო სა მე ურ
ნეო სა ვარ გუ ლე ბის უცხ ო ე ლებ ზე გა ყიდ ვას.

ოპო ზი ცია, ვერც გა ნათ ლე ბის სის ტე მას სთა ვა ზობს რას მეს და 
ვერც უმუ შევ რებს, ვი ნა ი დან, არც, ეს ოპო ზი ცია გა ნი ხი ლავს ამ ადა
მი ა ნებს სო ცი ა ლურ პარ ტნი ო რე ბად, არა მედ მხო ლოდ ამომ რჩევ ლე
ბად.

პო ლი ტი კუ რი უმ წი ფა რო ბა და სტრა ტე გი უ ლი შეც დო მა იყო 
ირაკ ლი ალა სა ნი ას ოპო ზი ცი ო ნე რად შე რაცხ ვა და ლა მის გა ერ თი
ა ნე ბუ ლი ოპო ზი ცი ის ლი დე რად გარ დაქ ცე ვა. ამ უფ ლე ბით ირ. ალა
სა ნი ამ ერ თპი როვ ნუ ლად მი ი ღო კი დეც გა დაწყ ვე ტი ლე ბა “სა ზო გა

დო ებ რი ვი ტე ლე ვი ზი ის” წი ნამ დე ბა რე ტე რი ტო რი ი დან “საკ ნე ბის” 
გა და ად გი ლე ბი სა და კოს ტა ვას ქუ ჩის გახ სნის შე სა ხებ, ხო ლო იმა ვე 
დღეს (14 მა ისს), გვი ან ღა მით იგი შეხ ვდა ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის ელჩს სა ქარ თველ ო ში ჯონ ტეფტს, სა ერ თა შო რი სო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის უცხ ო ელ წარ მო მად გენ ლებ სა და დიპ ლო მა ტებს. ერ
თპი როვ ნუ ლი შეხ ვედ რა და ხუ რულ კარს მიღ მა წა რი მარ თა. სა უბ რის 
ში ნა არ სი დღემ დე უც ნო ბი და გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი ა.

ალა სა ნია იშ ვი ა თად ჩნდე ბა მი ტინ გებ ზე, იგი ძი რი თა დად, საზღ
ვარ გა რეთ ვი ზი ტე ბი თა და უცხ ო ელ პო ლი ტი კურ წრე ებ თან შეხ ვედ
რე ბი თა და მო ლა პა რა კე ბე ბით არის და კა ვე ბუ ლი, რაც ადას ტუ რებს, 
რომ იგი დღე საც მოქ მე დი დიპ ლო მა ტი ა. მი სი “გა ო პო ზი ცი ო ნე რე
ბა”, ოდენ, სა ქარ თვე ლო ში საპ რო ტეს ტო ტალ ღის წარ მოქ მნის ადექ
ვა ტუ რად მოხ და და არსებული პრე ზი დენ ტის სა ვარ ძლის რყე ვით 
იყო ნა კარ ნა ხე ვი.

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ დღეს უკ ვე გუ ლის ხმა ში ჩა ვარდ ნი ლი და 
გონ სმო სუ ლი ოპო ზი ცია ხის ტად, ერ თი ხე ლის გაქ მნე ვით მო ი შო
რებს, თუ მო იკ ვეთს ალა სა ნი ას, ამ ფაქ ტზე მას მე დია და სა ერ თა შო
რი სო პო ლი ტი კუ რი წრე ე ბი “შავ პი არს აა გო რე ბენ” და ფაქტს “ო პო
ზი ცი ა ში გან ხეთ ქი ლე ბად მო ნათ ლა ვენ”, რაც იდე ო ლო გი ურ პრო პა
გან დის ტუ ლი თვალ საზ რი სით ოპო ზი ცი ას და ა ზა რა ლებს.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა ისიც, რომ ალა სა ნია აქ მარ ტო არ არის, 
არა მედ მას ოპო ზი ცი ა ში თა ვი სი კლა ნუ რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტნი ო რე ბი 
და ლო ბის ტე ბიც ჰყავს “ა ხა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბის”, “რეს პუბ ლი კე ლე ბის”, 
გო გა ხა ინ დრა ვა სა და გია ყარ ყა რაშ ვი ლის სა ხით. ალა სა ნი ას მოკ ვე თის 
მცდე ლო ბის დროს, ოპო ზი ცი ას მათ თა ნაც მო უ წევს შებ მა.

ახალ გაზ რდა დიპ ლო მა ტი ირაკ ლი ალა სა ნია და სავ ლე თი სა და 
ევ რო პის პო ლი ტი კუ რი კო ზი რი ა.

რე ვო ლუ ცი უ რი სა ქარ თვე ლოს ფონ ზე, ცხა დი ა, არც რუ სე თს 
სძი ნავს; ერ თი შე ხედ ვით ქვი შა ში გა ნა ბუ ლი გი ურ ზა ედუარდ შე
ვარ დნა ძე, მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში საკ მა ოდ აქ ტი უ რად 
მო ნა წი ლე ობს საკუთარი პო ლი ტი კუ რი თუ სა ზო გა დო ებ რი ვი ძა ლე
ბით, მა გა ლი თად  სა ზო გა დო ე ბა “თბი ლი სე ლე ბის” რე ი ნკარ ნა ცია 
“ქარ თუ ლი აკა დე მი ით” (ნუკ რი ქან თა რი ა, ივა ნე კი ღუ რა ძე და სხვა) 
მოძ რა ო ბა “სა ქარ თვე ლოს გა დარ ჩე ნის თვის” (ბაია ამა შუ კე ლი, ამ ჟა
მად პა ტიმ რო ბა ში მყო ფი მალ ხაზ გვე ლუ კაშ ვი ლი და ლა შა ჩხენ კე
ლი) და გავ რცე ლე ბუ ლი ხმე ბით..... “ფო რუ მი”.

არ სე ბულ ოპო ზი ცი ურ სპექ ტრში მარ გი ნა ლუ რი პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლა შალ ვა ნა თე ლაშ ვი ლი, თა ვი სი «ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტით», 
მთე ლი სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბი სა გან ღი ად, და ჟი ნე ბით და კა ტე
გო რი უ ლად მო ითხ ოვს მხო ლოდ მის გარ შე მო გა ერ თი ა ნე ბას და საპ
რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში, ხმე ბის, სრუ ლად მის თვის მი ცე მას.

ნა თე ლაშ ვი ლი, საქ ვეყ ნოდ ხმა მაღ ლა, თუმ ცა და სავ ლე თის ორი
ენ ტა ცი ას დეკ ლა რი რებს, მაგ რამ იგი და თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი გუნ
დი, რე ა ლუ რად რუ სეთ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ძა ლა ა, რაც შე ნიღ ბვი სა 
თუ შე ფუთ ვის მი უ ხე და ვად, შე უ ნიშ ნა ვი არ რჩე ბა ჭკვი ან ელექ ტო
რატს.

სა ა კაშ ვი ლი, რო მელ მაც საპ რე ზი დენ ტო სა ვარ ძე ლი მე ო რე ვა
დით არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბის ტო ტა ლუ რი გა ყალ ბე ბის გზით შე ი ნარ
ჩუ ნა, ოპო ზი ცი ას დი ა ლოგს რე ა ლუ რად 2013 წლამ დე სთა ვა ზობს, 
რა შიც მას შუ ა მავ ლობს გა მოწ ვრთნი ლი, გა წო ნას წო რე ბუ ლი ახალ
გაზ რდა დიპ ლო მა ტი ალა სა ნი ა.

პა რა ნო ი დი სა ა კაშ ვი ლის თა რე ში სა ქარ თვე ლო ში, უცი ლობ ლად 
უნ და დასრულდეს, მაგ რამ მი სი ალ ტერ ნა ტი ვა, ვერ ც ერ თმა უცხო 
სა ხელ მწი ფომ ვე ღარ უნ და მოგ ვახ ვი ოს თავს!

თუ ახა ლი სა პარ ლა მენ ტო და საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის და
ნიშ ვნა გვე ღირ სა (არ არის გა მო რიცხ უ ლი, საპ რო ტეს ტო აქ ციების 
გა მარ ჯვე ბით დაგ ვირ გვი ნე ბის შემ თხვე ვა ში, აწ უკ ვე ოპო ზი ცი ის 
მცდე ლო ბით, არ ჩევ ნე ბის და ნიშ ვნის დრო, გა ურ კვე ვე ლი ვა დით გა
ი წე ლოს), უთუ ოდ წარ მო ჩინ დე ბი ან ახა ლი საპ რე ზი დენ ტო კან დი და
ტე ბი, რო მელ თა შო რის სა უ კე თე სო უნ და ავირ ჩი ოთ!
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— ბა ტო ნო გუ რამ, რო გო რი რე აქ ცია გქონ დათ, რო
ცა შე იტყ ვეთ, რომ აჭა რის რე გი ონ ში მშე ნე ბა რე მარ
თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია და ან გრი ეს?

— ზუს ტად ისე თი, რო გო რიც იმ წყე ულ ღა მეს, რო დე
საც გლდა ნის მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია და არ ბი ეს.

— თქვე ნი აზ რით რა ში სჭირ დე ბა ამ ხე ლი სუფ ლე ბას 
ეკ ლე სი ას თან ბრძო ლა?

— ხე ლი სუფ ლე ბას ეკ ლე სი ას თან ბრძო ლა სჭირ დე ბა 
გავ ლე ნის მო სა პო ვებ ლად, უფ რო ზუს ტად, ხე ლი სუფ
ლე ბა ხე დავს, რომ მო სახ ლე ო ბის 90% მარ თლმა დი დე
ბე ლი ეკ ლე სი ის მრევ ლი ა. სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა 
თა ვის სუ ლი ერ მა მად მი იჩ ნევს სა ქარ თვე ლოს კა თო
ლი კოს პატ რი არქს, ილია მე ო რეს. ეს გავ ლე ნა და ავ
ტო რი ტე ტი დღი თიდღე ძლი ერ დე ბა. სა ქარ თვე ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბას ეში ნია მრევ ლის, რომ მო სახ ლე ო ბა არ 
წა ვი დეს ქარ თულ ეკ ლე სი ა ში და არ და უ პი რის პირ დეს 
ხე ლი სუფ ლე ბის ან ტი ეკ ლე სი ურ, ან ტი მარ თლმა დი
დებ ლურ და ან ტი ქარ თულ მოღ ვა წე ო ბას.

— ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ეკ ლე სი ე ბის რბე ვა ხომ 
უფ რო მე ტად აახ ლო ვებს სა ზო გა დო ე ბას თა ვის სარ
წმუ ნო ე ბას თან?

— ამას ჭკუა და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აზ როვ ნე ბა 
სჭირ დე ბა. რა ამა თი ბრა ლი ა, რომ არ გა აჩ ნი ათ სა ხელ
მწი ფო მარ თვის გა მოც დი ლე ბა? მე ამას ნიშ ნის მო გე
ბით კი არ ვამ ბობ, არა მედ გუ ლის ტკი ვი ლით და კი დევ 
ერ თხელ მო ვუ წო დებ, ეს უბე დუ რე ბა რაც შე იძ ლე ბა 
მა ლე დამ თავ რდეს.

— რა ტომ უნ და აწყ ობ დეს ხე ლი სუფ ლე ბას აჭა რა ში 
მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის ნგრე ვა, ეს ხომ ის რე გი
ო ნი ა, სა დაც ხალ ხი აქ ტი უ რად ინათ ლე ბა?

— არ ვი ცი, გა ბე დავთ ამის და ბეჭ დვას თუ არა, მაგ
რამ ჩემს ვერ სი ას შე მოგ თა ვა ზებთ: საქ მე ეხე ბა იმას, 
რომ რო მე ლი ღაც პო ლი ტი კურ ძა ლას მე ზო ბელ სა ხელ
მწი ფო ებ ში თუ ქვეყ ნის შიგ ნით არ აწყ ობს, ბა თუ მის 

თავ ზე, ბა თუ მის ყვე ლა ზე გა მო ჩე ნილ ად გი ლას ჯვა რი 
იყოს აღ მარ თუ ლი და ქარ თუ ლი მარ თლმა დი დე ბე ლი 
ეკ ლე სია იდ გეს. 300 წლის მან ძილ ზე სა ქარ თვე ლოს 
დე და ეკ ლე სი ის გან მკერ დმოჭ რი ლი აჭა რა რომ და უბ
რუნ და დე და ეკ ლე სი ის წი აღს, აი, ეს არ აწყ ობთ მა ვანთ 
და მა ვანთ, უცხო თუ ში ნა ურ პო ლი ტი კურ ძა ლებს. უნ
და ვთქვა, რომ ეს იძუ ლე ბით ხდე ბა. სა სა ცი ლოა ის 
არ გუ მენ ტი, რომ ვი ღა ცას იქ ატ რაქ ცი ო ნე ბის ან პატ
რი ოტ თა ბა ნა კის გა კე თე ბა სურს. ვი ღა ცას არ აწყ ობს, 
სა ქარ თვე ლოს ძირ ძველ ტე რი ტო რი ა ზე, სა ი და ნაც შე
მო ვი და ქრის ტი ა ნო ბა, მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ქარ თუ ლი 
ეკ ლე სია აღორ ძინ დეს, სარ წმუ ნო ე ბის გან მტკი ცე ბა ზე 
კი რე გი ონ ში ილია მე ო რის ძმის წუ ლი, მე უ ფე დე მეტ რე 

ზრუ ნავს. ამის ში ში აქვთ ში ნა ურ თუ უცხო პო ლი ტი
კურ და ავან ტი უ რის ტულ ძა ლებს. ჩო ლოქ ზეც ატ რაქ
ცი ონს ხომ არ აწყ ო ბენ, ჯვა რი რომ ჩა მო აგ დეს?! ხა
შურ შიც ატ რაქ ცი ო ნი ხომ არ იყო ჯვრის ჩა მოგ დე ბის 
მი ზე ზი?! ეს ყვე ლა ფე რი ჯვრის, მარ თლმა დი დებ ლო
ბის, ქარ თუ ლი ქრის ტი ა ნუ ლი ეკ ლე სი ის, მრა ვალ მი ლი
ო ნი ა ნი მრევ ლის და სუს ტე ბის და დახ ლე ჩის თვის არის 
მი მარ თუ ლი.

— ბა ტო ნო გუ რამ, თქვე ნი აზ რით, ვი სი და ვა ლე ბით 
მოხ და მშე ნე ბა რე ეკ ლე სი ის დან გრე ვა — ცენ ტრა ლუ
რი ხე ლი სუფ ლე ბის თუ ად გი ლობ რი ვის?

— ერ თობ ლი ვად ცენ ტრა ლუ რის, ად გი ლობ რი ვის და 
იმ პა ტარ პა ტა რა გამ გებ ლე ბის, რო მელ თაც ეს საქ
მე ბინ ძურ ბულ დო ზე რისტს გა ა კე თე ბი ნეს. სხვა თა 
შო რის, უნ და ვთქვა: ძა ლი ან მე ცო დე ბა ყვე ლა, ვინც 
გას ცა ეს ბრძა ნე ბა თუ გან კარ გუ ლე ბა, დაწყ ე ბუ ლი 
უმაღ ლე სი ხე ლი სუფ ლე ბი დან, იმ ბულ დო ზე რის ტით 
დამ თავ რე ბუ ლი. იმი ტომ, რომ ის მძღო ლი, რო მელ მაც 
შე ან გრია გლდა ნის ეკ ლე სი ის გა ლა ვა ნი, კა რი და წვე
რით ათ რია მა მა ბა სი ლი, რამ დე ნი მე დღე ში და ი ღუ პა. 
ზო გი დაბ რმავ და კი დეც. ამი ტომ მინ და, კი დევ ერ
თხელ მო ვუ წო დო: ეში ნო დეთ უფ ლის, ეში ნო დეთ სა კუ
თა რი სინ დი სის ხმის, ეში ნო დეთ ერის წი ნა შე ამ დე ნი 
და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის.

— ოპო ზი ცი ო ნერ თა უმე ტე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ ფე
რი ის მთა ზე ეკ ლე სი ის დან გრე ვის ბრძა ნე ბას პრე ზი
დენ ტი გას ცემ და. თქვენც ასე ფიქ რობთ?

— კი დევ ერ თხელ ვი მე ო რებ: ეს სა კითხი ასე ჰა ი
ჰა რად არ წყდე ბა. რაც ყვე ლა ზე დი დი უბე დუ რე ბა ა, 
მხო ლოდ პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვი ლის ბრძა ნე ბი თაც არ 
მომ ხდა რა. ეს მოხ და სა ერ თა შო რი სო, გა რე შე და ში ნა
უ რი, უცხ ო, ბნე ლი, ავან ტი უ რის ტუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლე ბის მი ერ.

— ფიქ რობთ, რომ ამ ყვე ლაფ რის უკან ხე ლი სუფ ლე

20 მა ისს შესრულდა ორი წე ლი მას 
შემ დეგ, რაც სა ა კაშ ვილ მა დახ ვრი ტა 
გუ რამ შა რა ძე. მას ბევ რი რამ არ აპა ტი
ეს  ვერ მო ის ყი დეს, ვერ შე ა ში ნეს, ვერ 
და ა ჩო ქეს, რის თვი საც იგი დახ ვრი ტეს 
სა ჯა როდ, ქუ ჩა ში, დღი სით მზი სით.

გუ რამ შა რა ძის მი მართ ან გა რიშ სწო
რე ბა დი დი ხნის წი ნათ და იწყო სას ტი კი 
და არა კა ცუ რი ფორ მით  შვი ლებ ზე შუ
რის ძი ე ბით! 1998 წლის 15 ივ ნისს ჩე მი 
უფ რო სი ძმა  ლა შა ლო გინ ში მძი ნა რე 
მოკ ლეს მხო ლოდ და მხო ლოდ იმის თვის, 
რომ მა მა ჩე მი მო რა ლუ რად გა ე ნად გუ
რე ბი ნათ. თუმ ცა, ეს არ გა მო უ ვი დათ... 
2007 წლის 20 მა ისს კი სა ა კაშ ვი ლის ხე
ლი სუფ ლე ბამ არ იკ მა რა მი სი სა ჯა როდ 
დახ ვრე ტა და პირ ვე ლი ვე წუ თე ბი დან 
უბინ ძუ რე სი ჭო რე ბი გა ავ რცე ლა, რა
თა ლაფ ში ამო ეს ვა რათ დახ ვრე ტი ლი სა 
და მი სი მე ო რე ვა ჟის  გი ორ გი შა რა ძის 
სა ხე ლი. სხვაგ ვა რად, მკვლე ლო ბას, რო
მელ საც ათე უ ლო ბით მოწ მე ჰყავს, ვე
რაფ რით გა ა მარ თლებ დნენ, თუმ ცა ვის 
სჯე რა ეს?  მხო ლოდ სა ა კაშ ვი ლის მო
ნებს.

დღეს ქარ თვე ლი ერი იბ რძვის იმის
თვის, რა საც შე ე წი რა გუ რამ შა რა ძე. 
მა მა ჩე მის მკვლე ლო ბის შემ დეგ, ხში
რად გა ის მო და კითხ ვა  რა ტომ უნ და 
მო ეკ ლა სა ა კაშ ვილს გუ რამ შა რა ძე, ის 
ხომ წა ვი და პო ლი ტი კი დან, გა და ერ თო 
მეც ნი ე რულ მოღ ვა წე ო ბა ში და ამ დე ნად, 
სა შიშს აღარ წარ მო ად გენ და ხე ლი სუფ
ლე ბი სათ ვის (სა ბედ ნი ე როდ, დღეს ეს 
კითხ ვა აღარ ის მის). ეს იყო შე დე გი სა ა
კაშ ვი ლის ყურ მოჭ რი ლი ტე ლე ვი ზი ე ბის 
და ჯი ბის ჟურ ნა ლის ტე ბის მი ერ «ხუ თი
ან ზე» შეს რუ ლე ბუ ლი ბრძა ნე ბი სა  გუ
რამ შა რა ძე არ გა მო ე ჩი ნათ ტე ლე ეკ რან
ზე! მათ ყვე ლა ფე რი გა ა კე თეს და აკე
თე ბენ დღემ დე, რა თა ხალხს და ა ვიწყ ონ 
პო ლი ტი კო სი გუ რამ შა რა ძე.

გუ რამ შა რა ძე არ სად არ წა სუ ლა, ის 
იყო აქ, სა დაც იყო მუ დამ! მას თა მა მად 
შე ეძ ლო ეთ ქვა, რომ ცხოვ რე ბა ში უქ
მად არ და უ კარ გავს, არ ცერ თი წუ თი. 
ეს არ არის გა და ჭარ ბე ბუ ლი ნათ ქვა მი, 
ოც და ხუთ მე ტი წე ლი წა დი ვუ ყუ რე ყო
ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მა მა ჩემს და 
არ მახ სოვს მის გან, არ ცერ თი ტყუ ი ლი, 
ღა ლა ტი, სი სას ტი კე. მე ვხე დავ დი, თუ 
რო გორ თავ და უ ზო გა ვად შრო მობ და, 
იღ წვო და და რაც მთა ვა რი ა, იბ რძო ლა 
მთე ლი სი ცოცხ ლის მან ძილ ზე. გუ რამ 
შა რა ძეს, მა ში ნაც, რო დე საც ყვე ლა ზე 
აქ ტი უ რად იყო ჩაბ მუ ლი პო ლი ტი კურ 
საქ მი ა ნო ბა ში, მეც ნი ე რე ბას თან კავ ში
რი, არ ცერ თი წუ თით არ გა უწყ ვე ტი ა. 
ის ბო ლო წუ თამ დე ორი ვე გან ერ თნა ი
რად ეწე ო და ყო ველ დღი ურ, არა ა და მი
ა ნურ შრო მას, რა ზეც მეტყ ვე ლებს მი სი 
ავ ტო რო ბით გა მო ცე მუ ლი შვი დი ათე უ
ლი წიგ ნი, რო მელ თა გან უმ რავ ლე სო ბა, 
სწო რედ, უკა ნას კნე ლი თხუთ მე ტი წლის 
მან ძილ ზე გა მოს ცა... და თუნ დაც წა სუ

ლი ყო პო ლი ტი კი დან, მი სი მეც ნი ე რუ ლი 
მოღ ვა წე ო ბა ნაკ ლე ბი დაბ რკო ლე ბა იყო 
მო ღა ლა ტე ხე ლი სუფ ლე ბის თვის? «თა
ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტის თვის»? «სო
რო სის ფონ დის თვის»?!

ის საზღ ვარ გა რეთ ფურ ცელ ფურ
ცელ აგ რო ვებ და და სა ქარ თვე ლო ში 
ჩა მოჰ ქონ და (თა ვი დან არა ლე გა ლუ
რად) ქვეყ ნის გან ძი  მე ო ცე სა უ კუ ნის 
სა ქარ თვე ლოს უც ნო ბი ის ტო რია  მის 
მი ერ ჩა მო ტა ნი ლი არ ქი ვე ბი თუ ლი ტე
რა ტუ რა ტო ნებს იწო ნის. ამას ემა ტე ბა 
ქარ თუ ლი ემიგ რა ცი ი სად მი მიძღ ვნი ლი 
ათე უ ლო ბით წიგ ნი, რომ ლი თაც მყა რი 
ფუნ და მენ ტი შე უქ მნა მო მა ვალ თა ო
ბებს... მან პირ ველ მა უკ ვდავ ყო სამ
შობ ლო ში და ვიწყ ე ბუ ლი თუ სრუ ლი ად 
უც ნო ბი ქარ თვე ლი გმი რე ბი სა და მოღ
ვა წე ე ბის სა ხე ლე ბი; გუ რამ შა რა ძემ სა
ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა ახალ მეც ნი ე რულ მი
მარ თუ ლე ბას  ქარ თუ ლი ემიგ რან ტუ ლი 
ჟურ ნა ლის ტი კის ის ტო რი ას... სხვას რომ 
თა ვი და ვა ნე ბოთ, თქვენ წარ მო გიდ გე ნი
ათ, რა მწი რი იქ ნე ბო და დე მოკ რა ტი უ ლი 
სა ქარ თვე ლოს სა მარ თლებ რი ვი მხა რე, 
თუნ დაც 19181919 წლე ბის და მო უ კი
დებ ლო ბის აქ ტე ბის ორი გი ნა ლე ბის (რო
მელ თა შო რის ერთს გი ორ გი შა რა ძემ მი
აკ ვლია ცი უ რიხ ში და 2000 წელს ჩა მო ი
ტა ნა სა ქარ თვე ლო ში) გა რე შე? ეროვ ნუ
ლი მთავ რო ბის არ ქი ვის გა რე შე?

გუ რამ შა რა ძის მკვლე ლო ბით სა ქარ
თვე ლომ და კარ გა უნი კა ლუ რი ფო ტო 
მა სა ლე ბის შემ ცვე ლი «ძვე ლი გუ რი ა» 
და «ძვე ლი ბა თუ მი», აკა კის მე ხუ თე ტო
მი; მი სი ილი ა სა და აკა კის გაგ რძე ლე ბა  
ია კო ბი, ვა ჟა, ექ ვთი მე; «ქარ თუ ლი ემიგ
რან ტუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კის ის ტო რი ის», 
რომ ლის რვა ტო მი უკ ვე გა მო ცე მუ ლი ა, 
კი დევ თექ ვსმე ტი ტო მი; «ა კა კი ცხოვ

რე ბა ში»... ეს ის წიგ ნე ბი ა, რომ ლებ ზეც 
მუ შა ო ბა უკ ვე დაწყ ე ბუ ლი ჰქონ და და 
მათ შო რის რამ დე ნი მე გა მო სა ცე მა დაც 
გამ ზა დე ბუ ლი... ყვე ლაფ რის ჩა მოთ ვლა 
ძა ლი ან შორს წაგ ვიყ ვანს.

მა მა ჩე მის მკვლე ლო ბი დან ძა ლი ან მა
ლე გა მომ ჟღავ ნდა ე.წ. «თურ ქი მეს ხე
ბის» ჩა მო სახ ლე ბის, ლე ვი ლის მა მუ ლის 
გას ხვი სე ბის სა კითხ ე ბი და რაც მთა ვა
რი ა, საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი წყა რო ე ბის 
მტკი ცე ბით, მუ ზე უ მე ბი დან გა ტა ნი ლია 
გან ძი, რომ ლის თვის ბრძო ლაც კარ გად 
ახ სოვს ქარ თველ სა ზო გა დო ე ბას გუ რამ 
შა რა ძის ხელ მძღვა ნე ლო ბით.

ამას თან და კავ ში რე ბით, და ნამ დვი
ლე ბით შე მიძ ლია ვთქვა, რომ მა მა ჩე
მის მკვლე ლო ბი დან რამ დე ნი მე დღე ში 
თბი ლის ში ჩა მო ვი და გან ძის გა ტა ნით 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი ამე რი კის მო ქა ლა ქე 
გუ რო ვი. ოღონდ, ეს არის ძმა იმ გრეგ 
გუ რო ვი სა, რო მელ საც თა ვის დრო ზე 
გუ რამ შა რა ძემ არ გა ა ტა ნა სა ქარ თვე
ლო დან გან ძი. სხვა თა შო რის, ამ ფაქ ტი
დან ძა ლი ან მა ლე გრეგ გუ რო ვი უცებ 
გარ და იც ვა ლა. ასე რომ ჭკვი ა ნად იყ
ვნენ გუ რო ვის ძმა და მი სი ქარ თვე ლი 
ძმე ბიც!..

გუ რამ შა რა ძე მთე ლი ცხოვ რე ბის მან
ძილ ზე რის კზე მი დი ო და და ამით საფ
რთხის წი ნა შე აყე ნებ და არა მარ ტო სა
კუ თარ სი ცოცხ ლეს, არა მედ დე და ჩემ სა 
და შვი ლებ საც, მაგ რამ მას უკან არა სო
დეს და უ ხე ვი ა. მი სი ერ თა დერ თი ია რა ღი 
იყო სი მარ თლე და შე უ პო ვა რი ხა სი ა თი. 
მა მა ჩე მი გუ რამ შა რა ძე მოკ ლა სა ა კაშ
ვილ მა და მის მა სა ხე ლი სუფ ლო ხრო ვამ.

გუ რამ შა რა ძის მკვლე ლე ბი და უს
ჯელ ნი არ დარ ჩე ბი ან!

რუსუდან შარაძე

 გუ რამ შა რა ძის მკვლე ლე ბი და უს ჯელ ნი არ დარ ჩე ბი ან!

ეკ ლე სი ის დან გრე ვა ში გა რე ძა ლე ბიც მო ნა წი ლე ობ დნენ
გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი ინ ტერ ვიუ გუ რამ შა რა ძეს თან

(ჩა წე რი ლია მკვლე ლო ბის წინ დღით)
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ბის წარ მო მად გე ნელ თა ფი
ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბიც უნ და 
იდ გეს?

— ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბი აქ ძა ლი ან ცო ტას ნიშ
ნავს, თუმ ცა, რა თქმა უნ და, ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სიც არის. მაგ რამ აქ არის ზე სა
ხელ მწი ფო ებ რი ვი პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის სა ერ თა შო
რი სო შეთ ქმუ ლე ბა, სა ქარ თვე ლოს დე და ეკ ლე სი ის 300 
წლით ჩა მოჭ რი ლი აჭა რა კვლავ და უბ რუ ნონ მუს ლი მა
ნურ სამ ყა როს.

— კი მაგ რამ, ფაქ ტი ა, სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბა 
თავს იწო ნებს აჭა რის რე გი ო ნის დე და სა ქარ თვე ლოს
თვის დაბ რუ ნე ბით...

— ამ რეპ ლი კას კო მენ ტარს არ გა ვუ კე თებ, ვიტყ ვი 
მხო ლოდ ერთს: დე და სა ქარ თვე ლოს აჭა რა და უბ რუნ
და 1878 წელს, ქარ თვე ლი ეროვ ნუ ლი გმი რე ბის თავ
გან წი რუ ლი ბრძო ლით რუ სეთ თურ ქე თის ომ ში, მე
ო რედ კი, რო დე საც ბოლ შე ვი კურ მა რუ სეთ მა სცა და, 
აჭა რა ჩა მო ე ცი ლე ბი ნა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი 
მთლი ა ნო ბის თვის, დიდ მა ქარ თველ მა, გა და უ ჭარ ბებ
ლად შე მიძ ლია ვთქვა, მუს ლი მა ნუ რი სამ ყა როს ილია 
ჭავ ჭა ვა ძემ — მე მედ აბა ში ძემ — და შე რიფ ხიმ ში აშ
ვილ მა თა ნა მებ რძო ლებ თან ერ თად და უბ რუ ნეს. ღმერ
თმა ნუ ქნას, აჭა რა სა ქარ თვე ლოს შე მად გენ ლო ბა ში 
კვლავ და საბ რუ ნე ბე ლი იყოს. ამის გან ცხა დე ბა მკრე
ხე ლო ბა ა, მით უმე ტეს, მას ზე დის კუ სი ა.

— მა მუ კა გი ორ გა ძემ გა ნაცხ ა და, რომ თბი ლი სის 
ცენ ტრში მე ჩე თის აშე ნე ბა იგეგ მე ბა. თქვენც ფლობთ 
ამ ინ ფორ მა ცი ას და უშ ვებთ ამის შე საძ ლებ ლო ბას?

— ეს ინ ფორ მა ცია ჩემ თვის მო უ ლოდ ნე ლი სრუ ლი
ად არ არის. თა ვი და ვა ნე ბოთ იმას, ვიც ნობთ თუ არა 
სა ხელ მწი ფო ებ რივ გა რი გე ბებს. თა ნა მედ რო ვე სა ქარ
თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი და სარ წმუ ნე ობ რი ვი ცხოვ რე

ბის ლო გი კა მკარ ნა ხობს, რომ სრუ ლი ად და საშ ვე ბი და 
მო სა ლოდ ნე ლია ასე თი რამ. მა შინ, რო დე საც თბი ლი
სის გუ ლი დან — რუს თა ვე ლის გამ ზი რი დან — გა ა ძე ვეს 
ძლი ე რი სა ქარ თვე ლოს შემ ქმნე ლი, და ვით აღ მა შე ნე ბე
ლი (ა ღარ ჩა მოვ თვლი თბი ლი სის ცენ ტრში რა ძეგ ლებს 
დგა მენ), ამის შემ დეგ მო უ ლოდ ნე ლი სუ ლაც არ არის, 
ეს რომ მოხ დეს. ჩვენ ყო ველ თვის იმით ვა მა ყობ დით, 
რომ თბი ლის ში ერ თმა ნე თის გვერ დით იდ გა მარ თლმა
დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ა, გრი გო რი ა ნუ ლი ტა ძა რი და ებ რა
უ ლი სი ნა გო გა. ეს ქარ თვე ლი ერის ტო ლე რან ტო ბის და 
დი დი ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ნი შა ნი ა, მაგ რამ იმას 
არ ნიშ ნავს, რომ ხვალ მე ტე ხის ტა ძა რი და ვან გრი ოთ 
და იქ მე ჩე თი ავა შე ნოთ. სხვა თა შო რის, ბევ რმა არც 
იცის, რომ მე ტე ხის ღვთის მშობ ლის ტა ძა რი არ იქ ნე ბო
და, რომ არა დი მიტ რი შე ვარ დნა ძე, რო მე ლიც დახ ვრი
ტეს. ბე რი ას გან კარ გუ ლე ბით მე ჩე თი და ან გრი ეს და 
მე ტე ხის ტა ძა რიც უნ და და ენ გრი ათ. მიკ ვირს, დი მიტ
რი შე ვარ დნა ძე რა ტომ არ არის წმინ და ნად შე რაცხ უ
ლი. ის ბოლ შე ვი კუ რი ოკუ პა ცი ის პი რო ბებ ში, 13 წლის 
მან ძილ ზე, სა ნამ დახ ვრეტ დნენ, ბოლ შე ვი კებს ხე ლი
დან სტა ცებ და ეროვ ნულ სიწ მი დე ებს, ჩვენს სა მუ ზე უ
მო სა ეკ ლე სიო ნივ თებს. რო დე საც ბე რი ამ და ი ბა რა და 
უთხ რა, შენ ხარ ყვე ლა ზე დი დი ავ ტო რი ტე ტი და შენ 
უნ და და მიდ გე გვერ დში, რა თა და ვან გრი ოთ მე ტე ხი და 
იქ ლე ნი ნის და სტა ლი ნის მე მო რი ა ლე ბი გა ვა კე თო თო, 
დი მიტ რი შე ვარ დნა ძემ, იმის ნაც ვლად, რომ გვერ დში 
დას დგო მო და, ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბა და იწყო და 
ამ ხი ლა ბე რი ას ეს მზაკ ვრუ ლი ჩა ნა ფიქ რი. შე დე გად ბე
რი ამ ის დახ ვრი ტა, თქვე ნი გა ზე თის მეშ ვე ო ბით მინ და, 
სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს პატ რი არქს და უწ მინ დეს 
სი ნოდს მივ მარ თო: მე ტე ხის ტაძ რის გა დამ რჩე ნი, მის
თვის დახ ვრე ტი ლი და წა მე ბუ ლი დი მიტ რი შე ვარ დნა ძე 
წმინ და ნად იქ ნეს შე რაცხ უ ლი.

— ფიქ რობთ, რომ სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლი ხე
ლი სუფ ლე ბა ბოლ შე ვი კე ბის კვალს მიჰ ყვე ბა?

— რა თქმა უნ და. ამას გუ ლის ტკი ვი ლით ვამ ბობ. 
ამას აკე თე ბენ ის ადა მი ა ნე ბი, ვის თან ერ თა დაც ორი 
მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტში ვი ყა ვი. დღეს მათ ვე მა ლე ბი, 
რად გან მათ მა გივ რად მე მრცხვე ნია იმის, რაც დღეს 
ქვე ყა ნა ში ხდე ბა.

— ვინ უნ და აგოს კონ კრე ტუ ლად პა სუ ხი ფე რი
ის მთა ზე ეკ ლე სი ის დან გრე ვის თვის და რა ფორ მით? 
ოპო ზი ცი ის ნა წი ლი ამას სის ხლის სა მარ თლის და ნა შა
უ ლად აფა სებს...

— არა ვი თარ პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზე აქ სა უ ბა რი არ 
არის. სა უ ბა რი უფ ლის სახ ლზე ა. მე არ მე გუ ლე ბა სა ქარ
თვე ლო ში, არც სა სა მარ თლო ში და არც სხვა გან ადა მი ა
ნი, ვინც ამა ზე სა პა სუ ხის მგებ ლო ვერ დიქტს გა მო ი ტანს. 
ყვე ლა ზე დი დი, რა საც ვეხ ვე წე ბი, ამ ადა მი ა ნებ მა უფალს 
შენ დო ბა სთხო ვონ და მო ი ნა ნი ონ. ამას თან, სა კუ თა რი 
ხე ლით აი ტა ნონ მა სა ლა, და აწყ ონ და დღეს ვე და იწყ ონ 
ეკ ლე სი ის აღ დგე ნა. აი, ეს იქ ნე ბა ყვე ლა ზე დი დი პა სუ
ხის მგებ ლო ბა. ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი ტაძ რის აღ დგე
ნა ა. ვი მე ო რებ, ცეცხლს ნუ ეთა მა შე ბი ან. და ი ფა რონ სა
ქარ თვე ლო ახა ლი ცეცხ ლის გან, ახა ლი რე ვო ლუ ცი ი სა 
და ახა ლი სის ხლის ღვრის გან, ახა ლი ძმა თამ კვლე ლი და 
ძმა თა და მა პი რის პი რე ბე ლი ომის გან. თუ დღეს ვე არ გა
მოს წორ და ეს და ნა შა უ ლი, ვი თა რე ბა სე რი ო ზუ ლად გარ
თულ დე ბა.

— წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, ფიქ რობთ, რომ რე ლი გი
ურ ნი ა დაგ ზე შე იძ ლე ბა ახა ლი რე ვო ლუ ცი აც მოხ დეს?

— ვა ი, მა შინ ამ სა ქარ თვე ლოს!

2007 წლის 19 მა ი სი, შა ბა თი, 1605 — 1650
კოლეგიალობის დაცვით არ ვა სა ხე ლებთ გა ზეთს და კო

რეს პონ დენტს, რო მელ მაც ეს ინ ტერ ვიუ ჩა ი წე რა და 
არ გა მო აქ ვეყ ნა (რედ.)

დასაწყისი გვ. 3

79 წლის ცოცხ ა ლი კლა სი კო სი მწე რა ლი ოტია იო სე ლი
ა ნი, გა სუ ლი წლის დე კემ ბრის თვე ში, ავ სტრი ის დე და ქა
ლაქ ვე ნა ში ხან გრძლივ მკურ ნა ლო ბის კურსს გა დი ო და, 
რის შემ დე გაც იგი, თით ქოს ჯამ რთე ლო ბა აღ დგე ნი ლი და
უბ რუნ და თა ვის მკვიდრ საცხ ოვ რის წყალ ტუ ბო ში. ზაფ
ხუ ლის პირს მას და ა ვა დე ბამ თა ვი კვლავ შე ახ სე ნა და 
სას წრა ფოდ თბი ლის ში აღ მა შე ნებ ლის გამ ზირ ზე მდე ბა რე 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. (ყო ფი ლი წმ. მი ქა ე ლის) სა ა ვად
მყო ფო ში მო უ წია ხან მოკ ლე მკურ ნა ლო ბა. ქარ თველ მა 
ექი მებ მა, თა ვის დაზღ ვე ვის მიზ ნით, მწე რალს კვლავ ვე
ნა ში გამ გზავ რე ბა ურ ჩი ეს...

იმე დია ცოცხ ა ლი კლა სი კო სი ოტია იო სე ლი ა ნი ევ რო პუ
ლი სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბი დან ჯან მრთე ლი დაგ ვიბ
რუნ დე ბა და ახალ ა ხა ლი ნა წარ მო ე ბე ბითაც გაგ ვა ხა რებს 
ქარ თველ და უცხ ო ელ მკითხ ველთ (რედ.)

ოტია იო სე ლი ა ნი მკურ ნა ლო ბას 
ევ რო პა ში გა ნაგ რძობს

ეკ ლე სი ის დან გრე ვა ში გა რე ძა ლე ბიც მო ნა წი ლე ობ დნენ

გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი ინ ტერ ვიუ გუ რამ შა რა ძეს თან
(ჩა წე რი ლია მკვლე ლო ბის წინ დღით)

რუ სე თი იმ პე რი უ ლი პო ლი ტი კის გა
ტა რე ბას ხში რად “ნაც მე ნე ბის” ხე ლით 
ახერ ხებ და, რის თვი საც მათ თვის, არც 
ია რაღ სა და არც საბ რძო ლო ტექ ნი კას 
იშუ რებ და.

19911992 წლე ბის დე კემ ბერ ი ან ვა
რის ან ტი კონ სტი ტუ ცი უ რი შე ი ა რა ღე ბუ
ლი სა ხელ მწი ფო გა დატ რი ა ლე ბა რუ სუ
ლი ია რა ღი თა და საბ რძო ლო ტექ ნი კით 
და “ნაც მე ნე ბის” ხე ლით გახორ ცი ელ და. 
რეს პუბ ლი კა ში კვლავ აღ დგა საბ ჭო თა 
სა ქარ თვე ლოს პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი კლა
სის  პარ ტი ულ სა მე ურ ნეო ფუნ ქცი ო ნე
რე ბის, კო რუმ პი რე ბუ ლი ხე ლო ვა ნე ბი სა 
და სუკ ის აგენ ტი კრი მი ნა ლუ რი ავ ტო
რი ტე ტე ბის დიქ ტა ტუ რა.

დე და ქა ლაქ ში “მარ შალ” კი ტო ვა ნი
სა და “ად მი რალ” იო სე ლი ა ნის “ხუნ ტას” 
ლეღ ვის ფოთ ლის ფუნ ქცი ით “ინ ტე ლი
გენტ” სი გუ ას “კა ბი ნე ტი” მი ე ფი ნა.

