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ჩემო სამშობლოვ, შენი მეკვლე ვარ!
			
			
			
			
			

ჩემო სამშობლოვ, შენი მეკვლე ვარ,
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თვითეულ მოძმის გადამკოცნელი!..
ხალხო ქართველო, შენ გაიხარე,
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შენი მარჯვენა მინდვრად, დაზგასთან,
იყოს მარადის გამარჯვებული!

			
			
			
			

ხალხო, გიმრავლოს კერის აკვნები,
ხალხო, აივსე მიწის ბარაქით!
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ჰანგი, შენდამი ტრფობის მტყორცნელი!
ყოველდღე ჩემთვის ბედნიერების
და სიხარულის ხარ მომლოცველი!
Giorgi leoniZe
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politika
Sin da gareT
omma da misi Sedegebis moSuSebam qarTul
politikas Tavisi kvali daatyo. parlamentisTvis
dRis wesrigSi agvistos movlenebis Seswavlisa
da gamokvlevis sakiTxi dadga. es ambavi 200
gverdiani daskvniTa da “mcireodeni” skandaliT
dasrulda, romelsac qvemoT vrclad SevexebiT.
paralelurad,
dazustda
omis
Sedegad
gardacvlili moqalaqeebis raodenoba. Tumca
jer isev problemad rCeba dazaralebulTa
sacxovrebeli da sayofacxovrebo pirobebiT
uzrunvelyofa.
rac Seexeba sagareo politikas, yvelaze didi
imedebi Jenevis molaparakebebze myardeboda,
magram Sedegi, rac am procesma moitana,
optimisturi ganwyobis Sesaqmnelad sakmarisi
ar aRmoCnda.
Sinaur politikaSi kvlav dRis wesrigSi dgas
opoziciis arasakmarisobis sakiTxi, rogorc
raodenobrivi, ise Tvisebrivobisa da xarisxis
TvalsazrisiT. amJamad yvela molodiniT
Sescqeris axali saxis, axali gmiris gamoCenasa
da gancxadebebs.
agvistos Sedegebi
dazustebuli informaciiT, agvistos
movlenebis Sedegad gorsa da goris raionSi 93
mSvidobiani moqalaqe daiRupa maT Soris 30 gorSi, 63 - raionSi. aqedan 75 adamiani dabombvis
Sedegad gardaicvala, 18 ki osma separatistebma
mokles. daRupulTagan 2 mcirewlovania,   28 qali, maT Soris erTi fexmZime; gardacvlilTagan
yvelaze asakovani 93 wlis mamakaci osma
separatistebma loginSi mwoliare dawves. es
12 agvistos, goris raionis sofel tirZnisSi
moxda. loginad Cavardnilma mamakacma saxlis
datoveba fizikurad ver SeZlo. separatistebs
avadmyofi adamianis mdgomareobisTvis angariSi
ar gauweviaT, saxls cecxli waukides.
cota xnis win prezidentma ganacxada, rom
umjobesia aRar gamoviyenoT termini “agvistos
movlenebi” da mis nacvlad iTqvas omi ruseTsaqarTvelos Soris. agvistos movlenebis
Seswavlaze droebiTma saparlamento komisiam ori
Tvis manZilze imuSava da 200 gverdiani daskvna



warmoadgina, romlis mixedviT, saqarTveloSi
ruseTis mxridan kargad momzadebuli da
dagegmili intervencia ganxorcielda.
rac Seexeba daskvnis Sinaarss, komisiis
Tavmjdomaris, parlamentaris, paata daviTaias
gancxadebiT, maT mier warmodgenili angariSi
moicavs
saomari
moqmedebebis
dawyebamde
mimdinare procesebisa da viTarebis vrcel
analizs. kerZod, daskvnaSi asaxulia detaluri
informacia saqarTvelos suverenitetis da
teritoriuli mTlianobis winaaRmdeg da
samxedro
dapirispirebis
eskalaciisaken
mimarTuli qmedebebis Sesaxeb 2008 wlamde.
garda amisa, daskvnaSi warmodgenilia ruseTis
qmedebebis samarTleblivi Sefasebac.
komisiis daskvnis mniSvnelovan nawils
saqarTvelos
xelisuflebis
moqmedebis
analizi omis dros da gamovlenili xarvezebi
warmoadgens. droebiTi saparlamento komisiis
daskvnidan Cans, rom saqarTveloSi ruseTis
mxridan kargad momzadebuli da dagegmili
intervencia ganxorcielda, Tumca komisiam
aseve gamoavlina saqarTvelos xelisuflebaSi,
erovnuli uSiSroebis politikis warmoebasa da
marTvaSi da aseve samxedro menejmentSi arsebuli
mniSvnelovani Cavardnebi. daskvnidan irkveva,
rom miuxedavad myari sadazvervo monacemebisa,
saqarTvelos xelisufleba ar eloda da ar iyo
mzad iseTi masStabis agresiisaTvis, romelic
2008 wlis agvistoSi ganxorcielda.
komisiis rekomendaciiT, uSiSroebis
sabWos mier gadaxedil unda iqnas qveynis
usafrTxoebis koncefcia, arsebuli riskebis
adekvaturad gaTvaliswinebis mizniT; uSiSroebis
sabWos mier unda SemuSavdes safrTxeebis adreuli
Setyobinebis adekvaturi sistema; uSiSroebis
sabWos da mTavrobis mier unda Camoyalibdes da
Sejerdes krizisebis marTvis erTiani centris
koncefcia; uSiSroebis sabWos, mTavrobisa
da Sesabamisi calkeuli saministroebis mier
unda SemuSavdes krizisis dros komunikaciis
adekvaturi strategiebi; uSiSroebis sabWosa
da mTavrobis mier unda gadaixedos samoqalaqo
Tavdacvis koncefcia da SemuSavdes safrTxeebis
adekvaturi samoqalaqo Tavdacvis gegmebi;
aseve Zireulad unda gadaixedos rezervistTa
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momzadebisa
da
mobilizaciis
sistemebi;
Tavdacvis saministrom unda Caataros adekvaturi
RonisZiebebi
kavSirgabmulobis
sistemebis
gamarTuli funqcionirebisaTvis; saqarTvelos
mTavrobam unda gaataros yvela SesaZlo
RonisZieba sahaero Tavdacvis danaklisis
Sesavsebad, Sedegebi ki regularulad moxsendes
parlamentis ndobis jgufs; unda SemuSavdes
krizisebis dros saqarTvelos diplomatiur
warmomadgenelTaTvis moqmedebis instruqcia;
gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos
diplomatiur
samsaxurSi
kvalificiuri
adamianuri resursebis mozidvis da maTi
ganviTarebis sakiTxs.
parlamentis droebiTma komisiam SeimuSava
xuTi rekomendacia, romelsac prokuraturas
gadascems Sesaswavlad. maT Sorisaa afxazeTis
avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos
Tavmjdomaris malxaz aqiSbaias saqme. komisiis
daskvnis Tanaxmad, agresiis periodSi afxazeTis
legitimuri struqturebis xelmZRvaneloba
araadekvaturad
moqmedebda,
rac
imaSi
gamoixateba, rom konfliqtis dros mTeli
datvirTva Sss-ze movida. daskvnaSi naTqvamia, rom
kodoris xeobidan mosaxleobis da policiuri
qvedanayofebis
evakuaciasTan
dakavSirebiT
gadawyvetilebis miReba erTpirovnulad uwevda
Ss ministr vano merabiSvils, xolo afxazeTis
legitimuri mTavrobis xelmZRvanelma malxaz
aqiSbaiam saerTod ver moaxerxa zemo afxazeTSi,
kodoris xeobaSi moxvedra, afxazeTis umaRlesi
sabWos Tavmjdomarem, Temur mJaviam, ki 9 agvistos
datova kodoris xeoba.
generalur prokuraturas aseve mouwevs
saeWvo informaciaze energetikis saministros
reagirebiT daintereseba. daskvnis Tanaxmad,
sagareo
dazvervis
xelmZRvanelma
gela
beJuaSvilma komisias moaxsena, rom postsaomar
periodSi mis xelT aRmoCnda mniSvnelovani
informacia qveynis ekonomikuri usafrTxoebis
TvalsazrisiT da man es informacia ekonomikis
ministrs miawoda. mogvianebiT beJuaSvilma
daakoreqtira informacia da mis mimRebad
energetikis ministri daasaxela.
xarvezebia aseve kadrebis arCevis mxriv,
rac gansakuTrebiT elCebis daniSvnas exeba,naTqvamia komisiis daskvnaSi. garda amisa,
kanonmdebloba ar iTvaliswinebs, miTiTebebs
maTTvis eqstremalur pirobebSi moqmedebisTvis.
saqarTvelos
genprokuraturas
ruseTis
federaciaSi saqarTvelos yofili elCis, erosi
kiwmariSvilis saqmis Seswavlac mouwevs.
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daviTaiam rezervistebis sistemis naklzec
isaubra da masac “araadeqvaturi yvela doneze”
uwoda. rigiT mexuTe, prokuraturis mier
Sesaswavli sakiTxi Tavdacvis saministros
evakuacias ukavSirdeba.
saparlamento
komisia
general
yuraSvilis cnobil gancxadebas Tavdacvis
saministros
komunikaciuri
strategiis
arasakmaris mzaobas ukavSirebs. daskvnaSi
naTqvamia, rom saomari moqmedebebis pirvel  
saaTebSi Tavdacvis saministros komunikaciuri
strategiis
TvalsazrisiT
arasakmarisi
mzaobisa da informaciis gacemis koordinaciis
ar qonis mizeziT, general mamuka yuraSvilis
mier gakeTebuli SeuTanxmebeli gancxadeba
e.w. ~konstituciuri wesrigis damyarebasTan
dakavSirebiT~ momavalSi gamoiyenes saqarTvelos
sawinaaRmdego
propagandistul
kampaniaSi.
,,Tumca
batoni
yuraSvili
komisiisTvis
micemul ganmartebaSi am   faqts acnobierebs
da xsnis mniSvnelovani fizikuri da Zlieri
fsiqologiuri travmiT~, – naTqvamia daskvnaSi.
komisiam dakiTxa 22 maRalCinosani, maT Soris
saqarTvelos prezidentic.
agvistos
movlenebis
Semswavleli
droebiTi saparlamento komisiis daskvniT,
aRmasrulebeli da sakanonmdeblo xelisuflebis
yvela maRali rangis Tanamdebobis pirs,
agvistos
movlenebisas
prezidentisa
da
premieris sagangebo davalebis gareSe, qveyana ar  
dautovebia.
Tumca manamde, am sakiTxze gansxvavebuli
informacia
gaavrcela
sazRvris
dacvis
departamentis yofilma ufrosma, badri biwaZem,
eqs-parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZis
meuRlem (amJamad igi opoziciuri partiis
lideria). misi TqmiT, mas gaaCnia dokumentacia,
romelic maRalCinosanTa mier omis dros
sazRvris gadalaxvis, anu “qveynidan gaqcevis”
faqtebs adasturebda.
komisiis muSaobisas skandali mohyva
ruseTis federaciaSi saqarTvelos yofili elCis,
erosi kiwmariSvilis dakiTxvas. sxvaTa Soris,
man Tavad moiTxova am proceduraSi monawileobis
miReba oficialurad. sxdoma, faqtiurad,
CaiSala. erT-erTma wevrma, parlamentarma givi
TargamaZem kiwmariSvils saweri kalami esrola,
ris Semdegac am uknasknelma sxdoma datova. meore
dRes yofili elCi diplomatiuri korpusisa da
mediis warmomadgenlebs saxalxo damcvelis
ofisSi Sexvda.
kiwmariSvilma
ganacxada,
rom
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saparlamento komitetis sxdomaze mas saTqmelis
amowurvis saSualeba komisiis wevrebma ar
misces, amitom, igi siamovnebiT daTanxmda
gaerTianebuli opoziciis wevrebis SeTavazebas
Sexvedris gamarTvis Sesaxeb. erosi kiwmariSvilma
calsaxad da ramdenjerme gaimeora, rom
agvistoSi omi saqarTvelos xelisuflebam
daiwyo. man saparlamento komisiis ara mxolod
sinamdvilis
garkveviT
dauintereseblobas
gausva xazi, aramed saxelwodebac tendenciurad
miiCnia. “komisias hqvia ara agvistos movlenebis
Semswavleli komisia, aramed saqarTvelos
mimarT rusuli agresiis Semswavleli da
mizezebis
damdgeni
komisia,”ganacxada
kiwmariSvilma. igi ambobs, rom saqarTvelos
xelisufleba omisTvis ramdenime mimarTulebiT
emzadeboda da amasTan dasZens, rom sabrZolo
moqmedebebisTvis ruseTi iyo sruliad mzad
da amavdroulad igi axdenda saqarTvelos
provocirebas. “Zalian mainteresebs am sakiTxze
irakli alasaniasa da grigol vaSaZis pozicia.
Cven yovelTvis viyaviT erT azrze, anti-saomar
poziciebze. Cemi mxridan grigol vaSaZes isic
ki SevTavaze, rom Tu Cvens mSvidobian poziciebs
ar gaiTvaliswinebdnen, mogvexdina erToblivi
demarSi, gadavmdgariyaviT protestis niSnad.
vici isic, rom vaSaZem ramdenime gancxadeba
dawera Tanamdebobidan ganTavisuflebis Sesaxeb,
Tumca is ar daakmayofiles,-“ ganacxada
kiwmariSvilma.
molaparakebebi JenevaSi
afxazurma
mxarem
zustad
Jenevis
molaparakebebis mesame raundis win gamoTqva
iniciativa,
WuburxinjSi
molaparakebebis
gagrZlebis Sesaxeb. am winadadebas qarTuli
mxare didi enTuziazmiT ar migebebia. sergei
Sambam, araRiarebuli respublikis sagareo
saqmeTa ministrma es idea mas Semdeg gaaxmovana,
rac gaeros generaluri mdivnis specialur
warmomadgnels, iohan verbekes Sexvda.
Wuburxinjis molaparakebebis formatTan
dakavSirebiT gamoTqmul iniciativaze qarTuli
mxaris reaqcia TavSekavebuli gaxldaT. miiCneven,
rom es igivea, rac “ukan dabruneba da ara nabiji
win”. Wuburxinjis oTxmxrivi Sexvedris aRdgenas
qarTuli mxare rom ar daTanxmdeba, - amis
Sesaxeb reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos
saxelmwifo ministrma Temur iakobaSvilmac
ganacxada. „WuburxinjSi iyo rusi samSvidoboebis
baza, am formatis aRdgena niSnavs, rom Cven unda
davTanxmdeT rusebis, rogorc samSvidoboebis



rolis aRiarebas. Cven ki amis winaaRmdegi
varT. qarTul mxares, Wuburxinjis Sexvedrebis
aRdgenis nacvlad, administraciul sazRvrebze
usafrTxoebis
sakiTxebTan
dakavSirebuli
winadadebebi aqvT. Cven migvaCnia, rom sazRvrebze
provokaciebi sworedac imitom xorcieldeba,
rom rusulma mxarem buferuli zonebis
SemoRebas da gafarToebas miaRwios,“- ganacxada
iakobaSvilma.
WuburxinjSi
oTxmxrivi
Sexvedrebis
gagrZlebas im formartiT, rogorc es adre
iyo, srulebiT warmoudgenlad miiCnevda
SoTa malaSiac – teritoriuli mTlianobis
aRdgenis parlamentis droebiTi komisiis
warmomadgeneli. „jer unda vTqvaT, ra iyo es
molaparakebebi. erT magidasTan isxdnen ruseTi,
qarTuli, afxazuri mxare da gaero. ruseTi
vinaa am situaciaSi? konfliqtis monawile
mxare. gaeros wesdeba calsaxad krZalavs
konfliqtis monawile mxaris Suamdgomlobas
msgavs molaparakebebSi. garda amisa, gacilebiT
qmediTia molaparakebebis formati JenevaSi. iq
warmodgenilia yvela qmediTi da msoflioSi
aRiarebuli, avtoritetuli organizacia, natos
gamoklebiT. yvelafers rom Tavi davaneboT,
samarTlebrivadac ki ar SeiZleba msgavsi
winadadebis SemoTavazeba, radgan is gulisxmobs
ruseTis monawileobas konfliqtis mogvarebis
Sesaxeb warmoebul molaparakebebSi. es igivea,
konfliqtis mogvareba SesTavazo misi gaRvivebis
iniciators, rac absurdulia,“- ambobs SoTa
malaSxia.
oTxmxrivi Sexvedrebi WuburxinjSi 2006
wlis noemberSi Sewyda.
qarTuli mxare gacilebiT efeqturi Sedegis
miRwevas Jenevis molaparakebebze imedovnebda,
Tumca es imedi imedad darCa. ordRianma Sexvedram
17-18 dekembers mniSvnelovani Sedegebis gareSe
Caiara.
molaparakebebis
formati
aseTi
gaxldaT: euTo, evrokavSiri, gaero, aSS,
ruseTi, romlis delegaciis SemadgenlobaSi
Sediodnen e.w. samxreT oseTisa da afxazeTis
araRiarebuli respublikebis warmomadgenlebi
da saqarTvelo.
molaparakebebze
didi
imedebi
myaredeboda. aSS-s saxelmwifo mdivnis TanaSemwe
meTiu braizac ki TbilisSi sagangebod Jenevis
molaparakebebis win Camofrinda.
molaparakebebma TebervlisTvis gadaiwia.
manamde Riad darCa winadadebebi usafrTxoebis
uzrunvelyofisa da saokupacio jarebis gayvanis
6(19) noemberi-dekemberi 2008

