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როცა ბავშვობა მთავრდება  

   ჩე მო საყ ვა რე ლო დუკ ლი!
 ...მე სულ მგო ნი ა, რო ცა მე შენს ახ ლოს არა ვარ, შენ ჭკვი ა ნად იქ ნე ბი. მე, ერ თის მხრით, 
გუ ლი მტკი ვა, რო ცა შე ნი ბავ შ ვო ბა თავ დე ბა. მე ო რეს მხრით, მი ხა რი ა, რომ შენ სა და ცაა 
ყვე ლა ჩემს სურ ვი ლებს გა ი გებ და მა ლე მხარ ში ამო მიდ გე ბი. ალ ბათ შენ თ ვის და მი წე რია  
(თუ მი თარ გ მ ნი ა) მე ჰო მე რო სის სიტყ ვე ბი ,,ზევესს გე ფი ცე ბი, აგე ლა ი, ზე ვესს და მა მა ჩე მის 
ტკი ვი ლებს’’. ჩვენ ვცხოვ რობთ ძლი ერ სე რი ო ზულ დრო ში და აწი დრო ა, შენ სე რი ო ზუ ლად 
ემ ზა დო, რა თა შეს ძ ლო გახ დე ჩვე ნი ქვეყ ნის ღირ სე უ ლი შვი ლი. გზა ში მე გა და ვი კითხე 
შე ნი საყ ვა რე ლი მუ სი კო სე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი, ყვე ლა ნი უკ ვე სიყ რ მი დან ვე ემ ზა დე ბოდ ნენ 
დი დი ამ ბე ბი სათ ვის. გახ სოვ დეს, ეს ცხოვ რე ბა მო საწყენ ზე მო საწყე ნი ა, თუ ადა მი ა ნი არ იწ
ვის რა ი მე მა ღა ლი და ზე აღ მ ტა ცი ამ ბე ბი სათ ვის. ამის გა რე შე სხვა ყვე ლა ფე რი ემ ს გავ სე ბა 
იმ სა ცო დავ და უში ნა არ სო ცხოვ რე ბას, რო მელ საც ეწე ვი ან ხოლ მე მცე ნა რე ე ბი და ცხო
ვე ლე ბი. თუნ დაც ჩე მი გამ წა რე ბუ ლი ცხოვ რე ბაც რომ აიღო, მე რომ დი დი იდე ე ბი სათ ვის 
მო ლაშ ქ რედ არ წარ მო მედ გი ნა ჩე მი თა ვი, ვე ღარ გა ვუძ ლებ დი იმ ქა რიშ ხ ლებს, რო მელ თა 
გა და ტა ნაც ასე თუ ისე შევ ძე ლი.
შე ნი მა მი კო.

                   კონსტანტინე გამსახურდია 
                             1955,8,XII 

კოსტანტინე გამსახურდია (მარცხნიდან პირველი)



მირანდა ფალავანდიშვილი (მარჯვნიდან პირველი) და 
ზვიად გამსახურდია. 1950  იანი წლები
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        1956 წლის პროკლამაცია
ქარ თ ვე ლე ბო!
არ და გა ვიწყ დათ ცხრა მარ ტის სის ხ ლი ა ნი ღა მე?
ხომ არ და გა ვიწყ დათ სის ხ ლი ა ნი ოც და ოთხი და ოც დაჩ ვიდ მე ტი, ქარ თ ვე ლი ხალ ხის 

დარ ბე ვის და გაჟ ლე ტის დღე ე ბი? რო დემ დის უნ და გვქონ დეს ქე დი მოხ რი ლი მტარ ვა ლი 
კო მუ ნის ტე ბის მახ ვილ ქვეშ? ჩვენს წი ნაპ რებს სის ხ ლი არა ვის თ ვის შე ურ ჩე ნი ათ და არც 
ჩვენ უნ და შე ვირ ცხ ვი ნოთ თა ვი. დღეს, რო დე საც მთე ლი შეგ ნე ბუ ლი კა ცობ რი ო ბა აღ შ ფო
თე ბუ ლია მოს კო ვის სა ში ნე ლი ბო როტ მო ქ მე დე ბით, ჩვე ნი ერის ყოფ ნა არ ყოფ ნის სა კითხი 
დგე ბა. დროა შე ვერ თ დეთ ერ თი დრო შის ქვეშ ჩვე ნი სამ შობ ლოს დამპყრობლების წი ნა აღ
მ დეგ საბ რ ძოლ ვე ლად. მი მო ი ხე დეთ ირ გ ვ ლივ, მსოფ ლიო ბო ბოქ რობს, გან კითხ ვის დღე 
მზად დე ბა კრემ ლე ლი ჯა ლა თე ბის თ ვის. თბი ლის ში, პოზ ნან ში, ბუ და პეშ ტ ში მათ მი ერ დაღ
ვ რი ლი უდა ნა შა უ ლო მო სახ ლე ო ბის სის ხ ლი სა მარ თალს ითხოვს. მა თი აღ სას რუ ლი მო ახ
ლო ე ბუ ლი ა. 

ქარ თ ვე ლე ბო! სხვა არა ვი ნაა ჩვე ნი მშვე ლე ლი ჩვე ნი სა კუ თა რი თა ვის გარ და. ბრძო
ლით უნ და მი ვაღ წი ოთ თა ვი სუფ ლე ბას. ძმუ რი სა ლა მი გმირ უნ გ რელ ხალხს! და ე, ყვე ლა 
და მო ნე ბუ ლი ერის თ ვის მა გა ლი თად იქ ცეს უნ გ რელ თა გმი რო ბა! ხე ლე ბი შორს უნ გ რე თი
სა გან!

ძირს ჩვე ნი ხალ ხის სის ხ ლ ში ხე ლებ გას ვ რი ლი ოკუ პან ტე ბი და მა თი სამ ხედ რო ხრო ვა! 
გა უ მარ ჯოს და მო უ კი დე ბელ სა ქარ თ ვე ლოს! რო მე ლი მო ღა ლა ტეც ამას ჩა მოხ ს ნის, სიკ ვ
დი ლი ელის!

                            ზვიად გამსახურდია

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა ზვიად გამსახურდიას ავტოგრაფით. 
ი.გივიაშვილის კოლექცია
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ზვიად გამსახურდია, დედა ტერეზა, მერაბ კოსტავა
თბილისი. 1989 წ. (გ. კალანდიას კოლექცია)
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სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რის 
ბა ტონ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას გა მოს ვ ლა

პა ტივ ცე მუ ლო დე პუ ტა ტე ბო!
პა ტივ ცე მუ ლო სტუმ რე ბო!
პა ტივ ცე მუ ლო სა ზო გა დო ე ბავ!
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ  გან მან თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის, სა ქარ თ ვე ლოს შე უ

რი გე ბე ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი ოპო ზი ცი ის ძა ლის ხ მე ვით მიმ დი ნა რე წელს ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
პირ ვე ლად გა ი მარ თა მრა ვალ პარ ტი უ ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი, არა საბ ჭო უ რი  არ ჩევ ნე ბი, ამ 
არ ჩევ ნებ ში ქარ თ ველ მა ხალ ხ მა გა მო ხა ტა თა ვი სი ნე ბა, მან თა ვი სი ნდო ბის მან და ტი გა
დას ცა ეროვ ნულ  გან მან თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის ავან გარდს  გა ი მარ ჯ ვა სა არ ჩევ ნო 
ბლოკ მა მრგვალ მა მა გი დამ  თა ვი სუ ფალ მა სა ქარ თ ვე ლომ! გი ლო ცავთ ამ გა მარ ჯ ვე ბას, 
მე გობ რე ბო!

ქარ თ ველ მა ერ მა გა მო ამ ჟ ღავ ნა უდი დე სი პო ლი ტი კუ რი სიმ წი ფე. მა ღა ლი ეროვ ნუ ლი 
და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი შეგ ნე ბა, ქარ თ ველ მა ერ მა და ამ ტ კი ცა, რომ იგი მზად არის თა ვი სუფ
ლე ბი სათ ვის! ჩვენ უდი დე სი მად ლო ბა უნ და მი ვა გოთ ყვე ლა ქარ თ ველს, სა ქარ თ ვე ლოს 
ერ თ გულ ყო ველ მო ქა ლა ქეს, რომ ლებ მაც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს ამ სა არ ჩევ ნო ბრძო ლა
ში, იღ ვა წეს და გა ი სარ ჯ ნენ ეროვ ნუ ლი ძა ლე ბის გა მარ ჯ ვე ბის თ ვის, რა მე თუ ეს გა მარ ჯ ვე ბა 
დე მოკ რა ტი ის გა მარ ჯ ვე ბა ა, თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბის გა მარ ჯ ვე
ბაა ჩვენს ქვე ყა ნა ში.

საქართველოს პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია
მიტინგზე სიტყვით გამოსვლისას. თბილისი. 1991 წელი.
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მაგ რამ, ამას თან, მე გობ რე ბო, უნ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ ეს ყო ვე ლი ვე და საწყი სია ახა ლი, 
კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ხან გ რ ძ ლი ვი ომი სა, რო მელ შიც უნ და გა ი მარ ჯ ვოს ჩვენ
მა ერ მა და რო მელ საც ჰქვია თა ვი სუ ფა ლი, და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მკვდრე თით 
აღ დ გი ნე ბა!

ღრმად მწამს, მე გობ რე ბო, რომ ის ერი, რო მელ მაც ესო დენ მა ღალ დო ნე ზე ჩა ა ტა რა 
თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბი, შეძ ლებს დაბ რუ ნე ბას და კარ გუ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბი სას!

უნ და გვახ სოვ დეს, მე გობ რე ბო, რომ  ეს გა მარ ჯ ვე ბა არ არის ერ თი და ორი წლის მუ შა
ო ბი სა და შრო მის შე დე გი, ეს არის დაგ ვირ გ ვი ნე ბა იმ პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლი სა, რო მელ
საც აწარ მო ებ და ჩვე ნი მოძ რა ო ბა ჯერ კი დევ 50იანი წლე ბი დან.

მაგ რამ ისიც არ უნ და და ვი ვიწყოთ, რომ ქარ თ ვე ლი ერი არა სო დეს შეჰ გუ ე ბია მო ნო ბას 
და სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის და კარ გ ვას. 1921 წელს საბ ჭო თა რუ სე თი სა გან სა ქარ თ ვე ლოს  
ოკუ პა ცი ი სა და ანექ სი ის შემ დ გომ, მსოფ ლი ო ში უმ კაც რე სი სის ხ ლი ა ნი დიქ ტა ტუ რის პი
რო ბებ შიც კი გრძელ დე ბო და ქარ თ ვე ლი ერის ბრძო ლა და კარ გუ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო
ბის აღ დ გე ნი სათ ვის და დღე ვან დე ლი გა მარ ჯ ვე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად უკავ შირ დე ბა ამ 
ბრძო ლა ში და ღუ პულ გმი რებს. სა მა რა დი სო დი დე ბა მათ სა ხელს!

სა ქარ თ ვე ლოს  დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა
რე ო ბის შე სა ბა მი სად, დღე ვან დე ლი სე სია ყუ რადღე ბას გა ა მახ ვი ლებს შემ დეგ ძი რი თად 
სა კითხებ ზე: პირ ვე ლი და უმ თავ რე სი, რაც ჩვენ უნ და გა დავ წყ ვი ტოთ, ეს არის კონ ს ტი ტუ
ცი უ რი რე ფორ მის სა კითხი გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში, გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის დრო ე ბი თი 
ძი რი თა დი კა ნო ნის შექ მ ნა არ სე ბულ კონ ს ტი ტუ ცი ა ში ცვლი ლე ბა თა და და მა ტე ბა თა შე ტა
ნის სა ფუძ ველ ზე. დეკ ლა რა ცია თა ვად გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის 
შე სა ხებ; რო გორც სა კა ნონ მ დებ ლო, ისე აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სფე რო ში ჩვე ნი 
ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში იქ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მა გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში, სა ქარ თ ვე
ლოს ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის სა ფუძ ვე ლის ჩაყ რა, ცენ ტ რა ლუ რი და გეგ მ
ვის ეკო ნო მი კუ რი დიქ ტა ტი სა გან მი სი გან თა ვი სუფ ლე ბა, ახა ლი პო ლი ტი კუ რი სტრუქ ტუ
რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, მი წის კა ნო ნი, პრი ვა ტი ზა ცია და სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვ ლის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, მუ ნი ცი პა ლუ რი არ ჩევ ნე ბი, სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის დე
პარ ტი ზა ცი ი სა და მარ თ ლ წეს რი გის გან მ ტ კი ცე ბის ღო ნის ძი ე ბა ნი, კულ ტუ რი სა და გა ნათ
ლე ბის სის ტე მის რე ორ გა ნი ზა ცი ა.

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო!
რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, ეროვ ნუ ლი ოპო ზი ცი ა, მი უ ხე და ვად არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯ ვე ბი

სა, ჯერ ჯე რო ბით არ აცხა დებს სა ქარ თ ვე ლოს სრუ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ
ლო ბის დეკ ლა რა ცი ას, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში და მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი რე ა ლი ე ბით, ჩვენ არ გვსურს, რომ ჩვე ნი და მო უ კი დებ ლო ბის დეკ ლა რა ცია 
მარ ტო ო დენ ქა ღალ დ ზე დარ ჩეს, ჩვენ გვსურს რე ა ლუ რი და მო უ კი დებ ლო ბა, რა საც სჭირ
დე ბა სა ფუძ ვ ლი ა ნი შემ ზა დე ბა იური დი ულ  სა მარ თ ლებ რი ვი, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ
რი თვალ საზ რი სით.

ჩვენ არა ერ თხელ გვით ქ ვამს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის 
მთვრო ბას, მი უ ხე და ვად სა ქარ თ ვე ლოს ანექ სი ი სა 1921 წელს, კა პი ტუ ლა ცი ა ზე ხე ლი არ 
მო უ წე რია და ამის გა მო და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო და მი სი კონ ს ტი ტუ
ცია იური დი უ ლი თვალ საზ რი სით დღე საც გა ნაგ რ ძობს არ სე ბო ბას, მო უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ამ კონ ს ტი ტუ ცი ის მოქ მე დე ბა დრო ე ბით შე ჩერ და ანექ სი ის შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი
ტო რია იური დი უ ლად კვლავ ერ თი ა ნია და გა ნუ ყო ფე ლი, მას ზე არ მოქ მე დებს არც ერ თი 
უცხო სა ხელ მ წი ფოს კონ ს ტი ტუ ცი ა, მათ შო რის არც სსრკს კონ ს ტი ტუ ცი ე ბი 1936 და 1978 
წლი სა. მარ თა ლი ა, საბ ჭო თა იმ პე რი ამ სა ქარ თ ვე ლოს ძა ლა დო ბით თავს მო ახ ვია თა ვი სი 
კონ ს ტი ტუ ცი ა, მაგ რამ, ჩვე ნი თვალ საზ რი სით, მი სი მოქ მე დე ბა დღემ დე მხო ლოდ ფაქ ტობ
რი ვი იყო და არა იური დი უ ლი. დღეს ეროვ ნულ  გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის მა სობ
რი ვი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბის შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლო ში არა საბ ჭო უ რი არ ჩევ ნე ბის შე დე გად 
მის ამ ფაქ ტობ რივ მოქ მე დე ბა საც თან და თა ნო ბოთ ეც ლე ბა სა ფუძ ვე ლი. ამის პირ ვე ლი და
მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თი ის გახ ლავთ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად მთე ლი საბ ჭო უ რი 
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პე რი ო დის მან ძილ ზე არ ჩევ ნე ბი გა ი მარ თა საბ ჭო უ რი კონ ს ტი ტუ ცი ით რეგ ლა მენ ტის გა რე
შე, ხო ლო პარ ტი ე ბი რე გის ტ რა ცი ა ში გა ა ტა რეს არა სა ხელ მ წი ფო მარ თ ვის ორ გა ნო ებ მა, 
არა მედ ცენ ტ რა ლურ მა სა არ ჩევ ნო კო მი სი ამ, რო მე ლიც პა რი ტე ტუ ლი პრინ ცი პე ბით იყო 
და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი, თა ნაც ეს რე გის ტ რა ცია არ ყო ფი ლა რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლი არ სე ბუ ლი 
კონ ს ტი ტუ ცი ით. ეს უდი დე სი მიღ წე ვაა ეროვ ნულ  გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბი სა, მე
გობ რე ბო. მთე ლი მსოფ ლიო გან ც ვიფ რე ბუ ლია დღეს ამ მიღ წე ვით!

ამ ჯე რად ჩვენ წი ნა შე დგას ორი არ ჩე ვა ნი. და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ალ  დე
მოკ რა ტი უ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შედ გე ნი ლი კონ ს ტი ტუ ცი ის აღ დ გე ნა და მი სი მოქ მე დე
ბის გა ნახ ლე ბა ვერ გა მო ი ღებს სა სურ ველ ნა ყოფს, ვი ნა ი დან გაძ ნელ დე ბა მი სი მი სა და გე
ბა თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბი სად მი. გარ და ამი სა, იგი არ შე ი ცავს იმ პე რი უ ლი 
კონ ს ტი ტუ ცი ი სა გან დამ ცავ იური დი ულ მე ქა ნიზმს, რო გო რიც აქვს დღეს დღე ო ბით არ სე ბულ 
კონ ს ტი ტუ ცი ას მი სი 77ე მუხ ლის სა ხით.

ამი ტომ ჩვე ნი აზ რით, გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის დრო ე ბი თი ძი რი თა დი კა ნო ნი უნ და და
ფუძ ნ დეს ისევ არ სე ბულ კონ ს ტი ტუ ცი ა ზე, მას ში ფუნ და მენ ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე
ბე ბის შე ტა ნის გზით, რა თა არ შე იქ მ ნას სა კონ ს ტი ტუ ციო ვა კუ უ მი ახა ლი ეროვ ნუ ლი კონ ს ტი
ტუ ცი ის შექ მ ნამ დე, რო მე ლიც სა ფუძ ვ ლად და ე დე ბა უკ ვე და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფოს. ამა ვე მი ზე ზით არის გან პი რო ბე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს საბ ჭო თა სო ცი ა ლის
ტუ რი სა ხელ მ წი ფო სათ ვის სა ხე ლის შეც ვ ლა, რაც პო ლი ტი კურ სტრუქ ტუ რა თა რე ა ლუ რი 
ცვლი ლე ბე ბის ანა რეკ ლი ა, ასე ვე ეროვ ნუ ლი დრო ში სა და ჰიმ ნის აღ დ გე ნა. შექ მ ნი ლი 
რე ა ლუ რი პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის ასახ ვი სათ ვის ძველ კონ ს ტი ტუ ცი ას უნ და შვუც ვა ლოთ 
პრე ამ ბუ ლა, ყველ გან უნ და ამო ვი ღოთ სიტყ ვე ბი „საბჭოთა სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კა“, 
„კომუნისტური მშე ნებ ლო ბა“, „კომუნისტური აღ ზ რ და“ და სხვ. უნ და შე ვი მუ შა ოთ ახ ლე ბუ
რი ფორ მუ ლი რე ბა ნი, 68ე, 77ე, 180ე, 188ე მუხ ლე ბი სა, კონ ს ტი ტუ ცი ი დან უნ და ამო ვი
ღოთ მე3, მე9, მე14, მე15, მე16, მე20, 23ე, 30ე, 61ე მუხ ლე ბი მთლი ა ნად, ხო ლო 
მე8, 34ე, 38ე და 74ე მუხ ლე ბი სა  მხო ლოდ მე ო რე ნა წი ლე ბი; უნ და შე იც ვა ლოს 58ე 
მუხ ლის ფორ მუ ლი რე ბა.

რაც შე ე ხე ბა საბ ჭო ურ კონ ს ტი ტუ ცი ას, გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში მოხ დე ბა მი სი სრუ ლად 
უვ ნე ბელ ყო ფა და სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მი სი მოქ მე დე ბის ფაქ ტობ რი ვი შე ჩე რე
ბა, რის სა ფუძ ველ საც გვაძ ლევს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში არ სე ბუ ლი 77ე მუხ ლი, 
ხო ლო და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბის დრო ი სათ ვის მოხ დე ბა საბ ჭო თა კონ ს ტი ტუ ცი ის 
მოქ მე დე ბის სრუ ლი იური დი უ ლი შე ჩე რე ბა და სა ქარ თ ვე ლო ში ახა ლი ეროვ ნუ ლი კონ ს
ტი ტუ ცი ის ამოქ მე დე ბა, რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში და რო
მე ლიც შე ამ ზა დებს სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის აღ დ გე ნის სა
მარ თ ლებ რივ მე ქა ნიზმს.

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო!
ეროვ ნულ  გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ბრძო ლა სა ქარ თ ვე ლო ში გრძელ დე ბა, ოღონდ ამ ჟა

მად იწყე ბა მი სი ახა ლი ეტა პი, მას შემ დეგ, რაც ჩვე ნი მოძ რა ო ბის ავან გარ დი  მრგვა ლი 
მა გი და ქარ თ ველ მა ერ მა, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის გა დამ წყ ვეტ მა უმ რავ ლე სო ბამ 
აირ ჩია უზე ნა ეს სა კა ნონ მ დებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ში. თვით მრა ვალ პარ ტი უ ლი, არა საბ ჭო უ
რი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბა ანექ სი ის პი რო ბებ ში ეროვ ნუ ლი და სა მო ქა ლა ქო და უ მორ ჩი ლებ
ლო ბის უდი დე სი აქ ტი ა, რა მე თუ დღემ დე არ ჩევ ნე ბი ჩვენს სი ნამ დ ვი ლე ში იმარ თე ბო და 
მხო ლოდ ცენ ტ რის გან თავ ს მოხ ვე უ ლი ფსევ დო სა არ ჩევ ნო სის ტე მით და დიქ ტა ტით. ჩვენ მა 
მოძ რა ო ბამ მი აღ წია ახა ლი, ჭეშ მა რი ტად მრა ვალ პარ ტი უ ლი პარ ლა მენ ტის არ ჩე ვას, რო
მე ლიც იქ ნე ბა არა მხო ლოდ უმაღ ლე სი სა კა ნონ მ დებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნი სა, 
არა მედ ეროვ ნულ  გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და კო ორ დი ნა ტო
რი და ამა ვე დროს, ეროვ ნუ ლი და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ძი რი თა დი სა მარ
თ ლებ რი ვი ინ ს ტი ტუ ტი.

ცენ ტ რის ყო ველ გ ვარ სა კა ნონ მ დებ ლო თუ ად მი ნის ტ რა ცი ულ ჩა რე ვას ჩვე ნი ქვეყ ნის 
სა ში ნაო საქ მე ებ ში ჩვენ ვუ პა სუ ხებთ ეროვ ნუ ლი და სა მო ქა ლა ქო და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის 
მძლავ რი აქ ტე ბით, რა თა მეტ რო პო ლი ამ ვე ღარ შეძ ლოს თა ვი სი დიქ ტა ტის გან ხორ ცი ე
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ლე ბა. ასე იქ ნე ბა მთე ლი გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის მან ძილ ზე. ჩვენ ვცნობთ მხო ლოდ სა
ერ თა შო რი სო სა მარ თალს და მას ზე და ვა ფუძ ნებთ ჩვე ნი ქვეყ ნის ში და კა ნონ მ დებ ლო ბას. 
მარ თა ლი ა, დღეს ჩვენ უკ ვე ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში ვართ, მაგ რამ ცენ ტ რი სად მი მა ინც 
ოპო ზო ცი უ რად ვრჩე ბით.

ჩვენ და მი ოპო ზი ცი უ რად და პი რის პი რე ბუ ლი ბა ნა კი დან გა ის მის მო წო დე ბა, თით ქოს 
ჩვენ სა ქარ თ ვე ლო და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და გა მო ვაცხა დოთ კო ლო ნი ურ ქვეყ ნად, ხო ლო ჩვე
ნი თა ვი  კო ლო ნი უ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოდ, რაც არ მიგ ვაჩ ნია მარ თე ბუ ლად, 
ვი ნა ი დან მსოფ ლიო ის ტო რი ას არ ახ სოვს კო ლო ნი უ რი სტა ტუ სის მქო ნე ქვე ყა ნა, სა დაც 
ჩა ტა რე ბუ ლი ყოს თა ვი სუ ფა ლი, მრა ვალ პარ ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბი და ეს ქვე ყა ნა ამის შემ დე გაც 
კო ლო ნი ად დარ ჩე ნი ლი ყოს. კო ლო ნი ურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას ყო ველ თ ვის მეტ რო პო ლია 
ნიშ ნავს, მას ხალ ხი არ ირ ჩევს. სა ქარ თ ვე ლო ში ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის არ ჩე ვამ ზღვა
რი და უ დო სა ქარ თ ვე ლოს კო ლო ნი ურ სტა ტუსს. სა ქარ თ ვე ლო აღარ არის კო ლო ნი ა, მაგ
რამ არც და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფოა ჯერ ჯე რო ბით, ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა კი იმის 
გა მო ავირ ჩი ეთ, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში და იწყოს ანექ სი ის შე დე გე ბის ლიკ ვი და ცია და აღ
ს დ გეს და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბა. სხვა სა კითხია სა ქარ თ ვე ლოს ცნო ბა ოკუ
პი რე ბულ ქვე ყა ნად, საბ ჭო თა ჯა რი სათ ვის უცხო ქვეყ ნის არ მი ის სტა ტუ სის მი ცე მა და სა ერ
თა შო რი სო სა მარ თ ლის დო ნე ზე სა ქარ თ ვე ლო დან საბ ჭო თა სა ო კუ პა ციო ჯა რე ბის გაყ ვა ნის 
სა კითხის და ყე ნე ბა. რის თ ვი საც აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა მო ლა პა რა კე ბის დაწყე ბა ცენ ტ რ თან 
და და სავ ლე თის ქვეყ ნებ თან. ამ რი გად, ჩვე ნის თვალ საზ რი სით, სა ქარ თ ვე ლო ანექ სი რე ბუ
ლი ქვე ყა ნა ა, რო მელ შიც და იწყო ანექ სი ის შე დე გე ბის ლიკ ვი და ცი ი სა და და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის აღ დ გე ნის პრო ცე სი, პირ ვე ლი ნა ბი ჯი კი ამ გზა ზე ცენ ტ რის მი ერ და
ნიშ ნუ ლი რე ჟი მის შეც ვ ლაა ახა ლი, ხალ ხის მი ერ არ ჩე უ ლი ხე ლი სუფ ლე ბით. ამას თან, ჩვენ 
კი დევ ერ თხელ ნათ ლად უნ და გა მოვ ხა ტოთ ჩვე ნი პო ზი ცია ახალ სა მო კავ ში რეო ხელ შეკ
რუ ლე ბე ბის მი მართ, რომ ლის წი ნა აღ მ დე გიც ვართ იმ გა სა გე ბი მი ზე ზის გა მო, რომ გარ
და მა ვა ლი პე რი ო დის სა ქარ თ ვე ლო ჯერ ჯე რო ბით არ არის და მო უ კი დე ბე ლი, სუ ვე რე ნუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო და სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის სუ ბი ექ ტი.

სა ქარ თ ვე ლოს ახ ლა დარ ჩე უ ლი მრა ვალ პარ ტი უ ლი პარ ლა მენ ტის გან ს ხ ვა ვე ბა საბ ჭო
ურ პე რი ოდ ში ცენ ტ რი დან და ნიშ ნუ ლი ე.წ. უზე ნა ე სი საბ ჭო სა გან იქ ნე ბა ის, რომ ახა ლი 
პა რა ლა მენ ტი იქ ნე ბა მუდ მივ მოქ მე დი თა ვი სი მუდ მი ვი კო მი სი ე ბით, იგი მხო ლოდ ნო მი
ნა ლუ რად რო დი იარ სე ბებს, მას გა და საწყ ვე ტი აქვს ურ თუ ლე სი პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა
ლურ ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი, რის შე დე გა დაც გა მო ი რიცხა დე პუ ტა ტო ბის შე თავ სე ბა 
სხვა დას ხ ვა თა ნამ დე ბო ბებ თან, რაც ნიშ ნავს სა კა ნონ მ დებ ლო და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი
სუფ ლე ბის რე ა ლურ გა მიჯ ვ ნას.

სა პარ ლა მენ ტო კო მი სი ე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი იქ ნე ბა სა კა ნონ მ დებ ლო სა ფუძ ვ ლე ბის 
შემ ზა დე ბა გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის რე ფორ მე ბი სათ ვის.

რო გორც ჩვენს პროგ რა მებ შია აღ ნიშ ნუ ლი, გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის პო ლი ტი კუ რი რე
ფორ მის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა იქ ნე ბა ბი უ როკ რ ტი უ ლი აპა რა ტის, არ სე ბუ ლი საბ ჭო თა 
იმ პე რი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბის დე მონ ტა ჟი და ახა ლი დე მოკ რა ტი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბის ჩა მო ყა
ლი ბე ბა, ად მი ნის ტ რა ცი ულ  მ ბ რ ძა ნებ ლუ რი, ე.წ. ნო მენ კ ლა ტუ რუ ლი სის ტე მის გა უქ მე ბა და 
არ ჩე ვი თო ბის პრინ ცი პის დამ კ ვიდ რე ბა აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მმარ თ ვე ლო
ბით სტრუქ ტუ რებ შიც, სა ზო გა დო ებ რივ  პო ლი ტი კუ რი, სა მე ურ ნეო და კულ ტუ რუ ლი ცხოვ
რე ბის ყვე ლა დარ გ ში. ამ თვალ საზ რი სით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა იქ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი 
არ ჩევ ნე ბი ად გი ლობ რივ საბ ჭო ებ ში, რაც აგ რეთ ვე დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პით უნ და გან
ხორ ცი ელ დეს, რის შე დე გა დაც ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი თა ვად იქ ნე
ბი ან მო სახ ლე ო ბის სა მო ქა ლა ქო, პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის დამ ც ველ ნი.

რამ დე ნა დაც ჩვენ ვიბ რ ძ ვით ადა მი ან თა უფ ლე ბა თა დაც ვი სათ ვის, სა მარ თ ლებ რი ვი სა
ხელ მ წი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის, ჩვე ნი სა ხელ მ წი ფო წყო ბი ლე ბა უნ და ემ ყა რე ბო დეს 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ ნორ მებს, გა ე როს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა დაც ვის სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ას, ჰელ სინ კი სა და ვე ნის სა ერ თა შო რი სო 
შე თან ხ მე ბებს, რა თა ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბა ნი გან ხორ ცი ელ დეს მო ქა ლა ქე თა უფ ლებ რი ვი 
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გა რან ტი ე ბის და სამ კ ვიდ რებ ლად. ვინ არ იცის, რომ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ში 
გან სა კუთ რე ბით უხე შად ირ ღ ვე ო და მკვიდ რი ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის უფ ლე ბე ბი, ილა ხე
ბო და მი სი ინ ტე რე სე ბი. ქარ თ ველ თა დის კ რი მი ნა ცი ამ, ჩაგ ვ რამ და შე ვიწ რო ე ბამ კულ მი
ნა ცი ას მი აღ წი ა, გან სა კუთ რე ბით ისეთ რა ი ო ნებ ში, სა დაც კო მუ ნის ტურ მა ტო ტა ლი ტა რიზ მ
მა და ამ ყა რა არა ქარ თ ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ეთ ნოკ რა ტი ე ბი. ქარ თუ ლი ენის სის ტე მა ტურ მა 
დევ ნამ და კა ნონ გა რე შე გა მოცხა დე ბამ თვით სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა ლა ქის და წე სე ბუ ლე
ბა თა უმ რავ ლე სო ბა ში მუ შა ო ბის აუტა ნე ლი პი რო ბე ბი შე უქ მ ნა ქარ თულ კად რებს, ხო ლო 
რუ სუ ლი ენის გა ბა ტო ნე ბა და ფაქ ტობ რივ სა ხელ მ წი ფო ენად მი სი გა დაქ ცე ვა იწ ვევ და და 
ახ ლაც იწ ვევს ნა წი ლობ რივ ქარ თ ველ თა დის კ რი მი ნა ცი ას, არა ქარ თ ველ თა პრი ვი ლე გი
რე ბას, რუ სუ ლი ენის ცოდ ნის დო ნის მი ხედ ვით კად რე ბის შერ ჩე ვას და გა ნა წი ლე ბას, რაც 
უხე შად არ ღ ვევს თვით არ სე ბულ კონ ს ტი ტუ ცი ას. საბ ჭო თა პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ოფი
ცი ა ლუ რად გა მოცხად და ეროვ ნე ბა თა შერ წყ მი სა და დი ფუ ზი ის თა ვი სე ბურ ლა ბო რა ტო რი
ად, რა საც ჰქონ და ერ თა დერ თი მი ზა ნი: ქარ თ ვე ლი ერის სრუ ლი ასი მი ლა ცი ა, მე ზო ბე ლი 
ერე ბის ხე ლოვ ნუ რად დაჩ ქა რე ბუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი ექ ს პან სი ის გზით. ამ მიზ ნით ხდე ბო
და აგ რეთ ვე ბი უ როკ რა ტი უ ლი აპა რა ტის კო რუფ ცი ა ზე თვა ლის და ხუჭ ვა და რამ დე ნად მე 
მი სი სტი მუ ლი რე ბაც, რის შე დე გა დაც უკა ნას კ ნელ წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთელ რიგ რა ი
ო ნებ ში არა ქარ თ ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ხელ ში აღ მოჩ ნ და ათა სო ბით ჰექ ტა რი სა უ კე თე სო სა
ვარ გუ ლე ბი, ხო ლო ქარ თულ ოჯა ხებს, ჩვე უ ლებ რივ, გა ყო ფა ზეც კი უარს ეუბ ნე ბოდ ნენ და 
ეუბ ნე ბი ან ალაგ ა ლაგ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი. რამ დე ნა დაც გა ერ თი
ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის წეს დე ბა, ჰელ სინ კის და ვე ნის შე თან ხ მე ბა ნი ერ თა შო რის 
თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის პრინ ცი პებს ემ ყა რე ბა, ქარ თ ვე ლი ერის ამ გ ვა რი შე ვიწ რო ე ბა და 
დის კ რი მი ნა ცია სა კუ თარ მი წა წყალ ზე და უცხო ერე ბის პრი ვი ლე გი რე ბა უნ და ჩა ით ვა ლოს 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის ყვე ლა აღი ა რე ბუ ლი ნორ მის დარ ღ ვე ვად და სა ერ თა შო რი სო 
და ნა შა უ ლად.

ამის გა მო სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა თა ვის უმ თავ რეს მიზ ნად უნ და და ი სა ხოს სა ქარ
თ ვე ლო ში ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის უფ ლებ რი ვი გა რან ტი ე ბის და კა ნო ნე ბა, ქარ თუ ლი ენის 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი სტა ტუ სის რე ა ლუ რი და არა მოჩ ვე ნე ბი თი გან ხორ ცი ე ლე ბა, ქარ თულ 
ენა ზე უნ და გა და ვი დეს საქ მის წარ მო ე ბა ყვე ლა სა წარ მო სა და და წე სე ბუ ლე ბა ში, ხო ლო ის 
სა წარ მო ე ბი, რომ ლე ბიც ვერ იგუ ე ბენ ქარ თულ ენას თა ვი ან თი ე.წ. სა კავ ში რო დაქ ვემ დე
ბა რე ბის გა მო, უნ და გა მო ე ყონ ამ გ ვარ დაქ ვემ დე ბა რე ბას ან სრუ ლად შეწყ ვი ტონ არ სე ბო
ბა. ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის უფ ლებ რი ვი გა რან ტი ე ბის და კა ნო ნე ბის პა რა ლე ლუ რად უნ და 
დაჩ ქარ დეს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქის სტა ტუ სის შე მო ღე ბა, აგ რეთ ვე კა ნო ნის შე მუ შა ვე ბა, 
რო მე ლიც ზღვარს და უ დებს უკონ ტ რო ლო იმიგ რა ცი ას და უცხო ერ თა დე მოგ რა ფი ულ ექ ს
პან სი ას სა ქარ თ ვე ლო ში. მაგ რამ ამა ვე დროს, ჩვენ არ უგუ ლე ბელ ვ ყოფთ ეროვ ნულ უმ ცი
რე სო ბა თა უფ ლე ბებს, რო მელ ნიც კა ნო ნი ე რად მკვიდ რო ბენ ჩვენს მი წა წყალ ზე და ხელს 
უწყო ბენ ქარ თ ვე ლი ერის ბრძო ლას თა ვი სუფ ლე ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის. ამას
თან და კავ ში რე ბით გან ზ რა ხუ ლი გვაქვს სა ქარ თ ვე ლო ში შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ეროვ ნულ უმ ცი
რე სო ბა თა არ სე ბუ ლი ავ ტო ნო მი ე ბი, ცხა დი ა, უფ რო მყარ კონ ს ტი ტუ ცი ურ სა მარ თ ლებ რივ 
სა ფუძ ვ ლებ ზე, ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ხო ლო აჭა რის ავ ტო ნო მი ის სა კითხი რე ფე რენ დუ მის გზით უნ და გა დაწყ დეს.

