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ჯიხეთის ეკლესია,გურია

(ატავიზმი - ლათ. atavus  პაპის 
პაპის მამა, შორეული წინაპარი. ბი-
ოლოგიურად კი, ცოცხალ ორგანიზ-
მში ისეთი ნიშნის გამოვლენა, რაც 
დამახასიათებელია მისი შორეული 
წინაპრებისათვის. საერთოდ, რისა-
მე გადმონაშთი)

პრეზიდენტ ზვიად გამსახურ-
დიას მტრების აბსოლუტური უმ-
რავლესობა, სისხლაღრეული ან 
გვარგადაკეთებული „ქართველე-
ბი” და  უშიშროების სამსახურებ-
თან ასოცირებული პირები იყვნენ, 
რომლებიც ისე ისხლეტდნენ ნა-
თელს, როგორც მინა -  მზეს. ისინი 
ისე დააფრთხო 80-90-იანი წლების 
დიდმა ეროვნულმა გამოღვიძებამ 
საბჭოური ინტერნაციონალიზმის 

ნირვანადან, რომ დაკარგეს გონი და   
აღიძრნენ   ძლევის იმპულსით. თუმ-
ცა, არავინ და არაფერი ემუქრებო-
დათ, არამედ, მათი ერთადერთი მო-
ვალეობა იყო პატივი ეცათ და მხარი 
დაეჭირათ ავტოქტონური ერის ერ-
თიანი ნებისთვის - მოეპოვებინათ  
საქართველოს სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობა და ჰყოლოდათ 
ეროვნული ინტერესების გამტარე-
ბელი დამოუკიდებელი  მთავრობა.

გოჩა გვასალია, რომლის არსე-
ბობა მე მხოლოდ 2014 წელს შევიტ-
ყვე, ალექსანდრ დუგინის სატელი-
ტი, ევრაზიის ინსტიტუტის მთავარი 
იდეოლოგი და ტრიბუნი აღმოჩნ-
და. თუმცა,  ჩემი გაზეთის მეშვე-
ობით, იგი ეროვნული იდეალებისა 
და  ზვიად გამსახურდიას პოზიციის  
გამტარებლად მომევლინა (ზვიადის 

მომხრეობის გამო ვიდევნებოდი და 
მეგობრებიც დავკარგეო) .  გაზეთ-
ში რამდენიმე ვრცელი სტატიაც და-
ვუბეჭდე და მცირედ ჰონორარსაც 
ვუხდიდი,    სახლშიც მსტუმრობდა   
და როცა მიტინგებზე მოვიხმობდი, 
მოსვლას არ თაკილობდა. ერთი კი 
საჩინო იყო, ეტყობოდა, რომ მიტინ-
გებზე დგომას არ იყო ჩვეული, პლა-
კატის დაჭერაც ეხამუშებოდა და 
თხა და გიგოსავით ეჭირა-ხოლმე(იხ. 
ფოტო,  ჩემს მოპირდაპირედ გვასა-
ლია, წინა პლანზე).

გვასალიას ფიცილი და მტკიცი-
ლი, თითქოს  ზვიადის მომხრეობი-
სა და ეროვნული მოძრაობის  წარ-
მომადგენლობის შესახებ,  სიცრუე 
აღმოჩნდა. მისი  პირობაც, რომ 
ჩემთან ერთად აქტიურად ჩაერ-
თვებოდა ეროვნულ მოძრაობაში 

და  ერთ-ერთი ლიდერიც იქნებო-
და, სულ ტყუილ პირობად დარჩა.  
Facebook-ზე  დადებული მისი სტა-
ტუსები, არამც და არამც არ ემთხ-
ვეოდა ეროვნულ-პატრიოტულ მი-
მართულებებს, რაზედაც საჯარო 
პოლემიკის გამართვა მიწევდა მას-
თან. იგი წიგნიერი, განათლებული, 
60 წლამდე ასაკის  უცოლ-შვილო, 
დედისერთა კაცია და პაპავას რექ-
ტორობის დროს მიიწვიეს ლექტო-
რად  მცირე სასწავლო საათებით  
სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მა-
შინ, როცა უნივერსიტეტიდან იმ პე-
რიოდში დაითხოვეს მრავალწლიანი  
სტაჟის ლექტორები, რის გამოც, 
უნივერსიტეტის დერეფნებში სტუ-
დენტების პერმანენტული აქციები 

პოლიტიკური დაპირისპირებები და 
ეროვნული ხელისუფლების დამხობა 
საქართველოში (1987–1992 წ. წ.) 

რა ხურს ხურვალეთში?
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გოჩა გვასალია - ატავისტური გადმონაშთი...
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დასაწყისი გვ. 1

ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილე

მიმდინარეობდა.  გოჩა გვასალიას 
საბჭოთა ჯარი მოხდილი ჰქონდა 
და  მას უკრაინაში „სვიაზისტად” 
უმსახურია. ცნობილია, რომ ჯარში 
გამწესებულთათვის,  ეს სპეც-სა-
იდუმლო სამსახურია. გვასალიას, 
გვარის გარდა, არაფერი აკავშირებს 
სამეგრელოსთან და  მისი გვარის 
ნამდვილობასაც ეჭვობენ...  რაზეც, 
მისი, ქართველებისადმი სიძულვი-
ლით გაჟღენთილი სტატიებიც მიგ-
ვანიშნებს. საილუსტრაციოდ ქვე-
მოთ დავდებთ მოზრდილ ციტატას 
მისი ერთ-ერთი სტატიისა. მანამდე 
კი გაგაცნობთ გოჩა გვასალიას სავ-
ტორო ბლოგზე („თეირონის ვარდი“) 
2018 წლის 14 ოქტომბერს დადებუ-
ლი სტატიის ამონარიდებს: 

“ზვიადის წყეული პრეზიდენტო-
ბა თავიდან ბოლომდე ვიხილე.  ჯერ 
ზვიადმა მოახდინა ეროვნული მოძ-
რაობის უზურპაცია”.

“ეროვნული მოძრაობა ქვეყნის 
ჭირი იყო. ამ მოძრაობამ დაანახა 
მთელ დუნიას ქართველთა უუნა-
რობა. წლები გადის და სულ უფრო 
რელიეფურად ჩანს 90-იანი წლების 
ეროვნული მოძრაობის სიყალბე. ჩამ-
კვდარი და განადგურებულია ეროვ-
ნული სული ქართველებში და ასე 
იქნება მომავალშიც”! (გვასალიას 
სურვილისმიერი წყევლა - ლ.ც.)

“შევარდნაძე რომ არ ჩამოეყვა-
ნათ და ქვეყნის სათავეში ყოფილიყო 
ზვიადის დამამხობელი ოპოზიციური 
კოალიცია, უარესი საძაგლობა იქნე-
ბოდა საქართველოში”.

“ზვიადის მისტიფიკაცია დაიწყო 
სააკაშვილის პრეზიდენტობიდან და 
გრძელდება დღემდე. შევარდნაძის 
თვალმიუწვდომმა სიცრუემ   ასულ-
დგმულა გაკოტრებული ზვიადიზმი 
და ხელი შეუწყო პოლიტიკური ლე-
გენდის შეთხზვას ტანჯულ და შეწი-
რულ ზვიადზე”. 

“შევარდნაძეა დამნაშავე იმაში, 
რომ ზვიადიზმი დღემდე ბოგინებს. 
ხომ თავი გამოიდე ზვიადის დასამხო-
ბად და საქართველოს მეფე გახდი? 
მოიშორე ის ძველი მწიკვლი, ქვეყა-
ნას ემსახურე, რეფორმები გაატარე, 
90-იანი წლების შანსი გამოიყენე. მას 
რომ ეს გაეკეთებინა, დიდებით შევი-
დოდა საქართველოს მატიანეში”.

“კიდევ  იმან  ასულდგმულა ზვი-
ადიზმი ასე დიდხანს, რომ შევარდ-
ნაძემ ამერიკელთაგან გაძევების 
შემდეგ გაზეთებში ინტერვიუები აბ-
ნია და თქვა, რომ ზვიადი ეროვნული 
მოღვაწე იყო. ეს იყო თავლაფდასხ-
მული, გალანძღული და გაგდებუ-
ლი ბერიკაცის შეცბუნება და ახალი 
ტყუილი. ზვიადის ლეგენდა სააკაშ-
ვილის მოსვლის შემდეგ უფრო გა-
იბერა. მან დაამარხინა ზვიადი მთაწ-
მინდაზე  2007 წელს”.

“ზვიადმა თავის დამხობამდე 
მოახდინა ეროვნული მოძრაობის 
უზურპაცია და ის ზვიადთან ერთად 
სამუდამოდ მოკვდა. ზვიადმა და-
თარსა საქართველო და ეს თარსი 
ქართველთა მრავალ თაობას გაჰყ-
ვება. ზვიადმა დარგო ბოროტების 
ნერგი და მისი ფესვები მთელ საქარ-
თველოს სწვდება”. 

“ზვიადი  რომ გადამდგარიყო 1991 
წლის დეკემბრის დამდეგს, ან ცოტა 

ადრე, ყველა მის ნაარმალს, ასევე 
მისი ცოლის საპოლიტიკო გაბუდაყე-
ბას ხალხი მალე დაივიწყებდა. შევარ-
დნაძისა და მისი გარემოცვის ზნე და 
ქცევა დაავიწყებდა ხალხს ზვიადის 
ყველა არაკაცობას….სხვისი შვილები 
შეეწირნენ შენს სიგიჟეს, შენს მწამ-
ლავ ლაპარაკს. ოჯახები გადაჰკიდე 
ერთმანეთს და შენ კიდევ სახარები-
დან ციტატები მოგყავდა. უბედურე-
ბითა და სისხლით ნეტარებდი”! 

“ზვიადი  გულშავი და თარსის 
ამტეხი კაცი იყო. საკუთარი არაკა-
ცობა ბიბლიას ამოაფარა...  პრეზი-
დენტი კაცი ცოლსა და ცოლისდას 
ეთრევინებოდა  და ექელინებოდა. 
ხალხმა ზვიადი აირჩია პრეზიდენ-
ტად თუ მანანა?” 

“თენგიზ  სიგუა, რომელიც დი-
დად ირჩეოდა მის გარემოცვაში, 
გააქცია ზვიადმა და მასაც თათხვა 
დაუწყო. …წალენჯიხიდან, ხობიდან, 
აბაშიდან ჩამოყვანილი ყარაჩების 
იმედი ჰქონდა ზვიადს”. 

“ვინც ქვეყანამ  შეღავათით, თვა-
ლის მოხუჭვით, გულისმიერობით 
აირჩია პრეზიდენტად, ის ხორველად 
და სამსალად იქცა ყველასათვის. სა-
ქართველოს უცუდესმა კარმამ და 
ქართველთა ცასაწვდენილმა ამპარ-
ტავნებამ  მოუვლინა ერს ზვიად მაც-
დური. გამოცდილების უქონლობამ 
კი არ დაღუპა ზვიადის მთავრობა, 
როგორც ეს ითქვა „მოქკავშირის” 
იდეოლოგიის შემქმნელის გურამ 
თევზაძის მიერ, არამედ ქართველთა 
მტარვალურმა ზნემ, ცრუ რაინდო-
ბამ, ნაცარქექიობამ და ზვაობამ”.

“9 აპრილის სასაკლაოს მოწყობა-
ში ბრალი უპირველესად მიუძღვის 
ზ. ჩათლახურდიას და არა გენერალ 
როდიონოვს. 9 აპრილი იყო ის ოინი, 
რამაც არამზადა ზვიადი ქვეყნის სა-
თავეში მოიყვანა. .. 9 აპრილის დროს 
ზვიადს გადამალული ჰყავდა თავისი 
შვილი პირველი ცოლისაგან – ყონყ-
ლოყინე. ეს წლობით დამალული ვირ-
თაგვა ახლა გამოდის და თავისი მამის 
გზის გამგრძელებლად ასაღებს თავს. 
ისევ ისე აგინებს რუსებს, ისევ ისე 
სდებს ბრალს მავანთ კრემლის აგენ-
ტობაში, ისევ ისე აქეზებს ჩეჩნებს, 
როგორც ყოველივე ამას მისი წყეული 
მამა იქმდა…. ზვიადს მიუძღვის ბრა-
ლი იმაში, რომ სამეგრელოს სოფლები 
ჯაბა იოსელიანმა დაარბია. ეს ზვიად-
მა გაახელა მეგრული პროვინციალიზ-
მი თავისი საძაგელი ლაპარაკით”.

“როგორ დაიტია და მოინელა ამ-
დენი ბოროტება ამ ციცქნა ქვეყა-
ნამ? ადრეც ასე იტევდა და ინელებ-
და. საქართველო არის უბედურების, 
უცხოთა მარადიული ყმობისა და 

კინტოობის სიმბოლო. ქართველი 
ხალხი კი მუდამ სიცრუის იალაღზე 
გაშვებული ნახირია”.

ახლა კი შეპირებული ციტატები 
2013 წლის 29 მარტს ევრაზიის ინს-
ტიტუტის საინფორმაციო-ანალიტი-
კური პორტალზე დადებული გოჩა 
გვასალიას სტატიიდან „მედასავლე-
თეობა საქართველოში თავის ბოლო 
დღეებს ითვლის“:  „…დავით თარ-
ხან-მოურავის ალიანსი ფაქტიურად 
ახალ სიცოცხლეს სძენს გაკოტრე-
ბულ ქართულ ნაციონალიზმს და ალ-
ბათ, გადაიქცევა სოლიდურ პოლი-
ტიკურ ძალად. შესაძლებელია, რომ 
კიდევ შეიქმნება სხვა ოპოზიციური 
გაერთიანებები. უკვე არსებული 
პარტიები („სახალხო კრება”, „საქარ-
თველოს ლეიბორისტები” და სხვ.) 

ერთიანდებიან ივანიშვილის წინააღ-
მდეგ. ჩემი აზრით, უკმაყოფილება 
და აღშფოთება, რომელიც გამოწვე-
ულია ამჟამინდელი ხელისუფლების 
პოლიტიკით, გადაიზრდება ღია წი-
ნააღმდეგობაში.

მიმდინარე ვითარებაში რუსეთ-
მა უნდა გაატაროს უფრო მტკიცე 
პოლიტიკა კავკასიაში და კერძოდ 
საქართველოში. რაც შეიძლება ნაკ-
ლები დიპლომატიური რევერანსები 
და მეტი მოქმედება! ევრაზიელობი-
სა და დიდი მიწის პოლიტიკა არის 
რუსეთის ბუნებრივი საქმე. საჭი-
როა ძალთა მაქსიმალურად დაძაბვა, 
რათა მთელ ევრაზიაში მთლიანად 
ლიკვიდირებულ იქნეს იმ კატასტ-
როფის შედეგები, რომელიც გამოწ-
ვეული იყო საბჭოთა კავშირის მოღა-
ლატეობრივი დაშლით…

…ყველაზე საჭირბოროტო ამო-
ცანა ისაა, რომ აუცილებელია ერ-
თიან ფრონტად შეიკრას ევრაზიული 
ორიენტაციის ყველა ადამიანი სა-

ქართველოში. ამ მომაკვდავი ქვეყნი-
სათვის (საქართველოსთვის - ლ.ც.) 
ბუნებრივი საქმეა ევრაზიულ კავ-
შირში რეინტეგრაცია”.

ახლა თავად განსაჯეთ, რამდე-
ნად არის გვასალია გენეტიკურად 
ქართველი!

გვასალიას წინააღმდეგ მცირე 
რეპლიკა დაწერა ახალგაზრდა პო-
ლიტიკოსმა ნიკა მაჭუტაძემ 2014 
წელს ფეისბუქში, რამაც განარისხა 
გვასალია და რადგან მაშინ მაჭუ-
ტაძე კონსტანტინე უმცროსი გამსა-
ხურდიას პარტიის წევრი იყო, გვა-
სალიამ კონსტანტინეს მოსთხოვა 
ბოდიშის მოხდა. კონსტანტინესა 
და გვასალიას შორის ურთიერთო-
ბა კრიტიკულ ზღვრამდე დაიძაბა. 
საგონებელში ჩავარდნილმა ბატონ 
გურამ პეტრიაშვილსა და საზღვარ-
გარეთ ემიგრირებულ ალექსანდრე 
სანდუხაძეს ვთხოვე ჩარევა. მათი 
თანხმობისთანავე,   კონსტანტინე, 
გვასალია და მაჭუტაძე ტკბილ სუფ-
რაზე  დავპატიჟე ჩემთან.  საზღვარ-
გარეთიდან, შამპანურის „ბოკლით”  
სკაიპით ჩაგვერთო ალექსანდრე 
სანდუხაძე.  მოწვეულ მოქიშპეებსა 
და შემრიგებლებს შორის რამდენიმე 
საათიანი საუბრების შემდგომ  ნიკა 
მაჭუტაძემ დიპლომატიურად მო-
იბოდიშა, რამაც არ დააკმაყოფილა 
გვასალია,მაგრამ ბატონ გურამ პეტ-
რიაშვილისა და სანდუხაძის  მცდე-
ლობით ერთობლივად შევძელით სი-

ტუაციის მნიშვნელოვნად განმუხტ-
ვა და ეს ღიმილიანი ფოტოც გადაგ-
ვიღო ირაკლი შონიამ.

შვებამოცემულებმა ჩავთვალეთ, 
რომ კონფლიქტი ამოწურული იყო, 
მაგრამ  ორიოდ თვეში, გოჩა გვასა-
ლიამ, ჩვენდა გასაოცრად,  თავის 
ბლოგზე („თეირონის ვარდი“) დადო 
ჩვენი სიძულვილითა და ქილიკით 
გაჟღენთილი ვრცელი სტატია და 
ირაკლი შონიაც ზედ მოგვაყოლა, 
რომელმაც მხოლოდ ფოტოები გა-
დაგვიღო და მალევე დაგვტოვა. იმი-
სათვის, რომ არ გაღრმავებულიყო 
მტრობა, კონსტანტინემ (რომელსაც 
აქაც „ყონყლოყინედ” მოიხსენიებს), 
შონიამ და მე გადავწყვიტეთ, აღარ-
აფერი გვეპასუხა გვასალიასთვის.

ახლა, თავად განსაჯეთ მკითხ-
ველნო, აქვს თუ არა  ამბოხი  და  
კონფლიქტი გოჩა გვასალიას თავის 
ატავისტურ ძირებთან, რამაც უსამ-
შობლო, უბედურ კაცად აქცია იგი!
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გაგრძელება მე-5 გვ. 

ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილე
პოლიტიკური დაპირისპირებები და ეროვნული ხელისუფლების დამხობა 

საქართველოში (1987–1992 წ. წ.)

ისტორიოგრაფიული შესავალი

ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლე-
ბის დამხობის ორგანიზატორებმა და 
მხარდამჭერებმა თბილისის მოვლენებს 
უწოდეს „დემოკრატიული”, „სახალხო რე-
ვოლუცია”, რომელმაც დაამხო ზ. გამსა-
ხურდიას „ფაშისტური დიქტატურა”, „ტო-
ტალიტარული რეჟიმი”.

 შემდგომში, რამდენიმეწლიანი „დის-
ტანციის გავლის”  შემდეგ, „დემოკრატი-
ული რევოლუციის” თეზისის მომხრეთა 
ერთმა ნაწილმა შესაძლებლად ჩათვალა, 
ნაწილობრივ ეღიარებინა შეფასების სი-
ყალბე, თუმცა ბოლომდე სიმართლის  
თქმაც  ვერ გაბედა და შუალედურ ვერ-
სიაზე შეჩერდა. „ახლა ბევრს კამათობენ, 
საქართველოში გადატრიალება იყო  თუ 
რევოლუცია!” – ასე შეარბილა  ედუარდ 
შევარდნაძემ მოგვიანებით „დემოკრატი-
ული რევოლუციის” თეზისი, – არსი ეს 
როდია. ვითარება ექსტრემალური იყო. 
არსებითად, მაშინ დამყარდა „სამხედრო  
მმართველობა”. ამ სიტყვების ავტორმა 
არც ამ შემთხვევაში უღალატა  ჩვეულ 
მანერას და „ზოგჯერ თქმითაც დაშავდე-
ბის” პრინციპით, მაინც არ გათქვა „სათქ-
მელი”. 

მეორე ძირითადი შეფასება, ბევრად 
გამოკევთილი, უკომპრომისო და კატე-
გორიულია. ის ზვიად გამსახურდიას, 
მის ხელისუფლებას და მხარდამჭერებს 
ეკუთვნით: ეს იყო სამხედრო-კრიმინა-
ლური გადატრიალება, პუტჩი, რომელმაც 
დაამხო კანონიერი ეროვნული ხელისუფ-
ლება. იგი მოაწყვეს ერის მოღალატეებმა, 
კრემლის აგენტებმა, სამხედრო ხუნტამ 
და მათმა მომხრე  კოლაბორაციონისტმა 
ქართველებმა.

შემდგომში, „მოვლენების დაძველე-
ბის” პროცესთან ერთად, გაჩნდა სხვა 
შეფასებებიც. მათი ავტორები ცდილობ-
დნენ  შუალედური, კომპრომისული  თე-
ზისები გამოემუშავებინათ. მაგალითად, 
რომ ეს იყო სამხედრო გადატრიალების 
ფორმით  განხორციელებული რევოლუ-
ცია, ან  რომ  ეს იყო პატრიოტული ძალე-
ბის ურთიერთშეჯახება, რომელიც უცხო  
ქვეყნის  სამსახურებმა მოაწყვეს  და ა.შ. 
ამ და სხვა  ინტერპრეტაციების ფონზე, 
თანდათან გამოიკვეთა ერთი საერთო 
თეზისი: რომ ეს იყო სამხედრო  გადატ-
რიალება და არსებული ხელისუფლების 
ძალდატანებითი დამხობა. მას, დამოუკი-
დებლად იმისაგან, თუ ვინ მოაწყო, ვინ შე-
ეწირა, განახორციელა – ქართველი საზო-
გადოებისა  და მოსახლეობის უმეტესობა 
აღიარებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 
თვით გადატრიალების აღიარება არ ნიშ-
ნავს მის ობიექტურ შეფასებას, მიუკერ-
ძოებელ, რეალურ ინტერპრეტაციას. ამ 
პრობლემისადმი მიმართებით  ქართველი  
საზოგადოება, თბილისის მოვლენებიდან 
მეთექვსმეტე  წლისთავზეც  –  კვლავ 
გაორებულია, ურთიერთდაპირისპირებუ-
ლი, დუალისტური.

მაინც  რა კრიტერიუმებით უნდა 
იხელმძღვანელოს ქართულმა ისტო-

რიოგრაფიამ ისეთი უმნიშვნელოვანესი  
მოვლენის მიუკერძოებლად და მეტ-ნაკ-
ლებად ობიექტური შესწავლა-შეფასები-
სათვის, როგორიცაა 1991-1992  წლების 
სახელმწიფო გადატრიალება? 

ქართულ საისტორიო  მეცნიერებას 
ისე არასოდეს დასდგომია თავისუფალი  
და მოვლენების  შეფასება-გადმოცემის  
ობიექტურობასთან  მიახლოების შესაძ-
ლებლობა, როგორც დღეს. მან განვლო 
შუასაუკუნეობრივი მონარქიზმის  მრა-
ვალსაუკუნოვანი ხანა, როცა ილია ჭავ-
ჭავაძის შენიშვნისა არ იყოს, ჩვენს მა-
ტიანეებს მხოლოდ „მეფეები და ომები” 
შემორჩნენ…

…15–20  წელია, რაც ქართულ საის-
ტორიო მეცნიერებას შესაძლებლობა მი-
ეცა, XX საუკუნის ისტორია და კერძოდ, 
ჩვენთვის საინტერესო 1991–1992  წლე-
ბის ტრაგიკული მოვლენები  მხოლოდ  
ერთი პრინციპით – მაქსიმალური მიუკერ-
ძოებლობით, ან უფრო რეალური  მიზნით  
შემოვიფარგლოთ – ობიექტურობასთან, 
რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლო-
ებულობის  პრინციპით  შეისწავლოს, 
შეაფასოს და გადმოსცეს. ამ პრინციპის 
არსი  ერთადერთია: დღევანდელ ქართ-
ველ  საზოგადოებას, როგორც არასდ-
როს, ისე სჭირდება მართალი  ისტორია, 
სჯობს ცუდი სიმართლე, გამოგონებულ, 
ლამაზ ტყუილს. ადრე ყოველთვის ასე არ 
იყო, ან ამის შესაძლებლობა არ არსებობ-
და.

პოლონელი  ისტორიკოსის ე. ტოპოლ-
სკის დაკვირვებით, ტერმინს „ისტორია” 
სამი მნიშვნელობა გააჩნია და თითოეულ 
მათგანს კი „საკუთარი მეთოდოლოგია” 
აქვს. საინტერესოა, თვალი გავადევნოთ. 
პირველია – ისტორია, როგორც „ისტო-
რიული მოვლენა” და მას შეესაბამება 
„საგნობრივი მეთოდოლოგია”. კვლევის 
ობიექტია ისტორიული ფაქტების  შესწავ-
ლა და ამასთანავე – ისტორიული პროცე-
სების მიზეზებისა და კანონზომიერებითი 
ასპექტების  დადგენა.  „ისტორიის” ამ 
მნიშვნელობაში  თავს იყრის ჩვენთვის 
საინტერესო 1991–1992 წლების გადატ-
რიალების მომწიფებისა და განხორცი-
ელების შესახებ არსებული  ემპირიული 
მასალის თავმოყრა; პასუხების გაცემა: 
როდის  დაიწყო  ჯერ  აზრთა სხვაობა, 
შემდეგ დაპირისპირება პოლიტიკურ ძა-
ლებს შორის; რა საკითხები იქცა დაპი-
რისპირების მიზეზად; დაპირისპირების 
როგორც იდეურ-პრაქტიკული, ისე  ფსი-
ქოლოგიური  ასპექტები; გარე  ძალების  
მიერ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცე-
სების მართვადობის  ხასიათი; შეიარაღე-
ბული კონფრონტაციის ძირეული მიზეზე-
ბი, შედეგები და ა.შ. 

...რა შეიძლება მივიჩნიოთ 1991–1992 
წლების მოვლენების  შეფასების კრიტე-
რიუმებად? ერთ-ერთ კრიტერიუმად ჩვენ 
მიგვაჩნია – დამოუკიდებელი ქართული 
სახელმწიფოს ინტერესი, ეროვნულ-სა-
ხელმწიფოებრივი ინტერესი, ეროვნულ-
სახელმწიფოებრივი პოსტულატი, ანუ  
თეზისი  – დამოუკიდებელი საქართვე-
ლოს სახელმწიფო უმაღლესი სიკეთეა, 
დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფო 
– დაპირისპირებული პოლიტიკური მხა-
რეებიდან  ვინ უფრო დააზიანა, დაასუს-
ტა, მძიმე დღეში ჩააგდო: ხელისუფლე-
ბამ, რომელმაც  კარგად  ვერ მართა და 
წარმართა სახელმწიფოს მმართველობა, 
თუ იმან, ვინც სახელმწიფოს არსებული 

ხელისუფლება სახელმწიფო გადატრი-
ალების შედეგად დაამხო.

 დაბოლოს, ტოპოლსკის სქემის მი-
ხედვით, „ისტორიის” მესამე განზომილე-
ბა: ისტორია, როგორც „კვლევითი სამუ-
შაოს შედეგი”. რა სურათი მივიღეთ? რა 
უნდა იყოს კვლევის საბოლოო შედეგი 
და რაში მდგომარეობს  მისი დანიშნულე-
ბა? პოლონელი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ 
მთავარი ამ შემთხვევაში „პრაგმატული  
მეთოდოლოგიაა”, ე.ი. ჩვენს შემთხვევაში, 
1991–1992 წლების  მოვლენების მიხედ-
ვით საერთო კანონზომიერების დადგენა, 
ანუ მოვლენა, როგორც კანონზომიერე-
ბის დამდგენი საშუალება და მისი მნიშვ-
ნელობა.

ეს ყველაფერი, შესაძლოა, ზოგ შემთ-
ხვევაში საკამათო იყოს, მაგრამ გასათ-
ვალსწინებელია.

რაც მთავარია, მაინც დასადგენი რჩე-
ბა ისტორიკოსთა მრავალი თაობისთვის 
დამაფიქრებელი, გადასაწყვეტი პრობლე-
მა –  როგორ უნდა აღადგინოს ისტორი-
კოსმა მოვლენის მიუკერძოებელი, ობიექ-
ტური სურათი, მით უფრო, რომ  ბევრი 
მოაზროვნის აზრით, ასეთი რამ საერ-
თოდ შეუძლებელია. ყოველ შემთხვევა-
ში, ობიექტურ  სურათთან  მაქსიმალური  
მიახლოება  მაინცაა  შესაძლებელი. და ეს 
რომ  ასე  არ იყოს, საისტორიო მეცნიერე-
ბა დაკარგავდა აზრს.

...ოპონენტები ზვიად გამსახურდიას 
ხელისუფლებას   ბრალს სდებდნენ  ე.წ. 
პროვინციულ ფაშიზმში. უნდა გაირკვეს, 
რას ნიშნავს საერთოდ ეს ტერმინი, რამ-
დენად შეესაბამება  იგი  ჭეშმარიტებას, 
დაფიქსირდეს ფაშიზმის ი დეურ-პრაქტი-
კული რაობა, რასაც ვერ ვიტყვით, რომ 
მეცნიერებისთვის ურიგოდ იყოს შესწავ-
ლილი. თუ ფაშიზმის  იდეოლოგიური  რა-
ობა არ  მოერგო ზვიად გამსახურდიას და 
მისი ხელისუფლების  იდეურ-პრაქტიკულ  
საქმიანობას, გამოვა, რომ მათთვის  ამ 
ტერმინით  მოხსენიება და მასში ბრალ-
დება – ფალსიფიკაციაა, სიყალბეა, პოლი-
ტიკური იარლიყია და იგი უნდა უარვყოთ, 
როგორც ოპონენტების სურვილი და არა 
ობიექტური რეალობა.

სხვა შემთხვევაში ზვიად გამსახურდია 
თავის ოპონენტებს არაიშვიათად მოიხ-
სენიებდა, როგორც კრემლის აგენტებს, 
ერის მოღალატეებს. უნდა დადგინდეს, 
რა შემთხვევაში იყო ეს მიმართვა რეალუ-
რი და რომელ  შემთხვევაში – ფალსიფი-
კაცია. მეცნიერული ცოდნის დადგენა 
პოპერის მიხედვით, ჩვვეულებრივ ვერი-
ფიკაციის, ფაქტის დოკუმენტური გზით 
დადგენის გზით ხდება. იგი დემარკაციის 
ხაზს ავლებს – რეალურად  დადგენილ  
ფაქტებსა და ფალსიფიკაციებს შორის და 
თანდათან მიიწევს მეცნიერული ცოდნის 
ზრდის  გზით. პოპერის აზრით, მეცნიერ-
მა, შესაძლებელია, უარი თქვას ვიწრო ემ-
პირიზმზე  და  ცდომილების აბსოლუტურ 
სარწმუნოობაზე. მაგალითად, ერთ დროს  
ჩვენში დიდი კამათის  საგნად  იქცა, თუ 
ვინ ისროლა პირველმა 1991 წლის 22 
დეკემბერს. ეს ფაქტი შეიძლება ზუსტად 
ვერ დადგინდეს, ან ნებისმიერი ვერსია 
არასარწმუნო იყოს, მაგრამ საქმის არ-
სის გასარკვევადაც ამ ფაქტის დადგენას 
ისტორკოსებისთვის არ უნდა ჰქონდეს 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ასე  გვირჩევ-
და ამ შემთხვევაში კარლ პოპერი. მართ-
ლაც, რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს 
პირველ გამსროლელი  მხარის დადგენას, 

მაშინ, როცა  თავდამსხმელი  მხარე მთავ-
რობის სასახლეში შეკეტილ-შეხიზნულ 
ხელისუფლებას ზარბაზნებით მიადგა და 
კანონადა გაუხსნა.

ახლა რაც შეეხება  სამხედრო გა-
დატრიალებებს. ხელისუფლების ცვლის 
ეს ფორმა სამხედრო ენციკლოპედიურ  
ლექსიკონში ამგვარადაა განმარტებული. 
ესაა: „სახელმწიფო  ხელისუფლების  ძალ-
დატანებითი  ცვლა, რომლის შედეგადაც  
ქვეყნის პოლიტიკური  მმართველობა 
გადადის შეიარაღებული ძალების წარმო-
მადგენელთა ხელში” (მოსკოვი, ტ. II, 2001 
წ., რუს. ენაზე).

არა მარტო ამ ფორმულირების მიხედ-
ვით, არამედ XX საუკუნეში, ან, ყოველ 
შემთხვევაში, მეორე მსოფლიო  ომის შემ-
დგომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში 
მომხდარი სამხედრო გადატრიალებების  
ხასიათის ზედაპირული გათვალისწინების 
შედეგადაც, შეიძლება ეჭვი შეგვეპაროს 
იმაში, რაშიც თითქოს ჩვენი საზოგადო-
ების დიდი ნაწილი შეთანხმებულია – რომ 
თითქოს 1991–1992წლების გადატრიალე-
ბა იყო – სამხედრო.

საქმე  იმაში გახლავთ, რომ უკანასკ-
ნელი საუკუნენახევრის განმავლობაში 
განხორციელებული ხუთასამდე სამხედ-
რო გადატრიალებიდან – ყველა მათგანს 
ახდენდნენ სახელმწიფო ოფიციალური 
შეიარაღებული ძალები. სამხედრო  გა-
დატრიალების კლასიკურ ქვეყნებად  გან-
საკუთრებით  სამხრეთ  ამერიკის ქვეყნე-
ბი ითვლება: სალვადორი, ურუგვაი, ნიკა-
რაგუა, არგენტინა, მექსიკა, ბრაზილია, 
კუბა… შემდეგ მათ მხარს  უმშვენებენ 
აფრიკული ბანანის ქვეყნები, რამდენიმე  
აზიური ქვეყანა: თურქეთი, პაკისტანი… 
დეკემბრის დასაწყისში ერთ-ერთი ბოლო  
სამხედრო გადატრიალებით ფიჯის კუნ-
ძულებმაც გაახსენა მსოფლიოს თავის 
არსებობა.

ყველა  ზემოთჩამოთვლილ   და სხვა 
შემთხვევებში სამხედრო გადატრიალებას 
სახელმწიფოს სამხედრო ძალები ახდენდ-
ნენ: გენერალიტეტი, ოფიცრები, ანუ – 
ოფიციალური შეიარაღებული ძალების 
წარმომადგენლები.

ახლა გავიხსენოთ ვინ მოახდინა სა-
ქართველოში ე.წ. „სამხედრო გადატ-
რიალება”. მისი განმახორციელებელი 
ტრიუმვირატიდან თ. კიტოვანი გახლდათ 
ე.წ. ოფიციალური სამხედრო პირი – სა-
ხალხო გვარდიის მეთაური, გენერალი და 
გადაყენებული მთავარსარდალი.

მეორე ტრიუმვირი იყო ჯ. იოსელი-
ანი, არასამხედრო, არაოფიციალური და 
უკანონო შეიარაღებული ფორმირების, 
„მხედრიონის” ორგანიზატორ-მეთაური.

სამეულის მესამე წევრი საერთოდ არ 
იყო სამხედრო პირი.

უკვე  ეს ფაქტი ეჭვქვეშ  აყენებს 1991 
წლის სახელმწიფო გადატრიალების სამ-
ხედრო ხასიათს და იძლევა გარკვეულ 
საფუძველს, რომ 1991–1992 წლების 
მოვლენები არ შეფასდეს, როგორც სამ-
ხედრო გადატრიალება. ამგვარი შეფასე-
ბა ფალსიფიკაციაა, სიყალბეა, როგორც 
ისტორიულ-პოლიტიკური რეალობით 
დაუდასტურებელი. მაშ, სხვაგვარი შეფა-
სებაა საჭირო.

სწორედ ამგვარი  მიზანი და მიზნები 
დავისახეთ – 1991–1992 წლების თბილი-
სის მოვლენების მეცნიერული  შესწავლა, 
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საიდუმლო დოკუმენტები 9 აპრილის შესახებ
ავტორი 

ნონა მჭედლიშვილი

1989 წლის 9 აპრილის ტრა-
გედიიდან 27 წლის თავზე „სა-
ქართველოს ინფორმაციის თა-
ვისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი” (IDFI) აქვეყნებს 
ამერიკის შეერთებული შტატების 
საარქივო ფონდებში დაცულ სა-
იდუმლო დოკუმენტებს.

დოკუმენტები ამერიკის შეერ-
თებული შტატების დაზვერვის 
დირექტორატის, ამერიკის შეერ-
თებული შტატების სახელმწიფო 
დეპარტამენტისა და მოსკოვში 
ამერიკის შეერთებული შტატე-
ბის საელჩოს მიერ 1989 წლის 
აპრილში საქართველოში განვი-
თარებული მოვლენების შესახებ 
მომზადებულ ანალიტიკურ ცნო-
ბებს მოიცავს და ეხება არა მარ-
ტო 1989 წლის 9 აპრილის მოვ-
ლენებს, არამედ იმ პოლიტიკურ 
დაძაბულობასაც, რომლის პიკიც 
9 აპრილის ტრაგედია იყო.

„ინფორმაციის თავისუფლე-
ბის განვითარების ინსტიტუტის” 
მიერ საგანგებოდ 9 აპრილის ტრა-
გედიის წლისთავთან დაკავშირე-
ბით გამოქვეყნებული მთლიანი 
მასალა 9 დოკუმენტისგან შედ-
გება და 1989 წლის 6 აპრილიდან 
27 მაისამდე პერიოდს მოიცავს. 
შინაარსობრივად ამერიკის შეერ-
თებული შტატების საარქივო 
დოკუმენტებში განთავსებული 
მასალები შეეხება „პოლიტიკურ 
არეულობას საქართველოში აფ-
ხაზეთთან დაკავშირებით”, „აფ-
ხაზეთის პირველი მდივნის გადა-
ყენებას და თბილისში დაწყებულ 
დემონსტრაციებს”, საპროტესტო 
აქციების ძალადობაში გადაზრ-
დას, ეგრეთ წოდებულ დაძაბულ 
სიმშვიდეს და სხვა. მასალებს 
შორისაა „საუბარი ქართველ დი-
სიდენტთან” , რომელშიც ასა-
ხულია ლენინგრადში შეერთე-
ბული შტატების საკონსულოს 
ოფიცრის 1989 წლის 27 მაისს 
თბილისში ვიზიტის ამსახველი 
მოხსენება და გადმოცემულია 
საკონსულოს წარმომადგენელსა 
და ეროვნული მოძრაობის ლი-
დერ ზვიად გამსახურდიას შორის 
გამართული საუბრის შინაარსი. 
ზოგადად, დოკუმენტებიდან ირკ-
ვევა, რომ ამერიკის სახელმწიფო 
დეპარტამენტი და სპეცსამსა-
ხურები ინტენსიურად აკვირდე-
ბოდნენ საბჭოთა საქართველოში 
მიმდინარე პროცესებს, თუმცა 
ადგილზე ფაქტობრივ ინფორმა-
ციაზე წვდომა ძირითადად საბ-
ჭოთა და საერთაშორისო პრე-
სით გავრცელებული ცნობების 

საშუალებით ჰქონდათ. როგორც 
„ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტის” 
გამგეობის თავმჯდომარე ლევან 
ავალიშვილი ამბობს, 9 აპრილ-
თან დაკავშირებული საიდუმლო 
დოკუმენტები პირველად ქვეყნ-
დება და წარმოდგენას გვიქმნის 
იმაზე, თუ როგორ იყო აღქმული 
საქართველო მიმოწერაში და რა 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით 
კეთდებოდა ანალიზი: 

“ძირითადად ის განწყობა, რო-
მელიც შეიქმნა საქართველოს-

თან მიმართებაში, წარმოდგენა, 
მაგალითად, რომ მკვეთრად ნა-
ციონალისტური მოძრაობა იყო 
ჩვენი ეროვნული მოძრაობა და 
მიმართული იყო, მაგალითად, 
ეთნიკური უმცირესობების წი-
ნააღმდეგ და ასე შემდეგ და ასე 
შემდეგ, სამწუხაროდ, ეს ინფორ-
მაცია, რომელზეც შემდგომ აეგო 
უკვე შეერთებული შტატების და, 
მათ შორის, ევროპული ქვეყნების 
დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის 
მიმართ მხარდაჭერის კუთხით, 
დაყრდნობილი იყო სწორედ ინ-
ფორმაციის არქონაზე, საკმარი-
სი ინფორმაციის არქონაზე”.

1989 წლის 8 აპრილს, მაგალი-
თად, შეერთებული შტატების სა-
ხელმწიფო დეპარტამენტისა და 
საიდუმლო სამსახურების სახელ-
ზე იგზავნება დაშიფრული ცნობა, 
რომელშიც საქართველოში არსე-
ბული პოლიტიკური მღელვარება 
ეთნიკური კონფლიქტის დასაწყი-
სადაა შეფასებული. დოკუმენტში 
აღნიშნულია, რომ თბილისში შე-
მოვიდა ჯარის დამატებითი ნაწი-
ლები, რათა აკონტროლოს დაახ-

ლოებით 100 000 ადამიანისგან 
შემდგარი საპროტესტო აქცია, 
საქართველოს დამოუკიდებლო-
ბის მოთხოვნით. ზემოთ მოყვა-
ნილი დოკუმენტიდან ჩანს, რომ 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
აცნობიერებდნენ მოსალოდნელი 
კონფლიქტის დაწყების საფრ-
თხეს და პარალელს ავლებდნენ 
მთიანი ყარაბაღის საკითხზე დაწ-
ყებულ სომხურ-აზერბაიჯანულ 
კონფლიქტთან.