qarTuli
Sesaxeb.
morigi rusuli Seteva
saerTaSoriso
asparezze
ruseTma
imas miaRwia, rom euTos misiis gagrZelebas
saqarTveloSi veto daado. ruseTma, rogorc
euTos wevrma qveyanam moiTxova „mandati samxreT
oseTSi yofiliyo misi statusis Sesabamisi“.
ruseTisTvis egreT wodebuli samxreT oseTica da
afxazeTic, statusis mixedviT ukve suverenul,
mis mier de-iured aRiarebul saxelmwifoebad
aRiqmeba.
euTos ofisis daxurva oficialurad
1 ianvridan daiwyeba. mxolod goris raionis
sofel karaleTSi rCeba 20 damkvirvebeli
19 Tebervlamde. is 8 damkvirvebeli ki,
romelTac wesiT monitoringi cxinvalSi unda
ewarmoebinaT da romlebsac iq Sesvlis uflebas
isedac ar aZlevdnen rusuli SeiaraRebuli
Zalebis warmomadgenlebi, daiTxoves.   rac
Seexeba afxazeTs, euTos misia, rogorc aseTi
warmodgenili ar yofila.
igives gaTamaSebis mcdelobaa ruseTis
mxridan gaeros SemTxvevaSic. saqarTveloSi
miiCneven, rom savsebiT mosalodnelia ruseTma
vetos dadeba saqarTveloSi gaeros misiis
mandatzec moiTxovos. vitali Curkinma, ruseTis
warmomadgenelma gaeroSi, ganacxada, rom misiis
daxurvas moiTxovs ruseTi im SemTxvevaSi, Tu
Jenevis molaparakebebze raime Sedegi ar iqneba
miRweuli. eqspertebi ganmartaven, rom aseTi ram
ver moxdeba im ubralo mizezis gamo, rom Jenevis
molaparakebebs qronologiurad, win uswrebs
gaeros sxdoma. ruseTi ki mainc daJinebiT iTxovs
moqmedebebs „axali realiebis Sesabamisad“.
aSS-s morigi iniciativa
cota xnis win cnobili gaxda aSSsaqarTvelos
Soris
farTomasStabiani
molaparakebebis
mimdinareobis
Sesaxeb.
xelSekrulebaze xeli jer arc erT mxares ar
mouweria da am etapze ar xmaurdeba arc misi
zedmiwevniTi Sinaarsi. cnobilia mxolod
is, rom TanamSromloba oTx sferos moicavs:
usafrTxoebas,
uSiSroebas,
demokratiis
gaZlierebasa da kulturuli urTierTobebis
gaRrmavebas. saubroben imis Sesaxebac, rom
es dokumenti iqneba msgavsi imisa, rac aSS-m
dekemberSi ukrainasTan gaaforma.
saqarTvelos
aRmasrulebeli
xelisufleba ganmartavs, rom aSS-sTan CarCo
xelSekrulebis gamofrmeba saqarTvelosTvis
N6(19) noemberi-dekemberi 2008

usafrTxoebis erTgvari garantic iqneba, radgan
misi gaformebis Semdeg, saqarTvelos winaaRmdeg
ganxorcielebuli nebismieri qmedeba aRqmuli
iqneba, rogorc aSS-s strategiuli partniori
qveynis winaaRmdeg gadadgmuli nabiji. am
mdgomareobas xazi saxelmwifo mdivanma Temur
iakobaSvilmac gausva da aRniSna: „mgoni yvelas
esmis, rom amerikis strategiuli partnioris
winaaRmdg ganxorcilebuli nebismieri qmedeba
politikurad sxvagvarad aRiqmeba, vidre
Cveulebriv SemTxvevaSi“.
mdgomareoba konfliqtis
zonebSi
am fonze ki konfliqtis zonebSi adamianis
uflebebi
masobrivad
da
yoveldRiurad
irRveva.
cxinvalSi ugazobas da uwylobas Civian,
axalgoridan da perevidan adamianebi gamorbian,
afxazeTsa da e.w. samxreT oseTSi zedized aqvs
adgili adamianTa gatacebebsa da mkvlelobas.
iqaurebisTvis cxovreba dRemde diskriminaciul
garemoSi grZeldeba. dausjelobis xibliT
waqezebuli bandformirebebi danaSauls TiTqmis
yoveldRiurad Cadian.
axalgoris raionis sofel yanCaveTSi
osma separatistebma mwyemsi nodar tatunaSvili
cemiT mokles. incidenti cxvris gamo moxda.
rogorc axalgoris raionis gamgebelma zurab
ficxelaurma ganacxada, jariskacebma nodar
tatunaSvilisTvis cxvris warTmeva moindomes.
tatunaSvilma winaaRmdegoba gauwia da   kaci
cemiT mokles. evrokavSiris damkvirveblebi
okupantebis blok-postze TiTqmis yoveldRe  
midian da viTarebas amowmeben, Tumca sofelSi
Sesvlis saSualebas rusebi ar aZleven.
osur
sofel
qsuisSi
gaurkvevel
viTarebaSi soflis mkvidri qarTveli ramaz
SoSitaSvili mokles. mas TavSi najaxi hqonda
Cartymuli. incidentis Semdeg, cxinvalis defaqto prokuraturis TanamSromlebma viTarebis
garkveva scades da qarTuli saguSagos gadakveTa
daapires. qarTvelma samarTaldamcavebma postze
maTi SeCerebis brZaneba gasces. Tumca isini
qarTvelebis gafrTxilebas ar daemorCilen da
cecxli gauxsnes. qarTveli samarTaldamcvelebis
mxridan amas sapasuxo reaqcia mohyva.
Sinauri ambebi
qarTul
politikaSi
aqtiurdeba
opoziciis siZlieris, qmediTobis, zogadad,



qarTuli
misi realurad arsebobis sakiTxi. yvela didi
interesiT da imediT elis morigi gmiris
gamoCenas. winaswar mis saxelsa da gvarsac
asaxeleben. mokled, saqme exeba irakli
alasanias, gaeroSi saqarTvelos yofili elCis
gamoCenas qarTul politikaSi. mas, rogorc
aqamde SeubRalavi reputaciis adamians, yvela
opoziciuri partia xelgaSliT miiRebs.
gansakuTrebuli miTqma-moTqma misma
qmedebam
gamoiwvia,
romelic
sakuTari
iniciativiT
gaeros
elCis
Tanamdebobis
datovebas ukavSirdeba.
am movlenidan ramdenime dRis Semdeg
irakli alasaniam konfliqtebis mogvarebis
sakuTari gegma aSS-Si gamarTul biznes-sabWoze
sityviT gamosvlisas warmoadgina. misi mesiji
aseTi gaxldaT: ~afxazeTisa da e.w. samxreT
oseTis konfliqtebi mxolod molaparakebebis
gziT unda mogvardes~. rac Seexeba ruseTTan
molaparakebebis aRdgenas, alasanias azriT,
manamde aucilebelia rusuli mxaris mier
miRweuli SeTanxmebebis srulad Sesruleba da
ruseTis sajariso SenaerTebis 7 agvistomde
arsebul poziciebze dabruneba. alasanias gegma
ruseTTan, afxazebTan da osebTan pirdapiri
dialogis
aRdgenas
gulisxmobs.
misive
gancxadebiT, saqarTvelos mTavari problema
usafrTxoebisa da gadawyvetilebebis miRebis
sistemis ar arsebobaa, rac agvistos movlenebmac
daadastura.
”saqarTvelos
xelisuflebam
axali samxedro, ekonomikuri da energetikuli
usafrTxoebis strategia unda SeimuSavos.
teritoriuli konfliqtebi mSvidobiani gziT
unda mogvardes da mxareebs Soris dialogi
unda aRdges. amasTanave, oficialurma Tbilisma
ruseTTan molaparakebebi maSin unda daiwyos,
rodesac moskovi srulad Seasrulebs cecxlis
Sewyvetis xelSekrulebas, misi jarebi 7
agvistomde arsebul poziciebs daubrundebian
da konfliqtis zonebSi ucxoeli damkvirveblebi
ganlagdebian,”- miiCnevs alasania.
man Sexvedraze imis Sesaxebac isaubra,
rom saqarTvelo dRemde demokratiis deficits
ganicdis da rom ara dasavleTis qmediTi
RonisZiebebi, am mxriv winsvla ar iqneba.
garda alasanias gamoCenisa, qarTul
Sinaur politikaSi sxva Zvrebic moxda.
gaerTianebis survilis Sesaxeb ganacxades
”respublikuri”
partiisa
da
”axali
memarjveneebis” mesveurebma, xelisuflebidan
opoziciaSi gadabargda xelisuflebis erT-erTi
”saxe” petre mamraZec. opoziciur rigebs Soris
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sakuTari niSis damkvidrebas cdiloeben yofili
premier ministri zurab noRaideli da yofili
parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZec.
zogierTi opozicioneris mier neitralitetis
ideamac ki amoiwia. patenti amaze ,,qarTuli
politikis~ lider goCa fifias ekuTvnis. Tumca
mas es wamowyeba dauwunes da mianiSnes, rom
neitraliteti saqarTvelos ruseTisgan ver
daicavs, iseve rogorc ver daicva neitralitetma
fineTi sabWoTa kavSiris okupaciisgan da laosi
CineTisgan.
erayis misia dasrulda
saqarTvelos
Tavdacvis
uwyeba
oficialurad adasturebs informacias erayidan
saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis gayvanis
Sesaxeb. samxedroebi, romlebic saqarTvelos
SeiaraRebuli Zalebis pirvel qveiT brigadas
akompleqtebdnen kuveitidan amerikis SeerTebuli
Statebis samxedro TviTmfrinaviT gamofrindnen.
amave reisiT Camoitanes saqarTveloSi maTi piradi
nivTebi da sakomunikacio aparatura. brigadis
dabrunebuli 28 samxedro mosamsaxure eraySi,
uzrunvelyofis oceulSi tvirTis aRricxvasa
da transportirebis momzadebaze muSaobda.
“am etapze saqarTvelos samxedroebi eraySi
aRar imyofebian. SegviZlia vTqvaT, rom Cveni
misia am droisTvis dasrulebulia,”- ganacxada
nana inwkirvelma, saqarTvelos Tavdacvis
saministros sazogadoebasTan urTierTobis
samsaxuris xelmZRvanelma.
2008 wlis agvistoSi SeiaraRebuli
Zalebis pirveli qveiTi brigada, daaxloebiT
2
aTasi
kacis
SemadgenlobiT
eraySi
imyofeboda da samSvidobo misias asrulebda.
saqarTveloSi omis dawyebisTanave ZiriTadi
nawilebi, daaxloebiT 800 jariskaci erayidan
saswrafo wesiT gamoiyvanes.
saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis
nawilebi
eraySi
koaliciuri
jarebis
SemadgenlobaSi imyofebodnen da samxedro
misias 2003 wlidan asrulebdnen. am droidan
wlevandel zafxulamde samxedroebis ricxvi
orjer gaizarda da 2000 adamians miaRwia. Zalebis
dislokaciis adgili erayis aRmosavleTiT, alkutis samxedro bazaze iyo. raodenobis mixedviT,
saqarTvelos
warmomadgenloba
koaliciur
ZalebSi rigiT mesame adgilze idga. 2003 wlis
agvistodan qarTuli Zalebis eraySi ganTavsebis
Semdeg sul 21 qarTveli samxedro daSavda an
gardaicvala.
nino dalaqiSvili
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win maradisobaa!
interviu oTar WilaZesTan
ჩვენი მწერლობის კლასიკოსი - ოთარ ჭილაძე მასმედიის
უიშვიათესი სტუმარია. ამიტომაც დიდი იყო მოლოდინი
დროშიცა და სულშიც... გთავაზობთ ექსკლუზიურ
ინტერვიუს, სადაც შეიტყობთ, რას ფიქრობს ბატონი ოთარი
საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობასა და მომავალზე.
სიმართლე მწარეა, მაგრამ აუცილებელი...
- ბატონო ოთარ, საუბრისას არაერთხელ გიხსენებიათ შიში
მომავლის გამო, ობიექტური რეალობა ასაზრდოებდა ამ
შიშს, მაგრამ მაინც გვქონდა უკეთესის მოლოდინიც... დღეს
თუ გაქვთ უკეთესის მოლოდინი? შიში გამართლდა? მგონი,
მაშინ, ნოემბრის დღეებში ამ კითხვებზე პასუხი ჩანდა
თქვენს სიტყვებში, მაგრამ მას მერე დიდი დრო გავიდა.
იქნებ პასუხიც შეიცვალა?
- მართალი ბრძანდებით, შიში გამართლდა. თუმცა,
უკეთესის მოლოდინი მაინც შემრჩა. მომავლის შიშიც და
უკეთესის მოლოდინიც უაღრესად ადამიანური გრძნობაა, მე
ვიტყოდი, აუცილებელი თვისებაა სიცოცხლისა და ვიდრე
ადამიანი ცოცხალია, არც მომავლის შიში გაუნელდება,
არც უკეთესის მოლოდინი, მით უფრო დღევანდელ
მსოფლიოში და მით უფრო ჩვენს დღეში მყოფს. მომავლის
შიშს თავად მომავლის გაურკვევლობა აჩენს, ხოლო,
უკეთესის მოლოდინს ჩვენი თანდასწრებითა თუ ჩვენი
თანამონაწილეობით მიმდინარე ცხოვრება განაპირობებს.
აქედან გამომდინარე, ერთიცა და მეორეც, დალხინებულზე
მეტად, გაჭირვებულ ადამიანს უმძაფრდება. ასე რომ,
არაფერია გასაკვირი, ერთდროულად მომავლის შიშიც
მქონდეს და უკეთესის მოლოდინიც. მოკლედ რომ ვთქვა,
ამ ხნის განმავლობაში ბევრი რამ კი გადაგვხდა თავს, მაგრამ
ჩემთვის თითქმის არაფერი შეცვლილა: იმავე აზრისა ვარ,
რა აზრისაც ვიყავი. სხვათაშორის, ალბათ გახსოვთ, არც
მაშინ არსებობდა რაიმე მყარი საფუძველი პოზიციისა
და აზრის შესაცვლელად. უბრალოდ, იმდენად ძნელი
წარმოსადგენია ჩვენთვის არსებულზე უარესი, ნებისმიერ
მოსალოდნელ ან უკვე მომხდარ ცვლილებაში მაინცდამაინც
უკეთესის დანახვას ვცდილობთ, თუმცა, ადრეც ვთქვი და
ახლაც ვიმეორებ, ჩვენი ბიოგრაფიის ხალხს გაცილებით
მეტი სიფხიზლე და წინდახედულობა მართებს. ვხვდები
რა თქვენი შეკითხვის პროვოკაციულობას, გულწრფელად
ვაღიარებ, რომ უამრავი და უამრავი ჩვენი თანამემამულის
მსგავსად, ვერც მე გამოვიჩინე საჭირო სიფხიზლე.
იმდენად ვიყავი აღტაცებული დავითის ხუთჯვრიანი
დროშით, ფალიაშვილის მუსიკაზე შემქნილი ჰიმნითა
თუ ბაგრატიონთა აღდგენილი გერბით, რომ იტყვიან,
ცა ქუდად არ მიმაჩნდა, დედამიწა - ქალამნად. მაგრამ,
როგორც მოსალოდნელი იყო, ხანმოკლე აღმოჩნდა ჩემი
სიხარული. ჯერ საგანგებო კომისიისგან შერჩეული
გერბის ნაცვლად, მისი იმიტაცია შეგვრჩა ხელში. ყალყზე
შემდგარი ლომები და სამეფო გვირგვინი ნებისმიერ სხვა
ქვეყნის გერბზეც შეიძლება გამოისახოს, ხოლო, ოქროს
საწმისის, დავითის შურდულისა და ქრისტეს კვართის
გამოსახვა მხოლოდ ჩვენ შეგვეძლო ჩვენს სახელმწიფო
გერბზე. «ფეოდალურ წარსულის ამსახველი» სიმბოლიკა,
რაც ჩვენს ზოგიერთ ოპონენტს ჩამორჩენილობად მიაჩნია,
პატივისცემის გრძნობას თუ არა, ინტერესს აუცილებლად
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გაუჩენდა სხვა ხალხებს ჩვენ მიმართ. ჰერალდიკის ენა
მეტად შთამბეჭდავია და მდიდარი, თუკი გესმის და
იცი მისი დანიშნულება. ასე რომ, ხანმოკლე სიხარულს
უკვე ლამის ცხოვრების წესად ქცეული გაურკვევლობა
და დაძაბულობა მოჰყვა ისევ, გერბის გაუბრალოებას კი ძნელად წარმოსადგენი და კიდევ უფრო ძნელად ასახსნელი
შეცდომების მთელი ნაკადი, რაც მთავარია, თითქოს
შეგნებულად ჩადენილი ჩვენი სულიერი, ფიზიკური
თუ ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესამოწმებლად,
იმის დასადგენად, თუ რამდენად ადეკვატური იქნებოდა
ჩვენი, როგორც ხალხის, რეაქცია ამა თუ იმ პოლიტიკურ
თუ
პოლიტიზებულ
მოვლენასთან
დაკავშირებით.
მაგალითად, წინ აღვუდგებოდით დავით აღმაშენებლის
ძეგლის ხელყოფას, ეროვნული მწერლობის, მეცნიერების,
სპორტის, საერთო კულტურის უგულველყოფას, «სამხრეთ
ოსეთის», ამ უაღრესად საბჭოური, კრემლში შეთითხნილი
ცნების აღდგენას, სვანეთის აფხაზეთის გადაკეთებას
ზემო აფხაზეთად, ახალი მიწების მიმატებას უკვე
ისედაც დაკარგული ტერიტორიებისთვის, თუ ყურსაც არ
შევიბერტყავდით (როგორც მოხდა კიდეც) და კვლავაც
მხოლოდ სოციალური პრობლემების გამო, დროგამოშვებით,
ავუმხედრდებოდით ხელისუფლებას, რაც მონობაში
შეძენილი ბედოვლათობის კიდევ ერთი გამოვლენაა და
მეტი არაფერი. მოკლედ, ნოემბრის შემდეგ ბევრი რამ
შეგვეშალა, მაგრამ (და ეს კიდევ უფრო შემაშფოთებელია),
ჩადენილი შეცდომების გამოსწორებას კი არ ვცდილობთ,
ახლებს ვამატებთ. ასე კი, ჩემი აზრით, იმ უბრალო მიზეზის
გამო ვიქცევით. ჯერ ისიც რომ ვერ გაგვირკვევია ვერც
მწერლებს და ვერც თქვენ, ჟურნალისტებს, ეს შეცდომები
მართლა შეცდომებია, ანუ მართლა ჩვენი უმწიფარობის,
უვიცობისა და უწვრთნელობის შედეგია, თუ შეგნებული,
წინასწარ
დაგეგმილ-დამუშავებული
პროექტის
მეთოდური, თანამიმდევრული განხორციელება დროსა
და სივრცეში. ყოველშემთხვევაში, ნამდვილად არსებობს
ამგვარი ეჭვის საფუძველი, მით უფრო მწერლისთვის,
რადგან მწერალმა თვითონაც არ იცის, რეალობაა მისთვის
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მთავარი,
თუ
წარმოდგენილი.
სხვანაირად რომ ვთქვათ, მისთვის
არაფერია წარმოუდგენელი და, ამავე
დროს, ყველაფერი დასაშვებია, რისი
წარმოდგენაც შეიძლება. და მაინც,
ამ ბოლო დროს, ბევრი ისეთი რამ
მოხდა ჩვენში, რისი წარმოდგენაც
კი დაუშვებლად მიმაჩნია, თუკი არ
გავითვალისწინებთ ზემოთ უკვე
ნახსენებ ბედოვლათობას. პირველ
რიგში, რა თქმა უნდა, ვგულისხმობ
დავით
აღმაშენებლის
ძეგლის
გატანას ქალაქიდან, რამდენადაც,
დავით აღმაშენებლის ძეგლი ყველა
ნორმალური ქართველისთვის (და
არაქართველისთვისაც), უპირველეს
ყოვლისა, ქვეყნის ერთიანობისა და
პოლიტიკური კურსის ვიზუალური
განსახიერებაა,
ყოველწამიერი
შეხსენებაა ყველა ჩვენგანისთვის
ჩვენი მეობისა, ჩვენი ამქვეყნიური
დანიშნულებისა.
მაგრამ,
ჩვენდა
სამწუხაროდ, ქართველმა ხალხმა
ამჯერად ვერ გამოიჩინა მისთვის
დამახასიათებელი გონიერება, ვერ
აუღო ალღო ქვეყანაში მიმდინარე
პროცესებს და ერთხელ კიდევ დაისაჯა,
ჩვენში რომ ვთქვათ, სამართლიანად,
რადგან არც უკითხავს, რა ხდება,
რატომ ხდებაო, როცა მის დიდებულ
მეფეს,
უკანონოდ
შემოპარულ
მიგრანტივით,
უბოდიშოდ
აძევებდნენ
საკუთარ
სატახტო
ქალაქიდან. ასევე არ შეშფოთებულა,
როცა პარლამენტმა ერთხელ უკვე
მისგანვე
გაუქმებული
«სამხრეთ
ოსეთი» აღადგინა, რაც პოლიტიკურ
ენაზე
უცხო
სახელმწიფოს
არსებობის აღიარებაა საქართველოს
ისტორიულ ტერიტორიაზე. ასევე
არ შეშფოთებულა, როცა სვანეთის
აფხაზეთს,
სადაც
ქართველის
გარდა, არასოდეს უცხოვრია სხვა
ეთნოსის წარმომადგენელს, ზემო
აფხაზეთს არქმევდნენ, რაც იგივე
«სამხრეთ ოსეთობას» ნიშნავს და
იმათ სასარგებლოდ გადადგმული
ნაბიჯია, ვისაც ამჟამად ეკუთვნის
აფხაზეთი.
ძნელი
სათქმელია,
რატომ მოხდა ასე. ხალხი, რომელსაც
ეროვნული ღირსებისა და სიამაყის
გრძნობა უჩლუნგდება, ბიოლოგიურ
სიცოცხლეს, მართალია, აგრძელებს,
მაგრამ კი არ მრავლდება, სხვა ხალხებში
ითქვიფება, ილექება... საკუთარს კი
არ ქმნის, სხვათა შექმნილს იმეორებს,
ხოლო სხვა კულტურის მექანიკური
გამეორება ერის თვითმკვლელობას
ნიშნავს და, ბუნებრივია, აღარ
არის
საინტერესო
დანარჩენი
მსოფლიოსთვის. იმედი მაქვს, ჯერ
კიდევ არ მივსულვართ აქამდე,
მაგრამ შეიძლება მალე მივიდეთ,

