
1

ქართული ერთობის დარბაზი

საქართველოს ხალხთა ასამბლეა

მეცნიერთა კონგრესი - 
ეროვნული თანხმობისთვის

გზა ცივილიზებული 
სახელმწიფოსკენ

ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, 

გაერთიანებული სახელმწიფო

l
ხალხის, ეკლესიისა და 

ხელისუფლების ერთობა

l
მთავარში - ერთობა,

სადაოში - თავისუფლება, 

მაგრამ ყველაფერში - სიყვარული!

თბილისი
2018



2

`gza civilizebuli saxelmwifosken~ (Cveni xedva)
gamomcemloba `iverioni~. Tbilisi 2018. gv.240.

redkolegia: 
nugzar gulordava, koba kobalaZe, lela kuxianiZe, 
murman kvaracxelia, zaur naWyebia, oleg nikoleiSvili, 
giorgi sixaruliZe, oTar faliani, Teimuraz SaSiaSvili, 
nona RambaSiZe, avTandil CxaiZe.

© gza civilizebuli saxelmwifosken
© `iverioni~

wigni ibeWdeba `saqarTvelos prezidentobis 
kandidatis Teimuraz SaSiaSvilis mxardaWeris fondis~ 

dafinansebiT. tiraJi 4000 egz.

ISBN - 978-9941-8-0323-9



3

ეს კრე ბუ ლი ჩე მი წი ნა სა არ ჩევ ნო 
სტრა ტე გი ის მთა ვა რი ორი ენ ტი რია!

„გე ნი ალ ურია!  მად ლო ბა ყვე ლას, ვინც ამ დი დე ბულ საქ მე ში  თა
ვი სი წვლი ლი შე იტ ანა!“

დი დი ხა ნი დამ ჭირ და, ბო ლომ დე უემ ოცი ოდ წა მე კითხა. არ ვარ  
სუს ტი გუ ლის კა ცი... მაგ რამ, არ მრცხვე ნია ამ ის თქმა   კითხვის 
დროს ავ ტირ დი!

ეს არ ის სწო რედ ქარ თუ ლი იდე ოლ ოგია!!! 
ჩვენ ჩვე ნი გა ვა კე თოთ, სინ დი სის კარ ნა ხით ბო ლომ დე  და ვი ხარ

ჯოთ და და ნარ ჩე ნი უფ ალს მი ვან დოთ. ამ ის  წამ კითხა ვი ბევ რი რომ 
იყ ოს, ას ეთ გა უბ ედ ურ ებ ულ დღე ში არ ვიქ ნე ბო დით“.

პარიზშიმცხოვრებმაემიგრანტმა,თხემითტერფამდექართველ
მა,გოჩაჩხაიძემყველაიმადამიანისაზრიგამოხატა,ვინცდღემდე
ამწიგნისწაკითხვაშეძლო...

ცნობილმაქართველმამოღვაწეებმააჭარიდან,ბატონებმა:ვა ნო 
პა პუ ნი ძემ, შო თა ზო იძ ემ,  რა მაზ სურ მა ნი ძემგვირჩიეს,რომესწიგნი
ყველაოჯახისსაკუთრებაგახდეს!

იგივე გვითხრაცნობილმა ქირურგმა სოხუმიდან, ამჟამადზუგ
დიდშიმცხოვრებმანა პო მეს ხი ამდაოზურგეთელმაჟურნალისტმა
ეთ ერ ქა დე იშ ვილ მაც.

ნიშანდობლივია,რომასეთივეგანწყობააკახეთში,იმერეთში,ში
დადაქვემოქართლში,მცხეთამთიანეთში,რაჭალეჩხუმში,სამცხე
ჯავახეთში.თბილისშიკრებულისარაერთისაჯაროგანხილვაშედგა.
სასიხარულოა,რომანალოგიურიგანწყობააახალგაზრდობაშიც.

თავისდროზეუარი ვთქვი, ვყოფილიყავი ამ გამოცემისრედაქ
ტორი.ახლაკი,როგორცპრეზიდენტობისკანდიდატი,სიამოვნებით
ვიღებჩემიმეგობრებისწინადადებას:რო გორც კრე ბუ ლის გა მო ცე
მის იდე ის ავ ტორ მა, მი სი შექ მნის პრო ცე სის მთა ვარ მა ორ გა ნი ზა
ტორ მა, ამ ომ რჩე ველს შევ თა ვა ზო, ჩე მი წი ნა სა არ ჩევ ნო  სტრა ტე გი ის   
მთა ვარ  ორი ენ ტი რად.

დიდი მადლობა ყველას, ვინც წაიკითხავს, გაიაზრებსდა სხვებ
საცგაუზიარებსთავისგანწყობაშეხედულებებს.

თე იმ ურ აზ შა ში აშ ვი ლი,
სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტო ბის და მო უკ იდ ებ ელი კან დი და ტი.
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შინაარსი

„რასაცთქვენფიქრობთდარისგაკეთებასაცაპირებთ,
ესჰაერივითსჭირდებასაქართველოს!“7
გელათისკონგრესი8
ერთადვიაროთცივილიზებულისახელმწიფოსკენ!10
„ქართულიერთობისდარბაზის“,„საქართველოს
ხალხთაასამბლეის“,„მეცნიერთაკონგრესი–ეროვნული
თანხმობისთვის“პოზიციანათელიდაურყევია!13
„ქართულიერთობისდარბაზის“თბილისისკონგრესი15
ბათუმისკონგრესი17
საქართველოსხალხთაასამბლეისკონგრესი20
მონანიება,შენდობადააღმშენებლობა–
ესარისასამბლეისკურსი22
...ჩვენ,მართლაც,არგვაქვსმომავალიერთმანეთისგარეშე!24
რეზოამაშუკელი:ძმებო,ოსებო!26
აფხაზურიკანტატა27
მეცნიერთაკონგრესის–ეროვნული
თანხმობისთვისპოზიცია29
რასნიშნავსჩვენთვისდღეს„ქართულიგზა“,რა
ისტორიულიდამეცნიერულისაფუძვლებიაქვსმას?36
მოქმედებისდროა,ჩვენვიწყებთ!
გავერთიანდეთსაქართველოსთვის!40
რითდავიწყოთდაროგორვიმოქმედოთ?40
აი,პროგრამა!41
...კიდევაცდაიზრდებიან...42
ესარისჩვენიანდერძი,ისეთივემამაშვილური,
როგორიცჩვენმივიღეთწინათაობებისგან42
დღესჩვენყველასგვაქვსამისგაკეთების
ისტორიულიშანსიმთავარიასამთაერთობა:
ხალხის,ეკლესიისადახელისუფლების44
იმედისწერილი48
საქართველოსპრემიერმინისტრს,
გიორგიკვირიკაშვილს48
მეცნიერთასაინიციატივოჯგუფისანალიტიკურიმასალა,რომელ
მაცყველაუნდადაგვაფიქროსდა
სამოქმედოდგანგვაწყოს57
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„რასაც თქვენ ფიქრობთ და რის 
გაკეთებასაც აპირებთ, ეს ჰაერივით 

სჭირდება საქართველოს!“
ილია მეორე

შეხვედრა სრულიად საქართველოს კათოლიკოსპატრი
არქთან, მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსთან და ბიჭვი
ნთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტთან, უწმიდეს და
უნეტარეს ილია მეორესთან და მისი მოსაყდრე, სენაკისა და
ჩხოროწყუსმიტროპოლიტშიოსთან.2017წლის24ნოემბერი
(გიორგობისბრწყინვალედღესასწაულისმეორედღე).

ესიყოპირველიშემთხვევა,როცაპატრიარქიდამისიმოსა
ყდრე ერთობლივად შეხვდნენ ცნობილ მოღვაწეებს, 75 წლის
იუბილე მიულოცეს ლეგენდარულ რომან რურუას და ისა
უბრესხალხის,ეკლესიისადახელისუფლებისერთობისაუცი
ლებლობაზე.შეხვედრაზეუწმიდესმადაუნეტარესმაყოვლად
მიუღებელი უწოდა ავტორიტეტების წინააღმდეგ მიმართულ
ბრძოლასდალოცვაკურთხევამისცამოქმედებისპროგრამას:
„ერთისამშობლო,ერთიანიერი,გაერთიანებულისახელმწიფო“.
ამკრებულისგამოცემაცამშეხვედრაზეგადაწყდა.
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გელათის კონგრესი
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ერთად ვიაროთ ცივილიზებული 
სახელმწიფოსკენ!

თქვენწინაშეგანსახილველადგამოგვაქვს„ქართული ერთო
ბის დარბაზის“,„საქართველოს ხალხთა ასამბლეისა“და„მეცნი
ერთა კონგრესის – ეროვნული თანხმობისთვის“ მიერმომზადე
ბულიკონცეფცია:„გზა – ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ!“.

„გზა – ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ!“ ეს არის ჩვენი 
ხედვა, ეს არის სწრაფვა ისეთი რეალობისკენ, სადაც დაცუ
ლია სიცოცხლის, თავისუფლებისა და საკუთრების უფლებე
ბი, სადაც მიღწეულია ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების 
ერთობა, სადაც მეფობს სიყვარული. ამის მისაღწევად ეპოქა 
გვავალდებულებს ვიაროთ არა კუს ნაბიჯებით, არამედ ირმის 
ნახტომით.

წინამდებარეკონცეფციასწორედამისმცდელობაა.
ჩვენთვისდიდიპატივია,რომმოგვეცასაშუალებაგვემუშა

ვახსენებულიკონცეფციისსაბოლოორედაქციაზე.
ელექტრონულსივრცეშიწარმოდგენილიკონცეფციისათ

დღიანმა განხილვამ ცხადყო, რომ საზოგადოების მხრიდან
ინტერესი დიდია. ეს ინტერესი განპირობებულია იმით, რომ
წინამდებარე პროექტი ადრინდელებისგან არსებითად გან
სხვავებულია–განსხვავებულია იმდენად, რამდენადაც დღე
მდე ქვეყანა ქუჩის აგრესიით იმართებოდა, რამაც უმძიმეს შე
დეგებამდე მიგვიყვანა. ამას ადასტურებს ამ ბოლო პერიოდში 
განვითარებული მოვლენებიც.

ვფიქრობთ,რომგანხილვამომავალშიცუნდაგაგრძელდეს.
ჩვენი მხრივ, კონცეფციის წარმოდგენილ რედაქციას მივაწ
ვდით სახელისუფლებო ვერტიკალს, დაეგზავნება სამეცნიე
როდაშემოქმედებით,ინტელიგენციისწარმომადგენლებს.გა
ნთავსდებაელექტრონულსივრცეში,რომქვეყანაშიარსებულ
პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, მედიის
წარმომადგენლებსსაშუალებაჰქონდეთგაეცნონდაგამოხა
ტონსაკუთარიპოზიცია.
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ნიშანდობლივია,რომპოლიტიკურიმიმართულებისკონცე
ფციისსაჯაროგანხილვაპირველადხდებაქართულპრაქტი
კაში.

ნიშანდობლივია ისიც,რომშემოსულიწინადადებებისადა
რეკომენდაციების განხილვაგააზრებამ წინამდებარე კონ
ცეფცია,საერთოსახალხოდოკუმენტადაქცია.

შემოსული წინადადებებისა და რეკომენდაციების გათვა
ლისწინებით, კონცეფცია საზოგადოებას უკვე წიგნის ფორ
მითმიეწოდება.

კონცეფციისაქტუალობიდანგამომდინარე,სარედაქციოსა
კონსულტაციო ჯგუფმა მიზანშეწონილად ჩათვალა დაეფიქ
სირებინასაკუთარიპოზიცია.კერძოდ:

ხშირადგვესმის,რომსაქართველო,როგორცსახელმწიფო
ვერშედგა,რომსამიათეულიწელიაქვეყანაგარეშე,ანტიქა
რთულიძალებისკარნახითიმართება,რომელიცებრძვისყო
ველივექართულსდასაფრთხესუქმნისჩვენსიდენტობას.

აქსიომააისიც,რომმიუხედავადმრავალგზისმცდელობისა,
ვერიქნადავერმივაღწიეთხელოვნურადდაპირისპირებული
ჯგუფებისგაერთიანებასსაერთომიზნისგარშემო–დღემდე
ვერშედგახალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობა.

ალბათ, ოპონენტები გვისაყვედურებენ, როგორ შეიძლება
იმ ხელისუფლებასთან ერთობა,რომელმაცკოჰაბიტაციაგა
მოაცხადა დანაშაულებრივ სახელისუფლებო ძალასთან და
ქვეყანასმუდმივიდესტაბილიზაციისრეჟიმშიამყოფებს?!

გიპასუხებთ:
ჩვენს ტრიადაში – ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების 

ერთობა, გააზრებულია ზოგადი პოსტულატი, რომლის გარე
შეც ცივილიზებული სახელმწიფოს მშენებლობა შეუძლებე
ლია.

დრომ დაადასტურა: საქართველო, როგორც სახელმწიფო 
რომ გადარჩეს, აუცილებლად უნდა იაროს საკუთარი, ქართუ
ლი გზით, თუმცა „ქართული გზა“ სულაც არ ნიშნავს ქვეყნის 
იზოლაციაში მოქცევას და ეპოქის (გლობალიზაციის) გამო
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წვევების უგულებელყოფას – პირიქით, ქართული გზის არჩევა 
საშუალებას მოგვცემს შევინარჩუნოთ ეროვნული სახე და ხა
რკიც გადავუხადოთ გლობალიზაციის გამოწვევებსაც – შევი
ნარჩუნოთ ის, რამაც საქართველო დღევანდლამდე მოიყვანა 
და დანარჩენი სამყაროსგან მივიღოთ ის, რაც საფრთხეს არ 
შეუქმნის ჩვენს სულიერ და ფიზიკურ არსებობას!

დიახ, ქართული გზა ეს არის – გზა ცივილიზებული სახელ
მწიფოსკენ!

ეს, რომ ორიგინალური პროექტია, დაადასტურებს შეკრე
ბისმასშტაბები,რომელიცმიმდინარეწლისსექტემბერშიგა
იმართება.

პირდაპირ ვიტყვით: წარმოდგენილ მასალებს არა აქვს
სრულყოფილებისპრეტენზია.პირიქით,იგითქვენგანგონივ
რულგააზრებას,ჯანსაღოპონირებასმოითხოვს,რომკიდევ
უფროდავხვეწოთდასაბოლოოსახემივცეთმას.

ერთი რამ კი უდავოა: ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება –
ერთიმთელისგანშემდგარიფორმალურადორიპოლიტიკური
ძალისკატათაგვობანასთამაშიქვეყანასხეირსარმოუტანს,
საჭიროასერიოზულისისტემურიცვლილებებიდაახალიპო
ლიტიკური ძალის ფორმირება, რომლის საბოლოო მიზანია
„მთავარში – ერთობა, სადაოში – თავისუფლება, მაგრამ ყვე
ლაფერში სიყვარული“.

ერთადვიაროთცივილიზებულისახელმწიფოსკენ!
დაბოლოს: გულწრფელი მადლობა სარედაქციოსაკონ

სულტაციოსაბჭოსწევრებს:პროფესორებს–ქეთევან შენგე
ლიას, რევაზ ბალანჩივაძეს, ნუგზარ გულორდავას, პაატა ნაც
ვლიშვილს, კობა კობალაძეს, კინოდრამატურგ–ნონა ღამბა
შიძეს, კრებულის საბოლოოსახის ჩამოყალიბებაში გაწეული
ღვაწლისათვის.

სარედაქციოსაკონსულტაციო ჯგუფის სახელით, 
ზაურ ნაჭყებია

20 ივნისი, 2018 წელი
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„ქართული ერთობის დარბაზის“, 
„საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“, 
„მეცნიერთა კონგრესი – ეროვნული 

თანხმობისთვის“ 
პოზიცია ნათელი და ურყევია!

• „ხელისუფლების უპირველესი კონსტიტუციური მოვალე
ობაა, უზრუნველყოს ადამიანისთვის ბუნებით ბოძებული სი
ცოცხლის, თავისუფლებისა და საკუთრების უფლების დაცვა, 
შეუქმნას მოქალაქეებს ადამიანური არსებობის პირობები. 
ხელისუფლება, რომელიც ამას ვერ (ან არ) აკეთებს, საკუთარ 
თავს აყენებს კონსტიტუციის გარეთ.

• „ჩვენი სურვილი და მიზანი ერთია: შედგეს ხალხის, ეკლე
სიისა და მთავრობის დიდი ერთობა მომავლის საქართველო
სთვის. ხალხში ეს განწყობა არის, საქართველოს ეკლესიის სი
ნოდმა ეს განწყობა დაადასტურა, ოდნავაც არ ვეჭვობთ, რომ 
იგივე პოზიცია გაქვთ პირადად თქვენ. ასეთი განწყობა უნდა 
ჰქონდეს ხელისუფლებასაც. კარგი იქნება, თუ ეს დიდი სახე
ლმწიფოებრივი პროცესი თქვენი პატრონაჟით წარიმართება“.

ამონარიდი – პრემიერ-მინისტრისადმი 
გაგზავნილი „იმედის წერილი”

• „ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ დაპირისპირებას და პოლი
ტიკურ სამთავროებად დაყოფილ ქვეყანაში საქმიანობის მთა
ვარ მიმართულებად მოქმედებათა ჰარმონიზაციას მივიჩნევთ. 
ამასვე ვუსურვებდით ქვეყნის ხელისუფლებას, ოპოზიციას, 
მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ეს, მართლაც, 
საშური საქმეა. დაპირისპირება სუსტების მოგონილია, თანა
მშრომლობის ჰარმონიზაცია – მხოლოდ ძლიერთ ხელეწიფე
ბათ“.

მეცნიერთა კონგრესი – ეროვნული თანხმობისთვის
ამონარიდი – „სამართლიანობის მანიფესტი”-დან
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• ყოველ დროში, სახელმწიფო მოღვაწეები, ერის უგვირგვი
ნო მეფე – დიდი ილია ფიქრობდნენ ისეთ საქართველოზე, სადაც 
ქვეყანას მართავს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება 
– ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება – საზოგადოებას მა
რთავს ინტელექტი და ზნეობა. სწორედ ეს არის მეცნიერული 
და ეროვნულ–სახელმწიფოებრივი აზროვნების შერწყმა, რომ
ლის საფუძვლები ჯერ კიდევ ათი საუკუნის წინ შექმნა დავით 
აღმაშენებელმა გელათის აკადემიის დაარსებით.“

ამონარიდი - „მოქმედების მანიფესტი – ერთი სამშო-
ბლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო”-დან

ჩვენ წინაშე ისტორიული შანსია. მის გამოუყენებლობას არ 
გვაპატიებს არც დრო, არც ისტორია და არც ხალხი!

ამონარიდი პრემიერისთვის გაგზავნილი წერილიდან

ასეთად დარჩა ჩვენ ცნობიერებაში ქართულ ბიბლიად და ფილოსოფიურ 
ტრაქტატად აღიარებული მერაბ ბერძენიშვილის მემორიალი.
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„ქართული ერთობის დარბაზის“ 
თბილისის კონგრესი

პოზიცია

ქართული, მხოლოდ ქართული გზა! ქვეყნის გადარჩენის
სხვაგზაარარსებობს–ქვეყანაერისბუნებიდანგამომდინა
რეუნდაიმართებოდეს!ქართულიარასდროსნიშნავდაკარჩა
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კეტილობას,იგიყოველთვისნაზიარებიიყოზოგადკაცობრი
ულთან.ყალბიდაანტიქართულიაქვეყნისგარეთყურებადა
ქვეყნისგარეთმხსნელისძებნა–გარეთმხოლოდმეგობრები
უნდავეძებოთდაარაპატრონები!

საქართველოსმსახურიცუდიხელისუფლებაცკიათასგზის
სჯობს გარედან მართულ, ნაქებნადიდებ ხელისუფალთ. და
ვიხსნათთავიგარედანმართვისგან,ავირჩიოთსახელმწიფო
ებრივადმოაზროვნეადამიანთახელისუფლება–ამისგაკეთე
ბაღირსებითსავსეადამიანებსშეუძლიათ.

ჩვენ ყველანი ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ქვეყანამ
კარიუნდაგაუღოსცვლილებებს,მაგრამამისსანაცვლოდარ
უნდადავთმოთეროვნულიფასეულობები.
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ბათუმის კონგრესი
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საქართველოს ხალხთა 
ასამბლეის კონგრესი

ეს იყო გაბედული ნაბიჯი 2008 წლის სისხლიანი ქრონიკე
ბის შემდგომ. მის ჩატარებას უწმიდესმა და უნეტარესმა მისცა 
ლოცვაკურთხევა. ნიშანდობლივია,რომესისტორიულიშეხ
ვედრა შედგა ქალაქ სოჭში, „იმერეთის დაბლობზე“. ქართვე
ლებმააფხაზებმადაოსებმასაქართველოშიმცხოვრები20ზე
მეტი ეროვნების წარმომადგენელთან ერთად აღადგინეს ხე
ლოვნურადდაპირისპირებულთადიალოგი,რომელიცსაფუძ
ვლადუნდადაედოსჩვენსერთობას!

სწორედესგანწყობააჩამოყალიბებულიკონგრესზემიღე
ბულმანიფესტშიც:

საქართველომ, ქართულმა სახელმწიფომ მაქსიმალურად 
უნდა გამოიყენოს ღვთივბოძებული უპირატესობა (მომგები
ანი გეოგრაფიული მდებარეობა, ევროპისა და აზიის მთავარი 
სავაჭრო მაგისტრალის გადაკვეთაზე, მეზობლობა რუსეთთან, 
თურქეთთან, აზერბაიჯანსა და სომხეთთან, უდიდესი წიაღისე
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ული სიმდიდრე, ამოუწურავი რესურსი სოფლის მეურნეობის 
გასავითარებლად, ასევე რეკრეაციულკლიმატური რესურსი), 
რისი რეალური გამოყენებაც საქართველოს მთელ მოსახლე
ობას დიდ სარგებელს მოუტანს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ტერი
ტორიულ მთლიანობაზე, დამოუკიდებლობის განმტკიცებაზე, 
ხალხის კეთილდღეობის ამაღლებაზე და არა ჩვენს პირად, 
კლანურ, თუ პარტიულ ავტორიტეტზე.

ხატების კურთხევა ცხინვალსა და ვლადიკავკაზში გამგზავრების წინ
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მონანიება, შენდობა და აღმშენებლობა –
ეს არის ასამბლეის კურსი

დადგადრო,წიგნადგამოიცეს„საქართველოსხალხთაასა
მბლეის“ გაკეთებული საქმეები: ქართველებს, აფხაზებსა და
ოსებსშორისდიალოგისაღდგენის,ვლადიკავკაზშიქართული
სკოლისადმიმხარდაჭერის,ლტოლვილთადაგაჭირვებულთა
სოციალურიდახმარების,კულტურულიღონისძიებებისორგა
ნიზაციისთვალსაზრისით.

500მდე ქართველი და ოსი ესწრებოდა დარიალის ხეო
ბაში მემორიალური დაფის გახსნას, რომელსაც ქართულად,
ოსურადდარუსულადაწერია: „ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი 
თავისა მტერია“. განსაკუთრებული მხარდაჭერა ჰქონდა ყო
ველთაქართველთა,საქართველოსშვილთადასაქართველოს
მეგობართამსოფლიოკონგრესისმზადებისსაორგანიზაციო
ჯგუფებისშექმნასმსოფლიოს30ზემეტიქვეყნის60ზემეტ
ქალაქში.ასამბლეისსაქმიანობისამსახველიარაერთიმასალა
კრებულშიცააწარმოდგენილი.

14 მაისი, 2009 წ.
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ვლადიკავკაზის ქართული სკოლა

ბესლანის ტრაგედიის მემორიალთან

მეგობრობის მემორიალის გახსნა დარიალის ხეობაში
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... ჩვენ, მართლაც, არ გვაქვს მომავალი 
ერთმანეთის გარეშე!

ესსაქართველოსხალხთადამფუძნებელკონგრესზეითქვა
დადასტურადჩვენიურთიერთობისისტორიაიქნამოტანილი.
მქონდადიდისიამაყისადაპასუხისმგებლობისგრძნობა,როცა
მომეცა საშუალება, 2008 წლის სისხლიანიდღეების შემდგომ,
დავდგარიყავი მსოფლიოს 40ზე მეტი ქვეყნიდან ჩამოსული
ათასზემეტიოსიეროვნებისწარმომადგენელთაწინაშე.

რამდენიმეფრაგმენტიამგამოსვლიდან:
• მონანიებას, შენდობას ძალა უნდა!
•მწამს და მჯერა, ვიდრეყოველიქართველისაკუთართავში

არმოძებნისძალას,მოინანიოსდაშეუნდოსსხვას…ვიდრეყო
ველიოსიიმავესარგააკეთებს–საკუთართავშიარმოძებნის
ძალასმოინანიოსდასხვასშეუნდოს–არათუჩვენიურთიერთო
ბებიარგანათდება,არცჩვენსერებსექნებათნათელიმომავალი.

•მწამს და მჯერა, მხოლოდნამდვილქართველსშეუძლია
მონანიება. მწამსდამჯერა, მხოლოდნამდვილოსსშეუძლია
მონანიება.ყველაფერინამდვილითიწყებადაყველაფრისსა
ფუძველი ნამდვილია: მხოლოდ ნამდვილ ქართველს და ნამ
დვილოსსშეუძლიათმეგობრობა,ერთმანეთისსიახლოვე,ერ
თმანეთთანსიყვარულითცხოვრება.

•მოდით, ვთქვათ პირდაპირ: ჩვენ არასოდეს ერთმანეთის 
მტრები არ ვყოფილვართ–უნდოდათდაუნდათ,რომგვაქცი
ონასეთებად.ომიარუნდოდაარცქართველხალხს,არცაფხა
ზებსდაარცოსებს,ომიარასრულყოფილთადაარასრულფა
სოვანთასტიქიაა,ომიავანტურისტიპოლიტიკოსებისპურია,
ომიგანდიდებისმანიითშეპყრობილხელისუფალთაგონებაში
იბადება და იწყება… სწორედ არასრულყოფილებმა, ავანტუ
რისტებმა, განდიდების მანიით შეპყრობილებმა გვესროლეს
მეცდათქვენც,ყოველქართველს,ყოველოსსდაყოველაფხა
ზს,ესროლესჩვენსისტორიას,ჩვენსძმობას,ჩვენსერთობას,
ესროლესერთიანქართულსახელმწიფოს.
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• „ვინც ხელს უშლის ჩვენს ერთობას ან მომავალში გააკე
თებს ამას – ის ფიქრობს მხოლოდ საკუთარ სკამზე და ებრძვის 
საკუთარ წარსულს, საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ თვისტომს, 
საკუთარ ეროვნებას, მისი შვილებისა და მისი ერის მომავალს“.

• არსებობს ორი სიმაღლე: გეოგრაფიული და ფილოსოფიუ
რი. გეოგრაფიულიდანგადმოგდება,ანგადმოვარდნასიკვდი
ლის ტოლფასია… ფილოსოფიურიდან რაც უფრო გაგდებენ,
მით უფრო მაღლა ადიხარ. ჩვენი ურთიერთობები ფილოსო
ფიურ სიმაღლეზეა და რაც მეტად უნდათ გადმოგდება, მით
უფროგაძლიერდებადაგაცილებითმაღალსიმაღლეზეავა,ეს
უნდაიცოდესყველამ,ვინცჩვენსმეგობრობასებრძვის.

•ჩვენ, მართლაც, არ გვაქვს მომავალი ერთმანეთის გარეშე!
დარბაზში ცრემლიც იყო, სიხარულიც, მონანიებაც, ურთი

ერთშენდობაც. 
როგორც ყოველი ქართველი, მეც ვამაყობ ჩემს აფხაზდა

ოს ძმებთან მეგობრობით, იმით, რომ მთელი ისტორიის მან
ძილზე ნამდვილი ქართველები, ნამდვილი აფხაზები, ნამდვი
ლი ოსები ერთად ვიყავით ჭირსა და ლხინში. ვამაყობ იმით,
რომ1991წლისშობისდღესასწაულისდღეებში,როცაცხინ
ვალშიხელისუფლებამსამხედროფორმირებებიდაპოლიციის
ნაწილები შეიყვანა, მაშინვე ჩავედიდადარწმუნებულმა იმა
ში, რომ ეს დაპირისპირება უბედურების მომტანი იქნებოდა,
ვთხოვექუთაისიდანჩაყვანილ200მდეპოლიციელს,რომამა
ში მონაწილეობა არმიგვეღოდაუკანდავბრუნებულიყავით.
მემაშინქალაქისხელმძღვანელივიყავიდადღესაცმადლიე
რებითვიხსენებიმპოლიციელებს,რომელთაცჩემიპოზიცია
გაიზიარეს. მართალია, მაშინმეამისგამოპოსტიდამატოვე
ბინეს,მაგრამვთვლი,რომესქართველთადაოსთაკეთილგან
წყობილიურთიერთობისკარგიმაგალითიიყო.ვამაყობიმით,
რომ1992წლის14აგვისტოს,როცასოხუმშისამხედროფორ
მირებებიშევიდნენ,რაცუდიდესიშეცდომაიყო,მეორედღე
სვეიქჩავედიდაჩემსაფხაზმეგობრებსშევხვდი.დღემდევერ
მიპატიებია საკუთარითავისთვის, რომ ქართველ გენერალს,
რომელმაცაფხაზურიდროშაშეურაცჰხყო,ვერცმედავერც
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იქ მყოფმა ასამდე სამოქალაქო პირმა საკარდისი ვერ მივუ
ზღეთ.ვამაყობიმით,რომჩვენსოჯახსდიდინათესაობააქვს
არშბებისცნობილგვართან... ვამაყობ იმით,რომჩვენიოჯახის
პირველი შვილიშვილის ნათლია ძასოხოვების დიდი გვარის
ცნობილი წარმომადგენელია და ეს, საქართველოს კათოლი
კოსპატრიარქისლოცვაკურთხევითმოხდა.ჩვენიოჯახიძა
ლიან უფრთხილდება იმას, რომ მეუღლის წინაპართა სახლი,
სადაცდღესჩვენ ვცხოვრობთ,ცნობილქართველ, აფხაზდა
ოს მოღვაწეთა შეკრების ადგილი იყო. ამ სახლში ასეთი შეხ
ვედრისათვის გალაკტიონ ტაბიძესაც უმასპინძლია. ამ სახლს 
უმასპინძლია კოსტა ხეთაგუროვისთვისაც. 

ისტორიას ახსოვს „საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“
ერთერთიდამფუძნებლის,დიდი მამულიშვილის,დიმა ჯაია
ნისმიერწაკითხულიშოთა ნიშნიანიძის „აფხაზური კანტატა“
დაპოეტრეზო ამაშუკელისოსთაკონგრესისადმიმიმართვის
ტექსტი.გულწრფელიძმობისადამეგობრობისგარეშევერცე
რთიშეიქმნებოდადავერც–მეორე.

ეს არის საქართველო! 
სარედაქციოსაბჭომ სწორიგადაწყვეტილება მიიღო,რომ

მათიწაკითხვაამკრებულშიშეგვიძლია.
ჩვენს ძმობას დიდი წარსული და კიდევ უფრო დიდი მომავა

ლი აქვს!
თეიმურაზ შაშიაშვილი

გელათის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

რეზო ამაშუკელი: ძმებო, ოსებო!

მეც ალანი ვარ და ის ქართველი, რომელსაც ვერასდროს
ააგლეჯენგულიდანთქვენსიყვარულსდაპატივისცემას!შეჩ
ვენებულიმყავსყოველი,ვინცჩვენშორისწყალიაამღვრია.

უცოდველიღმერთიამხოლოდ!
სამიშვილთაშვილიმყავსდასამივევაჟია.მათაქედანვევუ
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ნერგავთქვენდამიძმობას!
–დიახ,ალანივარდაისქართველი,ვისაცძარღვშიდედოფალ

ბორდუხანისსისხლიდამიდის,ვინცამაყიადავითსოსლანით!
ჩვენ ყველანი, დიდი კაცების, სიტყვის კაცების შთამომა

ვლებივართ,ამიტომაცდავდოთალალისიტყვადავუერთგუ
ლოთბოლომდეჩვენსავენათქვამს!

გილოცავთამდღეებს!ცრემლიმდისდაგულწრფელივარ
მეამცრემლებში!სხვარომარაფერივთქვა,ღარიბიიქნებოდა
მსოფლიოკულტურა„სიმდის“გარეშე!ამცეკვისპატრონიერი
დახვეწილიდაკეთილშობილია!

მედამანგრიადადამღალაამამღვრეულმადრომ,თუუფა
ლი წამიყვანს, ერთი სანთელითქვენც ამინთეთ,რამეთუგუ
ლითმიყვარხართდაიმედიმაქვს,ერთადვიქნებით!

გეხვევით,თქვენი
რეზო ამაშუკელი

2011 წლის 26 ოქტომბერი

შოთა ნიშნიანიძე
აფხაზური კანტატა

ჩემიმორდუაფხაზეთშიიზრდებოდათარბებთან,
ბადესშლიდა…დამშვილდისრითტყეშინადირსარბევდა.
ხვიჩასზრდიდნენაფხაზებიჩაუქადდარაინდად,
ბეჭზეორბადშეუფრინეს“ურაიდარაიდა”.
გადიფრინესყრმობისწლებმადააფხაზურმეგრულით
ცხრალამაზმაცხენოსანმაგადმოტოპაენგური.

რაპატარახარ!(ალბათცრემლსთუაღემატები!)
დარამდენ,რამდენსიმწარესდასიხარულსიტევ.
მანდ,აფხაზეთშიდაგვიგიაკაკანათები,
აქკისაფარშივუჯექითჩიტებს.
ძიძიშვილობდნენწინაპარისახლიკაცები
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დამხარზეეჯდათერთიჭინკადაანგელოსი.
ქორი,წიწილასაფხაზეთშითუიტაცებდა,
ჰაუ,ჰაუო,გვიყვირიასამეგრელოში.
ჩვენსმონადირესაჯავრებდნენთქვენიჩხიკვები,
ბევრჯერეგთხებიცჩვენსქანჩახებსრქებითეკიდა
დამორდუაქეთთუროდესმედააცხიკვებდა,
ხვიჩასსიცოცხლე!–ეძახოდნენაფხაზეთიდან.
ერთცას,ერთჰაერს,როგორცუნდა,როდივაფასებთ,
ერთიმამალიაღვიძებდაოდიშაფხაზეთს.
ხვიჩარომმოკლესბრანდენბურგთანორმოცდახუთში,
თურმეაბრსკილისლექსსმღეროდა,ლექსსსათაყვანოს…
შავიქაღალდიმამამძუძემმოფშვნიტამუჭით,
ძიძისკივილმაშეძრამთელისამურზაყანო.

ო,აფხაზეთო,ბევრიკარგიმოყმისგამდელო,
ამორძალიხარ,მკერდმოჭრილიუსაქართველოდ.
მაგტკბილკალთაშითავსჩაგიდებდაგავყუჩდები,
ლოცვით,მადლობით,აღსარებითმითრთისტუჩები.
ეგდალალკავი,ეგმანდილიმოიშილიფე,
არდამემდურო,არმიწყინო,შენიჭირიმე,
თუმორდუსავითვერმოგხედე,ვერმოგიკითხე,
მუდამშენთანვარ,შენკენმიხმობსფიქრიდღითიდღე,
შენსკალთასასდისთაფლისსუნი,ირმისრძისსუნი,
ყრმობისზღაპარო,მართლაზღაპრულსვებედსგისურვებ.

ოდიშშივარ,ქორწილშივარ…ცხენსვაჭენებ…ჰაიდა…
„ოდოიას“გადმოუხტა„ურაიდარაიდა“…
ჩანსანტიკურარფასავითაივნებისრიკული,
ზედსიმებადლერწებიადასხივებიცისკრული.
წაიყვანესთამარქალიაფხაზეთშიდიელოდა…
მოწამეიხარ,შენსაქართველო–ეროფეხბედნიეროდა…
ჩანსოდებზეკოლხთაღერბი,ღერბისიმინდჯიქურის
დააფხაზურცხენისნალიავგაროზადმიკრული.
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მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნული 
თანხმობისთვის პოზიცია

ეს სხვა დატვირთვის კრებულია. შეიძლება საკითხავად,
არცისესასიამოვნო,მაგრამსაჭირო.ბუნებრივია,საკამათოც
ბევრია,მაგრამგულწრფელობითადასიყვარულითაადაწერი
ლი.რაცმთავარია,დამანგრეველიდაპირისპირებებითსავსე
ეპოქაში,თანამშრომლობისდამკვიდრებისმცდელობაა!

ეს არ არის მოქმედების პროგრამა. ეს მხოლოდ თეზისებია. 
დიახ, ეს მხოლოდდასაწყისიადათქვენთან ერთადუნდა ჩა
მოვაყალიბოთ სახელმწიფოს განვითარების პროგრამა. მისი
შედგენა მხოლოდ ასეთი ერთობით და სახელმწიფოებრივად
მოაზროვნეადამიანების,მეცნიერთა,სხვადასხვათაობისწა
რმომადგენელთაძალისხმევითააშესაძლებელი.

ბევრი გვეკამათებოდა სახელწოდებასთან დაკავშირებით.
გვთავაზობდნენ სხვადასხვა ვარიანტს: „სხვა, ანუ ქარული 
გზა“, „ქართული გზა“, „სხვა გზა“, „ახალი გზა“, „სხვა განზომი
ლება“, „ჩვენი განზომილებით“, „მომავლის საზომით“. მომავა
ლშიკიდევბევრიგაჩნდება.ესკარგიპროცესიადაშეთანხმე
ბასაცშევძლებთ.

ბევრიმიიჩნევს,რომდღესპარტიულდაპოლიტიკურ „სა
მთავროებად“ დაყოფილ საქართველოში ხალხის, ეკლესიისა
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და ხელისუფლების თანამშრომლობა შეუძლებელია. ჩვენ კი
პირიქით ვფიქრობთ: არა მარტო შესაძლებელია, არამედ მის
გარეშექვეყანასმომავალიცარააქვს!

ჩვენ გვესმის, რომ როგორც წინა, ისე დღევანდელ ხელი
სუფლებასთანთანამშრომლობაშეუძლებელია,რადგანდღე
მდე ამის პოლიტიკური ნება არ არსებობდა, არადა, ეს ხელი
სუფლებისპირდაპირიმოვალეობაა,ჩვენ არ ვითხოვდით – ხე
ლისუფლების ინტერესში არ იყო, რის გამოც ყველა დღემდე 
არსებული ხელისუფლება ხალხის კონტროლიდან იყო გამო
სული. აქსიომაა, ხალხი არჩევნების დროს უნდა ფიქრობდეს
ისეთხელისუფლებაზე,ვისთანაცდაპირისპირებაარდასჭირ
დება,რომთავისიმისიააღასრულოს.დიახ,ჩვენუნდავირჩე
ვდეთჩვენსმსახურხელისუფლებასდაარაპირიქით!თუასე
თიარარის,უნდავცვლიდეთმას.ამცვლილებებსკი,სათავეში
ინტელიგენციაუნდაედგასდაარაპოლიტიკოსები,მითუფრო,
თვითმარქვიადააგრესიულიპოლიტიკოსები!!!

ჩვენი ამოცანაა, კარგად გავაცნობიეროთ ინტელიგენციის, 
ზოგადად, მოაზროვნე ადამიანების როლი და ფუნქცია. ისინი 
ხელისუფლებას კი არ უნდა იცავდნენ ხალხისგან (როგორც ეს 
დღეს ხდება), არამედ ხალხს იცავდნენ ხელისუფლებისგან! 

ჩვენამგზაზეკაცობრიობისმიერშემუშავებულოქროსკა
ნონს–ბიბლიურ პრინციპსვიღებთმთავარსაყრდენად:

„მთავარში – ერთობა, სადაოში – თავისუფლება, მაგრამ ყვე
ლაფერში – სიყვარული!“

ჩვენთვისუმაღლესი მიზანიდაღირებულება სამშობლოა,
აქერთნიუნდავიყოთ!შეიძლება,პოლიტიკურიშეხედულებე
ბისხვადასხვაგვქონდეს,მაგრამჩვენისაქმიანობისუპირვე
ლესისაფუძველისიყვარულიუნდაგახდეს.აკიგვასწავლიდ
ნენჩვენიდიდიწინაპრები:„სიყვარულიაღგვამაღლებს!“

ბოლოს და ბოლოს უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ქვეყნის ბა
ტონპატრონი ხალხია და არა ხელისუფლება. ეს ფუნდამენტუ
რი საკითხია! 

თუმცა, ეს არ ნიშნავს ბრძოლას ხელისუფლების წინააღ
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მდეგ – პირიქით, ეს ნიშნავს განსჯას ხელისუფლების არჩევის 
წინ. 

ჩვენ ათწლეულებია, სიბნელეში შევყავართ ერთი კაცის პო
ლიტიკური გემოვნებით შერჩეულ ხელისუფლებებს. ეს უპასუ
ხისმგებლობაა ორივე მხრიდან – ვინც ამას აკეთებს და ვინც 
ამას ითმენს. არადა, დრომ დაადასტურა, რომ თავისუფლე
ბა პასუხისმგებლობის გარეშე, დამანგრეველია. ჩვენი თავი
სუფლება კი პასუხისმგებლობაშია არჩევანის მიმართ – ჩვენ 
გვჭირდება ღირსეული პიროვნებებისგან შემდგარი ხელი
სუფლება! 

ბევრს უკვირს, რატომ ვეძებთ ჩვენ სხვა გზას. პირდაპირ
ვამბობთ:ჩვენ განსხვავებულ გზას კი არ ვეძებთ, მაგრამ გზა, 
რომლითაც ათეული წლებია მივდივართ, არ არის ქართული, 
სახელმწიფოებრივი ქმედებებით დატვირთული. ჩვენი ცდა 
კი ეს იქნება გზა – ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ, რაც ქა
რთულ გზაზე დაბრუნებას ნიშნავს!

ჩვენთვის, მეცნიერთათვის, ბედნიერებაა თანამშრომლო
ბა„ქართული ერთობის დარბაზთან“, „საქართველოს ხალხთა 
ასამბლეასთან“, ახალგაზრდებთან,რომლებიცმართლაც,შე
მკულნიარიანქართულიეროვნულიცნობიერებით.ესუძვირ
ფასესისიმდიდრეა,რომელსაცდიდიგაფრთხილებასჭირდე
ბა! სწორედჩვენმაურთიერთობამშექმნასაფუძველი, მხარი
დაგვეჭირაახალგაზრდობისინიციატივისთვის,რომქართულ
სივრცეშიდაბრუნდესცნება–მადლიერება.გვეამაყება,რომ
ვდგავართ იმ ახალგაზრდებთან ერთად, რომელთაც მოი
ფიქრესმადლიერებისადაპატივგებისდღეებისჩატარებადა
მასსაერთაშორისომასშტაბიმიანიჭეს!

თავის დროზე ახალგაზრდებმა მერაბ ბერძენიშვილთან, 
რეზო ჩხეიძესთანდა„ქართული ერთობის დარბაზის“სხვადა
მფუძნებლებთან შეხვედრის შემდგომ, გულწრფელად თქვეს
თავიანთი სათქმელი: ჩვენი მომავალი თაობათა ერთიანობა
შია, ვინც თაობებს აპირისპირებს – ებრძვის საქართველოს!

ამურთიერთობამდაბადა აზრი,რომ საერთაშორისო მას
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შტაბით სექტემბერში აღინიშნოს აზროვნების გიგანტის – 
ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 175 წელი. ის ხომ მართლაც,
უდიდესიევროპელიიყო–ქართულიცნობიერების,ქართული
ტრადიციების,დიდიევროპელი!

სწორედამგანწყობითააჩამოყალიბებულიისწერილი,რო
მელიცსაქართველოსმეცნიერებათააკადემიისპრეზიდენტს,
საქართველოსხელისუფლებასეგზავნება„ქართული ერთობის 
დარბაზის“, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადე
მიის და ნიკო ნიკოლაძის საზოგადოებისსახელით.მადლიერე
ბის გრძნობითაა აღვსილი წერილები მერაბ ბერძენიშვილზე, 
ჟიული შარტავაზე, რეზო ჩხეიძეზე, დიმიტრი (დიმა) ჯაიანსა 
და რამაზ ლომინაძეზე.ბატონირამაზიგახლდათსწორედის
პიროვნება,რომელიცუძღვებოდა „ქართულიერთობისდარ
ბაზის“დამეცნიერთაკონგრესისდღემდეჩატარებულყველა
სესიას(მეცნიერთაკონგრესისსამსესიას).

ჩატარებულმა სესიებმა, მეცნიერთა და ახალგაზრდების
ურთიერთობამ, მიგვიყვანა დასკვნამდე, რომ პოლიტიკური 
რადიკალიზმი, რომელიც მოდის ქუჩიდან, დამანგრეველია, 
როგორც სახელწიფოსთვის,ასევე სახელმწიფოებრივი აზრო
ვნებისა და ქართული ცნობიერებისთვის, მიგვიყვანა იმ დასკვ
ნამდე, რომ ქვეყნის მომავალი ინტელექტუალურ რადიკალი
ზაციასთანაა დაკავშირებული!

სწორედ ეს არის გზა, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ! ქვეყანა, 
რომელსაც აქვს ასეთი მიწა, ასეთი წყალი, ასეთი ჰაერი, ასეთი 
სითბო და ჰყავს ასეთი ინტელექტის ხალხი, ასე არ შეიძლება 
ცხოვრობდეს! 

დიდი მადლობა „ქართული ერთობის დარბაზის“, „საქა
რთველოს ხალხთა ასამბლეის“, ინტელექტით,სიბრძნით,ზნე
ობითდარწმენითსავსეადამიანებს,ნამდვილმამულიშვილე
ბს, მეცნიერებისა და მეცნიერებისადმი ასეთი დამოკიდებუ
ლებისთვის.

საქართველოს კანონმდებლობით, მეცნიერება მიჩნეულია
ხელისუფლებისუპირველესმრჩევლად.აქედანგამომდინარე,
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სწორად გვისაყვედურეს:რასაც დამოუკიდებელი საქართვე
ლოს ხელისუფლებები აკეთებენ, თუ ეს თქვენი რჩევითაა, მა
შინ რად გვინდა ასეთი მეცნიერება, მაგრამ თუ თქვენს რჩევე
ბს ხელისუფლება არ იღებს ან არ ითვალისწინებს, მაშინ რად 
გვინდა ასეთი ხელისუფლებაო!

კატეგორიული ნათქვამია. თუმცა, ეს არ ნიშნავს ომს ხე
ლისუფლების წინააღმდეგ – ეს ნიშნავს თანამშრომლობას 
ან თანამშრომლობის იძულებას. ხალხს პირდაპირ უნდა ვუ
თხრათ:ხელისუფლებას არ სურს ან მზად არ არის ასეთი მუ
შაობისთვის!

თქვენაქიხილავთდღევანდელობისობიექტურშეფასებას
და მომავლის პროგრამის კონტურებსაც. უფრო კარგად გა
აცნობიერებთ იმ შესაძლებლობებსაც, რომელიცრეალურად
გვაქვს,მაგრამარვიყენებთ.

როგორც ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, დამოუკიდებელი სა
ქართველოს ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ქვეყნის 
შესაძლებლობის 710 პროცენტზე მეტის მოქმედებაში მოყვა
ნა. არადა, ეს ის ქვეყანაა, რომელსაც ყველა პირობა აქვს, წარ
მატებულზე წარმატებული იყოს! 

ლეგენდარულმარომან რურუამ, ოლიმპიურმადამსოფლი
ოსოთხგზისჩემპიონმაჭიდაობაში,სასწაულიმაგალითიმო
გვცა:ქალაქიდანსოფლადგადასახლდადასაკუთარიხელით,
შრომითადა გარჯით, კლდეყორე წალკოტად აქცია. ეს ნამ
დვილიეკონომიკურისასწაულია.

ბედნიერებაა, როცა ქვეყანას ჰყავს ასეთი ადამიანები. ეს
პოტენციალიუმრავლესობაშია.მთავარია,ქვეყანაშიშევქმნათ
მისირეალიზაციისთვისშესაფერისიგარემო.ესააამოცანა.

გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოებ
რივად ფიქრობდნენ ბატონები: მერაბ ბერძენიშვილი, რეზო
ჩხეიძე, სხვა მეგობრები „ქართული ერთობის დარბაზიდან“, 
რომ ქართული საინფორმაციო სივრცე ქართული აღარ არის 
– პირიქით, იგი ებრძვის საქართველოს.უნდაშევქმნათერთი
ტელევიზიამაინც,რომელიცქართულისულითიქნებაგაჟღე
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ნთილი,სახელმწიფოსგანწყობითიაზროვნებსდარომელსაც
პასუხისმგებლობა ექნება! ჩვენ დღეს, ერთად ვქმნითტელე
ვიზია„ქართულს“,როგორცამასიმედიანადდაომახიანადამ
ბობდალეგენდარულირეჟისორი,რეზო ჩხეიძე.

ხალხმა უნდა იცოდეს, რას ვფიქრობთ მომავალ საქართვე
ლოზე, ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის რა პროგრამები გვაქ
ვს და როგორია ჩვენი ხედვა ერისა და ბერის ერთიანობასთან 
დაკავშირებით. ხალხმა უნდა იცოდეს, ვინ რა პასუხისმგებლო
ბით დგას ამ საქმესთან! 

ეს წიგნი გამოწვევაა მთელი სახელისუფლებო ვერტიკა
ლისთვის. სწორედ ამიტომ იგი ხელისუფლების ყველა შტო
სთან მივა – სოფლის გამგებლით დაწყებული, პრემიერმი
ნისტრით, პარლამენტის თავმჯდომარითა და საქართველოს 
პრეზიდენტით დამთავრებული. ეს არის დიდი შემოძახილი, 
რომ ჩვენს წინაშე ისტორიული შანსია, რომლის გამოუყენებ
ლობას არც ისტორია, არც დრო და არც ხალხი არ გვაპატიებს!

ვიწყებთ სრულიად ახალ პროცესს, რომლის მონაწილე 
ყოველი ჩვენგანი უნდა გახდეს. აქ განსაკუთრებულია ინტე
ლექტუალური ელიტის როლი. დუმილი დანაშაულის ტოლფა
სია! ჩვენ, სულიერმა მამამ, უწმიდესმა და უნეტარესმა ილია 
მეორემ მოგვცა კურთხევა: ვიმოქმედოთ ისე, რომ იყოს თაო
ბათა ერთიანობაც, საქართველოში და საქართველოს გარეთ 
მცხოვრებ თანამემამულეთა ერთობაც, ბრძოლაც ძლიერი სა
ხელმწიფოსთვის, ტოლერანტობაც, ეროვნული დამოუკიდებ
ლობაც და ტერიტორიული მთლიანობაც! 

ესშეიძლებამოხდესმხოლოდახალიპარლამენტისფორმი
რებით,რომელიცშორსიქნებავიწროპარტიულიმიკერძოებუ
ლობისგანდაიქნებაშემდგარიღრმადეროვნული,განათლე
ბულიდა ავტორიტეტულიპიროვნებებისგან. ერთისიტყვით,
როგორცქართულიერთობისმანიფესტშიწერია,საჭიროაპი
როვნებებისპარლამენტი,რომელიციმუშავებსაღმშენებლო
ბაზედა წინ აღუდგება ყოველგვარ ვოლუნტარიზმს ქვეყნის
აღმშენებლობაში.
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ახლა გამოჩნდება, ვინ ვინ ვართ და ვის რა გვამოძრავებს. 
ახლა გამოჩნდება ვისთვისაა ხელისუფლებისთვის ბრძოლა 
მთავარი და ვისთვის – ცივილიზებული სახელმწიფოსთვის!

სიყვარულით განვწმინდოთ ერთმანეთთან მისასვლელი
გზებიდადავიწყოთმოქმედება!

დავიწყოთ იმით,რომ მეფეთმეფის,დავით აღმაშენებლის
ძეგლი დავაბრუნოთ იქ, სადაც იგი აღიმართა პატრიარქის
ლოცვაკურთხევით. ხალხს ეს უნდა, პატრიარქის პოზიციაც
იგივეა, სიტყვა ხელისუფლებაზეა!დარწმუნებული ვართ, ხე
ლისუფლებაყურადიღებსამიდეისმხარდაჭერასდაძეგლიც
თავისძველადგილსდაუბრუნდება.ეს უნდა იყოსნიშანი სა
ხელმწიფოებრივ პოლიტიკაში დავით აღმაშენებლის ეპოქის 
აღმშენებლური სულის, ანუ ქართული იდეოლოგიის დაბრუნე
ბისა!

დიახ, მოქმედების დროა!
ძალა – ერთობაშია!
ესაქვეუნდაგამოჩნდეს.

P.S.ესარისწიგნი–მოსაწვევიბარათიყველაიმღონისძი
ებაზე დასასწრებად, რომელიც „ქართული ერთობის დარბა
ზის“, „საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“, „მეცნიერთა კონ
გრესის ეროვნული თანხმობისთვის“მიერჩატარდება.

მოგეხსენებათ,დღევანდელი საინფორმაციო სივრცეუჭი
რავს სკანდალებსა და დაპირისპირებებს – აკადემიური და
დარბაისელი ადამიანების აზრი, პრაქტიკულად, არ აინტერე
სებთ.ესარისერთისერიოზულიარგუმენტი,რისგამოცუნდა
წავიკითხოთდაბევრსწავაკითხოთწინამდებარეწიგნი!
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რას ნიშნავს ჩვენთვის დღეს 
„ქართული გზა“, რა ისტორიული და 
მეცნიერული საფუძვლები აქვს მას?

„ქართული გზა –ესარისგზაცივილიზებულისახელმწიფო
სკენ“!

„ქართული გზა“ – დღეს ნიშნავს გათითოკაცებული სიკე
თისერთმუშტადშეკვრას,ერთმუშტადშეკრულიბოროტების
სიყვარულითდასამარცხებლად!

ეს რწმენის და სიყვარულის გზაა. 
ეს არის, როგორცჩვენიწინაპრების, ასევემთელიკაცობ

რიობისისტორიულიგამოცდილებისგამოყენებაქვეყნისადა
მისისახელმწიფოებრიობისგაძლიერებისთვის!

ეს არის გლობალიზაციის, როგორც კაცობრიობის განვი
თარებისობიექტურიმოვლენის პირობებში, ეროვნულისადა
ტრადიციულისშენარჩუნება–განვითარება!

ეს არისეროვნულიაზროვნებისა(ქართულიცნობიერების)
დაზოგადსაკაცობრიოიდეალებისერთობა. ესპრინციპულზე
პრინციპული საკითხია, რადგან, დღევანდელი საქართველო –
ესარისაღვირახსნილიკოსმოპოლიტიზმისადაურაპატრიოტი
ზმისბრძოლისმოედანი.ორივესავსეაყალბიეროვნულიპათო
სით,აკიამიტომაც,არცერთიაქართულიდაარცმეორე!!!

ეს არისბრძოლაეროვნულიდასახელმწიფოებრივიდამოუ
კიდებლობისადატერიტორიულიმთლიანობისთვის.

ეს არის გზა ჩვენს ისტორიულ ძმებთან – აფხაზებთანდა
ოსებთანმისასვლელად.

ქართული გზა–ესნიშნავსხელისუფლებას,რომელიცქვე
ყნისგარედანარიმართებადარომელმაციცის,რომქვეყნის
ბატონპატრონიხალხიადაარახელისუფლება,რომელიცაც
ნობიერებს,რომისმსახურიადაარა–უფროსი,რომლისთვი
საცმთავარია,რასფიქრობსმასზესაკუთარიქვეყნისხალხი
და არაუცხოელი ექსპერტები, პოლიტიკოსებიდა მათი პატ
რონები.
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„ქართული გზა“–ესარისის,რაცსაუკუნეებისწინსაფუძ
ვლად ედო დავით აღმაშენებლის საქმიანობას – მეფე მხარს
უჭერდაძლიერსდაიცავდასუსტს!ესკიარისდავოსისეკო
ნომიკურიფორუმისმიერმსოფლიოსმომავლადაღიარებული
თანამედროვეკონვერგენციისთეორია.

„ქართული გზა“–ესარისთაობათაერთიანობა–მართვაში
პრინციპისდამკვიდრება:საჯარომოხელეარისაზროვნებადა
არაასაკი.

„ქართული გზა“–ესარისთანამშრომლობისენისმოძებნა
მეზობლებთან, ამასთან მრავალვექტორიანი საგარეო პოლი
ტიკა ქვეყანაში, პრინციპის დამკვიდრება: საქართველო არა
დაპირისპირების,არამედპარტნიორობისქვეყანაა!

„ქართული გზა“ – ეს არის ეპოქის შესაბამისი ქართული
ინტერესისგამოკვეთადათანამშრომლობამსოფლიოსნების
მიერქვეყანასთანამინტერესისგათვალისწინებით.

„ქართული გზა“ – ეს არისჩვენიქვეყნისკუთვნილიადგი
ლის დამკვიდრება მსოფლიოს კულტურულ და ეკონომიკურ
რეალობაში

ყველაფერ ამას საფუძვლად უდევს ჩვენი ისტორიული
გამოცდილება, კაცობრიობის დიდი წიგნი „ბიბლია“, „ვე
ფხისტყაოსანი“, „ქართლის ცხოვრება“, ჩვენი მეფეებისადა
წმინდანების ცხოვრება, უძლიერესი ქართული ფოლკლორი
(ზეპირსიტყვიერება)ისმსოფლმხედველობა,რომლითაცნა
საზრდოებია ქართული საგალობლები, ხატწერა, უნიკალუ
რიეკლესიამონასტრები,ქვაშინაკვეთიქალაქები,დიდიქა
რთულილიტერატურადახელოვნება,სამეცნიეროსკოლები,
რომელთაცდღესაცდიდი გავლენა აქვთ (და არა მარტო სა
ქართველოსმასშტაბით.სამწუხაროდ,იქნებჩვენგაცილებით
ნაკლებადვეყრდნობითდავითვალისწინებთმათ,ვიდრემსო
ფლიოსწარმატებულიქვეყნები).

არარისსაკამათო,რომმთელმსოფლიოშიაღიარებულია:
• იოანე პეტრიწის ფილოსოფიური, საერთოდ, ქართული ფი

ლოსოფიური მემკვიდრეობა;
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• XIXII საუკუნეების გელათისა და იყალთოს აკადემიები;
• ნიკო ნიკოლაძის ეკონომიკური მემკვიდრეობა;
• დიმიტრი უზნაძის „განწყობის თეორია“ და ეს დიდი მემ

კვიდრეობა;
• ილია ჭავჭავაძის ეროვნული მემკვიდრეობა, რომელშიც 

თავმოყრილია მთელი ჩვენი სახელმწიფოებრივი არსებობის 
3500წლოვანი ისტორიული გამოცდილება. 

ყველაფერიესიქნებაჩვენიპროგრამისსაყრდენი.
ჩვენ კარგად გვაქვს გაცნობიერებული, რომ ვიდრე ვისა

უბრებდეთსაქართველოსევროპულგზაზე,კარგადგვქონდეს
შესწავლილი და გაანალიზებული უდიდესი ქართველი მოა
ზროვნის, ილია ჭავჭავაძის მიერ საქართველოში ევროპეიზ
მისფუძემდებლადაღიარებულისოლომონ დოდაშვილის მო
ძღვრება (საამაყოა,რომ27წლისკაცისმეცნიერულშრომას
თითქმისნახევარისამყაროსახელმძღვანელოდიყენებდადა
მისნაშრომებსფასეულობადღესაცარდაუკარგავს)როგორ
შეიძლებავფიქრობდეთმომავლისსაქართველოსპროგრამა
ზედაარვაანალიზებდეთდიდიმოაზროვნის,როგორცაკადე
მიკოსიშალვანუცუბიძეთვლიდა,არეოპაგიტულიკორპუსის
(როგორცწინამორბედიევროპულირენესანსისა)შემქმნელის,
პეტრეიბერისმოძღვრებას.

ქვეყნის გარეთუფრო საუბრობენ, ვიდრე საქართველოში,
რომ დავით აღმაშენებელმა გეოგრაფია აქცია პოლიტიკად.
ესდიდიმოძღვრებაა,რომელიცჰაერივითგვჭირდებადღეს.
სწორედამისშედეგიიყოდიდგორისთავდადება,რომლითაც
ევროპულიცივილიზაციაგადარჩა.ვიღაცასესწარსულიჰგო
ნია.არადა,სწორედესარისმომავალი,რადგანგენიოსებიეპო
ქითარიფარგლებიან!

დღესკონვერგენციისთეორიადააწოდებულიის,რასაცთა
ვისდროზე,რეალურადახორციელებდადავითIVბაგრატიო
ნი,საზოგადოდ,ბაგრატოვანთასამეფოდინასტია,რომელიც
ცივილიზებული მსოფლიოს მიერ აღიარებულია ერთერთ
ყველაზემეტადწარმატებულდინასტიად.ესკიდევერთიდა
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სტურიიმისა,რომჩვენსწარსულსკიდევუფრომეტიპატივით
უნდავეკიდებოდეთ.

როგორც ფილოსოფოსები ამბობენ: ვინც წარსულს აანალი
ზებს, მომავლით ცხოვრობს, ვინც წარსულს უარყოფს, წარ
სულში რჩება (ხომარგვჭირსესდღეს?!)

მაგრამ ის გულახდილი სიბრძნე არ უნდა დაგვავიწყდეს,
რომელიცამბობს:წარსულის ფაეტონი შორს ვერ წაგიყვანს!

სწორედ ამიტომ, ჩვენთვისუმნიშვნელოვანესია იმის გაც
ნობიერება,რომჩვენვერშევძლებდითქართულიგზისკარგად
წარმოჩენას,თუარგავაკეთებდითქვეყანაშირეალურიმდგო
მარეობისანალიზს,რომელმაცკარგადდაგვანახა:დღეს ქვე
ყანაში ადამიანთა უმრავლესობა იბრძვის არსებობისთვის, თუ 
პატრიარქის სინანულით ნათქვამ მწარე სიმართლესაც გავიხ
სენებთ: „ბევრი თავის გაჩენის დღესაც წყევლის“, მაშინ, როცა 
უნდა იბრძოდეს საკუთარი ნიჭის, უნარისა და შესაძლებლო
ბების რეალიზაციისთვის. რაც დრო გადის, ქვეყანაში ღარიბი 
უფრო ღარიბდება, ხოლო მდიდარი უფრო მდიდრდება, მთავა
რი გახდა გადასახადის ამოღება და არა ის, რომ ადამიანები გა
ვხადოთ გადამხდელუნარიანი! ეს არ არის ქართული გზა...

ქართული დიამეტრულად საწინააღმდეგოს ნიშნავს. სწო
რედ მეცნიერებაზე, მოაზროვნე ადამიანებზე, ზნეობითა და
ღირსებით სავსე ადამიანებზე დაყრდნობით უნდა შევძლოთ
ამგზაზედადგომა.ესკისისტემურიცვლილებების,მართვის
სისტემის შეცვლისგარეშეშეუძლებელია. ჩვენ ესუნდაშევ
ძლოთყოველგვარიდაპირისპირების,სიძულვილისადაგაბო
როტებისგარეშე.

სწორედამასემსახურებაჩვენიპროგრამა,რომელსაცწა
რმოვადგენთ.
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მოქმედების დროა, ჩვენ ვიწყებთ!
გავერთიანდეთ საქართველოსთვის!

რით დავიწყოთ და როგორ ვიმოქმედოთ?
პასუხს, ჩვენი ისტორიული გამოცდილება გვაძლევს, და

ვითაღმაშენებლისეპოქისანალიზიგვასწავლის,თუროგორ
გამოდიოდაჩვენიქვეყანაკრიზისულიმდგომარეობიდან,რო
მელიც არაერთგზის ჰქონია. „ქვეყნის ქვაკუთხედი ხალხიდა
ბრძენკაცნია,“ ამბობს დიდი მეცნიერი პასკალი. სწორედ ეს
არისჩვენიგამოცდილება.

გონებისთვალით წავიკითხოთთამარ მეფის სიტყვა, მისი
მეფედ კურთხევისას და პასუხს ყველაფერზე მივიღებთ. კა
ცობრიობის ისტორიას არ ახსოვს უკეთესი საინაუგურაციო
სიტყვა.ჩვენუნდავიამაყოთამგამოსვლით.

ჩვენისამშობლოსისტორიაადასტურებს,რომყველაზეწა
რმატებულიისპერიოდებიიყო,როდესაცქვეყანაერისბუნე
ბიდან გამომდინარე იმართებოდა, როცა იყო ერთობა, როცა
მთავარიიყობიბლიურისიბრძნე:„მთავარში–ერთობა,სადა
ოში–თავისუფლება,მაგრამყველაფერში–სიყვარული“.

გარეშეძალებმამოინდომეს,რომქვეყანამბუნებრივიგანვი
თარებისგზიდანგადაუხვიოს.ამისთვის,პირველყოვლისა,თა
ობათადაპირისპირებისგზააირჩიეს.რააღარუწოდესუფროსი
თაობის წარმომადგენლებს,ფერებითაც ამკობდნენდა „ჩარე
ცხილებადაც“ მოიხსენიებდნენ. როგორც იტყვიან, უკადრებე
ლიაკადრესიმხალხს,ვინცქვეყნისთვისუმძიმესპირობებშიც
კი,შეძლოენის,მამულისადასარწმუნოებისშენარჩუნება.

ჩვენამასდღესგულისტკივილითვამბობთჩვენთვისმთა
ვარიმომავლისსაქართველოა.მომავლისსაქართველო,კითა
ობათაერთიანობის,წინათაობებისადმიმადლიერებისგარეშე
არარსებობს.

მოქმედებისდროა–ძალაერთობაშია!
ახალგაზრდობის ერთი ჯგუფის მიმართვიდან

23 ნოემბერი, 2017 წელი, გიორგობა
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„… ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი, თავის 
საუბედუროდ, თავის ისტორიას ივიწყებს… (ილია ჭავჭავაძე)

აი, პროგრამა!

შეგახსენებთ თამარ მეფის სიტყვას, წარმოთქმულს მისი
მეფედკურთხევისას,რომელიცგამორჩეულიაარამარტოიმ
ეპოქისთვის,არამედსაპროგრამოდოკუმენტიადღევანდელი
სამყაროსთვის, უპირველესად კი, მომავლის საქართველო
სთვის.