სახელმწიფო დეპარტამენტის 
ანალიტიკოსები ამ პერიოდის სა-
ქართველოს შესახებ არსებულ 
ცნობებში ეროვნულ მოძრაობაში 
შემავალ პარტიებს სწორედ ქარ-
თველ ნაციონალისტებად მოიხ-
სენიებენ. „სახალხო ფრონტის” 
თავმჯდომარის ნოდარ ნათაძის-
თვის არც მაშინ და არც ახლა 
ამას უარყოფითი დატვირთვა 
არ აქვს, იმის მიუხედავად, რომ 
მისთვის ცნობილია, როგორ აფა-
სებენ ტერმინს დიპლომატიურ 
წრეებში:

“ერთხელ მე ერთ დიპლომატს, 
საქართველოში აკრედიტებულს, 
ევროპელ დიპლომატს, ერთ-
ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ქვეყნის, ვთხოვე კონსულტაცია. 
აი, მეთქი, ამ კონტექსტში, ამ 
დოკუმენტში მე მინდა ვიხმარო 
სიტყვა ნაციონალიზმი დადებითი 
მნიშვნელობით და როგორ იქნება 
ეს აღქმული. იმან მითხრა: ცალ-
სახად უარყოფითად. ჩემი აზრით, 
ჩემი აზრით, ჩვენ ამას, აი, ამ მოვ-
ლენას უნდა გავუწიოთ წინააღმ-
დეგობა. ჩვენ უნდა ვთქვათ, ჩვენ 
ნაციონალისტები ვართ და ჩვენი 
ნაციონალიზმი არის განათლებუ-
ლი ნაციონალიზმი”.

თამარ ჩხეიძე: როდესაც დისი-
დენტური მოძრაობის პერიოდი 
იყო, ჩვენ ყოველთვის გვქონდა 
კავშირები მეტ-ნაკლებად დასავ-
ლეთის წარმომადგენლებთან, 
პრესასთან და ვცდილობდით, 
რომ მათ სწორი ინფორმაციები 
ჰქონოდათ...

ჩვენი მიზანია ეროვნული 
ნორმებისა და ინტერესების აღი-

არება და რეგულირება ზოგადი, 
კარგად გააზრებული ნორმებით, 
რასაც ვერავინ ვერ გვისაყვედუ-
რებს, შენიშნავს ნოდარ ნათაძე. 
1989 წლის 7 აპრილით დათარი-
ღებულ დოკუმენტში კი, მაგალი-
თად, ანალიზის ავტორი წერს, 
რომ დემონსტრაციის ქართველ 
ლიდერებს შორის სოხუმში და-
პირისპირება გასაპროტესტებელ 
საკითხზე შეუთანხმებლობამ 
გამოიწვია. კერძოდ, „რადიკა-
ლური” ეროვნულ-დემოკრატი-
ული პარტიისა და ეროვნული 
დამოუკიდებლობის პარტიის 
წარმომადგენლები მოითხოვდ-
ნენ, რომ მთელი ყურადღება 
საქართველოს საბჭოთა კავში-
რიდან გამოსვლის მოთხოვნაზე 
გადატანილიყო,” რაციონალუ-
რად” მოაზროვნე რუსთაველის 
საზოგადოებისა და ილია ჭავჭა-
ვაძის საზოგადოების პოზიციით 
კი, კონცენტრირება აფხაზეთის 
საკითხზე უნდა მომხდარიყო. 
ანალიზის თანახმად, ზომიერ პო-
ლიტიკურ ძალად წარმოდგენილი 
ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების 
თავმჯდომარე, თამარ ჩხეიძე, 
კითხვაზე, გრძნობდნენ თუ არა 
1989 წლის აპრილის მოვლენებში 
დასავლეთის თვალს პოლიტიკუ-
რი ლიდერები, გვპასუხობს:

“რა თქმა უნდა, გარკვეულწი-
ლად, ვგრძნობდით, რა თქმა უნდა, 
როგორ არა. 9 აპრილი ეს უკვე 
სხვა პერიოდია, ეგრეთ წოდებუ-
ლი „პერესტროიკის” დაწყების 
შემდეგ. მანამდეც, „პერესტრო-
იკამდეც”, როდესაც დისიდენტუ-
რი მოძრაობის პერიოდი იყო, ჩვენ 
ყოველთვის გვქონდა კავშირები 
მეტ-ნაკლებად დასავლეთის წარ-
მომადგენლებთან, პრესასთან და 
ვცდილობდით, რომ მათ სწორი 
ინფორმაციები ჰქონოდათ. მით 
უმეტეს, კომუნისტურ პერიოდში 
ეს ძალიან აქტიური იყო, იმიტომ 
რომ ოფიციალური წყაროებიდან 
ვერ მიიღებდნენ ამ ინფორმა-
ციებს და ყოველთვის გვქონდა 
მათთან გაცვლა-გამოცვლა და 
გარკვეული შეხვედრები”.

1989 წლის 9 აპრილის მოვ-
ლენების ამსახველი საარქივო 
მასალები ნაწილია ამერიკის 
შეერთებული შტატების საარ-
ქივო ფონდებში საქართველოს 
შესახებ არსებული იმ დოკუმენ-
ტებისა, რომელიც „ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტმა” მოიპოვა. 

წყარო:  http://www.
radiotavisupleba.ge/content/sheer
tebuli-shtatebis-saarkivo-pondebi-t

skhra-aprilze/27662050.html
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დასაწყისი  გვ. 3 

გაგრძელება გვ. 7

მისი განმაპირობებელი და გა-
მომწვევი მიზეზების დადგენა, 
მაქსიმალურად ისტორიულ რე-
ალობასთან მიახლოებული შე-
ფასება.

თბილისის მოვლენების შესა-
ხებ დიდძალი  თუ არა, საკმაოდ 
მრავალრიცხოვანი ლიტერა-
ტურა და მასალები არსებობს. 
სამწუხაროდ, მათი აბსოლუტუ-
რი უმრავლესობა პოლიტიკური 
ხასიათისაა და ეკუთვნის მაშინ 
მოქმედი და შემდგომში არსე-
ბული პოლიტიკური ბანაკების 
წარმომადგენლებს, პარტიების 
ლიდერებს, თვალსაჩინო წევ-
რებს, ხელისუფლებისა და მისი 
მოწინაააღმდეგე ოპოზიციური 
მოძრაობის მონაწილეებს. მათ 
მიერ  თბილისის  მოვლენების 
გადმოცემა და შეფასება ცალმხ-
რივია და პარტიულ  ინტერესებს 
გამოხატავს. პრობლემის კვლე-
ვისათვის მათ  მიერ გამოქვეყნე-
ბულ სტატიებს, პუბლიცისტურ 
წერილებს, წიგნებს, მოგონებებს 
თუ სხვაგვარ წერილობით  თუ 
სიტყვიერ პროდუქციას საის-
ტორიო წყაროებისათვის უფრო 
წყაროთმცოდნეობითი მნიშვნე-
ლობა აქვს და ისტორიულ მასა-
ლას წარმოადგენს.

წყაროთმცოდნეობითი მა-
სალის ფუნქცია აკისრია მემუ-
არულ ლიტერატურას. განვლილ 
წლებში საინტერესო მოგონებე-
ბი გამოქვეყნდა. 

იმ არაერთგვაროვანი ჟანრის 
ლიტერატურიდან, რომელიც 
1991–1992 წლების მოვლენებს 
ეხება, ჩვენ მხოლოდ მას შევე-
ხებით, რომელიც საისტორიო 
მეცნიერებას განეკუთვნება ან 
პრობლემის მეცნიერული შეს-
წავლის პრეტენზია აქვს. ამგვა-
რი ნაწარმოებების რაოდენობა 
კი ძალზე მცირეა. ერთ-ერთი 
პირველი ისტორიკოსი, რომელ-
მაც ამ საჩოთირო პრობლემას 
შებედა, გახლდათ უჩა ბლუაშვი-
ლი, რომლის ნაშრომი „პოლიტი-
კური პარტიები და ეროვნული 
მოძრაობა საქართველოში 1988–
1992 წ.წ.” ჯერ კიდევ 1994 წელს 
გამოქვეყნდა.

ავტორმა ეროვნული მოძ-
რაობის აღმავლობის არაერთ 
მნიშვნელოვან მოვლენაზე გა-
ამახვილა ყურადღება, გამოთქვა 
საკუთარი მოსაზრება და მისი 
დასაბუთება  სცადა. კერძოდ, 
ავტორი საგანგებოდ შეჩერდა 
ეროვნული მოძრაობის აღმავ-
ლობის პერიოდში ახალგაზრდა 
თაობის წარმომადგენელთა და 
ინტელიგენციის ურთიერთობის  
საკითხზე, ორივე  ფენის  განს-
ხვავებულ როლსა და პრეტენ-
ზიაზე  მიმდინარე მოძრაობაში. 
უ. ბლუაშვილის მართებული  
აზრით, ახალგაზრდა თაობის  
რადიკალურ ლიდერებს მოძრა-
ობის წარმართვის  ენერგია აღ-
მოაჩნდათ, მაგრამ „ასეთი ბრძო-
ლისათვის საჭირო ინტელექტი 
არ გააჩნდათ”. ინტელიგენციამ  
არ გაიზიარა ეროვნული ბრძო-
ლის რადიკალური ტაქტიკა, რის 
გამოც ახალგაზრდა თაობის რა-
დიკალების რისხვა დაიმსახურა. 
„შეხედულებათა ეს სხვაობა  საკ-

მარისი აღმოჩნდა, რათა რადი-
კალებს, ინტელიგენციის არნა-
ხული განქიქებისა და ლანძღვა-
გინების კამპანია წამოეწყოთ”, 
დაასკვნის ავტორი, რომლის 
მართებული  აზრითაც ეს იყო  
რადიკალების  ერთ-ერთი მთავა-
რი ნაკლი, რაც ეროვნულ მოძრა-
ობას ბოლომდე გაჰყვა და „დიდი 
ზიანი მიაყენა საერთო საქმეს” 
(უ. ბლუაშვილი –  გვ. 13).  ნაშ-
რომში არაერთი მაგალითია მოხ-
მობილი, რომ აღნიშნული  ნაკლი  
განსაკუთრებით ახასიათებდა 
ზვიად გამსახურდიას.

უ. ბლუაშვილის კრიტიკუ-
ლი ანალიზის ცენტრშია რადი-
კალური ტაქტიკა, რამაც არა 
ერთი ეპიზოდური თუ ზოგადი  
ზიანი მიაყენა ჯერ ეროვნულ 
მოძრაობას, შემდეგ კი დამოუკი-
დებელი საქართველოს რეალო-
ბას. რადიკალიზმის მანკიერე-
ბა-ნაკლოვანებათა აღნიშვნაში 
ავტორი მეტ შემწყნარებლობას 
იჩენს ე. წ. ეროვნული კონგ-
რესის მომხრე რადიკალური 
ოპოზიციის მიმართ და უფრო 
მკაცრია ეროვნულ ხელისუფ-
ლებასთან  დამოკიდებულებაში, 
რაც, გარკვეულწილად, წონას-
წორობას აკარგვინებს ნაშრომს. 
მაგრამ რაც მთავარია, ეს არ 
არის ავტორის გამარჯვებულთა 

ბანაკისადმი მიმხრობის გამომ-
ხატველი. ეს უფრო იმჟამინდე-
ლი პოლიტიკური რეალობის  
თვითმხილველის ნეგატიური 
ემოციური განწყობის გამოვლი-
ნებაა, რასაც იწვევდა ეროვნუ-
ლი ხელისუფლების დასანანი და 
გაუგებარი შეცდომები. მაგრამ, 
მთავარი მაინც ის არის, რომ უჩა 
ბლუაშვილის ნაშრომს, ჩვენთვის 
საინტერესო პრობლემის შესწავ-
ლის სფეროში პირველგამკვალა-
ვის როლი ერგო.

1999 წელს ქუთაისში გა-
მოქვეყნდა გიორგი მჭედლიძის 
სოლიდური მოცულობის ნაშრო-
მი,  –  „ისტორია  უდისტანციოდ 
(მღელვარე 1988-1995 წლების 
ქრონიკები)”. წიგნის რამდენი-
მე თავი ჩვენთვის საინტერესო 
პერიოდს ეხება და ფაქტიურად 
1988–1991 წლების ისტორიას 
გადმოგვცემს. უმთავრესად 
ესაა, როგორც თავად  გ. მჭედ-
ლიძე გვაუწყებს „ქართული 
ეროვნულ-განმათავისუფლებე-
ლი მოძრაობის ახალი ეტაპის 
ფაქტოლოგიური გაშუქება”.  
ფაქტობრივად,  გ. მჭედლიძის 
აღნიშნული ნაშრომი ერთ-ერთი 
პირველი იყო, რომელშიც ასახვა 
ჰპოვა 1988–1991 წლების ეროვ-
ნული მოძრაობისა და დამოუკი-
დებელი საქართველოს, მისი 
ეროვნული ხელისუფლების ის-
ტორიამ. ავტორმა განსაკუთრე-
ბული ყურადღება მიაქცია აფხა-

ზეთისა და ცხინვალის რეგიონში 
განვითარებულ მოვლენებს.

გვინდა  საათანადო ყურად-
ღება დავუთმოთ მალხაზ მა-
ცაბერიძის ერთ  მცირემოცუ-
ლობიან სამეცნიერო  სტატიას 
– „1991–1992 წლების მოვლე-
ნების შეფასების საკითხისათ-
ვის” (ივანე ჯავახიშვილის სახე-
ლობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ისტორიის ფა-
კულტეტის სამეცნიერო გამო-
ცემაში „ახალი დროება”.  1999 
წ. №1, იანვარ-თებერვალი).  
მასში წამოყენებულია რამდენი-
მე კონცეპტუალური დებულე-
ბა, რომელთა გათვალისწინება 
1991–1992 წლების მოვლენების 
მეცნიერული შესწავლა-შეფასე-
ბისათვის სასარგებლოდ მიგვაჩ-
ნია.

ავტორის  აზრით, შესასწავ-
ლი პრობლემის შესახებ  არ-
სებობს ძირითადად ორგვარი  
შეფასება. ერთია – პოლიტიკუ-
რი შეფასება, რომელიც დაინ-
ტერესებულ-დაპირისპირებულ 
მხარეებს ეკუთვნით და ტენდენ-
ციურია, ხოლო მეორე – ისტო-
რიულ-პოლიტოლოგიური, რო-
მელიც  მეცნიერულ შესწავლას 
ემსახურება და რისი დროც  ჯერ-
ჯერობით არ დამდგარა, რადგან 
საკითხი უჩვეულოდ  აქტუალი-

ზებულია.  მ. მაცაბერიძე ამის 
შემდეგ ჩამოთვლის იმ საკით-
ხებს, რომელთა შესწავლა-გათ-
ვალისწინებაც აუცილებელია 
1991–1992 წლების  მოვლენების 
ობიექტური წარმოდგენისათვის: 
საქართველოს პოლიტიკური რე-
ალობის შედარებითი ანალიზი 
სხვა საბჭოთა თუ პოსტსაბჭოთა 
რესპუბლიკების რეალიებთან; 
რადიკალიზმის, რომანტიზმისა 
და რეალიზმის თანაფარდობის 
შესწავლა ქართულ პოლიტიკა-
ში; დაპირისპირების მიზეზების 
კვლევა.

ავტორის   დაკვირვებით, 
ეროვნული ხელისუფლება ამკ-
ვიდრებდა ეტატიზმის _ სახელ-
მწიფოს წამყვანი როლის აღი-
არებას საზოგადოების  წინაშე 
მდგარი პრობლემების გადაწყ-
ვეტის დროს. ამავდროულად, 
„არსებობდა ზოგადი განაცხადი 
დემოკრატიული საზოგადოების 
შექმნაზე. რეალურად კი არ იყო 
პირობები ასეთი საზოგადოების 
მოკლე ვადაში  ჩამოსაყალიბებ-
ლად  (მ. მაცაბერიძე, გვ. 16). 
სწორედ ამ კონცეპტუალური 
სხვაობის გამო „პოლიტიკური 
დაპირისპირებისა და სამოქალა-
ქო პროტესტის ფონზე მომხდარ 
სამხედრო გადატრიალებას” – 
მ. მაცაბერიძის  აზრით, მოჰყ-
ვა „ლეგიტიმურობის კრიზისის 
გამწვავება და სამოქალაქო ომის 
სიტუაციის  შექმნა”  საქართვე-

ლოში. ავტორი  მართებულად 
შენიშნავს გარეშე ფაქტორის არ-
სებობის შესახებ და აქვე დაასკ-
ვნის, რომ მას მაინც არ ჰქონდა 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა.

ავტორი ასახელებს აგრეთ-
ვე იმ მიზეზებსაც, რომლებმაც 
გამოიწვიეს 1991–1992  წლების 
დაპირისპირება და გადატრი-
ალება: I –  ეროვნული გვარდის 
განდგომა; II – განხეთქილება 
მმართველ ბლოკში; III – ეტა-
ტიზმის შეუთავსებლობა დემოკ-
რატიული რეფორმების მოლო-
დინთან; IV – რეჟიმის დაპირის-
პირება ეროვნულ პარტიებთან; 
V – ახალი პოლიტიკური ელიტის 
დაპირისპირება  ძველ კომუნის-
ტურ პარტიულ და სამეურნეო  
ელიტასთან; VI –  ეროვნული რი-
ტორიკის შეუგუებლობა ეროვ-
ნული უმცირესობის ინტერესებ-
თან; VII – ნეგატიური საერთაშო-
რისო სურათი.

მ. მაცაბერიძის დასკვნას ძი-
რითადი რეკომენდაციაც  მოს-
დევს, როგორც მეცნიერული 
ანალიზის პრაგმატული დანიშ-
ნულება  –  კონფრონტაციული 
სცენარის დაუშვებლობა დღე-
ვანდელი თუ ხვალინდელი სა-
ქართველოსათვის.

ამისათვის კი საჭირო იყო 
ისტორიული კვლევა, რომელიც 
ინერტულად, მაგრამ მაინც მიმ-
დინარეობდა საქართველოში. 
საკითხის კვლევაში პოზიტი-
ური მუხტი არ შეუტანია  1999 
წლის კიდევ ერთ ფორმალურად 
საისტორიო  დანიშნულების ნაშ-
რომს. მხედველობაში გვაქვს გრ. 
ჟვანიას პრეტენზიული სახელ-
წოდების ბროშურა:  „მიზეზები, 
რომელთაც გამოიწვიეს 1991–
1992 წლების დეკემბერ-იანვრის 
მოვლენები და ხელისუფლების 
დამხობა”  (თბ., 1999 წ.).  ნაშ-
რომს პირველ რიგში აკლია ის, 
რაც მეცნიერულ ნაშრომს სხვა 
ჟანრის თხზულებისაგან განას-
ხვავებს – სათანადო მასალით  
რაიმე  შეხედულებების დასა-
ბუთება. მაგ. გრ. ჟვანიას მიაჩ-
ნია, რომ თბილისის მოვლენები 
არსებითად იყო სამოქალაქო  
ომი. იგი წერს: „შვიდი წლის წი-
ნათ 1991  წლის  22  დეკემბრის 
დილის 7  საათსა და 30  წუთზე 
თბილისში დაიწყო სამოქალაქო 
ომი, რომელიც გრძელდებოდა 
1992  წლის 6 იანვრის ღამის 4 
საათსა 35 წუთამდე”. მკითხვე-
ლი უნდა დაგვეთანხმოს ალბათ, 
რომ ასეთი ასტრონომიული სი-
ზუსტით მსოფლიოს არც ერთი 
სამოქალაქო ომი არც დაწყებუ-
ლა და არც დამთავრებულა.

სამწუხაროდ ვერ დავეთან-
ხმებით ავტორს და იგი  არც 
ასაბუთებს, რატომ და რა ნიშ-
ნით იყო თბილისის ომი  მაინც-
დამაინც სამოქალაქო. ამ და 
სხვა საკამათო საკითხებს ჩვენს 
ნაშრომში შევეხებით. საკამათო 
კი გრ. ჟვანიას მომცრო  ბროშუ-
რაში  საკმარისზე მეტია.  მაგ. ის 
ტრაფარეტული ტიპიური ლენი-
ნურ-საბჭოური დოგმა, თითქოს  
„ეროვნულმა ხელისუფლებამ 
და ერმა ვერ მოძებნა საერთო 
ენა”  და რომ ხელისუფლება 
მოსახლეობის თანაგრძნო-
ბის გარეშე დარჩა. სრულიად 

საწინააღმდეგო ვითარება იყო. 
პირიქით, მაშინდელი პერიოდის 
მთავარი თავისებურება ის გახ-
ლდათ, მიუხედავად მრავალი 
ნაკლისა, რომლის შესახებაც 
ნაშრომში  ვისაუბრებთ  და აქ 
აღარ ჩამოვთვლით, –  ეროვ-
ნული ხელისუფლება თავისი 
ხანმოკლე მოღვაწეობის ყველა 
ეტაპზე სარგებლობდა ქართვე-
ლი ხალხის დიდი უმრავლესობის 
მხარდაჭერით, თანაგრძნობით, 
მისი ლიდერისადმი უკრიტიკო 
დამოკიდებულებით, რაც შემ-
დგომ პერიოდში და დღემდეც 
არაერთხელ გამოიხატა. ამ მოვ-
ლენას ანალიზი და ახსნა ესაჭი-
როება და არა ყავლგასული დოქ-
ტრინებით მიდგომა.

სხვათა შორის, ბარემ  აქვე  
შევეხებით, გრ. ჟვანიას რო-
გორც აღნიშნული  ბროშურა, 
ისე ადრინდელი საბჭოური პარ-
ტიული ყალბი პროდუქცია და 
მეცნიერებისაგან შორს მდგარი 
მეთოდოლოგია თანმიმდევრუ-
ლად გააკრიტიკა  და მისი არა-
სანდოობა დაასაბუთა თენგიზ 
კუბლაშვილმა წიგნში: „ისტორია 
„პირუთვნელის”  ხელში (1991–
1992  წლებში  ხელისუფლების  
დამხობის  მიზეზების შესახებ”, 
რომელიც 2006 წელს გამოქვეყ-
ნდა.

გასული საუკუნის  80-იანი 
წლების მიჯნაზე განვითარებულ 
პროცესებს ყველაზე მეტად და 
ყველაზე მეტი  შრომა  და ნაშრო-
მი მიუძღვნა იგორ კვესელავამ. 
ამ მხრივ, მკვლევარის დამსახუ-
რება გამორჩეულია. 1999 წელს 
გამოქვეყნდა იგორ კვესელავას 
სამი ნაშრომი: „დისიდენტური 
მოძრაობა საქართველოში“; „სა-
ქართველოს ეკონომიკური და 
პოლიტიკური ორიენტაციის ზო-
გიერთი საკითხი” და „საქართვე-
ლოს ეროვნული მოძრაობის სა-
კითხები”. 2004  წელს გამოვიდა 
იგორ კვესელავას განმაზოგადე-
ბელი ხასიათის ნაშრომი: „საქარ-
თველოს ისტორიის ქრონიკები 
(1970-1990). საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური მოძრაობა”.

ამ ნაშრომებს აღარ  შევეხე-
ბით, რადგან მათში  წამოყენე-
ბულმა თეზისებმა, შეხედულე-
ბებმა, პოზიციამ, დასაბუთებამ 
თუ დასკვნებმა საბოლოო სახით  
თავი მოიყარა და ლოგიკური და-
სასრული ჰპოვა იგორ  კვესელა-
ვას რიგით  მეხუთე მნიშვნელო-
ვან ნაშრომში: „საქართველოს 
უახლესი ისტორიის ქრონიკები. 
II. ზვიად გამსახურდია: დისიდენ-
ტი, პრეზიდენტი, მოწამე” (თბ., 
2007). ამ ნაშრომში განხილულია 
ზვიად გამსახურდიას მოღვაწე-
ობის ყველა ეტაპი ცალ-ცალკე, 
განხილული და შეფასებული 
მისი როლი პერიოდების მიხედ-
ვით. ამასთან, პარალელურად 
ცალკეული ეტაპების მიხედვით 
განხილული და შეფასებულია 
აგრეთვე ეროვნულ-განმათავი-
სუფლებელი მოძრაობის ზვიად 
გამსახურდიას მომხრე ფრთის 
საქმიანობა.

ნაშრომში  დაწვრილებითაა  
გაანალიზებული  ისეთი  სა-

ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილე
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ილია ამერიკაზე

„ვეფხისტყაოსნის”   იგავის  მნიშვნელობა
''ორნი კაცნი მოდიოდეს 
 სადაურნი სადმე გზასა,
უკანამან წინა ნახა 
       ჩავარდნილი შიგან ჭასა,
ზედ მიადგა, ჩაჰყიოდა, ტირს, 
 იზახის ვაგლახ-ვასა.
ეგრე უთხრა: ''ამხანაგო, იყავ 
 მანდა, მომიცდიდე,
წავალ თოკთა მოსახმელად, 
    მწადსო, თუმცა ამოგზიდე''.
მას ქვეშეთსა გაეცინნეს, 
       გაუკვირდა მეტად კიდე,
შემოჰყივლა: ''არ გელოდე, 
    სად გაგექცე, სად წავიდე?''
რა  თქმა უნდა, რომ ეს იგა-

ვი უდიდესი მეტაფორაა, ხოლო 
პოემის ქარგაც, ფაბულაც აგე-
ბულია მოყვასის თანალმობის 
და თანადგომის პრინციპზე.  აქ  
''თოკიც',  ''ჭაც'' პირობითია. გან-
საცდელი რა არის? განსაცდელი 
ბლოკირებას უკეთებს ადამიანს 
და ხდის უმოქმედს, ამის ხორც-
შესხმული სახე უკვე ტარიელია, 
''რა საწადელს აისრულებს'' ამი-
ტომაცაა ეს ხაზგასმაც. განსაც-
დელში უკვე  მთავარი გამოსა-
ვალია და  მთელი პასუხისმგებ-
ლობა  ეკისრება მეორე ადამიანს  
და მისია არჩევანი - წავა ''თოკის''  
საძებნელად  თუ  რას მოიმოქ-
მედებს. ამ გამოსავალში ესაა  
უმთავრესი - ვინ ხარ! ღირსების 
ტოლი საქციელი რა არის!  რო-
გორ შეძლებ!  ღმერთს ადამიანის 
ტანჯვა სრულებით  არ სურს, ეს 
უფლის  ნება  სულაც არაა, ''ბო-
როტიმცა რად შეექმნა კეთილი-
სა შემოქმედსა''. მთელი პოემა 
ღმერთზე მინდობის საკითხია, 
ხოლო  უფლის ნება ხორციელდე-

ბა და ვლინდება  ურთიერთსიყ-
ვარულსა და თანადგომაში, სიმ-
ძიმის დაძლევაში.  გავიხსენოთ,  
''რას სწუნობენ და ეურჩებიან 
ბრძენნი'', ილიაც ხომ ''უსწორმას-
წოროს''  ეძახის წუთისოფელს, 
ამადაც არის ასწილ მეტი სიყვა-
რული საჭირო და გულმეტობით, 
გულდადებით ცხოვრება. ამაშია 
შენი საზომიც - ვინ ხარ შენ.  დაბ-
რკოლებაც სულ უხვდება გზად 
ადამიანს, ეს ზოგჯერ ისეთი 
თავგაურთმევია როგორადაც ამ 
იგავშია, მაგრამ მარტო ხომ არ 
არის ის?  ზნესრულობაც ამაშია 
- დახსნის ძალას  ვინ და როგორ 
მოიპოვებს ასეთ დროს.  შეგიძ-
ლია მიატოვო თუ შემობრუნდე 
და საჭირო დროს საჭირო ადგი-
ლას იყო.  ერთი ადამიანის ძალას 
რაც აღემატება, ის უკვე  მეორის 
ვალდებულებაა. ადამიანის მნიშ-
ვნელობის საკითხი დგას  და ამას 
ვერ წაუხვალ ვერსად.  როგორც 
კი ერთ-ერთს რაღაც დაემართა, 
უკვე მეორის ადგილი განისაზღ-
ვრა. ეს არის მორალური კანონი 
და მთელი პოემა ამის ილუსტ-
რაციაა. ადამიანის ღირებულება 
მოფრთხილების საგანია. მისი მი-
ტოვებით კი შენს თავსაც ტოვებ, 
შენს თავსაც განუდგები - ''ვერ 
ვეცრუები, ვერ ვუზამ საქმესა 
საძაბუნოსა''... მეორე ადამიანს 
ძალუძს შეცვალოს გარემო პირ-
ველის სასარგებლოდ.  მაშინ 
შეეძლება ''თამაშად'' და ''მღერად''  
მიითვალოს განსაცდელიც.

სიყვარულის ერთ-ერთი მკვე-
ბავი ფაქტორია - ჰუმანიზმი.  პო-
ემა ამის დიდი დასტურია. როგო-

რია მიდგომა სირთულეებთან? 
ვნახოთ ავთანდილი რას ამბობს: 

"მე იგი ვარ, ვინ სოფელსა არ 
ამოვჰკრეფ კიტრად ბერად, ვის 
სიკვდილი მოყვრისათვის თამა-
შად და მიჩანს მღერად.” როგორ 
შემსუბუქებით, შეთამაშებით 
ანუ შეთამამებით უყურებს სიკვ-
დილს, ცხოვრებას. შიში უკვე სიმ-
ხდალეა.  ამ მხრივაც,  ყოველივე 
სიყვარულითაა დაძლეული. ეს 
ის გრძნობაა, რომელიც არასო-
დეს გაბედითდება, არასოდეს 
გაუმარჯოვდება.  დავუბრუნდეთ 
იგავის საკითხს,  ერთი ადამიანის 
გადარჩენა მეორეს შეუძლია, 
მეორეს ეკისრება ეს.  ავთანდი-
ლიც ასე მიევლინა ტარიელს და 
ეს ხაზი სულ იკვეთება პოემაში, 
თავის მხრივ, ფატმანი შველის 
ნესტანს, ფატმანს ავთანდილი 
ჭაშნაგირისგან ანუ განსაცდელი 
სულ არის, საფრთხე სულ არის. 
ერთი ამას გვერდს ვერაფრით 
აუვლის.  ''გული გულსა განაცვა-
ლი'' - ეს უკვე ადამიანობის საკით-
ხია.  სიყვარულია ხიდი, ბურჯი, 
დამაკავშირებელი - ''სიყვარული 
გზად და ხიდად.''  ქრისტეს მთე-
ლი გამოვლინება რა არის?! - სი-
კეთე,  ''კეთილისა შემოქმედსაო'',  
სასწაულსაც სიკეთით ავლენდა 
- ბრმას თვალს უხელდა, ქორ-
წილში ღვინო გაამრავლა, კურ-
ნავდა, სიკეთეა თავად სასწაული 
და ღმერთთან მსგავსების ძალაც 
ამაშია. უსიკეთოდ უღონოა სა-
წუთრო.  როგორია ამის საპირის-
პირო თვალსაზრისი, - ეს დეტალი 
უკვე განვიხილეთ ავთანდილისა 
და ვეზირის საუბარში თუ რა ძვი-

რად დაუჯდა ავთანდილს ეს... 
განსაცდელი რომ გამოუვა-

ლია, ამას განასახიერებს სიმბო-
ლურად ჭა, საით წაუხვალ - გზა-
მოჭრილი, არასარგო გარემოს, 
გაბედითებული  და უცებ შეძა-
ხილი იმედისა - „მწადსო,  თუცა 
ამოგზიდე'', რომ გამოსავალს 
შენთვის სხვა ტვირთულობს, 
სხვა კისრულობს, მან უნდა გამო-
გაღწევინოს.  ამაშია გაცხადებუ-
ლი ადამიანობა.  აქვე  გამახსენდა  
ჩემი ლექტორის, თსუ -ს  აკადე-
მიკოსის ნაამბობი, ამ ცოტახნის 
წინ, რაღაც მცირე განსაცდელის 
შემდგომ, ერთ მეუფეს მისთვის 
უთქვამს -''ადამიანს, როცა გან-
საცდელი შეემთხვევა, ეს მისთ-
ვის კი არ არის მხოლოდ, ეს  გა-
მოცდაა  მის ირგვლივ მყოფები-
საც''...  ამაშია, ცოდვა-მადლის 
ძალა. მადლი კი ნებაყოფლობი-
თია, ძალდატანებით ვერ იქნება. 
ადამიანის სისრულეს შეუძლია 
დარღვეული გარემოს აღდგე-
ნაც.  სადაც ეს არ არის, იქ  უსაშ-
ველობაა.  ადამიანი ღმერთობს 
ადამიანისთვის. გავიხსენოთ, 
რას ეუბნება ავთანდილი მხდალ 
ვაჭრებს - მე რა ვარო?  მიწა ცუ-
დიო და განგებას მიაწერს თავის 
გამარჯვებას.  აქ არის ადამიანის 
და ღმერთის შეხვედრის მომენ-
ტი, როცა შენს თავს აჯობებ და 
გაიმეტებ,  როცა შენს არსებობა-
ში სხვებსაც მოეძევება ადგილი. 
ადამიანობის დამაბრკოლებელ 
გარემოებებსაც სხვაგვარად ებ-
რძვის რუსთაველი (გავიხსენოთ, 
ოქროზე,  ქრთამზე, ანდაც გულ-
ზე თქმული)... ადამიანის შემძიმე-

ბა არაფერს უნდა შეეძლოს.  
 არაერთგვაროვანია საწუთ-

რო, ტაროსს - ამინდს ადარებს 
რუსთაველი მას და  როცა  წუ-
თისოფელი არ  დიდობს, მაშინ 
ადამიანმა უნდა  იდიდოს.  სიკე-
თეს აქვს ბოროტების შემუსვრის 
ძალა! ადამიანი ყოველთვის მეტი 
უნდა იყოს გარემოზე. სინამდვი-
ლე ითხოვს თვითონ ღონესა და 
გამკლავებას მისგან.  ეს მხოლოდ 
გულუშურველობით შეიძლება,  
გულის გაღებით.  ადამიანის სი-
მაღლეს თავის ადგილი აქვს შე-
ნარჩუნებული პოემაში. „კარგი 
საქმე კაცსა ზედა აზომ თურე არ 
წახდების'' - ამის დასტურია  ''ვეფ-
ხისტყაოსანი''.  ''ხამს გასრულება 
მოყვრისა სიყვარულისა მტკიცი-
სა,'' -  სიყვარული ხდის სრულყო-
ფილს გარემოს, მაშინ განსაცდე-
ლიც შვებად მიითვლება, ოდეს 
სიყვარულით გადაილახება.   

(2019  წ. მირქმა).

რამხელა ძალაა ამ ერთ სტრი-
ქონში მოცემული - სიცოცხლის 
ძალა აქვს სიმართლეს  და ამას ისე 
ვერაფერი გამოხატავს როგორც ეს 
ზედგამოჭრილად მისადაგებული  
თქმა. ამ მიგნებაშიც გენიალურია 
რუსთაველი. ხმელის ნედლად ქცევა 
რას ნიშნავს? სიცოცხლის ტოლფა-
სია ხომ, ასე რომ, სამართლიანობა 
სიცოცხლის ტოლფასია!  ხმელის 
განედლება ეს არის კვლავ სიცოცხ-
ლედ ქცევა. მაშასადამე, სიმართლე, 
სამართლიანობა სასიცოცხლოა. 
როგორც ხმელი განედლდესო ანუ  
აღმდგენი ძალა აქვს, განახლების 
და ამას გამოკვეთს. სიმართლე  
საღი ძალაცაა და გადამრჩენიც. 
ესაა საგანგებო ხაზგასმა  და ის  
შეუძლებელს ან შემთხვევით არსად 
არაფერს ამბობს. რატომ  სჭირდება 
ეს ამ ფორმით ითქვას? იმიტომ ხომ 
არა, რომ სამართლიანობა ყველაზე 
იშვიათად გვხვდება და ყველაზე 
მეტადაცაა გამეტებული. წუთისო-
ფელი არაა თავად სამართლიანი,   

არმისანდობია საწუთრო,  უსამარ-
თლობით  ხასიათდება, არას დაგი-
დევს...

 ''ვა, სოფელო, რას შიგან ხარ, 
რას გვაბრუნვებ,

 რა ზნე გჭირსა! ყოვლი შენი 
მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ 
ტირსა!''

და საწუთროს სამდურავი სულ 
არის  პოემაში. მით უფრო, რომ და-
მაბრკოლებელი გარემოებანი გაცი-
ლებით მეტია, არაკანონზომიერი, 
ვიდრე კეთილქმედება  ან შეწყნარე-
ბა – ''ავსა კარგად ვერვინ შესცვლის, 
თავსა ახლად ვერვინ იშობს.''  ესეც 
ხომ სიცხადეა, მაშ, შვებად რაღა 
რჩება? - უფლის იმედი, რომელიც 
წყალობს სიყვარულს, სიკეთეს და 
სამართლიანობას. ამისთვის უნდა 
იღონოს ადამიანმა ყველაფერი. 
''ჭირთა უმუშაკო'' რადგანაც არაა 
და უგანსაცდელო ყოფა, სწორედ 
ამიტომაცაა საჭირო ადამიანურ 
უპირატეს გრძნობათა მოფრთხი-
ლება. სიყვარული, სიკეთე, სამარ-
თლიანობა - ღვთაებრივი უნარია 
და ვერ იარსებებს ურთიერთის გა-
რეშე, ეს ერთობლივი გრძნობებია. 
სიყვარული შობს სიკეთეს; სამარ-
თლიანობა ღვთაებრივ კანონზო-
მიერებაში ამყოფებს ადამიანს და  
მისი დარღვევით ირღვევა ყველა-
ფერი. ამ სამით დიადობს ადამიანი! 
ღვთიურ სამართალს აღასრულებს 
ტარიელი, როცა ფრიდონს ეხმარე-
ბა, თავადაც  განსაცდელში მყო-
ფი. ასევე ავთანდილი  როგორც კი 
მოისმენს შეჭირვებული რაინდის 
მონათხრობს და შეიგრძნობს, რომ 
უჭირს სიყვარულს, სიკეთესა და 
სამართლიანობას, შეზარავს ეს და 
გული არ უშვებს; ''შენ გეახლო სიკ-
ვდილამდის, ამის მეტი არა მინდა!''  
უკაცრიელ გარემოში, მხეცთა თანა 
მავალს, ასმათის ამარა დარჩენილს 
ეუბნება... მაგრამ რა მნიშვნელობა 
აქვს შენაჭირვებ გარემოს, თუკი 
ადამიანი სიყვარულის მწვერვალზე 

იმყოფება?!..  ყველაფერი გაცუდ-
და მისთვის ტარიელთან შედარე-
ბით, რადგან ადამიანის სიდიადეს 
ვერაფერი უტოლდება ქვეყნად და  
პირობას აძლევს, რომ შემოიქცევა 
- დაბრუნდება და ადამიანურ ვალს 
აღასრულებს. ამას სიცოცხლის 
ფასადაც კი კისრულობს. ყველაზე 
მძიმე ხომ გამეტებაა და ასეთ დროს 
არ ეგების ადამიანის მიტოვება. 
აქაც სამართლიანობა ითხოვს ამას. 
'' არ-დავიწყება მოყვრისა აროდეს 
გვიზამს ზიანსა,'' ეს მართებს თი-
თოეულს და ესაა გასხივოსნების 
ძალა''ბინდისფერ'' საწუთროში. ყვე-
ლა ფასეულობა გაცამტვერდება 
თუ მოქმედებად არ აქციე! 

არის ერთი გარემოებაც, ზოგ-
ჯერ ვერც კი ხვდება ადამიანი, 
როცა ჩადის უსამართლობას. ეს კი 
ისეთივე  მწვავეა, როგორც ამ  შე-
საფერის ფრაზითაც  გადმოსცემს 
რუსთაველი: - ''წყლულსა დანა  ვერა 
ჰკურნებს, გაჰკვეთს, ანუ გაამსივ-
ნებს.'' რაოდენ სიფრთხილე და სი-
მარჯვეა საჭირო, როცა თვით  ღირ-
სებებით ესოდენ  აღმატებულ  როს-
ტევანსაც  კი შეეშალა,  ჯერ ვეზირს 
გაუწყრა, შემდგომ  კი ავთანდილს 
ანდერძი დასჭირდა წასვლის ასახს-
ნელ-გასამართლებლად... 

უსიყვარულობა და უსამართ-
ლობა აუკუღმართებს ცხოვრებას, 
– ''ვგმობ კაცსა აუგიანსა, ცრუსა და 
ღალატიანსა!'' ასეთი ყოფა სამარც-
ხვინოა, გმობილი, დამცრობილი და 
ხანმოკლე. გულიდან გულამდე განა 
რა მანძილია?!  სიყვარული  მარტო-
ობაშიც  ხომ  მრავლობითი გრძნო-
ბაა, მიტომაც სავსე და  სრულყოფი-
ლია  მოსიყვარულე ადამიანი - ''თუ  
თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად 
არ იხსენები.'' სულმოკლეობა კი 
კაცთა შორისაც კენტად იარება. 
''ყოვლი ცრუ და მოღალატე ღმერთ-
სა ჰგმობს და აგრე ცრუობს''. ასეთი 
გზამოჭრილია და  მომავლის არმ-
ქონე.  

