
დღემ დე არ ცხრე ბა ინ ტე რე სი მე უ ფე ამ
ბრო სის (ქა თა მა ძე) მო უ ლოდ ნე ლი, უე ცა რი 
გარ დაც ვა ლე ბის მი მართ. მე უ ფე, გა სუ ლი 
წლის 26 ნო ემ ბერს აბა ზა ნის კარ თან უსუ
ლოდ მომ წყდა რი იხი ლა მის მა უფ როს მა 
შვილ მა მა მა ნო დარ მა. მე უ ფე 67 წლი სა იყო.

გა ი ზი ა რა თუ არა მე უ ფე ამ ბრო სმა კა თო
ლი კოს პატ რი არ ქის კი რი ონ IIის ბე დი და 
ნი შან დობ ლი ვი ა, თუ არა გარ დაც ვა ლე ბის 
თა რი ღე ბი სა და ად გი ლე ბის თან ხვდე ნაც, 
ამის გარ კვე ვას ჩვენ თან მიმ დევ რუ ლად შე
ვეც დე ბით .მა ნამ დე კი, ორი ოდ სიტყ ვით, 
კი რი ონ IIის გა ურ კვე ველ ვი თა რე ბა ში გარ
დაც ვა ლე ბის ის ტო რი ა საც გა ვიხ სე ნებთ.

სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი
ი სათ ვის მოღ ვა წე ეპის კო პო სი კი რი ონ II, 
1918 წლის 26 ივ ნისს, სახ ლში ტყვი ით გან
გმი რუ ლი იპო ვეს. კი რი ონ IIის მსგავ სად, მე
უ ფე ამ ბრო სიც, მრა ვალ წლი ან დევ ნი ლო ბა
ში რუ სეთ ში იმ ყო ფე ბო და. მე უ ფე ამ ბრო სი 
სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბი სა და ეკ
ლე სი ის სიწ მინ დის და სვა შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ
ვის იბ რძო და, ვი ნა ი დან აც ნო ბი ე რებ და რა, 
რომ სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო
ბის და კარ გვას, აწ უკ ვე სხვაგ ვა რი ფორ მით, 

უცი ლობ ლად მოჰ ყვე ბო და ეკ ლე სი ის ავ ტო
კე ფა ლი ის და კარ გვაც. ისე ვე, რო გორც კი
რი ონ IIის მკვლე ლო ბა, მე უ ფე ამ ბრო სის 
მკვლე ლო ბაც ში და სა ეკ ლე სიო და პი რის პი
რე ბი სა და ან ტი ე როვ ნუ ლი ძა ლე ბის ინ ტე
რეს თა თან ხვედ რის შე დე გად გან ხორ ცი ელ
და. გან სხვა ვე ბა მხო ლოდ მკვლე ლო ბის ია
რაღ ში ა; დღე ვან დელ მა სპეც სამ სა ხუ რებ მა 
აშ კა რად დახ ვე წეს მკვლე ლო ბის მე თო დე ბი 
და არა სა სურ ვე ლი პერ სო ნე ბის წი ნა აღ მდეგ 
მათ თვის ხელ საყ რელ მო მენ ტში უკ ვე ეფექ
ტუ რად იყე ნე ბენ გა ზით (CO) მო წამ ვლის, 
ანუ უსის ხლო მკვლე ლო ბის მე თო დებ ს.გუ
ლი თა დი ქა დაგ მლოც ვე ლი მე უ ფე ამ ბრო
სი სათ ვის გა ნუ ყოფ ლად სის ხლხორ ცე უ ლი 
იყო, რო გორც სა ეკ ლე სი ო, ასე ვე სა ე რო 
ცხოვ რე ბაც. ამ გვა რი მა ღალ სუ ლი ე რე ბის 
გა მო იგი გულ გრი ლი ვერ დარ ჩა 198992 
წლებ ში სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი
ვი და მო უ კი დებ ლო ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბი
სათ ვის გა ჩა ღე ბუ ლი ბრძო ლე ბის მი მართ 
და მტკი ცედ დად გა ჯერ ეროვ ნულ გან მა
თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის სწო რუ პო ვა
რი ლი დე რის, 
ხო ლო შემ
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დგომ და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი 
პრე ზი დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მხარ დამ

ხარ და სა კუ თა რი ორი ვა ჟიშ ვი ლიც ჩა ა ბა სამ შობ ლოს თა ვი სუფ ლე ბის 
დაც ვა ში. ამ იდე უ რი მრწამ სით მე უ ფე ამ ბრო სი მკვეთ რად გა ე მიჯ ნა 
სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს პატ რი არ ქსა და სი ნო დის იმ წევ რებს, რომ
ლე ბიც რუ სე თის იმ პე რი ის მი ერ და ფი ნან სე ბულ და ორ გა ნი ზე ბულ სამ
ხედ რო კრი მი ნა ლურ ხუნ ტას თა ნა უგ რძნობ დნენ სა ქარ თვე ლოს ეროვ
ნუ ლი პრე ზი დენ ტი სა და მი სი ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბის გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა ში. ისე ვე, რო გორც კი რი ონ II (მკითხ ველს შე ვახ სე ნებთ, რომ იგი, 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ამ, წმინ და ნად მხო ლოდ 2002 წ. შე რაცხ ა), არც 
მე უ ფე ამ ბრო სი ყო ფი ლა მარ ტო თა ვის წმინ და ბრძო ლებ ში; თუ კი რი
ონ II ეროვ ნუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბი სა და ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი ი სათ
ვის ბრძო ლა ში გვერ დით ედ გა მიტ რო პო ლი ტი ლე ო ნი დე (ოქ რო პი რი ძე, 
შავ ბნე ლი ძა ლე ბი, კვა ლის არე ვის მიზ ნით, კი რი ონ IIის მკვლე ლო ბას 
მა საც კი აბ რა ლებ დნენ), ასე ვე მე უ ფე ამ ბრო სის მხარ დამ ხარ იბ რძო და 
მე უ ფე ქრის ტე ფო რეც (წა მა ლა იძე), რო მე ლიც სა პატ რი არ ქომ, აგ რეთ ვე 
გან კვე თა და დღემ დე ამა ოდ ითხ ოვს თა ვის უფ ლე ბებ ში აღ დგე ნას.

მთავ რე პის კო პო სი ამ ბრო სის მკვლე ლო ბის გა რე მო ე ბე ბი სა და მი ზე
ზე ბის უკეთ გარ კვე ვა ში ჩვენ ინ ტერ ვიუ ვთხო ვეთ მის უფ როს ვა ჟიშ
ვილს მა მა ნო დარს.

– მა მა ნო დარ, რა დას კვნა და დო ექ სპერ ტი ზამ, რი თი გარ და იც ვა ლა 
მა მათ ქვე ნი, მე უ ფე ამ ბრო სი?

– ქალ ბა ტო ნო ლე ი ლა, მა მა ჩე მის უე ცარ გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ
ში რე ბით ჩვენ შვი ლებ სა და ოჯა ხის სხვა წევ რებს მა შინ ვე გაგ ვიჩ ნდა 
ეჭ ვი მი სი ბუ ნებ რი ვი აღ სრუ ლე ბის მი მართ, ვი ნა ი დან მა მა სრუ ლი ად 
ჯან მრთე ლი, ენერ გი უ ლი, სუ ლი ე რად და ფი ზი კუ რად ძლი ე რი კა ცი იყო, 
მას წნე ვაც კი არა სო დეს აწუ ხებ და და არა სო დეს მი უ ღია რა ი მე წა მა
ლიც. ყო ვე ლი ვეს გათ ვა ლის წი ნე ბით, გან სა კუთ რე ბით და ვინ ტე რეს დით 
ექ სპერ ტი ზით. ექ სპერ ტის დას კვნით მა მა ჩე მის ორ გა ნიზ მში აღ მოჩ ნდა 
დი დი რა ო დე ნო ბით  68% გა ზი (CO), რა მაც გა მო იწ ვია მი სი სიკ ვდი ლი.

– თქვე ნი აზ რით, სა ი დან უნ და აღ მო ჩე ნი ლი ყო მის ორ გა ნიზ მში გა ზი, 
ჰქონ და მას გა ზის გა მათ ბო ბე ლი?

– მა მას არა ნა ი რი გა ზის გა მათ ბო ბე ლი არ ჰქონ და და იგი სა ერ თოდ 
არ იყო მცი ვა ნა, ძლი ე რი სი ცი ვე ე ბის დროს მხო ლოდ ელექ ტრო სათ
ბურს იყე ნებ და ლო გინ ში და ისიც მცი რე დი ხნით. ჰქონ და, მხო ლოდ, 
გა ზის წყლის გა მარ ცხე ლე ბე ლი, რო მელ საც გა სა რეცხ ად იყე ნებ და.

– იქ ნებ, სწო რედ ამ და ნიშ ნუ ლე ბით ჩარ თვი სას დაგ როვ და გა ზი ოთახ
ში?

– მა მა მე 27 რიცხ ვში ვნა ხე გარ დაც ვლი ლი და ექ სპერ ტის დას კვნით 
იგი 26ში გარ დაც ვლი ლა. მე, რო ცა მა მის საცხ ოვ რის ში შე ვე დი იქ ჩარ
თუ ლი არ დამ ხვედ რი ა, არც გა ზის ე. წ. პლი ტა და არც წყლის გა მაცხ
ე ლე ბე ლი. აბა ზან ში, ეტყ ო ბა ცუ დად გახ დო მის გა მო უნ დო და შეს ვლა, 
მაგ რამ უკ ვე სიკ ვდი ლი და უდ გა. იგი, ყო ველ დღე, აბა ზა ნა ში დაგ რო ვი
ლი ცი ვი წყლით ბა ნა ობ და, ზამ თარ ზაფ ხულ და იქაც “ვინ ტი ლა ტო რი” 
ჰქონ და ჩარ თუ ლი.

– და ინ ტე რეს და, თუ არა პრო კუ რა ტუ რა მომ ხდა რი ფაქ ტით?
– რო გორ არა, და ინ ტე რეს და და საქ მეც აღიძ რა 108 მუხ ლით, ანუ გან

ზრახ მკვლე ლო ბის მუხ ლით. მა მას ჰა ე რის გათ ბო ბა არ უყ ვარ და, ელექ
ტრო ქუ რა საც კი არ მარ თვე ვი ნებ და ხოლ მე, “ა, ბი ჭო, ისუნ თქე სუფ თა 
ჰა ე რი ო”, მა მუ ნა თებ და. სამ ზა რე უ ლოს დი დი სარ კმე ლი ზამ თარ შიც კი, 
მუ დამ ღია ჰქონ და. იგი მთე ლი ცხოვ რე ბა ვარ ჯი შობ და, ექ სპერ ტებ მა 
თქვეს, ბავ შვის ორ გა ნო ე ბი ჰქონ და ო, ხო ლო გა რე თა კა ნი 30 წლის ბი
ჭი სო. იმ დე ნად ჯან სა ღი და წმინ და ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ და, ერ თთა
ვად ლა რი ვით გა ჭი მუ ლი და დი ო და. მე, თვი თონ სა ხალ ხოდ მლან ძღავ და 
“ღი პი და ჯი პი არ უნ და ჰქონ დეს მღვდელ სო”.

– მა მა ნო დარ, თქვენ ცალ ცალ კე ცხოვ რობ დით?
– დი ახ, მე ჩე მი ოთხი შვი ლით და მე უღ ლით ცალ კე ნა ქი რა ვებ ბი ნა

ში ვცხოვ რობ, მა მა ცალ კე ნა ქი რა ვებ ში ცხოვ რობ და. ხში რად ვთხოვ დი, 
ერ თად გვეცხ ოვ რა, მაგ რამ იგი მე უბ ნე ბო და, ერ თად ცხოვ რე ბის ჟამს 
მე ტი დრო ბავ შვე ბის მო ფე რე ბა ში უნ და გა ვა ტა რო და ლოც ვას და ვაკ
ლე ბო. იგი ბე რუ ლი ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ და და რო ცა შინ იყო სულ 
ლოც ვა ში ატა რებ და. ლოც ვის დროს ტე ლე ფონ ზე არ მპა სუ ხობ და და 
მეც მიჩ ვე უ ლი ვი ყა ვი. ამი ტო მაც გა მო მე პა რა ის ერ თი დღე, ტე ლე ფონ
ზე, რომ არ მპა სუ ხობ და, ვი ფიქ რე ლოც ვებ ში ა მეთ ქი, თურ მე თავს უბე
დუ რე ბა დამ ტყდო მი ა.

– მა მა ნო დარ, მე უ ფე ამ ბროსს ჩემ თა ნაც და სხვას თა ნაც არა ერ თხელ 
უთ ქვამს, მომ კლა ვე ნო და ამა ვეს ში შობ და თქვენ ზეც, თქვენ თვის მსგავ
სი არა ფე რი აქვს ნათქვამი?

– დი ახ, ბო ლო სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში იგი ამას ამ ბობ და, მა მა, მებ
რძო ლი ღვთის მსა ხუ რი იყო და ამის გა მო გარ კვე ულ ძა ლებ ში არ სე ბობ
და მი სი თა ვი დან მო ცი ლე ბის სურ ვი ლი, მო გეხ სე ნე ბათ, მე მა მას მძღო
ლიც ვი ყა ვი და ორ ჯერ სა ი დუმ ლო ვი თა რე ბა ში ნა ხევ რად გა და ხერ ხეს 
ჩე მი მან ქა ნის სა ჭის ღერ ძი, რამ დენ ჯერ მე ავა რია მოგ ვიწყ ვეს, რამ დენ
ჯერ მე გვეს რო ლეს.

– გეს რო ლეს კი დეც?
– დი ახ, სხი ე რო ბას 1990 წელს ონის რა ი ონ ში მა მას ეს რო ლეს მა შინ

დელ მა კგბს თა ნამ შრომ ლებ მა (ე როვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ჯერ არ იყო 

მო სუ ლი) და მე ავე ფა რე, ტყვია ხელ ში მომ ხვდა... მა მას შე უ რაცხ ჰყოფ
დნენ, აკ ნი ნებ დნენ, ფი ზი კუ რა დაც ეხე ბოდ ნენ. “მხედ რი ო ნე ლებ მა” გა ი
ტა ცეს ჩე მი ძმა სულ ხა ნი. მო გეხ სე ნე ბათ მა მა ჩე მი, – მე უ ფე ამ ბრო სი, მე 
და ჩე მი ძმა, სამ ხედ რო გა დატ რი ა ლე ბის დროს უზე ნა ეს საბ ჭოს შე ნო ბა
ში შე ვე დით და დავ დე ქით კა ნო ნი ე რი ეროვ ნუ ლი პრე ზი დენ ტის ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას გვერ დით. მა მამ დრო ე ბით ამ ყა რა ხა რის ხი (დე კა ნო ზო
ბა), შე მი ჩე რა მღვდელ მოქ მე დე ბა და გან მიცხ ა და, რომ ია რა ღით ხელ ში 
და მეც ვა ჩე მი ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი პრე ზი დენ ტი, რო გორც სა ხელ მწი ფო
ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის სიმ ბო ლო. მე ბედ ნი ე რი 
ვარ, რომ ეს არა ნაკ ლებ ამაღ ლე ბუ ლი დღე ე ბი გა ვი ა რე და არა სო დეს 
ვი ნა ნებ ამას.

– სამ ხედ რო გა დატ რი ა ლე ბის შემ დგომ თქვენ სად წახ ვე დით?
– ჩვენ სა მი ვე ნი წა ვე დით ტყი ბულ ში და იქ სამ ლოც ვე ლოს შე ვა ფა

რეთ თა ვი, მაგ რამ იქაც მო ვიდ ნენ “მხედ რი ო ნე ლე ბი”, დაცხ რი ლეს ხა
ტე ბი და ჩვენ ია რა ღის ლუ ლის ქვეშ დაგ ვა ყე ნეს, სას ტი კად გვცე მეს, 
სადღ აც გა ი ტა ცეს ჩე მი ძმა. რო გორც იქ ნა და ვიხ სე ნით იგი და გა დავ
წყვი ტეთ სა მი ვეს, რო გორ მე დაგ ვე ტო ვე ბი ნა სა ქარ თვე ლო. გა დაც მუ
ლებ მა ბა თუ მი დან მო ვა ხერ ხეთ სო ჩა ში ჩას ვლა ნა თე სა ვებ თან, სა დაც 
დავ ყა ვით ერ თი წე ლი. ერ თი წლის შემ დგომ გა ვემ გზავ რეთ მოს კოვ ში 
ბი ძაშ ვილ თან, სა დაც 2003 წლამ დე ვიმ ყო ფე ბო დით და სა ქარ თვე ლო
ში ჩა მო ვე დით მხო ლოდ მას შემ დეგ, რა ც ქა შუ ე თის ეკ ლე სი ა ში, სა ხელ
მწი ფო მი ნისტრ გუ რამ აფ სან ძე სა და პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვი ლის ხელ მო
წე რით გა ფორ მდა ე. წ. შე რი გე ბის აქ ტი. ჩვენ, არც რუ სეთ ში ვი ყა ვით 
უსაფ რთხოდ. თავ დას ხმა მა მა ზე მოს კოვ შიც გან ხორ ცი ელ და, მას თავს 
და ეს ხნენ “მხედ რი ო ნე ლე ბი” და მა მა პე რა გო ვოს სა ა ვად მყო ფო ში იწ ვა 
კარგა ხანს.

– მა მა ნო დარ, მე უ ფე ამ ბრო სი გან კვე თი ლი იყო სა პატ რი არ ქო დან?
– დი ახ, სა პატ რი არ ქომ 1996 წელს მე უ ფე ამ ბრო სი გან კვე თა “ე პარ ქი

ის თვით ნე ბუ რად მი ტო ვე ბის გა მო”, (სხვა თა შო რის ამ მო ტი ვით გან კვე
თეს მე უ ფე ქრის ტე ფო რეც  წა მა ლაი ძე). სი ნამ დვი ლე ში კი პრე ზი დენტ 
გამ სა ხურ დი ას დაც ვის, – ხო ლო შემ დგომ გროზ ნო ში აწ გან სვე ნე ბუ ლი 
პრე ზი დენ ტი სათ ვის წე სის აგე ბის გა მო. მა მა ჩე მი იყო ჯერ ეპის კო პო სი, 
შემ დგომ მთა ვა რე პის კო პო სი, რო მე ლიც გან კვე თის გა მო იძუ ლე ბუ ლი 
გახ და და კავ ში რე ბო და საზღ ვარ გა რე თის ეკ ლე სი ას, რუ სე თის იმ ეკ ლე
სი ის დაჯ გუ ფე ბას, ფრთას, რო მე ლიც არ შე ეკ რა კო მუ ნის ტურ კგბს, 
გა მო ე ყო სერ გი ა ნე ლებს და წა ვიდ ნენ საზღ ვარ გა რეთ. დღეს უკ ვე შე
რი გე ბუ ლე ბი არი ან რუ სე თ ში ოფი ცი ა ლუ რად მოქ მე დი და საზღ ვარ გა
რე თის რუ სუ ლი კა ტა კომ ბუ რი ეკ ლე სი ე ბი. მა მა მოს კოვ ში მი ი ღეს ამ 
ეკ ლე სი ის ერ თერთ შტო ში და აღი ა რეს პირ ველ იე რარ ქად და მიტ რო
პო ლი ტის ხა რის ხიც უბო ძეს. იმის გა მო; რომ მა მა ეკ ლე სი ის გა რე თა არ 
ყო ფი ლი ყო, იძუ ლე ბუ ლი იყო დრო ე ბით ასე გა ეგ რძე ლე ბი ნა ღვთის მსა
ხუ რე ბა.

– ეს იყო რუ სუ ლი მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ა?
– დი ახ, ჭეშ მა რი ტად მარ თლმა დი დებ ლური კა ტა კომ ბუ რი ეკ ლე სი ა, 

რო მე ლიც არ თა ნამ შრომ ლობს ხე ლი სუფ ლე ბა სა და კგბსთან, არა მედ 
ეწე ვა წმინ და მღვდელ მსა ხუ რე ბას. იქ არ არის პატ რი არ ქის წო დე ბა, 
არა მედ მა ღალ იე რარ ქი ულ პირს ჰქვია “ად გი ლის მო საყ დრე”. 

– ვფიქ რობთ, მკითხ ვე ლის თვის ინ ტერ სმოკ ლე ბუ ლი არ უნ და იყოს 
მე უ ფის პი რა დი ცხოვ რე ბა, რო გორ ცხოვ რობ და იგი? 

– მე უ ფე წმინ და ბე რუ ლი ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ და. ამის გა მო იგი 
ხორ ცი ე ლად გა ნე რი და ოჯახს და შვი ლე ბიც გა ვი ყა ვით. სულ ხა ნი დე
დას თან დარ ჩა და მა მას თა ნაც ხში რად ჩა მო დი ო და, მე მა მას თან დავ
რჩი და დე დას თა ნაც ჩავ დი ო დი. ერ თად ყოფ ნის დროს მა მა შვი ლებს 
გვივ ლი და, გვი რეცხ ავ და, გვი უ თო ვებ და, შე ჭა მადს გვი კე თებ და და გვი
კე რავ და კი დეც. მა მას ყვე ლა ფე რი ეს ზედ მი წევ ნით კარ გად და ხა რის
ხი ა ნად გა მოს დი ო და.

– და თვი თო ნაც ერ თთა ვად სა გულ და გუ ლოდ მოვ ლი ლი და დი ო და და 
ჩვენ გვე გო ნა, მას ვინ მე დამ ხმა რე ქა ლი ჰყავ და.

– არა, ყვე ლა ფერს სა კუ თა რი ხე ლე ბით აკე თებ და და დარ ჩე ნილ დროს 
გულ მხურ ვა ლე ლოც ვა ში ატარებდა. მა მამ, 1978 წელს გახ სნა ნი კორ
წმინ დის სა კა თედ რო ტა ძა რი და გან კვე თამ დე იყო სი ნო დის წევ რი. მა მა 
და ბა დე ბუ ლია 1941 წელს.

– მა მა ნო დარ, თქვენ ამ ჟა მად სად მსა ხუ რობთ?
– უწ მინ დე სის ლოც ვა კურ თხე ვით ვმსა ხუ რობ სა მე ბის სა კა თედ რო 

ტა ძარ ში, მამაც სამების ტაძრის მორჩილი იყო.
– ჩვენ მე უ ფი სა გან ვი ცით, რომ პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 

თა ნად გო მის გა მო პატ რი არ ქი მე უ ფი სა გან მო ნა ნი ე ბას მო ითხ ოვ და და 
მხო ლოდ ამის შემ დგომ აღუთქვამდა უფ ლე ბებ ში აღ დგე ნას.

– არც მა მა მო ი ნა ნი ებ და და არც მე არა სო დეს მო ვი ნა ნი ებ ჩე მი ქვეყ ნის 
ეროვ ნუ ლი პრე ზი დენ ტი სა და თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვას, ეს არა მარ ტო 
ერის კა ცის, არა მედ ყო ვე ლი ბე რი სა ღვთის მსა ხუ რის მო ვა ლე ო ბა ცა ა.

გახ და თუ არა მე უ ფე ამ ბრო სი ეროვ ნუ ლი იდე ა ლე ბი სა და შიდა სა
ეკ ლე სიო და პი რის პი რე ბის მსხვერ პლი, ამ ვერსიის გან სამ ტკი ცებ ლად 
გთა ვა ზობთ ბა თუ მის ეპის კო პო სი სა და მე უ ფე ამ ბრო სის ერ თობ ლივ 
წე რილს პატ რი არ ქი სად მი (იხ.გვ.13,14,17)
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გე ლა ზე დე ლაშ ვი ლი, “ა ლი ა ჰოლ დინ გის” ჟურ ნა ლის ტი: რა შია საქ მე, ბა
ტო ნო გუ რამ, კონ კრე ტუ ლად რა პრე ტენ ზი ე ბი გაქვთ ჩვე ნი ტე ლე ვი ზი ე
ბის მი მართ?

გუ რამ შა რა ძე: სიტყ ვა პრე ტენ ზია არ მინ და ვთქვა, რად გან ძა ლი ან ხმა
მაღ ლა ნათ ქვა მი გა მო მი ვა. რა უფ ლე ბა მაქვს მოვ თხო ვო ჩვენს ტე ლე 
მე დი ას, რომ მა ინ ცდა მა ინც ჩე მი პი როვ ნე ბით და ინ ტე რეს დნენ... მაგ რამ 
სხვა ა, რო დე საც ვი ცი და ვხე დავ, რომ ეს ხდე ბა უმაღ ლე სი ხე ლი სუფ ლე
ბის გან კარ გუ ლე ბით; “გუ რამ შა რა ძე ეკ რან ზე არ და მა ნა ხოთ!”  ეს პირ
და პირ პრე ზი დენ ტის და ვა ლე ბაა და მი სი გუ ლის მო სა გე ბად ჩვე ნი ტე ლე 
მე დი ის ხელ მძღვა ნე ლე ბი თავს იკ ლა ვენ და ას რუ ლე ბენ ამ და ვა ლე ბას. 
ეს გა მიმ ჟღავ ნა ე. წ. ოპო ზი ცი უ რი ტე ლე ვი ზია “კავ კა სი ის” ხელ მძღვა
ნელ მა და ვით აქუ ბარ დი ამ. ყვე ლა ფე რი კი ასე და იწყ ო: რო დე საც დაგ
როვ და თე მე ბი, რომ ლებ ზე დაც ისე თი ადა მი ა ნე ბი ალა პარ აკდნენ, ვინც 
თა ვის დრო ზე ამ თე მე ბის გა მო მე მებ რძოდ ნენ, რამ დენ ჯერ მე მივ მარ თე 
ბა ტონ და ვით აქუ ბარ დი ას. მახ სოვს, ის ჩემს მე გობ რო ბა ზე დებ და თავს 
და ერთ დროს მე უბ ნე ბო და, რომ “კავ კა სი ას” თუ კი ვინ მე უყუ რებს, ერ თ
ერ თი რეს პო დენ ტი და სტუ მა რი თქვენ ბრძან დე ბი თო, გახ სოვთ, ალ ბათ, 
ჩვე ნი საყ ვა რე ლი “ი უ მო რი ნას” ცნო ბი ლი 
იუ მო რიც ამ თე მა ზე... და აი, ერთ მშვე ნი
ერ დღეს ბა ტონ მა აქუ ბარ დი ამ ამიკ რძა ლა 
ტე ლე ე თე რი. მე და ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძემ, 
რო დე საც შე ვატყ ვეთ, რომ ეს ხდე ბო და ჩვე
ნი მი სა მარ თით, მი ვე დით და ვკითხ ეთ, თუ 
რა ში იყო საქ მე.  “ბა ტო ნო გუ რამ, ბა ტო ნო 
ელიზ ბარ, რო გორ გე კად რე ბათ, ამ სა ღა
მოს ვე მობ რძან დით, და გით მობთ დროს გა
და ცე მა “სპექ ტრში ო”. შევ თან ხმდით. ცო ტა 
ხან ში გვი რე კავს მეც და ელიზ ბარ საც  “უ ი, 
უი, და მა ვიწყ და, დღეს პა რას კე ვია და ინ დუ
რი ფილ მის დღე გვაქვს, მა ყუ რე ბელს ვერ 
დავ კარ გავ და ამი ტომ, ბო დიშს ვიხ დი ო. და
გი რე კავთ ორ შა ბათ სო”, გა ვი და ორა სი ორ
შა ბა თი...

ტე ლე ფო ნით არა ფე რი გა მო ვი და... რო
ცა შე ვატყ ვე ცრუ პენ ტე ლობ და, ვი ფიქ რე 
 ავ დგე ბი, მი ვალ, თვა ლებ ში ჩავ ხე დავ ამ 
კაცს, აბა, თუ გა ბე დავს მოტყ უ ე ბას მეთ ქი. 
რომ მი ვე დი ესა უბ რე ბო და ირი ნა გო გო საშ
ვილს... გა მიხ მო ცალ კე ოთახ ში. მითხ რა  “რა ვქნა ბა ტო ნო გუ რამ, ძლივს 
პუ რის ფულს ვშო უ ლობ და გინ დათ და ხუ რონ ჩე მი ტე ლე ვი ზი ა ო? პირ და
პირ მითხ რა სა ა კაშ ვილ მა, შა რა ძეს და მა ნა ხებ და დაგ ხუ რა ვო”. ამ ყვე ლა
ფერს რომ აქუ ბარ დია გა გი ბე დავს, კა ცო!.. ჩე მი გა მო ჩე ნა შე მო სავ ლებს 
და უფ რთხობ და, ალ ბათ, ვინ კად რუ ლობ და “კავ კა სი ა ზე” რეკ ლა მას და ეხ
ლა ხომ ხე დავთ რა ხდე ბა...

ოპო ზი ცი უ რი ნიშ ნით აქუ ბარ დია ჯერ კი დევ სუნ თქავს. მე მას ბევ რი 
დრო მი ვე ცი, რა თა გონს მო სუ ლი ყო, მაგ რამ უკ ვე ვე ღარ დავ ფა რავ, რად
გან პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვი ლი სა და მი სი ხე ლი სუფ ლე ბის გან კარ გუ ლე ბა, 
რომ გუ რამ შა რა ძე არ სად გა მოჩ ნდეს, წარ მა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბა.

ეხ ლა გა და ვი დეთ “მზე ზე”. იქ იყო ერ თი წამ ყვა ნი ჟურ ნა ლის ტი ირაკ
ლი იმ ნა იშ ვი ლი, რო მე ლიც სა დაც კი წა მას წრებ და, ასე ვთქვათ, ყველ გან 
“კბილს მკრავ და”. ყუ რადღ ე ბას არ ვაქ ცევ დი, რა ჩე მი ტო ლი ა... ერთ დღეს 
მი რე კავს და მე უბ ნე ბა  “ბა ტო ნო გუ რამ, ძა ლი ან გთხოვთ, უა რი არ მითხ
რათ, ამ სა ღა მოს უნ და მობ რძან დეთ ჩემს გა და ცე მა ში “არ ჩე ვა ნის ზღვარ
ზე ო”. ვი ფიქ რე, თუ არ აქვს პი რი შერ ცხვე ნი ლი ამ კაცს, ასე რა ტომ მეხ
ვე წე ბა გა და ცე მა ში მის ვლას, უარს ისე დაც რა ტომ ვეტყ ო დი თქო... მა ინც 
ვკითხ ე, ვინ იქ ნე ბა ჩემ თან ერ თად მეთ ქი.  “ა რა ვინ, ბა ტო ნო გუ რამ, ისე 
მო ე ნატ რეთ ხალხს, რომ მარ ტოს და გეთ მო ბათ ეთე რი ო”. მაგ რამ, იმ ნა იშ
ვი ლი ის ჭა ბუ კი არ არის, რო მელ საც რა მე სირ ცხვი ლის გრძნო ბა ჰქონ
დეს. შუა გა და ცე მა ში აცხ ა დებს: “ეხ ლა ჩაგ ვერ თვე ბა გი გა ბო კე რი ა!...”. იმ 
სა ღა მოს, იმ ნა იშ ვილ მა და ბო კე რი ამ, ორი ვემ მო ინ დო მეს ჩემ თვის კი დევ 
ერ თხელ “კბი ლის გაკ ვრა”, მაგ რამ იქით გავ კა რი ორი ვეს მაგ რად, იმ ნა იშ
ვილ საც და ბო კე რი ა საც (ი ცი ნის)... და თან ისე, რომ რო გორც კი გა და ცე მა 
დამ თავ რდა, სტუ დი ა ში მყოფ მა ჟურ ნა ლის ტებ მა ტა შით და ან გრი ეს იქა უ
რო ბა. ჰკითხ ეთ, თუნ დაც, ნი ნო ჟი ჟი ლაშ ვილს... იმ ნა იშ ვილს კი კარ გა დაც 
გა და უ ხა და ბო კე რი ამ  გა ა პან ღუ რა და გა და ცე მაც და უ ხუ რა.

ეხ ლა მი ვუ ახ ლოვ დეთ “ი მედს”. და ვიწყ ოთ გი ორ გი თარ გამ ა ძით. მე ვი ცი 
რომ თქვენ ჩემს ამ სიტყ ვებს აქუ ბარ დი ას თა ნაც გა და ა მოწ მებთ, თარ გა
მა ძეს თა ნაც და გრი გო ლი ას თა ნაც, რო მელ ზეც მე რე მო გახ სე ნებთ. თქვენ 
ხომ არ გგო ნი ათ, რომ შემ დეგ ამას უკო მენ ტა როდ დავ ტო ვებ? ახ ლა ვე 
გთხოვთ, მა თი კო მენ ტა რი მე რე უნ და “გა ვა კო მენ ტა რო”, თუ იმა ვე ნო

მერ ში არა, მომ დევ ნო ში მა ინც.
თარ გა მა ძე ზე არის ნათ ქვა მი: “ვი საც ჩა ვაც ვი, იმან გამ ხა და”. სკო ლა 

ახა ლი დამ თავ რე ბუ ლი ჰქონ და, რომ გა ვი ცა ნი. 1993 წელს კოლ ხუ რი კოშ
კის დაწ ვა ზე რამ დე ნი მე რე პორ ტა ჟი გა ვა კე თე ბი ნე “ი ბერ ვი ზი ის თვის”... 
მო გეხ სე ნე ბათ, 1994 წელს სა მუ შა ოდ გა და დი ას ლან აბა ში ძეს თან. მას თან 
ვა ქე და ვა დი დე. ას ლან აბა ში ძე მა შინ ჭკუ ა ზე იყო, ჯერ კი დევ არ ჰყავ დათ 
გა დაყ ვა ნი ლი ჭკუ ი დან მის მე გობ რებს, მათ შო რის გი ორ გი თარ გამ ა ძეს...

18 წლის თარ გა მა ძე გახ და მი ნის ტრი. მე რე გალ სტუ კი ა ნი გი ორ გი თარ
გა მა ძე გა და ჯინ სდა და და იწყო ცუნ ცულ ცუნ ცუ ლი. მომ დი ო და ხმე ბი მის 
ავ კა ცო ბა ზე და ამ ბე ბის მი ტან მო ტა ნა ზე. ას ლან აბა ში ძემ რომ პარ კი გა
ა შე ნა, იმის მშე ნებ ლო ბის ერ თერ თი დათ ვა ლი ე რე ბაა და მოვ კი დე ხე ლი 
თარ გმა ძეს, მი ვიყ ვა ნე ას ლან აბა ში ძეს თან და ვუთხ ა რი: “ა ბა, ეხ ლა თქვი, 
რას ელა პა რა კე ბი მას ჩემ ზე ყურ ში, ჩემს ზურგს უკან!”. წახ და, გა შავ და... 
“მე ტი აღარ და გი ნა ხო ჩემ ზე ილა პა რა კო, არც ჩემს ზურგს უკან და არც 
ისე მეთ ქი”...

თბი ლის ში, რომ იყო “ა ღორ ძი ნე ბის” სა არ ჩევ ნო შტა ბის უფ რო სი, მა შინ 
მიხ ვდა აბა ში ძე, რა შიც იყო საქ მე. თარ გა მა ძემ და ას წრო და სა ნამ გა მო

აგ დებ დნენ, თვი თონ და ტო ვა პარ ლა მენ ტი 
და “ა ღორ ძი ნე ბა”. აი, კა ცი! კა ცად აქ ცია, 
ჯერ გუ რამ შა რა ძემ, მე რე აბა ში ძემ, ორი
ვეს უღა ლა ტა, ორი ვე გა და აგ დო... აბა ში
ძის “ა ღორ ძი ნე ბის” ქე რის ორ მო დან მოხ
ვდა ბად რი პა ტარ კა ციშ ვი ლის კი დევ უფ რო 
დიდ ქე რის ორ მო ში  გახ და “ი მე დის” სა ინ
ფორ მა ციო სამ სა ხუ რის უფ რო სი და დღეს 
წარ მა ტე ბით ას რუ ლებს ხე ლი სუფ ლე ბის 
და ვა ლე ბას, რომ გუ რამ შა რა ძე არ გა მოჩ
ნდეს ეკ რან ზე... ალ ბათ, პა ტარ კა ციშ ვილს 
რომ და ი ჭე რენ, ან აქ, ან რუ სეთ ში, იგი ვე ს 
ი ზამს...

(შარაძის წინასწარმეტყველება პატარ–
კაციშვილზე 9 თვეში ფატალურად ახდა; 
სააკაშვილის რეჟიმის მიერ, პატარ–
კაციშვილის წინააღმდეგ აგორებულ 
კამპანიაში ღალატით, ორგულობითა 
და ვერაგობით ჩაერთო თარგამაძეც და 
ახალგაზრდა პატარკაციშვილს გული 
გაუსკდა; იგი 2008 წ. 12 თებერვალს 

გარდაიცვალა – ლ.ც.).
“ვარ დე ბის” რე ვო ლუ ცი ამ დე ცო ტა ხნით ად რე, მი რე კავს ბად რი პა ტარ

კა ციშ ვი ლი და მე კითხ ე ბა, რა და გი შა ვე, რა ტომ მლან ძღა ვო? სად მეთ ქი 
და აგერ თარ გა მა ძე გა მო ვი და და თქვა, გუ რამ შა რა ძემ ბად რი პა ტარ კა
ციშ ვი ლი გა ლან ძღა ერ თერთ მი ტინ გზე ო. მე ვუთხ ა რი  ეხ ლა ვე მი ვალ 
თარ გა ა ძეს თან,  და მივ ვარ დი “ი მედ ში”. ვე უბ ნე ბი, მი სი მე უღ ლეც იქ იყო, 
 ამო ი ღეთ ჩა ნა წე რი, სა დაც მე ამას ვამ ბობ მეთ ქი.  გვა პა ტი ე, ბა ტო ნო 
გუ რამ, ახ ლა ვე გა მო ვას წო რებ თო. მა შინ იყო, რომ “ღა მის ქრო ნი კა ში” მი
მიწ ვი ეს, მე ფე რენ, მაგ რამ მე მა ინც ვთქვი ჩე მი სათ ქმე ლი. რა მქონ და მე 
გი ორ გი თარ გა მა ძეს თან გა სა ყო ფი ან საბ რძო ლო?! ას ლან აბა ში ძეს ხომ 
გა დამ კი და და ახ ლა პა ტარ კა ციშ ვი ლის გა და კი დე ბა მო ინ დო მა.

გეხ სო მე ბათ, თუ რო გორ ჩა ა კითხა ამას წი ნათ ჰო ლან დი ა ში ექ სკლუ ზი უ
რი უფ ლე ბით ოჯა ხუ რი იდი ლი ის გა სა შუ ქებ ლად პი რა დად თარ გა მა ძემ სა
ა კაშ ვილს... ხვალ თუ ზეგ, “დრო ე ბა ში” უნ და იყოს მი სი თა ვის მომ ჭრე ლი 
მლიქ ვნე ლო ბის დო კუ მენ ტი  და ბა დე ბის დღე პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვი ლის. 

დღეს, ეროვ ნულ მოღ ვა წე ე ბად ით ვლე ბი ან ისი ნი, ვინც ილია ჭავ ჭა ვა ძეს 
აძა გებ დნენ, წაგ ვარ თვეს მა მის სა ხე ლი, ამოგ ვი შა ლეს ეროვ ნე ბა... ავ დე ქი 
და და ვუ რე კე ინ გა გრი გო ლი ას. ვუთხ ა რი  “ინ გა, რა ხდე ბა, რად გინ დათ 
ასე თი სპე კუ ლა ცი ა, ვის ალა პა რა კებთ სა ქარ თვლე ო ზე, სა ქარ თვე ლოს 
მტრებს, სა ქარ თვე ლოს მო ძუ ლე ებს...”,  “რა ვქნა ბა ტო ნო გუ რამ, ხე ლი
სუფ ლე ბა უარს აცხ ა დებს თქვენ თან პირ და პირ ეთერ ში დაჯ დო მა ზე ო”. რა 
ჩა მოყ ვა ამის თა ნა ინ გა გრი გო ლი ას სამ ტრე დი ი დან, რომ მთე ლი სა ქარ
თვე ლო ყუ რით ყავს დაბ მუ ლი  პრე ზი დენ ტი, პრე მი ე რი, მთავ რო ბა... ზო
გი “პირ ვე ლებ ში”, ზო გიც “რე აქ ცი ა ში”. მე ვე კითხ ე ბი ინ გა გრი გო ლი ას  
ესე იგი, ოპო ზი ცი ო ნერ კო ბა და ვი თაშ ვილს და ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვილს პრე
ზი დენ ტი გის ვამს სტუ დი ა ში? აკი, და მო უ კი დე ბე ლი ჟურ ნა ლის ტი ხარ?..

აღა რა ფერს ვამ ბობ, “რუს თა ვი 2”ზე და “თა ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტის” 
ფი ლი ა ლად ქცე ულ “პირ ველ არ ხზე”, რომ ლის დი რექ ტო რად გია ნო დი ამ 
თა ვი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ლი თა მარ კინ წუ რაშ ვი ლი და ნიშ ნა.

გე ლა ზე დე ლაშ ვი ლი: ლო გი კუ რად, თქვენ უნ და გი ხა რო დეთ, რომ ისეთ 
სა შიშ და ძლი ერ მო წი ნა აღ მდე გედ გთვლი ან, რომ ეში ნი ათ თქვე ნი ეკ რან
ზე გა მო ჩე ნის. ეს ასე ა?

გუ რამ შა რა ძე ამ ხელს: და ვით აქუ ბარ დი ას, 
გი ორ გი თარ გა მა ძეს, ინ გა გრი გო ლი ასა და სხვას 

(გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი ინ ტერ ვიუ, ჩა წე რი ლია 2005 წლის დე კემ ბერ ში. იბეჭ დე ბა შე მოკ ლე ბით)

გაგრძელება მე4 გვ.
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გუ რამ შა რა ძე: რომ და გე თან ხმოთ, ჩე მის მხრი
დან ნარ ცი სო ბა გა მო ვა. მე რაც ვთქვი, სი მარ თლე 

ვთქვი. ჩე მი რვა ტო მე უ ლის  “ქარ თუ ლი ემიგ რან ტუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კის 
ის ტო რი ის” პრე ზენ ტა ცი ა ზე ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კა ში, რო მე ლიც ამას წი
ნათ გა ი მარ თა, თქვენ სა კუ თა რი თვა ლით ნა ხეთ, რომ, იქ, არც ერ თი ტე
ლე ვი ზია,  არც სა ხელ მწი ფო, არც ე. წ. და მო უ კი დე ბე ლი და ოპო ზი ცი უ რი, 
არ მო ვი და. ამ ფაქ ტმა კი დევ ერ თხელ ღრმად და მარ წმუ ნა, რომ ეს იყო 
მარ თლა ეროვ ნუ ლი დღე, რომ ჩვენ ჭეშ მა რი ტად ეროვ ნულ, ქარ თულ, სა
ქარ თვე ლოს თვის და წე რილ წიგ ნებს გან ვი ხი ლავთ.

მე მინ და მთელ მა სა ქარ თვე ლომ იცო დეს, რომ გუ რამ შა რა ძეს, არც ხე
ლი სუფ ლე ბა და არც ხე ლი სუფ ლე ბის ყურ მოჭ რი ლი ტე ლე ვი ზია ეკ რან ზე 
არ აჩენს იმის თვის, რომ სი მარ თლე ვუთხ რა ქარ თველ ხალხს და მთელს 
მსოფ ლი ოს.

სა ზო გა დო ე ბას შე ვახ სე ნებთ, რომ მეც ნი ე რი, სა ზო გა დო მოღ ვა წე და აქ
ტი უ რი პო ლი ტი კო სი გუ რამ შა რა ძე, თავ ში სა მი ტყვი ის გას რო ლით, 2007 
წლის 29 მა ისს მოკ ლეს  დღი სით მე ლი ქიშ ვი ლის ქუ ჩა ზე. რამ დე ნი მე წუთ ში 
ვა კე ში ე. წ. მრგვალ ბაღ თან და ი ჭი რეს “მკვლე ლი”, გუ რამ შა რა ძის ნაც
ნო ბი გი ორ გი ბა რა თე ლი, რო მელ საც 27 წლით პა ტიმ რო ბა მი უ სა ჯეს. პა
ტი მარ მა ბა რა თელ მა სა სა მარ თლო ზე ერ თობ ყუ რად სა ღე ბი გან ცხა დე ბა 
გა ა კე თა: მე შა რა ძე მოვ კა ლი, არა მე ლი ქიშ ვილ ზე, არა მედ რუს თა ველ ზე ო. 
ამ სარ კაზ მუ ლი ქა რაგ მით ბა რა თელ მა სა ზო გა დო ე ბას მი ა ნიშ ნა, რომ იგი 
არ არის ნამ დვი ლი მკვლე ლი, არა მედ გა რე მო ე ბის მსხვერ პლი ა.

იმის გა მო, რომ გუ რამ შა რა ძე სა ა კაშ ვი ლის ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი რე ჟი
მის მი ერ უკა ნას კნელ წლებ ში მოქ ცე უ ლი იყო სა ინ ფორ მა ციო ბლო კად ში 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უც ნო ბი დარ ჩა მი სი სამ ზა დი სი დი დი პო ლი
ტი კი სათ ვის  შემ დგა რი იყო სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ
ნებ ში შა რა ძის კან დი და ტუ რის წა მო სა ყე ნებ ლად, რაც გა უ გე ბა რი არ დარ
ჩე ბო და სა ა კაშ ვილს.

