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მს საწსს მწსაბზარებეთწა წა მწბმირრება 

    
გუშინ საქართველოში ერთდლიანი სამუშაო 

ვიზიტით ჩამოვიდ/ რუსეთის პრემიერმინისტრი 

ვიქტორ ჩერნომირდინი. ეს ვიზიტი უაღრესად 

მნიშვნელოვანი მოვლენაა როგორც საქართველოს, 

  

  

ისე რუსეთის” პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პრეზი- 

დენტ ბორის ელცინის სტუმრობის შემდეგ აუცი- 

ლებელი იყო იმ გადაწყვეტილებების დაკონკრეტე- 
ბა და ხორცშესხმა, რომელთა მოგვარება საქარ- 

თველოს და რუსეთის ლიდერებმა იმ ვიზიტის 

დროს გადაუდებელ ამოცანად დასახეს. ამიტომაც 

იყო, რომ ვიქტორ ჩერნომირდინს თან ახლდა 

რუსეთის მთავრობის თითქმის მთელი შემადგენ- 

ლობა. 
და კიდევ: ამ ვიზიტს მოუთმენლად ელოდა 

შთელი საქართველო, რადგან პრეზიდენტ ელცინის 

მიერ ბოლო დროს გამოხატული მკვეთრი პოზიცია 

აფხაზეთის საკიფხების მოგვარების კარგ პერსპე- 

ქტივას ქმნიდა. , 

ვიქტორ ჩერნომირდინი შუადღისას ჩამოვიდა 

თბილისში. ტრადიციისამებრ, ოქმით გათვალისწი- 

ნებული იყო მისი და საქართველოს სახელწიფოს 

მეთაურის პირისპირ საუბარი, რომელიც შედგა 

გაბრიელება მე--2 გვ. 

  

  

  

  

  

      

ფასი 1000 

სექტემმბერი 

  

რუბ 
შ/პ კუპონით 

  
      

“ნ სექრემბერს 
აღხახმა სეპარარისტებვმა დაჯარლვიეს 

სავეუვიდობო ხელუვეკრულება და 
დაიწყე, უტურმი უიარაღო სოხუქჭე 

27 სექრემბრისთვის სემპარარისტები აპირებენ გამარჯ- 
ვების ორი წლისთავის სარზეიმით აღნიშვნას... 

        

   

  

  
  

  

Mმიწ) ან შIIმრად 
”_ დღეს შესრულდა ორი წელიწადი 

მას შემდეგ, რაც სოჭში 1998 წლის 26 . 

ივლისს დადებულ ხელშეკრულებას 
ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოჰყვა 

აფხაზ სეპარატისტთა გაავთრებული შე- 

ტევა სოხუმზე. ყველას კარჯად გვახ- 
სოვს, რა პირობებში იცავდნენ ქალაქს 

შიშველი ხელების ამარა დარჩენილი ქა- 

რთველი მებრძოლები. შეტევის პირველ 
დღეებში, პრაქტიკულად, მძიმე ტექნიკი- 
სა და არტილერიის მზარდაჭერის გარეშე 

შმესძლეს მათ მომხდურის შეჩერება, 

ყოველ დლე, ყოველ საათს, ყოველ 
წუთს ელოდნენ მაშველ ძალებს, მაგრამ 

დახმარება არ ჩანდა. იმდენად არეულ- 

დარეული, მძიმე პოლიტიკური ვითარე- 

ბა იყო. მაშინ ქვეყანაში, რომ მავანთათ-· 

ვას სოხუმის დაცემა დიდ ზეიმად იქც.. 

სეპარატისტთა მიერ. ხელშეკრუ- 
ლების დარღვევას მაშინ მსოფლიო თა- 

წამეგობრობის მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. 

გაერთიანებფლი ერების ორგანიზაციის 

უშმიშროების საბჭომ რამდენიმე რეზო. 

ლუცია მიიღო, რომლებშიც, პირველ- 

ყრვლისა, ხაზი ესმებოდა საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებას 

და საზღვრების ურღვევობას. ამასთან, 

უშიშროების საბჭო, გმობდა პოლიტი- 

კური და სამშვიდობო შეთანხმებების 

ხელყოფას, რაშიც, ძირითადად, არძინბას 

და მის დამქაშებს ადანაშაულებდა. 

–ქართველმ. ლტოლვილებმა. კი 
ტანჯვა-წამებით გადმოლახეს საზენ-ჭუ- 

ბერის თოვლიან-ტალახიანი უღელტეხი- 

ბაბრაელება, მე 2. ი4. 
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ქ ' 29 რ 1917 

მს საჰითსი მ”საგვარებელია და. მოგვარდება 
პირველი გვერდიდან 

და იმდენ ხანს გაგრძელდა, რომ, 
„ პრაქტიკულად, შეცვალა მთელი 
შემდგომი პროგრამა. როგორც · 

ჩანს, მიუხედავად იშისა, რომ 
„ სამუშაო ჯგუფი თბილისში ერ- 
თი დლით ადრე ჩამოვიდა, მა- 

ინც გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
ჰქონდა რუსეთის მთავრობისა 
და საქართველოს სახელმწიფოს 
მეთაურების პირისპირ საუბარს. 
ეს კიდევ "ერთხელ უსვამს ხაზს 
განსახილველ საკითხთა .მნიშვ- 
ნელობას. შეხვედრა რომ ძალზე 

საქმიანი და კონკრუტული გა- 
დაწყვეტილებებით , დატვირთუ- 

ლი იქნებოდა, ჯერ კიდევ აერო- 
პორტში იგრძნობოდა –- დახ- 
ვედრის ცერემონიალი ძალზე 

მოკლე, ლაკონური იყო და 

მეთაურებმა ტრადიციული მთ- 
კლე მისასალმებელი სიტყვებიც 

კი არ ნარმოთქვეს. 

.·_ ჟურნალისტები კვანძის გა- 
ხსნას პრესკონფერენციაზე 

ელოდნენ. იგი დიდი დაგვიანე- 

- ბით დაიწყო (რაც. უთუოდ ვი- 

ზიტის დაძაბული და დატვირ- , 
თული სამუშაო ატმოსფეროთი 

იყო გამოწვეული) და მეტად 
მცირე დრო დაეთმო. 

თავის” შესავალ „სიტყვაში 

ედუარდ · შევარდწაძემ უპრეცე- 
ნდენტო უწოდა ამ ვიზიტს, 

რადგან რუსეთის დელეგაციის 

' შემადგენლობა მეტად ფართო 

იყო - საქართველოს ეწვია 

რუსეთის მთავრობის თითქმის 
მთელი შემადგენლობა, ქალაქ 

მოსკოვის მერი იური ლუუკოქიჯ 

და სხვა პასუხისმგებელი პირე- 

ბი. ამ მომენტზ ვიქტორ ჩერ- 

ნომირდინმაც გაუსვა ხაზი და 
რუსეთის დელეგაციას სოლიდუ- 

რი და ერთობ წარმომადგენლო- 
ბითი უწოდა. 

„ბორის ნიკოლოზის ძე ელ- 
დყინის ვიზიტის დროს, ხელი 

ოვანერეთ დიდ ხელშეკრულე- 
· ბას, რომელიც რუსეთ-საქართ- 
ველოს ურთიერთობებს და ყო- 

ველმხრივ · თანამშრომლობას 

' ეხებოდა» დღევანდელი გმზიტი 

ამ პროცესის ღირსეული გაგრ“ 
ძელებაა" -- აღნიშნა არდ . ელე ლ ედუარდ 
შევარდნაძემ და დამსწრეთ გა- 
აცნო იმ დოკუმენტების ნუსხა, 

რომლებსაც ოფიციალურად მო- 

უწერა ხელი. ესენია; ხელშეკრუ- . 
ლება სამართლებრივ ურთიერსთ- 
დახმარებაზე სამოქალაქო, სისხ- 

' ლის სამართლის და საოჯახო 

საქმეების გამოძიებაში; შეთანხ- 
მება რკინიგზის ტრანსპორტის 

მოქმედების საერთო კოორდინა- 

ციის შესახებ;. ეთანხმება სავა- 

ლუტო და საექსპორტო კონტ-   

როლის საკითხებში თანამშრომ- 

ლობაზე; ხელშეკრულება რუსე- 
თის მოქალაქეთV უფლებრივ 
სტატუსზე საქართველოში და 
საქართველოს მოქალაქეებისა წავ 

რუსეთში; ხელშეკრულება რუსე- 
თის არმიის სამხედრო ბაზების 
„შესახებ საქართველოს ტერიტო- 
რიაზე და ოქმი რუსეთის საჯა- 
რისო ქვედანაყოფებისთვის და- 

მატუბით სამხედრო ქალაქების 
გადაცემაზე; ოქმი ფესიფლოცოისი 

აღდგენის შესახებ. ..· 
საქართველოს სახელმწიფოს 

მეთაურმა ხაზგასმით ალნიშნა, 
რომ მოლაპარაკებების პროცეს- 
ში საფუძვლიანად განიხილეს 

აფხაზეთში და ცხინვალის რეგი- 
ონში კონფლიქტების მოგვარე- 
ბის საკითხი „მგონია, რომ 

სწორ გზას ვადგავართ, –- ალღ- 

ნიშნა ედუარდ. შევარდნაძემ, -- 
პრეზიდენტმა ელცინმა პრესკო- 

ნფერენციაზე გამ-რატა თავისი 
პოზიცია და ჩვენი, საუბარიც 

სწორედ ამ სულისკვუთებით წა. 

რიმართა”. 

ცოტა მოგვიანებით, ვიქტორ 

ჩერნომირდინმა #ფხაზეთის შე- 

სახებ უურნალისტის შეკითხვას 

მოკლედ, მაგრამ კონკრეტულად 
უპასუხა: „ეს საკითხი მოსაგვა- 

· რებელია და მოგვარდება!" · 
| მხარეთა მიერ მი- 

3 ერთობლივ განცხადება- 
ში. ნათქვამია: 

„რეგიონში მშვიდობისა და 

სტაბილურობის აუცილებელი 

გარანტიაა კონფლიქტთა მოგვა- 

რება. ედუარდ შევარდნაძემ და 
ვიქტორ ჩერნომირდინმა დაადა- 

სტურეს სახელმწიფოთა სუვერე- 
ნიტეტის, ტერიტორიული მთლი- 

- ანობის და არსებულ საზლვართა 
ურღვევობის „უპირობო აღიარე- 

' ბა და გადაჭრით დაგმეს აგრე- 
სიული სეპარატიზმის და ტერო- 
რიზმის ატორმივრი გამოვლინე- 
ბა. 

მხარეგბო. დარწმუნებულნი 
"არიან, რომ ბელია აფ- 

ხაზეთის მოზცლიქტის გადაუდე- 
' ბელი სრულმასშტაბიანი პოლი- 

ტიკური მოგვარუბა კონფლიქ- 
ტების მოგვარების პოლიტიკურ 
_ ალტერნატივა არ გბა- 

ია“ 

” რუსეთის პრემიერმინისტრის 
აზრით, დო, ენტები, რომლებ- 

საც მოეწერა ხელი, თავად მე- 
ტყველებენ მუშაობაზე. 
„ამჟამად , ურთიერთობები 
„კარგად ვითარდება, _– აღნი 

მან, –- ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი 

ვიზიტი ახალ ძალას შთაბერავს 
ამ პროცესს“. აქვე ვიქტორ ჩე- 
რნომირდინმა ქართველ ხალხს   

გადასცა პრეზიდენტ ბორის ელ- 

ცინის მისალმება და აუწყა მესი 

დანაბარები: ჩვენ ერთად “განუვ- 
ლეთ ისტორიის დიდი მონაკვეთი 

და ის ურთულესი პრობლემები, 
რომლებიც ჩვენს ხალხს ანუხებს, 

ერთად უნდა გადავწყვიტოთ“. 
რალა თქმა უნდა, კონფლი- 

ქტების შემდეგ ჟურნალისტები- 
სთვის ყველაზე მტკივნეული სა- 
კითხი აზერბაიჯანის ნავთობსა- 

დენის მარშრუტთან დაკავშირე- 
ბული პრობლემები იყო. პრეს- 
კონფერენციაზე გამოჩნდა,რომ 

ამ საკითხზე გახსნილ საუბარს, 

ჯერჯერობით, „” ყველა “ვრიდება. 

და . უფრო მსუბუქ, იუმორით 

შეზავებულ პასუხს ამჯობინებენ. 

ვდუარდ შევარდნაძე: „ნავ- 

რრმიუდების საკითხებთან დაკავ- · 
შირებით, ამ ეტაპზე ჩვენსა და 

რუსეთს შორის არავითარი წი- 

ნააღმდეგობა „ 'არ არსებობს", 

ვიქტორ ჩერნომირდინი: „მე, 

როგორც გაზის მრეწველობის 

ყოფილი მუშაკი, სავსებით დარ- 

წმუნებული ვარ, რომ საქართ- 

ველოს საკუთარი ნავთობი გაა: 

ჩნია", · 
დუარდ შევარდნაძე: „მეც 

ფრპი · ვარ დარწმუნებული ამა- 
ში, მაგრამ ვერა და გერ ვპოუ- 
ლობთ ამ ნავთობს”. : 

ამ მოკლე. დიალოგმა დარ- 
ბაზში მხიარული ატმოსფერო 

შექმნა. ალბათ, შეკრებილთაგან 

"ყველამ ნათლად დაინახა, როშ 

დიდ პოლიტიკაში მთავარია 

პრიორიტეტების სწორი განსაზ- 

ღვრა და კოზირების ამორჩევაც 

ამის მიხედვით ხდება. 

"დასასრულ, ვიქტორ ჩერნო- 

მირდინმა კიდევ ერთხელ, დეკ- 
ლარაციულად დაადასტურა რუ- 
სეთის, ხელისუფლების ოფიცია-. 
ლური პოზიცია: რუსეთი მხარს ” 

“უჭერს საქართველოს ტერიტო-.. 

რიულ მთლიანობას და ყველა · 
საკითხი მხოლოდ ამ პრინციპის, 

„ დაცვით გადაწყდება. 
„ჩემი აზრათ, საქართველოს 

მოსახლეობისთვის დღეს “ უმთავ 

რესია ენერგორესურსების, საწ. 

“გავის, ტრანსპორტისა და სურ- 
სათის პრობლემების მოგვარება. 

გადაუჭრელად ჭნელია წინ- 
ალა ეს არის ჩვენს მიერ 

ხელმოწერილი დოკუმენტების 
მთავარი შინაარსი", –- განაც-.. 
ხადა რუხეთის პრემიერმინისტ- 1 

ა. 

პრესკონფერენციის მსელე- 
ლობისას ერთადერთი შეკითხვა 

დაისვა ისეთი, რომელიც საქარ- 

თველოს პრობლემებს უშუალოდ 
არ ეხებოდა – „ფრანს-პრესის“ 
კორესპონდენტი დაინტერესდა, 
როგორ აფასებდა ვიქტორ ჩერ- 

ომით ა6 უომ 

წომირდინი ნატოს ,მიერ ბოსნი- 
ელ. სერბთა პოზიციების დაბომ- 
ბვას. ჩანს, ვიზიტის საქმიან და 
ინტენსიურ მდინარებაში იმდე- 

ნად იყო წართული რუსეთის 
პრვშიერმინისტრიძ, რომ მან არ 
ისურვა ამ. კითხვაზე პასუხის 

გაცემა და9უეურნალისტს ღიმი- 
ლით მიუგო, ამის შესახებ რაღა 
თბილისში მეკითხებით, მოსკოვ- 
ში მკითხეთო. ' 

დარბაზში, სტუმრებისა და 
ჟურნალისტების გარდა, მრავ- 
ლად ივუნენ აფხაზეთის უზენაესი 
საბჭოს ქართველი დეპუტატები. 

V ისინლდთ გაღიმებული სახეებით 
ტოვებდნენ პრესკონფერენციას, 
გაღიწვრულიო იმედიანი სახეე-. 

ვიქტორ ჩერნომირდინის ვი- 
ზიტი რუსეთ-საქართველოს ურ- 
თიერთობებში . პოზიტიური 

ძვრების ჭეშმარიტი დადასტუ- 
რება იყო. საზოგადოებას !კარ- 
კად ახსოვს, რომ.ეს სტუმრობა 

· კარგა ხნით ადრე უნდა შემდ- 
გარიყო, მაგრამ მაშინ ცნობი- 

ლმა გარემოებებმა ხელი შეუ- 
შალა ამ ფაქტს. თუმცა, გაგრ- 
ძელდა დიპლომატიური მუშაო- 

ბა და დლეს უკვე შეიძლება 
საუბარი რუსეთ-საქართველოს 
ურთიერთობების ახალ ეტაპზე, 

ახალ სიმაღლეზე ნამდვილად 
არ იქნება სწორი, თუ ამ 

თანამშრომლობას დღეს ცალმხ- 
რივს ან ძალისმიერ დიქტატით 
ნაკარნახევს ვუწხდებთ, მაგრამ 

„ ისიც აუცილებლად უნდა ითქ- 
“რას, რომ კომპრომისების მასშ- 

ტაბი მხარეთა შესაძლუბლობე- 
ბით განისაზღვრება და მაინც, 

ეს არ გახლავთ მთავარი, , ამ 

ეტაპზე გადამწყვეტია ინტერე- 
| სთა სწორი ბალანსირება დიდ 

მეზობელთან, ანუ სტრატეგიის 
ისე აგება, როშ რუსეთი სისხ- 

"ლხორცეულად იყრს დაინტერე- 
„ სებული ძლიერი, ერთიანი სა- 

ქართველოს სახელმწიფოსთან 
მეგობრული და საქმიანი კონ- 

“ ტაქტებით. დღეს ასეთია რეა- 
ლობა და ამასვე გვკარნახობს... 
მსოფლიოში მიმდინარე პროცე- 

სები. მცირერიცხოვანი და ნაკ- 

ლებეფექტური სახელმწიფო, 
ანუ ქვეყანა, რომელიც რამდე- 
ნადმე მნიშვნელოვან გავლენას 
ვერ ახდენს მსოფლიო პოლიტი- 

კაზე, ამ ხვედრს ვერ ასცდება. 
მან აუცილებლად უნდა გაუწი- 
ოს ანგარიში ძლიერთა ამა 

“ ქვეყნისათა ინტერესებს. ასეთია  · 
რეალობა, არჩევანის საბოლოო . 

და პირუთვნელი მსაჯული "კი 
მხოლოდ ისტორიაა. 

·. პაატა ვეშაპიძე   
      

პირველი გვერდიდან 

ლი, გზად მიწასმიუშრებელი მიც- 
ვალებულქზი დატოვეს და უსახ- 
ლკარონი, დამცირებულები, შეუ- 

“. რაცხყოფილები აგერ უკვე ორი 
წელიწადია, ელიან მამა-პაპეულ 
მიწა-წყალზე დაბრუნებას...“ 

ორი წელიწადია გრძელდე- 
ზა ე.წ, სამშვიდობო მოლაპარაკე- . 
ხები, ამ ხნის მანძილზე ქართველ- 
თა მხარე უპირველეს პირობად 

ლტოლვილთა დაბრუნებას აყე- 
ნებს, აფხაზი სეპარატისტები და 
მათი დამქაშები კი, სტატუსის ცნე- 
ბის, მანიბულირებით, იგნორირე- 
ბას უკეთებენ ამ საკითხს. თუკი ამ 

“მოლაპარაკებებში სერიოზული 
კომპრომისები იყო, ისნი ყოვე- 

ლთვის ქართული მხრიდან მომ- 
დიწარეობდა. ბოლოსდაბოლოს” 

საქმე იქამდეც მივიდა, რომ'ედუ- 
არდ შევარდნაძე გუდაუთაში ჩა 
ვიდა! ამას კრიტიკა, ლანძღვა და 
შეურაცხყოფაც მოჭვვი, მაგრამ 

  

, ტარი ნ თბარ შორრამობი-, 
ლად იყო, გადადგმული. საქართ 
ველო უკვე გამოო დე- 
მონსგჩაცითად 
კონფლიქტის ს აწენნოენ# აი- ერ- 
იხყენი გზად პოლიტიკურ დია- 

“ ლოგს. სეპარატისტები ჩიხში ექ- 
ცეოდნენ, მათ არც პოლიტიკური · 
ნება და არც ალლო არ პჰყოფნი- 
დათ სერიოზული დიპლომატიუ- 
რი მუშაობისთვის და უფროდა- 
უფრო გამჭვირვალე ხდებოდა 
მათი ნიღაბი, 

დღეს როგორც რუსეთში, 
ისე მთელს მსოფლიოში, ყველა 
საღადმოაზროვნე ადამიანისთვის 

_ ნათელია, რომ არძინბა და მისი 

ხროვა ყველაზე უფრო, შავბნე- 
ლი რეაქციული ძალების მარიო. 
ნეტები არიან. ,„გუდაუთელ პატ- 
რიოტთა" ქმედეჯას ახლა უკვე 

ერთადერთი კვალიფიკაცია ეძ- 
ლევა –– დანაშაული კაცობრიო - 
ბის წინაშე. 

სოხუმის დაცემიდან ორი 

”“ წლის შემდეგ, 11 სექტემბტრს ღა- · 
მით, საკუთარ სახლში მოკლეს · 

დოქტორი. ეს ის კაცია, ვინც აფ- 
ხაზებს ანტიქართული ბალღამით 
ჭჟიპავდა და „მეცნირეულად“ 
უმტკიცებდა რომ აფხაზეთს 
ორგანული ისტორიული კავშირი 
აქვს რუსეთთან, ქართვლები კი 
ოკუპანტები არიან. „იზვესტიისთ- 
ვის“ მიცემულ ერთ-ერთ უკანას- 
კნელ ინტერვიუში ვორონოვი 

დიდ გაკვირვებას გამოთქვამდა 

  

  
ვუვკასიონი 

  
  

· 

  

_-. 

წლის თავზე, გუშინ, საქართვე- . · 
ლოს ეწვია რუსეთის ბრემიერმი- 
წისტრი ვიქტორ ჩერნომირდინი, 
სოლიდური სამთავრობო დელე- 

+ გაციის თანხლებით. რამდენიმე 
დლის წინ პრეზიდენტ ელცინის მი- 
ერ გამართულ პრესკონფერენცი- 
აზე გამოთქმულ თეზისებს თუ გა- 
ვითვალისწინებთ, ამ ვიზიტით პრი- 
ნციპულად გადაწყდება აფხაზეთ- 
ში ლტოლვილთა დაბრუნების და 
საქართველოს ”შემადგენლობაში 
„აფხაზეთის სტატუსის საკითხები, 
განისაზღვრება რუსეთის სამშვი- 

დობო ძალების შემდგომი ბედი, 
რუსეთის ხელისუფლების პაიუ- როლი და ფუნქცია. ეს, რეალუ- 
რობის გამო აფხაზეთის შეერთე- რად, აფხაზეთის კრიზისის მოჯვა- 

__ ბის საკითხში. მისი აზრით, ეს იქნ- რებას ნიშნავს –- ან ასე, ან ისე. 

ბოდა ისტორიული სამართლია- ორი წელიწადი ისტორიის- 
ნობის აღდგენა და სულაც არ ნ–-” თვის არაფერია, ადამიანის ცხოვ- 
შნავდა მოსკოვისგან საქართვე. რებაში კი შეიძლება გადამწყვეტი 
ლოს ტერიტორიული მთლიანო- აღმოჩნდეს და მისი ბედი თუ ხვე- 
ბის ხელყოფას, მართლაც, „მაღ- დრი მთლიანად შეცვალოს. დღეზ 
ლმეცნიერული“ ლოგიკაა. ორი წლის ნაწამებ-ნაწვალები, მა- 

ჯ ს 
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' ტაპაპათა. საფლავების. ხილვას 
და მშობლიური კერის სითბოს 

დანატრებული, მოთმინების ფი- 
ალაავსებული სამასი ათასი ქარ- 
თველი ელის საკუთარი ბედის. 
გადაწყვეტას. 

მართალია, ბევრი სკეპტი- 
კურად არის განწყობილი, მაჭ- 
რამ ისიც ნათელია, აფხაზეთის 

პრობლემის გადაჭრამდე დიდი 
დრო -ალარ არის დარჩენილი, , 
დრო გამოაჩენს, ომით მოვახე-. ” 
რხებთ თუ უომრად, მაგრამ 

უახლოეს ხანებში საქართვე- 
ლოს ტერიტორიული მთლია- 
ნობა უნდა აღდგეს, მეტის მოთ- 
მენა აღარ შეიძლუბა. 97 სექტე- 

მბერს' სეპარატისტები დიდი 
ზარ-ზეიმით აპირებენ გამარჭვე- 

ბის ორი წლისთავის აღნიშვნას; 

თუ ამას მოახერხებენ, ის მაინც 

აუცილებლად უნდა შევძლოთ, 
რომ ეს სეპარატიზმის უკანასკ- 

„ნელი დღესასწაული იყოს საქა- 

რთველოში 

 



  

    
დანაშაული კაცობრიობის წინაშე · 

დანაშაული კაცობრიობის წინაშე – ეს ცნება X>X საუკუნის უმნიშვნელოვანესი 

მონაპოვარია. ჩვენს პლანეტაზე ყვგელაზე დიდ ბოროტებასაც და ყველაზე დიდ 
სიკეთესაც ადამიანი ჩადის. აფხაზეთის ტრაგედია, სამწუხაროდ, მსოფლიოს 

სხვადასხვა კუთხეში კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულობათა ჯაჭვის 

კიდევ ერთი რგოლია. დოკუმენტური მასალა გგაიძულებს, წარმოდგვნით მაინც 
გაგიაროთ ის ჯოჯოხეთი, რომელიც ჩვენმა თანამოძმეებმა გადაიტანე სს. აშ 

შაულობებს გეოგრაფია არ გააჩნიათ, ისინი რთნაირად შემზარაგნი არიან 

სოხუმშიც და სარაეგოშიც. ბოროტებისაბ უკაურას გამოვლენასთან ბრძოლა 
დედამიწის ყველა მოქალაქის ღვიძლ საქმედ უნდა გადაიქცეს! 

დასაწმის0ი ისხ.M161-162-163 

· დალი არზიანმა (1გაგრა, ლენინის III 

შეს.ბ.L5) აჩვენა, რომ დახვრიტეს ათასამდე 

ქართველი. გვამები 5 დღე ეყარა ქუჩაში, 
შემდეგ ორმოში ჩაფლეს. ყაჩაღობდნენ 

ძველ გაგრაში მცხოვრები სლავიკ ბარციცი. 
სანდრო შამბა, კოკოსკირი, სერ- · 
გაია. ნაძარცვ ტანსაცმელს იქვე 
გვამი” გახდისთანავე იცვამდნენ. 

ერთ, იქვე დაგდებულ ტანსაცმელს ” 
ეწერა _ „მაგამაევი“, იგივე „აკაკი წ 

არისტავა“. 

ტ.ზს. ფ.2425 , 
ალექსანდრე რუსიამ (გაგრა, “ 

ჩამბას 27) აჩვენა, რომ 1992 წლის . 

2 ოქტომბერს შეიარაღებულმა აფ- 1 
ხაზებმა დაიჭირეს გადაუწვეს “ 
სახლ-კარი და აუფეთქეს მანქანა. 

