
1

ქართული ერთობის დარბაზიქართული ერთობის დარბაზი

საქართველოს ხალხთა ასამბლეასაქართველოს ხალხთა ასამბლეა

მეცნიერთა კონგრესი - მეცნიერთა კონგრესი - 
ეროვნული თანხმობისთვისეროვნული თანხმობისთვის

გზა ცივილიზებული 
სახელმწიფოსკენ

ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, 

გაერთიანებული სახელმწიფოგაერთიანებული სახელმწიფო


ხალხის, ეკლესიისა და ხალხის, ეკლესიისა და 

ხელისუფლების ერთობახელისუფლების ერთობა


მთავარში - ერთობა,მთავარში - ერთობა,

სადაოში - თავისუფლება, სადაოში - თავისუფლება, 

მაგრამ ყველაფერში - სიყვარული!მაგრამ ყველაფერში - სიყვარული!

თბილისითბილისი
20182018



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~

ISBN - 978-9941-8-0323-9



3

შინაარსიშინაარსი

„რასაც თქვენ ფიქრობთ და რის გაკეთებასაც აპირებთ, „რასაც თქვენ ფიქრობთ და რის გაკეთებასაც აპირებთ, 
ეს ჰაერივით სჭირდება საქართველოს!“ეს ჰაერივით სჭირდება საქართველოს!“ ---------------------------- ---------------------------- 7
გელათის კონგრესიგელათის კონგრესი ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 8
ერთად ვიაროთ ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ!ერთად ვიაროთ ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ! ----------- ----------- 1010
„ქართული ერთობის დარბაზის“, „საქართველოს „ქართული ერთობის დარბაზის“, „საქართველოს 
ხალხთა ასამბლეის“, „მეცნიერთა კონგრესი – ეროვნული ხალხთა ასამბლეის“, „მეცნიერთა კონგრესი – ეროვნული 
თანხმობისთვის“  პოზიცია ნათელი და ურყევია!თანხმობისთვის“  პოზიცია ნათელი და ურყევია! --------------- --------------- 1313
„ქართული ერთობის დარბაზის“ თბილისის კონგრესი„ქართული ერთობის დარბაზის“ თბილისის კონგრესი ------- ------- 1515
ბათუმის კონგრესიბათუმის კონგრესი ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 1717
საქართველოს ხალხთა ასამბლეის კონგრესისაქართველოს ხალხთა ასამბლეის კონგრესი ------------------- ------------------- 2020
მონანიება, შენდობა და აღმშენებლობა – მონანიება, შენდობა და აღმშენებლობა – 
ეს არის ასამბლეის კურსიეს არის ასამბლეის კურსი --------------------------------------------- --------------------------------------------- 2222
... ჩვენ, მართლაც, არ გვაქვს მომავალი ერთმანეთის გარეშე!... ჩვენ, მართლაც, არ გვაქვს მომავალი ერთმანეთის გარეშე! -- --2424
    რეზო ამაშუკელი: ძმებო, ოსებო! --------------------------------- 26
    აფხაზური კანტატა --------------------------------------------------- 27
მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნული მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნული 
თანხმობისთვის პოზიციათანხმობისთვის პოზიცია --------------------------------------------- --------------------------------------------- 2929
რას ნიშნავს ჩვენთვის დღეს „ქართული გზა“, რა რას ნიშნავს ჩვენთვის დღეს „ქართული გზა“, რა 
ისტორიული და მეცნიერული საფუძვლები აქვს მას?ისტორიული და მეცნიერული საფუძვლები აქვს მას? -------- -------- 3636
მოქმედების დროა, ჩვენ ვიწყებთ! მოქმედების დროა, ჩვენ ვიწყებთ! 
გავერთიანდეთ საქართველოსთვის!გავერთიანდეთ საქართველოსთვის! ------------------------------- ------------------------------- 4040
    რით დავიწყოთ და როგორ ვიმოქმედოთ? --------------------- 40
აი, პროგრამა!აი, პროგრამა! ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 4141
... კიდევაც დაიზრდებიან...... კიდევაც დაიზრდებიან... --------------------------------------------- --------------------------------------------- 4242
     ეს არის ჩვენი ანდერძი, ისეთივე მამაშვილური, 
     როგორიც ჩვენ მივიღეთ წინა თაობებისგან ------------------ 42
დღეს ჩვენ ყველას გვაქვს ამის გაკეთების დღეს ჩვენ ყველას გვაქვს ამის გაკეთების 
ისტორიული შანსი - მთავარია სამთა ერთობა:  ისტორიული შანსი - მთავარია სამთა ერთობა:  
ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლებისხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების --------------------------- --------------------------- 4444



4

იმიმედედის წერილიის წერილი ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 4848
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, 
    გიორგი კვირიკაშვილს----------------------------------------------- 48
მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის ანალიტიკური მასალა, მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის ანალიტიკური მასალა, 
რომელმაც ყველა უნდა დაგვაფიქროს და რომელმაც ყველა უნდა დაგვაფიქროს და 
სამოქმედოდ განგვაწყოსსამოქმედოდ განგვაწყოს ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 5757
მომავლის პროგრამებიმომავლის პროგრამები ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 7474
       ჩვენი მოქმედების სტრატეგია ---------------------------------- 74
ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა 
და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესიდა საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი ----------- ----------- 7676
კაპიტალი, რომელსაც სახელმწიფო ვერ იყენებს!კაპიტალი, რომელსაც სახელმწიფო ვერ იყენებს! -------------- -------------- 8080
ემიგრანტთა განწყობა – გადაძახილი ემიგრანტთა განწყობა – გადაძახილი 
მომავლის საქართველოსთვის!მომავლის საქართველოსთვის! -------------------------------------- -------------------------------------- 8181
     ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, 
     გაერთიანებული სახელმწიფო! ----------------------------------- 81
პატივგებისა და მადლიერების დღეები, კონცეფციაპატივგებისა და მადლიერების დღეები, კონცეფცია ---------- ---------- 9191
     ახალგაზრდობის ინიციატივა ------------------------------------- 91
     რითი დავიწყოთ და როგორ ვიმოქმედოთ?  ------------------ 92
„სახელმწიფო კაცების“ საკრებულო„სახელმწიფო კაცების“ საკრებულო ------------------------------- ------------------------------- 9696
მომავლის საქართველოს პროგრამის მომავლის საქართველოს პროგრამის 
შექმნის კონცეფციაშექმნის კონცეფცია ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------100100
სამართლიანობის მანიფესტისამართლიანობის მანიფესტი --------------------------------------- ---------------------------------------105105
საქართველოს მოსახლეობისთვის დადგენილი საქართველოს მოსახლეობისთვის დადგენილი 
არაადეკვატური საარსებო მინიმუმის შესახებ არაადეკვატური საარსებო მინიმუმის შესახებ  ---------------- ----------------108108
საქართველოს უდიდესი პოტენციალის ადამიანები საქართველოს უდიდესი პოტენციალის ადამიანები 
ჰყავს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ჰყავს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. 
ამ ხალხს უნდა ვიცნობდეთ – ეს ქვეყნის ოქროს ფონდიაამ ხალხს უნდა ვიცნობდეთ – ეს ქვეყნის ოქროს ფონდია --- --- 116116
ასეთი გაბედული და მამაცი ადამიანებით შევქმნით ასეთი გაბედული და მამაცი ადამიანებით შევქმნით 
დიდ ქართულ ერთობას -  ოცდამეერთე დიდ ქართულ ერთობას -  ოცდამეერთე 
საუკუნის საქართველოს დიდგორის ლაშქარს!საუკუნის საქართველოს დიდგორის ლაშქარს! ---------------- ---------------- 119119
ჩვენ ერთად ვქმნით ტელევიზია – „ქართულს“ჩვენ ერთად ვქმნით ტელევიზია – „ქართულს“ ----------------- -----------------122122
     ბატონი რეზო ხომ ყოველ ჩვენგანს მოგვმართავს ---------123



5

ქართვქართველებს, აფხაზებს და ოსებს ერთმანეთის გარეშე ელებს, აფხაზებს და ოსებს ერთმანეთის გარეშე 
არ გვაქვს მომავალი –  ნუ შევწირავთ ჩვენს არ გვაქვს მომავალი –  ნუ შევწირავთ ჩვენს 
მომავალს პოლიტიკოსებს!მომავალს პოლიტიკოსებს! ------------------------------------------- -------------------------------------------127127
იმედის პროექტები, რომელთა შესახებ უნდა იმედის პროექტები, რომელთა შესახებ უნდა 
იცოდეს საზოგადოებამ და რომლებითაც უნდა იცოდეს საზოგადოებამ და რომლებითაც უნდა 
დაინტერესდეს ხელისუფლება!დაინტერესდეს ხელისუფლება! ------------------------------------- -------------------------------------132132
დიდი წამოწყებადიდი წამოწყება --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------133133
„პოლიტიკოსთა ცხოვრების წიგნი“„პოლიტიკოსთა ცხოვრების წიგნი“ -------------------------------- --------------------------------137137
„ქვეყნის აღმშენებლობის ახალი ეკონომიკური „ქვეყნის აღმშენებლობის ახალი ეკონომიკური 
კონსტიტუცია“, ქვეყნისა და ხალხის კეთილდღეობის კონსტიტუცია“, ქვეყნისა და ხალხის კეთილდღეობის 
მიღწევის ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებებიმიღწევის ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებები ------- -------141141
ენერგეტიკასა და ტექნოლოგიებში სიახლეების დროა!ენერგეტიკასა და ტექნოლოგიებში სიახლეების დროა! ----- -----152152
ქართველი მეცნიერის მიერ შექმნილი ორი პრეპარატი,ქართველი მეცნიერის მიერ შექმნილი ორი პრეპარატი,
 რომლებსაც შეუძლიათ ააცილონ კაცობრიობას  რომლებსაც შეუძლიათ ააცილონ კაცობრიობას 
სასურსათო კრიზისი, მძიმე დაავადებები, სასურსათო კრიზისი, მძიმე დაავადებები, 
კლიმატური კატაკლიზმებიკლიმატური კატაკლიზმები ------------------------------------------ ------------------------------------------156156
პრაქტიკული წინადადება სამართლიანობის პრაქტიკული წინადადება სამართლიანობის 
დამკვიდრების პროცესის დაჩქარებასთან დაკავშირებითდამკვიდრების პროცესის დაჩქარებასთან დაკავშირებით - -165165
მოაზროვნის ოფლიმოაზროვნის ოფლი ----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------169169
      მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით სავსე სამშობლოში------174
ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრიბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი ----------------------------------- -----------------------------------180180
      გოჩა ძასოხოვი: „მე მქონდა არჩევანი, შემენარჩუნებინა  
      ბიზნესი, მაგრამ დამეკარგა ღირსება, ან მიმეღო 
      ღირსეული გადაწყვეტილება და დამეკარგა 
      არა მარტო ბიზნესი...“ ----------------------------------------------- 181
მამულიშვილის სახელით შეუერთდნენ მამულიშვილის სახელით შეუერთდნენ 
ზეციურ საქართველოსზეციურ საქართველოს ----------------------------------------------- -----------------------------------------------191191
ხსოვნის აფეთქება – ეს ეპოქის შეფასებაა!ხსოვნის აფეთქება – ეს ეპოქის შეფასებაა! --------------------- ---------------------193193
მადლობა! გემშვიდობებით!მადლობა! გემშვიდობებით! ------------------------------------------ ------------------------------------------197197
მას ეს სიტყვა შეეფერება – ნათელიმას ეს სიტყვა შეეფერება – ნათელი! ------------------------------ ------------------------------201201
მოქმედების მანიფესტი – ერთი სამშობლო, მოქმედების მანიფესტი – ერთი სამშობლო, 
ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო!ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო! ------------------ ------------------203203
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ეს ჩვენი ისტორია და დიდი კულტურაა…ეს ჩვენი ისტორია და დიდი კულტურაა… ------------------------ ------------------------209209
     ღირსებით ცხოვრება ყველაზე დიდი 
     ბედნიერება და სიმდიდრეა! --------------------------------------209
ილია ჭავჭავაძე: დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი --------------------------- ---------------------------217217
აკაკი წერეთელი: თამარ მეფეთამარ მეფე --------------------------------------- ---------------------------------------221221
უფროსი თაობისადმი მადლიერებისა და უფროსი თაობისადმი მადლიერებისა და 
ღირსეულთა პატივგების დღეები 2018-2019 წლების ღირსეულთა პატივგების დღეები 2018-2019 წლების 
21,22,23 ნოემბერი, პროგრამა21,22,23 ნოემბერი, პროგრამა --------------------------------------- ---------------------------------------227227
მიმართვამიმართვა ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------229229
ღონისძიებათა პროგრამის შესრულების ღონისძიებათა პროგრამის შესრულების 
უზრუნველყოფის ჯგუფიუზრუნველყოფის ჯგუფი -------------------------------------------- --------------------------------------------233233
პროგრამის წარდგენის ღონისძიებათა გეგმა-განრიგიპროგრამის წარდგენის ღონისძიებათა გეგმა-განრიგი ------ ------234234
მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ გვერდით მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ გვერდით 
ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან!ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან! ---------------------------- ----------------------------236236
ბოლოთქმა: ეს მახინჯი სისტემა უნდა დაინგრეს!ბოლოთქმა: ეს მახინჯი სისტემა უნდა დაინგრეს! ------------ ------------238238
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„რასაც თქვენ ფიქრობთ და რის „რასაც თქვენ ფიქრობთ და რის 
გაკეთებასაც აპირებთ, ეს ჰაერივით გაკეთებასაც აპირებთ, ეს ჰაერივით 

სჭირდება საქართველოს!“სჭირდება საქართველოს!“
ილია მეორე

შეხვედრა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრი-
არქთან, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსთან და ბიჭვი-
ნთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტთან, უწმიდეს და 
უნეტარეს ილია მეორესთან და მისი მოსაყდრე, სენაკისა და 
ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოსთან. 2017 წლის 24 ნოემბერი 
(გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულის მეორე დღე). 

ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა პატრიარქი და მისი მოსა-
ყდრე ერთობლივად შეხვდნენ ცნობილ მოღვაწეებს, 75 წლის 
იუბილე მიულოცეს ლეგენდარულ რომან რურუას და ისა-
უბრეს ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობის აუცი-
ლებლობაზე. შეხვედრაზე უწმიდესმა და უნეტარესმა ყოვლად 
მიუღებელი უწოდა ავტორიტეტების წინააღმდეგ მიმართულ 
ბრძოლას და ლოცვა-კურთხევა მისცა მოქმედების პროგრამას: 
„ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“. 
ამ კრებულის გამოცემაც ამ შეხვედრაზე გადაწყდა.
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გელათის კონგრესიგელათის კონგრესი
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ერთად ვიაროთ ცივილიზებული ერთად ვიაროთ ცივილიზებული 
სახელმწიფოსკენ!სახელმწიფოსკენ!

თქვენ წინაშე განსახილველად გამოგვაქვს „ქართული ერთო-
ბის დარბაზის“, „საქართველოს ხალხთა ასამბლეისა“ და „მეცნი-
ერთა კონგრესის – ეროვნული თანხმობისთვის“ მიერ მომზადე-
ბული კონცეფცია: „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.

წინამდებარე კონცეფცია სწორედ ამის მცდელობაა. 
ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ მოგვეცა საშუალება გვემუშა-

ვა ხსენებული კონცეფციის საბოლოო რედაქციაზე.
ელექტრონულ სივრცეში წარმოდგენილი კონცეფციის ათ-

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, რომ განხილვა მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს. 
ჩვენი მხრივ, კონცეფციის წარმოდგენილ რედაქციას მივაწ-
ვდით სახელისუფლებო ვერტიკალს, დაეგზავნება სამეცნიე-
რო და შემოქმედებით, ინტელიგენციის წარმომადგენლებს. გა-
ნთავსდება ელექტრონულ სივრცეში, რომ ქვეყანაში არსებულ 
პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, მედიის 
წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდეთ გაეცნონ და გამოხა-
ტონ საკუთარი პოზიცია.
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ნიშანდობლივია, რომ პოლიტიკური მიმართულების კონცე-
ფ ციის საჯარო განხილვა პირველად ხდება ქართულ პრაქტი-
კაში.

ნიშანდობლივია ისიც, რომ შემოსული წინადადებებისა და 
რეკომენდაციების განხილვა-გააზრებამ წინამდებარე კონ-
ცეფცია, საერთო-სახალხო დოკუმენტად აქცია.

შემოსული წინადადებებისა და რეკომენდაციების გათვა-
ლისწინებით, კონცეფცია საზოგადოებას უკვე წიგნის ფორ-
მით მიეწოდება.

კონცეფციის აქტუალობიდან გამომდინარე, სარედაქციო-სა-
კონსულტაციო ჯგუფმა მიზანშეწონილად ჩათვალა დაეფიქ-
სირებინა საკუთარი პოზიცია. კერძოდ:

ხშირად გვესმის, რომ საქართველო, როგორც სახელმწიფო 
ვერ შედგა, რომ სამი ათეული წელია ქვეყანა გარეშე, ანტიქა-
რთული ძალების კარნახით იმართება, რომელიც ებრძვის ყო-
ველივე ქართულს და საფრთხეს უქმნის ჩვენს იდენტობას.

აქსიომაა ისიც, რომ მიუხედავად მრავალგზის მცდელობისა, 
ვერ იქნა და ვერ მივაღწიეთ ხელოვნურად დაპირისპირებული 
ჯგუფების გაერთიანებას საერთო მიზნის გარშემო – დღემდე 
ვერ შედგა ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობა.

ალბათ, ოპონენტები გვისაყვედურებენ, როგორ შეიძლება 
იმ ხელისუფლებასთან ერთობა, რომელმაც კოჰაბიტაცია გა-
მოაცხადა დანაშაულებრივ სახელისუფლებო ძალასთან და 
ქვეყანას მუდმივი დესტაბილიზაციის რეჟიმში ამყოფებს?! 

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-
ბის მასშტაბები, რომელიც მიმდინარე წლის სექტემბერში გა-
იმართება.

პირდაპირ ვიტყვით: წარმოდგენილ მასალებს არა აქვს 
სრულყოფილების პრეტენზია. პირიქით, იგი თქვენგან გონივ-
რულ გააზრებას, ჯანსაღ ოპონირებას მოითხოვს, რომ კიდევ 
უფრო დავხვეწოთ და საბოლოო სახე მივცეთ მას.

ერთი რამ კი უდავოა: ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება – 
ერთი მთელისგან შემდგარი ფორმალურად ორი პოლიტიკური 
ძალის კატა-თაგვობანას თამაში ქვეყანას ხეირს არ მოუტანს, 
საჭიროა სერიოზული სისტემური ცვლილებები და ახალი პო-
ლიტიკური ძალის ფორმირება, რომლის საბოლოო მიზანია 
„მთავარში – ერთობა, სადაოში – თავისუფლება, მაგრამ ყვე-
ლაფერში სიყვარული“.

ერთად ვიაროთ ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ!
დაბოლოს: გულწრფელი მადლობა სარედაქციო-საკონ-

სულტაციო საბჭოს წევრებს: პროფესორებს – ქეთევან შენგე-
ლიას, რევაზ ბალანჩივაძეს, ნუგზარ გულორდავას, პაატა ნაც-
ვლიშვილს, კობა კობალაძეს, კინოდრამატურგ – ნონა ღამბა-
შიძეს, კრებულის საბოლოო სახის ჩამოყალიბებაში გაწეული 
ღვაწლისათვის.

სარედაქციო-საკონსულტაციო ჯგუფის სახელით, 
ზაურ ნაჭყებია

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

თანხმობისთვის“ თანხმობისთვის“ 
პოზიცია ნათელი და ურყევია!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“ „ქართული ერთობის დარბაზის“ 
თბილისის კონგრესითბილისის კონგრესი

პოზიცია

ქართული, მხოლოდ ქართული გზა! ქვეყნის გადარჩენის 
სხვა გზა არ არსებობს – ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინა-
რე უნდა იმართებოდეს! ქართული არასდროს ნიშნავდა კარჩა-
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კეტილობას, იგი ყოველთვის ნაზიარები იყო ზოგადკაცობრი-
ულთან. ყალბი და ანტიქართულია ქვეყნის გარეთ ყურება და 
ქვეყნის გარეთ მხსნელის ძებნა – გარეთ მხოლოდ მეგობრები 
უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები! 

საქართველოს მსახური ცუდი ხელისუფლებაც კი ათასგზის 
სჯობს გარედან მართულ, ნაქებ-ნადიდებ ხელისუფალთ. და-
ვიხსნათ თავი გარედან მართვისგან, ავირჩიოთ სახელმწიფო-
ებრივად მოაზროვნე ადამიანთა ხელისუფლება – ამის გაკეთე-
ბა ღირსებით სავსე ადამიანებს შეუძლიათ. 

ჩვენ ყველანი ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ქვეყანამ 
კარი უნდა გაუღოს ცვლილებებს, მაგრამ ამის სანაცვლოდ არ 
უნდა დავთმოთ ეროვნული ფასეულობები.
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ბათუმის კონგრესიბათუმის კონგრესი
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საქართველოს ხალხთა საქართველოს ხალხთა 
ასამბლეის კონგრესიასამბლეის კონგრესი

ეს იყო გაბედული ნაბიჯი 2008 წლის სისხლიანი ქრონიკე-
ბის შემდგომ. მის ჩატარებას უწმიდესმა და უნეტარესმა მისცა 
ლოცვა-კურთხევა. ნიშანდობლივია, რომ ეს ისტორიული შეხ-
ვედრა შედგა ქალაქ სოჭში, „იმერეთის დაბლობზე“. ქართვე-
ლებმა აფხაზებმა და ოსებმა საქართველოში მცხოვრები 20-ზე 
მეტი ეროვნების წარმომადგენელთან ერთად აღადგინეს ხე-
ლოვნურად დაპირისპირებულთა დიალოგი, რომელიც საფუძ-
ვლად უნდა დაედოს ჩვენს ერთობას!

სწორედ ეს განწყობაა ჩამოყალიბებული კონგრესზე მიღე-
ბულ მანიფესტშიც:

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 რეკრეაციულ-კლიმატური 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 –მონანიება, შენდობა და აღმშენებლობა –
ეს არის ასამბლეის კურსიეს არის ასამბლეის კურსი

დადგა დრო, წიგნად გამოიცეს „საქართველოს ხალხთა ასა-
მბლეის“ გაკეთებული საქმეები: ქართველებს, აფხაზებსა და 
ოსებს შორის დიალოგის აღდგენის, ვლადიკავკაზში ქართული 
სკოლისადმი მხარდაჭერის, ლტოლვილთა და გაჭირვებულთა 
სოციალური დახმარების, კულტურული ღონისძიებების ორგა-
ნიზაციის თვალსაზრისით. 

500-მდე ქართველი და ოსი ესწრებოდა დარიალის ხეო-
ბაში მემორიალური დაფის გახსნას, რომელსაც ქართულად, 
ოსურად და რუსულად აწერია: „ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი 
თავისა მტერია“. განსაკუთრებული მხარდაჭერა ჰქონდა ყო-
ველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს 
მეგობართა მსოფლიო კონგრესის მზადების საორგანიზაციო 
ჯგუფების შექმნას მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნის 60-ზე მეტ 
ქალაქში. ასამბლეის საქმიანობის ამსახველი არაერთი მასალა 
კრებულშიცაა წარმოდგენილი. 

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 ... ჩვენ, მართლაც, არ გვაქვს მომავალი 
ერთმანეთის გარეშე!ერთმანეთის გარეშე!

ეს საქართველოს ხალხთა დამფუძნებელ კონგრესზე ითქვა 
და დასტურად ჩვენი ურთიერთობის ისტორია იქნა მოტანილი. 
მქონდა დიდი სიამაყისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა, როცა 
მომეცა საშუალება, 2008 წლის სისხლიანი დღეების შემდგომ, 
დავდგარიყავი მსოფლიოს 40-ზე მეტი ქვეყნიდან ჩამოსული 
ათასზე მეტი ოსი ეროვნების წარმომადგენელთა წინაშე.

რამდენიმე ფრაგმენტი ამ გამოსვლიდან:
• მონანიებას, შენდობას ძალა უნდა!
• მწამს და მჯერა, ვიდრე ყოველი ქართველი საკუთარ თავში 

არ მოძებნის ძალას, მოინანიოს და შეუნდოს სხვას… ვიდრე ყო-
ველი ოსი იმავეს არ გააკეთებს – საკუთარ თავში არ მოძებნის 
ძალას მოინანიოს და სხვას შეუნდოს – არათუ ჩვენი ურთიერთო-
ბები არ განათდება, არც ჩვენს ერებს ექნებათ ნათელი მომავალი.

• მწამს და მჯერა, მხოლოდ ნამდვილ ქართველს შეუძლია 
მონანიება. მწამს და მჯერა, მხოლოდ ნამდვილ ოსს შეუძლია 
მონანიება. ყველაფერი ნამდვილით იწყება და ყველაფრის სა-
ფუძველი ნამდვილია: მხოლოდ ნამდვილ ქართველს და ნამ-
დვილ ოსს შეუძლიათ მეგობრობა, ერთმანეთის სიახლოვე, ერ-
თმანეთთან სიყვარულით ცხოვრება.

• მოდით, ვთქვათ პირდაპირ: ჩვენ არასოდეს ერთმანეთის 
მტრები არ ვყოფილვართ – უნდოდათ და უნდათ, რომ გვაქცი-
ონ ასეთებად. ომი არ უნდოდა არც ქართველ ხალხს, არც აფხა-
ზებს და არც ოსებს, ომი არასრულყოფილთა და არასრულფა-
სოვანთა სტიქიაა, ომი ავანტურისტი პოლიტიკოსების პურია, 
ომი განდიდების მანიით შეპყრობილ ხელისუფალთა გონებაში 
იბადება და იწყება… სწორედ არასრულყოფილებმა, ავანტუ-
რისტებმა, განდიდების მანიით შეპყრობილებმა გვესროლეს 
მეც და თქვენც, ყოველ ქართველს, ყოველ ოსს და ყოველ აფხა-
ზს, ესროლეს ჩვენს ისტორიას, ჩვენს ძმობას, ჩვენს ერთობას, 
ესროლეს ერთიან ქართულ სახელმწიფოს.
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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. გეოგრაფიულიდან გადმოგდება, ან გადმოვარდნა სიკვდი-
ლის ტოლფასია… ფილოსოფიურიდან რაც უფრო გაგდებენ, 
მით უფრო მაღლა ადიხარ. ჩვენი ურთიერთობები ფილოსო-
ფიურ სიმაღლეზეა და რაც მეტად უნდათ გადმოგდება, მით 
უფრო გაძლიერდება და გაცილებით მაღალ სიმაღლეზე ავა, ეს 
უნდა იცოდეს ყველამ, ვინც ჩვენს მეგობრობას ებრძვის.

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

ერთშენდობაც. 
როგორც ყოველი ქართველი, მეც ვამაყობ ჩემს აფხაზ და 

ოს ძმებთან მეგობრობით, იმით, რომ მთელი ისტორიის მან-
ძილზე ნამდვილი ქართველები, ნამდვილი აფხაზები, ნამდვი-
ლი ოსები ერთად ვიყავით ჭირსა და ლხინში. ვამაყობ იმით, 
რომ 1991 წლის შობის დღესასწაულის დღეებში, როცა ცხინ-
ვალში ხელისუფლებამ სამხედრო ფორმირებები და პოლიციის 
ნაწილები შეიყვანა, მაშინვე ჩავედი და დარწმუნებულმა იმა-
ში, რომ ეს დაპირისპირება უბედურების მომტანი იქნებოდა, 
ვთხოვე ქუთაისიდან ჩაყვანილ 200-მდე პოლიციელს, რომ ამა-
ში მონაწილეობა არ მიგვეღო და უკან დავბრუნებულიყავით. 
მე მაშინ ქალაქის ხელმძღვანელი ვიყავი და დღესაც მადლიე-
რებით ვიხსენებ იმ პოლიციელებს, რომელთაც ჩემი პოზიცია 
გაიზიარეს. მართალია, მაშინ მე ამის გამო პოსტი დამატოვე-
ბინეს, მაგრამ ვთვლი, რომ ეს ქართველთა და ოსთა კეთილგან-
წყობილი ურთიერთობის კარგი მაგალითი იყო. ვამაყობ იმით, 
რომ 1992  წლის 14 აგვისტოს, როცა სოხუმში სამხედრო ფორ-
მირებები შევიდნენ, რაც უდიდესი შეცდომა იყო, მეორე დღე-
სვე იქ ჩავედი და ჩემს აფხაზ მეგობრებს შევხვდი. დღემდე ვერ 
მიპატიებია საკუთარი თავისთვის, რომ ქართველ გენერალს, 
რომელმაც აფხაზური დროშა შეურაცჰხყო, ვერც მე და ვერც 
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იქ მყოფმა ასამდე სამოქალაქო პირმა საკარდისი ვერ მივუ-
ზღეთ. ვამაყობ იმით, რომ ჩვენს ოჯახს დიდი ნათესაობა აქვს 
არშბების ცნობილ გვართან... ვამაყობ იმით, რომ ჩვენი ოჯახის 
პირველი შვილიშვილის ნათლია ძასოხოვების დიდი გვარის 
ცნობილი წარმომადგენელია და ეს, საქართველოს კათოლი-
კოს-პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მოხდა. ჩვენი ოჯახი ძა-
ლიან უფრთხილდება იმას, რომ მეუღლის წინაპართა სახლი, 
სადაც დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ, ცნობილ ქართველ, აფხაზ და 
ოს მოღვაწეთა შეკრების ადგილი იყო. ამ სახლში ასეთი შეხ-
ვედრისათვის გალაკტიონ ტაბიძესაც უმასპინძლია. ამ სახლს 
უმასპინძლია კოსტა ხეთაგუროვისთვისაც. 

ისტორიას ახსოვს „საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ 
ერთ-ერთი დამფუძნებლის, დიდი მამულიშვილის, დიმა ჯაია-
ნის მიერ წაკითხული შოთა ნიშნიანიძის „აფხაზური კანტატა“ 
და პოეტ რეზო ამაშუკელის ოსთა კონგრესისადმი მიმართვის 
ტექსტი. გულწრფელი ძმობისა და მეგობრობის გარეშე ვერცე-
რთი შეიქმნებოდა და ვერც – მეორე.

ეს არის საქართველო! 
სარედაქციო საბჭომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ 

მათი წაკითხვა ამ კრებულში შეგვიძლია. 
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 
ააგლეჯენ გულიდან თქვენ სიყვარულს და პატივისცემას! შეჩ-
ვენებული მყავს ყოველი, ვინც ჩვენ შორის წყალი აამღვრია.

უცოდველი ღმერთია მხოლოდ!
სამი შვილთაშვილი მყავს და სამივე ვაჟია. მათ აქედანვე ვუ-
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ნერგავ თქვენდამი ძმობას!
– დიახ, ალანი ვარ და ის ქართველი, ვისაც ძარღვში დედოფალ 

ბორდუხანის სისხლი დამიდის, ვინც ამაყია დავით სოსლანით!
ჩვენ ყველანი, დიდი კაცების, სიტყვის კაცების შთამომა-

ვლები ვართ, ამიტომაც დავდოთ ალალი სიტყვა და ვუერთგუ-
ლოთ ბოლომდე ჩვენსავე ნათქვამს!

გილოცავთ ამ დღეებს! ცრემლი მდის და გულწრფელი ვარ 
მე ამ ცრემლებში! სხვა რომ არაფერი ვთქვა, ღარიბი იქნებოდა 
მსოფლიო კულტურა „სიმდის“ გარეშე! ამ ცეკვის პატრონი ერი 
დახვეწილი და კეთილშობილია!

მე დამანგრია და დამღალა ამ ამღვრეულმა დრომ, თუ უფა-
ლი წამიყვანს, ერთი სანთელი თქვენც ამინთეთ, რამეთუ გუ-
ლით მიყვარხართ და იმედი მაქვს, ერთად ვიქნებით!

გეხვევით, თქვენი 
რეზო ამაშუკელი

2011 წლის 26 ოქტომბერი

შოთა ნიშნიანიძე
აფხაზური კანტატა

ჩემი მორდუ აფხაზეთში იზრდებოდა თარბებთან, 
ბადეს შლიდა… და მშვილდ-ისრით ტყეში ნადირს არბევდა.
ხვიჩას ზრდიდნენ აფხაზები ჩაუქად და რაინდად, 
ბეჭზე ორბად შეუფრინეს “ურაიდა რაიდა”.
გადიფრინეს ყრმობის წლებმა და აფხაზურ-მეგრულით
ცხრა ლამაზმა ცხენოსანმა გადმოტოპა ენგური.

რა პატარა ხარ! (ალბათ ცრემლს თუ აღემატები!)
და რამდენ, რამდენ სიმწარეს და სიხარულს იტევ.
მანდ, აფხაზეთში დაგვიგია კაკანათები, 
აქ კი საფარში ვუჯექით ჩიტებს.
ძიძიშვილობდნენ წინაპარი სახლიკაცები 
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და მხარზე ეჯდათ ერთი ჭინკა და ანგელოსი.
ქორი, წიწილას აფხაზეთში თუ იტაცებდა, 
ჰაუ, ჰაუო, გვიყვირია სამეგრელოში.
ჩვენს მონადირეს აჯავრებდნენ თქვენი ჩხიკვები, 
ბევრჯერ ეგ თხებიც ჩვენს ქანჩახებს რქებით ეკიდა
და მორდუ აქეთ თუ როდესმე დააცხიკვებდა, 
- ხვიჩას სიცოცხლე! – ეძახოდნენ აფხაზეთიდან.
ერთ ცას, ერთ ჰაერს, როგორც უნდა, როდი ვაფასებთ, 
ერთი მამალი აღვიძებდა ოდიშ-აფხაზეთს.
ხვიჩა რომ მოკლეს ბრანდენბურგთან ორმოცდახუთში, 
თურმე აბრსკილის ლექსს მღეროდა, ლექსს სათაყვანოს…
შავი ქაღალდი მამამძუძემ მოფშვნიტა მუჭით, 
ძიძის კივილმა შეძრა მთელი სამურზაყანო.

ო, აფხაზეთო, ბევრი კარგი მოყმის გამდელო, 
ამორძალი ხარ, მკერდმოჭრილი უსაქართველოდ.
მაგ ტკბილ კალთაში თავს ჩაგიდებ და გავყუჩდები, 
ლოცვით, მადლობით, აღსარებით მითრთის ტუჩები.
ეგ დალალ-კავი, ეგ მანდილი მოიშილიფე, 
არ დამემდურო, არ მიწყინო, შენი ჭირიმე, 
თუ მორდუსავით ვერ მოგხედე, ვერ მოგიკითხე, 
მუდამ შენთან ვარ, შენკენ მიხმობს ფიქრი დღითიდღე, 
შენს კალთას ასდის თაფლის სუნი, ირმის რძის სუნი, 
ყრმობის ზღაპარო, მართლა ზღაპრულ სვე-ბედს გისურვებ.

ოდიშში ვარ, ქორწილში ვარ… ცხენს ვაჭენებ… ჰაიდა…
„ოდოიას“ გადმოუხტა „ურაიდა რაიდა“…
ჩანს ანტიკურ არფასავით აივნების რიკული, 
ზედ სიმებად ლერწებია და სხივები ცისკრული.
წაიყვანეს თამარ-ქალი აფხაზეთში დიელო და…
მოწამეი ხარ, შენ საქართველო – ერო ფეხბედნიერო და…
ჩანს ოდებზე კოლხთა ღერბი, ღერბი სიმინდ-ჯიქურის
და აფხაზურ ცხენის ნალი ავგაროზად მიკრული.
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მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნული მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნული 
თანხმობისთვის პოზიციათანხმობისთვის პოზიცია

ეს სხვა დატვირთვის კრებულია. შეიძლება საკითხავად, 
არც ისე სასიამოვნო, მაგრამ საჭირო. ბუნებრივია, საკამათოც 
ბევრია, მაგრამ გულწრფელობითა და სიყვარულითაა დაწერი-
ლი. რაც მთავარია, დამანგრეველი დაპირისპირებებით სავსე 
ეპოქაში, თანამშრომლობის დამკვიდრების მცდელობაა! 

ეს არ არის მოქმედების პროგრამა. ეს მხოლოდ თეზისებია. 
დიახ, ეს მხოლოდ დასაწყისია და თქვენთან ერთად უნდა ჩა-
მოვაყალიბოთ სახელმწიფოს განვითარების პროგრამა. მისი 
შედგენა მხოლოდ ასეთი ერთობით და სახელმწიფოებრივად 
მოაზროვნე ადამიანების, მეცნიერთა, სხვადასხვა თაობის წა-
რმომადგენელთა ძალისხმევითაა შესაძლებელი.

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-
ლშიკიდევ ბევრი გაჩნდება. ეს კარგი პროცესია და შეთანხმე-
ბასაც შევძლებთ. 

ბევრი მიიჩნევს, რომ დღეს პარტიულ და პოლიტიკურ „სა-
მთავროებად“ დაყოფილ საქართველოში ხალხის, ეკლესიისა 



30

და ხელისუფლების თანამშრომლობა შეუძლებელია. ჩვენ კი 
პირიქით ვფიქრობთ: არა მარტო შესაძლებელია, არამედ მის 
გარეშე ქვეყანას მომავალიც არა აქვს!

ჩვენ გვესმის, რომ როგორც წინა, ისე დღევანდელ ხელი-
სუფლებასთან თანამშრომლობა შეუძლებელია, რადგან დღე-
მდე ამის პოლიტიკური ნება არ არსებობდა, არადა, ეს ხელი-
სუფლების პირდაპირი მოვალეობაა, 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 
ისეთ ხელისუფლებაზე, ვისთანაც დაპირისპირება არ დასჭირ-
დება, რომ თავისი მისია აღასრულოს. დიახ, ჩვენ უნდა ვირჩე-
ვდეთ ჩვენს მსახურ ხელისუფლებას და არა პირიქით! თუ ასე-
თი არ არის, უნდა ვცვლიდეთ მას. ამ ცვლილებებს კი, სათავეში 
ინტელიგენცია უნდა ედგას და არა პოლიტიკოსები, მით უფრო, 
თვითმარქვია და აგრესიული პოლიტიკოსები!!!

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! 

ჩვენ ამ გზაზე კაცობრიობის მიერ შემუშავებულ ოქროს კა-
ნონს – ბიბლიურ პრინციპს ვიღებთ მთავარ საყრდენად: 

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

ჩვენთვის უმაღლესი მიზანი და ღირებულება სამშობლოა, 
აქ ერთნი უნდა ვიყოთ! შეიძლება, პოლიტიკური შეხედულებე-
ბი სხვადასხვა გვქონდეს, მაგრამ ჩვენი საქმიანობის უპირვე-
ლესი საფუძველი სიყვარული უნდა გახდეს. აკი გვასწავლიდ-
ნენ ჩვენი დიდი წინაპრები: „სიყვარული აღგვამაღლებს!“

ბოლოს და ბოლოს უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ქვეყნის ბა-
ტონ-პატრონი 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, რომლებიც მართლაც, შე-
მკულნი არიან ქართული ეროვნული ცნობიერებით. ეს უძვირ-
ფასესი სიმდიდრეა, რომელსაც დიდი გაფრთხილება სჭირდე-
ბა! სწორედ ჩვენმა ურთიერთობამ შექმნა საფუძველი, მხარი 
დაგვეჭირა ახალგაზრდობის ინიციატივისთვის, რომ ქართულ 
სივრცეში დაბრუნდეს ცნება – მადლიერება. გვეამაყება, რომ 
ვდგავართ იმ ახალგაზრდებთან ერთად, რომელთაც მოი-
ფიქრეს მადლიერებისა და პატივგების დღეების ჩატარება და 
მას საერთაშორისო მასშტაბი მიანიჭეს! 

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

ამ ურთიერთობამ დაბადა აზრი, რომ საერთაშორისო მას-
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შტაბით სექტემბერში აღინიშნოს აზროვნების გიგანტის – 
ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 175 წელი. ის ხომ მართლაც, 
უდიდესი ევროპელი იყო – ქართული ცნობიერების, ქართული 
ტრადიციების, დიდი ევროპელი! 

სწორედ ამ განწყობითაა ჩამოყალიბებული ის წერილი, რო-
მელიც საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტს, 
საქართველოს ხელისუფლებას ეგზავნება „ქართული ერთობის 
დარბაზის“, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადე-
მიის და ნიკო ნიკოლაძის საზოგადოების სახელით. მადლიერე-
ბის გრძნობითაა აღვსილი წერილები მერაბ ბერძენიშვილზე, 
ჟიული შარტავაზე, რეზო ჩხეიძეზე, დიმიტრი (დიმა) ჯაიანსა 
და რამაზ ლომინაძეზე. ბატონი რამაზი გახლდათ სწორედ ის 
პიროვნება, რომელიც უძღვებოდა „ქართული ერთობის დარ-
ბაზის“ და მეცნიერთა კონგრესის დღემდე ჩატარებულ ყველა 
სესიას (მეცნიერთა კონგრესის სამ სესიას). 

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-
ობით და რწმენით სავსე ადამიანებს, ნამდვილ მამულიშვილე-
ბს, მეცნიერებისა და მეცნიერებისადმი ასეთი დამოკიდებუ-
ლებისთვის. 

საქართველოს კანონმდებლობით, მეცნიერება მიჩნეულია 
ხელისუფლების უპირველეს მრჩევლად. აქედან გამომდინარე, 
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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!

თქვენ აქ იხილავთ დღევანდელობის ობიექტურ შეფასებას 
და მომავლის პროგრამის კონტურებსაც. უფრო კარგად გა-
აცნობიერებთ იმ შესაძლებლობებსაც, რომელიც რეალურად 
გვაქვს, მაგრამ არ ვიყენებთ.

როგორც ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, დამოუკიდებელი სა-
ქართველოს ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ქვეყნის 
შესაძლებლობის 7-10 პროცენტზე მეტის მოქმედებაში მოყვა-
ნა. არადა, ეს ის ქვეყანაა, რომელსაც ყველა პირობა აქვს, წარ-
მატებულზე წარმატებული იყოს! 

ლეგენდარულმა რომან რურუამ, ოლიმპიურმა და მსოფლი-
ოს ოთხგზის ჩემპიონმა ჭიდაობაში, სასწაული მაგალითი მო-
გვცა: ქალაქიდან სოფლად გადასახლდა და საკუთარი ხელით, 
შრომითა და გარჯით, კლდე-ყორე წალკოტად აქცია. ეს ნამ-
დვილი ეკონომიკური სასწაულია. 

ბედნიერებაა, როცა ქვეყანას ჰყავს ასეთი ადამიანები. ეს 
პოტენციალი უმრავლესობაშია. მთავარია, ქვეყანაში შევქმნათ 
მისი რეალიზაციისთვის შესაფერისი გარემო. ესაა ამოცანა. 

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. უნდა შევქმნათ ერთი 
ტელევიზია მაინც, რომელიც ქართული სულით იქნება გაჟღე-
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ნთილი, სახელმწიფოს განწყობით იაზროვნებს და რომელსაც 
პასუხისმგებლობა ექნება! ჩვენ დღეს, ერთად ვქმნით ტელე-
ვიზია „ქართულს“, როგორც ამას იმედიანად და ომახიანად ამ-
ბობდა ლეგენდარული რეჟისორი, 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, პრემიერ-მი-
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! 

ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ახალი პარლამენტის ფორმი-
რებით, რომელიც შორს იქნება ვიწროპარტიული მიკერძოებუ-
ლობისგან და იქნება შემდგარი ღრმად ეროვნული, განათლე-
ბული და ავტორიტეტული პიროვნებებისგან. ერთი სიტყვით, 
როგორც ქართული ერთობის მანიფესტში წერია, საჭიროა პი-
როვნებების პარლამენტი, რომელიც იმუშავებს აღმშენებლო-
ბაზე და 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 
გზები და დავიწყოთ მოქმედება! 

დავიწყოთ იმით, რომ მეფეთ-მეფის, დავით აღმაშენებლის 
ძეგლი დავაბრუნოთ იქ, სადაც იგი აღიმართა პატრიარქის 
ლოცვა-კურთხევით. ხალხს ეს უნდა, პატრიარქის პოზიციაც 
იგივეა, სიტყვა ხელისუფლებაზეა! დარწმუნებული ვართ, ხე-
ლისუფლება ყურად იღებს ამ იდეის მხარდაჭერას და ძეგლიც 
თავის ძველ ადგილს დაუბრუნდება. ეს უნდა იყოს ნიშანი სა-
ხელმწიფოებრივ პოლიტიკაში დავით აღმაშენებლის ეპოქის 
აღმშენებლური სულის, ანუ ქართული იდეოლოგიის დაბრუნე-
ბისა!

დიახ, მოქმედების დროა!
ძალა – ერთობაშია!
ეს აქვე უნდა გამოჩნდეს.

P.S. ეს არის წიგნი – მოსაწვევი ბარათი ყველა იმ ღონისძი-
ებაზე დასასწრებად, რომელიც „ქართული ერთობის დარბა-
ზის“, „საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“, „მეცნიერთა კონ-
გრესის ეროვნული თანხმობისთვის“ მიერ ჩატარდება. 

მოგეხსენებათ, დღევანდელი საინფორმაციო სივრცე უჭი-
რავს სკანდალებსა და დაპირისპირებებს – აკადემიური და 
დარბაისელი ადამიანების აზრი, პრაქტიკულად, არ აინტერე-
სებთ. ეს არის ერთი სერიოზული არგუმენტი, რის გამოც უნდა 
წავიკითხოთ და ბევრს წავაკითხოთ წინამდებარე წიგნი!
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რას ნიშნავს ჩვენთვის დღეს რას ნიშნავს ჩვენთვის დღეს 
„ქართული გზა“, რა ისტორიული და „ქართული გზა“, რა ისტორიული და 
მეცნიერული საფუძვლები აქვს მას?მეცნიერული საფუძვლები აქვს მას?

„ქართული გზა – ეს არის გზა ცივილიზებული სახელმწიფო-
სკენ“!

„ქართული გზა“ – დღეს ნიშნავს გათითოკაცებული სიკე-
თის ერთ მუშტად შეკვრას, ერთ მუშტად შეკრული ბოროტების 
სიყვარულით დასამარცხებლად! 

ეს რწმენის და სიყვარულის გზაა. 
ეს არის, როგორც ჩვენი წინაპრების, ასევე მთელი კაცობ-

რიობის ისტორიული გამოცდილების გამოყენება ქვეყნისა და 
მისი სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებისთვის!

ეს არის გლობალიზაციის, როგორც კაცობრიობის განვი-
თარების ობიექტური მოვლენის პირობებში, ეროვნულისა და 
ტრადიციულის შენარჩუნება – განვითარება!

ეს არის ეროვნული აზროვნებისა ( ქართული ცნობიერების) 
და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების ერთობა. ეს პრინციპულზე 
პრინციპული საკითხია, რადგან, დღევანდელი საქართველო – 
ეს არის აღვირახსნილი კოსმოპოლიტიზმისა და ურაპატრიოტი-
ზმის ბრძოლის მოედანი. ორივე სავსეა ყალბი ეროვნული პათო-
სით, აკი ამიტომაც, არც ერთია ქართული და არც მეორე!!! 

ეს არის ბრძოლა ეროვნული და სახელმწიფოებრივი დამოუ-
კიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის.

ეს არის გზა ჩვენს ისტორიულ ძმებთან – აფხაზებთან და 
ოსებთან მისასვლელად.

ქართული გზა – ეს ნიშნავს ხელისუფლებას, რომელიც ქვე-
ყნის გარედან არ იმართება და რომელმაც იცის, რომ ქვეყნის 
ბატონ-პატრონი ხალხია და არა ხელისუფლება, რომელიც აც-
ნობიერებს, რომ ის მსახურია და არა – უფროსი, რომლისთვი-
საც მთავარია, რას ფიქრობს მასზე საკუთარი ქვეყნის ხალხი 
და არა უცხოელი ექსპერტები, პოლიტიკოსები და მათი პატ-
რონები.
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„ქართული გზა“ – ეს არის ის, რაც საუკუნეების წინ საფუძ-
ვლად ედო დავით აღმაშენებლის საქმიანობას – მეფე მხარს 
უჭერდა ძლიერს და იცავდა სუსტს! ეს კი არის დავოსის ეკო-
ნომიკური ფორუმის მიერ მსოფლიოს მომავლად აღიარებული 
თანამედროვე კონვერგენციის თეორია. 

„ქართული გზა“ – ეს არის თაობათა ერთიანობა – მართვაში 
პრინციპის დამკვიდრება: საჯარო მოხელე არის აზროვნება და 
არა ასაკი. 

„ქართული გზა“ – ეს არის თანამშრომლობის ენის მოძებნა 
მეზობლებთან, ამასთან მრავალვექტორიანი საგარეო პოლი-
ტიკა ქვეყანაში, პრინციპის დამკვიდრება: საქართველო არა 
დაპირისპირების, არამედ პარტნიორობის ქვეყანაა!

„ქართული გზა“ – ეს არის ეპოქის შესაბამისი ქართული 
ინტერესის გამოკვეთა და თანამშრომლობა მსოფლიოს ნების-
მიერ ქვეყანასთან ამ ინტერესის გათვალისწინებით.

„ქართული გზა“ – ეს არის ჩვენი ქვეყნის კუთვნილი ადგი-
ლის დამკვიდრება მსოფლიოს კულტურულ და ეკონომიკურ 
რეალობაში

ყველაფერ ამას საფუძვლად უდევს ჩვენი ისტორიული 
გამოცდილება, კაცობრიობის დიდი წიგნი „ბიბლია“, „ვე-
ფხისტყაოსანი“, „ქართლის ცხოვრება“, ჩვენი მეფეებისა და 
წმინდანების ცხოვრება, უძლიერესი ქართული ფოლკლორი 
(ზეპირსიტყვიერება) ის მსოფლმხედველობა, რომლითაც ნა-
საზრდოებია ქართული საგალობლები, ხატწერა, უნიკალუ-
რი ეკლესია-მონასტრები, ქვაში ნაკვეთი ქალაქები, დიდი ქა-
რთული ლიტერატურა და ხელოვნება, სამეცნიერო სკოლები, 
რომელთაც დღესაც დიდი გავლენა აქვთ (და არა მარტო სა-
ქართველოს მასშტაბით. სამწუხაროდ, იქნებ ჩვენ გაცილებით 
ნაკლებად ვეყრდნობით და ვითვალისწინებთ მათ, ვიდრე მსო-
ფლიოს წარმატებული ქვეყნები). 

არ არის საკამათო, რომ მთელ მსოფლიოში აღიარებულია: 
• იოანე პეტრიწის ფილოსოფიური, საერთოდ, ქართული ფი-

ლოსოფიური მემკვიდრეობა;
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• XI-XII 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 
3500-წლოვანი ისტორიული გამოცდილება. 

ყველაფერი ეს იქნება ჩვენი პროგრამის საყრდენი. 
ჩვენ კარგად გვაქვს გაცნობიერებული, რომ ვიდრე ვისა-

უბრებდეთ საქართველოს ევროპულ გზაზე, კარგად გვქონდეს 
შესწავლილი და გაანალიზებული უდიდესი ქართველი მოა-
ზროვნის, ილია ჭავჭავაძის მიერ საქართველოში ევროპეიზ-
მის ფუძემდებლად აღიარებული სოლომონ დოდაშვილის მო-
ძღვრება (საამაყოა, რომ 27 წლის კაცის მეცნიერულ შრომას 
თითქმის ნახევარი სამყარო სახელმძღვანელოდ იყენებდა და 
მის ნაშრომებს ფასეულობა დღესაც არ დაუკარგავს) როგორ 
შეიძლება ვფიქრობდეთ მომავლის საქართველოს პროგრამა-
ზე და არ ვაანალიზებდეთ დიდი მოაზროვნის, როგორც აკადე-
მიკოსი შალვა ნუცუბიძე თვლიდა, არეოპაგიტული კორპუსის 
(როგორც წინამორბედი ევროპული რენესანსისა) შემქმნელის, 
პეტრე იბერის მოძღვრებას. 

ქვეყნის გარეთ უფრო საუბრობენ, ვიდრე საქართველოში, 
რომ დავით აღმაშენებელმა გეოგრაფია აქცია პოლიტიკად. 
ეს დიდი მოძღვრებაა, რომელიც ჰაერივით გვჭირდება დღეს. 
სწორედ ამის შედეგი იყო დიდგორის თავდადება, რომლითაც 
ევროპული ცივილიზაცია გადარჩა. ვიღაცას ეს წარსული ჰგო-
ნია. არადა, სწორედ ეს არის მომავალი, რადგან გენიოსები ეპო-
ქით არ იფარგლებიან! 