რაც შე ე ხე ბა ე. წ. ოპო ზი ცი ური ტე ლე კომ პა ნია “კავ კა სი ის” ხელ მძღვა
ნე ლის და ვით აქუ ბარ დი ა სა და სხვა ტე ლე კომ პა ნი ებს წამ ყვა ნე ბის და მო
კი დე ბუ ლე ბას გუ რამ შა რა ძეს თან, ესეც სრუ ლი სი მარ თლეა და ნაც ნო ბი 
რე ა ლო ბა ა, რაც პი რა დი მა გა ლი თით შე მიძ ლია და ვა დას ტუ რო. რო დე საც 

ზვი ად გან მა თა ვი სუფ ლებ ლის პარ ტი ე ლე ბი აქ ტი უ რ საპ რო ტეს ტო გა მოს
ვლებს ვაწყ ობ დით შე ვარ დნა ძის ან ტი სა ხელ მწი ფო ებ რივ ან ტი ე როვ ნუ ლი 
რე ჟი მის წი ნა აღ მდეგ, ტე ლე კომ პა ნია “კავ კა სი აც” ბო ლო წლებ ში მორ ჩი ლად 
ას რუ ლებ და ხე ლი სუფ ლე ბის გან კარ გუ ლე ბას, აღარ გა ე შუ ქე ბი ნათ ჩვე ნი 
საპ რო ტეს ტო გა მოს ვლე ბი და თვით პრეს კონ ფე რენ ცი ე ბიც კი, რო გორც მი
უმ ხრო ბე ლი და შე უ რი გე ბე ლი ოპო ზი ცი ი სა. ამ მე თო დით, დრო თა გან მალ
ვო ბა ში ჩვენ მოგ ვაქ ცი ეს სრულ სა ინ ფორ მა ციო ბლო კა და ში, რაც დღემ დე 
გრძელ დე ბა. ტე ლე კომ პა ნია “კავ კა სი ას” სა ა კაშ ვი ლის რე ჟი მის მხრი დან 
დღეს მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს ექ სკლუ ზი უ რი უფ ლე ბა “ო პო ზი ცი უ რი” ელექ ტრო
ნუ ლი მე დი ი სა, მა შინ რო ცა პრო ფე სი უ ლი ტე ლე ვი ზი ე ბის (“რუს თა ვი2”, “მე
9 არ ხი”, “ი ბე რი ა”) პი რო ბებ ში ღირ სე უ ლი ოპო ზი ცი ო ნე რი პო ლი ტი კო სე ბი, 
არც კი კად რუ ლობ დნენ ტე ლე კომ პა ნია “კავ კა სი ით” გა მოს ვლას, რომ ლის 
წამ ყვა ნებ მა დღემ დე ვერ აი მაღ ლეს პრო ფე სი უ ლი დო ნე და ვერ გა მო ი მუ
შა ვეს დე ბა ტე ბის კულ ტუ რა, რომ არა ფე რი ვთქვათ უსაშ ვე ლო ტექ ნი კურ 
ხარ ვე ზებ ზე. სა ა კაშ ვი ლის დიქ ტა ტო რულ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ, ოპო ზი ცი ას და 
ქარ თველ სა ზო გა დო ე ბას მდა რე ხა რის ხის ტე ლე კომ პა ნია “კავ კა სი ის” სა ხით 
“სახ რა ვად” მი უგ დო ძვა ლი და ამ გვა რად მსოფ ლი ოს თვალ ში “დე მოკ რა ტი 
ხე ლი სუ ფა ლის” იმი ჯიც გა ი ჯა ხი რა, ტე ლე კომ პა ნია “კავ კა სი ა” კი ოპო ზი
ცი ო ნე რე ბად წარ მო ა ჩე ნენ ერ თი და იმა ვე ფსევ დო ო პო ზი ცი ო ნე რებს, ხო
ლო მი უმ ხრო ბელ და შე უ რი გე ბელ, ჭეშ მა რიტ ოპო ზი ცი ას სა ინ ფორ მა ციო 
ვა კუ უმ ში აშ თო ბენ, რი თაც ხე ლოვ ნუ რად ქმნი ან და ვიწყ ე ბის ბუ რუსს მათ 
მი მართ, რომ თით ქოს ისი ნი აღარ იბ რძვი ან, ვი თომ წა ვიდ ნენ პო ლი ტი კი
დან, რომ აღარ არ სე ბო ბენ, რა თა, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში გა უ ად ვილ დეთ 
რე ა ლუ რი კონ კუ რენ ტის მოკ ვლა და ჩა დე ნი ლი ბო რო ტე ბა ტრი ვი ა ლუ რი 
მო ტი ვით შე ნიღ ბონ, ისე ვე, რო გორც შა რა ძის შემ თხვე ვა ში, რა თა სა ა კაშ ვი
ლის რუ პორ მა ტე ლე კომ პა ნი ე ბის წამ ყვა ნებ მაც დას ტუ რი ჰყონ: რა შუ ა შია 
მკვლე ლო ბის პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვი, იგი ხომ აღარ აქ ტი უ რობ და, წა სუ ლი 
იყო პო ლი ტი კი და ნო.

გუ რამ შა რა ძის სა ინ ფორ მა ციო ბლო კად ში მოქ ცე ვა იყო პრე ვენ ცი ა, რა თა 
სა ა კაშ ვი ლს, თა ვი დან, იო ლად მო ე ცი ლე ბი ნა რე ა ლუ რი კონ კუ რენ ტი, რა შიც 
მას ნებ სით თუ უნებ ლი ეთ და ეხ მა რა ოპო ზი ცი აც, რო მელ მაც სრუ ლი რე ა გი
რე ბის გა რე შე და ტო ვა შა რა ძის პო ლი ტი კუ რი მკვლე ლო ბა.

ლეილა ცომაია

რ ე  ნ ე  გ ა  ტ ე  ბ ი

დასაწყისი გვ. 3

გუ რამ შა რა ძე ამ ხელს: და ვით აქუ ბარ დი ას, 
გი ორ გი თარ გა მა ძეს, ინ გა გრი გო ლი ასა და სხვას 

(გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი ინ ტერ ვიუ, ჩა წე რი ლია 2005 წლის დე კემ ბერ ში. იბეჭ დე ბა შე მოკ ლე ბით)

აქ წარ მოდ გე ნი ლი პერ სო ნე ბი გახ ლდნენ და მო უ კი დე ბე ლი, თა ვი
სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას იდე უ რი მრწამ სის მა ტა რე ბელ ნი, მაგ რამ ბო ლომ დე ვერ უერ
თგუ ლეს მას  შე იც ვა ლეს იდე ურ პო ლი ტი კუ რი მრწამ სი და კო ნი
უნ ქტუ რი დან გა მომ დი ნა რე, აწ უკ ვე, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სრუ ლი 
ან ტი პო დის  მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის ან ტი ე როვ ნულ და ან ტი სა ხელ მწი
ფო ებ რივ სა ხე ლი სუფ ლო უმ რავ ლე სო ბა ში აღ მოჩ ნდნენ:

   
  ეკა ხერ ხე უ ლი ძე           ნუგ ზარ წიკ ლა უ რი       შო თა მა ლაშ ხია

                             

  ხა თუ ნა ოჩი ა უ რი        იუ ლონ გა გო ში ძე

დი ას პო რის სა კითხ ებ ში სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის პოს ტზე აღ
ზე ვე ბუ ლი იუ ლონ გა გო შიძის მოღ ვა წე ო ბის ქვე მოხ სე ნე ბუ ლი 
ეპიზოდი უეჭ ვე ლად შავ ლა ქად და ე დე ბა მის ბი ოგ რა ფი ას; შო ბის 
წი ნა დღე ებ ში, ბა ტონ იუ ლონ მა და გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ
რი ვი რე სურ სე ბის მი ნის ტრმა გი ორ გი ხა ჩი ძემ, სომ ხე თის სამ თავ
რო ბო დე ლე გა ცი ის თან ხლე ბით, ჯვრის მა მის (ყო ფი ლი გოლ გო
თაი) ეკ ლე სი ის ეზო ში მდე ბა რე ხა რე ბის ეკ ლე სი ის (ლე სე ლი ძის 
ქუ ჩა) კარ ზე უხე შად ჩა მო ამ ტვრი ეს ძვე ლი სა კე ტი და იგი ახა ლი, 
უფ რო სა ი მე დო სა კე ტით შეც ვა ლეს და აჭედეს კიდეც, ვინ ძლო, 
სა შო ბა ოდ, მარ თლმა დი დე ბელ ქარ თველ მრევლს არ მო ე ნე ბე ბი
ნათ სა ლო ცა ვად შეს ვლა, რა მე თუ ამ ქარ თუ ლი ფრეს კე ბით მო ხა
ტულ ხა რე ბის მარ თლმა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ა საც (ი სე ვე, რო გორც 
ყვე ლა ფერს) სომ ხე ბი გვე და ვე ბი ან. სა ა კაშ ვი ლის მთავ რო ბის წევ
რე ბის გა გო ში ძი სა და ხა ჩი ძის საქციელი აშ კა რად მეტყ ვე ლებს 
მათ “კე თილ ნე ბა ზე”, არა თუ გა ა ნაწყ ე ნონ, არა მედ იუ რი დი უ ლა
დაც გა უ ფორ მონ სომ ხებს ეს ქარ თუ ლი მარ თლმა დი დებ ლუ რი 
ტა ძა რი.

ჯვრის მა მის ეკ ლე სი ის წი ნამ ძღვრის მა მა ტა რი ე ლის სა გუ რა
მო ში გა დაყ ვა ნის ფაქ ტიც, უთუოდ ამ ვე რა გუ ლი ჩა ნა ფიქ რის შე
მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა. მა მა ტა რი ელ მა, მე ცე ნა ტე ბი სა და მრევ ლის 
შე მო წი რუ ლო ბე ბით მო ა პირ კე თა, აღად გი ნა და და ამ შვე ნა ეკ ლე
სი ე ბის ტე რი ტო რია და რკი ნის სა ერ თო რი კუ ლე ბით შე მო ფარ
გლა ორ თავ ტა ძა რი, რაც რო გორც სჩანს, ყუ რადღ ე ბის გა რე შე 
არ დარ ჩე ნი ათ სომ ხებს, რომ ლებ მაც პრე ტენ ზი ე ბით სა ა კაშ ვილს 
მი მარ თეს. მი სი მა რი ო ნეტუ ლი მი ნის ტრე ბის გა გო ში ძი სა და ხა
ჩი ძის რე ა გი რე ბა მაც არ და ა ყოვ ნა, – “სა და ო” ტა ძა რი “რა ინ დმა 
მი ნის ტრებ მა” სა გულ და გუ ლოდ და ლუ ქეს.
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“აზრები და შეხედულებები 
არ გადადის მემკვიდრეობით”-ის გამო

ღია წერილი ცოტნე გამსახურდიას
ცოტ ნე, ისე ვე რო გორც ათა სო ბით ქარ თველ მა მეც 

წა ვი კითხე შე ნი ინ ტერ ვიუ გა ზეთ “ა სა ვალ და სავ ალ
ში”

ნე ტავ არ წა მე კითხ ა!, რად გან ში შის, სა სო წარ კვე
თის, იმედ გაც რუ ე ბის გრძნო ბა და მე უფ ლა. ნუ თუ ამ 
ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენ ტი ცოტ ნე გამ სა ხურ დია არის 
მეთ ქი, დიდ ხანს ვფიქ რობ დი. ცოტ ნე, სა ი დან ასე თი 
ულ მო ბე ლი და გა უ მარ თლე ბე ლი სი სას ტი კე, სა ი დან 
ასე თი გუ ლი სამ რე ვი ცი ნიზ მი და ამ პარ ტავ ნე ბა?

“აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი არ გა და დის მემ კვიდ
რე ო ბი თო”

ღვთის გა ჩე ნილ ყო ველ ადა მი ანს აქვს სა კუ თა რი 
აზ რის ჰქო ნის უფ ლე ბა, გე თან ხმე ბი, მაგ რამღ

“აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი არ გა და დის მემ კვიდ
რე ო ბით!”

შე ნი დი დი ბა ბუ ი სა და მა მა შე ნის, სა ქარ თვე ლოს 
თა ვი სუფ ლე ბის კან დელ ზე სან თე ლი ვით ჩაღ ვენ თი
ლი კა ცის აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი ხომ მა თი ბედ
კრუ ლი სამ შობ ლოს სვე გამ წყრა ლი ყო ფა იყო, მა თი 
აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი ხომ ჩვენს ია ვარ ქმნილ მა
მულს დას ტრი ა ლებ და დღე ნი ა დაგ, მათ ხომ ძილ ში აც 
არ გან შო რე ბი ათ ეს აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი, გა ნა 
ეს შენ ჩვენ გან გეს წავ ლე ბა?

მა ინც არ მას ვე ნებს ეს ფრა ზა: აზ რე ბი და შე ხე დუ
ლე ბე ბი არ გა და დის მემ კვიდ რე ო ბით!

გულ სატ კე ნი ა, ღმერ თმა ნი, თუ შენ ზე მემ კვიდ რე
ო ბით არ გად მო სუ ლა ეს აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი.

დრო თა სვლი სას, რომ ლის ავან გარ დშიც თქვენ 
ხართ, ჩვენც, “დრო ში ჩარ ჩე ნილ” უბ რა ლო ქარ თვე
ლებ საც გაგ ვიჩ ნდა შენ და შე ნი ძმე ბის მი მართ სა კუ
თა რი აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი და ჩვენ და სა  ვა ლა
ლოდ, არც თუ ისე სა ხარ ბი ე ლო!

ჩვენც გვაქვს სა კუ თა რი აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი 
შენს მი ერ ჩა მოთ ვლი ლი ნე ბის მი ე რი პი როვ ნე ბის მი
მართ, მაქვს პა სუხ გა უ ცე მე ლი კითხ ვე ბი ჩვე ნ, ტრა გი
კულ, ახ ლო წარ სულ ზე, მაგ რამ... 

ვი ცით, თუ რო გორ, და უმ სა ხუ რე ბე ლი და უღ ვთო 
დევ ნა გა ნი ცა და დი დოს ტატ კონ სტან ტი ნეს მოდ გმამ 
და ჯი ლაგ მა თით ქმის მთე ლი სა უ კუ ნის მან ძილ ზე. 
თქვე ნი ოჯა ხის ხვედ რი ხომ ჩვე ნი მა მუ ლის სვე ბე
დის იდენ ტუ რი ა.

შე ნი დი დი ოჯა ხი სა და სა ქარ თვე ლოს ხვედ რი ხომ 
ერ თურ თსაა გა დაჭ დო ბი ლი და ჩა კი რუ ლი, მაგ რამ 
ასე თი მო წა მებ რი ვი ხვედ რი უფალ მა მხო ლოდ შენს 
მოდ გმას არ გუ ნა, გან საც დელს ხომ უფა ლი რჩე ულთ 
მი უვ ლენს მხო ლოდ და ეს ნე ტა რი გან საც დე ლი შენ
მა ბა ბუ ამ და მა მამ სა ა რა კო ერის კა ცო ბით აი ტა ნეს. 
უფ ლის ნე ბაა ისიც, რომ ქარ თველ ხალხს კოლ ხუ რი 
კოშ კის ბი ნა და რი ყვე ლა ზე მე ტად უნ და ჰყვა რე ბო და 
და უყ ვარს კი დეც, ეს ხომ ჩვე ნი ტან ჯუ ლი პრე ზი დენ
ტის სპე ტა კი ნეშ ტის შე მობ რძა ნე ბი სას და უ დას ტუ რა 
ქვეყ ნი ე რე ბას ჩვენ მა ხალ ხმა. 

ეს სიყ ვა რუ ლი მხო ლოდ გოლ გო თის კენ მი მა ვალ 
ნარ ეკ ლი ან გზა ზედ სი ა რუ ლით და იმ სა ხუ რეს შენ მა 
დიდ მა ბა ბუ ამ და წა მე ბულ მა მა მამ!

ჩვენ, ისე ვე რო გორც ყვე ლა მარ თალ ქარ თველს, 
სა ქარ თვე ლოს თვის აღ სრუ ლე ბუ ლი შე ნი მა მა ისე 
გვიყ ვარს, ვი თარც შენს ბა ბუ ას უყ ვარ და და ვით აღ
მა შე ნე ბე ლი და სა ქარ თვე ლო!

ყმაწ ვი ლო ბი სას მა საც ხომ მთე ლი ღა მე უტი რი ა, 
როს წა უ კითხ ავს რვა სა უ კუ ნის წი ნათ აღ სრუ ლე ბუ
ლი დი დი მე ფეთ მე ფის გარ დაც ვა ლე ბის შე სა ხებ და 
შენ წარ მო იდ გი ნე, შე ნი მა მის თა ნა მედ რო ვე ნი რას 
გან ვიც დით მი სი აღ სრუ ლე ბით! დი ა ხაც რომ და უნ
დო ბე ლი უნ და იყო მა მუ ლის მტრის მი მართ, ში ნა უ რი 
იქ ნე ბა ის თუ გა რეშე, მაგ რამ სი ძულ ვილ მა და და უნ
დობ ლო ბამ მტერ მოყ ვრის გარ ჩე ვის უნა რი ხომ არ 
უნ და დაგ ვი კარ გოს?! 

ვი საც შენ ამ ინ ტერ ვი უ ში ეხე ბი მათ უმ რავ ლე სო
ბას მეტ ნაკ ლე ბად ვიც ნობ, მაგ რამ შენ თუ რა ი მე იცი 
ბო ლომ დე უნ და სთქვა და არა მი კი ბულ მო კი ბუ ლად. 
ჩვენც გვა ინ ტე რე სებს სი მარ თლე, რა თა ბო ლო მო ე
ღოს ამ გა ურ კვევ ლო ბას, მით ქმა მოთ ქმას და ყვე ლას 
თა ვი სი სა ხე ლი და ერ ქვას, ობი ექ ტუ რად და არა ისე 
შენ რომ ამ კობ მა ვანთ. 

ცოტ ნე, დი დოს ტატ კონ სტან ტი ნეს სიტყ ვე ბით 
გეტყ ვი: “მე, არც გი ორ გი მე ფის მე ხოტ ბე ვარ და არც 
მელ ქი სე დეკ კა თო ლი კო სის მგა ლო ბე ლი”, ჩვენ თვის, 
უბ რა ლო ქარ თვე ლი სათ ვის ამ სა კითხ ში სი მარ თლე 

და სამ შობ ლოა უმ თავ რე სი და გუ ლით გვწა დი ან, რომ 
ვინ მეს შე სა ხებ უსა ფუძ ვლო ეჭ ვე ბი და უნ დობ ლო
ბა არ გვქონ დეს, უსა მარ თლო ეჭ ვი ა ნო ბა ცოდ ვაა და 
არ გვინ და ამ ცოდ ვა ში გვედ გას ფე ხი. მაგ რამ გულ
წრფე ლად გეტყ ვი, თა ვი რომ და ვა ნე ბოთ იმ ხალხს, 
ვინც სი ცოცხ ლის ბო ლო წუ თე ბამ დე ჩვე ნი ტან ჯუ ლი 
პრე ზი დენ ტის გვერ დით იდ გა, ხა ინ დრა ვებს სად მი უ
დი ხარ? იქ ნებ, რად გან ისი ნი თქვე ნი მოყ ვრე ბი არი ან 
ყვე ლა ფერს უტე ვებ და სხვას კი დევ... 

იქ ნებ შენ მარ თლაც ფლობ რა ი მე ცნო ბებს ზო გი
ერ თე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც ჩვენ თვის დღე სა მომ დე 
და ფა რუ ლი და უც ნო ბი ა, მაგ რამ რამ დე ნად უტყ უ ა

რია ეს ცნო ბე ბი? ვინ არის თავ მდე ბი? 
ცოტ ნევ, ხა ინ დრა ვებ თან სა მე გობ როდ მზად  ხარ, 

მზად  ხარ მი უ ტე ვო ჩა დე ნი ლი ცოდ ვე ბი და ღა ლა ტი, 
მი ტე ვე ბა ხომ მა შინ ხდე ბა, რო დე საც გულ წრფე ლად 
მო ი ნა ნი ე ბენ?! 

მარ თა ლი ა, ხა ინ დრა ვა ამ ბობს: ვი ნა ნი ებ ცოტ ნეს 
წი ნა შე ჩა დე ნილ ცოდ ვებ სა ო, მაგ რამ რას მიქ ვი ან 
შენს წი ნა შე ჩა დე ნი ლი ცოდ ვე ბი?! გა და შა ლე მაგ სა
ეჭ ვო წარ მო მავ ლო ბის გა ზე თის ფურ ცლე ბი და წა ი
კითხე ხა ინ დრა ვას ინ ტერ ვი უ, რო მელ შიც ის ამ ბობს, 
რომ გამ სა ხურ დი ას მი მართ ჩე მი პო ზი ცია უც ვლე ე
ლი ა ო, ხო ლო “გამ სა ხურ დი ას მი მართ პო ზი ცი ა” ეს 
არის პო ზი ცია სა ქარ თვე ლოს მი მართ! იმე დია არ შე
მე და ვე ბი.

ამ სიტყ ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე ხა ინ დრა ვას დღე
საც ისე სძულს შე ნი სულ ნა თე ლი მა მა, რო გორც ამ 
18 წლის წინ. შე ნი დი დი ბა ბუა არ ამ ბობ და: ღა ლატს 
დაჩ ვე უ ლი მუ დამ მო ღა ლა ტე იქ ნე ბა ო? მან ხომ ზვი
ად საც უღა ლა ტა, შე ვარ დნა ძე საც და მი შა საც? 

ცოტ ნე, რო გორ უნ და ემე გობ რო პა ტი ო სა ნი კა ცი 
ცხრა მთავ რო ბის აფე რის ტსა და გა იძ ვე რას, ის ხომ 
შე ვარ დნა ძის და სა ა კაშ ვი ლის ნა მი ნის ტრა ლია და 
ოპო ზი ცი ა ში მა შინ ამო ყოფს თავს, რო დე საც სა ვარ
ძლი დან ქო ნი ა ნი ნიჩ მით მო ას რი ა ლე ბენ ხოლ მე? ჰქო
ნია კი ამ ქონ დრის კაცს ოდეს მე სა კუ თა რი ალა ლი, 
მარ თა ლი და უან გა რო აზ რი და პო ზი ცი ა? 

მა გის ოპო ზი ცი ონ რო ბაც წმინ და წყლის სიც რუე და 
ვე რა გო ბა ა.

ჩვენს ტრა გე დი ა ში ხომ, ხა ინ დრა ვებს ლო მის წი ლი 
უდევთ?! ცრუ ობს ეგ ავა ზა კი, რო ცა ამ ბობს ქარ თვე
ლის თვის არ მის ვრი ა ო. ამ სიც რუ ე ში ჯა ბამ ჩა უშ ვა, 
წა ი კითხე ჯა ბას “უკ ვდა ვი ქმნი ლე ბე ბი” ამა ვე გა ზეთ
ში და დარ წმუნ დე ბი, მი სი “დე ვი ატ კა”, მი სი ვე თავ კა
ცო ბით, რო დე საც თქვენ სამ შობ ლოს ტო ვებ დით ფეხ
და ფეხ მოგ დევ დათ ავ ტო მა ტახ სმუ ლი. 

ამ ჯე რად ჩვენ ჯა ბას უფ რო ვენ დო ბით ვიდ რე შენს 
აზ რებ სა და შე ხე დუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც მარ თლაც 
რომ არ გად მო სუ ლა შენ ზე მემ კვიდ რე ო ბით, რად გან 
ხა ინ დრა ვე ბის უს ტა ბა ში, ჯა ბა იო სე ლი ა ნი, ზედ მი
წევ ნი თი სი ზუს ტით აღ წერს მი სი წი წი ლე ბის “გმი
რო ბას” თა ვის უკ ვდავ “და ნა ტო ვარ ში”, რო მე ლიც, 
იმე დია ერთ დროს მთა ვარ სამ ხი ლად იქ ცე ვა ჩვე ნი 
სამ შობ ლოს მო ღა ლა ტე ები სათ ვის. 

გამ სა ხურ დი ე ბის ოჯა ხის წი ნა შე შე ვარ დნა ძე სა და 
მის ან ტი სა ხელ მწი ფო ებ რივ ხრო ვას მი უძღ ვის ბრა
ლი, შენ და შენს ძმებს ბავ შვო ბა წაგ ღლი ტეს და გა
გიმ წა რეს, და გა ობ ლეს, იმ გა ჭირ ვე ბამ და შავ ბე დო

ბამ მთელს სა ქარ თვე ლო საც გა და უ ა რა და მან გრველ 
გრი გა ლად მაგ რამ გა ჭირ ვე ბამ და ავ ბე დო ბამ ისე ხომ 
არ უნ და გაგ ვა ბო რო ტოს რომ მტერ — მოყ ვა რე არ 
და ვერ გა ვარ ჩი ოთ?

გა ნა რა და ვა შა ვეთ იმის ტოლ ფა სი, ჩვენ უბ რა ლო 
ქარ თვე ლებ მა, შენ და შე ნი ძმე ბი წლე ბის მან ძილ ზედ 
ჩვენ და მხო ლოდ ჩვენ რომ გვტკენთ ისე დაც და კო
დილ გუ ლებს, თქვენ გან ნას როლ სიტყ ვებს გულ ში ვე 
ვიკ ლავ დით, უხ მოდ, ცრემ ლით ვახ რჩობ დით, ემანდ 
ვინ მემ არ დაგ ვი ნა ხოს თქო.

მრა ვალ მა ჩვენ გან მა ხომ უა რი თქვა ყო ველ გვარ 
კა რი ე რა ზე, ცხოვ რე ბი სე ულ მო მა ვალ ზე, მარ თლაც 
“დრო ში ჩავ რჩით”, რად გან პო ლი ცი ა ში კია არა ,ა უ დი
ტო რი ებ შიც არ შევ სულ ვართ. 

გვცი ო და, გვში ო და, გვწყუ რო და, გვტკი ო და, მაგ
რამ მა ინც ნე ტარ ნი ვი ყა ვით, რა მე თუ ვთვლი დით, 
რომ ეს გვე მა ერ თგუ ლე ბა იყო ჩვე ნი სა ქარ თვე ლო სი 
და მი სი სა რან გი სად მი. ნა ბი ჯი რა ა, სიტყ ვაც არ წარ
მოგ ვით ქვამს ისე თი ჩვე ნი პრე ზი დენ ტის თვალ სა წი ე
რით რომ არ გაგ ვე ზომ აგ ვე წო ნა. 

დი ახ, ცოტ ნე, ჩვენ ბედ ნი ე რე ბი ვართ იმი თი რომ 
“დრო ში ჩავ რჩით”, იმ სა ოც ნე ბოდ გარ და სულ დრო
ში და არ მივ ყო ლილ ვართ ამ თახ სირ ჟამ თას ვლას! 
ჩვენს გაც რე ცილ, გა ხუ ნე ბულ პი ჯა კებს არ ბილ წავს 
შე ვარ დნა ძი სე უ ლი გე ნერ ლის ტემ ლა კე ბი! აი, ამით 
ვა მა ყობთ ჩვენ, ვა მა ყობთ, რად გან ჩვენს შთა მო მავ
ლო ბას სა მარ ცხვი ნო ლა ქად არ დარ ჩე ბა მღებ რიშ ვი
ლის ბან დის წევ რო ბა!

იმ ხა ნებ ში შენ მა დე დამ ასე გა ნაცხ ა და: არა ვის გა
გიკ ვირ დეთ გი ორ გი გამ სა ხურ დია გე ნერ ლის ფორ მა
ში რომ ნა ხოთ, ის სა ქარ თვე ლოს სჭირ დე ბა ო.

გულ ზე ხე ლი და ი დე, ჰქმნა კი შენ მა ძმამ ისე თი 
რამ რაც სა ქარ თვე ლოს გა მოს დგო მი ა? პი რი ქით! რას 
შე ის წავ ლი და იგი ადა მი ა ნურ სა და სა სი კე თოს მღებ
რიშ ვი ლი სა გან? ის ხომ მი სი შე გირ დი იყო! გულს შხა
მი გვეღ ვე ენ თე ბო და, რო დე საც ტე ლე ეკ რან ზე მღებ
რიშ ვილ თან ხელ გა დახ ვე უ ლი გა მოჩ ნდე ბო და ხოლ მე. 

ცოტ ნე, გა ნა პუტ ჩის დროს თბი ლის სა და სა მეგ რე
ლო ში და ცე მუ ლი ვაჟ კა ცე ბი სა ქარ თვე ლოს არ სჭირ
დე ბოდ ნენ? გა ნა მკლავ მოჭ რი ლი და გუ ლა მოგ ლე ჯი
ლი მხატ ვა რი ვახ ტანგ ნო დია სა ქარ თვე ლოს არ სჭირ
დე ბო და? გა ნა ნი ჭი ე რი და უპა ტი ოს ნე სი ქარ თვე ლი 
ჭა ბუ კი აკა კი ხა რა ბა ძე, რო მელ მაც ენით უთ ქმე ლი 
გმი რო ბა ჩა ი დი ნა, ტა მიშ თან და ნაღ მულ მინ დორს 
გა და ურ ბი ნა და დამ წვარ დახ რუ კუ ლი ავი და მა მუ
ლის სა კურ თხე ველ ზე! გარ ბე ნი სას “სა ლა ღო ბოს” მი
იმ ღე რო და და ამით ქარ თულ ჯარს გზა გა უხ სნა. ის 
სამ შობ ლოს არ სჭირ დე ბო და? გა ნა თან არ წა რი ტა ნა 
სა მარ ტვი ლეს თა ვის ოც ნე ბე ბი, აზ რე ბი და შე ხე დუ
ლე ბე ე ბი, რომ ლე ბიც ანა ლო გი იყო ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას 

აზ რე ბი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და რომ ლე ბიც თურ
მე შენ ზე შთა მო მავ ლო ბით არ გად მო სუ ლა? 

მან კი შე ნი მა მი სა გან შე ი ძინ შე ით ვი სა ყო ვე ლი ვე, 
შე ნი მა მი სა გან ის წავ ლა სამ შობ ლოს ნამ დვი ლი სიყ
ვა რუ ლი და მის თვის თავ და დე ბა! სულ და უ ო კებ ლად 
შეჰ ხა რო და აკა კი გა მარ ჯვე ბის დად გო მას, სკო ლის 
მერ ხი დან სამ შობ ლოს სპა სა ლარს ამო უდ გა მხარ
ში: ეს ყვე ლა ფე რი რომ დას რულ დე ბა, უნ და ვის წავ
ლო ო, აბა სირ ცხვი ლი არ არის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
ემ ხრო ბო დე და უვი ცი და უწიგ ნუ რი იყო ო, ან ის ტო
რი კო სი უნ და გავ ხდე ან იუ რის ტი ო, მას წავ ლებ ლო
ბა კი იმის თვის მინ და, რომ მო მა ვალ თა ო ბას ჩვე ნი 
დღე ვან დე ლო ბა სი მარ თლით რომ გა დავ ცე და ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა სა და მე რაბ კოს ტა ვას შე სა ხე ბაც მო
ვუთხ რო ო, იუ რის ტო ბა კი იმი ტომ მსურს მა მუ ლის 
მო ღა ლა ტეს და ქვე და ბუნს სა კად რი სი მი ვუზღ ვო. აი, 
ასე თი აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ე ბე ბი შე უქ მნა უბ რა ლო, 
პირ ტიტ ვე ლა ქარ თველს შენ მა მა მამ და თქვენ რაი 
და გე მარ თათ?

აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი არ გა და დის მემ კვიდ რე
ო ბი თო! — ისე აცხ ა დებ, თით ქოს გე ჩო თი რე ბო დეს 
შე ნი წი ნაპ რე ბის აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი, იმა ზე 
მე ტი დი დე ბუ ლი აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი რა უნ და 
გერ გოს კაცს მემ კვიდ რე ე ო ბით, რაც შენს წი ნაპ რებს 
ჰქონ დათ? 

ვაგ ლახ, რომ ჩვე ნი წა მე ბუ ლი პრე ზი დენ ტის არ
ცერთ პირ მშოს არ დაჰ ყო ლია მემ კვიდ რე ო ბით მი სი 
აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი. გი ორ გის თა ვი და ვა ნეგაგრძელება მე6 გვ.
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ბოთ, კო კოს რა უნ და კუ
დი ა ნე ბის იმ ამ ქარ ში თავს 

“ოპო ზი ცი ას” რომ უწო დებ ს? გა ნა გუ მა ნი თაც ვერ 
ხვდე ბა რომ ყველა ესე ნი ყალ ბე ბი და ფა რი სევ ლე ბი 
არიან?

მო დით, ვთქვათ სი მარ თლე, ვა ღი ა როთ, რომ შენ არ 
გინ და, მოგ ბეზ რდა, სი ცოცხ ლე გა გიმ წა რა იმ საქ ვეყ
ნო აზ რებ მა და შე ხე დუ ლე ბებ მა, რომ ლე ბიც შენს წი
ნაპ რებს ჰქონ დათ. გა გი გებთ, შენც ადა მი ა ნი ხარ და 
ჩვენც, ვი ცით მძი მეა ყო ვე ე ლი ვე იმ აზ რე ბი სა და შე
ხე დუ ლე ბე ბის ტვირ თვა, გა ნა რა უფ ლე ბა გვაქვს და
გა ძა ლოთ, მხრებ ზე მო ი კი დეთ თქო!

ქა რაგ მულ ნათ ქვამს პირ და პი რი სჯო ბი ა, გეთ ქვა 
ასე და ჩვენც გი თა ნაგ რძნობ დით!

ცოტ ნე, შენ ჭკვი ა ნი კა ცი ხარ, ეს ასეც უნ და იყოს, 
გა ნა ვი სი გო რი სა ხარ, მად ლი უფალს, ჭკუა და ნი ჭი 
მა ინც გად მო ვი და შენ ზედ შთა მო მავ ლო ბით და რო
დე საც ამ ბობ “აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი არ გა და დის 
მემ კვიდ რე ო ბი თო!” თან და გე მა ტე ბია — არც სუ
ლიერება თქო, ასე უფ რო უპ რი ა ნი იქ ნე ბო და...

ისე, მარ ტო თქვენ არ ხართ ამ მდგო მა რე ო ბა ში, 
გა ნა რო გო რი დი დე ბუ ლი ქარ თვე ლი რა ინ დი იყო შე
ნი ბა ბუ ის ძმად ნა ფი ცი შავ ჩო ხო სა ნი ვახ ტანგ კო ტე
ტიშ ვი ლი და რო გო რი პირ მშო დას ტო ვა, არც მას ზედ 
გად მო სუ ლა აზ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი მემ კვიდ რე ო
ბით, თო რემ იგი წინ არ აღუდ გე ბო და კონ სტან ტი ნეს 
ღირ სე ულ პირ მშოს.

ცოტ ნე, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შენ და შენ მა ძმებ
მა და აგ დეთ მა მა პა პი სე უ ლი გზა, ვერც შე ნი პო ზი
ცი ი თა და შე ხე დუ ლე ბე ბით, ვერც გი ორ გი თა ვი სი 
ტემ ლა კე ბი თა და სა ვარ ძლით, ვერც კო კო თა ვი სი 
აღ მა დაღ მა ბო რი ა ლით, იო ტი სო დე ნა ხინჯს ვერ მი
ა ყე ნებთ ჩვენს სა თაყ ვა ნე ბელ დი დოს ტატ სა და წა მე
ბულ ზვი ადს, მაგ რამ გუ ლი გვტკი ვა, გუ ლი! არ არის 
ეს ლა მა ზი, მტრის წის ქვილ ზე ას ხამთ ამით წყალ სა 
და ეგ არის მხო ლოდ. ერ თმა გა რე წარ მა ნიშ ნიც კი 
მო მი გო — ვინ ხარ კა ცო შენ, ვერ ხე დავ მი სი შვი ლი 
ჩვენს სამ სა ხურ ში რომ ჩად გა და შენ მიჰ ყვე ბი საფ
ლავ ში ო?! 

“აზ რე ბის და შე ხე დუ ლე ბე ბის მემ კვიდ რე ო ბით” არ
გა დას ვლა ამ ჯე რად ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნა ცაა იქ ნებ, 
გამ სა ხურ დი ე ბის გვარ მა ერთ სა უ კუ ნე ში ხომ ორი 
ბუმ ბე რა ზი უშ ვა ჩვენს სამ შობ ლოს, მა რა დი სო ბა ში 
გარ და სულთ სა უ კუ ნე ნი რომ მო უდ რე კენ მუხლს და 
ახ ლა გე ნი ის ვე ნებ დეს, იქ ნებ? ის ვე ნე ებ დეს, რა თა 
ხვა ლის თვის ერ თი ა ნად რომ იყივ ლოს და შე ა ზან ზა
როს ეს ცოდ ვი ლი სამ ყა რო! ეს ასე იქ ნე ბა, უსა თუ ოდ 
და ჩვენც მო მა ვა ლის იმე დით ვი სულ დგმუ ლობთ!

ცოტ ნე, იცი რო გორ მტკი ვა გუ ლი და სუ ლი, ახ
ლა ამ სიტყ ვებს რომ გწერ? ხე ლი მი კან კა ლებს, სუ
ლი მეძ ვრის, მაგ რამ უთ ქმე ლო ბაც არ ეგე ბის, სულს 
ჟან გავს და იძუ ლე ბუ ლი ვარ დი დი ილი ას სიტყ ვები 
მოვიშველიო — “მოყ ვა რეს პირ ში უძ რა ხე ო”...

მე იმ დღეს შევ ნატ რო დი, როს სა ქარ თვე ლოს გამ
სა ხურ დი ე ბის სა მი ძე და უბ რუნ დე ბო და, მა თი მა მა 
ერ თი დარ ჩა, ესე ნი სამ ნი იქ ნე ბი ან და ამა თი მომ რე
ვი დე და მი წის ზურ გზე ვერც ერ თი ეშ მა კის კე რძი ვერ 
იქ ნე ბა თქო. 

აი, დაბ რუნ დით, მაგ რამ სად გე ძე ბოთ?
ლარ სი დან, სა ქარ თვე ლოს სა ტახ ტო ქა ლაქ ში სა კუ

თა რი მხრე ბით შე მო აბ რძა ნებ და თა ვი სუფ ლე ბის სიმ
ბო ლო პრე ზი დენ ტის  ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ნეშტს 
ქარ თვე ლი ხალ ხი და ეს იქ ნე ბო და ამ დაყ რუ ე ბუ ლი და 
დაბ რმა ვე ბუ ლი, გო ნე ბა და კარ გუ ლი მსოფ ლი ო სათ
ვის ნა თე ლი მა გა ლი თი მა მუ ლიშ ვი ლო ბი სა და ერის 
სიყ ვა რუ ლი სა, რის გა ნაც დაც ლი ლია დღე ვან დე ლი 
ცი ვი ლი ზა ცი ა. თქვენ კი, მი სი შვი ლე ბი, ბალ და ხი ნით 
თა ვაწყ ვე ტი ლად მო აქ რო ლებ დით სა ქარ თვე ლოს სამ
ხედ რო გზა ზე მის ნეშტს, იმ სი ცი ვე სა და ქარ ყინ
ვა ში კი სან თლე ბით ხელ ში და მუხ ლმოყ რი ლი გაწ
ბი ლე ბუ ლი და ტო ვეთ ხალ ხი, რი თაც კი დევ ერ თხელ 
ატ კი ნეთ გუ ლი! 

ცოტ ნე, მო გახ სე ნე უკ ვე, ჩვენ სა კუ თა რი ნე ბით უა
რი ვთქვით ყო ვე ლი ვე ზე, ჩვენს მო მა ვალ ზე, წაღ ლე
ტი ლ სამ შობ ლო ში ც ხიზ ნე ბად ვი ქე ცით, მაგ რამ არა 
ჩვენს ამომ გდებ ურ დო ში!. გა ვი ხიზ ნეთ და სიზ მარ 
ცხა დად გვექ ცა სამ შობ ლო ჩვე ნი, მთე ლი ეს გა უს რუ
ლე ბე ლი წლე ბი. სა კუ თარ თავ ზე სა უ ბა რი უხერ ხუ
ლი ა, მაგ რამ ვი საც შენ გა ან დე შე ნი გუ ლის ნა დე ბი, ამ 
ხალხს ჩვე ნი ხსე ნე ბის უფ ლე ბა არ აქვს, რად გან მათ 
სა კუ თა რი თა ვის გარ და, არც ვინ და არც რა ჰყვა რე
ბი ათ ამ ქვეყ ნად! 

ცოტ ნე, შე ნი და ტუ სა ღე ბა ჩემ თვის, რაც იყო ამის 
თქმით აღარ შე გაწყ ენ თავს, პრო ტეს ტიც გა მოვ ხა ტე, 
მაგ რამ ჩემ თვის “ა სა ვალ და სა ვალ ში” გა მოქ ვეყ ნე ბუ
ლი სა ქარ თვე ლოს ბნე ლი ტის კო ლექ ტი უ რი წე რი ლი 
იყო უკი დუ რე სად აღ მაშ ფო თე ბე ლი! მათ უმ რავ ლე
სო ბას ხომ ავ ტო მა ტი ეჭი რა ხელ ში, რა თა თქვენ  სამ
შობ ლო დან გა ე ძე ვე ბი ნეთ?

რო დის აქეთ და ეწ ვა ამ ხალხს შენ სა და შენს ოჯახ
ზე გულ მუ ცე ლი, ამა თი უმ რავ ლე სო ბა ხომ პუტ ჩის 
იდე ო ლო გე ბი და მე ბა ი რახ ტრე ე ბი იყ ვნენ! 

ცოტ ნე, მა პა ტიე მხო ლოდ სა ხე ლით რომ მოგ მარ
თავ, რად გან მე “დრო ში ჩარ ჩე ნი ლი” ვარ და ისევ ისე
თი პა ტა რე ბი მგო ნი ხართ ამ ოც და ხუ თუ ო დე წლის წინ 
პირ ვე ლად — კოლ ხუ რი კოშ კის კა რიბ ჭე რომ შე მო ვა
ღე და თქვენ და გი ნა ხეთ, ჩე მი სამ შობ ლოს მო მავ ლის 
მჭედ ლე ბად და გი გუ ლეთ მა შინ ვე და ჯერ კი დევ არ 
არის გვი ან, ამ იმედს ნუ გა მიც რუ ებთ! ნუ ჩა აქ რობთ 
მაგ ტა ძარ ში დი დოს ტა ტის მი ერ დან თე ბულ წმი და კე
ლაპ ტარს, ნუ შე აძ რწუ ნებთ წი ნა პარ თა ძვლებს!

კი დევ გი მე ო რებთ, ეს სიტყ ვე ბი მხო ლოდ სიყ ვა
რულ მა და მა წე რი ნა, ან კი რო გორ უნ და შე გი ძუ ლოთ, 
მა შინ ხომ შე მო მიწყ რა ღვთის მშო ბე ლი და მაცხ ო ვა
რი! რო გორ უნ და შე გი ძუ ლოთ, თქვენ ხომ გამ სა ხურ
დე ბი ხართ! გამ ჩე ნის მსა ხურს ნიშ ნავს გამ სა ხურ დე
ბიო  განმარტა დიდ მა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა და ღვთი
სა და მა მუ ლის მსა ხუ რი გვა რის შვი ლი, რო გორ უნ და 
შე ვი ძუ ლოთ! 

ღმერთს ვე ვედ რე ბი, გა გი ნა თოთ მაგ ლა მა ზი გო ნე
ბა და ისევ ისე ემ სა ხუ როთ უფალს, სამ შობ ლო სა და 
მტერ მოყ ვა რეს, რო გორც შე ნი დი დი ბა ბუა და წა მე
ბუ ლი მა მა!

შე მინ დეთ, თუ რამ სა მარ თლი ა ნად შე მოგ კად რეთ, 
ღმერ თმა დაგ ლო ცოთ, გამ რავ ლოთ და აგა ღორ ძი
ნოთ!     

გლა ხო კარ გა რე თე ლი

დასაწყისი გვ. 5

“აზრები და შეხედულებები 
არ გადადის მემკვიდრეობით”-ის გამო

ღია წერილი ცოტნე გამსახურდიას

ჩვე ნი გა ზე თის წი ნა ნო მერ ში (№18) უყუ რადღ
ე ბო ბით გა ი პა რა ორი სამ წუ ხა რო შეც დო მა: 1. გე
ლა ჩორ გო ლაშ ვი ლის სტა ტი ა ში “მა რი ო ნეტს არა 
აქვს ნე ბა” (გვ.4), მე3 სვე ტის პირ ვე ლი აბ ზა ცი
დან მე3 აბ ზა ცის და საწყ ი სამ დე უნ და იკითხ ე ბო
დეს ასე”: ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი
კის უზე ნა ე სი საბ ჭოს 1991 წლის 11 დე კემ ბრის 
კა ნო ნი “სამ ხრეთ ოსე თის ავ ტო ნო მი უ რი ოლ ქის 
გა უქ მე ბის შე სა ხებ” რჩე ბა სა მარ თლებ რივ ბა რი
ე რად სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის ტე რი ტო რი უ
ლი მთლი ა ნო ბის ხელ ყო ფის სა წი ნა აღ მდე გოდ.

ამ გვა რად, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი გა ნა პი რო ბებს 
იმას, რომ ან ტი კონ სტი ტუ ცი უ რი, და ნა შა უ ლებ
რი ვი რე ჟი მი, რო მე ლიც მოქ მე დებს ყო ფი ლი ოლ
ქის ტე რი ტო რი ა ზე, მოკ ლე ბუ ლია ლე გი ტი მურ 
სა ფუძ ველს, იგი კა ნონ გა რე შეა და მი სი მოქ მე

დე ბა სხვაგ ვა რად ვერ კვა ლი ფი ცირ დე ბა, თუ არა 
რო გორც კრი მი ნა ლუ რი.

მკითხ ველს მსურს შე ვახ სე ნო, რომ სა ქარ თვე
ლოს პარ ლა მენ ტის 2005 წლის 11 მარ ტის “1991
1992 წლე ბის დე კემ ბერ ი ან ვრის მოვ ლე ნე ბის სა
მარ თლებ რი ვი შე ფა სე ბის შე სა ხებ” დად გე ნი ლე ბა 
ადას ტუ რებს” და შემდეგ, როგორც ტექსტშია...

2. ხო ლო მე17 გვერ დზე გან თავ სე ბულ სამ
გვერ დი ა ნი მა სა ლის  “სა ინ ფორ მა ციო ცნო ბა რი 
ნა ტოს შე სა ხებ”  ანო ტა ცი ა ში გი ორ გი მე სა მის 
ნაც ვლად უნ და ეწე როს გი ორ გი მე ხუ თე, ხო ლო 
მი სი მე ფო ბის წლე ბად მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს 
13141346.

სამ წუ ხა რო შეც დო მე ბის თვის ბო დიშს ვუხ დით 
მკითხ ვე ლებს (რედ.)

შეც დო მების გას წო რე ბა

და ვით არა ბი ძე
2008 წლის აგ ვის ტოს რუ სულ მა აგ რე სი ამ 

და საბ რძო ლო მოქ მე დე ბებ მა ნათ ლად და
ა ნა ხა ქარ თულ სა ზო გა დო ებ რი ო ბას, რომ 
“ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის” შემ დგომ მი ღე
ბუ ლი კონ ცეფ ცი ის სა ფუძ ველ ზე ფორ მი
რე ბუ ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი არა ნა ი
რად არ პა სუ ხო ბენ სა ქარ თვე ლოს წი ნა შე 

მდგარ სამ ხედ რო საფ რთხე ებს. დღეს აუ
ცი ლე ბე ლია სამ ხედ რო ძა ლე ბის მო დერ ნი
ზა ცი ა, ამ მხრივ ძალ ზედ სა ყუ რადღ ე ბოა 
გა მო ჩე ნი ლი ფრან გი სა ხელ მწი ფო პო ლი
ტი კუ რი მოღ ვა წი სა და სტრა ტეგ  შარლ დე 
გო ლის მი ერ ჯერ კი დევ 1934 წელს და ბეჭ
დილ წიგ ნში “პრო ფე სი უ ლი არ მი ი სათ ვის” 
მო ცე მუ ლი პო ზი ცი ა, რო მე ლიც შე იძ ლე
ბა სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი თა ვა დაც ვის 
სის ტე მის თვი საც სა სარ გებ ლო იყოს. “დად
გა დრო, რე ზერ ვის ტე ბი სა და წვე ვამ დე ლე
ბის მა სით და კომ პლექ ტე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი 
თავ დაც ვის ძი რი თა დი შემ ად გე ნე ლი ელე
მენ ტის არ მი ის გვერ დით, რო მე ლიც მა ინც 
ითხ ოვს დიდ დროს შე კავ ში რე ბა სა და საქ
მე ში ჩარ თვა ში, აუ ცი ლე ბე ლია იყოს შე კავ
ში რე ბუ ლი, და უ ყოვ ნებ ლი ვი მოქ მე დე ბის
თვის მყო ფი, კარ გად გან სწავ ლუ ლი მა ნევ
რუ ლი არ მი ა, ე. ი. მუდ მი ვად საბ რძო ლოდ 
მზად მყო ფი არ მი ა”.