12

თუკი არც ამჯერად მოვეგებით
გონს, არც ამჯერად ამოვიღებთ
ხმას, არც ამჯერად გამოვიღებთ
ხელს, თუნდაც განათლებისა და
კულტურის სამინისტროების მიერ
გამოტანილი და ქვეყნისთვის აშკარად
არასახარბიელო გადაწყვეტილებათა
წინააღმდეგ. მე მგონი, მთლად
დალაგებულად
ვერ
ვპასუხობ
თქვენს შეკითხვას, მაგრამ, კაცმა რომ
თქვას, განა უკეთესის მოლოდინი არ
მალაპარაკებს ამდენს?! დიახ, ერთხელ
კიდევ ვადასტურებ, რომ მიუხედავად
ყველაფრისა, მაინც შემრჩა უკეთესის
მოლოდინი. ქართული ფენომენი
იმდენად უნიკალურია, მისი გაქრობა,
მხოლოდ და მხოლოდ, ვიღაცის
ნება-სურვილით, ვინც არ უნდა იყოს
ის ვიღაცა, რასაკვირველია, გარდა
უფლისა, ყოვლად შეუძლებელია.
ყოვლად დაუშვებელიც. ასე რომ
არ მწამდეს, მაშინ ხომ არც ჩვენი
დღევანდელი საუბარი შედგებოდა...
ბევრი
პრობლემა
გვაქვს.
ერთი
ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რომ
ამოგარჩევინოთ,
რომელს
დამისახელებთ?
- პრობლემა ნამდვილად ბევრი
გვაქვს - ამას ვერც დავმალავთ, ვერც
მივაფუჩეჩებთ - მაგრამ ჩვენთვის,
ჯერჯერობით, მთავარი პრობლემა
მაინც ფიზიკური გადარჩენაა. ვიდრე
არსებობს (სამწუხაროდ, არსებობს)
ჩვენი, როგორც ხალხის გაქრობის
საფრთხე, ნებისმიერ სხვა პრობლემაზე
მსჯელობა, მეტი რომ არ ვთქვათ,
თავის მოტყუებაა, სიმართლისთვის
თვალის არიდებაა, უფრო მეტიც,
ბრძოლის ველიდან გაქცევაა და
გავრბივართ კიდეც - არც ამის დამალვა
დაგვაყრის ხეირს - სოკოებივით
მრავლდება საზღვარგარეთ ქართული
სათვისტომოები, რაც ჩვენისთანა
მცირერიცხოვანი
ხალხისთვის
უაღრესად
სახიფათო
მოვლენაა.
რასაკვირველია, უმიზეზოდ არავინ
მიდის, მაგრამ მიზეზს, პრობლემისა არ
იყოს, რა გამოლევს, თუკი საზოგადოზე
მაღლა პირადულს დავაყენებთ, ანუ,
ქვეყნის კი არა, თავის გადარჩენაზე
ვიფიქრებთ მხოლოდ. ყველა მიზეზი
საპატიოა შინიდან წასასვლელად,
როცა შინ ყველა იმედი ამოწურულია.
უფრო მეტიც, სიბრიყვეც და სილაჩრეც
ერთგვარი ალიბის მნიშვნელობას
იძენს
და
პასუხისმგებლობის
გრძნობიდან
განთავისუფლებს
თუნდაც მხოლოდ საკუთარ თვალში.
«დალაგდება ქვეყანა და ჩამოვალ»
- ამ პირობით ტოვებს უმრავლესობა
აქაურობას, მაგრამ იმას კი აღარ
ამბობენ, ვინ დაალაგებს აქაურობას

მათ მაგივრად. შეიძლება, ცოტას
ვაზვიადებ,
ზედმეტად
მკაცრად
ვლაპარაკობ საკუთარ სისხლსა და
ხორცზე, მაგრამ როგორც გული
მიგრძნობს, წასულთა გარკვეულ
ნაწილს სწორედ აქაურობა ადარდებს
ყველაზე ნაკლებად, შეიძლება, აღარც
დაბრუნდეს შინ, სამუდამოდ აიცრუოს
გული
სამშობლოზე,
რომელმაც,
თავის დროზე, ვერ დაიცვა, ვერ
დააპურა, რადგან თავად აღმოჩნდა
მშიერი და დაუცველი. ამიტომ, თუკი
ვინმეზეა გაბრაზებული, აქაურობაზე,
«პატარა სამშობლოზე» და არა
ზოგადად რუსეთის იმპერიასა თუ
საბჭოთა კავშირზე, ეგრეთ წოდებულ
«დიდ სამშობლოზე», სადაც არათუ
პოლიტიკური,
საყოფაცხოვრებო
პრობლემებიც ნაკლებად ეხებოდა,
უფრო ნათლად რომ ვთქვათ, სხვა
ფიქრობდა მის მაგივრად, მას კი, ავად
თუ კარგად, გარანტირებული ჰქონდა
«პური და სანახაობა». მაგრამ როგორც
კი განთავისუფლდა თავის «პატარა
სამშობლოიანად», იმას, ნამდვილსა
და ერთადერთს არ მიხედა, ფეხზე
კი არ წამოაყენა მონობით წამხდარი
და დაუძლურებული, რაც წმიდათა
წმიდა მოვალეობაა ყველა ნორმალური
ადამიანისა, არამედ გაებუტა, ზურგი
შეაქცია, გაექცა და... გადარჩა, ოღონდ,
იმიტომ კი არა, იქ რომ მეტი იშოვა,
ვიდრე აქ იშოვიდა, უბრალოდ, იმას
დაყაბულდა იქ, რასაც აქ არავითარ
შემთხვევაში არ დაყაბულდებოდა,
თუნდაც, მონური პატივმოყვარეობისა
და
კუდაბზიკობის
გამო.
«პერესტროიკის»
მესვეურებს,
რასაკვირველია,
ესეც
წინასწარ
ჰქონდათ
გათვალისწინებული,
რაც, უპირველეს ყოვლისა, მათი
იმპერიული
შორსმჭვრეტელობის
აშკარა
დადასტურებაა
და
გამართლებაც
იდეოლოგიური
საზარელი
წნეხის
მეშვეობით
ცდილობდნენ
ჩვენი
ფსიქიკის
შეცვლასა და გადაგვარებას. და,
ეტყობა, გარკვეული თვალსაზრისით,
მაინც
შეძლეს,
რადგან,
უნდა
ვაღიაროთ, ჯერ კიდევ ბევრ ჩვენიანს
უჭირს
საუკუნოვანი
მონობის
ტკბილად აქოთებული ლოგინის
მიტოვება და დღემდე სჯერა ორი
სამშობლოსი და ორი მშობლიური
ენის არსებობის შესაძლებლობა. ასე
რომ, როგორც არ უნდა გვეტკინოს
გული, როგორც არ უნდა გვიჭირდეს
ამის
აღიარება,
მიუხედავად
ოფიციალური
(ალბათ,
უფრო
ფიქტიური) განთავისუფლებისა, ჯერ
კიდევ მონებად დავრჩით, თუნდაც,
გააზ���������������������������
ი��������������������������
ატებულ მონებად. გარკვეული
შეზღუდვები თითქოს მოგვეხსნა,
მაგრამ ჯერ არ ჩამოყალიბებულა
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და არც შეიძლებოდა ასე უცებ
ჩამოყალიბებულიყო
ჩვენში
პიროვნება,
რომელმაც
იცის,
როდის როგორ მოიქცეს, რა სჯობს,
არა მარტო პირადად მისთვის,
არამედ ქვეყნისთვისაც. აგვისტოს
დღეებში - ალბათ თქვენც მიაქციეთ
ყურადღება, როგორც ჟურნალისტმა
- ერთ-ერთი ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებმა,
ტელევიზიის
მეშვეობით,
შემოგვითვალეს,
თუ საჭირო შეიქნა, ჩამოვალთო.
მადლობის მეტი რა გვეთქმის აქ
დარჩენილებს, მაგრამ, ჩემი აზრით,
თუკი საერთოდ საჭიროა ჩვენი ერთად
ყოფნა, სწორედ დღესაა საჭირო. მე
მეგონა, ეს ყველამ, წასულმაც და
დარჩენილმაც, ერთნაირად ვიცოდით.
დღეს ერთხელ კიდევ წყდება ჩვენი
ქვეყნის ყოფნა-არყოფნის საკითხი,
ისევე, როგორც გასული საუკუნის
ოციან წლებში წყდებოდა, მაგრამ მაშინ
იმდენ ხალხსაც ვერ მოვუყარეთ თავი,
კრწანისში სანგრები რომ შეგვევსო.
დღეს კი სანგრები არც გაგვითხრია,
რადგან ჯერ ისიც ვერ გავარკვიეთ, სად
უფრო საჭირონი ვართ, შინ (თუნდაც
სანგრების შესავსებად), თუ უცხოეთში
(თუნდაც
უკეთესი
ეკონომიური
პირობების
შესაქმნელად).
მონა
იმდენადაა
მიჩვეული
სხვების
(პატრონის)
მეთვალყურეობით
ცხოვრებას,
ძალაუნებურად
უჩლუნგდება დამოუკიდებლად
აზროვნების უნარი, რაც თავისთავად
ანთავისუფლებს პასუხისმგებლობის
გრძნობისგან. სამაგიეროდ, ზედმეტად
უმძაფრდება აკრძალულის, მისთვის
ხელმიუწვდენელის განცდისა და
დაუფლების მოურეველი სურვილი
და
განთავისუფლებისთანავე,
ამ
სურვილის
დაკმაყოფილებას
ცდილობს, ნებისმიერი გზით და
საშუალებით, და გაუცნობიერებლად,
პირველ
რიგში,
სწორედ
თავისუფლებას უპირისპირდება.
ციხე შიგნიდან ტყდებაო. ადამიანი
შიგნიდან
თავისუფლდება
და
საამისოდ
აჯანყება,
ომი
და
რევოლუცია საკმარისი არ არის. ეს
გაცილებით რთული და ხანგრძლივი
პროცესია. მართალია, ამ ეტაპზე,
მიზეზთა სხვათა და სხვათა გამო,
თავისუფლებისთვის
აშკარად
მოუმზადებლები
აღმოვჩნდით,
მაგრამ გადარჩენა თუ გვინდა, ისევ
ქართველებად თუ ვაპირებთ დარჩენას
და მართლა ქართული სახელმწიფოს
შექმნას ვცდილობთ, ეს პროცესი
როგორმე ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ.
ეს ერთადერთი გადამრჩენელი გზაა
უდაბნოდან აღთქმულ ქვეყნამდე.
მხატვრულად რომ ვთქვათ, ჩვენ ჯერ
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უდაბნოში დავხეტიალობთ და ასე
ვიხეტიალებთ იქამდე, ვიდრე სულიანხორციანად არ განვიწმინდებით, არ
გადავეჩვევით მონურ აზროვნებას,
არ მოვიშორებთ მონობაში შეძენილ
თვისებებს, არ განვთავისუფლდებით
ლეგენდებისგან, ცრუ რწმენებისგან,
ცრუ კერპებისგან, ცრუ იმედებისგან
და, როგორც არ უნდა გაგვიჭირდეს,
თვალს არ გავუსწორებთ სინამდვილეს,
ყველგან
და
ყველაფერში
არ
მოვძებნით სიმართლეს... სიმართლე
მწარეა, ოღონდ, წამლის სიმწარე
აქვს და არა შხამისა. სიმართლე
აგვიხელს თვალს, რათა დანახულმა
ყველა
ერთნაირად
შეგვძრას,
შეგვაწუხოს,
შეგვაშფოთოს...
ეს
ყველას ერთნაირად გვეხება, მეც,
თქვენც, ყველას, ვინც ჩვენს საუბარს
წაიკითხავს, ან არ წაიკითხავს,
სულერთია, საზოგადოების რომელ
სფეროს განეკუთვნება, რა საქმიანობას
მისდევს, ქალია თუ კაცია, მოზარდი
თუ მოხუცი, რადგან რაც გვჭირს,
ყველას ერთნაირად გვჭირს. და რაც
გვჭირს, იმიტომ გვჭირს, ყველას
ერთნაირად რომ გვიჭირს მშობლიურ
ენაზე ლაპარაკი - ამბის მოყოლა,
აზრის გადმოცემა - ლექტორსაც
და
სტუდენტსაც,
ექიმსაც
და
პაციენტსაც, ვექილსაც და ტუსაღსაც,
პოლიტიკოსსაც
და
ხელოვანსაც,
პოლიციელსაც და ბოროტმოქმედსაც,
სხვათაშორის, თქვენც, ჟურნალისტებს
და,
რაც
ყველაზე
სახიფათოა,
გლეხსაც... «რა ენა წახდეს, ერიც
დაეცესო»
გვაფრთხილებდნენ
ჭეშმარიტი გულშემატკივრები და აჰა,
წავხდით და დავეცით! ამის ბრალია,
უვიცობის, უგემოვნობის, უზნეობის
დღემდე არნახული აღზევება. ამის
ბრალია, სუროგატის მომრავლება
კულტურის ნებისმიერ სფეროში. ამის
ბრალია შინააშლილობა, გაუთავებელი
დაპირისპირებები, ანგარიშსწორება,
ღირსეულთა დაკნინება და უღირსთა
განდიდება. ამის ბრალია, საკუთარის
უარყოფა და უცხოურის გაფეტიშება.
ერთმა
საკმაოდ
ცნობილმა
ქართველმა,
უფრო
სწორად,
წარმოშობით ქართველმა ხელოვანმა,
მცხეთის ჯვრის მონასტრის ფონზე
(ადგილობრივი ტელევიზია ლაქიური
მოკრძალებით
აფიქსირებდა
«ოქროს ფონდისთვის» მსოფლიოს
მოქალაქის მორიგ ვოიაჟს ყოფილ
სამშობლოში), თავის მცირეწლოვან
შვილებს (რასაკვირველია, ტელემაყურებელთა გასაგონად), ქართული
გულითადობითა თუ ამერიკული
პრაგმატულობით
უთხრა:
თუ
გინდათ,
კარგი
ამერიკელები
გაიზარდოთ, ფესვები არ დაკარგოთ,