დღეს კონვერგენციის თეორიადაა წოდებული ის, რასაც თა-
ვის დროზე, რეალურად ახორციელებდა დავით IV ბაგრატიო-
ნი, საზოგადოდ, ბაგრატოვანთა სამეფო დინასტია, რომელიც 
ცივილიზებული მსოფლიოს მიერ აღიარებულია ერთ-ერთ 
ყველაზე მეტად წარმატებულ დინასტიად. ეს კიდევ ერთი და-
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სტური იმისა, რომ ჩვენს წარსულს კიდევ უფრო მეტი პატივით 
უნდა ვეკიდებოდეთ. 

როგორც ფილოსოფოსები ამბობენ: ვინც წარსულს აანალი-
ზებს, მომავლით ცხოვრობს, ვინც წარსულს უარყოფს, წარ-
სულში რჩება (ხომ არ გვჭირს ეს დღეს ?!)

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

სწორედ ამიტომ, ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია იმის გაც-
ნობიერება, რომ ჩვენ ვერ შევძლებდით ქართული გზის კარგად 
წარმოჩენას, თუ არ გავაკეთებდით ქვეყანაში რეალური მდგო-
მარეობის ანალიზს, რომელმაც კარგად დაგვანახა: 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 
ამ გზაზე დადგომა. ეს კი სისტემური ცვლილებების, მართვის 
სისტემის შეცვლის გარეშე შეუძლებელია. ჩვენ ეს უნდა შევ-
ძლოთ ყოველგვარი დაპირისპირების, სიძულვილისა და გაბო-
როტების გარეშე.

სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი პროგრამა, რომელსაც წა-
რმოვადგენთ.
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მოქმედების დროა, ჩვენ ვიწყებთ!მოქმედების დროა, ჩვენ ვიწყებთ!
გავერთიანდეთ საქართველოსთვის!გავერთიანდეთ საქართველოსთვის!

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

ვით აღმაშენებლის ეპოქის ანალიზი გვასწავლის, თუ როგორ 
გამოდიოდა ჩვენი ქვეყანა კრიზისული მდგომარეობიდან, რო-
მელიც არაერთგზის ჰქონია. „ქვეყნის ქვაკუთხედი ხალხი და 
ბრძენკაცნია,“ ამბობს დიდი მეცნიერი პასკალი. სწორედ ეს 
არის ჩვენი გამოცდილება. 

გონების თვალით წავიკითხოთ თამარ მეფის სიტყვა, მისი 
მეფედ კურთხევისას და პასუხს ყველაფერზე მივიღებთ. კა-
ცობრიობის ისტორიას არ ახსოვს უკეთესი საინაუგურაციო 
სიტყვა. ჩვენ უნდა ვიამაყოთ ამ გამოსვლით. 

ჩვენი სამშობლოს ისტორია ადასტურებს, რომ ყველაზე წა-
რმატებული ის პერიოდები იყო, როდესაც ქვეყანა ერის ბუნე-
ბიდან გამომდინარე იმართებოდა, როცა იყო ერთობა, როცა 
მთავარი იყო ბიბლიური სიბრძნე: „მთავარში – ერთობა, სადა-
ოში – თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში – სიყვარული“.

გარეშე ძალებმა მოინდომეს, რომ ქვეყანამ ბუნებრივი განვი-
თარების გზიდან გადაუხვიოს. ამისთვის, პირველ ყოვლისა, თა-
ობათა დაპირისპირების გზა აირჩიეს. რა აღარ უწოდეს უფროსი 
თაობის წარმომადგენლებს, ფერებითაც ამკობდნენ და „ჩარე-
ცხილებადაც“ მოიხსენიებდნენ. როგორც იტყვიან, უკადრებე-
ლი აკადრეს იმ ხალხს, ვინც ქვეყნისთვის უმძიმეს პირობებშიც 
კი, შეძლო ენის, მამულისა და სარწმუნოების შენარჩუნება.

ჩვენ ამას დღეს გულისტკივილით ვამბობთ ჩვენთვის მთა-
ვარი მომავლის საქართველოა. მომავლის საქართველო, კი თა-
ობათა ერთიანობის, წინა თაობებისადმი მადლიერების გარეშე 
არ არსებობს. 

მოქმედების დროა – ძალა ერთობაშია!
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!აი, პროგრამა!

შეგახსენებთ თამარ მეფის სიტყვას, წარმოთქმულს მისი 
მეფედ კურთხევისას, რომელიც გამორჩეულია არა მარტო იმ 
ეპოქისთვის, არამედ საპროგრამო დოკუმენტია დღევანდელი 
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 მამა-ჩემის 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...... კიდევაც დაიზრდებიან...

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

ბედნიერი და ამაყი ვარ, რომ მოაზროვნე ადამიანთა თანა-
დგომით, შევძელით შეგვექმნა „მოქმედების მანიფესტი – ერთი 
სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“ და 
დაგვეწყო ფიქრი დიდ ქართულ პროექტზე – „საქართველო 
დაჭრილი მზეა“ (გრ. რობაქიძე).

ბოლო წლებში, ჩემი თაობის მეგობართა ფართო წრე ბევრს 
ვფიქრობდით ასეთი დოკუმენტის შექმნაზე. ამ განწყობას გვი-
ძლიერებდა ჩვენი პატრიარქის სიბრძნით სავსე ქადაგებანი. 
ჭაბუა ამირეჯიბს, გიგა ლორთქიფანიძეს, მუხრან მაჭავარია-
ნს, მერაბ ბერძენიშვილს, ჯანსუღ ჩარკვიანს და არაერთ სხვა 
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დიდ მოღვაწეს, ღამეები გვითენებია ამ საქვეყნო სატკივარზე 
ფიქრით. 

ქვეყნის მდგომარეობით გამოწვეული ტკივილი თან წაიღო 
სამმა გენიოსმა – ჭაბუამ, მუხრანმა და გიგამ. დიდხანს მინდა 
ვიცოცხლო, ვიყო თქვენს გვერდით, ვიმოქმედოთ ერთად, რომ 
შევკრათ გათითოკაცებული სიკეთე, ბოროტების სიყვარუ-
ლით დასამარცხებლად. 

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 დღეს ჩვენ ყველას გვაქვს ამის გაკეთების 
ისტორიული შანსი - ისტორიული შანსი - 

მთავარია სამთა ერთობა: მთავარია სამთა ერთობა: 
ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლებისხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების

ბატონმა რეზო ჩხეიძემ ეროვნული და ეპოქალური სიტყვე-
ბი დაგვიტოვა. წერილიც ასე დაასათაურა – „კიდევაც დაიზ-
რდებიან“. ეს განწყობა საქართველოში საუკუნეების სიღრმი-
დან მოდის: უფროსი თაობა ყოველთვის ფიქრობს მომავლის 
საქართველოზე, მომავალ თაობაზე. ბედნიერება იმაშია, რომ 
თითოეულ ჩვენგანშია პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის რო-
გორც წარსულის, ასევე დღევანდელობისა და განსაკუთრე-
ბით, მომავლის წინაშე. 

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-
რდებთან ერთად დაგვეწყო დიდი მოძრაობა გათითოკაცებუ-
ლი სიკეთის ერთ მუშტად შეკვრის და ბოროტების სიყვარუ-
ლით დასამარცხებლად. 

ჩვენ ყველანი ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ქვეყანამ 
კარი უნდა გაუღოს ცვლილებებს, მაგრამ ამის სანაცვლოდ არ 
უნდა დავთმოთ საკუთარი იდენტურობა და საუკუნეებს გამო-
ტარებული ღირსეული ფასეულობები. 

ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ დაპირისპირება და 
უმადურობა – ეს ნგრევაა, ხოლო თანამშრომლობის ჰარმონი-
ზაცია და მადლიერების გრძნობა – შენება!

ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ საქართველო უნდა 
იყოს სხვა სახელმწიფოთა თანამშრომლობის და არა პაექრო-
ბისა და დაპირისპირების ასპარეზი! 

ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ქვეყნისთვის ბორო-
ტება იწყება იქ, სადაც ნამდვილი ჩანაცვლებულია ფსევდოთი, 
რომ ქვეყნისთვის უბედურებაა ფსევდოლიბერალიზმი, ფსე-
ვდოპატრიოტიზმი, ფსევდონაციონალიზმი, ფსევდოკულტუ-
რა, ფსევდოდემოკრატია, ფსევდოერთობა თუ ფსევდოდაპი-
რისპირება, ფსევდომეგობრობა, ფსევდორელიგიურობა...

კიდევ ერთი და უმნიშვნელოვანესი – ჩვენ პირდაპირ და გუ-
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, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“.

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, ვაახლეთ საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრს, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, მანამდე კი 
„მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით სავსე სამშობლოში“ – ამ თე-
ზისის რეალობის დამადასტურებელი მართლაც, იმედის წიგნი 
და კალენდარი გადავეცით არაერთ ბიზნესმენსა და საზოგადო 
მოღვაწეს. ეს პროცესი გრძელდება. 

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.

დღეს ჩვენ ყველას გვაქვს ამის გაკეთების ისტორიული შან-
სი. ეს შეიძლება მხოლოდ ხალხის, ეკლესიისა და სახელმწიფო-
ებრივად მოაზროვნე ხელისუფლების ერთობით. დრო და მომა-
ვალი ამ შანსის გამოუყენებლობას არ გვაპატიებს!

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. 

სწორედ ამ განწყობითაა შედგენილი პროგრამა, რომელსაც 
განსახილველად წარმოვადგენთ. 

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

„ქართული ერთობის დარბაზის” დამფუძნებლები:
ტარიელ ხარხელაური – პოეტი

გიორგი (გიგა) ბათიაშვილი – არქიტექტორი, საქართველოს 
ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი

რომან რურუა – მრავალგზის მსოფლიო 
და ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაში
ანზორ ერქომაიშვილი – ხელოვნების 
დამსახურებული მოღვაწე, ლოტბარი, 
გივი თოიძე – მხატვარი, რუსთაველის

 პრემიის ლაურეატი, პროფესორი
ომარ მხეიძე – საქართველოს სახალხო 

არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი 
თემურ გუგუშვილი – საქართველოს სახალხო არტისტი, პრო-

ფესორი, ღირსების ორდენის კავალერი
რამაზ ყურაშვილი – ექიმი, პროფესორი, ღირსების ორდენის 

კავალერი, დიაბეტის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის საბჭოს წევრი
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იმედის წერილიიმედის წერილი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, 
გიორგი კვირიკაშვილს

ბატონო პრემიერ-მინისტრო, 
ხვალ, შობის ბრწყინვალე დღესასწაულია. რამდენიმე დღე-

ში ჩვენი საეკლესიო კალენდრის მიხედვით ახალი წელიც შე-
მოვა. წელი, რომელიც განსაკუთრებულია საქართველოსთვის 
-მიმდინარე წლის მაისში ასი წელი სრულდება სახელმწიფო-
ებრიობის აღდგენიდან. გილოცავთ! ფეხბედნიერი იყოს საქა-
რთველოსთვის!

ჩვენ, „ქართული ერთობის დარბაზის“ დამფუძნებლები, 
„საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ და „მეცნიერთა საინი-
ციატივო ჯგუფის ეროვნული თანხმობისათვის“ წარმომა-
დგენლები, ამ წერილს ჩვენი მეგობრის, რუსთაველის პრემი-
ის ლაურეატის, თბილისის საპატიო მოქალაქის, თანამედრო-
ვეობის გამორჩეული მხატვრის, გივი თოიძის ნამუშევრების 
გამოფენაზე ვაწერთ ხელს და დღესვე გაახლებთ მეცნიერთა, 
კულტურის მოღვაწეთა ჯგუფთან ერთად მომზადებულ, ლე-
გენდარული რომან რურუას წიგნთან, „მინდა ვიცხოვრო ბედ-
ნიერებით სავსე სამშობლოში“ და ამავე სახელწოდების კა-
ლენდართან ერთად. ეს გამოფენაც, წიგნიც და კალენდარიც 
დასტურია იმისა, თუ რა კოლოსალური შესაძლებლობები გა-
აჩნია ჩვენს ქვეყანას, რომ ამ მიწის, ამ წყლის, ამ ჰაერის, ამ 
სითბოს, ამ ინტელექტუალური და ადამიანური რესურსების 
ქვეყანაში მართლაც, შეგვიძლია ვიცხოვროთ ბედნიერებით 
სავსე ცხოვრებით. 

ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ბატონი გივი და ბატონი რომანი 
„ქართული ერთობის დარბაზისა და „საქართველოს ხალხთა 
ასამბლეის“ დამფუძნებლები არიან. განსაკუთრებით იმით, 
რომ ასამბლეაც და დარბაზიც საქართველოს კათოლიკოს-პა-
ტრიარქის კურთხევით შეიქმნა. 
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ბატონო პრემიერო, 
როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენი წერილი საქმიანია და თავში-

ვე ვიტყვით, ჩვენ მას „იმედის წერილს“ ვუწოდებთ, რადგან ამ 
საკითხებზე საუბარი დავიწყეთ გელათში, „ქართული ერთო-
ბის დარბაზის“ კონგრესზე გელათის აკადემიის ისტორიულ 
კედლებში, გავაგრძელეთ თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის 
კონგრესებზე, ვსაუბრობთ სამების ტაძრის ახალგაზრდულ 
ცენტრში და სხვადასხვა შეკრებაზე. 

ჩვენ განსაკუთრებულად აღვნიშნავთ ამ მიმართულებით იმ 
დიდი შეკრების მნიშვნელობას, რომელიც „საქართველოს ხალ-
ხთა ასამბლეის“ ინიციატივით შედგა ქ. სოჭში, ცხინვალის მძიმე 
მოვლენების შემდეგ და იმ რთულ მომენტში შესაძლებელი გახადა 
ქართველების, აფხაზების, ოსების ადამიანური შეხვედრა, ჩვენი 
ქვეყნის სხვა ეროვნებათა წარმომადგენლების მონაწილეობით. 

როგორც დარბაზში, ასევე ასამბლეაში და მეცნიერებში, ყო-
ველთვის გვქონდა ერთი განწყობა, რომ ქვეყნისთვის უმნიშ-
ვნელოვანეს საკითხებში ყოფილიყო სამთა ერთობა: ხალხის, 
ეკლესიისა და ხელისუფლების, რაც ჩვენი დიდი მცდელობის 
მიუხედავად, დღემდე ვერა და ვერ მოხერხდა. მაგრამ დიდი 
იმედი მოგვცა ერთი მხრივ, ჩვენს სულიერ მამასთან, ილია 
მეორესთან და მის თანამოსაყდრესთან, მეუფე შიოსთან, გი-
ორგობის დღესასწაულის ბრწყინვალე დღეებში შეხვედრამ 
და საუბარმა, მეორე მხრივ, იმ განცხადებამ, რომელიც თქვენ 
გააკეთეთ საქართველოს პარლამენტში, ქვეყანაში დიდი დია-
ლოგის დაწყებასთან დაკავშირებით. იმედს აძლიერებს თქვენი 
განსაკუთრებული დამოკიდებულება საქართველოს კათოლი-
კოს-პატრიარქისადმი. სწორედ მან მოგვცა ლოცვა-კურთხევა, 
დავიწყოთ მუშაობა იმ საკითხებზე, რომელსაც ამ წერილში 
ვაყალიბებთ და გვირჩია, მასთან დაწყებული დიდი საუბარი 
თქვენთან გაგვეგრძელებინა. 

ჩვენ სრულად ვიზიარებთ თქვენს პოზიციას, რომ ქვეყანა-
ში წლებისა და ათწლეულების განმავლობაში დაგროვდა პრო-
ბლემები, რომელთა გადაწყვეტას სასიცოცხლო მნიშვნელობა 
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აქვს ქვეყნისთვის და სრულფასოვანი გადაწყვეტა კი დიალო-
გის გარეშე არათუ შეუძლებელია, არამედ უფრო მეტად გააღ-
რმავებს ამ პრობლემებს. 

სამი წლის წინ, როცა ჩვენ ხელი მოვაწერეთ „მოქმედების 
მანიფესტს – ერთი ერი, ერთიანი სამშობლო, გაერთიანებული 
საქართველო“ (დოკუმენტი შეგნებულად განვათავსეთ კალენ-
დრის ბოლო გვერდზე), გამოკვეთილად ჩავწერეთ ერთი ფრა-
ზა ჩვენი ისტორიული გამოცდილებიდან: 

„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.“

ჩვენ ვამაყობთ ამ ჩანაწერით. ეს განწყობა დღეს ჰაერივით 
სჭირდება პარტიულ სამთავროებად დაყოფილ საქართველოს. 
სჭირდება პოლიტიკოსთა გარკვეული ჯგუფების მიერ ქვეყ-
ნისთვის თავსმოხვეული სიძულვილის სიყვარულით დასამა-
რცხებლად. სჭირდება იმას, რომ ხალხმა დაიბრუნოს პოლიტი-
კოსების მიერ წართმეული საქართველო. 

ჩვენ, თანამშრომლობის ჰარმონიზაციის მომხრენი ვიყავით, 
ვრჩებით და ვიქნებით. დაპირისპირება სუსტების მოგონილია. 
თანამშრომლობა მხოლოდ ძლიერთ შეუძლიათ. საქართველო 
ოდითგან ძლიერი იყო მეცნიერებით, კულტურით, ხელოვნე-
ბით. სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენლებთან დიალოგის 
გაწყვეტამ გამოიწვია პარტიათა დამანგრეველი აღზევება. 
შეიძლება ბევრისთვის საკამათო იყოს, მაგრამ ჩვენი დაკვირ-
ვებით, სამწუხაროდ, პარტიებმა დისკრედიტაცია გაუკეთეს 
საკუთარ თავს, პარტიებში გარკვეულწილად შეიქმნა ზნეობის 
დეფიციტი, ხოლო მოაზროვნე და ზნეობრივ ადამიანებში პა-
რტიების მიუღებლობა. დღეს ღირსეულ და მოაზროვნე ადა-
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მიანს უჭირს პარტიებთან ურთიერთობა. არადა, ხელისუფლე-
ბებს პარტიები ქმნიან. ეს კი აშკარა დისონანს ქმნის ქვეყნის 
განვითარებაში. პრინციპი, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით, 
საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია. არავინ არავის იგ-
ნორირებაზე არ უნდა იფიქროს. თუ კარგად დავაკვირდებით, 
დღეს ყველა ცდილობს მეცნიერების, ინტელიგენციის, საე-
რთოდ, კულტურის მოღვაწეების იგნორირებას. ეს არ არის 
მომავლის გზა. ჩვენ ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესად მიგვაჩნია 
დიდი დიალოგის დაწყება ხალხთან, რომელსაც სათავეში სწო-
რედ მეცნიერები, კულტურის მოღვაწეები უნდა ჩაუდგნენ. 

ჩვენ, მომავლის საქართველოსთვის უპირველესად მიგვაჩნია 
ის განწყობა, რომ როდესაც ხელისუფლებას აირჩევ, მას გვერდით 
დგომა სჭირდება. მაგრამ ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს, რომ იგი 
ხალხის და ქვეყნის მსახურია და არა უფროსი. ჩვენ ვემიჯნებით 
დაპირისპირებას, მაგრამ ვიცით, რომ თანამშრომლობა – დიდი 
კულტურაა და ითვალისწინებს მოსაზრებების თავისუფლად გა-
მოთქმას, ყოველგვარი კონიუქტურის გარეშე, მაგრამ დიდი კულ-
ტურის – ტრადიციული ქართული კულტურის ფარგლებში. 

ჩვენ ვემსახურებით მას, რასაც ერის მამა, 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 
როგორც პოპულიზმი, რომ ხალხის სახელით დაუპირისპირდე 
ხელისუფლებას, ასევე მიუღებელია დავიცვათ ხელისუფლება, 
როცა იგი ამას ვერ ან არ იმსახურებს. ინტელიგენტი არის ის, 
ვინც ეხმარება ხელისუფლებას და ამავე დროს, ხალხს იცავს 
ხელისუფლებისგან. 

ბატონო პრემიერო, 
დარწმუნებული ვართ, თქვენ ერთგული იქნებით დიდი დი-

ალოგის დაწყების თაობაზე და ჩვენ ბევრ ზემოხსენებულ და 
უამრავ სხვა პრობლემაზე გვექნება ადამიანური, მართალი, 
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მომავლის საქართველოზე ორიენტირებული შეხვდრა-საუბა-
რი. ამ წერილში კი, რამდენიმე პრინციპულ საკითხზე გავამახ-
ვილებთ ყურადღებას, რომელთა გარეშეც წარმოუდგენლად 
გვეჩვენება მომავლის საქართველო.

ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა პროგრამულ დოკუმენტზე, რომე-
ლიც სამ ნაწილს შეიცავს. 

პირველში სრულად უნდა წარმოდგეს ის პოტენციალი, რო-
მელიც გააჩნია საქართველოს. მეორეში აღიწეროს ქვეყანაში 
არსებული რეალური მდგომარეობა ყოველგვარი მიკიბ-მოკი-
ბვისა და პარტიული მიდგომების გარეშე. მესამეში უნდა იყოს 
ის პროგრამა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, კონკრეტული, 
რეალური მდგომარეობის ქვეყანაში, ეტაპობრივად მოქმედე-
ბაში მოვიყვნოთ მისი პოტენციალი.

დარწმუნებული ვართ, ამგვარ პროგრამებზე მუშაობთ 
თქვენც, მთავრობაში. ვფიქრობთ, საჭიროა შესაძლებლობათა 
გამთლიანება. სწორედ ამ ჭრილში ვხედავთ ჩვენ ყოველთა ქა-
რთველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობა-
რთა მსოფლიო კონგრესს, რომლის დაწყება ჩვენი აზრით, უნდა 
მოხდეს მიმდინარე წლის მაისში, საქართველოს სახელმწი-
ფოებრიობის აღდგენის 100 წლისთავის დღეებში. კონგრესის 
სესიები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს 
მსოფლიოს ორმოცდაათი ქვეყნის ოთხმოცზე მეტ ქალაქში, 
სადაც ისტორიულად, ბედის უკუღმართობის, თუ სოციალუ-
რი გაჭირვების გამო ცხოვრობს ქართველობა და დამთავრდეს 
2020 წლის ნოემბერში, თბილისში, მსოფლიო კონგრესით, რო-
მელიც მიიღებს მომავლის საქართველოს პროგრამას. სასუ-
რველია, ეს სესიები პირდაპირ ეთერში გადაიცეს. 

ჩვენ ამით დიდ ნაბიჯს გადავდგამთ საქართველოს ერთია-
ნობის გზაზე, რამეთუ უამრავი ადამიანი წასულია ქვეყნიდან და 
ცხოვრობს საქართველოს სიყვარულით. ამ ხალხმა არა მარტო 
გადაარჩინა საქართველო, არამედ დღეს ქვეყნის დიდ სიმდი-
დრედ ჩამოყალიბდა, რომლის გამოუყენებლობა დანაშაულია, 
მით უფრო, რომ ქვეყნის გარეთ ცხოვრობენ არა მარტო საქა-
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რთველოს მოქალაქეები, არამედ ჩვენს ქვეყანას უცხოეთში ჰყა-
ვს უამრავი მეგობარი. ეს ყველაფერი დიდი ინტელექტუალური 
სიმდიდრეა, რომლის გამოუყენებლობა დანაშაული იქნებოდა. 

ამ ხალხზე თქვენ იმედიანად ისაუბრეთ საახალწლო მილო-
ცვაში და ჩვენი მოსაზრება თქვენს პოზიციასთან სრულ თანხ-
ვედრაშია. ჩვენ ამ საკითხებზე ორი წელია ვმუშაობთ. თითქმის 
ყველა ქვეყანაში შევქმენით საინიციატივო ჯგუფები და საე-
რთო პოზიციაა, რომ ეს კონგრესები უნდა იყოს არა უბრალოდ 
დიალოგი, არამედ ჩვენი ქვეყნის შესაძლებლობათა დათვალი-
ერება. უფრო მეტიც, ეს უნდა იყოს დიდი შოთა რუსთაველის, 
ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, დავით გურამიშვილის, 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის და სხვა დიდ ქართველ მოღვაწეთა 
იუბილეების აღნიშვნაც. ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს 
არის პროექტი, რომელსაც რამდენადაც უნდა გაგიკვირდეთ, 
არ სჭირდება სახელწიფო დაფინანსება და ექნება უდიდესი სა-
ერთაშორისო რეზონანსი, ასევე უდიდესი პრაქტიკული მნიშ-
ვნელობა ჩვენი ერთიანი სამშობლოს მომავლისთვის. 

საქართველოს მეგობართა საკითხი ერთ-ერთ უდიდეს და 
უმთავრეს საკითხად მიგვაჩნია. გასაგებია, რომ ჩვენ გვყავს 
მეგობარი სახელმწიფოები და არაერთი სახელმწიფოს ხელი-
სუფალი მხარს უჭერს საქართველოს, მაგრამ არანაკლებ მნიშ-
ვნელოვანია ამ ქვეყნების ცნობილ მეცნიერთა და კულტურის 
მოღვაწეთა შემადგენლობით საქართველოს მეგობართა საზო-
გადოებების შექმნა. 

უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბული ურთიე-
რთობა გვაქვს რუსეთის ხელისუფლებასთან, თავად რუსეთში, 
საქართველოს უამრავი მეგობარი ჰყავს, როგორც ზოგადად 
ხალხში, ასევე მეცნიერებასა და კულტურაში. არაერთმა რუს-
მა აკადემიკოსმა, უპირველესად, მოსკოვის ლომონოსოვის 
სახელობის უნივერსიტეტის რექტორმა, აკადემიკოსმა სადოვ-
ნიჩმა გამოთქვა სურვილი, რომ სწორედ უნივერსიტეტში მომ-
ხდარიყო საქართველოს მეგობართა შეკრება. 

დარწმუნებული ვართ, რომ სურვილისა და მონდომების შემ-
თხვევაში, მარტში მოსკოვსა და პეტერბურგში, ხოლო მაისში 
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თბილისში შეიძლება ასეთი შეხვედრის მოწყობა. ვფიქრობთ, რომ 
ეს დიდი გარღვევა იქნება ქართულ ინტერესზე დაყრდნობით, ქა-
რთულ – რუსული ურთიერთობების მოწესრიგების მიზნით. 

ბატონო პრემიერო, 
ჩვენ ასევე უმნიშვნელოვანესად გვესახება თაობებს შორის 

ჩატეხილი ხიდის გამთლიანება. არ დავწვრილმანდებით, მა-
გრამ ფაქტია, რომ წინა ხელისუფლებამ ეს პრობლემა უფსკრუ-
ლამდე გააღრმავა. პატრიარქმა შეხვედრაზე მხარი დაუჭირა 
ახალგაზრდობის წამოწყებას, დავიწყოთ დიდი მოძრაობა თა-
ობებს შორის ჩატეხილი ხიდის აღსადგენად, თაობათა ერთი-
ანობისთვის. ახალგაზრდები იწყებენ მოძრაობას, რომელიც 
გაგრძელებას მიიღებს უფროსი თაობისადმი მადლიერებისა 
და პატივგების საღამოში, რომელიც მომდევნო წლის მაისში, 
სპორტის სასახლეში შედგება . 

დიდი პროცესის მხარდაჭერის მიზნით, საქართველოს კა-
თოლიკოს-პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით, არაერთ წარმა-
ტებულ ადამიანსა და ბიზნესმენს მივმართეთ. დამოკიდებუ-
ლება იმედიანია და როგორც ჩანს, ეს დიდი პროცესიც შეიძლე-
ბა წარიმართოს სახელმწიფო სახსრების გარეშე.

ბატონო პრემიერო, 
მრავალ პრობლემათაგან, რომლებზეც ჩვენ ვფიქრობთ და 

დიდი ხანია ვმუშაობთ, შევეხეთ ორს – ქვეყანაში დარჩენილთა, 
ქვეყნის გარეთ გასულთა და თაობათა ერთიანობის პრობლე-
მებს. ჩვენ სწორედ მათში ვხედავთ მომავლის საქართველოს, 
გაბრწყინებული საქართველოს გასაღებს. დიდი ქართველები, 
ბატონები მერაბ ბერძენიშვილი, ჭაბუა ამირეჯიბი, რეზო ჩხე-
იძე (ისინი ჩვენი მოძრაობის სათავეებთან იდგნენ), ფიქრობ-
დნენ, შექმნილიყო როგორც დიდი ილია ამბობდა, სახელმწი-
ფო კაცების საკრებულო, ანუ საკრებულო იმ ადამიანებისგან, 
ვისაც თანამდებობები არ უნდათ, მაგრამ უყვართ საქართვე-
ლო და ეს თავისი ცხოვრებით ექნებოდათ დადასტურებული. 
ეს დიდი სტიმულია, მით უფრო, ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან 
ურთიერთობის აღდგენის პროცესში. კვიპროსიდან დაბრუნე-



55

ბულმა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმაც თავის ქადა-
გებაში მიანიშნა რამდენიმე ქვეყნის გამოცდილებაზე და გამო-
ხატა საქართველოში მსგავსის შექმნის აუცილებლობა. ჩვენ 
ყველამ ერთად უნდა ვიფიქროთ ამ საკითხზე. არ უნდა დაი-
კარგოს არც გამოცდილება, არც დამსახურება, არც სურვილი 
იმისა, რომ ბოლომდე დაიხარჯო შენი ქვეყნისთვის. 

ბატონო პრემიერო, 
ვფიქრობთ, თქვენ იზიარებთ ამ განწყობასა და პოზიციას. 

შემთხვევით არ ვუწოდეთ ამ წერილს „იმედის წერილი“. ვიმე-
დოვნებთ, რომ თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას შეხვედრის 
თაობაზე. ჩვენ მზად ვართ გეწვიოთ თქვენთვის მისაღებ ნე-
ბისმიერ დროს. ასევე რეალურად გვეჩვენება ასეთი შეხვედ-
რისა და დიალოგის დაწყება მეცნიერებათა აკადემიაში, მერაბ 
ბერძენიშვილის სალონ-მუზეუმში, რომან რურუას მიერ წალ-
კოტად ქცეულ ეზო-გარემოში. 

ჩვენი სურვილი და მიზანი ერთია: შედგეს ხალხის, ეკლესიი-
სა და მთავრობის დიდი ერთობა მომავლის საქართველოსთვის. 
ხალხში ეს განწყობა არის, საქართველოს და მართლმადიდებე-
ლი ეკლესიის სინოდმა ეს განწყობა დაადასტურა, ოდნავაც არ 
ვეჭვობთ, რომ იგივე პოზიცია გაქვთ პირადად თქვენ და ასევე 
მთელ ხელისუფლებას. კარგი იქნება, თუ ეს დიდი სახელმწი-
ფოებრივი პროცესი თქვენი პატრონაჟით წარიმართება. 

„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. პირდაპირ ვიტყვით: ანალოგიური ხასიათის თანამშრომ-
ლობის წერილი თავის დროზე გაეგზავნათ ყოფილ პრემიე-
რ-მინისტრებს, ბატონებს: ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი ღარი-
ბაშვილს. სამწუხაროდ, წინა სამმა პრემიერ-მინისტრმა უყურა-
დღებობა გამოიჩინა. ჩვენ პოზიციას არ ვიცვლით, ვიყავით და 
ვართ ორიენტირებული ხელისუფლებასთან კონსტრუქციულ 
თანამშრომლობაზე. მათი უყურადღებობა და სრული იგნო-
რირება ბუმერანგივით დაუბრუნდება როგორც მოქმედ ხელი-
სუფლებას, ასევე ხალხს და ქვეყანას. 

სწორედ ამიტომ, ამ წიგნის პირველ ეგზემპლარებს სწორედ 
პრემიერ-მინისტრს და მმართველი პოლიტიკური პარტიის 
თავმჯდომარეს გადავცემთ: გამოცემიდან ათი დღის განმა-
ვლობაში წიგნს მიიღებს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალი. 
სექტემბერში კი ხალხს მივცემთ სრულ ინფორმაციას, ვინ რო-
გორ შეხვდა ჩვენს ახალ სახელმწიფოებრივ წამოწყებას. 
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მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის 
ანალიტიკური მასალა, რომელმაც ანალიტიკური მასალა, რომელმაც 

ყველა უნდა დაგვაფიქროს და სამოქმედოდ ყველა უნდა დაგვაფიქროს და სამოქმედოდ 
განგვაწყოსგანგვაწყოს

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 
დიდი ნაწილი, ჯერ კიდევ 2006 წელს ვიდექით ეროვნული ყრი-
ლობის მოწვევის აუცილებლობის სათავეებთან, შევიკრიბეთ 
და მეცნიერთა ფართო წრეების, საზოგადო მოღვაწეების წა-
რმომადგენელთა მონაწილეობით დავიწყეთ ქვეყნის პოტენ-
ციალის, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესწავლა და იმ 
კონკრეტული პროგრამის შემუშავება, რომელიც საშუალებას 
მოგვცემს მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ქვეყნის უდიდესი პო-
ტენციალი.
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ორწლიანი მუშაობის შედეგად:
დავასკვენით – ქვეყნის დამოუკიდებელი არსებობის 25-მა 

წელმა არ მოგვცა ის შედეგი, რომელიც ყველასთვის სასურვე-
ლი იყო. ნათელია, რომ საქართველო კატასტროფულად აგვი-
ანებს, გახდეს სტაბილური სახელმწიფო – როგორც ანალიტი-
კოსთა ჯგუფს მიაჩნია, დღემდე არსებულმა ვერც ერთმა ხელი-
სუფლებამ ვერ შეძლო ქვეყნის პოტენციალის 10 პროცენტზე 
მეტის ამოქმედება, ჩვენ გამუდმებით ან საომარ, ან წინასაო-
მარ მდგომარეობაში ვართ, ქვეყნის შიგნით – ხელისუფლების 
განდევნისთვის მუდმივ ბრძოლაში, რისი პრეცედენტიც დამო-
უკიდებლობის აღდგენის პირველსავე ეტაპზე შევქმენით.

ჩვენ მივაქციეთ ყურადღება კიდევ ერთ უმძიმეს გარემოე-
ბას: ერთი მხრივ, ერი, რომელიც ყველა ცივილიზებულ სახე-
ლმწიფოში ერთადერთი სუვერენია, ვერაფრით გახდა ქვეყნის 
პატრონი, მეორე მხრივ, საზოგადოებამ დღემდე ვერ შეიძინა 
სამოქალაქო ღირსებისა და შესაბამისად, სამოქალაქო პროტე-
სტის გრძნობა.

ჩვენ დავრწმუნდით, რომ არ შეიძლება, ქვეყნის ბედს ერთპი-
როვნულად განსაზღვრავდნენ პარტიული ლიდერები, რომ-
ლებმაც სამწუხაროდ, ვერ შეძლეს ამაღლებულიყვნენ ვიწრო-
პარტიულ და ვიწროჯგუფურ ინტერესებზე.

ჩვენ ვაღიარეთ ისიც, რომ ამ ყველაფერში ჩვენი ბრალიცაა, 
პირველ რიგში – ინტელექტუალური ადამიანებისა, რომლე-
ბიც დიდი ხანია, განერიდნენ პოლიტიკას და ამით ყველა სხვას 
მისცეს საშუალება, პოლიტიკაში გაქცეულიყო.

ჩვენ არ მოგვწონს გზა, რომლითაც ქვეყანა უკვე 25-ე წე-
ლია მიდის. დარწმუნებული ვართ, რომ საჭიროა სისტემური 
გარდაქმნები, ვინაიდან უკვე დაგროვდა მომაკვდინებელ სა-
ფრთხეთა მთელი კომპლექსი, რომელშიც შედის არამხოლოდ 
ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა. ჩვენ სერიოზულად 
გვაფიქრებს, რომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მი-
ღების შემდგომ, თანდათან ვკარგავთ ეროვნულ დამოუკიდებ-
ლობას.
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ჩვენ შევთანხმდით, რომ ყველას მივესალმებით, ვინც კა-
ნონიერების საფუძველზე აპირებს ხელისუფლებაში მოს-
ვლას, ვადიანი თუ ვადამდელი არჩევნების გზით. ამასთან, 
ერთსულოვანნი ვართ იმაშიც, რომ არჩევნებს არ შეიძლება 
წარმართავდეს ქვეყანაში ამჟამად მომქმედი კანონი, რო-
მელსაც ყოველი ახალი ხელისუფლება თითქოს აუმჯობესე-
ბს, მაგრამ როგორც დრო ადასტურებს – ირგებს საკუთარ 
თავზე და ეს ყოველივე უაზროს ხდის არჩევნებში მონაწი-
ლეობას. 

სწორედ ამის შედეგია ამომრჩეველთა უკვე კატასტროფუ-
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 – არასწორად მივიჩნევთ არჩევნების წინ პარტიების გა-
ერთიანების 25-წლიან პრაქტიკას და მიგვაჩნია, რომ პარტიები 
უნდა ერთიანდებოდნენ არა არჩევნებისთვის, არამედ არჩევ-
ნების შედეგების მიხედვით – პარლამენტში უმრავლესობის 
შესაქმნელად, როგორც ეს ხდება დემოკრატიულ მსოფლიოში.

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, გრძელდება დაპირისპირება პოლიტიკაშიც და პოლი-
ტიკის გარეთაც, წარმოუდგენელი ტემპებით მიმდინარეობს 
ინტელიგენციის გაპარტიულება; განათლების, მედიცინის, 
სპორტის პოლიტიზირება; პოლიტიკით გამდიდრებულთა და 
ბიზნესინტერესების მქონე ფულიანთა გაპოლიტიკოსება; ჯა-
რის და, საერთოდ, ადმინისტრაციული ორგანოების წარმომა-
დგენელთა, ასევე არაქართული მოსახლეობით კომპაქტურად 
დასახლებული რეგიონების ამომრჩეველთა ერთ პოლიტიკურ 
ხმად გადაქცევა. 

• დამანგრეველია პოლიტიკური მანიით შეპყრობილთა 
სურვილი, პოლიტიკურ პროცესებში ჩართონ ქართული მა-
რთლმადიდებელი ეკლესია.
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 • ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც როგორც ჩანს, მეცე-
ნატობა პოლიტიკური დივიდენდებისთვის გამოიყენება. 

დამაფიქრებელია, რომ:
 ვსაუბრობთ ერთობაზე, როდესაც გამოუყენებელია უდი-

დესი ინტელექტუალური პოტენციალი, არსებული როგორც 
ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.

 ვსაუბრობთ ერთობაზე და ამ დროს, პრაქტიკულად იგნო-
რირებულია ქვეყნის გარეთ მცხოვრებ ადამიანთა პოლიტიკუ-
რი პოზიცია. არადა, ისინი ამომრჩეველთა თითქმის 60%-ს შე-
ადგენენ. სამწუხაროდ, არ იქნა გაზიარებული ჩვენი პოზიცია, 
დემოკრატიული ევროპის მსგავსად, პარლამენტში წევრები 
აერჩია ქვეყნის გარეთ მაცხოვრებლებსაც.

 ვსაუბრობთ ერთობაზე და ამ დროს, პრაქტიკულად იგნო-
რირებულია, როგორც დიდი ილია იტყოდა, სახელმწიფო კაცე-
ბის, კულტურის, ხელოვნების, მეცნიერების მოღვაწეთა პოზი-
ცია ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში… ისინი წლების განმა-
ვლობაში ვერ ახერხებენ ხელისუფლების მაღალი ეშელონების 
წარმომადგენლებთან არათუ შეხვედრას, არამედ მათთვის 
ხმის მიწვდენას.

 ვსაუბრობთ ერთობაზე და ხალხს ვეძებთ მხოლოდ საკუ-
თარ გარემოცვაში და ვეძებთ არა ქვეყნისადმი ერთგულების, 
არამედ პირადი ერთგულების პრინციპით.

 ვსაუბრობთ ერთობაზე და პარტიები დავყავით კვალიფი-
ციურებად და არაკვალიფიციურებად… 25-წლიანმა გამოცდი-
ლებამ გვიჩვენა, რომ ხელისუფლებას ვინც აწყობს, ეხმარება 
ყველაფრით: ხალხის ფულით დაწყებული, სახელისუფლებო 
რესურსით დამთავრებული. ვინც არ მოსწონს, ებრძვის ყველა 
ფორმით და ცდილობს მათ გამარგინალებას. 

დამაფიქრებელია „ქართული ოცნების“ ცალკეულ ლი-
დერთა მხარდამჭერი განცხადებები კოალიციაში შემავალი პა-
რტიების და თქვენ წარმოიდგინეთ, დაშლილი „ნაციონალური 
მოძრაობის“ უკვე პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ, ხელი-
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სუფლების წარმომადგენელთა და განსაკუთრებით, საინფო-
რმაციო საშუალებების მიერ მთავარ ოპოზიციურ ძალად „ნა-
ციონალების“ წარმოჩენა, დანარჩენების, განსაკუთრებით კი, 
ეროვნული განწყობის პოლიტიკური ძალების იგნორირებით.

 ვსაუბრობთ ერთობაზე და ვებრძვით პრესისა და ტელევიზი-
ის თავისუფლებას. ჩვენ ეროვნულ სირცხვილად მიგვაჩნია, რომ 
ქვეყნის ძირითადი ტელევიზიებისა და მასობრივი ინფორმაციის 
სხვა საშუალებების უკან დგანან პოლიტიკური პარტიები, პოლი-
ტიკოსები, პოლიტიკით გამდიდრებულნი. რეალობა ადასტურე-
ბს, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს პოლიტიკური გავლენისა-
გან თავისუფალი რეგიონული ტელევიზია თუ მედიასაშუალება.

ვსაუბრობთ ერთობაზე და მთელი საინფორმაციო სივრცე, 
მეტიც, საზოგადოებრივი ურთიერთობის ყველა სფერო გაჯე-
რებულია სიძულვილის ენით, აგრესიით, ურთიერთზიზღით, 
განსხვავებული პოზიციის პოლიტიკოსებისა და მათი გუნდე-
ბის მიმართ. 

ვსაუბრობთ ერთობაზე და პოლიტიკური ლიდერები ხე-
ლისუფლებაში თუ ხელისუფლების გარეთ გაცილებით მე-
ტად აფასებენ პარტიიდან პარტიაში მორბენალთ, პირდაპირ 
ვთქვათ, მოღალატეებს. დღეს ღალატი პოლიტიკური დივიდე-
ნდების მოპოვების ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმად იქცა. მრა-
ვალპარტიული პარლამენტის ნაცვლად, უკანასკნელი 15-20 
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:

• ხალხმა დაიბრუნოს პოლიტიკოსების მიერ მისთვის წარ-
თმეული ქვეყანა.

• დანაშაულად შეფასდეს 1991 წლის შეიარაღებული დაპი-
რისპირება.

• მიეცეს შეფასება დამოუკიდებელი საქართველოს დღემდე 
არსებულ ყველა მმართველ სახელისუფლებო ძალას – დაწყე-
ბული „მრგვალი მაგიდით“, „მოქალაქეთა კავშირით“, „ნაციო-
ნალური მოძრაობით“, დამთავრებული „ქართული ოცნებით“

• ქვეყანაში იყოს არა ე.წ. ბელადებისა და ფულიანთა ძალა-
უფლება, არამედ ნიჭის ძალაუფლება.

• ქვეყანაში გარანტირებულ იქნას: სიცოცხლის უფლება, 
განათლების უფლება, სიტყვის თავისუფლება, საკუთრების 
უფლება, მისწრაფება უკეთესი ცხოვრებისკენ.

• დღეს არსებული ბრძოლა არსებობისთვის, შეიცვალოს სა-
კუთარ შესაძლებლობათა რეალიზაციით.

 
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:
 სამართლიანობა ვერ იქნება, თუ ამ არჩევნებზე ყველა პო-

ლიტიკურ პარტიას არ ექნება ერთნაირი სასტარტო მოედანი.
არც სამართლიანობა და არც ერთობა იქნება, თუ ძველმო-

დურად გავაგრძელებთ სახელმწიფო კაცების, მოღვაწეების, 
წარმატებული ბიზნესმენების ნებით, ხათრით თუ იძულებით 
პარლამენტში შეყვანას. ეს არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში 
არ ხდება და მათი შეურაცხყოფა უფროა, ვინემ დაფასება. და-
ვაკვირდეთ, პარლამენტში შესული ხელოვნებისა და სპორტის 
ცნობილი მოღვაწეები ღირებულ პარლამენტარებად ვერ ჩამო-
ყალიბდნენ, ხელოვნებამ და სპორტმა კი ამით ბევრი დაკარგა. 
ვხედავთ, როგორ ძლიერდება ხალხში ნეგატიური დამოკიდე-
ბულება პარლამენტში შესულ ბიზნესმენთა მიმართაც.

 ერთობა არის იმ ქვეყანაში, 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, სადაც გაცნობიერებული აქვთ ბიბლიური 
სიბრძნე: მთავარში – ერთობა, სადაოში – თავისუფლება, მა-
გრამ ყველაფერში – სიყვარული.

 სწორედ ამიტომ, ჩვენ ვამბობთ:
 ჩვენ შეიძლება ბევრი რამით განვსხვავდებოდეთ ერთმანე-

თისგან: ასაკით, მსოფლმხედველობით, მრწამსით, ეროვნული 
კუთვნილებით, სოციალური მდგომარეობით, პოლიტიკური 
პოზიციით… მაგრამ მთავარში – სამშობლოში, გვაქვს ერთობა 
და ერთნი ვართ იმაში, რომ ჩვენი მოქმედების საფუძველი სი-
ყვარულია.
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IV სამომავლოდ… რა გვინდა ჩვენ და რას ვითხოვთ 
ხელისუფლებისა და მომავალი პარლამენტისგან. 

უპირველესი და უმთავრესი:
 
დასაძლევია დღევანდელობის რამდენიმე, განსაკუთრებით 

ოთხი უმძიმესი პრობლემა: პირველი – მმართველი პოლიტიკუ-
რი ძალის თვითკმაყოფილება; მეორე – ოპოზიციის უკვე გამა-
რგინალებასთან მიახლოებული გაბოროტება.; მესამე – საზო-
გადოების ინდიფერენტულობა, ანუ საზოგადოებაში თითქმის 
ყველა უბედურების “მერე რა” – თი გამართლების განწყობა 
და მეოთხე – საზოგადოების ერთი ნაწილის არჩევნებზე არ-
მისვლით ტრაბახი (დემოკრატიული სამყაროს გამოცდილე-
ბა ადასტურებს, რომ სწორედ მათ მოჰყავთ ცუდი მთავრობა, 
ვინც არჩევნებზე საკუთარი ხმის უფლებას არ იყენებს).

 
განსაკუთრებული მომავლის საქართველოსთვის:
რამდენიმე თვის წინ, ქართული ინტელექტუალური განძთ-

საცავის უპირველეს ციტადელში – მეცნიერებათა აკადემიაში, 
ჩვენ დავადასტურეთ სამების საკათედრო ტაძარში წარმოთ-
ქმული სიტყვა: – „შევკრათ გათითოკაცებული სიკეთე, ბორო-
ტების სიყვარულით დასამარცხებლად“ და შემდგომი განვი-
თარება მივეცით „ქართული ერთობის დარბაზის“ მიერ 2015 
წლის 8 თებერვალს, დავით აღმაშენებლის დღეს, გელათის აკა-
დემიის ისტორიულ კედლებში მიღებულ ზოგადქართულ დო-
კუმენტს, „მოქმედების მანიფესტს“ – „ერთი სამშობლო, ერთი-
ანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“, რაც პრაქტიკულად 
არის ქართველთა და საქართველოს შვილთა, ჩვენს ნამდვილ 
უცხოელ მეგობართა საუკუნეობრივი ოცნება, ქართული ნა-
ციონალური იდეა – გაერთიანებული საქართველო და სამშო-
ბლოსათვის ერთსულოვნებით შეკრული ხალხი.

მომავლის საქართველოსთვის გვესახება ოთხი პრიორიტე-
ტული მიმართულება:
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 პირველი – განათლება და მეცნიერებაა სახელმწიფოს საძი-
რკვლის უპირველესი ქვაკუთხედი. ჩვენი წევრი და მეგობარი 
მეცნიერები დიდი ხანია მუშაობენ ამ პრობლემაზე;

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

მდგრადი განვითარების ელემენტარული იმედიც კი. დაცული 
მეწარმეა ქვეყნის ძლიერების ქვაკუთხედი. მეწარმე კი დაცუ-
ლი უნდა იყოს ინსტიტუციონალურად და არა ხელისუფალის 
პირადი შეხედულებებისა და ახლობლობის მიხედვით. ხელი-
სუფლებამ მეწარმე უნდა დაიცვას თავისუფალი და პატიოსანი 
კონკურენტული გარემოს შექმნისა და შენარჩუნების უზრუნ-
ველყოფით;

 მესამე – კულტურა (მისი ფართო გაგებით), ეროვნული და 
პოლიტიკური ოპტიმიზმის საფუძველი. სწორედ ოპტიმიზმი 
სჭირდება ნიჰილიზმით, პესიმიზმითა და სიძულვილით გაჯე-
რებულ ქართულ სივრცეს. 

მეოთხე – ქართული სოფელი, როგორც ქვეყნის უძველესი 
კულტურული ფენომენი.

 
საქართველოს სჭირდება ხელისუფლება, რომელიც ზე-

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

მომავლის საქართველოსთვის
• ჩვენ გვინდა – არა მსოფლიო გლობალურ პროცესებთან 

დაპირისპირება, არამედ მისი ანალიზი, ამ პროცესებში გაა-
ზრებულად მონაწილეობა, საკუთარი ღირსეული ადგილის და-
მკვიდრება და არა სხვისი კარნახით, რაც მთავარია – თვითმ-
ყოფადობის შენარჩუნება 

• ჩვენ გვინდა – არა უბრალოდ სახელმწიფოებრივი დამოუ-
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კიდებლობა – დაკარგული ეროვნული თვითმყოფადობით, რო-
გორც ამას სხვადასხვა სექტანტური ჯგუფები და ქვეყანაში 
მათი მხარდამჭერები გვკარნახობენ, არამედ რეალურად ერო-
ვნული და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 

• ჩვენ გვინდა – ფიქრი არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ 
მოქმედება და ცხოვრება პრინციპით: „მშვიდობა და სიძლიერე 
შინ და გარეთ“ 

• ჩვენ გვინდა – რომ საქართველოს პარლამენტში, ზოგადად 
ხელისუფლებაში, წარმომადგენლები ჰყავდეს არა მარტო სა-
ქართველოს რეგიონებს, არამედ, საზღვარგარეთის ქვეყნებში 
ისტორიულად, თუ ბედის უკუღმართობით, საკუთარი თავისა 
და ოჯახის გადასარჩენად გადახვეწილ საქართველოს მოქა-
ლაქე თანამემამულეებს – ისე, როგორც ეს ხდება ევროპის დე-
მოკრატიულ ქვეყნებში. 

• ჩვენ გვინდა სამყაროსთან ურთიერთობა ინტელექტითა 
და ბიზნესით, მაგრამ შენარჩუნებული თვითმყოფადობით. 

• ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარე-
ობა ვაქციოთ პოლიტიკად, როგორც ეს დიდმა დავით აღმაშენე-
ბელმა შეძლო და შევცვალოთ პარტიებისა და პოლიტიკოსების 
მიერ ხელისუფლებისათვის ბრძოლის მთავარ პრინციპად დამ-
კვიდრებული, პრაქტიკულად, ქვეყნის დამანგრეველი მოდელი 
– საქართველო ზესახელმწიფოთა ინტერესების დაპირისპირე-
ბის ადგილი (სწორედ ადგილად გვთვლიან, რაც ძალიან სამწუ-
ხაროა). ჩვენი ამოცანაა, საქართველო გადავაქციოთ ქართულ 
სახელმწიფოებრივ ინტერესზე სხვა სახელმწიფოთა, მათ შო-
რის, ზესახელმწიფოთა ინტერესების ზედდების ქვეყნად.

ყველაფერი ეს რთულია და ძნელზე ძნელი, მაგრამ შესაძ-
ლებელი.

ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ დაპირისპირებას და პოლიტი-
კური სიძულვილით სავსე, პოლიტიკურ სამთავროებად დაყო-
ფილ ქვეყანაში საქმიანობის მთავარ მიმართულებად მოქმედე-
ბათა ჰარმონიზაციას მივიჩნევთ. ამასვე ვუსურვებდით ქვეყ-
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ნის ხელისუფლებას, ოპოზიციას, მედიასა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს. ეს, მართლაც, საშური საქმეა. დაპირისპირე-
ბა სუსტების მოგონილია, თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია – 
მხოლოდ ძლიერთ ხელეწიფებათ.

 ჩვენი პოზიცია უცვლელია: დაპირისპირებით და ზიზღით 
სავსე პოლიტიკური სივრცე სათნოებით და სიყვარულით უნდა 
შეიცვალოს, კონფრონტაცია პრინციპულობამ უნდა შეცვა-
ლოს… ჩვენ ჰარმონიზაციის რთულ და ძნელ გზას ვირჩევთ.