სა ქარ თვე ლოს 

სამ ხედ რო ძა ლე ბის 

რე ფორ მი რე ბი სათ ვის

“კი სინ ჯე რის დოქ ტრი ნა”
თუ კი რო მე ლი მე მთავ რო ბა გა დატ რი ა

ლე ბის გზით მო დის ხე ლი სუფ ლე ბა ში და 
სა კუ თარ ქვე ყა ნას ამე რი კულ ორ ბი ტა ში 
რთავს, ვა შინ გტო ნი ყვე ლა ფერს აკე თებს, 
რა თა ხე ლი შე უ შა ლოს ამ მთავ რო ბის შეც
ვლას, მი უ ხე და ვად იმი სა თუ რა ო დენ მცი
რეა სა კუ თა რი ხალ ხის მხარ და ჭე რა ამ 
მთავ რო ბი სად მი და რაც არ უნ და ძვი რი 
უჯ დე ბო დეს იგი.

გა ზე თი “ნი უ -ი ორკ თა იმ სი”
1975 წ. 27 თე ბერ ვა ლი
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ააშ-ს ექ სპერ ტე ბი სთა ვა ზო ბენ რუ სეთს 
და უბ რუ ნოს ჩი ნეთს ამუ რის პი რე თი და ზღვის პი რე თი 

მე წი ნა აღ მდე გი ვარ! მე კა ტე გო რი უ ლად წი ნა აღ მდე გი ვარ იმი სა, რომ ტა
ლინ ში და მთელს ეს ტო ნეთ ში, იქ ნეს მო ედ ნე ბი, რომ ლე ბიც ატა რე ბენ კგბს 
აგენ ტე ბის სა ხელს. თუმც ეს აგენ ტე ბი და ი ბად ნენ ეს ტო ნეთ ში და გა ა კე თეს 
რა ი მე სა სარ გებ ლო თა ვი ანთ ცხოვ რე ბა ში. შა ხელ დობრ მი ტიმ ვარ მე ამის 
წი ნა აღ მდე გი, რომ ტა ლინ ში გაჩ ნდეს კგბში ოპე რა ტი
უ ლი ფსევ დო ნი მით “ა გენტ დროზ დო ვი”თ ცნო ბილ 
ალექ სეი II.ის სა ხე ლო ბის მო ე და ნი. 

1958 წლის კგბს აგენ ტუ რულ ო პე რა ტი უ ლი მუ შა
ო ბის ან გა რი ში დან (ი ნა ხე ბა ეს ტო ნე თის რეს პუბ ლი
კის სა ხელ მწი ფო არ ქივ ში):

“ა გენ ტი დროზ დო ვი”, და ბა დე ბუ ლი 1929 წელს, 
მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის მღვდე ლი, უმაღ
ლე სი გა ნათ ლე ბით, ღვთის მეტყ ვე ლე ბის კან დი და
ტი, სრულ ყო ფი ლად ფლო ბს რუ სულ, ეს ტო ნურ და 
სუს ტად გერ მა ნულ ენებს. და ვერ ბოვ კე ბუ ლია 1958 
წლის 28 თე ბერ ვალს პატ რი ო ტულ გრძნო ბებ ზე ან
ტი საბ ჭო უ რი ელე მენ ტე ბის გა მო სავ ლე ნად და და
სა მუ შა ვებ ლად მარ თლმა დი დებ ლუ რი სა სუ ლი ე როს 
რი გე ბი დან, რო მელ თა შო რი საც მას აქვს კავ ში რი, და 
წარ მო ად გენს კგბს ორ გა ნო ე ბი სათ ვის ოპე რა ტი ულ 
ინ ტე რესს. 

და ვერ ბოვ კე ბი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა მო მა
ვალ ში მი სი წა მო ყე ნე ბა არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე
ბით ტა ლი ნი სა და ეს ტო ნე თის ეპის კო პო სის პოს ტზე.

კგბს ორ გა ნო ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის პე რი ოდ
ში დროზ დოვ მა თა ვი წარ მო ა ჩი ნა და დე ბი თი მხრით, 
გა ნაცხ ა დებ ში აკუ რა ტუ ლი ა, ენერ გი უ ლი და კონ ტაქ
ტუ რი. კარ გად ერ კვე ვა ღვთის მეტყ ვე ლე ბის თე ო რი
ულ სა კითხ ებ ში და სა ერ თა შო რი სო ვი თა რე ბა ში. ჩვე ნი და ვა ლე ბე ბის შეს
რუ ლე ბას ეკი დე ბა სურ ვი ლით და უკ ვე წარ მო ა ჩი ნა მთე ლი რი გი სა ბუ თე
ბი, რომ ლე ბიც ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რე ბენ, რომ ლის მი ხედ ვი თაც წარ მო ებს 
დო კუ მენ ტა ცია იიხ ვი ნის მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ხელ მძღვა ნე ლის 
— ჩურ კი ნის და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე ბის და მი სი მე უღ ლის შე სა ხებ, სამ
სა ხუ რებ რი ვი მო ვა ლე ო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბით რა მო დე ნე ი მე მო ქა ლა
ქის თვის პენ სი ე ბის გა ფორ მე ბი სას (ი ღებ და ქრთამს). 

ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა ში იქ მნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა მი ვა მაგ როთ 
“დროზ დო ვი” კგბს ორ გა ნო ებ თან პრაქ ტი კულ სა მუ შა ო ზე. 

გარ და ამი სა, “დროზ დოვ მა” წარ მო ად გი ნა, აგ რეთ ვე ფა სე უ ლი მა სა ლე ბი 

მღვდელ ფო ვედ სკი ზე წარ მო ე ბულ საქ მე ფორ მუ ლა რი სათ ვის. ამ ჟა მად ის 
მუ შა ობს გერ მა ნუ ლი ენის სრულ ყო ფა ზე. 

აგენ ტის უშიშ რო ე ბის ორ გა ნო ებ თან პრაქ ტი კულ საქ მე ზე მი მაგ რე ბის 
შემ დეგ კონ კრე ტულ აგენ ტუ რულ და მუ შა ვე ბებ თან ერ თად ვგეგ მავ თ მის 

გა მო ყე ნე ბას ჩვენს ინ ტე რე სებ ში მი სი მივ ლი ნე ბით 
კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში სა ეკ ლე სიო დე ლე გა ცი ის 
შე მად გენ ლო ბა ში”.

ალექ სან დრე რი დი გე რის ბი ოგ რა ფი ა ზე თვა ლის ზე
და პი რუ ლად გა დავ ლე ბი სას საკ მა რი სი ა, გა ვა კე თოთ 
დას კვნა იმის შე სა ხებ, რომ რი დი გე რი და “დროზ დო
ვი” ერ თი და იგი ვე პი როვ ნე ბა ა. მაშ რა ზე უნ და გან
ვცვიფ რდეთ? — ალექ სეი რი დი გე რის შემ თხვე ვა არ 
არის ერ თე უ ლი. პრაქ ტი კუ ლად რუ სე თის მარ თლმა
დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ყვე ლა იე რარ ქებ მა და ა ლა ქა
ვეს თა ვი ან თი ბი ოგ რა ფი ე ბი საბ ჭო თა უშიშ რო ე ბის 
სპეც სამ სა ხუ რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბე ბით. ეკ ლე სი ის 
წი აღ ში კა რი ე რის გა კე თე ბის მსურ ველ თათ ვის ხომ 
ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა იყო კგბსთან თა ნამ შრომ
ლო ბა. ესე ნი ადა მი ან თა გან სა კუთ რე ბუ ლი მოდ გმა ა, 
რომ ლებ მაც გა ყი დეს თა ვი ან თი რწმე ნა სამ სა ხუ რებ
რივ კი ბე ზე სწრა ფი წა წე ვის სა სარ გებ ლოდ. ეს ის ადა
მი ა ნე ბი ა, რომ ლე ბიც ჰყიდ ნენ თა ვი ანთ მე გობ რებს 
და გა დას ცემ დნენ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებს, თა ვი ან
თი მრევ ლის აღ სა რე ბის სა ი დუმ ლო ე ბის დარ ღვე ვით. 

თუმ ცა სსრკს და ცე მის შემ დეგ ცო ტა რამ თუ შე
იც ვა ლა. რით არის და კა ვე ბუ ლი რუ სე თის მარ თლმა
დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ა, დღეს კარ გად არის ცნო ბი ლი 
— ეს არის ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა მა ტი, რო მე ლიც გა

მო ი ყე ნე ბა რუ სე თის სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად არა მარ ტო 
სა ხელ მწი ფოს შიგ ნით, არა მედ მის საზღ ვე რებს გა რე თაც. ამი სათ ვის, თუმც 
ის კონ სტი ტუ ცი უ რად და მო უ კი დე ბე ლია სა ხელ მწი ფო სა გან, სარ გებ ლობს 
თვით ამ სა ხელ მწი ფოს პრი ვი ლე გი ე ბით. 

სრულიად რუსეთის პატრიარქი ალექსი II გარდაიცვალა 2008 წ. 5 
დეკემბერს და ახლა ტა ლინ ში, მე რი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით უნ და გაჩ ნდეს 
“ა გენტ დროზ დო ვის” მო ე და ნი. ეს ნამ დვი ლი სირ ცხვი ლი ა. ეს შე უ რაც ყო ფაა 
კო მუ ნის ტუ რი ტე რო რის მი ლი ო ნო ბით მსხვერ პლი სა. 

ამ სირ ცხვილს ჩვენ თა ვი უნ და და ვაღ წი ოთ!
ევ გე ნი ცი ბუ ლენ კო

კი დევ ერთ პო ტენ ცი ურ არას ტა ბი ლურ რე გი ო ნად ამე რი კელ მა ექ სპერ ტებ მა 
და ა სა ხე ლეს ფერ ღა ნას ვე ლი, სა დაც სი ტუ ა ცი ამ შე იძ ლე ბა აა ფეთ ქოს მთე ლი 
ცენ ტრა ლუ რი აზი ა. მის გარ და დეს ტა ბი ლი ზა ცი ამ ფერ გა ნის დაბ ლობ ზე, გან
სა კუთ რე ბით მის ყირ გი ზულ ნა წილ ში, შე საძ ლე ბე ლია ცეცხ ლი შე უ კე თოს ლა
ტენ ტურ კონ ფლიქტს თურქ მუ სულ მა ნებ სა და ჩი ნე ლებს შო რის კაშ გარ ში და 
ჩი ნე თის მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად მთელს აღ მო სავ ლეთ თურ ქეს ტან ში.

რაც შე ე ხე ბა რუ სე თის მო მა ვალს, “FARWESTLLC” — ში დარ წმუ ნე ბუ ლე ბი 
არი ან, რომ აღ მო სავ ლეთ ციმ ბირ ში და შო რე ულ აღ მო სავ ლეთ ში ჩი ნე თის შეჭ
რის შე ჩე რე ბა ვერ მო ხერ ხდე ბა, ამის გა მო ამე რი კელ მა ექ სპერ ტებ მა გა მოთ
ქვეს აზ რი, რომ რუ სე თი ახ ლო ბელ პერ სპექ ტი ვა ში ვერ შეძ ლებს ამ ტე რი ტო
რი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას და მო უ კი დებ ლად. ამი სათ ვის მას დას ჭირ დე ბა აშშ და 
და სავ ლე თის დახ მა რე ბა. 

ამის შეს ხებ “FARWESTLLC”ის ექ სპერ ტებ მა გა ნაცხ ა დეს, რომ ციმ ბი რი და 
შო რე უ ლი აღ მო სავ ლე თი — ეს არის “მთე ლი კა ცობ რი ო ბის სა კუთ რე ბა და რე
სურ სე ბის საწყ ო ბი” და არა მარ ტო რუ სე ბი სა. 

ამე რი კე ლი ექ სპერ ტე ბი თვლი ან, რომ რუ სეთ ჩი ნე თის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი 
XIX სა უ კუ ნის შუ ა ხა ნე ბი სა, რო მელ თა მი ხედ ვით რუ სეთს მი უ ერ თდა ჩი ნუ რი 
ზღვის პი რე თი და ამუ რის პი რე თი, იყ ვნენ არა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი. ამი ტომ 
“მრა ვალ მხრი ვი კომ პრო მი სის ფარ გლებ ში ამ ხელ შეკ რუ ლე ბებს მო უ წევს გა
და სინ ჯვა”. 

“FARWESTLLC” მი უ თი თე ბენ, რომ ამე რი კე ლი დე მოკ რა ტე ბი სთა ვა ზო ბენ 
ამე რი კის სა გა რეო პო ლი ტი კა ში შე ი ტა ნონ სე რი ო ზუ ლი ცვლი ლე ბე ბი. ერთ 
მხრივ ისი ნი გა მო დი ან ამე რი კის მო ნა წი ლე ო ბის შემ ცი რე ბა ზე შე ი ა რა ღე ბულ 
კონ ფლიქ ტებ ში საზღ ვარ გა რეთ და პირ ველ რიგ ში ერაყ ში. მე ო რე მხრივ ისი

ნი მზად არი ან აწარ მო ონ ღია დი ა ლო გი და ეძე ბონ კომ პრო მი სე ბი იმის თა ნა 
ქვეყ ნებ თან, რო გო რე ბიც არი ან ჩი ნე თი, ირა ნი და სი რი ა. ამ წყა რო ებ ში რამ
დენ ჯერ მე იყო ნახ სე ნე ბი ბე ლო რუ სიის პრე ზი დენ ტი ალექ სან დრე ლუ კა შენ კო, 
რო მელ თა ნაც ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი ზე ბა ლი ბი უ რი სცე ნა რით სრუ ლი ად 
რე ა ლუ რა დაა მი ღე ბუ ლი.

200 მი ლი ო ნი ჩი ნე ლი მზად არის რუ სეთ ში შე სას ვლე ლად. 200 მი ლი ო ნი ჩი
ნე ლი მზად არის ჩი ნე თი დან გა და ვიდ ნენ რუ სეთ ში. ამის შე სა ხებ გვაც ნო ბებს 
სა ა გენტო “ПрессЛайн” რფ სა ე მიგ რა ციო სამ სა ხუ რის დი რექ ტო რის მო ად გი
ლე ვი ჩეს ლავ პოს ტავ ნინ ზე დაყ რდნო ბით. მი სი სიტყ ვე ბით მიგ რან ტე ბის დი დი 
ტალ ღა შესა ძლე ბე ლია იყოს და კავ ში რე ბუ ლი, აგ რეთ ვე ჩი ნე თის პო ლი ტი კას
თან სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ე ბის გა დი ნე ბა თა ვის ქვეყ ნი დან. 

არის რი გი ქვეყ ნე ბი სა, რომ ლე ბიც ეწე ვი ან სა კუ თა რი მო ქალ ქე ე ბის თა ვი ან
თი ქვეყ ნე ბი დან გა ძე ვე ბის პო ლი ტი კას სხვა ქვეყ ნებ ში, ეს ეხე ბა არა მარ ტო 
ჩი ნეთს. ჩი ნეთი თვი თონ ვი თარ დე ბა ეკო ნო მი უ რად, მხო ლოდ იქ არის უამ რა ვი 
ზედ მე ტი მაცხ ოვ რე ბე ლი. ახ ლა და ახ ლო ე ბით 200 მი ლი ო ნი ჩი ნე ლი მზად არის 
ჩა მო ვი დეს რუ სეთ ში სა მუ შა ოდ. რუ სეთს სჭირ დე ბა მხო ლოდ ერ თი მი ლი ო ნი 
ლე გა ლუ რი მიგ რან ტი წე ლი წად ში. ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რა არ შე იძ ლე ბა მარ
ტოდ მარ ტოდ. ეს უნ და გა და იჭ რეს სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, გა ნაცხ ა და რუ სე
თის ფე დე რა ცი ის სა ე მიგ რა ციო ფე დე რა ლუ რი სამ ხა ხუ რის დი რექ ტო რის მო
ად გი ლემ ვი ჩეს ლავ პოს ტავ ნინ მა. 

ახლა, მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სის რე გუ ლი რე ბი თ და კა ვე ბუ ლია რუ სულ ჩი ნუ რი 
კო მი სი ა, ამის გარ და რუ სე თის კა ნონ მდებ ლო ბით, რე გი ო ნებს აქვთ უფ ლე ბა 
და ა წე სონ კვო ტე ბი მიგ რან ტებ ზე, მო ქა ლა ქე ო ბა ზეც კი.

“the inancial times”  ის კო რეს პონ დენ ტ ჩარლზ კლო ვერ მა დი მიტ რი მედ
ვე დე ვის ამას წინა დელ გან ცხა დე ბა ში და ი ნა ხა რუ სე თის პრე ზი დენ ტის 
სწრაფ ვის ნიშ ნე ბი თა ვი და აღ წი ოს პუ ტი ნის გავ ლე ნას.

“სა ბო ლოო პა სუ ხის მგებ ლო ბა ყვე ლაფ რის შე სა ხებ, რაც ქვე ყა ნა ში ხდე ბა, 
მთე ლი რი გი სა ბე დის წე რო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და მე კის რე ბა მხო ლოდ მე, 
და მე ვერ შევ ძლებ ეს პა ის ხის მგებ ლო ბა ვის მე ზე გა ვა ნა წი ლო” ცი ტი რებს 
ბრი ტა ნუ ლი გა მო ცე მა (ო ფი ცი ა ლუ რი სტე ნოგ რა მით nakremlin.ru) 

“ჩვე უ ლებ რი ვი პრე ზი დენ ტის თვის ჩვე უ ლებ რივ ქვე ყა ნა ში ასე თი შე

ნიშ ვნა იქ ნე ბო და ცხა დი” — ჩარლზ კლო ვე რი უკე თებს კო მენ ტარს რუ სი 
პრე ზი დენ ტის სიტყ ვებს. — მაგ რამ გათ ვით ცნო ბი ე რე ბულ თათ ვის ეს იყო 
სა ი დუმ ლო ნო შა ნი, გზავ ნი ლი, გა სა გე ბი მხო ლოდ მათ თვის, ვის თვი საც ეს 
უნ დო და მი ეწ ვდი ნა დი მიტ რი მედ ვე დევს. 

“The inancial times”ის კო რეს პონ დენ ტის დაკ ვირ ვე ბე ბით ამის მსგავს 
შემ თხვე ვებ ში მედ ვე დე ვი ხაზს უს ვამს, რომ “ე თათ ბი რე ბა ვლა დი მერ პუ
ტინს”, ახ ლა კი ფიქ რობს კლო ვე რი, მედ ვე დევს მო ბეზ რდა მე ო რე ხა რის ხო
ვან რო ლებ ში ყოფ ნა.

მედ ვე დე ვი ცდი ლობს პუ ტი ნის უღ ლის გა დაგ დე ბას
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უძ ვე ლე სი, უძ ლი ე რე სი და 
კულ ტუ რუ ლად 

და წი ნა უ რე ბუ ლი ქვე ყა ნა ხე თი
ევ რო პელ მა მეც ნი ე რებ მა შე ი ძი ნეს ცენ ტრა ლუ

რი ანა ტო ლი ის ად გი ლობ რი ვი მაცხ ოვ რებ ლე ბის 
მი ერ მო პო ვე ბუ ლი ფრი ად სა ინ ტე რე სო არ ქე ო
ლო გი უ რი მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო ად გენ და, 
დღემ დე უც ნო ბი, დი დი კულ ტუ რუ ლი ცი ვი ლი
ზა ცი ის ნარ ჩე ნებს. მეც ნი ერ არ ქე ო ლოგ თა გან
ცვიფ რე ბას იწ ვევ და ნა პოვნ ქვებ ზე, უზარ მა ზარ 
ლო დებ ზე ნა ტი ფად ამოკ ვე თი ლი ის ტო რი უ ლი 
სცე ნე ბი და წარ წე რე ბი, რომ ლე ბიც წლე ბის გან
მავ ლო ბა ში, ვერც ერთ ენა ზე ვერ გა ი შიფ რა და 
ბო ლოს, თუ მო ვიშ ვე ლი ებთ იო ა ნე ზო სი მეს სიტყ
ვებს: “ქვეყ ნად არ არ სე ბობს ისე თი რამ სა ი დუმ
ლო, არ გაცხ ად დეს”, ქვის ამ უზარ მა ზარ სტე ლებ
ზე გა კე თე ბუ ლი წარ წე რე ბი კოლ ხურ თან ახ ლო 
ნა თე სა ურ ენა ზე ალა პა რაკ დნენ და გვა უწყ ეს, რომ 
ეს ყო ვე ლი ვე უც ნო ბი ქვეყ ნის ხე თას უძ ვე ლე სი და 
უძ ლი ე რე სი კულ ტუ რის ნაშ თე ბი ა. ჯერ ჯე რო ბით 
აღ მო ჩე ნი ლია ათი უზარ მა ზა რი ნა ქა ლა ქა რი მი
მოყ რი ლი უთ ვა ლა ვი ქვე ბით.

სწო რედ იმ დრო ინ დე ლი ხე თი დან იყ ვნენ ის გა
მორ ჩე უ ლი ოს ტა ტე ბი, რო მელ თა ხელ წე რა კარ
გად ეტყ ო ბა, ოთხი ათა სი წლით უფ რო გვი ან დელ, 
ეგ ვიპ ტუ რი ცი ვი ლი ზა ციის გან საც ვიფ რე ბე ლ პი
რა მი დე ბის კედ ლებს, და არა მარ ტო ეგ ვიპ ტურ პი

რა მი დებს, არა მედ სამ ხრეთ ამე რი კულს, კერ ძოდ, 
ტე ო ტი უ ა კა ნოს პი რა მი დებ საც.

პრო ფე სორ მა ან ტო ნიო პი ნი ომ, სპე ცი ა ლის ტმა 
უძ ვე ლე სი კულ ტუ რუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის სა კითხ
ებ ში, გა ნაცხ ა და, რომ: “სამ ხრეთ ამე რი კა ში ე.წ. 
ტუ ო ტი უ ა კა ნოს ად გი ლობ რივ აბო რი გე ნი ინ დი
ე ლე ბის თქმით, პი რა მი დე ბი შენ დე ბო და ორ ეტა
პად, ისი ნი აა შე ნეს გი გან ტებ მა (ტან სრპულ მა, 
ზორ ბა თეთ რკა ნი ან მა ადა მი ა ნებ მა) და ძალ ზე სა
გუ ლის ხმო ა, რომ მა თი წას ვლის შემ დეგ ქა ლაქ მა 
და იწყო დაქ ვე ი თე ბა.

მეც ნი ე რე ბი ამა ოდ ცდი ლო ბენ და ად გი ნონ, თუ 
ვინ არი ან ეს გი გან ტე ბი, ჰი მა ლა ის მთებ ში ნა პოვ
ნი “ტყის კა ცე ბის” მსგავ სი უჩი ნა რი ადა მი ა ნე ბი, 
მაგ რამ მათ შე სა ხებ შეგ ვიძ ლია მხო ლოდ ბიბ
ლი ი დან ამო ვი კითხ ოთ (ძვ. აღ თქმა, თა ვი 6). “1. 
რო დე საც ადა მი ა ნებ მა გამ რავ ლე ბა იწყ ეს, იწყ ეს 
დე და მი წა ზე და ასუ ლე ბი შე ე ძი ნათ, 2. და ი ნა ხეს 
ღვთის შვი ლებ მა, რომ მშვე ნი ერ ნი იყ ვნენ ადა
მი ან თა ასუ ლე ბი და მოჰ ყავ დათ ცო ლად, ვი საც 
ვინ მო ე წო ნე ბო და”... ეს ნიშ ნავს, რომ დე და მი წა
ზე ადამ სა და ევამ დე არ სე ბობ დნენ უფ რო ძვე ლი 
ხალ ხე ბი კოლ ხუ რი ცის ღმერ თის ანის შვი ლე ბი. 
გან ვაგ რძოთ ბიბ ლი ის კითხ ვა: “4. ბუმ ბე რა ზე ბი 
იყ ვნენ იმ ხა ნებ ში ქვეყ ნად და მას მე რეც, რო ცა 
ღვთის შვი ლე ბი შე დი ოდ ნენ ადა მის ასუ ლებ თან, 
რო მელ ნიც უშობ დნენ მათ. ძლი ე რე ბი იყ ვნენ ისი
ნი ძველ თა გან ვე სა ხე ლო ვა ნი ხალ ხი”... სა უ ბა რია 

ღვთის შვი ლებ ზე.
ხომ არ გავ შიფ როთ ვინ არი ან, რო გორც პროფ. 

ან ტო ნიო პი ნიო უწო დებს, ეს გი გან ტე ბი, ბუმ ბე
რა ზე ბი და ბერ ძნულ მი თოს ში ნახ სე ნე ბი ტი ტა ნე
ბი და გო ლი ა თე ბი? გა ვიხ სე ნოთ ძველ ბერ ძნულ 
მი თოს ში “ტი ტან თა ბრძო ლა ღმერ თებ თან... დი დი 
ზევ სი ე.წ. მეხ თამ ტყოც ნე ლი ზევ სი, თუ რო გო რი 
თავ გა მო დე ბით ეო მე ბა გი გან ტებს და ჩვენ სა ერ
თო ქარ თვე ლუ რი ტო მის უდი დე სი წი ნაპ რის  ამი
რა ნის (პრო მე თეს) სამ ძმას: ატ ლანტს, მე ნე თე ოსს 
და ეპი მთეს, სას ტი კად და ა მარ ცხებს მათ და ტარ
ტა როზ ში  შავ უკუ ნეთ ში, ანუ ჯო ჯო ხეთ ში გა დაჰ
ყრის პრო მე თეს ძმე ბის გარ და სხვა გი გან ტებს”.

ბიბ ლი ის ძვე ლი აღ თქმის თა ვი 6; 4. ასე იკითხ
ე ბა, რომ ღვთის შვი ლებს უშ ვეს პირ ვე ლი ბავ შვი 
ადა მის ქა ლიშ ვი ლებ მა და მათ ეწო დათ: ადა მი +ა
ნი. “კოლ ხუ რად “ა ნი”, ცის ღმერ თის ანი ას შვილს 
ნიშ ნავს. აქ ვე აღ ვნიშ ნავ, რომ მსოფ ლი ო ში მარ ტო 
სა ერ თო ქარ თვე ლუ რი წარ მო შო ბის ხალ ხებს აქვთ 
სიტყ ვა “ა და მი ა ნი”, უფ რო მე ტიც, გა დავ ხე დოთ 
რამ დე ნი “ა ნი ა”, ქარ თულ გვარ სა ხე ლებ ში და ტო
პო ნი მებ ში.

ახ ლა და ვუბ რუნ დეთ ისევ ხე თე ბის სა კითხს.
ქარ თვე ლე ბი თა ვის წი ნაპ რე ბად რა ტომ ღაც დიდ 

ქურმ გან მა ნათ ლებ ლის ნო ეს ნაც ვლად მის 
შვი ლებს: სემს, ქამს და ია ფეტს თვლი ან: სე მი 
 სვა ნე ბის, ქა მი  მეგ რე ლე ბის, ანუ მა რი გა
ლის (აქ ვე დავ სძენ, რომ სა ხელ წო დე ბა “მეგ
რე ლი” ხე ლოვ ნუ რად გა მო გო ნი ლი სიტყ ვაა 
რომ წარ მო ე ბუ ლია მეგ რი სის სა ხელ მწი ფოს 
არ სე ბო ბა, რი თაც მა ვა ნი შე ე ცა და მა რი+
გა ლის ტო მის კოლ ხეთ თან კავ ში რის გაწყ
ვე ტას), ხო ლო ია ფე ტის წარ მო მავ ლე ბად, 
თით ქოს ქარ თე ბი ით ვლე ბი ან, მაგ რამ ჩე მის 
აზ რით, ეს ყვე ლა ფე რი მცდა რი ა, ვი ნა ი დან 
სი ნამ დვი ლე ში ჩვე ნი სა ერ თო, დი დი წი ნა პა რი 
არის იმ დრო ის დი დი ქურ მგან მა ნათ ლე ბე ლი 
ნო ე, მან შექ მნა პირ ვე ლი რჯუ ლის კა ნო ნი, 
ანუ ეფუ თი. იგი და ი წე რა ნო ეს მი ერ აშე ნე
ბულ ქ. ფუთ ში, რო მე ლიც მდე ბა რე ობს მდ. 

რი ო ნის შე სარ თავ თან *(დღე ვან დე ლი ქ. ფო თი), 
ამი ტო მაც ეწო და ამ ნაშ რომს ეფუ თი. (რაც შე ე
ხე ბა წარ ღვნას და პატ რი არ ქი ნო ეს შე მოქ მე დე ბი
თი და კულ ტუ რუ ლი აღ მშე ნებ ლო ბის სა კითხ ებს 
ცალ კე შე ვე ხე ბით შემ დგომ წე რი ლებ ში). ამ გვა
რად, ნო ეს ვა ჟიშ ვი ლე ბის სე მი, ქა მი და ია ფე ტის 
ნა ში ე რე ბი თა ნა ბარ წი ლად არი ან შერ წყმულ ნი რო
გორც სვა ნებ ში, მა რი გა ლებ ში და ასე ვე იბე რებ ში. 
ისევ ბიბ ლი ას მო ვიშ ვე ლი ებ: “ქა მის ძე ე ბია ქუ ში, 
მიც რა ი მი, ფუ ტი და ქა ნა ა ნი, ხო ლო ქა ნა ან მა შვა 
სი დო ნი და ხე თი” (თა ვი 11, 15).

იმის გა მო, რომ კოლ ხეთს უკი დე გა ნო სივ რცე
ე ბი და ტე რი ტო რი ე ბი გა აჩ ნდა, რო მე ლიც მო ი
ცავ და: შა ვი ზღვის აღ მო სავ ლეთ სა ნა პი რო დან 
აღ მო სავ ლე თით, დღე ვან დე ლი სუ რა მის უღელ ტე
ხი ლამ დე, ჩრდი ლო ე თით  შა ვი ზღვის მთელ ტე რი
ტო რი ას (ყი რი მის ნა ხე ვარ კუნ ძულს), (ჩრდ. კავ კა
სი ის მთი ა ნეთს), (რა საც გვი დას ტუ რებს ცნო ბი ლი 
რუ სი მკვლე ვა რი ა.ა. გა ლი შე ვი) და მო სახ ლე ო ბის 
რა ო დე ნო ბას 64 მი ლი ონ ზე მეტს შე ად გენ და, ამი
ტომ ნო ემ და მის მა თა ნა მო აზ რე ქუ რუმ გან მა
ნათ ლებ ლებ მა გა დაწყ ვი ტეს კოლ ხე თის გარ შე მო 
არ სე ბულ უკაც რი ელ ტე რი ტო რი ებ ზე შე ერ ჩი ათ 
მი წათ მოქ მე დე ბი სა და მეცხ ო ვე ლე ო ბის გან ვი თა
რე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი მი წე ბი და ჩა ე სახ ლე ბი
ნათ კოლ ხი ახალ შე ნე ბი.

ამ შემ თხვე ვა ში სა ხე ზე გვაქვს ნო ეს შვილ თაშ ვი
ლის ხე თი სა და მი სი ოჯა ხის წევ რე ბის სხვა კოლხ 

ო.. მთე ბო!.. მთე ბო!.. ტი ტა ნე ბო, გო ლი ა თე ბო!..
ცად აზი დულ ნო, ბუმ ბე რაზ ნო ამა ქვეყ ნი სა,
ხან მრის ხა ნე ნო - ნისლს იბუ რავთ, 
 ნა ჟურს ზე ცი სას, 
ხან ცა ნა თე ლო, სა ბუ და რო არ წი ვე ბი სა.

ხში რათ გატყ ვი ათ ნა ქუს ლა რი აქი ლევ სი სა,
სის ხლი და ოფ ლი მო ნა ბა ნი, ქუ ჩის ცრემ ლი სა,
ის მის ქუ ხი ლი ჯიხ ვთა რქე ბის შე ჯა ხე ბი სა,
აქ მო ფან ტუ ლა ყვე ლა გან ძი დი დი ღმერ თი სა.

პონ ტოდ გახ სე ნებს ფი ლო სო ფი სა ბერ ძნე თი სა
დი ოს კუ რი ას ნატ ვრის მხა რედ ოდი სევ სი სა
ფა ზისს სა ბუდ რად - 
 ოქ როს ფარ ფლა ქალ -თევ ზე ბი სა,
მო მ ჯა დო ებ ლად სი რი ნოზ თა ტკბი ლი ხმე ბი თა.

ო.. მთე ბო!.. მთე ბო!.. ტი ტა ნე ბო, გო ლი ა თე ბო!..
ცად აზი დულ ნო, ბუმ ბე რაზ ნო ამა ქვეყ ნი სა,
უტყ ვო მოწ მე ნო, ღვთი ურ ძალ თა შერ კი ნე ბი სა,
ჰე რაკ ლე სა გან ან თე ო სის ჩა ჩო ქე ბი სა.

გწყდე ბათ ზვა ვე ბი თოვ ლი სა და ყი ნუ ლე ბი სა,
გამ ჩე ნი ხრამ თა, შემ ზა რა ვი ნაპ რა ლე ბი სა,
ექო ხმა არის იდუ მა ლი გამ ხნე ვე ბი სა,
იმ დი დი მა მის - ამი რა ნის გაფ რთხი ლე ბი სა.

ო.. მთე ბო!.. მთე ბო!.. ტი ტა ნე ბო, გო ლი ა თე ბო!..
ცად აზი დულ ნო, ბუმ ბე რაზ ნო ამა ქვეყ ნი სა,
ხან მრის ხა ნე ნო - ნისლს იბუ რავთ, 
 ნა ჟურს ზე ცი სას,
ხან ცა ნა თე ლო, სა ბუ და რო არ წი ვე ბი სა.

კირ ქვა და ღორ ღი, ძვა ლი ჩვე ნი წი ნაპ რე ბისა,
შიგ ჩა კი რუ ლან ფუ ძე- კვან ძად დი დი ძვრე ბი სა,
კვლა ვაც ტორ ტმა ნებს ამი რა ნის გაღ ვი ძე ბი სას,
ბჭე და ლოც ვი ლი, ნე ტარ მი წა ქარ თვე ლე ბი სა.

ბო რის გო გია

ახალ გაზ რდებ თან ერ თად, სურ ვი ლი სა მებრ, ანა
ტო ლი ის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის ცენ ტრა ლურ ნა წილ ში 
ჩა სახ ლე ბის და იქ მა თი წი ნამ ძღო ლის ხე თის სა ხე
ლო ბის ქვეყ ნის და არ სე ბას თან.

რო გორც არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბი დან ჩანს 
ხე თის ქარ თვე ლურ კოლ ხუ რი ტო მი კარ გად გამ
რავ ლე ბუ ლან, შე უქ მნი ათ თვით მყო ფა დი დი დე ბუ
ლი კულ ტუ რა, აა შე ნეს მტკი ცედ ნა გე ბი ათი დი დი 
ქა ლა ქი, 300ზე მე ტი და ბა და სო ფე ლი, მა თი დი
ად კულ ტურლ წარ სულ ზე უხ ვად მი მო ფან ტუ ლი 
ჩუ ქურ თმე ბით დამ შვე ნე ბუ ლი ქვე ბი და ლო დე ბი 
ჰღა ღა დე ბენ.

თვალ სა ჩი ნო ე ბი სათ ვის მომ ყავს ანა ტო ლი ის ნა
ხე ვარ კუნ ძუ ლის ცენ ტრა ლუ რი ნა წი ლის რუ კა სა
დაც გან ლა გე ბუ ლია ხე თე ბის მშვე ნი ე რი დე და ქა
ლა ქი ჰა თუ თა ში და სხვა ცხრა ქა ლა ქი: ან ქა რა, ექი
უ, ია ზი ლი ქა ი, ალი შა რა, ქა რა თეჰ ჰე, ზე ნი ჟირ ლი, 
მერ სი ნი, ქა რი ჰე მი ში და ქა დე ში აქ ვე აღ ვნიშ ნავ, 
რომ თი თო ე უ ლი სა ხელ წო დე ბა კოლ ხურ ქარ თვე
ლუ რი წარ მო მავ ლო ბი საა ეს კი ცალ კე სა უბ რის 
თე მა ა.

შე ნიშ ვნა: პატ რი არ ქი ია კო ბის დროს, და ახ ლო-
ე ბით ძვ.წ. აღ. 3000 წ. დღე ვან დელ აზერ ბა ი ჯა ნის, 
ად რე ალ ბა ნად წო დე ბულ ქვე ყა ნა ში, ხო ლო 50-60 
წლით უფ რო გვი ან დღე ვან დელ სომ ხე თად წო-
დე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მოხ და კოლ ხე თი დან ქარ-
თვე ლუ რი ტო მე ბის ჩა სახ ლე ბა და ახალ შე ნე ბის 
შექ მნა, ეს ცალ კე სა უბ რის თე მაა და გვაქვს ამი სი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბიც.

ბო რის გო გია

 კავ კა სი ო ნი
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ერთ ძველ ან გე დოტს შე გახ სე ნებთ: კურ დღე ლი ქე ი ფობს რეს ტო რან “მწვა ნე ველ
ში”. შე ზარ ხო შე ბულ მა რამ დენ ჯერ მე შე უკ კვე თა სიმ ღე რა “კა ტი უ შა”. მის მა მო მა
ბეზ რე ბელ მა ახი რე ბამ სა ყო ველ თაო აღ შფო თე ბა გა მო იწ ვი ა. მხე ცებ მა ბა ჭი ას მე
ლი ა; მი უგ ზავ ნეს კურ დღელ მა ის გა რეთ გა იხ მო, ცო ტა ხან ში რეტ სო რან ში ბრუნ დე
ბა კურ დღე ლი მე ლი ას ტყა ვით და უკ ვე თავს იმა ვე სიმ ღე რას. მხე ცე ბი შე უ რაცხ ყო
ფილ ნი არი ან. იე რარ ქი ით ჯერი მგელ ზე მიდ გა. კურ დღელ მა ისიც გა რეთ გა იხ მო და 
მა ლე დაბ რუნ და მგლის ტყა ვით, რო მე ლიც მა გი დის ქვეშ და ა ფი ნა; კვლავ გა ის მა სიმ
ღე რა “კა ტი უ შა”. ცხა დი ა, დათ ვმა თა ვი შე უ რაცხ ყო ფი ლად იგ რძნო და კურ დღელს 
მი ეჭ რა. კურ დღელ მა ნა ცად ხერხს მი მარ თა და რეს ტო რან ში დაბ რუნ და ლომ თან 
ხელ კა ვით. ლომს კუდ ზე დათ ვის ტყა ვი ჰქონ და გა მობ მუ ლი და ღრი ა ლებ და  აბა, 
კი დევ ვის არ მოგ წონთ სიმ ღე რა “კა ტი უ შა”? ეს ამ ბა ვი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ულ 
ბედს მა გო ნებს  რო ცა სრუ ლად მი ვენ დო ბო დით ჩვენ თვის, იმ მო მენ ტში, მო კე თედ 
ქცე ულ მფარ ველს, ხში რად მწა რედ ვის ჯე ბო დით. ისე, რო გორც ეს აგ ვის ტოს რუ სეთ 
სა ქარ თვე ლოს ომ ში დაგ ვე მარ თა. რა ტომ ვიხ რე ბით აქეთ ი ქით და ვერ ვა წარ მო ებთ 
და მო უ კი დე ბელ პო ლი ტი კას? ამ დროს ხომ ყვე ლა სა თა ვი სოდ ფიქ რობს. ჩვენს ომ ში 
ძი რი თა დი მხა რე ე ბი აშ ში და რუ სე თი იყ ვნენ. მრა ვა ლი ნი უ ან სი დან მხო ლოდ ერთს 
გა მოვ ყოფთ. რამ აი ძუ ლა რუ სე თი წა სუ ლი ყო თვით მკვლე ლო ბა ზე? რა ტომ გახ და სა
ქარ თვე ლო რუ სე თი სათ ვის ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი სე პა რა ტის ტებ თან შე და რე ბით? 
სე პა რა ტის ტე ბის აღი ა რე ბა ხომ მო მა ვა ლი კა ტას ტრო ფაა რუ სე თი სათ ვის. პრიშ ტი
ნას 200 კი ლო მეტ რი ან მა მარ შმა და სა
ქარ თვლე ო ზე თავ დას ხმამ სულ წა ახ დი ნა 
რუ სე თის იმი ჯი (ი სე დაც სა უ კუ ნე სრულ
დე ბა, რაც რუ სეთს მი ლი ტა რის ტი ქონ
დრის კა ცე ბი მარ თა ვენ) და მათ გლო ბა
ლუ რი სტრა ტე გი უ ლი შო კი მო უ ტა ნა. 
პრე ზი დენ ტმა მედ ვე დევ მა გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა კი მი ი ღო, მაგ რამ შე დე გებ ზე არ 
უფიქ რია (არც ჩვენ გვი ფიქ რი ა). მსოფ
ლიო რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ გა მო ვი და. რა 
იყო პუ ტი ნის სიჩ ქა რის მი ზე ზი (პე კი ნი
დან პირ და პირ ვლა დი კავ კაზ ში ჩაფ რინ
და)? იქ ნებ და სავ ლე თი ამით აჩ ქა რებ და 
რუ სე თის დაშ ლას. ამი ტომ ხომ არ მო იქ
სო ვა ეს ავან ტი უ რა. რა მოგ ვცა სა მა ჩაბ
ლო ში სტა ტუს ქვოს დარ ღვე ვამ? სარ კო
ზი მედ ვე დე ვის შე თან ხმე ბა და წუთ შეს
ვე ნე ბა, რო მელ მაც ჩვენ სულ ზე მოგ ვის
წრო. ფაქ ტი ა, რომ პირ ველ დღე ებ ში, აშშ 
არ აღ მოჩ ნდა მზად რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ 
შე მა კა ვე ბე ლი კონ კრე ტუ ლი ქმდე ბე ბი
სათ ვის. ამე რი კე ლებ მა მხო ლოდ რამ დე
ნი მე დღის შემ დეგ გა ი თა ვი სეს მომ ხდა
რი, რა ტომ? აშშს ეტყ ო ბა ინერ ტუ ლო ბის 
მი ზე ზი ჰქონ და. პრო ცეს ში დი სო ნან სი 
შე ი ტა ნა ლავ რო ვის გან ცხა დე ბამ (თუ და
ე ჯე რე ბა) ბუ შის მზა ო ბის შე სა ხებ არ და
ეშ ვა სა ქარ თვე ლოს ნა ტო ში მი ღე ბა, თუ კი 
ჩვენ და ვეს ხმო დით თავს რო მე ლი მე სე პა
რა ტის ტულ რე გი ონს. ბუ შის სვლა გა სა
გე ბი ა, თუ მან სა ქარ თვე ლოს კარ ტი რუ
სეთ თან გა მო ი ყე ნა სა ვაჭ როდ. ეს პრაგ მა
ტუ ლი ინ ტე რე სე ბით მოქ მე დე ბა ა. თუ 
ლავ რო ვი არ ტყუ ის, შე იძ ლე ბა და ვუშ
ვათ, რომ ოლიმ პი ა დის დროს პუ ტინ ზე 
ხელ გა დახ ვე ულ ბუშს ანაზ დე უ ლად წა
მოს ცდა მსგავ სი რამ, რა მაც აა ფო რი ა ქა 
პუ ტი ნის გო ნე ბა. იგი ხომ მო წო დე ბით 
მზვე რა ვი ა. ამი ტომ იგი ყო ველ თვის ტაქ
ტი კურ, დრო ში შეზღ უ დულ ამო ცა ნებს 
წყვეტ და (ა და მი ა ნე ბის ლიკ ვი და ცი ა, მო
წამ ლვა, გა ტა ცე ბა და ა. შ.). ჩვენს მი მარ
თაც იგი ტაქ ტი კურ დარ ტყმებს ახორ ცი
ე ლებ და: გაზ სა დე ნე ბის აფეთ ქე ბა, ექ სპორ ტის აკ რძალ ვა, ვი ზე ბის გა ცე მის და თვით
მფრი ნა ვე ბის ფრე ნე ბის გა უქ მე ბა, ქარ თვე ლე ბის ეთ ნოწ მენ დას მოს კოვ ში, ჩვე ნი სა
ჰა ე რო სივ რცის ხშირ დარ ღვე ვას, კონ ფლიქ ტის ზო ნებ ში ჯა რე ბის შეყ ვა ნას და ა. შ. 
ამი ტომ სას წრა ფოდ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას და უშ ვა სტრა ტე გი უ ლი შეც დო მა 
(უჩ ვე უ ლო სი ტუ ა ცი ა ში) სა ქარ თვე ლოს მი მართ. აღ ნიშ ნულს ირი ბად ადას ტუ რებს 
დე ნი ელ ფრი დის გან ცხა დე ბა  სა ა კაშ ვილ მა არ გა ით ვა ლის წი ნა და სავ ლე თის რჩე ვა 
არ ჩარ თუ ლი ყო შე საძ ლე ბელ და პი რის პი რე ბა ში რუ სეთ თან. და უ მა ტეთ ამას კო სო
ვოს პრე ცე ნდენ ტი, რომე ლიც პუ ტინ მა ად ვი ლად გა ი თა ვი სა. მე ტი სატყ უ ა რა რა უნ
დო და რუ სეთს? აჰ ყვა რა ბუშს, მან თა ვი მა ხე ში გა ი ბა, სა ქარ თვე ლო კი და სა ღუ პად 
გა ი მე ტა. მო მენ ტის შე სა ფე რი სი იყო  ოლიმ პი ა დის გახ სნა. ესეც წი ნას წა რი მო ფიქ
რე ბის შე დე გი ა. თა ვის დაზღ ვე ვის მიზ ნით, პუ ტი ნის თავ ში ეტყ ო ბა მა შინ ვე იშ ვა მე
ო რე გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც: სე პა რა ტის ტე ბის ცნო ბით შე ე ფერ ხე ბი ნა ჩვე ნი ნა ტო ში შეს
ვლა. და უ მა ტეთ ამას მე20 სა უ კუ ნის ბო ლოს შო ბი ლი სა ფიქ რა ლი: დღეს აშ კა რა ა, 
რომ რუ სე თი გარ შე მორ ტყმუ ლია მარ ყუ ჟით, რო მე ლიც ნელ ნე ლა ვიწ როვ დე ბა. ქვე
ყა ნამ მარ ცხი გა ნი ცა და ყვე ლა პო ლი ტი კურ ბრძო ლა ში, სა დაც მა თი ინ ტე რე სე ბი დო
მი ნი რებ და  იუ გოს ლა ვი ა ში, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, ბალ ტი ის პი რეთ ში, სა ქარ თვე
ლო სა და უკ რა ი ნა შიც. და სავ ლე თის ზე წო ლით იქ რუ სე თი საქ მეს ჩა მო ა შო რეს. ამის 
წი ნა შე რუ სე თი უკ ვე უძ ლუ რია და იძუ ლე ბუ ლია იმ პე რი ულ აზ როვ ნე ბას და ემ შვი დო
ბოს. აწი მათ ქვეყ ნის გა დარ ჩე ნა ზე უნ და იფიქ რონ, ამი ტო მაც გა იბ რძო ლა ჩვენ წი ნა
აღ მდეგ. ომ ში გა მარ ჯვე ბით რუ სეთ მა მყა რად მო ი კი და ფე ხი ამი ერ კავ კა სი ა ში და 
ქვეყ ნის დაშ ლაც მო მავ ლის თვის გა და დო. დღეს მათ აღარ ეში ნი ათ, არც სე პა რა ტიზ
მის, არც და სავ ლე თის ზე წო ლის. სა ო მარ მზა დე ბას რუ სე ბი ინ ტენ სი უ რად დიდ ხანს 
აწარ მო ებ დნენ. პრო ცე სი სა მა ჩაბ ლოს სოფ ლე ბის და ბომ ბვით და იწყ ო. სა ქარ თვე
ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის შეც დო მა ში შე საყ ვა ნად, ამავ დრო უ ლად მათ და გეგ მეს მშვი დო

