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დემოკრატიული განვითარების 
შიდა და გარე ვექტორები





1 მარ ტი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
თორ ნი კე გორ და ძე

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რის მო ად გი ლე

გი უნ ტერ ვერ ჰო ი გე ნი

ევ რო კო მი სი ის ყო ფი ლი ვი ცეპ რე ზი დენ ტი და კარლ ფრიდ რიჰ 

გი ორ დე ლე რის სა ხე ლო ბის ეფექ ტუ რი მმარ თ ვე ლო ბის 

კო ლე ჯის დი რექ ტო რი

ქე თე ვან ცი ხე ლაშ ვი ლი

აღ მო სავ ლეთის პარ ტ ნი ო რო ბის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 

ფო რუ მის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის 

თავ მ ჯ დო მა რე

მო დე რა ტო რი: 
ნი ნო ლე ჟა ვა

სა ქარ თ ვე ლო 
და მი სი მო მა ვა ლი ევ რო პა ში
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დის კუ სია გა ი მარ თა რო ბერტ ბო შის ფონ დის 

კარლ ფრიდ რიჰ გი ორ დე ლე რის სა ხე ლო ბის 

ეფექ ტუ რი მმარ თ ვე ლო ბის კო ლე ჯის პრე ზენ ტა ცი ის ფარ გ ლებ ში

ნი ნო ლე ჟა ვა – დღე ვან დე ლი დის კუ სი ის თე მაა სა ქარ თ ვე ლო და მი სი მო-

მა ვა ლი ევ რო პა ში. დის კუ სია იმარ თე ბა გერ მა ნი ის სა გა რეო პო ლი ტი კის სა ზო-

გა დო ე ბის, რო ბერტ ბო შის ფონ დის და ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის ერ თობ ლი ვი 

ინი ცი ა ტი ვით და ეძღ ვ ნე ბა კარლ ფრიდ რიჰ გი ორ დე ლე რის სა ხე ლო ბის ეფექ-

ტუ რი მმარ თ ვე ლო ბის კო ლე ჯის პრე ზენ ტა ცი ას სა ქარ თ ვე ლო ში. 

მინ და შე გახ სე ნოთ სა ერ თა შო რი სო კონ ტექ ს ტი, რო მელ შიც გვი წევს დის კუ-

სი ის გა მარ თ ვა. გა სუ ლი კვი რა ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თ ვე ლოს ურ თი ერ თო-

ბე ბის თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო იყო. მო გეხ სე ნე ბათ, 27 

თე ბერ ვალს ევ რო კავ ში რის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რ თა საბ ჭომ მი ი ღო დას კ-

ვ ნა, რო მე ლიც მხარს უჭერს აღ მო სავ ლეთის პარ ტ ნი ო რო ბის ფარ გ ლებ ში სამ-

ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის კი დევ უფ რო გაღ რ მა ვე ბას. ეს 

დას კ ვ ნა შე ი ცავს კონ კ რე ტულ რე კო მენ და ცი ებ საც – სა უ ბა რია დე მოკ რა ტი უ-

ლი ტრა დი ცი ის ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ ზე, რო გო რი ცაა სა ქარ თ ვე ლო ში 

კონ სო ლი დი რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის არ სე ბო ბის აუცი ლებ ლო ბა, პლუ რა ლიზ მის 

და შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბის გა რან ტი ა, მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის უზ რუნ ველ-

ყო ფა, ასე ვე, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა. დას კ ვ ნა ში 

სა უ ბა რია სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის უსაფ რ თხო ე ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის 

სა კითხებ ზე, დღემ დე გა და უჭ რე ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის პრიზ მა ში. 

გი უნ ტერ ვერ ჰო ი გე ნი – დღე ვან დე ლი თე მა ეხე ბა სა კითხს, თუ რა ევ რო პუ-

ლი მო მა ვა ლი აქვს სა ქარ თ ვე ლოს. ევ რო პე ლებ მა სა თა ნა დო დო ნე ზე არ იცი ან, 

თუ რო გორ შე იძ ლე ბა იმოქ მე დონ სა ქარ თ ვე ლოს თან მი მარ თე ბა ში. იმა ზე, რა 

თქმა უნ და, არ არის ლა პა რა კი, რომ სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პის ნა წი ლი ა. ძა ლი ან 

ბევ რ მა ადა მი ან მა, თუ ჰკითხავთ სა ქარ თ ვე ლოს, მოლ დო ვის, სომ ხე თის შე სა-

ხებ, შე იძ ლე ბა გი პა სუ ხოთ, რომ ეს ქვეყ ნე ბი ევ რო პის ნა წი ლი არა ა, მაგ რამ, ეს, 

რა თქმა უნ და, შეც დო მა ა. სა ქარ თ ვე ლო არა მხო ლოდ გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა-

რე ო ბის გა მოა ევ რო პის ნა წი ლი, არა მედ ის ტო რი ის, კულ ტუ რის და ტრა დი ცი ე-
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ბის გა მოც. ამი ტომ სა ქარ თ ვე ლო ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ევ რო პუ ლი ქვე ყა ნა ა. 

ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც ამ ბო ბენ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს გე ოგ რა ფი უ ლი ან კულ-

ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის გა მო არა აქვს უფ ლე ბა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი წევ რის 

სა ხით იყოს ჩარ თუ ლი ევ რო პა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში, შე მიძ ლია ცალ სა ხად 

ვუთხ რა, რომ სა ქარ თ ვე ლო მრა ვა ლი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში იყო ქრის ტი ა-

ნუ ლი სა ხელ მ წი ფო, ჯერ კი დევ მა შინ, რო დე საც დღე ვან დე ლი ევ რო პის ბევ რი 

ქვეყ ნის მცხოვ რებ ლე ბი ჯერ კი დევ ტყე ში ცხოვ რობ დ ნენ. თუნ დაც, აქე დან გა-

მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია იმის თქმა, რომ სამ ხ რეთ კავ კა სია ნამ დ ვი ლად წარ მო-

ად გენს ევ რო პის ნა წილს. 

გარ კ ვე უ ლი სირ თუ ლე ე ბი, მი უ ხე და ვად ამი სა, რა თქმა უნ და, არ სე ბობს. არ-

სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი და ზო გა დი ხა სი ა თის მი ზე ზე ბი. ზო გად მი ზე ზებს შე ვე-

ხე ბი. ევ რო კავ ში რის თ ვის იშ ვი ა თი შემ თხ ვე ვა იყო, რო დე საც მან აღ მო სავ ლე-

თის კენ გა ი ხე და, გან სა კუთ რე ბით 2004-2007 წლებ ში. ეს საკ მა ოდ მძი მე და 

ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი იყო და ეს პო ზი ცია დღემ დე და ვის სა გა ნი ა. დღემ დე 

არ მეს მის, რა ტომ დუ მან ევ რო პის სა ხელ მ წი ფო ე ბი იმის თა ო ბა ზე, რომ ევ რო-

კავ ში რის აღ მო სავ ლეთისკენ გა ფარ თო ე ბა წარ მა ტე ბუ ლი ის ტო რი ა ა. ძა ლი ან 

ბევ რი მა გა ლი თის მოყ ვა ნა შე მიძ ლი ა, თუ რა ში შე ბი არ სე ბობ და ევ რო კავ ში რის 

ძველ წევრ სა ხელ მ წი ფო ებ ში იმას თან და კავ ში რე ბით, რამ დე ნი სა ში ნე ლე ბა 

შე იძ ლე ბო და მომ ხ და რი ყო ევ რო კავ ში რის აღ მო სავ ლეთისკენ გა ფარ თო ე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში, დაწყე ბუ ლი ემიგ რან ტე ბის უზარ მა ზა რი მა სე ბით, გაგ რ ძე ლე-

ბუ ლი ადა მი ა ნე ბით, რომ ლე ბიც წა არ თ მევ დ ნენ ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ ლებს 

სა მუ შაო ად გი ლებს, გაჩ ნ დე ბოდ ნენ ყა ჩა ღე ბი და ქურ დე ბი, რომ ლე ბიც “და იპყ-

რობ დ ნენ” ჩვენს ქვეყ ნებს, მოხ დე ბო და ფუ ლის გა დი ნე ბა და ა.შ. უამ რა ვი სტე-

რე ო ტი პია ამ სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც შეგ ვიძ ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ, ან ვერც 

კი წარ მო ვიდ გი ნოთ. ძა ლი ან ბევრ ადა მი ანს უჩენ და სა ფიქ რალს, იყ ვ ნენ თუ 

არა აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნე ბი მო წი ფუ ლე ბი სა ი მი სოდ, რომ ჩარ თუ ლიყ ვ ნენ იმ 

პრო ცე სებ ში, რომ ლებ შიც ძვე ლი ევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბი იყ ვ ნენ ჩარ თუ-

ლე ბი, რამ დე ნად შეძ ლებ და 27 წევ რი სა ხელ მ წი ფო პრო დუქ ტი უ ლად გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას და ა.შ. ეს პრო ცე სე ბი და ახ ლო ე ბით 2005 წლი დან იწყე-

ბა. ამ გ ვა რი სტე რე ო ტი პე ბი დღეს უკ ვე აღარ არ სე ბობს. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 

დღის წეს რი გის პირ ველ სა კითხს რომ აღარ წარ მო ად გენს, ამის თქმა ნამ დ ვი-

ლად შე მიძ ლი ა. 
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რა თქმა უნ და, არ იქ ნე ბა შორ ს მ ჭ ვ რე ტე ლუ რი, თუ ვიტყ ვით, რომ მსოფ ლიო 

პო ლი ტი კუ რი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ევ რო კავ შირ მა მხო ლოდ სა კუ-