“ხუნ ტამ” 1992 წლის 2 თე ბერ ვალს 
დე და ქა ლაქ ში მშვი დო ბი ა ნი მო მი ტინ
გე ე ბის წი ნა აღ მდეგ ცეცხ ლი გახ სნა და 
სამ ხედ რო მდგო მა რე ო ბა გა მო აცხ ა და. 
ამ სის ხლი ა ნი აქ ტის შემ დეგ “ხუნ ტამ” 
ყუ რადღ ე ბა აფ ხა ზეთს მი აპყ რო, სა დაც 
ქვე ყა ნა ში კონ სტი ტუ ცი უ რი კა ნო ნი ე
რე ბის აღ დგე ნის მოთხ ოვ ნით მძლავ რი 
მოძ რა ო ბა იყო გაშ ლი ლი. რუ სე თის იმ პე
რი უ ლი პო ლი ტი კის გა სა ხორ ცი ე ლებ ლად 
კ “ნა ცი ო ნა ლურ გვარ დი ად” წო დე ბუ
ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ფორ მი რე ბა, გი ორ გი 
ყარ ყა რაშ ვი ლის “სარ დლო ბით”, მდი ნა რე 
ენ გურ ზე გა და ვი და და 6 თე ბერ ვალს ქ. 

სო ხუმ ში ტუ რის ტულ სას ტუმ რო ში “გა
მაგ რდა”.

სო ხუმ ში საპ რო ტეს ტო მოძ რა ო ბა ჩა
ხ შობილ იქნა.

რუ სეთ მა ვერ და მა ლა რა სი ხა რუ ლი 
“ნაც მე ნი სა და საბ ჭო თა კა პიტ ნის” ქმე
დე ბის გა მო, სა ჯა როდ გა მო ხა ტა იმ პე რი
უ ლი პო ზი ცია  ამი ერ კავ კა სი ის სამ ხედ
რო ოლ ქის სარ დლო ბის ბრძა ნე ბით, ქ. 
სო ხუმ ში და ბა ნა კე ბულ მა სა დე სან ტო მო
ი ე რი შე ბა ტა ლი ონ მა 3 ერ თე უ ლი ქვე ით
თა საბ რძო ლო მან ქა ნა გა დას ცა ყარ ყა
რაშ ვილს (ი ხი ლეთ გა ზე თი “Республика 
Абхазия” 18.02. 92 წ. №24/94). დღეს ეს 
ფაქ ტი ის ტო რი ის კუთ ვნი ლე ბა ა, მაგ რამ 
სამახსოვრო.

რო გორ აი ა რა ღებ და რუ სე თი საბ ჭო თა 

კა პი ტან ყარ ყა რაშ ვილს
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“ჯა ყოს ხიზ ნებ ში” არის სა ინ ტე რე სო ხაზ გას მა და 
დე ტა ლი: თე ი მუ რა ზი, ავ ტო რი სე უ ლი ხედ ვით, “ნა კა
ცა რი ა”, ჯა ყო კი  “ნა დირ კა ცი”. ვი ცით, რომ კა ცო ბა 
ღვთის სა ხის ტა რე ბაა ანუ მად ლის ქო ნა, თე ი მუ რაზ მა 
და კარ გა ეს  ღვთის ხა ტე ბა, ამი ტომ კა ცო ბის ფორ მუ
ლი რე ბაც შე სა ბა მი სად გა ნი საზღ ვრა “ნა” მა წარ მო ებ
ლით  ნა კა ცა რი ანუ ყო ფი ლი კა ცი. იგი გა და ვი და კა
ცო ბის ანუ ადა მი ა ნო ბის ღვთი უ რი გა გე ბის სა მანს და 
გა ა ბი ჯა არა რა ო ბა ში. საქ მე სხვაგ ვა რა დაა ჯა ყოს თან 
მი მარ თე ბა ში. ის არ იწო დე ბა ნა კა ცა რად, იგი იმ თა ვით
ვე ნა დირ კა ცი ა. მას თან დარ ღვე უ ლია ფი ზი კურ სუ ლი
ე რი ფორ მე ბი, არც კა ცო ბის ელე მენ ტი გა აჩ ნი ა, მას ში 
მხო ლოდ პი რუტყ ვუ ლი ბუ ნე ბაა მო ცე მუ ლი. სუ ლი ე რი 
ად გი ლი და კა ცუ რი საწყ ი სი ცხო ვე ლურ მა ინ სტინ ქტმა 
და ი კა ვა. ასე თი ადა მი ა ნი თა ვის თა ვად წარ მო ად გენს 
საფ რთხეს,  წამ ლე კავ და გამ სრეს ძა ლას... თე ი მუ რაზ
ში ჩაკ ვდა ღვთი უ რი ელე მენ ტი, ხო ლო ჯა ყოს ასე თი არ 
მო ე პო ვე ბა. იგი ბუ ნე ბის სრუ ლი ქა ო სი და სიბ ნე ლე ა, ხე
ვის თა ვი კი ნე ბა ყოფ ლო ბით და მარ ცხე ბუ ლი ადა მი ა ნი, 
რო მელ მაც თა ვის თა ვი დან გან დევ ნა კა ცუ რი ბუ ნე ბა. 
და ირ ღვა ღმერ თთან ერ თი ა ნო ბის პრინ ცი პი და სა მარ
ცხვი ნოდ გას რი სა კი დეც ის, იქ ცა  “ქა ჩალ თაგ ვად”, 
“წიგ ნის ჩრჩი ლად”, “გა ნათ ლე ბულ ქათ მად” ე.ი. გა ი
გივ და სიმ ხდა ლეს თან, უმ წე ო ბა სა და უგო ნო არ სე ბო
ბას თან... თუმ ცა სიძ ლი ე რით ჯა ყო მას ბევ რად აღე მა
ტე ბა, მაგ რამ ეს სიძ ლი ე რეც ისე თი ვე არა ა და მი ა ნუ რი ა, 
რო გო რიც თე ი მუ რა ზის სი სუს ტე. მხო ლოდ სუ ლი ე რი 
სიძ ლი ე რი დან იბა დე ბა ნამ დვი ლი ძალ მო სი ლე ბა და კა
ცო ბა, ამი ტო მაც ჯა ყოც ისე ვე აი ლაგ მა ცხოვ რე ბის ას
პა რე ზი დან, რო გორც ბედ სშე რი გე ბუ ლი თე ი მუ რა ზი, 
აი ლაგ მა ნა დი რი ვით... აქე დან დას კვნა: ფი ზი კუ რი ძალ
მო სი ლე ბა იმუს რე ბა, სუ ლი ე რი კი შე უ მუს რა ვი ა. კა ცუ
რი სი დი ა დის დამ კარ გავს წინ სა მარ ცხვი ნო გზა უდევს! 
ორი ვე გმი რი ეწი რე ბა სა კუ თარ სა ვე უკა ცუ რო ბას. კა
ცო ბა და კარ გუ ლის ზნე ობ რი ვი აღ დგე ნა აღარ ხერ ხდე
ბა! თე ი მუ რა ზი ღვთი ურ ხატს ვერ და უბ რუნ დე ბა, ჯა
ყოს კი ასე თი არას დროს ჰქო ნი ა. კა ცო ბა, მა შა სა და მე, 
ზნე ობ რო ი ო ბას გუ ლის ხმობს, მი სი არ ქო ნა და ღუპ ვას 
უდ რის, ზნე ობ რივ სიკ ვდილს!

უკა ცუ რო ბა სხვის ღირ სე ბა საც ანად გუ რებს, ასე 
ხელ ჰყვეს თე ი მუ რაზ მა და ჯა ყომ მარ გოს ადა მი ა ნო ბა, 
სუ ლი ერ ტრა გიზ მამ დე მი იყ ვა ნეს იგი. კა ცო ბის უქონ
ლო ბა, ჯერ სა კუ თარ თა ვის მი მართ ჩა დე ნი ლი და ნა შა
უ ლი ა, ადა მი ა ნო ბის დარ ღვე ვაა ღმერ თთან თა ნა ზი ა
რო ბის და შემ დგომ, სხვის მი მართ ჩა დე ნილ და ნა შა უ
ლა დაც იქ ცე ვა. ბუ ნე ბის, ში ნა გა ნი სამ ყა როს გა მარ ტი
ვე ბას ბო რო ტე ბაც მოს დევს. ღირ სე უ ლი და ძლი ე რი თუ 
სხვა საც აძ ლი ე რებს, სუს ტი და უღირ სი სხვა საც ასუს
ტებს და აქ ცევს!

კა ცო ბა, ამ რი გად, ში ნა გა ნი სიძ ლი ე რე ცა ა, უი მი სოდ 
ადა მი ა ნი უცი ლობ ლად გა რე მო ე ბის მსხვერ პლი ხდე
ბა  სა მარ ცხვი ნოდ წა ლე კი ლი, საქ ვეყ ნოდ და ჯაბ ნი ლი... 
ცხოვ რე ბამ ორი ვე  ჯა ყოც და თე ი მუ რა ზიც, გან დევ ნა თა
ვის წი ა ღი დან ორ თა ვეს მო ერ ღვა არ სე ბო ბის საყ რდე ნი.

ინ ტე რეს მოკ ლე ბუ ლი არაა ერ თი სა გუ ლის ხმო პა სა ჟი, 
რო ცა ორ პერ სო ნაჟს შო რის ასე თი დი ა ლო გი იმარ თე ბა:

“  წყალ ნი წავ ლენ და წა მოვ ლენ, 
ქვი შა ნი დარ ჩე ბი ა ნო.
მარ თა ლი ა, მაგ რამ იმ ქვი შა ზე 
გა გუ დუ ლი თევ ზიც ბევ რი მი ნა ხავს”.
უკა ცუ რო ბა სულ მიხ დი ლო ბა ა! ორი ვეს არ სე ბო

ბა  თე ი მუ რა ზი სა და ჯა ყო სი, “გა გუ დუ ლი თევ ზი ვით” 
მთავ რდე ბა...

კი დევ ერ თი მთა ვა რი რამ, თე მი დან გა მომ დი ნა რე: 
ეპო ქის პრობ ლე მა! დრო ე ბამ წა მო ა ტივ ტი ვა ჯა ყო და 
ას პა რეზ ზე გა მო იყ ვა ნა, ხო ლო თე ი მუ რა ზი სადღ აც მიჩ

ქმა ლა. დრო ჯა ყოს სა სარ გებ ლოდ და ხე ვის თა ვის სა
ზი ა ნოდ მუ შა ობს. ეს არის მღვრიე დრო ე ბა, რო მელ საც 
არ ჰყავს ღირ სე უ ლი და სუ ლი ე რად ძლი ე რი შვი ლე ბი და 
რო მე ლიც არ სე ბო ბის ხერ ხე მალს უმ ტვრევს ადა მი ანს... 
ნა დირ კაც საც აქვს ზოგ ჯერ თა ვის გა მარ ჯვე ბის ჟა მი! 
ის თა ვის თა ვად ით ვი სებს და იხ ვეჭს ყვე ლა ფერს, იკა
ვებს სხვის ად გილს, არ იცის კომ პრო მი სი. დან დო ბა, მო
დუ ნე ბა, სწრა ფია და აქ ტი უ რი.

ცხოვ რე ბა ბრძო ლა ა, ბრძო ლას კი ვერ იგებს ნა კა ცა
რი, რო მე ლიც უბ რძოლ ვე ლა და თმობს ყვე ლა ფერს... ნა
კა ცა რო ბა ქვეყ ნის პრობ ლე მა ცა ა. ასე თე ბი ვერ იხ სნი ან, 
ვერ და ი ცა ვენ ქვე ყა ნას. ნა დირ კა ცი კი უსა თუ ოდ და
აქ ცევს მას. ნა დირ კაცს სამ შობ ლო არ გა აჩ ნია და ასეთ 
არ სცნობს. ის თა ვის თა ვად მტე რია სა ზო გა დო ე ბის!

ნა წარ მო ებ ში კი დევ ერ თი ძლი ე რი ხაზ გას მა ა, ტკი ვი
ლით თქმუ ლი  “ძაღ ლი სა და კა ტის ჯი ში გამ რავ ლდა და 
გაძ ლი ერ და. ძაღ ლი სა და კა ტის ბედს იქ ნე ბა გა და შე ნე
ბუ ლი ვეფ ხვი სჯობ დეს”. ასე რომ, უკა ცუ რო ბა უჯი შო
ბა ცა ა! ნა კა ცარ საც ისე ვე არ გა აჩ ნია ეროვ ნუ ლო ბა, რო
გორც ნა დირ კაცს. ერ თმა, მარ თლაც, ქო ფა კის სი ა ვით 
შე მო უ ტია ქვე ყა ნას, მე ო რე  კა ტა სა ვით დაფ რთხა და 
კუთხ ე ში მი ი მა ლა, მო ემ წყვდა, გა იტ რუ ნა...

კა ცო ბა ადა მი ა ნო ბა ა, ამი ტომ შე არ ჩია ილი ამ სა თა
უ რად  “კა ცი ა ა და მი ა ნი?!” თე ი მუ რაზ სა და ჯა ყოს ეს 
ადა მი ა ნუ რი ნი შან წყა ლი წას ვლი ა, სულ წარ თმე ვი ა.

მწერ ლის მი ერ დას მუ ლი ეროვ ნუ ლი პრობ ლე მი სა და 
საბ ჭო თა სი ნამ დვი ლის გვერ დით ეს პრობ ლე მაც გა ნი
ხი ლე ბა  კა ცო ბი სა და ადა მი ა ნის პრობ ლე მა!

ნა კა ცა რი ყვე ლას გან მი ტო ვე ბუ ლი ა, ნა დირ კა ცის 
გარ შე მო კი მხო ლოდ მორ ჩი ლი და ბე ჩა ვი ადა მი ა ნე ბი 
არი ან, მათ გან შორ საა სა ზო გა დო ე ბა! ნა კა ცა რო ბა სიმ
ხდა ლეა და მარ ცხი, ნა დირ კა ცო ბა კი ბო რო ტე ბა და 
ძალ მომ რე ო ბა. ერ თიც და მე ო რეც და საგ მო ბი ა, ამა დაც 
უს წორ დე ბა ორი ვეს დრო!

ნა წარ მო ე ბით მწე რალ მა ძა ლი ან დი დი მი ნიშ ნე ბა გა
ა კე თა  იქ მნე ბო და გან სხვა ვე ბუ ლი ქვე ყა ნა, რო მე ლიც 
ღირ სე ბას არ სცნობ და. ჭრელ დრო ში ეს თვი სე ბა ყვე
ლა ზე ნაკ ლებ სა ჭი რო ხდე ბა ამ ეპო ქა ში პა ტი ოს ნე ბა და 
ეროვ ნუ ლო ბა დაბ რკო ლე ბა იყო. კა ცო ბა წარ სულს ბარ
დე ბო და, ცხოვ რე ბას კი ნა დირ კა ცი ეპატ რო ნე ბო და.

ძა ლი ან ფა ქი ზია ზღვა რი ადა მი ა ნო ბი სა, მთა ვა რი ა, არ 
და ირ ღვეს ის და არ მოხ დეს გა და უ ლა ხა ვის გა და ლახ ვა. 
ქვეყ ნის თვის ერ თნა ი რად სა ში ში ხდე ბა ნა კა ცა რო ბაც 
და ნა დირ კა ცო ბაც. ხე ვის თა ო ბა და ჯა ყო ო ბაც  ორი
ვე გო ნე ბი სა და გუ ლის სიკ ვდი ლი ა. ღვთა ებ რი ვი ნი შა ნი 
ხომ აღარც მათ გა რეგ ნულ ხატ შია და აღარც სუ ლი ერ
ში...

საბ ჭო თა სის ტე მა შობ და ნა კა ცა რებს, ნა დირ კა ცებს, 
სპობ და ერის კა ცებს, მათ თან ბრძო ლა შე დე გი ა ნი აღ
მოჩ ნდა, ალაგ მეს ერის სა უ კე თე სო შვი ლე ბი... დრო 
ზან ტად გა დი ო და, “ბე დი მდე ვა რი” საბ ჭო თა კავ შირ საც 
მის წვდა. ეს წყო ბა მო ის პო.

ქვე ყა ნამ ეროვ ნუ ლი გმი რის  ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
მეშ ვე ო ბით ამო ი სუნ თქა და და იბ რუ ნა და მო უ კი დებ
ლო ბა; რო ცა უკ ვე უნ და მომ ხდა რი ყო აღ დგე ნა ჩვე ნი 
პირ ველ ხა ტი სა, დაბ რუ ნე ბა სა კუ თარ წი აღ თან, ჩვენს 
ქარ თვე ლო ბას თან, სი კე თეს თან, კვლავ სრულ ფა სოვ ნე
ბას თან, გაბ ზა რუ ლი სა ხის დაძ ლე ვის ნაც ვლად ისევ და
აქ ცი ეს ქვე ყა ნა ნა კა ცა რებ მა და ნა დირ კა ცებ მა. სა ქარ
თვე ლო თა ვი სუფ ლე ბის კა რიბ ჭეს თან შედ გა, გაქ ვავ და!

დღეს კვლა ვაც და სა ცა ვია ჩვე ნი ქარ თვე ლო ბა, ეროვ
ნუ ლი ნი შა, კა ცუ რი ელე მენ ტი. ისევ ცა რი ე ლია ნამ დვი
ლი გმირ თა ას პა რე ზი...

ნა კა ცა რო ბა  უმოქ მე დო ბა ა, ნა დირ კა ცო ბა  მავ ნე 
მოქ მე დე ბა და ნგრე ვა, ერის კა ცო ბა  სარ გებ ლი ა ნი, კე
თი ლი ქმე დე ბა და აღ მშე ნებ ლო ბა!.. დღე ვან დე ლი რე ა

ლო ბაა  დაქ ცე უ ლი ქვე ყა ნა, საზღ ვრებ მორ ღვე უ ლი! ამ 
დროს, და უშ ვე ბე ლი ა, რო ცა მეც ნი ე რუ ლი ხა რის ხი სა და 
გა ნათ ლე ბის პრე ტენ ზი ის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი, სა ვა ლა
ლოდ, უხერ ხემ ლო “ინ ტე ლი გენ ტი” თე ი მუ რა ზის როლ
ში გვევ ლი ნე ბი ან და არას წორ შე ფა სე ბას გვაწ ვდი ან იმ 
მოვ ლე ნა თა შე სა ხებ, რაც იყო საბ ჭო თა სი ნამ დვი ლე ში 
და მის შემ დგომ  და მო უ კი დე ბელ სა ქარ თვე ლო შიც... 
რო ცა საბ ჭო თა “ნარ ჩე ნე ბი” ანად გუ რებ დნენ ქვე ყა ნას 
და მის პირ ველ პრე ზი დენტს, მა შინ და დუმ დნენ, მი ი
მალ ნენ, ახ ლა კი I არ ხის ტე ლეპ რო ექტ “დი დი ათე უ ლის” 
ეთერ ში მენ ტო რუ ლი ტო ნით გვე სა უბ რე ბი ან და ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას მე სა მე ად გილს ანი ჭე ბენ. ეს ბა ტო ნე ბი 
არი ან მეც ნი ე რე ბი  გი ვი ოთხ მე ზუ რი, გა ი ოზ ერა ძე და 
ძმა ნი მათ ნი. სი სას ტი კე ა, რო ცა მეც ნი ე რი ასე “ცდე ბა”!

ერის კა ცე ბი დღე საც, ისე ვე რო გორც იმ ხა ნად, რო ცა 
მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის ეს დი დე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბი იწე
რე ბო და, კვლავ სა ძებ ნი ა. დღეს დღე ო ბი თაც არ ჰყოფ
ნით სი კე თე, ნა მუ სი, ვაჟ კა ცო ბა, სუ ლი ე რი სიძ ლი ე რე 
და სიყ ვა რუ ლი, რომ პირ მარ თლად და იც ვან ქარ თვე ლი 
ერის ღირ სე ბე ბი, ნა თე ლი მოჰ ფი ნონ ყო ვე ლი ვეს.

ერ თი რამ ცხა დი ა, ნა კა ცა რებ სა და ნა დირ კა ცებს 
დრო მუს რავს, მაგ რამ მათ შო რის არა სო დეს ის რი სე ბი
ან ერის კა ცე ბი, ისი ნი თა ვის საქ მეს შავ ბნელ დრო საც 
ნათ ლად აკე თე ბენ. გა ვიხ სე ნოთ, ილი ას მთე ლი მოღ
ვა წე ო ბა, ზვი ა დი სა და მე რა ბის ბრძო ლა, ხან ძთე ლის 
ღვაწ ლი  არაბ თა გან და უძ ლუ რე ბულ და ცქი რის მძლავ
რე ბის ხა ნა ში... ნა კა ცა რებ სა და ნა დირ კა ცებს მხო ლოდ 
ერის კა ცე ბი ჯაბ ნი ან, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ყო ველ თვის 
სიმ რავ ლე ნა კა ცარ ნა დირ კაც თა მხა რე სა ა, ერის კა
ცო ბა კი ერ თე ულ თა ხვედ რი ა, ამი ტო მაც ისი ნი უმალ 
მსხვერ პლნი ხდე ბი ან და არც გა ნა ჩე ნი იგ ვი ა ნებს მათ 
მი მართ. უფ ლის მი ე რი გმი რე ბი მო წა მე ობ რი ვად, და მარ
ტო ხე ლე ბუ ლე ბი აპი რე ბენ სი ცოცხ ლეს. მა თი წუ თი სო
ფე ლი ტკი ვი ლი თაა სავ სე და ცხოვ რე ბაც მძი მე ა, სა ერ
თოდ, მო რა ლი მძი მე ა!.. მახ სენ დე ბა კონ სტან ტი ნე გამ
სა ხურ დი ას სიბ რძნე  “წი ნა პარ თა ლან დად ქცე ვა სჯობს 
გა დაგ ვა რე ბულ თა ნა მედ რო ვე თა წი აღ ში ყოფ ნას”.

ჯერ ჯე რო ბით ღირ სე უ ლი სვლა ზვი ა დი თა და მე რა
ბით დამ თავ რდა! ვის და ვე ლო დოთ?! მათ არ სე ბო ბა ში 
იკითხ ე ბა ზნე ობ რი ვი ცხოვ რე ბის წე სი.

ნა კაც რებ სა და ნა დირ კა ცებს ძა ლუძთ ცხოვ რე ბა შე
ამ ღვრი ონ და ჭა ო ბად აქ ცი ონ, შე ა ყე ნონ დრო ჟა მი, ხო
ლო ერის კა ცე ბი უკ ვდა ვე ბის წმინ და წყა როს გვა წა ფე
ბენ და წყურ ვილს გვიკ ლა ვენ. დღეს კი კვლავ ამ ღვრე
უ ლია თავ წყა რო. ის ღა დამ რჩე ნია სო ლო მონ დო დაშ ვი
ლი ვით ვი კითხო  “რა ის თვის ცოცხ ალ ვართ?”

ლალი ბარ ძი მაშ ვი ლი, 
ფი ლო ლო გი, მკვლე ვა რი

“ნა კაც რე ბი”, “ნა დირ -კა ცე ბი” და ერის კა ცის პრობ ლე მა

სა ქარ თვე ლოს შრო მის, ჯან მრთე ლო ბის და სო ცი ა
ლუ რი დაც ვის მი ნის ტრის №88/ნ 2009 წლის 20 თე ბერ
ვლის ბრძა ნე ბის თა ნახ მად

60 წელს ზე მოთ მო ქა ლა ქე ე ბი მი ი ღე ბენ შემ დეგ სა
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას

* ურ გენ ტუ ლი სტა ცი ო ნა რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა
პა ცი ენ ტის მხრი დან 25%ი ა ნი თა ნა გა დახ დით. 6
დღე კრი ტი კუ ლი მდგო მა რე ო ბა უფა სო;

* პა თო მორ ფო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვა;
* ინ ფექ ცი ურ და ა ვა დე ბა თა სტა ცი ო ნა რუ ლი
მომ სა ხუ რე ბა, პა ცი ენ ტის მხრი დან 30%ი ა ნი თა ნა

გა დახ დით;
* ონ კო ლო გი ურ და ა ვა დე ბა თა დი აგ ნოს ტი კა 150
ლა რის ფარ გლებ ში, პა ცი ენ ტის მხრი დან 30%ი ა ნი
თა ნა გა დახ დით. ქი მი ო თე რა პია პა ცი ენ ტის მხრი დან

50%ი ა ნი თა ნა გა დახ და მაქ სი მუმ 500 ლა რის
ფარ გლებ ში. სხი ვუ რი თე რა პია და ოპე რა ცი უ ლი
მკურ ნა ლო ბა 30%ი ა ნი თა ნა გა დახ დით;
* ონ კო ჰე მა ტო ლო გი ურ და ა ვა დე ბა თა მკურ ნა ლო ბა
— პა ცი ენ ტის მხრი დან 50%იანი თა ნა გა დახ დით,
მაქ სი მუმ 400 ლა რის ფარ გლებ ში;
* ონ კო ინ კუ რა ბე ლურ თათ ვის მე დი კა მენ ტე ბი
და პა ლი ა ტი უ რი სტა ცი ო ნა რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა;
* შე ძე ნი ლი მან კე ბის, გუ ლის ქი რურ გი უ ლი
და ა ვა დე ბის კარ დი ო ქი რურ გი უ ლი მკურ ნა ლო ბა
პა ცი ენ ტის მხრი დან 30%ი ა ნი თა ნა გა დახ დით,
ან გი ოპ ლას ტი კა — 50%ი ა ნი თა ნა გა დახ და;
* სპეც მე დი კა მენ ტე ბი შაქ რი ა ნი, უშაქ რო დი ა ბე ტით
და ა ვა დე ბულ თათ ვის, ან ტი რა ბი უ ლი ვაქ ცი ნა;
* ფსი ქი ატ რი უ ლი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი და სტა ცი ო ნა

რუ ლი
მომ სა ხუ რე ბა;
* ფტი ზი ატ რი უ ლი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი და სტა ცი ო ნა

რუ ლი
მომ სა ხუ რე ბა;
* პე რი ტო ნე ა ლუ რი და ჰე მო დი ა ლი ზი; თირ კმლის
ტრან სპლან ტა ცი ა; ოპე რა ცი ის შემ დგომ მე დი კა მენ

ტე ბით
უზ რუნ ველ ყო ფა;
*შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ
თათ ვის დამ ხმა რე სა შუ ა ლე ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა
და ასე ვე დღის ცენ ტრის ტი პის სპე ცი ა ლი ზი რე ბულ
და წე სე ბუ ლე ბებ ში მომ სა ხუ რე ბა.

ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი
პროგ რა მე ბის სა ა გენ ტო

0108 თბი ლი სი, რუს თა ვე ლის 12 
ტელ: (995 32) 93 41 16 ფაქ სი: (995 32) 93 41 19

ცხე ლი ხა ზი: 454080, 454090

ჯან დაცვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა
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იტა ლი ელ მო აზ როვ ნე ჯან ბა ტის ტი ვი კი (1688
1744) XVIII ს. და საწყ ის ში წერ და, რომ სა მო ქა ლა ქო 
და ცივ ლი ზე ბულ სა ზო გა დო ე ბა ში გმი რე ბი შე უძ
ლე ბე ლია არ სე ბობ დნენ. მა თი დროა ან ტი კუ რი და 
ბარ ბა რო სუ ლი დრო. კა ცობ რი ო ბის წი ნა რე ის ტო
რი ა. ასი წლის შემ დეგ ჰე გე ლი უბ რუნ დე ბა ჯ. ვი
კოს თე ო რი ას და ქმნის ის ტო რი ის გმი რუ ლი ეპო
ქის ბრწყინ ვა ლე კონ ცეფ ცი ას. გმი რის მი სე ბურ 
გა გე ბას და მის როლს სა ზო გა დო ე ბა ში. გმი რო ბას 
იგი ადა რებს სა ხელ
მწი ფო ებ რი ო ბის იდე ის 
გა მოვ ლე ნას. გმი რე ბი  
ინ დი ვი დუ მე ბი, რომ ლე
ბიც მხო ლოდ სა კუ თა
რი ნე ბით მოქ მე დე ბენ, 
თა ვის თავ ზე იღე ბენ 
ის ტო რი ის შე მოქ მე დის 
ტვირთს და ამას აღიქ
ვა მენ რო გორც ბე დის
წე რის გარ დუ ვა ლო ბას. 
ამას თა ნა ვე, “გმი რუ ლი 
ინ დი ვი დე ბი”.  წერს ჰე
გე ლი  თა ვის თავს კი არ 
გა მო ყოფს იმ ზნე ობ რი
ვი მთლი ა ნო ბი დან, რო
მელ საც იგი მი ე კუთ ვნე
ბა, არა მედ თა ვის თავს 
აც ნო ბი ე რებს, რო გორც 
ამ მთლი ა ნო ბის სუბ
სტან ცი ურ ერ თი ა ნო
ბა ში მყოფს”. ამი ტომ, 
ან ტი კურ მა გმირ მა არ იცის კო ლი ზია ქცე ვა სა და 
მო რალს შო რის. სურ ვილ სა და მო ვა ლე ო ბას შო რის. 
მას თან, პი რა დი, ყო ველ თვის ემ თხვე ვა სა ზო გა დოს. 
ან ტი კუ რი გმი რი ყო ველ თვის შე იგ რძნობს წი ნა პარ
თა მრა ვალ რიცხ ო ვან თა ო ბებ თან კავ შირს. იგი რო
გორ ღაც შე იგ რძნობს მათ თა ვის თავ ში და არის ის, 
რაც იყ ვნენ ისი ნი.

ამ რი გად, ის ტო რი უ ლი გმი რის გა მო ჩე ნა გან პი
რო ბე ბუ ლია მთე ლი რი გი გა რე მო ე ბით. შე საძ ლე
ბე ლია თუ არა ჩვენს დრო ში ის ტო რი უ ლი გმი რის 
გაჩენა?

სა ზო გა დო ე ბა, სა დაც ჩვენ ვცხოვ რობთ, მხო
ლოდ პირობითად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ცივ ლი ზე
ბუ ლად. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ზე კი ლა პა რა
კიც ზედ მე ტი ა. რუ სეთ ში იგი არას დროს ყო ფი ლა 
და თვალ მი საწ ვდო მი ის ტო რი ულ მო მა ვალ შიც არა 
ჩანს, ეგ რეთ წო დე ბულ მა თა ვი სუ ფალ მა ბა ზარ მა, 
რო მელ შიც სურთ ყვე ლა უბე დუ რე ბის გან თა ვის 
დას ხნის პა ნაც ვა და ი ნა ხონ, რუ სე თი უკ ვე მი იყ ვა
ნა ოხ ლოკ რა ტი ის  სის ხლის სა მარ თლის და ნა შა უ
ლის სა ზა რელ ფორ მამ დე, რომ ლის მსგავ სი არ სად 
და არა სო დეს ყო ფი ლა. სა ი და ნაც პირ და პირი გზაა 
გა დაგ ვა რე ბის კენ ბარ ბა რო სო ბის კენ და ვე ლუ რო
ბის კენ.

ის ტო რი ულ ვა კუ უმ ში არ სე ბო ბამ, სა დაც ის ტო
რი უ ლი მოვ ლე ნე ბი იც ვლე ბა მო რი გი მთავ რო ბის 
მი ერ და სა ხუ ლი “ის ტო რი უ ლი” ღო ნის ძი ე ბე ბით. 
რო მე ლიც ის ტო რი ულ პრო ცესს აქ ცევს გა უ გე ბარ, 
ერ თჯე რა დი მოხ მა რე ბის საგ ნად, სა ზო გა დო ე ბა 
გა იყ ვა ნა ის ტო რი უ ლი სივ რცი სა და დრო ის მიღ მა. 
სა ზო გა დო ე ბა ცხოვ რობს ი რეა ლურ და მერ ყევ მა
რა დი ულ “დღეს” და სო ცი ა ლუ რი ექ სპე რი მენ ტე ბით 
თა ვი ამოჰ ყო ის ტო რი ამ დელ ეპო ქა ში.

ის ტო რი ულ დრო ში გა დას ვლა  ეს არის ჰე რო
ი კუ ლი პე რი ო დი კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში, რო მე
ლიც ახ ლა და იწყო კავ კა სი ა ში. პირ ვე ლად სწო რედ 
კავ კა სი ა ში გა მოჩ ნდნენ, ათას წლე უ ლებ ში ინ დი ვი
დუ მე ბი, რომ ლე ბიც ჰე გე ლის მი ერ გან მარ ტე ბუ ლი 
ან ტი კუ რი გმი რე ბის მკაცრ ჩარ ჩო ებ ში თავ სდე ბი ან.

ესე ნი არი ან ჯო ხარ დუ და ე ვი და ზვი ად გამ სა
ხურ დი ა. ისი ნი XX სა უ კუ ნე ში მო ვიდ ნენ თით ქოს 
სხვა ის ტო რი უ ლი ეპო ქი დან და თი თო ე უ ლი მათ გა ნი 
ცხოვ რობ და უკა ნას კნელ ამო სუნ თქვამ დე სა კუ თა
რი მრწამ სით.

ზვი ად გამ სა ხურ დია იყო სა ქარ თვე ლოს ოქ როს 

სა უ კუ ნის შვი ლი, ჯო ხარ დუ და ე ვი ბუ ნებ რი ვი თა ვი
სუფ ლე ბის პატ რი არ ქა ლუ რი დრო ე ბის ლე გენ და რუ
ლი პირ მშო. შეზღ უ დუ ლი არა კა ნო ნე ბით, არა მედ 
და ურ ღვე ვე ლი და უკ ვდა ვი ადათ წე სე ბით დუ და ე
ვის გე ნე ტი კუ რი მეხ სი ე რე ბა ინა ხავ და ბე ლად თა და 
მე ფე თა სა ხეს, რომ ლე ბიც მშვი დო ბი ა ნო ბის დროს 
ნა ხირს მწყემ სავ დნენ, ხო ლო მტრე ბის  წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლის დროს, რომ ლე ბიც მათ მშვი დო ბი ან სა
ძოვ რებს შე მო ე სივ ნენ, იბ რძოდ ნენ უბ რა ლო მე ომ

რებ თან მხარ დამ
ხარ და არას დროს 
კვდე ბოდ ნენ ფარ
ზე, არა მედ ფა რით 
ხელ ში... 

ჩეჩ ნე თის ომის 
ეს ქა ტო ლო გი უ რი 
ხა სი ა თი და გეგ მი
ლია არა რო გორც 
მხო ლოდ იჩ ქე რი ის 

ხალ ხის ტო ტა ლუ
რი გე ნო ცი დი, არა
მედ ფლო რი სა და 
ფა უ ნის, ქვეყ ნის 
ის ტო რი უ ლი ლან
დშაფ ტის თვით მი
წის, რო მელ ზეც ეს 
ხალ ხი ცხოვ რობს 
ორი ა თას წლე უ ლის 
მან ძილ ზე გა ნად
გუ რე ბა და მოს პო ბა, რა თა მო მა ვალ თა ო ბებს არ 
ეფიქ რათ, რომ ამ ჯო ჯო ხე თუ რი ცეცხ ლით დამ
წვარ მი წა ზე შე ეძ ლო ეცხ ოვ რა. ებ რძო ლა და გა ე
მარ ჯვა. XX სა უ კუ ნე ში ენა ხათ ირე ა ლუ რი სიზ მა რი: 
წი ნა რე ის ტო რი უ ლი დრო, რო ცა იქ მნე ბო და მი თე ბი 
კა ცობ რი ო ბის თვის სა ბე დის წე რო ბრძო ლე ბის შე სა
ხებ მი სი ვე შექ მნილ ურ ჩხუ ლებ თან.

ამ ომის გა მოც დი ლე ბა ალ ბათ უკ ვე შე ის წავ
ლე ბა, რა თა გა ი გო ცუ დად შე ი ა რა ღე ბუ ლი მცი რე
რიცხ ო ვა ნი მე ომ რე ბის ბრძო ლის სტრა ტე გია აგ რე
სო რის ოთხ ა სი ა თა სი ან არ მი ას თან, რო მე ლიც მის 
წი ნა აღ მდეგ იყე ნებს მა სობ რი ვი მოს პო ბის ყვე ლა 
სა შუ ა ლე ბას. ჯერ ჯე რო ბით ბირ თვუ ლი ია რა ღის 
გარ და. მსოფ ლი ოს ის ტო რი ა ში ამ უპ რე ცე დენ ტო 
წი ნა აღ მდე გო ბის მი ზე ზი არის არა ჯო ხარ დე და ე
ვის ბრწყინ ვა ლე სამ ხედ რო ნი ჭი, არა მედ იჩქე რი ის 
მთე ლი ხალ ხის მი ერ სა კუ თა რი ქვეყ ნის და მო უ კი
დებ ლო ბის მი ღე ბა, რო გორც ბე დის წე რის გარ დუ
ვა ლო ბა. ამი ტომ დუ და ე ვის და ღუპ ვაც, რო მე ლიც 
აღიქ მე ბა რო გორც სა ყო ველ თაო მწუ ხა რე ბა, არ 
გამ ხდა რა ნა ცი ო ნა ლუ რი კა ტას ტრო ფა. რაც, რო
გორც ჩანს, თა ვი დან ვე ასე ჰქონ და ჩა ფიქ რე ბუ ლი 
იმ პე რი ას. არა მედ იგი იქ ცა გმი რის გზის ჭეშ მა რიტ 
აპო თე ო ზად. იგი მოკ ვდა, რო გორც გა მარ ჯვე ბუ ლი. 
შე ას რუ ლა ის, რაც მთე ლი მი სი ცხოვ რე ბის პა თო
სად იქ ცა: მან შეჰ ქმნა და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი
ფო იჩ ქე რი ის ჩე ჩენ თა რეს პუბ ლი კა და რაც უნ და 
თქვან “დუ და ე ვის რე ჟიმ ზე”; ყვე ლა ფე რი გა ქარ
წყლდე ბა ფაქ ტე ბის უტყ უ ა რო ბით. მხო ლოდ ძლი ერ 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბას, და რაზ მულს ერ თი ა ნი ნე ბით 
და ხალ ხის ერ თი ა ნი ბე დით, შე უძ ლია წინ აღუდ გეს 
აგ რე სო რის მო მაკ ვდი ნე ბელ ძა ლას, რომ ლის ადა მი
ან თა რე ზერ ვი აჭარ ბებს იჩ ქე რი ას 150ჯერ მე ტად 
და რო მე ლიც ნე ბის მი ე რი და ნა შა უ ლის ჩამ დე ნი ა, 
რა თა და ა ჩო ქოს ჩე ჩე ნი ხალ ხი. მაგ რამ დე და მი წა

ზე, თუნ დაც ერ თი ჩე ჩე ნი რომ დარ ჩეს, იგი ყველ გან 
და ყო ველ თვის თავს იგ რძნობს, რო გორც მო ქა ლა ქე 
თა ვი სუ ფა ლი იჩ ქე რი ი სა. ყველ გან და ყო ველ თვის 
სწო რედ ეს არის ჯო ხარ დუ და ე ვის დი დი ის ტო რი
უ ლი გა მარ ჯვე ბა. რო მე ლიც იქ ცა ახა ლი გმი რუ ლი 
ეპო სის ბედ ნი ერ ეპი კურ გმი რად. 

მაგ რამ თუ ჯო ხარ დუ და ე ვი ეპი კუ რი თქმუ ლე
ბის ბედ ნი ე რი გმი რი ა, ზვი ად გამ სა ხურ დია არის 
ტრა გი კუ ლი თავ გან წი რუ ლი ფი გუ რა. იგი სა ქარ
თველ ო ში მო ვი და მი სი ის ტო რი ის, ალ ბათ, ყვე ლა
ზე ტრაგი კულ მო მენ ტში და მო ვი და ოქ როს სა უ
კუ ნი დან. სად აც მას თე ო ლოგ სა და მო აზ როვ ნეს 
მის თვის შე სა ფე რი სი ად გი ლი ეჭი რა თა მარ მე ფის 
ბრწყინ ვა ლე სა სახ ლის ფი ლო სო ფი ურ დის პუ ტებ ზე. 
მაგ რამ იგი და ი ბა და სის ხლიან XX სა უ კუ ნე ში, რო ცა 
ში ნა გა ნად აფეთ ქე ბუ ლი დრო თა კავ ში რი და ირ ღვა. 
ქარ თვე ლი ჰამ ლე ტი მო წო დე ბუ ლი იყო, აღედ გი
ნა იგი, მაგ რამ ეს მის თვის შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა 
რო გორც მი სი წი ნა მორ ბე დი და ნი ის პრინ ცის თვის. 

იგი აირ ჩი ეს სა ქარ თვე
ლოს პრე ზი დენ ტად და 
ამ პოს ტზე დაჰ ყო ნა
ხე ვარ წე ლი წადს. მი სი 
პრე ზი დენ ტო ბის გზა 
ცნო ბი ლია  ეს არის 
გოლ გო თის კენ აღ მა ვა
ლი გზა! პრე ზი დენ ტი 
 დი სი დენ ტი, რო გორც 
მას ზოგ ჯერ უწო დებ
დნენ, იქ ცა პრე ზი დენ
ტმო წა მედ. სა ერ თოდ 
მას ში იყო რა ღაც ქრის
ტი ა ნი მო წა მი სა. სა ქარ
თვე ლოს რჩე უ ლი მზად 
იყო ემ სა ხუ რა მის თვის, 
რო გორც რა ინდს, მაგ
რამ იგი არას დროს ყო
ფი ლა პო ლი ტი კუ რი, 
თა ნა მედ რო ვე გა გე ბით 
და პო ლი ტი კუ რი კა მა თი 
მას ეს მო და, რო გორც 

დის პუ ტი ჭეშ მა რი ტე ბის და სად გე ნად. მი სი პო ლი
ტი კუ რი მო წი ნა აღ მდე გე ნი კი იყ ვნენ პრო ფე სი ო ნა
ლი ჯა ლა თე ბი. მაგ რამ მან იცო და, რა სურ და სა ქარ
თვე ლოს და ეს მას არ აპა ტი ეს მე ზო ბელ მა ძლი ერ მა 
სა ხელ მწი ფომ. სა ქარ თვე ლო, რო მე ლიც პირ ვე ლი 
გან თა ვი სუფ ლდა ბოლ შე ვიზ მი სა გან, პირ ვე ლი ვე 
იღებს ძლი ერ დარ ტყმას. იგი იქ ცა მოს კო ვის მი ერ 
და გეგ მი ლი პო ლი ტი კუ რი ინ ტრი გე ბი სა და სის ხლი
ა ნი პრო ვო კა ცი ე ბის პო ლი გო ნად.