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო!
ჩვე ნი მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბე ბი პო ლი ტი კურ სფე რო ში მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე

ბუ ლია ეკო ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბა ზე, ეკო მო მი კურ რე ფორ მებ ზე, რო მელ საც მიზ ნად ვი სა ხავ
დით. ამის თ ვის კი აუცი ლე ბე ლი ა, ვიც ნობ დეთ რე ა ლურ სუ რათს სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლურ 
ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სას, რო მე ლიც ცხად ყოფს, რომ ქვე ყა ნა აშ კა რა ეკო ნო მი კუ რი 
კრი ზი სის პირ ზე დგას. ცენ ტ რა ლუ რი და გეგ მა რე ბი თი ეკო ნო მი კა სულ უფ რო და უფ რო 
ამ ჟ ღავ ნებს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა არ სე ბო ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
უნა რი არ შეს წევს. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში თავს იჩენ და დე ფი ცი ტი პირ ვე ლა დი მოხ მა რე
ბის სა ქონ ლი სა, სურ სათ  სა ნო ვა გი სა, საწ ვა ვი სა. ეს ყო ვე ლი ვე ცხა დი ხდე ბა უწი ნა რეს ყოვ
ლი სა ციფ რობ რივ მო ნა ცე მებ ზე დაკ ვირ ვე ბით. მა გა ლი თი სათ ვის, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე
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მე ბით, სა ქონ ლის მა რაგ მა რეს პუბ ლი კის სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ცა ლო ქსელ ში 1990 
წლის 1 ოქ ტომ ბ რის თ ვის შე ად გი ნა 1426 მი ლი ო ნი მა ნე თი, ნაც ვ ლად შარ შან დე ლი ამა ვე 
პე რი ო დის 1478 მი ლი ო ნი მა ნე თი სა, ანუ შემ ცირ და 3,6 პრო ცენ ტით, რეს პუბ ლი კის ვაჭ რო
ბის სა მი ნის ტ როს სა ცა ლო ქსელ ში 500 მი ლი ო ნი მა ნე თის სა ქონ ლის მა რა გი იყო, ნაც ვ
ლად 1989 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის 533 მი ლი ო ნი მა ნე თი სა. ამ პე რი ო დი სათ ვის რეს პუბ ლი კა ში 
გვქონ და 84 დღის სა ქონ ლის მა რა გი, ანუ შარ შან დელ შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით 
16 დღის მა რა გით ნაკ ლე ბი. ვაჭ რო ბის სა მი ნის ტ როს სა ცა ლო ქსელ ში 56 დღის მა რა გი 
იყო, ანუ 14 დღის მა რა გით ნაკ ლე ბი. მეცხო ვე ლე ო ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პრო დუქ ტე ბის 
მა რაგ მა სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბა სა და მრეწ ვე ლო ბა ში აშ კა რად იკ ლო, მა გა ლი თი სათ ვის, თუ 
1989 წელს კა რა ქის მა რა გი შე ად გენ და 8,9 ათას ტო ნას, წელს ეს მა რა გი შემ ცირ და 3,6 
ათას ტო ნამ დე, შე სა ბა მი სად, კვერ ცხის მა რა გი შემ ცირ და 48,7 მი ლი ო ნი ცა ლი დან 26,3 
მი ლი ონ ცა ლამ დე, შა ქა რი  15,7 ათა სი ტო ნი დან  14 ათას ტო ნამ დე და ასე შემ დეგ.

მა გა ლი თი სათ ვის, აგ რო სამ რეწ ვე ლო კომ პ ლექ სის სა წარ მო ე ბის მი ერ კვე ბის ძი რი თა დი 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა 1990 წლის იან ვარ ოქ ტომ ბერ ში ხა სი ათ დე ბა შემ დე გი მო ნა ცე მე
ბით: ხორ ცის წარ მო ე ბა წი ნა წელ თან შე და რე ბით შემ ცირ და 19 ათა სი ტო ნით, ძეხ ვე უ ლი სა 
 7 ათა სი ტო ნით, კა რა ქი სა  3,2 ათა სი ტო ნით, ყვე ლი სა  5 ათა სი ტო ნით, იგი ვე ხდე ბა 
ყვე ლა სხვა პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის სფე რო ში. ამას თან, მიმ დი ნა რე წლის 1 ნო ემ ბ რი სათ
ვის მრეწ ვე ლო ბა ში და სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბა ში თამ ბა ქოს მა რა გი 75,6 %ით ანუ 2,6 მი ლი
ო ნი მა ნე თით შემ ცირ და, ასე თი ვე სუ რა თია მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სა ქონ ლის მი წო დე ბის 
სფე რო ში, სა ხელ მ წი ფო და კო ო პე რა ცი უ ლი ვაჭ რო ბის ფონ დ ში. სა კოლ მე ურ ნეო ბაზ რებ
ზე თბი ლის ში, ქუ თა ის ში, ბა თუმ ში, სო ხუმ ში გა სუ ლი წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და
რე ბით სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა შემ ცირ და 
9,2 %ით, ხო ლო ფა სე ბი გა ი ზარ და 25,6%ით სა შუ ა ლოდ. მო სახ ლე ო ბამ სა კოლ მე ურ ნეო 
ბაზ რებ ზე და ხარ ჯა 69 მი ლი ო ნი მა ნე თით მე ტი, ვიდ რე გა სუ ლი წლის იან ვარ ოქ ტომ ბერ
ში, იმა ვე პრო დუქ ცი ის შე ძე ნა ზე. გეგ მე ბი ჩა ვარ დ ნი ლია სა ხალ ხო მოხ მა რე ბის სა ქონ ლის 
წარ მო ე ბის ყვე ლა სფე რო ში, სამ რეწ ვე ლო სა წარ მო ე ბი ვერ ას რუ ლე ბენ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 
ვალ დე ბუ ლე ბებს, გან სა კუთ რე ბით ჩა მორ ჩე ნი ლია ტუ რიზ მი სა და ექ ს კურ სი ე ბის რეს პუბ ლი
კუ რი საბ ჭო, კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო, ყო ფი ლი სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან ს პორ ტი სა და გზე
ბის სა მი ნის ტ რო, კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სა მი ნის ტ რო, პროფ კავ შირ თა კუ რორ ტე ბის მარ თ ვის 
რეს პუბ ლი კუ რი საბ ჭო, ახალ გაზ რ დუ ლი სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მის ბი უ რო, ჯან მ რ თე ლო ბის 
სა მი ნის ტ რო, სა წარ მოო გა ერ თი ა ნე ბა „საქავტომოტოსერვისი“, ცე კავ ში რი, სპორ ტ სა ზო გა
დო ე ბა „დინამოს“ რეს პუბ ლი კუ რი საბ ჭო.

მძი მე მდგო მა რე ო ბაა სა ბი ნაო და სო ცი ა ლურ  კულ ტუ რუ ლი მშე ნებ ლო ბის სფე რო ში. 
გა სუ ლი წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით სა ხელ მ წი ფო სახ ს რე ბით სა ექ ს პ ლო ა
ტა ცი ოდ ჩა ბა რე ბუ ლი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის სა ერ თო ფარ თო ბი შემ ცირ და 166 ათა სი 
კვად რა ტუ ლი მეტ რით, ანუ 33,4 %ით წლის გეგ მა ამ მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით შეს რულ და 
მხო ლოდ 31,4 %ით. ასე თი ვე მდგო მა რე ო ბაა სკო ლე ბის, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე
ბის, სა ა ვად მ ყო ფო ე ბის, ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის, პო ლიკ ლი ნი კე ბის, პროფ ტექ ნი კუ რი სას წავ
ლებ ლე ბის მშე ნებ ლო ბის სფე რო შიც.

გრძელ დე ბა სა ფი ნან სო კრი ზი სი. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო
ბი ლი ზა ცი ის და ვა ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა კვლავ გაძ ნე ლე ბუ ლი ა, ძი რი თა დად სა წარ მო ე ბი სა 
და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო გე ბი დან (შემოსავლებიდან) ბი უ ჯეტ ში გა და სახ დე ლე ბის და ვა ლე
ბა თა ქრო ნი კუ ლი შე უს რუ ლებ ლო ბის გა მო. ამ პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი
უ ჯე ტის შე მო სა ვალს მო გე ბი დან გა და სახ დე ლე ბის სა ხით და აკ ლ და 41,4 მი ლი ო ნი მა ნე თი, 
ანუ 7,7 %. მო გე ბის სა გეგ მო და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბას თა ვი ვერ გა არ თ ვა 300მა სა წარ მომ 
და ორ გა ნი ზა ცი ამ, ხო ლო მიმ დი ნა რე წლის იან ვარ  სექ ტემ ბერ ში ზა რა ლით და ამ თავ რა 
57მა სა წარ მომ და ორ გა ნი ზა ცი ამ, გრძელ დე ბა ჩა მორ ჩე ნა სამ შე ნებ ლო კომ პ ლექ სის საქ
მი ა ნო ბა ში, საფ რ თხის წი ნა შეა სა წარ მოო სიმ ძ ლავ რე ე ბი სა და მშე ნებ ლო ბის ობი ექ ტე ბის 
ამოქ მე დე ბის წლი უ რი პროგ რა მე ბის რე ა ლი ზა ცი ა, სა ერ თო რეს პუბ ლი კურ მაჩ ვე ნე ბელ ზე 
და ბა ლი შეს რუ ლე ბა აქვს „საქნავთობს“ (42,3%), „საქნახშირს“ (64,4%), „საქაგრომშენს“ 
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(77,1%) და სხვა გა ერ თი ა ნე ბებს. ამას თან ჩვენ დიდ დახ მა რე ბას ვუ წევთ სხვა რეს პუბ ლი
კებს, მა შინ რო დე საც შინ თა ვად გვაქვს უკი დუ რე სად მძი მე მდგო მა რე ო ბა.

დღე ვან დე ლი სა გა რე ო ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა შე სას წავ ლია მრა ვა ლი თვალ საზ რი
სით. დღეს დღე ო ბით სა ექ ს პერ ტო მო წო დე ბას აწარ მო ებს სა კავ ში რო რეს პუბ ლი კუ რი და 
რეს პუბ ლი კუ რი დაქ ვემ დე ბა რე ბის 66 სა წარ მო და ორ გა ნი ზა ცი ა. მათ მი ერ სა ექ ს პორ ტოდ 
გა ნა წი ლე ბუ ლია 140,7 მი ლი ო ნი მა ნე თის პრო დუქ ცი ა. სა ჭი როა კონ ტ რო ლი, რა თა ამ გ
ვა რი სა წარ მო ე ბის საქ მი ა ნო ბა ყო ველ თ ვის შე ე სა ბა მე ბო დეს ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის ინ
ტე რე სებს, რა თა არ და ზა რალ დეს ჩვე ნი სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ა. გან სა კუთ რე
ბუ ლი კონ ტ რო ლი უნ და და უ წეს დეს ჩვე ნი სტრა ტე გი უ ლი ნედ ლე უ ლი სა და პრო დუქ ცი ის 
ექ ს პორტს, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პრინ ცი პებ ზე თან და თა ნო ბი თი გა დას ვ ლის პე რი ოდ ში. 
ჩვე ნი ეკო ნო მი კის ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა ვა ლა ლო სუ რა თი ცხა დი ა, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, გან
პი რო ბე ბუ ლია სო ცი ა ლის ტუ რი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის არა ე ფექ ტი ა ნო ბით, ცენ ტ რა ლუ რი 
და გეგ მ ვის პრინ ცი პი ძი რი თა დი შემ ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რია ასეთ ვი თა რე ბა ში, ამას თან ერ
თად იგი ხელს უწყობს სა ქარ თ ვე ლოს კო ლო ნი ურ ძარ ც ვას, ჩვე ნი ეკო ნო მი კის დაქ ვემ დე
ბა რე ბას ცენ ტ რა ლუ რი და გეგ მ ვის  ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის დიქ ტა ტი სა გან. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
დეს ტ რუქ ცი უ ლი ფაქ ტო რია აგ რეთ ვე კო რუფ ცი ა, უკონ ტ რო ლო ბა, სპე კუ ლა ცი ა, უყა ი რა თო
ბა, რაც გა მოწ ვე უ ლია ხე ლი სუფ ლე ბის სტრუქ ტუ რე ბის მოშ ლით და უპა სუ ხის მ გებ ლო ბით.

ჩვე ნი თვალ საზ რი სით შექ მ ნი ლი კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ო ბი დან არ სე ბობს მხო ლოდ ერ
თი გა მო სა ვა ლი: ად მი ნის ტ რა ცი ულ  მ ბ რ ძა ნებ ლურ მე თო დებ ზე და ცენ ტ რა ლურ და გეგ მა
რე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი სო ცი ა ლის ტუ რი ეკო მო მი კუ რი სის ტე მის დე მონ ტა ჟი და თა ვი სუ ფალ 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე თან და თა ნო ბით გა დას ვ ლა. ჩვენს პროგ რა მებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პი მდგო მა რე ობს მი წო დე ბი სა და მოთხოვ ნი
ლე ბის სა ბაზ რო ძა ლე ბის რე გუ ლი რე ბა ში. პრაქ ტი კუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას კი 
მთავ რო ბის მხრივ ჩა რე ვა რე გუ ლი რე ბა ძი რე უ ლად გან ს ხ ვავ დე ბა სო ცი ა ლის ტუ რი სის ტე
მის ად მი ნის ტ რა ცი ულ  მ ბ რ ძა ნებ ლუ რი რე გუ ლი რე ბი სა გან. აქ კერ ძო სექ ტო რის საქ მი ა ნო
ბა ში ჩა რე ვა ან მი სი რე გუ ლა ცია ძი რი თა დად მომ ხ მა რებ ლის ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სათ ვის 
ხდე ბა. წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბა თა კერ ძო სა კუთ რე ბა, კერ ძო ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბი, თა ვი სუ
ფა ლი შრო მის ბაზ რე ბი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ძი რი თა დი ინ გ რე დი ენ ტე ბი ა. მას შემ დეგ, რაც 
ეს ელე მენ ტე ბი ამოქ მედ დე ბა, ხალ ხი თა ვის მი ერ არ ჩე უ ლი წარ მო მად გენ ლე ბის მეშ ვე ო
ბით გა დაწყ ვეტს, თუ რო გო რი ფორ მით ჩა მო ყა ლიბ დე ბა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ
თო ბე ბი მსოფ ლი ოს ცი ვი ლი ზე ბულ ქვეყ ნებ თან, რე სურ სებს უნ და ანა წი ლებ დ ნენ სა ბაზ რო 
ძა ლე ბი და არა ბი უ როკ რა ტი ა, სა ხელ მ წი ფოს კონ ტ რო ლი კი ამ გა ნა წი ლე ბი სად მი, ისე ვე, 
რო გორც ფა სე ბის კონ ტ რო ლი, არ უნ და ემ ყა რე ბო დეს ად მი ნის ტ რი რე ბის დრო მოჭ მულ მე
თოდს. ამას თან, არ სე ბობს დი დი საფ რ თხე ე.წ. „საბაზრო სო ცი ა ლიზ მი სა“, სა ბაზ რო ეკო
ნო მი კა უშუ ა ლოდ უნ და და ეყ რ დ ნოს კერ ძო სექ ტორს და ღია სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას. 
ამა ვე დროს აუცი ლე ბე ლია პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბა, გან სა კუთ რე ბით სოფ
ლად, სა ჭი როა შე მო ღე ბა მი წის კა ნო ნი სა, რაც აუცი ლებ ლად უნ და მოჰ ყ ვეს სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქის სტა ტუ სის შე მო ღე ბას. ამ კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს 
უნ და გა და ე ცეთ მი წა კერ ძო მფლო ბა ლო ბა ში გას ხ ვი სე ბის უფ ლე ბის გა რე შე. რაც უთუ ოდ 
შე უწყობს ხელს მო სახ ლე ო ბის სოფ ლად დამ კ ვიდ რე ბას და გლე ხუ რი მე ურ ნე ო ბის გან ვი
თა რე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში. აუცი ლე ბე ლი ა, აგ რეთ ვე აღ დ გეს ტრა დი ცი უ ლი ფორ მე ბი სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბი სა, ძი რი თა დი აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს მე ვე ნა ხე ო ბა ზე, მეცხო ვე ლე ო ბი სა 
და მარ ც ვ ლე უ ლი კულ ტუ რე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. სა ქარ თ ვე ლოს მძი მე ეკო ნო მი კუ რი მდგო
მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბი სა და პრო დუქ ტე ბის მწვა ვე 
დე ფი ცი ტის გა მო, გა და უ დე ბელ ღო ნის ძი ე ბე ბად ჩავ თ ვა ლეთ სა ვაჭ რო ქსელ ში ნორ მი რე
ბის და წე სე ბა და პას პორ ტე ბის წარ დ გე ნით ვაჭ რო ბა, რაც აუცი ლებ ლად უნ და გან ხორ ცი
ელ დეს მკაც რი კონ ტ რო ლით, და ვა წე სეთ აგ რეთ ვე სა ქარ თ ვე ლო დან ღვი ნის, ხი ლი სა და 
სხვა პრო დუქ ტე ბის უკონ ტ რო ლოდ და დი დი რა ო დე ნო ბით გა ზიდ ვის აკ რ ძალ ვა. უკა ნას კ
ნელ ხა ნებ ში გაძ ლი ერ და სა ბო ტა ჟის ფაქ ტე ბიც. კოლ მე ურ ნე ო ბე ბი და საბ ჭო თა მე ურ ნე ო
ბე ბი დი დი რა ო დე ნო ბით აბა რე ბენ პი რუტყვს სა საკ ლა ო ებს და ხორ ც კომ ბი ნა ტებს, ყი დი ან 
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მან ქა ნებ სა და სხვა ტექ ნი კას, რა საც შეგ ნე ბუ ლი სა ბო ტა ჟის ელ ფე რი დაჰ კ რავს.
ჩვენ ვაფ რ თხი ლებთ ყვე ლას: მარ თ ლია ჩვენ გა მო ვაცხა დეთ ეროვ ნუ ლი შე რი გე ბა და 

შემ წყ ნა რებ ლო ბა, გა მო ვაცხა დეთ, რომ არა ვის გან ვი კითხავთ წარ სუ ლი ცოდ ვე ბი სათ ვის, 
მაგ რამ ვინც ამი ე რი დან და უ პი რის პირ დე ბა დღე ვან დე ლი გა ნახ ლე ბის პრო ცესს, ისევ კო
რუფ ცი ით, სპე კუ ლა ცი ით და სა ბო ტა ჟით გა ამ წ ვა ვებს ისე დაც გამ წ ვა ვე ბულ ვი თა რე ბას, პა
სუხს აგებს ერი სა და კა ნო ნის წი ნა შე.

ყო ვე ლი ვე ამას თან და კავ ში რე ბით უნ და გან ვაცხა დო აგ რეთ ვე, რომ სა ზო გა დო ებ რი
ო ბის უდი დეს შეშ ფო თე ბას იწ ვევს დამ ნა შა ვე ო ბის კა ტას ტ რო ფუ ლი ზრდა ჩვენს ქვე ყა ნა
ში, რა ზეც მეტყ ვე ლე ბენ სა გან გა შო სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი. მა გა ლი თად, 1990 წლის 
იან ვარ ოქ ტომ ბერ ში სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბუ ლია 15 839 და ნა შა უ ლი, ანუ გა სუ ლი 
წლის შე სა ბა მის პე რი ოდთნ შე და რე ბით 12,5%ით მე ტი, 15%ით გა ი ზარ და მძი მე და ნა შა
უ ლო ბა თა რა ო დე ნო ბა, აქე დან ჩა დე ნი ლია 209 მკვლე ლო ბა, ანუ 21%ით მე ტი, ძარ ც ვე
ბი სა და ყა ჩა ღო ბის რიცხ ვიც შე სა ბა მი სად გა ი ზარ და 1,9ჯერ  და 2ჯერ. უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, 
რომ ჩვენ დამ ნა შა ვე ო ბას ვთვლით სო ცი ა ლურ პრობ ლე მად, ვი ნა ი დან მას წარ მო შობს მა
ხინ ჯი სო ცი ალ  პო ლი ტი კუ რი წყო ბი ლე ბა, რო მელ შიც ვცხოვ რობ დით წლე ბის მან ძილ ზე, 
რე ლი გი ის გა ნად გუ რე ბა, ზნე ო ბის და ცე მა, სუ ლი ე რი იდე ა ლე ბის მი ვიწყე ბა და გა უ ა რე სე ბა 
 აი, დამ ნა შა ვე ო ბის ნამ დ ვი ლი საწყი სე ბი. და ნა შა უ ლის აღ მოფხ ვ რის, სო ცი ა ლუ რი ჰარ მო
ნი ის დამ ყა რე ბის ერ თა დერ თი გზა იცის ცი ვი ლი ზე ბულ მა კა ცობ რი ო ბამ: ეს არის რე ლი გი ის 
აღორ ძი ნე ბა, ახალ გაზ რ დო ბის სწო რი აღ ზ რ და, ზნე ობ რი ვი იდე ა ლე ბის დამ კ ვიდ რე ბა სა
ზო გა დო ე ბა ში. მაგ რამ ამა ვე დროს იძუ ლე ბულ ნი ვართ ვებ რ ძო ლოთ და ნა შა უ ლის კონ კ რე
ტულ გა მოვ ლი ნე ბებს, გან სა კუთ რე ბით ისე თი და ნა შა უ ლი სას, რო მე ლიც საფ რ თხეს უქ მ ნის 
ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე სა და ჯან მ რ თე ლო ბას. ვით ვა ლის წი ნებთ რა შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბის 
დიდ სა ზო გა დო ებ რივ საფ რ თხეს, გა დავ წყ ვი ტეთ გა მოვ ცეთ მარ თ ლ წეს რი გის დაც ვი სა და 
გან მ ტ კი ცე ბის კა ნო ნი და დად გე ნი ლე ბა ეროვ ნუ ლი ში ნა გა ნი ჯა რის შექ მ ნის შე სა ხებ, რა მაც 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ქვეყ ნის სტა ბი ლუ რო ბა ქვეყ ნის შიგ ნით გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში. ამას
თან, აუცი ლე ბე ლია სა მარ თ ლ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის სრუ ლი დე პარ ტი ზა ცი ა, რაც უკ ვე და
იწყო სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის პრო კუ რა ტუ რამ და ეს ფრი ად მი სა სალ მე ბე ლი ა. ჩვენ 
მი ვე სალ მე ბით სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს კა თა ლი კოს  პატ რი არ ქის ილია IIის სა გან გე ბო 
ბრძა ნე ბას, რო მე ლიც გმობს კა ცის კ ვ ლას, რო გორც უმ ძი მეს და ნა შა ულს ერის წი ნა შე, და 
ვთვლით, რომ ანა თე მი სა და ერი სა გან მოკ ვე თის ღირ სია ყვე ლა ის ქარ თ ვე ლი, რო მე ლიც 
თა ვის მოძ მეს გა ი მე ტებს.

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო!
ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მი სა და კო მუ ნის ტუ რი იდე ო ლო გი უ რი დიქ ტა ტუ რის პი რო ბებ ში 

საფ რ თხე შე ექ მ ნა ქარ თ ვე ლი ერის არა მარ ტო სო ცი ა ლურ  პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ 
ყო ფას, არა მედ, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, სუ ლი ერ და კულ ტუ რულ ღი რე ბუ ლე ბებს. კა ტას ტ რო
ფულ მდგო მა რე ო ბა შია ქარ თუ ლი კულ ტუ რის უნი კა ლუ რი ძეგ ლე ბი: ალა ვერ დი, მრა ვალ
ძა ლი, ალ ვა ნის ცხრა კა რა, ნი კორ წ მინ და, ზარ ზ მა და მრა ვა ლი სხვა ნი, რო მელ თა უპატ რო
ნოდ მი ტო ვე ბას შთა მო მავ ლო ბა არ გვა პა ტი ებს; მიშ ვე ბუ ლია სა მუ ზე უ მო საქ მე, მე ურ ვე ო ბა 
სჭირ დე ბა ხე ლოვ ნე ბის დარ გებს, დღეს დღე ო ბით აუცი ლე ბე ლია კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე
ო ბის დაც ვის არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის რა დი კა ლუ რი რე ფორ მა, გა სარ კ ვე ვია კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტ როს, ძეგ ლ თა დაც ვის სამ მარ თ ვე ლოს, ის ტო რი ი სა და კულ ტუ რის ძეგ ლ თა მფლო
ბელ ცალ კე ულ პი როვ ნე ბა თა თუ უწყე ბა თა კომ პე ტენ ცი ის, სტა ტუ სი სა და მა ტე რი ა ლუ რი 
ბა ზის სა კითხე ბი. ამას თან, აუცი ლე ბე ლია კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის და მო უ კი
დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ცი ის შექ მ ნა, წამ ყ ვა ნი კულ ტუ რუ ლი სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ
ლე ბე ბის სტა ტუ სის დად გე ნა და მა ტე რი ა ლუ რი ბა ზის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც გან სა კუთ რე ბით 
შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო მუ ზე უმს, ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმს, ოპე რი სა და ბა ლე ტის 
თე ატრს. აუცი ლე ბე ლია გან ვი ხი ლოთ აგ რეთ ვე რა ი ო ნუ ლი თე ატ რე ბის, მხა რეთ მ ცოდ ნე ო
ბი სა და მე მო რი ა ლუ რი მუ ზე უ მე ბის დო ტა ცი ის სა კითხე ბი, სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის, კონ სერ
ვა ტო რი ის, თე ატ რა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტის სას წავ ლო პროგ რა მე ბის გა და ხედ ვა დახ ვე წა და მა
ტე რი ა ლუ რი ბა ზის მოგ ვა რე ბა, მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის სტა ტუ სის გან ხილ ვა, მეც ნი ე რე ბის 



16

მარ თ ვის ცენ ტ რა ლი ზე ბულ  ბი უ როკ რა ტი უ ლი სის ტე მის რა დი კა ლუ რი რე ფორ მა. უცხო ეთ
თან კულ ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბი ახ ლე ბუ რად უნ და გან ვა ხორ ცი ე ლოთ, აუცი ლე ბე ლია სა ქარ
თ ვე ლოს წევ რო ბა მო ნა წი ლე ო ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში: ძეგ ლ თა დაც ვის ხა ზით 
იკო მოს ში, სა მუ ზე უ მო საქ მის ხა ზით  იკომ ში და ა.შ. რა თა ჩვე ნი მსოფ ლიო მნიშ ვ ნე ლო ბის 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა უკეთ გა იც ნოს უცხო ე თის სა ზო გა დო ებ რი ო ბამ, რაც აგ რეთ ვე 
უზ რუნ ველ ყოფს მი სი დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

გა და უ დე ბე ლია გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რა დი კა ლუ რი რე ფორ მა. სას წ რა ფოდ უნ და გა
და ი სინ ჯოს სას წავ ლო პროგ რა მე ბი, უნ და გა ვა უქ მოთ ყოვ ლად უსარ გებ ლო და ზედ მე ტი 
დის ციპ ლი ნე ბი: ე.წ. სსრ კავ ში რის ის ტო რი ა, მარ ქ სიზ მ  ლე ნი ნიზ მი, სო ცი ა ლის ტუ რი პო
ლი ტე კო ნო მი ა, ე.წ. სა ზო გა დო ე ბათ მ ცოდ ნე ო ბა, დი ა ლექ ტი კუ რი და ის ტო რი უ ლი მა ტე რი ა
ლიზ მი და სხვა ნი, უნ და აღ ვად გი ნოთ სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ი სა და გე ოგ რა ფი ის სრულ
ფა სო ვა ნი სწავ ლე ბა, უნ და გა ფარ თოვ დეს რე ლი გი უ რი სწავ ლე ბა, შე იქ მ ნას საკ ვი რაო 
სამ რევ ლო სკო ლე ბი და თე ო ლო გი უ რი ფა კულ ტე ტე ბი უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, უნ და 
გაღ რ მავ დეს და გა უმ ჯო ბეს დეს ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის სწავ ლე ბა, სა ქარ თ ვე
ლო ში უნ და დამ კ ვიდ რ დეს ქარ თუ ლი სკო ლის პრი ო რი ტე ტი, რუ სუ ლი სკო ლე ბი უნ და შემ
ცირ დეს მხო ლოდ რუ სუ ლი მო სახ ლე ო ბის მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად, ქარ თ ვე ლი ბავ შ ვე ბი 
აღარ უნ და იზ რ დე ბოდ ნენ რუ სულ სკო ლებ ში.

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო! ჩვე ნი სა მარ თ ლი ა ნი ბრძო ლა თა ვი სუფ ლე ბი სა და და მო უ კი
დებ ლო ბი სათ ვის მსოფ ლი ოს ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში ა. დე, იცო დეს ყვე ლამ, რომ ჩვენ ვიბ
რ ძო დით და ვიბ რ ძ ვით ჩვე ნი წი ნაპ რე ბის რე ლი გი უ რი და ეროვ ნუ ლი იდე ა ლე ბის აღორ
ძი ნე ბი სათ ვის, რა მე თუ სა ქარ თ ვე ლოს დი დი მი სია და ა კის რა გან გე ბამ. ქარ თ ვე ლი ერი 
არ ნა ხუ ლი წა მე ბით ვი დო და ის ტო რი ის ეკ ლი ან გზა ზე. იგი ზნე ო ბი სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ქო მა გი იყო მუ დამ ჟამს. მან ხორ ცი გას წი რა სუ ლი სათ ვის, მან ჭეშ მა რი ტე ბის მსა ხუ რე ბა 
და ი სა ხა თა ვის უზე ნა ეს მიზ ნად, რის თ ვი საც მრა ვალ გ ზის იგ ვე მა და ეწა მა ბარ ბა როს თა გან 
და წარ მარ თ თა გან. მაგ რამ მან გა მო ი ა რა ის ტო რი ის გოლ გო თა, რა თა დამ დ გა რი ყო ჟა მი 
მი სი აღ დ გო მი სა და აღ ზე ვე ბი სა, მი სი გაბ რ წყი ნე ბი სა მსოფ ლი ოს ხალ ხ თა წი ნა შე, რა თა 
კა ცობ რი ო ბა ეზი ა როს ნა თელს სა ქარ თ ვე ლო სას, ღვთით მო მად ლე ბულს. არ არის შორს 
ის დრო, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო იქ ცე ვა ზნე ობ რი ვი სი დი ა დის მა გა ლი თად მსოფ ლი ოს 
ხალ ხ თათ ვის.

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო! ჩვე ნი მოძ რა ო ბა, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, რე ლი გი უ რი მოძ რა ო ბა ა, 
რა მე თუ რე ლი გი ის გა რე შე არ არ სე ბობს ჭეშ მა რი ტი ეროვ ნუ ლი აღორ ძი ნე ბა. ამი ტო მაც 
არის დღეს ერ თად ჩვე ნი ერი და ჩვე ნი ეკ ლე სი ა. ჩვენ ვებ რ ძ ვით უღ მერ თო ბი სა და უსა
მარ თ ლო ბის უკუ ნეთ ღა მეს, ჩვენს მარ თალ საქ მეს გან გე ბა მფარ ვე ლობს და ამი ტო მაც 
და ვა მარ ცხეთ მტე რი. ქარ თ ვე ლი ერი არ წა ვა ბა რა ბას გზით, უღ მერ თო ბის, ავა ზა კო ბის, 
ტე რო რიზ მის გზით, ქარ თ ვე ლი ერის გზა სათ ნო ე ბის გზა ა, სიქ ვე ლის გზა ა, სიყ ვა რუ ლის 
გზა, ქრის ტეს გზა ა, აწ და მა რა დის და უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე.

კურ თხე ულ იყოს ღვთის მ შობ ლის წილ ხ ვედ რი სა ქარ თ ვე ლო! 
ჩვენ თან არს ღმერ თი! ამინ!

გაზეთი “ახალი საქართველო”. 16 ნოემბერი 1990 წელი



საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია. 1990 წელი



ისტორიული დღე 

1991 წლის 9 აპ რილ ში ორი თა რი ღის დი ა დი გან ც და გა ერ თი ან და. ეს ის შემ თხ ვე
ვა ა, რო ცა ამაღ ლე ბის თ ვის ერის თავ გან წი რუ ლი ბრძო ლა და მსხვერ პ ლი ქვეყ ნის და
მო უ კი დებ ლო ბის მიღ წე ვით დაგ ვირ გ ვინ და. ეს ის ტო რი უ ლი დღე, მი სი შე მოქ მე დი ზვი ად 
 გამ სა ხურ დია და ერის სი ა მა ყის ზე ი მი სა უ კუ ნის მოვ ლე ნად ჩა ით ვ ლე ბა. გამ სა ხურ დი ე ბის 
ოჯახ ში 1918 წლის და მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტი რე ლიკ ვი ად ინა ხე ბო და. ზვი ად მა მი სი გა მე ო
რე ბის ნა ნატრ მი ზან თან ერ თად იცხოვ რა. მახ სოვს, იმ დღეს ში ნა გა ნი სი სავ სით აღ ბეჭ დილ 
მის სა ხეს ჭა ბუ კუ რი ღი მი ლი შე ე მა ტა. სახ ლი დან წა მო ღე ბულ სამ ფე რო ვან დრო შას თან 
ერ თად მან მარ ტო სე სი ა ზე კი არა, ის ტო რი ა ში შე ა ბი ჯა. დრო შა ვი ცა ნი  50 წლის თავ ზე მი
ვარ თ ვი მას კოლ ხურ კოშ კ ში. ამ გ ვა რი მას შ ტა ბის სი ხა რულს შეჩ ვე უ ლი არ ვი ყა ვით. ფეხ ზე 
დამ დ გა რი, სი ხა რუ ლის გან ვტი რო დით, ზვი ა დის სა ხელს ვი ძახ დით.

                         ლია ანდღულაძე. 
      გაზეთი ,,თავისუფალი საქართველო‘’, 

1017 მარტი 1995

ზვიად გამსახურდია თბილისში საპროტესტო 
მიტინგზე სიტყვით გამოსვლისას. 1989 წელი.
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საქართველოს პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია ფიცის დადების ცერემონიალი.
1991 წელი. 26 მაისი. თბილისი

ზვიად გამსახურდიას ფიცი წარმოთქმული ღვთისა და ერის წინაშე

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო,
ქარ თ ველ მა ხალ ხ მა, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბამ ღირ ს მ ყო და ვი კა ვო ესო დენ 

მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბა პრე ზი დენ ტი სა, რაც მა ვა ლებს სა ჯა როდ წარ მოვ თ ქ ვა ფი ცი.
ვფი ცავ და სა ზე ი მოდ ვაცხა დებ ღვთი სა და ერის წი ნა შე, რომ ერ თ გუ ლად გან

ვა ხორ ცი ე ლებ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო მე თა უ რის მო ვა ლე ო ბას.
ვიღ ვა წებ ჩვე ნი ქვეყ ნის აღორ ძი ნე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის; და ვი ცავ მის 

და მო უ კი დებ ლო ბა სა და ტე რი ტო რი ულ მთლი ა ნო ბას; გა ნუხ რე ლად გან ვა ხორ ცი
ე ლებ სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის კონ ს ტი ტუ ცი ა სა და კა ნო ნებს, და ვი ცავ ადა მი
ა ნის უფ ლე ბებს.

ღმერ თი იყოს ჩე მი შემ წე ყო ვე ლი ვე ამა ში!
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ზვიად გამსახურდია. 1989 წელი. თბილისი.
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ბი  ოგ   რა  ფი  ის მა  გი  ერ

ფაქ   ტე  ბი და სი  ნამ   დ   ვი  ლე

1987 წელს დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი და ეროვ   ნუ  ლი მოძ   რა  ო  ბე  ბი საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე გა  აქ  
ტი  ურ   და. საბ   ჭო  თა ლი  დე  რებ   მა და  ი  ნა  ხეს ცი  ვი ომის გაგ   რ   ძე  ლე  ბის შე  უძ   ლებ   ლო  ბა, მაგ   რამ ისი  ნი მა 
ინც იმე  დოვ   ნებ   დ   ნენ ძვე  ლი კო  მუ  ნის   ტუ  რი იმ   პე  რი  ის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბას, ამი  ტომ მათ და  იწყეს მოჩ   ვე  ნე  ბი  თი 
ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ცი  ის პრო  ცე  სი, ე.წ. „პერესტროიკა“. ამას   თან ათა  ვი  სუფ   ლებ   დ   ნენ რა პო  ლიტ   პა  ტიმ   რებს, 
ისი  ნი გა  ნაგ   რ   ძობ   დ   ნენ სის   ხ   ლი  ან რეპ   რე  სი  ებს ეროვ   ნუ  ლი მოძ   რა  ო  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ, გან   სა  კუთ   რე  ბით 
ვილ   ნი  უს   ში, თბი  ლის   ში და ბა  ქო  ში. სა  ხალ   ხო მღელ   ვა  რე  ბებ   მა საბ   ჭო  თა კავ   შირ   ში და მსოფ   ლიო სა  ზო 
გა  დო  ებ   რივ   მა აზ   რ   მა აიძუ  ლა ისი  ნი ჩა  ე  ტა  რე  ბი  ნათ მრა  ვალ   პარ   ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბი ზო  გი  ერთ რეს   პუბ  
ლი  კა  ში. ამას მოჰ   ყ   ვა და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის გა  მოცხა  დე  ბა ამ რეს   პუბ   ლი  კებში.