„შიშველი მოველ და შიშველად
ვე მეგულების განსვლად ამიერ 
სოფლით. ყოველივე ქვეყნიური 
აქვე დარჩება, არ არის აქ ჩემი სა
საკუთრო და სამეფო ჩემი, კუთვ
ნილებაა თქვენივე. მე ამამაღლა 
განგებამ მისთვის, რომ თქვენდა 
საკეთილდღეოდ აღვამაღლო სა
მეფო და განა შევძლებ მე ამას, უძ
ლური დედაკაცი, თუ არა თქვენის 
დახმარებითა და თანამშრომლო

ბით. პირველათ თქვენ მოგმართავთ მამაჩემის გაწვრთნილო, 
მხედართმთავარო მეომარნო. მომეცით შეძლება, რომ პირველ 
ყოვლისა, გავიმაგრო სამეფოს საზღვრები, გარეშე მტრების 
მოსაგერიებლათ. მერმე მივყობთ ხელს შინაგან განწესრიგე
ბას და თქვენ უნდა მიწინამძღვროთ, წმინდა მამებო, რადგა
ნაც თქვენ, როგორც სასულიერო წოდებას, გაწევსთ ორგვარი 
მოვალეობა – ხორციელი და სულიერი, რისთვისაც მოგელისთ 
ორკეცი მადლობა: აქ – მეფის და იქ – ზეციური კურთხევა. 
ხოლო თქვენ, დიდებულნო და ერისთავნო, შემიწყვეთ ხელი, 
რომ მივსცეთ გზა და განი სწავლას, შრომას, და ნიჭს, რომელ
თაც ქვაკუთხედათ უნდა დაიდვას საერო სიყვარული“
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... კიდევაც დაიზრდებიან...

ეს არის ჩვენი ანდერძი, ისეთივე მამაშვილური, 
როგორიც ჩვენ მივიღეთ წინა თაობებისგან

ბედნიერიდაამაყივარ,რომმოაზროვნეადამიანთათანა
დგომით,შევძელითშეგვექმნა„მოქმედების მანიფესტი – ერთი 
სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“ და
დაგვეწყო ფიქრი დიდ ქართულ პროექტზე – „საქართველო 
დაჭრილი მზეა“ (გრ.რობაქიძე).

ბოლოწლებში,ჩემითაობისმეგობართაფართოწრებევრს
ვფიქრობდითასეთიდოკუმენტისშექმნაზე.ამგანწყობასგვი
ძლიერებდა ჩვენი პატრიარქის სიბრძნით სავსე ქადაგებანი.
ჭაბუა ამირეჯიბს,გიგალორთქიფანიძეს, მუხრანმაჭავარია
ნს,მერაბბერძენიშვილს,ჯანსუღჩარკვიანსდაარაერთსხვა
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დიდმოღვაწეს,ღამეებიგვითენებიაამსაქვეყნოსატკივარზე
ფიქრით.

ქვეყნისმდგომარეობითგამოწვეულიტკივილითანწაიღო
სამმაგენიოსმა–ჭაბუამ,მუხრანმადაგიგამ.დიდხანსმინდა
ვიცოცხლო,ვიყოთქვენსგვერდით,ვიმოქმედოთერთად,რომ
შევკრათ გათითოკაცებული სიკეთე, ბოროტების სიყვარუ
ლითდასამარცხებლად.

გიყვარდეთ საქართველო, გაუფრთხილდით საქართველოს, 
დაიცავით საქართველო! 

ეს არის ჩვენი ანდერძი, ისეთივე მამაშვილური, როგორიც 
ჩვენ მივიღეთ წინა თაობებისგან. 

რეზო ჩხეიძე
მშვიდობის ელჩი, კინორეჟისორი

2014 წლის 14 ოქტომბერი, სვეტიცხოვლობა
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დღეს ჩვენ ყველას გვაქვს ამის გაკეთების 
ისტორიული შანსი - 

მთავარია სამთა ერთობა: 
ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების

ბატონმარეზო ჩხეიძემეროვნულიდაეპოქალურისიტყვე
ბი დაგვიტოვა. წერილიც ასე დაასათაურა – „კიდევაცდაიზ
რდებიან“.ესგანწყობასაქართველოშისაუკუნეებისსიღრმი
დან მოდის:უფროსითაობა ყოველთვისფიქრობს მომავლის
საქართველოზე, მომავალთაობაზე. ბედნიერება იმაშია,რომ
თითოეულ ჩვენგანშია პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის რო
გორც წარსულის, ასევე დღევანდელობისა და განსაკუთრე
ბით,მომავლისწინაშე.

ჩვენს სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა, როცა ვუსმენდით 
ახალგაზრდების დიდი ჯგუფის კონცეფციას, „საქართველოში 
უფროსი თაობისადმი მადლიერებისა და ღირსეულ ადამიანთა 
პატივგების დღეების“ ჩატარების თაობაზე, რომელიც ახალგა
ზრდების სახელით პოეტმა ოთარ ფალიანმა წარმოადგინა. 

ახალგაზრდების ეს წამოწყება გახდა საფუძველი – გავე
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რთიანებულიყავით სხვადასხვა თაობის კულტურის მოღვა
წეები, მეცნიერები, ექიმები, მასწავლებლები, სპორტსმენები,
საერთოდ, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და ახალგაზ
რდებთანერთადდაგვეწყოდიდიმოძრაობაგათითოკაცებუ
ლი სიკეთის ერთ მუშტად შეკვრის და ბოროტების სიყვარუ
ლითდასამარცხებლად.

ჩვენ ყველანი ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ქვეყანამ
კარიუნდაგაუღოსცვლილებებს,მაგრამამისსანაცვლოდარ
უნდადავთმოთსაკუთარიიდენტურობადასაუკუნეებსგამო
ტარებულიღირსეულიფასეულობები.

ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ დაპირისპირება და
უმადურობა–ესნგრევაა,ხოლოთანამშრომლობისჰარმონი
ზაციადამადლიერებისგრძნობა–შენება!

ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ საქართველო უნდა
იყოსსხვასახელმწიფოთათანამშრომლობისდაარაპაექრო
ბისადადაპირისპირებისასპარეზი!

ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ქვეყნისთვის ბორო
ტებაიწყებაიქ,სადაცნამდვილიჩანაცვლებულიაფსევდოთი, 
რომ ქვეყნისთვის უბედურებაა ფსევდოლიბერალიზმი, ფსე
ვდოპატრიოტიზმი, ფსევდონაციონალიზმი, ფსევდოკულტუ
რა, ფსევდოდემოკრატია, ფსევდოერთობა თუ ფსევდოდაპი
რისპირება,ფსევდომეგობრობა,ფსევდორელიგიურობა...

კიდევ ერთი და უმნიშვნელოვანესი–ჩვენპირდაპირდაგუ
ლახდილად, სინანულით ვამბობთ: გზა, რომელიც საქართვე
ლოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ შემოგვთავაზეს 
პოლიტიკოსებმა, რომლითაც გვატარეს, ეს არ არის ქართული 
გზა – ეს სიძულვილის, დაპირისპირებისა და პარტიულ სამთა
ვროებად საქართველოს დაყოფის გზაა. ჩვენ სხვა გზას ვირ
ჩევთ: სიყვარულის, ურთიერთპატივისცემის, დიდი ქართული 
ერთობისა და ტოლერანტობის გზას. ეს არის ქართული გზა.
ჩვენ ეს განვაცხადეთ „მოქმედების მანიფესტით– ერთი სამ
შობლო,ერთიანიერი,გაერთიანებულისახელმწიფო“.

დიახ, ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ – ქართულ გზას, რომელიც ცი
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ვილიზებული სახელმწიფოს ფორმირებისკენ წაიყვანს ქვეყანას, 
ანუ ვუბრუნდებით ჩვენს ისტორიულ ფესვებს, რომელიც არას
დროს არ იყო წინააღმდეგობაში საკაცობრიო იდეალებთან. 

მიმდინარე წლის 7 იანვარს, ქრისტეშობას, წერილი, რო
მელსაც„იმედის წერილი“ვუწოდეთ,ვაახლეთსაქართველოს
პრემიერმინისტრს,ბატონგიორგი კვირიკაშვილს, მანამდეკი
„მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით სავსე სამშობლოში“–ამთე
ზისისრეალობისდამადასტურებელიმართლაც,იმედისწიგნი
დაკალენდარიგადავეცითარაერთბიზნესმენსადასაზოგადო
მოღვაწეს.ესპროცესიგრძელდება.

ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ბედნიერებით სავსე სამ
შობლოში და ამისთვის უპირველესი და უმთავრესია დიდი 
მოძრაობის დაწყება თაობათა ერთიანობისთვის, ქვეყანაში 
დარჩენილთა და ქვეყნის გარეთ წასულთა სულიერი ერთია
ნობისთვის. ასეთი ერთობითაა შესაძლებელი მომავლის საქა
რთველოს პროგრამის შედგენა, რომელიც სრულად მოიყვანს 
მოქმედებაში ქვეყნის ბუნებრივ, ადამიანურ, ინტელექტუა
ლურ რესურსებს და შექმნის სისტემას გამოცდილების და მა
ღალი პროფესიონალიზმის მქონე კადრების მოძიებისა და ქვე
ყნის სამსახურში ჩაყენებისთვის. ეს იქნება ნიჭის „ძალაუფლე
ბის“ ქვეყანა, დემოკრატიის მთავარი პრინციპით:

„ქვეყანას მართავს ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, 
ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება, საზოგადოებას მა-
რთავს ინტელექტი და ზნეობა.

დღესჩვენყველასგვაქვსამისგაკეთებისისტორიულიშან
სი.ესშეიძლებამხოლოდხალხის,ეკლესიისადასახელმწიფო
ებრივადმოაზროვნეხელისუფლებისერთობით.დროდამომა
ვალიამშანსისგამოუყენებლობასარგვაპატიებს!

ჩვენ ვსაუბრობთ სრულიად განსხვავებულ ერთობაზე. ეს 
არის განსხვავებულთა ერთობა. ეს უაღრესად რთული, ფაქი
ზი, ამავე დროს გაბედული, ფილიგრანული სიზუსტით განსა
ზღვრული მოქმედება უნდა იყოს... ჩვენ ვნახეთ, რა მოგვცა 
ერთნაირად მოაზროვნეთა ერთობამ – დიქტატურამდე მიგვი
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ყვანა. ჩვენ ვნახეთ, რა მოგვცა განსხვავებულთა დაპირისპი
რებამ – სამოქალაქო ომამდე და ანარქიამდე. სწორედ ამიტომ 
ვსაუბრობთ ჩვენ დღეს განსხვავებულთა ერთობაზე, რომელ
თაც ექნებათ საერთო მიზანი: სახელმწიფო ინსტიტუტების 
გაძლიერება. ეს სრულიად სხვა ფენომენია.

ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს განწყობა არის ხალხში, ეკლესიაში, 
უნდა გაჩნდეს მთავრობაშიც, თავის მხრივ, ინტელიგენცია და 
ახალგაზრდობა მზად არის, ქვეყნისთვის ამ მძიმე ჟამს არ უღა
ლატოს ისტორიულ პრინციპებს და გულწრფელად იტვირთოს 
გამაერთიანებლის მისია. 

სწორედამგანწყობითააშედგენილიპროგრამა,რომელსაც
განსახილველადწარმოვადგენთ.

გვფარავდეს ღმერთი!
გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის!
მოქმედების დროა – ძალა ერთობაშია!

„ქართული ერთობის დარბაზის” დამფუძნებლები:
ტარიელ ხარხელაური–პოეტი

გიორგი (გიგა) ბათიაშვილი–არქიტექტორი,საქართველოს
ხელოვნებისდამსახურებულიმოღვაწე,პროფესორი

რომან რურუა–მრავალგზისმსოფლიო
დაოლიმპიურიჩემპიონიჭიდაობაში
ანზორ ერქომაიშვილი–ხელოვნების
დამსახურებულიმოღვაწე,ლოტბარი,
გივი თოიძე–მხატვარი,რუსთაველის

პრემიისლაურეატი,პროფესორი
ომარ მხეიძე–საქართველოსსახალხო

არტისტი,ღირსებისორდენისკავალერი
თემურ გუგუშვილი–საქართველოსსახალხოარტისტი,პრო

ფესორი,ღირსებისორდენისკავალერი
რამაზ ყურაშვილი–ექიმი,პროფესორი,ღირსებისორდენის

კავალერი,დიაბეტისსაერთაშორისო
ორგანიზაციისსაბჭოსწევრი
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იმედის წერილი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, 
გიორგი კვირიკაშვილს

ბატონოპრემიერმინისტრო,
ხვალ,შობისბრწყინვალედღესასწაულია.რამდენიმედღე

ში ჩვენი საეკლესიოკალენდრისმიხედვითახალიწელიცშე
მოვა.წელი,რომელიცგანსაკუთრებულიასაქართველოსთვის
მიმდინარე წლის მაისში ასი წელი სრულდება სახელმწიფო
ებრიობისაღდგენიდან.გილოცავთ!ფეხბედნიერიიყოსსაქა
რთველოსთვის!

ჩვენ, „ქართული ერთობის დარბაზის“ დამფუძნებლები,
„საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ და „მეცნიერთა საინი
ციატივო ჯგუფის ეროვნული თანხმობისათვის“ წარმომა
დგენლები,ამწერილსჩვენიმეგობრის,რუსთაველისპრემი
ისლაურეატის,თბილისისსაპატიომოქალაქის,თანამედრო
ვეობისგამორჩეულიმხატვრის, გივითოიძის ნამუშევრების
გამოფენაზევაწერთხელსდადღესვეგაახლებთმეცნიერთა,
კულტურისმოღვაწეთაჯგუფთანერთადმომზადებულ,ლე
გენდარულირომანრურუასწიგნთან,„მინდავიცხოვრობედ
ნიერებით სავსე სამშობლოში“ და ამავე სახელწოდების კა
ლენდართანერთად.ესგამოფენაც,წიგნიცდაკალენდარიც
დასტურიაიმისა,თურაკოლოსალურიშესაძლებლობებიგა
აჩნიაჩვენსქვეყანას,რომამმიწის, ამწყლის, ამჰაერის, ამ
სითბოს, ამ ინტელექტუალურიდა ადამიანურირესურსების
ქვეყანაში მართლაც, შეგვიძლია ვიცხოვროთ ბედნიერებით
სავსეცხოვრებით.

ჩვენვამაყობთიმით,რომბატონიგივიდაბატონირომანი
„ქართული ერთობის დარბაზისა და „საქართველოს ხალხთა
ასამბლეის“ დამფუძნებლები არიან. განსაკუთრებით იმით,
რომასამბლეაცდადარბაზიცსაქართველოსკათოლიკოსპა
ტრიარქისკურთხევითშეიქმნა.
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ბატონოპრემიერო,
როგორცუკვევთქვით,ჩვენიწერილისაქმიანიადათავში

ვევიტყვით,ჩვენმას„იმედისწერილს“ვუწოდებთ,რადგანამ
საკითხებზე საუბარი დავიწყეთ გელათში, „ქართული ერთო
ბის დარბაზის“ კონგრესზე გელათის აკადემიის ისტორიულ
კედლებში, გავაგრძელეთთბილისის, ქუთაისისადა ბათუმის
კონგრესებზე, ვსაუბრობთ სამების ტაძრის ახალგაზრდულ
ცენტრშიდასხვადასხვაშეკრებაზე.

ჩვენ განსაკუთრებულად აღვნიშნავთ ამ მიმართულებით იმ
დიდი შეკრების მნიშვნელობას, რომელიც „საქართველოს ხალ
ხთაასამბლეის“ ინიციატივითშედგაქ. სოჭში,ცხინვალისმძიმე
მოვლენებისშემდეგდაიმრთულმომენტშიშესაძლებელიგახადა
ქართველების, აფხაზების, ოსების ადამიანური შეხვედრა, ჩვენი
ქვეყნისსხვაეროვნებათაწარმომადგენლებისმონაწილეობით.

როგორცდარბაზში,ასევეასამბლეაშიდამეცნიერებში,ყო
ველთვის გვქონდა ერთი განწყობა, რომ ქვეყნისთვისუმნიშ
ვნელოვანეს საკითხებში ყოფილიყო სამთა ერთობა: ხალხის,
ეკლესიისადა ხელისუფლების, რაც ჩვენიდიდი მცდელობის
მიუხედავად, დღემდე ვერა და ვერ მოხერხდა. მაგრამ დიდი
იმედი მოგვცა ერთი მხრივ, ჩვენს სულიერ მამასთან, ილია
მეორესთან და მისთანამოსაყდრესთან, მეუფე შიოსთან, გი
ორგობის დღესასწაულის ბრწყინვალე დღეებში შეხვედრამ
დასაუბარმა,მეორემხრივ,იმგანცხადებამ,რომელიცთქვენ
გააკეთეთსაქართველოსპარლამენტში,ქვეყანაშიდიდიდია
ლოგისდაწყებასთანდაკავშირებით.იმედსაძლიერებსთქვენი
განსაკუთრებულიდამოკიდებულებასაქართველოსკათოლი
კოსპატრიარქისადმი.სწორედმანმოგვცალოცვაკურთხევა,
დავიწყოთ მუშაობა იმ საკითხებზე, რომელსაც ამ წერილში
ვაყალიბებთ და გვირჩია, მასთან დაწყებული დიდი საუბარი
თქვენთანგაგვეგრძელებინა.

ჩვენსრულადვიზიარებთთქვენსპოზიციას,რომქვეყანა
შიწლებისადაათწლეულებისგანმავლობაშიდაგროვდაპრო
ბლემები,რომელთაგადაწყვეტასსასიცოცხლომნიშვნელობა
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აქვსქვეყნისთვისდასრულფასოვანიგადაწყვეტაკიდიალო
გისგარეშეარათუშეუძლებელია,არამედუფრომეტადგააღ
რმავებსამპრობლემებს.

სამი წლის წინ, როცა ჩვენ ხელი მოვაწერეთ „მოქმედების
მანიფესტს–ერთიერი,ერთიანისამშობლო,გაერთიანებული
საქართველო“(დოკუმენტიშეგნებულადგანვათავსეთკალენ
დრისბოლოგვერდზე),გამოკვეთილადჩავწერეთერთიფრა
ზაჩვენიისტორიულიგამოცდილებიდან:

„ყოველდროში,სახელმწიფოკაცები,ერისმამა–დიდიილია,
ფიქრობდნენისეთსაქართველოზე,სადაცქვეყანასმართავს
დემოკრატიულადარჩეულიხელისუფლება–ხელისუფლებას
მართავსსაზოგადოება–საზოგადოებასმართავსინტელექტი
დაზნეობა.სწორედესარისმეცნიერულიდაეროვნულსახე
ლმწიფოებრივი აზროვნების შერწყმა, რომლის საფუძვლები
ჯერ კიდევ ათი საუკუნის წინ შექმნადავით აღმაშენებელმა,
გელათისაკადემიისდაარსებით.“

ჩვენვამაყობთამჩანაწერით.ესგანწყობადღესჰაერივით
სჭირდებაპარტიულსამთავროებადდაყოფილსაქართველოს.
სჭირდება პოლიტიკოსთა გარკვეული ჯგუფების მიერ ქვეყ
ნისთვის თავსმოხვეული სიძულვილის სიყვარულით დასამა
რცხებლად.სჭირდებაიმას,რომხალხმადაიბრუნოსპოლიტი
კოსებისმიერწართმეულისაქართველო.

ჩვენ,თანამშრომლობისჰარმონიზაციისმომხრენივიყავით,
ვრჩებითდავიქნებით.დაპირისპირებასუსტებისმოგონილია.
თანამშრომლობამხოლოდძლიერთშეუძლიათ.საქართველო
ოდითგან ძლიერი იყო მეცნიერებით, კულტურით, ხელოვნე
ბით. სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენლებთან დიალოგის
გაწყვეტამ გამოიწვია პარტიათა დამანგრეველი აღზევება.
შეიძლებაბევრისთვისსაკამათოიყოს,მაგრამჩვენიდაკვირ
ვებით, სამწუხაროდ, პარტიებმა დისკრედიტაცია გაუკეთეს
საკუთართავს,პარტიებშიგარკვეულწილადშეიქმნაზნეობის
დეფიციტი, ხოლომოაზროვნედაზნეობრივ ადამიანებში პა
რტიების მიუღებლობა. დღეს ღირსეულდა მოაზროვნე ადა



51

მიანსუჭირსპარტიებთანურთიერთობა.არადა,ხელისუფლე
ბებსპარტიებიქმნიან. ესკი აშკარადისონანსქმნისქვეყნის
განვითარებაში.პრინციპი,რომჩვენერთმანეთსვჭირდებით,
საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია. არავინ არავის იგ
ნორირებაზეარუნდაიფიქროს.თუკარგადდავაკვირდებით,
დღეს ყველა ცდილობს მეცნიერების, ინტელიგენციის, საე
რთოდ, კულტურის მოღვაწეების იგნორირებას. ეს არ არის
მომავლისგზა.ჩვენამეტაპზეუმნიშვნელოვანესადმიგვაჩნია
დიდიდიალოგისდაწყებახალხთან,რომელსაცსათავეშისწო
რედმეცნიერები,კულტურისმოღვაწეებიუნდაჩაუდგნენ.

ჩვენ,მომავლისსაქართველოსთვისუპირველესადმიგვაჩნია
ისგანწყობა,რომროდესაცხელისუფლებასაირჩევ,მასგვერდით
დგომასჭირდება.მაგრამხელისუფლებამუნდაიცოდეს,რომიგი
ხალხისდაქვეყნისმსახურიადაარაუფროსი.ჩვენვემიჯნებით
დაპირისპირებას, მაგრამ ვიცით,რომთანამშრომლობა –დიდი
კულტურაადაითვალისწინებსმოსაზრებებისთავისუფლადგა
მოთქმას,ყოველგვარიკონიუქტურისგარეშე,მაგრამდიდიკულ
ტურის–ტრადიციულიქართულიკულტურისფარგლებში.

ჩვენვემსახურებითმას,რასაცერისმამა, ილია ჭავჭავაძე 
მოგვიწოდებდა: „ინტელიგენციის მოწოდებაა, გადაიქცეს იმ 
კავშირად, რომელიც ჯაჭვის რგოლივით აერთებს ყოველ ცალ
კე ჯგუფს, ცალკე კრებულს და მათ მოღვაწეობას მიჰმართავს 
ერთის სასურველის საგნისკენ, რომელიც ერთნაირად ძვირ
ფასია და სასარგებლო ყველასთვის“. ჩვენთვის მიუღებელია
როგორცპოპულიზმი,რომხალხისსახელითდაუპირისპირდე
ხელისუფლებას,ასევემიუღებელიადავიცვათხელისუფლება,
როცაიგიამასვერანარიმსახურებს.ინტელიგენტიარისის,
ვინცეხმარებახელისუფლებასდაამავედროს,ხალხსიცავს
ხელისუფლებისგან.

ბატონოპრემიერო,
დარწმუნებულივართ,თქვენერთგულიიქნებითდიდიდი

ალოგისდაწყებისთაობაზედაჩვენბევრზემოხსენებულდა
უამრავ სხვა პრობლემაზე გვექნება ადამიანური, მართალი,



52

მომავლის საქართველოზეორიენტირებულიშეხვდრასაუბა
რი.ამწერილშიკი,რამდენიმეპრინციპულსაკითხზეგავამახ
ვილებთ ყურადღებას, რომელთა გარეშეც წარმოუდგენლად
გვეჩვენებამომავლისსაქართველო.

ჩვენდავიწყეთმუშაობაპროგრამულდოკუმენტზე,რომე
ლიცსამნაწილსშეიცავს.

პირველშისრულადუნდაწარმოდგესისპოტენციალი,რო
მელიცგააჩნიასაქართველოს.მეორეშიაღიწეროსქვეყანაში
არსებულირეალურიმდგომარეობაყოველგვარიმიკიბმოკი
ბვისადაპარტიულიმიდგომებისგარეშე.მესამეშიუნდაიყოს
ისპროგრამა,რომელიცსაშუალებასმოგვცემს,კონკრეტული,
რეალურიმდგომარეობისქვეყანაში, ეტაპობრივადმოქმედე
ბაშიმოვიყვნოთმისიპოტენციალი.

დარწმუნებული ვართ, ამგვარ პროგრამებზე მუშაობთ
თქვენც,მთავრობაში.ვფიქრობთ,საჭიროაშესაძლებლობათა
გამთლიანება.სწორედამჭრილშივხედავთჩვენყოველთაქა
რთველთა,საქართველოსშვილთადასაქართველოსმეგობა
რთამსოფლიოკონგრესს,რომლისდაწყებაჩვენიაზრით,უნდა
მოხდეს მიმდინარე წლის მაისში, საქართველოს სახელმწი
ფოებრიობისაღდგენის100წლისთავისდღეებში.კონგრესის
სესიებიმომდევნოორიწლისგანმავლობაშიუნდაჩატარდეს
მსოფლიოს ორმოცდაათი ქვეყნის ოთხმოცზე მეტ ქალაქში,
სადაც ისტორიულად, ბედის უკუღმართობის, თუ სოციალუ
რიგაჭირვებისგამოცხოვრობსქართველობადადამთავრდეს
2020წლისნოემბერში,თბილისში,მსოფლიოკონგრესით,რო
მელიც მიიღებს მომავლის საქართველოს პროგრამას. სასუ
რველია,ესსესიებიპირდაპირეთერშიგადაიცეს.

ჩვენ ამითდიდ ნაბიჯს გადავდგამთ საქართველოს ერთია
ნობისგზაზე,რამეთუუამრავიადამიანიწასულიაქვეყნიდანდა
ცხოვრობსსაქართველოსსიყვარულით.ამხალხმაარამარტო
გადაარჩინა საქართველო, არამედ დღეს ქვეყნის დიდ სიმდი
დრედ ჩამოყალიბდა, რომლის გამოუყენებლობა დანაშაულია,
მითუფრო,რომქვეყნისგარეთცხოვრობენარამარტოსაქა
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რთველოსმოქალაქეები,არამედჩვენსქვეყანასუცხოეთშიჰყა
ვსუამრავიმეგობარი.ესყველაფერიდიდიინტელექტუალური
სიმდიდრეა,რომლისგამოუყენებლობადანაშაულიიქნებოდა.

ამხალხზეთქვენიმედიანადისაუბრეთსაახალწლომილო
ცვაშიდაჩვენიმოსაზრებათქვენსპოზიციასთანსრულთანხ
ვედრაშია.ჩვენამსაკითხებზეორიწელიავმუშაობთ.თითქმის
ყველაქვეყანაში შევქმენითსაინიციატივოჯგუფებიდა საე
რთოპოზიციაა,რომესკონგრესებიუნდაიყოსარაუბრალოდ
დიალოგი,არამედჩვენიქვეყნისშესაძლებლობათადათვალი
ერება.უფრომეტიც,ესუნდაიყოსდიდიშოთარუსთაველის,
ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, დავით გურამიშვილის,
ნიკოლოზბარათაშვილისდა სხვადიდ ქართველმოღვაწეთა
იუბილეებისაღნიშვნაც.ყველაზემნიშვნელოვანიაის,რომეს
არის პროექტი,რომელსაცრამდენადაცუნდა გაგიკვირდეთ,
არსჭირდებასახელწიფოდაფინანსებადაექნებაუდიდესისა
ერთაშორისორეზონანსი, ასევეუდიდესიპრაქტიკულიმნიშ
ვნელობაჩვენიერთიანისამშობლოსმომავლისთვის.

საქართველოს მეგობართა საკითხი ერთერთ უდიდეს და
უმთავრეს საკითხად მიგვაჩნია. გასაგებია, რომ ჩვენ გვყავს
მეგობარი სახელმწიფოებიდა არაერთი სახელმწიფოს ხელი
სუფალიმხარსუჭერსსაქართველოს,მაგრამარანაკლებმნიშ
ვნელოვანიაამქვეყნებისცნობილმეცნიერთადაკულტურის
მოღვაწეთაშემადგენლობითსაქართველოსმეგობართასაზო
გადოებებისშექმნა.

უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბული ურთიე
რთობაგვაქვსრუსეთისხელისუფლებასთან,თავადრუსეთში,
საქართველოს უამრავი მეგობარი ჰყავს, როგორც ზოგადად
ხალხში,ასევემეცნიერებასადაკულტურაში.არაერთმარუს
მა აკადემიკოსმა, უპირველესად, მოსკოვის ლომონოსოვის
სახელობისუნივერსიტეტისრექტორმა,აკადემიკოსმასადოვ
ნიჩმაგამოთქვასურვილი,რომსწორედუნივერსიტეტშიმომ
ხდარიყოსაქართველოსმეგობართაშეკრება.

დარწმუნებულივართ,რომსურვილისადამონდომებისშემ
თხვევაში, მარტში მოსკოვსა და პეტერბურგში, ხოლო მაისში
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თბილისშიშეიძლებაასეთიშეხვედრისმოწყობა.ვფიქრობთ,რომ
ესდიდიგარღვევაიქნებაქართულინტერესზედაყრდნობით,ქა
რთულ–რუსულიურთიერთობებისმოწესრიგებისმიზნით.

ბატონოპრემიერო,
ჩვენასევეუმნიშვნელოვანესადგვესახებათაობებსშორის

ჩატეხილი ხიდის გამთლიანება. არ დავწვრილმანდებით, მა
გრამფაქტია,რომწინახელისუფლებამესპრობლემაუფსკრუ
ლამდე გააღრმავა. პატრიარქმა შეხვედრაზე მხარიდაუჭირა
ახალგაზრდობისწამოწყებას,დავიწყოთდიდიმოძრაობათა
ობებს შორის ჩატეხილი ხიდის აღსადგენად,თაობათა ერთი
ანობისთვის. ახალგაზრდები იწყებენ მოძრაობას, რომელიც
გაგრძელებას მიიღებს უფროსი თაობისადმი მადლიერებისა
და პატივგების საღამოში,რომელიც მომდევნო წლის მაისში,
სპორტისსასახლეშიშედგება.

დიდი პროცესის მხარდაჭერის მიზნით, საქართველოს კა
თოლიკოსპატრიარქის ლოცვაკურთხევით, არაერთ წარმა
ტებულ ადამიანსა და ბიზნესმენს მივმართეთ. დამოკიდებუ
ლებაიმედიანიადაროგორცჩანს,ესდიდიპროცესიცშეიძლე
ბაწარიმართოსსახელმწიფოსახსრებისგარეშე.

ბატონოპრემიერო,
მრავალპრობლემათაგან,რომლებზეცჩვენვფიქრობთდა

დიდიხანიავმუშაობთ,შევეხეთორს–ქვეყანაშიდარჩენილთა,
ქვეყნისგარეთგასულთადათაობათაერთიანობისპრობლე
მებს. ჩვენსწორედმათშივხედავთმომავლისსაქართველოს,
გაბრწყინებულისაქართველოსგასაღებს.დიდიქართველები,
ბატონებიმერაბბერძენიშვილი,ჭაბუაამირეჯიბი,რეზოჩხე
იძე (ისინი ჩვენი მოძრაობის სათავეებთან იდგნენ), ფიქრობ
დნენ, შექმნილიყოროგორცდიდი ილია ამბობდა, სახელმწი
ფოკაცებისსაკრებულო,ანუსაკრებულოიმადამიანებისგან,
ვისაცთანამდებობებიარუნდათ,მაგრამუყვართსაქართვე
ლოდაესთავისიცხოვრებითექნებოდათდადასტურებული.
ესდიდი სტიმულია, მითუფრო, ჩვენს აფხაზდაოს ძმებთან
ურთიერთობისაღდგენისპროცესში.კვიპროსიდანდაბრუნე
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ბულმასაქართველოსკათოლიკოსპატრიარქმაცთავისქადა
გებაშიმიანიშნარამდენიმექვეყნისგამოცდილებაზედაგამო
ხატა საქართველოში მსგავსის შექმნის აუცილებლობა. ჩვენ
ყველამ ერთადუნდა ვიფიქროთ ამ საკითხზე. არ უნდადაი
კარგოსარცგამოცდილება,არცდამსახურება,არცსურვილი
იმისა,რომბოლომდედაიხარჯოშენიქვეყნისთვის.

ბატონოპრემიერო,
ვფიქრობთ,თქვენიზიარებთამგანწყობასადაპოზიციას.

შემთხვევითარვუწოდეთამწერილს„იმედისწერილი“.ვიმე
დოვნებთ,რომთქვენმიიღებთგადაწყვეტილებასშეხვედრის
თაობაზე. ჩვენ მზად ვართ გეწვიოთთქვენთვის მისაღებ ნე
ბისმიერ დროს. ასევე რეალურად გვეჩვენება ასეთი შეხვედ
რისადადიალოგისდაწყებამეცნიერებათააკადემიაში,მერაბ
ბერძენიშვილისსალონმუზეუმში,რომანრურუასმიერწალ
კოტადქცეულეზოგარემოში.

ჩვენისურვილიდამიზანიერთია:შედგესხალხის,ეკლესიი
სადამთავრობისდიდიერთობამომავლისსაქართველოსთვის.
ხალხშიესგანწყობაარის,საქართველოსდამართლმადიდებე
ლიეკლესიისსინოდმაესგანწყობადაადასტურა,ოდნავაცარ
ვეჭვობთ,რომიგივეპოზიციაგაქვთპირადადთქვენდაასევე
მთელხელისუფლებას. კარგი იქნება,თუესდიდისახელმწი
ფოებრივიპროცესითქვენიპატრონაჟითწარიმართება.

„ქართული ერთობის დარბაზის” სახელით:
დამფუძნებლები:ანზორ ერქომაიშვილი, გიგა ბათიაშვილი, ტარი

ელ ხარხელაური, ომარ მხეიძე, არნოლდ გეგეჭკორი, თემურ გუგუ
შვილი, რამაზ ყურაშვილი

„საქართველოს ხალხთა ასამბლეის” სახელით: 
ფერდინანდ ლორთქიფანიძე
„მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის” სახელით: 
რამაზ ლომინაძე
ახალგაზრდობის საინიციატივო ჯგუფის სახელით: 
ოთარ ფალიანი
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P.S. პირდაპირვიტყვით:ანალოგიურიხასიათისთანამშრომ
ლობის წერილი თავის დროზე გაეგზავნათ ყოფილ პრემიე
რმინისტრებს, ბატონებს:ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი ღარი
ბაშვილს.სამწუხაროდ,წინასამმაპრემიერმინისტრმაუყურა
დღებობაგამოიჩინა.ჩვენპოზიციასარვიცვლით,ვიყავითდა
ვართორიენტირებული ხელისუფლებასთან კონსტრუქციულ
თანამშრომლობაზე. მათი უყურადღებობა და სრული იგნო
რირებაბუმერანგივითდაუბრუნდებაროგორცმოქმედხელი
სუფლებას,ასევეხალხსდაქვეყანას.

სწორედამიტომ,ამწიგნისპირველეგზემპლარებსსწორედ
პრემიერმინისტრს და მმართველი პოლიტიკური პარტიის
თავმჯდომარეს გადავცემთ: გამოცემიდან ათი დღის განმა
ვლობაშიწიგნსმიიღებსმთელისახელისუფლებოვერტიკალი.
სექტემბერშიკიხალხსმივცემთსრულინფორმაციას,ვინრო
გორშეხვდაჩვენსახალსახელმწიფოებრივწამოწყებას.
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მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის 
ანალიტიკური მასალა, რომელმაც 

ყველა უნდა დაგვაფიქროს და სამოქმედოდ 
განგვაწყოს

რას ფიქრობენ მეცნიერები?

ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ დაპირისპირებას და პოლიტი-
კური სიძულვილით სავსე, პოლიტიკურ სამთავროებად დაყო-
ფილ ქვეყანაში საქმიანობის მთავარ მიმართულებად მოქმე-
დებათა ჰარმონიზაციას მივიჩნევთ და ამასვე ვუსურვებდით 
ქვეყნის ხელისუფლებას, ოპოზიციას, მედიასა და არასამთა-
ვრობო ორგანიზაციებს. ეს, მართლაც, საშური საქმეა. დაპი-
რისპირება სუსტების მოგონილია, თანამშრომლობის ჰარმო-
ნიზაცია – მხოლოდ ძლიერთ ხელეწიფებათ. პოზიცია



„ეროვნული თანხმობის პარლამენტის” შექმნის 
აუცილებლობის შესახებ და მისი შექმნის კონცეფცია

I . ზოგადი დასკვნები
ჩვენ – მეცნიერები, ექსპერტები, პოლიტიკოსები, საზოგა

დოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები, რომელთა
დიდინაწილი,ჯერკიდევ2006წელსვიდექითეროვნულიყრი
ლობის მოწვევის აუცილებლობის სათავეებთან, შევიკრიბეთ
და მეცნიერთაფართოწრეების, საზოგადო მოღვაწეების წა
რმომადგენელთა მონაწილეობით დავიწყეთ ქვეყნის პოტენ
ციალის,ქვეყანაშიარსებულიმდგომარეობისშესწავლადაიმ
კონკრეტულიპროგრამისშემუშავება,რომელიცსაშუალებას
მოგვცემსმაქსიმალურადგამოვიყენოთქვეყნისუდიდესიპო
ტენციალი.
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ორწლიანიმუშაობისშედეგად:
დავასკვენით – ქვეყნისდამოუკიდებელიარსებობის25მა

წელმაარმოგვცაისშედეგი,რომელიცყველასთვისსასურვე
ლიიყო.ნათელია,რომსაქართველოკატასტროფულადაგვი
ანებს,გახდესსტაბილურისახელმწიფო–როგორცანალიტი
კოსთაჯგუფსმიაჩნია,დღემდეარსებულმავერცერთმახელი
სუფლებამვერშეძლოქვეყნისპოტენციალის10პროცენტზე
მეტისამოქმედება, ჩვენგამუდმებითანსაომარ, ანწინასაო
მარმდგომარეობაშივართ,ქვეყნისშიგნით–ხელისუფლების
განდევნისთვისმუდმივბრძოლაში,რისიპრეცედენტიცდამო
უკიდებლობისაღდგენისპირველსავეეტაპზეშევქმენით.

ჩვენ მივაქციეთყურადღებაკიდევერთუმძიმესგარემოე
ბას:ერთი მხრივ, ერი,რომელიც ყველაცივილიზებულსახე
ლმწიფოშიერთადერთისუვერენია,ვერაფრითგახდაქვეყნის
პატრონი,მეორე მხრივ, საზოგადოებამდღემდე ვერშეიძინა
სამოქალაქოღირსებისადაშესაბამისად,სამოქალაქოპროტე
სტისგრძნობა.

ჩვენდავრწმუნდით,რომარშეიძლება,ქვეყნისბედსერთპი
როვნულად განსაზღვრავდნენ პარტიული ლიდერები, რომ
ლებმაცსამწუხაროდ,ვერშეძლესამაღლებულიყვნენვიწრო
პარტიულდავიწროჯგუფურინტერესებზე.

ჩვენვაღიარეთისიც,რომამყველაფერშიჩვენიბრალიცაა,
პირველ რიგში – ინტელექტუალური ადამიანებისა, რომლე
ბიცდიდიხანია,განერიდნენპოლიტიკასდაამითყველასხვას
მისცესსაშუალება,პოლიტიკაშიგაქცეულიყო.

ჩვენ არ მოგვწონსგზა, რომლითაც ქვეყანა უკვე 25ე წე
ლია მიდის. დარწმუნებული ვართ, რომ საჭიროა სისტემური
გარდაქმნები, ვინაიდან უკვე დაგროვდა მომაკვდინებელ სა
ფრთხეთამთელიკომპლექსი,რომელშიცშედისარამხოლოდ
ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა. ჩვენ სერიოზულად
გვაფიქრებს,რომსახელმწიფოებრივიდამოუკიდებლობისმი
ღებისშემდგომ,თანდათანვკარგავთეროვნულდამოუკიდებ
ლობას.
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ჩვენშევთანხმდით, რომყველასმივესალმებით,ვინცკა
ნონიერების საფუძველზე აპირებს ხელისუფლებაში მოს
ვლას, ვადიანი თუ ვადამდელი არჩევნების გზით. ამასთან,
ერთსულოვანნივართიმაშიც,რომარჩევნებსარშეიძლება
წარმართავდეს ქვეყანაში ამჟამად მომქმედი კანონი, რო
მელსაცყოველიახალიხელისუფლებათითქოსაუმჯობესე
ბს, მაგრამ როგორცდრო ადასტურებს – ირგებს საკუთარ
თავზე და ეს ყოველივე უაზროს ხდის არჩევნებში მონაწი
ლეობას.

სწორედამისშედეგიაამომრჩეველთაუკვეკატასტროფუ
ლად დაბალი აქტივობა. საარჩევნო სისტემის რეფორმა აუ
ცილებელია, რათა წარმატებით დაგვირგვინდეს ახალი საქა
რთველოს – ნამდვილად დემოკრატიული, ეროვნული, ქრისტი
ანული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესი.

ჩვენ – ვხედავთ იმასაც, რომ ქვეყნის წინაშე არსებული 
ურთულესი ამოცანების განხორციელებას მხოლოდ ხელი
სუფლება ან მხოლოდ პოლიტიკოსები ვერ შეძლებენ. დღეს 
პოლიტიკურ ავანსცენაზე ის ადამიანები უნდა გამოვიდნენ, 
ვინც მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მეცნიერული, სისტემუ
რი მიდგომა, მათ შორის რეფორმებისა და გარდაქმნების 
მიმართ. მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას მიაჩნია, 
რომ ამ 25 წლის მანძილზე ხელისუფლებისთვის ბრძოლის ქუ
ჩის პოლიტიკამ დაანაგვიანა პოლიტიკური პარტიებიც და ხე
ლისუფლებაც, რომ პოლიტიკურ პარტიებს მიღმა, საქართვე
ლოს დღევანდელი რთული მდგომარეობისთვის, სწორად მოა
ზროვნე გაცილებით მეტი პოლიტიკოსია, ვინემ არენაზე მყოფ 
პოლიტიკურ პარტიებში.

ჩვენ–არასწორადმივიჩნევთ არჩევნებისწინპარტიებისგა
ერთიანების25წლიანპრაქტიკას დამიგვაჩნია,რომპარტიები
უნდა ერთიანდებოდნენ არა არჩევნებისთვის, არამედ არჩევ
ნების შედეგების მიხედვით – პარლამენტში უმრავლესობის
შესაქმნელად,როგორცესხდებადემოკრატიულმსოფლიოში.

ჩვენ გვინდა ყველას ვუთხრათ: უნდა დამთავრდეს ანონი
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მური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებებისა და მოქმე
დებების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის 
გადასარჩენად. ეს მითუმეტეს საჭიროა დღეს, როდესაც არნა
ხულად გაიზარდა გარე ძალების ზემოქმედება ქვეყანაში მი
მდინარე პროცესებზე, როცა გარედან (როგორც ფინანსური, 
ასევე პოლიტიკური), არნახული მხარდაჭერა აქვს იმ ძალებს, 
რომლებიც გამოირჩევიან ყალბი ეროვნული პათოსით, დემოკ
რატობანას თამაშით, სოციალური დემაგოგიით, პოლიტიკური 
კორუფციით.

მომავლის საქართველოსათვის აუცილებლად მიგვაჩნია, 
დაინერგოს პრინციპი: ქვეყანას მართავს ხელისუფლება – ხე
ლისუფლებას მართავს საზოგადოება – საზოგადოებას მართა
ვს ინტელექტი და ზნეობა.

II. დღევანდელობის კონკრეტული შეფასებები:
(ჩვენ სრულად ვეთანხმებით „ქართული ერთობის დარბაზის“ 

ანალიტიკურ კვლევას და შეფასებებს)


• გრძელდება ქვეყნის პარტიულ სამთავროებად დაყოფა,
გრძელდება მეგობრობით და პირადი ერთგულებით ხალხის
შერჩევა,გრძელდებადაპირისპირებაპოლიტიკაშიცდაპოლი
ტიკის გარეთაც, წარმოუდგენელი ტემპებით მიმდინარეობს
ინტელიგენციის გაპარტიულება; განათლების, მედიცინის,
სპორტის პოლიტიზირება; პოლიტიკით გამდიდრებულთა და
ბიზნესინტერესებისმქონეფულიანთაგაპოლიტიკოსება;ჯა
რისდა,საერთოდ,ადმინისტრაციულიორგანოებისწარმომა
დგენელთა,ასევეარაქართულიმოსახლეობითკომპაქტურად
დასახლებულირეგიონებისამომრჩეველთა ერთ პოლიტიკურ 
ხმად გადაქცევა.

• დამანგრეველია პოლიტიკური მანიით შეპყრობილთა
სურვილი, პოლიტიკურ პროცესებში ჩართონ ქართული მა
რთლმადიდებელიეკლესია.



61

 •ჩვენვცხოვრობთქვეყანაში, სადაცროგორცჩანს, მეცე
ნატობაპოლიტიკური დივიდენდებისთვისგამოიყენება. 

დამაფიქრებელია, რომ:
 ვსაუბრობთ ერთობაზე, როდესაც გამოუყენებელია უდი

დესი ინტელექტუალური პოტენციალი, არსებული როგორც
ქვეყნისშიგნით,ასევექვეყნისგარეთ.

ვსაუბრობთერთობაზე დაამდროს,პრაქტიკულადიგნო
რირებულიაქვეყნისგარეთმცხოვრებადამიანთაპოლიტიკუ
რიპოზიცია.არადა,ისინიამომრჩეველთათითქმის60%სშე
ადგენენ.სამწუხაროდ,არიქნაგაზიარებულიჩვენიპოზიცია,
დემოკრატიული ევროპის მსგავსად, პარლამენტში წევრები
აერჩიაქვეყნისგარეთმაცხოვრებლებსაც.

ვსაუბრობთერთობაზედაამდროს,პრაქტიკულადიგნო
რირებულია,როგორცდიდიილიაიტყოდა,სახელმწიფოკაცე
ბის,კულტურის,ხელოვნების,მეცნიერებისმოღვაწეთაპოზი
ციაქვეყნისპოლიტიკურცხოვრებაში…ისინიწლებისგანმა
ვლობაშივერახერხებენხელისუფლებისმაღალიეშელონების
წარმომადგენლებთან არათუ შეხვედრას, არამედ მათთვის
ხმისმიწვდენას.

 ვსაუბრობთ ერთობაზე და ხალხს ვეძებთ მხოლოდ საკუ
თარგარემოცვაშიდავეძებთარაქვეყნისადმიერთგულების,
არამედპირადიერთგულებისპრინციპით.

ვსაუბრობთერთობაზედაპარტიებიდავყავითკვალიფი
ციურებადდაარაკვალიფიციურებად…25წლიანმაგამოცდი
ლებამგვიჩვენა,რომხელისუფლებასვინცაწყობს,ეხმარება
ყველაფრით: ხალხის ფულით დაწყებული, სახელისუფლებო
რესურსითდამთავრებული.ვინცარმოსწონს,ებრძვისყველა
ფორმითდაცდილობსმათგამარგინალებას.

დამაფიქრებელია „ქართული ოცნების“ ცალკეულ ლი
დერთამხარდამჭერიგანცხადებებიკოალიციაშიშემავალიპა
რტიებისდათქვენწარმოიდგინეთ,დაშლილი„ნაციონალური
მოძრაობის“უკვე პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ, ხელი
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სუფლების წარმომადგენელთა და განსაკუთრებით, საინფო
რმაციოსაშუალებებისმიერმთავაროპოზიციურძალად„ნა
ციონალების“ წარმოჩენა, დანარჩენების, განსაკუთრებით კი,
ეროვნულიგანწყობისპოლიტიკურიძალებისიგნორირებით.

ვსაუბრობთერთობაზედავებრძვითპრესისადატელევიზი
ისთავისუფლებას.ჩვენეროვნულსირცხვილადმიგვაჩნია,რომ
ქვეყნისძირითადიტელევიზიებისადამასობრივიინფორმაციის
სხვასაშუალებებისუკანდგანანპოლიტიკურიპარტიები,პოლი
ტიკოსები, პოლიტიკითგამდიდრებულნი.რეალობაადასტურე
ბს,რომპრაქტიკულადარარსებობსპოლიტიკურიგავლენისა
განთავისუფალირეგიონულიტელევიზიათუმედიასაშუალება.

ვსაუბრობთ ერთობაზედამთელისაინფორმაციოსივრცე,
მეტიც,საზოგადოებრივიურთიერთობისყველასფეროგაჯე
რებულია სიძულვილის ენით, აგრესიით, ურთიერთზიზღით,
განსხვავებულიპოზიციისპოლიტიკოსებისადამათიგუნდე
ბისმიმართ.

ვსაუბრობთ ერთობაზე და პოლიტიკური ლიდერები ხე
ლისუფლებაში თუ ხელისუფლების გარეთ გაცილებით მე
ტად აფასებენ პარტიიდან პარტიაში მორბენალთ, პირდაპირ
ვთქვათ,მოღალატეებს.დღესღალატიპოლიტიკურიდივიდე
ნდების მოპოვების ერთერთ მთავარ მექანიზმად იქცა. მრა
ვალპარტიული პარლამენტის ნაცვლად, უკანასკნელი 1520 
წლის მანძილზე ჩვენ არა მრავალპარტიული პარლამენტი, 
არამედ მრავალპარტიული პარლამენტარები მივიღეთ.

ასეთია რეალობა – რეალობა, რომელიც მკვეთრად განსხვა
ვდება „ნაციონალების“ მმართველობის პერიოდისგან. ჩვენ 
ამას ვაფასებთ, მაგრამ წინა ხელისუფლებაზე ოდნავ უკეთე
სი არ ნიშნავს იმ ხელისუფლებას, რომელსაც იმსახურებს სა
ქართველო და ქვეყნის მოსახლეობა. არც ხელისუფალთა ის 
დაჟინებული ხაზგასმა გვაიმედებს – რაც შეგვიძლია, ვაკეთებ
თო. ყველას გასაგონად კიდევ ერთხელ ვამბობთ: საჭიროა ხე
ლისუფლება, რომელიც ქვეყნის შესაძლებლობის მაქსიმუმზე 
იმუშავებს.
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III. კოჰაბიტაცია თუ ეროვნული ერთობა?!

ეროვნული თანხმობა – ეს არის სრულიად საპირისპირო, 
ვიდრე დღეს არსებული პარლამენტის მიერ დაკანონებული 
კოჰაბიტაცია. ეროვნული თანხმობის უპირველესი მიზანი სა
მართლიანობაა. 

ხაზს ვუსვამთ, სამართლიანობა და არა სამართალი. სამა
რთლიანობა ზნეობრივისა და სამართლებრივის ერთობლიო
ბაა, ზნეობის პრიმატით. კოჰაბიტაცია – ეს არის ზნეობრივის 
უგულებელყოფა და სამართლებრივი კომპრომისი.

როცა ჩვენ ვფიქრობთ „ეროვნული თანხმობის პარლამენტ
ზე“ სამართლიანობის გზით, ეს უპირველესად ნიშნავს:

• ხალხმადაიბრუნოსპოლიტიკოსებისმიერმისთვისწარ
თმეულიქვეყანა.

•დანაშაულადშეფასდეს1991წლისშეიარაღებულიდაპი
რისპირება.

•მიეცესშეფასებადამოუკიდებელისაქართველოსდღემდე
არსებულყველამმართველსახელისუფლებოძალას–დაწყე
ბული „მრგვალიმაგიდით“, „მოქალაქეთაკავშირით“, „ნაციო
ნალურიმოძრაობით“,დამთავრებული„ქართულიოცნებით“

•ქვეყანაშიიყოსარაე.წ.ბელადებისადაფულიანთაძალა
უფლება,არამედნიჭისძალაუფლება.

• ქვეყანაში გარანტირებულ იქნას: სიცოცხლის უფლება,
განათლების უფლება, სიტყვის თავისუფლება, საკუთრების
უფლება,მისწრაფებაუკეთესიცხოვრებისკენ.

•დღესარსებულიბრძოლაარსებობისთვის,შეიცვალოსსა
კუთარშესაძლებლობათარეალიზაციით.


ეს ფუნდამენტური საკითხები დასტურია იმისა, რომ ერო

ვნული თანხმობა და კოჰაბიტაცია თვისობრივად, არსებითად 
განსხვავებული მოვლენებია. პირველი – აღმშენებელი, მეორე 
– დამანგრეველი.
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 აქვე ვამბობთ:
სამართლიანობავერიქნება, თუამარჩევნებზეყველაპო

ლიტიკურპარტიასარექნებაერთნაირისასტარტომოედანი.
არცსამართლიანობადაარცერთობაიქნება, თუძველმო

დურად გავაგრძელებთ სახელმწიფო კაცების, მოღვაწეების,
წარმატებული ბიზნესმენების ნებით, ხათრითთუ იძულებით
პარლამენტშიშეყვანას.ესარცერთდემოკრატიულქვეყანაში
არხდებადამათიშეურაცხყოფაუფროა,ვინემდაფასება.და
ვაკვირდეთ,პარლამენტშიშესულიხელოვნებისადასპორტის
ცნობილიმოღვაწეებიღირებულპარლამენტარებადვერჩამო
ყალიბდნენ,ხელოვნებამდასპორტმაკიამითბევრიდაკარგა.
ვხედავთ,როგორძლიერდებახალხშინეგატიურიდამოკიდე
ბულებაპარლამენტშიშესულბიზნესმენთამიმართაც.

ერთობაარისიმქვეყანაში, სადაც არის ნიჭის ძალაუფლე
ბა, სადაც პატივს მიაგებენ ძლიერს და იცავენ სუსტს, სადაც 
მასწავლებელი, ინტელექტუალური სფეროს წარმომადგენლე
ბი და მეწარმე ჰყავთ ხელისგულზე და ფეხქვეშ ეგებიან, უვლი
ან და ეფერებიან ბავშვს, ახალგაზრდობას.

ერთობა არის იქ, სადაცგაცნობიერებულიაქვთ ბიბლიური 
სიბრძნე: მთავარში – ერთობა, სადაოში – თავისუფლება, მა
გრამ ყველაფერში – სიყვარული.

სწორედამიტომ, ჩვენვამბობთ:
ჩვენშეიძლებაბევრირამითგანვსხვავდებოდეთერთმანე

თისგან:ასაკით,მსოფლმხედველობით,მრწამსით,ეროვნული
კუთვნილებით, სოციალური მდგომარეობით, პოლიტიკური
პოზიციით…მაგრამმთავარში – სამშობლოში, გვაქვს ერთობა
დაერთნივართიმაში, რომჩვენიმოქმედებისსაფუძველისი
ყვარულია.
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IV სამომავლოდ… რა გვინდა ჩვენ და რას ვითხოვთ 
ხელისუფლებისა და მომავალი პარლამენტისგან.

უპირველესი და უმთავრესი:
 
დასაძლევიადღევანდელობისრამდენიმე,განსაკუთრებით

ოთხიუმძიმესიპრობლემა:პირველი – მმართველიპოლიტიკუ
რიძალისთვითკმაყოფილება;მეორე – ოპოზიციისუკვეგამა
რგინალებასთანმიახლოებულიგაბოროტება.;მესამე – საზო
გადოებისინდიფერენტულობა, ანუსაზოგადოებაშითითქმის
ყველა უბედურების “მერე რა” – თი გამართლების განწყობა
და მეოთხე – საზოგადოების ერთი ნაწილის არჩევნებზე არ
მისვლით ტრაბახი (დემოკრატიული სამყაროს გამოცდილე
ბაადასტურებს,რომსწორედმათმოჰყავთცუდიმთავრობა,
ვინცარჩევნებზესაკუთარიხმისუფლებასარიყენებს).


განსაკუთრებული მომავლის საქართველოსთვის:
რამდენიმეთვისწინ,ქართულიინტელექტუალურიგანძთ

საცავისუპირველესციტადელში–მეცნიერებათააკადემიაში,
ჩვენ დავადასტურეთ სამების საკათედროტაძარში წარმოთ
ქმულისიტყვა:–„შევკრათ გათითოკაცებული სიკეთე, ბორო
ტების სიყვარულით დასამარცხებლად“ და შემდგომი განვი
თარება მივეცით „ქართული ერთობისდარბაზის“ მიერ 2015
წლის8თებერვალს,დავითაღმაშენებლისდღეს,გელათისაკა
დემიის ისტორიულკედლებში მიღებულზოგადქართულდო
კუმენტს,„მოქმედების მანიფესტს“ – „ერთი სამშობლო, ერთი
ანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“, რაც პრაქტიკულად
არის ქართველთადა საქართველოსშვილთა, ჩვენს ნამდვილ
უცხოელ მეგობართა საუკუნეობრივი ოცნება, ქართული ნა
ციონალურიიდეა–გაერთიანებულისაქართველოდასამშო
ბლოსათვისერთსულოვნებითშეკრულიხალხი.

მომავლის საქართველოსთვის გვესახება ოთხი პრიორიტე
ტულიმიმართულება:
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პირველი–განათლებადამეცნიერებაასახელმწიფოსსაძი
რკვლისუპირველესიქვაკუთხედი.ჩვენიწევრიდამეგობარი
მეცნიერებიდიდიხანიამუშაობენამპრობლემაზე;

მეორე–ეკონომიკა,ბიზნესი,მეწარმეობა.
მეწარმეობის დაცვის გარეშე, არ არსებობს ეკონომიკის

მდგრადიგანვითარებისელემენტარულიიმედიცკი.დაცული
მეწარმეაქვეყნისძლიერებისქვაკუთხედი.მეწარმეკიდაცუ
ლიუნდაიყოსინსტიტუციონალურადდაარახელისუფალის
პირადი შეხედულებებისა და ახლობლობის მიხედვით. ხელი
სუფლებამმეწარმეუნდადაიცვასთავისუფალიდაპატიოსანი
კონკურენტულიგარემოსშექმნისადაშენარჩუნებისუზრუნ
ველყოფით;

მესამე –კულტურა(მისიფართოგაგებით),ეროვნულიდა
პოლიტიკური ოპტიმიზმის საფუძველი. სწორედ ოპტიმიზმი
სჭირდებანიჰილიზმით,პესიმიზმითადასიძულვილითგაჯე
რებულქართულსივრცეს.

მეოთხე – ქართულისოფელი,როგორცქვეყნისუძველესი
კულტურულიფენომენი.


საქართველოს სჭირდება ხელისუფლება, რომელიც ზე

მოთ აღნიშნული ოთხი პრიორიტეტული მიმართულების სა
ერთოსახალხო განხილვის საფუძველზე შეიმუშავებს გარე 
სამყაროსთან ურთიერთობის პროგრამას – ქართული ინტე
ლექტითა და ქართული ბიზნესით, ამ სიტყვის ყველაზე მაღა
ლი, ფილოსოფიური გაგებით.

მომავლის საქართველოსთვის
•ჩვენგვინდა – არა მსოფლიოგლობალურპროცესებთან

დაპირისპირება, არამედ მისი ანალიზი, ამ პროცესებში გაა
ზრებულადმონაწილეობა,საკუთარიღირსეულიადგილისდა
მკვიდრებადაარასხვისიკარნახით,რაცმთავარია–თვითმ
ყოფადობისშენარჩუნება

•ჩვენგვინდა –არაუბრალოდსახელმწიფოებრივიდამოუ
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კიდებლობა–დაკარგულიეროვნულითვითმყოფადობით,რო
გორც ამას სხვადასხვა სექტანტური ჯგუფები და ქვეყანაში
მათიმხარდამჭერებიგვკარნახობენ,არამედრეალურადერო
ვნულიდასახელმწიფოებრივიდამოუკიდებლობა

•ჩვენ გვინდა –ფიქრიარამხოლოდსაკუთართავზე,არამედ
მოქმედებადაცხოვრებაპრინციპით:„მშვიდობადასიძლიერე
შინდაგარეთ“

•ჩვენგვინდა – რომსაქართველოსპარლამენტში,ზოგადად
ხელისუფლებაში,წარმომადგენლებიჰყავდესარამარტოსა
ქართველოსრეგიონებს,არამედ,საზღვარგარეთისქვეყნებში
ისტორიულად,თუბედისუკუღმართობით,საკუთარითავისა
და ოჯახის გადასარჩენად გადახვეწილ საქართველოს მოქა
ლაქეთანამემამულეებს–ისე,როგორცესხდებაევროპისდე
მოკრატიულქვეყნებში.

• ჩვენ გვინდა სამყაროსთან ურთიერთობა ინტელექტითა
დაბიზნესით,მაგრამშენარჩუნებულითვითმყოფადობით.

•ჩვენგვინდა, რომსაქართველოსგეოგრაფიულიმდებარე
ობავაქციოთპოლიტიკად,როგორცესდიდმადავით აღმაშენე
ბელმაშეძლოდაშევცვალოთპარტიებისადაპოლიტიკოსების
მიერხელისუფლებისათვისბრძოლისმთავარპრინციპადდამ
კვიდრებული,პრაქტიკულად,ქვეყნისდამანგრეველიმოდელი
–საქართველოზესახელმწიფოთაინტერესებისდაპირისპირე
ბისადგილი(სწორედადგილადგვთვლიან,რაცძალიანსამწუ
ხაროა). ჩვენიამოცანაა,საქართველოგადავაქციოთქართულ
სახელმწიფოებრივ ინტერესზე სხვა სახელმწიფოთა, მათ შო
რის,ზესახელმწიფოთაინტერესებისზედდებისქვეყნად.

ყველაფერი ეს რთულია და ძნელზე ძნელი, მაგრამ შესაძ
ლებელი.

ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარდაპირისპირებასდაპოლიტი
კურისიძულვილითსავსე,პოლიტიკურსამთავროებადდაყო
ფილქვეყანაშისაქმიანობისმთავარმიმართულებადმოქმედე
ბათაჰარმონიზაციასმივიჩნევთ. ამასვევუსურვებდითქვეყ
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ნისხელისუფლებას,ოპოზიციას,მედიასადაარასამთავრობო
ორგანიზაციებს.ეს,მართლაც,საშურისაქმეა.დაპირისპირე
ბასუსტებისმოგონილია,თანამშრომლობისჰარმონიზაცია–
მხოლოდძლიერთხელეწიფებათ.

ჩვენი პოზიცია უცვლელია: დაპირისპირებითდაზიზღით
სავსეპოლიტიკურისივრცესათნოებითდასიყვარულითუნდა
შეიცვალოს, კონფრონტაცია პრინციპულობამ უნდა შეცვა
ლოს…ჩვენჰარმონიზაციისრთულდაძნელგზასვირჩევთ.

ჩვენ ასე ვხედავთ ქვეყნის მომავალს და ამისთვის მთავა
რიაარაპარტიათასაარჩევნოკოალიციები,არამედმათითა
ნამშრომლობა „ეროვნული თანხმობის პარლამენტისათვის“,
პიროვნებათაპარლამენტისთვის,განსხვავებულთაერთობის
პარლამენტისთვის.

ქვეყანასსჭირდებაპიროვნებებისდაარაპარტიულადაჟი
ტირებული ფუნქციონერების პარლამენტი. პარტიებს მიღმა
გაცილებით მეტია ქვეყნისთვის საჭირო პროფესიონალი პო
ლიტიკოსი,ვინცხელისუფლებაშიყოფნისდროსშეინარჩუნა
წესიერებადაპატიოსნება,კორუფციისეპოქაშიცკიგაუძლო
ყოველგვარცდუნებასდა,რაც მთავარია,ოპოზიციაში ყოფ
ნისდროსარგაბოროტდადაკიდევერთიმნიშვნელოვანი,სწა
მსდასჯერა,რომარშეიძლებაპოლიტიკისბიზნესადქცევა,
ხელისუფლებაშიბიზნესინტერესებითყოფნა.

ჩვენ, გვჭირდებათანამშრომლობაარაპოლიტიკურიფრაქ
ციებისშექმნისთვის,არამედპოლიტიკურიპარტიებისშეკრე
ბამრგვალმაგიდასთან,აღიარება იმისა, რომქვეყნისდღევა
ნდელიდახალხისგაუსაძლისიმდგომარეობასწორედ,პოლი
ტიკოსებისა და პოლიტიკური პარტიების ბრალია; აღიარება 
იმისა, რომამწლებმაჩვენშისერიოზულადგააჩინაზნეობის
დეფიციტიდაარაერთიზნეობრივიპროფესიონალიპოლიტი
კოსიგარიყა.აღიარება იმისა, რომპარტიებსგარეთგაცილე
ბით მეტია ქვეყნისთვის მომართული, ძლიერი პოლიტიკოსი,
ვინემპარტიებში…ჩვენიამოცანაა,ვიფიქროთასეთიადამია
ნებისგანშემდგარპარლამენტზე…
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ჩვენმივმართავთპოლიტიკურიპარტიებსთანამშრომლო
ბის თაობაზე. ასეთი პოზიცით ჩვენ ვერთვებით საარჩევნო
პროცესში. ჩვენი მთავარი დოკუმენტი იქნება ერთი მხრივ,
ქვეყნისპოტენციალისანალიზი, მეორემხრივ, ქვეყანაში არ
სებული მდგომარეობის მეცნიერული ანალიზი და რაც მთა
ვარია,პროგრამა–ასეთვითარებაშიმყოფქვეყანაშიროგორ
ავამოქმედოთმისიპოტენციალი.


 

V  კონკრეტული წინადადებები მოქმედებისთვის
 
1.ყველგანიყვნენსახელმწიფოებრივადმოაზროვნეპოლი

ტიკოსებიდაზნეობრივი ადამიანები –ზვიად გამსახურდიას
გარემოცვაშიც, ედუარდ შევარდნაძის პერიოდის პარლამე
ნტებშიც,ასლან აბაშიძესთანაც, მიხეილ სააკაშვილთანაც, ბი
ძინა ივანიშვილთანაც, დღევანდელმთავრობაშიც.

ჩვენი ამოცანაა, საზოგადოებასთან ურთიერთობაში შევ
ძლოთ ასეთი ადამიანების სახელისუფლებო არენაზე გამოსვ
ლა. 

2.ჩვენ ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ ცნობილი მოღვაწეე
ბის –მეცნიერთა, ხელოვანთა, პედაგოგთა, ექიმთა, სპორტს
მენთა მოსაზრებებს, ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობასთან
დაკავშირებით.უკვეგვაქვსძალიანსერიოზულიინფორმაცია,
რომელსაც ეტაპობრივად წარვუდგენთ საზოგადოებას, ჩვენ
გვინდავიცოდეთმათიმოსაზრებები,თუვინარიანისპოლი
ტიკოსები, ვის გარეშე მათ ვერ წარმოუდგენიათ საქართვე
ლოსპარლამენტი.