რო ცა გამ სა ხურ დი ას წი ნა შე დად გა სა კითხ ი, თუ 
ვი სი სის ხლი უნ და დაღ ვრი ლი ყო, მან უყოყ მა ნოდ 
გა ა კე თა არ ჩე ვა ნი. მის წინ მი სი სა ქარ თვე ლო იყო 
ჯვარ ზეც მუ ლი და ალის ფე რი ვარ დე ბით შე მოწ ნუ
ლი.

აი ჯვა რი, ვარ დე ბით მორ თუ ლი,
ვინ შე ა ერ თა ვარ დე ბი და ჯვა რი?
ეს ბუნ დო ვა ნი სა ხე სიმ ბო ლო შუ ა სა უ კუ ნე ე

ბი დან აღორ ძი ნე ბუ ლი გო ე ტეს პო ე ზი ა ში, გამ სა
ხურ დი ას არ შე იძ ლე ბო და არ სცოდ ნო და. მაგ რამ 
მან იცო და, აგ რეთ ვე, რომ “ვინც ჯვრი დან ვარდს 
მოწყ ვეტს, მან ჯვა რიც უნ და იტ ვირ თოს “(ჰე გე ლი) 
და მან მოწყ ვი ტა ვარ დი ჯვარს და ჯვა რიც იტ ვირ
თა  სა ქარ თვე ლოს ბე დის წე რა მის ბე დის წე რად იქ
ცა. მი სი ცხოვ რე ბის ტრა გე დია მი სი სიკ ვდი ლით არ 
დას რუ ლე ბუ ლა. საყ ვა რე ლი სამ შობ ლო კვლავ ძვე
ლე ბუ რად ჯვარ ცმუ ლია და ხან ჩუ მად, ხან ხმა მაღ
ლა ის მის ხმე ბი, რომ ზვი ა დი ცოცხ ა ლი ა. რომ იგი 
დაბ რუნ დე ბა. მეჩ ვე ნე ბა, რომ მი სი ცხოვ რე ბის ან
ტი კურ დრა მა ში ქო როს და გმი რის ად გი ლე ბი შე იც
ვა ლა. ქო რო ის მის ხმა დაბ ლა, თით ქმის ჩურ ჩუ ლით, 
ხო ლო და ღუ პუ ლი გმი რი ქო როს აფი ცებს. გა იხ სე
ნოს, რომ ჯვარ ცმულ სა ქარ თვე ლოს კი დევ ბევ რი 
ალის ფე რი ვარ დი შე მოწ ნი ა.

და ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას და ჯო ხარ დუ და ვეს, 

ძმად ნა ფი ცე ბი უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე
ყვე ლა ზე ძლი ე რია გარ დუ ვა ლო ბა, რად გან იგი ყვე ლა ფერ ზე მბრძა ნებ ლობს,

 მაგ რამ ყვე ლა ზე ბრძე ნია დრო, რად გან იგი ყვე ლა ფერს ააშ კა რა ვებს.
თ ა  ლ ე  ს ი
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სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ 
ადა მი ა ნებს, ჰქონ დათ ერ
თი სიყ ვა რუ ლი და ერ თი 

რწმე ნა  კავ კა სი ა. მათ იცოდ ნენ რომ ღმერ თმა კავ
კა სი ის შექ მნი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი გუ ლუხ ვო ბა 
გა მო ი ჩი ნა. მას იმ დე ნი მა სა ლა მო ან დო მა, რაც თა
ვი სუფ ლად ეყო ფო და რამ დე ნი მე ქვეყ ნის შექ მნას. 
გამ სა ხურ დია და დუ და ვეი ხე დავ დნენ, რომ ხალ
ხთა ახა ლი დას ჯის და ტან ჯვის დი დი ღა მე დგე ბა 
ყვე ლა ზე ტრა გი კულ და ყვე ლა ზე ლა მაზ მი წა ზე და 
გამ სა ხურ დია და დუ და ე ვი ხე დავ ნენ, რომ მხო ლოდ 
კავ კა სი ის ხალ ხთა თა ვი სუ ფა ლი კავ ში რის შექ მნას 
შე უძ ლია გა და არ ჩი ნოს მა თი ადათ წე სე ბი, ცხოვ რე
ბის ნი რი, ხო ლო ზო გი  სრულ გა ნად გუ რე ბას.

და, აი, მე ო მა რი და მო აზ როვ ნე
მუ სულ მა ნი და ქრის ტი ა ნი
ჩე ჩე ნი და ქარ თვე ლი,
ხელს უწ ვდი ან ერ თმა ნეთს და ხდე ბი ან მო კავ

ში რე ე ბი და ძმად ნა ფი ცე ბი სა უ კუ ნოდ და უკუ ნით 
უკუ ნი სამ დე.

აი, თურ მე რის თვის და იწყო ეს ახა ლი კავ კა ცი
სუ რი ომი. აი, თურ მე რის თვის გა ავ სეს სა ქარ თვე
ლო რუ სე თის სამ ხედ რო ბა ზე ბით და ქი რა ვე ბულ მა 
ჯა ლა თებ მა და გამ ყიდ ვე ლებ მა. რის თვის ამ ყო ფე
ბენ მო სახ ლე ო ბას სიკ ვდი ლის ზღვარ ზე. აი, თურ მე 
რის თვის ცდი ლო ბენ, რუ სუ ლი ბომ ბე ბით აღ გა ვონ 
მი წი სა გან პი რი სა და ამო შან თონ მეხ სი ე რე ბი დან, 
რომ არ სე ბობ და ასე თი ქვე ყა ნა  იჩ ქე რი ა.

სადღ აც მაღ ლა, მი უ ვალ მთებ ში კი გაჩ ნდა საფ
ლა ვი, ოდეს მე ეს მთე ბი იქ ცევა სა ლო ცავ ად გი
ლად. ახ ლა კი მხო ლოდ თოვ ლის ფერ, მო ცის ფრო 
ჩეჩ ნუ რი ნის ლი, რომ ლის მსგავ სი არ სად არ არის 
წყნა რად ეშ ვე ბა მთის ფერ დო ბებ ზე. ხო ლო ძვე ლი 
ჩეჩ ნუ რი კოშ კე ბი, ასე სა ოც რად რომ ჰგვა ნან სა ღა
მოს ბინ დბუნ დში წყა რო ზე მი მა ვალ მთიელ ქალს, 
მგო ნი წა მით შე ჩერ დნენ ქვე მოთ, რა თა მა ლუ ლად 
შე ავ ლოს თვა ლი მთებს, სა დაც უნ და გა ნის ვე ნებ
დეს ჩეჩნეთის ბო ლო მო წა მე, იგი წევს წმი და მი
წა ში, რად გან ჩეჩ ნეთ ში არ არის ერ თი გო ჯა მი წაც 
კი, რო მე ლიც მა თი სის ხლით არ იყოს გაჟ ღენ თი ლი. 
ვინც კვდე ბო და ზოგ ჯერ იმის თვი საც კი, რომ სიკ
ვდილს შეხ ვედ რო და სიტყ ვე ბით.

“მე თა ვი სუ ფა ლი ვარ, შენ?”
რო ცა ან ტი კუ რი თე ატ რის სცე ნა ზე იღუ პე ბო და. 

გმი რი, ქო რო დი თი რამ ბებს გა ლობ და. რა თა გმი რის 
სი ცოცხ ლე გაგ რძე ლე ბუ ლი ყო მო მა ვა ლი თა ო ბე
ბის სი ცოცხ ლე ში. რო გორ არის XX სა უ კუ ნის ბო

ლოს? ახ ლა ხან გარ დაც ვლი ლი პო ე ტი ი. ბროდ სკი 
მი იჩ ნევ და ნამ დვილ ტრა გე დი ად, რო ცა გმირ თან 
ერ თად იღუ პე ბა ქო რო. დღეს ეს ხომ არ არის ტრა
გე დია კავ კა სი ის ის ტო რი ულ სცე ნა ზე? რა ელის მის 
ხალ ხებს. ბუ ნე ბის გან ასე მო მად ლე ბუ ლებს და ასე
ვე ის ტო რი ის გან ასე და ჩაგ რუ ლებს? შე ვა კი მა თი 
მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი გა მოც დი ლე ბის უმ დიდ რე სი 
მემ კვიდ რე ო ბა შე მოქ მე დე ბი თი გო ნის უს რულ ყო
ფი ლეს ნა წარ მო ებ ში. რო დე საც ჰქვია ის ტო რია (ჰე
გე ლი “ის ტო რი ის ფი ლო სო ფი ა”, თუ მათ უწე რი ათ 
რუ სე თის უფ რო და უფ რო გაძ ლი ე რე ბუ ლი აგ რე სი
ის შე დე გად გე ნო ცი დი სა და გა მა ნად გუ რე ბე ლი ომე
ბის ში შით გა ი ფან ტნონ მტრუ ლი იმ პე რი ის უსაზღ
ვრო სივ რცე ში, მათ მი მართ გულ გრილ სამ ყა რო ში 
და წარ სულს მოწყ ვე ტი ლე ბი სწრა ფად გა და შენ დნენ 
რუ სე თის გეგ მის შე სა ბა მი სად. ჩა ი ძი რონ უაზ რო 
გულ გრი ლო ბა სა და ლუკ მა პუ რის მო პო ვე ბის თვის 
ბრძო ლის წე რილ მა ინ ტე რე სებ ში. ასეთ შემ თხვე ვა
ში ჩვე უ ლებ რივ ამ ბო ბენ, რომ იმე დი ბო ლოს კვდე
ბა, მაგ რამ ეს ხომ მო ნის საფ ლა ვის ქვის ეპი ტა ფია ა, 
სა დაც მხო ლოდღა იმე დი ა, იქ დი დი ხა ნი ა, არა ფე
რი ა. მაგ რამ კავ კა სი ის ხალ ხებს, ის ტო რი ულ ბედ სა 
და წარ მო მავ ლო ბას თან ერ თად აქვთ კი დევ ერ თი 
სა ერ თო თვი სე ბა. გან სა კუთ რე ბით ნათ ლად ჩეჩ
ნებ თან გა მოკ ვე თი ლი მოვ ლე ნე ბის ამ წუ თი ე რე ბის 
ღრმა, ში ნა გა ნი შეც ნო ბა. იცხ ოვ რო ხორ ცშეს ხმულ 
დრო ში, ნიშ ნავს იცხ ოვ რო მთებ ში. ჩეჩ ნე ბი დროს 
შე იგ რძნო ბენ არა, რო გორც წუ თი სო ფელს, არა
მედ რო გორც ყო ფი ე რე ბის უსას რუ ლო ბას. სწო რედ 
ესაა პა ტა რა ჩეჩ ნე თის მი ერ უზარ მა ზა რი რუ სე თის 
სა ხელ მწი ფო სად მი გა უ გო ნა რი, მა მა ცუ რი წი ნა აღ
მდე გო ბის გა წე ვის სა ი დუმ ლო, რო გორც ამ გა მა
ნად გუ რე ბელ ომ ში, ასე ვე წარ სულ ომებ ში. ჩეჩ ნე ბი 
მსოფ ლი ოს ერ თერ თი უძ ვე ლე სი ხალ ხია და თა ვი
სი მრა ვა ლა თას წლო ვა ნი გე ნე ტი კუ რი მეხ სი ე რე ბის 
გა მოც დი ლე ბით ისი ნი შე იგ რძნო ბენ ნე ბის მი ე რი 
თვით მპყრო ბე ლო ბის ფუჭ წარ მავ ლო ბას. ამას ვერ 
იგე ბენ, ვერც მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი რუ სი დამ პყრობ
ლე ბი, ვერც კავ კა სი ა ზე გულ წრფე ლად შეყ ვა რე ბუ
ლი რუ სი პო ე ტე ბი. ის, რა შიც ხე დავ დნენ მა თი აზ
რით, ხალ ხის ნა ხევ რად ვე ლურ, ბარ ბა რო სულ ეგ ზო
ტი კას, სი ნამ დვი ლე ში არის უძ ვე ლე სი კულ ტუ რის 
გა მოვ ლე ნა. კულ ტუ რი სა, რო მე ლიც ბევ რად აღე მა
ტე ბა დამ პყრობ თა ახალ გაზ რდა ცი ვი ლი ზა ცი ას. ეს 
გა მოვ ლე ნაა და ვიწყ ე ბუ ლი, სა უ კუ ნე ებ ში და კარ გუ
ლი ფი ლო სო ფი ი სა. დი დი ფი ლო სო ფი ი სა. რო მე ლიც 
შე გუ ე ბუ ლი იყო არა ყო ველ დღი უ რო ბის წვრილ მან 

მოთხ ოვ ნი ლე ბებს, არა მედ აღე მა ტე ბო და ცხოვ რე
ბის წარ მავ ლო ბას თა ვი სუფ ლე ბის კენ და უძ ლე ვე ლი 
მის წრა ფე ბის შეგ ნე ბით.

სწო რედ ეს ფი ლო სო ფი ა, რო მე ლიც მო ცემ ლუია 
არა ცნო ბი ე რე ბა ში. არა მედ არის სუ ლის მა რა დი უ
ლი მდგო მა რე ო ბა და ბე დის წე რის გარ დუ ვა ლო ბად 
მი ი ღე ბა. ყო ველ თვის გან საზღ ვრავ და კავ კა სი ის 
ტრა გი კულ ჰე რ ო ი კულ და ლა მაზ ის ტო რი ას. მას შია 
კავ კა სი ის მო მავ ლის პა სუ ხიც.

და ი სის სის ხლი ან ცა ზე ისი ნი მხარ დამ ხარ დგა
ნან  ჯო ხარ დუ და ე ვი და ზვი ად გამ სა ხურ დი ა.

ვინ არი ან? წი ნა მორ ბედ ნი? მო მა ვა ლი დღე ე ბის 
გმი რუ ლი სიმ ბო ლო ე ბი? თუ უკა ნას კნე ლი ის ტო რი
უ ლი გმი რე ბი, ცოცხ ა ლი ანაქ რო ნიმ ზი, კა ცობ რი ო
ბის არ ყოფ ნა ში უდ რო ოდ წა სუ ლე ბი?

ვინ არი ან ისი ნი, ან ტი კუ რი დრა მის მკაც რი კა
ნო ნე ბით გან საზღ ვრუ ლი ტრა გი კუ ლი რო ლის ბო
ლომ დე შემ სრუ ლებ ლე ბი? გმი რე ბი? მსხვერ პლნი? 
გა მარ ჯვე ბულ ნი?

ნ. ტე ლევ ნაია
“სვო ბოდ ნაია გა ზე ტა”

№9 (010), 1996 წ.
მთარ გმნე ლი თენ გიზ კუბ ლაშ ვი ლი

გადმოვბეჭდეთ მცირედი კორექციითა და შემოკლებით

ცივ ლი ზე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის არ სე ბო ბა წარ
მო უდ გე ნე ლია რე ლი გი უ რი და სა ე რო ცხოვ რე
ბის ერ თი ა ნო ბის გა რე შე. რე ლი გი უ რი ცხოვ რე
ბის ორ გა ნი ზე ბა ხდე ბა ეკ ლე სი ის, ხო ლო სა ე რო 
ცხოვ რე ბი სა  სა ხელ მწი ფოს მი ერ.

ქარ თველ თა ცხო ვე ლი მორ წმუ ნე ო ბა გან
საზღ ვრავ და მტრულ გა რე მოც ვა ში ქარ თუ ლი სა
ხელ მწი ფოს მრა ვალ სა უ კუ ნო ვან არ სე ბო ბას.

ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბა თა ვი სი საწყ
ი სე ბით მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი რე ლი გი
ურ ცნო ბი ე რე ბას თან და ეკ ლე სი ურ წი აღ თან. თა
ვი სი ში ნა გა ნი არ სით ეს რე ლი გი ურ ე როვ ნუ ლი 
მოძ რა ო ბა ა, რამ დე ნა დაც იგი გუ ლის ხმობს არა 
მარ ტო გან კერ ძო ე ბუ ლი ეროვ ნულ პო ლი ტი კუ რი 
მიზ ნე ბის გა ხორ ცი ე ლე ბას, არა მედ პირ ველ ყოვ
ლი სა, ით ვა ლის წი ნებს ზნე ობ რივ აღორ ძი ნე ბას, 
რე ლი გი ურ რწმე ნა სა და ცნო ბი ე რე ბა ზე დამ ყა
რე ბით:

ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის მოს ვლა ხე ლი სუფ ლე

ბის სა თა ვე ში რე ა ლურ წი ნა პი რო ბას ქმნის ეკ ლე
სი ა სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის ქრის ტი ა ნუ ლი 
სა ხელ მწი ფოს თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ერ თო ბის 
აღ დგე ნი სათ ვის. ამ ერ თო ბის არ სი შემ დეგ ში 
მდგო მა რე ობს: ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ავ
ტო რი ტე ტი, მი სი ძა ლა უფ ლე ბა უნ და და ემ ყა როს 
არა მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის სო ცი ა ლურ პო ლი
ტი კურ გან საზღ ვრუ ლო ბას, არა მედ უმე ტეს წი
ლად რე ლი გი ურ ზნე ობ რივ საწყ ი სებს.

სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ეკ ლე სი ის 
უფ ლე ბა  იყოს სა ე რო ცხოვ რე ბის აქ ტი უ რი მო
ნა წი ლე.

ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო კვლა ვაც ერ თგუ ლი 
დარ ჩე ბა ტრა დი ცი უ ლი რე ლი გი უ რი შემ წყნა რებ
ლო ბი სა.

სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტის 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას გა მოს ვლა სა ქარ თვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის უზე ნა ე სი საბ ჭოს სე სი ა ზე
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ეკ ლე სი ის სა მო ცი ქუ ლო მოღ ვა წე ო ბის სუ ლი
ე რი ბუ ნე ბა თა ვის თა ვად გა მო რიცხ ავს მის უშუ
ა ლო მო ნა წი ლე ო ბას ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ სის ტე
მა ში, მაგ რამ პო ლი ტი კუ რი სის ტე მი დან ეკ ლე სი
ის გა მო ყო ფა არ უნ და ნიშ ნავ დეს სა ხელ მწი ფო სა 
და ეკ ლე სი ის ურ თი ერ თგა თიშ ვას.

სა ხელ მწი ფოს და მო უ კი დებ ლო ბის აღ
დგე ნას თან ერ თად მარ თლმა დი დებ ლო ბა 
სა ხელ მწი ფო რე ლი გი ად უნ და იქ ცეს.

ქარ თვე ლი ერი გა მო ირ ჩე ვა თა ნას წორ თა შო
რის თა ვი სი ყო ფით, ად გი ლით და ენით. სა ქარ
თვე ლო ღვთის მშობ ლის წილ ხვედ რი ქვე ყა ნა ა. 
ჩვე ნი ის ტო რი ა, ცხოვ რე ბის წე სი, ბრძო ლა სარ
წმუ ნო ე ბი სათ ვის, ეროვ ნუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბი
სათ ვის, ეს არის მო წა მე ობ რი ვი, ქრის ტეს მი ე რი 
გზა სი კე თი სა, სიქ ვე ლი სა და სიყ ვა რუ ლი სა.

დი დი მიზ ნე ბი მხო ლოდ ღვთა ებ რი ვი სიყ ვა
რუ ლით აღეს რუ ლე ბი ან. სა რწმუ ნო ე ბის აღორ ძი
ნე ბა იხ სნის სა ქარ თვე ლოს!

1991 წლის 26 მა ისს ქარ თველ მა ერ მა და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს პირ ველ პრე ზი დენ ტად აირ ჩია ზვი ად გამ სა ხურ დია

“სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ეკ ლე სი ის 
უფ ლე ბა  იყოს სა ე რო ცხოვ რე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე”

სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
საპ რე ზი დენ ტო სა არ ჩევ ნო პროგ რა მი დან

22 მა ი სი, 1991 წე ლი

დასაწყისი გვ. 5

ნა ტა ლია ტე ლევ ნაია (1923-2005) პუბ ლი ცის-
ტი, ფო ტოგ რა ფი.

და ი ბა და დნეპ რო პეტ როვ სკში. დე დის მხრი-
დან არის ძვე ლი თა ვა დაზ ნა უ რუ ლი ოჯა ხის შვი ლი 
(ე კა ტე რი ნოს ლავ ში გა და სახ ლე ბუ ლი დე კაბ რის-
ტის). ფი ლო ლო გი უ რი გა ნათ ლე ბა მი ი ღო დნეპ რო-
პეტ როვ სკის უნი ვერ სი ტეტ ში. და უ ფა რა ვი ან ტი-
საბ ჭო უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო გა ძე ვე ბულ იქ ნა 
სამ სა ხუ რი დან შრო მის წიგ ნაკ ში გან სა კუთ რე ბუ-
ლი აღ ნიშ ვნით. გარ კვე უ ლი დრო ით ფა რუ ლად 
წერ და ტე ლეს ტუ დი ე ბის თვის სცე ნა რებს, მაგ რამ 
კგბ-ს ესეც არ გა მორ ჩე ნი ა . ის იძუ ლე ბუ ლი შე იქ ნა 
ჩა ე ბა რე ბი ნა უნი ვერ სი ტე ტის მა თე მა ტი კურ ფა-
კულ ტეტ ზე, რომ ლის წარ ჩი ნე ბით დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ კერ ძო გაკ ვე თი ლე ბით ირ ჩენ და თავს. 

ოთხმო ცი ა ნი წლე ბის ბო ლოს შეძ ლო მოს კოვ ში 
გა დას ვლა.

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლას აღ ფრთო ვა ნე ბით 
შეხ ვდა. გარ და იც ვა ლა და და საფ ლა ვე ბუ ლია მოს-
კოვ ში.
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შნო, ჭირ ნა ხუ ლი, სიმ დიდ რე, 
შრო მა ღწვა გარ ჯით იქ მნე ბა!
ცულს პი რი, ფო ლა დი სა აქვს!
ტა რი, ხი სა გან ით ლე ბა!
ღმერ თი, ზე ძა ლად ით ვლე ბა!
პურ ზე ძვი რი არ ით ქმე ბა!
სა დაც დოვ ლა თი არ არის, 
არც სა მარ თა ლი, იქ ნე ბა!
დი ახ, დოვ ლა თი!  სიმ დიდ რე, ქო ნე ბა, სა არ სე ბო პი

რო ბე ბი, აი, გა სა ღე ბი სა მარ თლი ა ნო ბი სა და სა მარ
თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს აგე ბა ა შე ნე ბის საქ მე ში.

მაგ რამ, რო გორ იქ მნე ბა დოვ ლა თი? ადა მი ან თა სა
ზო გა დო ე ბას, მთე ლი თა ვი სი არ სე ბო ბის გზა ზე, პირ
ველ ყო ფი ლი გა მოქ ვა ბუ ლი დან დღე ვან დელ ცივ ლი ზა
ცი ამ დე, არ ჰქო ნია და არც აქვს სა არ სე ბო სა შუ ა ლე ბე
ბის,  დოვ ლა თის შექ მნის სხვა წე სი, გარ და წარ მო ე ბი
სა,  ახა ლი სა წარ მოო ია რა ღე ბის შექ მნი სა და მწარ მო
ებ ლო ბის გა ფარ თო ე ბა გა უმ ჯო ბე სე ბი სა.

წი ნას წარ მინ და ვთქვა ერ თი, თით ქმის, აპ რი ო რუ ლი 
დე ბუ ლე ბა! სა ხელ დობრ ის, რომ ცივ ლი ზა ცი ამ კი არ 
შვა დოვ ლა თი, არა მედ პი რი ქით, დოვ ლათ მა შვა ცივ
ლი ზა ცი ა! დოვ ლა თი იქ ცა იმ ამაჩ ქა რე ბელ ძრა ვად, 
რომ ლის წყა ლო ბი თაც ადა მი ან მა მი ა ტო ვა პირ ველ
ყო ფი ლი გა მოქ ვა ბუ ლი და ცი ვი ლი ზა ცი ის აპარ ტა მენ
ტებს მი ა შუ რა. გან ვი თა რე ბის ამ პრო ცეს ში, პირ ვე ლა
დი, ადა მი ა ნის გო ნებ რი ვი მომ წი ფე ბა და მზად ყოფ ნა ა, 
ახა ლი სა წარ მოო ია რა ღის შექ მნი სა და მის სა ფუძ ველ
ზე მე წარ მე ო ბის, წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბა გა უმ ჯო ბე
სე ბი სა, მე ტი დოვ ლა თის შე საქ მნე ლად.

აქ კი, რა ო დენ სი უ რე ა ლის ტუ რა დაც არ უნ და მოგ
ვეჩ ვე ნოს, მინ და ჩა ვურ თო ჩე მი სუ ბი ექ ტუ რი რწმე ნა, 
რომ ადა მი ა ნის გო ნი, კო დი რე ბუ ლია “ზე ძა ლის” მი ერ, 
თა ვი სი, ასე ვთქვათ, გან ვი თა რე ბის “უ სას რუ ლო” შე
საძ ლებ ლო ბა თა ჩარ თუ ლი კი ბით, რომ ლის ცალ კე უ ლი 
სა ფე ხუ რე ბი, დრო დად რო მჟღავ ნდე ბი ან თა ვი ან თი მა
ტე რი ა ლუ რი ფორ მით, რაც თა ვის თა ვად მა უწყ ე ბე ლია 
წინ სვლი სა და პროგ რე სის, გან ვი თა რე ბის გზა ზე.

ასე, რომ პირ ვე ლა დია გო ნებ რი ვი მზად ყოფ ნა, მე რე 
ახა ლი სა წარ მოო ია რა ღე ბის შექ მნა, მე რე მწარ მო ებ
ლო ბა და წარ მო ე ბა, ბო ლოს კი დოვ ლა თის დაგ რო ვე ბა, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც ყა ლიბ დე ბა ყვე ლა ცხოვ რე ბი
სე უ ლი ზნე ობ რივ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი 
დაკ რის ტა ლე ბულ ცივ ლი ზა ცი ა ში.

დოვ ლა თის წარ მო ე ბი სა და დაგ რო ვე ბის გა რე შე. 
ადა მი ან თა პირ ველ ყო ფი ლი სა ზო გა დო ე ბა, ნა ბიჯ საც 
კი ვერ წარ სდგამ და წინ თა ვი სი გან ვი თა რე ბის გზა ზე 
და მი თუ მე ტეს დღეს დოვ ლა თის წარ მო ე ბის გა რე შე, 
ყო ვე ლი ერი თუ სა ხელ მწი ფო, გან წი რუ ლია და სა ღუ
პად.

ეხ ლა კი გა დავ ხე დოთ ჩვენს ეპო ქას და კერ ძოდ სა
ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლო ბას! რა ხდე ბა ხალ ხო? აქ 
რა ი მე მე წარ მე ო ბა წარ მო ე ბა ზე და დოვ ლა თის დაგ რო
ვე ბა ზე კი არა, თუ რა მე იყო შექ მნი ლი და რა მე გაგ
ვაჩ ნდა, იმის სრულ მოს პო ბა გა ჩა ნა გე ბა ზეა ლა პა რა კი 
რაც ფა რუ ლი თუ აშ კა რა, სა ხელ მწი ფო ებ რივ პო ლი ტი
კუ რი თუ კრი მი ნა ლუ რი გზით ხორ ცი ელ დე ბა! და ყვე
ლა ფე რი ეს, მას შემ დეგ, რაც გა მო ვი ა რეთ და რა ის ტო
რი უ ლი გა მოც დი ლე ბაც შე ვი სის ხლხორ ცეთ ჩვე ნი წინ
სვლის, გან ვი თა რე ბის და არ სე ბო ბი სათ ვის ბრძო ლა ში! 
რომ მწარ მო ებ ლო ბა და დოვ ლა თის შექ მნა ა, მხო ლოდ 
და მხო ლოდ, ერი სა და ქვეყ ნის გა დარ ჩე ნის ერ თა დერ
თი პი რო ბა! ჩვენ კი რას ვშვრე ბით? რას ჩავ დი ვართ? 
იმის მა გივ რად, რომ რა ღა ცა შევ მა ტოთ ჩვენს გა უ ბე
დუ რე ბულ ქვე ყა ნას, რა ღა ცა ვარ გოთ სა ქარ თვე ლოს, 
ვა ნი ა ვებთ ყვე ლა ფერს და გა ღა ტა კე ბამ დე მიგ ვყავს 
ის, რი თაც ვუ ახ ლოვ დე ბით სა ბე დის წე რო აღ სას რულს.

რო გორ გვინ და ვი არ სე ბოთ, რო ცა ქარ თვე ლი აღა რა 
ჰგავს ქარ თველს, გა მო რეცხ ი ლი და გა მოწ რე ტი ლია 

ყო ველ გვა რი ქარ თუ ლი, ტრა დი ცი ულ ზნე ობ რი ვი ღი
რე ბუ ლე ბე ბი სა გან, რო ცა ყვე ლა თა ვის “მე”ს უკი ჟი
ნებს და თა ვის ცნო ბი ე რე ბის სარ კე ში, მხო ლოდ თა ვის 
თავს ხე დავს? და რაც პირ და პირ საკ ვირ ვე ლი ა, გა მო
ნაკ ლისს თით ქმის, არა ვინ არ შე ად გენს, ყვე ლა ერ თნა
ი რა და ა, სუ ლი ერ ზნე ობ რი ვად ინ ტე ლექ ტნე ბა მორ ღვე

უ ლი!  ქა ლიც და კა ციც, დი დიც და პა ტა რაც, მუ შაც და 
გლე ხიც, სწავ ლუ ლიც და უს წავ ლე ლიც, პო ლი ტი კო სიც 
და ხე ლოვ ნე ბის მსა ხუ რიც! სიტყ ვით ყვე ლა გა ი ძა ხის,  
“ჩვენ”! საქ მით კი მხო ლოდ,  “მე”ს გუ ლის ხმობს. აი, 
დღე ვან დე ლი, ფსი ქო ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გან წყო ბა სა
ქარ თვე ლო ში და ქარ თველ ხალ ხში!

კი დე ვგე კითხ ე ბით!  რო გორ უნ და ვი არ სე ბოთ ქარ
თველ ნო?! მხო ლოდ ყვე ლაფ რის გა ყიდ ვით და გას ხვი
სე ბით?

მაგ რამ ხომ მო ვა დრო, რო ცა გა სა ყი დი აღა რა ფე რი 
გვექ ნე ბა? რა ღას ვშვრე ბით მა შინ? თუ იმ დე ვი ზით 
ვი არ სე ბოთ: “ჩემს შემ დეგ, თუნ დაც წარ ღვნა დამ დგა
რა”?! ხომ დად გე ბა სა ქარ თვე ლოს სრუ ლი გა კოტ რე
ბის ჟა მიც, რა საც აუ ცი ლებ ლად მოჰ ყვე ბა ქარ თვე ლი 
ერის გა და შე ნე ბა და სიკ ვდი ლი? რო გორ, უნ და მოკ
ვდეს სა ქარ თვე ლო? უნ და გაქ რეს ქარ თვე ლი ერი? 
ნუ თუ ესაა მი ზა ნი იმ ვა ი პო ლი ტი კო სე ბის, რომ ლე ბიც 
დღეს, სა ქარ თვე ლოს მეს ვე უ რე ბად მი იჩ ნე ვენ თავს? 
სადღა არი ან ნამ დვი ლი ეროვ ნუ ლი სუ ლის კვე თე ბის 
პო ლი ტი კო სე ბი, ხალ ხო?

პო ლი ტი კო სი, ისაა 
ვინც, ერის ეშ ხით “მთვრა ლი ა”!
ერის, დი დე ბის ქუ რა ში, 
გა დამ დნარ  გა დამ ლღვა ლი ა!
ომ ში არა ა,  მხდა ლი ა!
აზ რში არა ა,  მცდა რია
ჭეშ მა რი ტე ბის, უძ ლე ვი, 
კე დე ლია და ფა რი ა!
აბა, რა ესაქ მე ბა “ბენ დუქ ფა შას” ქარ თუ ლი პო ლი ტი

კო სე ბის წარ მარ თველ მა ღალ ეშე ლო ნებ ში და კერ ძოდ, 
სა ქარ თვე ლოს ეოკ ნო მი კის სა სი ცოცხ ლო წყა რო ებ
თან, რო ცა აღა რა ფერს უტო ვებს ქარ თველ ერს თა ვი
სი თვით მყო ფა დო ბი სა და თვით შე ნარ ჩუ ნე ბის გზა ზე? 
ქარ თველ ნო, გა ა ხი ლეთ თვა ლე ბი და გან სა კუთ რე ბით 
კი გო ნე ბას “და ა ჭი რეთ ფე ხი”!

ეროვ ნუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი დან ყვე ლაფ რის გა ყიდ ვა 
გას ხვი სე ბა,  ეს, სიკ ვდი ლის გზაა ძმე ბო!! ხო ლო ერის 
კუთ ვნი ლი სიმ დიდ რის შე ნარ ჩუ ნე ბა და გამ რავ ლე ბაა 
მხო ლოდ ერი სა და ქვეყ ნის სა სი ცოცხ ლო გზა!

ქარ თუ ლი მი წის, არც ერ თი გო ჯი არ უნ და იყოს 
სხვი სი მფარ ვე ლო ბის თუ გავ ლე ნის ქვეშ, არც აშ კა რა 
და არც შე ნიღ ბუ ლი სა ხით! არც ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე
ბის შე დე გად და არც ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ვაჭ რო ბა გა რი
გე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე!

და საქ მე ბა, მე წარ მე ო ბა და წარ მო ე ბა, ჩა უყ რის სა
ფუძ ვველს სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბის საქ მეს, რა მე
თუ და სა ბამს მის ცემს დოვ ლა თის დაგ რო ვე ბას, რო მე
ლიც თა ვის მხრივ შექ მნის წი ნა პი რო ბას ჩვე ნი ეკო ნო
მი კის ფეხ ზე დად გო მი სა და გა ჯან სა ღე ბი სათ ვის!

გლე ხუ რი წარ მო ე ბა,  სოფ ლად! მუ შუ რი წარ მო ე
ბა,  ქა ლა ქად! იმი სათ ვის, რომ შე იქ მნას დოვ ლა თი და 

ხალ ხი გაძღ ეს! რომ ხალხს აღარ ში ო დეს! სი მაძღ რე კი 
გა ა კე თილ შო ბი ლებს ადა მი ანს და ზნე ობ რი ვად შე მო
სავს მას!

დღეს კი რას ვხე დავთ? ვის თა ნაც არ უნ და მო გიხ
დეთ სა უ ბა რი ან ვი საც არ უნ და შე ხე დოთ ტე ლე ვი ზი ის 
ეკ რან ზე, ყვე ლა უკ მა ყო ფი ლოა არ სე ბუ ლი მდგო მა რე
ო ბით და უჩი ვის ადა მი ა ნის და სა ერ თოდ, ხალ ხის ზნე
ობ რივ ღი რე ბუ ლე ბა თა გა უ ფა სუ რე ბას. ერ თის მხრივ, 
ყვე ლა სი მარ თლე ზე და სა მარ თლი ა ნო ბა ზე დებს თავს! 
მე ო რეს მხრივ კი არც ერ თი ჭეშ მა რი ტად არ ემ სა ხუ რე
ბა, არც სი მარ თლეს და არც სა მარ თლი ა ნო ბას. საქ მე 
გვაქვს ადა მი ა ნის ისე თი ვე სუ ლი ერ ზნე ობ რივ გა ო რე
ბას თან, რო გორც იყო კო მუ ნის ტურ ტე რო რის ტუ ლი 
დიქ ტა ტუ რის დროს. ყვე ლა ღლეტს და იღ ლი ტე ბა, ყვე
ლა ძი ე ბა ში ა, რა იშო ვოს და რო გო რი გზით?

ქარ თვე ლი ერი უნ და გა თა ვი სუფ ლდეს ამ დამ ღუპ
ვე ლი, კო მუ ნის ტურ დრო ინ დე ლი ფსი ქო ინ ტე ლექ ტუ ა
ლუ რი კომ პლექ სი სა გან თუ გა დარ ჩე ნა სურს!

წინ,  ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა კენ! მაგ რამ, 
უკან,  მა მა პა პუ რი, ზნე ობ რი ვი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა კენ! 
აი, ჩვე ნი გზა!

იმი სათ ვის, რომ მო ვახ დი ნოთ სა ფუძ ვლი ა ნი გარ
და ტე ხა და ჩა ვერ თოთ თა ნა მედ რო ვე გან ვი თა რე ბის 
პრო ცეს ში, აუ ცი ლე ბე ლია წეს რი გი სა და დის ციპ ლი ნის 
დამ ცვე ლი მტკი ცე ინ სტი ტუ ტის შექ მნა, და კომ პლექ
ტე ბუ ლი ჭეშ მა რი ტი, ერ ზე და ქვე ყა ნა ზე შეყ ვა რე ბუ ლი 
მა მუ ლიშ ვი ლე ბი სა გან.

ყვე ლა ფერს თა ვის დრო აქვს და
წესს,  ზო მა წო ნით ად გე ბა!
გზას ვერ გა ივ ლის ბო ლომ დე, 
თავ ში ვე, ვინც აჩ ქარ დე ბა!
ხან ძა რი,  წყლის გან ჩაქ რე ბა!
ყი ნუ ლი,  მზის გან გად ნე ბა!
მტკი ცე წეს რი გის გა რე შე, 
ქვე ყა ნა ვერ აყ ვავ დე ბა!
დი ახ, სას ტი კი შე უ რი გე ბე ლი ბრძო ლა, არა მარ ტო 

ქურ დო ბის, ძარ ცვა გლე ჯის, ძა ლა დო ბის, ბო რო ტე ბი
სა და მკვლე ლო ბე ბის წი ნა აღ მდეგ, არა მედ მცი რე დი, 
ზნე ობ რივ სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბი დან გა დახ რი სათ
ვი საც კი! ჯერ კა ნო ნი უნ და იყოს კა ნო ნი ე რი და მე რე 
მი სი შე ურ ყე ვე ლი დაც ვა და გან მტკი ცე ბა, რო გორც 
ერი სა და ქვეყ ნის ხორ ცი ელ ყო ფი ე რე ბა ში, ისე მის სუ
ლი ერ ცნო ბი ე რე ბა შიც! რო ცა სუ ლი, ცნო ბი ე რე ბა გას
პექ ტაკ დე ბა, ყო ფი ე რე ბაც დაზღ ვე უ ლი იქ ნე ბა ყო ველ
გვა რი უკე თუ რი ქმე დე ბე ბი სა გან!

ჩვენ კი რას ვხე დავთ სი ნამ დვი ლე ში? ყვე ლა ფე რი 
სა ხე ზე გვაქვს, ქურ დო ბი დან დაწყ ე ბუ ლი, სუ ლის შემ
ძვრელ, მკვლე ლო ბე ბამ დე! და ეს იმი ტომ, რომ ძალ
ზე კრი მი ნა ლუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი მემ კვიდ რე ო ბა 
გვაქვს, რო გორც მმარ თვე ლო ბით ზე და ფე ნებ ში, ისე 
ხალ ხის ფარ თო მა სებ ში. იმი ტომ, რომ ჩვე ნი თა ვი ჩვენ 
არ გვე კუთ ვნო და, ყო ველ თვის სხვი სი ქვე შევ რდო მი და 
მო ნა მორ ჩი ლი ვი ყა ვით. 

დღეს, თით ქოს და გან ვთა ვი სუფ ლდით, და მო უ კი
დებ ლე ბი ვართ, მაგ რამ შე ე სა ბა მე ბა ეს ყო ვე ლი ვე სი
ნამ დვი ლეს? მაშ, რა მოს დის იმ ხალხს, მმარ თველ ეშე
ლო ნებ შიც და და ბალ სა ზო გა დო ებ რივ წრე ებ შიც, რომ
ლე ბიც თით ქმის არ შეც
ვლი ლან? რო დემ დე უნ და 

მხო ლოდ ამ გზით!
დი სი დენ ტი გი ორ გი ქარ თვე ლიშ ვი ლი, რო გორც თა

ვად აღ ნიშ ნავს “საბ ჭო თა საპყ რო ბი ლი დან გა იქ ცა” 
1975 წელს და 2006 წლამ დე იმ ყო ფე ბო და პო ლი ტი
კურ ემიგ რა ცი ა ში. სა ქარ თვე ლო ში იგი დაბ რუნ და იმი
სათ ვის, რა თა თა ვი სი ძვლე ბი სა კუ თა რი სამ შობ ლოს 
მი წი სათ ვის მი ე ბა რე ბი ნა. გარ და იც ვა ლა 2007 წელს, 
დაკ რძა ლუ ლია დიღ მის სა საფ ლა ო ზე. მან ემიგ რა ცი
ა ში გა მოს ცა სა მი წიგ ნი ქარ თუ ლად: “შუ რის გე ბა და 
გო დე ბა ჩე მი”! “ჩე მი გულ წი თე ლა”, “ნა ნა ნა ნი ნა” და 
ერ თი წიგ ნი რუ სულ ენა ზე  “Наканец моя кника”.

ქვე მო და ბეჭ დი ლი წე რი ლი მი სი უკა ნას კნე ლი ნაკ ვე
სი სა გუ ლი სა, რო მე ლიც მის მა ძმამ კუ კუ რი ქარ თვე
ლიშ ვილ მა მოგ ვი ტა ნა, რა საც, მი სი ვე თხოვ ნით, ვბეჭ
დავთ ყო ველ გვა რი შეს წო რე ბის გა რე შე.
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ვზი დოთ 
კ ო  მ უ 
ნის  ტუ

რი გა მომ ძალ ვე ლო ბის და ნა შა უ
ლებ რი ვი ცნო ბი ე რი ტვირ თი?

დაწყ ევ ლი ლო სა ქარ თვე ლო!
სათ რე ვად გა ჩე ნი ლო!
გუ შინ მსახ ვრალ რუ სის ხელ ში, 
სა ჯიჯ გნად დარ ჩე ნი ლო!
“ცე კა”, “ტე კა”, “რა ი კო მი”
“საბ ჭო” ხარ კმი წე რი ლი
უსინ დი სო კვაჭ ქურ დე ბით, 
გამ ჯნილ გა მო ტე ნი ლი!
დღეს “შე ნო ბა”, თუმ ცა სხვა ა,
ფა სა დიც სხვა ფე რი ა!
პრე ზი დენ ტი, პარ ლა მენ ტი!
გუ ბერ ნი ა, მე რი ა!
იმ ხალ ხით ვე გა ი ჯირ ჯვა,
გუ შინ ხრწნად, რომ გვე რი ა,
ვა ი, ჩე მო სა ქარ თვე ლო!
ბე დი არ გი წე რი ა!