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში პირ   ვე  ლი მრა  ვალ   პარ   ტი  უ  ლი დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბი ჩა  ტარ   და 1990 წლის 
28 ოქ   ტომ   ბერს, იგი იქ   ცა უსის   ხ   ლო რე  ვო  ლუ  ცი  ად, რო  მელ   შიც კო  მუ  ნის   ტე  ბი იძუ  ლე  ბულ   ნი შე  იქ   მ   ნენ 
ხე  ლი აეღოთ ძა  ლა  უფ   ლე  ბაზე ბლოკ „მრგვალი მა  გი  და თა  ვი  სუ  ფა  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს“ და ჩე  მი, რო 
გორც მი  სი მე  თა  უ  რის სა  სარ   გებ   ლოდ.

დი  დი შეც   დო  მა იქ   ნე  ბო  და იმა  ზე ფიქ   რი, რომ კრემ   ლი და ად   გი  ლობ   რი  ვი კო  მუ  ნის   ტე  ბი უბ   რ   ძოლ  
ვე  ლად დაგ   ვ   ნებ   დ   ნენ. მათ და  ი  ნა  ხეს მარ   ცხი თა  ვი  ან   თი სამ   ხედ   რო დამ   ს   ჯე  ლი აქ   ცი  ი  სა 1989 წლის 
9 აპ   რილს და სა  მა  გი  ე  როდ და  იწყეს შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი დაჯ   გუ  ფე  ბე  ბის შექ   მ   ნა. ესე  ნია პირ   ველ რიგ   ში, 
„მხედრიონი“, რო  მე  ლიც და  კა  ნო  ნე  ბუ  ლი იყო კო  მუ  ნის   ტუ  რი მთავ   რო  ბი  სა  გან და ე. წ. „ეროვნული 
კონ   გ   რე  სი“, რომ   ლის გან   ზ   რახ   ვაც იყო და  ე  პი  რის   პი  რე  ბი  ნა ჭეშ   მა  რი  ტი ეროვ   ნუ  ლი მოძ   რა  ო  ბა და ექ   ს  
ტ   რე  მის   ტუ  ლი ჯგუ  ფე  ბი ე.წ. სამ   რეთ ოსეთ   ში, რო  მელ   მაც დათ   რ   გუ  ნა და და  ა  ტე  რო  რა ქარ   თუ  ლი მო  სახ  
ლე  ო  ბა. შექ   მ   ნეს რა ასე  თი ჯგუ  ფე  ბი, კო  მუ  ნის   ტე  ბი და  ჟი  ნე  ბით მო  ითხოვ   დ   ნენ არ ჩა  ე  ტა  რე  ბი  ნათ სა  ქარ  
თ   ვე  ლო  ში დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბი და მხო  ლოდ სა  მო  ქა  ლა  ქო და  უ  მორ   ჩი  ლებ   ლო  ბამ მა  სობ   რივ   მა 
მი  ტინ   გებ   მა, სტუ  დენ   ტ   თა წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბებ   მა და ბო  ლოს სარ   კი  ნიგ   ზო გა  ფიც   ვებ   მა აიძუ  ლეს ისი  ნი და 
ერ   თოთ არ   ჩევ   ნე  ბის ნე  ბა, რო  მელ   შიც მათ მარ   ცხი გა  ნი  ცა  დეს.

ამის შემ   დეგ კო  მუ  ნის   ტებ   მა მოს   კოვ   სა და თბი  ლის   ში და მთელ   მა მათ   თან და  კავ   ში  რე  ბულ   მა მა  ფი 
ამ და  იწყეს რე  ვან   შის მზა  დე  ბა. 1990 წლის 14 ნო  ემ   ბ   რი  დან      ჩე  მი პარ   ლა  მენ   ტის სპი  კე  რად არ   ჩე  ვის 
პირ   ვე  ლი  ვე დღი  დან მხედ   რი  ო  ნის ჯგუ  ფებ   მა და  იწყეს თავ   დას   ხ   მე  ბი პო  ლი  ცი  ის გან   ყო  ფი  ლე  ბებ   ზე და 
სის   ხ   ლი  ა  ნი არე  უ  ლო  ბე  ბი მთელს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, „ეროვნული კონ   გ   რე  სი“ ცდი  ლობ   და მო  ეწყო საპ  
რო  ტეს   ტო აქ   ცი  ე  ბი. მოს   კოვ   ში შე  ვარ   დ   ნა  ძემ, ფოფხა  ძემ, მგე  ლა  ძემ და სხვა კო  მუ  ნის   ტ   მა ლი  დე  რებ   მა 
შექ   მ   ნეს შტა  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნი  ე  რი მთავ   რო  ბის და  სამ   ხო  ბად. კრემ   ლ   მა გა  ა  ჩა  ღა პრო  პა  გან   დის  
ტუ  ლი კამ   პა  ნია მთელს მსოფ   ლი  ო  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი ლი  დე  რე  ბის დის   კ   რე  დი  ტა  ცი  ი  სათ  
ვის, აშშს მთავ   რო  ბამ, გან   სა  კუთ   რე  ბით კი პრე  ზი  დენ   ტ   მა ბუშ   მა და სა  ხელ   მ   წი  ფო მდი  ვან   მა ბე  ი  კერ   მა, 
რო  მელ   თა  ნაც შე  ვარ   დ   ნა  ძეს ახ   ლო კონ   ტაქ   ტე  ბი ჰქონ   და, მკვეთ   რად და  უ  ჭი  რეს მხა  რი ამ კამ   პა  ნი  ას, 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ. 

და  სავ   ლე  თის მა  სობ   რივ   მა სა  შუ  ა  ლე  ბებ   მა, იმე  ო  რებ   დ   ნენ რა საბ   ჭო  თა პრო  პა  გან   დის ყვე  ლა ტყუ 
ილს, შექ   მ   ნეს წარ   მოდ   გე  ნა (იმიჯი) ულ   მო  ბე  ლი დიქ   ტა  ტო  რი  სა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში     „   კავ   კა  სე  ლი სა  დამ 
 ჰუ  სე  ნი“, ამ მი  თის მი  ხედ   ვით ხდე  ბო  და ყვე  ლა პო  ლი  ტი  კუ  რი პრი  ვი  ლე  გი  ე  ბის ხელ   ყო  ფა, პა  ტიმ   რო  ბა 
ში აჰ   ყავ   დათ მი  სი პო  ლი  ტი  კუ  რი ოპო  ნენ   ტე  ბი, ირ   ღ   ვე  ო  და ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბი, ხდე  ბო  და ეთ   ნი  კუ  რი 
უმ   ცი  რე  სო  ბის და  ჩაგ   ვ   რა და გა  ის   მო  და მო  წო  დე  ბა ლო  ზუნ   გით „საქართველო ქარ   თ   ვე  ლე  ბი  სათ   ვის“ 
მაგ   რამ ფაქ   ტობ   რი  ვად ყვე  ლა  ფე  რი იყო პი  რი  ქით. ლო  ზუნ   გი „საქართველო ქარ   თ   ვე  ლე  ბი  სათ   ვის“ ასე 
უცხო ჩე  მი ქრის   ტი  ა  ნუ  ლი და დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი იდე  ა  ლე  ბი  სათ   ვის, არა  სო  დეს ყო  ფი  ლა მო  წო  დე  ბუ  ლი 
ჩემ მი  ერ. ეს იყო მოს   კო  ვის პრო  პა  გან   დის გა  მო  გო  ნე  ბა. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 25 ოპო  ზი  ცი  უ  რი გა  ზე  თი არ  
სე  ბობ   და, ოპო  ზი  ცი  ას მი  ეძღ   ვ   ნა ტე  ლე  ვი  ზი  ა  ში „ალტერნატიული სა  ა  თი“, ტე  ლე  ვი  ზი  ა  ში გა  მოჩ   ნ   და და 
მო  უ  კი  დე  ბე  ლი არ   ხი. ამ პო  ლი  ტი  კუ  რი თა  ვი  სუფ   ლე  ბის წყა  ლო  ბით მთავ   რო  ბის მი  მართ მტრუ  ლად გან  
წყო  ბი  ლი ძა  ლე  ბი მუდ   მი  ვად ატა  რებ   დ   ნენ მი  ტინ   გებს და თით   ქ   მის ყვე  ლა ოპო  ზი  ცი  ურ პარ   ტი  ას ჰყავ   და 
თა  ვი  სი სა  კუ  თა  რი შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი ჯგუ  ფე  ბი.

ეთ   ნი  კუ  რი უმ   ცი  რე  სო  ბის უფ   ლე  ბე  ბი გა  თა  ნაბ   რე  ბუ  ლი იყო ეთ   ნი  კუ  რი ქარ   თ   ვე  ლე  ბის ინ   ტე  რე  სებ   თან. 
ე.წ. სამ   ხ   რეთ ოსე  თის ავ   ტო  ნო  მი  ის გა  უქ   მე  ბა იყო თვით სამ   ხ   რეთ ოსე  თის პარ   ლა  მენ   ტის ქმე  დე  ბა. მათ 
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გა  მო  აცხა  დეს თა  ვი საბ   ჭო  თა დე  მოკ   რა  ტი  ულ რეს   პუ  ლი  კად და შემ   დ   გო  მი დეკ   რე  ტი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
პარ   ლა  მენ   ტი  სა იყო მხო  ლოდ რე  აქ   ცია ამ ფაქ   ტ   თან და  კავ   ში  რე  ბით. 

1991 წლის 31 მარტს ჩა  ტარ   და რე  ფე  რენ   დუ  მი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბა  ზე. მო  სახ   ლე  ო 
ბის 90პროცენტზე მეტ   მა ხმა მის   ცა მის და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბას: 1991 წლის 9 აპ   რილს უზე  ნა  ეს   მა საბ   ჭომ 
გა  მო  აცხა  და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბა. 26 მა  ისს ჩა  ტარ   და საპ   რე  ზი  დენ   ტო არ   ჩევ   ნე  ბი და მე 
ამირ   ჩი  ეს ქვეყ   ნის პირ   ველ პრე  ზი  დენ   ტად. მოს   კო  ვის რე  აქ   ცი  ას არ და  უგ   ვი  ა  ნი  ა. მათ მოგ   ვაქ   ცი  ეს ეკო 
ნო  მი  კურ ბლო  კა  და  ში. გორ   ბა  ჩოვ   მა მი  მიწ   ვია სა  მო  კავ   ში  რეო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა  ზე ხე  ლის მო  სა  წე  რად. 
ჩე  მი უარის შემ   დეგ კრემ   ლ   მა გულ   მოდ   გი  ნედ შე  ი  მუ  შა  ვა ჩე  მი მთავ   რო  ბის დამ   ხო  ბის გეგ   მა. რო  გორც 
მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ი. აფა  ნა  სი  ევ   მა, რუ  სე  თის პარ   ლა  მენ   ტის წევ   რ   მა და  ა  დას   ტუ  რა, გორ   ბა  ჩოვ   მა და შე  ვარ  
დ   ნა  ძემ 65 მი  ლი  ო  ნი მა  ნე  თით და  ა  ფი  ნან   სეს სის   ხ   ლი  ა  ნი გა  დატ   რი  ა  ლე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. 

 1991 წლის გა  ზაფხულ   ზე ბუშ   მა ურ   ჩია უკ   რა  ი  ნას დარ   ჩე  ნი  ლი  ყო საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის შე  მად   გენ  
ლო  ბა  ში. ეს ის დრო  ა, რო  ცა მან მე მო  მიხ   სე  ნი  ა, რო  გორც „კაცი რო  მე  ლიც დი  ნე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ 
მი  ცუ  რავს“, მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ჯე  იმს ბე  ი  კერ   მა გა  ნაცხა  და: „საქართველოში არის ავ   ტო  რი  ტა  რუ  ლი რე  ჟი 
მი“, რო  მელ   საც არა  ვი  თარ შემ   თხ   ვე  ვა  ში მხარს არ და  უ  ჭერს აშშ. ამან ფრთე  ბი შე  ას   ხა შე  ი  ა  რა  ღე  ბულ 
„ოპოზიციას“.

შეთ   ქ   მუ  ლე  ბა  ში ჩარ   თულ   ნი იქ   ნენ: პრე  მი  ერ მი  ნის   ტ   რი თ. სი  გუ  ა, ეროვ   ნუ  ლი გვარ   დი  ის მე  თა  უ  რი 
თ. კი  ტო  ვა  ნი, სა  გა  რეო საქ   მე  თა მი  ნის   ტ   რი გ. ხოშ   ტა  რი  ა, პარ   ლა  მენ   ტის სპი  კე  რი ა. ასა  თი  ა  ნი, დე  პუ 
ტა  ტე  ბი: ვ. ადა  მი  ა, ნ. ნა  თა  ძე, თ.პა  ა  ტაშ   ვი  ლი, და სხვე  ბი. მათ გა  ა  ჩა  ღეს პრო  პა  გან   დის   ტუ  ლი კამ   პა  ნია 
გვარ   დი  ას   თან. არ   წ   მუ  ნებ   დ   ნენ მას, რომ მე ხე  ლი შე  ვუწყ   ვე მოს   კო  ვის სა  ხელ   მ   წი  ფო გა  დატ   რი  ა  ლე  ბას, 
უნ   დო  დათ გა  მო  ეტყუ  ე  ბი  ნათ მათ თა  ვის სა  მარ   ცხ   ვი  ნო დო  კუ  მენ   ტე  ბი ჩემს შე  სა  ხებ, სა  ხელ   დობრ იანა 
ე  ვის და  კითხ   ვის ოქ   მი. მაგ   რამ საქ   მე იმა  ში გახ   ლავთ, რომ 20 აგ   ვის   ტოს მე მივ   მარ   თე და  სავ   ლე  თის 
ქვეყ   ნებს თხოვ   ნით      და  ეც   ვათ ყვე  ლა არ   ჩე  უ  ლი პრე  ზი  დენ   ტი და პარ   ლა  მენ   ტი საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის ტე 
რი  ტო  რი  ა  ზე. მომ   დევ   ნო დღეს ჩე  მი ეს მო  წო  დე  ბა და  ი  ბეჭ   და თბი  ლის   ში, რუ  სულ გა  ზეთ „სვობოდნაია 
გრუ  ზი  ა  ში“. 

სი  გუ  ამ და კი  ტო  ვან   მა მო  ა  ხერ   ხეს თა  ვი  ანთ მხა  რე  ზე გა  და  ე  ბი  რე  ბი  ნათ გვარ   დი  ის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 
ნა  წი  ლი და შექ   მ   ნეს შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი და  ბა  ნა  კე  ბა თბი  ლი  სის მახ   ლობ   ლად. ამ ბა  ნაკ   ში თა  ვი მო  ი  ყა  რა 
„ოპოზიციის“ ყვე  ლა წარ   მო  მად   გე  ნელ   მა, მათ შო  რის კრი  მი  ნა  ლებ   მა, ნარ   კო  მა  ნებ   მა და შა  ვი სამ   ყა 
როს წარ   მო  მად   გენ   ლებ   მა. ისი  ნი და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლი იყ   ვ   ნენ მოს   კო  ვი  სა და ად   გი  ლობ   რი  ვი მა  ფი  ის მი  ერ 
და იარა  ღით მა  რაგ   დე  ბოდ   ნენ საბ   ჭო  თა არ   მი  ი  სა  გან ტრან   ს   კავ   კა  სი  ის სამ   ხედ   რო რკი  ნიგ   ზით. შე  ი  ა  რა 
ღე  ბულ ოპო  ზი  ცი  ას მხარს უჭერ   და ასე  ვე და ეხ   მა  რე  ბო  და კო  მუ  ნის   ტუ  რი ინ   ტე  ლი  გენ   ცი  ის მნიშ   ვ   ნე  ლო 
ვა  ნი ნა  წი  ლი, რომ   ლებ   მაც და  კარ   გეს პრი  ვი  ლე  გი  ე  ბი.

საბ   ჭო  ურ პრო  პა  გან   და  ში ჩემს შე  სა  ხებ სხვა ცი  ლის   წა  მე  ბებს შო  რის იყო კი  დევ ის, რომ მე მსურ   და 
პო  ლი  ტი  კუ  რი „ალბანიზაცია“, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს იზო  ლი  რე  ბა. სი  ნამ   დ   ვი  ლე  ში კრემ   ლ   მა გა  უ  კე  თა იზო 
ლი  რე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში შექ   მ   ნი  ლი სი  ტუ  ა  ცი  ის გა  მო შვე  ი  ცა  რი  ა  სა და აშ   შ      ში ვი  ზიტ  
ზე ჩე  მი უარი მიჩ   ნე  ულ იქ   ნა „თვითიზოლაციის“ „ანტიამერიკულობისა“ და „ანტიეროვნულობის“ 
 პო ლი ტი კად.

1991 წლის სექ   ტემ   ბერ   ში, ნო  მენ   კ   ლა  ტუ  რულ   მა მა  ფი  ამ, ქუ  ჩის „ოპოზიციამ“ და კრი  მი  ნა  ლებ   მა 
რამ   დენ   ჯერ   მე მი  ი  ტა  ნეს იერი  ში პარ   ლა  მენ   ტის შე  ნო  ბა  ზე, რა  მაც გა  მო  იწ   ვია არე  უ  ლო  ბა. ალ   ყა შე  მო 
არ   ტყეს ტე  ლე  ვი  ზი  ის შე  ნო  ბას, თავს და  ეს   ხ   ნენ ელ   სად   გურს თბი  ლის   ში. მე ამა  ოდ მო  ვუხ   მობ   დი მათ 
დი  ა  ლო  გი  სა  კენ.

ნო  ვო  ო  გა  რე  ვოს პრო  ცე  სის მარ   ცხის შემ   დეგ, კრემ   ლის ლი  დე  რებ   მა გა  დაწყ   ვი  ტეს შე  ექ   მ   ნათ იმ  
პი  ე  რი  ის ახა  ლი მო  დე  ლი „სნგ“. რეს   პუბ   ლი  კე  ბის ხელ   მ   ძღა  ნელ   თა შეხ   ვედ   რა შედ   გა ალ   მა  ა  თა  ში 21 
დე  კემ   ბერს, რა  თა ხე  ლი მო  ე  წე  რათ კონ   ფე  დე  რა  ცი  ის შექ   მ   ნის შე  თან   ხ   მე  ბა  ზე. ჩე  მი უარის შემ   დეგ 21 
დე  კემ   ბერს პარ   ლა  მენ   ტის შე  ნო  ბის წინ გა  მოჩ   ნ   დ   ნენ ჯავ   შან   ტ   რან   ს   პორ   ტი  ო  რე  ბი და სხვა სატ   რან   ს   პორ  
ტო სა  შუ  ა  ლე  ბა  ნი, რომ   ლებ   მაც ცეცხ   ლი გა  უხ   ს   ნეს მთავ   რო  ბის შე  ი  ა  რა  ღე  ბულ მხარ   დამ   ჭე  რებს. მოკ   ლეს 
რამ   დე  ნი  მე კა  ცი.

22 დე  კემ   ბერს „ოპოზიციამ“ ალ   ყა შე  მო  არ   ტყა სას   ტუმ   რო „თბილისს“ და პარ   ლა  მენ   ტის შე  ნო  ბის 
წინ აღ   მარ   თულ ქაშ   ვე  თის ეკ   ლე  სი  ას უშენ   დ   ნენ ბომ   ბებ   სა და ჭურ   ვებს. ამას გარ   და შე  ნო  ბე  ბის სა  ხუ  რავ  
ზე ჩა  საფ   რე  ბუ  ლი სნა  ი  პე  რე  ბი სა  სიკ   ვ   დი  ლოდ იმე  ტებ   დ   ნენ ყვე  ლას, ვინც პარ   ლა  მენ   ტის შე  ნო  ბას   თან 
ახ   ლოს მი  ვი  დო  და. სას   წ   რა  ფო დახ   მა  რე  ბი  სა და სა  ხან   ძ   რო მან   ქა  ნებ   საც არ ინ   დობ   დ   ნენ. პარ   ლა  მენ   ტის 
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შე  ნო  ბას იცავ   და პრე  ზი  დენ   ტის ერ   თ   გუ  ლი გვარ   დი  ის ნა  წი  ლი.
ჩვენ არ   ტი  ლე  რია არ გვყავ   და, არც ჭურ   ვე  ბი და მძი  მე ტექ   ნი  კა გაგ   ვაჩ   ნ   და. პუტ   ჩის   ტებ   მა გა  დაწ   ვეს 

პარ   ლა  მენ   ტის მიმ   დე  ბა  რე შე  ნო  ბე  ბი. რუს   თა  ვე  ლის პროს   პექ   ტი ნან   გ   რე  ვე  ბა  დაა ქცე  უ  ლი. პუტ   ჩის   ტე  ბი 
ცდი  ლობ   დ   ნენ ჩე  მი ოჯა  ხის მძევ   ლად აყ   ვა  ნას, მაგ   რამ პრე  ზი  დენ   ტის დაც   ვამ გა  და  არ   ჩი  ნა ისი  ნი და 
გა  და  იყ   ვა  ნა პარ   ლა  მენ   ტის შე  ნო  ბი  დან.

დე  კემ   ბ   რის ბო  ლოს პუტ   ჩის   ტე  ბის რამ   დე  ნი  მე შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი მან   ქა  ნა და ჯავ   შან   ტ   რან   ს   პორ   ტი  ო  რი 
გა  ნად   გუ  რე  ბულ იქ   ნა პრე  ზი  დენ   ტის გვარ   დი  ის მი  ერ, მაგ   რამ რუ  სე  თის არ   მი  ამ გა  უძ   ლი  ე  რა დახ   მა  რე  ბა 
პუტ   ჩის   ტებს. მათ შტა  ბებ   ში ჩა  მო  ვიდ   ნენ იარა  ღი  თა და საბ   რ   ძო  ლო მა  სა  ლით დატ   ვირ   თუ  ლი სა  ბარ   გო 
მან   ქა  ნე  ბი. ყუმ   ბა  რე  ბის, ნაღ   მ   ტყორ   ც   ნე  ბი  სა და რა  კე  ტე  ბის სრო  ლის სი  ზუს   ტემ ცხად   ყო, რომ რუ  სი სამ  
ხედ   რო სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი ეხ   მა  რე  ბოდ   ნენ მათ. ჯავ   შან   ტ   რან   ს   პორ   ტი  ორ   ში ნა  ნა  ხი იქ   ნა საბ   ჭო  თა არ   მი  ის 
ჯა  რის   კაც   თა გვა  მე  ბი.

27 დე  კემ   ბერს გვარ   დი  ე  ლებ   მა, ბ. ქუ  თა  თე  ლა  ძის მე  თა  უ  რო  ბით, რომ   ლე  ბიც იცავ   დ   ნენ სა  ტე  ლე 
ვი  ზიო სად   გურს, უღა  ლა  ტეს პრე  ზი  დენტს და ჩა  ა  ბა  რეს სა  ტე  ლე  ვი  ზიო ან   ძა პუტ   ჩის   ტებს. 1992 წლის 
2 იან   ვარს პუტ   ჩის   ტებ   მა შექ   მ   ნეს „სამხედრო საბ   ჭო“ და დრო  ე  ბი  თი მთავ   რო  ბა (სიგუა, კი  ტო  ვა  ნი, 
იოსე  ლი  ა  ნი). ეს უკა  ნას   კ   ნე  ლი ამ დროს გა  უშ   ვეს ცი  ხი  დან და პუტ   ჩის   ტე  ბის მიწ   ვე  ვით, თა  ვის კრი 
მი  ნა  ლურ ჯგუფ   თან ერ   თად შე  უ  ერ   თ   და მათ. ამა  ვე დროს სა  პა  ტიმ   რო  ე  ბი  დან გა  ა  თა  ვი  სუფ   ლეს და 
„დემოკრატიისათვის მებ   რ   ძოლ   თა არ   მი  ა  ში“ ჩარ   თეს და  ახ   ლო  ე  ბით 4000 პა  ტი  მა  რი.

მე ვხე  დავ   დი, რომ პუტ   ჩის   ტებ   თან გაგ   რ   ძე  ლე  ბულ ომს შე  დე  გად მომ   დევ   ნო სის   ხ   ლის ღვრა და ჩვე  ნი 
დე  და  ქა  ლა  ქის სრუ  ლი ნგრე  ვა მოჰ   ყ   ვე  ბო  და. ამი  ტომ 1992 წლის 6 იან   ვარს ჩემს შე  ი  ა  რა  ღე  ბულ მხარ  
დამ   ჭერ ჯგუფ   თან ერ   თად დავ   ტო  ვე პარ   ლა  მენ   ტი პუტ   ჩის   ტ   თა ტყვი  ე  ბის სეტყ   ვის ქვეშ და ჩა  ვე  დი ჯერ 
აზერ   ბა  ი  ჯან   ში, ხო  ლო შემ   დეგ სომ   ხეთ   ში და ბო  ლოს ჩეჩ   ნე  თის რეს   პუბ   ლი  კა  ში, სა  დაც  პრე ზი დენ ტ მა 

ზვიად გამსახურდია მიტინგზე გამოსვლის შემდეგ.
თბილისი. 1989 წელი.
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ჯო  ჰარ დუ  და  ევ   მა მოგ   ვ   ცა თავ   შე  სა  ფა  რი. 1992 წლის 27 იან   ვარს მე მო  ვუ  წო  დე „...გაერთიანებული 
ერე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას, მსოფ   ლი  ოს ხალ   ხებს და მთავ   რო  ბებს გა  მო  სარ   ჩ   ლე  ბოდ   ნენ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 
ხუნ   ტის მი  ერ ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბის უხეშ დარ   ღ   ვე  ვას და მო  ეთხო  ვათ იქ კა  ნო  ნი  ე  რი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის 
აღ   დ   გე  ნა, გა  ე  წი  ათ ქარ   თ   ვე  ლი ხალ   ხი  სათ   ვის ყვე  ლა  ნა  ი  რი დახ   მა  რე  ბა იმ კა  ტას   ტ   რო  ფი  სა  გან თა  ვის 
დაღ   წე  ვი  სათ   ვის, რაც გა  მო  იწ   ვია ხუნ   ტის მოქ   მე  დე  ბამ“, ასე რომ არა მარ   ტო პრე  ზი  დენ   ტი არა  მედ დე 
მოკ   რა  ტი  უ  ლი წე  სით არ   ჩე  უ  ლი პარ   ლა  მენ   ტიც ძა  ლით იქ   ნა გა  ძე  ვე  ბუ  ლი.

1992 წლის 6 იან   ვარს, ძა  ლა  უფ   ლე  ბის ხელ   ში აღე  ბის შემ   დეგ ხუნ   ტამ და  იწყო პრე  ზი  დენ   ტის მომ  
ხ   რე  თა რეპ   რე  სი  ე  ბი და სიკ   ვ   დი  ლით დას   ჯა. თბი  ლის   სა და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ბევრ სხვა დიდ ქა  ლა  ქებ  
ში იმარ   თე  ბო  და მო  სახ   ლე  ო  ბის მრა  ვა  ლა  თა  სი  ა  ნი დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  ე  ბი და საპ   რო  ტეს   ტო გა  მოს   ვ   ლე  ბი 
 პრე  ზი  დენ   ტი  სა და პარ   ლა  მენ   ტის მხარ   და  სა  ჭე  რად. ამ დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  ე  ბის დროს ასე  უ  ლო  ბით ადამიანი 
იქ   ნა მოკ   ლუ  ლი და უფ   რო მე  ტი დაჭ   რი  ლი და და  პა  ტიმ   რე  ბუ  ლი. ჯა  ბა იოსე  ლი  ან   მა ოფი  ცი  ა  ლუ  რად გა 
მარ   თ   ლე  ბა მის   ცა ტე  ლე  ვი  ზი  ით თა  ვის კრი  მი  ნა  ლუ  რი ბან   დე  ბის მხე  ცურ მოქ   მე  დე  ბას და და  ი  ქად   ნა, 
რომ და  არ   ბევ   და ყვე  ლა დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  ას და საპ   რო  ტეს   ტო მი  ტინ   გებს „იმდენჯერ, რამ   დენ   ჯე  რაც სა  ჭი 
რო იქ   ნე  ბო  და“. ყვე  ლა  ზე უფ   რო გამ   ხ   რ   წ   ნე  ლი ზე  მოქ   მე  დე  ბა ხუნ   ტამ ახალ   გაზ   რ   და თა  ო  ბა  ზე მო  ახ   დი  ნა. 
მო  ხიბ   ლა იგი ფუ  ლით, ნარ   კო  ტი  კე  ბი  თა და იარა  ღით.

დამ   ს   ჯე  ლი ოპე  რა  ცი  ე  ბის შე  დე  გად დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  ებ   მა აღ   მო  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ნელ      ნე  ლა 
იკ   ლო, სა  მა  გი  ე  როდ და  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში აქ   ტი  უ  რი წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა დღემ   დე გრძელ   დე  ბა. 

ზვიად გამსახურდია ეროვნულ სტადიონზე მიტინგზე გამოსვლის დროს.
თბილისი. 1989 წელი. ნოემბერი.
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 დი  დი შეც   დო  მაა ხუნ   ტის მტკი  ცე  ბა იმის თა  ო  ბა  ზე, რომ და  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო უფ   რო მე  ტად იმი  ტომ 
მი  ჭერს მხარს, რომ მე წარ   მო  შო  ბით ამ რე  გი  ო  ნი  დან ვარ. საპ   რე  ზი  დენ   ტო არ   ჩევ   ნებ   ში და  სავ   ლეთ   მაც 
და აღ   მო  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  მაც თა  ნა  ბა  რი პრო  პორ   ცი  ით მომ   ცა ხმა. საპ   რო  ტეს   ტო მოძ   რა  ო  ბის შე 
სუს   ტე  ბის მი  ზე  ზი არის ხუნ   ტის ძა  ლე  ბის გან   ლა  გე  ბა, რო  მე  ლიც ძი  რი  თა  დად თბი  ლის   სა და მის შე  მო 
გა  რენ   შია თავ   მოყ   რი  ლი: დამ   ს   ჯე  ლი ექ   ს   პე  დი  ცი  ე  ბი და  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, რომ   ლის შე  დე  გი  ცაა 
ასო  ბით ადა  მი  ა  ნის მსხვერ   პ   ლი ასა  ხუ  ლია გა  ზეთ   ში „საქართველოს ცის ქვეშ“, რო  მე  ლიც იბეჭ   დე  ბა 
გროზ   ნო  ში.

1992 წლის თე  ბერ   ვალ   ში ჯე  იმს ბე  ი  კე  რი მოს   კოვ   ში შეხ   ვ   და შე  ვარ   დ   ნა  ძე  სა და „დროებითი მთავ  
რო  ბის“ თავ   მ   ჯ   დო  მა  რეს თ. სი  გუ  ას. ამ შეხ   ვედ   რებ   მა მო  ამ   ზა  დეს სა  ფუძ   ვე  ლი შე  ვარ   დ   ნა  ძის, რო  გორც 
„პოლიტიკური და ეკო  ნო  მი  კუ  რი სტა  ბი  ლი  ზა  ცი  ის, მშვი  დო  ბი  ა  ნი და დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბის“ გა 
რან   ტის სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში დაბ   რუ  ნე  ბის   თ   ვის. მე ბა  ტონ ბე  ი  კერს გა  ვუგ   ზავ   ნე შემ   დე  გი ში  ნა  არ   სის დე  პე  შა: 
„მე გა  მოვ   ხა  ტე ჩე  მი პრო  ტეს   ტი თქვე  ნი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ჩას   ვ   ლის გან   ზ   რახ   ვის წი  ნაღ   მ   დეგ რად   გა  ნაც 
ეს ნიშ   ნავს, რომ თქვენ მხარს უჭერთ ყვე  ლა  ზე არა  კა  ნო  ნი  ერ, ან   ტი  დე  მოკ   რა  ტი  ულ, კრი  მი  ნა  ლურ და 
ტე  რო  რის   ტულ რე  ჟიმს,..

სულ მა  ლე სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში შე  იქ   მ   ნება სო  მა  ლი  სა და ეთი  ო  პი  ის მსგავ   სი სი  ტუ  ა  ცი  ა. ამან (ბეიკერის 
ვი  ზიტ   მა) შე  იძ   ლე  ბა გა  მო  იწ   ვი  ოს ქარ   თ   ვე  ლი ხალ   ხის გუ  ლის   წყ   რო  მა, რო  მელ   მაც იცის აშშს პო  ზი  ცია 
კუ  ბა  ში, ვე  ნე  სუ  ე  ლა  სა და ჰა  ი  ტი  ში და შე  იძ   ლე  ბა გა  მო  იწ   ვი  ოს ან   ტი  ა  მე  რი  კუ  ლი გან   წყო  ბი  ლე  ბა“.

1992 წლის 4 მარტს ჯა  ბა იოსე  ლი  ა  ნის მი  პა  ტი  ჟე  ბუ  ლი შე  ვარ   დ   ნა  ძე თბი  ლი  სის აერო  პორ   ტ   ში შეხ   ვ  
და მხედ   რი  ო  ნის კრი  მი  ნა  ლებ   სა და ნო  მენ   კ   ლა  ტუ  რუ  ლი ინ   ტე  ლი  გენ   ცი  ის ზო  გი  ერთ წარ   მო  მად   გე  ნელს. 
ის მი  ე  სალ   მა იმ ინ   ტე  ლი  გენ   ცი  ას „რომელმაც იარა  ღი აიღო ხელ   ში და იბ   რ   ძო  და დე  მოკ   რა  ტი  ი  სათ   ვის“. 
შემ   დეგ ეს   ტუმ   რა სი  ო  ნის ეკ   ლე  სი  ას, რი  თაც ღვთის   მ   შობ   ლო  ბა ით   ვალ   თ   მაქ   ცა და სა  დაც მას მი  ე  სალ  
მა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მარ   თ   ლ   მა  დი  დებ   ლუ  რი ეკ   ლე  სი  ის პატ   რი  არ   ქი, სუ  კის აგენ   ტი დი  დი ხნის მან   ძილ   ზე. 
 მა  ლე ის „არჩეულ“ იქ   ნა სა  ხელ   მ   წი  ფო საბ   ჭოს, იგი  ვე სამ   ხედ   რო საბ   ჭოს, თავ   მ   ჯ   დო  მა  რედ. შე  ვარ  
დ   ნა  ძემ გა  აძ   ლი  ე  რა ტე  რო  რი პო  ლი  ტი  კუ  რი ოპო  ნენ   ტე  ბის მი  მართ. ეს ოპო  ნენ   ტე  ბი გა  ნაგ   რ   ძობ   დ   ნენ 
მი  ტინ   გებს მი  სი ჩა  მოს   ვ   ლის წი  ნა  აღ   მ   დეგ. რუ  სულ   მა არ   მი  ამ გა  აძ   ლი  ე  რა დახ   მა  რე  ბა ხუნ   ტის მი  მართ.

და  სავ   ლე  თის პო  ლი  ტი  კო  სებ   მა, ისე  ვე, რო  გორც მა  სობ   რი  ვი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის დიდ   მა უმ   რავ   ლე  სო  ბამ 
პირ   ში წყა  ლი ჩა  ი  გუ  ბა ამ რეპ   რე  სი  ე  ბი  სა და ტე  რო  რის შე  სა  ხებ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. მხო  ლოდ ფი  ნე  თის და 
ზო  გი  ერთ გერ   მა  ნულ და შვე  ი  ცა  რულ გა  ზე  თებ   ში და  ი  წე  რა სი  მარ   თ   ლე, შე  ვარ   დ   ნა  ძის რე  ჟი  მის შე  სა  ხებ. 
გა  ე  რომ, ევ   რო  პის უშიშ   რო  ე  ბის საბ   ჭომ, წი  თე  ლი ჯვრის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ამ უარი თქვა გა  მო  ეკ   ვ   ლია სა  ხელ  
მ   წი  ფო ტე  რო  რიზ   მის ფაქ   ტე  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. ღრმა და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბა ამ ტრა  გი  კუ  ლი მოვ   ლე  ნე  ბის 
მი  მართ გა  მო  ხა  ტუ  ლი იქ   ნა ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბა  თა დაც   ვის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მი  ერ მა  ი  ნის 
ფრან   კ   ფურ   ტ   ში, ასე  ვე ფი  ნე  თის ჰელ   სინ   კის ჯგუ  ფე  ბის მი  ერ.

პირ   მოთ   ნე  ო  ბი  სა და ცი  ნიზ   მის უმაღ   ლე  სი წერ   ტი  ლი იყო ჯე  იმს ბე  ი  კე  რის ვი  ზი  ტი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 
1992 წლის 26 მა  ისს, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის დღეს. იმ დროს, რო  ცა ბე  ი  კე  რი ულო  ცავ   და 
შე  ვარ   დ   ნა  ძეს თა  ნამ   დე  ბო  ბას რეს   პუბ   ლი  კის მო  ე  დან   ზე და ლა  პა  რა  კობ   დ   ნენ დე  მოკ   რა  ტი  ა  ზე, სულ 200 
მეტ   რის და  შო  რე  ბით მხედ   რი  ო  ნის ძა  ლე  ბი და პო  ლი  ცია აქეთ   ი  ქეთ ფან   ტავ   დ   ნენ საპ   რო  ტეს   ტო გა  მოს  
ვ   ლას, ეს   როდ   ნენ და სცემ   დ   ნენ ხალხს.