ბის მყო ფე ლი ჩი ნოვ ნი კის პო პო ვის ვი ზი ტი ცხინ ვალ ში. მან ქა ნის გა უ მარ თა ო ბის გა
მო ვი ზი ტი, ვი თომ ჩა ი შა ლა. ხერ ხმა გაჭ რა და სა ქარ თვე ლო ჩა ე ბა ომ ში. ქარ თვე ლე
ბი სათ ვის ომი უცხო არ არის, გვი ომ ია ერ თმორ წმუ ნე ბი ზან ტი ას თა ნაც, მაგ რამ ეს 
ომი დამ ღუპ ვე ლი აღ მოჩ ნდა ჩვენ თვის. სტა ლი ნი ფეხ ზე წელს იდ გამ და, რო გორ მე 
ექ ვსი თვით გა და ე წია ჰიტ ლერ თან ომის დაწყ ე ბის ვა და. ნა პო ლე ო ნის და ჰიტ ლე რის 
და პი რის პი რე ბა რუ სეთ თან დიდ ხანს გაგ რძელ და და მა ინც მომ ხდურ თა მარ ცხით 
დამ თავ რდა. ამ ჯე რად რუ სე თი შე მო იჭ რა ჩვენ საზღ ვრებ ში და სამ დღე ში ბე ჭებ ზე 
დაგ ვდო. ეს იყო ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით ჩვე ნი უთა ვო მო უმ ზა დებ ლო ბის შე დე გი. მი
გა ნიშ ნებთ მხო ლოდ რამ დე ნი მე დამ ღუპ ველ მო მენ ტზე. თა ვი და ვა ნე ბოთ იმას, ვინ 
სად ის ვე ნებ და ომის დაწყ ე ბის მო მენ ტი სათ ვის. მარ ტი ვი ზე და პი რუ ლი ანა ლი ზიც კი 
გვიჩ ვე ნებს, რომ ძალ ზე და ბა ლი დო ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბა ვი ხი ლეთ ყვე ლა მხრი დან, 
აქ ცენ ტე ბი სწო რად არ ის მე ბო და. რო ცა სამ შვი დო ბო ბა ტა ლი ო ნის კონ ტუ ზი რე ბუ ლი 
მე თა უ რი კონ სტი ტუ ცი უ რი წეს რი გის აღ დგე ნა ზე სა უბ რობს, ეს რა არის? მტერ მა 
იო ლად აი ღო აქამ დე აუ ღე ბე ლი კო დო რის ხე ო ბა. საზღ ვაო აკ ვა ტო რი ის დაც ვის არ
ტი ლე რი ას ერ თი ყუმ ბა რაც არ გა უს ვრი ა. გვქონ და სა ერ თოდ? სად იყო სა საზღ ვრო 
დაც ვა. 910 აგ ვის ტოს სე ვას ტო პო ლი დან სა ქარ თვე ლო ში რუ სე თის ფლოტს რომ შე
მო ეღ წია უკ ვე შვიდ ში სე ვას ტო პო ლი დან უნ და გა მო სუ ლი ყო. ვინ და რით და ამ ტკი
ცებს ამას. მოქ მე დებ და სამ ხედ რო დაზ ვერ ვა? რა ტომ არ მოხ და ჩვე ნი ფლო ტის ბა
თუმ ში ან თურ ქეთ ში გა დაყ ვა ნა, მა შინ, რო დე საც საზღ ვარ გა რე თის ზო გი ერ თმა 

ფირ მამ მო ა ხერ ხა თა ვი სი ტექ ნი კის თურ
ქეთ ში გა დას რო ლა. ჩვენ კი მტერს ჩავა
ძი რი ნეთ ნა პირ ზე მდგა რი სამ ხედ რო ხო
მალ დე ბი. უა რე სი სუ რა თი და იმ ზი რა სე
ნაკ ში. აშ ში მო ითხ ოვს ფო თი დან გა ტა
ცე ბუ ლი მა თი კუთ ვნი ლი ჰა მე რე ბის დაბ
რუ ნე ბას. ვინ აგებ და პა სუხს ამ მან ქა ნებ
ზე? ვინ შექ მნა პრაქ ტი კუ ლად უმოქ მე დო 
რე ზერ ვის ტთა სის ტე მა და ა. შ. ეს კითხ
ვე ბი პა სუ ხებს ელი ან. ფაქ ტი ა, რომ ჩვენ 
არ მი ას ჰყავ და გუ ლან თე ბუ ლი ვაჟ კა ცი 
მებ რძო ლე ბი, რომ ლებ მაც გა ნაც ვიფ რეს 
მტე რიც და ნე იტ რა ლუ რი დამ კვირ ვებ
ლე ბიც. მაგ რამ ძა ლა აღ მართს ხნავ სო. 
დღეს ბევ რი ამ ბობს სა ქარ თვე ლომ მო ი
გო, მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბა კი და მარ
ცხდა ო. ცდე ბი ან. ჩა დით სა მა ჩაბ ლო ში 
და ნა ხავთ რა მო ვი გეთ. ქვე ყა ნა შუ ა ზეა 
გა ყო ფი ლი. რუ სე თის შეც დო მებ მა ჩვენ 
ხე ლი სუფ ლე ბას სი ცოცხ ლე შთა ბე რა. 
რუ სეთ თან ჩვენ მო ვი პო ვეთ ინ ფორ მა ცი
უ ლი და პო ლი ტი კუ რი გა მარ ჯვე ბა, რო
მე ლიც ზამ თარ ში მა ლე გა უ ფე რულ დე ბა. 
მსოფ ლი ოს დახ მა რე ბით ოკუ პან ტე ბის 
ზრახ ვე ბი სა აშ კა რა ო ზე გა მო ვი ტა ნეთ. 
ძნე ლი იყო ამის მიღ წე ვა, მაგ რამ რუ სებ
მა თა ვი ან თი გა უ აზ რე ბე ლი ქმე დე ბე ბით 
თა ვად გა ი ლან ძღეს თა ვი. დღეს რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ის კვდო მა სა ხი ფა თოა გა რე 
სამ ყა რო სათ ვის. ეს სა კუ თარ ტყავ ზე გა
მოვ ცა დეთ ჩვენ. ამი ტომ უფ რო აქ ტუ ა
ლუ რია ის ნე ლი მოქ მე დე ბის ნაღ მი, რო
მე ლიც ევ რო საბ ჭომ აირ ჩი ა. სა ინ ტე რე
სოა რა მი მარ თუ ლე ბით იმოძ რა ვებს რუ
სე თი  გას წი რავს და სავ ლეთ თან წვა ლე
ბით ნა შე ნებ გარ კვე ულ ცივ ლი ზი რე ბულ 
ურ თი ერ თო ბებს და არ და იწყ ებს მათ თან 
ერთ ენა ზე სა უ ბარს? თუ გა ა ძე ვეს ევ რო
საბ ჭო დან ან გა ვი და თა ვად (2000 წ. რუ
სეთს ჩა მო ერ თვა ხმის უფ ლე ბა ევ რო საბ
ჭო ში ჩეჩ ნე თის გა მო. მე რა რა?), იგი 
მთლი ა ნად მონ ღო ლუ რი საწყ ი სე ბის ჭა
ობ ში აღ მონ დე ბა, სა ერ თა შო რი სო იზო

ლა ცია მათ საბ ჭო თა სულს ისევ შთა ბე რავს და უფ რო ბო რო ტი და სა ში ნე ლი გახ დე
ბა. გა იხ სე ნეთ რა ხრიკ ებს არ მი მარ თა რუ სეთ მა ჩვენს წი ნა აღ მდეგ, მაგ რამ დღეს 
და სავ ლე თის პო ლი ტი კას სა ქარ თვე ლოს მი მართ ხან გრძლი ვი პერ სპექ ტი ვა უდევს 
სა ფუძ ვლად. გა ვა დრო და ისევ მოგ ვი წევს ქვე ბის შეგ რო ვე ბა. მაშ ინ, რო ცა რუ სეთს 
ნე გა ტი უ რი მოვ ლე ნე ბი ემუქ რე ბა, ჩვენ თვის ხელ საყ რე ლი პრო ცე სე ბი იწყ ე ბა. ამი
ტომ ფუ ჭია ვ. ჩურ კი ნის იმე დი ეხ ლან დე ლი და პი რის პი რე ბის რუ ტი ნულ ფა ზა ში გა
დაყ ვა ნი სა. და იძ ლე ვა ბევ რის ნი ჰი ლიზ მიც. აწი გა მოჩ ნდე ბა რა მე ქა ნიზ მე ბი გა აჩ ნია 
და სავ ლეთს რუ სე თის ბო რო ტე ბის გზი დან ასა ცი ლებ ლად (გა ვიხ სე ნოთ, ერეკ ლეს 
ყვე ლა თა ვი სი ა ნიც არ და უდ გა გვერ დით. ახ ლა ჩვე ნი კონ ფლიქ ტის ინ ტერ ნა ცი ო ნა
ლი ზა ცია ხდე ბა). დღეს გაცხ ა დე ბუ ლია ომ ში რუ სე თის სურ ვი ლი თბი ლი სის აღე ბი სა 
და სა ა კაშ ვი ლის დამ ხო ბი სა. მაგ რამ მოს კოვ ში ეტყ ო ბა ვი ღა ცამ იაზ რა, რომ ეს მხო
ლოდ პუ ტი ნის პი რად ამ ბი ცი ებს და აკ მა ყო ფი ლებ და, რუ სე თი კი საშ ვი ლიშ ვი ლოდ 
შეირცხვენდა თავს. (ა მან ჩვენ ხე ლი სუფ ლე ბას სი ცოცხ ლე შთა ბე რა). ამი ტომ რუ
სეთ მა ჩვე ნი რე ჟი მის პატ რო ნო ბა პარ ტი ო მა ნი ით გა თან გულ ქარ თულ ოპო ზი ცი ას 
შე ა ტო ვა. მათ სურ ვი ლი დი დი აქვთ, შე საძ ლებ ლო ბე ბი კი არა. ბუ ნებ რივ მა პარ ტი
ულ მა წი ნა ღო ბებ მა გა დას ძა ლათ. ამი სათ ვის სულ სხვა ყა ლი ბის ხალ ხია სა ჭი რო. 
მთე ლი სა ზო გა დო ე ბა უნ და და ი რაზ მოს და აგორ დეს სა ერ თო სა ხალ ხო მოძ რა ო ბა; 
ინ ტეგ რი რე ბა უნ და შევ ძლოთ.

90 წლის შემ დეგ ევ რო პე ლე ბი კე თი ლი მიზ ნე ბით დაბ რუნ დნენ სა ქარ თვლე ო ში. 
და სავ ლე თის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი დახ მა რე ბა აა ღორ ძი ნებს ქვე ყა ნას (თუ 
ხე ი რი ა ნად გა მო ვი ყე ნებთ მი ლი არ დებს) და ნა ბიჯ–ნა ბიჯ წა ვი წევთ წინ. რაც უფ რო 
ამაღ ლდე ბა ჩვე ნი დე მოკ რა ტი ის დო ნე, მით აუ ცი ლე ბე ლი შე იქ მნე ბა ჩვენ თვის ნა
ტო, რო მელ თა ნაც რუ სეთ მა უფ რო მიგ ვა ახ ლო ვა. 
რუ სე ბი მა ლე იგ რძნო ბენ ჩვე ნი მო კავ ში რე აშ შის 

დღეს სა ქარ თვე ლო სარ კო ზის შე მარ თე ბით სულ დგმუ ლობს

აგ ვის ტოს ომის ზე გავ ლე ნა დევ ნილ თა 
ფსი ქი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე
ბი ო ლის ფონ დი გა მოკ ვლე ვა
ნა ნა სუმ ბა ძე

გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე ე ბი
1144 დევ ნი ლი დან 47.1% იყო მა მა კა ცი 
და 52.9% ქა ლი.
კო დო რის ხე ო ბა 9%
ოსე თის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ას 31%
კონ ფლიქ ტის ზო ნა 60%

ჯან მრთე ლო ბა
ომის ხან გრძლი ვი შე დე გი მო სახ ლე

ო ბა ზე უპირ ვე ლე სად ჯან მრთე ლო ბა
ზე აი სა ხე ბა. ამას თან მო სა ლოდ ნე ლია 
მდგო მა რე ო ბის დამ ძი მე ბა დრო ის გას
ვლას თან ერ თად.

ომის შემ დეგ ად გი ლი არ ქო ნია კო
ლექ ტი ურ ცენ ტრებ ში ეპი დე მი ის 
აფეთ ქე ბას ან დევ ნი ლებ თან ახა ლი 
და ა ვა დე ბე ბის გა ჩე ნას, მაგ რამ ად გი
ლი ქონ და ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე
სე ბას, არ სე ბუ ლი ავად მყო ფო ბე ბის 
მკვეთრ გამ წვა ვე ბას.

ფსი ქი უ რი მდგო მა რე ო ბა
აგ რე სი უ ლი ქცე ვის ზრდა
აგ რე სი უ ლი თა მა შე ბი, დამ ტვრე ვა, 

ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა, სიბ რა ზე
ალ კო ჰო ლის მოხ მა რე ბის ზრდა კა

ცე ბის 30.4% და ქა ლე ბის 34.1% მი უ
თი თებს მოხ მა რე ბის გაზ რდა ზე

ში ში და შფო თი (და ბომ ბვის, ოჯა ხის 
წევ რე ბის ბე დის), ენუ რე ზი ბავ შვებ თან.

ზე აგ ზნე ბა, ფლეშ ბე კი, რე აქ ცია გა
მახ სე ნე ბელ ზე

გლო ვის ინ ტენ სი უ რი რე აქ ცი ა, ბრა
ლე უ ლო ბის გრძნო ბა (კა ცებ თან ვერ და
იც ვეს ოჯა ხი, ვერ გა მო იყ ვა ნეს ყვე ლა)

დამ ცი რე ბუ ლად ყოფ ნის შეგ რძნე ბა
დეპ რე სი უ ლი მდგო მა რე ო ბა
უძი ლო ბა და ტრავ მა ტუ ლი სიზ მრე ბი
მეხ სი ე რე ბის პრობ ლე მე ბი
მუ ტიზ მი

ფსი ქი კუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ზე ზე ბი:
ხე ლი სუფ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა

გა ურ კვევ ლო ბა და ინ ფორ მა ცი ის 
სიმ ცი რე

პა სი უ რო ბა და უსუ სუ რო ბის გან ცდა
უპა ტი ვის მცემ ლო ბა ხე ლი სუფ ლე

ბის მხრი დან არ იყ ვნენ გაფ რთხი ლე
ბულ ნი საფ რთხზე. არ აწ ვდი ან ინ ფორ
მა ცი ას დაბ რუ ნე ბა ზე და დახ მა რე ბა
ზე, მი ჯაჭ ვულ ნი არი ან კო ლექ ტი ურ 
ცენ ტრთან.

ფსი ქი კუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ზე ზე ბი: 
ლტოლ ვი ლო ბა

ლტოლ ვი ლო ბა  და მამ ცი რე ბე ლი 
გრძნო ბა,

უსახ ლკა რო ბა და უუფ ლო ბა
(14.7% არ აქვს რა ი მე შე მო სა ვა ლი)
ქო ნე ბის და კარ გვა

ფსი ქი კუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ზე ზე ბი:
ტრავ მა ტუ ლი გა მოც დი ლე ბა

89.6%მა (92.0% კაც მა და 87.0% 
ქალ მა) გა ნი ცა და და ბომ ბვა.

67.8% (70.0% კა ცი და 66.0% ქა ლი) 
იყო საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის მოწ მე.

50.0% (66.0% კა ცი და 34.0% ქა ლი) 
იყო სიკ ვდი ლის მოწ მე.

გაგრძელება მე12 გვ.
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უ დაბ ნოს ყვა ვი ლე ბი და 
ჩე მი ოთა ხი ესო დენ ყვი თე ლი . . .

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი

 უდაბ ნოს ყვა ვი ლე ბი 
მდუ მა რე ბის ხე ლოვ ნე ბას თან ზი ა რე ბის ნე ტა რე ბა  

უდაბ ნოს ყვა ვილ თა  ას კეტ თა, მეს ვე ტე თა, მო საგ რე
თა, ბერ მო ნა ზონ თა, ღმერ თშე მო სილ მა მა თა და წმი და 
დე და თა, ანუ უფ ლის რჩე ულ თა ხვედ რი ა, რად გან მათ 
გულ ში და ვა ნე ბუ ლია იე სო ქრის ტე და ში ნა გა ნი ლოც ვის 
ეს დი დოს ტა ტე ბი, ღვთის მად ლით, ისე ვე არ წყუ ლე ბენ 
ცოდ ვე ბით დამ ძი მე ბულ კა ცობ რი ო ბას, ვით უკაც რი ელ 
უდაბ ნოს  მა ცოცხ ლე ბე ლი ეფე მე რე ბი.

ღირ სი მა მა ისა აკ ასუ რი ამ ბობს, რომ “სიტყ ვა ამა 
სოფ ლის ია რა ღი ა, ხო ლო დუ მი ლი  სა უ კუ ნო ცხოვ რე ბის 
სა ი დუმ ლო”.

მე კი, მდუ მა რე ბის სიბ რძნეს მოკ ლე ბუ ლი, კვლავ 
გულ მოდ გი ნედ ვლე სავ ათას ბრძო ლა ში გა მოწ რთო ბილ 
სა წუთ რო სე ულ ია რაღს  სიტყ ვას!

ჟა მი დან ჟამს, მარ გა ლი ტის მომ პო ვებ ლის თა ვაწყ ვე
ტი ლი ჟი ნით შეპყ რო ბი ლი დავ ცუ რავ სიტყ ვა თა ოქ რო
ცურ ვილ ზღვა ში, მთრთოლ ვა რე თი თე ბით ვაგ რო ვებ 
ფეხ მძი მე ნი ჟა რებს და ამ უკი დე გა ნოდ ლი ლის ფე რი სამ
ყა როს იდუ მა ლე ბას ვერ ვე ლე ვი, რად გან სრულ ყო ფი ლი 
სიტყ ვე ბით შექ მნი ლი ლექ სი ისე თი ვე იშ ვი ა თო ბა ა, ვით 
სა ჰა რის უდაბ ნო ში აყ ვა ვე ბუ ლი იერი ქო ნის ვარ დი, ან 
თუნ დაც კოს მოს ში გან ფე ნი ლი ბეთ ჰო ვე ნის მეცხ რე სიმ
ფო ნი ა...

მე ვე ძებ სი ნათ ლეს, მზეს და ჰა ერს... სივ რცეს და ჰარ
მო ნი ას!..

სუნ თქვა შეკ რუ ლი ვებ რძვი კა ცი ჭა მია ზვი გე ნებს  
კოჭლ რით მებს, თე მურ ლენ გი ვით ფე ხის თრე ვით რომ 
და ლას ლა სე ბენ რძის ფერ ფურ ცლებ ზე და სიტყ ვას თან 
ჭი დი ლით გა თან გულს, სულს მი ფო რი ა ქე ბენ...

ხან და ხან, ში ნა გა ნად დაბ რმა ვე ბუ ლი, უმიზ ნოდ, ხე ლე
ბის ცე ცე ბით და ვე ხე ტე ბი უცხო სიტყ ვა თა სა ნა ხებ ში და 
ვით გო ნი ერ ავა ზაკ თან სა ომ რად გა სუ ლი უაბ ჯრო მე ო
მა რი, ვით სხვის ომ ში მოხ ვედ რი ლი “თეთ რი მო ნა”  ვინ
მე მამ ლუ ქი, სა კუ თა რი ხე ლით ვითხ რი სა მა რეს, რად გან, 
უღ მერ თო ბის ჟამს, იშ რი ტე ბა ჩე მი სა მელ ნე და კურ თხე
ვის გა რე შე მოქ ნე უ ლი ჩე მი კა ლა მი ახ ლად შო ბი ლი ბატ
კა ნი ვით უმ წეო და უსუ სუ რი ა...

ხე ჯერ ყვა ვილს იკე თებს, შემ დეგ  ნა ყოფს, მაშ, მე, 
ესო დენ უღირ სი, ში ნა გა ნი ლოც ვის, აღ სა რე ბი სა და ზი ა
რე ბის გა რე შე, ვით შევ ძლებ ღვთის თვის სათ ნო ნა ყო ფის 
 მინ დვრის ყვა ვი ლი ვით მშვე ნი ე რი და ბა და გი ვით სა ა მო 
ლექ სის შექ მნას?..

ჩე მი ოთა ხი ესო დენ ყვი თე ლი,
 სი ჩუ მე ა,
მა გი და ზე დევს ღმერ თშე მო სი ლი მა მის, წმი და იო ა ნე 

სი ნე ლის მი ერ ეთი ლად ნაღ ვა წი წიგ ნი  ოც და ა თი სუ ლი ე
რი სა ფე ხუ რის შე სა ხებ (მსგავ სად უფ ლის ხორ ცი ე ლი ასა
კი სა, რად გან უფალ მა იე სო ქრის ტემ ოც და ა თი წლი სამ 
იღო ნა თე ლი).

ამ წიგნს ბერ მო ნა ზონ თა მე ო რე სა ხა რე ბა საც უწო
დე ბენ, ხო ლო წიგ ნის ავ ტორს, წმი და იო ა ნე კი ბი საღ მწე
რელს, მე ო რე მო სედ მო იხ სე ნი ე ბენ სი ნას მთის მა მე ბი.

ამ “ცად აღ მყვა ნე ბე ლი სათ ნო ე ბა თა კი ბის” შეც ნო ბის 
შემ დეგ, კად ნი ე რი სურ ვი ლი მიჩ ნდე ბა, რომ წმი და იო ა ნე
სა ვით დამ დინ დეს ცრემ ლის წყა რო, ღვთის სიყ ვა რუ ლით 
აღ ჭურ ვილ მა დავ შრი ტო სა წუთ რო სე უ ლი ვნე ბა თა ცეცხ
ლი  ნაც რად და მტვრად ვაქ ციო ის, სუ ლი ე რი სი სუს ტე
ე ბი სიკ ვდი ლის ხსე ნე ბით უჩი ნარ ვყო და მი ვუ ახ ლოვ დე 
ზე ცას...

მინ და, რომ კე თილ სა ძირ კველ ზე აგე ბულ და სათ ნო ე
ბის სამ  სვეტ ზე დაყ რდნო ბილ სახლს ვგავ დე, ხო ლო  
ცხოვ რე ბის წე სად მქონ დეს: უმან კო ე ბა, მარ ხვა და სიწ
მინ დე... 
 ეგ ვიპ ტის ცეცხ ლი დან გა მოს ვლა და ფა რა ო ნის სა ში ნე
ლი მო ნო ბი დან გაქ ცე ვა მსურს, მაგ რამ სუ ლი ე რი მოძღ
ვრის გა რე შე შთე ნილ სა და ცოდ ვა თა ზღვა ში ჩა ძი რულს, 
ეს არ ძალ მიძს...

მინ და, რომ ჩემ თან მო ვი დეს იე სო, ლა ზა რე სა ვით შეკ
რუ ლი ჩე მი გო ნე ბა ცოდ ვის სახ ვე ვე ბის გან გახ სნას და ან
გე ლო ზე ბის მეშ ვე ო ბით გა მიშ ვას ნე ტარ გზა ზე...

მაგ რამ, ამა ოდ!..
მე მრის ხა ნე ქა რიშ ხალ ში გე მი დან აბო ბოქ რე ბულ წყალ

ში გა და ვარ დნილ გან წი რულ არ სე ბას ვგა ვარ და ბიბ ლი უ
რი ლო ტის ცო ლი ვით ცნო ბის მო ყვა რე ო ბით შეპყ რო ბილს, 
მუ დამ უკან გა მირ ბის თვა ლი...

მძი მე წუ თებ ში ჩემს თავს შევ ძა ხი: უკან მო უ ხე და ვად 
გა ი ქე ცი, თი ნა თინ, და სად მე, გან მარ ტო ე ბულ სე ნაკ ში 
მო ი ძიე კე თილ სურ ნე ლო ვა ნი უდაბ ნოს ყვა ვი ლე ბი: ღრმა 
სი ნა ნუ ლის, გო ნი ე რი ლოც ვი სა და მშვე ნი ე რი მორ ჩი ლე
ბის ხე ლოვ ნე ბა!

და ვებ რძვი წარ სუ ლის სუ რა თებს, ბნელ ქმნილ აზ რებს, 
ფან ტა ზი ებს, შთა ბეჭ დი ლე ბებს, წარ მო სახ ვებს; ქვეც ნო
ბი ერ, ფა რულ სურ ვი ლებს და სა კუ თარ სხე ულ ში ტყვექ
მნი ლი, დას ჯი ლი ბავ შვი ვით ვტი რი...

ბრმა კნუ ტი ვით და ვე ხე ტე ბი დე და მი წა ზე და ვე ძებ წყა
რო თა წყა როს  ნა კურთხ წყალს, ისე თი ვე სუფ თას და ან
კა რას, ვით კო ლას ხე ო ბა ში შო ბი ლი მტკვრის უპირ ვე ლე
სი მა საზ რდო ე ბე ლი წყა რო  აი აზ მა ა!...

წყა რო თა წყა როს სა თა ვე კი, მაღ ლა, ზე ცა ში ა!..
იგია ჩვე ნი წყლუ ლე ბის მა ლა მო და სალ ბუ ნი, ყოვ ლად

მოწყ ა ლე, გუ ლის ხმი ე რი მა მა ჩვე ნი და ღმერ თი ჩვე ნი  იე
სო ქრის ტე!

მაშ, რად ვე ძებ მი წა ზე იმას, რაც ვარ სკვლა ვებ ში ა?..
ან ასე რად მიყ ვარს ჩე მი ოთა ხი, ესო დენ ყვი თე ლი?
ან აკ ვა რე ლით და ხა ტუ ლი ჭრე ლი თევ ზე ბი, ზღვის კენ

ჭე ბი, მზის გულ ზე გა დაბ რდღვი ა ლე ბუ ლი ლი ლი ფა რე ბი, 
ელ ვა რე ხმლე ბი, ფარ და გე ბი, ფა რე ბი, ჯაჭ ვის პე რან გე
ბი, თავ ბრუ დამ ხვევ სი მაღ ლე ზე აგე ბუ ლი ცი ხე კოშ კე ბი, 
დი დი პო ე ზი ა, ვარ სკვლა ვე ბით მო ჭე დი ლი ცა და ნაც რემ
ლარ სარ კმელ ზე მომ სკდა რი ვე ე ბა ალუ ბა ლი?..

ზე ცი უ რო  დე დო ფა ლო, სა მოთხ ი დან გან დევ ნილს, ეს 
მაც დუ რი სამ ზეო ასე რამ შე მაყ ვა რა?..

პო ე ზი ის კო რი და
დუ მი ლი ჭარ ბმეტყ ვე ლე ბის შე მა კა ვე ბე ლი ჯე ბი რი, ენის 

ფხი ზე ლი მცვე ლი და ბრძე ნი მე ცი ხოვ ნე ა.
მე კი არ ძალ მიძს დუ მი ლი, კვლავ სიტყ ვა თა მის ტი კურ 

ზღვა ში ვი ძი რე ბი და ჩემს სა ხეს, ვით ნა ავ დრალ ცას, და
უნ დობ ლად სე რა ვენ უძ ლუ რე ბის ლურ ჯი ცრემ ლე ბი...

სიტყ ვე ბი!.. სიტყ ვე ბი!.. სიტყ ვე ბი!..
სიტყ ვა თა კო რი ან ტე ლი!.. სიტყ ვა თა ოკე ა ნე!.. სიტყ ვა

თა სიმ ფო ნი ა!..
სოფ ლის ამა ო ე ბა ზე მი ჯაჭ ვუ ლი, ასე ვფიქ რობ:
სიტყ ვა ხა რი ა! სიტყ ვას თან შერ კი ნე ბა  სის ხლი ა ნი კო

რი და! ხო ლო პო ე ზია  სა ფე რა ვის ფერ ღა მე ში დაღ ვრი ლი 
პო ე ტის სის ხლი...

და მიპყ რობს შუ რის ძი ე ბის მძლავ რი სურ ვი ლი!.. ვენ
დე ტა!.. 
 მიპყ რობს მრის ხა ნე ბა!  სულ ში აბო ბოქ რე ბუ ლი არაწ
მინ და ქა რი...

წუ თი სოფ ლის გან გა ამ პარ ტავ ნე ბულს  კად ნი ე რე ბის, 
ურ ჩო ბი სა და თავ ნე ბო ბის მაც დუ რი ვნე ბით დამ ძი მე
ბულს, მა ვიწყ დე ბა, რომ ღვთის ქმნი ლე ბა ვარ და არა მა
რი ხისა გან მარ თუ ლი ვინ მე მე ო მა რი ვერ ძი და, მწუხ რის 
ლოც ვის ჟამს, უფალ თან გან მარ ტო ე ბის, გლო ვი სა და 
სი ნა ნუ ლის ნაც ვლად  მდედ რი მა ტა დო რის უტიფ რო ბით 
შეპყ რო ბი ლი, თმა გაშ ლი ლი გავ დი ვარ ლორ თქო ბა ლა ხის 

გა მაბ რუ ე ბე ლი სურ ნე ლით გაჟ ღენ თილ არე ნა ზე და ნა
ხევ რად შეშ ლილ ხარ თან საბ რძოლ ვე ლად ვემ ზა დე ბი...

პო ე ზი ის კო რი და!
ო, რო გორ მხიბ ლავს ჩე მი შინ დის ფე რი სა მო სი და სა

გან გე ბოდ ალე სი ლი საბ რძო ლო ია რა ღი  ოქ როს კა ლა მი!
რო გორ მომ წონს უთა მა მეს მზე რა თა უტყ ვი შე ჯა ხე ბა, 

ლა მის ყელ ში მობ ჯე ნი ლი გუ ლის ცე მა და მძვინ ვა რე ხა
რის არა თა ნა ბა რი, გახ ში რე ბუ ლი სუნ თქვა...

ვუწყ ი, რომ თვით უმ ცი რეს შეც დო მა საც კი, შე საძ ლოა 
სა ბე დის წე რო შე დე გი მოჰ ყვეს და ხა რის შემ ზა რავ რქებ
ზე წა მო გე ბუ ლი, მდი ნა რის პი რას დაგ დე ბუ ლი და წინ
წკლუ ლი კალ მა ხი ვით ავ ფარ თხალ დე ბი...

ვუწყი და, მა ინც, არა ვის და არა ფერს ძა ლუძს ჩე მი შე
ჩე რე ბა, რად გან პო ე ტე ბი ბრძო ლის ვე ლი დან არ გარ ბი ან! 
 ისი ნი იმარ ჯვე ბენ ან მკერ დშე ლე წილ ნი ეცე მი ან ნა ო მარ 
მინ დორ ზე...

ო, ეს ნა სის ხლა რი პო ე ზი ის კო რი და, დაღ ლი ლი ხა რის 
შე სუს ტე ბუ ლი ქე დი და ალე სი ლი მახ ვი ლით მო ნა გე ბი ვე
ლუ რი ყა ყა ჩო ე ბი...

ო, ეს შემ ზა რა ვი, სას ტი კი, მო ხერ ხე ბუ ლი დარ ტყმე ბი 
და, მო უ ლოდ ნე ლად, ჩემ გარ შე მო აცეკ ვე ბუ ლი ფერ მიხ
დი ლი ბა ლე რი ნე ბი...

არა ამ ქვეყ ნი უ რი პე ი ზა ჟე ბი, მის ტი კუ რი სუ რა თე ბი  
უდაბ ნოს ცხე ლი ქვი შა... პო ე ზი ის კო ცო ნი... მო ცარ ტის 
აკორ დე ბი... მთვა რის ბი ლი კი ყვი თელ ქვი შა ზე... გო ეტ
ტეს “ა ხალ გაზ რდა ვერ ტე რის ვნე ბა ნი”.. და ტე ნი ლი დამ
ბა ჩა... თე მი დას სას წო რი... ქან ცგაწყ ვე ტი ლი ცხე ნე ბი... 
ვა ტერ ლო ო!..

რა ხდე ბა?..
დე და მი წამ შეწყ ვი ტა მზის გარ შე მო მოგ ზა უ რო ბა თუ 

დრო შე ჩერ და? ან უსაშ ვე ლოდ ვერ ცხლის ფერ ღრუ ბელს 
ვინ გა და აც ვა წი თე ლი მო სას ხა მი?..

მე დაჭ რი ლი ვარ.
ჩე მი ლა მა ზი შავ ლურ ჯი თმა ეფი ნე ბა ნა მი ან ბა ლახს...
სადღ აც, სულ ახ ლოს, სა სიკ ვდი ლოდ გან წი რულ ხარს 

უმ ღე რის ბრო წე უ ლის ყვა ვი ლის ფე რი მან ტი ით შე მო სი ლი 
მონ სე რატ კა ბა ლი ე...

წი თე ლი სივ რცე!.. წი თე ლი მზე!.. წი თე ლი ხა რი!..
რა მე საქ მე ბა ამ სა საკ ლა ო ზე?
არ ვი ცი!..

აქ ცეკ ვა ვენ!
სიტყ ვა?..
სიტყ ვა გა სა ხედ ნი კვი ცი ა! პო ე ტი  მათ რახ შე მარ თუ

ლი მხე და რი! ხო ლო ზო მი ე რე ბა და ში ნა გა ნი წო ნას წო რო
ბა  სიტყ ვის ლა გა მი და აღ ვი რი, რად გან აღ ვი რახ სნი ლი 
ცხე ნის სი თა მა მით გაფ რე ნილ მა სიტყ ვამ შე საძ ლოა უფ
სკრულ ში გა და ჩე ხოს, ან სუ ლაც საპყ რო ბი ლემ დე მი იყ ვა
ნოს პო ე ტი. 

მე ვყო ფილ ვარ საპყ რო ბი ლე ში!..
სიტყ ვა ვა ზი ა! პო ე ტი  მე ვე ნა ხე! ქარ თუ ლი ლექ სი კი 

 საღ მრთო ღვი ნო, დი დი ხნის წი ნათ, ჩემს საგ ვა რე უ ლო 
ზე და შე ში ჩა წურუ ლი მა მა პა პი სე უ ლი რქა წი თე ლი ვით სა
ა მო და სურ ნე ლო ვა ნი.

მე და მი წუ რავს საღ მრთო ღვი ნო!..
სიტყ ვა ბას ტი ლი ა ა! სიტყ ვა ზე იე რი შის მი ტა ნა  თავ

ზე ხე ლა ღე ბულ მე ო მარ სა და ძალ გუ ლო ვან მე ცი ხოვ ნეს 
შო რის გა მარ თუ ლი სამ კვდრო სა სი ცოცხ ლო ბრძო ლა ა! 
ხო ლო ძარ ღვი ა ნი ლექ სი  ამ მრის ხა ნე ცი ხე სი მაგ რის ნან
გრე ვებ ზე აღ მარ თუ ლი ობე ლის კია წარ წე რით: “აქ ცეკ ვა
ვენ!”

მე არა ერ თგზის მი ცეკ ვია ბას ტი ლიის ნან გრე ვებ ზე!..

წვიმს

ჩემს გულ ში ან გე ლო ზი გა ლობს.
მო დის დი დი სიმ შვი დე, მო დის ღმერ თი და მი წი დან ზე

ცის კენ აღ მარ თუ ლი სათ ნო ე ბის კი ბის პირ ვე ლი სა ფე ხუ
რის კენ მიხ მობს.

უფა ლო, მო მი ტე ვე მრავ ლის მეტყ ვე ლე ბა!
მოთ მი ნე ბი სა და მორ ჩი ლე ბის ჯაჭ ვის პე რან გით შემ

მო სე და თუ ოდეს მე ზღვა გა დავ ცუ რე, ნავ სად გურ ში არ 
და მახ რჩო, გე ვედ რე ბი!..

კა ლა მი და მი ლო ცე, დე დო ფა ლო!

თი ნა თინ მღვდლი აშ ვი ლი

(და ი წე რა წმი და ექ ვთი მე მთაწ მინ დე ლის (1028 წ.) მი ერ თარ გმნი ლი წმი და იო ა ნე სი ნე ლის 
(ი გი ვე კი ბი საღ მწე რე ლი, იღუ მე ნი,  649 წ.) წიგ ნის “კლე მაქ სი, ანუ კი ბეს” წა კითხ ვის შემ დე გ).
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მე რე მეს ტუმ რე
არ მითხ რათ, რა ღა დრო ის სიკ ვდი ლის ღა მე ა, ჯერ 

კი დევ ახა ლაგ ზრდა ხა რო. და მა ცა დეთ მას თან მარ ტო 
ყოფ ნა. გულ წრფე ლად გთხოვთ. აჰა, მარ ტო ნი ვართ. 
მე და შენ  ჩე მო სიკ ვდი ლის ღა მევ. შე ხე დე ცას, ვარ
სკვლა ვე ბი რო გორ ალა მა ზე ბენ სამ ყა როს გუმ ბათს. 
შე ხე დე მთვა რეს, რო გორ და ლაც ლა ცებს მი სი ნა თე ბა 
ზღვის ტალ ღებზე. შენ კი ამ სი ლა მა ზეს თან რა ხე ლი 
გაქვს?! დუმ ხარ? დუ მი ლი რა ღა მო სა ტა ნი ა. შენ ხომ 
ში შის ზარ სა სცემ კა ცობ რი ო ბას. სწო რედ მა შინ მო ი
სურ ვებ სტუმ რო ბას, რო ცა ბედ ნი ე რე ბის ვარ სკვლავს 
ცერ ზე შედ გო მი თაც კი შე ა ხებ ხელს. რა ტომ ხარ ასე
თი ბო რო ტი? ნუ თუ არ გყავს დე და? მაშ, რო გორ გაჩ
ნდი? დრომ მო ი ტა ნა? შენ ხომ დრო ი სა და ბე დის წე რის 
სა ხე ლით იკ ვლევ გზას და მე რე... მე რე ტო ვებ ცრემლს, 
დარდს, წუ ხილს... ჩემ თვის რო ცა მო იც ლი, ნუ იქ ნე ბი 

ცი ვი, რო გორც გჩვე ვი ა. მო დი ხარ, ხომ კარ გი, მაგ რამ 
თბილ ღა მედ მეწ ვი ე. სი ცოცხ ლეს თან გან შო რე ბის წამს 
ნუ მიქ ცევ წა მე ბის წა მად. მე რე, მე რე მეც გა და გიხ დი 
ამ სი კე თეს, მხო ლოდ ამ წა მის დად გო მამ დე. მო გიძღ
ვნი ლექ სებს, რო გორც არა სა სურ ველ, მაგ რამ გარ და
უ ვალ რე ა ლო ბას. ხე დავ, არა ვინ მე ძა ხის, ისე დიდ ხანს 
დამ ტო ვეს შენ თან მარ ტო. მაგ რამ, ნუ იჩ ქა რებ. ჯერ 
კი დევ ვახ სო ვარ, ჯერ კი დევ ვჭირ დე ბი, თუნ დაც ვარ
სკვლა ვებს, მთვა რეს, ზღვას და... ჰო და, წა ვე დი სი
ცოცხ ლეს თან. დრო ე ბით, მაგ რამ მა რა დი უ ლად, რად
გან ამ სოფ ლად წა მით სიყ ვა რუ ლით თრო ბა მა რა დი სო
ბის ტოლ ფა სი ა. მე არა ერ თხელ დავ მთვრალ ვარ წა მით 
და შე მი ბი ჯე ბია მა რა დი სო ბის სამ ყა რო ში. ახ ლაც იქით 
მი ვიჩ ქა რი. და მა ცა დე, კი დევ ერ თხელ, თუნ დაც უკა
ნას კნე ლად დათ რო ბა. და მე რე, მეს ტუმ რე, ოღონდ 
თბილ ღა მედ, ვარ სკვლა ვე ბით მო ჭე დი ლი ცით და 
მთვა რის ნა თე ლით, სიკ ვდი ლის ღა მევ.

ბედ ნი ე რე ბის გა სა ღე ბი
ვე ძებ. დი დი ხა ნია ვე ძებ. ვერ სად ვი პო ვე. სად დავ

კარ გე, არ ვი ცი, მის გა რე შე რა უნ და ვქნა?! ან რა ღაა 
ცხოვ რე ბა, თუ მას და კარ გავ?! ვცა დე სხვა, ვერ მო
ერ გო, ვერ შეძ ლო ამ ცდამ, გა მო ე ღო ნა ყო ფი. ნუ თუ 
ისე გა ი ლე ვა ჩე მი ცხოვ რე ბა, რომ ვერ ვი პო ვი, ვერ 
შევ ძლებ, წერ ტი ლი და ვუს ვა ამ უსას რუ ლო ძებ ნას. 
ვზი ვარ და ვფიქ რობ. ვმოძ რა ობ, ვფიქ რობ. ასე იცი სო, 
მე უბ ნე ბი ან. თავს გა ძებ ნი ნებს და ისეთ დროს გა პოვ
ნი ნებს, რო ცა ხელ ჩაქ ნე უ ლი და ეშ ვე ბი მოწყ ვე ტი ლი. 
ჯერ შორს ვარ ამ მდგო მა რე ო ბის გან, მაგ რამ ვგრძნობ, 
რომ ვიღ ლე ბი. არა, მი სი ძებ ნა რა მო სა ტა ნი ა, ეს პრო
ცე სი სრუ ლე ბი თაც არ მღლის. და ვი ღა ლე გარ შე მომ
ყოფ თა უაზ რო მზე რი თა და გა მო მეტყ ვე ლე ბი თი კითხ
ვით  ეტყ ო ბა, კარ გად არ ეძებ? ეჰ, რა იცი ან, მათ რომ 
რამ დე ნი ღა მე მი თე ნე ბია მას ზე ფიქ რსა და ძებ ნა ში. 
ვი პო ვი, აუ ცი ლებ ლად ვი პო ვი და გა ვი ხა რებ. და ერ თი 
ხე ლის მოს მით წავ შლი უაზ რო მზე რა თა გა შე შე ბულ სა
ხე ებს. დავ რჩე ბი მას თან მარ ტო, მო ვუყ ვე ბი ჩემ მი ერ 
გან ვლილ ურ თუ ლეს გზა ზე. თუ რა ცეცხ ლთან მი წევ
და თა მა ში. რამ დენ ჯერ ჩა ვე ბი სას ტიკ ორ თაბ რძო ლა
ში. ყო ველ თვის ღირ სე უ ლად მე ჭი რა თა ვი. ამ ღირ სე ბამ 
მი მიყ ვა ნა იმ ნა ნატრ წამ თან, რო მელ საც მი სი პოვ ნა 

ჰქვი ა. შემ დეგ? შემ დეგ მო ვარ გებ გულს ბედ ნი ე რე ბის 
გა სა ღებს, ერ თად შე ვა ღებთ გუ ლის კარს, ფრთხი ლად, 
ჩუ მი ნა ბი ჯე ბით მი ვუ ახ ლოვ დე ბით გუ ლის ტახტს, და 
ერ თმა ნეთს სიყ ვა რულ ში გა მო ვუტყ დე ბით. მე რე კი... 
გთხოვთ, ფარ და და უშ ვათ... მარ ტო დაგ ვტო ვეთ ბედ
ნი ე რე ბის გა სა ღებ მორ გე ბუ ლი ტრფო ბის ტუ საღ ნი.

და მარ ცხე ბუ ლი
ხვალ შე მო ვა გა ზაფ ხუ ლი. მე კი ისევ მარ ტო ვარ. 

ვერც მო ვას წა რი, ჩემ თვის ძვირ ფა სი ადა მი ა ნი სათ
ვის გა და მე ფიქ რე ბი ნა ჩემ გან წას ვლა. ის არ და ე ლო და 
ჩემს გუ ლის თქმას. ად გა და წა ვი და. ისე, რომ უკა ნაც 
არ მო ი ხე და. და ი ვიწყა გან ვლი ლი გზა. და ი ვიწყა ის 
ლა მა ზი წუ თე ბი, რო მელ საც ორი ვე ნი შევ ხა რო დით. 
წა ვი და, რად გან ასე მო ი სურ ვა. სიყ ვა რულს მოს ვლა 
უძ ნელ დე ბა, თო რემ წას ვლა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ად
ვი ლად იღებს. გა ნა იმი ტომ, რომ წას ვლა მარ ტი ვი ა, 
არა, დარ ჩე ნაა რთუ ლი. რო ცა გგო ნი ა, ეგაა და ცა ზე 
ვარ სკვლა ვებს წყვეტ, სწო რედ მა შინ იცის ბე დის წე რამ 
მუხ თლად შე მობ რუ ნე ბა. არა ფე რი იმა ზე მტკივ ნე უ ლი 
არ არის, რო ცა ბედ ნი ე რე ბის ტატ ნო ბი დან უმალ ეცე მი 
უბე დუ რე ბის ტრა მალ ზე. მეც ასე მო მექ ცა ბე დის წე რა. 
ვხვდე ბი გა ზაფ ხულს დარ დი ა ნი. ღი მი ლი რომ ღი მი ლია 
ისიც კი არ მე მე ტე ბა გარ შე მომ ყოფ თათ ვის. იმდე ნად 
მარ ტო ვგრძნობ თავს, რომ ეს სამ ყა რო აის ბერ გის ხა
ტად მე სა ხე ბა. სად გა ზაფ ხუ ლი და სად აის ბერ გის გაქ
ვა ვე ბუ ლი მზე რა? ეჰ, სი ცოცხ ლე ო, რა რიგ ტკბი ლი ხარ 
და რა რიგ მწა რე, რა რიგ მშვე ნი ე რი და რა რიგ უსა ხუ რი, 
რა რიგ ცეცხ ლო ვა ნი და რა რიგ წყალ წა ღე ბუ ლი...

კი დევ ერთ გა ზაფ ხულს ვხვდე ბი და მარ ცხე ბუ ლი. 
სიყ ვა რულ მა და მა მარ ცხა და ჩემს გა და თე ლილ გულ
ზე ეხ ლა ისე თი სუ რა თი ა, რო გო რიც მი ტო ვე ბულ საფ
ლავ ზე გვი ნა ხავს ხში რად. მო ვა ვინ მე და გა მარ გლავს 
ჩემს გულს სა რე ვე ლე ბად მო დე ბუ ლი ფიქ რე ბი სა გან? 
არ ვი ცი. გა ზაფ ხუ ლი ამ რავ ლებს სა რე ვე ლებს, ანუ 
ჩემს გულ შიც იმა ტებს მარ ტო ო ო ბის გან მო ყე ნე ბუ ლი 
გუ ლის ტკი ვი ლი. იმა ტებს და შე იძ ლე ბა დას რულ დეს...