რ.18.ს.ფ.33 

ნიკოლოს ჯანაშიამ. (ქ.გაგრა, 
წერეთლის 59, ბ.4) აჩვენა, რომ 

1992 წლის 18 სექტემბერს აფხა- 

ზებმ. პიკეტზე დაჭრეს იწვა 
სახლში. იცოდნენ რა. რომ თანა- 
მშრომელი იყო, მიაკითხა შვიდმა 

შეიარაღებულმა აფხაზმა, რომლე- 
ბსაც სურდათ მისი წაყვანა. მისმა 
მეუღლეშ მათ 200 ათასი მანეთი 

მისცა და შეეშვნენ, თუმცა. წაა- 
რთვე, სატაბელო „მაკაროვი“ 
(M5223). მისი შეზობლის. ვ.შ.-ს 

სახლში შევიდა სამი შეიარაღებუ- 
ლი აფხაზი. წაართვეს „მოსკვიჩი", 

შემდეგ ვ.შ. და მისი ძმა მოკლეს. 
მისი ცოლი გააუპატიურეს, რომე- 
ლიც ჭკუიდან შეიშალა (გვარებს 
არ ვასახელებთ. რედ). 3 ოქტო- 

მბერს აფხაზებმა დახვრიტეს ჩხე- 

შორის თორი მცირეწლოვანი – 

ქართველობის გამო. ქართველების სახლ- 
კარს ცეცხლს აძლევდნენ გაძარცვის შემ- 
დეგ დაწვეს მისი სიმამრის, თენგი%ზ 

ვასილის ძე აფრასიძის სახლიც, ასეგე, 

სურა შურლაიას, მიშა ფიფიას სახლები, 
შს იმ განყოფილებიდან, რომელშიც თავად 
შუშაობდა, მოკლეს იური ძიძიგური, სლავიკ 
გოგოხია, ზურაბ. კაჭარავა. სოჭისკენ რომ 
გაეტარებინათ, აფხაზებმა გამოართვეს ხე- 

ლზე 100 ათასი მანეთი, ასევე, „მერსედე- 
სის“ მარკის შანქანა სახლებს წინასწარ 

აწერდნენ თუ რომელ აფხაზს ან ჩეჩენს 
უნდა ეცხოვრა შიგ. ისინი, ვინც მონაწილე- 
ობას იღებდნენ გაგრის აღებაში და მოსახ- 
ლეობის გენოციდში იყვნენ გუდაუთის 
სოფლებიდან, იცნობს თითოეულ მათუანს 
სახეზე ამოცნობით. 

„ გარდა აღნიშნულისა მან დაკარგა 
სახლი, 9 სული ძროხა, მთელი უძრავ-მო- 

ძრავი ქონება. : 
ტ,!8.ს.შ.34-38 

ზურაბ ცეგვავამ (ქ.გაგრა, საიათნოვას 
22) აჩვენა რომ 5 ოქტომბერს ოჯახის 

წევრებით გადავიდა ადლერში. აფხაზებმა 
და ჩეჩნებმა ბიძაშვილი მოუკლეს. მოკლეს 
იური მძიძიგურიც.. 
· მისი სახლ-კარი გაძარცვეს და გადა- 
წვეს. 

თ ტ.8 ს. ფ.40-41 
თინათინ გაგოშიძემ (დ.ბიჭვინთა) აჩვე- 

ნა, რომ 15 აგვისტოს დაიწყო სიხხლისლ- 
ვრა აფხაზებმა მოკლეს და დაწვეს 
საზოგადოება „ლემის“ წევრი სოზარ ჩარ- 
ქსელიანი. თვითონ მისი (გაგოშიძისს) მამა 

ტყვედ აიყვანეს, ამუშავებდნენ იძულებით 
სამუშაოებზე. ის და მისი მცირეწლოვანი 
და თბილისში გამოიქცნენ. მათი უძრავ-მო- 
ძრავი ქონება ბიჭვინთაში დარჩა. 

ტ.18,ს.ფ.42-43 
რობო ლაშხიამ აჩვენა, რომ L4 

  

16 სექტემბერი, 1995 

  

აგვისტოდან პურს ყიდდნენ მხოლოდ არა- 
ქართვლ მოსახლეობაზე მის ოჯახს 
წაართვეს „გაზ-24+ მარკის მანქანა. აფხა- 
ზებმა მის ძმას მოხთხოვეს ებრძოლა 
ქართველების წინააღმდეგ. ის გაიქცა. არის 

თუ არა ცოცხალი, არ იცის. მისი უმცროსი 

და და ნათესავი გამოიქცნენ გაგრიდან. 

არიან ისინი, მისი ქალიშვილი და ევაჟი% 

ვილი, არ იცის. 
ტ.I8.ს.5.46–-57 

ლეილა ქაროსანიამ (ქ.გაგრა, ოქტომ- 
ბრის 13, ბ.6) აჩვენა, რომ 1992 წლის 3 
ოქტომბერს გაგრაში აფხაზებმა მოუკლეს 
ქმარი, ბორის ფილიპეს ძე კუცია. მასთან 

„ერთად დახვრიტეს მისი ქალიშვილძ, ექიში 
ცისანა ბარამია, აგრეთვე, მეორე ექიმი 

შალვა გვაზავა. ამ დროს თვითონ თბილი- 

სში იყო, დაურეკა მეზობელმა და გააფრ- 
თხილა, გაგრაში არ დაბრუნებულიყო, 
ვინაიდან ეს საშიში იყო. 

| ტ.18.ს.ფ.52-53 
ლალი მახხარაშვილმა (გაგრა, რუს- 

თაველის 56) აჩვენა რომ იყო გაგრიხ 

საავადმყოფოს ექთანი. აფხაზებმა საავად?მ- 
ყოფოში შემოგზავნესს შუაზე ხერხით 
გადაჭრილი ქართველის გვამი წარწერით 
რუსულ ენაზე: „როგორც ამ გოგოს ვერ 

ასე ვერ გააერთიანებთ 
საქართველოს და აფხაზეთს“. 2 თუ 3 

ოქტომბერს საავადმყოფოს ესროლეს ყუმ- 
ბარა და კედელი გაანგრიეს გაგრის 
დაცემის შემდეგ კლავდნენ და წვავდნენ 
ქართველების გვამებს. ბევრი იყო გაუპა- 
ტიურების ფაქტი. 

ტ.18.ს,ფ.54-55 
ლენა სირაძემ (ქ.გაგრა, ვაჟა-ფშაველას. · 

125) აჩვენა, რომ 2 ოქტომბრის დაბომბვის · 
შედეგად დაიღუპა გივია ნოდია მას 
დაბომბვისას სახლი დაენგრა. იმალუბოდა 
სომხების ოჯახში. იქ მოიყვანეს მ.ქ. 20-8დე 
ჩეჩნის მშიერ გაუპატიურებული.ასევე. მეორე 
გოგონა. მას, პირადად, ძმა, ნოდარ წჩარკ- 

ვიანი დაუხვრიტეს აფსაზებმა პირადად 
წახა, თუ როგორ ამოწყვიტეს შონიების 

მთელი ოჯახი. 

ტ.I8.ს.9.56-57 
გუბგუცი ონიაწმა (ქ. გაგრა, ჩამბას 32) 

აჩვენა, რომ 2 ოქტომბერს სახლი დაუწვეს, 
მისს მეზობელი რუხაია აფსაზებმ. და 

ჩეჩნებმა დახვრიტეს. 
, ტ.!8.ს.ფ.58 
ზაურ მაისურაძემ (გაგრა, ლიძავა) 

აწვენარომ არძინბა ბოლო წლებში ტელე- 
ვიზით შოუწოდებდ. გამოყოფის,» და 
რუსეთთან შეერთებისკენ- აფსაზები და 
სომხებ იარაღდებოდნენ 5 ოქტომბერს 
ლიძავაში დახვრიტეს ცოლ-ქმარი მიტუშა 
და ლღალანა ბენდიაშვილები,გადაწვეს მათი 
სახლ-კარი მოკლეს და-ძმა თენგი– და 

მზია ბენდიაშვილები. წაიყვანეს და ადგი- 
ლსამყოფელი უცნობია პეტრე და ციალა 

  
–- 99 წლის 33 ივნი. ათი წლის. ბავშვი მირცა მანჯა#ჩი 6. თვის განმავლობაში ბებიასთან ერთად ცხოვრობდა 

ტიების რ სულიანი ოჯახი, შათ. სარაევოს ძველ უბანში ნახევრად დანგრეულ თავშესაფარში რამდენიმე თვის წინ იგი ყუმბარის ნამსხვრევით მუცელში დაიჭრა. 

წმეს სახლი გაუძარცვეს, როცა სოჭისკენ 
გარბოდა, ლესელიძესთან მის თვალწინ 2 
მისთვის უცნობი ლტოლვილი დახვრიტეს. 

ტ.18 ს.ფ,60-61 
თამას ჯაფარიძემ (ქ.გაგრა,წერეთლის 

53/5,ბ.12) აჩვენა, რომ 2 ოქტომბერს და 
შემდეგ აფხაზმა სეპარატისტებმა მოკლეს: 
ჯვებე კუჭუხიძე, დათო ჯგერენაია, თემურ 
ზუნწარია (მილიციის მუშაკი) თითოეულ 
მათგანს, ასევე, ცოცხლად გადარჩენილებს, · 
სახლ-კარი გადაუწვეს. თვითონ დახვრეტას 
გადაურჩა. საავადმყოფოში მასთან მომუშაგე 
ექიმს” გიას გეგეჭკორს სახლი დაუწვეს, 
თვითონ „გუდაუთაში წაიყვანეს 4 დღის 
შემდეგ უკან გაგრაში დააბრუნეს ქართვე- 
ლთა გვამების ასაკრეფად, რომლებმაც 
ოთხი „კამაზი“შეადგინა, დაახლოებით 250 
კაცი. იხინ”ი დიდ ორმოში წჩაფლეს. ქართ- 

ველ . მძევლებს იძულებით ამუშავებდნენ 
სხვადასხვა სამუშაოზე. 

ტ.1ჭ ს. 9.62-63 
ანჟელა რუხაძე-გოგუამ (ლესელიძე, 

ტყის ქუჩა 5) აჩვენა, რომ 6 ოქტომბერს 
აიღეს ლესელიძე. იმ დღეს მის ქუჩაზე 22 
სახლი დაწვეს, მოკლეს თავიანთ ეზოებში: 
ბორს ჯღარკავა იაშა კუხალაშვილი, 
პართე გოგალაძე (85 წლის, თავი მოაჭრეს), “ 
ვაჟა გერძმავა. გადაწვეს მოწმის სახლი, 
იგი გაიქცა. კრასწოდარში სომხებმა წაარ- 
თვეს ავტომანქანა, . · 

ტ.18.ს.შ.64-65 
ოლია ჯოჯუამ (გაგრის მეურნეობა 

„სიხარული“) აჩვენა, რომ 2 ოქტომბერს, 
როცა გაგრაში კაზაკები და აფხაზები 
შემოვიდნენ, მისი ორი ძმისშვილი მერაბ 
და თენგის– ჩხეტიები მამა ნიკოლოზ% 
ნსეტია რძალი ლქნა ჩხეტია, რომლებიც 
გაქცევთ შველოდნენ თავს, მანქანაში 
ჩახოცეს. გადარჩა რძალი, თავში დაჭრი- 
ლი.ძმა, დათო, ჩხეტია, სადგურთან მოკლუ- 

  

  
კავკასიონი 

    

ლი იპოვეს ლესელიძესთან დახვრიტეს 
იაშა გოლეთიანი და ომარ წზწარია. 

რ.18.ს.ფ.72-73 

იაკობ ხუფენიამ (1გაგრა, წერეთლის... 
59/1, ბ.23) აჩვენა, რომ 3 ოქტომბერს 
მოკლეს კურორტთა სამმართველოს უფრო- 

სი ალექსანდრე ილარიონის ძე ბარამია. 
შემდეგ ყელი გამოჭრეს შის ცოლს, ნათელა 
ბარამია-ნადარეიშვილს. სახლში შყოფი ბო- 
რის კუცია “შალვა გვაზავა და ორი 
სტუმარი ქალი იქვე ჩახოცეს თვითონ 

მოწმის ოჯახი არაერთხელ გაძარცვეს, 
ამასთან, წაართვეს სამი ავტომანქანა. მისი 
ნაცნობებიდან დახვრიტეს ჯუმბერ აბსანძე, 
მისს სამსახურებრივი მანქანის მძლოლი 
ალიკა მებონია და კიდევ 10 ქართგელი 
ცოცხლად დამარხეს, ხოლო ორმოში ჩაყა- 
რეს 270-მდე ქართველის გვამი. 

რ.18.ს.ფ.7475 
დემურ გუგუნავა“ (ბიჭვინთა, 

აგრბას 2, ბ.49) აჩვენა, რომ მან 
1 საკუთარი თვალით იხილა თავიანთ 

1 გარაჟებში მოკლული გივი კიკნაძის 
1 და დათო მამასახლისის გვამები. 

თვითონ (მოწმე) აწამეს, დააყაჩა- 

_ ღეს, არაფერი არ დაუტოვეს, შემ- 
დეგ აიძულეს, აფხაზეთიდან  ამო- 
წერილიყო, 

  

რ.)8.ს.ფ.76-77 

ნაირა რატიანმა (ბიჭვინთა, ლ. 

კობას 16, ბინა 36) აჩვენა, რომ 

თვითონ სახლიდან გააპარეს. მისი 

მეუღლე კი სახლში დაეხვრიტასს, 

1 ეწამებინათ და ყურები დაეჭრათ. 

მეზობელმა, აფხაზმა, 

მანამდე ნახევარი მილიონი 

მანეთი მოსთხოვეს მის მეუღლეს 

ნმა. რომ 
ცემეს. 

ვერ მისცა სასტიკად 

აზ.18.ს, ვ,78-79 

რომან გალდავამ (ქ.გატრა, ჩა- 
ებას ქ.M8) აჩვენა, "რომ ქუჩაში. 1 

ოქტომბერს მოკლეს მისი სიმამრი 

ნიკოლოზ ჩხეტია, ცოლისძმა დავითი 

და თენგიზი. რამდენიმე ნათესავი 

დაეჭრა. ერთი უგზო-უკვლოდ დაი- 
კარგა. · 

მის სიდედრს მოკლული შვილი 
დასამარხად არ მისცეს- 

” ტ.18,ს,შ.88.89 
ჯურხან ზარაიშვილმა (0–ლესელიძე) 

აჩვენა, რომ დაუწვეს სახლ-კარი, დაუკლეს 
ან დაიკარგა პირუტყვი. ლესელიძეში მხო- 
ლოდ რამდენიმე ქართველის სახლი თუ 
გადაურჩა დაწვას. პირადად #-, ავტომან- 
ქანის ჩათვლით, განიცადა 20 მილიონამდე 
მანეთის ზარალი. 

“ტ.18.ს.9.90-91 
ლალი ბენიძე (ქ.გაგრა, წერეთლის 

55/4, ბ.36) აჩვენა, რომ მათი სახლიდან 
გაიყვანეს 4 ავტომანქანა, მთლიანად გაუ- 
ძარცვეს სახლი. მამა, ვლადიმერ ბენიძე, 
ცემით მოუკლეს. ასევე ააფეთქეს მის 
მისაშველებლად მანქანითთ წასული სიძე 
მურთაზ ჩხიკვაძე. მეუღლე ბორის თუნაშ- 
ვილი ცოცხალია თუ მკვდარი, არ იცის. 

; ტ.I8.ს.9.82 
ნელი ნიჟარაძემ (გაგრა, ლაკობას 190, 

ბინა 3) აჩვენა რომ ჯერ ადგილზე 
გაძარცვეს, შემდეგ, საზღვარზე გადასვლი- 
სას, სომშხბმა წაართვეს „გაზ-24“ მარკის 

ავტომანქანა. მისი ზარალი რამდენიზე 
მილიონ მანეთს შეადგენს...” 

: ტ.18.ს.ფ.5394 
სიდამონ გახვიანმა (გაგრა, · იფნარი, 

ლაკობას 14, ბ.23) აჩვენა, რომ გადაუ- 

წვეს სახლ-კარი. დაატყვევეს და გადა- 
ცვალეს აფხაზებში ყველაფერთან ერ- 
თად, მახ, ასევე მის ძმებს, და 
ბიძაშვილებს, წაართვეს ავტომანქანები, 
მისი ბიძაშვილები ჯონი, ჯემალ და 
ჯეირან გასვიანეი ღამით წაიყვანეს 
აფხაზებმა, რომელთა ადგილსამყოფქლი 
დაკითხვის დროს მისთვის უცნობი იყო. 

საგანგებოდ დასდევდნენ გასვიანებს (ეტ- 
ყობა, აკაკი გასვიანის გამო). 

' ჩ6.18-ს.ფ.9%6-97 · 

  

ერთმა აფხაზმა (გუმბამ) და ჩეჩე- · 

7 ჩხეტია, მისა ორი შვილი შერაბი ,



  

  

  

    

1 
  

  

აჭარის აგტონომიური რესპუბლიკის 

წარმომადგენელი საქართგელოს 

რესპუბლიკის მთაგრობაში 

პროფესორი გურამ შარაძე 

იმყოფებოდა სტამბულში. ვიზიტის 
მიზანთან დაკავშირებით იგი ესაუბრა 

ჩვენს კორესპონდნტს: 

„ბატონ ასლან აბაშიძესთან შემუშავებული ზე· 

გმის თანახმად უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს 
ბეგმაზრმიერი მუშაობა სამხრეთ-დასავლეთ საქარ- 

თველოს და, სახელდობრ, აჭარის მეცნიერული ის. 
ტორიის შესაქმნელად. დამტკიცებულია ავტორთა 
სამეცნიერო კოლექტივი. ახლა პირველ რიგში საჭი- 
როა ახალი არქეოლგიური მონაპოვრები, ახალი მე- 

ცნიერული წყაროებისა და საარქივო მასალების გა. 
მომზეურება, რისთვისაც ბატონმა ასლან აბაშიძემ 
გამოყო სათანადო ფინანსური სახსრები. ამ მიმართუ- 

ლებით უკვე დაიწყო გონიოს არქეოდგიური გათხ- 
რები, ხოლო სტამბულის ქართველ კათოლიკეთა 
მონასტრის არქივისა "და წიგნთსაცავის მეცნიერულ 
“შესწავლას კი, აგერ უკვე # წელზე მეტია, ვეწევით 
პროფესორ შუშანა ფუტკარაძესთან ერთად. ერთ- 
ჟრთი ექსპედიციის დროს კატალოგის შედგენაში 
მონაწილეობდა ქალბატონი გულიკო. შერვაშიძე, 

სტამბულის ქართველ კათოლიკეთა მონასტერში 
აღმოჩენილ სიძველეთა შორის განსაკუთრებული აღ- 
ნიშვნის ღირხია სულხან-საბა ორბელიანის ,,ევროპაში 

მოგზაურობის უცნობი ნუსხის მიხედვით ამ საუკუნის 
80-იან წლებში სტამბულის ქართულ სტამბაში წამო- 
წყებული ამ შესანიშნავი ძეგლის ბეჭდვა, რომელსაც 
თაწ ერთვის შალვა ვარდიძის შესანიშნავი კომენტარე- 

და სერგი ჯიქიას სიტყვებით, დღემდე დაკარგულად 
ითვლებოდა. ახლა იგი უკვე ჩვენს ხელთაა. 

არა შრთი და ორი კათოლიკური სახულიერო ლიტე- 
რატურის ძეგლთა (იტალიური და ლათიწური ენები- 

L და შესრულებული) ძველი ქართული თარგმანები,   ბი. ეს წუსხა, აკადემიკოსების ალექსანდრე ბარამიძისა. · 

ამას გარდა, ჟურადღებას იპყრობს აქ დაცული 

ა 
სიძველეთა ნაკვალევზე 

რომელთა მსგავსი საქრთველოს არქივებსა და ზე- 
ლნაწერთა საცავებში არ მოიძებნება. მონასტერი კა- 
თოლიკურია და ამიტომაც ბევრია აქ XVII-XIX საუ. 

კუნეებში ევროპაში დაბეჭდილი ძველი ქართული 
კათოლიკური შინაარსის და. ხასიათის წიგნება, მათ 
შმორის, რომში, კონსტანტინოპოლში, მო ნთობანსა. 

და ვენეციაში გამოცემული ქართული წიგნები. 
1909 წლის აპრილში სტამბულის ქართველთა 

საზოგადოებას გადაუხდია დიღი ქართველი პოეტის 
აკაკი წერეთლის საიუბილეო. თარიღი. მონასტერში 
ალმოჩნდა ახალი . საარქივო მასალები დიდებული 
მგოსნის შესახებ. 

როგორც, ვიცით, 90-იან წლებში, როდესაც 
ქართული ეროვნული მთავრობა იძულებული გახდა 
დაეტოვებინა ბოლშევგკური საქართველო და წასუ- 
ლიყო ემდგრაციაში პოლიტიკური თავშესაფრის ხა- 
ძიებლად, სტამბულის ქართველთა მონასტერი წარ- 
მოადგენდა მათ პირველ ნავთხაყუდელს. ამიტომაც 
ბუნებრივია, რომ აქ აღმოჩნდა ქართული ემიგრაციის 
შესანიშნავი მასალები, მათ შორის, ქართული ემიგრა- 

აქ მოღვაწე ქართველ ზერებს შეუქმნიათ ან შეუძენიათ 
და დაუტოვებიათ ქართველი ერის სადიდებლად. 

საგანგებო. ხაზგასმის ღირხია ის გარემოებაც, 
რომ მონასტრის ბიბლიოთეკაში ბევრია: ჩვენს 

დროში თბილისში გამოცემული ქართველ მწერა- ლთა და მეცნიერთა წიგნები, რომლებითაც მოწას- ტრის ქართველ ბერებს თავის დროზე ამარაგებდა 
აწ განსვენებული ბატონი ოთარ გიგინეიშვილი, .. 

განსაკუთრებული მადლიერების გრძნობით 
მსურს აღვნიშნო ქართველ კათოლი- 
კეთა მონასტრის მეთვალყურე ბატონი სვიმონ 
ზაზაძე, რომლის თავაზიანი დახმარებისა და ნე- 
ბართვის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა მოწას-   ტრის არქივში შელწევა''. · ) 

დემოპრაბიული პროგრამა 
ტასისი ქართველ 
ყურნალისტებს გადარჩენას 
გვპირდება 

ახლახან საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაცი- 

ამ და ტელე.რადიო კომპანიამ ბრიუსელში პროგრამა 

ტასისის და ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან 

'მეხვედრისას მიიღო თანზმობა, რომ მათ მიერ წარდგე- 

ხილ პროექტებს ევრო კავშირის დემოკრატიული ბრო - 
გრამა ტასისი დაფენა ნებს თუმცა, შეთანხმება, ჯერჯე- 
რობით მხოლოდ სიტყვიერადაა მიღწეული, გაჩნდა იმეგ- 
დი, რომ დაფინანსების შემთხვევაში, სადღეისოდ უსახ- 

სროდ დარჩენილი ჟურნალისტთა ფედზრაცია, ნაწილო - 
ბრივ. მაინც, მოაგვარებს ქართველ ჟურნალისტთა პრო - 

ბლემებს, პირველ. რიგში, შექმნის ჟურნალისტთა უსაფ- 
რთხოების სისტემას, გაიზრდება ინფორმაციის გაცვლის 

წ წსფტაბები, რაც საქართველოში და მთლიანად ამიერკა- 

ვკახიის რეგიონში დემოკრატიული პროცესების დაჩქა- 

რებას შეუწყობს ხელს. მიღებულია გადაწყვეტილება 
საქართველოში ამიერკავკასიის ჟურნალისტთა ცენტრის 

ჩამოჟალიბებაზე, სამომავლოდ კი გათვალისწინებული» 
ამიერკავკასიის ჟურნალისტთა» ცენტრის ტრანსფორმი- 

რება ჟურნალისტთა კონფედერაციად. ამ იდეას მხარი 

დაუჭირა დემოკრატიულმა პროგრამა ტასისმა. 
მსოფლიო გამოცდილებამ ცხადყო, რომ პოსტკო- 

მუნისტურ ქვეყნებში დემოკრატიული პრინციბების და- 
მკვიდრებაში უდიდეს როლს, სახელმწიფოს ინიციატი- 

ვის გარდა? საერთაშორისო ორგანიზაციები ასრულებენ. 

ევროკავშირმა ღსთ-ს ქვეყნებში სტრატეგიული 
პროექტების დასაფინანსებლად 2,6 მილიარდი ეკიუ ჭა- 

მოყო. 

სადღეისოდ საქართველოში დამფინანსებელთა 
რამდენიმგ საერთამორისო ორგანიზაცია მოქმედებს: 
ევროკავშირის დემოკრატიული პროგრამა ფარე და 
ტახისი, სოროსის ფონდი, ევრაზია, სულ მალე ფუნქცი- 
ოწირებას დაიწყებს ამერიკული ფონდი. 

1992 წელს, ევროპის კომისიის ინიციატივით და 
ევროპარლამენტის სრული მხარდაჭერით შეიქმნა ევ- 
როკავშირის დემოკრატიული პროგრამა ტასისი. პროგ- 

რამის მიზანია აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, 
ახალ დამოუკიდებელ ქვეყნებში, აგრეთვე, მონღოლი: 
თის სახალხო რესპუბლიკაში, დემოკრატიული, პლურა 
ლური, სამართლებრივი სახელმწიფო ების შექმნა. ტას: 
«სი აფინანსებს გარდამავალ “ეტაპზე მჟოფ ქვეჟნებში 
სტრატეგიული მნიშვნელობის პოლიტიკურ და ეკონო- 
მიკურ პროექტებსკრაც ამ ქვეყნების ეკონომიკის საბა- 
%რო ეკონომიკად ტრანსფო რმირებას და დემოკრატი- 

ევროკავშირის დემოკრატიული პროგარამა ტასისის შე- 
ნეჯერმა ლუი დეიმ ჟურნალისტთა ფედერაციაში პრე- 
სკონფერენცია გამართა. პრესკონფერენციას ესწრებო.- 
და ევროკავშირის დელეგაციის წევრი ქეით უაითი. 

. . 