იცოდეთ,
საიდან
მოდიხართო.
კეთილი და პატიოსანი. ღმერთმა
ხელი მოუმართოთ. და საერთოდ,
ვისი რა საქმეა, რას ურჩევს საკუთარ
შვილებს მამა, ვინც არ უნდა
იყოს ის, ცნობილი ხელოვანი თუ
ჩვეულებრივი არარაობა. სამაგიეროდ,
დიახაც
რომ
შემაშფოთებელია
ჩვენთვის, როცა მთელი ქართველი
ხალხი უყურებს და უსმენს ყველაფერ
ამას და არავის უჩნდება სურვილი,
მორიდებულად მაინც უსაყვედუროს
ტელევიზიას ამგვარი ანტიეროვნული
გადაცემების სიმრავლე. ამგვარმა
ტელეგადაცემებმა,
თავიანთი
«ობიექტურობითა» და «უშუალობით»,
ადვილი
შესაძლებელია,
დათვური
სამსახური
გაუწიონ
ისედაც დაბნეულ ახალგაზრდას,
გადაადგმევინონ არასწორი ნაბიჯი,
თუკი ჩვენი ტელეწამყვანები თუ
ტელეკომენტატორები როგორმე არ
მოერევიან მდაბიური მაამებლობის
ჟინს
და
საკმაოდ
იაფფასიანი
ქათინაურებით კი არ იარშიყებენ
ღია
ეთერში
სახელგანთქმულ
ქართველ
უცხოელთან,
არამედ
გარკვევით აუხსნიან, განუმარტავენ
ტელემაყურებელს, რა უბედურია
სინამდვილეში
ჩვენი
ყოფილი
თანამემამულე, რამხელა ცოდვას
სჩადის საკუთარი შვილების წინაშე,
არაფერი რომ ვთქვათ მშობელ ხალხსა
და სამშობლოზე. უბედურია, ჩვენ
კი ბედნიერად გამოგვყავს. რატომ?
გვეშლება თუ უკვე ამდენსაც ვეღარ
ვხვდებით? აი, ეს უნდა გავარკვიოთ
მე და თქვენ, უპირველეს ყოვლისა,
და მერე ვისაუბროთ სხვა მტკივნეულ
პრობლემებზე, რომელთა არსებობაც
ისევე გამართლებულია, როგორც
ნებისმიერი
ბუნებრივი
თუ
ცხოვრებისეული მოვლენისა. პირობას
გაძლევთ, პრობლემები არ დაგველევა,
ვიდრე
ვიცოცხლებთ,
ვიდრე
ვიცხოვრებთ, ვიდრე გონი შეგვრჩება
და, რაც მთავარია, ვიდრე ბრძოლის
თავი და სურვილი გვექნება...
- ბატონო ოთარ, ცხადია, აგვისტოს
ომის საშინელი დღეების შემდეგ
უმძიმესი განცდა დაგრჩათ... საერთოდ
თუ იცოდით, რომ მდგომარეობა
ომამდე მივიდოდა, როგორ ცხოვრობთ
ახლა - ომის შემდგომ შემაძრწუნებელ
«მშვიდობიან» პერიოდში, როცა წინ
საქართველოს ყელგამოღადრული და
გულგამოღადრული რუკა გვიდევს?
დიახ,
ვიცოდი.
ოღონდ,
«მდგომარეობა კი არ მივიდა ომამდე»,
როგორც თქვენ ამბობთ, უბრალოდ,
ერთხელ
კიდევ
გამოაშკარავდა,
გამომჟღავნდა, ყველასთვის თვალ-
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ნათელი გახდა ეს გამოუცხადებელი მცოცავი ომი, შეიძლება,
დაუდევრობის, წინდაუხედაობის, ანდა მოუთმენლობის
გამო. შეიძლება, შეგნებულადაც. რუსეთ-საქართველოს
ურთიერთობა თავიდანვე ისე წარიმართა, უომრად ყოვლად
წარმოუდგენელია ჩვენი თანაარსებობა. განა გასული
საუკუნის ჯერ ოციან და მერე ორმოცდაათიან წლებშიც
«ომამდე არ მივიდა მდგომარეობა?!» საერთოდ, ეს ომი დიდი
ხნის დაწყებულია და ღმერთმა იცის, როდის ან როგორ
დამთავრდება. თქვენ შეიძლება არ მიაქციეთ ყურადღება,
მაგრამ ამ მარადიული ომის აგვისტოს ეპიზოდამდე
ერთხელ კიდევ გაისმა, ახლა უკვე რუსეთის სახელმწიფო
დუმაში, «პერესტროიკის» დროს მოსკოვის ქუჩებსა და
მოედნებზე «მოულოდნელად» გაჩენილი და ჩვენთვის
მეტად ყურადსაღები, მრავლისმთქმელი მოწოდება:
«გაუმარჯოს საქართველოს უქართველებოდ!» ქართველებს
ყურადღება არ მიუქცევიათ ამ მოწოდებისთვის-მეთქი, ვერ
ვიტყვი, მაგრამ მაშინ მათი რეაქცია აშკარად არაადეკვატური
(დღეს ფრიად მიღებული გამოთქმაა პოლიტიკოსებს
შორის) აღმოჩნდა - არნახულად მოიმატა საქართველოდან
რუსეთში გახიზნულთა რიცხვმა. თუმცა ადეკვატურობით
არც ამჯერად გამოირჩეოდა ჩვენი რეაქცია. ყველაფერს რომ
თავი გავანებოთ, ნამდვილად არ ვიყავით ომისთვის მზად,
მაგრამ ბოლოს ისე გამოვიდა, თითქოს ხათრი ვერ გავუტეხეთ
საუკუნოვან მტერს და ავყევით, ალბათ უკვე ძვალ-რბილში
გამჯდარი, უკვე გენეტიკური შიშის გამოც. შიში შეიქმს
სიყვარულსა, სიყვარული კი ბრმაა. ამიტომ, შეცდომებზე
ნუღარ ვილაპარაკებთ, შეცდომის შეხსენება ბრალდების
წაყენებასავითაა, რაც, ჩვენში რომ ვთქვათ, სითამამეზე
მეტად, სითავხედე იქნებოდა ჩემი მხრიდან. მწერალი
ბრალმდებელი არ არის და, რაც მთავარია, მის ნებისმიერ
მოსაზრებას თვითუარყოფის, თვითგაბათილების უნარი
გააჩნია, რაკი, მხოლოდ და მხოლოდ, წარმოსახვის, ეჭვის,
განწყობის, სიტუაციის, ასოციაციის, სულაც ფანტაზიის
ნაყოფია და არა მეცნიერული, თუნდაც კრიმინალური
კვლევა-ძიებისა. მაგრამ საკუთარი მოსაზრების დამალვაც
ისეთივე ბოროტება იქნებოდა მწერლისგან, როგორც
დაუსაბუთებელი ბრალდების წაყენება ვინმესთვის.
რასაკვირველია, არც რჩევა უნდა დაამადლო ვინმეს, მაგრამ
თქვენ რომ მეკითხებით, როგორ ვიცხოვროთო, ნამდვილად
ვერ ვიქნები კარგი მრჩეველი. ან რა უნდა გირჩიოთ, როცა
მხოლოდ ის ვიცი, ასე ცხოვრება რომ არ შეიძლება. ასევე
არ შეიძლება, გავიზიაროთ ის რჩევები, ბოლო დროს რომ
გვთავაზობენ ტელეეკრანებიდან, რაც ჩვენი ეროვნული
შეგნების დაქვეითებისა და დასუსტების, ანუ ჩვენი,
როგორც კულტურული ხალხის პოლიტიკური სიკვდილის
მომასწავებელია უფრო, ვიდრე ჩვენი სიჭკვიანისა და
სამართლიანობისა. პუშკინისა და ტოლსტოის ქუჩებს კი არ
უნდა გადავარქვათ სახელი, რის შემდეგაც კულტურული
ხალხი უმალ უკულტურო ბრბოდ გადავიქცევით მთელი
მსოფლიოს თვალში, არამედ ყველანაირად ვეცადოთ, რაც
შეიძლება მალე მოვიშოროთ ჩვენს სულებში საუკუნეთა
მანძილზე ჩალექილი მონობის შლამი, დავიბრუნოთ
ჭეშმარიტი სახე, ჭეშმარიტი ბუნება და აღვიდგინოთ
ისტორიული მახსოვრობა. ჩვენი საკმაოდ ხანგრძლივი
ისტორიის მანძილზე, ან თავისუფლების შესანარჩუნებლად,
ან თავისუფლების კიდევ ერთხელ მოსაპოვებლად
ვიბრძვით, ხოლო ისტორიული მახსოვრობის გარეშე,
შეიძლება, საერთოდ ავიღოთ ბრძოლაზე ხელი, რაც
იგივე სიკვდილი იქნება ჩვენთვის. ჩვენ ვიდრე ვიბრძვით,
იქამდე ვართ ანგარიშგასაწევი ხალხი მტრისთვისაც და
მოყვრისთვისაც. ამიტომ, უპირველეს ყოვლისა, როგორმე
უნდა გავაცნობიეროთ, სამასწლოვან ომში რომ ვართ
ჩათრეულნი და აგვისტოს ომი მხოლოდ ეპიზოდია ამ
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ომისა. ომი, რომელსაც ჩვენ «ორდღიანი» დავარქვით, პეტრე
პირველის დაწყებულია. ჩვენმა მწიგნობარმა მეფემ, ვახტანგ
მეექვსემ, სიტყვაზე დაუჯერა პეტრეს, ერთად ავლაგმოთ
სპარსეთიო და ბოლოს მარტო აღმოჩნდა გააფთრებული
სპარსული ლომის პირისპირ, რის გამოც არათუ სამშობლოში
ცხოვრება, სამშობლოში დამარხვაც აღარ ეღირსა. ასე
რომ, ეს ომი დიდი ხნის დაწყებულია და, როგორც უკვე
ვთქვით, ღმერთმა იცის, როდის ან როგორ დამთავრდება,
რუსეთი შეიცვლის ზნეს თუ ჩვენ ავილაგმებით პირისაგან
მიწისა. რაც აგვისტოში მოხდა, მხოლოდ ორდღიანი
მონაკვეთია სამასწლიანი ომისა და ამით არც არაფერი
დაწყებულა, არც არაფერი დამთავრებულა. საერთოდ,
ერეკლედან მოყოლებული (ერეკლემ ორჯერ მიიღო ამ ომში
მონაწილეობა, ერთხელ აწყურთან, მეორეჯერ კრწანისში),
საქართველოს არცერთ ხელისუფლებას, ფიქტიურსაც და
ფაქტიურსაც, არაფერი უცდია სიტუაციის შესაცვლელად.
შეიძლება, შეგნებულადაც იქცეოდნენ ასე, უფრო
სავალალო შედეგების შიშით. თუმცა, ჩვენთვის შედეგი
ყოველთვის ერთნაირად სავალალოა, როგორც სხვადასხვა
დროს სხვადასხვა ხელისუფლების მიერ დაშვებული
ყველა შეცდომა. შეცდომებზე აღარ ვილაპარაკებ-მეთქი,
წეღან ვთქვი, მაგრამ კიდევ ერთს ვიტყვი მხოლოდ:
გასული საუკუნის ოციან წლებში, ამჯერადაც კრწანისში,
მეთერთმეტე არმიის მორიგი იერიშის მოგერიების შემდეგ,
მთავარსარდლობამ კატეგორიულად აუკრძალა ქართველ
ჯარს კონტრიერიშზე გადასვლა, როცა, სამხედრო
ექსპერტების აზრით, ადვილი შესაძლებელია, საერთოდ
საქართველოს სასარგებლოდ გადაეწყვიტა ომის ბედი ამ
კონტრშეტევას.
აი, ასეთი უცნაური დამთხვევებითაა სავსე ჩვენი
გაჭიანურებული ომი, თუკი მეტი გულისყურით გაეცნობით,
როგორც უკვე ისტორიულს, ასევე ჯერ კიდევ «ცხელ»
ფაქტებს. მაგრამ, კაცმა რომ თქვას, როდემდე შეიძლება,
ომისა არ იყოს, ასე უსასრულოდ ვიმეოროთ ერთი და იგივე.
თქვენს შეკითხვებზე რომ ვფიქრობდი, მეგონა, ვერაფერს
ვიტყოდი საერთოდ, მით უფრო ახალს, რადგან ახალი
არც არაფერი მომხდარა. ამიტომ გაცილებით აჯობებდა,
თქვენთვისაც ის მეთქვა მხოლოდ, რის თქმასაც თავიდან
ვაპირებდი. უფრო სწორად, რაც ერთხელ უკვე ვთქვი ამ
ხუთი წლის წინ. დიახ, ხუთი წლის წინაც ისევე იწვოდა
ჩემთვის ჩვენი სამშობლო, როგორც დღეს იწვის. დიდი
ხანია იწვის. იწვის ჩვენს თვალწინ, ჩვენს ფეხქვეშ, ჩვენს
გარშემო, ჩვენს სულში! ცოტაც და, კვამლით გავიგუდებით
ყველანი, სამარცხვინოდ დავამთავრებთ, ღმერთმა იცის,
ამდენ საუკუნოვან არსებობას. ღმერთსაც გავუწბილებთ
მოლოდინს და კაცსაც, რადგან ღმერთიც მეტს ელოდა
ჩვენგან და კაციც. უფრო სწორად, არც ღმერთს დაუკლია
ჩვენთვის ხელი და არც კაცს. მაგრამ, იმის ნაცვლად, კიდევ
უფრო ჯიუტად, კიდევ უფრო მტკიცედ დავმდგარიყავით
სამზეოზე, თანდათან რული მოგვერია და ისიც ვერ
გავიგეთ, ვინ ან როდის შეგვიცვალა მხედრის ულუფა მონის
სალაფავით... და აი, მას შემდეგ გვეწვის ფეხქვეშ სამშობლო.
ჩვენ კი, მოურჩენელი სიბნელის ბინადარნი, ერთმანეთს
ვუსისხლიანებთ თავ-პირს და ერთმანეთზე ვიყრით ჯავრს
საერთო უმწეობისა და უმაქნისობის გამო. ანუ, შეგინებულ
სიცოცხლეს ვებღაუჭებით მაინც, წყალობად ვუთვლით
შემგინებელს და გახსენებაც აღარ გვინდა, სახელოვანი
სიკვდილი რომ სჯობს ნაძრახ სიცოცხლეს... აღარ გვჯერა,
სამშობლოსათვის თავდადებული ვაჟკაცის საფლავიც
რომ აუღებელი ციხესიმაგრეა მტრისთვის... არადა, თუ
ჩვენს სამშობლოს მართლა დაღუპვა უწერია, გვერჩიოს
გულზე გვეყაროს და არა ფეხქვეშ მისი ქვები... ერთი დღეც
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ნუ გვეცოცხლოს უსამშობლოდ! ეს არც წყევლაა და არც
ლოცვა. გნებავთ, ლოცვაც ესაა და წყევლაც ერთსა და იმავე
დროს, რადგან უსამშობლობა, ყველა უბედურებასთან
ერთად, სამარცხვინოცაა და განსაკუთრებით დღეს, როცა
ისიც კი იკოწიწებს სამშობლოს, თანაც სხვათა მიწების
ხარჯზე, ვისაც არასოდეს ჰქონია, არც სახნისი სჭერია
ხელში, არც სასხლავი და არც კალამი... ჩვენ კი, «მონობაში
გადიდკაცებულთა» ამაზრზენმა სიხარბემ შვილივით
ნაფერები ვაზი აგვაჩეხინა, ომებში გაბასრებული ხმალი
ქარქაშში ჩაგვიჟანგა, წიგნი გადაგვაგდებინა და უთვისტომო
მაწანწალებად გვაქცია... ეტყობა, ჩვენმა «გაიძვერა მოყვარემ»
უკვე მიაღწია საწადელს: ის აღარა ვართ, ვინც უნდა ვიყოთ,
ვინც ჯერ კიდევ გუშინ ვიყავით, როგორიც შეგვქმნა
თავიდანვე ღმერთმა თუ ბუნებამ... მაგრამ ის მაინც ხომ
უნდა გავარკვიოთ, რა მოხდა, რა უბედურება ტრიალებს
ჩვენს თავს, ვისი სისხლი გვიდგას, ბოლოს და ბოლოს,
ძარღვებში: «ვეფხისტყაოსნის» დამწერისა თუ ქართველთა
შეთქმულების გამცემისა, სვეტიცხოვლის ამშენებლისა თუ
ილიას მკვლელისა, მტრის რისხვისა თუ მტრის მსახურისა...
და მაინც, დიდი უსამართლობა იქნება ღმერთისგანაც და
კაცისგანაც ჩვენი გაწირვა, მხოლოდ იმიტომ, კვლავაც
იქ რომ ვდგავართ, სადაც გაჩენის დღიდან ვმდგარვართ
და სადაც უნდა ვიდგეთ უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე.
კვლავაც ის რომ გვწამს, რაც თვალისგახელისთანავე
ვიწამეთ და დღესაც სანახევროდ თითქმის უკვე დამწვარ,