ჩვე ნი უბე დუ რე ბა სწო რედ ისა ა, 
რომ მმარ თვე ლი ზე და ფე ნის წი ნა 
შრე, თით ქოს უც ვლე ლი რჩე ბა და ყვე ლა დრო ში მო
ნაც ვლე ობს მხო ლოდ მოჩ ვე ნე ბი თი, ადაპ ტა ცი უ რი 
სა ხეც ვლი ლე ბის მეშ ვე ო ბით. ის დღეს, შე იძ ლე ბა კო
მუ ნის ტი იყოს, ხვალ “დე მოკ რა ტი”, ზეგ “ა ნარ ქის ტი”, 
თუ “მო ნარ ქის ტი” და მას ზეგ, თუნ დაც “მღვდე ლი”. 
არა აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, რად გან არ გა აჩ ნია პა სუ ხის
მგებ ლო ბის გრძნო ბა, ყო ველ მხრივ დამ კვიდ რე ბუ ლი, 
და უს ჯე ლო ბის სინ დრო მის გა მო. გი ნა ხავთ ვინ მე დას
ჯი ლი იმ კო მუ ნისტ ბო როტ მოქ მედ თა გან, რომ ლებ მაც 
სა ქარ თვე ლო ჯვარ ზე აც ვეს,  19211989 წლებ ში? 
და ი სა ჯა ვინ მე იმ “გა დე მოკ რა ტე ბუ ლი”, მედ რო ვე, 
კრი მი ნალ პო ლი ტი კო სე ბი დან, რომ ლებ მაც სა ქარ თვე
ლო, 1992 წლი დან უფ სკურ ლში გა და ჩე ხეს და დღემ დე 
ჯიჯ გნი ან? არა, ყვე ლა და უს ჯე ლია და არ ხე ი ნად და
სე ირ ნო ბენ. უფ რო მე ტიც, კი დევ აქეთ იჭი მე ბი ან და 
ხვა ლინ დელ დღეს უმიზ ნე ბენ, თა ვი ანთ პო ლი ტი კურ 
სარ ბი ელ ზე.

ქარ თველ ერს უნ და ეყოს გამ ბე და ო ბა და შე მარ თე
ბა რომ ეს მო ნაც ვლე ო ბი თი ზე და ფე ნა გა და რეცხ ოს და 
ერ თხელ და სა მუ და მოდ გა ა სუფ თა ვოს სა ქარ თვე ლო, 
ამ ის ტო რი უ ლად თა ნამ დე ვი, მავ ნე ადა მი ან თა მოდ
გმი სა გან!

ყვე ლას, ძველ საც და ახალ საც, უნ და მი ეზღ ოს და ნა
შა უ ლი სა მებრ,  სამ შობ ლოს მო ღა ლა ტეს და მკვლელს, 
 სიკ ვდი ლით!! და ნარ ჩენ “ო ინ ბა ზებს” და “ჯამ ბა ზებს” 
კი,  გი სო სებ ში გა მომ წყვდე ვით, დრო ის შე სა ბა მი სი 
ხან დაზ მუ ლო ბით! და უს ჯე ლი არ უნ და დარ ჩეს არა ვინ, 
ფი ზი კუ რი მდგო მა რე ო ბის თუ წლო ვა ნე ბის მი უ ხე და
ვად. აი, მხო ლოდ მა შინ იგ რძნობს პა სუ ხის მგებ ლო ბას, 
ყო ველ პო ლი ტი კას მიტ მას ნი ლი, ქარ თვე ლი კა რი ე რის
ტი.

სა ქარ თვე ლო! მხო ლოდ შენ ხარ,  ის ქარ თვე ლი ერ
თი!

ღირ სე უ ლი, ბრწყინ ვა ლე და დი ა დი!
ვი საც მუ დამ მტრობ დნენ, მაგ რამ, არ წი რავ და 

ღმერ თი,
რჩე ულ შვილ თა ფიქ რი და ხვა ში ა დი!
მო ი შო რე ში ნა მტე რი! უმალ მოგ შორ დე ბა,
ჟამ თა გზა ზე მა დე ვა რი წუ ხი ლი,
მო ი შო რე!  ის, რაც გჭამ და, გჭამს და არ გშორ დე ბა!

ბილ წი, წი და, ქარ თვე ლე ბის 
უტი ლი!

დი ახ! სა ქარ თვე ლო უნ და გა
სუფ თავ დეს ყვე ლა დრო ის ამ 
ნა კო მუ ნის ტარ ნა ჯა ლა თარ ნა
მო ქა ლა ქარ ნა ჩათ ლა ხარ ნა გა ვი
სა გან!

სა ით უნ და იყოს მი მარ თუ ლი, 
უფ რო სწო რად, რო მე ლი მი მარ
თუ ლე ბა გვრჩე ბა პო ლი ტი კუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სათ ვის? ყვე ლა მი
მარ თუ ლე ბა ვცა დეთ: სამ ხრე თი, 
აღ მო სავ ლე თი თუ ჩრდი ლო ე თი, 
ყველ გან გავ წბილ დით, ყვე ლამ  
ჩაყ ლაპ ვა მოგ ვინ დო მა! ჩრდი ლო
ელ მა რუს მა კი თა ვის “სტო მაქ
ში” 200 წე ლი გვი ნე ლა, გვი ნე ლა 
და რაც დავ რჩით, იმის მო ნე ლე
ბა საც ცდი ლობს დღეს. ყვე ლა
ფერს თა ვი რომ და ვა ნე ბოთ, სულ 
მცი რე, ერ თი მი ლი ო ნი, ჯან ღო
ნით სავ სე ქარ თვე ლი ხომ მა ინც 
შე ე წი რა რუ სე თის სა ხელ მწი ფო
ებ რი ო ბას და მის პო ლი ტი კურ 

ინ ტე რე სებს მი სი 200 წლი ა ნი ბა ტო ნო ბის პე რი ოდ ში?
34 მი ლი ო ნი დან ერ თი მი ლი ო ნი ცო ტა ა? დღეს რუ

სებს, კი დევ უბ რუნ დე ბათ ენა და სურთ მი ი სა კუთ რონ 
ქარ თუ ლი ძირ ძვე ლი მი წე ბი,  სა მა ჩაბ ლო და აფ ხა ზე
თი? ვაჰ! სა მარ თა ლო, და გევ სო თვა ლე ბი? ან შენ, სა და 
ხარ ღმერ თო?

სიტყ ვა მინ და ალე სი ლი, რო გორც ხმა ლი!
ხმა ლი მინ და,  მტრე ბის სის ხლით გან წმენ დი ლი,
თვა ლი მინ და, ძმა თა მკვლე ლის, სხივ ჩამ ქრა ლი!
სა მარ თა ლი მინ და ღმერ თო!  სა მარ თა ლი!
ერ თიც იმ ზნე მოშ ლილ და ინ ტე ლექ ტმორ ღვე ულ 

ქარ თვე ლებს და მი ხე დეთ, კვლავ რუ სეთს რომ ეკურ
კუ რე ბი ან და მის “კე თილ დღე ო ბას”, რომ ვერ ელე ვი
ან?! 

გე ოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტი  ჩვე ნი ა! ის ტო რი უ ლი ფაქ ტი 
 ჩვე ნი ა! სის ხლი და ხორ ცი,  ჩვე ნი ა! სუ ლი და გუ ლი, 
 ჩვე ნი ა!

მაშ, რა ღა გნე ბავთ კი დევ, სი მარ თლი სა და სა მარ
თლი ა ნო ბი სათ ვის, რუ სე თის ბარ ბა რო სე ბო და და სავ
ლე თის ცივ ლი ზე ბუ ლო დე მოკ რა ტე ბო? რო გორ, სა მა
ჩაბ ლო და აფ ხა ზე თი ქარ თუ ლი მი წა არა ა! სა ქარ თვე
ლოს არ ეკუთ ვნის და ჩრდი ლო ე ლი დამ პყრო ბე ლის 
სა კუთ რე ბა ა? ვა ი, შენ დღე ვან დე ლო მსოფ ლი ოვ, თუ 
ასე ფიქ რობ სა მარ თლი ა ნო ბი სა და მშვი დო ბა სი ამ
ტკბი ლო ბის დამ ყა რე ბას!

რაც შე ე ხე ბა ჩვენს პო ლი ტი კურ ორი ენ ტა ცი ას, სა
ქარ თვე ლოს თვის დარ ჩე ნი ლია მხო ლოდ ერ თი გზა! 
გზა და სავ ლე თი სა კენ, რო გო რა დაც და რამ დე ნა დაც 
ბუნ დო ვა ნი არ უნ და იყოს ჩვენ თვის მი სი გან ზრახ ვა 
და მი ზა ნი. ან და გვრჩე ბა კი, სხვა რა ი მე გა მო სა ვა ლი?

ზო გი ნე იტ რა ლი ტეტს უკი ჟი ნებს! გა სა გე ბია და სა
გუ ლის ხმო, მაგ რამ დღე ვან დე ლი, გავ ლე ნი ა ნო ბი სა და 
მომ გე ბი ა ნო ბის ფსი ქო ლო გი ით შეპყ რო ბილ და მო ქიშ
პე მსოფ ლი ო ში, ვინ და ა ყე ნებს პა ტა რა და ასე სა ჭი რო 
სა ქარ თვე ლოს, იჯ დეს თა ვის ბუ დე ში და თა ვის სურ
ვი ლი სი სა მებრ აშე ნოს თა ვი სი მო მა ვა ლი? არა ვინ! ასე 
რომ, სხვა გა მო სა ვა ლი არ გვრჩე ბა! და სავ ლე თის კენ 
უნ და ავი ღოთ გე ზი! რაც გა მო ვა, გა მო ვა! იმა ზე მე ტი 
რა ღა იქ ნე ბა, რაც გა და ვი ტა ნეთ და გა მო ვი ა რეთ?

სი ცოცხ ლის დღე მოკ ლეა და

სიკ ვდი ლის ღა მე,  გრძე ლი ა!
კა ცის მცდე ლო ბა,  ნორ ჩი ა!
ღვთის ხე ლოვ ნე ბა,  ძვე ლი ა!
დან გრე ვას, ბევ რი არ უნ და!
აღ მშე ნებ ლო ბა,  ძნე ლი ა!
კაცს თუ ჭკუა აქვს, ავ კარ გი, 
ად ვი ლად საც ნო ბე ლი ა!
ყვე ლა ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე

ლოს გა დარ ჩე ნის გზა, შემ დეგ ნა ი რად გვე სა ხე ბა.
1. წარ მო ე ბის აღორ ძი ნე ბა და დოვ ლა თის შექ მნა!
2. მტკი ცე წეს რი გი!
3. მმარ თვე ლი ზე და ფე ნის გაწ მენ და გა სუფ თა ვე ბა 

მედ რო ვე ნა ძი რა ლე ბი სა გან და მი სი და კომ პლექ ტე ბა 
ერის და ქვეყ ნის ქო მა გი მა მუ ლიშ ვი ლე ბი დან!

4. ქარ თუ ლი ზნე ობ რი ვი ღი რე ბუ ლე ბე ბის აღ დგე ნა!
5. სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბი სა და სიმ დიდ რის გა ყიდ

ვა გას ხვი სე ბის აკ რძალ ვა!
6. და სავ ლე თის ორი ენ ტა ცი ა!
7. ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და რა

ო დენ პა ტა რაც არ ვი ყოთ და რა ო დენ და მო კი დე ბუ ლიც 
არ უნ და ვი ყოთ სა კუ თა რი თვით მყო ფა დო ბის, ღირ სე
ბი სა და სი ცოცხ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის სა ჭი როა და 
აუ ცი ლე ბე ლი ძა ლის ფაქ ტო რი!

ძა ლის ქეა და დი დე ბა, 
ენით, მრა ვალ ჯერ თქმუ ლი ა!
ძა ლას თუ არ ფლობ ღირ სე ბა, 
უკ ვა ლოდ და კარ გუ ლი ა!
ღა რი ბი,  და ჩაგ რუ ლი ა!
მდი და რი კი,  უჟ მუ რი ა!
ძა ლა გა დაწყ ვეტს, სა და ვოს! 
სი მარ თლე, თუ უძ ლუ რი ა!

გი ორ გი ქარ თვე ლიშ ვი ლი
სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი პო ლი ტე მიგ რან ტი

15. 05. 06 წ.

დასაწყისი გვ. 8

რუ სე თის ხელ მძღვა ნე ლებს შო რის სე რი ო ზუ ლად გა ნი ხი ლე ბა უკ რა
ი ნის ტე რი ტო რი ის და საპყ რო ბი ოპე რა ცი ის ჩა ტა რე ბის შეს აძლებ ლო ბა. 
ამი სათ ვის მზად დე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი, რო გორც თვით რუ სეთ ში 
ასე ვე და სავ ლეთ ში.

ამის შესა ხებ კიე ვის გა ზეთ “დენ” ში წერს იუ რი შჩერ ბა კი, უკ რაი
ნის ყო ფი ლი ელ ჩი აშ შში.

მი სი აზ რით, რუ სე თი აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლავს თე ზას იმის შესა ხებ, 
რომ უკ რა ი ნა “არ შემ დგარ სა ხელ მწი ფოს” წარ მო ად გენს.

უკ რა ი ნას თან მი მარ თე ბა ში აგ რე სი უ ლი სა უბ რე ბი და მი სი ტე რი ტო
რი ის შეს აძლო და ყო ფა და ჟი ნე ბით წარ მო ებს ზა ტუ ლი ნის, პრო ხა ნო
ვის, დუ გი ნის და სხვა თა მი ერ რუ სე თის სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის თავ სმო
სახ ვე ვად.

ეჭ ვსგა რე შე ა, რომ უკ რა ი ნის “დე სუ ვე რე ნი ზა ცი ის”, მი სი “უ მარ თა ვი 
ტე რი ტო რი ე ბის” ნა წი ლე ბად “დაშ ლის” გეგმა სე რი ო ზუ ლად მუ შავ დე ბა 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის პო ლი ტი კუ რი, სამ ხედ რო და სა დაზ ვერ ვო ხელ
მძღვა ნე ლო ბის სხვა დას ხვა დო ნე ებ ზე.

მინ სკი. ბე ლო რუს მა და ა და ნა შა უ ლა რუ სე თი ან ტიკ რი ზი სუ ლი მო
ლა პა რა კე ბე ბის ჩაშ ლა ში და არ აპი რებს სო ხუ მი სა და ცხინ ვა ლის რე ჟი
მე ბის აღი ა რე ბას.

ბე ლო რუს სა და რუ სეთს არაფ რით არ გა მოს დის “მე გობ რო ბა”.
მა გა ლი თად სერ გეი სი დორ სკიმ და ა და ნა შა უ ლა რუ სე თი ან ტიკ რი

ზი სუ ლი პროგ რა მე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა ში, პარ ლა მენ ტის ქვე და პა ლა
ტის სპი კერ მა ბო რის ბა ტუ რამ კი — აფ ხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ო სე თის 
აღი ა რე ბის სა კითხ ის ზე წო ლა ში და სხვა ინ ტეგ რა ცი ულ გან ზრახ ვებ ში. 

და სავ ლე თი უნ და და ეხ მა როს ბე ლო რუსს დარ ჩეს თა ვი სუ ფალ და 
და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფოდ, ამ ბობს ლუ კა შენ კო. მაგ რამ ამა ვე 
დროს არ ივიწყ ებს და ა მა ტოს  დაზღ ვე ვის მიზ ნით: ბე ლო რუ სი არის 
რუ სე თის მო კავ ში რე.

მო ნი ტო რინ გის გან ყო ფი ლე ბა
კავ კაზ ცენ ტერ. 

  

უცხოეთის ამბები
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ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

გრი გოლ რუ ხა ი ას რო მა ნებ სა და მოთხ რო ბებს 
ამაღ ლე ბულ სფე რო ში  გა დავ ყა ვართ. ოდ ნავ 
დაკ ვირ ვე ბუ ლი მკითხ ვე ლიც კი იმ თა ვით ვე მიხ
ვდე ბო და, რომ ამ პრო ზა ულ თხზუ ლე ბებს წერ და 
მთრთოლ ვა რე სუ ლის, ფა ქი ზი ში ნა გა ნი წყო ბის 
ადა მი ა ნი, ვის თვი საც პატ რი ო ტიზ მი  ეს სა კუ თა
რი ბუ ნე ბის წი აღ ში ყოფ ნა ა, ვის თვი საც მა მუ ლი 
 შვიდ ფე რი მუ ზის სამ სა ხუ რი ა. თვით მეგ რუ ლი 
სიტყ ვე ბის საკ მა ო ზე ოდ ნავ მე ტი მო ძა ლე ბა, რაც 
მის პრო ზა ში შე ი ნიშ ნე ბა, პო ე ტუ რი ბუ ნე ბის წარ
მო ჩი ნე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. აქე დან ვე იღებს 
სა თა ვეს ის ერ თგვა რი “კო კე ტო ბა”, რაც ასე ვე შე
იმ ჩნე ვა მის “მკაცრ” პრო ზა ში,თ უმ ცა, რო დე საც 
ავ ტო რი თა ვი დან ვე პა ტი ოს ნად გვიცხ ა დებს, რომ 
მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა სამ ყა რო სად მი პო ე ტუ რი ა, 
მა შინ ამ გვა რი “კო კე ტო ბა” არ გა ღი ზი ა ნებს, არა
მედ მზა და ხარ, ისე მი ი ღო, რო გორც თე ატ რა ლუ
რი პი რო ბი თო ბა.

თუ ამ გვა რად წა ი კითხ ავთ მის ახ ლა ხან გა მო
სულ “ა სერთ ლექსს”, ნე ბის მი ე რი მცი რე პო ე ტუ რი 
გნო მა, რო გორც ქარ თუ ლი ტან კა, ისე მო ე სიყ ვა
რუ ლე ბა ცხოვ რე ბი სე უ ლი პრო ზით დაღ ლილ სა და 
გა თე ლილ სულს. მხატ ვრუ ლი ამო ცა ნა დაძ ლე უ
ლია თუ არა, სულ ერ თია  ამ ლექ სე ბი დან ბო ლუქ 
ბო ლუ ქად ამო ე დი ნე ბა სუ ლი ე რე ბის, ნათ ლის, რე
ლი გი უ რო ბი სა კენ სწრაფ ვა და ეს ლტოლ ვა სა ბო
ლო ოდ ეს თე ტი კურ ღი რე ბუ ლე ბად გარ და იქ ცე ვა. 
ამ გვა რი გარ დაქ მნის მო წა მეა “ჰქრი ან”: “სა ღა მოა 
მობ ნელ ლურ ჯო... დღე ცო ტა თი კი დევ ურ ჩობს; 
რა სა ოც რად მა ხა ლი სებ ფეხ ქვეშ თოვ ლის კრა ჭა 
კრუ ჭო”. გან ყე ნე ბულ თე მებს, ვთქვათ, ბუ ნე ბის 
ნე იტ რა ლურ პე ი ზაჟს, ენაც ვლე ბა ეროვ ნუ ლი სი ა
მა ყის გა მომ ხატ ვე ლი ტა ე პე ბი: “რა ცრემ ლნი და რა 
მე ფე ნი გუ ლის ჯამ ში ჩა მე ტივ ნენ, სა ქარ თვე ლოს 
ცი ხე გოდ ლად დგას გი ორ გი ცა მე ტი ვე”. ეს იმის 
დას ტუ რი და მაც ნე ა, რომ რა ი მე კონ კრე ტუ ლი 
მი ზან და სა ხუ ლე ბის ციკ ლე ბი აქ არ არის წარ მოდ
გე ნი ლი, რო მელ თა ერ თმა ნეთ ზე მიბ მა საც რა ი მე 
ფა რუ ლი ში ნა გა ნი იდეა ან მი ნიშ ნე ბა ექ ნე ბო და. 
ავ ტო რი სუფ თა და ალა ლი გუ ლით გვაწ ვდის იმას, 
რაც მის არ სე ბა ში, გო ნე ბა სა და გრძნო ბებ ში და ი
ბა და, რა მაც მოს თხო ვა, აღ მო ეთ ქვა იგი. ამ თვალ
საზ რი სით კრე ბულს “პა ტი ო სა ნი” ციკ ლი უნ და ვუ
წო დოთ. აი, კი დევ ერ თი მარ თა ლი და პა ტი ო სა ნი 
გან ცდა, რო მე ლიც მახ ვი ლად არის შე ნიშ ნუ ლი. 
ის არა ერ თხელ გან გვიც დი ა, ოღონდ არ კი გაგ
ვიმ ხე ლი ა, ზოგ ჯერ სა კუ თა რი თა ვის თვი საც კი. 
“ცო ტა ო დენ და ფე თე ბის  დღეა ჩე მი და ბა დე ბის! 
ლექ სებს ვჯღაბ ნი... ჩე მი ჭკუ ით წარ მავ ლო ბას არ 
ვბარ დე ბი”. მთე ლი წიგ ნი დან და ცალ კე უ ლი სტრი
ქო ნე ბი დან ჩანს  ავ ტო რი ში ნა გა ნი ბუ ნე ბით არის 
რე ლი გი უ რი. მის თვის ღვთის მო სა ო ბა არც გა რე
დან ძა ლით მოხ ვე უ ლი ა, არც მე ტიჩ რო ბა და მო და, 
რო გორც ამ დღე ე ბის მო წა მე ნი ხში რად შევ სწრე

ბი ვართ ხოლ მე. ამი ტო მაც უღა ლა ტო ა, არატ რი ვი
ა ლუ რია მი სი ეს აღი ა რე ბა: “მად ლო ბე ლი ღვთი სა 
ვარ ყვე ლაფ რის და ყო ვე ლის თვის  მი წი სა თუ ცი
სა ვარ, მეთხე ვარ თუ ნო ვე ლის ტი!”

ნო ვე ლის ტი პის ლექ სია “გა ი ჭე ნეს”, სა დაც ამ
ბა ვია მოთხ რო ბი ლი. ამ ბის და სას რუ ლი კი სი ბე
რე ა, მხცო ვა ნე ბა, მუხ ლში ძა ბუ ნი და სიკ ვდი ლი, 
ფი ნიშ ზე რომ და უღ ლე ლად ყვე ლას გვე ლო დე ბა. 
მივ ქრი ვართ, ლურ ჯა ცხე ნებ ზე ამ ხედ რე ბულ ნი 
მივ ქრი ვართ მის კენ, რო გორც სა სურ ვე ლი ნავ სა
ყუდ ლი სა კენ; თან მიგ ვაქვს ათა სი ფი ზი კუ რი თუ 
სუ ლი ე რი სალ მო ბა, სი ნა ნუ ლი, არ სა ი დან არაფ
რით ნა კარ ნა ხე ვი სევ და, რო მე ლიც უფ რო მძაფ
რი ა, რა კი არ გვეს მის, სა ი და ნაა მო ნაქ რო ლი.

რო გორ გა ი ჭე ნეს წლებ მა?!
შა ნი ძემ რომ ხე ლი მედ გრად
ჩა მო მარ თვა პირ ველ კურ სელს
მახ სოვს, უნი ვერ სი ტეტ თან.
რო გორ გა ი ჭე ნეს წლებ მა?!
მეს მის მა თი წი ა წი ა”...
ქა შუ ეთ თან ნო ნეშ ვილ მა
მახ სოვს, ხე ლი ამი წი ა.
ლა ღი და სა ინ ტე რე სო პო ე ტუ რი სა დი ნა რი მიგ

ნე ბუ ლი ა. ამ წე სი თა და რი გით გრძელ დე ბა ლექ
სი და გო ნი ე რი მკითხ ვე ლი უკ ვე და საწყ ი სი დან ვე 
ხვდე ბა, რომ იგი კე თი ლად გას რულ დე ბა, ავ ტო რი 
ლარ სა და ხაზს სწო რად გა ავ ლებს, პო ე ტურ ლე
ლოს ბო ლომ დე გა ი ტანს.

პო ეტს ია პო ნუ რი ტან კას მი ნაგ ვა რი ლექ სი უფ
რო მოს წონს, ვიდ რე ვრცელ ყუ ვი ა ნი გრძე ლი მო
ნო ლო გი. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ კრე ბულ ში ამა ოდ 
და უწყ ებთ ძებ ნას “გა ი ჭე ნეს” მსგავს სი უ ჟე ტი ან 
ლექ სებს. აქ უფ რო მნიშ ვნე ლოვ ნად არის ჩათ
ვლი ლი ეფექ ტუ რი, გერ გი ლი ა ნი ცალ კე უ ლი ფრა
ზა სა ხე, ან და და სახ სო მე ბე ლი შე და რე ბა, ვთქვათ, 
ამ ნა ი რი: “ჩი ო რე ბი ვით სხე დან რით მე ბი პწკარ თა 
სი მებ ზე”, ან კი დევ: “ჩან და საყ და რი ვით ტრე
დის ხუნ დი”; არა მგო ნი ა, გა ნე ბივ რე ბუ ლი ვი ყოთ 
ესეგ ვა რი მო უ ლოდ ნე ლი შე და რე ბი თაც: “მთვა რე 
ბრწყი ნავს, ვით სოვ დაგ რის თეთ რი კირ მა ნე უ ლი”; 
ვფიქ რობ, არ და ა ვიწყ დე ბა მკითხ ველს ასე თი სა
ხე შე და რე ბა თუ მე ტა ფო რა: “შაშ ვი მაგ ლო ბე ლია 
 გონ წა სუ ლი მგო სა ნი”. იმა ვე ტი პი სა ა: “შაშ ვი 
მაგ ლო ბე ლია ტყე ო პე რის მგო სა ნი”. კი დევ უფ რო 
ძლი ერ სა ხედ მე გულ ვის ესე ნი: “და უს რუ ლე ბელ მა 
სიცხ ე ებ მა ღე ლე ებს წა არ თვეს მეტყ ვე ლე ბა”, ან, 
კი დევ: “ღე ლე ში ცი ვი წყლის კოტ რი ა ლი”. დი ა ხაც 
მშვე ნი ე რი ა!

ამ გვა რი ცალ კე უ ლი სა ხე მიგ ნე ბე ბი ლი ტე რა
ტუ რის წინ სვლას, მხატ ვრუ ლი ფორ მის სრულ
ყო ფას გა ნა პი რო ბებს, ტექ ნი კუ რი დახ ვე წი ლო ბის 
დო ნეს უთუ ოდ ამაღ ლებს. ეს მომ გე ბი ა ნია ლი
ტე რა ტუ რი სათ ვის, ოღონდ წამ გე ბი ა ნია ავ ტო რი
სათ ვის, რამ დე ნა დაც ამ გვა რი ცალ კე უ ლი მარ ჯვე 
თქმე ბის ოს ტატს მა ლე ივიწყ ე ბენ, ვერ იმახ სოვ რე
ბენ.

დი დი ტრა გე დია სხარ ტად, ორი ო დე სიტყ ვი
თაც ით ქმის,  ფიქ რობს ავ ტო რი და გვთა ვა ზობს 
ჩვე ნი დღე ე ბის მწა რე სუ რათს. ამ სუ რათს კო მენ
ტა რი არ ახ ლავს, არც სა ჭი რო ა, და ნარ ჩენს მკითხ
ვე ლი თა ვად მიხ ვდე ბა:

ხვედ რის სა ძებ რად
სა ით აღარ გა დახ ვე წი ლან:
გუ გუ ტა,
ჯვე ბე,
ჩა ჩა,
ქე ცი ლა...
უკე თე სე ბი
ჩემ ზე ბევ რწი ლად.
გა მო კე ტი ლა
მა თი სახ ლე ბი,
ფარ დე ბიც საწყ ლად
ჩა მოფ ხრე წი ლა.
ამ ქარ თულ მა ტან კამ გვერ დით ამო ი ყე ნა მე

ო რეც, ასე ვე გულ წრფე ლი და გერ გი ლი ა ნად გამ
ხე ლი ლი სა ი დუმ ლო. ამ მცი რე პო ე ტურ ეტი უდს 
ბო ლოს კე ტავს და ხუ რავს ძველ პო ეტ თა მი ერ 
გა მოც დილ გა მოწ რთო ბი ლი მხატ ვრუ ლი ფი გუ რა, 
თა ვი სე ბუ რად გა მო ხა ტუ ლი უარ ყო ფის ფორ მა:

მე კე თა შე ნი და ნახ ვა...
გე გო ნა  მე უ კე თუ რა!
გშვე ნო და
სქე ლი ნაწ ნა ვი,
ყელს იღე რებ დი გე დუ რად,
და მთე ლი
გი ორ გო ბის თვე
ვდი ო დი არ უ ბე დუ რად.
ბა რემ კი დევ ერთ ტან კა ზეც ვი სა უბ როთ. ავ

ტორს მის თვის “შუ ა ყა ნა ში” და ურ ქმე ვი ა. აქაც იმ
დე ნი რამ არის ჩა ტე უ ლი ხუ თი ოდ ტა ეპ ში, მთელ 
პო ე მას რა ტომ არ ეყო ფო და სათ ქმე ლად? ოღონდ 
სწო რედ ეგ ვა ლი ადევს შე მოქ მედს, მით უფ რო 
მო შა ი რეს, მიგ ვა ნიშ ნოს იმა ზე, რაც არ თქვა და 
რას თა ნაც წი ლი აქვს ნა ყა რი მის ფიქრს, მის გან
ცდებს, იმას, რაც ვერ გა მო უთ ქვამს, ოღონდ მიმ
ხვდა რა... ამ უთ ქმე ლის იქით დი დი სათ ქმე ლი ა, 
რო მელ საც ვერც ვე რა სო დეს გა მო ხა ტავს სიტყ
ვის მე ო ხე ბით, ვი ნა ი დან სიტყ ვის ხმი ა ნო ბა ზე ის 
სას წა ულ მოქ მე დი უც ნა უ რი ფრინ ვე ლი ფრთხე ბა, 
ქრე ბა და ხელ ში აყ ვა ნის, შეპყ რო ბის სა შუ ა ლე ბას 
არ იძ ლე ვა. დი ახ, უნ და იგ რძნო, რომ ავ ტო რი წილ
ნა ყა რია იმას თან, რი სი თქმაც მო ა ხერ ხა და იმას
თა ნაც, რა იც ხე ლი დან და უს ხლტა, რაც ვერ მო ი
ხელ თა, ოღონდ ნამ დვი ლად მი სე უ ლი ა, მის მი ერ 
გან ცდი ლი. ამ შემ თხვე ვა ში პო ე ტი იმ ას ტრო ნომ სა 
ჰგავს, რო მელ მაც თუმ ცა კი ვერ და ი ნა ხა, ვერ და
ა ფიქ სი რა ახა ლი ვარ სკვლა ვი, ოღონდ იგუ მა ნა და 
გა მოთ ვლე ბით გა მო ი ან გა რი შა, თუ სად უნ და იყოს 
იგი. მაშ, ეგ ას ტრო ნო მი წილ ნა ყა რია იმ ვარ სკვლა
ვებ თა ნაც, რომ ლე ბიც იხი ლა და იმას თა ნაც, რო
მე ლიც ვერ მო ი ქო ნი ა, ოღონდ იცის, რომ სადღ აც, 
ამა და ამ გა ლაქ ტი კა ში, უნ და იმ ყო ფე ბო დეს. მაშ, 
“შუ ა ყა ნა ში” კი რა ხდე ბა? ყვე ლა ფე რი ის, რაც ზე
მო რე მო გახ სე ნეთ, თუმ ცა კი ამ ბა ვი მი წა ზე დატ
რი ალ და:

ჩა გუ ბა ბუ ა!
ყვე ლი და მჭა დი
და დო ქით წყა ლი
წა ვი ღე მას თან.
ის კი იდ გა შუ ა ყა ნა ში,
თოხ ზე მშვი დად
ხე ლებ და ნი კაპ ჩა მო დე ბუ ლი
და მხნედ მფშვინ ვა რე.
შევ ცქე რო დი გა ღი მე ბუ ლი,
ვერ გა ვაღ ვი ძე...
დო ქი დავ დგი,
თეთრ პე პე ლას გა მო ვე კი დე.
კრე ბუ ლის ავ ტო რი სათ ვის უცხო რო დია ბგერ

წე რა, ახა ლი რით მის მიგ ნე ბა და სიტყ ვას თან ჭი
დი ლი. გა სა გე ბი ა, რომ მერ ცხლის ცენ ტრა ლუ რი 
ბგე რა არის “ც”. სწო რედ ეგ ბგე რა აუბ გერ წე
რე ბია სა ჭი რო ე ბი სა მებრ ავ ტორს: “ვერც ტყვია 
იჭერს, ვერც ხე ლი... მერ ცხლე ბის შმა გი დო ღი ა, 
ცა არის გა და მერ ცხლი ლი!” რო გორც ყვე ლა ფე
რი ამ კრე ბულ ში, ისე რით მაც ბუ ნებ რი ვი ა. ამ ბუ
ნებ რი ო ბას ავ ტო რის ბუ ნე ბა გა ნა პი რო ბებს. თვით 
ზე ა ხა ლი, ორი გი ნი ა ლუ რი რით მაც ამ ნიშ ნი თაა 
აღ ბეჭ დი ლი: “აწ იყოთ  სა ცი ხოდ”, “გაგ ვიბ ზა რეს 
 ელიზ ბა რი”...

მაშ, ასე: არა “ა სი ლექ სი”, რო გორც მუ დამ და 
ყო ველ თვის, არა მედ “ას ერ თი ლექ სი”, რო გორც 
ამ ჯე რად. ეს მი ნიშ ნე ბაა იმა ზეც, რომ რა ღაც ახა
ლი, რა ღაც თა ვი სე ბუ რი შე მო აქვს ახალ კრე ბულს 
და ეს ასე ცა ა. მას ში გა ცი ლე ბით მე ტია თქმუ ლი, 
ვიდ რე სიტყ ვე ბია და ბეჭ დი ლი. მკითხ ველს კი სწო
რედ ამ გვა რი ლექ სთა კრე ბა ჰგვრის სი ა მოვ ნე ბას.

მურ მან თავ დიშ ვი ლი

მწერ ლის ჭირ ნა ხუ ლი
გრი გოლ რუ ხაია 60 წლი საა
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ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

ყო ფი ლო ბა
ჰე, მა მუ ლო, ჟამ თა სრბო ლას ავარ დებ დი, აი ებ დი
და გშვე ნო და ხელ მწი ფე ნი ფიცხ ნი, ვი თარც აი ე ტი.

ახალ ა ხალ გა მო ჩეკ და მომ ხდურს თი თო სა უ კუ ნე.
ეცად ნენ კი... ჩვენს წი ნაპ რებს ქე დი ვე ღარ გა უ ღუ ნეს.

ჰე, მა მუ ლო, შენს მი წა წყალს მზის შუ ქი ვით ფა რავს ვა ზი, 
შუქ თა სვე ტად აღ მარ თუ ლა მე ფეთ მე ფე ფარ ნა ვა ზი.

შე იძ ლე ბა ჭო რი მოკ ვდეს? შე იძ ლე ბა მი თი დათ ვრეს?
ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ხმალ შუბს არ ინ დობ და მით რი და ტე.

მტერ თა, ფარ სთა, გა საკ ვი რად გა ნი დი და გორ გა სა ლი,
ქრის ტეს მხედ რად იშ ვა, ქარ თლის ჭი რი ჩე ხა გოგ რა სა ვით...

მარ თალ რწმე ნას სალ კლდედ ედ გა, ცა მი წას თან მარ თალ  
        იყო...
ო, კი რი ონ პირ ველს ვა ქებ სულ მნათ ქარ თლის კა თა ლი კოსს.

ადი ა და თვი სი ერი ხმლო სან მა და თო ხო სან მა...
აღ მა შე ნე ბელს და თა მარს მხრებ ზე ენ თოთ “ოქ როს ხა ნა”.

ჰე, მა მუ ლო, იყო ჟა მი, ოდეს მწა რედ ვა ლა ლებ დი,
ფარ ხმალ გა ფიცხ ე ბუ ლი რომ იგე რებ დი ჯა ლა ლე დინს.

მურ ვან ყრუს და ბუ ყა თურქს და მოყ რუ მუნ ჯო შა ჰა ბა სებს...
ეჰ, სო ფე ლი მე ფედ ძერ წდა ხში რად კაც სა სა ხა ბა ზეს!

რა ჩა მოთ ვლის ძაღ ლთა პი რებს, მა მა ძაღ ლებს, 
       დე და ძაღ ლებს,
იბე რი ის ვინც ნა კა დულს დღე ვან დლამ დე მე ტად ამ ღვრევს?!

რა ცრემ ლნი და რა მე ფე ნი, გუ ლის ჯამ ში ჩა მე ტივ ნენ 
სა ქარ თვე ლოს ცი ხე გოდ ლად დგას გი ორ გი ცა მე ტი ვე.

პირ ვე ლი დან მე ა თემ დე... მა თი ჭმუნ ვით და ვით ვე რი...
გმი რე ბად და ლომ გუ ლე ბად ჰფეთ ქენ მე ფე და ვი თე ბი.

გყავ და ძე ნი ნათ ლი სა ნი რო გორც ცოტ ნე და დი ა ნი,
ო, თევ დო რე... ო, ილი ა... ზვი ად, მხნე და მად ლი ა ნი...

ჰე, მა მუ ლო, ლექ სებს გიმ ღერ სი მებ ნაკ ლულ გი ტა რა ზე.
ცხრაკ ლი ტულ ში ჩამ წყვდე უ ლი მე გუ ლე ბი, ვით ხვა რამ ზე...

აჰა, მა ლე გა მოჩ ნდე ბა ღრუ ბელ თზე და მაცხ ო ვა რი...
შვი დი ა თა სი წლის ბორ კილს და ლეწს მოყ მე და მხცო ვა ნი.

გრი გოლ რუ ხაია

მა მუ ლი 
   და 
    ზვი ა დი. . .
მა მუ ლო ჩე მო, ტან ჯუ ლო და 
 გა უ ხა რე ლო...
აბა რა გითხ რა, ამ უთ ვა ლავ
  ვაჟ კა ცებ მოკ ლულს...
ან თუ ღირ სსა მყოფ მო მის მი ნო  
   შე რის ხულს მძი მედ,
აღ სა რე ბის თვის კა რიბ ჭეს თან  
 ცრემ ლე ბით მო სულს...
მერ წმუ ნე,  ჩე მი ავ ბე დო ბა 
 დამ ვიწყ ე ბი ა,
ო დამ შრო ბია აწ გან დევ ნილს 
   ცრემ ლის რუ ე ბი, 
თუმც გას ხვი სე ბას   მა მუ ლის და ჩე მი   
    კუთხ ი სა,
ვე რა სამ შობ ლოვ, ვე რა სო დეს შე ვე გუ ე ბი.
აგერ ახ ლა ხან და ამ სხვრიე რკი ნის ბორ კი ლი,
და რო ცა უნ და გა გე ტა ნა ბო ლომ დე ლე ლო,
რაც ვერ და გაკ ლო რუს მა ჩექ მით, ხიშ ტით და ტყვი ით,
ღა ლა ტი თა და ორ გუ ლო ბით ქარ თველ მა შეძ ლო.
შენ ვე რა გუ ლად და გიცხ რი ლეს თა ვი სუფ ლე ბა.
შაგ რე ნის ტყა ვად უქ ცე ვი ხართ, ნუ და ეჭ ვდე ბი,
აფ ხა ზე თი და სა მა ჩაბ ლო ჩა მოგ ლე ჯი ლო,
მაგ ია რებ ზე,  დავ დნე ბი და მტლად და გე დე ბი.
ი ცი შენს ტკი ვი ლს ვერ ავი ტან, ვე ღარ გა ვუძ ლებ,
წა მე ბი სათ ვის, შვი ლი ვარ და ვე ღარ გე ლე ვი,
სა კუ თარ ძე თა ხან ჯლით ტო ტებ შე მო ლე წი ლო,
ჩე მო მა მუ ლო, იმ და ჩე ხილ ტან ზე გეხ ვე ვი.
რად გან ასე თი უფ რო ძლი ერ მიყ ვარ ხარ, რა ვქნა,
ღმერ თმა და გი ლო ცოს,  შენ ზე დარ დში მიკ რთე ბა რუ ლი,
შე ნა ხარ ხა ტი ჩე მი, ჯვა რი, ღმერ თიც შე ნა ხარ,
მა მუ ლო ჩე მო, მი ზი ა რე მშფოთ ვა რე სუ ლი.
... დღეს წი ნა პარ თა სამ კვიდ რე ბელს გავ ყუ რებ შო რით...
ძმა თა საფ ლავ ზე, ვით მი რა ჟი, ფიქ რში დავ ბობღ ავ...
მა მუ ლო ჩე მო, ბოღ ლმი სა გან გულ დაფ ლე თი ლი,
და გემ ხო ბი და... სის ხლით დამ ბალ მი წას ავ ლო კავ...
მი წას, რო მელ საც ჯვარ ზე უც ვეს წმინ და ზვი ა დი...
გა და ა ფი ნეს ნა ტანჯს დრო შა მე წა მულ ფე რის...
მა მულს მე ო რედ მო უკ ვდი ნეს დი დი ილი ა...
ამად ვის ჯე ბით... ხსნა სად არი ცოდ ვი ლი ერის...
გუ ლად უცემ და მა მუ ლი და სამ რწუ ნე ო ბა,
ქრის ტეს მი ე რი თავ გან წირ ვა არ გუ ნა ღმერ თმა,
და ბიბ ლი ა ზე მინ დო ბილ მა პირ ჯვა რის წე რით,
გოლ გო თას გზა ზე მი ტე ვე ბით ია რა ერ თმა...
... ივერთ ქვე ყა ნავ, მუ ხა ნა თურ მსხვერ პლის გა ღე ბით,
შთა მო მავ ლო ბას წა რუდ გე ბი რა ნა ირ სა ხით...
"ა რა კაც ჰკლა” სა ბრძა ნებს მაღ ლით თავად უფა ლი,
მი ე ქა ნე ბი თავ დაღ მარ თზე... ნე ტა ვი სა ით...
თხუთ მე ტი წე ლი ავ ბე დი თი გა სუ ლა უკ ვე,
ტყვი ის შემ ზა რავ წი ვილს მა ინც ვე ღარ იო ხებს,
კა ე ნის ცოდ ვის სის ხლი ა ნი თენ დე ბა ღა მე,
და შუბ ლგან გმი რულ პრე ზი დენ ტთან მუხ ლზე იჩო ქებს...
ის დაწყ ევ ლი ლი... ჯი ხაშ კა რი... ჯიბ რობს წი წა მურს...
გა ოგ ნე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ერის შვილს იგ ლოვს...
თავ სლაფ დას ხმუ ლი ოც და ა თი ჩხრი ა ლებს ვერ ცხლი...
ბო რო ტე ბა კი... ზვი ა დის გან შენ დო ბას ითხ ოვს...