  

პირველ ყოვლისა, პროჯრამის მენეჯერმა უარყო. 
მოსაზრება, თითქოს საქართველოსთვის ევროკავშირმა, 

დსთ-ს სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ნაკლები სუბსიდიები 

გამოყო. ამჟამად საქართველოში უკვე შვიდი დაფინან- 

სებული პროგრამა მოქმედებს, წლის ბოლოსთავის კი- 

დევ სამი პროექტის დაფინანსება დაიწყება. 
ლუი დეიმ მოკლედ მიმოიხილა ბროგრამა ტასი- 

სის შექმნის და დაარსების ისტორია, ისაუბრა პროგრა- 

მის მიზნებსა და ამოცანებზე, „ჩვენ ვაფინანსებთ იმ 

არასამთავრობო, არამომგებიანი ორგანიზაციების პრო - 

ექტებს, რომლებსაც ძალუძთ წვლილი შეიტანონ ქვე- 
ყანაში დემოკრატიზაციის პროცესის დაჩქარებაში. ტა- 

სისის მიზანია, ხელი შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადო · 

ების შექმნას, კანონიერების დამკვიდრებას, ეკონომი- 

კურ თავისუფლებას, საპარლამენტო მუშაობას, საპარ- 

ლამენტო. ბლოკების შექმნის მი%ზნით, პროგრამა, აგრე - 

"თვე, ითვალისწინებს მასობრივი ინფორმაციის საშუა- 

ლებების ეფექტურობის გაზრდას“ -' განაცხადა პროგ- 

რამა ტასისის მენტჯერმა. 
ტასისის სამოქმედო პროგრამით არაა გათვალის- 

წინებული კერძო, კომერციული გაზეთების ან ტელე- 
” კომპანიების პროექტების დაფინანსება, ერთი სიტყვით, 

იმ გაზეთებზე სუბსიდიების გაცემა, რომლებიც რეალი- 
ზაციის პარობებში მოგებას იძლევიან. თუმცა,დღევან- 

დელი ძვირადღირებული ქაღალდის და მაღალი სასტა- 
მბო ხარჯების პირობებში, ძნელად თუ ვინმე იტყვის, 

რომელიმე კერძო გაზეთის მომგებიანობაზე. ტასისის 

პროგრამის თანახმად, კომერციული გაზეთების წარ- 

მომადგენლებს საშუალება ეძლევათ, შექმნან ჟურნა- 
ლისტთა არაკომერციული ორგანიზაცია, ევროკავშირ- 

ში წარადგინონ პროექტი, რომელიც მიზანმიმართული 

იქნება ჟურნალისტთა სო ციალური პირობების გაუმჯო - 
ზესებაზე, უსაფრთზოების გარანტიებზე. პროგრამის 

დაფინანსებჩს 80 პროცენტს ტასისი კისრულობს, დაა- 
რჩენი 20 პროცენტი თავად ორგანიზაციამ საშემოსავ- 

ლო ხარჯებით უნდა დაფაროს. პროექტის შემუშავებაში 
მონაწილეობა უნდა მიილოს არანაკლებ ორმა პარტნიო- 
რმა, პარტნიორების შერჩევაში ფარე და ტასისი რეკო- 

'მოყოფს. პროეჭტის მოქმედება ერთა წლის ვადითაა · 

ექტების კონკურსს ორ ეტაპად ჩაატარებს: პროგრამების · 
შერჩევის ბოლო ვადებია მიმდინარე წლის 81 ოქტომ- 
ბერია და4996 წლის 80 არილი. 
“ლუი დეიმ უპასუხა ჟურნალისტთა შეკითხვებს, 

დიანა ბაბროფშვილი   

შქელევზი: ყველამ თავისას 

მო შაროს" 

ბულგარეთის სააგენტო ,„ბტა“ იტყობინება რუ- 
სეთის პრეზიდენტ ბორის ელცინის მიერ მოსკოვში 

გამართულ პრესკონფერენციაზე წათქვამთან დაკავში- 
რებით, რომ რუსეთი ნატოს არ მისცემს აღმოსავლე- 
თით გაფართოების უფლებას, ბულგარეთის სახელმწი- 
ფოს მეთაურის ოფიციალური წარმომადგენელი შემ- 
დეგი განცხადებით გამოვიდა: 

პრეზიდენტი ჟელიო ჟგელევი აცხადებს, რომ ხულ- 
ბგარეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწი- 
ფოა, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს თავის 
საგარეო. პოლიტიკას, მისივე ინეტერსების შესაბამისად და 
სხვას არავის მისცემს უფლებას, როგორც აღმოსავლე- 
თით, ისე დასავლეთით, მის ნაცვლად გადაწყვიტოს საკი- 
თხები, რომლებიც დაკავშირებულია ქვეყნის უშიშროე- 
ბასთან და სუვერენიტეტთან. 

ჩვენთვის რუსეთი არ წარმოადგენს რაღაც ერთმ- 
ნიშვნელოვანს. იქ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები მო- 
ქმედებენ –– უკიდურესი მემარცხენეებიდან -- უკიდუ- 
რესი მემარჯვენეების ჩათვლით. ბულგარეთი უჭერდა და 
მომავალშიც დაუჭერს მხარს იმ გარდაქმნებს რუხეთში, 
რომლებიც მახ გადააქცევს თანამედროვე, არარა” 
ულ ქვეყნად. , 

ბალკანეთის პრიზსისი, ანუ 

ელცინი ბონს მოდის 

რადიო „თავისუფლების“ ცნობით, ნატომ და გაე- 
რომ გარკვეული ხნით მორატორიუმი გამოაცხადა ბოს 
ნია»ჭერცეგოვინაში და განაცხადა, რომ დროებით წყვეტს 
საბრძოლო მოქმედებებს სერბთა წინააღმდეგ, ჭერჯერო- 

„ ბით უცნობია, თუ რამდენ ხანს გასტანს ცეცხლის შეწყ- 
ვეტ». აგრეთვე, არავინ იცის ამ დადებითი მოვლენის, თუ 
სხვა რაიმე მიზეზის გამო, მაგრამ ფაქტია, პრომ სოჭში 
მოკლევადიანი შვებულებით მჭოფმა რუსეთის პრეზიდე- 
ნტმა, ბორის ელცინმა, კატეგორიული უარი განაცხადა 
დუმის რეაქციონერ დებუტატთა ზეწოლის შედეგად 
მიღებული გადაწყვეტილების განხორციელებაზე. შეგახ- 
ხენებთ, რომ საქმე რუხეთის მხრიდან ყოფილი იუგოსლა- 
ვიის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების ცა- 
ლმხრივი წესით გაუქმებას ეხება. გ 

„ხულიგანი“ იაკუნინი და 

„დედიკოს ბიქ:0“ ჟირინოვსკი 
ამ ერთი კვირის წინ, რუსეთის პარლამენტში ატეხი- 

ლი მუშტი-კრივი მსოფლიოს მილიარდობით ტელე- 
მაყურებელმა და მათ შორის -– ჩვენც, საკუთარი 

ებით ვიხილეთ. „დავტკბით“ ჟირინოვსკის 

„რაინდული" ორთაბრძოლით ერთ-ერთ ქალბატო- 

ნთან, შევიტყვეთ, თუ როგორ ჩამოგლიჯეს ანაფო- 

რიდან ჯვარი დებუტატ-მღვდელს, ცნობილ სამარ- · 
თალდამცველსა და ყოფილ საბჭოელ დისიდენტ 
გლებ იაკუნიწს. ჰოდა, როგორც რადიო „სვობო და" 

გვაუწყებს, ამ ინციდენტის გამო, მოსკოვის პროკუ- 

რატურამ სისხლის სამართლის საქმე ალძრა.. დაზა- 

რალებული იაკუნინის წინააღმდეგ, ბოროტი ხული- 

გნობის ბრალდებით, ჟირინოვსკი კი ჯერჯერობით 

ხელშეუხებელია. 

0იცხაპ რაბინი: ,ჯმერიკამ 
ვერაფერი გააწყო და მე ვის 

რას შქვასმენდი" 

როგორც ადრე გაუწყეთ, ისრაელის პრემიტრმი- 
ნისტრი იცხაკ რაბინი უკრაინიდან ოფიციალური ვიზი- 

ტით მოსკოვს ჩავიდა, სადაც შეხვედრები ჰქონდა 
რუსეთის პრემიერ ვიჭტორ ჩერნომირდინთან, აგრე- 

თვე, თავდაცვისა და საგარეო. საქმცთა მინისტრებთან 
პაველ გრაჩოვთან და ანდრეი კოზირევთან. ვიზიტის 
მიზანი გახლდათ რუსეთის ხელისუფლების გადარწ- 
მუნება ირანისთვის ატომური რეაქტორების მიყიდვის 
საქმეში, რომელსაც, აგერ თითქმის წელიწადია, ამაოდ 
ესწრაფვის აშშ. ჩერნომირდინთან სამსაათიანი საუბ- 
რის შემდგომ დაღონებულმა რაბინმა ჟურნალისტებს 
განუცხადა, -- რუხებს ამერიკამ ვერაფერი შეასმინა 
და მე რაღას გავხდებოდიო. · 

სილი სუმცხე, ანუ 
მუროიამას პერსპმქტივები 

იაპონიის პრემიერმინისტრი მუროიამა ერთკვი- 

რიან ოფიციალურ ტურნეს ატარებს აწლო აღმოსა- 

ვლეთში. ამ დღეებში იგი ქაიროში შეხვდა და ესა- 

უბრა ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოხნი მუბარაქს, გაფო- 
რმდა ეკონომიკური თანამშრომლობის რიგი ხელ- 

შეკრულებანი, მათ შორის განსაკუთრებულ ყურა- 

დღებას იმსახურებს სუეცის არხზე ხიდის მშენებ- 
ლობა, რომელსაც იაპონია კისრულობს. მოგვიანე- 
ბით მფროიამა შეხვდა პალესტინის გათავისუფოშჭ- 
ბის ორგანიზაციის (პჭჯოV ლიდერს იასირ არაფატს. 

იაპონიის პრემიერი შეჰპირდა მას, რომ წლის ზბო- 
ლომდე „პჯო“ მთლიანად მიიღებს იმ 906 მილიონ 
დოლარს, რომელიც იაპონიამ აღნიშნულ ორგანიზა- 

ციას გამოუყო. აღსანიშნავია, რო.მ ამ თანხიდან 1§0 

მილიონი დოლარი უკვე ჩაირიცხა პალესტინელ- 
თა ანგარიშზე.   

     
- შვიდბალიანი ვიწფისძვრა 

მეხიკოში 

„თავისუფლების“ ცნობით, L4 სექტემბერს მექსიკის 
დედაქალაქში მოხდა მძლავრი მიწისძვრა, რომელიც ოც 
წუთს გრძელდებოდა. რიხტერის შკალით მიწისძვრამ 7,2 

ბალი შეადგინა. დაინგრა და დაზიანდა შენობა- ნაგებობები. 
ქალაქში მრავალ ადგილზე იფეთქა ხანძარმა. ადამიანთა 
მსხვერპლის რაოდენობის შესახებ ჯერჯერობით არა- 
ფერს იტყობინებიან. აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური სიმ- 
ძლავრის მიწისძვრა მეხიკო ში ამ ათი წლის წინათ მოხდა, 
მაშინ დაღუპულთა რაოდენობამ ათას ადამიანს მიაღწია, 

ს.პრილოვი: რუსეთი 

სამხელრო სომებპსაც 

მიმართავს 

ნატოს გეგმები, აღმოსავლეთით გაფართოების შე- 

სკრილოვმა, რომელიც დანიაში იმყოფება და მონაწილე- 

ლამენტთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში. აღმოსავ- 
ლეთ ევრობის რიგი ქვეყნების სურვილს, ნატოში გაწევ- 
რიანების თაობაზე, სკრილოვმა შემდეგი კომენტარი ჯაუ- 
კეთა: „მოსკოვი ყველა შესაძლო. ღოწისძიებას იხმარს მის |.” 
მიმართ ნეგატიური შედეგების გამოვლინების სანეიტრა- 

ლიზაციოდ, თუკი ნატოს გაფართოება ჩვენს უსაფრთხო- 

სად გავზრდით საკუთარ პოტენციალსაცრ -- აღნიშნა 
სკრილოვმა 

«4««« 

ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, პოლღნე 
თის საგარეო. საქმეთა მინისტრმა ვბარტოშევს, 
რნალისტებს განუცხადა, რომ „შეშფოთებით აღიქვა 
ბორის ელცინის „ცივი ომის“ სულისკვეთებით გამსჭ- 
ჟალული სიტყვები ნატოს გაფართოებისა და ბოსნიის 
კონფლიქტის შესახებ. მინისტრმა აღწიშნა, რომ ბო- 
ლონეთი კმაყოფილებით შეხვდა რუსეთის ინტეგრა- 
ციას პროგრამასთან ,,პძარტნიო რობა მშვიდობისთვის“ 

და იმ ფაქტსაც. რომ რუსეთმა პოლიტიკური დიალო - 
გი გამართა ნატოსთან, ვბარტო შევსკის აზრით, რუსე- 

თმა ,,უნდა შეამჩნიოს ის დადებითი მხარე, რომელიც 

სახელმწიფოთა ალიანსის კონსტრუქციული თანამშ. 
რომლობიდან გამომდინარტობს“..– 

ბილ ქლინთონი: გენოციდს 

არ ღავუფუვებთ 
აშშ-ს პრეზიდენტმა ბილ ქლინთონმა თეთრ სა- 

ხლში გამრთულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, 
რომ რუსეთის წელისუფლება არაობიექტურად ჟკი- 
დება ბალკანეთის კრიზისს. ჭერ ერთი, ნატო სამხედრო. 
ოპერაციებს გაეროს სანქციით აწარმო ებს, –– თქვა მან 

–- მეორეც, ბოსწიელ სერბთა პოზიციები დაიბომბა 

მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც მათი მხრიდან აშკარა 

პროვოკაციებს ჰქო ნდა ადგილი, კერძოდ, სარაევოსა- 
დმი ცეცხლის დაშეწას, რომელსაც შედეგად უდანა- 
შაულო, წალხის მსხვერპლი მოჰყვა, რაც შეეხება 
ნატოს თვითმფრინავების პილოტებს, ისინი თავის საქ- 
მის პროფესიონალები არიან და დასაბომბი ობიექტები 

არასოდეს აერევათ ჩვეულებრივ დასახლებულ პუნ- 
ქტებში. შეერთებული შტატები მშვიდობიანი მოსა- 

ხლეობის ჟლეტის წინააღმდეგ ილრშქრებს ,,უსაფრ- 
თხოების ზონაში“, ჩვენ არ ძალგვიძს და ვერც შევუ- 

რიგდებით გენოციდს, -- განაცხადა ბილ ქლინთონმა. 

ა.რომანოვი: ჩეჩქვნთა 

ბგანნარალება, ფაქრობრივად, 

ფიქციაა 

ჩეჩნეთში რუსეთის ფედერალური ძალების გაერ- 
თიანებული დაჯგუფების სარდალმა ა.რომანოვმა, გაეც- 
ნო რა ა.მასჰადოვის მიერ წარმოდგენილ ე.წ. ბოევიკთა 
დისლოკაციის ადგილის ოპერატიულ რუკას, განაცხადა, 

რომ დუდაეველთა განიარაღება ფიქციაა, რუკის მიხე- 
დვით, ბოევიკებს შეიარაღებაში გააჩნიათ 2021 - . კალა- · 
შნიკოვის ავტომატი, 79-კალაშნიკოვის ტყიამფრქვევი, 
18-ავტომატური ყუმბარსატყორცნი სადგურია, 2-ტანკ- 
საწინააღმდეგო ჭურვების მართვადი დანადგარი, §- 
"გრადის“ დანადგარი, 3-ტანკი-უ-72, L-საზენიტო შარ- 
თვადი ჭურვების დანადგარი, #-ნაღმსატყორცნი, §. 

დრაგუნოვის სნაიბერული შაშხანა, 
ამ მონაცემების კომენტირებისას არომანოვმა განა- - · 

ცადა, რომ მათ სიმართლესთან არაფერი აქვთ საერთო. 
და ამასპადოვთან საუბარში აღნიშნა, რომ ბოევიკებს 
იარალის ის რაოდენობაც კი არ ჩაუბარებიათ, რომელიც 
ოპერატიულ რუკაზე: მონიშნული. რუსეთის ჯარების. · 
გაყვანის გრაფიკი იმიტომ არ არის დამტკიცებული, როშ 
მახ დუდაევის მომზრეთა განიარაღების რეალური ფაქტე- 
ბი უნდა დაედოს საფუძვლად. ჟუ 
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„აროლობის _ მაგიერ: · 
მიმდინარე პოლიტიკურ” 

ელოს. ურთიანი კომუნისტური 
ბევრი, ალბათ, თვალსაც ადევნებთ იმ პოლემიკას, რომელიც 

გაზეთ „კავკასიონში“ გამოქვეყნებულ მძაფრ, კრიტიკულ მასალებს ამ 
მიმართულებით. 

მათთვის, ვინც ჯერ არ გაცნობია ამ პუბლიკაციებს, ვიტყვი: „ეკპ“-ელები, 
რომ იტყვიან, მუშტების ქნევითა და იარაღის მუქარით ჯიქურ შემოიჭრნენ 
სგვნი მოავიტიკურ  ცხოვრებიშიი მმანაბდე, კიი განაცხადი, მორს, უცრცოში 

რუს ფაშისტ-კომუნისტთ. ფორუმზე გააკეთეს:  -- “პარლამენტში 
ნაციონალისტები, 

რიაო, ისე მიფუჩეჩებთ საქმეს? რას მერ- 
ჩით, რას მემართლებით, როცა ამბობთ: 

ან იმ ზო: მი როგორ 

მოვხვდი, რატომ არაფერი მკითხეთ თქვე- 

ნსავე კომუნისტებს? გარწმუნებთ, არც გე- 
ტყოდნენ, იმიტომ, რომ, არ აწყობთ. 

შე გეტყვით (ოღონდჩვენს შორის 
უნდა დარჩეს) –- “მ მრინსადორრალი 

––მოიცათ, მოიცათ, ნუ აღშფოთდე- 
ბით, მერე რა, რომ ზოგს ჩეჩენის, ზოგს " 

“ რუსის%ოგს კიდევ მოსკოვის ინ წოვოსი– 
ბირსკის ,,,ლფას" ჩაფხუტები გეხურათ? 

–– ეს თქვენს მიერ ათწლეულების მანძი- 
ლზე შექმნილი იმპერიული ,,ზარბაზა- 
ნი'ულეტდა ჩვენს ახალგაზრდობას, ამ ზა- 
რბაზანს კი ისევ იქიდან მართავდნენ სადაც 
ახლა თქვენ დაბრძანდებით -- ,,მაღალი 
ტრიბუნებიდან“ თქვენივე საკუთარი ხალ- 
ხისა და სამშობლოს სალანძღავად, ხადაც 

_ ალებთ ინსტრუმტაუს, სახსრებს, ალბათ, 
  

დი 

ბსა და ოსებს, არამედ 
ში მცხოვრებ სხვა ხალსებსაც“.. 

  

საღწაშჩ შუბს პატრMნსა 
ნქმს. ბაჰწიენდეს დარIს! . 

(იმპროვიზაცია „ულტრაკომუნისტურ“ თემაზე პენსიონერთა 
. გაერთიანებული გუნდისა და ორ კესტრისათვის) 

-   
  

ა.შ, : 

აღარაფერს ვიტყვი ი8 კვპიაეტე- 
ბზე“, ისინი რომ „ამკობენ“ სახელმ- 
"წოვის, მეთაურს. ჩვენს, მათისა მიამ 
თარ ქვეყანას. 

' არ ვიცი, თუ –- ჩვენი 

პოლიტიკოსებიდან 18. ანი მორ აეეე 
მიუცია სერიოზული შეფასება ულტრაკომუნისტთა ამ თავხედური 

ი.“ ააგებს. 
· არჩიენებიბკენ, შვებით ამოსუნოქცისკენ მიდის, მართლაც, ყოველგვარ ზღვარს 

 ოცკაპიკიან. პურზე, 
და სამშანეთიან კარაქზე, რის „აღდგენასაც“ ასე ურცხვად სთავაზობენ 

„ულტრაკომუნისტები“. 
წარმოიდგინეთ, “ზოგს სჯერა კიდეც... რას მივაწეროთ ეს? -- მავანთა 

გულუბრყვილობასს თუ ჩვენ პოლიტიკოსების საზოგადო: უვიცობას, 
_ მოღვაწეების, სწავლულების, მათ შორის, ჟურნალისტების , „ უყურადღებობასა 
და უპასუხისმგებლობას? 

ულტრაკომუნისტთა მიერ „ შემოთავაზებული გზა რომ ნამდვილი 
უბედურების გზაა,” ხოლო მათი ახალი გაფართხალება -- „ბოლშევიკური 
ფუნდამენტალიზმის, ამას, მხოლოდ სახელმწიფო მეთაური არ უნდა ამბობდეს. 

“ამას უნდა ებრძოდეს: ყველა: --- პარლამენტი, მთაგრობა, ისინიც, ვისაც 

ევალება ზედამხედველობა კანონზე, მათ შორის,კანონზე პრესის შებახებჩვე> 
ნთან კი, პირიქით ზხდება: „ეკპ“-ელები გაღმა ედავებიან, პროკურატურაშიც 
კი უჩივიან -- „კავკასიონელებს“ შეურაცხყოფისთვის. 

პარადოქსია, ფაქტია! მაგრამ “-- 
სწორედ ამაზე მოგახხნით ჩემს პუბლიკაციაში -- ·„როცა კატებს 

აყეფებენ“!, რომელიც ა.წ. .28 ივლისს გადაბეჭდა” გაზეთმა „კავკასიონმა“. 
შეგახსენებთ: 

აქ საქმე ეხებოდა კომუნისტური „შავი ჭირის“სინდრომს არა და 

"პიროვნულ შეურაცხყოფას. გაზეთ „კომუნისტის“ 10 აგვსიტოს ნოშერში 
გამოქვეყნებული გივი იმედაძის საპასუხო წერილში -- (4მუბი. ხალთაში 
არ იმალვის, ბორისოვინ!“ -- შენიშვნა: ,ბორისოვიჩი, ეს მე გახლავართ! 
– გჭ) „ულტრებმა“ ჩემი პიროვნული შეურაცხყოფის, ლანძღვა-გინებისა 
და მუქარის ნამდვილი კორიანტელი დააყენეს. კ : 

სხვაგვარად არც ვფიქრობდი და არც მოველოდი... იმაზე, რაზეც 
ვწერდი, კომუნისტებს არასოდეს, ჰქონიათ პასუხი და აბა, ახლა საიდან 
მოიტანდნენ. ასეთ დროს, ყველაზე იოლი გამოსავალი, როგორც იცი, 
ოპონენტის პირად შეურაცხყოფაში უსაფუძვლო და 
ბრალდებებში «უნდა ენახათ და.. ნახეს კიდეც ამაში, იცოფ! , კარგად 
არიან გაწ მაგრამ.. «იმას ველარ” ხვდებიან, ვრთნილ-გამობრძმედილნი, 
საცოდავნი, რომ ახლა სხვა დროა, სხვა საზომი და სხვა ქვეყანაც, ' 

. უუბი ხალთაში?! 
–- გივი ბატონო, უკაცრავადაგივი.. 

ჰნგელოზოვიჩ! პირდაპირ გეტყვით: თქვე- 
ნი სახელ-გვარი –– გივი იმედაძე, რომბლ- 
მაც ასე „მეტეორივით“ გაიელვა თქვენი 
ვაიგაზეთის გვერდზე, საიმედოსა და. მი- 
თუმეტეს, საგულისხმოს არაფერს მეუბნე- 
ბა; სამაგიეროდ, მეტად მრავლისმეტყველი 

| · და. შთამბეჭდავია ის შუბი, თქვენ (ან 
' თქვენს ,,საძმოს”) ჩემს ხალთაში ასე საგუ: 
'"ლდაგულო ქექვა-ფათურის შქდებად 
რომ შეგრჩენიათ ხელში. ღმერთმა სიკე- 
თეში მოგახმაროთ! 

ლი სამი ათეული წლის ნაშრომ-ნაამაგარი.. 

ეს ჯანდაგი კომუნისტები, სულ ახლახან 
სოროებში რომ იყავით შემძვრალნი და 
გამოდარებას უცდიდით, მთელმა ქვეყანამ 
იცის, მაგრამ თუ იქამდეც და შემდეჯაც 
ჭურშიც ისხედით –-აღარ მეგონა. 

გივივ. (მიმართვის თქვენს ფორმას. 

მეც გამოვიყენებ, როგორი იმედაძე ხარ, 
„ რომ ვეღარც ჩემეული „დილაა თუ ბინ- 

5 „ისევ ის ბიჭი ვარ“, ვეღარც „მოგო- 
ნება“ და კიდევ ბევრი სხვა სიმღედა ვეღარ 

მერაია ი ყარაჟენი, სომ მაინც. შალისთ,, (ა იტყვის, ალბათ, მავანი; “ 

- ბლოს, აფხაზეთისა და სამოქალაქთ ომე- “ 

გამძვინვარებულ „ნამესტნიკს!! ივემალე- 

ბოდი“, რიგითი მასწავლებელი გახლდით 
საზოგაროებრივ პროფესიათა ფაკულტე- 
ტზე, რომელიც აქ ჩემს მისვლამდე არსე- 

“ბობდა. შერე ·კი, როცა თქვენი თქმით 
„სსრკ-ს ბიუჯეტიდან კულტურული ღონი- 
'სძიებებისთ 

ვითბე ხელი“, ფაკულტეტის დეკანიც გავ- 
ხდი, და საკავშირო და ხაერთაშო რისო 

ფესტივალების გამართვაც დავიწყე ინსტი- 
ტუტში.. ფაკულტეტიც ერთ-ერთი პირვე- 
ლი გახდა აგრარული უმაღლესი სასწავ- 
ლებლების. მთელ სისტემაში. დანარჩენს · 
აღარაფერს ვიტყვი. თორემ ზომ ვიცი 
„თქვენი ამბავი --- კრწანისში, აქლემების. 
შემოყვანასა და ჩინური აბრეშუმ-ფართ- 
ლეულით ვაჭრობასაც დამაბრალებთ. 

ისე კი, თუ ჩემი სრული პორტრეტის 
დადგენა. გსურდათ, გეთქვათ და გეტყო- 

დით! –--არც კრწანისი გადაუტანიათ სად- 
“მე არც ინსტიტუტი და, ალბათ, არც. ის” 
ჯილდოები, იქ რომ დავტოვე სწორედ 
მაშინ, როცა ქვეჟანა აირია და თქვენთან 

პირისპირ შებმა გადავწყვიტეთ. არ ვშალავ, 
–- მეც ვიყავი მათ შორის, თქვენ რომ 

მიგერეკებოდნენ ჩიტაძისა და ძერჟისნსკის 
ქუჩებიდან. ჰო, ჰო, ჰო, ჰო. რას გარბო 
დით? (განსაკუთრებით ზოგ-ზოგნი) 
თქვენს მშობლიურ ,,როდინაში შს არა, ისე 

ჩუმად, ბათქა-ბუთქის გარეშე კი დაუძვე- · 
გადარჩენის რით ამ ორომტრიალს,თავის · 

ინსტინქტმა არ გიმტყუნათ 
ახლა დრო იხელთეთ, ნახეთ სამაჩა- 

ბის შემდეგ სასომიხდილი ქვეყანა, განაწა- 
მები ხალხი და ამღვრეულ წყალში თევზის  · 
დაჭერას ცდილობთ? აკი, გვიკიჟინებთ კი. , 
დეც“ვიღაცის ამბიციების გამო რამდეწი 
ადამიანის სიცოცხლე გავიღეთ ზსხვერბ- 
ლად ისცრომ” ვერსად წარმატებას ვერ 
მივაღწიეთთ. გვტეჭვება, თქვენნაირი კო- 
მუნისტის მსაზხვრელი ხელი ზომ არ ერიაო 

, „ამ გაუმართლებელ მსხვერპლში“ -- მო- 
მმართავთ. სწორედ ჭელიძისთანა მედრო- 

ვე ინტელიგენციამ შეაყარა ხალხს თვალ- 
ში ნაცარი და დროებით წილვადაკარგუ- 
ლი ააცდინაო ,,ტაძრისკენ“ მიმავალ გზას“. 

–- უკაცრავად, აქ რომელ გზაზეა 
ლამარაკი? –– ალბათ, ,,კომუნიზმისკენ'' მი- 

მავალზე, არა? ე.ი. თქვენ ·სწორი გზით 

მიგყავდათ ხალხი და მე და ჩემისთანებს კი 
ჩამოგვიყვანიხართ ამ გზიდან. -- თუ ასეა, 
დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ძლივს ერ- · 
თი მართალი სიტყვა არ გავიჯონე თქვენ- - 
გან” იცოდეთ, მე თუ არა, ჩემი შთამომავ- 
"ლობა მაინც დაგიფასებთ ამ სიკეთცს. 

<– კი მაგრამ, ისიც მიბრძანეთ, რო- 

გორ ან რით ჩამოგიყვანეთ ამ გზიდან ამო - 

რეო, იმ საგაზეთო გვერდებს რაღას უშვ- 
რებით, ჩემი და ჩემისთანების იქ ყოფნა 
რომ არის ასახული? ..... 