გულსაკლავად
დამახინჯებულ-დაპატარავებულ
სამშობლოს ამარა დარჩენილებსაც გვწამს: სამშობლო
ერთადერთია და განუმეორებელი! მას ვერ გამოიგონებ,
ვერც სურვილისამებრ აირჩევ - ღმერთის საჩუქარია
- და ჩვენ მხოლოდ ის შეგვიძლია, გვევალება კიდეც,
გავუფრთხილდეთ, არ დავკარგოთ, რაკი სიცოცხლესთან
ერთად გვეძლევა და სისხლივით, სულივით გადაეცემა
ჩვენს შთამომავალს... ჩვენ ამირანის გამჩენი ხალხი ვართ და
ჩვენი ხსნა მხოლოდ ბრძოლაა, ანუ, ჩვენთვის ყველაფერი
ბრძოლაა: ლხინიც, გლოვაც... ყველაფერი, რითაც საკუთარ
ვინაობას ადასტურებს და საკუთარ მეობას წარმოაჩენს
ადამიანი. ჩვენც სამშობლოსთან ერთად ვიწვით ცოცხლად,
მარადიულ ცეცხლში, მაგრამ ფერფლივით კი არ უნდა
გაგვფანტოს ქარმა, არამედ ისევ მშობლიურ ცასა და მიწას
უნდა მიგვამატოს ცად და მიწად. ამიტომ, როგორც არ უნდა
გაგვიჭირდეს, ყოველთვის გვახსოვდეს - წინ მარადისობაა!

esaubra
lela jiyaSvili
„kviris palitra”

istoria
qarTveli
azoni

mxedarTmTavrebi
da

azoni aris saqarTvelos istoriis
tragikuli figura. igi umarTebulad atarebs
uaryofiTi gmiris mZime mosasxams. farnavazianTa
dinastiis apologeam Camoayaliba ukiduresad
tendenciuri Sexeduleba, romelic ukomentarod
gadavida Sua saukuneebis qarTul saistorio
mwerlobaSi.
leonti mrovelis gadmocemiT, azoni iyo
ucxoeli, igi aleqsandre makedonelma datova
qarTlis gamgeblad. “daipyra aleqsandrem yoveli
qarTli... da dauteva naTesavi qarTlosianni, da
dauteva maT zeda patrikad saxeliT azon, Ze
iaredosisi, naTesavi misi quayniT makedoniiT”.
azoni,
rogorc
ucxoeli,
eyrdnoboda
dampyrobeli aleqsandres meomrebs. (maTi
N6(19) noemberi-dekemberi 2008

farnavazi
raodenoba saocrad gazviadebulia).
“moqcevai
qarTlisao”-s
mixedviT,
azoni
iyo arian-qarTlis mefis Ze. mcxeTaSi misi
Semosvla ukavSirdeba aleqsandre makedonelis
laSqrobas. mematianes sityvebiT “da Semdgomad
raodenisame Jamisa movida aleqsandre, mefe
yovlisa queyanisai, da dalewna samni ese qalaqni
da cixeni, da honTa dasca maxvili”.
qarTuli
saistorio
tradicia
sargeblobda Zvel samyaroSi gabatonebuli
SexedulebiT, romlis Tanaxmadac, elinisturi
saxelmwifoebis warmoqmna dakavSirebuli iyo
aleqsandre makedonelis saxelTan. dasaSvebia,
rom pirveli analebis Seqmnis epoqaSi,
ganaTlebul qarTvel mwignobrebs, berZnul
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qarTuli
kulturul garemosTan uxdebodaT
urTierToba
da
saxelmwifos warmoqmnis analogiuri modeli sakuTari
qveynis mimarTac gamoiyenes.
Tu imasac gaviTvaliswinebT,
rom diadoxosebi aleqsandres
sa xe l i T
awa r m o e b d n e n
dapyrobiT
omebs,
maSin
varaudis daSvebac ar aris
saWiro. matianeebSi asaxva hpova
realurma movlenam. amdenad,
sulac ar aris moulodneli,
qarTuli saxelmwifos saTaveSi aRmoCnda msoflios
dampyrobeli, ”usworo didi
xelmwife”,
romelmac
“daepyrnes yovelni kideni
queyanisani”.
gavrcelebuli versia, TiTqos
azoni mcxeTaSi aleqsandre
makedonels Semohyva, mcdaria,
magram diadoxosebis xanaSi
misi aq damkvidreba realobad
unda CaiTvalos.
azonis mcxeTaSi gamefebis xanad unda miviCnioT
ipsosTan gamarTuli brZolis
Semdgomi periodi, rodesac
antigones
samflobeloebis
didi nawili gadavida lizimaxes
xelSi.   zusti TariRis dasaxeleba SeuZlebelia, Tumca
es unda momxdariyo ipsosa da
kurupedionis brZolebs Soris
(Zveli welTaRricxvis 301-281
wlebSi).
isic dasaSvebia, rom
laSqrobis
iniciatorad
azoni vigulisxmoT, radgan
lizimaxesTan dadebuli SeTanxmeba
mas
sabrZaneblis
gafarToebas hpirdeboda.
“moqcevai qarTlisai”-s Tanaxmad,
azonis
erovnul
kuTvnilebas, ganmarteba ar
sWirdeba. igi aris arianqarTlis mefis Ze. arianqarTlis erovnuli kuTvnileba
misTvis cnobili faqtia.
azonis sadauroba sadavo
gaxada leonti mrovelma,
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magram TviTonve uaryo Tavisi
versia, roca dawera “warvida
azon da mivida klarjeTs, da
gamagrda igi simagresa Sina
klarjeTisasa”, da uneblied
aRiara
sad
iyo
azonis
mSobliuri kuTxe.
leonti mrovelma azoni
dampyroblad
gamoacxada.
azoni marTlac dampyrobeli
iyo calkeul mamasaxlisTa
samflobeloebis
mimarT,
magram amas moiTxovda qveynis
saerTo interesebi.
“moqcevai qarTlisai”s
avtoris
yuradRebas
imsaxureben
is
warmarTi
mefeebi, romlebmac calkeul
kerpTa Tayvaniscema daaweses.
am mxriv, azonis damsaxureba
yvelas aRemateba. mis saxelTan
dakavSirebulia ori kerpis
aRmarTva “da Tana-hyvandes
kerpni RmerTad – gaci da
gaim”. “moqcevai qarTlisai”s
gadmocemas
adasturebs
“qarTlis
cxovreba”:
“aman
azon
dauteva
sjuli
aleqsandres mocemuli, iwyo
kerpTmsaxurebad, da Seqmnna
orni kerpni vercxlisani: gaci
da gaim”.
azons unda daeZlia
erTiani xelisuflebis ZiriTadi Semaferxebeli, mamasaxlisTa
Tanasworoba.
amocanis gadawyveta SeuZlebeli iyo, Tu darCeboda
mamasaxlisTa damoukideblobis
dasayrdeni
“sataxtoebis”
cixe-simagreni.
leonti
mroveli,
mTlianobaSi tendenciurobis
miuxedavad,
Txrobis
am  
monakveTSi ar avlens ukmayofilebas.
piriqiT,
igi
yovelgvari
SeniSvnisa
da
sayveduris gareSe aRniSnavs, rom
azonma Tavis nebas daumorCila
qarTlis sazRvrebi hereTidan
speris zRvamde. mematiane wers:
“xolo aman azon moarRvivna

zRudeni qalaqsa mcxeTasa
safuZvliTurT, da dautevna
oTxni igi cixeni, romelni
mosdgmides pirsa qarTlisasa:
Tavadi cixe, romel ars armazi.
da erTi cixe dasasrulsa
armazisa
cxvirisasa.
da
erTi Tavsa zeda mcxeTisasa.
meoTxe
cixe,
dasavleTiT,
mcxeTa mtkuarsa zeda. da
eseni momtkicna. da ganavsna
igini laSqriTa. da yovelTa
qarTlisa qalaqTa moarRvivna
zRudeni da daipyra yovelni
sazRvarni mdinariTgan vidre
zRuadmde sperisa. da daipyra
qarTlsa zeda egrisica”.
erTianobis erovnuli
cnobierebis
Camoyalibebas  
azonma garkveul wilad Seqmna
kidec qarTvelTa saxelmwifo.
n.
berZeniSvilis
azriT,
farnavazi
azonis
Seqmnil
saxelmwifos
eufleba,
reformatorobs
da
ara
saxelmwifos qmnis. igi dasZens:
“imisaTvis, rom farnavazis
saxelmwifo mSenebloba realurad warmovidginoT, unda
davuSvaT, rom qarTli rogorc
qveyana, organizebuli iyo, rom
es xevebi Tavisi xelisuflebiT
ukve unda arsebuliyvnen, ise
rom saxelmwifo jer kidev ar
arsebuliyo.”
leonti mroveli azonis mier “romaelTa” mimarT
mesisxleobis gamovlenis CvenebiT amTavrebs misi moRvaweobis
aqtiur periods. momdevno
Txroba farnavazis cxovrebisa
da
SeTqmulebis
mzadebis
ambebs Seexeba. leonti mroveli
ar asaxelebs, magram misi
msjelobidan kargad Cans, rom
SeTqmulebis idea uSualod
azonis garemocvaSi Caisaxa.
SeTqmulebas saTaveSi
Caudga mcxeTis mamasaxlisis,
brZolis velze daRupuli
samaras Zmiswuli – farnavazi.
“qarTlis cxovrebam” erTia6(19) noemberi-dekemberi 2008

qarTuli
ni
saqarTvelos
pirvel
gvirgvinosnad farnavazi daakanona.
farnavazi iyo mamiT
qarTveli,
qarTlosis
STamomavali da mcxeTis
mamasaxlisis
–
samaras
ZmiSvili, xolo dediT sparsi.
leonti mrovelis mixedviT,
farnavazis mama da biZa, mcxeTis
mamasaxlisi,
aleqsandre
makedonelma moakvlevina. dedam
patara farnavazi ucxoeTSi
gaxizna. ramdeni xani dahyo
farnavazma iq, ucnobia,
viciT rom mcxeTaSi
ukve
davaJkacebuli
dabrunda. “ese farnaoz
iyo
kaci
gonieri,
mxedari SemaerTebeli
da monadire xelovani”.
am Rirsebis gamo, igi
daiaxlova azonma.
azonTan siaxlove
safrTxes
uqmnida
farnavazs. mis mfarvelad
amjeradac misi deda,
Wkviani sparseli qali
gamovida.
man
urCia
farnavazs mcxeTis datoveba
da sparseTSi biZebTan wasvla.
farnavazi daeTanxma, Tumca
rogorc legenda mogviTxorbs,
man nadirobisas didZal ganZs
miagno, ramac sparseTSi wasvla
gadaafiqrebina da sxva gegmebi
dausaxa.
farnavazma gadawyvita
azonis damxoba. amisaTvis mas
sWirdeboda Zlieri da saimedo
mokavSire.
im
droisaTvis
aseTi
aRmoCnda
egrisis
mTavari quji. farnavazma qujis
ganZis povna gaando da azonis
winaaRmdeg brZola SesTavaza.
quji aRtacebiT Sexvda am
winadadebas.
qujis “moqcevai qarTlisai” ar icnobs, radgan
misi avtoris mizans sul sxva
amocana Seadgenda.
N6(19) noemberi-dekemberi 2008

leonti
mrovels
quji
daxatuli hyavs RvTaebrivi
TvisebebiT
Semkul
mamuliSvilad. misi gadmocemiT
igi aris brZeni, windaxeduli
da rac mTavaria, qarTvelTa
erTianobis aqtiuri moTave da
mqadagebeli.
farnavazisa da qujis
SekavSirebam safuZveli Cauyara
qarTveluri
tomebis
erT  
sxeulad Sekvris ideas.
quji
iyo
azonis
batonobiT
ukmayofilo

farnavazma
icoda
azonis molodini pontoelebis
daxmarebisa da gadawyvita
avtoritetuli
mokavSire
SeeZina, aseTad miiCnia selevkidebis aziuri imperia.
farnavazma
“waravlina
mociqulni winaSe mefisa antiqos
asurastianisa,
da
warsca ZRueni didZali. da
aRuTqva mas msaxureba, da
iTxova misgan Sewevna berZenTa
zeda. xolo antioqos Seiwynara
ZRueni misi da uwoda Svilad
Tvisad,
da
warmosca
gvirgvini.
da
ubrZana
erisTavTa somxeTisaTa, raTa Seeweodian farnavazs”.
es didi miRweva iyo
farnavazisaTvis.
“cxovreba mefeTa”-s
mixedviT meore wels azoni
saberZneTidan
mosuli
damxmare jariT SeebrZola
farnavazs.
farnavazmac
moixmo quji da osebi,
aseve daixmara somxebi da
“miegeba naqalaqevsa Tana
artanisasa, romelsa erqua

gavleniani
mamasaxlisi.
amitomac SeaCera masze arCevani
farnavazma. pirvelobas quji
farnavazs uTmobs da ambobs:
“Sen xar Svili TavTa maT
qarTlisaTa, da Sen gmarTebs
ufleba Cemi”-o.
mis
winaaRmdeg
SeTqmulebis Sesaxeb araferi
icoda azonma. farnavazma da
qujim ki SeierTes osebi da
lekebi da azonis jaridan aTasi
rCeuli xromic gadmoibires.
azonma brZola ver gabeda,
mcxeTa datova da klarjeTSi
gadavida.
azoni daxmarebas eloda
pontos mefe miTridatesagan,
Tumca pontoelebis garTulebulma urTierTobam selevkidebTan, mas es imedi
mouSala.

qajTa qalaqi”. gaimarTa didi
brZola, romelic farnavazis
gamarjvebiT dasrulda. azoni
brZolaSi daiRupa.
farnavazi mivida pontos
sazRvramde,
iqidan
gamobrunebulma
klarjeTi
daimorCila
da
mcxeTaSi
dabrunda. klarjeTis dapyroiT damTavrda qarTveli tomebis
gaerTianeba.
farnavazis meTaurobiT
qveyanas
saTaveSi
Caudga
erovnuli
interesebis
gamomxatveli
xelisufleba.
man
gaatara
epoqisaTvis
damaxasiaTebeli cvlilebebi,
dayo qveyana rva saerisTaod:
argveTis, kaxeTis, xunanis,
samSvildis, wundis, oZraxis,
klarjeTis da erT, qarTlis
saspaspetod. cnobilia mxo-
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qarTuli
lod egrisis erisTavi quji, romelmac aaSena
cixegoji. spaspetis magistratura mefis
momdevno safexurze idga da evaleboda erisTavTa
saqmianobis gakontroleba. Sida qarTlis
spaspeti gaxda mefis moadgile. erisTavebs
ki qveSevrdomebad hyavdaT spasalarebi da
aTasisTavebi.
farnavazma ganaxorciela religiuri
reformac. man aRmarTa kerpi da uwoda saxelad
armazi. “cxovreba mefeTa”-s mixedviT swored ase
iwodeboda farnavazi sparsulad.
farnavazma qarTuli ena saxelmwifo
enad gamoacxada. aseve miewereba qarTuli
damwerlobis Seqmnac.
man Cauyara safuZveli qarTuli saxelmwifos damoukidebel arsebobas, qveynis
administraciul-teritoriuli dayofa, samefo xelisuflebis gaZlierebis niSani iyo.
saxelmwifoSi gabatonda erTi ena da erTi kulti.
reformatori mefe did yuradRebas aqcevda
mSeneblobis saqmesac. misi zeobis xanaSi cixe-

qalaqebis daarseba da ganmtkiceba Cveulebrivi
movlena gaxda. mowesrigda sazRvrebis sakiTxi.
dakanonda mosaxleobis wodebrivi dayofa.
“mwignobroba qarTulis Seqmnam” gza gauxsna
kulturul samyarosTan kontaqtis damyarebas.
farnavazi gamefda ocdaSvidi wlisa da samocdaxuTi weli imefa. dakrZales armazis
kerpTan.
saistorio mexsierebam ucnobi gzis
saTaveSi,
qronologiuri
Tanamedroveobis
dacviT, asakiT ufrosi azoni daayena.
azonis moRvaweobam moamzada qarTuli
samyaro im didi ZvrebisaTvis, romlis Sesrulebac istoriam farnavazs daakisra.

