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vaxtang guruli _ istoriis mecnierebaTa doqtori, profesori. daibada 1953 wels, 1971-1976 wlebSi swavlobda ivanae javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis istoriis fakultetze. 1976-1980
wlebSi amave universitetis aspiranturaSi. 1980-2009 wlebSi muSaobda Tbilisis saxelmwifo universitetSi
jer docentis, xolo Semdeg profesoris Tanamdebobaze. miniWebuli aqvs profesoris samecniero wodeba. leqciebs kiTxulobda saqarTvelos axal da uaxles istoriaSi (XIX_XXI ss.). 2009 wlidan muSaobs saqarTvelos
sapatriarqos wmida andria pirvelwodebulis saxelobis qarTul universitetSi humanitarul mecnierebaTa
fakultetze, sadac kiTxulobs leqciebs Semdeg saswavlo disciplinebSi: „saqarTvelos axali da uaxlesi
istoria“, „saqarTvelos axali da uaxlesi istoriis wyaroTmcodneoba“, „saqarTvelos axali da uaxlesi
istoriis istoriografia“, „saqarTvelo da garesamyaro“. qarTul, rusul, germanul, inglisur, polonur enebze
gamoqveynebuli aqvs xuTasze meti naSromi (monografia, dokumentebis krebuli, saSualo skolisa da sauniversiteto saxelmZRvaneloebi, statiebi da sxv.). misi redaqtorobiTa da TanaavtorobiT gamovida sauniversiteto
saxelmZRvaneloebi: „saqarTvelos istoria. XIX saukune“, „saqarTvelos istoria XX saukune“.

ფოტოზე: ისტორიკოსი ვახტანგ გურული

1918 წლის 26 მაისი

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა
XX saukunis damdegidan qarTuli erovnuli moZraoba axal Sinaarss iZens.
axali Sinaarsi TavisTavSi Seicavda or
moments:

pirveli: qarTul sinamdvileSi ilia
WavWavaZes, mis erovnul programas pirdapiri da uSualo memkvidre ar aRmoaCnda,anu samoRvaweo asparezze ar Canda
politikuri lideri, politikuri Zala,
romelic pirdapir, calsaxad ganacxadebda, rom agrZelebda ilia WavWavaZis mier dawyebul did erovnul saqmes.
cxadia es movlena SeiZleba mxolod
uaryofiTad Sefasdes.

meore: qarTul sinamdvileSi Caisaxa
da farTo gaqaneba hpova orma movlenam:
saqarTvelos eklesiis avtokefaliis
aRdgenisa da saqarTvelos avtonomiis
mopovebisaTvis moZraobam. es movlenebi cxadia dadebiTad unda Sefasdes.
qarTul sinamdvileSi Casaxuli orive
movlena (erTi uaryofiTi da meore dadebiTi) Tavisi bunebrivi gziT ganviTardeboda, rom ar dawyebuliyo pirveli msoflio omi (1914 w.).
pirvelma msoflio omma kardinalurad
Secvala viTareba mTel msoflioSi, maT
Soris ruseTsa da saqarTveloSi. Sesabamisad Seicvala saqarTveloSi arsebuli politikuri partiebisa da organizaciebis, saerTod politikur ZalTa
samoqmedo gegmebic. pirveli msoflio
omis gamo garTulebuli politikuri
viTareba kidev ufro gaarTula meore
movlenam _ ruseTis 1917 wlis Teberval-martis revoluciam, romelmac pirisagan miwisa aRgava ruseTis imperia.
1917 wlis 2 marts gamoqveynda ruseTis imperiis mTavrobis samarTalmemkvidris _ ruseTis droebiTi mTavrobis
Semadgenloba, xolo 3 marts taxtidan
gadadga ruseTis ukanaskneli imperatori nikoloz II. ruseTis imperiis aRsasrulma sul mokle droSi ukve meored kardinalurad Secvala viTareba
ruseTsa da saqarTveloSi. umTavresi
am cvlilebaSi is iyo rom qarTul
erovnul moZraobas xelsayreli viTareba Seeqmna Tavisi programis realizebisaTvis.
Tbilisi am droisaTvis warmoadgenda
ara mxolod saqarTvelos aramed mTeli kavkasiis centrs. qarTul erovnul
ZalTa gverdiT, TbilisSi organizebas
somexTa da azerbaijanelTa erovnuli
Zalebi cdilobda.
nikoloz II-is taxtidan gadadgomisTanave ruseTis meoTxe saxelmwifo saTaTbiros wevrma, ruseTSi didi popularobisa da avtoritetis mqone politikurma moRvawem, qarTvelma socialdemokratma nikoloz (karlo) CxeiZem TavisTan ixmo giorgi (gogita) faRava da
telegrafSi TbilisSi gadasacemad gaatana depeSis teqsti. konspiraciis mizniT depeSis teqstSi qarTuli sityvebi
rusuli asoebiT iyo dawerili: `mTav-

robaZe gardaicvala. SeatyobineT naTesavebsa da axloblebs.~ swored am telegramiT gaiges TbilisSi romanovebis imperiis aRsasruli.
Tbilisi kavkasiis samefisnacvlos administraciis centrs warmoadgenda. bolo mefisnacvali didi mTavari nikoloz romanovi iyo. rogorc ki nikoloz
meoris taxtidan gadadgomis ambavi Seityo mefisnacvalma, TavisTan miiwvia
Tbilisis qalaqis Tavi a. xatisovi, aseve politikur partiaTa da sazogadoebis warmomadgenlebi da ganucxada, rom
igi tovebda Tbiliss da sTxovda masTan SekrebilT ezrunaT sazogadoebrivi wesrigis dacvasa da qveynis uSiSroebaze.
ruseTis imperiis moulodnelma aRsasrulma qarTul politikur elitaSi
garkveuli dabneuloba gamoiwvia. Tavisi antirusuli ganwyobilebiT cnobilma erovnul-demokratebmac ki ver SeZles viTarebaSi garkveva da praqtikuli
nabijebis gadadgma. amiT isargebla
ruseTis droebiTma mTavrobam da kavkasiis samefisnacvloSi daniSna xelisuflebis samxareo organo - amierkavkasiis gansakuTrebuli komiteti (ozakomi), romelic erovnuli da partiuli
princi piT iyo Seqmnili. qarTul, somxur da azerbaijanul erovnul Zalebs
SeeZloT win aRdgomodnen ozakomis
funqcionirebas, magram es ar moxda.
politikurma partiebma ozakomTan TanamSromloba arCies. miuxedavad amisa,
ozakomi bolomde darCa samxareo xelisuflebis ususur organod. rom ara
kavkasiis frontze ganlagebuli ruseTis armia ozakomi saerTod ver SeZlebda Tavisi funqciebis Sesrulebas.
qarTul politikur ZalTa organizebis
mizniT pirveli nabiji mxolod 1917
wlis aprilis damdegs gadaidga. aprilSi SesaZlebeli gaxda saqarTvelos pirveli da meore interpatiuli
krebebis Catareba. am krebebze warmodgenili iyvnen social-demokratebi, erovnul-demokratebi, socialist-federalistebi, socialist-revolucionerebi.
miuxedavad uTanxmoebisa da zogierTi
araswori politikuri gadawyvetilebisa, interpartiulma krebebma samoqme_
do programis gansazRvra SeZles. es
programa SemdgomSi periodulad ixveweboda. unda aRiniSnos, rom 1917 wlis
aprilidan momdevno TveebSi interpartiuli krebis monawile politikurma
partiebma organizaciuli TvalsazrisiT garkveuli nabijebi gadadges da
1917 wlis agvistoSi saqarTvelos interpartiuli sabWo Seqmnes. arc saqarTvelos pirvel da meore interpatiul
krebebze da arc saqarTvelos interpatiul sabWoSi, saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis
sakiTxi ar dasmula. es ZiriTadad ganpirobebuli iyo socialisturi orientaciis Zalebis (social-demokratebis, socialist-federalistebis, soci-

alist-revolucionerebis) prorusuli
orientaciiT. Tumca damkvidrebuli
Tvalsazrisis sawinaaRmdegod unda
aRiniSnos, rom im xanebSi arc erovnuldemokratebs wamouyenebiaT saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis moTxovna. yvelaze radikaluri moTxovna ruseTis saxelmwifos SemadgenlobaSi farTo uflebebiT
aRWurvili saqarTvelos avtonomiis
Seqmna iyo. erovnul-demokratebma ruseTTan konfederaciuli kavSiris damyarebis ideac wamoayenes, magram rogorc
polemikidan gairkva es konfederacia
arsiT igive farTo uflebebiT aRWurvil avtonomiur erTeuls utoldeboda,
anu praqtikulad erovnul-demokratebic ruseTis saxelmwifos SemadgenlobaSi farTo uflebebiT aRWurvili saqarTvelos avtonomiis ideas uWerdnen
mxars. sxva uaryofiT movlenebTan erTad gansakuTrebiT TvalSisacemi iyo
is, rom Tavdapirvelad Zalze popularuli iyo ruseTis SemadgenlobaSi ara
saqarTvelos avtonomiuri, aramed amierkavkasiis avtonomiuri erTeulis Seqmnis idea.
qarTul politikur elitaSi cxare polemikas dasasruli ar uCanda, roca
ukve mesamed kardinalurad Seicvala
politikuri viTareba. 1917 wlis 25 oqtombers bolSevikebma petrogradSi
kontrrevoluciuri saxelmwifo gadatrialeba ganaxorcieles da ruseTis
kanonieri droebiTi mTavroba daamxes.
droebiTi mTavrobis samarTalmemkvidre sabWoTa ruseTis mTavroba imTaviTve Seudga ruseTis yofili imperiis teritoriaze axali sabWoTa imperiis Seqmnas. es TavisTavad niSnavda, rom sabWoTa ruseTis mTavroba, misi politikuri liderebi (vladimer lenini, ioseb stalini, lev trocki da sxv.) samkvdro-sasicocxlod daupirispirdebodnen yofili ruseTis imperiis teritoriaze erovnuli saxelmwifoebriobis
SeqmnisaTvis mebrZol Zalebs, maT Soris qarTul erovnul moZraobas. rusuli bolSevizmisa da sabWoTa xelisuflebis bunebis kargad mcodne qarTveli politikuri moRvaweebis _ noe Jordanias, akaki Cxenkelis, noe ramiSvilis,
egeni gegeWkorisa da sxvaTa iniciativiT
moxda amierkavkasiis politikur ZalTa gaerTianeba da 1917 wlis 15 noembridan TbilisSi funqcionirebas Seudga amierkavkasiis samxareo xelisuflebis axali organo - amierkavkasiis komisariati (Tavmjdomare evgeni gegeWkori). amierkavkasiis komisariatis SeqmniT qarTvel, somex da azerbaijanel
politikur moRvaweebs surdaT win aRdgomodnen sabWoTa ruseTis mTavrobis
mier amierkavkasiis samxareo xelisuflebis organos daniSvnas, anu amierkavkasiaze sabWoTa ruseTis mTavrobis iurisdiqciis gavrcelebas. amierkavkasiis komisariati ar cnobda sabWoTa ruseTis mTavrobas, Tumca SesaZleblad miaCnda sabWoTa xelisuflebis damxobis

Semdeg ruseTis demokratiul saxelmwifoSi amierkavkasiis avtonomiuri erTeulis arseboba.