და აი, გამოძვერით, ჩვენი ბიჭების და- 
ღვრილ სისხლზე, ძვლებზე გადმოიარეთ 
და დამოუკიდებელ, დემოკრატიულ ისს-. 
ტიტუტებიან თავისუფალ ქვეყანაში შემო- 
ბრძანდით არა? კანონებიც ისეთი დაგახვე - 
დრეთ, რომ ლაუბობით ქვეყანაც რომ და-'' 

, აქციოთ, ხმის გამცემიც არავინ გუავთL 
გახსოვდეთ, ეს თქვენი დღევანდელი 

დაუსჭელი პარპაში და მამლაჟინწაობა 

იმათ სისხლსა და ძვლებზეა აღლმოცენებუ- · 
ლი, თქვენ რომ „უგუნურად“ დაღუბუ- 

__ ლებს უწოდებთ. 
უგუნურება, თვალში ნაცრის ყრაშე- 

მოქმედი ადამიანების დევნა, მლიქვნელო- 
ბა და შენიღბული ძალადობა ვიხი მოგო - 
ნილიც არის, ეს კარგად იცის ჩვენმა ხალს. 
მაც და კაცობრიობამაც, აშ ოხერ დემოკ- 

” რატიას რა ვუთხარ, თორემ შანთით უნდა 

ამოგვეწვა, თითოეული კომუნისტური ბა- 
ცილა, თქვენ რომ დაგვიტოვეთ „,სამახსო - 
ვროდ“ ჩვენი ცხოვრების ყველა უბანზე. 
მათ მორის, ჩვენს სულიერებასა და ზნეო- 

ბაში, სწორედ ეს შემორჩენილი „ციებ- 
„ „ცხელებაა“ ჯერაც რომ სულს გვიხუთავს 

და გვაბრკოლებს ქვეყნის აღმშენებლობის 
გზაზე. 

„საქმე გვაქვს მუდამ მტრაანიო“, _ 

ხშირად ვიტყვით ხოლმე ჟურნალისტები, 
მითუმეტეს ისინი, ვინც პოლიტიკურ ცხო - 

"შესახებ, რომ მთიანი რაიონების მთელი 

სალბილ ქილსითუბაი ე 
დახატული, რომ ლამის ები 

ათ. მევეაროი. სლავა და ფანდი“ “თ? 

ვფიქრობ, საკმარისად ვთქვი იმ.»: 
შესახებ, ვინც გათვალა და გააპარტაზა ჩვე - 
ნი ქვეყანა. თქვენ ამაში ლომის წილი მიგი- 
ძღვით და ეს კარგად იცის ხალხმა, რომლის 
გაბრიყვებახაც ისევ ცდილობთ თქვენი 

ვიტყვიო ბევრმა საკუთარი 
თვალით წახა და შეიცნო ამ სიკეთის მად- 

ლი, დაინახა ის უდიდესი ეროვნული პო - 

ვაზობთ აჭარის მთბანეთიდან, ეგებ ჩემიც 
მიიღოთ და გაიაზროთ: -- იცით კი იმის 

მოსახლეობა განთავისუფლებულია ყვე- 
ლა კომუნალური გადასახადისგან. მათ 
უფასოდ აწვდიან თხევად გაზს, გამოულე- 1   

' ვად შედის სოფლებში ფქვილი, სხვა სუ 

რსათი. შუახევის რაიონში შენდება მცირე 
ჰესების მთედჯი კასკადი, რომელიც მთიან “ 
აჭარას“”უზრუნველყოფს ელექტროენერ- 
“გიით. თუ რანხს გამკეთებლები იჟავით, თა- 
ვის დროზე აქ არ გყავდათ მდივნად თქვე- | 
ნი „აჭარული იაჩეიკის" ახლანდელი ხელ- 

I 

' 
-  მძღვანელი კომუნისტ-მონარქისტი იოსებ | 
“ხიმშიაშვილი? რა გააკეთა, რა შესძინა რაი- ჯ 

| 

ვრებაში ვტრიალებთ. ასე რომ, ჩემო, გი-. · 
ვივ, თუ „ეკპ“-ს აჭარის ,,აჩვიკიდაწ“ ამ 
სახელს ამოფარებულო. ავტორო, მოდით, . 

კუკუმალაობასა და პოლიტიკურ ოინბა- 
ზობას თავი დავანებოთ და პირდაპირ ში- ს 

ვადგეთ ძირითად თემას -- აჭარის დღექა- 
ნდელობას, რომელსაც, თქვენდა უნებუ- 
რად, ჩემდამი მომართული პასკვილის თი- 
თქმის ნახევარზე მეტი მიუძღვენით. ეტ- 

„ ყობათქვენ” გაზეთში · ჟურნალისტიკა 
. მხოლოდ „ხურმა“ გგონიათ, თორემ ასეთ 

ელემენტარულ შეცდომას როგორ დაუ- 

მაინც მიგიხვდით საწადელს ,ამწანაგებო'4 
<– აჭარაში მიმდინარე პროცესებში ჩემი 
მოკრძალებული ,,უდგილისა და წვლილის“ 
გაზრდა გაქვთ განზრახული და, ალბათ, 
ამიტომაც, მთავაზობრ აქაური მთის რეგი- 

ონების კომუნისტური –- „მაძღარი პერი- 

ოდის“ ამსახველ დოკუმენტაციას თავისი 
და განმარტებებით. ალბათ, სტატისტიკითა 

იმიტომ იხარჯებით ასე, რომ გსურთ, ჩემს , 
მომავალ ნაწერებში ძველი ახალს შევა- 
დარო. და დღევანდელი აჭარის ,,მაზრზე- 
ნი“ სურათი დავხატო,არა: მართლაც, ისე 

· დეტალურად გაქვთ ჩამოთვლილი ძველი 
ერთი რამ მაოცებს მხოლოდ –- “ ვწების პირველი კოპორტის წარმომადგე.  გჭელიძის ჟურნალისტურმა პროდუქცია-. ზიხაძირის, ვერნების, ბაკი-ბაკოს, 'ზუბანის, 

თქვენი ლოგიკა: –– ხალთაში შუბის პატ- წელს (სსე წერენ წიგნებში) ყველაფერი მო, რომ ამბობთ, –– ჯაუმარგლავ ყანაში ტომაშეთის, დარჩიძეების, წყლისაყარის, 
რონსა, როგორ მწამებთ ,ცერებზე აწეუ. წყალში ჩამიყარე (ან კიდევ: სად წალეთ, ეტყობა, თქვენ თავს გულისხმობთ. ვიტ, ნაღვარევისა და სხვა სოფელ-დახახლებე- 

ლი ტანის საეჭვო რხევით მარე სად მ რებას, წელი, 1960 წლი- ვი =- თქვეზესუბი, ლენინური წესითა და არლი ვო ოე არება მილას 

–– ეს რა» დაგმართნიათ, ადრინდელი. “დან (ეი. დაარსების პირველივე წლებიდა) მეთოდებით რომ გვემოქმედა და ზვემარ-. ტუ თხეში“, ი ყვაც 

ასტ. რამ დაგლიათ-დაგაჩიავათ, ·· საქართველოს ტელევიზიაში რომ გავატა--  გლა, „დღეს ასე საპოლემიკოდ აღარ გვე. კი მადგება იმ ,,ჟაიმაღის“, „იაღის“, ქაფქაფა 

რომ რეალობასა და სიმართლეს თჭქვენი– რე რიგითი რედაქტორობიდან -- მთაარ ქნებოდა ,,საქმე“. ” „ბორანოს“, არყისა და ღვინის, მოძალებუ- 
ან“ მიღებულ გა- რედავტორობამლე: | გ თქვენ რომ სოროებიდან გამოძვე. ლი საკლავისა და გულღია აჭარული მახბი- 

დაუმოწმებელ ინფორმაციას ამჯობინებთ. რ» ხდება, გამაგებინეთ: –- თავისს რით და კვლავ „დიდი როდინას“ აღდგენ  ნძლობის ხსენებაზე, ასე რომ გცოდნიათ 
ჯანდაბას, რაც არის არის. თავი დავანებოთ დროზე. არც "კონცერტზე ყოფილხართ, სე ვიილბი, ნუ ტიტას ოხ: დამოგნატრებიათ თურმე ,,„ულტრაკომუ- 

ხალთასაც, შუბსაც, თქვენს ყიამყ/რალობა. არც რადიო. ჩაგირთავთ და არც ტელევი- და აფ და “ნისტებს“. ==. 
საც და ისევ ჩემი პორტრეტის თქვენეულ ზორი? მითხარ, თუ კაცი ხარ, მართლა გვი სისხლის ტბები დააყენეთ, ხწორედ მაშინ აკი ამიტომაც მახსენებთ ჩირუხისა და 
შტრანებს დავუბრუნდეთ. _ ხარ თუ რობიზონ კრუზო? ახა–ჯაზრდა დაიწყო საქართველომ იმ მსხვერბპლისგა ბეშუმის დიდ. სახალხო ზეიმებს, რომელ- ბვიკიჟინებთ. 

ჯერ დავძენ –– ის მახკვილი) რააც 'კაცს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი დამი- ღება, თქვენ რომ ახე „გაღელვებთ“. შიც თურმე ათასობით ადამიანი იღებდა 
თქვენ ასე ,„მშვენებთ“ თქვენი გაზეთის  თავრებია, 20 წლაის მანძილზე ,,ტანისამოსი თქვენ რა გგონიათ, არ ვიცით, ვინ ბგ მონაწილეობას და „ტკბებოდა წითელყე- 
გვერდს; თბილისელი კაცის გაზეთს ”შემომიხევია“ ტელეგადაცემების, მთელს ებრძოდა მაშინ ქართველობას? ნუ გავ-  ლსახვევიანი ონავრების ჟრიამულით“. : ლითს მოვიტან თ 

გვერდს, თბილისელი კაცის დაწერილსარ ციკლების, ფილმების კეთებით, ათასი მად–- წყდებათ, მეც იმ ბიჭებთან ვიდექი ბარ-. , მაპატიეთ, მაგრამ აქ იმდენი რამ არის 
1. ხავს, თორემ; ნორმალურ ქალაჭელს რო- ლობა, პრემია, როგჯერსა-  - კადხ აქეთ. აიტქით, –- მეორე მხარეს კ, დეტალურად გამიფრულირომ ყველა- 

სამო მენირიმმნხრხრირრიბ მიი” ყვედურიც) მიმილია.და_ თითქოს არაფე- აეამვეგაბორთგებოგირსა ფერს ვერ ჩამოვთვლი... | 

- რადგან ასეთ ატმოსფეროში კომუნისტუ-” 

" ონს?. (თუმცა, ამაზე სხვა დროს მოგახსე - 
ნებთ. დლეს კი აქ აშენდა და შენდებ:. · 

ათეულობით ხიდი, იწმინდება და კეთილ. ს 
მოწყობილი ხდება მისასვლელი ზები . - 
ყველაფერი ეს კი ხდება ამ საერთო გაჭი- 

„.რვების ჟამს. ამ ორი კვირის. წინა“ნდელმა 
სახალხო ზეიმმა,ზემო აჭარაში –- ,,მუამ- ! 
თობამ“ ხომ ყოველგვარ შოლოდინს გა- 

დააჭარბა, აას, 
ხალხს სჯერა გამარჯვების, აკი ამიტო» ჯ 

მაც ასეულობით მთიელი ჩამოვიდა ბათუ- L 

მში ბატონ ასლან აბაშიძის მოწოდებაზე 

და გვერდში დაუდგა სტადიონის მშენებ“ 1 
ლებს,რომლებმაც სულ რალაც ერთ თვეში 

_ არნახული გმირობა ჩაიდინეს -- ქვეყანახ. 1 
მისცეს საერთაშორისო სტანდარტების 1 
ყველა პარამეტრით უზრუნველყოფილი | 
სპორტული ნაგებობა. 

ბათუმის ,„,დინამომაც! გვასაბხელა-. ჯ 

მანამდე კი ბათუმის „კარატეს ცენტრში“ 
მომზადებული ეროვნული ნაკრები პან. ' 
ამერიკის ჩემბიონატის 20 მედლით დამშ- 
„ვენებული დაუბრუნდა სამშობლოს. 

რამდენი სიახლის, რამდენი სილამა- 

ზისა და სიკეთის შემოქმედია დღეს ბჯთუ- 
მი მართლაც, ბრმა უნდა იყო, რომ ეს 

ჟველაფერი არ დაინახო. ხედავენ კიდეც. , 
ახლა, მთელი თბილისი, მთელი საქართვე- 

ლოა ბათუმის, მისი ზღვისპირა პარკის სტუ- 
მარი. : 

ცხადია, ყველაფერი ეს არ მოგწონთ 
და არც გაწყობთ „ულტრაკომუნისტებს", 

რი ჭია ვერ ხარობს, მახ მყრალი, აქოთებუ- 

ლი ნიადაგი სჭირდება. მაშ, რა ვქნათ, კვლავ. | 
ავამურალოთ სჯარაც და ჩვენი ქვეყანაც. 
იმისთვის, რომ თქვენ იხაროთ? –- არა. | 
„ამხანაგებო!“ ეს აღარ იქნება! | 

კომუნისტები, რომ ერთდროულად 
პროვოკატორებიც იყავით, ეს ჩემი მოგო- 
ნილი არ არის. მართლაც, ასე გიცნობდით 

ათწლეულების მანძილზე. ასც გაუჟებეთ 
გზას „მოუსასვლელში“ შილიონობით 
ადამიანი, მათ შორის, მთელი ჩები ოჯახიც, 

'–– რა ვქნათ, შეცდომები და გადაცდომე- 

  

ბი ჩვენც გვქონდაო, უნდა გვაბატიოთ და 
შმეგვიყვაროთო –-– მა06:> თაარცხვილოდ 

ახლა ჩვეს გვკთბეთ, გვაწყობს 
თქვენი შეყვარება? -- თუნდაც ერთ მაგა- 

რილიდან --- ”., 

_ „ვაი,თქვენს ატრია, – „გაურად 
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მე..5 ბვერდთილან 

ქენებთ შეურაცხყოფას ბატონ პანტე- 

ლეიმონ გიორგაძეს –- ამაგდარ კამხ, რო- 
ჰულმაც. თავისი კაცური კაცობით ცოტა 

ამაგი როდი დასდო აჭარასო, განა ღირსი 
არა ხარ ამისთვის, რომ იმავე პანტელეი- 

3ონ გიორგაძემ კარგად. გაგასილაქოს (რა, 

ვერ მოგერევა, თუშ), ' 
ახლა ჩემს წერილს მივხედოთ: –. 

„წერალებიცა და მიმართვებიც კი გაუგზა- 
ვნეთ რუსეთის აქაური გარნიზონის (ლაპა- 

| ჩაკი -- აჭარაზე -- გქჰმეთაურებს -- 
დ-გვე' შარეთ აქ არსებული ,,ტოტალიტა- 
რული ( ეჟიმის' დამხობაშიო ვიცით, ნამ- 

ღკ. =, ლ ანინური მეთოდით მოქმედებთ, 
_ ს სბილურ აჭარას არევთ, მაშინ 

მთეთ, ს. რთველო თქვენ ფეხქვეშ იქ- 
ნიბა გართ! მული. ვაი, თქვენს პატრონსზ“ 

ჭიზმარიტი ჟურნალისტი ,„აკრძა- 
ლულ ილეთს" არასოდეს მიმართავს. 

-. თქვენ რა გჭირთ, ო,გივი ანგ-ელოზოვიჩ! 

' გიქირდათ, არა? მესმის, გითანაგრნობთ. 

არ უნდა მოგეკიდათ ხელი ასეთი რთული 

მისიისთვის. თქვენ კი არა, დღეს ბევრს 

გაუჭირდება გაუმკლავდეს ისეთ ჟურნა. 
7. ლისტიკას, რომლის უკან მხოლოდ სიმარ- 

თლე და ჭეშმარიტება დგას. 

ასე რომ, როგორც ხედავთ, პანტე- 

ლეიმო.ნ გიორგაძის პიროვნული შეურა- 

ცხყოფა აზრადაც არ მქონია,ეს თქვენი 

უსირცხვილო მანიპულაციის შედეჯია. 

„ ახლა რაც შეეხება ჩემი ,,გასილაქების'' 

1. საკითხს. რაღა ჩემს სამაჩაბლო ელ თანა- 
“ მესანგრეს. მიპირისპირებ, შე კაი კაცო? 

–- შენ რა, ხელ-ფეხი ნათხოვარი გაქვს? 

C. ხელით ნარის გლეჯ გსურს, მხო- 

  

ლოდ იმიტომ, რომ მის უკან რაღაც ძა- 
ლას ხედავ? ამ დღეებში ის ,,ძალაც'' რომ 

„თუ სახელებსა და სიტყვებს სწო - 
რად არ ვიხმართ, მეტყველებაც, არ 

აეწყობა, თუ. მეტყველება ვერ. აეწყო, 
საქმეც აირევა. 

თუ სიტყვებს სწორად ვიხმართ, 

  

=––( ვეცნიერის თვალსაზრისი )- 

ხელიდან გამოგატალათ პარლამენტმა? გი- 
რჩევთ: მოეშვით იარალის ჟღარუნსა და 

სილა-მუშტების ქნევას, თორემ. ისე. კი 

შენს ადგილას რომ ვყოფილიყავი, მეც 
ჯავიკითხავდი ჩემი ოპონენტის ჯიშსა და 

წილაგს, ამ ბოლოდროინდელ გაზეთებს 
მაინც გადავავლებდი თვალს და ამ ჩემთ- 
ვის წამგებიანი პასაჟიდან ხელს ავიღებდი. 

ჭელიძეების ,,გასილაქება“ ბევრს ძალზე 
„ ძვირი უჯდება მსოფლიო ში. ზოგჯერ საქმე 
იქამდეც კი მიდის, რომ ბეჩავნი თვეობით 
წვანან ,კორსეტებში“, 

ასე რომ, ამახ არც თქვენ გირჩევთ 
და არც იმათ, ვისი სახელითაც ასე მაში- 
ნებთ! - 

დაბოლოს, ორიოდე სიტყვით ჩე- 

მი ძლიერი მფარველებისა და ძლიერთა 

ამა ქვეჟნისათა შესახებ. ეტყობა, თქვენ 

· 

ჟურნალისტიკაში გამოუცდელი კაცი. 

ბრძანდებით და განგიმარტავთ: ჟურნა- 
ლისტებს მფარველები არ ჰყავთ. მათი 

მფარველი მათი კალამი და მის უკან. 

მდგარი სიმტკიცე, სიმართლე და ჭეშ- 

მარიტებაა. ამასთან, თქვენგან იმით გან- 

ვსხვავდები, რომ პატივს ვცემ სახელ- 

მწიფოს მეთაურს, · თუნდაც იმიტომ, 

რომ იჭი დლეს ჩემი ქვეყნის სახელმწი- 

ფოებრიობის სიმბოლოა და თავისი სა- 

ერთაშორისო , ავტორიტეტით ხელს ' 
უწყობს მის აღორძინებას, 

ბატონი ასლან აბაშიძე კი საქართგე- 

ლოს უდიდეს მოამაგე მამულიშვილად 

და თანამედროვე, სრულიად ახლებური 
აზროვნების ხელმძღვანელად მიმაჩნია, 

რადგან თავად ვარ მოწმე იმ უდიდესი 
სიკეთისა რასაც ის ამკვიდრებს, თუ 

თქვენც და მავანიც მაგ შავ სათვალეს 
მოიხსნით და აქ ჩამობრძანდებით, თავად 

დარწმუნდებით ამაში. ; 

ასე რომ, თქვენჯან განსხვავებით მე 

ვემსახურები ჩემს ქვეყანას, ის არის ჩემთ- 

ვის უზენაესი და ვიდრე შემწევს ძალა, 
ვიბრძოლებ მისი სიკეთისთვის. 

ბია ჭელიცძე 

გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკის“ 
აჭარის ბიუროს ხელმძღვანელი 

ი,§. - ეპილოგის მაგიერ: 
ჩემი მოკრძალებული „პერსო- 

ნით“ „სეკპ“-ს ლიდერების, განსა- 

კუთრებით მათი „აჭარული. იაჩე- 
იკის“ პირველი მდივნის –- იოსებ 
ხიმშიაშვილის დაინტერესებამ, 
ცხადია, მეც გამიჩინა საპასუხო 

ინტერესი. 

არც. გამემტყუნების. ხომ 
უნდა გიცოდე ვისთან მაქვს საქმე: 

მეც ავდექი და სწორედ შათ 

მივაკითხე, ვინც წლების მანძილ- 
ზე იცნობს „აშხანაგ“” იოსებს. 

ყოფილმა პარტიულმა და. კო- 
მკავშირულმა მუშაკებმა მითხრეს: 
== რომ აირია და 

საშველად გვქონდა საქმე, სწო- 
რედ შაშინ გაშპა და 

კომიტეტის მაშინდელმა მეორე 
მდივანმა –- იოსებ ზიმშიაშვილმა 

და მონარქისტებს შეეკედლაო. 

– რას ამბობკთთუ ძმა ხარ, შაგ 
კაცს სახელი არ გაგვაგონო, 
კომუნისტებმა რომ პარტიის ჩა- 
მოყალიბება დარწყეს, ისეგ მათკენ 
იბრუნა პირი, რადგან პირველკა- 

ცობას შეპირდნენო აჭარაში. შე- 

პირდნენ და გახადეს კიდეც 
„ეკპ“ს საოლქო კომიტეტის  პი- 
რველი მდივანიო. ' 

პირველობა ძალიან უყვარს 

თურმე „ამხანაგ“ იოსებს, 

მთავრობის წევრებსაც ვკი” 

თხე... ასე მითხრეს: - 1991-ში 

აჭარაში „დიდმიტინგობის“ მოთა- 

მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე- 

ობა – აჭარაში შეორე კაცობა 

სწადდაო ხიმშიაშვილს. ვერ გა- 
მოუგიდა. · 

მერე ვიფიქრეთ, მაინც ჩვე- 
ნებურია, გარკვეული გამოცდილე- 

„ბა აქვს და მინისტრობა შევთა- 
ვაზეთ შორს დაიჭირა, ' როგორ 

მაკადრეთო, ბრძანა და განაწყენ- 
და. ასეაო განაწყენებული დლღეშ- 
დე. 

კაცი სახედარზე ვერ ჯდე- 
ბოდა და აქლემს აფოფხდებოდაო, 
–- მართლაც ასე ყოფილა საქმე... 
აკი პმიტომაც: გერ ისვენებთ 
„ამხანაგო“ სებ და თქვენს 

„მშეფთან“ -- პანტელეიმონ გიო- 

რგაჰესთან ერთად ხან თბილისში 

ხართ, ხან მოსკოვში და ერთად 

ორ ხმაში ლანძღვა-გინებით იკ- 

ლებთ აჭარას, საქართველოს. 
“ – „ხალხთა კავშირს რომ 

' აღვადგენთ, – აცხადებს ამხანაგი 
პანტელეიმონი ამასწიწათ გაზეთ 

„მანსში, უთუოდ შემოვიერ- 
თებთ ოსეთსაც, აფხაზეთსაც და... 

აჭარასაცო.. ეს «უკანასკნელი 
„აჭარული შტრიხი“ თქვენი ლი- 
დერის გამოსვლაში ნალდი ხიმ- 
შიაშვილისეული იქნება, 
დღეს 
ილაპარაკებს საქართველოსთან 
აჭარის „შეერთებაზე“, 

ახლა რომ „ენამზეობს“ აჭა- 
რის საქართველოსთან „შეერთე- 

ააა 

«. სალიაში შუბის. პატრMნსა. ნუმს  გაუთენდეს დარა!“ 
ბაზე“, თავის დროზე,თუნდაც ერ- 
თი სასიკეთო ქვა მაინც გადავ- 
გორებინაო ამ კაცს --მითხრეს 

შუახევში, სადაც თქვენ რაიკომის 
პირველ მდივნად გიმუშავიათ და 
იმდენიც ვერ მოგიხერსებიათ, რომ 
მაშინდელი „ხონჩით“ მორთმეული 

თანხებს მაინც აგეთვისებინათ 
რაიონის სასიკეთო, თუნდაც, ერ- 

თი არი რი გადასაწყვეტად. 

თილი სიტყვა ერთი 
საქმე არავინ გაიხსენა იოსებ 
ბატონო. ის კი თქვეს: ბინების 
მოტრფიალე ბრძანებულსართ. ზო- 

გჯერ თურმე არც შანტაუს ერი- 
დებოდით. თუ რამეს ან ევინშეს 

დაკარგავდით –- ყველაფერს ხე- 
ლისუფლებას აბრალებდით. და 
სხვა მრავალზ... | 

ერთი სიტყვით და ერთი 
გაკითხვით ასეთია თქვენი არას- 

რული, მიახლოებითი პორტრეტი. 
ამის გამგონეს, ცხადია, უმალ 

დამიცხრა სურვილი” -– უფრო 
ღრმად ჩავღრშაგებოდი თქვენს 
ბიოგრაფიულ „ანალებს“, რადგან 

»ეკპ“-ს აჭარის „იაჩეიკის“ გარდა, 
სხვაც ბევრნი მყვანან ისეთნიც, 

ვინც განსაკუთრებული გულმოდ- 
გინებით „ეძიებენ შუბებს ჩემს 
ხალთაში“, 

ვინც იპოვის ღმერთმა 

"
 

  სიკეთეში მოახმაროს! 
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–– საყრდენი ლოდის მო რყევას; ასტა ენაც. 
ოღონდ აქ ის თავისებურებაცაა, რომ ყო- 

გელი სიტყვა მართლა თავისთავადი:, მაგ- 

რამ განცალკევებულად როდი დგას ენაში, 

და გარკვეული: საღორე, საქათმე. 
ჟოველი მათგანი შინაურ ცხოველთა 

გარკვეული სახეობის ჯგუფს გულისხმობს; 
საჯინიბო ცხენთა სადგომია, ბოსელი --- სა- 

ლის ბაღიაო, იტყვის ქართველი, ბოსტანში 
ბოსტნეულია, ვენახში ყურძენია. ეს ისე- 

თი აუცილებელი დაყოფაა, როგორც ნა» 
თესაობის ელემენტთა სტრუქტურა: დეი- 

იგი შინაგან კავშირშია აზრობრივად დანა- ქონლისა და აშ. –– ასევე ,,ფარა“ ცხვრისაა და –- მამიდა –- ბიცოლა. ' ქართველს ჩვენს დამოკიდებულებას, მით უმეტეს, რომ 

მეტყველებაც სწორად გაიმართება. თე თესავებულ სიტყვებთან და არათუ ამოგ-  (ფარეხიც, თითქო აქედანაა), რემა –- ცხენის,  ჟმაწვილობიდან აქვს იგი შეთვისებული. ეს მემკვიდრეობა უბრალოდ შესანახი 
მეტყველება გაიმართა, საქმეც სწორად. დება, თვითნებური პატარა გადაადგილე- ოგი –- საქონლის, კოლტი –– ღორის. ამ. ასევე, ყმაწვილობიდან იცის ბოსელი, საი. ტრადიცია კი არ არის, არამედ დღესაც მო- 
წარიმართება“. : ბაც კი უკვალოდ არ ჩაივლის და დაშლით განაწილებას ასე ადვილად ვერ მოვშლით.ეს წიბო, ფარეხი. რას ვერჩით პატარებს? რ-ა ქმედია და დიდად სიცოცხლისუნარიანიც, 

კონფუცი დაემუქრება ენის მთლიანობას, იმ მთლია ჩვენი სიტყვანის სიმდიდრეა, ქართველის თვ, ტომ ვურღვევთ მათ ქართულში საუკუ. საკითხი ეხება, მაშასადამე, ჩვენს პასუხისმ- 
პირველად რომ მოვისმინე ტელევი- წობას, რომელიც ქართველი ერის ენო-  ლთახედვას გამოხატავს და დიდი წარსული.  ნეებით განმტკიცებულ ბუნებრივ წყობას?  გებლობას ენისა და ამ ეწის მომხმარებელთა 