ჩვენ ასე ვხედავთ ქვეყნის მომავალს და ამისთვის მთავა-
რია არა პარტიათა საარჩევნო კოალიციები, არამედ მათი თა-
ნამშრომლობა „ეროვნული თანხმობის პარლამენტისათვის“, 
პიროვნებათა პარლამენტისთვის, განსხვავებულთა ერთობის 
პარლამენტისთვის.

ქვეყანას სჭირდება პიროვნებების და არა პარტიულად აჟი-
ტირებული ფუნქციონერების პარლამენტი. პარტიებს მიღმა 
გაცილებით მეტია ქვეყნისთვის საჭირო პროფესიონალი პო-
ლიტიკოსი, ვინც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს შეინარჩუნა 
წესიერება და პატიოსნება, კორუფციის ეპოქაშიც კი გაუძლო 
ყოველგვარ ცდუნებას და, რაც მთავარია, ოპოზიციაში ყოფ-
ნის დროს არ გაბოროტდა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, სწა-
მს და სჯერა, რომ არ შეიძლება პოლიტიკის ბიზნესად ქცევა, 
ხელისუფლებაში ბიზნესინტერესებით ყოფნა.

ჩვენ, გვჭირდება თანამშრომლობა არა პოლიტიკური ფრაქ-
ციების შექმნისთვის, არამედ პოლიტიკური პარტიების შეკრე-
ბა მრგვალ მაგიდასთან, აღიარება იმისა, რომ ქვეყნის დღევა-
ნდელი და ხალხის გაუსაძლისი მდგომარეობა სწორედ, პოლი-
ტიკოსებისა და პოლიტიკური პარტიების ბრალია; აღიარება 
იმისა, რომ ამ წლებმა ჩვენში სერიოზულად გააჩინა ზნეობის 
დეფიციტი და არაერთი ზნეობრივი პროფესიონალი პოლიტი-
კოსი გარიყა. აღიარება იმისა, რომ პარტიებს გარეთ გაცილე-
ბით მეტია ქვეყნისთვის მომართული, ძლიერი პოლიტიკოსი, 
ვინემ პარტიებში… ჩვენი ამოცანაა, ვიფიქროთ ასეთი ადამია-
ნებისგან შემდგარ პარლამენტზე…
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ჩვენ მივმართავთ პოლიტიკური პარტიებს თანამშრომლო-
ბის თაობაზე. ასეთი პოზიცით ჩვენ ვერთვებით საარჩევნო 
პროცესში. ჩვენი მთავარი დოკუმენტი იქნება ერთი მხრივ, 
ქვეყნის პოტენციალის ანალიზი, მეორე მხრივ, ქვეყანაში არ-
სებული მდგომარეობის მეცნიერული ანალიზი და რაც მთა-
ვარია, პროგრამა – ასეთ ვითარებაში მყოფ ქვეყანაში როგორ 
ავამოქმედოთ მისი პოტენციალი.

 
 

V - კონკრეტული წინადადებები მოქმედებისთვის
 
1. ყველგან იყვნენ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლი-

ტიკოსები და ზნეობრივი ადამიანები – ზვიად გამსახურდიას 
გარემოცვაშიც, ედუარდ შევარდნაძის პერიოდის პარლამე-
ნტებშიც, ასლან აბაშიძესთანაც, მიხეილ სააკაშვილთანაც, ბი-
ძინა ივანიშვილთანაც, დღევანდელ მთავრობაშიც. 

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. უკვე გვაქვს ძალიან სერიოზული ინფორმაცია, 
რომელსაც ეტაპობრივად წარვუდგენთ საზოგადოებას, ჩვენ 
გვინდა ვიცოდეთ მათი მოსაზრებები, თუ ვინ არიან ის პოლი-
ტიკოსები, ვის გარეშე მათ ვერ წარმოუდგენიათ საქართვე-
ლოს პარლამენტი. 

3. ჩვენი პოზიცია პრინციპულია: იმის გათვალისწინებით, 
რომ ამომრჩეველთა თითქმის ნახევარზე მეტი გასულია ქვე-
ყნის გარეთ და ეს ის ადამიანები არიან, ვისაც დიდწილად 
უნდა ვუმადლოდეთ, რომ თუნდაც უარეს მდგომარეობაში არ 
ვართ – მიგვაჩნია, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ საშუალება, საქა-
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რთველოს პარლამენტში ჰყავდეთ თავისი წარმომადგენლები. 
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 ნაქებ-ნადიდებ ხელისუ-
ფალთ! 

დავიხსნათ თავი გარედან 25-წლიანი 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 



73

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 პროგრამებიმომავლის პროგრამები

ჩვენი მოქმედების სტრატეგია

პირდაპირ შეიძლება ითქვას: საქართველოს კათოლიკო-
ს-პატრიარქთან შეხვედრაზე საუბარი, რომლის მთავარი პრი-
ნციპები გადატანილია საქართველოს პრემიერისადმი გაგზა-
ვნილ „იმედის წერილში“, ჩვენი პროგრამის კონცეფციის ღერ-
ძია. ამ ნაწილში შევეცდებით ზოგი მომენტის დაზუსტებას. 

პროგრამის პირველი ნაწილი გათვლილია ორ წელიწადზე. 
იწყება 2018 წლის 21 სექტემბერს – მთავრდება ეროვნული 
ყრილობით, 2020 წლის 21 სექტემბერს, ღვთისმშობლობას. 

პროგრამის მეორე ნაწილი იწყება ეროვნული ყრილობით. 
ეროვნული ყრილობა, რომელიც იქნება ყოველთა ქართველ-
თა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსო-
ფლიო კონგრესის შემაჯამებელი ეტაპი, ამტკიცებს მომავლის 
საქართველოს პროგრამას.

პირველი ნაწილის მთავარი ამოცანაა – დაიწყოს პრაქტი-
კული ქმედებები ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ მცხოვრებ თა-
ნამემამულეთა სულიერი ერთიანობისთვის, თაობათა ერთია-
ნობისთვის... მეცნიერთა და ექსპერტთა პატრონაჟით, ხალხის 
აქტიური მონაწილეობით შედგეს მომავლის საქართველოს 
პროგრამა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ქვეყნის 
რეალური მდგომარეობა და ის ბუნებრივი, ადამიანური თუ 
ინტელექტუალური რესურს-პოტენციალი, რომელიც გააჩნია 
საქართველოს; 

ჩამოყალიბებული იქნება გამოცდილების მქონე მაღალპრო-
ფესიონალთა მოძიებისა და საქვეყნო სამსახურში ჩაყენების 
სისტემა; გამოკვეთილი იქნება უფროსი თაობის მაღალპრო-
ფესიონალთა და ავტორიტეტულ პიროვნებათა მოტივაცია, 
ჩადგნენ ქვეყნის სამსახურში და რაც განსაკუთრებულად ხაზ-
გასასმელია, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის რჩევით, 
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მსოფლიოს წარმატებული ქვეყნების გამოცდილების გათვა-
ლისწინებით, შეიქმნება „სახელმწიფო კაცების საკრებულო“. 

ამ მიზნით:
• 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 კათოლიკოს-პატრი-
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 ყოველთა ქართველთა, საქართველოს 
შვილთა და საქართველოს მეგობართა შვილთა და საქართველოს მეგობართა 

მსოფლიო კონგრესიმსოფლიო კონგრესი

საქართველოს აქვს ქართველთა მსოფლიო კონგრესის ჩა-
ტარების გამოცდილება. პირველი ასეთ შეკრება შედგა 1997 
წელს, ბატონ რეზო ჩხეიძის თავკაცობითა და ხელისუფლების 
დიდი მხარდაჭერით. ღონისძიებამ იმ პერიოდში დიდი როლი 
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-
დვილ მეგობართა აქტიური მონაწილეობითა და მხარდაჭერით. 

მსოფლიო კონგრესი შედგება სესიებისგან. იგი ტარდება 
მსოფლიოს ორმოცზე მეტი ქვეყნის ოთხმოცზე მეტ ქალაქსა 
და რეგიონში, სადაც ისტორიულად, ბედის უკუღმართობის, თუ 
ბოლო ათწლეულებში ქვეყანაში შექმნილ სოციალურ პრობლე-
მათა გამო, ცხოვრობენ ქართველები, საქართველოს შვილები. 

კონგრესის ყველა სესია გადაიცემა პირდაპირი ეთერით 
მთელ მსოფლიოში, რათა ყველა ქვეყანაში მცხოვრებ ჩვენს 
თანამემამულეებს და ჩვენს მეგობრებს მიეცეთ მისი ნახვის 
საშუალება და ეს გარკვეულწილად იქნება ჩვენი ერთიანობის 
დადასტურებაც. 

ამ დიდმა საერთაშორისო ფორუმმა უნდა შეგვაძლებინოს 
მობილიზება, როგორც ქვეყნის შიდა პრობლემების გადასა-
წყვეტად, ასევე, ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტის ასამა-
ღლებლად. 

კონგრესის ყოველი სესია უნდა იყოს შესაძლებლობათა 
დათვალიერება... მსოფლიომ კიდევ ერთხელ უნდა აღიდგინოს 
მეხსიერებაში, თუ რა წვლილი აქვს შეტანილი მსოფლიოს სა-
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განძურში რუსთაველის იდეოლოგიაზე აღზრდილ ერს. 
როგორც რეალობა ადასტურებს, კონგრესის ჩატარების 

აუცილებლობა არის ევროკავშირის, ყოფილი საბჭოთა კავში-
რის ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში, ასევე, აშშ-ში, 
ისრაელში, კანადაში, მექსიკაში, თურქეთში, ირანში, ბრაზილი-
აში, ეგვიპტეში, საუდის არაბეთში, ავსტრალიაში (დაზუსტე-
ბული სია თან ერთვის პროგრამას). ამ ქვეყნების უმეტესობაში 
უკვე შექმნილია საინიციატივო ჯგუფები, ჩატარების თარი-
ღის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებიდან მინიმუმ ერთ და 
მაქსიმუმ სამ თვეში, შესაძლებელია ორგანიზება გაუკეთდეს 
500-დან 1000-მდე თანამემამულის და 150-200 ჩვენი ქვეყნის 
მეგობრის შეკრებას კონკრეტულ რეგიონებში.

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 
ჰქონდეს საშუალება, მიიღოს მონაწილეობა კონგრესის სესიის 
მუშაობაში მისთვის საინტერესო ქვეყანაში, ტურისტულ ტურში 
მონაწილეობის მეშვეობით. პრაქტიკულად, ამ სისტემის დეტა-
ლები გავლილია ცნობილ ტურისტულ ფირმებთან, ამ გეგმას, არ 
არის გამორიცხული, ტურისტული ორგანიზაციების გარეშეც, 
საინფორმაციო საშუალებების დიდი მხარდაჭერით, თვით „ქა-
რთული ერთობის დარბაზმა“ გაუკეთოს ორგანიზება.

ვაკონკრეტებთ, რას ნიშნავს კონგრესი ადგილზე. ეს არის 
კონგრესი ქვეყნებსა და ქალაქებში:
 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“.
ძალიან მნიშვნელოვანია რუსთაველის საზოგადოებისა და 

შემოქმედებითი კავშირების წინადადება, რომ კონგრესის სე-
სიები აქტიურად დავაკავშიროთ შოთა რუსთაველის-850, ნი-
კოლოზ ბარათაშვილის-200, ილია ჭავჭავაძის-180 იუბილეებ-
სა და საერთოდ, ქართველი მწერლების წარმოჩენას. 

მისასალმებელია ცნობილ მხატვართა ინიციატივა, მხარდა-
ჭერილი მხატვართა კავშირის გამგეობისა და თავმჯდომარის 
მიერ, რომ ყველა ქვეყანასა და ქალაქში, სადაც ეს შესაძლებ-
ლობა იქნება, მოეწყოს საქართველოს მხატვართა, როგორც 
საერთო, ასევე პერსონალური გამოფენები. 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო მსოფლიოს სა-
ჭადრაკო რუკაზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა, 
არის მოსაზრება, რომ მსოფლიო ჩემპიონებმა და დიდოსტა-
ტებმა (ნონა გაფრინდაშვილი, მაია ჩიბურდანიძე, ნანა ალექსა-
ნდრია, ნანა იოსელიანი, ნინო გურიელი და სხვები) გამართონ 
ერთდროული სეანსები. ასევე შესაძლებელია მასტერკლასე-
ბის ჩატარება ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონების მიერ ჭი-
დაობაში, კრივში და სპორტის სხვა სახეობებში.

შესაძლებლობის მიხედვით, ტურისტულ ტურებში მონაწი-
ლეობას მიიღებენ კულტურისა და ხელოვნების ცნობილი წა-
რმომადგენლები.

კონგრესი არის, როგორც ჩვენი შესაძლებლობების დათვა-
ლიერება, უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისა-
დმი მხარდაჭერა, ასევე მეგობრებისა და ჩვენი ქვეყნის განვი-
თარების ახალი შესაძლებლობების მოძიება. ამ კუთხით ბევრი 
რჩევის მოცემა შეუძლიათ უცხოეთში შექმნილ ქართულ არა-
სამთავრობო ორგანიზაციებს. 

არის მოსაზრება, რომ კონგრესის პირველი სესია ჩატარდეს 
საფრანგეთში, ქართველთა მამულ 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, 
იოვანამაც გამოთქვა სურვილი არათუ მონაწილეობა მიიღოს, 
არამედ შეასრულოს ცნობილი სიმღერა „თბილისო“. ნიკეას ყო-
ფილ მერს, ლაგოფეტისს, რომელიც დღესაც საქმიანობს სახე-
ლისუფლებო წრეებში, გადაწყვეტილი აქვს, სწორედ ქუთაისის 
ქუჩაზე ჩაატაროს კონგრესი და ბერძენთა და ქართველთა დიდ 
დღესასწაულად აქციოს. ცნობისთვის: ამ ქალაქში, საქართვე-
ლოდან წასული 5. 000 -ზე მეტი ადამიანი საქმიანობს. 

მიზანშეწონილადაა მიჩნეული, რომ კონგრესის უცხოური 
სესიები დასრულდეს უკრაინასა და ისრაელში და ეს იყოს არა 
მარტო ჩვენი ქვეყნების ისტორიული მეგობრობის აღიარება, 
არამედ ორი ქართველი ბუმბერაზის – შოთა რუსთაველისა და 
დავით გურამიშვილისადმი ქართველთა განსაკუთრებული და-
მოკიდებულების ხაზგასმაც. 

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 კეთილ რჩევასა და წინადადებას ამ დიდი 
ქართული პროცესის სრულყოფისა და გამორჩეული შედეგით 
დამთავრების მიზნით. 

მზად ვართ თანამშრომლობისთვის!
კონგრესის საორგანიზაციო კომიტეტი
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კაპიტალი, რომელსაც კაპიტალი, რომელსაც 
სახელმწიფო ვერ იყენებს!სახელმწიფო ვერ იყენებს!

ვადასტურებთ, რომ საქართველოს გარეთ მცხოვრები ქა-
რთველობა, ჩვენი ქვეყნის მეგობრები და შვილები – დიდი 
ეროვნული და სახელმწიფოებრივი სიმდიდრეა, დღემდე გამო-
უყენებელი დიდი კაპიტალი. ეს დანაშაულია, მით უფრო, რომ 
წერილი, რომელსაც ახლა ვბეჭდავთ, თითქმის ათი წლის წინ 
დაიწერა. დიდია ამ საქმეში „საქართველოს ხალხთა ასამბლე-
ის“ როლი, რომელმაც 2009 წლის სოჭის კონგრესიდან მოყო-
ლებული, უამრავ ქვეყანაში ჩაატარა შეხვედრები ემიგრანტებ-
თან და სწორედ ამის საფუძველზე შეიქმნა ეს დოკუმენტიც, 
რომელიც არაერთგზის გამოქვეყნდა. ამ პერიოდის ყველა 
პირველ ხელისუფალს დაეგზავნა შესაბამისი ცვლილებებით. 
შედეგი: მდგომარეობა არათუ იცვლება, არამედ უარესდება. 
ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. და სწორედ ამიტომ აქვს კო-
ნგრესის ჩატარებას დიდი მნიშვნელობა. სწორედ ამიტომ ვაქ-
ვეყნებთ ამ პროგრამაში ემიგრანტთა ტკივილიანი განწყობის 
ამ დოკუმენტს იმ რედაქციით, რომლითაც გაზეთ „ლიტერა-
ტურულ საქართველოში“ გამოქვეყნდა 2013 წლის სექტემბე-
რში და რომელიც მიიღო მეცნიერთა კონგრესმა ეროვნული 
თანხმობისთვის, „ქართული ერთობის დარბაზის“ გელათის, 
თბილისის, ბათუმის და გორის სესიებმა. 
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ემიგრანტთა განწყობა – გადაძახილი ემიგრანტთა განწყობა – გადაძახილი 
მომავლის საქართველოსთვის!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!

ყოველ ერს, გარდა ზოგად-
კაცობრიული ღირებულებები-
სა და თვისებებისა, გააჩნია გა-
მორჩეული, მხოლოდ მისთვის 
დამახასიათებელი, ისტორიუ-
ლად ჩამოყალიბებული თვისე-
ბა, უფრო სწორად, ფსიქო-ფი-
ლოსოფიურ შეხედულებათა 
ერთობლიობა, რომელიც სხვა 
ხალხთა შეგნებაში არ არის, ან 
ნაკლებადაა წარმოჩინებული.

ქართველთათვის, ერთი 
ასეთი განსაკუთრებული თვისება ანტიკური დროიდან მოყო-
ლებული, გახლავთ მშობლიურ მიწასთან, მშობელ კუთხესთან 
განშორების სიმძიმე.

მიუხედავად ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობისა, 
საზღვაო და საქარავნო გზების შესაყარზე არსებობისა, ქა-
რთველი კაცი ყოველთვის ერიდებოდა შორეულ ქვეყნებში ხა-
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ნგრძლივ მოგზაურობას, მით უმეტეს, ცხოვრებას. აკი შეგვარ-
ქვეს კიდეც ბრძენმა ელინებმა გეორგიანელები – ანუ მიწის 
შვილები.

ბედის უკუღმა ტრიალმა მსოფლიოს ერთი უძველესი და 
გამორჩეული ერის მეოთხედი მიმოფანტა მსოფლიოს მრავალ 
კუთხეში, უპირატესად, ბებერ, კეთილ ევროპაში. მიუხედავად 
ამ ქვეყნების მოქალაქეების, მთავრობების, სასულიერო და პო-
ლიტიკური პირების ცივილიზებული და თბილი დამოკიდებუ-
ლებისა, არ არის ტკბილი ის ლუკმა, რომელიც გვეძლევა მძიმე 
და ჩვენთვის არცთუ შესაფერი შრომის ფასად; ლუკმა, რომე-
ლიც აგერ ოცი წელია, საქართველოს დანარჩენი ბიუჯეტის 
ტოლია; ლუკმა, რომელიც უკლებლივ სამშობლოში იგზავნება 
ოჯახების შიმშილისგან გადასარჩენად, ნათესავთა დასახმა-
რებლად, ნაცნობ-მეგობართა მხარში დასადგომად.

ჩვენი არსებობა, დიახ, ფიზიკური არსებობა, წარმოუდგენე-
ლია საქართველოს გარეშე, რამეთუ სული და გული, გონი და 
აზრი მთლიანად სამშობლოში, ჩვენს ოჯახებში გვაქვს დატო-
ვებული. ამაშია დიდი ერთობა ჩვენი ერისა, ამაშია სიძლიერე 
დროებით დასუსტებული ივერთ მოდგმისა, ქართლოსიანთა 
სისხლის ყივილისა, რომლის ფასიც მომეტებულად იცის იმ მი-
წამ, საიდანაც დღეს გვინდა მივმართოთ მთელ დუნიაზე მიმო-
ფანტულ ქართველებს.

სწორედ ელინისტურმა სამყარომ, კლასიკური მსოფლიო 
ცივილიზაციის აკვანმა, ამცნო სხვა ერებს სიდიადე ანტიკურ 
პრე-ქართველთა. თანაც ისე ძალუმად, რომ თავის ტოლად და 
სწორად აღიარა აია-კოლხთა სამფლობელო მაშინ, როცა ყველა 
დანარჩენს ბარბაროსი უწოდა. აქ თითქოს თავისთავად გონე-
ბაში ტივტივდება არაერთი პარალელი, არაერთი მსგავსება… 
მხოლოდ მაკედონელ-არისტოტელესა და აღმაშენებელ-ჭყო-
ნდიდელის ტანდემთა მოღვაწეობის მსგავსება რად ღირს!!!

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 
ფხიზლად შეგვეფასებინა ის პერსპექტივები თუ საფრთხეები, 
რომლებიც ჩვენი ერის წინ იშლებოდა წლების მანძილზე და ყა-
ლიბდება გასული წლის ცნობილი მოვლენების შემდგომ.

ჩვენ გვესმის, რომ 5-6 თვეში შეუძლებელია ყველაფრის რა-
დიკალური შეცვლა, მით უფრო, როცა განუზომელია მასშტა-
ბები პრობლემებისა, რომელიც ახალ ხელისუფლებას დახვდა. 
მაგრამ, მოგეხსენებათ, რაც უფრო დიდია მხატვრული ტილო 
ან ნაქანდაკები, მით უფრო შორიდან უნდა უცქირო. ჩვენ, სა-
მშობლოში მარად დარჩენილ შორიდან მოცქერალთ გვეჩვენე-
ბა: – მეტის გაკეთება შეიძლებოდა.

ჩვენი ხელისუფლებისგან ათწლეულის მანძილზე ბედის 
ანაბრად მიტოვებულთ, სხვამ რა პატივი უნდა გვცეს. მით 
უმეტეს, კარგად ვხედავთ, თუ ჩვენივ ბედში აღმოჩენილ სხვა 
ტომის ადამიანებზე როგორ მზუნველობას იჩენენ დროებით 
სიდუხჭირეში აღმოჩენილი მათი მთავრობები. ამასვე ხედავენ 
მასპინძელი ქვეყნების ადგილობრივი მმართველებიც. ალბათ, 
ამითაც არის განპირობებული, რომ სამართლებრივად სრუ-
ლიად დაუცველნი, ბევრ სიმწარეს ვაწყდებით. არა უშავს, ყვე-
ლაფერს გავუძლებთ, მაგრამ სად გავამხილოთ, რომ ჩვენივე 
ხელისუფლებამ წაგვართვა მოქალაქის უპირველესი უფლება 
– მონაწილეობა ქვეყნის მმართველობაში, მისი სამომავლო ბე-
დის გადაწყვეტაში.

ევროპის თითქმის ყველა ქვეყნის პარლამენტში არჩეული 
ჰყავთ დეპუტატები საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამუ-
ლეთა სათვისტომოებიდან. ჩვენ კი ხმის მიცემის უფლებაც 
კი შეგვიზღუდეს აბსურდული მოთხოვნებით, რაც პრაქტიკუ-
ლად, მოქალაქის ამ უპირველესი უფლების ჩამორთმევად გა-
რდაისახა ჩვენს რეალობაში.  და ეს მაშინ, როცა ძალიან კარგად 
ვიცით, ვის ყულაბაში აღმოჩნდა ჩვენი მიუცემელი ხმები. ისიც 
კარგად ვიცით, დღესაც რატომ რჩება ეს საკითხი უცვლელად, 
ვინ და რატომ ლობირებს ახალ ხელისუფლებაში პრობლემის 
ძველებურად დატოვებას.
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ამის უფლება კი არავის არ უნდა მიეცეს!
ჩვენ ყველამ ერთად მოვიტანეთ პირველი ოქტომბერი 7 

ნოემბრით, 26 მაისით… ყველამ ერთად, რამეთუ ჩვენი მეუღ-
ლეები, შვილები, ოჯახის წევრები იდგნენ იმ ბარიკადებზე, 
რომელსაც არბევდნენ, წამლავდნენ, ესროდნენ. როცა ვამბო-
ბთ – ჩვენ, ვგულისხმობთ არა მხოლოდ მიგრანტ ქართველებს; 
ვგულისხმობთ სხვა ეროვნების წარმომადგენლებსაც: ებრაე-
ლებს, ბერძნებს, იტალიელებს, ესპანელებს...

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

ამიტომაც გადავწყვიტეთ სამშობლოს ყველა საჭირბორო-
ტო საკითხზე მოვითათბიროთ, აზრები გავცვალოთ, ქართველ 
მეცნიერებს დავეკითხოთ, ევროპელ მეგობრებს რჩევა ვთხო-
ვოთ და ასე, ფართო განხილვის შემდეგ რჩევები მივაწვდი-
ნოთ საქართველოს მთავრობას. ამ სამუშაოს სრული ციკლის 
სისტემატურად და ოპერატიულად შესრულებისათვის გადა-
ვწყვიტეთ შევქმნათ სპეციალური ვებ-გვერდი, რომელსაც სა-
ზოგადოებას უახლოეს მომავალში ვამცნობთ. ჩვენ დარწმუნე-
ბული ვართ, ასევე შევძლებთ ტელესივრცეში ფართოპლანია-
ნი მუშაობის გაშლას და ამის სურვილი საქართველოს არაერთ 
ტელევიზიასაც გაუჩნდება.

ერთი სამშობლოს ერთ ბედქვეშ მყოფთა ხვედრი სულაც არ 
ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირად ვფიქრობთ. მიუხედავად პო-
ლიტიკურ შეხედულებათა მოზაიკური სიჭრელისა, ცნობილ 
მიზეზთა გამო, აქ განსაკუთრებულად და ზუსტად ვგრძნობთ 
საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. თუ ვინ ვინ არის, ვინ 
რას ფიქრობს, ვინ რას აკეთებს სამშობლოსთვის. ჩვენ მივე-
სალმებით იმას, რომ საქართველოშიც დაიწყო ამ საკითხებზე 
დიდი დისკუსია მეცნიერთა შორის, მივესალმებით ამ მიზნით 
შექმნილი მეცნიერთა სადისკუსიო დარბაზის პათოსს და ვუე-
რთდებით ამ საქმიანობას.

სრულიად ქართველნი პირველი ოქტომბრის წინა პერიოდში 
გაგვაერთიანა განსხვავებულთა ერთობამ. ერს დღესაც იგივე 
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ერთობა სჭირდება, პირველი ოქტომბრის პროცესი არ დამთა-
ვრებულა, პროცესი გრძელდება და გრძელდება არანაკლები 
სიმწვავით.

დღეს რატომღაც მოდაში შემოვიდა პოლიტიკოსთა ლან-
ძღვა. საშიშია არა პოლიტიკოსი, არამედ სახელმწიფოს საქმი-
ანობაში პოლიტიკოსთა ჩართვის მახინჯი პრაქტიკა: – ბებერ 
ევროპაში არ ირჩევენ უცნობს, საქართველოში კი არ ირჩევენ 
ნაცნობს – აი, ტრაგედია თანამედროვე ქართული სახელმწი-
ფო მმართველობის სისტემისა, აი, ტრაგედია თანამედროვე 
ქართული პოლიტიკური და ძალად პოლიტიკური სპექტრისა; 
აი, ტრაგედია ქართული სახელმწიფოსი, რომელიც ამ მიზეზთა 
გამო უკვე ორი ათეული წელია გრძელდება.

ქვეყანა დაღუპეს არა პოლიტიკოსებმა, არამედ პოლიტი-
კანებმა, არაპროფესიონალიზმითა და უპასუხისმგებლობით, 
გაუმაძღრობითა და უცხოელი პატრონებისადმი მონური მო-
რჩილებით. ისინი დღესაც დამღუპველი გზისკენ ექაჩებიან სა-
ქართველოს, ყალბი დასავლური იდეალების ქადაგებით.

ჩვენ ევროპაში ბევრი ისეთი რამ ვნახეთ, რაც სასიცოცხლოდ 
აუცილებელია საქართველოსთვის. მზად ვართ ეროვნულ ფე-
სვებზე მდგარ დაბრძენებული, როგორც ჩვენში ამბობენ – და-
ღვინებული, გონიერი და პროფესიონალი პოლიტიკოსებისა 
და მეცნიერების ერთობლივ გუნდს გადავცეთ გამოცდილება, 
გვერდით დავუდგეთ მის განხორციელებაში, მით უფრო, რომ 
სპეტაკ და მართალ ქართველ პოლიტიკოსებს უცხოელი მფა-
რველები არ ჰყავთ და არც ქვეყნის შიგნით წყალობენ დიდად.

პროფესიონალიზმი, პატიოსნება, პატრიოტიზმი – აი, სამი 
კოლოსი, რომელზეც უნდა იდგეს ქვეყნის ბედზე მზრუნველი 
ნებისმიერი ჯგუფი, თუ პიროვნება.

ერის სულიერმა მამამ და ბრძენმა მოძღვარმა სრულიად ქა-
რთველთა ერთობის ამ დღეებში ერთხელ კიდევ მოგვიწოდა სა-
მშობლოში დაბრუნებისკენ. ყოველი ქართველის ისტორიული 
მოვალეობა და საზრუნავიც ეს არის. მაგრამ დაბრუნება უნდა 
მოხდეს ღირსეულად, ისე, რომ სიძნელეები არ შევუქმნათ სამ-
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შობლოს. ამისათვის, ჩვენი აზრით საჭიროა დიდი მოსამზადე-
ბელი სამუშაოს ჩატარება:

პირველი – მიგრანტებს უნდა დაგვიბრუნდეს სამოქალაქო 
უფლებები, სრულფასოვანი მოქალაქის შეგრძნება, შელახუ-
ლი ღირსება. ჩვენ არა მხოლოდ იმ არჩევნებში უნდა მივიღოთ 
მონაწილეობა, რომელიც კონსტიტუციით თითქოს გარანტი-
რებული გვქონდა, არამედ ევროპული ქვეყნების დარად უნდა 
მოგვეცეს უფლება მაჟორიტარი დეპუტატები ავირჩიოთ იმავე 
წესით, რა წესითაც ისინი აირჩევიან სამშობლოში. თუმცა ამის 
იმედი ნაკლებად გვექნება, ვიდრე თავად ქვეყანაში არ აღდგე-
ნილა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულების მაჟორიტართა კვოტები – ამ მიწებიდან დროე-
ბით იძულებით გადაადგილებული ადამიანებიც და იქ დარჩე-
ნილებიც ხომ ჩვენი ქვეყნის შვილები არიან, მხოლოდ, ჩვენივ 
სამშობლოსგან დროებით მოკვეთილი ტერიტორიებიდან;

მეორე – ქართველი და აფხაზი დაბადებისთანავე საქართვე-
ლოს მოქალაქე იყო ისტორიულად, ეთნიკურად, ფსიქოლოგი-
ურად, სოციალურად, ვინაიდან არც ქართველს, არც აფხაზს, 
არასდროს ჰქონია სხვა სამშობლო, გარდა საქართველოსი. 
ამიტომაც, მიუხედავად დროებითი ტერიტორიული პრობლე-
მებისა, ყოველი ქართველი, ყოველი აფხაზი, დაბადებისთანავე 
იურიდიულად უნდა ჩაითვალოს საქართველოს მოქალაქედ. 
საჭიროა ამან თავისი ასახვა ჰპოვოს ქვეყნის უმაღლეს კანონ-
ში – საქართველოს კონსტიტუციაში;

მესამე – საქართველოს მოქალაქის მიერ სხვა სახელმწიფოს 
მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში, პიროვნებას არ უნდა ჩა-
მოერთვას თავდაპირველი მოქალაქეობა, ვინაიდან ქართველი, 
სადაც უნდა იყოს, ყველგან ქართველად რჩება; საქართველოს 
არ ჰყავს დასაკარგი შვილი… 

აქედან გამომდინარე, საჭიროა უმოკლეს ხანში პარლამე-
ნტის მიერ შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილების დამუშა-
ვება და მიღება.

მეოთხე – საჭიროა საქართველოს მთავრობამ მიიღოს შესა-



87

ბამისი ზომები, რათა მის მოქალაქეებს იგივე უფლებები ჰქო-
ნდეს უცხოეთში, რა უფლებებიც გააჩნიათ უცხოელებს საქა-
რთველოში. ჩვენ კი ძალიან კარგად ვიცით, რა პირობებია შექ-
მნილი საქართველოში უცხოელთათვის, მათ შორის, ზოგჯერ 
საკმაოდ საეჭვო პირებისთვისაც კი. 

უცხოეთში ადგილობრივი მთავრობებისგან და მოქალაქე-
ებისგან ჩვენ ვნახეთ ბევრი სითბო, თანადგომა, ყურადღება… 
და ეს მაშინ, როდესაც თავად ამ ქვეყნებში სერიოზული ეკო-
ნომიკური კრიზისია. ჩვენ აქ ვეზიარეთ ჭეშმარიტ ევროპულ 
ღირებულებებს, ნამდვილ ადამიანურ უფლებებს და არა პო-
ლიტიკოსთაგან თავსმოხვეულ ყალბ იდეალებს. გავეცანით 
კაცობრიობის ცივილიზაციის სათავეებთან მყოფი ბერძნების, 
იტალიელების, ესპანელების და მთლიანად ევროპის კულტუ-
რას, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს.

მეხუთე – ჩვენ უცხოეთმა გადაგვარჩინა; ჩვენ გადავარჩი-
ნეთ ჩვენი ოჯახები;

ჩვენ, დაგროვილი გამოცდილებით, ცოდნით, ადამიანური 
ურთიერთობებით შეგვიძლია გადავარჩინოთ სხვები, თუ ამის 
რეალური სურვილი და პოლიტიკური ნება ექნება საქართვე-
ლოს ხელმძღვანელობას. ამისათვის კი, უპირველესად საჭი-
როა სამუშო ადგილები. სამუშაოს გარეშე, ყოველგვარ დემოკ-
რატიაზე, კეთილდღეობაზე, წინსვლაზე ლაპარაკი სულ ფუჭი 
საქმე და თვალებში ნაცრის შეყრაა. 

ჩვენს შორის არიან ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ 
უცხოელ მეგობრებთან ერთად საქართველოსა და უცხოეთში 
შექმნან ქართველთა დასაქმებისა და საქართველოსათვის სი-
კეთის მომტანი ერთობლივი ობიექტები. ყველა ახალ საქმეს კი, 
თავდაპირველად, დაფინანსება სჭირდება. საჭიროა დასაწყი-
სისთვის თუნდაც 300 -400 მლნ ევროს გამოყოფა, რაც ქვეყა-
ნას არათუ მძიმე ტვირთად დააწვება, ერთი-ასად დაუბრუნდე-
ბა კიდეც. სასურველია, ამ ფონდის შექმნისას გათვალისწინე-
ბული იქნას მიგრანტების, მეცნიერთა და საქართველოს ეკლე-
სიის მოსაზრებები და საქმიანობაში ჩაბმის სურვილი.
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ხაზგასმით ვამბობთ, ეს იქნება სამშობლოში თანამემამუ-
ლეთა დაბრუნებისათვის შექმნილი ფონდი, რომელიც მოხმა-
რდება არა ერთეულთა პირობების გაუმჯობესებას, როგორც 
ეს ათწლეულის მანძილზე ხდებოდა, არამედ უმუშევართა და-
საქმებას, ქართულ ეკონომიკაში დასავლური გამოცდილების 
შემოტანას ისევ ქართველთა მიერ, უცხოელი მეგობრების გო-
ნებისა და მატერიალური სახსრების გამოყენებას საქართვე-
ლოს საკეთილდღეოდ, ქართველ ერსა და ევროპელთა შორის 
ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ნამდვილი სახალხო დიპ-
ლომატიის განვითარებას, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებუ-
ლი ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან, ტრადიციული ურთიერთობე-
ბის აღდგენასთან.

* * *
ქართველ მიგრანტთა სრულიად ახალ მოძრაობას ჩვენ 

ვიწყებთ მსოფლიო ცივილიზაციის კერიდან – მითებისა და 
ოლიმპოს კულტურის მწვერვალიდან, ზევსისა და ოდისევსის 
მშობელი ხალხის მიწიდან, „არგოს“ ამგები ხალხის სამშობლო-
დან.

ეს მოძრაობა თავის გაგრძელებას ჰპოვებს ანტიკური რო-
მის ნანგრევებზე აღმოცენებული მსოფლიო რენესანსის აკვა-
ნში, დღემდე მიუწვდომელი სილამაზის შემქმნელი იტალიელი 
ხალხის სამშობლოში შეფარებულ ქართველთა შორის, .

იმედია, თავის სიტყვას იტყვის დიდ ზღვაოსანთა და მეცნი-
ერთა ესპანეთის ქართველობა; მსოფლიო ბომონდის სულისა 
და გულის, საფრანგეთის ქართველობა; ჩრდილოეთ ევროპის 
სიცივით გამთბარი ქართული ემიგრაცია…

უდიდეს მხარდაჭერას ველით ორ კონტინენტზე გადაჭიმუ-
ლი მეზობელი თურქეთის ქართველობისგან; ვფიქრობთ, გან-
საკუთრებულ სიტყვას იტყვის ერთმორწმუნე რუსეთში მცხო-
ვრები ასეულ ათასობით ქართველი…

ჩვენ ვიცით ერთმანეთის განწყობა. ვიცით ჩვენდამი იმ ქვე-
ყნების თანადგომაც, სადაც შევიტანეთ ქართული სული, კულ-
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ტურა, ურთიერთობათა სითბო და სანაცვლოდ მივიღეთ ყოვე-
ლივე საუკეთესო, რაც ამ ხალხებს გააჩნიათ.

ჩვენ დღეს ამ ქვეყნებში საქართველოს სრულუფლებიანი 
დესპანები ვართ.

* * *
ამჯერად, სამშობლოს ჩვენი თანადგომის სულ სხვა ხარისხი 

სჭირდება. დღეს საკმარისი აღარაა ფიზიკურ გადარჩენაზე და 
სამუშაოს ძებნაზე ფიქრი. სამ-ოთხ თვეში ჩვენ შევძლებთ შე-
ვკრიბოთ უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა 
ფართო წარმომადგენლობა, რომელიც თავის სიტყვას იტყვის 
საქართველოს მომავლის განსაზღვრაში. ამ იმედს აძლიერებს 
ქართული გენის ზეიმი ევროპულ კულტურაში, მეცნიერებაში, 
სპორტში. ჩვენ გვერდით დგას ქართული წარმოშობის არაე-
რთი წარმატებული და დიდი პიროვნება, რომელიც მოღვაწე-
ობს ევროპისა და ამერიკის სამეცნიერო და კულტურულ ცენ-
ტრებში.

ევროპამ გვასწავლა, რომ ქვეყანას უნდა მართავდეს ხალხი 
და არა პოლიტიკოსთა ჯგუფი, თუნდაც უცხოეთის მაღალი 
წრეებიდან მხარდაჭერილი… და არა პოლიტიკური ბელადი, 
თუნდაც ყველაზე წარმატებული პიროვნება.

ევროპულმა ურთიერთობებმა ჩვენ გვასწავლა მთავრობი-
სადმი მხარდაჭერაც და მთავრობისგან ადამიანური პირობე-
ბის უზრუნველყოფის მოთხოვნაც.

ჩვენ, სამშობლოსგან და ოჯახებისგან დროებით განშორე-
ბულთ, სამშობლოსა და ოჯახების გადარჩენის სიამაყით აღვ-
სილთ, ამისთვის უცხოეთში ცხელ ოფლ და სიმწრის ცრემლდა-
ღვრილთ, განსაკუთრებული თანადგომაც შეგვიძლია და წინა-
აღმდეგობაც. ხალხის ძალა ხომ ერთობაშია!!!

* * *
გამაოგნებელია ოფიციალური მონაცემებიც კი, მით უფრო 

მაშინ, როცა ყველამ ვიცით, რომ მიგრანტთა მიერ გამოგზავ-
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ნილი რეალური თანხების რაოდენობა 2-3-ჯერ მეტია. 
2012 წლიდან მიმდინარე წლის მაისამდე ქართველმა ემი-

გრანტებმა საქართველოს მასშტაბისთვის უზარმაზარი თანხა 
– 6.9 მილიარდი (!) აშშ დოლარი გადმორიცხეს საქართველოში. 
სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ემიგრანტების მიერ გადმო-
რიცხული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი ისევ რუსეთის ფე-
დერაციაზე მოდის. თვალსაჩინოებისთვის შეიძლება ვნახოთ, 
რომ იმავე პერიოდში საქართველოში საზღვარგარეთიდან 
შემოსული პირდაპირი ინვესტიციები მცირედით ნაკლებია 
ქართველი ემიგრანტების მიერ გადმორიცხულ თანხებზე და 
იგი 6.8 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს. გასათვალისწინინე-
ბელია, რომ ეს „პირდაპირი, , უცხოური ინვესტიციები“ ძირი-
თადად, ბანკების მიერ მოზიდული სახსრებია, რომლებიც არა 
რეალური ეკონომიკის განვითარებას ხმარდება, არამედ მევა-
ხშეობაში მიდის, რაც შემდეგში საკმაოდ მაღალი პროცენტით 
არის უკან დასაბრუნებელი. 

ცნობისთვის, 2012 წელს ქართველი ემიგრანტების ფინა-
ნსურმა გზავნილებმა 1.3 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, 
2013 წელს – 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი, 2014 წელს – 1.4 მი-
ლიარდი აშშ დოლარი, 2015 წელს – 1.1 მილიარდი აშშ დოლარი, 
2016 წელს – 1.2 მილიარდი აშშ დოლარი, ხოლო 2017 წლის 4 
თვეში – 400 მილიონ აშშ დოლარამდე (მონაცემები ამოღებუ-
ლია ეროვნული ბანკის ვებ გვერდიდან).
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პატივგებისა და მადლიერების დღეებიპატივგებისა და მადლიერების დღეები

კონცეფციაკონცეფცია

ახალგაზრდობის ინიციატივა
მომავლის საქართველოსთვის საერთო ძალისხმევის პრო-

ექტების მომზადება და განხორციელება ყველა თაობის წა-
რმომადგენელთა უპირველესი საზრუნავია. აშკარაა, რომ სა-
ქართველო უკვე დიდი ხანია ასცდა ბუნებრივი განვითარების 
გზას. ქვეყნის გარედან მართული არაქართული განწყობის 
ძალთა არნახული ერთობით მყარად ყალიბდება, ხელოვნური, 
ოთახის კანონების ქვეყანა.

ჩვენ, ახალგაზრდობის გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენ-
ლები, მეცნიერებთან თანამშრომლობამ, „ქართული ერთობის 
დარბაზის“ და „საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ ღონისძიე-
ბებში მონაწილეობამ დაგვარწმუნა, რომ საქართველოს პრო-
ბლემები გაცილებით სხვა სიბრტყეზეა, ვიდრე ამას პოლიტი-
კური პარტიები, პოლიტიკოსები, ხელისუფლებით დაავადებუ-
ლი პიროვნებები საუბრობენ საინფორმაციო საშუალებით, თუ 
მოსახლეობასთან შეხვედრისას. ფაქტია, რომ ქართული საინ-
ფორმაციო სივრცე, უპირველესად, სატელევიზიო – ქართული 
აღარ არის! 

აშკარაა, რომ დღის წესრიგში მთელი სიმწვავით დგას ქვე-
ყნის განვითარების მეცნიერული პროგრამების შემუშავება, 
საერთოდ, მეცნიერების როლის გამოკვეთა.

რამდენიმე წლის წინ, მეცნიერთა მონაწილეობით შედგე-
ნილი „მოქმედების მანიფესტი – „ერთი სამშობლო, ერთიანი 
ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“ აღიარებულ იქნა ბოლო 
ათწლეულების ერთ-ერთ საუკეთესო ქართულ დოკუმენტად. 
იგი, მართლაც, პროგრამულია, მაგრამ ვერც ერთ იმ პოლიტი-
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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ყოველგვარი ქართული იგნორირებულია და ეს არის რეალური 
შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ...

ამ ეტაპზე, ჩვენი ამოცანა არ არის არც ამ საკითხის გაღრმა-
ვება და არც რომელიმე ჯგუფის მიმართ კრიტიკული განწყო-
ბის ჩამოყალიბება, ჩვენ ვეთანხმებით მეცნიერთა საინიცია-
ტივო ჯგუფის, „ეროვნული თანხმობისათვის“ დასკვნას, რომ 
დღის წესრიგის უპირველესი ამოცანაა, ხალხმა დაიბრუნოს 
პოლიტიკოსების მიერ წართმეული საქართველო. ჩვენ ასევე 
იდეალურად მიგვაჩნია კონგრესის მიერ ხაზგასმული, კაცობ-
რიობის გამოცდილებით დადასტურებული პრინციპი: 

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

მთავარია, ამ პრინციპის დამკვიდრება ჩვენს ქვეყანაში, რა-
ზეც ჩვენ ვიქნებით კონცენტრირებული და სწორედ ამას მი-
ვიჩნევთ ბუნებრივი განვითარების პრინციპებზე დაბრუნების 
მთავარ მიმართულებად. 

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

ძოდ, დავით აღმაშენებლის ეპოქის ანალიზი, იმის ანალიზი 
გვაძლევს, თუ როგორ გამოდიოდა ჩვენი ქვეყანა კრიზისული 
მდგომარეობიდან, რომელიც არაერთგზის ჰქონია. 

ჩვენი სამშობლოს ისტორია ადასტურებს, ყველაზე წარმა-
ტებული ის პერიოდები იყო, როცა ქვეყანა ერის ბუნებიდან გა-
მომდინარე იმართებოდა, როცა იყო ერთობა, როცა მთავარი 
იყო ბიბლიური სიბრძნე: „მთავარში – ერთობა, სადაოში – თა-
ვისუფლება, მაგრამ ყველაფერში – სიყვარული“.

როცა მოინდომეს ქვეყნის ბუნებრივი განვითარების გზი-
დან გადახვევა, უპირველესად, თაობათა დაპირისპირების გზა 
აირჩიეს. რა აღარ უწოდეს უფროსი თაობის წარმომადგენლე-
ბს, ფერებითაც ამკობდნენ და „ჩარეცხილებადაც“ თვლიდნენ. 
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როგორც იტყვიან, უკადრებელი აკადრეს იმ ხალხს, ვინც ქვე-
ყნისთვის უმძიმეს პირობებშიც კი, შეძლო ენის, მამულისა და 
სარწმუნოების შენარჩუნება.

ჩვენ ამას დღეს გულისტკივილით ვამბობთ, ჩვენთვის მთა-
ვარია მომავლის საქართველო. მომავლის საქართველო, კი თა-
ობათა ერთიანობის, წინა თაობებისადმი მადლიერების გარეშე 
არ არსებობს. 

ჩვენ ამ საკითხებზე, ბევრს ვსაუბრობდით უდიდეს მოღვაწე-
ებთან, მერაბ ბერძენიშვილსა და რეზო ჩხეიძესთან. ვსაუბრო-
ბთ დღეს, მეცნიერებისა და კულტურის არაერთ თვალსაჩინო 
მოღვაწესთან, რომლებიც თითქმის დაივიწყეს საინფორმაციო 
საშუალებებმა, მაგრამ ჩვენთვის ეს ხალხი ოქროს ფონდია. 

ორი დიდ პიროვნებას (და არამარტო საქართველოსთვის), 
ბატონებს: მერაბ ბერძენიშვილსა და რომან რურუას არაერთი 
შემოძახილი აქვთ გაჟღერებული უკანასკნელი წლების განმა-
ვლობაში. გვეგონა, რომ ეს სამთავრობო წრეებისთვის იქნებო-
და დაფიქრების დიდი ნიშანსვეტი. სამწუხაროდ, ვერ ვნახეთ 
ეს განწყობა, ვერც სამთავრობო წრეებში, ვერც პოლიტიკო-
სებში და ვერც საინფორმაციო საშუალებებში. რაც ამ ორ დიდ 
პიროვნებას აქვს გაკეთებული საქართველოსა და მსოფლიო 
მასშტაბით მისი სახელის ამაღლებისთვის, ჩვენთვის დიდი ნი-
შანია მომავლის საქმიანობის ორიენტაციისთვის.

ჩვენი დიდი სურვილია, რაც შეიძლება ბევრმა ნახოს, ის 
დიდი სულიერება, რაც მსოფლიო მასშტაბის მოქანდაკემ, მე-
რაბ ბერძენიშვილმა საკუთარ ეზოში და საკუთარი ხელით 
შექმნა. ჩვენ ასევე გვინდა ვიამაყოთ იმით, რაც საქართველოს 
ერთ-ერთმა ყველაზე ტიტულოვანმა სპორტსმენმა – ოლიმპი-
ურმა ჩემპიონმა და ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონმა ჭიდაობაში, 
რომან რურუამ გააკეთა: როცა საქართველოს თითქმის მთე-
ლი სოფელი თბილისისკენ დაიძრა, ის თბილისიდან სოფელში 
დაბრუნდა, პრაქტიკულად უკაცრიელ ადგილზე დასახლდა 
და წალკოტად აქცია – ქართულ სოფელსა და ქართულ მიწას 
ძეგლი დაუდგა. რასაც ვამბობთ ცოტას ნიშნავს, ვინც ნახავს, 
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დარწმუნდება, რა სიმდიდრეა ქართული მიწა და რა შეუძლია 
ნებისყოფისა და ნიჭის მქონე ადამიანს.

ჩვენ გვითხრეს, ამ ხალხს და ამ თაობას ბრძოლა გამოუცხა-
დეთ და უარყავითო, ეს იყო უდიდესი შეცდომა – ვის, თუ არა 
ახალგაზრდებს ევალება ამ მდგომარეობის გამოსწორება და 
ქვეყნის განვითარების ბუნებრივ რელსებზე გადაყვანა, სწო-
რედ წინა თაობებთან კავშირში და საერთოდ, თაობათა ერთი-
ანობით, ჩვენ, რომან რურუამ კიდევ ერთი კარგი მაგალითი 
მოგვცა. ვიფიქრეთ, რომ მისი 75 წლის იუბილე აღგვვენიშნა. 
კატეგორიული უარი მივიღეთ. „არც ქვეყანაშია ზეიმის გან-
წყობა და არც ჩემშიო“, – გვითხრა ბატონმა რომანმა. უამრავი 
ისტორიული პიროვნების და დიდი ქართველი მოღვაწის იუბი-
ლეები დაივიწყეს საქართველოში, უამრავ ადამიანს მადლო-
ბაც არ უთხრეს მისი იუბილეს დღეებში და ამის გამოსწორებაა 
საჭირო, გვითხრა ბატონმა რომანმა.

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 
ეზო-გარემოში, 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 კარ-მიდამო, 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„სახელმწიფო კაცების“ საკრებულო

ეს ახალი მოსაზრება არ არის. შეიძლება პირდაპირ ითქვას, 
რომ საქართველოს ისტორიული გამოცდილებაა. მსოფლიოს 
და საერთოდ, წარმატებული ქვეყნების პოლიტიკაც ამას ადა-
სტურებს – ყველგან პატივით ეკიდებიან მაღალპროფესიონა-
ლს მიუხედავად ასაკისა, გამოცდილებისა, რელიგიური აღმსა-
რებლობისა და პარტიული კუთვნილებისა. დავით აღმაშენე-
ბელი და მისი პოლიტიკაა სწორედ ამის მაგალითი – სასული-
ერო პირი მთავრობის თავმჯდომარედ მოიყვანა და თვითონ, 
ახალგაზრდამ, ქვეყნის მმართველი გუნდი ბრძენკაცებისგან 
შექმნა.

თამარ მეფის მიერ შექმნილი დარბაზი ამის დიდი მაგალითია 
და ლამის მსოფლიო პარლამენტარიზმის საწყისი. მხცოვანი 
სულხან-საბა დიპლომატიაში ჰყავდათ ჩართული ახალგაზრდა 
მმართველებს.

ვნახოთ მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი ქვეყნის, ამერიკის 
შეერთებული შტატების გამოცდილება. შექმნილია პრეზიდენ-
ტთა საბჭო. ყველა ყოფილი მინისტრი, სენატორი თუ გუბერ-
ნატორი, აქტიურ პოლიტიკაშია. ეს, როგორც გამოცდილები-
სადმი პატივისცემა, ჩამოყალიბდა არა მარტო როგორც დიდი 
პოლიტიკური კულტურა, არამედ იმ ქვეყნების წარმატების 
მთავარი საყრდენი, სადაც თაყვანისცემაა გამოცდილებისა და 
გამოცდილი ადამიანისადმი.

საქართველოსთვის ეს განსაკუთრებულია. ჯერ ერთი, ეს 
ჩვენი ისტორიაა, მეორეც – კავკასია უფროსისადმი განსაკუთ-
რებული თაყვანისცემით გამოირჩევა დღესაც; მესამე – მსო-
ფლიო პოლიტიკას ასაკოვანი და გამოცდილი ადამიანები წა-
რმართავენ. დააკვირდით წარმატებული ქვეყნების პრეზიდე-
ნტებს, სახელმწიფო მეთაურებს, პარლამენტებს. იშვიათობაა 
40 წლამდე ასაკის პოლიტიკოსი.