გა ზაფ ხუ ლი კი მო ვი და. ის მა რად მო ვა და მო ე ფე
რე ბა, გა ა ლა მა ზებს და გა ა ხა ლი სებს სამ ყა როს. მე კი 
მდუ მა რედ გა ვუყ ვე ბი გზას სა საფ ლა ოს კენ, რო მე ლიც 
ისევ სა რე ვე ლა მო დე ბუ ლი მე გუ ლე ბა.

ლ ე ქ ს ე ბ ი

მ ე ლ ო დ რ ა მ უ ლ ი  ჩ ა ნ ა წ ე რ ე ბ ი
კო ბა ბუ კია

ზა ი რა ბი ლი ხო ძე
    
    * * *

უმა დუ რო ბის
ცოდ ვა უდუღს
ჯა ვას და ცხინ ვალს,
ბილ წი მუ ქა რა:
გვიმ ზა დე ბენ კვლავ
რუ სულ ბორ კილს.
ქარ ში ტორ ტმა ნებს
სა ქარ თვე ლო
და შო ბის დი ლას
ზე ცით თო კი,
იუ დას თო კი.
სის ხლით წერს ერი
თა ვის, მძი მე ბი ოგ რა ფი ას
ვით წი ნა პარ ნი -
ბა სი ა ნის, ხრე სილ -მა რაბ დის,
... თო კი ირ წე ვა!
(სა მა ჩაბ ლოს ურ ვა ქარს მი აქვს),
მაგ რამ არ ვინ ჩანს
მომ ნა ნიე უღ ვთო ღა ლა ტის!...

    * * *
ვის თვის პა ტა რა ქა ლა ქი ხარ,
თუ... რე გი ო ნი
ვის თვის საძ ვა ლე - ბო ლო ხარ კი
ჰა დესს რომ მის ცა,
- ჩვენ თვის ურ ვა ხარ გა მე ტე ბის
- და ირო ნი ის
სა ქარ თვე ლოს თვის სხვა დარ დი ხარ
იჯევ ნის მი წავ!
- იცი?
- არც იცი, ვინ იყოს ის -
მსხვერ პლი პი ლა ტეს, ცამ დე მარ თა ლი,
მტყუ ა ნი ვით მიწყ ივ გვე მუ ლი,
- ოჰ, იჯე ვა ნო!
გან გე ბის გან უპი რა ტე სო
მად ლო ბა შენ და,
შე ფა რე ბად
იმ ოტებულის!..

1992 წ. იან ვა რი
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ძა ლის ხმე ვას. დასავ ლე თის დაბ რუ ნე ბამ დე გა ვუძ
ლოთ ბო რო ტე ბის იმ პე რი ას, დავ ძლი ეთ სა მო ქა ლა

ქო ომის შე დე გე ბი (თუმ ცა და ვა სა მა რეთ ეროვ ნუ ლი ყლორ ტე ბი), გა და ვი ტა ნეთ ორი 
ომი რუ სეთ თან. გვყავს უამ რა ვი ლტოლ ვი ლი, რომ ლე ბიც არ სე ბო ბი სათ ვის იბ რძვი
ან. ბო ლოს გა ე რო მაც უნ და გა მო ი ღოს ხე ლი. უპირ ვე ლე სია დევ ნილ თა დაბ რუ ნე ბა 
სახ ლებ ში. ვი საც არ სურს ჩვენ თან ცხოვ რე ბა შე უძ ლია და ტო ვოს სა ქარ თვე ლო კომ
პენ სა ცი ის მი ღე ბის შემ დეგ. ამით აღ სრულ დე ბა მედ ვე დე ვის შე გო ნე ბა ტე რი ტო რია 
თქვე ნი ა, მაგ რამ სე პა რა ტის ტებს არ სურთ თქვენ თან ცხოვ რე ბა ო, ვი საც არ სურს 
წა ვი დეს. ესაა მედ ვე დე ვის პოს ტუ ლა ტის ლო გი კუ რი გაგ რძე ლე ბა. მსგავ სი პრე ცენ
დენ ტი მოხ და თურ ქეთ სა და სა ბერ ძნეთს შო რის, რო ცა ასი ა თა სო ბით ბერ ძენ მა და
ტო ვა თურ ქე თი. მთა ვა რი ძა ლა ჩვენ ში ა. მარ ტო სხვე ბის თა ნად გო მით ვერ ამო ვიყ
რით მტრის ჯავრს. ჩვენ წიგ ნში (და მარ ცხე ბი დან და მარ ცხე ბამ დე და ასე სა ბო ლოო 
გა მარ ჯვე ბამ დე, 2005 წ.) ვწერ დით, რომ რუ სე თი შაშ ხა ნის სა მიზ ნი დან უც ქერ და სა

ქარ თვე ლოს; ახ ლა შაშ ხა ნამ გა ის რო ლა და ერ თი “ბარ ტყი გად მო მიგ დეს” პრინ ცი პით 
ქვე ყა ნა თავ ზე გვენ გრე ვა. გა მოვ ფხიზ ლდეთ ქარ თვე ლე ბო, გა მოვ ფხიზ ლდეთ! მო ვე
გოთ გონს! გა ნვ თა ვი სუფ ლდეთ უარ ყო ფითი კომ პლექ სე ბი სა გან (მა გა ლი თად ისე თის, 
რო ცა წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს მე ნე ბი პო ლი ტი კას მი ელ ტვი ან. რა, პო ლი ტი კა ში მარ თლა 
არამ ზა დე ბი მდიდ რდე ბი ან?  ტრუ მე ნი). მი ვა ტო ვოთ ჩვე ნი უსაზღ ვრო დიდ სუ ლოვ ნე
ბა და სტუ მარ თმოყ ვა რე ო ბა. გა ვუფ რთხილ დეთ ჩვენ ეროვ ნულ ინ ტე რე სებს. ყვე ლას 
ვი ღებ დით საცხ ოვ რებ ლად. რა მო ვი გეთ ამით? ნ. ნი კო ლა ძე ფიქ რობ და, რომ დად გე
ბო და დრო და ყვე ლა თა ვის საცხ ოვ რისს და უბ რუნ დე ბო და. ასე არ ხდე ბა. უსაზღ ვრო 
სტუ მარ თმოყ ვა რე ო ბა დე მოკ რა ტი ას ვერ ეგუ ე ბა. სჯო ბია გა ვამ კაც როთ ჩვენ თან 
შე მო სახ ლე ბის პი რო ბე ბი. მა გა ლი თი სარ კო ზის საფ რან გე თი დან შე იძ ლე ბა ავი ღოთ. 
აღ ვად გი ნოთ ჩვე ნი და კარ გუ ლი მე ო ბა, ჩვე ნი თა ვი ჩვე ნად ვე და ვიმ კვიდ როთ. მა შინ 
ად ვი ლად შე მო ვუვ ლით სე პა რა ტის ტებს თა ვი ან თი მფარ ვე ლი ა ნად.

     გო ჩა და ნე ლია

დასაწყისი   მე9  gv.

დღეს სა ქარ თვე ლო სარ კო ზის შე მარ თე ბით სულ დგმუ ლობს

და ვით არა ბი ძე

გლო ბა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის კრი ზი სი რე ა ლო
ბაა და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო სის ტე მა ში სა ქარ
თვე ლოს ეკო ნო მი კის არ ცთუ მჭიდ როდ ინ ტეგ რი რე ბის 
ფონ ზეც კი, მი სი გავ ლე ნა ჩვე ნი ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ ე
კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე სულ უფ რო მძი მედ აი სა
ხე ბა. მი უ ხე და ვად სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი დახ მა
რე ბი სა, რო მე ლიც ჩვენს ქვე ყა ნას გა ე წე ვა მომ დევ ნო 
ორი წლის გან მავ ლო ბა ში, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა 
უკ ვე მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა შე ფერ ხე ბუ ლი და გა მო ყო ფი
ლი 4,5 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი საკ მა რი სი არ იქ ნე ბა 
2008 წლის აგ ვის ტოს ომამ დე არ სე ბუ ლი კონ დი ცი ე ბის 
აღ სად გე ნად. ამის მი ზე ზი ისა ა, რომ გა სუ ლი წლის ოქ
ტომ ბრის თვე ში ბრი უ სელ ში გა მარ თულ მა დო ნორ თა 
კონ ფე რენ ცი ამ, შე ა ფა სა და გა ით ვა ლის წი ნა მხო ლოდ ის 
ზა რა ლი, რო მე ლიც რუ სე თის აგ რე სი ის შე დე გად მი ად გა 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კას. 2008 წლის სექ ტემ ბერ ოქ
ტომ ბერ ში მსოფ ლიო ბან კის, გა ე რო სა და ევ რო კო მი სი
ის ერ თობ ლი ვი ექ სპერ ტთა ჯგუ ფის მი ერ “სა ჭი რო ე ბა
თა შე ფა სე ბა” გან ხორ ცი ელ და გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის 
გან ვი თა რე ბამ დე და მას არ უმ სჯე ლია სა ქარ თვე ლოს 
ეოკ ნო მი კა ზე კრი ზი სის შე საძ ლო გავ ლე ნის შე სა ხებ. 
მსოფ ლიო ბან კის წარ მო მად გენ ლე ბი 2008 წლის აგ ვის
ტოს შე დე გად გა უ ა რე სე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს, 
და ზი ა ნე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, სა ბან კო სექ ტორ ში 
შექ მნი ლი პრობ ლე მე ბის და სხვა მი ზეზ თა გა მო, ში შობ
დნენ 100 000 სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გვას. გლო ბა ლუ
რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის კრი ზის მა კი დევ უფ რო და ამ
ძი მა უმუ შევ რო ბის სუ რა თი. უმუ შევ რო ბის პრობ ლე
მას თან ბრძო ლას არ თუ ლებს ქვე ყა ნა ში შრო მის ბაზ რის 
სფე რო ში კვლე ვე ბის და სან დო, ხა რის ხი ა ნი სტა ტის ტი
კუ რი მო ნა ცემ თა ბა ზის არარ სე ბო ბა. სა ბაზ რო ეოკ ნო
მი კის კრი ზი სის პი რო ბებ ში გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნი ლო ბა 
აქვს მსგავ სი სა ხის ინ ფორ მა ცი ის სის ტე მა ტურ გა მოქ
ვეყ ნე ბას, რაც სა ზო გა დო ე ბას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მოვ
ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის პულსს გრძნობ დეს და სა ჭი რო
ე ბის შემ თხვე ვა ში დრო უ ლად ჩა ე რი ოს სი ტუ ა ცი ის კო
რექ ტი რე ბის მიზ ნით.

2008 წლის ნო ემ ბერ ში 20 ყვე ლა ზე დი დი ეკო ნო მი კის 
მქო ნე ქვეყ ნე ბის ლი დერ თა შეხ ვედ რა ზე ვა შინ გტონ ში, 
მიღ წე ულ იქ ნა შე თან ხმე ბა გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი 
სის ტე მის ახა ლი არ ქი ტექ ტუ რით ჩა მო ყა ლი ბე ბის აუ
ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნუ ლი მო ლა პა რა კე ბე ბის 
დროს, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ დნენ სა ერ თა შო რი სო სა
ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბიც, გა დაწყ და, 
რომ გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო სის ტე მის მა რე გუ ლი რე
ბე ლი ჩარ ჩოს შექ მნის სა კითხ ში წამ ყვა ნი რო ლი სა ერ
თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონდს და ე კის რე ბო და. ამ უკა
ნას კნე ლის მმარ თვე ლი დი რექ ტო რის დო მი ნიკ სტრა უს 
კა ნის, ისე ვე რო გორც მსოფ ლიო ბან კის პრე ზი დენ ტის 
რო ბერტ ზე ლი კის მო საზ რე ბით, გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის 
პი რო ბებ ში შრო მი თი უფ ლე ბე ბის შეზღ უდ ვა უფ რო მე
ტი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის ან დე რე გუ ლა ცი ის სა სარ გებ
ლოდ, გა უ მარ თლე ბე ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბო და. ასე ვე მა თი 
სა ერ თო პო ზი ცი ა ა, რომ სა ფი ნან სო ბაზ რე ბი და კა პი ტა
ლის გლო ბა ლუ რი მი მოქ ცე ვა გარ კვე ულ რე გუ ლი რე ბა სა 
და მო ნი ტო რინგს უნ და და ექ ვემ დე ბა როს, რა თა გა მო ი
რიცხ ოს ახა ლი სპე კუ ლა ცი უ რი სქე მე ბი და ეკო ნო მი კის 
ისე თი მო დე ლე ბი, რო მელ თა მი ზე ზი თაც გან ვი თარ და 
გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო კრი ზი სი.

ნე ბის მი ე რი კრი ზი სის დროს ყვე ლა ზე მე ტად და საქ მე
ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი და მა თი ოჯა ხე ბი ზა რალ დე ბი ან. ასე 
მოხ და გლო ბა ლუ რი სა სურ სა თო და საწ ვა ვის კრი ზი სის 
დროს, ასე ხდე ბა ახ ლაც. შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა
ნი ზა ცი ის ანა ლი ზით, რო მე ლიც გა კეთ და გლო ბა ლუ რი 

ფი ნან სუ რი კრი ზი სის და საწყ ის ში, 20 მი ლი ო ნი ადა მი
ა ნი შე უ ერ თდე ბო და მსოფ ლი ო ში უმუ შე ვარ თა რი გებს, 
ხო ლო და მა ტე ბით 40 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნის შე მო სა ვა ლი 
შემ ცირ დე ბო და 1 აშშ დო ლა რამ დე დღე ში, ანუ იცხ ოვ
რებ და სი ღა ტა კის ზღვარს ქვე მოთ. თუმ ცა, შემ დგომ ში 
გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა აჩ ვე ნა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
შე ფა სე ბა შე საძ ლოა ძალ ზედ რბი ლი აღ მოჩ ნდეს, ანუ 
სი ტუ ა ცია გა ცი ლე ბით უფ რო გა უ ა რეს დეს. 

ის მის კითხ ვა, ამ პი რო ბებ ში რა უნ და გა კეთ დეს სა
ქარ თვე ლო ში? სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი სა და სა ერ თა შო
რი სო დახ მა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის ინ ფრას
ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა კენ მი
მარ თვის გარ და ინ ვეს ტი ცი ე ბი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 
გა ნათ ლე ბა სა და ჯან დაც ვა შიც, რაც სხვა ფი ნან სუ რი 
ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას თან კომ ბი ნა ცი ა ში მოთხ
ოვ ნის ზრდის სტი მუ ლი რე ბას მო ახ დენს. პა რა ლე ლუ
რად უნ და გა ტარ დეს ღო ნის ძი ე ბე ბი სა გა და სა ხა დო და 
ხარ ჯვით პო ლი ტი კა ში, რა თა გა ი ზარ დოს მცი რე შე მო
სავ ლე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის მსყიდ ვე ლუ ნა რი ა ნო ბა. 
სა ჭი როა დღეს ეკო ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბი სა კენ მი მარ
თუ ლი თან ხე ბით იქ მნე ბო დეს სა მუ შაო ად გი ლე ბი ღირ
სე უ ლი და სა მარ თლი ა ნი შრო მის პი რო ბე ბით, არ უნ და 
მი ე ცეს უკონ ტრო ლო ხარ ჯვის სა შუ ა ლე ბა სა ხელ მწი
ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ბე ნე ფი ცი არ 
არც ერთ კერ ძო მე წარ მეს.

კრი ზი სულ სი ტუ ა ცი ას ეკო ნო მი კა ში, ყო ველ თვის 
მოს დევს სო ცი ა ლუ რი და ძა ბუ ლო ბის ეს კა ლა ცი ა. მსგავ
სი კრი ზი სე ბი დან გა მო სა ვალს გან ვი თა რე ბუ ლი სა ზო
გა დო ე ბე ბი სო ცი ა ლუ რი დი ა ლო გი სა და სა ზო გა დო ე ბა
ში სო ლი და რო ბის გან მტკი ცე ბის გზით აღ წევ დნენ. არ
სე ბუ ლი კრი ზი სი, რო მე ლიც ემუქ რე ბა სა ქარ თვე ლოს, 
არის ყვე ლა ზე სა ში ში იმ კრი ზი სებს შო რის, რო მე ლიც 
ოდეს მე გა ნუც დია მსოფ ლი ოს.

ამ ფონ ზე სა ხელ მწი ფომ მე ტი ყუ რადღ ე ბა უნ და და
უთ მოს სამ სა ხუ რი დან დათხ ოვ ნი ლებს, ასე ვე მა თი ოჯა
ხე ბის პრობ ლე მებს. გვეს მის რომ, შე უძ ლე ბე ლია მოკ
ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში და ა საქ მო მა სობ რი ვი დათხ ოვ ნე
ბის შე დე გად უმუ შევ რად დარ ჩე ნილ თა უმე ტე სო ბა. მაგ
რამ ჩვენს თა ნა მო ქა ლა ქე ებს უს წრა ფე სად სჭირ დე ბათ 
დახ მა რე ბა. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლო დან 
ემიგ რა ცი ის ახა ლი ტალ ღაა მო სა ლოდ ნე ლი, რაც ქვე ყა
ნამ არ უნ და და ვუშ ვას, ვი ნა ი დან დე მოგ რა ფი უ ლი სი
ტუ ა ცია ისე დაც კა ტას ტრო ფუ ლი ა: გა ე როს 2008 წლის 
პირ ვე ლი ნა ხევ რის მო ნა ცე მე ბით ჩვე ნი ქვეყ ნის მო სახ
ლე ო ბა წე ლი წად ში 40 ათა სით მცირ დე ბო და. მდგო მა
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ვა რა უ დის სა ფუძ ვე ლი კი არ 
არ სე ბობს.

უმუ შევ რო ბის შემ დგო მი ზრდი სა და სი ღა რი ბის 
გაღ რმა ვე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, რე ა ლურ სა შუ
ა ლე ბად დამ საქ მებ ლებ სა და და საქ მე ბულ თა შო რის 
შე თან ხმე ბის მიღ წე ვა მიგ ვაჩ ნი ა. მი უ ხე და ვად შრო
მით და სა წარ მოო ურ თი ერ თო ბებ ში კა ნონ მდებ ლო ბის 
არას რულ ყო ფი ლე ბი სა, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბის სუ
ბი ექ ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბით ბიზ ნე სის მი მართ, და
უ ბა ლან სე ბე ლია დამ საქ მე ლე ბის სა სარ გებ ლოდ. ამ სი
ტუ ა ცი ა ში და უშ ვე ბე ლია მხო ლოდ სა ბაზ რო კა ნო ნე ბი სა 
და ლი ბე რა ლუ რი მიდ გო მე ბის შე სა ბა მი სად მოქ მე დე
ბა. დღეს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბით 
ხელ მძღვა ნე ლო ბა ქვეყ ნი სა და ზო გა დად სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის ნი შა ნი ა. გლო ბა ლუ რი სა
ბაზ რო ეკო ნო მი კის კრი ზი სის ზრდის პი რო ბებ ში აუ ცი
ლე ბე ლი ა:

1. და წეს დეს უმუ შევ რო ბის შემ წე ო ბა, იმ ოდე ნო ბით, 
რო მე ლიც უმუ შევ რად დარ ჩე ნილ ადა მი ა ნებს უმ თავ
რე სი მოთხ ოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს და იმავ დრო უ ლად სა ზო გა დო ე ბი სა და სა ხელ

მწი ფოს მხრი დან თა ნად გო მას და გუ ლი თად გან წყო ბას 
აგ რძნო ბი ნებს. აღ ნიშ ნუ ლი ნა ბი ჯი გაზ რდის ქვეყ ნის 
შიგ ნით მცი რე მე წარ მე თა მი ერ წარ მო ე ბულ პრო დუქ
ცი ა სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე მოთხ ოვ ნას, ხელს შე უწყ ობს 
სა მომ ხმა რებ ლო აქ ტი ვო ბის გაზ რდას და სა ცა ლო ვაჭ
რო ბა სა და მას თან და კავ ში რე ბულ მო მა რა გე ბის ქსელ ში 
და საქ მე ბულ თა სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას.

2. გა ი ზარ დოს დამ საქ მებ ლე ბის სო ცი ა ლუ რი პა სუ
ხის მგებ ლო ბა მა თი ინი ცი ა ტი ვით და საქ მე ბულ თა გა თა
ვი სუფ ლე ბის დროს კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბის გაზ რდის 
გზით. მი თუ მე ტეს, რომ კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ
ლე ბი ამ კუთხ ით დის კრი მი ნა ცი ულ მდგო მა რე ო ბა ში იმ
ყო ფე ბი ან სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლებ თან შე და
რე ბით (კა ნო ნი “სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ” სა კა რო 
მო ხე ლე ებს დათხ ოვ ნის შემ თხვე ვა ში 2 თვის გა სას ვლე
ლი დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყოფს, ხო ლო კერ ძო სექ
ტორ ში მო მუ შა ვე ებს მხო ლოდ 1 თვის ხელ ფა სი ეძ ლე
ვათ).

3. ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის გა მო დეკ რე ტუ ლი 
შვე ბუ ლე ბის ანაზღ ა უ რე ბის სა კითხი სა მარ თლი ა ნად 
უნ და გა დაწყ დეს. დახ მა რე ბის 600 ლა რი ა ნი მაქ სი მუ მი 
და წეს და 2006 წელს, მა შინ რო ცა და საქ მე ბულ თა ხელ
ფა სი დან სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის სა სარ გებ ლოდ და კა
ვე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 12% იყო. აშ კა რა ა, 
რომ იგი ვე სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 2025%მდე 
გაზ რდის შემ თხვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი გა ნაკ ვე თი იგი ვე არ 
უნ და დარ ჩეს. უსა მარ თლო ბის შეგ რძნე ბას აძ ლი ე რებს 
ის ფაქ ტიც, რომ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა მომ
ხმა რებ ლო და მომ სა ხუ რე ბის ფა სე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და, შე სა ბა მი სად გა ი ზარ და სა არ სე ბო მი ნი მუ მის 
ოდე ნო ბა, რომ არა ფე რი ვთქვათ სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა
თა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის გან ხილ ვი სას ხე ლი სუფ ლე
ბამ და სა ზო გა დო ე ბამ ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი პრობ
ლე მის ადეკ ვა ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და მი ი ღოს.

4. კო ლექ ტი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის, რო გორც სო ცი ა
ლუ რი დი ა ლო გის გზით სა წარ მოო კონ ფლიქ ტე ბის გა
დაჭ რის მე ქა ნიზ მის რო ლის გაძ ლი ე რე ბა, ხე ლი სუფ ლე
ბას ეკის რე ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბა აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის 
ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბა ში შექ მნილ კრი ზი სულ 
ვი თა რე ბა ში სო ცი ა ლუ რი მშვი დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
მხო ლოდ სა მარ თლი ა ნი სო ცი ა ლუ რი პარ ტნი ო რო ბის 
პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ზეა შე საძ ლე ბე ლი.

5. სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის გაძ ვი რე ბის შე დე გად, ამ 
სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ
ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. დღეს აუ ცი ლე ბე ლია გა ი
ზარ დოს ბიზ ნე სი სა და სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო
ბა. დამ საქ მებ ლე ბი სათ ვის სა ვალ დე ბუ ლო უნ და გახ დეს 
მათ მი ერ და საქ მე ბულ თა სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვით უზ
რუნ ველ ყო ფა. სა ხელ მწი ფოს მი ერ სი ღა ტა კის ზღვარს 
მიღ მა მყოფ თა სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა არა საკ მა რი სი 
ღო ნის ძი ე ბა ა, ვი ნა ი დან სხვა და ბა ლი ან თუნ დაც სა შუ
ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ოჯა ხე ბი სათ ვის ერ თი ო რად 
გაძ ვი რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა, მა თაც ღა ტა
კე ბის კა ტე გო რი ა ში აქ ცევს. სა ბაზ რო ფუნ და მენ ტა ლიზ
მის დოგ მებ ზე აშე ნე ბულ მა სის ტე მამ კრა ხი გა ნი ცა და. 
გლო ბა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის კრი ზი სი, სა ზო გა
დო ე ბი სა გან ადეკ ვა ტურ რე ა გი რე ბას მო ითხ ოვს, დღეს 
დრო ა, სა ზო გა დო ე ბამ თა ნად გო მი სა და სა მარ თლი ა ნო
ბის, მცნე ბე ბის, ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში უმ თავ რეს 
სა მოქ მე დო პრინ ცი პე ბად გა მო ყე ნე ბა ის წავ ლოს. ამ 
მიზ ნით აუ ცი ლე ბე ლია სა ერ თო ეროვ ნუ ლი სო ცი ა ლურ 
შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დამ ცვე ლი მოძ რა ო ბის გაშ ლა, რა
თა სა ქარ თვე ლო არა თუ არ წა ი ლე კოს კრი ზი სის გა მო, 
არა მედ თვი სობ რი ვად გა ნახ ლდეს. იქ ცეს ეროვ ნუ ლი და 
სო ცი ა ლუ რი ღირ სე ბის ქვეყ ნად.

ე კ ო  ნ ო  მ ი  კ ა
გლო ბა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის კრი ზი სის მზარ დი გავ ლე ნა 

სა ქარ თვე ლოს შრო მის ბა ზარ ზე და და საქ მე ბულ თა და უმუ შე ვარ თა უფ ლე ბე ბი
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მიტ რო პო ლი ტი შიო ავა ლიშ ვი ლი (და ბა დე ბუ ლი 1909, გარ და იც ვა ლა 1991 წლის 
25 მარტს. დაკ რძა ლუ ლია სი ო ნის სა კა თედ რო ტაძ რის ეზო ში)

უპირ ვე ლე სად ის გვინ და მო გახ სე ნოთ, რომ ამ წე რილს ჩვენ მი ვაწ ვდით ყვე ლა და
ინ ტე რე სე ბულ ქარ თველს, რამ დე ნა დაც კი შევ ძლებთ მის გამ რავ ლე ბას.

თქვენს მო საზ რე ბას, რომ “ეკ ლე სი ის სა ი დუმ ლო ე ბა ნი არ უნ და გა ვი დეს ეკ ლე სი ის 
გა რეთ”, ჩვენ არ ვი ზი ა რებთ იმი ტომ, რომ გარ და ქრის ტი ა ნუ ლი დოგ მა ტიზ მით და წე
სე ბუ ლი შვი დი სა ი დუმ ლო ი სა, ეკ ლე სი ა ში სხვა სა ი დუმ ლო არ არ სე ბობს და არც უნ და 
არ სე ბობ დეს.

ეკ ლე სი ა ში არა ფე რია სა ი დუმ ლო და და ფა რუ ლი არც ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი
სათ ვის და არც ხალ ხი სათ ვის. ამი ტომ ჩვენს მოქ მე დე ბა ში არა ფე რი არაა და მა ლუ ლი. 
ჩვენ ყვე ლა ფერს ვა კე თებთ ღი ად და ყვე ლა სათ ვის გა სა გე ბად. ღრმად ვართ დარ წმუ
ნე ბუ ლი, რომ ყო ვე ლი ვე, რა საც ვა კე თებთ და ვცდი ლობთ გა ვა კე თოთ, უაღ რე სად სა
მარ თლი ა ნი ა, დრო უ ლია და აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ი სა და ქარ თვე ლი 
ერი სათ ვის, ყვე ლას თვის ერ თად  მორ წმუ ნე თათ ვის და არა მორ წმუ ნე თათ ვის.

აქ ხა ზი უნ და გა ეს ვას იმას, რომ ეკ ლე სი ი სათ ვის, ჩვენ თვის და, ვფიქ რობ, პი რა დად 
თქვენ თვი საც უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და არ დაგ ვჭირ ვე ბო და ამ წე რი ლის და წე რა. მაგ რამ 
ვი ნა ი დან თქვენ ეს არ ინე ბეთ, ჩვენც მივ ყე ვით მა ღა ლი ღვთის შთა გო ნე ბას და ვწერთ 
ამ წე რილს არა ჩვე ნი ნე ბით, არა მედ ღვთის ნე ბი თა და მოწყ ა ლე ბით.

ღმერ თმა დაგ ვი ფა როს, რომ ჩვენ თქვენ რა ი მე გას წავ ლოთ, გვინ და მხო ლოდ გა
უწყ ოთ ჩვე ნი აზ რი და შე ხე დუ ლე ბა აქ მოხ სე ნე ბულ სა კითხ ებ ზე პირ და პირ და და უ
ფა რა ვად, და ეს პირ და პი რო ბა სრუ ლე ბი თაც არ ნიშ ნავს იმას, რომ ჩვენ თით ქოს არად 
ვაგ დებ დეთ თქვენს მა ღალ პა ტივ სა და ღირ სე ბას. რა საც გა უწყ ებთ და მო გახ სე ნებთ, 
ქრის ტი ა ნულ მა სი კე თემ სიყ ვა რუ ლის სი მაღ ლი დან უნ და და ი ნა ხოს, გან საზღ ვროს და 
აღი ა როს.

პატ რი არ ქო ბა პა ტი ვია ღვთა ებ რი ვი, რომ ლის ბა და ლი არ არ სე ბობს ცის ქვე შეთ ში. 
ამ პა ტივს სა ფუძ ვლად უდევს არა ერ თი ღვთის კურ თხე ვა: თავ მდაბ ლო ბა, რო მელ მაც 
ღმერ თის ხე ლე ბით ფე ხე ბი და ბა ნა მო ცი ქუ ლებს დიდ ხუთ შა ბათს; ან დერ ძი და ა ტო ვე
ბი ნა და ვით აღ მა შე ნე ბელს, და ე მარ ხათ გე ლა თის კარ თან, რა თა იქ მო სულ ქარ თველ 
ხალხს ფე ხი და ედ გა მი წა ში მყო ფი მი სი მდუ მა რე გუ ლი სათ ვის. მა შა სა და მე, თავ მდაბ
ლო ბა არის პირ ვე ლი ასო პატ რი არ ქო ბი სა.

მე ო რე ასო პატ რი არ ქო ბი სა არის ის დი დი სიწ მინ დე, რო მე ლიც ეკ ლე სი ა ში უნ და სუ
ფევ დეს პატ რი არ ქის მოღ ვა წე ო ბით. არ შე იძ ლე ბა ეკ ლე სი ა ში არ სე ბუ ლი ბი წი ე რე ბის 
გა მარ თლე ბა. ეკ ლე სი ის მსა ხურ თა შო რის რომ სიწ მინ დე უნ და სუ ფევ დეს, ეს დოგ
მა არის სუ ლი ე რი ჩვე ნი ცხოვ რე ბის. ვინც უარ ყოფს ამ ჭეშ მა რი ტე ბას, იგი უარ ყოფს 
თვით ღვთა ე ბას და მის დი დე ბას.

მე სა მე ასო პატ რი არ ქო ბი სა ეკ ლე სი ის მსა ხურ თა სუ ლი ე რი აღ ზრდა ა. სუ ლი ე რად 
დაბ ლა მყო ფი სამ ღვდე ლო პი რი ვერ წა რუძღ ვე ბა თა ვის მრევლს და ეკ ლე სი ას, შე უძ
ლე ბე ლია ეკ ლე სი ა ში იყოს სი კე თე და წე სი ე რე ბა, თუ მას არ ემ სა ხუ რე ბი ან კე თი ლი 
და გუ ლით წმი და შვი ლე ბი ღვთი სა. ეკ ლე სი ის ყვე ლა მსა ხუ რი უნ და იდ გეს პატ რი არ
ქის უნათ ლეს მადლს შე ფა რე ბუ ლი და უნ და გრძნობ დეს პა სუ ხის მგებ ლო ბას თა ვი სი 
სიტყ ვი სა და საქ მის გა მო.

მე ოთხე ასო სიტყ ვი სა “პატ რი არ ქი” არის ზრუნ ვა ერის სუ ლი ერ აღ ზრდა სა და ამაღ
ლე ბა ზე. თუ პატ რი არ ქი ივიწყ ებს ამას და ცდი ლობს ერს თა ვი შე აყ ვა როს თი ლის მო
ბი თა და ყალ ბი პა თო სით, იგი ივიწყ ებს ღვთი ურ საქ მეს, მას ზე მინ დო ბილს და პი რად 
გან დი დე ბას ეძ ლე ვა.

მე ხუ თე ასო, რო მე ლიც ავ სებს სა ხელს დი დე ბულს, არის სა ეკ ლე სიო სა მე ურ ნეო 
საქ მი ა ნო ბა. ხალ ხის გან შე მო წი რულ ფულს და ქო ნე ბას გზა უნ და მის ცეს პატ რი არ ქმა 
აზ რი ა ნი და წე სი ე რი; მომ ჭირ ნე ო ბამ და ზო მი ე რე ბამ უნ და გან საზღ ვროს შე მო სავ
ლის მარ თე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა; მრა ვალ მეტ ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბის სა მე ურ ნეო საქ
მეს პატ რი არ ქის მშვიდ მა გო ნე ბამ უნ და მის ცეს გზა და მი მარ თუ ლე ბა.

მე ექ ვსე ასოდ ჩვენ გვე სა ხე ბა მო მა ვა ლი სამ ღვდე ლო და სის სწავ ლა და აღ ზრდა. 
ჩვე ნი პა ტა რა სე მი ნა რია დიდ მო მა ვალს უნ და ამ ზა დებ დეს ჩვე ნი ეკ ლე სი ის სუ ლი ე რი 
ცხოვ რე ბი სათ ვის. ამ საქ მის გა ნუ ზო მე ლი მნიშ ვნე ლო ბა გან მარ ტე ბას არ სა ჭი რო ებს,

მეშ ვი დე ასო სა ეკ ლე სი ა თა შო რი სო საქ მე ებს გა ნე კუთ ვნე ბა. სა ეკ ლე სი ა თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბაც, რა თქმა უნ და, პატ რი არ ქის ნა თელ მა გო ნე ბამ უნ და მარ თოს. მაგ რამ 
უნ და გვახ სოვ დეს, რომ ეს რო დი ქმნის მზი ან ამინდს ეკ ლე სი ის ში და ცხოვ რე ბა ში. 
ამი ტომ დი ლით გაღ ვი ძე ბუ ლი ეკ ლე სია ჯერ უნ და რწყავ დეს ში და ცხოვ რე ბის ბაღს 
და შემ დეგ კი აგ ზავ ნი დეს სხვა თა მი ლოც ვებს და მი სალ მე ბებს.

მერ ვე ასო სიტყ ვი სა “პატ რი არ ქი” არის სა ეკ ლე სიო სა მარ თა ლი. თუ ეს ასო ამოშ
ლი ლია ამ სიტყ ვი დან, გა უ გე ბა რი ხდე ბა ეს სიტყ ვაც და ეკ ლე სი ის საქ მი ა ნო ბაც; უპა
სუ ხის მგებ ლო ბა, ქა ო სი, თვით ნე ბო ბა და ათას გვა რი გა უ გებ რო ბა და ე უფ ლე ბა ეკ ლე
სი ას. სა ეკ ლე სიო სა მარ თა ლი მად ლცხე ბუ ლი ჭურ ჭე ლი ა, რო მე ლიც იტევს ცი სა და 
მი წის ჭეშ მა რი ტე ბას ჩვენ თა სურ ვი ლი თა და საქ მე თა გა მო სა ჩე ნად, და ა ვა დე ბულ 
სულ თა და ხორ ცთა გან სა კურ ნებ ლად.

მეცხ რე ასო სიტყ ვი სა “პატ რი არ ქი” არის სა ეკ ლე სიო დე ბუ ლე ბა. დე ბუ ლე ბის გა
რე შე ან მოძ ვე ლე ბუ ლი დე ბუ ლე ბით საქ მი ა ნო ბა ბნელ ში ხე ლის ფა თურს ნიშ ნავს და 
ამ გზით მი მა ვა ლი პატ რი არ ქი ჩა მორ ჩე ბა მზეს და ცხოვ რე ბას., ძვე ლი ახალ მა უნ და 
შეც ვა ლოს და მა შინ ივ ლის რჩე უ ლი აღ მავ ლო ბის გზით, მზის ნათ ლი სა და ვარ სკვლა
ვე ბი სა კენ.

ჩვენ ამოვ წუ რეთ სიტყ ვის “პატ რი არ ქი” ყვე ლა ცხრა ასო. მაგ რამ არ გვით ქვამს, 
რომ მას გვირ გვი ნი ად გას ხელ თუქ მნე ლი, ფა სუთ ქმე ლი. ეს გვირ გვი ნი გა მო ძერ წა 
ქრის ტი ა ნულ სა უ კუ ნე თა დი ნე ბამ: დევ ნამ, მო წა მე ო ბამ, მოთ მი ნე ბამ, გამ ჭრი ა ხო ბამ, 
სიბ რძნემ და გან სჯამ, გულ მარ თლო ბამ... უნ და ახ სოვ დეს ამ გვირ გვი ნის მა ტა რე ბელ 
კაცს  პატ რი არქს, რომ მა რა დი უ ლო ბის მსა ხუ რია იგი.

ბევ რი რამ ნა ხა სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ამ წმინ და ნი ნო დან ჩვენს დრომ დე, ჩვენ კაცს 
ვე ლო დით  ღმერ თი სა და ერის რჩე ულს; სუ ლი ერ მა მას... და სწო რედ ამ დროს თქვენ 
წარ სდე ქით ჩვე ნი ერი სა და ეკ ლე სი ის წი ნა შე იმ რჩე ულ კა ცად, ვი საც ელო და სუ ლი 
ჩვე ნი სა სო ე ბი სა. ეს არც შემ თხვე ვი თი ყო ფი ლა და არც მო უ ლოდ ნე ლი: თქვენ გიც ნობ
დათ ერიც და ეკ ლე სი აც, თქვენ გიც ნობ დათ ქრის ტი ა ნუ ლი დი დი სამ ყა რო. ეს ნაც ნო
ბო ბა და ავ ტო რი ტე ტი გა ნა პი რო ბა თქვენ მა სა სუ ლი ე რო გან სწავ ლუ ლო ბამ, თქვენ მა 
ხან გრძლივ მა მო ნა წი ლე ო ბამ სხვა დას ხვა სა ეკ ლე სი ა თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ებ სა და 
ფო რუ მებ ში, თქვენ მა თავ მდა ბალ მა სა ეკ ლე სიო მოღ ვა წე ო ბამ. სუ ლი ერ მა მად თქვენს 
მოვ ლი ნე ბას ხალ ხი აღ ტა ცე ბით შეხ ვდა. მეხ სი ე რე ბამ ჩვე ნი დრო ის მა ტი ა ნი სამ შე მო
ი ნა ხა და ფირ ზე დაც აღ ბეჭ და ჩვე ნი ცხოვ რე ბის ის დღე ე ბი., 1977 წლის დე კემ ბრის 

დღე ებს, ცივს და სუს ხი ანს, მა ინც მზე ად გა, იმე დე ბის მა ნა თო ბე ლი. მოხ და თქვე ნი 
ჯერ არ ჩე ვა, შემ დეგ კი კურ თხე ვა და აღ საყ დრე ბა სა ქარ თვე ლოს უძ ვე ლეს სა პატ რი
არ ქო ტახ ტზე, ჩვე ნი მცხე თა, ჩვე ნი პა ტა რა იე რუ სა ლი მი მო წა მე იყო იმ დღე ე ბი სა, გა
ი ა რა იმ დღე ებ მა, იმე დე ბი სა და აღ ტა ცე ბის ზე ი მით სავ სემ, მიწყ ნარ და მღელ ვა რე ბა 
სი ხა რუ ლი სა. და იწყო შრო მა, მოქ მე დე ბა მი წერ მო წე რა, ნახ ვა, გაც ნო ბა და ყვე ლა ფე
რი, რაც ამ ყა რებს წეს რიგს საქ მი ანს. სა პატ რი არ ქოს და უ ახ ლოვ დნენ მეც ნი ე რე ბი, ხე
ლო ვან ნი  ყვე ლა, ვი საც სწყუ რო და ეკ ლე სი ის აღორ ძი ნე ბა და აღ მას ვლა, პირ ვე ლი ვე 
პე რი ო დი დან თქვენ შე უ დე ქით სი ნო დის გა ფარ თო ე ბას; ხელ დას ხმულ იყ ვნენ ახა ლი 
ეპის კო პო სე ბი; პირ ველ რიგში, ცხუმ აფ ხა ზე თის ეპის კო პო სი ნი კო ლოზ მა ხა რა ძე და 
ჭყონ დი დე ლი ეპის კო პო სი იო ა ნე ანა ნი აშ ვი ლი. ამ ხელ დას ხმამ ხალ ხში თა ვი დან ვე დი
დი მით ქმა მოთ ქმა გა მო იწ ვი ა, ვი ნა ი დან ხალ ხი, სამ ღვდე ლო ნიც და სა ე რო ნიც, ამ პი
რებს ჯერ კი დევ ეკ ლე სი ა ში მოს ვლამ დე იც ნობ დნენ, რო გორც აშ კა რა მა მათ მავ ლებს. 
აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ერ თი ფაქ ტი: ნი კო ლოზ მა ხა რა ძე და ექ ვთი მე კოჭ ლა მა ზაშ ვი ლი 
თქვენ სე მი ნა რი ი დან წა მო იყ ვა ნეთ და მღვდლე ბად აკურ თხეთ სო ხუმ ში ჯერ კი დევ 
1976 წელს, რო დე საც თქვენ ცხუმ აფ ხა ზე თის მიტ რო პო ლი ტი იყა ვით. ეს დე ტა ლე
ბი ქარ თველ ხალხს არ გა მო პარ ვი ა. მაგ რამ ხალ ხი თქვენ გენ დო ბო დათ და უყუ რებ
და, თუ რა გა მო ვი დო და ამ ამ ბე ბი დან. ხალხს შე ეძ ლო ეფიქ რა, რომ თქვენ, რო გორც 
მწყემ სთმთა ვარ მა, აპა ტი ეთ მათ წარ სუ ლი შე ცო დე ბა იმ პი რო ბით, რომ აღარ ჩა ი დენ
დნენ ასეთს. თუმ ცა ისი ნი აშ კა რად, მო უ რი დებ ლად მა მათ მავ ლობ დნენ კურ თხე ვის 
შემ დე გაც. 

ვი მე ო რებ, ხალ ხი თქვენ სრუ ლი ნდო ბით გი ყუ რებ დათ. ხალ ხი იმ დე ნად იყო და ჯე
რე ბუ ლი თქვენ ში და იმ დე ნად სცემ და პა ტივს თქვენს მოღ ვა წე ო ბას, რომ დი დი მეც
ნი ე რი აკა კი შა ნი ძე თა ვის ქა ლიშ ვილ თან, მზე ქა ლას თან ერ თად თქვენს რე ზი დენ ცი
ა ში გე ახ ლათ,. სა პატ რი არ ქოს საქ მი ა ნო ბა იმ თა ვით ვე დუღ და: მო დი ოდ ნენ უცხ ო ე ლი 
სტუმ რე ბი, უცხ ო ეთ ში იგ ზავ ნე ბო და სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის დე ლე გა ცი ე ბი, იმარ თე
ბო და მი ღე ბე ბი, ბან კე ტე ბი და ბევ რი სა ინ ტე რე სო შეხ ვედ რე ბი; გამ რავ ლდნენ მქა და
გებ ლე ბი და გახ შირ და ქა და გე ბე ბი, მაგ რამ უმ თავ რე სად მხო ლოდ სი ო ნის ტა ძარ ში 
თა ვი დან ვე შე იმ ჩნე ო და, რომ სა ში ნაო საქ მე ე ბი დან თქვე ნი ყუ რადღ ე ბა ეკუთ ვნო და 
მხო ლოდ სი ონს, მაგ რამ მა შინ ვე რა ვინ ხვდე ბო და, თუ რა ტომ იყო ასე.

გა ი ა რა 197879 წლებ მა. ბევ რი რამ მოხ და ამ ორ წე ლი წად ში, მაგ რამ ჩვენ ამ ფაქ
ტე ბის ჩა მოთ ვლას არ მივ ყვე ბით. ამ ჟა მად ჩვენ თვის მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მხო ლოდ იმას, 
რომ სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სია გან საც დელ ში ა!