1992 წლის 910 ივ   ლისს ჰელ   სინ   კ   ში უნ   და ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი  ყო ევ   რო  პის თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბი  სა და უშიშ  
რო  ე  ბის საბ   ჭოს სხდო  მა. მე, რო  გორც სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პრე  ზი  დენ   ტი და ჰელ   სინ   კის ჯგუ  ფის პირ   ვე  ლი 
ჩა  მომ   ყა  ლი  ბე  ბე  ლი 1975 წელს, მიწ   ვე  უ  ლი ვი  ყა  ვი ამ თათ   ბირ   ზე ფი  ნე  თის პარ   ლა  მენ   ტის ქარ   თუ  ლი 
ჯგუ  ფის მი  ერ. ბა  ტონ   მა პე  ი  კი რუ  პი  არ   ვიმ, ამ ჯგუ  ფის ლი  დერ   მა, გა  ა  კე  თა სა  მი უშე  დე  გო გან   ცხა  დე  ბა, 
ფი  ნე  თის სა  გა  რეო საქ   მე  თა სა  მი  ნის   ტ   როს მი  მართ ჩემ   თ   ვის ვი  ზის უზ   რუნ   ველ   სა  ყო  ფად. სა  მი  ნის   ტ   რომ 
უპა  სუ  ხა ბნ რუ  პი  არ   ვის და ფი  ნეთ      სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ზო  გა  დო  ე  ბის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რეს ბა  ტონ ბნ. აილა ნი 
ი  ნინ   მა   კი  ე  პოს, რომ მე შე  მეძ   ლო ფი  ნეთ   ში ჩას   ვ   ლა მხო  ლოდ ევ   რო  პის თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბი  სა და უშიშ  
რო  ე  ბის საბ   ჭოს თათ   ბი  რის შემ   დეგ.

სა  მი  ნის   ტ   როს არ აუხ   ს   ნი  ა, თუ რა  ტომ დარ   თეს ფი  ნეთ   ში ჩა  მოს   ვ   ლის ნე  ბა მხედ   რი  ო  ნის კრი  მი  ნა 
ლებ   სა და სუ  კის ოფიც   რებს. ბა  ტონ   მა რუ  პი  არ   ვიმ მაც   ნო  ბა შემ   დე  გი: „ეს ეწი  ნა  აღ   მ   დე  გე  ბა ევ   რო  პის 
თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბი  სა და უშიშ   რო  ე  ბის საბ   ჭოს კა  ნო  ნებს, რო  მე  ლიც (ეს საბ   ჭო) აფერ   ხებს გამ   სა  ხურ  
დი  ას ფი  ნეთ   ში ჩას   ვ   ლას, მა  შინ, რო  ცა გულ   თ   ბი  ლად ხვდე  ბა შე  ვარ   დ   ნა  ძეს, რო  მე  ლიც აქ   ტი  უ  რად იყო 
ჩა  რე  უ  ლი გა  სუ  ლი წლის პუტ   ჩ   ში და რომ   ლის ზრახ   ვაც იყო არა  კა  ნო  ნი  ე  რად სხვი  სი ად   გი  ლის მით   ვი 



პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია და 
საქართველოს პირველი ლედი მანანა არჩვაძე გამსახურდია. 
თბილისი. 1990 წელი. 28 ოქტომბერი.საარჩევნო უბანი.
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პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია ინტერვიუს დროს
1992 წელი. გროზნო.
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სე  ბა. ევ   რო  პის თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბი  სა და უშიშ   რო  ე  ბის საბ   ჭოს მი  ე  თი  თა და  ეც   ვა ერე  ბი ისე  თი კრი  მი  ნა  ლი 
ლი  დე  რე  ბი  სა  გან, რო  გო  რი  ცაა შე  ვარ   დ   ნა  ძე“. მსგავ   სი საპ   რო  ტეს   ტო წე  რი  ლი გა  ვუგ   ზავ   ნე ამ საბ   ჭოს 
მე. ამა  სო  ბა  ში შე  ვარ   დ   ნა  ძემ მი  ი  ღო მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მის თათ   ბირ   ში. ასე  თი ქმე  დე  ბით ევ   რო  პის თა  ნამ  
შ   რომ   ლო  ბი  სა და უშიშ   რო  ე  ბის საბ   ჭომ თვი  თონ   ვე და  არ   ღ   ვია 1991 წლის 10 ოქ   ტომ   ბერს მი  ღე  ბუ  ლი 
სა  ხელ   მ   წი  ფო წარ   მო  მად   გე  ნელ   თა მოს   კო  ვის შეხ   ვედ   რის დო  კუ  მენ   ტი, კერ   ძოდ, ის მეჩ   ვიდ   მე  ტე მუხ   ლი, 
სა  დაც წე  რი  ა: 

„თუ სა  ხელ   მ   წი  ფო  ში ად   გი  ლი ექ   ნე  ბა არა  დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი მე  თო  დე  ბით დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი გზით არ  
ჩე  უ  ლი მთავ   რო  ბის დამ   ხო  ბას ან მის მცდე  ლო  ბას, სა  ხელ   მ   წი  ფო წარ   მო  მად   გენ   ლებ   მა მხა  რი უნ   და და 
უ  ჭი  რონ ამ სა  ხელ   მ   წი  ფოს კა  ნო  ნი  ერ ხე  ლი  სუფ   ლე  ბას გა  ე  როს წეს   დე  ბის თა  ნახ   მად“.

1992 წლის 24 ივ   ნისს თბი  ლის   ში შე  ვარ   დ   ნა  ძის სა  ი  დუმ   ლო სამ   სა  ხურ   მა გა  მო  ი  გო  ნა 
„სახგადატრიალების მცდე  ლო  ბა“. ამ დღეს პრე  ზი  დენ   ტის მხარ   დამ   ჭე  რე  ბი ში  ნა  გა  ნი ჯა  რის ოფიც  
რე  ბის მი  ერ ჯერ შეტყუ  ე  ბულ   ნი იქ   ნენ ტე  ლე  ვი  ზი  ის შე  ნო  ბა  ში, სა  დაც მათ და  პირ   დ   ნენ თა  ვი  სუ  ფალ რა 
დი  ო  ხაზს, რა  თა მო  წო  დე  ბით მი  ე  მარ   თათ ქარ   თ   ვე  ლი ხალ   ხი  სათ   ვის, ხო  ლო შემ   დეგ და  ა  პა  ტიმ   რეს. 
შე  ვარ   დ   ნა  ძემ გა  ნაცხა  და, რომ ეს იყო „წარუმატებელი სა  ხელ   მ   წი  ფო გა  დატ   რი  ა  ლე  ბა“. იოსე  ლი  ა  ნის 
ძა  ლებ   მა გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლეს ტე  რო  რის   ტუ  ლი აქ   ტი. მოკ   ლუ  ლი იქ   ნა რამ   დე  ნი  მე კა  ცი. შემ   დეგ მოგ   ვას   მე 
ნი  ნეს მა  თი „აღ   სა  რე  ბა“   ტე  ლე  ვი  ზი  ით, რომ თით   ქოს ისი  ნი მოქ   მე  დებ   დ   ნენ პრე  ზი  დენ   ტის ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ის 
მი  ხედ   ვით. 1992 წლის 14 აგ   ვის   ტოს შე  ვარ   დ   ნა  ძის ჯა  რებ   მა წა  მო  იწყეს ფარ   თო მას   შ   ტა  ბით ექ   ს   პე  დი 
ცია აფხა  ზე  თის ავ   ტო  ნო  მი  უ  რი რეს   პუბ   ლი  კი  სა  კენ. შე  ვარ   დ   ნა  ძის მტკი  ცე  ბით ეს შე  მო  სე  ვა აუცი  ლე  ბე 
ლი იყო სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი წეს   რი  გის გან   სამ   ტ   კი  ცებ   ლად რკი  ნიგ   ზებ   ზე. თუმ   ცა ამ შე  მო  სე  ვას სა  ნაც   ვ   ლო 
შე  დე  გად მოჰ   ყ   ვა გე  ნო  ცი  დი, ქა  ლა  ქე  ბი  სა და სოფ   ლე  ბის ნგრე  ვა ათა  სო  ბით ლტოლ   ვი  ლი ტო  ვებს ამ 
რე  გი  ონს ყო  ველ   დღი  უ  რად. ამ ომს, რო  მელ   მაც უკ   ვე 4000 ადა  მი  ა  ნის სი  ცოცხ   ლე შე  ი  წი  რა, ბო  ლო არ 
უჩანს. ომის ძი  რი  თად ზრახ   ვას წარ   მო  ად   გენ   და აფხა  ზე  თის ავ   ტო  ნო  მი  უ  რი რეს   პუბ   ლი  კის მთავ   რო  ბის 
დამ   ხო  ბა, რად   გა  ნაც მათ არ ცნეს ხუნ   ტის ტო  ტა  ლი  ტა  რუ  ლი კა  ნო  ნე  ბი აფხა  ზეთ   ში. პრე  ზი  დენ   ტის მომ   ხ  
რე  ებს ჰქონ   დათ თა  ვი  სუ  ფა  ლი პო  ლი  ტი  კუ  რი ცხოვ   რე  ბა და სა  კუ  თა  რი გა  ზე  თი: „აღდგომა“, შე  ეძ   ლოთ 
ად   გი  ლობ   რი  ვი ტე  ლე  ვი  ზი  ით გა  მოს   ვ   ლა.

ჩარ   თო რა ჩრდი  ლო  ეთ კავ   კა  სი  ის ხალ   ხი აფხა  ზე  თის ომ   ში, შე  ვარ   დ   ნა  ძე გზას უგებ   და ახალ იუგოს  
ლა  ვი  ას კავ   კა  სი  ა  ში.

შე  ვარ   დ   ნა  ძე და  პირ   და ხალხს არ   ჩევ   ნე  ბის ჩა  ტა  რე  ბას „დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი ქვეყ   ნე  ბის სტან   დარ  
ტე  ბის დაც   ვის დო  ნე  ზე“. მე ვე  კითხე  ბი დე  მოკ   რა  ტი  ულ მსოფ   ლი  ოს, თუ უნა  ხი  ათ მათ რო  მე  ლი  მე 
„დემოკრატიულ“ ქვე  ყა  ნა  ში რომ არ   ჩევ   ნე  ბი ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი  ყოს არა არ   ჩე  უ  ლი, კა  ნო  ნი  ე  რი პარ   ლა  მენ  
ტის, არა  მედ რა  ღაც თვით   მარ   ქ   ვია სა  ხელ   მ   წი  ფო საბ   ჭოს მი  ერ? უნა  ხავს ვინ   მეს სა  არ   ჩევ   ნო კა  ნო  ნი 
ხალხის ნა  წი  ლის ან სა  ჭი  რო რა  ო  დე  ნო  ბის ამომ   რ   ჩე  ველ   თა გა  რე  შე, ან   და რეპ   რე  სი  ე  ბი და ტე  რო  რი 
თუ გა  უ  გო  ნია არ   ჩევ   ნე  ბის წინ? აქ კი ხალხს წი  ნას   წარ სთხო  ვეს და  ე  წე  რათ, რომ ისი  ნი ხმას მის   ცემ  
დ   ნენ პარ   ლა  მენ   ტის სპი  კე  რის წი  ნას   წარ გან   საზღ   ვ   რულ კან   დი  დატს. ვის უნა  ხავს დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ  
ჩევ   ნე  ბი ქვე  ყა  ნა  ში, სა  დაც სა  მო  ქა  ლა  ქო ომია გა  ჩა  ღე  ბუ  ლი, კრი  მი  ნა  ლუ  რი ანარ   ქია მძვინ   ვა  რებს და 
ბევ   რი ქა  ლა  ქი ცეცხ   ლ   შია გახ   ვე  უ  ლი? სად გა  გო  ნი  ლა დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბი ფა  რუ  ლი კენ   ჭის  
ყ   რის გა  რე  შე უმე  ტეს სა  არ   ჩევ   ნო უბ   ნებ   ში და ღია კონ   ტ   რო  ლი შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი ხალ   ხის მი  ერ, რომ  
ლე  ბიც უთ   ვალ   თ   ვა  ლებ   დ   ნენ და აღ   რიცხავ   დე  ნენ, თუ ვის აძ   ლევ   დ   ნენ ხმას. ქ. მარ   ტ   ვილ   ში ად   გი  ლი 
ჰქონ   და „ამომრჩეველთა“ ქუ  ჩი  დან შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი ძა  ლით მიყ   ვა  ნას სა  არ   ჩევ   ნო ყუ  თებ   თან. ვან   ში 
ბი  უ  ლე  ტე  ნის ჩა  საგ   დე  ბი ყუ  თე  ბი დღის ბო  ლოს შეც   ვ   ლი  ლი იქ   ნა „საარჩევნო კო  მი  სი  ის“ მი  ერ, რად  
გა  ნაც ბი  უ  ლე  ტე  ნის ქა  ღალ   დე  ბი ბა  თი  ლი იყო. სად გა  გო  ნი  ლა დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბის დროს 
ერ   თ   მა პი  როვ   ნე  ბამ ჩა  ყა  როს 100200 ბი  უ  ლე  ტე  ნი? ან გსმე  ნი  ათ ისე  თი დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბი, 
რო  მელ   შიც მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას არ იღე  ბენ ოპო  ზი  ცი  უ  რი პარ   ტი  ე  ბი და პი  როვ   ნე  ბე  ბი. ბუ  ნებ   რი  ვი  ა, რომ 
ასეთ „არჩევნებში“ შე  ვარ   დ   ნა  ძე „აირჩია“ ამომ   რ   ჩე  ველ   თა 96 პრო  ცენ   ტ   მა, და ახ   ლა ტრა  ბა  ხობს, რომ 
მას ჰყავს „დემოკრატიული გზით არ   ჩე  უ  ლი პარ   ლა  მენ   ტი“, თუმ   ცა არ   ჩევ   ნე  ბი  დან 15 დღის შემ   დეგ 
და  ბეჭ   დი  ლი იქ   ნა სა  პარ   ლა  მენ   ტო სი  ე  ბის მხო  ლოდ ერ   თი ნა  წი  ლი, ამ სი  ებ   ში ჩვენ ვხე  დავთ პო  ლი  ტი 
კურ ძალ   თა მათ   თ   ვის ხელ   საყ   რელ თა  ნა  ფარ   დო  ბას. ყო  ფი  ლი ნო  მეკ   ლა  ტუ  რუ  ლი პარ   ტოკ   რა  ტი  ა, მათ 
შო  რის 9 აპ   რი  ლის ტრა  გე  დი  ის ცნო  ბი  ლი წამ   ქე  ზებ   ლე  ბი და მა  ფი  ო  ზი საქ   მოს   ნე  ბი ამ „პარლამენტის“ 
დიდ უმ   რავ   ლე  სო  ბას წარ   მო  ად   გენ   დ   ნენ. 

რად   გა  ნაც „კანდიდატებს“ შო  რის ამ პარ   ლა  მენ   ტ   ში მოხ   ვედ   რა  ზე ძალ   ზე დი  დი ბრძო  ლა შე  იქ   ნა, ნა 
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წი  ლი სი  ე  ბი  სა მოგ   ვი  ა  ნე  ბით და  ი  ბეჭ   და. წარ   მა  ტე  ბა ხვდათ წი  ლად მათ, ვინც შეძ   ლო „სპიკერისათვის“ 
სიტყ   ვი  თა და საქ   მით და  ემ   ტ   კი  ცე  ბი  ნა ერ   თ   გუ  ლე  ბა.

 21 ოქ   ტომ   ბერს შე  ვარ   დ   ნა  ძემ გა  ნაცხა  და, რომ პარ   ლა  მენ   ტის პირ   ვე  ლი სე  სია გა  და  დე  ბუ  ლი იქ   ნა 
„კომფლიქტური სი  ტუ  ა  ცი  ის“ გა  მო. სი  ნამ   დ   ვი  ლე  ში ძი  რი  თად მი  ზე  ზებს წარ   მო  ად   გენ   და „დეპუტატებსა“ 
და კი  ტო  ვანს შო  რის გა  მარ   თუ  ლი ბრძო  ლა, რო  მე  ლიც ახა  ლი პუტ   ჩით იმუქ   რე  ბო  და თუ ვინ   მე თა  ნამ  
დე  ბო  ბი  დან გა  და  ა  ყე  ნებ   და.

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ეკო  ნო  მი  კუ  რი მდგო  მა  რე  ო  ბა კა  ტას   ტ   რო  ფამ   დეა მი  სუ  ლი. რუ  სეთ   მა მის   ცა სა  ქარ  
თ   ვე  ლოს 20 მი  ლი  ო  ნი მა  ნე  თის კრე  დი  ტი ირან   მა და თურ   ქეთ   მა, რამ   დე  ნი  მე მი  ლი  ო  ნი დო  ლა  რი. ეს 
კრე  დი  ტე  ბი, ისე  ვე, რო  გორც ჰუ  მა  ნი  ტა  რუ  ლი დახ   მა  რე  ბე  ბი გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი იქ   ნა მთავ   რო  ბის წარ   მო 
მად   გე  ნელ   თა მი  ერ პი  რა  დი სარ   გებ   ლო  ბი  სათ   ვის, ან აფხა  ზე  თის ომის და  სა  ფი  ნან   სებ   ლად. პრი  ვა  ტი 
ზა  ცია ხორ   ცი  ელ   დე  ბა ხუნ   ტის ლი  დე  რე  ბის: კი  ტო  ვა  ნის, იოსე  ლი  ა  ნი  სა და სხვა  თა დაკ   ვე  თით. მთე  ლი 
ეროვ   ნუ  ლი ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ნი მოქ   ცე  უ  ლია მა  ფი  ო  ზუ  რი კლა  ნის ხელ   ში. მო  სახ   ლე  ო  ბის უმე  ტე  სი ნა  წი  ლი 
შიმ   ში  ლი  სა და სი  ღა  რი  ბის მიჯ   ნამ   დეა მი  სუ  ლი. პა  რა  ლი  ზე  ბუ  ლია სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბა. ამის ძი  რი  თა  დი 
მი  ზე  ზია ომი, ქურ   დო  ბა, ტო  ტა  ლუ  რი ქა  ო  სი მი  წის პრი  ვა  ტი  ზა  ცი  ა  ში. ეს პრი  ვა  ტი  ზა  ცია ხორ   ცი  ელ   დე  ბა 
ყო  ველ   გ   ვა  რი სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო სა  ფუძ   ვ   ლის გა  რე  შე. ოფი  ცი  ა  ლურ წყა  რო  ებ   ზე დაყ   რ   დ   ნო  ბით ყო  ველ 
დღე მარ   ტო თბი  ლის   ში შიმ   ში  ლით კვდე  ბა 35 ადა  მი  ა  ნი.

შე  ვარ   დ   ნა  ძის რე  ჟი  მი მუდ   მი  ვად არ   ღ   ვევს გა  ე  როს წეს   დე  ბას, ადა  მი  ან   თა უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვის ყვე 
ლა აქტს და დეკ   ლა  რა  ცი  ას და ძი  რი  თად პრი  ვი  ლე  გი  ებს. სა  ხელ   მ   წი  ფო პო  ლი  ტი  კის ძი  რი  თად პრინ  
ცი  პად იქ   ცა ტე  რო  რი და გან   გ   ს   ტე  რი  ა  მი.   .   მას არა აქვს არა  ვი  თა  რი უფ   ლე  ბა წარ   ს   დ   გეს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
სა  ხე  ლით    გა  ე  რო  სა და ევ   რო  პის თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბი  სა და უშიშ   რო  ე  ბის საბ   ჭო  ში. იგი ქმნის დეს   ტა  ბი  ლი 
ზა  ცი  ი  სა და ომის დიდ სა  შიშ   რო  ე  ბას მთე  ლი კავ   კა  სი  ის რე  გი  ონ   ში, რო  მელ   საც თა  ვის მხრივ შე  უძ   ლია 
და  აჩ   ქა  როს სე  რი  ო  ზუ  ლი მსოფ   ლიო კრი  ზი  სი. 

მე მო  ვუ  წო  დებ გა  ერ   თი  ა  ნე  ბუ  ლი ერე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ას, მთავ   რო  ბებ   სა და პარ   ლა  მენ   ტებს, მა 
სობ   რი  ვი ინ   ფორ   მა  ცი  ის სა  შუ  ა  ლე  ბებს, ყვე  ლა   სა  ერ   თა  შო  რი  სო პო  ლი  ტი  კურ და რე  ლი  გი  ურ ორ   გა  ნი 
ზა  ცი  ას, ყვე  ლა კე  თი  ლი ნე  ბის ადა  მი  ანს და  ეხ   მა  რონ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ამ უბე  დუ  რე  ბის ჟამს, დაგ   მონ 
 შე  ვარ   დ   ნა  ძის რე  ჟი  მი, სა  ხელ   მ   წი  ფო ტე  რო  რი, და  ა  დონ მას მკაც   რი სას   ჯე  ლი, და  ეხ   მა  რონ ქარ   თ   ველ 
ხალხს თა  ვი და  აღ   წი  ოს შე  ვარ   დ   ნა  ძეს და აღად   გი  ნოს კა  ნო  ნი  ე  რი პარ   ლა  მენ   ტი და მთავ   რო  ბა. ამის 
გა  რე  შე შე  უძ   ლე  ბე  ლია მშვი  დო  ბის, სტა  ბი  ლუ  რო  ბი  სა და დე  მოკ   რა  ტი  ის დამ   ყა  რე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში და 
თუნ   დაც მთელს კავ   კა  სი  ის რე  გი  ონ   ში.
                                

ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დია
გა  მოქ   ვეყ   ნ   და კრე  ბულ   ში: „ხმა ერი  სა“

თბი  ლი  სი, 1995
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საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ხელნაწერი



საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას 
ოფიციალური სატიტულო ფურცელი და ბეჭედი, ხელნაწერი.
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პრეზიდენტობის კანდიდატის წინასაარჩევნო პროგრამა

გე ოგ რა ფი უ ლად და ტე რი ტო რი უ ლად სა ქარ თ ვე ლო ორი სამ ყა როს, ევ რო პი სა და აზი ის, ქრის ტი
ა ნო ბი სა და მუ სულ მა ნო ბის საზღ ვარ ზე მდე ბა რე ობს. ის ტო რი ულ მა პრო ცე სებ მა და გე ოგ რა ფი ულ მა 
მდე ბა რე ო ბამ გან საზღ ვ რა ის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ას რუ ლებ და ევ რო პა სა და აზი ას შო რის ურ თი ერ
თო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან და გარ კ ვე ულ წი ლად მას ტა ბი ლი ზე ბელ როლს.

სა მო მავ ლო ის ტო რი უ ლი მი სი ა, რო მე ლიც უნ და იტ ვირ თოს და მო უ კი დე ბელ მა სა ქარ თ ვე ლომ, 
შე იძ ლე ბა იყოს და სავ ლეთ სა და აღ მო სავ ლე თის ზო გად სა კა ცობ რიო ინ ტეგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის
თ ვის ხე ლის შეწყო ბა და რე გი ონ ში სტა ბი ლუ რი ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. სა ქარ თ ვე ლომ უნ და 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს სინ თე ზი ამ ორი სამ ყა რო სი.

სა ქარ თ ვე ლო და ქარ თ ვე ლე ბი ყო ველ თ ვის კავ კა სი ის ხალ ხის გა მა ერ თი ა ნე ბელ ძა ლას წარ მო
ად გენ დ ნენ, მი უ ხე და ვად დღე ი სათ ვის გა რე დან ინ ს პი რი რე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბი სა, სა ქარ თ ვე ლომ 
უახ ლო ეს მო მა ვალ ში კვლავ შე იძ ლე ბა იკის როს ეს რო ლი.

„საქართველოს რეს პუბ ლი კა“, 22 მა ი სი, 1991 წე ლი

“მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს” 
საარჩევნო აფიშები
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სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პრე  ზი  დენ   ტი ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დია
ღია წე  რი  ლი ედუ  არდ შე  ვარ   დ   ნა  ძეს

უსა  მარ   თ   ლო ძლი  ე  რე  ბას სა  უ  კუ  ნო არ აქვს ძა  ლი,
უძ   ლე  ვე  ლი სა  ბო  ლო  ოდ არის მხო  ლოდ სა  მარ   თა  ლი.

აკა  კი წე  რე  თე  ლი

გა  დავ   წყ   ვი  ტე წე  რი  ლით მოგ   მარ   თოთ, ვი  ნა  ი  დან მრა  ვა  ლი რამ ჩვენს ურ   თი  ერ   თ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბა 
ში გარ   კ   ვე  ვას სა  ჭი  რო  ებს, რო  გორც ქარ   თ   ვე  ლი ხალ   ხი  სათ   ვის, ასე  ვე მსოფ   ლი  ო  სათ   ვის. ეს წე  რი  ლი 
მიზ   ნად არ ისა  ხავს თქვენს გან   ქი  ქე  ბას, ან თქვე  ნი რო  გორც პი  როვ   ნე  ბის    შე  უ  რაცხ   ყო  ფას, იგი ასა  ხავს 
მხო  ლოდ ობი  ექ   ტურ რე  ა  ლო  ბას. 

მე ვთვლი, რომ ის რაც ხდე  ბო  და სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში თქვე  ნი მმარ   თ   ვე  ლო  ბის დროს საბ   ჭო  თა პე  რი 
ოდ   ში, სა  ხეც   ვ   ლი  ლად გრძელ   დე  ბა დღე  საც და ასა  ხავს ურ   თი  ერ   თო  ბას სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სა და იმ   პე  რი  ულ 
ცენტრს შო  რის, რო  მელ   მაც იმ   თა  ვით   ვე და  გა  კის   რათ ფუნ   ქ   ცია სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჟა  ნა  დარ   მი  სა. ამი  ტომ 
მსურს გა  გახ   სე  ნოთ ყვე  ლა  ფე  რი უმ   ცი  რეს დე  ტა  ლებ   ში და მო  გახ   სე  ნოთ ჩე  მი   დას   კ   ვ   ნე  ბი. მზად ვარ 
აგ   რეთ   ვე მო  ვის   მი  ნო თქვე  ნი კონ   ტ   რარ   გუ  მენ   ტე  ბი. და  ნარ   ჩე  ნი კი ერ   მა და სა  ზო  გა  დო  ე  ბამ გან   სა  ჯოს. 

მარ   თა  ლი  ა, პი  როვ   ნუ  ლად ჯერ კი  დევ 60იანი წლე  ბი  დან გიც   ნობ   დით, მაგ   რამ ჩვე  ნი პირ   ვე  ლი 
საქ   მი  ა  ნი შეხ   ვედ   რა მოხ   და 1970 წელს. იმ   ხა  ნად თქვენ ში  ნა  გან საქ   მე  თა მი  ნის   ტ   რი იყა  ვით და მა  მა 
ჩე  მის, კონ   ს   ტან   ტი  ნე გამ   სა  ხურ   დი  ას მე  გობ   რად და კე  თილ   მ   სურ   ვე  ლად სა  ხავ   დით თავს. ამან გა  მა  ბე 
დი  ნა თქვენ   თან მოს   ვ   ლა, რო  დე  საც მა  მა  ჩემ   მა სა  ა  ხალ   წ   ლოდ მი  ი  ღო ანო  ნი  მუ  რი წე  რი  ლი ვი  თომ   დაც 
„რუსი და სო  მე  ხი ნა  ცის   ტე  ბი  სა“, კუთხო  ვა  ნი ასო  ე  ბით და  წე  რი  ლი ქარ   თულ ენა  ზე, რო  მე  ლიც ფი  ზი  კუ 
რი გა  ნად   გუ  რე  ბით ემუქ   რე  ბო  და მა  მა  ჩემს და მთელს ქარ   თ   ველ ერს. ამ წე  რილ   ში ნათ   ქ   ვა  მი იყო, რომ 
ქარ   თ   ვე  ლი ერი გა  დაგ   ვა  რე  ბი  სა და მოს   პო  ბის გზა  ზეა დამ   დ   გა  რი, და რომ ამას და  აჩ   ქა  რე  ბენ რუ  სი 
და სო  მე  ხი „ნაცისტები“. მა  თი თქმით აღ   მო  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო უნ   და გა  და  სუ  ლი  ყო სომ   ხე  თი  სა 
და აზერ   ბა  ი  ჯა  ნის ხელ   ში. კონ   ს   ტან   ტი  ნე გამ   სა  ხურ   დი  ა, რო  გორც ეროვ   ნუ  ლი მოღ   ვა  წე ამ „ნაცისტებს“ 
უმთავრეს დაბ   რ   კო  ლე  ბად ესა  ხე  ბო  დათ ამ მიზ   ნის მიღ   წე  ვის გზა  ზე და ემუქ   რე  ბოდ   ნენ სიკ   ვ   დი  ლით. 
წე  რილ   ში იყო ასე  თი ფრა  ზა, „მოველით იმ წუთს, რო  დე  საც და  ვიწყებთ ქარ   თ   ველ   თა სის   ხ   ლის დაღ   ვ  
რას. ხოც   ვას ახალ   გაზ   რ   დე  ბი  დან და  ვიწყებთ“.

დიდ   ხანს ვცდი  ლობ   დი თქვენ   თან და  კავ   ში  რე  ბას, მაგ   რამ ამა  ოდ. თქვე  ნი მი  სა  ღე  ბი ხან მპა  სუ  ხობ  
და თათ   ბი  რი აქ   ვ   სო, ხა  ნაც რა  ი  ონ   შიაო წა  სუ  ლი. ჩანს წი  ნას   წარ იცო  დით თუ რა სა  კითხ   ზე მსურ   და 
თქვენ   თან და  კავ   ში  რე  ბა. ბო  ლოს რო  გორც იქ   ნა მწე  რალ   თა კავ   ში  რი  დან მთავ   რო  ბის აპა  რა  ტით და  გი 
კავ   შირ   დით და მი  მი  ღეთ. თქვენ წა  ი  კითხეთ წე  რი  ლი, გან   ც   ვიფ   რე  ბა გა  მო  ხა  ტეთ და და  ა  ვა  ლეთ გა  მო 
ძი  ე  ბა შსს ერ   თერთ გა  მომ   ძი  ე  ბელ   ს   .   თა  ნაც მითხა  რით, ათი  ო  დე დღე  ში გა  მო  ი  ა  რე  ო. ამას   თან რა  ო  დენ 
დი  დი იყო ჩე  მი გან   ც   ვიფ   რე  ბა, რომ თქვენს სა  უ  ბარ   ზე და  ის   წ   რეთ ქა  ლა  ქის მი  ლი  ცი  ის სა  გა  მომ   ძი  ებ   ლო 
გან   ყო  ფი  ლე  ბის ყო  ფი  ლი უფ   რო  სი (გვარს შეგ   ნე  ბუ  ლად არ ვა  სა  ხე  ლებ), რო  მელ   მაც კი  ნა  ღამ სი  ცოცხ  
ლეს გა  მოგ   ვა  სალ   მა მე და მე  რაბ კოს   ტა  ვა 1959 წელს სა  პა  ტიმ   რო  ში რე  ცი  დი  ვის   ტი მკვლე  ლე  ბის ხე 
ლით. აი, ასე გა  მე  ცით „სიმბოლური“ პა  სუ  ხი ჩემს კა  ნო  ნი  ერ მოთხოვ   ნა  ზე, რომ გა  მო  გე  ძი  ე  ბი  ნათ იმ 
ანო  ნი  მუ  რი წე  რი  ლის ავ   ტო  რის ვი  ნა  ო  ბა და რო  გორც ჩანს გა  მო  ხა  ტეთ თქვე  ნი პო  ზი  ცი  ა. ცხა  დია შემ  
დ   გომ   ში არც არა  ფე  რი გა  მო  ი  ძი  ეთ და მი  ა  ფუ  ჩე  ჩეთ საქ   მე. მრა  ვა  ლი რამ იმ „ნაცისტების“ მუ  ქა  რი  დან 
თან   და  თა  ნო  ბით რე  ა  ლო  ბად იქ   ცა მომ   დევ   ნო წლებ   ში. გან   სა  კუთ   რე  ბით კი უკა  ნას   კ   ნელ წელს, სა  ქარ   თ  
ვე  ლო  ში დატ   რი  ა  ლე  ბუ  ლი სის   ხ   ლი  ა  ნი მოვ   ლე  ნე  ბის დროს, მაგ   რამ ამა  ზე ქვე  მოთ ვი  სა  უბ   რებ, ახ   ლა კი 
ჩვე  ნი ურ   თი  ერ   თ   და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბის სხვა მო  მენ   ტებს და  ვუბ   რუნ   დეთ. 

მჟა  ვა  ნა  ძი  სე  უ  ლი პე  რი  ო  დის კო  რუფ   ცი  ი  სა და გა  ნუ  კითხა  ო  ბის დროს ქარ   თუ  ლი სა  ზო  გა  დო  ე  ბა 
გა  მო  სა  ვალს ეძებ   და. თქვენ აცხა  დებ   დით, რომ იბ   რ   ძო  ლებ   დით პა  ტი  ოს   ნე  ბი  სა და პრინ   ცი  პუ  ლო  ბი 
სათ   ვის, უშ   ვე  ლი  დით ქარ   თულ კულ   ტუ  რას, მო  უ  ღებ   დით ბო  ლოს მა  ფი  ის თა  რეშს. (ცხადია, და  მო  უ  კი 
დებ   ლო  ბა  სა და თა  ვი  სუფ   ლე  ბა  ზე ოც   ნე  ბაც კი გა  მო  რიცხუ  ლი იყო მა  შინ), ამი  ტომ მრა  ვა  ლი მი  ე  სალ   მა 
თქვენს მოს   ვ   ლას ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის სა  თა  ვე  ში 1972 წელს და მეც იმე  დი გა  მიჩ   ნ   და, მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, 
რომ ვი  ყა  ვი დი  სი  დენ   ტი და საბ   ჭო  თა სის   ტე  მის მტე  რი. თუმც, ახ   ლა ვხე  დავ, რომ ეს იყო ახალ   გაზ   რ  
დუ  ლი გა  მო  უც   დე  ლო  ბა და კო  მუ  ნის   ტუ  რი დე  მა  გო  გი  ის ვერ   შეც   ნო  ბა ჩე  მის მხრით. რა უნ   დო  და იმის 
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და  ნახ   ვას, რომ კო  რუფ   ცი  ას   თან ბრძო  ლის დრო  შა ააფ   რი  ა  ლა ყვე  ლა  ზე მე  ტად კო  რუმ   პი  რე  ბუ  ლი სა  მი 
ნის   ტ   როს ხელ   მ   ძღ   ვა  ნელ   მა და რომ პო  ლიტ   ბი  უ  რო მხო  ლოდ სა  გან   გე  ბოდ შერ   ჩე  ულ და შე  მოწ   მე  ბულ 
კა  რი  ე  რისტ კო  ლა  ბო  რა  ცი  ო  ნის   ტებ   სა და რუ  სი  ფი  კა  ტო  რებ   ს    ნიშ   ნავ   და ნა  ცი  ო  ნა  ლის   ტუ  რი რეს   პუბ   ლი 
კე  ბის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლე  ბად? თურ   მე თვით მჟა  ვა  ნა  ძეც კი „ნაციონალისტად“ მი  აჩ   ნ   დათ თქვენ   თან შე 
და  რე  ბით, ვი  ნა  ი  დან მან (თავისი სი  სუს   ტით და არა პატ   რი  ო  ტიზ   მით) ვერ გა  მო  უცხა  და ომი სა  კუ  თარ 
ერს, მის ენა  სა და კულ   ტუ  რას, მის თვით   მ   ყო  ფა  დო  ბას. ამი  ტომ იყო აღ   ნიშ   ნუ  ლი პო  ლიტ   ბი  უ  როს ცნო 
ბილ დად   გე  ნი  ლე  ბა  ში მი  სი პე  რი  ო  დის „ნაციონალისტიური“ გა  დახ   რე  ბი. ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის სა  თა  ვე  ში 
თქვე  ნი მოს   ვ   ლის შემ   დეგ მა  ლე გა  ქარ   წყ   ლ   და ილუ  ზი  ა, რომ თქვენ კო  მუ  ნის   ტუ  რი და რუ  სო  ფი  ლუ  რი 
ნი  ღა  ბი გჭირ   დე  ბო  დათ მოს   კო  ვის მო  სატყუ  ებ   ლად, რა  თა ეროვ   ნუ  ლი საქ   მი  სათ   ვის მი  გე  ხე  დათ. თქვენ 
და  იწყეთ რუ  სი  ფი  კა  ცი  ის კამ   პა  ნია ისე  თი მას   შ   ტა  ბით, რო  მე  ლიც არ მოს   წ   რე  ბია ჩვენს მრა  ვალ   ტან   ჯულ 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს თვით ცა  რიზ   მის შავ   ბ   ნე  ლი რე  აქ   ცი  ის წლებ   შიც კი. თქვენ გან   დევ   ნეთ ქარ   თუ  ლი ყვე  ლა 
სა  ხელ   მ   წი  ფო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბი  დან, რუ  სუ  ლი ენა კი ფაქ   ტი  ურ სა  ხელ   მ   წი  ფო ენად აქ   ცი  ეთ. და  იწყეთ კამ  
პა  ნია ეროვ   ნუ  ლი სუ  ლის ყო  ველ   გ   ვა  რი გა  მოვ   ლი  ნე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ. თვით ის   ტო  რი  ულ თე  მა  ზე წე  რა 
საც კი „ნაციონალიზმად“ ნათ   ლავ   დით, ხო  ლო თქვე  ნი მწერ   ლე  ბი და კი  ნო  რე  ჟი  სო  რე  ბი უკ   ვე აშ   კა  რად 
გა  და  ვიდ   ნენ ის   ტო  რი  ის გა  ყალ   ბე  ბა  ზე, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს    რუ  სეთ   თან შე  ერ   თე  ბის, რო  გორც უაღ   რე  სად 
პროგ   რე  სუ  ლი მოვ   ლე  ნის აპო  ლო  გი  ა  ზე, „საბჭოთა პატ   რი  ო  ტიზ   მის“, შე  რე  უ  ლი ქორ   წი  ნე  ბის პრო  პა 
გან   და  ზე. „ინტერნაციონალიზმის“ დრო  შით და  იწყო  ქარ   თუ  ლი მო  სახ   ლე  ო  ბის არ   ნა  ხუ  ლი შე  ვიწ   რო  ე  ბა, 
სოფ   ლად თუ ქა  ლა  ქად, არა  ქარ   თ   ველ   თა პრი  ვი  ლე  გი  რე  ბის პა  რა  ლე  ლუ  რად. და  იწყო ბრძო  ლა „მავნე 
ჩვე  უ  ლე  ბე  ბი  სა და ტრა  დი  ცი  ე  ბის“ (!) წი  ნა  აღ   მ   დეგ, რაც ფაქ   ტი  უ  რად ნიშ   ნავ   და რე  ლი  გი  ურ წეს      ჩ   ვე  უ  ლე 
ბებ   თან ბრძო  ლა  საც. პა  რა  ლე  ლუ  რად კი ნერ   გავ   დით კო  მუ  ნის   ტურ, საბ   ჭო  თა „დღესასწაულებს“, სა 
დაც ღრე  ო  ბი  სა და მუ  ცელ   ღ   მერ   თო  ბის გარ   და არა  ფე  რი ხდე  ბო  და, ნერ   გავ   დით „ახალ რიტუალებს“, 
ე.ი. ახალ, საბ   ჭო  თა, კო  მუ  ნის   ტურ რე  ლი  გი  ას.