ჩვენთვის დამანგრეველი აღმოჩნდა წინა ხელისუფლებების 
მიერ შემოთავაზებული ასაკობრივი გრადაცია. კარგად აღნიშ-
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ნეს ახალგაზრდებმა: ხელისუფლება და საერთოდ, ნებისმიერი 
თანამდებობა აზროვნებაა და არა ასაკი. ჩვენ საპირისპირო 
გზით წავედით. მთელ მსოფლიოში, ამის მაგალითია აშშ და 
ევროპის წამყვანი ქვეყნები, ყოველ ოჯახშიც კი ძლიერდება 
უფროსისადმი პატივისცემა, ანუ ის, რაც ოდითგან და ტრადი-
ციულად საქართველოში, ყოველ ქართულ ოჯახში ფასეული 
იყო. სამწუხაროდ, ჩვენ ვკარგავთ იმას, რისკენაც მსოფლიოს 
წარმატებული ქვეყნები მიილტვიან: პატივისცემა უფროსი-
სადმი, დაფასება გამოცდილებას, პროფესიონალიზმს, ოჯა-
ხიშვილობას… ოჯახიშვილობა ყველაზე დიდ აკადემიად ით-
ვლებოდა და ითვლება ქართული სულისა და ქართული ცნო-
ბიერების ადამიანებში და იგი მსოფლიო გამოცდილება ხდება. 
ოჯახიშვილობა – დიდი ფასეულობაა.

სულხან-საბა ორბელიანის განათლებით მოხიბლულმა ლუი 
მეთოთხმეტემ გაკვირვებით ჰკითხა დიდ მგოსანს: ვიცი სორ-
ბონა, ვიცი განათლების მსოფლიო ცენტრები, მაგრამ თქვენ 
სად მიიღეთ ეს განათლებაო. სულხან-საბამ უპასუხა: გლეხის 
სკოლა დავამთავრე და ქართული სუფრის ინსტიტუტიო.

ჩვენ ამ მაგალითების პროპაგანდა გვჭირდება და ეს მსო-
ფლიო კონგრესის ერთი დიდი ნაწილი უნდა იყოს. დიდი მაგა-
ლითი მოგვცა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა მასთან 
შეხვედრისას. მან ბრძანა: არა მარტო ჩვენთან, სამწუხაროდ 
მსოფლიოში მიდის ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლა 
და ეს ხდება შეგნებულად, რომ ხალხს არ ჰყავდეთ ნამდვილი 
ავტორიტეტები, ყალბები კი ადვილად სამართავები გახდნენ!

ეს თანამედროვეობის უდიდესი პრობლემაა. ჩვენ პატრიარ-
ქმა გვირჩია და რეალური საქართველოს მდგომარეობაც ამას 
გვკარნახობს, რომ მეტად გავაცნოთ ხალხს ავტორიტეტები, 
ცხოვრების წესითა და ქვეყნისადმი მსახურებით გამორჩეუ-
ლი ხალხი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს საერთო-სახალხო და სამთა-
ვრობო პოლიტიკად უნდა ჩამოყალიბდეს.

ჩვენ ვიხსენებთ მერაბ ბერძენიშვილისა და რეზო ჩხეიძის 
საუბარს, რომლებმაც თითქმის შეთანხმებულად თქვეს: 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 
დიდი ხაზგასმაც გააკეთა: ნონა გაფრინადშვილი სადაც უნდა 
შევიდეს, თუნდაც კინოთეატრში, ყველანი ფეხზე უნდა წამო-
ვუდგეთო.

სწორედ ეს არის ადამიანის ღვაწლისა და გამოცდილების 
შეფასებაც და აღიარებაც.

ამ ნაწილში ჩვენ შემთხვევით არ ვსაუბრობთ ასე დეტალუ-
რად და ლირიკულ სტილში. ეს ღერძია ყველაფრის. თვით გა-
მოთქმა „სახელმწიფო კაცები“, ილია ჭავჭავაძეს ეკუთვნის. 
სწორედ ერის მამა თვლიდა, რომ სახელმწიფო იმის მიხედვით 
იზომება, რამდენი მთქმელი ჰყავსო, ანუ რამდენი გამორჩეუ-
ლი ადამიანი ჰყავს. როცა მივდივართ ნამდვილის დაფასების 
გზით, იქ საზოგადოებაში ყალბის, ფსევდოს ადგილი ნაკლებად 
რჩება.

სწორედ ეს შემოგვთავაზა კუვეიტიდან დაბრუნებულმა 
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა. 2011 წელს. თავის 
ქადაგებაში ისაუბრა ამ ქვეყნის გამოცდილებაზე, სადაც შექ-
მნილი აქვთ, ხაზგასმას ვაკეთებთ, კანონმდებლობით, ავტო-
რიტეტულ ადამიანთა საკრებულო, რომელიც აანალიზებს 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. ეს შეხვედრები რომლებიც 
პირდაპირი სატელევიზიო გადაცემით მიდის, იღებს გადაწყვე-
ტილებებს, უგზავნის მთავრობას, რომელიც არ არის ვალდე-
ბული ყველა გადაწყვეტილება გაიზიაროს, მაგრამ ვალდებუ-
ლია, განიხილოს.

აი, დემოკრატია! ავტორიტეტების მიერ გადაწყვეტილებე-
ბის მიღება ხდება საჯაროდ – ხალხის თვალწინ და მთავრობის 
პასუხიც ასევე საჯაროდ, სახალხოდ, პირდაპირი სატელევი-
ზიო გადაცემით ხდება ცნობილი. მოსახლეობას აქვს საშუალე-
ბა დაინახოს, რას სთავაზობენ ხელისუფლებას, რას იზიარებს 
და რაზე ამბობს უარს ხელისუფლება.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი სასიცოცხლოდ 
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მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასეთი ინსტიტუტის არსებობას ამ-
ჟამინდელ საქართველოში. ეს დიდი საკითხია და არ გამოვ-
რიცხავთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა კონგრესის სესიებზე 
მსჯელობისას, რომელიც შეიძლება იმით დამთავრდეს, რომ 
ეროვნულმა ყრილობამ განსაკუთრებული პრინციპების და-
ცვით საქართველოს ხელისუფლებასთან და პარლამენტთან 
მოთათბირებით, შეიძლება აირჩიოს კიდეც ასეთი ორგანო. მა-
ნამდე კი, ეს დიდი ფუნქცია შეიძლება შეასრულოს მეცნიერთა 
კონფერენციის მიერ დასახელებულმა და სპორტის სასახლეში 
შეკრებილი კონგრესის მიერ მხარდაჭერილმა ავტორიტეტულ 
ადამიანთა გუნდმა.

საბედნიეროდ, ასეთი ადამიანები უამრავი ჰყავს ჩვენს ქვე-
ყანას ხელოვნებაში, კულტურაში, მეცნიერებაში, განათლება-
ში, მედიცინაში, სპორტში. ყველა ქალაქსა და სოფელში არიან 
საერთო-სახალხო ნდობით აღჭურვილი ადამიანები, რომელთა 
ერთობას უაღრესად პოზიტიური გავლენის მოხდენა შეუძლია 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ასეთი გუნდი, პრაგმატუ-
ლი ენით რომ ვთქვათ, დღეს აწყობს ძლიერ ხელისუფლებას და 
ჩვენი ურთიერთობების გაძლიერებას აფხაზ და ოს ძმებთან, 
სადაც დღეს უფროსი თაობის მიმართ კულტია, სადაც ხელი-
სუფალთთვის კითხვის ქვეშაც კი არ დგება უხუცესთა გადა-
წყვეტილება.

ჩვენი ეს პოზიცია პირდაპირ კავშირშია დემოკრატიული 
მსოფლიოს გამოცდილებასთან, რომელსაც დიდი მოაზროვ-
ნის, შარლ მონტესკიეს მიერ ჩამოყალიბებული პრინციპები 
უდევს საფუძვლად: „ყოველ ერს, ხალხს მისი ხასიათის შესა-
ტყვისი კანონები უნდა ჰქონდეს. მთავარია, ზომიერი მმართვე-
ლობა, რომლის დეფიციტი შეიძლება დემოკრატიულ სისტემა-
შიც წარმოიშვას. ამიტომ, უმთავრესია ძალაუფლების დანაწე-
ვრება, საჭიროა ისეთი მდგომარეობის შექმნა, რომ სხვადასხვა 
ძალებმა ერთმანეთი შეაკავონ, რათა ძალაუფლების ბოროტად 
გამოყენება არ მოხდეს. თუ არაა მათ შორის დაპირისპირება, 
ურთიერთკონტროლი – ყველაფერი იღუპება.”
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მომავლის საქართველოს მომავლის საქართველოს 
პროგრამის შექმნის კონცეფციაპროგრამის შექმნის კონცეფცია

საუბარია ინოვაციური განვითარების სტრატეგიის უნი-
კალური დოკუმენტის შექმნაზე, რომელიც უნდა იყოს ჩვენი 
დიდი მოთათბირების შედეგი და მასში მკაფიოდ და გასაგებად 
ჩამოყალიბდეს:

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

შედეგებიდან გამომდინარე, საქართველო მომაკვდავ სახელ-
მწიფოთა პირველ ხუთეულშია შეყვანილი.

ამ ხუთეულის პირველ ადგილზე იმყოფება იაპონია. ჩვენ 
მე-5 ადგილზე ვართ შობადობის კოეფიციენტით 1.6, იაპონია 
1.15.

იაპონიას არა ეკონომიური, არამედ პირველ რიგში ტერი-
ტორიის უქონლობის ფაქტორი უშლის ხელს, რომელსაც მსო-
ფლიო მატერიკის 0.8% უკავია. ჩვენ ხელს გვიშლის უმძიმესი 
ეკონომიკური სიტუაცია, რომელიც არ აძლევს ოჯახს საშუა-
ლებას მე-2 ბავშვზე იფიქროს.

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 (მაგალითად ისეთი, როგორიცაა: ეთერზეთების წარმოება, 
თამბაქო, მეცხვარეობა და სხვა მრავალი). პირველ რიგში სა-
ჭიროა სრული სურათი, რას წარმოადგენს დღეს საქართველო. 
საინტერესოა თუ არა ეს ქვეყანა საერთოდ, მისი გეოპოლიტი-
კური მდგომარეობის გარდა.
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ამ სიმართლეს მთავრობა არ იტყვის გასაგები მოტივების 
გამო და ვერც ვერავის დააბრალებს, რადგან 6 წელი უცვლე-
ლად ყოფნა ხელისუფლებაში ამის არგუმენტს აღარ ტოვებს.

ჩვენი აზრით, პროგრამა სამი ნაწილისგან უნდა შედგებო-
დეს:

პირველი – სრულად უნდა წარმოჩინდეს ის პოტენციალი, 
რომელიც გააჩნია საქართველოს (ქვეყნის სრული ინვენტარი-
ზაცია);

მეორე – აღიწეროს ქვეყანაში არსებული რეალური მდგომა-
რეობა;

მესამე – უნდა შემუშავდეს პროგრამა, რომელიც საშუალე-
ბას მოგვცემს, ეტაპობრივად, მოქმედებაში მოვიყვანოთ ქვეყ-
ნის პოტენციალი. 

სამწუხაროა ის, რომ ბოლო ათწლეულების საქართველო-
ში, ნაკლებად საუბრობენ ასეთი სრულყოფილი დოკუმენტის 
აუცილებლობაზე, ან თუ საუბრობენ, ძირითადად, სახელი-
სუფლებო და პოლიტიკურ წრეებში. არ შეიძლება ასეთი დო-
კუმენტი შექმნას რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ, ან რო-
მელიმე ხელისუფლებამ. ერთ და მეორე შემთხვევაშიც საქმე 
გვექნება არასრულყოფილ, ტენდენციურ პროგრამა-კონცეფ-
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. 

ერთი სიტყვით, ეს დოკუმენტი უნდა შეიქმნას ყველას მო-
ნაწილეობით. ამიტომ არის საჭირო კონგრესის სესიების უდი-
დესი ინტელექტუალური პოტენციალი (როგორც ქვეყნის შიგ-
ნით, ასევე ქვეყნის გარეთ არსებული). ამ დოკუმენტში უნდა 
იყოს, როგორც ბუნებრივი, ასევე ადამიანური რესურსების 
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ანალიზი. ის, რა შეუძლია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის 
გარეთ არსებულ ინტელექტულურ პოტენციალს. ამ დოკუმე-
ნტში კარგად უნდა ჩანდეს, რას ნიშნავს ქართული ინტერესი, 
რომ საქართველო არის ქართული ინტერესის გათვალისწინე-
ბით სხვა სახელმწიფოთა თანამშრომლობის და არა პაექრობი-
სა და დაპირისპირების ქვეყანა. 

როგორ შევადგინოთ?
რა თქმა უნდა, არ არის ადვილი. მთავარია, სწორი ორგანი-

ზება. ეს კი იქნება მაშინ, როდესაც ფუნქციები იქნება განა-
წილებული. წარმმართველი არიან მეცნიერები, მონაწილეობს 
ხალხი, ხელისუფლება არის ორგანიზატორის როლში (არც 
მეტი და არც ნაკლები)

ჩვენ უნდა შევძლოთ ქვეყნის მეცნიერული, ტრადიციული, 
ისტორიული გამოცდილებიდან და რეალური ეკონომიკური 
პოტენციალიდან გამომდინარე, ძირითადი და პერსპექტიული 
მიმართულებების განსაზღვრა. აქედან კი წარმოვიდგინოთ 
ქვეყნის ადგილი მსოფლიოს ეკონომიკურ სივრცეში.

ჩვენ მომავლის საქართველოსთვის გვესახება ოთხი პრიო-
რიტეტული მიმართულება: პირველი – განათლება და მეცნიე-
რება, სახელმწიფოს საძირკვლის უპირველესი ქვაკუთხედი

მეორე – ეკონომიკა (ბიზნესი, მეწარმეობა). 
მესამე – კულტურა (მისი ფართო გაგებით) ეროვნული და 

პოლიტიკური ოპტიმიზმის საფუძველი
მეოთხე – ქართული სოფელი, როგორც ქვეყნის უძველესი 

და დიდი მომავლის მქონე კულტურული ფენომენი.
აქვე უნდა გავაკეთოთ პრინციპული განმარტება, რომ დღეს 

ჩვენი ქვეყნისთვის მთავარია იგი გახდეს საინტერესო და მიმ-
ზიდველი ყველასთვის და უპირველესად, მეწარმე გრძნობდეს 
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 ეს განწყობა 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 
ვფიქრობთ მომავლის საქართველოზე, ჩვენი ამოცანაა ინტე-
ლექტუალური პოტენციალის სრულად გამოყენება და ბიზნე-
სისთვის მაქსიმალური ხელშეწყობა იმ პირობით, რომ შევინა-
რჩუნოთ ქართული თვითმყოფადობა. 

საბედნიეროდ, დღეს საქართველოში ყველგან, ნებისმიერი 
სოფლით დაწყებული, მხარით და დედაქალაქით დამთავრებუ-
ლი, არიან ადამიანები (იქ დარჩენილნი, თუ დროებით წამოსუ-
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.

მეცნიერები აანალიზებენ ყველაფერს და ყველა სახის რე-
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, 
ასეთი ბუნებრივი რესურსების ქვეყანაში ასე არ უნდა ვცხო-
ვრობდეთ, სულ მცირე „კუჭის პრობლემა“ არ უნდა იყოს ამ 
სიმწვავით, მით უფრო, რომ ჯერ კიდევ გვაქვს საკმაოზე მეტი 
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ბუნებრივი რესურსები, გვაქვს საკმარისი ადამიანური და 
ინტელექტუალური პოტენციალი, რომელიც მთელ მსოფლი-
ოშია მიმობნეული და გვაქვს აბსოლუტურად გამოუყენებელი 
გეოგრაფიული პოტენციალი, რომელიც ამ პროგრამით უნდა 
გახდეს ქვეყნისთვის ბედნიერების მომტანი, მაშინ, როცა არა-
სწორი მართვის გამო, მას ჯერ კიდევ მხოლოდ უბედურება მო-
აქვს ქვეყნისთვის!

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 ბატონ-პატრონი 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, რომ მეცნიერთა და სპეციალისტთა შეთანხმებით შექმ-
ნილი ამ დოკუმენტის კონკრეტული საკითხების აბსოლუტურ-
მა უმრავლესობამ, არათუ დაკარგა აქტუალობა, არამედ გაცი-
ლებით მეტი სიმწვავით დგას საზოგადოების დღევანდელი ყო-
ფის დღის წესრიგში. სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია საჭიროდ მისი 
წინამდებარე კრებულში გამოქვეყნების აუცილებლობა. 
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სამართლიანობის მანიფესტისამართლიანობის მანიფესტი

(დოკუმენტი ასეთი სახელწოდებით, 2009 წლის 
23 ნოემბრიდან როცა იგი პირველად წარედგინა 
პრეზიდენტს, ეგზავნებოდა ხელისუფლებას. თით-
ქმის ყველა მმართველი პოლიტიკური ძალა ამ და-
პირებებით მოდის, ხელისუფლებაში ყოფნის დროს 
ამ მოთხოვნებს „ელემენტარულს“ უწოდებს, რეა-
ლურად კი მათ არ, ან ვერ ასრულებს... ოპოზიციაში 
წასულები კი, პროგრამების სახით გვიბრუნებენ. 
ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ასეთ პოლიტი-
კურ ძალებს სწორედ ხალხმა უნდა გამოუცხადოს 
უნდობლობა. „სამართლიანობის მანიფესტი“ ამ 
თვალსაზრისით, მართლაც, დიდი წყალგამყოფია 
და ყველას მის დამსახურებულ ადგილს მიუჩენს. 
ჩვენ აქ შევეხებით დოკუმენტის იმ დებულებებს და 
კონკრეტულ მოთხოვნებს, რომლებსაც დღემდე არ 
დაუკარგავთ აქტუალობა).

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“ – ეს არის 
სახელმწიფოში ჭეშმარიტი მშვიდობის დამკვიდრების უპირვე-
ლესი და აუცილებელი მოთხოვნა. სამართლიანობის შეგრძნე-
ბის გარეშე, მოქალაქე ვერ იქნება კანონმორჩილი, სახელმწი-
ფოს მიერ დასახული ამოცანების რეალიზებაზე ორიენტირე-
ბული; სახელმწიფოს ინტერესების ერთგული და განხორციე-
ლებისათვის მოტივირებული.
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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.

ღრმად გვწამს, რომ 1991-92, 2003, 2007, 2008 წლების; 7 ნო-
ემბრის, 8 აგვისტოს, 26 მაისის პერიპეტიების სამართლებრივი 
შესწავლა შექმნის სახელმწიფოში სამართლიანობის დადგენის 
პროცესის დაწყების კარგ პრეცედენტს. 

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). 

ყოველ ადამიანს გვაქვს ღვთისაგან ბოძებული უფლებები: 
სიცოცხლის უფლება, სიტყვის უფლება, საკუთრების უფლე-
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ბა და უკეთესი ცხოვრებისკენ მისწრაფების უფლება… ამის 
გარანტი ხელისუფლება უნდა იყოს. ეს მისი კონსტიტუციური 
მოვალეობაა. ხელისუფლება უნდა იყოს იმის გარანტიც, რომ 
სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე, შეუქცევადად უზრუნ-
ველყოს ადამიანისთვის: საცხოვრისი, საარსებო მინიმუმი, ჯა-
ნმრთელობის დაცვა და განათლების მიღება. 

დანაშაულის ტოლფასია არა მარტო ის, რომ უკიდურესად 
დაბალია მინიმალური ხელფასი და პენსია, არამედ, საარსებო 
მინიმუმის განსაზღვრის ჩვენთან დამკვიდრებული მეთოდიკა 
და რაც ყველაზე მეტად შემაძრწუნებელია, თანაფარდობა სა-
ხელისუფლებო წრეებში ხელფასებსა და პენსიას, მინიმალურ 
ხელფასს შორის. 

ჩვენი პოზიცია მარტივია და ნათელი: 
  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 საქართველოს მოსახლეობისთვის 
დადგენილი არაადეკვატური საარსებო დადგენილი არაადეკვატური საარსებო 

მინიმუმის შესახებ 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. 

საარსებო მინიმუმის სრული ღირებულება შრომისუნარიანი 
ადამიანის ნორმალური ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის 
აუცილებელი სასურსათო პროდუქტებისა (ე.წ. სასურსათო კა-
ლათა) და ასევე პირველადი მოხმარების არასასურსათო ნაწა-
რმისა და მომსახურების მინიმალური რაოდენობის ხარჯები-
საგან (საბაზრო ფასებით) შედგება. 

სასურსათო ჯგუფში ადამიანის არსებობისთვის საჭირო 
40-მდე დასახელების პროდუქტია შეტანილი (განვითარებულ 
ქვეყნებში ეს ჯგუფი გაცილებით მასშტაბურადაა წარმოდგე-
ნილი). 

საარსებო მინიმუმის ღირებულების განსაზღვრა სტა-
ტისტიკის ეროვნული სამსახურის პრეროგატივაა, იგი საარ-
სებო მინიმუმის ღირებულებას ყოფს 0, 7-ზე, რომლითაც დგი-
ნდება საარსებო მინიმუმის ღირებულებაში სურსათის ხარჯე-
ბის ხვედრითი წილი (70%). ამას 30%-ის ოდენობით ემატება 
არასასურსათო ნაწარმი და მომხახურება, რომელშიც შედის 
ტანსაცმელი, თეთრეული, წინდები, ფეხსაცმელი, საკანცელა-
რიო საქონელი, ჩამოთვლილი საქონლის ღირებულების 10%-
ის ოდენობის მედიკამენტები, 18 კვადრატული მეტრის საცხო-
ვრისის ქირა, გათბობის, წყლის, გაზმომარაგების, ელექტროე-
ნერგიისა და ტრანსპორტის გადასახადი. ჩამოთვლილი მომსა-
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ხურების ღირებულების 5% კულტურაზე, დასვენებასა და გა-
რთობაზე, 3% – კავშირგაბმულობაზე, ხოლო 15% – კრედიტსა 
და სხვა გადასახადებზე არის გათვლილი. საარსებო მინიმუმი, 
ადამიანთა მოთხოვნილებებისა და მოხმარების საგნებზე ფა-
სების ცვალებადობის გათვალისწინებით, სისტემატურ ცვა-
ლებადობას განიცდის. 

ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენიდან (1991წ.) დღემდე 
ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ საქართველოს მოსა-
ხლეობა წლების განმავლობაში არასრულფასოვნად იკვებება, 
რაც დაბალი სოციალური პირობებითაა გამოწვეული (მოსა-
ხლეობის 80% ღარიბ-ღატაკია), ვერ ახერხებს ფიზიოლოგი-
ური ნორმების შესაბამისად შედარებით ძვირადღირებული 
პროდუქციის: ხორცის, რძისა და რძის პროდუქტების, თევზის, 
ხილის, ბოსტნეულის შესყიდვა-მოხმარებას და ძირითადად 
იაფფასიანი პროდუქტით – პურით იკმაყოფილებს მოთხოვნი-
ლებას საკვებზე, რაც რაციონის 60%-ს აჭარბებს, მაშინ, როცა 
განვითარებულ ქვეყნებში პურის წილი რაციონში 12-15%-ია. 
ყოველივე ამის გამო მოსახლეობა წლების განმავლობაში გა-
ნიცდის ცილოვან დეფიციტს, ვიტამინებისა და მიკროელემე-
ნტების ნაკლებობას, რაც მთელ რიგ პათოლოგიურ დაავადე-
ბებს იწვევს, (ამაზე ბოლო წლების სტატისტიკაც მეტყველე-
ბს). საყურადღებოა ისიც, რომ მეცნიერების დასკვნებით, დაა-
ვადებათა 50% გამოწვეულია არასრულფასოვანი კვებით.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჯერ კიდევ 2003 წელს, მაში-
ნდელმა ხელისუფლებამ რეალური სურათის დაფარვის მიზ-
ნით „იპოვა გამოსავალი“ და „კორექტივები შეიტანა“ საქა-
რთველოს მოსახლეობის ფიზიოლოგიურ ნორმებში, კერძოდ, 
შეამცირა ძვირადღირებული პროდუქციის ნორმები: ხორცის 
მოხმარების მაჩვენებელი 80 გრამი/დღ ჩათვალა ნორმად, 
რომელიც 2, 5-ჯერ ჩამორჩება ნორმას (200 გრ/დღ), რძისა 
და რძის პროდუქტების ნორმა შეამცირა 4, 5-ჯერ 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.).

აღნიშნული ოპერაციის ჩატარების შედეგად, საკვებ რაცი-
ონში ადამიანის ორგანიზმის ნორმალური ცხოველმოქმედე-
ბისთვის აუცილებელი ინგრედიენტების: ცილების, ცხიმების 
და ნახშირწყლების შემცველობაც მნიშვნელოვნად შეკვეცი-
ლია, კერძოდ, ცილა უნდა იყოს 100-120 გ/დღ და არის 72 გ/დღ, 
ცხიმი – 90-100 გ/დღ და არის 72, 2 გ/დღ, ნახშირწყლები – 400-
450 გ/დღ და არის 334, 3 გ/დღ, თანაც მათ მიერ რეკომენდებუ-
ლი ენერგეტიკული ღირებულება შეადგენს 2300 კკალ/დღეში, 
რაც სრულიად შეუსაბამოა FAO-ს მიერ დადგენილ ნორმებთან, 
რომლის თანახმად 2500 კკალ-ზე დაბალი მაჩვენებელი არას-
რულფასოვან კვებად ითვლება. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2300 
კკალ დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის პირო-
ბებში მოხვედრილი ადამიანების კონტიგენტისათვის, თანაც 
მხოლოდ მოკლე პერიოდით.

აღნიშნული ფარსი განხორციელდა ე.წ. სასურსათო კალა-
თის ღირებულების შესამცირებლად, რათა რაც შეიძლება მე-
ტად შემცირებულიყო ის უზარმაზარი განსხვავება, რაც ამ 
სიდიდესა და პენსიებს, შემწეობებსა და არსებობისთვის სა-
ჭირო თანხებს შორის არსებობდა (და სამწუხაროდ, დღესაც 
არსებობს). აღნიშნული ღონისძიებით ხელისუფლება შეეცადა 
დაეფარა სურსათის მოთხოვნა-მოხმარებას შორის არსებული 
მნიშვნელოვანი შეუსაბამობანი და შეექმნა ნორმალურ მდგო-
მარეობასთან მიახლოებული ვიზუალური სურათი. 

სამწუხაროდ, ამ დანაშაულებრივი ღონისძიების გადახედ-
ვით და გამოსწორებით მომდევნო ხელისუფლება არ დაინტე-
რესებულა და 2004 წლიდან დღემდე სასურსათო კალათას და, 
მისგან გამომდინარე, საარსებო მინიმუმს ამ ნორმებით ანგა-
რიშობენ. 
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უნდა აღინიშნოს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ თავიდანვე 
აღიარა, რომ განსაზღვრული საარსებო მინიმუმი არარეალუ-
რია და შეცვლას ექვემდებარება, თუმცა, ჯერჯერობით სა-
არსებო მინიმუმის არარეალური, აბსურდული მაჩვენებელი 
(2013 წ. – 148ლ, 2014წ. – 160ლ, 2015წ. – 163ლ.), დაფუძნებული 
ე.წ. „კასტრირებულ’’ ფიზიოლოგიურ ნორმებზე, ფორმალუ-
რად ისევ შენარჩუნებულია, ქვეყნდება სხვადასხვა ანგარიშში, 
ინტერნეტის ვებ-გვერდზე, ტელევიზიით, რის შედეგადაც იქ-
მნება მცდარი, ვიზუალური სურათი მოსახლეობის მიერ მოხ-
მარებული სურსათის საკმარისობის შესახებ, ასევე ბუნებრი-
ვია, არარეალური, დაბალი მაჩვენებლები დგინდება ქვეყანაში 
საჭირო სასურსათო პროდუქციის რაოდენობის შესახებ, რაც 
ხელშემშლელ გარემოებას ქმნის აგრარული სექტორის სხვა-
დასხვა სფეროში. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორები 
დაუშვებელია და რაც შეიძლება მალე უნდა გამოსწორდეს. 

საყურადღებოა ისიც, რომ განახლებულ საარსებო მინიმუ-
მში სასურსათო კალათის ღირებულების წილი 70%-ია, ხოლო 
არასასურსათო ხარჯები 30%-ს შეადგენს, რაც თავისთავად 
მოსახლეობის სიდუხჭირესა და ცხოვრების დაბალ დონეზე 
მიუთითებს (განვითარებულ ქვეყნებში პირიქითაა, საარსებო 
მინიმუმში მხოლოდ 30% უჭირავს საკვების ღირებულებას), 
თანაც ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ სა-
სურსათო კალათის რეალური ღირებულება (255 ლარი), რო-
მელიც საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზებული, 
საქართველოსთვის დადგენილი ფიზიოლოგიური ნორმების 
მიხედვით იქნა გაანგარიშებული (თითოეული სტრატეგიული 
სასურსათო პროდუქტის საბაზრო ღირებულებიდან გამომდი-
ნარე) 2-ჯერ და მეტჯერაც აღემატება 2003 წელს „დადგენილ“ 
და დღემდე ოფიციალურად მიღებულ არა მარტო სასურსათო 
კალათის (106 ლარი), არამედ, საარსებო მინიმუმის (157 ლარი) 
მთლიან ღირებულებას, რაც ამ უკანასკნელის არაადეკვატუ-
რობასა და აბსურდულობას ამტკიცებს. 

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 
მხრიდან გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯები უმნიშვნელო გა-
ვლენას ახდენს საზოგადოების სოციალურ მდგომარეობაზე. 
ჯერ ერთი, საკმაოდ მწვავედ მიდის ინფლაციური პროცესები, 
მეორეც, წარმოუდგენელი სისწრაფით იზრდება ფასები, რაც 
აშკარად ხელოვნური ჩარევის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მესა-
მეც, 20 წელზე მეტია ყველა ხელისუფლება გვარწმუნებს, რომ 
ყოველწლიურად იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა მაშინ, 
როცა იგივე 20 წელია, ეს ნიშნული 600 ათასს ვერ გადასცდა. 
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აქედან, 300 000-ზე მეტი ხელფასს საბიუჯეტო სექტორში იღე-
ბს (აქ, მართლაც, ყოველწლიურად სერიოზული ზრდაა).

მეოთხე, ქვეყანას ცხოვრება უხდება ველური საბანკო 
სისტემის პირობებში, რომელიც სრული ბანკროტით ემუქრება 
საქართველოს (მოკლე პერიოდში შეიძლება საბერძნეთზე უა-
რეს პირობებში აღმოვჩნდეთ).

რაც შეეხება საარსებო მინიმუმის დადგენას, ის ხელოვნუ-
რად არ უნდა განესაზღვროს ამა თუ იმ სახელმწიფოს მოქალა-
ქეებს (თუ რამდენი უნდა იყოს), რადგან, ის თავისთავად არსე-
ბობს და გამომდინარეობს მოსახლეობის შესაძლებლობიდან 
– შეისყიდოს საკვები, პირველი მოხმარების საგნები, გადაიხა-
დოს გადასახადები, მისცეს თავს უფლება ისარგებლოს კულ-
ტურული, დასვენებისა და გართობის საშუალებებით და სხვ. 
ე.ი. ეს მაჩვენებელი (საარსებო მინიმუმი) უნდა გამოითვალოს 
იმ ჩამონათვალის ღირებულებების აღრიცხვის საფუძველზე, 
რასაც ახერხებს მოსახლეობა თავისი შემოსავლებიდან. აქე-
დან გამომდინარე, მოსახლეობის საარსებო მინიმუმის მიხედ-
ვით, შესაძლებელია ვიმსჯელოთ სახელმწიფოს ცხოვრების, 
მისი განვითარების დონეზე (გავიხსენოთ, რომ ნორვეგიაში 
იგი 2100 ევროა, აშშ-ში 902 აშშ დოლარი და ა.შ., საქართველო-
ში 165 ლარი და ამიტომაც არის იგი უღარიბესი ქვეყნების ხუ-
თეულში: სირიის, ავღანეთის, ჰაიტის, უგანდის გვერდით (ორ-
განიზაცია „გელაპის“ მონაცემები)). 

„საარსებო მინიმუმი“ არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია 
შევამციროთ სურსათის მოხმარების ფიზიოლოგიური ნორმე-
ბი. სასურსათო კალათის გაანგარიშებისას ჩვენ ვალდებულე-
ბი ვართ, დავიცვათ ცალკეული სასურსათო პროდუქტის მოხ-
მარების შედეგად ორგანიზმისთვის მიწოდებული ცილების, 
ცხიმების, ნახშირწყლების, ვიტამინების, მაკრო და მიკროე-
ლემენტების ის ნორმები, რომლებიც ფიზიოლოგიურ მოთხო-
ვნილებას შეესაბამება. სასურსათო კალათის მინიმალიზება 
(გაიაფება) შესაძლებელია მხოლოდ პროდუქციის სახეობების 
შერჩევით. 
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ეს მოსაზრება გამომდინარეობს თვით მსოფლიო სასურსა-
თო უსაფრთხოების კომიტეტის განმარტებიდან, რომლის თა-
ნახმად: „სასურსათო უსაფრთხოება არის თითოეული ადამია-
ნის ფიზიკური, ეკონომიკური წვდომა საკმარისი რაოდენობის 
უვნებელ სრულფასოვან საკვებზე, აქტიური და ჯანმრთელი 
ცხოვრებისათვის საჭირო კვებითი მოთხოვნილებების დასაკ-
მაყოფილებლად“. 

ბუნებრივია, საერთაშორისო ნორმებთან ჰარმონიზებული, 
საქართველოს მოსახლეობისთვის დადგენილი ფიზიოლოგიუ-
რი ნორმების ხელოვნურად შემცირების საფუძველზე (რითაც 
უხეშად ირღვევა სასურსათო უსაფრთხოების მოთხოვნები), 
მიღებული საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების მეთოდიკა და 
მისგან მიღებული ე.წ. „საარსებო მინიმუმი“ ვერ გამოდგება 
ადამიანთა „აქტიური და ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის საჭირო 
კვებითი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად“. ასეთი „საა-
რსებო მინიმუმი“ არასრულფასოვანი კვების და მისგან გამო-
მდინარე, მთელი რიგი მძიმე დაავადებების განვითარების სა-
ფუძველს წარმოადგენს.

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 
მინიმუმში სასურსათო და არასასურსათო ხარჯების თანაფა-
რდობით (30:70) ვიმსჯელებთ, საარსებო მინიმუმი ჩვენთვის 
უკვე ცნობილი სასურსათო კალათის ღირებულებაზე (255 
ლარი) დაყრდნობით 850 ლარს გაუტოლდება, შედარებით 
უფრო „მოკრძალებული“ თანაფარდობის – 50:50 შემთხვევაში 
კი, 510 ლარს, რაც სასურველია და მიიღწევა იმ შემთხვევაში, 
თუ ქვეყანაში ცხოვრების დონე საგრძნობლად აიწევს, რაზეც 
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უშუალო გავლენას მოახდენს: მოსახლეობის დასაქმება, ხელ-
ფასის მომატება, გადასახადებზე შეღავათების დაწესება, სო-
ციალური დახმარებები და სხვა ღონისძიებები, რაც გაზრდის 
მოსახლეობის შემოსავლებს, გააუმჯობესებს მათ მსყიდვე-
ლობით უნარს, ხელმისაწვდომობას სურსათზე, პირველადი 
მოხმარების საგნებზე, მომსახურების სხვადასხვა სფეროზე 
და, აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, გაზრდის საარსებო მი-
ნიმუმს.

ჩვენი საერთო ძალისხმევა, სწორედ ამ პრობლემის გადა-
წყვეტაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. 

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 საქართველოს უდიდესი პოტენციალის 
ადამიანები ჰყავს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ადამიანები ჰყავს, როგორც ქვეყნის შიგნით, 

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

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს უნიკალური გეოგ-
რაფიული მდებარეობა გააჩნია, ვცხოვრობთ ღვთივბოძებულ 
ტერიტორიაზე და ქვეყანა გამორჩეულია ბუნებრივი რესუ-
რსებით, მაინც ქვეყნის უდიდესი სიმდიდრე ინტელექტი და 
ინტელექტუალური ადამიანებია. ამ ხალხით შეუძლებელსაც 
კი შევძლებთ. მით უფრო, როცა ასეთი ბუნებრივი პოტენცია-
ლი გაგვაჩნია. 

სწორედ ამიტომ, ჩვენი საერთო პროგრამის უმთავრესი მი-
მართულებაა ასეთი ინტელექტის მოძიება და მისთვის რეალი-
ზების პირობების შექმნა.

კონგრესის მზადების მთელმა პერიოდმა დაგვარწმუნა, 
რომ დღეს საქართველო ამ პოტენციალის მინიმალურ შე-
საძლებლობასაც კი ვერ იყენებს. ჩვენ გაცილებით მეტად 
ვიცნობთ იმ ადამიანებს, რომლებიც სახალხოდ და საჯაროდ 
იბრძვიან თანამდებობებისთვის, პარლამენტარობისთვის და 
ამაში ცუდი არაფერია, რომ ასეთი ადამიანები არიან, მაგრამ 
გაცილებით მეტი სიმდიდრეა ის ადამიანები, რომლებიც აშ-
კარად უკეთესნი იქნებოდნენ ქვეყნისა და ხალხისთვის, გა-
ცილებით მეტის გაკეთება შეუძლიათ, ვიდრე ე.წ. თანამდებო-
ბისთვის მებრძოლებს, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ისინი 
ვერ აჰყვებიან ქვეყანაში ათწლეულების მანძილზე დამკვი-
დრებულ ქუჩის პოლიტიკას, მათ სურვილი არ აქვთ, ასეთ 
პარლამენტებსა და ზოგადად, პოლიტიკაში მონაწილეობდნენ 
და სამწუხარო ის არის, რომ ამ ადამიანებს ხალხიც და ხელი-
სუფლებაც ნაკლებად იცნობს. 

სამი მაგალითი: 
პირველი: აშშ-ს მიერ შექმნილი ანტარქტიდის შემსწავლელი 
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ცენტრის შექმნის იდეის (აშშ – მ ამ პროექტში 20 მლრდ დოლა-
რზე მეტი ჩადო), მისი რეალური პროექტის ავტორიც, განმხო-
რციელებელიც და დღევანდელი ხელმძღვანელიც ქართველი 
კაცია. მას საქართველოში პრქტიკულად არ ვიცნობთ. 

მეორე: მსოფლიოში არსებობს 12 კოსმოსური ცენტრი. რო-
მელიმე ერთმა თუ დასტური არ მისცა, ვერც ამერიკა, ვერც ჩი-
ნეთი, ვერც რუსეთი კოსმოსში რაკეტას ვერ გაუშვებს. ერთ-ე-
რთი ამ ცენტრის ხელმძღვანელი ქართველია. უდიდესი მეცნი-
ერი. მას საქართველოში პრაქტიკულად არ ვიცნობთ.

მესამე მაგალითი: ქართველმა კაცმა თურქეთში, ქ. სტამბო-
ლის მიმდებარედ, შექმნა საკუთარი ქალაქი, რომელსაც სახე-
ლად აჭარ-კენტი უწოდა. ამჟამად ამ ერთ-ერთ ყველაზე თანა-
მედროვე ქალაქში 100 ათასზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და 
ამ ქალაქს დღეს სტამბოლისთვის ისეთივე მნიშვნელობა აქვს, 
როგორც წყნეთს თბილისისთვის. საქართველოში ამ კაცსაც, 
პრაქტიკულად ცოტა იცნობს და ასევე ცოტამ იცის ამ ქალა-
ქის არსებობაც.

გაგრძელება შეიძლება. ნასას უდიდეს საერთაშორისო პრო-
ექტებში (ცენტრი-შვეიცარია) ქართველებს წამყვანი ადგილე-
ბი უკავიათ. ქართველ მეცნიერებს, კულტურის მოღვაწეებს, 
ექიმებს, სპორტსმენებს გამორჩეულ პოზიციები აქვვთ მსო-
ფლიოს უამრვ ქვეყანაში. წარმოუდგენელი სიმაღლეები აიღეს 
ქართველმა ექიმებმა ამერიკაში, პირველობენ გერმანიაში, 
რუსეთში. მარტო მოსკოვის 19 უმნიშვნელოვანეს სამედიცი-
ნო დაწესებულებას ქართველები უდგანან სათავეში... ჩვენ მათ 
ნაკლებად ვიცნობთ. საუბარი აღარ არის ქართული ინტერე-
სისთვის ამ უდიდესი პოტენციალის გამოყენებაზე. 

საქართველოს ყოველ სოფელში, ქალაქში, კუთხეში, მხარე-
ში, უამრავი სიბრძნით სავსე კაცია. გამოცდილებით, კვალიფი-
კაციით, ოჯახიშვილობით, სუფთა ცხოვრებით. მათ ვერ, თუ არ 
ვამჩნევთ. როგორც ჩანს, არამარტო მათი სიწყნარისა და სიმ-
შვიდის გამო.

სწორედ ამიტომ, ჩვენი პროექტი იწყებს ამ ადამიანების მო-



118

ძიებას, მომავლის საქართველოს კადრების ოქროს ფონდის 
შექმნას. ეს საერთო-სახალხო 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“.

ვერც ერთი არჩევნები ვერ მოგვცემს ისეთ შედეგს, რო-
გორც სოფელში, ქალაქში, რაიონში ხალხთან ღიად სასაუბროდ 
ჩასული ავტორიტეტული ადამიანების შეხვედრა-საუბრები. 
სოფელზე უკეთ არავინ იცის, ვინ არის ამ სოფელში ყველაზე 
ავტორიტეტული. სწორედ ასე უნდა ვეძებოთ საქართველოს 
ყოველ კუთხე-კუნჭულში და მთელ მსოფლიოში მიმობნეული 
ქართველებისგან, ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად საჭირო 
ადამიანები და ეს შედეგი საქართველოს მოსახლეობამ და მთე-
ლმა მსოფლიომ ორი წლის შემდგომ, ეროვნულ ყრილობაზე 
უნდა დაინახოს.

* * *
აქვე ვაქვეყნებთ მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნული თა-

ნხმობისთვის უმნიშვნელოვანეს ინიციატივას, რომელიც, სა-
მწუხაროდ, უყურადღებოდ დატოვეს, მაგრამ რაც დრო გადის, 
მით მეტ აქტუალობას იძენს. 
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ასეთი გაბედული და მამაცი ადამიანებით ასეთი გაბედული და მამაცი ადამიანებით 
შევქმნით დიდ ქართულ ერთობას - შევქმნით დიდ ქართულ ერთობას - 

ოცდამეერთე საუკუნის საქართველოს ოცდამეერთე საუკუნის საქართველოს 
დიდგორის ლაშქარს!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 
კანდიდატი უნდა იზიარებდეს მეცნიერთა შეფასებით, ბოლო 
პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ზოგადქართულ 
დოკუმენტს, „მოქმედების მანიფესტს“ – „ერთი სამშობლო, 
ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“

ჩვენთვის უპირველეს კრიტერიუმთა შორისაა რეპუტაცია, 
პროფესიონალიზმი, გამოცდილება, ქართული ცნობიერება, 
შერწყმული ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებთან. 

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

ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ პარტიიდან პარტიაში მორბენალ 
მედროვეებზე, ყველას და ყველაფერს რომ ერგებიან.

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 
ქვეყნებში ისტორიულად, თუ ბედის უკუღმართობით, საკუთა-
რი თავისა და ოჯახის გადასარჩენად გადახვეწილ საქართვე-
ლოს მოქალაქე თანამემამულეებს – ისე, როგორც ეს ხდება 
ევროპის დემოკრატიულ ქვეყნებში.

დღევანდელ საქართველოს ჰაერივით სჭირდება ამ ადა-
მიანების გამოცდილება. ქვეყანაც გამთლიანდება მათი პარ-
ლამენტში ყოფნით და წარმოუდგენლად გაიზრდება ქვეყნის 
საერთაშორისო ავტორიტეტი. ქვეყნის გარეთ მცხოვრები 2 
მილიონზე მეტი ადამიანის სახელით უნდა შევძლოთ ისეთი 
ადამიანების პოლიტიკურ არენაზე გამოყვანა, ვისაც:

• კარგი კონტაქტები აქვთ იმ ქვეყნის სახელისუფლებო 
წრეებთან;

• დიდი ავტორიტეტი აქვთ ქართულ დიასპორაში;
• 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 მეცნიერთა შეფასებით, 
ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ზოგადქა-
რთულ დოკუმენტში, „მოქმედების მანიფესტი – ერთი სამშო-
ბლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“.

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

ჩვენ ხელი მოვაწერეთ „მოქმედების მანიფესტს ერთი სამ-
შობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო“, რომელ-
შიც გამოკვეთილად ითქვა დღევანდელობის ერთი მძიმე სიმა-
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-
იძემ ღვთისმშობლობას, სამების საკათედრო ტაძარში და სა-
ჩუქრად გადასცა სრულიად საქართველოს.

ყოველ ქართველს, საქართველოს შვილს, საქართველოს მე-
გობარს, უდიდეს პასუხისმგებლობას გვაკისრებს დიდი მამუ-
ლიშვილის, რეზო ჩხეიძის ეს წერილი...
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ბატონი რეზო ხომ ყოველ ჩვენგანს მოგვმართავს

ჩემო მეგობარო, 
ყოველნაირი სიკე-

თისა და სიმდიდრის და-
გროვება შემეძლო. მეც 
დავაგროვე...

ჩემი სიმდიდრე – გა-
ნვლილი გზაა, ხალხის 
სიყვარულია, რომელ-
მაც ამ ასაკამდე მომაღ-
წევინა. ჩემი სიმდიდრე 
– ჩემი ფილმებია, მათ 
შორისაა უკვე 50 წლის 
„ჯარისკაცის მამა“.

ერთადერთი მატერიალური სიმდიდრე, რაც ღირსეულ მა-
მულიშვილთა შემწეობით დღეს გამაჩნია, 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 განზრახვის თაობაზე, 
გარდავქმენი სააქციო საზოგადოებად და ჩემს მეგობრებთან 
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 ბუნებით დემოკრატიული, რეალურად ქართული ტე-
ლევიზიის შექმნისა საქართველოში.

მომავალში ის გახდება საკუთრება ყოველი პიროვნებისა, 
ვინც შეიყვარებს, ვინც შეეხიდება, ვინც 1, 10, თუ 1 000 აქცი-
ის ფლობის სანაცვლოდ გაიღებს თანხას ტელეკომპანიის შემ-
დგომი გაძლიერებისთვის. ამ აქციების გამო, არც ერთი ჩვენ-
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განი დიდ ფულად დივიდენდებს არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ ის 
კი გვექნება საამაყოდ, რომ დიდ ქართულ პროექტში მივიღეთ 
მონაწილეობა – „დემოკრატიული საჩუქარი“ გავუკეთეთ სამ-
შობლოს. ეს იქნება პროექტი, რომელსაც მომავალი უფრო და-
აფასებს, ვიდრე ჩვენ ეს დღეს წარმოგვიდგენია.

ეს იქნება ძლიერის მხარდამჭერი, მაგრამ იმავდროულად 
სუსტისა და გაჭირვებულის დამცველი ტელევიზია.

ეს იქნება თაობათა შორის დღეს ჩატეხილი ხიდის გამთლია-
ნების, მთელ მსოფლიოში მიმოფანტული ქართული დიასპორე-
ბის ერთობის ტელევიზია.

ჩემი და ჩემი მეგობრების დიდი სურვილია, რომ ეს იყოს 
სტუდენტური და ახალგაზრდული ტელევიზია.

ჩვენ ვიქნებით ამაყნი და ბედნიერნი, თუ საერთო თანა-
დგომით, ქველმოქმედთა და მეცენატთა, XXI საუკუნის სარა-
ჯიშვილთა და ზუბალაშვილთა მხარდაჭერით, 8 თებერვლიდან, 
დიდი დავითის ხსენების დღიდან, ჩვენი დედაუნივერსიტეტის 
დაარსების დღიდან მოყოლებული, საქართველოს ეტაპობრი-
ვად მივცემთ მართალ, თბილ, სიყვარულით სავსე ტელევიზიას. 
არადა, ჰაერივით სჭირდება სიძულვილით გაჯერებულ ეთერს 
ასეთი მაუწყებლობა. მხოლოდ სიყვარულს შეუძლია ყოველი 
პიროვნების ამაღლება, ყოველი ოჯახის გაძლიერება, ყოველ 
გვარში მშვიდობა, ყოველი კუთხის აღმშენებლობა.

ჩვენ ვიწყებთ „მოქმედების მანიფესტის“ განწყობით ცხო-
ვრებას. .. ჩვენ ვიწყებთ გასული საუკუნის ბოლო ათწლეულის 
– ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ურთულესი 
ეპოქის ანალიზით... ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ მეცნიერთა მონა-
წილეობით შევქმნათ დოკუმენტური ფილმი, – „რა მისცა მსო-
ფლიო ცივილიზაციას საქართველომ“... ჩვენ ვიწყებთ იმით, 
რომ დოკუმენტურად ვისაუბროთ ჩვენს უცხოელ მეგობრებ-
ზე, როგორც დიდი ილია იტყოდა, „შორეულ თავისიანებზე“, 
იქნებ თავი დავიხსნათ დღევანდელი ყალბი და გამოგონილი 
მეგობრებისაგან... ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ საქართველოს და 
მთელ მსოფლიოს ვაჩვენოთ ის დიდი კულტურული და მეცნიე-
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რული მემკვიდრეობა, რომელიც წარსულში დაკავშირებულია 
ქართველებთან და დღესაც უამრავი ქართველი მთელ მსო-
ფლიოში საოცრებებს ახდენს ... ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ მთელ 
მსოფლიოს ვაჩვენოთ, როგორ ცხოვრობენ უცხოელები საქა-
რთველოში და როგორია დამოკიდებულება ქართველებისა და 
საქართველოს მოქალაქეებისადმი უცხოეთში.

დიახ! ასეთი რთული საკითხებით ვიწყებთ. სწორედ ამიტომ 
გვჭირდება დიდი თანადგომა – ამ დიდი ქართული პროექტისა-
დმი შეძლებულთა სიუხვე და არა -სიძუნწე. ვიმეორებთ, სიუხ-
ვე და არა – სიძუნწე. ჩემი ასაკისა და გამოცდილების კაცს და-
ეჯერება: ამ საქმის მხარდაჭერა უპირველესად, სულიერება-
სთანაა დაკავშირებული. ჩვენი მოქმედების საზომიც ეს არის.

ეჭვი არ გვეპარება, რომ ჩვენ ძალიან მალე ბევრზე ბევრნი 
გავხდებით და ასეთი დიდი ერთსულოვნებით შექმნილი ტელე-
ვიზია, მართლაც, უნიკალური ფაქტი იქნება მსოფლიო სატე-
ლევიზიო სივრცეში და სწორედ ეს იქნება ყველას ერთობით 
გაკეთებული „დემოკრატიული საჩუქარი“ სამშობლოსადმი, 
რომლითაც იამაყებს შთამომავლობა.

მშვიდობა ყოველთა ჩვენთა!
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. 

ქართული ერთობის დარბაზი, საქართველოს ხალხთა ასამ-
ბლეა, მეცნიერთა კონგრესი ადასტურებს თავის მხარდაჭერას 
„ქართულ-ოსური“ და „ქართულ აფხაზური“ მისიების ამ პოზი-
ციისადმი... სწორედ ამ განწყობით დაფუძნდა „ საქართველოს 
ხალხთა ასამბლეა“, რომელსაც მომდევნო წელს 10 წელი უს-
რულდება.
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ქართველებს, აფხაზებს და ოსებს ქართველებს, აფხაზებს და ოსებს 
ერთმანეთის გარეშე არ გვაქვს მომავალი – ერთმანეთის გარეშე არ გვაქვს მომავალი – 

ნუ შევწირავთ ჩვენს მომავალს ნუ შევწირავთ ჩვენს მომავალს 
პოლიტიკოსებს!პოლიტიკოსებს!

დღეს, 2010 წლის 7 აგვისტოა. 2 წლის წინათ ცხინვალის 
რეგიონში და 18 წლის წინ აფხაზეთში, ჯერ კიდევ არ იყო და-
წყებული ფართომასშტაბიანი შეტაკებები. ვცხოვრობდით 
იმედით… ცოცხლები იყვნენ ის ქართველი, აფხაზი და ოსი ბი-
ჭები, რომელთაც ხვალ და ამ დღეებში, სამწუხაროდ, ხსოვნის 
სანთლებს დავუნთებთ. ისინი სიცოცხლეშივე იყვნენ გმირები 
და მათ ამისათვის სიკვდილი არ უნდოდათ – პოლიტიკოსებმა 
რომ უსაჩუქრეს.

ომი არ უნდოდა არც ქართველ ხალხს, არც აფხაზებს, არც 
ოსებს. ომი ავანტიურისტი პოლიტიკოსების პურია – ომი გა-
ნდიდების მანიით შეპყრობილ ხელისუფალთა გონებაში იბა-
დება, ვითარდება და იწყება… ომი დღეს ხალხისთვის პოლიტი-
კოსების ნასროლი ტყვიაა.