სიყვარულია სამართლიანო-
ბის პირობა - საფუძველიც.  მისი 
ხვედრია ყოველგვარი სასიკეთო 
ცვლილება, თუნდაც ''ხმელის ნედ-
ლად ქცევა''. როგორც  ხმელია წამ-
ხდარ- უსიცოცხლო, ამ გრძნობათა  
გარეშეც  ადამიანი და  ცხოვრებაც  
ასევე უძლურია და დაცემული. 
მართალია, განსაცდელიც ყველა 
შემთხვევაში გარდაუვალია, მაგრამ 
მხოლოდ ღირსეული გაუმკლავდე-
ბა და დაძლევს მას, ''მაგრა თქმულა: 
''კარგის მქნელი კაცი ბოლოდ არ 
წახდების.''  ამაშია სამართლიანობის 
ძალა, იმედიც, შენ რას უხვედრებ 
ამას და რით პასუხობ განსაცდელს? 
მთავარია როგორ შიგან'' ანუ რისი 
მტ გაართმევ თავს და რაა ''კოკა-
სა ვირთველი და მატარებელი ხარ 
თავადაც. წმინდა წერილი ამბობს: - 
სიყვარული  არასადა დავარდების. 
ეს არის რუსთველისეული კრედოც 
- ''სიყვარული აგვამაღლებს!''  მხო-
ლოდ სიყვარული შეგაძლებინებს 
სწორ დამოკიდებულებას. ძლევის 
ძალაც მასშივეა! საწუთროს სიმძი-
მესა და განსაცდელს უპირისპირ-
დება სიყვარული, სიკეთე და სა-
მართლიანობა! სიცოცხლის ფასად 
იცავენ ამას და აღასრულებენ. სხვა 
გარემოებებში არ სულდგმულობს 
ბედნიერება და  დროებითობის 
პრინციპია, რომელიც ადამიანს არ-
სებით დანიშნულებას  წყვეტს და 
უკარგავს, უხშობს თვალთახედვას, 
- ''ვა, ოქრო მისთა მოყვასთა აროდეს 
მისცემს ლხენასა''. ''ეშმაკთა ძირია'' 
ის და სულსაც ამძიმებს. ეს სიდი-
ადეში ვერ გაგიყვანს და ვერ მოგაქ-
ცევს. ქვეყნად  ადამიანს ვერაფერი 
მეტობს,  არაფერს აქვს მასზე  დიდი  
მნიშვნელობა და ღირებულება... 
ქვენა გრძნობები სიმართლეში ვერ 
გამყოფებს და ნაცვლად ცხოვრე-
ბის სათავეში ყოფნა-გაძღოლისა, 
უსათუოდ მოგაქცევს ცხოვრების 
ორომტრიალში.   რუსთაველს სურს 
ამ  მორევსაც აარიდოს ადამიანი და 

შეახსენებს, რომ ''გული კრულია კა-
ცისა, ხარბი და გაუძღომელი''. მხო-
ლოდ სუფთა გულში ბინადრობს 
სიყვარული - მკვიდრი გრძნობა, 
ხოლო სხვა ყველა გრძნობა არა-
ბუნებრივი ხიზანია გულისა. ასეთი 
გულშენამღვრევი კაცი კი ხელს ვე-
რაფრისთვის გამოიღებს. ამდენად, 
რაიმეზე დამოკიდებული ადამიანი 
თავისუფალი ვერ  იქნება და ძლი-
ერი. სიძლიერე ღმერთთან ერთობა-
შია. მაშინ ვერც ვერაფერი აკლებს 
და ვნებს მას, რადგანაც, ''რაცა საქ-
მე უსამართლო, ღმერთმან ვისმცა 
შეარჩინა?'' ასეთია  კანონზომიერი 
ხვედრი... რაკი '''ცრუ და მუხთალი 
სოფელი მიწყივ  ავისა მქმნელია,'' 
მიტომაც მართებს ადამიანს სათნო-
ება, გულის გაღება,  თავგამოდება  
სიყვარულისა და სიმართლის დასა-
ცავად! ეს კრედოა პოემის. უფლის 
ნებაც ასე ხორციელდება. ადამიან-
მა განცხრომა კი არ უნდა  ეძიოს, 
არამედ მსახურება  სიყვარულის, 
მოყვასის, სამართლიანობის. ამას 
აქვს იმდაგვარი ძალმოსილებაც, 
რაც  ხმელის განედლებას ნიშნავს 
და მოასწავებს. ყველაფრის დაძლე-
ვასაც ასე შეძლებ. სხვაგვარ ყოფაში  
ხრწნაა. მნიშვნელოვანი  ის არის 
- ადამიანობა  შეინარჩუნო, დაუთ-
მობელი არ დათმო, სიცოცხლის 
ტოლფასი სიცოცხლით ცხოვრება  
შეძლო... ასეთი მდგომარეობიდან 
გამარჯვებამდე  მცირე ნაბიჯია. 
ზოგჯერ არაკუთვნილ, არასარგო  
გზასაც კუთვნილივით  გადის ადა-
მიანი  სიმართლის იმედით - სიყვა-
რულის ამარა!

 სიცოცხლის მისიასა და ვალ-
დებულებაზეა ეს დიდი წიგნი, ღირ-
სებათა საზომია და მთავარია ამ 
თანაგანცდაშიც იმყოფებოდე, ამა-
დაც არის სარგო და საამო - '' ვინცა 
ისმენს კაცი ვარგი''...   

ლალი ბარძიმაშვილი

''ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად''
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კითხები, როგორიცაა: მესამე რესპუბ-
ლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადება;  
ეროვნული ხელისუფლების  მიზნები, წი-
ნააღმდეგობები; დაპირისპირებები ოპო-
ზიციასთან; ხელისუფლების დამოკიდე-
ბულება კრემლთან, დასავლეთთან და ა. 
შ. ავტორი ეროვნული მოძრაობის და ხე-
ლისუფლების, მისი მეთაურის როლს პო-
ზიტიურად აფასებს და აღიარებს, თუმცა 
ეს არ უშლის ხელს შენიშნოს   მთელი რიგი 
ნაკლოვანებები მის საქმიანობაში, მძიმე 
შეცდომები, სისუსტეები. იგორ კვესე-
ლავამ ნაშრომში თავი მოუყარა დიდძალ 
მასალას ოპოზიციის წარმომადგენელთა 
ხელისუფლებასთან დამოკიდებულების 
შესახებ; მათს შეფასებებს, ინტერპრეტა-
ციას, პოზიციებს. აღნიშნული მასალის 
გამოყენების, წარმოჩენისა და შეფასების  
შემდეგ  ავტორი თითქმის ყველა ცალ-
კეული ისტორიული თუ თემატური ეპი-
ზოდის  შესახებ საკუთარ  მოსაზრებას 
გვთავაზობს, რომელნიც იგორ კვესელა-
ვას ორ ამოსავალ ძირითად  იმპერატიულ 
თვალსაზრისს ეყრდნობა: პირველი _ იგი 
აღიარებს ზვიად გამსახურდიას და მისი 
მომხრე ეროვნული ძალების, ხოლო შემ-
დეგ ხელისუფლების, ზოგ შემთხვევაში 
დიდ, ზოგ შემთხვევაში პოზიტიურ როლს 
ქართული დამოუკიდებელი სახელმწი-
ფოებრიობისა  და ზოგადად – საქართ-
ველოს თანამედროვე  ისტორიაში. მეორე 
– იგი  აღიარებს ზვიად გამსახურდიასა 
და ეროვნული ხელისუფლების, როგორც 
ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე, 
ისე სუბიექტური ფაქტორებით განპირო-
ბებულ შეცდომებს, რომლებმაც საბო-
ლოოდ ხელისუფლების დამხობას შეუწყ-
ვეს ხელი.

ჩვენი ისტორიის 1987–1992 წლების 
პერიოდს, ზოგი ეროვნული მოძრაობის 
აღმავლობის ხანას უწოდებს, ზოგი  ავ-
ტორი შავბნელ ეპოქად ნათლავს. სწორედ 
ასე დაასათაურა თავისი წერილების კრე-
ბული თეიმურაზ მირიანაშვილმა: –  „შავბ-
ნელი  ჟამის ქრონიკა”  (1993 წ.). ავტორი 
წერდა: 1988–1991 წლები იყო არა „ეროვ-
ნული აღმავლობის ნათელი ხანა, არამედ  
ერთი  ყველზე  შავბნელი  ჟამი საქართ-
ველოს  ისტორიაში”.  თ. მირიანაშვილის 
ემოციური განწყობა სავსებით გასაგებია. 
იმ წლებში იმდენი უგუნურება  გამოვლინ-
და, იმდენი მანკიერება, სისულელე, უბე-
დურება ამოტივტივდა პოლიტიკური რე-
ალობის ზედაპირზე, ირაციონალიზმმა, 
ემოციამ ისე  დაჩრდილა გონიერება, რომ 
ერთი შეხედვით, იმ ეპოქის  სხვაგვარად 
შეფასება იქნებ გაჭირდეს კიდეც. მაგრამ  
ეპოქის ამგვარი შეფასება მაინც ზედაპი-
რულია. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იგი-
ვე ეროვნული მოძრაობა – ეს ერთგვარად  
ინფანტილური, ულტრარადიკალური, 
გაუწონასწორებელი, თავისთავად, შინა-
განი ბუნებით – სწორედ იმ მანკიერებათა 
აღმოფხვრას ისახავდა მიზნად, რაც წინა 
საბჭოური დესპოტიის ათწლეულებმა  შვა 
და გაამრავლა, რაც სულიერი და იდეური 
მონობის ათწლეულებმა განაპირობა.

არსებითად, ანალოგიური დასკვნა გა-
აკეთა ჩვენთვის საინტერესო ნაშრომის 
ავტორმა გიორგი წიქარიშვილმა, რომე-
ლიც  იმ მოძრაობას, რომელსაც, ტრა-
დიციულად, „ეროვნულს”  ვუწოდებთ, 
„ეროვნულ-გამანადგურებელი მოძრაობა”  
უწოდა და იმ შავბნელ ეპოქაში მომხდარი 
ყველა უბედურება, სწორედ ამ „ეროვ-
ნულ-გამანადგურებელ მოძრაობას” დააბ-
რალა. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული 
მოძრაობის ამგვარ ინტერპრეტაციას 
პრინციპულად არ ვიზიარებთ, ამჯერად 
მხოლოდ ამ საუკეთესო ნაშრომზე გვინ-

და შევჩერდეთ, რომელიც კი ჩვენთვის 
საინტერესო საკვლევი პერიოდის შესახებ 
შეიქმნა ქართულ ისტორიოგრაფიაში და 
რომლის ავტორიცაა გიორგი წიქარიშვი-
ლი.

ეს გახლავთ  მისი „ჟამი ჭეშმარიტი 
(დამარცხებული მოძრაობის ქრონიკა)” 
(თბ., 2003). მკითხველის წინაშეა მართ-
ლაც ქრონიკა – მიმდინარე ამბების, ხდო-
მილებების, პოლიტიკური მოვლენების 
აღწერა 1988–1993 წლებში. „ჟამი ჭეშმა-
რიტი”  ამ წლების ისტორიის თხრობაა. 
თავად  მთხრობელი –  ავტორი, ისე, რო-
გორც ჩვენ, იმ თაობის წარმომადგენელ-
თა უმრავლესობა, მიმდინარე პროცესე-
ბის თვითმხილველია, მაგრამ, სხვათაგან 
განსხვავებით, ავტორმა  ქრონოლოგი-
ური მიმდევრობით გადმოსცა თვალით 
ნანახი და ყურით გაგონილი. „ჟამი ჭეშ-
მარიტი” არაა ტიპიური სამეცნიერო ნაშ-
რომი, ის არ განეკუთვნება საისტორიო 
გამოკვლევის ჟანრს. მასში არაა სპეცი-
ალურად რომელიმე ისტორიული პრობ-
ლემა ან პრობლემები შესწავლილი  –  
ვთქვათ, დამოუკიდებელი საქართველოს 
ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა, ან 
პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა, ან 
პარლამენტარიზმის ისტორია და ა.შ. გ. 
წიქარიშვილის ნაშრომში ავტორი გვიყვე-
ბა მის და ჩვენს თვალწინ განვითარებუ-
ლი მოვლენების შესახებ, გვიზიარებს მო-
საზრებებს მათში მონაწილე პოლიტიკურ 
პერსონაჟებზე, მათი საქმინაობის, ნამოქ-
მედარის ავკარგიანობის გამო, აფასებს, 
იწონებს  ან  გმობს  მათ  ნამოქმედარს, 
მკითხველის თვალწინ ცოცხლდება მაშინ-
დელი პოლიტიკური რეალიები, დაწყებუ-
ლი ეროვნული მოძრაობის აღმავლობი-
დან, 1993  წლის შემდგომის დრამატულ 
მოვლენებამდე.

„ჟამი ჭეშმარიტი”  უფრო ისტორიულ-
პოლიტიკური მოვლენების მატიანეს 
წააგავს. მასში თავმოყრილია დიდძალი 
ემპირიულ-ფაქტობრივი  მასალა, ეპიზო-
დები, მაშინდელი  ჩვენებურ პოლიტიკოს-
თა თუ პოლიტიკანთა საქმიანობის ამსახ-
ველი ამბები, დიალოგები, მონოლოგები, 
გამონათქვამები, ამონარიდები გამოსვ-
ლებიდან, ინტერვიუებიდან. მათს სიზუს-
ტეზე და სანდოობაზე ავტორი არ წუხს, 
არც წყაროს ან დოკუმენტის  წარმომავ-
ლობას  უთითებს. მაგრამ, რაც მთავარია, 
ამით  მთავარ მიზანს არაფერი აკლდება 
– ავტორის  მიზანს, – მოუთხროს მკითხ-
ველს, რა ხდებოდა 1988–1993 წლების სა-
ქართველოში; ცოცხლად წარმოუდგინოს 
ან გაახსენოს მას მაშინდელი პერიოდი-
სათვის დამახასიათებელი პოლიტიკური, 
სულიერი, საზოგადოებრივი ატმოსფერო, 
„სახელი დაარქვას” და შეაფასოს  ხდომი-
ლებათა თუ პიროვნებათა ავკარგი. „მომა-
ვალ ქართულ საზოგადოებასაც  სჭირდე-
ბა  ფაქტობრივი  მასალა  და  მოვლენათა  
თვითმხილველის ერთგვარი „წინასწარი 
ანალიზი”, რათა არ შეცდეს და ეპოქის 
„სულისკვეთება” ნათლად შეიგრძნოს” – 
წერს ავტორი.

გიორგი  წიქარიშვილის „დამარცხე-
ბული მოძრაობის ქრონიკა” უაღრესი ინ-
ტერესით იკითხება. ავტორმა უახლოესი 
„ქართლის ცხოვრების” უმნიშვნელოვა-
ნესი  ხუთწლეულის  მოვლენათა  მატი-
ანე შექმნა. მატიანის სცენაზე ცოცხალი 
პოლიტიკური პერსონაჟები მოქმედებენ 
თავიანთი ადამიანური ღირსებებით და 
უფრორე  ნაკლოვანებებით.  შესაძლოა 
დაეთანხმო, ან არ დაეთანხმო ავტორი-
სეულ ძალდაუტანებელ, მყისიერ, ეპიზო-
დურ შეფასებებს, ირონიას, ემოციას, აღ-
შფოთებასაც, მაგრამ  მთავარი  ისაა, რომ 
არსებობს ხუთწლიანი „ჟამი ჭეშმარიტის”  
მატიანე, რომელიც მკითხველს საფიქრა-
ლად და შესაფასებლად ეპოქის ცოცხალ 

სურათს აძლევს, რისთვისაც ავტორი 
მხოლოდ მადლობას იმსახურებს.

 ცალკე  უნდა აღინიშნოს დიდი გულის-
ტკივილით და ამდენი უგუნურების ნახ-
ვით გამოწვეული ერთგვარი გაოცებით 
შექმნილი მხატვრული ტილო, მძიმე ეპო-
ქის მხატვრული ისტორია, ოთარ ჩხეიძის 
რომანი „არტისტული გადატრიალება”. ის 
ჯერ კიდევ 1993  წელს დაიწერა, ცხელ 
გულზე. „მოვლენებს დრო უნდა, უნდა 
ჩაიაროს, უნდა დაგვშორდეს, შორიდან 
უკეთ გამოჩნდება, მწერალიც უკეთ გა-
მოჰხატავსო… –  წერდა  ოთარ  ჩხეიძე და 
არ სჯეროდა, პირიქით, ფიქრობდა, _ ჰო, 
მოჩანს, მაინც მოსჩანს, უკვე ნათლადა, 
კანთიელადა, – ხვალ ეგებ ბინდიც გადა-
ეფაროს…  მე დარჩენილ  წლებს  თითებ-
ზე  ვითვლი, ვეღარაფერს დაველოდები”. 
წამძღვარებაში რომანის არსია განხილუ-
ლი და ჩვენც იმით ვიხელმძღვანელოთ: 
„ამბავი „არტისტული გადატრიალებისა” 
1991 წლის შემოდგომის და 1992  წლის 
პირველი  კვირის  მოვლენების  ფონზე 
ვითარდება. ამბავი დრამატულია, მოვლე-
ნები ტრაგიკული. ეს ალბათ იმიტომ, რომ 
აქ, ამ რომანში, ადამიანებს არ გაეგებათ, 
ან უჭირთ გაიგონ, თუ რასა სჩადიან, რა 
სურთ და რა შედეგი მოჰყვება მათს მოქ-
მედებას. საყოველთაო დაბნეულობაში 
იკარგება საერთო მიზანი და თვითონაც 
ინთქმებიან მოვლენათა ჭაობში”.

თითქმის სულ ეს არის, რასაც 1987–
1992  წლების პერიოდის  ისტორიოგრა-
ფია ეწოდება.  ამ  მწირ სურათს ემატება 
ისტორიკოსთა მიერ გამოქვეყნებული 
სტატიები, წერილები, სხვა მცირე სახის 
პუბლიკაციები, ან ნაშრომები, რომლე-
ბიც სხვა თემატიკას ეხებიან და ირიბად 
ან გაკვრით ეხებიან საკვლევ  საკითხს. 
ამ მხრივ სასარგებლო ინიციატივა გა-
ნახორციელა გაზ. „საქართველოს რეს-
პუბლიკის” რედაქციამ, რომელმაც 
წამოიწყო დისკუსია თემაზე: „საქართ-
ველო1985–2003 წლებში”. დისკუსიაში 
მონაწილე ისტორკოსები ხშირად ეხე-
ბოდნენ 1991–1992 წლების მოვლენებს 
და მათი  შეფასების პრობლემას. მათგან 
აღსანიშნავია პროფ. შოთა ვადაჭკორიას 
და ბადრი რამიშვილის წერილები, მათ 
შორის „1991–1992 წლების მოვლენების 
„გმირებმა”  თავიანთ თავს პოლიტიკური 
საფლავი მოუმზადეს” (გაზ. „საქართ-
ველოს რესპუბლიკა”, 2007, 23  მარტი).  
სხვადასხვა  დროს  პრობლემას  ეხებოდა 
რ. ჩხეიძის,  კ. ზ. გამსახურდიას,  გ. შარა-
ძის,  ჯ. გამახარიას, ნ. თავართქილაძის, 
გ. გაჩეჩილაძის, ა. ჭაჭიას, ტ. ფუტკარა-
ძის, ჯ. შონიას, ვ. ხარჩილავას, პ. კუპრაშ-
ვილის, გ. ყორანაშვილის, ა. სონღულაშ-
ვილის, ვ. გურულის, ო. ჯანელიძის, ვ. 
რცხილაძის, თ. ჭანტურიშვილის, სხვათა 
ნაშრომები, პუბლიკაციები, კრიტიკული 
გამოხმაურებები და ა.შ.

ზემოაღნიშნულ-განხილული ისტო-
რიოგრაფიული მიმოხილვიდან  ჩანს, რომ 
არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა 
უმთავრესად 1988–1992 წლების ჩვენთ-
ვის საინტერესო პერიოდის ან გაბმული 
ისტორიის აღდგენას  ეხება, ან მის რო-
მელიმე ნაწილს. ჩვენი მიზანი განსხვავე-
ბულია. ჩვენ გვსურს 1991–1992 წლების 
სახელმწიფო გადატრიალების ერთ-ერთი  
ყველაზე უმთავრესი  მიზეზის –  საქარ-
თველოში შიდა პოლიტიკური  დაპირის-
პირებების  შესწავლა, მისი გამომწვევი 
პირობების დადგენა, მისი მიმდინარეობა, 
დაპირისპირებული მხარეების, პიროვ-
ნებების, პარტიების, ორგანიზაციების 
გამოვლენა, კონფრონტაციის იდეურ-პო-
ლიტიკური და სულიერ-ფსიქოლოგიური 
თუ  სოციალური მოტივაციების ახსნა, ე. 
წ. ეროვნული ერთიანობის ფენომენი და 
მისი მიუღწევლობის გარემოებები, და-

ბოლოს, იმ თეზისების დასაბუთება, რომ 
შიდა პოლიტიკური კონფრონტაცია  გან-
პირობებული იყო მთელი რიგი წინა ათწ-
ლეულებში ჩასახული ფაქტორებით და 
თავისთავად წარმოადგენდა სახელმწიფო 
გადატრიალების ერთ-ერთ წინაპირობას, 
წანამძღვარს, რაც არ შეიძლებოდა არ 
გამოეყენებინა გარეშე ძალას. შიდა პო-
ლიტიკური დაპირისპირებების  შესწავ-
ლამ  თავისთავად  მიგვიყვანა  გასული 
საუკუნის  80-იანი  წლების  ეროვნული 
მოძრაობის აღმავლობის სათავეებთან და 
განსაზღვრა ჩვენი ნაშრომის ქვედა ქრო-
ნოლოგიური ზღვარი – 1988 წელი.

ის, თუ როგორი კვალიფიკაცია უნდა 
მიეცეს  1991–1992 წლების დეკემბერ-
იანვრის მოვლენებს, მხოლოდ მას შემდეგ 
შეიძლება იყოს ზუსტი, როცა შეისწავლე-
ბა და დადგინდება მისი გამომწვევი წინა-
პირობები, ანუ  წინამორბედი  დაპირისპი-
რებები და წინა წლებში არსებული შიდა 
პოლიტიკური კონფრონტაციის ხასიათი. 
იმის  გარკვევაც გვსურს  –  შეეძლოთ თუ 
არა შეიარაღებულ ამბოხებულებს და სა-
მოქალაქო  ოპოზიციას  მხოლოდ  საკუ-
თარი  ძალებით  არსებული ხელისუფლე-
ბის  დამხობა, თუ ეს შესაძლებელი გახდა 
გარეშე ძალების დახმარებით და ინსპირა-
ციით.

საკვლევი  თემა დღესაც უაღრესი პო-
ლიტიკური აქტუალურობით გამოირჩე-
ვა. ასეული ათასობით ადამიანს გააჩნია 
საკუთარი აზრი და მყარი პოზიცია. ჩვენ,  
ვითვალისწინებთ რა ამგვარ განწყობას 
საზოგადოებაში, მაშინდელი პოლიტი-
კური პროცესების განხილვისა და შე-
ფასების დროს  პრიორიტეტს  ვანიჭებთ 
არა  ამა თუ იმ მოღვაწეთა, პარტიათა, 
ხელისუფალთა თუ ოპოზიციონერთა 
აზრს, არამედ დოკუმენტს, ოფიციალურ 
წყაროს, წერილობით, პროგრამულ-პარ-
ტიულ თუ სხვა საზოგადოებრივი მნიშვ-
ნელობის გადაწყვეტილებას, დადგენი-
ლებას, ბეჭდური სახის პროდუქციას, 
რომელიც გუნდური შემოქმედების შედე-
გია და არა პიროვნებათა გადმოცემებს, 
ინფორმაციას, ნათქვამს, მონაყოლს, 
აზრს და ა. შ.

რედაქტორისაგან:  გაზეთის ფორმა-
ტიდან გამომდინარე ბ-ნ დიმიტრი შველი-
ძის 2008 წელს გამოცემული 560 გვერდი-
ანი ისტორიოგრაფიული ნაშრომის პირვე-
ლი თავი დაიბეჭდა  შემოკლებით.  

თავს ნებას ვაძლევთ ჩვენთვის დიდად 
საპატივცემულო ავტორ ბ-ნ დიმიტრი 
შველიძეს არ დავეთანხმოთ „სამხედრო-
კრიმინალური გადატრიალების” მისეულ 
კლასიფიკაციაში; როგორც საყოველ-
თაოდ ცნობილია, გადატრიალების ავან-
გარდში, გარდა კიტოვანისა,  იყვნენ გია 
ყარყარაშვილი (სამხედრო პირი, შემდ-
გომში გენერალ-მაიორი და თავდაცვის 
მინისტრი), ბესო ქუთათელაძე (სამხედრო 
პოლკოვნიკი), ვაჟა ადამია (მის  მიერ 1990 
წელს შექმნილი შეიარაღებული ფორმი-
რება, გვარდიის შემდეგ,  ორგანიზებულ 
სამხედრო ძალას წარმოადგენდა), გელა 
ლანჩავა (სამხედრო პირი - მაიორი). 

ამდენად, 1991-92 წლების მოვლენე-
ბი (როგორც ბატონი დიმიტრი შველიძე 
უწოდებს), ჯაბა იოსელიანის ბანდ-ფორ-
მირებებთან  ალიანსით, ვფიქრობთ, სრუ-
ლიად სამართლიანად კლასიფიცირდება, 
სწორედ „სამხედრო-კრიმინალურ” გადატ-
რიალებად. თუმცა, მეცნიერთა წრეებში 
შეინიშნება ტენდენცია,  რუსეთ-საქართ-
ველოს ამ ომის შემარბილებელი  შეფასე-
ბების და  მისი „სამოქალაქო  ომად” წარ-
მოჩენისა, რაც რუსეთის იმპერიის ინტე-
რესებში  შედის  და ამრუდებს (ჩქმალავს) 
ომის  რეალურ პოლიტიკურ მიზეზებს...
(ლ.ც.).

ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილე
დასაწყისი გვ. 3, 5
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რა ხურს ხურვალეთში?
ქაცარავა ცნობილი ტელესახეა, ლიბერასტებისგან 

ელტონ ჯონის დაცინვისთვის ერთხელ უკვე შეჩვენე-
ბული, ამ დაცინვის ფაქტს ქაცარავა ძალიან ნანობს, 
რადგან ამან დაუნგრია მას ბრწყინვალე კარიერა. მო-
ნანიეს და ჭკუა ნასწავლს, გვარამიამ,  კიდევ ერთი შან-
სი მისცა, თბილ ადგილში ისევ შესაყოფად, ყველაფ-
რის მკადრებელმა მედროვემ, ახლა გვარამიას ტელე 
„გმირი” უნდა ითამაშოს. 

ელისო კილაძე და ქაცარავა მალევე წაეკიდნენ 
ერთმანეთს, „საიდანღაც” გამოგზავნილი ფული ვერ 
გაიყვეს. მერე კილაძემ სხვა ანტისაოკუპაციო ჯიხუ-
რი გახსნა ზედსახელად „რუსეთი ოკუპანტია” იგივე 
„თითა ყურძენია” და თავის გაზეთში ქაცარავას სა-
ლანძღავ წერილში „დაუნამიოკა” „-შე სხვისი იდეების 
ქურდოო.”  ქაცარავა და კილაძე ვერ უარყოფენ რომ 
ისინი ჩვეულებრივი სატელევიზიო  პროექტები არიან.  
ქაცარავა-ბერულავას ჯგუფი გვარამიას საზაფხულო 
თეატრია. იგივე, მოძრავი შაპიტო.  გვარამიამ ამ „ან-
ტისაოკუპაციო მოძრაობას"(რომელიც პირველად მე 
შევქმენი, ჯერ კიდევ 90-იან წლებში) რეიტინგის გამო-
სადნობად მოკიდა ხელი, ის ამ პროექტიდან მოელო-
და ახალ-ახალ რეიტინგულ შოუებს და ამასთანავე,  
კომფლიკტურ ზონაში სიტუაციის გამწვავების ბერ-
კეტს იგდებდა ხელთ. მაგრამ გვარამიას ერთი წყევლა 
სჭირს, რასაც არ უნდა მოჰკიდოს ხელი, წელსქვევი-
თა რეიტინგის ჩათვლით, ყველაფერი უვარდება. იგი 
ცდილობს რომ ნებისმიერი პოზიტიური და დადებითი 
მოვლენა, ლიბერალ-ელჭიპიტების კეთილშობილურად 
წარმოსაჩენად გამოიყენოს. კრეატიული აქციების სა-
ხით, ორიგინალურად და საინტერესოდ პროტესტის 
გამოხატვა მისმა მსახიობებმა არ იციან და ამ კუთ-
ხით ისინი იდეათა მწვავე დეფიციტს განიცდიან. ასე-
თი მსახიობი რათქმაუნდა თავს არ გასწირავს, ისინი 
მსახიობები არიან თორემ კასკადიორები კი არა. ფეიკ 
გვერდებიდან ცდილობენ რაიმე მათთვის შოუდ გამო-
სადეგი ახალი იდეა დამაცდევინონ და ფეიკ გვერდე-
ბით ხან როგორ მეხმიანებიან და ხან როგორ; -ონისე 
ძმაო შენს გვერდით ვარ, აბა ახლა რა იდეა გაქვსო? 
მწერენ. ერთხელ ვუთხარი: ფული რომ იყოს, ფლაერე-
ბი და სტიკერებია დასაბეჭდი და დასარიგებელი მეთქი 
და ეს ფეიკ გვერდი იმ წამსვე გაქრა და მეორე დღეს 
ფლაერები და სტიკერები დაბეჭდეს. ოღონდ, მათ ვერ 
გაიგეს ჩემი აქციების არსი,  ცუდი პლაგიატები გამოდ-
გნენ. მათი მესიჯბოქსია: - ჩვენ ლიბერასტი-გმირი-პა-
ციფისტები, აგერ ვდგავართ ქვეყნის სადარაჯოზე, 
ხან კაშიას ელჭიპიტი სამკაუკებით, ხან გირჩის მამაცი 
უკანალებით, ხან დომენიკ მანგოს მკრეხელობებით, 
ხან კაიფით და ლეგალაიზით, ხან შიშველი მოფემინის-
ტო ქალებით, ხან პიანინოთი და ხან გარმონით. ხოლო 
თქვენ ეროვნულო, ურაპატრიოტო ჰომოფობო, ღრუ-
ზინო ღორებო, რუსეთუმე კოლაბორაციონისტებო, 
არაფერს აკეთებთ დეოკუპაციისთვის. ამას მე მწერენ 
პირადში ურცხვად.

ნიკა გვარამიას ჰგონია რომ ის თავისი ჯადოსნუ-
რი ტელევიზიით „ქმნის რეალობას.” ანუ რასაც ის გა-
აშუქებს, მხოლოდ ის შემოყავს რეალურ სამყაროში, 
თვითონ აძლევს არსებობის ლეგიტიმაციას. რასაც 
აშუქებს მხოლოდ ის არის რეალური და რასაც ის არ 
გააშუქებს ის სიზმარია. აი მაგალითად მე არ მაშუ-
ქებს და „არ ვარსებობ”. ქაცარავა-ბერულავასგან კი 
თუ უნდა გმირს გამოძერწავს, თუ უნდა ვირს. წიწაკის 
აქცია-გამოწვევის ავტორს, თავისი სექტა გენიოსად 
მიიჩნევს და თვითონ ის ზოგიერთ ცნობილ პოლიტი-
კოსს თავს არ უტოლებს გონიერებაში. ვაშაძეს არჩევ-
ნები რომ მოეგო, გვარამიას ღმერთად შერაცხავდნენ 
ლიბერალურ პანთეონში. არადა მარცხში დევს სწო-
რედ მისი წვლილი.

ახლა იმაზე, თუ როგორ ქმნიან ეს „გენიოსები” 
„რეალობას” და „საზოგადოებრივ აზრს”, ანუ როგორ 
შეიძლება თეთრი შავად წარმოაჩინო და დამარცხება 
გამარჯვებად? ხურვალეთთან, რუსებმა კოშკის აგება 
რომ დაიწყეს, ქაცარავები ცოტა დაიბნენ, მყუდრო-
ება დაერღვათ. ახლა რაღა ჰქნან, თავსატეხი გაუჩნ-
დათ. თავის ქონში მოცურავე „ბურვაკავები” და ვიღაც 
„ჟლობები” პირადი მაგალითის ჩვენებით რაიმე გმირო-
ბის ჩამდენი არ არიან. მათ, ჰაჰაჰა, კონსერვები გახს-
ნან დანით, სამაგიეროდ შემოწირულობების თხოვნაში 
ლომები არიან. ეხლა რა ქნან, როგორ არ უნდა შეიმჩ-
ნიონ 15 მეტრიანი კოშკი? აბა, გმირი რისი გმირია თუ 
გამოსავალი არ იპოვა! აგერ არა ყავთ „ნი-წა-კა ინტე-
ლექტუალი”. და გენიალურმა რჩევამაც არ დააყოვნა: 
ეს ყველაფერი ცხვირწინ რომ არ შეიმჩნიონ, ხალხის 
ყურადღების ცენტრი უნდა გადაისროლონ სად? არც 
მეტი არც ნაკლები ხაშურის ტყეში. არა არ მოგესმათ, 
ნამდვილად ხაშურის ტყეში გადაისროლეს ყურად-
ღების ცენტრი. გაჩაღდა ხალხის დაბოლება ხაშურს 

გვართმევენო!!! ბერულავამ თავის ფბ. გვერდზე და-
წერა რომ; - საკუთარ სიცოცხლეს უდიდესი საფრთხე 
რომ შეუქმენით და ხაშურის ტყეში რუსული საღება-
ვით მონიშვნები აღმოვაჩინეთ, საღებავი ჯერ კიდევ 
არ იყო გამშრალიო. წარმოგიდგენიათ? შესასხურებე-
ლი საღებავი 1 წუთში შრება და დაუშვათ რომ რუსებს 
„ემალის კრასკა” მოეტანოთ ვედროთი და მიმდებარე 
ბუჩქები ცოცხით შეეღებოთ, ღია მინდორში ეს „ემა-
ლის კრასკაც” კი ნახევარ საათში გაშრებოდა. და ესენი 
გვიმტკიცებენ, რომ გამშრალი არ იყოო. ახლა დავფიქ-
რდეთ ეს მარკირების ფაქტი მართლაც რომ მომხდა-
რიყო ხაშურის ტყეში, ატოცში დისლოცირებული ქა-
ცარავა-ბერულავას რაზმი წამის მეასედში შეიტყობდა 
ამის შესახებ? იმსჯელეს, ითათბირეს, შეადგინეს გეგ-
მა, მოიძიეს საწვავის და სხვა სახსრები, მოემზადნენ, 
დაიკიდეს ჭოგრიტი, დაიმაგრეს რაცია, გამოეწყვნენ, 
მერე გაუდგნენ გზასა, გზაში ჩაასხეს ბენზინი, იყიდეს 
სასუსნავები, გააგრძელეს გზა, ბევრიი იარეს თუ ცოტა 
იარეს მიადგნენ ხაშურს, მერე აქ მოძებნეს ისეთი პირი 
რომელიც მეგზურობას გაუწევდა, შევიდნენ უღრან 
ტყეში  და  „რუსების მისხმულს” რომ მიადგნენ, ჰოი 
საოცრებავ! საღებავი ჯერ კიდევ არ იყო გამშრალი. 
ვინმეს სჯერა ასეთი ზღაპრების? და თქვენ წარმოიდ-
გინეთ რომ სჯერათ და გვარამია ასეთების ღმერთია. 
ეს ისტორია ამ ეგრეთ წოდებულმა „გმირებმა” ბრბოს 
ყურადღების გადასატანად შეთხზეს და მერე საკუთარ 
ფბ. გვერდზე დაწერეს რომ; -ასეულ ათასობით ჰექ-
ტარი ხაშურული ტყე გადაარჩინეს ოკუპაციას. უკაც-
რავად მთავარი გამომრჩა, საკუთარი სიცოცხლის ფა-
სად. და საქართველოს მოუტანეს დიადი გამარჯვება 
ცისარტყელის ფერებში. იხარე ერო! ალბათ ეს რომ 
გაიგო კოკოითმა იმფარქტმა დაარტყა. (არადა ეს მო-
ღალატეები ამ საქციელით ზუსტად კოკოითის საქმეს 
აკეთებენ, ხალხში და საერთაშორისო საზოგადოებაში 
იმ აზრს ამკვიდრებენ რომ ხაშური სადაო ტერიტორია 
ყოფილა და რახან სადაოა რაღაც საფუძველი ექნება 
ამას, შესაძლოა მართლაც ოსებს ეკუთნის კიდეც.) 
მტრობას აბა რქები კი არ ადგას. რამოდენიმე ასეულ 
ათასი ჰექტრის დამბრუნებლებს სულ ცოტა ძეგლის 
დადგმა მაინც ეკუთვნით ხაშურის   ტყეში. ახლა კი მო-
გიყვებით, ატოცში დაჭრილ და ღუდუშაურში გადაყვა-
ნილ, ატოცის „გმირ” „კოშკაზე.” რომელიც ბერულავას 
თქმით მაშინ დაიჭრა, როცა რუსმა ოკუპანტებმა ცეცხ-
ლი გაუხსნეს. ცეცხლი გაუხსნეს რა, ცეცხლი წაუკიდეს 
მიმდებარე ბალახ-ბულახს. ღმერთმა უწყის, ოკუპან-
ტებმა წაუკიდეს თუ ახალი სიუჟეტების გადასაღებად 
აღტყინებულმა პირებმა წაუკიდეს, რეიტინგის ბუღი 
რომ დაეყენებინათ და პიარი განეცადათ. გამოიძახეს 
რამოდენიმე სახანძრო და ყველა ტელევიზია, არიქა 
აქ ხდება რაც ხდებაო. არავინ იცის თვითონ კოშკა-
ძისა და ბერულავას გარდა, კოშკაძემ ლავიწის ძვალი 
როგორ მოიტეხა, ან მოტეხვისას რა პოზაში იდგა. ამ 
ალიაქოთში დადგა ნანატრი წამი, ქაცარავა-ბერუ-
ლავას ბაზას შეეძინა ახალი „გმირი.” არიქა გააქანეს 
ღუდუშაურში გახარებულებმა, პიარს-პიარი მიემატოს 
და რეიტინგმა იგუგუნოსო. ეს მხიარულება მათმიერ 
გადაღებულ კოშკაძის დაკრეჭილ სურათებში ჩანს. 
მერე ეტყობა მისი იმიჯი უფროსობას არ მოეწონა და 
რამდენიმე წუთში დაიდო დრამატიზებული, სასუნთქ 
აპარატზე შეერთებული, გონწასული კოშკაძის სურა-
თი წარწერით, „კოშკა კომაშია”. ხედავთ სათაურიც კი 
როგორ გაიმართა-გაირითმა? აი ეს არის პიარის ცოდ-
ნა და „რეალობის შექმნა”. გვარამიას ნიჭი მაინც სხვაა. 
„ჯოგის” კომენტარებს არ იკითხავთ? ასეთია თქვენი 
მოწონებული: - უიმე და ეს ბიჭები გმირები არიან და 
კოშკა ჰარი-არალო... ჰარი-კოშკა. აი ასეთი სიყალბე 
არის ნამდვილი ენთუზიაზმის ჩამკვლელი. ამიტომ 
ვაპროტესტებ ჩემს მიერ დაარსებული და სისხლ ჩანთ-
ხეული „ანტისაოკუპაციო მოძრაობის” პროფანაციას. 

აი კიდევ მესამე მაგალითი, რეალობის შექმნის გვა-
რამიასეული შედევრიდან: ფბ. გვერდი სახელწოდებით 

„გმირი” ატოციდან ახორციელებს პირდაპირ ტრანს-
ლაციას. ქაცარავასთან გმირობაზე საუბრობს, ვიღაც 
წვერებიანი შნირი. გმირი და გმირიო. ოღონდ ასე პირ-
დაპირ კი არა, ჩვენ ვართ გმირები და ძმ-პარამ-პამ-პა. 
არა დიდი ბოდიშით, აი არქიფო რომ ასწავლიდა სესი-
ლიას, „უკუღმა ილაპარაკე უკუღმაო”, მეტი თვალსაჩი-
ნოებისთვის ვციტირებ: -"მე კი არ ვამბობ გმირი ვარო, 
აი ეს ბიჭები არიან  გმირები”. და შავი ბენდენა გაისწო-
რა. ეხლა ქაცარავებმა შემოჰკიკინეს საპასუხო ხოტბა-
დიდება: - აი ეს უცნობილესი და ვარსკვლავებს რომ 
ეთამაშება ისეთი მსახიობი და აქ აგერ ჩვენს გვერდით 
ზის როგორც უბრალო შნირი. ჰოი რა გენიალური უბ-
რალოებააო!? იმ „გენიალურმა უბრალოებამ” შეიფერა 
„ღვთაებრივი ოდა აპოლონს” და თანაგრძნობით გად-
მოხედა უბრალო მოკვდავთ. ყოველივე ეს ხდება „გმი-
რის” ფბ. ლაივზე და ამას შესცქერის თვალცრემლიანი 
და პირ დაფჩენილი ბრბო, რომელთაც სრულებით გა-
დაავიწყდათ ხაშურის ტყეც და გმირი კოშკა-კომაც, 
მხოლოდ ერთი საფიქრალიღა აქვთ, თუ რა იქნება მო-
მავალ სერიაში, ხულიო გათხოვდება თუ ცოლს მოიყ-
ვანს? აი ასე იქმნება გვარამიას „რეალობა” ბატონებო. 
და ამ „რეალობაში” სხვა არ არსებობს თუ გვარამია არ 
აუნთებს მწვანე შუქს და რეალობაში არ შემოიყვანს. 