დღეს, კრი  მი  ნა  ლურ      ტე  რო  რის   ტუ  ლი ხუნ   ტის მოწ   ვე  ვით სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ჩა  მო  სულს თქვენ და 
თქვენს მიმ   დე  ვარ პარ   ტოკ   რა  ტებ   ს    ხ   ში  რად გხე  და  ვენ ეკ   ლე  სი  ებ   ში, სა  დაც სან   თ   ლებს ან   თებთ ხოლ   მე. 
შთა  მო  მავ   ლო  ბამ უნ   და იცო  დეს, თუ რო  გო  რი იყო თქვე  ნი და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეკ   ლე 
სი  ას   თან; რო  გორ მარ   თავ   და მას თქვე  ნი რწმუ  ნე  ბუ  ლი, რო  გორ ცდი  ლობ   დით მის გა  დაქ   ცე  ვას სუკ   ის 
ფი  ლი  ა  ლად   ,   რო  გორ არ   ბევ   დ   ნენ თქვე  ნი კომ   კავ   შირ   ლე  ბი მორ   წ   მუ  ნე ახალ   გაზ   რ   დო  ბას, გან   სა  კუთ   რე 
ბით აღ   დ   გო  მის დღე  სას   წა  უ  ლებ   ზე. მათ ეკ   ლე  სი  ე  ბის გვერ   დით გახ   ს   ნილ კომ   კავ   ში  რულ შტა  ბებ   ში შეჰ  
ყავ   დათ ახალ   გაზ   რ   დე  ბი, რომ   ლე  ბიც აღ   დ   გო  მის დღე  სას   წა  ულ   ზე ეკ   ლე  სი  ა  ში ბე  დავ   დ   ნენ მის   ვ   ლას. ამ 
შტა  ბებ   ში ხდე  ბო  და   მა  თი ტე  რო  რი  ზე  ბა, „დამუშავება“, აღ   რიცხ   ვა  ზე აყ   ვა  ნა, ხო  ლო შემ   დეგ ამას მოს  
დევ   და რეპ   რე  სი  ე  ბი, სას   წავ   ლებ   ლე  ბი  დან გა  რიცხ   ვა, ოჯა  ხე  ბის და  წი  ო  კე  ბა და ს   ხ   ვა. რო  გორ და  იწყეთ 
ეკ   ლე  სი  ა   მო  ნას   ტ   რე  ბის გა  და  კე  თე  ბა თე  ატ   რე  ბად, სა  კონ   ცერ   ტო დარ   ბა  ზე  ბად, რო  გორ გა  ა  უქ   მეთ, მა 
გა  ლი  თად, ში  ო   მ   ღ   ვი  მის მო  ნას   ტე  რი 1980 წელს, რო  გორ და  ამ   წყ   ვ   დე  ვი  ნეთ მი  სი წი  ნამ   ძღ   ვა  რი, მო  ხუ 
ცი კა  ცი ეკ   ლე  სი  ის შე  ნო  ბა  ში, ზამ   თ   რის ყინ   ვა  ში, რის შე  დე  გა  დაც მას კი  ნა  ღამ სუ  ლი ამოხ   და, რო  გორ 
იმ   ს   ხ   ვერ   პ   ლა სუკ   ის ტე  რორ   მა მრა  ვა  ლი სამ   ღ   ვ   დე  ლო პი  რი და ეკ   ლე  სი  ის მსა  ხუ  რი, რო  გორ უწყობ   დით 
ხელს „ზაკვოს“ სამ   ხედ   რო  ებს ჩვე  ნი კულ   ტუ  რის უნი  კა  ლუ  რი ძეგ   ლე  ბის, გან   სა  კუთ   რე  ბით და  ვით      გა  რე 
ჯი  სა და გე  ლა  თის გა  ნად   გუ  რე  ბა  ში, რაც იმ   პე  რი  ის გეგ   მის მი  ხედ   ვით ხორ   ცი  ელ   დე  ბო  და. 

სა  ყო  ველ   თა  ოდ ცნო  ბი  ლი  ა, თუ რო  გორ თან   და  თა  ნო  ბით ზრდი  დით რუ  სუ  ლი ენის    სა  ა  თებს ქარ  
თულ სკო  ლებ   ში ქარ   თუ  ლი ენის ხარ   ჯ   ზე, რო  გორ კრძა  ლავ   დით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ის   ტო  რი  ის სწავ   ლე 
ბას, რო  გორ და  ა  პი  რეთ 1976 წელს უმაღ   ლე  სი სას   წავ   ლებ   ლე  ბის რუ  სი  ფი  კა  ცი  ა, ძი  რი  თად საგ   ნებ  
ში   ლექ   ცი  ე  ბის    რუ  სულ ენა  ზე კითხ   ვის და  კა  ნო  ნე  ბა, რა  მაც გა  მო  იწ   ვია დი  დი აღ   შ   ფო  თე  ბა შეგ   ნე  ბუ  ლი   
ქარ   თუ  ლი სა  ზო  გა  დო  ე  ბი  სა. ამა  ვე წლებ   ში ბრეჟ   ნე  ვი  სე  ულ გი  გან   ტო  მა  ნი  ას, გი  გან   ტუ  რი ჰე  სე  ბი  სა და 
სა  წარ   მო ობი  ექ   ტე  ბის მშე  ნებ   ლო  ბას ყვე  ლა  ზე აქ   ტი  უ  რად თქვენ და  უ  ჭი  რეთ მხა  რი, რაც იყო გა  მოვ   ლი 
ნე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს წი  ნა  აღ   მ   დეგ ეროვ   ნუ  ლი ომი  სა და სა  ბო  ლოო ჯამ   ში მიზ   ნად ისა  ხავ   და ქარ   თ   ვე  ლი 
ხალ   ხის გე  ნო  ციდს. ეს აჩ   ქა  რებ   და აგ   რეთ   ვე ქარ   თ   ვე  ლი ხალ   ხის ასი  მი  ლა  ცი  ას, ვი  ნა  ი  დან ასე  თი მას  
შ   ტა  ბე  ბის მშე  ნებ   ლო  ბას ეროვ   ნუ  ლი კად   რე  ბით არა თუ სა  ქარ   თ   ვე  ლო, თვით უკ   რა  ი  ნა და ყა  ზა  ხე  თიც 
ვერ აუდი  ო  და. თქვენ იყა  ვით ერ   თ   ერ   თი ინი  ცი  ა  ტო  რი ავად   სახ   სე  ნე  ბე  ლი რო  კის გვი  რა  ბის გაყ   ვა  ნი  სა, 
რის შე  დე  გებ   საც ახ   ლა იმ   კის სა  ქარ   თ   ვე  ლო და რა  მაც დაგ   ვა  კარ   გ   ვი  ნა ში  და ქარ   თ   ლი და სა  მა  ჩაბ   ლო. 

თქვენ ავად   სახ   სე  ნე  ბე  ლი სუს   ლო  ვის ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბის შე  სა  ბა  მი  სად, ყვე  ლა  ფე  რი იღო  ნეთ იმი  სათ  
ვის, რომ აფხა  ზეთ   ში ყვე  ლა  ნა  ი  რად გაძ   ლი  ე  რე  ბუ  ლი  ყო სე  პა  რა  ტის   ტუ  ლი მოძ   რა  ო  ბა და მომ   ზა  დე  ბუ 
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ლი  ყო სის   ხ   ლი  ა  ნი ეთ   ნო  კონ   ფ   ლიქ   ტი.
თქვენ მი  ერ გა  ჩა  ღე  ბულ   მა კამ   პა  ნი  ამ ნე  გა  ტი  უ  რი მოვ   ლე  ნე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ, კო  რუფ   ცი  ას   თან მოჩ  

ვე  ნე  ბით   მა ბრძო  ლამ, სა  შუ  ა  ლო და და  ბა  ლი ფე  ნა და  ა  ზა  რა  ლა, მსხვილ    მექ   რ   თა  მე  თა „ელიტა“ კი 
ხელ   შე  უ  ხებ   ლად და  ტო  ვა. იმ დროს რო  დე  საც ხა  ბე  იშ   ვი  ლი  სა და მგე  ლა  ძის კო  რუმ   პი  რე  ბუ  ი  ლი   მა  ფია 
მი  ლი  ო  ნებს ატ   რი  ა  ლებ   და, რო  მელ   თაც უხ   ვად უგ   ზავ   ნი  დით პო  ლიტ   ბი  უ  როს, თქვენ, წო  ნა  ში მოტყუ  ე 
ბი  სა და უმ   ცი  რე  სი სა  მე  ურ   ნეო და  ნა  შა  უ  ლე  ბის   თ   ვის ცი  ხე  ებ   ში ყრი  დით და აციმ   ბი  რებ   დით ათა  სო  ბით 
უბ   რა  ლო ადა  მი  ანს. რო  გორც ერ   თ   მა პო  ეტ   მა შეგ   ნიშ   ნათ, თქვენ დროს აქ   ლე  მის ქურ   დი ნემ   სის ქურდს 
ასა  მარ   თ   ლებ   და, ხო  ლო თქვენ ამ აქ   ლე  მის ქურ   დებს სხვა  დას   ხ   ვა დი  დი თა  ნამ   დე  ბო  ბე  ბით აჯილ   დო 
ებ   დით, ცი  ხე  ებ   ში და  ნერ   გეთ არ   ნა  ხუ  ლი სა  დის   ტუ  რი წა  მე  ბის მე  თო  დე  ბი, თქვენ   ს    მი  ერ შექ   მ   ნილ სპე  ცი 
ა  ლურ მე  ო  რე კორ   პუს   ში სა  დის   ტ   მა გა  მომ   ძი  ებ   ლებ   მა და აგენ   ტ   მა პა  ტიმ   რებ   მა და  ა  სა  ხიჩ   რეს და და  ხო 
ცეს ასო  ბით ადა  მი  ა  ნი, ჩვე  ნე  ბე  ბი  სა და ფუ  ლის გა  მო  ძალ   ვის მიზ   ნით, გა  ა  უ  ბე  დუ  რეს ათა  სო  ბით  ოჯა  ხი 
(   ცი  რე  კი  ძე  უ  სუ  პი  ა  ნის საქ   მე, ფრო  ლო  ვის საქ   მე, ოპე  რის საქ   მე და სხვა). დღეს ბევ   რი მათ   გა  ნი აღ   დ   გე 
ნი  ლია და იმა  ვე ად   გი  ლებ   ზე მუ  შა  ობს, ალ   ბათ ახალ დატ   ვირ   თ   ვებს მის   ცემთ მა  თაც. „ნეგატიურ მოვ  
ლე  ნებ   თან“ ბრძო  ლის პა  რა  ლე  ლუ  რად თქვენ თა  ვად ნერ   გავ   დით კრი  მი  ნა  ლურ პრაქ   ტი  კას სა  წარ   მო  ო   
სა  მე  ურ   ნეო სფე  რო  ში. კა  ხეთ   ში თქვენს მი  ერ ღვი  ნის ფალ   სი  ფი  კა  ცი  ის    მიზ   ნით შე  ტა  ნილ   მა შა  ქარ   მა 
სა  ხე  ლი გა  უ  ტე  ხა ქარ   თულ ღვი  ნოს და ქარ   თ   ველ მეღ   ვი  ნეს. სა  მა  გი  ე  როდ ამ   გ   ვარ   მა ფალ   სი  ფი  კა  ცი  ამ 
და შე  წე  რებ   მა მო  გი  ტა  ნათ გარ   და  მა  ვა  ლი დრო  შე  ბი, სო  ცი  ა  ლის   ტუ  რი შრო  მის გმი  რის ორ   დე  ნე  ბი და 
გზა გა  გი  კა  ფათ კრემ   ლის დი  დე  ბი  სა  კენ. 

იმ წლებ   ში სა  ზო  გა  დო  ე  ბის მო  რა  ლუ  რი დეგ   რა  და  ცია იმი  თაც დაჩ   ქარ   და, რომ თქვენ თა  ნამ   დე  ბო 
ბის    მო  პო  ვე  ბის თუ საზღ   ვარ   გა  რეთ მივ   ლი  ნე  ბით წას   ვ   ლის მთა  ვარ პი  რო  ბად სუკ   ის აგენ   ტო  ბა აქ   ცი  ეთ, 
რის შე  დე  გა  დაც სუკ   ის აგენ   ტუ  რულ ქსელ   ში ჩა  ით   რი  ეთ ქარ   თ   ვე  ლი ინ   ტე  ლი  გენ   ცი  ის, ახალ   გაზ   რ   დო  ბი 
სა და სამ   ღ   ვ   დე  ლო  ე  ბის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ნა  წი  ლი. სა  ერ   თოდ, სუკ   ის აგენ   ტე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბამ თქვე  ნი 
მმარ   თ   ვე  ლო  ბის პე  რი  ოდ   ში რე  კორ   დულ ციფრს მი  აღ   წი  ა, რა  საც თქვენ „პიროვნების სოციალიზაციას“ 
უწო  დებ   დით და რო  გორც ჩან   ს    გან   ზ   რა  ხუ  ლი გქონ   დათ უდი  დე  სი ნა  წი  ლის ჩაბ   მა ამ შავ   ბ   ნე  ლი ორ   გა 
ნი  ზა  ცი  ის სამ   სა  ხურ   ში. 

 თქვენ აღ   მარ   თეთ თბი  ლი  სის ცენ   ტ   რ   ში მო  ღა  ლა  ტე ორ   ჯო  ნი  კი  ძის უდი  დე  სი ძეგ   ლი, ხო  ლო ოზურ  
გეთ   ში ძეგ   ლი და  უდ   გით ილია ჭავ   ჭა  ვა  ძის მკვლე  ლო  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ტორს ფი  ლი  პე მა  ხა  რა  ძეს, ყო  ველ  
ნა  ი  რად ნერ   გავ   დით კო  მუ  ნის   ტი ძმა  თამ   კ   ვ   ლე  ლე  ბი  სა და რე  ნე  გა  ტე  ბის კულტს, ლე  ნი  ნის ძეგ   ლე  ბის 
რა  ო  დე  ნო  ბით ხომ სა  ქარ   თ   ვე  ლომ ყვე  ლა საბ   ჭო  თა რეს   პუბ   ლი  კას გა  და  ა  ჭარ   ბა. სტა  ლი  ნის კულ   ტ   საც 
ფა  რუ  ლად უწყობ   დით ხელს, ვი  ნა  ი  დან სტა  ლი  ნი ოფი  ცი  ა  ლუ  რად დაგ   მო  ბი  ლი იყო. თქვენ არა  ერ  
თხელ გით   ქ   ვამთ ვიწ   რო წრე  ში რომ სტა  ლი  ნი თქვე  ნი მოძღ   ვა  რი იყო, რა  საც საქ   მით ამ   ტ   კი  ცებ   დით 
ყო  ველ ნა  ბიჯ   ზე. ამა  ვე დროს ძეგ   ლე  ბი არ ეღირ   სათ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში და  ვით აღ   მა  შე  ნე  ბელს, თა  მარ 
მე  ფეს, გი  ორ   გი ბრწყინ   ვა  ლეს და სხვა მრა  ვალ დიდ ეროვ   ნულ მოღ   ვა  წეს. 

საბ   ჭო  თა კავ   შირ   ში და მთელს მსოფ   ლი  ო  ში თქვენ სიტყ   ვა „ქართველი“ ხა  ზი  ნის ქურ   დის, მექ   რ   თა 
მე  ო  ბის, სპე  კუ  ლან   ტის სიმ   ბო  ლოდ აქ   ცი  ეთ, იმ დროს რო  დე  საც კო  რუფ   ცია და სპე  კუ  ლა  ცია იმ   პე  რი  ის 
სხვა რე  გი  ო  ნებ   ში უფ   რო ყვა  ო  და. 

თქვენ ებ   რ   ძო  დით სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ჭეშ   მა  რი  ტად ეროვ   ნულ მწერ   ლო  ბა  სა და მეც   ნი  ე  რე  ბას, სა  მა 
გი  ე  როდ ააყ   ვა  ვეთ „მურტალოკუკარაჩებისა“ და „შემწვარი ნე  კე  ბის“ ცრუ ლი  ტე  რა  ტუ  რა და ან   ტი  ე 
როვ   ნუ  ლი ცრუ მეც   ნი  ე  რე  ბა. თქვენ არ   ნა  ხუ  ლი სი  სას   ტი  კით დევ   ნი  დით არა  მარ   ტო დი  სი  დენ   ტურ მოძ  
რა  ო  ბას, არა  მედ თვით უმ   ცი  რეს მის   წ   რა  ფე  ბას თა  ვი  სუფ   ლე  ბი  სად   მი, რა  ზეც აქ გან   სა  კუთ   რე  ბით უნ   და 
შევ   ჩერ   დე. 

1976 წელს თქვენ დახ   ვ   რი  ტეთ ქარ   თ   ვე  ლი პატ   რი  ო  ტი ვლა  დი  მერ ჟვა  ნი  ა, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ 
კი  დებ   ლო  ბი  სათ   ვის მებ   რ   ძო  ლი, რო  მელ   მაც მო  აწყო საპ   რო  ტეს   ტო აფეთ   ქე  ბე  ბი მთავ   რო  ბის    შე  ნო  ბის 
წინ თბი  ლის   ში, ქუ  თა  ის   სა და სო  ხუმ   ში, 1983 წელს თქვე  ნი ბრძა  ნე  ბით წა  მე  ბით მოკ   ლეს ქ. თბი  ლი  სის 
ფსი  ქი  ატ   რი  ულ სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო  ში პი  რუთ   ვ   ნე  ლი ჟურ   ნა  ლის   ტი ქა  ლი ნა  ზი შა  მა  ნა  უ  რი, თქვე  ნი მა  ფი  ის 
   მ   ხი  ლე  ბი  სათ   ვის. 1983 წელს და  ახ   ვ   რე  ტი  ნეთ ცნო  ბი  ლი „თვითმფრინავის საქ   მე  ზე“ და  პა  ტიმ   რე  ბუ  ლი 
ახალ   გაზ   რ   დე  ბი, თუმც სხვა რეს   პუბ   ლი  კებ   ში   მი  ნი  მა  ლურ სას   ჯელს აძ   ლევ   დ   ნენ ასე  თი და  ნა  შა  უ  ლი  სათ  
ვის. მათ   თან ერ   თად დახ   ვ   რი  ტეთ უდა  ნა  შა  უ  ლო მღვდე  ლი თე  ო  დო  რე ჩიხ   ლა  ძე, რო  გორც ვი  თომ   დაც 
მა  თი „იდეური ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლი“, სი  ნამ   დ   ვი  ლე  ში კი იმის გა  მო, რომ არ ისურ   ვა სუკ   ის აგენ   ტო  ბა.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ვა  ლა  ლო მდგო  მა  რე  ო  ბამ, თქვენ   მა დრა  კო  ნულ   მა რეპ   რე  სი  ებ   მა, ან   ტი  ქარ   თულ   მა 
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და ან   ტი  დე  მოკ   რა  ტი  ულ   მა პო  ლი  ტი  კამ გა  მო  იწ   ვია საპ   რო  ტეს   ტო მოძ   რა  ო  ბა, რო  მელ   საც მე და მე  რაბ 
კოს   ტა  ვა ჩა  ვუ  დე  ქით სა  თა  ვე  ში. ერ   თხანს ჩვენ ვცდი  ლობ   დით იატაკ   ქ   ვე  შა მოძ   რა  ო  ბის პა  რა  ლე  ლუ  რად 
ოფი  ცი  ა  ლუ  რა  დაც გა  მოგ   ვეთ   ქ   ვა ჩვე  ნი აზ   რი, მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ჟურ   ნალ      გა  ზე  თე  ბის რე  დაქ   ცი  ე 
ბი და  კე  ტი  ლი იყო ჩვენ   თ   ვის, გწერ   დით წე  რი  ლებს, გან   ცხა  დე  ბებს, ქარ   თუ  ლი ენის, ქარ   თუ  ლი კულ   ტუ 
რის ძეგ   ლე  ბის, ქარ   თუ  ლი ეკ   ლე  სი  ის მდგო  მა  რე  ო  ბა  ზე. 

მი  ღე  ბა  ზე მუ  დამ უარს გვე  უბ   ნე  ბო  დით, გან   ცხა  დე  ბებ   ზე კი არა  ვი  თა  რი რე  აქ   ცია არ ჩან   და, გარ  
და იმი  სა, რომ თქვენს გა  მოს   ვ   ლებ   ში და  უ  სა  ხე  ლებ   ლად ხში  რად გვი  წო  დებ   დით ან   ტი  საბ   ჭო  თა დე  მა 
გო  გებს, სამ   შობ   ლოს მო  ღა  ლა  ტე  ებს (ცხადია სო  ცი  ა  ლის   ტურ სამ   შობ   ლოს გუ  ლის   ხ   მობ   დით, ვი  ნა  ი  დან 
სხვა სამ   შობ   ლო არა  სო  დეს გწამ   დათ და გწამთ). ბო  ლოს მთლი  ა  ნად გა  და  ვე  დით იატაკ   ქ   ვე  შა ბრძო 
ლა  ზე, მჭიდ   როდ და  ვუ  კავ   შირ   დით საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის დე  მოკ   რა  ტი  ულ მოძ   რა  ო  ბას, ვი  ნა  ი  დან მა  შინ 
ჩვე  ნი ბრძო  ლა ერთ მი  ზანს ისა  ხავ   და. ამას მოჰ   ყ   ვა ჩვე  ნი დევ   ნა სუკ   ის მი  ერ, და  ბა  რე  ბე  ბი, გაჩხ   რე 
კე  ბი, და  კა  ვე  ბე  ბი, ბო  ლოს კი ჩვენს წი  ნა  აღ   მ   დეგ გა  ჩაღ   და უპ   რე  ცე  დენ   ტო ცი  ლის   მ   წა  მებ   ლუ  რი კამ   პა 
ნია პრე  სი  თა და ტე  ლე  ვი  ზი  ით, ხო  ლო 1977 წელს დაგ   ვა  პა  ტიმ   რეთ. სუკ   ის ჯურ   ღ   მუ  ლე  ბი არ გვაკ  
მა  რეთ და ფსი  ქი  ატ   რი  ულ ცი  ხე  ებ   ში გვი  კა  რით თა  ვი: მე მოს   კოვ   ში, სერ   ბ   ს   კის ჯა  ლათ      ფ   სი  ქი  ატ   რ   თა 
„ინსტიტუტში“, ხო  ლო მე  რაბ კოს   ტა  ვას თბი  ლი  სის ორ   თა  ჭა  ლის ცი  ხის სა  ა  ვად   მ   ყო  ფოს ფსი  ქი  ატ   რი  ულ 
გან   ყო  ფი  ლე  ბა  ში. შეშ   ლი  ლე  ბად გსურ   დათ ჩვე  ნი გა  მოცხა  დე  ბა თქვე  ნი დრა  კო  ნუ  ლი რე  ჟი  მის მხი  ლე 
ბი  სა და სი  მარ   თ   ლის    თ   ქ   მის   თ   ვის. ბო  ლოს ჰო  ნო  ლუ  ლოს ფსი  ქი  ატ   რ   თა მსოფ   ლიო კონ   გ   რეს   ზე საბ   ჭო  თა 
სა  დამ   ს   ჯე  ლო ფსი  ქი  ატ   რი  ის დაგ   მო  ბამ გვიშ   ვე  ლა, აგ   რეთ   ვე საფ   რან   გე  თის ფსი  ქი  ატ   რ   თა პ   რო  ტეს   ტ   მა, 
წი  ნა  აღ   მ   დეგ შემ   თხ   ვე  ვა  ში დნეპ   რო  პეტ   როვ   ს   კის ფსი  ქი  ატ   რი  ულ ცი  ხე  ში ამოგ   ვ   ხ   დიდ   ნენ ორი  ვეს სულს.

სუკ      ში პო  ლიტ   პა  ტიმ   რო  ბი  სას წე  ლი  წად   ნა  ხევ   რის მან   ძილ   ზე მი  წევ   დ   ნენ შან   ტაჟს, მე  მუქ   რე  ბოდ   ნენ 
ამე  რი  კის    დაზ   ვერ   ვის აგენ   ტად გა  მოცხა  დე  ბით, სამ   შობ   ლოს ღა  ლა  ტის მუხ   ლით გა  სა  მარ   თ   ლე  ბით, 
ოჯა  ხის წევ   რე  ბის ფი  ზი  კუ  რი გა  ნად   გუ  რე  ბით, მო  სა  ლოდ   ნე  ლი ახალ   გაზ   რ   დუ  ლი დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  ე  ბის 
გაჟ   ლე  ტით, ხო  ლო მოს   კოვ   ში პა  ტიმ   რო  ბი  სას ავად   სახ   სე  ნე  ბე  ლი სუს   ლო  ვის ემის   რე  ბი   სა  ქარ   თ   ვე  ლო 
დან აფხა  ზე  თის ჩა  მო  შო  რე  ბი  თაც კი მე  მუქ   რე  ბოდ   ნენ იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, თუ არ მო  ვი  ნა  ნი  ებ   დი. ჩე  მი 
მე  უღ   ლე კი, ძუ  ძუ  თა ბავ   შ   ვის დე  და, დეკ   რე  ტულ შვე  ბუ  ლე  ბა  ში მყო  ფი სამ   სა  ხუ  რი  დან მო  ახ   ს   ნე  ვი  ნეთ, 
რაც არც ჰიტ   ლერს და არც სტა  ლინს არ ჩა  უ  დე  ნი  ათ. დღეს თქვე  ნი აგენ   ტე  ბი აყალ   ბე  ბენ ჩე  მი ე. წ 
„მონანიების“ არსს, იყე  ნე  ბენ ამას ჩე  მი დის   კ   რე  დი  ტა  ცი  ის   თ   ვის, თით   ქოს არ იცოდ   ნენ საქ   მის რე  ა  ლუ 
რი ვი  თა  რე  ბა. ამი  ტომ სა  ჭი  როდ მი  მაჩ   ნია კი  დევ ერ   თხელ გან   ვ   მარ   ტო ჩე  მი ტაქ   ტი  კუ  რი უკან   და  ხე  ვა 
სა  სა  მარ   თ   ლო  ზე 1978 წელს. 

ჩვე  ნი და  პა  ტიმ   რე  ბის    შემ   დეგ ეროვ   ნულ მოძ   რა  ო  ბას გა  ნად   გუ  რე  ბის საფ   რ   თხე და  ე  მუქ   რა. აღა  რა  ვინ 
 რ   ჩე  ბო  და გა  რეთ და  სავ   ლე  თის ქვეყ   ნებ   თან ხი  დის გამ   დე  ბი. თვით   გა  მო  ცე  მე  ბი  სა და იატაკ   ქ   ვე  შა მოძ  
რა  ო  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ტო  რი. ბო  ლოს    მე და მე  რაბ კოს   ტა  ვამ მო  ვი  ლა  პა  რა  კეთ, რომ მე „მოვინანიებდი“ 
ჩემს ზო  გი  ერთ ქმე  დე  ბას, გა  მო  ვი  დო  დი ცი  ხი  დან და გა  რეთ გან   ვაგ   რ   ძობ   დი საქ   მი  ა  ნო  ბას, შე  ვი  ნარ  
ჩუ  ნებ   დი თვით   გა  მო  ცე  მას, შე  ვი  ნარ   ჩუ  ნებ   დი სა  ინ   ფორ   მა  ციო ხიდს და  სავ   ლეთ   თან, ხო  ლო მე  რაბ კოს  
ტა  ვამ თა  ვად იტ   ვირ   თა ცი  ხე  ში დარ   ჩე  ნა, თა  ნაც გა  ა  კე  თა წე  რი  ლო  ბი  თი გან   ცხა  დე  ბა, რომ ჩე  მი ე.წ 
„მოინანიება“ აუცი  ლებ   ლო  ბით იყო გა  მოწ   ვე  უ  ლი ჩვე  ნი სა  ერ   თო საქ   მის ინ   ტე  რე  სე  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა 
რე. მე გა  მო  ვი  ტა  ნე ეს გან   ცხა  დე  ბა ცი  ხი  დან, მაგ   რამ არ გა  მო  მიქ   ვეყ   ნე  ბი  ა, ვში  შობ   დი რა  მე ზი  ა  ნი არ 
მი  მე  ყე  ნე  ბი  ნა მე  გობ   რი  სათ   ვის. ბო  ლოს გან   თა  ვი  სუფ   ლე  ბის შემ   დეგ მან თა  ვად გა  მო  აქ   ვეყ   ნა იგი 1987 
წელს მოს   კო  ვის ჟურ   ნალ „გლასნოსტის“ მე  ხუ  თე ნო  მერ   ში (რედაქტორი ს. გრი  გო  რი  ნი), ამ   გ   ვა  რი ში 
ნა  არ   სის წე  რი  ლი მის   წე  რა მან ე. ბო  ნერ   საც სა  ხა  რო  ვის   თ   ვის გა  და  სა  ცე  მად ქსნის კო  ლო  ნი  ი  დან იმა  ვე 
წელს. მაგ   რამ ჰოი სა  ოც   რე  ბავ, დღეს თქვენ და თქვე  ნი დამ   ქა  შე  ბი ჩემს ამ ტაქ   ტი  კურ უკან   და  ხე  ვას 
„ღალატად“ ნათ   ლავთ, თით   ქოს მე  რაბ კოს   ტა  ვა  ზე დი  დი მო  რა  ლუ  რი ავ   ტო  რი  ტე  ტე  ბი იყოთ და ეროვ  
ნუ  ლი მოძ   რა  ო  ბის თავ   კა  ცე  ბი. 

მაგ   რამ თქვენ სულს სხვა მი  ზე  ზის გა  მო არ გას   ვე  ნებთ ჩე  მი„   მო  ნა  ნი  ე  ბა“. საქ   მე ის გახ   ლავთ, ჩე  მი 
„მონანიება“ და ცი  ხი  დან გამ   ოსვ   ლა რომ არ მომ   ხ   და  რი  ყო, არ იქ   ნე  ბო  და არც ეროვ   ნულ      გან   მან   თა 
ვი  სუფ   ლე  ბე  ლი მოძ   რა  ო  ბის აღ   მავ   ლო  ბა, არც 9 აპ   რი  ლი და არც იმ   პე  რი  ის ბა  ტო  ნო  ბის და  სას   რუ  ლი. 
1990 წლის 28 ოქ   ტომ   ბ   რის თა  ვი  სუ  ფა  ლი დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბის სა  ხით, ამი  ტო  მაც ვერ მო  გი  ნე 
ლე  ბი  ათ ჩე  მი „მონანიება“ და დღემ   დე კბი  ლებს აღ   ჭ   რი  ა  ლებთ მი  სი გახ   სე  ნე  ბი  სას. 

ბო  ლოს გა  და  მა  სახ   ლეთ ნო  ღა  ე  თის ნა  ხე  ვა  რუ  დაბ   ნო  ში, სა  დაც ქარ   თ   ველ   მა მწყემ   სებ   მა გა  და  მარ   ჩი 
ნეს შიმ   ში  ლი  თა და სი  ცი  ვით სიკ   ვ   დილს. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში დაბ   რუ  ნე  ბის შემ   დეგ კი თქვენ   მა დამ   ქა  შებ   მა 
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გა  მივ   რ   ცე  ლეს ჭო  რი, თით   ქოს მე თქვე  ნი აგენ   ტი გავ   ხ   დი, რაც ერ   თხანს ირ   წ   მუ  ნა სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ნა 
წილ   მა და რა  საც დიდ   ხანს იმე  ო  რებ   დ   ნენ ჭან   ტუ  რია და სხვა მო  ღა  ლა  ტე  ნი. ვიდ   რე თა  ვად არ გა  მოვ  
ლინ   დ   ნენ, რო  გორც თქვე  ნი აგენ   ტე  ბი.   თა  ნაც სა  ზო  გა  დო  ე  ბამ და  ი  ნა  ხა, რომ ისევ მე ვი  ყა  ვი ერ   თა  დერ  
თი კა  ცი, რო  მე  ლიც მსოფ   ლიო სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ო  ბას ვაწ   ვ   დი  დი ინ   ფორ   მა  ცი  ას სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შე  სა  ხებ, 
ვა  ხერ   ხებ   დი თვით   გა  მო  ცე  მას, ვაწყობ   დი საპ   რო  ტეს   ტო აქ   ცი  ებს ახალ   გაზ   რ   და მე  გობ   რებ   თან ერ   თად. 
ბო  ლოს ის ახალ   გაზ   რ   დე  ბიც ჩა  მო  მა  შო  რეთ და მტრე  ბად მიქ   ცი  ეთ ისი  ნი   სუკ   ის ჯო  ჯო  ხე  თუ  რი მან   ქა  ნის 
მეშ   ვე  ო  ბით. გარ   და ამი  სა, ყვე  ლა ხე  დავ   და, რომ სუკ   ის ყვე  ლა  ზე დი  დი დევ   ნი  სა და მეთ   ვალ   ყუ  რე  ო  ბის 
ობი  ექ   ტი ისევ მე ვი  ყა  ვი, ხე  ლა  ხალ და  პა  ტიმ   რე  ბას კი ვე  ღარ ბე  დავ   დით, ვი  ნა  ი  დან უცხო  ეთ   ში ძალ   ზე 
გახ   მა  ურ   და ჩე  მი სა  ხე  ლი. 

