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საქართველოს კათოლიკეთა ყოველთვიური მაცნე

ღმერ თო, გან მა ახ ლე მე და გან წმი დე გუ ლი ჩე მიწმ. პეტრე და წმ. პავლე მოციქულთა კათოლიკურ ეკლესიაში
სიცოცხლის დაცვისადმი მიძღვნილი გამოფენა

2 თებერვალი – მირქმა მარიამის ზეცად აღყვანების საკათედრო ტაძარში

სი ცოცხლე ძლი ერია იმ დე ნად, კედ ლებს გა არ
ღვევს, რომ გა მოვ ლინ დეს...
სი ცოცხლე ხელ შე სა ხე ბია იმ დე ნად, რომ შე უძ

ლებ ლად გეჩ ვე ნე ბა გან შო რე ბა მას თან...
სი ცოცხლე დი ადია იმ დე ნად, რომ სიკ ვდი ლის წინ 

ზე თის ხი ლის ხეს რგავ რწმე ნით, რომ აყ ვა ვე ბულს 
იხ ილ ავ მას...

ემ სა ხუ რო თუ იმ სა ხუ რო?
გა მო ად გე თუ გა მო იყ ენო?
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ემ სა ხუ რო თუ იმ სა ხუ რო?
გა მო ად გე თუ გა მო იყ ენო?

“მსა ხუ რე ბა” პო ტენ ცი ურ ად შე მა წუ ხე ბე ლი ზმნაა. 
ალ ბათ, არ არ სე ბობს მნიშ ვნე ლო ბე ბით ეს ოდ ენ მდი
და რი სხვა ზმნა, გან სა კუთ რე ბით, თუ მის შე სატყვის 
არ სე ბით სა ხელ საც გა ვით ვა ლის წი ნებთ: სამ სა ხუ რი/
მომ სა ხუ რე ბა. გა ნა მო იძ ებ ნე ბა სხვა ის ეთი სიტყვა, 
რო მე ლიც მრა ვალ ენ აზე აღ ნიშ ნავს კულ ტს, “რე ლი
გი ურ მსა ხუ რე ბას” (ინ გლი სუ რად services), სა სუ
ლი ერო პირს — ღვთის მსა ხურს, და, ამ ავე დროს, — 
უმ ნიშ ვნე ლო სა მუ შა ოს შემ სრუ ლე ბელს — მსა ხურს, 
ზოგ ენ აზე კი სა პირ ფა რე შო საც? 

მა შა სა და მე, ესაა ზმნა, რო მე ლიც აღ ნიშ ნავს სი კე
თის, კე თი ლი საქ მის კე თე ბას, რო გორც, მა გა ლი თად, 
“ვინ მეს სამ სა ხურ ში ჩად გო მას”, მაგ რამ აგ რეთ ვე — 
და მორ ჩი ლე ბა სა და და მო ნე ბას. რა ტომ ხდე ბა ასე? 
მარ თლაც, ზმნა “მსა ხუ რე ბა” ად ამი ან ის თვის სა ხა
სი ათო მრა ვალ კონ ფლიქ ტურ მო მენ ტს გა მო ხა ტავს. 
ად ამი ან ის ცხოვ რე ბა ში ეს ზმნა ას ახ ავს გა დას ვლას 
ბავ შვო ბი დან ზრდას რუ ლო ბის ფა ზა ში, რო ცა ბავ შვი 
სხვა თა მსა ხუ რე ბის წყა ლო ბით კი აღ არ იზ რდე ბა, 
არ ამ ედ უკ ვე თა ვა დაც შე უძ ლია სხვა თა მსა ხუ რე ბა. 

ვინ არ ის ზრდას რუ ლი ად ამი ანი, თუ არა პი რი, რო
მელ საც მსა ხუ რე ბა, სხვის თვის სამ სა ხუ რის გა წე ვა 
შე უძ ლია? მა რა დი ული ბავ შვი კი მუ დამ სხვა თა ხარ
ჯზე მცხოვ რე ბი პი რია. 

ად ამი ან ის ცხოვ რე ბა ში მო წო დე ბას თან და კავ
ში რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნი “მსა ხუ რე ბის” მნიშ ვნე ლო ბის 
ნამ დვილ, სწორ გა გე ბას ეფ უძ ნე ბა: და ქორ წი ნე ბა გა
დავ წყვი ტე, რად გა ნაც მსურს, ვემ სა ხუ რო მე უღ ლეს, 
შვი ლებს; მსურს, გავ ხდე მღვდე ლი, ბე რი, მი სი ონ
ერი, რა თა ვემ სა ხუ რო ქრის ტეს, ეკ ლე სი ას, ძმებს...; 
შე იძ ლე ბა პო ლი ტი კუ რი სარ ბი ელი ავ ირ ჩიო, რა თა 
იდე ალ ებს, სა ზო გა დო სი კე თეს ვემ სა ხუ რო. 

ზმნა “მსა ხუ რე ბა” იეს ოს ცხოვ რე ბის მი სი ას გა
მო ხა ტავს. მარ კო ზის სა ხა რე ბა ში (10, 45) ვკითხუ
ლობთ, რომ “ძე კა ცი სა არ მო სუ ლა იმ ის ათ ვის, რომ 
მას ემ სა ხუ რონ, არ ამ ედ იმ ის ათ ვის, რომ თა ვად ემ სა
ხუ როს და მის ცეს თა ვი სი სუ ლი მრა ვალ თა გა მო სას
ყი დად”. ლუ კას სა ხა რე ბა ში (22, 27), სა იდ უმ ლო სე
რო ბის დროს, იეს ომ სა კუ თარ თავს უწ ოდა მსა ხუ რი, 
და... და იწყო მო წა ფე ებ ის ფერ ხთბა ნა (იოან. 13, 34). 
ეს იყო იეს ოს გრან დი ოზ ული ჟეს ტი, მი სი მსა ხუ რე ბა 
კა ცობ რი ობ ის ად მი: მა მა ღმერ თი სა და ხსნის მი სე
ული ჩა ნა ფიქ რი სად მი მორ ჩი ლე ბა, და არა ამ ჩა ნა
ფიქ რის სა თა ვი სოდ გა მო ყე ნე ბა. იმ დროს ძა ლა უფ
ლე ბის მპყრო ბელ ნი ხალ ხს არ უწ ევ დნენ ან გა რიშს. 
მხო ლოდ სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
მოქ მე დებ დნენ (შდრ. მარკ. 6, 1729). ჩვე ულ ებ რი ვი 
ამ ბა ვი იყო სა ზო გა დო ებ აში ძა ლა უფ ლე ბის ძა ლა დო
ბით და ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა, თუმ ცა, ამ ის მი უხ ედ
ავ ად, ძლი ერ ნი იმ დენს ახ ერ ხებ დნენ, რომ ხალ ხი მათ 
კე თი ლის მყო ფე ლე ბად მო იხ სე ნი ებ და. იესო სხვას 
გვთა ვა ზობს: “მაგ რამ თქვენს შო რის ასე ნუ იქ ნე
ბა, არ ამ ედ, ვი საც თქვენს შო რის დი დო ბა სურს, ის 
თქვე ნი მსა ხუ რი იყ ოს; ვი საც თქვენს შო რის პირ ვე
ლო ბა სურს, ის იყ ოს ყვე ლას მო ნა!”(მარკ.,10,4344). 
იეს ომ არ სე ბუ ლი სის ტე მა შე აბ რუ ნა და და ამ კვიდ რა 
მსა ხუ რე ბა, რო გორც სა შუ ალ ება პი როვ ნუ ლი და კო
ლექ ტი ური ამ ბი ცი ის წი ნა აღ მდეგ, სხვა თა უან გა რო 
მსა ხუ რე ბა, თუნ დაც მად ლი ერ ებ ისა და აღი არ ებ ის 
მო ლო დი ნის გა რე შე, მსა ხუ რე ბის ახ ალ სა ჭი რო ებ ათ
ათ ვის მუდ მივ მზად ყოფ ნა ში. “ყო ვე ლი ვე არ სე ბუ ლის 
– ჭეშ მა რი ტე ბის — სამ სა ხურ ში ჩად გო მა ღმერ თის 
მსა ხუ რე ბას ნიშ ნავს”, — გა ნაცხა და მა ჰათ მა გან დიმ.

ეს იმ დრო ინ დე ლი სა ზო გა დო ებ ის თვის სრუ ლი ად 
ახ ალი წი ნა და დე ბა იყო, თუმ ცა ის ძა ლა შია დღე საც, 
ვი ნა იდ ან ზმნა “მსა ხუ რე ბა” საფ რთხეს შე იც ავს, რა
კი ღა “ემ სა ხუ რო” შე იძ ლე ბა იქ ცეს “იმ სა ხუ რო”დ და 

3საბა

ეპ ის კო პო სის მი მარ თვა

ას ეთ შემ თხვე ვა ში, იმ ის ნაც ვლად, რომ გა მო ად გე 
(ემ სა ხუ რო) ოჯ ახს, იყ ენ ებ ოჯ ახს; იმ ის ნაც ვლად, 
რომ გა მო ად გე (ემ სა ხუ რო) სა ხელ მწი ფოს, იყ ენ ებ 
სა ხელ მწი ფოს; იმ ის ნაც ვლად, რომ გა მო ად გე (ემ სა
ხუ რო) ეკ ლე სი ას, იყ ენ ებ ეკ ლე სი ას; იმ ის ნაც ვლად, 
რომ გა მო ად გე (ემ სა ხუ რო) კა რი ტასს, იყ ენ ებ კა რი
ტასს...; იმ ის ნაც ვლად, რომ გა მო ად გე (ემ სა ხუ რო) 
ეკ უმ ენ იზ მს, იყ ენ ებ ეკ უმ ენ იზ მს; იმ ის ნაც ვლად, რომ 
გა მო ად გე (ემ სა ხუ რო) უპ ოვ ართ, იყ ენ ებ უპ ოვ ართ. 
ამ ას თან და კავ ში რე ბით, ერ თი იტ ალი ელი მღვდე ლი, 
დონ მი ლა ნი, წერ და, რომ “უნ და ვემ სა ხუ როთ ღა
რი ბებს, მაგ რამ უნ და გავ ფრთხილ დეთ, რომ ის ინი 
ჩვე ნი ინ ტე რე სე ბის თვის არ გა მო ვი ყე ნოთ. სი ღა
რი ბის წარ მომ შობ უს ამ არ თლო ბას თან შე რი გე ბა, 
ღა რი ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, მა თი მორ გე ბა სა კუ თა რი 
ინ ტე რე სე ბის თვის — ერ თი და იმ ავე ბო რო ტე ბის 
გან სხვა ვე ბუ ლი ას პექ ტე ბია. და, სამ წუ ხა როდ, სა
კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის თვის ღა რი ბე ბის გა მო ყე ნე ბის 
ცდუ ნე ბა მუ დამ არ სე ბობს, აგ რეთ ვე მათ შო რი საც, 
ვინც სიტყვით მათ სამ სა ხურ შია ჩაბ მუ ლი. სხვი სი 
გა მო ყე ნე ბა ინ ფან ტი ლიზ მის კი დევ ერ თი ფორ მაა, 
რო მე ლიც იმ დე ნად ზრდის წი ნა აღ მდეგ პრო ტეს ტს 
კი არ გა მო ხა ტავს, არ ამ ედ არ ას წო რად გაზ რდას ად
ას ტუ რებს, მცდა რი პრინ ცი პე ბის, ცრუ იდე ალ ებ ის, 
არ ას წო რი მა გა ლი თე ბის გა თა ვი სე ბა ზე მეტყვე ლებს. 
ამ საფ რთხის წი ნა შე დგას ღა რიბ თათ ვის დახ მა რე ბის 
გამ წე ვი მრა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცია. რამ დე ნი ორ გა ნი
ზა ცია არ სე ბობს მსოფ ლი ოში ღა რიბ თა ხარ ჯზე... 
შე წი რუ ლო ბა თა დი დი ნა წი ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
სტრუქ ტუ რას, თა ნამ შრო მელ თა მა ღალ ხელ ფა სებს 
ხმარ დე ბა... ღა რი ბებს კი ნამ ცე ცე ბი ხვდე ბათ. რამ
დენ ორ გა ნი ზა ცი აში, ღა რი ბებს რომ ემ სა ხუ რე ბა, 
გეგ მე ბი, პრო ექ ტე ბი და წი ნა და დე ბე ბი, პირ ველ რიგ
ში, სა კუ თა რი სა მუ შაო ად გი ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას ემ
სა ხუ რე ბა და მხო ლოდ ამ ის შემ დეგ ით ვა ლის წი ნებს 
ღა რიბ თა დახ მა რე ბას. ეს ეც ღა რიბ თა სა კუ თა რი 
ინ ტე რე სე ბის თვის გა მო ყე ნე ბაა. და ას ეთი რამ რომ 
ეკ ლე სი აში, ან ეკ ლე სი ის რო მე ლი მე ორ გა ნი ზა ცი აში 
მოხ დეს, ძა ლი ან დი დი ცოდ ვა იქ ნე ბო და. 

ყო ველ ქრის ტი ანს, ვინც პა ტა რა თუ დიდ თავ ყრი
ლო ბებს მი მარ თავ და და მი მარ თავს დღე საც, მო ედ
ნებ ზე, სა წარ მო თა ეზო ებ ში თუ... თუნ დაც ეკ ლე სი
ებ ის წინ, სა კუ თა რი სარ გებ ლის თვის (სულ ერ თია, 
იმ იჯ ის, ძა ლა უფ ლე ბის თუ ფუ ლის მოხ ვე ჭის სურ
ვი ლით), მსა ხუ რე ბის ნი მუ შად უნ და ჰქონ დეს იოანე 
ნათ ლის მცემ ლის მა გა ლი თი: სხვა მრა ვა ლი ად ამი ან
ის გან გან სხვა ვე ბით, იოანე ნათ ლის მცე მე ლი მოყ
ვა სის სი კე თის თვის გა ის არ ჯა და, სა კუ თა რი საქ მის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ, უმ ალ ჩრდილ ში მო ექ ცა.

ქრის ტე სად მი მსა ხუ რე ბა და არა მი სი გა მო ყე ნე ბა, 
ეკ ლე სი ის ად მი, მე ორე ად ამი ან ის ად მი მსა ხუ რე ბა და 
არა მა თით სარ გებ ლო ბა... გვა ვიწყდე ბა, რომ იეს ომ 
გვითხრა: “და სას რულ თქვით: უბ რა ლო, გა მო უს ად

ეგ არი მსა ხუ რე ბი ვარ თო”. 
იოანე ნათ ლის მცე მე ლი სა კუ თარ სი ცოცხლეს 

მთლი ან ად უძ ღვნის სხვებს, საქ მეს... ის სხვა პი რის 
მომ ხრე თა და მიმ დე ვარ თა შეკ რე ბას ემ სა ხუ რე ბა და 
იდ უმ ალი სი დი ად ის მა ტა რე ბე ლია. 

იოანე პავ ლე IIის ნე ტა რად შე რაცხვის ამ ბა ვი 
გავ რცელ და: გან სა კუთ რე ბუ ლი ქა რიზ მით და ჯილ
დო ებ ული ად ამი ან ისა, რა მაც მას მთე ლი სამ ყა როს 
სიყ ვა რუ ლი და ყუ რადღე ბა მო უტ ანა, თუმ ცა თა ვად 
ის მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე იმ ას ეს წრაფ ვო და, 
რომ ად ამი ან თა ყუ რადღე ბა მი ეპყრო უფ ლი სად მი, 
ვი სიც მხო ლოდ მსა ხუ რი იყო თა ვად, “მსა ხურ თა მსა
ხუ რი”. “გა უღ ეთ, ფარ თოდ გა უღ ეთ კა რი ქრის ტეს”, 
— ეს იყო სამ ყა რო სად მი მი მარ თუ ლი მი სი პირ ვე ლი 
და შემ დეგ ყვე ლა ზე ხში რად გა მე ორ ებ ული სიტყვე
ბი. ის მხო ლოდ ქრის ტე ზე მი უთ ით ებ და! 

სკა უტ თა მოძ რა ობ ის ფუ ძემ დე ბე ლი, ბ. პაუელი 
აცხა დებ და: “ამ ქვეყ ნად ჩვენ თვის რო დი მოვ სულ
ვართ, არ ამ ედ სხვა თათ ვის სი კე თის სა კე თებ ლად. აქ 
არა მი სა ღე ბად, არ ამ ედ – გა სა ცე მად ვართ. ყო ვე
ლი ად ამი ან ის წი ნა შე ორი გზაა: სა კუ თა რი თა ვის ან 
მოყ ვა სის მსა ხუ რე ბის გზე ბი. თი თოეულმა ერთერ
თი უნ და ავ ირ ჩი ოთ ცხოვ რე ბი სე ული შთა გო ნე ბის 
გზად. სა კუ თა რი თა ვის მსა ხუ რე ბა უფ რო მო სა ხერ
ხე ბე ლია, მოყ ვა სის თვის ზრუნ ვა კი მსხვერ პლის 
გა ღე ბას მო ითხოვს. მაგ რამ, თუ დავ ფიქ რდე ბით, 
სა კუ თა რი თა ვის მსა ხუ რე ბა ნიშ ნავს სა კუ თა რი ამ
ბი ცი ის ტყვე ობ აში მოქ ცე ვას, რაც შუ რი სა და და უკ
მა ყო ფი ლებ ლო ბის და სა ბა მია. სხვა თა მსა ხუ რე ბი სას 
კი თა ვი სუფ ლე ბი ვართ, საზღა ურ ის თვის არ ვირ ჯე
ბით, არც სხვებს ვე ჯიბ რე ბით. თა ვი სუფ ლე ბი ვართ, 
გა მოვ ხა ტოთ ჩვე ნი სიყ ვა რუ ლი, სიყ ვა რულს კი ერ თი 
სა ინ ტე რე სო რამ ახ ასი ათ ებს: რაც მეტს გავ ცემთ, 
მით უფ რო უხ ვად ვი ღებთ მას! მაშ, კე თი ლი იყ ოს 
თქვე ნი გზა მსა ხუ რე ბი სა!” 

კე თი ლი იყ ოს მსა ხუ რე ბის გზა: მარ ტის თვე ში აღ
დგო მის თვის მო სამ ზა დე ბე ლი ორ მოც დღი ანი პე რი
ოდი იწყე ბა, აღ დგო მას კი წელს ყვე ლა ქრის ტი ანი 
ერ თად აღ ნიშ ნავს, კა ლენ დრუ ლი გან სხვა ვე ბე ბის მი
უხ ედ ავ ად. უეჭ ვე ლად, ეს დი დი მად ლია. და, თუ კი ამ 
პე რი ოდ ში რა იმე უნ და მო ვიშ ვე ლი ოთ სამ სა ხურ ში, 
იქ ნე ბა ეს მარ ხვა, ლოც ვა, გულ მოწყა ლე ბა, — მხო
ლოდ ქრის ტეს, ეკ ლე სი ის, მოყ ვა სის მსა ხუ რე ბი სათ
ვის... სა კუ თა რი ვნე ბე ბის ძლე ვი თა და ყო ველ გვარ 
პი როვ ნულ ინ ტე რე სებ ზე უარ ის თქმით. 

“მე ძი ნა და მე სიზ მრა, რომ ცხოვ რე ბა სი ხა რუ ლი 
იყო, გა ვიღ ვი ძე და ვი ხი ლე, რომ ცხოვ რე ბა მსა ხუ რე
ბა იყო. მსა ხუ რე ბა ვი სურ ვე და ვნა ხე, რომ მსა ხუ რე
ბა სი ხა რუ ლი იყო” (თა გო რი).

ამი ერ კავ კა სი ის ლა თი ნუ რი წე სის კა თო ლი კე თა 
სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტრა ტო რი,

ეპ ის კო პო სი † ჯუ ზე პე პა ზო ტო
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ბენედიქტე XVI რუსეთის 
ფედერაციის პრეზიდენტს შეხვდა 

“დღეს, 17 თე ბერ ვალს, უწ მი დე სი პა პი ბე ნე დიქ ტე XVI 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენ ტს, დი მიტ რი მედ ვე
დევს შეხ ვდა. აუდი ენ ცი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, პრე ზი
დენ ტი, რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის, სერ გეი 
ლავ რო ვის თან ხლე ბით, ვა ტი კა ნის სა ხელ მწი ფო მდივ
ნის, ტარ ჩი ზიო ბერ ტო ნეს თან და სა გა რეო ურ თი ერ თო
ბა თა მდი ვან თან, დო მი ნიკ მამ ბერ ტის თან შე სახ ვედ რად 
გა ემ არ თა.

გუ ლი თა დი სა უბ რის მსვლე ლო ბი სას, მხა რე ებ მა კმა
ყო ფი ლე ბა გა მო ხა ტეს ორ მხრივ ურ თი ერ თო ბა თა მა
ღა ლი ხა რის ხის გა მო, გა მოთ ქვეს ამ ურ თი ერ თო ბა თა 
გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის მზად ყოფ ნა და სრულ ფა სო ვა ნი 
დიპ ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბის სურ ვი
ლი. შეხ ვედ რი სას, გან ხი ლუ ლი იყო წმი და საყ დრი სა და 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის თა ნამ შრომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო
ბე ბი ად ამი ან ურ და ქრის ტი ან ულ ღი რე ბუ ლე ბა თა გან
მტკი ცე ბის საქ მე ში, ას ევე, კულ ტუ რულ და სო ცი ალ ურ 
სფე რო ებ ში. ხა ზი გა ეს ვა აგ რეთ ვე იმ და დე ბით წვლილს, 
რო მე ლიც შე აქ ვს ინ ტერ რე ლი გი ურ დი ალ ოგს სა ზო გა
დო ებ ის გან ვი თა რე ბა ში. სა უბ არი სა ერ თა შო რი სო სი
ტუ აცი ას აც შე ეხო, გან სა კუთ რე ბით კი ვი თა რე ბას ახ ლო 
აღ მო სავ ლეთ ში”, — ნათ ქვა მია წმი და საყ დრის პრეს
ცენ ტრის კო მუ ნი კე ში.

ეგვიპტემ ვატიკანში თავისი 
წარმომადგენელი დააბრუნა

ეგ ვიპ ტის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს გან ცხა დე
ბით, ხე ლი სუფ ლე ბამ თა ვი სი წარ მო მად გენ ლის ვა ტი კან
ში დაბ რუ ნე ბა გა დაწყვი ტა. 

ეგ ვიპ ტის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრომ ლა მია 
ალი ჰა მა და მექ ჰე მა რი მას შემ დეგ გა მო იხ მო, რაც 
პაპ მა ალ ექ სან დრი ის კოპ ტებ ზე თავ დახ მა დაგ მო. 
ქრის ტი ან ული უმ ცი რე სო ბის დაც ვის მო წო დე ბა ეგ
ვიპ ტის ხე ლი სუფ ლე ბამ ქვეყ ნის საქ მე ებ ში “და უშ ვე
ბელ ჩა რე ვად” მი იჩ ნია. ამ ავე დროს წმი და საყ დარ თან 

ურ თი ერ თო ბა გაწყვი ტა ქა ირ ოს ალაზ ჰა რის უნ ივ ერ
სიტეტმაც.

ეგ ვიპ ტის სა გა რეო საქ მე თა ამ გა დაწყვე ყი ლე ბას 
წინ უძ ღო და კონ ფლიქ ტის შეწყვე ტი სა და დი ალ ოგ ის 
გა ნახ ლე ბის არა ერ თი თხოვ ნა წმი და საყ დრის წარ მო
მად გე ნელ თა მხრი დან. ამ ავე თხოვ ნით ხე ლი სუფ ლე ბას 
ქა ირ ოში წმი და საყ დრის დეს პან მა, მთა ვა რე პის კო პოს
მა მა იკლ ფიც ჯე რალ დმა მი მარ თა. “მხედ ვე ლო ბა ში მი
ვი ღეთ მოვ ლე ნა თა ბო ლოდ რო ინ დე ლი გან ვი თა რე ბა და 
ამ თხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა გა დავ წყვი ტეთ. ლა მია მექ
ჰე მა რი რომ ში ოთხშა ბათს დაბ რუნ დე ბა”, — გა ნაცხა და 
ეგ ვიპ ტის სა გა რეო საქ მე თა წარ მო მად გე ნელ მა ჰო სა მა 
ზა ქიმ.

ლა მია მექ ჰე მა რი ვა ტი კან ში 23 თე ბერ ვალს დაბ რუნ
და. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ურ თი ერ თო ბე ბი რე ლი გი ათა 
შო რის ურ თი ერ თო ბა თა პა პის საბ ჭო სა და ალაზ ჰა რის 
უნ ივ ერ სი ტეტს შო რის ჯერ ჯე რო ბით გა ყი ნულ მდგო მა
რე ობ აშია.

ეგვიპტის ქრისტიანები კვლავ 
საფრთხის წინაშე არიან

20 თე ბერ ვალს, ქა ირ ოში ათ ას ობ ით კოპ ტი ქრის
ტი ანი გა მო ვი და დე მონ სტრა ცი აზე ეგ ვიპ ტის კონ სტი
ტუ ცი ის მე2 მუხ ლის გა უქ მე ბის მოთხოვ ნით. “ის ლა მი 
ეგ ვიპ ტის სა ხელ მწი ფო რე ლი გიაა, არ აბ ული — ოფ
იცი ალ ური ენა. კა ნონ მდებ ლო ბის ძი რი თა დი წყა რო 
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შა რი ათია”, — ასე ჟღერს ქვეყ ნის კონ სტი ტუ ცი ის ეს 
მუხ ლი. 

“სუ ლე ბი გავ წი რეთ ეგ ვიპ ტი სათ ვის. ჩვე ნი მი ზა ნი სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ება იყო და არა რე ლი გი ური”, — 
აღ ნიშ ნა დე მონ სტრა ცი ის ერთერ თმა მო ნა წი ლემ. 