დიდი ანალიზი არ არის საჭირო იმაში დასარწმუნებლად, 
რომ ომი ყველამ წავაგეთ – ქართველებმაც, აფხაზებმაც და 
ოსებმაც… ომით მხოლოდ პოლიტიკოსებმა მოიგეს – ძალა-
უფლებაზე შეყვარებულებმა ჩვენი და ჩვენი ძმების სისხლით 
შეინარჩუნეს ჩვენზე ბატონობა.

დღეს ეს პოლიტიკოსები კვლავ ომის ენაზე საუბრობენ… 
დააკვირდით კონფლიქტის მონაწილე ყველა დიდი და პატარა 
ქვეყნის, ყველა დიდი და პატარა ერის ხელისუფალნი საკუთა-
რი ქვეყნის და ხალხის გამარჯვებაზე ლაპარაკობენ.

ფრთხილად!
ომი სწორედ მაშინ იწყება, როცა ძველი ომის ყველა მონაწი-

ლე ქვეყნის ხელისუფლება ფიქრობს არა შენდობაზე, არამედ, 
საუბრობს ომში გამარჯვებულის ენითა და განწყობით.

ომი სწორედ მაშინ იწყება, როცა ერთი ქვეყნის ხელისუფა-
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ლი მეორე ქვეყნის ხელისუფალს მშვიდობისკენ მოუწოდებს, 
თვითონ კი აგრესიულად აზროვნებს და მოქმედებს, როგორც 
ეს საქართველოს სინამდვილეში მოხდა.

ჩვენ დღეს გვარებით არ ვსაუბრობთ.
ჩვენ არავის განვსჯით… უფალი განსჯის.
ჩვენ მხოლოდ იმას ვამბობთ, რომ:
• ჩვენ – ქართველებს, აფხაზებს, ოსებს ერთმანეთის გარეშე 

არ გვაქვს მომავალი. .. და ჩვენ ამას ვამბობთ მაშინ, როცა მთელ 
მსოფლიოში ძლიერდება აგრესიული სეპარატიზმი, როცა მსო-
ფლიოში და ჩვენს ირგვლივ, საქართველოშიც, უამრავი პოლი-
ტიკოსია, რომელიც სისხლზე აღზევდა და არაერთი ემზადება 
ამისათვის.

• ჩვენ – ისევ ხალხს, ისევ ქართველებს, ისევ აფხაზებს, ისევ 
ოსებს, ყველას, ეროვნების მიუხედავად, ვისაც უყვარს საქა-
რთველო – შეგვიძლია ერთმანეთი გადავარჩინოთ, ეროვნებაც 
– ეროვნული თვითმყოფადობაც შევინარჩუნოთ და შევქმნათ 
სახელმწიფო, რომელიც კავკასიაში მშვიდობის დიდი საყრდე-
ნი იქნება, 

• მშვიდობიანი კავკასია ცივილიზაციის სიკეთე იქნება, ომის 
ქარცეცხლში გახვეული კავკასია კი – მისი, ანუ ცივილიზაციის 
დანაშაული.

• ჩვენ დღეს ხმამაღლა ვაცხადებთ, რომ ის, ვინც ხელს 
უშლის ჩვენს ერთობას, ან მომავალში გააკეთებს ამას – ის 
ფიქრობს მხოლოდ საკუთარ სკამზე და ებრძვის საკუთარ წარ-
სულს, საკუთარ ქვეყანას, მის თვისტომს, საკუთარ ეროვნებას, 
მისი შვილებისა და მისი ერის მომავალს.

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, და უნდათ, რომ გვაქციონ ასეთებად…

• ჩვენ ერთი მიწის და ცივილიზაციის სათავეებთან მდგომი 
ერთი ისტორიული ქვეყნის შვილები ვართ და ჩევნი ბედნიერე-
ბაც ამ მიწის ერთგულებასა და ერთიან ძლიერ სახელმწიფო-
შია.

• ჩვენ მივმართავთ ცივილიზაციის სათავეებთან მდგომი 
ისტორიული ქვეყნის ყველა მცხოვრებს, საქართველოს ყველა 
მოქალაქეს, განურჩევლად მისი ეროვნებისა და რელიგიური 
აღმსარებლობისა, საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ 
მცხოვრებ – ქართველებს, აფხაზებს, ოსებს, ქვეყნის გარეთ 
მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, ჩვენს ნამდვილ მეგო-
ბრებს მთელს მსოფლიოში: პატივი მივაგოთ ჩვენს წარსულს 
და წინაპრებს, ვიფიქროთ საკუთარი ერის და ჩვენი შვილების 
მომავალზე, ერთიან, ძლიერ სახელმწიფოზე და მშვიდობიან 
კავკასიაზე. ურთიერთშენდობით, ურთიერთპატიებით და სი-
მდაბლით ავმაღლდეთ

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

ქართულ-ოსური მისიის დამფუძნებლები:
ფერდინანდ ლორთქიფანიძე-ხელოვნების დამსახურებული 

მოღვაწე, საქართველოს კულტურის ფონდის ვიცე-პრეზიდე-
ნტი, მისიის თანათავჯდომარე.

თეიმურაზ შაშიაშვილი – გელათის მეცნიერებათა აკადემი-
ის აკადემიკოსი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, 
ახალი პოლიტიკური ძალის, „თეთრი მოძრაობა“ (თეთრები) 
დამფუძნებელთა საინიციატივო ჯგუფის წევრი.
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ლილი ხურითი – სოხუმის დრამატური თეატრის მსახიობი, 
ვერიკო ანჯაფარიძის პრემიის ლაურეატი

ნათია ავსაჯანიშვილი – პოეტი, საქართველოს მწერალთა 
კავშირის წევრი.

დიმიტრი ჯაიანი – სოხუმის დრამატული თეატრის ხელმ-
ძღვანელი, საქართველოს სახალხო არტისტი, სახლმწიფო პრე-
მიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილის პრემიიის ლაურეატი, 
გიორგი შერვაშიძის პრემიის ლაურეატი, ღირსების ორდენის 
კავალერი, უკრაინის სახელმწიფოს, , პრესტიჟის” ორდენის კა-
ვალერი.

ინესა იამანიძე – პედაგოგი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიე-
რებათა კანდიდატი, თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის სახელო-
ბის 51-ე საშუალო სკოლის დირექტორი 2006 წლამდე. ამჟამად, 
საავტორო სკოლის დირექტორი.

შალვა წიკლაური – ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთა-
შორისო ორგანიზაციიის EGFM –ის გერმანული სექციის წევრი, 
ეროვნული მოძრაობის ვეტერანი, დამთავრებული აქვს აკაკი 
წერეთლის სახელობის მე19 საშუალო სკოლა (ოსეთში) და და-
ბადებულია სოფელ ქვემო ლარსში.

ნარგიზა ლომთაძე – საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერა-
ციის კავშირის წევრი, ღირსების მედლის კავალერი. წიგნის „უკ-
ვდავება“(წიგნი ეძღნება სამაჩაბლო-აფხაზეთში დაღუპულთა 
ნათელ ხსოვნას) 1-ლი და 2-ე ნაწილის მთავარი რედაქტორი.

ვასილ კადენეცი – საქართველოს კაზაკთა უმაღლესი ატა-
მანი, აფხაზეთიდან დევნილი.

გია ფაცურია – ჟურნალისტი
სანდრო კავსაძე – იურისტი, ადამიანის უფლებათა დამცვე-

ლი. მორჩილი

P.S. „ქართულ–ოსური მისიის“ მიმართვა წაკითხული იქნა 
ძველ თბილისში, ბარათაშვილის ხიდთან, წმ.ნიკოლოზის ეკლე-
სიის წინ, კოსტა ხეთაგუროვის პროსპექტზე, კოსტა ხეთაგუ-
როვის ძეგლთან.
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ღონისძიება, კოსტა ხეთაგუროვის ძეგლთან, გახსნა მისიის 
წევრმა, ახალი პოლიტიკური ძალის „თეთრი მოძრაობა“ („თე-
თრები“) ლიდერმა თემურ შაშიაშვილმა, მიმართვის ტექსტი 
წარადგინა აფხაზეთიდან დევნილმა, ცნობილმა ხელოვანმა 
და საზოგადო მოღვაწემ დიმა ჯაიანმა, სიტყვები წარმოთქვეს 
ეროვნული მოძრაობის ვეტერანმა, ადამიანის უფლებათა და-
ცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრმა, ვლადიკავკაზში 
დაბადებულმა და გაზრდილმა, ამჟამად გერმანიაში მცხო-
ვრებმა შალვა წიკლაურმა და ოსური საზოგადოების ხელმ-
ძღვანელმა, თენგიზ გაგლოევმა.

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ქართველები, აფხაზები 
და ოსები.

მიმართვის განწყობა გაიზიარეს ოსური საზოგადოების წე-
ვრებმა, მისმა თავმჯდომარემ ბატონმა თენგიზ გაგლოევმა.

მიმართვის განწყობისადმი თავისი მხარდაჭერა დაადა-
სტურეს აშშ–ში, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში, 
რუსეთში, უკრაინაში, საბერძნეთში, ნორვეგიაში, ესპანეთში, 
თურქეთში მცხოვრებმა ქართველებმა. ამაღელვებელი იყო 
„საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ პრეზიდენტის, გოჩა ძასო-
ხოვის მიერ გამოგზავნილი მიმართვა სათაურით: „საქართვე-
ლო გაბრწყინდება – იცოდეთ ეს!“

ღონისძიების მონაწილეებმა სანთლები დაანთეს წმ.ნიკო-
ლოზის ეკლესიაში, აღვლენილი იქნა ლოცვა

შენდობისა და საქართველოს ერთიანობისთვის.
გვიან საღამოს, „ქართულ–ოსური მისიის“ წევრები შეიკრიბ-

ნენ რესტორან „აფხაზეთში“, სადაც 21 – მა ქართველმა, აფხაზ-
მა და ოსმა – ქართული, აფხაზური, ოსური, აჭარული ნაციო-
ნალური ოთხი კერძის მაგიდასთან წარმოთქვეს ძმობის, მეგო-
ბრობის და ამ უაზრო ომებში დაღუპული ქართველი, აფხაზი, 
ოსი და ყველა სხვა ეროვნების ბიჭების სადღეგრძელო.

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

უნდა დაინტერესდეს ხელისუფლება!უნდა დაინტერესდეს ხელისუფლება!

ნიკო ნიკოლაძე -175

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
პრეზიდენტს, ბატონ გიორგი კვესიტაძეს

ბატონო გიორგი, 
გვაქვს პატივი გაცნობოთ, რომ 27 აპრილს, თბილისში შედგა 

საქართველოს ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემიის და პარა-
ლელურად ქუთაისში-ქართული ერთობის დარბაზის და სამეც-
ნიერო საზოგადოება „ნიკო ნიკოლაძის“ ერთობლივი სხდომა, 
სადაც განხილული იქნა დიდი ქართველი მოაზროვნის, ნიკო 
ნიკოლაძის დაბადებიდან 175-ე წლისთავის იუბილეს ჩატარება.

ბატონმა ნიკომ დამოძღვრა ქართველი ერი, რომ იგი უბრა-
ლოდ კი არ უნდა გაევროპელდეს („გაფრანცუზდეს“, „განემეც-
დეს“), არამედ, სიღრმისეულად ისწავლოს ის პროცესები და ხე-
რხები, რომელმაც გაიყვანა დასავლეთ ევროპა მატერიალური 
კეთილდღეობის ამაღლების გზაზე, რომ ქართველი კაცის პი-
როვნული ღირსების საქმეა „მამულის სიყვარული და მსახურე-
ბა“, რომლის შესრულება მხოლოდ ეროვნულ მორალურ-ზნეო-
ბრივ-მაღალპროფესიონალ-პატრიოტს შეუძლია და რომელსაც 
ეს პასუხისმგებლობა დაბადებიდანვე აკისრია. 

ბატონო გიორგი, მიგვაჩნია, რომ ნიკო ნიკოლაძის 175-ე 
წლისთავის იუბილე, აუცილებელია, ჩატარდეს საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის და საქართველოს მთვარობის მხა-
რდაჭერით.
ქართული ერთობის 

დარბაზი:

რომან რურუა

საქართველოს ეკონომიკის 
მეცნიერებათა აკადემია 

მიხელ ჯიბუტი

სამეცნიერო საზოგადოება 
„ნიკო ნიკოლაძე“

რამაზ ნამიჭეიშვილი

ქუთაისი, 27 აპრილი, 2018 წელი.
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დიდი წამოწყებადიდი წამოწყება

2016 წლის 28 ოქტომბერს, პირველი მრავალპარტიული 
დემოკრატიული არჩევნების 26-წლისთავის დღეს, ჟურნა-
ლისტების წინაშე დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამე-
ნტების წევრთა და მეცნიერთა ერთი ჯგუფის სახელით, 
პროფ. ტარიელ ფუტკარაძემ, პროფ. პაატა გიორგაძემ და პო-
ლიტიკოსმა თეიმურაზ შაშიაშვილმა წარადგინეს საქართვე-
ლოს მოსახლეობის, ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგა-
ნიზაციების, მთელ მსოფლიოში საქართველოს მეგობრებისა-
დმი მიმართვა: 

„ხალხს ეს უნდა, სიტყვა ხელისუფლებაზეა”!

ხაზგასმით ითქვა, რომ მომავლის საქართველოს სჭირდე-
ბა კონსოლიდაცია, რომლის საფუძველი უნდა გახდეს სამა-
რთლიანობის დადგენა და ეს უნდა დავიწყოთ 1991-92 წლების 
შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალების სამართლებრი-
ვი შეფასებით.

პრესკონფერენციის მონაწილეებმა, სწორედ ამ მიმართუ-
ლებით გადადგმულ პირველ ნაბიჯად მიიჩნიეს ის, რომ ეს მიმა-
რთვა კეთდება არა მხოლოდ დამოუკიდებელი საქართველოს 
პირველი უზენაესი საბჭოს წევრთა სახელით, არამედ ყველა 
შემდგომი პარლამენტების წევრთა სახელითაც.

„ეს პირველი პრეცედენტია და კარგია, რომ ის საქართველო-
ში პირველი მრავალპარტიული არჩევნების და ეროვნულ-გან-
მათავისუფლებელი მოძრაობის გამარჯვების დღეს ხდება“, 
აღნიშნეს პრესკონფერენციის მონაწილეებმა.

ამ დოკუმენტზე ხელმოწერა, სწორედ, პრესკონფერენციის 
მსვლელობის დროს მოხდა. მიმართვის ინიციატორებს მიაჩ-
ნიათ, რომ 14 ნოემბერი – პირველი უზენაესი საბჭოს გახსნის 
დღე, უნდა იქცეს ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში 
იმ დღედ, როცა საქართველოს პარლამენტის ისტორიულ შე-
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ნობაში შეიკრიბებიან დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა 
პარლამენტის წარმომადგენლები, რაც ხელს შეუწყობს კონსო-
ლიდაციასაც და გააძლიერებს ბრძოლას ქართული ინტერესი-
სათვის, მომავლის საქართველოსთვის.

პრესკონფერენციის მონაწილეებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, 
რომ დღეს არა დაპირისპირების, არამედ თანამშრომლობის ჰა-
რმონიზაციის დროა. 

პირველი ათი დღის განმავლობაში, 40-ზე მეტმა დეპუტატ-
მა მოაწერა ხელი მიმართვას, ხაზგასასმელია, რომ მათ შორის 
არიან დღემდე არსებული ყველა პარლამენტის წევრები. ხე-
ლმოწერა გრძელდება. 

10 ნოემბერი, 2016 წელი
ვაქვეყნებთ მიმართვის ტექსტს

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 ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ძალების 
გამარჯვების დღე – დღე, რომელმაც განსაზღვრა ქართული 
სახელმწიფოს მომავლის ორიენტირები და პრაქტიკულად, მო-
იტანა საქართველოს დამოუკიდებლობა. მას შემდეგ 26 წელი 
გავიდა. ამ სიმბოლურ დღეს, ჩვენ, ქვემორე ხელმომწერები – 
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოსა და შემდგომი 
პარლამენტების წევრთა ერთი ჯგუფი, ასევე, სამეცნიერო სა-
ზოგადოების წარმომადგენლები, ვაცხადებთ:
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1990 წლის 28 ოქტომბერს, ეროვნულ-განმათავისუფლებე-
ლი მოძრაობის გამარჯვება შესაძლებელი გახადა საზოგადოე-
ბის ერთიანობამ. ჩვენი ქვეყნის განვითარება შეაჩერა გარედან 
მართულმა სახელმწიფო გადატრიალებამ, რის გამოც დღემდე 
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.

დღეს უკვე ყველა მოაზროვნე ადამიანისთვის, ქვეყანასა და 
ქვეყნის გარეთ, ცხადია, რომ 1991-92 წლების შეიარაღებული 
სახელმწიფო გადატრიალება და სისხლიანი დაპირისპირება 
არის ამჟამინდელი საქართველოს კრიზისის სათავე. სამწუხა-
როდ, ჩვენივე ისტორიის ეს მწარე გაკვეთილი კარგად არ არის 
გაცნობიერებული; არც სამართლებრივადაა შეფასებული. 
დღემდე გრძელდება ქართველი ერის ფასეულობების უარყო-
ფა, საქართველოს სახელმწიფო ენის პრესტიჟის დაკნინება და 
საქართველოს ეკონომიკისა და რესურსების განადგურება.

ჩვენ იმ ადამიანთა შორის ვართ, ვინც ვგრძნობთ პასუხის-
მგებლობას, რომ საქართველო ვერ ვითარდება 28 ოქტომბერს 
არჩეული პირველი პარლამენტის ეროვნულ-სახელმწიფოებ-
რივი ორიენტირებით; ეს განცხადებაც ამ პასუხისმგებლობი-
თაა გაჟღენთილი. საქართველოს მომავალი არსებითადაა და-
მოკიდებული პასუხისმგებლობის მქონე წესიერი, განათლებუ-
ლი და პატრიოტი ადამიანების კონსოლიდაციაზე:

ეროვნული ძალების კონსოლიდაცია ამჟამინდელი საქა-
რთველოს მთავარი გამოწვევა.

ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებით, 
ქართველი ერი საუკუნეების წინ გახდა ცივილიზებული დასა-
ვლეთის ორგანული ნაწილი. დიდმა დავით აღმაშენებელმა კი, 
დააგვირგვინა წინაპართა მისწრაფება და საქართველო მსო-
ფლიოს ძლიერ სახელმწიფოდ აქცია, სახელმწიფოდ, რომელ-
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მაც დიდგორის ომით გადაარჩინა ევროპული ცივილიზაცია.
ვიმედოვნებთ, უახლოეს მომავალში ცივილიზებული მსო-

ფლიო უკეთ დაინახავს ქართველი ერის ისტორიულ მისწრა-
ფებას – ჰქონდეს თავისი კულტურა, თავისი სამწიგნობრო 
ენა, თავისი სახელმწიფო, სადაც პრიორიტეტულია ტოლე-
რანტული განწყობა, ზოგადსაკაცობრიო იდეალები და ხელს 
შეუწყობს საქართველოში რეალური დემოკრატიისა და სამა-
რთლიანობის დამკვიდრებას.

ჩვენ, ყველანი, მთელი საქართველო, მსხვერპლი გავხდით 
1991-93 წლების პუტჩისა და მისი თანამდები მოვლენებისა. 
ამას გამოკვეთილად ვამბობთ, სწორედ ეროვნული მოძრაობის 
გამარჯვების დღეს, 28 ოქტომბერს, 26-ე წლისთავზე და და-
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, 
ქვეყანაში დაიწყოს სამართლიანი სახელმწიფოს მშენებლობა 
დემოკრატიული პროცესების გზით; დემოკრატიული პროცე-
სების დაწყება კი შეუძლებელია 1990 წლის 28 ოქტომბერს 
არჩეული ხელისუფლების დამხობის ფაქტის სამართლებრივი 
შეფასების გარეშე (ხალხი დიდი ხანია ელოდება ამ შეფასე-
ბას!); სიტყვა ხელისუფლებაზეა… ამის შემდეგ კი გახდება შე-
საძლებელი, ერთად დავიწყოთ სამართლიანი და დემოკრატი-
ული სახელმწიფოს მშენებლობა.

ჩვენ დიდი პასუხისმგებლობით ვაწერთ ხელს ამ დოკუმე-
ნტს და დამოუკიდებელი საქართველოსათვის ბრძოლას გა-
მარჯვებამდე მივიყვანთ.

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

ცნობილმა საზოგადო მოღვაწემ, ენციკლოპედიური განათ-
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.

რაც დრო გადის, ასეთი წიგნის, უფრო სწორად, ასეთი ფუ-
ნდამენტური კვლევის აუცილებლობა კიდევ მეტად იზრდება 
და მისი გასაჯაროების აუცილებლობა პირდაპირ უკავშირდე-
ბა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მომავალს!

* * *
თანამედროვე საზოგადოების პრობლემა შერჩევითი სიბრ-

მავის, სიყრუისა და ყოვლისმიმტევებლობის გარდა გულმავი-
წყობაცაა..

პოლიტიკოსებს პირადი სიმპათია – ანტიპათიიის მიხედვით 
უვიწყებენ წარსულის შეცდომებსა თუ ცოდვებს.

მე ფართო საზოგადოებრიობაზე ვლაპარაკობ, თორემ თა-
ვად პოლიტიკოსები და მათი თანაპარტიელები, ორმაგი სტა-
ნდარტებითა და დემაგოგიით ცდილობენ საკუთარი ლიდერე-
ბის პერმანენტული უზნეობის გამართლებას თუ დაფარვას, 
ან თუნდაც, დავიწყების ბურუსში გახვევას – ეს უწესობა მათი 
ცხოვრების წესია და პასუხი მხოლოდ დამარცხების შემთხვე-
ვაში მოეთხოვებათ!

სწორედ, ფართო საზოგადოებრიობის ზნეობის გადასარჩე-
ნად, მისთვის თავის გასამართლებელი ვირეშმაკული, ამაზ-
რზენი და უპასუხისმგებლო ფრაზის: – „ეს არაფერი არ ვიცო-
დი, თორემ მხარს როგორ დავუჭერდიო“, გამოყენების შანსის 
მოსასპობად მე გადავწყვიტე შევადგინო და გამოვცე წიგნი“, 
სახელწოდებით, „ვინ რა არის ქართულ პოლიტიკაში“ (რჩეუ-
ლი პოლიტიკური ბიოგრაფიები ფაქტებითა და ციტატებით), 
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რომელშიც წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე საქართვე-
ლოს ყველაზე გახმაურებული პოლიტიკოსების ზედმიწევნითი 
ფაქტობრივი ბიოგრაფია, როგორც საზოგადოებრივი, ასევე, 
პირადი ცხოვრების ამსახველი (დოკუმენტირებული) გამონა-
თქვამები სახელმწიფოსთვის ყველა საჭირბოროტო პრობლე-
მასთან დაკავშირებით.

ერმა, თუ მას სუვერენული და განვითარებული სახელმწი-
ფოს აშენება უნდა, თავის ფავორიტებზე მიუკერძოებელი წა-
რმოდგენა უნდა ჰქონდეს – უნდა ახსოვდეს, ვინ როგორ იქცე-
ოდა და რას ამბობდა ქვეყნისთვის საბედისწერო მომენტებში, 
ვინ ვის უჭერდა მხარს, ან რის სამსახურში იდგა, ვის ან რას აძ-
ლევდა ხმას, როგორ აფასებდა სხვების საქციელს, რამდენად 
მართალი და გულწრფელი იყო მისი ცხოვრების სხვადასხვა 
ეტაპზე, როგორ იცვლიდა კანსა და პრინციპს, რა გზით შოუ-
ლობდა ფულს, მართლდება თუ არა მათ მიერ საკუთარი პოლი-
ტიკური ბიოგრაფიისთვის საფუძვლად დადებული მითოლო-
გიები და ა.შ.

ასეთი წიგნის შედგენაზე, გამსახურდიას პრეზიდენტობის 
დროს ვფიქრობდი, მაგრამ ბოლო წლების მოვლენებმა დამარ-
წმუნა არა მხოლოდ მის აქტუალურობაში, არამედ, მის სასიცო-
ცხლო აუცილებლობაში.

ადამიანი პოლიტიკოსობაზე რომ თანხმდება, ის უკვე მხად 
არის შინაგანად თუ სრული სიცრუის არა, ყოველ შემთხვევაში, 
ნახევარი სიმართლის სათქმელად და გასამართლებლად მაინც.

ჩვენ თვალწინ მოხდა ცოდვამრავალი შევარდნაძის ფავო-
რიტების მიერ შევარდნაძის დამხობა და ახლა სწორედ ისინი 
ემიჯნებიან მას და მის პოლიტიკას, ვინც ამ პოლიტიკის იდეო-
ლოგები და „მოქკავშირის“ შემოქმედნი იყვნენ – ვინც შევარდ-
ნაძის ხელდასმით ხდებოდა მოქკავშირის გენერალური მდივა-
ნი, პარლამენტარი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრი და 
ა.შ. და ა.შ.

ჩვენ თვალწინ პატიოსნებას იჩემებს და სხვას მოუწოდებს 
პატიოსნებისკენ კაცი, რომელმაც იუსტიციის მინისტრობის 
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დროს, თავის მოადგილედ დანიშნა განათლებით ბიოლოგი მე-
გობარი ქალი და მას პენიტენციალური სისტემის კურატორობა 
ჩააბარა. მკვლელობისთვის ძებნილი საკუთარი ძმა, მის სახლში, 
მისივე თანდასწრებით დაიჭირეს, ის ქალბატონი იძულებული 
გახდა გადადგომაზე დაეწერა განცხადება. მინისტრმა ის სამსა-
ხურიდან არ გაათავისუფლა, რადგან მისი კლანის წევრი იყო. ის, 
ვინც სამართალი, ზნეობა და საზოგადოებრივი აზრი ჯერ კიდევ 
მინისტრობის დროს დაიკიდა ფეხზე. რატომ გაუწევს ყოველივე 
ამას ანგარიშს პრეზიდენტის რანგში ყოფნისას?!

არავის უნდა ეგონოს, რომ კანონზე მაღლა შეუძლია და-
დგომა, არავის უნდა ჰქონდეს იმედი, დანაშაულებრივი საქცი-
ელის დავიწყებისა.

აქედან გამომდინარე, დავაფიქსიროთ ყველაფერი და მომა-
ვალ თაობებს დავუტოვოთ ტრადიციად ახალი წიგნის შექმნა.  
დაე, პოლიტიკოსები ძრწოდნენ იმის შიშით, რომ მათი ყოველი 
ანგარებიანი და არასწორი ნაბიჯი იქნება საჯაროდ გამოაშკა-
რავებულ-მხილებული...

შეცდომის დაშვების უფლება ადამიანს არჩევანის უფლება-
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“

შემფასებლად და მსაჯულად მათ ხალხი და ისტორია ეყო-
ლებათ. ყველა პოლიტიკოსი, ჩვენი მათდამი პიროვნული და-
მოკიდებულების მიუხედავად, ამ წიგნში მართლად, როგორც 
სარკეში უნდა აისახოს, თორემ თუ ვინმეს რაიმე შეენდო, ამ 
წიგნს მკითხველი აღარ ენდობა.

მივმართავ ყველას, ვისთვისაც სიმართლისა და ჭეშარიტე-
ბის მსახურება ჯერ კიდევ ფასეულობას წარმოადგენს, ვინც 
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ცხოვრობს პრინციპით: „მართალს ვიტყვი, შევიქნები ტყუილი-
სა მოამბე რად“… უპირველეს ყოვლისა, ჟურნალისტებს საინ-
ფორმაციო ბაზათა მფლობელებს – გახდნენ ამ წიგნის თანა-
ავტორები, ამოუდგნენ მხარში ამ იდეას – ვითანამშრომლოთ, 
მოვიძიოთ საჭირო ფოტოები და დოკუმენტები, რათა ვეღარა-
სოდეს გაბედოს საქართველოში უზნეო და უპრინციპო პოლი-
ტიკოსმა მთელი ერის მოტყუება, ქვეყნისთვის თვალებში ნაც-
რის შეყრა – ჩვენ ვთქვათ შეულამაზებელი სიმართლე, ვთქვათ 
ისე დასაბუთებულად, რომ მათი ფანატებისა და მანიაკების 
გარდა, ყველასთვის ცხადი და სანდო იყოს, რასაც ვიტყვით.

მე პოლიტიკოსი არ ვარ, მე ჩემი ქვეყნის ის შვილი ვარ, რო-
მელმაც თავზე ყველაზე უსიამო მისია აიღო – არასოდეს ეც-
რუოს თავის სამშობლოს და ყოველთვის მხოლოდ სიმართლე 
უთხრას, რაგინდ მწარეც არ უნდა იყოს ის, როგორც სამშო-
ბლოსთვის, ასევე პირადად ჩემთვისაც.

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 პოზიციას და მზად არის ითანამ-
შრომლოს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან თუ ორგანიზა-
ციასთან, რათა შეიქმნას ასეთი უნიკალური წიგნი.
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„ქვეყნის აღმშენებლობის ახალი „ქვეყნის აღმშენებლობის ახალი 
ეკონომიკური კონსტიტუცია“, ქვეყნისა და ეკონომიკური კონსტიტუცია“, ქვეყნისა და 

ხალხის კეთილდღეობის მიღწევის ხალხის კეთილდღეობის მიღწევის 
ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებებიძირითადი სტრატეგიული მიმართულებები

არც ერთ წარმატებულ ქვეყანას არ მიუღწევია განვითარე-
ბის უმაღლესი მწვერვალისთვის საკუთარი ბუნებრივი რესუ-
რსების რაციონალური გამოყენების გარეშე. ამ სტარდაფის 
შესაქმნელად ჩვენს ქვეყანას გააჩნია უნიკალური თვისებების 
მქონე კონკურენტუნარიანი უპირატესობისა და მსოფლიო 
მნიშვნელობის ისეთი რესურსული პოტენციალი, როგორიცაა 
ბიოლოგიურად აქტიური უნიკალური თვისებების მქონე ბუ-
ნებრივი მიწისქვეშა სასმელი წყლის სახელმწიფო მარაგები, 
რომელსაც შეუძლია სწრაფად გამოიყვანოს ქვეყანა სოცია-
ლურ-ეკონომიკური კრიზისიდან, ფეხზე დააყენოს მუხლმოყ-
რილი საქართველო და უახლოეს პერიოდში მიღწეულ იქნეს 
ხალხის კეთილდღეობა, ცხოვრების საუკეთესო პირობების 
შექმნით. სწორედ ამ სტრატეგიული რესურსის, „როგორც ადა-
მიანისათვის აუცილებელი სასიცოცხლო დანიშნულების პრო-
დუქტის“ გონივრული გამოყენება ქვეყნისა და ხალხის საკე-
თილდღეოდ წარმოადგენს ქართველი მეცნიერების უმთავრეს 
მიზანს. 

ამრიგად, ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევებით დასაბუ-
თებულია, რომ საქართველოს გააჩნია მსოფლიო მნიშვნელო-
ბის „ადამიანისთვის აუცილებელი სასიცოცხლო დანიშნულე-
ბის“ რესურსული პოტენციალია მიწისქვეშა სასმელი წყლის 
სახელმწიფო მარაგების სახით, რომელიც 1,5-ჯერ აღემატება 
7,4 მლრდ მსოფლიო მოსახლეობის ყოველდღიურ ბიოლოგი-
ურ მოთხოვნილების ნორმას (2-2,5 ლ/დღ.ღ) რომ გააჩნდეს 
მისი რეალური გატანის შესაძლებლობა 

ინდუსტრიული მშენებლობის დასრულებიდან 1-1,5 წელი-
წადში, ქვეყნის ფულადი შემოსავლები გაიზრდება 12-მლრდ 
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აშშ დოლარით, ქვეყნის ბიუჯეტი შეივსება 3 მლრდ აშშ დოლა-
რით, ინდუსტრიულ წარმოებასა და სატრანსპორტო გადაზიდ-
ვებში დასაქმდება ათეული ათასობით შრომისუნარიანი მოსა-
ხლეობა.

საქართველოს სწრაფი სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-
რების კონცეფცია – „წყალი ეროვნული სიმდიდრე“ და პროგ-
რამა, „რეალობად ქცეული ქართული ეკონომიკური სასწაული“  
ემყარება 2009 წლის 9 იანვრის, ამერიკის შეერთებული შტა-
ტები-საქართველოს ქარტიას სტრატეგიული პარტნიორობის 
შესახებ, რომელიც ადასტურებს პარტნიორობის გაღრმავებას 
ორი ქვეყნის საკეთილდღეოდ, მიზნად ისახავს თანამშრომ-
ლობის გაფართოებას ორმხრივი პრიორიტეტების ფართო 
სპექტრით და იგი ეფუძნება საერთო ღირებულებებსა და სა-
ერთო ინტერესებს, მათ შორის: ეკონომიკური თავისუფლების 
განვითარებას, სამუშაო ადგილების შექმნასა და ეკონომიკურ 
ზრდას, ბიზნეს-გარემოს შემდგომი გაუმჯობესებისა და ბაზა-
რზე საქონლისა და მომსახურების დაშვების ხელშეწყობას.

ინდუსტრიულ წარმოებაში სასმელი წყლის რესურსების და-
საშვები საექსპლოატაციო – (301მ3/წმ-ში) რაოდენობიდან ვი-
ყენებთ მარაგის მხოლოდ 0,75%-ს, ე.ი. 2,5 მ3/წმ-ში. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, დასახული მიზნის 
განხორციელებით მიღწეული იქნება ქართული სახელმწიფო-
სთვის მეტად მნიშვნელოვანი შედეგები, კერძოდ: ინდუსტრი-
ული მშენებლობის (1-1, 5 წელიწადში) დასრულების შემდეგ, 
მშპ-ს ზრდისა და პროდუქციის სტაბილური წარმოების პირო-
ბებში, საერთო საექსპლოატაციო დასაშვები მარაგის 22, 5%-ს 
ვტოვებთ კაპიტალიზაციის ტექნოლოგიებში გამოყენების გა-
რეშე, ხოლო დარჩენილი მარაგის 75%-ზე კაპიტალიზაციის 
მოდელი მსოფლიო ფინანსურ რესურსებში ჩართვის მექანი-
ზმების გამოყენებით (რაც გულისხმობს აშშ-ის სტრატეგიულ 
პარტნიორებთან ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე აღებუ-
ლი ვალდებულებების შესაბამისად, საერთაშორისო საფონდო 
ბირჟებზე ფასიანი ქაღალდების სახით აქციების მატერიალი-
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ზება-ემისიას). უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული 
საინვესტიციო ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებ-
ლად ასეული მილიარდობით აშშ დოლარის ფინანსური რესუ-
რსების მოზიდვის რეალური გარანტიებს შესაბამისი საბანკო 
ინსტრუმენტის ფორმირებით. აქედან გამომდინარე:

1. საქართველო უნდა გახდეს ბუნებრივი სასმელი წყლის 
მწარმოებელი ინდუსტრიის ერთ-ერთი 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-
ბა-განვითარება, 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/წმ-ში.) კაპიტალიზაციის მო-
დელის გამოყენებით, მიღწეულია “ბუნებრივი სასმელი წყლის 
ინდუსტრიისა“ და ანაკლიაში (კონცეფცია-პროგრამით) და-
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გეგმილი პორტ-ტერმინალის 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, 
მშპ-ზრდისა 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 რისკ-ფაქტორების 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 
გლეხურ-ფერმერული მეურნეობების და სხვა სტრატეგიული 
საინვესტიციო ეკონომიკური პროექტების დაფინანსება, რაც 



145

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 ურთიერთ-შეთანხმე-
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 მე-5, 47 და 48-ე 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-
ნაა პლანეტა დედამიწაზე ადამიანისთვის აუცილებელი სასი-
ცოცხლო დანიშნულების მაღალხარისხიანი, ბიოლოგიურად 
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აქტიური ბუნებრივი სასმელი წყლის მიწისქვეშა რესურსული 
პოტენციალით. მისი მარაგები ბევრად აღემატება მსოფლიო 
მოსახლეობის 7,4 მილიარდზე მეტი ადამიანის ყოველდღიური 
ბიოლოგიური მოთხოვნილების ნორმას (2–2, 5 ლიტრი). დასა-
შვები საექსპლუატაციო მარაგებიდან ვიყენებთ მხოლოდ 0, 
75%–ს ე.ი 2,5 მ3/წმ–ში. რაც წელიწადში 50 მილიონ ტონა და-
ფასოებული პროდუქციის ტოლფასია. ინდუსტრიული მშენებ-
ლობის დასრულებიდან 14-თვეში ქვეყნის ყოველწლიური ფუ-
ლადი შემოსავლები გაიზრდება 12 მილიარდი აშშ დოლარით, 
ბიუჯეტი შეივსება 3 მილიარდი აშშ დოლარით. დასაქმდება 
ათეული ათასობით ადამიანი საშუალო ხელფასით 1500 აშშ 
დოლარი. ეს ხელფასები გაორმაგდება მე–4 წლიდან დარგობ-
რივი ეკონომიკური პროექტების ამოქმედებით, ხოლო მე–9 და 
მე-10 წლებში სახელფასო ანაზღაურება გასამმაგდება (4500 
დოლარის ექვივალენტი ლარში), დასაქმდება საქართველოს 
შრომისუნარიანი 350 ათასზე მეტი ადამიანი, კერძოდ: სოფლი-
სა და სატყეო მეურნეობის დარგთაშორის გადამამუშავებელ 
მრეწველობაში, ენერგეტიკის, ურბანული განვითარებისა და 
მსუბუქი მრეწველობის დარგებში. რაც მთავარია, განსაკუთ-
რებული ყურადღებაა გამახვილებული საზღვრისპირა და მა-
ღალმთიანი რეგიონებში გლეხურ-ფერმერული თანამედროვე 
სოფლების ურბანულ მშენებლობაზე, მამაპაპისეულ მიწა-წყა-
ლს უნდა დავუბრუნოთ ძირძველი მემკვიდრეები. 

განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ ქალაქების, მუნი-
ციპალური ერთეულების, დაბებისა და სოფლების წყალმომა-
რაგების ახალი სისტემების მშენებლობისთვის ფინანსურ უზ-
რუნველყოფას. თქვენ წარმოიდგინეთ, ქალაქ თბილისისა და 
სხვა დიდი ქალაქების წყალმომარაგება–წყალარინების სისტე-
მები იმდენად ცუდ მდგომარეობაშია, რომ წყალმომარაგების 
ძველ საინიჟინრო ნაგებობებში დანაკარგი 48%-ს აღემატება. 
უნდა ვიცოდეთ, რომ თბილისი მოიხმარს 21 მ3/წმ-ში წყალს 
ხოლო წყალარინების მთავარ კოლექტორში (წყალშემკრებში) 
რომელიც ლოჭინის დასაწყისში მდებარეობს, 3,4% წყლით გა-
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ნზავებული მასა იყრის თავს შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, 
რომ თბილისის წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემები 
კატასტროფულად საგანგაშო მდგომარეობაშია. ამიტომაც გა-
ხშირდა, ახლახან ელბაქიძის დაღმართზე მომხდარი მსგავსი 
მეწყერების საშიშროება, როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხე-
ნა სანაპიროს დასახლებულ პუნქტებსა თუ სატრანსპორტო 
გზებზე. კახეთში კი წყალმომარაგების სისტემების არარსე-
ბობის გამო, ვირ-ურემის სატრანსპორტო სისტემებით ხდება 
სასმელ-სამეურნეო წყლით უზრუნველყოფა, იმის გამო კი არა, 
რომ ბუნებრივი სასმელი წყლის მარაგები არ გაგვაჩნია, პირი-
ქით, იქ წყალმომარაგების სისტემების არარსებობითაა გამო-
წვეული დღევანდელი არასახარბიელო, ზოგან კი საგანგაშო 
მდგომარეობა.

საქართველოს გადაუდებლად ესაჭიროება წყალმომარა-
გება-წყალარინების სისტემების მშენებლობისათვის 8 მილია-
რდი აშშ დოლარის სამუშაოების წარმოება, 5-წლიან სამუშაო 
პერიოდში. წყალი ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს 24 საათიანი 
მიწოდების რეჟიმით, როგორც დიდი ქალაქებისა და დაბები-
სათვის, ასევე სოფლად ყველა მაცხოვრებელთათვის. ახალი 
სისტემების მშენებლობისათვის, 8 მილიარდი დოლარის მო-
ძიება დღევანდელ საბიუჯეტო შემოსავლებით ყოვლად შე-
უძლებელია, ხოლო ჩვენი კონცეფცია-პროგრამით ამ თანხის 
მოძიება და მისი მიზნობრივად გამოყენება ჩვენივე ფინანსუ-
რი მოდელით, სავსებით დამაჯერებელი და რეალურია, რასაც 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიც ადასტურებენ, 
საჭირო თანხებით უზრუნველყოფისათვის მათი პრაქტიკული 
დახმარების თაობაზე.

მოგეხსენებათ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, უშუა-
ლოდაა დამოკიდებული ენერგეტიკის განვითარების შესაძლო 
პერსპექტივებზე, ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანას გააჩნია საკმაოდ 
დიდი პოტენციალი. ჩემთვის უპირველეს ამოცანას წარმოა-
დგენდა შემომეკრიბა ცნობილი ენერგეტიკოსების გუნდი და 
მათთან ერთად შემექმნა ენერგეტიკის განვითარების გრძელვა-
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დიანი პროგრამა რომელსაც ღვაწლმოსილ მეცნიერ-ენერგეტი-
კოსის, ბატონი ანზორ ჭითანავას რეკომენდაციით, ცნობილი, 
დამსახურებული მეცნიერი და უდიდესი გამოცდილების მქონე 
ბატონი მერაბ დადიანი ხელმძღვანელობდა, ჩემ მიერ შემუშა-
ვებული ქვეყნის სწრაფი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარე-
ბის კონცეფცია-პროგრამის შესაბამისად, შეიქმნა ენერგეტიკის 
განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტიული პროგრამა. ჩვენ 
დათვლილი გვაქვს საბაზისო ენერგიის, მცირე და საშუალო ჰე-
სების, ალტერნატიული ენერგიის წყაროების, მზის, ქარის ენე-
რგომიმღები სისტემების მშენებლობისთვის საჭირო თანხები 
და მისი შესრულების ვადები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქ-
ტის ზრდის პერსპექტივების გათვასალისწინებით. 

დათვლილი გვაქვს სოფლისა და სატყეო მეურნეობის გა-
ნვითარებისთვის საჭირო ხარჯები. მსუბუქი მრეწველობის, 
ირიგაციისა და დეგრადირებული სასოფლო–სამეურნეო სა-
ვარგულების საბალანსო მოცულობის ზრდის ხარჯები, ასევე 
დათვლილი და მოძიებული გვაქვს კოოპერირების გზით მთასა 
და ბარში კლასტერული წარმოებების მოწყობისათვის საჭირო 
თანხები, განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისათვის 
საჭირო თანხებიც. განათლება უნდა გახდეს ყველა ცოდნის 
მიმღებ მსურველთათვის ხელმისაწვდომი, დაფინანსდება სკო-
ლამდელი აღზრდისა და განათლების ცენტრები. 

განსაკუთრებული ზრუნვის საგნად მიგვაჩნია სოციალუ-
რად ორიენტირებული სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებ-
ლობა. ეტაპობრივად განხორციელდება სახელმწიფო შიდა ვა-
ლების 11 სახის სავალო ვალდებულებების გასტუმრება აქცი-
ებისა და ფასიანი მომგებიანი ქაღალდების სახით. დაკარგული 
კაპიტალი ხალხს უნდა დაუბრუნდეს! უნდა აღდგეს სოციალუ-
რი სამართლიანობა! მხოლოდ რამდენიმე ერთეულ ადამიანზე 
არ უნდა იქნეს გადანაწილებული ჩვენი წინაპრებისა და მშო-
ბლების მიერ შექმნილი მატერიალური სიმდიდრე, რასაც ქვე-
ყანაში დღემდე მიმდინარე ხელაღებული სახელწიფო ქონების 
პრივატიზაცია ადასტურებს.  ყველა მაღალგანვითარებულ 
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სახელმწიფოში, მაგალითად, აშშ-ი სტრატეგიული ობიექტე-
ბის 27% ოქროს კვეთის პრინციპით სახელმწიფო საკუთრება-
შია თავმოყრილი და მასზე სახელმწიფო მართვა-განკარგვის 
უფლებამოსილებაა დაწესებული. საბიუჯეტო შემოსავლების 
60%-ზე მეტი საშუალო და მცირე ბიზნესის მეშვეობით ფო-
რმირდება, ხოლო 1/5 -ზე ნაკლები მოდის დიდ ბიზნესზე. ესე 
იგი, ბიუჯეტის შევსება, ძირითადად, მცირე და საშუალო ბიზ-
ნესის მეშვეობით მიიღწევა. ჩემთვის ძალზე გაურკვეველია 
გასული საუკუნის მიწურულიდან დღემდე რისთვის დევნიან 
ხელაღებით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ-პოლიტიკიდან, მცირე 
და საშუალო ბიზნესის ხელშემწყობ ფაქტორებს. 

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

დიახ, მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ჩვენ გვაქ-
ვს დროის უმოკლეს პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური კრიზი-
სიდან გამოყვანისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის მიღწე-
ვის უნიკალური და რეალური შანსი, რაც დასაბუთებულია ჩვენ 
მიერ შემუშავებულ კონცეფცია პროგრამაში, ხოლო ბიზნეს-
გეგმის ფინანსურმა გაანგარიშებამ დაგვარწმუნა ქართული 
ეკონომიკის აღმავლობის გზით შემობრუნებაში. არაერთხელ 
მითქვამს, რომ საქართველოს გააჩნია მსოფლიო მნიშვნელო-
ბის ადამიანისთვის აუცილებელი სასიცოცხლო დანიშნულე-
ბის რესურსული პოტენციალი. აქედან გამომდინარე, საქა-
რთველო უნდა გახდეს ბიოლოგიურად აქტიური, ბუნებრივი 
სასმელი წყლის ინდუსტრიული წარმოებისა და მზა პროდუქ-
ციის მსოფლიო ბაზარზე გამტანი ერთ–ერთი წარმატებული 
ქვეყანა მთელ სამყაროში. ამის რეალურ საშუალებას იძლევა 
მიწისქვეშა ბუნებრივი სასმელი წყლის სახელწიფო მარაგების 
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები, დაბანდებუ-
ლი კაპიტალის უკუგების ძალზე ხანმოკლე პერიოდი და ბუ-
ნებრივი კვლავწარმოების, ანუ მუდმივად განახლების უნარი, 
რომლის ერთ–ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ფაქტორია 



150

საქართველოს არეალში არსებული ტყით დაფარული ფართო-
ბები. ე.ი. თუ გვექნება ტყე, მსოფლიოში დღეს მიმდინარე გლო-
ბალური დათბობის პირობებშიც უწყვეტი ციკლით გვექნება 
მაღალხარისხიანი სასმელი წყალი. აქედან გამომდინარე, სა-
ხელმწიფო ზრუნვის საგნად უნდა ვაქციოთ ტყის მეურნეობის 
ორგანიზაცია-მართვა და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
დავუთმოთ ჭრაგავლილ და დეგრადირებული ფართობების 
აღდგენა–განახლებითი სამუშაოების წარმოებას, რომელსაც 
ორი ათეული მილიარდი აშშ დოლარზე მეტი და 25-30 წელი 
სჭირდება. ამ მოცულობის თანხებს, არც ერთი ინვესტორი 
არ ჩადებს ჩვენს ქვეყანაში თუნდაც იმ პრაგმატულ მიზეზთა 
გამო, რასაც კაპიტალის უკუგების პრინციპი ჰქვია. ისინი არ 
დაელოდებიან ტყის გაშენებით მიღებულ საუკუნის შემდგომ 
ტყეკაფიდან სამასალე მორის რეალიზაციით მიღებულ მოსა-
ლოდნელ ფინანსურ შედეგს, ხოლო დაბანდებული კაპიტალის 
ამოღების მიზნით, ეს მათთვის აბსურდია. სწორედ ამიტომ სა-
ჭირო თანხების მობილიზებასა და ქვეყნის ეკონომიკური აღ-
მავლობისათვის დარგობრივი სტრატეგიული პროექტების გა-
ნხორციელებისათვის აუცილებელი ფინანსური რესურსების 
კაპიტალიზაციის მოდელია ჩვენ მიერ შემუშავებული. 

ყოველივე ამის განხორციელების რეალურ შესაძლებლობა-
ში დაგვარწმუნა ჩვენივე ავტორობით შექმნილმა ქვეყნის სო-
ციალურ–ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია–პროგრა-
მის შესაბამისად შემუშავებულმა ბიზნეს-გეგმის ფინანსური 
ნაკადების მოძრაობის 12 წლიანმა გათვლებმა და მართლაც, 
მივიღეთ „ქართული ეკონომიკური სასწაული“, რომლის განხო-
რციელებაც გარდაუვალი და რეალურია. 

ფულადი ნაკადების მოძრაობამ თვალნათლივ დაგვანახა 
დაბანდებული კაპიტალის უკუგების ძალზე ხანმოკლე პერი-
ოდი, შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების 
ზრდისა და ხალხის დასაქმების პერსპექტივები სოლიდური 
სახელფასო ანაზღაურებით. ყოველივე ეს იძლევა სრულ გარა-
ნტიას ქვეყნის სწრაფი სოციალურ–ეკონომიკური განვითარე-
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ბისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების მისაღწე-
ვად, ასევე ზემოთ ჩამოთვლილი, დარგობრივი ეკონომიკური 
პროექტების: მეცნიერებისა და განათლების, ენერგეტიკის, 
სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის, 
სატყეო მეურნეობის, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგ-
ვისა და ურბანისტიკისათვის საჭირო გრძელვადიანი, მცირეპ-
როცენტიანი ფულადი რესურსების მოსაზიდად. 

თუ დროულად იქნა დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან 
პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ქვეყანა სწრაფად 
გადალახავს ეკონომიკურ კრიზისს და ვიცხოვრებთ ერთიან, 
ძლიერ, განვითარებულ, ქართულ დემოკრატიულ სახელმწი-
ფოში, მშვიდობიანი რეგიონალური ეკონომიკური სივრცით. 
უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვართ ერთ–ერთი უმდიდრესი ქვე-
ყნის შვილები, გაცილებით უფრო მდიდრები, ვიდრე გაზისა და 
ნავთობის მფლობელი ქვეყნებია და ასეთი სიღატაკის ზღვარს 
მიღმა არ უნდა ცხოვრობდეს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. 
ველური საბანკო ეკონომიკური პრინციპების დღემდე ჩამოყა-
ლიბებულ პარადიგმებს უნდა ვებრძოლოთ სახელმწიფო მა-
რთვის ახალი სისტემური მიდგომებით. ასე რომ შემთხვევითი 
არაა ჩემს შრომებში აქცენტები გამახვილებული სახელმწი-
ფოს მხრიდან მეცნიერებისა და განათლების განვითარების 
ხელშემწყობ უპირველესი პირობების შექმნაზე. 

გვახსოვდეს, უფსკრულის პირას ცალ ფეხზე მდგომი ჩვენი 
ქვეყანა და ხალხი მისი დიდხანს ვერ გაუძლებს სიღატაკითა 
და უიმედობით გამოწვეულ ემოციურ დატვირთვებს. დროა, 
ყველა გავერთიანდეთ და გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, ხოლო 
ეროვნული ფასეულობებით შენიღბულ და პოლიტიკური ამბი-
ციებით შეპყრობილ სხვისი ხელის შემყურე ახალი ბურჟუის 
წარმომადგენლებს ვთხოვ, ნუ გადააყოლებთ თქვენს პირად 
კეთილდღეობას ჩვენი ქვეყნის, ხალხისა და მომავალი თაობე-
ბის კეთილდღეობას. 

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

მიმდინარე წლის 18 მაისს, საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნულ აკადემიაში, ცნობილმა მეცნიერმა, ფიზიკოსმა, სა-
ქართველოს ტექნიკური აკადემიის პროფესორმა, სპეციალუ-
რად გამართულ სამეცნიერო სემინარზე გააკეთა მოხსენება 
მოლეკულურ-პოტენციური თეორიის შესახებ. მეცნიერმა წა-
რმოადგინა ექსპერიმენტული დაკვირვების შედეგები, რომლე-
ბიც მიუთითებენ, რომ შესაძლებელია ისეთი საოცარი ტექნო-
ლოგიების შექმნა, რაზეც ადამიანს ადრე ოცნებაც არ შეეძლო. 
ავტორმა განაცხადა, რომ თურმე შესაძლებელია ლითონების 
გადნობა დაბალ ტემპერატურაზე, ძალიან მცირე ენერგოდა-
ნახარჯებით. მან შექმნა ისეთი გრიგალური დანადგარი, რო-
მელიც იღებს იმაზე მეტ ენერგიას, ვიდრე საჭიროა მისი და-
ძვრისთვის. მოხსენებამ საყოველთაო ინტერესი გამოიწვია, 
გაისმა შენიშვნები, რომ ამით ირღვევა თერმოდინამიკის კანო-
ნები. თუმცა, შენიშვნებს არგუმენტირებული პასუხები გაეცა. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ინფორმაციები ისეთ დანადგარებზე, 
რომლებიც გარემოდან ენერგიის მიღებას ახდენენ, ახალი არ 
არის და მათი მოძიება ადვილად შეიძლება. 