%იის' ეკრანიდან ,,ფარესი'' გარაჟის მაგიერ, შვ მსოფლხედვას ქმნის დიდ. ბუმ. მქონე» იგი არის იმ დროიდან, როცა ცხენი აქ, როგორც ითქვა, საქმე ერთი სიტყვს წინაშე; პირველ რჯგში, ეს არის ახალი თა- 
„იარაღის ამოღება'' იარაღის ჩამორთმევის ნ. “ოლდტს უთქვამს: ,ჟყოველი ენ» ერს ცხვარი საქონელი იყოლია ქართველმა კაცმ, შეცვლას კი არ შეეხება, არამედ იმას, რომ ობა, რომელსაც ნორმად ვუწესებთ (უფ- 
ცვლად, „ბოდიში გადავუხადე“ და „მად.  5სოფლხედვააო“ და, ამდენად, ენის დასი. არც ერთი ქართველი გლეხი არ იტყვის,ღლო-  მოირღვევა მთელი სიტყვათნაგებობ»ბო- რო სასკოლო. პრაქტიკაში) ამ სიტყვათა ლობა მოვუხადე კიდევ ზოგი ასეთი კური- 70 9 მსოფლმწედველობრივი ნგებო-  - რის მოგVი'ან ცხვრის რემას“ არათინ იტყვის.  _ ხელმა იკისროს ფარეხის ფუნქცია თუ ხა. -  · მცდარ გაგებას არა მხოლოდ მეტუველე- 
ო%, რაც, თურმე, სხვასაც, ნორმალურ მო- ; : | : თვათ საგანია აღებასა და საგანთა ქართულ, =>. გაგებაშიც შეგვაქვს არევ-დარევა. ისიც სა- 

გათედი ათა თვარვვდოM.  ნს0ნ,  პისძს/სმბგებლწბისს შჰსასუშბ შნჩს ბამM “ ფლა, იანი უფრობებააან 
მაგრამ, როგორც ვხედავთ, უშედეგოდ), ვი- აჩივინ ჯარი% ნაცლად. დაააას ფარეხი თუ გარაჟი? ==: ეხება მხოლოდ ენის სიწმინდეს, სტილის მი- . : .· სის გავლენით, წითელი ფანქრით დაემუქ- 
ხედვით სიტყვის შერჩევას დასხვასარაფერს.._. „ : რება შის არმცოდნე ჩატ შეს. ამავე დრთხ, ცხოვრებაში სხვა მრავალი უფრო არსებითი . ბის დაზიანებას მოასწავებს. „რა ენა წას  . . ახეგე, „სამოწლის კოლტს“ სულხან საბა. _ ჯინიბომ? „2ნიშვნელობათველში“ აღრევა _ _ სოფლად, გერ იპოვით ერთ მავმბაც კი 
ხასიათის სიძნელე გვაქვს და განა რა ისეთ-. დეს, ერიც დაეცესო'“ -- გაგვფრთხილს  ორბელიანთანაც ეს მკაცრადაა გარეული მოხდება და სიტყვებს შორის დიდი ხნით ბით რომან იცოდეს --- ფანგზი ცხართ 
მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს იმას, თუ რო. ქართველმა პოეტმა. (იხ. „სიტყვის კონა. ეს განაწილება ისტო. დამკვიდრებული ზღვარი წაიშლება. პი. ეი საა ნიშნის. ქალლაქვლი ბა- 
შელ სიტყვას იხმარ და ფრაზას როგორ ააგებ. რიულად ისე დაცულია და ისე მყარს  რდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ენაზე შვი ჩვენ შემოგვყურებს, თუ «ი ტრო- 

რომ ამ სქმანტიკური ჯგუფის ელემენტთა ასეთი ძალმომრეობა აგრესიის ფარული, ან ფრობუნით მს + 
აღრევა მთელთსტრუქტურის მოშლასიწ- მაგრამ მძიმე ფორმაა და მისმა შემომტა- იურად ისმენს მგზავრების ირონია- 
ვევს, რაც ამ დიდ სასიცოცხლო უბანში წმა ან ელემენტარული ქართული არ V0მლი ის მძღოლის ნათქვამზე ,,ტრო- 
ერთიანი ქართული ცნობიერების მოშლას” აცის, ან კიდევ მის თვითნებობას სა%ლვა- ღი ფარეხში > 
მოასწავებს. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რი არა აქვს. საკვირველი ისაა, რომ ბრესა ართი ყა 88 კებს და იმათ, 
რომ ასეთი საშიშროება გაჩნდა, როცა „გა-  - ამას ეგუება-და ძალაუნებურად გზასზეკ- _ 'ვრაც გს მოეკა> ნების ვთხოვრთ; ნუ §-“ 
რაჟის“ ქართული შ, ვალავს მაშინ, როცა პრესის მუშაკებს ჟჩენთ მოსახლეობას; მეტადრე ბავშვებს; 
დაიწყეს და' „ფარეხი“ შეარჩიეს --- მანქ-. შორის არცთუ ცოტაა მოქართუ- პნალ. თანაც გამოგონილი ნიძნელეს ი, ხი. 
წასა და ცხვარს ერთი სადგოში მიუჩინეს „კლე და მე ეს კარგად ვიცი. ყოველ შემ... პის ებით არ არის 
(რატომ ფარეხი და ბოსელი არაშ. საქმე თხვევაში, პრესა დუმს, მიძინებულია, მა» 8-3 ჯ თა 8 გება სრუღ ავრ 

ფარეხში ავტობუნ აბა დამფი ეს ლექთკი ეაბყდარია ქართულ ენა. _ ტროლეობუსის აა მპლოლებს ვიდა , და ამ ფა» ლ “ ს შვების ამიერიდან 

ს მერერთა გარფი“ ფრნულისტყვა _ ზლპრებში, მგელი ფარეხს დაეცაო. რას ათა ერო ბაა დაეცაო, : იბ 
და იგი სხვადასხვა ენაშა დაეცა -- ცხვარს თუ ტროლეიბუსს? მო.. გერეტხდეიბ. ამრეეთდთ, ტიმაი 

'ნელებაც ჯარავს ამბოპენ · დით, თავგზას ნუ ავუბნეგთ უმაწვილებს. , დამა ში წი ძრთსა ართი კაა რეტი. 
და რუსებიც, მათ არ ჩაუთვლიათ საჭიროდ დ შეიძლება თვითნე- ვიხმარ ღბპლო ლი: ღბათ: ასეც 
მისი თარგმნა. იგი შედარებით ახალია და მა-. ბურ ექსპერიმენტზე უარის თქმა. ამ რამ- აროლგიბუსი უნდა წუ" ატყვთი 
ქანის სადგომს ნიშნავს, მას აქამდე ქართულ-. დენიმე წლის წინ, ბევრს ახსოვს, ტელევი- მე იცის, რას ნაშნეს ეს. · შიც არ თარგმნიდნენ ხომ არვიტყვით ,ეზო-. ზია ერთხანს ხმარობდა , - მში ემეელლი 8 

არარი სრეელ ილის აი ს ონულიას“ ნაცვლად. უხერხულობა იმ-  , ა§და მოვეშვათ. ნუ დაგვავიწუდება, რომ 'ჟები მომრავლდა ეზოებში“, ფარეზები მომ. ზომად დიდი იყო, რომ თვითონვე გააუქ- სწორედ მას –+ ერის კონსოლიდაციის რავფდაო –- სათქმელია, თუ კაცს მეს. ახლაც ასეა, ალბათ, საჭირო. ვიმეო. მძლავრ ფაქტომნსა-და ქართულთასტო: 
მანქანაცა ბყავს და ცხვარიც, დი რა, ორივე“.  რებთ: საქმე ეხება არა ერთი სიტყვის პრო - რიული ცნობიერების შემანარჩუნებედრ 
ფარეხში შეიყვანს თუ შედენის? ზემოაღნი-  _ ბლემას, არა ენის სიწმინდეს, ანალოგია . · == უწოდა გაკიბ „ერის 
სა ოსია» ფაი» რომ ვიხმაროთ, არ» ლურჯის ელფერით თ გოგებაშვილმა 

სტურქტურაა და ლურჩ/ის შეცვლას, არამედ ფერთა მთელი · 
ვალი ერთეულები: ფარეხი, ბოსელი, სარწი- სპექტრის მოშლას (მაგ. წითლის ნაცვლად ბურამ რამიშვილი 
ბო, ისე მკაფიოდ არის გამიზნული ერთიმეო-. ყვითლის ხმარებას) და, ამდენად, ენის ში- , + თხუ ზოგადი ენათმეცნიერების 
რისაჯან, როგორც ბაღი, ბოსტანი, – ნა-აზრის მოშლას, ამას იმიტომ ვამბობთ, “1 კათედრის გამგე, პროფესორი / მათ ზომ არავინ აურევს ერთმანეთში! ხეს-. რომ არავის ეგონოს, თითქოს ეს ერთი · :) 

ს 

სიტყვით მეორე” სიტყვის შეცვლაა მხო. |” 
ლოდ და არც კი ლირს ამაზე ამდენი ლაბა- 
რაკი; ნამდვილად კი საქმე ეხება საზოგა- 
დოდ ერის სულიერ მემკვიდრეობასთან 
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სპეციალიზირებული 
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„ 143 16 სეძტემბერი, 1995 (– 

  

  

  

  

  

  

            
  

  

        

საბაბრათო აუქციონის ფუედეგები 
მენიშვნა: ბამარჯვებულიჩ· ბგანაზხსდის “შემთხვევაში განაცხადის ნომერი “უნდა ემთხვეოდეს 

ქპითარში მითითებული ბანაცხადის რებისტრაციის ნომერს და პუნქტის ფეველს 

საწარმოს დასახელება  რდისტრ. ქტის, მაქცია, საწარმოს. დასახელება რდგისტრ. | პუნქტის.  ზავყიდა ____ _ _-_.ო.ო... 
M (ცალი) M (ცალი) M უ (ცალი) 

„ფენიშსი-3“ 13 01 45 „კოტესი“ 30 01! 11 880 20) 01) 1 495 

––-– 2 08, 6075 31  01| 23 760 21) 01! 1 058 

„ინტერკონი« 12 '01 160 32 01!) 17 820 24 01 2. 300 

1 03 | 11. 200 M 34 01 220 26 01! 1 242 
თ 2)  03| 11 200 ჰპოლი,ქლმი- ი... 2. 01 46 

3 903 6 400 8. 04 132 2310 01 46 
4 03, 6 400 # “ე 208 3. 01 69 
5 03) 11 200 ი 2 92 55 01 46 000 
6) 03! 8 ი00 40... 132 6 08%, 6 210 
7  03| 11 200 ბჭ, 2 220 2 09 23 
8 03 7 136 .. 88 11. 10 230 
9 03! 17 280 6 22 88 წ. 18 23 
5) 08! § 640 8) 22 264 1) 57 23 
4 10 320 9) 22 220 3- 57) 1 380 

„ქარელის 1 236 180 10 22 2 376 1 58 115 საკონსერვო = 5. ჯი> უფლე : 
ქარხანა“ ”. მ 1. 08-12 150 
„ხურო“ 2 58 | 15. 750 IV 22 132 „მრა = 04) 24 464 

_ 6 58) 8 955 13. 22 88 ' გორბასალი" 2). 11!) 34 965 
„აზიხა“ 35 01 210 14 22 44 „მერცხალი. 2 10 450 

1. · 05| 40 992 15 22 132; | „მარაბდა.1994- 7 08 4. 
1 46. 42 16 22 132 _ 500 1 

2 46 420 17 22 440| | „ებას. 9 01 ქ5' 

3 46 210 Iჭზ 22 “220|) 55. 01) 9 იი0, 
| „რუსთავის 7|) 2000 | 15 795 · 19 22 3იჭ§ „მცხეთაი - 37 01 | 44 0იი 

“– “- 9) 2000 45 20 22 44 39 01 | 44 იი0.. 

10 | 800ც 25 21 22 44 51 01 | 22 000 
+, ფე) _ 22 22 132 52 01 | 22 044 

1 ი 15 23 22 264 31 05 44 
2) I _. : 24 22 220 6 10 440 
გოწლომე ქ5 25 22 132 3 32 88 

4 4 04 ლ 26 22 132 „ცირკი“ 25 01 45 

“> ე, > 271 22 616 · 27 01 45 
– 2 –ა. აკე 2ჭ)| 22 44 40 01!) 2 250 

' == = ს 29 221 5 940 44 01) 1 350 

8 01 4> 3ვი 22 176 44 01!) 1 800 
9. - 31, 221 2 640 43 01) 2 250 

მაილ აბო აბა ე აას, 201 55 2 == == == – 
თაალთ: - ადა შვა აალანყვე.-.აითლ (55) ხვე ი ა-ა... ..... . 45 01 ,2.250L 

15 91 « 4 36 011. 64 მწოლი 831 
19 01) 225 7 05 4 320 შე სხ უბ 
22 91. 50 უთ“ 8 05) 4 320 = ი. ი. 89 

· - ი ” ი - LI 8 85 ტ49) 01 450 
: = = 32 3 0 3720. | 50, 01 900 

' 2 05 45 2 57 | 24 320 4 იჭ 6 075 

3) __08| 60 750 სააფლვლვიის. 1 74 135 | ” =-- > ქ – = . 

7. .-.10.. 450 „ელექტრონიკა-94“ 6) 2000) 9 315. ღვინო“ 

1 21 | 180 _ 81 2000 46 _ 5 05 5. 100 

:L _ 2) 21) _. 135) . , 11 | 2000 სი. ს რებანი“ _29| 01! 41 580 
უარის. 3 58 | 23 232| 16 01. 690 '59 01 29 964 

! 4 58 88 17 ის, 1 150 

5 58) 17 776 18) 011 2 415       
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სკოტ მონკრიფმა დიდოს- ცხადია, ვერც თქვენ, ვერც. განვიცდით ხოდმე, როცა ავად- რომანში ასახული ყველა ვშირებით ღირს, წამით კანვე-  ზიტკბოსა და - შესაბამისად, -. ტატურად თარგმნა „დაკარგული. მე და ვერც თვითონ პრუსტს მყოფს ვუვლით, აწ საავღმყო პირადული ურთიერთობა ს- შოროთ თაწამედროვეობას და სიმწარეს „ეწაფებიან. აი აქ კი დროის კვალდაკვალ“, ზუსტად სახიფთო თავგადასავლებში ფოს პალატაში მოგვიხდება შე- სოწარკვეთილებითა და უიმე- გავიხსენოთ, ექვსი საუკუნის ირესტიდლ ცხოვრები თას” 
და შინაგანი წვდომით. ყველაზე. ვერავინ ჩაგვითრევს. მაგდაგვარ . ვლა, ან კიდევ თვითონ ვრთ დობით არის ამ რა შეხელულებანი ვედრილნი სრულებით არ არი- კომპეტენტურმა მსაჯულებმა ფათერაკებს მთელ წიგნში წამ- ავად. პრუსტისთვის კი ავაღმ. პრუსტი დაუსრულებლად ხაზს 'ულზე. ა ცხოვრება გაცილებით უფ- მის ნამუშევარს მაღალი ხოტბა. ლადაც ვერ იპოვით: · ყოფობა ყოველდღიური რე- უსვამს ადამიანში ჩაბუდებულ ვი კომედიის ავტორს სჯერო- რო მიმზიდველია და ამიტომაც 'უგალობეს, და თუ მათ ქორომილდ ციხე-დარბახის ღაფნები მოქ.  ლობაა. მიკ უმიზეზო სისასტიკეს. ერთგულ და: რაც უფრო ძლიერ გვიყვრს მეოცე საუკუნის მომავალი ის- ჩეში ხმა მკაფიოდაც არ გაისმის. შედების დაწყებამდე დიღი ხით წამით არ წყვეტენ მუშაობასბა მოახლეს, ფრანსუაზას, გაწამე- უკეთ გვესმის მ- ტორიკოსი მიხვღება – ცნობი- რა დაგიმალოთ და მერჩია, რომ ადრევე გა! სეხლლეს  ლებსა დღა რაუტებზე მისულ ბული ჰყავს ჭურჭლის მრეცხავი - სი. ამრიგად, დანტეს თეორია სა და სასოწარკ- ინგლისურად ეს რომანი ფრა-» სამხედრო ვნებებს სტუმართა შიგნით: ხვანს სახე. ქალი და მის საწამებლაღ უჩვ- სავხებით ოპტიმისტური იკო  ვეთილების ამ ეპოსმა ალბათ, გულზე ცოტა უფრო იოლი სა- ძველმოდური და ცოტა სასაცი- ზე გერმანული ლაჟვარდის ლა. ულო იარაღს ირჩევს -- სატა-  ცოდწა მისთვის უდრიდა სიყვ- რაღაცით ზუსტადაც ჩაავლო კითხავი ყოფილიყო. არაღამო- ლო იერბც დაჰკრავთ პერალ-.  ქები აყრია, ბრილიანტებით და- რულს,  სიყვა- - თქვენსა და ჩემს არსს, ოღონდ ნკრიფმა · დედნისეული ყველა დიკური“ ლომებივით, და თუ ხუნძლულ დიუშესა დ'ორვილეს "რული – ცოდ – ბოლომდე ვერა. 
სიძნელეც "რუდუნებით გადმო. ნისლს იჭით დონსიერის ფორ- კიბო ღრღნის, გმირის ბებია კი, წას, და ბეატრი- .. დასასრულ, მინდა ორიოღე კინძა. სადად დაწყებული ფრას»: ტიფი ნაგებობები ილ წუთის წინ რომ სისხლი ჩაექცა, "წე ბეატრიე სიტყვა ვთქვა პრუსტის ცნობი- L· რძელდება, გრძელდება და ისე  ნდება და ღაფღაფების ხმაც გი- კეკლუცად პოზირებს ფოტოგ- ვერ · იქნებოდღ, ზმოყვარეობაზე. იგი სრულიად ელება, თითქოს მინდორ. სმის, ნამდვილი ბრძოლისკენ რაფის წინაშე. მაგრამ მთავარია, პოეტს რომ "- . ამოუწურავია, რაღაც უცნაური მინდორ ქარი მიაფრიალებდეს, შვილია აქ. ნურავინ ელის რომ შიშისაგან ძარღვებში სის- სეფეველშიმა-  მწერივით ჯიუტად ღაღოღავს შიგადაშიგ ჩართულ წინადადე- ოპიც კი სადღაც. ზლი არ იყინება. პრუსტი ერ- თან შეხვედრის საფრანგეთის მიწაზე, ძირს იშ- ბათა ღობე-ბარდები წამომარ რილით ბოლოსკენ რომ იწყე, – თობ დიდი ხელოვანია საიმი- იმედი არ ჰქო ვიათაღ – არა- 
თულან, ყელყელაობენ შეღარე- ბა, მხოლოდ ბინძური და უტვი- სოდ, რომ სიკვღილის რო, წოდა. ამ ციოღ- სოდეს, და ლამობს, შეიცნოს ბათა ყვავილები და მხოლოდ ნო მხეცია, კაცთსაკლავად აჯა.  კრუნჩხვიან აღწერებს შეზა- ვილ დაარასრუ როგორც ცხოვრების სფერო, შერელა, კარგა მანძილს რომ გა.  გრული. მის მყრალ სიბნელეში როდეს. მისი გმირები ცოცხალი | : – სფერო ივლით, უეცრად თავს წააღგე-  სვქსუალურ სიამეთა საძებნე- გომარბიბრიილარა გადაც- მიწაზე ღანტეც თვითონ პრუსტმაც ვოველთვის ბით ძირითად შემასმენელს, და. ლად დაჩლახუნებს ბარონი შარ- ჩონჩხები თუ: ვენტეილის რა თქმა უნდა როლი იცის, როპელი” რომელს ჭრილი ხოხობივით ბალახში. ლიუ, ჟანა დ'არკის როლი კი მა- მაკაზე მოსაუბრე ჭვრეტითი · ცდებოდა, როც ამჯობინოს და როგორც ყოვე 
ჩანაბულს, დასჩერებიხართ ხაბ- · ღამ ვერდიურენს მიკუთვნები„.ჰ  აბსტრაქციები. უბრალოდ, სხე– ბეატრიზეს X- სათუთაღ ორგანიზებული რალოს და ვერ გაგირკვევვით“ ერთი სიტყვით, ოდა 'ულებრივ რლვევას უფრო აშკა- აღ წარმოისასა-.. არსება, ხან ერთი მხარისკენ იხ- 
ღირდ გია ქის მიმაწელთები  როძანტიკულ აადაეაულებს რად. ექვებდებარებისს. კიდრე აეე ეეე სე ეე ეე ვევს ბერი ლაღ ამოდეზა. გ გამოვლა, აქ ვერსად წააწყდებით. თქვენ და მე. პრუსტი სრულიად რაღაც ისეთს საბოლოო ჯამში უპირატე 
თანაც თოფიარალიან-მეძებრე- · - : მაინც ხელოვნებას ენიჭება. ბე ბიანად და რამდენად შეესატყვი- რგოტი, ელსტირი, ვენტვილი, 
სება იგი თავის ქვემდებარეს, ბერმა და თვით ღილეტანტის თხუთმეტი ' ბწკარი“ ზემოთ : ბევრად - 
რომ შემოგხვდათ ღა რატომ- ნთა დიასახლისებს, პოლიტიკო- 

1 ღაც ნათესაობით ბრუნვაში იდ- სებს, მელიფტეებსა და 5 
გბ? რას იზამთ, ამგვარ წინაღო- ბულებს: ისინიც, რაღა თქმა უნ- 
ბებს გვიქმნის პრუსტი და მათ და, დაიზოცებიან, მათ 
არც ერთი ნაღღი მონადირე ებებს არასწორად გაიგებენ, მაგ– 
გვერდს არ შეუვლის. ალბათ რამ მაინც – უფრო სწორია სკოტ მონკრიფი, ინგ- ვერ იტყვი – მაიწც ხელოვნება ლისელი- მკითხველიც რომ (ხია. ამიტომაც წიგნის ბო 
აიძულა, ამ ნადირობაში ჩართუ- ლო ფურცლებზე გმირი გადაწყ 
ლიყო და თითოეული წინადა- ვეტს, მწერალი გახდეს. იგი მი– 
დების ალაიაში. გავლილს თავი- მოიხილავს მთელ თავის ავლა-. სით შეეგრძნო, რა ნაო ს _ · · · ღიდებას, დღის სინათლეზე 
რია მთელი ეს ნაწარმოები თ-. წიგნის პერსონაჟებს სიცოცხ. უნდობლად ეკიდება ყველა ჯუ-  ცურს, რომანის ბოლოს კიბერ- · ელოდა, რისი მიცემაც მას დან- რაც გადავიწყებული 
ვიდან ბოლომდე. ლე სწყერიათ, ავტორს სიამოვ“ რის საშინელებებს, გაურბის აშ-. მას მკვლელობით პრუსტი უკ-.  ტესთვის მეტადაც არ შეეძლო, ჰქონდა და ეს გაღავიწყებული 

მთელი ნაწარმოები თავი- ნებასა ჰგვრის მათზე წერა და კარა ტრაგედიებს და არ უყვარს ნასკნელ სისხლიან წერტილს --> ვიდრვ ოდეტას -- სვანისათვის. ერთი წამით ცოცხლდება, რომ 
დღას ბოლომდე! მოცულობით ·.შეკითხვაზე: „კი მაგრამ რისთ- გულის აჩვილება, მან სრულიად სვამს. და რა სახისა და ჯურის მაგრამ სამოთხეში ილუზიები ისევ განქარდეს და ლეთაში სა 
იგი აი ჩვეელებრიგ რომანს ვის, თუ. ქვეყნიერება ასე ცუ ორიგინალური შეხედულება ჩა- - ამაზრზენი ბიწიერებები, გარდა იფანტება და სიყვარული მიწიე. ბოლოოდ დაიწთქას. მაგრამ ეს აღვმაჯტება და ისევე ჩაუწვდომე-. დია? მივიღებთ პასუხს, რომე. მოიყალიბა ადამიანრრი არსე სისასტიკისა არ აღმოაჩინდ რი არსებობის შემთხვევითო- წამი ხელოვანის წამია, გახსენე 
ლია, როგორც თავად ცხოვრე- ლიც ჩვენს გულებშიც გამომ. ბობის არამდგრადობაზე და” პრუსტმა ჩვენში. მაგრამ ყველა ბებისგან იწმინდება. ბოლოს და ბისა და იმავდროულად ბა, ოღონდ „ცხოვრება, რაგვარა- ხილს პოვენს: „იმის საცორნე- უაღგილო არ იქნება, აქ იგი ტო- ზე საშინელი ნაკლი მაინც ის · ბოლოს გულსა და გონებას შო- ბის ჟამი. და ამ მეთოდისაგან შე: 
დაც.მას თანამედროვე წიგნიერი ლად, თუ როგორი იქნება ხვა- ლსტოის შევუპირისპიროთ. „ არის, რომ ადამიანს უწარი არ რის მშვიდობა მყარდება და ისი- დევრი შეიქმნა. . 
კაცი აღიქვამს. და მაინც ცხოვ  ლინდელი ღღე“. ხვალინდელი „ოში და ზავის“ ეპლოგს შესწევს შეიყვაროს ვიწმე და. ნი ჭეშმარიტ არსებობას იწყე- „დაკარგული დროის კვა- 

1 რება. და პრუსტის რომას დღე ალბათ, დღევანდელზე  .. ხალისიანს ვერამც და ვერამც  - თავი შეაყვაროს. ვთქვათ, # და. ბენ. დანტესა და პრუსტის თვ-  ლდაკვალ“ თითქოს ორმაგი მორის არის განსხვავება და უკეთესი არაფრით. იქნება, თუ. ვერ დაარქმევ: ნიკოლაიც დანა- . ფ (თუ ალგებრულ სიმბ ას  ლსაზრისი დიამეტრულად საი-  ცნობისმოყვარეობით არის შე- 
პრუსტის სასარგებლოდ -- არა. უარესი არა, მაგრამ შას ცყრთი“. ტაშაც ღროს სასიკეთოდ სუ- · გამოვიყენებთ) ი) კარგი. ნაცნობები რისპიროა, და არა ხასსთთ. ქმნილი. თავიდან ამ ცნობისმო- 
მაგრამ რამდენადაც მთავარში უჩვეულო ჯადო აქვს – ჯერ არ ლაც არ შეუცვლია, მაგრამ თაო- მათი ურთიერთობა შორის სხვაობის გამო, არმედ ყვარეობას „სოციალური“ ხასი- 1 
"ერთმანეთს თანხვდებიან, უფ- დამდგარა. თავის თავში ჩახარ- ბათა რითმული აღმა და დაღმა– ს მითლო2 არ გამხდარა, ისინდ იმიტომ, რომ პირველი იმ წლე. „ათი ჰქონდა: პრუსტი დაიLრე- ლება “ გვეძლევა განვაცხადოთ, შულსა და აშკარად უბედურ სვლა სევდახ ასე თუ ისე მაინც · მშვენივრად ეწყობიან ერთმა- ბში ცხოვრობდა, როცა ადამია- ბოდა წვეულებებზე შა რაუტებ. 
რომ ყველა სხვა ნაწარმოეზე პრუსტს უეჭველად დიდი სასი. ანელებს. პრუსტი კი ბოლომდე ნეთს. მაგრამ აი, #-ს შეუყვარდე. ხებს რაღაცა სწამდათ. 'ხე, იძენდა მოსაწყენ აცნობებს, : შთამბეჭდავად ეპოქის სული ამ ცოცხლო ენერგია ჰქონდა მიმა- თავის ძველ გმირებს არის მი- .· მა ადა მათი მე თვითონ ურწმუნო სუა. იშვიათ დაავადებებს; საკუთარ 
საწარმოებმა გამოხატა. ისტო“  დლებული – სხვაგვარად ასეთი” ჯაჭვული და მათ შეთხელებულ და მათი ურთიერთგაგება.“ კუნის შვილი ვარ და პრუსტის თავზე გამოცადა, რას ნიშნავს, |... | რიკოსი, რომელიც რომის ი» მოცულობის ნაწა მჯუბს ვერ რიგებს ახალგაზრდებით არ ავ- ი წამხვე გაქრება, რადგან შეყვა. შეხედულებები ჩემთვის უფრო იყო სწობი, ეჭვის სნეული, მარ- 
პერიის დასაწყისს იკვლევს. ვე. ასწევდა – და მერმისი მწველ. სებს. არა, შიგადაშიგ, რა თქმა რებულმა #-მ 8 რაღაც X სიდი  მახლობელია, მაგრამ საღ აზრ. · ტოსული, ცხვირგაწითლებული “| რგილთესის გამჭვირვალე. ინტერესს აღუძრავდა. ისიცა ღა უნდა, ახალ თაობასაც გვაცნობს დედ” აქცია. მაგრამ 8-მ ხომ არ. საც ზომ ანგარიში უნდა გაეწი-  ზეიბარი. მერე დადგა დრო სულ სტრიქონებში “არა მხოლოდ მიხი გმირებიც მაგრად არიანჩა- მადამ სენტ-ევერტის ტიტულს , იცის, რომ ის X-ია, არ შეუძლია. ოს, ადამიანი მას ვწებათაღელ-. სხვა, ხელოვნებისმიერი ცნობი- 
ქწევსის საგმირო საქმეებს ამო ბღაუჭებულნი. სიცოცხლეს, ახლა ყმაწვილი ქალი ატარებს ჯოიქცეს ს როგორც უსდ დიცი, „ვის დროსაც მთლიბსდ როდი. სმოყვარვობისა. პრუსტი შეუდ- 
"იკითხავს, არამედ იმათეულ შე არადა, საგანთა ლოგიკის მიხედ-. და არა ის ძველი წევროზული ს აღ იტ კარგავს. გარდა ამისა, მეტისმე-. გაძველ რაუტთა გახხენებას, გა- გა- ფარულ“ნაღველსაც, ვინც რეს” ვით, ცხოვრება, თვითმკვლე-  ქვაწვია. მაგრამ ახალგაზრდებ- ბიყღხ. თ ფულსა ტად დიღ როლს ხომ არ აკის- წმინდა ისინი შხამისაგან, მათ 
პუბლიკურ. ქარტეხილებს. და ლობით უნდა დავსრულებინათ.' ზე მხოლოდ იმიტომ თუ დაგვე-. რჩება. საქმე განხეთქილებით რებს მწერალი ეჭვიანობის გან უკვე ტკივილი კი აღარ მოჰქო- 
თავისუფლების ძნელბედობებს მერედა რა, ავადმყოფობა გასა- ლაპარაკება, რომ ბებრები გა- ვდებ. ხოლო თუ ცდას? სიყვარულს, მისი აზრით  ნდათ,არამედ სარგებლობა: # და მყუდრო თავშესაფარი არჩია. ქანს თ.უ არ აძლევთ, ცნობისშო. ზხსილაქოს. ახალგაზრდული რმხრივია, მდგომარეობა ვოვ- მხოლოდ ეჭვიანობა ასზრდო- -. 8. ანალიზის მიკროს, კოპქვეშ 