მა რეხ ბა ღიშ ვი ლი
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მე რაბ კოს ტა ვას, რო გორც მა მუ ლიშ ვილს და ეროვ
ნულ მოღ ვა წეს, ქარ თვე ლი ხალ ხის წი ნა შე წარ დგი ნე ბა 
არ სჭირ დე ბა. მას იც ნო ბენ აგ რეთ ვე, რო გორც ნი ჭი ერ 
მუ სი კათ მცოდ ნეს და თე ატ რა ლურ კრი ტი კოსს, მაგ რამ 
მი სი ნაც ნობ მე გობ რე ბის ვიწ რო წრის კი დე გან უც ნო ბია 
მი სი პო ე ზი ა, მი სი ლექ სის გზნე ბა და მად ლი...

არ უყ ვარ და მე რაბს თა ვი სი ლექ სე ბის პო პუ ლა რი ზა
ცია მი ტინ გებ ზეც იშ ვი ა თად თუ წა უ კითხ ავს სა კუ თა
რი ლექ სე ბი, “შიმ ში ლო ბა” წა ი კითხა ერ თხელ ნო ემ ბრის 
დღე ებ ში. მო შიმ ში ლე თა გა სამ ხნე ვებ ლად და “შა ვი ჯო
ჯო ხე თის კუპ რი”. გა მოქ ვეყ ნე ბა ზე კი ფიქ რიც არ სურ და.

ჩვენ, თა ნაკ ბი ლა ნი, სიყ რმი დან ვე ვმე გობ რობ დით. 
ჯერ პირ ველ ვაჟ თა სა შუ ა ლო სკო ლა ში ვსწავ ლობ დით 
ერთ კლას ში, შემ დეგ ზ. ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ცენ
ტრა ლურ მუ სი კა ლურ სას წავ ლე ბელ ში. მე რა ბი ჩი ნე ბუ
ლი პი ა ნის ტი იყო. მშვე ნივ რად ას რუ ლებ და გრიგს, ბეთ
ჰო ვენს და შუ ბერტს. ბეთ ჰო ვე ნის და ვაგ ნე რის გმი რუ ლი 
მუ სი კა იყო იმ ჟა მად ჩვე ნი სტი ქი ა. მე რაბ ში თით ქოს ორი 
სუ ლი იბ რძო და. ფა უს ტის მსგავ სად, მუ სი კი სა და პო ე
ზი ი სა. ბო ლოს პო ე ზი ის სულ მა იმ ძლავ რა, მე რა ბი მუ სი
კას შე ეშ ვა და პო ე ზი ას მის ცა თა ვი, თუმც მი სი ლექ სი 
არ გაჰ ყრია მუ სი კას, მუ სი კის ტალ ღა თა მძლავ რი პულ
სი რე ბა საც ნა უ რია მის სტრი ქო ნებ ში.

ამას თან ერის წყლუ ლი წყლუ ლად გვაჩ ნდა და არც 
პო ლი ტი კა ში ვი ყა ვით უმოქ მე დო ნი. მა მა ჩე მი ამ თა ვით
ვე შთაგ ვა გო ნებ და ორი ვეს ეროვ ნულ იდე ებს. გვათ
ვით ცნო ბი ე რებ და. თვალს გვი ხელ და სი ნამ დვი ლე ზე, 
და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს ოც ნე ბით გვზრდი და. 
რაც ბრწყინ ვა ლედ აი სა ხა მე რა ბის შე სა ნიშ ნავ ეს სე ში 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე სა ხებ (გა მო სათხ ო ვა რი 
“ოქ როს საწ მი სი”, 1977, № 4). ამ ჟა მინ დე ლი ჩვე ნი გან
წყო ბი ლე ბე ბი კი აი რეკ ლა ლექ სში, რო მე ლიც ვუძღ ვე ნი 
მე გო ბარს 15 წლის ასაკ ში:

ჩვენ ძლი ერ ხში რად გვი ფიქ რია ძმაო ამა ზე, 
რო დის აღ სდგე ბა სამ შობ ლო ჩვე ნი,
და დაბ რუნ დე ბა კვლავ სი ლა მა ზე
თა ვი სუფ ლე ბის და აღ მაფ რე ნის.
რო დის დად გე ბა ის დღე დი ა დი,
როს ბორ კილს შევ ხსნით ერს დამ ცი რე ბულს,
და და უბ რმა ვებს თვალს გან თი ა დი,
ჩრდი ლო ე თის წი თელ ჯა ლათ თა კრე ბულს!..

და სა ქარ თვე ლო დიდ ჭირ ნა ხუ ლი
გა მოფ ხიზ ლდე ბა ყვე ლა იო გით,
ჩვენ ღვთის მშო ბე ლი გვწყა ლობს ხა ხუ ლის
და გვი ცავს მა რად თეთ რი გი ორ გი.

ღვთის რწმე ნა თა ვი დან ვე გვქონ და, მაგ რამ გან სა კუთ
რე ბით ინ ტენ სი უ რად და ვა დე ქით რე ლი გი ურ და თე ო
ლო გი ურ შე მეც ნე ბის გზას, 60ი ან წლებ ში სა ი დუმ ლო 
ღვთის მეტყ ვე ლე ბამ და მის ტი კამ გაგ ვი ტა ცა. ამ პე რი
ოდ ში მე რა ბის ლექ სე ბი მის ტი უ რი სიღ რმით და რე ლი
გი უ რი აღ მაფ რე ნით გა მო ირ ჩე ვი ან. სწო რედ ამ ხა ნებ ში 
მიძღ ვნა მან ასე თი ლექ სი:

მე გო ბარ ზვი ადს
“შე ნი სამ შობ ლო არის სუ ლე თი,
სხვა სრა სა სახ ლე, ძმაო ნუ გინ და,
დე, ხალ ხის თვალ ში დარ ჩი სუ ლე ლი
მა მის წი ნა შე იყა ვი წმინ და.

და ე, გფა რავ დეს ვარ სკვლავთ კრე ბუ ლი
და მი ქა ე ლის ცეცხ ლის მახ ვი ლი. 
და ე, ღირ სად გცნოს იქ მნა ვნე ბუ ლი,
წმინ და ზვა რა კის ტკბი ლი სას მე ლით.

არ მი ი კა რო მწი კუ ლი ზა დის
შე ნი ტა ნია თვით ეკ ლე სი ა,
სცან ღა ღა დი სი, გზა გა ნიმ ზა დე,
დე და მი წა ზე და დის მეს სი ა!”
იმა ვე პე რი ოდ ში მიძღ ვნა ლექ სი “პა ე მა ნი”, სა დაც სა

ოც რად იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა ის, რომ ჩემ ზე ად რე დას
ტო ვებ და ამ წუ თი სო ფელს და მე, მის აკ ლდა მას თან, 
თალ ხით მო სი ლი, და ვე ლო დე ბო დი მე გობ რის აჩ რდილს! 
აკი ამიხ და ყო ვე ლი ვე!

მე ვი ყა ვი მი სი ყო ვე ლი ნა წარ მო ე ბის პირ ვე ლი მკითხ
ვე ლი, ისე ვე რო გორც იგი იყო ჩე მი პირ ვე ლი მკითხ ვე ლი 
და შემ ფა სე ბე ლი წლე ბის მან ძილ ზე. ბო ლოს მა ი ძუ ლა (ამ 
სიტყ ვის პირ და პი რი გა გე ბით), ჩე მი კრე ბუ ლის მი ტა ნა 
“მე რან ში” 1973 წელს, რაც დამ თავ რდა მთავ ლი ტის მი
ერ ამ წიგ ნის აკ რძალ ვით და ანაწყ ო ბის გა ნად გუ რე ბით. 
(ხე ლი სუფ ლე ბა ჩვე ნი და პა ტიმ რე ბი სათ ვის ემ ზა დე ბო და 
და რა დროს ლექ სე ბი იყო). თა ვი სი ლექ სე ბი კი ვე რაფ
რით მი ვა ტა ნი ნე ვერც ჟურ ნალ გა ზე თე ბის რე დაქ ცი ებ
ში, ვერც გა მომ ცემ ლო ბებ ში.

“ბი ჭო, შე მიგ რო ვე შე ნი ლექ სე ბი, შენ არა ფერ ში შე გა

წუ ხებ. მე გა და ვა ბეჭ დი ნებ და წიგ ნსაც მე შე გიდ გენ. 
ახ ლა მა ინც სხვა დროა და გა მოს ცე მენ მეთ ქი”  რამ
დენ ჯერ ვუთხ ა რი.

“სად მცა ლია ან შეგ რო ვე ბი სათ ვის” ნი ა დაგ ასე თი 
იყო მი სი პა სუ ხი.

ახ ლა ვნა ნობ. კი დევ მე ტი და ჟი ნე ბით რად არ მო
ვითხ ო ვე. თვა ლით ენა ხა, გა ე ხა რა ერ თხელ მა ინც თა
ვის ცხოვ რე ბა ში.

დი ახ. გა უ ხა რე ლი იყო მი სი ყო ფა. ისე ვე, რო გორც 
ყო ვე ლი ჩვენ გა ნი სა წლე ბის მან ძილ ზე. ბო ლო ხა ნებ ში 
ერ თა დერ თი რამ გვა ხა რებ და. აზ ვირ თე ბუ ლი ახალ
გაზ რდო ბა, ეროვ ნუ ლი დრო შე ბის ფრი ა ლი, ლა ღი მი
ტინ გე ბი და მსვლე ლო ბე ბი, რაც ესო დენ ჩაგ ვიმ წარ და 
9 აპ რილს! მაგ რამ 26 მა ი სი იმა ვე წლი სა ხომ აღ დგო მა 
იყო ნამ დვი ლი... თუმც ამა ზე სიტყ ვას აღარ გა ვაგ რძე
ლებ, ვი ნა ი დან ეს ცალ კე თე მა ა.

ლექ სი მი სი სა ქარ თვე ლოს გო ლი ა თი ცი ხე ე ბის დუ
ღა ბით ნა გებს ჰგავს. ენა ძარ ღვი ა ნი, ძველ ქარ თულს 
ნა ზი ა რე ბი, პო ე ტუ რი ნე ო ლო გიზ მე ბი თა მა მი, რით მა
თა სამ ყა რო უჩ ვე უ ლო. რიტ მი ძლი ე რი და და ძა ბუ ლი, 
რო გორც მი სი სა ხის კუნ თე ბი.

ო, ამ მრის ხა ნე გა მო ხედ ვის ქვეშ რა ჩვი ლი გუ ლი იმა
ლე ბო და. რა თა ნაგ რძნო ბა მოყ ვა სი სად მი, ყო ვე ლი დევ
ნი ლი სა და ჩაგ რუ ლი სად მი!

ლექ სის აბ ჯრით არის თით ქოს შე ჭურ ვი ლი, ლექ სის 
შუ ბით და ლახ ვრით ეო მე ბა მტერს! ნა ხეთ მი სი “დიდ გო
რი” “ღირს მა მა და ვითს”, “დოს ტო ევ სკი”, “გა ლაკ ტი ო ნი” 
(რა ძეგ ლე ბი და უდ გა თა ვის საყ ვა რელ მე ფე ებს, წმინ და
ნებს, პო ე ტებს)!

რო გორც ვთქვი ურ თი ერ თის პირ ვე ლი მკითხ ვე ლე ბი 
ვი ყა ვით. სუკ ის ცი ხე ში ერ თწლი ან პა ტიმ რო ბის შემ
დეგ შეგ ვახ ვედ რეს გა მომ ძი ებ ლის კა ბი ნეტ ში 1978 წლის 
მარ ტში. და პი რის პი რე ბის ფორ მა ლუ რი პრო ცე დუ რის 
ჩა სა ტა რებ ლად (ვი ნა ი დან არა ფე რი გვქონ და და სა პი
რის პი რე ბე ლი, ერ თმა ნეთ ზე არა ვი თა რი ჩვე ნე ბე ბი არ 
მიგ ვი ცია და არც სხვებ ზე). ჩვე ნი “და პი რის პი რე ბა” გა
მო ი ხა ტა იმა ში, რომ ამ ბის გა მო კითხ ვის შემ დეგ ერ თმა
ნეთს ვუ კითხ ავ დით სა კან ში და წე რილ ლექ სებს, ასე რომ 
“და პი რის პი რე ბა” პო ე ზი ის სა ღა მოდ გა და იქ ცა და ამ უჩ
ვე უ ლო სა ღა მოს აუ დი ტო რი ას წარ მო ად გენ დნენ ჩვე ნი 
გა მომ ძი ებ ლე ბი! ასე თი რამ ნამ დვი ლად არა გვქო ნიაო 
პრაქ ტი კა ში, ღიმ მო რე ვით ამ ბობ დნენ ისი ნი, და პი რის პი
რე ბი სას თა ნა მო საქ მე პა ტიმ რე ბი ერ თმა ნეთს ლან ძღა
ვენ, სა ცემ რად და ზოგ ჯერ მო საკ ლა ვად იწე ვენ. ესე ნი კი 
ჯერ რო გორ შეხ ვდნენ ერ თმა ნეთს და ახ ლა კი ლექ სებს 
კითხ უ ლო ბე ნო.

ცი ხე ში და ი წე რა “ღირს მა მა და ვითს”, “დოს ტო ევ სკი” 
და სხვა ლექ სე ბი. პერ მის კენ მი მა ვალ ეტაპ ში კი, 1978 
წლის 12 აგ ვის ტოს და წე რა ჩემ და მი მიძღ ვნი ლი ლექ სი, 
“ძმას ქრის ტეს მი ერს”, რო მე ლიც შემ დეგ ლა გე რი დან გა
მო მიგ ზავ ნა. მაგ რამ ჩე მამ დე ვერ მო აღ წი ა. დე და ნი ამ 
ლექ სი სა გად მომ ცა 1980 წელს, ციმ ბირ ში, სო ფელ კვი
ტოკ ში, სა დაც თა ვი სუ ფალ გა და სახ ლე ბა ში იმ ყო ფე ბო და 
და სა დაც მე და ირაკ ლიმ, მის მა ვაჟ მა ვი ნა ხუ ლეთ. ეს 
ლექ სი მო ცე მუ ლი კრე ბუ ლის თავ შია და მსურს ორი ო დე 
სიტყ ვით და ვა ხა სი ა თო. აქ არის თით ქოს ჩვე ნი ბრძო ლის 
ის ტო რი ა, ჩვე ნი ბი ოგ რა ფი ა, პო ე ტუ რი სიტყ ვით გად
მო ცე მუ ლი და რა ო დენ ლა კო ნუ რად! აი, სად ას რულ და 
რუს თა ვე ლის ნათ ქვა მი: გრძე ლი სიტყ ვა მოკ ლედ ით ქმი
სო!!! რამ დე ნი დას ტია მან ამ ლექ სში, რა გრძნო ბა, გან
ცდე ბი, რა  ტრა გე დი ა! “ნა მე ტა ნი გა და ა ჭარ ბე მეთ ქი ჩე
მი რო ლის შე ფა სე ბი სას”  ეს ღა ვუთხ ა რი.

შუბ ლი შე იჭ მუხ ნა, რო გორც სჩვე ვო და და არა ფე რი 
მითხ რა.

მცი რე ხნის პა უ ზის შემ დგომ მე უბ ნე ბა:
“გა ვი გე, ვი ღაც პრო ვო კა ტო რე ბი გარ წმუ ნე ბენ თბი

ლის ში, თით ქოს მე შენს ე.წ. მო ნა ნი ე ბას ვგმობ და სი სუს
ტედ გით ვლი, ხომ გითხ ა რი, არ წა მო ე გო მეთ ქი ეგე თებ
ზე, წე რი ლი მა ინც არ და მე წე რა სა კან ში შე ნი თან დას
წრე ბით! წი ნას წარ შე თან ხმე ბულ ნიც რომ არ ვყო ფი ლი
ყა ვით შენს უკან და ხე ვა ზე, გა ნა არ მეს მის რომ სხვა გზა 
არ იყო. უცხ ო ეთ ში შე ნი გა ძე ვე ბით ხომ და ი ღუ პე ბო და 
შე ნი მოძ რა ო ბა! აბა, და უკ ვირ დი, ამ ლექ სის დამ წე რი გა
ნა შე იძ ლე ბა, რომ სხვაგ ვა რად ვფიქ რობ დე?!”

მე სახ ტად დავ რჩი. გა ნა არ მსმე ნო და ამ გვა რი რამ, 
მაგ რამ რო გორ ვუ საყ ვე დუ რებ დი ჩემს ტან ჯულ ძმას, 
ისიც ისეთ სი ტუ ა ცი ა ში, მაგ რამ გულ თმხი ლა ვი თა ვად 
მი მიხ ვდა და წყლულ ზე მა ლა მო სა ვით წა მაცხო ეს ლექ
სი, რო მე ლიც, ალ ბათ, შე დევ რია მი სი პო ე ზი ი სა.

თა ნაც დას ძი ნა: “გახ სოვ დეს, რომ გა მო ძი ე ბამ მაჩ ვე
ნა ორი ვე ფი რი შენ ზე, სუკ ის მი ერ და მონ ტა ჟე ბუ ლი, 
რო მელ საც ტე ლე ვი ზი ით უჩ ვე ნებ დნენ და სწო რედ ამის 
შემ დეგ დავ წე რე ეს ლექ სი მა გა თი გუ ლის გა სა ხეთ ქად!” 
ასე თი იყო მი სი პო ზი ცი ა, რაც “გლას ნოს ტში გა მოქ ვეყ

ნე ბუ ლი წე რი ლი და ნაც ჩანს.
რო დე საც 1981 წელს პირ ვე ლად და უ მა ტეს წლე ბი 

ციმ ბირ ში, “სა სა მარ თლო ზე” გა ნაცხ ა და: “თქვენ ისე მექ
ცე ვით, რო გორც რუ სე თი ექ ცე ვა სა ქარ თვე ლოს” და გა
მო აცხ ა და უვა დო შიმ ში ლო ბა, ვი ნა ი დან ახ ლობ ლებ თან 
შეხ ვედ რის უფ ლე ბაც წაჰ გვა რეს.

მის მა ერ თმა ციმ ბი რელ მა მე გო ბარ მა შე მატყ ო ბი ნა მი
სი ჯან მრთე ლო ბის კა ტას ტრო ფუ ლი მდგო მა რე ო ბა. სას
წრა ფოდ ვაფ რი ნე ტე ლე ფო ნოგ რა მა ჟორჟ მარ შეს თან 
ფრანს პრე სის მეშ ვე ო ბით, მარ შე მი ტე რანს და უ კავ შირ
და, მი ტე რა ნი ჯე რაც ცოცხ ალ ან დრო პოვს, ახ მა ურ და 
პრე სა, აყ ვირ დნენ რა დი ო სად გუ რე ბი და მის ცეს მე რაბს 
ახ ლობ ლებ თან შეხ ვედ რის უფ ლე ბა.

ირაკ ლის ტრა გი კუ ლი თვით მკვლე ლო ბის შემ დეგ 
კვლავ მო მი ვი და ციმ ბი რი დან ცნო ბა, მე რა ბი გან წი რუ
ლი ა ო! კვლავ დავ ტრი ალ დი, ვე ცი და სავ ლე თის სა ინ
ფორ მა ციო სა ა გენ ტო ებს, ავ ტე ხე ხმა უ რი, იმ ხა ნად ამო
ხეთ ქა ჩე მი გუ ლი დან პა სუხ მა მის ლექ სზე, რო მელ საც 
ახ ლა ვაქ ვეყ ნებ:

ერ ზე მჭუნ ვა რე ძმა თა კრე ბუ ლი
ერის სა ფი ცარ რა ინდს გი წო დებს,
უკ ვდავ საქ მის თვის ჯვარ ზე ვნე ბუ ლი
სა სუ ფე ველ ში შეხ ვალ, იცო დე!
ქრის ტემ მოგ მად ლა ცის გა სა ღე ბი
და სე რა ფი მა თა ჰა ე როვ ნე ბა,
არ გწამს მონ ღო ლის ნატ რა ბა ხე ბი
და არც მარ დო ხეს ყალ ბი ცხო ნე ბა.
გვე ტა ნე ბოდ ნენ ძაღ ლნი და ღორ ნი,
შე მუს ვრა სურ დათ ელ ვა რე ჭა ღის,
მაგ რამ ხომ დავ რჩით, მა ინც ჩვენ ორ ნი,
მკრთალ ნი რა ინ დნი მწუ ხა რე სა ხის!
კვლა ვაც და ვუდ გეთ და რა ჯად საფ ლავს,
ყვე ლა ცოცხ ალ თა მი ზანს და მი ზეზს,
ამ გვარ წა მე ბას ხომ შვე ბაც ახ ლავს,
ხვა ლეც იმე დის თვა ლე ბით გვიმ ზერს,
ცხო ველ მყო ფე ლი საფ ლა ვი იგი
გვი წა მე ბია ცხოვ რე ბის წყა როდ.
დაგ ვცქე რის თვა ლი არ სთა გამ რი გის,
ის აგ ვა რი დებს ბე დის შავ ტა როსს.
და ოც ნე ბე ბიც ცას მის წვდნენ ჩვენ ნი,
ცა გარ დაგ ვეხ სნა მა რად ჟა მუ ლი, 
ხელ თუქ მნელ ხა ტის დი დე ბით მშვე ნი
ღვთის წილ ხვდო მი ლი ჩვე ნი მა მუ ლი.
დე, ელ ვა რებ დეს ივერ თა ცა ზე
მზე შუ ა ღა მის, ბარ ძი მი წმინ და,
გვწყა ლობ დეს ვი ნაც გვი კურ თხა ვა ზი
და ღვთის მშო ბე ლი ვი ნაც და წინ და.
ვა შე ნოთ ჩვე ნი ტა ძა რი ქვა ზე,
ბნელ ში მსხდომთ კვლა ვაც ავუნ თოთ კვა რი
და მიგ ვიძღ ო დეს ეკ ლი ან გზა ზე
წმინ და გი ორ გი და ნი ნოს ჯვა რი.
თა ვი სი ცხოვ რე ბი სე უ ლი კრე დო კი მე რაბ კოს ტა ვამ 

შემ დეგ სტრი ქო ნებ ში ჩა აქ სო ვა:
“წილ ხვედრ სიკ ვდილს თუ ვუმ ზერ დე ავად
მა შინ ნა მუ სის ქუ დი გავ თე ლო,
ჩე მი სამ შობ ლო ზე ცაა თა ვად,
შემ დეგ ეს მი წა და სა ქარ თვე ლო!”
და მი სი პო ე ზი აც ხომ ზე ცის, მი წის და სა ქარ თვე ლოს 

მა რა დი უ ლი დი დე ბა ა.
ზვი ად გამ სა ხურ დია

1990. I. ნათ ლის ღე ბა
მე რა ბის სიკ ვდი ლის შემ დგომ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 

რე დაქ ტო რო ბით გა მო ცე მუ ლი მე რაბ კოს ტა ვას ლექ სე
ბის კრე ბუ ლის წი ნათ ქმა

 ძე ქა რიშ ხლი სა
26 მაისი მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა
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“კავ კა სი ის ფონ დის” ორ გა ნი ზე ბით თბი ლის ში “ქარ
თულ ვა ი ნა ხუ რი შეხ ვედ რე ბი” გა ი მარ თა. მი სი პროგ
რა მა მო ი ცავ და სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბებს, რომ ლე ბიც 
გრძელ დე ბო და რა მო დე ნი მე დღე. 

“კავ კა სი ის ფონ დი”ს ცნო ბით, ღო ნის ძი ე ბა ში ჩეჩ ნე
თის და ინ გუ შე თის რეს პუბ ლი კე ბი დან მოწ ვე უ ლი მწერ
ლე ბი, მხატ ვრე ბი, მეც ნი ერ კავ კა სი ო ლო გე ბი ღე ბუ ლობ
დნენ მო ნა წი ლე ო ბას. მას ასე ვე ევ რო პა ში ჩეჩ ნუ რი დი ას
პო რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც ეს წრე ბოდ ნენ. 

თავ და პირ ვე ლად გა ლე რეა “კო პა ლა ში” ჩეჩ ნე თის 
რეს პუბ ლი კის პირ ვე ლი პრე ზი ენ ტის, ჯო ხარ დუ და ე ვის 
ცო ლის, ალა დუ და ე ვას ნა ხა ტე ბის გა მო ფე ნა გა იხ სნა. 
მის ნა ხა ტებ ში მე უღ ლის პორ ტრე ტიც მოხ ვდა. ალა დუ
და ე ვა სა ქარ თვე ლო ში და ახ ლო ე ბით ორი თვე დარ ჩე ბა. 

რო გორც ალა დუ და ე ვამ ჩვენს კო რეს პონ დენ ტთან 
სა უბ რი სას გა ნაცხ ა და, მთებ ში აპი რებს წას ვლას და სა
გა ზაფ ხუ ლო ეტი უ დე ბის შეს რუ ლე ბას. ამ დღე ებ ში კი ის 
პირ და პირ თბი ლი სის ქუ ჩებ ში ხა ტავს... 

 ჩვენ კავ კა სი ას, ერ თმა ნე თის გუ ლებს ვავ სებთ,  
ამ ბობს ის,  ვფიქ რობ, რომ ერ თი ა ნი ძა ლე ბით რა ღაც 
გა მოგ ვი ვა, მი ვაღ წევთ იმას, რა ზეც ვოც ნე ბობთ, გან სა
კუთ რე ბით ქა ლე ბი. იმე დი მაქვს, იქ ნე ბა მშვი დო ბა, აღარ 
მოკ ლა ვენ ჩვენს შვი ლებს, ქმრებს. მჯე რა, რომ კავ კა
სი ის თავ ზე უღ რუბ ლო ცის ფე რი ცა იქ ნე ბა. გა მო ფე ნას 
ჩეჩ ნე თი სა და ინ გუ შე თის რეს პუბ ლი კი დან მოწ ვე უ ლი 
სტუმ რე ბი, მწერ ლე ბი, მხატ ვრე ბი და მეც ნი ერ კავ კა სი
ო ლო გე ბი ეს წრე ბოდ ნენ. 

მი სალ მე ბე ბით გა მო ვიდ ნენ სტუმ რე ბი და მას პინ
ძლე ბი. შეკ რე ბი ლებს კავ კა სი უ რი ერ თი ა ნო ბი სა კენ მო
უ წო და “კავ კა სი ის მშვი დო ბის მი სი ის” ხელ მძღვა ნელ მა 
მა მა კონ სტან ტი ნემ (კო ღუ აშ ვილ მა). 

მომ დევ ნო დღე ებ ში ჩა ტარ და სა ერ თა შო რი სო სა
მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია თე მა ზე: “ქარ თულ ვა ი ნა ხუ რი 
კულ ტუ რუ ლი კავ ში რე ბი და კავ კა სი ა”. 

უფ რო ად რე, რო ცა ჩვენ ში სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი 
პრე ზი დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას იუ ბი ლე აღი ნიშ ნე
ბო და, თბი ლისს სტუმ რობ და ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კა იჩ
ქე რი ის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის, ჯო ჰარ დუ და ე ვის ვა ჟი 
დე გი დუ და ე ვი. ერ თერთ შეხ ვედ რის დროს მან გა ნაცხ
ა და, რომ მას ახა რებს და ძა ლას მა ტებს ის დი დი სიყ
ვა რუ ლი და ყუ რადღ ე ბა, რო მელ საც მის და მი ის ადა მი
ა ნე ბი გა მო ხა ტა ვენ, რო მელ თაც მა მა მი სის სჯე რო დათ, 
მათ შო რის არი ან ისი ნიც, რომ ლებ საც ის არას დროს 
უნა ხავთ, მაგ რამ მა ინც პა ტივს სცე მენ და ემად ლი ე რე
ბი ან ჩეჩ ნე თის და მო უ კი დებ ლო ბის თვის და ღუ პულ პრე
ზი დენტს. 

 ამი ტო მაც ვა მა ყობ სა კუ თა რი მა მით, უფ რო სწო
რად, მი სი საქ მე ე ბით,  ამ ბობს უმცროსი დუ და ე ვი.  პო
ლი ტი კა ჩე მი ცხოვ რე ბის ნა წი ლი ა, მე სწო რედ პო ლი ტი
კა ში გა ვი ზარ დე, ამი ტომ ჩე მი გულ გრი ლო ბა პო ლი ტი
კი სად მი იგი ვე ა, რომ ადა მი ან მა სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის 
მიმ დი ნა რე ო ბას ყუ რადღ ე ბა არ მი აქ ცი ოს. რაც შე ე ხე ბა 
პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბას, ამას 
იმ შემ თხვე ვა ში გა ვა კე თებ, თუ კი ეს ჩე მი ხალ ხის თვის 
იქ ნე ბა სა ჭი რო და თუ ამას თა ვად ხალ ხი გა დაწყ ვეტს. 
სი ტუ ა ცია ჩვენს ქვე ყა ნა ში სრუ ლე ბით არ შეც ვლი ლა, 
ჩეჩ ნე თი რუ სე თის თვის მუ დამ ფეთ ქე ბა დი ცი ტა დე ლი 

იქ ნე ბა, ჩეჩ ნე ბის მებ რძო ლი სუ ლი, უფ რო სწო რად, კავ
კა სი უ რი მებ რძო ლი სუ ლი, ხომ ურ ყე ვი ა... მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ცხოვ რე ბა გრძელ დე ბა, ბრძო ლე ბი არ მიმ დი
ნა რე ობს, ჩვენ ჩვე ნი მე ამ ბო ხე სუ ლი სუ ლაც არ დაგ ვი
კარ გავს და არც უკან და ვი ხევთ, მა ნამ, სა ნამ რუ სე თი 
ჩეჩ ნეთს თავს არ და ა ნე ბებს. ჩე მი ოც ნე ბა ა, აღ სრულ დეს 
ის, რის თვი საც იბ რძო და ორი გმი რი პრე ზი დენ ტი — ჯო
ჰარ დუ და ე ვი და ზვი ად გამ სა ხურ დი ა. მე დარ წმუ ნე ბუ
ლი ვარ, რომ მათ მი ერ დაწყ ე ბუ ლი საქ მე აუ ცი ლებ ლად 
კე თი ლად დაგ ვირ გვინ დე ბა... მე ძა ლი ან კარ გად მახ სოვს 
სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი. ახო ვა ნი, კე თილ შო ბი ლი. 
ჩემ თვის ის კავ კა სი ის თა ვი სუფ ლე ბის სიმ ბო ლო ა. მა მა
ჩე მი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას შე სა ხებ ამ ბობ და, რომ ის იყო 
მი სი “მას წავ ლე ბე ლი, მე გო ბა რი, თა ნა მებ რძო ლი”... სწო

რედ ამ სიტყ ვე ბით და ემ შვი დო ბა მა მა ბა ტონ ზვი ადს.
გა ლე რეა “კო პა ლა ში” ალა დუ და ე ვას ნა მუ შე ვარ თა 

გა მო ფე ნა გა იხ სნა ჯო ჰარ დუ და ე ვის და ღუპ ვის დღეს, 
21 აპ რილს. მე უღ ლის ხსოვ ნის დღეს მხატ ვარ მა ვა ი ნა ხე
ბის გე ნო ცი დის თე მა ზე შექ მნი ლი ფერ წე რუ ლი ტი ლო ე
ბი  “სიკ ვდი ლის გზა”, “ო მის შვი ლე ბი”, “გე ნო ცი დი” და 
სხვა  დამ თვა ლი ე რებ ლებს წა რუდ გი ნა.

— ახ ლა სა ქარ თვე ლო ში რთუ ლი პე რი ო დი ა, ასე ვე, 
რთუ ლი პე რი ო დია ჩეჩ ნეთ შიც,  გა ნაცხ ა და ალა დუ
და ე ვამ.  ჩვენ დღეს ადა მი ან თა გუ ლებს ვა ერ თი ა ნებთ, 
ესაა ყვე ლა ზე მთა ვა რი და, ვფიქ რობ, ერ თობ ლი ვი ძა
ლის ხმე ვით რა ღაც გა მო ვა. მი ვაღ წევთ იმას, რა ზეც 
მთე ლი კავ კა სი ის ხალ ხი ოც ნე ბობს — მშვი დო ბას, რომ 
მა თი შვი ლე ბი, ძმე ბი და ქმრე ბი აღარ იხო ცე ბოდ ნენ 
ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბა ში და ყვე ლა ნი კავ კა სი ის ცის 
ქვეშ გა ვერ თი ან დეთ. ახ ლა სწო რედ ამის თვის ჩა მო ვე დი.

ალა დუ და ე ვა მრა ვალ მხრი ვი შე მოქ მე დი ა, იგი ავ ტო
რია წიგ ნე ბი სა, რომ ლე ბიც მიძღ ვნი ლია მი სი მე უღ ლის 
— ჩეჩ ნე თის რე სპუბ ლი კის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის, ჯო
ჰარ დუ და ე ვი სად მი. 

 აქ ისე თბი ლად შემ ხვდნენ, სა კუ თარ სამ შობ ლო
ში მგო ნია თა ვი,  ამ ბობს ალა დუ და ე ვა.  მე ვფიქ რობ, 
ადა მი ანს ყვე ლა ფე რი, ცხოვ რე ბი სე უ ლი სირ თუ ლე ე ბი 
თუ გა მოკ ვე თი ლი მის წრა ფე ბა ნი, მხო ლოდ ღვთის ნე
ბით ეძ ლე ვა. იგი ვე შე მიძ ლია ვთქვა შე მოქ მე დე ბით ნიჭ
ზეც და თუ ღვთის მი ერ ნა ბო ძებ ტა ლანტს ადა მი ა ნი არ 
გა მო ი ყე ნებს, ამის თვის მას აუ ცი ლებ ლად ღვთის გან ვე 
მო ე კითხ ე ბა. ვფიქ რობ, ყვე ლა, ვი საც შე მოქ მე დე ბას თან 
აქვს კავ ში რი, სა კუ თარ სუ ლი ერ სამ ყა როს ამ დიდ რებს 
და ამით ებ რძვის რე ა ლო ბას, არც მე ვარ გა მო ნაკ ლი სი. 
მარ თა ლი ა, ძა ლი ან გა ტა ცე ბუ ლი ვარ სახ ვი თი ხე ლოვ
ნე ბით, მაგ რამ, რაც შე ე ხე ბა სუ ლი ერ თავ შე სა ფარს, ეს 
ჩე მი პო ე ზი ა ა.

კონ ფე რენ ცი ა ზე მოხ სე ნე ბით გა მო ვიდ ნენ: ინ გუ ში 
მწე რა ლი, ისა ქა ძო ე ვი — “ქარ თულ ინ გუ შუ რი კავ ში რე
ბი, ფოლ კლო რი და სი ნამ დვი ლე”, ედილ ბეკ ხას მა გო მა
დო ვი — “ჩეჩ ნუ რი ტრა დი ცი უ ლი კულ ტუ რა — კავ კა სი
უ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის ფე ნო მე ნის ნა წი ლი”, მუ სა ხა ძი ე ვი 
— “ქარ თვე ლი და ინ გუ ში ხალ ხე ბის ურ თი ერ თო ბე ბი”, 
მე ქა ხან გოშ ვი ლი — “ქის ტუ რი ფე ნო მე ნი ქარ თულ სი
ნამ დვი ლე ში”, მა რი ფა სულ თი გო ვა — “ქარ თუ ლი ენათ
მეც ნი ე რე ბის რო ლი კავ კა სი ათ მცოდ ნე ო ბის გან ვი თა რე
ბა ში”, დი ას პო რის სა კითხ ებ ში სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის 

მო ად გი ლე, მე რაბ ჩუ ხუა — “ქარ თულ ვა ი ნა ხუ რი ნა თე
სა ო ბის პრობ ლე მა ენობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით”, 
გი ვი ღამ ბა ში ძე — “შუ ა სა უ კუ ნე თა ქარ თულ ვა ი ნა ხუ რი 
კულ ტუ რულ ის ტო რი უ ლი კავ ში რე ბი”.

მომ ხსე ნებ ლთა გა მოს ვლებ ში სა ერ თო კავ კა სი უ რი 
ერ თი ა ნო ბის იდეა იყო. მწე რალ მა ისა ქა ძო ევ მა მოძ მე 
ქარ თვე ლებს ერ თი ა ნო ბი სა კენ მო უ წო და. 

— რა საკ ვირ ვე ლი ა, უნ და არ სე ბობ დეს გან სხვა ვე ბუ
ლი აზ რი, მაგ რამ არა ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბი სათ ვის, 
— დას ძი ნა მან.  ჩვენ მოძ მე ერე ბი ვართ. ჩვენს ერ თი ა
ნო ბას პო ლი ტი კა ბა რი ე რებს უქ მნის, მაგ რამ ეს ვერ დაგ
ვაბ რკო ლებს!

კონ ფე რენ ცი ის შემ დეგ გა ი მარ თა ახა ლი წიგ ნე ბის 
პრე ზენ ტა ცი ა; წარ მოდ გე ნი ლი იყო: მე რაბ ჩუ ხუ ას — 
“ი ბე რი ულ იჩ ქე რი ულ ენა თა შე და რე ბი თი გრა მა ტი კა”; 
ისა ქა ძო ე ვის — “უფ სკრულ ზე” და “ღალ ღა ი”, ასე ვე ნა ნა 
ნო ზა ძის — “ხუ რი ტუ ლი ენის ლექ სი კა”.

* * *
და მა მახ სოვ რდა ქალ ბა ტონ ალას მი ერ წარ მოთ ქმუ

ლი ფრა ზა  სა ქარ თვე ლოს გუ ლი კავ კა სი ის გუ ლი ა ო! 
— სა ქარ თვე ლო ჩვენ თვის მე ო რე სამ შობ ლოა, — ამ

ბობს ჯო ჰარ დუ და ე ვის შვი ლი. — გან სხვა ვე ბუ ლი რე
ლი გი ის მი უ ხე და ვად, მსგავ სი ტრა დი ცი ე ბი, ის ტო რია და 
კულ ტუ რა გვაქვს, მსგავ სი მენ ტა ლი ტე ტი და კავ კა სი უ
რი სუ ლი. ამი ტო მაც ჩემ თვის კავ კა სი ა ში ყვე ლა ზე ახ ლო
ბე ლი ქარ თვე ლი ხალ ხი ა... 

და თით ქოს ამ აზრს ეხ მი ა ნე ბა მა მა კონ სტან ტი ნეს 
(კო ღუ აშ ვი ლის) ჩა გო ნე ბა. 

— კავ კა სი ელ ხალ ხთა ერ თი ა ნო ბა შია ჩვე ნი გა მარ ჯვე
ბე ბი სა და ნა თე ლი მო მავ ლის სა წინ და რი,  ამ ბობს ის,  მი
სა სალ მე ბე ლია ამ მი მარ თე ბით გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი. ეს 
შეგ ნე ბუ ლი უნ და ქონ დეს ეროვ ნულ და პატ რი ო ტულ ძა
ლებს მთელს კავ კა სი ა ში... და წარ მა ტე ბე ბი მო ვა!

მა მია ალაშ ვი ლი
ავ ტო რის ფო ტო 

 რუს დე დებს 
ვინც სა ა ხალ წლო ღვი ნით მთვრა ლე ბი, 
ააწ კრი ა ლებთ კვლავ სავ სე ჭი ქებს, 
და ე, და გიდ გეთ თვალ წინ თვა ლე ბი 
შორს დარ ჩე ნი ლი თქვე ნი ბი ჭე ბის. 
და ე, და გიდ გეთ თვალ წინ თვა ლე ბი 
და ხუ ჭუ ლე ბი დარ დით, წვა ლე ბით, 
რუ სე თის მი ერ ომ ში მოკ ლუ ლი, 
ყვე ლა მოკ ლუ ლი შვი ლის თვა ლე ბი. 
ჯერ კი დევ ფეთ ქავს მა თი გუ ლე ბი 
და დე და მი წა შემ კრთა ლი უს მენს, 
ცივ სა მა რე ში და მარ ხუ ლე ბი 
შეჰ ღა ღა დე ბენ კრემ ლსა და რუ სეთს. 
რის თვის გა წი რე რუ სე თო, რის თვის, 
რის თვის და სა ჯე შე ნი შვი ლე ბი. 
რუ სის დე დე ბო, აღივ სეთ რის ხვით 
თქვე ნი ჭრი ლო ბით და ტკი ვი ლე ბით. 
თქვე ნი ძა ლა და ნე ბა აჩ ვე ნეთ 
ვინც ომი თა და სის ხლით მთვრა ლი ა, 
გა იხ სე ნეთ და გა და არ ჩი ნეთ 
ისი ნი, მაინც
ვინც ცოცხ ა ლი ა. 
გა და არ ჩი ნეთ ვინც ცოცხ ა ლი ა, 
და ვინც იმე დი არის ხვა ლი სა, 
მა თი სი ცოცხ ლე სან თლის ალი ა, 
რო მე ლიც ებ რძვის ქარს და ქა რიშ ხალს. 
მე მჯე რა თქვე ნი და გუ ლის კარ ზე 
ვი ცი, ამა ოდ არ ვა კა კუ ნებ, 
და სა ნამ ომის გრი გა ლი ხვალ ზეგ 
უფ რო უა რესს დღე ებს გვარ გუ ნებს. 
სა ნამ ტყვი ე ბი წა ი ღებს სათ ქმელს, 
დე დე ბო, მე ტი სიმ ტკი ცე გვმარ თებს, 
სა ნამ დე ქა რი ჩა აქ რობს სან თლებს 
გა და ვარ ჩი ნოთ სი ცოცხ ლე მა თი. 
კრემ ლის ვარ სკვლა ვი ნელ ნე ლა ქრე ბა, 
კრემ ლის ვარ სკვლა ვებს აკ ლდე ბათ შუ ქი, 
წი თელ მო ედ ნის ხოტ ბა და ქე ბა 
ახ ლა მოს კოვ საც უჭირს და უკ ვირს. 
კრემ ლის ვარ სკვლა ვებს მის ხლად მო ე დო 
იმ სა ა ხალ წლო დი ლის ზმა ნე ბა, 
სის ხლი აწით ლებს კრემ ლის მო ე დანს 
და სუ ლებს ჰკი დებს ცა ზე ზა რე ბად. 