3. ჩვენი პოზიცია პრინციპულია: იმის გათვალისწინებით,
რომ ამომრჩეველთათითქმის ნახევარზემეტიგასულია ქვე
ყნის გარეთ და ეს ის ადამიანები არიან, ვისაც დიდწილად
უნდავუმადლოდეთ,რომთუნდაცუარესმდგომარეობაშიარ
ვართ–მიგვაჩნია,რომმათუნდაჰქონდეთსაშუალება,საქა



70

რთველოსპარლამენტშიჰყავდეთთავისიწარმომადგენლები.
დიდი მუშაობა გავწიეთ, მოვიძიეთ ისეთი ადამიანები, ვისაც 
კარგი ურთიერთობა აქვთ იმ ქვეყნების მოსახლეობასთანაც, 
ხელისუფლებასთანაც და დიასპორაში დიდი ავტორიტეტით 
სარგებლობენ. ეს პროცესი გრძელდება. მასში ჩართვა ყველას 
შეუძლია.

4.კონგრესის მთავარი დოკუმენტები გავუგზავნეთ პოლი
ტიკურ პარტიებს. ვინაიდან, მიგვაჩნდა და დღესაც ამ აზრზე 
ვართ: ურთიერთკომპრომისებით შევძლებთ ეროვნული თა
ნხმობის, ხალხის ნდობით აღჭურვილი პარლამენტის ფორმი
რებას. ეს დიდი ქართული გამარჯვება იქნებოდა. ქვეყანაში 
პოლიტიკური კულტურა მკვდარია. იმედს არ ვკარგავთ. ამ 
დოკუმენტის გამოქვეყნებით კიდევ ერთხელ მივმართავთ 
მათ თანამშრომლობისთვის და აქვე ვაქვეყნებთ იმ წერილის 
ტექსტს, რომელიც თვენახევრის წინ ერთხელ უკვე გავუგზა
ვნეთ პოლიტიკურ პარტიებს. 

5. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ მიმართვა განსაკუთრებული პოზი
ციით, რომლის მიზანია არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩა
ტარება. აქაც უყურადღებობას და იგნორირებას წავაწყდით. 
ჩვენ ამ წერილს კვლავ ვაქვეყნებთ, ხალხმა უნდა იცოდეს ჩვე
ნი პოზიცია და თავად განსაჯოს, ვის ეშინია არჩევნების სამა
რთლიანად ჩატარების. 

დასკვნა

იმედი გვაქვს, რომ დიდგორობის დღეს გამოქვეყნებული 
ეს დოკუმენტები ხალხსაც და ხელისუფლებასაც ბევრ რამეზე 
დააფიქრებს, ჩვენც სერიოზული დასკვნების გაკეთების საშუ
ალებას მოგვცემს გამოქვეყნების შემდგომი პერიოდი. მოსა
ზრებებს ყოველ პარასკევს ვამცნობთ საზოგადოებას. 

მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის პოზიცია ურყევია: ჩვენ 
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ამ საკითხებს არ მოვეშვებით და არც იმას ვამბობთ, რომ ჩვენ 
ვართ სიმართლის საბოლოო ინსტანცია, მაგრამ თანამშრომ
ლობა საჭიროა, დისკუსია აუცილებელია. 

ფაქტი ერთია: რჩება შთაბეჭდილება, რომ ქვეყნის ინტე
ლექტუალური, გეოგრაფიული, ეკონომიკური პოტენციალის, 
ადამიანური და ბუნებრივი რესურსების მოქმედებაში მოყვა
ნის კანონზომიერებას, ლოგიკას არ ექვემდებარება არც ხე
ლისუფლების, არც პოლიტიკური ძალების, არც ამერიკის 
შეერთებული შტატების, არც რუსეთის, არც ევროკავშირის 
ქმედებები საქართველოში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ქმედებე
ბი კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფებზეა გათვლილი და არა 
საქართველოზე და მის მოსახლეობაზე, არა ქვეყნის გარეთ 
მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებზე. 

მილიარდობით დოლარის დახმარება მივიღეთ გარედან, კო
ლოსალურ მასშტაბებს აღწევს აღებული სესხების მოცულობა 
– შესაბამისი შედეგი კი არ ჩანს. 

მთელი მსოფლიოსთვის ინტელექტისა და მიწის ქვეყნად 
წოდებული საქართველო, ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი 
საქართველო, მიდიოდეს მხოლოდ ტურიზმის გზით, როგორც 
ეს დღეს ხდება – დანაშაულია. 

ფულის დარიგების პოლიტიკამ პროგრესი გააჩერა ქვეყა
ნაში. ჩვენი ანალიზით, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ქვეყნის 
პოტენციალის მეათედიც კი ვერ მოიყვანა მოქმედებაში. მოსა
ხლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ან ცუდად, ან შიმშილის 
ზღვარზე ცხოვრობს. ქვეყანაში შექმნილია არაპროგნოზირე
ბადი სიტუაცია. 

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. 
მოქმედების დროა!
ქვეყანას სჭირდება განვითარების ხანგრძლივ პერიოდზე 

გათვლილი მეცნიერული პროგრამა.... ქვეყანას სჭირდება გა
ნვითარების ბიუჯეტი, ყველა ხელისუფლების მიერ ხალხის 
სატყუარად შემოგდებული სოციალური ბიუჯეტის ნაცვლად. 

დავიწყოთ პარლამენტით. 
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დღეს საქართველოს სჭირდება: 
•პიროვნებათა პარლამენტი;
•არა მოლაპარაკეთა, არა სოციალურ დემაგოგთა, არამედ 

კანონშემოქმედთა პარლამენტი;
•არა ურაპატრიოტთა და გლობალისტთა, არამედ ქართუ

ლი ცნობიერების პლანეტარულად მოაზროვნე პოლიტიკოსთა 
პარლამენტი; 

• არა გარედან მართვად პარტიათა და პოლიტიკოსთა, 
არამედ ქვეყნის ინტერესების, ქვეყნის მოსახლეობის მსახური 
პარლამენტი; 

•არა ბელადებისა და ფულიან მაგნატთა პოლიტიკური გე
მოვნებით დაკომპლექტებული საარჩევნო სიები და პარლამე
ნტი, არამედ ღონიერი აზროვნების პოლიტიკოსთა პარლამე
ნტი (ღონიერი აზროვნების პოლიტიკოსები პარტიებს გარეთ 
უფრო არიან, ვიდრე პარტიებში). 

დღეს საქართველოს სჭირდება ისეთი ხელისუფლება და 
ოპოზიცია, ისეთი მედია და არასამთავრობო სექტორი, რომე
ლიც ჭკუას კი არ ასწავლის ხალხს (ეს მისგან უნდა ისწავლონ), 
არამედ ემსახურება მას – ხალხს, ქვეყნის ჭეშმარიტ პატრონს!

ყალბი და არაქართულია ქვეყნის გარეთ მხსნელის ძებნა. .. 
გარეთ მხოლოდ მეგობრები უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები. 
საქართველოს მსახური ცუდი ხელისუფლებაც კი ათასგზის 
სჯობს გარედან მართულ და გარედან ნაქებნადიდებ ხელისუ
ფალთ!

დავიხსნათ თავი გარედან 25წლიანი მართვისგან. ავირჩი
ოთ განათლებული და რწმენით სავსე ადამიანთა ხელისუფლე
ბა.

ჩვენ ვიწყებთ დიდ ქართულ პროცესს. მთავარია, მუდამ გვა
ხსოვდეს, რომ დუმილი დღეს ქვეყნის ღალატის, საკუთარი ღი
რსების დაკარგვის ტოლფასია! 

გენიალურად თქვა მსოფლიოში აღიარებულმა მეცნიერ
მა, „განწყობის თეორიის“ ფუძემდებელმა, დიმიტრი უზნა
ძემ: „...გლახები და მონები იმიტომ კი არ ვართ, რომ ღატაკნი 
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ვართ, არამედ ღატაკნი მიტომ ვართ, რომ გლახები და მონები 
გახლავართ!“ 

მხოლოდ ღირსეულ ადამიანებს შეუძლიათ დიდი მომავლის 
საქართველოს შექმნა!

ნუ ვტირით და ნუ ვწუწუნებთ. საქართველო სავსეა ასე
თი ადამიანებით, საქართველოს უდიდესი ინტელექტუალუ
რი პოტენციალის მქონე ადამიანები ჰყავს, როგორც ქვეყნის 
შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეს დაადასტურა ყოველთა ქა
რთველთა, საქართველოს შვილთა, საქართველოს მეგობართა 
მსოფლიო კონგრესის მზადებისთვის განვლილმა ეტაპმა. ამას 
ადასტურებს მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრები 
საქართველოს რეგიონებში – ქალაქებსა და რაიონებში. 

სწორედ რომ ამ მოქმედების დაწყების დროა!
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მომავლის პროგრამები

ჩვენი მოქმედების სტრატეგია

პირდაპირ შეიძლება ითქვას: საქართველოს კათოლიკო
სპატრიარქთანშეხვედრაზესაუბარი,რომლისმთავარიპრი
ნციპებიგადატანილიასაქართველოსპრემიერისადმიგაგზა
ვნილ„იმედისწერილში“,ჩვენიპროგრამისკონცეფციისღერ
ძია.ამნაწილშიშევეცდებითზოგიმომენტისდაზუსტებას.

პროგრამის პირველი ნაწილი გათვლილიაორწელიწადზე.
იწყება 2018 წლის 21 სექტემბერს – მთავრდება ეროვნული
ყრილობით,2020წლის21სექტემბერს,ღვთისმშობლობას.

პროგრამის მეორე ნაწილი იწყება ეროვნული ყრილობით.
ეროვნული ყრილობა, რომელიც იქნება ყოველთა ქართველ
თა,საქართველოსშვილთადასაქართველოსმეგობართამსო
ფლიოკონგრესისშემაჯამებელიეტაპი,ამტკიცებსმომავლის
საქართველოსპროგრამას.

პირველი ნაწილის მთავარი ამოცანაა – დაიწყოს პრაქტი
კულიქმედებებიქვეყანაშიდაქვეყნისგარეთმცხოვრებთა
ნამემამულეთასულიერი ერთიანობისთვის,თაობათა ერთია
ნობისთვის...მეცნიერთადაექსპერტთაპატრონაჟით,ხალხის
აქტიური მონაწილეობით შედგეს მომავლის საქართველოს
პროგრამა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ქვეყნის
რეალური მდგომარეობა და ის ბუნებრივი, ადამიანური თუ
ინტელექტუალურირესურსპოტენციალი, რომელიც გააჩნია
საქართველოს;

ჩამოყალიბებულიიქნებაგამოცდილებისმქონემაღალპრო
ფესიონალთა მოძიებისა და საქვეყნო სამსახურში ჩაყენების
სისტემა; გამოკვეთილი იქნება უფროსი თაობის მაღალპრო
ფესიონალთა და ავტორიტეტულ პიროვნებათა მოტივაცია,
ჩადგნენქვეყნისსამსახურშიდარაცგანსაკუთრებულადხაზ
გასასმელია,საქართველოსკათოლიკოსპატრიარქისრჩევით,
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მსოფლიოს წარმატებული ქვეყნების გამოცდილების გათვა
ლისწინებით,შეიქმნება„სახელმწიფოკაცებისსაკრებულო“.

ამმიზნით:
• შედგება ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა 

და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი;
• განხილული იქნება ახალგაზრდობის კონცეფცია, „უფრო

სი თაობისადმი მადლიერებისა და ღირსეულთა პატივგების“ 
დიდი პროცესის დაწყების თაობაზე;

• მხარდაჭერილ იქნება საქართველოს კათოლიკოსპატრი
არქის, უწმიდესისა და უნეტარესის, ილია მეორის წინადადება, 
რომელიც მან 2011 წლის 26 მაისის შემდგომ წამოაყენა: წარ
მატებული ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზე საქართვე
ლოში „სახელმწიფო კაცების საკრებულოს“ შექმნის თაობაზე;

• შედგება „მომავლის საქართველოს პროგრამა“, რომელიც 
სახალხო განხილვის შემდგომ, წარედგინება ქვეყნის მთავრო
ბას, პარლამენტს, ეროვნულ ყრილობას;

• შეიქმნება უშუალოდ ხალხის მიერ საქვეყნოდ მომართუ
ლი, პერსპექტიული კადრების ოქროს ფონდი.
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ყოველთა ქართველთა, საქართველოს 
შვილთა და საქართველოს მეგობართა 

მსოფლიო კონგრესი

საქართველოს აქვს ქართველთამსოფლიოკონგრესის ჩა
ტარების გამოცდილება. პირველი ასეთ შეკრება შედგა 1997
წელს,ბატონრეზო ჩხეიძისთავკაცობითადახელისუფლების
დიდი მხარდაჭერით.ღონისძიებამ იმ პერიოდშიდიდიროლი
შეასრულა.ამ ეტაპზე საუბარია სრულიად განსხვავებული კო
ნფიგურაციის საერთაშორისო ღონისძიებაზე, რომელიც არ 
ტარდება მხოლოდ თბილისში, როგორც ეს წინა შემთხვევაში 
იყო. განსაკუთრებულია იმის ხაზგასმა, რომ ეს არის არა მა
რტო ქართველთა, არამედ ყველა ეროვნების იმ წარმომადგე
ნელთა კონგრესი, რომლებიც საკუთარ თავს საქართველოს 
შვილებად თვლიან... ეს არის კონგრესი საქართველოს ნამ
დვილმეგობართააქტიურიმონაწილეობითადამხარდაჭერით.

მსოფლიო კონგრესი შედგება სესიებისგან. იგი ტარდება
მსოფლიოს ორმოცზე მეტი ქვეყნის ოთხმოცზე მეტ ქალაქსა
დარეგიონში,სადაცისტორიულად,ბედისუკუღმართობის,თუ
ბოლოათწლეულებშიქვეყანაშიშექმნილსოციალურპრობლე
მათაგამო,ცხოვრობენქართველები,საქართველოსშვილები.

კონგრესის ყველა სესია გადაიცემა პირდაპირი ეთერით
მთელ მსოფლიოში, რათა ყველა ქვეყანაში მცხოვრებ ჩვენს
თანამემამულეებს და ჩვენს მეგობრებს მიეცეთ მისი ნახვის
საშუალებადაესგარკვეულწილადიქნებაჩვენიერთიანობის
დადასტურებაც.

ამდიდმა საერთაშორისოფორუმმაუნდა შეგვაძლებინოს
მობილიზება, როგორც ქვეყნის შიდა პრობლემების გადასა
წყვეტად,ასევე,ქვეყნისსაერთაშორისოავტორიტეტისასამა
ღლებლად.

კონგრესის ყოველი სესია უნდა იყოს შესაძლებლობათა
დათვალიერება...მსოფლიომკიდევერთხელუნდააღიდგინოს
მეხსიერებაში,თურაწვლილიაქვსშეტანილიმსოფლიოსსა
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განძურშირუსთაველისიდეოლოგიაზეაღზრდილერს.
როგორც რეალობა ადასტურებს, კონგრესის ჩატარების

აუცილებლობაარისევროკავშირის,ყოფილისაბჭოთაკავში
რის ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში, ასევე, აშშში,
ისრაელში,კანადაში,მექსიკაში,თურქეთში,ირანში,ბრაზილი
აში, ეგვიპტეში, საუდის არაბეთში, ავსტრალიაში (დაზუსტე
ბულისიათანერთვისპროგრამას).ამქვეყნებისუმეტესობაში
უკვე შექმნილია საინიციატივო ჯგუფები, ჩატარების თარი
ღისთაობაზეგადაწყვეტილებისმიღებიდანმინიმუმერთდა
მაქსიმუმ სამთვეში, შესაძლებელიაორგანიზება გაუკეთდეს
500დან1000მდეთანამემამულისდა150200ჩვენიქვეყნის
მეგობრისშეკრებასკონკრეტულრეგიონებში.

პრაქტიკული ორგანიზაციის მიზნით, მიმდინარე წლის ზა
ფხულის ბოლომდე უნდა გამოქვეყნდეს განრიგი, თუ რომელ
ქვეყანაში როდის ტარდება კონგრესის სესია. შესაბამისად,
ცხადდება ტურისტული განრიგიც, რომ საქართველოში და
მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში მცხოვრებ ყოველ მოქალაქეს
ჰქონდესსაშუალება,მიიღოსმონაწილეობაკონგრესისსესიის
მუშაობაშიმისთვისსაინტერესოქვეყანაში,ტურისტულტურში
მონაწილეობისმეშვეობით.პრაქტიკულად,ამსისტემისდეტა
ლებიგავლილიაცნობილტურისტულფირმებთან,ამგეგმას,არ
არის გამორიცხული,ტურისტულიორგანიზაციების გარეშეც,
საინფორმაციოსაშუალებებისდიდიმხარდაჭერით,თვით„ქა
რთულიერთობისდარბაზმა“გაუკეთოსორგანიზება.

ვაკონკრეტებთ,რას ნიშნავს კონგრესი ადგილზე. ეს არის
კონგრესიქვეყნებსადაქალაქებში:
 თემატური გამოფენების მოწყობა. „ქართული ღვინო“, 

„ტურიზმი საქართველოში“, „მედიცინა საქართველოში“, „ბიზ
ნესი საქართველოში“, „განათლება საქართველოში“, „კულ
ტურა საქართველოში“, „სპორტი საქართველოში“, „სასტუმ
რო ბიზნესი“, საქართველოში ბოლო პერიოდში გამოცემული 
მნიშვნელოვანი წიგნების გამოფენა (ეს ყველაფერი კეთდება 
დაინტერესებულ სამინისტროებთან, უწყებებთან და კონკრე
ტულ ორგანიზაციებთან ერთად); 
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 ქართველი მედიკოსების მიერ ადგილებზე ჩატარდება 
უფასო კონსულტაციები;
 სხვადასხვა ენაზე წაიკითხავენ შოთა რუსთაველის „ვე

ფხისტყაოსანს“.
ძალიანმნიშვნელოვანიარუსთაველისსაზოგადოებისადა

შემოქმედებითიკავშირებისწინადადება,რომკონგრესისსე
სიები აქტიურადდავაკავშიროთ შოთარუსთაველის850, ნი
კოლოზბარათაშვილის200, ილიაჭავჭავაძის180იუბილეებ
სადასაერთოდ,ქართველიმწერლებისწარმოჩენას.

მისასალმებელიაცნობილმხატვართაინიციატივა,მხარდა
ჭერილიმხატვართაკავშირისგამგეობისადათავმჯდომარის
მიერ,რომყველაქვეყანასადაქალაქში,სადაცესშესაძლებ
ლობა იქნება, მოეწყოს საქართველოს მხატვართა, როგორც
საერთო,ასევეპერსონალურიგამოფენები.

იმისგათვალისწინებით,რომსაქართველომსოფლიოსსა
ჭადრაკორუკაზეერთერთიყველაზეწარმატებულიქვეყანაა,
არის მოსაზრება, რომ მსოფლიო ჩემპიონებმა და დიდოსტა
ტებმა(ნონაგაფრინდაშვილი,მაიაჩიბურდანიძე,ნანაალექსა
ნდრია,ნანაიოსელიანი,ნინოგურიელიდასხვები)გამართონ
ერთდროული სეანსები. ასევე შესაძლებელია მასტერკლასე
ბისჩატარებაოლიმპიურიდამსოფლიოჩემპიონებისმიერჭი
დაობაში,კრივშიდასპორტისსხვასახეობებში.

შესაძლებლობის მიხედვით,ტურისტულტურებში მონაწი
ლეობასმიიღებენკულტურისადახელოვნებისცნობილიწა
რმომადგენლები.

კონგრესიარის,როგორცჩვენიშესაძლებლობებისდათვა
ლიერება, უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისა
დმიმხარდაჭერა,ასევემეგობრებისადაჩვენიქვეყნისგანვი
თარებისახალიშესაძლებლობებისმოძიება.ამკუთხითბევრი
რჩევისმოცემაშეუძლიათუცხოეთშიშექმნილქართულარა
სამთავრობოორგანიზაციებს.

არისმოსაზრება,რომკონგრესისპირველისესიაჩატარდეს
საფრანგეთში,ქართველთამამულ ლევილში.
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შემდგომ კონგრესი გაგრძელდება საბერძნეთის სამ ქა
ლაქში: ქ. სალონიკთან ოლიმპოს მთაზე, ნიკეაში (ქუთაისის
დაძმობილებული ქალაქი), ათენში. საბერძნეთში ქართველ
მოღვაწეებს დიდი ავტორიტეტი აქვთ. არის მხარდაჭერა სა
ხელისუფლო დონეზეც, დიდმა მომღერალმა, ქალბატონმა,
იოვანამაცგამოთქვასურვილიარათუმონაწილეობამიიღოს,
არამედშეასრულოსცნობილისიმღერა„თბილისო“.ნიკეასყო
ფილმერს,ლაგოფეტისს,რომელიცდღესაცსაქმიანობსსახე
ლისუფლებოწრეებში,გადაწყვეტილიაქვს,სწორედქუთაისის
ქუჩაზეჩაატაროსკონგრესიდაბერძენთადაქართველთადიდ
დღესასწაულადაქციოს.ცნობისთვის:ამქალაქში,საქართვე
ლოდანწასული5.000ზემეტიადამიანისაქმიანობს.

მიზანშეწონილადაა მიჩნეული, რომ კონგრესის უცხოური
სესიებიდასრულდესუკრაინასა და ისრაელშიდაესიყოსარა
მარტო ჩვენი ქვეყნების ისტორიული მეგობრობის აღიარება,
არამედორიქართველიბუმბერაზის–შოთა რუსთაველისადა
დავით გურამიშვილისადმიქართველთაგანსაკუთრებულიდა
მოკიდებულებისხაზგასმაც.

კონგრესის დამამთავრებელი ეტაპი – არის ეროვნული ყრი
ლობა, რომელიც 2020 წლის 21 სექტემბერს, ღვთისმშობლობას.

 ჩატარდება თბილისში და რომელსაც დაესწრებიან ეკლე
სიის, ხელისუფლების წარმომადგენლები, უცხოეთისა და სა
ქართველოს რეგიონებში ჩატარებულ კონგრესის სესიებზე 
შერჩეული დელეგატები. 

ეროვნული ყრილობა განიხილავს „საქართველოს მომავლის 
პროგრამას“, აირჩევს „სახელმწიფო კაცების საკრებულოს.“

კონგრესის ორგანიზატორები დარწმუნებული ვართ, რომ
ამ პროცესში უამრავი ადამიანი ჩაერთვება, როგორც საქა
რთველოში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. გვწამს, რომ
მივიღებთ არაერთ კეთილრჩევასადა წინადადებას ამდიდი
ქართულიპროცესისსრულყოფისადაგამორჩეულიშედეგით
დამთავრებისმიზნით.

მზადვართთანამშრომლობისთვის!
კონგრესის საორგანიზაციო კომიტეტი
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კაპიტალი, რომელსაც 
სახელმწიფო ვერ იყენებს!

ვადასტურებთ, რომ საქართველოს გარეთ მცხოვრები ქა
რთველობა, ჩვენი ქვეყნის მეგობრები და შვილები – დიდი
ეროვნულიდასახელმწიფოებრივისიმდიდრეა,დღემდეგამო
უყენებელიდიდიკაპიტალი.ესდანაშაულია,მითუფრო,რომ
წერილი,რომელსაც ახლა ვბეჭდავთ,თითქმის ათი წლის წინ
დაიწერა.დიდიაამსაქმეში„საქართველოსხალხთაასამბლე
ის“როლი,რომელმაც2009წლისსოჭისკონგრესიდანმოყო
ლებული,უამრავქვეყანაშიჩაატარაშეხვედრებიემიგრანტებ
თან და სწორედ ამის საფუძველზე შეიქმნა ეს დოკუმენტიც,
რომელიც არაერთგზის გამოქვეყნდა. ამ პერიოდის ყველა
პირველ ხელისუფალსდაეგზავნა შესაბამისიცვლილებებით.
შედეგი: მდგომარეობა არათუ იცვლება, არამედ უარესდება.
ასეგაგრძელებააღარშეიძლება.დასწორედამიტომაქვსკო
ნგრესისჩატარებასდიდიმნიშვნელობა.სწორედამიტომვაქ
ვეყნებთამპროგრამაშიემიგრანტთატკივილიანიგანწყობის
ამ დოკუმენტს იმ რედაქციით, რომლითაც გაზეთ „ლიტერა
ტურულსაქართველოში“გამოქვეყნდა2013წლისსექტემბე
რში და რომელიც მიიღო მეცნიერთა კონგრესმა ეროვნული
თანხმობისთვის, „ქართული ერთობის დარბაზის“ გელათის,
თბილისის,ბათუმისდაგორისსესიებმა.
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ემიგრანტთა განწყობა – გადაძახილი 
მომავლის საქართველოსთვის!

ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, 
გაერთიანებული სახელმწიფო!

• სულიერი ერთობით – ტერიტორიული მთლიანობისა და 
ძლიერი სახელმწიფოსკენ!

• ჩვენ ყველამ ერთად მოვიტანეთ დღევანდელი საქართველო
• ჩვენ დღეს ამ ქვეყნებში საქართველოს სრულუფლებიანი 

დესპანები ვართ.
• ჩვენ უცხოეთმა გადაგვარჩინა, ჩვენ გადავარჩინეთ ჩვე

ნი ოჯახები, ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი 
ერთიანი ოჯახი – საქართველო!

ყოველერს,გარდაზოგად
კაცობრიულიღირებულებები
სადათვისებებისა,გააჩნიაგა
მორჩეული, მხოლოდ მისთვის
დამახასიათებელი, ისტორიუ
ლადჩამოყალიბებულითვისე
ბა,უფროსწორად,ფსიქოფი
ლოსოფიურ შეხედულებათა
ერთობლიობა,რომელიც სხვა
ხალხთაშეგნებაშიარარის,ან
ნაკლებადააწარმოჩინებული.

ქართველთათვის, ერთი
ასეთიგანსაკუთრებულითვისებაანტიკურიდროიდანმოყო
ლებული,გახლავთმშობლიურმიწასთან,მშობელკუთხესთან
განშორებისსიმძიმე.

მიუხედავად ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობისა,
საზღვაო და საქარავნო გზების შესაყარზე არსებობისა, ქა
რთველიკაციყოველთვისერიდებოდაშორეულქვეყნებშიხა
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ნგრძლივმოგზაურობას,მითუმეტეს,ცხოვრებას.აკიშეგვარ
ქვეს კიდეც ბრძენმა ელინებმა გეორგიანელები – ანუ მიწის
შვილები.

ბედის უკუღმა ტრიალმა მსოფლიოს ერთი უძველესი და
გამორჩეულიერისმეოთხედიმიმოფანტამსოფლიოსმრავალ
კუთხეში,უპირატესად,ბებერ,კეთილევროპაში.მიუხედავად
ამქვეყნებისმოქალაქეების,მთავრობების,სასულიეროდაპო
ლიტიკურიპირებისცივილიზებულიდათბილიდამოკიდებუ
ლებისა,არარისტკბილიისლუკმა,რომელიცგვეძლევამძიმე
დაჩვენთვისარცთუშესაფერიშრომისფასად;ლუკმა,რომე
ლიც აგერ ოცი წელია, საქართველოს დანარჩენი ბიუჯეტის
ტოლია;ლუკმა,რომელიცუკლებლივსამშობლოშიიგზავნება
ოჯახების შიმშილისგან გადასარჩენად, ნათესავთა დასახმა
რებლად,ნაცნობმეგობართამხარშიდასადგომად.

ჩვენიარსებობა,დიახ,ფიზიკურიარსებობა,წარმოუდგენე
ლიასაქართველოსგარეშე,რამეთუსულიდაგული,გონიდა
აზრიმთლიანადსამშობლოში,ჩვენსოჯახებშიგვაქვსდატო
ვებული. ამაშიადიდიერთობაჩვენიერისა, ამაშიასიძლიერე
დროებით დასუსტებული ივერთ მოდგმისა, ქართლოსიანთა
სისხლისყივილისა,რომლისფასიცმომეტებულადიცისიმმი
წამ,საიდანაცდღესგვინდამივმართოთმთელდუნიაზემიმო
ფანტულქართველებს.

სწორედ ელინისტურმა სამყარომ, კლასიკური მსოფლიო
ცივილიზაციისაკვანმა,ამცნოსხვაერებსსიდიადეანტიკურ
პრექართველთა.თანაცისეძალუმად,რომთავისტოლადდა
სწორადაღიარააიაკოლხთასამფლობელომაშინ,როცაყველა
დანარჩენსბარბაროსიუწოდა.აქთითქოსთავისთავადგონე
ბაშიტივტივდებაარაერთიპარალელი, არაერთიმსგავსება…
მხოლოდ მაკედონელარისტოტელესა და აღმაშენებელჭყო
ნდიდელისტანდემთამოღვაწეობისმსგავსებარადღირს!!!

ბოლო ათწლეულში განვითარებულმა მოვლენებმა, ჩვენი
სამშობლოს რეალურმა თუ მოჩვენებითმა სვლამ ევროპული
ცივილიზაციისკენ, ევროპული ცხოვრების ნამდვილი სახის
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გაცნობამ და პარალელების გავლებამ, საშუალება მოგვცა
ფხიზლადშეგვეფასებინაისპერსპექტივებითუსაფრთხეები,
რომლებიცჩვენიერისწინიშლებოდაწლებისმანძილზედაყა
ლიბდებაგასულიწლისცნობილიმოვლენებისშემდგომ.

ჩვენგვესმის,რომ56თვეშიშეუძლებელიაყველაფრისრა
დიკალურიშეცვლა,მითუფრო,როცაგანუზომელიამასშტა
ბებიპრობლემებისა,რომელიცახალხელისუფლებასდახვდა.
მაგრამ,მოგეხსენებათ,რაცუფროდიდიამხატვრულიტილო
ანნაქანდაკები,მითუფროშორიდანუნდაუცქირო.ჩვენ,სა
მშობლოშიმარადდარჩენილშორიდანმოცქერალთგვეჩვენე
ბა:–მეტისგაკეთებაშეიძლებოდა.

ჩვენი ხელისუფლებისგან ათწლეულის მანძილზე ბედის
ანაბრად მიტოვებულთ, სხვამ რა პატივი უნდა გვცეს. მით
უმეტეს,კარგადვხედავთ,თუჩვენივბედშიაღმოჩენილსხვა
ტომის ადამიანებზე როგორ მზუნველობას იჩენენ დროებით
სიდუხჭირეშიაღმოჩენილიმათიმთავრობები.ამასვეხედავენ
მასპინძელიქვეყნებისადგილობრივიმმართველებიც.ალბათ,
ამითაც არის განპირობებული, რომ სამართლებრივად სრუ
ლიადდაუცველნი,ბევრსიმწარესვაწყდებით.არაუშავს,ყვე
ლაფერს გავუძლებთ, მაგრამ სად გავამხილოთ,რომ ჩვენივე
ხელისუფლებამწაგვართვამოქალაქისუპირველესიუფლება
–მონაწილეობაქვეყნისმმართველობაში,მისისამომავლობე
დისგადაწყვეტაში.

ევროპისთითქმის ყველა ქვეყნის პარლამენტში არჩეული
ჰყავთ დეპუტატები საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამუ
ლეთა სათვისტომოებიდან. ჩვენ კი ხმის მიცემის უფლებაც
კიშეგვიზღუდესაბსურდულიმოთხოვნებით,რაცპრაქტიკუ
ლად,მოქალაქისამუპირველესიუფლებისჩამორთმევადგა
რდაისახაჩვენსრეალობაში.დაესმაშინ,როცაძალიანკარგად
ვიცით,ვისყულაბაშიაღმოჩნდაჩვენიმიუცემელიხმები.ისიც
კარგადვიცით,დღესაცრატომრჩებაესსაკითხიუცვლელად,
ვინდარატომლობირებსახალხელისუფლებაშიპრობლემის
ძველებურადდატოვებას.
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ამისუფლებაკიარავისარუნდამიეცეს!
ჩვენ ყველამ ერთად მოვიტანეთ პირველი ოქტომბერი 7

ნოემბრით, 26 მაისით…ყველამერთად,რამეთუჩვენი მეუღ
ლეები, შვილები, ოჯახის წევრები იდგნენ იმ ბარიკადებზე,
რომელსაცარბევდნენ,წამლავდნენ,ესროდნენ.როცავამბო
ბთ–ჩვენ,ვგულისხმობთარამხოლოდმიგრანტქართველებს;
ვგულისხმობთსხვაეროვნებისწარმომადგენლებსაც:ებრაე
ლებს,ბერძნებს,იტალიელებს,ესპანელებს...

ჩვენ ყველამ ერთად მოვიტანეთ დღევანდელი საქართვე
ლო, ყველა ერთად ვაგებთ პასუხს მის მომავალზე.

ამიტომაცგადავწყვიტეთ სამშობლოს ყველა საჭირბორო
ტოსაკითხზემოვითათბიროთ,აზრებიგავცვალოთ,ქართველ
მეცნიერებსდავეკითხოთ,ევროპელმეგობრებსრჩევავთხო
ვოთ და ასე, ფართო განხილვის შემდეგ რჩევები მივაწვდი
ნოთსაქართველოსმთავრობას.ამსამუშაოსსრულიციკლის
სისტემატურად და ოპერატიულად შესრულებისათვის გადა
ვწყვიტეთშევქმნათსპეციალურივებგვერდი,რომელსაცსა
ზოგადოებასუახლოესმომავალშივამცნობთ.ჩვენდარწმუნე
ბულივართ,ასევეშევძლებთტელესივრცეშიფართოპლანია
ნიმუშაობისგაშლასდაამისსურვილისაქართველოსარაერთ
ტელევიზიასაცგაუჩნდება.

ერთისამშობლოსერთბედქვეშმყოფთახვედრისულაცარ
ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირად ვფიქრობთ. მიუხედავად პო
ლიტიკურ შეხედულებათა მოზაიკური სიჭრელისა, ცნობილ
მიზეზთაგამო,აქგანსაკუთრებულადდაზუსტადვგრძნობთ
საქართველოშიმიმდინარეპროცესებს.თუვინვინარის, ვინ
რას ფიქრობს, ვინ რას აკეთებს სამშობლოსთვის. ჩვენ მივე
სალმებითიმას,რომსაქართველოშიცდაიწყოამსაკითხებზე
დიდიდისკუსიამეცნიერთაშორის,მივესალმებითამმიზნით
შექმნილიმეცნიერთასადისკუსიოდარბაზისპათოსსდავუე
რთდებითამსაქმიანობას.

სრულიადქართველნიპირველიოქტომბრისწინაპერიოდში
გაგვაერთიანაგანსხვავებულთაერთობამ.ერსდღესაციგივე
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ერთობასჭირდება,პირველიოქტომბრისპროცესიარდამთა
ვრებულა, პროცესი გრძელდება და გრძელდება არანაკლები
სიმწვავით.

დღეს რატომღაც მოდაში შემოვიდა პოლიტიკოსთა ლან
ძღვა.საშიშიაარაპოლიტიკოსი,არამედსახელმწიფოსსაქმი
ანობაშიპოლიტიკოსთაჩართვისმახინჯიპრაქტიკა:–ბებერ
ევროპაშიარირჩევენუცნობს,საქართველოშიკიარირჩევენ
ნაცნობს – აი,ტრაგედიათანამედროვე ქართული სახელმწი
ფო მმართველობის სისტემისა, აი, ტრაგედია თანამედროვე
ქართულიპოლიტიკურიდაძალადპოლიტიკურისპექტრისა;
აი,ტრაგედიაქართულისახელმწიფოსი,რომელიცამმიზეზთა
გამოუკვეორიათეულიწელიაგრძელდება.

ქვეყანა დაღუპეს არა პოლიტიკოსებმა, არამედ პოლიტი
კანებმა, არაპროფესიონალიზმითა და უპასუხისმგებლობით,
გაუმაძღრობითადაუცხოელიპატრონებისადმი მონურიმო
რჩილებით.ისინიდღესაცდამღუპველიგზისკენექაჩებიანსა
ქართველოს,ყალბიდასავლურიიდეალებისქადაგებით.

ჩვენევროპაშიბევრიისეთირამვნახეთ,რაცსასიცოცხლოდ
აუცილებელიასაქართველოსთვის.მზადვართეროვნულფე
სვებზემდგარდაბრძენებული,როგორცჩვენშიამბობენ–და
ღვინებული, გონიერი და პროფესიონალი პოლიტიკოსებისა
დამეცნიერებისერთობლივგუნდსგადავცეთგამოცდილება,
გვერდითდავუდგეთმისგანხორციელებაში,მითუფრო,რომ
სპეტაკდამართალქართველპოლიტიკოსებსუცხოელიმფა
რველებიარჰყავთდაარცქვეყნისშიგნითწყალობენდიდად.

პროფესიონალიზმი, პატიოსნება, პატრიოტიზმი – აი, სამი
კოლოსი,რომელზეცუნდაიდგესქვეყნისბედზემზრუნველი
ნებისმიერიჯგუფი,თუპიროვნება.

ერისსულიერმამამამდაბრძენმამოძღვარმასრულიადქა
რთველთაერთობისამდღეებშიერთხელკიდევმოგვიწოდასა
მშობლოშიდაბრუნებისკენ.ყოველიქართველისისტორიული
მოვალეობადასაზრუნავიცესარის.მაგრამდაბრუნებაუნდა
მოხდესღირსეულად,ისე,რომსიძნელეებიარშევუქმნათსამ
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შობლოს.ამისათვის,ჩვენიაზრითსაჭიროადიდიმოსამზადე
ბელისამუშაოსჩატარება:

პირველი – მიგრანტებსუნდადაგვიბრუნდესსამოქალაქო
უფლებები, სრულფასოვანი მოქალაქის შეგრძნება, შელახუ
ლიღირსება.ჩვენარამხოლოდიმარჩევნებშიუნდამივიღოთ
მონაწილეობა, რომელიც კონსტიტუციით თითქოს გარანტი
რებულიგვქონდა,არამედევროპულიქვეყნებისდარადუნდა
მოგვეცესუფლებამაჟორიტარიდეპუტატებიავირჩიოთიმავე
წესით,რაწესითაცისინიაირჩევიანსამშობლოში.თუმცაამის
იმედინაკლებადგვექნება,ვიდრეთავადქვეყანაშიარაღდგე
ნილა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული
ერთეულების მაჟორიტართა კვოტები – ამ მიწებიდანდროე
ბითიძულებითგადაადგილებულიადამიანებიცდაიქდარჩე
ნილებიცხომჩვენიქვეყნისშვილებიარიან,მხოლოდ,ჩვენივ
სამშობლოსგანდროებითმოკვეთილიტერიტორიებიდან;

მეორე – ქართველიდააფხაზიდაბადებისთანავესაქართვე
ლოსმოქალაქეიყოისტორიულად,ეთნიკურად,ფსიქოლოგი
ურად, სოციალურად, ვინაიდან არცქართველს, არც აფხაზს,
არასდროს ჰქონია სხვა სამშობლო, გარდა საქართველოსი.
ამიტომაც, მიუხედავადდროებითიტერიტორიული პრობლე
მებისა,ყოველიქართველი,ყოველიაფხაზი,დაბადებისთანავე
იურიდიულად უნდა ჩაითვალოს საქართველოს მოქალაქედ.
საჭიროაამანთავისიასახვაჰპოვოსქვეყნისუმაღლესკანონ
ში–საქართველოსკონსტიტუციაში;

მესამე –საქართველოსმოქალაქისმიერსხვასახელმწიფოს
მოქალაქეობისმიღებისშემთხვევაში,პიროვნებასარუნდაჩა
მოერთვასთავდაპირველიმოქალაქეობა,ვინაიდანქართველი,
სადაცუნდაიყოს,ყველგანქართველადრჩება;საქართველოს
არჰყავსდასაკარგიშვილი…

აქედან გამომდინარე, საჭიროა უმოკლეს ხანში პარლამე
ნტისმიერშესაბამისისაკონსტიტუციოცვლილებისდამუშა
ვებადამიღება.

მეოთხე –საჭიროასაქართველოსმთავრობამმიიღოსშესა
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ბამისიზომები,რათამისმოქალაქეებსიგივეუფლებებიჰქო
ნდესუცხოეთში,რაუფლებებიცგააჩნიათუცხოელებსსაქა
რთველოში.ჩვენკიძალიანკარგადვიცით,რაპირობებიაშექ
მნილისაქართველოშიუცხოელთათვის,მათშორის,ზოგჯერ
საკმაოდსაეჭვოპირებისთვისაცკი.

უცხოეთში ადგილობრივი მთავრობებისგანდა მოქალაქე
ებისგანჩვენვნახეთბევრისითბო,თანადგომა,ყურადღება…
დაესმაშინ,როდესაცთავადამქვეყნებშისერიოზულიეკო
ნომიკური კრიზისია. ჩვენ აქ ვეზიარეთ ჭეშმარიტ ევროპულ
ღირებულებებს, ნამდვილ ადამიანურ უფლებებს და არა პო
ლიტიკოსთაგან თავსმოხვეულ ყალბ იდეალებს. გავეცანით
კაცობრიობისცივილიზაციისსათავეებთანმყოფიბერძნების,
იტალიელების, ესპანელებისდამთლიანადევროპისკულტუ
რას,პოლიტიკურდაეკონომიკურურთიერთობებს.

მეხუთე –ჩვენუცხოეთმაგადაგვარჩინა; ჩვენგადავარჩი
ნეთჩვენიოჯახები;

ჩვენ, დაგროვილი გამოცდილებით, ცოდნით, ადამიანური
ურთიერთობებითშეგვიძლიაგადავარჩინოთსხვები,თუამის
რეალური სურვილიდა პოლიტიკური ნება ექნება საქართვე
ლოს ხელმძღვანელობას. ამისათვის კი, უპირველესად საჭი
როასამუშოადგილები.სამუშაოსგარეშე,ყოველგვარდემოკ
რატიაზე,კეთილდღეობაზე,წინსვლაზელაპარაკისულფუჭი
საქმედათვალებშინაცრისშეყრაა.

ჩვენს შორის არიან ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ
უცხოელმეგობრებთანერთადსაქართველოსადაუცხოეთში
შექმნანქართველთადასაქმებისადასაქართველოსათვისსი
კეთისმომტანიერთობლივიობიექტები.ყველაახალსაქმესკი,
თავდაპირველად, დაფინანსება სჭირდება. საჭიროადასაწყი
სისთვისთუნდაც300400მლნევროსგამოყოფა,რაცქვეყა
ნასარათუმძიმეტვირთადდააწვება,ერთიასადდაუბრუნდე
ბაკიდეც.სასურველია,ამფონდისშექმნისასგათვალისწინე
ბულიიქნასმიგრანტების,მეცნიერთადასაქართველოსეკლე
სიისმოსაზრებებიდასაქმიანობაშიჩაბმისსურვილი.
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ხაზგასმით ვამბობთ, ეს იქნება სამშობლოში თანამემამუ
ლეთადაბრუნებისათვისშექმნილიფონდი,რომელიცმოხმა
რდებაარაერთეულთაპირობებისგაუმჯობესებას,როგორც
ესათწლეულისმანძილზეხდებოდა,არამედუმუშევართადა
საქმებას, ქართულეკონომიკაშიდასავლურიგამოცდილების
შემოტანასისევქართველთამიერ,უცხოელიმეგობრებისგო
ნებისადა მატერიალური სახსრების გამოყენებას საქართვე
ლოსსაკეთილდღეოდ,ქართველერსადაევროპელთაშორის
ეკონომიკურიურთიერთობებისადანამდვილისახალხოდიპ
ლომატიისგანვითარებას,რაცპირდაპირარისდაკავშირებუ
ლიჩვენსაფხაზდაოსძმებთან,ტრადიციულიურთიერთობე
ბისაღდგენასთან.

***
ქართველ მიგრანტთა სრულიად ახალ მოძრაობას ჩვენ

ვიწყებთ მსოფლიო ცივილიზაციის კერიდან – მითებისა და
ოლიმპოსკულტურისმწვერვალიდან,ზევსისადაოდისევსის
მშობელიხალხისმიწიდან,„არგოს“ამგებიხალხისსამშობლო
დან.

ესმოძრაობათავისგაგრძელებასჰპოვებსანტიკურირო
მისნანგრევებზეაღმოცენებულიმსოფლიორენესანსისაკვა
ნში,დღემდემიუწვდომელისილამაზისშემქმნელიიტალიელი
ხალხისსამშობლოშიშეფარებულქართველთაშორის,.

იმედია,თავისსიტყვასიტყვისდიდზღვაოსანთადამეცნი
ერთაესპანეთისქართველობა; მსოფლიობომონდისსულისა
დაგულის, საფრანგეთისქართველობა; ჩრდილოეთევროპის
სიცივითგამთბარიქართულიემიგრაცია…

უდიდესმხარდაჭერასველითორკონტინენტზეგადაჭიმუ
ლიმეზობელითურქეთისქართველობისგან;ვფიქრობთ,გან
საკუთრებულსიტყვასიტყვისერთმორწმუნერუსეთშიმცხო
ვრებიასეულათასობითქართველი…

ჩვენვიცითერთმანეთისგანწყობა.ვიცითჩვენდამიიმქვე
ყნებისთანადგომაც,სადაცშევიტანეთქართულისული,კულ
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ტურა,ურთიერთობათასითბოდასანაცვლოდმივიღეთყოვე
ლივესაუკეთესო,რაცამხალხებსგააჩნიათ.

ჩვენ დღეს ამ ქვეყნებში საქართველოს სრულუფლებიანი 
დესპანები ვართ.

***
ამჯერად,სამშობლოსჩვენითანადგომისსულსხვახარისხი

სჭირდება.დღესსაკმარისიაღარააფიზიკურგადარჩენაზედა
სამუშაოსძებნაზეფიქრი.სამოთხთვეშიჩვენშევძლებთშე
ვკრიბოთ უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა
ფართოწარმომადგენლობა,რომელიცთავისსიტყვასიტყვის
საქართველოსმომავლისგანსაზღვრაში.ამიმედსაძლიერებს
ქართულიგენისზეიმიევროპულკულტურაში,მეცნიერებაში,
სპორტში. ჩვენ გვერდით დგას ქართული წარმოშობის არაე
რთიწარმატებულიდადიდიპიროვნება,რომელიცმოღვაწე
ობსევროპისადაამერიკისსამეცნიეროდაკულტურულცენ
ტრებში.

ევროპამგვასწავლა,რომქვეყანასუნდამართავდესხალხი
და არა პოლიტიკოსთა ჯგუფი, თუნდაც უცხოეთის მაღალი
წრეებიდან მხარდაჭერილი… და არა პოლიტიკური ბელადი,
თუნდაცყველაზეწარმატებულიპიროვნება.

ევროპულმა ურთიერთობებმა ჩვენ გვასწავლა მთავრობი
სადმი მხარდაჭერაცდა მთავრობისგან ადამიანური პირობე
ბისუზრუნველყოფისმოთხოვნაც.

ჩვენ, სამშობლოსგანდაოჯახებისგანდროებითგანშორე
ბულთ,სამშობლოსადაოჯახებისგადარჩენისსიამაყითაღვ
სილთ,ამისთვისუცხოეთშიცხელოფლდასიმწრისცრემლდა
ღვრილთ,განსაკუთრებულითანადგომაცშეგვიძლიადაწინა
აღმდეგობაც.ხალხისძალახომერთობაშია!!!

***
გამაოგნებელიაოფიციალურიმონაცემებიცკი,მითუფრო

მაშინ,როცაყველამვიცით,რომმიგრანტთამიერგამოგზავ
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ნილირეალურითანხებისრაოდენობა23ჯერმეტია.
2012 წლიდან მიმდინარე წლის მაისამდე ქართველმა ემი

გრანტებმასაქართველოსმასშტაბისთვისუზარმაზარითანხა
–6.9მილიარდი(!)აშშდოლარიგადმორიცხესსაქართველოში.
სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ემიგრანტების მიერ გადმო
რიცხულითანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი ისევრუსეთისფე
დერაციაზე მოდის.თვალსაჩინოებისთვის შეიძლება ვნახოთ,
რომ იმავე პერიოდში საქართველოში საზღვარგარეთიდან
შემოსული პირდაპირი ინვესტიციები მცირედით ნაკლებია
ქართველი ემიგრანტების მიერ გადმორიცხულთანხებზე და
იგი6.8მილიარდაშშდოლარსშეადგენს.გასათვალისწინინე
ბელია,რომეს „პირდაპირი, ,უცხოურიინვესტიციები“ძირი
თადად,ბანკებისმიერმოზიდულისახსრებია,რომლებიცარა
რეალურიეკონომიკისგანვითარებასხმარდება,არამედმევა
ხშეობაშიმიდის,რაცშემდეგშისაკმაოდმაღალიპროცენტით
არისუკანდასაბრუნებელი.

ცნობისთვის, 2012 წელს ქართველი ემიგრანტების ფინა
ნსურმა გზავნილებმა 1.3 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა,
2013წელს–1.5მილიარდიაშშდოლარი,2014წელს–1.4მი
ლიარდიაშშდოლარი,2015წელს–1.1მილიარდიაშშდოლარი,
2016წელს–1.2მილიარდიაშშდოლარი,ხოლო2017წლის4
თვეში–400მილიონაშშდოლარამდე(მონაცემებიამოღებუ
ლიაეროვნულიბანკისვებგვერდიდან).
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პატივგებისა და მადლიერების დღეები

კონცეფცია

ახალგაზრდობის ინიციატივა
მომავლის საქართველოსთვის საერთო ძალისხმევის პრო

ექტების მომზადება და განხორციელება ყველა თაობის წა
რმომადგენელთაუპირველესისაზრუნავია. აშკარაა,რომსა
ქართველოუკვედიდიხანიაასცდაბუნებრივიგანვითარების
გზას. ქვეყნის გარედან მართული არაქართული განწყობის
ძალთაარნახულიერთობითმყარადყალიბდება,ხელოვნური,
ოთახისკანონებისქვეყანა.

ჩვენ,ახალგაზრდობისგარკვეულიჯგუფისწარმომადგენ
ლები,მეცნიერებთანთანამშრომლობამ,„ქართული ერთობის 
დარბაზის“და„საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ღონისძიე
ბებშიმონაწილეობამდაგვარწმუნა,რომსაქართველოსპრო
ბლემებიგაცილებითსხვასიბრტყეზეა,ვიდრეამასპოლიტი
კურიპარტიები,პოლიტიკოსები,ხელისუფლებითდაავადებუ
ლიპიროვნებებისაუბრობენსაინფორმაციოსაშუალებით,თუ
მოსახლეობასთანშეხვედრისას.ფაქტია,რომქართულისაინ
ფორმაციოსივრცე,უპირველესად,სატელევიზიო–ქართული
აღარარის!

აშკარაა,რომდღისწესრიგშიმთელისიმწვავითდგასქვე
ყნის განვითარების მეცნიერული პროგრამების შემუშავება,
საერთოდ,მეცნიერებისროლისგამოკვეთა.

რამდენიმე წლის წინ, მეცნიერთა მონაწილეობით შედგე
ნილი „მოქმედების მანიფესტი – „ერთი სამშობლო, ერთიანი 
ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“ აღიარებულ იქნა ბოლო
ათწლეულების ერთერთ საუკეთესო ქართულდოკუმენტად.
იგი,მართლაც,პროგრამულია,მაგრამვერცერთიმპოლიტი
კურ წრეებში ვერ ჰპოვა მხარდაჭერა, რომლებსაც დაპყრო
ბილი აქვთ საინფორმაციო სივრცე. ეს არ ეხება მხოლოდ ამ
დოკუმენტს. ჩვენ, ახალგაზრდები ვრწმუნდებით იმაში, რომ
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ყოველგვარიქართულიიგნორირებულიადაესარისრეალური
შეთქმულებასაქართველოსწინააღმდეგ...

ამეტაპზე,ჩვენიამოცანაარარისარცამსაკითხისგაღრმა
ვებადაარცრომელიმეჯგუფისმიმართკრიტიკულიგანწყო
ბის ჩამოყალიბება, ჩვენ ვეთანხმებით მეცნიერთა საინიცია
ტივო ჯგუფის, „ეროვნული თანხმობისათვის“ დასკვნას, რომ 
დღის წესრიგის უპირველესი ამოცანაა, ხალხმა დაიბრუნოს 
პოლიტიკოსების მიერ წართმეული საქართველო. ჩვენ ასევე
იდეალურადმიგვაჩნიაკონგრესისმიერხაზგასმული,კაცობ
რიობისგამოცდილებითდადასტურებულიპრინციპი:

„ქვეყანას მართავს ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება – 
ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება – საზოგადოებას ზნე
ობისა და მორალის პრინციპები“. 

მთავარია,ამპრინციპისდამკვიდრებაჩვენსქვეყანაში,რა
ზეც ჩვენ ვიქნებით კონცენტრირებულიდა სწორედ ამას მი
ვიჩნევთბუნებრივიგანვითარებისპრინციპებზედაბრუნების
მთავარმიმართულებად.

რით დავიწყოთ და როგორ ვიმოქმედოთ? 
პასუხს ჩვენი ისტორიული გამოცდილება გვაძლევს, კერ

ძოდ, დავით აღმაშენებლის ეპოქის ანალიზი, იმის ანალიზი
გვაძლევს,თუროგორგამოდიოდაჩვენიქვეყანაკრიზისული
მდგომარეობიდან,რომელიცარაერთგზისჰქონია.

ჩვენისამშობლოსისტორიაადასტურებს,ყველაზეწარმა
ტებულიისპერიოდებიიყო,როცაქვეყანაერისბუნებიდანგა
მომდინარე იმართებოდა,როცა იყო ერთობა,როცა მთავარი
იყობიბლიურისიბრძნე:„მთავარში – ერთობა, სადაოში – თა
ვისუფლება, მაგრამ ყველაფერში – სიყვარული“.

როცა მოინდომეს ქვეყნის ბუნებრივი განვითარების გზი
დანგადახვევა,უპირველესად,თაობათადაპირისპირებისგზა
აირჩიეს.რააღარუწოდესუფროსითაობისწარმომადგენლე
ბს,ფერებითაცამკობდნენდა„ჩარეცხილებადაც“თვლიდნენ.
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როგორციტყვიან,უკადრებელიაკადრესიმხალხს,ვინცქვე
ყნისთვისუმძიმესპირობებშიცკი,შეძლოენის,მამულისადა
სარწმუნოებისშენარჩუნება.

ჩვენამასდღესგულისტკივილითვამბობთ,ჩვენთვისმთა
ვარიამომავლისსაქართველო.მომავლისსაქართველო,კითა
ობათაერთიანობის,წინათაობებისადმიმადლიერებისგარეშე
არარსებობს.

ჩვენამსაკითხებზე,ბევრსვსაუბრობდითუდიდესმოღვაწე
ებთან,მერაბ ბერძენიშვილსა და რეზო ჩხეიძესთან.ვსაუბრო
ბთდღეს,მეცნიერებისადაკულტურისარაერთთვალსაჩინო
მოღვაწესთან,რომლებიცთითქმისდაივიწყესსაინფორმაციო
საშუალებებმა,მაგრამჩვენთვისესხალხიოქროსფონდია.

ორიდიდ პიროვნებას (და არამარტოსაქართველოსთვის),
ბატონებს:მერაბ ბერძენიშვილსა და რომან რურუასარაერთი
შემოძახილიაქვთგაჟღერებულიუკანასკნელიწლებისგანმა
ვლობაში.გვეგონა,რომესსამთავრობოწრეებისთვისიქნებო
და დაფიქრების დიდი ნიშანსვეტი. სამწუხაროდ, ვერ ვნახეთ
ეს განწყობა, ვერც სამთავრობო წრეებში, ვერც პოლიტიკო
სებშიდავერცსაინფორმაციოსაშუალებებში.რაცამორდიდ
პიროვნებას აქვს გაკეთებული საქართველოსა და მსოფლიო
მასშტაბითმისისახელისამაღლებისთვის,ჩვენთვისდიდინი
შანიამომავლისსაქმიანობისორიენტაციისთვის.

ჩვენი დიდი სურვილია, რაც შეიძლება ბევრმა ნახოს, ის
დიდისულიერება,რაცმსოფლიომასშტაბისმოქანდაკემ,მე
რაბ ბერძენიშვილმა საკუთარ ეზოში და საკუთარი ხელით
შექმნა.ჩვენასევეგვინდავიამაყოთიმით,რაცსაქართველოს
ერთერთმაყველაზეტიტულოვანმასპორტსმენმა–ოლიმპი
ურმაჩემპიონმადახუთგზისმსოფლიოჩემპიონმაჭიდაობაში,
რომან რურუამ გააკეთა:როცასაქართველოსთითქმისმთე
ლისოფელითბილისისკენდაიძრა,ისთბილისიდანსოფელში
დაბრუნდა, პრაქტიკულად უკაცრიელ ადგილზე დასახლდა
დაწალკოტადაქცია–ქართულსოფელსადაქართულმიწას
ძეგლიდაუდგა.რასაცვამბობთცოტასნიშნავს,ვინცნახავს,
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დარწმუნდება,რასიმდიდრეაქართულიმიწადარაშეუძლია
ნებისყოფისადანიჭისმქონეადამიანს.

ჩვენგვითხრეს,ამხალხსდაამთაობასბრძოლაგამოუცხა
დეთდაუარყავითო,ესიყოუდიდესიშეცდომა–ვის,თუარა
ახალგაზრდებს ევალება ამ მდგომარეობის გამოსწორებადა
ქვეყნის განვითარების ბუნებრივრელსებზე გადაყვანა, სწო
რედწინათაობებთანკავშირშიდასაერთოდ,თაობათაერთი
ანობით, ჩვენ, რომან რურუამ კიდევ ერთი კარგი მაგალითი
მოგვცა. ვიფიქრეთ,რომ მისი 75 წლის იუბილე აღგვვენიშნა.
კატეგორიული უარი მივიღეთ. „არც ქვეყანაშია ზეიმის გან
წყობადაარცჩემშიო“,–გვითხრაბატონმარომანმა.უამრავი
ისტორიულიპიროვნებისდადიდიქართველიმოღვაწისიუბი
ლეები დაივიწყეს საქართველოში, უამრავ ადამიანს მადლო
ბაცარუთხრესმისიიუბილესდღეებშიდაამისგამოსწორებაა
საჭირო,გვითხრაბატონმარომანმა.

მართლაც, დამაფიქრებელი პასუხი მივიღეთ და სწორედ ამ 
პასუხმა გვიკარნახა მადლიერებისა და პატივგების დღეების 
ჩატარება, უფრო მეტიც, ჩვენ გვინდა, რომ მომდევნო წელი 
ბევრ სხვასთან ერთად, სწორედ ასეთ წლად ვაქციოთ: მადლი
ერების და მომავლის საქართველოსათვის თაობათა ერთია
ნობის წლად. ეს არის აუცილებელი, თუ „გვინდა ვიცხოვროთ 
ბედნიერებით სავსე სამშობლოში“, როგორც ამას, ბატონი 
რომან რურუა წერს თავის, მართლაც, საგულისხმო და დამა
ფიქრებელ წერილში. 

ჩვენი სურვილია, მიმდინარე და მომდევნო წელი და საე
რთოდ, შემდგომი პერიოდი, იყოს სწორედ უფროსი თაობისა
დმი მადლიერების წლები, თაობათა ერთიანობის წლები, ჩვენი 
ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავის წელი, ყო
ველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს 
მეგობართა მსოფლიო კონგრესის წელი, ეს იყოს შოთა რუს
თაველის 850, ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200, ილია ჭავჭავა
ძის 180 და ბევრ ზეცად ამაღლებულ ქართველთა საიუბილეო 
წელი. 
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ჩვენ ეს გვინდა განვაცხადოთ, საქართველოს სახელმწი
ფოებრიობის აღდგენის 100 წლისთავის დღეებში და საქმით 
დავადასტუროთ მიმდინარე წლის ნოემბერში პატივგებისა და 
მადლიერების დღეებზე, რომელსაც ჩავატარებთ ყველა სამხა
რეო ქალაქში და დასკვნით დღეს მცხეთაში, რომან რურუას 
ეზოგარემოში, მსოფლიოს უცნობილესი სპორტსმენების, შე
მდგომ კი დავასრულებთ თბილისის სპორტის სასახლეში, სა
ზოგადოების დიდი ნაწილის მონაწილეობით.

ჩვენ ნიშანდობლივად მიგვაჩნია, რომ ამ დღეებში, როგო
რც სტუმრებს, ასევე ჩვენს თანამემამულეებს ვაჩვენოთ ორი 
დიდი ქართველი კაცის, მერაბ ბერძენიშვილისა და რომან რუ
რუას მიერ შექმნილი კარმიდამო, სადაც ქართული სულის სი
ძლიერეც ჩანს და ისიც, რომ მიწაა ჩვენი მარჩენალი.

ჩვენ, ამ ჩვენი მოსაზრებებითა და იდეებით, მივმართეთ 
სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს. ყველასგან უდიდესი 
მხარდაჭერა მივიღეთ. ვერ წარმოგვიდგენია მოაზროვნე ადა
მიანი, რომელიც არ შემოგვიერთდება და მხარს არ დაგვიჭერს. 
კარგია, რომ ეს არის საერთო ქართული განწყობა, რომელსაც 
საქართველოში მცხოვრები ყველა ერისა და ეროვნების წა
რმომადგენლები იზიარებენ. ჩვენ ველოდებით ახალგაზრდო
ბის დიდ ერთობას ამ იდეების განსახორციელად. 

ახალგაზრდობის ერთი ჯგუფის სახელით: 
ოთარ ფალიანი, ალექსანდრე ახვლედიანი, გიორგი შაშია

შვილი, შოთა შანშიაშვილი, თეკლე თორთლაძე, სალომე წერე
თელი, ალექსანდრე კავკასიძე, შოთა ჭელიძე და სხვები (200
მდე ახალგაზრდის ხელმოწერა).

იანვარი, 2018 წ.
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„სახელმწიფო კაცების“ საკრებულო

ესახალიმოსაზრებაარარის.შეიძლებაპირდაპირითქვას,
რომ საქართველოს ისტორიული გამოცდილებაა. მსოფლიოს
დასაერთოდ,წარმატებულიქვეყნებისპოლიტიკაცამასადა
სტურებს–ყველგანპატივითეკიდებიანმაღალპროფესიონა
ლსმიუხედავადასაკისა,გამოცდილებისა,რელიგიურიაღმსა
რებლობისა და პარტიული კუთვნილებისა. დავით აღმაშენე
ბელიდამისიპოლიტიკაასწორედამისმაგალითი–სასული
ეროპირი მთავრობისთავმჯდომარედმოიყვანადათვითონ,
ახალგაზრდამ, ქვეყნის მმართველი გუნდი ბრძენკაცებისგან
შექმნა.

თამარმეფისმიერშექმნილიდარბაზიამისდიდიმაგალითია
და ლამის მსოფლიო პარლამენტარიზმის საწყისი. მხცოვანი
სულხანსაბადიპლომატიაშიჰყავდათჩართულიახალგაზრდა
მმართველებს.

ვნახოთ მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი ქვეყნის, ამერიკის
შეერთებულიშტატებისგამოცდილება.შექმნილიაპრეზიდენ
ტთასაბჭო.ყველაყოფილიმინისტრი,სენატორითუგუბერ
ნატორი, აქტიურ პოლიტიკაშია. ეს, როგორც გამოცდილები
სადმიპატივისცემა,ჩამოყალიბდაარამარტოროგორცდიდი
პოლიტიკური კულტურა, არამედ იმ ქვეყნების წარმატების
მთავარისაყრდენი,სადაცთაყვანისცემააგამოცდილებისადა
გამოცდილიადამიანისადმი.

საქართველოსთვის ეს განსაკუთრებულია. ჯერ ერთი, ეს
ჩვენიისტორიაა,მეორეც –კავკასიაუფროსისადმიგანსაკუთ
რებულითაყვანისცემითგამოირჩევადღესაც;მესამე – მსო
ფლიოპოლიტიკას ასაკოვანიდაგამოცდილი ადამიანები წა
რმართავენ.დააკვირდითწარმატებულიქვეყნების პრეზიდე
ნტებს,სახელმწიფომეთაურებს, პარლამენტებს. იშვიათობაა
40წლამდეასაკისპოლიტიკოსი.

ჩვენთვისდამანგრეველიაღმოჩნდაწინახელისუფლებების
მიერშემოთავაზებულიასაკობრივიგრადაცია.კარგადაღნიშ
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ნესახალგაზრდებმა:ხელისუფლებადასაერთოდ,ნებისმიერი
თანამდებობა აზროვნებაა და არა ასაკი. ჩვენ საპირისპირო
გზით წავედით. მთელ მსოფლიოში, ამის მაგალითია აშშ და
ევროპის წამყვანი ქვეყნები, ყოველ ოჯახშიც კი ძლიერდება
უფროსისადმიპატივისცემა,ანუის,რაცოდითგანდატრადი
ციულად საქართველოში, ყოველ ქართულ ოჯახში ფასეული
იყო.სამწუხაროდ,ჩვენვკარგავთიმას,რისკენაცმსოფლიოს
წარმატებული ქვეყნები მიილტვიან: პატივისცემა უფროსი
სადმი, დაფასება გამოცდილებას, პროფესიონალიზმს, ოჯა
ხიშვილობას… ოჯახიშვილობა ყველაზე დიდ აკადემიად ით
ვლებოდადა ითვლებაქართულისულისადაქართულიცნო
ბიერებისადამიანებშიდაიგიმსოფლიოგამოცდილებახდება.
ოჯახიშვილობა–დიდიფასეულობაა.

სულხანსაბაორბელიანისგანათლებითმოხიბლულმალუი
მეთოთხმეტემგაკვირვებითჰკითხადიდმგოსანს:ვიცისორ
ბონა, ვიცი განათლების მსოფლიოცენტრები, მაგრამ თქვენ
სადმიიღეთესგანათლებაო.სულხანსაბამუპასუხა:გლეხის
სკოლადავამთავრედაქართულისუფრისინსტიტუტიო.

ჩვენ ამ მაგალითების პროპაგანდა გვჭირდებადა ეს მსო
ფლიოკონგრესისერთიდიდინაწილიუნდაიყოს.დიდიმაგა
ლითიმოგვცასაქართველოსკათოლიკოსპატრიარქმამასთან
შეხვედრისას. მან ბრძანა: არა მარტო ჩვენთან, სამწუხაროდ
მსოფლიოში მიდის ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლა
დაესხდებაშეგნებულად,რომხალხსარჰყავდეთნამდვილი
ავტორიტეტები,ყალბებიკიადვილადსამართავებიგახდნენ!