წმი და საყ დრი სა და ის რა ელ ის მუდ მი ვი სა მუ შაო კო
მი სი ის წევ რი, მღვდე ლი და ვიდმა რია ჯე გე რი აღ ნიშ
ნავს, რომ “ეგ ვიპ ტე ლებს არ სურთ იმ გვა რი თე ოკ რა ტი
ული სა ხელ მწი ფო, რომ ლის კე ნაც “ძმე ბი მუს ლი მე ბი” და 
მსგავ სი ორ გა ნი ზა ცი ები ის წრა ფი ან. თუმ ცა, რო დე საც 
1979 წელს ირ ან ში შა ჰის რე ჟი მი და ემ ხო, არც ირ ან ელ
თა უმ რავ ლე სო ბას სურ და ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფო. მაგ
რამ ჰო მე ინ ის მომ ხრე ებ მა აღ ვი რი ამ ოს დეს ტალ ღას და 
შეძ ლეს მი სი გა მო ყე ნე ბა სა კუ თა რი მიზ ნე ბის თვის. თუ
კი ალ ტერ ნა ტი ვა არ გა მო ინ ახ ება, მხო ლოდ ის ლა მის ტე
ბი დარ ჩე ბი ან იმ ერ თა დერთ ძა ლად, რო მე ლიც თან მიმ
დევ რულ პროგ რა მას სთა ვა ზობს”. 

აგრარული ინსტიტუტი სუდანში
მა ლე სუ დან ში გა იხ სნე ბა მრა ვალ პრო ფი ლი ანი აგ რა

რუ ლი ინ სტი ტუ ტი, რომ ლის დამ ფუძ ნებ ლე ბი იეზუ იტი 
მა მე ბი არი ან. ინ სტი ტუ ტის მი ზა ნია, ქვეყ ნის ახ ალ გაზ
რო ბას სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის წარ მარ თვა შე ას წავ ლოს. 

“ინ სტი ტუ ტი რუმ ბე კი დან 10 კი ლო მეტ რის და შო რე
ბით მდე ბა რე ობს, ად გი ლობ რი ვი ქრის ტი ან ული თე მის 
მი წა ზე. ჯერ ჯე რო ბით კურ სი ერ თწლი ანია. ჩვე ნი კა
რი ღიაა კე თი ლი ნე ბის ყო ვე ლი ახ ალ გაზ რდი სათ ვის”, 
— ამ ბობს პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი, მა მა ფრან ჩიო 
ნი უგ ანა.

ქა ლაქ რუმ ბეკ ში უკ ვე არ ის იეზუ იტი მა მე ბის მი ერ 
და ფუძ ნე ბუ ლი კურ სე ბი, სა დაც ახ ალ გაზ რდებს ელ ექ
ტრო ობ ისა და ინ ფორ მა ტი კის შეს წავ ლა შე უძ ლი ათ. 

რამდენი კათოლიკეა დღეს 
მსოფლიოში?

კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის ყო ველ წლი ური ცნო ბა რის An
nuario Pontificio 2011 წლის გა მო ცე მის თა ნახ მად, 2009 
წლის თვის კა თო ლი კე თა რიცხვი მსოფ ლი ოში 1,18 მი ლი
არ დს შე ად გენ და. 2008 წელ თან შე და რე ბით, კა თო ლი კე
თა რა ოდ ენ ობა 15 მი ლი ონ ით გა იზ არ და.

აშშსა და სამ ხრეთ ამ ერ იკ აში მსოფ ლი ოს კა თო ლი კე
თა 49,5 პრო ცენ ტი ცხოვ რობს, აზი აში — 10,7%, ევ რო
პა ში — 24%, აფ რი კა ში — 13,2%, 2,6% — ავ სტრა ლი ასა 
და ოკე ანი აში.

კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის მრევ ლს 5065 ეპ ის კო პო სი მწყემ
სავს. მღვდელ თა რიცხვია 410 593, რაც 5000ით აღ ემ
ატ ება 10 წლის წი ნან დელ მო ნა ცე მებს. 

ლიუბომირ გუზარი: “მეტად აღარ 
მაქვს საკმაო ძალა”

გა სუ ლი წლის ბო ლოს, 
უკ რა ინ ის ბერ ძნუ ლი წე
სის კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის 
მე თა ურ მა, კარ დი ნალ მა 
ლი უბ ომ ირ გუ ზარ მა სა
ჯა როდ გა ნაცხა და, რომ 
ეკ ლე სი ის მარ თვას მემ
კვიდ რეს მი ან დობს. იერ
არ ქის გან ცხა დე ბა მო
ულ ოდ ნე ლი არ ყო ფი ლა. 
ამ აზე უკ ვე ორი წე ლი 
სა უბ რო ბენ, მას შემ დეგ, 
რაც კარ დი ნალ მა გუ ზარ
მა სი ნო დის წევ რებს გა ან დო თა ვი სი გეგ მე ბი.

ამა წლის 10 თე ბერ ვალს, ლი უბ ომ ირ გუ ზარ მა აც ნო
ბა სი ნოდს, რომ უწ მი დეს მა პაპ მა და აკ მა ყო ფი ლა მი სი 
თხოვ ნა გა დად გო მის შე სა ხებ. კა ნო ნი კუ რი სა მარ თლის 
თა ნახ მად, უკ რა ინ ის ბერ ძნუ ლი წე სის კა თო ლი კე ეკ ლე
სი ის ახ ალი მე თა ურ ის არ ჩე ვამ დე, ეკ ლე სი ის მარ თვის 
სა და ვე ები ლვო ვის მთა ვა რე პის კო პოსს, იგ ორ ვოზ ნი აკს 
გა და ეც ემა. 

“დღეს, რო დე საც მე ტად აღ არ მაქ ვს საკ მაო ძა ლა, 
მინ და მარ თვა მი ვან დო ჩემს მემ კვიდ რეს, რო მე ლიც ეფ
ექ ტუ რად გა უძ ღვე ბა იმ საქ მე ებს, რის თვი საც მე ვიღ
ვწო დი; მაგ რამ ეს არ არ ის ჩე მი პი რა დი ღვაწ ლი და მე 
არა ვარ მი სი წყა რო. წყა რო ეკ ლე სიაა, ჩვე ნი ძა ლის ხმე ვა 
კი ეკ ლე სი ის მსა ხუ რე ბის კე ნაა მი მარ თუ ლი და ვემ სა ხუ
რე ბით მას მა ნამ, სა ნამ ამ ის ძა ლა შეგ ვწევს”, — ამ ბობს 
იერ არ ქი.

მემ კვიდ რის ვი ნა ობა ჯერ არ არ ის სა ჯა როდ ცნო ბი
ლი. ეკ ლე სი ის მე თა ურ ის ას არ ჩე ვად სი ნო დი 21 მარ ტს 
შე იკ რი ბე ბა. 

ეკ ლე სი ის სამ წყსოს ხუთ მი ლი ონ ზე მე ტი მორ წმუ
ნე შე ად გენს. იგი მხო ლოდ უკ რა ინ ის ტე რი ტო რი ით არ 
შე მო იფ არ გლე ბა, არ ამ ედ დი ას პო რებ საც აერ თი ან ებს; 
მხო ლოდ უკ რა ინ აში 2010 წლის თვის 3597 რე გის ტრი
რე ბუ ლი თე მი იყო; 105 მო ნას ტერ ში ათ ას ორ ას ორ
მოც დარ ვა ბე რი ცხოვ რობს; ეკ ლე სი ას 15 სას წავ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა აქ ვს, — მათ შო რის, კა თო ლი კუ რი უნ ივ
ერ სი ტე ტი, — სა დაც ორი ათ ასი სტუ დენ ტი იღ ებს გა
ნათ ლე ბას. უკ რა ინ ის ტე რი ტო რი აზე ბერ ძნუ ლი წე სის 
კა თო ლი კე თა სა მი გა მომ ცემ ლო ბაა.

მო ამ ზა და რუ სუ დან ავ ალ იშ ვილ მა
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amierkavkasiis laTinuri wesis kaTolikeTa samociqulo 
administrators, mons. juzepe pazotos

cnobisaTvis>: 
vatikanis saxelmwifo mdivans mis maRalyovladusamRvdeloe-

soba kard. tarCizio bertones
samociqulo nunciuss kavkasiaSi mis aRmatebuleba mons. 

klavdio gujerotis
saerTaSoriso karitasis prezidents mis maRalyovladusam-

Rvdeloesoba kard. oskar andres rodriges maradiagas
saerTaSoriso karitasis vicedireqtors m. erni gilens

k o m u n i k e
Cven, qvemore xelismomwerni, kavkasiis laTinuri wesis kaTolikeTa samociqulo administraciis sam-
Rvdeloeba da ber-monazvnebi, SevityeT ra imis Sesaxeb, rom karitasis TanamSromelTa mxridan daigza-
vna werilebi da Segrovda xelmowerebi da mxardamWeri werilebi,
valdebulad miviCnevT Tavs, gamovxatoT:

1. Cveni mxardaWEera da Tanadgoma Cveni episkoposisadmi da madliereba imisaTvis, rasac akeTebs;

2. Cveni madliereba saerTaSoriso karitasisadmi da yvela imaT mimarT, vinc exmareba kaTolike eklesias 
saqarTveloSi, gansakuTrebiT ki mis karitass;

3. Cveni aRSfoTeba im manifestaciebis gamo, rac karitasis TanamSromlebisagan moewyo sakaTedro taZ-
risa da nunciaturis win, tendenciuri da arazusti werilebis gamo, rac daiwera, Segrovili xelmow-
erebis gamo, sazogadoebrivi azris, gansakuTrebiT ki upovarTa azris manipulirebis gamo;

4. moqmedebis am meTodidan gamomdinare Cveni eWvebi karitasis mmarTvelobasTan dakavSirebiT da Cveni 
kiTxvebi, rac gviCndeba amgvari qcevebis namdvili motivaciebis irgvliv. vimedovnebT, rom saerTaSor-
iso karitasisagan daniSnuli komisari  SeZlebs gamoZiebisaTvis da sareformod aucilebeli samuSaos 
Catarebas;

5. survili imisa, rom samomavlod saerTaSoriso karitasi kiTxulobdes da iTvaliswinebdes adgilo-
brivi kaTolike eklesiis Sexedulebebs;

6. Cveni survili da uflisadmi vedreba, raTa saqarTvelos karitasi iqces qmediTi siyvarulis gamoxat-
ulebad kaTolike eklesiisa saqarTveloSi, romelmac raoden upovaric ar unda iyos Tavad, qristesagan 
miiRo RvTiuri siyvarulis Zali.

xelmowerebi

asiriuli centri
Tbilisi, saqarTvelo
18 Tebervali 2011
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

მან თქვა: “მე მსურს.. .”
ღვთივ შე წი რულ თა (ბერმო ნა ზონ თა) დღე, 2 თე ბერ

ვა ლი, გა სა კუთ რე ბულ დატ ვირ თვას იძ ენს, რად გან იგი 
აღ ინ იშ ნე ბა უფ ლის ტაძ რად წარ დგე ნის — მირ ქმის 
დღე სას წა ულ თან ერ თად. გა სა გე ბია ის მო ლო დი ნი და 
მზა დე ბა, რაც ამ ორ დღე სას წა ულს უძ ღვის წინ.

ჩვე ულ ებ ის ამ ებრ, მა რი ამ ის ზე ცად აღ ყვა ნე ბის სა კა
თედ რო ტა ძარ ში წელ საც ერ თად აღ ინ იშ ნა ეს ორი დღე
სას წა ული. ამ ჯე რად, თქვე ნი ყუ რადღე ბა ბერმო ნა ზონ
თა დღე ზე მინ და შე ვა ჩე რო.

წმ. წირ ვას ეს წრე ბოდ ნენ სა ქარ თვე ლო ში მოღ ვა წე 
სხვა დას ხვა სა ბერ მო ნაზ ვნო ორ დე ნე ბის წარ მო მად გენ
ლე ბი. ამ ჯე რად მსა ხუ რე ბის 25 წე ლი და ტე რე ზა მა თი ას 
მი ულ ოც ეს.

სა ნამ თა ვის ქა და გე ბა ში მთა ვა რე პის კო პო სი კლავ
დიო გუ ჯე რო ტი მირ ქმის დღე სას წა ულ ის მნიშ ვნე ლო ბას 
გან მარ ტავ და, მან და ტე რე ზას მოღ ვა წე ობ ის შე სა ხებ 
ისა უბ რა, ბევ რი თბი ლი და კე თი ლი სიტყვა თქვა მის შე
სა ხებ და ბო ლოს იხ უმ რა: სუ ორ ას იმ დე ნი დიპ ლო მი და 
მოწ მო ბა და უგ როვ და, რომ არ იც ის, მათ რა მო უხ ერ ხო
სო. შემ დეგ მან და ტე რე ზას წარ მა ტე ბე ბი და ღმრთის 
მფარ ვე ლო ბა უს ურ ვა.

იუბ ილ არს მი ეს ალ მნენ ის ბავ შვე ბი, რომ ლებ საც და 
ტე რე ზა ამ ეც ად ინ ებს კა ტე ხიზ მო ში. ბავ შვებ მა საყ ვა
რელ ად ამი ანს ყვა ვი ლე ბი მი არ თვეს და დი დი სით ბოც 
გა მო ხა ტეს მის მი მართ.

ბო ლოს და ტე რე ზამ მოკ ლედ ისა უბ რა თა ვის მო წო
დე ბა ზე, რომ ძა ლი ან ბედ ნი ერია იმ ით, ღმერ თს რომ 
ემ სა ხუ რე ბა. ამ დროს გვერ დით მჯდომ მა ქალ ბა ტონ მა 
გად მო მი ლა პა რა კა: პეტ რეპავ ლეს ეკ ლე სი ას “ტე რე ზებ
ში” ძა ლი ან უმ არ თლებ სო; ნათ ქვამს მი ვუხ ვდი.

საქ მე ის გახ ლავთ, რომ და ტე რე ზა თბი ლი სის წმ. 
პეტ რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქულ თა ეკ ლე სი აში ეწ ევა მსა
ხუ რე ბას. ვი ცი, თუ რო გორ თავ და დე ბუ ლად მუ შა ობს 
ის ბავ შვებ თან და მო ზარ დებ თან; ამ იტ ომ თა ვი ვალ დე
ბუ ლად ჩავ თვა ლე, გავ სა უბ რე ბო დი მას, რა თა “სა ბას” 
მკითხველს უფ რო ვრცლად შე ეტყო სუ ორა ტე რე ზას 
შე სა ხებ.

ტე რე ზა მა თია და იბ ადა 1961 წელს, პო ლო ნეთ ში, 
მორ წმუ ნე თა ოჯ ახ ში. ბავ შვო ბა გა ატ არა ჩენ სტო ხო ვო
ში; ჰყავს ხუ თი დაძმა. მშობ ლებ მა და დაძმებ მა დი დი 
რო ლი ით ამ აშ ეს მი სი არ ჩე ვა ნის გან ხორ ცი ელ ებ აში. ტე
რე ზა ყო ველ თვის აქ ტი ურ ად იყო ჩაბ მუ ლი სა ეკ ლე სიო 
ცხოვ რე ბა ში. იგი ბავ შვო ბი დან ვე და უკ ავ შირ და სა ლე
ზი ელ თა ორ დენს, ყვე ლა ფე რი იც ოდა წმ. იოანე ბოს კოს 
ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წე ობ ის შე სა ხებ. და ახ ლო ებ ით 
15 წლის ას აკ ში იგ რძნო, რომ ღმერ თი იხ მობ და, მაგ რამ 
მშობ ლებ მა მას სწავ ლის შეწყვე ტის ნე ბა არ დარ თეს (მა
შინ იგი მე8 კლას ში იყო), და მა ნაც და უჯ ერა მათ (ახ ლა 
თვლის, რომ სწო რად მო იქ ცა). სა ფე იქ რო ტექ ნი კუ მის 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ, ერ თი წე ლი თა ვი სი სპე ცი ალ
ობ ით იმ უშ ავა. იმ დროს იგი უკ ვე 21 წლი სა იყო. მა შინ 
კვლავ იგ რძნო, რომ ღმერ თი უხ მობ და თა ვის თან.

1982 წლის 7 ოქ ტომ ბერს ტე რე ზა სა ლე ზი ელ თა ორ

დე ნის წევ რი გახ და. 
შემ დეგ კი და ამ თავ
რა ლუბ ლი ნის (რო მის 
ფი ლი ალი) კულ ტუ
რის ინ სტი ტუ ტი.

1986 წლის ხუთ აგ
ვის ტოს და დო პირ ვე
ლი აღ თქმა. მას შემ
დეგ 7 წე ლი იმ სა ხუ რა 
პო ლო ნე თის სხვა დას
ხვა სამ რევ ლო ებ ში. 
ტე რე ზას ძი რი თა დად 
ბავ შვებ თან და მო
ზარ დებ თან უხ დე ბო
და ურ თი ერ თო ბა.

საბ ჭო თა კავ ში რის 
დაშ ლის შემ დეგ, პოს
ტსაბ ჭო ურ მა რეს პუბ
ლი კებ მა მო ითხო ვეს, რომ მათ თან კა თო ლი კე მღვდლე
ბი და მო ნაზ ვნე ბი გა ეგ ზავ ნათ. ასე მოხ ვდა და ტე რე ზა 
ქ. ოდ ეს ის კა თედ რა ლურ ტა ძარ ში, სა დაც მან 10 წე ლი 
დაჰ ყო. აქ ის პირ ვე ლად იყო და საკ მა ოდ ბევრ სიძ ნე
ლე საც წა აწყდა. სა მუ შა ოც ბევ რი ჰქონ და: კა ტე ხე ზე ბი, 
ორ ატ ორი უმ ები, მზა დე ბა პირ ვე ლი ზი არ ებ ის ათ ვის და 
სხვა.

მას, რო გორც გა მორ ჩე ულ მო ნა ზონს, სას წავ ლებ ლად 
აგ ზავ ნი ან ქ. ვროც ლა ვის თე ოლ ოგი ურ ინ სტი ტუტ ში, 
სა დაც ის სა მი წე ლი სწავ ლობ და. 

...და ის ევ სწრაფ ვა სუ ლი ერი ზრდი სა კენ: ამ ჯე რად 
ერ თი წე ლი სწავ ლობ და იტ ალი აში, ურ ბი ნოს უნ ივ ერ სი
ტეტ ში, სა დაც და ამ თავ რა მი სი ოლ ოგი ის ფა კულ ტე ტი; 
ერ თი წე ლი ის წავ ლა რო მის სა ლე ზი ელ თა პა პის უნ ივ ერ
სი ტეტ ში. ამ ის შემ დეგ სა მი წე ლი ის ევ პო ლო ნეთ ში ეწე
ოდა მსა ხუ რე ბას.

და ტე რე ზა თბი ლის ში 2008 წლის ივ ლის ში ჩა მო ვი და, 
სწო რედ ომ ის დაწყე ბის წინ. ის მრა ვალ სიძ ნე ლეს წა
აწყდა, მაგ რამ არ შე ში ნე ბია. ბავ შვებ თან ერ თად, თით
ქმის ყო ველ დღე და დი ოდა ლტოლ ვი ლებ თან, რომ ლე ბიც 
იმ დროს და სახ ლე ბულ ნი იყ ვნენ გლდა ნის ოლ იმ პი ურ 
ცენ ტრში. 

ამ ჟა მად და ტე რე ზა მუ შა ობს რო გორც პა ტა რებ თან, 
ას ევე მოზ რდი ლებ თა ნაც. მას თხუთ მე ტამ დე ბავ შვი 
ჰყავს. ის არ ას დროს ღა ლა ტობს პრინ ციპს: და იც ვას ბავ
შვე ბი ცოდ ვი სა გან, ჩა მო აყ ალ იბ ოს მათ გან ჯერ ად ამი
ანი, შემ დეგ მო ქა ლა ქე და ქრის ტი ანი.

გა რე შე თვა ლის თვი საც ად ვი ლი შე სამ ჩნე ვია, თუ რო
გო რი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქ ვს მას ბავ შვებ თან (ამ დე ნი 
დიპ ლო მი თა ვის საქ მეს აკ ეთ ებს!), ბავ შვე ბის მხრი დან 
კი, მას თან ურ თი ერ თო ბა ში, სიყ ვა რუ ლის გარ და, დი დი 
მოკ რძა ლე ბაც იგ რძნო ბა.

ის ღა დაგ ვრჩე ნია, სუ ორა ტე რე ზას შემ დგო მი წარ მა
ტე ბე ბი ვუ სურ ვოთ.

ნა დია ჩი ტა ძე 
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

სი ცოცხლე მშვე ნი ერია
2011 წლის 23 იან ვრი დან 3 თე ბერ ვლის ჩათ ვლით, სი

ცოცხლის დღე ებ თან და კავ ში რე ბით, თბი ლი სის წმ. პეტ
რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქულ თა კა თო ლი კურ ეკ ლე სი აში 
მო ეწყო გა მო ფე ნა თე მა ზე: “აირ ჩიე სი ცოცხლე”. გა მო
ფე ნის ინ იცი ატ ორ ები იყ ვნენ ინ ერსა ქარ თვე ლოს სა ოჯ
ახო პას ტო რა ლუ რი კო მი სი ის კო ორ დი ნა ტო რე ბი: მა მა 
მა ჩეი მა მაი, ოჯ ახ ის ბუ ნებ რი ვი და გეგ მა რე ბის ექ სპერ
ტი ნა ნა ნე ბი ერ იძე და მე თო დის ტი ნი ნო ჟღენ ტი.

სა ქარ თვე ლო ში ამ სა სი კე თო საქ მეს — ოჯ ახ ის ბუ
ნებ რი ვი და გეგ მვის მე თოდს სა ფუძ ვე ლი ჩა უყ არ ეს ეპ
ის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ და მო ნა ზონ მა ანა მა რია 
კრი ვე ლა რიმ.

კარ გად მახ სოვს სა ოჯ ახო პას ტო რა ლუ რი კო მი სი ის 
სტუმ რო ბა ჩვენს ეკ ლე სი აში 2000 წელს და ქალ ბა ტონ 
ლა ლი ჩარ კვი ან ის ლექ ცი ები. რო გორც ჟურ ნალ “სა ბას” 
სტა ტი ებ იდ ან ვი ცით, შემ დეგ ეს კო მი სია ორ გა ნი ზა ცი ად 
ჩა მო ყა ლიბ და, გა ფარ თოვ და, უფ რო კომ პე ტენ ტუ რი და 
პრო ფე სი ონ ალ ური გახ და. მას ჩა ტა რე ბუ ლი აქ ვს უამ რა
ვი შეხ ვედ რა, გა მო ფე ნა, კონ ფე რენ ცია და სხვა დას ხვა 
ღო ნის ძი ება; მი სი წევ რე ბი იღ ებ ენ სტუმ რებს უცხო ეთ
იდ ან და თვი თო ნაც სტუმ რო ბენ სხვებს.

23 იან ვარს, წირ ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ქალ ბა ტო
ნებ მა ნა ნა ნე ბი ერ იძ ემ და ნი ნო ჟღენ ტმა ეკ ლე სი აში შეკ
რე ბილ მრევ ლს მოკ ლედ უამ ბეს ქუ თა ის ში და ფუძ ნე ბუ
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ, რო მე ლიც საშ ვი ლიშ ვი ლო 
საქ მეს აკ ეთ ებს და ერ ის გამ რავ ლე ბას ემ სა ხუ რე ბა; რომ 
მის მა მეს ვე ურ ებ მა ბევრ ახ ალ გაზ რდა მო მა ვალ დე დას 
გა და აფ იქ რე ბი ნეს აბ ორ ტის გა კე თე ბა. მათ ას ევე ისა
უბ რეს გა მო ფე ნის არ სსა და მის მნიშ ვნე ლო ბა ზე და, 
რაც მთა ვა რია, კი დევ ერ თხელ შეგ ვახ სე ნეს აბ ორ ტის, 
რო გორც ზნე ობ რი ვი ბო რო ტე ბის, შე სა ხებ; რომ ჩვე ნი 
მო ვა ლე ობაა (მი უხ ედ ავ ად ას აკ ისა და სქე სი სა), წინ აღ
ვუდ გეთ ამ სა ში ნელ ცოდ ვას.

მომ დევ ნო კვი რას, 30 იან ვარს, ჩა ტარ და კონ ფე რენ
ცია აბ ორ ტის შე სა ხებ; მა მა მა ჩე იმ დამ სწრეთ გა აც ნო 

სტა ტის ტი კუ რი ცნო ბე ბი, თუ რა მდგო მა რე ობაა აბ ორ
ტე ბის მხრივ მთელ მსოფ ლი ოში. სტა ტის ტი კა ვი თომ 
და მა იმ ედ ებ ელია, მაგ რამ არა სა ქარ თვე ლო ში.

ქნმა ნა ნა ნე ბი ერ იძ ემ ისა უბ რა ინ ერსა ქარ თვე ლოს 
საქ მი ან ობ აზე, რო გორც ქუ თა ის ში, ისე მთელ სა ქარ
თვე ლო ში, რომ ეს ორ გა ნი ზა ცია არ შე მო იფ არ გლე ბა 
მხო ლოდ აბ ორ ტის ამ კრძა ლა ვი პრო პა გან დით. მი სი 
წევ რე ბი ყო ველ გვარ დახ მა რე ბას უწ ევ ენ უმ წეო და 
მარ ტო ხე ლა ოჯ ახ ებს. მან გუ ლის ტკი ვი ლით აღ ნიშ ნა 
ექ იმ ის მი სა ღებ ში აბ ორ ტის მსურ ველ გო გო ნა თა რი
გე ბის ფაქ ტე ბი. მან ას ევე ისა უბ რა იმ აზე, თუ რა დი
დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს “ოჯ ახ ის ბუ ნებ რი ვი და გეგ მვის” 
მე თოდს და რო გორ ამ არ თლებს იგი, თუ ქა ლი პა სუ
ხის მგებ ლო ბით მო ეკ იდ ება მას. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
სპი რა ლი აავ ად ებს ჯან მრთელ ორ გა ნიზ მს, ას ევე უარ
ყო ფი თად მოქ მე დებს ქა ლის ჯან მრთე ლო ბა ზე ყვე ლა 
სა ხის ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მდე გო აბ ები და კონ ტრა ცეპ
ტუ ლი სა შუ ალ ებ ები.