ფოტოზე: აკაკი ჩხენკელი (1874-1959)

qarTuli erovnuli moZraobis istoriaSi umniSvnelovanes movlenas warmoadgenda saqarTvelos erovnuli interpartiuli sabWos (Tavmjdomare akaki Cxenkeli) iniciativiT mowveuli saqarTvelos
pirveli erovnuli yriloba. yriloba
TbilisSi 1917 wlis 19 noembers gaixsna. imis gamo, rom yrilobaze socialisturi orientaciis Zalebi (socialdemokratebi, socialist-federalistebi) sWarbobdnen erovnul Zalebs (erovnul-demokratebs, upartioebs), yrilobam prorusul orientacias dauWira
mxari. unda aRiniSnos, rom rodesac
prorusul orientaciaze iyo saubari
igulisxmeboda ara sabWoTa, bolSevikuri ruseTi, aramed demokratiuli
ruseTi. yrilobaze isic aRiniSna, rom
Tu ruseTSi sabWoTa xelisufleba ar
daemxoboda da demokratiuli wyobileba ar gaimarjvebda, maSin unda mowveuliyo saqarTvelos damfuZnebeli
kreba. yrilobis dokumentebSi ar Cawerila, magram savsebiT cxadi iyo, rom
damfuZnebel krebas unda dakisreboda
erTaderTi misia _ saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgena.
garkveuli politikuri mosazrebiT am
ideis reklamireba maSin ar xdeboda.
saqarTvelos pirveli erovnuli yrilobis mier prorusuli orientaciis
dadastureba Semdegi mizezebiT iyo ganpirobebuli.
im xanad, osmaleTis (TurqeTis) armiis
Semotevisagan saqarTvelosa da mTel
amierkavkasias ruseTis armia icavda.
pirveli erovnuli yrilobis delegatebis is nawili, romelnic prorsul
orientacias uWerda mxars da saqarTvelos damfuZnebeli krebis mowvevis
ideis reklamirebas ar axdenda, amtkicebda, rom antirusuli lozungebiT
ruseTis kavkasiis armiaSi mRelvarebis
gamowveva SeiZleboda. amis sababi nam-
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dvilad iyo. amierkavkasiis komisariatis Seqmna ruseTis kavkasiis armiis
sardlobam ruseTisagan saqarTvelos
gamoyofad aRiqva, armiis sardloba
imuqreboda, rom frontis xazs miatovebda da armias ruseTSi daabrunebda.
Tbilisidan specialurad gagzavnilma
politikosebma SeZles rusi generlebis darwmuneba, rom amierkavkasiis komisariati ar cnobda da emijneboda mxolod sabWoTa ruseTis mTavrobas da
ara momaval demokratiul ruseTs. pirvel erovnul yrilobaze saqarTvelos
saxelmwifoebrivi
damoukideblobis
ideis Riad da farTod reklamireba
qarTveli politikosebis umravlesobam saSiSad miiCnia. isini Tvlidnen,
rom saqarTvelos damoukideblobis
ideis wamoyenebis SemTxevaSi, ruseTis
armia an frontis xazs miatovebda da
saqarTvelos teritorias datovebda,
rac gzas gauxsnida osmaleTs saqarTvelos okupaciisaTvis an ruseTis armia
TviTon moaxdenda saqarTvelos okupacias. ruseTis armiis keTilganwyobis
imedad yofna ar SeiZleboda. marTalia
am droisaTvis ruseTis kavkasiis armiis sardloba ar scnobda sabWoTa
ruseTis mTavrobas, magram aravin ar
icoda, momavalSi ra poziciaze dadgeboda armia. swored am realur safrTxes gauwies erovnul-demokratebma angariSi, roca maTTvis arasasurvel prorusul orientacias dauWires mxari.
saqarTvelos pirvelma erovnulma yrilobam saqarTvelos erovnuli sabWo,
airCia, romlis Tavmjdomare noe Jordania gaxda. garda cnobili politikuri moRvaweebisa, erovnul sabWoSi arCeuli iqnen ukve imxanad da momavalSi
cnobili qarTveli mecnierebi: dimitri
uznaZe, aleqsandre wereTeli, grigol
naTaZe, eqvTime TayaiSvili, Salva miqelaZe, fili pe gogiCaiSvili.
saqarTvelos momavali bevrad iyo damokidebuli imaze, Tu rogor ganviTardeboda movlenebi ruseTsa da msoflioSi. sabWoTa ruseTis mTavroba arc
malavda Tavis mtrul damokidebulebas qarTuli erovnuli moZraobisadmi,
bolSevikebi ruseTis imperiis nangrevebze unitaruli saxelmwifos Seqmnas
eswrafodnen, maTTvis miuRebeli iyo
ruseTis yofili imperiis teritoriaze
ara marto erovnuli saxelmwifoebis
aRmoceneba, aramed ruseTis SemadgenlobaSi erovnuli avtonomiuri erTeulebisa da federaciuli olqebis
Seqmnac ki. samwuxarod pirveli msoflio omis pirobebSi evropis didi saxelmwifoebi saqarTvelos jerovan
daxmarebas ver uwevdnen. es aSkarad gamoCnda 1917 wlis 8 dekembers TbilisSi
antantis (inglisi, safrangeTi, aSS) diplomatTa da samxedro specialistTa
vizitis dros. saqarTvelos erovnuli
sabWos aRmasrulebel komitetSi Sexvedrisas, evropelma di plomatebma pirdapir ganacxades, rom saqarTvelos damoukideblobis ideas mxars ver dauWerdnen, xolo osmaleTis agresiis SemTxvevaSi qarTvelebs verc SeiaraRebiT da verc fuliT ver daexmarebodnen.
sabWoTa ruseTma male gamoaCina namdvili saxe. bolSevikuri agitaciis Sedegad, ruseTis kavkasiis armia gaixrwna
da umarTav Zalad iqca. sabWoTa ruseTis mTavrobam gadawyvita swored am
samxedro ZaliT moexdina amierkavkasiis okupacia. 1918 wlis ianvarSi, kavkasiis frontze ganlagebuli armiis nawilebma frontis xazi miatoves da Tbilisisaken daiZrnen. saqarTvelos erovnulma sabWom,axlad Seqmnilma qarTulma regularulma jarma (pirvelma qarTulma korpusma) da saxalxo gvardiis nawilebma SeZles ruseTis armiis

SeCereba. rusebi iZulebuli gaxdnen
Tbilisis okupaciaze xeli aeRoT da
baqosaken daixies. ruseTis veraguli
gegmebi saqarTvelos mimarT male sxva
mxrivac gaxda sacnauri. 1918 wlis 3
marts, brest-litovskSi, sabWoTa ruseTma germaniis imperiasTan da mis mokavSireebTan (avstria-ungreTi, bulgareTi, TurqeTi) separatiuli zavi dado. zavis pirobebis Tanaxmad ruseTis
armias upirobod unda daetovebina osmaleTis okupirebuli teritoria (anatolia). rac Seexeba saqarTvelos istoriuli teritoriis nawils (imJamindeli teritoriul-administraciuli dayofiT baTumis, yarsis da artaanis okrugebs), romelic 1878 wlidan ruse-Tis
imperiis SemadgenlobaSi iyo, ruseTis armia aseve tovebda. am okrugebis mosaxleobas osmaleTTan da ruseTTan SeTanxmebiT Tavad unda gaerkvia
sakiTxi Tu romeli saxelmwifos SemadgenlobaSi surda cxovreba. zavis pirobebSi xazgasmiT iyo aRniSnuli, rom
xsenebuli okrugebis TviTgamorkvevis
procesSi upiratesoba osmaleTs eniWeboda.
amierkavkasiis komisariatma brest-litovskis zavis pirobebi ar scno. igi baTumis, yarsisa da artaanis okrugebze
iurisdiqciis daTmobas ar apirebda.
osmaleTs omis gareSe undoda aRniSnuli teritoriebis xelSi Cagdeba. 1918
wlis 14 marts trapizonSi molaparakeba daiwyo. amierkavkasiis delegacias
akaki Cxenkeli meTaurobda. praqtikulad osmaleTi molaparakebis gamarTvas arc apirebda. osmaleTis delegaciis meTaurma pirdapir ganacxada, rom
amierkavkasia damoukidebeli saxelmwifo ar aris, is ruseTis nawilia da ruseTis mTavrobis gadawyvetileba unda
scnoso. trapizonSi amierkavkasiis delegacias brest-litovskis xelSekrulebis upirobod cnoba mosTxoves. viTareba daiZaba. am droisaTvis TbilisSi
ukve Sekrebili iyo amierkavkasiis parlamenti - seimi, romlis Tavmjdoredac
karlo CxeiZe iqna arCeuli. amierkavkasiis seimma osmaleTTan molaparakebis Sewyvetis gadawyvetileba miiRo.
amis sapasuxod osmaleTis armia Setevaze gadmovida da 1918 wlis 1 aprils
baTumi daikava. osmalebma samcxe-saaTabagos okupaciac moaxdines. 1918 wlis
22 aprils, amierkavkasiis seimma, damoukidebeli saxelmwifos _ amierkavkasiis
demokratiuli federaciuli respublikis Seqmna gamoacxada. amis Semdeg,
osmaleTs veRar unda wamoeyenebna is
argumenti, rom amierkavkasia damoukidebeli saxelmwifo ar iyo. amierkavkasiis delegacia osmaleTis delegaciasTan molaparakebisaTvis baTumSi gaemgzavra, romelic imxanad ukve osmaleTis jarebis mier iyo okupirebuli. baTumSi delegaciaTa doneze praqtikulad erTaderTi Sexvedra gaimarTa 1918 wlis 11 maiss. Semdgom dReebSi
kerZo Sexvedrebi mimdinareobda. amierkavkasiisa da osmaleTis delegaciis
Sexvedras germaniis imperiis warmomadgeneli, generali oto fon losovi eswreboda. osmalebma amjerad axali pretenzia wamoayenes: marTalia amJamad amierkavkasia damoukidebeli saxelmwifoa, magram brest-litovskis xelSekrulebis dadebis momentSi igi damoukidebeli saxelmwifo ar iyo, amitom amierkavkasiis delegacias ara
aqvs ufleba xelSekrulebis pirobebis
Secvla moiTxovos. ufro metic, osmalebma moTxovnebi kidev ufro daamZimes. osmaleTis delegacia omis SemTxvevaSi jarebis gadasayvanad amierkavkasiis rkinigzis Tavisuflad gamoyenebis uflebas iTxovda. viTareba ukiduresad daiZaba. osmaleTis armia mdinare ColoqTan idga. okupirebuli iyo
mTeli samxreT saqarTvelo borjomamde. osmaleTis armiis Semotevis SeCere-

bisaTvis aucilebeli samxedro Zala
qarTvelebs, somxebs da azerbaijanelebs ar gaaCndaT, ufro metic azerbaijani osmaleTs agresorad arc ganixilavda. A
baTumis molaparakebaze gairkva, rom
amierkavkasiis demokratiul federaciul respublikas Sinagani winaaRmdegoba RrRnida. sul ufro aSkara xdeboda,
rom qarTvelebi germanofilur, somxebi anglofilur, xolo azerbaijanelebi Turqofilur orientacias aRiarebdnen. generalma oto fon losovma
akaki Cxenkels ganucxada, rom Seqmnil
viTarebaSi, germaniis imperia amierkavkasiis federacias osmalTis agresiisagan ver daicavda, xolo Tu qarTvelebs germaniis mfarveloba surdaT,
maT saxelmwifoebrivi damoukidebloba
unda gamoecxadebinaT, anu amierkavkasiis respublika unda daSliliyo. generali oto fon losovi qarTvelebs
pirdeboda, rom am SemTxvevaSi igi
germaniis imperiis mTavrobis winaSe
saqarTvelos dacvis Taobaze iSuamdgomlebda. akaki Cxenkelma, 1918 wlis 12
maisiT daTariRebul baTumidan gamogzavnil or werilSi, saqarTvelos erovnul sabWos Seqmnili viTarebis Taobaze moaxsena. igi erovnul sabWos
afrTxilebda: saqarTvelosaTvis osmaleTTan omis warmoeba damRupveli iyo.
amasTan erTad, akaki Cxenkeli erovnul sabWos germanofiluri sagareo-politikuri kursis aRiarebas sTavazobda.
TbilisSi TiTqmis yovel dRe imarTeboda saqarTvelos erovnuli sabWos
aRmasrulebeli sxdoma. 1918 wlis 14
maiss Sedga saqarTvelos erovnuli
sabWos aRmasrulebeli komitetis sxdoma. sxdomas daeswrnen: giorgi lasxiSvili, giorgi gvazava, vladimer gobeCia, grigol veSapeli, noe xomeriki,
pavle sayvareliZe, grigol rcxilaZe,
silibistro jiblaZe. mowveuli stumris statusiT sxdomas eswrebodnen
Salva mesxiSvili, geronti qiqoZe da
akaki papava. sxdomas Tavmjdomareobda
giorgi lasxiSvili, mdivnobda daviT
naxucriSvili. aRmasrulebeli komitetis sxdomam gaanaliza Seqmnili
viTareba da baTumSi akaki Cxenkels
saxelmZRvanelod gaugzavna Semdegi
miTiTebebi: 1) ecnobos baTumis sazavo molaparakebaze germaniis imperiis
warmomadgenels general oto fon losovs, rom erovnuli sabWos Txovnaa
germaniam yovelgvari mxardaWera aRmouCinos saqarTvelos; 2) eTxovos general oto fon losovs, raTa saTanado
RonisZiebani gaataros Crdilo kavkasiaSi germaniis jarebis winsvlis dasaCqareblad, raTa SesaZlebeli gaxdes
germaniis jarebTan kavSiris damyareba;
3) eTxovos general oto fon losovs
xeli Seuwyos germaniaSi myofi qarTveli samxedro tyveebis saqarTveloSi
organizebulad dabrunebas; 4) eTxovos general oto fon losovs vidre