ესთანამედროვეობისუდიდესიპრობლემაა.ჩვენპატრიარ
ქმაგვირჩიადარეალურისაქართველოსმდგომარეობაცამას
გვკარნახობს, რომ მეტად გავაცნოთ ხალხს ავტორიტეტები,
ცხოვრების წესითა და ქვეყნისადმი მსახურებით გამორჩეუ
ლიხალხი.ჩვენმიგვაჩნია,რომესსაერთოსახალხოდასამთა
ვრობოპოლიტიკადუნდაჩამოყალიბდეს.

ჩვენ ვიხსენებთ მერაბ ბერძენიშვილისა და რეზო ჩხეიძის
საუბარს,რომლებმაცთითქმისშეთანხმებულადთქვეს:როცა
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გყავს გურამ დოჩანაშვილი, პირველ რიგში მისი აზრი უნდა
აინტერესებდეს ხელისუფალთ და საერთოდ, ყველას, ვინც
ქვეყნის მომავალზე ფიქრობს. მერაბ ბერძენიშვილმა ასეთი
დიდიხაზგასმაცგააკეთა:ნონაგაფრინადშვილისადაცუნდა
შევიდეს,თუნდაცკინოთეატრში,ყველანიფეხზეუნდაწამო
ვუდგეთო.

სწორედ ეს არის ადამიანის ღვაწლისა და გამოცდილების
შეფასებაცდააღიარებაც.

ამნაწილშიჩვენშემთხვევითარვსაუბრობთასედეტალუ
რადდალირიკულსტილში.ესღერძიაყველაფრის.თვითგა
მოთქმა „სახელმწიფო კაცები“, ილია ჭავჭავაძეს ეკუთვნის.
სწორედერისმამათვლიდა,რომსახელმწიფოიმისმიხედვით
იზომება,რამდენიმთქმელიჰყავსო,ანურამდენიგამორჩეუ
ლიადამიანიჰყავს.როცამივდივართნამდვილისდაფასების
გზით,იქსაზოგადოებაშიყალბის,ფსევდოსადგილინაკლებად
რჩება.

სწორედ ეს შემოგვთავაზა კუვეიტიდან დაბრუნებულმა
საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქმა. 2011 წელს. თავის
ქადაგებაშიისაუბრაამქვეყნისგამოცდილებაზე,სადაცშექ
მნილი აქვთ, ხაზგასმას ვაკეთებთ, კანონმდებლობით, ავტო
რიტეტულ ადამიანთა საკრებულო, რომელიც აანალიზებს
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. ეს შეხვედრებირომლებიც
პირდაპირისატელევიზიოგადაცემითმიდის,იღებსგადაწყვე
ტილებებს,უგზავნის მთავრობას,რომელიცარ არის ვალდე
ბულიყველაგადაწყვეტილებაგაიზიაროს,მაგრამვალდებუ
ლია,განიხილოს.

აი,დემოკრატია! ავტორიტეტების მიერგადაწყვეტილებე
ბისმიღებახდებასაჯაროდ–ხალხისთვალწინდამთავრობის
პასუხიც ასევე საჯაროდ, სახალხოდ, პირდაპირი სატელევი
ზიოგადაცემითხდებაცნობილი.მოსახლეობასაქვსსაშუალე
ბადაინახოს,რასსთავაზობენხელისუფლებას,რასიზიარებს
დარაზეამბობსუარსხელისუფლება.

საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქი სასიცოცხლოდ
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მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასეთი ინსტიტუტის არსებობას ამ
ჟამინდელ საქართველოში. ეს დიდი საკითხია და არ გამოვ
რიცხავთ,რომერთერთიმთავარითემაკონგრესისსესიებზე
მსჯელობისას, რომელიც შეიძლება იმით დამთავრდეს, რომ
ეროვნულმა ყრილობამ განსაკუთრებული პრინციპების და
ცვით საქართველოს ხელისუფლებასთან და პარლამენტთან
მოთათბირებით,შეიძლებააირჩიოსკიდეცასეთიორგანო.მა
ნამდეკი,ესდიდიფუნქციაშეიძლებაშეასრულოსმეცნიერთა
კონფერენციისმიერდასახელებულმადასპორტისსასახლეში
შეკრებილიკონგრესისმიერმხარდაჭერილმაავტორიტეტულ
ადამიანთაგუნდმა.

საბედნიეროდ,ასეთიადამიანებიუამრავიჰყავსჩვენსქვე
ყანასხელოვნებაში,კულტურაში,მეცნიერებაში,განათლება
ში,მედიცინაში,სპორტში.ყველაქალაქსადასოფელშიარიან
საერთოსახალხონდობითაღჭურვილიადამიანები,რომელთა
ერთობასუაღრესადპოზიტიურიგავლენისმოხდენაშეუძლია
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ასეთიგუნდი, პრაგმატუ
ლიენითრომვთქვათ,დღესაწყობსძლიერხელისუფლებასდა
ჩვენი ურთიერთობების გაძლიერებას აფხაზდაოს ძმებთან,
სადაცდღესუფროსითაობისმიმართკულტია,სადაცხელი
სუფალთთვისკითხვისქვეშაცკი არდგებაუხუცესთაგადა
წყვეტილება.

ჩვენი ეს პოზიცია პირდაპირ კავშირშია დემოკრატიული
მსოფლიოს გამოცდილებასთან, რომელსაც დიდი მოაზროვ
ნის, შარლ მონტესკიეს მიერ ჩამოყალიბებული პრინციპები
უდევს საფუძვლად: „ყოველერს, ხალხს მისი ხასიათის შესა
ტყვისიკანონებიუნდაჰქონდეს.მთავარია,ზომიერიმმართვე
ლობა,რომლისდეფიციტიშეიძლებადემოკრატიულსისტემა
შიცწარმოიშვას.ამიტომ,უმთავრესიაძალაუფლებისდანაწე
ვრება,საჭიროაისეთიმდგომარეობისშექმნა,რომსხვადასხვა
ძალებმაერთმანეთიშეაკავონ,რათაძალაუფლებისბოროტად
გამოყენებაარმოხდეს.თუარაამათშორისდაპირისპირება,
ურთიერთკონტროლი–ყველაფერიიღუპება.”



100

მომავლის საქართველოს 
პროგრამის შექმნის კონცეფცია

საუბარია ინოვაციური განვითარების სტრატეგიის უნი
კალური დოკუმენტის შექმნაზე, რომელიც უნდა იყოს ჩვენი
დიდიმოთათბირებისშედეგიდამასშიმკაფიოდდაგასაგებად
ჩამოყალიბდეს:

• ნაციონალური იდეა 
•  მისი ეროვნული მიზანი 
• მისი მისია. 
დაფიქრებისთვის:
გაერთიანებული ერების ბოლო დემოგრაფიული კვლევის

შედეგებიდან გამომდინარე, საქართველო მომაკვდავ სახელ
მწიფოთაპირველხუთეულშიაშეყვანილი.

ამ ხუთეულის პირველ ადგილზე იმყოფება იაპონია. ჩვენ
მე5ადგილზევართშობადობისკოეფიციენტით1.6,იაპონია
1.15.

იაპონიას არა ეკონომიური, არამედ პირველ რიგში ტერი
ტორიისუქონლობისფაქტორიუშლისხელს,რომელსაცმსო
ფლიომატერიკის0.8%უკავია.ჩვენხელსგვიშლისუმძიმესი
ეკონომიკურისიტუაცია,რომელიცარაძლევსოჯახსსაშუა
ლებასმე2ბავშვზეიფიქროს.

თუ იმას დავამატებთ სრულფასოვანი სუვერენიტეტის
ისეთ ობიექტურად ხელისშემშლელ ფაქტორებს, როგორი
ცაა: საგარეო ვალი და მისი ზრდის ტენდენცია, უმდაბლესი
ნაციონალური შემოსავალი,თითქმის განულებული ინდუსტ
რიალური პოტენციალი, დაკარგული რენტაბელური დარგე
ბი(მაგალითადისეთი,როგორიცაა:ეთერზეთებისწარმოება,
თამბაქო,მეცხვარეობადასხვამრავალი). პირველრიგშისა
ჭიროასრულისურათი,რასწარმოადგენსდღესსაქართველო.
საინტერესოათუარაესქვეყანასაერთოდ,მისიგეოპოლიტი
კურიმდგომარეობისგარდა.
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ამ სიმართლეს მთავრობა არ იტყვის გასაგები მოტივების
გამოდავერცვერავისდააბრალებს,რადგან6წელიუცვლე
ლადყოფნახელისუფლებაშიამისარგუმენტსაღარტოვებს.

ჩვენი აზრით, პროგრამა სამი ნაწილისგანუნდა შედგებო
დეს:

პირველი – სრულად უნდა წარმოჩინდეს ის პოტენციალი,
რომელიცგააჩნიასაქართველოს(ქვეყნისსრულიინვენტარი
ზაცია);

მეორე – აღიწეროსქვეყანაშიარსებულირეალურიმდგომა
რეობა;

მესამე – უნდაშემუშავდესპროგრამა,რომელიცსაშუალე
ბასმოგვცემს,ეტაპობრივად,მოქმედებაშიმოვიყვანოთქვეყ
ნისპოტენციალი.

სამწუხაროა ის, რომ ბოლო ათწლეულების საქართველო
ში, ნაკლებად საუბრობენ ასეთი სრულყოფილიდოკუმენტის
აუცილებლობაზე, ან თუ საუბრობენ, ძირითადად, სახელი
სუფლებოდა პოლიტიკურწრეებში. არ შეიძლება ასეთი დო
კუმენტი შექმნას რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ, ან რო
მელიმე ხელისუფლებამ. ერთ და მეორე შემთხვევაშიც საქმე 
გვექნება არასრულყოფილ, ტენდენციურ პროგრამაკონცეფ
ციასთან – ყოველი ხელისუფლება, თუ პოლიტიკური პარტია 
შეეცდება სათავისოდ შეცვალოს და პარტიის ინტერესებს მო
არგოს ასეთი დოკუმენტი! 

ეს უნდა იყოს ზეპარტიული, ზესახელისუფლებო, სახელ
მწიფოებრივი დოკუმენტი, რომლის შედგენის წარმმართველი 
იქნება მეცნიერთა ჯგუფი, სამეცნიერო ინსტიტუტები და გათ
ვალისწინებული იქნება ჩვენი ისტორიული და წარმატებული 
ქვეყნების გამოცდილება. 

ერთისიტყვით, ესდოკუმენტიუნდაშეიქმნასყველასმო
ნაწილეობით.ამიტომარისსაჭიროკონგრესისსესიებისუდი
დესიინტელექტუალურიპოტენციალი(როგორცქვეყნისშიგ
ნით, ასევე ქვეყნის გარეთ არსებული). ამდოკუმენტშიუნდა
იყოს, როგორც ბუნებრივი, ასევე ადამიანური რესურსების
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ანალიზი.ის,რაშეუძლიაროგორცქვეყნისშიგნით,ასევემის
გარეთ არსებულინტელექტულურპოტენციალს. ამდოკუმე
ნტშიკარგადუნდაჩანდეს,რასნიშნავსქართულიინტერესი,
რომსაქართველოარისქართულიინტერესისგათვალისწინე
ბითსხვასახელმწიფოთათანამშრომლობისდაარაპაექრობი
სადადაპირისპირებისქვეყანა.

როგორ შევადგინოთ?
რათქმაუნდა,არარისადვილი.მთავარია,სწორიორგანი

ზება. ეს კი იქნება მაშინ, როდესაც ფუნქციები იქნება განა
წილებული.წარმმართველიარიანმეცნიერები,მონაწილეობს
ხალხი, ხელისუფლება არის ორგანიზატორის როლში (არც
მეტიდაარცნაკლები)

ჩვენუნდაშევძლოთქვეყნის მეცნიერული,ტრადიციული,
ისტორიული გამოცდილებიდან და რეალური ეკონომიკური
პოტენციალიდანგამომდინარე,ძირითადიდაპერსპექტიული
მიმართულებების განსაზღვრა. აქედან კი წარმოვიდგინოთ
ქვეყნისადგილიმსოფლიოსეკონომიკურსივრცეში.

ჩვენმომავლისსაქართველოსთვისგვესახებაოთხიპრიო
რიტეტულიმიმართულება:პირველი – განათლებადამეცნიე
რება,სახელმწიფოსსაძირკვლისუპირველესიქვაკუთხედი

მეორე –ეკონომიკა(ბიზნესი,მეწარმეობა).
მესამე – კულტურა (მისიფართოგაგებით) ეროვნულიდა

პოლიტიკურიოპტიმიზმისსაფუძველი
მეოთხე –ქართულისოფელი,როგორცქვეყნისუძველესი

დადიდიმომავლისმქონეკულტურულიფენომენი.
აქვეუნდაგავაკეთოთპრინციპულიგანმარტება,რომდღეს

ჩვენიქვეყნისთვისმთავარიაიგიგახდესსაინტერესოდამიმ
ზიდველიყველასთვისდაუპირველესად,მეწარმეგრძნობდეს
დაცულობას. ეს ქვეყნის ძლიერების ქვაკუთხედია. მეწარმე 
კი დაცული უნდა იყოს ინსტიტუციონალურად და არა ხელი
სუფლების პირადი შეხედულებებისა და ახლობლობის მიხედ
ვით. ხელისუფლებამ მეწარმე უნდა დაიცვას თავისუფალი და 
პატიოსანი კონკურენტული გარემოს შექმნისა და შენარჩუნე
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ბის უზრუნველყოფით. თუ ესგანწყობა ხელისუფლებაში არ 
არის, ძალიან სამწუხაროა – ასეთ ხელისუფლებებს არ უნდა 
ვირჩევდეთ და თუ მაინც მოხდა, უნდა ვაიძულებდეთ მას, იყოს 
ასეთი ან უნდა ვთავისუფლდებოდეთ ასეთი ხელისუფლების
გან. 

ჩვენს ურთიერთობას დანარჩენ სამყაროსთან ორი შეუც
ვლელი საყრდენი აქვს: ინტელექტი და ბიზნესი და თუ ჩვენ
ვფიქრობთმომავლისსაქართველოზე, ჩვენი ამოცანაა ინტე
ლექტუალურიპოტენციალისსრულადგამოყენებადაბიზნე
სისთვისმაქსიმალურიხელშეწყობაიმპირობით,რომშევინა
რჩუნოთქართულითვითმყოფადობა.

საბედნიეროდ,დღესსაქართველოშიყველგან,ნებისმიერი
სოფლითდაწყებული,მხარითდადედაქალაქითდამთავრებუ
ლი,არიანადამიანები(იქდარჩენილნი,თუდროებითწამოსუ
ლნი),რომელთაც ძალიან კარგად იციან, სად რისი გაკეთება 
შეიძლება, რა თანმიმდევრობით და ამას ყველაფერს რა რე
სურსი სჭირდება. საბედნიეროდ, ყველა ქალაქსა და რაიონში 
არის ასეთი ხალხი. მით უფრო, რომ ჩვენს ხალხს სხვა გამოც
დილება აქვს. მხედველობაშია ის გამოცდილება, რომელიც გა
ჭირვებამაც მოგვცა და ქვეყნის გარეთ წასულმა ადამიანებმაც 
შეიძინეს, თუ როგორ შეიძლება დაბრუნდეს კაპიტალი ყოველ 
სოფელში, ქალაქსა თუ საერთოდ, ქვეყანაში.

მეცნიერებიაანალიზებენყველაფერსდაყველასახისრე
სურსის გათვალისწინებით, დგება ეს პროგრამა, რომელმაც 
უნდა შეცვალოს დღევანდელი საქართველოს რეალობა, ანუ 
ეს არის ბრძოლა ქვეყნის შესაძლებლობათა და ადამიანის შე
საძლებლობათა რეალიზაციისთვის. ეს არის ცივილიზებული 
სახელმწიფოსკენ სვლის გზა, სწორედ ნიჭის ძალაუფლების 
ქვეყანა, რომელიც უნდა იყოს ჩვენი უპირველესი მიზანი. 

ფაქტი ერთია: ამ მიწის, ამ წყლის, ამ ჰაერის, საერთოდ,
ასეთიბუნებრივირესურსებისქვეყანაში ასე არუნდავცხო
ვრობდეთ, სულ მცირე „კუჭის პრობლემა“ არ უნდა იყოს ამ
სიმწვავით,მითუფრო,რომჯერკიდევგვაქვსსაკმაოზემეტი
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ბუნებრივი რესურსები, გვაქვს საკმარისი ადამიანური და
ინტელექტუალური პოტენციალი, რომელიც მთელ მსოფლი
ოშიამიმობნეულიდაგვაქვსაბსოლუტურადგამოუყენებელი
გეოგრაფიულიპოტენციალი,რომელიც ამ პროგრამითუნდა
გახდესქვეყნისთვისბედნიერებისმომტანი,მაშინ,როცაარა
სწორიმართვისგამო,მასჯერკიდევმხოლოდუბედურებამო
აქვსქვეყნისთვის!

ჩვენ გვაქვს, მართლაც, ისტორიული შანსი: შეგვიძლია შევ
ქმნათ საქართველოს მოსახლეობის, საქართველოს სახელმწი
ფოს და ქართველი ხალხის (და არა მმართველი ძალის ან რო
მელიმე პოლიტიკური პარტიის) ინტერესების გამომხატველი 
მომავლის პროგრამა... პროგრამა, რომელიც იქნება იმის მკა
ფიო დასტური, რომ ქვეყნის ბატონპატრონი ხალხია და არა 
ხელისუფლება, რომ ხელისუფლება მსახურია და არა უფროსი 
და იგი გაიზომება იმის მიხედვით, როგორ ასრულებს მეცნიე
რთა პატრონაჟით და ხალხის მონაწილეობით შექმნილ პროგ
რამას. 

ვიდრე ამ დიდ პროგრამას შევქმნიდეთ, ჩვენ რეალურად
ვთვლით „სამართლიანობის მანიფესტში“ ჩამოყალიბებული
კონკრეტული მოთხოვნების შესრულების მოქმედებას. მით
უფრო,რომმეცნიერთადასპეციალისტთაშეთანხმებითშექმ
ნილიამდოკუმენტისკონკრეტულისაკითხებისაბსოლუტურ
მაუმრავლესობამ,არათუდაკარგააქტუალობა,არამედგაცი
ლებითმეტისიმწვავითდგასსაზოგადოებისდღევანდელიყო
ფისდღისწესრიგში.სწორედამიტომმიგვაჩნიასაჭიროდმისი
წინამდებარეკრებულშიგამოქვეყნებისაუცილებლობა.
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სამართლიანობის მანიფესტი

(დოკუმენტიასეთისახელწოდებით,2009წლის
23 ნოემბრიდან როცა იგი პირველად წარედგინა
პრეზიდენტს,ეგზავნებოდახელისუფლებას.თით
ქმისყველამმართველიპოლიტიკურიძალაამდა
პირებებითმოდის,ხელისუფლებაშიყოფნისდროს
ამ მოთხოვნებს „ელემენტარულს“ უწოდებს, რეა
ლურადკიმათარ,ანვერასრულებს...ოპოზიციაში
წასულები კი, პროგრამების სახით გვიბრუნებენ.
ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ასეთ პოლიტი
კურძალებსსწორედხალხმაუნდაგამოუცხადოს
უნდობლობა. „სამართლიანობის მანიფესტი“ ამ
თვალსაზრისით, მართლაც, დიდი წყალგამყოფია
და ყველას მის დამსახურებულ ადგილს მიუჩენს.
ჩვენაქშევეხებითდოკუმენტისიმდებულებებსდა
კონკრეტულმოთხოვნებს,რომლებსაცდღემდეარ
დაუკარგავთაქტუალობა).

ხელისუფლების უპირველესი კონსტიტუციური მოვალეო
ბაა, უზრუნველყოს ადამიანისათვის ბუნებით ბოძებული სი
ცოცხლის, თავისუფლებისა და საკუთრების უფლების დაცვა, 
შეუქმნას მოქალაქეებს ადამიანური არსებობის პირობები. 
ხელისუფლება, რომელიც ამას ვერ (ან არ) აკეთებს, საკუთარ 
თავს აყენებს კონსტიტუციის გარეთ.

„არ იქნება სამართლიანობა, არ იქნება მშვიდობა“–ესარის
სახელმწიფოშიჭეშმარიტიმშვიდობისდამკვიდრებისუპირვე
ლესიდააუცილებელიმოთხოვნა.სამართლიანობისშეგრძნე
ბისგარეშე,მოქალაქევერიქნებაკანონმორჩილი,სახელმწი
ფოსმიერდასახულიამოცანებისრეალიზებაზეორიენტირე
ბული;სახელმწიფოსინტერესებისერთგულიდაგანხორციე
ლებისათვისმოტივირებული.
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უსამართლო გარემოში ყველა პარტიას, ყველა ხელისუფა
ლს თავისი სიმართლე აქვს, ყველა მართალია – ხალხი კი დას
ჯილია და ქვეყანა ინგრევა!

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ რამდენიმე წელია ვი
თხოვთ დამოუკიდებელ საქართველოში განვითარებული ნე
გატიური პროცესების გამოძიებას, დამანგრეველი ძალების 
რეალურ გამოვლენას და მათ მიმართ კანონით გათვალისწინე
ბული ღონისძიებების გატარებას.

ღრმადგვწამს,რომ199192,2003,2007,2008წლების;7ნო
ემბრის,8აგვისტოს,26მაისისპერიპეტიებისსამართლებრივი
შესწავლაშექმნისსახელმწიფოშისამართლიანობისდადგენის
პროცესისდაწყებისკარგპრეცედენტს. 

ჩვენ ვსაუბრობთ არა მხოლოდ სამართლიანობის აღდგენა-
ზე, არამედ (და უპირველესად), სამართლიანობის დადგენა-და-
მკვიდრებაზე. რადგან პირველი, მეორის მცირე ნაწილია. 

ჩვენთვის სამართლიანობა – ეს არის ღირსეული, უფრო სწო-
რად, ღირსებაშერჩენილი ქვეყანა, ღირსებაშერჩენილი ადამია-
ნი, ღირსებაშერჩენილი ენა, ღირსებაშერჩენილი მიწა, ღირსე-
ბაშერჩენილი ეროვნული ცნობიერება და ის ხელისუფლება, 
რომელიც ამისთვის იბრძვის – ხელისუფლება, რომლისთვი-
საც ადამიანი არის მიზანი და სხვა ყველაფერი კი საშუალება, 
ამ მიზნის მისაღწევად. ხელისუფლება, რომელიც ქვეყანაში 
ქმნის კონკურეტულ გარემოს და იღებს პასუხისმგებლობას, 
რომ ადამიანი იყოს დაცული. ხელისუფლება, რომელსაც არ 
აქვს თავისი ხალხის ვალი ან თუ აქვს, იმის ღირსებაც გააჩნია 
გადასახადის მოთხოვნამდე, ვალის დაბრუნების პირობები მა-
ინც შესთავაზოს ხალხს!

სამართლიანობა არის მაშინ, როცა ადამიანები იბრძვიან 
არა არსებობისთვის (როგორც ეს დღეს არის საქართველოში), 
არამედ საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების რეალიზე-
ბისთვის (როგორც ეს არის რეალური დემოკრატიის ქვეყნებში). 

ყოველადამიანსგვაქვსღვთისაგანბოძებულიუფლებები:
სიცოცხლის უფლება, სიტყვის უფლება, საკუთრების უფლე
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ბა და უკეთესი ცხოვრებისკენ მისწრაფების უფლება… ამის
გარანტიხელისუფლებაუნდაიყოს.ესმისიკონსტიტუციური
მოვალეობაა. ხელისუფლებაუნდაიყოსიმისგარანტიც,რომ
სიცოცხლისუფლებიდანგამომდინარე,შეუქცევადადუზრუნ
ველყოსადამიანისთვის:საცხოვრისი,საარსებომინიმუმი,ჯა
ნმრთელობისდაცვადაგანათლებისმიღება.

დანაშაულისტოლფასია არამარტოის,რომუკიდურესად
დაბალიამინიმალურიხელფასიდაპენსია,არამედ,საარსებო
მინიმუმისგანსაზღვრისჩვენთანდამკვიდრებულიმეთოდიკა
დარაცყველაზემეტადშემაძრწუნებელია,თანაფარდობასა
ხელისუფლებოწრეებშიხელფასებსადაპენსიას,მინიმალურ
ხელფასსშორის.

ჩვენიპოზიციამარტივიადანათელი:
  პენსია 
 მინიმალური ხელფასი
 ლტოლვილთა შემწეობა
 უმუშევართა შემწეობა
 სტიპენდია
უნდა გაუტოლდეს საარსებო მინიმუმს. საარსებო მინიმუმი 

განისაზღვროს დამოუკიდებელ ექსპერტთა მიერ მსოფლიოში 
მიღებული პრინციპების საფუძველზე;

 უნდა დადგინდეს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და სახე
ლმწიფო დაწესებულებებში გასაცემი მაქსიმალური ხელფასი 
არ შეიძლება იყოს მინიმალურზე (მათ შორის, პენსიაზე) 20
ჯერ მეტი;
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ინფორმაცია განსჯისთვის:

საქართველოს მოსახლეობისთვის 
დადგენილი არაადეკვატური საარსებო 

მინიმუმის შესახებ 

საარსებო მინიმუმი ფრიად მნიშვნელოვანი მაკროეკონომი
კური კატეგორიაა. იგი სოციალურ ორიენტირია, ცხოვრების 
დონის სოციალური სტანდარტია, რომელიც გამოიყენება გასა
ცემი ხელფასების, პენსიების, სტიპენდიების, შემწეობებისა და 
სხვა სოციალური დახმარებების ოდენობის განსაზღვრისთვის.

საარსებომინიმუმისსრულიღირებულებაშრომისუნარიანი
ადამიანისნორმალურიჯანმრთელობისადასიცოცხლისთვის
აუცილებელისასურსათოპროდუქტებისა(ე.წ.სასურსათოკა
ლათა)დაასევეპირველადიმოხმარებისარასასურსათონაწა
რმისადამომსახურებისმინიმალურირაოდენობისხარჯები
საგან(საბაზროფასებით)შედგება.

სასურსათო ჯგუფში ადამიანის არსებობისთვის საჭირო
40მდედასახელებისპროდუქტიაშეტანილი(განვითარებულ
ქვეყნებშიესჯგუფიგაცილებითმასშტაბურადააწარმოდგე
ნილი).

საარსებო მინიმუმის ღირებულების განსაზღვრა სტა
ტისტიკის ეროვნული სამსახურის პრეროგატივაა, იგი საარ
სებომინიმუმისღირებულებასყოფს0,7ზე,რომლითაცდგი
ნდებასაარსებომინიმუმისღირებულებაშისურსათისხარჯე
ბის ხვედრითი წილი (70%). ამას 30%ის ოდენობით ემატება
არასასურსათო ნაწარმი და მომხახურება, რომელშიც შედის
ტანსაცმელი,თეთრეული,წინდები,ფეხსაცმელი,საკანცელა
რიოსაქონელი, ჩამოთვლილისაქონლისღირებულების10%
ისოდენობისმედიკამენტები,18კვადრატულიმეტრისსაცხო
ვრისისქირა,გათბობის,წყლის,გაზმომარაგების,ელექტროე
ნერგიისადატრანსპორტისგადასახადი.ჩამოთვლილიმომსა



109

ხურებისღირებულების5%კულტურაზე,დასვენებასადაგა
რთობაზე,3%–კავშირგაბმულობაზე,ხოლო15%–კრედიტსა
დასხვაგადასახადებზეარისგათვლილი.საარსებომინიმუმი,
ადამიანთამოთხოვნილებებისადამოხმარებისსაგნებზეფა
სების ცვალებადობის გათვალისწინებით, სისტემატურ ცვა
ლებადობასგანიცდის.

ქვეყნისდამოუკიდებლობისაღდგენიდან (1991წ.)დღემდე
ჩატარებულმა კვლევებმაცხადყო,რომ საქართველოს მოსა
ხლეობაწლებისგანმავლობაშიარასრულფასოვნადიკვებება,
რაც დაბალი სოციალური პირობებითაა გამოწვეული (მოსა
ხლეობის 80% ღარიბღატაკია), ვერ ახერხებს ფიზიოლოგი
ური ნორმების შესაბამისად შედარებით ძვირადღირებული
პროდუქციის:ხორცის,რძისადარძისპროდუქტების,თევზის,
ხილის, ბოსტნეულის შესყიდვამოხმარებას და ძირითადად
იაფფასიანიპროდუქტით–პურითიკმაყოფილებსმოთხოვნი
ლებასსაკვებზე,რაცრაციონის60%საჭარბებს,მაშინ,როცა
განვითარებულქვეყნებშიპურისწილირაციონში1215%ია.
ყოველივეამისგამომოსახლეობაწლებისგანმავლობაშიგა
ნიცდისცილოვანდეფიციტს, ვიტამინებისადა მიკროელემე
ნტებისნაკლებობას,რაცმთელრიგპათოლოგიურდაავადე
ბებს იწვევს, (ამაზე ბოლოწლების სტატისტიკაც მეტყველე
ბს).საყურადღებოაისიც,რომმეცნიერებისდასკვნებით,დაა
ვადებათა50%გამოწვეულიაარასრულფასოვანიკვებით.

აღსანიშნავიაისფაქტი,რომჯერკიდევ2003წელს, მაში
ნდელმა ხელისუფლებამ რეალური სურათის დაფარვის მიზ
ნით „იპოვა გამოსავალი“ და „კორექტივები შეიტანა“ საქა
რთველოს მოსახლეობისფიზიოლოგიურნორმებში,კერძოდ, 
შეამცირა ძვირადღირებული პროდუქციის ნორმები: ხორცის 
მოხმარების მაჩვენებელი 80 გრამი/დღ ჩათვალა ნორმად, 
რომელიც 2, 5ჯერ ჩამორჩება ნორმას (200 გრ/დღ), რძისა 
და რძის პროდუქტების ნორმა შეამცირა 4, 5ჯერ 960 გრამი
დან 215 გრამამდე, ბოსტნეულის გაანახევრა 370 გრამიდან 
182 გრამამდე, შაქარი შეამცირა 100 გრამიდან 55 გრამამდე, 
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ხოლო იაფფასიანი პროდუქტის – პურის ნორმა 350 გრ, რომე
ლიც ისედაც მნიშვნელოვნად აღემატებოდა საერთაშორისო 
ნორმას (200 გრ/დღ) გაზარდა 400 გრამამდე, რის შედეგადაც 
საკვები რაციონის თითქმის ნახევარი პურზე მოდის (1092 
კკალ/დღ.).

აღნიშნულიოპერაციისჩატარებისშედეგად,საკვებრაცი
ონში ადამიანის ორგანიზმის ნორმალური ცხოველმოქმედე
ბისთვის აუცილებელი ინგრედიენტების: ცილების, ცხიმების
და ნახშირწყლების შემცველობაც მნიშვნელოვნად შეკვეცი
ლია,კერძოდ,ცილაუნდაიყოს100120გ/დღდაარის72გ/დღ,
ცხიმი–90100გ/დღდაარის72,2გ/დღ,ნახშირწყლები–400
450გ/დღდაარის334,3გ/დღ,თანაცმათმიერრეკომენდებუ
ლიენერგეტიკულიღირებულებაშეადგენს2300კკალ/დღეში,
რაცსრულიადშეუსაბამოაFAOსმიერდადგენილნორმებთან,
რომლისთანახმად2500კკალზედაბალიმაჩვენებელიარას
რულფასოვანკვებადითვლება.აღსანიშნავიაისიც,რომ2300
კკალდასაშვებია მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის პირო
ბებში მოხვედრილი ადამიანების კონტიგენტისათვის, თანაც
მხოლოდმოკლეპერიოდით.

აღნიშნულიფარსი განხორციელდა ე.წ. სასურსათო კალა
თისღირებულებისშესამცირებლად,რათარაცშეიძლებამე
ტად შემცირებულიყო ის უზარმაზარი განსხვავება, რაც ამ
სიდიდესა და პენსიებს, შემწეობებსა და არსებობისთვის სა
ჭირო თანხებს შორის არსებობდა (და სამწუხაროდ, დღესაც
არსებობს).აღნიშნულიღონისძიებითხელისუფლებაშეეცადა
დაეფარასურსათისმოთხოვნამოხმარებასშორისარსებული
მნიშვნელოვანიშეუსაბამობანიდაშეექმნანორმალურმდგო
მარეობასთანმიახლოებულივიზუალურისურათი.

სამწუხაროდ, ამ დანაშაულებრივი ღონისძიების გადახედ
ვითდაგამოსწორებითმომდევნოხელისუფლებაარდაინტე
რესებულადა2004წლიდანდღემდესასურსათოკალათასდა,
მისგანგამომდინარე,საარსებომინიმუმსამნორმებითანგა
რიშობენ.
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უნდა აღინიშნოს, რომ ახალმა ხელისუფლებამთავიდანვე
აღიარა,რომგანსაზღვრულისაარსებომინიმუმიარარეალუ
რია და შეცვლას ექვემდებარება, თუმცა, ჯერჯერობით სა
არსებო მინიმუმის არარეალური, აბსურდული მაჩვენებელი
(2013წ.–148ლ,2014წ.–160ლ,2015წ.–163ლ.),დაფუძნებული
ე.წ. „კასტრირებულ’’ ფიზიოლოგიურ ნორმებზე, ფორმალუ
რადისევშენარჩუნებულია,ქვეყნდებასხვადასხვაანგარიშში,
ინტერნეტისვებგვერდზე,ტელევიზიით,რისშედეგადაციქ
მნებამცდარი,ვიზუალურისურათიმოსახლეობისმიერმოხ
მარებულისურსათისსაკმარისობისშესახებ,ასევებუნებრი
ვია,არარეალური,დაბალიმაჩვენებლებიდგინდებაქვეყანაში
საჭიროსასურსათოპროდუქციისრაოდენობისშესახებ,რაც
ხელშემშლელგარემოებას ქმნის აგრარული სექტორის სხვა
დასხვა სფეროში. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორები
დაუშვებელიადარაცშეიძლებამალეუნდაგამოსწორდეს.

საყურადღებოაისიც,რომგანახლებულსაარსებომინიმუ
მშისასურსათოკალათისღირებულებისწილი70%ია,ხოლო
არასასურსათო ხარჯები 30%ს შეადგენს, რაც თავისთავად
მოსახლეობის სიდუხჭირესა და ცხოვრების დაბალ დონეზე
მიუთითებს (განვითარებულქვეყნებშიპირიქითაა,საარსებო
მინიმუმში მხოლოდ 30% უჭირავს საკვების ღირებულებას),
თანაც ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ სა
სურსათო კალათის რეალურიღირებულება (255ლარი), რო
მელიც საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზებული,
საქართველოსთვის დადგენილი ფიზიოლოგიური ნორმების
მიხედვითიქნაგაანგარიშებული (თითოეულისტრატეგიული
სასურსათოპროდუქტისსაბაზროღირებულებიდანგამომდი
ნარე)2ჯერდამეტჯერაცაღემატება2003წელს„დადგენილ“
დადღემდეოფიციალურადმიღებულარამარტოსასურსათო
კალათის(106ლარი),არამედ,საარსებომინიმუმის(157ლარი)
მთლიანღირებულებას,რაცამუკანასკნელისარაადეკვატუ
რობასადააბსურდულობასამტკიცებს.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2013–15 წლებში 
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ხელფასები მნიშვნელოვნად გაეზარდათ საჯარო მოხელეებს, 
მასწავლებლებს, ექიმებს, სამხედრო მოსამსახურეებს და სხვა, 
ასევე მოიმატა პენსიებმა, გაორმაგდა ლტოლვილების, ვეტერა
ნების, სოციალურად დაუცველი და უნარშეზღუდული პირების 
დახმარებები, შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები, 3 წლის გან
მავლობაში უპრეცედენტო, უფასო დახმარებები გაეწია სოფ
ლად მცირემიწიან ფერმერებს (800 ათას ოჯახს), მოსახლეობას 
მიეცა საშუალება მიიღოს უფასო სამედიცინო მომსახურება, 
ძვირადღირებული ქირურგიული ოპერაციების ჩათვლით, უფა
სო გახდა მშობიარობა, საბავშვო ბაღები, სკოლის სახელმძღვა
ნელოები, სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში 21 სპეციალო
ბაზე და სხვა, მოსახლეობის მიერ რეალური ფიზიოლოგიური 
ნორმების შესაბამისად, სურსათის მოხმარება (სრულფასოვანი 
კვება) მაინც ძალზე დაბალ მაჩვენებელზე რჩება და ჯერ კიდევ 
მოსახლეობის 40%–ის ფულადი შემოსავალი თვეში 260 ლარს 
არ აღემატება, მაშინ როცა სტატისტიკის ეროვნული სამსახუ
რის მიერ გამოქვეყნებული 2015 წლის ოქტომბრის მონაცემე
ბით, 1 ადამიანის საარსებო მინიმუმი 163 ლარია (სულ ახლახან 
2 ლარით მოიმატა), ხოლო 3 სულიანი ოჯახის კი 260 ლარს შეა
დგენს, ანუ იმდენს, რამდენიც ერთი ადამიანის მხოლოდ კვებას 
(საარსებო მინიმუმის ნაწილს, სასურსათო კალათას) სჭირდება. 
აქედან გამომდინარე, ჩვენი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნა
წილი ჯერ კიდევ სიდუხჭირეში ცხოვრობს, არასრულყოფილად 
იკვებება, ნაწილი კი შიმშილობს. 

აქედან გამომდინარე, ზემოთ აღნიშნული ხელისუფლების
მხრიდანგადადგმულიპოზიტიურინაბიჯებიუმნიშვნელოგა
ვლენას ახდენს საზოგადოების სოციალურ მდგომარეობაზე.
ჯერ ერთი, საკმაოდმწვავედმიდისინფლაციურიპროცესები,
მეორეც, წარმოუდგენელისისწრაფითიზრდებაფასები,რაც
აშკარადხელოვნურიჩარევისშთაბეჭდილებასტოვებს.მესა
მეც, 20წელზემეტიაყველახელისუფლებაგვარწმუნებს,რომ
ყოველწლიურადიზრდებადასაქმებულთარაოდენობამაშინ,
როცაიგივე20წელია,ესნიშნული600ათასსვერგადასცდა.
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აქედან,300000ზემეტიხელფასსსაბიუჯეტოსექტორშიიღე
ბს(აქ,მართლაც,ყოველწლიურადსერიოზულიზრდაა).

მეოთხე, ქვეყანას ცხოვრება უხდება ველური საბანკო
სისტემისპირობებში,რომელიცსრულიბანკროტითემუქრება
საქართველოს(მოკლეპერიოდშიშეიძლებასაბერძნეთზეუა
რესპირობებშიაღმოვჩნდეთ).

რაცშეეხებასაარსებომინიმუმისდადგენას,ისხელოვნუ
რადარუნდაგანესაზღვროსამათუიმსახელმწიფოსმოქალა
ქეებს(თურამდენიუნდაიყოს),რადგან,ისთავისთავადარსე
ბობს და გამომდინარეობს მოსახლეობის შესაძლებლობიდან
–შეისყიდოსსაკვები,პირველიმოხმარებისსაგნები,გადაიხა
დოსგადასახადები,მისცესთავსუფლებაისარგებლოსკულ
ტურული,დასვენებისადა გართობის საშუალებებითდა სხვ.
ე.ი.ესმაჩვენებელი(საარსებომინიმუმი)უნდაგამოითვალოს
იმ ჩამონათვალისღირებულებების აღრიცხვის საფუძველზე,
რასაც ახერხებს მოსახლეობა თავისი შემოსავლებიდან. აქე
დანგამომდინარე,მოსახლეობისსაარსებომინიმუმისმიხედ
ვით, შესაძლებელია ვიმსჯელოთ სახელმწიფოს ცხოვრების,
მისი განვითარების დონეზე (გავიხსენოთ, რომ ნორვეგიაში
იგი2100ევროა,აშშში902აშშდოლარიდაა.შ.,საქართველო
ში165ლარიდაამიტომაცარისიგიუღარიბესიქვეყნებისხუ
თეულში:სირიის,ავღანეთის,ჰაიტის,უგანდისგვერდით(ორ
განიზაცია„გელაპის“მონაცემები)).

„საარსებო მინიმუმი“ არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია 
შევამციროთ სურსათის მოხმარების ფიზიოლოგიური ნორმე
ბი.სასურსათოკალათისგაანგარიშებისასჩვენვალდებულე
ბივართ,დავიცვათცალკეულისასურსათოპროდუქტისმოხ
მარების შედეგად ორგანიზმისთვის მიწოდებული ცილების,
ცხიმების, ნახშირწყლების, ვიტამინების, მაკრო და მიკროე
ლემენტებისისნორმები,რომლებიცფიზიოლოგიურმოთხო
ვნილებას შეესაბამება. სასურსათო კალათის მინიმალიზება
(გაიაფება)შესაძლებელიამხოლოდპროდუქციისსახეობების
შერჩევით.
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ესმოსაზრებაგამომდინარეობსთვითმსოფლიოსასურსა
თოუსაფრთხოებისკომიტეტისგანმარტებიდან,რომლისთა
ნახმად:„სასურსათოუსაფრთხოებაარისთითოეულიადამია
ნისფიზიკური,ეკონომიკურიწვდომასაკმარისირაოდენობის
უვნებელ სრულფასოვან საკვებზე, აქტიური და ჯანმრთელი
ცხოვრებისათვისსაჭიროკვებითიმოთხოვნილებებისდასაკ
მაყოფილებლად“.

ბუნებრივია,საერთაშორისონორმებთანჰარმონიზებული,
საქართველოსმოსახლეობისთვისდადგენილიფიზიოლოგიუ
რინორმებისხელოვნურადშემცირებისსაფუძველზე(რითაც
უხეშად ირღვევა სასურსათო უსაფრთხოების მოთხოვნები),
მიღებულისაარსებომინიმუმისგაანგარიშებისმეთოდიკადა
მისგან მიღებული ე.წ. „საარსებო მინიმუმი“ ვერ გამოდგება
ადამიანთა„აქტიურიდაჯანმრთელიცხოვრებისთვისსაჭირო
კვებითიმოთხოვნილებისდასაკმაყოფილებლად“.ასეთი„საა
რსებომინიმუმი“არასრულფასოვანიკვებისდამისგანგამო
მდინარე,მთელირიგიმძიმედაავადებებისგანვითარებისსა
ფუძველსწარმოადგენს.

საყურადღებოა ისიც, რომ განვითარებულ ქვეყნებში, ცნე
ბა „საარსებო მინიმუმი“, საერთოდ არ არსებობს. იქ არის 
„რაციონალური სამომხმარებლო კალათა“, რაც სასურსათო 
კალათაში მოცემული სასურსათო პროდუქციისა და არასასუ
რსათო ხარჯების, პირველადი მოხმარების საგნების, მომსახუ
რების სხვადასხვა სახეობის საჭიროების რაციონალურ ჩამო
ნათვალს მოიცავს. 

თუ განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის საარსებო
მინიმუმშისასურსათოდაარასასურსათოხარჯებისთანაფა
რდობით (30:70) ვიმსჯელებთ, საარსებო მინიმუმი ჩვენთვის
უკვე ცნობილი სასურსათო კალათის ღირებულებაზე (255
ლარი) დაყრდნობით 850 ლარს გაუტოლდება, შედარებით
უფრო„მოკრძალებული“თანაფარდობის–50:50შემთხვევაში
კი,510ლარს,რაცსასურველიადამიიღწევაიმშემთხვევაში,
თუქვეყანაშიცხოვრებისდონესაგრძნობლადაიწევს,რაზეც
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უშუალოგავლენასმოახდენს:მოსახლეობისდასაქმება,ხელ
ფასისმომატება,გადასახადებზეშეღავათებისდაწესება,სო
ციალურიდახმარებებიდასხვაღონისძიებები,რაცგაზრდის
მოსახლეობის შემოსავლებს, გააუმჯობესებს მათ მსყიდვე
ლობით უნარს, ხელმისაწვდომობას სურსათზე, პირველადი
მოხმარების საგნებზე, მომსახურების სხვადასხვა სფეროზე
და,აქედანგამომდინარე,ბუნებრივია,გაზრდისსაარსებომი
ნიმუმს.

ჩვენი საერთო ძალისხმევა, სწორედ ამ პრობლემის გადა
წყვეტაზეუნდაიყოსორიენტირებული.

შოთა ჩხეიძე 
ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, 

საქართველოს ყოფილი წარმომადგენელი 
NATO–ში (1999–2005წ.წ.), საქართველოს საინჟინრო აკადემიის 

მრჩეველი, ექსპერტი სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებში, 
„ქართული ერთობის დარბაზის“ წევრი
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საქართველოს უდიდესი პოტენციალის 
ადამიანები ჰყავს, როგორც ქვეყნის შიგნით, 

ისე ქვეყნის გარეთ. ამ ხალხს უნდა 
ვიცნობდეთ – ეს ქვეყნის ოქროს ფონდია

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს უნიკალური გეოგ
რაფიულიმდებარეობაგააჩნია,ვცხოვრობთღვთივბოძებულ
ტერიტორიაზე და ქვეყანა გამორჩეულია ბუნებრივი რესუ
რსებით, მაინც ქვეყნის უდიდესი სიმდიდრე ინტელექტი და
ინტელექტუალური ადამიანებია. ამ ხალხით შეუძლებელსაც
კიშევძლებთ.მითუფრო,როცაასეთიბუნებრივიპოტენცია
ლიგაგვაჩნია.

სწორედამიტომ,ჩვენისაერთოპროგრამისუმთავრესიმი
მართულებააასეთიინტელექტისმოძიებადამისთვისრეალი
ზებისპირობებისშექმნა.

კონგრესის მზადების მთელმა პერიოდმა დაგვარწმუნა,
რომ დღეს საქართველო ამ პოტენციალის მინიმალურ შე
საძლებლობასაც კი ვერ იყენებს. ჩვენ გაცილებით მეტად
ვიცნობთიმადამიანებს,რომლებიცსახალხოდდასაჯაროდ
იბრძვიანთანამდებობებისთვის,პარლამენტარობისთვისდა
ამაშიცუდიარაფერია,რომასეთიადამიანებიარიან,მაგრამ
გაცილებით მეტი სიმდიდრეა ის ადამიანები,რომლებიც აშ
კარად უკეთესნი იქნებოდნენ ქვეყნისა და ხალხისთვის, გა
ცილებითმეტისგაკეთებაშეუძლიათ,ვიდრეე.წ.თანამდებო
ბისთვის მებრძოლებს, მაგრამ პრობლემა იმაშია,რომ ისინი
ვერ აჰყვებიან ქვეყანაში ათწლეულების მანძილზე დამკვი
დრებულ ქუჩის პოლიტიკას, მათ სურვილი არ აქვთ, ასეთ
პარლამენტებსადაზოგადად,პოლიტიკაშიმონაწილეობდნენ
დასამწუხაროისარის,რომამადამიანებსხალხიცდახელი
სუფლებაცნაკლებადიცნობს.

სამიმაგალითი:
პირველი: აშშსმიერშექმნილიანტარქტიდისშემსწავლელი
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ცენტრისშექმნისიდეის(აშშ–მამპროექტში20მლრდდოლა
რზემეტიჩადო),მისირეალურიპროექტისავტორიც,განმხო
რციელებელიცდადღევანდელი ხელმძღვანელიც ქართველი
კაცია.მასსაქართველოშიპრქტიკულადარვიცნობთ.

მეორე:მსოფლიოშიარსებობს12კოსმოსურიცენტრი.რო
მელიმეერთმათუდასტურიარმისცა,ვერცამერიკა,ვერცჩი
ნეთი,ვერცრუსეთიკოსმოსშირაკეტასვერგაუშვებს.ერთე
რთიამცენტრისხელმძღვანელიქართველია.უდიდესიმეცნი
ერი.მასსაქართველოშიპრაქტიკულადარვიცნობთ.

მესამე მაგალითი:ქართველმაკაცმათურქეთში,ქ.სტამბო
ლისმიმდებარედ,შექმნასაკუთარიქალაქი,რომელსაცსახე
ლადაჭარკენტიუწოდა.ამჟამადამერთერთყველაზეთანა
მედროვე ქალაქში 100 ათასზე მეტი ადამიანიცხოვრობსდა
ამქალაქსდღესსტამბოლისთვისისეთივემნიშვნელობააქვს,
როგორც წყნეთსთბილისისთვის. საქართველოში ამ კაცსაც,
პრაქტიკულადცოტაიცნობსდაასევეცოტამიცისამქალა
ქისარსებობაც.

გაგრძელებაშეიძლება.ნასასუდიდესსაერთაშორისოპრო
ექტებში(ცენტრიშვეიცარია)ქართველებსწამყვანიადგილე
ბი უკავიათ. ქართველ მეცნიერებს, კულტურის მოღვაწეებს,
ექიმებს, სპორტსმენებს გამორჩეულ პოზიციები აქვვთ მსო
ფლიოსუამრვქვეყანაში.წარმოუდგენელისიმაღლეებიაიღეს
ქართველმა ექიმებმა ამერიკაში, პირველობენ გერმანიაში,
რუსეთში. მარტო მოსკოვის 19 უმნიშვნელოვანეს სამედიცი
ნოდაწესებულებასქართველებიუდგანანსათავეში...ჩვენმათ
ნაკლებად ვიცნობთ. საუბარი აღარ არის ქართული ინტერე
სისთვისამუდიდესიპოტენციალისგამოყენებაზე.

საქართველოსყოველსოფელში,ქალაქში,კუთხეში,მხარე
ში,უამრავისიბრძნითსავსეკაცია.გამოცდილებით,კვალიფი
კაციით,ოჯახიშვილობით,სუფთაცხოვრებით.მათვერ,თუარ
ვამჩნევთ.როგორცჩანს,არამარტომათისიწყნარისადასიმ
შვიდისგამო.

სწორედ ამიტომ, ჩვენი პროექტი იწყებს ამ ადამიანების მო
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ძიებას, მომავლის საქართველოს კადრების ოქროს ფონდის 
შექმნას. ეს საერთოსახალხო საქმეა და ეს პროცესი ასეთად 
უნდა ვაქციოთ. ყველაზე დიდი ნდობის ჯგუფს, ასეთი კადრე
ბის მოძიების სისტემაში, რომ ღერძული ფუნქციის შესრულე
ბა შეეძლებათ, სწორედ ჩვენ მიერ ადრე არაერთგზის ნახსენე
ბი „სახელმწიფო კაცების საკრებულოა“.

ვერცერთიარჩევნებივერმოგვცემსისეთშედეგს,რო
გორცსოფელში,ქალაქში,რაიონშიხალხთანღიადსასაუბროდ
ჩასული ავტორიტეტული ადამიანების შეხვედრასაუბრები.
სოფელზეუკეთარავინიცის,ვინარისამსოფელშიყველაზე
ავტორიტეტული. სწორედ ასე უნდა ვეძებოთ საქართველოს
ყოველკუთხეკუნჭულშიდამთელმსოფლიოშიმიმობნეული
ქართველებისგან, ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად საჭირო
ადამიანებიდაესშედეგისაქართველოსმოსახლეობამდამთე
ლმა მსოფლიომ ორი წლის შემდგომ, ეროვნულ ყრილობაზე
უნდადაინახოს.

***
აქვე ვაქვეყნებთ მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნულითა

ნხმობისთვის უმნიშვნელოვანეს ინიციატივას, რომელიც, სა
მწუხაროდ,უყურადღებოდდატოვეს,მაგრამრაცდროგადის,
მითმეტაქტუალობასიძენს.
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ასეთი გაბედული და მამაცი ადამიანებით 
შევქმნით დიდ ქართულ ერთობას - 

ოცდამეერთე საუკუნის საქართველოს 
დიდგორის ლაშქარს!

დღემდე საარჩევნო სიებს ადგენდნენ პოლიტიკური პარტი
ები, ფორმალური თუ არაფორმალური ლიდერები. ამ გზამ ჩიხ
ში შეგვიყვანა. 

ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ. სიები უნდა შედგეს მხოლოდ ხალ
ხთან და საზოგადო მოღვაწეებთან დიდი მოთათბირების სა
ფუძველზე, რამდენიმე აუცილებელი პირობით – შერჩეული
კანდიდატიუნდა იზიარებდესმეცნიერთაშეფასებით, ბოლო
პერიოდის ერთერთ ყველაზე გამორჩეულ ზოგადქართულ
დოკუმენტს, „მოქმედების მანიფესტს“ – „ერთი სამშობლო, 
ერთიანიერი, გაერთიანებულისახელმწიფო“

ჩვენთვის უპირველეს კრიტერიუმთა შორისაა რეპუტაცია,
პროფესიონალიზმი, გამოცდილება, ქართული ცნობიერება,
შერწყმულიზოგადსაკაცობრიოღირებულებებთან.

ჩვენ სამარცხვინოდ ვთვლით დღემდე დამკვიდრებულ ასა
კობრივ გრადაციას და ვამბობთ ქართულად: ხელისუფლება 
აზროვნებაა და არა ასაკი.

ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ პარტიიდან პარტიაში მორბენალ
მედროვეებზე,ყველასდაყველაფერსრომერგებიან.

ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, საზოგადოებასთან ურთიე
რთობაში შევძლოთ ასეთი ადამიანების სახელისუფლებო
არენაზე გამოსვლა. მაგრამ რამდენიმე პირობით, მხოლოდ
ისინი,ვინც:

• ხელისუფლებაში ყოფნის დროს სახე შეინარჩუნა, გაუძლო 
ცდუნებას;

• არ გაბოროტდა ოპოზიციაში ყოფნის დროს;
• სწამს და სჯერა, რომ არ შეიძლება პოლიტიკის ბიზნესად 

ქცევა და ხელისუფლებაში ბიზნესინტერესებით ყოფნა;
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• დღესაც აქვს დიდ და კეთილ საქმეთა კეთების რესურ
სი.

ჩვენ უნდა გვინდოდეს, რომ საქართველოს პარლამენტში,
ზოგადად ხელისუფლებაში წარმომადგენლები ჰყავდეს არა
მარტო საქართველოს რეგიონებს, არამედ საზღვარგარეთის
ქვეყნებშიისტორიულად,თუბედისუკუღმართობით,საკუთა
რითავისადაოჯახისგადასარჩენადგადახვეწილსაქართვე
ლოს მოქალაქე თანამემამულეებს – ისე, როგორც ეს ხდება
ევროპისდემოკრატიულქვეყნებში.

დღევანდელ საქართველოს ჰაერივით სჭირდება ამ ადა
მიანების გამოცდილება. ქვეყანაც გამთლიანდება მათი პარ
ლამენტში ყოფნითდა წარმოუდგენლად გაიზრდება ქვეყნის
საერთაშორისო ავტორიტეტი. ქვეყნის გარეთ მცხოვრები 2
მილიონზე მეტი ადამიანის სახელით უნდა შევძლოთ ისეთი
ადამიანებისპოლიტიკურარენაზეგამოყვანა,ვისაც:

• კარგი კონტაქტები აქვთ იმ ქვეყნის სახელისუფლებო
წრეებთან;

•დიდიავტორიტეტიაქვთქართულდიასპორაში;
• კარგი რეპუტაციით სარგებლობენ ადგილობრივ მოსა

ხლეობაში.
დღევანდელ საქართველოს სჭირდება პარლამენტი, რომ

ლის აბსოლუტურ უმრავლესობას გაცნობიერებული ექნება 
უპირველესი და უმთავრესი:

ქვეყანა, ერის ბუნებიდან გამომდინარე, უნდა იმართებო
დეს! 

და ეს არ ნიშნავს ჩაკეტილობას. ქართული ყოველთვის იყო 
ნაზიარები პლანეტარულთან. ასე იყო და ასე იქნება, თუ ავირ
ჩევთ არა ლაპარაკით, არამედ აზროვნებით ქართული ცნობი
ერების ადამიანებს, თუ უარს ვეტყვით ურაპატრიოტებსაც და 
გლობალისტებსაც. 

ჩვენ ასეთი ადამიანებით და ასეთი გაბედული ქმედებებით 
შევქმნით დიდ ქართულ ერთობას – ოცდამეერთე საუკუნის სა
ქართველოს დიდგორის ლაშქარს! 
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ეს პრინციპები ჩამოყალიბებულია მეცნიერთაშეფასებით,
ბოლო პერიოდის ერთერთ ყველაზე გამორჩეულ ზოგადქა
რთულდოკუმენტში, „მოქმედების მანიფესტი– ერთისამშო
ბლო,ერთიანიერი,გაერთიანებულისახელმწიფო“.

მიღებულია „მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნული 
თანხმობისათვის“ სესიაზე, 2016 წლის ივნისში
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ჩვენ ერთად ვქმნით 
ტელევიზია – „ქართულს“

„ჩვენ არ ვიცით, რას ნიშნავს 
სახელმწიფო ტელევიზია. ჩვენ 
არ ვიცით, რას ნიშნავს ოპოზი-
ციური ტელევიზია. ჩვენ ვიცით 
მხოლოდ მართალი ტელევი-
ზია!“

„ქართული ერთობის
 დარბაზი“

ჩვენხელიმოვაწერეთ „მოქმედების მანიფესტს ერთი სამ
შობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“, რომელ
შიცგამოკვეთილადითქვადღევანდელობისერთიმძიმესიმა
რთლე:

„საქართველოს საინფორმაციო სივრცე ქართული აღარ 
არის, პირიქით, ებრძვის საქართველოს. ცალკეულ პოლიტიკო
სთა, პოლიტიკურ პარტიათა პრიმიტიული აზროვნების აგიტ
პუნქტებად იქცნენ ტელევიზიები“

„ქართული ტვ“დააფუძნა „ჯარისკაცის მამამ“,რეზო ჩხე
იძემღვთისმშობლობას, სამების საკათედროტაძარშიდა სა
ჩუქრადგადასცასრულიადსაქართველოს.

ყოველქართველს,საქართველოსშვილს,საქართველოსმე
გობარს,უდიდესპასუხისმგებლობასგვაკისრებსდიდიმამუ
ლიშვილის,რეზოჩხეიძისესწერილი...
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ბატონი რეზო ხომ ყოველ ჩვენგანს მოგვმართავს

ჩემომეგობარო,
ყოველნაირი სიკე

თისადასიმდიდრისდა
გროვებაშემეძლო.მეც
დავაგროვე...

ჩემისიმდიდრე–გა
ნვლილი გზაა, ხალხის
სიყვარულია, რომელ
მაცამასაკამდემომაღ
წევინა. ჩემი სიმდიდრე
– ჩემი ფილმებია, მათ
შორისააუკვე 50 წლის
„ჯარისკაცისმამა“.

ერთადერთი მატერიალური სიმდიდრე, რაცღირსეულ მა
მულიშვილთაშემწეობითდღესგამაჩნია,ტელევიზიაა,თითო
ეული ჩვენგანისათვის სათაყვანებელი სახელით – „ქართუ
ლი“. სიმბოლურია, რომ გიორგობა დღეს, სამების ტაძარში,
პატრიარქსა და საზოგადოებას ვაუწყე ამ ტელევიზიის მშო
ბელი ერისთვის საჩუქრად გადაცემის განზრახვისთაობაზე,
გარდავქმენისააქციოსაზოგადოებადდაჩემსმეგობრებთან
ერთად, ქვეყნის საამაყო შვილებთან: რომან რურუასთან, 
ანზორ ერქომაიშვილთან, გიგა ბათიაშვილთან, გივი თოიძე
სთან, ტარიელ ხარხელაურთან, თემურ გუგუშვილთან, ომარ 
მხეიძესთან, არნოლდ გეგეჭკორთან, რამაზ ყურაშვილთან
ერთად დავიწყეთ დიდი პროცესი არა უბრალოდ სიტყვით,
არამედ ბუნებითდემოკრატიული,რეალურად ქართულიტე
ლევიზიისშექმნისასაქართველოში.

მომავალში ის გახდება საკუთრება ყოველი პიროვნებისა,
ვინცშეიყვარებს,ვინცშეეხიდება,ვინც1,10,თუ1000აქცი
ისფლობისსანაცვლოდგაიღებსთანხასტელეკომპანიისშემ
დგომიგაძლიერებისთვის.ამაქციებისგამო,არცერთიჩვენ
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განიდიდფულადდივიდენდებსარუნდაველოდოთ,მაგრამის
კიგვექნებასაამაყოდ,რომდიდქართულპროექტშიმივიღეთ
მონაწილეობა– „დემოკრატიულისაჩუქარი“გავუკეთეთსამ
შობლოს.ესიქნებაპროექტი,რომელსაცმომავალიუფროდა
აფასებს,ვიდრეჩვენესდღესწარმოგვიდგენია.

ეს იქნება ძლიერის მხარდამჭერი, მაგრამ იმავდროულად
სუსტისადაგაჭირვებულისდამცველიტელევიზია.

ესიქნებათაობათაშორისდღესჩატეხილიხიდისგამთლია
ნების,მთელმსოფლიოშიმიმოფანტულიქართულიდიასპორე
ბისერთობისტელევიზია.

ჩემი და ჩემი მეგობრების დიდი სურვილია, რომ ეს იყოს
სტუდენტურიდაახალგაზრდულიტელევიზია.

ჩვენ ვიქნებით ამაყნი და ბედნიერნი, თუ საერთო თანა
დგომით, ქველმოქმედთადა მეცენატთა, XXI საუკუნის სარა
ჯიშვილთადაზუბალაშვილთამხარდაჭერით,8თებერვლიდან,
დიდიდავითისხსენებისდღიდან,ჩვენიდედაუნივერსიტეტის
დაარსებისდღიდანმოყოლებული,საქართველოსეტაპობრი
ვადმივცემთმართალ,თბილ,სიყვარულითსავსეტელევიზიას.
არადა,ჰაერივითსჭირდებასიძულვილითგაჯერებულეთერს
ასეთი მაუწყებლობა. მხოლოდ სიყვარულს შეუძლია ყოველი
პიროვნების ამაღლება, ყოველიოჯახის გაძლიერება, ყოველ
გვარშიმშვიდობა,ყოველიკუთხისაღმშენებლობა.

ჩვენ ვიწყებთ „მოქმედების მანიფესტის“ განწყობით ცხო
ვრებას... ჩვენ ვიწყებთგასულისაუკუნისბოლოათწლეულის
– ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთერთი ყველაზე ურთულესი
ეპოქისანალიზით... ჩვენ ვიწყებთ იმით,რომმეცნიერთამონა
წილეობითშევქმნათდოკუმენტურიფილმი,–„რა მისცა მსო
ფლიო ცივილიზაციას საქართველომ“... ჩვენ ვიწყებთ იმით,
რომდოკუმენტურად ვისაუბროთ ჩვენსუცხოელ მეგობრებ
ზე, როგორც დიდი ილია იტყოდა, „შორეულ თავისიანებზე“,
იქნებ თავი დავიხსნათ დღევანდელი ყალბი და გამოგონილი
მეგობრებისაგან...ჩვენ ვიწყებთ იმით,რომსაქართველოსდა
მთელმსოფლიოსვაჩვენოთისდიდიკულტურულიდამეცნიე
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რულიმემკვიდრეობა,რომელიცწარსულშიდაკავშირებულია
ქართველებთან და დღესაც უამრავი ქართველი მთელ მსო
ფლიოშისაოცრებებსახდენს... ჩვენ ვიწყებთიმით,რომმთელ
მსოფლიოსვაჩვენოთ,როგორცხოვრობენუცხოელებისაქა
რთველოშიდაროგორიადამოკიდებულებაქართველებისადა
საქართველოსმოქალაქეებისადმიუცხოეთში.

დიახ!ასეთირთულისაკითხებითვიწყებთ.სწორედამიტომ
გვჭირდებადიდითანადგომა–ამდიდიქართულიპროექტისა
დმიშეძლებულთასიუხვედაარასიძუნწე.ვიმეორებთ,სიუხ
ვედაარა–სიძუნწე.ჩემიასაკისადაგამოცდილებისკაცსდა
ეჯერება: ამ საქმის მხარდაჭერა უპირველესად, სულიერება
სთანაადაკავშირებული.ჩვენიმოქმედებისსაზომიცესარის.

ეჭვიარგვეპარება,რომჩვენძალიანმალებევრზებევრნი
გავხდებითდაასეთიდიდიერთსულოვნებითშექმნილიტელე
ვიზია, მართლაც,უნიკალურიფაქტიიქნებამსოფლიოსატე
ლევიზიო სივრცეშიდა სწორედ ეს იქნება ყველას ერთობით
გაკეთებული „დემოკრატიული საჩუქარი“ სამშობლოსადმი,
რომლითაციამაყებსშთამომავლობა.

მშვიდობაყოველთაჩვენთა!
რეზო ჩხეიძე
კონორეჟისორი, მშვიდობის მსოფლიო ელჩი
მართლაც, დიდი სიტყვა და ანდერძი დაგვიტოვა ბატონმა 

რეზომ. ეს დიდი საუბარი საქართველოს მეცნიერებათა აკადე-
მიაში შედგა, იქ იქნა მიღებული კონცეფცია, რომლის მიხედვი-
თაც ტელევიზია არც ხელისუფლების იქნება, არც ოპოზიციის. 
იგი ქვეყნის და ხალხის კუთვნილება იქნება, მათი ინტერესების 
გამომხატველი.

მართლაც, უნიკალურია, არსებობდეს ტელევიზია, რომე-
ლიც იქნება სააქციო და მისი აქციონერი პირველ ეტაპზე იქნე-
ბა საქართველოს ყოველი ოჯახი, მეორე ეტაპზე კი, საქართვე-
ლოს ყოველი მოქალაქე და მეგობარი.

ჩვენ დიდი იმედით შევყურებთ ერთი, მართლაც, გამორჩე-
ული მამულიშვილის ინიციატივას, რომ დაეხმაროს აქციების 
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შეძენაში ყველა იმ ოჯახს და პიროვნებას, რომელიც ვერ შეძ-
ლებს საკუთარი სახსრებით მის შეძენას. 

ქართულიერთობისდარბაზი,საქართველოსხალხთაასამ
ბლეა,მეცნიერთაკონგრესიადასტურებსთავისმხარდაჭერას
„ქართულოსური“და„ქართულაფხაზური“მისიებისამპოზი
ციისადმი...სწორედამგანწყობითდაფუძნდა„საქართველოს
ხალხთაასამბლეა“,რომელსაცმომდევნოწელს10წელიუს
რულდება.
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ქართველებს, აფხაზებს და ოსებს 
ერთმანეთის გარეშე არ გვაქვს მომავალი – 

ნუ შევწირავთ ჩვენს მომავალს 
პოლიტიკოსებს!