ჰო, მაგ   რამ, მეტყ   ვი  ან თქვე  ნი დამ   ქა  შე  ბი და თქვენ, შე  ვარ   დ   ნა  ძის წარ   სულ   ზე სა  უბ   რო  ბო, მაგ   რამ 
დღეს იგი აღარ არის რაც იყო, შე  ვარ   დ   ნა  ძე გა  დე  მოკ   რატ   და. იგი ხომ „პერესტროიკის“ ერ   თ   ერ   თი 
ავ   ტო  რი  ა, მან თა  ვი  სი წარ   სუ  ლი შეც   დო  მე  ბი დაგ   მო, კომ   პარ   ტი  ი  დან გა  ვი  და, ნუ  ღარ იხ   სე  ნებთ მის 
წარ   სულს, მის აწ   მ   ყო  ზე ილა  პა  რა  კეთ. კე  თი  ლი და პა  ტი  ო  სა  ნი. გან   ვი  ხი  ლოთ თქვე  ნი მოღ   ვა  წე  ო  ბა 
„პერესტროიკის“ შემ   დეგ. მარ   თა  ლია თქვენ და გორ   ბა  ჩო  ვი იძუ  ლე  ბუ  ლი გახ   დით მსოფ   ლიო სა  ზო 
გა  დო  ებ   რი  ო  ბის და  წო  ლით და  გეწყოთ შე  და  რე  ბი  თი ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ცი  ა, მაგ   რამ მი  უ  ხე  და  ვად პო  ლიტ  
პა  ტიმ   რე  ბის გან   თა  ვი  სუფ   ლე  ბი  სა და რუ  სი დი  სი  დენ   ტე  ბის რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ი  სა, გრძელ   დე  ბო  და ქარ   თ  
ვე  ლი დი  სი  დენ   ტე  ბის დევ   ნა და სა  ზო  გა  დო  ე  ბი  დან იზო  ლა  ცი  ა. ჩემს წი  ნა  აღ   მ   დეგ ისევ მძვინ   ვა  რებ   და 
 კამ   პა  ნი  ა 198789 წლებ   ში საბ   ჭო  თა პრე  სა  ში, მაგ   რამ ამა  ნაც ვერ შე  ა  ჩე  რა ეროვ   ნუ  ლი მოძ   რა  ო  ბის 
აზ   ვირ   თე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, რი  სი კულ   მი  ნა  ცი  აც იყო 9 აპ   რი  ლი, რო  დე  საც თქვენ და გორ   ბა  ჩოვ   მა უკა 

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა ზვიად გამსახურდიას თავმჯდომარეობით. 
თბილისი. 1990 წელი.
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ნას   კ   ნე  ლად სცა  დეთ სამ   ხედ   რო ძა  ლით გა  გე  ნად   გუ  რე  ბი  ნათ ეროვ   ნუ  ლი მოძ   რა  ო  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. 
და  მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლია ის, რომ თქვენ 9 აპ   რილს დამ   ს   ჯე  ლი ოპე  რა  ცი  ის ერ   თ   ერ   თი ავ   ტო  რი და დამ   გეგ  
მა  ვი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მი  გავ   ლი  ნეს და მო  გახ   ს   ნე  ვი  ნეს კო  მენ   დან   ტის სა  ა  თი (თუმც დღეს მოს   კო  ვის მი 
ერ მოწყო  ბი  ლი პუტ   ჩის შემ   დეგ ისევ თქვენ და  ა  წე  სეთ უსას   რუ  ლო კო  მენ   დან   ტის სა  ა  თი, რომ   ლის მოხ  
ს   ნა  საც აღა  რ ა  პი  რებ   თ   )   .   ბო  ლოს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში გა  ი  მარ   ჯ   ვა დე  მოკ   რა  ტი  ამ, ჩა  ტარ   და თა  ვი  სუ  ფა  ლი, 
მრავალ   პარ   ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბი, რო  მე  ლიც თქვე  ნი  და თქვე  ნი პარ   ტი  ის   თ   ვის კრა  ხით დამ   თავ   რ   და. იმ 
დღი  დან თქვენ გულ   ში ჩა  ი  დეთ რე  ვან   ში და ყვე  ლა  ფე  რი იღო  ნე  თ ი  მის   თ   ვის, რომ ეს მო  ნა  პო  ვა  რი გა 
გე  ნად   გუ  რე  ბი  ნათ და მი  აღ   წი  ეთ კი  დეც ამას იმ   პე  რი  უ  ლი ძა  ლე  ბის დახ   მა  რე  ბით. ხალ   ხის   თ   ვის    თ   ვა  ლის 
ასახ   ვე  ვად თქვენ მო  მი  ლო  ცეთ ტე  ლეგ   რა  მით არ   ჩევ   ნებ   ში გა  მარ   ჯ   ვე  ბა, მაგ   რამ რამ   დე  ნად გულ   წ   რ   ფე 
ლი იყო ეს მო  ლოც   ვა   და  ა  დას   ტუ  რა შემ   დ   გო  მი დრო  ის მოვ   ლე  ნებ   მა. თქვენ შექ   მე  ნით მოს   კოვ   ში შტა  ბი, 
რო  მელ   შიც გა  ა  ერ   თი  ა  ნეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  დან გაქ   ცე  უ  ლი ყვე  ლა რე  ნე  გა  ტი   პარ   ტოკ   რა  ტი და გა  ა  ჩა  ღეთ 
უპ   რე  ცენ   დენ   ტო კამ   პა  ნია მთელს მსოფ   ლი  ო  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ახა  ლი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბი  სა და პი  რა  დად 
ჩემს წი  ნა  აღ   მ   დეგ. თქვენს მი  ერ მოს   ყი  დულ ყო  ფილ დი  სი  დენ   ტებ   თან    და ეროვ   ნუ  ლი მოძ   რა  ო  ბის მო 
ღა  ლა  ტე  ებ   თან ერ   თად არ   წ   მუ  ნებ   დით მსოფ   ლი  ოს, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში დამ   ყარ   და ტო  ტა  ლი  ტა  რუ  ლი 
რე  ჟი  მი, ფა  შის   ტუ  რი დიქ   ტა  ტუ  რა, რომ   ლის დამ   ხო  ბა აუცი  ლე  ბე  ლი  ა. რა დიქ   ტა  ტუ  რა  ზე შე  იძ   ლე  ბო  და 
სა  უ  ბა  რი, რო  დე  საც გა  მო  დი  ო  და 20ზე მე  ტი ოპო  ზი  ცი  უ  რი გა  ზე  თი, ტე  ლე  ვი  ზი  ით იკ   რ   ძა  ლე  ბო  და მხო 
ლოდ    ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის    დამ   ხო  ბის   კენ მო  წო  დე  ბა, თა  ვი  სუფ   ლად და  თა  რე  შობ   დ   ნენ უკა  ნო  ნო შე  ი  ა  რა  ღე 
ბუ  ლი ფორ   მი  რე  ბე  ბი   და პარ   ტი  ე  ბი, და  ვა  პა  ტიმ   რეთ მხო  ლოდ ის ადა  მი  ა  ნე  ბი, რო  მელ   ნიც სჩა  დი  ოდ   ნენ 
კონ   კ   რე  ტულ სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის და  ნა  შა  ულს, ბან   დი  ტიზმს, ქუ  ჩე  ბის    გა  და  ხერ   გ   ვას ბა  რი  კა  დე  ბით, 
ტე  ლე  ვი  ზი  ის აღე  ბის მცდე  ლო  ბას. 

თქვენ იყე  ნებ   დით საბ   ჭო  თა იმ   პე  რი  ას და და  სავ   ლეთს შო  რის დამ   ყა  რე  ბულ ალიბ   ს    თ   ქ   ვე  ნი სა  კუ 
თა  რი ქვეყ   ნის გა  სა  ნად   გუ  რებ   ლად, მი  სი ლი  ბა  ნი  ზა  ცი  ის და  საჩ   ქა  რებ   ლად, სის   ხ   ლი  ა  ნი პუტ   ჩი  სა და 
გა  დატ   რი  ა  ლე  ბე  ბის მო  საწყო  ბად. თქვე  ნი მე  ცა  დი  ნე  ო  ბით ჩვენს წი  ნა  აღ   დეგ ამოქ   მედ   და კრემ   ლის 
უზარ   მა  ზა  რი პრო  პა  გან   დის   ტუ  ლი მან   ქა  ნა, რომ   ლის პი  რის   პირ ჩვე  ნი სა  ინ   ფორ   მა  ციო სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი 
უძ   ლუ  რი აღ   მოჩ   ნ   და. პა  რა  ლე  ლუ  რად კრემ   ლი აძ   ლი  ე  რებ   და სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში თა  ვის მი  ერ შექ   მ   ნილ  
შე  ი  ა  რა  ღე  ბულ „ოპოზიციას“და მის მო  კავ   ში  რე კ   რი  მი  ნა  ლურ ბან   დებს, რო  მელ   თაც აიარა  ღებ   და სა 
ო  ცა  რი ინ   ტენ   სი  ვო  ბით, ხო  ლო რო  დე  საც ჩვენ კა  ნო  ნი ავა  მოქ   მე  დეთ, დას   ცეს გან   გა  ში პო  ლი  ტი  კუ  რი 
რეპ   რე  სი  ე  ბის შე  სა  ხებ. ამას   თან თქვენ და გორ   ბა  ჩო  ვი ყო  ველ   ნა  ი  რად უჭერ   დით მხარს ოს სე  პა  რა 
ტის   ტებს, რაც ხელს უწყობ   და ში  და ქარ   თ   ლის კონ   ფ   ლიქ   ტის გაღ   ვი  ვე  ბას და სა  უ  კე  თე  სო სა  შუ  ა  ლე  ბა 
იყო ჯა  რის შე  მოყ   ვა  ნი  სა და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ხე  ლა  ხა  ლი ანექ   სი  ი  სა. ამას   თან ყვე  ლა  ნა  ი  რად ინიღ   ბე 
ბო  დით და მა  ლავ   დით    კავ   შირს ამ მოვ   ლე  ნებ   თან. თქვენ თი  თიც არ გა  ან   ძ   რი  ეთ იმის   თ   ვის, რომ ეს 
საფ   რ   თხე აშო  რე  ბო  და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს. შე  გახ   სე  ნებთ ერ   თა  დერთ სა  ტე  ლე  ფო  ნო სა  უ  ბარს, რო  მე  ლიც 
შედ   გა ჩვენს შო  რის 1991 წლის გა  ზაფხულ   ზე, რო  დე  საც გორ   ბა  ჩოვ   მა და  ა  პი  რა სა  გან   გე  ბო მდგო  მა 
რე  ო  ბის გა  მოცხა  დე  ბა ში  და ქარ   თ   ლის მთელს ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე, რაც სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ხე  ლა  ხალ ოკუ  პა 
ცი  ას მო  ას   წა  ვებ   და. მა  შინ ჯერ კი  დევ ვფიქ   რობ   დი, რომ შე  გებ   რა  ლე  ბო  დათ თქვე  ნი ქვე  ყა  ნა და სწორ 
ინ   ფორ   მა  ცი  ას მა  ინც მი  ვი  ღებ   დით თქვენ   გან ამ სა  ში  ნე  ლი საფ   რ   თხის შე  სა  ხებ. რო  დე  საც ტე  ლე  ფო  ნით 
და  გი  კავ   შირ   დით თქვენ მითხა  რით, რომ მე უნ   და და  მე  რე  კა გორ   ბა  ჩო  ვის   თ   ვის და მეთხო  ვა შე  ე  ჩე  რე 
ბი  ნა სა  გან   გე  ბო მდგო  მა  რე  ო  ბის გა  მოცხა  დე  ბა. ეს კი იმას მო  ას   წა  ვებ   და, რომ გორ   ბა  ჩო  ვი სა  ნაც   ვ   ლოდ 
მომ   თხოვ   და სა  მო  კავ   ში  რეო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა  ზე ხე  ლის მო  წე  რას, ამი  ტომ ცხა  დია აღარ და  ვუ  რე  კე მას. 
შემ   დეგ მე მო  ვითხო  ვე თქვენ   გან დაგ   ვ   ხ   მა  რე  ბო  დით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს გა  მო  ყო  ფა  ში სსრ კავ   ში  რი  დან, 
თა  ნაც შე  გახ   ს   ნეთ, რომ თქვენ თქვე  ნი სამ   შობ   ლოს მე  ტი არა  ფე  რი დაგ   რ   ჩე  ნო  დათ და უნ   და გე  ფიქ   რათ 
მის კე  თილ   დღე  ო  ბა  ზე. „დამანებეთ თა  ვი, მე ერ   თი პენ   სი  ო  ნე  რი კა  ცი ვარ და ნუ მთხოვთ იმა  ზე მეტს, 
რაც შე  მიძ   ლი  ა“  ასე  თი იყო თქვე  ნი პა  სუ  ხი, მე გკითხეთ აგ   რეთ   ვე, მი  ე  ცით თუ არა ხმა სა  ქარ   თ   ვე 
ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბას 31 მარ   ტის რე  ფე  რენ   დუმ   ზე, რა  ზე  დაც თქვენ დუ  მი  ლით მი  პა  სუ  ხეთ. ახ   ლა 
სა  ყო  ველ   თა  ოდ ცნო  ბი  ლი  ა, რომ თქვენ მხო  ლოდ 17 მარ   ტის ე.წ. სა  კავ   ში  რო რე  ფე  რენ   დუმ   ში მი  ი  ღეთ 
მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა და ხმა მი  ე  ცით საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბას. ხო  ლო 31 მარტს სა  ქარ   თ   ვე  ლო და 
მი  სი და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბა არც გაგხ   სე  ნე  ბი  ათ. 

მაგ   რამ თქვე  ნი ყვე  ლა  ზე დი  დი და  ნა  შა  უ  ლი მა  ინც არის სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში კრი  მი  ნა  ლუ  რი რე  ვო  ლუ 
ცი  ის შემ   ზა  დე  ბა და გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა, რა  საც პრე  ცენ   დენ   ტი არ გა  აჩ   ნია მსოფ   ლიო ის   ტო  რი  ა  ში. თქვენ, 
ერთ დროს ვი  თომ   დაც დამ   ნა  შა  ვე  ო  ბას   თან უკომ   პ   რო  მი  სო მებ   რ   ძო  ლი, და  უ  კავ   შირ   დით დამ   ნა  შა  ვე  თა 
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სამ   ყა  როს და მი  სი მეშ   ვე  ო  ბით მო  ახ   დი  ნეთ გა  დატ   რი  ა  ლე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. დამ   ნა  შა  ვე  თა სამ   ყა  როს 
წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბი ჯ. იოსე  ლი  ა  ნი თა  ვი  სი „მხედრიონით“ და თ. კი  ტო  ვა  ნი თა  ვი  სი კრი  მი  ნა  ლუ  რი 
„გვარდიით“, რო  მელ   მაც უღა  ლა  ტა კა  ნო  ნი  ერ ხე  ლი  სუფ   ლე  ბას, თქვე  ნი და  საყ   რ   დე  ნი არი  ან დღე  საც. 
თქვენს მი  ერ შექ   მ   ნილ   მა კრი  მი  ნა  ლურ   მა ხუნ   ტამ, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში „ზაკვოს“ ჯა  რე  ბის დახ   მა  რე  ბით, 
და  ატ   რი  ა  ლა იგი  ვე, რა  საც სჩა  დი  ოდ   ნენ მურ   ვან      ყ   რუს, ჯა  ლა  ლე  დი  ნის, თე  მურ      ლენ   გის, შაჰ   ა  ბა  სის 
და აღა   მაჰ   მად ხა  ნის ურ   დო  ე  ბი. ხუნ   ტა  ში დამ   ნა  შა  ვე სამ   ყა  როს   თან ერ   თად გა  ერ   თი  ან   დ   ნენ მა  ფი  ო  ზი 
პარ   ტოკ   რა  ტე  ბი და თქვენ მი  ერ პრივი  ლე  გი  რე  ბუ  ლი კო  მუ  ნის   ტუ  რი ინ   ტე  ლი  გენ   ცი  ის წარ   მო  მად   გენ   ლე 
ბი, ის ინ   ტე  ლი  გენ   ტე  ბი, რო  მელ   თა მი  ერ იარა  ღის ხელ   ში აღე  ბას თქვენ მი  ე  სალ   მეთ თვით   მ   ფ   რი  ნა  ვის 
ტრა  პი  დან   ვე სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ჩა  მოს   ვ   ლი  სას. აი, ის სო  ცი  ა  ლუ  რი ფე  ნე  ბი, რო  მელ   თაც თქვენ ეყ   რ   დ   ნო 
ბით და რო  მელ   თა ხე  ლი  თაც აპი  რებთ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  მავ   ლის „აშენებას“. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ცი  ხე  ე  ბი  დან და კო  ლო  ნი  ე  ბი  დან თქვე  ნი „ამინისტიით“ გა  მოშ   ვე  ბუ  ლი 4 ათა  სამ   დე 
კრი  მი  ნა  ლის დიქ   ტა  ტის ქვეშ არის დღეს მი  ლი  ცია და პრო  კუ  რა  ტუ  რა, მთე  ლი სა  მარ   თალ   დამ   ცა  ვი ორ  
გა  ნო  ე  ბი, რო  მელ   ნიც ხელს უწყო  ბენ მათ ახალ   ა  ხა  ლი სის   ხ   ლი  ა  ნი და  ნა  შა  უ  ლე  ბის ჩა  დე  ნა  ში. თქვე  ნი 
და ამ კრი  მი  ნა  ლე  ბის და  ვა  ლე  ბით შე  თითხ   ნა პრო  კუ  რა  ტუ  რამ „საქმეები“ ჩემ წი  ნა  აღ   მ   დეგ, უზე  ნა  ე  სი 
საბ   ჭოს დე  პუ  ტა  ტე  ბი  სა და სხვა თა  ნამ   დე  ბო  ბის პი  რე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ, ხო  ლო ნამ   დ   ვილ დამ   ნა  შა  ვე 
თა საქ   მე  ე  ბი გა  ა  უქ   მა და მა  თი რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცია მო  ახ   დი  ნა. პა  ტიმ   რო  ბი  დან გა  ა  თა  ვი  სუფ   ლა ქარ   თ   ვე  ლი 
ხალ   ხის მო  სის   ხ   ლე მტე  რი, ბო  როტ   მოქ   მე  დი ტ. კუ  ლუმ   ბე  გო  ვი, რა  მაც ახა  ლი აღ   მავ   ლო  ბა გა  მო  იწ   ვია 
ე. წ. სამ   ხ   რეთ ოსე  თის სე  პა  რა  ტის   ტულ      ტე  რო  რის   ტუ  ლი მოძ   რა  ო  ბი  სა და სა  ბო  ლო  ოდ დაგ   ვა  კარ   გ   ვი  ნა 
ში  და ქარ   თ   ლი. 

თქვე  ნი ხუნ   ტა პირ   ვე  ლი დღე  ე  ბი  დან   ვე არ   ბევ   და და არ   ბევს მშვი  დო  ბი  ან საპ   რო  ტეს   ტო მი  ტინ   გებ   სა 
და დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  ებს. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში იან   ვარ      თე  ბერ   ვალ   ში „გვარდიისა“ და „მხედრიონის“ კრი  მი 
ნა  ლებ   მა და  ხო  ცეს და დაჭ   რეს ასო  ბით დე  მონ   ს   ტ   რან   ტი, ხო  ლო შემ   დეგ და  მა  ლეს მათ მი  ერ დაღ   ვ   რი 
ლი სის   ხ   ლი, აუკ   რ   ძა  ლეს რა ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის სა  მი  ნის   ტ   როს გარ   დაც   ვ   ლილ   თა გვა  რე  ბის გახ   მა  უ  რე  ბა. 
მაგ   რამ უნ   და გახ   სოვ   დეთ, რომ ეს გვა  რე  ბი ყვე  ლას   თ   ვის ცნო  ბი  ლია და ად   რე თუ გვი  ან მა  თი მხე  ცუ  რი 
მკვლე  ლო  ბი  სათ   ვის მო  გეთხო  ვე  ბათ პა  სუ  ხი ყვე  ლას. 

თქვენ   მა ხუნ   ტამ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში გა  ა  ჩა  ღა ძმა  თამ   კ   ვ   ლე  ლი სა  მო  ქა  ლა  ქო ომი და რაც ყვე  ლა  ზე სა 
გან   გა  შო  ა, არ   ნა  ხუ  ლად გა  აღ   ვი  ვა კუთხუ  რი შუღ   ლი. ფო  თის, სე  ნა  კი  სა და ზუგდი  დის „დასალაშქრავად“ 
თქვენ გუ  რუ  ლებს, იმერ   ლებ   სა და კა  ხე  ლებს აგ   ზავ   ნი  დით, თით   ქოს უცხო ქვე  ყა  ნას იპყ   რობ   დეთ, ძარ   ც  
ვავთ, არ   ბევთ და აწი  ო  კებთ მო  სახ   ლე  ო  ბას, ხო  ლო რო  დე  საც ზუგ   დი  დის მო  სახ   ლე  ო  ბა აჯან   ყ   და და ქა 
ლა  ქი გა  ა  თა  ვი  სუფ   ლა „მხედრიონისა“ და „გვარდიის“ ბან   დე  ბი  სა  გან, თა  ნაც ტყვედ აიყ   ვა  ნა მრა  ვა  ლი 
მათ   გა  ნი, ამის სა  პა  სუ  ხოდ თქვენ თბი  ლის   ში და  აწ   ვე  ვი  ნეთ კონ   ს   ტან   ტი  ნე გამ   სა  ხურ   დი  ას სახ   ლ      მუ  ზე  უ  მი, 
თით   ქოს იგი მარ   ტო სა  მეგ   რე  ლოს კუთ   ვ   ნი  ლე  ბა ყო  ფი  ლი  ყო. რო  დე  საც ზუგ   დი  დის მკვიდ   რი 50მდე 
შვილ   მ   კ   ვ   და  რი დე  და დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  ა  ზე გა  მო  ვი  და და  ღუ  პუ  ლი შვი  ლე  ბის პორ   ტ   რე  ტე  ბით ხელ   ში თქვენ  
მა „შეიარაღებულმა“ ბან   დებ   მა ისი  ნი და  არ   ბი  ეს, სას   ტი  კად სცე  მეს და შვი  ლე  ბის პორ   ტ   რე  ტე  ბი თავ   ზე 
გა  და  ამ   ტ     ვ   რი  ეს. აი, თქვე  ნი „ჰუმანიზმის“, „პატრიოტიზმის“ და „დემოკრატიის“ და  მა  დას   ტუ  რე  ბე  ლი 
ნიშ   ნე  ბი. 

დღეს მოს   კო  ვის სა  ინ   ფორ   მა  ციო სა  შუ  ა  ლე  ბით ხდე  ბა თქვე  ნი რეკ   ლა  მი  რე  ბა რო  გორც პო  ლი  ტი  კო 
სი  სა, რო  მელ   მაც გა  დამ   წყ   ვე  ტი რო  ლი შე  ას   რუ  ლა თა  ნა  მედ   რო  ვე მსოფ   ლი  ო  ში მიმ   დი  ნა  რე პო  ზი  ტი  ურ 
პრო  ცე  სებ   ში. თქვე  ნი გან   ცხა  დე  ბა იმის შე  სა  ხებ, რომ თქვენ და  იწყეთ გარ   დაქ   მ   ნა, გა  ა  თა  ვი  სუფ   ლეთ 
აღ   მო  სავ   ლეთ ევ   რო  პა და ბალ   ტი  ის   პი  რე  თი, გა  ა  ერ   თი  ა  ნეთ გერ   მა  ნი  ა, გა  ნუ  ზომ   ლად გა  და  ჭარ   ბე  ბუ  ლი 
შე  ფა  სე  ბაა თქვე  ნი პი  როვ   ნუ  ლი რო  ლი  სა. ეგ ყო  ვე  ლი  ვე რო  ლანდ რე  ი  გა  ნის „სოი“ს და და  სავ   ლე 
თის პო  ლი  ტი  კის, აგ   რეთ   ვე საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის დი  სი  დენ   ტუ  რი მოძ   რა  ო  ბის დი  დი გა  მარ   ჯ   ვე  ბაა უწი  ნა 
რეს ყოვ   ლი  სა, რა  მაც აიძუ  ლა გორ   ბა  ჩო  ვის მთავ   რო  ბა წა  სუ  ლი  ყო უდი  დეს დათ   მო  ბებ   ზე. თქვენ და 
გორ   ბა  ჩოვ   მა ფაქ   ტობ   რი  ვად მხო  ლოდ უკან და  ი  ხი  ეთ ძა  ლის წი  ნა  შე და ხე  ლი მო  ა  წე  რეთ ფაქ   ტობ   რივ 
კა  პი  ტუ  ლა  ცი  ა  ზე, რაც დიდ დიპ   ლო  მა  ტი  ურ გა  მარ   ჯ   ვე  ბა  ზე ვერ მეტყ   ვე  ლებს. სა  სა  ცი  ლოა დღეს თქვენ 
მი  ერ იმის გან   ცხა  დე  ბა, რომ ეგ ყო  ვე  ლი  ვე თქვენ გა  ა  კე  თეთ, რა  თა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო 
ბი  სათ   ვის მი  ეღ   წი  ა. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბა რომ გდო  მო  დათ, სა  გა  რეო საქ   მე  თა მი  ნის   ტ   რის 
პოს   ტ   ზე ყოფ   ნი  სას ესო  დე  ნი თავ   და  დე  ბით არ იბ   რ   ძო  ლებ   დით საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბი  სათ   ვის, 
ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბით არ დაბ   რუნ   დე  ბო  დით შემ   დ   გომ   ში ისევ სა  გა  რეო სა  მე  თა მი  ნის   ტ   რის პოს   ტ   ზე და არ 
გა  ნაცხა  დებ   დით, რომ სა  ჭი  როა სამ   შობ   ლოს (ე.ი.სსრკს) ხსნა. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის 
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მომ   ხ   რე რომ ყო  ფი  ლი  ყა  ვით, მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას მი  ი  ღებ   დით 31 მარ   ტის და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის რე  ფე  რენ  
დუმ   ში. ამას   თან, და  სავ   ლე  თის ქვეყ   ნებ   ში დიპ   ლო  მა  ტი  უ  რი მი  სი  ით მოგ   ზა  უ  რო  ბი  სას ერ   თხელ მა  ინც 
გა  ნაცხა  დებ   დით, რომ ეროვ   ნე  ბით ქარ   თ   ვე  ლი ხართ და რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლო დაპყ   რო  ბი  ლი ქვე  ყა  ნაა 
და იბ   რ   ძ   ვის და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბი  სათ   ვის, მაგ   რამ თქვენ ქარ   თ   ვე  ლად არა  სო  დეს ჩა  გით   ვ   ლი  ათ თა  ვი, 
ვი  ნა  ი  დან მუდ   მი  ვად იყა  ვით ნამ   დ   ვი  ლი „ჰომო სო  ვე  ტი  კუს“, რაც თქვენ თა  ვად აღი  ა  რეთ იტა  ლი  უ  რი 
გა  ზე  თის „კორიერე დე ლა სი  ე  რა  სათ   ვის“ მი  ცე  მულ ინ   ტერ   ვი  უ  ში. 

სა  სა  ცი  ლოა იმის მტკი  ცე  ბა, რომ თურ   მე გენ   შე  რის მი  ერ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ჩა  მო  ტა  ნი  ლი კრე  დი  ტი 10 
მი  ლი  ო  ნი მარ   კის ოდე  ნო  ბით მოხ   მარ   დე  ბა „დემოკრატიული ინ   ს   ტი  ტუ  ტის“ გან   მ   ტ   კი  ცე  ბას, რაც თქვენ   მა 
მო  კავ   ში  რემ, ოს   ტან   კი  ნოს დე  ზინ   ფორ   მ   ცენ   ტ   რ   მა გვამ   ც   ნო. ყვე  ლა  სათ   ვის ცნო  ბი  ლი  ა, თუ რა ინ   ს   ტი  ტუ 
ტე  ბია „მხედრიონი“, „გვარდია“, „სამხედრო საბ   ჭო“ ანუ ხუნ   ტა, რო  მე  ლიც ცეცხ   ლით და მახ   ვი  ლით 
ანად   გუ  რებს დე  მოკ   რა  ტი  ას სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, ძარ   ც   ვავს და არ   ბევს მო  სახ   ლე  ო  ბას, რა  მაც სა  ქარ   თ   ვე 
ლო მსოფ   ლი  ო  ში ეკო  ნო  მი  კუ  რად ყვე  ლა  ზე გა  ღა  ტა  კე  ბულ ქვეყ   ნად აქ   ცი  ა, სა  დაც ყო  ველ   დღი  უ  რად 
უკ   ვე მრა  ვა  ლი ადა  მი  ა  ნი იღუ  პე  ბა შიმ   ში  ლით (საქართველოს რა  დი  ოს ცნო  ბა). რაც შე  ე  ხე  ბა დღე  ვან  
დე  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს უკა  ნო  ნო რე  ჟი  მის ცნო  ბას მსოფ   ლი  ოს სხვა  დას   ხ   ვა ქვეყ   ნე  ბის მი  ერ, ეს იმ   პე 
რი  ის მხარ   და  ჭე  რი  სა და თქვე  ნი დე  მა  გო  გი  ი  სა და დე  ზინ   ფორ   მა  ცი  ის ხე  ლოვ   ნე  ბის შე  დე  გი  ა. მაგ   რამ 
გახ   სოვ   დეთ: ჯერ სა  კუ  თარ   მა ხალ   ხ   მა უნ   და გცნოთ, წი  ნა  აღ   მ   დეგ შემ   თხ   ვე  ვა  ში არა  ვი  თა  რი ფა  სი არა 
აქვს უცხო ქვეყ   ნე  ბის მხრივ ცნო  ბას. სა  ნუ  გე  შო  ა, რომ ის ქვეყ   ნე  ბი, რო  მელ   თაც  გა  დატ   რი  ა  ლე  ბამ   დე 
სცნეს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნი  ე  რი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბა, აღარ აპი  რე  ბენ თქვე  ნი უკა  ნო  ნო რე  ჟი  მის ცნო  ბას, 
სა  კუ  თა  რი ხალ   ხი კი თქვენ არ გცნობთ არა  სო  დეს. 

ყვე  ლა  სათ   ვის ცნო  ბი  ლი  ა, რომ დღეს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში თქვენ მი  ერ მოხ   და ნარ   კო  მა  ნი  ი  სა და ნარ  
კო  ბიზ   ნე  სის ლე  გა  ლი  ზა  ცი  ა, ნარ   კო  მა  ნია ღი  ა, ლა  მის ოფი  ცი  ა  ლურ პრქა  ტი  კად იქ   ცა, ვი  ნა  ი  დან თქვე  ნი 
ძი  რი  თა  დი და  საყ   რ   დე  ნი ძა  ლე  ბის, „მხედრიონისა“ და „გვარდიის“ წევ   რ   თა უმ   რავ   ლე  სო  ბა ნარ   კო 
მა  ნე  ბი არი  ან, თი  თო  ე  ულ მათ   განს დღე  ში სჭირ   დე  ბა რამ   დე  ნი  მე ათა  სი მა  ნე  თი მა  ინც ნარ   კო  ტი  კუ  ლი 
ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბი  სათ   ვის, რის შე  დე  გა  დაც მათ მი  ერ იძარ   ც   ვე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  სახ   ლე  ო  ბა, იტა  ცე  ბენ 
ათა  სო  ბით კერ   ძო და სა  ხელ   მ   წი  ფო მან   ქა  ნებს და ყი  დი  ან სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფარ   გ   ლებს გა  რეთ სრუ 
ლი  ად ლე  გა  ლუ  რად. ასე გა  ძარ   ც   ვეს თბი  ლი  სი, ქუ  თა  ი  სი, ზუგ   დი  დი, ფო  თი, სე  ნა  კი და სხვა ქა  ლა  ქე 
ბი, ახ   ლა კი, ქარ   თუ  ლი მო  სახ   ლე  ო  ბის გა  ძარ   ც   ვის შემ   დეგ, არა  ქარ   თულ მო  სახ   ლე  ო  ბა  ზე გა  და  ვიდ   ნენ, 
რაც გვი  ქა  დის ახალ ეთ   ნო  კონ   ფ   ლიქ   ტებს. და  ბა ყაზ   ბე  გი, ჩვე  ნი დი  დი ალექ   სან   დ   რე ყაზ   ბე  გის სამ   შობ  
ლო, გა  დაქ   ცე  უ  ლია ნარ   კო  ბიზ   ნე  სის ცენ   ტ   რად, მე  ო  რე ჰონ   კონ   გად, აზი  ი  სა და ევ   რო  პის ნარ   კო  ბიზ   ნე 
სის ხი  დად. ამის შე  დე  გად იძარ   ც   ვე  ბა სა  ხელ   მ   წი  ფო ხა  ზი  ნაც, რის გა  მოც ვე  ღარ არი  გებთ ჯა  მა  გი  რებს, 
პენ   სი  ებს, ჰო  ნო  რა  რებს, თუმც, პუტ   ჩის   ტე  ბი მა  ინც ღე  ბუ  ლო  ბენ პრე  მი  ებს თა  ვი  ან   თი სიხ   ლი  ა  ნი და  ნა 
შა  უ  ლე  ბე  ბი  სათ   ვის, რო  გორც „დემოკრატიისათვის მებ   რ   ძოლ   ნი“. აი, თქვე  ნი „დემოკრატიის“ დი  დი 
მიღ   წე  ვე  ბი. 

თქვენ ხე  დავთ, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  სახ   ლე  ო  ბას მხო  ლოდ „მხერდიონისა“ და „გვარდიის“ 
ნარ   კო  მან   თა ხე  ლით ვერ იმორ   ჩი  ლებთ და ამი  ტომ, ფარ   თოდ ჩა  ა  ბით სამ   ხედ   რო ოპე  რა  ცი  ებ   ში სნგს 
სა  ო  კუ  პა  ციო ჯა  რე  ბი, რო  მელ   ნიც დღეს ხუნ   ტის ჯა  რებ   თან ერ   თად და  ბა  ნა  კე  ბულ   ნი არი  ან სო  ფელ რუხ  
თან და ლა  მო  ბენ აფხა  ზეთ   ში შეჭ   რას, რა  თა იქ გა  ა  ჩა  ღონ ახა  ლი ეთ   ნო  კონ   ფ   ლიქ   ტი. 23 მარტს, სამ  
ტ   რე  დი  ის სად   გურ   ზე ეშე  ლო  ნი  დან გად   მოტ   ვირ   თეს თქვე  ნი „გვარდიის“ ჯავ   შან   ტ   რან   ს   პორ   ტი  ო  რე  ბი, 
რუ  სი ჯა  რი  კა  ცე  ბით სავ   სე, რო  მელ   ნიც გა  ე  მარ   თ   ნენ ცხე  ნის   წყ   ლის ხი  დის   კენ სა  დამ   ს   ჯე  ლო ოპე  რა  ცი  ის 
ჩა  სა  ტა  რებ   ლად. სნგს სამ   ხედ   რო ვერ   ტ   მ   ფ   რე  ნე  ბი თავს დას   ტ   რი  ა  ლე  ბენ წა  ლენ   ჯი  ხას და ცე  ლა  ვენ ყვე 
ლას, ვინც სა  ეჭ   ვოდ მი  აჩ   ნი  ათ. მათ მი  ერ გა  ნად   გუ  რე  ბუ  ლია შე  სა  ნიშ   ნა  ვი კუ  რორ   ტი სქუ  რი. ასე რომ 
თქვენ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში იწყებთ მე  ო  რე ავ   ღა  ნე  თის ომს და ნუ გგო  ნი  ათ, მსოფ   ლიო ბრმა იყოს და ვერ 
ხე  დავ   დეს ამას. 

„დემოკრატიული ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის“ ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბის პა  რა  ლე  ლუ  რად თქვენ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მა  სობ  
რი  ვი ტე  რო  რი და 37 წლის და  რი რეპ   რე  სი  ე  ბი გსურთ ააღორ   ძი  ნოთ, გრძელ   დე  ბა და  პა  ტიმ   რე  ბე  ბი 
შე  თითხ   ნი  ლი ბრალ   დე  ბე  ბით, რაც თქვე  ნი ხელ   წე  რა  ა. ყალ   ბი ბრალ   დე  ბით არი  ან და  პა  ტიმ   რე  ბუ  ლე  ბი 
უზე  ნა  ე  სი საბ   ჭოს სა  ბი  უ  ჯე  ტო კო  მი  სი  ის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე ტა  რი  ელ გე  ლან   ტი  ა, პუტ   ჩის   ტე  ბის 6 ტყვი  ით მძი 
მედ დაჭ   რი  ლი, მო  მაკ   ვ   და  ვი კა  ცი, ფი  ნან   ს   თა მი  ნის   ტ   რი გუ  რამ აბ   ს   ნა  ძე, უზე  ნა  ე  სი საბ   ჭოს სა  დე  პუ  ტა  ტო 
ეთი  კის კო  მი  სი  ის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე ბი  ძი  ნა დან   გა  ძე, დიდ   ხანს ტან   ჯეს ცი  ხე  ში ქუ  თა  ი  სის დე  პუ  ტა  ტი ფი  რუზ 
დი  ა  კო  ნი  ძე, ჰელ   სინ   კის კავ   ში  რის გამ   გე  ო  ბის წევ   რი დე  პუ  ტა  ტი ვახ   ტანგ ჭი  თა  ვა და სხვა  ნი. ახ   ლა შე  მო 
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ი  ღეთ მი  ტინ   გებ   ზე სა  სიკ   ვ   დი  ლო ცე  მა და და  ნით დაჭ   რა უდა  ნა  შა  უ  ლო ადა  მი  ა  ნე  ბი  სა, რა  საც გან   სა  კუთ  
რე  ბით ეფექ   ტუ  რად ნერ   გავთ უკა  ნას   კ   ნელ ხა  ნებ   ში. თქვე  ნი ხელ   ქ   ვე  ი  თი კრი  მი  ნა  ლე  ბი გან   სა  კუთ   რე  ბით 
არა  ა  და  მი  ა  ნუ  რად ექ   ცე  ვი  ან ქა  ლებ   სა და მო  ხუ  ცებს, მთე  ლი ქალ   თა სქე  სი ლა  მის მტრად გა  მო  აცხა 
დოთ პი  რუთ   ვ   ნე  ლო  ბი  სა და შე  უ  პოვ   რო  ბი  სათ   ვის. 