დღეს უკვე არსებობს იმის საფუძველი, განვაცხადოთ, თუკი 
ადამიანი ოდესმე მოხვდება ბნელ, ცივ, ენერგორესურსების-
გან დაცლილ პლანეტაზე, მას შეუძლია მიიღოს სინათლე და 
სითბო, ანუ გააგრძელოს სიცოცხლე. შესაბამისად, იბადება 
შეკითხვა – რა ხდება? რას ვერჩოდით ჩვენს დედამიწას? 

ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ჩვენს ცივილიზა-
ციას უმძიმესი ეკოლოგიური და ენერგეტიკული პრობლემები 
ემუქრება. დედამიწაზე მიმდინარე გლობალური დათბობის 
პროცესი ყოველდღიურად გვახსენებს თავს. მილიონობით 
ადამიანი კი, დაავადებულია დაბინძურებული ჰაერის, წყლის 
და საკვების გამო. ამ პრობლემათა წარმოშობის უმთავრესი 
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მიზეზი კი, ორგანული საწვავების (ქვანახშირი, ნავთობი, გაზი) 
გამოყენების ის ვანდალური პროცესია, რომელიც დაახლოე-
ბით ორასი წლის წინათ, თანამედროვე მზარდი ინდუსტრიის 
ჩასახვას და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სწრაფ გა-
ნვითარებას მოჰყვა.

მას შემდეგ, ჩვენი საზოგადოება, პრაქტიკულად, საკუთარი 
სასიცოცხლო გარემოს და სამყაროს უიშვიათესი საოცრების, 
დედამიწის დაუნდობელი განადგურების გზას დაადგა. ტექნო-
ლოგიური პროგრესის სწრაფ განვითარებას მოჰყვა შესაბამი-
სი სამეცნიერო საფუძვლის შექმნა, რომელიც მეცნიერულად 
ასაბუთებს იმ ენერგოტექნოლოგიების აუცილებლობას, რო-
მელსაც თანამედროვე ენერგეტიკა ეფუძნება. თანამედროვე 
კლასიკური თერმოდინამიკა პირდაპირ ასაბუთებს, რომ ადა-
მიანს არ შეუძლია გარემომცველი სამყაროდან სასარგებლო 
ენერგიის (დენის, მექანიკური ენერგიის) მიღება, თუკი არ იქნა 
გამოყენებული მაღალი ტემპერატურის ენერგიის წყაროები. 

ბუნება კი საწინააღმდეგოს ღაღადებს, ღრუბლიან ატმოს-
ფეროში დაბადებული ტორნადოები, ძალიან დაბალი ტემპერა-
ტურის სხვაობის პირობებში, ყოველწლიურად, არაერთგზის 
ავითარებენ ისეთ დამანგრეველ ენერგიებს, რომელთა ახსნა 
შეუძლებელია თერმოდინამიკის კანონებით. ოკეანის სიღ-
რმეებში მიმდინარე ქიმიური გარდაქმნებით იქმნება უამრავი 
რაოდენობის ბიომასა (ანუ საწვავი) და გამოიყოფა ჟანგბადი, 
ანუ ოკეანე, ფოტოსინთეზის გზით, შთანთქავს სითბოს დაბალ 
ტემპერატურაზე და მიღებული საწვავი პროდუქტები, ქმნის 
საშუალებას, გამოვიყენოთ სითბო მაღალი ტემპერატურის გა-
რემოში, რაც ანგრევს ჩვენს თეორიულ საფუძვლებს.

უკვე 15 წელზე მეტია, ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადე-
მიაში მიღებულია ისეთი თეორიული კვლევის შედეგები, რომ-
ლებიც ადასტურებენ, რომ ისეთი რთული თერმოდინამიკური 
სისტემებისთვის, რომლებშიც მიმდინარეობს ქიმიური რეაქ-
ციები, ფაზური გარდაქმნები ან ტურბულენტური პროცესე-
ბი, თანამედროვე კლასიკური თერმოდინამიკა აზრს კარგავს. 
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შესაბამისად, მეცნიერული საფუძველი თანამედროვე ენერგე-
ტიკისა, არ არის უნივერსალური. იგი მცდარია და წინ ეღობება 
სამეცნიერო პროგრესს. 

2014 წელს, აღნიშნული შედეგების მხარდაჭერის მიზნით, 
გერმანელმა გამომგონებელმა, მარკუს რეიდმა საჩუქრად გა-
მოგვიგზავნა საოცარი მინიატურული თვითდამტენი ბატარეა, 
რომელიც 4 წელზე მეტია სიბნელესა და სიცივეში გამოიმუშა-
ვებს ელექტროენერგიას. ეს უამრავი თანამრომლისა და სტუ-
დენტის თვალწინ ხდება.

იმავე 2014 წელს, გაეროს ნიუ-იორკის მსოფლიო სამიტზე, 
რომელიც კლიმატურ ცვლილებებს შეეხო, კიდევ ერთხელ აღი-
ნიშნა, რომ ცივილიზაცია საშიში მიმართულებით ვითარდება 
და კაცობრიობამ გადამჭრელი ზომები უნდა მიიღოს.

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, 
საწვავი დეფიციტი გახდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მკვეთრად 
გაიზრდება მზის, ქარის და წყლის ენერგეტიკის როლი. ჩვენი 
რეგიონისთვის ეს ჰიდროელექტროსადგურების სიმძლავრე-
ების მკვეთრად გაზრდას ნიშნავს. ადამიანი, ალბათ, ახლებუ-
რად მოაგვარებს ენერგეტიკულ პრობლემებს. ენერგობიზ-
ნესში აკუმულირებული თანხები განახლებად ენერგეტიკაში 
გადაინაცვლებს. თუკი დღეს ვიხდით თანხებს საწვავისათვის, 
ხვალ ამ ფულით მოგვყიდიან მზეს, ქარს და წყალს. მსოფლიოს 
ენერგობიზნესი არ წაიქცევა და ის კვლავ მრავალმილიარდი-
ან მოგებას მოუტანს მის მფლობელებს, მაგრამ ფიქრობს ვინ-
მე, რა მოუვა ბუნებას, რა ელის ჩვენს მომავალს. ძნელად თუ 
მოიძებნება ისეთი ბიზნესმენი, რომელიც დააფინანსებს ისეთ 
ტექნოლოგიებს, რომელიც მთლიანად კლავს მსოფლიოს ენე-
რგოინდუსტრიას. ეს არ აწყობთ არა მარტო უდიდეს მაგნატე-
ბს, არამედ უძლიერეს სახელმწიფოებს, ბიოსაწვავით მდიდარ 



155

მთელ რეგიონებს. მკვეთრი ცვლილებები ამ სფეროში კატას-
ტროფული დესტაბილიზაციის ტოლფასია. ადამიანი არ არის 
მზად ცვლილებებისათვის. კაცობრიობა აგრძელებს სასიკვდი-
ლო როკვას. მაგრამ, როდესაც უფსკრულის ძირი თვალებში 
შემოგვანათებს, ადამიანი, ალბათ, შეძლებს გამოფხიზლებას.

კაცობრიობამ უნდა იცოდეს, რომ არსებობს გზა ხსნისა და 
მომავლის მეცნიერების თეორიული საფუძვლების ერთ-ერთი 
ძირითადი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა, საქართველო გახლავთ.

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

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

კრიზისი, მძიმე დაავადებები, კლიმატური კრიზისი, მძიმე დაავადებები, კლიმატური 
კატაკლიზმებიკატაკლიზმები

მეცნიერულ-ტექნიკურმა რევოლუციამ კაცობრიობას, გა-
ნუსაზღვრელი სიკეთის პარალელურად, ბევრი სერიოზული, 
ძნელად გადასაჭრელი პრობლემა შეუქმნა. გარემოზე უხეშმა 
ზემოქმედებამ ისეთი უარყოფითი შედეგები გამოიღო, რომ 
დედამიწაზე სიცოცხლე კატასტროფის წინაშე დადგა. ეკოლო-
გიური პრობლემები, რომელთაც ადრე ლოკალური ხასიათი 
ჰქონდა, დღეს მსოფლიოს მომცველ გლობალურ პრობლემად 
იქცა. ჩვენი გარემო – ჰაერი, წყალი, საკვები, დაბინძურებულია 
სიცოცხლისათვის საშიში მავნე ნივთიერებებით. დედამიწაზე 
არსებულ დაავადებათა 80%-ზე მეტი ჯანმრთელობასთან შე-
უთავსებელი ცუდი ეკოლოგიური პირობების შედეგია. 

ამ ძნელად გამოსასწორებელ პრობლემას ემატება ის, რომ 
დედამიწის მოსახლეობა გეომეტრიული პროგრესიით იზრდე-
ბა, სასურსათო რესურსები კი შესაბამისად ვერ მიჰყვება მას. 
მოსახლეობის სწრაფი ზრდის ტენდენციამ და საკვების უკმა-
რისობის შიშმა მეცნიერება მიიყვანა ე.წ. „მწვანე რევოლუცი-
ის“ განხორციელებამდე (XX საუკუნის 40-იანი წლებიდან), რაც 
მდგომარეობდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, მცენარეთა 
საკვები მინერალური ნივთიერებების (სასუქების) დამატებით 
მიწოდებაში, მავნებლებთან და დაავადებებთან ბრძოლისათ-
ვის სპეციალური ნივთიერებების: პესტიციდების, შხამქიმიკა-
ტების გამოყენებაში, რის საფუძველზეც მცენარეები დაცული 
იქნა დაავადებებისაგან და საგრძნობლად მოიმატა მოსავლი-
ანობამ. ყოველივე ამან დიდი როლი შეასრულა თავის დროზე 
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მოსახლეობისათვის შიმშილის აცილებაში, მაგრამ თანდათა-
ნობით, მათი არასწორი, ზედმეტი რაოდენობით გამოყენებისა 
და თვით მცენარეების მიერ შემგუებელი თვისებების გამომ-
ჟღავნების გამო, დიდი მასშტაბები მიიღო და უფრო მეტი და 
მეტი რაოდენობა დასჭირდათ შედეგის მისაღებად. დღეისათ-
ვის, პესტიციდების უმრავლესობა თავის დანიშნულებას ვერ 
ასრულებს, 90%-მდე ჰაერში იფანტება, იწამლება ცოცხალი 
ორგანიზმები და გარემო (აშშ-ის მეცნიერებათა აკადემია კი-
ბოს დაავადებით სიკვდილიანობის ზრდას ძირითადად, პესტი-
ციდების გამოყენებას უკავშირებს). 

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

XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან, „მწვანე რევოლუციას“ ნა-
წილობრივ ჩაენაცვლა ე.წ. „გენური ინჟინერიით“ მიღებული 
ორგანიზმების გამოყენება სასურსათო პროდუქციის საწა-
რმოებლად. 

გენმოდიფიცირებულმა სასურსათო პროდუქციამ დიდი პო-
პულარობა მოიპოვა გასული საუკუნის ბოლოსა და ამ საუკუ-
ნის პირველ ათწლეულში, განსაკუთრებით მისი სიაფის, მომხ-
მარებლისათვის მისაღები ხარისხის გამო, მაგრამ შემდგომმა 
მეცნიერულმა კვლევებმა აჩვენა მისი უარყოფითი გავლენა 
ადამიანის, ცხოველის ჯანმრთელობაზე, მათ შთამომავლობა-
ზე, რაც ცოცხალ ორგანიზმში უცხო გენის ჩანაცვლების შედე-
გად გამოწვეული ცვლილებებით უნდა აიხსნას. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულმა მდგომარეობამ აგრომეცნიე-
რება იძულებული გახადა, თანდათან გადასულიყო ბუნებრივ, 
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის დამზადებაზე, ანუ ორ-
განულ მიწათმოქმედებაზე. მსოფლიოს მეცნიერები და ინტე-
ლექტუალური საზოგადოება თანხმდებიან, რომ ეკოლოგიუ-
რად სუფთა სასურსათო პროდუქტების წარმოებას ალტერნა-
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ტივა არ აქვს. აქ პრობლემა მხოლოდ ისეთი ბიორეგულატორის 
შექმნაშია, რომელიც ეკოლოგიურ სისუფთავესთან ერთად მო-
გვცემს ხარისხოვან და მაღალპროდუქტიულ მოსავალს. 

ორგანული მიწათმოქმედება ხორციელდება 164 ქვეყანა-
ში, განსაკუთრებით განვითარებულია ევროპაში, სადაც 120 
ათასზე მეტი ფერმერული მეურნეობაა დაკავებული ამ საქმი-
ანობით. საქართველოშიც 30-მდე ბიოსაწარმოა, ძირითადად, 
მარცვლოვანი კულტურების, ბოსტნეულის, ხეხილის, თხილის, 
ასკილის, დაფნის, შინაური ფრინველისა და მეფუტკრეობის. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დღეისთვის ცნობილი და გა-
მოყენებული მცენარეთა ბიორეგულატორების გამოყენებით 
შესაძლებელია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მიღება, 
მაგრამ გამორიცხულია მასთან ერთად ნაყოფის მოსავლიანო-
ბის, მწვანე მასისა და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ერთდრო-
ული მნიშვნელოვანი ზრდა. ამ მხრივ გამონაკლისია ქართვე-
ლი მეცნიერის, ბატონ რამაზ გახოკიძის მიერ შექმნილი ბიო-
ენერგოაქტივატორი „ბიორაგი“, რომელმაც ათეული წლების 
განმავლობაში გაიარა ტოქსიკურ-ეკოლოგიური 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. მთელი რიგი მეცნიერების შეფასებით, 
ამ პრეპარატის შემოსვლა აგრარულ სექტორში შეფასებულია 
როგორც „ახალი ბიოორგანული მწვანე რევოლუცია“.

„ბიორაგით“ შესაძლებელია ხორბლის მოსავლიანობა, ნაც-
ვლად 1, 8-2 ტონისა 1 ჰექტარზე, გაიზარდოს 9-12 ტონამდე, 
სიმინდისა – 3 ტონიდან 14-16 ტონამდე, შაქრის ჭარხლისა – 40 
ტონიდან 140 ტონამდე, ნივრისა – 5-6 ტონიდან 24 ტონამდე, 
სოიოსი – 1, 2 ტონიდან 2, 5 ტონამდე, პომიდვრისა, თითოეულ 
ძირზე 2-4 კგ-ის ნაცვლად, 25-30 კგ-მდე, კიტრისა – 4-6 კგ-იდან 
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45-50 კგ-მდე (საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერე-
ბათა აკადემიის დასკვნა). 

„ბიორაგის“ გამოყენებით მნიშნელოვნად იზრდება მცენა-
რეთა ხარისხობრივი მაჩვენებლებიც. მაგალითად, სიმინდის 
მარცვლებში შეუცვლელი ამინომჟავა ლიზინი იზრდება 80%-
ით, იოდი – 960%-ით, სელენი – 200%-ით (ეს უმნიშვნელოვანე-
სია, რადგან საქართველო იოდისა და სელენის დეფიციტური 
ქვეყანაა). კარტოფილში C ვიტამინის შემცველობა იზრდება 
52%-ით, ხორბალში წებოგვარას შემცველობა – 25%-დან 45%-
მდე, მზესუმზირის ზეთიანობა – 50%-ით. შაქრის შაქრიანობა 
აღწევს 21%-ს და ა.შ. მნიშვნელოვნად უმჯობესდება პროდუქ-
ტის გემოვნებითი თვისებებიც. 

ამას ემატება სხვა უნიკალური თვისებებიც, როგორიცაა 
მწვანე მასის 2-3-ჯერ 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 გაზრდა 40%-
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, დღის წესრიგში უნდა დადგეს საკითხი (დაგვი-
ანებით, მაგრამ 38-წლიანი გამოცდის საფუძველზე) ამ პრეპა-
რატის უდიდეს გამოგონებად შეფასების შესახებ, ხოლო მისი 
ავტორი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ამერი-
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კისა და ევროპის სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, რამდენი-
მე აკადემიის აკადემიკოსი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 
საქართველოსა და ამერიკის ღირსების ორდენების მფლობე-
ლი, კემბრიჯის ბიოგრაფიული ცენტრის მიერ საუკუნის უდი-
დეს მოაზროვნედ დასახელებული მეცნიერი, რამაზ გახოკიძე 
წარდგენილ იქნეს ნობელის პრემიაზე (თავის დროზე ნობელის 
პრემია მიენიჭათ მინერალური სასუქების და პირველი პესტი-
ციდის შემქმნელ მეცნიერებს). 

ამ საკითხის დაყენების მოტივაცია მომცა ზემოთ აღნიშნულ-
მა მრავალწლიანმა წარმატებულმა, ასეულობით ჰექტარზე ჩა-
ტარებულმა საველე ექსპერიმენტებმა, ჩვენი და საზღვარგარე-
თის სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციების მიერ დაწერილმა 
დასკვნებმა, რომელთა შორისაა საქართველოს სოფლის მეურნე-
ობისა და საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიების 
შეფასებები და რეკომენდაციებიც, რომელთა თანახმად: „პროფ. 
რამაზ გახოკიძე აღიარებულია ახალი სამეცნიერო დისციპლი-
ნის, აგრობიოორგანული ქიმიის ფუძემდებლად, რომელმაც დაა-
მუშავა მცენარეული უჯრედის მართვის გზები, რაც ორგანიზმე-
ბს პოტენციურ შესაძლებლობათა მაქსიმალური გამოვლენის 
საშუალებას აძლევს, რათა გამოამჟღავნოს დაავადებებისა და 
გარეშე ფაქტორებისადმი მაღალი მდგრადობა“. მათ მიერვე აღი-
არებულია აგრეთვე ამ პრეპარატის უნიკალურობა და ის, რომ 
დღეს მსოფლიოში მას ანალოგი არ გააჩნია და იგი რეკომენდებუ-
ლია სოფლის მეურნეობაში ფართოდ გამოსაყენებლად ეკოლო-
გიურად სუფთა, მაღალი ხარისხის უხვი მოსავლის მისაღებად. 

პირადად მე, „ბიორაგთან“ შეხება მქონდა ჯერ კიდევ 90-იან 
წლებში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში რესპუბლიკური 
გაერთიანება „საქთამბაქოს“ უფროსად მუშაობის პერიოდში. 
„ბიორაგი“ გამოვიყენეთ თამბაქოს ნედლეულისათვის სასუქე-
ბისა და პესტიციდების გარეშე. მიღებულმა მოსავალმა ორჯერ 
გადააჭარბა საკონტროლოს (სასუქებითა და პესტიციდებით 
მოყვანილს), ხარისხიც სადეგუსტაციო კომისიის შეფასებით 
უკეთესი აღმოჩნდა. 
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განსაკუთრებით აღსანიშნავია დაავადებული ბზის მცენა-
რის „ბიორაგის“ მეშვეობით განკურნება. ვიზუალურად და ფი-
ზიკურად გამხმარი მცენარე (მსხვრევად ტოტებზე არც ერთი 
ფოთოლი აღარ იყო) ორ კვირაში მწვანე ფოთლებით შეიმოსა! 

ყურადსაღებია აგრეთვე ისიც, რომ „ბიორაგის“ საშუალე-
ბით დადასტურდა „ფოთლის სიხუჭუჭით“ დაავადებული თუ-
თისა და ლიმონის ხეების „მალსეკოსაგან“ სრული განკურნება, 
ასევე მძიმე ლითონების მცენარის უჯრედში შეღწევისაგან და-
ცვა. 

საჭიროა აღინიშნოს, რომ იმ 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“. ამ ფაქტს კარგად შეესაბამება ქართული ანდაზა: 
„თურაშაულის პატრონი ტყეში ეძებდა პანტასო“. 

მინდა აგრეთვე გავამახვილო ყურადღება „ბიორაგის“ იმ 
უნიკალურ თვისებებზე, რაც გამოიხატება მცენარეების სიჯა-
ნსაღის, მათი ზრდა-განვითარების, ფესვთა მძლავრი სისტე-
მის შექმნის და მწვანე მასის, მინიმუმ 2-3-ჯერ გაზრდითა და 
მცენარეების დარგვის შემდეგ, მათი გამოსავლიანობის-გახა-
რების 90-95%-იანი შედეგით. ამ თვისებებიდან გამომდინარე, 
გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ასევე ორგანიზაციებს, 
რომლებსაც ევალებათ ქვეყნის გამწვანების საკითხები, ასევე 
მოსახლეობას, რომლებიც დაინტერესებულია თავიანთი ეზო-
ების კეთილმოწყობით, ვურჩევ, მცენარეების დარგვისას გა-
მოიყენონ „ბიორაგი“. ვფიქრობ, ამ ინფორმაციით დაინტერე-
სდებიან ის ორგანიზაციებიც, რომლებიც ბორჯომის ხეობაში 
ხანძრის შედეგად განადგურებული ტყის აღდგენას აპირებენ. 
იოლი მისახვედრია, 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 
2-3 ძირს უტოლდება. 

გასულ წელს, ნიუ-იორკში ვიმყოფებოდი. „ბიორაგის“ შესა-
ხებ ვუამბე იმ ადამიანებს, რომლებიც კალიფორნიაში მომხდა-
რი ხანძრით დამწვარი ტყეების აღდგენით არიან დაინტერესე-
ბული. მათ უკვე გაუჩნდათ სურვილი, გამოიყენონ „ბიორაგი“ 
და ჩვენ რა დაგვემართა, ურწმუნო თომები ვართ? „ბიორაგის“ 
ფართო გამოყენებით თავიდან ავიცილებთ საყოველთაო სა-
სურსათო კრიზისს, რაც მოსალოდნელია 2030 წლისთვის. 

იმედია, ისინი, ვისაც ეხება და ხელეწიფება ამ უნიკალური 
გამოგონების ჯეროვანი შეფასება, დარწმუნდებიან, რომ „ბი-
ორაგი“ სცილდება ორიგინალურ გამოგონებებს, იმსახურებს 
უმაღლეს ადგილს მეცნიერების კოჰორტაში და გადადგამენ 
რეალურ ნაბიჯებს მისი აღიარების, ასევე საქართველოში მისი 
დამამზადებელი საწარმოს შექმნისა და საერთაშორისო მას-
შტაბით მისი გავრცელების ხელშესაწყობად. ეს უდიდეს როლს 
შეასრულებს მოსახლეობის სასურსათო პრობლემის, ჯანმრ-
თელობისა და გარემოს დაცვის საქმეში. 

იმ დროს, როცა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწა-
რმოებელთა მიმართ ხელისუფლების მიერ გაწეული უპრეცე-
დენტო დახმარებით (2013-2016 წლებში, 4 წლის განმავლო-
ბაში მიწების უფასოდ დახვნა, თესლის, ნერგების, სასუქების, 
პესტიციდების, სასოფლო-სამეურნეო იარაღების უფასოდ 
მიწოდება), მოწეული მოსავალი საშუალოდ 3-ჯერ ჩამორჩება 
მოსახლეობის საკვებზე ფიზიოლოგიური მოთხოვნის ნორმე-
ბის მაჩვენებელს, „ბიორაგის“ დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, 
საშუალოდ 2-3-ჯერ 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 2-3-ჯერ გაზრდით (ნახშირორჟანგის შთანთქმისა და 
ჟანგბადით ატმოსფეროს გამდიდრების გამო).

ბუნებრივია, მსოფლიო მასშტაბით, , , ბიორაგის“ გამოყენე-
ბის პირობებში, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოები-
დან სასუქებისა და პესტიციდების ამოღებით ან მნიშვნელოვა-
ნი შეზღუდვით გაუმჯობესდება 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, როცა თითქმის მთელი 

მსოფლიო წლების განმავლობაში იძულებულია ებრძოლოს 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გამანადგურებელ მა-
ვნებელს – აზიურ ფაროსანას ცოცხალი ორგანიზმების სიცო-
ცხლისათვის (მათ შორის ადამიანისათვის) საფრთხის შემცვე-
ლი პესტიციდის – ბიფენტრინის ტიპის პრეპარატებით, ჩვენმა 
ზემოხსენებულმა მეცნიერმა, რამაზ გახოკიძემ, რამდენიმე 
თვეა შექმნა პრეპარატი, რომელიც თითქმის იმდენივე პროცე-
ნტით (94-95%) ანადგურებს ფაროსანას და ბიფენტრინისაგან 
განსხვავებით, სრულიად უსაფრთხოა ადამიანების, სხვა მწე-
რების, მათ შორის ფუტკრის, თევზებისა და წყლის სხვა ბინა-
დართა მიმართ. აღნიშნული პრეპარატი, საქართველოს ტექნი-
კური უნივერსიტეტის რექტორის, აკად. არჩილ ფრანგიშვილის 
მხარდაჭერით, რამდენჯერმე გამოიცადა სადემონსტარციო 
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ცდების სახით ამავე უნივერსიტეტის ლაბორატორიებში. 
გასაკვირი და სამწუხაროა, რომ ეს საერთაშორისო მნიშვნე-

ლობის მიღწევა დღემდე უყურადღებოდაა მიტოვებული იმ სა-
ხელმწიფო სტრუქტურების მიერ, ვისაც ევალებათ ასეთი დო-
ნის მეცნიერული მიღწევების მხარდაჭერა და პრაქტიკაში და-
ნერგვა (გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მისი 
დაქვემდებარების სამეცნიერო ცენტრი, სურსათის ეროვნული 
სააგენტო, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია და 
ა.შ.). ამის შესახებ დუმს ქართული მედიაც და ყველა საშუა-
ლებებით ხდება ქვეყნის გარედან შემოტანილი ზემოთ აღნიშ-
ნული ტოქსიკური პრეპარატის ყოველდღიური პროპაგანდა, 
მიუხედავად იმისა, რომ მისი გამოყენების პირველივე დღიდან 
ადგილი ჰქონდა ადამიანის მოწამვლისა და გარდაცვალების 
ფაქტებსაც კი. 

ბუნებრივია, როცა სხვა გზა არ არსებობს, სხვა ქვეყნების 
მსგავსად, ჩვენც განსაკუთრებული სიფრთხილით და სათანა-
დო წესების დაცვით უნდა გამოვიყენოთ წლების განმავლობა-
ში გამოცდილი პრეპარატი, მისი ტოქსიკურობის მიუხედავად, 
მაგრამ სრულიად 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, 1999-2005 წლებში 
საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი NATO-ს სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის კომიტეტში 
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ინფორმაცია განსჯისთვის:

პრაქტიკული წინადადება სამართლიანობის პრაქტიკული წინადადება სამართლიანობის 
დამკვიდრების პროცესის დაჩქარებასთან დამკვიდრების პროცესის დაჩქარებასთან 

დაკავშირებითდაკავშირებით

მოგეხსენებათ, საქართველოში მართლმსაჯულებას ახო-
რციელებს სამინსტანციანი სასამართლო: რაიონული (საქა-
ლაქო), სააპელაციო და უზენაესი.

საქართველოს უზენაესი სასამართლო იხილავს საჩივრებს 
სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენებზე, 
განჩინებებსა და სხვა შემაჯამებელ სასამართლო გადაწყვე-
ტილებებზე. მისი გადაწყვეტილება საბოლოოა და აღარ საჩი-
ვრდება. 

1999 წლამდე, საპროცესო კანონმდებლობით დაშვებული 
იყო საერთო სასამართლოების და უზენაესი სასამართლოს 
უკვე ძალაში შესული გადაწყვეტილებების ზედამხედველობის 
წესით გასაჩივრებაც, რაც იმას ნიშნავდა, რომ უზენაეს სასა-
მართლოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეებს, ასევე გენე-
რალურ პროკურორს და მის მოადგილეებს უფლება ჰქონდათ 
ერთპიროვნულად გადაესინჯათ საერთო სასამართლოების და 
უზენაესი სასამართლოს უკვე ძალაში შესული გადაწყვეტი-
ლებების კანონიერება და პროტესტით შესულიყვნენ უზენაე-
სი სასამართლოს პრეზიდიუმსა და პლენუმში მათი შეცვლის 
ან გაუქმების მოთხოვნით. 

მას შემდეგ, რაც უზენაეს სასამართლოში პრეზიდიუმი გა-
უქმდა და პლენუმს ჩამოერთვა საჩივრების განხილვის ფუნ-
ქცია, შესაბამისად, უზენაესი სასამართლოს და გენერალური 
პროკურატურის ხელმძღვანელ პირებს ჩამოერთვათ ზედა-
მხედველობის წესით სასამართლო გადაწყვეტილებების გადა-
სინჯვის უფლებამოსილება. 

2005 წლის 23 ივნისამდე, საქართველოს უზენაესი სასამა-
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რთლო იმ დროს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კა-
ნონმდებლობით ვალდებული იყო განეხილა ყველა საკასაციო 
საჩივარი, მაგრამ შემდგომში პარლამენტის მიერ საქართვე-
ლოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 547-ე მუხ-
ლში შეტანილმა ცვლილებამ, უზენაეს სასამართლოს მისცა 
უფლება შერჩევით განეხილა საკასაციო საჩივრები, მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, 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? 

აღნიშნულმა ცვლილებებმა, რომელიც დღესაც ძალაშია და 
ძალიან სათავისოდ გამოიყენა უზენაესი სასამართლოს ხელ-
მძღვანელობამ, უზენაესი სასამართლოს, როგორც მესამე და 
ბოლო ინსტანციის ფუნქცია, ფაქტობრივად, ფორმალური გა-
ხადა. თუ მოვიშველიებთ სტატისტიკურ მონაცემებს, საკასა-
ციო საჩივრების დაახლოებით 95% „კანონის ამ ცვლილებებზე 
დაყრდნობით“, უზენაესმა სასამართლომ აღარ განიხილა და 
მიიღო გადაწყვეტილებები საკასაციო საჩივრების დაუშვებ-
ლად ცნობის შესახებ. 

ამ პრაქტიკის დანერგვით, უზენაესი სასამართლო კანონ-
ზე მითითებით და რა თქმა უნდა, სუბიექტური შეხედულებით, 
განერიდა იმ გახმაურებულ და რეზონანსულ საქმეებზე შეტა-
ნილი საკასაციო საჩივრების განხილვას, რომლებზეც ხელი-
სუფლების დაკვეთით ქვემდგომი სასამართლოს მიერ აშკა-
რად უკანონო გადაწყვეტილებები იყო მიღებული. 
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უზენაესი სასამართლო, საჩივრების დაუშვებლად ცნობით, 
შეგნებულად თანამონაწილე აღარ გახდა იმ დანაშაულებრივი 
ქმედებებისა, რასაც ახორციელებდნენ მასზე დაქვემდებარე-
ბული ქვემდგომი სასამართლოები საქმეების განხილვისას. 

აღნიშნულის დასადასტურებლად უამრავი მაგალითის 
მოყვანა შეიძლება. ამიტომ, ამ დანაშაულებრივი პრაქტიკის 
დანერგვის მესვეურნი და შემსრულებელნი არ უნდა დარჩნენ 
პასუხისმგებლობის გარეშე. 

კიდევ ერთი ინფორმაცია განსჯისთვის:

1999 წლის 12 მაისს მიღებულ კანონში, „საქართველოს უზე-
ნაესი სასამართლოს შესახებ“, იმავე წლის 22 ივლისს შეტანი-
ლი ცვლილებებით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში შე-
იქმნა საზედამხედველო პალატა. 

საზედამხედველო პალატამ განიხილა ათასობით საჩივარი 
და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები. მან ფუნქციონირე-
ბა შეწყვიტა 2001 წლის 16 მარტს. 

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. 

იმავდროულად უნდა მოხდეს საპროცესო კანონმდებლობა-
სა და „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს კა-
ნონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა, რომელიც დაარეგუ-
ლირებს ამ პალატის უფლებამოსილების წესს, რისი გადაწყვე-
ტაც უმოკლეს ვადებშია შესაძლებელი. შესაძლებელია გამო-
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ყენებულ იქნას საზედამხედველო პალატის ფუნქციონირების 
პერიოდში მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობა. 

იმ მოსამართლეების, პროკურორების და სხვათა პასუხის-
მგებლობის საკითხი, უნდა გადაწყდეს საზედამხედველო პა-
ლატის მიერ კონკრეტულ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილე-
ბის შესაბამისად. 

თუ პალატა მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს არასასამართლო 
შეცდომას, არამედ, განზრახ უკანონო გადაწყვეტილებების 
გამოტანას, შესაბამისად იგი მიიღებს გადაწყვეტილებას სათა-
ნადო ორგანოებში მათი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენე-
ბის შესახებ. 
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მოაზროვნის ოფლიმოაზროვნის 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-
დვილად სჭირდება.

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

ლანძღვა-გინე-
ბით სავსე, პოლიტი-
კურ სამთავროებად 
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დაყოფილ და დაპირისპირებულ საქართველოს, დეპრესიაში 
მყოფ ხალხს – იმედგაცრუებულს. სასოწარკვეთილს, ხელებჩა-
მოშვებულს, მაგალითი, იმედიანი მაგალითები სჭირდება.

ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და მეგობა-
რთა მსოფლიო კონგრესის მზადებამ, ხალხში გასვლამ, ჩვენს 
თანამემამულეებთან შეხვედრებმა უცხოეთში, უამრავი შემა-
რთული ადამიანი დაგვანახვა და გაგვაცნო.

გაჩნდა კითხვაც და დასკვნაც: როგორ შეიძლება ამ ინტე-
ლექტუალური, ადამიანური და ბუნებრივი რესურსების ქვეყა-
ნაში-ღვთივბოძებულში, ასე ვცხოვრობდეთ?!

რა არის საჭირო?
ხელისუფლება, რომელიც გარედან არ იმართება, ქვეყნის 

მართვის სისტემის შექმნა, მოაზროვნის ოფლი.
რომან რურუას მაგალითზე ყველაფერი რელიეფურად ჩანს. 

ეს წიგნიც ამას ადასტურებს.
ნიჭმა და ნებისყოფამ სამეგრელოს მხარის, მარტვილის რა-

იონის ერთი პატარა სოფელ მუხურჩაში დაბადებული ბიჭი, 
მსოფლიო საკუთრებად აქცია – ლეგენდარული სპორტსმენი, 
ბრწყინვალე მეურნე, ღრმად მოაზროვნე, ქართული ცნობიე-
რების ზოგადკაცობრიული იდეალებით დატვირთული კაცი... 
ტრადიციების პატივისმცემელი და სიყვარულით სავსე ოჯა-
ხის შემქმნელი.

სწორედ რომან რურუას ოფლის, მისი ნიჭისა და ნებისყო-
ფის შედეგია, რომ როცა თითქმის მთელი სქართველო ქალა-
ქისკენ დაიძრა, ის ქალაქიდან სოფელში გადასახლდა მთელი 
ოჯახით... მცხეთის რაიონის ღართისკარის ხევი, კლდე-ყორე, 
პრაქტიკულად, უკაცრიელი ადგილი წალკოტად აქცია. ქვეყა-
ნაც კი, შორსაა ისეთი ავტონომიურობისაგან, თვითკმარი ეკო-
ნომიკისგან, რომლის შექმნა მან შეძლო სამ ჰექტარ მიწაზე, 
მის ეზო-გარემოსა და კარ-მიდამოში.

...ყველა სახეობის ხილ-ბოსტნეული, ყველა სახეობის შინა-
ური ფრინველი და საქონელი... 30 წელზე მეტი ქარის ენერგი-
ით ცხოვრება, მიწისქვეშა 90-ტონიანი წყალსაცავი – ერთი 



171

წლის მარაგით, თანა-
მედროვე თავშესაფა-
რი მიმდებარე მოსა-
ხლეობისთვის... მარა-
ნი, თონე, სამეურნეო 
სახლი ყველა სახის ია-
რაღ-მოწყობილობით... 
მოვლილ-დავარცხნი-
ლი ეზო... ბრწყინვალე 
ბიბლიოთეკა... 

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

დასამალ კედელ-გალავნების მშენებლობაში, ღობეც კი გამჭ-
ვირვალე აქვს.

მთავარი და უპირველესი – ყველაფერი საკუთარი ხელით, 
გარჯით აქვს შექმნილი. მსოფლიოს ერთ-ერთი ტიტულოვანი 
სპორტსმენი, შრომას მზის ამოსვლამდე იწყებს. ხნავს, თესა-
ვს, თოხნის, ბარავს, წველის, კრეფს, ამყნობს, რწყავს, აკრავს... 
ვაჟას მინდიასავით, ჯერ მიწას, ბუნებას, ფრინველსა და ცხო-
ველს ესაუბრება, მერე შვილიშვილებსა და ოჯახს ეფერება, 
მერე წიგნებს უღრმავდება, განსაკუთრებით ფილოსოფიურს. 
ამის შემდეგ იწყება მისი საზოგადოებრივი მოღვაწეობა. უა-
მრავი მიწვევა აქვს. ყველგან ასწრებს. ბევრს მოგზაურობს. სა-
კუთარ მხარეს, რაიონს, სოფელს, ნაცნობ-მეგობრებს არ ივი-
წყებს. ყველა შეხვედრისთვის საგანგებოდ ემზადება. უკომ-



172

პრომისოა შეფასებებში. ამის გამო, მოუწესრიგებელს უჭირს 
მასთან ურთიერთობა... სხვისი გახარების უნარი, ნამდვილად 
მოჭარბებულად აქვს. ამაშიც გამორჩეულია.

იშვიათია მეგობრებით ასე სავსე ადამიანი... მეცნიერებთან, 
ხელოვნებისა და კულტურის მოღვაწეებთან დიდი მეგობრობა 
აქვს. სპორტსმენებზე აღარაფერს ვამბობთ. ხალხში გასული 
კაცია, უკომპლექსო, კომუნიკაბელური. ვერ იტანს მტირალსა 
და მოწუწუნეს, ქუჩის პოლიტიკოსებს. მიაჩნია, რომ ქუჩის პო-
ლიტიკა ცრემლით და სისხლითაა სავსე.

ნამდვილად გვეყოფა სისხლი და ცრემლი, დაპირისპირება... 
ქვეყნისთვის ოფლის დაღვრის, ჭკუით და გონებით ოფლის და-
ღვრის დროა. თანამშრომლობის ჰარმონიზაციის დროა...

ასე ცხოვრობს რომან რურუა, რომლის ცხოვრება ია-ვა-
რდით არც ადრე ყოფილა მოფენილი და არც დღეს არის. სასა-
მართლოდან სასამართლოში უწევს დაცვა ყველა ხელისუფლე-
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ბისგანაც და წამგლეჯველი უცხოელებისგანაც – მებრძოლი 
კაცია და იცის, ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.

რომან რურუა და მისი მსგავსნი, ქვეყნის სიმდიდრეა. ასეთი 
ადამიანების მხრებზე დგას ქვეყანა და ის მით უფრო ძლიერი 
იქნება, რაც მეტი გვეყოლება ასეთები და რაც მეტად ვისწა-
ვლით ასეთი ადამიანების დაფასებას ხელისუფლებაშიც და 
ხალხშიც.

ძლიერს აფასებდა დიდი დავით აღმაშენებელი და იმიტო-
მაც იყო მისი დროის საქართველო ძლიერი. ძლიერი ძლიერს 
ეძებს და პოულობს, სუსტს მასზე სუსტებთან უადვილდება 
ურთიერთობა, მათზე უფროსობა.

სამწუხაროდ, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ საქა-
რთველოში სუსტების იდეოლოგია მძლავრობს, სიკეთე გათი-
თოკაცებულია და ბოროტება ერთ მძლავრ პოლიტიკურ მუ-
შტადაა შეკრული.

ეს უნდა დასრულდეს.
ნახეთ ეს წიგნი; ყოველ სურათში ძალაა, იმედია... ნახეთ, რო-

გორ აზროვნებს რომან რურუა, როგორი სტატიები და ინტე-
რვიუები გამოაქვეყნა. როგორი სატელევიზიო გამოსვლები 
აქვს (ტელევიზიებში ნაკლებად იწვევენ)... რაღაცაში შეიძლება 
არ დაეთანხმო, ეკამათო, მაგრამ სამშობლოზე უზომოდ შეყვა-
რებული კაცი, რომ გელაპარაკება, კაცი, რომლის სახელთანაც 
მხოლოდ გამარჯვებაა – ესეც ფაქტია. რომელი ლექსები უყვა-
რს, აქაც კი იკითხება, როგორი კაცია.

„რამ შემქმნა ასეთად? ხალხის და საზოგადოების სიყვარუ-
ლმა, “ – მიაჩნია ბატონ რომანს.

რომან რურუას წალკოტი, ეს არის მოაზროვნის ოფლით 
შექმნილი წალკოტი. ამის შექმნა და გაკეთება შეგვიძლია თი-
თოეულს, თუ ვაზროვნებთ, ხელები გვაქვს დაკაპიწებული, არ 
ვტირით, არ ვწუწუნებთ და შეგვიძლია ოფლის დაღვრა... და 
კიდევ ერთი და განსაკუთრებული, თუ მთავრობა ბანკებს არ 
დაასვამს თავზე ხალხს და ქვეყანას...  თუ ვერ დაეხმარება საქ-
მიან კაცს, ხელს მაინც თუ არ შეუშლის.
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სწორედ ამ მიზნით ვქმნით ამ წიგნს მეცნიერთა საინიცია-
ტივო ჯგუფის კონგრესის წინ. 

ჩვენ ამ წიგნს – „იმედის წიგნს“ ვუწოდებთ.

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

ოჩიგავა, ნონა ღამბაშიძე, თეიმურაზ შაშიაშვილი

მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით 
სავსე სამშობლოში

ეს არის რომან რურუას წერილი, გამოქვე-
ყნებული 2016 წლის აგვისტოში, რომელმაც 
უდიდესი მხარდაჭერა მიიღო ხალხში და სწო-
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-
ვლისთვის თავს იკლავს, ფულს ხარჯავს. არადა, უნდა შევეხვე-
წოთ, სწორედ რომ უნდა შევეხვეწოთ, პარლამენტზე იფიქროს 
ყველა იმ ადამიანმა, ვინც მართლა ჰაერივით სჭირდება უმძი-
მეს მდგომარეობაში მყოფ ჩვენს სამშობლოს.

“შეფუთული”, “გალამაზებული” თვითმარქვია პოლიტიკო-
სები კი არა, პროფესიონალები, ცხოვრებისეული გამოცდილე-
ბის ადამიანები გვჭირდება, ადამიანები, რომლებსაც ქართუ-
ლი სული აქვთ, მაგრამ ესმით მსოფლიოს სუნთქვაც – ასეთი 
ხალხი სჭირდება დღეს საქართველოს.

როგორ მოვძებნოთ?
ჩემი რჩევა მარტივია: 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.

გულს მიკლავს, რომ უამრავი ადამიანი, მათ შორის ისინიც, 
ვის მიმართაც კეთილი განწყობის მეტი არაფერი მაქვს, დღე-
საც მაღალ სახელისუფლო ეშელონებში არიან, ფიქრობენ პა-
რტიის და არა ქვეყნის გადარჩენაზე. ფიქრობენ მეგობრების, 
საკუთარი სტატუსის, სკამის და არა ქვეყნის გადარჩენაზე. 
წყალს წაუღია ყველა სკამი და რა ჯანდაბად გვინდა პარტიები, 
ასეთი მეგობრობა, თუ ხალხი და ქვეყანა ამ მდგომარეობაში 
იქნება?!

ქვეყანა უახლოვდება ძალიან მნიშვნელოვან მიჯნას, რომე-
ლიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს მომავალს უახლოესი ოთხი 
წლის (და არა მხოლოდ) განმავლობაში. მერწმუნეთ: როგორც 
არასდროს, ისეთია ამ არჩევნებში ჩვენი, ხალხის, პასუხის-
მგებლობა, თითოეული ამომრჩევლის პასუხისმგებლობა. მო-
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მავლის პარლამენტში ჩვენ, 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 
პოლიტიკა მთლიანად ეყრდნობოდეს ქართველი ხალხის ბუნე-
ბას და თავისუფალი იყოს თავსმოხვეული უცხო იდეოლოგიე-
ბისგან, ანუ ის, რაც დაგვიტოვა ერის მამამ, ილია ჭავჭავაძემ, 
„საერთო ნიადაგის თეორიის“ სახით.

ხოლო მეორე, საჭიროა, რათა ყველა დონეზე დაგროვილი 
ნაგავი გადამუშავდეს დიდი სიფრთხილითა და ყურადღებით, 
რადგან ყველა ნაგავშია ბაჯაღლო ოქროც და ყველა ნაგვის 
გამოყენება შეიძლება სათანადო ოპერაციების შემდეგ. შემაძ-
რწუნებელია, რომ პარტიათა უმრავლესობა, საკუთარი თავის 
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 
ბუნების კანონებისადმი მორჩილებაშია. სწორედ ბუნების კა-
ნონები გამოარჩევს კარგს ცუდისგან. ჩვენ კი, 25 წელიწადია, 
„ოთახის კანონებით“ ვცხოვრობთ. სწორედ „ოთახის კანო-
ნებით“ ვცხოვრობთ და სახელმწიფოც „ოთახის კანონებით“ 
იმართება, როცა ძლიერნი ამა ქვეყნისანი კანონებს ირგებენ 
საკუთარ თავზე. კანონი, როგორც ასეთი, უნდა მოარგო ერის 
ხასიათსა და ქვეყნის საჭიროებას. ბუნების სამართალი და 
კანონი მანამდე არსებობდა, სანამ სახელმწიფოები შეიქმნე-
ბოდა. ის უტყუარი და უპირატესია, ვიდრე ოთახში დაწერილი 
და მავანთა ინტერესებს მორგებული კანონი. საქართველოში 
ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს ბუნებრივი კანონზომიერების 
გაცნობიერება არ ხელეწიფება. შესაბამისად, ისინი საკუთარ 
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ქვეყანაში უცხო სისტემაში (აშშ, ევროპა) მოქმედი კანონების 
პლაგიატს ნერგავენ. ლოგიკა კი მარტივია: სახელმწიფო, რო-
მელიც ცხოვრობს ბუნების კანონებით, აღწევს ყველაზე მაღა-
ლი სახის დემოკრატიას.

კუჭის პრობლემა ვერ გადაწყდა გონიერებით, როგორც 
ხშირად ვამბობთ, ტვინით გატენილი ადამიანებისა და ღვთი-
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. ჩვენი პოლიტიკით, წალკოტი უდაბნო ხდება. უმეცრე-
ბით დაჩაჩანაკებულია ადგილობრივი თვითმმართველობა. არ 
შეიძლება, დანაშაულია ამ ქვეყანაში ამდენ გონიერ და საქმის 
გამკეთებელ ადამიანს ხელისუფალთაგან მისჯილი ჰქონდეს 
უსაქმურობა და ტანჯვაში ცხოვრობდეს!

ეს მძიმე რეალობაა.
გული მწყდება, რომ ჩვენი სულიერი მამის – ილია მეორის, 

ცნობილი მეცნიერების, მოღვაწეების მიერ პრესაში გამოქვეყ-
ნებული უამრავი კეთილი რჩევა დარჩა უყურადღებოდ.

უკადრებელი გვაკადრეს, გვეუბნებიან: რაც გინდათ, წერეთ 
და იკითხეთ, არავის აზრი არ გვაინტერესებს, ჩვენ ყველაფ-
რისმცოდნენი ვართ და, რაც საჭიროა ქვეყნისთვის, ვაკეთებ-
თო.

რა არის ეს, თუ არა მართვის პრობლემები, პირდაპირ 
ვთქვათ – უმართაობა და უპასუხისმგებლობა?! ხელისუფლება 
იცვლება, ხალხი კი უარესად ღატაკდება. პასუხი დღემდე არა-
ვის უგია.

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

ჩვენ თვალწინ დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა ხელი-
სუფლება ეთამაშებოდა ახალგაზრდობას, პირდაპირ ვთქვათ: 
სპეკულირებდა მათი ასაკით, მიზანშეწონილზე 10-15 წლით 
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ადრე ნიშნავდა თანამდებობაზე, შეჰყავდა საარჩევნო სიებში 
და უპირისპირებდა უფროს თაობას.

დაგვანგრია ამ მზაკვრობამ. ბევრი ახალგაზრდა დაგვაკარ-
გვინა და უფროს თაობასთანაც პრობლემები შეიქმნა., , შე-
ფუთული”, „გალამაზებული” თვითმარქვია პოლიტიკოსები კი 
არა, პროფესიონალები, ცხოვრებისეული გამოცდილების ადა-
მიანები გვჭირდება, ადამიანები, რომლებსაც ქართული სული 
აქვთ, მაგრამ ესმით მსოფლიოს სუნთქვაც – ასეთი ხალხი 
სჭირდება დღეს საქართველოს.

ხალხი გაოგნებულია საზოგადო მოღვაწეების, ინტელიგენ-
ციის, მიჭირს თქმა, სახელმწიფო კაცების დუმილით., , გაიყი-
დეთო”, – გვეუბნებიან, მთავრობებზე, პოლიტიკოსებზე, პოლი-
ტიკურ პარტიებზე, ფულიანებზე გაიყიდეთო!

ხალხს არც გაყიდულის სჯერა და არც მყიდველის. ორთავე 
ებრძვის საქართველოს, ქართულ სულს.

როგორც ბევრი სხვა, მე არც გავყიდულვარ და ვერც ვერა-
ვინ მიყიდის, მაგრამ რეალობას თვალს ვუსწორებ – ხალხი მა-
რთალია, მას სწორ გზაზე დაყენება უნდა და კარგი მმართველი 
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”, კეთილი რჩევაც ბევრი მომცეს და მხარიც დაგვიჭი-
რეს.

ჩვენ ამ საკითხებზე არაერთგზის გვისაუბრია. ეჭვი არც 
იმაში მეპარება, რომ უამრავი ფიქრობს ასე. უფრო მეტიც, მე 
ვთქვი ის, რაზეც საუბრობს საზოგადოება. ვთქვი იმიტომ, რომ 
მოქმედებაა საჭირო და ამას ვეუბნები არა სხვას, არამედ საკუ-
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თარ თავს, რადგან ვიცი, ყველაზე დიდი გამარჯვება საკუთარ 
თავზე გამარჯვებაა.

თითქოს მარტო ვიდექი მსოფლიო ტიტანების წინ საჭიდაო 
ხალიჩაზე, მაგრამ მოწინააღმდეგის კარგად შესწავლა და ქა-
რთული სული მამარჯვებინებდა. დაუმარცხებლად დავტო-
ვე საჭიდაო ხალიჩა. წარმატებული ადამიანი ვარ ცხოვრება-
შიც, მაგრამ დღევანდელობით მოსვენება მაქვს დაკარგული… 
ერთეულთა წარმატება ტაძრამდე მისასვლელი გზა არ არის. 
მინდა, ვიცხოვრო ზნეობით, ინტელექტით, ბედნიერებით სავსე 
სამშობლოში. ამას იმსახურებს მრავალნატანჯი საქართველო, 
ქართველი ხალხი, საქართველოს მოსახლეობა.

ეს არ არის ძნელი:
 ღირსება ხალხში
 პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაში
 ღირსეულის დაფასების პოლიტიკა ქვეყანაში
 ხალხსა და ქვეყანაში იმის გაცნობიერება, რომ ხელი-

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

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

ასეთი დიადი ქართული მიზნისთვის ღირს ცხოვრებაც და 
თავგანწირვაც.

სწორედ ამიტომ ვამბობ: დიდი ქართული ერთობით გაიმარ-
ჯვებს ჩვენი სამშობლო და თითოეული ჩვენგანიც.



180

ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრიბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი

ეს უნიკალური „ბრალდება-აღსარება“ 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, რომ ეს წერილით მიწევს, რადგან უკვე ოთხი წელია, რაც 
საქართველოში არ ვიმყოფები და დღემდე წართმეული (ამ სი-
ტყვის ზუსტი გაგებით) მაქვს ჩამოსვლის უფლებაც. არ მინდა 
შთაბეჭდილება დაგრჩეთ, რომ ახლა ვბედავ პრინციპულ სა-
უბარს. 2009 წლის თებერვალში, მაშინ, როცა ძნელი იყო ამის 
გაკეთება, საჯაროდ მივმართე საქართველოს პრეზიდენტს: 
„პრეზიდენტო, ნუ შეურაცხყოფთ ერს!“. მიმართვა 20 თებე-
რვალს დაიბეჭდა გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში“. მე 
მაშინ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ყველა ერის წარმომა-
დგენელს, ყველა ადამიანს, ვისთვისაც სულერთი არ იყო ქვე-
ყნის ბედ-იღბალი, მისი მომავალი – გულახდილად მოვახსენე 
ჩემი პოზიცია.