დღეს, 2010 წლის 7 აგვისტოა. 2 წლის წინათ ცხინვალის
რეგიონშიდა18წლისწინაფხაზეთში,ჯერკიდევარიყოდა
წყებული ფართომასშტაბიანი შეტაკებები. ვცხოვრობდით
იმედით…ცოცხლებიიყვნენისქართველი,აფხაზიდაოსიბი
ჭები,რომელთაცხვალდაამდღეებში,სამწუხაროდ,ხსოვნის
სანთლებსდავუნთებთ.ისინისიცოცხლეშივეიყვნენგმირები
დამათამისათვისსიკვდილიარუნდოდათ–პოლიტიკოსებმა
რომუსაჩუქრეს.

ომიარუნდოდაარცქართველხალხს,არცაფხაზებს,არც
ოსებს.ომი ავანტიურისტი პოლიტიკოსების პურია –ომი გა
ნდიდების მანიით შეპყრობილ ხელისუფალთა გონებაში იბა
დება,ვითარდებადაიწყება…ომიდღესხალხისთვისპოლიტი
კოსებისნასროლიტყვიაა.

დიდი ანალიზი არ არის საჭირო იმაში დასარწმუნებლად,
რომ ომი ყველამ წავაგეთ – ქართველებმაც, აფხაზებმაც და
ოსებმაც… ომით მხოლოდ პოლიტიკოსებმა მოიგეს – ძალა
უფლებაზეშეყვარებულებმაჩვენიდაჩვენიძმებისსისხლით
შეინარჩუნესჩვენზებატონობა.

დღეს ეს პოლიტიკოსები კვლავ ომის ენაზე საუბრობენ…
დააკვირდითკონფლიქტისმონაწილეყველადიდიდაპატარა
ქვეყნის,ყველადიდიდაპატარაერისხელისუფალნისაკუთა
რიქვეყნისდახალხისგამარჯვებაზელაპარაკობენ.

ფრთხილად!
ომისწორედმაშინიწყება,როცაძველიომისყველამონაწი

ლექვეყნისხელისუფლებაფიქრობსარაშენდობაზე,არამედ,
საუბრობსომშიგამარჯვებულისენითადაგანწყობით.

ომისწორედმაშინიწყება,როცაერთიქვეყნისხელისუფა
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ლი მეორე ქვეყნის ხელისუფალს მშვიდობისკენ მოუწოდებს,
თვითონკიაგრესიულადაზროვნებსდამოქმედებს,როგორც
ესსაქართველოსსინამდვილეშიმოხდა.

ჩვენდღესგვარებითარვსაუბრობთ.
ჩვენარავისგანვსჯით…უფალიგანსჯის.
ჩვენმხოლოდიმასვამბობთ,რომ:
• ჩვენ–ქართველებს,აფხაზებს,ოსებსერთმანეთისგარეშე

არგვაქვსმომავალი...დაჩვენამასვამბობთმაშინ,როცამთელ
მსოფლიოშიძლიერდებააგრესიულისეპარატიზმი,როცამსო
ფლიოშიდაჩვენსირგვლივ,საქართველოშიც,უამრავიპოლი
ტიკოსია,რომელიცსისხლზეაღზევდადაარაერთიემზადება
ამისათვის.

•ჩვენ –ისევხალხს,ისევქართველებს,ისევაფხაზებს,ისევ
ოსებს, ყველას, ეროვნების მიუხედავად, ვისაც უყვარს საქა
რთველო–შეგვიძლიაერთმანეთიგადავარჩინოთ,ეროვნებაც
–ეროვნულითვითმყოფადობაცშევინარჩუნოთდაშევქმნათ
სახელმწიფო,რომელიცკავკასიაშიმშვიდობისდიდისაყრდე
ნიიქნება,

•მშვიდობიანიკავკასიაცივილიზაციისსიკეთეიქნება,ომის
ქარცეცხლშიგახვეულიკავკასიაკი–მისი,ანუცივილიზაციის
დანაშაული.

• ჩვენ დღეს ხმამაღლა ვაცხადებთ, რომ ის, ვინც ხელს
უშლის ჩვენს ერთობას, ან მომავალში გააკეთებს ამას – ის
ფიქრობსმხოლოდსაკუთარსკამზედაებრძვისსაკუთარწარ
სულს,საკუთარქვეყანას,მისთვისტომს,საკუთარეროვნებას,
მისიშვილებისადამისიერისმომავალს.

მივიდეთ ამ დღეებში უზნეო პოლიტიკოსთა მიერ თავსმოხ
ვეულ ომში დაღუპულთა საფლავებთან მთელ საქართველოში: 
სოხუმსა და მთელ აფხაზეთში, ცხინვალსა და მთელ სამაჩა
ბლოში, ბათუმსა და მთელ აჭარაში, თბილისსა და საქართვე
ლოს ყველა მხარეში… თავი დავხაროთ და მუხლი მოვიდრი
კოთ მათი ვაჟკაცობის წინაშე – შენდობა ვთხოვოთ უფალს. 
ერთმანეთს და დაღუპულთა სულებს და, როგორც იტყვიან, 
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მოვერიოთ არა სხვას, არამედ საკუთარ თავს და ვილოცოთ ერ
თმანეთისთვის, მშვიდობისთვის, ჩვენი ძმობისა და მეგობრო
ბისთვის, ჩვენი ერთიანობისთვის.

ვილოცოთ ქართველებმა, აფხაზებმა, ოსებმა ერთმანეთი
სათვის!

• ჩვენ არასდროს ერთმანეთის მტრები არ ვყოფილვართ –
უნდოდათ,დაუნდათ,რომგვაქციონასეთებად…

• ჩვენერთიმიწისდაცივილიზაციისსათავეებთანმდგომი
ერთიისტორიულიქვეყნისშვილებივართდაჩევნიბედნიერე
ბაცამმიწისერთგულებასადაერთიანძლიერსახელმწიფო
შია.

• ჩვენ მივმართავთ ცივილიზაციის სათავეებთან მდგომი
ისტორიულიქვეყნისყველამცხოვრებს,საქართველოსყველა
მოქალაქეს, განურჩევლად მისი ეროვნებისა და რელიგიური
აღმსარებლობისა, საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ
მცხოვრებ – ქართველებს, აფხაზებს, ოსებს, ქვეყნის გარეთ
მცხოვრებსაქართველოსმოქალაქეებს,ჩვენსნამდვილმეგო
ბრებს მთელს მსოფლიოში: პატივი მივაგოთ ჩვენს წარსულს
დაწინაპრებს,ვიფიქროთსაკუთარიერისდაჩვენიშვილების
მომავალზე, ერთიან, ძლიერ სახელმწიფოზე და მშვიდობიან
კავკასიაზე. ურთიერთშენდობით, ურთიერთპატიებითდა სი
მდაბლითავმაღლდეთ

• ჩვენ, მართლაც, არ გვაქვს მომავალი ერთმანეთის გარეშე!
გვფარავდეს ღმერთი ერთმანეთისკენ სვლაში!

ქართულოსურიმისიისდამფუძნებლები:
ფერდინანდ ლორთქიფანიძეხელოვნებისდამსახურებული

მოღვაწე, საქართველოს კულტურისფონდის ვიცეპრეზიდე
ნტი,მისიისთანათავჯდომარე.

თეიმურაზ შაშიაშვილი–გელათისმეცნიერებათააკადემი
ისაკადემიკოსი,პოლიტიკურმეცნიერებათააკადემიისწევრი,
ახალი პოლიტიკური ძალის, „თეთრი მოძრაობა“ (თეთრები)
დამფუძნებელთასაინიციატივოჯგუფისწევრი.
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ლილი ხურითი–სოხუმისდრამატურითეატრისმსახიობი,
ვერიკოანჯაფარიძისპრემიისლაურეატი

ნათია ავსაჯანიშვილი – პოეტი, საქართველოს მწერალთა
კავშირისწევრი.

დიმიტრი ჯაიანი – სოხუმის დრამატული თეატრის ხელმ
ძღვანელი,საქართველოსსახალხოარტისტი,სახლმწიფოპრე
მიისლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილის პრემიიისლაურეატი,
გიორგი შერვაშიძის პრემიისლაურეატი,ღირსებისორდენის
კავალერი,უკრაინისსახელმწიფოს,,პრესტიჟის”ორდენისკა
ვალერი.

ინესა იამანიძე–პედაგოგი,ფიზიკამათემატიკურმეცნიე
რებათაკანდიდატი,თბილისისგალაკტიონტაბიძისსახელო
ბის51ესაშუალოსკოლისდირექტორი2006წლამდე.ამჟამად,
საავტოროსკოლისდირექტორი.

შალვა წიკლაური–ადამიანისუფლებათადაცვისსაერთა
შორისოორგანიზაციიისEGFM–ისგერმანულისექციისწევრი,
ეროვნულიმოძრაობისვეტერანი,დამთავრებულიაქვსაკაკი
წერეთლისსახელობისმე19საშუალოსკოლა(ოსეთში)დადა
ბადებულიასოფელქვემოლარსში.

ნარგიზა ლომთაძე–საქართველოსჟურნალისტთაფედერა
ციისკავშირისწევრი,ღირსებისმედლისკავალერი.წიგნის„უკ
ვდავება“(წიგნი ეძღნება სამაჩაბლოაფხაზეთში დაღუპულთა
ნათელხსოვნას)1ლიდა2ენაწილისმთავარირედაქტორი.

ვასილ კადენეცი–საქართველოსკაზაკთაუმაღლესიატა
მანი,აფხაზეთიდანდევნილი.

გია ფაცურია–ჟურნალისტი
სანდრო კავსაძე –იურისტი,ადამიანისუფლებათადამცვე

ლი.მორჩილი

P.S. „ქართულ–ოსური მისიის“ მიმართვა წაკითხული იქნა
ძველთბილისში,ბარათაშვილისხიდთან,წმ.ნიკოლოზისეკლე
სიის წინ, კოსტა ხეთაგუროვის პროსპექტზე, კოსტა ხეთაგუ
როვისძეგლთან.
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ღონისძიება,კოსტა ხეთაგუროვისძეგლთან,გახსნამისიის
წევრმა,ახალიპოლიტიკურიძალის„თეთრიმოძრაობა“ („თე
თრები“) ლიდერმა თემურ შაშიაშვილმა, მიმართვის ტექსტი
წარადგინა აფხაზეთიდან დევნილმა, ცნობილმა ხელოვანმა
დასაზოგადომოღვაწემდიმა ჯაიანმა, სიტყვებიწარმოთქვეს
ეროვნულიმოძრაობისვეტერანმა,ადამიანისუფლებათადა
ცვისსაერთაშორისოორგანიზაციისწევრმა, ვლადიკავკაზში
დაბადებულმა და გაზრდილმა, ამჟამად გერმანიაში მცხო
ვრებმა შალვა წიკლაურმა და ოსური საზოგადოების ხელმ
ძღვანელმა,თენგიზ გაგლოევმა.

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ქართველები, აფხაზები
დაოსები.

მიმართვისგანწყობაგაიზიარესოსურისაზოგადოებისწე
ვრებმა,მისმათავმჯდომარემბატონმათენგიზ გაგლოევმა.

მიმართვის განწყობისადმი თავისი მხარდაჭერა დაადა
სტურესაშშ–ში,დიდბრიტანეთში,საფრანგეთში,გერმანიაში,
რუსეთში, უკრაინაში, საბერძნეთში, ნორვეგიაში, ესპანეთში,
თურქეთში მცხოვრებმა ქართველებმა. ამაღელვებელი იყო
„საქართველოსხალხთაასამბლეის“პრეზიდენტის,გოჩა ძასო
ხოვისმიერგამოგზავნილიმიმართვასათაურით:„საქართვე
ლო გაბრწყინდება – იცოდეთ ეს!“

ღონისძიების მონაწილეებმა სანთლები დაანთეს წმ.ნიკო
ლოზისეკლესიაში,აღვლენილიიქნალოცვა

შენდობისადასაქართველოსერთიანობისთვის.
გვიანსაღამოს,„ქართულ–ოსურიმისიის“წევრებიშეიკრიბ

ნენრესტორან„აფხაზეთში“,სადაც21–მაქართველმა,აფხაზ
მადაოსმა– ქართული, აფხაზური,ოსური, აჭარულინაციო
ნალურიოთხიკერძისმაგიდასთანწარმოთქვესძმობის,მეგო
ბრობისდაამუაზროომებშიდაღუპულიქართველი,აფხაზი,
ოსიდაყველასხვაეროვნებისბიჭებისსადღეგრძელო.

თბილისი, 
7 აგვისტო, 2010 წელი
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იმედის პროექტები, რომელთა შესახებ უნდა 
იცოდეს საზოგადოებამ და რომლებითაც 

უნდა დაინტერესდეს ხელისუფლება!

ნიკო ნიკოლაძე -175

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
პრეზიდენტს, ბატონ გიორგი კვესიტაძეს

ბატონოგიორგი,
გვაქვსპატივიგაცნობოთ,რომ27აპრილს,თბილისშიშედგა

საქართველოსეკონომიკისმეცნიერებათააკადემიისდაპარა
ლელურადქუთაისშიქართულიერთობისდარბაზისდასამეც
ნიერო საზოგადოება „ნიკო ნიკოლაძის“ ერთობლივი სხდომა,
სადაც განხილული იქნა დიდი ქართველი მოაზროვნის, ნიკო
ნიკოლაძისდაბადებიდან175ეწლისთავისიუბილესჩატარება.

ბატონმანიკომდამოძღვრაქართველიერი,რომიგიუბრა
ლოდკიარუნდაგაევროპელდეს(„გაფრანცუზდეს“,„განემეც
დეს“),არამედ,სიღრმისეულადისწავლოსისპროცესებიდახე
რხები,რომელმაცგაიყვანადასავლეთევროპამატერიალური
კეთილდღეობის ამაღლების გზაზე, რომ ქართველი კაცის პი
როვნულიღირსებისსაქმეა„მამულისსიყვარულიდამსახურე
ბა“,რომლისშესრულებამხოლოდეროვნულმორალურზნეო
ბრივმაღალპროფესიონალპატრიოტსშეუძლიადარომელსაც
ესპასუხისმგებლობადაბადებიდანვეაკისრია.

ბატონო გიორგი, მიგვაჩნია, რომ ნიკო ნიკოლაძის 175ე
წლისთავისიუბილე,აუცილებელია,ჩატარდესსაქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის და საქართველოს მთვარობის მხა
რდაჭერით.
ქართულიერთობის

დარბაზი:

რომან რურუა

საქართველოსეკონომიკის
მეცნიერებათააკადემია

მიხელ ჯიბუტი

სამეცნიეროსაზოგადოება
„ნიკონიკოლაძე“

რამაზ ნამიჭეიშვილი

ქუთაისი, 27 აპრილი, 2018 წელი.
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დიდი წამოწყება

2016 წლის 28 ოქტომბერს, პირველი მრავალპარტიული
დემოკრატიული არჩევნების 26წლისთავის დღეს, ჟურნა
ლისტებისწინაშედამოუკიდებელისაქართველოსპარლამე
ნტების წევრთა და მეცნიერთა ერთი ჯგუფის სახელით,
პროფ.ტარიელფუტკარაძემ,პროფ.პაატაგიორგაძემდაპო
ლიტიკოსმათეიმურაზშაშიაშვილმა წარადგინეს საქართვე
ლოს მოსახლეობის, ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგა
ნიზაციების,მთელმსოფლიოშისაქართველოსმეგობრებისა
დმიმიმართვა:

„ხალხს ეს უნდა, სიტყვა ხელისუფლებაზეა”!

ხაზგასმით ითქვა, რომ მომავლის საქართველოს სჭირდე
ბა კონსოლიდაცია, რომლის საფუძველი უნდა გახდეს სამა
რთლიანობისდადგენადაესუნდადავიწყოთ199192წლების
შეიარაღებულისახელმწიფოგადატრიალებისსამართლებრი
ვიშეფასებით.

პრესკონფერენციის მონაწილეებმა, სწორედ ამ მიმართუ
ლებითგადადგმულპირველნაბიჯადმიიჩნიესის,რომესმიმა
რთვაკეთდებაარამხოლოდდამოუკიდებელისაქართველოს
პირველი უზენაესი საბჭოს წევრთა სახელით, არამედ ყველა
შემდგომიპარლამენტებისწევრთასახელითაც.

„ესპირველიპრეცედენტიადაკარგია,რომისსაქართველო
შიპირველიმრავალპარტიულიარჩევნებისდაეროვნულგან
მათავისუფლებელი მოძრაობის გამარჯვების დღეს ხდება“,
აღნიშნესპრესკონფერენციისმონაწილეებმა.

ამდოკუმენტზეხელმოწერა,სწორედ,პრესკონფერენციის
მსვლელობის დროს მოხდა. მიმართვის ინიციატორებს მიაჩ
ნიათ,რომ14ნოემბერი–პირველიუზენაესისაბჭოსგახსნის
დღე, უნდა იქცეს ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში
იმდღედ,როცა საქართველოს პარლამენტის ისტორიულშე
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ნობაში შეიკრიბებიანდამოუკიდებელი საქართველოს ყველა
პარლამენტისწარმომადგენლები,რაცხელსშეუწყობსკონსო
ლიდაციასაცდაგააძლიერებსბრძოლასქართულიინტერესი
სათვის,მომავლისსაქართველოსთვის.

პრესკონფერენციის მონაწილეებმა ხაზგასმით აღნიშნეს,
რომდღესარადაპირისპირების,არამედთანამშრომლობისჰა
რმონიზაციისდროა.

პირველიათიდღისგანმავლობაში,40ზემეტმადეპუტატ
მამოაწერახელიმიმართვას,ხაზგასასმელია,რომმათშორის
არიან დღემდე არსებული ყველა პარლამენტის წევრები. ხე
ლმოწერაგრძელდება.

10ნოემბერი,2016წელი
ვაქვეყნებთმიმართვისტექსტს

ხალხს ეს უნდა, სიტყვა ხელისუფლებაზეა!


დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტების 
წევრთა და მეცნიერთა ერთი ჯგუფის მიმართვა

საქართველოს მოსახლეობას, ხელისუფლებას, საერთაშო
რისო ორგანიზაციებს, საქართველოს მეგობრებს მთელ მსო
ფლიოში.

დღეს 28 ოქტომბერია; ქართული იდეით გაერთიანებულ
საქართველოში ჩატარებულ მრავალპარტიულ და დემოკრა
ტიულ არჩევნებში ეროვნულგანმათავისუფლებელი ძალების 
გამარჯვების დღე – დღე, რომელმაც განსაზღვრა ქართული
სახელმწიფოსმომავლისორიენტირებიდაპრაქტიკულად,მო
იტანასაქართველოსდამოუკიდებლობა.მასშემდეგ26წელი
გავიდა. ამ სიმბოლურდღეს, ჩვენ, ქვემორეხელმომწერები –
საქართველოსრესპუბლიკისუზენაესისაბჭოსადაშემდგომი
პარლამენტებისწევრთაერთიჯგუფი,ასევე,სამეცნიეროსა
ზოგადოებისწარმომადგენლები,ვაცხადებთ:
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1990წლის28ოქტომბერს,ეროვნულგანმათავისუფლებე
ლიმოძრაობისგამარჯვებაშესაძლებელიგახადასაზოგადოე
ბისერთიანობამ.ჩვენიქვეყნისგანვითარებაშეაჩერაგარედან
მართულმასახელმწიფოგადატრიალებამ,რისგამოცდღემდე
საქართველო ვერ ჩამოყალიბდა სტაბილურ სახელმწიფოდ.
1991 წლიდან, საქართველო, ფაქტობრივ საომარ მდგომარეო
ბაშია: ერთი მხრივ, ომში ვართ რუსეთთან, რომელსაც ოკუპი
რებული აქვს საქართველოს მეხუთედი, მეორე მხრივ, ქვეყნის 
შიგნით პერმანენტულად მიმდინარეობს სახელმწიფო გადატ
რიალების მცდელობანი.

დღესუკვეყველამოაზროვნეადამიანისთვის,ქვეყანასადა
ქვეყნისგარეთ,ცხადია,რომ199192წლებისშეიარაღებული
სახელმწიფო გადატრიალება და სისხლიანი დაპირისპირება
არისამჟამინდელისაქართველოსკრიზისისსათავე.სამწუხა
როდ,ჩვენივეისტორიისესმწარეგაკვეთილიკარგადარარის
გაცნობიერებული; არც სამართლებრივადაა შეფასებული.
დღემდეგრძელდებაქართველიერისფასეულობებისუარყო
ფა,საქართველოსსახელმწიფოენისპრესტიჟისდაკნინებადა
საქართველოსეკონომიკისადარესურსებისგანადგურება.

ჩვენიმადამიანთაშორისვართ,ვინცვგრძნობთპასუხის
მგებლობას,რომსაქართველოვერვითარდება28ოქტომბერს
არჩეული პირველი პარლამენტის ეროვნულსახელმწიფოებ
რივიორიენტირებით;ესგანცხადებაცამპასუხისმგებლობი
თააგაჟღენთილი.საქართველოსმომავალიარსებითადაადა
მოკიდებულიპასუხისმგებლობისმქონეწესიერი,განათლებუ
ლიდაპატრიოტიადამიანებისკონსოლიდაციაზე:

ეროვნული ძალების კონსოლიდაცია ამჟამინდელი საქა
რთველოს მთავარი გამოწვევა.

ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებით,
ქართველიერისაუკუნეებისწინგახდაცივილიზებულიდასა
ვლეთისორგანულინაწილი.დიდმადავითაღმაშენებელმაკი,
დააგვირგვინა წინაპართა მისწრაფება და საქართველო მსო
ფლიოს ძლიერ სახელმწიფოდ აქცია, სახელმწიფოდ,რომელ
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მაცდიდგორის ომით გადაარჩინა ევროპული ცივილიზაცია.
ვიმედოვნებთ, უახლოეს მომავალში ცივილიზებული მსო

ფლიოუკეთდაინახავს ქართველი ერის ისტორიულ მისწრა
ფებას – ჰქონდეს თავისი კულტურა, თავისი სამწიგნობრო
ენა, თავისი სახელმწიფო, სადაც პრიორიტეტულია ტოლე
რანტული განწყობა, ზოგადსაკაცობრიო იდეალები და ხელს
შეუწყობსსაქართველოშირეალურიდემოკრატიისადასამა
რთლიანობისდამკვიდრებას.

ჩვენ, ყველანი, მთელი საქართველო, მსხვერპლი გავხდით
199193 წლების პუტჩისა და მისი თანამდები მოვლენებისა.
ამასგამოკვეთილადვამბობთ,სწორედეროვნულიმოძრაობის
გამარჯვებისდღეს, 28 ოქტომბერს, 26ე წლისთავზედადა
ვძენთ:

მხოლოდ საქართველოზე მოფიქრალი ზნეობრივი, პროფე
სიონალი ადამიანების გაერთიანებას შეუძლია დაასრულოს 
ქვეყნის გარედან მართვა და ქვეყნის რეალური დამოუკი
დებლობის დამკვიდრება. ამ მისწრაფების განხორციელების
კარგი პირობები შეიქმნა 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ:
საქართველოს მოსახლეობამ ფაქტობრივად გამოხატა ნება,
ქვეყანაშიდაიწყოსსამართლიანისახელმწიფოსმშენებლობა
დემოკრატიულიპროცესებისგზით;დემოკრატიულიპროცე
სების დაწყება კი შეუძლებელია 1990 წლის 28 ოქტომბერს
არჩეულიხელისუფლებისდამხობისფაქტისსამართლებრივი
შეფასების გარეშე (ხალხი დიდი ხანია ელოდება ამ შეფასე
ბას!);სიტყვახელისუფლებაზეა…ამისშემდეგკიგახდება შე
საძლებელი, ერთად დავიწყოთ სამართლიანი და დემოკრატი
ული სახელმწიფოს მშენებლობა.

ჩვენ დიდი პასუხისმგებლობით ვაწერთ ხელს ამ დოკუმე
ნტს და დამოუკიდებელი საქართველოსათვის ბრძოლას გა
მარჯვებამდემივიყვანთ.

P.S. მიმართვის ტექსტზე ხელმოწერა გრძელდება.
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„პოლიტიკოსთა ცხოვრების წიგნი“

ცნობილმასაზოგადომოღვაწემ,ენციკლოპედიურიგანათ
ლების მქონე პიროვნებამ, რუსთაველის საზოგადოებისა და
გელათის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, ბატონმა
მიხეილ ქურდიანმა საზოგადოებრივი მოძრაობა, „წინ საქა
რთველოს“ დამფუძნებლებთან ერთად ჩამოაყალიბა „პოლი
ტიკოსთა ცხოვრების წიგნის“კონცეფცია.

რაცდროგადის,ასეთიწიგნის,უფროსწორად,ასეთიფუ
ნდამენტურიკვლევის აუცილებლობა კიდევ მეტადიზრდება
დამისიგასაჯაროებისაუცილებლობაპირდაპირუკავშირდე
ბაქვეყნისდემოკრატიულიგანვითარებისმომავალს!

***
თანამედროვესაზოგადოებისპრობლემაშერჩევითისიბრ

მავის,სიყრუისადაყოვლისმიმტევებლობისგარდაგულმავი
წყობაცაა..

პოლიტიკოსებსპირადისიმპათია–ანტიპათიიისმიხედვით
უვიწყებენწარსულისშეცდომებსათუცოდვებს.

მეფართოსაზოგადოებრიობაზევლაპარაკობ,თორემთა
ვად პოლიტიკოსებიდა მათითანაპარტიელები,ორმაგი სტა
ნდარტებითადადემაგოგიითცდილობენსაკუთარილიდერე
ბის პერმანენტული უზნეობის გამართლებას თუ დაფარვას,
ანთუნდაც,დავიწყებისბურუსშიგახვევას–ესუწესობამათი
ცხოვრებისწესიადაპასუხიმხოლოდდამარცხებისშემთხვე
ვაშიმოეთხოვებათ!

სწორედ,ფართოსაზოგადოებრიობისზნეობისგადასარჩე
ნად, მისთვის თავის გასამართლებელი ვირეშმაკული, ამაზ
რზენიდაუპასუხისმგებლოფრაზის:–„ესარაფერიარვიცო
დი,თორემმხარსროგორდავუჭერდიო“,გამოყენებისშანსის
მოსასპობადმეგადავწყვიტეშევადგინოდაგამოვცეწიგნი“,
სახელწოდებით, „ვინ რა არის ქართულ პოლიტიკაში“ (რჩეუ
ლი პოლიტიკური ბიოგრაფიები ფაქტებითა და ციტატებით),
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რომელშიც წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე საქართვე
ლოსყველაზეგახმაურებულიპოლიტიკოსებისზედმიწევნითი
ფაქტობრივი ბიოგრაფია, როგორც საზოგადოებრივი, ასევე,
პირადიცხოვრებისამსახველი(დოკუმენტირებული)გამონა
თქვამებისახელმწიფოსთვისყველასაჭირბოროტოპრობლე
მასთანდაკავშირებით.

ერმა,თუმასსუვერენულიდაგანვითარებულისახელმწი
ფოსაშენებაუნდა,თავისფავორიტებზემიუკერძოებელიწა
რმოდგენაუნდაჰქონდეს–უნდაახსოვდეს,ვინროგორიქცე
ოდადარასამბობდაქვეყნისთვისსაბედისწერომომენტებში,
ვინვისუჭერდამხარს,ანრისსამსახურშიიდგა,ვისანრასაძ
ლევდახმას,როგორაფასებდასხვებისსაქციელს,რამდენად
მართალი და გულწრფელი იყო მისი ცხოვრების სხვადასხვა
ეტაპზე,როგორიცვლიდაკანსადაპრინციპს,რაგზითშოუ
ლობდაფულს,მართლდებათუარამათმიერსაკუთარიპოლი
ტიკური ბიოგრაფიისთვის საფუძვლად დადებული მითოლო
გიებიდაა.შ.

ასეთი წიგნის შედგენაზე, გამსახურდიას პრეზიდენტობის
დროსვფიქრობდი,მაგრამბოლოწლებისმოვლენებმადამარ
წმუნაარამხოლოდმისაქტუალურობაში,არამედ,მისსასიცო
ცხლოაუცილებლობაში.

ადამიანი პოლიტიკოსობაზერომთანხმდება, ისუკვე მხად
არისშინაგანადთუსრულისიცრუისარა,ყოველშემთხვევაში,
ნახევარისიმართლისსათქმელადდაგასამართლებლადმაინც.

ჩვენთვალწინ მოხდა ცოდვამრავალი შევარდნაძისფავო
რიტებისმიერშევარდნაძისდამხობადაახლასწორედისინი
ემიჯნებიანმასდამისპოლიტიკას,ვინცამპოლიტიკისიდეო
ლოგებიდა„მოქკავშირის“შემოქმედნიიყვნენ–ვინცშევარდ
ნაძისხელდასმითხდებოდამოქკავშირისგენერალურიმდივა
ნი,პარლამენტარი,პარლამენტისთავმჯდომარე,მინისტრიდა
ა.შ.დაა.შ.

ჩვენ თვალწინ პატიოსნებას იჩემებს და სხვას მოუწოდებს
პატიოსნებისკენ კაცი, რომელმაც იუსტიციის მინისტრობის
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დროს,თავისმოადგილედდანიშნაგანათლებითბიოლოგიმე
გობარიქალიდამასპენიტენციალურისისტემისკურატორობა
ჩააბარა.მკვლელობისთვისძებნილისაკუთარიძმა,მისსახლში,
მისივე თანდასწრებითდაიჭირეს, ის ქალბატონი იძულებული
გახდაგადადგომაზედაეწერაგანცხადება.მინისტრმაისსამსა
ხურიდანარგაათავისუფლა,რადგანმისიკლანისწევრიიყო.ის,
ვინცსამართალი,ზნეობადასაზოგადოებრივიაზრიჯერკიდევ
მინისტრობისდროსდაიკიდაფეხზე.რატომგაუწევსყოველივე
ამასანგარიშსპრეზიდენტისრანგშიყოფნისას?!

არავის უნდა ეგონოს, რომ კანონზე მაღლა შეუძლია და
დგომა,არავისუნდაჰქონდესიმედი,დანაშაულებრივისაქცი
ელისდავიწყებისა.

აქედანგამომდინარე,დავაფიქსიროთყველაფერიდამომა
ვალთაობებსდავუტოვოთტრადიციადახალიწიგნისშექმნა.
დაე,პოლიტიკოსებიძრწოდნენიმისშიშით,რომმათიყოველი
ანგარებიანიდაარასწორინაბიჯიიქნებასაჯაროდგამოაშკა
რავებულმხილებული...

შეცდომისდაშვებისუფლებაადამიანსარჩევანისუფლება
სთან ერთად, უფლისაგან აქვს მინიჭებული. პოლტიკოსებიც 
ადამიანები არიან, მაგრამ თანაგრძნობას იმსახურებს მხო
ლოდ ის, ვინც ინანიებს ცოდვებსა და შეცდომებს და არა ის, 
ვინც თავის მართლებას ცდილობს. ჩვენ ქრისტიანები ვართ, 
ჩვენ არავისი მსაჯულები არ ვართ, არავის განვიკითხავთ, ჩვენ 
მხოლოდ ყველაფერს აღვნუსხავთ, კარგსაც და ცუდსაც, მონა
ნიებულსაც და მოსანანიებელსაც, რადგან „არა არს რა დაფა
რული, რაც არ გაცხადდება“

შემფასებლადდამსაჯულადმათხალხიდაისტორიაეყო
ლებათ. ყველა პოლიტიკოსი, ჩვენი მათდამი პიროვნულიდა
მოკიდებულების მიუხედავად, ამ წიგნში მართლად,როგორც
სარკეში უნდა აისახოს, თორემთუ ვინმეს რაიმე შეენდო, ამ
წიგნსმკითხველიაღარენდობა.

მივმართავყველას,ვისთვისაცსიმართლისადაჭეშარიტე
ბის მსახურებაჯერ კიდევფასეულობას წარმოადგენს, ვინც
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ცხოვრობსპრინციპით:„მართალსვიტყვი,შევიქნებიტყუილი
სამოამბერად“…უპირველესყოვლისა,ჟურნალისტებსსაინ
ფორმაციობაზათა მფლობელებს – გახდნენ ამ წიგნისთანა
ავტორები,ამოუდგნენმხარშიამიდეას–ვითანამშრომლოთ,
მოვიძიოთსაჭიროფოტოებიდადოკუმენტები,რათავეღარა
სოდესგაბედოსსაქართველოშიუზნეოდაუპრინციპოპოლი
ტიკოსმამთელიერისმოტყუება,ქვეყნისთვისთვალებშინაც
რისშეყრა–ჩვენვთქვათშეულამაზებელისიმართლე,ვთქვათ
ისე დასაბუთებულად, რომ მათი ფანატებისა და მანიაკების
გარდა,ყველასთვისცხადიდასანდოიყოს,რასაცვიტყვით.

მეპოლიტიკოსიარვარ,მეჩემიქვეყნისისშვილივარ,რო
მელმაცთავზეყველაზეუსიამომისიააიღო–არასოდესეც
რუოსთავისსამშობლოსდაყოველთვისმხოლოდსიმართლე
უთხრას, რაგინდ მწარეც არ უნდა იყოს ის, როგორც სამშო
ბლოსთვის,ასევეპირადადჩემთვისაც.

მიხეილ ქურდიანი, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, 

გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსთაველის 
საზოგადოების პრეზიდენტი, „წინ საქართველოს“ მთავარი 

კომიტეტის წევრი, დამფუძნებელთა საბჭოს სპიკერი.
2005 წლის ივლისი

მინაწერი: „ქართული ერთობის დარბაზი“, „საქართველოს 
ხალხთა ასამბლეა“და „მეცნიერთა კონგრესი–ეროვნული თა
ნხმობისთვის“ იზიარებს ამ პოზიციასდა მზად არის ითანამ
შრომლოსნებისმიერდაინტერესებულპირთანთუორგანიზა
ციასთან,რათაშეიქმნასასეთიუნიკალურიწიგნი.
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„ქვეყნის აღმშენებლობის ახალი 
ეკონომიკური კონსტიტუცია“, ქვეყნისა და 

ხალხის კეთილდღეობის მიღწევის 
ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებები

არცერთწარმატებულქვეყანასარმიუღწევიაგანვითარე
ბისუმაღლესიმწვერვალისთვისსაკუთარიბუნებრივირესუ
რსების რაციონალური გამოყენების გარეშე. ამ სტარდაფის
შესაქმნელადჩვენსქვეყანასგააჩნიაუნიკალურითვისებების
მქონე კონკურენტუნარიანი უპირატესობისა და მსოფლიო
მნიშვნელობისისეთირესურსულიპოტენციალი,როგორიცაა
ბიოლოგიურად აქტიური უნიკალური თვისებების მქონე ბუ
ნებრივი მიწისქვეშა სასმელი წყლის სახელმწიფო მარაგები,
რომელსაც შეუძლია სწრაფად გამოიყვანოს ქვეყანა სოცია
ლურეკონომიკური კრიზისიდან,ფეხზედააყენოს მუხლმოყ
რილი საქართველო და უახლოეს პერიოდში მიღწეულ იქნეს
ხალხის კეთილდღეობა, ცხოვრების საუკეთესო პირობების
შექმნით.სწორედამსტრატეგიულირესურსის,„როგორცადა
მიანისათვისაუცილებელისასიცოცხლოდანიშნულებისპრო
დუქტის“ გონივრული გამოყენება ქვეყნისა და ხალხის საკე
თილდღეოდწარმოადგენსქართველიმეცნიერებისუმთავრეს
მიზანს.

ამრიგად,ფუნდამენტურისამეცნიეროკვლევებითდასაბუ
თებულია,რომსაქართველოსგააჩნიამსოფლიომნიშვნელო
ბის „ადამიანისთვისაუცილებელისასიცოცხლოდანიშნულე
ბის“ რესურსული პოტენციალია მიწისქვეშა სასმელი წყლის
სახელმწიფომარაგებისსახით,რომელიც1,5ჯერაღემატება
7,4 მლრდ მსოფლიო მოსახლეობის ყოველდღიურბიოლოგი
ურ მოთხოვნილების ნორმას (22,5 ლ/დღ.ღ) რომ გააჩნდეს
მისირეალურიგატანისშესაძლებლობა

ინდუსტრიული მშენებლობისდასრულებიდან11,5 წელი
წადში, ქვეყნის ფულადი შემოსავლები გაიზრდება 12მლრდ 
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აშშ დოლარით, ქვეყნისბიუჯეტიშეივსება3 მლრდ აშშ დოლა
რით, ინდუსტრიულწარმოებასადასატრანსპორტოგადაზიდ
ვებშიდასაქმდებაათეულიათასობითშრომისუნარიანიმოსა
ხლეობა.

საქართველოსსწრაფისოციალურეკონომიკურიგანვითა
რებისკონცეფცია–„წყალიეროვნულისიმდიდრე“დაპროგ
რამა,„რეალობადქცეულიქართულიეკონომიკურისასწაული“
ემყარება2009 წლის9 იანვრის, ამერიკის შეერთებულიშტა
ტებისაქართველოს ქარტიას სტრატეგიული პარტნიორობის
შესახებ,რომელიცადასტურებსპარტნიორობისგაღრმავებას
ორი ქვეყნის საკეთილდღეოდ, მიზნად ისახავს თანამშრომ
ლობის გაფართოებას ორმხრივი პრიორიტეტების ფართო
სპექტრითდაიგიეფუძნებასაერთოღირებულებებსადასა
ერთოინტერესებს,მათშორის:ეკონომიკურითავისუფლების
განვითარებას,სამუშაოადგილებისშექმნასადაეკონომიკურ
ზრდას,ბიზნესგარემოსშემდგომიგაუმჯობესებისადაბაზა
რზესაქონლისადამომსახურებისდაშვებისხელშეწყობას.

ინდუსტრიულწარმოებაშისასმელიწყლისრესურსებისდა
საშვებისაექსპლოატაციო – (301მ3/წმში)რაოდენობიდანვი
ყენებთმარაგისმხოლოდ0,75%ს, ე.ი. 2,5 მ3/წმში.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, დასახული მიზნის
განხორციელებითმიღწეულიიქნებაქართულისახელმწიფო
სთვისმეტადმნიშვნელოვანიშედეგები,კერძოდ:ინდუსტრი
ული მშენებლობის (11, 5 წელიწადში) დასრულების შემდეგ,
მშპსზრდისადაპროდუქციისსტაბილურიწარმოებისპირო
ბებში,საერთოსაექსპლოატაციოდასაშვებიმარაგის22, 5%ს
ვტოვებთკაპიტალიზაციისტექნოლოგიებშიგამოყენებისგა
რეშე, ხოლო დარჩენილი მარაგის 75%ზე კაპიტალიზაციის
მოდელი მსოფლიო ფინანსურ რესურსებში ჩართვის მექანი
ზმებისგამოყენებით(რაცგულისხმობსაშშისსტრატეგიულ
პარტნიორებთანორმხრივიშეთანხმებისსაფუძველზეაღებუ
ლივალდებულებებისშესაბამისად,საერთაშორისოსაფონდო
ბირჟებზეფასიანიქაღალდებისსახითაქციებისმატერიალი
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ზებაემისიას).უზრუნველყოფსჩვენიქვეყნისსტრატეგიული
საინვესტიციოეკონომიკურიპროექტებისგანსახორციელებ
ლადასეულიმილიარდობითაშშდოლარისფინანსურირესუ
რსებისმოზიდვისრეალურიგარანტიებსშესაბამისისაბანკო
ინსტრუმენტისფორმირებით.აქედანგამომდინარე:

1. საქართველო უნდა გახდეს ბუნებრივი სასმელი წყლის 
მწარმოებელი ინდუსტრიის ერთერთი წამყვანი ქვეყანა.

2. ადამიანისთვის აუცილებელი სასიცოცხლო დანიშნულე
ბის პროდუქტის – დაფასოებული სასმელი წყლის მრეწველო
ბის ეკონომიკიდან ქვეყნის ყოველწლიური ფულადი შემოსა
ვლები გაიზრდება 12 მლრდ აშშ დოლარით (50მლნ ტონა მსო
ფლიო საბითუმო ფასის 24 ცენტ/ლიტრის გაანგარიშებით)

3. მშენებლობის დასრულებიდან კალენდარული ერთ წელი
წადში, დაიწყება ეროვნული ეკონომიკის სწრაფი აღმავლო
ბაგანვითარება, რასაც მოჰყვება ბიუჯეტის დაჩქარებული 
ზრდა 3 მლრდ აშშ დოლარით.

4. სასმელი წყლის ინდუსტრიის შექმნით, საწარმოო, სატრა
ნსპორტო, დამხმარე სამეურნეო და სხვა სამრეწველო ციკლში 
დასაქმდება ათეულ ათასობით ადამიანი, საშუალო ხელფასით 
1 500 აშშ დოლარი.

5. მოიხსნება სიღარიბის არსებული მწვავე პრობლემები.
6. შეჩერდება მიგრაციული პროცესები.
7.შეიქმნება ნავთობისა და გაზის საბადოების მფლობელი 

წარმატებული ქვეყნების ბევრად უკეთესი მოდელი, იმ უპი
რატესობით, რომ სასმელი წყლის რესურსები არამილევადი, 
მუდმივგანახლებადი, ადამიანისთვის აუცილებელი სასიცო
ცხლო დანიშნულების პროდუქტია.

8. დაიწყება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესე
ბა. ადამიანისთვის აუცილებელი სასიცოცხლო დანიშნულების 
პროდუქტის დასაშვები საექსპლოატაციო რაოდენობიდან მა
რაგის მხოლოდ 0, 75%ზე (2, 5 მ3/წმში.) კაპიტალიზაციის მო
დელის გამოყენებით, მიღწეულია “ბუნებრივი სასმელი წყლის 
ინდუსტრიისა“ და ანაკლიაში (კონცეფციაპროგრამით) და
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გეგმილი პორტტერმინალის მშენებლობის ნაცვლად, ქალაქ 
ფოთის ნარიონალსა და ჭოროხის დელტაში სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული 
3 მლრდ აშშ დოლარით დაფინანსება, რასაც მოჰყვება ქვეყნის 
ეკონომიკის კრიზისიდან გამოყვანა და სოციალური მდგომა
რეობის სწრაფი გაუმჯობესება.

9. 2018 წლის იანვრის დასაწყისში, სატრანსპორტო ინფრა
სტრუქტურის განვითარებისა და ტვირთნაკადების გაზრდის 
მიზნით, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ორმხრივი შეთანხმე
ბის საფუძველზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, აღნიშნული 
თანხის მოცულობის 5 მლრდ აშშ დოლარით გაზრდის თაობაზე, 
რაც გაცილებით მეტ შემოსავალს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. 

10. ინდუსტრიული მშენებლობის დასრულების შემდეგ, 
მშპზრდისა და პროდუქციის სტაბილური წარმოების პირო
ბებში, საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე მატერიალიზების 
ტექნოლოგიებით პესიმისტური მოდელის გამოყენება, (რაც 
ნიშნავს დამტკიცებული სახელმწიფო მარაგებიდან კაპიტა
ლიზაციის ტექნოლოგიურ პროცესში მარაგის მხოლოდ 25%
ის ჩართვას), გვაძლევს 570 მლრდ აშშ დოლარის ეკვივალენტ 
ფულადი რესურსების მოსაზიდად უმაღლესი კლასის საბანკო 
გარანტიისთვის ახალ ფინანსურ ინსტრუმენტს, ჩვენი ქვეყ
ნისთვის ყოველგვარი რისკფაქტორების გამორიცხვით.

11. კაპიტალიზაციის რეალისტური (50%იანი) მოდელი 
იძლევა 1 140 000, 0 მლრდ. აშშ. დოლარს, ხოლო (75%იანი) 
ოპტიმისტური მოდელი, 1 710 000, 0 მლრდ. აშშ. დოლარის მა
ტერიალურ ღირებულებას, რომელიც შესაბამისი ფულადი რე
სურსების მოზიდვის რეალური შესაძლებლობაა.

12. განხორციელდება სოფლისა და სატყეო მეურნეობის, 
ენერგეტიკის, მსუბუქი მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის 
გადამამუშავებელი მრეწველობის, მაღალმთიანი საზღვრის
პირა თნამედროვე სოფლების მშენებლობა, შესაბამისი 
გლეხურფერმერული მეურნეობების და სხვა სტრატეგიული 
საინვესტიციო ეკონომიკური პროექტების დაფინანსება, რაც 
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ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობისა და დამოუკიდებლობის 
გარდაუვალი წინაპირობაა.

13. დაგეგმილი სტრატეგიული ეკონომიკური პროექტების 
განსახორციელებელი საინვესტიციო მოცულობა შეადგენს 94 
მლრდ. აშშ. დოლარს, რომლის სტარტაფს წარმოადგენს ბუ
ნებრივი სასმელი წყლის ინდუსტრია. აღნიშნული თანხის მო
ზიდვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთშეთანხმე
ბის საფუძველზე უკვე მიღწეულია. 

14. დარგობრივ ეკონომიკაში დაბანდებული რეინვესტი
რებული კაპიტალის უკუგების ვადა არ აღემატება 10 წელს. 
ქვეყნის საბიუჯეტო შემოსავლები გაიზრდება 51 მლრდ. აშშ. 
დოლარამდე.

15. ეტაპობრივად დაიწყება საქართველოს კონსტიტუციის, 
თავი მე5, 47 და 48ე მუხლებით გათვალისწინებულ ვალდე
ბულებათა განხორციელება, რაც საკუთარი მოსახლეობის 
კეთილდღეობისათვის მზრუნველობით დამოკიდებულებისა 
და სოციალურად სამართლიანი სახელმწიფოს მშენებლობის 
უპრეცენდეტო მაგალითი იქნება ხელისუფლების მხრიდან.

16. გადაიდგმება რეალური ნაბიჯი, ეკონომიკურად დამოუ
კიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობისათვის, რაც იძლევა ჩვე
ნი ქვეყნის კონკურენტუნარიანი უპირატესობის გაძლიერების 
სრულ გარანტიას.

17. გაიზრდება მოსახლეობის მყიდველობითუარიანობა, 
შეიქმნება საშუალო ფენა, საფუძველი ჩაეყრება ერთიანი, 
ძლიერი, ქართული დემოკრატიული სახელმწიფოს რეალურ 
მშენებლობას, რითაც საქართველო ღირსეულ ადგილს დაიმ
კვიდრებს მსოფლიო თანამეგობრობის პოლიტიკურ რუკაზე, 
მშვიდობიანი რეგიონალური ეკონომიკურ სივრცით.

უფალმა, მართლაც, ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში
ღირსეული, კულტურული ცხოვრებისა და არსებობის საშუ
ალება გვიბოძა. საქართველო ერთ–ერთი უმდიდრესი ქვეყა
ნააპლანეტადედამიწაზეადამიანისთვისაუცილებელისასი
ცოცხლო დანიშნულების მაღალხარისხიანი, ბიოლოგიურად
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აქტიურიბუნებრივისასმელიწყლისმიწისქვეშარესურსული
პოტენციალით. მისი მარაგები ბევრად აღემატება მსოფლიო
მოსახლეობის7,4მილიარდზემეტიადამიანისყოველდღიური
ბიოლოგიურიმოთხოვნილებისნორმას(2–2,5ლიტრი).დასა
შვები საექსპლუატაციო მარაგებიდან ვიყენებთ მხოლოდ 0,
75%–სე.ი2,5მ3/წმ–ში.რაცწელიწადში50მილიონტონადა
ფასოებულიპროდუქციისტოლფასია.ინდუსტრიულიმშენებ
ლობისდასრულებიდან14თვეშიქვეყნისყოველწლიურიფუ
ლადიშემოსავლებიგაიზრდება12მილიარდიაშშდოლარით,
ბიუჯეტი შეივსება 3 მილიარდი აშშ დოლარით. დასაქმდება
ათეული ათასობით ადამიანი საშუალო ხელფასით 1500 აშშ
დოლარი.ესხელფასებიგაორმაგდებამე–4წლიდანდარგობ
რივიეკონომიკურიპროექტებისამოქმედებით,ხოლომე–9და
მე10 წლებში სახელფასო ანაზღაურება გასამმაგდება (4500
დოლარის ექვივალენტი ლარში), დასაქმდება საქართველოს
შრომისუნარიანი350ათასზემეტიადამიანი,კერძოდ:სოფლი
სადა სატყეო მეურნეობისდარგთაშორისგადამამუშავებელ
მრეწველობაში, ენერგეტიკის, ურბანული განვითარებისა და
მსუბუქი მრეწველობისდარგებში.რაც მთავარია, განსაკუთ
რებულიყურადღებააგამახვილებულისაზღვრისპირადა მა
ღალმთიანირეგიონებშიგლეხურფერმერულითანამედროვე
სოფლებისურბანულმშენებლობაზე,მამაპაპისეულმიწაწყა
ლსუნდადავუბრუნოთძირძველიმემკვიდრეები.

განსაკუთრებულყურადღებასვუთმობთქალაქების,მუნი
ციპალურიერთეულების,დაბებისადასოფლებისწყალმომა
რაგებისახალისისტემებისმშენებლობისთვისფინანსურუზ
რუნველყოფას. თქვენ წარმოიდგინეთ, ქალაქ თბილისისა და
სხვადიდიქალაქებისწყალმომარაგება–წყალარინებისსისტე
მებიიმდენადცუდმდგომარეობაშია,რომწყალმომარაგების
ძველსაინიჟინრონაგებობებშიდანაკარგი48%საღემატება.
უნდა ვიცოდეთ, რომ თბილისი მოიხმარს 21 მ3/წმში წყალს
ხოლოწყალარინებისმთავარკოლექტორში(წყალშემკრებში)
რომელიცლოჭინისდასაწყისშიმდებარეობს,3,4%წყლითგა
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ნზავებული მასა იყრის თავს შეიძლება გავაკეთოთდასკვნა,
რომ თბილისის წყალმომარაგებაწყალარინების სისტემები
კატასტროფულადსაგანგაშომდგომარეობაშია.ამიტომაცგა
ხშირდა, ახლახან ელბაქიძის დაღმართზე მომხდარი მსგავსი
მეწყერების საშიშროება, როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხე
ნა სანაპიროს დასახლებულ პუნქტებსა თუ სატრანსპორტო
გზებზე. კახეთში კი წყალმომარაგების სისტემების არარსე
ბობისგამო, ვირურემის სატრანსპორტოსისტემებითხდება
სასმელსამეურნეოწყლითუზრუნველყოფა,იმისგამოკიარა,
რომბუნებრივისასმელიწყლისმარაგებიარგაგვაჩნია,პირი
ქით,იქწყალმომარაგებისსისტემებისარარსებობითააგამო
წვეული დღევანდელი არასახარბიელო, ზოგან კი საგანგაშო
მდგომარეობა.

საქართველოს გადაუდებლად ესაჭიროება წყალმომარა
გებაწყალარინებისსისტემებისმშენებლობისათვის8მილია
რდიაშშდოლარისსამუშაოებისწარმოება,5წლიანსამუშაო
პერიოდში. წყალიხელმისაწვდომიუნდაგახდეს24საათიანი
მიწოდებისრეჟიმით,როგორცდიდი ქალაქებისადადაბები
სათვის, ასევე სოფლად ყველა მაცხოვრებელთათვის. ახალი
სისტემების მშენებლობისათვის, 8 მილიარდი დოლარის მო
ძიება დღევანდელ საბიუჯეტო შემოსავლებით ყოვლად შე
უძლებელია, ხოლო ჩვენი კონცეფციაპროგრამით ამთანხის
მოძიებადამისიმიზნობრივადგამოყენებაჩვენივეფინანსუ
რიმოდელით,სავსებითდამაჯერებელიდარეალურია,რასაც
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიც ადასტურებენ,
საჭიროთანხებითუზრუნველყოფისათვისმათიპრაქტიკული
დახმარებისთაობაზე.

მოგეხსენებათ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, უშუა
ლოდაადამოკიდებულიენერგეტიკისგანვითარების შესაძლო
პერსპექტივებზე, ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანას გააჩნია საკმაოდ
დიდი პოტენციალი. ჩემთვის უპირველეს ამოცანას წარმოა
დგენდა შემომეკრიბა ცნობილი ენერგეტიკოსების გუნდი და
მათთანერთადშემექმნაენერგეტიკისგანვითარებისგრძელვა
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დიანიპროგრამარომელსაცღვაწლმოსილმეცნიერენერგეტი
კოსის, ბატონი ანზორ ჭითანავას რეკომენდაციით, ცნობილი,
დამსახურებულიმეცნიერიდაუდიდესიგამოცდილებისმქონე
ბატონი მერაბდადიანი ხელმძღვანელობდა, ჩემ მიერშემუშა
ვებულიქვეყნისსწრაფისოციალურეკონომიკურიგანვითარე
ბისკონცეფციაპროგრამისშესაბამისად,შეიქმნაენერგეტიკის
განვითარებისგრძელვადიანიპერსპექტიულიპროგრამა. ჩვენ
დათვლილიგვაქვსსაბაზისოენერგიის,მცირედასაშუალოჰე
სების,ალტერნატიულიენერგიისწყაროების,მზის,ქარისენე
რგომიმღები სისტემების მშენებლობისთვის საჭირო თანხები
დამისიშესრულებისვადებიქვეყნისმთლიანიშიდაპროდუქ
ტისზრდისპერსპექტივებისგათვასალისწინებით.

დათვლილი გვაქვს სოფლისა და სატყეო მეურნეობის გა
ნვითარებისთვის საჭირო ხარჯები. მსუბუქი მრეწველობის,
ირიგაციისა და დეგრადირებული სასოფლო–სამეურნეო სა
ვარგულებისსაბალანსომოცულობისზრდისხარჯები,ასევე
დათვლილიდამოძიებულიგვაქვსკოოპერირებისგზითმთასა
დაბარშიკლასტერულიწარმოებებისმოწყობისათვისსაჭირო
თანხები, განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისათვის
საჭირო თანხებიც. განათლება უნდა გახდეს ყველა ცოდნის
მიმღებმსურველთათვისხელმისაწვდომი,დაფინანსდებასკო
ლამდელიაღზრდისადაგანათლებისცენტრები.

განსაკუთრებული ზრუნვის საგნად მიგვაჩნია სოციალუ
რადორიენტირებულისამართლებრივისახელმწიფოსმშენებ
ლობა.ეტაპობრივადგანხორციელდებასახელმწიფოშიდავა
ლების11სახისსავალოვალდებულებებისგასტუმრებააქცი
ებისადაფასიანიმომგებიანიქაღალდებისსახით.დაკარგული
კაპიტალიხალხსუნდადაუბრუნდეს!უნდააღდგესსოციალუ
რისამართლიანობა!მხოლოდრამდენიმეერთეულადამიანზე
არუნდაიქნესგადანაწილებულიჩვენიწინაპრებისადამშო
ბლებისმიერშექმნილიმატერიალურისიმდიდრე,რასაცქვე
ყანაშიდღემდემიმდინარეხელაღებულისახელწიფოქონების
პრივატიზაცია ადასტურებს.  ყველა მაღალგანვითარებულ
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სახელმწიფოში, მაგალითად, აშში სტრატეგიული ობიექტე
ბის27%ოქროსკვეთისპრინციპითსახელმწიფოსაკუთრება
შიათავმოყრილიდა მასზე სახელმწიფო მართვაგანკარგვის
უფლებამოსილებაადაწესებული. საბიუჯეტო შემოსავლების
60%ზე მეტი საშუალო და მცირე ბიზნესის მეშვეობით ფო
რმირდება,ხოლო1/5ზენაკლებიმოდისდიდბიზნესზე.ესე
იგი,ბიუჯეტისშევსება,ძირითადად,მცირედასაშუალობიზ
ნესის მეშვეობით მიიღწევა. ჩემთვის ძალზე გაურკვეველია
გასული საუკუნის მიწურულიდან დღემდე რისთვის დევნიან
ხელაღებითჩვენიქვეყნისეკონომიკურპოლიტიკიდან,მცირე
დასაშუალობიზნესისხელშემწყობფაქტორებს.

უამრავ ადამიანს გაუჩნდება კითხვა, რა საშუალებებით 
უნდა მოხდეს ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის განხორციელება 
და არის თუ არა მისი შესრულება რეალური? 

დიახ,მთელიპასუხისმგებლობითვაცხადებ,რომჩვენგვაქ
ვსდროისუმოკლესპერიოდშიქვეყნისეკონომიკურიკრიზი
სიდანგამოყვანისადამოსახლეობისკეთილდღეობისმიღწე
ვისუნიკალურიდარეალურიშანსი,რაცდასაბუთებულიაჩვენ
მიერ შემუშავებულ კონცეფცია პროგრამაში, ხოლო ბიზნეს
გეგმის ფინანსურმა გაანგარიშებამ დაგვარწმუნა ქართული
ეკონომიკის აღმავლობის გზით შემობრუნებაში. არაერთხელ
მითქვამს,რომსაქართველოსგააჩნიამსოფლიომნიშვნელო
ბის ადამიანისთვის აუცილებელი სასიცოცხლო დანიშნულე
ბის რესურსული პოტენციალი. აქედან გამომდინარე, საქა
რთველო უნდა გახდეს ბიოლოგიურად აქტიური, ბუნებრივი
სასმელიწყლისინდუსტრიულიწარმოებისადამზაპროდუქ
ციის მსოფლიო ბაზარზე გამტანი ერთ–ერთი წარმატებული
ქვეყანამთელსამყაროში. ამისრეალურსაშუალებასიძლევა
მიწისქვეშაბუნებრივისასმელიწყლისსახელწიფომარაგების
ხარისხობრივიდარაოდენობრივიმაჩვენებლები,დაბანდებუ
ლი კაპიტალის უკუგების ძალზე ხანმოკლე პერიოდი და ბუ
ნებრივიკვლავწარმოების,ანუმუდმივადგანახლებისუნარი,
რომლის ერთ–ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ფაქტორია
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საქართველოსარეალშიარსებულიტყითდაფარულიფართო
ბები.ე.ი.თუგვექნებატყე,მსოფლიოშიდღესმიმდინარეგლო
ბალური დათბობის პირობებშიც უწყვეტი ციკლით გვექნება
მაღალხარისხიანი სასმელი წყალი. აქედან გამომდინარე, სა
ხელმწიფოზრუნვისსაგნადუნდავაქციოთტყისმეურნეობის
ორგანიზაციამართვადაგანსაკუთრებულიყურადღებაუნდა
დავუთმოთ ჭრაგავლილ და დეგრადირებული ფართობების
აღდგენა–განახლებითი სამუშაოების წარმოებას, რომელსაც
ორი ათეული მილიარდი აშშ დოლარზე მეტი და 2530 წელი
სჭირდება. ამ მოცულობის თანხებს, არც ერთი ინვესტორი
არჩადებსჩვენსქვეყანაშითუნდაციმპრაგმატულმიზეზთა
გამო,რასაცკაპიტალისუკუგების პრინციპი ჰქვია. ისინი არ
დაელოდებიანტყისგაშენებითმიღებულსაუკუნისშემდგომ
ტყეკაფიდანსამასალემორისრეალიზაციითმიღებულმოსა
ლოდნელფინანსურშედეგს,ხოლოდაბანდებულიკაპიტალის
ამოღებისმიზნით,ესმათთვისაბსურდია.სწორედამიტომსა
ჭიროთანხებისმობილიზებასადაქვეყნისეკონომიკურიაღ
მავლობისათვისდარგობრივისტრატეგიულიპროექტებისგა
ნხორციელებისათვის აუცილებელი ფინანსური რესურსების
კაპიტალიზაციისმოდელიაჩვენმიერშემუშავებული.

ყოველივეამისგანხორციელებისრეალურშესაძლებლობა
შიდაგვარწმუნაჩვენივეავტორობითშექმნილმაქვეყნისსო
ციალურ–ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია–პროგრა
მის შესაბამისად შემუშავებულმა ბიზნესგეგმის ფინანსური
ნაკადების მოძრაობის 12 წლიანმა გათვლებმადა მართლაც,
მივიღეთ„ქართულიეკონომიკურისასწაული“,რომლისგანხო
რციელებაცგარდაუვალიდარეალურია.

ფულადი ნაკადების მოძრაობამ თვალნათლივ დაგვანახა
დაბანდებული კაპიტალის უკუგების ძალზე ხანმოკლე პერი
ოდი, შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების
ზრდისა და ხალხის დასაქმების პერსპექტივები სოლიდური
სახელფასოანაზღაურებით.ყოველივეესიძლევასრულგარა
ნტიასქვეყნისსწრაფისოციალურ–ეკონომიკურიგანვითარე
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ბისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების მისაღწე
ვად, ასევე ზემოთ ჩამოთვლილი, დარგობრივი ეკონომიკური
პროექტების: მეცნიერებისა და განათლების, ენერგეტიკის,
სოფლის მეურნეობისადა გადამამუშავებელი მრეწველობის,
სატყეო მეურნეობის, ინოვაციურიტექნოლოგიების დანერგ
ვისადაურბანისტიკისათვისსაჭიროგრძელვადიანი,მცირეპ
როცენტიანიფულადირესურსებისმოსაზიდად.

თუდროულადიქნადღევანდელიხელისუფლებისმხრიდან
პოლიტიკურიგადაწყვეტილებამიღებული, ქვეყანასწრაფად
გადალახავს ეკონომიკურ კრიზისს და ვიცხოვრებთ ერთიან,
ძლიერ, განვითარებულ, ქართულ დემოკრატიულ სახელმწი
ფოში, მშვიდობიანი რეგიონალური ეკონომიკური სივრცით.
უნდაგვახსოვდეს,რომჩვენვართერთ–ერთიუმდიდრესიქვე
ყნისშვილები,გაცილებითუფრომდიდრები,ვიდრეგაზისადა
ნავთობისმფლობელიქვეყნებიადაასეთისიღატაკისზღვარს
მიღმაარუნდაცხოვრობდესმოსახლეობისუდიდესინაწილი.
ველურისაბანკოეკონომიკურიპრინციპებისდღემდეჩამოყა
ლიბებულ პარადიგმებს უნდა ვებრძოლოთ სახელმწიფო მა
რთვისახალისისტემურიმიდგომებით.ასერომშემთხვევითი
არაა ჩემს შრომებში აქცენტები გამახვილებული სახელმწი
ფოს მხრიდან მეცნიერებისა და განათლების განვითარების
ხელშემწყობუპირველესიპირობებისშექმნაზე.

გვახსოვდეს,უფსკრულისპირასცალფეხზემდგომიჩვენი
ქვეყანადა ხალხი მისიდიდხანს ვერ გაუძლებს სიღატაკითა
და უიმედობით გამოწვეულ ემოციურ დატვირთვებს. დროა,
ყველაგავერთიანდეთდაგადავარჩინოთჩვენიქვეყანა,ხოლო
ეროვნულიფასეულობებითშენიღბულდაპოლიტიკურიამბი
ციებით შეპყრობილ სხვისი ხელის შემყურე ახალი ბურჟუის
წარმომადგენლებს ვთხოვ, ნუ გადააყოლებთ თქვენს პირად
კეთილდღეობასჩვენიქვეყნის,ხალხისადამომავალითაობე
ბისკეთილდღეობას.

პაატა გიორგაძე
პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
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ენერგეტიკასა და ტექნოლოგიებში 
სიახლეების დროა!

მიმდინარე წლის 18 მაისს, საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნულაკადემიაში,ცნობილმამეცნიერმა,ფიზიკოსმა, სა
ქართველოსტექნიკურიაკადემიისპროფესორმა,სპეციალუ
რად გამართულ სამეცნიერო სემინარზე გააკეთა მოხსენება
მოლეკულურპოტენციურითეორიის შესახებ. მეცნიერმა წა
რმოადგინაექსპერიმენტულიდაკვირვებისშედეგები,რომლე
ბიცმიუთითებენ,რომშესაძლებელიაისეთისაოცარიტექნო
ლოგიებისშექმნა,რაზეცადამიანსადრეოცნებაცარშეეძლო.
ავტორმაგანაცხადა,რომთურმეშესაძლებელიალითონების
გადნობადაბალტემპერატურაზე, ძალიან მცირე ენერგოდა
ნახარჯებით. მან შექმნა ისეთი გრიგალურიდანადგარი, რო
მელიც იღებს იმაზე მეტ ენერგიას, ვიდრე საჭიროა მისიდა
ძვრისთვის. მოხსენებამ საყოველთაო ინტერესი გამოიწვია,
გაისმაშენიშვნები,რომამითირღვევათერმოდინამიკისკანო
ნები.თუმცა,შენიშვნებსარგუმენტირებულიპასუხებიგაეცა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ინფორმაციები ისეთ დანადგარებზე,
რომლებიცგარემოდანენერგიისმიღებასახდენენ,ახალიარ
არისდამათიმოძიებაადვილადშეიძლება.

დღესუკვეარსებობსიმისსაფუძველი,განვაცხადოთ,თუკი
ადამიანი ოდესმე მოხვდება ბნელ, ცივ, ენერგორესურსების
განდაცლილ პლანეტაზე, მას შეუძლია მიიღოს სინათლედა
სითბო, ანუ გააგრძელოს სიცოცხლე. შესაბამისად, იბადება
შეკითხვა–რახდება?რასვერჩოდითჩვენსდედამიწას?

ჩვენმასაზოგადოებამკარგადიცის,რომჩვენსცივილიზა
ციასუმძიმესიეკოლოგიურიდაენერგეტიკულიპრობლემები
ემუქრება. დედამიწაზე მიმდინარე გლობალური დათბობის
პროცესი ყოველდღიურად გვახსენებს თავს. მილიონობით
ადამიანი კი,დაავადებულიადაბინძურებული ჰაერის, წყლის
და საკვების გამო. ამ პრობლემათა წარმოშობის უმთავრესი
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მიზეზიკი,ორგანულისაწვავების(ქვანახშირი,ნავთობი,გაზი)
გამოყენების ის ვანდალური პროცესია, რომელიცდაახლოე
ბითორასი წლის წინათ,თანამედროვე მზარდი ინდუსტრიის
ჩასახვას და სამეცნიეროტექნიკური პროგრესის სწრაფ გა
ნვითარებასმოჰყვა.