კონ ფე რენ ცი აზე გა იხ სე ნეს, თუ რა დიდ დახ მა რე ბას 
უწ ევ ენ პო ლო ნე ლი მე გობ რე ბი ამ ორ გა ნი ზა ცი ას. რად 
ღირს თუნ დაც ეს მა ღა ლი დო ნის გა მო ფე ნა; ას ევე, ის 
ლა მა ზად გა ფორ მე ბუ ლი, მა ღალ პო ლიგ რა ფი ულ დო ნე
ზე შეს რუ ლე ბუ ლი ბუკ ლე ტე ბი, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ
ვდო მია ტა ძარ ში შე მო სუ ლი ყო ვე ლი მსურ ვე ლი სათ ვის. 

ქნმა ნა ნამ ამ ომ წუ რა ვი პა სუ ხე ბი გას ცა დას მულ შე
კითხვებს.

მრევ ლი კმა ყო ფი ლი დარ ჩა მომ ხსე ნე ბელ თა მომ ზა
დე ბის დო ნით, მათ უს ურ ვეს შემ დგო მი წარ მა ტე ბე ბი ამ 
სა სი კე თო საქ მე ში, და რომ მე ტი ახ ალ გაზ რდა და ინ ტე
რეს დეს მათ თან თა ნამ შრომ ლო ბით.

P.S. გა მო ფე ნის შემ დეგ, გა და ვათ ვა ლი ერე შთა ბეჭ დი
ლე ბა თა წიგ ნი: მად ლო ბე ბი, და დე ბი თი შე ფა სე ბე ბი და 
მო წო დე ბე ბი ქა ლე ბი სად მი – არ გახ დნენ მკვლე ლე ბი.

ნა დია ჩი ტა ძე

დი დი მად ლო ბა, მა მა პავ ლე 
რამ დე ნი კე თი ლი ად ამი ანი არ სე ბობს ჩვენს ირ გვლივ, 

მა თი გუ ლი მუ დამ სავ სეა სხვე ბის დახ მა რე ბი სა და მხარ
ში ამ ოდ გო მის სურ ვი ლით, ის ინი ყო ველ თვის მზად არი
ან, ემ სა ხუ რონ მათ და ხე ლი გა უმ არ თონ სა ჭი რო ებ ის 
შემ თხვე ვა ში.

ამ მოკ რძა ლე ბუ ლი წე რი ლით მე, რო გორც ვა ლეს 
სა ავ ად მყო ფოს მთა ვარ მა ექ იმ მა და გა სა ჭირ ში ჩა ვარ
დნი ლი ად ამი ან ებ ის მუ დამ გულ შე მატ კი ვარ მა, მინ და, 
დი დი მად ლო ბა მო ვახ სე ნო მა მა პავ ლე დილს, რო მელ
მაც უდ იდ ესი სა ჩუ ქა რი გა უკ ეთა ჩვენს სა ავ ად მყო ფოს: 
გად მოგ ვცა ექ ოს კო პი ის აპ არ ატი, რაც, რა თქმა უნ და, 
ძა ლი ან დი დი დახ მა რე ბაა მთლი ან ად ვა ლე სა და მი სი 

მო სახ ლე ობ ის ათ ვის, გან სა კუთ რე ბით დღე ვან დელ პი
რო ბებ ში, რო ცა ხალ ხი მე ტად გა ჭირ ვე ბულ პი რო ბებ ში 
ცხოვ რობს და სა ჭი რო ებს დახ მა რე ბას.

ძვირ ფა სო მა მა პავ ლე, სა ავ ად მყო ფოს მედ პერ სო
ნა ლი სა და ვა ლეს მო სახ ლე ობ ის სა ხე ლით, კი დევ ერ
თხელ დიდ მად ლო ბას მო გახ სე ნებთ უდ იდ ესი პა ტი
ვის ცე მი თა და სიყ ვა რუ ლით. ღმერ თი იყ ოს თქვენ თან 
ყველ გან და ყო ველ თვის, დაე, სუ ლიწ მინ დის ძა ლამ 
გა გაძ ლი ერ ოთ და მი სი კალ თა ფა რავ დეს თქვენს თი
თოეულ ნა ბიჯს.

მე რი ხა ბე იშ ვი ლი
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გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი კა თო ლი კე ნი

ვა სილ სო ლო მო ნის ძე თა მა რაშ ვი ლი და იბ ადა 1883 
წლის 21 იან ვარს, ქ. თბი ლის ში. ქარ თულ ერ ოვ ნულ ტრა
დი ცი ებ ზე აღ ზრდილ მა ვა სილ მა თა ვი სი წი ნაპ რე ბი სა გან 
შე ის ის ხლხორ ცა ქარ თუ ლი კულ ტუ რის, კერ ძოდ, მუ სი
კის სიყ ვა რუ ლი და მთე ლი თა ვი სი შეგ ნე ბუ ლი ცხოვ რე
ბის მან ძილ ზე, ყო ველ გვა რი აფ იშ ირ ებ ის გა რე შე, ემ სა
ხუ რე ბო და თა ვის ერს.

19081911 წლებ ში ვა სილ მა გაიარა რუ სუ ლი სა იმ
პე რა ტო რო სა ზო გა დო ებ ის, თბი ლი სის მუ სი კა ლუ რი 
სას წავ ლებ ლის მუ სი კის თე ორი ის სპე ცი ალ ური კურ სი, 
სამ ხედ რო ორ კეს ტრის დი რი ჟო რის — კა პელ მე ის ტე რის 
გან ხრით. მუ სი კა ლუ რი თე ორი ის კურ სს თვით დი დი ზა
ქა რია ფა ლი აშ ვი ლი ას წავ ლი და: “ბე ჯი თი, მუ ყა ითი, თა
ვი სი დარ გის კარ გი სპე ცი ალ ის ტი”, — ასე ახ ასი ათ ებ და 
ბა ტო ნი ზა ქა რია თა ვის მო წა ფეს.

მდი და რი ფან ტა ზი ითა და მუ ყა ით ობ ით გა მორ ჩე ული 
ვა სი ლი მე20 სა უკ უნ ის 20იანი წლე ბი დან შე უდ გა ქარ
თუ ლი ხალ ხუ რი მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის შეს წავ
ლას. იგი იღ ვწო და, რა თა შე ექ მნა ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი 
მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის ორ კეს ტრი. ამ მიზ ნის 
მი საღ წე ვად ვა სილ თა მა რაშ ვილ მა, პირ ველ მა ქარ თველ 
მუ სი კოს თა შო რის, დი დი მუ შა ობა გას წია სრულ ყო ფი
ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის შექ მნი სა (ინ სტრუ მენ ტე ბის კონ
სტრუ ირ ება, მა თი მა სა ლი სა და სი მე ბის და მუ შა ვე ბა
შერ ჩე ვა და სხვ.) და მა თი გა რეგ ნუ ლი დახ ვე წი სათ ვის. 
მიზ ნის მი საღ წე ვად ვა სი ლი ეყ რდნო ბო და ქარ თუ ლი 
სიმ ღე რის სამ ხმო ვა ნე ბას, რო მე ლიც მან ინ სტრუ მენ
ტებ ზე გა და იტ ანა. მა გა ლი თად, ექ ვს ხმად შე მუ შა ვე ბუ
ლი ჩონ გუ რის ან სამ ბლში მან ძი რი თა დად სა მი ხმა აიღო: 
დამ წყე ბი, მო ძა ხი ლი და ბა ნი. შემ დეგ ის ინი ოქ ტა ვებ ში 
გააორა და მი იღო სრუ ლი ად ახ ალი, ექ ვსი სხვა დას ხვა 
ზო მი სა და ბგე რის ჩონ გუ რი: კრი ნი, თქმა, დამ წყე ბი ანუ 
ზი ლი, მო ძა ხი ლი, ბა ნი (ქარ თუ ლი ჩე ლო) და ჩან გუ რი 
დვრი ნი (ქარ თუ ლი კონ ტრა ბა სი).

ვა სილ მა, ას ევე, კლა სი კუ რი ხმო ვა ნე ბა მის ცა ქარ
თულ გუ დას ტვირ საც, თუმ ცა გა რეგ ნუ ლად მას ქარ თუ
ლი ტრა დი ცი ული ფორ მა და სტი ლი შე უნ არ ჩუ ნა. 

ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი მუ სი კა ლუ რი ორ კეს ტრის შე საქ
მნე ლად ვა სილ მა კლა სი კუ რი სიმ ფო ნი ური ორ კეს ტრის 
ჟღე რა დო ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი გა მო იყ ენა. ქარ
თველ მუ სი კოს თა შო რის, ვა სილ თა მა რაშ ვი ლი პირ ვე ლი 
იყო, ვინც ხალ ხუ რი საკ რა ვე ბი სა ნო ტო სის ტე მა ზე გა
და იყ ვა ნა.

1930იანი წლე ბის და საწყის ში და იწყო ინ სტრუ მენ

ტე ბის შექ მნი სა და დახ ვე წის პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაოები, 
შემ დეგ კი ყო ვე ლი ვე დაგ ვირ გვინ და ორ კეს ტრის შექ
მნით, რომ ლის ხელ მძღვა ნე ლიც თა ვად ვა სილ თა მა
რაშ ვი ლი იყო. ამ ის ათ ვის კი სა ჭი რო გახ და შე სა ბა მი სი 
რე პერ ტუ არ ის შექ მნა და ნა წარ მო ებ თა შეს რუ ლე ბა ორ
კეს ტრის თან ხლე ბით.

ორ კეს ტრი ას რუ ლებ და რო გორც ქარ თულ ხალ ხურ, 
ისე ქარ თველ და და სავ ლეთ ევ რო პის კომ პო ზი ტორ თა 
ნა წარ მო ებ ებს. სა ქარ თვე ლოს ფოლ კლო რის სა ხელ მწი
ფო მუ ზე უმ ში და ცუ ლია ვა სი ლის მი ერ ორ კეს ტრი სათ
ვის არ ან ჟი რე ბუ ლი 12 სხვა დას ხვა მუ სი კა ლუ რი ნა წარ
მო ებ ის პარ ტი ტუ რა.

ვა სილ მა თა ვი სი ორ კეს ტრის უკ ეთ ჟღე რა დო ბი სათ
ვის მი იღო იმ დრო ის ათ ვის თა მა მი გა დაწყვე ტი ლე ბა: 
ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის 
გარ და, ორ კეს ტრში გა მო იყ ენა საყ ვი რი, ხის “ბა რა ბა ნი”, 
სამ კუთხე დი (ფრან გუ ლი), სატ კა ცუ ნო, ფლეიესტონი, 
კას ტა ნე ტი (ეს პა ნუ რი), გუ გუ ლი, ბულ ბუ ლი და სხვა, რა
მაც უფ რო გა ამ დიდ რა და გა ამ რა ვალ ფე როვ ნა ორ კეს
ტრის ჟღე რა დო ბა. თუმ ცა, იმ ხა ნად მუ სი კა ლუ რი სა ზო
გა დო ებ ის ფარ თო წრე ებ ში აზ რთა სხვა დას ხვა ობა იყო: 
იყ ვნენ მომ ხრე ებ იც და მო წი ნა აღ მდე გე ნიც; ამ უკ ან ას
კნელ თა აზ რით, ორ კეს ტრი არ იყო მთლი ან ად ერ ოვ ნუ
ლი ინ სტრუ მენ ტე ბით და კომ პლექ ტე ბუ ლი, რის გა მოც 
ვა სილს არა ერ ოვ ნუ ლო ბა ში დებ დნენ ბრალს. მო მა ვალ
მა გვიჩ ვე ნა, რომ ას ეთი ორ კეს ტრის არ სე ბო ბა იმ პე რი
ოდ შიც კი სავ სე ბით გა მარ თლე ბუ ლი იყო. ამ ის ნა თე ლი 
დას ტუ რია ვა სილ თა მა რაშ ვი ლის მო წა ფის, კი რი ლე ვა
შა კი ძის მი ერ კი დევ უფ რო დახ ვე წი ლი ინ სტრუ მენ ტე
ბის ბა ზა ზე შექ მნი ლი ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი მუ სი კა ლუ რი 
ინ სტრუ მენ ტე ბის ორ კეს ტრი, რო მე ლიც მრა ვა ლი წლის 
გან მავ ლო ბა ში აქ ტი ურ ად მოღ ვა წე ობ და სა ქარ თვე ლო
ში, თუ მის ფარ გლებს გა რეთ. ამ ყო ვე ლი ვეს პი ონ ერი და 
ორ გა ნი ზა ტო რი კი ვა სილ თა მა რაშ ვი ლი იყო.

ცხოვ რე ბამ დაგ ვა ნა ხა, რომ დღეს, XXI სა უკ უნ ეში, 
პრაქ ტი კუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა ქარ თუ ლი და სხვა მუ სი
კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის შერ წყმა. ას ეთი მა გა ლი თე ბი 
მრავ ლა დაა: ან სამ ბლი “შინ”, სა ხელ მწი ფო ან სამ ბლე ბი: 
“სუ ხიშ ვი ლე ბი” და “ერ ისი ონი” და სხვა მრა ვა ლი, რომ
ლე ბიც, ცეკ ვი სა თუ სიმ ღე რის აკ ომ პა ნი მენ ტის დროს, 
თა მა მად იყ ენ ებ ენ სხვა “არ აქ არ თულ” მუ სი კა ლურ ინ
სტრუ მენ ტებს (გი ტა რა, ელ. გი ტა რა, ბასგი ტა რა, და
სარ ტყმე ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი და სხვა), 
რომ ლე ბიც ამ დიდ რე ბენ და ალ ამ აზ

ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის უმ ეტ ესი ნა წი ლის თვის ცნო ბი ლია, რომ ახ ალ ცი ხის 
რა ბათ ში ცხოვ რობ და პეტ რე და გაიანე თა მა რაშ ვი ლე ბის მრა ვალ რიცხო ვა ნი ოჯ
ახი, სა დაც, ათ დაძმას თან ერ თად, იზ რდე ბო და შემ დგომ ში ქარ თვე ლი კა თო ლი კე 
მოძ ღვა რი, გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ერი, ის ტო რი კო სი და სა ზო გა დო მოღ ვა წე, სა ქარ
თვე ლოს მო ჭირ ნა ხუ ლე და მკვლე ვა რი, პრო ფე სო რი მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლი. ვა სილ 
თა მა რაშ ვი ლი მი ხე ილ ის უფ რო სი ძმის — სო ლო მო ნის ვა ჟი იყო. ამ ჟა მად ჩვე ნი მი
ზა ნია, ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას კი დევ ერ თხელ შე ვახ სე ნოთ მი ხე ილ თა მა რაშ ვი
ლის ოჯ ახ ის ერ თი ღირ სე ული წარ მო მად გენ ლის, მუ სი კო სი სა და ცნო ბი ლი გა მომ
გო ნებ ლის, ვა სილ თა მა რაშ ვი ლის მოღ ვა წე ობ ის შე სა ხებ.

 10 გვ.
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გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი კა თო ლი კე ნი

ებ ენ მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ებ ის ჟღე
რა დო ბას. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ XX სა უკ

უნ ის და საწყის ში, ვ. თა მა რაშ ვი ლის მი ერ სხვა დას ხვა 
ინ სტრუ მენ ტე ბის ჩარ თვა ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ინ სტრუ
მენ ტე ბის ორ კეს ტრში ნამ დვი ლი მუ სი კა ლუ რი რე ვო ლუ
ცი ის ტოლ ფა სი იყო.

რე კონ სტრუ ირ ებ ული ინ სტრუ მენ ტე ბით და ინ ტე რეს
და სა კავ ში რო მუ სი კა ლუ რი სა ზო გა დო ებ აც. კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტროს დაკ ვე თით, ვ. თა მა რაშ ვილ მა და ამ ზა და 
მის მი ერ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტის თერ თმე
ტი სხა დას ხვა სა ხე ობა, რო მე ლიც 1937 წელს გა და ეცა 
სა კავ ში რო ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის სახ ლს (ქ. მოს კო
ვი). შემ დეგ ეს ინ სტრუ მენ ტე ბი გა მო იფ ინა და დღემ დე 
და ცუ ლია მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის მუ ზე უმ ში 
(ქ. სან კტპე ტერ ბურ გი). ამ ინ სტრუ მენ ტე ბი სა და მა თი 
შემ ქმნე ლის შე სა ხებ ცნო ბე ბი შე ტა ნი ლია 1963 და 1975 
წლის “სსრკ ხალ ხთა მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის ატ
ლა სის” მე ორე გა მო ცე მა ში და 19731982 წლებ ში გა
მო ცე მუ ლი “მუ სი კა ლუ რი ენ ციკ ლო პე დი ის” აკ ად ემი ურ 
გა მო ცე მა ში (ქ. მოს კო ვი, მთ. რე დაქ ტო რი აკ ად. ი. კელ
დი ში).

ვა სილ მა დი დი მუ შა ობა გას წია ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი 
მუ სი კის პო პუ ლა რი ზა ცი ის საქ მე ში. მან თე ორი ულ ად 
და ამ უშ ავა და გა მოს ცა შემ დე გი ნაშ რო მე ბი: “ხალ ხუ რი 
მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი სა გან შემ დგა რი თვით მოქ
მე დი ორ კეს ტრის შექ მნის მე თო დი კა”, “თვით მას წავ ლე
ბე ლი ჩონ გუ რი სათ ვის”, “თვით მას წავ ლე ბე ლი სამ ლერ
წმი ანი გუ დას ტვი რი სათ ვის”. მის მი ერაა შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მე თო დი, თუ რო გორ უნ და წა ეკ ითხათ მხატ ვრუ ლად უკ
ვდა ვი “ვეფხის ტყა ოს ანი” სხვა დას ხვა ქარ თუ ლი ხალ ხუ
რი მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ებ ის თან ხლე ბით.

19321936 წლებ ში ვ. თა მა რაშ ვი ლის მოღ ვა წე ობ ის 
სა არ ქი ვო მა სა ლე ბი და ცუ ლია სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ
ნულ არ ქივ ში, ხო ლო მის მი ერ რე კონ სტრუ ირ ებ ული 
გუ დას ტვი რი ექ სპო ნი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ხალ
ხუ რი და გა მო ყე ნე ბი თი ხე ლოვ ნე ბის სა ხელ მწი ფო 
მუ ზეუმ ში.

ვა სილ თა მა რაშ ვილ მა პირ ველ მა შექ მნა ნო ტე ბის სა
ბეჭ დი მე ქა ნი კუ რი მან ქა ნა, რო მე ლიც, სა ნო ტე ნიშ ნებ
თან ერ თად, ბეჭ დავ და ლი ტე რა ტუ რულ ტექ სტს ხუთ 
ენ აზე. ეს იდეა მას ბავ შვო ბი დან გა უჩ ნდა და მის გან
ხორ ცი ელ ებ ას მან ორი ათე ული წე ლი მო ან დო მა. 30
იანი წლე ბის და საწყის ში ვა სილ მა მი აღ წია იმ ას, რომ 

სა კავ ში რო სა ხალ ხო კო მი სა რი ატ მა გა მო ყო შე სა ბა მი
სი თან ხა ნო ტე ბის სა ბეჭ დი მან ქა ნის და სამ ზა დებ ლად. 
1936 წელს ამ აპ არ ატ ის საც დე ლი ეგ ზემ პლა რი უკ ვე 
მზად იყო. სა ქარ თვე ლო ში მო წო ნე ბუ ლი მან ქა ნა მან 
მოს კოვ ში წა რად გი ნა, სა დაც მის მა გა მო გო ნე ბამ სა
გან გე ბო კო მი სი ის მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა და აპ არ ატი 
სე რი ული წარ მო ებ ის ათ ვის გა და ეცა ლე ნინ გრა დის ოლ
ქის ქ. ლი გო ვას ერთერთ მე ქა ნი კურ ქარ ხა ნას. სა კავ ში
რო ორ გა ნო ებ ის გა დაწყვე ტი ლე ბით, ეს მან ქა ნა მთელ 
მსოფ ლი ოში უნ და გავ რცე ლე ბუ ლი ყო.

სე რი ული წარ მო ებ ის მო სამ ზა დებ ლად რამ დე ნი მე 
წე ლი გა ვი და. სამ წუ ხა როდ, და იწყო მე ორე მსოფ ლიო 
ომი და ეს უნ იკ ალ ური მან ქა ნაც ქარ ხა ნას თან ერ თად 
დაიბომ ბა.

მტკი ცე ხა სი ათ ის მქო ნე ვა სი ლი არ შე უშ ინ და საქ მის 
თა ვი დან დაწყე ბას, თუმ ცა იც ოდა, რომ ბევ რი სიძ ნე ლის 
გა და ლახ ვა დას ჭირ დე ბო და. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მი ზანს 
მა ინც მი აღ წია — 1956 წლი სათ ვის უკ ვე შექ მნი ლი იყო 
მან ქა ნის ახ ალი ვა რი ან ტი, მაგ რამ მი სი სე რი ული წარ
მო ება ვე ღარ მო ხერ ხდა, რად გან, სამ წუ ხა როდ, ვა სი ლი 
მა ლე გარ და იც ვა ლა. დღე ის ათ ვის არ სე ბობს ამ გა მო გო
ნე ბის პა ტენ ტი, თუმ ცა კომ პი უტ ერ ულ ეპ ოქ აში მან აქ
ტუ ალ ობა და კარ გა.

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ვა სი ლი იყო ზა ქა რია 
ფა ლი აშ ვი ლის მო წა ფე, შემ დგომ ში მა თი ურ თი ერ თო ბა 
დიდ მე გობ რო ბა ში გა და იზ არ და. ის ას ევე მე გობ რობ და 
კომ პო ზი ტორ კო ტე ფოცხვე რაშ ვილ თან და კო ტე მარ
ჯა ნიშ ვილ თან, რომ ლის სპექ ტაკ ლე ბის პრე მი ერ აზე იგი 
ყო ველ თვის ოჯ ახ თან ერ თად იყო მიწ ვე ული.

ვა სილ თა მა რაშ ვი ლი გარ და იც ვა ლა 1957 წლის 7 
აპრილს. დაკ რძა ლუ ლია ვა კის სა საფ ლა ოს პან თე ონ ში.

ნო დარ ხი თა რიშ ვი ლი 
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8 მარ ტის დღე სას წა ულ ის წარ მო შო ბა ზე არა ერ
თგვა რო ვა ნი აზ რი არ სე ბობს. XX სა უკ უნ ის და საწყის ში 
მუ შა თა და სო ცი ალ ის ტთა მოძ რა ობა სრუ ლი ად გან
სხვა ვე ბუ ლი თა რი ღე ბით აღ ნიშ ნავ და დღეს, რო მე ლიც 
ეძ ღვნე ბო და ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და მა თი სა არ ჩევ ნო 
უფ ლე ბე ბის დაც ვას; ამ იტ ომ აც 8 მარ ტის დღე სას წა ულ ის 
აღ ნიშ ვნა მე მარ ცხე ნე სო ცი ალკო მუ ნის ტთა წი აღ ში გა
ჩე ნილ ფე მი ნის ტებს უნ და და ვუ კავ ში როთ. ევ რო პის ზოგ 
ქვე ყა ნა ში ამ დღის და სა ბამს ერთ მძი მე ფაქ ტს უკ ავ ში რე
ბენ: ეს შემ თხვე ვა 1908 წელს, აშშში, კერ ძოდ, ნიუიორ
კში, 8 მარ ტამ დე რამ დე ნი მე დღით ად რე მოხ და: სა ფე იქ
რო ფაბ რი კის მუ შე ბი, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბას ქა ლე ბი 
წარ მო ად გენ დნენ, პრო ტეს ტის ნიშ ნად გა იფ იც ნენ. 
გა ფიც ვა რამ დე ნი მე დღეს გაგ რძელ და, ვიდ რე 8 მარ ტს, 
ფაბ რი კის მე პატ რო ნემ, ბნმა ჯონ სონ მა, შე ნო ბის ყვე ლა 
გა სას ვლე ლი არ გა და კე ტა; მე რე კი მას ცეცხლი წა უკ იდა 
(იმ ას აც ამ ბობ დნენ, რომ ხან ძა რი შემ თხვე ვით გაჩ ნდა), 
რის შე დე გა დაც იქ გა მომ წყვდე ული ას ოც დაცხრა ქა ლი 
ცოცხლად და იწ ვა. 

სი ნამ დვი ლე ში ხან ძა რი ნიუიორ კში, სა ფე იქ რო ფაბ
რი კა ში ( Triangle Shirtwaist Company) 1911 წელს მოხ და. 
ქა ლე ბი გა ფიც ვა ში არ მო ნა წი ლე ობ დნენ, მაგ რამ ის ინი 
მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობ დნენ მის მო ბი ლი ზე ბა ში, 
რო მე ლიც ოთხ თვეს გაგ რძელ და. ხან ძა რი არ იყო გან გებ 
მოწყო ბი ლი და მას სულ ას ორ მო ცი ად ამი ანი ემ სხვერ
პლა, მაგ რამ არა მხო ლოდ ქა ლი. ამ სამ წუ ხა რო ამ ბი დან 
სულ მა ლე, ფაბ რი კა ში ხან ძრის შე დე გად და ღუ პუ ლი 
ქა ლე ბის მო სა გო ნებ ლად, ამ ერ იკ აში და იწყეს ამ თა რი
ღის აღ ნიშ ვნა. მოგ ვი ან ებ ით, ეს ინ იცი ატ ივა აიტ აცა და 
გა ავ რცე ლა ქალ თა შრო მი თი და სო ცი ალ ური პი რო ბე ბის 
დამ ცველ მა ქალ თა მოძ რა ობ ამ; ამ დე ნად, 8 მარ ტის თა
რიღ მა მსოფ ლიო და ნიშ ნუ ლე ბა შე იძ ინა და, ფე მი ნის ტუ რი 
ას ოცი აცი ებ ის წყა ლო ბით, იმ ჩაგ ვრის სიმ ბო ლოდ იქ ცა, 
რა საც სა უკ უნ ეთა მან ძილ ზე გა ნიც დი და ქა ლი. 