momzadebulia telekompania “saqarTvelos”
proeqt “mTavarsardlis”
literaturuli scenaris mixedviT
avtori levan umikaSvili
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religia
eZiebdeT sikvdils qristesaTvis
“eZiebdiT
sikvdils
qristesaTvis“
– es saocari sityvebi vaxtang gorgasals
ekuTvnis. wminda mefem ar uanderZa Tavis
ers iyaviT   qristes erTgulni, arc is, rom
Tu saWiro iqneba, sicocxles nu daiSurebT
misTvis, man maqsimumi mosTxova Tanamemamuleebs
qristesaTvis sikvdilis Zieba. es aramarto
anderZia
erisadmi,
aramed
Taviseburi
winaswarmetyveleba saqarTvelos momavalze. es
sityvebi saqarTvelos qristianobis saxelmwifo
religiad gamocxadebidan daaxloebiT saukunenaxevris Semdeg warmoiTqva. didi iyo
suliereba da sarwmunoeba mefisa; jer kidev 15
wlisam sakuTar ers ase mimarTa: gansacdelsa da
Wirs RmerTi mouvlens xolme mefeTac da ersac
maTi codvebis gamo. Cven davimsaxureT uflis
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es risxva: roca morwmuneni xels iReben uflis
msaxurebaze da iviwyeben mis mcnebebs, RmerTi maT
gansacdels uvlens gamosafxizleblad. madloba
vuTxraT ufals amisaTvis. mivendoT   ufals,
SevTxovoT Semweoba da ar gagvwiravs igi. vaxtang
mefis mTeli cxovreba am sityvebis dadastureba
iyo. brZolis win locvaSi gaatarebda Turme
Rames mere ki laSqars SemouZaxebda: “mxne
iyveniT da ganZlierdiT, rameTu RmerTi kerZo
ars“. aRsaniSnavia, rom vaxtang gorgasalma
gaaTavisufla
qarTuli
eklesia
gareSe
damokideblobisagan, misi ZalisxmeviT mieniWa
eklesias avtokefalia da dadgenil iqna
pirveli kaTolikosi petre, Semdeg ki samoeli.
sikvdilis win ki ase daibara: „me ese-ra warval
winaSe RmrTisa Cemisa da vmadlob saxelsa missa,
6(19) noemberi-dekemberi 2008

qarTuli
rameTu ara damaklo
gamorCeulTa wmindaTa
misTa“.
gamorCeuli
R vaw l i s a T v i s
saqarTvelos eklesiam
vaxtang mefe wmindanad
Seracxa da misi xsenebis
dRe
13
dekembers
aRiniSneba. swored es
iyo mizezi miunxenSi
sadResaswaulo
wirvisa,
romelic
aRasrula wm. vaxtang
gorgaslis
eklesiis
winamZRvarma dekanozma
mama Tamazma (lomiZe)
diuseldorfis
wm.
anTimoz iverielis sax.
samrevlos moZRvarTan
mRvdel-monazon
mama isesTan erTad.
xalxmravloba
iyo
eklesiaSi,
mfarveli
wmindanis dResaswauli
ga n s a k u Tre bu l i
aRmoCnda
imisaTvis,
rom moezida stumrebi
kiolnidan,
bonidan
da Stutgartidan. patara
stiqarosnebs  
yvelaze
metad uxarodaT mamaoebis
gverdiT
fusfusi
da
cdilobdnen araferi SeSlodaT. ori moZRvris mier
aRsrulebuli wirvidan gadmosul madls uerTdeboda
miunxenis, Stutgartisa da
diuseldorfis mgalobelTa
mier Sesrulebuli sagaloblebi.  mama Tamazma isaubra ara
marto wm. vaxtang gorgaslis
amagze, aramed aRniSna isic,
rom amave dRes iyo xseneba wm.
mociquli andria pirvelwodebulisa da Seaxsena
mrevls misi moRvaweobis Sesaxeb. andrias, petre
mociqulis Zmas, ufalma pirvels mouwoda
TavisTan, amitom ewoda pirvelwodebuli. man
siyrmidanve Seiyvara ufali da misi uaxloesi
mowafe gaxda. andria mociquli ganuyrelad
Tan axlda Zes RvTisas. igi misi saswaulebis,
sikvdilisa da mkvdreTiT aRdgomis mowmec gaxda.
N6(19) noemberi-dekemberi 2008

macxovris
amaRlebis
Semdeg, wminda mociquls
TviT yovladwminda RvTismSobelma gadasca Tavisi
xati, raTa saqadageblad
iverTa qveyanaSi wasuliyo.
andria pirvelwodebulma
svimon kananelTan erTad saqarTveloSi CamoabrZana RvTismSoblis
xelTuqmneli
xati.
es iyo didi wyaloba
qarTvelTaTvis,
swored
aqedan modis mociqulTa
mier daarsebuli eklesia
saqarTveloSi.
wirvis
dasasruls,
mama Tamazma miunxenis
samrevlos
saxeliT  
stumrad myof diuseldorfis samrevlos saCuqrad wm. nikolozis
xati gadasca. es xati
wlebis ganmavlobaSi Cveni
eklesiis sakurTxevelSi
iyo
dabrZanebuli
da
mfarvelobas
gviwevda,
axla Tqveni mfarveli
iyoso ase daloca bolos.
mRvdelmonazonma isem didi
madloba gadauxada miunxenis
samrevlos, mama Tamazs da
aRniSna, rom misTvis udidesi
kedeli da sayrdenia ucxo
qveyanaSi qarTveli moZRvris
da mravalricxovani mrevlis
arseboba. dasasruls gaimarTa
trapezi qarTuli, tradiciuli
da stumarTmaspinZlobis yvela
wesis dacviT.
Cemi
gansakuTrebuli
yuradReba miipyro miunxenSi
damkvidrebulma lamazma tradiciam romlis
mixedviTac, yovel kviras mrevlis erT-erT
wevrs erTi kviriT gadaecema wminda mariam
RvTismSoblis xati.  Semdeg kviras igi moabrZanebs  
xats eklesiaSi da momdevnos gadascems da ase
TiToeuli mrevlis wevrs eZleva saSualeba did
siwmindesTan siaxlovisa.

19

qarTuli
Sexvedra miunxenSi wm. vaxtang gorgaslis
xsenebis dRes, es iyo Sexvedra warsulTan,
warsulis gmirebTan, awmyosTan Cveni dRevandeli
movaleobis Sesaxeb da momavalTan, ramdenad
gaazrebulia Cveni arseboba. es iyo Sexvedra ucxo
qveyanaSi mimofantul qarTvelTa, es iyo erTiani
locva, romliskenac xSirad mogviwodebs misi

uwmindesoba saqarTvelos kaTolikos patriarqi
ilia II. egeb erTad aRvlenilma locvam meti
Sedegi gamoiRos, isminos RmerTma qarTvelTa
locvis Zala da mfarveli gveqvndes.
ekaterine cirikaSvili
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gasuli wlis oqtomber-noembers berlins
sruliad saqarTvelos kaTalikos-patriarqi
uwmindesi da unetaresi ilia II ewvia.
berlinSi igi iq mcxovreb qarTvelebs Sexvda da maTTvis qarTuli wirva aRavlina. aqve
moxda mama Tamazis (lomiZe) dekanozad kurTxeva.
germaniis qarTuli saTvistomo ulocavs miunxenis, Stutgartis, frankfurtisa da berlinis qarTuli samrevloebis winamZRvars
mama Tamazs dekanozad kurTxevas.

Fastenzeit
in der Orthodoxen Kirche
Während die katholische Welt das Weihnachten und
Neujahresfest feiert, sind die orthodoxen Christen
mitten in der vorweihnachtlichen Fastenzeit.
Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass
heutzutage die zwei Kirchen zwei unterschiedliche
Kalender zur Bestimmung ihrer Fest- und
Fastentage verwenden.
Die Unstimmigkeit bei der Berechnung der Festund Fastentage ist auf die im Jahr 1582 vom
Papst Gregor XIII. durchgeführte Kalenderreform
zurückzuführen. Es wurde nämlich festgestellt,
dass ein Umlauf der Erde um die Sonne etwa 674
Sekunden weniger dauerte, als ein julianisches Jahr
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im Durchschnitt lang war. Formell gesehen blieb
der julianische Kalender deshalb in 128 Jahren
einen Tag hinter den Tagundnachtgleichen zurück.
Durch die Reform folgte auf den 4. Oktober 1582
(julianisch) unmittelbar der 15. Oktober 1582
(gregorianisch). Der gregorianische Kalender ist
heutzutage die meist verwendete Zeitrechnung
sowohl für zivile als auch für (christliche) religiöse
Zwecke.
Nicht alle Kirchen sind allerdings zu dem
gregorianischen Kalender hinüber gegangen:
während einige (z.B. Griechisch-Orthodoxe Kirche)
simultan beide Kalender für die Berechnung der
6(19) noemberi-dekemberi 2008
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Festtage benutzen – den gregorianischen für
die feststehenden und den julianischen für die
beweglichen Festtermine – sind die anderen
gänzlich beim julianischen Kalender geblieben.
Zur letzten Gruppe zählen vor allem die Kirchen
von Georgien, Serbien, Bulgarien und Russland
sowie die orthodoxe Kirche von Jerusalem und
verschiedene Klöster in Griechenland.
Da sich auch in den Orthodox geprägten Ländern
der gregorianische Kalender im Zivilbereich
durchgesetzt hat, werden die Fest- und Fastentage
erst einmal auf Grund der julianischen Kalender
berechnet und anschließend auf den gregorianischen
übertragen. Im Laufe eines Jahres gibt’s ca. 190
Fastentage. Dies sind insbesondere vier große
Fastenzeiten, eintägiges Fasten an besonderen
Tagen sowie Mittwochs- und Freitagsfasten
(zur Erinnerung an die Tage des Verrats und der
Kreuzigung von Jesus Christus).
Für 2009 ergeben sich (nach dem gregorianischen
Kalender) somit folgende Fastenzeiten:
•
Die „Große Fastenzeit“ vor Ostern - 2. März
bis 18. April,
•
Die Apostel-Fastenzeit – 15. Juni bis 11.
Juli,
•
Das hl. Maria-Fasten – 14. August bis 27
August,
•
Die Weihnachts-Fastenzeit – 28. November
bis 6. Januar,
•
Das Weihen des Wassers – 18. Januar (der
Tag vor der Taufe Jesu),
•
Enthauptung Johannes des Täufers –
11. September,
•
Die Kreuzerhöhung - 27. September (Die
Wiederauffindung des Kreuzes Jesu),
•
Außerdem soll an jedem Mittwoch und
Freitag gefastet werden, außer in den
Wochen direkt nach Ostern (20.-25. April)
und Weihnachten (7.-17. Januar).
Alle Fastentage zusammen gerechnet macht
die Fastenzeit mehr als ein halbes Jahr in jedem
Kalenderjahr aus.
Grundsätzlich darf man während der Fastenzeit
nichts zu sich nehmen, was vom Tier stammt. Dazu
gehören Fleisch, Milch, Butter, Käse, Joghurt,
Quark, Sahne, Eier usw. Außerdem verzichtet man
auf Alkohol, Streit und übermäßigen Sex.
Essen darf man eigentlich alles, was kein Fleisch
N6(19) noemberi-dekemberi 2008

und keine tierische Produkte beinhaltet: Gemüse,
Obst, Kartoffeln, Bohnen, Fisch (begrenzt),
Reis, Teigwaren (ohne Eizusatz), Salate (ohne
Mayonnaise und Dressings, nur mit Essig und Öl),
Hülsenfrüchte, alles gebraten nur im pflanzlichen
Öl, oder Margarine, gekocht oder roh.
Das Fasten ist eine Angelegenheit der Einstellung.
Man bereitet sich innerlich zur Fastenzeit vor.
Das Fasten darf nicht zur Qual werden: es muss
Freude bringen. Man geht in die Fastenzeit nicht
mit Angst, Unbehagen oder Zweifeln, sondern mit
innerer Ruhe, Freude und Überzeugung, dass alles
gelingt und dass man nachher anders ist als vorher.
Man fastet nicht um seinen Leib zu quälen, sondern
sich sowohl körperlich, als auch geistig besser zu
fühlen.
Das erste und wichtigste beim Fasten, ist, wie bereits
erwähnt, die Stärkung des Geistes. Man erhält
eine geistige und seelische Klarheit, fühlt in sich
mehr Energie, kann mit den Familienmitgliedern
und Menschen um sich herum besser umgehen.
Man fühlt sich gestärkt. Nach der ersten Woche
des Fastens verschwindet die erhöhte Reizbarkeit
und gibt Platz einer gelassenen und selbstsicheren
Ruhe. Der Körper fühlt sich leichter, beweglicher.
Die inneren Organe (besonders die Verdauung)
funktionieren besser, die Haut wird viel sauberer.
Grundsätzlich empfiehlt die Religion, sich in der
Fastenzeit dem Geschlechtsverkehr zu enthalten.
Eine merkwürdige Eigenschaft des Fastens liegt
darin, dass sich vieles, was wir als leibliche Triebe
kennen, reduziert. Da man keine tierischen Produkte
zu sich nimmt, wird der Körper viel weniger durch
die Stoffe belastet, die unser „tierisches Verhalten“
stimulieren. Wenn man die erste Fastenwoche
hinter sich hat, geht alles viel leichter.
Man darf nicht vergessen, dass Beten sowie die
striktmögliche Enthaltung von den Sünden, nicht
der Nahrungsverzicht, als wichtige Teile der
Fastenübung gelten. Wenn man aus irgendwelchen
Gründen nicht auf das Essen verzichten kann,
dann isst man keine Süßigkeiten und entsagt
Genussmitteln. Viele schränken alltägliche
Gewohnheiten wie Fernsehen, Musikhören oder
Computerspielen ein und meiden Kneipen- oder
Diskobesuche.
Die Gläubigen werden in der Fastenzeit angehalten,
das Gebet intensiver zu pflegen und vermehrt an
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Gottesdiensten und Andachten teilzunehmen.
Die bewusste Einschränkung soll vor allem eine
Schulung des Geistes bewirken. Fastenzeit ist
eine Zeit der Buße und der Umkehr. Daher sollte
man möglichst oft die Beichte ablegen und zur
Kommunion gehen.
Gegen Ende der Fastenzeit, das meistens auf die
religiösen Feiertage zugeht, fängt man sich geistig
auf die Umstellung vorzubereiten. Man ist stolz,

dass man die Fastenzeit fast hinter sich hat und
etwas Gutes für die eigene körperliche und geistige
Stärkung getan hat. Wenn man dann nach dem
Fasten an der Festtafel in einen deftigen Braten
beißt, entdeckt man den wahren Geschmack,
der durch den tagtäglichen unaufhaltsamen
Fleischverzehr bei vielen Menschen verstummt
ist. Man fängt an, „unser tägliches Brot“ richtig zu
schätzen.

hhh

germania - megobrebis qveyana
Jurnal „qarTulis“ furclebze vagrZelebT aspinZis, borjomisa da
axalcixis skolebSi Catarebuli konkursis monawileTa saukeTeso Temebis gamoqveynebas. konkursis saTauri gaxldaT: „germania - megobre-

bis qveyana“.

(Temebi ibeWdeba ucvlelad)

Magradze Tamar
Deutschland - das Land der Freunde

Eigentlich ist „sich über etwas informieren“ der Wunsch jedes Erwachsenen.
Ich gehöre auch dazu. Deutsch lerne ich von meiner Kindheit an. Einmal nach
Deutschland zu fahren, seine Geschichte und Kultur kennen zu lernen, seine Gedenkstätten
zu besuchen – das ist mein sehnlichster Wunsch. Darum lerne ich tüchtig Deutsch. Ich
habe viele Möglichkeiten, die Menschen aus diesem Land kennen zu lernen.
Ich lebe in Aspindza, in dem Dorf Nidshgori, das auf dem Wege nach Wardzia liegt.