მასშემდეგ,ჩვენისაზოგადოება,პრაქტიკულად,საკუთარი
სასიცოცხლოგარემოსდასამყაროსუიშვიათესისაოცრების,
დედამიწისდაუნდობელიგანადგურებისგზასდაადგა.ტექნო
ლოგიურიპროგრესისსწრაფგანვითარებასმოჰყვაშესაბამი
სისამეცნიეროსაფუძვლისშექმნა,რომელიცმეცნიერულად
ასაბუთებს იმ ენერგოტექნოლოგიების აუცილებლობას, რო
მელსაც თანამედროვე ენერგეტიკა ეფუძნება. თანამედროვე
კლასიკურითერმოდინამიკა პირდაპირასაბუთებს,რომ ადა
მიანს არ შეუძლია გარემომცველი სამყაროდან სასარგებლო
ენერგიის(დენის,მექანიკურიენერგიის)მიღება,თუკიარიქნა
გამოყენებულიმაღალიტემპერატურისენერგიისწყაროები.

ბუნებაკისაწინააღმდეგოსღაღადებს,ღრუბლიანატმოს
ფეროშიდაბადებულიტორნადოები,ძალიანდაბალიტემპერა
ტურის სხვაობის პირობებში, ყოველწლიურად, არაერთგზის
ავითარებენ ისეთ დამანგრეველ ენერგიებს, რომელთა ახსნა
შეუძლებელია თერმოდინამიკის კანონებით. ოკეანის სიღ
რმეებშიმიმდინარექიმიურიგარდაქმნებითიქმნებაუამრავი
რაოდენობისბიომასა(ანუსაწვავი)დაგამოიყოფაჟანგბადი,
ანუოკეანე,ფოტოსინთეზისგზით,შთანთქავსსითბოსდაბალ
ტემპერატურაზე და მიღებული საწვავი პროდუქტები, ქმნის
საშუალებას,გამოვიყენოთსითბომაღალიტემპერატურისგა
რემოში,რაცანგრევსჩვენსთეორიულსაფუძვლებს.

უკვე 15 წელზე მეტია, ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადე
მიაშიმიღებულიაისეთითეორიულიკვლევისშედეგები,რომ
ლებიცადასტურებენ,რომისეთირთულითერმოდინამიკური
სისტემებისთვის, რომლებშიც მიმდინარეობს ქიმიური რეაქ
ციები, ფაზური გარდაქმნები ან ტურბულენტური პროცესე
ბი,თანამედროვეკლასიკურითერმოდინამიკააზრსკარგავს.



154

შესაბამისად,მეცნიერულისაფუძველითანამედროვეენერგე
ტიკისა,არარისუნივერსალური.იგიმცდარიადაწინეღობება
სამეცნიეროპროგრესს.

2014 წელს, აღნიშნული შედეგების მხარდაჭერის მიზნით,
გერმანელმაგამომგონებელმა,მარკუსრეიდმასაჩუქრადგა
მოგვიგზავნასაოცარიმინიატურულითვითდამტენიბატარეა,
რომელიც4წელზემეტიასიბნელესადასიცივეშიგამოიმუშა
ვებსელექტროენერგიას.ესუამრავითანამრომლისადასტუ
დენტისთვალწინხდება.

იმავე2014წელს,გაეროსნიუიორკისმსოფლიოსამიტზე,
რომელიცკლიმატურცვლილებებსშეეხო,კიდევერთხელაღი
ნიშნა,რომცივილიზაციასაშიშიმიმართულებითვითარდება
დაკაცობრიობამგადამჭრელიზომებიუნდამიიღოს.

დღეს ყველა აღიარებს, რომ ორგანული საწვავი გამოლე
ვადია და მსოფლიო ინტენსიურად ემზადება განახლებადი
ენერგეტიკისთვის. იწყება ელექტროტრანსპორტის მძლავრი
განვითარების ეპოქა. ე.ი. რამდენჯერმე გაიზრდება ელექტ
როენერგიის მოხმარება, თბოელექტროსადგურებისთვის კი,
საწვავიდეფიციტიგახდება. ეს იმასნიშნავს,რომმკვეთრად
გაიზრდებამზის,ქარისდაწყლისენერგეტიკისროლი.ჩვენი
რეგიონისთვის ეს ჰიდროელექტროსადგურების სიმძლავრე
ებისმკვეთრადგაზრდასნიშნავს.ადამიანი,ალბათ,ახლებუ
რად მოაგვარებს ენერგეტიკულ პრობლემებს. ენერგობიზ
ნესში აკუმულირებული თანხები განახლებად ენერგეტიკაში
გადაინაცვლებს.თუკიდღესვიხდითთანხებსსაწვავისათვის,
ხვალამფულითმოგვყიდიანმზეს,ქარსდაწყალს.მსოფლიოს
ენერგობიზნესიარწაიქცევადაისკვლავმრავალმილიარდი
ანმოგებასმოუტანსმისმფლობელებს,მაგრამფიქრობსვინ
მე,რამოუვაბუნებას,რაელისჩვენსმომავალს.ძნელადთუ
მოიძებნებაისეთიბიზნესმენი,რომელიცდააფინანსებსისეთ
ტექნოლოგიებს,რომელიცმთლიანადკლავსმსოფლიოსენე
რგოინდუსტრიას.ესარაწყობთარამარტოუდიდესმაგნატე
ბს,არამედუძლიერესსახელმწიფოებს,ბიოსაწვავითმდიდარ
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მთელრეგიონებს.მკვეთრიცვლილებებიამსფეროშიკატას
ტროფულიდესტაბილიზაციისტოლფასია. ადამიანი არარის
მზადცვლილებებისათვის.კაცობრიობააგრძელებსსასიკვდი
ლო როკვას. მაგრამ, როდესაც უფსკრულის ძირი თვალებში
შემოგვანათებს,ადამიანი,ალბათ,შეძლებსგამოფხიზლებას.

კაცობრიობამუნდაიცოდეს,რომარსებობსგზახსნისადა
მომავლისმეცნიერებისთეორიულისაფუძვლებისერთერთი
ძირითადისამშობლო,ჩვენიქვეყანა,საქართველოგახლავთ.

ამირან აფციაური, 
პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
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„შინაურ მღვდელს შენდობა არ აქვს?!“

ქართველი მეცნიერის მიერ შექმნილი ორი 
პრეპარატი, რომლებსაც შეუძლიათ 
ააცილონ კაცობრიობას სასურსათო 

კრიზისი, მძიმე დაავადებები, კლიმატური 
კატაკლიზმები

მეცნიერულტექნიკურმა რევოლუციამ კაცობრიობას, გა
ნუსაზღვრელი სიკეთის პარალელურად, ბევრი სერიოზული,
ძნელადგადასაჭრელიპრობლემაშეუქმნა.გარემოზეუხეშმა
ზემოქმედებამ ისეთი უარყოფითი შედეგები გამოიღო, რომ
დედამიწაზესიცოცხლეკატასტროფისწინაშედადგა.ეკოლო
გიური პრობლემები, რომელთაც ადრე ლოკალური ხასიათი
ჰქონდა,დღესმსოფლიოსმომცველგლობალურპრობლემად
იქცა.ჩვენიგარემო–ჰაერი,წყალი,საკვები,დაბინძურებულია
სიცოცხლისათვისსაშიშიმავნენივთიერებებით.დედამიწაზე
არსებულდაავადებათა80%ზემეტიჯანმრთელობასთანშე
უთავსებელიცუდიეკოლოგიურიპირობებისშედეგია.

ამძნელადგამოსასწორებელპრობლემასემატებაის,რომ
დედამიწისმოსახლეობაგეომეტრიულიპროგრესიითიზრდე
ბა,სასურსათორესურსებიკიშესაბამისადვერმიჰყვებამას.
მოსახლეობისსწრაფიზრდისტენდენციამდასაკვებისუკმა
რისობისშიშმამეცნიერებამიიყვანაე.წ. „მწვანერევოლუცი
ის“განხორციელებამდე(XXსაუკუნის40იანიწლებიდან),რაც
მდგომარეობდა სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის, მცენარეთა
საკვებიმინერალურინივთიერებების(სასუქების)დამატებით
მიწოდებაში, მავნებლებთანდადაავადებებთან ბრძოლისათ
ვისსპეციალურინივთიერებების:პესტიციდების,შხამქიმიკა
ტებისგამოყენებაში,რისსაფუძველზეცმცენარეებიდაცული
იქნადაავადებებისაგანდასაგრძნობლადმოიმატამოსავლი
ანობამ.ყოველივეამანდიდიროლიშეასრულათავისდროზე
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მოსახლეობისათვის შიმშილის აცილებაში, მაგრამ თანდათა
ნობით,მათიარასწორი,ზედმეტირაოდენობითგამოყენებისა
დათვითმცენარეების მიერშემგუებელითვისებებისგამომ
ჟღავნებისგამო,დიდიმასშტაბებიმიიღოდაუფრომეტიდა
მეტირაოდენობადასჭირდათშედეგისმისაღებად.დღეისათ
ვის, პესტიციდების უმრავლესობათავისდანიშნულებას ვერ
ასრულებს, 90%მდე ჰაერში იფანტება, იწამლება ცოცხალი
ორგანიზმებიდაგარემო (აშშისმეცნიერებათააკადემიაკი
ბოსდაავადებითსიკვდილიანობისზრდასძირითადად,პესტი
ციდებისგამოყენებასუკავშირებს).

შემდგომმა მეცნიერულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ნიტრა
ტები (ძირითადი სასუქი მოსავლიანობის გასაზრდელად) გა
რდაიქმნება ნიტრიტებად და საბოლოოდ ნიტროზამინებად,
რომლებიც ძლიერ კანცეროგენებს წარმოადგენენ ცოცხალი
ორგანიზმებისათვისდაავთვისებიანსიმსივნეებსიწვევენ.

XXსაუკუნის90იანიწლებიდან,„მწვანერევოლუციას“ნა
წილობრივ ჩაენაცვლა ე.წ. „გენური ინჟინერიით“ მიღებული
ორგანიზმების გამოყენება სასურსათო პროდუქციის საწა
რმოებლად.

გენმოდიფიცირებულმასასურსათოპროდუქციამდიდიპო
პულარობამოიპოვაგასულისაუკუნისბოლოსადაამსაუკუ
ნისპირველათწლეულში,განსაკუთრებითმისისიაფის,მომხ
მარებლისათვისმისაღებიხარისხისგამო,მაგრამშემდგომმა
მეცნიერულმა კვლევებმა აჩვენა მისი უარყოფითი გავლენა
ადამიანის,ცხოველისჯანმრთელობაზე,მათშთამომავლობა
ზე,რაცცოცხალორგანიზმშიუცხოგენისჩანაცვლებისშედე
გადგამოწვეულიცვლილებებითუნდააიხსნას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულმა მდგომარეობამ აგრომეცნიე
რებაიძულებულიგახადა,თანდათანგადასულიყობუნებრივ,
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის დამზადებაზე, ანუ ორ
განულმიწათმოქმედებაზე.მსოფლიოსმეცნიერებიდაინტე
ლექტუალური საზოგადოება თანხმდებიან, რომ ეკოლოგიუ
რადსუფთასასურსათო პროდუქტების წარმოებას ალტერნა
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ტივა არ აქვს.აქპრობლემამხოლოდისეთიბიორეგულატორის
შექმნაშია,რომელიცეკოლოგიურსისუფთავესთანერთადმო
გვცემსხარისხოვანდამაღალპროდუქტიულმოსავალს.

ორგანული მიწათმოქმედება ხორციელდება 164 ქვეყანა
ში, განსაკუთრებით განვითარებულია ევროპაში, სადაც 120
ათასზემეტიფერმერულიმეურნეობაადაკავებულიამსაქმი
ანობით. საქართველოშიც 30მდე ბიოსაწარმოა, ძირითადად,
მარცვლოვანიკულტურების,ბოსტნეულის,ხეხილის,თხილის,
ასკილის,დაფნის,შინაურიფრინველისადამეფუტკრეობის.

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დღეისთვის ცნობილი და გა
მოყენებული მცენარეთა ბიორეგულატორების გამოყენებით
შესაძლებელია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მიღება,
მაგრამგამორიცხულიამასთანერთადნაყოფისმოსავლიანო
ბის,მწვანემასისადახარისხობრივიმაჩვენებლებისერთდრო
ულიმნიშვნელოვანიზრდა.ამ მხრივ გამონაკლისია ქართვე
ლი მეცნიერის, ბატონ რამაზ გახოკიძის მიერ შექმნილი ბიო
ენერგოაქტივატორი „ბიორაგი“, რომელმაც ათეული წლების 
განმავლობაში გაიარა ტოქსიკურეკოლოგიური ექსპერტიზა 
და დადგენილია მისი სრული უვნებლობა. იგი არ კვებავს მცე
ნარეს (ის არ არის სასუქი), მაგრამ მნიშვნელოვნად ზრდის მის 
სასიცოცხლო პოტენციალს, აძლიერებს იმუნიტეტს, დაავა
დებების მიმართ მედეგობას, ხელს უწყობს და არეგულირებს 
ნივთიერებათა ცვლას, რისი საშუალებითაც ვღებულობთ ეკო
ლოგიურად სუფთა, მაღალი ხარისხისა და კვებითი ღირებუ
ლების უხვ მოსავალს. მთელირიგიმეცნიერებისშეფასებით,
ამპრეპარატისშემოსვლააგრარულსექტორშიშეფასებულია
როგორც„ახალიბიოორგანულიმწვანერევოლუცია“.

„ბიორაგით“შესაძლებელიახორბლისმოსავლიანობა,ნაც
ვლად1, 82ტონისა 1 ჰექტარზე, გაიზარდოს912ტონამდე,
სიმინდისა–3ტონიდან1416ტონამდე,შაქრისჭარხლისა–40
ტონიდან140ტონამდე,ნივრისა–56ტონიდან24ტონამდე,
სოიოსი–1,2ტონიდან2,5ტონამდე,პომიდვრისა,თითოეულ
ძირზე24კგისნაცვლად,2530კგმდე,კიტრისა–46კგიდან
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4550კგმდე(საქართველოსსოფლისმეურნეობისმეცნიერე
ბათააკადემიისდასკვნა).

„ბიორაგის“ გამოყენებით მნიშნელოვნად იზრდება მცენა
რეთა ხარისხობრივი მაჩვენებლებიც. მაგალითად, სიმინდის
მარცვლებშიშეუცვლელიამინომჟავალიზინიიზრდება80%
ით,იოდი–960%ით,სელენი–200%ით(ესუმნიშვნელოვანე
სია,რადგან საქართველოიოდისადა სელენისდეფიციტური
ქვეყანაა). კარტოფილში C ვიტამინის შემცველობა იზრდება
52%ით,ხორბალშიწებოგვარასშემცველობა–25%დან45%
მდე,მზესუმზირისზეთიანობა–50%ით.შაქრისშაქრიანობა
აღწევს21%სდაა.შ.მნიშვნელოვნად უმჯობესდება პროდუქ
ტის გემოვნებითი თვისებებიც.

ამას ემატება სხვა უნიკალური თვისებებიც, როგორიცაა
მწვანე მასის 23ჯერ გაზრდა (ფოტოსინთეზის პროცესის
გააქტიურება, ცხოველთა საკვების რაოდენობის მომატება),
დაავადებებისა და გარემოს არახელსაყრელი პირობების მიმა
რთ მდგრადობის გაძლიერება; მცენარეთა განვითარების დაჩ
ქარება (დამწიფების ვადის შემოკლება, ადრეული მოსავლის 
მიღება), მძიმე ლითონებისა და რადიონუკლიდებისაგან მცე
ნარის უჯრედების დაცვა, ფესვწარმოქმნის დაჩქარება, მძლა
ვრი ფესვთა სისტემის წარმოქმნა, ძნელად დასაფესვიანებელ 
მცენარეთა ვეგეტაციური გამრავლება – კალმების სწრაფი 
დაფესვიანება, მეწლეობის თავიდან აცილება, ფრინველთა და 
ცხოველთა საკვებში მისი დამატებით, მათი იმუნიტეტისა და 
პროდუქტიულობის გაზრდა (ცხოველთა მასის გაზრდა40%
ით,ფრინველების–25%ით),დაავადებების მიმართ მათი მე
დეგობის ამაღლება, ხორცის კვებითი ღირებულების გაუმჯო
ბესება, ფრინველთა კვერცხმდებლობისა და საქონლის წველა
დობის მომატება და სხვა

ბუნებრივია,დღისწესრიგშიუნდადადგესსაკითხი(დაგვი
ანებით,მაგრამ38წლიანიგამოცდისსაფუძველზე)ამ პრეპა
რატის უდიდეს გამოგონებად შეფასების შესახებ, ხოლო მისი 
ავტორი,ქიმიისმეცნიერებათადოქტორი,პროფესორი,ამერი
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კისადაევროპისსამეცნიეროსაზოგადოებისწევრი,რამდენი
მეაკადემიისაკადემიკოსი,სახელმწიფოპრემიისლაურეატი,
საქართველოსადა ამერიკისღირსებისორდენების მფლობე
ლი,კემბრიჯისბიოგრაფიულიცენტრისმიერსაუკუნისუდი
დესმოაზროვნედდასახელებულიმეცნიერი,რამაზ გახოკიძე 
წარდგენილ იქნეს ნობელის პრემიაზე (თავისდროზენობელის
პრემიამიენიჭათმინერალურისასუქებისდაპირველიპესტი
ციდისშემქმნელმეცნიერებს).

ამსაკითხისდაყენებისმოტივაციამომცაზემოთაღნიშნულ
მა მრავალწლიანმა წარმატებულმა, ასეულობით ჰექტარზე ჩა
ტარებულმა საველე ექსპერიმენტებმა, ჩვენი და საზღვარგარე
თის სამეცნიეროკვლევითი ორგანიზაციების მიერ დაწერილმა 
დასკვნებმა, რომელთაშორისაასაქართველოსსოფლისმეურნე
ობისადასაქართველოსეროვნულიმეცნიერებათააკადემიების
შეფასებებიდარეკომენდაციებიც,რომელთათანახმად:„პროფ.
რამაზ გახოკიძე აღიარებულია ახალი სამეცნიერო დისციპლი
ნის,აგრობიოორგანულიქიმიისფუძემდებლად,რომელმაცდაა
მუშავამცენარეულიუჯრედისმართვისგზები,რაცორგანიზმე
ბს პოტენციურ შესაძლებლობათა მაქსიმალური გამოვლენის
საშუალებას აძლევს, რათა გამოამჟღავნოს დაავადებებისა და
გარეშეფაქტორებისადმიმაღალიმდგრადობა“.მათ მიერვე აღი
არებულია აგრეთვე ამ პრეპარატის უნიკალურობა და ის, რომ
დღეს მსოფლიოში მას ანალოგი არ გააჩნიადაიგირეკომენდებუ
ლიასოფლისმეურნეობაშიფართოდგამოსაყენებლადეკოლო
გიურადსუფთა,მაღალიხარისხისუხვიმოსავლისმისაღებად.

პირადადმე,„ბიორაგთან“შეხებამქონდაჯერკიდევ90იან
წლებში,სოფლისმეურნეობისსამინისტროშირესპუბლიკური
გაერთიანება „საქთამბაქოს“ უფროსად მუშაობის პერიოდში.
„ბიორაგი“გამოვიყენეთთამბაქოსნედლეულისათვისსასუქე
ბისადაპესტიციდებისგარეშე.მიღებულმამოსავალმაორჯერ
გადააჭარბა საკონტროლოს (სასუქებითა და პესტიციდებით
მოყვანილს), ხარისხიც სადეგუსტაციო კომისიის შეფასებით
უკეთესიაღმოჩნდა.
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განსაკუთრებით აღსანიშნავია დაავადებული ბზის მცენა
რის„ბიორაგის“მეშვეობითგანკურნება.ვიზუალურადდაფი
ზიკურადგამხმარიმცენარე(მსხვრევადტოტებზეარცერთი
ფოთოლიაღარიყო)ორკვირაშიმწვანეფოთლებითშეიმოსა!

ყურადსაღებია აგრეთვე ისიც, რომ „ბიორაგის“ საშუალე
ბითდადასტურდა „ფოთლისსიხუჭუჭით“დაავადებულითუ
თისადალიმონისხეების„მალსეკოსაგან“სრულიგანკურნება,
ასევემძიმელითონებისმცენარისუჯრედშიშეღწევისაგანდა
ცვა.

საჭიროააღინიშნოს,რომიმ დროს, როცა ასეთი უნიკალუ
რი, შეუფასებელი განძი გვაქვს, მისი მასობრივი გამოყენება 
ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება, მას მხოლოდ ფერმერთა გარკვეუ
ლი ნაწილი იყენებს. აბსოლუტური უმრავლესობა ისევ მინე
რალურ სასუქებს, პესტიციდებს ან საზღვარგარეთიდან შემო
ტანილ ბიოსტიმულატორებს, ან ბიორეგულატორებს იყენებს, 
რომლებიც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას კი იძლევიან, 
მაგრამ დიდად ჩამორჩებიან მოსავლიანობითა და ხარისხით 
„ბიორაგს“. ამფაქტსკარგადშეესაბამება ქართულიანდაზა:
„თურაშაულისპატრონიტყეშიეძებდაპანტასო“.

მინდა აგრეთვე გავამახვილო ყურადღება „ბიორაგის“ იმ
უნიკალურთვისებებზე,რაცგამოიხატებამცენარეების სიჯა
ნსაღის, მათი ზრდაგანვითარების, ფესვთა მძლავრი სისტე
მის შექმნის და მწვანე მასის, მინიმუმ 23ჯერ გაზრდითა და 
მცენარეების დარგვის შემდეგ, მათი გამოსავლიანობისგახა
რების 9095%იანი შედეგით.ამთვისებებიდანგამომდინარე,
გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ასევე ორგანიზაციებს,
რომლებსაცევალებათქვეყნისგამწვანებისსაკითხები,ასევე
მოსახლეობას,რომლებიცდაინტერესებულიათავიანთიეზო
ების კეთილმოწყობით, ვურჩევ, მცენარეების დარგვისას გა
მოიყენონ „ბიორაგი“. ვფიქრობ, ამ ინფორმაციითდაინტერე
სდებიანისორგანიზაციებიც,რომლებიცბორჯომისხეობაში
ხანძრისშედეგადგანადგურებულიტყისაღდგენასაპირებენ.
იოლიმისახვედრია,რომ„ბიორაგის“ გამოყენებით დარგული 
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ყოველი ერთი ძირი მცენარე თავისი სიდიდით, ფოთლების რა
ოდენობითა და აქედან გამომდინარე ნახშირორჟანგისაგან ჰა
ერის გასუფთავებითა და ჟანგბადით გამდიდრებით, მინიმუმ 
23 ძირს უტოლდება.

გასულწელს,ნიუიორკშივიმყოფებოდი.„ბიორაგის“შესა
ხებვუამბეიმადამიანებს,რომლებიცკალიფორნიაშიმომხდა
რიხანძრითდამწვარიტყეებისაღდგენითარიანდაინტერესე
ბული. მათუკვეგაუჩნდათსურვილი,გამოიყენონ „ბიორაგი“
დაჩვენრადაგვემართა,ურწმუნოთომებივართ?„ბიორაგის“
ფართო გამოყენებით თავიდან ავიცილებთ საყოველთაო სა
სურსათოკრიზისს,რაცმოსალოდნელია2030წლისთვის.

იმედია,ისინი,ვისაცეხებადახელეწიფებაამუნიკალური
გამოგონებისჯეროვანიშეფასება,დარწმუნდებიან,რომ „ბი
ორაგი“ სცილდებაორიგინალურგამოგონებებს, იმსახურებს
უმაღლეს ადგილს მეცნიერების კოჰორტაში და გადადგამენ
რეალურნაბიჯებსმისიაღიარების,ასევესაქართველოშიმისი
დამამზადებელი საწარმოს შექმნისა და საერთაშორისო მას
შტაბითმისიგავრცელებისხელშესაწყობად.ესუდიდესროლს
შეასრულებს მოსახლეობის სასურსათო პრობლემის, ჯანმრ
თელობისადაგარემოსდაცვისსაქმეში.

იმ დროს, როცა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწა
რმოებელთამიმართხელისუფლებისმიერგაწეულიუპრეცე
დენტო დახმარებით (20132016 წლებში, 4 წლის განმავლო
ბაშიმიწებისუფასოდდახვნა,თესლის,ნერგების,სასუქების,
პესტიციდების, სასოფლოსამეურნეო იარაღების უფასოდ
მიწოდება),მოწეულიმოსავალისაშუალოდ3ჯერჩამორჩება
მოსახლეობის საკვებზეფიზიოლოგიური მოთხოვნის ნორმე
ბის მაჩვენებელს, „ბიორაგის“ დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, 
საშუალოდ 23ჯერ გაზრდის მოსავალს, მივიღებთ ეკოლო
გიურად სუფთა, ხარისხოვან პროდუქციას, რაც მწარმოებლე
ბს საშუალებას მისცემს, თავისი ოჯახების დაკმაყოფილების 
გარდა, მოწეული მოსავლის ნაწილი გაიტანონ ექსპორტზე, 
რითაც გაუმჯობესდება მათი ეკონომიკური მდგომარეობა და 
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ასევე გაიზრდება შემოსავლები ქვეყნის ბიუჯეტში. ამასთან 
ერთად, მნიშვნელოვნად გასუფთავდება გარემო, პროდუქტე
ბის წარმოებიდან გარემოს დამაბინძურებელი სასუქებისა და 
პესტიციდების ამოღებისა და მცენარეების მწვანე მასის სა
შუალოდ 23ჯერ გაზრდით (ნახშირორჟანგის შთანთქმისა და 
ჟანგბადით ატმოსფეროს გამდიდრების გამო).

ბუნებრივია,მსოფლიომასშტაბით,,,ბიორაგის“გამოყენე
ბისპირობებში,სოფლისმეურნეობისპროდუქციისწარმოები
დანსასუქებისადაპესტიციდებისამოღებითანმნიშვნელოვა
ნიშეზღუდვითგაუმჯობესდება ეკოლოგიური მდგომარეობა 
მთელს დედამიწაზე, გაიზრდება სურსათის რაოდენობა და და
იძლევა მოსალოდნელი სასურსათო კრიზისი, გაუმჯობესდება 
ადამიანების ჯანმრთელობა, ასევე ავიცილებთ გლობალური 
დათბობით (ატმოსფეროში თბური აირების, მათ შორის, განსა
კუთრებით ნახშირორჟანგის ჭარბი რაოდენობით დაგროვების 
გამო) გამოწვეულ კლიმატურ კატაკლიზმებს, რაც განადგუ
რებით ემუქრება მთელ პლანეტას. 

***
აღსანიშნავია ისიც, რომ იმ დროს, როცათითქმის მთელი

მსოფლიო წლების განმავლობაში იძულებულია ებრძოლოს
სასოფლოსამეურნეო კულტურების გამანადგურებელ მა
ვნებელს–აზიურფაროსანასცოცხალიორგანიზმებისსიცო
ცხლისათვის(მათშორისადამიანისათვის)საფრთხისშემცვე
ლიპესტიციდის–ბიფენტრინისტიპისპრეპარატებით,ჩვენმა
ზემოხსენებულმა მეცნიერმა, რამაზ გახოკიძემ, რამდენიმე 
თვეა შექმნა პრეპარატი, რომელიც თითქმის იმდენივე პროცე
ნტით (9495%) ანადგურებს ფაროსანას და ბიფენტრინისაგან 
განსხვავებით, სრულიად უსაფრთხოა ადამიანების, სხვა მწე
რების, მათ შორის ფუტკრის, თევზებისა და წყლის სხვა ბინა
დართა მიმართ.აღნიშნულიპრეპარატი,საქართველოსტექნი
კურიუნივერსიტეტისრექტორის,აკად.არჩილფრანგიშვილის
მხარდაჭერით, რამდენჯერმე გამოიცადა სადემონსტარციო
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ცდებისსახითამავეუნივერსიტეტისლაბორატორიებში.
გასაკვირიდასამწუხაროა,რომეს საერთაშორისო მნიშვნე

ლობის მიღწევა დღემდე უყურადღებოდაა მიტოვებული იმ სა
ხელმწიფო სტრუქტურების მიერ, ვისაც ევალებათ ასეთი დო
ნის მეცნიერული მიღწევების მხარდაჭერა და პრაქტიკაში და
ნერგვა(გარემოსადასოფლისმეურნეობისსამინისტრო,მისი
დაქვემდებარებისსამეცნიეროცენტრი,სურსათისეროვნული
სააგენტო, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიადა
ა.შ.). ამის შესახებ დუმს ქართული მედიაც და ყველა საშუა
ლებებითხდებაქვეყნისგარედანშემოტანილიზემოთაღნიშ
ნული ტოქსიკური პრეპარატის ყოველდღიური პროპაგანდა,
მიუხედავადიმისა,რომმისიგამოყენებისპირველივედღიდან
ადგილი ჰქონდა ადამიანის მოწამვლისა და გარდაცვალების
ფაქტებსაცკი.

ბუნებრივია,როცასხვაგზა არ არსებობს, სხვა ქვეყნების
მსგავსად,ჩვენცგანსაკუთრებულისიფრთხილითდასათანა
დოწესებისდაცვითუნდაგამოვიყენოთწლებისგანმავლობა
შიგამოცდილიპრეპარატი,მისიტოქსიკურობისმიუხედავად,
მაგრამსრულიად გაუგებარია ასეთი ინდიფერენტული დამო
კიდებულება ჩვენი თანამემამულის მიერ შექმნილი, უნიკალუ
რი უსაფრთხო პრეპარატის მიმართ.

შოთა ჩხეიძე 
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ექსპერტი სა

სურსათო უსაფრთხოების საკითხებში, 19992005 წლებში 
საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი NATOს სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის კომიტეტში 
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ინფორმაცია განსჯისთვის:

პრაქტიკული წინადადება სამართლიანობის 
დამკვიდრების პროცესის დაჩქარებასთან 

დაკავშირებით

მოგეხსენებათ, საქართველოში მართლმსაჯულებას ახო
რციელებს სამინსტანციანი სასამართლო: რაიონული (საქა
ლაქო),სააპელაციოდაუზენაესი.

საქართველოსუზენაესისასამართლოიხილავსსაჩივრებს
სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენებზე,
განჩინებებსა და სხვა შემაჯამებელ სასამართლო გადაწყვე
ტილებებზე.მისიგადაწყვეტილებასაბოლოოადააღარსაჩი
ვრდება.

1999 წლამდე, საპროცესო კანონმდებლობით დაშვებული
იყო საერთო სასამართლოების და უზენაესი სასამართლოს
უკვეძალაშიშესულიგადაწყვეტილებებისზედამხედველობის
წესითგასაჩივრებაც,რაციმასნიშნავდა,რომუზენაესსასა
მართლოსთავმჯდომარესადამისმოადგილეებს,ასევეგენე
რალურპროკურორსდამისმოადგილეებსუფლებაჰქონდათ
ერთპიროვნულადგადაესინჯათსაერთოსასამართლოებისდა
უზენაესი სასამართლოს უკვე ძალაში შესული გადაწყვეტი
ლებებისკანონიერებადაპროტესტითშესულიყვნენუზენაე
სი სასამართლოსპრეზიდიუმსადა პლენუმში მათიშეცვლის
ანგაუქმებისმოთხოვნით.

მასშემდეგ,რაცუზენაესსასამართლოშიპრეზიდიუმიგა
უქმდა და პლენუმს ჩამოერთვა საჩივრების განხილვის ფუნ
ქცია,შესაბამისად,უზენაესისასამართლოსდაგენერალური
პროკურატურის ხელმძღვანელ პირებს ჩამოერთვათ ზედა
მხედველობისწესითსასამართლოგადაწყვეტილებებისგადა
სინჯვისუფლებამოსილება.

2005წლის23ივნისამდე,საქართველოსუზენაესისასამა
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რთლოიმდროსმოქმედისისხლისსამართლისსაპროცესოკა
ნონმდებლობითვალდებულიიყოგანეხილაყველასაკასაციო
საჩივარი, მაგრამ შემდგომში პარლამენტის მიერ საქართვე
ლოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 547ე მუხ
ლში შეტანილმა ცვლილებამ, უზენაეს სასამართლოს მისცა
უფლებაშერჩევითგანეხილასაკასაციოსაჩივრები,მხოლოდ
იმშემთხვევაში,თუ:

ა) საქმე იყო მნიშვნელოვანი სამართლის განვითარებისა და 
ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისთვის; 

ბ) სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება განსხვა
ვდებოდა ამ კატეგორიის საქმეებზე საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს მანამდე არსებული პრაქტიკისაგან;

გ) სააპელაციო სასამართლოს მიერ საქმე განხილული იყო 
მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ან საპროცესო დარღვევით, 
რომელსაც შეეძლო არსებითად ემოქმედა საქმის განხილვის 
შედეგზე.

ვინ დაადგინა ეს კრიტერიუმები ან ვინ იყო მისი შემფასებე
ლი? 

აღნიშნულმაცვლილებებმა,რომელიცდღესაცძალაშიადა
ძალიან სათავისოდგამოიყენაუზენაესი სასამართლოსხელ
მძღვანელობამ,უზენაესისასამართლოს,როგორცმესამედა
ბოლოინსტანციისფუნქცია,ფაქტობრივად,ფორმალურიგა
ხადა.თუ მოვიშველიებთსტატისტიკურმონაცემებს, საკასა
ციოსაჩივრებისდაახლოებით95%„კანონისამცვლილებებზე
დაყრდნობით“, უზენაესმა სასამართლომ აღარ განიხილა და
მიიღო გადაწყვეტილებები საკასაციო საჩივრების დაუშვებ
ლადცნობისშესახებ.

ამ პრაქტიკის დანერგვით, უზენაესი სასამართლო კანონ
ზემითითებითდარათქმაუნდა,სუბიექტურიშეხედულებით,
განერიდაიმგახმაურებულდარეზონანსულსაქმეებზეშეტა
ნილი საკასაციო საჩივრების განხილვას, რომლებზეც ხელი
სუფლების დაკვეთით ქვემდგომი სასამართლოს მიერ აშკა
რადუკანონოგადაწყვეტილებებიიყომიღებული.
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უზენაესისასამართლო,საჩივრებისდაუშვებლადცნობით,
შეგნებულადთანამონაწილეაღარგახდაიმდანაშაულებრივი
ქმედებებისა,რასაცახორციელებდნენმასზედაქვემდებარე
ბულიქვემდგომისასამართლოებისაქმეებისგანხილვისას.

აღნიშნულის დასადასტურებლად უამრავი მაგალითის
მოყვანა შეიძლება. ამიტომ, ამ დანაშაულებრივი პრაქტიკის
დანერგვისმესვეურნიდაშემსრულებელნიარუნდადარჩნენ
პასუხისმგებლობისგარეშე.

კიდევ ერთი ინფორმაცია განსჯისთვის:

1999წლის12მაისსმიღებულკანონში,„საქართველოს უზე
ნაესი სასამართლოს შესახებ“,იმავეწლის22ივლისსშეტანი
ლიცვლილებებით,საქართველოსუზენაესსასამართლოშიშე
იქმნასაზედამხედველოპალატა.

საზედამხედველოპალატამგანიხილაათასობითსაჩივარი
დამიიღოშესაბამისიგადაწყვეტილებები.მანფუნქციონირე
ბაშეწყვიტა2001წლის16მარტს.

დღევანდელ პირობებში, როცა საქართველოში საზოგადო
ება სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დაწყების(!) მო
ლოდინშია, ანალოგიურად ყოფილი საზედამხედველო პალა
ტისა, აუცილებელია საქართველოს უზენაეს სასამართლოში 
შეიქმნას მისი მსგავსი პალატა ან კოლეგია, უპრიანია ახლად 
არჩეული 5 7 მოსამართლის შემადგენლობით, რომელიც ერთ
ჯერადად განიხილავს საჩივრებს ცალკეულ საქმეებზე გამო
ტანილ და კანონიერ ძალაში შესულ განაჩენებსა და გადაწყვე
ტილებებზე. 

იმავდროულადუნდამოხდესსაპროცესოკანონმდებლობა
სადა „საერთოსასამართლოებისშესახებ“საქართველოსკა
ნონშიშესაბამისიცვლილებებისშეტანა,რომელიცდაარეგუ
ლირებსამპალატისუფლებამოსილებისწესს,რისიგადაწყვე
ტაცუმოკლეს ვადებშია შესაძლებელი. შესაძლებელია გამო
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ყენებულიქნასსაზედამხედველოპალატისფუნქციონირების
პერიოდშიმოქმედისაპროცესოკანონმდებლობა.

იმ მოსამართლეების, პროკურორებისდა სხვათა პასუხის
მგებლობის საკითხი, უნდა გადაწყდეს საზედამხედველო პა
ლატისმიერკონკრეტულსაქმეზემიღებულიგადაწყვეტილე
ბისშესაბამისად.

თუ პალატა მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს არასასამართლო
შეცდომას, არამედ, განზრახ უკანონო გადაწყვეტილებების
გამოტანას,შესაბამისადიგიმიიღებსგადაწყვეტილებასსათა
ნადოორგანოებშიმათიპასუხისმგებლობისსაკითხისდაყენე
ბისშესახებ.
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მოაზროვნის ოფლი

(გამოცდილება, რომელსაც დიდი სახელმწიფოებრივი 
მხარდაჭერა და საქვეყნოდ გავრცელება სჭირდება 

და ჩვენ მართლა შევძლებთ, ვიცხოვროთ ბედნიერებით 
სავსე სამშობლოში)

ეს წიგნი, რომან
რურუას ნაკლებად,
მაგრამ თითოეულ
ჩვენგანს, დღევა
ნდელ საქართვე
ლოს, შთამომავლო
ბას, მომავლის სა
ქართველოს კი ნამ
დვილადსჭირდება.

მისი გამოცე
მის იდეა „ქართუ
ლი ერთობის და
რბაზის“, სამების
ტაძრის ახალგაზ
რდული ცენტრის
შეხვედრებზე და
იბადა, მეცნიერთა
საინიციატივოჯგუ
ფის, „ეროვნული
თანხმობისათვის“
კონგრესის სესიაზე
განვითარდა და გა
დაწყდაკიდეც.

ლანძღვაგინე
ბითსავსე,პოლიტი
კურსამთავროებად
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დაყოფილ და დაპირისპირებულ საქართველოს, დეპრესიაში
მყოფხალხს–იმედგაცრუებულს.სასოწარკვეთილს,ხელებჩა
მოშვებულს,მაგალითი,იმედიანიმაგალითებისჭირდება.

ყოველთაქართველთა,საქართველოსშვილთადამეგობა
რთამსოფლიოკონგრესისმზადებამ,ხალხშიგასვლამ,ჩვენს
თანამემამულეებთანშეხვედრებმაუცხოეთში,უამრავიშემა
რთულიადამიანიდაგვანახვადაგაგვაცნო.

გაჩნდაკითხვაცდადასკვნაც:როგორშეიძლება ამ ინტე
ლექტუალური,ადამიანურიდაბუნებრივირესურსებისქვეყა
ნაშიღვთივბოძებულში,ასევცხოვრობდეთ?!

რაარისსაჭირო?
ხელისუფლება, რომელიც გარედან არ იმართება, ქვეყნის

მართვისსისტემისშექმნა,მოაზროვნისოფლი.
რომანრურუასმაგალითზეყველაფერირელიეფურადჩანს.

ესწიგნიცამასადასტურებს.
ნიჭმადანებისყოფამსამეგრელოსმხარის,მარტვილისრა

იონის ერთი პატარა სოფელ მუხურჩაში დაბადებული ბიჭი,
მსოფლიოსაკუთრებადაქცია–ლეგენდარულისპორტსმენი,
ბრწყინვალე მეურნე, ღრმად მოაზროვნე, ქართული ცნობიე
რებისზოგადკაცობრიული იდეალებითდატვირთული კაცი...
ტრადიციების პატივისმცემელიდა სიყვარულით სავსე ოჯა
ხისშემქმნელი.

სწორედრომანრურუასოფლის, მისი ნიჭისადა ნებისყო
ფისშედეგია,რომროცათითქმისმთელისქართველოქალა
ქისკენდაიძრა, ის ქალაქიდან სოფელში გადასახლდა მთელი
ოჯახით... მცხეთისრაიონისღართისკარისხევი, კლდეყორე,
პრაქტიკულად,უკაცრიელიადგილიწალკოტადაქცია.ქვეყა
ნაცკი,შორსააისეთიავტონომიურობისაგან,თვითკმარიეკო
ნომიკისგან, რომლის შექმნა მან შეძლო სამ ჰექტარ მიწაზე,
მისეზოგარემოსადაკარმიდამოში.

...ყველასახეობისხილბოსტნეული,ყველასახეობისშინა
ურიფრინველიდასაქონელი...30წელზემეტიქარისენერგი
ით ცხოვრება, მიწისქვეშა 90ტონიანი წყალსაცავი – ერთი
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წლის მარაგით, თანა
მედროვე თავშესაფა
რი მიმდებარე მოსა
ხლეობისთვის... მარა
ნი, თონე, სამეურნეო
სახლიყველასახისია
რაღმოწყობილობით...
მოვლილდავარცხნი
ლი ეზო... ბრწყინვალე
ბიბლიოთეკა...

სასუქს არ იყენე
ბს, გენმოდიფიცირე
ბულ პროდუქტს არ
ცნობს, ყველაფერი
ნატურალურიუყვარს:
ბუნებაც, ადამიანიც,
საკვებიც. ღია კაცია,
ქართველი მილიონე
რებივით, ფულს არ
ხარჯავს ხალხისგან

დასამალკედელგალავნებისმშენებლობაში,ღობეცკიგამჭ
ვირვალეაქვს.

მთავარიდაუპირველესი – ყველაფერი საკუთარი ხელით,
გარჯითაქვსშექმნილი.მსოფლიოსერთერთიტიტულოვანი
სპორტსმენი, შრომას მზის ამოსვლამდე იწყებს. ხნავს,თესა
ვს,თოხნის,ბარავს,წველის,კრეფს,ამყნობს,რწყავს,აკრავს...
ვაჟასმინდიასავით,ჯერმიწას,ბუნებას,ფრინველსადაცხო
ველს ესაუბრება, მერე შვილიშვილებსა და ოჯახს ეფერება,
მერეწიგნებსუღრმავდება,განსაკუთრებითფილოსოფიურს.
ამის შემდეგ იწყება მისი საზოგადოებრივი მოღვაწეობა. უა
მრავიმიწვევააქვს.ყველგანასწრებს.ბევრსმოგზაურობს.სა
კუთარმხარეს,რაიონს,სოფელს,ნაცნობმეგობრებსარივი
წყებს. ყველა შეხვედრისთვის საგანგებოდ ემზადება. უკომ
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პრომისოა შეფასებებში. ამის გამო, მოუწესრიგებელსუჭირს
მასთანურთიერთობა... სხვისიგახარებისუნარი, ნამდვილად
მოჭარბებულადაქვს.ამაშიცგამორჩეულია.

იშვიათიამეგობრებითასესავსეადამიანი...მეცნიერებთან,
ხელოვნებისადაკულტურისმოღვაწეებთანდიდიმეგობრობა
აქვს. სპორტსმენებზე აღარაფერს ვამბობთ. ხალხში გასული
კაცია,უკომპლექსო,კომუნიკაბელური.ვერიტანსმტირალსა
დამოწუწუნეს,ქუჩისპოლიტიკოსებს.მიაჩნია,რომქუჩისპო
ლიტიკაცრემლითდასისხლითაასავსე.

ნამდვილადგვეყოფასისხლიდაცრემლი,დაპირისპირება...
ქვეყნისთვისოფლისდაღვრის,ჭკუითდაგონებითოფლისდა
ღვრისდროა.თანამშრომლობისჰარმონიზაციისდროა...

ასე ცხოვრობს რომან რურუა, რომლის ცხოვრება იავა
რდითარცადრეყოფილამოფენილიდაარცდღესარის.სასა
მართლოდანსასამართლოშიუწევსდაცვაყველახელისუფლე
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ბისგანაც და წამგლეჯველი უცხოელებისგანაც – მებრძოლი
კაციადაიცის,ბრძოლასყოველთვისაქვსაზრი.

რომანრურუადამისიმსგავსნი,ქვეყნისსიმდიდრეა.ასეთი
ადამიანებისმხრებზედგასქვეყანადაისმითუფროძლიერი
იქნება, რაც მეტი გვეყოლება ასეთებიდარაც მეტად ვისწა
ვლით ასეთი ადამიანების დაფასებას ხელისუფლებაშიც და
ხალხშიც.

ძლიერს აფასებდა დიდი დავით აღმაშენებელი და იმიტო
მაც იყო მისიდროის საქართველო ძლიერი. ძლიერი ძლიერს
ეძებს და პოულობს, სუსტს მასზე სუსტებთან უადვილდება
ურთიერთობა,მათზეუფროსობა.

სამწუხაროდ,დამოუკიდებლობისაღდგენისშემდგომსაქა
რთველოშისუსტებისიდეოლოგიამძლავრობს,სიკეთეგათი
თოკაცებულია და ბოროტება ერთ მძლავრ პოლიტიკურ მუ
შტადააშეკრული.

ესუნდადასრულდეს.
ნახეთესწიგნი;ყოველსურათშიძალაა,იმედია...ნახეთ,რო

გორაზროვნებსრომანრურუა,როგორისტატიებიდა ინტე
რვიუები გამოაქვეყნა. როგორი სატელევიზიო გამოსვლები
აქვს(ტელევიზიებშინაკლებადიწვევენ)...რაღაცაშიშეიძლება
არდაეთანხმო,ეკამათო,მაგრამსამშობლოზეუზომოდშეყვა
რებულიკაცი,რომგელაპარაკება,კაცი,რომლისსახელთანაც
მხოლოდგამარჯვებაა–ესეცფაქტია.რომელილექსებიუყვა
რს,აქაცკიიკითხება,როგორიკაცია.

„რამშემქმნაასეთად?ხალხისდასაზოგადოებისსიყვარუ
ლმა,“–მიაჩნიაბატონრომანს.

რომან რურუას წალკოტი, ეს არის მოაზროვნის ოფლით
შექმნილიწალკოტი.ამისშექმნადაგაკეთებაშეგვიძლიათი
თოეულს,თუვაზროვნებთ,ხელებიგვაქვსდაკაპიწებული,არ
ვტირით, არ ვწუწუნებთ და შეგვიძლია ოფლის დაღვრა... და
კიდევერთიდაგანსაკუთრებული,თუმთავრობაბანკებსარ
დაასვამსთავზეხალხსდაქვეყანას...თუვერდაეხმარებასაქ
მიანკაცს,ხელსმაინცთუარშეუშლის.
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სწორედამმიზნითვქმნითამწიგნსმეცნიერთასაინიცია
ტივოჯგუფისკონგრესისწინ.

ჩვენამწიგნს–„იმედისწიგნს“ვუწოდებთ.

პაატა გიორგაძე, ესტატე გოგლიჩიძე, 
რამაზ ლომინაძე, ირაკლი მაჭავარიანი, ალექსანდრე 

ოჩიგავა, ნონა ღამბაშიძე, თეიმურაზ შაშიაშვილი

მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით 
სავსე სამშობლოში

ესარისრომანრურუასწერილი,გამოქვე
ყნებული 2016 წლის აგვისტოში, რომელმაც
უდიდესიმხარდაჭერამიიღოხალხშიდასწო
რი გააზრება სჭირდება პოლიტიკოსებსა და
ხელისუფლებაში.

წარსულის ანალიზის გარეშე წარსულში ჩავრჩებით. იქნებ 
დღეს ჩვენ სწორედ ეს გვჭირს. შთაბეჭდილება რჩება, რომ 
ყველა, ვინც ნოვატორობს და რეფორმატორობს წარსულის 
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ლანძღვით, ყველაფერს სათავისოდ ირგებს, ანალიზის თავი 
არ აქვს, მომავალს ვერ ხედავს და წარსულშია ჩარჩენილი. აი, 
ასეთთა უმრავლესობა გარბის პარლამენტისკენ.

ჩემი დაკვირვება და გამოცდილება მარწმუნებს: დიდი
სიფრთხილით შევხედოთ ყველას, ვინც პარლამენტში შეს
ვლისთვისთავსიკლავს,ფულსხარჯავს.არადა,უნდაშევეხვე
წოთ,სწორედრომუნდაშევეხვეწოთ,პარლამენტზეიფიქროს
ყველაიმადამიანმა,ვინცმართლაჰაერივითსჭირდებაუმძი
მესმდგომარეობაშიმყოფჩვენსსამშობლოს.

“შეფუთული”, “გალამაზებული” თვითმარქვია პოლიტიკო
სებიკიარა,პროფესიონალები,ცხოვრებისეულიგამოცდილე
ბის ადამიანები გვჭირდება, ადამიანები,რომლებსაც ქართუ
ლისულიაქვთ,მაგრამესმითმსოფლიოსსუნთქვაც–ასეთი
ხალხისჭირდებადღესსაქართველოს.

როგორ მოვძებნოთ?
ჩემირჩევამარტივია:გადით ხალხში, გაიგეთ ხალხის აზრი! 

ხალხში დიდი სიმართლეცაა, დიდი იმედგაცრუებაც და, რაც 
ყველაზე ცუდია, უიმედობაც. ვერც ბელადებმა გვიშველეს და 
ვერც ფულმა. გადარჩენა განათლებაშია, პატიოსან ადამიანებ
ში.

გულსმიკლავს,რომუამრავიადამიანი,მათშორისისინიც,
ვისმიმართაცკეთილიგანწყობისმეტიარაფერიმაქვს,დღე
საცმაღალსახელისუფლოეშელონებშიარიან,ფიქრობენპა
რტიისდაარაქვეყნისგადარჩენაზე.ფიქრობენმეგობრების,
საკუთარი სტატუსის, სკამის და არა ქვეყნის გადარჩენაზე.
წყალსწაუღიაყველასკამიდარაჯანდაბადგვინდაპარტიები,
ასეთი მეგობრობა,თუ ხალხიდა ქვეყანა ამ მდგომარეობაში
იქნება?!

ქვეყანაუახლოვდებაძალიანმნიშვნელოვანმიჯნას,რომე
ლიცგანსაზღვრავსსახელმწიფოსმომავალსუახლოესიოთხი
წლის(დაარამხოლოდ)განმავლობაში.მერწმუნეთ:როგორც
არასდროს, ისეთია ამ არჩევნებში ჩვენი, ხალხის, პასუხის
მგებლობა,თითოეული ამომრჩევლის პასუხისმგებლობა. მო
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მავლისპარლამენტშიჩვენ, ხალხმა, უნდა ავირჩიოთ ის, ვინც 
კარგად იცის ორი რამ მაინც: ბუნების კანონები და… დაგრო
ვილი ნაგვის (მე მას პოლიტიკურ ნაგავს ვუწოდებ, რომლითაც 
გაივსო საზოგადოებრივი ცხოვრება) გადამუშავება.

პირველი საჭიროა იმისთვის, რომ სახელმწიფო მართვის
პოლიტიკამთლიანადეყრდნობოდესქართველიხალხისბუნე
ბასდათავისუფალიიყოსთავსმოხვეულიუცხოიდეოლოგიე
ბისგან,ანუის,რაცდაგვიტოვაერისმამამ,ილიაჭავჭავაძემ,
„საერთო ნიადაგის თეორიის“სახით.

ხოლო მეორე, საჭიროა, რათა ყველადონეზედაგროვილი
ნაგავიგადამუშავდესდიდისიფრთხილითადაყურადღებით,
რადგან ყველა ნაგავშია ბაჯაღლო ოქროც და ყველა ნაგვის
გამოყენებაშეიძლებასათანადოოპერაციებისშემდეგ.შემაძ
რწუნებელია,რომპარტიათაუმრავლესობა,საკუთარითავის
გარდა,ყველას,,ნაგვად”მიიჩნევს.

მე კი ასე ვფიქრობ: ყველაზე დიდი ნაგავი თვითკმაყოფი
ლებაა. ყოველი ხელისუფლება, პარტია თუ პოლიტიკოსი იმ 
ზომითაა ჩაფლული ნაგავში, რა ზომითაც თვითკმაყოფი ლია. 
ხალხი მართლაც შეძრწუნებულია ყველა დონეზე გა მე ფე  ბუ ლი 
თვითკმაყოფილებით.

ქვეყნისთვის, უკადრებელი მდგომარეობიდან გამოსვლა
ბუნებისკანონებისადმიმორჩილებაშია.სწორედბუნებისკა
ნონებიგამოარჩევსკარგსცუდისგან.ჩვენკი,25წელიწადია,
„ოთახის კანონებით“ ვცხოვრობთ. სწორედ „ოთახის კანო
ნებით“ ვცხოვრობთ და სახელმწიფოც „ოთახის კანონებით“
იმართება, როცა ძლიერნი ამა ქვეყნისანი კანონებს ირგებენ
საკუთართავზე.კანონი,როგორცასეთი,უნდამოარგოერის
ხასიათსა და ქვეყნის საჭიროებას. ბუნების სამართალი და
კანონი მანამდე არსებობდა, სანამ სახელმწიფოები შეიქმნე
ბოდა.ისუტყუარიდაუპირატესია,ვიდრეოთახშიდაწერილი
დამავანთაინტერესებსმორგებულიკანონი.საქართველოში
ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს ბუნებრივი კანონზომიერების
გაცნობიერება არ ხელეწიფება. შესაბამისად, ისინი საკუთარ
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ქვეყანაშიუცხოსისტემაში(აშშ,ევროპა)მოქმედიკანონების
პლაგიატსნერგავენ.ლოგიკაკიმარტივია:სახელმწიფო, რო
მელიც ცხოვრობს ბუნების კანონებით, აღწევს ყველაზე მაღა
ლი სახის დემოკრატიას.

კუჭის პრობლემა ვერ გადაწყდა გონიერებით, როგორც
ხშირად ვამბობთ,ტვინითგატენილი ადამიანებისადაღვთი
ვბოძებული წალკოტის ქვეყანაში. მსოფლიომ იცის, როგორ
აქციეს წალკოტად ყინულოვანი, უმიწო და უწყლო ქვეყნები
ხელისუფლებებმა მეცნიერებაზე, ნიჭიერ ხალხზე დაყრდნო
ბით, საქმიანი ადამიანების მხარდაჭერით და ქვეყნის სიყვა
რულით.ჩვენიპოლიტიკით,წალკოტიუდაბნოხდება.უმეცრე
ბითდაჩაჩანაკებულიაადგილობრივითვითმმართველობა.არ 
შეიძლება, დანაშაულია ამ ქვეყანაში ამდენ გონიერ და საქმის 
გამკეთებელ ადამიანს ხელისუფალთაგან მისჯილი ჰქონდეს 
უსაქმურობა და ტანჯვაში ცხოვრობდეს!

ესმძიმერეალობაა.
გულიმწყდება,რომჩვენისულიერიმამის–ილიამეორის,

ცნობილიმეცნიერების,მოღვაწეებისმიერპრესაშიგამოქვეყ
ნებულიუამრავიკეთილირჩევადარჩაუყურადღებოდ.

უკადრებელიგვაკადრეს,გვეუბნებიან:რაცგინდათ,წერეთ
და იკითხეთ, არავის აზრი არ გვაინტერესებს, ჩვენ ყველაფ
რისმცოდნენივართდა,რაცსაჭიროაქვეყნისთვის,ვაკეთებ
თო.

რა არის ეს, თუ არა მართვის პრობლემები, პირდაპირ
ვთქვათ–უმართაობადაუპასუხისმგებლობა?!ხელისუფლება
იცვლება,ხალხიკიუარესადღატაკდება.პასუხიდღემდეარა
ვისუგია.

ქვეყანაში უმართაობა სწორი მართვით რომ შეიცვალოს,
თანამდებობებზე პროფესიონალები და გამოცდილები უნდა
მოვიდნენ.

ჩვენთვალწინდამოუკიდებელი საქართველოს ყველა ხელი
სუფლება ეთამაშებოდა ახალგაზრდობას, პირდაპირ ვთქვათ: 
სპეკულირებდა მათი ასაკით, მიზანშეწონილზე 1015 წლით 
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ადრე ნიშნავდა თანამდებობაზე, შეჰყავდა საარჩევნო სიებში 
და უპირისპირებდა უფროს თაობას.

დაგვანგრიაამმზაკვრობამ.ბევრიახალგაზრდადაგვაკარ
გვინა და უფროს თაობასთანაც პრობლემები შეიქმნა., , შე
ფუთული”,„გალამაზებული”თვითმარქვიაპოლიტიკოსებიკი
არა,პროფესიონალები,ცხოვრებისეულიგამოცდილებისადა
მიანებიგვჭირდება,ადამიანები,რომლებსაცქართულისული
აქვთ, მაგრამ ესმით მსოფლიოს სუნთქვაც – ასეთი ხალხი
სჭირდებადღესსაქართველოს.

ხალხიგაოგნებულიასაზოგადომოღვაწეების,ინტელიგენ
ციის, მიჭირსთქმა, სახელმწიფოკაცებისდუმილით., , გაიყი
დეთო”,–გვეუბნებიან,მთავრობებზე,პოლიტიკოსებზე,პოლი
ტიკურპარტიებზე,ფულიანებზეგაიყიდეთო!

ხალხსარცგაყიდულისსჯერადაარცმყიდველის.ორთავე
ებრძვისსაქართველოს,ქართულსულს.

როგორცბევრისხვა,მეარცგავყიდულვარდავერცვერა
ვინმიყიდის,მაგრამრეალობასთვალსვუსწორებ–ხალხიმა
რთალია,მასსწორგზაზედაყენებაუნდადაკარგიმმართველი
სჭირდება.

მსოფლიო ამაყობდა და ამაყობს ქართული კულტურით, ქა
რთველი მეცნიერებით, ხელოვნებისა და კულტურის მოღვაწე
ებით, პოლიტიკოსებით, მხედართმთავრებით, მასწავლებლე
ბით, ექიმებით, სპორტსმენებით. ეს ჩვენი ქვეყნის დიდი სიმდი
დრეა. დღეს ხალხს ვჭირდებით, ბატონებო, ხალხს და დავდგეთ 
ხალხთან!

მადლობა ჩემს მეგობრებს, ყველას, ვისაც შევხვდი საქა
რთველოს თითქმის ყველა რეგიონში, „ქართული ერთობის
დარბაზს”,კეთილირჩევაცბევრიმომცესდამხარიცდაგვიჭი
რეს.

ჩვენ ამ საკითხებზე არაერთგზის გვისაუბრია. ეჭვი არც
იმაშიმეპარება,რომუამრავიფიქრობსასე.უფრომეტიც,მე
ვთქვიის,რაზეცსაუბრობსსაზოგადოება.ვთქვიიმიტომ,რომ
მოქმედებაასაჭიროდაამასვეუბნებიარასხვას,არამედსაკუ
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თართავს,რადგანვიცი,ყველაზედიდიგამარჯვებასაკუთარ
თავზეგამარჯვებაა.

თითქოსმარტოვიდექიმსოფლიოტიტანებისწინსაჭიდაო
ხალიჩაზე, მაგრამ მოწინააღმდეგის კარგადშესწავლადა ქა
რთული სული მამარჯვებინებდა. დაუმარცხებლად დავტო
ვე საჭიდაო ხალიჩა. წარმატებული ადამიანი ვარ ცხოვრება
შიც,მაგრამდღევანდელობითმოსვენებამაქვსდაკარგული…
ერთეულთა წარმატებატაძრამდე მისასვლელი გზა არ არის.
მინდა,ვიცხოვროზნეობით,ინტელექტით,ბედნიერებითსავსე
სამშობლოში.ამასიმსახურებსმრავალნატანჯისაქართველო,
ქართველიხალხი,საქართველოსმოსახლეობა.

ესარარისძნელი:
l ღირსება ხალხში
l პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაში
l ღირსეულის დაფასების პოლიტიკა ქვეყანაში
l ხალხსა და ქვეყანაში იმის გაცნობიერება, რომ ხელი

სუფლება ხალხის მსახურია და არა უფროსი.
l ხალხსა და ქვეყანაში იმ რწმენის გაძლიერება, რომ სამ

შობლოს გადარჩენა ჩვენშია  ქვეყანაშია, გარეთ მეგობრები 
უნდა ვეძებოთ და არა მხსნელები და პატრონები.

ასეთიდიადი ქართული მიზნისთვისღირსცხოვრებაცდა
თავგანწირვაც.

სწორედამიტომვამბობ:დიდი ქართული ერთობით გაიმარ
ჯვებს ჩვენი სამშობლო და თითოეული ჩვენგანიც.
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ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი

ეს უნიკალური „ბრალდებააღსარება“ ერთ დროს სააკაშვი
ლის ფავორიტად წოდებულ, ცნობილ ბიზნესმენს, საზოგადო 
მოღვაწეს და მეცენატს, გოჩა ძასოხოვს ეკუთვნის.

მისი უტყუარ ფაქტებზე დაყრდნობილი და ემოციებით და
ტვირთული სტატია ცოცხალი მაგალითია იმისა, თუ როგორ 
იქცევიან ღირსეული ადამიანები ღირსების დასაცავად, რო
გორ აღრმავებდა ქართველებსა და ოსებს შორის ხელოვნუ
რად ჩატეხილ ხიდს დანაშაულებრივი სააკაშვილის რეჟიმის 
მხრიდან, თუნდაც, ამ კონკრეტული ბიზნესმენის მიმართ ჩა
დენილი უკანონობა, რაც არ უნდა განმეორდეს!

სწორედ ამან გადაგვაწყვეტინა, ადრე ქართულ პერიოდულ 
პრესაში დაბეჭდილი ამ უნიკალური სტატიის წიგნში გამოქვე
ყნებაც.

ბატონი გოჩა საკუთარი პრინციპების ერთგულია და დღე
საც ყველაფერს აკეთებს ქართველებსა და ოსებს შორის ჩატე
ხილი ხიდის გასამრთელებლად.

მისასალმებელია, რომ 2018 წლის 20 ივნისს დაესვა წერტი
ლი ბატონ გოჩა ძასოხოვის სამართლიან ბრძოლას. საბოლო
ოდ გაირკვა სიმართლე – გაუქმდა ყველა ადრე გამოტანილი 
განაჩენი, გამართლდა ყველა ეპიზოდში და მოხდა მისი სრული 
რეაბილიტაცია.

ვფიქრობთ, სამართალი უნდა დადგინდეს ყველა უკანონოდ 
დასჯილ პიროვნებასთან მიმართებაში. ვისურვებდით, ყველას 
გამოეჩინა ბრძოლის ის ჟინი, როგორიც გოჩა ძასოხოვს აღმო
აჩნდა. იგი არ შეუშინდა, ჩამოვიდა სამშობლოში, წარსდგა სა
სამართლოს წინაშე და შესაშური სიმტკიცითა და სიმშვიდით 
დაამტკიცა საკუთარი სიმართლე! 
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გოჩა ძასოხოვი: 
„მე მქონდა არჩევანი, შემენარჩუნებინა ბიზნესი, 

მაგრამ დამეკარგა ღირსება, ან მიმეღო ღირსეული 
გადაწყვეტილება და დამეკარგა არამარტო ბიზნესი...“

***
გამომაქვს ჩემი გულისთქმა თქვენს სამსჯავროზე. ვწუხ

ვარ,რომესწერილითმიწევს,რადგანუკვეოთხიწელია,რაც
საქართველოშიარვიმყოფებიდადღემდეწართმეული(ამსი
ტყვისზუსტიგაგებით)მაქვსჩამოსვლისუფლებაც.არმინდა
შთაბეჭდილება დაგრჩეთ, რომ ახლა ვბედავ პრინციპულ სა
უბარს.2009წლისთებერვალში,მაშინ,როცაძნელიიყოამის
გაკეთება, საჯაროდ მივმართე საქართველოს პრეზიდენტს:
„პრეზიდენტო, ნუ შეურაცხყოფთ ერს!“. მიმართვა 20 თებე
რვალს დაიბეჭდა გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში“. მე
მაშინსაქართველოსყველამოქალაქეს,ყველაერისწარმომა
დგენელს,ყველაადამიანს,ვისთვისაცსულერთიარიყოქვე
ყნისბედიღბალი, მისიმომავალი–გულახდილადმოვახსენე
ჩემიპოზიცია.

მხოლოდერთამონარიდსმოვიტანამმიმართვიდან:
„ბატონოპრეზიდენტო,მეარვარისადამიანი,საზოგადო

ებისსამსჯავროზეგამოვიტანოჩვენშორისპირისპირ,კერძო
საუბრებისდროსთქვენმიერ„გაჟღერებული“აზრებიდაამით
მავანსსენსაციურიაღმოჩენების,სკანდალურისჯაბაასისსა
შუალებამივცე.ერთსკიგეტყვითდამოგიწოდებთ,სანამჯერ
კიდევ არისდრო, დრო შემობრუნებისა სიკეთისკენ, იპოვოთ
ძალასაკუთართავში,როგორცპიროვნებაშიდამიიღოთღი
რსეულიგადაწყვეტილებათქვენთვის, ასევექვეყნისთვისდა
გადადექით…“

არც მაშინ მქონდა იმის ილუზიადა არც ახლა მაქვს იმის
იმედი,რომპრეზიდენტიამასგააკეთებს,რადგანესმხოლოდ
ძლიერთძალუძთდაარაძალაუფლებაზეშეყვარებულთ,სახე
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ლისუფლებოსკამზემიკერებულთ,როგორიცისგახლავთდა
სწორედესარისსაქართველოსუბედურება,ქვეყნისთვისსა
სიცოცხლოდსაჭიროუამრავირეალურიპროგრესულიიდეის
რეალიზაციისშემაფერხებელი.

ესრაგვჭირს,მოაზროვნედატვინითგატენილიადამიანე
ბისქვეყანაშიყველაფერსერთკაცსვწირავდითდასამწუხა
როდ,ესდამანგრეველიგანწყობადღესაცარარისდაძლეული.

ამ დღეებში არაერთი ჟურნალისტი მთხოვს, უამრავი კე
თილისმსურველიმირჩევსსინათლემოვფინოდახალხისსამ
სჯავროზეგამოვიტანოისბარბაროსობა,რაცჩემსბიზნესთან
დაკავშირებითჩაიდინაპრეზიდენტმადამისმაპოლიტიკურმა
გუნდმა.დიდიმადლობამათასეთიგანწყობისადადაინტერე
სებისათვის.