წე რი ლის სა თა ურ ში დას მულ კითხვას სხვა პა სუ ხიც 
გა აჩ ნია, რომ ლის მი ხედ ვი თაც იდეა ქალ თა სო ლი და რო ბის 
სა ერ თა შო რი სო დღის აღ ნიშ ვნი სა 1910 წლი დან და იწყო 
კო პენ ჰა გენ ში, I ქალ თა სა ერ თა შო რი სო სო ცი ალ ის ტურ 
კონ ფე რენ ცი აზე, გავ ლე ნი ანი გერ მა ნე ლი სო ცი ალ ის ტის, 
კლა რა ცეტ კი ნის ინ იცი ატ ივ ით. 50იან წლებ ში მოღ ვა წე 
ფრან გი ფე მი ნის ტე ბი კი აცხა დებ დნენ, რომ ქალ თა დღე 
და წეს და ნიუიორ კში 1857 წლის 8 მარ ტს, რო დე საც, მუ
შა თა აუტ ან ელი სა მუ შაო პი რო ბე ბის გა მო პრო ტეს ტის 
ნიშ ნად, ნიუიორ კის სამ კერ ვა ლო ფაბ რი კე ბის მუ შაქა
ლე ბი გა იფ იც ნენ. მა თი პრო ტეს ტის მი ზე ზი ძალ ზე მწი რი 
ხელ ფა სი და გა უს აძ ლი სი სა მუ შაო პი რო ბე ბი იყო. ქუ ჩა ში 
გა მო სუ ლი გა ფი ცუ ლი ქა ლე ბი პო ლი ცი ის მი ერ იქ ნა დარ
ბე ული. 

სი ნამ დვი ლე ში, ერ თა დერ თი სარ წმუ ნო თა რი ღი გახ
ლავთ 1917 წლის 8 მარ ტი, რო დე საც პე ტერ ბურ გში 
პრო ლე ტარ მა ქა ლებ მა მა ნი ფეს ტა ცია მო აწყვეს საკ ვე ბის 
უკ მა რი სო ბის გა მო. 

სიმ ბო ლო: მი მო ზა
8 მარ ტის დღე სას წა ულ ის სიმ ბო ლოდ იქ ცა ყვა ვი ლი 

მი მო ზა. სა და ვოა, თუ რა ტომ დად გინ და იგი ქალ თა დღის 
ემ ბლე მად. რო დე საც იტ ალი აში ომ ის შემ დეგ პირ ვე ლად უნ
და აღ ენ იშ ნათ 8 მარ ტი, იტ ალი ის ქალ თა კავ ში რის წი ნა შე 
დად გა პრობ ლე მა, რო მე ლი ყვა ვი ლი აერ ჩი ათ ამ დღის სიმ
ბო ლოდ: წი თე ლი მი ხა კი მუ შა თა დღე სას წა ულ ის, ანუ პირ
ვე ლი მა ის ის სიმ ბო ლო იყო და აქ ტი ურ ად გა მო იყ ენ ებ ოდა, 
გან სა კუთ რე ბით, ფა შიზ მის წლებ ში, რო ცა მი სი და მაგ რე ბა 
სა ღი ლე ში ერ თგვა რი მი ნიშ ნე ბა გახ ლდათ, თუნ დაც სა რის
კო. ახ ალ გაზ რდა რო მა ელ ქალ ბა ტო ნებს აშ კა რად მო ეწ
ონ ათ ყვი თე ლი, მძაფ რსუ ნი ანი ყვა ვი ლი, რო მე ლიც გა მო
ირ ჩე ოდა იმ ით, რომ სწო რედ იმ პე რი ოდ ში ყვა ოდა და არც 
ძვი რი ღირ და! უკ ვე აღ არ ავ ინ იზი არ ებს იმ მო საზ რე ბას, 
რომ მი მო ზა, რო გორც სიმ ბო ლო, უშუ ალ ოდ ნიუიორ კში, 
1911 წელს მომ ხდარ მოვ ლე ნას უკ ავ შირ დე ბა, იმ მი ზე ზით, 
რომ ის ფაბ რი კის შე მო გა რენ ში გა ხა რე ბუ ლი, ხან ძრი სა გან 
და ზი ან ებ ული ერ თა დერ თი ყვა ვი ლი იყო, და რომ ამ ყვა ვი
ლით შე ამ კეს გარ დაც ვლილ მუ შა თა საფ ლა ვე ბი. 

უფ რო მი სა ღე ბია მი მო ზის სიმ ბო ლოდ შერ ჩე ვის შემ დე
გი ორი მო ტი ვი: პირ ვე ლი ის, რომ წლის ამ პე რი ოდ ში ძალ
ზე ცო ტა სა ხე ობ ის ყვა ვი ლი თუ ყვა ვის, და მე ორე — მი
მო ზის და ბა ლი ფა სი; ამ დე ნად, მი მო ზის შერ ჩე ვას სუ ლაც 
არ ჰქო ნია იდე ოლ ოგი ური, ან სხვა რა იმე მნიშ ვნე ლო ბა. ეს 
სრუ ლი ად უბ რა ლო და შემ თხვე ვი თი არ ჩე ვა ნი გახ ლდათ, 
მაგ რამ მას არ ნა ხუ ლი წარ მა ტე ბა მოჰ ყვა და მი მო ზა 
დღემ დე ით ვლე ბა ამ დღე სას წა ულ ის სიმ ბო ლოდ. 

ზოგ ნი ფიქ რო ბენ, რომ დღე ვან დე ლი დღე სას წა ული 
საკ მა ოდ და შორ და თა ვის თავ და პირ ველ არ სს. უმ რავ ლეს 
შემ თხვე ვა ში, ამ დღეს ქალ თა მდგო მა რე ობ აზე ფიქ რო ბენ 
და მსჯე ლო ბენ, ვიდ რე კონ კრე ტუ ლად ეხ მა რე ბი ან მათ; 
მაშ, რო გორ მო ვიქ ცეთ, გა ვა უქ მოთ ეს დღე სას წა ული? 
ბო იკ ოტი გა მო ვუცხა დოთ მას? ეს აუც ილ ებ ელი არაა; 
დი დია ქა ლის რო ლი და თა ვად ქა ლის არ სე ბო ბა, თა ვი სი 
თვით მყო ფა დო ბით, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია; ქა ლი ცენ ტრა
ლუ რი და შე უც ვლე ლი ფი გუ რაა ოჯ ახ ში, სა ზო გა დო ებ აში, 
ეკ ლე სი აში, და გან სა კუთ რე ბით, მა მა კა ცის ცხოვ რე ბა ში; 
გა ნა შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ ქალ ზე და იქ ვე მა მა კა ცი არ 
გა ვიხ სე ნოთ? ნამ დვი ლად გაგ ვი ჭირ დე ბა ერ თზე სა უბ არი 
მე ორ ის გა რე შე, რამ დე ნა დაც ის ინი ერ თმა ნეთ ზე არი ან 
და მო კი დე ბულ ნი; ერ თის უპ ატ ივ ცემ ლო ბა გუ ლის ხმობს 
მე ორ ის უპ ატ ივ ცემ ლო ბას. 

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი მა გა ლი თე ბი ცხად ჰყო ფენ, რომ ეს 
დღე არ უნ და ჰგავ დეს ერთ რი გით დღეს; ამ დღეს უნ და 
დავ ფიქ რდეთ და ვიმ სჯე ლოთ ქა ლის მდგო მა რე ობ აზე 
დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში, ანუ ყვე ლა იმ სა კითხზე, რა ზეც 
ღი ად ისა უბ რე ბენ კა რა კას ში (ვე ნე სუ ელა), სა დაც ქალ თა 
მსოფ ლიო კონ ფე რენ ცია ჩა ტარ დე ბა (48 მარ ტს).

იდეა ქალთა სოლიდარობის 
საერთაშორისო დღის – 8 მარტის აღნიშვნისა 

100 წლის წინათ დაიბადა?



საგანგებო ჩანართი

II საბა

ქა ლე ბო, მხნედ!
მათ თვის ცხოვ რე ბა ბრძო ლაა იმ მთავ რო ბის წი ნა

აღ მდეგ, ვინც რე ლი გი ას ომ ის იარ აღ ად იყ ენ ებს, ვი საც 
სურს, და იმ ონ ოს და უს იტყვო მორ ჩი ლე ბად აქ ცი ოს ის ინი; 
ბრძო ლაა იმ სა ზო გა დო ებ ის წი ნა აღ მდეგ (მექ სი კი დან კონ
გომ დე), რო მე ლიც ლაფ ში სვრის მათ სხე ულ სა და სულს. 
ბირ მის სამ ხედ რო ხუნ ტის წი ნა აღ მდეგ (ცნო ბი ლი ფაქ ტია, 
რომ მშვი დო ბის სა კითხებ ში ნო ბე ლის პრე მი ის ლა ურე ატ
მა, აუნგ სან სუუ კი იმ პრე მი ის სა ხით მი ღე ბუ ლი თან ხა 
ბირ მა ში სა ნი ტა რუ ლი და სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის 
მო წეს რი გე ბას მო ახ მა რა. მას შემ დეგ, რაც სამ ხედ რო 
ხუნ ტის მი ერ თავ დაც ვის ნორ მა ტი ვე ბის დარ ღვე ვის გა მო 
სამ წლი ანი იძ ულ ებ ითი სას ჯე ლი მო იხ ადა, 2010 წლის 13 
ნო ემ ბერს იგი გა ათ ავ ის უფ ლეს; მის თვის, 1989 წლი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი, ეს და ჭე რე ბის ბო ლო სე რია იყო. ეს გა ბე
დუ ლი ქალ ბა ტო ნი, იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც ქა ლი მუდ მი ვად 
ხდე ბა სამ ხედ რო ებ ის მხრი დან ძა ლა დო ბის სა მიზ ნე, არა 
მხო ლოდ ბირ მის სიმ ბო ლოდ, არ ამ ედ მსოფ ლი ოს ამ ჩაგ
რუ ლი ნა წი ლის სიმ ბო ლოდ იქ ცა) და მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე 
ძლი ერი დიქ ტა ტო რუ ლი ქვეყ ნის — ჩი ნე თის წი ნა აღ მდეგ; 
მათ არ ეშ ინი ათ. ინ დო ეთ ში ჰე სის წი ნა აღ მდეგ გა მო დი ან, 
რად გა ნაც “დო ლა რე ბი უვ არ გი სია საჭ მელსას მე ლად” (აქ
ტი ვისტ მედ ჰა პატ კა რის ცი ტა ტა), კე ნი აში მშვი დო ბის ხე
ებ ის სა ხე ლით იბ რძვი ან (ვან გა არი მა თაი პირ ვე ლი აფ რი
კე ლი ქა ლი ნო ბე ლის მშვი დო ბის პრე მი ის ლა ურე ატი, 2004 
წ., ბი ოლ ოგი, რომ ლის აზ რი თაც “მსოფ ლიო მშვი დო ბა 
და მო კი დე ბუ ლია გა რე მოს დაც ვა ზე”, იგი იბ რძვის ქალ თა 
უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად, რა მაც მრა ვა ლი აქ ტი ვის ტი მი იზ
იდა; მან ას ევე შეძ ლო, ერ თმა ნეთ თან შე ერ წყა მეც ნი ერ ება 
და დე მოკ რა ტი ული შრო მა). 

ქა ლე ბი უშ იშ რად იც ვა მენ შარ ვლებს სუ დან ში. სი
ცოცხლის ფა სად იც ავ ენ დე დო ბის უფ ლე ბას ზამ ბი ასა და 
ჩი ნეთ ში. ცდი ლო ბენ, ატ არ ონ ავ ტო მო ბი ლი, ან მა მა კაც თა 
თან ხლე ბის გა რე შე გა და ლა ხონ სა უდ ის არ აბ ეთი. მა თი 
მტე რი ყო ველ თვის უს ამ არ თლო ბა და ძა ლა დო ბაა; თუმ
ცა ბრძო ლის ფორ მე ბი უამ რა ვია. ყო ვე ლი მათ გა ნი საფ
რთხე ში იგ დებს სი ცოცხლეს, რა თა ერთ მშვე ნი ერ დღეს 
სხვა ქა ლებ მა ის არ გებ ლონ მი სით. ყვე ლა ეს ენი ახ ალი 
ათ ას წლე ულ ის გმი რე ბი არი ან: ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც ქედს 
არ უხ რი ან მათ წი ნა აღ მდეგ ამ ხედ რე ბულ სა ზო გა დო ებ ას. 
გმი რი მა მა კა ცე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რო დე საც ქა ლე ბი 
ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად გა მო დი ან, დე მოკ რა
ტი ისა და თა ვი სუფ ლე ბის თვის იბ რძვი ან, პირ ველ რიგ ში, 
ის ინი თა ვი ან თი თა ვი სა და თა ვი ან თი შვი ლე ბის გად სარ ჩე

ნად იბ რძვი ან. 
Amnesty Internationalის 

მი ხედ ვით, ზო გი ერთ ქვე ყა
ნა ში ყო ვე ლი მე სა მე ქა ლი 
გა ნიც დის ძა ლა დო ბის ამა 
თუ იმ ფორ მას. შე მაშ ფო თე
ბე ლია ის იც, რომ ეს უშ იშ
არი ქა ლე ბი ძალ ზე ხში რად 
მარ ტო ნი იბ რძვი ან. 2009 
წლის 15 ივ ლისს, გროზ ნო
ში (ჩეჩ ნე თი) გარ და იც ვა ლა 
ნა ტა ლია ეს ტე მი რო ვა, ჟურ
ნა ლის ტი, რო მე ლიც იძი ებ
და რამ ზან კა დი რო ვის მი ერ 
კრემ ლის ბრძა ნე ბით ჩა დე
ნილ სა ში ნელ და ნა შა ულს. 
იგი მე გო ბა რი და ერ თგვა

რი მემ კვიდ რე გახ და ანა პო ლი ტოვ სკაიასი, ად ამი ან ის 
უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლის, რუ სე თის პრე მი ერ ის, ვლა დი მერ 
პუ ტი ნის შე ურ იგ ებ ელი მტრი სა, რომ ლის რე ჟიმ მაც 2006 
წელს სა მუ და მოდ და ად უმა მი სი ხმა. ნა ტა ლია არ ას ამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “მე მო რი ალ ის” წევ რი იყო, რო მე ლიც 
ყო ფი ლი საბ ჭო ეთ ის მრა ვალ ქვე ყა ნა ში სა მო ქა ლა ქო უფ
ლე ბებს იც ავ და. ეს ორ გა ნი ზა ცია კი დევ ერ თი ქალ ბა ტო
ნის, ად ვო კატ ლი დია უს უპ ოვ ას მი ერ იყო და ფუძ ნე ბუ ლი; 
დღეს მა საც სიკ ვდი ლი ემ უქ რე ბა. “კონ ფლიქ ტე ბის დროს, 
რო დე საც ჩეჩ ნეთ ში ათ ას ობ ით მა მა კა ცი იღ უპ ებ ოდა, 
ქა ლე ბი სა კუ თარ თავ ზე იღ ებ დნენ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს პა
სუ ხის მგებ ლო ბას, რის გა მოც ახ ლა მრა ვა ლი აქ ტი ვის ტი 
ქა ლია. ამ იტ ომ აც კა დი როვს, ეყ რდნო ბა რა, მა გა ლი თად, 

პო ლი გა მი ას და კრძა ლავს 
ევ რო პუ ლად ჩაც მას”, სურს, 
“თა ვი ანთ ად გილ ზე” დას
ვას ის ინი, – გვიხ სნის ტა ნია 
ლოკ ში ნა, რუ სეთ ში Human 
Rights Watchის ვი ცედი
რექ ტო რი.

62 წლის რა ბიია კა დი რი, 
“უიგ ურ ებ ის და ლაი ლა მა” 
(ჩი ნუ რი დიქ ტა ტუ რის მი ერ 
დევ ნი ლი ეთ ნი კუ რად თურ
ქმე ნი ჩი ნე ლე ბი), ტყვე ობ ის 
შემ დეგ, 2005 წლი დან გა

და სახ ლე ბა ში იმ ყო ფე ბო და, მას სჯიდ ნენ, რო გორც სა შიშ 
რე ჟი სორს, რო მელ მაც ივ ლი სის სის ხლი ანი გა დატ რი ალ
ებ ის ამ სახ ვე ლი კად რე ბი გა და იღო. იმ ავე დღე ებ ში ჩი ნე ლი 
რე ჟი სო რე ბი მელ ბურ ნის ფილ მე ბის ფეს ტი ვალს პრო ტეს
ტს უცხა დებ დნენ, ხო ლო ჰა კე რე ბი სა იტს ბლო კავ დნენ: ეს 
იყო პე კი ნის შუ რის ძი ება, რა კი ღა ორ გა ნი ზა ცი ამ უარ ყო 
მი სი მოთხოვ ნა, არ ეჩ ვე ნე ბი ნათ კა დი რის შე სა ხებ ჯეფ 
და ნი ელ ის რე ჟი სო რო ბით გა და ღე ბუ ლი ფილ მი — “სიყ ვა
რუ ლის ათი მცნე ბა”. 

მუ სო ჩუა კამ ბო ჯას პარ
ლა მენ ტის ოპ ოზ იცი ური 
ფრთის წარ მო მად გე ნე ლი 
გახ ლავთ; იგი 2005 წელს 
წარ დგე ნი ლი იყო ნო ბე
ლის მშვი დო ბის პრე მი აზე, 
რად გა ნაც მან 2004 წლი დან 
ღია ბრძო ლა გა მო უცხა და 
პრე მი ერმი ნის ტრს, ჰუნ 
სენს. მუ სო ჩუა მდი დარ 
ოჯ ახ ში და იბ ადა. რო დე საც 
კამ ბო ჯა ომ ის სარ ბი ელ ად 
იქ ცა, ოჯ ახ მა შვი ლი პა
რიზ ში გაგ ზავ ნა. სო ჩუა 18 

წლის მან ძილ ზე ცხოვ რობ და მშობ ლი ურ კე რას მო შო რე ბუ
ლი და არ ას დროს უნ ახ ავს თა ვი სი მშობ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
მთავ რო ბამ ბნელ უფ სკრულ ში გა და ის რო ლა. სამ შობ ლო ში 
დაბ რუ ნე ბუ ლი სო ჩუა 1989 წელს აარ სებს ქვე ყა ნა ში პირ
ველ ქალ თა არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას, “ხე მა რას” 
და იწყებს ბრძო ლას ქალ თა უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად. 1998 
წელს შე დის პარ ლა მენ ტში და ქალ თა მი ნის ტრად ინ იშ ნე ბა 
იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც წე რაკითხვის დრა მა ტუ ლად და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლია ქა ლებ ში. მი ნის ტრის პოს ტი მან 2004 წელს 
და ტო ვა, რად გა ნაც მთავ რო ბა კო რუფ ცი აში ამ ხი ლა და 
ოპ ოზ იცი ურ პარ ტი ას შეუერთდა; აქ ედ ან მო ყო ლე ბუ ლი, 
იგი კამ ბო ჯას ყვე ლა ზე მი უვ ალ ად გი ლებს სტუმ რობს და 
ეც ნო ბა ელ ექ ტო რატს. “მჯე რა, რომ ბირ მას და კამ ბო ჯას ნატალია ესტემიროვა
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მსგა ვი პრობ ლე მე ბი აქ ვთ, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რომ ინ ტენ
სი ურ ობ ით გან სხვავ დე ბი ან”, — გან მარ ტავს სამ რა ინ სი, 
ოპ ოზ იცი ის ლი დე რი, — “ნე ბის მი ერი დიქ ტა ტუ რის დროს 
უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბი და ას ევე ქა ლე ბის უფ ლე ბე ბი 
და უც ვე ლია. ქა ლი ყვე ლა ბრძო ლა ში ვერ ძის თა ვი ხდე ბა, 
დე მოკ რა ტი ისა და ად ამი ან თა ღირ სე ბის სა ხე ლით”. 

სწო რედ სას ტი კი დის კრი მი ნა ცი ის გა მო, რა საც მატყუ
არა რე ლი გი ური დიქ ტა ტუ რა ახ ორ ცი ელ ებ და, გაიარა 
მწვა ნე ში გა მოწყო ბილ მა ათ ას ობ ით ქალ მა ირ ან ის ქუ ჩე ბი 
2009 წლის ივ ლის ში, რო დე საც მაჰ მუდ აჰ მად ინ ეჯ ად იმ 
ცბი ერი ხერ ხე ბით მო იგო საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი. ის
ლა მურ ქვეყ ნებ ში, რო მელ თა რიცხვი 60ზე მე ტია, აქ ტი
ვის ტი ქა ლე ბი ძა ლებს არ იშ ურ ებ ენ ქალ თა უფ ლე ბე ბის 
და სა ცა ვად, ეს კი მათ მუ დამ აპ ირ ის პი რებს ქვეყ ნის ლი
დერ თან. ერთერ თი ას ეთი გახ ლდათ ნე და, ახ ალ გაზ რდა 
ქა ლი, რო მე ლიც ბა სი ჯებ მა მოკ ლეს; “online”ს ერთერ
თმა ორ გა ნი ზა ცი ამ იგი წმი და ნად შე რაცხა, გა ავ რცე ლა 
მი სი ცხოვ რე ბის უკ ან ას კნე ლი წუ თე ბის ამ სახ ვე ლი ვი დეო 
მა სა ლა, და სის ხლი ან ებ ული სა ხით. ას ევე, ად ამი ან ის უფ
ლე ბა თა დამ ცვე ლი ქალ ბა ტო ნი, შა დი სად რი, ად ვო კა ტი, 
და პა ტიმ რე ბუ ლი, ნა ცე მი, და ში ნე ბუ ლი და, მოგ ვი ან ებ ით, 
სამ სა ხუ რი დან გა ძე ვე ბუ ლი. ჟურ ნა ლის ტი ნარ გეს მო
ჰა მა დი, “ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დამ ცველ თა ცენ ტრის” 
ლი დე რი; ეს ცენ ტრი ნო ბე ლის სამ შვი დო ბო პრე მი ის ლა
ურე ატ ის, ში რინ ებ ად ის (პირ ვე ლი ირ ან ელი ქა ლი, მუ სულ
მა ნი, ვინც ეს პრე მია მო იპ ოვა) მი ერ და არ სდა, ცენ ტრი 
2010 წელს რე ჟიმ მა და ხუ რა. ამ ქა ლებს, გამ ბე და ობ ას თან 
ერ თად, მა ღა ლი კულ ტუ რა აერ თი ან ებთ, რაც ასე იშ ვი
ათია მათ ქვე ყა ნა ში; ის ინი თა ვი ან თი ქვეყ ნის სა მო ქა ლა ქო 
სინ დისს გა ნა სა ხი ერ ებ ენ. 

პა კის ტა ნე ლი ჰი ნა ჯი ლა ნი, ად ვო კა ტი, მან 1980 წელს 
დას თან ერ თად ჩა მო აყ ალ იბა Womens’s Action Forum და 
1981 წელს პა კის ტან ში პირ ველ მა გახ სნა ქალ თა სა ად ვო
კა ტო ოფ ისი, რის გა მოც ის არა ერ თხელ გახ და ძა ლა დო ბის 
სა მიზ ნე. ხუ თი წლის შემ დეგ, მან და აფ უძ ნა პა კის ტა ნის 
ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დაც ვის კო მი სია და პირ ვე ლი ოფ
იცი ალ ური წარ მო მად გე ნე ლი იყო გა ერ ოს გე ნე რა ლურ 
სამ დივ ნო ში. 

ავ ღა ნეთ ში, ქალ თმო
ძუ ლე მა მა კა ცე ბის, თა
ლი ბე ბის სა მე ფო ში, ექ
იმი ჰე მა ტო ლო გი ჰა ბი ბა 
სა რა ბი ქვეყ ნის პირ ვე ლი 
გუ ბერ ნა ტო რი გახ ლდათ 
ბა მი ან ის რე გი ონ ში. იგი 
ქალ თა საქ მე ებ ის მი ნის ტრი 
და ას ევე კულ ტუ რი სა და 
გა ნათ ლე ბის პირ ვე ლი ქა ლი 
მი ნის ტრი იყო; მან, ხე ლი
სუფ ლე ბა ში თა ლი ბე ბის 
მოს ვლის შემ დეგ, პა კის

ტანს შე აფ არა თა ვი და მას წავ ლებ ლად მუ შა ობ და დევ ნილ
თა ბა ნაკ ში. ავ ღა ნეთ ში დაბ რუ ნე ბი სას, სა დაც ქა ლე ბის 80 
% წე რაკითხვის უც ოდ ინ არია და დი დია სიკ ვდი ლი ან ობა 
მშო ბი არ ეთა შო რის, მან დე და თა და ბავ შვთა ჰუ მა ნი ტა რუ
ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრი გახ სნა; ცხა დია, თა ვი სი საქ მი ან
ობ ით, იგი თა ლი ბე ბის სა მიზ ნედ იქ ცა. 