შუა საუკუნეების მკვლე“ _ ყვარე თვალი მაინც ჩვენი მიუ- ცხოვრების ორომტრიალი მას. ლად უტაწელი ხდება, რადგანას– ებს. როცა“ მაგალითად, მის ისგ აფუთფუთდნენ, როგორც ვარი „ღვთაებრივ კომედიაში“ საფარი დედამიწის მოსახილა- აღარ აინტერესებს, ბავშვები კი. , _ ლა ფალსიფიკაციით ორივე მხა- გმირს მობეზრდება აღბერტინ„ გაქტერიები სიწჯარაში, უკვე არა მხოლოდ წარმოსახვის სუ- ვად გაურბით. დიახ, „დაკარგუ- საერთოდ რომანს მიღმა რჩები- რეა დაკავებული: # 8-ს X-დ და მიტოვებას უპირებს, საკმა- სრულიად უწყინარნი და წიგნის 
ბიექტურ თამაშს შვამჩწევს ლი დროის კვალდაკვალ“ ცნო. აწ. პრუსტის შეხედულება კა. აქცევს, 8 კი #-ს V-ად. უგულო- რაბია ეჭვი აღეძრას, სხვა შეი. პერსონაჟებად სავსებით გამო- არამედ უკანას კნელი, ყველაზე ბისმოყვარეობისა და სასოწარ- ცობრიობაზე (ამ თვალსაზრი- ბა-ორპირობს  ბრალდ. ყვარაღ, რომ ეს ქალი მისთვის სადეგნი. არა, პრუსტის ცნობის- 
დიდი ჯვაროსნული ლაშქრო- გვეთილების ეპოსია. თავგადა- სით) აშკარად შეზლუდულია, ორკეცდება და ოთხკეცდება: ისევ ისე სასურველი გახდეს. მა- მოყვარეობა მთლად იშლაგვა- 
ბის აღწერასაც, ლაშქრობისა, სავლები კი სავსებით თანაპედ- მიზეზი კბ ის გახლავთ, რომ როგორც პირისპირ დადგმულ რსელი, ოღონდ კი სატრფო შე- რიც არ არის, როგორც თქვენი 
რომლის ბოლო მიზანი ზეცა როვე თავგადასავლებია სული- დროის შესახებ მას ძალზუ თა- · ორ მრუდე სარკეში, შეყვარებუ- ინარჩუნოს, მზად არის, ყველა. და ჩემი, მაგრამ "ის ხომ ისეთი 
იყო. სწორედ ასევე, მეოცე სა- სა, ნერვებისა, „ტვინისა, როცა ვისებური შეხედულება ჰქონ- ლები ერთმანეთში დაუსრულებ- ფერზე წავიდეს – სისასტიკეზე, სამპათორიც არ იყო,როგორც 
უკუნის მომავალი ისტორიკო- ადაშიანი უმიზნოდ მიილტვის და და. ტოლსტოისთვის დრო გაბ- ლაღ ირეკლებიან და მახინჯდე– მსხვერპლზე, ყოველჟვარ უბა- თქვენ და მე, ოღონდ – 
სი, როცა პრუსტისეული მოფა”-- მიღელავს საით ღა თვითონაც მით მივღინება, მატიანის ლო- ორმხრივი დრუკობაზე. წიგნში მოთხრო-  ნწადმე უფრო ფაქიზად შემგრძ ციფუცე, ყოვლად უმნიშვნელო არ იცის, საით. გიკურ ჩარჩოებში თავსდება, დლობა ღმერთს, ი: ბილი ორივე სერიოზული რო- ნობი, ღრმად მიმხვედრი, ჭკვი: 
ბმირისა ღა სენჟერმენული თუ სასოწარკვეთიდანმო“ პრუსტისთვის კი დაწყვეტილ- , გვხვდება, მაგრამ თუ გაჩნდა, მასს. შანი ამგვარი გრძნობებით არი“ ნი! მისი 'სმოყვარეობაც 
სნობიზპის ამბებს გადაიკი“ ვყვებით, იგი პრუსტთან ხედა- დანაწევრებულია, . როგორც ., ისეთი ტანჯვა-წამება მოაქვს გამსჭვალული, რაც პრუსტის ჩვენს დროებას ეკუთვნის, ისევე 
თხავს, შიგ თქვენცა და შეცდა. პირული სრულებითაც არ გას-  შეხსიერება ანდა სიყვარული. რომ მასთან შედარებით გაუზი- სამყაროს გაცილებით უფრო როგორც ჩვენეულია მისი. სა- გვინახავს. და იტყვის: „მხატვ- ლავთ, თვგორია კი არა, სილრმი- სამყაროს ჰმგვარი სტრუქტუ- რებელი სიყვარული წამდვილ ბე ძნელგასაძლისს ხდის, ვიდრქ სოწარკვეთა, მერე რა, თუ CL 
რულობაზე ვერაფერს ზოგა.” სეული განცდაა, პოსტულატი: რის მიხედვით სულ იოლია, კა.  დნიერებად მოგეჩვენება. რეალურ ცხოვრებას. კი, ბატო.  დახან იმედიც 
სეწებთ, მაგრამ ეს არის ეპოსი, წარმავალობის თემა  ცობრიობა მხოლოდ ხრწნადი მოკლედ, ადამიანურ ურ. ნო, ღროდადრო ჩვენც ვეჭვია- სე რომ, არა მთლიანად და 
რომელშიაც ეპოქის სული მის სამყაროში ბუწებრივად და რღვევაღი.სახით წარმოსა-  თიერთობათა ძირითადი თეო- ნობთ, მაგრამ არა უკლებლივ სებით, მაგრამ იგი მაინც ჩვენი 
აირეკლა“. მერე. კი ღასძეენს ჟღერს როგორც „სფეროთა ხო, განახლება რომ არ უწერი,. რია პრუსტთან სრულიად პეს- ყველანი და არა დღემუდამ. ამი– წ. მეოცე (რბთაც უთუოდ გაგვაოგნებს მუსიკა“. დააკვირდით, რა ანდა. მაგრამ პრუსტისთვის ეს არი” მისტურია: რაც უფრო პვირფა: სგან რაღაც დოზით შრომა გვა- მომავალი ისტორიკოსი 
კიდეც, თუ ბრძენკაცთა მოსშე--  მატურად იზიდავს მას ავაღმყო- შინაგანი რწმენა და არა ინტე- სია ჩვენთვის ესა თუ ის ადამი– ზღვევზ -- ლუკმაპურის შოვნაც სთვის ეს მსგავსებაც საკმარისი 
წას მთლად არ გადავჩვევი-  _ფობა. ცხადია, უძლშყება დახ ლექტუალური თამაში, მას ხა- ნი, მით უფრო. ნაკლებ გვეზმის , ხომ საჭიროა. პრუსტის გმირე- და რომანის ეპიკური 
ვართ): ცეს იყო თავგაღასავლე-  კვღილი მოგველის, მგ-  თავე პრუსტის სასოწარკვე- მისი, დანტე ამ საკითხზე სულ ბი კი სხვას არაფერს აკეთებენ ჯეროვან დაფა- · თ საქკუნე". რამ მთელი სიმძაფრით მაში” თის წიაღში უდევს. სხვა აზრისა იყო. ამასთან დაკ-. იმის გარდა, რომ უქმად ყოფნის” , სებასტოვებს...... ? 
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-



       

  დიდი მოაზროვნეები 
     

გუშინ, 15 სექტემბერს, ბატონ მმრაბ მამარღაშვილს 65 წელი შეუსრულდებოდა... ჩვენი 

დროის ამ დიდი მოაზროვნისთგის უმაღლესი ღირებულება პიროგნების თაგისუფლება გახლდათ. 

ტოტალიტარული ფენომენის, ტოტალიტარული რეჟიმის დამღუპველი მექანიზმების გააზრება 
და ანალიზი იყო უმთაგრესი მიზანი ბატონ მერაბ მამარდაშვილის ფილოსოფიური საუბრების ღა 
ლექციებისა. იგი ცდილობლა ჰომო სოვიეტიკუსად ფორშირებულ ადამიანში პიროგნება 

გაეღგიძებინა, გაეთაგისუფლებინა იგი ანტისაზოგადოების ფანტომებისა და ქიმერებისგან. 

ცივილიზებულ ერად ქცევის უმთავრეს პირობად ბატონი მერაბი ეროვნულ დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოებრიობას მიიჩნეგდა. საჯარო ლექციებში მას არაერთხელ აღუნიშნავგს, რომ „ჩგენი 

ეროვნული თავისუფლება ის ფორმაა, რომელმაც სამოქალაქო საზოგადოების დაბადებასთან 

უნდა მიგვიყვანოს. ეროგნული: დამოუკიდებლობა აუცილებელი პირობაა იმისა, რომ ჩვენ, 

ქართველებმა, დაგინახოთ საკუთარი თაგი, თუ რა არის ჩვენში კარგი და რა ცუდი, რა იყო სწორი 
და რა მცდარი ჩვენს მიერ განვლილ გზაზე და ჩვენს ისტორიაში. ეს იქნება დიდი ნაბიჯი 
ცივილიზაციისკენ, სამოქალაქო სახელმწიფოსკენ, განგითარებისკენ, სიმდიდრისკენ... მოდით, 

ჩავწვდეთ იმ უხილავ ძაფებს, რომლებიც მსოფლიო ბედთან გვაკავშირებს. ჩვენი ბედი სწორედ 

“. 

იქიდან მოვა“. , 

იქნება საზოგადოებისთვის. 

მე მსურდა მხოლოდ რამ- 

დენიმე საკითხი დამეფიქსირე- 

ბინა, რამდენიმე მარტივი ევი- 

დენცია (ცხადი ვითარება). მათი 

იმ ფენომენის გასაგებად, რო- 

როგორც ნაციონალიზმის მოუ- 

ლოდნელ აღორძინებასა და ნა- 

ციონალიზმის 5 აღმავლობას. 

ვფიქრობ, საჭიროა დავუბრუნ- 

დეთ ძალზე ხშირად დავინყე- 

ბულ ამ ევიდენციებს, ვინაიდან 

ნაციონალიზმზე საუ- 

ბარი თავისთავად ნიშნავს მის- 

მყარი იარლიყის მიკვრას, მის 

შეფასებას, თეორიულ მხილებას, 

ეროვნებათა საკითხის ამგვარი 

ანია იმდენად, რამდენადაც იგი 

საწყისია სხვა, შისი 

ევიდენციებისა და ტოტალიტა- 

რი და სულიერი ძიების რეა- 

ლურ აზრს განაპირობებს. 

უპირველესი ევიდენცია გა- 
ხლავთ ის, რომ ტოტალიტარუ- 

ლი სახელმწიფო შისი არსებითი 

ნიშნების თანახმად არის ანტი- 

აზრით, 

როგორიც აქვთ თეორიული ფი- 

ზიკი ტერმინებს ანტიმატე- 

რია, ანტისამყარო. ტოტალიტა- 

რული სახელმწიფო გახლავთ 

პირუკუ ხატი სამოქალაქო სა- 

ზოგადოების: ტოტალიტარუ- 

ლი სახელმწიფო სამოქალაქო 

საზოგადოებას გამუდმებით და 

გეგმაზომიერად უარყოფს სხვა- 

დასხვა იმიტაციგბის წარმოქმ- 

ნით. ყოველი ტოტალიტარული 
ფენოშენის პირობა არის სამო- 

ქალაქო საზოგადოების გაუჩი- 

ნარება, მოკვდინება, მოსპობა. 

თუმცა, ასეთივვ, ჭეშმარიტება 

გახლავთ საპირისპირო მოვლე– 

ნა ძლიერი და ცხოველმყოფე- 
ლი სამოქალაქო საზოგადოება 

გამორიცხავს ტოტალიტარიზმს, 

როგორც საზოგადოების შესაძ- 

ლო ფორმას, 

ზემოთქმულიდან შეგვიძლია 
გავაცნობიეროთ ერთი ასეთი 

მსგავსი 

საზოგადოება იმავე 

  
  

უვიდენციაც: ამგვარად განსაზ- 

ზს 
· 

(6 სექტემბერი, 

აუცილებელია: 

1995 

მერაბ ეამარდაშუშვილი 

ნასირნალიზმი. და. არსტტყტალჩტარული  საზ”Mგადწებე 
ღვრული ყოველი ტოტალიტა- 
რული საზოგადოება არის უნი- 

ნაციონალური ანუ მონონაციო- 

ნალური. როდესაც ტოტალიტა- 

რულ სახელმწიფოს ხელენიფება 

საზოგადოების მართვა საკუთა- 

რი რედუქციული ძალის მეოხე- 

ბით, ასეთი საზოგადოების სუ- 

ლისკგეთეუბა ყოველთვის რასის- 

ტულია; იგი ჩქეფს მის სისხლ- 

ძარღვებში, ვლინდება ეთნიკუ- 

რად გაბატონებული ჯგუფის 

ნადილში, მენტალობაში და ჰუ- 

მანურობის დონეში. შესაძლოა, 

ამ საზოგადოების სამეტყველო 

როგორც ეს იყო 

გერმანიაში – არ იყოს მკვე- 

თრად რასისტული და 

ფარულ სტრუქტურას წნიღბავ- 
დეს ისეთი ტერმინებით, რომ- 

ლებიც შეესაბამებიან საზოგა- 

ენა ლ ისე 

თავის 

დოების განვითარებას, მის სო- 

ციალურ და ისტორიულ აღმა- 

ვლობას უმაღლეს საფეხურზე; 

ბატონებული ჯგუფი, 
უპირატესი მდგომარეობის წყა- 

ლობით, დანარჩენ საზოგადოე- 

თავისი 

ჭმული, ჩამორჩენილი, მანკიერი 

წყვდიადისთვის. ტოტალიტარუ- 

ვლილ ენას ის უპირატესობაც 

აქვს, როშ მას წუნს ვერ დას- 
დებთ. მაგრამ ამ ენის საფუძვ- 

ლებიც და ხატებიც (გამოხატუ- 
ლებებიც) ისტორიის მამოძრა- 

ვებელი ძალა გახლავთ, სურვი- 

ლთა კრისტალიზაციებისა 

აქტიურ ფსიქიკურ ძალთა კო- 

აგულაციების მსგავსად. რეა- 

ლობაში მათი ქმედება გეოგრა- 

ფიულ და გეოპოლიტიკურ სი- 

გრცეთა სხვაობისა თუ ' იდეო- 

ლოგიურ და პოლიტიკურ ენათა 

არჩევანის მიღმაა. 

თუ გავითვალისწინებთ ყო- 

ველივე ამას, გაცხადდება კიდევ 
ერთი ევიდენცია: 

ფორმა, რომლის მეშვეობითაც 

ფხიზლდება სამოქალაქო საზო- 

გადოება და უბრუნდება სიცო- 

ცხლეს, სწორედ იძულებით თა- 

ესმოხვეული მონონაციონალიზ- 

მის მსხვრევ. გახლავთ ე.ი. 

ურთ-ერთი 

· 

  

მკითხველს გთავაზობთ ბატონ მერაბ მამარდაშვილის მიერ 1988 წელს პარიზში წაკითხული 

მოხსენების ქართულ თარგმანს. მასში გამოთქმული ნააზრეგის გაცნობა, ვფიქრობთ საინტერესო 

მთარბმნელისგან 

ეროვნულ განმათავისუფლებელ 
გრძნობათა და მოძრაობათა 

ალორძინება. სამოქალაქო საზო- 
გადოების გამოფხიზლება, მისი 

ძალ-ღონის აღდგენა და მომძ- 

ხორციელდება კონკ- 

რეტულ სინამდვილეში და არა 

თერრიულ აბსტრაქციათა სფე- 

როში. ტოტალიტარული რეჟი- 

მის მარნუხებში მყოფი სამოქა- 

ლაქო საზოგადოება, რომელმაც 

სიკვდილის სიცოცხლით 

იცხოვრა, ამავე რეჟიმის უმთა- 

ლავრება 

დარი 

ვრესი მტერია, შან იგი უნდა 

დაამარცხოს და კიდევაცკ დაა- 

მარცხა! 

ამ ფაქტს ნათელს ჰფენს 

„საჯაროობის“ (გლასნოსტის) 

შედეგად ტოტალიტარული ენის 
ფანტომურ ფორმათა, მწყობრ, 

დაუსრულებელ ლინგვისტურ 
ფიქციათა და დეფორმაციათა, 

ტოტალიტარიზმით რიტუალი- 

რღვევა და გაუჩინარება, ამგვა- 

რი ტრანსფორმაციის ფონზე 

ხელახლა იბადეშა სიცოცხლის 

გრძნობ,ა ნამდვილი 

სიცოცხლისა, მისი ბუნებრივი 

მრავალფეროვნებითა და სირ- 

თულით. ნაცვლად იმისა, რომ 

სიცრუის 

ემყარებოდნენ იდეებს, ქიმია და 

სოციალური სუბსტანციები 

ანთ ნორმალურ, საუკუნეთა მა- 

ნძილზე ისტორიულად ჩამოყა- 

ლიბებულ ცირკულაციას სასი- 

ცოცხლო სისხლძარღვების მეშ- 

ვეობით. შესაბამისად, ეროვნულ 

პრობლემას წყვეტს მულტინა- 

ციონალური სამოქალაქო საზო- 

გადოების შექმნა, რაკი განსა- 

ზღვრების თანახმად, ადამიანთა 

ტოტალიტარული სახელმწიფო 

_– რომელიც ანტისაზოგადოე- 

ბაა - გახლავთ უნინაციონა- 

ლური. ისტორიისა და დროის 

მილმა მოგზაურობიდან, მანდე- 

ლშტამის თქმით, „უხქესო სივ- 

რცეში“ (ილ VიბლიC) სიურრეალი- 

სტური ყიალიდან, ვუბრუნდე- 
ბით ისტორიულ სინამდვილეს 

აქამდე ჩამორთმეული ეროვნუ- 

ლი თავისებურების გზით. ერო- 

ვნული ცნობიერების აღორძინე- 

  

კავკასიონი 

ბის, ეროვნული 

ლობის. და 
დამოუკიდებ- 

თვითმყოფადობის 

დაბეჯითებითი მოთხოვნით, 

უშუალოდ მივემართებით იქით, 

რომ საზოგადოებრივი მატერი- 

ის არტიკულაციისა და დიფე- 

რენციაციის რთული პროცესი 

მოვაქციოთ მისსავე კალაპოტ- 

ში, ანნუს ამოქალაქო 

საზოგადოებაში, 

განსხვავებულობისა და მრავა- 

ლფეროვნების რეალური განხო- 

რციელება ადასტურებს სწორედ 

ინდივიდის ცივილიზებულობას, 

ანუ იმას, რომ იგი არის წევრი 

ისეთი განვითარებული სამოქა- 

ლაქო როშე- 

ლიც უზრუნველყოფს პიროვნე- 
ბის ინდივიდუალობას, მის და- 

საზოგადოებისა, 

მოუკიდებელ არსებობას. 

, ზემოთქმულის თანახმად, 

ასევე შეიძლება განვაცხადოთ, 

ლტურაა. ის არ გახლავთ მხო- 

ლოდ მატერიალური ინფერესე- 

ბით თამაში (“თამაში“ ფრანგულ 

ენაზე გარკვეულ სარგებელსა და 
ზარალთან დაკავშირებულ. ქმე- 

დებასაც გულისხმობს. ბატონი 

მერაბი სიტყვას სწორედ ამ 

აზრით ხმარობს. მთარგმნ.), ანდა 

ფულის ოქროდ ქცევა. ამგვა- 
რად, სამოქალაქო საზოგადოე- 

ბისკენ შემობრუნება იმავდრო- 

ულად კულტურისა და ცივილი- 
ზაციისკენ მობრუნებაც გახ- 

ლავთ. 

მაგრამ დახეთ! თითქდსდა 

მოგვარებული ეროვნული პრო- 

ბლემა კვლავ წამოიჭრა. რა- 

ტომ? თუ სამოქალაქო საზოგა- 

დოება აღდგება ჩემს მიერ გა- 

ნსაზღვრული პროცესის თანახ- 

მად, მაშინ არც ის უნდა იყოს 

შემთხვევითი, რომ სამოქალაქო 

საზოგადოების ჩამოყალიბების 

მცდელობისას საბჭოური სივრ- 

ცის ეთნოსები, რომლებმაც ოქ- 

ტომბრის რევოლუციამდე ვერ · 

აუბეს მხარი დროს, აღმოჩნდნენ 

მძიმე მდგომარეობაში. 

ცნება მოდერნ 

დამახასიათებელია დასავლეთ ევ- 
როპის საზოგადოებისთვის, იოჟი ჩა- 

ობა 

  
მოყალიბდა XVII 

საუკუნისთვის, მას შემდეგ, რაც 

გასრულდა ეროვნულ სახელმწი- 

ფოთა ფორმირების პროცესი. ეს 

ის სახელმწიფოები გახლავთ, 

რომლებიც მოგვარებული ერო- 

ვნული პრობლემებით შეხვდნენ 

სრულიად ახალი 

განსხვავებული რიტმის მქონე 

ეპოქის მაჯისცემას. სამწუხა- 

როდ, საბჭოურ სივრცეში ერო- 

ვნულ სახელმწიფოთა ყოფისთ- 

დაახლოებით 

ბუნებისა და 

ვის დამახასიათებელი კანონები 

და რიტმი კიდევ უფრო ართუ- 

ლებენ და ამძაფრუეუბენ გათანა- 

მედროვების პრობლემებს: იხნ- 

დუსტრიული დემოკრატიები სა- 

ჩოგადოებას და საზოგადოებ- 

რიე: ხელშეკრულებას აფუძნებენ 

დამოუკიდებელი და თავისუფა- 
ლი ინდივიდის ფენომენზე. მა- 

გრამ სწრაფვა პიროვნების გა. 

საქმეს 

იიოლებს ეროვნული დამოუკი- 

დებლობის აღორძინების სურვი- 

თანამედროვეობისკენ 

ლის მეოხებით. ეს მრავალ სი- 

რთულეს უქმნის პოლიტიკოსე- 

ბსა და მოქალაქეებს, ვინაიდან 

ჩვენ ერთდროულად ვყალიბდე- 
ბით ერად და სამოქალაქო სა- 

მოქალაქეებად, 

მდგომარეობას ისიც ართულებს, 

ზოგადოების 

რომ მთელი ეს პროცესი მიმ- 

დინარეობს პოსტტოტალიტა- 

რული საზოგადოების ბურუსში, 

სადაც თითქოსდა გაუვნებელყო- 

ფილი და ბლოკირებული ტო- 

ტალიტარული სტრუქტურები, 
კვლავ არსებობენ სოციალურ 

და შენტალურ სივრცეში. არსე- 

ბითად ეს გახლავთ რეფორმის 

პირობები, 

ისახავს საზოგადოებას ორიენ- 

რომლებიც მიზნად 

ტირად დაუბრუნოს თავისუფ- 

ლება და დამოუკიდებვლი ინდი- 

ბა; მეორე მხრივ, დაუწესოს 

მყარი და იერარქიული ინსტი- 

ტუციური ნორმები ადამიანის 

შემოქმედებით მოღვაწეობას. 

ფრანგულიდან თარგმნა 

ღოღო 

ლაბუშჩიძე-ხოფჟერიამ 

  

 



  

” სა ყამინდელი შექირვ: ებული 

მდგომარეობის შედეგად. ქაღალ „დღის ნა- 

კლებობის პერიოდული ჰეცხი; სრული 

გამოცემების შემცირების, გბიმეგიათე- 

ბის გამო, გეღარ ხერხდება დასტაძბუ- 

ლი მეცნიერული პროდუქციის დროუ- 

ლი, სათანადო შეფასება. სწორედ აღნი- 

შნულის გამო, ფართო საზოგპდოებას 

ვერ მიეწოდა ცნობები ფილოლოგიურ 
მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ 

მზექალა შანიძის დიდებული. პუბლიკა– 
ციის – «ცხორებაი მეფეთ-მეფხსა და 

ვითიხი“-ს შესახებ (თბილისი, „მეცნიე - 
რება”, 1999, ტექსტი გამოსაცემად მოა- 
მზადა, გამოკვლევა, ლექსიკონი და სა- 
ძიებლები დაურთო მზექალა შანიძემ). 

სანთელ-საკმეველმა თავისი. გზა 
არ დაკარგა და კარგა ხანია, რაც ხალხი 

ჯეროვან, დამსახურებულ პატივს მია– 
გებს ქართველთა მოღგმის მხსნელ დი- 
დად ღვაწლმოსილ აღმაშენებელ მეფე 
დავითს. დაიწერა მრავალი გამოკვლევა, 
მონოგრაფიას, თბილისის ერთ-ერთ 

მთავარ ქუჩას მისი სახელი ეწოდა. მალე 

დედაქალაქს სახელგანთქმული მეფის 
ცხენოსაწი ქანდაკება დააჭშვენებს, 

ყველაზე დიდი ძეგლი დავით ალ- 
მაშენებელს მისმა თანამოაზრემ და თა- 

ნამებრძოლმა, იმ ბრწყინვალე მემატია- 
ნემ დაუდგა, რომლის ნაღვაწი ქართვე- 
ლთა ბიბლიის, „ქართლის ცხოვრების“ 

· „კრებულის, საუკეთესო თხზულება გახ- 

ლავთ. ამბავი დიდი დჯვითის მოლღვაწე- 
ობის შესახებ ყველაზე სრულად სწო- 

რედ ამ ნაშრომიდან არის ცნობილი. 