სათქმელი, მართლაც, ბევრი მაქვს. მაგრამ მე არ ვაპირებ
ბოლშევიკური მეთოდებით წართმეულ ბიზნესზე საუბარს,
არც იმ ადამიანებზე, რომლებიც, მინდა ვიფიქრო, შეცდომა
ში შეიყვანეს და უსირცხვილოდ გადაუფორმეს ჩემი საკუთ
რება.ამას,დარწმუნებულივარ,ჩემზეუკეთადვოკატებიგა
აკეთებენ და არც იმაში მეპარება ეჭვი, რომ პროკურატურა
სამართლიანად გამოიძიებს და სასამართლოც სამართლიან
გადაწყვეტილებას მიიღებს. მხოლოდ ერთსდავაკონკრეტებ:
ბარბაროსულადჩემსბიზნესსკიარა,ჩემსოჯახს,ჩემიოჯახის
ცხოვრებისწესსმოექცნენ.ჩემსმეუღლესადახუთშვილთან
ერთადიძულებულიგამხადეს,ქვეყნიდანგადავხვეწილიყავი.

ჩემთვისდღესმთავარიისკიარარის,რომმებიზნესიწამა
რთვეს,არამედის,რომუამრავქართველს,ოსს,აფხაზს,საე
რთოდსაქართველოსმოქალაქეს–წაგვართვესსაქართველო.
დღეს ჩემთვისროგორც საქართველოში მცხოვრები ყოველი
მოაზროვნე ადამიანისთვის, მთვარია, ამოიძირკვოს ის დამა
ნგრეველი სისტემა, რომელიც წარმოუდგენელი სისასტიკით
ებრძვისხალხს,ქვეყანას,ადამიანს,ღირსებას.

ამმრავალწლიანმაპროცესმაბევრრამეზედამაფიქრა.ბე
ვრირამმასწავლა,მაჩვენა,რასნიშნავსსახელისუფლებოცი
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ნიზმიდაამისპარალელურად,პიროვნულიტრაგედიადატკი
ვილი.

ცინიზმია,როცახელისუფალიმორჩილებასგთხოვსბიზნე
სისკეთებისუფლებისათვის.ესქვეყნისნგრევასაცნიშნავს.

ტრაგედიაა,როცაშენიქცევიღირსეულად–არკარგავთა
ვისუფლებასდაამისათვისისჯები:კარგავყოველგვარმატე
რიალურსდაარამარტობიზნესს.

ისტორიამ არ იცის და დედამიწის ზურგზე არ არსებობს
უფრო დიდი კორუფცია, ვიდრე ხელისუფლების კეთილგან
წყობითვაჭრობა. კორუმპირებულიხელისუფლებაყიდისკე
თილგანწყობას,ვინცყიდულობს,მდიდრდება,მაგრამღირსე
ბასკარგავს.ვინცარყიდულობს–ღირსებასინარჩუნებს,მა
გრამკარგავსყველაფერს.

კაცობრიობისისტორიაიმასაცადასტურებს,რომძლიერი
ისქვეყნებია,სადაცბიზნესშიდაბიზნესმენშიღირსებააგაბა
ტონებული.

მემქონდაარჩევანი:შემენარჩუნებინაბიზნესი,მაგრამდა
მეკარგაღირსება,ანმიმეღოღირსეულიგადაწყვეტილება,მა
გრამდამეკარგაბიზნესიდაარამარტობიზნესი.

მემეორეავირჩიე.ვამაყობამით.
ვამაყობიმით,რომჩემთვისმთავარიიყო, არისდაიქნება

ქართველთადაოსთაძმობადაარასამხრეთოსეთისმთავრო
ბისთავმჯდომარის პოსტი, თუ საქართველოს პარლამენტის
წევრობალიახვისხეობიდანდაამითჩემიბიზნესისარამარტო
შენარჩუნება, არამედ განუსაზღვრელი განვითარების შესაძ
ლებლობისმიღება.

საშინელებაა, როცა ქვეყანას ჰყავს პრეზიდენტი, რომე
ლიცვერიტანსთავისუფალდაწარმატებულადამიანს,რომ
ლისთვისაცწარმატებულობისსაზომიმისდამიმორჩილებადა
მონურიერთგულებაა.

გმირი მიწოდა – მორჩილებას ელოდა. ვერმიიღო–გამწი
რა.გამწირაიმისგამო,რითაცდღესვამაყობ.მეუარივთქვი
არაუბრალოდთანამდებობაზე,არამედუაზრობავუწოდესა
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მხრეთოსეთის მეორე მთვრობის შექმნის იდეას, ვთქვი,რომ
ვისთვის ვქმნით იმას, რაც არც საქართველოსთვის, არც ქა
რთველებისდაარცოსებისთვისარარისკარგიმეთქი.ხალხმა
განსაჯოს,სწორივიყავითუარა.ხალხმაგანსაჯოს,სწორივი
ყავითუარაიმაში,რომუაზრობასვეძახდიქუჩაქუჩა„კოკო
ითიფანდარასტ“ისძახილითსიარულს.ვთვლიდი,რომამით
კოკოითს ხელისუფლებაში ყოფნას ვუხანგრძლივებდით, ქა
რთველთადაოსთაგარედანინსპირირებულდაპირისპირებას
კიდევუფროვაღრმავებდით.

ერთდღეში, გმირად, წარმატებულ ბიზნესმენადდა მეცე
ნატად წოდებული – შერისხული გავხდი. პრეზიდენტის რის
ხვასისრულეშიმოიყვანესმისმამორჩილებმა.გენერალურმა
პროკურორმაადეიშვილმათქვა:–„გოჩაძასოხოვისმხოლოდ
გვარსდავტოვებთსაქართველოშიო“დათავდაცვისმინისტრ
კეზერაშვილის კაბინეტში გამომიცხადეს განაჩენი – „გადაა
ფორმეშენიბიზნესიჯოზეფქეიზე.“ამოქმედდაპრეზიდენტის
მორჩილისასამართლოსისტემა–დაუსწრებლადგანაჩენიგა
მომიტანეს,რომელზეცშემდგომ9 წელიდამიმატესსაკუთა
რი,ანუჩემისახლისშესყიდვისმცდელობისთვის.

საქართველოს(დაარამარტოსაქართველოს)ხელისუფლე
ბისმსახვრალხელსყოველთვისვგრძნობდი.დღემდეამოუხ
სნელ ქმედებად მიმაჩნია რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ
საქართველოს სპეცსამსახურების მოთხოვნით სოჭში ასამ
ბლეისდაფუძნებისას,აეროპორტშირუსეთისმოქალაქეორი
ქართველი დელეგატის დაკავება, რომლებიც წლებია თავი
სუფლადგადაადგილდებოდნენროგორცრუსეთში,ასევერუ
სეთიდანუცხოეთში.მეორეფაქტიც:ბევრეჭვსბადებსერთი
წლის წინ ასამბლეასთანურთიერთობისგამო, ერთი კეთილი
კაცისდაპატიმრება, ასევეორჯერფეესბეს მიერ ასამბლეის
ოფისშიჩატარებულიმასშტაბურიჩხრეკა.

ყველაფერი ეს ისეთი ცინიზმითა და სისასტიკით მოხდა,
თვითონაც მინდა დავივიწყო. დაე, უფალმა განსაჯოს. მე კი
თავს ვალდებულად ვთვლი, ბოდიში მოვუხადო ყველას, რო
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გორცსაქართველოში,ასევემისფარგლებსგარეთ,ვინცჩემ
გამოააწიოკეს,ხელოვნურიპრობლემებიშეუქმნეს,სასტიკად
დასაჯეს.მევალშივარმათწინაშე,მათიოჯახებისწინაშე.მე
ვლოცულობმათთვის.

მსგავს სიტუაციაში საქართველოში უამრავი აღმოჩნდა
დაესქვეყნისტრაგედიაა.ალბათ,ბევრმაგაუძლოდაარგა
ბოროტდა.ჩემთვისაცესიყომთავარი,არგავბოროტებული
ყავიდა ჩემსოჯახთან ერთადსაქართველოსადა ქართველი
ხალხისმიმართმადლიერებითდავრჩენილიყავი.

საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქის, უწმიდესისა და
უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით 2009 წელს
დაფუძნებული „საქართველოს ხალხთა ასამბლეა“ – ეს იყო
სიყვარულისგზა. იმის ხაზგასმა,რომსიძულვილისდაძლევა
მხოლოდერთადყოფნას, მხოლოდშენდობასდამონანიებას,
მხოლოდსიყვარულსშეეძლო.

ათასზე მეტი საქართველოს მოქალაქე – ქართველები,
ოსები, აფხაზები, ბერძნები, რუსები, უკრაინელები, სომხები,
აზერბაიჯანელები.ებრაელები,აისორები,ქურთებიშევიკრი
ბეთქალაქსოჭში.მეცნიერების,კულტურისადახელოვნების
ორასზე მეტი მოღვაწე და წარმომადგენელი ჩამოვიდა საქა
რთველოდან.

არიყომაშინამისგაკეთებაადვილი.
დღეს,როდესაც ამ შეხვედრას ვაფასებ, ვფიქრობ,რომ ეს

იყოღირსეულთაშეკრებაღირსეულისაქართველოსთვის,მო
მავლისსაქართველოსთვის.

ასამბლეისდაფუძნებაზეპირველისიტყვაქართულიკინოს
პატრიარქმა,დიდმამოღვაწემ,ყველასთვისსაყვარელმარეზო
ჩხეიძემ წარმოთქვა. მადლიერებით ვიხსენებ ყველა მონაწი
ლეს,განსაკუთრებითვინცპატივიდაგვდოდათავისიგამო
სვლით საგულისხმო რჩევები მოგვცა: პროფესორებს მერაბ
ჯიბლაძეს,ვალერიასათიანს,თემურგუგუშვილს,დიპლომატ
პეტრე ჩხეიძეს, კომპოზიტორ ჯემალ სეფიაშვილს, მსახიობ
დიმაჯაიანს,ჟურნალისტმალხაზგულაშვილსდასხვებს.
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ძნელია, სიტყვით იმ განწყობის გადმოცემა, რაც ცნობილ
მწერალგურამოდიშარიასგულიანი ნაწარმოებისმიხედვით,
თანამედროვეობის ერთერთი გამოჩენილ რეჟისორ თემურ
ჩხეიძისმიერსოხუმისდრამატულთეატრშიშექმნილბრწყინ
ვალე სპექტაკლზე „ზღვა, რომელიც შორია“, მოხდა. ოვაცია
მსახიობთა თამაშის გამო, დუმილი და ცრემლი სპექტაკლის
შინაარსისგამოერთადიყოდარბაზშისოჭის„იმერეთისველ
ზე“. მრავალგზის მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი, საქა
რთველოსდიდიმეგობარიალექსანდრეივანიცკიპატარაბავ
შვივითტიროდა…სპექტაკლისგმირებს,დიმაჯაიანსდალილი
ხურითს დიდი სიყვარული დაუდასტურა – რუსმაც, ოსმაც,
აფხაზმაც. ეს მართლაცდიდიდღეიყო. საქართველოსმომა
ვალზე,მშვიდობიანკავკასიაზეფიქრისდღე.

ამდღიდანმოყოლებულიასზემეტიდიდიდაპატარაღო
ნისძიებაჩავატარეთ.საყრდენიშოთარუსთაველიიყო:

„ვინმოყვარესაარეძებს,იგითავისამტერია“.
დიდიზეიმიიყოქართულდაოსურენებზედარიალისხეო

ბაშიამწარწერითბარელიეფისგახსნა.ვამაყობიმით,როგორი
ერთობითცხოვრობენქართველებიდაოსებივლადიკავკაზში,
როგორიპატივისცემითარიანოსებიქალაქისცენტრშიმდე
ბარექართულისკოლისადმი,როგორუვლიანიმსახლს,სადაც
საქართველოსკათოლიკოსპატრიარქიილიამეორედაიბადა,
იმეკლესიას,სადაცმოინათლასაქართველოსსულიერიმამა.
ამაში ნათლად დარწმუნდნენ საქართველოს დელეგაციის ის
წევრები, რომლებიც ასამბლეამ მოიწვია ვლადიკავკაზში ქა
რთველთადაოსთამეგობრობისდღეებზე.სწორედამშეხვე
დრებისგამოძახილიიყოთბილისში„ქართულოსურიმისიის“
დაფუძნება. ვფიქრობ, ამ მისიას მისი შემადგენლობიდან და
იდეიდან გამომდინარე, დღეს განსაკუთრებულიროლის შეს
რულებაშეუძლია.ეჭვიარმეპარება,შეძლებენკიდეც.

გული მწყდება, რომ საქართველოში ბევრმა არ იცის, რა
მოხდა ერთი წლის წინ სოჭის დრამატულ თეატრში ოსური
კულტურის დღეების დახურვისას, როცა ქართველმა პატ
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რიოტმა და ოსების დიდმა მეგობარმა, თემურ შაშიაშვილმა
თავისი ემოციური და უაღრესად მეგობრული გამოსვლა ასე
დაიწყო:„ერთდროულადვნანობდაამაყივარ…“დათქვა:„ქა
რთველებს, აფხაზებს,ოსებს, ერთმანეთისგარეშე არგვაქვს
მომავალი– ნუშევწირავთჩვენს მომავალსპოლიტიკოსებს“,
ამსიტყვებს,დარბაზშისაოცარიემოციამოყვა,ხოლოროცა
მანცნობილიმოქანდაკის,მერაბბერძენიშვილისმილოცვადა
რეზოამაშუკელისმიმართვაწაიკითხაოსიხალხისადმი–დარ
ბაზშიწარმოუდგენელირამმოხდა.ბატონირეზოსსიტყვებზე:

„ძმებო,ოსებო,მეცალანივარდაისქართველი,რომელსაც
ვერასოდესააგლეჯენგულიდანთქვენსსიყვარულსდაპატი
ვისცემას!შეჩვენებულიმყავსყოველი,ვინცჩვენსშორისწყა
ლიაამღვრია.უცოდველიღმერთიამხოლოდ.სამიშვილიშვი
ლიმყავსდასამივევაჟია.მათაქედანვევუნერგავთქვენდამი
ძმობას“ – მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან ჩამოსულიოსებიფეხზე
დაუდგნენ, დარბაზი სიხარულის ცრემლით, და, ასე მგონია,
იმედითგაივსო.

ესდარბაზიდიდიგაკვეთილიიყოყველასათვის,განსაკუთ
რებით პოლიტიკოსებისა და ხელისუფალთათვის. ამის თაო
ბაზე კარგად თქვა ცნობილმა დიპლომატმა, ამ შეხვედრაზე
იუნესკოს სახელით გამოსულმა ალექსანდრე ძასოხოვმა. „ამ
დარბაზმაკიდევერთხელდამარწმუნა,რომქართველებსადა
ოსებს შორის პოლიტიკური ფარიკაობა უნდა დასრულდეს –
დღეს„სიმდისა“და„დაისის“დროა“.

ამ განწყობით ვემზადებით „საქართველოს ხალხთა ასამ
ბლეის“ოთხიწლისთავისათვის,რომლისჩატარებასმომდევ
ნოწლისმაისშივგეგმავთთბილისში.ჩვენვაპირებთანგარი
შისჩაბარებასაცდამომავლისპროგრამისწარდგენასაც.ამა
ზე მუშაობაუკევდიდი ხანიადავიწყეთ. ხალხი ნახავს ჩვენი
მუშაობისშედეგებსდაშეფასებასაცმისცემს.

დღეს, როცა ამ ყველაფერს ვაანალიზებ და ვფიქრობ მო
მავალზე,მტანჯავსერთიაზრი:როგორშეიძლებაქვეყანაარ
იყენებდესიმინტელექტუალურპოტენციალს,რომელიცსაქა
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რთველოსგარეთგასულებისსახითაქვსჩვენსქვეყანას.ნების
მიერისახელმწიფო,როგორიდიდიცუნდაიყოსიგი,იამაყებ
დაიმსამეცნიეროდასახელოვნებომიღწევებით,რომლებიც
საქართველოდან წასულებს აქვთუცხოეთში. ეჭვი მეპარება,
რომ პრეზიდენტს, ან სხვა მაღალი რანგის რომელიმე ხელმ
ძღვანელსშეუძლიაუცხოეთისქვეყნებთანისეთიკავშირების
დამყარება,როგორიცშეუძლიათამქვეყნებშიმცხოვრებსაქა
რთველოსთანდაკავშირებულადამიანებს.ვიცი,ევროპისქვე
ყნებში,უკრაინაში, საერთოდდსთსქვეყნებში,განსაკუთრე
ბითრუსეთშიმოღვაწესაქართველოსმოქალაქეებისპოტენ
ციალი,ავტორიტეტი,ადგილობრივხელისუფალთაგანწყობა
მათდამი და სულ ვფიქრობ, რომ მხოლოდ მტერი უნდა იყო
შენიქვეყნის,რომესარგამოიყენო.სწორედმტერიუნდაიყო
შენიქვეყნის,რომარგამოიყენოსაქართველოსადაქართვე
ლიხალხისადმიყოფილისაბჭოთაკავშირისქვეყნებისხალხე
ბის, განსაკუთრებით მეცნიერთა და კულტურის მოღვაწეთა
კეთილიგანწყობა.უდიდესპოტენციალსვგრძნობრუსიდაქა
რთველიმოღვაწეების (დაარაპოლიტიკოსების)თანამშრომ
ლობაშისაქართველოსათვის.ჩვენვმუშაობთამპროექტებზე,
რომელთაგან ერთისგანხორციელება მოსკოვისლომონოსო
ვისსახელობისუნივერსიტეტთანერთადუკვეწელსვეიგეგმე
ბა.მისიმხარდამჭერიდაინიციატორიმსოფლიოშიცნობილი
მეცნიერი,საქართველოსდიდიმეგობარი,მოსკოვისუნივერ
სიტერისრექტორი აკადემიკოსი სადოვნიჩია. მხოლოდ ქვეყ
ნისმტერსშეუძლიაამურთიერთობებისხელისშეშლა,უნივე
რსიტეტებისთანამშრომლობაშიმონაწილეობაზეუარისთქმა.

მარტივირამარისსაჭირო,რომარიყოშენიქვეყნისმტერი:
გიყვარდეს შენი ხალხი და ქვეყანა, უარი თქვა სიძულვილის
ენაზე, ეყრდნობოდე ბიბლიურ ჭეშმარიტებას: „გიყვარდეს
მტერიშენი“,შეგეძლოსშენდობადამონანიება.

შენდობისადამონანიებისგარეშესაქართველოს,საერთოდ
კავკასიის შვილებს არგვაქვს მომავალი. სიძულვილის ენაზე
მოლაპარაკეარცერთადამიანს,მითუფროპოლიტიკოსსდა
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კიდევუფრო,ამენაზემოლაპარაკეხელისუფლებისქვეყანას
არაქვსმომავალი.

სიძულვილის ენის შედეგია 2007 წლის 7 ნოემბერი, 2008
წლის8აგვისტო,2011წლის26მაისი.სიყვარულისენამმოი
ტანა2012წლის1ოქტომბერი.

საქართველო, რომ მომავლის ქვეყანაა, ეს დაადასტურეს
საქართველოსმოქალაქეებმა,ქართველმახალხმა,საქართვე
ლოში მცხოვრებმა ოსმაც, აფხაზმაც, სომეხმაც აზერბაიჯა
ნელმაც,რუსმაც,ებრაელმაცპირველოქტომბერს,როდესაც
უარიუთხრესსიძულვილისენაზემოლაპარაკეხელისუფლე
ბას.

იმედიანადვარ.საქართველოშიტრადიციულისიყვარული
ბრუნდება, ადამიანთა ურთიერთობები თბება, იმედი ძლიე
რდება.

ბიძინა ივანიშვილმა საოცარი გონიერებით წარმართა ის
პროცესი, რომლის გამოცდილებაც საერთოდ არ ჰქონდა და
მოიგოარჩევნებიდადღესიმისკეთებისდრომოიყვანა,რაც
კარგადიცის,რაშიცწარმატებულია…ეჭვიარმეპარება,რომ
სამართლიანობა აღდგება, საქართველოდემოკრატიის გზით
ივლის,ადამიანითავისუფალიიქნება.თავისუფალადამიანთა
ერთობასკისასწაულისმოხდენაშეუძლია.

მწამსდამჯერა,რომსაქართველოსმომავალიცესარის.

გოჩა ძასოხოვი
„საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ პრეზიდენტი

2012 წლის 17 ნოემბერი

P.S. ამონარიდი ჩემ შესახებ ერთერთი ენციკლოპედიური
წიგნიდან.

ესჩემმამეგობრებმაშეადგინეს.
გოჩა ძასოხოვი – წარმატებული ბიზნესმენი და მეცენატი, 

რომელმაც გარკვეული წვლილი შეიტანა საქართველოს ეკო
ნომიკის განვითარებისა და აღორძინებისათვის. მის სახელს 
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უკავშირდება არაერთი ბიზნეს პროექტი. მისი თაოსნობითა 
და დაფინანსებით საქართველოში აღორძინდა აგარის შაქრის 
კომბინატი, გურჯაანში, ქობულეთსა და აგარაში აშენდა ვა
შლის, ყურძნისა და მანდარინის კონცენტრატების ქარხნები. 
მან, როგორც საქართველოს ფიზკულტურულ–სპორტული სა
ზოგადოება „დინამოს“ ცენტრალური საბჭოს თავმჯდომარემ, 
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის წევრმა და ჭიდაობის 
საერთაშორისო ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტმა, დიდი 
წვლილი შეიტანა ქართული სპორტის განვითარების საქმეში. 
იგი წლების განმავლობაში სათავეში ედგა საქართველოს ჭი
დაობის ეროვნულ ფედერაციას. მისი მოღვაწეობის პერიოდში 
საქართველოს მოჭიდავეთა ეროვნულმა ნაკრებმა მნიშვნე
ლოვან წარმატებებს მიაღწია მსოფლიო და ევროპის ჩემპიო
ნატებში. 2005 წელს ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ 
(ფილა) გოჩა ძასოხოვი აირჩია სენატორთა კლუბის პრეზი
დენტად. მის სახელთანაა დაკავშირებული ეროვნული სტადი
ონის რესტავრაცია, რის შედეგად შესაძლებელი გახდა საქა
რთველოში მსოფლიო და ევროპის რანგის სპორტული თამაშე
ბის ჩატარება.

გოჩა ძასოხოვი დაჯილდოებულია ღირსებისა და ვახტანგ 
გორგასლის ორდენებით, ფილას ოქროს მედლით. მინიჭებული 
აქვს „სპორტის რაინდის“ საპატიო წოდება.
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მამულიშვილის სახელით შეუერთდნენ
ზეციურ საქართველოს

მათ ცხოვრებით დაადასტურეს ქვეყნისა და ხალხისადმი 
სიყვარული. ჟიული შარტავამ სიცოცხლითაც...

ეს ჩვენი უახლესი ისტორიაა. 
ისინი ამ პროგრამის სათავეებთან იდგნენ.
ჩვენ გვინახავს მერაბ ბერძენიშვილთან და რეზო ჩხეიძე

სთან შეხვედრიდან გამოსული ახალგაზრდების აღფრთოვანე
ბა, მათი მამულიშვილური პოზიციით.

ჟიული შარტავამ კრისტალური ხელმძღვანელის, თაობათა 
ლიდერის სიმტკიცე და შორსმჭვრეტელობა აჩვენა. 

სტუდენტები უსაყვარლეს ლექტორად თვლიდნენ და მეგო
ბრები „ნათელ კაცს“ ეძახდნენ რამაზ ლომინაძეს. ეს დახვეწი
ლი კაცი, ბატონი რეზო ჩხეიძის თხოვნით ჩაუდგა სათავეში 
ტელევიზია „ქართულ ტვ“ ს. დიდი პროგრამები ჰქონდა. ეს 
პროგრამა მისი უშუალო მონაწილეობით დავწერეთ.

ჩვენი უმთავრესი დოკუმენტი, „მოქმედების მანიფესტი – 
ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწი
ფო“, მერაბ ბერძენიშვილის სულიერებით სავსე ეზოგარე
მოში იწერებოდა. მასზე ხელმოწერა რეზო ჩხეიძის სახლში 
მოხდა. დღემდე ჩაატრებულ მეცნიერთა სამ კონგრესს რამაზ 
ლომინაძე ხელძღვანელობდა. სამივენი, ჟიული შარტავას სა
მაგალითო კაცად მიიჩნევდნენ. მერაბ ბერძენიშვილი სიამაყით 
იხსენებდა იმ დროს, როცა ჯერ კიდევ კომუნისტურ ეპოქაში, 
როგორც ახალგაზრდობის ლიდერმა, ჟიული შარტავამ მას 
სთხოვა ეპოქალური შედევრის, „კიდევაც დაიზრდებიან“ დიდი 
რაოდენობით ჩამოსხმა, რომ ძალიან ბევრ ოჯახში ის ყოფილი
ყო საქართველოს დიდი ისტორიისა და მომავლის სიმბოლოდ. 
ბატონი მერაბი ამბობდა, რომ ჟიული შარტავა დიდი ეროვნუ
ლი კაცი იყო, არნახული სიმტკიცითა და გამბედაობით. 

ჩვენ, ყველანი, დარწმუნებული ვართ, საქართველოს მოსა
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ხლეობის უმრავლესობა, თანამემამულენი და ჩვენი მეგობრე
ბი უცხოეთში, ყველანი ვგრძნობთ კაცურ და ადამიანურ პასუ
ხისმგებლობას მათ წინაშე. მათ ხომ ჩვენი ისტორიული წინაპ
რების საუკეთესო ტრადიციებით იცხოვრეს და მამულიშვი
ლის სახელით შეუერთდნენ ზეციურ საქართველოს. 
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ხსოვნის აფეთქება – ეს ეპოქის შეფასებაა!

„დიდება უფალს, რომელმაც მომცა მხნეო
ბა, ძალა და თმენა ჭირისა. მე ვარ ამაყი შვილი 
ჩემი ქვეყნისა – საქართველოსი. შემცდარია 
ყველა, ვინც ჩემი ღირსების შელახვას ძეგლე
ბის ნგრევით ფიქრობს. მათ ისიც არ იციან, 
რომ ამით მე კი არა, საქართველოს მტრობენ.“ 

მერაბ ბერძენიშვილი

ბოლომდე ვიბრძოლებთ, ვიდრე შეგვი
ძლია და თუ სიკვდილი გვიწერია, არც ეს 
უნდა იყოს დიდი ტრაგედია. ისეთი ბიჭები 
იხოცებიან, ძნელია, ამის შემყურემ სიცო
ცხლეზე იფიქრო. რას იზამ, ბედისწერას ვერ 
გაექცევი.

ჟიული შარტავა

დიდი მოაზროვნის, ბუმბერაზი ხელოვანის, ქველ მიქელა
ნჯელოდ აღიარებული, ქართული სულისა და ეროვნული ცნო
ბიერების, სამყაროს განზომილებით მოაზროვნე  კაცის, მერაბ 
ბერძენიშვილისა და მამულისათვის თავშეწირული, ეროვნული 
გმირის, ჟიული შარტავას ამ ნააზრევში მთელი ეპოქის ანალი
ზია. 

ამორდიდპიროვნებას,მამულიშვილობასადამეგობრობა
სთანერთადისიცაერთიანებს,რომჟიული შარტავაგახლდათ
პირველი,ვინცმერაბბერძენიშვილისუკვდავიქანდაკება,„კი
დევაც დაიზრდებიან“ პეტერბურგში საგანგებოდ დაამზადე
ბინა10ათასიეგზემპლარიშემცირებულიზომითდადაური
გაქართველახალგაზრდებს.დარწმუნებულივართ,ყველაიმ
ოჯახშიისდღესაცგანსაკუთრებულირელიკვიაა.

ჩვენ ვართ ამაყნი, რომ გვყავდა მერაბ ბერძენიშვილი. გვყა
ვდა ჟიული შარტავა. 
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ვამაყობთ, რომ მერაბ ბერძენიშვილი იყო მეგობარი მეცნი
ერთა საინიციატივო ჯგუფისა, „ეროვნული თანხმობის პარ
ლამენტისათვის“, რომ ჟიული შარტავა იყო პირველი, ვინც 
შექმნა დღემდე მოქმედი ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი, 
რომლის არაერთი წევრი შემოუერთდა ჩვენს განწყობას, ერო
ვნული თანხმობის პარლამენტისთვის. 

ბატონიმერაბ ბერძენიშვილი, არათუიზიარებდაჩვენსგან
წყობას,არამედ,აღფრთოვანებასვერფარავდაეროვნული თა
ნხმობის პარლამენტის იდეისგამო.მარტივადგვითხრა: „პატა
რა ქვეყანა ვართ, ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ, ყველამ ძალიან 
კარგად ვიცით, ვინ არის ღირსი, ქვეყნისათვის ამ რთულ ეტაპ
ზე იყოს პარლამენტარი. მთავარია, ამბიცია მოთოკონ პოლი
ტიკურმა პარტიებმა და პოლიტიკოსებმა ... ჩვენ ამ დღეში, რომ 
ვართ, ეს მათი „მოღვაწეობის შედეგია“. 

ბედნიერი იქნება საქართველო, როცა დააფასებენ, მადლი
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ერებით იქნებიან ერისკაცების მიმართ, მოუსმენენ მათ, გუ
ლნატკენს არ გაუშვებენ ამ ქვეყნიდან. 

გულნატკენი წავიდა მერაბ ბერძენიშვილი. უკადრებელი 
აკადრეს. მარტო მას კი არა, მთელ საქართველოს. გულნატკენი 
წავიდა ჟიული შარტავაც. ყველას გვახსოვს, როგორ ითხოვდა 
დახმარებას აფხაზეთის, ერთიან საქართველოში შენარჩუნე
ბისთვის, მაგრამ ამაოდ. არ მოუსმინეს! ... 

ჟიული შარტავას ხვეწნამუდარის უგულებელყოფა, ისტო
რიულად, საქართველოს დამანგრეველი ღალატის კლასიკური 
მაგალითია. 

მერაბ ბერძენიშვილის„დიდების მემორიალის“აფეთქებას,
იმმემორიალისაფეთქებას,რომელსაცროგორცქართველმა,
ასევე უცხოელმა მეცნიერებმა „ფილოსოფიური ტრაქტატი“
და „ქართული ბიბლია“ უწოდეს, ჩვენ, მეცნიერები, „ხსოვნის 
აფეთქებას“ ვუწოდებთ.სამწუხაროა,რომდღემდეგრძელდე
ბახსოვნისაფეთქებადაამისდასტურიაჩვენიდღევანდელი
ყოფა... ასევე ამის დასტურია 2007 წლის 7 ნოემბრის, 2008 
წლის 8 აგვისტოს, 2011 წლის 26 მაისისრეალობა...

ჩვენ, მეცნიერთა საინიციატივოჯგუფის წევრები,ტრაგი
კულითარიღის,27 სექტემბრის წინ, შეგნებულადვახსენებთ
დამოუკიდებელი საქართველოს ამ მძიმე მაგალითებს მთელ
საქართველოს,მთელმსოფლიოშიმიმობნეულქართველობასა
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და საქართველოს მოქალაქეებს, საქართველოს ნამდვილ მე
გობრებს.

ერთად დგომით, ჩვენ შეგვიძლია 27 სექტემბერი დარჩეს 
როგორც ისტორია და მომავალში ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან 
ერთად, ეს დღე აღვნიშნოთ, როგორც ჯვართამაღლება. 

ჩვენი ვიზიარებთ ღვაწლმოსილი პიროვნებების მიერ და
ფუძნებული „ქართული ერთობის დარბაზის“პოზიციას, რომ 
დაპირისპირებით და ზიზღით სავსე პოლიტიკური სივრცე 
სათნოებით და სიყვარულით უნდა შეიცვალოს, კონფრონტა
ცია პრინციპულობამ უნდა შეცვალოს... და ჩვენ ყველამ ჰა
რმონიზაციის რთული გზა უნდა ავირჩიოთ, რათა შევძლოთ 
სიძულვილის სიყვარულით დამარცხება. 
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მადლობა! გემშვიდობებით!


ბატონო რეზო!
თქვენს სახლში ჩვენ 

ხელი მოვაწერეთ დიდ 
ქართულ დოკუმენტს – 
„ერთი სამშობლო, ერთი
ანი ერი, გაერთიანებუ
ლი სახელმწიფო“ და მას 
„მოქმედების მანიფესტი“ 
ვუწოდეთ. ეს იყო და არის 
თქვენი სულისთქმა.

გვახსოვს, თქვენ მაშინ 
თქვით: ჩვენი თაობის მეგო
ბართა ფართო წრე ბოლო 
წლებში ბევრს ვფიქრობ
დით ასეთი დოკუმენტის 
შექმნაზე. ამ განწყობას 
გვიძლიერებდა ჩვენი პატ
რიარქის სიბრძნით სავსე 

ქადაგებები. ჭაბუა ამირეჯიბს, გიგა ლორთქიფანიძეს, მუხრან 
მაჭავარიანს, მერაბ ბერძენიშვილს, რეზო ამაშუკელს, ჯან
სუღ ჩარკვიანს და არაერთ სხვა მოღვაწეს ღამეები გვითენე
ბია ამ საქვეყნო სატკივარზე ფიქრში. ქვეყნის მდგომარეობით 
გამოწვეული ტკივილი თან წაიღო სამმა გენიოსმა – ჭაბუამ, 
მუხრანმა და გიგამ. დიდხანს მინდა ვიცოცხლო, ვიყო თქვენ 
გვერდით და ვიმოქმედოთ ერთად, რომ შევკრათ გათითოკა
ცებული სიკეთე ბოროტების სიყვარულით დასამარცხებლად. 
გიყვარდეთ საქართველო! გაუფრთხილდით საქართველოს! 
დაიცავით საქართველო! ეს არის ჩვენი ანდერძი, ისეთივე მა
მაშვილური, როგორიც ჩვენ მივიღეთ წინა თაობებისგან.“

მართლაც, გენიალური ნათქვამია, წინასწარმეტყველური.
თქვენ გრძნობდით, რომ მიდიოდით ჭაბუასთან, მუხრანთან, 
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გიგასთან და ძველით ახალი წლის წინა დღეებში, საავადმყო
ფოში დაწოლის წინადღეს, გვითხარით თქვენი თხოვნა ერი
სა და ბერისთვის გადასაცემად – იგი შოთა რუსთაველის 850 
წლისთავის იუბილეს აღნიშვნას და საქართველოში მსოფლიო 
კონგრესის მოწვევას ეხებოდა და ასე დაასრულეთ: „ეს არის 
ჩემი თხოვნა, იქნებ უკანასკნელიც“.

მართლაც, უკანასკნელი აღმოჩნდა, მაგრამ ზუსტად ის 
სთხოვეთ ერსა და ბერს, რაც გამოკვეთილად სჭირდება დღეს 
საქართველოს. დღეს ჩვენ ყველას გვეამაყება თქვენი რჩე
ვით მიღებული ჩვენი საერთო გადაწყვეტილება: „ქართული 
ერთობის დარბაზი“ ემიჯნება ყოველგვარ დაპირისპირებას და 
საქმიანობის მთავარ მიმართულებად მოქმედებათა ჰარმონი
ზაციას მიიჩნევს. რომ დაპირისპირება სუსტთა გზაა, თანამ
შრომლობის ჰარმონიზაცია მხოლოდ ძლიერთ ხელეწიფებათ“. 
თქვენ მიგაჩნდათ და აბსოლუტურად მართებულად, რომ მსო
ფლიო პოეზიის ერთი დიდი მწვერვალის, გენიალური შოთა 
რუსთაველის იუბილე ჩვენი სიძლიერისა და ჩვენი ერთობის 
დემონსტრაციად უნდა ვაქციოთ ხალხმა და ხელისუფლებამ.

ძლიერი იყავით თქვენი წარსულით, ამაყობდით ჩვენი ქვე
ყნის ისტორიით, ჩვენი მეფეების, განსაკუთრებით, დავით აღ
მაშენებლის მოღვაწეობით, ერის მამად თვლიდით ილია ჭავ
ჭავაძეს, მიგაჩნდათ რომ ქართული პლანეტარულს ნიშნავდა. 
ქვეყნის ბედნიერებად თვლიდით იმას, რომ ძნელბედობის ჟამს 
განგებამ საქართველოს სულიერ მოძღვრად საქართველოს კა
თოლიკოსპატრიარქი, უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე 
მოუვლინა.

სწორედ ჩვენი ქვეყნის დიდი ისტორიული წარსულის გათ
ვალისწინებით, პლანეტარული აზროვნებით, უწმიდესისა და 
უნეტარესის ლოცვაკურთხევით დავიწყეთ დიდი მოძრაო
ბა გელათიდან, „მოქმედების მანიფესტში“ ჩამოყალიბებული 
დიდი ქართული მიზნისათვის… ვიფიქრეთ – „ყოველთა ქა
რთველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობა
რთა მსოფლიო კონგრესის“ მოწვევაზე, ვიფიქრეთ – გენიალუ
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რი შოთა რუსთაველის 850 წლისთავის იუბილეზე… ყოველივე 
ეს საქართველოს გულისთქმაც არის, პრაქტიკულად, მომა
ვლის საქართველოა, რომელზეც თქვენ ოცნებობდით!

ჩვენ ერთგულების კაცურ სიტყვას ვამბობთ: ეჭვი არ გვეპა
რება, რომ ერისა და ბერის ერთიანობაც იქნება და ყველაფერი 
ეს შესრულდება.

შენ უკვდავი ხარ შენი ფილმებითა და ცხოვრებით, ერთგუ
ლებით იყავი აღსავსე და ეს სიტყვებიც ჩვენი ერთგულების 
დასტურია, იმ ერთგულებისა, რომლითაც შევქმენით „ქართუ
ლი ერთობის დარბაზი“ და აჩუქეთ სრულიად საქართველოს 
ტელევიზია ყველასათვის სანუკვარი სახელით „ქართული“ და 
თქვით: „ჩვენ ძალიან მალე ბევრზე ბევრნი გავხდებით და ასე
თი დიდი ერთსულოვნებით შექმნილი ტელევიზია მართლაც, 
უნიკალური ფაქტი იქნება სატელევიზიო სივრცეში“.

 ყოველივე ამას დიდი მხარდაჭერა სჭირდება, ხატოვნად 
რომ ვთქვათ, ქართული ზეცისა და ქართული მიწის ერთობა 
სჭირდება და ასეც იქნება!

„ქართული ერთობის დარბაზის“ მთავარი დოკუმენტი, 
„მოქმედების მანიფესტი“ გასული წლის 23 ნოემბერს, გიორ
გობას გაცხადდა სამების ტაძრის ახალგაზრდულ ცენტრში. 
6 მაისს, გიორგობას, პატრიარქის ლოცვაკურთხევით, კვლავ 
შევიკრიბებით დარბაზის დამფუძნებლები და წევრები, ამჯე
რად უთქვენოდ, მაგრამ მომავლის საქართველოზე ფიქრის 
განწყობით.

გიყვარდათ გამოთქმა: „ კიდევაც დაიზრდებიან ალგეთს 
ლეკვები მგლისანი“. სწორედ ამის გამო იყო, რომ გენიალური 
მერაბ ბერძენიშვილის ქანდაკება ჩვენს სიმბოლოდ ვაქციეთ, 
„პატივდების სიგელზე“ გამოვკვეთეთ – იმ სიგელზე, რომელ
საც ჩვენი საერთო ხელმოწერით გადავცემდით და გადავცემთ 
კიდეც მომავალში გულანთებულ ქართველებს, საქართველოს 
ნამდვილ მეგობრებს, რამეთუ, როგორც თქვენ ბრძანეთ: „პა
ტივდების სიგელი“ – ეს არის საქართველოსთვის ბრძოლის 
განწყობის აღიარება და მოქმედების მანიფესტით შეკავშირე
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ბა იმ ადამიანებისა, რომელთაც გააცნობიერეს რომ ქვეყანა, 
რომელიც ქრისტეშობამდე და მის შემდგომ აღიარებდა ოჯა
ხის, საკუთრებისა და სახელმწიფოს პრიორიტეტს, ქვეყანა, 
რომელიც ბიბლიური ფასეულობებით ცხოვრობდა პირველივე 
საუკუნიდან – არ შეიძლება 21ე საუკუნეში უარყოფდეს საკუ
თარ ფასეულობებს და აფეტიშებდეს სხვისას.

ეპოქალური ნათქვამია.
თქვენ მიგაჩნდათ, რომ „მოქმედების მანიფესტს“ უნდა შე

მოუერთდეს სრულიად საქართველო, ჩვენი ს ამშობლოს ყველა 
მეგობარი, რომ მხოლოდ ასეთ ერთობას შეუძლია დაასრულოს 
ქვეყნის გარედან მართვა, დაიბრუნოს საქართველო, გახადოს 
იგი რეალურად დამოუკიდებელი და დემოკრატიული, გვაცხო
ვროს სულიერებითა და სიყვარულით.

ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს. ასეც იქნება!
მადლობა! გემშვიდობებით!
 „ქართული ერთობის დარბაზის“ სახელით, 

ანზორ ერქომაიშვილი, გივი თოიძე, 
ტარიელ ხარხელაური, თემურ გუგუშვილი, ომარ მხეიძე, 
არნოლდ გეგეჭკორი, რომან რურუა, რამაზ ყურაშვილი, 

გიგა ბათიაშვილი, გიორგი კანდელაკი, რამაზ ლომინაძე, 
ოთარ შამათავა, ავთანდილ ჩხაიძე, მიხეილ ჩიკვილაძე, 

თემურ შაშიაშვილი, ემილ მიქაია, გოგი ჯაოშვილი, 
ოლეგ ნიკოლეიშვილი, ჯონი ჯანელიძე, 

როლანდ კილაძე, ალექსი კობაიძე, გიგა მჭედლიშვილი, 
ირაკლი მაჭავარიანი, მურად ანჯაფარიძე, 

ნიაზ ბოლქვაძე, ლევან ნინიძე, 
გიორგი სიგუა, ლეონ ფირცხალავა
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მას ეს სიტყვა შეეფერება – ნათელი!

რამაზ ლომინაძესწორედნა
თელიკაციიყო…

12 აპრილს, დილის 10 საათ
ზედარეკადა ბოდიში მოიხადა
–ინფექციაშემეყარა,ორიდღეა
სიცხე 39ის ფარგლებში მაქ
ვს და ზურაბ ანჯაფარიძის 90
წლისთავზევერშევძლებმოსვ
ლასო...ჩვენორსაათზე,ოპერის
ბაღში დიდი ზურაბ ანჯაფარი
ძის საფლავზე ვიყავით და ბა
ტონირამაზიკიამდროისთვის
მარადიულობისკენწასულა.

რა დიდი სიმაღლის კაცი
იყო… დახვეწილი, ღრმა, სი
კეთით სავსე. სხანაირად არც
ეკადრებოდა აკაკი წერეთლის
პირდაპირნათესავს,ილიავეკუ
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ასსიძეს,ჟიულიშარტავასუმცროსმეგობარს…პროფესორსა
დადოქტორს…

ამაყობდაამსურათით:პირველადმქონდაჩემისამშობლოს
სულიერმამასთანასეთიშეხვედრაო..

ქვეყანამსაჭიროკაცი,სამომავლოდმომართულიკაციდა
კარგა–ოჯახმასაყრდენიკაცი…მეგობრებმა–გულწრფელი
მეგობარიდავკარგეთ...„ქართულიერთობისდარბაზმა“–გუ
ლანთებულიმამულიშვილი…

ვიცითრა მისიდა მისი მეუღლისურთიერთობა – მათთან
ყოველიშეხვედრისდროსვფიქრობდით,რომგუშინდაქორწი
ნებულნიხომარარიან,კარგადგვესმისქალბატონიმარინას
მდგომარეობა…ყველაზემწარეესრამაზისუკეთილშობილე
სი დედისთვისაა.. მათ ურთიერთობას დედაშვილობის დიდი
ქართულისიმაღლედამადლიჰქონდა.

ერთი,რაცგვაიმედებს:დიდიშვიდეულისპირველკვირაში,
ანუ აღდგომიდან ახალ კვირამდე, ამ ქვეყნიდან წასულნი სა
მოთხისმკვიდრნიარიან…

ამქვეყნადნათელიკაციიყო–ისეიცხოვრა,რომიმქვეყნად
ნათელშიიქნება!..

მშვიდობითძმობითდამეგობრობითსავსეკაცო!დიდიმა
დლობაყველაფრისთვის,ჩვენორამაზ!

ქართული ერთობის დარბაზი
საქართველოს ხალხთა ასამბლეა

მეცნიერთა კონგრესი – ეროვნული თანხმობისთვის
ტელევიზია „ქართული ტვ”
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მოქმედების მანიფესტი

ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, 
გაერთიანებული სახელმწიფო!

ჩვენ,ქვემორეხელისმომწერნი,რომელთაცგვაერთიანებს
დიდიქართულიმიზანი: „ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაე
რთიანებული სახელმწიფო“, „ქართული ერთობის დარბაზის“ 
სახელით, ყველას გასაგონად ვაცხადებთ,რომდღეს ქვეყნი
სათვის უმთავრესია: ქართული აზროვნების დამკვიდრება, 
ყოველივე ქართულის დაცვა, ყოველივე ქართულის განვითა
რება.

„ქართული“ – ნიშნავს პლანეტარულ აზროვნებას, ვინაი
დანისთავისიარსით,შინაგანიბუნებით,შორსდგას,როგორც
კოსმოპოლიტიზმისგან,ისევიწროეროვნულჩარჩოებშიჩაკე
ტილინაციონალიზმისგან.

„დარბაზი“ – ნიშნავს ერთგულებასფესვებისადმიდა მემ
კვიდრეობითობასჯერკიდევათისაუკუნისწინანდელიდარ
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ბაზისპრინციპებისადმი,რაცგახლდათღირსეულიმცდელო
ბა სახელმწიფო აზროვნებაში და მმართველობაში პარლამე
ნტარიზმისდანერგვისა.

ჩვენგვაერთიანებსბიბლიურისიბრძნე:მთავარში – ერთო
ბა, სადაოში – თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული.

ჩვენშეიძლებაბევრირამითგანვსხვავდებოდეთერთმანე
თისგან:ასაკით,მსოფლმხედველობით,მრწამსით,ეროვნული
კუთვნილებით, სოციალურიმდგომარეობით…მაგრამ მთავა
რში,სამშობლოში,გვაქვსერთობადაერთნივართიმაში,რომ
ჩვენიმოქმედებისსაფუძველიიქნებასიყვარული.

„ქართული დარბაზი“ გახლავთსაკრებულოიმ ადამიანთა,
რომელთაც გული შესტკივათ ქართული აზროვნების გასა
ჭირისგამო. ის არ არის მხოლოდსაკუთრივ ქართველთა სა
ფიქრალიდაარშემოიფარგლებაეთნიკურიქართველებით.

განა ქართულაფხაზური, ქართულოსური ურთიერთობე
ბის დღევანდელი მდგომარეობა ქართული აზროვნების გასა
ჭირი არ არის?!

განა შეტევა ქართულ ეკლესიაზე, ქართულ ენაზე, ქართულ 
ტრადიციებზე, საერთოდ ქართულ კულტურაზე მისი ფართო 
გაგებით, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის?!

განა ის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით დღემდე არ გან
მტკიცებულა ქვეყნის სახელწოდება „საქართველო“, ის, რომ
ანტიკური კოლხეთისა და ბრწყინვალე ივერიის მემკვიდრე
საქართველოდღეს სხვადასხვა ენაზე ათასგვარად იწოდება,
ვინაიდანვერშევძელითმსოფლიოსთვისგვემცნოდადაგვემ
კვიდრებინასახელმწიფოსსახელწოდებაძირძველიერისენა
ზე,რაცარაერთმაერმათუსახელმწიფომმოახერხა,ქართუ
ლიაზროვნებისგასაჭირიარარის?

განა ის, რომ დღემდე კონსტიტუციურად ვერ დავადგი
ნეთ, მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში დაბადებული ყოველი
ქართველი, ყოველი აფხაზი დაბადებისთანავე იურიდიულად
უნდა ჩაითვალოს საქართველოს მოქალაქედ, რადგან არც
ქართველს, არც აფხაზს არასოდეს ჰქონია სხვა სამშობლო,
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გარდა საქართველოსი, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ
არის?

განაის,რომსაქართველოსსაინფორმაციოსივრცექართუ
ლიაღარარის,მეტიც,ებრძვისსაქართველოს,ცალკეულპო
ლიტიკოსთა პოლიტიკურ პარტიათა პრიმიტიული აზროვნე
ბის აგიტპუნქტებად იქცნენ ტელევიზიები, ქართული აზრო
ვნებისგასაჭირიარარის?

განაის,რომათწლეულებია,რეალურკოლონიზატორსმე
გობრად და მოჩვენებით ბელადს მხსნელად აღვიქვამთ, ქა
რთულიაზროვნებისგასაჭირიარარის?

განაის,რაცოცწელზემეტია,უგულებელყოფილია–პრო
ფესიონალიზმი, გამოცდილება, კეთილსინდისიერება, ქვეყნი
სადმიერთგულება, შეცვლილიახელისუფალთათვისერთგუ
ლებითდაქვეყანაიმართებაემოციით,სუბიექტურიმოსაზრე
ბებით,რომსახელმწიფოარარისორიენტირებულიძლიერზე,
რომ ამის შედეგად ქვეყანა აცდა ბუნებრივი განვითარების
გზასდაევროპა–აზიისგზაჯვარედინზემდებარედიდიისტო
რიისქვეყნისურთიერთობაგარესამყაროსთანერთვექტორუ
ლიგახდა,ქართულიაზროვნებისგასაჭირიარარის?

ყოველივეაღნიშნული,ჩვენიაზრით,განპირობებულიაორი
უმთავრესიპრობლემისარსებობით:

პირველი პრობლემა, ძირითადად, ქვეყნის გარეთაა და
მდგომარეობსიმაში,რომჩვენვერშევძელითგარესამყაროს,
უპირველესად,დემოკრატიულმსოფლიოსრეალურადვაჩვე
ნოთ ქართული სახელმწიფოებრიობის დიდი ისტორია, მისი
დემოკრატიული ბუნება. ამის შედეგია, ერთი მხრივ ის, რომ
დემოკრატიულმა მსოფლიომ არათუ არ იცის ჩვენი ქვეყნის
ისტორიადადამსახურებამსოფლიოცივილიზაციაში,ხალხის
დემოკრატიულიბუნება,არამედგვიყურებენ,როგორცგანვი
თარებად,ზოგჯერკი,როგორცგანუვითარებელქვეყანასდა
ამიტომ გვექცევიან, როგორც ნეოკოლონიალურ სახელმწი
ფოს.მეორემხრივის,რომუკვესაუკუნეებია,რეალურკოლო
ნიალისტებსაღვიქვამთმეგობრებად.
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მეორე პრობლემაქვეყნისშიგნითაადამდგომარეობსიმის
გაუცნობიერებაში,რომსაქართველოსდემოკრატიულიმომა
ვალი–ესარისთავისუფალიადამიანი…ყოველადამიანსგვაქ
ვს ღვთისაგან ბოძებული უფლებები: სიცოცხლის უფლება,
სიტყვისუფლება,საკუთრებისუფლებადაუკეთესიცხოვრე
ბისაკენ მისწრაფების უფლება… ამის გარანტი ხელისუფლე
ბა უნდა იყოს. ეს მისი კონსტიტუციური მოვალეობაა. ხელი
სუფლებაუნდაიყოსიმისგარანტი,რომსიცოცხლისუფლე
ბიდან გამომდინარე, შეუქცევადად უზრუნველყოს ადამია
ნისთვის: საცხოვრისი, საარსებო მინიმუმი, ჯანმრთელობის
დაცვადაგანათლებისმიღება.ამასთან,უმნიშვნელოვანესია,
ყოველიადამიანიაცნობიერებდესბიბლიურშეგონებას„თავი
სუფლებისათვისგაგანთავისუფლათღმერთმადანუიქნებით
ადამიანთამონები“…

გულისსითბოსდააზრისნათელსქართველთა,მზე–საქა
რთველოს,აზროვნებისგასაჭირისავიღრუბელიშემოხვევია
დაძველებურადვეღარანათებს,ვეღარათბობს,ვეღარბრწყი
ნავს.

დღეს„საქართველოდაჭრილიმზეა“!!!
მიუხედავადმცდელობისა,ქვეყანაგანვითარებულიყოცი

ვილიზებულსამყაროშიმიღებულიზოგადსაკაცობრიოღირე
ბულებებისადანორმებისშესაბამისად–ქვეყანაშისისტემუ
რიკრიზისია!

ჩვენ გაგვიძლიერდა იმის შეგრძნება, რომ ერი დღემდე ვერ 
გახდა ქვეყნის პატრონი. საქართველო კვლავაც იმართება ქვე
ყნის გარე ძალების მიერ, მათი ინტერესების შესაბამისად და 
ჩვენი სახელმწიფოს საზიანოდ. ქვეყანას მორიგეობით განაგე
ბენ, ძირითადად, გარედან თავსმოხვეული, საგანგებოდ გაწ
ვრთნილი არაქართული ცნობიერების სუბიექტები.

რაც არ გვაკლია, ეს არის ქვეყნის გარე ძალთა მსახური პა
რტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკოსები, 
საინფორმაციო საშუალებები… რაც არნახულად გვაკლია – ეს 
არის ქართული განწყობის, სახელმწიფოებრივი აზროვნების 
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საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, 
საინფორმაციო საშუალებები.

ქართული ცნობიერება, ქართული აზროვნება, ქართული
მორალიდაუნდობლადფეხქვეშითელებადაიცვლებაყალბი
ფასეულობებით.

ბოლო ოცი წლის განმავლობაში, ჩვენს ხელისუფლებას
ცივილიზებულიმსოფლიოსგანმოაქვსის,რაცგვანგრევსდა
უარს ამბობს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას
სასიკეთოდწაადგებოდა.

ყველაფერ ამაში ჩვენი ბრალიცაა, პირველ რიგში, ინტე
ლექტუალური ადამიანებისა, რომლებიც დიდი ხანია, განე
რიდნენპოლიტიკასდაამითყველასხვასმისცესსაშუალება–
გაქცეულიყოპოლიტიკაში.ჩვენარმოგვწონსგზა,რომლითაც
ქვეყანამიდის20ზემეტიწელია.ჩვენდარწმუნებულივართ,
რომ საჭიროა სისტემური გარდაქმნები, რადგანაც უკვე და
გროვდამომაკვდინებელსაფრთხეთამთელიკომპლექსი,რო
მელშიცარამხოლოდტერიტორიულიმთლიანობისდაკარგვა
შედის.

ინტელექტიდაბიზნესი–აი,ორისაყრდენი,რომელსაცარ
გააჩნია საზღვრები და რომელთა წყალობით უნდა მოხდეს
საქართველოს სრულირეინტეგრაცია მსოფლიოს ერთადიდ
ოჯახში.

ქვეყნის წინაშე მდგარი ურთულესი ამოცანების განსახო
რციელებლად, სახელმწიფოს მმართველობის პროცესში ის
ადამიანები უნდა შემოვიდნენ, ვისი მეთოდია მეცნიერული,
სისტემური მიდგომები ყველაფრისადმი, მათ შორის რეფო
რმებისადაგარდაქმნებისმიმართ.

ჩვენ გვინდა ყველას ვუთხრათ:უნდა დამთავრდეს ანონი
მური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებებისა და მოქმედე
ბების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გა
დასარჩენად. ეს მით უმეტეს საჭიროა დღეს, როდესაც ხელი
სუფლების მიერ სამართლიანობის დადგენის უაზროდ გაჭია
ნურების ფონზე ჯიუტად გრძელდება ერის წინაშე დამნაშავე 
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„ნაციონალური მოძრაობის“ რეანიმაციისა და მასთან კოჰაბი
ტაციის რეჟიმი, რაც სულ უფრო ხელშესახებს ქმნის „ნაციონა
ლური მოძრაობის“ მეორე პოლიტიკურ ძალად წარმოჩენას და 
ხელისუფლებაში დაბრუნების საშიშროებას.

ყოველ დროში, სახელმწიფო კაცები, ერის მამა – დიდი ილია 
ფიქრობდნენ ისეთ საქართველოზე, სადაც ქვეყანას მართავს 
დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება – ხელისუფლებას 
მართავს საზოგადოება – საზოგადოებას მართავს ინტელექტი 
და ზნეობა. სწორედ ეს არის მეცნიერული და ეროვნულ–სახე
ლმწიფოებრივი აზროვნების შერწყმა, რომლის საფუძვლები 
ჯერ კიდევ ათი საუკუნის წინ შექმნა დავით აღმაშენებელმა 
გელათის აკადემიის დაარსებით.

ქართული სახელმწიფოებრიობის 30საუკუნოვანი ისტო
რიადასტურიაიმისა,რომჩვენვიდექითცივილიზაციისსათა
ვეებთანდამუდმივადვიყავითცივილიზაციისმწვერვალზე.

მემკვიდრეობითობისამქართულიგანწყობიდანგამომდი
ნარე,„ქართულიდარბაზი“:

ერთიმხრივ,ესარის–უფროსითაობისანდერძიშემდგომი
თაობებისადმი: „გიყვარდეთ საქართველო, გაუფრთხილდით
საქართველოს,დაიცავითსაქართველო!“

მეორე მხრივ, ახალგაზრდა თაობებისათვის, ეს არის ქა
რთულიკულტურის,ქართულიცნობიერებისდაცვაშენარჩუ
ნებაგლობალიზაციისურთულესდაუმძიმესპერიოდში.

ყველას კი გვაერთიანებს – საქართველო უპირველეს ყო
ვლისა!
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ეს ჩვენი ისტორია და დიდი კულტურაა…

ღირსებით ცხოვრება ყველაზე 
დიდი ბედნიერება და სიმდიდრეა!

ვიამაყოთ!–ესარისჩემიმთავარისათქმელიერთუმნიშვნე
ლოვანესმოვლენასთან,ერთიპატარაწიგნისგამოსვლასთან
დაკავშირებით. ამ წიგნში ორი ნაწარმოებია წარმოდგენილი:
ილია ჭავჭავაძის „დავით აღმაშენებელი“ დააკაკი წერეთლის 
„თამარ მეფე“, რომლებიცსაშობაოლიტურგიაზეწასვლისწინ
წავიკითხე.

შეუცვლელად ვაქვეყნებ, რაც იმ დღეს დავწერე, რამეთუ
ვთვლი,რომესდღეჩემიბიოგრაფიისერთიდიდისიმაღლეა.
დამინდავიცხოვროსწორედიმგანწყობით,რაცამდღემმა
თქმევინა.

მთავარიისკიარარის,რომსაშობაოლიტურგიასდაესწა
რი,არამედიშვათუარაშენშიკიდევერთხელიესოდარაგან
წყობითდაბრუნდისახლში,მიწიერცხოვრებაში!

დიდი პოეტი იყო სელვეციუსი, რომელმაც თქვა: ქრისტე 
ათასჯერ რომ დაიბადოს ბეთლემში, თუ ყოველ შობას კიდევ 
ერთხელ შენში არ დაიბადა, მაინც დაღუპული ხარ!

ქრისტეიშვა…ჭეშმარიტებათავისუფლებაშია…
თავისუფლებასინანულში, სიყვარულსა და პასუხისმგებ

ლობაში!
წმიდამამებიამბობენ: „თავისუფლებისათვის სისხლის ფა

სად გაგათავისუფლათ ღმერთმა და ნუ იქნებით ადამიანთა 
მონები!“

ზეციურინათქვამია.
როგორიაბიბლიურიანუჭეშმარიტითავისუფლება,როგო

რიუნდაიყოსჭეშმარიტადთავისუფალიადამიანი?
„ალალი,წრფელი,ღვთისმოშიში,ბოროტისგანგანრიდებუ

ლი“..
რაბედნიერებაა!
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ტაძარი,მითუფროსაშობაოწირვალოცვისდროს,საუკე
თესოადგილიაშენიცხოვრებისანალიზისადაგააზრებისთვის,
სინანულისადაზიარებისთვის…იმისთვის,რომიფიქრომომა
ვალზე,მომავლისსაქართველოზედაესსხვებსაცგაუზიარო…
მითუფროიმდღეს,როდესაცესუნიკალურიწიგნიწავიკითხე.

ტაძარშიბევრივიფიქრე,როგორმეთქვაჩემისაშობაოდა
საახალწლოსათქმელი…დავრწმუნდი,რომუკეთესადვერვი
ტყვი,ვიდრეესშევძელიორიათასწლეულისგასაყარზე,რო
გორც ჩამოვაყალიბე 2000და 2001 წლების საშობაოდა საა
ხალწლომილოცვებში:

● სიყვარული აგვამაღლებს!
● ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ვინც კარგ დროს 

ელოდება, ცუდს ახანგრძლივებს!
● პატიოსნება რომ შეინარჩუნოძალიან ძლიერი უნდა იყო 

და ცხოვრობდე პრინციპით: ნუ კითხულობ რას გაძლევს საქა
რთველო, იკითხე რას აძლევ საქართველოს!

● ბედნიერია: …რწმენის კაცი… მართალი კაცი… შურზე 
და მტრობაზე ამაღლებული… ვინც ზნეობით ცხოვრობს… 
ვისთვისაც სინდისი ეს არის „გონებაი მამხილებელი“.

მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრებამ ბევრი განსაცდელი
მომიწყო, ბევრჯერ გამლახა, მიწაზე მწარედდამანარცხა, ამ
პრინციპებს არ ვღალატობ,რამეთუგაცნობიერებული მაქვს
ბიბლიურისიბრძნე:

„უბედურება ის კი არ არის, რომ წაიქეცი, არამედ ის, რომ 
ადგომა არ გინდა“...

ამიტომგანსაცდელსაცგაგებითვხვდებოდი,ვცდილობდი,
მასშისიკეთედამენახადაარაბოროტებადაწაქცევასაცარ
ვეგუებოდი–ვდგებოდი.

სწორედამ ძალამგამაცნობიერებინა მთავარიცხოვრები
სეულისიბრძნეც:

● მთავარია სხვას კი არა საკუთარ თავს მოერიო...
● უმჯობესია რამდენიმე მოაზროვნე, პროგრესული კაცი 

გიჭერდეს მხარს, ვიდრე ათასები ბრმად გიკრავდეს ტაშს…
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● თუ გინდა პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნა, უნდა 
იცოდე მთავარი:შენ მსახური ხარ და არა უფროსი, უნდა იცხო
ვრო ეროვნული განწყობით და ზოგადკაცობრიული იდეალე
ბით, მაგრამ იყო ხალხში, გრძნობდე ხალხის განწყობას, ტკი
ვილსა და სიხარულს, იცხოვრო ხალხის ცხოვრებით... იყო ქვე
ყნის და ხალხის არა ხელისუფალი, არამედ ჭირისუფალი!

● თანამდებობა არ ამაღლებს ადამიანს – ადამიანი ამაღლე
ბს თანამდებობას და ადამიანისთვის კი სიმდაბლით ამაღლე
ბაა მთავარი.

დაკიდევერთიდამთავარი,რომლიცარდავთმეუდიდესი
რაოდენობის ოქროვერცხლის და უმაღლესი თანამდებობის
შემოთავაზებისფასადდაარცმომავალშიარვაპირებ:

„ქართული, მხოლოდ ქართული გზა! ქვეყნის გადარჩენის 
სხვა გზა არ არსებობს – ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინა
რე უნდა იმართებოდეს! ქართული არასდროს ნიშნავდა ჩაკე
ტილობას. ქართული ყოველთვის იყო ნაზიარები პლანეტარუ
ლთან. ყალბი და ანტიქართულია ქვეყნის გარეთ ყურება და 
ქვეყნის გარეთ მხსნელის ძებნა… გარეთ მხოლოდ მეგობრები 
უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები!“

მწამსდამჯერა,ღირსებითცხოვრებაყველაზედიდიბედ
ნიერებადასიმდიდრეა,რომელსაცვერავინწაგართმევს, მა
გრამ ყელაზე ძნელი და იმავდროულად ამაღლებული…დაუ
მარცხებელია მხოლოდსიმდაბლით ამაღლებული ადამიანი…
ესაა ფილოსოფიური სიმაღლე და რაც უფრო ცდილობენ ამ
სიმაღლიდანშენსგადმოგდებასთანამდებობაზემყოფნი,მით
უფრომაღლაადიხარ,მაშინროცათანამდებობრივსიმაღლი
დანგადმოვარდნილნიიმსხვრევიანდაიმავეწამშიარარაობა
ნიხდებიან..

ვიცი,კარგადვიცი,რომარცერთტყვეობაშიყოფნაარვა
რგა,მაგრამარაფერისჯობს,როგორცდიდიმუხრანიამბობს,
„ზნეობის ტყვეობაში ცხოვრებას ..“

ვიცხოვრებთღირსებით–ვიცხოვრებთბედნიერებითსავსე
სამშობლოში!
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ღმერთო,მომეციიმისძალა,რომყოველდღესვთქვადაშევა
სრულოერთირამპოეტრეზო ამაშუკელისლექსიდან:

„ისეთი დილა გათენდა –
მტერს რომ შევყროდი –
ალალ ძმასავით გავუღიმებდი!!!
სიყვარული აგვამაღლებს!
ნუ კითხულობ, რას გვაძლევს საქართველო – იკითხე, რას 

აძლევ მას!
ვიცი,კარგადვიცი,რომესგანწყობაბევრშია.ამგანწყობამ

მოიტანადღევანდელისაქართველო.მასთანაადაკავშირებუ
ლისაქართველოსმომავალიც.

წარსულში ჩარჩა ყველა, ვისაცდავით აღმაშენებელი, თა
მარმეფე,ილიაჭავჭავაძე,აკაკიწერეთელიწარსულიჰგონია
დასაკუთარიისტორიისუარყოფითდასხვათაგანდიდებაგა
ფეტიშებით ცხოვრობს. ვიამაყოთ, სწორედ რომ ვიამაყოთ
იმით,რომგიგანტებისმხრებზევდგავართ,რომდიდწინაპა
რთაშთამომავალნივართ.

რომიამაყო,ფეხზემაგრადუნდაიდგედაუნდააცნობიე
რებდე,რომღვთითნაბოძებიამმიწით,ამწყლით,ამჰაერით,
ამსითბოთი,ამინტელექტით,ადამიანურიდაბუნებრივირე
სურსებით–ასეარუნდავცხოვრობდეთ.გარედანარუნდავი
მართებოდეთ.

მწამდადამწამს,რომყოველიქვეყანა,ერისბუნებიდანგა
მომდინარე უნდა იმართებოდეს. კაცობრიობის გამოცდილე
ბაცდა ჩვენისამშბოლოსისტორიაცადასტურებს,რომჩვენ
მაშინვიყავითძლიერი,როდესაცქვეყანასეროვნულისულის
პლანეტარულად მოაზროვნე ხელმწიფენი და ხელისუფალნი
მართავდნენ.