"ვაი უბედურო საქართველოვ, საით მიექანები?"
ეხლა კი იმაზე თუ რა მოხდა ხურვალეთში: ყოვე-

ლი სცენარი „დიდი ინწელექტუალის” მიერ წინასწარ 
იწერება და მზადდება. ვინ ვის უნდა დაურეკოს და ვინ 
ლაივები მოწოდებებით როგორ უნდა გაავრცელოს. 
ამიტომაა ჩვენ რომ „ვერაფერს ვერ ვხვდებით” ; მე 
რომ გამოვაქვეყნე სტატია „ოკუპაციამდე დაწყებული 
„ანტისაოკუპაციო მოძრაობა”, ეს მხილება გვარამიას 
ფსევდო მოძრაობას განაიარაღებდა და რეიტინგს 
დაუგდებდა, გვარამიამ ნაჩქარევად აამუშავა გენერა-
ლური გეგმა, საყოველთაო არეულობა, დაძაბულობა 
და სანატრელი სიხლისღვრა საოკუპაციო ზოლთან. 
სჭირდება გვარამიას, თორემ აგერ რეიტინგი უვარ-
დება მის მიერ შეთითხნილ ფსევდო მოძრაობას. სასწ-
რაფოდ დაარეკინეს ლუდა სალიას და აქედან დაიძრა 
ქაცარავა,  უნდა ჩასულიყო ხურვალეთში და უნდა 
ემტკიცებინა, რომ ეხლა მე გავყარე ეს გადმოსული 
ოკუპანტები, თორემ აგერ ლუდა სალიას ეზომდე ოკუ-
პირებული ჰქონდათ და არიქა მომეშველეთ ხალხოო. 
ხალხის მობილიზებაც მოხდებოდა, რამოდენიმე ათასი 
კაცის და ამასობაში რუსებიც რამეში „წააშველებდნენ  
ხელს”, ან თუ არ წააშველებდნენ, ასეთ სიტუაციაში 
ინციდენტის შანსი ისედაც ძალიან მაღალია, მაგრამ 
ხელოვნურადაც ადვილი მოსაწყობია პროვოკაცია. აქ 
მომხდარი ნებისმიერი არეულობა აწყობდა გვარამიას, 
ამას მერე ვისაც უნდოდა იმას დააბრალებდა. სულ 
რომ ერთმანეთი ეცემათ, ეგეც კარგი ბალახი იქნებო-
და ჯოგისთვის და მუხტს, მუხტს მიუმატებდა. მერე 
რა რომ ხალხი და საქართველო დაზარალდებოდა?! 
მთავარია გეი-ინტერესები იყოს კარგად და ხალხის 
დედა არ ატირა, თვეშო 50 000 ლარი რომ აქვს ხელ-
ფასი ისეთმა გვარამიან!? ან სამშობლო რა „ემოციური 
განცდაა,” ლიბერასტებმა საერთოდ ხომ არ იციან. 
მოკლედ, სუსმა  ეს ქაცარავა შესასვლელთან შეაჩერა, 
მერე გვარამიამაც ვერ მიაყარა კრიტიკული მასა და ეს 
„დიდი აფეთქების” გეგმაც ჩაიფუშა. ნათლად გამოჩნ-
და თუ რა ტყუილებით ცდილობდნენ დაძაბულობის 
ესკალაციას. ხალხმა ამაზე ხმა ამოიღო და პროტესტი 
გამოთქვა, ხალხი რომ ჩაეცხროთ, ორი დღის მერე და-
ამონტაჟეს ფოტო „ოკუპანტები ლუდა სალიას ბაღში” 
მიამიტებისთვის თვალები რომ აეხვიათ. მე მივწერე 
რომ ჩემი ხარჯებით გაუკეთებდი ამ სურათს ექსპერ-
ტიზას, თუ იმ აპარატს მომიტანდნენ რომლითაც ეს 
ფოტო იყო გადაღებული. ხმა კრინტი არავის  ამო-
უღია. აი ამით აბოლებენ ხალხს და დისკრდიტაციას 
ეწევიან ნამდვილი „ანტისაოკუპა-
ციო მოძრაობის”. ეს ბრძოლა, ჯერ 
კიდევ ბაბუაჩემის დაწყებულია. მე 
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თანამემამულენო, ალბათ უმეტესობამ ნახეთ პირ-
დაპირი ტრანსლიაცია სახელმწიფო ტელევიზიასთან, 
გურამ ქართველიშვილის პოლიტიკური ჯგუფის საპ-
როტესტო აქციისა. ამ მიტინგზე, სიტყვის თქმის უფ-
ლება, მიტინგის დასასრულს ძლივს მოიპოვა ფილო-
სოფიის მეცნიერებათა დოქტორმა დენეზა სუმბაძემ, 
რომელმაც ილაპარაკა სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პრობლემებზე და რეალურ საფრთხეებზე მცხეთის 
უმწვავეს საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც ებრა-
ელები გვედავებიან; დენეზა  სუმბაძე ამაოდ შეეცადა 

მიტინგის ორგანიზატორების ყურადღება მიეპყრო 
უმნიშვნელოვანესი, სერიოზული საფრთხის მიმართ. 
უფრო მეტიც, მიტინგის ქრონომეტრაჟის შემდგომი 
ჩვენებიდან, სუმბაძის ეს გამოსვლა, ჩანაცვლებული 
იყო ალ.ფალავანდიშვილის აბდაუბდა რეპორტაჟით, 
რომელმაც გადაფარა ქლბატონი დენეზას ხმა (ესეც 
გკბ-ჩნიკური ტექნიკური მანიპულაცია არასასურველი 
მომიტინგის გასანეიტრალებლად). სუმბაძემ, თავის 
გამოსვლაში ანტიეროვნულ პოზიციებში და საქართ-
ველოს მტრობაში ამხილა ქართველიშვილის მარჯ-
ვენა ხელი ლევან ჩაჩუა, რომელიც გახლავთ ბეჯითი 
მოსწავლე ცნობილი სამღვდელო დასის მამა მიხეილ 
ქვლივიძის, მამა დავით ისაკაძის და სხვ. რომლებიც 
ამბიონებიდან ქადაგებენ, რომ არცერთი მეფე საქარ-
თველოისა არ იყო ქართველი და არც ქართველი წმინ-
დანები ჰყოლია საქართველოს. 

ზემოხსენებული მღვდლები გამოირჩევიან პრეზი-
დენტ ზვიად გამსახურდიას სიძულვილითაც, რითაც 
იკვებება ლევან ჩაჩუაც და იგიც, მისი მოძღვრების 
შთაგონებით, ყველგან იგივეს აცხადებს, რომ ქართვე-
ლებს არ გვყავს წმინდანები და არც ქართველი მეფე-
ები. ამგვარი აზრების გავრცელებითა და შთაგონებით, 
ეს დაჯგუფება იღვწის ქართველ ერს ჩამოუყალიბონ 
არასრულფასოვნების კომპლექსი, რაც რუსული ნარა-
ტივია. მნიშვნელოვანია, რომ ლევან ჩაჩუას ხსენებულ-
მა მოძღვრებმა, თავიანთი ეკლესიებიდან განდევნეს 
კანონიკური ქართული მრავალხმიანი გალობა და ბი-
ზანტიური ერთხმიანით გალობენ. ლევან ჩაჩუა, გურამ 
ფალავანდიშვილი, ჯონდი ბაღათურია... იყვნენ მათი  
აქტივისტები, რომლებიც ხელმოწერებს აგროვებდნენ 
მრევლში, ყველა ეკლესიებში ქართული მრავალხმიანი 
გალობის აკრძალვისა და ბიზანტიური ერთხმიანის 

დაკანონებისთვის,  რითაც მათ არაერთხელ მიმართეს 
სინოდს. გურამ ფალავანდიშვილი (რომელიც  თავის 
ვაჟიშვილ ალექსანდრე ფალავანდიშვილთან ერთად 
გვევლინება მიტინგებზე) გახლდათ ზვიად გამსახურ-
დიას უახლოესი ნათესავის - გეიდარ ფალავანდიშვი-
ლის შვილი, რომლებიც ებრძოდნენ პრეზიდენტ ზვიად 
გამსახურდიას  ეროვნულ ხელისუფლებას.

ქართველიშვილის პოლიტიკური გუნდი შედგება  
პუტინის სატელიტი - ნინო ბურჯანაძის პარტიელები-
საგან (დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ჯონდი ბაღათურია, 
გიგლა ბარამიძე ...) და რა ნიშნით უნდა ვაღიაროთ ისი-
ნი საქართველოს პატრიოტებად?..

ნუთუ არანაირ გულისხმაში არ უნდა გაგდებთ ის, 
რომ დიმიტრი ლორთქიფანიძე პრიმაკოვის ქართულ-
რუსული საზოგადოებრივი ცენტრის დირექტორია?! 
ან, იქნებ,  ეს გეორგიევსკის ბაფთები და მათი ვიზი-
ტები მოსკოვში ქართველთმოძულე ვლადიმერ ხომე-
რიკთან მეტყველებს მათ ქართულ სახელმწიფოებრივ 
პატრიოტრიზმზე?! 

ქართველიშვილის ეს პოლიტიკური ჯგუფი ფი-
ნანსდება რუსეთიდან და აგრეთვე სხვადასხვა უცხო 
ქვეყნებში (მათ შორის, ამერიკაში) მომუშავე რუსე-
თუმე ქართველი ემიგრანტებისაგან, რითაც, დიდ 
საფრთხეს უქმნიან ისინი საქართველოს სახელმწი-
ფოებრიობას.

მოგიწოდებთ, ნებსით თუ უნებლიედ ნუ დაიდებთ 
წილს საქართველოს მტრობასა და ღალატში! 

ნუ გავიხდით კერპებად ფსევდო-პატრიოტებსა 
და რუსეთის სატელიტ პოლიტიკურ ძალებს! მიუხე-
დავად იმისა, რომ ივანიშვილის ანტისახელმწიფოებ-
რივ-ანტიეროვნული მმართველობის პირობებში,  მათ  
მრავალმხრივი საფუძველი გააჩნიათ საპროტესტო 
გამოსვლებისა და ხალხის უკმაყოფილების საკუთარი 
პოლიტიკური მიზნების გამოყენებისათვის.  

ვინაიდან, ჭეშმარიტი ეროვნულ-განმათავისუფლე-
ბელი მოძრაობა ლამის 30-წლიან საინფორმაციო ბლო-
კადაში ვიმყოფებით, ხოლო ერის გულწრფელი ნაწილი 
საინფორმაციო ვაკუუმშია, პრორუსულმა ძალებმა 
წამოყვეს თავი და ცდილობენ ჩაგვენაცვლონ ცრუ 
ეროვნულობით. საამისოდ მათ გააჩნიათ ფინანსური 
რესურსი ყოველგვარი ტექნიკური უზრუნველყოფით 
(ძვირადღირებული მანქანებით გადაადგილებისაც), 
ხოლო ჩვენ, ამ დრომდე კვლავ ფინანსურ წნეხში გვახ-
რჩობს ყველა ხელისუფლება, რათა არ წამოვიმართოთ, 

მაგრამ ვიპოვით ძალას აღდგომისა...
ფხიზლად, ჭეშმარიტო ეროვნულებო!
ჩვენი დედა-სამშობლო საქართველოსთვის, ყვე-

ლაზე დიდ მტერსა და საფრთხეს წარმოადგენდა და 
წარმოადგენს, მხოლოდ, იმპერიალისტური,  ოკუპანტი 
რუსეთი!

სამშობლოს პატრიოტმა, ცხადია უნდა გააპროტეს-
ტოს უცხო ქვეყნებიდან მიგრანტების შემოდინება და 
წინ უნდა აღუდგეს ჩვენი ქვეყნის საზიანო ყოველგვარ 
ფორსირებულ პროცესებს; აღმაშფოთებელი ის არის, 
რომ ქართველიშვილი და დასი მისი, „უცხოელებში” 
რუსებს არ გულისხმობენ, რომლებიც, საუკუნეების 
განმავლობაში გვყრიან საკუთარი მიწა-წყლიდან. ივა-
ნიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან, გაც-
ხოველდა რუსი ბიზნესმენებისა და ეთნოსის ჩამოსვ-
ლა საქართველოში, რომლებიც, უცხოელებზე მეტი 
რაოდენობით შემოედინებიან თბილისში და ბათუმში, 
ყიდულობენ ცენტრალურ უბნებში ბინებს, მიწებს, სა-
წარმოებს და ა.შ. მოკლედ, 90-იან წლებიდან, ვიდრე 
2013 წლამდე, საქართველოდან გახიზნული რუსები, 
უკვე აქტიურად ბრუნდებიან და ეთნიურადაც იპყ-

რობენ სახელმწიფო საქართველოს. ხოლო, ქართვე-
ლიშვილებს სულაც არ ადარდებთ, არც საქართველოს 
ტერიტორიების ოკუპაცია (რაც არასდროს გაუპრო-
ტესტებია  მათ ჯგუფს) და არც რუსების შემოდინების, 
ასევე  საგანგაში პროცესი.

ამ ინტერვიუში, ქართველიშვილს, ივანიშვილის 
„რუსი-ოლიგარქად” მოხსენიებაც კი აღიზიანებს; მისი 
მწუხარე მზერა და მახ  ვილი  მიმართულია მხოლოდ ევ-
როპა-დასავლეთისკენ.  ამგვა რი „პატრიოტული” შირ-
მით კი, ამ რუსეთუმე პოლიტიკურმა ძალებმა, უკვე 
შეძლეს გულუბრყვილო მასების აყოლიება.

მოვუწოდებ ჭეშმარიტ ეროვნულ-პატრიოტებს 
მეტი სიფხიზლისაკენ! მითუმეტეს, როცა უახლოეს 
წარსულში, ჩვენი მიმნდობლობით, ლამის ეროვნულ 
გმირებად შევრაცხეთ ჭანტურია, წერეთელი, ბათიაშ-
ვილი, ნათაძე, ჟორჟოლიანი... აღარ მიაპყარით სმენა 
ზვიადის ღაღადისს, რომ არ მისულიყავით შეიარაღე-
ბული ოპოზიციის მიტინგებზე. მაინც მიდიოდით და 
ხდებოდა თქვენი დეზორიენტირება და გაბრუება დე-
ზინფორმაციებით...

ლეილა ცომაია

კიდევ ერთხელ ფსევდო-პატრიოტების შესახებ, რომლებიც  წარმოადგენენ 
ყველაზე დიდ საფრთხეს  სახელმწიფო საქართველოსათვის!

რა ხურს ხურვალეთში?
თვითონ წლების განმავლობაში პა-
ტიმრობა, არაერთხელ დაჭრა და 
დევნა(უშიშროებამ ბავშვობის მე-

გობრებიც კი ჩამომაშორა, როგორც მერაბის და ზვი-
ადის თავის დროზე იზოლაციაში აქცევდნენ და თავი-
სუფლებაზე ყოფნისასაც არავის  აკარებდნენ). სისხლი 
მაქვს ამ ბრძოლაში ჩანთხეული, ცხოვრება შევწირე და 
გვარამიებს და ვიღაც სირებს ვერ მივცემ იმის უფლე-
ბას, ეს მოძრაობა ქვეყნის საზიანოდ და მათთვის სა-

სურველი პროვოკაციებისთვის გამოიყენოს. როგორც 
ქოცებს ხელისუფლებაში მოსასვლელად სწყუროდათ 
სისხლი და 8 თვის ბარბარე რაფალიანცი მსხვერპლად 
შესწირეს სატანას, ზუსტად ისე სწყურია სისხლი გვა-
რამიას. ამათ ხომ ადამიანური არაფერი ცხიათ!

                         
ონისე  გერგედავა 

03/18/2019

გაზეთის რედაქტორისაგან: საოკუპაციო ხა-
ზებთან სამოქალაქო აქტივისტების ხშირი (მითუმე-
ტეს, პერმანენტული) კონტროლი მხოლოდ მისასალ-
მებელი და მისაბაძი ფაქტია და მასში ჩართული უნდა 
იყვნენ ეროვნულ-პატრიოტული ძალებიც, რაც უფრო 
მეტად  გაამხნევებს მიმდებარე სოფლების მოსახლე-
ობას და მეტ შემაკავებელ ფაქტორადაც იქცევა ოკუ-
პანტების მცოცავი ანექსიისა. კრიტიკა და ცინიზმი 
მიუღებელია ნებისმიერი აქტივისტის მიმართ, რო-
მელთა გუშაგობა მხოლოდ აფხიზლებს საერთაშორი-
სო დამკვირვებლებს და აიძულებს მათ საპროტესტო 
განცხადებების გაკეთებას სხვადასხვა ფორუმებსა 
და მაღალ  ტრიბუნებზე, აგრეთვე, დიპლომატიურ 

წრეებში.  კამათი თუ  დავა იმაზე, ნამდვილად  იყვნენ 
თუ არა ოკუპანტები შემოსული სოფელ ხურვალეთში, 
უბრალო ინტრიგაა, რამეთუ  ფაქტია, რომ  ოკუპანტ  
რუსეთს თვალი უჭირავს  ყველა „საზღვრისპირა” სო-
ფელზე და  თუნდაც პრევენციული ხმაური რუსეთის  
ოკუპანტური პოლიტიკის მიმართ , სავსებით გამარ-

თლებული ა  სიფხიზლის თვალსაზრისით. 
საჭიროა შეიკრას ეროვნულ  ძალთა „ანტისაოკუპა-

ციო მოძრაობის”  ქმედითუნარიანი ბირთვიც, რომლე-
ბიც საქმით წარმოაჩენენ თავიანთ გულწრფელ დამოკი-
დებულებას  საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიების 
პერმანენტული ოკუპაციის მიმართ და მოიპოვებენ 
ნდობასა და დამსახურებულ ავტორიტეტს ერში.

ერი კი, სწორედ, ასეთ  თავდადებულ  მამულიშ-
ვილთა  მოლოდინშია!

მხოლოდ იმისათვის, რომ  არ დაგვწამონ „გრძნო-
ბის პატრიოტიზმი” და ცარიელი სიტყვების რახარუ-
ხი, დასტურად ვაქვეყნებთ ჩვენს პროტესტს მერეთის 
საოკუპაციო ზოლთან.
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ზვიად  გამსახურდია

ვაქვეყნებთ კონსტანტინე უმცროსის 
მიერ აღმოჩენილ ზვიად გამსახურდიას  
ორ უცნობ ლექსს  „მარგალიტი” და „შე-
მოდგომის ვარდები” . ლექსები დაწე-
რილია ვერლიბრის  სტილში, რომელიც 
კონსტანტინემ საკუთარი ფეისბუქის 
სტატუსად  დადო 2014 წელს.

მარგალიტი

მომმადლე მე პატიოსანი შენი მარგალიტნი და 
დამიმარხენ საფასეთა შინა შენთა და მერმე 

უკუმოგცენ იგინი დღესა მას დიდსა. (ეპიტაფია)

შენ ბედისწერის შუქმთოვ მანიაკს
მოსხლეტილო მარგალიტო, 
თითქოს შემთხვევით დაცემულო
ჩემს წყვდიადით მოცულ ბილიკზე,
შენ წყაროო უკვდავებისავ
მწირ უდაბნოში ამოხეთქე ანაზდეულად;
ხანმოკლე იყო შენი ჩქეფა, 
ვით საბრალო მოკვდავთა ყავლი
ამ უხანო წუთისოფელში!
შენ - ვარსკვლავთა ხომლის ნათებავ,
ასპიროზის გარემომცველო, 
ორიონის მხურვალება წამოგეძალა,
შთანთქა შენი წყალჯავარობა
ანთრაკის გუმბათს რომ მოიცავდა,
ხშირ სხივოსან გაცისკროვნებად
და უხილავგყო
უსამანო და უფიქრო მარადისობის 
დავსილ წიაღში! 
მარადიული ცეცხლის ბუნჯგალი
ვით დაგშრიტა მიწიერი გესლის მდინარემ? 
ანგელოსთ ხელით ნამზადი ნექტარი
ვით წაგბილწა წუთისოფლის 
მზარეულის უცებმა ხელმა;
ან ვით ამშვენებ
შენ - სხივთა მთოვი, შუმი მარგალიტი
ხილვად უშვერ თაღლით ქვათა
დუხჭირ სალაროს? 

შემოდგომის ვარდები

რა მშვენიერი, რა წარმტაცნი იყვნენ ვარდები!
ციური ცვარნი
მარგალიტებრ დაპკურებოდნენ
მათ სათუთ ფურცლებს - შენი ღაწვისფერი
ო, რა იდუმალ ჩურჩულებდნენ
ადრეული სთველის ფოთლები,
რარიგ ხიბლავდნენ
მოქანცულ მზერას
შემოდგომის სავსე ფერები! 
რა მშვენიერნი
რა წარმტაცნი იყვნენ ვარდები. 
დასძინებოდა ალერსიან ბაღს
გადაღლილი მზით მოოქროვილს...
და სათითაოდ ჰკოცნიდა ვარდებს
დილის ნიავი - ეს ფრთამსუბუქი
მოციქული განახლებისა....
თრთოდნენ ვარდები
როგორც სული შენი სიახლით,
თრთოდნენ ვარდები
როგორც შენი თეთრი ხელები
და ტალავერიც....
და მეწამული და ოქროვან-ლიბრი ფოთლები
ვაზის ლერწების დახლართული არაბესკები 
იქ ირეოდნენ სპილენძის და ლალის ფერები,
იქ შენს ღიმილად ციმციმებდა 
ცვარის სიმრავლე
ბროლის მტევნებზე შემოდგომის 
ჩამქრქალი თვალით.
რა მშვენიერნი, რა წარმტაცნი იყვნენ ვარდები
ცათ ალანძულ ალვის ხეთა
ფორეჯვერცხლი
ამქრქალებდა შორეულ ცის ფერს
და იქ ღრუბლების საწმისები
გაპენტილიყვნენ
კავკასის მთათა იაგუნდის იალმაგებზე,
რა ახლოს იყო ის შორეთი
დაქანცულ სულთან,
რა ახლოს იყავ
და რა შორს იყავ
ვით ოცნების მწარე ზღაპარი,
სულის სიცივეს შენ ვერ ათბობდი
ვით ვერ ათბობდა
იმ სევდიან ბაღს
შემოდგომის ჩამქრქალი თვალი....
რა მშვენიერნი, რა წარმტაცნი იყვნენ ვარდები.

აღდგომა

საფლავი თორმეტი ადლი,
სუდარა - თავთან კრული,
გწყალობდეთ აღდგომის მადლი,
ანგელოსი მხიარული!
"თქვენ რომ მეუფე დაფლეთ, 
აღსდგა, აქ არ განისვენებს,
დღეიდან ბნელს ნათელი დაფლეთს,
განჰკურნავს ცოდვილთა სენებს."
უფალი ჯოჯოხეთს შთახდა, 
იხსნა სულნი მართალთა, 
ანგელოსნი დარჩნენ სახტად
ცა დასთმეს ფერგამკრთალთა,
და გარდამოხდნენ ქვეყნად
რათა შეეგებონ მწეს, 
ადამს, მეუფის სეხნას,
სასუფეველის მზეს.

რა შვებაა, რა ზარია,
აღსდგა ღმერთი სულმნათი,
დედამიწა ტაძარია,
ზეცა - მისი გუმბათი.
რა ზამთარი იდგა ქვეყნად,
ან რა სიმწრის გოდება,
აქ კი ზეცა გარდაგვეხსნა,
ედემი გველოდება.
ზეიმით და ზარით მოდის
წელიწადი წლეული,
აღარ გვმართებს გლოვა ლოდის,
წარწყმდა გველი წყეული.
შვება სუფევს კიდით კიდე,
ქვესკნელით ცის თაღამდი,
მზემ დახია ბნელის რიდე,
ისმის ლოცვა-ღაღადი.
რა შვებაა, რა ზარია
აღსდგა ღმერთი სულმნათი
დედამიწა ტაძარია
ზეცა მისი გუმბათი.
ჩონჩხი რომ გზარავდათ ყველას,
და ცელი გაბასრული,
დაემხო, განქარდა წყევლა, 
ვარსკვლავეთს აღზევდა სული.
ოსანა ისმის დასთა
დიადობს სხივთა ფენა,
მას ქერუბიმთა დასტა
შეეგებება ზენა.
დასცა ქაოსი მძვინვარე,
დახსნა სიკვდილის მხარე,
აღსდგა სიკვდილში მღვიძარე,
ცის შეუმუსვრელი სახე.
სად ჯვარი მისი გებულა,
აღყვავებულა სხვა ხე, 
ედემად დავანებულა
ანგელოსთ მეინახე!
დაივიწყეს აჩრდილთ მოთქმა
და სიკვდილის ჭალაკი, 
განახლებულ კაცთა მოდგმას
ერგო საღვთო ქალაქი.
ვის წყალობა ზეცით თან სდევს
მსხვერპლის არდარიდებით,
ის აღდგომის შარავანდედს
შეიმოსავს დიდებით!
რა შვებაა, რა ზარია
აღსდგა ღმერთი სულმნათი,
დედამიწა ტაძარია, 
ზეცა - მისი გუმბათი.

(კრებულიდან „კოსმიური წირვა")
 

ქართველი ჯარისკაცი 
კიევთან

(ზურაბ ფალავანდიშვილის ხსოვნას)

ქართლის დევგმირი გოდლად იდექ  კიევის 
 კართან,
სატანის ლახვარს შეაგებე მკერდი დევური.
ციდან ღვარცოფი ინთხეოდა, წუნწუბის, ლავის,
მაგრამ ვინ ნახა დადუმება მედგარი მკლავის!
დნეპრი იწვოდა. პროჟექტორი ღამის მთევარი
ზეცის იარებს აშიშვლებდა. გუგუნი ზართა
ეჯიბრებოდა კანონადის გრიალს განგაშით,
ქართლის დევგმირი გოდლად იდექ კიევის 
 კართან.
მიწის რყევაში, მიწის დგანდგარში
გურამიშვილის გამხნევებდა დიადი ლანდი;
ამადაც წახდა მუხთალი მტრის ყოველი ფანდი.
დღეს შენს საფლავზე ზუბოვკიდან მოაქვთ 
 ყვავილნი,
გესალმებიან უკრაინის სავსე თაველნი.

ზვიად  გამსახურდიას  80  წლის იუბილე
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ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი
პროზა

ნორა სიხარულიძე

-  მელოდიას მელოდია ენაცვლება, ტი-
რილს - ქორწილი მოჰყვა. საწყალობლად 
წრიპინებს კლარნეტი. სატირლის მუსიკოსე-
ბი, ზოგჯერ ლხინშიც გამორეულნი. პაუზა; 
დაწყნარდა სოფელი. გატანჯეს კლარნეტი, 
ამაყად აყვა დოლი. ხვალ ხუთშაბათია, სად-
ღაც დაკრძალვა იქნება, თუ აქ სულერთია 
ოთხშაბათი და ხუთშაბათი. მეე! ჭიშკარ-
თან აბღავლდა ძროხა. მეეჯ-მეეჯ-მეეჯ… 
სიმინდს აბნევს თეთრდოლბანდიანი ქალი. 
საყოლით დაიფარა მიწა. პირველყოფილი სი-
ლამაზე. გაწვალდა კლარნეტი, ენერგიულად 
უკრავს დოლი. ბეე! მეეჯ-მეეჯ... თეთრი იხვი 
დაგვიანებით მოგოგმანებს. წარმართული 
სამყარო. ძროხა ერთი, ორი, სამი ბოგაზე 
ელოდება პატრონს. მოწველის დროა. ქალს 
მოაქვს ვედრო, უკნიდან მიუჯდა ძროხას. 
კუდი მხრებზე უტყლაშუნებს. საეჭვოდ 
გაიზმორა, დაფუნა.

 ეხლა მოუნდება ყველაფერი. - ქალი გა-
ვაზე უტყლაპუნებს ხელს.

  - მოო წიქარა, მოო წიქარა! - ვედროში 
ჩხრიალებს რძე.

  სხვები ელოდებიან რიგს. ძროხა ყველა 
წითელი, ერთმანეთის მსგავსნი. 

  - მოო წიქარა, მოო წიქარა! - ნახევრად 
აივსო ვედრო. ხბო მიუშვა გამოსაღეჭად. მე-
ორე ძროხა; ისიც უზრდელი.

  - ფუ, მოგესპო პატრონი! - ქალი თავს 
იწყევლის. სახლში შედის, რძეს წურავს. მესა-
მე ძროხამ მარტომ გაავსო ვედრო. ძროხები 
შეერივნენ სოფლის ნახირს. პატარა ბიჭები 
ერეკებიან ნახირს. სტუმარი შეამჩნიეს და-
იმორცხვეს.

  - ადე, ადე! - სახრე გადაუჭირეს მოზ-
ვერს, უფრო სტუმრის დასანახად. დატოვეს 
ამტვერილი შარა და აქა-იქ მოფუნული, ნაკე-
ლი, ესეც საჭირო.

  ბაბუა გამოდის აივანზე ყალიონით 
ხელში. ქალმა უკვე მოათავა საქმე. ქართ-
ველი გლეხი უცხო ტრადიციით. წაბლის 
სახლი კრამიტით დახურული, ქვემოთ ზამ-
თარში ძროხების სათავსო. კაცი აბოლებს 
ყალიონს. ნიკოტინი; დილის საუზმე. ასე ოთ-
ხმოცი წლის, კარგად შენახული. თვალი გა-
დაავლო სოფელს, სადღაც კვამლი ამოდის. 
მუქი ნისლი ჩამოწვა სოფლის თავზე. ხალხი 
გარბის. ისინიც მირბიან. წინ მერაბი, უკან 
სტუმარი, ბაბუა ჩქარი ნაბიჯებით. ერთი 
წაბლის სახლი მოაკლდა სოფელს. თეთრ-
ჩადრიანი ქალები ფეხმორთხმული სხედან 
მოლზე, წრე შეუკრავთ. ოჯახის წევრები 
- უხსნის მერაბი. თავ-პირზე ხელს იშენენ, 
ირგვლივ ქალები, ოჯახის ჭირისუფალნი. 
სახლი მთლიანად დაიწვა. მხოლოდ ნაღვერ-
დალს აღვივებს ქარი. კაცები ერთმანეთში 
ბჭობენ; მიზეზს ეძებენ. ცეცხლი ელექტრო 
ჩამრთველს გაუჩნდა. ნეხვის სუნი დადგა. 
ცხვირზე ხელი მოიჭირა.

  - სახლის პირველ სართულზე ძროხების 
სადგომი იყო, აქ ასეთი ტრადიციაა, უკვე 
შეამჩნევდი. - მერაბი უხსნის. ყნოსვა შეაჩ-
ვია, ხელი მოიშორა, უხერხულია.

  ბაბუა უსამძიმრებს ოჯახის უფროსს:
  - ჩვენ ვერაფერს ვუშველით, სტუმარი 

არ დავამშიოთ.
  წინ მიდის, უკან მიყვება მერაბი და სტუ-

მარი. ქარი ზურგში ეწევა, ნაბიჯის სიმძიმეს 
უმსუბუქებს. ჭალიკონია, საშიში არ არის... 
მალე ჩადგება. - ბაბუა ქარის სიძლიერეს 

თვალით ზომავს. რას ნიშნავს `ჭალიკონი~? 
არ იცის. შეკითხვის შერცხვა. ირგვლივ 
ციტრუსების ტერასები; ორივე მხარეს. მათ 
შორის ვიწრო შარა - სოფლის გზა. ყველგან 
მწვანე ფერი. სიმწვანე, სიმწვანე და სითეთ-
რე ოდნავ, ტერასებს მოდებული გვირილას 
ფერი. შარაზე მობნეული თხილის გულიანი 
შოკოლადის მარცვლოვანი კამფეტი, ბავშ-
ვებს თუ დაეპნათ. ბევრზე ბევრი, უფრო 
უთვალავი. პარკი ექნებოდათ გახეული. საწ-
ყალი ბავშვები. დაიხარა, ერთი ცალი ხელში 
აიღო. თბილი იყო; გაუკვირდა.

  - ბავშვებს დაპნევიათ.
  მერაბი ფორთოხლის ხეს მიეყრდნო, სი-

ცილით ჩაბჟირდა. ბაბუამ ჩაიფრუტუნა, არ 
შეიმჩნია.

  - არ ჭამო თუ კაცი ხარ. თხის ცურცლია.
  ბაბუამ გაუსწრო, უკვე სახლის ბილიკს 

მიუყვება. საუზმის დრო დიდი ხანია გადავი-
და. ასაკს გაფრთხილება უნდა. შვილიშვილი 
სოფელს აცნობს სტუმარს. შვილიშვილი... 
მისთვის დაკარგული შთამომავლობა. მასთან 
ერთად მოკვდება ეს წაბლის სახლიც. მხო-
ლოდ ზაფხულში, შემაწუხებელი სიცხისგან 
გათანგულებს გაახსენდებათ მათი წინაპრე-
ბის ეული სახლი. დამძიმებული ნაბიჯებით 
აუყვა აღმართს. ოჯახი ერცხვინება, ბებიამი-
სის ჩადრი ერცხვინება, რითი არ ჯობია ნეხ-
ვის სუნი, იმ ამყრალებულ სუნს იღლიის ქვეშ 
რომ იშხაპუნებს. ჭამა კი უყვარს. გადახედა 
სოფელს; სიმწვანეში ჩაძირულიყო სახლები. 
მეზობელი ბაღჩაში ლობიოს ღჯებს ასობს.

  - ამოდი, ჯოვ!
  შუახნის კაცი, დარბაისლური იერით; 

სოფლის ინტელიგენტი.
  - რა მოხდა? - მუშაობას წყვეტს.
  - მერაბაი ამევიდა, სტუმარი ამეიყვანა.
  იშლება სუფრა, სუფრა დილიდან საღა-

მომდე, შუადღით შესვენება. ოთახი  - გამო-
საფხიზლებელი მისთვის და მერაბისთვის. 
ბაბუა თავს უფრთხილდება, არ სვამს ჭაჭას. 
ქათამი კრიახებს, ძილი დაუფრთხო. გვერდი 
მოინაცვლა. გამოფხიზლება უნდა მოასწ-
როს, საღამოს მეორე რაუნდია -მეზობელი 
შეპირდა. კრიახებს და კრიახებს ქათამი, რომ 
არ გაჩერდა. მუთაქა შეისწორა.

  - კვერცხი დადო. - მოპირადპირე ტახ-
ტზე მერაბი წევს. იატაკზე ფარდაგი ხელით 
მოქსოვილი.

  - კიდევ არ გეწვია მუზა?
  კარგ ხასიათზეა, სტუმრის გულუბრყვი-

ლობა ამხიარულებს.
  კარებზე მიუკაკუნეს, ვახშმის დრო დამ-

დგარა. ბაბუა გამართული ნაბიჯებით შემო-
დის ოთახში. ჭაჭის სუნი ღრმად შეისუნთქა.

  - აქოთდით, ხომ, აქოთდით. ადექი ბიჭო 
მერაბია, გამეიყვანე სუფრასთან სტუმარი.

  კიდევ დალევა, გასკდა თავი, გადაიტ-
ვირთა თირკმელი, დამძიმდა კუჭი. წყალი 
პეშვით შეისხა. უჰ, რა ცივია, ტანზე ბუსუ-
სებმა დააყარეს. მზე ეფარებოდა აჭარის 
მთებს. გრილმა სიომ დაბერა, აცივდა. რაც 
აქ ამოვიდა სიცხეს ვერ გრძნობს, სიცხე ბარ-
ში დატოვა, ქალაქი. მთების ძირში გაშლილი 
თეთრი ქალაქი.

  სუფრასთან მეზობლები. სუფრის თავ-
ში ბაბუა, ოჯახის უფროსი. დაიწყო მეორე 
რაუნდი. თანამეინახენი მისი წარმომავლო-
ბით დაინტერესდნენ, გვარი შეუქეს. ერთ-
მანეთთან მცირე კამათის შემდეგ გვარის 
ლაზურ-ჭანური წარმომავლობა დაუდგინეს. 
ძლიერ ეამა გენის სიძველე. სკამზე ამაყად 
გადაწვა. ქართული გენის სადღეგრძელო 
სხვანაირი სიამაყით დალია. მერაბი იღი-
მება, სულ იღიმება. ფხიზელია იღიმება, 
მთვრალია იღიმება. სიმთვრალეს ვერ შეატ-
ყობ. თვითონ კი მგონი სკამზე გვერდულად 
უნდა იჯდეს. დაასლოკინა; უკაცრავად. ისევ  
დაასლოკინა, ისევ უკაცრავად.  შერცხვა 
სუფრასთან. წყალი სტუმარს! - ბრძანებს 
ბაბუა. სუნთქვა შეიგუბა, წყალი მოსვა და . 
. . სასწრაფოდ გარეთ მოუსვა. მერაბი თავს 
უწევს, ბებია შუბლზე სველ ტილოს ადებს; 
გადახურებულ შუბლს გამოაგრილებს. გა-
მოფხიზლდა, მხოლოდ სისუსტეს გრძნობს. 
მერაბი სუფრას უბრუნდება. ჭაჭასთან ჭი-
დილში დამარცხებულ სტუმარს ღრმა ძი-
ლით ჩაეძინა.

  კლდის ნაპრალიდან უხვად მოჩქეფს 
წყალი, ცივი წყლის ჭავლმა შთანთქა სხე-
ული. სიპ ქვებზე ფეხი უცდება. ცივი, რო-
გორც ყინული; ძალა უკიდეგანო, სილამაზე 
თვალწარმტაცი, მის თვალთაგან ჯერ არნა-
ხული, წყალი - მოციმციმე ცისფრად, მზის 
სხივ გარეული, თითქოს კლდის წვერზე 

ჩამოჯდა მზე. სიჩუმე უცნაური, მხოლოდ 
წყლის სუნთქვა,  ხმაურიანი, ბობოქარი; სუნ-
თქვა განუზომელ ძალად გადაქცეული, ყოვ-
ლის წამლეკავი. ჩანჩქერი - სიამაყე მერაბის. 
წამოშხუმფლა. მზე პირს იბანს! - იტყოდა 
ბაბუა. ცის კამარა შემოხაზა ცისარტყელამ, 
შვიდივე ფერი აირეკლა წყალმა. ფერთა გამა 
მხატვრის პალიტრასავით მკვეთრი; თითო-
ეულ ფერს მძაფრად შეიგრძნობს სტუმარი, 
ეჩვენება: კლდეს დადგომია შარავანდედი, 
კლდის ქვეშ წყალში მობანავე მისი სხეული 
წმინდა სხივში გაეხვია. ირგვლივ სიმწვანე, 
კლდეზე ჩამომჯდარი მზე, წყლის სუნთქ-
ვა. ლამაზი ზღაპარი. იქნებ ზმანება? ზმა-
ნება - უფრო. ჩაეძინა ნაბახუსევს და იხილა 
ლამაზი სიზმარი. სახელი მისი მოაქვს ექოს. 
ხმა - მკვეთრი, ნაცნობი, შეიგრძნო სიზმრის 
სიცხადე. მწვანე ბალახზე გაწოლილი სხე-
ული ეძახის.  იგივე ფერი - ნაცრისფერი. ხმა 
აბრუნებს ცხადში. ნაცნობი ხმა, ცხოვრები-
საგან კმაყოფილი ხმა. ზმანება დასრულდა. 
ნაცრისფერი დღე, მხოლოდ ლამაზი ფონით. 
წყალს ძლივს მოსტაცა სხეული, ბასრ ლოდ-
ზე დაუცდა ფეხი, წაბორძიკდა, მეორე ლოდს 
შეაშველა ხელი. წამოიმართა, ჩანჩქერი შხე-
ფებს აყრის  მისგან თავდახსნილ კაცს. მზე 
ჩამოვიდა კლდის წვერიდან, წყლის სუნთქვა-
ში დაიკარგა. ვერ იპოვა მზე. ცაზე მხოლოდ 
ორ ფერს შეიგრძნობს: იისფერსა და წითელს, 
სხვა ფერნი გაფერმკრთალდა. სიმწვანე, სიმ-
წვანე და ტყე - ხშირი; ირგვლივ სალტედ შე-
მორტყმული ჩანჩქერს. ტყე; უუ! ოჩოპინტრე! 
სად ხარ ტყის მბრძანებელო! უუ! სიმწვანე - 
არსი სიცოცხლის, ფერი განახლების და ჟან-
გბადი უხვად. სუნთქვა გაიოლდა. ამ მთებში 
სუნთქვა იოლია, ცხოვრება - მარტივი, გონი 
- გადაუტვირთავი, სხეული - ჯანმრთელი. 
წერე! სად ნახავ ასეთ სილამაზეს. წერე! ვერ-
სად იპოვი ასეთ მეგობარს. ვერსად შეწვდები 
მზეს ასე ახლოს.  სიმწვანე, სიმწვანე; ტყე; 
უუ! ოჩოპინტრე!

  მეგობრის გვერდით წამოწვა ბალახზე. 
სიჩუმე ტყის, მხოლოდ სტვენა ფრინველ-
თა. წყლის შხეფები მაინც წვდება ნებიერ 
სხეულთ. შორიდან უფრო ლამაზია ტყის შუ-
აგულში წამომართული კლდე, ზემოდან დაჰ-
ყურებს ტყეს. მზე დაიკარგა ცაზე.

  - `ხომ ლამაზია ჩვენი ქვეყანა...~ - საკუ-
თარი მთების სილამაზით ამაყი ხმა.