თქვენ „გარდაქმნისა“ და „საჯაროობის“ მო  დაფ   და  ფემ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოს   პეთ ყო  ველ   გ   ვა  რი სა 
ჯა  რო  ო  ბა, და  ა  წე  სეთ უსას   ტი  კე  სი ცენ   ზუ  რა პრე  სა  ში და ტე  ლე  ვი  ზი  ა  ში, აკ   რ   ძა  ლეთ ყვე  ლა თა  ვი  სუ  ფა  ლი 
გა  მო  ცე  მა. ერ   თა  დერ   თი და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი გა  ზე  თის „იბერიასპექტრის“ რე  დაქ   ტორს, პირ   ნ   ცი  პულ და 
მო  უს   ყი  დავ ჟურ   ნა  ლისტს, ირაკ   ლი გო  ცი  რი  ძეს მო  უ  კა  ლით შვი  ლი, შე  სა  ნიშ   ნა  ვი მხატ   ვა  რი გი  ორ   გი გო
ცი  რი  ძე და ახ   ლა მე  ო  რე შვილ   ზე ემუქ   რე  ბით, ჟურ   ნა  ლის   ტუ  რი სინ   დი  სის ერ   თ   გუ  ლე  ბი  სათ   ვის. ა. წ 30 
მარტს, რო  დე  საც მოს   კო  ვის ტე  ლე  ვი  ზი  ით უნ   და გად   მო  ცე  მუ  ლი  ყო ჩე  მი ინ   ტერ   ვი  უ, სა  ერ   თოდ გა  ა  უქ   მეთ 
მოს   კო  ვის პირ   ვე  ლი არ   ხი. ნუ  თუ ეს არის თქვე  ნი დე  მოკ   რა  ტია და სა  ჯა  რო  ო  ბა? რა  ტომ არ უჩ   ვე  ნებთ 
ტე  ლე  ვი  ზი  ით ყო  ვე  ლი  ვე იმას, რაც ხდე  ბო  და და ხდე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში უკა  ნას   კ   ნე  ლი ოთხი თვის მან  
ძილ   ზე? რა  ტომ არ უჩ   ვე  ნებთ თბი  ლი  სის დან   გ   რე  ვას და დაწ   ვას თქვე  ნი ზარ   ბაზ   ნე  ბი  თა და რა  კე  ტე  ბით, 
მი  ტინ   გე  ბის დარ   ბე  ვას, უდა  ნა  შა  უ  ლო მო  სახ   ლე  ო  ბის ხოც   ვა   ჟ   ლე  ტას თქვე  ნი ბან   დე  ბის მი  ერ, და  სავ  
ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს აწი  ო  კე  ბას, ხალ   ხის ძარ   ც   ვა   გ   ლე  ჯას? რა  ტომ არ აძ   ლევთ სიტყ   ვას თქვენს ოპო 
ნენ   ტებს, ან იქ   ნებ ფიქ   რობთ, რომ ამ გზით ჩა  ახ   შობთ სი  მარ   თ   ლის ხმას? 

ახ   ლა ვნა  ხოთ რას წარ   მო  ად   გენს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში თქვე  ნი „მოღვაწეობა“ სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი თვა   ლ  
საზ   რი  სით. თქვე  ნი ჩა  მოს   ვ   ლა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის უზურ   პა  ცი  ა  ა. თქვენს მი  ერ კომ   პარ   ტი  ის 
ცკს მსგავ   სი უკა  ნო  ნო ორ   გა  ნოს, ე. წ. სა  ხელ   მ   წი  ფო საბ   ჭოს შექ   მ   ნა და სა  კუ  თა  რი თა  ვის და  ნიშ   ვ   ნა მის 
თავ   მ   ჯ   დო  მა  რედ, არის უდი  დე  სი უკა  ნო  ნო  ბა და სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  მარ   თ   ლის ყვე  ლა ნორ   მის დარ   ღ   ვე 
ვა, ვი  ნა  ი  დან ქვე  ყა  ნას ჰყავს კა  ნო  ნი  ე  რი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბა, ხალ   ხის მი  ერ არ   ჩე  უ  ლი, ხო  ლო თქვენ არა 
ვის აურ   ჩე  ვი  ხართ და არც და  უ  ნიშ   ნი  ხართ ამ თა  ნამ   დე  ბო  ბა  ზე. თქვენ აცხა  დებთ, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 
უახ   ლო  ეს ხან   ში ჩა  ტარ   დე  ბა ვი  თომ   დაც თა  ვი  სუ  ფა  ლი და დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბი მსოფ   ლიო სტან  
დარ   ტე  ბის შე  სა  ბა  მი  სად. ასე  თი არ   ჩევ   ნე  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში უკ   ვე ჩა  ტარ   და 1990 წლის 28 ოქ   ტომ   ბერს, 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ჰყავს კა  ნო  ნი  ე  რი პრე  ზი  დენ   ტი და პარ   ლა  მენ   ტი, რო  მელ   თა გა  რე  შეც არა  ვის აქვს აქვს 
უფ   ლე  ბა ახა  ლი არ   ჩევ   ნე  ბის და  ნიშ   ვ   ნი  სა, ასე რომ თქვე  ნი „არჩევნები“ იქ   ნე  ბა ყალ   ბი და უკა  ნო  ნო, 
ხო  ლო ახალ, სარ   ჩევ   ნო კა  ნონს, თქვენს მი  ერ შექ   მ   ნილს არ ექ   ნე  ბა არა  ვი  თა  რი იური  დი  უ  ლი უფ   ლე  ბა 
მო  სი  ლე  ბა. ამ   გ   ვარ „არჩევნებს“ ხალ   ხი ბო  ი  კო  ტით შეხ   ვ   დე  ბა, ვი  ნა  ი  დან მან ერ   თხელ უკ   ვე გა  მო  ხა  ტა 
თა  ვი  სი ნე  ბა. გარ   და ამი  სა, ისეთ პი  რო  ბებ   ში, რო  დე  საც თით   ქ   მის მთელს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სა  გან   გე  ბო 
მდგო  მა  რე  ო  ბა და კო  მენ   დან   ტის სა  ა  თი  ა, არა  ვი  თარ არ   ჩევ   ნებ   ზე არ შე  იძ   ლე  ბა ფიქ   რიც კი, თუნ   დაც 
იგი  ვე მსოფ   ლიო სტან   დარ   ტე  ბის მი  ხედ   ვით. ასე რომ, უზურ   პა  ტორ   თა ხუნ   ტის მი  ერ „არჩევნების“ და 
ნიშ   ვ   ნა სა  გან   გე  ბო მდგო  მა  რე  ო  ბის პი  რო  ბებ   ში არ   ცერთ მსოფ   ლიო სტან   დარტს არ შე  ე  სა  ბა  მე  ბა. 

თქვენ   მა ხუნ   ტამ გა  მო  აცხა  და 1921 წლის კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის აღ   დ   გე  ნა, რომ   ლი  თაც იგი ვი  თომ   დაც 
ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლობს თავს პო  ლი  ტი  კა  ში. თქვენ რომ გეს   მო  დეთ, თუ რას ნიშ   ნავს ამ კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის აღ  
დ   გე  ნა, იმ დღეს   ვე გა  დად   გე  ბო  დით, ვი  ნა  ი  დან დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის მი  ხედ  
ვით ქვე  ყა  ნას უნ   და მარ   თავ   დეს არ   ჩე  ვი  თი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბა და არა უკა  ნო  ნო კრი  მი  ნა  ლუ  რი ხუნ   ტა. 

ახ   ლა ვნა  ხოთ რო  გორ გეს   მით თქვენ რუ  სეთ      სა  ქარ   თ   ვე  ლოს დღე  ვან   დე  ლი ურ   თი  ერ   თო  ბა. რო 
გორც აღ   ვ   ნიშ   ნე, თქვენ გაქვთ პრე  ტენ   ზი  ა, რომ მთე  ლი ცხოვ   რე  ბის მან   ძილ   ზე იბ   რ   ძო  დით სა  ქარ   თ  
ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბი  სათ   ვის. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბი  სა რა მო  გახ   სე  ნოთ, მაგ   რამ 
მთელს თქვენს ძა  ლებს მუ  დამ ახ   მარ   დით საბ   ჭო  თა იმ   პე  რი  ის მთლი  ა  ნო  ბის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბას, ხო  ლო ამ  
ჟა  მად, რო  დე  საც და  იმ   ს   ხ   ვ   რა ეს თი  ხის   ფე  ხე  ბი  ა  ნი კერ   პი, იბ   რ   ძ   ვით მო  მაკ   ვ   და  ვი რუ  სე  თის იმ   პე  რი  ის 
შე  სა  ნარ   ჩუ  ნებ   ლად, რომ   ლის დაშ   ლაც გარ   და  უ  ვა  ლი  ა, რო  გორც ყვე  ლა იმ   პე  რი  ი  სა. თქვენ კი ყვე  ლა  ნა 
ი  რად ცდი  ლობთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო კვლავ აქ   ცი  ოთ რუ  სე  თის კო  ლო  ნი  ად. რა  ტომ არ ცნობს დღე  ვან   დე  ლი 
რუ  სე  თი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბას და არ ამ   ყა  რებს მას   თან დიპ   ლო  მა  ტი  ურ ურ   თი  ერ   თო  ბას? 
იმის გა  მო რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლომ და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბა გა  მო  აცხა  და და აღარ სურს იყოს რუ  სე  თის კო  ლო 
ნია და სამ   ხედ   რო პლაც   დარ   მი. ამას   თან რუ  სეთს მი  აჩ   ნი  ა, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლომ რუ  სე  თის ფე  დე  რა  ცი  ის 
ნა  წი  ლე  ბად უნ   და სცნოს ში  და ქარ   თ   ლი და აფხა  ზე  თი, „თქვენ წახ   ვალთ, ოღონდ სამ   ხ   რეთ ოსე  თი  სა 
და აფხა  ზე  თის გა  რე  შე“, გვე  უბ   ნე  ბო  და გორ   ბა  ჩო  ვის მთავ   რო  ბა. დღე  ვან   დე  ლი რუ  სე  თის პო  ზი  ცი  აც ბევ  
რით არაფ   რით გან   ს   ხავ   დე  ბა წი  ნა  მორ   ბე  დი  სა  გან.

თქვენ გა  ნაცხა  დეთ, რომ რუ  სეთ      სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ურ   თი  ერ   თო  ბა დიპ   ლო  მა  ტი  ურ   ზე უფ   რო მე  ტი  ა. 
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დიპ   ლო  მა  ტი  ურ   ზე „მეტი“ ურ   თი  ერ   თო  ბა სა  ერ   თა  შო  რი  სო პრაქ   ტი  კამ და სა  მარ   თალ   მა არ იცის. რა უნ  
და ვი  გუ  ლის   ხ   მოთ ასეთ ურ   თი  ერ   თო  ბა  ში, კო  ლო  ნი  უ  რი მო  ნო  ბა ხომ არა? მაგ   რამ გახ   სოვ   დეთ, რომ 
რუ  სე  თის იმ   პე  რია გან   წი  რუ  ლი  ა, ისე  ვე რო  გორც თქვე  ნი ცდე  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში რუ  სო  ფი  ლუ  რი ნე  ო  კო 
მუ  ნის   ტუ  რი ტო  ტა  ლი  ტა  რუ  ლი რე  ჟი  მის დამ   ყა  რე  ბი  სა. სა  ქარ   თ   ვე  ლომ 1991 წლის 9 აპ   რილს გა  მო  აცხა 
და და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბა და ერ   თ   გუ  ლი დარ   ჩე  ბა თა  ვის არ   ჩე  ვა  ნი  სა (სხვათაშორის, წელს ეს თა  რი  ღი 
ოფი  ცი  ა  ლუ  რად არც კი აღ   ნიშ   ნეთ). აქე  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ცი  ნიზ   მი და მკრე  ხე  ლო 
ბაა თქვე  ნის მხრით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის სამ   ფე  რო  ვა  ნი დრო  ში  სა და მე  რაბ კოს   ტა  ვას 
სუ  რა  თის ფონ   ზე ჯდო  მა. იმ დრო  ში  სა, რომ   ლის ერ   თ   გუ  ლე  ბი  სათ   ვ   სის მრა  ვა  ლი ადა  მი  ა  ნი გა  აგ   ზავ   ნეთ 
ცი  ხე  ში, იმ მე  რაბ კოს   ტა  ვა  სი, რო  მე  ლიც 10 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში აწა  მეთ გუ  ლა  გის საპყ   რო  ბი  ლე  ში და 
რო  მელ   საც თქვენ   მა აგენ   ტებ   მა მო  უს   წ   რა  ფეს სი  ცოცხ   ლე. 

ახ   ლა ვნა  ხოთ, ვით ემ   თხ   ვე  ვა ურ   თი  ერთს თქვე  ნი სიტყ   ვა და საქ   მე სა  ო  კუ  პა  ციო ჯა  რებ   თან და  კავ   ში 
რე  ბით. თქვენ გა  ნაცხა  დეთ, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სა და რუ  სეთს შო  რის უნ   და გა  ი  მარ   თოს მო  ლა  პა  რა  კე 
ბა ჯა  რე  ბის გაყ   ვა  ნის თა  ო  ბა  ზე და რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლო არა  სო  დეს გახ   დე  ბა სნგს წევ   რი. ფი  ცი გვწამს, 
ბო  ლო გვაკ   ვირ   ვებს, იმ დროს, რო  დე  საც ამ თა  ნამ   დე  ბო  ბის სხვა წევ   რე  ბი თა  ვი  სი ტე  რი  ტო  რი  ე  ბი  დან 
აძე  ვე  ბენ სა  ო  კუ  პა  ციო ჯა  რებს, ან თა  ვის იურის   დიქ   ცი  ას უმორ   ჩი  ლე  ბენ, თქვენ დღი  თი დღე უმა  ტებთ 
მათ რა  ო  დე  ნო  ბას სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, გა  ირ   კ   ვა, რომ თქვე  ნი ჩა  მოს   ვ   ლის პირ   ვე  ლი  ვე დღე  ებ   ში და  გი  რე 
კი  ათ მოს   კოვ   ში და გითხო  ვი  ათ ამ ჯა  რე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში და  ტო  ვე  ბა, რაც თა  ვის და  უ  ფიქ   რებ   ლო 
ბით მოს   კო  ვის ტე  ლე  ვი  ზი  ით გა  მო  აცხა  და თქვენ   მა მე  გო  ბარ   მა „დემოკრატმა“ გ. პო  პოვ   მა. თქვე  ნი 
ხუნ   ტის დას   ტუ  რით შე  მო  იყ   ვა  ნეს ყა  რა  ბა  ღი  დან გა  მო  ძე  ვე  ბუ  ლი 366 მო  ტომ   ს   რო  ლე  ლი პოლ   კი. ამჟა 
მად, რო  გორც ჩანს, გენ   შერ   თან გა  რი  გე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე გეგ   მავთ გერ   მა  ნი  ი  დან დე  მო  ბი  ლი  ზე  ბუ  ლი 
რუ  სი სამ   ხედ   რო  ე  ბის   თ   ვის ბი  ნე  ბის მშე  ნებ   ლო  ბას. ბუ  ნებ   რი  ვი  ა, რომ ის, ვი  საც არ გა  აჩ   ნია სა  კუ  თა  რი 
ხალ   ხის მხარ   და  ჭე  რა, და  საყ   რ   დენს ეძებს მტრის სა  ო  კუ  პა  ციო ჯა  რებ   ში. ასე ყო  ფი  ლა ოდით   გან, ჩვენს 
ავ   ბე  დით ის   ტო  რი  ა  ში, ასე იყო „საბჭოთა“ პე  რი  ოდ   ში, ასე იქ   ნე  ბა მა  ნამ, სა  ნამ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში იქ   ნე  ბა 
სნგს, ანუ რუ  სე  თის სა  ო  კუ  პა  ციო რე  ჟი  მი თქვე  ნი ხუნ   ტის სა  ხით. 

არ შე  მიძ   ლია არ ვახ   სე  ნო ჩვე  ნი ახალ   გაზ   რ   დო  ბის სა  ვა  ლა  ლო მდგო  მა  რე  ო  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში შექ  
მ   ნი  ლი ვი  თა  რე  ბის შე  დე  გად. თქვენ და თქვე  ნი წი  თე  ლი „პროფესორები“ დღე  ნი  ა  დაგ ნერ   გავ   დით 
ახალ   გაზ   რ   დო  ბა  ში კრი  მი  ნა  ლე  ბის, ნარ   კო  მა  ნე  ბის, „კანონიერი ქურ   დე  ბის“ მგლურ ჰე  რო  ი  კას, შე  ა  ძუ 
ლეთ ახალ   გაზ   რ   დებს წიგ   ნი და შე  აყ   ვა  რეთ ნარ   კო  ტი  კუ  ლი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბი, ავ   ტო  მა  ტი, ძარ   ც   ვა   გ   ლე  ჯა 
და ყა  ჩა  ღო  ბა. ბო  ლოს მრა  ვა  ლი მათ   გა  ნი დამ   ნა  შა  ვე რე  ჟი  მის მსა  ხურ პა  ტა  რა მონ   ს   ტ   რე  ბად აქ   ცი  ეთ, 
რო  მელ   ნიც დღეს შე  უბ   რა  ლებ   ლად არ   ბე  ვენ მშვი  დო  ბი  ან მი  ტინ   გებს, მხე  ცუ  რად უს   წორ   დე  ბი  ან დიდ   სა 
და პა  ტა  რას, ქალ   სა და ბავშვს, სი  მარ   თ   ლის თქმი  სათ   ვის. მაგ   რამ, გახ   სოვ   დეთ, სი  მარ   თ   ლეს ვე  რა  ვი 
თა  რი ტყვია და კო  ცო  ნი ვერ და  ა  მარ   ცხებს. კარ   გი ახალ   გაზ   რ   დე  ბიც გვყავს, რო  მელ   ნიც თქვენ პა  სუხს 
გა  გე  ბი  ნებთ ყვე  ლაფ   რი  სათ   ვის. „უსამართლო ძლი  ე  რე  ბას სა  უ  კუ  ნო არ აქვს ძა  ლი, უძ   ლე  ვე  ლი სა  ბო 
ლო  ოდ არის მხო  ლოდ სა  მარ   თა  ლი“, რო  გორც იტყო  და დი  დი აკა  კი. 

ახ   ლა სა  ბო  ლო  ოდ უნ   და და  გის   ვათ მთა  ვა  რი შე  კითხ   ვა: ვინ მო  გიხ   მოთ ჩვენ წი  ნამ   ძღ   ვ   რად? ვინ მო 
გიწ   ვი  ათ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, სად არი  ან ის მშრო  მე  ლე  ბი, ის ახალ   გაზ   რ   დე  ბი, რო  მელ   ნიც თურ   მე მოს   კოვ  
ში მოს   ვე  ნე  ბას არ გაძ   ლევ   დ   ნენ გან   ცხა  დე  ბე  ბი  თა და პე  ტი  ცი  ე  ბით, არი  ქა, ჩა  მო  დით სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 
და გვიშ   ვე  ლე  თო? სად არის ეს დო  კუ  მენ   ტე  ბი? მაგ   რამ ტყუ  ილს მოკ   ლე ფე  ხი აქვს. ყვე  ლას   თ   ვის ცნო 
ბი  ლი  ა, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მო  გიწ   ვი  ათ ერ   თა  დერ   თ   მა კაც   მა, კრი  მი  ნალ   მა და რე  ცი  დი  ვის   ტ   მა, ავად  
სახ   სე  ნე  ბელ   მა ჯა  ბა იოსე  ლი  ან   მა, რო  მელ   საც სა  კუ  თა  რი ხალ   ხის სის   ხ   ლ   ში აქვს ხე  ლე  ბი გას   ვ   რი  ლი და 
რომ   ლის სა  ხელ   საც შე  აჩ   ვე  ნებს ქარ   თ   ვე  ლი ხალ   ხი თქვენს სა  ხელ   თან ერ   თად. დი  ახ, მის   მა ემი  სა  რებ   მა 
ჩა  მო  გიყ   ვა  ნეს თქვენ თბი  ლის   ში და აერო  პორ   ტ   ში დაგ   ხ   ვ   დათ მო  ღა  ლა  ტე  თა და კრი  მი  ნალ   თა მცი  რე 
ჯგუ  ფი. სა  მა  გი  ე  როდ, ქარ   თ   ველ   მა ხალ   ხ   მა შე  გარ   ქ   ვათ იუდა და ამ სა  ხე  ლის სკან   დი  რე  ბა არ შეწყ   დე  ბა 
სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, სა  ნამ თქვენ მის მი  წა   წყალ   ზე და  ა  ბი  ჯებთ. 

 რა  ტომ გე  ში  ნი  ათ სი  მარ   თ   ლი  სა, რა  ტომ არ პა  სუ  ხობთ სტუ  დენ   ტ   თა და ჟურ   ნა  ლის   ტ   თა შე  კითხ   ვებ   ზე, 
რომ   ლე  ბიც გა  ზეთ   შიც კი გა  მო  გიქ   ვეყ   ნეს? რა  ტომ არ ღე  ბუ  ლობთ ჟურ   ნა  ლის   ტებს? ან იქ   ნებ გგო  ნი  ათ, 
რომ დღეს შუა სა  უ  კუ  ნე  ე  ბია და თქვე  ნი ბნე  ლი საქ   მე  ე  ბი სა  მუ  და  მოდ მიჩ   ქ   მა  ლუ  ლი დარ   ჩე  ბა? მერ   წ  
მუ  ნეთ, მა  ლე შე  იტყობს და  სავ   ლე  თი თუ ვის შე  უქ   მ   ნა დე  მოკ   რა  ტი  ის იმი  ჯი და ვი  სი ხე  ლით ცდი  ლობს 
თა  ვი  სი კავ   კა  სი  უ  რი პო  ლი  ტი  კის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბას. თქვენ კი აუცი  ლებ   ლად და  მარ   ცხ   დე  ბით სა  კუ  თა 
რი ხალ   ხის წი  ნა  აღ   მ   დეგ გა  ჩა  ღე  ბულ ომ   ში, რო  გორც და  მარ   ცხ   დ   ნენ ნა  ჯი  ბუ  ლა და ბაბ   რაქ ქარ   მა  ლი. 
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ასე  თი  ვე და  მარ   ცხე  ბა გე  ლით კავ   კა  სი  ის ხალ   ხე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ომ   ში, რო  მელ   საც გეგ   მავთ იმ   პე  რი  ულ 
ძა  ლებ   თან ერ   თად. 

ამ   რი  გად, თქვე  ნი „გადემოკრატება“ მარ   ტო  ო  დენ ფა  სა  დის შეც   ვ   ლა ყო  ფი  ლა, არ   სით კი თქვენ 
იგი  ვე დარ   ჩით, რაც იყა  ვით, ტო  ტა  ლი  ტა  რიზ   მის, სა  ხელ   მ   წი  ფო ტე  რო  რიზ   მის ერ   თ   გუ  ლი, სუ  ლით კო 
მუ  ნის   ტი, რაც მტკიც   დე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში თქვე  ნი ამ   ჟა  მინ   დე  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბით, სა  დაც ააღორ   ძი  ნეთ 
პარ   ტოკ   რა  ტია და რეპ   რე  სი  უ  ლი, ტო  ტა  ლი  ტა  რუ  ლი რე  ჟი  მი. 

მახ   სენ   დე  ბა კან   ტის ცნო  ბი  ლი სენ   ტენ   ცი  ა: „გადაფხიკეთ გერ   მა  ნე  ლი ფი  ლო  სო  ფო  სი და თქვენ 
თე  ო  ლოგს აღ   მო  ა  ჩენთ მას   ში“, რა  საც მე ასე მი  ვუ  სა  და  გებ   დი ჩვენს სი  ნამ   დ   ვი  ლეს: „გადაფხიკეთ 
„პერესტროიკის“ ნე  ბის   მი  ე  რი დე  მოკ   რა  ტი და თქვენ კო  მუ  ნის   ტ      პარ   ტოკ   რატს აღ   მო  ა  ჩენთ მას   ში“. 

ვით ვირ   წ   მუ  ნოთ თქვე  ნი გარ   დაქ   მ   ნა, რო  დე  საც თქვენ, ნაც   ვ   ლად იმი  სა, რომ შე  ი  ნა  ნოთ ერის წი 
ნა  შე თქვე  ნი უმ   ძი  მე  სი და  ნა  შა  უ  ლე  ბი, კვლავ ცოდ   ვას ცოდ   ვა  ზე უმა  ტებთ და ყო  ვე  ლი  ვეს ძვე  ლე  ბუ  რად 
გა  ნაგ   რ   ძობთ? 

თქვენ იმ   პე  რი  ამ მო  გავ   ლი  ნათ თა  ვი  სი შავ   ბ   ნე  ლი ზრახ   ვე  ბის გან   სა  ხორ   ცი  ე  ლებ   ლად, ეს იცის ყვე 
ლამ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში და ამის გა  მო და  გიხ   ვ   დათ მტრუ  ლად მთე  ლი ერი. გახ   სოვ   დეთ. ქარ   თ   ვე  ლი ერი 
პო  ლიტ   ბი  უ  რო არ არის, მარ   კე  ბი  თა და დო  ლა  რე  ბით რომ შე  იძ   ლე  ბო  დეს მი  სი მოს   ყიდ   ვა.

ახ   ლა და  ვუბ   რუნ   დეთ იმ ანო  ნი  მურ წე  რილს, რო  მე  ლიც და  საწყის   ში ვახ   სე  ნე. ახ   ლა ვრწმუნ   დე  ბი, 
რომ ეს არა  ვი  თა  რი რუ  სი და სო  მე  ხი „ნაცისტების“ წე  რი  ლი არ ყო  ფი  ლა. ეს იყო იმ   პე  რი  უ  ლი სუკ   ი  სა 
და თქვე  ნი წე  რი  ლი, სა  დაც მოკ   ლედ იყო ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბუ  ლი გეგ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს გა  ნად   გუ  რე  ბი  სა. 
ბევ   რი რამ შეს   რულ   და ამ გეგ   მი  დან. და  იწყო ქარ   თუ  ლი ერის გე  ნო  ცი  დი, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ტე  რი  ტო  რი 
უ  ლი მთლი  ა  ნო  ბა და  ირ   ღ   ვა, მაგ   რამ ამას   თან ერ   თი იმ   პე  რია და  ი  შა  ლა, ხო  ლო მე  ო  რე დაშ   ლის პი  რას 
დგას. ასე რომ, გეგ   მებს ას   რუ  ლე  ბა არ უწე  რი  ა. ქარ   თ   ველ   მა ერ   მა გა  მო  იღ   ვი  ძა და ამი  ე  რი  დან მას 
ვე  რა  ვინ მო  ახ   ვევს თავს მო  ნო  ბის უღელს. იმ   პე  რია მო  ის   პო  ბა, ხო  ლო სა  ქარ   თ   ვე  ლო იარ   სე  ბებს სა  მა 
რად   ჟა  მოდ.

ყო  ვე  ლი  ვე ზე  მოთ   ქ   მუ  ლი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, მე თქვენ ბრალს გდებთ:
1. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნულ      გან   მან   თა  ვი  სუფ   ლე  ბე  ლი მოძ   რა  ო  ბის სის   ტე  მა  ტურ დევ   ნა  სა და ჩახ  

შო  ბა  ში უსას   ტი  კე  სი რეპ   რე  სი  ე  ბის გზით, მის დის   კ   რე  დი  ტა  ცი  ა  ში შინ და გა  რეთ. ქარ   თ   ვე  ლი პატ   რი  ო  ტე 
ბი  სა და ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბა  თა დამ   ც   ვე  ლე  ბის დევ   ნა   და  პა  ტიმ   რე  ბა  ში, ქარ   თ   ვე  ლი პატ   რი  ო  ტის ვ. ჟვა 
ნი  ას დახ   ვ   რე  ტა  ში. „თვითმფრინავის საქ   მე  ზე“ და  პა  ტიმ   რე  ბუ  ლი ახალ   გაზ   რ   დე  ბი  სა და მათ   თან ერ   თად 
ცრუ ბრალ   დე  ბით და  პა  ტიმ   რე  ბუ  ლი უდა  ნა  შა  უ  ლო მღვდლის, თე  ო  დო  რე ჩიხ   ლა  ძის დახ   ვ   რე  ტა  ში, ჟურ  
ნალ   სიტ ნა  ზი შა  მა  ნა  უ  რის მკვლე  ლო  ბა  ში 1983 წელს ქ. თბი  ლი  სის ფსი  ქი  ატ   რი  ულ სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო  ში.

2. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნი  ე  რი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ სა  ერ   თა  შო  რი  სო შეთ   ქ   მუ  ლე  ბის 
მოწყო  ბა  ში, უპ   რე  ცენ   დენ   ტო ცი  ლის   მ   წა  მებ   ლუ  რი კამ   პა  ნი  ის ორ   გა  ნი  ზე  ბა  ში მსოფ   ლიო მას   შ   ტა  ბით. 

3. და  სავ   ლე  თის ქვეყ   ნე  ბის დე  ზინ   ფორ   მი  რე  ბა  სა და დე  ზო  რი  ენ   ტი  რე  ბა  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მიმ   დი 
ნა  რე პრო  ცე  სებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით. 

4. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში კრი  მი  ნა  ლუ  რი რე  ვო  ლუ  ცი  ი  სა და სამ   ხე  რო გა  დატ   რი  ა  ლე  ბის მოწყო  ბა  ში, უკა 
ნო  ნო და  ნა  შა  უ  ლებ   რი  ვი ხუნ   ტის შექ   მ   ნა  ში, ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის უზურ   პა  ცი  ა  ში, ქ. თბი  ლი  სის ცენ   ტ   რის დან   გ  
რე  ვა  სა და დაწ   ვა  ში.

5. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში დე  მოკ   რა  ტი  ის ნაც   ვ   ლად კლეპ   ტოკ   რა  ტი  ის დამ   ყა  რე  ბა  ში, დამ   ნა  შა  ვე  თა სამ  
ყა  რო  სად   მი სა  მარ   თალ   დამ   ცა  ვი ორ   გა  ნო  ე  ბის დაქ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა  ში, კრი  მი  ნა  ლე  ბის   თ   ვის ხე  ლი  სუფ   ლე 
ბის გა  და  ცე  მა  ში. 

6. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 1990 წლის 28 ოქ   ტომ   ბ   რი  სა და 1991 წლის 26 მა  ი  სის დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი არ  
ჩევ   ნე  ბის მიღ   წე  ვე  ბის გა  ნად   გუ  რე  ბა  ში, კა  ნო  ნი  ე  რი პარ   ლა  მენ   ტი  სა და პრე  ზი  დენ   ტის დევ   ნა  ში.

7. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში რუ  სე  თის იმ   პე  რი  ის სა  ო  კუ  პა  ციო ჯა  რე  ბის ყოფ   ნის და  კა  ნო  ნე  ბა  ში, მათ   თ   ვის 
სა  ო  კუ  პა  ციო ჯა  რე  ბის სტა  ტუ  სის მოხ   ს   ნა  ში, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ამ   გ   ვა  რი ჯა  რე  ბის ახა  ლი კონ   ტი  გენ   ტის შე 
მოყ   ვა  ნა  ში ყა  რა  ბა  ღის 366 მო  ტომ   ს   რო  ლე  ლი პოლ   კის სა  ხით, გერ   მა  ნი  ი  დან დე  მო  ბი  ლი  ზე  ბუ  ლი სამ  
ხედ   რო მო  სამ   სა  ხუ  რე  ე  ბი  სათ   ვის გან   კუთ   ვ   ნი  ლი სახ   ლე  ბის მშე  ნებ   ლო  ბის და  გეგ   მ   ვა  ში ჩვენს ტე  რი  ტო 
რი  ა  ზე.

8. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში კო  მუ  ნის   ტუ  რი პარ   ტოკ   რა  ტი  ი  სა და მა  ფი  ის კვლავ აღორ   ძი  ნე  ბა  ში.
9. იმ   პე  რი  უ  ლი სუკ   ის აგენ   ტო  ბა  ში და მის თავ   და  დე  ბულ სამ   სა  ხურ   ში წლე  ბის მან   ძილ   ზე.
10. იმ   პე  რი  უ  ლი სუ  კის აგენ   ტუ  რულ ქსელ   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  სახ   ლე  ო  ბის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ნა  წი 
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ლის ჩათ   რე  ვა  ში.
11. სა  ხელ   მ   წი  ფო ტე  რო  რიზ   მ   ში, 1992 წლის იან   ვარ      თე  ბერ   ვ   ალ   ში მშვი  დო  ბი  ა  ნი მი  ტინ   გე  ბი  სა და 

დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  ე  ბის დარ   ბე  ვა   დახ   ვ   რე  ტა  ში კრი  მი  ნა  ლე  ბის ხე  ლით.
12. და  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  ლაშ   ქ   ვ   რა   დარ   ბე  ვა  ში, მო  სახ   ლე  ო  ბის ძარ   ც   ვა  სა და გე  ნო  ციდ   ში, 

კუთხუ  რი შუღ   ლი  სა და სე  პა  რა  ტიზ   მის არ   ნა  ხუ  ლად გაღ   ვი  ძე  ბა  ში.
13. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ნარ   კო  მა  ნი  ა  სა და ნარ   კო  ბიზ   ნე  სის ლე  გა  ლი  ზა  ცი  ა  სა და წა  ხა  ლი  სე  ბა  ში, თბი 

ლი  სის ახალ   გაზ   რ   დო  ბის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ნა  წი  ლის ნარ   კო  მა  ნე  ბად და კრი  მი  ნა  ლე  ბად ქცე  ვა  ში.
14. პი  როვ   ნუ  ლად ჩე  მი და ჩე  მი ოჯა  ხის, თვით მცი  რეწ   ლო  ვა  ნი ბავ   შ   ვე  ბის, დევ   ნა  ში 20 წლის მან  

ძილ   ზე.
15. კონ   ს   ტან   ტი  ნე გამ   სა  ხურ   დი  ას მე  მო  რი  ა  ლუ  რი სახ   ლ      მუ  ზე  უ  მის გა  ძარ   ც   ვა  სა და დაწ   ვა  ში (ქ. თბი 

ლი  სი და და  ბა ბიჭ   ვინ   თა).
16. კა  ნო  ნი  ე  რი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის მომ   ხ   რე  თა მა  სობ   რივ რეპ   რე  სი  რე  ბა  სა და ტე  რო  რი  ზე  ბა  ში.
17. გერ   მა  ნი  ას   თან საძ   რა  ხის გა  რი  გე  ბა  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ინ   ტე  რე  სე  ბის ხარ   ჯ   ზე.
18. იმ   პე  რი  ის ცენ   ტ   რის და  ვა  ლე  ბით ქარ   თ   ვე  ლი ერის გე  ნო  ციდ   ში.
19. სამ   შობ   ლოს ღა  ლატ   ში.
ყო  ვე  ლი  ვე ზე  მოთ   ქ   მულ   თან და  კავ   ში  რე  ბით, მო  ვითხოვ თქვენ   გან და  უ  ყო  ნებ   ლივ წე  რი  ლო  ბით პა 

სუხს და ახ   ს   ნა   გან   მარ   ტე  ბას. გიწ   ვევთ ტე  ლე  დე  ბა  ტებ   ში (როგორც საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის ყო  ფილ სა  გა 
რეო საქ   მე  თა მი  ნისტრს და არა რო  გორც არ   სე  ბუ  ლი სა  ხელ   მ   წი  ფოს საბ   ჭოს თავ   მ   ჯ   დო  მა  რეს), თქვე  ნი 
საყ   ვა  რე  ლი მოს   კო  ვის ტე  ლე  ვი  ზი  ით, რო  მე  ლიც ყო  ველ ნა  ბიჯ   ზე ამ   ჟ   ღავ   ნებს თქვენს მი  მართ სო  ლი 
და  რო  ბას, თა  ნად   გო  მას და მი  კერ   ძო  ე  ბას. ტე  ლე  დე  ბა  ტებს ექ   ნე  ბა ტე  ლე  ხი  დის ხა  სი  ა  თი.   მ   ზად ვარ უკან 
წა  ვი  ღო ჩე  მი სიტყ   ვე  ბი, თუ დამ   ტ   კიც   დე  ბა ჩემს ნათ   ქ   ვამ   ში უმ   ცი  რე  სი გა  ყალ   ბე  ბა, უზუს   ტო  ბა ან გა  და 
ჭარ   ბე  ბა.

თქვენ   და  მი ღია წერი  ლი უკ   ვე დას   რუ  ლე  ბუ  ლი მქონ   და, რო  დე  საც ხელ   ში ჩა  მი  ვარ   და თქვე  ნი ინ   ტერ  
ვიუ „შპიგელისადმი“, სა  დაც ირ   კ   ვე  ვა, რომ თქვენ ყვე  ლა  ფერ   თან ერ   თად უწიგ   ნუ  რიც ყო  ფილ   ხართ. 
კერ   ძოდ, გერ   მა  ნი  ის საქ   მე  ებ   ში ესო  დენ დიდ   მა „ესქპერტმა“ „შპიგელის“ კო  რეს   პონ   დენ   ტის გან   საც  
ვიფ   რებ   ლად გა  ნაცხა  დეთ, რომ თურ   მე ჰიტ   ლე  რიც დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლად ყო  ფი  ლა არ   ჩე  უ  ლი, ისე  ვე რო 
გორც გამ   სა  ხურ   დი  ა. მან ზრდი  ლო  ბი  ა  ნად შეგ   ნიშ   ნათ, რომ ეს არ შე  ე  სა  ბა  მე  ბა სი  ნამ   დ   ვი  ლეს, მაგ   რამ 
სხვა გვერ   დ   ზე ბრჭყა  ლებ   ში ჩას   ვა ეს თქვე  ნი დი  დი „აღმოჩენა “ და გა  გა  მას   ხა  რა  ვათ („შპიგელი“, 14 
აპ   რი  ლი, 1992 წე  ლი). არ ვი  ცი, სკო  ლა  ში რა ნი  შა  ნი გყავ   დათ ის   ტო  რი  ა  ში, მაგ   რამ ასე  თი რამ დღეს 
სა  შუ  ა  ლო სკო  ლის მო  წა  ფე  საც არ ეპა  ტი  ე  ბა. ცნო  ბი  ლი  ა, რომ ჰიტ   ლე  რი და  ნიშ   ნა გერ   მა  ნი  ის რა  იხ   ს   კან  
ც   ლე  რად პრე  ზი  დენ   ტ   მა ჰინ   დერ   ბურ   გ   მა, ისე  ვე, რო  გორც ერთ დროს თქვენ დაგ   ნიშ   ნათ ბრეჟ   ნევ   მა სა 
ქარ   თ   ვე  ლოს კომ   პარ   ტი  ის „ცეკას “ პირ   ველ მდივ   ნად, ამა  შია თქვე  ნი სუ  ლი  ე  რი ნა  თე  სა  ო  ბა, ხო  ლო 
ჰიტ   ლე  რის პარ   ტი  ამ ისე  ვე ვერ შეძ   ლო რა  იხ   ს   ტაგ   ში უმ   რავ   ლე  სო  ბის მო  პო  ვე  ბა, რო  გორც თქვენ   მა პარ  
ტი  ამ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, 1992 წლის 28 ოქ   ტომ   ბ   რის არ   ჩევ   ნებ   ში. 