მხოლოდ ერთ ამონარიდს მოვიტან ამ მიმართვიდან:
„ბატონო პრეზიდენტო, მე არ ვარ ის ადამიანი, საზოგადო-

ების სამსჯავროზე გამოვიტანო ჩვენ შორის პირისპირ, კერძო 
საუბრების დროს თქვენ მიერ „გაჟღერებული“ აზრები და ამით 
მავანს სენსაციური აღმოჩენების, სკანდალური სჯა-ბაასის სა-
შუალება მივცე. ერთს კი გეტყვით და მოგიწოდებთ, სანამ ჯერ 
კიდევ არის დრო, დრო შემობრუნებისა სიკეთისკენ, იპოვოთ 
ძალა საკუთარ თავში, როგორც პიროვნებაში და მიიღოთ ღი-
რსეული გადაწყვეტილება თქვენთვის, ასევე ქვეყნისთვის და 
გადადექით…“

არც მაშინ მქონდა იმის ილუზია და არც ახლა მაქვს იმის 
იმედი, რომ პრეზიდენტი ამას გააკეთებს, რადგან ეს მხოლოდ 
ძლიერთ ძალუძთ და არა ძალაუფლებაზე შეყვარებულთ, სახე-
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ლისუფლებო სკამზე მიკერებულთ, როგორიც ის გახლავთ და 
სწორედ ეს არის საქართველოს უბედურება, ქვეყნისთვის სა-
სიცოცხლოდ საჭირო უამრავი რეალური პროგრესული იდეის 
რეალიზაციის შემაფერხებელი.

ეს რა გვჭირს, მოაზროვნე და ტვინით გატენილი ადამიანე-
ბის ქვეყანაში ყველაფერს ერთ კაცს ვწირავდით და სამწუხა-
როდ, ეს დამანგრეველი განწყობა დღესაც არ არის დაძლეული.

ამ დღეებში არაერთი ჟურნალისტი მთხოვს, უამრავი კე-
თილისმსურველი მირჩევს სინათლე მოვფინო და ხალხის სამ-
სჯავროზე გამოვიტანო ის ბარბაროსობა, რაც ჩემს ბიზნესთან 
დაკავშირებით ჩაიდინა პრეზიდენტმა და მისმა პოლიტიკურმა 
გუნდმა. დიდი მადლობა მათ ასეთი განწყობისა და დაინტერე-
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, დარწმუნებული ვარ, ჩემზე უკეთ ადვოკატები გა-
აკეთებენ და არც იმაში მეპარება ეჭვი, რომ პროკურატურა 
სამართლიანად გამოიძიებს და სასამართლოც სამართლიან 
გადაწყვეტილებას მიიღებს. მხოლოდ ერთს დავაკონკრეტებ: 
ბარბაროსულად ჩემს ბიზნესს კი არა, ჩემს ოჯახს, ჩემი ოჯახის 
ცხოვრების წესს მოექცნენ. ჩემს მეუღლესა და ხუთ შვილთან 
ერთად იძულებული გამხადეს, ქვეყნიდან გადავხვეწილიყავი.

ჩემთვის დღეს მთავარი ის კი არ არის, რომ მე ბიზნესი წამა-
რთვეს, არამედ ის, რომ უამრავ ქართველს, ოსს, აფხაზს, საე-
რთოდ საქართველოს მოქალაქეს – წაგვართვეს საქართველო. 
დღეს ჩემთვის როგორც საქართველოში მცხოვრები ყოველი 
მოაზროვნე ადამიანისთვის, მთვარია, ამოიძირკვოს ის დამა-
ნგრეველი სისტემა, რომელიც წარმოუდგენელი სისასტიკით 
ებრძვის ხალხს, ქვეყანას, ადამიანს, ღირსებას.

ამ მრავალწლიანმა პროცესმა ბევრ რამეზე დამაფიქრა. ბე-
ვრი რამ მასწავლა, მაჩვენა, რას ნიშნავს სახელისუფლებო ცი-
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ნიზმი და ამის პარალელურად, პიროვნული ტრაგედია და ტკი-
ვილი.

ცინიზმია, როცა ხელისუფალი მორჩილებას გთხოვს ბიზნე-
სის კეთების უფლებისათვის. ეს ქვეყნის ნგრევასაც ნიშნავს.

ტრაგედიაა, როცა შენ იქცევი ღირსეულად – არ კარგავ თა-
ვისუფლებას და ამისათვის ისჯები: კარგავ ყოველგვარ მატე-
რიალურს და არამარტო ბიზნესს.

ისტორიამ არ იცის და დედამიწის ზურგზე არ არსებობს 
უფრო დიდი კორუფცია, ვიდრე ხელისუფლების კეთილგან-
წყობით ვაჭრობა. კორუმპირებული ხელისუფლება ყიდის კე-
თილგანწყობას, ვინც ყიდულობს, მდიდრდება, მაგრამ ღირსე-
ბას კარგავს. ვინც არ ყიდულობს – ღირსებას ინარჩუნებს, მა-
გრამ კარგავს ყველაფერს.

კაცობრიობის ისტორია იმასაც ადასტურებს, რომ ძლიერი 
ის ქვეყნებია, სადაც ბიზნესში და ბიზნესმენში ღირსებაა გაბა-
ტონებული.

მე მქონდა არჩევანი: შემენარჩუნებინა ბიზნესი, მაგრამ და-
მეკარგა ღირსება, ან მიმეღო ღირსეული გადაწყვეტილება, მა-
გრამ დამეკარგა ბიზნესი და არა მარტო ბიზნესი.

მე მეორე ავირჩიე. ვამაყობ ამით.
ვამაყობ იმით, რომ ჩემთვის მთავარი იყო, არის და იქნება 

ქართველთა და ოსთა ძმობა და არა სამხრეთ ოსეთის მთავრო-
ბის თავმჯდომარის პოსტი, თუ საქართველოს პარლამენტის 
წევრობა ლიახვის ხეობიდან და ამით ჩემი ბიზნესის არა მარტო 
შენარჩუნება, არამედ განუსაზღვრელი განვითარების შესაძ-
ლებლობის მიღება.

საშინელებაა, როცა ქვეყანას ჰყავს პრეზიდენტი, რომე-
ლიც ვერ იტანს თავისუფალ და წარმატებულ ადამიანს, რომ-
ლისთვისაც წარმატებულობის საზომი მისდამი მორჩილება და 
მონური ერთგულებაა.

გმირი მიწოდა – მორჩილებას ელოდა. ვერ მიიღო – გამწი-
რა. გამწირა იმის გამო, რითაც დღეს ვამაყობ. მე უარი ვთქვი 
არა უბრალოდ თანამდებობაზე, არამედ უაზრობა ვუწოდე სა-
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მხრეთ ოსეთის მეორე მთვრობის შექმნის იდეას, ვთქვი, რომ 
ვისთვის ვქმნით იმას, რაც არც საქართველოსთვის, არც ქა-
რთველების და არც ოსებისთვის არ არის კარგი-მეთქი. ხალხმა 
განსაჯოს, სწორი ვიყავი თუ არა. ხალხმა განსაჯოს, სწორი ვი-
ყავი თუ არა იმაში, რომ უაზრობას ვეძახდი ქუჩა-ქუჩა „კოკო-
ითი ფანდარასტ“-ის ძახილით სიარულს. ვთვლიდი, რომ ამით 
კოკოითს ხელისუფლებაში ყოფნას ვუხანგრძლივებდით, ქა-
რთველთა და ოსთა გარედან ინსპირირებულ დაპირისპირებას 
კიდევ უფრო ვაღრმავებდით.

ერთ დღეში, გმირად, წარმატებულ ბიზნესმენად და მეცე-
ნატად წოდებული – შერისხული გავხდი. პრეზიდენტის რის-
ხვა სისრულეში მოიყვანეს მისმა მორჩილებმა. გენერალურმა 
პროკურორმა ადეიშვილმა თქვა: – „გოჩა ძასოხოვის მხოლოდ 
გვარს დავტოვებთ საქართველოშიო“ და თავდაცვის მინისტრ 
კეზერაშვილის კაბინეტში გამომიცხადეს განაჩენი – „გადაა-
ფორმე შენი ბიზნესი ჯოზეფ ქეიზე.“ ამოქმედდა პრეზიდენტის 
მორჩილი სასამართლო სისტემა – დაუსწრებლად განაჩენი გა-
მომიტანეს, რომელზეც შემდგომ 9 წელი დამიმატეს საკუთა-
რი, ანუ ჩემი სახლის შესყიდვის მცდელობისთვის.

საქართველოს (და არამარტო საქართველოს) ხელისუფლე-
ბის მსახვრალ ხელს ყოველთვის ვგრძნობდი. დღემდე ამოუხ-
სნელ ქმედებად მიმაჩნია რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ 
საქართველოს სპეცსამსახურების მოთხოვნით სოჭში ასამ-
ბლეის დაფუძნებისას, აეროპორტში რუსეთის მოქალაქე ორი 
ქართველი დელეგატის დაკავება, რომლებიც წლებია თავი-
სუფლად გადაადგილდებოდნენ როგორც რუსეთში, ასევე რუ-
სეთიდან უცხოეთში. მეორე ფაქტიც: ბევრ ეჭვს ბადებს ერთი 
წლის წინ ასამბლეასთან ურთიერთობის გამო, ერთი კეთილი 
კაცის დაპატიმრება, ასევე ორჯერ ფეესბეს მიერ ასამბლეის 
ოფისში ჩატარებული მასშტაბური ჩხრეკა.

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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გორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, ვინც ჩემ 
გამო ააწიოკეს, ხელოვნური პრობლემები შეუქმნეს, სასტიკად 
დასაჯეს. მე ვალში ვარ მათ წინაშე, მათი ოჯახების წინაშე. მე 
ვლოცულობ მათთვის.

მსგავს სიტუაციაში საქართველოში უამრავი აღმოჩნდა 
და ეს ქვეყნის ტრაგედიაა. ალბათ, ბევრმა გაუძლო და არ გა-
ბოროტდა. ჩემთვისაც ეს იყო მთავარი, არ გავბოროტებული-
ყავი და ჩემს ოჯახთან ერთად საქართველოსა და ქართველი 
ხალხის მიმართ მადლიერებით დავრჩენილიყავი.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმიდესისა და 
უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა -კურთხევით 2009 წელს 
დაფუძნებული „საქართველოს ხალხთა ასამბლეა“ – ეს იყო 
სიყვარულის გზა. იმის ხაზგასმა, რომ სიძულვილის დაძლევა 
მხოლოდ ერთად ყოფნას, მხოლოდ შენდობას და მონანიებას, 
მხოლოდ სიყვარულს შეეძლო.

ათასზე მეტი საქართველოს მოქალაქე – ქართველები, 
ოსები, აფხაზები, ბერძნები, რუსები, უკრაინელები, სომხები, 
აზერბაიჯანელები. ებრაელები, აისორები, ქურთები შევიკრი-
ბეთ ქალაქ სოჭში. მეცნიერების, კულტურისა და ხელოვნების 
ორასზე მეტი მოღვაწე და წარმომადგენელი ჩამოვიდა საქა-
რთველოდან.

არ იყო მაშინ ამის გაკეთება ადვილი.
დღეს, როდესაც ამ შეხვედრას ვაფასებ, ვფიქრობ, რომ ეს 

იყო ღირსეულთა შეკრება ღირსეული საქართველოსთვის, მო-
მავლის საქართველოსთვის.

ასამბლეის დაფუძნებაზე პირველი სიტყვა ქართული კინოს 
პატრიარქმა, დიდმა მოღვაწემ, ყველასთვის საყვარელმა რეზო 
ჩხეიძემ წარმოთქვა. მადლიერებით ვიხსენებ ყველა მონაწი-
ლეს, განსაკუთრებით ვინც პატივი დაგვდო და თავისი გამო-
სვლით საგულისხმო რჩევები მოგვცა: პროფესორებს მერაბ 
ჯიბლაძეს, ვალერი ასათიანს, თემურ გუგუშვილს, დიპლომატ 
პეტრე ჩხეიძეს, კომპოზიტორ ჯემალ სეფიაშვილს, მსახიობ 
დიმა ჯაიანს, ჟურნალისტ მალხაზ გულაშვილს და სხვებს.
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ძნელია, სიტყვით იმ განწყობის გადმოცემა, რაც ცნობილ 
მწერალ გურამ ოდიშარიას გულიანი ნაწარმოების მიხედვით, 
თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამოჩენილ რეჟისორ თემურ 
ჩხეიძის მიერ სოხუმის დრამატულ თეატრში შექმნილ ბრწყინ-
ვალე სპექტაკლზე „ზღვა, რომელიც შორია“, მოხდა. ოვაცია 
მსახიობთა თამაშის გამო, დუმილი და ცრემლი სპექტაკლის 
შინაარსის გამო ერთად იყო დარბაზში სოჭის „იმერეთის ველ-
ზე“. მრავალგზის მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი, საქა-
რთველოს დიდი მეგობარი ალექსანდრე ივანიცკი პატარა ბავ-
შვივით ტიროდა…სპექტაკლის გმირებს, დიმა ჯაიანს და ლილი 
ხურითს დიდი სიყვარული დაუდასტურა – რუსმაც, ოსმაც, 
აფხაზმაც. ეს მართლაც დიდი დღე იყო. საქართველოს მომა-
ვალზე, მშვიდობიან კავკასიაზე ფიქრის დღე.

ამ დღიდან მოყოლებული ასზე მეტი დიდი და პატარა ღო-
ნისძიება ჩავატარეთ. საყრდენი შოთა რუსთაველი იყო:

„ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია“.
დიდი ზეიმი იყო ქართულ და ოსურ ენებზე დარიალის ხეო-

ბაში ამ წარწერით ბარელიეფის გახსნა. ვამაყობ იმით, როგორი 
ერთობით ცხოვრობენ ქართველები და ოსები ვლადიკავკაზში, 
როგორი პატივისცემით არიან ოსები ქალაქის ცენტრში მდე-
ბარე ქართული სკოლისადმი, როგორ უვლიან იმ სახლს, სადაც 
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე დაიბადა, 
იმ ეკლესიას, სადაც მოინათლა საქართველოს სულიერი მამა. 
ამაში ნათლად დარწმუნდნენ საქართველოს დელეგაციის ის 
წევრები, რომლებიც ასამბლეამ მოიწვია ვლადიკავკაზში ქა-
რთველთა და ოსთა მეგობრობის დღეებზე. სწორედ ამ შეხვე-
დრების გამოძახილი იყო თბილისში „ქართულ-ოსური მისიის“ 
დაფუძნება. ვფიქრობ, ამ მისიას მისი შემადგენლობიდან და 
იდეიდან გამომდინარე, დღეს განსაკუთრებული როლის შეს-
რულება შეუძლია. ეჭვი არ მეპარება, შეძლებენ კიდეც.

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: „ერთდროულად ვნანობ და ამაყი ვარ…“ და თქვა: „ქა-
რთველებს, აფხაზებს, ოსებს, ერთმანეთის გარეშე არ გვაქვს 
მომავალი – ნუ შევწირავთ ჩვენს მომავალს პოლიტიკოსებს“, 
ამ სიტყვებს, დარბაზში საოცარი ემოცია მოყვა, ხოლო როცა 
მან ცნობილი მოქანდაკის, მერაბ ბერძენიშვილის მილოცვა და 
რეზო ამაშუკელის მიმართვა წაიკითხა ოსი ხალხისადმი – დარ-
ბაზში წარმოუდგენელი რამ მოხდა. ბატონი რეზოს სიტყვებზე:

„ძმებო, ოსებო, მეც ალანი ვარ და ის ქართველი, რომელსაც 
ვერასოდეს ააგლეჯენ გულიდან თქვენს სიყვარულს და პატი-
ვისცემას! შეჩვენებული მყავს ყოველი, ვინც ჩვენს შორის წყა-
ლი აამღვრია. უცოდველი ღმერთია მხოლოდ. სამი შვილიშვი-
ლი მყავს და სამივე ვაჟია. მათ აქედანვე ვუნერგავ თქვენდამი 
ძმობას“ – მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან ჩამოსული ოსები ფეხზე 
დაუდგნენ, დარბაზი სიხარულის ცრემლით, და, ასე მგონია, 
იმედით გაივსო.

ეს დარბაზი დიდი გაკვეთილი იყო ყველასათვის, განსაკუთ-
რებით პოლიტიკოსებისა და ხელისუფალთათვის. ამის თაო-
ბაზე კარგად თქვა ცნობილმა დიპლომატმა, ამ შეხვედრაზე 
იუნესკოს სახელით გამოსულმა ალექსანდრე ძასოხოვმა. „ამ 
დარბაზმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ ქართველებსა და 
ოსებს შორის პოლიტიკური ფარიკაობა უნდა დასრულდეს – 
დღეს „სიმდისა“ და „დაისის“ დროა“.

ამ განწყობით ვემზადებით „საქართველოს ხალხთა ასამ-
ბლეის“ ოთხი წლისთავისათვის, რომლის ჩატარებას მომდევ-
ნო წლის მაისში ვგეგმავთ თბილისში. ჩვენ ვაპირებთ ანგარი-
შის ჩაბარებასაც და მომავლის პროგრამის წარდგენასაც. ამა-
ზე მუშაობა უკევ დიდი ხანია დავიწყეთ. ხალხი ნახავს ჩვენი 
მუშაობის შედეგებს და შეფასებასაც მისცემს.

დღეს, როცა ამ ყველაფერს ვაანალიზებ და ვფიქრობ მო-
მავალზე, მტანჯავს ერთი აზრი: როგორ შეიძლება ქვეყანა არ 
იყენებდეს იმ ინტელექტუალურ პოტენციალს, რომელიც საქა-
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რთველოს გარეთ გასულების სახით აქვს ჩვენს ქვეყანას. ნების-
მიერი სახელმწიფო, როგორი დიდიც უნდა იყოს იგი, იამაყებ-
და იმ სამეცნიერო და სახელოვნებო მიღწევებით, რომლებიც 
საქართველოდან წასულებს აქვთ უცხოეთში. ეჭვი მეპარება, 
რომ პრეზიდენტს, ან სხვა მაღალი რანგის რომელიმე ხელმ-
ძღვანელს შეუძლია უცხოეთის ქვეყნებთან ისეთი კავშირების 
დამყარება, როგორიც შეუძლიათ ამ ქვეყნებში მცხოვრებ საქა-
რთველოსთან დაკავშირებულ ადამიანებს. ვიცი, ევროპის ქვე-
ყნებში, უკრაინაში, საერთოდ დსთ-ს ქვეყნებში, განსაკუთრე-
ბით რუსეთში მოღვაწე საქართველოს მოქალაქეების პოტენ-
ციალი, ავტორიტეტი, ადგილობრივ ხელისუფალთა განწყობა 
მათდამი და სულ ვფიქრობ, რომ მხოლოდ მტერი უნდა იყო 
შენი ქვეყნის, რომ ეს არ გამოიყენო. სწორედ მტერი უნდა იყო 
შენი ქვეყნის, რომ არ გამოიყენო საქართველოსა და ქართვე-
ლი ხალხისადმი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ხალხე-
ბის, განსაკუთრებით მეცნიერთა და კულტურის მოღვაწეთა 
კეთილი განწყობა. უდიდეს პოტენციალს ვგრძნობ რუსი და ქა-
რთველი მოღვაწეების (და არა პოლიტიკოსების) თანამშრომ-
ლობაში საქართველოსათვის. ჩვენ ვმუშაობთ ამ პროექტებზე, 
რომელთაგან ერთის განხორციელება მოსკოვის ლომონოსო-
ვის სახელობის უნივერსიტეტთან ერთად უკვე წელსვე იგეგმე-
ბა. მისი მხარდამჭერი და ინიციატორი მსოფლიოში ცნობილი 
მეცნიერი, საქართველოს დიდი მეგობარი, მოსკოვის უნივერ-
სიტერის რექტორი აკადემიკოსი სადოვნიჩია. მხოლოდ ქვეყ-
ნის მტერს შეუძლია ამ ურთიერთობების ხელის შეშლა, უნივე-
რსიტეტების თანამშრომლობაში მონაწილეობაზე უარის თქმა.

მარტივი რამ არის საჭირო, რომ არ იყო შენი ქვეყნის მტერი: 
გიყვარდეს შენი ხალხი და ქვეყანა, უარი თქვა სიძულვილის 
ენაზე, ეყრდნობოდე ბიბლიურ ჭეშმარიტებას: „გიყვარდეს 
მტერი შენი“, შეგეძლოს შენდობა და მონანიება.

შენდობისა და მონანიების გარეშე საქართველოს, საერთოდ 
კავკასიის შვილებს არ გვაქვს მომავალი. სიძულვილის ენაზე 
მოლაპარაკე არც ერთ ადამიანს, მით უფრო პოლიტიკოსს და 
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კიდევ უფრო, ამ ენაზე მოლაპარაკე ხელისუფლების ქვეყანას 
არ აქვს მომავალი.

სიძულვილის ენის შედეგია 2007 წლის 7 ნოემბერი, 2008 
წლის 8 აგვისტო, 2011 წლის 26 მაისი. სიყვარულის ენამ მოი-
ტანა 2012 წლის 1 ოქტომბერი.

საქართველო, რომ მომავლის ქვეყანაა, ეს დაადასტურეს 
საქართველოს მოქალაქეებმა, ქართველმა ხალხმა, საქართვე-
ლოში მცხოვრებმა ოსმაც, აფხაზმაც, სომეხმაც აზერბაიჯა-
ნელმაც, რუსმაც, ებრაელმაც პირველ ოქტომბერს, როდესაც 
უარი უთხრეს სიძულვილის ენაზე მოლაპარაკე ხელისუფლე-
ბას.

იმედიანად ვარ. საქართველოში ტრადიციული სიყვარული 
ბრუნდება, ადამიანთა ურთიერთობები თბება, იმედი ძლიე-
რდება.

ბიძინა ივანიშვილმა საოცარი გონიერებით წარმართა ის 
პროცესი, რომლის გამოცდილებაც საერთოდ არ ჰქონდა და 
მოიგო არჩევნები და დღეს იმის კეთების დრო მოიყვანა, რაც 
კარგად იცის, რაშიც წარმატებულია… ეჭვი არ მეპარება, რომ 
სამართლიანობა აღდგება, საქართველო დემოკრატიის გზით 
ივლის, ადამიანი თავისუფალი იქნება. თავისუფალ ადამიანთა 
ერთობას კი სასწაულის მოხდენა შეუძლია.

მწამს და მჯერა, რომ საქართველოს მომავალიც ეს არის.

გოჩა ძასოხოვი
„საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ პრეზიდენტი

2012 წლის 17 ნოემბერი

P.S. ამონარიდი ჩემ შესახებ ერთ-ერთი ენციკლოპედიური 
წიგნიდან.

ეს ჩემმა მეგობრებმა შეადგინეს.
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 შეუერთდნენმამულიშვილის სახელით შეუერთდნენ
ზეციურ საქართველოსზეციურ 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 ეზო-გარე-
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!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. 

ამ ორ დიდ პიროვნებას, მამულიშვილობასა და მეგობრობა-
სთან ერთად ისიც აერთიანებს, რომ ჟიული შარტავა გახლდათ 
პირველი, ვინც მერაბ ბერძენიშვილის უკვდავი ქანდაკება, „კი-
დევაც დაიზრდებიან“ პეტერბურგში საგანგებოდ დაამზადე-
ბინა 10 ათასი ეგზემპლარი შემცირებული ზომით და დაური-
გა ქართველ ახალგაზრდებს. დარწმუნებული ვართ, ყველა იმ 
ოჯახში ის დღესაც განსაკუთრებული რელიკვიაა. 

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. 

ბატონი მერაბ ბერძენიშვილი, არათუ იზიარებდა ჩვენს გან-
წყობას, არამედ, აღფრთოვანებას ვერ ფარავდა ეროვნული თა-
ნხმობის პარლამენტის იდეის გამო. მარტივად გვითხრა: „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 ხვეწნა-მუდარის უგულებელყოფა, ისტო-
რიულად, საქართველოს დამანგრეველი ღალატის კლასიკური 
მაგალითია. 

მერაბ ბერძენიშვილის „დიდების მემორიალის“ აფეთქებას, 
იმ მემორიალის აფეთქებას, რომელსაც როგორც ქართველმა, 
ასევე უცხოელმა მეცნიერებმა „ფილოსოფიური ტრაქტატი“ 
და „ქართული ბიბლია“ უწოდეს, ჩვენ, მეცნიერები, „ხსოვნის 
აფეთქებას“ ვუწოდებთ. სამწუხაროა, რომ დღემდე გრძელდე-
ბა ხსოვნის აფეთქება და ამის დასტურია ჩვენი დღევანდელი 
ყოფა... ასევე ამის დასტურია 2007 წლის 7 ნოემბრის, 2008 
წლის 8 აგვისტოს, 2011 წლის 26 მაისის რეალობა ...

ჩვენ, მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები, ტრაგი-
კული თარიღის, 27 სექტემბრის წინ, შეგნებულად ვახსენებთ 
დამოუკიდებელი საქართველოს ამ მძიმე მაგალითებს მთელ 
საქართველოს, მთელ მსოფლიოში მიმობნეულ ქართველობასა 
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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!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-
თოლიკოს-პატრიარქი, უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე 
მოუვლინა.

სწორედ ჩვენი ქვეყნის დიდი ისტორიული წარსულის გათ-
ვალისწინებით, პლანეტარული აზროვნებით, უწმიდესისა და 
უნეტარესის ლოცვა-კურთხევით 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 ლოცვა-კურთხევით, 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 21-ე 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!მას ეს სიტყვა შეეფერება – ნათელი!

რამაზ ლომინაძე სწორედ ნა-
თელი კაცი იყო…

12 აპრილს, დილის 10 საათ-
ზე დარეკა და ბოდიში მოიხადა 
– ინფექცია შემეყარა, ორი დღეა 
სიცხე 39-ის ფარგლებში მაქ-
ვს და ზურაბ ანჯაფარიძის 90 
წლისთავზე ვერ შევძლებ მოსვ-
ლასო... ჩვენ ორ საათზე, ოპერის 
ბაღში დიდი ზურაბ ანჯაფარი-
ძის საფლავზე ვიყავით და ბა-
ტონი რამაზი კი ამ დროისთვის 
მარადიულობისკენ წასულა.

რა დიდი სიმაღლის კაცი 
იყო… დახვეწილი, ღრმა, სი-
კეთით სავსე. სხანაირად არც 
ეკადრებოდა აკაკი წერეთლის 
პირდაპირ ნათესავს, ილია ვეკუ-
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ას სიძეს, ჟიული შარტავას უმცროს მეგობარს… პროფესორსა 
და დოქტორს …

ამაყობდა ამ სურათით: პირველად მქონდა ჩემი სამშობლოს 
სულიერ მამასთან ასეთი შეხვედრაო..

ქვეყანამ საჭირო კაცი, სამომავლოდ მომართული კაცი და-
კარგა – ოჯახმა -საყრდენი კაცი… მეგობრებმა – გულწრფელი 
მეგობარი დავკარგეთ... „ქართული ერთობის დარბაზმა“ – გუ-
ლანთებული მამულიშვილი…

ვიცით რა მისი და მისი მეუღლის ურთიერთობა – მათთან 
ყოველი შეხვედრის დროს ვფიქრობდით, რომ გუშინ დაქორწი-
ნებულნი ხომ არ არიან, კარგად გვესმის ქალბატონი მარინას 
მდგომარეობა… ყველაზე მწარე ეს რამაზის უკეთილშობილე-
სი დედისთვისაა.. მათ ურთიერთობას დედაშვილობის დიდი 
ქართული სიმაღლე და მადლი ჰქონდა.

ერთი, რაც გვაიმედებს: დიდი შვიდეულის პირველ კვირაში, 
ანუ აღდგომიდან ახალ კვირამდე, ამ ქვეყნიდან წასულნი სა-
მოთხის მკვიდრნი არიან…

ამქვეყნად ნათელი კაცი იყო – ისე იცხოვრა, რომ იმ ქვეყნად 
ნათელში იქნება!..

მშვიდობით ძმობით და მეგობრობით სავსე კაცო! დიდი მა-
დლობა ყველაფრისთვის, ჩვენო რამაზ!

ქართული ერთობის დარბაზი
საქართველოს ხალხთა ასამბლეა

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

ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, 
გაერთიანებული სახელმწიფო!გაერთიანებული სახელმწიფო!

ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი, რომელთაც გვაერთიანებს 
დიდი ქართული მიზანი: „ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაე-
რთიანებული სახელმწიფო“, „ქართული ერთობის დარბაზის“ 
სახელით, ყველას გასაგონად ვაცხადებთ, რომ დღეს ქვეყნი-
სათვის უმთავრესია: ქართული აზროვნების დამკვიდრება, 
ყოველივე ქართულის დაცვა, ყოველივე ქართულის განვითა-
რება.

„ქართული“ – ნიშნავს პლანეტარულ აზროვნებას, ვინაი-
დან ის თავისი არსით, შინაგანი ბუნებით, შორს დგას, როგორც 
კოსმოპოლიტიზმისგან, ისე ვიწრო ეროვნულ ჩარჩოებში ჩაკე-
ტილი ნაციონალიზმისგან.

„დარბაზი“ – ნიშნავს ერთგულებას ფესვებისადმი და მემ-
კვიდრეობითობას ჯერ კიდევ ათი საუკუნის წინანდელი დარ-
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ბაზის პრინციპებისადმი, რაც გახლდათ ღირსეული მცდელო-
ბა სახელმწიფო აზროვნებაში და მმართველობაში პარლამე-
ნტარიზმის დანერგვისა.

ჩვენ გვაერთიანებს ბიბლიური სიბრძნე: მთავარში – ერთო-
ბა, სადაოში – თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული.

ჩვენ შეიძლება ბევრი რამით განვსხვავდებოდეთ ერთმანე-
თისგან: ასაკით, მსოფლმხედველობით, მრწამსით, ეროვნული 
კუთვნილებით, სოციალური მდგომარეობით… მაგრამ მთავა-
რში, სამშობლოში, გვაქვს ერთობა და ერთნი ვართ იმაში, რომ 
ჩვენი მოქმედების საფუძველი იქნება სიყვარული.

„ქართული დარბაზი“ გახლავთ საკრებულო იმ ადამიანთა, 
რომელთაც გული შესტკივათ ქართული აზროვნების გასა-
ჭირის გამო. ის არ არის მხოლოდ საკუთრივ ქართველთა სა-
ფიქრალი და არ შემოიფარგლება ეთნიკური ქართველებით.

განა ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური 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 
საქართველო დღეს სხვადასხვა ენაზე ათასგვარად იწოდება, 
ვინაიდან ვერ შევძელით მსოფლიოსთვის გვემცნო და დაგვემ-
კვიდრებინა სახელმწიფოს სახელწოდება ძირძველი ერის ენა-
ზე, რაც არაერთმა ერმა თუ სახელმწიფომ მოახერხა, ქართუ-
ლი აზროვნების გასაჭირი არ არის?

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, 



205

გარდა საქართველოსი, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ 
არის?

განა ის, რომ საქართველოს საინფორმაციო სივრცე ქართუ-
ლი აღარ არის, მეტიც, ებრძვის საქართველოს, ცალკეულ პო-
ლიტიკოსთა პოლიტიკურ პარტიათა პრიმიტიული აზროვნე-
ბის აგიტპუნქტებად იქცნენ ტელევიზიები, ქართული აზრო-
ვნების გასაჭირი არ არის?

განა ის, რომ ათწლეულებია, რეალურ კოლონიზატორს მე-
გობრად და მოჩვენებით ბელადს მხსნე-ლად აღვიქვამთ, ქა-
რთული აზროვნების გასაჭირი არ არის?

განა ის, რაც ოც წელზე მეტია, უგულებელყოფილია – პრო-
ფესიონალიზმი, გამოცდილება, კეთილსინდისიერება, ქვეყნი-
სადმი ერთგულება, შეცვლილია ხელისუფალთათვის ერთგუ-
ლებით და ქვეყანა იმართება ემოციით, სუბიექტური მოსაზრე-
ბებით, რომ სახელმწიფო არ არის ორიენტირებული ძლიერზე, 
რომ ამის შედეგად ქვეყანა აცდა ბუნებრივი განვითარების 
გზას და ევროპა – აზიის გზაჯვარედინზე მდებარე დიდი ისტო-
რიის ქვეყნის ურთიერთობა გარე სამყაროსთან ერთვექტორუ-
ლი გახდა, ქართული აზროვნების გასაჭირი არ არის?

ყოველივე აღნიშნული, ჩვენი აზრით, განპირობებულია ორი 
უმთავრესი პრობლემის არსებობით:

პირველი პრობლემა, ძირითადად, ქვეყნის გარეთაა და 
მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვერ შევძელით გარე სამყაროს, 
უპირველესად, დემოკრატიულ მსოფლიოს რეალურად ვაჩვე-
ნოთ ქართული სახელმწიფოებრიობის დიდი ისტორია, მისი 
დემოკრატიული ბუნება. ამის შედეგია, ერთი მხრივ ის, რომ 
დემოკრატიულმა მსოფლიომ არათუ არ იცის ჩვენი ქვეყნის 
ისტორია და დამსახურება მსოფლიო ცივილიზაციაში, ხალხის 
დემოკრატიული ბუნება, არამედ გვიყურებენ, როგორც განვი-
თარებად, ზოგჯერ კი, როგორც განუვითარებელ ქვეყანას და 
ამიტომ გვექცევიან, როგორც ნეოკოლონიალურ სახელმწი-
ფოს. მეორე მხრივ ის, რომ უკვე საუკუნეებია, რეალურ კოლო-
ნიალისტებს აღვიქვამთ მეგობრებად.
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მეორე პრობლემა ქვეყნის შიგნითაა და მდგომარეობს იმის 
გაუცნობიერებაში, რომ საქართველოს დემოკრატიული მომა-
ვალი – ეს არის თავისუფალი ადამიანი… ყოველ ადამიანს გვაქ-
ვს ღვთისაგან ბოძებული უფლებები: სიცოცხლის უფლება, 
სიტყვის უფლება, საკუთრების უფლება და უკეთესი ცხოვრე-
ბისაკენ მისწრაფების უფლება… ამის გარანტი ხელისუფლე-
ბა უნდა იყოს. ეს მისი კონსტიტუციური მოვალეობაა. ხელი-
სუფლება უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ სიცოცხლის უფლე-
ბიდან გამომდინარე, შეუქცევადად უზრუნველყოს ადამია-
ნისთვის: საცხოვრისი, საარსებო მინიმუმი, ჯანმრთელობის 
დაცვა და განათლების მიღება. ამასთან, უმნიშვნელოვანესია, 
ყოველი ადამიანი აცნობიერებდეს ბიბლიურ შეგონებას „თავი-
სუფლებისათვის გაგანთავისუფლათ ღმერთმა და ნუ იქნებით 
ადამიანთა მონები“…

გულის სითბოს და აზრის ნათელს ქართველთა, მზე – საქა-
რთველოს, აზროვნების გასაჭირის ავი ღრუბელი შემოხვევია 
და ძველებურად ვეღარ ანათებს, ვეღარ ათბობს, ვეღარ ბრწყი-
ნავს.

დღეს „საქართველო დაჭრილი მზეა“ !!!
მიუხედავად მცდელობისა, ქვეყანა განვითარებულიყო ცი-

ვილიზებულ სამყაროში მიღებული ზოგადსაკაცობრიო ღირე-
ბულებებისა და ნორმების შესაბამისად – ქვეყანაში სისტემუ-
რი კრიზისია!

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 
მორალი დაუნდობლად ფეხქვეშ ითელება და იცვლება ყალბი 
ფასეულობებით.

ბოლო ოცი წლის განმავლობაში, ჩვენს ხელისუფლებას 
ცივილიზებული მსოფლიოსგან მოაქვს ის, რაც გვანგრევს და 
უარს ამბობს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას 
სასიკეთოდ წაადგებოდა.

ყველაფერ ამაში ჩვენი ბრალიცაა, პირველ რიგში, ინტე-
ლექტუალური ადამიანებისა, რომლებიც დიდი ხანია, განე-
რიდნენ პოლიტიკას და ამით ყველა სხვას მისცეს საშუალება – 
გაქცეულიყო პოლიტიკაში. ჩვენ არ მოგვწონს გზა, რომლითაც 
ქვეყანა მიდის 20 -ზე მეტი წელია. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, 
რომ საჭიროა სისტემური გარდაქმნები, რადგანაც უკვე და-
გროვდა მომაკვდინებელ საფრთხეთა მთელი კომპლექსი, რო-
მელშიც არა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა 
შედის.

ინტელექტი და ბიზნესი – აი, ორი საყრდენი, რომელსაც არ 
გააჩნია საზღვრები და რომელთა წყალობით უნდა მოხდეს 
საქართველოს სრული რეინტეგრაცია მსოფლიოს ერთა დიდ 
ოჯახში.

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

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 30-საუკუნოვანი ისტო-
რია დასტურია იმისა, რომ ჩვენ ვიდექით ცივილიზაციის სათა-
ვეებთან და მუდმივად ვიყავით ცივილიზაციის მწვერვალზე.

მემკვიდრეობითობის ამ ქართული განწყობიდან გამომდი-
ნარე, „ქართული დარბაზი“:

ერთი მხრივ, ეს არის – უფროსი თაობის ანდერძი შემდგომი 
თაობებისადმი: „გიყვარდეთ საქართველო, გაუფრთხილდით 
საქართველოს, დაიცავით საქართველო!“

მეორე მხრივ, ახალგაზრდა თაობებისათვის, ეს არის ქა-
რთული კულტურის, ქართული ცნობიერების დაცვა-შენარჩუ-
ნება გლობალიზაციის ურთულეს და უმძიმეს პერიოდში.

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

ღირსებით ცხოვრება ყველაზე 
დიდი ბედნიერება და სიმდიდრეა!

ვიამაყოთ! – ეს არის ჩემი მთავარი სათქმელი ერთ უმნიშვნე-
ლოვანეს მოვლენასთან, ერთი პატარა წიგნის გამოსვლასთან 
დაკავშირებით. ამ წიგნში ორი ნაწარმოებია წარმოდგენილი: 
ილია ჭავჭავაძის „დავით აღმაშენებელი“ და აკაკი წერეთლის 
„თამარ მეფე“, რომლებიც საშობაო ლიტურგიაზე წასვლის წინ 
წავიკითხე. 

შეუცვლელად ვაქვეყნებ, რაც იმ დღეს დავწერე, რამეთუ 
ვთვლი, რომ ეს დღე ჩემი ბიოგრაფიის ერთი დიდი სიმაღლეა. 
და მინდა ვიცხოვრო სწორედ იმ განწყობით, რაც ამ დღემ მა-
თქმევინა. 

მთავარი ის კი არ არის, რომ საშობაო ლიტურგიას დაესწა-
რი, არამედ იშვა თუ არა შენში კიდევ ერთხელ იესო და რა გან-
წყობით დაბრუნდი სახლში, მიწიერ ცხოვრებაში!

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

ქრისტე იშვა… ჭეშმარიტება თავისუფლებაშია…
თავისუფლება-სინანულში, სიყვარულსა და პასუხისმგებ-

ლობაში!
წმიდა მამები ამბობენ: „თავისუფლებისათვის სისხლის ფა-

სად გაგათავისუფლათ ღმერთმა და ნუ იქნებით ადამიანთა 
მონები!“

ზეციური ნათქვამია.
როგორია ბიბლიური ანუ ჭეშმარიტი თავისუფლება, როგო-

რი უნდა იყოს ჭეშმარიტად თავისუფალი ადამიანი? 
„ალალი, წრფელი, ღვთის მოშიში, ბოროტისგან განრიდებუ-

ლი“..
რა ბედნიერებაა!
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ტაძარი, მით უფრო საშობაო წირვა-ლოცვის დროს, საუკე-
თესო ადგილია შენი ცხოვრების ანალიზისა და გააზრებისთვის, 
სინანულისა და ზიარებისთვის… იმისთვის, რომ იფიქრო მომა-
ვალზე, მომავლის საქართველოზე და ეს სხვებსაც გაუზიარო…
მით უფრო იმ დღეს, როდესაც ეს უნიკალური წიგნი წავიკითხე.

ტაძარში ბევრი ვიფიქრე, როგორ მეთქვა ჩემი საშობაო და 
საახალწლო სათქმელი… დავრწმუნდი, რომ უკეთესად ვერ ვი-
ტყვი, ვიდრე ეს შევძელი ორი ათასწლეულის გასაყარზე, რო-
გორც ჩამოვაყალიბე 2000 და 2001 წლების საშობაო და საა-
ხალწლო მილოცვებში:

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

ელოდება, ცუდს ახანგრძლივებს!
● პატიოსნება რომ შეინარჩუნო-ძალიან 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 მწარედ დამანარცხა, ამ 
პრინციპებს არ ვღალატობ, რამეთუ გაცნობიერებული მაქვს 
ბიბლიური სიბრძნე:

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

ამიტომ განსაცდელსაც გაგებით ვხვდებოდი, ვცდილობდი, 
მასში სიკეთე დამენახა და არა ბოროტება და წაქცევასაც არ 
ვეგუებოდი – ვდგებოდი. 

სწორედ ამ ძალამ გამაცნობიერებინა მთავარი ცხოვრები-
სეული სიბრძნეც:

● 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.

და კიდევ ერთი და მთავარი, რომლიც არ დავთმე უდიდესი 
რაოდენობის ოქრო-ვერცხლის და უმაღლესი თანამდებობის 
შემოთავაზების ფასად და არც მომავალში არ ვაპირებ:

„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!“

მწამს და მჯერა, ღირსებით ცხოვრება ყველაზე დიდი ბედ-
ნიერება და სიმდიდრეა, რომელსაც ვერავინ წაგართმევს, მა-
გრამ ყელაზე ძნელი და იმავდროულად ამაღლებული…დაუ-
მარცხებელია მხოლოდ სიმდაბლით ამაღლებული ადამიანი…
ესაა ფილოსოფიური სიმაღლე და რაც უფრო ცდილობენ ამ 
სიმაღლიდან შენს გადმოგდებას თანამდებობაზე მყოფნი, მით 
უფრო მაღლა ადიხარ, მაშინ როცა თანამდებობრივ სიმაღლი-
დან გადმოვარდნილნი იმსხვრევიან და იმავე წამში არარაობა-
ნი ხდებიან..

ვიცი, კარგად ვიცი, რომ არც ერთ ტყვეობაში ყოფნა არ ვა-
რგა, მაგრამ არაფერი სჯობს, როგორც დიდი მუხრანი ამბობს, 
„ზნეობის ტყვეობაში ცხოვრებას ..“

ვიცხოვრებთ ღირსებით – ვიცხოვრებთ ბედნიერებით სავსე 
სამშობლოში!
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ღმერთო, მომეცი იმის ძალა, რომ ყოველ დღეს ვთქვა და შევა-
სრულო ერთი რამ პოეტ რეზო ამაშუკელის ლექსიდან:

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

აძლევ მას!
ვიცი, კარგად ვიცი, რომ ეს განწყობა ბევრშია. ამ განწყობამ 

მოიტანა დღევანდელი საქართველო. მასთანაა დაკავშირებუ-
ლი საქართველოს მომავალიც. 

წარსულში ჩარჩა ყველა, ვისაც დავით აღმაშენებელი, თა-
მარ მეფე, ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი წარსული ჰგონია 
და საკუთარი ისტორიის უარყოფით და სხვათა განდიდება-გა-
ფეტიშებით ცხოვრობს. ვიამაყოთ, სწორედ რომ ვიამაყოთ 
იმით, რომ გიგანტების მხრებზე ვდგავართ, რომ დიდ წინაპა-
რთა შთამომავალნი ვართ.

რომ იამაყო, ფეხზე მაგრად უნდა იდგე და უნდა აცნობიე-
რებდე, რომ ღვთით ნაბოძები ამ მიწით, ამ წყლით, ამ ჰაერით, 
ამ სითბოთი, ამ ინტელექტით, ადამიანური და ბუნებრივი რე-
სურსებით – ასე არ უნდა ვცხოვრობდეთ. გარედან არ უნდა ვი-
მართებოდეთ.

მწამდა და მწამს, რომ ყოველი ქვეყანა, ერის ბუნებიდან გა-
მომდინარე უნდა იმართებოდეს. კაცობრიობის გამოცდილე-
ბაც და ჩვენი სამშბოლოს ისტორიაც ადასტურებს, რომ ჩვენ 
მაშინ ვიყავით ძლიერი, როდესაც ქვეყანას ეროვნული სულის 
პლანეტარულად მოაზროვნე ხელმწიფენი და ხელისუფალნი 
მართავდნენ.

ამის დასტურია ოცგვერდიანი სიბრძნით სავსე წიგნი, რო-
მელიც საჩხერის რაიონის ყოფილი გამგებლის, ეროვნული 
კაცის, ამჟამად აკაკი წერეთლის სხვიტორის სახელმწიფო 
მუზეუმის დირექტორის, ცეზარ ლაშხის რედაქტორობით 
გამოიცა. ამ პატარა წიგნში დასტამბულია ილია ჭავჭავაძის 
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„დავით აღმაშენებელი“ და აკაკი წერეთლის „თამარ მეფე“.
მართლაც საოცრებაა, ორი დიდი მეფე ერთ პატარა წიგნში 

ორი უდიდესი მწერლის გააზრებით. ეს წიგნი კი არა, საუნჯეა. 
ეროვნული სიმდიდრეა.

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

გენიალურია, მართლაც გენიალური… დღეს ჩვენ ეს დიდი 
ავადმყოფობა გვჭირს, რომელსაც უნდა ვუმკურნალოთ. რო-
გორ უნდა ვუმკურნა;ლოთ, ეს აკაკი წერეთლის „თამარ მე-
ფე“-ში შეგვიძლია ამოვიკითხოთ.

„საარაკო და უჩვეულო მოვლინებამ 1184წ. მიიზიდა საქა-
რთველოს ყოველ კუთხიდან თფილისისაკენ ხალხი.

სამეფო ტახტზე აჰყავდათ მეფე გიორგი III-ის ასული თამა-
რი, მშვენიერებით განთქმული. მისის მშვენიერებით თვალმოჭ-
რილი დამსწრენი, მისმა სეფე-სიტყვამ კიდევ უფრო გააოცა.ამ 
სიტყვებით მიმართა ერს ტახტზე ასულმა მეფემ:

„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 მამა-ჩემის 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, გენიალურია არა მარტო იმ ეპოქისთვის, არამედ დღე-
ვანდელი მსოფლიოსთვის, მომავლის საქართველოსთვის.

ეჭვი მეპარება, ასეთი სიღრმის, სიბრძნის, ასეთი მასშტა-
ბის, ასეთი დემოკრატიული სულის საინაუგურაციო სიტყვა 
მოიძებნოს მსოფლიო ისტორიაში. დღევანდელი საქართველო-
სთვის ეს არის პროგრამა. არაფრის ძიება არ გვჭირდება. მე-
ფემ უპირველესად, საზღვრების გამტკიცება ჩათვალა, „უნდა 
მიწინამძღვროთო“ – ასეთი დიდი პატივისცემით მიმართა სა-
სულიერო პირებს და საერო ხელმძღვანელთ უთხრა ის, მთავა-
რია ისეთი მიმდევრობით, როგორიც სწორედ დღეს სჭირდება 
ჰაერივით ჩვენს ქვეყანას.

„შემიწყვეთ ხელი, რომ მივსცეთ გზა და განი სწავლას, შრო-
მას, და ნიჭს…“ და ნახეთ, რით ამთავრებს, რომ სწავლის, შრომის 
და ნიჭის „ქვაკუთხედად უნდა დაიდგას საერთო სიყვარული“.

ვიამაყოთ, სწორედ რომ ვიამაყოთ, რომ ჩვენი მეფეები, თით-
ქმის ყველანი და განსაკუთრებით, დავით აღმაშენებელი და თა-
მარ მეფე, უპირველესად სწორედ სწავლას მიიჩნევდნენ, რომ 
მათი ძალაუფლება ნიჭსა და სიყვარულზე იყო დაფუძნებული.

კარგად წავიკითხოთ და გავაცნობიეროთ თამარ მეფის სი-
ტყვები მეფედ კურთხევისას: „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 მე-12 საუკუნეში თქვა, რომ ქვეყნის ბატონ-პა-
ტრონი ხალხია და თანამდებობა გამდიდრების კი არა, ხალხის 
მსახურების ადგილია.

ვამაყობ და ვიცი, იგივე განწყობა დაეუფლება უამრავს, 
ვინც წაიკითხავს თამარ მეფის სიტყვას მეფედ კურთხევის 
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დღეს და 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“ – ეს დიდი საგანძურია და არა მარტო ქა-
რთული… ეს პატარა ბროშურა უნდა გამოიცეს ქართულ ენაზე 
მაღალპოლიგრაფიულად და ყველა ოჯახში უნდა იდოს, რო-
გორც დიდი რელიკვია. საამაყო წიგნი და ქართველობისთვის, 
საქართველოში ცხოვრებისთვის დიდი პასუხისმგებლობის 
წიგნი.

ეს პატარა წიგნი თითქმის ყველა ენაზე უნდა ითარგმნოს 
და „ვეფხისტყაოსანთან“ და დიდ ქართულ წიგნებთან ერთად, 
მთავარი სასაჩუქრო უნდა იყოს ჩვენი უცხოელი მეგობრე-
ბისთვის, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რა მისცა მსოფლიო 
კულტურის საგანძურს დავით აღმაშენებლისა და თამარ მე-
ფის ქვეყანამ, დიდი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ 
იდეოლოგიაზე აღზრდილმა ხალხმა. 

ჩვენც უნდა ჩამოვირეცხოთ სირცხვილი და წლების წინ და-
წყებული პროცესი ახლა მაინც დავასრულოთ: ბაგრატოვანთა 
1200-წლოვანი სამეფო დინასტია ვაღიაროთ კულტურულ მემ-
კვიდრეობად.

დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი ეს წელს გაკეთდება 
ეს წელი ხომ, სწორედ სახელწიფოებრიობის აღდგენის 100 
წლისთავის წელია. თუ ამ დიდ ქართულ მისიას ხელისუფლება 
გაემიჯნება, მჯერა, გამოჩნდებიან სახელმწიფო კაცები, რომ-
ლებიც ამას გააკეთებენ.

 თეიმურაზ შაშიაშვილი
გელათის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
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ილია ჭავჭავაძე:
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი

არ ვიცით, სხვა როგორ ჰფიქრობს და ჩვენ კი ასე გვგონია, 
რომ ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი, 
თავის საუბედუროდ, თავის ისტორიას ივიწყებს. როგორც კა-
ცად არ იხსენება ის მაწანწალა ბოგანა, ვისაც აღარ ახსოვს – 
ვინ არის, საიდამ მოდის და სად მიდის, ისეც ერად სახსენებელი 
არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწყრომია და თავისი ისტო-
რია არ ახსოვს. რა არის ისტორია? იგია მთხრობელი მისი, თუ 
– რანი ვიყავით, რანი ვართ და რად შესაძლოა ვიყვნეთ კვლავა-
დაც. ისტორია თავის გულის-ფიცარზედ იჭდევს მარტო სული-
სა და გულის მოძრაობას ერისას და ამ დაჭდევითა, როგორც 
სარკე, გვაჩვენებს იმ ღონეს და საგზალს, რომელიც მომადლე-
ბული აქვს ამა თუ იმ ერსა დღეგრძელობისათვის და გაძლიე-
რებისათვის. 

უკეთესნი და უდიდესნი მოქმედნი ერისა, რომ სხვა არა არი-
ან, თუ არ ერის გულისნადების და წყურვილის გამომეტყველ-
ნი და გამახორციელებელნი, რომელნიც ამის გამო თითქო შე-
მოქმედებენ, თითქო ჰქმნიან ისტორიასა. ამიტომაც ეს ამისთა-
ნა მომქმედნი, ვამბობთ ჩვენ, დაუვიწყარნი უნდა იყვნენ, თუ 
ერს კიდევ ერობა ჰსურს და დედამიწას ზურგიდამ მტვერსა-
ვით ასაგველად არ გადაუდვია თავი. დავიწყებაა, და თუ კაცს 
თავისი ვინაობა არ ახსოვს, რიღას მაქნისია? იგი ნადირია, რო-
მელსაც, რაკი დედის ძუძუს მოჰშორდება აღარ ახსოვს თავისი 
მშობელი და სიცოცხლის მიმნიჭებელი.