  - საოცრად ლამაზი.
  - გინახავს სადმე ასეთი წარმტაცი ბუნე-

ბა, ასეთი ამაყი მთები? ჩემს ბაბუაზე კოლო-
რიტი ქართველი გლეხი შეგხვედრია სადმე? 
ხოდა ეს ყველაფერი ჩემია, მხოლოდ ჩემი. მე 
მეკუთვნის ეს სილამაზე. ამ მთების წარსული 
ჩემი წარსულია, გაუცხოებული, მტკივნეული 
და საამაყო. გაგიკვირდება, მაგრამ უნდა 
გითხრა, ერთი უცნაურობა მჭირს, მხოლოდ 
ეგოისტსა და უვიც კაცს თუ აეკვიატებოდა 
ასეთი აზრი. სიმართლეს გეუბნები, ამ მთებს 
ვფიცავარ, ჩემს ბაბუას გეფიცები: რიკოთს 
აქეთა საქართველო მიყვარს, დავით მეფის 
საფლავი მიყვარს, შროშაში გამოფენილი 
ჭურები მიყვარს, რაჭაში დაწურული ხვანჭ-
კარა მიყვარს, გურულების სიჩქარე მიყვარს, 
სვანური `ლილე~ მიყვარს, მეგრული ელარ-
ჯი მიყვარს, ლიხს აქეთა საქართველო ჩე-
მია, ნუთუ ცოდვაა, ჩემი წილი საქართველო  
სხვანაირად რომ მიყვარს? ცოდვაა? ცოდვაა 
კოლხეთის, დიაოხის, ლაზეთის, სპერის უძ-
ველესი წარსული რომ მეამაყება? ვის აქვს 
ასეთი წარსული, ვის! ჩვენში ქართული ამაყი 
სული არ გადაჯიშებულა, სიამაყე შევინარ-
ჩუნეთ.  წლებს ლამაზად გავუძელით, მონა-
სავით თავი არ დაგვიხრია, ჩვენს გადაჯიშე-
ბას, გადაგვარებას, ერად წაშლას თვალზე 
ლიბრ გადაფარებულნი არ ვუყურებთ. ამი-
ტომ მიყვარს ჩემი წილი საქართველო, იცის 
რომ მონაა, მაგრამ მონობას არ შეგუებია.

  ფეხზე წამოდგა უძველესი ლაზიკას 
შთამომავალი.

  - მაპატიე, არჩილ - ამ წლებმა გამაბო-
როტეს.

  მოლზე გაწოლილ სხეულს დაასკდა, 
შეანჯღრია.

  - კიდევ ერთხელ დავიმორჩილოთ ჩანჩ-
ქერი. ჩვენ თუ ის, აბა ვნახოთ, ჩვენ თუ ის...

  პირველი თვითონ ეკვეთა ჩანჩქერს. ხე-
ლები გაშალა. გასაფრენად გამზადებულ არ-
წივს გავდა წყლის ჭავლში მოქცეული ამაყი 
ქართველი. უხმობდა მეორე ქართველს. ხმა 
ვერ აპობდა წყალს. მხოლოდ გრძნობდა სტუ-
მარი, რომ მას ეძახდა ამ მთების პატრონი.

  - მოვდივარ მერაბ. დამხვდი წყალო! ვერ 
დაამარცხებ ჩემს სხეულს, რამეთუ გაუტეხე-

ლია სული ჩემი და უძლეველია გენი ქართვე-
ლის. მოვდივარ, მერაააბ!

  ბინდი ჩამოწვა, ცას ვერცხლისფერი გა-
დაეკრა. დღე ისე მიილია ჩანჩქერის `დამპყ-
რობლებმა~ ვერც კი შეამჩნიეს. სველ ტანზე 
გადაიცვეს ტანსაცმელი და სწრაფად შეც-
ვივდნენ ტყეში. მერაბი წინ მირბოდა, გზას 
იკვლევდა. სტუმარს მხოლოდ ხმელი ფიჩ-
ხების მტვრევის ხმა ესმოდა და ამ ხმას მიყ-
ვებოდა. ტყე მალე უნდა დასრულებულიყო, 
ახსოვდა: ტყე არ იყო ხშირი და ჩანჩქერსა და 
სოფლის გზას შორის ტყის ვიწრო ზოლი იყო. 
დღის სინათლე თანდათან მისუსტდა ბებერი 
ხეების გაყვითლებულ ფოთლებზე.

  - არჩილ, არ ჩამომრჩე, თორემ ღამეს მუ-
ხაზე გაატარებ.

  მერაბი მუხას ზურგით მიეყრდნო. ხე-
ლით ელენთა მოისინჯა, უჰ, ბავშვობის შემ-
დეგ არ ურბენია ასე. სირბილისაგან გასა-
ვათებული სტუმარი დაეწია. შეშინებულმა 
ჩურჩულით ჰკითხა: - რა მოხდა? მერაბი ვერ 
ხედავდა მის შეშინებულ თვალებს, სიბნელემ 
გადაარჩინა დაცინვისაგან.

  - მგლები ჩვენი ხორცით ვერ ჩაიტკბა-
რუნებენ პირს, შეხედე, ფოთლებს სინათლის 
ათინათი ეცემა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ტყის 
ბოლოს გავსულვართ.

  ათინათმა გზა აპოვნინათ, ისე მოწი-
წებით მიუყვებოდნენ სოფლის გზას, რო-
გორც ოკეანეში დაკარგული მეზღვაურე-
ბი ეხებიან ნანატრ მიწას. სოფელი ნათელ 
წერტილად მოჩანდა გზის ბოლოს. ემოცი-
ებისგან დაცლილებს მხოლოდ საკუთარი 
სუნთქვა ესმოდათ... და კიდევ დახშული 
გუგუნი. სოფლიდან წამოსული ნაცნობი 
ხმა. ხმის ექო უფრო მკვეთრი ხდებოდა, 
ნათელი წერტილი ელექტრონით გაჩახჩახე-
ბულ სოფლად გადაიქცა. ლამაზი იდილიის 
დასასრული რეალობის მკვეთრი განცდით 
შეიცვალა. სოფლის ხმა; გუგუნი თითქოს 
და სტვენა, არამიწიერი, არაღვთიური, 
გარდამავალი ხმა ზეცასა და მიწას შორის. 
დროდადრო ყეფა, ზმუილი პირუტყვთა; 
ყველა სულიერის ხმა ჩაკარგული სოფლის 
გუგუნში. ვერცხლისფერ ცაზე გამონა-
თებული პირველი ვარსკვლავი, დიდი და 
მკვეთრი, მის ერთადერთობასა და განუ-
მეორებლობაში დარწმუნებული, თვითმფ-
რინავის თეთრი ზოლით დასერილი ცა თან-
დათან ივსებოდა ვარსკვლავებით. მეორე 
ვარსკვლავი უფრო მომცრო, ნაკლებად 
კაშკაშა, მესამე უფრო მკრთალი - წერტი-
ლის მსგავსი, მეოთხე, მეხუთე... ცა და-
იხუნძლა ვარსკვლავებით.

  შედგა და იგრძნო სიცხადე: რაც ამ 
წუთს, ამ წამს მას ეკუთვნის, ამ წუთის გა-
ნუმეორებლობით უნდა დატკბეს. შეიგრძნოს  
ჭეშმარიტება სილამაზის და... უმანკოების; 
უმანკოების, რადგან ბიწიერება ვერ შეეხე-
ბა ამ სილამაზეს, ამ სიმშვიდეს. თვითონ 
განიძარცვა ბიწიერებისაგან, იქცა უმანკო, 
პატარა ბიჭად, მარადიული სიმშვიდის ნაყო-
ფად. დატკბება ამ სილამაზით, შეიგრძნობს 
თავისუფლების სიტკბოს. ცხოვრებას ისწავ-
ლის. სიცოცხლეს შეიგრძნობს. ...სიცოცხ-
ლეს, რომლისთვისაც არასდროს  იცოდა რა 
მოეხერხებია, ხშირად დაფიქრებულა ცხოვ-
რების ამაოებაზე. ჭირდებოდა სიცოცხლე 
ისეთ კაცს, რომელმაც არ იცის როგორ იც-
ხოვროს, რომლის არსებობაც კი სატანჯვე-
ლია სხვისთვის. მოგონებებისგან დახშული 
გონება განთავისუფლდება დაწყევლილი 
აზრისგან - ზედმეტად ქცევის აზრი. ბავშვო-
ბის გამამწარებელი აზრი, ახალგაზრდობის 
ჩამაშხამებელი აზრი. ზედმეტი სიცოცხლე.

  ფეხებში ველური ბალახი გაებლანდა, 
დაიხარა, სიბნელეში ხელების ცეცებით მო-
ძებნა ბალახის ფესვი, ამოთხარა, შორს მოის-
როლა. თამამად გადადგა ნაბიჯი, ზაფხულის 
სიცხისგან გამომშრალი ყვითელი ბალახი მის 
ფეხებში გაითელა.  

  სოფლის წინ იდგა, თუ სოფელი იდგა მის 
წინ: ცხოვრებას ისწავლის ... ცხოვრებას ის-
წავლის ... ცხოვრებას ისწავლის!

  სოფელი იდგა მის წინ.
  სინათლე მოდიოდა სოფლიდან.
  წინ მიმავალი მეგობარი მშვიდი გონე-

ბით ეხვეოდა სოფლის სინათლეში. 
  შორს მისგან დაწყევლილი აზრი: ზედმე-

ტად ქცევის აზრი... 
  მთვარე ჩამოეკიდა ცაზე. განაყოფი-

ერებული ქალივით დამრგვალებული, ღამის 
მბრძანებელი მთვარე.

  სოფლიდან წამოსული მიწიერი და ცი-
ური სინათლე შეერწყა ერთურთს.

მთა, ოჩოპინტრე და მარტოობა
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ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილე

“ზევსს გეფიცები, აგელაი, ზევსს და მამაჩემის 
ტკივილებს” - ამას წერდა ნაკურთხკალმიანი დი-
დოსტატი თავის ყრმას, რომელმაც სულის უკანას-
კნელ ამოთქმამდე ღირსეულად ატარა არა მარტო 
მამის ტკივილები, არამედ სამშობლოს იარები, მის 
გულზედ დასერილი...

იგი დღეს 80 წლისაა! 
დიახ, რვა ათეული წლის და თუ ჩვენს მამულს 

სიკვდილი არ უწერია, მისი სახელიც უკვდავი იქნე-
ბა!

დაბადებითგან დევნილი ამ ქვეყნიდან გარდასუ-
ლიც იდევნება დღესამომდის...

მუხთალი ბედისწერა...
მაგრამ მას ხომ ქუდბედიც თან დაჰყვა?!
„ჩვენ ვცხოვრობთ ძლიერ სერიოზულ დროში და 

აწი, დროა, შენ სერიოზულად ემზადო, რათა შეძლო, 
გახდე ჩვენი ქვეყნის ღირსეული შვილი.” -წერს დი-
დებული მშობელი თავის პირმშოს და მანაც იცხოვ-
რა, იღვაწა, იბრძოლა  და აღესრულა სვედამწვარი 

სამშობლოსათვის!
იგი ხომ შემოქმედია ჩვენი იმ ხანმოკლე თავი-

სუფლებისათვის ბრძოლის გმირული ეპოპეისა?! 
იგი გმირული წარსულიდან გარდმოსული, უხი-

აგო აწმყოდან დევნილი, გაცისკროვნებულ მომა-
ვალში დამხვედრი თანამდევი სულია სრულიად სა-
ქართველოის!

ერთია, მე და ჩვენს თაობას უფალმა გვარგუნა 
ის ბედნიერება, რომ გაგვხადა ღირსი ზვიადისა და 
მისი სულიერი ძმის მერაბის ხილვისა!

მაგრამ ეს რა დაგვემართა?! 
რით გადავუხადეთ ამაგი?!
ვერ ვიგუეთ, ვერ შევიფერეთ, ვერ დავიცავით 

და ისინი მაინც ღიმილმჩენნი აღესრულნენ!
მისხალისოდენა საყვედურიც კი არ დასცდე-

ნიათ!
ახავაი, რომ ჩვენში არ დაბადებულა მეორე 

იოთამ ზედგენიძე, იმ გასროლილი ტყვიისათვის 
შუბლმიმშვერი...

 ჩემს მოკრძალებულ მოსაგონარს განვავრცობ 
მის შესახებ ღირსეული ადამიანების მიერ თქმუ-
ლით!

უპირველესად კი ბორითის გზაზე დაცემული 
მისი სულიერი ძმის ალალი სტრიქონებით:

ხარ მწირი თამარ დედოფალისა,
საღვთო სინედლის გულში აღმზვრელი,
თუ ნახევარძმა პარსიფალისა,
დიდგორს მოსული ვინმე ტაძრელი,
სამსხვერპლო სისხლით აღვსილი წმიდა
გრაალის მცველი ღვთისგან ცხებული,
თუ საიდუმლოდ ათონის მთიდან
თორნიკესავით დაბრუნებული.
....
და წინაპართა ტანჯვით ვნებულმა
ერშიც ზრახვანი აღძარ ვნებისა,
როს განაახლე მინავლებული
ხმა ეროვნული თვითშეგნებისა.
ოსტატის სიბრძნით გამოარჩიე

იგი დაიბადა და აღესრულა სრულიად საქართველოსთვის!

შესაძლოა უცნაურად მოგეჩვენოთ 
სახელი ავგიორგი, მითუმეტეს როცა 
ვიცით რომ ვსაუბრობთ ქართველ მე-
ფეზე, ქართველი მეფის ზედმეტსა-
ხელი კი უარყოფით კონტექსტში იშ-
ვიათია და ეს არ არის საქართველოს 
ისტორიისათვის დამახასიათებელი, 
მაგრამ არსებობდა ასეთი მეფე. მარ-
თალია მან მხოლოდ 2 წელი იმეფა, მაგ-
რამ თავისი მოღვაწეობით უარყოფითი 
გავლენა იქონია XVI საუკუნის პირველ 
ნახევარში აღმოსავლეთ საქართვე-
ლოში მიმდინარე მოვლენებზე. დღე-
ვანდელ ჩვენს წერილში ვისაუბრებთ 
კახეთის მეფე ავგიორგის შესახებ. 
საინტერესოა  რა გახდა იმის მიზეზი, 
რომ ქართველი მეფე ამ სახელით შევი-
და  ისტორიაში. 

XV საუკუნე საკმაოდ მძიმეა საქარ-
თველოსათვის, ესაა პერიოდი როდე-
საც სამეფო-სამთავროებად დაიშალა 
ქვეყანა.  ერთიანი საქართველოს უკა-
ნასკნელი მეფე აღმოჩნდა გიორგი VIII 
(1446-1466), ჯერ იყო და იმერეთის 
მმართველმა საკუთარმა ბიძაშვილმა 
ბაგრატმა დაამარცხა 1463 წელს ჩი-
ხორთან გამართულ ბრძოლაში, ხოლო 
შემდეგ 1465 წელს ფარავნის ტბასთან 
დაპირსიპირებისას ის დამარცხდა სამ-
ცხის ათაბაგ ყვარყვარე II ჯაყელთან, 
გიორგი იძულებული გახდა კახეთში 
გამაგრებულიყო. რითაც ეს რეგიონი 
ერთიან საქართველოს გამოეყო და იქ 
დამოუკიდებელი სამეფო ჩამოყალიბ-
და, სადაც ათი წლის განმავლობაში მე-
ფობდა, კახეთის მეფეთა ნუმერაციით, 
გიორგი I-ის სახელით. 

გიორგის გარდაცვალების შემდეგ 
ტახტს იკავებს მისი შვილი ალექსანდ-
რე I (1476-1511),  ის საკმაოდ წინდახე-
დული მმართველი იყო და  ცდილობდა 
მშვიდობიანი პოლიტიკა გაეტარებინა; 
იქნებოდა ეს დათმობა თუ ხარკის გა-
დახდა, ის ყველაფერს აკეთებდა რომ 
დიპლომატიის გზით მოეგვარებინა 
პრობლემები, რათა თავიდან აეცილე-
ბინა საომარი დაპირისპირებები.  ეს 
საკმაოდ ძნელი იყო, თუ წარმოვიდ-
გენთ როგორ რთულ გარემოში მო-
უწია მას მმართველობა, ერთი მხრივ 
არსებობდა მეზობელი ქართლი, მე-
ორე მხრივ ურთიერთობა უნდა მოეგ-
ვარებინა სეფიანთა ირანთან, ასევე 
უდიდეს პრობლემას წარმოადგენდა 
აყ-ყოიუნლუს(თეთრბატკიანთა) თურ-
ქმანთა სახელმწიფო და მისი გამგებე-
ლი უზუნ-ჰასანი. ალექსანდრე ამგვარ 
მშვიდობიან პოლიტიკას ეწინააღმდე-
გებოდა. კახეთის თავადთა გარკვეული 

ნაწილი, რომელსაც ხელმძღვანელობ-
და ალექსანდრეს შვილი გიორგი, ეს 
უკანასკნელი გამუდმებით მოითხოვდა 
რომ კახეთს დაეწყო საომარი მოქმედე-
ბები მეზობელი ქართლის წინააღმდეგ. 
გიორგის აზრს არ იზიარებდა არც მისი 
უმცროსი ძმა დიმიტრი. სავარაუდოდ 
გიორგი შიშობდა კიდეც, რომ მამას 
შესაძლოა სურდა ტახტზე აეყვანა არა 
ის, არამედ მისი ძმა, ამ ყველაფერმა კი 
ბოროტად განაწყო გიორგი მშობლისა 
და ძმისადმი. კახეთის მეფესა და მის 
უფროს შვილს შორის უთანხმოება შიდა 
დაპირისპირებაში გადაიზარდა, გიორ-
გიმ კი მანამდე გაუგონარი რამ ჩაიდი-
ნა, 1511 წელს მოკლა საკუთარი მამა 
ალექსანდრე I, ხოლო ძმას დიმიტრის 
თვალები დასთხარა და ცოლ-შვილით 
კახეთიდან გააძევა.  ბრმას არ შეეძლო 
სამეფო ტახტის სამართლებრივადდა-
კავება, ძმის ასე დასჯით კი გიორგიმ ეს 
„პრობლემაც მოაგვარა”, თავად გახდა 
კახეთის მეფე ნუმერაციით  გიორგი II, 
მაგრამ ისტორიას შემორჩა როგორც 
ავგიორგი. 

ამ გაუგონარი ქმედებების შემდეგ 
მას ხელ-ფეხი უკვე გახსნილი ჰქონდა 
და თავისუფლად შეეძლო ემოქმედა 
ქართლის წინააღდმეგ, ის სისტემატუ-
რად აწყობდა ლაშქრობას ქართლში და 
ხშირად არბევდა მას. რა ვითარებაა ამ 
დროს ქართლში?  1479-1505 წლებში 
იქ მეფობს ალექსანდრე I დიდის (1412-
1442) შვილიშვილი კონსტანტინე  II, 
სწორედ მის დროს 1490 წელს ოფი-
ციალურად გაფორმდა საქართველოს 
დაშლა.  მისი გარდაცვალების შემდეგ 
კი ტახტს იკავებს უფროსი ვაჟი დავით 
X.  სწორედ ამ უკანასკნელს ებრძვის  
კახეთის მეფე ავგიორგი და ცდილობს 
ყველანაირად მის შევიწროებას. ამას 
ემატება ის რომ სეფიანთა ირანის შაჰ 
ისმაილს თვალი ქართლზე უჭირავს, 
რის გამოც ქართლის მეფე იძულებუ-
ლია მას ხარკი უხადოს. სამწუხაროდ 
არც ქართლის სამეფოში არსებობდა 
ერთიანობა, კახეთთან გართულებული 
მდგომარეობით ისარგებლა დავითის 
უმცროსმა ძმამ ბაგრატმა.  1512 წელს 
მან მოითხოვა საუფლისწულოდ მიეცათ 
მუხრანი, არაგვისა და ქსნის ხეობები, 
საპირწონედ კი პირობას დებდა რომ 
აღკვეთავდა კახეთის მეფის თარეშს და 
დაამარცხებდა მას. შექმნილი პოლიტი-
კური ვითარებიდან გამომდინარე ქარ-
თლის მეფე დავითი ამას  დათანხმდა, 
რითაც საფუძველი ჩაეყარა მუხრან-
ბატონთა სადროშო საგვარეულოს და 
სწორედ აქედან იწყება ბაგრატიონთა 

სამუხრანბატონო შტოს არსებობა.  
ბაგრატმა  ქსნის ციხე ააგო, რო-

მელსაც ასევე მოიხსენიებენ როგორც 
მტვრის ციხეს, საკმაოდ კარგი ადგილ-
მდებარეობა ციხის უპირატესობას გა-
ნაპირობებდა, ის იქ გამაგრდა და ელო-
დებოდა შესაფერის მომენტს. ცნობილი 
ქართველი ისტორიკოსი, გეოგრაფი 
ვახუშტი ბატონიშვილი ავგიორგის ქარ-
თლში ლაშქრობის ერთ საინტერესო 
ისტორიას გადმოგვცემს: ქართლში მო-
რიგი შემოსევის დროს, კახეთის მეფემ 
ალყა შემოარტყა იმ ციხეს, რომელშიც 
ბაგრატ მუხრანბატონი იმყოფებოდა. 
ციხის აღება არც ისე მარტივი აღმოჩ-
ნდა, ავგიორგის სურდა ციხეში მყოფ-
ნი დაემცირებინა ამიტომ, მათ ღვინო 
გაუგზავნა: ბაგრატს კი შეუთვალა მე-
ფის ძე ხარ დიდი ხანია არ დაგილევია 
და გასინჯეო.  მაგრამ არც ბაგრატის 
პასუხმა დააყოვნა და კახეთის მეფეს 
ცოცხალი ორაგული გამოუგზავნა, 
დიდი ხანია ქსანზე დგახარ და ალბათ 
არც მიგირთმევიაო. ავგიორგიმ ჩათ-
ვალა რომ ციხეში მყოფთ მდინარეზე 
გასასვლელი ჰქონდათ და ეს ამდენი 
ხნის ალყა მხოლოდ დროის დაკარგვა 
იყო. ამის გამო  მიიღო გადაწყვეტილე-
ბა  ალყა მოეხსნა და თავის სამეფოში 
დაბრუნებულიყო. 

თუმცა კახეთის მეფის ამბიციები 
ამით არ ამოწურულა, ის კვლავ განაგ-
რძობდა ქართლზე თავდასხმას. ერთ-
ერთი ასეთი ლაშქრობის დროს 1513 
წელს მაშინ როდესაც ავგიორგი ჯარის 
ძირითად ნაწილს ჩამორჩა და ნადი-
რობით ერთობოდა, ბაგრატ მუხრან-
ბატონმა ახლანდელი მცხეთის რაიონ-
ში, ძალისის ხეობაში მოახერხა მისი 
შეპყრობა. როგორც  ახალი ქართლის 
ცხოვრება გადმოგვცემს კახეთის მეფე 
ციხეში მოკლეს: „შემდგომად მცირე-
დისა ჟამისა მოაშთვეს ავგიორგი და 
მოკვდა”.  კახეთის მეფის ჩამოშორე-
ბის შემდეგ ქართლის მეფე დავით X 
შეტევაზე გადავიდა და მოახერხა კახე-
თის შემოერთება, ქართლ-კახეთის სა-
მეფო გაერთიანდა. ეს მნიშვნელოვანი 
მონაპოვარი იყო იმ პერიოდისათვის.  
მაგრამ ყველაფერი ამით არ მორჩენი-
ლა, ავგიორგის დარჩა მცირეწლოვანი 
მემკვიდრე 7 წლის ლევანი, დავითმა 
კარგად იცოდა, რომ კახელი თავადე-
ბი მას აუცილებლად გამოიყენებდ-
ნენ მის წინააღმდეგ, სწორედ ამიტომ  
სცადა ლევანის შეპყრობა, ამ საქმეს 
სათავეში ჩაუდგა ქართლის მეფის ძმა 
ბაგრატ მუხრანბატონი, მაგრამ მან ეს 
ვერ მოახერხა, რადგან კახეთის თავა-

დებმა გარსევან ჩოლოყაშვილის მეთა-
ურობით ტახტის მემკვიდრე საიმედოდ 
გადამალეს. მართალია ბაგრატი ეწვია 
გარსევანს, მაგრამ ამ უკანასკნელმა 
ცბიერებით აჯობა ქართლის მეფის 
ძმას,  მან დაიფიცა რომ არავის მალავ-
და და ყველა ვინც მასთან ცხოვრობდა 
ახლა სწორედ იქ იმყოფებოდა, საქმე 
ის იყო რომ თავად ავგიორგის ვაჟი 
ლევანიც მათ შორის იყო, უბრალოდ 
კახეთის თავადმა ის მწდის ანუ ღვინის 
დამსხმელის სამოსში გამოაწყო და ის 
იქვე ტრიალებდა სტუმართა შორის და 
ემსახურებოდა მათ, ამას კი  რა თქმა 
უნდა ვერც კი წარმოიდგენდა ბაგრა-
ტი. გარსევანი შემდეგ ახალგაზრდა 
ლევანს თიანეთში ოჩანის ციხეში მა-
ლავდა. 

მართალია მოკლე დროით, მაგრამ 
1518 წლამდე ეს ორი ქართული სამეფო 
გაერთიანებული იყო.  სეფიანთა ირანის 
გააქტიურებამ აიძულა დავითი მასთან 
მოლაპარაკებები დაეწყო, ამ ყველაფ-
რით ისარგებლეს კახეთის თავადებმა 
და იქ ლევანი გაამეფეს (1518/20-1574), 
დავითმა სცადა კახეთის შემოერთება, 
მაგრამ ახლა უკვე ოსმალების გააქტი-
ურებამ აიძულა დროებით გადაედო ეს 
საკითხი. საბოლოოდ კი მაღაროსკარ-
თან გამართულ ბრძოლაში ქართლის 
მეფე დამარცხდა კახელებთან, დავით 
X იძულებული გახდა ხელი აეღო თავის 
განზრახვაზე. ამრიგად აღმოსავლეთ 
საქართველო ისევ დაყოფილი აღმოჩნ-
და. საგარეო და საშინაო ფაქტორებ-
მა, ურთიერთმტრობამ ხელი შეუშალა 
ქართლ-კახეთის ერთიანობის არსებო-
ბას. 

ამ მოკლე წერილში ჩვენ  დავინახეთ 
როგორი რთული პოლიტიკური ვითარე-
ბა იყო XVI საუკუნის პირველ ნახევრის 
აღმოსავლეთ საქართველოში, ეს ყოვე-
ლივე კი ცალსახად აისახებოდა ეკონო-
მიკურ მდგომარეობაზე და აფერხებდა 
სამეფოების განვითარებას. ამ ფონზე 
გავეცანით კახეთის მეფის გიორგი II-ის 
მოღვაწეობას, რომელმაც გაუგონარი 
სისასტიკის შემდეგ სცადა საკუთარი 
ძალაუფლების შენარჩუნება და გავრ-
ცელება, მაგრამ ეს მისთვის ცუდად 
დამთავრდა.  საქართველოს ისტორიას 
კი შემორჩა  როგორც ავგიორგი.

თსუ სტუდენტები: 
ალექსანდრე მაჭავარიანი

ვიტალი მაჭავარიანი
(ავტორებს გამოყენებული  

ლიტერატურა მითითებული აქვთ)

ავგიორგი
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ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილე

აზრთა განწყობას უცვალე ფერი,
ხელწერა შენი გულს დაამჩნიე,
ახალ ხარისხზე ასწიე ერი.

***
გადაიჭრები გზნებით მყოფადში,
დაემკვიდრები ხალხში მითივით,
ზეაღმართულო ჩვენს ეპოქაში,
მიქელანჯელოს კუშტ დავითივით.
აი, ასეთები იყვნენ ჩვენი რაინდები, საქართვე-

ლოს სარანგები ზვიადი და მერაბი.იგიც რჩეულია 
რჩეულთა შორის და იგიც ოთხმოცი წლის ხდება სა-
ქართველოს თავისუფლების დღეს!

კაცობრიობის ისტორიაში ხშირად ხდება ასეთი 
რამ: ქვეყნის მმართველი თუ ერის ლიდერი გარკ-
ვეულ წილად იმგვანებს თავის თანადროულ საზო-
გადოებას, ამის ნათელი დასტურია ეროვნული მოძ-
რაობის აღმავლობის, ეროვნული ხელისუფლების 
მოსვლის წლები. მაშინ ჩვენ ერთურთი ისე გვიყვარ-
და, როგორც ქრისტესმიერ ძმებს - ზვიადსა და მე-
რაბს ერთმანეთი. 

მაშინ ჩვენ სამშობლოც ისე გვიყვარდა როგორც 
ჩვენი მამულის სარანგებს - სიცოცხლეზე და თვა-
ლისჩინზე მეტად.

ამის ნათელი დასტურია 1990 წლის 28 ოქტომბ-
რის ერთსულოვნება და შემართება, 1991 წლის 31 
მარტი, 1991 წლის 9 აპრილი, 1991 წლის 26 მაისი...

ზვიადის „დანაშაული” ის იყო რომ მან კალენდ-
რიდან წარგვტაცა 31 მარტი, მისი დაბადების დღე, 
როდესაც ჩატარდა დამოუკიდებლობის რეფერენ-
დუმი და საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ-
მა უმრავლესობამ თავისუფლებას მისცა დასტური. 
უგვანონი ამ დღის გამოც, ზვიად გამსახურდიას 
კორტნიდნენ...

მაგრამ გავიხსენოთ მაშინ რა ვითარება იყო. 
დრო არ ითმენდა, უნდა მოგვესწრო თავისუფ-

ლების ბალავრის ჩადება. და იმ კვირაში საქართვე-
ლოს სტუმრობდა ამერიკის ადრინდელი პრეზიდენ-
ტი რიჩარდ ნიქსონი, მას უნდა ენახა საქართველოს 
მოსახლეობის დაუოკებელი ლტოლვა დამოუკი-
დებლობისაკენ. ზვიადს უნდა მოესწრო დამოუკი-
დებლობის დეკლარაცია და მისი სურვილი იყო ეს 
მომხდარიყო სამშობლოს თავისუფლებას ზვარაკად 
შეწირულ 9 აპრილის გმირების უკვდავსაყოფად. 

იხილა რა მისმა უდიდებოლესობამ რიჩარდ ნიქ-
სონმა იმ ორი კვირის მოვლენები, მან თქვა:

„მე ზვიად გამსახურდიას ორჯერ, არა, სამჯერ 
შევხვდი და საკმაოდ კარგად ვიცნობ. იგი ძლიერი 
ლიდერია. ზოგიერთ ქვეყანაში მიაჩნიათ, რომ ძალიან 
ძლიერიცაა. ამასთანავე,  პრაგმატისტიცაა. ცდილობს 
მშვიდობიანი გზით მოაგვაროს ყველა კონფლიქტური 
საკითხი. მშვიდობის გზით და არა ძალისმიერი, მონა-
ხოს საერთო ენა ოპოზიციასთანაც. მე ვფიქრობ იგი 
ქართველ ერს გამარჯვებამდე მიიყვანს.”

რამდენადაც მახსოვს, სწორედ ნიქსონის რჩევა 
და წინადადება იყო საქართველოში საპრეზიდენტო 
მმართველობის შემოღება, რაიც უფრო სტაბილურ-
სა და თანმიმდევრულს გახდიდა ჩვენი სამშობლოს 
სვლას თავისუფლების ნარეკლიან გზაზე და საქარ-
თველოს უზენაესმა საბჭომ 1991 წლის 14 აპრილს 
ერთხმად აირჩია პრეზიდენტად ზვიად გამსახურ-
დია. მაგრამ მან დანიშნა თავისუფალი საყოველ-
თაო-სახალხო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც 
უნდა გამართულიყო სწორედ 26 მაისს,  საქართ-
ველოს პირველი რესპუბლიკის, ქვეყნის რუსული 
უღლისაგან თავდახსნისა და ეროვნული გმირის მე-
რაბის დაბადების დღეზე. არჩევნების შედეგები კი 
ყველას გვახსოვს.

გავიხსენოთ ის საერთო სახალხო შემართება, 
რომელიც ჩვენმა ხალხმა უჩვენა 1991 წლის აპრი-
ლის ბოლოს ჩვენს ქვეყანაზე თავსდამტყდარ მიწის-
ძვრის შედეგების რეაბილიტაციის პერიოდში!

საქართველოს პრეზიდენტისა და ეროვნული 

ხელისუფლების ძალისხმევამ წარმოუდგენელ ვა-
დებში, რამდენიმე თვეში მოასწრო მატრეიალური 
ზარალის 70% ლიკვიდაცია. ეროვნული ხელისუფ-
ლების დამხობის შემდეგ კი იქ დღესამომდე კენჭიც 
არ აუტანიათ!

ახლა კი ყური ვუგდოთ უცხოელებს:
„მისი განსაკუთრებული მისიის შეცნობა მხო-

ლოდ მას შესწევს, ვისაც აქვს უნარი წმიდა ჯვრის 
ენით უთქმელი საიდუმლოს შეცნობისა...” - წერდა 
დისიდენტური მოძრაობის ღირსეული მებაირახტე 
ქალბატონი ადელა ნადეინოვიჩი.

ზვიადიზმი - საქართველოს სრული უფლებების 
აღდგენისათვის. ქედმოუხრელი ბრძოლის მოძღვ-
რება, მოძღვრება აგებული ოთხ დედაბოძზე:

ქართველი ხალხის დაბრუნება ღმერთთან;
დაბრუნება წინაპართა ტრადიციებზე;
პოლიტიკურად და ეკონომიურად ძლიერი დამო-

უკიდებელი სახელმწიფოს აღდგენა;
კავკასიელ ხალხთა ძმობა, საერთო კავკასიური 

სახლის შექმნა კავკასიის ყველა ხალხისათვის.
 აი, ის დოქტრინა, რომელიც გაუნათებს გზას 

მომავალ პატრიოტებს საქართველოს თავისუფლე-
ბისათვის, სრულიად კავკასიის თავისუფლებისათ-
ვის. 

ღმერთი იყოს მათი შემწე! დაე, მათი ხვედრი 
იყოს წარმატებული და საბედნიერო, ვიდრე ჩვენია!

არა! ზვიად გამსახურდიას იდეაზე ჯვარის დასმა 
არ გამოუვათ! ზვიადი დაიღუპა ფიზიკურად, იდეა 
ზვიადისა კი იცოცხლებს!”  

კავკასიის თავისუფლებისათვის მებრძოლი 
რაინდი, გმირი ინგუში ხალხის შვილი, ქართველე-
ბის ერთგული ძმა და მეგობარი.

„მიმაჩნია, რომ როგორც ეროვნულ მოღვაწეს, 
ზვიად გამსახურდიას დიდი დამსახურება მიუძღ-
ვის თავისი ქვეყნის წინაშე. ის იყო საქართველოს 
პირველი პრეზიდენტი და თავდაუზოგავად იბრ-
ძოდა ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის. მე მასთან 
ხშირად მქონია კამათი, მაგრამ უდავოა, რომ ზვიად 
გამსახურდია იყო დიდი საზოგადო მოღვაწე. ხოლო 
როგორც პოლიტიკოსი, იგი შევარდნაძეზე ნაკლები 
ნამდვილად  არ არის, მისი პოლიტიკა გაცილებით 
უფრო ზნეობრივი იყო როგორც მცირე ერების, ისე 
ზოგადად ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. 
ასე ვაფასებ მე ზვიად გამსახურდიას.

გამსახურდია ისტორიული პიროვნებაა და 
სამუდამოდ დარჩება ისტორიაში”. - იური ორ-
ლოვი, ჰელსინკის საერთაშორისო ფედერაციის  
საპატიო თავმჯდომარე, აშშ „რუსსკაია მისლ”. პა-
რიზი

„ზვიად გამსახურდია არის ტრაგიკული პიროვ-
ნება, იგი საქართველოში მოვიდა მისი ისტორიის, 
ალბათ, ყველაზე ტრაგიკულ მომენტში და მოვი-
და ოქროს საუკუნიდან, სადაც მას თეოლოგსა და 
მოაზროვნეს შესაფერისი ადგილი ეჭირა თამარ მე-
ფის ბრწყინვალე სასახლის ფილოსოფიურ დისპუ-
ტებზე. მაგრამ იგი დაიბადა სისხლიან XX საუკუნე-
ში, როცა შინაგანად აფეთქებული დროთა კავშირი 
დაირღვა. 

ქართველი ჰამლეტი მოწოდებული იყო აღედგი-
ნა იგი, მაგრამ ეს მისთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა, 
როგორც მისი წინამორბედი დანიის პრინცისათვის. 

ხალხის რჩეული, საქართველოს რჩეული მზად 
იყო ემსახურა მისთვის, როგორც რაინდს, მაგრამ 
იგი არასოდეს ყოფილა პოლიტიკოსი თანამედროვე 
გაგებით და პოლიტიკა მას ესმოდა, როგორც დის-
პუტი ჭეშმარიტების დასადგენად. მისი მოწინააღმ-
დეგები იყვნენ პროფესიონალი ჯალათები.

მისი პრეზიდენტობის გზა ცნობილია - ეს არის 
გოლგოთისაკენ აღმავალი გზა!

პრეზიდენტი დისიდენტი, როგორც მას ხშირად 
უწოდებენ, იქცა პრეზიდენტ -მოწამედ! 

საერთოდ, მასში იყო რაღაც ქრისტიანი მოწამი-
სა და სხვა დროს რომ ეცხოვრა გახდებოდა რწმე-
ნის მოღვაწე”. - ნ.მ. ტელევნაია, Почва и судьбы 
„Свободная газета” (Москва, 1999)

„იგი კეთილშობილია, ალალი, წმინდა და განა-
სახიერებს სიბრძნეს, მწერლის ნიჭს და სიმტკიცეს 
ბავშვურად გულუბრყვილო მარტვილისა, იგი მთე-
ლი სიცოცხლე ებრძოდა კომუნიზმსა და მისგან 
ათავისუფლებდა თავის პატარა ქვეყანას. იგი მა-
რად დისიდენტია, რომელმაც გადაიტანა ციხეც, წა-
მებაც და კატორღაც… იგი ალმოდებულ გემზე კა-
პიტნად რჩება და ურჩევნია ჩაიძიროს, ვიდრე ალამი 
დაუშვას, ესაა ზვიად გამსახურდია - ქართული სიბ-
რძნის და ღირსების სიმბოლო” - საქართველოს მო-
ქალაქე, ჩვენი სამშობლოს ინტერესების ერთგული 
დამცველი ქალბატონი ვალერია ნოვოდვორსკაია.

და ამ ჩემს მიძღვნას ზვიად გამსახურდიასადმი 
დავასრულებ უკრაინელი ხალხის თავისუფლების 
ბრძოლას შეწირული დისიდენტის პეტრე გრიგო-
რენკოს სიტყვებით:    „მჯერა, დადგება დრო, რო-
დესაც ქართველი ხალხი ზვიად გამსახურდიასა და 
მერაბ კოსტავას თავის უდიდეს ეროვნულ გმირე-
ბად შერაცხავს”

(ემიგრანტული ჟურნალი „თავისუფლების ტრი-
ბუნა”, პარიზი, N21, 1978.)  

წიწამურთან გასროლილმა ტყვიამ ჯერ ბორითი 
გაიარა და ხიბულაში ჩააღწია....

მადლიერმა მართალმა ქართველმა მთელი გუ-
ლის სიწრფელით დაიტირა ზვიადი და მერაბი!

ავაზაკთაგან შუბლგანგმირული წმინდა ილია 
მართლის დაკრძალვის შემდეგ ქვეყანას  არ მოსწ-
რებია ასეთი რამ!

ჩვენმა მამულისთვის ნამარტვილევმა გმირებმა 
სიკვდილითაც ერთსულ-ერთხორც შეკრეს ტანჯუ-
ლი ქართველი ერი!

ზვიად გამსახურდიას იჩკერიის მიწიდან სამშობ-
ლოში დაბრუნება ხომ მთელს პლანეტაზე უჩვეულო 
მოვლენა იყო! და დღეს ეს ორი მამულის სარანგი გა-
ნისვენებენ მთაწმინდის წმინდა მიწაზე გვერდი-გვერდ! 

ქართველთათვის დღეს მთაწმინდაზე სამი მუხ-
ლმოსადრეკი საფლავია...

და თუ უკვდავება უწერია ჩემს ბედშავ მამულს, 
მაშინ თქვენი სახელები, თქვენი ღვთიური ნაღვაწი 
უსათუოდ გაბრწყინდება და გულის ფიცარზე და-
იწერს მადლიერი შთამომავლობა!

ზვიად და მერაბ, გილოცავთ 80 წლის იუბილეს!

ალექსანდრე სანდუხაძე
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ონისე  გერგედავა

9 აპრილის ტრაგედია 3 თვის მომხ-
დარი იყო, სულით გაუტეხელ საქართ-
ველოზე, კრემლი ახალ დარტყმას ამ-
ზადებდა. 1989 წლის 15 ივლისს გალის 
რაიონის მცხოვრებლებმა მთავრობის-
გან მიიღეს შეტყობინება, გალის სამ-
ხედრო კომისარიატში სანადირო თოფე-
ბის ჩაბარების მოთხოვნით. 16 ივლისს 
თოფების ჩასაბარებლად მისულებს 
შორის იყვნენ, ჩემი ბაბუა სარდიონ 
ჯანჯარია და ბიძაჩემი სოსო გერგედა-
ვა. მათ ჩააბარეს კუთვნილი სანადირო 
თოფები, თუმცა ვერ გაერკვიათ თუ რა 
მოტივი ედო მთავრობის ამ მოთხოვნას. 
ამ საკითხზე ბჭობისას, შეკრებილ მოქა-
ლაქეთა ჯგუფს, სოხუმიდან ჩამოსულმა 
ტაქსისტმა ჩამოუტანა ამბავი იქ დატ-
რიალებულ მოვლენებზე; მასზე, რომ 
15 ივლისს (ანუ წინა დღეს) სოხუმის 
რუსთაველის პარკში შეკრებილ ქართ-
ველებს თავს დაესხნენ ქ. გუდაუთიდან 
და მისი მიმდებარე სოფლებიდან ჩამო-
სული აფსუები, რომლებიც არავის არ 
ინდობენ, რომლებმაც დახოცეს ქართ-
ველი ბიჭები! (ამ თავდასხმისას სოხუმ-
ში 11 ქართველი დაიღუპა და ასეულო-
ბით დაიჭრა) ეხლა კი ეს ექსტრემისტთა 
შეიარაღებული ბანდა გალის რაიონის-
კენ მოიწევს! ამბობენ, რომ ენგურის 
ხიდზე გამაგრებას აპირებენ, სურთ 
საქართველოს მოწყვიტონ აფხაზეთი. 
ამ მოძალადე-მკვლელთა მხრიდან აფხა-
ზეთის ქართული მოსახლეობა საფრთ-
ხეშია! ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ 
იქ შეკრებილი გალელებისთვის ნათელი 
გახდა, საბჭოთა ხელისუფლება, თუ რას 
უმზადებდა განიარაღებულ მოსახლე-
ობას. 9 აპრილის ტრაგედია სულ 3 თვის 
მომხდარი იყო. 