germaniidan qarTveli samxedro tyveebis dabrunebis saqme mogvardebodes,
moxdes saqarTveloSi myofi germaneli
tyveebis samxedro razmad organizeba
germaneli oficris meTaurobiT, raTa
saWiroebis SemTxvevaSi germanelTa
samxedro Zala gamoyenebuli iqnas
saqarTveloSi Sinauri wesrigis dasacavad da anarqiasTan sabrZolvelad.
mogvianebiT germaneli samxedro tyveebisagan Sedgenili razmi germaneli
oficris meTaurobiT gadayvanili iqna
guriis teritoriaze, sadgur natanebTan, xolo Semdeg mdinare Coloqis
napiras. Coloqis marcxena sanapiroze
mdgarma osmaleTis armiis nawilebma
ver gabedes germaniis imperiis armiis
formaSi gamowyobili germaneli samxedro tyveebisagan Seqmnili
samxedro danayofis winaaRmdeg sabrZolo operaciis dawyeba.
saqarTvelos erovnuli sabWos mier
germanofiluri orientaciis aRiareba
Seqmnil viTarebaSi erTaderTi da
swori gamosavali iyo. osmaleTi germaniis mokavSires warmoadgenda, amitom mas angariSi unda gaewia germaniis mTavrobis gadawyvetilebisaTvis.
germanofiluri orientaciis saqarTvelos osmaleTis mxridan agresiuli qmedebebis SiSi aRar unda hqonoda. sxva saxelmwifoebis daxmarebiT osmaleTis safrTxis ganeitraleba SeuZlebeli iyo.
aqve unda aRiniSnos,rom germaniis dainteresebas saqarTveloTi aseve garkveuli safuZveli gaaCnda. germanias kavkasiasa da maxlobel aRmosavleTSi poziciebi ar gaaCnda. maxlobel aRmosavleTSi poziciis mopovebisaTvis saqarTvelo germaniisaTvis warmoadgenda placdarms. swored aqedan SeiZleboda daewyo germanias misi konkurentebis Seviwroeba maxlobel aRmosavleTSi. saqarTvelo miT ufro fasobda germaniisaTvis, rom somxeTs anglofiluri, xolo azerbaijans Turqofiluri
orientacia ekava. germaniis dainteresebas saqarTveloTi zrdida isic, rom
qarTul politikur elitaSi TandaTan
Zlierdeboda antirusuli ganwyobileba.
1918 wlis maisSi baTumidan gamogzavnil werilSi akaki Cxenkeli arwmunebda erovnul sabWos, rom amierkavkasiis
samokavSireo saxelmwifos gadarCena
SeuZlebeli iyo. amasTan erTad qarTveli di plomati aRniSnavda, rom inglisis daxmarebiT osmaleTis SeCereba
ararealuri iyo. akaki Cxenkeli daJinebiT irwmuneboda, rom xsnis erTaderTi gza saqarTvelos damoukideblobis
gamocxadeba iyo.
1918 wlis 16 maiss, saqarTvelos erovnuli sabWos aRmasrulebeli komitetis
sxdoma gaimarTa. sxdomas eswrebodnen:
noe Jordania, giorgi lasxiSvili, noe
xomeriki, giorgi gvazava, grigol veSaფოტოზე: გერმანიის ჯარები თბილისში, 1918 წელი
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peli, haidar-beg abaSiZe, pavle sayvareliZe, vladimer gobeCia, konstantine
mesxi. sxdomas mowveuli stumris statusiT eswrebodnen: iason lorTqifaniZe da Salva mesxiSvili. sxdomas Tavmjdomareobda noe Jordania, mdivnobda
daviT naxucriSvili. sxdomam ganixila
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis gamocxadebis momzadebis
sakiTxi. damoukideblobis gamocxadebis mosamzadeblad Seiqmna komisia Semdegi SemadgenlobiT: noe ramiSvili, daviT vaCnaZe da Salva mesxiSvili.
samTa komisia muSaobas energiulad Seudga da meore dRisaTvis ukve mzad
hqonda samoqmedo gegma. am gegmis gansaxilvelad da dasamtkiceblad 1918
wlis 17 maiss kvlav Seikriba saqarTvelos erovnuli sabWos aRmasrulebeli
komitetis sxdoma. sxdomas daesrnen:
grigol veSapeli, konstantine mesxi,
pavle sayvareliZe, giorgi gvazava.
sxdomas mowveuli stumris statusiT
eswrebodnen: daviT vaCnaZe,Salva mesxiSvili, generali vasil gabaSvili, polkovniki kargareTeli, podpolkovniki
aleqsandre zaqariaZe.
Seqmnil urTules samxedro politikur viTarebaSi didi mniSvneloba eniWeboda damoukideblobis gamocxadebis
dRisaTvis Tbilisis dacvas. swored
amitom iyo, rom samTa komisiam aRmasrulebeli komitetis winaSe daayena sakiTxebi: 1) visTvis CaebarebinaT Tbilisis dacva; 2) romeli organo uxelmZRvanelebda saqarTvelos damoukideblobis gamocxadebis saqmes. aRmasrulebelma komitetma msjelobis Semdeg
miiRo Semdegi dadgenileba: 1. TbilisSi gamocxaddes samxedro (an saalyo)
wesebi; 2. Tbilisis komendantad da
garnizonis ufrosad dainiSnos generali vladimer axmeteli, xolo mis moadgiled polkovniki naqereliZe. generalma vladimer axmetelma da polkovnikma naqereliZem imuSaon qarTuli
korpusis meTauris general vasil gabaSvilis xelmZRvanelobiT. 3. damoukideblobis gamocxadebas uxelmZRvanelos igive samTa komisiam, romelmac
unda imoqmedos erovnuli sabWos aRmasrulebeli komitetis xelmZRvanelobiT.
baTumSi viTareba sul ufro iZabeboda.
osmaleTis delegacia kompromisze ar
midioda, kompromisze ar midioda arc
amierkavkasiis delegacia. akaki Cxenkels ramdenime kerZo Sexvedra hqonda general oto fon losovTan. generalma daadastura, rom saqarTvelos
damoukideblobis gamocxadebis SemTxevaSi, igi Suamdgomlobas aRZravda germaniis imperiis mTavrobis winaSe, raTa am ukanasknels ekisra saqarTvelos dacva. 1918 wlis maisis Sua xanebisaTvis aseTi viTareba iyo Seqmnili: somxeTis udidesi nawili osmaleTis jarebis mier iyo okupirebuli,
samxreT da samxreT-dasavleT saqarTvelo aseve osmaleTis jarebis ekava,
azerbaijani osmaleTis winaaRmdeg mebrZol Zalad ar ganixileboda. osmaleTis xelisuflebam kargad icoda, rom
Tu saqarTvelo germaniis garantiT saxelmwifoebrvi damoukideblobis aRdgenas gamoacxadebda, maSin saqarTvelos
okupacia osmaleTisaTvis germaniasTan
urTierTobis gafuWebas niSnavda. cxadia, movlenaTa aseTi ganviTareba osmaleTs xels ar aZlevda. amitom arsebobda safrTxe, rom osmaleTs saqarTvelo manamde daepyro, sanam igi germaniis garantiT damoukideblobas gamoacxadebda. am safrTxis Taobaze akaki
Cxenkeli mTeli kategoriulobiT afrTxilebda saqarTvelos erovnul sabWos da damoukideblobis gamocxadebis daCqarebas iTxovda. zogierTi politikosi viTarebaSi ver gaerkva da sakmaod gulubryvili kiTxva dasva: ra

2011 წლის 24 მაისი–6 ივნისი
mniSvneloba aqvs osmaleTi damoukideblobis gamocxadebamde dagvi pyrobs,
Tu damoukideblobis gamocxadebis Semdeg? amaze akaki Cxenkeli Tavis werilSi pasuxobda: Tu osmaleTma saqarTvelo saxelmwifoebrivi damoukideblobis gamocxadebamde dai pyro, saerTaSoriso samarTlis TvalsazrisiT is dai pyrobs ruseTis saxelmwifos nawils;
damoukideblobis gamocxadebis Semdeg
osmaleTis mier saqarTvelos dapyroba ganixileba, rogorc damoukidebeli
qveynis dapyroba da amdenad saqarTvelos eqneba samarTlebrivi safuZveli
damoukideblobis aRdgenisaTvis brZolaSi.
TbilisSi erovnuli sabWos rezidenciaSi, romelic freilinis quCaze (dRe-

damswreT baTumidan akaki Cxenkelis
mier gamogzavnili werilis Sinaarsi
gaacno, romelSic igi saqarTvelos
damoukideblobis gamocxadebis daCqarebas Txoulobda. Semdeg noe Jordaniam ganmarta, rom 25 maiss, saRamos
10 saaTze amierkavkasiis seimi unda Sekrebiliyo, romelic daSlilad gamoacxadebda amierkavkasiis demokratiul
fe-deraciul respublikas. somxebis da
azerbaijanelebis moTxovniT sxdoma
26 maisis dRis 12 saaTisaTvis gadaido.
noe Jordaniam Semdegi winadadeba Semoitana: saqarTvelos damoukidebloba
gamoecxadebinaT mas Semdeg, rac seimi
daSlilad gamoacxadebda amierkavkasiis samokavSireo saxelmwifos. erovnuli sabWos aRmasrulebeli komite-
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vandeli sulxan-saba orbelianis quCa)
mdebareobda, didi gamococxleba igrZnoboda. akaki Cxenkelis mier 1918 wlis
23 maiss gamogzavnili werili, erovnul sabWoSi 24 maiss miiRes. Seqmnili
viTarebis Sefasebis mizniT saqarTvelos erovnuli sabWos aRmasrulebeli
komitetis sxdoma dainiSna, romelic 25
maiss, Ramis 11 saaTze gaixsna. sxdomas eswrebodnen: noe Jordania, giorgi
lasxiSvili,pavle sayvareliZe,konstantine gvarjalaZe, noe xomeriki, aleqsandre lomTaTiZe, silibristro jiblaZe, Salva mesxiSvili, konstantine
mesxi, noe ramiSvili, iason lorTqifaniZe, grigol veSapeli, giorgi Juruli,
aleqsandre asaTiani, ioseb maWavariani, dimitri vaCnaZe, giorgi gvazava,
irakli wereTeli, evgeni gegeWkori,
karlo CxeiZe, vladimer gobeCia. Tavmjdomareobda noe Jordania, mdivnobda
naxucriSvili.
noe
Jordaniam

1) ამიერიდან საქართველოს ხალხი
სუვერენულ უფლებათა მატარებელია
და საქართველო სრულუფლებოვანი
დამოუკიდებელი სახელმწიფოა.
2) დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური ფორმა-საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკაა.
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დროებითი მთავრობა პასუხისმგებელია
საბჭოს წინაშე.
tis ramdenime wevrma mxari dauWira
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis gamocxadebas dauyonebliv _ 25 maiss. aseTi gadawyvetilebis
winaaRmdeg gamovida noe Jordania. Tavisi mosazreba man ase dasabuTa: sanam
ar daSlila amierkavkasiis federacia,
SeuZlebelia saqarTvelos damoukideblobis gamocxadeba, radgan moxdeba ise,
rom erTi da igive teritoriaze imoqmedebs ori mTavroba. bolos gaimarTa kenWisyra. kenWi eyara sakiTxs: `saqarTvelos damoukidebloba gamocxaddes dRes Tu xval~. damoukideblobis
dauyonebliv, 25 maiss, gamocadebas xma
misca 6 wevrma, 26 maiss gamocxadebas
_ 4 wevrma. saxelmwifoebrivi damoukideblobis 25 maiss gamocxadeba mainc
ver moxerxda, radgan aRmoCnda, rom damoukideblobis aqtis teqsti srulyofili ar iyo da gadamuSavebas saWiro-
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ebda. amis gamo damoukideblobis gamocxadeba TavisTavad gadaido 26 maisisaTvis. aqtis teqstis gadamuSaveba da
misi saboloo variantis momzadeba daevala noe Jordanias. erovnuli sabWos
aRmasrulebeli komitetis sxdomam gansazRvra saministroebis raodenoba da
mTavrobis personaluri Semadgenloba.
1918 wlis 26 maiss, rusTavelis (golovinis) gamzirze mdebare kavkasiis mefisnacvlis yofil rezidenciaSi, amierkavkasiis seimis ukanaskneli sxdoma gaimarTa, romelmac naSuadRevis 3 saaTze,
amierkavkasiis demokratiuli federaciuli respublika daSlilad gamoacxada. imave darbazSi, sadac seimis ukanaskneli sxdoma gaimarTa, 26 maiss, kviras, naSuadRevis 4 saaTze da 50 wuTze,
noe Jordanias TavmjdomareobiT gaixsna saqarTvelos erovnuli sabWos sxdoma. sxdomas eswreboda 42 wevri da 36
kandidati. sabWos sxdomaze sityviT
gamovida noe Jordania. sityvis damTavrebis Semdeg, man `saqarTvelos damoukideblobis aqti~ waikiTxa. erovnulma
sabWom erTxmad, yovelgvari Sesworebis gareSe, daamtkica `saqarTvelos
damoukideblobis aqti~. aqtis pirveli
muxli gvauwyebda: `amieridan saqarTvelos xalxi suverenul uflebaTa
matarebelia da saqarTvelo sruluflebovani damoukidebeli saxelmwifoa~. damoukideblobis aqtis wakiTxvis Semdeg, noe Jordaniam, erovnul
sabWos saqarTvelos demokratiuli respublikis koaliciuri mTavrobis Semadgenloba warudgina, romelic ucvlelad damtkicda. damoukidebeli saqarTvelos mTavroba aseTi SemadgenlobiT Seudga muSaobas: noe ramiSvili
- mTavrobis Tavmjdomare da Sinagan
saqmeTa ministri, akaki Cxenkeli - sagareo saqmeTa ministri, grigol giorgaZe - samxedro ministri, giorgi Juruli - finansTa da vaWroba-mrewvelobis ministri, giorgi lasxiSvili
- saxalxo ganaTlebis ministri, noe
xomeriki - miwaTmoqmedebisa da Sromis
ministri, Salva mesxiSvili - iusticiis ministri, ivane lorTqifaniZe gzaTa ministri.