ჩვენ თქვენ თვის წარ დგე ნილ წი ნა თხოვ ნა შიც ჩავ წე რეთ ეს სამ სიტყ ვი ა ნი სა ში ნე ლე
ბა, მაგ რამ თქვენ არც კი იკითხ ეთ, რა იყო ეს გან საც დე ლი. რა ტომ? რა ტომ არ მოგ
ვთხო ვეთ პა სუ ხი ჩვენს მი ერ გა მოთ ქმულ ფორ მუ ლა ზე? რა ტომ არა ფე რი არ იკითხ
ეთ? იმი ტომ, რომ თქვენ გა ნუ ზო მელ გან დი დე ბას იყა ვით მი ცე მუ ლი (რა საც ჩვენ ქვე
მოთ და ვა სა ბუ თებთ) და რო დე საც სი ნამ დვი ლის პი რის პირ აღ მოჩ ნდით, შე გე შინ დათ 
თვა ლებ ში შე გე ხე დათ მის თვის და მო გეს მი ნათ ამ გან საც დე ლის შე სა ხებ., გან საც დე
ლი კი დღი თიდღე მწვავ დე ბა, რად გან თქვენ, გან დი დე ბის მა ნი ით შეპყ რო ბილს გინ
დათ, ცრუ მეტყ ვე ლე ბა გეხ ვი ოთ გარს; გინ დათ გეს მო დეთ, რომ აყ ვავ და არ ნა ხუ ლად 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ა. მაგ რამ, ჩვენ, ხუთ მა მღვდელ მთა ვარ მა ვე ღარ გა მო ვი ჩი ნეთ 
ეს ცრუ მეტყ ვე ლე ბა და თქვე ნი აშ კა რა მტრო ბა და სი ძულ ვი ლი და ვიმ სა ხუ რეთ. რა
ტომ? რა მოხ და? მოხ და დი დად სა წუ ხა რო და სა მარ ცხვი ნო ამ ბა ვი: მა მათ მავ ლე ბი 
მომ რავ ლდნენ ჩვენს ეკ ლე სი ა ში. და არა თუ მარ ტო მომ რავ ლდნენ. მათ და იმ სა ხუ
რეს გა ბა ტო ნე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და თქვე ნი აშ კა რა მფარ ვე ლო ბის ქვეშ ეწე ოდ ნენ 
თა ვი ანთ სო დო მურ ცოდ ვას. სამ ღვდე ლო ნიც და სა ე რო ნიც აღ შფო თე ბულ ნი იყ ვნენ 
ამ მოვ ლე ნით, მაგ რამ სა ე რო ნი ერ თმა ნეთ ში მით ქმა მოთ ქმით იქარ ვებ დნენ აღ შფო
თე ბას, ხო ლო სამ ღვდე ლო ნი, თქვე ნი მუ შა ო ბის მე თო დე ბით და ში ნე ბულ ნი, ხმის ამო
ღე ბას ვერ ბე დავ დნენ. მიტ რო პო ლიტ მა შიო ავა ლიშ ვილ მა 1980 წელს გა ბე და და მო
გახ სე ნათ: “თქვე ნო უწ მი დე სო ბავ, თქვენს მოღ ვა წე ო ბას ხარ ვე ზად და აჩ ნდე ბა ის, 
რომ სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის ში ნა გან სიწ მინ დე ზე არ ზრუ ნავთ”. თქვენ სა ხის ფე რის 
შეც ვლამ დე გა გა ჯავ რათ ამ შე ნიშ ვნამ და მას მხო ლოდ თქვე ნი უკ მე ხი პა სუ ხი მოჰ
ყვა. მა მათ მავ ლე ბის “საქ მი ა ნო ბა” კი იქამ დე მი ვი და, რომ მიტ რო პო ლი ტი ნი კო ლოზ 
მა ხა რა ძე მა მათ მავ ლო ბი სათ ვის ცხუმ აფ ხა ზე თის ეპარ ქი ი დან გა მო ა ძე ვეს. თქვენ კი 
ქუ თა ი სის ეპარ ქი ა ში გად მო იყ ვა ნეთ იგი, ხო ლო 74 წლის მიტ რო პო ლი ტი ში ო, რო
მე ლიც ამ დროს ქო ბუ ლეთ ში ის ვე ნებ და, გა და იყ ვა ნეთ ბა თუმ ში. თქვე ნი “შე ფო ბის” 
ქვეშ მყოფ მა ნი კო ლოზ მა ხა რა ძემ სო ხუ მი დან ქუ თა ის ში ჩა მო იყ ვა ნა თა ვი სი “შეყ ვა
რე ბუ ლი” მა მა კა ცე ბი და შე უდ გა თა ვი სი “მო ვა ლე ო ბის” შეს რუ ლე ბას. მის ურიცხვ 
უტიფ რო ბას და თავ ხე დო ბას შე დე გად მოყ ვა ის, რომ ხალ ხმა სა ჩივ რე ბის წე რა და
იწყ ო. თქვენც მარ ტო ერთ დღეს შე მო სუ ლი ექ ვსი სა ჩი ვა რი თა ვად ნი კო ლოზს გა და ე
ცით, ალ ბათ, “ზო მე ბის” მი სა ღე ბად, არ გა სუ ლა დი დი დრო და მიტ რო პო ლი ტი ნი კო
ლოზ მა ხა რა ძე მე ო რე პა ნა ღი ით და ა ჯილ დო ვეთ და ასე შე ე ცა დეთ თქვე ნი ნე ბი თა და 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბით და გეთ რგუ ნათ ხალ ხის ნე ბა. უნ და ვთქვათ პირ და პირ და სა მარ
თლი ა ნად: თქვენ თქვე ნი მოქ მე დე ბით ტა ლა ხი ეს რო ლეთ სა ხე ში ქარ თველ ხალხს და 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის წმი და გუმ ბათს. გე გო ნათ, თქვე ნი შე უზღ უ და ვი ძა ლა უფ ლე
ბა ჩა ა ჩუ მებ და მომ ჩივ ნებს და სა ბო ლო ოდ მორ წმუ ნე თუ არა მორ წმუ ნე ქარ თვე ლი 
ხალ ხი შე ე გუ ე ბო და ეკ ლე სი ა ში შე მო ტა ნილ მა მათ მავ ლო ბა სა და სხვა გარ ყვნი ლე ბას. 
მაგ რამ არ დაწყ ნარ დნენ მომ ჩივ ნე ბი და ჩვენ, მღვდელ მთავ რებს დაგ ვიწყ ეს სა ჩივ რე
ბის წე რა, აგ ვავ სეს საყ ვე დუ რე ბით, რომ ვით მენთ ამ სა ში ნე ლე ბას და ხმას არ ვი ღებთ, 
ავ წონ დავ წო ნეთ შექ მნი ლი ვი თა რე ბა ხუთ მა მღვდელ მთა ვარ მა (მე უ ფე ამ ბრო სიმ (ქა
თა მა ძე), მე უ ფე ქრის ტე ფო რემ (წა მა ლა ი ძე) და სხვ.  რედ.) დავ წე რეთ თხოვ ნა თქვენს 
სა ხელ ზე და მო გარ თვით 1982 წლის 10 დე კემ ბერს. ჩვენ თქვენ თვის არ გვი კად რე ბია 
რა ი მე ულ ტი მა ტუ მის წა მო ყე ნე ბა, არა მედ გთხო ვეთ მო ცე მუ ლი სა კითხ ის გან ხილ ვა 
სა ქარ თვე ლოს სა ეკ ლე სიო დე ბუ ლე ბის მე19 მუხ ლის თა ნახ მად.

იმ დღი დან თქვე ნი გუ ლი და გო ნე ბა აღივ სო ჩვენ და მი მტრო ბი თა და სი ძულ ვი ლით 
და შე უ დე ქით ამ მტრო ბი სა და სი ძულ ვი ლის პრაქ ტი კულ გან ხორ ცი ე ლე ბას. ჩვენ თვის 
პა სუ ხის გა სა ცე მად თქვენ აირ ჩი ეთ არაქ რის ტი ა ნუ ლი გზა, მიხ ვე ულ მოხ ვე უ ლი, არა
პირ და პი რი: ჯერ გა მოგ ვიცხ ა დეთ, რომ ამ სა კითხ თა შე სა ხებ უნ და მო ლა პა რა კე ბო
დით რე ლი გი ის საქ მე თა რწმუ ნე ბულს და და გე რე კათ მოს კოვ ში; სა მი დღის შემ დეგ 
გვითხ ა რით, რომ ყო ვე ლი ვე გა დაწყ ვე ტი ლია და მა მათ მავ ლე ბი გა ნი დევ ნე ბი ან ეკ ლე
სი ი დან; ხო ლო ხუ თი დღის შემ დეგ გა მოგ ვიცხ ა დეთ ,რომ ჩვე ნი თხოვ ნა უყუ რადღ ე ბოდ 
იქ ნა და ტო ვე ბუ ლი. მო გე ბულ დრო ში და რაზ
მეთ მა მათ მავ ლე ბი, მი ე ცით მი თი თე ბა თქვენს 
ძმას, ვიქ ტორ ში ო ლაშ ვილს, რომ და ე რაზ მა 

 “ეკ ლე სი ა ში არა ფე რია სა ი დუმ ლო და და ფა რუ ლი”
სა ბო ლოო წე რი ლი კა თო ლი კოს - პ ატ რი არქს 
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ჩვენს წი ნა აღ მდეგ 56 მო ხუ ლიგ ნო დე და კა ცი 
სი ო ნის მრევ ლი დან, ჩვენ იძუ ლე ბუ ლი გავ ხდით 
შეგ ვეწყ ვი ტა სა პატ რი არ ქო ში სი ა რუ ლი და ავ

რი დე ბო დით თქვენს პრო ვო კა ცი ებს, ყვე ლა ჩვე ნი სა წი ნა აღ მდე გო მტრუ ლი პრო ვო
კა ცია და გა მოხ ტო მა, რაც მო აწყ ვეს მა მათ მავ ლე ბის ეპარ ქი ებ ში და ში ო ლაშ ვი ლე ბის 
სა პატ რი არ ქო ში, აღ წე რი ლი გვაქვს ად რინ დელ თხოვ ნა ში, ამი ტომ ამ საქ მე ზე აღარ 
გა ვაგ რძე ლებთ ლა პა რაკს.

გა ი ნაღ დეს რა თქვე ნი თავ გა მო დე ბუ ლი მფარ ვე ლო ბა, მა მათ მავ ლე ბი გა ნაგ რძობ
დნენ თა ვი ანთ აღ ვი რახ სნი ლო ბას და აჩა ნა გებ დნენ ეპარ ქი ებს. მიტ რო პო ლი ტი ნი კო
ლოზ მა ხა რა ძე არ ერი დე ბა ხუ ლიგ ნო ბას და ნარ კო ტი კე ბის სპე კუ ლი ან ტებ თან კავ
შირ საც კი. ამას წი ნად მას მას წავ ლე ბე ლი ქა ლის გა ლან ძღვი სათ ვის ხელ წე რი ლი და
ა დე ბი ნეს ქუ თა ი სის მი ლი ცი ა ში, ხო ლო მას თან გარ ყვნი ლე ბით კავ შირ ში მყოფ ვინ მე 
მა ი ზე რას დიდ ძა ლი ოპი უ მი აღ მო უ ჩი ნეს და პა ტიმ რო ბა ში იმ ყო ფე ბა. ასე თი ამ ბე ბის 
ფონ ზე არაფ რით არ ქრე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის კა რიბ ჭი დან წარ წე რა: ვა ი, რა 
გან საც დელ შია სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სია და რა მო ე ლის მას?!

თქვენ, ბა ტო ნო პატ რი არ ქო, თქვე ნი პატ რი არ ქო ბის და საწყ ი სი დან ვე შე უ დე ქით 
ახალ გაზ რდა სამ ღვდე ლო ე ბის გამ რავ ლე ბას და ეს ახალ გაზ რდა სამ ღვდე ლო ე ბა ხე
დავს, რომ თქვენ ხელს აფა რებთ გარ ყვნი ლე ბას. თუმ ცა მა მათ მავ ლე ბი მათ სძულთ, 
სა მა გი ე როდ უყ ვართ ლა მა ზი ქა ლე ბი, უშაქ რო ღვი ნო, ყო მარ ბა ზო ბა, ნა დი რო ბა და 
სხვა ასე თე ბი. ჩვენ არ გიზ რა ხავთ, რომ სა მე ურ ნეო სა კითხ ე ბი არ გეს მით; არ გქო
ნი ათ შემ თხვე ვა ჩას წვდო მო დით, თუ რა არის არის ტო ტე ლეს “ო ი კოს” და “ნო მოს” 
 სა ა მი სო არც გა ნათ ლე ბა მი გი ღი ათ და არც პრაქ ტი კუ ლი ცხოვ რე ბა გა გივ ლი ათ. 
უბე დუ რე ბა იმა ში ა, რომ გინ დათ, ყვე ლა ფე რი თქვე ნი ხე ლი დან და თქვე ნი თა ვი დან 
გა მო დი ო დეს., ამის გა მო სუ ლი ე რი თა ნაძ მო ბი დან თქვენ ვერ იტანთ საქ მის მცოდ
ნე ადა მი ა ნებს, თქვენ გა ღი ზი ა ნებთ აქ ტი უ რად მო საქ მე კა ცი, თქვენ უფ რო მშვი დად 
ეგუ ე ბით იმას, რომ უქ ნა რა და მძი ნა რა კა ცი იჯ დეს ად გილ ზე, ვიდ რე გამ ჭრი ა ხი, კარ
გი მცოდ ნე და უნა რი ა ნი მოღ ვა წე. ამის გა მო თქვე ნი პატ რი არ ქო ბის და საწყ ი სი დან ვე 
არე უ ლია სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის სა მე ურ ნეო საქ მე ე ბი. საქ მის ნა თელ სა ყო ფად საკ
მა რი სია ასე თი მარ ტი ვი გა ან გა რი შე ბაც კი: 1978 წლის დამ ლევს, იმ დროს, რო დე საც 
მიტ რპო ლი ტი შიო ავა ლიშ ვი ლი იყო ქო რე პის კო პო სად, სა პატ რი არ ქოს სა ქარ თვე ლოს 
სახ ბან კში ან გა რიშ ზე ჰქონ და ორ ნა ხე ვა რი მი ლი ო ნი მა ნე თი; გან ვლილ ოთხ ნა ხე ვარ 
წელ ში შე მო ვი დო და და ახ ლო ე ბით ამ დე ნი ვე. დღეს ამ თან ხი დან აღა რაა არა ფე რი. 
ქა ოს მა ჩაყ ლა პა ხუ თი მი ლი ო ნი მა ნე თი და სადღ აც ნისლს იქით იხე დე ბა მხო ლოდ 
თქვე ნი სა ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ ცია მარ ტყოფ ში. ჩვენ კი სა პატ რი არ ქოს კა რიბ ჭე ზე დაც 
დაგ ვრჩა გო ნე ბის მი ე რი წარ წე რა: ვა ი, რა გან საც დელ შია სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სია და 
რა მო ე ლის მას?!

მიმ ბაძ ვე ლო ბის ფა სი სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, თქვენ კი ჩვენს მე ზობ ლად მყოფ 
კა თა ლი კოს პატ რი არქს ბა ძავთ და არ გინ დათ ან გა რი ში გა უ წი ოთ იმას, რომ იმ მე
ზო ბელს მარ ტო ამე რი კა ში აქვს 120 ეკ ლე სი ა. ამ ეკ ლე სი ე ბი დან ირიცხ ე ბა დო ლა რე ბი 
ჟე ნე ვის ბან კში, ჩვე ნი ეკ ლე სი ის მა ტე რი ა ლუ რი ბა ზა კი ძა ლი ან ღა რი ბი ა. სა ვა ლა ლოა 
ჩვე ნი ეკ ლე სი ე ბის სიმ ცი რე და ეს მცი რედ ნიც არის შე უ კე თე ბე ლი და სა მარ ცხვი ნო 
მდგო მა რე ო ბა ში. ასეთ პი რო ბებ ში მიმ ბაძ ვე ლო ბა, რა ღა ცე ე ბის უთავ ბო ლო შე ნე ბა და 
ხუ თი მი ლი ო ნის უან გა რი შოდ აორ თქლე ბა უდი დე სი და ნა შა უ ლია ღვთი სა და ერის წი
ნა შე. თქვენ მიმ ბაძ ვე ლო ბა გა მო ი ჩი ნეთ თქვე ნი პატ რი არ ქო ბის და საწყ ის ში ვე. რო დე
საც გა ნაცხ ა დეთ, რომ ვა ტი კანს მსოფ ლი ო ში უდი დე სი მუ ზე უ მი აქვს და სა ქარ თვე
ლოს ეკ ლე სი ა მაც უნ და შექ მნას თა ვი სი მუ ზე უ მი ო. ამ გან ცხა დე ბის შემ დეგ თქვე ნი 
უშა ლო მი თი თე ბით და იწყო მო სახ ლე ო ბი დან ყან წე ბის, ხან ჯლე ბის და სხვა ათას გვარ 
უც ნა უ რო ბა თა ძა ლი ან მა ღალ ფა სებ ში შეს ყიდ ვა და სე ი ფებ ში შე ლა გე ბა. ვიქ ტორ ში
ო ლაშ ვი ლი, ცხა დი ა, თქვე ნი ძმა ა. მაგ რამ ვინ არის იგი სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის თვის? 
სჭირ დე ბა თუ არა იგი სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ას? პა სუ ხი უდა ვო ა: ის შვი ლია სა ქარ
თვე ლოს ეკ ლე სი ი სა, მაგ რამ მის მოღ ვა წე ო ბას ეკ ლე სია არ სა ჭი რო ებს. სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ლე სი ამ და ქარ თველ მა ხალ ხმა თქვენ აგირ ჩი ათ პატ რი არ ქად, თქვე ნი ძმა კი არა
ფერ ში აურ ჩე ვი ათ. დღემ დე არ ვი ცით, თუ რა თა ნამ დე ბო ბა ზეა იგი გა ფორ მე ბუ ლი სა
პატ რი არ ქო ში. ვი ცით მხო ლოდ ის, რომ იგი უბო რო ტე სად იყე ნებს თა ვი სი ძმის მა ღალ 
მდგო მა რე ო ბას, მო უ რი დებ ლად ერე ვა სა პატ რი არ ქოს ყო ველ გვარ, გან სა კუთ რე ბით 
სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში. იგი იმ დე ნად მო უ რი დე ბე ლი ა, რომ მღვდელ მთავ რე ბის საქ
მე ებ შიც ერე ვა და ჭკუ ას ას წავ ლის მათ. რო გორც თქვენ, ისე თქვენს ახ ლო ნა თე სა
ვებს სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სია მი გაჩ ნი ათ თქვენს საგ ვა რე უ ლო სა კუთ რე ბად, რო გორც 
კი შე ამ ჩნევთ, რომ ვინ მეს არ მოს წონს ეკ ლე სი ი სად მი თქვე ნი ასე თი და მო კი დე ბუ ლე
ბა, მა შინ ვე იწყ ე ბა ნერ ვი უ ლო ბა, და ძა ბუ ლო ბა, ჭო რა ო ბა და მო უს ვე ნა რი ფუს ფუ სი. 
საკ მა რი სი იყო მოგ ვე ტა ნა თქვენ თან თხოვ ნა მა მათ მავ ლე ბის შე სა ხებ, რომ დი დუ ბის 
ღვთის მშობ ლის სა ხე ლო ბის ტა ძარ ში ბუჰ ღალ ტრად მო მუ შა ვე თქვენს დას შე ეწყ ვი
ტა ჩვენ თან მი სალ მე ბა და ლა პა რა კი. რო გორც ძვე ლი მე მა მუ ლე არ ინ დო მებ და, რომ 
ვინ მე ჩა რე უ ლი ყო მი სი მა მუ ლის საქ მე ებ ში, ასე ვე თქვენ და თქვე ნი ა ნე ბი ვერ იტანთ, 
რომ ვინ მემ გა მო ი ჩი ნოს სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ი სად მი რა ი მე და ინ ტე რე სე ბა. ქარ თვე
ლი ხალ ხი  რო გორც სამ ღვდე ლო ნი, ისე სა ე რო ნი  აღ შფო თე ბუ ლია ამის გა მო. აქე
დან დას კვნის გა მო ტა ნა ად ვი ლი ა: თქვე ნი ოჯა ხის ყვე ლა წევ რი, ვი საც სამ ღვდე ლო 
ხა რის ხი არ აქვს, უნ და გან თა ვი სუფ ლე ბულ იქ ნას ეკ ლე სი ა ში მუ შა ო ბი სა გან.

სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ამ ბევ რი რამ გა ნი ცა და წარ სულ ში და დღეს სრუ ლე ბით არაა 
იმის პი რო ბე ბი, რომ უსა მარ თლო ბა ყვა ო დეს ჩვენს ეკ ლე სი ა ში. თქვენ ჩვე ნი ეკ ლე
სი ის სუ ლი ე რი და მა ტე რი ა ლუ რი მარ თვა მა მათ მავ ლებ სა და ვიქ ტორ ში ო ლაშ ვილს 
მი ან დეთ, თა ვად კი უზე ნა ე სი ზე დამ ხედ ვე ლის მან ტია მო ი ხუ რეთ და თქვენ გან გან
სხვა ვე ბუ ლად მო აზ როვ ნე სამ ღვდე ლო ე ბას თან ლა პა რაკ საც კი არ კად რუ ლობთ. არ 
გინ დათ შე ე გუ ოთ იმას, რომ ეკ ლე სია ხალხს ეკუთ ვნის, ქარ თველ ხალხს, ყვე ლას ერ
თად, მორ წმუ ნე სა და არა მორ წმუ ნეს,. მა ლე ექ ვსი წე ლი შეს რულ დე ბა, რაც თქვენ აღ
საყ დრდით სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო დი დე ბულ ტახ ტზე. ახალ გაზ რდა მღვდლე ბი 
გამ რავ ლდა; გამ რავ ლდა ცხვრის ფა რა. მაგ რამ უმ წყემ სოდ მყოფ ნი და ტო ვო მგლე ბის 
შე საჭ მე ლად, ან და მგლე ბად გარ და საქ მნე ლად?

უპატ რო ნო ბა...
წყე უ ლი უპატ რო ნო ბა...
ჩვე ნი მღვდლე ბი, ახალ გაზ რდე ბი...
შე ვას წავ ლეთ სა ხა რე ბის მხო ლოდ წა კითხ ვა და გა ვუშ ვით ღვთი სა და ბე დის ანა ბა

რა. აი, რა მოგ ვცა ამ ექ ვსმა წელ მა. მო ცე მა კი ბევ რის შე ეძ ლო, ძა ლი ან ბევ რის. რომ 
ყო ფი ლი ყო ჩვე ნი პატ რო ნი არა სი ა მა ყე და გან დი დე ბა, არა მედ მა მა ჩვე ნი ძმო ბი სა და 

სიყ ვა რუ ლის; არა მო ნუ რი მორ ჩი ლე ბა, არა დუ მი ლი სი მარ თლის ნაც ვლად, არა მედ 
მეტყ ვე ლე ბა სი მარ თლი სა. სიტყ ვა “მორ ჩი ლე ბა” ბევრს სწო რად არ ეს მის. მორ ჩი ლე
ბა მო ნო ბას არ ნიშ ნავს. მო ნო ბა დამ ყა რე ბუ ლია ძა ლა დო ბა ზე, მორ ჩი ლე ბის სა ფუძ
ვე ლი კი ღვთა ებ რი ვი სიყ ვა რუ ლი ა. სა დაც არაა ღვთა ებ რი ვი სიყ ვა რუ ლი, იქ მო ნო
ბას ნათ ლა ვენ მორ ჩი ლე ბად. მა შა სა და მე, მორ ჩი ლად ყოფ ნა იმას ნიშ ნავს, რომ ჩვენ 
სიყ ვა რულს ვე თაყ ვა ნე ბით, სა სო ე ბის ვე ნახ ში ვშრო მობთ, რომ მზე სხი ვებს ჰფენს 
ჩვენს ნამ დვილ ძმო ბას, იბა დე ბა ჩვენ ში აზ რი სა ნუკ ვა რი და გო ნივ რუ ლად ვი ყე ნებთ 
ღვთის გან ბო ძე ბულ თა ვი სუ ფალ ნე ბას,. რო ცა ცდი ლო ბენ კაცს წა არ თვან ღვთი სა
გან ბო ძე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი ნე ბის სიცხ ო ვე ლე, თა ვის ერთ სიტყ ვას და უ მორ ჩი ლონ 
სხვა თა აზ რი, მის წრა ფე ბა, შრო მა და გარ ჯა, მა შინ მყარ დე ბა სწო რელ მო ნო ბა და 
ძალ მომ რე ო ბა. თქვე ნი პატ რი არ ქო ბის პირ ველ ორ წე ლი წადს იმე დი გვქონ და თქვე
ნი სი მარ თლის, თქვენს გარ შე მო მყო ფი მო ნე ბი ღვთი სა, აღ ტა ცე ბულ ნი ნდო ბი თა და 
სა სო ე ბით, თქვენს მორ ჩი ლე ბა ში ვი ყა ვით და ვას რუ ლებ დით თქვენს ყო ველ ნე ბას. გა
მო იკ ვე თა ჩვენს წი ნა შე ერის წი ნა შე თქვე ნი სა ხე, ოდ ნავ ღი მილს მი ფა რე ბუ ლი. თქვე
ნი ღი მი ლი, თით ქოს ტკბი ლი, სან დო მი ა ნი, ბევრ სი კე თეს რომ გვპირ დე ბო და, თურ მე 
ფა რავ და თქვენს იმ სა ხეს, რო მე ლიც დრომ თან და თან გა მო ა ჩი ნა, გა მო იკ ვე თა ყვე ლა 
თქვე ნი ნამ დვი ლი ფიქ რი და მის წრა ფე ბა, თქვე ნი რწმე ნა და ფი ლო სო ფია  რწმე ნის 
მშო ბე ლი, ერთს ქა და გებ დით და თვი თონ თქვენ სულ სხვა ყო ფილ ხართ, ერთ სა ხეს 
გვიჩ ვე ნებ დით და ვი ხი ლეთ ორ სა ხე ო ბა. აორ თქლდა ჩვე ნი იმე დიც და აღ ტა ცე ბაც და 
ხელ ში დაგ ვრჩა უკი დე გა ნო გან დი დე ბა, რო მელ საც და უპყ რია თქვე ნი ღირ სე ბა, თქვე
ნი საქ მე, მოღ ვაწე ო ბის ყვე ლა კუნ ჭუ ლი. არ აკე თებ დით არც ერთ ნა ბიჯს, თუ კი იგი 
არ ემ სა ხუ რე ბო და თქვენს პი რად სა ხელს და გან დი დე ბას. მიხ ვე დით თუ არა სა პატ
რი არ ქო დი დე ბულ ტახ ტთან, ზურ გი უჩ ვე ნეთ ეკ ლე სი ის ში ნა ურ საქ მე ებს და პირ ველ 
რიგ ში და ა ყე ნეთ ეკ ლე სი ებ თან სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა.

თქვე ნი გა გე ბით, შიგ ნით ყვე ლა ფერს და იპყ რობ დით მო ნო ბის ხერ ხით. უა მი სო დაც 
მიღ წე უ ლი გქონ დათ უკ ვე სა კუ თარ ხალ ხში ამაღ ლე ბა და გან დი დე ბა, ალ ბათ, ამი ტომ 
შე აქ ცი ეთ ზურ გი ყვე ლა ფერს, რაც კი შექ მნი და ეკ ლე სი ის ში და მად ლსა და კე თილ
დღე ო ბას. არ კითხ უ ლობ დით ეკ ლე სი ის ში ნა ურ ამ ბებს გარ და იმი სა, რომ მღვდლებს 
ამ რავ ლებ დით; არ და დი ო დით ჩვენს ეპარ ქი ებ ში და თუ წახ ვი დო დით, ისევ და ისევ 
მხო ლოდ თქვე ნი გან დი დე ბი სათ ვის. მიგ ყავ დათ თან მთე ლი და სი სამ ღვდე ლო ე ბი სა 
და მო სე ი რე ნი ორა სი ან სა მა სი კა ცი. მა შა სა და მე, სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის ში ნა გა ნი 
სამ ყა რო თქვენ გჭირ დე ბო დათ, რო გორც ტრი ბუ ნა სა კუ თა რი გან დი დე ბი სა, საყ რდე ნი 
პუნ ქტი ზე ნი ტის კენ ასა მაღ ლებ ლად. თქვენს მი ერ და წე რილ სა აღ დგო მო, სა შო ბაო და 
სა ა ხალ წლო ეპის ტო ლე ებ საც კი იყე ნებ დით ამა ვე მიზ ნით. ხომ ცნო ბი ლი ა, რომ პატ
რი არ ქო ბა ათ ჯერ უფ რო დი დი პა ტი ვი ა, ვიდ რე ეკ ლე სი ა თა მსოფ ლიო საბ ჭოს ექ ვსთა
გან ერ თი პრე ზი დენ ტო ბა. ამას თა ნა ვე ყო ვე ლი პატ რი არ ქი თა ვის სამ წყსოს მარ თავს 
რო გორც პატ რი არ ქი და არა რო გორც პრე ზი დენ ტი. რა კავ შირ შია ქარ თვე ლი ხალ ხის 
სა აღ დგო მო ეპის ტო ლეს თან ეკ ლე სი ა თა მსოფ ლიო საბ ჭოს პრე ზი დენ ტო ბა? თქვენ 
პრე ზი დენ ტი არ ყო ფილ ხართ ჩვე ნი ეკ ლე სი ი სა და ჩვე ნი ხალ ხი სა. თქვენ პატ რი არ ქი 
ბრძან დე ბით ჩვე ნი, მაგ რამ ხელს აწერ დით ჩვენს ეპის ტო ლე ებს, რო გორც პატ რი არ
ქიც და პრე ზი დენ ტიც. ისე თი მა და გა გეხ სნათ გან დი დე ბი სა, რომ ვე ღარ გა პუ რებ დათ 
პატ რი არ ქის სუფ რის სი უხ ვე და პრე ზი დენ ტის ღა რიბ სუფ რას იშ ვე ლი ებ დით.

თქვე ნი მოღ ვა წე ო ბის პირ ვე ლი რი გის სა კითხ ად გა ი ხა დეთ ეკ ლე სი ის სა გა რეო ურ
თი ერ თო ბა. მაგ რამ, პირ ველ რიგ ში, მე ბა ღემ სა კუ თარ ბაღს უნ და არ გოს, მი ხე დოს 
გას ხლას, გა თოხ ნოს, წყლით მორ წყას, შე წამ ლოს და რო დე საც გა ი ფურ ჩქნე ბა ვარ დ
ყვა ვი ლე ბი, ხე ხი ლი და ის ხამს სურ ნელ ნა ყოფს და და ვარ გდე ბა  აი, მა შინ უნ და მო
უხ მოს მე ბა ღემ მე ზობ ლებს თვი სას და მო ი წო ნოს თა ვი ბა ღის ჩვე ნე ბით, შემ დეგ კი 
თვი თაც ნა ხოს სხვი სი ბა ღი და გა ი ხა როს რო გორც სა კუ თა რი, ისე სხვი სი ღვაწ ლის 
სი კე თი თაც. თქვენ კი იწ ვევ დით პატ რი არ ქებს, მღვდელ მთავ რებს, ბე რებს, საჩ ვე ნე
ბე ლი კი სა კუ თა რი ღვაწ ლით შექ მნი ლი არა გქონ დათ რა და აკ ლდა მებ სა და ის ტო რი
ულ ძეგ ლებს აფა რებ დით ჩვენს ში ნა ურ უმოქ მე დო ბას. და ყო ვე ლი ვე ამას აკე თებ დით 
მხო ლოდ იმი ტომ რომ გა გე ტა ნათ თქვე ნი სა ხე ლი “მთებს იქით, ზღვებს იქით და უფ
რო შორს”. თა ვის მო წო ნე ბა და სა ხელ ზე ფიქ რი, ცო ტად თუ ბევ რად, ყვე ლა ადა მი ანს 
ახა სი ა თებს, მაგ რამ რო დე საც კა ცი ჯერ გან დი დე ბა ზე ფიქ რობს და შემ დეგ კი საქ
მეს ეძებს გან დი დე ბის მო სა პო ვებ ლად, ის ვერც საქ მეს გა ა კე თებს და ვერც დი დე ბას 
მი აღ წევს. აკი ვერ მი აღ წი ეთ ვერც თქვენ ვე რა ფერს, და ფიქ რდით, მი ხე დეთ თქვენს 
წარ სულ საქ მეს, თქვენს ცხოვ რე ბას, რო დე საც თქვენ ში, ასე თუ ისე, იყო თავ მდაბ
ლო ბა და მოკ რძა ლე ბა; მოღ ვა წე ობ დით მშვი დი შრო მით და მის წრა ფე ბით, ქარ თველ მა 
ხალ ხმა შე გიყ ვა რათ და აღ გა ზე ვათ თა ვის გულ ში, თა ვის ფიქ რებ ში. ასე რომ თქვენ 
პატ რი არ ქო ბა და იწყ ეთ უკ ვე გან დი დე ბულ მა. და რაგ ვა რად გან დი დე ბულ მა. დი დე ბის 
მთებ ზე იდე ქით უკ ვე, რო ცა პატ რი არ ქი გახ დით, სა სო ე ბით შეჰ ყუ რებ და ერი თქვენს 
მო მა ვალ გზას და ნა ბი ჯებს, თქვენს მიზ ნებს და საქ მე ებს თქვენ სას, თქვენს პი როვ
ნე ბას აღარ ესა ჭი რო ე ბო და მე ტად ამაღ ლე ბა და გან დი დე ბა. თქვე ნი ღვაწ ლით ჩვე ნი 
სუ ლი და ეკ ლე სია უნ და გან დი დე ბუ ლი ყო. ამი ტომ მი გი ღოთ ხალ ხმა აღ ტა ცე ბით. გან
ვლილ მა წლებ მა დაგ ვა ნა ხა, რომ ეკ ლე სია კი არ ამაღ ლდა, არა მედ და ე ცა და და ნაგ
ვი ან და. არ გა მარ თლდა მო ლო დი ნი და და ი კარ გა იმე დი ხალ ხის. ამის გა მო და ი კარ გა 
თქვე ნი წარ სუ ლი დი დე ბაც. სამ წუ ხა რო ამ ბა ვი მოხ და მზი დან და იწყ ეთ და ჯურ ღმუ
ლის ფსკერ ზე და ეშ ვით. ვფიქ რობ, სჯობ და ეკ ლე სი ი სათ ვის და თქვენ თვი საც, რომ 
ნე ბა ნე ბა მო სუ ლი ყო აღორ ძი ნე ბა, ან თი ლი სან თლით და გეწყ ოთ და ჩი რაღ დნებს შე
ეს ვათ შუქ ზე ეკ ლე სია და მი სი მიწ მინ დე. თქვენც ხომ მა შინ იქ იქ ნე ბო დით, იმ ჩი
რაღ დნებ თან. მაგ რამ სხვაგ ვა რად მოხ და: მზი დან და იწყ ეთ და დაბ ლა და ეშ ვით. ახ ლა 
მტრუ ლად უყუ რებთ ყვე ლას. ვინც ხე დავს ამას ყვე ლა ფერს და გე უბ ნე ბით და უ ფა რა
ვად, ვინც ვერ ხე დავს, ნუ გავ კიცხ ავთ მათ მხედ ვე ლო ბას და ვინც ხე დავს და არას ამ
ბობს, ან სხვა რა მეს გე უბ ნე ბათ ფა რი სევ ლო ბით, ღმერ თმა და ა დოს მსჯავ რი “დამ სა
ხუ რე ბი სა”. უპატ რო ნო ბა სუ ფევს ეპარ ქი ებ ში და მხო ლოდ სი ონ ში არის სუ ლის ზე ი მი. 
თქვენ ხომ სი ონ ში სწი რავთ და სა დაც თქვენ ხართ, იქ ზე ცაც უნ და ბრწყი ნავ დეს ამი
ტომ ხალ ხის ერთ წყე ბას ღმერ თი მხო ლოდ მა შინ ახ სოვს, რო ცა თქვენ იქ ხართ  წმინ
და სი ონ ში. ღვთის მსა ხუ რე ბის ახა ლი ფორ მაც და ა წე სეთ ამ დიდ ტა ძარ ში, მგა ლო ბელ
თა გუნ დზეც ზრუ ნავთ, რაც დი დე ბუ ლი საქ მეა სწო რედ, დე და სი ო ნი ჩვე ნი წმინ და 
ტა ძა რია სა პატ რი არ ქო, მაგ რამ იგი ხომ მა ინც არ წარ მო ად გენს მთელ სა ქარ თვე ლოს. 
ყვე ლა ქარ თვე ლი მორ წმუ ნე ხომ სი ონ ში ვერ ილო ცებს, თქვენ კი მხო ლოდ სი ონ ზე 
ზრუ ნავთ და არც კი კითხ უ ლობთ, ეპარ ქი ებ ში 
სად რა ხდე ბა., და ეს იმი ტომ, რომ დე და სი ო ნი 
უშუ ა ლოდ თქვენს გან დი დე ბას აფენს ნა თელს. 

დასაწყისი  მე13  gv.

 “ეკ ლე სი ა ში არა ფე რია სა ი დუმ ლო და და ფა რუ ლი”
სა ბო ლოო წე რი ლი კა თო ლი კოს - პ ატ რი არქს 

დასასრული  მე17  gv.
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მ ხ ა ტ ვ რ ო ბ ა

სა ქარ თვე ლოს დამ სა ხუ რე ბუ
ლი მხატ ვა რი ნოდარ ღო ღო ბე
რი ძე 1976 წლი დან  თბი ლი სის 
სახ. სამ ხატ ვრო აკა დე მი ის პრო
ფე სო რია.

1962 წ. ეწე ვა სა ზო გა
დო ებ რივ მოღ ვა წე ო ბას, ქ. 
თბი ლის ში მის მი ერ ჩა მო ყა
ლიბ და ქა ლა ქის გა ფორ მე
ბის დი ზა ი ნის გან ყო ფი ლე ბა, 
რო მელ საც თვი თონ ვე ხელ
მძღვა ნე ლობ და. იყო ქ. თბი
ლი სის მთა ვა რი მხატ ვა რი.

1952 წლი დან სის ტე მა ტი
უ რად იღებს მო ნა წი ლე ო
ბას რო გორც რეს პუბ ლი კა
ში, ასე ვე საზღ ვარ გა რე თულ 

გა მო ფე ნებ ზე. 1975 წ. ბულ გა
რეთ ში პლოვ დი ვის მსოფ ლიო 
სამ რეწ ვე ლო გა მო ფე ნა ზე მის 
მი ერ გა ფორ მე ბუ ლია სა ქარ თვე

ლოს პა ვი ლი ო ნი. გან სა კუთ რე
ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ენ კა უს ტი კის 
ტექ ნი კით შეს რუ ლე ბუ ლი მი სი 
ნა მუ შევ რე ბი. მის მი ერ სრულ ყო
ფი ლად არის და მუ შა ვე ბუ ლი ეს 
ტექ ნი კა. იგი ავ ტო რია ენ კა უს
ტი კის ახა ლი, ცი ვად და მუ შა ვე
ბის ტექ ნი კი სა მუ ყა ო ზე, ქა ღალ
დზე, ხე ზე და სხვა. გან სა კუთ რე
ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ნო დარ ღო ღო
ბე რი ძის მი ერ ბა ზალ ტის ქვა ზე 
2005 წ. შექ მნი ლი იე რუ სა ლი მის 
ჯვრის მო ნას ტრის, ამ ჟა მად გა
ნად გუ რე ბუ ლი, შო თა რუს თა ვე
ლის ფრეს კის პი რი, რო მე ლიც 
შეს რუ ლე ბუ ლია ენ კა უს ტი კის 

ფერ წე რით, ძვირ ფა სი და ნა ხევ
რად ძვირ ფა სი ქვის გან დამ ზა დე
ბუ ლი სა ღე ბა ვე ბით. ნა მუ შე ვა
რი დას ვე ნე ბუ ლია ქ. თბი ლის ში 
ახ ლა და გე ბულ წმინ და სა მე ბის 
ტა ძარ ში. მხატ ვრის სა კუ თარ 
სამ ხატ ვრო სა ხე ლოს ნო ში გა მო
ფე ნი ლია 300ზე მე ტი ფერ წე რუ
ლი და გრა ფი კუ ლი ნა მუ შე ვა რი. 
აქე დან 50ზე მე ტი ენ კა უს ტი კის 
ტექ ნი კით არის შეს რუ ლე ბუ ლი, 
მათ შო რის, ხა ტე ბი. ბევ რი ნა მუ
შე ვა რი ინა ხე ბა სხვა დას ხვა ქვეყ
ნის კერ ძო კო ლექ ცი ებ ში, და ცუ
ლია სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო 
ოქ როს ფონ დში.

ნო დარ ღო ღო ბე რი ძე
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პირ ვე ლად და ვით გუ რა მიშ ვი
ლის ბედს დაჰ ქრო ლა რუ სულ მა 
ქარ მა და სრუ ლი ად აუ წე წა მდგო
მა რე ო ბა. მი სი ლექ სე ბი ამ წუ ხი
ლის გამ ჟღავ ნე ბა ცა ა... პეტ რე Iმა 
და შაქ რუ ლი წე რი ლით აუ ბა თვა ლი 
ვახ ტანგ VIს და გე ზი რუ სე თის კენ 
აა ღე ბი ნა. ამ ნა ბიჯ მა მტე რი აუ ბო
ბოქ რა და აუმ ხედ რა. საგ რძნობ
ლად შე იმ ღვრა ქვეყ ნის მდგო მა რე
ო ბა, აი რია სა ქარ თვე ლოს სა ში ნაო 
საქ მე ე ბი. ამაო იყო მო ლო დი ნი და 
პირ ვე ლი იმე დის გაც რუ ე ბა  ვახ
ტანგ VI ტყუ ი ლად ელო და შვე ლას. 
რუ სეთ მა ჩა შა ლა და გეგ მი ლი სამ
ხედ რო ექ სპე დი ცი ა. ბრძო ლის
თვის შე მარ თუ ლი ვახ ტან გი გან
ჯა ში იდ გა, რო ცა პეტ რემ რუს თა 
ჯა რი, რო მელ მაც დერ ბენდს მი
აღ წი ა, უკან ას ტრა ხან ში გა იწ ვი ა. 

ვახ ტან გი იძუ ლე ბუ ლი გახ და 1200 კა ცი ა ნი ამა ლით მოს კოვ ში გა და სუ ლი ყო იმ იმე დით, 
რომ კვლავ და უბ რუნ დე ბო და სამ შობ ლოს. რუ სეთ თან შე თან ხმე ბუ ლი მოქ მე დე ბის გა
მო, სა ქარ თვე ლო სა მა გა ლი თოდ და სა ჯეს. აღიძ რა მეტ რი და აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო 
მო იც ვა სის ხლის მღვრელ მა ომებ მა. უფ რო გა ხან გრძლივ და უბე დუ რე ბა. და ვი თი არ მა
ლავს, რომ ზოგს თა ვი დან ვე არ მო ე წო ნა პეტ რეს წი ნა და დე ბა, რომ ამის გა მო გა ქეზ და 
მძვინ ვა რე შაჰ თა მა ზი... იმედ მი ლე უ ლი გარ და იც ვა ლა ვახ ტანგ VI. სი ცოცხ ლე გა უმ წარ
და გუ რა მიშ ვილს. მოს კოვ ში თავ მოყ რი ლი ქარ თვე ლო ბა არ ჩე ვა ნის წი ნა შე და ა ყე ნა რუ
სეთ მა, ამა ზე ირო ნი ით შე ნიშ ნავს მწე რა ლი:

“ჩვენ ოც წელს იქით სტუ მარ სა ვერ უზამთ თავ ზა სო”.
მარ თლაც, მო უ რი დე ბე ლი იყო რუ სე თის ულ ტი მა ტუ მი და ქარ თვე ლებ მა, იმედ გა და წუ

რუ ლებ მა, მყის ვე მი ი ღეს მი სი ქვე შევ რდო მო ბა  “სწო რედ იმ გზა ზედ წა ვიდ ნენ, სა ი თაც 
იყო სნე ბა ო”. ასე გახ და და ვით გუ რა მიშ ვი ლი “სხვის ქვეყ ნად სამ კვიდ როს ქვეყ ნით გა მო
ძე ბუ ლი”. რო გორ შე ა ფა სა შექ მნი ლი ვი თა რე ბა მწე რალ მა?

“ვით ცხვა რი, მი ვენ დევ უპი როს, მო ღა ლა ტე სა...
თვით გახ ტა, მე შიგ ჩა მაგ დო, ჰგავს ეშ მა კო ბით ან ტე სა”.
ასე შე იქ მნა პო ე ტი სა მუ დად მოდ გულ მოკ ლუ ლი  “ვი თა ცხო ვა რი გზა შეც დო მი

ლი მგელთ წარ სა ტა ცად ფა რეხ თა გა რე”. იგი რუ სე თის პო ლი ტი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბის 
მსხვერ პლი აღ მოჩ ნდა, სხვის ომ ში ხმლის ქნე ვა უწევ და სვე გამ წა რე ბულს, უი მე დოდ 
მყოფს, სუ ლი ე რი მი უ საფ რო ბი თა და ტკი ვი ლით შემ სჭვა ლულს. ასე ხი ფა თი ა ნად გან ვლო 
წლებ მა, მხო ლოდ ღმერ თმა იხ სნა სიკ ვდი ლი სა გან და სა მუ და მო გაქ რო ბი სა გან... იმე დე
ბიც და ეშ რი ტა, ტყვე ო ბა შიც კვლავ აღ მოჩ ნდა, გუ ლი სევ დით კი დევ უფ რო და უმ ძიმ და 
უიღ ბლოდ მყოფს სხვის სამ კვიდ რო ში და სხვი სი ინ ტე რე სე ბი სათ ვის ამა ოდ მებ რძოლს...

რუ სუ ლი სუს ხი არ დაჰ კლე ბია ალ. ჭავ ჭა ვა ძეს, გრ. ორ ბე ლი ანს, მაგ რამ ის უფ რო მწვა
ვედ ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვილს შე ე ხო. ოც და ერ თი წლის ჭა ბუკ მა გან სჯის საგ ნად აქ ცია 
ერეკ ლეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და შექ მნა “ბე დი ქარ თლი სა”.

დღეს უკ ვე თა მა მად ვამ ბობთ, რომ სწო რედ რუ სე თის წა ქე ზე ბით შე მო ე სია ქვე ყა ნას 
ძლი ე რი მტე რი აღა მაჰ მად ხა ნი. გრ. ორ ბე ლი ა ნის “მგზავ რო ბა ში” ვკითხ უ ლობთ: “ყი
ზილ ბაშ ნი ჰსწყევ დნენ აღა მაჰ მად ხანს ტფი ლი სის წახ დე ნის თვის, რო ცა იყო მი ზე ზი 
რუ სე ბის გად მოს ვლი სა”. 1832 წლის შეთ ქმუ ლე ბის ერ თერ თი გმი რი სო ლო მონ დო დაშ
ვი ლი ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის მას წავ ლე ბე ლი და იდე უ რი ხელ მძღვა ნე ლი იყო. მი სი წყა
ლო ბით იცო და ტა ტომ, რომ “მთა ვა რია გრძნო ბებ სა და აზ როვ ნე ბა ში არ ჩა ი ჩო ქო”. აკი 
თავ დაც წერ და ერ თგან გრი გოლ ორ ბე ლი ანს ნი კო ლო ზი: “ქარ თველთ არ სძი ნავთ გო
ნე ბით”... “ჩრდი ლოს მან ქარ მან” მა საც დაჰ ქრო ლა” ძნე ლი და უი მე დო იყო მი სი ყოფ ნა, 
აუ ტა ნე ლი  სი ცა რი ე ლის შეგ რძნე ბა. იგი ეპო ქის მსხვერ პლი გახ და. მი სი თა ვი სუ ფა ლი 
სუ ლის მოძ რა ო ბა არ გა მო პარ ვია რუ სეთს. იგი შე ე წი რა თა ვის ადა მი ა ნურ მრწამ სა და 
სამ შობ ლოს სვე ბე დის ძი ე ბას. პავ ლე ინ გო როყ ვა  დი დი და სა ხე ლო ვა ნი მეც ნი ე რი, სა
გან გე ბოდ მი უ თი თებს: “ცა რის ტულ ხე ლი სუფ ლე ბას შე უმ ჩნე ვე ლი არ დარ ჩა, რომ ნი კო
ლოზ ბა რა თაშ ვი ლი გახ და ცენ ტრი, რომ ლის გარ შე მო ერ თი ან დე ბო და ყვე ლა ცოცხ ა ლი 
ძა ლა ქვეყ ნი სა, რომ ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლი არის ნამ დვი ლი ხელ მძღვა ნე ლი გო ნებ რი ვი 
მოძ რა ო ბი სა სა ქარ თვე ლო ში. იგი, არც თუ სიფ რთხი ლეს იჩენ და. მან სა ჯა როდ მო იხ სე
ნია აუ გად იმ პე რა ტო რი ნი კო ლოზ I. იგი გამ ხდა რა ცა რის ტუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მუდ მი ვი 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბის სა გა ნი”. ბა რა თაშ ვი ლის ეპო ქა მი სი სუ ლის რე ჟი მი იყო. მას აფო რი ა
ქებ და და აწ ვა ლებ და ერ თი აზ რი  “სად გა ნის ვე ნოს სულ მა, სად მი იდ რი კოს თა ვი...” საშ
ვე ლი არ იყო. უკუღ მა ტრი ა ლებ და ქვეყ ნის ბე დის ჩარ ხი... არც მი სი სიკ ვდი ლი იყო შემ
თხვე ვი თი, იგი, რო გორც არა სა სურ ვე ლი, თა ვი დან მო ი შო რეს, კვლავ პავ ლე ინ გო როყ ვას 
და ვი მოწ მებთ: “ნი კო ლოზს პირ და პირ “მი ა ჩე ჩეს” სამ სა ხუ რი ავ თვი სე ბი ა ნი მა ლა რი ით 
გან თქმულ გან ჯა ში”. ფაქ ტი ა, რომ იგი გა წი რეს ქვეყ ნის მტრებ მა, სი ცოცხ ლე მო უ წამ
ლეს, არ სად გა სა ქა ნი არ მის ცეს. უსახ სროდ უწევ და ცხოვ რე ბა. სულს უხუ თავ და სა ში ნე
ლი ატ მოს ფე რო. არც მი სი გად მოს ვე ნე ბა და ტო ვეს უგუ ლის ყუ როდ, დღემ დე და ცუ ლია 
სა ი დუმ ლო მოხ სე ნე ბა თბი ლი სის ჟან დარ მთა სამ მარ თვე ლოს უფ რო სი სა გაგ ზავ ნი ლი პე
ტერ ბურ გში პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტში 1894 წ. 7 მარ ტის თა რი ღით. დიდ ხანს იტეხ და 
მტე რი თავს და სა გო ნე ბელ ში იყო, რად გან სა ქარ თვე ლომ ყო ველ თვის იცის ფა სი ერ
თგუ ლი შვი ლე ბი სა, და უ ვიწყ ა რია მა თი ზნე ობ რი ვი სამ სა ხუ რი, ვინც ამა გი დას დეს ერს.