დინგ დი ზი ლი ვე რა სო დეს წარ მო იდ გენ და, რომ ოპ ოზ
იც ის ლი დე რი გახ დე ბო და; იგი პე კი ნის სა ხალ ხო უნ ივ ერ
სი ტე ტის ფი ლო სო ფი ის ყო ფი ლი პრო ფე სო რია და დღეს 60 
წლი საა. 1989 წლის 4 ივ ნისს მას 17 წლის შვი ლი მო უკ ლეს 
ტი ან ან მე ნის მო ედ ან ზე. თავ და პირ ვე ლად, მან თვით

მკვლე ლო ბა სცა და, მაგ რამ თავს სძლია და დააარსა ორ
გა ნი ზა ცია “ტი ან ან მე ნის დე დე ბი”. ამ ით მას სურ და, რომ 
ას ობ ით, ან იქ ნებ ათ ას ობთ დე დის თვის, რომ ლებ საც დენგ 
ქსი ოპ ინ გის კო მუ ნის ტურ მა რე ჟიმ მა შვი ლი მო უკ ლა, ნუ
გე ში ეცა; ორ გა ნი ზა ცია ოცი წლის შემ დეგ ძლი ერ პო ლი
ტი კურ სიმ ბო ლოდ იქ ცა: ეთ იკ ურ ღი რე ბუ ლე ბებს მოკ ლე
ბულ სა ზო გა დო ებ აში სი მარ თლე გან წი რუ ლია. სი მარ თლის 
გა რე შე კი სა მარ თა ლი არ არ სე ბობს; ხო ლო სა მარ თლის 
გა რე შე ვე რა სო დეს იქ ნე ბი ან თა ვი სუ ფალ ნი ვერც ქა ლე ბი, 
და ვერც მა მა კა ცე ბი.

ქა ლი: “პი რო ბა” თუ წყევ ლა? 
მათ ბედ მა არ არ გუ ნა თა მა ში, სწავ ლა, გარ თო ბა. ის ინი 

89, მაქ სი მუმ 10 წლის გო გო ნე ბი არი ან. დი ახ, პა ტა რა 
გო გო ნე ბი, სხვე ბი სა გან მხო ლოდ ერ თი რა მით გან სხვა ვე
ბუ ლე ბი: მათ არა აქ ვთ სა თა მა შო ები, ბარ ბის თო ჯი ნე ბი... 
მათ ას აკ ით უფ როს მა მა კა ცებ ზე გათხო ვე ბას აიძ ულ ებ ენ; 
მათ ხე ლი დან სტა ცე ბენ ბავ შვო ბას. მსოფ ლი ოში ას ეთი 
გო გო ნაპა ტარ ძლე ბის რიცხვი 60 მი ლი ონ ამ დეა. პა კის
ტან ში, ბან გლა დეშ ში, ინ დო ეთ ში, აფ რი კა ში, ავ ღა ნეთ ში... 
ას ევე, ბრა ზი ალი ასა და ჩი ნეთ ში. ინ დო ეთ ში, კა ნო ნის 
მი ხედ ვით, 18 წლამ დე ქორ წი ნე ბა აკ რძა ლუ ლია; სი ნამ
დვი ლე ში კი, ზო გი ერთ შტატ ში, UNICEFის მო ნა ცე მე ბით, 
უმ რავ ლე სო ბა პა ტა რა გო გო ნე ბი სა 10 წლამ დე თხოვ დე ბა. 
ზოგ ჯერ ის ინი ოჯ ახ იდ ან გარ ბი ან, ან სი ცოცხლეს თვით
მკვლე ლო ბით ამ თავ რე ბენ. რო გორც უახ ლე სი ინ ფორ
მა ცი ით ირ კვე ვა, პა კის ტან ში ცოცხლა დაც კი მარ ხა ვენ 
მე ამ ბო ხე პა ტარ ძლებს. სამ წუ ხა როდ, უმ რავ ლეს შემ თხვე
ვა ში, ის ინი თავს მორ ჩი ლად ხრი ან და თან ხმო ბას აცხა
დე ბენ. ამ ქვეყ ნებ ში ქორ წი ნე ბა ვაჭ რო ბის საგ ნად არ ის 
ქცე ული; ბავ შვზე და ქორ წი ნე ბა ნიშ ნავს მი სი უბ იწო ებ ის, 
მი სი ქმნი ლე ბის დაც ვას, ხელ შე უხ ებ ლო ბას, – გვარ წმუ ნე
ბენ ამ ის მოქ მედ ნი. სი ნამ დვი ლე ში, ფაქ ტე ბის უმ რავ ლე
სო ბა ქმრე ბის მი ერ ცო ლე ბის ფი ზი კურ სა და სექ სუ ალ ურ 
ძა ლა დო ბა ზე, მათ და მო ნე ბა ზე მეტყვე ლებს. სა ქორ წი ნო 
ცე რე მო ნი ალ ის შემ დეგ, პა ტარ ძა ლიბავ შვი, პირ ვე ლი 
მენ სტრუ აცი ის მოს ვლამ დე, მშობ ლე ბის სახ ლში უნ და 
დაბ რუნ დეს. მშობ ლე ბი ცდი ლო ბენ, რაც შე იძ ლე ბა მა ლე 
მო იშ ორ ონ ის ინი თა ვი დან და სი ძის ოჯ ახს ჩა აბ არ ონ. აი, 
აქ ედ ან იწყე ბა მა თი ჯო ჯო ხე თუ რი ცხოვ რე ბა. ბავ შვო ბა 
და ყმაწ ვი ლო ბის ხა ნა ნამ დვილ კოშ მა რად ექ ცე ვათ; ამ ას 
კი დევ ერ თი სტიგ მა ემ ატ ება: რო დე საც ეს პა ტა რაპა ტარ
ძლე ბი ქვრივ დე ბი ან, მათ სრუ ლი ად რი ყა ვენ. ას ეთი ქვრი
ვიბავ შვე ბის რიცხვი და ახ ლო ებ ით 40 მი ლი ონ ამ დეა. ის ინი 
ყვე ლა სა გან მი ტო ვე ბუ ლე ბი არი ან და სახ ლში დაბ რუ ნე
ბაც არ შე უძ ლი ათ. ინ დუ სე ბის კულ ტუ რა ში და ქორ წი ნე
ბუ ლი ქა ლი ნა ხევ რად მი სი ქმრის კუთ ვნი ლე ბაა. თუ ქმა რი 
მოკ ვდე ბა, სა ზო გა დო ებ ამ არ იც ის, რა მო უხ ერ ხოს მის 
ნა ხევ რად დარ ჩე ნილ ქალს. 1015 წლის ქვრი ვე ბის 90% 
პროს ტი ტუ ცი ის მა ხე ში ხვდე ბა. სხვე ბი (და ეს ენი უმ ცი რე
სო ბაა) მოწყა ლე ბას ითხო ვენ ტაძ რე ბის წინ. 

სუ ნა მი სა მი წლი საა, ნი ემი — შვი დის. 2007 წლის 14 
აგ ვის ტო დან ის ინი ოფ იცი ალ ურ ად და ნიშ ნუ ლე ბად ით ვლე
ბი ან და ერ თად ცხოვ რო ბენ, რომ რე გუ ლა რუ ლი გა ხა დონ 
თა ვი ან თი “სა ქორ წი ნო გა მოც და”. ეს ქა ბულ ში, ავ ღა ნეთ ში 
ხდე ბა. სუ ნა მი მა მამ მი ათხო ვა თა ვის დის შვილს; გო გო ნას 
მა მი და ჯავ რობ და, რომ მის მცი რეწ ლო ვან ვაჟს და ნიშ ნუ
ლი არ ჰყავ და, მას სურ და, შინ გო გო ნა ჰყო ლო და, თუნ დაც 
ბავ შვირძა ლი. პა ტა რე ბი ერ თად იცხოვ რე ბენ მა ნამ, სა ნამ 
ცოლქმა რი არ გახ დე ბი ან. 

გა სუ ლი წლის 20 დე კემ ბერს, IV კლა სელ, 8 წლის პა

ჰინა ჯილანი



საგანგებო ჩანართი

IV საბა

ტა რა გო გო ნას მო სა მარ თლემ გაყ რის უფ ლე ბა არ მის ცა, 
რო მე ლიც მის მა დე დამ მო ითხო ვა. ამ ფაქ ტმა წი თე ლი შუ
ქი აუნ თო იმ სევ დი ან ფე ნო მენს, რა საც ად გი ლი აქ ვს ის ეთ 
მუ სულ მა ნურ ქვე ყა ნა ში, რო გო რიც სა უდ ის არ აბ ეთია. ეს 
ამ ბა ვი პირ ვე ლად 2009 წლის აგ ვის ტო ში გახ მა ურ და; რო
დე საც პა ტა რა გო გო ნას მშო ბელ სა და 58 წლის საქ მროს 
შო რის შე თან ხმე ბა შედ გა, დე დამ, თა ვის მხრივ გან ქორ წი
ნე ბულ მა, მა შინ ვე სა სა მარ თლოს მი მარ თა და სა ქორ წი ნო 
კონ ტრაქ ტის გა უქ მე ბა მო ითხო ვა, რაც სა სა მარ თლომ 
უარ ყო: კა ნო ნის ძა ლით, ქალს არ ანა ირი უფ ლე ბა არ ჰქონ
და, პა ტა რა გო გო ნას ნაც ვლად ემ ოქ მე და; ეს თა ვად ბავ შვს 
უნ და გა და ეწყვი ტა, რო ცა იგი პუ ბერ ტა ტი ულ, გარ და ტე
ხის ას აკს მი აღ წევ და, თუ კი ქმრის გან გაყ რას მო ის ურ ვებ
და. მა მამ, ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის გა მო, აიძ ულა 8 წლის 
გო გო ნა, გათხო ვი ლი ყო: კონ ტრაქ ტი 30 ათ ასი რი ალ ის 
სა ნაც ვლოდ გა ფორ მდა, რაც და ახ ლო ებ ით 5.750 ევ როს 
შე ად გენს. მა მის პი რო ბის თა ნახ მად, ქორ წი ლი უნ და გა
და ეხ ად ათ ათი წლის შემ დეგ, რო ცა გო გო ნას 18 წე ლი 
შე უს რულ დე ბო და. ას აკ ოვ ან მა მა კა ცებ ზე პა ტა რა გო გო
ნე ბის მითხო ვე ბის ფაქ ტე ბი, ან მცი რეწ ლო ვან თა ქორ წი
ნე ბე ბი (უახ ლე სი ფაქ ტია ორი სა უდ ელი ბავ შვის, 11 წლის 
ბი ჭუ ნა სა და 10 წლის გო გო ნას ქორ წი ნე ბა) სპარ სე თის 
ყუ რის სხვა დას ხვა ქვეყ ნის რე ალ ობ ას წარ მო ად გენს, იგი 
გან სა კუთ რე ბით გავ რცე ლე ბუ ლია სა უდ ის არ აბ ეთ ში, ულ
ტრაკონ სერ ვა ტო რულ სა მე ფო ში, სა დაც გავ რცე ლე ბუ ლია 
ვა ჰა ბი ტე ბის უკ იდ ურ ეს ად ფუნ და მენ ტა ლის ტუ რი ის ლა მი, 
რო მე ლიც, სხვა თა შო რის, პო ლი გა მი ას აც სცნობს. იემ ენ ის 
ახ ლოს კი, გა სუ ლი წლის აპ რილ ში, 8 წლის გო გო ნამ მას 
შემ დეგ მი აღ წია გაყ რის უფ ლე ბას, რაც სა სა მარ თლოს წი
ნა შე ამ ხი ლა მა მა, რო მელ მაც იგი აიძ ულა, ცო ლად გაჰ ყო
ლო და 38 წლის მა მა კაცს. 

ნო ჯო უდ ის ის ტო რია
სა ბედ ნი ერ ოდ, ეს ამ ბა ვი, რო მელ მაც მთე ლი მსოფ ლიო 

შეძ რა, გო გო ნაპა ტარ ძლის სა სარ გებ ლოდ დამ თავ რდა. 
იემ ენ ელ მა გო გო ნამ სა სა მარ თლოს ძა ლით მი იღო გაყ რის 
უფ ლე ბა. იგი 8 წლი საა; ფო ტო ზე მა ში ნაა გა და ღე ბუ ლი, 
რო დე საც ტორ ტის ნა ჭერს მი ირ თმევს მომ ღი მა რი სა ხით, 
ხო ლო ხელ ში სა თა მა შო დათ ვი უჭ ირ ავს. ის 22 წლით უფ
როს ქმარ თან გან ქორ წი ნე ბას ზე იმ ობს. ნო ჯო უდ ნა სე რი 
პირ ვე ლი პა ტა რა პა ტარ ძა ლია, რო მელ მაც გაყ რა მო ითხო
ვა. მან გა იმ არ ჯვა და ახ ლა თა ვი სუფ ლე ბით ტკბე ბა. ის 
სი თა მა მე, რაც ნო ჯო უდს აღ მო აჩ ნდა, სხვა ბავ შვებს არ 
გა აჩ ნი ათ. მან შეძ ლო ქმრის სახ ლი დან გაქ ცე ვა და სა სა
მარ თლოს წი ნა შე წარ სდგა. ნო ჯო უდ მა ამ ხი ლა მა მა, რო
მელ მაც იძ ულ ებ ით გა ათხო ვა იგი, ას ევე, ქმა რი, რო მე ლიც 
სცემ და და სქე სობ რი ვი კავ ში რის დამ ყა რე ბას აიძ ულ ებ და 
მას. ყო ველ თვის, რო დე საც ეზ ოში სა თა მა შოდ გას ვლას 
შე ეც დე ბო და, ქმა რი ნო ჯო უდს სას ტი კად უს წორ დე ბო და. 
ეს მარ თლაც კოშ მა რი იყო პა ტა რას თვის, რო მელ მაც გა ბე
და და მო სა მარ თლის გან გაყ რა ითხო ვა. ამ უკ ან ას კნელ მა 
გო გო ნას მა მი სა და ქმრის და პა ტიმ რე ბის ბრძა ნე ბა გას ცა. 
ეს იყო პირ ვე ლი შემ თხვე ვა, რო ცა ამ ქვე ყა ნა ში მცი რეწ
ლო ვან მა გო გო ნამ გაყ რა მო ითხო ვა. მან ორ თვი ანი იძ ულ
ებ ითი ქორ წი ნე ბის შემ დეგ მი მარ თა სა სა მარ თლოს. “ის 
ცუ დი რა ღა ცე ებ ის გა კე თე ბას მა იძ ულ ებ და, მე არ ვი ცო დი, 
რას ნიშ ნავ და ქორ წი ნე ბა,” — უამ ბობს პა ტა რა ნო ჯო უდი 
იემ ენ ის ყო ველ დღი ური გა ზე თის, “ემ ენ თი მეს” კო რეს პონ
დენ ტს, — “ოთ ახ ებს შო რის დავ რბო დი, მას რომ გავ ქცე
ოდი, მაგ რამ მი ჭერ და და მცემ და, შემ დეგ მა იძ ულ ებ და, 
რომ მის ნე ბას დავ ყო ლო დი”, — გა ნაგ რძობს პა ტა რა, და 

იქ ვე დას ძენს, რომ მას ეზ ოში სურ და თა მა ში, რა საც ქმა
რი უშ ლი და. იემ ენ ში ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბა ძალ ზე ხში რია. 
მრა ვალ გო გო ნას, ჯერ ის ევ ნორ ჩს, ათხო ვე ბენ მშობ ლებ
სა და ზრდას რულ სა სი ძოს შო რის და დე ბუ ლი კავ ში რის 
სა ფუძ ველ ზე. ქვე ყა ნა ში ქორ წი ნე ბის ას აკი მი ნი მუმ 15 
წე ლია, მის პრო ვინ ცი ულ ნა წილ ში კი გა ცი ლე ბით ად რე 
თხოვ დე ბი ან. ზოგ ჯერ “კონ ტრაქ ტში” ის იც იწ ერ ება, რომ 
გო გო ნა გარ და ტე ხის ას აკ ამ დე არ უნ და შე ვი დეს ქმარ თან 
სქე სობ რივ კავ შირ ში, თუმ ცა ყო ველ თვის ასე რო დი ხდე
ბა. იტ ალი აში, ქა ლაქ ბრე შა ში, 2007 წელს 12 წლის სერ ბი 
გო გო ნა ცო ლად გა აყ ოლ ეს ერთ კო სო ველ, 21 წლის ბო შას; 
ბო შას ოჯ ახ მა, ფაქ ტობ რი ვად, გო გო ნა “შე იძ ინა” 17 ათ ასი 
ევ როს სა ფა სუ რად. ამ ფაქ ტის გა მო, და აპ ატ იმ რეს რო
გორც ქმა რი, ას ევე გო გო ნას მშობ ლე ბი. 

ას ეთია პა ტა რა პა ტარ ძლე ბის სევ დი ანი ის ტო რია, რომ
ლებ საც ზოგ ჯერ ოჯ ახ ის არ ჩე ვა ნის სა ფუძ ველ ზე, ხში რად 
ფუ ლის გა მო, ან სუ ლაც მა მა კა ცე ბის გამ რავ ლე ბის მიზ
ნით, იძ ულ ებ ით აქ ორ წი ნე ბენ. 

(ამ ოღ ებ ულია UNICEFis saitidan www.unicef.
de/5075.html.

ძა ლა დო ბის ახ ალი ფორ მე ბი
ბან გლა დეშ სა და პა კის ტან ში 1967 წლი დან მოქ მე

დებს გო გირ დმჟა ვას გა მო ყე ნე ბით იმ ქა ლე ბის დას ჯა, 
რომ ლე ბიც უარს ამ ბო ბენ ქორ წი ნე ბა ზე, ან ოჯ ახ ის მი ერ 
არ ჩე ულ სა სი ძოს და იწ უნ ებ ენ და სხვას ამო ირ ჩე ვენ....
ან, უბ რა ლოდ, იმ იტ ომ სჯი ან, რომ ძა ლი ან ლა მა ზე ბი 
არი ან... ყვე ლა ზე დი დი რიცხვი ქალ ზე ძა ლა დო ბის ფაქ
ტე ბი სა, პა კის ტან ზე მო დის; მათ “სა კუთ რე ბის საგ ნად” 
თვლი ან. 1979 წელს, ბან გლა დეშ ში, გა ერ ოს მი ერ შედ გე
ნილ მა კონ ვენ ცი ამ, ქა ლე ბის დის კრი მი ნა ცი ის შე სა ხებ, 
არ ანა ირი შე დე გი არ გა მო იღო... პო ლი ცია აგ რე სო რებს 
ის ევ იც ავს. 1999 წელს იმ ავე მთავ რო ბამ, ხან გრძლი ვი 
კამ პა ნი ის შემ დეგ, გა მოს ცა დეკ რე ტი, რი თაც სა ზო გა დო
ებ ის ყუ რადღე ბა მი აქ ცია ამ სა კითხზე, მაგ რამ ძა ლა დო ბა 
მა ინც რჩე ბა და ცო ტა თუ ის ჯე ბა ამ ის გა მო... გო გირ დმჟა
ვა ბა ზარ ზე იაფ ად და იოლ ად იშ ოვ ება...საკ მა რი სია მი სი 
მცი რე რა ოდ ენ ობა, რომ გა მო უს წო რე ბე ლი ზი ანი მი ად გეს 
ად ამი ანს... შე იძ ლე ბა მან და კარ გოს თვა ლის ჩი ნი... იწყე ბა 
კა ნის კო რო ზია... შე იძ ლე ბა ლპო ბა ძვლამ დეც და ვი დეს 
და ად ამი ანი და იღ უპ ოს კი დეც, ან და სუ იც იდს მი მარ თოს. 
2002 წელს ამ მე თო დით სა მა სამ დე ქა ლი აწ ამ ეს... უმ ეტ ეს 
შემ თხვე ვა ში, ქალს სა კუ თა რი ოჯ ახი რი ყავს... ის უშ ვი ლო 
და გა უთხო ვა რი რჩე ბა... სუ ლი თა და ხორ ცით შე ურ აცხყო
ფი ლი, იგი მა მა კა ცის ტყვე ობ აში აღ მოჩ ნდე ბა, კა ცი მი სი 
სრუ ლი ბა ტონპატ რო ნი ხდე ბა... რომ არ აფ ერი ვთქვათ 
მთელ რიგ ძა ლა დო ბა ზე, რა საც ყო ველ წუთს გა ნიც დის... 
ფი ზი კუ რი, მო რა ლუ რი, ფსი ქო ლო გი ური კუთხით.

და სას რულს, მინ და შე გახ სე ნოთ, რომ მოძ რა ობ ას” — 
ქა ლე ბო, მხნედ” ად რე ეწ ოდ ებ ოდა — “დე დე ბო, მხნედ”, 
იმ დე და თა გა მო, რომ ლებ მაც მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა 
მხა რე ში წა მო იწყეს ბრძო ლა მა ფი ოზ ური ორ გა ნი ზა ცი ებ
ისა და დიქ ტა ტო რუ ლი მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ, რო მელ თა 
ძა ლა დობ რივ მა რე ჟიმ მაც მა თი შვი ლე ბი შე იწ ირა. მაგ რამ 
ეკ ლე სი ის კა ლენ და რი სავ სეა “გა ბე დუ ლი ქა ლე ბით”, წმი
და ნი ქალ ბა ტო ნე ბით, გუ შინ დე ლით თუ დღე ვან დე ლით. აქ 
საკ მა რი სია გა ვიხ სე ნოთ ჩვე ნი ჟურ ნა ლის ბო ლო ნომ რის 
ჩა ნარ თში წარ მოდ გე ნი ლი, უკ ან ას კნელ წლებ ში ნე ტა რად 
და წმი და ნად შე რაცხუ ლი ქალ ბა ტო ნე ბი.

მო ამ ზა და მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნიმ
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სა არ ქი ვო მა სა ლე ბი

მე ფე გი ორ
გიმ თქვა: პატ

რო ნი კო ლა, სუს
ტნი ვართ, არ ძალ გვიძს 

მტრის შე ში ნე ბა, მე ვერ შე ვა
ში ნებ, მათ ღვთი სა და ქრის ტეს 

ში ში თუ არა აქ ვთ, ჩე მი ში შით არა 
იქ ნე ბა რა, მე ვე ვედ რე ბი ღმერ თს, ქრის

ტე სა ჩემ სა, რომ ამ ილ აგ მოს მტე რი დას ცეს 
იგი და შე არ ცხვი ნოს. და იხ სნას სა მე ფო ქარ თლი

სა გან საც დე ლი სა გან. რა ვქნათ პატ რო, და ვე ცით, 
გავ ნად გურ დით, შინ მტე რი, გა რე მტე რი, ძმა თა და 
შვილ თა ამ ბო ხე ბა, დი დე ბულ თა გან დგო მა და მრა ვალ
ნიც სხვა უბ ედ ურ ებ ანი მაწყლუ ლე ბენ და მა დარ დე ბენ 
მე. არ უწყი რა ვქნა, ვე ვედ რე ბი ღმერ თს და და ვსა სო ებ 
მი სი იმ ედ ით. 

პატ რმა მო ის მი ნა სიტყვა მე ფი სა და მი უგო პა სუ ხი:
— სა მე ფო ქარ თლი სა ვერ აიტ ანს უცხოთ წესჩვე

ულ ებ ათა, ევ რო პა ში ქრის ტი ან ობა და ეცა, იქ დი დი უბ
ედ ურ ება სუ ფევს, უცხო ნი შე მოვ ლენ თქვენს სა მე ფო ში, 
ის ინი შე მო იტ ან ენ თა ვი ანთ წესჩვე ულ ებ ას, მათ წეს
ჩვე ულ ებ ას თქვე ნი ტკბი ლი სა მე ფო და ერი ვერ ატ ანს, 
თქვენ თუ ვერ მო გივ ლი ათ თქვე ნი თა ვის თვის, გე უწყე
ბო დათ, რომ მა მი ნაც ვლის და დე დი ნაც ვლის მოვ ლა 
უფ რო უგ ვა ნი იქ ნე ბა თქვენ თვის. იგი სიკ ეთის წილ გა
და გექ ცე ვათ მტრე ბად, სა ნა ნუ რად, საწყევ რად, და მო
ნე ბუ ლი ერ ის ენ ას მი ეც ემა და სას რუ ლი, მწიგ ნობ რო ბას 
მო ეღ ება ბო ლო, მეხ სი ერ ება და ხსოვ ნა დიდ თა მე ფე თა 
გან ქრე ბა, უცხო ნა თე სა ვი შე აწ უხ ებს ქარ თველ თა, მო
აქ ცევს თა ვის სჯულ ზედ, თა ვის ენ აზე, თა ვის საყ დარ
ზე. და უძ ლუ რე ბი სა და გა დაგ ვა რე ბის გუ ლის თვის და
ად ებ ენ დიდს ტვირ თს, შე მოს ვენ მძი მეს უღ ლით, მე რე 
სა ნა ნუ რად გახ დე ბა მრა ვალ თათ ვის. მიკ ვირს მე ფეო, 
რომ გან გიზ რა ხავთ საქმ მძი მე და საგ ლო ვე ლი სა ყო
ველ თა ოდ ქარ თველ თა. ჰქმე ნით ამ აზე ფიქ რი და ნუ 
მი ენ დო ბით უცხო ნა თე სავს, არა თქვენს მორ ჯუ ლეს 
და მო საყ დრეს, თქვე ნის პა ტი ვი სა და ერ ის ცხოვ რე ბის, 
აგ რეთ ვე ზნეხა სი ათ ის არა მცოდ ნეს, თო რემ უკ ან ას
კნე ლი ქარ თვე ლი გახ დე ბა დევ ნი ლი, შე წუ ხე ბუ ლი და 
შერ ცხვე ნი ლი უცხოს ბრძა ნე ბის მე ოხ ებ ით. დევ ნი ლი 
ერ ის მა მუ ლე ბი გა იყ იდ ება უმ არ თე ბუ ლოდ, უს ამ არ
თლოდ და უკ ან ონ ოდ. თქვენ ვერ იპ ოვ ნით სა პოვ ნელს 
და ამ იტ ომ ნუ იზ ამთ მას, რაც არ იქ მნე ბა ქვეყ ნი სათ ვის 
კარ გი და სა სარ გებ ლო.