saqarTvelos erovnuli sabWos
istoriuli sxdoma naSuadRevis
5 saaTze da 55 wuTze dasrulda.
sxdomis dasrulebis Semdeg, noe
ramiSvilma, msoflios saxelmwifoTa mTavrobebs telegramiT
axali damoukidebeli saxelmwifos - saqarTvelos demokratiuli respublikis dabadeba amcno.
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noe Jordanias sityva erovnuli sabWos sxdomaze saqarTvelos
saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis dRes
1918 wlis 26 maisi
moqalaqeno! dRes Tqven aq mowme iyaviT erTi istoriulis, iSviaTis da amave dros tragikuli aqtisa. am
darbazSi mokvda erTi saxelmwifo da ai, axla amave
darbazSi eyreba safuZveli meore saxelmwifos.
am ori saxelmwifos Soris, romelTaganac erTi mokvda da meore ibadeba, SeuZlebelia yofiliyo interesTa winaaRmdegoba. da Tu odesme pirveli aRsdgeba
mkvdreTiT, darwmunebuli unda viyoT, maT Soris mudam iqneba interesTa Tanxmoba.
saqarTvelos axali saxelmwifo, romelic dRes arsdeba, ar iqneba mimarTuli arc erTis eris, arc erTis xalxis, arc erTis saxelmwifos winaaRmdeg. misi
mizania dRevandeli istoriuli qartexilebisagan
daifaros Tavisi Tavi da roca amas moaxerxebs, igi
daexmareba sxvebsac, vinc Cvens qveyanasTan erTad Cavarda didi gansacdelSi.
Tqven kargad iciT, saqarTvelo Cveulia brZolas Tavisis arsebobis dasacvelad. is saukunoebiT ibrZoda, raTa Tavisi sulieri vinaoba, nacionaluri organizmi da teritoria SeenarCunebina. magram igi ibrZoda mxolod Tavis dasacavad da ar ebrZoda sxvis
arsebobas.
amasTanave igi ibrZoda ara marto qarTvelTaTvis, aramed im erebisaTvisac, romelnic mosaxleobdnen mis
saxelmwifoebriv farglebSi. metsac vityvi, is ibrZoda Tavisi farglebis garec agreTve sxvebis dasacvelad. es diadi istoriuli magaliTi cxovelmyofel
anderZad darCa qarTvel xalxs da es sruli garantiaa imisa, rom dRevandel qarTvel ers SerCenili
aqvs misi ZiriTadi istoriuli midrekileba - Seusabamos Tavisi interesebi sxva erTa interesebs. swored amitom arc erTi eri - Cvens qveyanaSi mcxovrebi,
Tu Cveni saxelmwifos gare myofi, ar unda ganicdides Cven gamo raime aRelvebas, sulier mtkivneulobas da wyenas.
gana dRes seimSi ar ganacxades oratorebma, rom ar
aris iseTi eri, romelic cudad ixseniebdes qarT-vel

26 მაისი

ეს მეცამეტეჯერ ვდღესასწაულობთ 26 მაისს საზღვარგარეთ.
ეს მეცამეტე წელია ქართველი ერი ამ თავის აღდგომის დღეს
ვერ დღესასწაულობს, მას შესაფერი ვერ ეგებება და უფლებააყრილი, ტყვედქმნილი, მას მხოლოდ თავის გულში ატარებს, ამ დღეს აქ და იქ გადმოხვეწილი ქართველი და სამშობლოში მყოფნი ფიქრობენ ერთნაირათ, უცემთ გული
ერთხმიანათ, შედუღებულნი ერთი იდეალით. ეს იდეალი
იყო, არის და იქნება ერის ტყვეობისაგან განთავისუფლება,
წართმეული თავისუფლების დაბრუნება.
ამ დროშის გამარჯვების თავდებია ერთი პირობა-ქართველი ხალხის მტკიცე ნებისყოფა, მისი მორალური ძალა,
დაუშრეტელი ენერგია, თავის თავის ერთგულება და
მტერმოყვარის გარჩევა, ყველა ეს თვისება ქართველობის
სამკაულია, მას ის თან ახლავს მუდამ, ამით მოდის ის ისტორიის ეკლიან გზაზე და გადმოცურა არა ერთი და ორი
აბობოქრებული ტალღები. რამდენი ძველი ხალხი ჩაიხრჩო
ამ ტალღებში, რამდენი მისი თანამგზავრნი დაეცნენ შუა
გზაზე: ფეხზე, თავის მიწა–წყალზე დარჩა ჩვენი პატარა ერი
და ძველებურათ, იმედიანად გაყურებს მომავალს.
ერი მორალური პიროვნებაა, მას აქვს თავისი ეთიკა, თავისი დისციპლინა, თავისი კალაპოტი, რომლისაგან ამოვარდნა მას ღუპავს, ის იძულებულია ამოვარდნილ ისტორიულ გრიგალს პირდაპირ დახვდეს, გული მიუშვიროს და
შეებრძოლოს. მას არ შეუძლია დამალვა, გაქცევა, გადახვეწა. ამ ნიადაგზე მაგრათ მდგომი, ის აძლევს სავალ კალაპოტს, სამუშაო ხაზს მოწინავე მებრძოლთ, მედროშეთ და
წინამძღვართ. მისი მეთურია მხოლოდ ის, ვინც ამ კალაპოტში რჩება, მისი დროშაა მხოლოდ ის, რომელიც მის
ტანჯვა–ვაებას აღბეჭდავს. ხალხი თავის თავს ვერ გადუხვევს, ეს მისი ბუნებაა, კერძო პირი კი მოკლებულია ამ სტიქიას, მისი გზაკვალი განუსაზღვრელია, უსწორმასწოროა.
მისი გადახვევა-გადმოხვევა, ბუდიდან ამოვარდნა, კერძო
ინტერესის საზოგადოებაზე მაღლა დაყენება ჩვეულებრივი მოვლენაა. რაც უბედურობა თავს დაატყდა ჩვენს ქვეყანას წარსულში და დღეს, სწორეთ ამ მიზეზით აიხსნება.
მუდამ ხალხს მოსწყდებოდა მთელი წყება წყალწაყებული
ადამიანების და მათ მოევლინებოდა ბატონათ და მტანჯველათ უცხო ძალასთან დაკავშირებით. ესენი მირბოდნენ
წინეთ ჯერ სპარსეთში, შემდეგ რუსეთში თავიანთი ეგო-

ers? es aris imis Tavmdebi, rom axali saxelmwifo,
axali mTavroba savsebiT gaamarTleben am imedebs.
msurs viqonioT megobruli urTierToba Cvens gareT
da Cvens Soris myof erebTan. gansakuTrebul yuradRebas mivaqcevT im eris did tragedias, romlis erTi
nawili Cvens teritoriaze cxovrobs,xolo meore nawili - Cvens gareT. es aris somxoba. Zvels anderZs dRevandeli qarTvelobac gaixsenebs da somxis eri imave mfarvelobas povebs CvenSi, romelsac povebda igi
qarTvel mefeTa Soris.
Cven gvsurs keTilganwyobaSi viyoT amierkavkasiis mosaxleobis did umravlesobasTan - musulmanebTan. Cven
gvinda, rom maT mogvbaZon, daiarson aseTive saxelmwifo da SeerTebis xeli gamogviwodon.
amasTanave es megobruli damokidebuleba Cvens garSemo myofi erebisa iqneba mkvidri safuZveli, romelic
gaamagrebs Cvens norC saxelmwifos da agreTve am
erebsac da saSualebas mouspobs Cvens saerTo moqiSpeT wixli Cagvcen da dagvangrion.
Cvens saxelmwifo farglebSi mosaxleobs sxvadasxva eris umciresoba. vacxadebT, rom erovnuli umciresobani iqnebian iseve uflebamosilni, rogorc iqneba Cveni saxelmwifos erovnuli umravlesoba - qarTveloba. es erni, SeerTebulni erTis droSis qveS, Sehkraven kavSirs im erebTan, romelnic Cvenis qveynis
farglebis gareT imyofebian da amiT warmoiSveba is
saxelmwifoebrivi kavSiri, romelic aRadgens aq Cvens
winaSe daRupuls saxelmwifos. es saxelmwifo iqneba
kavkasiis konfederaciuli kavSiri.

ფოტოზე: ნოე ჟორდანია (1868-1953), საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარე 1918 წლის 24 ივლისიდან

amrigad, Cveni savali gza, Cveni ideali unda iyos am
kavSiris Sedgena. es kavSiri iqneba is saxelmwifoebrivi organizmi - saxelmwifoTa kavSiri, romelic saerTo Zal-Rone Sekrebili, mTliani warsdgeba gareSe
mtris winaSe da daicavs Tavis Tavs. ai, maSin SeiZleba aRsruldes is, rac seimma ver Seqmna. da is, vinc axla Seugneblad midis amierkavkasiis farglebis gareT, SesaZlebelia kvalad moubrundes da saerTo

droSis qveS dadges. amiT damyardeba amierkavkasiis
erToba da aq mosaxle erebis Zliereba.

ისტური ინტერესების გასამარჯვებლათ ქართველი ერის
ხარჯზე, ასე მირბიან მოსკოვის კარზე დღესაც ამ დაბეჩავებული ერის ნაძირალები.
და ასე სწუწნიან ხალხს მისი შინაური და გარეშე მტერი შეერთებული ძალებით. რით უძლებს ამ სვავებს ერი? მხოლოდ
ერთი თვისებით–მორალური ძლიერებით, ერთათ დგომით,
საერთო შინაური ფრონტით, მაგარი სულით და გაუტეხელი
ნებისყოფით, მტერი მას არ შეუყვარდება, მტერმა ეს კარგად იცის და ცდილობს მას შემოუაროს მისი მორალის გატეხით, მის მებრძოლთა შორის შუღლის გაჩაღებით, ფრონტში ფრონტის შექმნით და ხალხისთვის ამ გზით ზურგიდან მახვილის ჩაცემით. გაყავი და იბატონე, გზა ძველი,
გაცვეთილი, მაგრამ მუდამ ახლათ ამუშავებული. ამ ხაფანგს
მუდამ გასავალი აქვს დაბნეულთა და მერყევ ელემენტთა
შორის.

ცია იქნება თუ არა საფრანგეთში–ეს არ ვიცით, ვიცით მხოლოდ, რომ ნაციონალური მთავრობა იქნება, მისი გამაუქმებელი ძალა უცხოეთში არ არის; მისი გაუქმება შეუძლია
მხოლოდ მის შემქმნელს, მის დედას–ქართველ ერს.

პოლიტიკა ბრძოლაა; ამ ბრძოლას ესაჭიროება შესაფერი აპარატი, ურყევი ორგანიზაციები; დაცვა ამ აპარატის გარეშე
მტრისაგან ადვილია თუ მას ზურგზე მაგარი აქვს, თუ შინაური მტრისაგან დაცულია. გაყოფილ ეკლესიას ეშმაკები
ეპატრონებიან. ვისაც ეს ესე არ ესმის–მებრძოლი არ არის,
პოლიტიკაში შემთხვევით შემოხიზნულია, მარტო ღმერთო,
ღმერთოს ძახილით სამოთხეში ვერავინ შევა. 26 მაისს
ესაჭიროება შესაფერი საქმე, გზა მისკენ მიმავალი. ის
ითხოვს ბრძოლის მეთაურთა ისეთსავე მორალურ ძალას და
ერთობას, როგორიც არის თვით ხალხში. დაადევით ყური
დედამიწას და გაიგონებთ საქართველოს მიწის გამოძახილს,
გაიგონებთ ქართველი ერის სულისთქმას, მაჯისცემას და
მიაგნებთ ნამდვლ გზას. საქართველოს აქვს პოლიტიკური
ხერხემალი, ის მტერმა ვერ გასტეხა და ვერც გასტეხს. ამ
ხერხემლის რგოლებია იქ, სამშობლოში, სოციალ–დემოკრატიული ორგანიზაციები და მასთან დაკავშირებული სხვა
ანტისაბჭოთა პარტიები, აქ ნაციონალური მთავრობა და მის
ირგვლივ დაწყობილი პარტიული ორგანოები. ამათი არსებობა დამოკიდებულია ქართველ ხალხზე, პასუხს აგებენ
მათ წინაშე და არავითარ გარეშე ძალას არ ძალუძს მათი
გაუქმება და გზიდან გადაგდება.
ნაციონალურმა მთავრობამ მიიღო მანდატი დამფუძნებელ
კრებისგან, მას შეყურებს ტანჯული ერი და ის დარჩება თავის პოსტზე ბოლომდე, გამარჯვებამდე. 26 მაისი მისი
დროშაა, ის მისი უმაღლესი გამომხატველი და დამცველია
და მას ვერ დასწევს, ძირს ვერ დაუშვებს ვერავითარი საგარეო მომენტების წინაშე. საქართველოს ოფიციალური ლეგა-

axla momeciT neba gadavideT im saganze, romelic axla iqneba wakiTxuli.
Tavmjdomare kiTxulobs `saqarTvelos damoukideblobis aqts“.