ალა დუ და ე ვა
 თარ გმნა ნო დარ ჯა ლა ღო ნი ამ 
 1995 წ. თე ბერ ვა ლი 

ქარ თველ თა და ვა ი ნახ თა შეხ ვედ რე ბი

ალა დუ და ე ვა სა ქარ თვე ლო ში ხა ტავს
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ტრა პი ზო ნი და მი სი შე მო გა რე ნი, მი წის ქვე შე თი
დან დაწყ ე ბუ ლი, ცი ვი ლი ზა ცი ა თა კულ ტუ რის და ხე
ლოვ ნე ბის ძეგ ლე ბი თაა სავ სე. ქა ლა ქი თა ვის დრო ზე 
წარ მო ად გენ და ტრა პი ზო ნის უძ ლი ე რე სი იმ პე რი ის 
ცენტრს, რა საც ადას ტუ რებს უმ თავ რე სი ცი ხის ნან
გრე ვის თავ ზე, ქვეყ ნის მოთ ვალ თვა ლედ და შე ნე ბუ ლი 
იმ პე რა ტო რის ოდა, რომ ლის გა ნაც მხო ლოდ კედ ლე ბია 
შე მორ ჩე ნი ლი...

დღე ვან დე ლი დღე მზი ა ნი და ნა თე ლი და იწყ ო, უსას
რუ ლო ბა ში ჩა ძი რუ ლი, ერთ დროს ლა ზე თის ზღვა, უხ
მოდ გა წო ლი ლა და კოს მი უ რად თვლემს.

ბა ტო ნი ნე ჯა თი, ტრა პი ზო ნის დრა მა ტუ ლი თე ატ
რის მთა ვა რი რე ჟი სო რი, ბა ტო ნი წა თე ბა წა ში, სა ქარ
თვე ლოს კონ სუ ლის გი ორ გი ჯან ჯღა ვას მო ად გი ლე, და 
თქვე ნი მო ნა მორ ჩი ლი ქა ლა ქი დან გავ დი ვართ მა მა თა 
მო ნას ტრის “სუ მე ლას” მო სა ნა ხუ ლებ ლად. დღეს ჩე მი 
პი რა დი და მთა ვა რი ამო ცა ნაა მი ტო ვე ბუ ლი ის ტო რი უ
ლი ძეგ ლის ფერ წე რულ ტი ლო ზე გა და ტა ნა.

გზა დაგ ზა გვე გე ბე ბა ულა მა ზე სი პე ი ზა ჟე ბი, კოხ
ტად მოწყ ო ბი ლი თურ ქუ ლი სოფ ლე ბი, სა გულ და
გუ ლოდ და მუ შა ვე ბუ ლი ყა ნე ბი და ეზო ე ბი. ყო ვე ლი 
სოფ ლის ცენ ტრში აღ მარ თუ ლია თეთ რი მი ნა რე თე
ბი, რომ ლე ბიც მე დი დუ რად გად მოჰ ყუ რე ბენ თა ვი ანთ 
სოფ ლებს, ზე ცის კენ უც ნა უ რად რომ მი ელ ტვი ან და 
მი თო ლო გი უ რი, ღრუბ ლის ფე რი ჩი ტი ვით სა ა მოდ გა
სუ სუ ლან. აქა უ რი მე ჩე თე ბის უმე ტე სო ბას გა აჩ ნია 
ურ თი ერ თი სა გან გან სხვა ვე ბუ ლი არ ქი ტექ ტუ რა, მაგ
რამ ეს მი ნა რე თე ბი უჩ ვე უ ლო გე ო მეტ რი უ ლი ფორ მი
სა ა. დღე ვან დელ საპ ლა ნე ტა შო რი სო რა კე ტებს მო გა
გო ნეთ. შო რე ულ ეპო ქებ ში უცხ ოპ ლა ნე ტე ლებ მა ხომ 
არ ას წავ ლეს არაბ თა წი ნაპ რებს? უთუ ოდ აქ, არაბ თა 
უძ ვე ლე სი ცი ვი ლი ზა ცი ის ხაზ გას მუ ლი ელე მენ ტე ბია 
ჩა სა ხუ ლი. ურ თი ერ თზე გა დაბ მუ ლი სოფ ლე ბი და კან
ტი კუნ ტი და სახ ლე ბე ბიც შეწყ და. მშვე ნი ე რი კეკ ლუ ცი 
ხე ო ბა თან და თან ვიწ როვ დე ბა და ხშირ ტყი ა ნი მთე ბი 
უფ რო და უფ რო გო ლი ა თურ ნი ხდე ბი ან; მათ უწყ ვეტ 
წყე ბას ბო ლო არ უჩანს, თით ქოს დამ ძიმ და და მო ი
ქუფ რა ხე ო ბა. მუ ქი კლდე ებ ნა რე ვი მთე ლი გახ შირ და, 
მრა ვა ლი მათ გა ნი წა გო რა ვე ბუ ლან ან წა მო წო ლი ლი
ვით გა და წე ლი ლა სიგ რძი ვად, ზო გი ერ თი გა ა ვე ბუ ლი 
დე ვე ბი ვით ზე აღ მარ თუ ლან და ასე გავ დი ვართ მშვე ნი
ე რე ბა თა სა ნა ხა ო ბის და აღ ტა ცე ბე ბის მომ გვრელ რამ
დე ნი მე ათე ულ კი ლო მეტრს მო უ ლოდ ნე ლად, ჩვენს წინ 
აღი მარ თა სა ოც რე ბა, უზარ მა ზა რი კლდო ვა ნი მთა და 
მის მკვრივ სა და უდ რეკ მკერ დზე მი დუ ღა ბე ბუ ლი ვერ
ცხლის ფრად ან თე ბუ ლი მო ნას ტე რი, რომ ლის ღვთი ურ 
შუქს სა მოთხ ედ უქ ცე ვია სივ რცე და გა რე მო. სამ წუ ხა
როდ, უკაც რი ე ლია აქა უ რო ბა. ათას წელ ზე მეტს ჩქეფ
და ამ მი წა ზე ქრის ტი ა ნუ ლი ცხოვ რე ბა და ბერ მო ნაზ
ვნუ რი მოღ ვა წე ო ბა. დღე და ღა მე გა ის მო და ეკ ლე სი უ
რი ტკბილ გა ლო ბა ნი და უფ ლის მა დი დე ბე ლი ლოც ვა ნი 
ქვეყ ნის, სუ ლი სა და ხალ ხის გა და სარ ჩე ნად. ზო გი ერთ 
რე ლი გი ა თა ფა ნა ტიზ მმა და გულ ქვა ო ბამ ჩა აქ რო ად
გი ლობ რი ვი მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ცი ვი ლი ზა ცი ა, “სუ
მე ლა” და მი სი დო ნის თუ უფ რო ამაღ ლე ბუ ლი, სუ ლი
ე რი და კულ ტუ რის ცენ ტრე ბი მო შა ლეს და უკაც რი ელ 
უდაბ ნოდ აქ ცი ეს. აუ ცი ლე ბე ლია შექ მნა შე ნი ეროვ ნუ
ლი ხე ლოვ ნე ბა და კულ ტუ რა და გა აძ ლი ე რო სა კუ თა
რი რე ლი გი ა. ამით გა ამ დიდ რებ კა ცობ რი ულს, მაგ რამ 
დამ ხვედრ კულ ტუ რას, თუ შენს მე ზობ ლად მყოფს, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენს უძ ვე ლესს, უნი კა ლურს და გა
ნუ მე ო რე ბელს, ნუ და ან გრევ და ნურც მოს პობ. თქვე
ნი, მა თი და ჩვე ნი კულ ტუ რის მრა ვალ ფე როვ ნე ბი თაა 
დე და მი წა და სი ცოცხ ლე სა ინ ტე რე სო. თუ არა და, ოი! 
რო გო რი მო საწყ ე ნი, ერ თფე რო ვა ნი და გაბ რტყე ლე
ბუ ლი იქ ნე ბო და ეს ქვე ყა ნა. სი ცოცხ ლე გვაწ ვა ლებს, 
თით ქმის გვტან ჯავს. დე და მი წა ზე ხე ლოვ ნე ბა თა და 
კულ ტუ რა თა სიმ რავ ლე რომ არ იყოს, გა ნად გუ რე ბუ
ლი სუ ლი რა მა ლე შე ა ბერ დე ბო და წა მე ბულ სხე ულს 
და უაზ რო მარ ტვი ლო ბას და ემ სგავ სე ბო და ამ ქვეყ ნი უ
რო ბა. სხვი სი ბუ დის მიმ თვი სე ბელ ნი, უნა მუ სო, უშუბ
ლო და გრძელ ნის კარ ტა ფრინ ვე ლე ბი, უხ სო ვა რი დრო
ი დან არ აკ ლდა ჩვენს ჯვარ ცმულ სა ქარ თვე ლოს.

კოლ ხურ ლა ზუ რი კულ ტუ რის უძ ვე ლეს ძეგ ლებს აქ 
მი ზან და სა ხუ ლად მხო ლოდ ბი ზან ტი ურს მი ა კუთ ვნე
ბენ. დღე ვან დე ლი ლა ზე ბი კი  ჩვე ნე ბუ რი ა ო, გვე უბ
ნე ბი ან და სრუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა ა. ბი ზან ტი ის იმ პე რია 
დღეს არ არ სე ბობს და სა მუ და მო გან სას ვე ნე ბელ ში ა. 
ლა ზურ ქარ თუ ლი მა რად უკ ვდა ვი ეროვ ნუ ლი ფე ნო
მე ნი პლა ნე ტის სა ხე ზე ა. ჩვე ნი კულ ტუ რის და ხე ლოვ
ნე ბის გა მომ ზე უ რე ბა, თით ქოს და მათ თვის მრა ვალ 
პრობ ლე მას წარ მო შობს.

ოც ნე ბა “სუ მე ლა”, რო გორც კი გა მოგ ვეცხ ა და და 
ჩვენს წი ნა შე ამაღ ლე ბუ ლი წარ სდგა ღვთი სა და სამ
ყა როს უდი დეს ტაძ რად, იმის მა კოს მი უ რო ბამ, საკ
ვირ ველ მა სუ ლი ე რე ბამ და სრუ ლი ად უცხო გა რე მომ 

ტან ში ჟრუ ან ტე ლი ამი ტე ხა და მკლა ვებ ზე ბურ ძგლე ბი 
და მა ყა რა. მო ნას ტერ ში დრო ის უქონ ლო ბის გა მო არ 
ავ სულ ვარ და იქა უ რო ბა არ და მით ვა ლი ე რე ბი ა, თო რემ 
მწა რედ გავ ღი ზი ან დე ბო დი, დე ტა ლუ რად რომ მე ხი ლა 
უსას ტი კე სი იმ პე რი ე ბი სა გან ორ ჯერ დაპყ რო ბი ლი 
“სუ მე ლა”, ლა ზუ რი სი ა მა ყე “სუ მე ლა”, ჯვარს გაკ რუ
ლი მაცხ ო ვა რი ვით, მიმ ტე ვებ ლო ბით ყვე ლას პა ტი ებს 
და შორს გამ ხედ ვა რი წმინ და ნუ რად მეტყ ვე ლებს; არა 
იცი ან, რა სა იქ მან!.. ლა ზუ რი, მო ნას ტრის პირ ვე ლა დი 
სა ხე, მი წის ქვეშ რომ ინა ხე ბა, “სუ მე ლას” ბიბ ლი ურ 
კოს მი უ რი სუ ლი ე რე ბი თაა გაჟ ღენ თი ლი და ამ უზარ
მა ზარ კლდე მთას თან ვე რა ფე რი მი წი ე რი ძა ლა ვერ 
გაყ რის...

ასე რომ, მო ნას ტერ ში ას ვლით აუ რაცხ ელ შთა ბეჭ
დი ლე ბას და ცოდ ნას კი მი ვი ღებ დი, მაგ რამ ამ დრო ი
სათ ვის ჩემ თვის მცი რე დი ვირ ჩიე “სუ მე ლას” მთლი ა ნი 
ხე დის, ფერ წე რუ ლი ტი ლოს შექ მნის სა ხით. მხატ ვრის 
ცხოვ რე ბის ში ნა არსს, ხშირ შემ თხვე ვა ში, მხო ლოდ ამ 

სა ხის საქ მი ა ნო ბა ამარ თლებს. რო გორც მხატ ვარ პე ი
ზა ჟისტს სჭირ დე ბა ისე თი, შე სა ფე რი სი ად გი ლი ავირ
ჩიე და სა მუ შა ოდ მო ვეწყ ვე. “სუ მე ლა” კი გან დგო მი ლი 
უცხო პლა ნე ტა სა ვით უსას რუ ლო ბის სივ რცე ში რა ინ
დუ ლად იმ ზი რე ბო და ამაღ ლე ბულს მოწ მენ დილ ბორ
ცვზე. ბა ტო ნი ნე ჯა თი და ბა ტო ნი წა თე ხმე ლი ხის 
ტო ტე ბის გან ცეცხლს ან თე ბენ და ცის ფერ ნაც რის ფე
რებ ში არე უ ლი კვამ ლის სვე ტიც აღი მარ თა. მ აგ რამ 
ფერ წე რამ და “სუ მე ლამ”, ძა ლა უ ნე ბუ რად, ერ თმა ნე
თი სა გან გა მოგ ვყო. ბა ტონ მა ნე ჯათ მა ერ თი ჭი ქა რა
ქიც და მა ლე ვი ნა, თევ ზი და შა ვი პუ რიც მი მა ყო ლე ბი
ნა. ში ნა გა ნად უფ რო ავენ თე და ამ წუ თებ ში ალ ბათ ნა
ხევ რად გიჟს ვგავ დი. ატე ხი ლი ენ თუ ზი აზ მით და ვიწყ ე, 
“სუ მე ლას თან” ერ თად უზარ მა ზარ ქან და კე ბად აღ მარ
თუ ლი წმი და მთის ხატ ვა და მო უ ლოდ ნე ლად იწყ ე ბა 
უფ ლის მი ე რი სა ოც რე ბის გა მოცხ ა დე ბა მუ ქი ლურ ჯი 
ცის სიღ რმი დან, კოს მი უ რი ცურ ვით დინ ჯად წა მო ვი
და თეთ რი მტრე დის ფე რი ღრუ ბე ლი, გარ კვე უ ლი დრო
ით “სუ მე ლას” გა და ე ფა რა, ზე ცი უ რად მი ე ა ლერ სა და 
თბი ლი ვერ ცხლის ფე რი ან გე ლო ზის ნის ლო ვა ნი კა ბა 
ჩა აც ვა; გა ათ ბო, შო რე უ ლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ჭრი ლო
ბე ბი მო უშ შა და მთლი ა ნად ცი ურ ტაძ რად გარ და სა
ხა... შემ დგომ, თან და თა ნო ბით, ზე ძა ლამ მოხ სნა თეთ
რი მზი უ რი სა მო სე ლი და მოკ რძა ლე ბით გან ზე მიდ გა, 
წუ თებ ში გა ი რინ და, მერ მე თით ქოს და შე უმ ჩნევ ლად 
ამოძ რავ და, უზარ მა ზარ მთის ქიმს ნე ლი სვლით გა და
უ ა რა და და სავ ლე თის ცის შო რე ულ სი ლურ ჯე ში გაქ
რა. მის გან გან წმენ დი ლი მო ნას ტე რი მზის შუქ ზე ათა
სო ბით წმი და სან თლად აენ თო, ალივ ლივ და და ღრმა 
სა ი დუმ ლო ე ბით მო სი ლი “სუ მე ლა” მო ნას ტრი სე ულ 
ლოც ვად გარ და ი სა ხა. სრუ ლი სწრაფ ვაა აქ ზე ცი სა კენ 
და მთლი ა ნად სამ ყა რო სე ულ სივ რცეს გა ნე კუთ ვნე

ბა. ამ დროს “სუ მე ლას” წმი და სა ვა ნე ყვე ლა სათ ვის 
ღმერ თი ვით ახ ლო ბე ლია და შო რე უ ლიც... უსას რუ ლო 
ფიქრს, უდი დეს სა ი დუმ ლო ე ბას და რამ ხე ლა სევ დას 
მო ი ცავს ეს ლე გენ და მო ნას ტე რი. აბა, ვინ მოს თვლის, 
რამ დე ნი თა ო ბის ბე რებს ულოც ვი ათ. უამ რავ ბერს სი
ბე რე შეჰ პარ ვია ამ სა მოთხ ე ში და სიკ ვდილს სი ცოცხ
ლე აუყ რია მათ თვის, სხე უ ლი დან გან დევ ნი ლი სუ ლი 
ცის უსას რუ ლო ბა ში აჭ რი ლა. წარ სუ ლის იდუ მა ლე ბის 
სკივ რშია ყო ვე ლი ვე ჩა კე ტი ლი. ამ ჟა მად მა თი ნი ჭი გე
ნია და ღვთის ნი ე რი სუ ლი ე რე ბა შო რე ულ შია მო ფა რე
ბუ ლი, ცოცხ ა ლი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის გა უცხ ო ე ბუ ლი და 
მი უწ ვდო მე ლი...

ყო ვე ლი დრო ის ფუნ ჯის ოს ტა ტებს და გე ნი ებ საც 
გა უ ჭირ დე ბო დათ იმ კოს მი უ რი სი ლა მა ზის და ღვთი უ
რო ბის გად მო ცე მა, რაც ამ წმი და მთის ირ გვლივ ტრი
ა ლებს. სრუ ლი ად სხვა სი ლა მა ზეა აქ, უფ რო დრა მად 
ქცე უ ლი კოს მი უ რი სუ რა თი. წუ ხელ უწ ვი მია და საკ მა
ოდ ცი ვა. ამ ჟა მად მზე თა ვი სი გუ ლუხ ვო ბით გვაწ ვდის 
თბილ სხი ვებს და ხა ლი სი ან გან წყო ბი ლე ბას. დღის 
მთლი ან მო ნაკ ვეთ ში აქა უ რო ბა ყო ველ ხუთ წუთ ში იც
ვლის თა ვის იერ სა ხეს, ფერს, გან წყო ბი ლე ბას და კო
ლო რიტს. ვინ მოს თვლის იმ ფერ თა სი უხ ვეს, რა ფერ
თა უთ ვა ლა ვი გა მაც რი ა ლებს. ვერც ერ თი დი დი კომ
პო ზი ტო რის მუ სი კა ვერ შე ედ რე ბა მათ მუ სი კა ლო ბას, 
რო მე ლიც, მო ტი ვის უხ მო სივ რცი დან მომ დი ნა რე ობს. 
აქ მხო ლოდ სამ ყა რო სა და ღვთის მუ სი კა ორ კეს ტრი
რებს. კომ პო ზი ტო რე ბის გან სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ
ლე ბი არი ან, მაგ რამ და ბე ჯი თე ბით მჯე რა: ბეთ ჰო ვე ნი, 
მო ცარ ტი, შო პე ნი, ბა ხი, ჩა ი კოვ სკი, ფა ლი აშ ვი ლი, ვერ
დი, ბი ზე, ტოს კა ნი ნი და ვაგ ნე რი გა სა ო ცარ მუ სი კას 
ჩა მოკ რეფ დნენ ამ სა ოც რე ბა მთის გა რე მო დან.

მზე გაგ ვექ ცა! რა გინდ ეფე რო და ესიყ ვა რუ ლო ამ 
გა ვარ ვა რე ბულ დისკს, ის მა ინც ერ თი წა მი თაც არ 
შე გი ჩერ დე ბა... უმ ზე ოდ დარ ჩე ნილ ქვე ყა ნას მო უ სა
ღა მოვ და და სიბ ნე ლე ში გა ეხ ვი ა. ამა ვე დროს კოს მი
ურ მა შე მო ღა მე ბამ სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი ცი უ რი 
შუ ქე ბი ჩა მოგ ზავ ნა, სა დაც შე ზა ვე ბუ ლია უთ ვა ლავ 
ვარ სკვლავ თა სხივ თა ნი უ ან სე ბი. აქა უ რი ღა მის სი ლა
მა ზეს ახ ლავს ჩრდილ თა გო ლი ა თუ რი მოჩ ვე ნე ბე ბიც.

მზე შე უ ჩე რებ ლივ და შორ და დე და მი წის ჩვენს მხა
რეს და ბეთ ჰო ვე ნის მეცხ რე სიმ ფო ნი ის მაგ ვა რი მუ სი
კა ქუ ხი ლით გა ი ყო ლა...

“სუ მე ლას” მო ნას ტე რი IV ან III სა უ კუ ნი სა ა, უფ რო 
ად რე უ ლი თუ არა. ეგ რი სის სა მე ფო ში თუ ლა ზი კა ში, 
იმ პე რი ოდ ში შენ დე ბა არ ქე ო პო ლი სის ორ მოც მო წა
მე თა ეკ ლე სი ა, რომ ლის მხო ლოდ ფუნ და მენ ტია აღ
მო ჩე ნი ლი და კი დევ რამ დე ნი მე უძ ვე ლე სი სა ლო ცა ვი, 
დამ პყრო ბე ლი ბი ზან ტი ის იმ პე რი ის პე რი ოდ ში, მო
ნას ტრის გა ფარ თო ე ბა და კედ ლე ბის ამაღ ლე ბა ხდე ბა 
XIXII სა უ კუ ნე ებ ში; შემ დგომ ისევ მე ო რედ გა ნახ ლე ბა 
XIV სა უ კუ ნე ში. ამ ჟა მინ დე ლი არ ქი ტექ ტუ რა და მთლი
ა ნი ფა სა დის სა ხე და საშ ვე ბია XIV სა უ კუ ნი სა მოჰ ყვე
ბო დეს.

ლე გენ დაა ეს მთა! მთის ქიმ ზე გა დაკ რუ ლი ბუ ნებ
რი ვი ტყის ზო ლი მუქ მომ წვა ნო ლურ ჯად გა მო ი ყუ
რე ბა, შემ დეგ, გრა ნი ტი ვით ჩა მო ი რეცხ ე ბა უზარ მა
ზა რი კლდის კე დე ლი, მრა ვალ ფე რად აფე რა დე ბუ ლი 
ზოგ ჯერ ვერ ცხლის ფე რი ა, ში გა და შიგ მო ვარ დის ფრო, 
ეგერ ა გერ ნა თე ლი წი თე ლი აგუ რის ფე რი გა დაჰ კრავს; 
კლდის კი დე ებ ზე მომ წვა ნო კე თილ შო ბი ლი ფე რე ბი თა
მაშ დე ბი ან, მთლი ა ნი კედ ლის ფერ თა მრა ვალ სა ხე ო ბას 
კალ მით ვერ აგი წერთ, უფ რო მი ახ ლო ე ბით, ფუნ ჯხით 
ვეც დე ბი დავ ხა ტო. მდიდ რულ სა და დი ად “სუ მე ლას” 
მთის ძი რი დან ვე ე ბერ ვე ლა შე რე ულ ხე თა ტყე აწ ვე ბა, 
უშ ვე ლე ბე ლი ნაძ ვის ხე ე ბით და წიწ ვნა რით გი გან ტურ 
წაბ ლის ხე თა რი გია ირ გვლივ. ამ ძლი ე რი ტყის ენერ გი
ით ქვე მო დან მი წის მი ე რი სიძ ლი ე რით ზე ვით ეზი დე ბა 
და ზე ცი უ რი ამაღ ლე ბის კენ აჰ ყავთ მო ნას ტე რი. კოლ
ხუ რი ვერ ცხლის მო ნე ტად ქცე ულ ლა ზურ “სუ მე ლას” 
ვერ მო რე ვია ვე რა გი დრო, ვერც უცხო რე ლი გი ა, რო
მე ლიც მე ხი ვით ჭექს მის ირ გვლივ... სრუ ლი ად სხვა 
სი ლა მა ზეა აქ, მშვე ნი ე რე ბა ზე და დი ა დუ რო ბა ზე უფ
რო მა ღა ლი, სამ ყა როს უსას რუ ლო ბას თან წილ ნა ყა რი. 
კრის ტა ლუ რი ჰა ე რით, ფრეს კუ ლი ცის ფე რე ბით, მი წის 
მშვე ნი ე რე ბით და უხი ლა ვი სი ლა მა ზით გა ჯე რე ბუ ლა 
“სუ მე ლას” ქმნი ლე ბა. სრუ ლი სა ხით მხო ლოდ უფა ლი 
გრძნობს და ხე დავს მის ფიქ რებს, გამ ჭვირ ვა ლე სევ
დას, მარ ტვი ლო ბას, უფა ლი ვით უდა ნა შა უ ლოს ჯვარ
ზე გაკ ვრას, რი თაც მო ნას ტრის ყო ვე ლი ფე რი, ხა ზი, 
ფორ მა, სა ხე და გან წყო ბი ლე ბა  მა რა დი უ ლო ბის დრა
მას შერ წყმი ა, გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლა, გა უცხ ო ე ბუ ლა, 
გა მარ ტო ხე ლე ბუ ლა და ლა ზუ რი სიმ ბო ლო “სუ მე ლა” 
მი სე ულ სევ დის ოკე ა ნე ში მო ნარ ნა რე, თეთრ იალ ქნი ან 
ია ი ას ფერ ნა ვად გარ დაქ მნი ლა, რო მელ შიც ლე გენ დად 
ქცე ულ ლაზს სა თევ ზაო ოქ
როს ფერ ბა დე ზე ხე ლი უშ

ქრის ტი ა ნუ ლი სა ოც რე ბა “სუ მე ლას” მო ნას ტე რი
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ვი ა. ოი! შენ და ბე დო ჩვე ნო, 
ზო გან ლა ზის ხსე ნე ბა რომ 
უხერ ხუ ლია და მის კულ ტუ

რა ზე სა უ ბა რი მა ვან თა გამ ღი ზი ა ნე ბე ლი ა. ლა ზი ხალ
ხი ოდით გან ვე მძი მე ბე დის მქო ნე ა, “სუ მე ლა” ლა ზის 
წმი და თა წმილ და სა ხე და მი სი სუ ლი ე რი მთლი ა ნო ბის 
სიმ ბო ლო ა...

სუ რათ ზე მუ შა ო ბა ჩქა რი ტემ პით უნ და წარ ვმარ
თო, თო რემ მა ლე მთის ბინ დი ჩა მოწ ვე ბა და უფ რო 
დაბ ნელ დე ბა. არც თურ ქუ ლი რა ქი მე რე ვა და არც 
მთის სი ცი ვე, მხო ლოდ “სუ მე ლამ” მშთან თქა და მთლი
ა ნად მას ვე კუთ ვნი.

ძველ კოლ ხურ სივ რცე ში ყვე ლა ზე ლა მა ზად და 
ღრმა ში ნა არ სით სიტყ ვა “ლა ზი” ჟღერს; ასე თია ჩე მი 
ში ნა გა ნი ხედ ვა და გან ცდა... ილო ცე, ჩე მო ლა ზო, იქ, 
სა დაც შავ მა ბედ მა გარ გუ ნა, ილო ცე გა მუდ მე ბით, რა
თა გა და არ ჩი ნო შე ნი ჯი ში და ჯი ლა გი.

“სუ მე ლაც” შენ ზე ილო ცებს, კე თი ლო და რა ინ დო 
ლა ზო. მო ვა დრო და “სუ მე ლას” უძ ვე ლეს მო ნას ტერ
ში ლა ზი კა ცი დამ თვა ლი ე რებ ლად კი არ მი ვა, არა მედ 
მომ ლოც ვე ლად, მრევ ლად და პატ რო ნად. ის ტო რია 
ბორ ბა ლი ვი თა ა, გან სა კუთ რე ბით ერი თუ ტო მი, ლა ზი 
და “სუ მე ლა” მო მა ვალ ში სა ხა რე ბა სა ვით გამ თლი ან დე
ბი ან. გზა ყო ველ თვის ძვე ლის ძველ გზის ნაკ ვა ლევს 
უბ რუნ დე ბა ო! მდი ნა რე დრო თა ჟამ ში თა ვის პირ ვან
დელ კა ლა პოტ ში დგე ბა ო! ასეა ძვე ლის ძველ თა ნა ამ
ბო ბი. “სუ მე ლას” სუ რათ ზე მუ შა ო ბი სას ეს ფიქ რე ბიც 
მიღ რღნი და გო ნე ბას, ხო ლო ჩე მი მე გობ რე ბის, ბა ტონ 
ნე ჯა თის და ბა ტონ წა თეს კე თილ მე გობ რუ ლი სა უ ბა რი 
სა სი ა მოვ ნო ფონს მიქ მნი და.

და ღამ და. მე გობ რე ბი და სუფ რა დრო ე ბით დავ
ტო ვე. მერ მე “ე ტი უდ ნიკ ში” მა სა ლე ბი, ფუნ ჯე ბი და 

სხვა დას ხვა წვრილ მა ნე ბი ჩა ვა ლა გე. დავ კე ტე და ხელ
საწყ ო ე ბი, ნივ თე ბი, “სუ მე ლას” წერ ტილ დას მულ სუ
რათ თან ერ თად, მან ქა ნას თან ჩა ვი ტა ნე. ჩვენ თან ახ
ლოს მუ ქი მწვა ნე ფე რის უკაც რი ე ლი სა გუ შა გო დგას. 
მე ო რედ ავ ტო მა ტე ბით შე ი ა რა ღე ბულ მა სამ ხედ რო ებ
მა ჩა მოგ ვა კითხ ეს და მე გობ ქრუ ლად გაგ ვე სა უბ რნენ. 
ერ თერ თი ლა ზი იყო, რი გი თი ჯა რის კა ცი, სულ გვი
ღი მო და, ძა ლი ან კარ გი ვაჟ კა ცი ჩან და. ბა ტო ნი ნე ჯა
თი და ბა ტო ნი წა თე გა მო ე ლა პა რაკ ნენ, ჩე მი ვი ნა ო ბაც 
მო ახ სე ნეს, ეფენ დი გურ ჯი რე სა მიაო (ეს ბა ტო ნი ქარ
თვე ლი მხატ ვა რი ა ო). გა უ ხარ და და გან ცვიფ რე ბუ ლი 
მი ყუ რებ და. მერ მე სა მახ სოვ რო ფო ტოც გა და ვი ღეთ.

ამ ჟა მად ხე ო ბა ში მხო ლოდ “სუ მე ლა” და ჩვე ნა ვართ, 
მაგ რამ და ვი ჯე რო, რომ აქ, ჩვენს გარ და არა ვი ნა ა?! 
ვდგა ვარ სიბ ნე ლე ში აქა უ რო ბით აღ ტა ცე ბუ ლი, რად
გან მთის ღა მე გა უ გო ნარ და არ ნა ხულ იდუ მალ სი ლა
მა ზეს გვთა ვა ზობს, მუქ უზარ მა ზარ სვე ტად აღ მარ
თუ ლა “სუ მე ლას” კლდე პე რან გი მთა, შავ ფიქ რდარ
დად თავს დაგ ვდგო მია და უხ მო მუ სი კა მო დის მის გან, 
მხო ლოდ გე ნი ა ლუ რი ბეთ ჰო ვე ნი თუ ამო ი კითხ ავ და 
ამ უხი ლავ ნო ტებს... ღა მე ულ მა სიბ ნე ლემ წა მე ბუ ლი 
“სუ მე ლაც” მი ი ერ თა და სევ დი ან მდუ მა რე ბა ში ჩა ძი
რა. ბე ბე რი მთვა რე აღ მო სავ ლე თი დან ამო ბუ სუნ და 
და გა მარ ტო ხელ და. გა ოგ ნე ბუ ლი მივ ჩე რე ბი ვარ ამ სუ
რა თებს, სა ი დან ღაც ვე ე ბერ ვი ლა ჩა ლის ფე რი ძაღ ლი, 
დინ ჯი ნა ბი ჯე ბით მო მი ახ ლოვ და,. მუხ ლი დან კო ჭამ დე 
დამ ყნო სა, მხო ლოდ თვი თონ იცის, რო გო რი დი აგ ნო
ზი და მის ვა: მჯე რა, ეს დათ ვი ვით ძაღ ლი ჩე მი ზნე ო ბის 
გარ კვე ვა ში შეც დო მას არ და უშ ვებს... მაგ რამ მა ინც 
ძაღ ლი ა! შე საძ ლე ბე ლი ა, მთე ლი დღე შო რი დან გვით
ვალ თვა ლებ და. შო რე უ ლი ის ტო რი ი დან გა მომ დი ნა რე, 
აქ ყვე ლა გით ვალ თვა ლებს, გსწავ ლობს და სწავ ლო ბენ 

მას, შენ და მე... ძაღ ლი დგას უძ რა ვად და თვა ლებ ში 
მი ყუ რებს. ცხო ვე ლე ბი დან ყვე ლა ზე მეტ დროს ძაღ ლი 
და კა ტა უყუ რებს ადა მი ანს თვა ლებ ში  ძაღ ლის თვა
ლე ბი ადა მი ან ზე არა ნაკ ლებ კე თი ლი ა. კა ტი სა  მატყ
უ ა რა და ცბი ე რი... მერ მე ძაღლს თო ხის ტა რის სიმ სხო 
კუ დი შე უ ტოკ და, მა შინ ვე ვიგ რძე ნი  ჩვე ნი დაძ მა კა ცე
ბა იწყ ე ბო და. მო რი დე ბით და მო ზო მი ლად გას რი ა ლე
ბულ შუბ ლზე ხე ლი გა და ვუს ვი, თვა ლე ბი არც კი და უ
ხამ ხა მე ბი ა, ისე მი ყუ რებს. ბან ჯგვლი ან სა და მე ჭე ჭი ან 
ნი კაპ ზე გაშ ლი ლი მარ ჯვე ნა ხე ლის თი თე ბით უშიშ რად 
მო ვე ფე რე და ბა ქუ ლი მეთ ქი, წყნა რი ხმით მივ მარ თე, 
ძაღლს გა ე ღი მა, დათ ვი ვით ხა ხა და ა ღო და ხე ლე ბის 
ლოკ ვა და მიწყ ო... ბა ტონ მა წა თემ მითხ რა, მა შინ ზე
მო დან გა ოგ ნე ბუ ლი გი ყუ რებ დი თო. ბა ტო ნი ნე ჯა თი 
ცუ დის მო ლო დი ნის გან ცდი სა გან და პა ტა რავ დაო და 
წარ ბე ბი შუბ ლზე ჰქონ და აყ რი ლი ო.

მი უ ხე და ვად სიბ ნე ლი სა, სა მი ვე დავ ფა ცურ დით და 
ად გილ მდე ბა რე ო ბა სა გულ და გუ ლოდ მო ვა სუფ თა ვეთ. 
ძაღლს საჭ მე ლიც და ვუ ყა რეთ, მაგ რამ პი რი არ და უ კა რე
ბია და არც კი და უყ ნო სავს. ჩვე ნი წას ვლის მე რე შე ჭამს, 
აბა რა იქ ნე ბა, ჩა ვი ლა პა რა კე და “სუ მე ლას” ნა ხა ტი დან 
დაწყ ე ბუ ლი, ყვე ლა ფე რი მან ქა ნა ში ჩა ვა ლა გეთ. ძაღ ლი, 
ქუ ჩის გა ნა პი რას დინ ჯად იდ გა და თვალს არ გვა შო
რებ და. ბა ტონ მა წა თემ მან ქა ნა და ქო ქა და ძრა ვის ხმა 
მთელს ხე ო ბას მო ე დო. ბა ტო ნი ნე ჯა თი და მე მან ქა ნა ში 
ჩავ სხე დით და ად გი ლი დან და ვი ძა რით. ყო ვე ლი ვე უკან 
დაგ ვრჩა. მშობ ლი უ რი გა ნუყ რე ლო ბით, მხო ლოდ მთვა
რე და ვარ სკვლა ვე ბი მოგ ვდევ დნენ ბნე ლით მო ცულ ხე
ო ბა ში.

რე ზო ადა მი ა, 
გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის პრე მი ის ლა უ რე ა ტი

დასაწყისი გვ. 14

 გი ორ გი თარ გა მა ძე სა ა კაშ ვი ლის 
გა დარ ჩე ნას ცდი ლობს

მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის სა ტე ლი ტი 
პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის  “ქრის
ტი ან დე მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რის” თავ
მჯდო მა რე გი ორ გი თარ გა მა ძე, პარ ლა
მენ ტში გა მო ვი და ინი ცი ა ტი ვით, რომ 
სა ხე ლი სუფ ლო და პო ლი ტი კუ რი კრი
ზი სი დან გა მოს ვლის მიზ ნით, სა ა კაშ ვი
ლი გა ე მიჯ ნოს სა კუ თარ “ნა ცი ო ნა ლის
ტურ მოძ რა ო ბას”. თა ვი სი დე მა გო გი ით 
თარ გა მა ძე, შე ფა რუ ლად, სა ა კაშ ვი ლი
სათ ვის საპ რე ზი დენ ტო სა ვარ ძლის შე
ნარ ჩუ ნე ბას ცდი ლობს.

გი ორ გი თარ გა მა ძის აღ ნიშ ნუ ლი გა
მოს ვლა, ხე ლი სუფ ლე ბის რუ პორ მა ტე

ლე კომ პა ნი ებ მა შე ა ფა სეს, რო გორც “ა ხა ლი ინი ცი ა ტი ვა” და მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ე თე
რო დროც და უთ მეს მას.

ჩვენ კი სა ზო გა დო ე ბას შე ვახ სე ნებთ, რომ ანა ლო გი უ რი პო ლი ტი კუ რი სვლა, 
ანა ლო გი ურ კრი ზი სულ ვი თა რე ბა ში გა ა კე თა ე. შე ვარ დნა ძემ 2001 წლის 17 სექ
ტემ ბერს, რო დე საც იგი მო უ ლოდ ნე ლად გა დად გა თა ვი სი სა ხე ლი სუფ ლო უმ
რავ ლე სო ბის  “მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის”  თავ მჯდო მა რე ო ბი დან და ამ “შო კუ რი 
თე რა პი ით” დაა ობ ლგა ა ოგ ნა თა ნა პარ ტი ე ლე ბი. ხო ლო, ორი დღის შემ დეგ  19 
სექ ტემ ბერს  თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი მა მის ე. შე ვარ დნა ძის წამ ხე დუ რო ბით, იუს
ტი ცი ის მი ნის ტრის პოს ტი დან, ასე ვე მო უ ლოდ ნე ლად გა დად გა მი ხე ილ სა ა კაშ
ვი ლიც. მათ ზე ერ თი თვით ად რე, კი 20 აგ ვის ტოს, “მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი” და
ტო ვა ამ ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თერ თმა ლი დერ მა კო ბა და ვი თაშ ვილ მა.

ასე, რომ პარ ლა მენ ტარ გი ორ გი თარ გა მა ძის “ა ხა ლი ინი ცი ა ტი ვა”, რე ა ლუ რად 
ჯერ არ და ვიწყ ე ბუ ლი ძვე ლი ა. თუმ ცა, გა მო რიცხ უ ლი არ არის, ამ გვარ მა პო ლი
ტი კურ მა სვლამ, მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ საც, ე. შე ვარ დნა ძის მსგავ სად, ორი ო დე წლით 
მა ინც შე უ ნარ ჩუ ნოს საპ რე ზი დენ ტო სა ვარ ძე ლი.

თბი ლი სის არ ქი ტექ ტუ რას 
მჯღაბ ნე ლე ბი შე ე სივ ნენ

ქარ თულ სი ნამ დვი ლე ში, და სავ ლე თი სა და ევ რო პის ქვეყ ნე ბის წამ ხე დუ რო ბით, 
გაჩ ნდნენ შემ ზა რა ვი ჰა ბი ტუ სის მზე რა ამ ღვრე უ ლი, ე.წ. “თი ნე ი ჯე რუ ლი” ასა კის 
“ე მო ე ბი” და “პან კე ბი”, რომ ლე ბიც ნორ მა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბი სა გან მკვეთ რად გან
სხვავ დე ბი ან თა ვი ან თი უკომ პლექ სო ქცე ვე ბი თა და ამაზ რზე ნი ჩაც მუ ლო ბე ბით 
(ა ხე ულ ჩა ხე უ ლი, მუხ ლე ბამ დე ჩა მო ჩა ჩუ ლი შარ ვლის უბე ე ბით, კო მი კუ რი ვარ
ცხნი ლო ბე ბი თა და მა კი ა ჟით, სა ხე ებ ზე გად მოყ რი ლი თმე ბით, ან ჩა ხუ ჭუ ჭე ბუ ლი 
თმე ბის ბუ დე ე ბით), რომ ლე ბიც მა ხინ ჯი სუ ლის კვე თე ბით ერ თნა ი რად დღაბ ნი ან და 
ჯღაბ ნი ან, რო გორც ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვან შე ნო ბა ნა გე ბო ბებს, ასე ვე არ ქი ტექ ტუ
რულ ძეგ ლებს.

ამ გო ნა რე ულ მა სო ცი ა ლურ მა ტი პებ მა არ და ინ დეს, არც მოს წავ ლე თა სა სახ ლე, 

არც სა ხელ მწი ფო მუ ზე უ მე ბი, არც ოპე რის თე ატ რი და არც ის ტო რი ულ თუ კულ
ტუ რულ მოღ ვა წე თა მო ნუ მენ ტე ბი; ყვე ლა ფერს და ატყ ვეს თა ვი ან თი შეშ ლი ლი ხე
ლი.

ჩვენს დე და ქა ლაქს კი, თით ქოს მთავ რო ბა აღარ ჰყავს, მხო ლოდ მას მე დი ის წარ
მო მად გენ ლე ბი ვტეხთ გან გაშს ქა ლა ქის იერ სა ხის, არ ქი ტექ ტუ რუ ლი შე ნო ბე ბი სა 
და ძეგ ლე ბის შე ბილ წვი სა და და მა ხინ ჯე ბის გა მო, მაგ რამ, არც მე რი ი დან და არც 
კულ ტუ რის სა მი ნის ტრო დან გულ შე მატ კი ვა რი ან პატ რონ პერ სო ნა არა ვინ გა მო
ჩე ნი ლა.