22
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Dorthin kommen hunderte von Touristen aus aller Welt, unter denen sind auch Deutsche.
So dass ich eine gute Möglichkeit habe mit ihnen während ihres Aufenthaltes in unserem
Dorf zu sprechen, auch wenn sie sich erfrischen oder tanken wollen. Manchmal tauschen
wir auch unsere Adressen aus.
Anfangs war ich sehr angespannt, als ich mich mit Deutschen unterhielt. Ich beherrschte
doch die deutsche Sprache noch nicht so gut. Nach und nach wurde es aber besser und ich
war nicht mehr so nervös. Unser Haus in Nidshgori liegt dicht an der Straße. Eigentlich
ist das die Hauptstrasse, die nach Wardsia führt. Neben dem Haus haben meine Eltern
einen kleinen Laden, wo wir verschiedene Getränke, Süßigkeiten und auch viele notwendige
Sachen verkaufen. So dass unser Laden auch eine wichtige „Haltestelle“ für die Touristen
ist. Da machen Sie eine kleine Pause, um etwas zu kaufen. Oft fällt es ihnen schwer zu
erklären, was sie kaufen möchten, weil sie georgisch nicht sprechen und auch meine Eltern
kein Deutsch verstehen oder sprechen können.
In solchen Situationen werde ich of eine wichtige Person, um zwischen Touristen aus
Deutschland und meiner Familie sprachlich zu vermitteln. Ich übersetze beide Seiten. Um
ehrlich zu sein, das ist für mich nicht leicht. Besonders schwer waren die Anfänge. Vor 3
Jahren habe ich das erste Mal mit Deutschen gesprochen. Es war sehr schwer, aber der
Wunsch mit ihnen reden zu können war so groß, dass ich meine Angst überwunden habe.
Ich schaffte es, das erste Gespräch mit einem Deutschen zu führen. An diesem Tag war ich
überglücklich und meine Eltern waren sehr stolz auf mich. Ich fühlte mich wie ein Held.
Von dieser Zeit an war ich überzeugt, dass ich vieles schaffe. Doch ich wusste, dass meine
Deutschkenntnisse für die Schule und für solche „Gespräche“ noch nicht ausreichend waren.
Deshalb begann ich Deutsch noch intensiver zu lernen und von dieser Zeit an führte ich
gerne Gespräche mit den deutschen Touristen, die bei uns eine kleine Pause machten.
Mein großer Wunsch war, einen gleichaltrigen Deutschen kennen zu lernen. Endlich gelang
es mir: Im vorigen Sommer, im Juli, habe ich ein Mädchen aus Dresden kennen gelernt
Schuld daran im positiven Sinne war natürlich unser Laden. Das Mädchen heißt Eva, sie
ist 16 Jahre alt. Eva und ihr Bruder Stephan zusammen mit Ihren Eltern haben zwei
Tage mit uns verbracht. Den Eltern hat es gefallen, besonders glücklich aber waren wir, die
Kinder, einschließlich meiner Schwester Russudan.
Seit dem sind wir gute Freunde, per Internet unterhalten wir uns oft miteinander, wir
schicken uns Fotos, auch Landschaftsbilder und Bilder aus unserem Alltagsleben.
Eva und Ihre Familie haben uns eingeladen, in diesem Sommer zu ihnen zu kommen. Ich
weiß noch nicht, ob es dieses Jahr schon klappt, aber eines Tages werden wir es schaffen.
N6(19) noemberi-dekemberi 2008
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In der Zwischenzeit bin ich fleißig. Ich lese viel aus dem Leben berühmter Deutsche, ich
lese die deutsche Presse und verschiedene Magazine. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich
einmal nach Deutschland fahren kann. Das garantiert mir unsere nette Bekanntschaft mit
der deutschen Familie aus Dresden, mit denen wir so eine gute Zeit verbrachten. Ich bin
froh, dass Deutschland wirklich ein Land der Freunde ist.

Melikidze Sofo
Deutschland – Land der Freunde

In meiner Kindheit habe ich oft von einem Land geträumt, mit schönen Straßen,
vielstöckigen Gebäuden, mit eigenen Höfen, die gepflegte Gärten haben und wo fremde,
berauschende Aromen sind. Wäre ich ein Schmetterling überflöge ich dieses fremde Land
– und wachte auf. Ich wachte mit angenehmen Gefühlen auf und wünschte mir, dass dieser
Traum einmal in Erfüllung gehen sollte.
So geht es mir noch immer. Selten, aber ich träume von diesem fremden Land und denke:
Was geschieht dort? Ist das alles real oder nur meine Phantasie? Was machen dort die
gleichaltrigen Kinder? Womit beschäftigen sie sich? Was lernen sie und so weiter…
In der Schule lerne ich deutsch und langsam wächst mein Interesse an Deutschland.
Dieses Land interessiert mich immer mehr und ich möchte wissen: Was für ein Leben
führen die Jugendlichen und denken sie an uns?
Seit der Kindheit verfolgt mich die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Sie
symbolisieren in meinen Gedanken die Freundschaft. Zusammen haben sie die Feinde
besiegt. Diese Märchenhelden haben die große Liebe der Menschen verdient und darum
haben die Menschen ihnen ein Denkmal in Bremen aufgestellt.
24
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Mit den Jahren wuchs das Interesse an Deutschland. Jetzt interessieren mich die
Schriftsteller. Ich lerne Goethe und Schiller kennen. Sie sind berühmte Schriftsteller und
man kennt sie in der ganzen Welt. Wenn ich sie lese, erkenne ich viel über die Deutschen.
Ich weiß jetzt, dass Deutschland ein schönes, gut entwickeltes Land von Europa ist. Ich
habe schon eine Vorstellung von Deutschland und möchte noch viel dazu lernen und noch
mehr wissen.
Oft habe ich mich gefragt, was für eine Freundin bin ich. Manchmal meine ich, dass ich
eine gute Freundin bin, da ich viele Freunde habe, die mit mir zufrieden scheinen.
Es wäre interessant zu wissen, was für Freundschaften deutsche Kinder haben.
Sie wissen noch nichts von uns, von einem kleinen Land, das sehr schön ist, eine wunderbare
Natur hat, von unseren Menschen und ihren Traditionen, worauf wir sehr stolz sind.
Es wäre wünschenswert, wenn zwischen unseren und den deutschen Kindern viele
Freundespaare entstehen würden. Wenn man einen Freund hat, fühlt man sich stark.
Auch ich strebe nach besseren Beziehungen und ich habe die Möglichkeit, dass meine
eigene Stimme die fernen Freunde erreicht. Ich möchte ihnen mein Land vorstellen und
selbst ihr Land persönlich und besser kennen lernen. Damit wird eine kleine Brücke
zwischen zwei schönen Ländern gebaut und das wird der Anfang einer großen und ehrlichen
Freundschaft.
informacia
Au-Pair -is programiT Camosul axalgazrdebs, romlebsac aqvT

SekiTxvebi maTi ufleba-movaleobebis Sesaxeb, SeuZliaT
daukavSirdnen saTvistomosTan arsebul sainiciativo jgufs
Semdeg nomrebze:
0176 23346015 (parmeni),
0176 22640247 (TinaTini),
0179 4998874 (nino)
an eleqtronuli fostiT:

info@satvistomo.de
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is, rac mxolod saqarTveloSi xdeba
...“Cveni
TviTmfrinavi
eSveba
Tbilisis
aeroportSi“ – gvauwya qalbatonis sasiamovno
xmam. „Tbilisis droiT 3 saaTi da 55 wuTia“.
mSobliur enaze naTargmnma teqstma umalve
gamoaRviZa germanuli aviaxazebis CaZinebuli
qarTveli mgzavrebi. gamoiRviZa Cems gverdiT
mjdomma mamakacmac. gamcilebels jer ar
daesrulebina fraza – „gTxovT, Rvedebs
TviTmfrinavis gaCerebamde nu SeixsniT da nu
CarTavT mobilur telefonebso“, rom Cemma
mezobelma „nokias“ ZviradRirebuli aparati
amoiRo, CarTo da umalve auwya nugzars sacaa
davjdebiTo.
TviTmfrinavi nel-nela simaRles amcirebda,
patara fanjrebidan mocimcime anZac gamoCnda.
salonSi qoTqoTi atyda, amerikidan 7 wlis
Semdeg saqarTveloSi Camomsvlel gogonebs
cremlebi wamoscvivdaT, fanjarasTan mjdomi
qeraTmiani qalbatoni wamozrdil, wiTlad
SeRebil
frCxilebs
ukakunebda
fanjris
minas da Tavisi holandieli stumrisaTvis
ganaTebuli nariyalas Cvenebas cdilobda. is iyo,
evropelma mgzavrebma pilotisTvis gankuTvnili
madlierebis taSi Semoscxes (riTac qarTvelTa
dacinva daimsaxures), rom Cvenma TviTfmrinavma
siCqares umata da daSvebis nacvlad isev haerSi
agvaqrola.
„gesaubrebaT Tqveni kapitani. rogorc SeniSneT,
Cvenma TviTmfrinavma daSveba Sewyvita. amis
mizezi gaxldaT is, rom Tbilisis aeroporti
ar iyo sakmarisad ganaTebuli. Cven axla qalaqs
erT wres SemovuvliT, aeroportis muSakebi
ki amasobaSi dasajdomi bilikis saTanadod
ganaTebas dagvpirdnen“.
- ara, aseTi rame mxolod saqarTveloSi
SeiZleba moxdes, warmogidgenia kaco! – daiwyo
wiTelfrCxilebianma qalbatonma da danarCeni
mgzavrebic siamovnebiT Caaba diskusiaSi,
romelic Rrmad politikur Temebs Seexo da
rogorc mosalodneli iyo, mTavrobis lanZRvaginebiT daasrula. am gaugebrobaSi aRmoCenil
holandiels (romelic Tvalebis aqeT-iqiT
cecebiT „sajaro“ kamaTidan azris gamotanas
lamobda) gageba rom SesZleboda, albaT,
SeSurdeboda kidec im codnisa, politikis
dargSi rom gaaCnda TviTmfrinavis salonSi
mjdom yvela qarTvels.
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...TbilisSi Tendeboda. jer cariel quCebSi
meezoveebi gamoCndnen, iseTebi Cemi bavSvobidan
rom maxsovs. Tbil qurTukebze stafilosferi
Semosacmelebi wamoecvaT. im Zvel meezoveTagan
maT, albaT, erovneba Tu ganasxvavebda da warwera
zurgze „me var  Cemi qalaqis meezove“. „Tbilisi
sisufTavis qalaqi unda gaxdes“ – Zalauneburad
warmovTqvi lozungi, romelic 2006 wels gigi
ugulavam gaaJRera. gamaxsenda leqsebic kote
yubaneiSvilma Tavisi qalaqis nagvis yuTebs
rom miuZRvna: “sibinZuris mkurnals, qalaqSi
vdgamT urnas”, “modis axali Taoba, rom mospos
usufTaoba” anda “rom ar gaCndes Tagvi, me Cems
qlaqs davgvi”... is enTuziazmic gamaxsenda am
leqsebma rom gamoiwvia axalgazrdebSi, magram
maleve rom gaiflanga yoveldRiurobaSi.

- es erTaderTi droa, rodesac qalaqSi
manqaniT gaivli – daiCivla naxevradmZinare
mZRolma. momdevno dReebSi ki amaSi Tavadac
davrwmundi,
rodesac
dRis
sxvadasxva
monakveTSi „sacobebSi“ vatarebdi mTeli wlis
ganmavlobaSi saqarTvelosaTvis „nagroveb“
dros. pikis saaTi, romelsac sxvadasxva
qalaqebidan vicnobT, romelic moqalaqeTa
samsaxurSi wasvlisa da maTi ukan dabrunebis
saaTebs emTxveva, TbilisSi ar arsebobs. iseTi
STabeWdileba geqmneba, TiTqos manqanebis
ricxvma qalaqis mosaxleobis ricxvs didi
xania gadaaWarba.
manqanebis garda, kidev bankebis raodenobam
imata dedaqalaqSi sagrZnoblad. mihyvebi
gamzirs, romelzec filials filialze xsnis
„saqarTvelos banki”, „banki respublika“,
6(19) noemberi-dekemberi 2008
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„TBC
banki”,
“prokredit-banki”,
“taobanki”... da Tvalebi giWreldeba. gasaocaria,
magram is Tanxac imatebs araproporciulad,
momsaxurebisaTvis rom gaxdevinebT aRniSnuli
dawesebuleba, TumcaRa proporciulad iklebs
am ukanasknelis xarisxi. yvelas gexsomebaT
is kmayofilebis grZnoba, qalaqSi 90-iani
wlebis dasawyisSi gaxsnil pirvel bankebSi
Sesvlisas rom gveufleboda. saguldagulod
SerCeuli sasiamovno garegnobis gogonebis
Rimiliani kiTxva-pasuxi imdenad gsiamovnebda,
rom am „kapitalisturi” Rimilis namdvilobasialaleze dafiqrebasac zedmetad miiCnevdi.
swored eg “dayenebuli” Rimili iyo dRes
bankSi Sesulma rom vinatre, rodesac verc
misalmebiT, verc madlobis gadaxdiTa da verc
damSvidobebiT davimsaxure molare-gogonas
yuradReba. Tumca, albaT, egec Taviseburi niWia
moemsaxuro klients ise, rom erTi wuTiTac ar
moswyvito Tvali mobiluri telefonis ekrans,
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TiTi ki mokle teqsturi Setyobinebis akrefas.   
dedaqalaqSi
sokoebiviT
izrdeba
axali
sacxovrebeli
saxlebic.
bevri
iwereba
adgilobriv presaSi daJangebuli armaturisa
Tu uxarisxo cementis gamoyenebis Sesaxeb,
rac, rogorc Cans, arc mSenebels awuxebs, arc
myidvels da arc qalaqis mesveurT. axlo-axlo
aSenebuli maRalsarTuliani Senobebi, sxvas Tu
verafers, qarTuli ”mezoblobis institutis”
gaZlierebas mainc Seuwyobs xels. sul male
saxlidan gausvlelad, fanjridan erTi xelis
gamarTviT SesaZlebeli iqneba mezoblisaTvis
purisa Tu marilis gadawodeba, nardis TamaSi,
wnevis gazomva da ubnis uaxlesi ambebis gacvlagamocvla.
- xalxi rogor aris, xalxi? omis kvali
Tu emCneva Tbiliss? - Cahyvira telefonSi  
germaniaSi darCenilma megobarma.
- ar vici, albaT, cotaTi etyoba - vupasuxe da
davfiqrdi momeyola Tu ara misTvis is, rom
wina RamiT, SabaT saRamos, Cemma megobarma
dedaqalaqis vercerT restoranSi ver SeZlo
daejavSna magida germanuli delegaciis aTi
warmomadgenlisaTvis, radganac yvelaferi
gadavsebuli iyo...
TbilisSi Tendeboda. germaniis aviaxazebis
TviTmfrinavi afrenas agvianebda. orasamde
“ekonom-klasis” mgzavri briuselSi mimaval
qarTvel parlamentars eloda, romelic,
rogorc misma uxerxulobaSi aRmoCenilma
kolegam aRniSna, vera da ver gadaeCvia sigaretis
mowevas.
- ara, warmogidgeniaT kaco, aseTi ram mxolod
saqarTveloSi Tu moxdeba! - viRacam CemTvis
ukve nacnobi Tema wamoiwyo. vidre diskusia
Tavis logikur finals miaRwevda, “biznesklasSi” bolo mgzavric Semoaciles da salonSi
qalbatonis sasiamovno xma gaisma: “gTxovT
SeikraT Rvedebi da gamorToT mobiluri
telefonebi”. mrgval fanjrebSi nel-nela
dapataravda qalaqi, romelTan Sexvedrac
yovelTvis Zalian maxarebs da romelSic yoveli
wamosvlisas Cemi gulis nawili rCeba.  
TviTfrinavSi
amosvlisas
aRebuli
germanulenovani yovelkvireuli gazeTi “DIE
WELT” gadavSale. masSi SevardnaZis dros
cnobili Jurnalisti qalbatonis interviu
aRmovaCine. igi msoflios im dokumenturi filmis
Cvenebas hpirdeboda, saakaSvilis danaSauls
rom amtkicebs ruseT-saqarTvelos omSi. - nuTu
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es is aris, risi msofliosaTvis damtkicebac
dRes qarTvelis mizania? - gavifiqre da pasuxi
Cems gverdiT mjdomma xanSi Sesulma bavarielma
SemomaSvela, romelsac gazeTi igive gverdze
gadaeSala: “qarTvelebi erTad unda idgeT axla,
aseTi politika ar gamogadgebaTo”. pasuxis

gacemas vapirebdi, magram Tvalebze cremlebi
momadga da veRaraferi vTqvi. kacma mxolod
zrdilobianad gamiRima, albaT, isic mixvda,
rom es mxolod saqarTvelosTan ganSorebiT
gamowveuli cremlebi ar iyo...
nino xabelaSvili

luvrSi firosmanis gamofenisas, naxat `aktrisa margaritasTan~
yoveldRe midioda xanSiSesuli qali...
��������
es moxuci margarita de sevri gaxldaT!
amboben,