ტაქსისტის ნაამბობით დაზაფრულ 
მოქალაქეებს გადარჩენის გეგმა ბაბუ-
აჩემმა, სარდიონ ჯანჯარიამ შესთავა-
ზა. მათ, გალის რაიონის კომისარიატს, 
უკან წაართვეს სანადირო თოფები და 
პირსისხლიანი მკვლელებისგან ოჯახე-
ბის დასაცავად.  სპონტანურად შეკრე-
ბილმა ჯგუფმა ღალიძგასთან გაამაგრა 
პოზიცია, რათა მოძალადე ექსტრემის-
ტთა დაჯგუბება საკუთარ ქალაქში არ 
შემოეშვათ. რაც რუსული გეგმისთვის, 
მოულოდნელ და გადაულახავ წინააღმ-
დეგობად იქცა. რუსული გეგმით 1989 
წელს აფსუა ექსტრემისტებს უნდა გა-
დაეკეტათ ენგურის ხიდი, გამოეცხადე-
ბინათ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და 
იქ ეგრეთწოდებულ საზღვარზე უნდა 
გამართულიყო ბრძოლა ქართველებ-
სა და აფსუებს შორის. მაშინ, საერთა-
შორისო საზოგადოებისთვის მარტივი 
ასახსნელი იქნებოდა, რომ აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკა ითხოვს 
გამოყოფას საქართველოსგან და მათ 
აქვთ ამის კანონიერი უფლება. ხოლო 
კრემლი ფარული ხრიკებით, როგორც 
სჩვევია ხოლმე, ამ აფსუური შირმის 
უკან იმოქმედებდა საქართველოს წი-
ნააღმდეგ.  მაგრამ  როდესაც შიგნით 
აფხაზეთის შუაგულში, გალის რაიონის 
100 000-ანი  ავტოქტონური მოსახლე-
ობა წინ აღუდგა მათ  ბინძურ და ვე-

რაგულ გეგმას, რუს-აფსუებს აშკარად 
ხელი მოეცარათ. დასავლეთ საქართვე-
ლოს რაიონებიდან, არა ენგურთან, არა-
მედ ღალიძგასთან გროვდებოდა ხალხის 
გადაულახავი ძალა. 16 - 17 ივლისს ღა-
ლიძგასთან აფსუების შეჩერებას კიდევ 
ორი ქართველის რ. ეხვაიას და ნ. შენგე-
ლიას სიცოცხლე შეეწირა. ათეულობით 
ადამიანი დაიჭრა. რუსებისთვის ღალიძ-
გასთან დაპირისპირება მოუხერხებელი 
და არა ხელსაყრელი გამოდგა, ისინი 
იძულებულნი გახდნენ უკან გაეწვიათ 
აფსუათა ბანდ-ფორმირება. ამ მოვლე-
ნის სწორ ანალიზს აფხაზეთის კონფ-
ლიქტის ისტორიისთვის გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა აქვს, ეს იცის მტერმა და 
ამიტომ აქვს მიჩქმალული გუდაუთიდან 
მომხდურ-სეპარატისტთა შეიარაღებუ-
ლი თავდასხმა ღალიძგასთან, გალის 
რაიონის ავტოქტონურ, 100% ქართულ 
მშვიდობიან მოსახლეობაზე. რაც რადი-
კალურად განსხვავდება შემდეგ წლებ-
ში განხორციელებული შევარდნაძის 
ღალატის გეგმისგან. როცა პუდჩისტ-
კრიმინალები, ვითომ რკინიგზის დაც-
ვის მიზნით, ტანკებით რომ შეიჭრნენ 
აფხაზეთში და საქართველო ჩააყენეს, 
რბილად რომ ვთქვათ, უხერხულ, თავის 
მართლების მდგომარეობაში. როდის 
იყო რკინიგზას მოსახლეობისგან ტანკე-
ბით იცავდნენ? ეს იყო საქართველოსთ-
ვის დაგებული რუსული ხაფანგი, რომე-
ლიც შევარდნაძემ მიზანმიმართულად 
შეიტყუა და ჩაითრია საქართველო. 

ღალიძგასთან, სოხუმში დატრიალე-
ბული ტრაგედიისა და ღალიძგასთან, გა-
ლის რაიონის მოსახლეობაზე აფსუათა 
შეიარაღებული თავდასხმის შემდეგ, შუ-
რის საძიებლად ანთებული ქართველე-
ბი, დიდმა ქართველმა მამულიშვილმა 
და ეროვნულმა გმირმა მერაბ კოსტავამ 
შეაჩერა. მხოლოდ მის უზარმაზარ ავ-
ტორიტეტს შეეძლო ამ რისხვის შეკავე-
ბა. აფსუები დღემდე მას უნდა უმად-
ლოდნენ სამართლიანი შურისგებისგან 
ხსნას და კონფლიქტის ჩაცხრობას.  

ღალიძგასთან კონფლიქტის ჩაცხრო-
ბის შემდეგ, ვახტანგ კლბას(ყოლბაიას) 
ხელისუფლებამ გალის რაიონში დაიწყო 
იმ პირთა დაკავება, რომლებიც მომხ-
დურთაგან საკუთარ ოჯახებს იცავდნენ. 
ბაბუაჩემი ქალაქის პროკურატურაში 
დაიბარეს. მას როგორც „შეიარაღებული 
დაპირისპირებისა” და „ამბოხის” ხელმ-
ძღვანელს ბრალი წარუდგინეს. დაკა-
ვების პროცესში ბაბუაჩემმა წინააღმ-
დეგობა გაუწია, 4 პროკურორი სცემა, 
პროკურატურის მეორე სართულიდან 
გადმოხტა და მიმალვა მოახერხა.

მე 10 წლის არ ვიყავი, როდესაც 
მთავრობისგან, სიმართლისთვის დევ-
ნილი ბაბუა მოვიდა ჩვენთან სახლში და 
გაგვაცნო შექმნილი ვითარება. მალევე 
შევიტყვეთ ბიძაჩემი სოსო გერგედავას 
დაკავება, მაშინდელი მთავრობის გადა-
კიდება ყველაზე უარესი იყო, თუ რამის 
წარმოდგენა შეიძლებოდა. მახსოვს, რო-
გორ მწარედ განვიცადეთ ყოველივე ეს.  
ბაბუაჩემი დანებებას არ აპირებდა და 
ის სვანეთში გაქცევას გეგმავდა, მონა-
დირე კაცი იყო და მიუხედავად ასაკისა 
მუხლი ერჩოდა, მას ვაჟკაცობაში ბადა-
ლი არ ყავდა და საკუთარი თავის იმედი 

ჰქონდა. სვანეთში გაქცევა დედაჩემმა 
გადააფიქრებინა და ურჩია თბილისში 
ეროვნული მოძრაობის ლიდერებთან 
წასულიყო, - თუ რამე შეიძლება, ზვი-
ადი და მერაბი დაგეხმარებიანო. თუმცა 
თბილისში გამგზავრება ძალიან სარის-
კო იყო, ბაბუამ ეს რჩევა მაინც მიიღო 
და მამაჩემის დახმარებით მან მოახერხა 
თბილისში ჩაღწევა. 

ბაბუის მონაყოლიდან ვიცი, რომ 
ზვიადმა ის მაშინდელი საქართველოს 
შინაგან საქმეთა მინისტრს შოთა გორ-
გოძეს შეახვედრა. ზვიადმა შოთა გორ-
გოძეს აუხსნა, თუ კრემლის მხრიდან 
საქართველოს წინააღმდეგ რა შეთქ-
მულებაც მზადდებოდა და ღალიძგას-
თან ამ ღირსეულმა მოქალაქეებმა რო-
გორ გადაარჩინეს საქართველო მეტად 
დიდი უბედურებისგან, რისთვისაც ისი-
ნი მთავრობის მხრიდან დევნას კი არა 
მადლიბის თქმას იმსახურებენ. შოთა 
გორგოძე საბჭოთა მოხელე კი იყო, 
მაგრამ მან პირდაპირ გალის მაშინდე-
ლი რაიკომის პირველ მდივანს ვახტანგ 
კლბას დაურეკა და გამოკითხა იქაური 
ვითარება. კლბა შეეცადა ფაქტების 
დამახინჯებით მინისტრის მოტყუებას, 
რასაც შოთა გორგოძეს გაცეცხლება 
მოჰყოლია და კლბასთვის ამგვარად 
მიუმართავს: „- ვინ მეამბოხეები და-
აკავე? მონადირე კაცი, ლამაზი კაცი 
სარდიონ ჯანჯარია აგერ მიზის ჩემს 
კაბინეტში, მე შენი მოღალატე დედა 
მოვ...ო!” ვირთხა კლბას მაშინ რა თქმა 
უნდა ხმა ჩაწყვეტია, მაგრამ თავისი 
ვერაგული, მოღალატეობრივი ქმედე-
ბები არ  შეუწყვეტია. მინისტრ შოთა 
გორგოძეს  ბაბუაჩემი ხმლით დაუჯილ-
დოვებია, რომელზეც ამგვარი წარწერა 
იყო ამოკვეთილი: „საქართველოს პატ-
რიოტ სარდიონ ჯანჯარიას შოთა გორ-
გოძესაგან.” მინისტრისგან დაჯილდო-
ვებული ბაბუა გალში რომ დაბრუნდა, 
ბიძაჩემი სხვა პატრიოტებთან ერთად 
ისევ საპყრობილეში იმყოფებოდა. მათ 
დასახსნელად ბაბუას კვლავ მოუწია 
თბილისში ჩასვლა. ვახტანგ კლბამ 
მხოლოდ ამის შემდეგ გაანთავისუფლა 
უკანონო პატიმრები. აქედანაც ჩანს, 

რომ ის თბილისს უხალისოდ ემორ-
ჩილებოდა და ფარულად რუსულ, 
სეპარატისტულ ფერხულში იყო 
ჩაბმული (ვახტანგ კლბას ნამდვილ 
გვარს მე ცალკე სტატიას მიუძღვ-
ნი და მტკიცებულებით წარმოვაჩენ 
მის აფსუურ ძირებს და ამასთანავე 
ჩრდილო კავკასიასთან ამ გვარის 
უწყვეტ კავშირებს.) მას ამ მოღა-
ლატეობრივი ქმედებისთვის დღემ-
დე პასუხი არ უგია, პირიქით KGB-ს 
ხელშეწყობით ის კიდევ უფრო და-
აწინაურეს და აფხაზეთის უმაღ-
ლესი საბჭოს დეპუტატი გახდა. ეს 
მოღალატე, შიდა-მტერი დღემდე 
აფხაზეთის მთავრობის მეთაურის 
პოსტს იკავებს. აი რა არის საქარ-
თველოს მარცხის უმთავრესი მიზე-
ზი. ამ ქართველის ნიღაბ აფარებუ-
ლი აფსუას ხსენებისას, მახსენდება 
მონაკვეთი სერგეი ბაგაფშის მე-

მუარებიდან, სადაც ის ომის დაწყების 
პერიოდს იხსენებს: - როცა ყარყარაშ-
ვილი ჯარით შემოვიდა აფხაზეთში, 
სეპარატისტული საბჭოს გადაწყვეტი-
ლებით, ბაგაფში ქართველების ზურგში 
უნდა დარჩენილიყო. მას დაევალა, მო-
ლაპარაკებების დაპირებებით დროის 
გაჭიანურება. ბაგაფშს, ქართველების 
მოჯადოებულ წრეზე ტარებით დრო 
უნდა მოეგო. რაც, როგორც თვითონ 
წერს წარმატებით შეასრულა და ბო-
ლოს კიტოვანის დახმარებით გაემგ-
ზავრა გუდაუთაში. რატომ ვიხსენებ 
ამ მემუარებს? იმიტომ რომ ვახტანგ 
კლბა უფრო შენიღბული და ჩვენს ღრმა 
ზურგში გადასმული, დღემდე მოქმედი 
აგენტია.

ორი წლის შემდეგ, მოღალატე პუტ-
ჩისტები ტანკებით „რკინიგზას რომ 
იცავდნენ”, ქართველმა გამყიდვლებმა 
რუსული სცენარით, აშკარად  ანახეს 
საერთაშორისო საზოგადოებას მშვი-
დობიან აფხაზეთში ტანკებით შეჭრა და 
ჩოქჯენში ჩააყენეს საქართველო. როცა 
დადგა სიბნელე, ეშმაკის დრო, როცა 
ედუარდ შევარდნაძემ, კრიმინალური 
პუტჩისტთა ბანდ-ფორმირებები გად-
მოისროლა აფხაზეთში, ახალი რუსული 
გეგმის განსახორციელებლად და საქარ-
თველოს სამუდამოდ გასამტყუნებლად. 
აი იმ დროს, ამ ბინძურმა ძალამ, ავად 
სახსენებელი დათო შენგელიას ხელმძღ-
ვანელობით, ბაბუა შინ რომ არ იყო ისე, 
ოჯახს ავტომატებით დაესხნენ თავს და 
გაიტაცეს, ქვეყნის დაცვისთვის ჯილ-
დოდ მიღებული ხმალი. ასეთ დეტალებს 
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს KGB. იმის 
გარდა, რომ ეს იყო ნივთმტკიცებულება, 
ასეთ ხმალს შეუძლია მომავალი თაობის 
თავდაჯერება,  სამართლიანობის განც-
და, ბრძოლისა და გამარჯვების წყურვი-
ლის ჩანერგვა. 

ბაბუა სახლში რომ დაბრუნდა და 
მომხდარი შეიტყო, ის მაშინვე დათო 
შენგელიას სანახავად წავიდა. შენგე-
ლია გარკვეული პერიოდი ემალებოდა 
ბაბუას, შემდეგ კი უთქვამს : -სარდიონ, 
ეს ხმალი ძალიან დიდი აფხაზისთვის 
არის საჩუქრად გადაცემული და მისი 
დაბრუნება ყოვლად შეუძლებელიაო. 
ეს იყო მოღალატე არაკაცის მიერ ღა-
ლატის აღიარება. ომის დროს ის მტერს 
საჩუქარს უკეთებდა, აი ასე იყიდებო-
და და დღემდე იყიდება ქართული ინ-
ტერესები. ეს ხმალი იმდენად უღირდა 
რუსებს, რომ ამ  ნივთმტკიცებულების 
სამომავლოდ გასაქრობად, სპეცოპერა-
ცია ჩაატარეს მოღალატე შენგელიას 
ხელით. სანამ შიდა მტრისგან არ გავ-
ნთავისუფლდებით, გარე მტერს ვერ 
დავამარცხებთ. აი ეს მოღალატეები და 
მათი შვილები, როგორც მიცვალებუ-
ლის სხეულზე მატლები, ფუთფუთებენ 
და დაბოგინობენ დღეს საქართველოს 
მთავრობაში. აი რატომ არის დღეს სა-
ქართველო დამარცხებული. რამდენი 
ცრუ გმირი ყავს დღეს აფხაზეთის ომს, 
როგორ არიან მომსხდარი თანამდებო-
ბებს, რამდენი ვახტანგ გორგასლის 
ორდენს აჟღარუნებს დაუმსახურებ-
ლად. თუ გაგიგიათ სარდიონ ჯანჯა-
რიას სახელი და გვარი? რომელიც 
ერთადერთი იმედია ამ კომფლიქტში, 
საერთაშორისო დონეზე სამომავლოდ 
საქართველოს გამართლებისა. ამ სა-
ხელ და გვარს სპეციალურად მალავენ 
და ღალიძგასთან აფსუათა პირველ შე-
იარაღებულ თავდასხმას ქართულ მშვი-
დობიან მოსახლეობაზე, სპეციალურად 
ჩქმალავენ საქართველოს შიდა და გარე 
მტრები. მას ზოგჯერ „ღალიძგის მოვ-
ლენებად” მოიხსენიებენ, ხან კი „ღა-
ლიძგის ინციდენტს” ეძახიან. სიმართ-
ლეს არცერთი არ ამბობს, რომ ეს იყო 
აფსუათა შეიარაღებული თავდასხმა 
ქართულ მშვიდობიან მოსახლეობაზე 
და ღალიძგასთან მათი შეჩერება მოხ-
და სარდიონ ჯანჯარიას წყალობითა და 
ცხადია, მერაბ კოსტავას ავტორიტეტი-
თაც.     გამარჯვებას ყველაზე მეტად 
აფერხებს ცრუ იდეოლოგია, ცრუ გმი-
რები, დაუსჯელი მოღალატეები და  სი-
მართლის გაყალბება.

ოკუპაციამდე დაწყებული „ანტისაოკუპაციო მოძრაობა"

sulTaTana
გაზეთ განმათავისუფლებლის რედაქ-

ცია თანაგრძნობას უცხადებს  ეროვნული 
იდეალებისა და ფასეულობების   მსასო-
ებელ,  ღირსეული ინტელიგენციის  წარმო-
მადგენელ   ქალბატონ ნანა კოტეტიშვილსა 
და ბატონ გიგი ხორნაულს, შვილის,

ლელა    ხორნაულის 
გარდაცვალების გამო და „ჭირსა შიგან 

გამაგრებას” უსურვებს  მათ  ჭარმაგ ასკში.
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  „იცოდეთ, რომ  ერი, რომელიც თვითონ 
შიშვლდება, თვითონ იხსნის წელიდან თავის 
სარტყელს, თვითონ არყევს საკუთარ ზნე-
ობის სამანს, თვითონ ანადგურებს თავის 
არსებობის ციხე-სიმაგრეს, თაკილობს მას, 
რითაც ცნობილი იყო ქვეყანაზე, რაც მისი 
სულისა და ხასიათის ძვირფას თვისებად 
ითვლებოდა, უნდა უსათუოდ მოისპოს და 
გაქრეს. ეს უცილობელი წესია ისტორიისა.”  
[კათალიკოს-პატრიარქი ლეონიდე (ოქროპი-
რიძე)]

ჯერ კიდევ ცნობილმა ნორვეგიელმა 
ენათმეცნიერმა, ქართველოლოგმა და კავ-
კასიოლოგმა, პროფესორმა - ჰანს ფოქტმა  
ბერძნული ფასიანე  (ნანა/რეა-კიბალე) ქალ-
ღვთაება შეუსაბამა მეგრულ „ფუთს”. მისი 
ეს აღმოჩენა გაიზიარეს სხვა მეცნიერებმაც, 
მათ შორის ქართველებმაც:  ს. ჯანაშია, 
გ.მელიქიშვილი,  რ. გორდეზიანი, ო. ლორ-
თქიფანიძე. ამასთან  მნიშვნელოვანია ისიც, 
რომ  მკვლევარმა, გია კვაშილავამ ფესტო-
სის თითქმის ოთხი ათასი წლის წინანდელი 
დისკოს В – 21-ე ნახატ-ნიშანი გაშიფრა, რო-
გორც ღვთაება „ფუტი”.(ჟურ.  „ცოტნეიდე-
ლი” ტ. II-ე  გვ.76-82).

ვინაიდან კოლხებს ფასიანელებსაც უწო-
დებს ბერძნული წყაროები, დგინდება, რომ 
ძველი ბერძნების მიერ აღწერილი ქალღ-
მერთი ფასიანეს (ნანა/რეა-კიბალე) კოლ-
ხურ ენოვან მეტყველებაში ერქვა ფუტი.  რა 
გამოვლინებები აქვს ამას ჩვენს ეროვნულ 
სინამდვილეში. მეგრელები ქალაქ ფოთს 
დღემდე ფუთს უწოდებენ. ამ ფუძიდან აღ-
მოცენებული ტოპონიმები ისტორიულ კოლ-
ხეთში პონტოდან კავკასიის ქედის ჩათვლით 
ყველგან გვხვდება. ჭან-ლაზურში - „ოფუტე” 
- ეზო, „დი-ოფუტე” -დიდი ეზო; იმერეთში - 
სოფელი ფუთი,  ფუტური ჭალა, ფუტურა, 
ფუტური ტყე,  ფუტური კოჟი, ფუტური 
ქედი; გურიაში - სოფელ ლესეში -„ფუტური 
ღელე“; ლეჩხუმში - „ოფიტარა”, რაჭაში - სო-
ფელი, - ფუტიეთი;  სვანეთში ხშირია ფუსტის 
სალოცავები; აჭარაში - სოფელი ფურტიო, 
ფურტიოს მთა;  აფხაზეთშიც- დააფიქსირა ს. 
ყაუხჩიშვილმა -  ფუსტის  ტოპონიმების არ-
სებობა; ისტორიული კოლხეთის გარეთაც, 
ქართლში - ფუტრევი, სოფელი ფიტარეთი. 
ხევსურეთშიც არის დადასტურებული ხა-
ტის მსახურ-მცველის აღმნიშვნელი ტერმი-
ნი -„ფულტა”, რაც სვანური „ფუსტის” აქაც 
არსებობის მოვლენას ადასტურებს. უფრო 
მეტიც, ძველ ბერძნულ-ბიზანტიურ წყა-
როებში მოიხსენებიან (I-VII ს.ს.) კოლხეთის 
დიდი კავკასიონის მთიანეთში, ანუ ედენას 
მხარის მკვიდრი ფუსტელები. რომელნიც 
წმ. ანდრია პირველწოდებულს მოუქცევია 
ქრისტიანობაზე.  (აკადემიკოსი, ს. ყაუხ-
ჩიშვილი პროფესორი გერონტი გასვიანი, 
პროფესორი თეიმურაზ მიბჩუანი)   ხოლო, 
ძველ ეგვიპტურ (ძვ,წ. XX-XVI ს.) წყაროებში 
იგივე მხარე ფუნტის, ანუ „ღმერთების ქვეყ-
ნად” იხსენება. რაც სავსებით ლოგიკური 
ტერმინებია ისტორიული ედენას მხარისათ-
ვის. წყაროებში აგრეთვე იხსენება „ფუსტას 
ციხე”, სადაც იყო წმ. მაქსიმე აღმსარებლის 
თანამოღვაწე  წმ. ანასტასი აპოკრისიადი. ეს 
ფუსტას ციხე  უნდა იყოს, რაჭაში, სოფელ 
სხუვავაში მდებარე კვარა ციხე.  ის რომ, ფა-
სის მთად (ფასიანე= ფუტი) იწოდება ის ედე-
ნას მწვერვალიც კი, რომელიც „მსოფლიო 
ცივილიზაციის აკვნათ” აღიარებული ხალ-
ხების საღვთო კულტურის ეპიცენტრი იყო 
და რომელთაც ეს მთა, მიაჩნდათ თავიანთი 
„დიდი დედაღვთაების ინანას ტახტად”, და 
რომელიც ამავე დროს იყო, აქ მცხოვრები 
მათი ღმერთების შუმერული წოდებით,  „ხი-
დური”, ანუ „ღმერთების დიასახლისი”. რის 
დამადასტურებელი ტოპონიმები დღემდე 
არსებობენ აქ, ედენას გეოგრაფიულ ეპიცენ-
ტრში, ცხენისწყლის სათავეში. ხიდურის და 
იქვე არსებული ნასოფლარის „გიორგიანი”-ს 
სახით.  ინანა (ნანა, ნენე) არის ღვთისმშობ-
ლის წინარე უძველესი სახელი. ღვთისმ-
შობლის ტროპარი მას ახასიათებს როგორც 
„კიბეო - საღმრთო და ბჭეო ცხოვრებისაო”.  
აქედან ახსნა ეძლევა „გიორგი - ანი”-ს არსს, 
რაც ქართველთა სახელათაც არის უცხო-
ელებში გავრცელებული და მეორე, იმასაც 
ახსნა ეძლევა, თუ რატომ არის საქართვე-
ლი, ანუ „გიორგი-ანი” მისი წილხვედრი. მი-
წა-ცის კავშირის „კიბე” სიმბოლო. აგრეთვე 
ორი ნაპირის შემაერთებელი ხიდი, რასაც 
უძველესი შუამდინარული არსით „ქი-დურ”, 
ანუ „ხი-დურ”- ი ეწოდებოდა. იგივე არსისაა  
ლათინურში დღემდე არსებული „პონტე-
ფიქს” (ხიდის-მკეთებელი), რაც ორი სამ-

ყაროს მაკავშირებელი სასულიერო პირის 
მახასიათებელია და რის გამოც ეს ტიტული 
აქვს რომის პაპს. აქვე უნდა აღინიშნოს, 
ორი ნაპირის ნახტომით დამაკავშირებელი 
ცხენის სულიერი ფუნქციაც, რაც ცოცხა-
ლი პონტე-ფიქსის, ანუ ხიდის არსია და რის 
გამოც ედენას მთიდან გამომდინარე მდინა-
რეს ცხენისწყალიც  შემთხვევით არ ჰქვია. 
მითუმეტეს, როცა ცხენი იმ შორეულ დროში 
შესაწირ ცხოველთა შორის იყო და არ არის 
შემთხვევითი „ხიდური”-ს სახელის მდინა-
რეში ეს მსხვერპლშეწირვა მასში ჩაგდები-
თაც მთავრდებოდა. რამაც ასახვა ჰპოვა ამ 
საკრალური მდინარის სახელშიც. აქ უკვე 
მყარად იკვეთება ის მეცნიერული აზრი, თუ  
რატომ უნდა მივიჩნიოთ, ბიბლიის ძველ აღ-
თქმაში ხშირად ნახსენები ქალდეველი ფუ-
ტიელები, კოლხთა წინარე სახელად ? რაც 
დიდი ნორვეგიელი მეცნიერის, ჰანს ფოქტის 
აღმოჩენას, კიდევ უფრო დამაჯერებელს და 
გენიალურს ხდის.

ბიბლიის ძველ აღთქმაში აღწერილია ის, 
რომ უფლის გამოცხადების სიმბოლოა ღრუ-
ბელი, კვამლის სვეტია. რატომ არის დღემდე 
იმერულ-გურულ დიალექტში „ფუტი”-ს სა-
ხით მოტანილი, ღრუბლის და კვამლის სვე-
ტის აღმნიშვნელი სიტყვა?  რატომ იხსენება 
325 წელს ჩატარებული I-ლი მსოფლიო საეკ-
ლესიო კრების მონაწილე კოლხი ეპისკოპო-
სი სტრატოფილე, ამ კრების შემორჩენილი 
ლათინურ ნუსხის მიხედვით „ფუტიონელად” 
და სირიულის მიხედვით კი „დე-ფუტუნ-
ტად“? (დავით კლდიაშვილი. გაზ. „კვირაძა-
ლი” N9-2006 წ. „ფუსტები ქართული სიწმინ-
დეების მცველები.”)

როგორც ბიბლიის, ძველი აღთქმა 
გვეუბნება, ებრაელი ლევიანები ფუტიელ-
თაგან, ანუ წინარე კოლხთაგან იღებენ 
საღვთო მსახურების და სიწმინდეთა დაც-
ვის მადლ-ღირსებას. „ითხოვა ელიაზარმა, 
აარონის ძემ, ცოლად ფუტიელის ერთ-ერთი 
ასული და უშვა ქალმა ფინხასი. ესენი არიან 
ლევიანთა მამამთავარნი თავ-თავის საგვა-
რეულოს მიხედვით. (გამოსვლა 6-25) ძველ 
ებრაელთა წესით,  ცოლის მოყვანა სხვა გა-
რეშე ებრაული ტომიდანაც კი იკრძალებო-
და. აქ კი, აარონის ძეს, ელიაზარს ცოლად 
მოჰყავს ქალდეველი ფუტიელის ასული? ამ 
შემთხვევაში, სწორედ ამ დანათესავებით 
ებრაელი ლევიანები იღებენ ქალდეველ ფუ-
ტიელთაგან საღვთო მსახურების და სიწმინ-
დეთა დაცვის მემკვიდრეობას.  ისტორიულ 
ედენას მხარეში, დღემდე გვაქვს. ქართული 
რენესანსის ეპოქაში, სრულყოფილი ქრის-
ტიანული კანონიკით ნაგები, ფუსტის, ანუ 
სამება-სულიწმინდისმოფენის ტაძრები.  და 
ასევე, ფუსტობა- იმ სამხედრო-საეკლესიო 
ფუნქციის სახით, რაც ებრაელმა ლევი-
ანებმა იმემკვიდრეს ფუტიელებისაგან, ანუ  
იგივე ფუსტებისაგან. რაც შეეხება ეფუთს, 
-რასაც ხალხური ზეპირსიტყვიერება „წი-
ნარე ბიბლიათ” იცნობს,  უკვე პირდაპირ 
მიგვითითებს ქალდეველ ფუტიელთა საღ-
ვთო კულტურის ისტორიული მემკვიდ-
რობის ფაქტზე, დღემდე მოტანილს ჩვენს 
ეროვნულ სინამდვილეში.  ყოველივე ეს 
მეტყველებს იმაზე, რომ ედენა კავკასიის 
გარეთ არსად არ არის საძიებელი. და ასეც 
მტკიცდება სინამდვილეში. რაც უკვე წლე-
ბია მეცნიერულად დამტკიცებულია ჩემს 
მიერ. ბუბლიკაციები მაქვს: საერთაშორისო 
ჟურნალში „INTELECTI” – INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC  JOURNAL., გამოცემული მაქვს 
წიგნები  და  მიღებული მაქვს პატენტი N6
870.                                                                           

 ფუსტობის მემკვიდრეობის აღდგენა 
ისტორიულ ედენას, ანუ რაჭა-ლეჩხუმ-სვა-
ნეთის მხარეში, მიზეზი გახდა ჩემი ეკლესი-
იდან გამოძევებისა (მღვდლად ვმსახურობ-
დი 1995-2003 წ.წ. ნიკორწმინდის ტაძარში) 
და შემდგომ კი კრიმინალური დევნისა. რაც 
თითქმის დღემდე არ შეწყვეტილა. რატომ 
უფრთხიან ამ მემკვიდრეობის ცნობიერ აღ-
დგენას ანტიღვთიური განწყობის და ანტი-
ეროვნული სულისკვეთების ძალები?  ვის 
ფარულ დავალებას აღასრულებს, ქართ-
ველი ერის ამ სულიერ-კულტურული გენო-
ციდით  ეკლესია, მეცნიერება-განათლება-
კულტურა?

ქალდეველ ფუტიელთა საწყისებიდან 
მომდინარე ფუსტობის ორივე, საღვთო 
ფუნქციონალური არსი, ერთი - როგორც 
ქრისტიანული სამება-სულიწმინდისმოფენა 
და მეორე, როგორც საუფლო სიწმინდეთა 
სამხედრო-საეკლესიო მცველისა, არის ის-
ტორიული ედენას საცავის კარის მეცნი-

ერულ-ცნობიერი გასაღები, რაც ფარულად 
მოქმედმა ანტიღვთირმა,  საკაცობრიო 
სიკეთის მოწინაღმდეგეებმა კარგათ, ჩვენ-
ზე უკეთ უწყიან. ამრიგად ედენას საღვ-
თო კულტურის ეს მეცნიერულ-ცნობიერი 
გასაღებები, წარმოადგენს „საქართველოს 
სულიერი მისიის” მწვანე შუქსაც მსოფ-
ლიოს დღევანდელ ცნობიერების სივრცე-
ში. აქედან გამომდინარე, ჩვენს ეროვნულ 
საღვთო კულტურის ცნობიერებაში დღემდე 
მოტანილი „ეფუთი” და „ფუსტი” , უძველეს 
ქალდეველ ფუტიელთა (წინარე კოლხთა) 
ფუძე სიტყვიდან მოღწეულ იგიურ ტრანს-
ფორმირებულ ტერმინებს წარმოადგენს. 
ბრძოლა ასეთი მემკვიდრეობების წინააღმ-
დეგ კი, ბუნებრივია მსოფლიო ანტიქრის-
ტეს სასიცოცხლო ინტერესებშია, რათა არ 
მოხდეს „საქართველოს სულიერი მისიის” 
საერთაშორისო ცნობიერი აღქმა და შემდ-
გომ კი, განხორციელება. რაც ზვიად გამსა-
ხურდიას იდეურ-პოლიტიკური საკაცობრიო 
დანიშნულების ფენომენის გაუნებელყოფის 
მცდელობაც არის. უმეცრებით ხდება ეს თუ 
განზრახ, ორივე შემთხვევაში ეს, არამარტო 
ქართველი ერის, კაცობრიობის მტრობასაც 
ავლენს. ერთი შეხედვით, თითქოსდა მხო-
ლოდ ეროვნული მემკვიდრეობის ეს შედევ-
რები  კაცობრიობის მემკვიდრეობის ფასე-
ულობებიცაა და რაც სათანადო ეკლესიური 
აზროვნების გარეშე ყოველთვის უფუნქციო 
და გამოუყენებელ „განძად” დარჩება ჩვენთ-
ვის და შესაძლოა დღევანდელი ჩვენი ყოფა 
თუ ასე გაგრძელდა, ხვალ უკვე სულხან სა-
ბას „მიწაში დაფლული ოქროს” ბედის გამ-
ზიარებელიც აღმოჩნდეს ჩვენი ეროვნული 
დოყლაპიობის გამო.

2003 წლიდან  დაარსებული და აქტიურ 
მეცნიერულ-საგანმანათლებლო ფუნქციით 
მოქმედი, ჩემს მიერ დაარსებული ფუს-
ტელთა სკოლა-მუზეუმი, ამბროლაურის 
რაიონის, სოფელ ფუტიეთში (ფუტიეთი - 
რუსული იმპერიის გაბატონებამდე ატარებ-
და საკათალიკოსო ღირსების საეკლესიო 
სტატუსს) როგორც ჩანს ხელს არ აძლევს 
ანტიღვთიურ ძალებს და მათ სატელიტ ან-
ტიეროვნული სულისკვეთების ადამიანებს. 
საქართველოში ამ პირველი სკოლა-მუზუ-
მის გამო, ეპისკოპოსმა, ელისე ჯოხაძემ 
ქილერად მომიგზავნა 2005 წელში თავისი 
სანთლების ცეხის უფროსის ვაჟი, გიგა ქვა-
თაძე. რასაც ღვთის შემწეობით, შემთხვე-
ვით  შემოსწრებული მრევლის წყალობით 
გადავურჩი. 2018 წლის შუა ზამთარში, I-ლი 
არხის ჟურნალისტი, ქეთინო ბერაის დაჟინე-
ბით სიუჟეტი მომზადდა ფუსტელთა სკოლა 
მუზეუმზე. როგორც ჩნდება ადგილობრივი 
ეპარქიის მიერ მოსყიდულმა ამ ჟურნალისტ-
მა  და ასევე მასთან ერთად მოსყიდულმა ე.წ. 
მეცნიერებმა: როზეტა გუჯეჯიანმა, ინგა 
ონიანმა, მაიზერ ჩარქსელიანმა, ფუსტზე - 

„პუსტა-პუსტას” მრწამსის მიმდევრებისაგან 
„ოცდაათ ვერცხლად” წახალისებულებმა, 
შექმნეს სატელევიზიო სიუჟეტი, სადაც ჩემი 
მეცნიერული კომენტარები სრულად ამოჭ-
რეს და მაყურებელს 2018 წლის 18 მარტს  
„ახალ კვირის” გადაცემით წარუდგინეს სი-
უჟეტი დასახელებით: „ლეგენდა ფუსტებ-
ზე”. რითაც ეკლესიის მონდომებით, კიდევ 
ეცადნენ კაცობრიობის საღვთო კულტურის 
სათავეში მდგომი ფუტიელებიდან, ედენას 
მხარეში დღემდე არსებული ფუსტობა, არა 
რეალურ ისტორიულ მოვლენად აესახათ. 

ეს ყოველივე მკაფიოდ ააშკარავებს იმას, 
რომ ქართულ წიაღში, როგორც ეკლესიურ-
ში, ისე სახელისუფლოშიც, ისე სამეცნიერო 
და კულტურის უწყებებში, აქტიურად მოქ-
მედენენ გარკვეული ფარული ძალის ნების 
გამტარებელნი, რომელთა უმთავრესი მიზა-
ნია, არაფრით არ დაუშვან იმ საკაცობრიო 
საწყისების საღვთო კულტურის ისტორიულ 
მემკვიდრეობათა გაღვიძება, რომელიც 
გზას გაუხსნის „საქართველოს სულიერ მი-
სიას” საკაცობრიო იდეურპოლიტიკურ სივ-
რცეში, როგორც მსოფლიო ინტერესების 
ფუნქციის საღვთო კულტურის მეცნიერულ 
სიახლეს. აღნიშნული რეალობა, ეროვნულ-
იდეოლოგიურად  „საქართველოს სულიერი 
მისიის” და მისი ავტორის ერთგულ თანა-
მებრძოლების წინაშე აყენებს ,თვით ზვიად 
გამსახურდიას მიერვე მტერთან ბრძოლის 
შემდეგი სტრატეგიის განხორციელების 
აუცილებლობას: -“ვინც მტერს შეისწავლის, 
ის მას დაამარცხებს. უნდა შევისწავლოთ 
უღმერთოთა შავბნელი ძალების ტაქტიკა, 
მათი ფანდების არსენალი და გამუდმებით 
ვამხილოთ ეს ყოველივე.  რამეთუ - „აურაც-
ხელ არიან ჭირნი მართალთანი და ყოველთა 
მათთაგან იხსნას იგინი უფალმა... ! სარწმუ-
ნოება თვინიერ საქმეთა მკვდარ არს!” ბრძა-
ნებს იაკობ მოციქული. ვიყოთ ქრისტიანები 
და გიორგიანელები საქმით - აი, ჩვენი მო-
წოდება.“(15 ივნისი 1993 წ. გაზ. „შანსი’N19 
-16 სექტემბერი, 2001 წ.] ამ რეალობებიდან 
გამომდინარე ეროვნულ-გამანთავისუფლე-
ბელი ზვიად-მერაბისეული მრწამსი, დღეს 
გადაუდებლად აყენებს საკითხს ეროვნული 
საღვთო კულტურის ისტორიულ მემკვიდრე-
ობებზე დაფუძნებული ეკლესიური ცნობი-
ერების აღდგენისას საქართველოში.

აქ უკვე ისმება კითხვა: რა გარემობებით 
არის განპირობებული, ასეთი საკაცობრიო 
საწყისების საღვთო კულტურის ისტორი-
ული მემკვიდრეობებისადმი გამოწვეული 
მტრული უინტერესობა,   პირველ რიგში სა-
პატრიარქოში  და  შემდეგ პოლიტიკურ მიმ-
დინარეობებში?

ზვიად გამსახურდიასეული ამ იდეური 
საღვთო კულტურის ეროვნული მემკვიდრე-
ობის ისტორიის უვიცობამ და საყოველთაო 
ეროვნულმა უცოდინარობამ, რომელიც „ერ-
თმორწმუნე” იმპერიის 200 წლოვანი შედეგი 
იყო, ნოყიერი  ნიადაგი შეუქმნა სახელმწიფო 
გადატრიალების პოლიტიკურ იდეოლოგებს 
თავის დროზე, რის მძიმე და დამღუპველი 
შედეგები დღემდე გრძელდება, და მანამ 
გაგრძელდება ეს, სანამ არ გავიაზრებთ ამ  
ეროვნული ტრაგედიის წარმოშობის  სწორ 
მიზეზს, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი, 
საკაცობრიო ფუნქციის ეროვნული საღვთო 
კულტურის მემკვიდრეობების კატასტრო-
ფული უმეცრებით და რა მიზეზითაც, ამ ის-
ტორიულ ინფორმაციული ცოდნა-მეცნიერე-

ბისაგან, იზოლირებული გვყავს მსოფლიოც. 
ის მსოფლიო, რომელთა წამყვან მეცნიერულ 
ელიტას, საოცნებოთ რომ აქვს გამხდარი 
ედენას ადგილმდებარეობის მიგნება .

ამ ეროვნული საღვთო კულტურის და-
სამარების კომუნისტურმა მანქანამ, რომე-
ლიც გაბატონებულია ისეთ უმნიშვნელო-
ვანეს სასიცოცხლო ორგანოებში, როგორი-
ცაა ეკლესია, მეცნიერება-განათლება და 

ეფუთი და ფუსტი - რა ისტორიულ მემკვიდრეობითი საფუძვლები აქვს 
ქართულ ეროვნულ წიაღში დღემდე მოტანილ ამ საღვთო კულტურის შედევრებს?      
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დასაწყისი გვ. 15

გაგრძელება გვ. 18

ნინო ტარყაშვილი
მარჯანიშვილზე, საქართველოს ბან-

კის წინ, ერთი ინვალიდი გოგონა მათ-
ხოვრობს. 