საქართველოს მისი ორი ათასი წლის ისტორიის მანძილზე
დღეს პირველათ ყავს თავისი საკუთარი პოლიტიკური
წარმომადგენელი ევროპაში, პირველათ ყავს აქ პოლიტიკური ემიგრაცია. ყველა წინანდელი ემიგრაცია არ გაშორებია
სპარსეთს, ოსმალეთს და რუსეთს. ევროპის ფართე წრეებმა
პირველათ ახლა გაიგო ჩვენი ერის სულისკვეთება, მისი
წარსული, აწმყო და მომავალი ლტოლვილება. თუ წინეთ
ის გადაბმული იყო დასავლეთთან კულტურულათ, ახლა
ის გადაება პოლიტიკურათ, ადამიანების საშუალებით.
ეს დიდი მისიაა, ეს დიდი როლი, რაიცა წილათ ხვდა
გადმოხვეწილ ქართველობას, უნდა იქნას შესრულებული
ღირსეულათ, მოვალეობის შეგნებით და ერთგულებით.
დაქსაქსულობა, დანაწილება, ერთიმეორის წინააღმდეგ დარაზმვა მიუტევებელი დანაშაულობაა ერის და ისტორიის
წინაშე. საქართველოს პირველმა პოლიტიკურ ემიგრაციამ
უნდა აჩვენოს მაგალითი და იყოს ღირსეული წარმომადგენელი მებრძოლი ერის გაუტეხლობის, სულის სიმაგრის, ერთობის და მთლიანობის.
26 მაისი ჩვენი გამაერთიანებელია, ჩვენი მთლიანობის სიმბოლოა, ჩვენი საერთო დროშაა. დღეს საქართველოს სინამდვილეში არ არსებობს შინაგანი განხეთქილების არც ერთი მომენტი, არც პოლიტიკური, არც სოციალური, არც
კულტურული და საზოგადოებრივი. ჩვენ ყველა ვიბრძვით
არსებობის ძირეულ უდაო და მოუცილებელ საფუძვლისათვის. ჩვენ გვინდა ვიყოთ ჩვენი თავის ბატონი და პატრონი, როგორც ერი, როგორც ხალხი, როგორც პიროვნება. ყველა ეს უფლება წართმეული გვაქვს და ეს საერთო უბედურება აერთებს ყველას, განურჩევლათ რწმენისა, პროგრამული
სხვადასხვაობისა და სოციალური მდგომარეობისა.
ჩვენ და ისინი, საქართველო და მისი მტარვალები, შუაში
უფსკრულია, ხიდები წაღებული. 26 მაისი ჩვენი ხარტია,
მათი სახრჩობელაა...

ნოე ჟორდანია

ლევილი, 1933 წელი

შემდეგი ნომერი გამოვა 2011 წლის 7 ივნისს
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2011 წლის 24 მაისი–6 ივნისი

1939 წლის 26 მაისს დაიბადა საქართველოს ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი მერაბ კოსტავა

ფოტოზე: საქართველოს ეროვნული გმირი მერაბ კოსტავა (19391989) პატიმრობაში, 1978 წელი

თავისუფლება

საკანი. სენაკს მაგონებს იგი, პატიმარი - მეუდაბნოეს არანებაყოფლობითს. ასე განსაჯეთ, აქ იძულებით უნდა დავატყვევო ჩემსავე თავში უსასრულო წყება სურვილებისა,
სამშვინველისეული ქაოსის უმისამართო ენერგიით აღძრული ლტოლვები, რომელთა
დასადავება, გათოკვა და ჭკუაზე მოყვანა მეუდაბნოეთა, სოფლისაგან განდგომილთა სანუკვარი მიზანია.
მეც აღარ დავაყოვნე და უმკაცრესი კანონმდებელივით სანქცია დავადე ჩემს აბეზარ
სურვილებს, გარდაუვალობის ძალით სათითაოდ დავატუსაღე და შევუდექი მათ
ულმობელ განკითხვას. გაუჩინარდა გლუვი
გველაძუა, ნაირფერად აელვარებული ხატება მათი. შეწყდა მათი მოუსვენარი, საყვედურით აღსავსე სისინი. მოისვენა სხეულმა, და
სადღაც, გონებაში აკიაფდა სიმშვიდის მომფენი კანდელი სულისმიერი.
სარკმელის დამხანჯლავი სინათლე შთენილა მარტოოდენ ერთადერთ, ჩაუფერფლავ
სურვილად. ცის ნაფლეთები მარადისობის
ლურჯი იებივით მოსდგომიან ცხაურის
ვიწრო სამზერებს. თვალბუდეები ძლივსღა
ამაგრებენ ამოსავარდნად გამზადებულ,
უსასრულობით, მირაჟით დატყვევებულ
თვალებს. შორს, კაბადონზე, იალქანივით
ლაპლაპებს სივრცეში მონავარდე მტრედი,
უცნაურად ენამჭევრობს იგი, როცა ფერწერის სიმსუბუქით ჰაერში ავლებს იდუმალ
ხაზებს, ნეტა თუ ფიქრობს, ამ ფარულ ნიშნებს აღმოუჩინოს სადმე წამკითხველი. ამაოდ, რადგან ისტორიის სათავეებთან აღმართული გასაოცარი სახე კალხასისა ჩვენმა
აკადემიურმა საუკუნემ არათუ ანაქრონიზმად, ბალღობისჟამინდელი ,,უმეცარი“ კაცობრიობის მონაჩმახად მიიჩნია, როგორც
ყოველივე მითოლოგიური.
რაოდენი თავისუფლებაა, საოცარო ფრინველო, შენს მოძრაობაში! განუსაზღვრელი ექსტაზი სივრცეთა შთანთქმისა, ერთდროულად ყველგან ყოფნის სურვილი. თავისუფლება დიახაც ჰგულისხმობს ყოვლისმომცველობას და შენ უთუოდ ჰფლობ მას სივრცეში, რომლის სინაკლებესაც მომეტებულად განვიცდი მე, როგორც პატიმარი. მაგრამ შენს უბოროტო გულს, შენს უმანკოებას
ვფიცავ, უსპეტაკესო, კიდევ მეტად რომ
დავიწროვდეს საკანი, თუნდაც რომ დაიძრნენ და კუბოს ფიცრებივით შემომჭედონ
მისი კედლები, შენ მაინც ვერ იქნები ჩემზე
თავისუფალი. შენ სივრცეებმა გასწავლეს
ფრენა, მზემ ოქროს ცვარში ამოავლო საშურველი სითეთრე შენი სხეულისა. მიწამდე დაჰყვინთავ და წამისყოფაზე უმალ
დიდებული მნათობის კალთასთან ნებიერად ამოჰყვინთავ ფირუზოვან თვალსაწიერის მეუფევ, მაგრამ ვერ მომატყუებს ეგ შე-

ნი თავდავიწყებამდე დაუცხრომელი ნავარდი. არამც და არამც შენ არა ხარ თავისუფლება, არამედ მარტოოდენ სიმბოლო ხარ
თავისუფლებისა, ნამდვილი თავისუფლება
აქ, კუბოსდარ ვიწრო საკანში იშვის. აქ,
შეგრძნებათათვის, ხანგრძლივ მოწყენილობაში იბადება იგი. უჩინარდება ისახება ენერგიულ ფიქრებში, დაიძვრის, როგორც
მდინარე მეხსიერებისა და მიეშურება ჩემივე ცხოვრების სათავისაკენ. დავიწყების
უფსკრულიდან მოუხმობს გარდასულ სახეებს, აწ განვლილ ცხოვრებისეულ შემთხვევებს, ნაფიქრ-ნაგრძნობსა თუ წარმოსახვაში
აელვებულ სურათ-ხატებს. ხელახლა აცოცხლებს, ახლებურად წარმოგვიჩენს მტერსა და
მოყვარეს და შენში ჰბადებს ახალ თვალს,
თვალს მსაჯულს, შენივე სიღრმისაკენ მიქცეულს, რომელიც დაწვრილებით გამოიწვლილავს მთელს შენს წარსულს, შენს ნამოქმედარს, ნათქვამს, გულისნადებსა და ნააზრევს, ადამიანებისადმი მიმართებას, პირუთვნელობის უქცეველი სასწორით ასწონის ყოველივეს, ნაწევარებს გაამთლიანებს, მიზეზებიდან გამოიყვანს შედეგებს და
შედეგებიდან კვლავ მიგაბრუნებს მიზეზებისაკენ, რითაც გასწავლის კითხვას დროჟამისეულ კანონებში არეკლილი ბედისწერის წიგნისას. დრო-ჟამისეულ მდინარებაში
გასწავლის ნავარდს, ისე, ვით შენ დანავარდობ, საოცარო ფრინველო, უკიდეგანო
სივრცეში, სინანულის საკურთხეველთან
განბანილს, სინდისის ცეცხლში გამოგაწრთობს, საკუთარ თავს, საკუთარ ჭეშმარიტ
არსს გაპოვნინებს, სიქველის საწყისსა და
უჟამობის სამანებს მიგაახლებს და მაშინ,
ამ ახალი სიმაღლიდან განახლებულის სულითა და შემართებით გააცნობიერებ და
გადააფასებ ნებისმიერ არსებას, ნებისმიერ
არსებას თუ მოვლენას და ისეთ და უმნიშვნელო გასაჭირსაც, როგორიცაა პატიმრობა,
ოთხკედელშუა გამომწყვდევა, გიხსნის და,
რაც მთავარია, დასაბამს აძლევს შენში ახალ,
ჭეშმარიტ ცხოვრებას, შინაგანი თავისუფლების შუქით განსხივოსნებულს.
მაშ ასე, სივრცეების პატარა ბინადარო, შენ
მხოლოდ მშვენიერი სიმბოლო ხარ იმ
თავისუფლების, ამ ბნელ საკანში რომ იწყო
აღმოცენება. ოდესღაც მტრედისფერი დაარქვეს რიჟრაჟს, როცა კაცობრიული ცნობიერების გარიჟრაჟზე პატრიარქთა დიდმა
წინაპარმა ნოემ წარღვნისეულ სტიქიათა
დაცხრომისას გამოგვტყორცნა კიდობნიდან,
როგორც მაცნე გადარჩენილი კაცობრიობის ახალ საფეხურზე აღზევებისა, და შენ მაშინ ცნობიერების გარიჟრაჟის სიმბოლოდ
იქეცი. სპეტაკზე უსპეტაკესად გიხილა ზეცად გარდმოსული იორდანეზე წინამორბედმან უფლისამან და ნათლისმცემელმა,
როცა ლაჟვარდოვანი სიწმინდის მისაღებად
მოიწიფა კაცობრიული გონი, და ეს ახალი
განწმენდილი ცნობიერება მიგვაახლებს
ჭეშმარიტებას, ხოლო ჭეშმარიტება თავისუფლების ძალუმი ფრთებით გვაუნჯებს.
ანგელოსის ორი ფრთა ფრესკაზე მაღალი
ცნობიერი ცხოვრების ხატია, ხოლო ქერუბიმის ექვსი ფრთა ხატი განუსაზვრელად
უფრო მაღალი ცნოებიერებისა, და ვინ უნდა
გაგიმართოს მზერა შენ, უფალო, რომელი
ყველგან ხარ და ყოველივეს აღავსებ მადლითა შენითა. ეს შენ მოგვივლინე სულიწმინდის ხატად ელვარე ნიმბით მოსილი პატარა
მტრედი, სხეულისმიერი საკანის წიაღში
რომ აღგვინთებს ცნობიერების კანდელს
და გვაზიარებს ანგელოსურ ბუნებას შენსას,
უკვდავებისა და თავისუფლების საწინდარს. ჭეშმარიტად არსებობს შენგან დადგენილი ცით დედამიწამდე დამავალი და მიწით ზეცამდე აღმავალი ანგელოსური კიბე
ცნობიერების ხარისხებისა, შენგან რჩეული
ერის ნუგეშად რომ იხილა ოდესღაც ბიბლიურმა იაკობმა. შენა ხარ, მტრედო, ხატი
ცნოებიერების ამ სიმაღლეთა ერთიანობისა.
ვუმზერ სივრცეში შენს დაუსრულებელ ნავარდს, როგორც ჩემი სულის პროექციას
გარე სამყაროში და ვტკბები მშვენიერი სიმბოლოთი, რომლის ჭეშმარიტმა არსმა ჩემშივე იწყო აღმოცენება.
მერაბ კოსტავა
1978 წელი

მერაბ კოსტავა

ფოტოზე: მერაბ კოსტავას ხელნაწერი

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები
1991 წლის 26 მაისს, საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდა. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტობის ექვსმა კანდიდატმა:
ზვიად გამსახურიამ – წარადგინა საარჩევნო ბლოკმა მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი საქართველო, ირაკლი შენგელაიამ – წარადგინეს
„დას“–მა, ლიბერალურ–დემოკრატიულმა ეროვნულმა პარტიამ და
ქრისტიან–დემოკრატიულმა კავშირმა, ჯემალ მიქელაძემ –წარადგინა
საქართველოს კომუნისტურმა პარტიამ, ვალერიან ადვაძემ–წარადგინა საქართველოს ეროვნული თანხმობისა და აღორძინების კავშირმა, თამაზ კვაჭანტირაძემ–წარადგინა საქართველოს თავისუფალ
დემოკრატთა კავშირმა და ნოდარ ნათაძემ–წარადგინეს საქართველოს სახალხო ფრონტმა, ამომრჩეველთა ჯგუფმა და საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ.
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს ესწრებოდნენ
საერთაშორისო დამკვირვებლები ნიდერლანდებიდან, საფრანგეთიდან, ფინეთიდან, აშშ–დან, ავტრიიდან, დანიიდან, ჩეხოსლოვაკიიდან, სსრკ–დან, ესტონეთიდან, ლატვიიდან და გერმანიიდან.
არჩევნები საერთაშორისო სამართლის ნორმების დაცვით ჩატარდა.
მასში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს მოსახლეობის 83,11 %
–მა. არჩევნებს ბოიკოტი ორმა აფხაზურმა ქალაქმა და სამხრეთ
ოსეთის ავტონომიურმა ოლქმა გამოუცხადა.
საარჩევნო ხმები შემდეგნაირად განაწილდა:
ზვიად გამსახურდია
ირაკლი შემგელაია
ჯემალ მიქელაძე
ვალერიან ადვაძე
თამაზ კვაჭანტირაძე
ნოდარ ნათაძე