კი დევ ერ თი დი დი მოღ ვა წე და მო ა მა გე ერი სა, რო მე ლიც რუ სეთს სულს უმ ღვრევ და, 
აშ ფო თებ და და ინ ტრი გებს ახ ლარ თვი ნებ და დი დი ილია იყო. აქაც პავ ლე ინ გო როყ ვას 
და ვეყ რდნო ბით: “ი ლია ად რი დან ვე იმ ყო ფე ბო და პო ლი ცი ის სა ი დუმ ლო გან ყო ფი ლე ბის 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ, რო გორც “ა რა კე თილ სა ი მე დო პი რი”. მეთ ვალ ყუ რე ო ბა გაძ ლი
ე რე ბუ ლა 80ი ა ნი წლე ბი დან  “სა ი დუმ ლო მეთ ვალ ყუ რე ო ბის და წე სე ბა გა და უწყ ვე ტი ათ 
პე ტერ ბურ გში, რუ სე თის იმ პე რი ის ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს სა პო ლი ციო დე პარ
ტა მენ ტში 1884 წ. 21 ივ ნისს, რის შე სა ხე ბაც სა პო ლი ციო დე პარ ტა მენტს უც ნო ბე ბია 
თბი ლი სის სა გუ ბერ ნიო ჟან დარ მთა სამ მარ თვე ლოს თვის... პო ლი ცი ის ეს სა ი დუმ ლო 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ილი ა ზე, და წე სე ბუ ლი 1884 წ. უვა დოდ  “буз сроку”  რო გორც აღ ნიშ
ნუ ლია დო კუ მენ ტებ ში, გაგ რძე ლე ბუ ლა ილი ას მთე ლი სი ცოცხ ლის მან ძილ ზე, ვიდ რე მო
წა მე ობ რი ვად არ გა მო ა სალ მეს სი ცოცხ ლეს”. დიდ მწე რალს ხში რად ას მენ დნენ სხვა დას
ხვა ინ სტან ცი ებ ში. ასე ვე ჩა შა ლეს მი სი სამ წერ ლო და სა ზო გა დო ებ რი ვი მოღ ვა წე ო ბის 
ორ მო ცი წლის იუ ბი ლე, რო მე ლიც 1898 წლის 9 აპ რილს უნ და გა მარ თუ ლი ყო. მაგ რამ ამ 
იუ ბი ლეს გა მარ თვა მთავ რო ბამ აკ რძა ლა. “მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ ლი გახ და გა მო ემ ჟღავ
ნე ბი ნა, რომ ილია ცა რიზ მის მი ერ “ა რა კე თილ სა ი მე დო თა” შავ სი ა ში იყო ჩა რიცხ უ ლი... 
მთავ რო ბამ იმის ნე ბაც არ მის ცათ გა ზეთ ში გა მო ეცხ ა დე ბი ნათ იუ ბი ლეს გა და დე ბა”  
მი უ თი თებს პავ ლე ინ გო როყ ვა. ილი ას მკვლე ლებს რუ სულ კვალ ზე გავ ყა ვართ. ილი ას 

მკვლე ლო ბა ჩა ი ფიქ რეს და აღას რუ ლეს ქარ თველ თა შემ წე ო ბით. ამ საქ მის ბილ წი შემ
სრუ ლებ ლე ბის მიღ მა ფი ლი პე მა ხა რა ძე და “ვინ მე იმე რე ლი”  სერ გო ორ ჯო ნი კი ძე იდ
გნენ. მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვილს სა გან გე ბოდ აქვს მი თი თე ბუ ლი: “მა ლე ერ თი უც ნა უ რი ხმა 
გა ვარ და: ჟან დარ მე რი ამ პე ტერ ბურგს ილი ას მოკ ვლის ამ ბა ვი რამ დე ნი მე სა ა თით უფ რო 
ად რე შე ატყ ო ბი ნა ო”.

XIXXX სა უ კუ ნე ე ბი ბრძო ლის ეპო ქა ა...
კვლავ დაბ რუნ და “სა ხე შეც ვლი ლი” რუ სე თი ბოლ შე ვი კუ რი სას ტი კი ნა ბი ჯე ბით... “ხან

მა უნ დო ბარ მა” არ და ინ დო დი დი მწერ ლე ბი  ტი ცი ა ნი, ნი კო ლოზ მი წიშ ვი ლი, პა ო ლო, 
მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი... ბოლ შე ვი კუ რი ბე დის წე რა ყვე ლას ჩა უ საფ რდა. წი თე ლი სე ნი და 
საფ რთხე ქვე ყა ნას მო ე დო და მო იც ვა... “და დი ო და თბი ლი სის ქუ ჩებ სა და სა საფ ლა ო ზე, 
რო გორც დამ სხვრე უ ლი სა ქარ თვე ლოს შეშ ლი ლი ძეგ ლი”  ასე ტე რენ ტი გრა ნე ლი შე ფას
დე ბა, დრო ის გან გა ნა წი რი,  “ი გი იყო “ღრუბ ლე ბის პრინ ცი”, მაგ რამ ბე დის გა ნა ჩე ნით 
მი წა ზე ცხოვ რობ და რო გორც სნე უ ლი მა წან წა ლა... ცის ფერ შო რეთს ეტ რფო და და ტა
ლახ ში ეცე მო და”  ასე წე რენ მას ზე, ვინც დრომ შე შა ლა, ყვე ლა სა და ყვე ლა ფერს მოს
წყვი ტა, გა ი მარ ტო ვა და სა გი ჟეთ ში გა მო ა სალ მა მარ ტო ხე ლა სი ცოცხ ლეს. მათ გუ ლით 
დაჰ ქონ დათ სა ქარ თვე ლოს ღირ სი ტკი ვი ლი...

კვლავ გრძელ დე ბო და ქარ თველ მწერ ლებ ზე და წე სე ბუ ლი სა გან გე ბო მეთ ვალ ყუ რე ო
ბა, კვლავ და რა ჯობ და მათ ავი ბე დის წე რა. იქ ცე ოდ ნენ ქვეყ ნის გზა დაღ მარ თზე ერ თგუ
ლი და ალა ლი შვი ლე ბი.

სხვა პო ლი ტი კუ რი ატ მოს ფე რო იდ გა, ეს ჰა ე რი ყვე ლას წამ ლავ და. წი თე ლი რუ სე თი 
ვერ იტან და გან სხვა ვე ბულთ.

პრო ფე სო რი რუ სუ დან ნიშ ნი ა ნი ძე იმოწ მებს სუ კის ყო ფი ლი პოდ პოლ კოვ ნი კის ილია 
ბა რა მი ძის სიტყ ვებს, მი სი ვე წე რი ლი დან  “კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია სუ კის მეთ ვალ
ყუ რე ო ბის ქვეშ იყო 1921 წლის 25 თე ბერ ვლი დან გარ დაც ვა ლე ბამ დე” (გაზ. “ლიტ. სა ქარ
თვე ლო” 1.XI. 1991 წ.).

ასე თი დრო ძალ ღო ნეს არ თმევ და ადა მი ანს. ქვეყ ნის სვე ბე დის ჭი რი სუფ ლო ბა მარ
ტო სუ ლო ბას უდ რი და... დრო ის პრო ტეს ტი ნო ვე ლებ შიც გა მო ი ხა ტა. შევ ჩერ დე ბი კონ
სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ნო ვე ლა ზე “ზა რე ბი გრი გალ ში”. მწე რალ მა გვიჩ ვე ნა ადა მი ა ნი 
ღმერ თთან მი ახ ლო ვე ბის წუ თებ ში, მაგ რამ ავ ბე დი თი დროც დაგ ვა ნა ხა. მნა თე ოქ რო
პირ უც ნა უ რი ადა მი ა ნი, არც თუ დი დი ღირ სე ბე ბით გა მორ ჩე უ ლი, უპ რე ტენ ზი ო, უჩუ
მა რი, მაგ რამ თავ და დე ბუ ლი, ერ თგუ ლი მუ შა კი მი წი სა და ცის... წყურ ვი ლი ღმერ თი სა 
არ ღვევს დრო ის მყუდ რო ე ბას. ასე თი დი დი რყე ვა და გან ცდა ყო ველ თვის პი როვ ნე ბის 
მარ ცხით მთავ რდე ბა... მარ ტო სუ ლია იგი და პრობ ლე მაც ამა ში ა. ყვე ლა მო უ ცავს სუ
ლი ერ ძილ სა და გა დაგ ვა რე ბას. გა რე მო სი მუხ თლე ბრა მაა მის მი მართ. მან დე და მი წა ზე 
მო იხ მო გან დევ ნი ლი ღმერ თი... მი სი სამ რეკ ლო ზე ას ვლა პრო ტეს ტია შეც ვლი ლი გა რე
მო სად მი. ტკი ვი ლი ა ნია გან ცდა, რა ტომ იყო “ნე ბა ყოფ ლო ბით მგლო ვი ა რე”? ეს ტვირ თი ა, 
არ ჩე ვა ნი!... მი ნიშ ნე ბუ ლია დრო, რო მე ლიც უტყ ვია და ადა მი ა ნის სუ ლის თვის არა ვი თარ 
საზ რდოს არ იძ ლე ვა. მღვდე ლი უკეთ წარ მო ად გენს სა ხე შეც ვლილ დრო ე ბას. და ვიწყ ნია 
თა ვის და ნიშ ნუ ლე ბა და პა ტი ოს ნე ბაც და კარ გვი ა. ყვე ლა საქ მე ში ერ თერ თი აუ ცი ლე ბე
ლი პი რო ბაა პა ტი ოს ნე ბა, მას ზე უა რის თქმა გა დაგ ვა რე ბის ტოლ ფა სი ა. ამ ფონ ზე ჩნდე ბა 
მნა თე  ღვთის შვი ლი, უპ რე ტენ ზი ო, შე უმ ჩნე ვე ლი. უსა ხო ყო ფას გა უ ხიზ ნია თით ქოს... 
მი სი სინ დი სი ვერ და ყუჩ დე ბა. პა ტი ოს ნე ბა აი ძუ ლებს მნა თეს ავი დეს სამ რეკ ლო ზე!... 
ძვე ლი სამ რეკ ლო ჩა მო იქ ცე ვა ცოდ ვილ დე და მი წა ზე და თან და ი ტანს მნა თე ოქ რო პირს. 
ეს გარ დუ ვა ლო ბაა ბე დის წე რი სა. ეს ასე უნ და მოხ დეს, რად გან ქვე ყა ნა შე უ რიგ და ძვე ლი 
გზი სა და სა სო ე ბის და კარ გვას. მარ ტო კა ცი ვე რა ფერს გა აწყ ობს. იგი იღუ პე ბა დი დი სი
მარ თლის წუ თებ ში, გან წმენ დი ლი... მრა ვალს ექ ცე ო და თავ ზე წყე უ ლი სამ ყა რო... სი ყალ
ბე გა ე რია დროს, მნა თეს გუ ლი კი კვლავ სუფ თა ა. ამ გვა რი უბ რა ლო და წმინ და გუ ლე ბის 
არ სე ბო ბა აკ ლდა ქვე ყა ნას.

ახა ლი დრო ის მი უ ღებ ლო ბა მთე ლი სიმ წვა ვით დად გა მწე რალ თა წი ნა შე. დრომ გა
მო რიცხა ადა მი ა ნის უპი რა ტე სო ბა და ღირ სე ბა, და ი ნერ გა ში ში, უმოქ მე დო ბა. აღ ზევ და 
ბო რო ტე ბა  გა ნუ კითხ ა ო ბა. ნი ავ დე ბო და წლო ბით ნაწ ვა ლებ დაგ რო ვი ლი ქო ნე ბა. ყვე
ლა ფე რი ერთ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბო და  ადა მი ა ნის დათ რგუნ ვა და მორ ჩი ლე ბას, დამ დაბ
ლე ბას, გა ტეხ ვას. კვდე ბო და ადა მი ა ნის ლა ღი გე ნი, სა მა გი ე როდ ლაღ დე ბო და საბ ჭო თა 
რე ჟი მი. ადა მი ა ნის გულ ში სკეპ ტი ციზ მი იდ გამ და ფეხს. ეს იყო უკი დუ რე სი გა მე ტე ბა 
ადა მი ა ნი სა (მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის მოთხ რო ბა “დამ პა ტი ჟე”).

ქარ თვე ლი სუ ლის მოთ ქმას, ძალ ღო ნის მოკ რე ბას მწერ ლო ბით ღა ახერ ხებ და. დრო ის 
შე ფარ ვით თუ აშ კა რა კრი ტი კა გამ ბე და ო ბას ითხ ოვ და შე მოქ მედ თა გან. სა გუ ლის ხმოა 
რე ვაზ ინა ნიშ ვი ლის მოხ თრო ბა  “ფრთხე ბი ან ყვა ვე ბი დამ ბა ჩის ხმა ზე?” თა ვა დი ვიტ
გენ შტე ი ნი სხვა წარ მო მავ ლო ბის კა ცია და სხვა დრო ის სუ ლის კვე თე ბას ატა რებს. სა მო
სიც სხვა აც ვია  ჩო ხა; ხან ჯა ლიც არ ტყამს წელ ზე. ჩაც მუ ლო ბი თაც ხაზ გას მუ ლია მი სი 
პი როვ ნე ბის რა ო ბა. ზედ მი წევ ნით კულ ტუ რუ ლია და თა ვა ზი ა ნი, შე მარ თუ ლიც, რა თა 
არა ფე რი გა მო ე პა როს. ვაჟ კა ცი ხომ არ უნ და მო დუნ დეს. მი სი სრუ ლი ან ტი პო დია რუ სი 
გე ნე რა ლი  მო უ ხე შა ვი, არა სა სი ა მოვ ნო ტი პი, კად ნი ე რი, მო უ რი დე ბე ლი. თა ვა დი ალ ღო
თი მიხ ვდა ვინც იყო იგი. ზამ თრის პი რის დღე არაა შემ თხვე ვი თი დრო, იგი მა უწყ ე ბე ლია 
ცხოვ რე ბის სუს ხი სა. ნაღ ვლი ა ნია დღე ცა და თა ვა დიც. ეს სხვა წუ ხი ლია ძვე ლი დრო ის 
რა ინ დი სა, რო მე ლიც უჩ ვე უ ლო გა რე მო ში მოხ ვდა, სხვა რე ა ლო ბა ში. ახა ლი ყო ფა არაფ
რით ჰგავს ძველს... გე ნე რალს ქა ლი ახ ლდა. ალ ღომ, არც აქ უმ ტყუ ნა თა ვადს, წყვი ლი 
ერ თმა ნე თის შე სა ფე რი სი იყო. მა ინც გულ ზე მოხ ვდა არა ა და მი ა ნუ რი საქ ცი ე ლი, უკა ცუ
რი ჟეს ტი, რო ცა ქალს ური გოდ, და უ რი დებ ლად მო ექ ცა გე ნე რა ლი. ვაჟ კა ცის თვის შე უ
ფე რე ბე ლია ამ გვა რი რამ. გულ მა არ მო უთ მი ნა თა ვადს. იქ ნებ გზა გამ რუ დე ბუ ლი ქა ლიც 
შე ე ცო და, მაგ რამ გე ნე რა ლის თვი საც უნ და ეს წავ ლე ბი ნა ჭკუ ა. ცუ დი საქ ცი ე ლი ძნე ლი 
ასა ტა ნი ა. უკე თუ რო ბის მოთ მე ნა არ შე იძ ლე ბა. ვაჟ კა ცი ასეთ დროს ვერ და დუმ დე ბა. გე
ნე რა ლი სი ლას და იმ სა ხუ რებს, ეს სი ლაა უღირ სო ბის, ურ ცხვო ბის, სიმ დაბ ლის მი მართ... 
ეს მო რა ლუ რი თავ გა მო დე ბაა თა ვა დის მხრი დან. თავ ხედს აუ ცი ლებ ლად უნ და მო ე კითხ
ოს დრო უ ლად პას ხუ ი. დუ ელს სთა ვა ზობს გე ნე რალს და თა ვი დან ვე წა გე ბუ ლია ეს დუ ე
ლი თა ვა დის მხრი დან. ფაქ ტი უ რად, სიკ ვდილ ზე მი დის იგი....

თოვ ლია გა რეთ  სი სუფ თა ვი სა და სის პე ტა კის ნი შა ნი. დღე სუს ხი ა ნი  მკაცრ და პირ
ქუშ ცხოვ რე ბას რომ ჰგავს. მკერ დში მოხ ვდა თა ვადს ტყვი ა, ადა მი ა ნუ რად მღელ ვა რე 
გულ ში. მუხ ლებ ზე დგას ვაჟ კა ცი, არ წაქ ცე უ ლა ლა მა ზი აღ სას რუ ლის წი ნა შე. ქუ დი ახა
და მის მა ნას როლ მა უღირსს, ქუ დი  ნა მუ სის სიმ ბო ლო! ჟან დარ მი არა ვის უშ ვებს, ზედ
მი წევ ნით და ცუ ლია ყვე ლა ნორ მა. წვრილ მა ნებს იცა ვენ, სი დი ა დე კი, არც აინ ტე რე სებთ 
 რა რის თვის მოხ და.

თა ვი სი და სხვი სი ღირ სე ბის თა ნაბ რად დაც ვას შე ე წი რა თა ვა დი...
ყვა ვი ლი ტე რა ტუ რა ში სიმ ბო ლოა უმეც რე ბის, უგ რძნო ბე ლო ბის და აქ, იმ ადა მი ა ნე

ბის, რომ ლებ საც არას დროს არა ფე რი შეძ რავთ და შე აკ რთობთ. სუ ლი ე რი ძვრა ძნე ლია 
გო ნე ბა შეზღ უ დულ თათ ვის. მა თი ურ ყე ო ბაა ხაზ გას მუ ლი. ასე თია ის ტო რია სა მეგ რე ლოს 
მთა ვარ თა უმ შვე ნი ე რე სი შთა მო მავ ლის პა შა და დი ა ნის ვა ჟიშ ვი ლი სა და გე ნე რალ ნა უ
მო ვი სა.

ასე იტ ვირ თა მწერ ლო ბამ მძი მე სათ ქმე ლი ქვეყნის ბედი.
     ლა ლი ბარ ძი მაშ ვი ლი
     ფი ლო ლო გი, მკვლე ვა რი

რუ სუ ლი დრო ის კვა ლი ქარ თულ მწერ ლო ბა ში
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ნი კორ წმინ და კი... მი სი გა სა ო ცა რი ჩუ
ქურ თმე ბი ადი დებს მხო ლოდ მე ჩუ ქურ
თმეს და დე და სა ქარ თვე ლოს, მაგ რამ 

პატ რი არქს არა. ყვე ლას ადი დებს, მე უ ფეო ჩვე ნო, ჩვე ნი ტაძ რე ბი. ჩვე ნი ფრეს კე ბი 
და ყო ვე ლი ვე, რაც შე უქ მნია თა ვი სი შრო მით, თა ვი სი სის ხლით, თა ვი სი ოფ ლი თა და 
აზ როვ ნე ბით ჩვენს ერს დი დე ბულს; ყვე ლას ადი დებს  მკვდრებ საც, ცოცხ ლებ საც, 
დღე ვან დელ დღეს და ხვა ლინ დელს, გულ მხურ ვა ლედ გთხოვთ, თა ნა ბა რი გრძნო ბით 
იზ რუ ნოთ ყვე ლა ჩვე ნი ტაძ რი სათ ვის. თქვენ ყვე ლა ფერ მა უნ და გა ქოთ, გა დი დოთ, 
მაგ რამ დღეს კი არა  მო მა ვალ ში, წლე ბის შემ დეგ, რო დე საც თქვე ნი მარ ჯვე ნი სა და 
აზ რის კვა ლი და აჩ ნდე ბა ყვე ლა ტა ძარს: სი ონს, ქაშ ვეთს, მი ტო ვე ბულ იტ რი ის ტა
ძარს, შე ბათ ქა შე ბულ სვე ტიცხ ო ველს და ნი კორ წმინ დას; ნუ და ი ვიწყ ებთ ახალ ცი ხეს, 
ბოდ ბეს და ვა ლეს, საჩხ ე რეც ნა ხეთ, ჩა მოფ რინ და ცით წმინ და ნი ნო, თქვენს მობ რძა
ნე ბას ელო და ტაძ რის სა კურ თხად; ატოც შიც ადით, მღვდე ლი გაგ ზავ ნეთ, ან დე კა ნო
ზი წმი და გი ორ გის ეკ ლე სი ა ში. რა ტომ მი ან დეთ ატო ცის ბე დი შემ თხვე ვით ვინ მეს, უქ
ნა რა სა და უუ ნა როს? ვინც იურ ჩებს და უარს იტყ ვის იყოს ატოც ში, ღირ სი არაა იყოს 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ა ში. რა ტომ უწო დებთ ასეთ დას კვნას თქვენ მრის ხა ნე ბას? ასე
თი დას კვნის და სი მარ თლის თქვენ გე ში ნი ათ, იმი ტომ, რომ იცით  სა მარ თლი ა ნად 
დას ჯი ლი კა ცი, ხმას არ მის ცემს თქვენს გან დი დე ბას.

ო, ეს წყურ ვი ლი სულ თამ ხდე ლი, გან დი დე ბის ცხე ლი წყურ ვი ლი! რო გორ აწ ვა ლებს 
თვით პატ რი არქს, ღვთი სა გან რჩე ულს; რო გორ აი ძუ ლებს თვით მოყ ვას თაც, ერ თგუ
ლე ბას მი სას., თქვენ ვერ იტან დით სხვის აზრს, სხვის სიტყ ვას. გა რეგ ნუ ლად მშვიდ სა 
და მომ თმენს, მოს ვე ნე ბას გი კარ გავ დათ სხვა თა ნა თე ლი აზ რის გა მოთ ქმა, ამის გა მო 
ფაქ ტი უ რად უმოქ მე დო იყო ჩვე ნი სი ნო დი. სხდო მე ბის დროს სი ნო დის წევ რებ მა არ 
იცოდ ნენ, თუ რა სა კითხი იდ გა. სხდო მა იწყ ე ბო და და სა კითხ ე ბი ცნო ბი ლი ხდე ბო და 
მხო ლოდ თი თო ე უ ლი მათ გა ნის გან ხილ ვის დროს, პირ ველ აზრს გან სა ხილ ველ სა კითხ
ზე თქვენ გა მოთ ქვამ დით და შემ დეგ ეკითხ ე ბო დით სა თი თა ოდ სი ნო დის წევ რებს: “ 
თქვენ რას იტყ ვი თო” ვინ გა ბე დავ და რა ი მე ეთ ქვა წი ნა აღ მდე გი, რო ცა თქვენ უკ ვე გა
ნაცხ ა დეთ, რაც გნე ბავ დათ და რო გორც გნე ბავ დათ?

ზოგ ჯერ ისე თი გზით გინ დო დათ გან დი დე ბის მო პო ვე ბა, რომ ბავ შვუ რი იყო, სა
სა ცი ლოც და სა ვა ლა ლოც ის ოც ნე ბე ბი. მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის ად გი
ლის შეც ვლა მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ა თა რი გით სი ა ში, იე რუ სა ლი მის ქარ თველ თა 
ჯვრის მო ნას ტრის კომ პლექ სის კვლავ სა ქარ თვე ლოს თვის დაბ რუ ნე ბა. ვინ უნ და გა
გეგ ზავ ნათ ჯვრის მო ნას ტრის დიდ კომ პლექ სში, სა მას ოთახ ში, რო დე საც შიო მღვი
მის უმოქ მე დოდ და მო უვ ლე ლად მი ტო ვე ბუ ლი “მოქ მე დი” მო ნას ტე რი დავ კარ გეთ იმის 
გა მო, რომ ერ თი ბე რიც ვერ მოვ ნა ხეთ იქ გა საგ ზავ ნად? რა არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა 
ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის კე თილ დღე ო ბი სათ ვის მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ა
თა სი ა ში ჩვე ნი ეკ ლე სი ის ად გი ლის შეც ვლას? ამით მხო ლოდ თქვე ნი სი ა მა ყე დაკ მა
ყო ფილ დე ბო და, ვი ნა ი დან სათ ქმე ლი გექ ნე ბო დათ: “ნა ხეთ, მე რა გა ვა კე თე, რო გო რი 
და ჩაგ რუ ლი იყო ჩვე ნი ეკ ლე სია და ჩემ მა სიბ რძნემ ამო იყ ვა ნა ჯურ ღმუ ლი დან”. რა ში 
გვჭირ დე ბა, ოც ნე ბებს აყო ლილ ნი ღო ბე ყო რეს მი ვე დოთ და ვერ და ვი ნა ხოთ, რო გორ 
სტი რი ან ნი კორ წმინ დის გა სა ო ცა რი ჩუ ქურ თმე ბი, რო გორ იშ ლე ბა იტ რი ის მშვე ნი ე რი 
ტაძ რის კედ ლე ბი წვი მი სა და თოვ ლი სა გან. ჩვენ არა გვაქვს სა ეკ ლე სიო სა მარ თა ლი, 
სა ეკ ლე სიო დე ბუ ლე ბა, ის დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც გვაქვს, სრუ ლი ად უგ ვა ნო და უვარ
გი სი იყო იმ დღის თვი საც კი, რო დე საც იგი შე ად გი ნეს; არ არის და კომ პლექ ტე ბუ ლი 
და მო წეს რი გე ბუ ლი სა პატ რი არ ქოს არა ტი; ან გა რი ში არა აქვს თქვენს მი ერ აყ ვა ნილ 
რე ფე რენ ტებს, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა არაფ რი დან არა რას აკე თებს და ღე ბუ ლობს 
ხალ ხის შე მო წი რუ ლო ბი დან თა ვის “გა სამ რჯე ლოს”. სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო 
ეპარ ქი ებ სა და მათ ში არ სე ბულ ეკ ლე სი ებს კი არ ემ სა ხუ რე ბა, არა მედ აწარ მო ებს სა
გა რეო მი წერ –მო წე რას და ემ სა ხუ რე ბა ისევ სა პატ რი არ ქოს, ე.ი. სა კუ თარ თავს. “სა
ი თაც გა ვი ქე ცი, იქით წა ვი ქე ცი ო”,  უთ ქვამს გა ჭირ ვე ბულ კაცს. ასეა ჩვე ნი საქ მეც: 
სა ით კე ნაც არ უნ და მივ ბრუნ დეთ, ყველ გან მოთ ქვამს ობ ლო ბა და უპატ რო ნო ბა, უმოქ
მე დო ბა და უთავ ბო ლო ბა, სიც რუე და მლიქ ვნე ლო ბა... ასე თი მდგო მა რე ო ბის ფონ ზე 
კი დევ პრე ტენ ზი ით ვაცხ ა დებთ: “ა რი ქა, არ გა ბე დოთ და ხმა არ ამო ი ღოთ, თო რემ ამ 
ამ ბე ბის გამ ხე ლით შერ ცხვე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ა”. რო მელ სირ ცხვილ ზეა ლა პა
რა კი, რო დე საც გან საც დელ შია სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ა. მა მათ მავ ლე ბი შე სე ვი ან მის 
სიწ მი დეს, მტვერ სა და ჭუჭყ ში სრულ დე ბა ბევ რგან უწ მი დე სი წირ ვა და ლოც ვა, მან
კი ე რე ბის სა ტა ნა სუნ თქავს აზ რსა და მოქ მე დე ბა ში. რა უნ და იყოს და სად უნ და იყოს 

იმა ზედ მე ტი სირ ცხვი ლი და შე უ კა ვე ბე ლი სი ა მა ყე, რო დე საც კათ ოლი კოს პატ რი არ ქი 
ილია მე ო რე და მი სი სი ნო დის თორ მე ტი წევ რი (რა თქმა უნ და, მა მათ მავ ლე ბიც მათ 
რიცხ ვში) გა მო ხა ტეს დი დე ბის ტაძ რე ბის კე დელ ზე? არ და ჯერ და დი დი მა და ამ არ გა
გო ნილ ამ ბავს, აი ღეთ და თქვე ნი თა ვი და ა ხა ტი ნეთ ტაძ რის მე ო რე კე დელ ზე, თა მარ 
დე დოფ ლის გვერ დით, რა ჰქე ნით? ხალხს რა შე კად რეთ? სად მო იკ რი ბეთ ასე თი გამ ბე
და ო ბა თუ კად ნი ე რე ბა, რომ წმინ დან თა შო რის და იმ კვიდ რეთ თქვე ნი სა ვა ნე? რო გორ 
ინე ბეთ, რომ ტა ძარ ში სა ლო ცა ვად შე სულ ქარ თვე ლებს თა მარ დე დოფ ლის გვერ დით 
თქვე ნი სა ხის თვის ეყუ რე ბი ნა? ღმერ თო ძლი ე რო! რა ვუ წო დოთ ამ მოქ მე დე ბას? ესაა 
სა ოც რე ბა და სა ში ნე ლე ბა ერ თად შერ წყმუ ლი. ეს სიმ დაბ ლეც არის და კად ნი ე რე ბაც. 
მში ე რი კა ცის თავ გან წირ ვაც და გა უ მაძღ რო ბაც არ ნა ხუ ლი, არ გა გო ნი ლი. რამ მი გიყ
ვა ნათ და ვინ მი გიყ ვა ნათ ასეთ უძი რო ზღვა ცდუ ნე ბამ დე, რომ ეს გა ა კე თეთ პატ რი
არ ქმა ჩვე ნი ქვეყ ნი სა? მაგ რამ ვა ი, რომ არც ეს იკ მა რეთ, ადა მის ძე ო! სი ო ნის ახა ლ მი
ნა შენ ზეც გა მო იკ ვე თა თქვე ნი სა ხე და მი ნა წე რი: “ვახ ტანგ გორ გა სა ლი”. რას არ იფიქ
რებს სულ ბევ რის და ბევ რის მსურ ვე ლი კა ცი?! სა ხე ნაც ნო ბი  ღმერ თმა აცოცხ ლოს 
 ჩვე ნი ცო ხა ლი პატ რი არ ქი სა, სა ხე ლი კი დი დად გან თქმუ ლი ვახ ტანგ მე ფი სა! აი, ეს 
არის და ბა დე ბა ჯერ არ ნა ხუ ლი  იყო მე ფეც და პატ რი არ ქიც ერ თი ქვეყ ნი სა; იყო მა მა 
ზე ცი ე რიც და მი წი ე რიც მთე ლი ერი სა. აი, ეს გახ ლავთ “ორ სა ხე ო ბა რა ინ დი სა”, რა ღაც 
სა მა გა ლი თო და საჩ ვე ნე ბე ლი ახალ გაზ რდა სამ ღვდე ლო თათ ვის. ესაა სას წა უ ლი ამა ო
ე ბის ცდუ ნე ბი სა. მეტ წე რილს ჩვენ თქვენ აღარ მოგ წერთ. რაც მოგ წე რეთ და ვითხ ო
ვეთ დღე ვან დელ დღემ დე, სა მარ თლი ა ნია სა თამ დე, და ამი სათ ვის უნ და აღ სრულ დეს 
ღვთის მოწყ ა ლე ბით გუ ლის თქმა ერის:

1. ოთხ მა მათ მა ვალს უნ და ჩა მო ერ თვას სამ ღვდე ლო ხა რის ხი და გა იგ ზავ ნონ ბე თა
ნი ა ში.

2. უნ და გან თა ვი სუფ ლე ბულ იქ ნან სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ა ში მუ შა ო ბის გან პატ რი
არ ქის ოჯა ხის წევ რე ბი, რო მელ თაც მი ღე ბუ ლი არა აქვთ სამ ღვდე ლო ხა რის ხი.

3. დი დუ ბის ღვთის მშობ ლის სა ხე ლო ბის ტაძ რის კედ ლე ბი დან უნ და წა ი შა ლოს პატ
რი არ ქი სა და მი სი “მო ცი ქუ ლე ბის” ნა ხა ტე ბი და მათ ად გილ ზე და ი ხა ტოს წმინ და ნე ბი.

4. კა თა ლი კოს პატ რი არ ქმა უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს წარ სულ ში მის მი ერ დაშ ვე ბუ ლი 
შეც დო მე ბი და და ად გეს მუ შა ო ბის სწორ სა და ნა ყო ფი ერ გზას.

5. წმი და სი ნოდ მა უნ და და ი კა ვოს თა ვი სი მოქ მე დი ად გი ლი ეკ ლე სი ის საქ მი ა ნო ბა ში 
და გა მო ვი დეს იმ გა უ გებ რო ბი დან, რო მელ შიც იყო დღემ დე.

6. ჩვენ წერ ტილს ვსვამთ ამ წე რილ ზე, მაგ რამ თუ არ აღ სრულ დე ბა ჩვე ნი სა მარ
თლი ა ნი ხუ თი მოთხ ოვ ნა, წერ ტი ლი არ და ეს მე ვა ჩვენს მის წრა ფე ბას და მოქ მე დე ბას 
ამ მოთხ ოვ ნა თა აღ სას რუ ლებ ლად.

სა სურ ვე ლი ა, მო მავ ლი სათ ვის პატ რი არ ქმა გა ი ზი ა როს ის აზ რი, რომ არც დი დი სა 
და არც პა ტა რა ადა მი ა ნის აბუ ჩად აგ დე ბა, რა გზი თაც არ უნ და იყოს ეს გა მო ხა ტუ ლი, 
ქრის ტი ა ნუ ლი მე თო დი არ არის; არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ დუ მი ლი და არაფ რის 
თქმა სიბ რძნე არ არის, სიბ რძნე არის ნა ყო ფი დი დი გო ნე ბი სა, მეტყ ვე ლე ბით გან ცხა
დე ბუ ლი.

ისიც უნ და მო გახ სე ნოთ, დი დო მე უ ფევ, რომ ჩვენ მთე ლი სიმ კაც რით გვაქვს შეგ
ნე ბუ ლი ის დი დი გუ ლის ტკი ვი ლი, რაც ჩვენ მა შვიდ თვი ან მა საქ მი ა ნო ბამ მო გა ყე ნათ. 
მაგ რამ ამა ვე დროს გვჯე რა რომ არა ფე რი გვაქვს თქვენს წი ნა შე მო სა ნა ნი ე ბე ლი, ვი
ნა ი დან ჩვე ნი ყო ვე ლი ნა ბი ჯი და მოქ მე დე ბა ცა თამ დე სა მარ თლი ა ნი ა. თა ვი დან ვე რომ 
არ ყო ფი ლი ყო ჩვე ნი ასე თი და ჯე რე ბა, არ გა და იდ გმე ბო და ჩვენ გან არა ვი თა რი ა სე თი 
ნა ბი ჯი აღარ იქ ნე ბო და არც შვიდ თვი ა ნი საქ მი ა ნო ბა. ჩვენ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ვა კე თებთ 
იმ საქ მეს, რო მე ლიც აუ ცი ლებ ლად უნ და გა კე თე ბუ ლი ყო და არ მივ ყვე ბით ზიგ ზა გებს, 
არა მედ მივ დი ვართ პირ და პირ, მარ თა ლი, პა ტი ო სა ნი გზით.

ისიც გა სა გე ბი უნ და იყოს, რომ ჩვენც დი დი წა მე ბა მოგ ვა ყე ნა ამ შვიდ მა თვემ, იმ აშ
კა რა უსა მარ თლო ბამ, რო მელ საც თქვენ იჩენ დით ჩვენს მი მართ. სა ბო ლო ოდ, ვი თარ ცა 
მო ნა ნი ღვთი სა და ქრის ტეს მი ე რი შვილ ნი თქვე ნი მუხლს ვიდ რეკთ თქვე ნი მა ღა ლი 
პა ტი ვის წი ნა შე და გე მუ და რე ბით: და ტო ვეთ გან დი დე ბის ყალ ბი მწვერ ვა ლი და შე უ დე
ქით თქვე ნი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბას.

თქვენ მომავალი განგადიდებთ არნახულად, არგაგონილად.

              შიო ავა ლიშ ვი ლი  ბა თუმ -შე მოქ მე დე ლი მიტ რო პო ლი ტი
             ამ ბრო სი ქა თა მა ძე  ნი კორ წმინ დე ლი ეპის კო პო სი 
                 30 ივ ნი სი, 1983 წე ლი, ქა ლა ქი თბი ლი სი.

დასაწყისი  მე13 -14 gv.

 “ეკ ლე სი ა ში არა ფე რია სა ი დუმ ლო და და ფა რუ ლი”
სა ბო ლოო წე რი ლი კა თო ლი კოს - პ ატ რი არქს 

გა რეგ ნუ ლად თვალ მა ხა რი, ისე თი ათი ნა თი ად გა 
სა ხე ზე  გვე გო ნა ეს შუ ქი სი ბე რემ დე გაჰ ყვე ბო და;

პრო ფე სი ით  მე ი ა რა ღი სა და მე ომ რის სრუ ლი ან
ტი პო დი  მუ სი კო სი გახ ლდათ. 

... შიშ ვე ლი ხე ლე ბით შე ა ბი ჯა პარ ლა მენ ტის შე
ნო ბა ში 1991 წლის 21 დე კემ ბერს, მე გობ რებ თან ერ თად. 
მთე ლი დღე ასის ტენ ტი ვით მუ შა ობ და 
მე დიკ დე დას თან ერ თად დაჭ რი ლე ბის 
პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის აღ მო სა ჩე ნად 
და, მე რე, სა ა ვად მყო ფო ში გა და საყ ვა
ნად.

... გამ თე ნი ის ჟამს იმავ პარ ლა მენ
ტის I სარ თუ ლის ერ თერ თი ფან ჯრი
დან გად მოგ ვსვეს ვა რაზ მა და მის მა 
მე გობ რებ მა დე და მი სი და მე... (ხან
ძარ გა ჩე ნი ლი მხატ ვარ თა სა სახ ლის 
შუქ ზე თავ ქვე დაშ ვე ბუ ლებ მა ერ თხელ 
კი დევ გა მო ვი ტი რეთ სა ქარ თვე ლოს 
ბე დის წე რა მა შინ... ეხ ვე წა შვილს დე
და, ბა რემ შენც წა მო დი, ღამ დე ბა, შვი
ლო; ავ ტო მა ტი შენ არ გი ჭი რავს ხელთ 
და ტყვი ე ბი შენ არ გაქ ვსო... გა თენ დე
ბა და ისევ მო ვი დე თო აქ.

შორს და ი ჭი რა  ბი ჭებს ვერ დავ ტო ვებ, ეგ ღა ლა ტი იქ
ნე ბა ო, დე! ხვალ დი ლით მე თვი თონ მო ვალ შინ, ნუ გე
ში ნი ა ო...

... არ მო ვი და დათ ქმულ დროს... სა ღა მომ დე, მე ო რე 

დი ლამ დეც ელო და გულ გა ხეთ ქი ლი დე და.
მე სა მე დღეს იქ, რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე აბ სო ლუ ტუ

რად შეწყ და სრო ლა. დარ ჩა მხო ლოდ 
კან ტი კუნ ტად მო ბო რი ა ლე ხალ ხი  
თა ნაც მო შო რე ბით, სადღ აც უნი ვერ
მაღ “თბი ლი სის” მიღ მა  შეშ ლი ლი სა
ხე ე ბით და და ზაფ რუ ლი... ახ ლოს კი... 
იქ, №1 სკო ლის მი და მო ებ შიც ჩან დნენ 
ადა მი ა ნე ბი, ოღონდ, შე ზარ ხო შე ბულ
ნი და მო ხორ ხო ცე ნი. ზო გიც პა რო
დის ტობ და, ზო გი სას მელს ეტა ნე ბო
და. მოკ ლედ  ლა ღობ დნენ...

... ზვი ა დე ლებ მა, პრე ზი დენ ტის 
მსგავ სად, კე თილ შო ბი ლუ რი ახ სნა მი
უ სა და გეს ამ ხან მოკ ლე “პა უ ზას”  ალ
ბათ გონს მო ეგ ნენ და აღარ ის ვრი ა ნო 
და გუ ლუბ რყვი ლო თა მცი რე ჯგუ ფი 
იმედ მო ცე მულ ნი და ეშ ვნენ პარ ლა მე
ტის კი ბე ებ ზე  ამ ბის გა სა გე ბად. ვა

რა ზიც ამ გუნდს გა მოჰ ყვა!
ახ ლაც არა ვი ნაა დამ ნა ხა ვი და მა ღი ა რე ბე ლი, სა ი

დან და რო მელ მა მოთ ვალ თვა ლემ გა მოჰ კრა თი თი სას
ხლეტს! იქ ვე, ქა შუ ე თის ტაძ რის მიმ დე ბა რე ად გილ ზე 

ერ თბა შად მო ი ცე ლა ოთხი თუ ხუ თი უი ა რა ღო ქარ
თვე ლი. მათ შო რის, ვა რა ზიც.

... მხო ლოდ მე ხუ თე დღეს ღა იპო ვეს იგი, დე დამ  
კლა რა შე და ნი ამ და ძმამ, აკა კი ვა რა ზიშ ვილ მა, რო
მე ლი ღაც პრო ზექ ტუ რა ში  სხვა ახალ გაზ რდებ თან 

ერ თად გა სის ხლუ ლი და გა შე შე ბუ ლი.
... რუს თა ველ ზე კი გრძელ დე ბო და სა მარ ცხვი ნო იე

რი ში პარ ლა მენ ტის “მი სად გო მებ ზე” (ზო გი ამ “აქ ცი ის” 
მო ნა წი ლე ამავ შე ნო ბის მა ღალ კა ბი ნე ტებ ში გვე გუ ლე ბა 
დღე საც!).

ბევ რი ქარ თვე ლი არამ ზა დის მი ერ აუ კან კა ლე ბე ლი 
ხე ლით ნატყ ორ ცნი ჰა უ ბი ცე ბი ან გრევ და პარ ლა მენ ტის 
ფა სადს, შე მო გა რენს. სპობ და  სი ცოცხ ლეს...

ასე მა ლე ამო ი წუ რა ვა რა ზის ბი ოგ რა ფი ა! არ და ა ცა
ლეს ოჯა ხის შექ მნა და ერის გამ რავ ლე ბა. ქარ ში მოწ
რი ა ლე აკორ დე ბი, ავ ტო რი სე ულ ჩა ნა ფიქ რის მი ხედ ვით, 
ვე ღა რა სო დეს აჟ ღერ დე ბა კლა ვი შებ ზე. მუ სი კო სი, ვი
ნაც სა კუ თა რი სი ცოცხ ლე მოკ რძა ლე ბუ ლად შეს წი რა 
სა ქარ თვე ლოს მა რა დი ულ სი ნათ ლეს 1991 წლის 22 დე
კემ ბერს.

მოგ ვი ა ნე ბით ცრემ ლშე უშ რობ მა დე დამ, მო ნატ რე ბუ
ლი შვი ლის ფორ ტე პი ა ნოს ფე რე ბი სას, ინ სტრუ მენ ტის 
კლა ვი შე ბის სიღ რმე ში, ნო ტე ბი სა და ორი ო დე რვე უ ლის 
ლა მა ზი შე ბან ტუ ლი გრაგ ნი ლი აღ მო ა ჩი ნა. თურ მე სა კუ
თარ კომ პო ზი ცი ებს ქმნი და და ამ ზა დებ და სას ცე ნოდ?

არც ეს და ა ცა ლეს!

რა მაზ ქარ თვე ლიშ ვი ლი

ვა რაზ ვა რა ზიშ ვი ლი
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მოს კოვ ში სე რი ო ზუ ლად არი ან შე წუ ხე ბუ ლე ბი რუ სუ ლი სე პა რა ტიზ მი ით, რო მე
ლიც უფ რო ხში რად ხდე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ხილ ვის საგ ნად, რო გორც პრე სა ში 
ასე ვე დე და ქა ლა ქის პო ლი ტი კურ ტუ სოვ კებ ში.

“ჩვენ ვცხოვ რობთ ერ თი ან ქვე ყა ნა ში და არ ვა პი რებთ მშვი დად ვა დევ ნოთ თვა
ლი ზო გი ერ თი ძა ლის მცდე ლო ბებს გა მო აცხ ა დონ “აღ მო სავ ლე თის იჩ ქე რი ა” — გა
ნაცხ ა და “ნე ზა ვი სი მაია გა ზე ტას” ჟურ ნა ლის ტებ თან სა უბ რი სას “კა მიშ ნის სა ქა ლა
ქო დუ მის” დე პუ ტატ მა მა ლი გინ მა. 

სხვა თა შო რის “ცხელ წერ ტი ლად” ხდე ბა არა მარ ტო ვლა დი ვოს ტო კი, არა მედ 
მთე ლი შო რე უ ლი აღ მო სავ ლე თის რე გი ო ნის ტე რი ტო რი ა. ხა ბა როვ სკში ენერ გე ტი
კო სე ბი და ვა ლი ა ნე ბის გა მო შე ე ცად ნენ გა ე თი შათ “რუ სე თის ფე დე რა ცი ის შო რე უ
ლი აღ მო სავ ლე თის სამ ხედ რო სა ჰა ე რო ძა ლე ბის და სამ ხედ რო სა საზღ ვრო ოლ ქის 
რა დი ო ტექ ნი კუ რი ბრი გა და” ენერ გო მო მა რა გე ბი სა გან. 

გა აქ ტი ურ და, აგ რეთ ვე ეროვ ნულ გან მა თა ვის ზფლე ბე ლი მოძ რა ო ბა. მა გა ლი
თად, ინ გრი ა ში პარ ტი ზა ნებ მა შე უ ტი ეს რუ სე თის ნა ი ომ ნი კებს “კა მენ კის მო
ტომ სრო ლელ თა ბრი გა დი დან”, მი უ თი თებს “НС Портал” — ი. 

რუ სე თის ფე დე რა ცი ის დე ზინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სებს ხუ რადღ ე ბით ადევ ნე
ბენ თვალს არა მარ ტო თვით რუ სეთ ში, არა მედ მის გან გან თა ვი სუფ ლე ბულ 
ქვეყ ნებ შიც. ბე ლო რუ სის სი ორ გა ნი ზა ცი ის ოფი ცი ა ლურ სა იტ ზე “ტრი ზუბ” გა
მო ვი და მი მო ხილ ვი თი პუბ ლი კა ცია უკ რა ი ნულ ენა ზე სა თა უ რით “ ბო რო ტე ბის 
იმ პე რი ის და სას რუ ლი — ხალ ხთა საპყ რო ბი ლემ იწყო შლა შე მად გე ნელ ნა წი
ლე ბად”.

“გა მოვ ყოთ მოს კო ვი რუ სე თი სა გან” — ასე თი სლონ გით თვით დამ ზა დე ბუ ლი 
პლა კა ტე ბი მი მაგ რე ბუ ლი იყო გა სულ კვი რას უცხოური წარმოების მანქანებზე 
საურავის გაზ რდის წი ნა აღ მდეგ საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის მო ნა წი ლე ბევრ ავ ტო მან
ქა ნა ზე ოკუ პი რე ბულ კე ნინ გსბერ გში. 