გოგონა დრო და დრო სიარულის 
უნარს კარგავს და საღამოს საჭირო 
ხდება ტაქსის გამოძახება, რომ სახლამ-
დე

მიაღწიოს და ნაგლახაკევი ფული შინ 
მიიტანოს. დღეს შემთხვევით გავიარეთ 
მე და ჩემმა მეგობარმა ამ ბანკის წინ და 

ვუყურებ, ეს გოგონა ტირის. ვერ 
ვხვდები, რითი დავეხმარო, რაღაცას მა-
ნიშნებს,  მეტყველებაც უჭირს.

უცებ ბანკიდან გამოვიდა ერთ-ერთი 
თანამშრომელი, ძალიან სიმპათიური 
ახალგაზრდა ყმაწვილი და დაუწყო წა-
მოყენება. გოგონას ამასობაში

ფული დაეფანტა, ეს სიმპატიური 
ბიჭი, დაიხარა და დაუწყო ხურდებს აკ-
რება... ცალი ხელით გოგოს იკავებს, 
რომ არ დავარდეს, ცალი ხელით კრებს 
გაფანტულ ხურდებს. ჩვენც ვეხმარე-
ბით... კიდევ დაიპნა ხურდები, კიდევ 
ვკრებთ...

ბიჭს გოგო მიჰყავს, რომ ტაქსი გა-
აჩეროს. ჩვენ შორიახლოს ვჩერდებით 
და ვუყურებთ...  

ინვალიდი გოგოს ჩასმაზე ყველამ 
უარი თქვა:"მერე ვიღა გადმოსვამსო?” 
ბიჭი კიდევ იდგა და ელოდა, როდის გა-
მოჩნდებოდა ვინმე ღვთისნიერი...

ბოლოს გამოიარა, მგონი მეთერთმე-
ტემ... გააჩერა ტაქსი და გოგოს უთხრა: 

„არ მინდა, შვილო, შენი ფული, იქით მივ-
დივარ და ისე წაგიყვანო...”   ბიჭი მიეხ-
მარა დაჯდომაში და შოფერს სთხოვა, 
გადმოსვლაში ხომ მიეხმარებითო

"აბა, რას ვიზავო?"_ გაიკვირვა შო-
ფერმა.

რაც სხვებმა იუკადრისეს, მისთვის 
ჩვეულებრივი ადამიანური მოვალეობა 
იყო.

სულ ნახევარი საათი დასჭირდა, რომ 
გვენახა, დიდი სიყვარულიც და უსულ-
გულობაც!!!

მოხუცი მამა! მოხუცი მამა!
"სასხლავით ხელში დადის ვენახში?” 

არა, ჩემი მამიკო ახლა თავის მიერვე 
მოყვანილ ლობიოს მოსავალს არჩევს 
ბოდბეში. დედაც ეხმარება. თან დარწ-
მუნებული ვარ, ებუზღუნება კიდეც. 
გაანებე თავი ლობიო-კარტოფილის 
მოყვანას. რაც ამისი თბილისში წაღება 
გვიჯდება, იქ ვიყიდოთ, უფრო იაფად 
გამოვალთო. მაინც არ ეშვება მამაჩე-
მი. რა ქნას? ასე ამბობს, ეს მიხანგრძ-
ლივებს სიცოცხლესო. ახლა ზაფხულია 
და ბოდბეს თბილის-რუსთაველები ამ-
ხიარულებენ. აგვისტოს ბოლოსთვის 
ყველა გაიკრიფება და ამ პაპას დროის-
თვის ხალხმრავალ უბანში რამოდენიმე 
კაცი დარჩება. მამაც,  ხშირად იქაა და 
სოფელს ამაგრებს. როცა დამლაპარაკე-
ბელი არ ჰყავს, ლოცულობს და უფალს 
ელაპარაკება. მერე შაბათ-კვირაც მოვა 
და ეკლესიაში წავა. თორმეტი შვილი 
ჰყავს მამა მირიანს. ყველას ხასიათი 

შესწავლილი აქვს მამაჩემს. სულ იცის: 
რომელს ჩხუბი უყვარს, რომელს მო-
ფერება. პაპიროსს აღარ ეწევა და მამა 
მირიანიც აღარაფერს საყვედურობს. 
„ლაპარაკი არ დაგავიწყდეს, მამი” -შევ-
ძახებ ხოლმე ტელეფონით თბილისიდან. 
„არა,შვილო” - მპირდება მამაჩემი და 
გონებით ვხედავ, ადგილს გაჰყურებს. 
მისი გარჯითაა მოვლილი იქაურობა. გა-
ზაფხულზე ამწვანებული, შემოდგომაზე 
ფერადი ხალიჩასავით განფენილი. ზამ-
თარშიც მიყვარს იქ. უხდება ჩემს ეზოს 
ალაგ-ალაგ თოვლი. მაგრამ არავინ და 
არაფერი უხდება ისე, როგორც მამაჩე-
მი. ჩემი უპრეტენზიო, მლოცველი მამა. 
დაბადების დღე აქვს დღეს და ღმერთს 
ვთხოვ, დიდხანს მიცოცხლოს, დედას-
თან ერთად. დღეგრძელი იყავი მამი!

დღეს ვაჟას დაბადების დღეა
ყველაზე დიდი შენაძენი, რაც ჩემი 

ფულით შემიძენია, სახლია სიღნაღში, 
ვაჟას ქუჩაზე. ვინ დაგეხმარაო, რომ მე-
კითხებიან: დაუფიქრებლად ვპასუხობ: 
ჩემი ბაბო და ვაჟა-ფშაველა-მეთქი.დიახ, 
მათ უნდოდათ ასე, თორემ ის ფული 
წესით,თბილისის ბინისთვის გროვდე-
ბოდა. გაუგია, ვაჟას ეს და უთქვამს: 
სჯობია, ამ გოგომ ჯერ მშობლიურ სიღ-
ნაღში იყიდოს სახლი. მე ჩარგალში რომ 
არ მეცხოვრა, განა ვაჟა ვიქნებოდიო! 
საიდან ვიცი, ეს რომ თქვა? საიდან ვიცი 
და ჩიტმა ამბავი მომიტანა, ისეთი ლამა-
ზი ჩიტი იყო თან. მერე შვლის ნუკრმაც 
ჩამომირბინა, ფშავის მთებიდან წამოსუ-

ლა და სიღნაღის თავზე, ზედ ნუკრიან-
თან შემომეყარა, ბაბოს სახლთან. ვა-
ჟას „შვლის ნუკრის ნაამბობი” ხომ გახ-
სოვთ?” იმ ნუკრის შვილები გაიზარდნენ 
და ახლა ნუკრიანშიც ჩამოინავარდებენ 
ხოლმე. იმანაც იგივე მითხრა: შენს ბა-
ბოსა და ვაჟას ასე უნდოდათ,თბილისის 
ნაცვლად ბინა სიღნაღში გეყიდაო. ვა-
ჟამ სად გაიცნო ბაბოჩემი? გაიცნობ-
და საიქიოს. აბა, არ გაიცნობდა? სული 
სულს ცნობს! ბაბოჩემი ზუსტად ისეთი 
ქალი იყო, ვაჟა რომ წერდა: „ქალო, გნა-
ხე ფეხშიშველი, გამაჰგოგნდი ეზოშიაო” 
იმასაც ვაჟასავით უყვარდა ბუნება და 
ყვავილები. რომ გარდაიცვალა. ოთახი-
სა თუ ეზოს ყველა ყვავილს ყვავილები 
და ფოთლები დასცვივდა. ყვავილებმაც 
დაიტირეს. ვაჟამაც, ხომ გახსოვთ, გარ-
დაცვალების წინ პალატაში ბალახების 
დაფენა მოითხოვა. ორ ადამიანს, როცა 
სიყვარულის საგანი ერთი აქვს, აუცი-
ლებლად გაუგებენ ერთმანეთს. და-ძმა-
სავით იქნებიან იქ. კიდევ ერთ პატარა 
საოცრებას გეტყვით: სიღნაღში, ვაჟას 
ქუჩამდე, ვანო სარაჯიშვილის ქუჩით 
უნდა მიხვიდე და ვანოს გარდაცვალე-
ბაც, როგორ ჰგავს ფშაველი გენიოსი-
სას. ვაჟამ თუ ამქვეყნიდან გასვლის 
წინ ბალახის სურნელი ინატრა, ვანომ 
ცივი წყალი მოატანინა თავგატეხილას 
წყაროდან... სიღნაღში რომ ჩავდივარ, 
ასეთი შეგრძნება მაქვს, ვაჟას, ვანოს და 
ბაბოს სულები ხშირად ტრიალებენ იქ. 
მათი იმქვეყნიური შეწევნაც იქ განსა-
კუთრებით მეიმედება!

სიყვარული და უსულგულობა...ჩანაწერები

ეფუთი და ფუსტი - რა ისტორიულ მემკვიდრეობითი საფუძვლები აქვს 
ქართულ ეროვნულ წიაღში დღემდე მოტანილ ამ საღვთო კულტურის შედევრებს?      

კულტურა-ხელოვნება, ნოყიერი ნიადაგი 
შეუქმნა: „წითელი სამღვდელოების და წითე-
ლი ინტელიგენციის” შექმნას და რაც დღემ-
დე  არსებობს  და ფუნქციონირებს ჩვენს 
ეროვნულ წიაღში. რასაც  საწყისი მისცა 
„ერთმორწმუნე” იმპერიამ ორასი წლის წინ, 
ეროვნული ეკლესიური ცნობიერების მოს-
პობით, რომელსაც იგი კვლავინდებურად, 
ჩვენივე უნიათობით, „ვინც მტერს შეისწავ-
ლის” არგანხორციელებით, დღემდე ეფექ-
ტურად და წარმატებულად აგრძელებს.

ორასი წლის წინ, „ერთმორწმუნის” ამ 
ბოროტქმედებას მოჰყვა, ქართველი ერის 
სამართლიანი რეაქცია „1819-1820 წ.წ. რუ-
სეთ-საქართველოს სეკლესიო ომის” სახით. 
ეს ორწლიანი აჯანყება,  არც თუ შემთხ-
ვევით, ტრაგიკულად  დამთავრდა საკათა-
ლიკოსო ღირსების საეკლესიო სოფელ ფუ-
ტიეთში 1820 წლის 3 ივნისს , ორი ათასი 
მამულიშვილის თავგანწირვით. იმ სოფელ 
ფუტიეთში, რომლის საღვთო კულტურა, 
შემთხვევით არ ატარებს ბიბლიაში ნახსე-
ნები მისი სეხნია ფუტიელების, ანუ წინარე 
კოლხების ისტორიის  მემკვიდრეობას. და 
არცთუ შემთხვევითია, რომ ამ სოფლის ის-
ტორიას  ტაბუ ადევს დღემდე. რის გამოც, 
ფუსტის და ეფუთის,  ბიბლიურ ფუტიელ-
თაგან  მომდინარე  მემკვიდრეობის ცოდნა, 
უცნობია დღემდე, არამარტო ჩვენთვის, ასე-
ვე კაცობრიობისთვისაც. ასეთ ისტორიულ 
მემკვიდრეობათა არცოდნა, ეროვნულ პო-
ლიტიკური აზროვნების სფეროში ნიშნავს 
იმას, რომ პოლიტიკოსი მოწყვეტილია, არა 
მარტო საკუთარ ეროვნულ, ასევე საკაცობ-
რიო ისტორიის საწყის მაცოცხლებელ ფეს-
ვებს. ამ გაუნათლებლობაში ძირითადი დამ-
ნაშავეა ეკლესია და მერე კი მისი მიმყოლი 
მეცნიერება-განათლება-კულტურა და რაღა 
თქმა უნდა ე.წ. მრევლი.  რაც საერთო ჯამში, 
ჰქმნის იმ საერთო უმეცრების საფერხულო 
წრეს, რაშიდაც მათთან ერთად, ხელგადახ-
ვეულია ქართული პოლიტიკური სპექტრიც 
და ელიტარული საზოგადოებაც. ასეთ სა-
ფერხულო წრის ავანგარდს წარმოადგენს  
„წითელი სამღვდელოება, წითელი ინტელი-
გენცია და მათი გავლენით,  დღემდე  წით-
ლათ  შეფერილი პოლიტიკური ელიტა.”  რი-

თაც ვიღებთ ანტიეროვნული იდეოლოგირი 
მსოფლმხედველობით გაჯერებულ საქვეყნო 
ავანგარდს. რის გამოც ჩვენი ეროვნული კა-
ტასტროფა დღითიდღე გარდუვალი ხდება. 
რამაც ქართულ ეროვნულ ყოფაში დანერ-
გა და გააბატონა  „ოქროს ხბოს”  კერპების 
თაყვანისცემა, რის მაგალითი აღწერილია 
ბიბლიაში.

აქ უნდა გავიხსენოთ ბიბლია, როცა 
სწორედ „ოქროს ხბოს” თაყვანისცემაზე  
განრისხებული ღმერთი მოსეს უბრძანებს: 
„გამოყავი ლევიანები ისრაელთაგან, რათა 
ჩემი იყვნენ ლევიანები.“(რიც 8-14)  აქ იმ 
ლევიანებზეა ლაპარაკი, რომელთა წინარე 
ნამდვილი დედანია ქალდეველი ფუტიელე-
ბი და რომელიც ჩვენში დღემდე მოტანი-
ლი ფუსტის და ეფუთის საწყისი ფესვია და 
რომლის ქრისტიანული გააზრება დღეს სას-
ტიკად გვეკრძალება, რასაც აჩვენებს ჩემს 
თავს გადახდენილი მოვლენები, როგორც 
მღვდლისა. განრისხებული უფალი კვლავ 
უბრძანებს მოსეს:  „ჩააბარე ლევიანებს მოწ-
მობის სავანე მთელი მისი მოწყობილობით, 
ყველაფრით, რაც მას ეკუთვნის. მას მოემ-
სახურონ და სავანის ირგვლივ დაიბანაკონ. 

(რიცხვნი  1-50). აქვე უნდა გავიხსენოთ ვა-
ხუშტი ბატონიშვილის  ცნობა, ისტორიული 
ედენას ერთერთი  კუთხის, სვანეთის ეტიმო-
ლოგიის შესახებ. როცა იგი სვანეთს, არცთუ 
შემთხვევით, სწორედ სავანესთან  რომ აიგი-
ვებს. იქვე ვახუშტის მაგალითია სვანეთის 
სოფელი ეცერი.  სვანეთის სოფელ ეცერის  
შესახებ, რომ ამ სოფელს ევალებოდა სა-
ქართველოს უმთავრესი სულიერი ცენტრის, 
მცხეთის სვეტიცხოვლის დაცვა: -„ეცერს 
ეკლესია სუეტიად წოდებული, სახიზარი 
სუეტის-ცხოველის სამკაულ-საუნჯისა, 
რომელსა შინა იტყვიან სვეტის ცხოველის 
კანკელის ყოფასა დღესაცა, რომელი მიიღო 
გორგასალ ინდოეთიდან, წითელის იაგუნდი-
სა ქმნილი. არამედ საჩინოთ არიან აწცა ხატ-
ნი და ჯვარნი ოქროვერცხლისანი და მოოჭ-
ვილნი ქვითა, მრავალი პატიოსანნი, დიდნი 
და მცირედნი, რომელთა ზედა აქვსთ სასო-
ება და პატივს-სცემენ.”  ისტორიული ედენა, 
ისტორიული სვანეთის უძველესი განსახლე-
ბის კერებს, სამხრეთიდან  რაჭა-ლეჩხუმ-
სვანეთს, ხოლო ჩრდილოეთიდან ისტორიულ 
ჩერქეზეთს (დიგორს, ყაბარდო-ბალყარეთს, 
და ყარაჩაი-ჩერქეზეთს.) არცთუ შემთხვე-

ვითია ის, რომ ეს მხარე მდიდარია, საქართ-
ველოს შორეული ეკლესია-მონასტრებიდან 
გამოხიზნული სიწმინდეებით. რაც  განპი-
რობებულია,  ქალდეველი ფუტიელების, ანუ 
იგივე ფუ(ს)ტიელების ისტორიული გარჯით 
მოტანილი მემკვიდრეობებით. არცთუ შემთ-
ხვევით, ამ ტრადიციის მთავარი ფორფოს-
ტი, სოფელი ფუტიეთი, შემთხვევით არ ატა-
რებდა საკათალიკოსო ღირსების საეკლესიო 
სოფლის სტატუსს. რატომ გაუუქმა „ერთ-
მორწმუნე” იმპერიამ სოფელ ფუტიეთს, ეს 
სტატუსი და რატომ გადასცა იგი სახელმწი-
ფო ხაზინას ?  რატომ მოხდა იმპერიის მიერ 
იმ ორი, ედენას მხარის სოფლების, ხალდეს 
და ფუტიეთის აღგვა პირისაგან მიწისა, ხალ-
დეველ-ფუტელებად, იბერ-კოლხებს რომ იხ-
სენებს ბიბლია?..   რატომ ცდილობენ დღეს 
იგივე ისტორიული ედენას მემკვიდრეობის 
გადამალვას გაყალბებით, დემოგრაფიულ-
სოციალური ხელოვნური პრობლემებით და 
ბოლოს კი,  ენერგოწყალსატევებით მოუღონ 
ბოლო?

რაჭაში - ფუტიეთის და სვანეთში - ხალ-
დეს  ტრაგედიები ტყუპის ცალივით ჰგავს 
ერთმანეთს და ააშკარავებს იმ ზრახვას, 
რასაც საკაცობრიო მნიშვნელობის, ედენას 
ეროვნული საღვთო კულტურის ისტორი-
ული მემკვიდრეობის მოსპობა ჰქონდა მიზ-
ნათ.  მითუმეტეს,  როცა   მეცნიერულად 
მტკიცდება, რომ ბიბლიაში ხშირად ნახსენე-
ბი  ხალდეველ-ფუტიელები  იგივე  წინარე 
იბერ-კოლხთა სახელებია.

ისტორიული ედენას მხარის საკაცობ-
რიო მნიშვნელობის საღვთო კულტურა , 
რომ   ქალდეველ ფუტელთა მემკვიდრეობაა, 
მტკიცდება  „მსოფლიო ცივილიზაციის აკ-
ვნათ” აღიარებული ახლოაღმოსავლეთის 
უძველესი ხალხების ისტორიულ  წყაროებ-
ში მოხსენებული შემდეგი ტერმინებით: 
ფუტიელთა - ეფუთის, ფუსტის, ფუნტის, 
„ღმერთების ქვეყანა”, „ღმერთების სამკ-
ვიდრო”, „მთა წმინდა მადლთა”, „ცოცხა-
ლი კაცის ქვეყანა”, „უკვდავთა ქვეყანა”, 
„წმინდა თეთრი და წითელი კედრების ქვე-
ყანა”, არათა და სხვა. აქედან გამომდი-
ნარე,   „საქართველოს სულიერ მისიაში”  
ჩვენ არ უნდა  დავინახოთ, მხოლოდ ვიწრო, 
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“საშვილოსნოს მიომა” – ამ 
დიაგნოზის მოსმენისას ქალ-
ბატონები ვარდებიან პანიკაში 
და ყველაფერ ცუდს წარმოიდ-
გენენ, მაშინ როცა აუცილებე-
ლია გავიგოთ, რომ ამ დაავა-
დებას, მიუხედავად იმისა, რომ 
ძალიან არასასიამოვნოა, ონ-
კოლოგიურ დაავალებებთან 
არაფერი აკავშირებს.

ჰორმონალური დისბა-
ლანსის, სტრესის, ანთებითი 
პროცესების თუ აბორტის 
გამო საშვილოსნოს კუნთო-
ვან ქსოვილში მოვლენები 
სპონტანურად ხდება.

56 წლის ვასელინ სტე-
ვიჩი აცხადებს, რომ საშვი-
ლოსნოს მიომა მისთვისაც 

სერიოზული საგანგაშო 
ზარი იყო. იმისთვის, რომ 
ოპერაციას გაქცეოდა, ქალ-
ბატონმა გადაწყვიტა ხალ-
ხური რეცეპტის მიხედვით 
დამზადებული საშუალება 
გამოეყენებინა.

მიომას მკურნალობა 
ხალხურად

ხალხური მედიცინა და-
ავადების ყველაზე რთულ 
ფორმებსაც კი არჩენს. 
განსაკუთრებული ეფექტი 
თაფლსა და ალოეზე მომზა-
დებულ საშუალებებს აქვთ. 
ვასელინა 1 ს.კ. თაფლსა და 
ალოეს დღეში 3-ჯერ 1 თვის 
განმავლობაში იღებდა. მისი 

ექიმი გაოცდა, რომ სიმსივ-
ნის კვალი არ აღმოაჩნდა.

ასეთ მარტივ რეცეპტს 
იცავდა ქალბატონი. ეფექ-

ტური მკურნალობისთვის 
გამოგადგებათ მცენარე, 
რომელიც 3 წლისაა.5 დღით 
ადრე, სანამ ფოთლებს 
მოაცლით, მისი მორწყვა 
უნდა შეწყვიტოთ.

ინგრედიენტები
1 ჭიქა ალოე ვერას რბი-

ლობი
200 გ თაფლი
400 მლ კაჰორი (კაჰორი 

— სადესერტო ღვინო, ამ-
ზადებენ წითელი ყურძნის 
(კაბერნე, საფერავი და სხვა) 
ჯიშებისაგან. სახელწოდება 
მიიღო საფრანგეთის ქალაქ 
კაჰორიდან. კაჰორის დასამ-
ზადებლად დაჭყეტილი ყურ-

ძნის მასას ათბობენ 45—50°C 
და უფრო მაღალ ტემპერა-
ტურაზე, ან მთელ მტევნებს 
80—90°C-მდე ორთქლით, 
მშრალი ჰაერით, ან 2—3 წუ-
თით ჩაყურსავენ მდუღარე 
წყალში თუ ბადაგში).

მომზადება
ალოეს რბილობს დაუმა-

ტეთ თაფლი, დაასხით კაჰო-

რი და ყველაფერი საგულ-
დაგულოდ აურიეთ.

მასა დახურულ ჭურჭელ-
ში მოათავსეთ და მაცივარში 
შეინახეთ.

ალოეს რბილობში 200 აქ-
ტიური ინგრედიენტია, ამი-

ნომჟავები, მინერალები, ვი-
ტამინები და ფერმენტები. არ 
არსებობს ადამიანის ორგა-
ნიზმში ორგანო, რომელსაც 
ეს მცენარე არ განკურნავდა.

https://notepad.ge/article/
3176?fbclid=IwAR1xbHhV2d
tBToUjT4H7LsOibXHOyJ-CZ
HfZrw8oYTOWamV1HIAAxt

_1RKw

როცა გინეკოლოგი კისტას ან მიომას აღმოგიჩენთ, 
დალიეთ ეს ნაყენი და პრობლემები 4 დღეში გაქრება

ჯანმრთელობა

თუ გიყვართ კარტოფილი, შეწყვიტეთ რასაც არ უნდა 
აკეთებდეთ და წაიკითხეთ სტატია!

კარტოფილი მცენარეა, რომე-
ლიც ძაღლყურძენასებრთა ოჯახს 
მიეკუთვნება. კარტოფილი ვიტამინი 
B6, კალიუმის, სპილენძის, ვიტამინი 
C-ს, მანგანუმის, ფოსფორის, ბოჭ-
კოვანი და პანტოტეინის მჟავის წყა-
როა. კარტოფილი შეიცავს აგრეთვე 
ფიტონოუტრიენტებს, რომლებსაც 
აქვთ ანტიოქსიდანტური მოქმედება.

წარმოგიდგენთ კარტოფილის 
რამდენიმე სასარგებლო თვისებას:

1) ძვლის ჯანმრთელობა
რკინის, ფოსფორის, კალციუმის, 

მაგნიუმის და თუთიის შემცველობა 

კარტოფილში ხელს უწყობს ძვლის 
სტრუქტურის შენებას და გაძლიერე-
ბას. რკინა და თუთია გადამწყვეტ 
როლს თამაშობს კოლაგენის წარმოქ-
მნაში.2) გულის ჯანმრთელობა

კარტოფილში არსებული ბოჭკო-
ვანის, კალიუმის, ვიტამინი C-ს და 
ვიტამინი B6-ს შემცველობა, ქოლეს-
ტერინის რეგულაციასთან ერთად სა-
უკეთესოა ჯანმრთელი გულისთვის. 
კარტოფილი შეიცავს ბოჭკოს მნიშ-
ვნელოვან რაოდენობას, რაც ხელს 
უწყობს სისხლში ქოლესტერინის 
საერთო რაოდენობის და გულის და-

ავადების რისკის შემცირებას.3) ანთე-
ბის საწინააღმდეგო ეფექტი

კარტოფილში ასევე წარმოდგენი-
ლია ქოლინი. ის მონაწილეობს ძილში, 
კუნთების მოძრაობაში, სწავლასა და 
დამახსოვრებაში. ქოლინი ასევე ამცი-
რებს ქრონიკული ანთებას. 

4) კიბო
კარტოფილი შეიცავს ფოლატს, 

რომელიც დნმ-ის სინთეზსა და აღდ-
გენაში ასრულებს როლს, რაც დნმ-ში 
მუტაციების და კიბოს უჯრედების ჩა-
მოყალიბების პრევენციას იწვევს.

წყარო: http://intermedia.ge
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დასაწყისი გვ, 15,16
ეროვნულ ჩარჩოებში მოქცეული   იდეურ-
პოლიტიკური  მსოფლმხედველობა.  ეს არის 
საკაცობრიო საწყისების ის საღვთო კულ-
ტურა, რომელიც მსოფლიოსათვისაც  ისე-
თივე სასიცოცხლოა,  როგორც ჩვენთვის. 
რადგან ეს მემკვიდრეობანი, ჩვენც და კა-
ცობრიობასაც გზას უხსნის  სულიერი ცხოვ-
რების  ისეთ  საწყისებთან, რომელიც მისი 
შემდგომი არსებობისათვის აუცილებელია. 
რომელიც დღემდე მიუგნებელი რომ იყო 
და რომელიც მხოლოდ იმ საცავ-გადამნახ-
ველის საკუთრებაა, რაც ქართველი ერისაა 
და რომელიც ისტორიული ედენას, აქ ჩვენ-
თან აღმოჩენით, მსოფლიოს  გზას  უხსნის 
იმისაკენ, რომ  ჩასწვდნენ იმ საღვთო ცოდ-
ნას, რომელიც საერთო საღვთო კულტურის 
ფესვებია,  მთელი კაცობრიობისათვის. რაც 
ზვიად გამსახურდიას იდეურპოლიტიკურ 
მემკვიდრეობას,  ეროვნულის გარდა, ზო-
გადსაკაცობრიო ღირებულების რანგს რომ  
ანიჭებს.  რის იდეური მემკვიდრეობის გამ-
გრძელებლები და განმავითარებელნი უნდა 
იყვნენ, ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკოსები,  
სასულიერო პირები, მეცნერება-განათლება 
და კულტურა-ხელოვნება,  თუ მათ მართ-
ლაც, ჩვენი ერის და კაცობრიობის კეთილი 
მომავალი გულწრფელად სურთ.      

ხანგრძლივი ძიების მიუხედავათ, უცხო-
ეთის წამყვანი მეცნიერებისათვის ბოლომდე 
მიუგნებელი დარჩა, ოთხი მდინარის სათა-
ვის მიმცემი ედენას (ედემი) მთის მდებარე-
ობის გეოგრაფიული ადგილი. ამ აღმოჩენის 
პატივი ღმერთმა წილათ გვარგუნა ჩენ, ამ-
ბროლაურის რაიონში, სოფელ ფუტიეთში 
არსებულ ფუსტელთა სკოლა-მუზეუმს. ამ-
რიგად, მეცნიერთა მცდარი ვარაუდი ედე-
ნას მთის არარატის (ურარტუს) მთიანეთში 
მდებარეობისა, რომელიც მეცნიერულადაც 
არ დასტურდებოდა, ყველა ისტორიული წყა-
როების თანხვედრით დასტურდება აქ, ჩვენ-
თან ცენტრალურ კავკასინზე, რის სქემაც ამ 
რუკაზეა ნაჩვენები. ამრიგად ზვიად გამსა-
ხურდიას „საქართველოს სულიერ მისიას” ამ  
ფაქტით გააჩნია მყარი იდეურ-პოლიტიკური 
ჭეშმარიტების ძალა, რომ მისი აღმოჩენა 
არა მარტო  ეროვნული, ზოგადსაკაცობრიო 
მსოფლმხედველობრივი ფასეულობა.

ედენას (ედემი) მთას შუმერები  განა-
სახიერებდნენ შემოქმედი ღმერთის ენქის 
(აია, ხაი, ხალდი,...) სახით, რომლის ტანი-
დან  სათავეს იღებს ოთხი მდინარე.  ღვთება 
ენქის ხელზე აზის არწივი, რომელიც ზეცის 
სიმბოლოა, ხოლო ფეხის ქვეშ უწევს ხარი, 
რომელიც დედამიწის სიმბოლოა. ამრიგად, 
ქვეყანა სადაც ედენა (ედემი) მდებარეობს, 
ბუნებრივად არის „საქართველოს სულიერი 
მისის” იდეურ-პოლიტიკური საკაცობრიო 
ფუნქციის მატარებელი და რომელიც ზვიად 
გამსახურდიას მეცნიერული მიგნების გენი-
ალობას, უდაო ჭეშმარიტების საკაცობრიო 
მნიშვნელობის ფაქტად ამტკიცებს.

მამა ავთანდილ გიორგობიანი 
ამბროლაურის რაიონში, სოფელ ფუ-

ტიეთში არსებული ფუსტელთა სკოლა-მუ-
ზეუმის წინამძღვარი.

„იავნანამ რა ჰქმნა” - 
ებრაელი პოეტი დანიელ 

ხახიაშვილი  და ქართული 
საღვთო კულტურა. 

„ოღონდ ამ ქვეყნიურ და დედაბრულ 
ზღაპრებს მოერიდეთ და ღვთისმოსაობაში 
გაიწრთვენით.” 

(I-ლი ტიმოთე 4-7)

ცნობიერებაზე ზემოქმედების ორასწ-
ლოვანმა იმპერიულმა პოლიტიკამ თავისი 
საქმე გააკეთა. ქართველ ერში ძირფესვი-
ანად ამოძირკვა, საკუთარი ეროვნული მარ-
თლმადიდებლური საღვთო კულტურის ის-
ტორიულ მემკვიდრეობათა თვითშეგნებაზე 
დაფუძნებული ცოდნა.  გაყალბებული ეკლე-
სიური აზროვნება, აისახა არა მარტო კულ-
ტურაზე, არამედ ქართული ყოფის ეთნოგ-
რაფიაზეც.  რომლის თავაშვებულმა ჭენებამ 
ცნობიერება დაუხშო იმ ხალხს, რომელიც 
მსოფლიოში სწორუპოვარი, საკაცობრიო 
საწყისების  ისტორიული საღვთო კულტუ-

რის სახელების სოფლებში მკვიდრობდნენ.
     ღები - ამოღვებილია, ანუ ამორღმავე-

ბულია; ბარი - დაბლობი, ანუ ვაკე ადგილია; 
ჭიორა - მწირი ადგილი, ანუ „მწიორია“; სხუ-
ვავა - „სხვა ჰავაა“; გლოლა - დაქანებულია; 
ფუტიეთი - ხის ფუტუროდან მოდის; შარდო-
მეთი - „შარიანი ხალხისგან“; შქმერი - მცენარე 
შქერიდან; ურავი - ურაა, ვაშას შეძახილიდან, 
უწერა - კი აღწერის გარეშე დარჩენილიდან. 
და ასე შემდეგ, რა ჩამოთვლის იმ სრულ „შე-
დევრებს”, რომელიც ედენას საღვთო კულ-
ტურას ამ „ნაგვის ზვავებით” რომ მარხავს 
დღემდე. ამ ბოროტის მქმნელებს არც გვართა 
ეტიმოლოგიის გაყალბება გამორჩათ.

1503 წლის „ბალს ზემო სვანეთის და ფე-
ოდალ ჯაფარიძეთა სასისხლო წიგნის” და-
დების შემდეგ, იმერთა მეფის ალექსანდრე 
II-ის მიერ მთლიანად დეპორტირებული იქნა 
ედენას მთის ეპიცენტრში, რიონ-ცხენისწყ-
ლის სათავეს სოფლების მცხოვრები, გიორ-
გობიანების გვარი, რაჭა-ლეჩხუმის ოცამდე 
სოფელში. ამ გვარის ედენას მთის უშუალო 
ეპიცენტრში ცხოვრება, კარგათ ხსნის ქარ-
თველების უცხოელებში დამკვიდრებული 
დასახელების „გიორგი-ანი”-ს მნიშვნელობას 
და იმასაც, თუ რატომ არის „გიორგი-ანი”- 
ანუ საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედ-
რი.  ამ საღვთო კულტურის გადასამალად, 
შემდეგი „მეცნიერული” ახსნა სუფევდა; 
„ვინმე გიორგიმ გობით (ვარცლი) მიართვა 
ხილი,მეფე თამარს და აქედან „გიორგი - გო-
ბიანი” მიუკუთვნებია გვარად მეფეს მისთ-
ვის?” ცნობილია ფილისოფიური აქსიომმა: 
„ცნობიერება - განსაზღვრავს ყოფიერებას.” 
რაში უნდა ვეძებოთ დღეს ქართველი ერის 
დეგრადაციის უმთავრესი დამღუპველი მი-
ზეზი? სწორედ იმაში, რომ ერი მოსწყვიტეს 
თავის იმ ისტორიულ საღვთო კულტურის 
ფესვებს, რომელიც საკაცობრიო საწყისე-
ბისაა. ჩვენი მკვდრეთიდან აღდგენის უმ-
თავრესი პირობაა, კვლავ აღვიდგინოთ და 
დავიბრუნოთ საკუთარი ეროვნული საღვ-
თო კულტურის ფესვებთან კავშირი, რაც 
„საქართველოს სულიერი მისიის” ავტორის, 
ზვიად გამსახურდიას საკაცობრიო დანიშნუ-
ლების იდეურ-პოლიტიკური მსოფლმხედვე-
ლობის პრაქტიკულ ყოფაში განხორციელე-

ბის აუცილებელი პირობაა. ფოლკლორის 
როლი ამ საქმეში ერთერთ მნიშვნელოვან 
ძალად მესახება, ვინაიდან მას უნარი შეს-
წევს ყველა სოციალური ფენის და განათლე-
ბის სპექტრის ადამიანის სულში შეაღწიოს 
და გააცოცხლოს მასში წინაპართა იმ მემკ-
ვიდრეობამ, რომელიც ჩვენში „ჭეშმარიტი 
რელიგიის ადგენის” ერთერთი საშუალებაა. 
ამ მხრივ სამაგალითო შედევრად მესახება, 
ჩვენში ცნობილი ებრაელი პოეტის, დანიელ 
ხახიაშვილის ლექსი: „ფუტიეთი.“

ფუტიეთი
ფუტიეთი, ფუტიეთი,
რა ახლოა ცა და ღმერთი.
სილამაზე სხვა ასეთი,
არ მინახავს მე არცერთი.
აქ არწივის გინდა ფრთები,
რომ დაიპყრო ცა და მთები. 

სათიბები, სათიბები,
სიყვარულით დასაკოცნი.
სულ ჩანჩქერთა ხმაურია, 
სულ ყვავილთა შარი-შური, 
თავზე ხან მზე გახურია,
ხან ნისლების თავსაბური.
ნეტავ ვინც აქ დაიბადა,
და სიცოცხლის გახდა ღირსი. 
გადასწიეთ ღრუბლის ფარდა, 
ნახეთ ღმერთთა საბრძანისი.
ნგელოზთა თვალი გხედავს,
ახლოს არის ცა და ღმერთი,
თუნდ უბრალო გლეხი გერქვას,
მეფეც ხარ პრეზიდენტიც.
ფუტიეთი, ფუტიეთი,
სამოთხისკენ გასახედი.  

დანიელ ხახიაშვილი, ბოლოს ისრაელში, 
ქალაქ ბერშევაში ცხოვრობდა და იქვე აღეს-
რულა. წარმოშობით ონიდან იყო.  ეს ლექსი  
პოეტური ნიჭის და პათოსის გარდა, რომე-
ლიც არ აკლდა ამ ნიჭიერ ადამიანს და რომე-
ლიც მის შემოქმედებაში მრავლად შეიძლება 
დავინახოთ, გვაოცებს თავის სირღმისეული 
ცოდნით, საღვთო კულტურის იმ ისტორიული 
მემკვიდრეობების მიმართ, რომელიც ჩვენშია 
და ამასთან ამჟღავნებს ღრმა ბიბლიურ გა-
ნათლებასაც, რაც რიგითი ებრაელი პოეტის ის 
მაჩვენებელია, რაც ნამდვილად მისაბაძია ჩვე-
ნი სასულიერო და მეცნიერული საზოგადოები-
სათვის. აქ ხაზგასასმელია ის, რომ როგორც 
ჩანს, ებრაელ რაბინთა სკოლა მაღალი დონის 
განათლებისაა და რაც ბუნებრივად ვლინდება 
მრევლშიც. ეს იმ ფონზე, როცა  ჩვენი ქართ-
ველი მრევლი მხოლოდ „დედაბრული ზღაპრე-
ბით” იკვებება და იჯერებს იმას, რომ „წმინდა 
ნინო თურმე იმიტომ არის განსვენებული ბოდ-
ბეში, რომ მისი კუბოს აწევა ვერ შესძლეს და 
ამიტომაც განისვენა ბოდბეშიო.” ასეთი  „გა-
ნათლების მარგალიტები” უხვია ჩვენი ეროვნუ-
ლი ეკლესიური ცხოვრების სინამდვილეში და 
მათ ჩამოთვლას ამჯერად არ შევუდგები. ერთი 
რამ ფაქტია, „საქართველოს სულიერი მისიის” 
იდეურ-პოლიტიკურ არსს, მანამ ვერ გახდის 
ქართველი ერი საბრძოლო მოქმედ ეფექტურ 
ეროვნულ იდეურ საშუალებად, სანამ მასში 
არ აღსდგება საკუთარი საღვთო კულტურის 

ისტორიულ მემკვიდრეობათა სრულფასოვან 
რწმენაზე დაფუძნებული ცოდნა. ამ ებრაელი 
პოეტის შემოქმედება არის ის მერცხალი, რო-
მელსაც საკაცობრიო საღვთო კულტურის ქარ-
თული სინამდვილე იმ საწყისებთან მიჰყავს, 
რასაც კაცთა მოდგმის საწყისი რელიგიური 
ფუნდამენტი ჰქვია. მე ვისურვებდი მსგავსი 
პოეტური ნიჭის ადამიანები გამოჩენილიყვნენ 
ჩვენს ერშიც. დღეს ქართველ ერს, ჰაერი და 
წყალივით ესაჭიროება ჯანსაღი ეკლესიური 
ცოდნა და მასთან ნაზიარევი მეცნიერულ-სა-
განმანათლებლო-კულტურული ეროვნული 
ცნობიერების ინტელექტუალები.  ფრიად სა-
განგაშოა ახლგაზრდა და მოზარდი თაობის 
ცნობიერების ხელოვნურად მოწყვეტა ეროვ-
ნულ საღვთო კულტურულ მემკვიდრეობებს 
და მათი გადართვა მდარე და უზნეო სამყაროს 
ატმოსფეროში. ქართული აღზრდა-განათლე-
ბის სოციუმში, წამყვანი უნდა იყოს „საქართ-

ველოს სულიერი მისიის” იდეურ-სოციალური 
ისეთი ისტორიული მემკვიდრეობები, როგო-
რიც არის ჩვენს ეროვნულ წიაღში არსებული 
საკაცობრიო დანიშნულების საღვთო კულტუ-
რის მემკვიდრეობები. რასაც ნიადაგს უნდა 
უქმნიდეს ეკლესიური განათლების ისეთი სის-
ტემა, რომელიშიც გაცნობიერებული იქნება 
„საქართველოს სულიერი მისიის” მეცნიერული 
საფუძვლების მსოფლმხედველობა.  დიდი ებ-
რაელი პოეტის, დანიელ ხახიაშვილის ეს ლექსი 
ნიმუშია იმისა, თუ როგორ  გაუწოდა დახმარე-
ბის ხელი სრულიად უცხო ტომელმა „მოწყალე 
სამარიტელმა” გზაზე ავაზაკთაგან ნაგვემს 
და დასაღუპად განწირულ ადამიანს. აი რაში 
უნდა დავინახოთ, ქართულ-ებრაული ურთიერ-
თობის იმ შორეული მეგობრობის საწყისების 
ფესვები. დანიელ ხახიაშვილი ფეხზე აყენებს 
რა „ავაზაკთაგან ნაგვემ ქართველ მრევლს” 
მიმართავს შემდეგი მამკურნებელი მალამო 
სიტყვებით: „გადასწიეთ ღრუბლის ფარდა, ნა-
ხეთ ღმერთთა საბრძანისი.” არანაკლები გან-
მკურნებელი ეფექტისაა, მის მიერ ცხებული 
მალამო შემდეგი სიტყვები, „ავაზაკთაგან სა-
სიკვდილოდ გვემულ საქართველოზე”, როცა 
ამბობს: „ფუტიეთი, ფუტიეთი, -სამოთხისკენ 
გასახედი.” განა ვის შეუძლია უფრო გულწრ-
ფელად და სიხარულით შეახსენოს ქართველ 
ერს, ის რომ თქვენ იმ ხალდეველ - ფუტელთა 
მემკვიდრენი ხართ, საიდანაც ჩვენ ბიბლიურ-
მა ერმა ებრაელებმა ვიმემკვიდრეთ ის დიდი 
საღვთო კულტურა, რომელიც დღეს კაცობ-
რიობის დიდი საწინამძღვრო საღვთო ლამპარი 
რომ არის ბიბლიის სახით და რომლის გარეშეც 
კაცობრიობას მომავალი რომ არ უწერია. განა 
გულწრფელი მეგობარის გარდა ვის შეუძლია 
„მოწყალე სამარიტელობა” უფრო უკეთ გას-
წიოს, ვიდრე ამ დიდმა ებრაელმა პოეტმა, და-
ნიელ ხახიაშვილმა რომ გააკეთა?. 