საქართველოს პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია 
იჯევანში დევნილობის დროს. 1992 წელი
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დახვრეტილი საქართველო

1992 წლის 3 იანვარს მიტინგზე დახვრეტილი გივიკო რეხვიაშვილი



ხალ ხი, 22 დე კემ ბერს იერი ში რომ მი ი ტა ნეს უზე ნა ე სი საბ ჭოს შე ნო ბა ზე მე ო რე დღი დან
ვე, 23 დე კემ ბ რი დან უკ ვე ქუ ჩებ ში მა სობ რი ვად გა მო დი ო და პრო ტეს ტის გა მო სა ხა ტა ვად. 
ეს იყო სტი ქი უ რი გა მოს ვ ლა, ხალ ხის აჯან ყე ბა ხუნ ტის წი ნა აღ მ დეგ. ისი ნი არ ეპუ ე ბოდ ნენ, 
რა თქმა უნ და, ხუნ ტის მუ ქა რას.

იმი ტომ რომ ხალ ხი მთე ლი რწმე ნით იცავ და კა ნო ნი ე რე ბა სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბას.
ისი ნი იცავ დ ნენ თა ვი ანთ არ ჩე ვანს, სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბას იცავ დ ნენ. ხალ

ხი არ უშინ დე ბო და ტყვი ებს. შე იძ ლე ბა პირ და პირ ვთქვათ, მათ კარ გად იცოდ ნენ, რომ 
ტყვი ებს ეს როდ ნენ. ვი ცო დით ჩვენ ეს ყვე ლა ფე რი, მაგ რამ ხალ ხი მა ინც გა მო დი ო და, მა
სობ რი ვად გა მო დი ო და ქუ ჩა ში.

გივიკო რეხვიაშვილი. პრეზიდენტ გამსახურდიას სამძიმარი გ. რეხვიაშვილის 
დედას ჟანა რეხვიაშვილს.

1992 წელი. იანვარი. ზ. გამსახურდიას მომხრეთა მიტინგის დარბევა.
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პირ ვე ლი მშვი დო ბი ა ნი მი ტინ გის დახ ვ რე ტა თბი ლის ში მოხ და 1992 წლის 3 იან ვარს, 
დი დუ ბის მეტ როს თან. ათი ა თა სო ბით ადა მი ა ნი შეკ რე ბი ლი იყო კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ
ლე ბის მხარ და სა ჭე რად, პრო ტეს ტის გა მო სა ხა ტა ვად რა თქმა უნ და. ამ დროს, მი ტინ გის 
მსვლე ლო ბის დროს შე მო იჭ რ ნენ მსუ ბუ ქი მან ქა ნე ბით იმ ად გი ლას სა დაც ხალ ხი იდ გა და 
მი ტინ გი მიმ დი ნა რე ობ და. იყ ვ ნენ სა მო ქა ლა ქო ფორ მა ში ჩაც მუ ლი ნიღ ბი ა ნი ადა მი ა ნე ბი 
და პირ და პი რი მიჯ რით ეს როდ ნენ მო მი ტინ გე ებს. ამ მი ტინ გ ზე და ი ღუ პა შვი დი ადა მი ა ნი, 
მათ შო რის 5 იყო 20 წლი დან 29 წლამ დე ასა კის, მხო ლოდ ორი იყო 50 წლის, და იჭ რა 
ათო ბით ადა მი ა ნი, ეს იყო რა ღაც სა ში ნე ლე ბა, ბარ ბა რო სო ბა. ისი ნი მის დევ დ ნენ ადა მი ა
ნებს, რომ ლე ბიც უკ ვე გარ ბოდ ნენ და ეს როდ ნენ მან ქა ნე ბი დან. მათ არ და ინ დეს მშვი დო
ბი ა ნი ადა მი ა ნე ბი.

1992 წლიის 2 თებერვალს საპროტესტო 
მიტინგზე მოკლული მამუკა ტერიშვილი
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1992 წლიის 3 იანვარს საპროტესტო 
მიტინგზე დახვრეტილი გიზო ხატიაშვილი

გიზო ხატიაშვილი.
“ნატურმორტი”
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2 თე ბერ ვალს ხალ ხის რა ო დე ნო ბა იყო უსაზღ ვ
როდ დი დი, სულ მცი რე ორა სი სა მა სი ათა სი იქ ნე
ბო და . ი მი ტომ რომ ბო ლო რომ იყო სად გუ რის მო
ე დან ზე, წი ნა ხალ ხი უკ ვე ცირ კ თან იყო და კი დევ 
აქეთ გად მო სუ ლი ტრო ტუ ა რებ ზე. ეს იყო უზარ მა ზა
რი მასშ ტა ბუ რი აქ ცია პრო ტეს ტის გა მო სა ხა ტა ვად 
და რო დე საც მი ვუ ახ ლოვ დით ცირ კის მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი ას უკ ვე ჩვენ აღარ გვიშ ვებ დ ნენ გმირ თა 
მო ედ ნის კენ .  ცირ კის მო პირ და პი რე მხა რეს , ფერ
დო ბე ბი დან, რო გორც ჩანს, ჩა საფ რე ბულ ნი იყ ვ ნენ 
ადა მი ა ნე ბი და უკ ვე ატყ და სრო ლა. ეს სრო ლა იყო 
ისევ პირ და პირ გა მიზ ნუ ლი ხალ ხის კენ, მშვი დო ბი ა ნი 
მო მი ტინ გე ე ბის კენ და იქ ვე, სხვა თა შო რის, პირ ვე ლი 
ვინც გარ და იც ვა ლა იყო ახალ გაზ რ და ბი ჭი, ჯერ კი
დევ 18 წლის არ იყო, მედ რო შე, ეს იყო მა მუ კა ტე
რიშ ვი ლი.

მო დი ოდ ნენ ბე ტე ე რე ბი, ამ ბე ტე ე რებ ზე ის ხ დ ნენ 
ავ ტო მა ტი ა ნე ბი, გვერ დი თაც ავ ტო მა ტი ა ნე ბი მო დი
ოდ ნენ და პირ და პირ ეს როდ ნენ მშვი დო ბი ან მო მი
ტინ გე ებ ს . დაშ ლა და იწყო მო მი ტინ გე ე ბის, უკ ვე იყო 
მსხვერ პ ლი უდი დე სი, იყ ვ ნენ დაჭ რი ლე ბი, მო დი
ოდ ნენ სას წ რა ფო დახ მა რე ბის მან ქა ნე ბი, შემ თხ ვე
ვით შემ ხ ვედრ მან ქა ნებ საც მიჰ ყავ დათ დაჭ რი ლე ბი, 
მაგ რამ მის დევ დ ნენ ეს ნიღ ბოს ნე ბი, ზო გი უნიღ ბოდ 
იყო, მის დევ დ ნენ ავ ტო მა ტი ა ნე ბი სა დარ ბა ზო ებ ში, 
ეზო ებ ში , უფ რო მე ტიც, მარ ჯა ნიშ ვი ლის მეტ რო ში 
სდი ეს მო მი ტინ გე ებს, იქაც დაჭ რეს.

 ეთერ მგალობლიშვილი

კარლ გუცი. “უკანასკნელი კოცნა”
 
1992 წლის 3 იანვარს მოკლული 
ლევან თაქთაქიშვილის დაკრძალვა.

ფრაგმენტი ინტერვიუდან ფილმისთვის 
“დახვრეტილი საქართველო”. თბილისი. 2019 წელი.



ლევან თაქთაქიშვილი
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მშვიდობიან მიტინგზე დაღუპულთა და დაჭრილთა სია

1992 წლის 3 იან ვარს პუტ ჩის ტებ მა დახ ვ რი ტეს საპ რო ტეს ტო გა მოს ვ ლა დი დუ ბე ში, 
რომ ლის მო ნა წი ლე თა სრულ უმ რავ ლე სო ბას სტუ დენ ტე ბი შე ად გენ დ ნენ .  კა ნო ნი ე რი ხე
ლი სუფ ლე ბის მხარ დამ ჭე რი მი ტინ გე ბის ტალ ღა 22 დე კემ ბერს უნი ვერ სი ტე ტი დან და იწყო; 
ამ დროს რუს თა ველ ზე უკ ვე ეს როდ ნენ მთავ რო ბის სახლს და იხო ცე ბოდ ნენ უდა ნა შა უ ლო 
ადა მი ა ნე ბი. 22 დე კემ ბერს და ი ღუპ ნენ წმი და ილია მარ თ ლის სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბი არ
ჩილ რა მიშ ვი ლი, ვა რაზ ვა რა ზიშ ვი ლი, ცი ცი ნო ქევ ხიშ ვი ლი, ავე ლი ნა პერ ტა ი ა. და იჭ რ ნენ: 
ივე ტა კო ბა ხი ძე, ლა ნა სი ხა რუ ლი ძე, ვე ნე რა ყე ი ნიშ ვი ლი.

3 იან ვარს მოკ ლეს: გი ვი კო რეხ ვი აშ ვი ლი (21 წლის), ლე ვან თაქ თა ქიშ ვი ლი, კა ხა 
 არ სე ნაძე (21 წლის), გი ზო ხა ტი აშ ვი ლი (29 წლის) გუ რამ დო ლი ძე (55 წლის). 3 იან ვარს 
და იჭ რ ნენ: ცა რო ნო ზა ძე, ოთარ ჭრი კიშ ვი ლი, ტრისტან ცერაძე (51 წლის) 

6 იან ვარს (მეტეხის ხიდ თან) დახ ვ რი ტეს: გაბ როშ ვი ლი გო გი, ყავ ლაშ ვი ლი ვა ლე რი ან, 
ლო თა ძე ემ ზა რი

1992 წლის 3 იანვარს საპროტესტო 
მიტინგზე მოკლული კახა არსენაძე

1992 წლის 2 თებერვალს საპროტესტო 
მიტინგზე მოკლული იური ტალახაძე
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7 იან   ვარს (დელისის მეტ   როს   თან) დახ   ვ   რი  ტეს: მჭედ   ლიშ   ვი  ლი ბა  ა  დუ  რი (40 წლის)
2 თე  ბერ   ვალს და  იხ   ვ   რიტ   ნენ: ზუ  რაბ ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი (15 წლის), მა  მუ  კა ტე    რიშ       ვი    ლი (17 

წლის), იმე    და ჭან       ტუ    რი    ძე (17 წლის), ზუ    რაბ დი    დე    ბაშ       ვი    ლი (17 წლის), გე    რონ       ტი (გურამ) 
ლი    პარ       ტე    ლი   ა    ნი (29 წლის), იური ტა    ლა    ხა    ძე (42 წლის, 4 შვი    ლის მა    მა), ალექ       სან       დ       რე დავ      
რაშ       ვი    ლი (29 წლის), ტა    რი   ელ ხერ       კე    ლი    ძე (41 წლის), მი    ხე   ილ ფო    ლა    დიშ       ვი    ლი (50 წლის). 
და   იჭ       რ       ნენ: ანა ფან       ქ       ვე    ლაშ       ვი    ლი (18 წლის), გო    დერ       ძი ჯო    ჯიშ       ვი    ლი (35 წლის), დი    მიტ       რი ხუ   
ხუ    ლაშ       ვი    ლი (15 წლის), ლე    რი ოქ       რი   აშ       ვი    ლი (25 წლის), ვა    ჟა ჯა    ვა    ხია (20 წლის), არამ არუ   
თი    ნი   ა    ნი (25 წლის), რო   ინ ხუ    ციშ       ვი    ლი (15 წლის), კა    ხა ჩხე   ი    ძე (20 წლის), დი    მიტ       რი იორა   
მაშ       ვი    ლი (65 წლის), და    ვით ჭყო   ი    ძე (30 წლის), ლია ბა    ღა    თუ    რია (21 წლის), ავ       თან       დილ 
გო    გო    ლაშ       ვი    ლი (26 წლის), ემ       ზარ კვა    ვე    ლი    ძე, თა    მაზ ლო    გუა (41 წლის), კუ    კუ    რი ჩი    ქო    ვა    ნი 
(41 წლის), გე    ლა კავ       თი   აშ       ვი    ლი (14 წლის), გი   ორ       გი კუ    ლუმ       ბე    გაშ       ვი    ლი (41 წლის), თე   ი    მუ    რაზ 
გე    გე    ში    ძე (23 წლის), მურ       თაზ ასა    თი   ა    ნი (50 წლის), და    ვით ჩა    დუ    ნე    ლი (15 წლის), გე    ლა სახ      
ლ       თხუ    ციშ       ვი    ლი (18 წლის), ვა    სო ჯა    ვა    ხიშ       ვი    ლი (20 წლის), და    ვით მთვა    რე    ლი    ძე (25 წლის), 
გი   ორ       გი გი   ორ       გო    ბი   ა    ნი (15 წლის), ოთარ კუნ       ჭუ    ლია (40 წლის) 

1992 წლის 7 იანვარს საპროტესტო 
მიტინგზე მოკლული ბაადურ მჭედლიშვილი

1992 წლის 3 იანვარს საპროტესტო 
მიტინგზე მოკლული ტრისტან ცერაძე
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ზვიად გამსახურდია სამეგრელოში - ერთი შტრიხი პორტრეტისთვის

1993 წლის სექ ტემ ბ რის თვე ა. აფხა ზეთ ში ომი ა. ზვი ად გამ სა ხურ დია ახა ლი ჩა მო სუ ლია 
გროზ ნო დან. დევ ნი ლი პრე ზი დენ ტის სა მუ შაო ოთა ხი მდე ბა რე ობს რუს თა ვე ლის ქუ ჩა ზე, იქ, 
სა დაც დღეს მე რი ის შე ნო ბა და ქა ლაქ ზუგ დი დის მე რის კა ბი ნე ტი ა. 

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას დაბ რუ ნე ბას თან ერ თად, უფ რო გამ რა ვალ ფე როვ ნ და ზუგ დი დი  
ვის არ ნა ხავთ აქ,  ზვი ა დის ერ თ გულ, დევ ნი ლი უზე ნა ე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტებს, მთავ რო ბის 
ყო ფილ წევ რებს, დევ ნი ლო ბა ში და ნიშ ნულ სხვა მი ნის ტ რებს (!), რე გი ო ნუ ლი მას შ ტა ბის, 
იარა ღას ხ მულ პო პუ ლის ტებს, იარა ღით და დის დი დი და პა ტა რა, (თითქოს ცი დან ჩა მო ყა
რეს). აფხა ზე თი დან დევ ნი ლი მშვი დო ბი ა ნი მო სახ ლე ო ბა ელო დე ბა რო დის დამ თავ რ დე
ბა ომი, რომ მა ლე დაბ რუნ დეს შინ, ზვი ა დის დაბ რუ ნე ბამ ომის დამ თავ რე ბის მე ტი იმე დი 
გა ა ჩი ნა. მი უ ხე და ვად შე ვარ დ ნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ჭო რე ბი სა, რომ 
სა მეგ რე ლო დან ცოცხ ლად ვერ გა მო აღ წევ, რა გა მო ლევს თავ გა და სავ ლე ბის მოყ ვა რულ 
ჟურ ნა ლის ტებს. ინ ფორ მა ცია გავ რ ცელ და, რომ საფ რან გე თის  პო პუ ლა რუ ლი ტე ლე კომ
პა ნია ,,მეხუთე არ ხი“ ჩა მო ვი და და სი უ ჟეტს აკე თებს ზვი ად გამ სა ხურ დი ა ზე. გაგ ვი ხარ და, 
მით უმე ტეს იმ ფონ ზე, რო დე საც და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს სა ერ თოდ არა აქვს ჩვე ნი დარ დი, 
ერ თ გ ვა რი კმა ყო ფი ლე ბი თა და იმე დით შევ ხ ვ დით ამ სი ახ ლეს. 

ზვი ა დი დი ლი დან ოჩამ ჩი რე ში ა, შუ ადღეა და ფრან გებ მა რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის გან 
მი ი ღეს ინ ფორ მა ცი ე ბი, აიღეს ინ ტერ ვი უ ე ბი. ფაქ ტი უ რად შეშ ლი ლია ქა ლა ქი და წე სით, 
ფრან გი ჟურ ნა ლის ტე ბიც გა რე მოს და სი ტუ ა ცი ის შე სა ფე რის პრე ზი დენტს ელო დე ბი ან ალ
ბათ, არაფ რით გან ს ხ ვა ვე ბულს ჩვენ გან. 

...გა ჩერ და შა ვი ფე რის газ 24, პრე ზი დენტს თან ახ ლავს დაც ვა, რო მე ლიც თვი თო
ნაა და სა ცა ვი პრინ ციპ ში, მო ხა ლი სე ახალ გაზ რ დე ბი, ყო ველ გ ვა რი გა მოც დი ლე ბის გა რე
შე. მან ქა ნი დან გად მო დის ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, უმაღ ლეს დო ნე ზე მო წეს რი გე ბუ ლი, იქ ვე 
არი ან ფრან გი ჟურ ნა ლის ტი და ოპე რა ტო რი, ზვი ა დი ესალ მე ბა ფრანგ ჟურ ნა ლის ტებს, წინ 
გა უძღ ვე ბა მათ და შე დი ან შე ნო ბა ში. შემ დეგ კა ბი ნეტ ში... 

,,მეხუთე არ ხი“ შემ დ გომ საკ მა ოდ ვრცელ სი უ ჟეტს უძღ ვ ნის ზვი ადს. არ ვი ცი, დღეს 
რამ დე ნად არის შე საძ ლე ბე ლი ამ სი უ ჟე ტის მო ძი ე ბა. პრე ზი დენ ტი არ პა სუ ხობს კითხ ვა ზე 
თუ რა შე იძ ლე ბა მოხ დეს უახ ლო ეს პე რი ოდ ში და რა მო ლო დი ნე ბი აქვს მას პო ლი ტი კურ 
ას პექ ტ ში. ზვი ად გამ სა ხურ დია სა უბ რობს ყვე ლა ფერ ზე გარ და მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კი სა  
ბოდ ლე რია მი სი სა უბ რის ძი რი თა დი თე მა. ინ ტერ ვი უ ში რამ დენ ჯერ მე ახ სე ნებს შარლ დე 
გოლ სა და დი უ მას და მო კი დე ბუ ლე ბას კარ დი ნალ რი შე ლი ეს მოღ ვა წე ო ბი სად მი... 

მეც ცნო ბის მო ყავ რე თა შო რის ვარ და ვდგა ვარ მი სა ღებ ში, კა რი სა ნა ხევ როდ ღიაა და 
გვეს მის ზვი ა დის ფრან გუ ლი სა უ ბა რი, ყვე ლას ერ თი სურ ვი ლი გვაქვს, კი დევ ერ თხელ შე
ვავ ლოთ თვა ლი დევ ნილ პრე ზი დენტს. 

 ინ ტერ ვიუ დას რულ და. კა ბი ნე ტი დან გა მო დი ან და ფრან გ ჟურ ნა ლისტს აშ კა რად ეტყო
ბა გაკ ვირ ვე ბა, ერ თ გ ვა რი და ნა ნე ბი თაც უყუ რებს რეს პო დენტს. 

ოპე რა ტორს ბო ლო კად რე ბის აღე ბა უნ და, ზვი ა დი ჩქა რობს, ამ ბობს, რომ უნ და გა და
იც ვას და ოჩამ ჩი რე ში მი დის სას წ რა ფოდ. ოპე რა ტო რი და თარ ჯი მა ნი დაც ვის წევ რებს უხ
ს ნი ან, გა და ღე ბი სას არ ჩა ხე დონ კა მე რას. 

მე და ბევ რი ჩემ ნა ი რი, ფეხ და ფეხ მივ ყ ვე ბით კი ბე ზე დაშ ვე ბულ პრე ზი დენტს და გა დამ
ღებ ჯგუფს... თხოვ ნა თხოვ ნად რჩე ბა, გა მო უც დე ლი, 22 წლის მა მუ კა (გვარს ვერ ვიხ სე
ნებ) კა მე რას ჩა ხე დავს ,,თვალებში“ და შე სა ბა მი სად ფუჭ დე ბა კად რი. იწყე ბა ხმა უ რი და 
მა მუ კას ლან ძღ ვა  რა ცუ დი ხარ მა მუ კა, ხომ გითხ რეს, ხომ აგიხ ს ნეს, არა ფე რი არ გეს მის. 
(მეც გაბ რა ზე ბუ ლი ვარ). 

სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი, რო მე ლიც გა სუ ლია შე ნო ბი დან და ყვე ლას გვგო
ნი ა, რომ არც ეს მის მის ზურ გ სუ კან რა ხდე ბა, უცებ შე მობ რუნ დე ბა, მა მუ კას ხელ მ კ ლავს 
გა უ კე თებს, თვა ლით ანიშ ნებს ფრანგ ჟურ ნა ლის ტებს უკან მობ რუნ დ ნენ და მა მუ კას ეუბ ნე
ბა, წა მო, წა ვი დეთ, კი დევ ერ თხელ გა ვი ა როთ, თო რემ ვხე დავ ესე ნი შენ ცოცხ ლად შეგ ჭა
მე ნო!

მაია კალანდია



მარცხნიდან: სოსო თორია, იმედი ადამია, ზვიად გამსახურდია, 
ჯოჰარ დუდაევი, მიხეილ დადიანი. გროზნო. 1993 წელი

ჩეჩნეთის პრეზიდენტი ჯოჰარ დუდაევი და საქართველოს 
პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია . გროზნო 1992 წელი.
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ზვიად გამსახურდია



პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია  სამუშაო კაბინეტში. 1991 წელი.

პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია 
და პირველი ლედი მანანა არჩვაძეგამსახურდია.

1991 წელი. 26 მაისი. მცხეთა. სამთავროს მონასტერი.
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უკა ნას კ ნე ლი დღე ე ბი 

ვცხოვ   რობ ხო  ბის რა  ი  ო  ნის სო  ფელ ძველ ხი  ბუ  ლა  ში, მყავს მე  უღ   ლე და სა  მი შვი  ლი. 
პრო  ფე  სი  ით ვარ დურ   გა  ლი. 25 დე  კემ   ბერს, სა  ღა  მოს, და  ახ   ლო  ე  ბით 23 სა  ათ   ზე, ჩემ   თან 
სახ   ლ   ში მო  ვიდ   ნენ ანა  ტო  ლი და ზა  ურ ჩუ  ხუ  ე  ბი. მათ მთხო  ვეს ოთხი დღით შე  მე  ნა  ხა ორი 
პარ   ლა  მენ   ტის წევ   რი და მა  თი დაც   ვის ორი თა  ნამ   შ   რო  მე  ლი. მე თან   ხ   მო  ბა გან   ვაცხა  დე. 27 
დე  კემ   ბერს, სა  ღა  მოს, და  ახ   ლო  ე  ბით 22 სა  ათ   ზე, მო  ვიდ   ნენ ძმე  ბი ჩუ  ხუ  ე  ბი და ჩემ   თ   ვის უც   ნო 
ბი ოთხი კა  ცი. მათ მოს   ვ   ლამ   დე მე პა  ტა  რა სუფ   რა გავ   შა  ლე, მაგ   რამ მოს   ვ   ლის   თა  ნა  ვე ისი 
ნი მე  ო  რე სარ   თულ   ზე ავიდ   ნენ, ჩემს მე  უღ   ლეს   თან ერ   თად და  ათ   ვა  ლი  ე  რეს სახ   ლის მე  ო  რე 
სარ   თუ  ლი, თავ      თა  ვი  ან   თი სა  ძი  ნე  ბე  ლი ად   გი  ლე  ბი. მე  რე კი, ერ   თის გარ   და, სა  მი  ვე ქვე  ვით 
ჩა  მო  ვი  და. სუფ   რას მი  უს   ხ   დ   ნენ, ძა  ლი  ან ცო  ტა ჭა  მეს და წუხ   დ   ნენ, რომ მე  ოთხე შე  უძ   ლოდ 
იყო. მე  ო  რე დღეს, დი  ლით, სა  მი ქვე  ვით ჩა  მო  ვი  და, ისა  დი  ლეს, ხო  ლო მე  ოთხე  ზე თქვეს, 
ცუ  დად არის და ვერ ჩა  მო  ვა  ო. მა  თი ურ   თი  ერ   თ   მი  მარ   თ   ვით გა  ვი  გე სა  ხე  ლე  ბი ბე  სა  რი  ო  ნი, 
რო  ბინ   ზო  ნი, და ბა  ჩუ  კი. უფ   რო ზუს   ტად, გუ  გუშ   ვი  ლი, მარ   გ   ვე  ლა  ნი, ბა  ჩუ  კის გვარს ვერ ვიხ  
სე  ნებ. მე  ოთხე დღეს, რო  დე  საც რო  ბინ   ზონს სი  ხა  რუ  ლის   გან წა  მოს   ც   და, პრე  ზი  დენტს ჩაი უნ  
და  ო, მივ   ხ   ვ   დი, რომ ის მე  ოთხე ჩვე  ნი პრე  ზი  დენ   ტი ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დია იყო. მე  ოთხე დღეს 

ზვიად გამსახურდია მიტინგზე გამოსვლის დროს. 
1989 წელი. თბილისი.

ზვიად გამსახურდია.
1992 წელი. ზუგდიდი.
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და  ახ   ლო  ე  ბით, 01 სა  ათ   სა და 30 წუთ   ზე,    გა  ვი  გო  ნე გას   რო  ლის ხმა, მე  გო  ნა ,,შკაფი’’ ხომ არ 
და  ე  ცამეთქი. მე ამ დროს მე  უღ   ლეს   თან ერ   თად ვი  წე  ქი პირ   ველ სარ   თულ   ზე. ეს იყო 1993  
წლის  31 დე  კემ   ბ   რის 01 სა  ა  თი და 30 წუ  თი. უცებ მო  მეს   მა ზე  ვი  დან ყვი  რი  ლი კარ   ლო ბი  ძი  ა, 
პრე  ზი  დენ   ტ   მა თა  ვი მო  იკ   ლა  ო. მა  შინ   ვე ავე  დი ზე  ვით და და  ვი  ნა  ხე სა  ში  ნე  ლი სუ  რა  თი. სა  მი 
ვე კე  დელს თავს ურ   ტყამ   და, პრე  ზი  დენ   ტ   მა თა  ვი  მო  იკ   ლა  ო. მე მთხო  ვეს გა  მე  პა  ტი  ოს   ნე  ბი  ნა 
ცხე  და  რი. თა  ვი  დან ცუ  დად გავ   ხ   დი, მაგ   რამ მე  რე ძალ      ღო  ნე მო  ვიკ   რი  ბე და მი  ვუ  ახ   ლოვ   დი 
ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დი  ას ცხე  დარს. ზვი  ა  დი იწ   ვა მარ   ცხე  ნა მხა  რეს, თა  ვი ლო  გი  ნის თავ   თან მარ  
ცხე  ნა მხრით ჰქონ   და და  დე  ბუ  ლი, მარ   ჯ   ვე  ნა ხე  ლი გაშ   ლი  ლი, მარ   ცხე  ნა ხე  ლი გაშ   ვე  რი  ლი 
ჰქონ   და და ტან   ქ   ვეშ ჰქონ   და ამო  დე  ბუ  ლი. ეც   ვა შარ   ვალ      კოს   ტი  უ  მი, ტა  ნით მთლი  ა  ნად ლო 
გინ   ზე იწ   ვა, ფეხ   ზე მხო  ლოდ წინ   დე  ბი ეც   ვა. გა  სის   ხ   ლი  ა  ნე  ბუ  ლი იყო ბა  ლი  ში, ლე  ი  ბის ნა  წი 
ლი, ლო  გი  ნი და იატა  კი.

რო  დე  საც ხე  ლი მოვ   კი  დე ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დი  ას ცხე  დარს, იგი ჯერ კი  დევ თბი  ლი იყო. 
თავ   ზე ხე  ლი მოვ   კი  დე და ვიგ   რ   ძე  ნი რო  გორ ჩა  მო  ვარ   და, კერ   ძოდ, თა  ვის ქა  ლის უკა  ნა, 
მარ   ცხე  ნა ად   გი  ლას დი  დი და  ზი  ა  ნე  ბა აღე  ნიშ   ნე  ბო  და, ძვა  ლი გა  ტე  ხი  ლი იყო. მივ   ხ   ვ   დი რომ 
ეს გა  მო  სას   ვ   ლე  ლი ხვრე  ლი იყო. და  ვათ   ვა  ლი  ე  რე ზვი  ა  დის სა  ხე წი  ნა მხრი  დან   .   მარ   ჯ   ვე  ნა 
სა  ფეთ   ქ   ლის მი  და  მოს   თან აღე  ნიშ   ნე  ბო  და და  ზი  ა  ნე  ბა, პა  ტა  რა ზო  მის ნახ   ვ   რე  ტი. მე გა  ვა  პა 
ტი  ოს   ნე ცხე  და  რი რო  გორც შე  მეძ   ლო, რის შემ   დეგ წა  ვე  დი ძმებ ჩუ  ხუ  ებ   თან, მო  ვუ  ყე  ვი ყვე 
ლა  ფე  რი. ისი  ნი წა  მომ   ყ   ვ   ნენ, დავ   ბ   რუნ   დით სახ   ლ   ში. ღა  მე ჩუ  მად ვტი  რო  დით, ამა  სო  ბა  ში 
გა  თენ   და. სა  ღა  მოს კი  დევ ორი ბი  ჭი მო  ვი  და,   რომ   ლე  ბიც თურ   მე სხვა ოჯახ   ში ყო  ფი  ლან. 
არა  და ჩემს სტუმ   რებ   თან ერ   თად მო  ვიდ   ნენ. ამა  სო  ბა  ში ახა  ლი წლის ღა  მეც დად   გა. გვი 
ან ღა  მით, უკ   ვე პირ   ველ იან   ვარს 04 სა  ა  თის   თ   ვის, მო  იყ   ვა  ნეს ტრაქ   ტო  რი, რო  მელ   საც წინ 
ჰქონ   და ძა  რა. ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დი  ას ცხე  და  რი ეს   ვე  ნა ორ ლე  იბ   ზე და ,,ლეჟანკაზე’’. ასეთ 
მდო  მა  რე  ო  ბა  ში გა  მო  ას   ვე  ნეს ჩე  მი სახ   ლი  დან, და  ას   ვე  ნეს ტრაქ   ტო  რის ძა  რა  ზე და ერ   თად, 
ამ ტრაქ   ტო  რით წა  ვიდ   ნენ. პირ   ვე  ლად მომ   ხ   დარ ფაქ   ტ   ზე მხო  ლოდ გი  ორ   გი გამ   სა  ხურ   დი  ას 
მო  ვუ  ყე  ვი,   რო  მე  ლიც ჩემ   თან მო  ვი  და 1999 წლის 1 იან   ვარს. თვით   მ   კ   ვ   ლე  ლო  ბა მე არ მი  ნა 
ხავს, რო  დე  საც იმ ოთახ   ში შე  ვე  დი, სა  დაც ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დი  ას ცხე  და  რი იყო, იქ უკ   ვე იყ   ვ  
ნენ ბე  სა  რი  ონ გუ  გუშ   ვი  ლი, რო  ბინ   ზო  ნი და ბა  ჩუ  კი. იარა  ღი მე არ მი  ნა  ხავს, არც მი  კითხავს 
სად იყო, სა  მი  დან ერ   თ   ერთს ექ   ნე  ბო  და აღე  ბუ  ლი. მათ ჰქონ   დათ ხელ   ჩან   თე  ბი, ჩემ   თან 
არა  ფე  რი და  უ  ტო  ვე  ბი  ათ. დარ   ჩა მხო  ლოდ ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დი  ას კუთ   ვ   ნი  ლი წყლის მა  თა  რა. 
პირ   ვე  ლად, რო  დე  საც ოთახ   ში შე  ვე  დი, სა  დაც ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დი  ას გვა  მი ვნა  ხე, ოთა  ხი გა 
ნა  თე  ბუ  ლი იყო მხო  ლოდ ერ   თი ლამ   ფი  თა და ერ   თი სან   თ   ლით. იქ   ვე მო  ი  ძებ   ნა გას   რო  ლი  ლი 
მას   რა, მაგ   რამ, სა  ხელ   დობრ, რო  მელ   მა აიღო, ვერ გეტყ   ვით. ზვი  ად გამ   სა  ხურ   დი  ას ხელ   ში 
მე იარა  ღი არ მი  ნა  ხავს. 

          
                           კარ ლო ღურ წ კა ი ა, 

                    1999 წლის 5 თე ბერ ვ ლის ჩვე ნე ბი დან 
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კრე ბუ ლი უკ ვე გა მო სა ცე მად მზად იყო, რო დე საც მო უ ლოდ ნე ლად გარ და იც ვა ლა სა
ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტი, პრეზიდიუმის წევრი ტა რი ელ გე ლან ტი ა. ის 
ამ გა მო ცე მის და ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სად მი მიძღ ვ ნი ლი გა მო ფე ნის მოწყო ბის ერ თ ერ
თი თა ნაავ ტორ თა გა ნიც იყო. ტა რი ელ გე ლან ტია სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის 
თა ნა მებ რ ძო ლი და სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე მი სი იდე ე ბის უერ თ გუ ლე სი დარ ჩა. მი უ ხე და
ვად იმი სა, რომ სამ შობ ლოს თან ფი ზი კუ რი კონ ტაქ ტი 1993 წლის შემ დეგ აღარ ჰქონ და, 
სა ქარ თ ვე ლოს თან მა ინც  ბევ რი რამ აკავ ში რებ და. მუდ მი ვად იყო მიმ დი ნა რე მოვ ლე
ნე ბის საქ მის კურ ს ში, ყვე ლა სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხს გა ნიც დი და და ადარ დებ და... ტა
რი ელ გე ლან ტია გა მორ ჩე უ ლი იყო ყვე ლა ას პექ ტ ში, ამი ტო მაც ამ ბობ დ ნენ, რომ სიტყ ვა 
“კეთილშობილი” მას ზე ზედ გა მოჭ რი ლი გახ ლ დათ. იგი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სა ქარ თ ვე
ლოს პირ ვე ლი მოწ ვე ვის უზე ნა ე სი საბ ჭოს დე პუ ტატ თან ერ თად, სა ფი ნან სოსა ბი უ ჯე ტო კო
მი ტი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მთავ რო ბის წევ რიც იყო. 1992 წელს 
პირ ველ პრე ზი დენ ტ თან ერ თად   ზუგ დიდ ში დაბ რუნ და და სამ შობ ლო სათ ვის გა და სარ
ჩენ სამ კ ვ დ რო სა სი ცოცხ ლო ბრძო ლა ში კი დევ ერ თხელ ჩა ე ბა.... და მარ ცხე ბულ და გა
ვე რა ნე ბულ სა ქარ თ ვე ლო ში ცხოვ რე ბა ვე ღარ აიტა ნა, ამი ტო მაც  ოჯა ხი ა ნად აიყა რა და 
სამ შობ ლო დან სა მუ და მოდ წა ვი და... ტა რი ელ გე ლან ტი ას უკა ნას კ ნე ლი გან სას ვე ნე ბე ლიც 
უცხო ეთ ში ექ ნე ბა ... ის ყვე ლა ზე უიღ ბ ლო ქარ თუ ლი ემიგ რა ცი ის სევ დი ან და გულ ნატ კენ 
წევ რად დარ ჩე ბა, ადა მი ა ნად რო მელ მაც სამ შობ ლო, ერ თ გუ ლე ბა და კაი კა ცო ბა არ ცერთ 
შე მო თა ვა ზე ბა ში არ გაც ვა ლა, მა რა დი სო ბა კე თილ დღე ო ბა ში არ და ა ხურ და ვა.... სწო რედ 
ასე თი „კაი ყმის“ გან ვ ლილ ცხოვ რე ბა ზე იტყ ვი ან:

„სოფელი იმად არა ღირს, კა ცი ნატ რობ დეს ჟამს გრძელ სა,
თუ ფუ ჭი მი სი სი ცოცხ ლე ვე რა რას არ გებს მა მულ სა!
მის სა დი დებ ლად ჩვენც შევ ჰ ხ ვ დეთ უშიშ რად ათასს მახ ვილ სა,
და მოვ ჰ კ ვ დეთ, თუ კი სიკ ვ დი ლით ვა დი დებთ მის სა სა ხელ სა!“