erT dilas sastumros win, sadac
msaxiobi margarita de sevri imyofeboda,
urmebis grZeli qaravani gamoCnda. isini uTvalavi
axlad moWrili wiTeli vardiT iyo datvirTuli. ucnaur msvlelobas gverdiT firosmani
mihyveboda – niko firosmanaSvili, romelsac
jer kidev ramdenime saaTis win Tavisi
patara duqani hqonda. axla ki mTeli
Tavisi qonebis sanacvlod „yvavilebis
mTeli zRva“ eyida...
1909 wlis martSi orTaWalaSi afiSebi
gamoCnda: „yuradReba, siaxle! Teatri
„bel viu“. margarita de sevris
mxolod 7 gastroli TbilisSi!
Sansonebis ubadlo Semsrulebeli,
romelic amave dros kek-uoksac
Seudareblad cekvavs!“
rogorc amboben, niko firosmaniSvilma
margarita scenaze ixila Tu ara, Tavi
ver Seikava da xmamaRla wamoiZaxa: „saocrebaa!
qali ki ara, namdvili margalitia!“ am ambis
gagrZeleba ki ramdenime variantadaa cnobili:
margaritam sastumros oTaxis fanjridan
dainaxa yvavilebis ugrZesi xaliCa da firosmans
gaognebulma mimarTa: „Sen duqani imitom gayide,
rom es mSvenieri vardebi CemTvis mogerTmia?
amas Cems cxovrebaSi ar daviviwyeb, Cemo raindo!“
xolo ramdenime dRis Semdeg viRac mdidar
CinovnikTan erTad Tbilisidan gaemgzavra. meore
varianti am legendisa aseTia:
rodesac msaxiob qals „milioni wiTeli vardi“
gaugzavna, nikala ukanaskneli groSebiT duqanSi
dasalevad wavida. gulaCuyebulma margaritam
mas sxvisi xeliT baraTi gaugzavna, romelSic
misvlas sTxovda.
firosmani ipoves, Tumca ugonod mTvrals ver
gaagebines, misgan ra undodaT. xolo roca man
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sastumroSi misvla SesZlo, gvianRa iyo. msaxiobi
iq aRar dauxvda. gastrolebi dasrulda da
margarita Tbilisidan gaemgzavra.
imasac amboben, rom 1969 wels, roca luvrSi
firosmanis 85 „primitiuli“ Sedevri gamofines,
naxatTan
„aktrisa
margarita“
yoveldRe
midioda xanSi Sesuli qali da
karga xans Cerdeboda. bolos
viRac
damTvarielebelma
maT
Soris msgavseba SeamCnia. diax, es
daberebuli margarita de sevri
gaxldaT!
imasac amboben, rom, samwuxarod,
es yvelaferi legendaa, romelsac
realobasTan
saerTo
araferi
aqvs. firosmanis Semoqmedebis
mkvlevarTa
azriT,
frangi
msaxiobi qalis mimarT mxatvris
gauziarebeli siyvarulis ambavi
lamazi zRaparia da meti araferi. sinamdvileSi
arc qoneba gauyidia vinmes, arc vardebis zRva
yofila da ufro metic, firosmani margarita
de sevrs piradad ara Tu icnobda, nanaxic ar
hyavda! specialistebi miiCneven, rom aRniSnuli
portreti naturidan ki ara, Teatraluri
afiSidanaa daxatuli.
niko firosmanaSvilis cxovrebaSi sul sxva
drama datrialda. Tumca, erTi ram namdvilad
marTalia: bednieri siyvaruli genialur mxatvars
Tu ubralo nikalas arasodes Rirsebia.
daqorwineba firosmanma erTxel moindoma. es iyo
SeZlebuli ojaxis asuli, romelmac daoblebuli
patara nikala, praqtikulad, iSvila. elisabedi
da niko, SeiZleba iTqvas, erTad gaizardnen. Semdeg
qali gaTxovda da firosmans is mravali wlis
ganmavlobaSi ar unaxavs. daaxloebiT ormoci
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qarTuli
wlis asakSi elisabedi daqvrivda da mSobliur
saxlSi dabrunda. maTi Sexvedrac aq moxda.
elisabedi Secvlili iyo, Zveli silamaze wlebs
Tu dards waeRo, magram firosmanisaTvis igi
mainc Seudarebeli gaxldaT! nikalam elisabeds
coloba sTxova da... am winadadebaze Zalian
zrdilobiani uari miiRo. im wuTSi es Caketili
bunebis, ucnauri da Taviseburi nikalasaTvis
amqveynad yvelafris dasasruls niSnavda. „me
misi da am ojaxis Rirsi verasodes gavxdebi”,
- gadawyvita firosmanma da pirad bednierebaze
sabolood Caiqnia xeli.
Zmis daqorwineba erTxel firosmanis dam fefucamac scada. mirzaanSi Casul nikalas dam
mezobel sofelSi sacole mounaxa da firosmani
qalis sanaxavad, praqtikulad, ukve sakuTar
qorwilSi mivida. meore dRes Seuracxyofili da
gagiJebuli mxatvari mirzaanSi marto dabrunda
da fefucas uTxra: „eg ra urjulo xalxia,
saerTod vin arian! wminda giorgisaTvis batkani
mindoda Semewira, magaT ki ar damanebes...
wamarTves, SeWames da damcines kidec. dResac
Cemze icinodnen: Sen giJi xar, SeSlili, coli da
ojaxi rad gindao?! da SeeWvda -aravin icis, es
ambavi ramdenad marTali iyo, magram Zmis xasiaTi
icoda da raRas gaawyobda! nikalas gadarwmuneba
da misi „gonze moyvana“ xom SeuZlebeli iyo!
marTali iyo firosmanis dedobili, qalbatoni
efrosine (elisabedis deda), roca ambobda: „ver
gamigia, ra aris, es biWi aravisa hgavs. suli
natifi aqvs da Wkua-goneba maxvili, magram
Zalzed ucnauria, swavla da muSaoba ar unda,
magram TiTqos arc zarmacia da uqnara. ar unda
cxovrebaSi win waiwios. TiTqos am qveynisa ar
ariso!“
is ki... iqneb marTla ar iyo „am qveynis“...
iqneb amitomac gaqra ase ukvalod da dRes
misi saflavic saZebaria. mis cxovrebaze ki is
lamazi zRaprebi, legendebi da misive naxatebi
mogviTxroben, romlebSic marTlac rom sul
sxva sulia...
da saerTod, ra iyo firosmanis cxovreba, Tu ara
mTlianad siyvaruli, is siyvaruli, romliTac
cocxlobda da risTvisac cocxlobda?!
ra aris TiToeuli naxati, Tu ara memkvidre,
Svili da Ziri am didi siyvarulisa, romelsac
„ucnauri“ nikala mTeli cxovreba guliT
atarebda?
mis Semoqmedebas ki iseTive „ubralo“ Sefaseba
mieca, rogoric TviTon mxatvari iyo: es iyo da
aris genialuri simartive.
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amboben, XX saukunis 30-ian wlebSi,
rodesac Tbilisis saopero TeatrSi sapremiero
Tu rigiT speqtaklze dasaswrebad misuli
es mSvenieri qalbatoni Cndeboda, irgvliv
ganlagebul loJebSi, parterSi Tu qandaraze
msxdomi yvela asakis, rangis da gemovnebis
mayurebeli speqtakls iviwyebda da misi
silamaziT tkbobas amjobinebda.
amboben, masze uimedod bevri yofila
Seyvarebuli, magram mxolod erTma SeZlo misi
gulis mopoveba... es iyo inJineri vladimer
jiqia.
amboben, bevrma scada misi mSvenierebis
leqsebiT Semkoba, magram mxolod erTma SeZlo
im ukvdavi striqonebis SeTxzva, TiTqmis yvela
Seyvarebulma qarTvelma rom icis...
es qalbatoni TinaTin jiqiaa, xolo am
araCveulebrivi striqonebis avtori konstantine
gamsaxurdia...
zRvisferi gaqvs Tvalebi da
Tavad gavxar zRvas,
Tu ar Segebralebi da
misTxovdebi sxvas,
mivatoveb gazafxulze
Tesvasa da xvnas,
gadavlaxav adidebul
Woroxsa da mtkvars,
cecxls gavatan Sen samyofels,
Sen siyvaruls qars,
da mogiklav, moRalatev
mag nafereb qmars.
zRvisferi gaqvs Tvalebi
da Tavad hgavxar zRvas...
aris kidev erTi Semadgeneli nawili
am mSvenieri banovanis ukvdavyofis triadisa
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– gamoCenili qarTveli fermweris qeTevan
maRalaSvilis mier Seqmnili ferweruli
portreti, romelic qalbatoni TinaTinis
Svilebis marina da nana jiqiebis ojaxSia
daculi.
TanamedroveTagan cota vinme dautovebia
gulgrili TinaTin jiqias bunebrivi, sinaziT savse
xatebas. igi xiblavda mSvenierebis moyvarulebs
axalgazrdobaSidac da maSinac, rodesac wlebma,
ganvlilma rTulma cxovrebam Tavisi kvali
datova mis RvTaebrivi momxibvlelobiT aRsavse
garegnobaze...
mravali wlis win, qalbatoni Tinas
qaliSvilma
marina
jiqiam
teqnikuri
universitetis
saaqto
darbazSi
moawyo
konstantine
gamsaxurdiasadmi
miZRvnili
literaturul-musikaluri
saRamo.
masze
moxvedra,
lado
gudiaSvilis
naxatiT
damSvenebuli
mosawvevis
mopoveba
bevrs
saocnebo gauxda. sazogadoeba aRfrTovanebiT
Sexvda mxcovan mwerals. rodesac scenidan
gaisma cnobili striqonebi „zRvisferi gaqvs
Tvalebi da“... mTeli darbazi Setrialda baton
konstantinesken.
pirvelad da ukanasknelad qalbatoni
TinaTini 2001 wels, sikvdilamde cota xniT adre
vnaxe - am droisTvis igi oTxmocs gadacilebuli
iyo, magram aseTi RvTaebrivi silamaze iSviaTad
Tu Semxvedria ... daxvewili, TiTqos naqandakari
saxis nakvTebi, spilosZvlisferi, an ufro
zustad sadafisferi, TiTqos gamWvirvale saxis
kani, araCveulebrivi cocxali Tvalebi, cota
daZabunebuli, magram saocrad nazi, natifi
xelebi.
stumrebTan
gamosasvlelad
igi
qaliSvilebma morTes-mokazmes. es iyo dauviwyari
sanaxaoba.
drois msaxvralma xelma veraferi
daaklo mis mSvenierebas – ijda savarZelSi
Zveleburad eleganturi, dedofluri RirsebiT
aRsavse da amave dros sada qalbatoni da
mowyaled reagirebda mosmenil komplimentebze.
bevrs axsovs Rrmad moxuci, magram kvlav mSvenieri
meri SarvaSiZe revaz TabukaSvilis dokumenturi
filmidan, amboben aseTive mSvenierebi iyvnen
axalgazrdobaSic da xandazmulobaSic melita
ColoyaSvili, salome andronikaSvili, Tamar
ciciSvili - mefuri garegnobis qalbatonebi,
poetTa da mxatvarTa muzebi, romelTac XX
saukunis kataklizmebma argunes omi, gaWirveba,
emigracia, aq darCenilTa nawils ki represiebi
da stalinuri banakebis simware da yvelafris
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miuxedavad, maT SeZles SeenarCunebinaT silamaze,
romelic eris saganZuris erT-erTi Semadgeneli
nawilia.
TinaTin jiqiamac, rogorc SemdgomSi
xalxis mtris meuRlem, gaiara gzani wamebisani
da saswaulebrivad gadarCa. ganvlili mZime
cxovrebis miuxedavad, is mainc mSvenieri iyo.
qeTevan maRalaSvilma igi omis Semdgom 1946
wels daxata. arcTu didi zomis ferweruli
portreti savsea poeturi ganwyobiTa da sevdiT.
foni sadaa.
modeli sam meoTxedSia gamosaxuli,
kabis yelze lurji feriT SesaniSnavadaa
gadmocemuli misi individualoba. aSkarad
Cans, rom portretis Seqmnisas mxatvari qalic
erTgvarad iTvaliswinebda poetis striqonebs
da samosisa Tu morTulobis detalebSi (cisferi
kaba, lurji mZivebis asxma) arCevda imgvar
tonebs, romlebic kidev ufro gausvamdnen xazs
Tvalebis cisfer fers.
qalbatoni TinaTini aRar aris amqveynad,
magram darCa mogoneba mSvenier qalbatonze,
qeTevan
maRalaSviliseuli
portreti,
konstantine gamsaxurdias striqonebi da misive
avtografi – jiqiebis ojaxisTvis naCuqar
wignze „zRvisferi gaqvs Tvalebi da Tavad gavxar
zRvas“...
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gTavazobT germaniis nebismier saxelmwifo
struqturaSi aRiarebul
damowmebul Targmanebs savaldebulo “ISONorm”-is dacviT xanmokle vadaSi da SeRavaTian
fasebSi.
maka baueri, dipl.-germanisti,
samgzis nafici mTargmnel-Tarjimani germaniaSi
mTavari biuro: Industriestr. 23, 97437 Hassfurt
tel.: 09521/958459; mob.: 0160/92223212;
Fax: 09521/1258
www.dolmetscher-georgisch.de
maka.bauer@gmx.de
biuro miunxenSi: Thierschstr. 28, 80538
München
089/3234202; 0179/2559199
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sxvadasxva
iulon gagoSiZem gasuli wlis muSaobis Sedegebi Seajama
“ji-eiC-eni“. diasporis sakiTxebSi saxelmwifo
ministrma iulon gagoSiZem gasuli wlis muSaobis Sedegebi Seajama.
iulon gagoSiZis gancxadebiT, gasuli weli saxelmwifo ministris aparatisTvis sakmaod datvirTuli iyo.
“saxelmwifo ministris aparati aqtiur muSaobas 1-li agvistodan Seudga, maSin rodesac
qveyanaSi forsmaJoruli viTareba iyo. omis periodSi sxvadasxva qveyanaSi myof qarTul diasporebs Soris komunikaciis TvalsazrisiT seriozul rols vasrulebdiT.
Cveni diaspora angariSgasawevi, politikuri Zalaa, romelsac SeuZlia saqarTvelos interesebs mTel msoflioSi seriozuli lobireba
gauwios. ucxoeTSi mcxovrebma Tanamemamuleebma
es, agvistos movlenebis dros daamtkices”, - ganacxada iulon gagoSiZem.
saxelmwifo ministrma aparatis momaval    gegmebzec isaubra.
misi TqmiT, 2009 wels araerTi proeqti igegmeba,
romelic qarTul diasporas mniSvnelovnad daexmareba.

saqarTvelo rekonstruqciis sakredito bankisgan 45 mln evros odenobis sesxs miiRebs
~interpresniusi~ - baTumSi komunaluri infrastruqturis dawesebulebaTa reabilitaciis
mizniT germaniis mTavroba saqarTvelos mTavrobas SesaZleblobas aZlevs rekonstruqciis
sakredito bankisgan 45 mln evros odenobis sesxi miiRos.
am sakiTxs iTvaliswinebs SeTanxmeba “saqarTvelos mTavrobasa da germaniis federaciuli
respublikis mTavrobas Soris finansuri TanamSromlobis Sesaxeb”, romlis ratificirebac
parlamentis 26 dekembris riggareSe sxdomaze
moxda.
garda amisa, germaniis mxare gamouyofs saqarTvelos grants 6 mln. evros odenobiT, rac moxmardeba Semdeg proeqtebs: 1 mln. evro _ baTumSi
komunaluri infrastruqturis dawesebulebaTa
reabilitaciis proeqtis ganxorcielebisTvis
saWiro Tanmdev RonisZiebebs. 4 mln. evro _
proeqt “ekoregionaluri programa - saqarTvelo, faza mesame” yazbegis regionSi biosferuli
nakrZalis dafuZnebas. 1 mln. evro _ proeqt
“ekoregionaluri programa _ kavkasia, faza
mesame” axali ekologiuri programebis ganviTarebas samxreT kavkasiaSi.

parlamentma cxra axali elCi daamtkica
~interpresniusi~ - 26 dekembers parlamentma
cxra axali elCi daamtkica. CineTSi saqarTvelos sruluflebiani elCi karlo sixaruliZe
gaxda, romelmac zaza begaSvili Secvala. TurqeTis da albaneTis respublikebSi, bosniasa da
hercogovinaSi saqarTvelos sagangebo da sruluflebian elCad tariel lebaniZe damtkicda,
saerTaSoriso sazRvao organizaciaSi saqarTvelos mudmivi warmomadgeneli gela Carkviani
gaxda, gaeroSi saqarTvelos mudmivmoqmedi warmomadgeneli -kaxa lomaia, suamSi saqarTvelos
mudmivi warmomadgeneli - merab anTaZe, aSS-Si,
kanadasa da meqsikaSi - baTu quTelia, did britaneTsa da CrdiloeT irlandiis gaerTianebul
samefoSi da irlandiis respublikaSi -  giorgi
badriZe, safrangeTSi, portugaliasa da monakos
samTavroSi elCad da iuneskoSi mudmiv warmomadgenlad - mamuka kudava, ukrainaSi ki grigol
qaTamaZe iqneba.

safrangeTi saqarTvelos sesxis saxiT 4 mln 690
aTas evros gamouyofs
~interpresniusi~ - Tbilisis saerTaSoriso
aeroportisa da saqarTvelos samoqalaqo sahaero navigaciisTvis gankuTvnili sistemisa da
masTan dakavSirebuli mowyobilobis, pirveladi
da meoradi radarebisa da sxva saWiro aRWurvilobis SesaZenad, safrangeTi saqarTvelos sesxis saxiT 4 mln 690 aTas evros gamouyofs.  
aRniSnul sakiTxs iTvaliswinebs “2008 wlis 24
noembers   safrangeTis mTavrobasa da saqarTvelos mTavrobas Soris xelmowerili finansuri
protokolis ganxorcielebis mizniT safrangeTis respublikis mTavrobis saxeliT moqmed
natixis-sa da saqarTvelos mTavrobis saxeliT
moqmed saqarTvelos finansTa saministros Soris” sasesxo xelSekruleba, romlis ratificirebac dRevandel riggareSe sxdomaze moxda.
sesxis xangrZlivobaa 18 weli, aqedan 6 weli SeRavaTiani periodia. sesxis wliuri saprocento
ganakveTia 1,1%.
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axalo welo
axalwlis xarebas
pirveli vbedav,
xnulSi gatrunulo
cisfero yvavilo,
axal wels gilocav,
keTilo deda
da Sin mousvlelo
Zvirfaso mamilo!
axal wels vulocav
qorbuda vazebs,
mdeloebs, simwvaniT,
sinaTliT datborils,
mezoblebs, megobrebs
Tu saxlikacebs,
vinc aris am zecis
am miwis patroni.
me vlocav saxlebs,
alalad nagebs,vinc cocxlobs xvalindel
rwmeniT da imediT,

qarTuli

Tu unaTesaod vinmea sadme,
da Cvens guls Caswvnia
uxilav simebiT.
me vlocav budidan
gafrenil mercxlebs,
vinc dasaviwyeblad
budes ver imetebs,
vinc saxlSi axal wels
mosvlas ver SeZlebs,
vinc Tesavs sikeTed
gulebSi mzis beltebs.
me vlocav xvalindel
simReris xaliss,
de, qveynad martoden
moyvasi veZeboT,
nurc rodis mogSlodeT
imedi xvalis,
Zvirfaso mamebo,
keTilo dedebo!
medea kaxiZe
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germaniis qarTuli saTvistomos organo
gamoicema 2005 wlis oqtombridan
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Cveni partnioria amerikaSi gamomavali qarTuli gazeTi „mamuli“
N6(19) noemberi-dekemberi 2008

32