ამისდასტურიაოცგვერდიანისიბრძნითსავსეწიგნი,რო
მელიც საჩხერის რაიონის ყოფილი გამგებლის, ეროვნული
კაცის, ამჟამად აკაკი წერეთლის სხვიტორის სახელმწიფო
მუზეუმის დირექტორის, ცეზარ ლაშხის რედაქტორობით
გამოიცა.ამპატარაწიგნშიდასტამბულიაილია ჭავჭავაძის 
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„დავით აღმაშენებელი“დააკაკი წერეთლის „თამარ მეფე“.
მართლაცსაოცრებაა,ორიდიდიმეფეერთპატარაწიგნში

ორიუდიდესიმწერლისგააზრებით.ესწიგნიკიარა,საუნჯეა.
ეროვნულისიმდიდრეა.

გენიალურად იწყებს ილია ჭავჭავაძე მის სიტყვასდავით 
აღმაშენებელზე: „… ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ 
იწყება, როცა ერი, თავის საუბედუროდ, თავის ისტორიას ივი
წყებს…“

გენიალურია, მართლაც გენიალური… დღეს ჩვენ ეს დიდი
ავადმყოფობა გვჭირს, რომელსაცუნდა ვუმკურნალოთ.რო
გორ უნდა ვუმკურნა;ლოთ, ეს აკაკი წერეთლის „თამარ მე
ფე“შიშეგვიძლიაამოვიკითხოთ.

„საარაკო და უჩვეულო მოვლინებამ 1184წ. მიიზიდა საქა
რთველოსყოველკუთხიდანთფილისისაკენხალხი.

სამეფოტახტზეაჰყავდათმეფეგიორგიIIIისასულითამა
რი,მშვენიერებითგანთქმული.მისისმშვენიერებითთვალმოჭ
რილიდამსწრენი,მისმასეფესიტყვამკიდევუფროგააოცა.ამ
სიტყვებითმიმართაერსტახტზეასულმამეფემ:

„შიშველი მოველ და შიშველადვე მეგულების განსვლად 
ამიერ სოფლით. ყოველივე ქვეყნიური აქვე დარჩება, არ არის 
აქ ჩემი სასაკუთრო და სამეფო ჩემი, კუთვნილებაა თქვენივე. 
მე ამამაღლა განგებამ მისთვის, რომ თქვენდა საკეთილდღე
ოდ აღვამაღლო სამეფო და განა შევძლებ მე ამას, უძლური 
დედაკაცი, თუ არა თქვენის დახმარებითა და თანამშრომლო
ბით. პირველათ თქვენ მოგმართავთ მამაჩემის გაწვრთნილო, 
მხედართმთავარო მეომარნო. მომეცით შეძლება, რომ პირველ 
ყოვლისა, გავიმაგრო სამეფოს საზღვრები, გარეშე მტრების 
მოსაგერიებლათ. მერმე მივყობთ ხელს შინაგან განწესრიგე
ბას და თქვენ უნდა მიწინამძღვროთ, წმინდა მამებო, რადგანაც 
თქვენ, როგორ სასულიერო წოდებას, გაწევსთ ორგვარი მოვა
ლეობა ხორციელი და სულიერი, რისთვისაც მოგელისთ ორკე
ცი მადლობა: აქ – მეფის და იქ – ზეციური კურთხევა. ხოლო 
თქვენ, დიდებულნო და ერისთავნო, შემიწყვეთ ხელი, რომ მი
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ვსცეთ გზა და განი სწავლას, შრომას და ნიჭს, რომელთაც ქვა
კუთხედათ უნდა დაიდვას საერო სიყვარული“

თამარ მეფის სიტყვა მისი მეფედ კურთხევისას წარმოთ
ქმული,გენიალურიაარამარტოიმეპოქისთვის,არამედდღე
ვანდელიმსოფლიოსთვის,მომავლისსაქართველოსთვის.

ეჭვი მეპარება, ასეთი სიღრმის, სიბრძნის, ასეთი მასშტა
ბის, ასეთი დემოკრატიული სულის საინაუგურაციო სიტყვა
მოიძებნოსმსოფლიოისტორიაში.დღევანდელისაქართველო
სთვის ეს არის პროგრამა. არაფრისძიება არგვჭირდება. მე
ფემუპირველესად,საზღვრებისგამტკიცებაჩათვალა, „უნდა 
მიწინამძღვროთო“ – ასეთიდიდიპატივისცემითმიმართასა
სულიეროპირებსდასაეროხელმძღვანელთუთხრაის,მთავა
რიაისეთიმიმდევრობით,როგორიცსწორედდღესსჭირდება
ჰაერივითჩვენსქვეყანას.

„შემიწყვეთ ხელი, რომ მივსცეთ გზა და განი სწავლას, შრო
მას, და ნიჭს…“დანახეთ,რითამთავრებს,რომსწავლის,შრომის
დანიჭის„ქვაკუთხედად უნდა დაიდგას საერთო სიყვარული“.

ვიამაყოთ,სწორედრომვიამაყოთ,რომჩვენიმეფეები,თით
ქმისყველანიდაგანსაკუთრებით,დავითაღმაშენებელიდათა
მარ მეფე, უპირველესად სწორედ სწავლას მიიჩნევდნენ, რომ
მათიძალაუფლებანიჭსადასიყვარულზეიყოდაფუძნებული.

კარგადწავიკითხოთდაგავაცნობიეროთთამარმეფისსი
ტყვებიმეფედკურთხევისას:„შიშველი მოველ და შიშველადვე 
მეგულების განსვლად ამიერ სოფლით… ყოველივე ქვეყნიუ
რი აქვე დარჩება, არ არის აქ ჩემი სასაკუთრო და სამეფო ჩემი 
კუთვნილებაა თქვენივე.“ მართლაც,ზოგადკაცობრიულია ეს
სიტყვები. ნებისმიერი ქვეყანა იამაყებდა მისი ყოფილი თუ
დღევანდელი ხელისუფალის ასეთი სიტყვებით, რომლითაც
ჩვენმა მეფემ მე12 საუკუნეშითქვა,რომ ქვეყნის ბატონპა
ტრონიხალხიადათანამდებობაგამდიდრებისკიარა,ხალხის
მსახურებისადგილია.

ვამაყობ და ვიცი, იგივე განწყობა დაეუფლება უამრავს,
ვინც წაიკითხავს თამარ მეფის სიტყვას მეფედ კურთხევის
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დღესდა განსაკუთრებით, მეფის ამ სიტყვებს: „მე ამამაღლა 
განგებამ მისთვის, რომ თქვენდა საკეთილდღეოდ აღვამაღლო 
სამეფო და განა შევძლებ მე ამას, უძლური დედაკაცი, თუ არა 
თქვენის დახმარებითა და თანამშრომლობით“.

ილია ჭავჭავაძის „დავით აღმაშენებელი“ და აკაკი წერეთ
ლის „თამარ მეფე“ – ესდიდი საგანძურიადა არა მარტოქა
რთული…ესპატარაბროშურაუნდაგამოიცესქართულენაზე
მაღალპოლიგრაფიულად და ყველა ოჯახში უნდა იდოს, რო
გორცდიდირელიკვია.საამაყოწიგნიდაქართველობისთვის,
საქართველოში ცხოვრებისთვის დიდი პასუხისმგებლობის
წიგნი.

ეს პატარა წიგნითითქმის ყველა ენაზე უნდა ითარგმნოს
და„ვეფხისტყაოსანთან“დადიდქართულწიგნებთანერთად,
მთავარი სასაჩუქრო უნდა იყოს ჩვენი უცხოელი მეგობრე
ბისთვის,რომკიდევერთხელშევახსენოთ,რამისცამსოფლიო
კულტურის საგანძურს დავით აღმაშენებლისა და თამარ მე
ფის ქვეყანამ, დიდი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“
იდეოლოგიაზეაღზრდილმახალხმა.

ჩვენცუნდაჩამოვირეცხოთსირცხვილიდაწლებისწინდა
წყებულიპროცესიახლამაინცდავასრულოთ:ბაგრატოვანთა
1200წლოვანისამეფოდინასტიავაღიაროთკულტურულმემ
კვიდრეობად.

დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი ეს წელს გაკეთდება
ეს წელი ხომ, სწორედ სახელწიფოებრიობის აღდგენის 100
წლისთავისწელია.თუამდიდქართულმისიასხელისუფლება
გაემიჯნება,მჯერა,გამოჩნდებიანსახელმწიფოკაცები,რომ
ლებიცამასგააკეთებენ.

 თეიმურაზ შაშიაშვილი
გელათის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
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ილია ჭავჭავაძე:
დავით აღმაშენებელი

არვიცით,სხვაროგორჰფიქრობსდაჩვენკიასეგვგონია,
რომ ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი,
თავისსაუბედუროდ,თავისისტორიასივიწყებს.როგორცკა
ცადარიხსენებაისმაწანწალაბოგანა,ვისაცაღარახსოვს–
ვინარის,საიდამმოდისდასადმიდის,ისეცერადსახსენებელი
არარისიგი,რომელსაცღმერთიგასწყრომიადათავისიისტო
რიაარახსოვს.რაარისისტორია?იგიამთხრობელიმისი,თუ
–რანივიყავით,რანივართდარადშესაძლოავიყვნეთკვლავა
დაც.ისტორიათავისგულისფიცარზედიჭდევსმარტოსული
სადაგულისმოძრაობასერისასდაამდაჭდევითა,როგორც
სარკე,გვაჩვენებსიმღონესდასაგზალს,რომელიცმომადლე
ბულიაქვსამათუიმერსადღეგრძელობისათვისდაგაძლიე
რებისათვის.

უკეთესნიდაუდიდესნიმოქმედნიერისა,რომსხვაარაარი
ან,თუარერისგულისნადებისდაწყურვილისგამომეტყველ
ნიდაგამახორციელებელნი,რომელნიცამისგამოთითქოშე
მოქმედებენ,თითქოჰქმნიანისტორიასა.ამიტომაცესამისთა
ნა მომქმედნი, ვამბობთ ჩვენ, დაუვიწყარნიუნდა იყვნენ,თუ
ერს კიდევ ერობა ჰსურსდადედამიწასზურგიდამ მტვერსა
ვითასაგველადარგადაუდვიათავი.დავიწყებაა,დათუკაცს
თავისივინაობაარახსოვს,რიღასმაქნისია?იგინადირია,რო
მელსაც,რაკიდედისძუძუსმოჰშორდებააღარახსოვსთავისი
მშობელიდასიცოცხლისმიმნიჭებელი.

გარდაიმისა,რომამუკეთესთადაუდიდესთამომქმედთა
მეოხებითდაღვაწლითვცხოვრობთდღესადავსულდგმულო
ბთ,ამათსხვასამსახურიცმიუძღვითჩვენწინა.ისინიცხოვე
ლიმაგალითებიამისი,თურასიმაღლემდეშეუძლიათერსამა
თუ იმ გარემოებაში მიაღწიოს. რაოდენადაც დიდბუნებოვა
ნიაამისთანამომქმედი,რამოდენადაცესდიდბუნებოვანობა
ხშირიარომლისამეერისისტორიაში,იმოდენადუფროუტყუ
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არი საწყაო გვაქვს ხელთ ერის სიკეთის, ძალღონის და შემ
ძლებელობისაწყვისათვის.თუგუშინიყვნენჩემისსისხლისა
და ხორცისდიდებულნიდასახელოვანნი კაცნი,რა მიზეზია,
რომხვალაცარგამოჩნდნენ,თუგარემოებებისიგივეობასვი
გულისხმებთ. გარდა იმისა, რომ ამ უკეთესთადაუდიდესთა
მომქმედთა მეოხებით და ღვაწლით ვცხოვრობთ დღესა და
ვსულდგმულობთ, ამათ სხვა მნიშვნელობაცა აქვთ ერისათ
ვის.ერითავისგმირებშიჰპოულობსთავისსულსადაგულსა,
თავის მწვრთნელსა, თავის ღონეს და შემძლებლობას, თავის
ხატსადამაგალითს.ამიტომაციგიზოგსიმათგანსწმინდანე
ბისგვირგვინითაჰმოსავსდაჰლოცულობს,ზოგს–დიდბუნე
ბოვანობისშარავანდედითა,დათაყვანსასცემსსასოებითდა
მადლობითა,ამიტომაცსაჭიროაიმათიხსოვნა,იმათიდაუვი
წყარობა.

„ჩვენთვის, ადამიანებისათვის, საჭიროაო, – ამბობს ბრძენი
სენეკა,–იმისთანაკაცი,რომმისმიხედვითდამაგალითითშე
ვიძლოთსაკუთარისხასიათისგაწვრთნადაგანმტკიცებაო.ოჰ,
რაბედნიერიაიგი,ვინცარამცთუჩვენთანყოფნითგვრწვთნის
ჩვენ,არამედმარტოთავისისსახელისხსენებითაცაო“.

ამისთანა ბედნიერი დავით აღმაშენებელია საქართველოს
ერისათვის. მისი მიცვალების დღე 26 იანვარია, ხოლო საქა
რთველოსეკლესია,რომელიცყოველთვისთავდადებითჰპატ
რონობდაჩვენსერსდაარასდროსდიდებასერისასდავიწყე
ბას არ აძლევდა, 26 იანვარს აქებს და ადიდებს სახელოვანს
დავით მეფეს, რომელსაც უტყუარმა განაჩენმა ერისამ, ეკ
ლესიისდალოცვითადაკურთხევით,აღმაშენებელისსახელი
დაარქვასაუკუნოსახსენებლად.ამმართლა–დადიდებულმა
მეფემერთადმოუყარათავიქართველობას.აოხრებულიქვე
ყანაააშენა,მტერიგაუფრთხოდაგაუფანტა,დადღესთუჩვე
ნსბინაზედვართ,–ესიქნებაიმისღვაწლი,იმისისამსახურიც
უფროიყოს.დიდებასახელსამისსა!..

ხოლოდავითაღმაშენებელისადიდებელიაჩვენგანარამა
რტოსახელოვანმეფობითა,არამედთავისდიდბუნებოვანკა
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ცობითაც.იგი,თავგადადებულიმოყვარეთავისეროვნობისა
და მართლმადიდებელის სარწმუნოებისა, დიდი პატივისმცე
მელი იყო სხვის ეროვნობისაც და სარწმუნოებისა. ამისთანა
შემწყნარებელისხვისამაშინ,როდესაციგიყოვლადშემძლე
ბელმბრძანებლადშეიქმნასხვადსხვათესლისდასხვადასხვა
სარწმუნოების ერისა, ამისთანა სხვა ერის ღირსების თაყვა
ნისმცემელი იმ დროში, როცა კაცი კაცს შესაჭმელადაც არა
ჰზოგავდა, ამისთანა კაცთმოყვარული პატივისცემა სხვის
ეროვნობისა,სხვისსარწმუნოებისა,ნუთუსაკვირველიდასა
ოცარიმაგალითიარარისმეთორმეტესაუკუნისკაცისაგან!

მეტიღადიდბუნებოვანობამოეთხოვებაგანა მეთორმეტე
საუკუნისკაცსმაშინ,როცადღეს,მეცხრამეტესაუკუნისდასას
რულს,საკვირველებადმიგვაჩნიაგლადსტონი,რომირლანდი
ისეროვნებასდასარწმუნოებასესარჩლებაიმავეკაცთმოყვა
რეობით,რა კაცთმოყვარეობითაცდავით აღმაშენებელი სხვა
ერს პატივსასცემდა! ჩვენს მატიანეებს თავი დავანებოთ და
ვიმოწმოთსხვაერისმემატიანენი.ისინიცკიაღტაცებითიხსეი
ნიებენდავითაღმაშენებელს,როგორცკაცს,პატივისმცემელს
დაშემწყნარებელსსხვაერისასდასხვარჯულისას.

სომეხიმათეედესელიამბობს:
„დავით იყო წმინდა, კეთილმსახური, სავსე ქველმოქმედე

ბითდამართლმსაჯული,დავითისგარშემოიკრიბებოდადანა
რჩენისომეხთანათესავი,რომელთათვისმანდააფუძნასაქა
რთველოშიქალაქიკორი(გორი)სადაცმრავალიეკლესიადა
მონასტერიააშენა,მიაგოჩვენსნათესავსყოველგვარინუგე
შისცემადაშვება“.

ვარდადიდისწერს:
„დავითს არავითარი სიძულვილი არა ჰქონდა სომხურის

წირვალიცვისადაეკლესიისა.იგიხშირადიდრეკდათავსჩვე
ნსხელქვეშდაითხოვდაჩვენსლოცვაკურთხევას“.

ეგკიდევარაფერი,რომდავითაღმაშენებელიასეექცეოდა
სომხებს,რომელნიც,რაცუნდაიყოს,ქრისტიანებიიყვნენდა
არიან.დიდბუნებოვანიკაცთმოყვარეობადავითმეფისამაჰ
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მადიანებსაცმიეფინათ,დამითუფრობრწყინვალეაესამბავი,
რომმაჰმადიანებითვითდავითმეფისადამისისერისსარწმუ
ნოებას ერჩოდნენ აღმოსაფხვრელად. მაჰმადიანთა მწერალი
ალაინიაი,რასასწერს:

„დავითს სთხოვეს მუსულმანებმა, რომ ქრისტიანეთ არა
ჰქონოდათ ნება მუსულმანებთან ერთად შესვლისა აბანოში
და აღეკრძალნა გიაურებისათვის მათი ავად ხსენება~. დავი
თმა ყოველივე ეს თხოვნა აუსრულა. დავითი თავის შვილის
დიმიტრითურთ ყოველდღე დადიოდა უმთავრესს მეჩეთში,
ისმენდასამეფოლოცვასდათვითყურანისკითხვას.დავითი
უხვადაძლევდაფულსქატიბსდამუაძინებს.მანააშენაუცხო
ტომთათვის ქარვასლებიდა პოეტთათვის,რომელთაცულუ
ფასუნიშნავდა.თუ ვინმე ისურვებდატფილისისდატევებას,
გულსავსებით ხელს უპყრობდა და მგზავრობის ღონისძიე
ბას აძლევდა ფულით. დავითი უფრო მეტს პატივსასცემდა
მუსულმანთა, ვიდრემთავარნიმუსლმანთანი“1. ყოველივეეს
დიდსულოვანობადასულგრძელობადავითისამაშინარისმო
მხდარი, როცა ძლევამოსილი იგი მეფე სრულად გაბატონდა
თავისქვეყანაშიდა, მაშასადამე, ამისთანა პატიოსანიდაგა
ნათლებულიქცევამარტოამისდიდბუნებოვანგულსდაგო
ნებასუნდამიეწეროსდაარაფერსსხვას.იმასაღარვამბობთ,
რომ სნეულთა, უღონოთადა საპყართათვისდავითმა ააშენა
სამკურნალო,თვითონხშირადდადიოდაამუბედურთასანა
ხავადდამოსაკითხავად.

აი,ესდიდებულიმეფე–რადიდებულკაცურკაცისსახესაც
მოგვივლენსთვალწინდარათავმოსაწონებელსსაბუთსგვაძ
ლევს ხელთა. აი, ამისთანა კაცის ხსენებაა გამაცოცხლებელი
ერისადა ამისთანა კაცის არხსოვნა მომაკვდინებელცოდვად
უნდაჩაეთვალოსერსა,რომელმაციგიჰშვადათავისძუძუთი
გამოჰზარდა.ჩვენმადამცველმაეკლესიამესკარგადიცოდადა
ამიტომაც26იანვარიდაგვინიშნა,რომწელიწადშიერთხელმა

1 rogorc es citata, isec zemomoyvanilni, b-n d. baqraZis 
SeniSvnidanaa amoRebuli.
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ინცგავიხსენოთესქართველისათვისთავმოსაწონებელიდიდე
ბულიმეფე,დიდებულიკაცი.კაცსორისახელიუნდაჰქონდესო,
–ამბობსჩვენიერი:ერთიაქდასარჩენი,მეორეთანწასაყოლიო.
ეს ანდერძი ქართველისა ისე არავის შეუსრულებია, როგორც
დავითმეფესა.აქაღამაშენებლისსახელიდარჩა,როგორცმე
ფეს,დაიქ,როგორცდიდბუნებოვანმაკაცმა–წაიყოლიასახე
ლიწმინდანისა,დიდებისგვირგვინითშემკობილი.

ილია ჭავჭავაძე 
თხზულებათა სრული კრებული, ტ. IV, თბ. 1955.

აკაკი წერეთელი:
თამარ მეფე

ძველთაგანდაწყებული,ჯერ არ ყოფილადედამიწის ზუ
რგზე მისთანა საისტორიო ერი, რომელსაც სხვადასხვაგვარ
უბედურებისმიზეზადქალიარდაესახელებიოს.მაგალითად:
ბერძნებმატროადისლაშქრობითაშფოთებულებმა,დიდებულ
ილიონისდარღვევისადათანმოყოლებულისატრიდანთოჯა
ხისყოველგვარუბედურებისმიზეზად,ელენემშვენიერიგამო
სახეს.ერთდროსოდესმეზვიადი,უკადრისიდა,სხვათაერთა
მოძულეებრაელები,რომელთაცთავისიეროვნულიძლიერება
სამსონ ძლიერში გამოხატეს, დასუსტებასა და დამარცხებას
დალილას აბრალებენ, ეგვიპტის ბოლომოღებას და ბჭემა
ღალფარაონთადამხობასკლეოპატრასმხურვალებასაწერენ
დასხვანიცაამგვარადვე...რომყველაარჩამოვთვალოთ,საკ
მაოიქნებააღვიაროთ,რომთვითმთელმაკაცობრიობამ,შე
ერთებულათ, სამოთხისდაკარგვის მიზეზათ პირველიდედა,
ევა, დაასახელა. საკვირველია, ცისქვეშეთში ყოლიფერი იც
ვლება,დროდაჟამითავისსწესრიგსარიშლის,საუკუნესაუ
კუნესენაცვლება,ახალახალისმოთხოვნილებითადაპირობე
ბით;ხალხიიცვლება,ძველებიგადადიანდამათმოადგილეთ
ახლები შემოდიან ისტორიულ სარბიელზე. რჯული რჯულს
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ენაცვლება, ემხობიანძველიკერპებიქვეყნისთვალშიდაქა
ლების შესახები აზრი კი ერთხელვე დარჩენილის შეურყევე
ლია.თანამედროვეხალხიცძველებზეუკეთესიშეხედულობის
არარისქალებზე.მაჰმადმა,რომელმაცთავისაქლემსადამია
ნისნახევარისუნიმიანიჭა,ქალშიმეოთხედიცარიწამა.ნეტა
რიავგუსტინე„ეშმაკისჭურჭლათ“აღიარებსდედაკაცს.დღე
საცერთმაფრიადგანათლებულმაერმა,ფრანგებმა,ქალისშე
სახებსასცილოანდაზამიუძღვნესთანამედროვეთ: „ეძიექა
ლიო!(ვითომრაცმოხდესქალსდაბრალდესო).საკვირველია!
ყველაამაებისშემდეგრატომარვეკრძალვითქალებსდაარ
გაურბითმათვერაგობას,როგორცბრძნულიგადმონაცემები
ძველთაგან,ისეახლებისმახვილგონივრულიშენიშვნები.

დიახ, ქალისრულიადაცარარისისეთი,როგორათაცმამა
კაცებისკუდაბზიკურითავმოყვარეობაგვისახავს.ნუთუ„ხმა
ერისა,ხმაღვთისა“არარის?–შეიძლებაიკითხონზოგიერთებმა.
–დაამშემთხვევაშისწორეთარა!განაყოველგვარი„ხმაერისა“
იმავედროს„ხმაღვთისაცა!“არის?რასაცსაუკუნოებისგანმა
ვლობაში,ჭეშმარიტებისბრძმედშიარგაუვლია,იმასარეთქმის
„ხმაღვთისაო!“ესარისწამიერი,აღელვებულიდაერთმანეთის
წამხედურობით გატაცებულ ბრბოის უსამართლო გულისთ
ქმა.დასწორეთამგვარმა„ხმამერისამ“ჯვარსაცვამაცხოვა
რი,დასწვაჯორდანობრუნნო,გასწირაგალილეიდასხვანიცა
ჭეშმარიტებისმქადაგებელნი.და„ხმათღვთისათ“კიმხოლოდ
ის „ხმა ერისა“ იწოდება, რომელმაც აღადგინა სიმართლე და
როგორცუეჭველიჭეშმარიტებადასდგასამარადისოთ.ქალე
ბისშესახებაცდარჩენილიმაწანწალააზრი„ხმათღვთისათ“მი
სათვლელიარარის.მოვადრო,ერთხელაცარის,კაცობრიობა
შეიგნებსჭეშმარიტებასდაქალსდასახავსევად,მაგრამიმპირ
ველევადკიარა,რომელმაცვითომედემიდააკარგვინა!არა!იმ
სხვა ევად,რომელიცქვეყნადგაუღებს მას სამოთხის კარებს.
ნათქვამია,რომ„უნაკლოკანონიარიქნებაო“.ძველხალხებშიც
ერია ერთიტომის ხალხი, ივერიელები, ანუქართველები,რომ
სულსხვათვალითუყურებდნენქალებს.უფლებითგათანასწო
რებულ ამაზონელებს პატივისცემით ეპყრობოდნენ და უკე
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თესს მათგანს გაოცებით იხსენებდნენ,როგორც, მაგალითად,
საოცარმედიას,გრძნეულთირთაის,კოლხიდელქალებს.ესიყო
კერპთთაყვანისმცემლობისდროსდაშემდეგ,ქრისტიანობის
დროს, დედაკაცი კიდევ უფრო ამაღლდა მამაკაცების თვალ
ში საქართველოში.უამისოდაც არ შეიძლებოდა,რადგანაც ამ
პატარასაქრისტიანოსამეფოში,როგორცღვთისმშობლისსა
უფლისწულოში,პირველობაყოლიფერშიქალებსერგოთ:ერთ
უბრალომოგზაურ,უძლურ,კაბადოკიელქართველქალს,წმი
ნდა ნინოს წინაშე, რომელსაც გარდა მისივეთმებითჯვარათ
შეკონილვაზისმეტიარაეჭირარახელში, ემხობიანთავიდან
ფეხებამდიაღჭურვილიმეფედადიდებულები.ქეთევანდედო
ფალი საოცარ მაგალითს უჩვენებს საქრისტიანოს რჯულისა
დაეროვნებისათვისწმინდამოწამეობისას.თამარდედოფალი,
რომლისმეფობისდროსსიკვდილითარავინდასჯილა,უმტკი
ცებსმისშემდეგგვირგვინოსნებს,რომქვეყნისგაერთგულება
დაამაღლებაშეიძლებამხოლოდსიტკბოებით,ლმობიერებითა
დასიყვარულით.აიესსამიქალი,ეს„მთიებთასამაია“ნათლის
სვეტადწინუძღოდაჩვენდედებს,ქართველქალებსდამათდა
სადიდებლად,უნდაგამოვტყდეთ,რომარციმათუღალატნიათ
ისტორიულსიმართლისათვისდაღირსეულიმიმდევარიყოფი
ლანიმსამთაწინამორბედთა.მეისტორიენი,სიძველეთამკვლე
ვარნი გაოცებით ეკითხებიან თავიანთათავს: რა მიზეზი იყო
დარითიაიხსნება,ზეციურსასწაულით,თუქვეყნიურგრძნეუ
ლობით,რომამპატარასაქრისტიანოქვეყანამმოიგერამაზედ
მოზღვავებული მტერი, ის ძლიერი მაჰმადიანთა ერი,რომელ
მაცგაუჭირველათდაამხოდიდებულიბიზანტიადადაინაწილა
სლავიანთასამთავროები?ადვილისაპასუხოა:ესსასწაულიდა
გრძნეულება ქართველი ქალი იყო, ის ჭირშიაც და ლხინშიაც
მეუღლეობასუწევდაქმარსდაშვილებსგმირებათუმზადებდა
მომავალს.დღეს,როდესაც ქვეყანადაკნინდადა ყოლიფერმა
იცვალაელფერი,დაქვეითდა,ყველაზეუფროქალებსდაეტყო
დაგარეშეთვალს,მათშემხედვარეს,სიტყვა:„ისტორიულიქა
რთველიქალი“ზღაპრულიოცნება,ანსამარადისოთგადასული
დაგამქრალისახელიეგონა,მაგრამშესცდება!..ყოველიისეარ
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არის,როგორცჩვენგვგონიახოლმე.მსოფლიოკანონიცსაზო
გადოა:ყოლიფერი,რაცარსებობსდამოძრაობს,იღალება...და
დაღლილობასკიმოხდაეჭირვება.ტყუილაკიარუთქვამსმგო
სანბარათაშვილს: „მზეჩადისსაღამსაღამობით,რომშეისვე
ნოსდადილდილობითუფრომეტისძლიერებითამოელვარდეს
ქვეყნის გასათბობგასანათებლადო“. აქაც ისე: ჩვენ, ქართვე
ლებსაც,ქრისტიანობისადაეროვნობისგულისათვისმტერთან
ბრძოლაშისაუკუნეებისგანმავლობაშიდაქანცულებს,გვეჭირ
ვებაშესვენება...დღევანდელიდროებითიძილიდაუმოქმედო
ბაძალღონისხელახალიშეკრებაა,რომგამოღვიძებისშემდეგ
ძლიერსახელმწიფოებთანერთადსვლაშეგვეძლოსგანათლე
ბწარმატებების გზით. მაშინ მოსალოდნელია, რომ პირველ
რაზმშიქართველიქალებივეჩადგებიან,მაგრამჯერჯერობით
ესმივანდოთმომავალსდაჩვენმიუბრუნდეთისევწარსულს.

არაბთაცივილიზაციამპირველხანებშივეშემოაშუქასაქა
რთველოში,მურვანყრუსშემოსევისშემდეგმეVIIIსაუკუნე
ში,ამორხალხსშუაკავშირიერთმანეთობისაარგაწყვეტილა,
უკეთესი არაბთა მეცნიერნიდადიდებულნიუახლოვდებოდ
ნენმეფისტახტსდამათიგავლენაცდაეტყოქართველობას.
რასაც ყურანი უშლიდა მუსულმანთა ქალებს, იმას სახარება
არ უკრძალავდა ქრისტიან ქალებს და მიტომაც არაბთა გა
ვლენითისარგებლესქართველმაქალებმაციმხანებში.გამო
ბრწყინდნენ ქართველი ქალები შიგადაშიგ და მეთერთმეტე
საუკუნეში უმწვერვალესობამდი მიაღწიეს, არა თუ მარტო
საშინაო საქმეში, საგარეოშიაც კი – საპოლიტიკო ასპარეზე.
ამისთანებიიყვნენ:ძმისწულიდავითაღმაშენებელის,თამარი
მთელს მცირე აზიაში განთქმულიდა „გურჯთვექილთვექი
ლთამარათ წოდებული“, ბურდუხანუმი. გიორგი III მეუღლე
დარუსუდანგიორგისვედა,თამარმეფესმამიდადაგამზრდე
ლი,ხოშაგცოქალი–რატისურამელისდედავახახიდასხვანი.
დაამმთიებთაგუნდშიუბრწყინვალესადგამოერიათამარი.

საარაკო და უჩვეულო მოვლინებამ 1184 წ. მიიზიდა საქა
რთველოსყოველკუთხიდანთბილისისაკენხალხი.სამეფოტა
ხტზეაჰყავდათმეფეგიორგიIIIისასულითამარი,მშვენიერე
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ბითგანთქმული.მისისმშვენიერებითთვალმოჭრილიდამსწრე
ნი,მისმასეფესიტყვამკიდევუფროგააოცა:„შიშველიმოველ
დაშიშველადვემეგულებისგანსვლათამიერსოფლით–ამსი
ტყვებითმიმართაერსტახტზეასულმა–ყოველივექვეყნიური
აქვედარჩება,არარისაქჩემისასაკუთროდასამეფოჩემიკუთ
ვნილებაათქვენივე.მეამამაღლაგანგებამმისთვის,რომთქვე
ნდასაკეთილდღეოდაღვამაღლოსამეფო,დაგანაშევძლებმე
ამას,უძლურიდედაკაცი,თუარათქვენისდახმარებითადათა
ნამშრომლობით.პირველათთქვენმოგმართავთმამაჩემისგაწ
ვრთნილო,მხედართმთავარნოდამეომარნო.მომეცითშეძლე
ბა,რომპირველყოვლისაგავიმაგროსამეფოსსაზღვრები,გა
რეშემტრებისმოსაგერიებლათ.მერმემივყობთხელსშინაგან
განწესრიგებასდათქვენუნდა მიწინამძღვროთ, წმინდა მამე
ბო,რადგანაცთქვენ,როგორცსასულიეროწოდებას,გაწევსთ
ორგვარიმოვალეობა,ხორციელიდასულიერი,რისთვისაცმო
გელისთორკეციმადლობა:აქ–მეფისადაიქზეციურიკურთხე
ვა.ხოლოთქვენ,დიდებულნოდაერისთავნო,შემიწყვეთხელი,
რომმივსცეთგზადაგანისწავლას,შრომასდანიჭს,რომელთა
ქვაკუთხედათუნდადაიდვასსაეროსიყვარულიო“.

ამპროგრამითდაიჭირახელშისამეფოდაარგაუვლიაარც
სამწელიწადს,რომმისმა არჩეულმაერისთავებმასპასალარ
ზაქარია მხარგრძელის მეთაურობით არა თუ გაამაგრეს, კი
დევაცგაადიდესსაქართველოსსაზღვრები.ახალგაზრდადე
დოფლისსახელიდადიდებამოეფინამთელმცირეაზიას,და
„შამხორს“ძლევამოსილობამდაადერბეიჯანისემირისდამა
რცხებამთავზარიდასცამაჰმადიანებს.დიდებაძლევამოსილ,
ქრისტესაღმსარებელიქალის,ვეღარაიტანაიკონიისსულთა
ნმა რუქნადინმა. შეყარა ყოველი მხრით მართლმორწმუნენი
დამიადგასაქართველოს.აღარეჭვობდა,რომ400ათასისმე
ომრითდედამიწასთანგაასწორებდასაქრისტიანოსაქართვე
ლოს, მაგრამ განგებამ სხვანაირად გადასწყვიტა საქმე, რომ
ტყვეობისათვისდაეხწიათავი.მთელიბანაკიმისიაუარებელი
ქონებითდარჩა მძლეველებს. ამის შემდეგ შეაჩერა მახვილი,
მოხარკასამეფოებიდამიყოხელიშინაგანსაქმეებს:
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აახლებდადააგებდაციხექალაქებს,ურწყულადგილებში
გაყავდაარხები,აშენებდატაძრებსადაუძღვნიდაშესაწირავე
ბსარათუმარტოთავისსამშობლოსყოველკუთხეში,კვიპრზე
დასხვანი.დააარსატრაპიზონისიმპერია,სადაცგაახელმწიფა
ბიზანტიისიმპერატორისანდრონიკე–კომნენისშვილიალექ
სიდა სიკვდილამდე ყოველგვარათდიდებულდაუზრუნველ
ჰყოსაქართველო.მისმეფობისდროსთითქმის28წლისგან
მავლობაში, სამწუხარო მხოლოთ ერთხელ შეხვდა. ეს მოხდა
1190წელს,როცააჯანყებულმაიმერთაერისთავებმავარდან
დადიანმა,დაღათოშარვაშიძემ, ბარამვარდანიძემდასხვებ
მა გამოიწვიეს კონსტანტინოპოლიდანნ, პირვანდელი ქმარი
თამარისრუსგიორგიდაგამოაცხადესსაქართველოსმეფეთ
გეგუთს, მაგრამდიდიდროდა ბევრიჯაფა არდასჭირვებია
ძლევამოსილდედოფალსაჯანყებულთადასამორჩილებლად.
დაამუსიამობამისეჩაიარამისცხოვრებაში,როგორცუსიამო
რამსწრაფლწარმავალმასიზმარმა.სულ28წლისგანმავლო
ბაშიიმდენისაქმეებიჩაიდინა,ისეაამაღლასაქართველო,რომ
ყოლიფერიმისშესახებ,რომუტყუარიისტორიულისაბუთე
ბი არ გვეჭიროს ხელში, ზღაპარი ან სიზმარი გვეგონებოდა.
შთამომავლობამ აღარ იცოდა რაგვარი სამადლობელი უნდა
შეეწირაამსაარაკოქალისთვისდაისტორიამაც=სხვაუკეთე
სირამვეღარმოიგონარა, „თამარმეფე“უწოდა–მამაკაცის
სახელი მიანიჭა და მათ გვერდში ამოუყენა მსოფლიო მამა
კაცგმირმირონცხებულებს.ქართველთაეკლესიამწმინდათა
თანაშერაცხაესმეფეთაშორისსაკვირველება,დასადღესა
სწაულოთდანიშნაპირველიმაისი,ანუროგორცძველათუწო
დებდნენვარდისთვე.

დღესმისსახელსდღესასწაულობსარამარტოდღევანდე
ლიქართველები,ისინიცკი,რომელნიცოდესმექართველებათ
ყოფილან,მაგრამშემდეგკიდროდავითარებისუკუღმართო
ბითგადარჯულებულან.

აკაკი წერეთელი 
თხზულებათა სრული კრებული, ტ. XIV, თბ. 1961.
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სრული პროგრამის გაცხადება და დაწყება ხდება 
საქართველოში სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 

100 წლისთავის აღნიშვნის დღეებში

უფროსი თაობისადმი მადლიერებისა 
და ღირსეულთა პატივგების დღეები
2018-2019 წლების 21, 22, 23 ნოემბერი

პროგრამა

21 ნოემბერი
09:00 – 19:00 ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონების,

უცხოეთშიმცხოვრებიცნობილიქართველიმოღვაწეებისდა
საქართველოსმეგობრებისჩამოსვლაბათუმში,ქალაქისდათ
ვალიერება,შეხვედრებიქალაქისსაზოგადოებრიობისწარმო
მადგენლებთან.

19:00 – „გიგანტების შეხვედრა“ საქართველოს ერთერთ
ყველაზეშთამბეჭდავადგილზეაგებულსასტუმროკომპლექს
„კასტელომარეში“.

22 ნოემბერი
11:00 – სტუმრების შეხვედრა, სასტუმროკომპლექს „კა

სტელომარეში“.
12:00 –სტუმრებისგამგზავრებასაქართველოსსამხარეო

ცენტრებში:ოზურგეთი,ზუგდიდი,ქუთაისი,ახალციხე,გორი,
მცხეთა,რუსთავი,თელავიდაშეხვედრებიადგილებზესაზო
გადოებრიობისწარმომადგენლებთან.

16:00 – სამეცნიერო კონფერენცია მერაბ ბერძენიშვილის
სახელობისკულტურისცენტრ„მუზაში“,თემაზე:„მომავლის 
საქართველო, “ ანუ გვინდა ვიცხოვროთ ბედნიერებით სავსე 
სამშობლოში. 
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P.S. – კონფერენციის მუშაობაში უცხოელი სტუმრები არ
მონაწილეობენ.

21:00 –სტუმრებისმიღებამერაბბერძენიშვილისსახლმუ
ზეუმშიდამათიგანთავსებაამკომპლექსშიაგებულსასტუმ
როში.

23 ნოემბერი, გიორგობა
11:00–სტუმრებისმიღებასაქართველოსკათოლიკოსპა

ტრიარქისადა ხელისუფლებისსახელითთბილისში, სასტუმ
როკომპლექს„დავითის“34ესართულზე.

13:00 – სტუმრების მიღება მცხეთაში, რომან რურუას
ეზოგარემოში (მიღებას ესწრებიან საქართველოში აკრედი
ტებულიელჩებიდადიპლომატები). კეთდება მიმართვა, გაე
როსადასაერთაშორისოორგანიზაციებისადმი,რომელიცეყ
რდნობაორპოსტულატს:

1. „ვინც მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია“ – (შოთა 
რუსთაველი)

2. „მშვიდობა ცივილიზაციის სიკეთეა – ომი კი მისი დანაშა
ული“ (გოეთე).

16:00 –სტუმრებისმიღებარეზოჩხეიძისმიერშექმნილტე
ლევიზიაში,„ქართული“.

18:00 – მადლიერებისა და პატივგების საღამოთბილისის
სპორტისსასახლეში.

20:30 – დელეგაციის გამგზავრება საფრანგეთში და ყო
ველთაქართველთა,საქართველოსშვილთადასაქართველოს
მეგობართაკონგრესისსესიისგახსნაქართველთამამულლე
ვილში.

21:00 –სტუმრებისსაზეიმომიღებათბილისისმთაწმინდის
პარკში.
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მიმართვა

თანამემამულენო,მოგმართავთსიყვარულით,რწმენითადა
იმედით.

მოგმართავთ ყველას – ქართველებს, აფხაზებს, ოსებს,
სრულიადსაქართველოსშვილებს,საქართველოსმეგობრებს
ქვეყანაშიდამისფარგლებსგარეთ.

მართლაც,გრანდიოზულიაისჩანაფიქრი,რასაცერთადვა
პირებთდარისიმთავარიღონისძიებებიცწინამდებარეპროგ
რამაშიწარმოგიდგინეთ.

ეს არ არის სამიორგანიზაციისდოკუმენტების კრებული.
პირდაპირშეგვიძლიაგანვაცხადოთ,საერთონააზრევია.რო
გორცსაქართველოსპატრიარქმაბრძანა:ქვეყნისთვის სასი
ცოცხლოდ მნიშვნელოვანი... და ის ეკუთვნის ყველას, ვინც 
იზიარებს ამ დოკუმენტებში ჩამოყალიბებულ განწყობას. რე
ალობა მწარეა და პირდაპირ გვეუბნება: თუ არ გვექნება დიდი 
ერთობა მომავლის საქართველოსთვის, ჩვენ ვერ შევძლებთ 
ჩვენს წინაპართა დიდი ისტორიის გაგრძელებას, ვერ შევ
ძლებთ ვიქცეთ ცივილიზებულ სახელმწიფოდ!

დაფიქრების დროა. წინამდებარე ნააზრევი სწორედ ფიქ
რისადამოქმედებისშეერთებაა.როგორც,ერთიდიდიფილო
სოფოსი ამბობს, ფიქრი ამოძრავებული მომავალია. აი, ესაა
მთავარი–ჯერფიქრიქვეყნისმომავალზედაშემდეგსათანა
დოქმედებები.წინააღმდეგშემთხვევაში,როგორცკლასიკო
სი იტყოდა `ცივილიზაცია, რომელიც ქაოსურად ვითარდება, 
უკან უდაბნოს ტოვებს“.

ჩვენისტორიითუმდიდრესიქვეყანავართმსოფლიოში,მა
გრამდღესვართერთერთიუღარიბესიქვეყანა!

როგორცვიცით,ღარიბიუფრომეტსუნდაფიქრობდეს,მა
გრამამფიქრსჩვენ,სამწუხაროდ,გადავეჩვიეთ!!!

ამას მთავარ მიზეზად კი ის მიგვაჩნია, რომ განვლილმა
თითქმის სამმა საუკუნემ ქვეყანადამოუკიდებლადცხოვრე
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ბასგადააჩვია.როგორცწინამდებარეწიგნშიწერია,ჩვენქვეყ
ნისგარეთვეძებთპატრონებსდაარამეგობრებს...

ბევრი სახელმწიფოს მაგალითი გვიჩვენებს: არსებობა და 
არა ცხოვრება პატრონის ხარჯზე არაა მთლად დამღუპველი, 
მაგრამ ეს არაა გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ, ესაა 
გზა უბადრუკი არსებობისკენ, რომელიც გარკვეული დროის 
შემდეგ აუცილებლად დასრულდება სუვერენიტეტის სრული 
დაკარგვით!

ესგზაეტაპობრივადითვალისწინებსჯერდამოუკიდებელი
საგარეოპოლიტიკისდაკარგვას,შემდეგინდუსტრიალურიდა
სავაჭროდაბოლოს,საკადროპოლიტიკას.

ჯერკიდევძალიანგვიანარარისამაზედაფიქრება–შეგვი
ძლიათუარადამოუკიდებლადარსებობა.

საუბარიარააიმაზე,გვინდათუარგვინდა,საუბარიაიმაზე,
შეგვიძლიათუარშეგვიძლია!

ვიდრე ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ მიმავალ გზაზე
ვისაუბრებდეთ,ჯერპოლიტიკურადდასოციალურადდამოუ
კიდებელისახელმწიფოსშექმნისთემააშიდაეროვნულისაუბ
რისადაბჭობისსაგანი.

დიახ, ჩვენი მდგომარეობა იმაზე უარესია, ვიდრე წარმო
გვიდგენიადასწორედამიტომარისსასიცოცხლოდმნიშვნე
ლოვანი ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობა. ეს
ურთულესი გზაა – წინააღმდეგობებით, სირთულეებით და
სიძნელეებით სავსე, მაგრამ აუცილებელზე აუცილებელი. ეს
ძლიერთაგზაა.ჩვენიგამოცდისგზაა!

საქართველოსყველაწინაპირობააქვს,იყოსბედნიერიქვე
ყანა.

მიწა, წყალი, ჰაერი, სითბო, გეოგრაფიული, ინტელექტუა
ლურიპოტენციალიდაადამიანურირესურსები,ჩვენიისტო
რიადატრადიციებიაამისგარანტი.ამისგაცნობიერებაასა
ჭირო.

დიახ,ამიტომაა უპირველესი და უმთავრესი ხალხის, ეკლე
სიისა და ხელისუფლების ერთობა.ამიტომაა საჭირო დღევა
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ნდელი დაპირისპირების პოლიტიკიდან თანამშრომლობის პო
ლიტიკაზე გადასვლა.ხატოვნადრომვთქვათ,ჩვენგვჭირდება
თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია,რომელიც საკუთართავში
შეიცავს ადამიანის თავისუფლებასაც და ერისა და ქვეყნის
თავისუფლებასაც.თავისუფლებაკიპასუხისმგებლობაა.რო
გორცგენიალურიმწერალიამბობს: „ადამიანი თავისუფალია 
მისი პასუხისმგებლობის ფარგლებში“.

ჩვენამგანწყობითვმუშაობდითწინამდებარეწიგნზე.გვწა
მს და გვჯერა, რომ ეს ორწლიანი სტრატეგია მიგვიყვანს სახე
ლმწიფოებრივ ერთობამდე, მიგვიყვანს ყოველთა ქართველ
თა, საქართველოს შვილთა და მეგობართა დიდ კონგრესამდე, 
რომელიც იქნება თაობათა ერთიანობის, საქართველოში და 
საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ თანამემამულე
თა ერთიანობის დადასტურებაც და მიიღებს მომავლის საქა
რთველოს გრანდიოზულ პროგრამას, რომელიც იქნება გზა 
ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ! 

ეს არის მთავარი და უპირველესი. მას დღესვე სჭირდება
ფიქრიცდა მოქმედებაც. ჩვენ შევეცადეთ, სწორედ ეს შემო
გვეთავაზებინა.

აქაიქ ეჭვობენ კიდეც, შევძლებთ ამ ყველაფრის გაკეთე
ბას? ფიქრობენ, ამას მილიონები სჭირდება და დღეს ამის სა
შუალება არ გვაქვსო! 

თუმოვინდომებთ,მეტსაცშევძლებთდაარამილიონებით...
ესდემოკრატიულიპროექტიაშინაარსითაც,მონაწილეები

თაცდაფინანსურადაც,რაცყველასგვავალდებულებს,ჩავე
რთოთამპროცესში.დიახ, მთავარია, ყველაფრის კრიტიკიდან 
და ყველაფრის უარყოფიდან, შევიდეთ პროცესში და გავხდეთ 
თანამონაწილე, საქმიანი თანამონაწილე. 

დარწმუნებული ვართ, მოიძებნებიან სარაჯიშვილისა და
ზუბალაშვილისღირსეულიმემკვიდრენიდაეროვნულიღირ
სებისგრძნობითჩაერთვებიან ამ სახელმწიფოებრივისაქმის
ხორცშესხმაში – ბევრი ჩვენი თანამემამულე და მეგობარი
შემოგვიერთდება და ამ სახელმწიფოებრივად დატვირთული
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იდეის უზრუნველყოფას საკუთარ შესაძლებლობათა ფარგ
ლებშიდაუდგებაგვერდით.

ესუნდაიყოსპროექტიმაგალითი,როცასაერთოდარვე
ხებითბიუჯეტისფულს,მაგრამვაკეთებთუაღრესადმნიშვნე
ლოვანსახელმწიფოებრივსაქმეს!

ჩვენყველანიამგანწყობითვართჩართულიპროექტში.იგი
გვაერთიანებს ყველას, ვინცფეხზე ვდგავართდა ვგრძნობთ
პასუხისმგებლობასქვეყნისადახალხისწინაშე,მომავლისწი
ნაშე.ამავედროს,ესარისჩვენისახელოვანიწინაპრებისადმი
პატივისცემის,მათიდეებთანჩვენიერთიანობისდიდიქართუ
ლიპროექტი.

ყველამხელებიუნდადავიკაპიწოთდაგულისნაწილიუნდა
ჩავდოთამდიდსაქმეში.

დაბოლოს,ეს,მართლაც,ღიაპროექტია–ყველასთვისხელ
მისაწვდომი.პირდაპირვიტყვით,ჩვენიღირსებისსაქმეამასში
მონაწილეობადასაბოლოოდდაგვირგვინებადიდიეროვნული
ყრილობით.

სწორედეს იქნებადასტურიხალხის, ეკლესიისადახელი
სუფლებისერთობისა.

ვიყოთერთადდაგავიმარჯვოთსაქართველოსთვის!

ქართული ერთობის დარბაზი
საქართველოს ხალხთა ასამბლეა

მეცნიერთა კონგრესი – ეროვნული თანხმობისთვის
23 ივნისი 2018 წ.
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ღონისძიებათა პროგრამის შესრულების 
უზრუნველყოფის ჯგუფი

ცალკეული მიმართულებების მიხედვით ოპერატიულ მა
რთვასახორციელებენსაკოორდინაციოსაბჭოსმიერწარმო
დგენილიდასოციალურქსელში„თითქმისერთთვიანი“განხილ
ვისასსხვადასხვაჯგუფებისმიერრეკომენდებულიადამიანები:

მიხეილ ამაღლობელი, ალექსი არაბული, ამირან აფციაური,
იოსებ არჩვაძე, ჯონი ბარამიძე, სოსო ბაჩიაშვილი, ზურაბ ბა
რათაშვილი, ნიაზ ბოლქვაძე, მადონა ბოლქვაძე, გულიკო გაბა
იძე, დავით გაგნიძე, რამაზ გახოკიძე, პაატა გიორგაძე, ბადრი
გვილავა, რუსუდან გოგბერაშვილი, ენდი გოგლიჩიძე, ნუგზარ
გულორდავა, ნიკოლოზ დადიანი, ნასყიდა დარბუაშვილი, ნინო
დვალიშვილი, გიორგი ელიოზიშვილი, იზა ვეფხვაძე, მერაბთა
ვაძე,გივითალაკვაძე,თეკლეთორთლაძე,ინესაიამანიძე,ნინა
კალანდაძე,თემურკაკოჩაშვილი,მარინაკაჟაშვილი,ავთანდილ
კაჭახიძე, ირაკლი კინწურაშვილი, კობა კობალაძე, მურმან კვა
რაცხელია,ფერდინანდლორთქიფანიძე, ავთანდილ მამაცაშვი
ლი, მანუჩარ მაჩაიძე, თამაზ მაყაშვილი, ირაკლი მაჭავარიანი,
ემილ მიქაია, ქეთევან ნაკაშიძე, თამარ ნადირაძე, ზაურ ნაჭყე
ბია,ოლეგნიკოლეიშვილი,ლევანოსიძე,გურამპაპუნიძე,ომარ
ჟვანია,ნინოსალუქვაძე,ნინოსამუშია,გიასიგუა,თამარსიხა
რულიძე,ვალერისუხიშვილი,ქეთევანტოკვი,ნუგზარფალიანი,
ოთარფალიანი,გელაფარჩუკიძე,ლელაფრიდონიშვილი,რაჯი
ფილიპია, ზაზა ქვარაია, ცირა შალაშვილი, შოთა შანშიაშვილი,
თეიმურაზშაშიაშვილი,გიორგიშაშიაშვილი,ქეთევანშენგელია,
იურიშენგელია,გოგაშხვაცაბაია,ეკაყიფიანი,ნანაჩაჩუა,დავით
ჩეკურიშვილი,მიხეილჩიკვილაძე,ქეთევანჩიქავა,ზურაბჩხაიძე,
შოთაჩხეიძე,მზიახაჩიძე,გოგიწერეთელი,ნანახურითი,ნიკო
ლოზხურცილავა,ლილიხურითი,ლაურიჯანაშია,ირინაჯიბლა
ძე,მიხეილჯიბუტი.

საბოლოო შემადგენლობა დამტკიცდება 2018 წლის სექტე
მბერში.
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პროგრამის წარდგენის 
ღონისძიებათა გეგმა-განრიგი

ესგეგმაგანრიგიშედგენილიაიმისგათვა
ლისწინებით,რომესგახდესწიგნიმოსაწვე
ვი ბარათი. კერძოდ: ყველა მსურველს აქვს
საშუალებამიიღოსმონაწილეობანებისმიერ
ღონისძიებაში.სასურველია,ესწიგნიყველამ
წაიკითხოსდაამპროცესშიცჩაერთოს.

1 ივნისი –პროგრამაელექტრონულივერსიისსახითქვეყ
ნდებავებგვერდზე,მიმართვითსოციალურიქსელებისმომხ
მარებელთათვის,რათაშეძლებისდაგვარად,შეძლონთავიანთ
გვერდებზემისიგანთავსება

220 ივნისი–პროგრამისწარდგენახდებაჟურნალისტების
წინაშე,თბილისსადაყველასამხარეოცენტრშიეწყობაპროგ
რამისელექტრონულივერსიისწარდგენა.

1012 ივნისი–სარედაქციოსაკონსულტაციოსაბჭოაანა
ლიზებს შემოსულ წინადადებებს, აძლევს პროგრამას საბო
ლოორედაქციასდაგანათავსებსსოციალურქსელში.

2030 ივნისი –სარედაქციოსაკონსულტაციოსაბჭოსმიერ
პირველირედაქციითმომზადებულიელექტრონულივერსიის
გამოქვეყნება ვებგვერდზე და დაგზავნა სახელისუფლებო
წრეებისთვის.ელექტრონულივერსიისწიგნადგამოცემა (მი
ნიმუმ10ათასიტირაჟით).

23 ივნისი –„ქართულიერთობისდარბაზის“,„საქართველოს
ხალხთაასამბლეისა“და„მეცნიერთაკონგრესის–ეროვნული
თანხმობისთვის“გაფართოებულიშეხვედრა,თანამემამულეე
ბისადმიმიმართვისმიღება.

1520 ივლისი – წიგნი გადაეცემა მთელ სახელისუფლებო
ვერტიკალს,ცენტრალურბიბლიოთეკებს, შემოქმედებით კა
ვშირებს,სამეცნიეროცენტრებს,დაეგზავნებაცნობილმოღ
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ვაწეებს,ბიზნესისცნობილწარმომადგენლებს,ქართულდია
სპორებსუცხოეთში.

ივლისიაგვისტოსექტემბერი – პროგრამის წარდგენაგა
ნხილვა მოეწყობა საქართველოს ყველა სამხარეო ცენტრ
ში,ყველაქალაქსადარაიონში.შეიქმნებასამუშაოჯგუფები
ავტორიტეტულადამიანთამონაწილეობით,რომლებიცხელს
შეუწყობენპროგრამის,როგორცხალხთანმიტანას,ასევემის
შესრულებას.

21 სექტემბერი – ღვთისმშობლობა –კრებულისპრეზენტა
ცია.

2226 სექტემბერი – „ქართულიერთობისდარბაზის“,საქა
რთველოსხალხთაასამბლეის“,„მეცნიერთაკონგრესის–ერო
ვნული თანხმობისათვის“ ერთობლივი სამეცნიერო კონფე
რენცია–„მომავლისსაქართველო“.

27 სექტემბერი – ჯვართამაღლება–მერაბბერძენიშვილის
კულტურისცენტრში, საზოგადოებრიობისფართო წარმომა
დგენლობით,ცხადდებასრულიპროგრამა:

2018 წლის 21 სექტემბერი – 2020 წლის სექტემბერი: 
ანუ პროგრამადაწყებული მადლიერებისადა პატივგების

საღამოთი, ყოველთაქართველთა,საქართველოსშვილთადა
საქართველოს მეგობართა კონგრესის სესიებით, დამთავრე
ბულიყოველთაქართველთა,საქართველოსშვილთადასაქა
რთველოსმეგობართაკონგრესით.

ჩამოთვლილღონისძიებათაპარალელურად,შეიქმნებაღო
ნისძიებათამხარდაჭერისფონდიდაგამოცხადდებამისიშევ
სებისპროცესისდაწყება.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
ვებ.გვერდი:kartuliertobisdarbazi.wordpress.com
ელ.ფოსტა:kartuliertobisdarbazi@gmail.com

საკონტაქტოტელეფონები:
599561457;597570419;599378341.
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მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ გვერდით 
ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან!

გარეკანზეფონადბროწეულიშემთხვევითარაგვირჩევია
– იგი ნაყოფიერების, სიყვარულისადა ბედნიერების სიმბო
ლოა. მეტიც ქრისტიანულ სიმბოლიკაში ბროწეულის ნაყო
ფი,რომელიცმარცვლებისსიმრავლითგამოირჩევა,პირველ
ყოვლისა,ეკლესიისსიმბოლოსწარმოადგენს,ხოლომარცვ
ლები ერთ,უნივერსალურ ეკლესიად შეკრულმორწმუნეებს
განასახიერებს.

ამ უნიკალური ნახატის ავტორი ახალგაზრდა, უნიჭიერე
სიმხატვარითეკლა მელაძეა–მრავალმხრივინიჭითდაჯილ
დოებულიგოგონა,ჩვენიახალგაზრდულიგუნდისერთერთი
გამოკვეთილი წევრი,რომელიც აგვისტოსთვეში გაეროს მა
ღალი ტრიბუნიდან საქართველოს ახალგაზრდობის მთავარ
სათქმელსღირსეულადგაახმოვანებს.

აი, როგორ აფასებენთეკლას შემოქმედებასცნობილი ქა
რთველიმხატვრები–ზურაბ ნიჟარაძე დარადიშ თორდია:

„თეკლა, მე დიდი ხანია ვაკვირდები და ვეფერები შენს ხე
ლებს, რომელიც ასეთ შედევრებს ქმნის. შენ შეგიძლია ნების
მიერ მხატვარს გაუწიო კონკურენცია შენი შრომისუნარიანო
ბით, ოსტატობით და სიყვარულით ფერწერის მიმართ“.

ზურაბ ნიჟარაძე

„თეკლა მელაძე – ფერწერის მოყვარულებს ვურჩევ: დაი
მახსოვრეთ ეს სახელი და გვარი. თვალი ადევნეთ მისი ფერწე
რის განვითარებას. ამ ნიჭიერ გოგონას დიდი მომავალი აქვს!“

რადიშ თორდია

ჩვენიგამორჩეულობა,მსოფლიოთანამეგობრობაშისაკუ
თარი ადგილისდამკვიდრება, ქართულმა უნიკალურმა კულ
ტურამრომშეძლო,ამასისტორიაცადასტურებს.
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მადლობაღმერთს,რომდღესაცარიანთვითნაბადინიჭით
დაჯილდოებულიახალგაზრდები,რომლებიცმსოფლიოსთა
ვიანთი ვირტუოზობით აოცებენ. თუნდაც ერთი მაგალითი
– „ნიჭიერში“გამარჯვებულიალოიზმიზანდარისსახელობის
ხელოვნებისპირველისკოლისვაჟთასაგუნდოკაპელა,მაესტ
რო გელა ფარჩუკიძის ხელმძღვანელობით მსოფლიომ გაიც
ნო,მას80მილიონზემეტიმოწონებააქვსსოციალურქსელში,
რაცარამარტოსაამაყოა...

ნიშანდობლივია,რომჩვენიკონცეფციაცსწორედქართუ
ლინიჭისადაინტელექტისმაქსიმალურრეალიზებაზეაორი
ენტირებული.

პროექტ „ნიჭიერში“ გამარჯვებული ვაჟთა საგუნდო კაპელა

თეკლა მელაძე –  მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული გოგონა
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ბოლოთქმა

ეს მახინჯი სისტემა უნდა დაინგრეს!

„გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ“–წინადებარეკრე
ბულის ასე დასათაურება, არც სარედაქციო საბჭოს და არც
მისშემქმნელთარეკუთვნით!

ჩვენვფიქრობდითკრებულისთვისდაგვერქმია: „სხვა, ანუ 
ქართული გზა“, „ჩვენი განზომილებით“, „ჩვენი ხედვა“. ამ
ბოლოორსგანსაკუთრებულადუჭერდამხარს„საქართველოს 
ხალხთა ასამბლეა“.წინადადებაცმათგანმოდიოდა.ისინიბო
ლომდედარჩნენთავიანთპოზიციაზე–მათმიაჩნიათ,რომსა
ქართველოიყოდაარისცივილიზებულისახელმწიფოდამყა
რადადგასამგზას!

კრებულისთვის ამ სახელის მინიჭება სოციალურ ქსელში
განხილვისადასხვადასხვაშეხვედრისკამათისშედეგია.ერთი
ავტორის ამ წინადადებას 90 პროცენტზე მეტმა დაუჭირა
მხარი. ისინიც იზიარებენ, რომსაქართველო ოდითგან ცივი
ლიზებული სახელმწიფოა, გამორჩეული კულტურის ქვეყანა, 
მაგრამ, მათი აზრით, პოლიტიკაში (და არამარტო), ლიბერა
ლიზმის ილიასეული ხედვის უარყოფამ და მახინჯი ფორმებით 
მისმა მომძლავრებამ, გზა მისცა ცივილიზებულის არსის ბიბ
ლიური გაგების უარყოფას – იმის უარყოფას, რაც სამყარო
სეული იყო... პოლიტიკოსებმა ადამიანი აქციეს საშუალებად, 
მაშინ, როცა ცივილიზაცია ადამიანს მიიჩნევს მიზნად!

ჩვენიკრებულისმაგისტრალურიმიმართულებაცესარის.
უმცირესობათაინტერესებიუნდადავიცვათ,მაგრამარშეი
ძლებამათიგაფეტიშება,მითუფრო,უმრავლესობისინტერე
სების,ერისდაქვეყნისინტერესებისუარყოფით,უგულვებე
ლყოფით.

საქართველოსერთიანობისთვისჩვენაშკარადგვჭირდება
ეროვნულუმცირესობათაუფლებების სწორად გააზრება. ის
ჩვენთვისპრინციპულისაკითხია.
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ფაქტია:დღეს რეალურად ყველგან და ყველაფერში იგრ ძ
ნობა უმცირესობის აშკარა პრივილეგირებულობა, რეალური 
დიქტატურა და ამისთვის დემოკრატიის სახელის მინიჭება.
დიახ, პოლიტიკური უმცირესობის ხელშია ფულიც, ქონებაც,
კარგად ცხოვრების პრივილეგიაც, მსოფლიოს წარმატებულ
ქვეყნებშიშვილებისსწავლისუფლებაც,პარლამენტსადახე
ლისუფლებაში უმრავლესობის მოპოვების მექანიზმებიც და
აქედან გამომდინარე, თავიანთი ძალაუფლების განმტკიცე
ბისსაკანონმდებლობაზისშექმნისუფლებაც!პირდაპირ ვი
ტყვით: რეალურად ქვეყნის ბატონპატრონი ხალხი კი არ არის, 
როგორც ეს კონსტიტუციითაა აღიარებული, არამედ, ის უმცი
რესობა, რომელმაც ყველაფერი მიითვისა, არაფრად აგდებს 
უმრავლესობის უფლებას და ინტერესებს! 

ესმახინჯისისტემაუნდადაინგრეს!
წინამდებარეკრებული,„გზა ცივილიზებული სახელმწიფო

სკენ“ანუ,ჩვენიხედვა,ანუქართული გზაესარისსამყაროს
ცივილიზაციისფუნდამენტურღირებულებებთან,ფასეულო
ბებთან, იდეალებთან დაბრუნება. ჩვენ ერთნი ვართ იმაშიც,
რომესარისთანამედროვემსოფლიოსამავემიმართულების
პროგრესულმოძრაობასთანშეერთება...

აშშისახალიპრეზიდენტი,დონალდ ტრამპიცამასვემოუ
წოდებსამერიკელებს,ესგანწყობაძლიერდებაგერმანიაშიც,
საფრანგეთშიც,ინგლისშიც–მსოფლიოსყველაკონტინენტის
სახელმწიფოთამოაზროვნენიამისკენმოუწოდებენხალხსაც
დასახელმწიფოთალიდერებსაც.

ჩვენთვის, საქართველოსთვის, ეს არის ბრძოლა რწმენის, 
ზნეობისა და ნიჭის ძალაუფლებისთვის! 

ჩვენ ეს შეგვიძლია... 
დიდი ერთობით გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის! 

სარედაქციო საბჭო
7 ივლისი, 2018 წელი
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lკარგიაგაღვიძებულიადამიანი,მაგრამუფ
რო უკეთესია, რომელსაც ძილშიაც არ სძინავს,
ქვეყნისუბედურებითგულაღტკინებულს.

lგულსნუგაიმრუდებთ,სულსნუწაიწყმედთ!
იცოდეთ,ესდიდისაქმეთქვენსნამუსს,თქვენს
სინდისს, თქვენს პატიოსნებას აბარია. ახსენეთ
ღმერთიდაღვთისადამართალისსახელით,შე
უდექით არჩევანის დიდ საქმეს და მარჯვენას
თქვენსასისარაქნევინოთ,რასაცგულიდასინ
დისიარგეუბნებათ.

l ვისაც ხელი მიგიწვდებათ, ყველანი უნდა
მიხვიდეთ არჩევნებზე და თქვენი მოქალაქური,
კაცურიმოვალეობაგადაუხადოთთქვენსმშობ
ლიურქალაქს.

l არც ერთი პოლიციის მოხელე არუნდა გა
ერიოსარჩევანშიარასგზითდაარასაქმისათვის.
სასტიკადუნდააიკრძალოს,რომარცერთიმათ
განიარცკიეჩვენოსხალხსარჩევანისდროს.

ილია ჭავ ჭა ვა ძე