სა ა ვა რიო სიგ ნა ლე ბი თა და ან ტე ნებ ზე მი მაგ რე ბუ ლი ყვი თე ლი ლენ ტე ბით 
ორას ზე მეტ მა ავ ტო მან ქა ნამ მო
აწყო მსვლე ლო ბა კე ნინ გსბერ გის 
მთა ვარ მა გის ტრალ ზე — მოს კო ვის 
პროს პექ ტზე. საპ რო ტეს ტო ღო
ნის ძი ე ბის მო ნა წი ლე ნი ჩა მო ვიდ ნენ 
რე გი ონ ში უდი დე სი სა ავ ტო მო ბი
ლო ბაზ რო ბი დან, კე ნინ გსბერ გთან 
ახ ლოს მდე ბა რე ბო რი სო ვოს და სახ
ლე ბი დან.

იმ პე რი უ ლი ბან დე ბის ÃÈ ÁÄÄ — 
ს მებ რძო ლე ბი მო ვიდ ნენ მოს კო ვის 
პროს პექ ტზე აქ ცი ის და სას რულ სა 
და აქ ტი უ რად და იწყ ეს ავ ტო მო ბი
ლის ტე ბის და კა ვე ბა. და კა ვე ბულ თა 
შო რის აღ მოჩ ნდნენ ჟურ ნა ლის ტე
ბის მან ქა ნე ბიც. 

კა ლი ნინ გრა დის აქ ცი ე ბის მსგავ სი 
ამ გვა რი აქ ცი ე ბი ჩა ტარ და აგ რეთ ვე 
შარ ში. ვლა დი ვოს ტოკ ში ავ ტო მო
ბი ლის ტე ბის აქ ცია მოს კო ვი სა გან 
და მო უ კი დებ ლო ბის მოთხ ოვ ნით გა
და ი ზარ და სტი ქი ურ დე მონ სტრა ცი ა ში. 

საპ რო ტეს ტო აქ ცი ას შე უ ერ თდა ნო ვო სი ბირ სკიც, გა ის მის მო წო დე ბე ბი შო რე უ
ლი აღ მო სავ ლე თი სა და ციმ ბი რის რეს პუბ ლი კე ბის შექ მნი სა, და მო უ კი დე ბე ლი სა
თათ რე თი სა და ბაშ კი რე თი სა”. 

პრი მო რი ის გარ და თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ჩურ ჩუ ლით სა უბ რო ბენ სა თათ რეთ
შიც, ტუ ვა შიც, ინ გრი ა ში და ბრი ან სკშიც. 

ბრი ან ში ნის რა მო დე ნი მე რა ი ონ მა უკ ვე გა ნაცხ ა და სა ძულ ვე ლი რუ სე თი სა გან გა
მო ყო ფი სა და ბე ლო რუ სი ის შე მად გენ ლო ბა ში შეს ვლის შე სა ხებ.

იუწყ ე ბა რუ სუ ლი სა ო კუ პა ციო გა მო ცე მა “Брянск. ру”. 
რუ სუ ლად მო ლა პა რე კე ოკუ პან ტე ბი ძრწი ან, მათ არ იცი ან რა ჰქნან, რო გორ 

შე უ შა ლონ ხე ლი მკვიდრ ეთ ნი კურ რუ სებს რუ სე თის ქვე ეთ ნო სე ბად და ყო ფა ში. 
ძვე ლე ბუ რად ვე, ისი ნი გა მოს ცე მენ პრო პა გან დის ტულ მა კუ ლა ტუ რას, რო მელ საც 
აღა რა ვინ კითხ უ ლობს.

ჩე კის ტმა ჟურ ნა ლის ტმა ხინ შტე ინ მა გა მოს ცა და წარ მო ად გი ნა თა ვი სი “წიგ ნი”, 
“წიგ ნი” და წე ი ლია მა მა მარ ჩე ნალ პუ ტი ნის “ის ტო რი უ ლი გა მოს ვლე ბის” სუ ლის
კვე თე ბით, რო მე ლიც ამ ტკი ცებს, რომ რუ სე თის გა ყო ფა სურთ თით ქოს არა მის 
მი ერ ვე და მო ნე ბულ ად გი ლობ რივ ხალ ხებს, არა მედ და სავ ლეთს.. 

კრა მო ლუ რი (крамольный) ავ ტო რი — ნა ცი ო ნა ლის ტსე პა რა ტის ტი პრო ფე სო რი 
პეტ რე ხო მი ა კო ვი, რომ ლის წიგ ნი “Россия против Руси — Русь против России”, 
სის ხლი ა ნი იმ პე რი ის ძა ლა დობ რი ვად და მო ნე ბულ მო ქა ლა ქე თა შო რის სარ გებ
ლობს მზარ დი მოთხ ოვ ნით. 

რუ ს ოკუ პან ტებს სხვა თა ქვეყ ნებ ში შეჰ ყავთ სიკ ვდი ლის თა ვი ან თი ეს კად რო ნე
ბი. გად მოს ცემს რუ სე თის მი ერ ოკუ პი რე ბუ ლი ინ გრი ის სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ ტო:

ჩე კის ტებ მა არ იცი ან, რო გორ გა არ თვან თა ვი სი ტუ ა ცი ას, გა დაწყ ვი ტეს და შა
ლონ და რეპ რე სი ე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლონ ყვე ლა უკ მა კო ფი ლო სა და მო წი ნა აღ მდე გის 
მი მართ (ვერ იგე ბენ, რომ ერ თი რეპ რე სი რე ბუ ლი ბა დებს ათე უ ლო ბით უკ მა კო ფი
ლო სა და მო წი ნა აღ მდე გეს).

პუ ტინ მა უკ ვე გა მო ყო 120 მი ლი ო ნი დო ლა რი თა ვის დამ სჯელ თა აღ ჭურ ვი ლო
ბის — ყუმ ბარ მტყორ ცნე ბის, სნა ი პე რის შაშ ხა ნე ბი სათ ვის და და ჯავ შნუ ლი ტექ ნი
კის თვი საც კი — შეს ყიდ ვი სათ ვის. 

ჩე კის ტე ბის დამ პყრობ ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა ერ თა დერ თ გა მო სავ ლად ყვე ლა 
პრობ ლე მი დან მი იჩ ნე ვს უხე ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბას.. ეს კი მათ ღუ პავთ. ასე რომ, 
რაც მათ არ სურთ, ისი ნი თვით ვე აჩ ქა რე ბენ მოს კო ვის იმ პე რი ის დაშ ლის და მამ
თავ რე ბელ ეტაპს (პირ ვე ლი იყო 1917, მე ო რე 1991)., გად მოს ცემს სა ა გენ ტო. 

ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი არის რუ სე თის ფე დე რა ცი ის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა (რუ
სე თის იმ პე რი ის მთლი ა ნად და მო უ კი დე ბელ ქვეყ ნე ბად დაშ ლა — დ.ო.) და ჯა ლა
თუ რი სის ტე მის დათხ ოვ ნა. 

რუ სე თის ქვე ეთ ნო სუ რი ქვეყ ნე ბის ეროვ ნულ გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბე
ბის წარ მო მად გენ ლებს ეჭ ვი არ ეპა რე ბათ გა მარ ჯვე ბა ში და გა ნი ხი ლა ვენ, ვის ერ
გე ბა დი დი პა ტი ვი თა ვი სი ქვეყ ნი დან რუ სი ოკუ პან ტე ბის გაგ დე ბი სა. 

 რო გორც ჩანს თქვენ, ინ გრი ე ლე ბი იქ ნე ბით პირ ვე ლე ბი, მხო ლოდ იმ შემ
თხვე ვა ში თუ კე ნინ გსბერ გე ლე ბი ან ციმ ბი რე ლე ბი არ და გას წრე ბენ. 

 იჩ ქე რი ამ მის ცა საწყ ი სი სტარ ტი.
 — კი მათ იჩ ქე რი ა საც ვერ მო უ ა რეს, ომი გავ რცელ და ინ გუ შეთ ში, და ღეს

ტან ში და უფ რო ფარ თოვ დე ბა.

რუ სე თის და მო ნე ბუ ლი სუ ბეთ ნო სე ბი იღ ვი ძე ბენ და მზად არი ან მი ა ყე ნონ და
მან გრე ვე ლი დარ ტყმა ჩე კის ტურ 
რუ სეთს.

ხსნა მხო ლოდ ციმ ბი რულ, როს
ტო ვულ, ურა ლურ, პე ტერ ბურ გულ 
სე პა რა ტიზ მში ა.

ციმ ბი რუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი სა
ინ ფორ მა ციო პორ ტა ლი “ბაბრ”I 
თა ვის მხრივ აღ ნიშ ნავს, რომ თა ვი
სუფ ლე ბის მოყ ვა რე ციმ ბი რე ლე ბი 
მზად არი ან ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა
ში აღ სდგნენ სა ძულ ვე ლი და და უ
პა ტი ჟე ბე ლი ოკუ პან ტე ბის, მოს კო
ვის ურ დო ე ლი პა რა ზი ტე ბი სა და 
სის ხლის მეს ლე ბის წი ნა აღ მდეგ. 

ციმ ბირ ში მოს კო ვი არ უყ ვართ. 
ამ სი ძულ ვილს აქვს მყა რი ის ტო რი
უ ლი ფეს ვე ბი — მარ თლაც და რის
თვის უნ და უყ ვარ დეთ დე და ქა ლა ქი 
და მი სი ჩი ნოვ ნი კე ბი ძა ლა დო ბით 
გა და სახ ლე ბულთ, კუ ლა კე ბის, 
თეთ რგვარ დი ე ლე ბის, პო ლი ტი
კუ რე ბის და სხვა დე კაბ რის ტე ბის 

შთა მო მავ ლებს? ამას გარ და — მოს კო ვი ციმ ბირს ყო ველ თვის გა ნი ხი ლავ და რო
გორც კო ლო ნი ას, ციმ ბი რი ყო ველ თვის გა ნი ხი ლავ და ევ რო პუ ლი რუ სე თის მაცხ
ოვ რებ ლებს, ამა თუ იმ ხა რის ხში, რო გორც კო ლო ნი ზა ტო რებს. 

გა მო ყო ფის იდეა ციმ ბირ ში მწიფ დე ბა დი დი ხნი დან. პირ ვე ლი რუ სე თე ლი პრე ზი
დენ ტის (ბორ კა რას სტრელ ში კის ელცინის — დ.ო.) და მი სი კონ სტი ტუ ცი ის მცდე
ლო ბე ბით რუს ხალხს ჩა მო ერ თვა უფ ლე ბა თვით გა მორ კვე ვი სა — ჩა მო ერ თვათ ყო
ვე ლი სა ერ თა შო რი სო ნო რ მე ბის უგულ ველ ყო ფით — მაგ რამ პრინ ცი პი სა ხალ ხო 
(ამ ბო ხი სა) სა ე ღოდ, ჯერ კი დევ ვერ ვინ ვერ შეც ვა ლა. 

რუ სე თის ხე ლი სუ ფალ ნი უბიძ გე ბენ ციმ ბი რელ სე პა რა ტის ტებს აქ ტი უ რი ქმე დე
ბი სა კენ. მკაც რი პრო ტეს ტი ნავ თობ სა დე ნის გაყ ვა ნის წი ნა აღ მდეგ — იგი ვე პრო
ტეს ტია ციმ ბი რის, რო გორც კო ლო ნი ის გა მო ყე ნე ბის წი ნა აღ მდეგ. 

ამა ვე დროს ფარ თოვ დე ბა სა გა ფიც ვო მოძ რა ო ბა ჩე კის ტკა პი ტა ლის ტე ბის სა ო
კუ პა ციო ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ ციმ ბი რის რეს პუბ ლი კა ში. 

და სავ ლე თი არ და ეხ მა რა კონ სტრუქ ცი ულ ძა ლებს, რუ სუ ლი ქვე ეთ ნო სე ბის 
ეროვ ნულ სე პა რა ტის ტებს და არა რუს ხალ ხებს რუ სე თის მი ერ ოკუ პი რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნა ში, ეს არის უდი დე სი შეც დო მა, რომ ლის 
გა მოც ახ ლა უწევს ცი ვი ლი ზე ბულ კა ცობ რი ო ბას ზღვე ვა.

და სავ ლეთ მა ვერ გა ი გო და ეტყ ო ბა არ იცო და ( რა მო დე ნი მე სო ვე ტო ლოგ მეც ნი
ე რის გა მოკ ლე ბით, მაგ. რი ჩარდ პა იპ სის და პრე ზი დენტ ჯო ხარ დუ და ე ვი საა), რომ 
რუ სე თი, რფ, ეს არ არის სა ხელ მწი ფო, არ არის ქვე ყა ნა, არა მედ სის ხლი ა ნი შე კო
წი წე ბუ ლი იმ პე რი ა, შხა მი ა ნი, მო მაკ ვდი ნე ბე ლი გველ გეს ლა, რო მე ლიც ყო ველ თვის 
იქ ნე ბა კა ცობ რი ო ბის მი მართ მტრუ ლად გან წყო ბი ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ ვინ 
დგას იქ ხე ლი სუფ ლე ბა ში. 

ქრის ტი ა ნუ ლი სი ახ ლე ე ბის სა ა გენ ტო გად მოს ცემს: მოს კოვ ში გზა რავს ურ წმუ
ნო ე ბა, აზ როვ ნე ბის გან სრუ ლი უა რი, რომ ლოც ვას შე უძ ლია რა ღა ცის შეც ვლა, 
მაგ რამ ასეთ სა ყო ველ თაო და მა ხა სი ა თე ბელ წარ მარ თულ რწმე ნას, რო გო რიც აქ 
არის, მე არ შევ ხვედ რი ვარ, არ ცერთ სხვა ქვე ყა ნა ში. 

სხვა თა შო რის ბო ლოდ რო ინ დე ლი სო ცი ო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვის შე დე გად, რო
მე ლიც აწარ მოა რუ სე თის წამ ყვან მა სა ა გენ ტომ, მო ქა ლა ქე თა 75% უჩ ვე ნებს, რომ 
ისი ნი თავს მარ თმა დი დე ბელ ქრის ტი ა ნე ბად მი იჩ ნე ვენ. რო გორ შე იძ ლე ბა ეს ასე 
იყოს? ქრის ტი ა ნო ბა ხომ ნე ბის მი ერ წარ მარ თო ბას თან შე უ თავ სე ბე ლი ა. 

ვერ გა მი გი ა, რა ტომ პირ მოთ ნე ო ბენ რუ სე ბი — ისი ნი ხომ აშ კა რა წარ მარ თე ბი 
არი ან!”

გი პა სუ ხებთ: ისი ნი იმი ტომ პირ მოთ ნე ო ბენ, რომ იმ პე რი უ ლი მო ნო ბის 600 წლის 
მან ძილ ზე ისი ნი ყველ გან და ყვე ლა ფერ ში სიც რუ ეს მი აჩ ვი ეს. 

“პუ ტი ნის გეგ მით” სა ბი ლო ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ჩე კის ტურ სა ხელ მწი ფო ში უმ
კურ ნა ლე ბენ მხო ლოდ ნამ დვილ პო ლი ტი კურ ავად მყო ფებს. 

თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის, რუ სეთ სა და მსოფ ლი ო ში, რო მე ლიც სა კუ თარ თავს პა
ტივს სცემს, ზნე ობ რი ვი ვა ლი მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ იბ რძო ლოს ჩე კის ტუ რი 
რუ სე თის ლიკ ვი და ცი ი სათ ვის, ყო ველ მხრივ ჩა შა ლოს მი სი პო ლი ტი კუ რი და ეკო
ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი, ამით ისი ნი მი ა ყე ნე ბენ მაქ სი მა ლურ ზა რალს. რამ დე ნა დაც 
ზა რა ლი ა ნია რუ სე თი, იმ დე ნად უკე თე სია მთე ლი მსოფ ლი ოს ადა მი ა ნე ბის თვის. 

დი მიტ რი ორ ლო ვი
და ი ბეჭ და შე მოკ ლე ბით

რუ სე თის იმ პე რია მარ ტივ მამ რავ ლე ბად იშ ლე ბა
(და ი ჯეს ტი)
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აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტია გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 2007 წელს ბა
ტო ნი იო სებ ბუ ა ჩი ძის 100 წლის თა ვი სად მი მიძღ ვნილ სა
მეც ნი ე რო სე სი ის მა სა ლებ ში.

ჩვე ნი მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას 
გა ვაც ნოთ ამ სტა ტი ის ში ნა არ სი შე მოკ ლე ბუ ლი სა ხით.

ისი ნი წე რენ  “სა ქარ თვე ლოს შე და რე ბით მცი რე ტე
რი ტო რი ა ზე გა მოვ ლე ნი ლია სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის 
ასო ბით სა ბა დო და პერ სპექ ტი უ ლი ფარ თო ბე ბი, სა დაც 
მო ი პო ვე ბა: ნავ თო ბი, ქვა ნახ ში რი, ტორ ფი, მან გა ნუ მი, 
სპი ლენ ძი, და რიშ ხა ნი, ტყვი ა, თუ თი ა, ბა რი ტი, ბენ ტო ნი
ტუ რი თი ხე ბი, ცე ო ლი ტი, ტალ კი, კირ ქვა, დი ა ტო მი ტი, 
ან დე ზი ტი, დო ლო მი ტი... აღ სა ნიშ ნვი ა, რომ სა ქარ თვე
ლო მი ე კუთ ვნე ბა სას
მე ლი წყლე ბის უმ დიდ
რეს ქვეყ ნებს”... ჩვე ნი 
სა ზო გა დო ე ბის უმ რავ
ლე სო ბა შე ვარ დნა ძემ 
და მის მა მიმ დევ რებ მა 
და არ წმუ ნეს, რომ ჩვე
ნი სამ შობ ლო მხო ლოდ 
“ბორ ჯო მის წყლით 
არის ცნო ბი ლი მსოფ
ლი ო ში და მე ტი ბუ ნებ რი ვი რე სურ ვე ბი არ გაგ ვაჩ ნი ა” ო, 
შეშ ფო თე ბულ ნი იყ ვნენ და ჩემ მა სტა ტი ამ ოდ ნავ გა მო აფ
ხიზ ლა ისინი (ჩემს სტა ტი ა ზე იყო გა მოხ მა უ რე ბე ბი). დი ახ, 
არ ცთუ ისე ცუ დად არის ჩვე ნი საქ მე, სა ჭი როა მხო ლოდ 
თან ხე ბი ამ რე სურ სე ბის მო სა პო ვებ ლად და წარ მო ე ბე ბის 
ასა მუ შა ვებ ლად.

სტა ტი ის ავ ტო რე ბი ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლე ბენ ჭარბ 
ბუ ნებ რივ რე სურ სებ ზე “რომ ლის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბას 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში გან საზღ ვრა ვენ შემ დე გი 
ფაქ ტო რე ბი: რე სურ სე ბის ბუ ნებ რი ო ბა, სი უხ ვე, სტა ბი
ლუ რო ბა, მა ღა ლი ხა რის ხი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, 
ასე ვე და ბა ლი კა პი ტა ლის უკუ გე ბის ხან მოკ ლე პე რი ო დი” 
აქ ვე დას ძე ნენ  “სა ქარ თვე ლოს მტკნა რი სას მე ლი წყლის 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი შე ად გენს 573 მ3/წმ, ხო ლო სა ექ
სპლუ ა ტა ციო და საშ ვებ რა ო დე ნო ბად ავ ტო რე ბი თვლი ან 
26 მლრდ ლიტრს დღე ღა მე ში (30 მ3/წშ), მა შინ რო ცა 16 
მლრდ ლიტ რი საკ მა რი სია მსოფ ლი ოს თი თო ე უ ლი მო ქა
ლა ქის დღი უ რი ნორ მით დაკ მა ყო ფი ლე ბი სათ ვის.

ავ ტო რე ბი აგ რძე ლე ბენ, თუ ერ თი ლიტ რი წყლის ღი რე
ბუ ლე ბა 30 ცენ ტი იქ ნა, სა ერ თო შე მო სა ვა ლი 15 მლრდ 
ამე რი კულ დო ლარს შე ად გენს, 20%ი ა ნი მო გე ბის ნორ მის 
პი რო ბებ ში ო.

ავ ტო რე ბი მი ზან შე წო ნი ლად მი იჩ ნე ვენ: “1) მი წის ზე და 
და მი წის ქვე შა მტკნა რი სას მე ლი წყლის რე სურ სე ბის კონ
სტი ტუ ცი ურ დო ნე ზე ქვეყ ნის სტრა ტე გი ულ რე სურ სად 
და კა ნო ნე ბას, 2) ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტთან სპე ცი ა ლუ რი სა

ხელ მწი ფო კო მი სი ის ფორ მი რე ბის, წყლის ეკო ნო მი კის სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მის მხარ და ჭე რას შემ დგო მი მი სი გან
ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით”. კო მი სის წევ რე ბად უნ და შე ირ ჩეს 
კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბი: ჰიდ რო გე ო ლო გე ბი და 
ინ ჟი ნერ გე ო ლო გე ბი.

გან სა კუთ რე ბით ყუ რადღ ე ბის ღირ სია ავ ტო რე ბის პატ
რი ო ტუ ლი მი მარ თე ბა გა მო იყ ვა ნონ მო სახ ლე ო ბა “ე კო ნო
მი კუ რი კო ლაფ სი დან”, უმოკ ლეს ვა და ში ყო ველ წლი უ რი 
შე მო სავ ლე ბის 15 მლრდ დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი მო
გე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

ბა ტო ნი გუ რა მი გახ ლავთ დი დი იო სებ ბუ ა ჩი ძის ვა ჟი, იმ 
იო სებ ბუ ა ჩი ძი სა, რო მელ მაც და ა ფუძ ნა ჰიდ რო გე ო ლო გი

ის და სა ინ ჟინ რო გე ო ლო გი ის დარ გი სა ქარ თვე ლო ში და 
შექ მნა ჰიდ რო გე ო ლო გი უ რი და სა ინ ჟინ რო გე ო ლო გი უ რი 
სკო ლა, რო მელ ში დაც ასო ბით მეც ნი ერ მუ შა კი გა მო ი
ზარ და და მათ შო რის 11 დოქ ტო რი, სწო რედ ამ ღირ სე
უ ლი მოღ ვა წის ღირ სე უ ლი შვი ლი, მა ღა ლი დო ნის მეც ნი
ე რი, გუ რამ ბუ ა ჩი ძე და მას თან ერ თად მე ო რე ავ ტო რი, 
აყე ნებს ქვეყ ნი სა და მთავ რო ბის წი ნა შე ასეთ პერ სპექ ტი
ულ გეგ მას. არც არის გა საკ ვი რი მა თი ეროვ ნუ ლი პატ რი
ო ტიზ მი, შე მარ თე ბა, რე ვო ლუ ცი უ რი მო წო დე ბა  ქვე ყა ნა 
გა მო იყ ვა ნოს ეკო ნო მი უ რი ჩი ხი დან, სწო რედ ბუ ნებ რი ვია 
გუ რამ ბუ ა ჩი ძე და მას თან პ. გი ორ გა ძე რომ აღ მოჩ ნდნენ 
ამ სა კითხ ის და ყე ნე ბის და მოგ ვა რე ბის ავან გარ დში, ითა
ვეს ეს საშ ვი ლიშ ვი ლო საქ მე, მაგ რამ ამას თა ნა ვე გა მიჩ
ნდა რამ დე ნი მე კითხ ვა და აზ რი: 1. მი წის ქვე შა მტკნა რი 
წყლე ბის ინ ტენ სი უ რი ექ სპლუ ა ტა ცია რამ დე ნად შე ამ ცი
რებს რე სურ სებს და რა დრო არის სა ჭი რო ამ რე სურ სე ბის 
შევ სე ბი სათ ვის? 2. რა ტომ არის, რომ სა ქარ თვე ლოს მო
სახ ლე ო ბა არ არის დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი სას მე ლი წყლით 
და ამ დროს ძვირ ფა სი რე სურ სი უნ და გა ი ყი დოს მსოფ
ლი ო ზე? 3.ა მას თან მჯე რა და მწამს ამ საქ მის მი ზან შე წო
ნი ლო ბა და სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სი ღა რი ბი დან 
გა მოყ ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბა წყლის რე სურ სე ბის გა მო ყე
ნე ბით, მაგ რამ კარ გად მო გეხ სე ნე ბათ რამ დე ნი 15 მლრდ 
დო ლა რი გა უფ ლან გია ჩვენს სვავ, გა უ მაძღ არ მთავ რო ბას 
და ვა ი თუ იგი ვე მო ე ლის ამ წმინ და თაწ მინ და “ხელ შე უ ხე
ბელ” სტრა ტე გი ულ რე სურსს? 

თუ კი ჩვე ნი მი წის ქვე შა სას მე ლი წყლის სა შუ ა ლე ბით 
უნ და გა დაწყ დეს მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის სას მე ლი 
წყლით მო მა რა გე ბის პრობ ლე მა, ის მე ბა კითხ ვა, სულ რა
ღაც 3,5 მი ლი არ დია სა ჭი რო სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 
თი თო ე ულ პირს ამ მო გე ბი დან თვი უ რად 300 ლა რი რომ 
გა და ე ცეს, სა ბო ლო ოდ რომ ქვე ყა ნა ამო ვი დეს ეკო ნო მი
უ რი “კო ლაფ სი დან” (რო გორც სტა ტი ის ავ ტო რე ბი მიგ
ვი თი თე ბენ). იმ დე ნად გაგ ვი მე ტა ჩვენ მა მთავ რო ბამ შიმ
ში ლით სა სიკ ვდი ლოდ, რომ მე პი რა დად არა მაქვს იმე დი 
მთავ რო ბა წა ვა ასეთ ჰუ მა ნურ ნა ბიჯ ზე, მოგ ვცემს ჩვე ნი 
სა კუ თა რი ქო ნე ბი დან ჩვენ სა არ სე ბო წილს. თუ კი ჩვენ 
ვზრუ ნავთ მსოფ ლი ოს ყვე ლა მო ქა ლა ქის სას მე ლი წყლით 

მო მა რა გე ბა ზე, მა შინ 
ჩვე ნი ქო ნე ბის, სას მე
ლი მი წის ქვე შა წყლის 
ექ სპორ ტი სა გან მი ღე
ბუ ლი 15 მი ლი არ დი დან, 
გა ნა ასე შე უძ ლე ბე ლია 
3.5 მი ლი არ დი გა მო ი ყოს 
სა ქარ თვე ლოს 5 მი ლი
ო ნი მო სახ ლე ო ბის სა
ბო ლო ოდ სი ღა რი ბი დან 

ამო საყ ვა ნად?
იგი ვე შე ეძ ლო გა ე კე თე ბი ნა ჩვენს მთავ რო ბას შარ შან, 

რო ცა მის ბი უ ჯეტ ში 7 მი ლი არ დი დო ლა რი იყო შე მო სა ვა
ლი. მან ერ თი მი ლი არ დი დო ლა რი არ გა ი მე ტა მო სახ ლე
ო ბა ზე გა სა ცე მად. 

მსოფ ლი ო ში ამ დე ნად და ფა სე ბულ, ხო ლო სა კუ თარ სამ
შობ ლო ში კი ასე აბუ ჩად აგ დე ბულ მეც ნი ე რებს, რომ ლებ
საც საცხ ოვ რე ბე ლი მი ნი მუ მიც კი არ გაგ ვაჩ ნი ა, არ გვჯე
რა რომ ჩვენ მა მთავ რო ბამ, წყლის გა ყიდ ვით, თუნ დაც 15 
მი ლი არ დი რომ მი ი ღოს, ჩვენ რა ი მეს შეგ ვახ ვედ როს, მინ
და ეს გა ით ვა ლის წი ნოს სტა ტი ის ავ ტო რებ მა. თუ კი ისევ 
მო სახ ლე ო ბა და ზა რალ დე ბა, იქ ნებ სა ჭი როც არ იყოს ამ 
სიმ დიდ რის გა მომ ზე უ რე ბა და მას ზე ყუ რადღ ე ბის გა მახ
ვი ლე ბა?

სტა ტია უკ ვე გა და ცე მუ ლი მქონ და და სა ბეჭ დად, რომ 
გა ვი გე თავ ზარ დამ ცე მი ამ ბა ვი. გუ რამ ბუ ა ჩი ძე, მო რი გი 
სა ვე ლე სა მეც ნი ე რო სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბის დროს გა მო ე
ყო ექ სპე დი ცი ის მო ნა წი ლე ებს და ცალ კე წა სუ ლი საკ ვლე
ვი ობი ექ ტის მო სა ძებ ნად, ფერ დო ბი დან გა და ჩე ხი ლა. 

გუ რა მი იყო სა ოც რად ფა ქი ზი, სათ ნო ე ბით და სი კე თით 
სავ სე პი როვ ნე ბა და დი დად გან ვიც დი აუ ნაზღ ა უ რე ბელ 
და ნაკ ლისს მის ოჯახ თან ერ თად.

ელე ნე აბა ში ძე
გე ო ლო გი ურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი

 გა მოხ მა უ რე ბა ბა ტო ნე ბის გ. ბუ ა ჩი ძი სა და პ. გი ორ გა ძის სტა ტი ა ზე - 
“ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი უ რი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ა, სა ქარ თვე ლოს 

მი წის ქვე შა სას მე ლი წყლის რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე და პროგ რა მა - “წყა ლი - ეროვ ნუ ლი სიმ დიდ რე ა”

(წე რი ლი - მი ლოც ვა)

“ ს ი  ც ო ც ხ  ლ ე ს  ვ ა  შ ა ! ” . .

“პო ე ზია უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ო”  ბრძა ნა გა ლაკ ტი ონ მა მე20 სა უ კუ ნე ში. მას 
შემ დეგ დი დი დრო გა ვი და, მაგ რამ პო ე ზია ისე თი ვე უპირ ვე ლე სი ა, რო გორც მა
შინ, რო ცა სამ ყა რო, ცა და მი წა შე იქ მნა.

პო ე ზი ას, მი თუ მე ტეს ქარ თულ პო ე ზი ას არა სო დეს უცხ ოვ რია ხა ლი სით და 
დალ ხი ნე ბით, იგი იმ შე მოქ მედ თა პი როვ ნულ გან წყო ბი ლე ბას და სუ ლი ერ მოძ
რა ო ბას გა მო ხა ტავ და, რომ ლე ბიც უპირ ვე ლეს პო ე ზი ას ქმნიდ ნენ, იმ ეპო ქის, 
დრო ჟა მის მო გო ნე ბას ასა ხავ და, რო მელ შიც ყო ვე ლი დრო ის პო ეტს უხ დე ბო და 
მოღ ვა წე ო ბა.

“ყო ვე ლი პრო ზა უ ლი ქმნი ლე ბა ავ ტო რის ბი ოგ რა
ფი ის მთე ლი თუ არა, ნა წი ლი მა ინც არის, ლექ სი კი 
მი სი ავ ტო რის სუ ლის ბი ოგ რა ფი ა, მი სი სუ ლის კარ
დი ოგ რა მა ა, რად გან პო ე ზია წა მი ერ გან წყო ბი ლე ბა თა 
თუ შეგ რძნე ბა თა გა მო ხატ ვა აღ ნუს ხვა ა.

“თუ ჩე მი სუ ლის ნა ჟუ რი ერთ მკითხ ველს მა ინც გა
და ე დე ბა, ან თა ვი სად ეც ნო ბა, ამა ოდ არ მიცხ ოვ რია 
და ეგ არის”...

ეს გულ წრფე ლი სიტყ ვე ბი ჩვე ნი დრო ის შე სა ნიშ
ნა ვი ლი რი კო სის, უნა ზე სი, უნა ტი ფე სი პო ე ტი ქა ლის 
ბე ლა შალ ვაშ ვი ლის ახალ წიგნს “ჩი ტე ბი წუ ხან თა ვის 
ენა ზე” აქვს წამ ძღვა რე ბუ ლი.

ზუს ტად მი უგ ნია პო ეტს, წიგ ნის ანუ სუ ლის კარ დი
ოგ რა მის ენის თვის. თუ კი ჩი ტე ბი წუ ხან, ადა მი ა ნე ბი, 
მი თუ მე ტეს, ამ ძნელ ბე დო ბის და რთუ ლი ცხოვ რე ბის 
პე რი ოდ ში...

და მა ინც რას წუ ხან “ჩი ტე ბი” რა თქმა უნ და საშ
მობ ლოს ტკი ვილს, “კამ კა მა ზე ცას”, “და... ჯვარს!” 
გოლ გო თას, იმას, რომ დრო ე ბა ულ მო ბე ლია და “გზა 
მი დის” და მა ინც უნ და გა უძ ლო, გა უძ ლო ამა ო ე ბას, 
წუ ხილს, სევ დას, სი ძულ ვილ საც კი... და უნ და “ას წიო თა სი”... რა თა სი მარ თლეს 
აე ხა დოს ფარ და და “ყვე ლა ფე რი და ლაგ დეს”.

“ას წი თა სი, საყ ვა რე ლო, ას წი თა სი
და სი მარ თლეს აეხ დე ბა ფარ და,
არა ფე რი იკარ გე ბა ბუ ნე ბა ში

ახ დე ნი ლი ოც ნე ბე ბის გარ და.
ას წი თა სი, საყ ვა რე ლო, ას წი 
თა სი, -
მტერს - დარ ჩე ნა ამ დაწყ ევ ლილ 
თავ თან..
არა ფე რი იკარ გე ბა ბუ ნე ბა ში
ჭეშ მა რი ტად და სა კარ გის გარ და.
უჩი ნა რით გა დიქ რო ლებს ყო ფა
რა შით,
სა ჩი ნო სას დაგ ვი ტო ვებს ქარ გას...
ყვე ლა ფე რი სწო რად ხდე ბა ბუ ნე ბა ში
მოკ ვდა ვის თვის არას წორს რომ 
ჰგავ და.
და სა კარ გი რა ღა არი... ას წი თა სი,
რომ სი მარ თლეს აე ხა დოს ფარ და;
ყვე ლა ფე რი იკარ გე ბა ბუ ნე ბა ში
აუხ დე ნელ ოც ნე ბე ბის გარ და.

ბე ლა შალ ვაშ ვი ლის ეს ლექ სი მთლი ა ნად მო ვიყ ვა ნე აქ, რა თა და გა
ნა ხოთ რომ იგი პო ე ტი ფი ლო სო ფო სი ა. მსგავ სი ნი მუ შე ბი მრავ ლად 
მო ი ძებ ნე ბა ამ წიგ ნში. ქალ ბა ტო ნი ბე ლა თა ვა დაც ბუ ნე ბას თან, სა ქარ
თვე ლოს მთა ბარ თან არის ნა ზი ა რე ბი და უჩ ვე უ ლოდ მრავ ლის მეტყ ვე
ლად და სი ზუს ტით გად მოგ ვცემს ამ ზი ა რე ბას.

ეს პა ტა რა წე რი ლი მიზ ნად არ ისა ხავს ამ შე სა ნიშ ნა ვი პო ე ტუ რი 
კრე ბუ ლის სრულ ყო ფილ შე ფა სე ბას. ის უფ რო ვრცე ლი და დე ტა ლუ
რი შეს წავ ლის შე დეგ და ი წე რე ბა. მა ნამ დე კი მინ და მი ვუ ლო ცო ჩვენს 
მრა ვალ მხრივ შე მოქ მედს ახა ლი წიგ ნის გა მო ცე მა ოც წლი ა ნი შეს ვე ნე
ბის შემ დეგ. რო მე ლიც, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ აუ ცი ლებ ლად გა ა ხა რებს 
ჩვენს ჭეშ მა რიტ პო ე ზია მოწყ უ რე ბულ მკითხ ველს.

“სი ცოცხ ლეს ვა შა!  რომ გგო ნია
ჰა, დას რულ და ო,
ის კი გრძელ დე ბა და ყვე ლა ფერს იწყ ებს
თა ვი დან”...

ირი ნე ტა ლი აშ ვი ლი
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სა ქარ თვე ლოს თა ვა დაზ ნა ურ თა საკ რე ბუ ლო სა (წი ნამ ძღო ლი კო ტე ჩო ლო ყაშ ვი ლი, გამ გე ო ბის თავ მჯდო მა რე ია ბაგ რა ტი ონ -მუხ-
რა ნე ლი) და კა თოლი კოს -პატ რი არ ქის ილია II-ის მხრი დან დღი თიდღე უფ რო აქ ტი ურ დე ბა მუ შა ო ბა მე ფო ბის, ბაგ რა ტო ვან თა დი ნას-
ტი ის აღ დგე ნის შე სა ხებ კონ სტი ტუ ცი უ რი მო ნარ ქი ის სა ხით. სულ უფ რო ხში რად ტარ დე ბა ერ თობ ლი ვი კონ ფე რენ ცი ე ბი, იცე მა ბრო-
შუ რე ბი, იბეჭ დე ბა ბუკ ლე ტე ბი მო ნარ ქის ტუ ლი იდე ო ლო გი ის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით. ვფიქ რობთ ინ ტე რეს მოკ ლე ბუ ლი არ უნ და იყოს, 
თუ რო გო რია მარ თლმა დი დებ ლუ რი სწავ ლე ბა საღ ვთო ხე ლი სუფ ლე ბა ზე. გთა ვა ზობთ, რამ დე ნი მე თავს “სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი კა ტე-
ხიზ მო დან” (რედ.)

სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბის
აუ ცი ლებ ლო ბა

“ღვთის თვალ ში არაა იმა ზე 
უკე თე სი  ხე ლი სუფ ლე ბა,
ვი ნემ ხე ლი სუფ ლე ბა 

მარ თლმა დი დე ბე ლი მე ფი სა”
ღირ სი სე რა ფიმ სა რო ვე ლი

დე ნუ რა ვინ ირ წმუ ნებს მაც თურ თა 
სი სინს, რო მელ ნიც ამ ბო ბენ, თით
ქოს, ქრის ტი ა ნის თვის სუ ლერ თია 
სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბა ში რო გო რი 
წეს წყო ბი ლე ბა ა,  წერს და უ ღა ლა
ვი მი სი ო ნე რი, ახალ მო წა მე მე უ ფე 
ან დრო ნი კე,  არა, ჩვენ  ქრის ტი ა
ნე ბი  ამ სოფ ლად ვცხოვ რობთ და 
ამ ქვეყ ნი დან არ გა ვალთ, უფ რო 
ად რე, ვი ნემ შე მოქ მედ მა დაგ ვი წე სა 
(1 კორ. 5. 10). ამ დე ნად სუ ლერ თი 
სუ ლაც არაა რა ხდე ბა ჩვენს სა მო
ქა ლა ქო ყო ფაცხ ოვ რე ბა ში, რად გა
ნაც ცხოვ რე ბის ესა თუ ის წე სი, ესა 
თუ ის წყო ბა ან ხელს უწყ ობს ჩვენს 
ცხოვ რე ბას ან და, პი რი ქით, დაბრ კო
ლე ბას უქ მნის.

თა ვი სი ზე ცი უ რი ერ თმმარ თვე
ლო ბის ადა რად მო აწყო ღმერ თმა 
მი წა ზე მე ფო ბა, თა ვი სი ყოვ ლის
მპყრო ბე ლო ბის და მი ხედ ვით  მე ფე 
თვით მპყრო ბე ლი; თა ვი სი წა რუ ვა
ლი სა სუ ფე ვე ლი სა და და რად, სა უ
კუ ნი დან და უკუ ნი სამ დე რომ ჰგი ეს, 
 მე ფო ბა მემ კვიდ რე ო ბი თი. ნე ტა რე
ბა ხალ ხსა და სა ხელ მწი ფოს, რო
მელ შიც ერ თი ან, სა ყო ველ თა ო, ნა
თელ, ძლი ერ, ყოვ ლად მიმ ზიდ ველ, 
ყოვ ლის მა მოძ რა ვე ბელ ცენ ტრად 
ქცე უ ლა მე ფე, მსგავ სად მზი სა 
თა ვის გა ლაკ ტი კა ში, და რო მე ლიც 
სიბ რძნით, სულ გრძე ლე ბით, სიყ
ვა რუ ლით ხალ ხი სად მი, სა ყო ველ
თაო სი კე თის სურ ვი ლით, კე თი ლი 
რჩე ვი სათ ვის ყუ რის მიპყ რო ბით, 
თა ვის წი ნა მორ ბედ თა და სა კუ თა
რი კა ნო ნე ბის პა ტი ვის ცე მით ზღუ დავს 
თა ვის შე უზღ უდ ველ თვით მპყრო ბე ლო
ბას ნე ბი თა ზე ცი უ რი მე უ ფი სა თა.

სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბის 
კე თი ლის მყო ფე ლო ბა

შე უძ ლე ბე ლია ქრის ტი ა ნებს 
ჰქონ დეთ ეკ ლე სი ა,

მაგ რამ არ ჰყავ დეთ მე ფე”.
მსოფ ლიო პატ რი არ ქი ან ტო ნი

“სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბა არ სე ბი თად 

აუ ცი ლე ბე ლი და სა ერ თო სარ გებ ლო ბის 
მომ ტა ნი ა,  გან გვი მარ ტავს წმ. იო ა ნე 
კრონ შტად ტე ლი,  სა ღი და მშვი დი გო
ნე ბის ადა მი ა ნე ბი ყო ველ თვის აღი ა რებ
დნენ ხალ ხის თვის სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე
ბის აუ ცი ლებ ლო ბა სა და სარ გებ ლო ბას 

და სა მე ფო თვით მპყრო ბე ლო ბის ხელ
ყო ფას პირ და პირ უაზ რო ბად სთვლიდ
ნენ. მე ფე თვით მპყრო ბე ლუ რად მარ
თავს ხალხს, მსგავ სად ღვთი უ რი ხე ლი
სუფ ლე ბის ერ თმმარ თვე ლო ბი სა, მე ფე
თა მე ფის და რად, რო გორც თა ვი სა ხელ
მწი ფო სი, ამ ვე ე ბერ თე ლა პო ლი ტი კუ რი 
გვა მი სა, რო მე ლიც მწყობ რად შე ნა წევ
რე ბუ ლა და გამ თლი ა ნე ბუ ლა ერ თი თა
ვით... მა შა სა და მე, ერ თმმარ თვე ლო ბა 
და თვით მპყრო ბე ლო ბა სა ხელ მწი ფო სი, 
ეკ ლე სი ას თან კავ შირ ში აუ ცი ლე ბე ლია 

და არის უდი დე სი სი კე თე მის თვის, ისე 
რო გორც სამ ყა როს თვის ღვთი უ რი ერ
თმმარ თვე ლო ბა და ყოვ ლის მპყრო ბე
ლო ბა”.

“მა შა სა და მე, სა ჭი რო კია გა ვი მე ო
როთ: ღვთი სა გე ში ნო დეთ, მე ფე სა პა

ტივ სცემ დეთ? (1 პეტ რე 2.17). მო ხა
რუ ლი ვიქ ნე ბი, თუ კი არაა სა ჭი რო; 
ვფიქ რობ, ეს არ იქ ნე ბა ზედ მე ტი. 
გვაქვს მო ვა ლე ო ბა არა მარ ტო ღვთის 
წი ნა შე, არა მედ მე ფი საც; ერ თი მე ო
რეს არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა. ერ თიც და 
მე ო რეც ერ თად შე იძ ლე ბა და სა ჭი
რო ცაა აღ ვას რუ ლოთ. მო ცი ქუ ლის 
ამ ნა აზ რევ ში გან სა კუთ რე ბუ ლად 
ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი რა შე იძ ლე ბა შევ
ნიშ ნოთ?  წერს ფი ლა რეტ გან მა ნათ
ლე ბე ლი, სურს რა გან გვი მარ ტოს, 
რომ სა ხა რე ბის მცნე ბა მე ფის პა ტი
ვის ცე მა ზე ქრის ტე ა ნებს სა მა რად ჟა
მოდ მი ე ცათ.  ვიდ რე ვუ პა სუ ხებ დეთ 
წარ მოდ გე ნილ კითხ ვას, სა ჭი როა 
მო ვი გო ნოთ, პირ ველ სა უ კუ ნე ში და
წე რი ლი ქრის ტე ა ნო ბა ამ სა უ კუ ნის 
ადა მი ა ნე ბის თვი საა შე მო თა ვა ზე ბუ
ლი, თუმ ცა კი სხვაფ რივ, სუ ლი სა
ხა რე ბი სა, რო გორც სუ ლი ღვთი სა 
მო ი ცავს ყო ველ დროს; და ამ დე ნად 
რა საც ის წარ მოთ ქვამს პირ ველ სა
უ კუ ნე ში სა ჭი როა და და მაკ მა ყო ფი
ლე ბე ლი ჩვენ ში აც, ისე ვე რო გორც 
სხვა სა უ კუ ნე ებ ში.

მე ფე - ცოცხ ა ლი
ხა ტი ღვთი სა

“მე ფე გან სუ ლი ე რე ბუ ლი ხა ტია 
ზე ცი უ რი მე უ ფი სა”.

ღირ სი მაქ სი მე ბერ ძე ნი

მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია თა
ვი სი წმინ და ნე ბის პი რით ყო ველ
თვის შე უც ვლე ლად ას წავ ლი და, 
რომ “ქრის ტი ა ნი მე ფის სა ხე და წო
დე ბა (ღირ სე ბა) დე და მი წა ზე ცოცხ

ა ლი ხა ტი და მსგავ სე ბაა ქრის ტე მე უ
ფი სა, რო მე ლი არს ცა თა ში ნა. რა მე თუ 
რამ დე ნა დაც ადა მი ა ნი სუ ლით თვი სით 
ხა ტი და მსგავ სია ღვთი სა, ეს რეთ ცხე
ბუ ლი ღვთი სა თა ვი სი სა მე ფო წო დე ბით 
ხა ტი და მსგავ სია უფა ლი ქრის ტე სი: 
ქრის ტე მე უ ფე ცა თა ში ნა მედღ ე სას
წა უ ლე ეკ ლე სი ა ში უპი რა ტე სი ა: მე ფე 
ცხე ბუ ლი ქუ ე ყა ნა სა ზე და მად ლი თა და 
წყა ლო ბი თა ზე ცი უ რი ქრის ტე სი უპი რა
ტე სია მებ რძოლ ეკ ლე სი ა ში”  სიტყ ვი სა
მებრ წმ. დი მიტ რი როს ტო ვე ლი სა.

წმინ და მე ფე ვახ ტანგ გორ გას ლისტრო პა რი
ძლე ვა ნი ყოვ ლად დი დე ბულ ნი სა ჭურ ვე ლი თა 

ცხო ველ სმყო ფე ლი სა ჯვა რი სა თა წარ მარ თენ, 
სა წუ თოჲ სა მე ფოჲ სიბ რძნით გა ნა გე და ეკ ლე სი
აჲ ქარ თლი საჲ ღვაწ ლი თა შე ნი თა გა ნა შუ ე ნე და 
აწ იხა რებ წი ნა შე უკუ და ვი სა მე უ ფი სა, წმი დაო 
დი დო კე თილ მსა ხუ რო მე ფეო ვახ ტანგ, მე ოხ გუ
ე ყავნ ჩუ ენ ცოდ ვილ თა.