თხზულება დიდ ინტერესს იწვევს არა 

მხოლოდ პროფესიონალ ისტორიკოს- 

თა, ფილოლოგთა, ზოგადად ჰ ემანიტა- 

რული დარგის მკვლევართა თვალო» 

ხეღვით, არამედ საყერადღებოა ფაო- 

თო მკითხველი საზოგადოებისთვის 

ზოგაღად. 

წყაროთმცოდნეობა მასსხრდლე- 

ბელი. საკვებია ისტორიისა, არაერთგ- 

'ხას აღნიშნავდა დიდი ივანე ჯავახიშ- 

ბილი „ქართლის ცხოვრების"-კრებულ-   

ტექსროლოგიური შესწავლის აუცი- 

ლებლობა. არ. სჭირდება კომენტარი 

ასვთი პერსპექტიული სამეშაოს შეხ- 

რულების უღიდეს მნიშვნელობას. განს- 

ვენებულმა რევახ კიკნაძემ ცალკე, მეც- 
ნიერულად სათანადო დონეზე გამოსცა 

კიღეც „ასწლოვანი მატიანე” და ქალბა- 

      

                
        

    

  

      
  

ცხარებას 4 
მეფეთ - მეფისა 

სქდყიიი 

ტონ მზექალას მიერ გამოცემული ის- 
ტორიაც დავით აღმაშენებლისა ივანე 

ჯავახიშვილის ნაანდერძევის ხორცშე- 

სხმა გახლავთ, ისტორიული პირველ; 

წყაროს შაღალ მქცნიერულ დონეზე გა- 
მოსაცეშად მრავალმზრივი განათლება 

არის საყირო. ტექსტოლოგს უნდა ხე- 

ლეწიფებოდეს წყაროს გამოწვლილ- 
„'ყით. გაანალიხზება ისტორიულ, ფილო- 

ლოგიურ, ენათმეცნივრულ ასპექტებში. 

უცხო ენებზე წყაროს ადრეული პუბ- 
ლიკაციების არსებობის საბედნიერო 

დადგენისთვის ფქქსტოლოგი ჰოლიგ- 

ლოტიც უხდა გახლდეის. 
პროფესო რ მზექალა შაჩიძეს ქარ- 

თული მეცხიერული და არამარტო მეც- 

წიერული საზოგადოება კარგად. იც- 
ჩწობს, იცნობს როგორ/წ”მაღალი რანგის 

მეცნიერისთვის დამახასიათებელი ზე- 

მოთ აღნიშნული თვისებებით აღჭურ- 
ვილ. პიროვნებას. სწორედ ამიტომაც 

„ პრის მის მიერ გამოცემელი ძეგლი და– 
ვით აღმაშენებლის ცხოვრებისა, მაღა– 
ლი წიმუში წყაროთმცოდნეობით-ტექ- 
სტოლოგიური კვლევა-ძიების. 

მკვლევარს შესწავლილი აქვს 
თხზულების ტექსტი „ქართლის ცხოვ- 
რების“ ყველა ნუსხის შესაბამისად (ამ 
კრებულის გარეშე თხზულების ნუსხა 
არ არის დადასტურებული). ნაშრომი 
შესწავლილია ენის მორფოლოგიური, 
სინტაქსური კონსტრუქციების თავისე- 

როყ კვლევა-ძიება ჩატარებულია სრუ-. 

ლიად სკრუპულოზურად გამიზნული 

დატვირთვით, რომ მასში არაყერია ჭა- 

რბი. ვიმეორებ, გამოცემა ტექსტოლო- 

გიური კვლევა-ძიების სანიმუშო თარ- 

გი» გაკეთებულია. ყველაფერი, „რათა 
ისტორიკოსებს ხელთ ჰქონდეთ შეძ- 

ლებისდაგვარად სანდო და „სუფთა ტე- 
ქსტი“. ქალბატონ მზექალას პოლიგლო- 
ტური განათლების საფუძველზე ხელე- 
წიფებოდა და ტექსტის მეცნიერულად 
გასამართავად სასარგებლოდ გამოიყენა 
„ღავითის ცხოვრების" მარი ბროსესე- 
ული, მიხაკო წერეთლის, პერტრუდა 
პეწის, ქეთრინ ეშთონის, ილია აბულა- 
ძის თარგმანები ფრანგულ, გერმანულ, 
ინგლისურ, სომხურ ენებზე. ბუნებრი- 
ვია, სათანადოდ არის გამოყენებული და 
ღაფასებული ღიღი წვლილი აკადემი- 
კოს სიმონ ყაუხჩიშვილისა. ' 

  

ჩსტMრჩ/შიი წყარრწმსოდნერობჩს 
სჩრი  შინაძინი 

ბურებათა თვალსაზრისით, ფართო 

ერუდიციით არის გამოკვლეული ძეგ- 
ლის ლიტერატურული წყაროები. გას- 
წორებულია ტექსტის ლექსიკურად გა- 
მრუდებული ადგილები. ყოველივე აღ- 
ნიშნულს შეიცავს გამომცემლის მიერ 

ტექსტისთვის წამძღვარებული გამოკვ- 
ლევა, რომელიც საკუთრივ ტექსტს თი- 
თქმის ორნახევარჯერ აღემატება. თა- 

ვდაპირველად,დ ცოდვა გამხელილი 
სჯობს, კაცი იფიქრებს რა მოხდა, რა 

ამბავიაო? მაგრამ გამოკვლევის დაკვი- 

ბამოხმაურება 

ქალბატონმა მზექალა შანიძემ დი- 

ღი დავითის დიდი ისტორიკოსის 

თხზუელების ფახი შესანიშნავად იცის. 

ცხადია, კარგად იცის ფასი მის მიერვე 

გაწეული შრომისა, მაგრამ საკმაოდ 

მოკრძალებულ შეფასებას აძლევს მას. 

მოვუსმინოთ. თვით მზექალა შანიძეს 

– „წინამდებარე გამოცემა დავითის- 
ისტორიკოსის თხზულების ტექსტო- 

ლოგიური შესწავლისა და ნაწარმოე- 

ბის ავტორისეული ტექსტის შეძლები- 
სდაგვარად დადგენის ცღას წარმოად- 

გენს. გაზომცემლის სურვილი იცო, მი- 

#22 01-11) /. 

ქწოდებინა შკითხველიLინვის ქალსა / 
და,გულისხმის- ყოფისა ჩუენისაებრ“ გა- 

მართული ტექსტი და ამით ბცირეოდე– 
ნი წვლილი -შეეტანა იმ ნაწარმოების 

შესწავლაში, რომლის კვლევისთვის 

პირველი ეკლიანი გზა წინა თაობათა 

წარმომადგენლებმა გაგვიკაფვს და რო– 
მელხაც შემდგომშიც უთუოდ მრავალი 
მკვლევარი გამოუჩნდება. ამით არის გა” 
მოწვეული ის გარემოება, რომ წინამ- 
დებარე ნაშრომში წინ არის წამოწეუ- 

ლი ის საკითხები,რომლებიც ტექსტის 
გამართვას შეეხება. ამის შესაბამისად 

არის შესწავლილი თხზულების ენისა 
და სტილის ზოგიერთი მხარე, გათვა- 
ლისწინებულია კულტურულ-ისტორი- 
ული რეალიებიც, რომლებიც ტექსტის 
გაგებისთვის არის საჭირო. ნაწარმოვ- 
ბის ენისა და პოეტიკის სრული, თაწმი- 
მდევრული ღა სისტემური ანალიზი 
კვლავ მომავლის საქმედ რჩება”, 

ამრიგად, ხელთა გვაქვს ღიღად 
ფასეული მეცნიერული გარჯის შედე- 
გი. სამწუხაროა, რომ ძნელბედობის 
გამო წიგნი მიღწეული განსაკუთრებუ- 
ლი წარმატების აღნიშვნის გარეშე და- 
რჩა. დიდად ფასეულია ისიც, რომ გა- 

მომცემელმა, ქალბატონმა მზექალა შა- 
წიძემ, თხზულების შემდგომი შესწავ- 
ლის კონკრეტულად _ გააზრებული 
V ორი პერსპექტივაც წარმოაჩინა. 

მზოლოდ ტექსტოლოგთა და ისტო- 
რივოსთა ერთობლივი კვლევის შე- 

დეგად, – მართებულად აღნიშნავს 

ქალბატონი მზექალა, – გახდება შე- 
საძლებელი როგორც დავითის შემა– 

ტიანის თხზულებასთან დაკავშირე- 

ბული მრავალი კონკრეტული საკი- 
თხის გადაწყვეტა (მათ შორის,ნაწა-. 
რმოების ავტორობისაც), ისე ამ ნა- 

წარმოების ადგილისა და მწიშვნე- 

ლობის გათვალისწინება ქართულ 

ისტორიოგრაფიაში ღა ქართული 

ენისა და მწერლობის ისტორიაში". 

L" შემავალ თხზულებათა საგანგებო შემ თხვევებში, ტექსტის მართებული რვებით გაანალიზებისას მიხვდებით, 

უო
 

  ჯუმბერ ”'" 

  

  

  
=. ღინაპრები X» 

(ბაბრძელება. დასაწყისი იხ. 
„სამყასიონი. #M, 148, 154, · 159.) 

მეორე, უფრო მოზრდილი ნაწყვეტი, 

ეტყობა, პასუხია შეკითხვისა –- რას მოი- 

მოქმედებს, როგორ შევა იგი სულეთში; 

არც შემკითხველია დავიწყებული, მასაც, 

მიწის ზევით დარჩენილსაც არ უვიწყებს 

სიკეთეს გულქანი: 9 
„..როგორ შევალ საიჭიოსა? 

მძიმე-მძიმედა, მძიმედა. ვკითხავ ამ- 

ბავს მამასა. მოუსაუბრებ მძიმედა, რო რა 

თვალთმაქცი და მოკლე ყოფილა, მამაო, 

ჩვენი წუთისოფელიო. რა დაუნდო ყოფი- 

ლა სამზეო, რა მოკლე ხნისაო. რა მალე 

კეტილა სამზეოს კარიო, –– ვეტყვი. მამას 

ეჯავრებოდა შატაბუტაობა... დედას ჩამო- 

ვკოცნიდი. არ გადავიხედთები მე, რაც 

უწდა მიჟვარდეს, არ მივარდები მგელი- 

ვით, არა.. ჭკვიანადა. დიდი მოვლენისა 

ყოფილაო, –– იმას ვეტჟოდი, – უცნაუ- 

რი წუთისოფელიო. ბუნება ყოფილა ჩვე- 

ნი გართობაო. მამავ, რამდვენი ქვეჟანა მო- 

დიოდა შენი სიყვარულის და შეწი შრო- 

მის გულისთვინაო. ზატად წყევხარ ქართ- 

ველებსა, ვიხაც ჭკვა აქვ და გული უცემ- 
სო, შენზე იმას ვეტჟოდი, რო ერთი ადა- 

მიანი მყვანდა და სუ ის უნდოდა, რო შენი 

სახელი სამზეოთვი მოეფინაო, გაფასებ- 

დაო, სუ წვრილად მეკითხებოდა შენ ხა- 

სიათსა, შენ ჟოფასა, წვრილ-წვრილადაო. 

და-ძმებსაც შევხვდები მძიმედა, ვერ 
შევხვდები ხელგაშლილი. თვალთმაქცი სა- 
ქციელი ჩემთან არ იპუება“', 

აქვე, დაუძლურებული, თავის თავს პა- 

ს წია მწვანე ჭიას-მზომელას -  ადრის, მცე-   
  

წარის ღეროზე თუ ფოთოლზე ცოცვისას 

წელში რომ შეიზნიქება და მერე ისევ სწო- 

რდება, რათა მცირე მანძილით გადაადგილ- 

დეს. ტანში გაგცრის, იმდენად ზუსტი, სამ- 

წუხაროა ეს შედარება: 

„მზომელას დამაფერა სამზეომა, ხან 

მოვიკუნქები, ხან გავიშლები. ტყუილად 

იტყვის, ტყუილადა კაცი, მე ვერა მომე- 

რევაო...“ 

– ცხადია,ა ამის გამფიქრებელს. და 

მთქმელს სასიცოცხლო ძალა” გამოცლილი 

აქვს, აჩრდილთა საუფლოში · მოხვედრას 

აღარაფერი უკლია, მაგრამ მაინც ღმერთსა. 
და ბედნიერ შემთხვევას უნდა ვუმადლო- 
დეთ, რომ თავისი უბერებელი და უჭკნობი 

სული ბუნებასავით უხვსა და ულამაზეს წი- 

გნში ჩასტოვა. 

თვითონ ეთერ თათარაიძის -- ამ გასა- 

ოცარი პოეტური ნიჭისა და არაერთი უნა- 

რით დაჯილდოებული პიროვნების გამო 

უწდა ითქვას -- სხვა რომ არაფერი, ეს 

წიგნიც იკმარებდა, ქართულ მწერლობაში 
მისი სახელი სამუდამოდ დარჩენილიყო, 

ემზარ კვიტაიშპშვილი 

შარშანდელ წვი- 

მიან აგვისტოს დღეს, 

ვაჟაობაზე რომ ჩავე- 

დი ჩარგალში და მუ- 
ზეუმის ექსპონატებს 

ვათვალიერებდი, 

ყველაე დიდხანს 
ორ ფოტოსურათთან 

შევჩერდი. 

თექვსმეტიოდე წლის 
ვაჟაა უწვერულვა- 

ერთზე 

შო, შავი ნაბდის ქუდი ხურავს, ტუჩები 

ძლიერად მოუკუმავს, თვალებში უცნაური 
ცეცხლი უკიაფებს, თითქოს გაღიმებას აპი- 
რებსო. ჯგუფური სურათიდან არის ამოღე- 

ბული, გორში (იქ სწავლობდა საოსტატო 

სემინარიაში) აღმოუჩენიათ სახლ-მუზეუ- 

შის თანამშრომლებს. მზერაზეც ეტჟობა, 

ჩვეულებრივი მოკვდავი როშ არ იქნებოდა 

მის დაზიანებულ, დაწყლულებულ თვალზე 
ხომ თქვა გულქანმა: „სიბნელეში სხივები 

ედგაო“ და თექვსმეტი წლისა როგორი უნ- 

და ყოფილიყო. 
მეორე, უფრო დიდი ზომის ფოტოზე 

შავებში ჩაცმული მოხუცი გულქანია გამო- 

  

  კავკასჩონი     

        

   

    

   
   

  

   

  

    

     

      

სახული, ჯორკოზე ზის; შალისა 

ძაფს ხვეწს და ახვევს, ცერად 

გაჰჟურებს მოშორებით მბრუ- 

წავ, აბრეშუმის პეპელასავით 

ტანდამსხვილებულ 
ტარს, რომელიც სადაცაა სიმძი- 

მისგან გაკოტრიალდება, 

„დევის ქალი“, ,,დევების 

თითის. 

იყო. თავისი გარდაცვალების 

წინა წელს, 1 988 წლის 16 თე- 

ბერვალს დაუძლურებულმა, 
მაგრამ ბოლომდე გაუტეხელმა, 
აწრიალებულმა თვითონვე 

ამოიძახა: 

„თოვლი... თოვლი, რაღას 

შამაცივებს, ბევრი ეგეთი ზამთარი ჩამამიდ- 

ნია... მაინც გამოვალ, მაინცა, დევ 

დედათ დედაბერი- 
ვ.ი თ ა „.არმაშინებს სიკვდილაი, აი, ავა-. 
დობაი მაშინებს...“ 

რა ძლიერი ყივილია სულისა... ერთი 

ზამთარიღა ჰქონდა თურმე აზის მერე და- 

რჩენილი, ერთხელაც ჩამოადნო ახუნის 

გორზე დადებული თოვლი და თვითონაც 

ძვლებდამდნარს გულზე დაუკრიფეს სი- 
ბერის ტალებით დაფოთლილიი, ნაჭაფარი 

ხელები. 

გულქანიც ხომ ,,ნაწილიანის“ -. „დე- 
ვის დედა“ იყო, მაგრამ განგებამ მოუსპო ეს 

სიხარული, არ დასცალდა თავისი ქუდბედი- 
აწი ბიჭის გაზრდა. მაინც მოხუცებულ „დე- 

ვების დედას“ დაემგვანა სიცოცხლის მიწუ- 
რულს. მასზე უკეთ ამას ვინ იგრძნობდა. 

(–ოასასრული იძნება) 

დედა“... –– პირველი ფიქრი ეს |M> 
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ჩვენებურია. თბილისელი... 
ანდრო ნავასარდოვი 80 

კახეთში ანდროს პაპის –– გიორგის 
ჯარეშე დღესასწაული არ გაიმართებოდა, 
სიღნაღელი გლეხი იმთავითვე სახელგანთ- 
ჟჭული იყო, მუშტი-კრივ ში. გიო რგიმ შვი-" 
ლიშვილს დაანათლა კიდეც თავისი ძალა 
და სიჩაუჭე. ანდრო ბავშვობიდანვე გამო- 
ირჩეოდა მაგარი მკლავითა და ჯანმრთე- 

ლობით. ტანით ხომ, ზორბა იყო –- 290 

წონ 188 სანტიმეტრი და 81 კილოგრამი 
იქო. 

პატარაობისას ვის არ გაგვიგია სახე- · 
ლგანთქმული მოკრრვე ჩიკოლაი კორო- 

ლიოვი. იგი ხომ კრივის სინონიმად "მიტვა– 

ჩნდა ჩნდა იე, როგორც ბოტვინიკი –- ჭადრა- 
კის, მეკოკიშვილი – - ჭიდაობის და პაიჭაძე 

დოვმა სამჯერ გალახა კოროლიოვი –– 
დიახ, სამწერ დაამარცხა ოფიციალურ 
ბრძოლაში (პირველად 1987 წელს „კრი- 
ლია ხოვეტოვის“ ფიზკულტურის სასახ- 
ლეში, შეორედ 1940 წელს „ცაბ.კო“-ს 
მწვანე თეატრში). ყველაზე 'მთამბეჭდავი 
1944 წლის შეხვედრა იყო, მოსკოვში 
„დინამოს'' სტადიონის ჩრდილოეთ ტრი- 
ბუწის წინ რომ გაიმართა, ანდრომ ლამა- 
ჯად მოუგო. იმხანად უკვე ოთხგზის ჩემ- 

პიონს ნკოროლიოვს. მერე ლენინგრადე- ' 
ლი ნიკოლაი ურჩენკო დაამარცხა და შა- 
ლვა გორგასლიძესთან ერთად (მსუბუქი 
წონა) მშობლიურ თბილისში ჩემპიონად 

–- ჩემმა ძველმა მეტოქემ, ანდრო 
ნავახარდოვმა, მშვენივრად ჩაატარა -ჩემ- 
პიონატის ყველა შეხვედრა და დამსახუ- 
რებულად მოიპოვა „პირველი ხელთათ- 
მანის“ წოდება მძიმე წონაში -- წერდა 
მოგვიანებით სსრკ-ს ცხრაგზის ჩემპიონი, 

სპორტის დამსახურებული ოსტატი ნ.კო- 
„ როლიოვი. 

სულ ნკოროლიოვი და ანავასარ- 
დოვი ათჭერ შეხვდნენ ერთმანეთს. აქც- 
დან მოსკოველმა (იგი ორი წლით ახალგა-   

ზრდა იყო) შვიდი შეხვედრა მოძსო (6 
ფინალი). გარდა ამისა, ნავახარდოვი აბსო.. · 
ლუტური პირველობის სამგზის ფინალთის- 

ტი იჟო, გირეედანმოსი ცენტრალური საბჭოს 
ხუთგზის ჩემპიონი, ამიცრკავკასიის სპარ- 

ტაკიადების ' უცვლელი გამარჯვებული § 
წლის მანძილზე. და საქართველოს თექვს- 
მეტგზის ჩემპიონი (ზედიზედ 1986 წლი- 

დან 1961 წლამდე). ანდროს მთავარ მე- 
„ ტოქეობას ფიზიკურად ძლიერი ხაშურე- 
ლი მოკრივე –– გოდერძი ტაბატაძე უწე- 
ვდა. მახსოვს, მათი ბრძოლები მეტწილად 
ცირკის არენაზე იმართებოდა. 

_სასტუმრო, თბილისის სხვენში ძვე- 
ლად ერთი პატარა დარბაზი იყო, სადაც 
ვარჯიშობდნენ მოჭიდავეები, მოკრივეები 
და ძალოსნები, ანდრო ჭიდაობით იყო გა- 
ტაცებული და მწვრთნელ ნიკოლოზ მარ- 
ტაროსოვთან მცცადინეობდა, რომელსაც 
მთელი თბილისი „,ტაში-კოლას“ სახელით 
იცნობდა. ! 

–- ბიჭო, შენ ნამდვილი მოკრივის 
” ტანი გაქვს, –– უთხრა ანდროს ჩვენს ქა- 
ლაქში როსტოვიდან სამუშაოდ ჩამოსუ- 
ლმა სბეციალისტმა ალექსანდრ ეიბერგმა, · 
–– გადმოდი ჩვენთან. მე და პიოტრ ოსტ- 

რიკოვი გავარჭიშებთ! ასეც მოხდა, ერთი 

„თვის შემდეგ, წავასარდოვმა საქართვე- 

ლოს ჩემპიონატში მიიღო. მონაწილეობა, 
რომელიც ლენინის სახელობის სპორტ- 

დარბაზში გაიმართა, 

მართალია, გამოუცდელობის გამო 
სოხუმელ მოკრივესთან საშა ანუფრი- 

კოვთან ქულებით წააგო, მაგრამ იმ დღი» 

დან კრივისთვის არ უღალატნია და მოგ- 
ვიანებით თავის პირველ მეტოქესთან 

რევანშიც აიღო. 
·–- ბიჭები სულ ჯეკ დემბსის, ჩეიმს 

ტუნკის, პრიმო კარნესას, როკი მარჩანოს 
"სახელს გავიძახოდით, ლეგენდარულმა 
ჯო ლუისმა ხომ მოხვენება დაგვიკარგა, –-- 
გვიამბობს ნავასარდოვი -- სხვათა შორის, · 

/ლისაა 

  

« 

' ცნობილმა ამერიკელმა ანტრეპრენიონშა 
ჯემსონმა, 1946 წელს მოწვევა გამო.უგზა- 
ვნა კოროლიოვს -– შეხვედროდა „ყავი- 
სფერ ბომბდამშენს!. მსოფლიო ჩემპიონს 
–– წო ლუისს. კოროლიოვი იმხანად დი–- 
დებულ ფორმაში იყო და ძალიან უნდო- 
და ოკეანის გაღმა გამგზავრება, მაგრამ. 
ბერიამ მოწვევის ბარათი აჩვენა სტალინს: 
„რომ წააგოს? ჩვენ კი დიდი ომი მოვი- 

გეთI -- იყო პასუხი. ამით ყველაფერი 
გადაწყდა. კოროლიოვი არ გაუშვეს. 

| მას შემდეგ, რაც თბილისს დაუბრუ- 
5 ნდა- კრივის შესანიშნავი სპეციალისტი, 

ალექსანდრ გოლდშტეინი, ანდრომ მას- 
თან დაიწყო ვარჯიში და ბოლომდე მის 

· მოწაფედ დარჩა სპორტსაზოგადოება. 
„დინამოშიც“, საქართველოს ნაკრებშიც 
და სსრკ-ს მთავარ გუნდშიც. 

'_ ანდრო ნავასარდოვი სპორტის დამ- 
” სახურებული ოსტატია. მან 128 შეხვედ-“ 

რიდან 108 მოიგო. კოროლიოვის გარდა, 
აღსანიშნავია მისი ბრყოლები ტალინელ 
მარტინ ლიწამაგისთან (ანდრომ L8-დან 10 
მოიგო), ლეწინგრადელ ნიკოლაი ბელიაე- 
ვთან (2-დან ერთი მოიგო), კაუნასელ ალ- 
გირდას შოციკასთან (8-დან ერთი მოიგო). 

–– შოციკასი მე ყველაზე ტექნიკურ 
მოკრივედ მიმაჩნია იმათ შორის, ვისაც კი 
რინგზე შევხვედრივარ, –- გვეუბნება ა.ნა- 
ვასარდოვი –– ქართველი მოკრივუებიდან 
ჯამოვყოფდი 'მალვა გო რგასლიძეს, ფრი- 
დოწ ლომიძეს და ცხადია, დავით კვაჭაძეს. 

განსაკუთრებით სიამოვნებით იხსე- 
ნებს ანდრო ნავასარდოვი 1946 წელს, 
როდესაც საქართველოს ნაკრებმა მოს- 

კოვში, სახელმწიფო ტცირკის რინგზე, 
სსრკ-ს გუნდური ჩემპიონატი მოიგო. 
ჩვენს ნაკრებში დიდებული ოსტატები 
ირიცხებოდნენ -- ბორის კალაძე, გაბრი- 
ელ: ხანუკაშვილი, შალვა გორგასლიძე, 
ედუარდ არისტაკისიანი, გიორგი ვართა- 
ნოვი, ჯიული ცანავა, შალვა დვალი, ლევან   

ღუდუშაური და გუნდის კაპიტანი -- ან- 
დრო წავასარდოვი, რომლის დიდებული 
დარტყმები მარცხენა ხელით დღესაც ახ- 
სოვთ ძველ გულშემატკივრებს. მთელი 14 
წლის განმავლობაში წავასარდოვი სსრკ-ს 

” ნაკრების წევრი იყო, რომელსაც სხვადა- 

სხვა დროს სათავეში ედგნენ კონსტანტინ 
გარადოპოლოვი, ალექსანდრ გოლდშ- 
ტეინი და ვიქტორ მიხაილოვი. 

1946 წელს შოსკოვში, „დინამოს!“ 

სტადიონზე, კრივში საკავშირო ჩემპიონა. 

ტის ფინალი გაიმართა: –- ვინ არის ეს, ასე 
რომ უბათქუნებს კოროლიოვს? -_ დაე- 
კითხა თურმე ისტალინი ლბერიას. 

–- ჩვენებურია, თბილისელი, ავლაბ. 
რელი ანდრო წავასარდოვი --- იყო პასუხი. 

ეს ამზავი ნავასარდოვს მოგვიანებით 

გაიოზ ჩენელავამ უამბო. ანდრო. წავასარ- 
დოვის მოწაფეები იყვნენ ცნობილი მოკ- 
რივეები –– გივი დარბაისელი, ლევან ანდ- 
ღულაძე, მურმან თაქთაქიშვილი, დავით 
კვაჭაძე- ერთ დროს მისი შვილიც მისდე-   

   

    
ვდა კრივს. ახლა პაპას იმედი აქვს, რომ 
"შვილიშვილი –- პატარა ანდრო –-- გააგ- 
რძელებს გვარის ტრადიციებს. იჯი ზომ 
ბაპასავით ტანმაღალი და ღონიერია. 

ბარე საათნახევარი ვისაუბრეთ შესა. 

ნიშნავ ვეტერანთან, ხვალ, 17 სექტემბერს, 
დაბადების 80 წელი რომ უსრულდება. 

–– დავიღალე –- გამოგვიტყდა ბა-“ 
ტონი ანდრო, –- მერჩივნა რინგზე ექვსი 

რაუნდი ჩამეტარებინა. 
=-- ახლა, ალბათ, თქვენს გრძელ სკამს 

მიაშურებთ. ტრადიციულად რუსთაველის 
გამზირზე, კაფე ,,ნარგიზის“ წინ რომ დგას? 