86,26 %
0,91 %
1,7 %
8,15 %
0,29 %
1,22 %

ამრიგად, საქართველოს მოსახლეობამ ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტად ეროვნულგანმანთავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი - ზვიად გამსახურდია
აირჩია.
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საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მარად აქტუალური ვიდეო-მიმართვის სტენოგრაფიული ჩანაწერი
...რა დასამალია, საინფორმაციო ვაკუუმი არის შექმნილი ჩემს
გარშემო, კანონიერი ხელისუფლების გარშემო. ვრცელდება
უამრავი დეზინფორმაცია ხუნტის მიერ, ამ ე.წ. ტელევიზიის
მიერ. სიმართლის გარკვევა რასაკვირველია უაღრესად საშუროა დღეს მრავალ პრობლემასთან დაკავშირებით. მომდის წერილები, მართალია ყოველნაირად ხელს უშლის ფოსტა, მრავალი ადამიანი მეკითხება საქართველოში შექმნილი დღევანდელი ვითარების შესახებ, მეკითხებიან თუ რამ მოიტანა ეს
ყოველივე, რა გამოსავალი არსებობს, მეკითხებიან ბრძოლის
მეთოდების შესახებ, მეკითხებიან უცხოეთთან დღევანდელი
ჩვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ როგორი მდგომარეობაა
დღეს უცხოეთში, როგორც მოგეხსენებათ მე ფინეთსა და ავსტრიაში ვიყავი, ასე, რომ ბევრი რამ აწუხებს დღეს ჩვენს საზოგადოებას.
მე დავიწყებ მთავრითა და უმთავრესით. როგორც ხედავთ
მეგობრებო, ამ ერთმა წელმა პუტჩის შემდეგ, მოგვიყვანა
ეროვნულ კატასტროფამდის, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, სრულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და ყოველგვარ ზნეობრივ კატასტროფამდის. ეს ყოველივე, მიუხედავად იმისა, რომ მე წინასწარმეტყველი არ გახლავართ არც
მაქვს არავითარი პრეტენზია, მე მოგახსენეთ ჯერ კიდევ
1991 წელს, საქართველოს ტელევიზიით არაერთხელ სექტემბერში და განსაკუთრებით საქართველოს უზენაესი საბჭოს
სესიაზე 8 ოქტომბერს 1991 წლის, თუ სადამდე მოგვიყვანდა
ჩვენ, სადამდე მიიყვანდა საქართველოს ის პუტჩი, რომელიც
იმჟამად უკვე დაწყებული იყო. ვინაიდან ამ პუტჩის ინსპიტრატორები იყვნენ საქართველოს უბოროტესი მტრები და ამ
უბოროტეს მტერთა შორის უმთავრესი დღეს საქართველოს
განაგებს და დღესდღეობით არ გამოჩნდა ძალა, რომ მას
დაუპირისპირდეს. რა არის ყოველივე ამის მიზეზი. მსოფლიო
იმპერიების ბრძოლა ჩვენს წინააღმდეგ, საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ, მაგრამ საბედნიეროდ
მხოლოდ წელს, როგორც მოგეხსენებათ დიდმნიშვნელოვანი
ძვრები მოხდა დასავლეთში და ერთ-ერთი უბოროტესი მტერი
საქართველოსი, მისი კანონიერი ხელისუფლებისა, ქართველი
ხალხისა, წავიდა პოლიტიკური არენიდან, ღვთის შემწეობით და ალბათ იქნება რაღაც ცვლილებები დასავლეთის პოლიტიკაში, უნდა ვიქონიოთ ამის იმედი, კეთილის მომასწავებელი ნიშნები ჩანს, ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში
შექმნილი მდგომარეობით ადამიანის უფლებათა დამცველი
ორგანიზაციები, კერძოდ უაღრესად ძლიერი ორგანიზაცია
ინგლისის ჰელსინკის ჯგუფი, რომლის დელეგაციაც იყო ამ
ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე და რომელმაც მოამზადა დიდი
დასკვნა საქართველოში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ,
ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ, ამ ცრუ არჩევნების შესახებ და შევარდნაძის უზურპატორული, დიქტატორული რეჟიმის შესახებ, ყველა იმ ბოროტმოქმედებათა შესახებ
რასაც სჩადის შევარდნაძის რეჟიმი დღეს საქართველოში. აქ
პირველად, სხვათაშორის ყოველნაირად ამუხრუჭებდნენ ამას,
როგორც მოგეხსენებათ ბუშის ავტორიტეტი ძალიან ძლიერი
იყო მსოფლიოში, ყოველნაირად ამუხრუჭებდა ის თვით
პრესაში ჭეშმარიტი ინფორმაციის გატანასაც; პირველად ამ
ხნის განმავლობაში, აქ ხმა დასძრეს იმ წამების, იმ ბარბაროსულ მეთოდებზე, რომელსაც იყენებს შევარდნაძე-იოსელიანის ბანდა პოლიტპატიმრების მიმართ, კერძოდ ზაზა
წიკლაურის მიმართ. აღწერილია ზუსტად ზაზა წიკლაურის
მდგომარეობა, ამ ადამიანებმა შეაღწიეს, ინგლისის ჰელსინკის
ჯგუფის წევრებმა შეაღწიეს ციხეში, ისინი განაცვიფრა იმ
ამბავმა, რომ ციხეში ფორმიან თანამშრომლებთნ ერთად
ვიღაც უცნობი ახალგაზრდები იყვნენ, ავტომატიანი ახალგაზრდები, რომლებიც მბრძანებლობდნენ ამ თანამშრომლებზე და მათ კარგი დასკვნა გააკეთეს, გააკეთეს დასკვნა, რომ
მათ, ფაქტიურად კრიმინალური ბანდები მართავენ დღეს
საქართველოს. ეს კი არის იგივე, რაც ხდება სომალიში და
სომალის პერსპექტივა უკვე თანდათანობით იკვეთება საქართველოში, თუ გაგრძელდა ეს კრიმინალური ანარქია
მთავარი კრიმინალის შევარდნაძის მეთაურობით. ამ დასკვნამდე უკვე მიდის მსოფლიო, სადაც არის ნიშნები, რომ
დაიწყება ძალზე სერიოზული მხილება შევარდნაძის ფაშისტურ-კრიმინალური რეჟიმისა, ამ კრიმინალური ბანდების
თვითნებობისა საქართველოში და ადრე თუ გვიან დაედება
ზღვარი მათ თვითნებობას.
მაგრამ მეგობრებო, ყველაფერი, რაც დღეს საქართველოში
ხდება, მაინც ძალზე მაფიქრებს ერთი თვალსაზრისით; კი
ბატონო, გამოვავლინეთ ყველა დამნაშავე, გამოვლენილია,
მათ თავიანთი თავი უკვე გამოავლინეს, მათ თავიანთი თავი
უკვე წარმოაჩინეს ხალხის წინაშე, ნუთუ ჩვენ უნდა დავადგეთ ანგარიშსწორების გზას? არამც და არამც მეგობრებო, ეს
მიგვიყვანს კიდევ უარეს კატასტროფამდის, კიდევ უარეს ანარქიამდე, სისხლისღვრამდის, მაინც უნდა მივცეთ საშუალება
ზოგიერთ მათგანს, ვინც რასაკვირველია საქმით გამოისყიდის თავის დანაშაულს, უნდა მივცეთ საშუალება, რომ დაადგეს
გამოსწორების გზას და შეინანოს ყოველივე ის, რაც ჩაიდინა.
არის ნიშნები იმისა, რომ ზოგიერთი ადამიანი უკვე დაფიქრდა იმაზე, თუ რა ჩაიდინა, არის ამის ნიშნები, დაფიქრდა, ამას
დიდი სიბრძნე არ სჭირდება და იცის, რომ საქართველოში
არავის არ შერჩენია ბოროტება ერის წინაშე, არავის არ შერჩენია დანაშაული ერის წინაშე, მოღალატეობა, არსებობს
მთელი მაგალითები იგივე ორჯონიკიძისა, იგივე მახარაძისა,
იგივე ბერბიჭაშვილისა და სხვებისა მრავალთა, რომელთა
რიგში მათ თავიანთი თავი ჩააყენეს. ეხლა მრავალი ცდილობს
მე როგოც ვატყობ თავის დაღწევას, არ სურს შეირაცხოს მო-

ღალატეთა წყეულ გალერეაში ამ მოღალატეებთან ერთად
და როგორც ჩანს აპირებს საქმით გამოისყიდოს თავისი
დანაშაული. ჩვენ ყოველნაირად უნდა შეუწყოთ ხელი ასეთ
ადამიანებს, არ არსებობს მეგობრებო უპატიებელი ცოდვა,
თვით უფალი გვასწავლის, თვით უფალი გვასწავლის, რომ
უკეთუ შეინანებთ, შეგინდობთო. ჩვენც უფლის მომბაძავნი
უნდა ვიყოთ ამ საშინელ დროში, ამ საშინელ მდგომარეობაში,
სიტუაციაში და უნდა მივცეთ საშუალება ამ ადამინებს, მაგრამ
ეს არ უნდა იყოს ცრუ ფანდი, როგორც უკვე იყო მრავალჯერ
მეგობრებო, ეს არ უნდა იყოს ნამდვილი საქმით გამოსყიდვა
თავიანთი დანაშაულებისა, მე ყველას ვგულისხმობ, არავინ
არ არის, არავინ არ არის მეგობრებო ღვთის მიერ საბოლოოდ
გაწირული და თუ ღმერთი არ სწირავს საბოლოოდ ადამიანს,
არც ჩვენ გვაქვს უფლება რომ ვინმე საბოლოოდ გავწიროთ.
კარგად დაფიქრდნენ რა ჩაიდინეს, კარგად დაფიქრდნენ რა
დანაშაული აქვთ საკუთარი ერის წინაშე, ვინც კარგად დაფიქრდება, ვინც დროზე დაადგება სინანულის გზას და ვინც
საქმით დაგვიმტკიცებს, ჩვენ დეკლარაციები, ინტერვიუ თუ
სხვაგვარი განცხადება ჩვენ არაფერს გვეუბნება, ვინაიდან
მთავარია საქმე, «საქმემან შენმან გამოგაჩინოს» - აი ეს უნდა
ვუთხრათ ასეთ ადამიანებს და უკეთუ საქმე მათი მათ გამოაჩენს, ჩვენ მათი საწინააღმდეგო არაფერი არ გვექნება იმიტომ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. ჩვენ ცრუ ქრისტიანები კი
არა ვართ 66 წლის ასაკში მონათლული ნაძალადევად რეკლამისთვის და ფარისევლური ნიღბის გაკეთებისთვის, ჩვენ
ნამდვილი ქრისტიანული პრინციპებიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ საჭიროა დავადგეთ საყოველთაო შეწყნარებისა
და ეროვნული შერიგების გზას. მაგრამ შერიგება მხოლოდ
იმათთან, ვინც შეიმეცნა თავისი დანაშაული ერის წინაშე და
ვინც მხარში ამოუდგება ერს, ვინც ერის სასიკეთო საქმეს
გააკეთებს, ვინც ერის ხსნისათვის გადასდებს თავს, მხოლოდ
ასეთებთან, მხოლოდ ასეთებთან და არა ცრუ, ფარისევლური
განცხადებების საფუძველზე ან რაღაც ფანდების საფუძველზე.
გვახსოვს ჩვენ ერთი ასეთი ამბავი, 24 ივნისი, როდესაც მრავალი გვარწმუნებდა, რომ ისინი ეროვნული ძალების მხარეზე გადმოვიდნენ, ეროვნული ხელისუფლების მხარეზე გადმოვიდნენ და ბოლოს რით დამთავრდა, შეიტყუეს ჩვენი მომხრეები ტელევიზიაში და ამოხოცეს, დააპატიმრეს. ჩვენ სიბრძნე
ცხოვრებამ გვასწავლა, უნდა გვასწავლოს, უნდა დავბრძენდეთ
უფრო მეტად მეგობრებო, ახლა ასეთი დრო დადგა, ქვეყანა
კრახის წინაშეა.
ერთი წლის წინ იყო ილუზიები, შევარდნაძე ჩამოვა, გადაარჩენს საქართველოს, შემოიტანს დოლარებს, შემოიტანს
მარკებს, შემოიტანს ინვესტიციებს, შემოიტანს პროდუქტებს,
სურსათს და სხვა. დაპირებები მართლაც უხვია დღესაც, ალბათ ნახავდით ბუშის დაპირება, უკვე პოლიტიკური არენიდან მიმავალი ბუშის დაპირება, რომ ის სთხოვს ევროგაერთიანებას და არა ამერიკის რომელიმე დაწესებულებას ან
გაერთიანებას, ის სთხოვს ევროგაერთიანებას, რომ საქართველოს მისცეს ფქვილი, აი ასეთი დაპირებებით კვებავდნენ
დღემდე, და.., საქართველოს ვერავითარი ფქვილი ვერ უშველის, ვინაიდან კრიმინალური ბანდები, რომლებსაც ფაქტიურად ხელში აქვთ ხელისუფლება ჩაგდებული, ყველაფერს მიითვისებენ. მთელი დოვლათი საქართველოსი მითვისებულია და განიავებულია, გატანილია თურქეთში და
გაყიდულია მეგობრებო. ფოთი არის მაფიების სათარეშო ადგილი, სადაც ყველაფერი იყიდება, სანამ მაფიები არ აილაგმება, სანამ ეს კრიმინალური ბანდები არ აილაგმება საქართველოს
არაფერი ეშველება ეკონომიკური თვალსაზრისით და არც
პოლიტური თვალსაზრისით, სანამ მთავარი მოღალატე საქართველოს სათავეშია. რომელიც ჩამოსვლის პირველივე
დღიდან პირდებოდა ქვეყანას სტაბილიზაციას, დამნაშავეობის აღმოფხვრას, ეკონომიურ კეთილდღეობას, სინამდვილეში
დამნაშავეობა უფრო მეტად გააძლიერა, ვინაიდან დამნაშავეთა სამყაროს მიერაა იგი ჩამოყვანილი და დამნაშავეთა სამყარო მისი ერთ-ერთი დასაყრდენია. ამ პიროვნებას ერთადერთი გამოსავალი აქვს, რომ გადადგეს, არავითარი სხვა გამოსავალი მას არა აქვს, თუ სურს გამოისყიდოს თავის დანაშაული ერის წინაშე. მე არავის რასაკვირველია რეკომენდაციებს
არ ვაძლევ, მე ჩემს აზრს გამოვთქვამ მეგობრებო და საქართველოს ხსნისათვისაც სხვა გზა არ არსებობს, გარდა კანონიერი
ხელისუფლების აღდგენისა.
ახლა მე ვიცი, რომ ბევრი საყვედურები გაისმის ჩემს მიმართ,
კანონიერი ხელისუფლების მიმართ, თვით ჩვენს მომხრეებშიც, რომ მე დროზე არ ავლაგმე თურმე ეს აბანდები და დავუშვი აი ამ მოღალატური ხელისუფლების დამყარება საქართველოში.
მეგობრებო, მარტო კაცი ჭამაშიაც ბრალიაო, არის ქართული
ანდაზა. ფაქტიურად მე დამტოვეს მარტო. გაიხსენეთ ჩემი
მოწოდებები დეკემბრის პუტჩის წინ, მიტინგზედაც აღარ
მოდიოდა ხალხი, მართალია დაშინებული იყო, მე მესმის,
მაგრამ გაიხსენეთ ლიტვა? როგორ ამოუდგა ლიტველი ხალხი
მხარში ლიტვის ხელისუფლებას, ლანდსბერგისს, 13 იანვრის
მოვლენების დროს, თვეების განმავლობაში მორიგეობდა
ათასობით კაცი ლიტვის პარლამენტთან, ჩვენთან კი? რა
დაინახეს სიცარიელე მთავრობის სასახლის მოედნის წინ,
აი მაშინ დაიწყეს პუტჩი. ასე რომ, ხალხმა თავის სინდისშიც
ჩაიხედოს. თავის სინდისშიც ჩაიხედოს იმან, ვინც ამას ჩვენ
გვაბრალებს. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი არ გვაიარაღებდა ჩვენ, ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი აიარაღებდა პუტჩისტებს. ჩვენ კი