ამ გვა რად ვე მი უგ ეს მრა ვალ თა სხვებ მაც, მაგ რამ მე
ფემ უარი გა ნაცხა და ასე:

— დავ სუს ტდით, ქრის ტი ან ობა და ეცა, ქრის ტი ან ობა 
გაქ რე ბაო, 

პატ რმა კვა ლად გა ნაგ რძო სიტყვა. პატ რს მი
ეხ მარ ნენ მრა ვალ ნი და აუწყეს მე ფეს ის რა ელ თა 

ერ ის დაპყრო ბის და და მო ნე ბის ამ ბავ ნი. წა იკ ითხეს 
ბიბ ლი იდ ან: ერო ჩე მო, კაც ნი, რო მელ ნი ცა მთავ რო ბენ 
შენ ზე და გმაც დუ რე ბენ შენ, და კარ გა ვენ გზი სა შე ნი სა 
კვალ თა... დრო თა ამ ათ უღ მრთო მო უღ ებს სამ კა ულ თა 
და სარ კე თა და შე მო სავს საგ ლო ველ სა სა მოს სა, მოხ
სნის სარ ტყელ თა, მოხ დის ქუდ თა, გა ნას წო რებს მათ მი
წასთა ნა”. მე ფემ სდუმ ნა და შეს წუხ და ძლი ერ.

გან ვლო დროჟამ მან, ამ ბო ხე ბა ქარ თველ დი დე ბულ
თა შო რის გან ვრცელ და, თუ აქ ამ დე რა მე ერ თო ბა არ
სე ბობ და, მხა რე ებ ის პი რად უფ ლე ბა თა მა ძი ებ ლო ბამ 
და არ ღვია ყვე ლა ფე რი, აიწ ეწა სა ქარ თვე ლოს სა მე ფო 
საქ მე ები, ერ მა იმ წერ ტი ლამ დე მი აღ წია, რომ მი სი მზე
რა შეგ ნე ბულ მა მუ ლიშ ვი ლი სათ ვის სა ტი რალსა წუ ხა რი 
იქ ნე ბო და. ძნე ლად რომ იგი ვინ მეს აეტ ანა. აქ იყო სა
მე ფოს ძა ლოვ ნე ბი სათ ვის ერ თო ბა სა ჭი რო, მაგ რამ სა
უბ ედ ურ ოდ ეს ერ თო ბა არ ჰქონ დათ მათ. ბორ ჩა ლოს 
მაზ რა ში ქარ თვე ლო ბა მო ის პო, თრი ალ ეთ საც იგ ივე 
დღე და ად გა, ჯა ვა ხე თიც გაქ რო ბის გზა ზე და აყ ენ ეს ოს
მალ თა. მა ღა ლის წო დე ბი სა გან მდა ბალ ნი დიდს გან საც
დელ ში ჩაც ვივ დნენ. ქარ თვე ლე ბი მე ბა ტო ნე თა დევ ნის 
და გა თათ რე ბის ში შით სა ქარ თვე ლო დან გარ ბოდ ნენ.

მე ფე გი ორ გი მწუ ხა რე ბით მზერ და სა მე ფოს აღ რე
ვის საქ მეს, იგი ამ ბობ და: რომ ჩემ სა მე ფოს აღ ევ ის და
სას რუ ლი არ მი ეც ემაო. თუმ ცა დი დი მო რი დე ბით, მაგ
რამ მა ინც გა ბე და რუ სეთ თან და კავ ში რე ბა და ჰქმნა 
ამ ის თვის კრე ბა და რჩე ვა ქარ თველ თა დი დე ბულ თა. 
კრე ბას და ეს წრო მრა ვა ლი თბი ლი სე ლი ქარ თვე ლი და 
პატ რე ბიც. სა უბ რის დროს პატრ ნი კო ლას გარ და თა
ნახ მა ნი იყ ვნენ ყვე ლა ნი და მა ლე რუ სეთ ში დეს პა ნე ბიც 
გაგ ზავ ნეს. შე ერ თე ბა მო ხერ ხდა. 1800 წლის დამ დეგს, 
თბი ლის ში ჯა რი მო ვი და. მე ფე თა ვის ამ ალ ით დი დუ ბეს
თან მი ეგ ება. მე ფეს თან ახ ლდნენ დი დე ბულ ნი და პატ
რი ნი კო ლაც. ოდ ეს ჯა რის მე მუ სი კეთ და მომ ღე რალთ 
და იწყეს დაკ ვრა და მღე რა, მე ფე გამ ხი არ ულ და, სი ხა
რუ ლით აღ ვსილ მა მი მარ თა პატრ ნი კო ლას და უთხრა:

— აბა შე ხე დე, ჩე მო პატ რო, რო გორ ლაპ ლა პებს რუ
სის ჯა რის ზარ ბა ზანთოფიარ აღმუ სი კა, დღე ის შემ
დეგ მტე რი ვე რა ფერს დაგ ვაკ ლებს ჩვენ. პატ რმა მი უგო:

— ბა რა ბა ნი დაჰ კრეს და სა ქარ თვე ლო იმ არ ხე ბა. 
თქვე ნი მა მუ ლე ბი ბა რა ბა ნით გა იყ იდ ება და თქვენს 
მკვდრებ საც მუ სი კით და მარ ხა ვენ. ერი და ენა თქვე
ნი და ეც ემა, მწიგ ნობ რო ბას ბო ლო მო ეღ ება. ყველ გან 
გახ დე ბით დამ დაბ ლე ბულ ნი და უმ ნიშ ვნე ლო ნი, სა ხე ლი 
თქვე ნი და თქვე ნის მა მაპა პე ბის მა ლე აღ იხ ოც ება ის
ტო რი ის ფურ ცლებ ზე, და დუმ დე ბა თქვე ნი მოღ ვა წე ობ
ის მო გო ნე ბის ხსოვ ნა სა ერ თოდ ქარ თვე ლებ ში, დიდ თა 
მე ფე თა ამ აგი და შრო მა გა უქ მდე ბა უცხო ნა თე სა ვის 
მი ერ. მე ფე და დუმ და.

წიგ ნი დან, პატ რი ნი კო ლა, რო გორც ექ იმი
მის დრო ის ქარ თველ კა თო ლი კე ნი სა ქარ თვე ლო ში.

ავ ტო რი ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძე.
თბი ლი სი. სტამ ბა ექ ვთი მე ხე ლა ძი სა

(მო ამ ზა და გია როს ტო მაშ ვილ მა)
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ინტერვიუ

რე ზო ან დღუ ლა ძე
და იბ ადა სოფ. არ ალ ში 1950 წელს, აქ ვე და ამ

თავ რა სა შუ ალო სკო ლა; წარ ჩი ნე ბით სწავ ლობ და 
ჯერ ახ ალ ცი ხის სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო ტექ ნი კუმ
ში, შემ დეგ კი თბი ლი სის სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო 
ინ სტი ტუტ ში, ეკ ონ ომ იკ ის გან ხრით. აღ ნიშ ნულ 
სას წავ ლე ბელ თა დამ თავ რე ბის შემ დეგ, სწავ ლა 
გა ნაგ რძო მოს კო ვის ტი მი რი აზ ევ ის სა ხე ლო ბის 
სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო აკ ად ემი აში, პე და გო გი ურ 
ფა კულ ტეტ ზე. ის მუ შა ობ და ახ ალ ცი ხის სა სოფ
ლოსა მე ურ ნეო ტექ ნი კუმ ში პე და გო გად, ას ევე, 
სხვა დას ხვა სა პა სუ ხის მგებ ლო თა ნამ დე ბო ბებ
ზე. ამ ჟა მად იგი ახ ალ ცი ხის რაიონის გამ გე ობ აში 
კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის, ძეგ ლთა დაც ვის, სპორ
ტი სა და ახ ალ გაზ რდულ საქ მე თა სამ სა ხუ რის წამ
ყვა ნი სპე ცი ალ ის ტია.

ბა ტო ნი რე ზო ხალ ხუ რი რეწ ვის ოს ტა ტია, მი სი 
ნა მუ შევ რე ბი მრა ვალ ჯერ იყო წარ დგე ნი ლი სხვა
დას ხვა გა მო ფე ნა ზე. 2005 წელს მი ენ იჭა რეწ ვის 
ოს ტა ტის წო დე ბა. 2010 წელს ის მო ნა წი ლე ობ და 
კუს ტბის ტე რი ტო რი აზე მდე ბა რე ეთ ნოგ რა ფი
ული მუ ზე უმ ის ძვე ლი მეს ხუ რი დარ ბა ზის აღ დგე
ნა ში.

ჩემს თხოვ ნას, რამ დე ნი მე კითხვა ზე ეპ ას უხა, 
ბა ტო ნი რე ზო სი ამ ოვ ნე ბით და თან ხმდა. გთა ვა
ზობთ ჩა ნა წერს მი სი სა უბ რი დან:

სი მონ აფ რი ამ აშ ვი ლი

თქვენ სტამ ბო ლის ფე რი ქო ის ქარ თველ კა თო ლი
კე თა სა ვა ნის მოძ ღვრე ბის, პავ ლე აკ ოფ აშ ვი ლი სა და 
პეტ რე ტა ტა ლაშ ვი ლის ძმა თა შთა მო მა ვა ლი ბრძან
დე ბით. გთხოვთ, გვი ამ ბოთ მათ შე სა ხებ.

პავ ლე აკ ოფ აშ ვი ლი პა პა ჩე მის ძმა იყო, ხო ლო 
პეტ რე ტა ტა ლაშ ვი ლი — ბე ბი აჩ ემ ის ძმა. აღ სა ნიშ ნა
ვია, რომ მ. პეტ რე ტა ტა ლაშ ვი ლი ერთერ თი უკ ან ას
კნე ლი მოძ ღვა რი იყო ფე რი ქო ის სა ვა ნის ეკ ლე სი ისა. 
მან მთე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბა ამ ეკ ლე სი ას შეს წი რა. 
სი ცოცხლის ბო ლო სა მი წე ლი მ. პეტ რე ავ ად მყო
ფობ და, რის გა მოც მ. პავ ლე აკ ოფ აშ ვი ლი საფ რან
გე თი დან ჩა მო ვი და მის მო სავ ლე ლად და ეკ ლე სი ის 
სა პატ რო ნოდ. პეტ რე ტა ტა ლაშ ვი ლი გარ და იც ვა ლა 
1961 წელს. პავ ლე აკ ოფ აშ ვი ლი სი მონ ზა ზა ძეს თან 
ერ თად მარ თავ და ეკ ლე სი ას 1982 წლის აპ რი ლამ დე.

1978 წელს მ. პავ ლე შეხ ვედ რია იმ ჟა მად სტამ
ბოლ ში მყოფ სა ქარ თვე ლოს პატ რი არ ქს, მის უწ მი
დე სო ბას, ილია მე ორ ეს (ამ ის შე სა ხებ იმ დრო ინ დე ლი 
გა ზე თე ბი დან შე ვიტყვეთ).

პა პა ჩე მის ბი ძა იყო ან ტონ პეტ რეს ძე აკ ოფ აშ
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თორ მე ტი შეკითხვა 
იეს ოს შე სა ხებ

9. შე ეძ ლო თუ არა იეს ოს ცოდ ვის 
ჩა დე ნა?

იეს ოს არ შე ეძ ლო ცოდ ვის ჩა დე ნა, რად გა ნაც იგი 
ღმრთა ებ რი ვი პი როვ ნე ბა იყო. მის თვის მე ტა ფი ზი კუ
რად შე უძ ლე ბე ლია, ჩა იდ ინ ოს ცოდ ვა, რად გა ნაც ეს ეწ
ინა აღ მდე გე ბა ღმრთის ნე ბას. არ სე ბობს მხო ლოდ ერ თი 
ღმერ თი, — იგი ერ თი ღმერ თია, რო მე ლიც სამ პი რო ვა
ნია (მა მა, ძე და სუ ლი წმი და). სა მე ბის ყო ვე ლი პი როვ ნე
ბა ღმერ თია, მაგ რამ არ არ სე ბობს სა მი ღმერ თი, არ ამ ედ 
— მხო ლოდ ერ თი. ეს ნიშ ნავს, რომ სა მე ბის თი თოეული 
პი როვ ნე ბა იზი არ ებს იმ ავე ღმრთა ებ რივ ინ ტე ლექ ტს 
და ღმრთა ებ რივ ნე ბას. რაც იც ის ერ თმა პი როვ ნე ბამ, 
იც ის სა მი ვე პი როვ ნე ბამ. რაც ნე ბავს ერთ პი როვ ნე ბას, 
ნე ბავს სა მი ვე პი როვ ნე ბას. რო გორც სა მე ბის მე ორე 
პი როვ ნე ბა (ძე ღმერ თი), იესო ღმერ თია. ამ ავე დროს, 
მის თვის შე უძ ლე ბე ლია და უპ ირ ის პირ დეს თა ვის სა კუ
თარ ნე ბას. თუ კი რო მე ლი მე ღმრთა ებ რივ პი როვ ნე ბას 
ძა ლუძს და უპ ირ ის პირ დეს ღმრთა ებ რივ ნე ბას, ეს იმ ას 
ნიშ ნავს, რომ იგი უარ ყოფს სა კუ თარ თავს, რი სი გა კე
თე ბაც შე უძ ლე ბე ლია. რა კი ღმერ თს არ შე უძ ლია სცო
დოს (რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ მას არ შე უძ ლია და უპ ირ
ის პირ დეს სა კუ თარ ნე ბას), ამ დე ნად სა მი ღმრთა ებ რი ვი 
პი როვ ნე ბი დან ვერც ერ თი ვერ ჩა იდ ენს ცოდ ვას. 

მა ში ნაც კი, რო ცა ვა ღი არ ებთ, რომ იესო თა ვის 
ღმრთა ებ რი ობ აში ანუ ღმრთა ებ რივ ბუ ნე ბა ში ვერ ჩა
იდ ენს ცოდ ვას, შე საძ ლოა, გაჩ ნდეს კითხვა, შეძ ლებ და 
თუ არა იგი ცოდ ვის ჩა დე ნას თა ვის ად ამი ან ურ ობ აში 
ანუ ად ამი ან ურ ბუ ნე ბა ში. ქალ კე დო ნის კრე ბამ (451) 
გან საზღვრა, რომ იეს ოს ჰქონ და ორი ბუ ნე ბა (ღმრთა
ებ რი ვი და ად ამი ან ური), რაც ას ევე ნიშ ნავს, რომ მას 
ჰქონ და ორი ინ ტე ლექ ტი და ორი ნე ბა. და საშ ვე ბია, რომ 
მი სი ად ამი ან ური ნე ბა და პი რის პი რე ბო და მის ღმრთა
ებ რივ ნე ბას? გა ნა არ იყო მი სი ად ამი ან ური ნე ბა თა
ვი სუ ფა ლი? დი ახ აც, იყო თა ვი სუ ფა ლი, მაგ რამ ესაა 
ღმრთა ებ რი ვი ნე ბა. თა ვი სუ ფა ლი არ ნიშ ნავს სი ნამ დვი
ლის უარ ყო ფის ან გა უქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ყო ველ 
ჩვენ განს გვაქ ვს თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა, მაგ რამ ჩვენ არა 
ვართ თა ვი სუ ფალ ნი გა და ვიქ ცეთ იმ ად, რაც არა ვართ. 
ჩვენ არა გვაქ ვს უნ არი, გავ ხდეთ ღმრთა ებ რივ ნი. ჩვენ 
არ ძალ გვიძს, სი კე თე ვაქ ცი ოთ ბო რო ტე ბად და არ ძალ
გვიძს, ბო რო ტე ბა ვაქ ცი ოთ სი კე თედ. ჩვენ თა ვი სუ ფალ
ნი ვართ, ავ ირ ჩი ოთ, თუ რა ვა კე თოთ: სი კე თე თუ ბო რო
ტე ბა, და ვი ტან ჯოთ ამ ჩვე ნი არ ჩე ვა ნის გა მო. 

იეს ოს ად ამი ან ური თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა, მი სი ად ამი
ან ური რა ცი ონ ალ ური ინ ტე ლექ ტის მსგავ სად, არ ის 
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თვი სე ბა მი სი ად ამი ან ური სუ ლი სა, რო მე ლიც გა ერ თი
ან ებ ულია მის ად ამი ან ურ სხე ულ თან, მაგ რამ ჰი პოს ტა
ზუ რად გა ერ თი ან ებ ულია მის ღმრთა ებ რივ ბუ ნე ბას თან. 
ეს ნიშ ნავს, რომ მი სი ად ამი ან ური ნე ბა და ღმრთა ებ
რი ვი ნე ბა ყო ველ თვის თა ნად რო ულია, რომ ლე ბიც ყო
ველ თვის გა ერ თი ან ებ ულია და მოქ მე დებს ჰარ მო ნი ულ
ად. ეს არ ნიშ ნავს, რომ ის არ იყო ცდუ ნე ბუ ლი. ეშ მა კი 
აც დუ ნებ და მას უდ აბ ნო ში (მა თე 4:11; მარ კო ზი 1:913; 
ლუ კა 4:114), მაგ რამ ეს სა გან გე ბო ცდუ ნე ბა იყო. იესო 
არ და ბა დე ბუ ლა პირ ვან დე ლი ცოდ ვით, — ყო ვე ლი 
ჩვენ გა ნი სა გან გან სხვა ვე ბით. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
ნათ ლის ღე ბა გან გვბანს ჩვენ ში და ბუ დე ბუ ლი პირ ვან
დე ლი ცოდ ვი სა გან, ჩვენ აქ ამ დე მა ინც ვა ტა რებთ მის 
შე დე გებს, კერ ძოდ, ავ ხორ ცო ბას, რო მე ლიც ინ ტე ლექ
ტის დაბ ნე ლე ბა, ნე ბის და სუს ტე ბა და, ამ ავე დროს, 
მო უწ ეს რი გებ ლო ბაა იმ გვარ ად ამი ან ურ გან ცდა თა და 
გრძო ბა თა, რო გო რე ბი ცაა სწრაფ ვა სი ამ ოვ ნე ბი სა კენ, 
მყუდ რო ებ ის აკ ენ, ბედ ნი ერ ებ ის აკ ენ და ა. შ. რა კი იესო 
პირ ვან დე ლი ცოდ ვი სა გან თა ვი სუ ფა ლი და იბ ადა, მას 
არ გა აჩ ნდა არ ავ ით არი ავ ხორ ცო ბა. და ცე მამ დე არც 
ად ამ სა და ევ ას ჰქონ დათ ავ ხორ ცო ბის გრძნო ბა. ეშ მაკ
მა სა გან გე ბოდ აც დუ ნა ის ინი სა მოთხის ბაღ ში (და ბა დე
ბა 3). ეშ მაკ მა, ას ევე, სა გან გე ბოდ სცა და იეს ოს ცდუ ნე
ბაც უდ აბ ნო ში. ჩვენ ყვე ლა ნი ცდუ ნე ბულ ნი ვართ ჩვე ნი 
შე ლა ხუ ლი ად ამი ან ური ბუ ნე ბის მი ერ. 

რა გვაქ ცევს ჩვენ ად ამი ან ად? ჩვე ნი სი სუს ტე ნი? ჩვე
ნი ცოდ ვე ბი? არა! ჩვე ნი უკ ვდა ვი სუ ლი, რო მელ საც აქ
ვს რა ცი ონ ალ ური ინ ტე ლექ ტი და თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა, 
არ ის სწო რედ ის, რაც გვაქ ცევს ად ამი ან ად და რაც ჩვენ 
ღმრთის მსგავ სე ბა სა და ხატს გვა ნი ჭებს. იმ ის გან ცხა
დე ბა, რომ ქრის ტეს უც ოდ ვე ლო ბა (ანუ უმ ან კო ება) მას 
ნაკ ლე ბად ად ამი ან ურ არ სე ბად აქ ცევს, შეც დო მაა იმ ის 
გა მო, რომ ის, რაც ად ამი ან ის ბუ ნე ბას აყ ალ იბ ებს, არაა 
უნ არი ცოდ ვი სა. უნ არი აზ როვ ნე ბი სა და უნ არი თა ვი
სუ ფა ლი ნე ბი სე ული გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სა არ
ის ად ამი ან ური. ცხო ვე ლე ბი მოქ მე დე ბენ ინ სტიქ ტე ბის 
თა ნახ მად, კომ პი უტ ერი ოპ ერ ირ ებს პროგ რა მე ბის მი
ხედ ვით. მხო ლოდ ად ამი ან ური არ სე ბა აზ როვ ნებს და 
აკ ეთ ებს მო რა ლურ არ ჩე ვანს, თუნ დაც ცუდს, თუნ დაც 
კარ გს. იეს ოს უძ ლუ რე ბა ცოდ ვის ჩა სა დე ნად არ უარ
ყოფს მის ად ამი ან ურ ობ ას, ან მის ად ამი ან ურ ბუ ნე ბას, 
ან და თუნ დაც მის თა ვი სუ ფალ ად ამი ან ურ ნე ბას. რო
გორ ერ თხელ თქვა იოანე პავ ლე მე ორ ემ, დიდ მა პაპ მა, 
“თა ვი სუფ ლე ბა არ არ ის ნე ბარ თვა”. თა ვი სუფ ლე ბა არ
ის არა უნ არი იმ ისა, გა აკ ეთო ის, რაც შენ გინ და, არ
ამ ედ შე საძ ლებ ლო ბა იმ ისა, რომ გა აკ ეთო ის, რაც შენ 
უნ და გა აკ ეთო, — ძა ლა იმ ისა, რომ მო იქ ცე მარ თლად 
მარ თა ლი საქ მი სათ ვის. 

მა სა ლა მო ამ ზადა 
მე რაბ ღა ღა ნი ძემ

ვი ლი, კა თო ლი კე მღვდე ლი. იგი მოღ ვა წე ობ და კა
ხეთ ში, ქარ თლში, მეს ხე თის სოფ ლებ ში: უდ ეში, არ
ალ ში; აბ ას თუ მან ში, ე.წ. ხის ეკ ლე სი აში, რო მე ლიც 
ამ ჟა მად დან გრე ულია. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს ხის 
ეკ ლე სია პა პა ჩე მის ბი ძებს აუგი ათ. ან ტონ აკ ოფ აშ
ვი ლი გარ და იც ვა ლა 1919 წლის 9 მა ისს, 75 წლის 
ას აკ ში.

რო გორც ჩემ თვის ცნო ბი ლია, ბო ლო რამ დე ნი მე 
წე ლია, ბა თუ მის უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ის კა თედ
რის გამ გე, ქნი შუ შა ნა ფუტ კა რა ძე და ახ ალ ცი ხის 
მხა რეთ მცოდ ნე ობ ის მუ ზე უმ ის დი რექ ტო რი, ქნი 
ცი ური ლა ფა ჩი დრო დად რო მუ შა ობ ენ სტამ ბო ლის 
ქარ თველ კა თო ლი კე თა სა ვა ნის არ ქი ვებ ში. ის ინი სა
გა ზე თო სტა ტი ებ ში ფარ თოდ აშ უქ ებ ენ იქ მოღ ვა წე 
მა მა თა ცხოვ რე ბას, რი თაც ჩვე ნი ერ ის ათ ვის სა სარ
გებ ლო და პატ რი ოტ ულ საქ მეს აკ ეთ ებ ენ.

რას გვეტყო დით სარ წმუ ნო ებ აზე, და კერ ძოდ, კა
თო ლი კო ბა ზე?

არ არ სე ბობს ცუ დი და კარ გი სარ წმუ ნო ება, მორ
წმუ ნის ყვე ლა გზა უფ ალ თან მი დის.

რაც შე ეხ ება კა თო ლი კო ბას, ამ აღ მსა რებ ლო ბამ 
ქარ თვე ლებს კარ გიც დაგ ვმარ თა და “ცუ დიც”; სა უბ
არი მაქ ვს იმ აზე, რომ სო მეხ მა კა თო ლი კე მღვდლებ
მა ბევ რი ქარ თვე ლი სომ ხურ რიტ ზე გა და იყ ვა ნეს და 
მათ ერ ოვ ნე ბაც სო მე ხი ჩა უწ ერ ეს — “გა ას ომ ხეს” 
(ამ ის შე სა ხებ და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ ლია მო
იძი ოს მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლის, ილია ჭავ ჭა ვა ძის, ზა
ქა რია ჭი ჭი ნა ძის, პეტ რე ხა რის ჭი რაშ ვი ლი სა და შო
თა ლომ სა ძის წიგ ნებ ში).

დღეს ჩვენს მრევ ლზე ზრუ ნავს ლა თი ნუ რი წე სის 
კა თო ლი კე თა სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტრა ტო რი, ეპ
ის კო პო სი ჯუ ზე პე პა ზო ტო. პი რა დად მე მის მი მართ 
არ ავ ით არი პრე ტენ ზია არ გა მაჩ ნია, მაგ რამ ნუ თუ 
არ დად გა დრო, რომ რომ მა აღი არ ოს არა ლა თი ნუ
რი, არ ამ ედ ქარ თუ ლი წე სის კა თო ლი კე ნი? და აღი
არ ება უნ და მოხ დეს იმ დღი დან, რო ცა ჩვენს ქვე ყა
ნა ში კა თო ლი კუ რი სარ წმუ ნო ება გავ რცელ და, რა თა 
ჩვე ნი წი ნაპ რე ბის სურ ვი ლიც აღ სრულ დეს, რა ზე დაც 
წუხ დნენ ჩვე ნი სოფ ლის წარ ჩი ნე ბუ ლი პი რე ბი 1903 
წელს, რო დე საც ზ. ჭი ჭი ნა ძეს შეხ ვდნენ. ამ უკ ან ას
კნელ მა კი მა თი წუ ხი ლი თა ვის წიგ ნში “კა თო ლი კე
თა ეკ ლე სია სა ქარ თვე ლო ში” გად მოს ცა (1903 წ. გვ. 
3536 ჩე მი სოფ ლი სა და ეკ ლე სი ის მდგო მა რე ობ ას 
ეხ ება). 