აქ წარმოდგენილია, აწ გარდაცვლილი 
(წარმოშობით ონიდან), ქართველი ებრაელის 
დანიელ ხახიაშვილის ლექსი და პორტრეტი, 
რომელიც  წლების წინ გამოაქვეყნდა  ჟურნალ 
„რაჭველებში”.  დანიელ ხახიაშვილი სიცოცხ-
ლის ბოლოს ცხოვრობდა ქალაქ ბერშევაში 
და იქ აღესრულა.  მისი შემოქმედება გარდა 
მაღალი დონის პოეტურობისა, საკვირველია 
ჩვენი ეროვნული საღვთო კულტურის უმაღ-

ლესი შეცნობის უნარით. რის ბრწყინვალე მა-
გალითია მისი აქ წარმოდგენილი ლექსი „ფუ-
ტიეთი”. როგორც ცნობილია, ბიბლიის ძველი 
აღთქმა, ფუტიელებს როგორც ეთნოსს სულ 
მცირე 14-ჯერ ახსენებს. ისეც დადასტურებუ-
ლია მეცნიერულად, რომ ეს სახელი კოლხთა 
წინარე უძველესი ეთნონიმია. ამრიგად, ზვიად 
გამსახურდიას „საქართველოს სულიერი მი-
სიის” მეცნიერულ ჭეშმარიტებას, როგორც 
საკაცობრიო მნიშვნელობის იდეურ-პოლიტი-
კურ  მსოფლმხედველობას, ადასტურებს ამ 
დიდი ებრაელი პოეტის გენიალური საღვთო 
ცოდნის პათოსით დაწერილი მისი ლექსიც. 

გიული შალიკაშვილი 
 სოფელ ფუტიეთში არსებული ფუს-

ტელთა სკოლა-მუზეუმის ფოლკლორისტი. 
ხატმწერი. პოეტი. საქართველოს მწერალთა 

კავშირის წევრი.

ეფუთი და ფუსტი - რა ისტორიულ მემკვიდრეობითი საფუძვლები აქვს 
ქართულ ეროვნულ წიაღში დღემდე მოტანილ ამ საღვთო კულტურის შედევრებს?      
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ვაჟა-ფშაველა
ამ დალოცვილს დიდმარხვას რომ საუბარი 

შეეძლოს, უთუოდ დიდს სამდურავს შეუთვლი-
და და არც წყევლას დააკლებდა მარხვაჭამიებს, 
რომელნიც უფრო ბლომად მოიძებნებიან ქალაქ 
ადგილებში, მინამ სოფლად. სოფელს დერ კიდევ 
ძველი სუნი მოსდის და მამა-პაპათ ანდერძი არ 
დაუვიწყნია. ძველად, ხომ ვიცით, მარხვას დიდის 
პატივისცემით ეპყრობოდნენ და ეხლაც ისევ და-
ლოცვილი ლობიო, მახოხი, ღოლოს საჭამადი და 
სხვანი მრავალნი მცენარეულნი საჭმელები არიან 
დიდმარხვის პატივსაცემლად დამზადებულნი. 
ქალაქ ადგილას კი ყველა საზოგადოდ ჩვეულე-
ბისაგან აკრძალული საქმე ადვილად ჩასადენია 
კაცისაგან, ხოლო სოფელში ყველა მალე გაიგებს 
ავს საქმეს და ავის თვალითაც შეჰხედავენ. ამის 
გამო, სიმართლით უნდა ვსთქვათ, სოფელშიაც 
ბევრი ძალად წმინდანობს, თორემ გაგიხარიან, 
რომ ისინი, თუ თვალი იცდინეს და ერთი დასტუ-
რი დასცა საზოგადოების შეხედულებამ, ყელს 
ჩაიპოხებენ. მე რომ ზოგ-ზოგი მსუნაგი დიაკვანი 
ვიცი, აბა ის რას არ წაატანს ხელს ღორის ლურთ-
ლურთ ნაჭრებს, - პატივი მარხვას და უკაცრავად 
მარხულებთან, - ინდაურის კანჭს, დედლის გვერ-
დებს, ჯამში ჩაბუჟბუჟებულს ბოზბაშს, რას არ 
ამოუჯდება გვერდში.

თქვენ გგონიათ, მარხვისა არ ეშინიან იმას? 
არა, ეშინიან, მაგრამ მუცლის ამოძახილი სთრგუ-
ნავს ხმას შიშისას და კაწკაწი კბილთა აბათილებს 
ძალსა სულისასა. რა ვუყოთ. განა ლოცვა-წირვა 
კი ეხალისება, მაგრამ მოვალეა ილოცოს; მანამ 
მარხვა დადგებოდა, იღლიაში ჯოხამოჩრილი და-
სუნსულებდა სოფელში, ეგები რასმე სასმელ-საჭ-
მელს, ან სანოვაგეს წავაწყდე და ერთი კარგად 
გამოვიბრუჟოვო და ეხლა, როცა დიდი მარხვა 
დადგა, თუ არ წავიდა საყდარში, ქისტის-კვრით 
წაიყვანენ. გაისმის მწუხარე ხმა ზარისა და მიდის 
ისიც საყდარში წელმოწყვეტილი. ფეხებს ძლივს 
მიათრევს და დიდმარხვის ჯავრს ჟამნ-დავითნზე 
იყრის. გაგიხარიან, ის სხაპასხუპით გაუსვამს და 
ადგილ-ადგილ შეუმაღლებს ხმას შეტევით; ერთს 
კი გაიგონებთ: „უფალოვო”, რომ წამოიძახებს გა-
ჯავრებული, და შემდეგ გესმით მხოლოდ - ფალო, 
ფალო, ფალო, ფალო!.. სად არის კაცი და პატრო-
ნი უთხრას „ფალო კი არა, უფალო, უფალო, და-
გიდგეს, შე მსუნაგო, თვალი! წაიკითხე, როგორც 
წესი და რიგია! გაგვაგებინე, რას გვასწავლის 
უფალი; სულ ბოზბაშისა და ღორის ლურთები ნუ 
გაგონდებაო”.

აბა, რა სასოება უნდა აღუძრას ამან იქ, რომ 
გასათხოვარი ქალები სდგანან და ბიჭებისაკენ 
თვალი მიურბით...

დიდმარხვისთვის და ლოცვა-წირვისათვის 
ღმერთმა დალოცოს ისევ მოხუცებულნი, რომელ-
თაც პირი სამარისაკენ უქნიათ, ვნებანი დაჰხშო-
ბიათ და ეხლა სულის მოგებაზე დამდგარან, რათა 
შეინანონ ყოველნი ცოდვანი თვისნი ნებსითნი და 
უნებლიეთნი და წარსდგნენ პირნათლად სამს-

ჯავროსა მას ღვთისასა. ისინი თუ გამოისყიდიან 
დიაკვნისა და ახალგაზრდების ცოდვათა, თორომ 
სხვა არავინ...

დაიწყება აღსარების თქმა და მსუნაგი დიაკ-
ვანი ჩუმ-ჩუმად ყურს ადებს საყდრის კარებს, გა-
ვიგონო, შევიტყო რამ საჭორაკუდაოვოო...

კიდევ ბოდიშს ვითხოვ მარხვასთან და თქვენ-
თანაც, მარხულნო, მაგრამ რომ მარხვის საკად-
რისი არ არის ტყუილის საუბარი, ამიტომ მეც 
სიმართლეს მოგახსენებთ. მაშასადამე, სიმართ-
ლისათვის ნურას უკაცრავად.

კუჭის მარხულობა რაც არის, არის, ღმერთს 
გაუჩენია, თუ წმინდანთა დაუდგენიათ, ჩვენის 
სჯულის გვერდად უნდა ავასრულოთ. მაგრამ 
თუ ვინმე გონების მარხულობასაც შემოიღებდა. 
ის კი სწორედ მოგახსენოთ, ჩასაქოლავი იქნებო-
და და ყოველი ქრისტიანი მოვალეც გახდებოდა 
პირველად იმას ეკრა თავში ლოდი იმ ახირებუ-
ლის კაცისათვის. მაგრამ რას ვამბობ, ჩვენში ხომ 
გონებას უფრო ამარხულებენ, მანამ კუჭსა, ანუ 
უკეთ რომ ვსთქვათ, ორივეთი მარხულნი ვბრძან-
დებით: გონებითაც, კუჭითაც. თუმცა, ხანდახან, 
მართალია, ვიძახით და ვიმღერით:

სანამ ცოცხალ ვარ, ესე ვიქ,
ვახარებ ჩემსა იასა;
მოვკვდები - გაუხარდება
სამარის კარსა ჭიასა-ო.
მაგრამ, მაინცდამაინც მარხულნი ვართ კ

 
ლოდი, ვინ ვინ დასაჯოს, ვისი ჯავრი ამოიყაროს, 
- ეხლა თქვენ გაასამართლეთ! საით გაიხედავთ, 
ვისა ჰბაძავთ, რომ გონებით არა მარხულობდეს?! 
უმრავლეს ნაწილს ჩვენის ერისას შემოუვლია 
უმეცრების გალავანი გარშემო და აღარ უნდა იმ 
გალავანს იქით გადაიხედოს. მცირე ნაწილი, რო-
მელსაც ერთს დროს უსწავლია რამ, დღეს გონე-
ბის მარხულობას მისცემია, გლეხკაცობა უფრთ-
ხის სკოლას, სწავლას, იმიტომ, რომ მისი გემო არ 
იცის; გაიგო, ვინც იმის წრიდამ გამოსულმა ისწავ-
ლა რამ, ხალხს არ გამოადგა, არაფერი არგო, წა-
ვიდა ისიც, გაიძღო კუჭი და დაიწყო, მიჰყო ხელი 
გონებით მარხულობას. კეთილშობილთ ისტორი-
ულად მოპოვებული ძალა რა დაჰკარგეს, სხვაგან 
მოძებნეს ეს ძალა, რომ კიდევ რამე მნიშვნელო-
ბა ჰქონოდათ ხალხში და თვითონ სწავლასაც, 
რომელმაც ვითომ ჩამოჰყარა უფლება, მრუდე 
თვალით შეხედეს. ამიტომაც ეჭვიანის თვალით 
უცქერიან ჟურნალ-გაზეთებს და ხელში ასაღე-
ბად ეჯავრებათ: მაგეების კითხვა ყარტა-ყურტა 
ხალხის საქმეაო...

გონების მარხულობას სულის მარხულობაც 
მოსდევს, რასაკვირველია. სული დარჩენილია 
ობლად, უპატრონოდ, აღარაფერი არ აფრთოვა-
ნებს მას; დალპობას აპირობს, ურწმუნო ხდება. 
უსაგნო, უხეირო, უკეთური, უგერგილო.

სული სტიროდა ბედკრული
ნაოხარს გონებაზედა:
„ერთხელ როგორ არ იფიქრებ
მაგ შენსა მონებაზედა.

თავი დასჩაგრე, მეც მჩაგრავ,
მიმეც ლაფსა და მწურესა;
წამწყმიდე, გადამისროლე
ბნელს ჯოჯოხეთის ყურესა.
ძნელია, როცა ორივეს
პატრონი არა ჰყურებსა.
სული და გონება მარხულობს-მეთქი და ერთი 

რამ არა მარხულობს. ამოიცან და რა არი? - ჩვენ-
სა რო ქანდარაა - ის არი სწორედ. დაილოცე, ქან-
დარავ. შენ ენა გქვიან, ერთი შენ არა ჰმარხულობ 
ზოგ-ზოგის პირში, თორემ ზოგის პირში ხომ სა-
მუდამოდ დაუწყევიხარ სამარხულოდ ღმერთსა, 
გამჩენსა მარხვისა და ხსნილისას, - დაუწყევიხარ, 
როგორც ტანტალი მშიერი და მწყურვალი შუა 
ზღვაში. შენს თავზედაც, როგორც იმ ღმერთ-
თაგან შეჩვენებულის თავზედ, ჰკიდია პური და 
ღვინო, ყურძნის მტევნები, ეწვდები საჭმელად და 
მიგირბის ხელიდამ მაღლა; დაბლა წყალს ეწვდები 
სასმელად და ფეხებიდამ მიგირბის ისიც. გიფრთ-
ხება, არ გესმეინება; ვინა ხარ შენა და რა გქვიან 
სახელი? - ბეჩავის კაცის ენა. აი, რას იმღერის ეს 
ბეჩავი ენა:

საცა მე ვსცხოვრობ, წყალი სდგას,
მტკივა, მემსჭვალვის გვერდები,
ესე სუსტი და უძლური
სუსტს პატრონს შევაბერდები.
ბევრი რამა მაქვს სათქმელი,
მაგრამ ვმდუმარებ ისევა,
ძლიერ აშინებს ყანასა
კალიის გუნდის მისევა.
ძნელია, როცა ქვეყნისა
გონება გადაირევა!..
ჩემს პატრონს თავში ტვინი აქვს,
როგორც ლოდი და კაჟია,
ვინც იმას გასტეხს, ის არის,
აბა, ის არის ვაჟია,
თუმც კი ვერ გადაურჩება,
რომ არ გარდახდეს ბაჟია...
უბირის, ბეჩავის ენა
გასამტყუნარი რაშია?!
ღმერთმა დასწყევლოს ზოგის ენა, რომელიც 

არა მარხულობს და მოჰყვება ქვეყანაზე ტიკტიკს, 
ჰფქვავს, რაც ძალი და ღონე აქვს, მაგრამ ნუ 
გგონიათ, რომ პურსა ჰფქვავდეს. არა, ვინ მოსთ-
ვლის, რას არა ჰფქვავს! აღარც მარხვისა სცხვე-
ნიან და აღარც კაცისა: მთას მთას მიაჯახებს და 
ზღვას - ზღვასა, დედამიწას - ცასა. ტყუილად 
არ არის ნათქვამი: სანამ ხმალი მოვიდოდა, ენამ 
თავი მოსჭრაო. ამისთანა ენას ბევრი ვნება შეუძ-
ლიან, მაგრამ სარგებლობას ნურაფერს მოელით, 
ბევრს ამბობს, იმდენს, იმდენს, რომ თავის თავს 
მოჰბეზრდება და ქვეყანას ხომ თავს აბეზრებს, 
რა თქმა უნდა. აი, ამისთანა ენაა დასატუსაღებე-
ლი და სათოკ-საბორკილე, მაგრამ სად არის, ვინ 
არის კაცი და პატრონი?! თუ სადმე სამართალია, 
მარხვა, მარხულობა იმისთანა ენისათვის უნდა 
დაწესდეს და დაწესდეს ისე, რომ მუდამ კრიჭაში 
ედგეს და რამდენჯერაც გაინძრევა სისულელის, 
სიავის წამოსაროშად, იმდენი ნესტარი დაჰკრას, 

ან ნაკვერჩხალი დაადოს, რომ სდუმდეს და არა 
სწამლავდეს კაცთა გულსა და გონებას...

შენ გეუბნები ამასა, 
ენავ, ბილწო და მრუდეო:
რა ეშმაკად და ქაჯადა
ჩვენს შორის დაიბუდეო?!
მიკვირს, რად არ გწყინს სიავე,
არ გემწარება მწარეო?
ნეტავი დამახსნეინა
შენგან ეს ჩემი მხარეო.
შენის ძალითა ბნელში მყოფთ
ბევრჯელ ვიწუნეთ მთვარეო,
ეხლა კი დროა მოგშორდე,
გასწი, შორს გაიარეო!
ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ამ შხამიანს ენას 

კრიჭაში არ ედგას მართალი და მადლიანი ენა; 
იგი წაჰლეკავდა მთელს ქვეყანას. მაგრამ მადლი-
ანი ენა თითს უქნევს: ჰა, ციც, დაუკრეფავში ნუ 
შესდიხარო!

დიაღ, ცოტასაც არის ეს მართალი და პატი-
ოსანი ენა ამარხულებს იმას და აფრთხილებს.

ენა დალოცოს ზოგისა:
მართალს სთესს, მართლის მხვნელია,
რაც კი რამ კაცსა ერგება,
სულ მუდამ იმის მთქმელია.
კაცს არ გაუთხრის ორმოსა,
პირს არ გაუყოფს სოფელსა,
არ აპატიებს საქციელს
თავის სამშობლოს მგმობელსა,
ამისთვის უყვართ ჭკვიანთა,
უდღეგრძელებენ მშობელსა.
მაგრამ მაგარი ის არის, რომ თურმე, როცა 

ენა ხმასაც ატკბილებს, ანუ უკეთ რომ ვსთქვათ, 
ე.ი. ისე, როგორც ერთმა ჩვენმა მწერალმა სთქვა, 
ხმას „აფაფუკებს”, მაშინ თურმე ვნების მოტანაც 
შეუძლიან.

სადიდმარხვოდ...

ქრისტე აღზდგა! აღზდგა მაცხო-
ვარი კაცობრიობისა! მთელის ქვეყნის 
ქრისტიანობა ჰგალობს დიდებულს 
საგალობელს ქრისტეს აღზდეგისას. 
დიდი და პატარა სიხარულით ჰღაღა-
დებს: „ქრისტე აღზდგა მკვდრეთით, 
სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნ-
ველი და საფლავების შინათა ცხოვ-
რების მომნიჭებელი”. ქრისტიანობამ 
იცის  –  რისთვის აქებს და ადიდებს 
ამ დღეს: მკვდრეთით აღზდგა ქრისტე 
და აღადგინა თვისი კაცთა მხსნელი 
მოძღვრება, თვისი ახალი ცხოვრების 
მომნიჭებელი აღთქმა.

რით მოგვანიჭა ცხოვრება 
მკვდრეთით აღდგომილმა ღმერთმა, 
ქვეყანაზედ მოვლინებულმა, ვითარ-
ცა ჭეშმარიტი ძე კაცისა? ძველის 
მოძღვრებისაგან განდიდებულს, 
გაპატიებულს ხორცს, რომელსაც 
მარტო „კბილი კბილისა წილ ჰშიოდა 
და თვალი თვალისა წილ”, მოკვდინე-
ბული ჰყვანდა სული, რომელიც მარ-
ტო ყოვლად მხსნელის სიყვარულის 
სხივითა ჰნათობს, ჰთბება, ჰყვავის, 
სცოცხლობს და სულდგმულობს. აი 
ეს მკვდარი სული აღზდგა მკვდრე-
თით ქრისტეს აღდგომითა. რა საცხო-
ვარი ძალი იყო ესოდენ ძლიერი, რომ 
მკვდარი სული მკვდრეთით აღად-
გინა? ეს იყო და არის მარტო ერთი 
მცნება, რომელიც ფესვად გაედგა, სა-
ძირკვლად დაედვა მთელს მშვენიერს, 
დიდებულს, მართლადა ცხოვრების 
მომნიჭებელს მოძღვრებას ქრისტე-
სას: „გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარ-
ცა თავი შენი”.

აი, მხსნელი კაცობრიობისა! აი, 
მაცხოვარი!.. ამას გარედ ადამიანს 
შველა არა აქვს, თუ უნდა, რომ კაცად, 

ღვთის სახედ და მსგავსებად დარ-
ჩეს. ამ ყოვლად მაცხოვარს, ყოვლად 
მხსნელს ფესვზედ ამოვიდა, გაიშალა, 
გადაჰფინა შტოები, აყვავდა მთელი 
იგი დიადი ხე ახალის ცხოვრებისა, 
რომელსაც ახალი აღთქმა, ქრისტი-
ანობა ჰქვიან და რომელსაც ეს მცნება, 
როგორც მზე, ანათებს და ათბობს. ამ 
მცნებამ გააპო კაცობრიობის ცხოვრე-
ბა ორ დიდ ნაწილად და შუა გაუტარა 
დიდი კვალი სამზღვრადა. კვალს იქით 
დარჩა მოძღვრება შურისძიებისა, 
სამაგიეროს გადახდისა, ჯავრისა და 
მრისხანებისა, და კვალს აქედ  –  მოძ-
ღვრება ურთიერთობისა, ურთიერთის 
სიყვარულისა, შენდობისა, მიტევები-
სა, მშვიდობისა შეწყნარებისა. იქ რის-
ხვა და მსჯავრია, აქ მშვიდობის ყოფა 
და მიტევება!

“არა კაც კლა, არა იმრუშო, არა 
იპარო, და არა ცილი სწამო, არა გული 
გითქმიდეს არარაზედ, რაიც იყოს 
მოყვასისა შენისა”, – ამბობდა ძველი 
მოძღვრება ძველის ცხოვრებისა. რა 
არის ეს  –  ნუ მოჰკლავ, ნუ მოიპა-
რავ, ნუ იმრუშებ, ნუ ცილს სწამებ, ნუ 
შეიშურვებ? ეს ის არის, რომ ნუ იქმ 
ბოროტსაო. მოვიდა ახალი აღთქმა, 
ახალი მოძღვრება ახალის ცხოვრე-
ბისა და გვეუბნევა: არამც თუ ნუ იქმ 
ბოროტსა, ჰქმენ კეთილიო. ნუ იქმ 
ბოროტსა მცნებაა ძველისა, ჰქმენ 
კეთილი, მცნებაა ახალისა და ამით 
განირჩევა ძველი აღთქმა ახალისაგან. 
დიდი მანძილია ბოროტის არაქმნისა 
და კეთილის ქმნის შორის. ერთმანეთს 
არასფერში არა ჰგვანან. ბოროტის 
არაქმნა იგია, რომ არ მიაყენო ვნება 
მოყვასსა, კეთილის ქმნა იგია, რომ 
სიკეთე მიანიჭო, სიკეთე უყო. საკმაო 
არ არის, რომ კაცი არ მოჰკლა, უნდა 
აცოცხლო კიდეც; საკმაო არ არის არა 
გამოსწირო რა, უნდა შესძინო კიდეც; 
საკმაო არ არის არა ცილი სწამო, უნდა 
მართალს მიუწყავდე კიდეც; საკმაო 
არ არის არა გული გითქმიდეს მოძ-
მის კეთილისათვის, უნდა გიხაროდეს, 
მხიარულობდე კიდეც, უნდა შველო-
დე, ხელს უწყობდე; საკმაო არ არის 
არა გძულდეს მოძმე, უნდა გიყვარდეს 
კიდეც, საკმაო არ არის არყოფა ბო-
როტისა, უნდა კეთილის ყოფა; საკმაო 
არ არის ბოროტისათვის ხელ-ფეხი 
შეიკრა, უნდა სიკეთისათვის ხელი, 
ფეხი გაშალო, ამოქმედო.

ძველი აღთქმა ხორცის უვნებლო-
ბისათვის ფარი იყო, ახალი აღთქმა 
სულის აღდგომისათვის საცხოვარი 
ღონეა. ამიტომაც იქ კბილი კბილის 

წილ არის და თვალი თვალის წილ, ესე 
იგი ხორცი ხორცის წილ, აქ კი სიყვა-
რული, შენდობა და მიტევება. ესე იგი, 
სულის დადება მოყვასისათვის. დიდმა 
მოძღვრებამ ყოვლად მაცხოვარ სიყ-
ვარულისამ გაჰფანტა ბნელი, გაადნო 
ყინული ძველის უწყალობისა და მოავ-
ლინა იგი ნათელი და სითბო წყალობი-
სა, ურომლისოდაც ქვეყნიერობაზედ 
არაფერი არა ჰხეირობს, არაფერი არ 
მოდის, არ იზრდება, არა ჰყვავის, არა 
სცხოვრობს. გაიყარა ძველი და ახა-
ლი, ბნელი და ნათელი, სიკვდილი და 
სიცოცხლე და მოგვენიჭა ცხოვრება, 
იმიტომ  –  რომ მკვდარ იყო სული ჩვე-
ნი და ქრისტემ აღადგინა მკვდრეთით.

აბა დაუკვირდით თვითონ ჟამს 
ქრისტეს აღზდეგის დღესასწაული-
სას, და საოცრად განსურათებულია 
ეს ძველისა და ახლის, სიკვდილისა 
და სიცოცხლის, ბნელისა და ნათე-
ლის ერთმანეთისაგან გაყრა. თითქო 
იგავია, თითქო განგებ არის ასე მომხ-
დარი, რომ თვალითაც დავინახოთ ის, 
რასაც გულითა ვგრძნობთ, გონებითა 
ვხედავთ. როდის მოდის დღესასწა-
ული ქრისტეს აღზდეგისა? თითქმის 
პირველ ხანს გაზაფხულისას, ესე იგი, 
მაშინ, როცა ზამთრისაგან გაყინული, 
სუდარა-მოსილი, განძრცვნილი, უმწ-
ვანო, უყვავილო, უსიხარულო, უსი-
ცოცხლო ბუნება სიცოცხლისათვის 
თვალს ახელს, იღვიძებს ხელახლად 
ამწვანებისათვის, აყვავებისათვის, 
ახალის ცხოვრებისათვის. თუ ზამთ-
რისაგან კვდება ბუნება, გაზაფხული-
საგან მკვდრეთით აღზდგება ხოლმე. 
იქ მიძინებული სიკვდილია ძველისა, 
აქ მკვდრეთით აღდგომილი, ახლად 
გამოღვიძებული სიცოცხლეა. თუ 

ზამთარი სიბერეა, მიძინებისა, სიკვ-
დილისა, გაზაფხული სახეა ახლობისა, 
აღდგომისა, სიცოცხლისა.

არამც თუ დრო წლისა, არამედ 
საათიც კი დღისა, როცა პირველად 
აღმოვიტყვით ხოლმე „ქრისტე აღზდ-
გაო”.  –  ეს საათიც კი გვაშინებს, რის 
მომასწავებელია აღდგომა ქრისტე-
სი: აღზდგა ქრისტე და ბნელი უნდა 
განშორდეს ნათელსა, ნათელმა უნდა 
იმეფოს, იხელმწიფოს. ეს ის საათია, 
როცა ღამე უკუიქცევა თვისის სიბნე-
ლითა და მის მაგიერ ცხოველმყოფე-
ლი დღე მოდის თვისის სინათლითა. 
ამოდის თუ არა ცაზედ ალიონი  –  ეს 
წინამორბედი განთიადისა და მტრე-
დისფრად გარიჟრაჟდება გუმბათი 
ცისა, ზარი დღესასწაულისა გვიწ-
ვებს სადიდებლად და საგალობელად 
ქრისტეს აღზდეგისათვის, თითქო 
გვეუბნებოდეს: აღზდეგით ძილისა-
გან, მიდის ბნელი და მოვალს ნათე-
ლი. იხილეთ და გაიხარეთ! ეს ის სა-
ათია, როცა ღამის სიბნელე უთმობს 
ადგილს დღის სინათლესა, როგორც 
ძველის ცხოვრების ბნელმა დაუთმო 
ადგილი ახალის ნათელსა.

ცხოვრების მომნიჭებელ ქრისტეს 
აღზდეგის დღესასწაულს უკეთესი 
დრო ვერ შეერჩეოდა, თუ არა განთი-
ადი გაზაფხულისა, ესე იგი, ის ხანი და 
საათი, როცა ცხოველმყოფელი სითბო 
სცვლის სიცივეს, ნათელი ბნელსა და 
მთელს ბუნებას აღიმილებს საცხოვა-
რი ძალი ახლად აღორძინებისა, ახლად 
გაშლისა, ახლად აყვავებისა, ახლად 
ცხოვრებისა… მოძღვრება ქრისტესი 
იგივე განთიადი იყო, იგივე გაზაფხუ-
ლი კაცობრიობის ცხოვრებისათვის!

ტფილისი, 4 აპრილი, 1887 წელი
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მორჩილებაი ჯერ-არს ღმრთისაი უფროის, ვიდ-
რე კაცთაი” (საქმე 5, 29). აი, სწორედ ეს სიტყვე-
ბია მართლმადიდებელი ეკლესიის სული და გული! 
ესაა მისი სახარება! სწორედ ეს არის ის, რითაც 
ცხოვრობს და რისთვისაც ცხოვრობს ქრისტეს ეკ-
ლესია! ამაშია მისი უკვდავება და მარადიულობა. 
სწორედ ამაშია მისი წარუვალი და ყოვლისმომც-
ველი ღირებულება. ღმერთის მორჩილება უფრო 
მეტად, ვიდრე ადამიანებისა – ეს ეკლესიის უაღმა-
ტებულესი პრინციპია, წმიდათა წმიდა მცნება, მისი 
საზომთა საზომი.

ესაა მისი ყოვლისმომცველი ხარება – მართლ-
მადიდებელი ეკლესიის ყველა წმიდა დოგმატის, 
და კანონის არსი, აქ ყოვლად დაუშვებელია რაიმეს 
ფასად თუნდაც სულ უმნიშვნელო დათმობა ეკლე-
სიის მხრივ პოლიტიკური რეჟიმისადმი. ყოვლად 
დაუშვებელია რაიმე კომპრომისი კაცთა თუ დე-
მონთა წინაშე, და მეტადრე – ეკლესიის წინააღმ-
დეგ აშკარა მებრძოლთა, მის მდევნელთა და მტერ-
თა წინაშე.

„დავემორჩილოთ ღმერთს უფრო მეტად, ვიდრე 
ადამიანებს” – ეს არის მართლმადიდებელი ეკლე-
სიის წესდებულება, მისი მარადიული და უცვლელი 
წესი, მისი წესთა წესი, მისი საუკუნო და უცვალე-
ბელი დამკვიდრება. ეს სიტყვებია პირველი პასუხი 
ეკლესიის პირველ მდევართათვის და ეს ეკლესიის 
პასუხია მისი ყველა მდევნელთათვისაც საუკუნე-
თა განმავლობაში, განკითხვის საშინელ დღემდე.

ეკლესიისთვის ღმერთი ყოველთვის პირველ ად-
გილზეა, ადამიანი კი – ყოველთვის მეორეზე. თუკი 
ადამიანები ღმერთისა და მისი კანონების წინააღმ-
დეგ აღდგებიან, ეკლესია უნდა დაუპირისპირდეს 
და შეეწინააღმდეგოს მათ. და თუკი ის ამგვარად 
არ იქცევა, განა ეკლესიაა? და თუ ეკლესიის წარ-
მომადგენლებიც ასე არ იქცევიან, განა სამოცი-
ქულო ეკლესიის წარმომადგენლები არიან? – არა 
და არა! რამეთუ საკუთარი თავის გამართლება ამ 
შემთხვევაში ე. წ. საეკლესიო იკონომიით – შემწყ-
ნარებლობით სხვა არაფერია, თუ არა ღმერთის და 
ეკლესიის შეფარული ღალატი. ამგვარი იკონომია 
ქრისტეს ეკლესიის გაცემაა.

ეკლესია მარადიულობაა დროში, დროისმიერ 
სამყაროში. სამყარო იცვლება, ეკლესია კი უცვა-
ლებელია მარადის. უცვალებელია მისი საუკუნო 
ღვთაებრივი სახარება, მისი მარადიული საღმრ-
თო საიდუმლონი. ეკლესია უცვლელია, რამეთუ 
უცვალებელია უფალი იესო ქრისტე; ასეთია სახა-
რებისეული ჭეშმარიტება და სინამდვილე; „იესო 
ქრისტე გუშინ და დღეს და იგი თავადი არს უკუნი-
სამდე” (ებრ. 13,8). მარადიულობა ეკლესიის მიერ 
დროისმიერ სამყაროში იმყოფება, რათა თვით 
დრო იკურთხოს მისით, განახლდეს მისით, გამა-
რადიულდეს მისით და მას უსწორებდეს თავს. მა-
რადიული ეკლესია კი არ უნდა უსწორებდეს თავს 
დროს ან დროის სულისკვეთებას და მოთხოვნას, 
არამედ დრო უნდა გაუსწორდეს მას და დროის 
სულისკვეთება უნდა დაემორჩილოს მას, როგორც 
საუკუნოს, მარადის უცვალებელს; დიახ, დროის 
სულისკვეთება უნდა გაუსწორდეს ეკლესიას – 
ღმერთკაცობრივი სულის მატარებელს. რამეთუ 
ეკლესია მარადის წმიდაა, მარადის სამოციქულოა, 
იგი მარადის საყოველთაოა, მარადის ღვთაებრივია 
და ამიტომ არასოდეს არ შესწირავს მარადიულს – 
დროისმიერს, ღვთაებრივს – კაცობრივს. ამის გამო 
ეკლესია არასდროს არ ეცდება მიესადაგოს, შე-
უთანხმიერდეს დროის სულისკვეთებას. პირიქით, 
დრო უნდა მიესადაგოს ეკლესიის მარადიულობას, 
დროისმიერი და წარმავალი – საუკუნოსა და წარუ-
ვალს, კაცობრივი – ღმერთკაცობრივს.

ხელისუფლება ღმერთისგანაა (რომ. 13, 1-6); 

ღირებულებათა იერარქიაც და წესრიგის იერარ-
ქიაც ღმერთისგანაა. ამიტომ ხელისუფლებას უნდა 
დავემორჩილოთ, როგორც მომწესრიგებელ ძალას, 
ვისაც ამ ქვეყნად ეს ღვთივმოცემული და ღვთაებ-
რივი წესრიგი უპყრია, ვინც იცავს და ინარჩუნებს 
ამ წესრიგს. სხვაგვარად დაცემა იქნება და შთავარ-
დნა უხელისუფლობაში, ანარქიაში, საყოველთაო 
ბოროტებაში.

ხელისუფალთ უნდა დავემორჩილოთ, რამდე-
ნადაც ისინი ღვთაებრივ წესრიგს იცავენ ამქვეყ-
ნად და რამდენადაც ისინი ღვთისმსახურნი არიან. 
მორჩილება ხელისუფლებისადმი აუცილებელია, 
რადგან მათ, ვითარცა ღმერთის მსახურებს, მახვი-
ლი უპყრიათ ხელთ, რომლითაც სჯიან ბოროტებას 
და იცავენ სიკეთეს. ხელისუფალთა მორჩილება 
საჭიროა იმიტომ, რომ ისინი, ვითარცა ღმერთის 
მსახურნი „არა არიან საშინელ კეთილის მოქმედ-
თა, არამედ ბოროტის მოქმედთათვის” (რომ. 13, 3). 
მაგრამ როდესაც ხელისუფალნი კეთილის მომქ-
მედთათვის ხდებიან საშიშნი, როცა ხელისუფალ-
ნი საღმრთო სიკეთეს სდევნიან, ხოლო ყველაზე 
მეტად ამა ქვეყნის უდიდეს სიკეთეს – უფალ იესო 
ქრისტეს, მის წმინდა ეკლესიას სდევნიან, მაშინ 
ესევითარ ხელისუფალთ არ უნდა დავემორჩილოთ 
და მათი არ უნდა ვისმინოთ! ასეთ ხელისუფალთ 
ქრისტიანი სულიერად უნდა ებრძოლოს – კერძოდ 
კი ებრძოლოს წმიდა სახარებისმიერი საშუალებე-
ბით. ჭეშმარიტი ქრისტიანი არასდროს გაკადნიერ-
დება იმად, რომ უფრო მეტად ადამიანებს დაემორ-
ჩილოს, ვიდრე – ღმერთს. განსაკუთრებით კი იმ 
ადამიანებს, რომელნიც ჭეშმარიტ ღმერთსა და მის 
სახარებას ეწინააღმდეგებიან.

ხელისუფლება იმთავითვე არის ღმერთისგან, 
მაგრამ როცა რომელიმე ხელისუფლება განუდგე-
ბა ღმერთს და ღმერთის წინააღმდეგაც აღდგება, 
მაშინ იგი ძალადობად იქცევა და უკვე ღმერთის-
გან კი არა, ეშმაკისგან არის. ასე რომ, ჩვენ, ქრის-
ტიანებმა, ვიცით საიდუმლო ხელისუფლებისა და 
საიდუმლო ძალადობისა.ხელისუფლება კურთ-
ხეულია ღვთისაგან, ეკლესიის წინააღმდეგ ძალა-
დობა კი შეჩვენებულია ღმერთის მიერ! ყოველივე 
რაც  ღმრთისაგანაა – სიკეთეა, ხოლო თუკი ამ 

სიკეთეს ბოროტად იყენებენ, აი, ეს არის ეშმაკი, 
ყველა სამყაროთა და მათ შორის ადამიანური სამ-
ყაროს ბოროტეშმაკეულება. ხელისუფლება ღმერ-
თისგანაა, და სანამ იგი ღმერთში, ღმერთის მორ-
ჩილებაში და ღმერთთან ჰგიებს, იგი კურთხეულია, 
ხოლო თუკი რომელიმე ხელისუფლება მიატოვებს 
ღმერთს, იგი ძალადობად იქცევა და ამით ღმერთის 
მოწინააღმდეგის – ეშმაკის ხელისუფლებას უქვემ-
დებარებს თავს.

ამგვარია სახარებისეული, სამოციქულო, წმიდა 
მამათა მართლმადიდებელური სწავლება ხელი-
სუფლების ბუნებისა და ღირებულების შესახებ. 
ასეთია ქრისტეს მართლმადიდებელი ეკლესიის 
წმიდა და უცდომელი სწავლება ამის შესახებ; ასე-
თია იგი დასაბამიდან დღემდე, ასეთია იგი აწ და 
მარადის და უკუნითი უკუნისამდე! ვინ მოწმობს 
ამას? – ყოველნი წმიდა მოციქულნი, ყოველნი წმი-
და მამანი, ყოველნი წმიდა მოწამენი, დაწყებული 
წმიდა პირველმოწამე სტეფანედან და დამთავ-
რებული ჩვენი დროის ახალმოწამეებით და სხვა 
წმიდა მოწამეებით. ყველა ისინი უფალ იესო ქრის-
ტესთვის ევნენ. ყოველნი ერთბაშად მეფეთაგან, 
ხელმწიფეთაგან და მთავართაგან ეწამნენ – ამაქ-
ვეყნის ღვთისმბრძოლ ხელისუფალთაგან და ქრის-
ტეს ასეთ აღმსარებელთა რიცხვი არა თუ ათასები, 
მილიონებია! ყველა ისინი წმიდანნი და უკვდავნი 
არიან ვითარცა ამ საღმრთო ჭეშმარიტების მოწმე-
ები; ქრისტიანები უნდა ეწინააღმდეგებოდნენ ამა 
ქვეყნის მეფეთა, ხელმწიფეთა და მთავართა ღმერ-
თის საწინააღმდეგო მითითებებს, ბრძანებებს, სა-
დაც არ უნდა იყვნენ და ვინაც არ უნდა იყვნენ ისი-
ნი. ყოველი წმიდა მოწამე, ქრისტეს სარწმუნოების 
ყოველი წმიდა აღმსარებელი ცოცხალი და უკვდა-
ვი განსახიერებაა მართლმადიდებელი ეკლესიის 
ამ ყოვლადწმიდა ხარებისა: „მორჩილებაი ჯერ არს 
ღმრთისაი უფროის, ვიდრე კაცთაი”. ყოველი მათ-
განი მთელი სულითა და გულით, სრული ძალითა 
და გონებით ადგა ამ ღვთაებრივ მცნებას და სწო-
რედ ამისთვის აწამებდნენ, ამისთვის შეამთხვევდ-
ნენ ბოროტს, ამისთვის კლავდნენ მათ ღვთისმბრ-
ძოლი ხელისუფალნი საუკუნეთა განმავლობაში.

აი, მხოლოდ მცირეოდენნი ამ უთვალავ და უკვ-
დავ მოწამეთაგან:

წმიდა მოწამე გლიკერიოს ხუცესი (+303, ხს. 
28 დეკემბერს): ქრისტიანთა მდევნელმა იმპერა-
ტორმა მაქსიმიანემ უამრავი ქრისტიანი შეყარა 
ნიკომიდიის დიდ ტაძარში და დაემუქრა – ყველას 
ტაძართან ერთად დაგწვავთ, თუკი ქრისტეს არ 
უარყოფთო. მაშინ გლიკერიოს ხუცესმა ასე მიმარ-
თა ხელმწიფეს: „შენს მიერ დაპირებული საჩუქრე-
ბი და სიკეთენი არ გვიზიდავს ჩვენ, ჰოი, მეუფეო, 
ხოლო შენი მუქარისა არ გვეშინის. ყოველივე ამქ-
ვეყნად ჩვენთვის სიზმარივითაა და ჩვენ მწუხარე-
ბად და საღმრთო სასჯელად შევრაცხავდით იმას, 
თუკი უსასტიკეს ტანჯვა-წამებას არ დავითმენდით 
ქრისტესთვის. ჩვენ არ გვეშინის მდევნელებისა, 
რამეთუ მეუფემ ყოველთამან ის იარაღი მოგვმად-
ლა ზეგარდმო, რომლითაც ჩვენ ისევე აღვიჭურ-
ვებით ახლა და იმგვარადავე ვიცავთ თავს, როგო-
რადაც შენ გიცავენ შენი საჭურველმტვირთავნი. 
შენ რომ გეწინააღმდეგებით, ამით ჩვენ მტკიცედ 
ვიმედოვნებთ, საკვირველი ძლევა მოვიპოვოთ, 
რამეთუ როცა გვხოცავენ, სწორედ მაშინ ვიმარჯ-
ვებთ და როცა დაგვცემენ, სწორედ მაშინ ვძლევთ 
ჩვენს მდევნელთ”. უკეთური ხელმწიფის ბრძანე-
ბით გლიკერიოს ხუცესი და ოცი ათასამდე ნიკომი-
დიელი ქრისტიანი ტაძარში დაწვეს!

წყარო: https://didgori.wordpress.com/2009/02/28/
eklesia-da-xelisufleba 
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