გადაკეთებული ავტომატების ანაბარად ვიყავით დარჩენილნი და შიგნითაც, ნახევარზე მეტი მოღალატე იყო მეგობრებო. ამ მწარე სიმართლეს დღეს გეუბნებით. მთავრობის სახლის დამცველთა შორის ნახევარზე მეტი და თვით შტაბის
უფროსი მოღალატე იყო. აი, ასეთ მდგომარეობაში ჩამაგდეს მე
და ნუ გიკვირთ შედეგები, ვინაიდან ყოველი ერი იმსახურებს
იმ ხელისუფლებას, რომელიც მას ჰყავს, ეს არ დაგვავიწყდეს.
ამიტომ უნდა დავიმსახუროთ უკეთესი. უბრძოლველად
მივიღეთ თავისუფლება, მზამზარეული თავისუფლება და
ამიტომაც დავკარგეთ ის. დღეს კი ბრძოლით ხელახლა ისევ
უნდა მოვიპოვოთ თავისუფლებაც, დამოუკიდებლობაც და
კეთილდღეობაც. ბრძოლის გარეშე, ვერავინ ვერაფერს ვერ
მოიპოვებს მეგობრებო. არის გამოცოცხლება ეროვნული მოძრაობისა დღეს, მაგრამ დიდი დაქსაქსულობაა. ძალიან ვწუხვარ, რომ ზოგიერთი პატივსაცემი პიროვნება ეროვნულ მოძრაობაში ვერ პოულობს საერთო ენას თავის თანამოძმესთან,
დაქსაქსულია, ესე იგი ცალკეულ ნაწილებად არის დაყოფილი ეს ჩვენი მოძრაობა. უნდა გაერთიანდეს მოძრაობა, უნდა
მოხდეს დიდი კონსოლიდაცია. ეს ყოველივე შეუძლებელია
მრგვალი მაგიდის აღდგენის გარეშე. მრგვალი მაგიდა არის
სიმბოლო ჩვენი ერთიანობისა და ერთიანი ბრძოლისა. მრგვალმა მაგიდამ გააუქმა საქართველოში კომუნისტური რეჟიმი,
ყოველგვარი ძალადობის გარეშე, არჩევნებით, რეფერენდუმით. მრგვალი მაგიდა არის უდიდესი ძალა დღესაც, თუმც
პარალიზებულია. მრგვალი მაგიდა უნდა აღდგეს. მრგვალი
მაგიდის პოლიტიკური ორგანიზაციები, დამფუძნებელი პოლიტიკური ორგანიზაციები უნდა გააქტიურდნენ და ახალი
ორგანიზაციები, რომლებიც შეიქმნა, თუ ისინი ნამდვილი
ორგანიზაციებია და არა ხუნტის მიერ ეროვნულ მოძრაობაში
შემოგზავნილი, ყველა ნამდვილი ჭეშმარიტად პოლიტიკური
ეროვნული ორგანიზაცია უნდა შემოვიდეს მრგვალ მაგიდაში. ყველა ორგანიზაცია უნდა გაერთიანდეს მრგვალ მაგიდაში, უნდა აირჩიოთ რეგიონალური სპიკერები, დროებითი
სპიკერები, რიგრიგობით უნდა წარმართონ არჩეულმა სპიკერებმა მრგვალი მაგიდის მუშაობა თბილისში იქნება ეს
თუ რეგიონებში. მრგვალი მაგიდის სპიკერობიდან მე არ გადავმდგარვარ, მე კვლავ სპიკერი გახლავართ მრგვალი მაგიდის, მაგრამ ცალკეულ ორგანიზაციებს მრგვალი მაგიდის
ცალკეულ განყოფილებებს სჭირდებათ სპიკერები მეგობრებო.
მათ უნდა დაიწყონ მუშაობა კონსოლიდაციისთვის, ერთიანობისთვის და ქვეყანა კრიზისიდან და ქაოსიდან უნდა
გამოიყვანონ. ასე, რომ ბრძოლის გარდა სხვა გზა არ დაგვრჩენია.
მე ყოველ ღონეს ვხმარობ იმისთვის, რომ მსოფლიოს ჰქონდეს
სწორი ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. ფაქტობრივად
გავარღვიე საინფორმაციო ბლოკადა ფინეთში, თურქეთში,
ავსტრიაში წასვლით. მიუხედავად იმისა, რომ ხუნტამ
გააყალბა ჩემი მოგზაურობა, თვით ისიც კი სთქვეს, რომ
ვითომ თურქეთში მე ყალბი პასპორტით წავედი, თურქს განაცხადებინეს. ამასთან დაკავშირებით არსებობს საერთაშორისო სასამართლო სტრასბურგისა, სადაც უახლოეს ხანში
შეტანილი იქნება საჩივარი და ჩემი პასპორტის ასლი, სადაც
თურქეთის საბაჟოს შტამპია ჩარტყმული. თურქეთში მე შესანიშნად მიმიღეს, შევხვდი იქ პოლიტიკურ მოღვაწეებს,
პარლამენტის წევრებს, მაგრამ რასაკვირველია შემდეგ ისევ
საერთაშორისო პოლიტიკური მაფიის ჩარევით იქაც შემიშალეს ხელი, მაგრამ ავსტრიაში, ფინეთში ფრიად ნაყოფიერი
იყო ჩემი მოძრაობა, რაც მთავარია გაირღვა საინფორმაციო
ბლოკადა და დიდ ბრიტანეთში უკვე ძალიან დაინტერესებულნი არიან საქართველოში შექმნილი მდგომარეობით და
როგორც მოგახსენეთ ჰელსინკის ჯგუფის შესანიშნავი დასკვნა არსებობს, საბოლოოდ უკვე აეხადა ფარდა ყველაფერს.
ყველასათვის ნათელია ეს დიდი პოლიტიკოსი თუ რა მიზნებით მოევლინა საქართველოს. ყველასათვის ნათელია, რომ
დღეს საქართველო ნარკობიზნესის ხიდად არის ქცეული
აზიასა და ევროპას შორის. რომ საქართველოში არის ტერორი,
კრიმინალური ანარქია, ადამიანის უფლებების დარღვევა, პატიმრების წამება ციხეებში და ყოველგვარი უკეთურება. ასე
რომ შუბი ხალთაში არ დაიმალება მეგობრებო, ადრე თუ
გვიან მსოფლიო განაჩენს გამოუტანს ამ კრიმინალურ რეჟიმს
და სანამ დროა, თავს უშველონ, შეინანონ ერის წინაშე, ღვთის
წინაშე, უფალი მოწყალეა და ერი მოწყალეა. გფარავდეთ
ღმერთი, ჰფარავდეს ღმერთი საქართველოს, და მალე გვეხილოს აღდგენილი კანონიერი ხელისუფლება.
მე ხშირად მეკითხებიან, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვენ
დაბრუნდეთ საქართველოში, რა შემთხვევაში დაბრუნდებით.
მეგობრებო, საერთო სახალხო მოთხოვნის გარეშე არ დავბრუნდები. აი ამას მოგახსენებთ მეგობრებო, ვინაიდან თქვენ
მოგეხსენებათ რა პირობებია შექმნილი იმისთვის, რომ მე არ
დავბრუნდე. საერთო სახალხო მოთხოვნა ჩემი დაბრუნების
იქნება წინაპირობა ჩემი დაბრუნების. მე პიროვნულ ხელისუფლებას არ ვეჭიდები თქვენ კარგად იცით, მე საპრეზიდენტო სკამს არ ვეჭიდები, ჩემი მთავარი მიზანია საქართველოს
ხსნა. მჯერა, რომ უფალი იხსნის საქართველოს და საქართველოს იხსნიან მისი საუკეთესო შვილები, მისი თავდადებული და თავგანწირული შვილები. საქართველოს იხსნის მისი
ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობა. აი ამ რწმენით
დაგემშვიდობებით.
ზვიად გამსახურდია
გროზნო, 15 იანვარი 1993 წლისა
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გაგრძელება, დასაწყისი 3-ე ნომერში
საინგილოში არსებული სიტუაცია თავისი
ტრაგიზმით ბიბლიურ წარღვნის ტოლფასი
იყო; ფარული სამლოცლო კიდობნები აქაური ხალხისთვის მართლაც ნოეს კიდობანს
წარმოადგენდნენ.
გადარჩენილმა ქართულმა მოსახლეობამ განადგურებული ეკლესიების ხატები, წმინდა
წიგნები და სხვა საეკლესიო ნივთები სახლებში გადაიტანა და ფარულად გააგრძე-

მალხაზ ნუროშვილი

ფარული ქრისტიანობა საინგილოში
კაკელი დედაბერი დარეჯანის და სხვა ქედუხრელი ქართველების ხსოვნას

სამლოცველო ოჯახები, წმინდა კიდობნები
ნეტიკური მეხსიერების წყალობით ეს ,,შატირება” მრავალხმიანი იყო) და ყველაზე
ინტიმური - ის, რასაც დედა უმღერდა თავის პატარას - ,,ნანა”, რაც თითქმის იგივე შატირება გახლავთ (აქ მხედველობაში მისაღებია ის ფაქტი, რომ როგორც უკვე ზემოთ
ვახსენეთ, კაკში არც ერთი ზრდასრული მამაკაცი არ გადარჩენილა და ცხადია მამაკაცთა უფროსი თაობის გარეშე, ტრაგიკულ
გარემოებებში აღზრდილ ახალ თაობას
სიმღერები უკვე აღარ ეცოდინებოდა). მიუხედავად ქრისტიანობის, ანუ ქართველობის ასეთი ტოტალური, არნახული დევნისა,
საინგილოს ქართველებმა მართლაც შეუძ-

ბავშვების ნათლობის შესახებაც მამა იროდიონი შემდეგს გვიყვება: ,,...როგორ და საიდან ჩნდებოდა მღვდელი ამ თათრებშიო
იკითხავთ, ქიზიყიდან სამკალში სამუშაოდ
გლეხები მოდიოდნენ, ხელში ნამგალები ეჭირათ და თავზე ხილაბანდები ჰქონდათ
მოხვეული, იმათში ერთ-ერთი მღვდელი
იყო, რომელიც ინგილოებს წინასწარ ჰყავდათ შეპირებული. ინგილოებმა წინათ და
ზოგან ახლაც ისეთი დაფარული სახლები

ფოტოზე: ხუციშვილების ფარული სამლოცველო სახლი. კაკის
ღვთისმშობლის ეკლესიის განადგურების შემდეგ ეკლესია ფარულად ამ სახლში განთავსდა.