გარდა იმისა, რომ ამ უკეთესთა და უდიდესთა მომქმედთა 
მეოხებით და ღვაწლით ვცხოვრობთ დღესა და ვსულდგმულო-
ბთ, ამათ სხვა სამსახურიც მიუძღვით ჩვენ-წინა. ისინი ცხოვე-
ლი მაგალითებია მისი, თუ რა სიმაღლემდე შეუძლიათ ერს ამა 
თუ იმ გარემოებაში მიაღწიოს. რაოდენადაც დიდბუნებოვა-
ნია ამისთანა მომქმედი, რამოდენადაც ეს დიდ-ბუნებოვანობა 
ხშირია რომლისამე ერის ისტორიაში, იმოდენად უფრო უტყუ-
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არი საწყაო გვაქვს ხელთ ერის სიკეთის, ძალ-ღონის და შემ-
ძლებელობის აწყვისათვის. თუ გუშინ იყვნენ ჩემის სისხლისა 
და ხორცის დიდებულნი და სახელოვანნი კაცნი, რა მიზეზია, 
რომ ხვალაც არ გამოჩნდნენ, თუ გარემოებების იგივეობას ვი-
გულისხმებთ. გარდა იმისა, რომ ამ უკეთესთა და უდიდესთა 
მომქმედთა მეოხებით და ღვაწლით ვცხოვრობთ დღესა და 
ვსულდგმულობთ, ამათ სხვა მნიშვნელობაცა აქვთ ერისათ-
ვის. ერი თავის გმირებში ჰპოულობს თავის სულსა და გულსა, 
თავის მწვრთნელსა, თავის ღონეს და შემძლებლობას, თავის 
ხატსა და მაგალითს. ამიტომაც იგი ზოგს იმათგანს წმინდანე-
ბის გვირგვინითა ჰმოსავს და ჰლოცულობს, ზოგს – დიდბუნე-
ბოვანობის შარავანდედითა, და თაყვანსა სცემს სასოებით და 
მადლობითა, ამიტომაც საჭიროა იმათი ხსოვნა, იმათი დაუვი-
წყარობა.

„ჩვენთვის, ადამიანებისათვის, საჭიროაო, – ამბობს ბრძენი 
სენეკა, – იმისთანა კაცი, რომ მის მიხედვით და მაგალითით შე-
ვიძლოთ საკუთარის ხასიათის გაწვრთნა და განმტკიცებაო. ოჰ, 
რა ბედნიერია იგი, ვინც არამც თუ ჩვენთან ყოფნით გვრწვთნის 
ჩვენ, არამედ მარტო თავისის სახელის ხსენებითაცაო“.

ამისთანა ბედნიერი დავით აღმაშენებელია საქართველოს 
ერისათვის. მისი მიცვალების დღე 26 იანვარია, ხოლო საქა-
რთველოს ეკლესია, რომელიც ყოველთვის თავდადებით ჰპატ-
რონობდა ჩვენს ერს და არასდროს დიდებას ერისას დავიწყე-
ბას არ აძლევდა, 26 იანვარს აქებს და ადიდებს სახელოვანს 
დავით მეფეს, რომელსაც უტყუარმა განაჩენმა ერისამ, ეკ-
ლესიის დალოცვითა და კურთხევით, აღმაშენებელის სახელი 
დაარქვა საუკუნო სახსენებლად. ამ მართლა – და დიდებულმა 
მეფემ ერთად მოუყარა თავი ქართველობას. აოხრებული ქვე-
ყანა ააშენა, მტერი გაუფრთხო და გაუფანტა, და დღეს თუ ჩვე-
ნს ბინაზედ ვართ, – ეს იქნება იმის ღვაწლი, იმისი სამსახურიც 
უფრო იყოს. დიდება სახელსა მისსა!..

ხოლო დავით აღმაშენებელი სადიდებელია ჩვენგან არა მა-
რტო სახელოვან მეფობითა, არამედ თავის დიდბუნებოვანკა-
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ცობითაც. იგი, თავგადადებული მოყვარე თავის ეროვნობისა 
და მართლმადიდებელის სარწმუნოებისა, დიდი პატივისმცე-
მელი იყო სხვის ეროვნობისაც და სარწმუნოებისა. ამისთანა 
შემწყნარებელი სხვისა მაშინ, როდესაც იგი ყოვლად-შემძლე-
ბელ მბრძანებლად შეიქმნა სხვადსხვა თესლის და სხვადასხვა 
სარწმუნოების ერისა, ამისთანა სხვა ერის ღირსების თაყვა-
ნისმცემელი იმ დროში, როცა კაცი კაცს შესაჭმელადაც არა 
ჰზოგავდა, ამისთანა კაცთმოყვარული პატივისცემა სხვის 
ეროვნობისა, სხვის სარწმუნოებისა, ნუთუ საკვირველი და სა-
ოცარი მაგალითი არ არის მეთორმეტე საუკუნის კაცისაგან!

მეტი-ღა დიდ-ბუნებოვანობა მოეთხოვება განა მეთორმეტე 
საუკუნის კაცს მაშინ, როცა დღეს, მეცხრამეტე საუკუნის დასას-
რულს, საკვირველებად მიგვაჩნია გლადსტონი, რომ ირლანდი-
ის ეროვნებას და სარწმუნოებას ესარჩლება იმავე კაცთმოყვა-
რეობით, რა კაცთმოყვარეობითაც დავით აღმაშენებელი სხვა 
ერს პატივსა-სცემდა! ჩვენს მატიანეებს თავი დავანებოთ და 
ვიმოწმოთ სხვა ერის მემატიანენი. ისინიც კი აღტაცებით იხსეი-
ნიებენ დავით აღმაშენებელს, როგორც კაცს, პატივისმცემელს 
და შემწყნარებელს სხვა ერისას და სხვა რჯულისას. 

სომეხი მათე ედესელი ამბობს:
„დავით იყო წმინდა, კეთილმსახური, სავსე ქველმოქმედე-

ბით და მართლმსაჯული, დავითის გარშემო იკრიბებოდა დანა-
რჩენი სომეხთა ნათესავი, რომელთათვის მან დააფუძნა საქა-
რთველოში ქალაქი კორი (გორი) სადაც მრავალი ეკლესია და 
მონასტერი ააშენა, მიაგო ჩვენს ნათესავს ყოველგვარი ნუგე-
შის ცემა და შვება“.

ვარდა დიდი სწერს:
„დავითს არავითარი სიძულვილი არა ჰქონდა სომხურის 

წირვა-ლიცვისა და ეკლესიისა. იგი ხშირად იდრეკდა თავს ჩვე-
ნს ხელქვეშ და ითხოვდა ჩვენს ლოცვა-კურთხევას“. 

ეგ კიდევ არაფერი, რომ დავით აღმაშენებელი ასე ექცეოდა 
სომხებს, რომელნიც, რაც უნდა იყოს, ქრისტიანები იყვნენ და 
არიან. დიდ-ბუნებოვანი კაცთმოყვარეობა დავით მეფისა მაჰ-
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მადიანებსაც მიეფინათ, და მით უფრო ბრწყინვალეა ეს ამბავი, 
რომ მაჰმადიანები თვით დავით მეფისა და მისის ერის სარწმუ-
ნოებას ერჩოდნენ აღმოსაფხვრელად. მაჰმადიანთა მწერალი 
ალ-აინი აი, რასა სწერს:

„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 ყოველ-დღე დადიოდა უმთავრესს მეჩეთში, 
ისმენდა სამეფო ლოცვას და თვით ყურანის კითხვას. დავითი 
უხვად აძლევდა ფულს ქატიბს და მუაძინებს. მან ააშენა უცხო 
ტომთათვის ქარვასლები და პოეტთათვის, რომელთაც ულუ-
ფას უნიშნავდა. თუ ვინმე ისურვებდა ტფილისის დატევებას, 
გულსავსებით ხელს უპყრობდა და მგზავრობის ღონისძიე-
ბას აძლევდა ფულით. დავითი უფრო მეტს პატივსა-სცემდა 
მუსულმანთა, ვიდრე მთავარნი მუსლმანთანი“1. ყოველივე ეს 
დიდსულოვანობა და სულგრძელობა დავითისა მაშინ არის მო-
მხდარი, როცა ძლევამოსილი იგი მეფე სრულად გაბატონდა 
თავის ქვეყანაში და, მაშასადამე, ამისთანა პატიოსანი და გა-
ნათლებული ქცევა მარტო ამის დიდბუნებოვან გულს და გო-
ნებას უნდა მიეწეროს და არაფერს სხვას. იმას აღარ ვამბობთ, 
რომ სნეულთა, უღონოთა და საპყართათვის დავითმა ააშენა 
სამკურნალო, თვითონ ხშირად დადიოდა ამ უბედურთა სანა-
ხავად და მოსაკითხავად.

აი, ეს დიდებული მეფე – რა დიდებულ კაცურ-კაცის სახესაც 
მოგვივლენს თვალ-წინ და რა თავმოსაწონებელს საბუთს გვაძ-
ლევს ხელთა. აი, ამისთანა კაცის ხსენებაა გამაცოცხლებელი 
ერისა და ამისთანა კაცის არხსოვნა მომაკვდინებელ ცოდვად 
უნდა ჩაეთვალოს ერსა, რომელმაც იგი ჰშვა და თავის ძუძუთი 
გამოჰზარდა. ჩვენმა დამცველმა ეკლესიამ ეს კარგად იცოდა და 
ამიტომაც 26 იანვარი დაგვინიშნა, რომ წელიწადში ერთხელ მა-

1 rogorc es citata, isec zemomoyvanilni, b-n d. baqraZis 
SeniSvnidanaa amoRebuli.
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ინც გავიხსენოთ ეს ქართველისათვის თავმოსაწონებელი დიდე-
ბული მეფე, დიდებული კაცი. კაცს ორი სახელი უნდა ჰქონდესო, 
– ამბობს ჩვენი ერი: ერთი აქ დასარჩენი, მეორე თან წასაყოლიო. 
ეს ანდერძი ქართველისა ისე არავის შეუსრულებია, როგორც 
დავით მეფესა. აქ აღამაშენებლის სახელი დარჩა, როგორც მე-
ფეს, და იქ, როგორც დიდბუნებოვანმა კაცმა – წაიყოლია სახე-
ლი წმინდანისა, დიდების გვირგვინით შემკობილი. 

ილია ჭავჭავაძე 
თხზულებათა სრული კრებული, ტ. IV, თბ. 1955.

აკაკი წერეთელი:
თამარ მეფეთამარ მეფე

ძველთაგან დაწყებული, ჯერ არ ყოფილა დედა-მიწის ზუ-
რგზე მისთანა საისტორიო ერი, რომელსაც სხვადასხვაგვარ 
უბედურების მიზეზად ქალი არ დაესახელებიოს. მაგალითად: 
ბერძნებმა ტროადის ლაშქრობით აშფოთებულებმა, დიდებულ 
ილიონის დარღვევისა და თან მოყოლებულის ატრიდანთ ოჯა-
ხის ყოველგვარ უბედურების მიზეზად, ელენე მშვენიერი გამო-
სახეს. ერთ დროს ოდესმე ზვიადი, უკადრისი და, სხვათა ერთა 
მოძულე ებრაელები, რომელთაც თავისი ეროვნული ძლიერება 
სამსონ ძლიერში გამოხატეს, დასუსტებასა და დამარცხებას 
დალილას აბრალებენ, ეგვიპტის ბოლო-მოღებას და ბჭე-მა-
ღალ ფარაონთა დამხობას კლეოპატრას მხურვალებას აწერენ 
და სხვანიცა ამგვარადვე... რომ ყველა არ ჩამოვთვალოთ, საკ-
მაო იქნება აღვიაროთ, რომ თვით მთელმა კაცობრიობამ, შე-
ერთებულათ, სამოთხის დაკარგვის მიზეზათ პირველი დედა, 
ევა, დაასახელა. საკვირველია, ცისქვეშეთში ყოლიფერი იც-
ვლება, დრო და ჟამი თავისს წესრიგს არ იშლის, საუკუნე საუ-
კუნეს ენაცვლება, ახალახალის მოთხოვნილებითა და პირობე-
ბით; ხალხი იცვლება, ძველები გადადიან და მათ მოადგილეთ 
ახლები შემოდიან ისტორიულ სარბიელზე. რჯული რჯულს 
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ენაცვლება, ემხობიან ძველი კერპები ქვეყნის თვალში და ქა-
ლების შესახები აზრი კი ერთხელვე დარჩენილის შეურყევე-
ლია. თანამედროვე ხალხიც ძველებზე უკეთესი შეხედულობის 
არ არის ქალებზე. მაჰმადმა, რომელმაც თავის აქლემს ადამია-
ნის ნახევარი სუნი მიანიჭა, ქალში მეოთხედიც არ იწამა. ნეტა-
რი ავგუსტინე „ეშმაკის ჭურჭლათ“ აღიარებს დედაკაცს. დღე-
საც ერთმა ფრიად განათლებულმა ერმა, ფრანგებმა, ქალის შე-
სახებ სასცილო ანდაზა მიუძღვნეს თანამედროვეთ: „ეძიე ქა-
ლიო! (ვითომ რაც მოხდეს ქალს დაბრალდესო). საკვირველია! 
ყველა ამაების შემდეგ რატომ არ ვეკრძალვით ქალებს და არ 
გაურბით მათ ვერაგობას, როგორც ბრძნული გადმონაცემები 
ძველთაგან, ისე ახლების მახვილგონივრული შენიშვნები.

დიახ, ქალი სრულიადაც არ არის ისეთი, როგორათაც მამა-
კაცების კუდაბზიკური თავ-მოყვარეობა გვისახავს. ნუთუ „ხმა 
ერისა, ხმა ღვთისა“ არ არის? – შეიძლება იკითხონ ზოგიერთებმა. 
– და ამ შემთხვევაში სწორეთ არა! განა ყოველგვარი „ხმა ერისა“ 
იმავე დროს „ხმა ღვთისაცა!“ არის? რასაც საუკუნოების განმა-
ვლობაში, ჭეშმარიტების ბრძმედში არ გაუვლია, იმას არ ეთქმის 
„ხმა ღვთისაო!“ ეს არის წამიერი, აღელვებული და ერთმანეთის 
წამხედურობით გატაცებულ ბრბოის უსამართლო გულის-თ-
ქმა. და სწორეთ ამგვარმა „ხმამ ერისამ“ ჯვარს აცვა მაცხოვა-
რი, დასწვა ჯორდანო ბრუნნო, გასწირა გალილეი და სხვანიცა 
ჭეშმარიტების მქადაგებელნი. და „ხმათ ღვთისათ“ კი მხოლოდ 
ის „ხმა ერისა“ იწოდება, რომელმაც აღადგინა სიმართლე და 
როგორც უეჭველი ჭეშმარიტება დასდგა სამარადისოთ. ქალე-
ბის შესახებაც დარჩენილი მაწანწალა აზრი „ხმათ ღვთისათ“ მი-
სათვლელი არ არის. მოვა დრო, ერთხელაც არის, კაცობრიობა 
შეიგნებს ჭეშმარიტებას და ქალს დასახავს ევად, მაგრამ იმ პირ-
ველ ევად კი არა, რომელმაც ვითომ ედემი დააკარგვინა! არა! იმ 
სხვა ევად, რომელიც ქვეყნად გაუღებს მას სამოთხის კარებს. 
ნათქვამია, რომ „უნაკლო კანონი არ იქნებაო“. ძველ ხალხებშიც 
ერია ერთი ტომის ხალხი, ივერიელები, ანუ ქართველები, რომ 
სულ სხვა თვალით უყურებდნენ ქალებს. უფლებით გათანასწო-
რებულ ამაზონელებს პატივისცემით ეპყრობოდნენ და უკე-
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თესს მათგანს გაოცებით იხსენებდნენ, როგორც, მაგალითად, 
საოცარ მედიას, გრძნეულ თირთაის, კოლხიდელ ქალებს. ეს იყო 
კერპთ თაყვანის მცემლობის დროს და შემდეგ, ქრისტიანობის 
დროს, დედაკაცი კიდევ უფრო ამაღლდა მამაკაცების თვალ-
ში საქართველოში. უამისოდაც არ შეიძლებოდა, რადგანაც ამ 
პატარა საქრისტიანო სამეფოში, როგორც ღვთისმშობლის სა-
უფლისწულოში, პირველობა ყოლიფერში ქალებს ერგოთ: ერთ 
უბრალო მოგზაურ, უძლურ, კაბადოკიელ ქართველ ქალს, წმი-
ნდა ნინოს წინაშე, რომელსაც გარდა მისივე თმებით ჯვარათ 
შეკონილ ვაზის მეტი არა ეჭირა რა ხელში, ემხობიან თავიდან 
ფეხებამდი აღჭურვილი მეფე და დიდებულები. ქეთევან დედო-
ფალი საოცარ მაგალითს უჩვენებს საქრისტიანოს რჯულისა 
და ეროვნებისათვის წმინდა მოწამეობისას. თამარ დედოფალი, 
რომლის მეფობის დროს სიკვდილით არავინ დასჯილა, უმტკი-
ცებს მის შემდეგ გვირგვინოსნებს, რომ ქვეყნის გაერთგულება 
და ამაღლება შეიძლება მხოლოდ სიტკბოებით, ლმობიერებითა 
და სიყვარულით. აი ეს სამი ქალი, ეს „მთიებთა სამაია“ ნათლის 
სვეტად წინ უძღოდა ჩვენ დედებს, ქართველ ქალებს და მათდა 
სადიდებლად, უნდა გამოვტყდეთ, რომ არც იმათ უღალატნიათ 
ისტორიულ სიმართლისათვის და ღირსეული მიმდევარი ყოფი-
ლან იმ სამთა წინამორბედთა. მეისტორიენი, სიძველეთა მკვლე-
ვარნი გაოცებით ეკითხებიან თავიანთა თავს: რა მიზეზი იყო 
და რითი აიხსნება, ზეციურ სასწაულით, თუ ქვეყნიურ გრძნეუ-
ლობით, რომ ამ პატარა საქრისტიანო ქვეყანამ მოიგერა მაზედ 
მოზღვავებული მტერი, ის ძლიერი მაჰმადიანთა ერი, რომელ-
მაც გაუჭირველათ დაამხო დიდებული ბიზანტია და დაინაწილა 
სლავიანთა სამთავროები? ადვილი საპასუხოა: ეს სასწაული და 
გრძნეულება ქართველი ქალი იყო, ის ჭირშიაც და ლხინშიაც 
მეუღლეობას უწევდა ქმარს და შვილებს გმირებათ უმზადებდა 
მომავალს. დღეს, როდესაც ქვეყანა დაკნინდა და ყოლიფერმა 
იცვალა ელფერი, დაქვეითდა, ყველაზე უფრო ქალებს დაეტყო 
და გარეშე თვალს, მათ შემხედვარეს, სიტყვა: „ისტორიული ქა-
რთველი ქალი“ ზღაპრული ოცნება, ან სამარადისოთ გადასული 
და გამქრალი სახელი ეგონა, მაგრამ შესცდება!.. ყოველი ისე არ 
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არის, როგორც ჩვენ გვგონია ხოლმე. მსოფლიო კანონიც საზო-
გადოა: ყოლიფერი, რაც არსებობს და მოძრაობს, იღალება... და 
დაღლილობას კი მოხდა ეჭირვება. ტყუილა კი არ უთქვამს მგო-
სან ბარათაშვილს: „მზე ჩადის საღამ-საღამობით, რომ შეისვე-
ნოს და დილ-დილობით უფრო მეტის ძლიერებით ამოელვარდეს 
ქვეყნის გასათბობ-გასანათებლადო“. აქაც ისე: ჩვენ, ქართვე-
ლებსაც, ქრისტიანობისა და ეროვნობის გულისათვის მტერთან 
ბრძოლაში საუკუნეების განმავლობაში დაქანცულებს, გვეჭირ-
ვება შესვენება... დღევანდელი დროებითი ძილი და უმოქმედო-
ბა ძალ-ღონის ხელ-ახალი შეკრებაა, რომ გამოღვიძების შემდეგ 
ძლიერ სახელმწიფოებთან ერთად სვლა შეგვეძლოს განათლე-
ბ-წარმატებების გზით. მაშინ მოსალოდნელია, რომ პირველ 
რაზმში ქართველი ქალებივე ჩადგებიან, მაგრამ ჯერჯერობით 
ეს მივანდოთ მომავალს და ჩვენ მიუბრუნდეთ ისევ წარსულს.

არაბთა ცივილიზაციამ პირველ ხანებშივე შემოაშუქა საქა-
რთველოში, მურვან ყრუს შემოსევის შემდეგ მე-VIII საუკუნე-
ში, ამ ორ ხალხს შუა კავშირი ერთმანეთობისა არ გაწყვეტილა, 
უკეთესი არაბთა მეცნიერნი და დიდებულნი უახლოვდებოდ-
ნენ მეფის ტახტს და მათი გავლენაც დაეტყო ქართველობას. 
რასაც ყურანი უშლიდა მუსულმანთა ქალებს, იმას სახარება 
არ უკრძალავდა ქრისტიან ქალებს და მიტომაც არაბთა გა-
ვლენით ისარგებლეს ქართველმა ქალებმაც იმ ხანებში. გამო-
ბრწყინდნენ ქართველი ქალები შიგადაშიგ და მეთერთმეტე 
საუკუნეში უმწვერვალესობამდი მიაღწიეს, არა თუ მარტო 
საშინაო საქმეში, საგარეოშიაც კი – საპოლიტიკო ასპარეზე. 
ამისთანები იყვნენ: ძმისწული დავით აღმაშენებელის, თამარი 
მთელს მცირე აზიაში განთქმული და „გურჯთ-ვექილთ-ვექი-
ლ-თამარათ წოდებული“, ბურდუხანუმი. გიორგი III მეუღლე 
და რუსუდან გიორგისვე და, თამარ მეფეს მამიდა და გამზრდე-
ლი, ხოშაგ ცოქალი – რატი სურამელის დედა ვახახი და სხვანი. 
და ამ მთიებთა გუნდში უბრწყინვალესად გამოერია თამარი.

საარაკო და უჩვეულო მოვლინებამ 1184 წ. მიიზიდა საქა-
რთველოს ყოველ კუთხიდან თბილისისაკენ ხალხი. სამეფო ტა-
ხტზე აჰყავდათ მეფე გიორგი III-ის ასული თამარი, მშვენიერე-
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ბით განთქმული. მისის მშვენიერებით თვალმოჭრილი დამსწრე-
ნი, მისმა სეფე სიტყვამ კიდევ უფრო გააოცა: „შიშველი მოველ 
და შიშველადვე მეგულების განსვლათ ამიერ სოფლით – ამ სი-
ტყვებით მიმართა ერს ტახტზე ასულმა – ყოველივე ქვეყნიური 
აქვე დარჩება, არ არის აქ ჩემი სასაკუთრო და სამეფო ჩემი კუთ-
ვნილებაა თქვენივე. მე ამამაღლა განგებამ მისთვის, რომ თქვე-
ნდა საკეთილდღეოდ აღვამაღლო სამეფო, და განა შევძლებ მე 
ამას, უძლური დედაკაცი, თუ არა თქვენის დახმარებითა და თა-
ნამშრომლობით. პირველათ თქვენ მოგმართავთ მამაჩემის გაწ-
ვრთნილო, მხედართ მთავარნო და მეომარნო. მომეცით შეძლე-
ბა, რომ პირველ ყოვლისა გავიმაგრო სამეფოს საზღვრები, გა-
რეშე მტრების მოსაგერიებლათ. მერმე მივყობთ ხელს შინაგან 
განწესრიგებას და თქვენ უნდა მიწინამძღვროთ, წმინდა მამე-
ბო, რადგანაც თქვენ, როგორც სასულიერო წოდებას, გაწევსთ 
ორგვარი მოვალეობა, ხორციელი და სულიერი, რისთვისაც მო-
გელისთ ორკეცი მადლობა: აქ – მეფისა და იქ ზეციური კურთხე-
ვა. ხოლო თქვენ, დიდებულნო და ერისთავნო, შემიწყვეთ ხელი, 
რომ მივსცეთ გზა და განი სწავლას, შრომას და ნიჭს, რომელთა 
ქვა-კუთხედათ უნდა დაიდვას საერო სიყვარულიო“.

ამ პროგრამით დაიჭირა ხელში სამეფო და არ გაუვლია არც 
სამ წელიწადს, რომ მისმა არჩეულმა ერისთავებმა სპასალარ 
ზაქარია მხარგრძელის მეთაურობით არა თუ გაამაგრეს, კი-
დევაც გაადიდეს საქართველოს საზღვრები. ახალგაზრდა დე-
დოფლის სახელი და დიდება მოეფინა მთელ მცირე აზიას, და 
„შამხორს“ ძლევამოსილობამ და ადერბეიჯანის ემირის დამა-
რცხებამ თავზარი დასცა მაჰმადიანებს. დიდება ძლევამოსილ, 
ქრისტეს აღმსარებელი ქალის, ვეღარ აიტანა იკონიის სულთა-
ნმა რუქნადინმა. შეყარა ყოველი მხრით მართლმორწმუნენი 
და მიადგა საქართველოს. აღარ ეჭვობდა, რომ 400 ათასის მე-
ომრით დედამიწასთან გაასწორებდა საქრისტიანო საქართვე-
ლოს, მაგრამ განგებამ სხვანაირად გადასწყვიტა საქმე, რომ 
ტყვეობისათვის დაეხწია თავი. მთელი ბანაკი მისი აუარებელი 
ქონებით დარჩა მძლეველებს. ამის შემდეგ შეაჩერა მახვილი, 
მოხარკა სამეფოები და მიყო ხელი შინაგან საქმეებს:
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აახლებდა და აგებდა ციხე-ქალაქებს, ურწყულ ადგილებში 
გაყავდა არხები, აშენებდა ტაძრებსა და უძღვნიდა შესაწირავე-
ბს არა თუ მარტო თავის სამშობლოს ყოველ კუთხეში, კვიპრზე 
და სხვანი. დააარსა ტრაპიზონის იმპერია, სადაც გაახელმწიფა 
ბიზანტიის იმპერატორის ანდრონიკე – კომნენის შვილი ალექ-
სი და სიკვდილამდე ყოველგვარათ დიდებულ და უზრუნველ 
ჰყო საქართველო. მის მეფობის დროს თითქმის 28 წლის გან-
მავლობაში, სამწუხარო მხოლოთ ერთხელ შეხვდა. ეს მოხდა 
1190 წელს, როცა აჯანყებულმა იმერთა ერისთავებმა ვარდან 
დადიანმა, დაღათო შარვაშიძემ, ბარამ ვარდანიძემ და სხვებ-
მა გამოიწვიეს კონსტანტინოპოლიდანნ, პირვანდელი ქმარი 
თამარის რუს-გიორგი და გამოაცხადეს საქართველოს მეფეთ 
გეგუთს, მაგრამ დიდი დრო და ბევრი ჯაფა არ დასჭირვებია 
ძლევამოსილ დედოფალს აჯანყებულთა დასამორჩილებლად. 
და ამ უსიამობამ ისე ჩაიარა მის ცხოვრებაში, როგორც უსიამო 
რამ სწრაფლ წარმავალმა სიზმარმა. სულ 28 წლის განმავლო-
ბაში იმდენი საქმეები ჩაიდინა, ისე აამაღლა საქართველო, რომ 
ყოლიფერი მის შესახებ, რომ უტყუარი ისტორიული საბუთე-
ბი არ გვეჭიროს ხელში, ზღაპარი ან სიზმარი გვეგონებოდა. 
შთამომავლობამ აღარ იცოდა რაგვარი სამადლობელი უნდა 
შეეწირა ამ საარაკო ქალისთვის და ისტორიამაც= სხვა უკეთე-
სი რამ ვეღარ მოიგონა-რა, „თამარ მეფე“ უწოდა – მამაკაცის 
სახელი მიანიჭა და მათ გვერდში ამოუყენა მსოფლიო მამა-
კაც გმირ-მირონცხებულებს. ქართველთა ეკლესიამ წმინდათა 
თანა შერაცხა ეს მეფეთა შორის საკვირველება, და სადღესა-
სწაულოთ დანიშნა პირველი მაისი, ანუ როგორც ძველათ უწო-
დებდნენ ვარდისთვე.

დღეს მის სახელს დღესასწაულობს არა მარტო დღევანდე-
ლი ქართველები, ისინიც კი, რომელნიც ოდესმე ქართველებათ 
ყოფილან, მაგრამ შემდეგ კი დრო და ვითარების უკუღმართო-
ბით გადარჯულებულან.

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 უფროსი თაობისადმი მადლიერებისა 
და ღირსეულთა პატივგების დღეებიდა ღირსეულთა პატივგების დღეები
2018-2019 წლების 21, 22, 23 ნოემბერი2018-2019 წლების 21, 22, 23 ნოემბერი

პროგრამაპროგრამა

21 ნოემბერი
09:00 – 19:00 -ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონების, 

უცხოეთში მცხოვრები ცნობილი ქართველი მოღვაწეების და 
საქართველოს მეგობრების ჩამოსვლა ბათუმში, ქალაქის დათ-
ვალიერება, შეხვედრები ქალაქის საზოგადოებრიობის წარმო-
მადგენლებთან. 

19:00 – „გიგანტების შეხვედრა“ საქართველოს ერთ-ერთ 
ყველაზე შთამბეჭდავ ადგილზე აგებულ სასტუმრო-კომპლექს 
„კასტელო მარეში“.

22 ნოემბერი
11:00 – სტუმრების შეხვედრა, სასტუმრო-კომპლექს „კა-

სტელო მარეში“.
12:00 – სტუმრების გამგზავრება საქართველოს სამხარეო 

ცენტრებში: ოზურგეთი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ახალციხე, გორი, 
მცხეთა, რუსთავი, თელავი და შეხვედრები ადგილებზე საზო-
გადოებრიობის წარმომადგენლებთან.

16:00 – სამეცნიერო კონფერენცია მერაბ ბერძენიშვილის 
სახელობის კულტურის ცენტრ „მუზაში“, თემაზე: „მომავლის 
საქართველო, “ ანუ გვინდა ვიცხოვროთ ბედნიერებით სავსე 
სამშობლოში. 
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P.S. – კონფერენციის მუშაობაში უცხოელი სტუმრები არ 
მონაწილეობენ.

21:00 – სტუმრების მიღება მერაბ ბერძენიშვილის სახლ-მუ-
ზეუმში და მათი განთავსება ამ კომპლექსში აგებულ სასტუმ-
როში.

23 ნოემბერი, გიორგობა
11:00 – სტუმრების მიღება საქართველოს კათოლიკოს-პა-

ტრიარქისა და ხელისუფლების სახელით თბილისში, სასტუმ-
რო-კომპლექს „დავითის“ 34-ე სართულზე.

13:00 – სტუმრების მიღება მცხეთაში, რომან რურუას 
ეზო-გარემოში (მიღებას ესწრებიან საქართველოში აკრედი-
ტებული ელჩები და დიპლომატები). კეთდება მიმართვა, გაე-
როსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, რომელიც ეყ-
რდნობა ორ პოსტულატს: 

1. „ვინც მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია“ – (შოთა 
რუსთაველი)

2. „მშვიდობა ცივილიზაციის სიკეთეა – ომი კი მისი დანაშა-
ული“ (გოეთე).

16:00 – სტუმრების მიღება რეზო ჩხეიძის მიერ შექმნილ ტე-
ლევიზიაში, „ქართული“.

18:00 – მადლიერებისა და პატივგების საღამო თბილისის 
სპორტის სასახლეში. 

20:30 – დელეგაციის გამგზავრება საფრანგეთში და ყო-
ველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს 
მეგობართა კონგრესის სესიის გახსნა ქართველთა მამულ ლე-
ვილში. 

21:00 – სტუმრების საზეიმო მიღება თბილისის მთაწმინდის 
პარკში.
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მიმართვამიმართვა

თანამემამულენო, მოგმართავთ სიყვარულით, რწმენითა და 
იმედით.

მოგმართავთ ყველას – ქართველებს, აფხაზებს, ოსებს, 
სრულიად საქართველოს შვილებს, საქართველოს მეგობრებს 
ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ.

მართლაც, გრანდიოზულია ის ჩანაფიქრი, რასაც ერთად ვა-
პირებთ და რისი მთავარი ღონისძიებებიც წინამდებარე პროგ-
რამაში წარმოგიდგინეთ.

ეს არ არის სამი ორგანიზაციის დოკუმენტების კრებული. 
პირდაპირ შეგვიძლია განვაცხადოთ, საერთო ნააზრევია. რო-
გორც საქართველოს პატრიარქმა ბრძანა: 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-
რისა და მოქმედების შეერთებაა. როგორც, ერთი დიდი ფილო-
სოფოსი ამბობს, ფიქრი ამოძრავებული მომავალია. აი, ესაა 
მთავარი – ჯერ ფიქრი ქვეყნის მომავალზე და შემდეგ სათანა-
დო ქმედებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც კლასიკო-
სი იტყოდა `ცივილიზაცია, რომელიც ქაოსურად ვითარდება, 
უკან უდაბნოს ტოვებს“.

ჩვენ ისტორიით უმდიდრესი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში, მა-
გრამ დღეს ვართ ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანა!

როგორც ვიცით, ღარიბი უფრო მეტს უნდა ფიქრობდეს, მა-
გრამ ამ ფიქრს ჩვენ, სამწუხაროდ, გადავეჩვიეთ!!!

ამას მთავარ მიზეზად კი ის მიგვაჩნია, რომ განვლილმა 
თითქმის სამმა საუკუნემ ქვეყანა დამოუკიდებლად ცხოვრე-
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ბას გადააჩვია. როგორც წინამდებარე წიგნში წერია, ჩვენ ქვეყ-
ნის გარეთ ვეძებთ პატრონებს და არა მეგობრებს...

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!

ეს გზა ეტაპობრივად ითვალისწინებს ჯერ დამოუკიდებელი 
საგარეო პოლიტიკის დაკარგვას, შემდეგ ინდუსტრიალური და 
სავაჭრო და ბოლოს, საკადრო პოლიტიკას.

ჯერ კიდევ ძალიან გვიან არ არის ამაზე დაფიქრება – შეგვი-
ძლია თუ არა დამოუკიდებლად არსებობა.

საუბარი არაა იმაზე, გვინდა თუ არ გვინდა, საუბარია იმაზე, 
შეგვიძლია თუ არ შეგვიძლია!

ვიდრე ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ მიმავალ გზაზე 
ვისაუბრებდეთ, ჯერ პოლიტიკურად და სოციალურად დამოუ-
კიდებელი სახელმწიფოს შექმნის თემაა შიდა ეროვნული საუბ-
რისა და ბჭობის საგანი.

დიახ, ჩვენი მდგომარეობა იმაზე უარესია, ვიდრე წარმო-
გვიდგენია და სწორედ ამიტომ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნე-
ლოვანი ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობა. ეს 
ურთულესი გზაა – წინააღმდეგობებით, სირთულეებით და 
სიძნელეებით სავსე, მაგრამ აუცილებელზე აუცილებელი. ეს 
ძლიერთა გზაა. ჩვენი გამოცდის გზაა! 

საქართველოს ყველა წინაპირობა აქვს, იყოს ბედნიერი ქვე-
ყანა. 

მიწა, წყალი, ჰაერი, სითბო, გეოგრაფიული, ინტელექტუა-
ლური პოტენციალი და ადამიანური რესურსები, ჩვენი ისტო-
რია და ტრადიციებია ამის გარანტი. ამის გაცნობიერებაა სა-
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. ხატოვნად რომ ვთქვათ, ჩვენ გვჭირდება 
თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია, რომელიც საკუთარ თავში 
შეიცავს ადამიანის თავისუფლებასაც და ერისა და ქვეყნის 
თავისუფლებასაც. თავისუფლება კი პასუხისმგებლობაა. რო-
გორც გენიალური მწერალი ამბობს: „ადამიანი თავისუფალია 
მისი პასუხისმგებლობის ფარგლებში“.

ჩვენ ამ განწყობით ვმუშაობდით წინამდებარე წიგნზე. 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 
ფიქრიც და მოქმედებაც. ჩვენ შევეცადეთ, სწორედ ეს შემო-
გვეთავაზებინა. 

აქა-იქ ეჭვობენ კიდეც, შევძლებთ ამ ყველაფრის გაკეთე-
ბას? ფიქრობენ, ამას მილიონები სჭირდება და დღეს ამის სა-
შუალება არ გვაქვსო! 

თუ მოვინდომებთ, მეტსაც შევძლებთ და არა მილიონებით...
ეს დემოკრატიული პროექტია შინაარსითაც, მონაწილეები-

თაც და ფინანსურადაც, რაც ყველას გვავალდებულებს, ჩავე-
რთოთ ამ პროცესში. დიახ, მთავარია, ყველაფრის კრიტიკიდან 
და ყველაფრის უარყოფიდან, შევიდეთ პროცესში და გავხდეთ 
თანამონაწილე, საქმიანი თანამონაწილე. 

დარწმუნებული ვართ, მოიძებნებიან სარაჯიშვილისა და 
ზუბალაშვილის ღირსეული მემკვიდრენი და ეროვნული ღირ-
სების გრძნობით ჩაერთვებიან ამ სახელმწიფოებრივი საქმის 
ხორცშესხმაში – ბევრი ჩვენი თანამემამულე და მეგობარი 
შემოგვიერთდება და ამ სახელმწიფოებრივად დატვირთული 
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იდეის უზრუნველყოფას საკუთარ შესაძლებლობათა ფარგ-
ლებში დაუდგება გვერდით. 

ეს უნდა იყოს პროექტი-მაგალითი, როცა საერთოდ არ ვე-
ხებით ბიუჯეტის ფულს, მაგრამ ვაკეთებთ უაღრესად მნიშვნე-
ლოვან სახელმწიფოებრივ საქმეს! 

ჩვენ ყველანი ამ განწყობით ვართ ჩართული პროექტში. იგი 
გვაერთიანებს ყველას, ვინც ფეხზე ვდგავართ და ვგრძნობთ 
პასუხისმგებლობას ქვეყნისა და ხალხის წინაშე, მომავლის წი-
ნაშე. ამავე დროს, ეს არის ჩვენი სახელოვანი წინაპრებისადმი 
პატივისცემის, მათ იდეებთან ჩვენი ერთიანობის დიდი ქართუ-
ლი პროექტი. 

ყველამ ხელები უნდა დავიკაპიწოთ და გულის ნაწილი უნდა 
ჩავდოთ ამ დიდ საქმეში. 

და ბოლოს, ეს, მართლაც, ღია პროექტია – ყველასთვის ხელ-
მისაწვდომი. პირდაპირ ვიტყვით, ჩვენი ღირსების საქმეა მასში 
მონაწილეობა და საბოლოოდ დაგვირგვინება დიდი ეროვნული 
ყრილობით. 

სწორედ ეს იქნება დასტური ხალხის, ეკლესიისა და ხელი-
სუფლების ერთობისა. 

ვიყოთ ერთად და გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის! 

ქართული ერთობის დარბაზი
საქართველოს ხალხთა ასამბლეა

მეცნიერთა კონგრესი – ეროვნული თანხმობისთვის
23 ივნისი 2018 წ.
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ღონისძიებათა პროგრამის შესრულების ღონისძიებათა პროგრამის შესრულების 
უზრუნველყოფის ჯგუფიუზრუნველყოფის ჯგუფი

ცალკეული მიმართულებების მიხედვით ოპერატიულ მა-
რთვას ახორციელებენ საკოორდინაციო საბჭოს მიერ წარმო-
დგენილი და სოციალურ ქსელში „თითქმის ერთთვიანი“ განხილ-
ვისას სხვადასხვა ჯგუფების მიერ რეკომენდებული ადამიანები:

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, მერაბ თა-
ვაძე, გივი თალაკვაძე, თეკლე თორთლაძე, ინესა იამანიძე, ნინა 
კალანდაძე, თემურ კაკოჩაშვილი, მარინა კაჟაშვილი, ავთანდილ 
კაჭახიძე, ირაკლი კინწურაშვილი, კობა კობალაძე, მურმან კვა-
რაცხელია, ფერდინანდ ლორთქიფანიძე, ავთანდილ მამაცაშვი-
ლი, მანუჩარ მაჩაიძე, თამაზ მაყაშვილი, ირაკლი მაჭავარიანი, 
ემილ მიქაია, ქეთევან ნაკაშიძე, თამარ ნადირაძე, ზაურ ნაჭყე-
ბია, ოლეგ ნიკოლეიშვილი, ლევან ოსიძე, გურამ პაპუნიძე, ომარ 
ჟვანია, ნინო სალუქვაძე, ნინო სამუშია, გია სიგუა, თამარ სიხა-
რულიძე, ვალერი სუხიშვილი, ქეთევან ტოკვი, ნუგზარ ფალიანი, 
ოთარ ფალიანი, გელა ფარჩუკიძე, ლელა ფრიდონიშვილი, რაჯი 
ფილიპია, ზაზა ქვარაია, ცირა შალაშვილი, შოთა შანშიაშვილი, 
თეიმურაზ შაშიაშვილი, გიორგი შაშიაშვილი, ქეთევან შენგელია, 
იური შენგელია, გოგა შხვაცაბაია, ეკა ყიფიანი, ნანა ჩაჩუა, დავით 
ჩეკურიშვილი, მიხეილ ჩიკვილაძე, ქეთევან ჩიქავა, ზურაბ ჩხაიძე, 
შოთა ჩხეიძე, მზია ხაჩიძე, გოგი წერეთელი, ნანა ხურითი, ნიკო-
ლოზ ხურცილავა, ლილი ხურითი, ლაური ჯანაშია, ირინა ჯიბლა-
ძე, მიხეილ ჯიბუტი.

საბოლოო შემადგენლობა დამტკიცდება 2018 წლის სექტე-
მბერში.
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პროგრამის წარდგენის პროგრამის წარდგენის 
ღონისძიებათა გეგმა-განრიგიღონისძიებათა გეგმა-განრიგი

ეს გეგმა-განრიგი შედგენილია იმის გათვა-
ლისწინებით, რომ ეს გახდეს წიგნი-მოსაწვე-
ვი ბარათი. კერძოდ: ყველა მსურველს აქვს 
საშუალება მიიღოს მონაწილეობა ნებისმიერ 
ღონისძიებაში. სასურველია, ეს წიგნი ყველამ 
წაიკითხოს და ამ პროცესშიც ჩაერთოს.

1 ივნისი – პროგრამა ელექტრონული ვერსიის სახით ქვეყ-
ნდება ვებ-გვერდზე, მიმართვით სოციალური ქსელების მომხ-
მარებელთათვის, რათა შეძლებისდაგვარად, შეძლონ თავიანთ 
გვერდებზე მისი განთავსება

2-20 ივნისი – პროგრამის წარდგენა ხდება ჟურნალისტების 
წინაშე, თბილისსა და ყველა სამხარეო ცენტრში ეწყობა პროგ-
რამის ელექტრონული ვერსიის წარდგენა.

10-12 ივნისი – სარედაქციო-საკონსულტაციო საბჭო აანა-
ლიზებს შემოსულ წინადადებებს, აძლევს პროგრამას საბო-
ლოო რედაქციას და განათავსებს სოციალურ ქსელში.

20-30 ივნისი – სარედაქციო-საკონსულტაციო საბჭოს მიერ 
პირველი რედაქციით მომზადებული ელექტრონული ვერსიის 
გამოქვეყნება ვებ-გვერდზე და დაგზავნა სახელისუფლებო 
წრეებისთვის. ელექტრონული ვერსიის წიგნად გამოცემა (მი-
ნიმუმ 10 ათასი ტირაჟით).

23 ივნისი – „ქართული ერთობის დარბაზის“, „საქართველოს 
ხალხთა ასამბლეისა“ და „მეცნიერთა კონგრესის – ეროვნული 
თანხმობისთვის“ გაფართოებული შეხვედრა, თანამემამულეე-
ბისადმი მიმართვის მიღება. 

15-20 ივლისი – წიგნი გადაეცემა მთელ სახელისუფლებო 
ვერტიკალს, ცენტრალურ ბიბლიოთეკებს, შემოქმედებით კა-
ვშირებს, სამეცნიერო ცენტრებს, დაეგზავნება ცნობილ მოღ-
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ვაწეებს, ბიზნესის ცნობილ წარმომადგენლებს, ქართულ დია-
სპორებს უცხოეთში.

ივლისი-აგვისტო-სექტემბერი – პროგრამის წარდგენა-გა-
ნხილვა მოეწყობა საქართველოს ყველა სამხარეო ცენტრ-
ში, ყველა ქალაქსა და რაიონში. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები 
ავტორიტეტულ ადამიანთა მონაწილეობით, რომლებიც ხელს 
შეუწყობენ პროგრამის, როგორც ხალხთან მიტანას, ასევე მის 
შესრულებას.

21 სექტემბერი – ღვთისმშობლობა – კრებულის პრეზენტა-
ცია.

22-26 სექტემბერი – „ქართული ერთობის დარბაზის“, საქა-
რთველოს ხალხთა ასამბლეის“, „მეცნიერთა კონგრესის – ერო-
ვნული თანხმობისათვის“ ერთობლივი სამეცნიერო კონფე-
რენცია – „მომავლის საქართველო“.

27 სექტემბერი – ჯვართამაღლება – მერაბ ბერძენიშვილის 
კულტურის ცენტრში, საზოგადოებრიობის ფართო წარმომა-
დგენლობით, ცხადდება სრული პროგრამა: 

2018 წლის 21 სექტემბერი – 2020 წლის სექტემბერი: 
ანუ პროგრამა დაწყებული მადლიერებისა და პატივგების 

საღამოთი, ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და 
საქართველოს მეგობართა კონგრესის სესიებით, დამთავრე-
ბული ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქა-
რთველოს მეგობართა კონგრესით. 

ჩამოთვლილ ღონისძიებათა პარალელურად, შეიქმნება ღო-
ნისძიებათა მხარდაჭერის ფონდი და გამოცხადდება მისი შევ-
სების პროცესის დაწყება. 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
ვებ. გვერდი: kartuliertobisdarbazi.wordpress.com
ელ.ფოსტა: kartuliertobisdarbazi@gmail.com

საკონტაქტო ტელეფონები: 
599 56-14-57; 597 57-04-19; 599 37-83-41. 
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მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ გვერდით მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ გვერდით 
ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან!ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან!

გარეკანზე ფონად ბროწეული შემთხვევით არ აგვირჩევია 
– იგი ნაყოფიერების, სიყვარულისა და ბედნიერების სიმბო-
ლოა. მეტიც ქრისტიანულ სიმბოლიკაში ბროწეულის ნაყო-
ფი, რომელიც მარცვლების სიმრავლით გამოირჩევა, პირველ 
ყოვლისა, ეკლესიის სიმბოლოს წარმოადგენს, ხოლო მარცვ-
ლები ერთ, უნივერსალურ ეკლესიად შეკრულ მორწმუნეებს 
განასახიერებს.

ამ უნიკალური ნახატის ავტორი ახალგაზრდა, უნიჭიერე-
სი მხატვარი თეკლა მელაძეა – მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილ-
დოებული გოგონა, ჩვენი ახალგაზრდული გუნდის ერთ-ერთი 
გამოკვეთილი წევრი, რომელიც აგვისტოს თვეში გაეროს მა-
ღალი ტრიბუნიდან საქართველოს ახალგაზრდობის მთავარ 
სათქმელს ღირსეულად გაახმოვანებს.

აი, როგორ აფასებენ თეკლას შემოქმედებას ცნობილი ქა-
რთველი მხატვრები – ზურაბ ნიჟარაძე და რადიშ 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

ჩვენი გამორჩეულობა, მსოფლიო თანამეგობრობაში საკუ-
თარი ადგილის დამკვიდრება, ქართულმა უნიკალურმა კულ-
ტურამ რომ შეძლო, ამას ისტორიაც ადასტურებს. 
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მადლობა ღმერთს, რომ დღესაც არიან თვითნაბადი ნიჭით 
დაჯილდოებული ახალგაზრდები, რომლებიც მსოფლიოს თა-
ვიანთი ვირტუოზობით აოცებენ. თუნდაც ერთი მაგალითი 
– „ნიჭიერში“ გამარჯვებული ალოიზ მიზანდარის სახელობის 
ხელოვნების პირველი სკოლის ვაჟთა საგუნდო კაპელა, მაესტ-
რო გელა ფარჩუკიძის ხელმძღვანელობით მსოფლიომ გაიც-
ნო, მას 80 მილიონზე მეტი მოწონება აქვს სოციალურ ქსელში, 
რაც არამარტო საამაყოა...

ნიშანდობლივია, რომ ჩვენი კონცეფციაც სწორედ ქართუ-
ლი ნიჭისა და ინტელექტის მაქსიმალურ რეალიზებაზეა ორი-
ენტირებული.

პროექტ „ნიჭიერში“ გამარჯვებული ვაჟთა საგუნდო კაპელა

თეკლა მელაძე –  მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული გოგონა
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ბოლოთქმა

ეს მახინჯი სისტემა უნდა დაინგრეს!ეს მახინჯი სისტემა უნდა დაინგრეს!

„გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ“ – წინადებარე კრე-
ბულის ასე დასათაურება, არც სარედაქციო საბჭოს და არც 
მის შემქმნელთ არ ეკუთვნით!  

ჩვენ ვფიქრობდით კრებულისთვის დაგვერქმია: „სხვა, ანუ 
ქართული გზა“, „ჩვენი განზომილებით“, „ჩვენი ხედვა“. ამ 
ბოლო ორს განსაკუთრებულად უჭერდა მხარს „საქართველოს 
ხალხთა ასამბლეა“. წინადადებაც მათგან მოდიოდა. ისინი ბო-
ლომდე დარჩნენ თავიანთ პოზიციაზე – მათ მიაჩნიათ, რომ სა-
ქართველო იყო და არის ცივილიზებული სახელმწიფო და მყა-
რად ადგას ამ გზას! 

კრებულისთვის ამ სახელის მინიჭება სოციალურ ქსელში 
განხილვისა და სხვადასხვა შეხვედრის კამათის შედეგია. ერთი 
ავტორის ამ წინადადებას 90 პროცენტზე მეტმა დაუჭირა 
მხარი. ისინიც იზიარებენ, რომ საქართველო 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!

ჩვენი კრებულის მაგისტრალური მიმართულებაც ეს არის. 
უმცირესობათა ინტერესები უნდა დავიცვათ, მაგრამ არ შეი-
ძლება მათი გაფეტიშება, მით უფრო, უმრავლესობის ინტერე-
სების, ერის და ქვეყნის ინტერესების უარყოფით, უგულვებე-
ლყოფით. 

საქართველოს ერთიანობისთვის ჩვენ აშკარად გვჭირდება 
ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების სწორად გააზრება. ის 
ჩვენთვის პრინციპული საკითხია.
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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 
ქვეყნებში შვილების სწავლის უფლებაც, პარლამენტსა და ხე-
ლისუფლებაში უმრავლესობის მოპოვების მექანიზმებიც და 
აქედან გამომდინარე, თავიანთი ძალაუფლების განმტკიცე-
ბის საკანონმდებლო ბაზის შექმნის უფლებაც! პირდაპირ ვი-
ტყვით: რეალურად ქვეყნის ბატონ-პატრონი ხალხი კი არ არის, 
როგორც ეს კონსტიტუციითაა აღიარებული, არამედ, ის უმცი-
რესობა, რომელმაც ყველაფერი მიითვისა, არაფრად აგდებს 
უმრავლესობის უფლებას და ინტერესებს! 

ეს მახინჯი სისტემა უნდა დაინგრეს! 
წინამდებარე კრებული, „გზა ცივილიზებული სახელმწიფო-

სკენ“ ანუ, ჩვენი ხედვა, ანუ ქართული გზა ეს არის სამყაროს 
ცივილიზაციის ფუნდამენტურ ღირებულებებთან, ფასეულო-
ბებთან, იდეალებთან დაბრუნება. ჩვენ ერთნი ვართ იმაშიც, 
რომ ეს არის თანამედროვე მსოფლიოს ამავე მიმართულების 
პროგრესულ მოძრაობასთან შეერთება...

აშშ-ის ახალი პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპიც ამასვე მოუ-
წოდებს ამერიკელებს, ეს განწყობა ძლიერდება გერმანიაშიც, 
საფრანგეთშიც, ინგლისშიც – მსოფლიოს ყველა კონტინენტის 
სახელმწიფოთა მოაზროვნენი ამისკენ მოუწოდებენ ხალხსაც 
და სახელმწიფოთა ლიდერებსაც. 

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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„ქართული ერთობის დარბაზი“ და „მეცნიერთა 
კონგრესი – ეროვნული თანხმობისთვის“ მადლობას 

უხდის „საქართველოს ხალხთა ასამბლეის“ 
დამფუძნებელს, ცნობილ მეცენატსა 
და საზოგადო მოღვაწეს, ბატონ 

გოჩა ძასოხოვს 
კრებულის შექმნის იდეის მხარდაჭერისა და მისი 

გამოცემის უზრუნველყოფისთვის.
მის სახელთან არაერთი სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საქმე ასოცირდება და დარწმუნებული 
ვართ, მტკიცე ერთობით მომავალშიც ბევრ 

მამულიშვილურ საქმეს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნისთვის.

`gza civilizebuli saxelmwifosken~ 

(Cveni xedva)