რას თვლით სა ჭი როდ ქრის ტი ან თა ერ თო ბი სათვის?
ქრის ტი ან თა ერ თო ბი სათ ვის სა ჭი როა ურ თი ერ

თპა ტი ვის ცე მა და სიყ ვა რუ ლი. უნ და გიყ ვარ დეს 
მოყ ვა სი შე ნი.
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აქ ტუ ალ ური თე მა

“ბოლომდე მომთმენი კი გადარჩება”
“ნე ტარ არი ან სი მარ თლი სათ ვის მში ერმწყურ ვალ ნი” 

(მათ. 5,6). რა არ ის ნე ტა რე ბა? ნე ტა რე ბა ღმერ თთან ახ
ლოს ყოფ ნას ნიშ ნავს და არა სა კუ თა რი ბედ ნი ერ ებ ის 
სხვის უბ ედ ურ ებ აზე აგ ებ ას, ან ბრძო ლას გან სხვა ვე ბუ
ლი აზ რის მქო ნე ად ამი ან ებ ის წი ნა აღ მდეგ.

იესო ქრის ტე ნე ტა რე ბას უწ ოდ ებს: მოთ მი ნე ბას, სიყ
ვა რულს და მზად ყოფ ნას ნე ბის მი ერი ბო რო ტი შე მო ტე
ვე ბის თვის.

იესო მა თეს სა ხა რე ბა ში სა უბ რობს ნათ ლო ბა ზეც: “წა
დით და მო იმ ოწ აფ ეთ ყვე ლა ხალ ხი, მო ნათ ლეთ ის ინი 
მა მი სა და ძი სა და სუ ლიწ მი დის სა ხე ლით. ას წავ ლეთ მათ 
ყო ვე ლი ვეს დაც ვა, რაც მე გამ ცნეთ” (მათ. 28, 1920).

მე3 სა უკ უნ ეში, ნი კეაკონ სტან ტი ნო პო ლის მსოფ
ლიო სა ეკ ლე სიო კრე ბა ზე, მი ღე ბულ იქ ნა სა მო ცი ქუ ლო 
სიმ ბო ლო — “მრწამ სი”, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ეკ ლე სია 
არ ის ერ თი, წმი და, კა თო ლი კე და სა მო ცი ქუ ლო, ხო ლო 
ნათ ლო ბა ხდე ბა ერ თხელ. იეს ომ თა ვად დააარსა ეკ
ლე სია: “შე ნა ხარ პეტ რე და ამ კლდე ზე ავ აშ ენ ებ ჩემს 
ეკ ლე სი ას და მას ვერ 
დაძ ლე ვენ ჯო ჯო ხე თის 
ბჭე ნი” (მათ. 16, 18).

ქრის ტი ან ებს ყო
ველ თვის დევ ნი დენ, 
პირ ვე ლი სა უკ უნ იდ ან 
მო ყო ლე ბუ ლი დღემ
დე, თუმ ცა არ გამ ქრა
ლა წმი და ეკ ლე სია, 
ის არ სე ბობს და იარ
სე ბებს უკ უნ ის ამ დე. 
სა ვა ლა ლოდ, დღეს 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში ქრის
ტი ან ები ქრის ტი ანი 
ძმე ბის გან იდ ევ ნე ბი ან. 
იესო ამ ბობს: “ძმა ძმას 
გა დას ცემს სა სიკ ვდი
ლოდ... აღ დგე ბი ან შვი ლე ბი მშობ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ” 
(მა თე, 10,21). 

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის 1.5% კა თო ლი კე ეკ ლე
სი ის შვი ლია. არ სე ბობს სოფ ლე ბი, სა დაც უმ რავ ლე სო ბა 
კა თო ლი კეა, რად გან უწ ინ ამ სოფ ლე ბის მო სახ ლე ობ ას 
მხო ლოდ კა თო ლი კე ები წარ მო ად გენ დნენ. ახ ლა ზო გი
ერ თი ფიქ რობს, რომ მნიშ ვნე ლო ბა არა აქ ვს აღ მსა რებ
ლო ბის შეც ვლას: რა მოხ და მე რე, თუ “სხვა” ეკ ლე სი
აში წა ვალ? ნამ დვი ლი მორ წმუ ნე ერ თხელ აღი არ ებ ულ 
მრწამ სს არ შე იც ვლის, ის ევე რო გორც არ შე იძ ლე ბა სამ
შობ ლოს ან მშობ ლე ბის შეც ვლა. 

სა ქარ თვე ლოს ტე ლე ვი ზი ამ, კერ ძოდ კი “რუს თა ვი 2”
მა, 2011 წლის 29 იან ვარს, ვრცლად და მე ტად ტენ დენ
ცი ურ ად გა აშ უქა სი უჟ ეტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ბავ
შვებ მა, არ ლი დან და ვა ლე დან, თა ვი ან თი ნა ხა ტე ბი 
გა მო ფი ნეს თბი ლის ში, სას ტუმ რო “ქორ თი არდ მე რი
ოტ ში”. თა ვის თა ვად კარ გი ფაქ ტია, რო დე საც ბავ შვებს 
შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვათ, გა მო ავ ლი ნონ თა ვი ან თი ნი ჭი, 
მაგ რამ ეს არ უნ და გახ დეს სიც რუ ის სა ბა ბი. გა და ცე მა ში 
მა მა იოს ებ მა, არ ლის მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის 
მოძ ღვარ მა, აღ ნიშ ნა, რომ მარ თლმა დი დებ ლურ რწმე

ნა ზე მო ექ ცა ათ ას ზე მე ტი არ ლე ლი. მარ თა ლია, იყო და 
არ ის გა და ნათ ვლის შემ თხვე ვე ბი და მა თი რიცხვი რამ
დე ნი მე ათე ულ ით გა ნი საზღვრე ბა, მაგ რამ არა — “ათ
ას ით”, რო გორც მ. იოს ები მი უთ ით ებს. სა ინ ტე რე სოა, ამ 
სოფ ლის შვი ლებ მა, რომ ლე ბიც სა უკ უნე ებ ის მან ძილ ზე 
დი დი ძა ლის ხმე ვით ინ არ ჩუ ნებ დნენ სა კუ თარ რწმე ნას, 
ასე იოლ ად და კარ გეს იგი? თუ ეს მო გო ნი ლი სიც რუეა 
ხალ ხის თვა ლის ას ახ ვე ვად?

ამ ავე სი უჟ ეტ ში, ერ თი არ ლე ლი გო გო ნა, რო მე ლიც, 
კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის წყა ლო ბით, ხში რად და დი ოდა სა
ზაფხუ ლო ბა ნა კებ ში, აბ ას თუ მან ში თუ სხვა გან, მი ცე
მულ ინ ტერ ვი უში უეც რად აცხა დებს, რომ მან და მის მა 
მე გობ რებ მა აღ მო აჩ ინ ეს ნამ დვი ლი რწმე ნა და გა და ინ
ათ ლნენ. მან ას ევე აღ ნიშ ნა, რომ ამ ას შემ დეგ მოჰ ყვა 
აგ რე სია კა თო ლი კე ებ ის მხრი დან, მაგ რამ იგი მა ინც 
მარ თლმა დი დებ ლო ბის ერ თგუ ლი დარ ჩა. ეს ბრალ დე ბა 
მო რი გი სიც რუეა და მი სი შემ თხზველ ნი ამ ით კი დევ ერ
თხელ ირ ცხვე ნენ თავს.

ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე
სო ის არ ის, რომ მარ
თლმა დი დებ ლებ მა კი 
არ მო ნათ ლეს, არ ამ ედ 
“გა და ნათ ლეს” ხალ
ხი. ეს იმ ას ნიშ ნავს, 
რომ მათ გა აყ ალ ბეს 
ნათ ლო ბა უკ ვე მო
ნათ ლულ თა ხე ლა ხა ლი 
ნათ ლო ბით. პავ ლე მო
ცი ქუ ლი ამ ბობს: “ერ
თია უფ ალი, ერ თია 
რწმე ნა, ერ თია ნათ
ლის ღე ბა” (ეფ ეს. 4,5). 
ქრის ტეს სა ხე ლით ჩა
დე ნი ლი სი ყალ ბე სუ
ლიწ მი დის გმო ბას ნიშ

ნავს, სუ ლიწ მი დის გმო ბა კი არ მი ეტ ევ ება ად ამი ანს.
რის თვის მოკ ვდა და აღ დგა იესო? რომ შემ დეგ აღ

მდგა რი იეს ოს სა ხე ლით ხალ ხი მო ატყუ ონ? არა! ის ევ ნო 
ჩვე ნი სიც რუ ისა და ცოდ ვე ბის გა მო და აღ დგა, რა თა და
ვეხ სე ნით ამ ყვე ლაფ რი სა გან.

თუ არ და იც ავთ სა კუ თარ სა უნ ჯეს, მო ვა სხვა და წა
გარ თმევთ მას. ნუ მის ცემთ სა შუ ალ ებ ას ქურ დს, შე მო
ვი დეს და მოგ პა როთ გან ძი. და იც ავ ით თქვე ნი რწმე ნა 
და ნუ გა ატ ანთ მას ქარს.

იესო ამ ბობს: “ბო ლომ დე მომ თმე ნი კი გა დარ ჩე ბა” 
(მა თე, 10,22). მო ით მი ნეთ ეს დევ ნა და შე ვიწ რო ება, მაგ
რამ ნუ და ხუ ჭავთ თვა ლებს, იბ რძო ლეთ სა კუ თა რი გან
ძის და სა ცა ვად, სიყ ვა რუ ლი თა და სა ხა რე ბის ძა ლით. 
გა იხ სე ნეთ წი ნაპ რე ბის რწმე ნა და თავ და დე ბა, აიღ ეთ 
მა გა ლი თი მათ გან და გახ დით სხვე ბი სათ ვის მა გა ლი
თი სიყ ვა რუ ლი სა და მოთ მი ნე ბი სა. წმ. პავ ლე ამ ბობს: 
“მოთ მი ნე ბა შობს სიყ ვა რულს”. იესო კი დაგ ვპირ და: 
“მე თქვენ თა ნა ვარ დღე ნი ად აგ სა უკ უნ ის და სას რუ ლამ
დე...” (მა თე, 28,20).

არ ლის წმ. იოს ებ ის ეკ ლე სი ის მრევ ლი

არლის წმ. იოსების სახელობის ეკლესია
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ეკ უმ ენ ური გვერ დი

ვატიკანისა  და  საქართველოს 
თანამშრომლობის  პერსპექტივები

სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღ დგე ნის პირ ვე ლი
ვე წლე ბი დან, წმინ და საყ და რი მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბას ამ
ყა რებს ერ ოვ ნულ ხე ლი სუფ ლე ბას თან. ვა ტი კა ნი რი გით მე9 
სა ხელ მწი ფოა, რო მელ მაც 1992 წელს აღი არა სა ქარ თვე ლოს 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა და მას თან და ამ ყა რა დიპ ლო მა ტი ური ურ
თი ერ თო ბა სა ელ ჩო ებ ის დო ნე ზე. 

სა ქარ თვე ლო ში კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის მრევ ლი რა ოდ
ენ ობ ით მე4 ად გილ ზეა მარ თლმა დი დებ ლე ბის, მუს ლი მე ბის 
და სომ ხუ რი ეკ ლე სი ის მრევ ლის შემ დეგ. ტრა დი ცი ულ ად, 
სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კუ რი საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი ქვეყ ნის 
კულ ტუ რულსა გან მა ნათ ლებ ლო და ჰუ მა ნი ტა რულ სფე რო
ში საკ მაო აქ ტი ურ ობ ით გა მო ირ ჩე ვი ან.

ვა ტი კა ნი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბე ბის პერ სპექ
ტი ვე ბი, თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე, თა ნაბ რად მიმ ზიდ ვე ლი შე
იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს ორ ივე ქვეყ ნის თვის, თუ მას სწო რი, 
მი ზან და სა ხუ ლი მი მარ თუ ლე ბით და მე თო დუ რად გა ნა ხორ
ცი ელ ებ ენ ის ინი, ვი საც ხე ლე წი ფე ბა ამ პო ლი ტი კის რე ალ
იზ ება. და მა ინც, რა ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა 
გა მო იყ ოს ამ კუთხით? 

პირ ვე ლი და უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი, ეს გახ ლავთ ვა ტი კა
ნის მხარ და ჭე რა სა ქარ თვე ლოს თვის სა ერ თა შო რი სო ას
პა რეზ ზე, რაც გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი გახ და მას 
შემ დეგ, რაც რუ სე თის გავ ლე ნით, ლა თი ნუ რი ამ ერ იკ ის 
ორ მა სა ხელ მწი ფომ, ვე ნე სუ ელ ამ და ნი კა რა გუ ამ აღი არა 
აფხა ზე თის და მო უკ იდ ებ ლო ბა. შე საძ ლე ბე ლი იყო, სა ქარ
თვე ლოს თვის ამ სა ხი ფა თო ტენ დენ ცი ას გან ვი თა რე ბა მოჰ
ყო ლო და, მით უმ ეტ ეს, რომ რუ სე თი აქ ტი ურ ად ცდი ლობ და, 
სხვა დას ხვა სა ხის ზე წო ლით, გავ ლე ნა მო ეხ დი ნა ლა თი ნუ რი 
ამ ერ იკ ის სა ხელ მწი ფო ებ ზე, რა თა მათ დიპ ლო მა ტი ურ დო
ნე ზე ეც ნოთ აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის და მო უკ იდ ებ
ლო ბა. სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის ვი ზი ტებ მა ლა თი ნუ რი 
ამ ერ იკ ის ქვეყ ნებ ში ჩვე ნი სა ხელ მწი ფო სათ ვის სა სურ ვე ლი 
გარ და ტე ხა მო ახ დი ნა და თვით გა მოცხა დე ბუ ლი რე გი ონ
ებ ის აღი არ ებ ის პრო ცე სი შე ჩერ და. ვფიქ რობთ, ამ კუთხით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ით ამ აშა პრე ზი დენტ მ. სა აკ აშ ვი ლის 
ვი ზიტ მა ვა ტი კან ში, 2010 წლის მა ის ში, რო დე საც შედ გა 
სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი სა და რო მის პა პის, ბე ნე დიქ ტე 
XVIის ოფ იცი ალ ური შეხ ვედ რა. მარ თა ლია, ორი სა ხელ მწი
ფოს მე თა ურ ის შეხ ვედ რის ყვე ლა დე ტა ლი არ არ ის გა მოქ
ვეყ ნე ბუ ლი, მაგ რამ შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უდ ოთ, რომ სწო რედ 
ამ ვი ზიტ მა იქ ონია და დე ბი თი რო ლი სა ქარ თვე ლოს პრე ზი
დენ ტი სა და ლა თი ნუ რი ამ ერ იკ ის ლი დე რე ბის მო ლა პა რა კე
ბებ ზე. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, სა სურ ვე ლი შე დე გი სა ხე ზეა, ამ 
რე გი ონ ის სა ხელ მწი ფო ებს აღ არ გა მო უთ ქვამთ სურ ვი ლი 
სა ქარ თვე ლოს სე პა რა ცი ული რე გი ონ ებ ის დიპ ლო მა ტი ურ 
დო ნე ზე ცნო ბი სა... და ეს ყვე ლა ფე რი ხორ ცი ელ დე ბა რუ სე
თის მხრი დან აშ კა რა მა ტე რი ალ ური დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნის 
შე თა ვა ზე ბე ბის ფონ ზე. 

ოფ იცი ალ ური ვა ტი კა ნის პო ზი ცია, რო მე ლიც ცალ სა ხად 
გმობს 2008 წლის აგ ვის ტო ში სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ 
რუ სე თის მი ერ გა ჩა ღე ბულ აგ რე სი ას, მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე სი
ჯია მთე ლი მსოფ ლი ოს ათ ვის, გან სა კუთ რე ბით კი კა თო ლი
კუ რი ქვეყ ნე ბი სათ ვის. ამ იტ ომ შემ თხვე ვი თი არ არ ის პრე
ზი დენტ სა აკ აშ ვი ლის სა მად ლო ბე ლი სიტყვე ბი ბე ნე დიქ ტე 
XVIის მი მართ: “გან სა კუთ რე ბით მად ლო ბე ლი ვარ, რომ 
ვა ტი კა ნი გა ნუხ რე ლად უჭ ერს მხარს სა ქარ თვე ლოს და მო

უკ იდ ებ ლო ბას, თა ვი სუფ ლე ბა სა და ტე რი ტო რი ულ მთლი
ან ობ ას. ამ ის შე სა ხებ პი რა დად ვუთხა რი რო მის პაპს, მას
თან შეხ ვედ რი სას. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ 
მსოფ ლი ოში ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ანი რო მის კა თო ლი კუ რი ეკ
ლე სია სა ქარ თვე ლოს ინ ტე რე სე ბის მხარ დამ ჭე რია; ამ ის ათ
ვის მინ და, დი დი მად ლო ბა ვუთხრა კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის 
წარ მო მად გენ ლებს, რად გან იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც სა ქარ
თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბა და ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობა 
საფ რთხის ქვეშ და აყ ენ ეს, რო მის წმინ და საყ დრის საკ მა ოდ 
გავ ლე ნი ანი მხარ და ჭე რა ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო სა ქარ
თვე ლო სა და ჩვე ნი მო მავ ლი სათ ვის”.

ას ევე, წმინ და საყ და რი სე რი ოზ ულ ად არ ის და ინ ტე რე სე
ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის იურ იდი ული სტა ტუ სის გან საზღვრა
ში. იურ იდი ული აღი არ ებ ის ეს პრო ცე სი ათე ულ წელ ზე მეტ
ხანს მო იც ავს და, სხვა დას ხვა მი ზეზ თა გა მო, ჯერ ის ევ გა
ურ კვევ ლო ბის ბუ რუს შია გახ ვე ული. თუმ ცა, მ. სა აკ აშ ვი ლი სა 
და ბე ნე დიქ ტე XVIის გა სუ ლი წლის შეხ ვედ რის შემ დგომ, ექ
სპერ ტთა აზ რით, სა ვა რა უდოა, ამ პრობ ლე მის ორ ივე მხა რი
სათ ვის მი სა ღე ბი ფორ მით გა დაწყვე ტა. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, 
პაპ თან შეხ ვედ რის დროს, სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის მი ერ 
წარ მოთ ქმუ ლი სიტყვე ბი იმ ედს უს ახ ავს წმინ და საყ დარს, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში მოხ დე ბა კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ცნო ბა 
მის თვის შე სა ფე რი სი იურ იდი ული ფორ მით. 

მე ორე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი სა ქარ თვე ლოვა ტი
კა ნის ურ თი ერ თო ბებ ში გახ ლავთ კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის 
მხარ და ჭე რა სა ქარ თვე ლო სათ ვის სა ერ თა შო რი სო ვა ლე ბის 
ჩა მო წე რა ში. წმინ და საყ დრის პო ზი ცია, რომ გან ვი თა რე
ბად ქვეყ ნებს ჩა მო ეწ ერ ოს სა ერ თა შო რი სო ვა ლე ბი, დი დი 
ხნის გაცხა დე ბუ ლია სა ჯა როდ, და კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის 
მღვდელ მთავ რე ბი 2000 წლი დან არა ერთ მო წო დე ბა ში აღ
ნიშ ნა ვენ ამ აქ ცი ის აუც ილ ებ ლო ბა ზე.

ეკ ლე სი ათ აშ ორ ისი თა ნამ შრომ ლო ბა და ვა ტი კა ნის უც
ვლე ლი პო ზი ცია დე მოგ რა ფი ულ და სო ცი ალ ურ პრობ ლე მა
თა დაძ ლე ვის კუთხით, უღ არ იბ ეს ქვეყ ნებ ზე ვა ლე ბის ჩა მო
წე რა ათ ვლის ის წერ ტი ლია, რო მე ლიც სწორ გეზს აჩ ვე ნებს 
შექ მნილ ვი თა რე ბა ში; აი, ის პრობ ლე მა, რომ ლის დაძ ლე ვა
შიც რო მის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სია აქ ტი ურ ადაა ჩაბ მუ ლი. 

მე სა მე ფაქ ტო რი ეს გახ ლავთ კულ ტუ რულსა გან მა ნათ
ლებ ლო თა ნამ შრომ ლო ბა ვა ტი კან სა და სა ქარ თვე ლოს შო
რის. სა მეც ნი ერო სიმ პო ზი უმ ებ ისა და კონ ფე რენ ცი ებ ის ორ
გა ნი ზე ბა ევ რო პის წამ ყვა ნი მეც ნი ერ ებ ის მო ნა წი ლე ობ ით, 
ქარ თველ მკვლე ვარ თა ხელ შეწყო ბა, წიგ ნე ბის თარ გმნა და 
გა მო ცე მა. ნი ჭი ერ ხე ლო ვან თა მხარ და ჭე რა და საზღვარ გა
რეთ მა თი გას ტრო ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა, უცხო ეთ ის უმ აღ ლეს 
სას წავ ლებ ლებ ში ახ ალ გაზ რდე ბის სას წავ ლებ ლად გაგ ზავ
ნა; აი, მოკ ლე ჩა მო ნათ ვა ლი ამ კუთხით კა თო ლი კუ რი ეკ ლე
სი ის საქ მი ან ობ ისა. 

მე ოთხე ფაქ ტო რი ეს არ ის სო ცი ალ ურჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
თა ნამ შრომ ლო ბა, რო მელ საც კა თო ლი კუ რი საქ ველ მოქ მე
დო ორ გა ნი ზა ცი ები თა ვი ან თი დო ნო რე ბის მხარ და ჭე რით 
ახ ორ ცი ელ ებ ენ სა ქარ თვე ლო სა და მთლი ან ად სამ ხრეთ 
კავ კა სი აში, და რაც ყო ველ წლი ურ ად რამ დე ნი მე მი ლი ონი 
დო ლა რით გა ნი საზღვრე ბა. პო ლი ამ ბუ ლა ტო რი ის, სამ კურ
ნა ლოდი აგ ნოს ტი კუ რი ცენ ტრე ბი სა და 
სა ავ ად მყო ფოს ფუნ ქცი ონ ირ ება, მო ზარ  16 გვ.
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ეკ უმ ენ ური გვერ დი

ჩვენ თვის მთა ვა რია ქრის ტი ან ებს 
შო რის დი ალ ოგი

ფლო რენ ცია — აქ, სა დაც ამ აყ ად აღ მარ თუ ლა ბრუ ნე
ლეს კე ბის დიდ გუმ ბა თო ვა ნი ტა ძა რი, კავ კა სი ური ჰა ვა შე
იგ რძნო ბა. ფლო რენ ცი ის ის ტო რი ულ ცენ ტრში მდე ბა რე წმ. 
ელ ის აბ ედ ის სა ხე ლო ბის ძვე ლი ეკ ლე სია, უკ ვე რამ დე ნი მე 
კვი რაა, სა ქარ თვე ლოს მარ თლმა დი დე ბელ მორ წმუ ნე თა სა
კულ ტო ად გი ლად იქ ცა. 

“რამ დე ნი მე თვეა, რაც იტ ალი აში ვიმ ყო ფე ბი, პირ ვე ლად 
დავ ტო ვე ჩე მი ქვე ყა ნა. რამ დე ნი მე დღე რომ ში დავ ყა ვი 
და შემ დეგ ფლო რენ ცი აში ჩა მო ვე დი. ამ ქა ლაქ ში, რო მე
ლიც თბი ლისს მახ სე ნებს, დი დი სით ბო ვიგ რძე ნი და ძა
ლი ან მო ვი ხიბ ლე მი სი უძ ვე ლე სი ის ტო რი ითა და ულ ამ აზ
ესი ეკ ლე სი ებ ით; გან სა კუთ რე ბით მომ ხიბ ლა ბა ტის ტე რის 
ფრეს კებ მა, რომ ლებ საც ბი ზან ტი ური ელ ფე რი დაჰ კრავთ”, 
– გვი ამ ბობს მა მა ან დრეა ლა ცა ბი ძე, ოც და ექ ვსი წლის ქარ
თვე ლი მღვდე ლი, ას კე ტი. სწო რედ ის გახ ლავთ ფლო რენ ცი
ის ქარ თუ ლი სამ რევ ლოს მოძ ღვა რი. მა მა ან დრეა იმ ერ ეთ ის 
მთი ანი სოფ ლი და ნაა. “მად ლო ბას მო ვახ სე ნებ ფლო რენ ცი
ის ეპ არ ქი ას, – გა ნაგ რძობს იგი, — და გან სა კუთ რე ბით, 
დონ ალ ექ სან დრე ბი კის, კა თედ რა ლის დი აკ ვანს, სე რა ლის 
ქუ ჩა ზე მდე ბა რე შე ნო ბე ბის გად მო ცე მი სათ ვის. ეს სწო რედ 
რომ დრო ული ნა ბი ჯი იყო, რად გან უკ ან ას კნელ წლებ ში 

ბევ რი ქარ თვე ლი ჩა
მო ვი და იტ ალი აში და, 
რა თქმა უნ და, მათ 
სჭირ დე ბათ თა ვი ან თი 
ტა ძა რი. ჩვენ თვის მთა
ვა რია ქრის ტი ან ებს შო
რის დი ალ ოგი.” ფლო
რენ ცი ის ეპ არ ქი იდ ან 
დი ალ ოგ ის თვის დი დი 
მზა ობა ერთერ თი წინ
გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია 
ეკ უმ ენ იზ მის კუთხით.