ასე ვე მო უგ ვა რე ბელ პრობ ლე მად რჩე ბა დე და ქა ლა ქის ყვე ლა უბან ში 1520 წლის 
წი ნათ დაწყ ე ბუ ლი სახ ლე ბის მშე ნებ ლო ბე ბი, რომ ლის დას რუ ლე ბის კე თი ლი და 
თუნ დაც პატ რი ო ტუ ლი ნე ბა არ აღ მო აჩ ნდა თბი ლი სის, არ ცერთ და ნიშ ნულ მერს. 
არა და, ეს ბე ტო ნის ჩონ ჩხე ბი, გარ და იმი სა, რომ ძალ ზედ ამა ხინ ჯებს ქა ლა ქის იერ 
სა ხეს და მე ტის მე ტად არა ეს თე ტი ურ გა რე მოს ქმნის, დრო თა ჟა მის ხან გრძლი ვო
ბით ზი ან დე ბა და მშე ნებ ლო ბის გა საგ რძე ლებ ლად თან და თან გა მო უ სა დე გა რიც 
ხდე ბა. ამას თა ნა ვე, გა მო ჩე ნი ლი უპა სუ ხის მგებ ლო ბით გა ნი ა ვე ბუ ლი და წყალ ში გა
დაყ რი ლი იქ მნე ბა    მი ლი ო ნო ბით გა ღე ბუ ლი თან ხა და ადა მი ან თა შრო მაც.

იმი სათ ვის, რომ მო მა ვალ შიც ასე თი ულ მო ბე ლი რე ა ლო ბის წი ნა შე არ აღ მოვ
ჩნდეთ აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა ქა ლაქს ჰყავ დეს თა ვი სი არ ჩე უ ლი მე რი, რა თა მან გუ
ლი თა დად იზ რუ ნოს თა ვი სი ქა ლა ქი სათ ვის, იყოს ჭეშ მა რი ტი გულ შე მატ კი ვა რი და 
ბა ტონ პატ რო ნიც, რი თაც იგი უცი ლობ ლად და დამ სა ხუ რე ბუ ლა დაც მო ი პო ვებს მე
ო რედ არ ჩე ვის უფ ლე ბას.

ლე ი ლა ცო მაია

მოსწავლეთა 
სასახლე

ოპერის 
თეატრი
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თურ მა ნი ძე ე ბი
ცნო ბი ლი სა ხე ლო ვა ნი გვა რია ქარ თულ გვარ სა ხე ლებს 

შო რის. გვა რის ფუ ძე სა კუ თა რი სა ხე ლი თურ მა ნი ა. მას
თან ფუ ძით და კავ ში რე ბუ ლია თურ მა ნიშ ვი ლი. თერ მა ნაშ
ვი ლი, თურ მა ნა უ ლი და თურ მა ნო ვი. ა. სილ გა ძი სა და ა. 
თო თა ძის გვარ სა ხე ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში სტა ტის ტი კის 
მი ხედ ვით: თურ მა ნი ძე ე ბი 5364 (ხელ ვა ჩა ურ ში 1376, ბა
თუმ ში 684, ქე და ში 663 ცხოვ რო ბენ თბი ლის ში, საჩხ ე რის 
რა ი ონ ში ქა რელ ში, ოზურ გეთ ში და სა ქარ თვე ლოს სხვა
დას ხვა კუთხ ე ში. თურ მა ნი ძე ე ბი არი ან მეს ხე თი დან გა
სახ ლე ბულ ქარ თველ მაჰ მა დი ან თა შო რის

თურ მა ნიშ ვი ლი 104 (რუს თა ვი 28, თბი ლი სი 23, გო რი 
16) და ა.შ

თურ მა ნა უ ლი 206 (თბი ლი სი 53, ახ მე ტა 27, დუ შე თი 24) 
და ა.შ.

თურ მა ნო ვი 41 (თბი ლი სი 14, ქა რე ლი 6, წყალ ტუ ბო 6).
სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ 1000 გვარ ში 

თურ მა ნი ძე 69 ად გილ ზე ა. რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით ყვე
ლა ზე გავ რცე ლე ბულ 50 გვარ ში ხელ ვა ჩა ურ ში მე 6ზე. 
ქე და ში მე 4ზე, ბა თუმ ში მე 13ზე ა. თურ მა ნი ძე თა გვა რი 
იხ სე ნი ე ბა იე რუ სა ლი მის ჯვრის მო ნას ტრის XIV ს. სულ თა 
მა ტი ა ნე ში.

თურ მა ნი ძე ე ბი ძვე ლი ის ტო რი უ ლი გვა რი ა: იო ა ნე ბა
ტო ნიშ ვი ლი გვა უწყ ებს გვ. 58 “ა მა თი გვარ ნი არი ან იმე
რე თი დან სა მე ფო აზ ნა ურ ნი, მო სულ ნი ქარ თლში დრო სა 
მე ფი სა თე მუ რა ზი სა ქრის ტეს აქეთ 1748 წ. რო მელ ნი ცა 
მო იხ სე ნი ე ბი ან მე ფი სა ირაკ ლი სა გან ტრაქ ტატ სა ში ნა, 
რო მე ლი მე სახ ლო ბენ ქარ თლში და რომ ლი ნი მე იმე რეთ
სა. თურ მა ნი ძე ბი სა მე ფო და სა ბა ტო ნო გვა რი ა. ამას 
ადას ტუ რებს “ქარ თუ ლი სა მარ თლის ძეგ ლებ ში (ტ. IV, 
გვ. 9) 1523 წ. მე ფე და ვით Xის გან ჩი ნე ბა ბა რა თაშ ვი
ლე ბის გაყ რის საქ მე ზე, სა დაც სხვა დიდ გვა როვ ნებ თან 
ერ თად მო ნა წი ლე ობს როს ტე ვან თურ მა ნი ძეც. თურ მა ნი 
თურ მა ნი ძე ებ ში გავ რცე ლე ბუ ლი სა ხე ლი ყო ფი ლა. 1638 
წ. როს ტომ მე ფი სა და პა ა ტა ელიზ ბა რაშ ვი ლის გან ჩი ნე
ბა ში სხვა ავ ტო რი ტე ტულ პირ თა შო რის და სა ხე ლე ბუ ლია 
თურ მან თურ მა ნი ძეც (გვ. 72). უფ რო ად რე 14431446 წწ, 
ში და ქარ თლში იხ სე ნი ე ბა სა ა მი რე ჯი ბო აზ ნა უ რი, ატე
ნის მო უ რა ვი თურ მა ნი ძე სა გია (ჯა ვა ხიშ ვილ თა საჩ.წყ.).

თურ მა ნი ძე ე ბი მო იხ სე ნი ე ბი ან 1682 წლის გან ჩი ნე ბა
შიც, სა დაც ნათ ქვა მი ა: “ჩვენ ფავ ლე ნიშ ვილ მა სახ ლთუ
ხუ ცეს მა ში ომ, დი ა სა მი ძე დი ა სამ, სა ა კა ძე გი ვიმ და შალ
ვამ, დო მენ ტი და ზა ქა რია თურ მა ნი ძის საქ მე გა ვა რი გეთ 
ლე ვან ბა ტო ნიშ ვი ლის ბრძა ნე ბით. (გვ. 148 ქს ძ. ტ. IV).

1640 წ. როს ტომ მე ფის მი ერ გა ცე მულ ყმე ბის წყა ლო
ბის წიგ ნში სხვებ თან ერ თად მო იხ სე ნი ე ბა თურ მა ნი ძე 
პატ რო ნი თუ მან. (გვ. 34, საქ. სოც. ისტ. XVXVIII ს.. თურ
მა ნი ძე ე ბი გო რის მო უ რა ვე ბიც ყო ფი ლა (1578 წ. სი მონ 
Iის სი გე ლი).

167 გვერ დზე იე სე მე ფის მი ერ ღა ლის ამოკ ვე თის წიგ
ნში ნახ სე ნე ბია თურ მა ნი ძი სე უ ლი მი წე ბი, თურ მა ნი ძე ებს 
ად გილ მა მუ ლე ბი სა წე რეთ ლო შიც ჰქო ნი ათ:

მე18 სა უ კუ ნე ში და წე რილ სი გელ წყა ლო ბის წიგ ნში 
მო ცე მუ ლი და ვით წე რეთ ლის მი ერ სა წე რეთ ლო ში შე ხიზ
ნულ სოფ. ქო რეთ ში მცხ, მეგ რელ კარ ტო ზი ა ზე აღ ნიშ
ნუ ლი ა: “შენ ჩემს ყმას მეგ რელ კარ ტო ზია ივა ნი კას და 
გიგ ლას, რომ ლე ბიც დაგ ზარ დეთ, და გა ცოლ შვი ლეთ და 
და გა სახ ლეთ. თურ მა ნი ძი სე უ ლი ალა გი გი ბო ძეთ სრუ ლე
ბით რი სი მქო ნე ბე ლიც ყო ფი ლან. ვის მი ნე ვედ რე ბა თქვე
ნი და ეს წიგ ნიც მო გე ცით. გვ. 328, იხ. წ. II იხ. ახ, “ქარ
თუ ლი გვარ სა ხე ლე ბი”.

თურ მა ნი ძე ე ბი ძირ ძვე ლი ერი სათ ვის გა წე ულ სამ სა ხუ
რით გა მო ჩე ნი ლი გვა რი ა. არის მო საზ რე ბა, რომ არაგ
ვის ერის თა ვე ბი თურ მა ნი ძე ე ბიც ყო ფი ლან და რო ცა 
სა უ ბა რია ზო გა დად არაგ ვის ერის თა ვებ ზე, აქ იგუ ლის
ხმე ბი ან თურ მა ნი ძე ე ბიც. ამით ხომ არ არის გა მოწ ვე უ
ლი არაგ ვის ხე ო ბა ში კერ ძოდ ფშავ ში თურ მა ნა უ ლე ბის 
სიმ რავ ლე? ი.ახ,. წგ. II გვ. 310. თურ მა ნი ძე ე ბი უნ და იყ
ვნენ თეგ თურ მა ნი ძე ე ბიც, რომ ლე ბიც ძვე ლი აზ ნა უ რე
ბი ყო ფი ლან. ა. ღლონ ტის გან მარ ტე ბით თექ გუ რუ ლად 
შე სა დარ სშე სა ფერს ნიშ ნავს. გვ. 247. “ქარ თლის ცხოვ
რე ბა” გვა უწყ ებს ტ. II გვ, 390, “ხო ლო ნუგ ზარ ერის თა ვის 
მა მა პა პა თა ამოწყ ვი ტეს პატ რო ნი ხე ვი სა თექ თურ მა ნი ძე 
და და ი ჭი რეს ხე ვი. ამი ე რი დან მის ცა მე ფე მან რო მე ლი
მე ხა და, რო მე ლი მე მთი უ ლა თი, დუ შე თი და ანა ნუ რი და 
იქ მნენ ხე ვი სა მი სი ერის თა ვად”. ზო გა დი მა ნიშ ნე ბე ბით 
და გვარ ში შე მორ ჩე ნი ლი გად მო ცე მე ბით თურ მა ნი ძე ე ბი 
გარ და იმე რე თი სა, ქარ თლი სა და ა.შ., არაგ ვის ხე ო ბა შიც 
ფუნ ქცი ო ნი რებ დნენ. თექ თურ მა ნი ძის ძი რი თა დი ნა წი ლი 

თურ მა ნი ძე ა. თექ თურ მა ნი ძე ე ბის  წინ სარ თი (თექ) თურ
ქუ ლი ა, შე საძ ლე ბე ლია იგი თერგს ნიშ ნავ დეს, თერ გი კი 
ყაზ ბე გის მი და მო ე ბის, ერ თერ თი ძი რი თა დი მდი ნა რე ა. 
თურ მა ნი ძე ე ბი რო გორც მე ფეს თან და სახ ლე ბუ ლი ძლი ე
რი სა მე ფო აზ ნა უ რე ბი არაგ ვის ერის თა ვე ბად არ თერ გის 
მი და მო ე ბის წამ ყვან პი რე ბად და ი ნიშ ნენ. იმე რელ ქარ
თვე ლი თურ მა ნი ძე ე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, თერ გთურ
მა ნი ძე უწო დეს, თურ ქუ ლად TEK თურ მა ნი ძე, შემ დეგ რ 
ამო ვარ და და დარ ჩა თექ თურ მა ნი ძე თექ თუ მა ნი ძე. რად
გა ნაც ხე ვი კონ ტაქ ტში იყო ფა შებ თან, თურ ქუ ლი გავ
ლე ნა გარ და TEKთურ მა ნი ძი სა, სხვა სა ხელ წო დე ბებ შიც 
იგ რძნო ბა, მაგ. ყა ზი ბე გო ბა ზე, თურ მა ნი ძე ე ბი ბე გე ბიც 
ყო ფი ლან, რა საც ადას ტუ რებს ქარ თუ ლი სა მარ თლის 
ძეგ ლებ ში (ტ. IV გვ. 102103) 1657 წ. გან ჩი ნე ბა ხი ზა ნის 
და მე დის სის ხლის საქ მე ზე, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლია რომ “ეს 
გან ჩი ნე ბა და მი წე რია მე თურ მან ბე გის კა რის მდი ვანს 
გი ორ გის და მოწ მე ცა ვარ”.

ბევრ გვარ ში შე მორ ჩე ნი ლია სა ხე ლე ბი, რო მე ლიც 
დღეს აღა რა ვის ჰქვი ა, მაგ რამ მან და სა ბა მი მის ცა გვა
რის წარ მო შო ბას. მაგ .სა ხე ლი თურ მა ნი სა გან თურ მა ნი
ძე  გვა რად ქცე უ ლი სა ხე ლი სა და უ რო ბის აღ მნიშ ვნე ლი 
სიტყ ვე ბით. ავ ტო რი თურ მა ნი ძეს ად გი ლის სა ხელ წო დე
ბი დან ნა წარ მო ებ გვა რად მი იჩ ნევს. იგი წერს (იხ. ახ. წ, 
II გვ. 129) თო რი, თო რე ლე ბი, დიდ გვა რო ვა ნი ფე ო და ლუ
რი საგ ვა რე უ ლო XIIXIV სა უ კუ ნე ე ბის სა ქარ თვე ლო ში. 
სა ხელ წო დე ბა წარ მოს დგე ბა მა თი საგ ვა რე უ ლო მა მუ
ლი დან. თო რი დან თო რე ლე ბის ძი რი საა თო რე ლაშ ვი ლი, 
თურ მა ნიშ ვი ლი, თურ მა ნაშ ვი ლი, თურ მა ნა უ ლი და თურ
მა ნო ვი. თურ მა ნი ძე ე ბის სო ფე ლია ქე დის რა ი ონ ში, შავ
შეთ ში, ნა სოფ ლა რი “თურ მა ნი ძე”.

სა მე ფოს გა უქ მე ბი სა და რუ სეთ თან შე ერ თე ბის შემ დეგ 
რუ სე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ ქარ თუ ლი გვა რე ბის და
ბო ლო ე ბე ბი ძე და შვი ლი ევით და ოვით შეც ვა ლა., ასე 
გაჩ ნდნენ თურ მა ნი ძეს გან თურ მა ნო ვე ბი, რო გორც ბა რა
თაშ ვი ლე ბი დან ბა რა თო ვე ბი და სხვა. სა გუ ლის ხმოა ისიც, 
რომ მე ფის რუ სე თის მი ერ ბევ რი ქარ თვე ლი თა ვა დაზ ნა
ურ ნი არ იქ ნა შეყ ვა ნი ლი მათ მი ერ შედ გე ნილ და დამ ტკი
ცე ბულ თა ვა დაზ ნა ურ თა ჩა მო ნათ ვალ ში. თურ მა ნი ძე ებს 
მა მუ ლე ბი ჰქონ და ქარ თლში, წე დის ში, ატენ ში, ოლოზ ში, 
ღა რებ ში, ჯო ხის ში, გნა ვის ში, სკრა ში, ზე ნაფ ლაზ ში, მუ
ხა ში, ბოხ ნავ ში, თე ლათ გორ ში, წა ლას ყურ ში, ბოლ ნის ში 
და სხვ.

თურ მა ნი ძე ე ბი უძ ვე ლე სი დრო ი დან ხალ ხურ მკურ
ნალ თა საგ ვა რე უ ლო და მთელ სა ქარ თვე ლო ში ცნო ბი ლი 
დოს ტაქ რე ბი იყ ვნენ, ძი რი თა დად ზე მო იმე რე თის სო
ფელ შო რაპ ნი დან, თა ვი სი მა ლა მო ე ბით მკურ ნა ლობ დნენ 
ჭრი ლო ბებს, კა ნის და ა ვა დე ბებს, სი დამ წვრეს და სხვა. 
მკურ ნა ლო ბის მე თო დი კას და მა ლა მოს რე ცეპ ტუ რას 
მემ კვიდ რე ო ბით გა დას ცემ დნენ. 1812 წ. კა ხე თის აჯან
ყე ბის დროს დაჭ რილ პო ეტ ალექ სან დრე ჭავ ჭა ვა ძის თვის 
ქუ თა ი სი დან მი იწ ვი ეს თურ მა ნი ძე. არ სე ბობს ცნო ბა, რომ 
იტა ლი ის სა ხალ ხო გმი რის ჯ. გა რი ბალ დის ფე ხი ამ პუ ტა
ცი ის გან გა და არ ჩი ნა და გან კურ ნა იტა ლი ა ში მიწ ვე ულ მა 
ერ თერ თმა თურ მა ნი ძემ, სა ქარ თვე ლოს რუ სეთ თან შე
ერ თე ბის დროს თურ მა ნი ძე ე ბი რუ სე თის არ მი ა შიც მსა
ხუ რობ დნენ ქი რურ გე ბად. გა საბ ჭო ე ბის შემ დეგ თურ მა
ნი ძე ებს ოფი ცი ა ლუ რი ნე ბარ თვა მი ე ცათ მკურ ნა ლო ბის 
და საგ ვა რე უ ლო მა ლა მოს გა მო ყე ნე ბი სა. თურ მა ნი ძე ე ბის 
მარ ჯვე ნა კურ თხე ულ საგ ვა რე უ ლო ში მრა ვა ლი სა ხე ლო
ვა ნი პი როვ ნე ბე ბი იყ ვნენ, რო გორც დოს ტაქ რე ბი, ასე ვე 
სხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბი. მარ ტო ის რად ღირს, 
რომ გრი გოლ აბა ში ძის უკ ვდავ პო ე მა ში “გი ორგ VI”ში 
თე მურ ლენ გის კარ ზე მომ სა ხუ რე დოს ტა ქა რი კურ ნავს 
ქარ თველ დაჭ რილს, ტკი ვი ლებს უყუ ჩებს და ეუბ ნე ბა: 
“ი ყუ ჩე ყმა ო, ჯერ თურ მა ნი ძეს არ და უ ხარ ჯავს უქ მათ 
მა ლა მო”.

ჩი ქო ვა ნე ბი
ჩი ქო ვა ნე ბი ერ თერ თი ცნო ბი ლი გვა რია ქარ თულ ის

ტო რი ულ გვარ თა შო რის.
სა ქარ თვე ლო ში გვა რი სა და სა ხე ლის წარ მოშ ვე ბის სა

კითხ ზე ა. სი ლა გა ძის და ა. თო თა ძის ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე
ვი თი შრო მის მი ხედ ვით, ჩი ქო ვა ნე ბის გვა რის მა ტა რე ბელ 
პირ თა რა ო დე ნო ბა სა ქარ თვე ლო ში შე ად გენს 3358. მათ 
შო რის: თბი ლის ში 1251, ზუგ დიდ ში 435,. ჩხო როწყ უ
ში 742, ლეჩხ უმ ში 138, და ნარ ჩე ნი კი მცი რე ნა წი ლე ბად 
ცხოვ რო ბენ სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთხ ე ებ ში.

გვა რის წარ მო შო ე ბა ზე სხვა დას ხვა მო საზ რე ბე ბი არ
სე ბობს: ნ. ბერ ძე ნიშ ვი ლი თა ვის შრო მა ში “სა ქარ თვე ლოს 
ის ტო რი ის სა კითხ ე ბი” (1990 წ. გა მო ცე მა 439) აღ ნიშ ნავს: 

“ვარ დო სა ნი ძე ე ბის გაძ ლი ე რე ბას მე ფის კარ ზე მოჰ ყვა 
სვა ნი ვარ გე ბის გა აზ ნა უ რე ბა და სავ ლეთ სა თუ აღ მო
სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში). ეგ რე მრავ ლად რომ სჩა ნან 
(მა ჭა ვა რი ა ნე ბი, იო სე ლი ა ნე ბი, ჩი ქო ვა ნე ბი, ჯა ფა რი ძე ე
ბი, ყი ფი ა ნე ბი, ჩარ კვი ა ნე ბი, ჭა ბუ კი ა ნე ბი, ჟორ ჟო ლი ა ნე
ბი, დევ და რი ა ნე ბი, ნი ჟა რა ძე ე ბი და სხვ) ისი ნი თუ მა თი 
მოგ ვა რე წი ნაპ რე ბი იყ ვნენ მე ო მა რი ვაჟ კა ცე ბი. ბე ლადს 
 ერის თავს რომ მიჰ ყვე ბოდ ნენ ბარ ში საბ რძოლ ვე ლად 
ზო გი ვინ მე მთა ში ვე ბრუნ დე ბო და, სხვე ბი ბარ ში ხდე
ბოდ ნენ აზ ნა უ რე ბად (ყმე ბი ეძ ლე ო დათ სამ ხედ რო სამ სა
ხუ რის სა მუქ თოდ  სა მა გი ე როდ).

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ტექ სტი, ჩი ქო ვა ნე ბის სვა ნურ წარ
მო შო ბა ზე მიგ ვა ნიშ ნებს.

ჩი ქო ვა ნე ბი არი ან გა და დი ა ნე ბუ ლი ჩი ქო ვა ნე ბი, თა ვა
დი ჩი ქო ვა ნე ბი და აზ ნა უ რი ჩი ქო ვა ნე ბი, სა ი და ნაც გა და
დი ა ნე ბუ ლი და თა ვა დი ჩი ქო ვა ნე ბი წარ მო იქ მნენ.

მე მა ტი ა ნე მოგ ვითხ რობს “რომ გორ დე ლი აზ ნა უ რი ჩი
ქო ვან თა გვა რი დან კა ცია ჩი ქო ვა ნი (“კა ცი მხნე და შეძ
ლე ბუ ლი საქ მი თა”) და წი ნა ურ და სახ ლის ვე ზი რი და უფ
რო სი გახ და. თა ვი სი ჭკუ ი თა და მო ხერ ხე ბუ ლო ბით გან
დიდ და და ამაღ ლდა. მე ფე მან ლეჩხ უ მის თა ვა დო ბა, სა ი
ნა სა რი ძეო და თა ვი სი ვე ზი რო ბა მის ცა, ხო ლო და დი ან მა 
სა ლი პარ ტი ა ნო უბო ძა ვი თარ ცა ამ კუთხ ის მფლო ბე ლი 
“ლი პარ ტი ა ნად” აღი ა რა.

ჩი ქო ვა ნე ბის და წი ნა უ რე ბას ხე ლი შე უწყო იმ დრო ინ
დელ მა პო ლი ტი კურ სო ცი ა ლურ მა ვი თა რე ბამ: და დი ა ნი სა 
და მე ფეს შო რის ბრძო ლამ ლეჩხ უ მის გა მო, მათ მი ერ ამ 
პრო ვინ ცი ის ხელ ში ჩაგ დე ბის და მი კერ ძო ე ბის სურ ვილ მა.

კა ცია ჩი ქო ვა ნის პო ზი ცი ას რო მე ლიც გზას უკა ფავ და 
თა ვის მემ კვიდ რე ებს და დი ა ნო ბი სა კენ, მხარს უმაგ რებ და 
მი სი ძმა მღვდელ თმთა ვა რი ცა გერ  ჭყონ დი დის ეპის კო პო
სი გაბ რი ე ლი, რო მე ლიც მას ზე უფ რო ად რე და წი ნა ურ და.

კა ცი ას გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ მი სი ად გი ლი მის მა 
ვაჟ მა გი ორ გი ლი პარ ტი ა ნად წო დე ბულ მა და ი კა ვა, რო
გორც უკ ვე სა ლი პარ ტი ა ნოს მფლო ბელ მა.

გი ორ გის 7 ვა ჟი დან ოდი შის მმარ თვე ლად ჯერ მი სი 
უფ რო სი ძე კა ცია იყო, ხო ლო შემ დეგ ბე ჟა ნი, ბე ჟა ნის 
შთა მო მავ ლებ მა გა და დი ა ნე ბულ მა ჩი ქო ვა ნებ მა, ჩი ქო
ვა ნე ბის გვა რი და დი ა ნო ბით შეც ვა ლეს, ხო ლო გი ორ გი 
ლი პარ ტი ა ნის და ნარ ჩე ნი მემ კვიდ რე ე ბი და ძმე ბი, ჩი ქო
ვა ნე ბად დარ ჩნენ. მათ შექ მნეს თა ვი ან თი სა თა ვა დო, რო
მე ლიც მა შინ უნ და წარ მოქ მნი ლი ყო, რო დე საც ამ საგ ვა
რე უ ლოს ერ თი შტო გა და დი ან და.

ჩი ქო ვან თა სა თა ვა დო წარ მო იქ მნა ძვე ლი სა ლი პარ ტი
ა ნოს ტე რი ტო რი ის ნა წილ ზე. ამ სა თა ვა დო ში შე დი ო და 
სოფ ლე ბი: 1. კვა უ თი, 2, ლე სა ჯე, 3, თარ გა მუ ლი (ნა წი
ლი), 4. ჯო ლე ვი (ნაწ), 5. კამ კო ლუ (ნაწ), 6. დლძა ძა მე 
(ნაწ) ისი ნი ასე ვე ფლობ დნენ ყმა მა მუ ლებს თა მა კონ ში, 
ნო ქა ლა ქევ ში, ლეჩხ უმ ში და სხვა გან.

ჩი ქო ვა ნე ბის რე ზი დენ ცია სო ფელ კვა უთ ში იყო. აქ იყო 
სა სახ ლე და კა რის ეკ ლე სი ა, ცი ხე სი მაგ რე კი ლე ძა ძა მე ში 
ჰქონ დათ. საგ ვა რე უ ლო სა საფ ლაო მარ ტვილ ში იყო, სა
დაც იდ გა თლი ლი ქვის გან გა კე თე ბუ ლი პა ტა რა სამ სარ
თუ ლი ა ნი ეკ ლე სია  ჩი ქო ვა ნე ბის ეკ ლე სი ად წო დე ბუ ლი, 
რაც დას ტურ დე ბა ამ ეკ ლე სი ის კა რის ჩარ ჩო ებ ზე არ სე
ბუ ლი წარ წე რით.

ჩი ქო ვა ნე ბი თა ვი ანთ სამ ფლო ბე ლოს მო ხე ლე თა სა შუ ა
ლე ბით მარ თავ დნენ. ჰყავ დათ სახ ლთუ ხუ ცე სე ბი, მო უ რა
ვე ბი, ხე ლოს ნე ბი, ქე შა კე ბი და სხვ.

ჩი ქო ვა ნებს რო გორც სამ თავ რო ში ასე ვე სა მე ფო კარ
ზე, წამ ყვა ნი სა ხე ლე ბი ეჭი რათ. მო უ რა ო ბი დან ცნო ბი
ლია ბა კა ჩი ქო ვა ნი “ლეჩხ უმ სა ში ნა შემ ძლე კა ცი”.

ალექ სან დრე Vის (1736 წ.) წყა ლო ბის წიგ ნში მოწ მედ 
და სა ხე ლე ბუ ლია მე ფის ქე შე კუ ხუ ცე სი კა ცია ჩი ქო ვა ნი.

გრი გოლ და დი ა ნის კარ ზე მოღ ვა წე ობ და სახ ლთუ ხუ
ცე სი გი ორ გი ჩი ქო ვა ნი, რო მე ლიც ოდო შის სარ დალ მო უ
რა ვის სა ხელ საც ატა რებ და. ჭყონ დი დე ლის ზვინ თუხ ცე
სად მოხ სე ნი ე ბუ ლია სხვა გი ორ გი ჩი ქო ვა ნი, ბო ქა ულ თუ
ხუ ცე სად  კონ სტან ტი ნე ჩი ქო ვა ნი და ა.შ.

ჩი ქო ვა ნე ბი მწიგ ნობ რო ბი თაც გა მო ირ ჩე ოდ ნენ: “ტი
ტულ ნი სო ვეტ ნი კე ბის და ის პოლ ნი ტელ ნი ექ სპე დი ცი ის” 
მთარ გმნე ლად ჩი ქო ვა ნე ბი არი ან მოხ სე ნი ე ბულ ნი.

რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლია ფუნ ქცი ო ნი რებს “გვა რე ბის შეკ რე ბის, საგ ვა რე უ ლო კავ ში რე ბის შექ მნის, გვარ თა 
ის ტო რი ე ბის წარ მო ჩი ნე ბის საქ ველ მოქ მე დო კავ ში რი”, რომ ლის ხელ მძღვა ნე ლია მა რი ამ  წე რე თე ლი. კავ
ში რის მი ზა ნია გა ა ერ თი ა ნოს გვა რის წარ მო მად გენ ლე ბი და მა თი შთა მო მავ ლე ბი; გა აც ნოს მათ სა კუ თა რი გვა რის 
ის ტო რია და შე აქ მნე ვი ნოს საგ ვა რე უ ლო კავ ში რი. გვა რის ის ტო რი ის წარ მო ჩი ნე ბით იგ რძნონ ღირ სე ბა და ფლობ
დნენ ცოდ ნას გვა რის წი ნა პარ თა დამ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ ერი სა და სამ შობ ლოს წი ნა შე.

ან გა რიშ გა სა წე ვია ისიც, რომ დღე ი სათ ვის ქარ თუ ლი გვა რის ის ტო რია სრულ ყო ფი ლად არ არის შეს წავ ლი ლი 
რაც მო მა ვა ლი კვლე ვის სა გა ნი ა.

გვა რის ის ტო რი ის დად გე ნი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც დო კუ მენ ტა ლუ რი, ასე ვე ეთ ნი უ რი მა სა ლა და გვარ ში 
შე მორ ჩე ნი ლი ზე პი რი გად მო ცე მე ბი.

ამ ჯე რად გთა ვა ზობთ მხო ლოდ ორი გვა რის ის ტო რი ას.

იცო დე შე ნი გვა რის ის ტო რია



17

17 2009, მაისი, #21

2009, მაისი, #21

სი ყალ ბის წყვდი ადს ამ სა უ კუ ნის 80ი
ან წლებ ში გა უჩ ნდა თვალ სა ჩი ნო ბზა რი. 
წარ თმე ულ მა ორი ა თას წლო ვან მა თა ვი
სუფ ლე ბის ცნე ბამ გა მო ცოცხ ლე ბა და
იწყო სა ქარ თვე ლო ში.

ცდე ბი ან, ო, რო გორ ცდე ბი ან, რო
ცა ამ ბო ბენ, ქარ თვე ლი ხალ ხი მზად არ 
იყოო თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის. მე რაბ კოს
ტა ვას დაკ რძალ ვის პრო ცე სია თვალ სა ჩი
ნო დე მონ სტრა ცია იყო მთე ლი ერის ერ
თად ყოფ ნი სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ
ვის გა მარ თულ რე ფე რენ დუმს წა ა გავ და. 
სა მი ვე შემ თხვე ვა ში (9 აპ რი ლი, 26 მა ი სი, 
13 ოქ ტომ ბე რი) სულ უფ რო მზარ დი რა ო
დე ნო ბა ქარ თვე ლი სა ერ თად იდ გა მშობ
ლი ურ მი წა ზე, სუ ლით და გუ ლით ბრძო
ლის თავ კა ცე ბის სიტყ ვას მინ დო ბი ლი და 
ერ თმა ნე თით მხარ გა მაგ რე ბუ ლი.

მკითხ ავთ, სად არი სო ის სა ქარ თვე ლო 
დღეს?

გპა სუ ხობთ: და ხო ცი ლებ ში, უცხ ო ეთ ში 
გა დახ ვე წი ლებ ში, რეპ რე სი რე ბუ ლებ ში, 
სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლუ რად და უც ველ 
ნა წილ ში  ეს კი სა ქარ თვე ლოს ნა ხე ვარს 
მე ტად სჭარ ბობ ს.

ის ტო რი ის გრძელ მან ძილ ზე თავ სდა
ტე ხილ აუ რაცხ ელ გან საც დელს ბევ
რჯერ გა და ვურ ჩით. მე მა ტი ა ნე ამა ში 
ღვთის ნე ბა საც ხე დავს  “გა მარ ჯვე ბა 
ღვთის ხელთ არი სო”, “ღმერ თმა ინე ბა 
და ქარ თველთ გა უ მარ ჯვა თო”. ღმერ თი 
მარ თლის მხა რე ზე ა, რად გან ჭეშ მა რი
ტე ბა არის მი სი თვი სე ბაც და ია რა ღიც. 
ჭეშ მა რი ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და სა
ბა მი ე რი პრობ ლე მაა და ღმერ თიც მის 
გან მხორ ცი ე ლებ ლად ათას თა შო რის 
ერ თე უ ლებს ირ ჩევს. კონ სტან ტი ნე გამ
სა ხურ დია ასე თე ბად ასა ხე ლებს: მო სეს, 
ბუ დას, ქრის ტეს, ილი ას, რად გან იგიც 
დი დი ღმერ თის სა კურ თხევ ლის ცეცხ ლის 

მა ტა რე ბე ლი იყო. მან ვე გან მარ ტა, რომ 
მო სემ და ილი ამ გზა აბ ნე უ ლი ერი ვულ
კა ნურ მთას თან მი იყ ვა ნეს, სა ი და ნაც უნ
და გა დაშ ლი ლი ყო დი დი სა ნა ხე ბი ახა ლი 
ცხოვ რე ბი სა.

ჩვენს აპო კა ლიფ სურ დრო შიც არ დაგ
ვტო ვა ღმერ თმა მფარ ვე ლო ბის გა რე შე. 
მოგ ვივ ლი ნა კაც ნი მარ თალ ნი, სი მარ
თლი სათ ვის მებ რძოლ ნი. ჩვე ნი სუ ლი ე რი 
აღ ზრდაც უმოკ ლეს დრო ში მოხ და, რად
გან სი მარ თლემ ითა ვა იგი.

სა უ კუ ნის მეცხ რე ათე უ ლი დან ამ სიმ
ძი მის ტა რე ბა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ღი ად 
და აწ ვა მხრებ ზე; მე რა ბი უკ ვე აპ რი ლის 
წმინ და ნებ თან იყო ზე ცი ურ სა ქარ თვე
ლო ში. სა სო წარ კვე თის ჟამს, მის საფ
ლავ თან უძებ ნია თა ნაგ რძნო ბა თვალ ში 
ცრემ ლჩამ დგარ მე გო ბარს. მა ინც მძი მე 
სა ზო გა დო ებ რივ მა ტვირ თმა შთან თქა 
მი სი სუ ლი ე რი ობ ლო ბა, მტრის სა მიზ ნე
ში ახ ლა ზვი ა დი დგე ბო და და რამ დე ნა
დაც რე ა ლუ რი ხდე ბო და მი სი ნე ბის უზე
ნა ე სო ბა ერ ში, იმ დე ნად უახ ლოვ დე ბო და 
ტყვია მის სა ფეთ ქელს.

დღე ვან დელ სვე გამ წა რე ბულ ქარ თვე
ლო ბას სხვა ხალ ხთან შე და რე ბით მა ინც 
ჰქონ და უდი დე სი ბედ ნი ე რე ბა  ჰყო ლო
და ზნე ობ რი ვი თავ კა ცი და უსის ხლო 
ხელ სი უ ფა ლი, რომ ლის კვა ლი თა ო ბე ბის 
მოქ მე დე ბას გან საზღ ვრავს მო მა ვალ შიც.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სუ ლი ე რი ზე ო ბა 
გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნო 1990 წლის 
26 მა ი სი დან გახ და. იმ დღეს წარ მოთ
ქმუ ლი მი სი სიტყ ვით მოხ და სი მარ თლის 
ღვთა ებ რი ვი ინა გუ რა ცია სა ქარ თვე ლო
ში. სი მარ თლე  სა ქარ თვე ლო  ზვი ა დი 
 ასე თი სა მე ბით შე ვა ეს დღე ჰუ მა ნის
ტუ რი კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში, რად
გან გაცხ ად და ჩვე ნი სა კა ცობ რიო მი სი ა: 
“დღეს, დღეს, მე გობ რე ბო, უნ და ით ქვას 
სი მარ თლე, რა მე თუ სი მარ თლის თვის 
მოგ ვავ ლი ნა უფალ მა ჩვენ, სი მარ თლის
თვის მო ავ ლი ნა ქარ თვე ლი ერი, რა თა 
მან სწა მოს ჭეშ მა რი ტი, რა თა მან სწა მოს 
ქრის ტე სათ ვის, რა თა იგი გაბ რწყინ დეს 
მსოფ ლი ოს ხალ ხთა წი ნა შე, ვი თარ ცა ქო
მა გი ჭეშ მა რი ტე ბი სა...”

ეს უდი დე სი მი სიაა თვით თა ვი სუფ ლე
ბის იდე ას თან შე და რე ბით, რად გან მხო
ლოდ იგია გზა თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ ყვე ლა ზე მე
ტად უწყ ო და, რომ უი ა რა ღოდ ვერ და ა
მარ ცხებ და კოს მი ურ ურ ჩხულს, მაგ რამ 
უწყ ო და მი სი სი სუს ტეც  ეს ურ ჩხუ ლი 
სი ყალ ბე ზე იყო აგე ბუ ლი, რაც მი სი ვე 
ნგრე ვის სა ბა ბი უნ და გამ ხდა რი ყო.

ბრძო ლის პირ ველ ეტა პად უნ და ქცე უ
ლი ყო სწო რი არ ჩე ვა ნი, რად გან არას წორ

მა ებ რა ელთ სამ შობ ლო და ა კარ გვი ნა. XX 
სა უ კუ ნის და საწყ ის ში იგი ვე შეც დო მა ჩა
ი დი ნეს ქარ თვე ლებ მა, რო ცა ბრძენ კა ცი 
ილია მოკ ლეს და ბა რა ბას გზით თით ქმის 
მთე ლი სა უ კუ ნით გა ი ხან გრძლი ვეს მო
ნო ბა.

ბიბ ლი ი დან და სა ქარ თვე ლოს ის ტო
რი ი დან მა გა ლი თე ბის მოყ ვა ნით ზვი ად
მა მიგ ვი თი თა, რომ კვლავ ის ტო რი ულ 
ჯვა რე დინ თან ვდგა ვართ და წარ სუ ლის 
გა მოც დი ლე ბა გვა ვა ლებს, რომ “... დღეს 
გვმარ თებს დი დი და ფიქ რე ბა, დი დი ანა
ლი ზი ჩვე ნი ბრძო ლის, ჩვე ნი ეროვ ნულ 
გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის სწო
რი კურ სის გან საზღ ვრი სათ ვის”. დი ა ხაც, 
სწო რი არ ჩე ვა ნი წყვეტ და ქვეყ ნი სა და 
ყო ვე ლი ჩვენ თა გა ნის ბედს.

არ ჩე ვა ნის სიმ კვეთ რე ბა ტონ მა ზვი
ად მა ან ტი პო დუ რი პი როვ ნე ბე ბის და პი
რის პი რე ბით წარ მოგ ვიდ გი ნა. ქრის ტე 
და ბა რა ბა, ღმერ თკა ცი და სა ტა ნა, აქაც 
ის, რაც ჩვენ მხო ლოდ წარ სუ ლის სა კუთ
რე ბად მიგ ვაჩ ნდა, ზვი ად მა ცოცხ ალ და 
მოქ მედ ძა ლე ბად გაგ ვაც ნო.

ბა ტონ მა ზვი ად მა მოგ ვა გო ნა ისიც, 
რომ ქრის ტეს გზა ჩვენ თვის ტრა დი ცი
უ ლია და ამ გზით მა ვა ლი წი ნა პარ თა 
სუ ლე ბი დღე საც გად მოგ ვყუ რე ბენ ზე
ცი უ რი სა ქარ თვე ლო დან, რომ 26 მა ი სი 
მარ ტო წარ სუ ლი სად მი პა ტი ვის მი გე ბის 
დღე არა ა, რომ ერი ისევ დგას ახალ მიჯ
ნას თან, ახალ არ ჩე ვან თან, სი მარ თლის 
თა ნად გო მა ყო ვე ლი ჩვენ გა ნის გან დიდ 
ძა ლის ხმე ვას მო ითხ ოვ და, მაგ რამ თა ნა
მო ნა წი ლე საც გვხდი და ერის ბე დის გა
მარ თვა ში.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას გაფ რთხი ლე ბა ში 
 “გვმარ თებს დი დი და ფიქ რე ბა ო!”  ჩან
და, რომ ჩვე ნი უბე დუ რე ბის მი ზე ზი მხო
ლოდ გა რე ძა ლებ ში არ იყო სა ძე ბა რი, 
რომ თა ვად ჩვენ და ვუშ ვით სა ბე დის წე რო 
შეც დო მე ბი. “ნუ იყო ფინ!”  იყო მი სი საყ
ვე დუ რი და სათხ ო ვა რიც, რად გან მა შინ
ვე იყო სა ქარ თვე ლო ორი გზით მა ვა ლი: 
ქრის ტეს გზით და ბა რა ბას გზით.

“მო დის ახა ლი არ ჩე ვა ნი, წარ მო გიდ გათ 
უფა ლი, ძმა ნო და და ნო, წარ მო გიდ გათ 
და გე უბ ნე ბათ: ქარ თვე ლო ერო, შენს წი
ნა შე არის ორი გზა, შე ნი ეროვ ნულ გან
მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბა მი ვი და 
გზა გა სა ყარ თან: აი გზა ილია მარ თლი
სა, აი, გზა სიწ მინ დის, ზნო ბი სა, აი, გზა 
დე მოკ რა ტი ი სა, აი, გზა ჭეშ მა რი ტე ბი სა 
და უმან კო ე ბი სა, და აი გზა ყა ჩა ღო ბი სა 
და მზაკ ვრო ბი სა, აი, გზა ტე რო რიზ მი
სა! აირ ჩი ე, ქარ თვე ლო ერო, აირ ჩი ეთ, 
ქარ თვე ლე ბო, ქრის ტეს გზა და კე თი ლი 
გზა!..  ეს უთხ რა მან ერს, ბერს, ქვე ყა

ნას. ამ დროს თვი თო ნაც ჰგავ და მაცხ ო
ვარს.