–- ეჭ იმ სკამზე ჩემი ძველი მეზობ- 

რებიდან უკვე თითო-ოროლა კაცი თუ 
დარჩა. წავალ მაინც, ეგებ იქ იყვნენ! 

ოთარ ნოზაცკე 
სურათზე: ანდრო ნავახარდოვის 

(მარცხნივ) და ნიკოლაი კოროლიოვის 

ბრძოლა (გადაღებულია 1946 წ. მოსკოვ- 
ში) ფოტო ავტორის არქივიდან, 

  

«დინამო» (ბათუმი) -– · 
. «“სელტიკი> (გლაჭყჯგო) _ 

__ 2:3 (1:2) | 
Vეთშაბათს თასების მფლობე- 

ლთა თასის 1/16 ფინალური შეხვე- 

ღრები გაიმართა. ქართველ გულშე- 
მატკივართა დიდ ინტერესს იწვევდა 
მატჩი ბათუმში – ადგილობრივ „დი- 

და გლაზგოს „სელტიკს“ შო- 
რის. თამაში ნელ ტემპში დაიწყო, თა- 

ვიდან ბათუმმა რამდენიმე სახიფათო 
შეტევა განახორციელა, რასაც პაატწ 
მაჭუტაძის გოლი მოჰყვა. შეტევისგან 
განსხვავებით, ბათუმელთა დაცვა სუ-. _ 
სტად გამოიყურებოდა, სწორედ და- 
ცვაში დაშვებული შეცდომების გამო, 
ბათუმელებმა უკვე პირველ ტაიმში 
ორი გოლი გაუშვეს, ჯერ ტომმა გა- 

მოიჩინა თავი, ხოლო შემდეგ დოწე- 
ლმა – 1:2, ხოლო ამის შემდეგ პირ- 

ველ ტაიმში აღარაფერი შეცვლილა. 
შეორე ტაიმიც ბათუმელთა შეტევე- 
ბით დაიწყო, რამაც შედეგი გამმოიღო 

- ბათუმელთა ბრწყინვალე კომბინა- 
ცია არანაკლებ ბრწყინვალშრ დაას- 
რულა ტუღუშმა –- 2:2. იმედი კვლავ 
გაჩნდა, მაგრამ ამაოდ, მატჩი დამთაგ- 

"რებას უახლოვდებოდა, როცა ტომმა 

'_ თავისი მეორე გოლი გაიტანა და „სე– 

ლტიკს“ გამარჯვება მოუტანა. 

„ქალბირისი“ (ლიტვა) - 

„ბრაბზონსპორი« (თურქეთი) 

22 (ერთი გოლი შოთა არველაძემ 

”_ გაიტანა) . 

„დაგი ლიეპა0ა“ (ლიტვა) -- 
„ფეიენოორდი" ცოლანღია) 0:7 

ტიორი" ღკრაინა) 1:0 

რელთი) – „კალმფტადი“ (შვე- 

„მვერრონი“ (ინგლისი) 2:3 

„სარაგოსა“ (ე! 

როლული" ( 

„პას.შ“ (საფრანგეთი) 2:3 

ოწი" (შვეიცარია) 2:0 

რმანია) –- „სმელეძსი“ (მაკედონია) 

30 

მა“ (იტალია) 0:3 

«ლია) – „მაპაბ0“ (ისრაელი) 4:0 
4 

„დეპორრივი" (ესპანეთი) 0:0 

თი) – „პოპენჰაგენ0“ (დანია) 5:0 

თი) -- „არარატი“ ქრმპანი (სო- 
მხეთი) 3:1 : 

„ბრიუბე“ (ბელგია) – -შახ-“ 

„ლოკომოტივი“ (ულგა- 

თი) 3:1 8 

„რე0კიავიპ0“ (ისლანდია) – 

„ინტერი“ (სლოვაკეთი) – 
) 0-2, , 

„რაპიდი“ ივსტრია) – „პეტ 
) 3:1 

„"მოლდე“ (ნორვეგია) · – 

„აეპ0“ (საბქერძნეთი) – „სი - 

„მიღნხენბგლადბანსი“, 

„ტეურა“ (ალბაწეთი) - „პარ- 
„სპორტინბი+” (ორტუგა- 

„აპოელი“ (კვიპროსი) . .– 

„პრადეც პრალოვიე" (ეხე- 

„დინამო“ მოსპოვი (რუსე 

მიხეილ ბერძენიფვილი 
ლევან ზოთშა 

ბაჩო მიქაძე 

  

I6 სექტემბერი; 1995 · 

  
  

კიშინიოვი. (წვენი სპეც. 

კორ.) ქალთა საზონათშორისო 

ტურნირი დასასრულს მიუახ- 

ლოვდა, თუმცა, ჯერ ადრეა რაიმე 
კონკრეტული დასკვნის გამოტა- 
ნა. შეიძლება მხოლოდ ორი მო- 

ნაწილძს დასახვლება, -რომლე- 
ბიც თავს შედარებით უსაფრ- 

თხოდ გრძნობენ, ესენი არიან ქე- 

თევან არახამია და ქეთევან კახი- 

ანი, რომლებსაც არ უნდა გაუჭი- 

რდეთ პრეტენდენტთა ასპარე- 

ზობის საგზურის მოპოვება. 

მეთერთმეტე ტურში კიდევ 
ერთი გამარჯვება იზეიმა არახამი- 

ამ, რომელიც თეთრებით ეთამა- 

შებოდა ბოიკოვინსს. კახიანი ყაი- 

  

გად, არახამია 8,6 ქულით პირ- 

ველ ადგილზეა, კახიანი –- 8 

ქულით მეორეზე. 
გალიამოვა –- იოსელიანის, 

შატვეევა –- ცინისა და მისაწო- 

ვიჩ-ფოიშორის პარტიები ყაიმით 

დასრულდა. გურიელმა მოუგო. 
მარიჩს, ხუანგმა –– გაპონენკოს. 

„ამრიგად, ორ ლიდერს კვა- 

ლდაკვალ მიჰყვებიან: იოსელი- 

ანი და გურიელი, რომელთაც . 

7,5-7,5 ქულა აქვთ. 7-7? ქულა მო- 

აგროვეს გალიამოვამ, მატვეე- 

ვამ, ცინმა და პენგმა, 6,5 ჭულა 

–- მარიჩმა, ბოიკოვიჩმა, ხოან.. 

გმა, სკრიპჩენკომ, ფოიშორმა, 

“რჩება ორი ტური 
"მზე შეუთანხმდა პენგს. ამრი-” კრუპკოვამ და მისანოვიჩმა. 

მეთერთმეტე ტურში ეძგ- 
ვერაძემ მოუგო სტეფანოვას, 

ლომიწეიშვილმა -- პეტრენ- 

კოს, ყაიმზე შეთანხმდნენ ზაი- 

ცევა და ხორციძე. ხორავა და- 

მარცხდა სემიონოვასთან, ჯანჯ- 

ღავა –- პაასიკანგასთან. ეძგვე- 

რაძეს 6 ქულა აქვს, ხურციძეს 

–- 6,6, წორავას და ლომინეიშ- 

ვილს -- 5-5, ჯანჯღავას –- 8,5 

ქულა. · 
მეთორმეტე ტურში ყურად- 

ღების ცენტრშია ჰპენგ-არახამიას, 

კახიანი-გურიელის, იოსელიანი 

–– ტინას და მატვეევა –– გალი- 
მოვას შეხვედრები. 

  

  

  

   

        

      

  

  ჩბედნიერებას ცხოვრებაში. 

– ვერის უბნის მშვენებას, საყვარელ ადამიანს სულიკო, ჯინჯიხაძის 

”· გულთბილად ვულოცავთ დაბადების 60 წლის იუბილეს, ვუსურვებთ ხანგრძ- 
“ ლივ სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას თავისი “შესანიშნავი ოჯახით და ომო 

- 
     

    

  

   

    

  

      

“. ი აიი“ მიწია ” 

  

 



  

  
  

ტესრი   

გაიღვიძებთ თუ არა: 
1 მაღვიძარას ქურადლე. 

ბას არ აქცევთ. 

თქვენ ეკუთვნით ოჯახში განებივ- 
რებულ ქალთა რიცხვს. უარს არ ამბობთ 

კომფორტზე, მაგრამ არა სიზარმაცის გა- 

მო. გვიან ღამემდე ფუსფუსებთ სახლში 
და არ გინდათ დროზე დაიძინოთ. დიდი 

ფანტაზიის უნარი ჯაქვთ,,მაგრამ პატარა 

ენერგია. ემოციურ ცხოვრებაში ჯაუბე- 
დავი, უინიციატივო ხართ. 

2 დილის ვარჯიშს იწყებთ, 

თქვენ აქტიური, მშვიდი ადამიანი 
ხართ. ენთუზიაზმით ეკიდებით ყველა- 

ფერს, რაც ახალ დღეს მოაქვს –– სამუ- 
შაო თუ დასვენება. ზრუნავთ ფიგურასა 

და ფიზიკურ მომზადებაზე, გარმემომ- 

ჟოფთა მიმართ გულახდილი და გულლი:» 

ხართ, მამაკაცები სიმპათიურ ქალად მი- 

გიჩნევენ და შენში იდეალურ მასალას 

ზედავენ ცოლის როლისთვის. 

3, სარკეში იჟურებით, 
საკუთარ თავში დარწმუნებულობა 

”. გაკლიათ და ამის გამო მუდმივად აკონ- 
ტროლებთ საკუთარ თავს და ზრუნავთ 

ჩანმრთელობაზე. თქვენს ყურადლებას 
მხოლოდ ძლიერი გატაცება მიიპყრობს, 

სერიოზულობით ეკიდებით სამსახურე. 

,'რას აკეთებთ. დილაობით? 
ობრივ მოვალეობას, ძალიან აკურატუ- 

ლი და. მოსაწყენი ხართ. იფიქრეთ ამის 

შესახებ, რადგან მოსაწყენ ქალზე მამაკა 

ცები დიდხანს არ აჩერებენ ყურადღებას. 
4, ტელეფონით რეკავთ. 

დაჯილდოვებული ხართ ორგანი- 
ზატორული ნიჭით, სწორად ანაწილებთ 
დროს, თუმცა, მუდმივი დაძაბულობის 
პირობებში გიწევთ ცხოვრება და სალა- 

მოს გატანჯული ხართ. ყველა და ყველა- 
ფერი გაინტერესებთ, ყველა თემაზე შე. 
გიძლიათ აზრი გამოთქვათ. მეორე სქესი 

ამის გამო დამღლელად, თავზეხელაღე- 
ბულად მოთიჩნევთ და... გაგირბით. 

ბაქვთ თუ არა მიდრეპილება სხვისი ბაჭზლენის 
ქგეშ მოქცეზისპენ? ” ყა 

თუ გაინტერესებთ, რას ფიქრობთ სხვებზე ან საკუთარ გრამ მე არ შემიძლია რლს · ჩემთვის წარ- 

თავზე (საკვთარ ჩვევებსა და აზრებზე) დამოკიდებულების მათთან კავშირის გა- 

შესახებ, უპასუხეთ შემღეგ კითხვებს კი, არა ან არ ვიცი 

დაუფიქრებლად, მიენდეთ საკუთარ თავს და შემდეგ წაიკიC25 = 2. 
თხეთ პასუხები. 

1. ბავშვობიდანგე ნაშე 

მახსოვს რომ ჩემი 

მშობლები ცდილობდ- 

2. მშურს იმ ადა- 

მიანების, რომლებსაც 

ნებისშიერ მომენტში 

შეუძლიათ ადგლმა დაC 39“ 

საზოგადოების მიტო- 

ვება. - 

რომ თავად ცხო- 

წყვეტა. 

დენიმე 

თუ გდგავარ, 

სხვათა , კეთილდლეო- „,. თავიდან. 
| ბაზე ფიქრი მამოძრაC X- 423. ზოგი ადამი- 

ნენ ყოველი წვრილშმა- ვებს. ახი ჩემს აზრებსა და 
მეე. 

ნიც კი თავად გადაე- 7”, 57, 

წყვიტათ. ს 

ერება მოითხოვს ჩვე- 

ნგან, 

ას, ვისაც ჯერ არს. 

#7. მიყვარს, როცა 

ინმე მყავს გვერდზე. 

9, ზოქ, სიტუაცი- 

სწორად ამბო- 

დავემორჩილოთ 150-100: 

მაქვს რამ- 

აკვიატებუ- იანყება. 

ლი ფიქრი, რომელ-C>” =%.. ძალიან მსია- 

საც ვერ ვიშორებ მოვნებს ჩუქება, მაგ- 

საქციელზე დიდ ზეგა- 
ვლენას ახდენს. 

თქვენ ზოგწონთ, 

დამოკიდებული, სხვაგვარაღ ცხოვრება თქვენთვის უხალისო 
იქნებოდა. ზოგჯერ წყალივით ღა ჰაერივით გესაჭიროებათ 
თქვეწთვის კარგად ცნობილი სიმბიოზი ადამიანებთან და 
იდეებთან. ბევრ ადამიანთან ხართ ძალიან ახლო დამოკი- 

როუდგენელია ყველა- 

ცხოვრების თავიდან 

რამ ასევე სიამოვნე- 

ბით ვღებულობ საჩუ- 
ქრებს. 

კი –- 10, არა 

0, არ ვიცი – 5, 

ხართ როც. სხვაზე 

(ია-#9I. 
4 ხერხებ   3. გულის "კუნჭუ- 

სოვს ის ადამიანი, 

არის ჩემს გვერდით. 

4. ვერაფერს ვუ- 
მარტოობას, 

მაშინაც კი, როცა ეს 

ძალზე აუცილებელია. 

5 სისულელედ 
მიმაჩნია საკუთარი 

შეხედულების” მტკი 
ცება, როცა ირგვლივ 

ყველა სხვა აზრისაა. 

არჩევანის წი-   იცვლება. 

2 სიმართლე 

რო ვთქვა, მიჭირს 

აში და ზოგი ადამი- 

თავს 

შეზღუდულად 
ვგრძნობ, ჩემი საქცი- 

ელი თავისდაუნებუ- 

ანის გვერდით 

უარის თქმა მაშინაც 

კი, როცა ეს აუცილე- 
ბელია, 

11. ზოგიერთ 

ადამიანთან ურთიერ- 

მოვნებები მოაქვს, მა- 

დებულებაში, რაც ხშირად გბოჭავთ. საჭირო რომ გახდეს, 

შეძლებთ ამგვარი კავშირების გაწყვეტას? 
99-50: თქვენ იოლად პოულობთ ბალანსს სხვაზე 

დამოკიდებულებასა და დამოუკიდებლობას შორის. თქვენ 

ხშირად გპლევთ 
იცით, საკუთარს თავის ფასი და გიყვართ, როცა სხვებიც 

გაფასებენ. იოლად. ამბობთ უარს იმაზე, რაც ადრე თქვენი 

თავდაცვის საშუალებას წარმოადგენდა. ახლა აღარ იბრძვით 

და კარგად გესმით, რომ ღროდადრო დათმობა საჭიროა. 

დამოუკიდებლობის სურვილი, რადგან 

49-”: თქვენი მთავარი პრინციპი დამოუკიდებლობაა. “უარ- 

ყოფო სხვაზე დამოკიდებულების ყოველგვარ ფორმას. ზოგ- 

ჯერ ეს ძვირად გიჯდეჯათ, როგორ, ფსიქოლოგიურად, ისე 

მორალურად, მაგრამ მოგეხსენებათ თუ არა, რომ. ადამიანმა 

გაუძლო გამყინვარების პერიოდს სწორედ ადამიანების ლა.. 

ადამიანისა და ირმის ურთიერთდამოკიდვბულების წყალობით?   
  

– 

«<2 ხ. 

  

  

  

  

რაჭველი მკერავი ოცნებობს: 

–– უჭ მეფე რომ ვიყო, რავა მეფურად 
ვიცხოვრებდი% მეფეზე უკეთესად კიდო. 

ეკითხებიან: 

–- მეფეზე უკეთ როგორლა იცხოვ- 
რებდი? 

–– ქვე კერვაც ხომ ვიცი, შენი ჭირიმე. 
«#”» 

ას“ დილით ცოლი ქმარს აღვიძებს. ქმარი 
“ბუზღუნით: 

  
–- რა იყო, ისეევ? 

–– არა, სამსახურში გაგვიანდება. 

–- ვაშააა, სამსაზურ”მიიიL 

+++ 8 

–– ტქიმო, რაღაჯკ უკანალში საქმე ვე- 
რა მაქვს კარგად. 

–– რა უნდა იყოს როო, მანდ კარგი?! 

++ 

მიწიდან ორი ჭიაჟელა ამოძვრა: 

–- გამარჯობა, მე ბონდო ვარ. შენ 

ვიღა ხარ? 
–- მე შენი ტრი ვარ. 

+984, 

აპუნქტიდან ბ პუნქტისკეს მატარებელი 

გავიდა. მის შესახვედრად ბ პუნქტიდან ა 

პუნქტისკენ სხვა ელმავალი გამო ვიდა, 

კითხვა: რატომ ვერ შეხვდნენ? 

პასუხი: ბედი არ იყო, 

.... 

კითხვა: რატომ არ ჭამს აქლემი ბამბას? 

პასუხი; არ უ§და. 

+>+ 

კითხვა: რატომ აქვს სპილოს წიროელი 
- 

თვალები? 
პასუხი: იმიტომ, რომ კარჯად დაიმა- 

ლოს პომიდორებში. 

–- გინახავს როდესმე, პომიდორებში 

შემალული სპილო? 
, –– საქმეც ეგაა ისე უნდა დაიმალო, 
რომ ვერ დაგინახონ, 

#%# ++ 

ზროპარკში კაცი მივიდა. 
–- მიმიღეთ თუ შეიძლება სამსახურ- 

ში, თორემ უმუშევარი დავრჩი, ყველა 
ადგილიდან მაგდებენ. 

–- რატომ? 
–– ძალიან წელი რეაქცია მაქვს. 
–– კარგით, მაშინ კუს უჟარაულეთ. 

დილით გაირკვა, ჩომ კუ. დაიკარგა. 
ახალ დარაჭს ჰკითხეს: 

– - სად არის კუ? 

–– რა ვიცი, დილით გალია შევაღე და 
რო „მოწყვიტა ადგილიდან, რაღას და- 

ვეწეოდი? , 
#++«7> 

კაცი მილიციაში მივიდა: 

–- ამ წუთას ქალი გადავარჩინე გაუ- 

პატიურებას: 

–- როგორ მოახერხეთ? 

–– დავითანხმე, 

#9 + 

ერთ ქალს ეკითხებიან; 

-- რა ჰქვია კაცს, რომელსაც. უნდა, 

მაგრამ არ შეუძლია? 

ლ -- იმ.პოტენტი. 

–- და რომელსაც, შეუძლია, მაგრამ 

არ უნდა? 

–– ჩათლახი...   

  

ვინ ავირჩიოთ?! ვინ ავირჩიოთ? 

აი საკითხი ძალიან მძიმე 

რადგან ცოტა გვყავს 

„პოლიტ-ვარსკვლავი“ 
აშკარად დიდი და მოციმციმე. 

ვინ ავირჩიოთ, ვიფიქროთ ერთად 

ერთმანეთს კი ნუ დავეჭიდებით, 
მაგრამ ვინ უნდა არ ავირჩიოთ, 

ამას კი გეტყვით დაბეჯითებით. 

არ ავირჩიოთ რაიკომებში 

„სპეც სელექტციით“ ნაშობი კადრი,“ 
ვინც კარგად იცის გაყიდვა მიწის 
და ფულიანი სავარძლის ყადრი. 

არ ავირჩიოთ ვინც დემონსტრანტებს 

უყეფდა ფართოდ გაღებულ სახით, 
ვისაც აპრილის სისხლი აცხია 

და დღეს კენჭს იყრის უმანკო სახით. 

არ ავირჩიოთ „მოღვაწეები“ 

ვისაც დამპყრობი ემყარებოდა 
ვინც კომპარტიას ქართველი ხალხის 
დაჩოქებაში ეხმარებოდა. 

ვის გამოც მასა დაჩლუნგებული, 
ბელადიზმდომი გზას ვეღარ იგნებს 

და, ალბათ, დიდხანს ვერ მოინელებს 
იმ გულისამრევ ფილმებს და წიგნებს. 
არ ავირჩიოთ მედროვეები 

ყველა შთავრობის ძუბუს მწოვარი, 

„საწიი,ლარ“, „ნამრგვალ“ 

„ნაიმასქნარი“, 

შენიღბული და ღია მსტოვარი. 

არ ავირჩიოთ ვიწც მილიონებს 

თავისი არსი უკვე აჩვენა: 

მსუქან კისერზე შეისვა კერპი 

და სტადიონზე ისე აჭენა. 
არ ავირჩიოთ ის დედაკაცი, 

რ. 

"II6 ავირჩიოთ?! ი 
ქოფაკს რომ ჯაბნის ყეფის დოზაში 

არც მოსისინე (ვითომდა მშვიდად) 

სათვალიანი გველის პღხაში. 
არ ავირჩიოთ „ცნობილი პირი" 

რომელსაც არ აქვს კაცობის ბაზა, 

არც ის აშკარად დაეწყო ვისაც, 
გამოშტერების დასკვნითი ფაზა. 

არ ავირჩიოთ „არაფორმალი", 

კომუნისტური სულისკვეთებით, 
ვინც წმინდა საქმე გააბინძურა, 
მოძმის ძარცვით და ფულის კეთებით, 

არ ავირჩიოთ ვინც ყველა დროში 
ყოვლისკადრებით იშოვნა განძი, 
არ ავირჩიოთ, არ ავირჩიოთ, 

ლაჩარი, ბოღმა, ურცხვი და ანცი- 
მოკლედ ყველა იმ არ ასარჩევის 

ჩამოთვლით რომ არ გაგვიწყდეს ქანცი, 
მარტივად გეტყვითი ხუთ მალიღნში 
აირჩეს უნდა ორასი კაცი. 

ორასიოდე დალაგებული, 
არა მექრთამე არა ყაჩაღი, 

ფსიქ.დისპანსერში შემოწმებული 
(რომ არ ჩაარტყას ვიწმეს ნაჯახი, 

ან ღეპუტატის არ შესაფერი 
სხვა რამე არ ქნას თავმოსაჯაყი) 

არა შეძავი, არა ლაქია, 

უნდა შეირჩეს ორასი სელი, 
რომ იქნებ რამე გადავარჩინოთ, 

რომ კატასტროფა არ ყოს სრული 

და თუ ვერ დავსვით ამჯერად ისევ, 
იქ ჯდომის ღირსი ქალი და კაცი, ' 
მაშინ,მოგვიწევს ახალი ვადით, 

რუსი „მწყემსი“ და ქართველი „ვაცი“ · 
კვლავ უკანონოდ, გვიზამენ, რასაც 
შვილებს კანოწით უშვება მამა 

და გაგრძელდება, ისტორიულად 

'ეკვე ნასიწჯი პროდუქტის ჭამა. 

რუსლან მიქაბერიძე 

27.08.95 

  

  

  

  

       L I       
  

შემსრულებელი 
ერთეული; L6. ინდიელთა ტომი; 32   

თარაზულად 5, კედლის ან ქერის ნაწილი, რომელსაც შემოვლებული აქვს 

ორნამენტი და რომელშიც თავსდება რაიმე ნახატი ან სკულატურა: წ. ესპანელი მხატვარი; 

7. როდინი იგივე. ბ. დიდი გარეული ფრინველი; 18. განმარხებული სპილოს მსგავხი 
გრძელბალნიანი ცხოველი; 13. მთიულ-გუდამაყრელთა მთავარი სალოცავი, შვილიერების 

მფარველი ღვთაება; 14. ინგლისელი მსახიობი და რეჟისორი, ადმირალ წელსონის როლის 

ფილმში ,,ლედი ჰამილტონი'; 16. სიგრძის ძველებური ფრანგული 
· ჟვავილი; 58. სწორკუთხა სახაზავი –-– მკუთხავი; 25, 

გურულების, აქარლებიხა და მესხების ძველებური ტანსაცმელი: 

პიუგოს რომანის პერსონაჟი; 25, რევიუს სახეობა; 39. სოფელი სამეგრელოში; #5, ეშმაკი, 

მაცდური; #6. შავიზღვისპირა კურორტი; 87. სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მნიშვნე- 

356, ცხელი ხასმელი, 27. 

ლობის დოკუმენტი; §9. მედეა ჯაფარიძის 
მიერ შექმნილი საზე ფილმში „მზე შემოდ- 
გომისა% 4L, ციხე-სიმაგრე მარსელთან, 44 
ხელმოკლე ინტელიგენტები, რომლებიც 
არეულ, უთავბოლო ცხოვრებას ეწევიან, –– 
ასეთი ცხოვრების წესი, #6. გაუ'მშლელი ყვა- 
ვილი; #7. თხელი, გამჭვირვალე ქსო ვილი; 48. 
ჯაერთიანება, კავშირი ორი მოწარქიული ხა- 
ხელმწიფოს ერთ-ერთი შეფის მეთაურობით; 

2 49. მარინა კახიანის კინოროლი ფილმში ,,გა- 

მოცხადება“ 60. ჭადრაკის ფიგურა; 61. საბ- 
ჭო, როგორც ხელისუფლების ორგანო უკ- 
რაინასა და პოლონეთში. 

ფვეულად: IL, აკირა კუროსავას ფი- 

ლმი; 2. ოპტიკური მოვლენა ატმოსფეროში; 

8. ქალაქი ვაშინგოწის შტატში; 4. ვოკალურ- 
საკრავიერი ნაწარმოების ყველა ზმის საწო- 
ტო ჩანაწერი; 9. უცნობი სიდიდე; 10. პობუ- 

ლარული რუსი საესტრადო მომლერალი, 11, 
ქალის თბილი მოსასხამი; 17. ვერიკო ანწაფა- 

რიძის ეკრანული სახე; 18. წვრილი ხურდა 
ფული ინდოეთსა და პაკისტანში; 19. ნიწელი 
ჭანკვეტაძის კინოროლი ფილმში ,,რობინ- 

ზონიადა, ანუ ჩემი ინგლისელი პაპა“ 90, ხის 

სათლელი იარაღი; 21. მსახიო. ბი; 23. ქართული 

ხუროთმოძღვრების ძეგლი; 24, ფეხსახსრი- 

ანი შხამიანი ცხოველი; 80. მუსიკალური საკ- 

რავი; 81, დაბალი და გამხდარი ადამიანი, #2, 

მდინარე ყაზახეთში; ჭ3. ლერწი იგივე.; 84. 

ქალის თავსაფარი; 88. იაპონელი კინო რეჟი- 

სორი; 40. ქრისტიანულ ეკლესიაში მღვდელ- 
მსახურები დროს მედავითნის, დიაკვნის, 

მღვდლისა და ეპისკოპოსის ჩასაცმელი; #2. 
დედალი ცხენი; 43, ტანსაცმლის ბოლოზე 
შემოკერებული ქსოვილი; 46. ცალკე მელო - 
დია გუნდურ სიმღერაში. ფაადაინა 

მაია ინაურმა   
  

  

  

  

    

    
პავკასიონი 

    

  

16 სექტემბერი, 1995 

 


	Kavkasioni_1995_N164 (1)
	Kavkasioni_1995_N164 (10)
	Kavkasioni_1995_N164 (11)
	Kavkasioni_1995_N164 (12)
	Kavkasioni_1995_N164 (2)
	Kavkasioni_1995_N164 (3)
	Kavkasioni_1995_N164 (4)
	Kavkasioni_1995_N164 (5)
	Kavkasioni_1995_N164 (6)
	Kavkasioni_1995_N164 (7)
	Kavkasioni_1995_N164 (8)
	Kavkasioni_1995_N164 (9)