“ნო ემ ბერ ში ქარ თუ
ლი საკ რე ბუ ლოს წევ
რე ბი მო ვიდ ნენ ჩემ
თან თხოვ ნით, რომ 
შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, 
გა მოგ ვე ნა ხა მათ თვის 

სა კულ ტო ად გი ლი, — აცხა დებს მა მა ბი კი, ფლო რენ ცი ის 
ეპ არ ქი აში ეკ უმ ენ იზ მის კო მი სი ის წევ რი, – მა შინ ვე საქ
მეს შე ვუ დე ქი: თავ და პირ ვე ლად, ორი შე ნო ბა გა და ვე ცით 
დრო ებ ით სარ გებ ლო ბა ში, ერ თი ემ პოლ ში და მე ორე ფლო
რენ ცი აში, სტუ დი ოს ქუ ჩა ზე, სა დაც რო მი დან ჩა მო სუ ლი 
ქარ თვე ლი მღვდე ლი აღ ავ ლენ და წირ ვებს. მა მა ან დრე ას 
ჩა მოს ვლის შემ დეგ კი, ჩვენ სა ბო ლო ოდ გა და ვე ცით მათ 
ეს შე ნო ბე ბი. ფლო რენ ცი ის კუ რი ამ, სრუ ლი ად უს ას ყიდ
ლოდ, მთლი ან ად მათ გან კარ გუ ლე ბა ში გა დას ცა წმ. ელ ის
აბ ედ ის ძვე ლი ეკ ლე სია, რო მე ლიც ფლო რენ ცი ის ის ტო რი
ულ უბ ან ში მდე ბა რე ობს”. ტა ძა რი 1330 წელ საა აგ ებ ული 
და, ის ტო რი ული ღი რე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით, მარ თლაც 
რომ უმ დიდ რე სი სა გან ძუ რია. ეკ ლე სი ის ჭერ ზე წმი და მა
რი ამ მაგ და ლე ლის ფრეს კაა, შეს რუ ლე ბუ ლი ალ ექ სან დრე 
გე რარ დი ნის მი ერ. ტა ძარ ში და ცუ ლია პა ლა მწყემ სთა 
თაყ ვა ნის ცე მით, რო მე ლიც ძმე ბის, მი ქე ლე და რუ დოლ ფო 
გირ ლან დაიოს სკო ლას მი ეკ უთ ვნე ბა. “ჩვენ ყვე ლა ქრის
ტი ან თან უნ და გავ მარ თოთ დი ალ ოგი, — გა ნაგ რძობს მა მა 
ბი კი, – და მათ კონ კრე ტუ ლი დახ მა რე ბა გა ვუ წი ოთ. ქარ
თვე ლი მარ თლმა დი დებ ლე ბი, რო გორც ძმე ბი, ისე მი ვი ღეთ 
და ერ თმა ნეთს სით ბო ვა ჩუ ქეთ. ჩვენს ულ ამ აზ ეს ტა ძარ ში 
წმ. იოანე ნათ ლის მცემ ლი სა და წმ. ან დრე ას ძვირ ფა სი რე
ლიქ ვი ები გვაქ ვს შე ნა ხუ ლი, და ამ ჯე რად ვმუ შა ობთ იმ აზე, 
რომ და ვაკ მა ყო ფი ლოთ ქარ თვე ლე ბის სურ ვი ლი ეკ უმ ენ
ური წირ ვის შეს რუ ლე ბი სას ამ წმი დან თა თაყ ვა ნის ცე მი სა”. 

ასე გვიჩ ვე ნეს ფლო რენ ცი ელ ებ მა სხვა დას ხვა ერ სა და 
კონ ფე სი ას შო რის დი ალ ოგ ისა და ძმო ბის ლა მა ზი გაკ ვე თი
ლი. ეს არ ის მე სი ჯი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო სა და ლი ლი ებ
ის ქა ლაქს შო რის ან ტი კურ კავ ში რებს კი დევ უფ რო აღ რმა
ვებს, რა მე თუ პირ ვე ლი კავ ში რე ბი 133040–იანი წლე ბი დან 
იღ ებს სა თა ვეს, რო დე საც ავ ინი ონ ელ მა პაპ მა, იოანე XXIIმ, 
იოანე ფლო რენ ცი ელი ეპ ის კო პო სად და ნიშ ნა, რომ ლის რე
ზი დენ ცი აც თბი ლის ში იყო. შემ დეგ ქარ თულ მა დე ლე გა ცი
ამ მო ნა წი ლე ობა მი იღო ფლო რენ ცი ის კრე ბა ში (1439); ეს 
კავ ში რე ბი დღე საც გრძელ დე ბა, რაც გა მო იხ ატა, მა გა ლი
თად, დელ ბი ან კოს ფონ დსა და თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტეტს შო რის ნა ყო ფი ერ თა ნამ შრომ ლო ბა ში. 

კო რეს პონ დენ ტი

დე ბი სათ ვის გა მა ჯან სა ღე ბე ლი ბა ნა კე ბის 
ორ გა ნი ზე ბა და სხვა მრა ვა ლი აქ ცია. აი, 
მოკ ლე ჩა მო ნათ ვა ლი ამ ორ გა ნი ზა ცი ათა 

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი აქ ტი ობ ისა.
ქრის ტი ან ული ეკ ლე სი ის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი აქ ტი ობა სა

თა ვეს წმინ და წე რი ლი დან იღ ებს. ორი ათ ას წლე ულ ის გან
მავ ლო ბა ში ეკ ლე სია, პას ტო რა ლურ და მი სი ონ ერ ულ მოღ
ვა წე ობ ას თან ერ თად, აქ ტი ურ ად ეწე ოდა სხვა დას ხვა სა ხის 
ჰუ მა ნი ტა რულ საქ მი ან ობ ას. XX სა უკ უნ იდ ან, რო დე საც 
სა ზო გა დო ებ ის ფარ თო მას შტა ბი ანი სე კუ ლა რი ზა ცი ის ხა ნა 
დად გა, ეკ ლე სი ის პო ლი ტი კი სათ ვის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი საქ მი
ან ობა წარ მმარ თვე ლი კურ სი გახ და. კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი
ის მი ერ სო ცი ალ ური დოქ ტრი ნის მი ღე ბამ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
საქ მი ან ობა ეკ ლე სი ის ძი რი თად პო ლი ტი კად აქ ცია. ბო ლო 
წლებ ში სო ცი ალ ური საქ მი ან ობა, რო მის ეკ ლე სი ის მსგავ
სად, მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ებ ის თვი საც იქ ცა მა თი 

მოღ ვა წე ობ ის მნიშ ვნე ლო ვან სფე როდ. ცხა დია, ამ თვალ
საზ რი სით, და სავ ლუ რი ეკ ლე სი ის გა მოც დი ლე ბე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბა სა სი კე თოდ წა ად გე ბა აღ მო სავ ლუ რი ეკ ლე სი ებ
ის ჰუ მა ნი ტა რულ პო ლი ტი კას. 

ჩვენს სა ზო გა დო ებ აში ტო ლე რან ტუ ლი და მო კი დე ბუ
ლე ბის გან მტკი ცე ბა, უცხო ეთ ის რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი
ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გა ფარ თო ება, სამ შვი დო ბო და 
გა რე მოს დაც ვით სფე რო ებ ში საქ მი ან ობა გლო ბა ლი ზა ცი
ის გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვის ეფ ექ ტუ რი სა შუ ალ ებაა და მას 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ეკ ის რე ბა. ამ კუთხი თაც, კა თო ლი
კუ რი ეკ ლე სი ის გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება და თა ნამ შრომ
ლო ბა და დე ბი თი შე დე გე ბის მომ ტა ნი იქ ნე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნი სა 
და სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის, რო მელ მაც ცალ სა ხად აირ ჩია და
სავ ლეთ ევ რო პას თან ინ ტეგ რი რე ბის პო ლი ტი კა.

ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე
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ინ ფორ მა ცია

მუხ ლი 1 
სა ქარ თვე ლოს სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის, პრო ბა ცი ისა და 

იურ იდი ული დახ მა რე ბის სა კითხთა სა მი ნის ტროს სას
ჯე ლაღ სრუ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტმა და პა ტიმ რო ბის/თა
ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის და წე სე ბუ ლე ბებ მა (შემ დგომ ში 
— და წე სე ბუ ლე ბა) შექ მნან პი რო ბე ბი ბრალ დე ბულ თა/ 
მსჯავ რდე ბულ თა რე ლი გი ური მოთხოვ ნი ლე ბის და საკ
მა ყო ფი ლებ ლად. 

მუხ ლი 2 
ბრალ დე ბულს/მსჯავ რდე ბულს შე უძ ლია შეხ ვდეს 

მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი 
მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის, აგ რეთ ვე რე გის ტრი რე
ბუ ლი რე ლი გი ური ორ გა ნი ზა ცი ის ან/და ტრა დი ცი ული 
კონ ფე სი ებ ის წარ მო მად გე ნელს, რო მე ლიც და წე სე ბუ
ლე ბა ში და იშ ვე ბა მხო ლოდ შე სა ბა მი სი რე ლი გი ური ორ
გა ნი ზა ცი ის მი ერ და წე სე ბუ ლე ბას თან წი ნას წა რი შე თან
ხმე ბით. 

მუხ ლი 3 
მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თან ხმო ბა უნ და გა

იც ეს შე სა ბა მი სი რე ლი გი ური ორ გა ნი ზა ცი ის წე რი ლო
ბი თი მი მარ თვის სა ფუძ ველ ზე, სა დაც მი თი თე ბუ ლი უნ
და იყ ოს ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ხე ლე ბა, წარ მო მად გენ ლის 
ვი ნა ობა, ვი ზი ტის მი ზა ნი და სა ვა რა უდო ხან გიძ ლი ვო ბა. 

მუხ ლი 4 
ბრალ დე ბუ ლი/მსჯავ რდე ბუ ლი რე ლი გი ურ რი ტუ ალ

ებს ას რუ ლებს სა კან ში, ხო ლო შე საძ ლებ ლო ბის არ სე ბო
ბი სას, ამ მიზ ნით მოწყო ბილ შე ნო ბებ ში, იმ რე ლი გი ური 
კონ ფე სი ებ ის ტრა დი ცი ებ ის შე სა ბა მი სად, რომ ლებ საც 
ის ინი მი ეკ უთ ვნე ბი ან. 

მუხ ლი 5 
არ და იშ ვე ბა რე ლი გი ური რი ტუ ალ ის შეს რუ ლე ბა, რო

მე ლიც არ ღვევს სხვა ბრალ დე ბუ ლის/მსჯავ რდე ბუ ლის 
უფ ლე ბებს. 

მუხ ლი 6 
ბრალ დე ბუ ლი სათ ვის/მსჯავ რდე ბუ ლი სათ ვის ნე ბა

დარ თუ ლია თან იქ ონი ონ და ის არ გებ ლონ რე ლი გი ური 
ლი ტე რა ტუ რით, ინ დი ვი დუ ალ ური რე ლი გი ური კულ ტის 
საგ ნე ბით, გარ და მჩხვლე ტა ვი, ბას რი, ძვირ ფა სი ლი თო
ნე ბის და ქვის ნა კე თო ბე ბი სა ან იმ საგ ნი სა, რო მე ლიც 
წარ მო ად გენს კულ ტუ რულ და ის ტო რი ულ ფა სე ულ ობ ას. 

მუხ ლი 7 
ბრძა ნე ბა ამ ოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბის თა ნა ვე. 

სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის, პრო ბა ცი ისა და იურ იდი ული 
დახ მა რე ბის სა კითხთა მი ნის ტრი 

ხა თუ ნა კალ მა ხე ლი ძე

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რელიგიურ რიტუალებში 
მონაწილეობისა და სასულიერო პირებთან შეხვედრის 

უფლების განხორციელების შესახებ
მი ღე ბუ ლია — 30.12.2010 წ ძა ლა შია — 31.12.2010 წ 21.02.2011 წ — მდგო მა რე ობ ით 

(პა ტიმ რო ბის კო დექ სის მე2 მუხ ლის მე4 ნა წი ლი)

სე მი ნა რე ბის ციკ ლი
სულ ხან სა ბა ორ ბე ლი ან ის სას წავ ლო უნ ივ ერ სი ტეტ

ში სას წავ ლო წლის მე ორე სე მეს ტრი დან იწყე ბა სე მი ნა
რე ბის ციკ ლი რე ლი გი ურ თე მა ზე. სე მი ნა რე ბის მი ზა ნია 
გა იმ არ თოს ცოცხა ლი დის კუ სია, რო მე ლიც ხელს შე
უწყობს რე ლი გი ური ცნო ბი ერ ებ ის გაღ რმა ვე ბა სა და 
პა სუხს გას ცემს სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბულ კითხვებს. 

დას წრე ბა თა ვი სუ ფა ლია. და საწყი სი: 17.30

სე მი ნა რე ბი გა იმ არ თე ბა შემ დე გი გან რი გით:
2 მარ ტი: ბიბ ლია და ყუ რა ნი რა არ ის სხვა ობა?
მომ ხსე ნე ბე ლი: პი ერ დი უმ ულ ენი
16 მარ ტი: მარ ხვის აზ რი და არ სი
მომ ხსე ნე ბე ლი: აკ აკი ჭე ლი ძე
30 მარ ტი: რა არ ის ლოც ვა? რო გორ ვი ლო ცოთ?
მომ ხსე ნე ბე ლი: ზა ზა თევ ზა ძე
13 აპ რი ლი: აღ დგო მა თუ რე ინ კარ ნა ცია?

მომ ხსე ნე ბე ლი: ვა ჟა ვარ დი ძე
27 აპ რი ლი: მოწყა ლე ბა, ქველ მოქ მე დე ბა თუ სო ცი

ალ ური სა მარ თლი ან ობა
მომ ხსე ნე ბე ლი: კა ხა ბერ კურ ტა ნი ძე
18 მა ისი: რა არ ის სუ ლი? რო დის იწყე ბა ად ამი ან ის 

პი როვ ნე ბა?
მომ ხსე ნე ბე ლი: პი ერ დი უმ ულ ენი
25 მა ისი: თა ვი სუფ ლე ბა და არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა 

ქრის ტი ან ულ აზ როვ ნე ბა ში
მომ ხსე ნე ბე ლი: კა ხა ბერ კურ ტა ნი ძე

სე მი ნა რე ბი ჩა ტარ დე ბა სულ ხა სა ბა ორ ბე ლი ან ის 
სას წავ ლო უნ ივ ერ სი ტე ტის

სა კონ ფე რენ ციო დარ ბაზ ში.
მი სა მარ თზე: გია აბ ეს აძ ის 6,

ტელ.: 98-95-16
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ინ ფორ მა ცია

რე დაქ ცი ა:
მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი 
ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე
ნა ტო ბიგ ვა ვა
ვე რი კო ნო ზა ძე
მე რაბ ღა ღა ნი ძე
ზა ზა შა თი რიშ ვი ლი
ცი ცი ნო ხი თა რიშ ვი ლი

მი სა მარ თი: 
თბი ლი სი, გია აბე სა ძის ქ. #4 
ტელ.: 98-95-16
რე გის ტრა ცი ის # 1853 
და არ სდა 1994 წ. 
მა ნა ნა ან დრი ა ძის მი ერ
© �სა ბა�, 2011

სარ ჩე ვი
ეპ ის კო პო სის მი მარ თვა ..................2
კა თო ლი კე ეკ ლე სია 
მსოფლიოში  .....................................4
კა თო ლი კე ეკ ლე სია 
საქართველოში  ................................6
გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი 
კა თო ლი კე ნი  .....................................9
სა არ ქი ვო მა სა ლე ბი ......................... 11
კათოლიკური პასუხი ......................12
ინტერვიუ ........................................12
აქტუალური თემა ............................14
ეკუმენური გვერდი ..........................15
ინფორმაცია ....................................17
ახ ალ გაზ რდუ ლი გვერ დი ................19
სა გან გე ბო ჩა ნარ თი ...................... I-IV

გა ნუს ვე ნე მათ, უფა ლო!

მა რი ამ ნას ყი დაშ ვი ლი
* 08. 09. 1923 – ვა ლე
† 01. 02. 2011 – ვა ლე

მა რი ამ ჩი ტაშ ვი ლი
* 15. 11. 1926 – ვა ლე
† 10. 02. 2011 – ვა ლე

პეტ რე ხი თა რიშ ვი ლი
* 25. 12. 1932 – ვა ლე
† 13. 02. 2011 – ვა ლე

პეტ რე მან ვე ლიშ ვი ლი
* 29. 01. 1943 – ვა ლე
† 19. 01. 2011 – ვა ლე

netaria, visac sakuTar Tavze sicili ZaluZs, 
  radgan seiri mas arasodes moakldeba.
netaria, vinc mTas arCevs riyis qvisagan, 
  radgan bevrjer aicdens igi gulis dawyvetas.
netaria, vinc isvenebs da Zils ar itexs 
 nebismieri mizezis gamo, swored igi gaxdeba brZeni. 
netaria, vinc ismens da vinc dums,  
  radgan isini Seityoben mraval siaxles.
netaria, visac hyofnis imdeni Wkua, 
 rom ar Sexedos sakuTar Tavs guldajerebiT, 
  axlobelTagan mas dafaseba ar moakldeba.
netaria, vinc sxvis SeWirvebas pirs ar Seaqcevs 
 da arc macxovrad miaCnia sakuTari Tavi, 
  igi iqneba sixarulis irgvliv mTesveli. 
netar iqnebiT, Tuki SeZlebT, ar ugulebelyoT 
 mcire sagnebi, da didisagan ki ar SeSindeT, 
  Tqvens cxovrebaSi Sors waxvalT da 
 mravals miaRwevT.
netar iqnebiT, Tuki SeZlebT keTili axsna mouZebnoT
 sxvaTa saqciels, yvelas jibrze, 
  miamitebad migiCneven, Tumc ki esaa safasuri 
 RmrTaebrivi siyvarulisTvis.
netaria, vinc saqmemde fiqrs ar izarebs, 
 xolo fiqramde axsendeba RmrTisadmi locva, 
  igi uamrav sisuleles aicdens gzidan.
upirvelesad ki, netar xarT, 
 vinc ufals icnobT yovel SemxvedrSi, 
  WeSmariti Suqi da sibrZne gaqvT Tqven napovni.

Tomas mori
1478-1535

გან ცხა დე ბა
2011 წლის 2223 მარ ტს ჩა ტარ დე ბა ბიოეთიკაში სიმ პო ზი უმი, თე მა ზე 

– სუ რო გა ტი დე დე ბი. 
სიმ პო ზი უმ ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი არი ან კა თო ლი კე და მარ თლმა დი დე

ბე ლი ეკ ლე სი ები. 
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თა ნა მედ რო ვე ახ ალ გაზ რდო ბა
პირ ველ რიგ ში, მი ვე სალ მე ბი ამ სტა ტი ის 

მკითხველს... სა უბ არს და ვიწყებ იმ ით, რომ წი ლად 
მხვდა პა ტი ვი, “სა ბა ში” ჩე მი წე რი ლი და ბეჭ დი ლი ყო, 
რის თვი საც დი დი მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო მა მა 
გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნის. სწო რედ მან მომ ცა სა შუ ალ
ება, ჩე მი აზ რი და მე ფიქ სი რე ბი ნა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მა მა გაბ რი ელ ეს პირ ვე ლად შევ
ხვდი და მან ჩემ ზე წა რუშ ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო
ვა: ის უაღ რე სად კე თილ შო ბი ლი და სა ოც არი პი როვ ნე
ბა ბრძან დე ბა.

ჩვე ნი სა უბ არი შე ეხო თა ნა მედ რო ვე ახ ალ გაზ რდე ბის 
ცხოვ რე ბას. კერ ძოდ, მე ჩე მი გუ ლის ტკი ვი ლი გა მოვ ხა
ტე მა მა გაბ რი ელ ეს თან... 

თუ კარ გად და ვაკ ვირ დე ბით, ამ უკ ან ას კნე ლი 20 
წლის მან ძილ ზე, სა ქარ თვე ლო ში ახ ალ გაზ რდის პი
როვ ნე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბას წინ დი დი დაბ რკო ლე ბე ბი 
ეღ ობ ება. ალ ბათ, ძნე ლი შე სამ ჩნე ვი არ არ ის ქუ ჩა ში 
და ძა ბუ ლი სა ხე ებ ით მო სი არ ულე ახ ალ გაზ რდე ბი. მათ 
თვა ლებ ში აშ კა რად შე იმ ჩნე ვა, რომ სა კუ თა რი პი როვ
ნე ბა ვერ უპ ოვი ათ და ქუ ჩა ში გზა აბ ნულ მოგ ზა ურ ებს 
ჰგვა ნან. თით ქოს პე სი მიზ მით არ ის გამ სჭვა ლუ ლი მა თი 
ფსი ქი კა. საკ მა ოდ ბევ რი მი ზე ზი არ სე ბობს ახ ალ გაზ
რდე ბის ამ გვა რი პე სი მიზ მი სათ ვის. პირ ველ რიგ ში, ოჯ
ახ ური გა რე მო, სო ცი ალ ური და ეკ ონ ომ იკ ური სირ თუ
ლე ები. სხვა დას ხვა სა ხის პრობ ლე მე ბი დღეს თით ქმის 
ყვე ლა ოჯ ახ ში გვხვდე ბა: წყვი ლებს შო რის გა უგ ებ რო
ბა, რო მე ლიც ბო ლოს ოჯ ახ ის დან გრე ვით მთავ რდე ბა; 
ფი ნან სუ რი სი დუხ ჭი რე; გა უგ ებ რო ბა ოჯ ახ ის წევ რებს 
შო რის, რაც არ თუ ლებს მათ ურ თი ერ თო ბებს. ყო ვე ლი
ვე ეს კი უარ ყო ფი თად აის ახ ება მო ზარ დებ სა და ახ ალ
გაზ რდებ ზე.

ჩვენ, ად ამი ან ებს, ხში რად ჩვე ვად გვაქ ვს, რო გორც 
სა კუ თარ თავ თან, ას ევე სხვებ თა ნაც ვი მარ თლოთ თა
ვი. სწო რედ ეს ცუ დი სინ დრო მი ქმნის სა ზო გა დო ებ აში 
გარ კვე ულ სირ თუ ლე ებს.

ზო გი ერთ ოჯ ახ ში არ სე ბუ ლი სი ტუ აცია შე იძ ლე ბა 
შემ დეგ მა გა ლითს შე ვა და როთ: წარ მო იდ გი ნეთ, რომ 
თქვენ ხართ ფილ მის რე ჟი სო რი, ხო ლო თქვე ნი შვი ლე
ბი ამ ფილ მში მო ნა წი ლე მსა ხი ობ ები. გა ნა თქვენ, რე

ჟი სორს, გე სი ამ ოვ ნე ბათ, რომ თქვენს მი ერ დად გმულ 
ფილ მში მსა ხი ობ ებ მა ისე ით ამ აშ ონ, რო გორც თა ვად 
სურთ, და არა ისე, რო გორც თქვენ გინ დათ? რა თქმა 
უნ და, არა... რე ჟი სორს ყვე ლა ზე დი დი ჯა ფა და ენ ერ
გია სჭირ დე ბა, ფილ მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, პრე მი
ერ აზე ყვე ლა ზე მქუ ხა რე აპ ლო დის მენ ტე ბი რომ და
იმ სა ხუ როს... ამ მა გა ლი თი დან გა მომ დი ნა რე, ძნე ლი 
მი სახ ვედ რი არ არ ის, რომ დღე ვან დე ლი ახ ალ გაზ რდე
ბის ზოგ ჯერ რთუ ლი და არ ას წო რი ცხოვ რე ბა უმ ეტ ეს 
წი ლად მშობ ლე ბის ბრა ლია. გა ნა მათ ხელ ში არ არ ის 
სა ძერ წი თი ხა, რო მელ საც ის ეთ ფორ მას მი აღ ებ ინ ებ ენ, 
რო გო რიც უნ დათ?

სამ წუ ხა როა, რო ცა ქუ ჩა ში ალ კო ჰოლ ზე და ნარ კო
ტი კებ ზე და მო კი დე ბულ ახ ალ გაზ რდებს ხვდე ბი. რამ 
გა მო იწ ვია ყო ვე ლი ვე ეს? ნუ თუ სა სო წარ კვე თი ლი ად
ამი ანი ნარ კო ტი კე ბი თა და ალ კო ჰო ლით იმ შვი დებს 
თავს? ყო ვე ლი ვე ამ ას ის იც ემ ატ ება, რომ გო გო ნე ბის 
თვალ ში ქალ წუ ლო ბის ინ სტი ტუტ მა ფა სი და კარ გა და, 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ხში რად გვეს მის არ აკ ან ონი ერი 
ქორ წი ნე ბის შე სა ხებ, რო მელ საც დი დი დრო არ უწ ერია 
და მა ლე ვე სრულ დე ბა.

სტა ტი ები, რომ ლე ბიც ახ ალ გაზ რდე ბის პრობ ლე მებს 
ეხ ება, ხში რად იბ ეჭ დე ბა სხვა დას ხვა ჟურ ნალგა ზე
თებ ში, მაგ რამ გა მო სა ვა ლი ძნე ლი მო სა ძებ ნია. 

გა მო სა ვალს მხო ლოდ უფ ლის რწმე ნა ში ვხე დავ: უფ
ალი ამ ბობს: “ითხო ვეთ და მო გე ცე მათ. ეძ ებ ეთ და იპ
ოვ ით. და რე კეთ და გა გე ღე ბათ. ვი ნა იდ ან ყვე ლა, ვინც 
ითხოვს, ღე ბუ ლობს, ვინც ეძ ებს, პო ულ ობს და ვინც 
რე კავს, გა ეღ ება” (მათ.7, 78). ამ სიტყვე ბით უფ ალი 
რწმე ნის კენ მო უწ ოდ ებს ცოდ ვი ლებს და გზა აბ ნე ულ
ებს. მარ კო ზის სა ხა რე ბაც რწმე ნის კენ მოგ ვი წო დებს: 
“იქ ონი ეთ ღვთის რწმე ნა. ჭეშ მა რი ტად გეტყვით, რომ 
ვინც ეტყვის ამ მთას: აიწიე და ზღვა ში ჩა ვარ დიო, და 
გულ ში არ შე ეჭ ვდე ბა, არ ამ ედ ირ წმუ ნებს, რომ მი სი 
სიტყვი სა მებრ მოხ დე ბა, აუს რულ დე ბა მას.

ამ იტ ომ გე უბ ნე ბით: ყვე ლა ფერს, რა საც ლოც ვა
ში ითხოვთ, გწამ დეთ, რომ მი იღ ებთ და თქვე ნი იქ ნე
ბა”(11,2324).

რო მან ქვე ლი ძე

ახ ალ გაზ რდუ ლი გვერ დი
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