სხვა გზა ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი ბედ იღ ბლის 
შთან მთქმე ლი იყო, სხვა გზა, კვლავ ზვი
ა დის სიტყ ვით, ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის 
ნიღ ბით და სა ფა რით მო იყ ვან და ან ტიქ
რის ტეს, ბა რა ბას და შეჩ ვე ნე ბას.

ყვე ლა ფე რი ასეც მოხ და. ზვი ად გამ სა
ხურ დი ას ში შიც და გაფ რთხი ლე ბაც წი
ნას წარ მეტყ ვე ლუ რი აღ მოჩ ნდა.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სიტყ ვამ 26 მა ისს 
ქარ თულ ზნე ო ბა ში ახა ლი პოს ტუ ლა ტე ბი 
შე ი ტა ნა: დი დი და ფიქ რე ბა გზა გა სა ყარ
თან, გა ნუ ყოფ ლო ბა, სწო რი არ ჩე ვა ნი 
მა რა დი ულ ქრის ტე სა და მა რა დი ულ ბა
რა ბას შო რის; ბა რა ბას ეროვ ნუ ლი ნიღ
ბით შე უძ ლია მო ავ ლი ნოს ან ტიქ რის ტე, 
ქარ თვე ლი ერი კი მოვ ლე ნი ლია ქო მა გად 
ჭეშ მა რი ტე ბი სა, რი თაც უნ და გაბ რწყინ
დეს მსოფ ლი ოს ხალ ხთა წი ნა შე.

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ილი ას 
მი მართ აქვს ნათ ქვა მი: “ჩვენ ისევ გვინ
და მრის ხა ნე გა მო ხედ ვა ერის ბე ლა დი სა, 
ჩვენ კი დევ გვინ და ვულ კა ნურ მთას თან 
მიყ ვა ნა!”

ზვი ა დის მი სა მარ თი თაც ასე ით ქმის: 
ისევ გვჭირ დე ბა ერის სუ ლი ე რი ბე ლა დის 
მარ თა ლი სიტყ ვა, გზამ კვლე ვი სიტყ ვა, 
რად გან იმ გზა გა სა ყარ თან, რო მელ თა
ნაც აღ მოვ ჩნდით, სწორ გეზს მხო ლოდ 
მი სი გო ნე ბა გას წვდე ბა, სწო რედ, ამ 
უნარ შია მი სი უკ ვდა ვე ბაც.

1990 წლის 26 მა ი სის ფო ტო არ ქივ ში 
და ცუ ლია ის ამაღ ლე ბა, რაც ზვი ა დის 
სიტყ ვამ გა მო იწ ვი ა,. ფი ზი კუ რად ეს გა
მო ი ხა ტა ხელ ში მის ატა ცე ბა ში, რა მაც 
შემ დგომ ში კო მუ ნის ტუ რი იმ პე რი ის დან
გრე ვა სა და ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მოს ვლა ში ჰპო ვა გა მო ხა ტუ ლე ბა.

ამის შემ დეგ ყო ველ ამაღ ლე ბას ზვი
ა დის სა ხე ლი და ერ ქვა და თან გაჰ ყვე ბა 
მა რა დის ისე ვე, რო გორც ყო ველ ბარ ბა
რო სო ბას  სის ხლით მო სუ ლი ხე ლი სუფ
ლე ბი სა. 

ოქ როს ასო ე ბით შე ვა აი ე ტი სა და ფარ
ტა ზის ქვეყ ნის მჭევ რმეტყ ვე ლე ბის ფონ
დში.

დღეს არ ჩე ვა ნი გა კე თე ბუ ლია იმ 
მხრივ, რომ არ სე ბობს ორი ძა ლა, რო მე
ლიც ერ თმა ნეთს ვერ იმორ ჩი ლებს, მაგ
რამ ღვთის შე წევ ნით იქ ნე ბა და სა ქარ
თვე ლოს გა აბ რწყი ნე ბენ დღეს დევ ნილ ნი, 
მაგ რამ სი მარ თლის მიმ დევ რე ბი. ეს გზა 
ქრის ტეს  ილი ას  ზვი ა დის გზაა და ქვეყ
ნის და ცე მის ამ ხა ნა ში სი ა მა ყის გრძნო
ბას ისევ ეს უნარ ჩუ ნებს ერს.

ლია ანდღულაძე
წიგ ნი დან “მო გო ნე ბე ბი”.

სა ქარ თვე ლო მა ინც ზვი ა დის გზით ივ ლის. . .

ნამ დვი ლად გა მორ ჩე უ ლი ადა მი ა ნი წა ვი და ჩვენ
გან. სამ შობ ლო ზე უსაზღ ვროდ შეყ ვა რე ბუ ლი. მი სი 
ქვეყ ნის ტკი ვი ლე ბით რომ ცხოვ რობ და. ბევ რი ღა
ლა ტის, უსინ დი სო ბის, გა უ ტან ლო ბის, უმა დუ რო ბის 
მოწ მეც და მსხვერ პლიც გამ ხდა რა ხში რად,. რო
მელ საც მთე ლი არ სე ბით ებ რძო და.

თავ ზარ დამ ცე მი იყო ბე სი კის გარ დაც ვა ლე ბის ამ
ბა ვი. ვინც ერ თხელ მა ინც შეხ ვედ რია მას, ად ვი ლად 
ვერ და ი ჯე რებ და მის გარ დაც ვა ლე ბას. მის თავ გა
და სა ვალს ხში რად და უ ჯე რე ბელ ამ ბებ თან ერ თად 
ყვე ბი ან ყვე ლა ასა კის ადა მი ა ნე ბი.

მეზღ ვა უ რო ბის პე რი ოდ ში  მის ყმაწ ვილ კა ცო ბა
ში ლე გენ დად ქცე უ ლი ამ ბე ბის გა მო შე არ ქვეს მას 
"გერ კუ ლე სი".

ავად სახ სე ნე ბე ლი კო მუ ნის ტე ბის დროს აბა შის 
ექ სპე რი მენ ტის ავ ტორს, რა ი ო ნის პარ ტი ულ ლი
დერს, და უ ფიქ რებ ლად და უ პი რის პირ და, რო ცა სა
ჭი რო გახ და... დღეს შე იძ ლე ბა ეს არა ვის გა უკ ვირ
დეს, მაგ რამ 70ი ან წლებ ში ეს წარ მო უდ გენ ლად 
სა ხი ფა თო იყო და კი დე ვაც აი სა ხა ეს მის მო მა ვალ
ზე...

1987 წლის გა ზაფ ხულ ზე და სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლო ში სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბის (წყალ დი დო ბის) 
დროს სი ცოცხ ლის რის კის ფა სად იცავ და ხალხს და 
აბო ბოქ რე ბულ სტი ქი ას ასე უ ლო ბით ში ნა უ რი პი
რუტყ ვი გა მოს ტა ცა და გა და არ ჩი ნა. მად ლი ე რე ბის 
ნიშ ნად კი ხალ ხმა რო გორც სა ხალ ხო გმირს ლექ
სიც კი უძღ ვნა. ამ ამ ბი დან რამ დე ნი მე თვე ში მდი
ნა რე რი ონ ში სა ნა დი როდ გა სუ ლებს ბე დის წე რამ 
უმუხ თლა და იმ სხვერ პლა მი სი ორი მე გო ბა რი, ის 
კი სა კუ თა რი ძაღ ლის უმა გა ლი თო ერ თგუ ლე ბამ გა
და არ ჩი ნა. ეს იყო დი დი ტრა გე დია მის ცხოვ რე ბა ში, 
რო მელ საც უდი დე სი გუ ლის ტკი ვი ლით იგო ნებ და. 
 რამ დენ ჯერ ყო ფი ლა სხვის და სახ მა რებ ლად ვაჟ კა
ცურ ჩხუბ ში, რა ო დე ნო ბით ბევ რად აღ მა ტე ბულ მო
წი ნა აღ მდე გეს შებ მია და არას დროს და მარ ცხე ბუ
ლა. 1992 წლის 3 იან ვრის დი დუ ბის ცნო ბილ მი ტინ
გზე, რო გორ გა გი მე ტა მტერ მა და მკერ დში და გა
ხა ლა ტყვი ა, რო მე ლიც გულს რამ დე ნი მე მი ლი მეტ
რით აც და და ასე მკერ დში დაჭ რილ მა შიშ ვე ლი ხე
ლე ბით გა ნა ი ა რა ღა იგი, გა და უმ სხვრია ავ ტო მა ტი, 
მაგ რამ გამ წა რე ბულ ხალხს მტე რიც კი არ და ა ნე ბა 

ჩა სა ქო ლად და გა უშ ვი. ისიც ვი ცი სამ ტრე დი ა ში მუ
ხა ნა თუ რად რო გორ და გეს ხნენ თავს და სა ჭეს თან 
მჯდომს მჭი დი და გა ცა ლეს. აქაც გახსნა უზე ნა ეს
მა. ვინ იცის კი დევ რამ დე ნი რა მის გახ სე ნე ბა შე იძ
ლე ბა. შე ნი ბო ბო ქა რი ცხოვ რე ბი დან ამი ტო მაც მი
ჭირს შე ნი გარ დაც ვა ლე ბის და ჯე რე ბა. მი ჭირს იმი
ტომ, რომ ვერ მო გე რია ოკე ა ნე, ვერც გაშ მა გე ბუ ლი 
სტი ქი ა, მკერ დზე დახ ლილ ავ ტო მა ტის ტყვი ა საც 
აჯო ბე არა ერ თხელ. გერ მა ნი ა სა თუ ავ სტრა ლი ა ში, 
ბრა ზი ლი ა სა თუ უკ რა ი ნა ში, ბალ ტი ის პი რეთ სა თუ 
შუა აზი ის ქვეყ ნებ ში, სომ ხეთ სა თუ აზერ ბა ი ჯან ში, 
სამ ხრეთ და ჩრდი ლო კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ში სიკ ვდი
ლის თვის ბევ რჯერ თვა ლებ ში ჩა გი ხე დავს, ყველ გან 
ლე გენ დე ბად ქცე უ ლი კვა ლი და გი ტო ვე ბი ა, ყველ
გან სა ქარ თვე ლო და ქარ თვე ლი კა ცი გი სა ხე ლე ბი ა.

შე ნი თან დას წრე ბით შენ ზე სა უ ბა რი ხომ შე უძ ლე
ბე ლი იყო, ამი ტო მაც ბევ რი რამ შენ ზე, შე ნი დის
შვი ლი სა და შე ნი და ჩე მი უმ ცრო სი მე გობ რი სა და 
თა ნა მებ რძო ლის კა ხა მი გი ნე იშ ვი ლის გან და მი სი 
მე გობ რე ბის გან ვი ცი, ვის
თან ერ თად ხში რად ვხვდე

გ ა მოთხ ო ვე ბ ა მ ე გო ბარ თან
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ბო დით ერ თმა ნეთს. (დი
დუ ბის დახ ვერ ტილ მი ტინ
გზეც, სა დაც შენ და ი ჭე რი, 

ერ თად ვი ყა ვით მე, შენ, კა ხა და კა ხას დე და შე ნი და 
ქნი მზია ჟღენ ტი).

წლე ბის შემ დეგ გა ვი გეთ ტო ნო ბით შა ქარ სა და 
საწ ვავს ვინ აგ ზავ ნი და 9091 წლებ ში სა მა ჩაბ ლო
ში... არას დროს გიყ ვარ და გა კე თე ბუ ლი საქ მის აფი
ში რე ბა და შე ნი გა კე თე ბუ ლით თა ვის მო წო ნე ბა. 
შენ ნა ი რი უპი რო ბო მო რა ლუ რი ავ ტო რი ტე ტის და
კარ გვა დი დი და ნაკ ლი სია ქვეყ ნის თვის.

ის იყო ფიცხ ი, მაგ რამ ამას თა ნა ვე სა ო ცა რი გულ
მოწყ ა ლე, ზოგ ჯერ ბავ შვი ვით მი ა მი ტიც, ახა სი ა თებ
და ბავ შვუ რი გულ წრფე ლო ბა, ტყუ ილ სა და ღა ლატს 
არა ვის პა ტი ობ და, ვერ იტან და ბა ქი ბუ ქა ტრა ბა ხა 
ადა მი ა ნებს. თვი თონ იყო სუფ თა და გულ მარ თა ლი 
ადა მი ა ნი, სხვე ბის გა ნაც ამას ელო და და ხში რად 
იყო იმედ გაც რუ ე ბუ ლი. ის არ იყო პო ლი ტი კო სი, ის 
იყო თა ვი სი ქვეყ ნის ჯა რის კა ცი, რო გორც ეს მო და, 
რო გორც შე ეძ ლო და სა დაც შე ეძ ლო თა ვი არ და
უ ზო გავს. მთე ლი მი სი ცხოვ რე ბა უსა მარ თლო ბის 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა იყო. არას დროს ქარ თუ ლი 
საქ მის თვის არ უღა ლატ ნი ა. ზნე ობ რივ კომ პრო მის
ზე არას დროს წა სუ ლა, მას ხში რად ადა რებ დნენ მე
გობ რე ბი ზო გი ქა ქუ ცას, ზო გი მე რაბს და ნამ დვი
ლად იყო ის მა თი სუ ლი ე რი ძმა, რაც მან ქვეყ ნი სა 
და ზვი ა დის ერ თგუ ლე ბით არა ერ თხელ და ამ ტკი ცა. 
1991 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში ის იყო ზვი
ად გამ სა ხურ დი ას ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რი, ამას
თა ნა ვე იყო აბა შის საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტი.

ამ ბო ბენ სი ლა მა ზე ში ღმერ თის ხე ლი ურე ვი
ა ო, სუ ლი ერ სი ლა მა ზე ში მით უფ რო. ის გუ ლით 
ცეცხლს ან თებ და და ამ ცეცხ ლით თბე ბო და მის 
გარ შე მო ყვე ლა და ყვე ლა ფე რი. მას გა აჩ ნდა გა მორ
ჩე უ ლი ნი ჭი და უნა რი, მო ფე რე ბო და და მო სიყ ვა რუ
ლე ბო და ხალხს, რაც კი შე ეძ ლო უან გა როდ გა ე ღო 
მათ თვის, ვი საც სა კად რი სი პა ტი ვი და გა მარ თლე ბა 

არ არ გუ ნა იღ ბალ მა ამ უკუღ მართ წუ თი სო ფელ ში. 
ებ რა ლე ბო და უპო ვარ ნი და სნე ულ ნი. ხა რობ და რო
ცა სხვებს ანი ჭებ და სი ხა რულს, ში ნა ურ სა თუ გა რე
ულს, დიდ სა თუ პა ტა რას ყვე ლა ასა კის მე გო ბა რი 
ჰყავ და, დაწყ ე ბუ ლი მას ზე უფ რო სე ბით დამ თავ რე
ბუ ლი ორი წლის ბავ შვით.

იყო შე სა ნიშ ნა ვი მას პინ ძე ლი და თა ვა დაც სა სურ
ვე ლი სტუ მა რი ყვე ლას თვის. რა გა რე მო ში არ უნ და 
მოხ ვედ რი ლი ყო  მი სი გულ წრფე ლო ბით, თავ მდაბ
ლო ბით, მოკ რძა ლე ბით, მი სი ომა ხი ა ნი გა რეგ ნო ბით 
მო ხიბ ლუ ლი რჩე ბო და ყვე ლა. ის იყო ზნე ობ რი ვი მა
გა ლი თი სხვა თათ ვის, მა გა ლი თი თუ რო გორ უნ და 

იცხ ოვ როს ადა მი ან მა ზნე ობ რი ვად, სა ხელ მწი ფო 
დო ნე ზე აყ ვა ნი ლი გარ ყვნი ლე ბი სა და სა ყო ველ თაო 
უზ ნე ო ბის პი რო ბებ ში.

ღმერ თმა ქნას, მის შვი ლებ ში, შვი ლიშ ვი ლებ ში, 
შვილ თაშ ვი ლებ ში თუ ახ ლობ ლებ ში გან მე ორ დეს მი
სი კო დი... ეს სუ ლი ე რი სა გან ძუ რი. ის რაც მას გა აჩ
ნდა, არც დიპ ლო მე ბით, არც დი სერ ტა ცი ე ბით, არც 
უცხ ო ეთ ში სწავ ლე ბით და არც რე გა ლი ე ბით არ მო
დის... ამით უნ და და ი ბა დოს ადა მი ა ნი.

ამ ქვეყ ნად უშეც დო მო არა ვი ნა ა, შეც დო მე ბი ალ
ბათ მა საც და უშ ვი ა, მაგ რამ ბე სიკ ჟღენ ტი კა ცო ბა
ში, ქარ თვე ლო ბა ში არას დროს ჩაჭ რი ლა. ის ჩვენ თვის 
ყო ველ თვის დარ ჩე ბა კა ცუ რი კა ცო ბის მა გა ლი თად.

სწო რედ მი სი კა ი კა ცო ბის დას ტუ რი იყო მი სი გარ
დაც ვა ლე ბი დან მთე ლი კვი რის გან მავ ლო ბა ში, სა
ქარ თვე ლოს ყო ვე ლი კუთხ ი დან, მას ზე უკა ნას კნე
ლი პა ტი ვის მი სა გე ბად ხალ ხის უწყ ვე ტი ნა კა დი.

ეროვ ნუ ლი დრო შა გა და ფა რე ბუ ლი გა მო ას ვე ნეს და 
ფე ხით მი ა ცი ლებ და მის ნეშტს ათა სო ბით ადა მი ა ნი. 
გულ წრფე ლი ლექ სე ბიც უძღ ვნეს, რო გორც სა ხალ ხო 
გმი რი ისე და ი ტი რეს და ისე თი პა ტი ვი მი ა გეს.

მას დას ტი რო და ყვე ლა ფე ნი სა და პარ ტი უ ლი 
კუთ ვნი ლე ბის ადა მი ა ნი, მტე რი თუ მოყ ვა რე. ის, 
რო გორც მტე რიც ღირ სე უ ლი იყო და ამი ტო მაც 
ჰქონ და სა ყო ველ თაო სიყ ვა რუ ლი დამ სა ხუ რე ბუ
ლი., ასე ღირ სე უ ლად და ა მახ სოვ რა ბე სიკ ჟღენ ტმა 
თა ვი ყვე ლას. გან ვლილ მა დღე ებ მა და მარ წმუ ნა, 
რომ ამ ტკი ვილს დრო ვერ გან კურ ნავს... დრო, რო
მე ლიც გა ივ ლის, უფ რო დაგ ვა ახ ლო ვებს და შე ამ ცი
რებს მან ძილს ჩვენს შო რის. თით ქოს სი ცოცხ ლემ 
ფა სი და კარ გა, ისე გა უ ფე რულ და სამ ყა რო უშე ნოდ.

იძი ნე მშვი დად და მსუ ბუ ქი იყოს შენ თვის მშობ
ლი უ რი მი წა ჩვე ნო და უ ღა ლაო მე ო მა რო. შენ ნამ
დვი ლი ღირ სე უ ლი შვი ლი იყა ვი შე ნი ქვეყ ნი სა.

მე გობ რე ბი სა და თა ნა მებ რძო ლე ბის სა ხე ლით,
ამი რან ჩი ქო ვა ნი
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ბა ტო ნო მი ხე ილ, თქვენ მა პრე ზი დენ ტო ბამ 
ხალხს მხო ლოდ ტკი ვი ლი და მწუ ხა რე ბა მო უ
ტა ნა. ადა მი ა ნის თვა ლი უტყ უ ა რი სარ კე ა, ის 
კარ გად ამ ჩნევს, რა აინ ტე რე სებს ხე ლი სუ ფალს 
 პი რა დი “მე” თუ ადა მი ა ნი! ხე ლი სუფ ლი სათ ვის 
ყვე ლა ზე ფა სე უ ლი ადა მი ა ნი სად მი სიყ ვა რუ ლი 
და თა ნაგ რძნო ბა უნ და იყოს. თუ ეს გრძნო ბა 
გამ ქრა ლი აქვს, იქ სი ცოცხ ლეც ად ვი ლად ქრე
ბა. ასეთ მა თა ნად გო მამ და სიყ ვა რულ მა ხალხს 
უნ და მის ცეს იმე დი, რო მე ლიც იქ ნე ბა საწყ ი სი 
ჭეშ მა რი ტი სიყ ვა რუ ლი სა.

ხალ ხის მკაცრ რე ჟიმ ში ყოფ ნა, კი არ არის 
პი როვ ნე ბის სი დი ა დის სა ზო მი, არა მედ ხალ ხი
სათ ვის თა ვი სუფ ლე ბის და ნორ მა ლუ რი ცხოვ
რე ბის მი ნი ჭე ბა.

თქვენ შეს ძე ლით სა ქარ თვე ლოს და სუს ტე ბა, 
დაკ ნი ნე ბა და არა რა ო ბამ დე დაყ ვა ნა...

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის ქა რაფ შუ ტულ მა 
პო ლი ტი კამ სა ქარ თვე ლო შე ი წი რა.

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის ცდაა  სი ნამ დვი
ლე და ა მა ხინ ჯოს, სი მარ თლე ზე და მა ხინ ჯე ბუ
ლი წარ მოდ გე ნა შე უქ მნას ადა მი ა ნებს, მცდა რი 
იდე ე ბი და აზ რე ბი შთა ა გო ნონ, ამ მე თო დე ბის 
და მა ხინ ჯე ბით ცდი ლო ბენ, თა ვი ანთ ცრუ სიტყ
ვებს გა რეგ ნუ ლად ჭეშ მა რი ტი სა ხე მის ცენ და 
ამავ დროს ადა მი ანს უკარ ნა ხონ  რო გორ მო იქ
ცეს, რა არ ჩე ვა ნი გა ა კე თოს.

სწო რედ სი მარ თლეს შე უძ ლია შექ მნას ისე თი 
იდე უ რი “ფილ ტრი”, რომ ყვე ლა ზე რთულ პი რო
ბებ შიც კი ჩა ვარ დნი ლი საქ მე, ჩი ხი დან გა მო იყ
ვა ნოს.

მას სამ წუ ხა როდ ეროვ ნულ სა ხელ მწი ფოს 
შექ მნა ზე არ ცკი უფიქ რი ა, მხო ლოდ მო ახ დი ნა 
ეროვ ნუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის დე ვალ ვა ცი ა. და ამ
კვიდ რა ფუ ლის ნე ბის მი ერ გზით შოვ ნა, გა ნა, 
თა ნა მედ რო ვე, რე ა ლო ბას ვე რა ფე რი გა უ გო (ან 
არ უნ დო და გა გე ბა) ხალ ხმა აცა ლა საკ მაო ხანს, 
მაგ რამ მან ვე რა გუ ლი ზრახ ვე ბით იმე დი გა უც

რუ ა.
ტან ჯუ ლი ერი შველას გთხოვს, მაგ რამ თქვენ 

არა ვის უს მენთ და არ გინ დათ მო უს მი ნოთ, 
თავს გა მარ ჯვე ბუ ლად გრძნობთ და ახი რე ბულ 
მოთხ ოვ ნი ლე ბას იკ მა ყო ფი ლებთ.

ეტყ ო ბა კა ცის ცნო ბა არ გვცოდ ნი ა, რო გორ 
შემ ცდარ ვართ, თა ნაც ძა ლი ან შემ ცდარ ვართ, 
რო დე საც გავ ბრიყ ვდით და აგირ ჩი ეთ, მაგ რამ 
ჭეშ მა რი ტი დე მოკ რა ტია ვერ აა შე ნე. ვერ გა
ა მარ თლე ჩვე ნი ნდო ბა, ან არ ისურ ვე გა მარ
თლე ბა, იმ წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბე ბის არ ცერ
თი მუხ ლი არ შე გის რუ ლე ბი ა, რა რიგ ძნე ლია 
და პი რე ბის არ შეს რუ ლე ბა იმ ხალ ხი სათ ვის, 
ვინც გვერ დში გედ გათ ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი
ის დროს. თქვენ მა პო ლი ტი კურ მა რყე ვა ტორ
ტმან მა მდგო მა რე ო ბა და ძა ბა, ერის ცხოვ რე ბა 
და ა მა ხინ ჯა, მაშ რა ღა ფა სი ჰქო ნია სა ქარ თვე
ლოს და მო უ კი დებ ლო ბას, ჩვე ნი ქვეყ ნის თა ვის
თა ვა დო ბას? რამ შე გი შა ლათ ხე ლი, რა ტომ და
იყ ვა ნეთ ნულს ქვე ვით სა კუ თა რი სამ შობ ლო?! 
ხალ ხის და ქვეყ ნის უარ მყო ფი რა ტომ გახ დით? 
ქარ თვე ლი ერი ამი ტო მაც ერთ მთლი ან სხე უ
ლად აღ სდგა თქვენს წი ნა შე.

2007 წლის 7 ნო ემ ბერს რუს თა ვე ლის გამ ზი
რი დან ცე მა ტყე პით გა ყა რეთ მშვი დო ბი ა ნი მო
მი ტინ გე ე ბი, მაგ რამ ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბის 
წევ რებ მა და მათ მხარ დამ ჭე რებ მა და ი კა ვეს 
რუს თა ვე ლის გამ ზი რი და დი დი ზარ ზე ი მით წინ 
მო უძღ ოდ ნენ: ბე გაშ ვი ლი, კირ კი ტა ძე და ძმა
ნი მათ ნი. იქ პო ლი ცი ე ლებს და სამ ხედ რო ებს 
ულო ცავ დნენ გა მარ ჯვე ბას, თით ქოს აფ ხა ზე თი 
და სა მა ჩაბ ლო და იბ რუ ნე სო, ხალ ხი, სა ზო გა დო
ე ბა, რო გორ შე ა ფა სებს იმ ქმე დე ბას, ამა ზე თუ 
გი ფიქ რი ათ?

პო ლი ტი კოსს არ ეპა ტი ე ბა, ფეხ ქვეშ თე ლავ
დეს ადა მი ა ნის ღირ სე ბას. პრე ზი დენტს საქ მე 
ზე და პი რუ ლი შე ხე დუ ლე ბით არ უნ და გა ე ზო მა, 
ყო ვე ლი საქ მე, თა ვის სიღ რმით და სი გა ნით უნ

და აეთ ვი სე ბი ნა, მის საქ ცი ელს გა მარ თლე ბა არ 
აქვს. ჩვენ ში კა ნო ნი არ კა ნო ნობს, არა მედ ძა ლა.

7  ნო ემ ბრის მშვი დო ბი ა ნი აქ ცი ის დარ ბე ვის 
შემ დეგ, სა ქარ თვე ლო ზე ნა ტოს ინ ტე რე სი შე
ნელ და. ნა ტოს კენ მი მა ვალ გზას გა და ე ღობ ნენ: 
გერ მა ნი ა, საფ რან გე თი, იტა ლი ა, ეს პა ნე თი, ჰო
ლან დია და კი დევ სხვე ბი. ჩვე ნი ქვეყ ნის ჩრდი
ლო ატ ლან ტი კურ ალი ან სში გა წევ რი ა ნე ბა ნა ად
რე ვად მი იჩ ნი ეს.

აგ ვის ტოს მოვ ლე ნებ მა 100 ათა სო ბით ბავშვს 
ობ ლო ბა არ გუ ნა. ათა სო ბით შვილ მკვდა რი დე
დე ბი გაჩ დნენ ჩვენს სი ნამ დვი ლე ში.

ქარ თველ თა სის ხლი, პუ ტი ნის კი სერ ზე ა, 
თუმ ცა ფაქ ტი ა, რო ცა ასე თი სა ში ნე ლი მე ზო ბე
ლი გვყავს იმა ზე ფხიზ ლად და იმა ზე მომ ზა დე
ბუ ლი უნ და იყო.

ქარ თველ ჯარ ზე ჩვენ საყ ვე დუ რი არ გვეთ
ქმის, ზო გი ერ თი ოფი ცე რი ყვე ლა ზე წინ გა მო
იქ ცნენ, საწყ ა ლი ბი ჭე ბი უპატ რო ნოდ მი ა ტო ვეს 
და შე ა ხო ცეს უაზ როდ. არ იცოდ ნენ ის, რომ აფ
ხა ზე ბი და ოსე ბი არ გვებ რძოდ ნენ.

სა ქარ თვე ლო გმი რე ბის დე ფი ციტს არას დროს 
გა ნიც დი და, სა მა ჩაბ ლო ში მებ რძო ლი ჯა რის კა
ცე ბის თავ და დე ბა სა ა რა კო იყო და მათ ში ეჭ ვი 
არა ვის გვე პა რე ბა.

იმ ჩვე ნი დი დი მი წა წყლის დაბ რუ ნე ბის საზღ
ა უ რად, დი დი და ფიქ რე ბა და ძა ლის ხმე ვაა სა
ჭი რო, ამას თან ერ თად სა ჭი როა შიგ ნი დან ეკო
ნო მი უ რი კავ ში რიც, რო მე ლიც ერის ცალ კე ულ 
ნა წი ლებს ერთ მთე ლად გა ა ერ თი ა ნებს. 

ქვეყ ნის გამ თლი ა ნე ბა წარ მა ტე ბუ ლი რე ფორ
მის შე დე გით შე იძ ლე ბა მი იღ წეს და არა სის ხლის 
ღვრით, თუ ქვე ყა ნა ფეხ ზე ვერ დად გა, არ იქ ნე
ბა მძლავ რი დე მოკ რა ტი უ ლი სივ რცე, არ იქ ნე ბა 
სე რი ო ზუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბა, ქვე ყა ნა ვერ 
გამ თლი ან დე ბა და ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო
ბის აღ დგე ნა შე უძ ლე ბე
ლი გახ დე ბა.

წე რი ლი სოფ ლი დან
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ხალ ხი ცეცხ ლის ღა და
რი ვით შიგ ნი დან იწ ვის, 
ყელ ში ბოღ მა აწ ვე ბა იხ

რჩო ბა, ჰკლავს და კარ გუ ლი მი წის დარ დი. მათ 
სულ ში თვა ლუწ დო მი სიღ რმეა გა ჩე ნი ლი, ტკი
ვი ლი და მწუ ხა რე ბა ირე ვა ერ თმა ნეთ ში.

ხე ლი სუფ ლე ბა და ოპო ზი ცია ერ თი მე ო
რეს ერ ჩი ან ერ კი ნე ბი ან, მაგ რამ შე დე გი არ 
არის.

ეს ქვე ყა ნა ცალ კერძ სი ღა ტა კეს და უკუ
ნეთს მი აქვს, ცალ კერძს  უზ ნე ო ბას. ჩვენ 
თა ვად უნ და ვმარ თოთ ჩვე ნი ქვე ყა ნა და 
სხვა არა ვინ.

სა ქარ თვე ლოს უჭირს ისე, რო გორც არას
დროს, ოპო ზი ცი ა ში გარ კვე უ ლი ლი დე რი არ 
არის ამი ტომ ყვე ლამ ერ თად უნ და ვე ძე ბოთ 
ისე თი ადა მი ა ნი, რო მელ საც ექ ნე ბა უნა რი 
ხალხს გა უძღ ვეს ამო სუნ თქვის სა შუ ა ლე ბა 
მის ცეს, თა ვად არ ჰქონ დეს “მგლის მა და”...

ქვეყ ნის პირ ვე ლი პი რი უნ და გახ დეს მხო
ლოდ ის, ვის თვი საც სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლი 
უმაღ ლე სი იდე ა ლი ა, მზად უნ და იყოს უყოყ
მა ნოდ შეს წი როს ცოდ ნა გა მოც დი ლე ბა და 
სი ცოცხ ლე მის მი წას. ასე თი უნ და იყოს 
ოპო ზი ცი ო ნე რი. სა ქარ თვე ლო მწა რე სი
ნამ დვი ლის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა, ძა ლა უფ ლე ბა 
ხელ ში ჩა იგ დეს და ეგ ზომ კე თი ლი ქვე ყა ნა 
და ან გრი ეს “ა ლენ და ლე სის გეგ მით” გა მოზ
რდი ლებ მა უმ წი ფარ მა ადა მი ა ნებ მა. 

უნი ჭო ხე ლი სუფ ლე ბა, მომ ხვე ჭე ლო ბი თაა 
გარ თუ ლი, ხალ ხი სათ ვის არ სცა ლი ათ და 
ამი ტომ მათ მი მართ მთლად და ირ ღვა რწმე
ნა. ცხოვ რე ბამ აზ რი და კარ გა.

მი ხე ილ მა ხალხს სი ცოცხ ლე მძი მე ტვირ
თქვეშ გა ა ტა რე ბი ნა და მას არ აწა მებს სინ
დი სის ქეჯ ნა.

პრე ზი დენ ტმა ხალ ხის გა დარ ჩე ნი სათ ვის თა ვი 

უნ და გას წი როს, მაგ რამ სა ა კაშ ვი ლი სა ვარ ძლი
სათ ვის ერს სწი რავს.

ადა მი ან მა ის კი არ უნ და გა ა კე თოს, რაც მას 
შე ი წი რავს.

რო ცა სა ა კაშ ვი ლი, ბურ ჯა ნა ძე და ჟვა ნია 
შე ვარ დნა ძეს ეს ტუმ რნენ, ორ თა ჭა ლის რე

ზი დენ ცი ა ში მათ თან ერ თად იყო, რუ სე თის 
ყო ფი ლი სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი ივა ნო

ვი, შე ვარ დნა ძეს მი ხე ილ მა უთხ რა: “ბა ტო ნო 
ედუ არდ, ნუ გან რის ხდე ბით, თქვენ უნ და გა
დად გეთ, პა ტი ო სან სიტყ ვას გაძ ლევთ, რომ 
თქვენ იქ ნე ბით და ცუ ლი და ხელ შე უ ხე ბე ლი”.

ბა ტო ნო პრე ზი დენ ტო, მთე ლი სა ქარ თვე ლო 
გთხოვთ, რო დე საც ვერ აკონ ტრო ლებთ ქვე ყა

ნას, უნ და გა დად გეთ.
ბა ტო ნო მი ხე ილ, ოპო ზი ცი ას თან დი ა ლოგ

ზე უნ და წა სუ ლი ყავ მა ნამ, მშვი დო ბი ა ნი აქ
ცია და იწყ ე ბო და, წა სუ ლი ყავ კომ პრო მის ზე, 
და გე ნიშ ნა დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბი 2009 
წლის გა ზაფ ხულ ზე, თა ვი დან აი ცი ლებ დი ამ 
კა ტას ტრო ფულ აქ ცი ას და მე სა მედ აღარ 
და იღ ვრე ბო და სის ხლი 6 მა ისს.

თქვენ იმ მა ოხ რე ბელ გზირს და ემ გზავ სეთ, 
რომ ლის სიკ ვდი ლის შემ დე გაც სო ფელს, 
რომ აოხ რებ და და გან საც დელ ში აგ დებ და.

ოპო ზი ცი ამ ქარ თველ ხალ ხის გუ ლის ტკი
ვი ლი, გო დე ბა და მძი მე სევ და, გულ თან ახ
ლოს უნ და მი ი ტა ნოს და ქარ თვე ლო ბა ში 
მი ძი ნე ბუ ლი სა უ კე თე სო თვი სე ბე ბი უნ და 
გა მო აღ ვი ძოს, ერი და ბე რი ერთ მუშ ტად 
შეკ რას, შე ას ხას ფრთე ბი და მა თი დახ მა რე
ბით და ამ ხონ მი შას ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო
ბის რე ჟი მი.

და მო ნე ბუ ლი ხალ ხი თქვენ შე მოგ ყუ რებთ 
ოპო ზი ცი ო ნე რე ბი და მტან ჯველ რე ჟი მი დან 
გან თა ვი სუფ ლე ბას ითხ ოვს.

თქვენ ხალ ხის კუთ ვნი ლე ბა უნ და გახ დეთ 
და ბრძო ლის გზად, სწო რედ ქარ თვლეი ხალ
ხის მჩაგ ვრე ლე ბი სად მი წი ნა აღ მდეგ უნ და 
იბ რძო ლოთ და კარ ზე მომ დგა რი ის ტო რი უ
ლი შე საძ ლებ ლო ბა ორა გუ ლი ვით ხე ლი დან 
არ უნ და გაგ ვის ხლტეს.

და ვით სა თი ხე ვე ლი
თეთ რიწყ ა რო
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მ.  რა ო დენ ნი არი ან მცნე ბა ნი ეკ ლე სი ი სა ნი?
ყ.  ექ ვსნი: 1. სა უფ ლო სა და წმი და თა დღე სას წა ულ თა წირ ვის მოს მე ნა; 

2. დიდ სა მარ ხვა თა და კოლ ვიზ მა თა დღე ში ერ თგზის საზ რდე ლი სა მი ღე
ბა და კვი რა ში მარ ხუ ლო ბა; 3. თუმ ცა დრო სა გან არა იქ მნას, წე ლი წად თა 
ში ნა ოდენ ერ თგზის აღ სა რე ბა; 4. აღ დგო მას ზი ა რე ბა; 5. შო ბის უწი ნა რეს 
კვი რით გან ნათ ლის ღე ბამ დე არა ქორ წი ნე ბა, არ ცა დიდ მარ ხვა თა ში ნა, 
ვიდ რე ახალ კვი რი ა კემ დე; 6. თვის თა მო ნა გებ თა გან ნა ა თა ლის სა ეკ ლე
სი ოდ მი ცე მა.

მ.  ესე გან წე სე ბუ ლი სა ყო ველ თაო არს?
ყ.  ხო ლო ვი საც სის რუ ლე ნე ბავს, რო მე ლი ნე ბავს: ნებ სით სიგ ლა ხა კე, 

მა რა დის სიწ მინ დე და უცოდ ვე ლი მორ ჩი ლე ბა, ვი საც სის რუ ლე ენე ბოს, 
ქრის ტე ამ ცნებს.

ხორ ცი ე ლი მოწყ ა ლე ბა ნი
მ.  რა ო დენ ნი არი ან მოწყ ა ლე ბა თა საქ მე ნი ხორ ცი ელ ნი?
ყ.  შვიდ ნი: 1. ჭმე ვა მში ერ თა; 2. სმე ვა მწყურ ვალ თა; 3. შე მო სა შიშ ველ

თა; 4. შეწყ ნა რე ბა უცხ ო თა; 5. მო კითხ ვა სნე ულ თა; 6. ნახ ვა პა ტი მარ თა; 
7. დაფ ლვა მკვდარ თა.

სუ ლი ე რი მოწყ ა ლე ბა ნი
მ.  რა ო დენ ნი არი ან მოწყ ა ლე ბა ნი სუ ლი ერ ნი?
ყ.  შვიდ ნი: 1. სწავ ლე ბა უმე ცარ თა; 2. გან მარ თვა დაბ რკო ლე ბულ თა; 

3. წრთვა ნაკ ლუ ლე ვან თა და ცოდ ვილ თა; 4. ნუ გე შის ცე მა ჭირ ვე ულ თა; 
5. მი ტე ვე ბა შემ ცო დე თა; 6. სულ გრძე ლად მოთ მე ნა ხვედ ნა თა; 7. ცოცხ
ალ თა და მკვდარ თათ ვის ღვთი სა ვედ რე ბა მტერ თა და მოყ ვა რე თათ ვის.

მ.  რაი გვიხმს აღ სვლად სა სუ ფევ ლად?
ყ.  სარ წმუ ნო ე ბა, სა სო ე ბა, სიყ ვა რუ ლი და საქ მე.

ცოდ ვი სათ ვის
მ რა ო დენ ნი არი ან თავ ნი მო მაკ ვდი ნე ბელ თა ცოდ ვა თა ნი, ანუ წა მალ ნი 

მათ ნი?
ყ.  შვიდ ნი, და წა მალ ნი ცა მათ ნი: 1. ამ პარ ტავ ნე ბა და წა მა ლი მი სი სიმ

დაბ ლე; 2. არაწ მი დე ბა და წა მა ლი მი სი სიწ მი დე; 3. ნაყ როვ ნე ბა და წა მა ლი 
მი სი მარ ხუ ლო ბა; 4. მცო ნა რე ბა და წა მა ლი მი სი სიმ ხნე; 5. მრის ხა ნე ბა და 
წა მა ლი მი სი სიმ შვი დე; 6. შუ რი და წა მა ლი მი სი სიყ ვა რუ ლი; 7. ან გა რე ბა 
და წა მა ლი მი სი მოწყ ა ლე ბა. ესე არი ან და სა ბამ ნი ყო ველ თა მო მაკ ვდი ნე
ბელ თა ცოდ ვა თა სი და მა დი ნე ბელ ნი და მშო ბელ ნი მათ ნი.

მ.  რა ო დენ არი ან ცოდ ვა ნი სუ ლი წმი დის გმო ბი სა ნი?
ყ.  ექ ვსნნი: 1. სა სო წარ კვე თი ლე ბა ცხოვ ნე ბი სა; 2. ცხოვ ნე ბი სა ნე ბა, 

თვი ნი ერ კე თი ლის საქ მი სა და სი ნა ნუ ლი სა; 3. წი ნა აღ დგო მა ჭეშ მა რი ტის 
მეტყ ველ თა; შუ რი სხვის ღვთის წყა ლო ბა სა და მად ლსა ზე და; 5. გან
გრძო ბით დგო მა ცოდ ვა თა ში ნა; 6. სიკ ვდი ლი მო უქ ცე ვა ლად.

მ.  რა ო დენ ნი არი ან ცოდ ვა ნი, რო მელ ნი ღა ღა დე ბენ ზე ცად მი მართ 
წი ნა შე ღვთი სა?

ყ.  ოთხ ნი: 1. ნებ სით უბ რა ლო კა ცის კვლა; 2. ბუ ნე ბის გა რე გა ნი ცოდ
ვა; 3. ჭი რი ქუ რივ თა, ობოლ თა და გლა ხაკ თა; 4. მუ შა კი სა სას ყიდ ლი სა 
და კა ვე ბა.

მ.  რა ო დენ ნი არი ან საგ რძნო ბელ ნი ოხ ჭან თა ნი?
ყ.  ოთხ ნი: 1. სიკ ვდი ლი; 2. სას ჯე ლი; 3. სა უ კუ ნე ჯო ჯო ხე თი; 4. სა სუ

ფე ვე ლი ზე ცი სა.

ნი კო ლოზ თბი ლე ლის (ორ ბე ლი ა ნი) 
წიგ ნი დან “საქ რის ტი ა ნო მოძღ ვრე ბა”

ეკ ლე სი ის ექ ვსი მცნე ბა
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