ლა ქრისტიანული რიტუალების შესრულება. ასე ჩამოყალიბდა უნიკალური და განსაკუთრებული ფენომენი ფარული სამლოცველოებისა [გამაოგნებელი და გასაოცარი ფაქტია ის, რომ დამპყრობლებმა ტოტალური
ზეწოლის და მკაცრი ყოველდღიური კონტროლის მიუხედავად, ასეთ მცირე ტერიტორიაზე სამლოცველოების აღმოჩენა და მისი
განადგურება ვერ შეჰსძლეს. ეს მართლაც
დაუჯერებელი ფაქტი, მთელი კაკის მოსახლეობის საოცარ ერთსულოვნებაზე მეტყველებს]. ხსენებული სამლოცველოები ფაქტიურად მოქმედი ეკლესიის ფუნქციას ასრულებდნენ, სადაც ფარულად იკრიბებოდნენ,
ლოცულობდნენ, ანთებდნენ სანთლებს, აკმევდნენ საკმეველს და ღმერთს გადარჩენას
შესთხოვდნენ. ისინი აქაურ ადამიანებს წარმოუდგენელ ძალას აძლევდნენ. კიდობნები
ხალხს ღმერთთან, ეკლესიასა და საკუთარ
დიდ წარსულთან ჰქონდა გაიგივებული.
სიტუაციის არქიტრაგიკულობას თვალნათლივ ადასტურებს ისეთი მრავლისმეტყველი
ფაქტი, როგორიცაა ქართული სიმღერებისა
და ცეკვების ინგილოთა ყოფიდან გაქრობა,
რომელზეც ზემოთ გვქონდა საუბარი. წარმოსადგენია ფარული ,,მაყრული” ან ფარული ,,ნადური” ან და ფარული ,,ლაშქრული”?
შემორჩა ის, რასაც დამპყრობლები ვერ უშლიდნენ – მიცვალებულთა ,,შატირება” (გეპირველ გვერდზე გამოქვეყნებული ფოტო:
ავტორი იური მეჩითოვი, ხაშურის რაიონის სოფელ გრავეს მკვიდრის - 1918 წლის 25 მაისს გარდაცვლილი დავით კაპანაძის საფლავის წარწერა

გაზეთი
შპს აი ია.

საიდენტიფიკაციო ნომერი:
404890999
შროშის ქუჩა 14/10
0179 თბილისი
რედაქცია
ხატია ღუდუშაური
ზურაბ ხუციშვილი
ტელეფონი: 8 32-23 80 11
მობილური: 8 58-24 04 38
ელფოსტა: info@ai-ia.info
ტექნიკური დირექცია:

ვაწეობდა, თავის ნაწერებში საოცარი ფაქტები აქვს აღწერილი იმისა, როგორ ეზიარებოდა, მარხულობდა და ინათლებოდა
საინგილოს ქართული მოსახლეობა ისეთ
სიტუაციაში, რომელზეც ზემოთ ვილაპარაკეთ. აი რას წერს იგი: “თუ ინგილოს (მარხვის დროს, მ. ნ.) თათარი ბეგი ეწვეოდა, შემდეგნაირად გაუმასპინძლდებოდა: სტუმრის
პატივსაცემად თათრულ წესზე დიდ ქვაბში ფლავს მოხარშავდნენ, ფლავის მომზადების დროს ქვაბში სპილენძის თეფშს ჩააყოლებდნენ და ბრინჯის ფაფას გაყოფდნენ,
ერთი ნაწილი სტუმრისათვის, მეორე ოჯახისათვის იყო განკუთვნილი. სტუმრის წილ
ფლავში ერბოს ჩადებდნენ მის დასანახად,
თავიანთ წილში კი კაკლის ზეთს ჩაასხამდნენ ხოლმე, ფლავს კი იმ ერთი ქვაბიდან
იღებდნენ, რომ სტუმარს ეჭვი არ აეღო” /ი.
ოქროპირიძე “ქრისტიანობა საინგილოში”,
მნათობი 1989, N#12 / 5, 6, 7, 9/)

ფოტოზე: ქიტიაშვილების ფარული სამლოცველო. წმ. ბარბარეს
საყდრის წმ. ბარბარეს ძველი ხატი

ლებელი შეძლეს და ფარული სამლოცველოების, ნასაყდრალების მეშვეობით ქრისტიანობა და ქართველობა შეინარჩუნეს. ამ
ფაქტს საქართველოს ისტორიაში ანალოგი
არ გააჩნია, სრულიად უნიკალური მოვლენაა და მხოლოდ და მხოლოდ ფარული ქრისტიანული სამლოცველოებისა და ,,საყდრების” დამსახურებაა!
გადმოცემის თანახმად, ამ ყველაფერს სამღვდელოების შთამომავლები პატრონობდნენ.
წმინდა წიგნებსა და სხვა საეკლესიო ნივთებს კიდობანებში ფარულად ინახავდნენ,
რის გამოც ასეთ სამლოცველოებს “ხუციანთ
კიდბანი”(ხუციშვილებისა), “ქიტიანთ კიდბანი”(ქიტიაშვილებისა), “ბულუღიანთ კიდბანი” (ბულუღაშვილებისა), ,,ჟონგაანთ კიდბანი” (დღევანდელი ოთარაშვილების გვარის ერთი ნაწილი, რომლებიც წინათ ჟონგაშვილები ყოფილან) ეწოდათ, თუმცა შესაძლოა მათ ბიბლიურ კიდობანთანაც ჰქონდეს საერთო.
მღვდელ იროდიონ ოქროპირიძეს, რომელიც საინგილოში თუ არ ვცდები XIX საუკუნის ბოლოსა და XX-ის დასაწყისში მოღფოტოზე: ქიტიაშვილების ფარული სამლოცველო

ფოტოზე: ბულუღაშვილების კიდბანი

იციან, რომ სხვენი საკუჭნაოდ და ოთახად
ჰქონდათ გამოყენებული. სხვენზე სინათლე არსაიდან არ შედიოდა. ეს განაპირობებდა მათს იდუმალ მოქმედებას. მუშად
მოჩვენებულ იმ მღვდელს, ღამე იქ აიყვანდნენ და მანამდე მოგროვილ ბავშვებს ჩუმად
ნათლავდნენ” /ი. ოქროპირიძე “ქრისტიანობა საინგილოში” მნათობი 1989 N#12 / 5, 6, 7,
9/. ამასვე ადასტურებს დიმიტრი ჯანაშვილიც (1851 წლის შემდეგ აქ ამოქმედდა ეკლესია და ხალხი მასიურად ინათლებოდა):
,,...ბევრს, რომელთაც მის (ანუ მღვდლის, მ.
ნ.) მიერ ჰქონდათ მიღებული ნათლისღება,
ახსოვდათ თავიანთი ნათლობა 1856 წელს
და მღვდელი მირონს არ სცხებდა მეორედ,
რადგან მირონცხება არ განიმეორების. ასეთი
იყო მაგალითად პაპა ჩემი ისააკ ჯანაშვილი,
კაცი მცხოვანი 120 წლისა.” /დ. ჯანაშვილი
“შაჰ-აბასის შემოსევა საქართველოში და სა-

ინგილო”, თბილისი 1907 / 1, 3, 4, 8, 12, 13/)
იგივე იროდიონ ოქროპირიძე ზიარების ფაქტების შესახებ შემდეგს გადმოგვცემს: “ზიარებასაც შემდეგნაირად ასრულებდნენ:
წყალკურთხევის, აღდგომის ან სხვა ბედნიერ დღეს, რომელიმე მორწმუნე ინგილო კახეთის სოფლებში წავიდოდა, სეფისკვერის
რამოდენიმე ნაწილს და ნათლისღების წყალს
წამოიღებდა. იმ წყალსა და სეფისკვერს ერთად გასთქვეფდნენ და ნაცარში აურევდნენ. ნაცარს წმინდად ინახავდნენ და თუ სოფელში მომაკვდავი ავადმყოფის ზიარება
დასჭირდებოდათ, იმ ნაცრისას ცოტას ართმევდნენ, წყალში გახსნიდნენ და დაალევინებდნენ (მომაკვდავს მ. ნ.) /ი. ოქროპირიძე “ქრისტიანობა საინგილოში”, მნათობი
1989, N#12 /5, 6, 7, 9/ ” {რა თქმა უნდა ეს წმინდა
ნაცარი ფარულ სამლოცვლოებში იქნებოდა
შენახული, ძირითადად ,,ხუციანთ წმინდა
ოჯახში” , მ. ნ.}.
ეჭვგარეშეა, ამ ყველაფრის სულისჩამდგმელნი ფარული სამლოცველო ოჯახები და მღვდლების ფუნქციების შემთავსებელი, “კიდობნების” პატრონნი წარმოადგენდნენ,
ძირითადად ქალები, ე.წ. ,,ბებერვ”-ი და ამ
ფარულ სამლოცველოებს შორის მთავარი,
ყველა სამლოცველოების დედა - ,,ხუციაანთ
ოთხთავი”, რომელიც ხუციშვილების ცნობილი გვარის მღვდლების ოჯახში განთავსდა.
აქ ინახებოდა ამ გვარის განადგურებული ეკლესიის საეკლესიო ნივთები, მათ შორის ვახტანგ მეფის მიერ სტამბური წესით გამოცემული და კახის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიისათვის შეწირული წმინდა ოთხთავი (ამ საკითხს სერიოზული შესწავლა
სჭირდება). ფაქტიურად ხუციანთ ფარული
სამლოცველო საკათედრო ტაძრის ფუნქციას
ასრულებდა, იგი ფარულად წარმართავდა
მთელი საინგილოს რელიგიურ თუ სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებას.
ამ საქმეს ბევრი ჩვენი წინაპარი შეეწირა; მ.
ჯანაშვილი თავის ,,საინგილოში” მოგვითხრობს, რომ სახრჩობელას ვერ ასცდებოდა ის,
ვისაც სანთლის დანთებაში მიუსწრებდნენ,
ანდა ვინმეს მარხულობას გაუგებდნენ. მას
მოჰყავს მაგალითი, რომ სულთანმა აბელ ხუციშვილი სწორედ ქრისტიანული წესებისა
და საეკლესიო ნივთების შენახვისათვის ჩამოახრჩობინა, ხოლო ჭარელმა დედაკაცებმა
ზილფი ჯანაშვილი შამფურებით დახვრიტეს და ისე მოკლესო.
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ამ სამლოცველოებიდან უპირველესი მაინც ,,ხუციაანთ კიდბანი” იყო. დიდი ალბათობით, პირველი ფარული სამლოცველო სწორედ ის გახლდათ. მისი მაგალითის საფუძველზე, ხალხის გამრავლებასთან ერთად, სხვა ადგილებშიც იქნა
ფარული ფარული სამლოცველოები ანუ
,,წმინდა კიდობნები” შემოღებული. სავარაუდოდ 1845 წლის, ანუ სასულთნოს გაუქმების შემდეგ კი, თანდათან უკვე ყველა მამა-პაპისეულმა ოჯახებმა საკუთარი სალოცავი ,,კიდბანი” დაიდგა, რომელიც ფაქტიურად ოჯახის სამლოცველო კუთხეს წარმოადგენდა. მათზე მ. ჯანაშვილი შესანიშნავად
გვიამბობს, როცა ინგილოს სახლის შიდა ინტერიერს აღწერს: [ოთახის] “,...მარჯვენა კუთხეში კი, მაღლა ჭერს ქვეშ წმინდა კიდბანი
[იდო], რომელიც მეტად პაწიაა და საოჯახო
სიწმინდეთ ითვლება და გარდა მამის და ანუ
მის მემკვიდრე ვაჟისა, მას ვერავინ შეეხება.
მასში ინახავენ საკმელს, ბამბას, ცვინს. საახალწლოთა და სააღდგომოთ მამა ამოიღებს
ცვინსა და ბამბას, ცოლს მისცემს, ესეც ჩამოჰქმნის სანთლებს, მერე მამა ანთებს, მიაკრავს ,,კიდობანს” და ყველანი წინ ჩამწკრივდებიან და დაიწყებენ ლოცვას” (მ. ჯანაშვილი, ,,საინგილო”, თბილისი, 1910წ., გვ. 48).
/გაგრძელება შემდეგ ნომერში/
პუბლიკაციების -„ყველასათვის ახსნილი დასავლეთი“,
„ესაც ევროპაა“ და“ აღმოსავლეთიდანაა სინათლე!“
გაგრძელებებს იხილავთ აი ია.-ს 5-ე ნომრიდან.
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