თარ მო მა ვალ ზე უნ და იფიქ როს. ძა ლი ან რთუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს მო მავ ლის 

გა მიჯ ვნა ევ რო კავ ში რის მო მავ ლის გან. ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის კლა სი კუ-

რი მო ტი ვი იმა ში მდგო მა რე ობ და, რომ ევ რო პა ში შექ მ ნი ლი ყო მდგრა დი და 

გრძელ ვა დი ა ნი მშვი დო ბა და ეს მო ტი ვა ცია დღემ დე არ სე ბობს. უფ რო მე ტიც, 

21-ე სა უ კუ ნე ში ამ მო ტი ვა ცი ას ისიც ემა ტე ბა, რომ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ-

რადღე ბა უნ და მი ვაქ ცი ოთ ჩვენ ირ გ ვ ლივ მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბებს. მსოფ ლიო 

ძა ლი ან სწრა ფად იც ვ ლე ბა. პირ ველ რიგ ში, იგუ ლის ხ მე ბა გლო ბა ლი ზა ცი ის 

პრო ცე სი. რამ დე ნი მე დღის წინ, გა ზეთ ში წა ვი კითხე, რომ ათ წე ლი წად ში ეკო-

ნო მი კუ რი მოწყო ბა ისე თი იქ ნე ბა, რომ ათი მმარ თ ვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გან, 

ათი მმარ თ ვე ლი ძა ლის გან მხო ლოდ ერ თი დარ ჩე ბა ევ რო პა ში ო. ამას თუ თურ-

ქეთს და ვუ მა ტებთ, ორი ასე თი ძა ლა იარ სე ბებს ევ რო პის მას შ ტა ბი თო. ეკო ნო-

მი კუ რი ცენ ტ რე ბი მუდ მი ვად ინაც ვ ლებს და, რა თქმა უნ და, ეს დიდ გავ ლე ნას 

ახ დენს პო ლი ტი კურ სივრცეზე. მსოფ ლიო მულ ტი პო ლა რულ სის ტე მად ყა-

ლიბ დე ბა. ერ თი დო მი ნან ტი სუ პერ ხე ლი სუფ ლე ბის, სუ პერ ძა ლა უფ ლე ბის ეპო-

ქა წარ სულს ჩა ბარ და. ჩვენ მა ამე რი კელ მა კო ლე გებ მა ეს იცი ან, მაგ რამ, არ 

სურთ აღი ა რონ, თუმ ცა, რა ღაც ხან ში მო უ წევთ აღი ა რე ბა. კარ გად ვხე დავთ, 

რომ გლო ბა ლუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა თა-

ნამ შ რომ ლო ბა, რად გან მცი რე რიცხო ვან აქ ტო რებს, რომ ლე ბიც ჩარ თუ ლე ბი 

არი ან პრო ცეს ში, თუნ დაც მცი რე რიცხო ვა ნი კონ ფ ლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბის 

ძა ლა არ შეს წევთ. 

თუ კი ევ რო პა არ გარ და იქ მ ნე ბა, არ გა და ხე დავს პერ ს პექ ტი ვებს, შე იძ ლე ბა 

ისე მოხ დეს, რომ სხვა თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ანა ბა რა დარ ჩეს. ევ რო პა დღეს 

მზად არის ერ თი ხმით ილა პა რა კოს და ყო ვე ლი ვე ამან, შე სა ბა მი სი სა ხე უნ-

და შე ი ძი ნოს. იმი სათ ვის, რომ ვიქ ცეთ პო ლი ტი კუ რად ქმე დით ძა ლად, ეკო-

ნო მი კუ რი ძა ლაც უნ და გვქონ დეს და პო ლი ტი კუ რა დაც აქ ტი უ რე ბი უნ და ვი-

ყოთ. ამას ვერ მი ვაღ წევთ, თუ და ვუშ ვებთ ჩვენს წარ მოდ გე ნა ში ვირ ტუ ა ლუ რი 

საზღ ვ რე ბის გავ ლე ბას ევ რო პის გარ შე მო.  

რა თქმა უნ და, სა ჭი როა არ სე ბობ დეს წი ნა პი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც თი თო ე ულ-

მა სა ხელ მ წი ფომ უნ და შე ას რუ ლოს იმი სათ ვის, რომ ითა ნამ შ რომ ლოს ევ რო-

კავ შირ თან. უნ და არ სე ბობ დეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბიძ გი ნე ბის მი ერ სფე რო ში და 
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პო ლი ტი კურ სფე რო შიც. ეს გუ ლის ხ მობს წინ ს ვ ლას სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი-

კურ სფე რო შიც. თუ კი ვი სა უბ რებთ აღ მო სავ ლე თის სა ხელ მ წი ფო ებ ზე, რომ-

ლე ბიც ევ რო კავ ში რის წევ რე ბი გახ დ ნენ, 1999 წელს, მა გა ლი თად, ამ ქვეყ ნებ ში 

ძა ლი ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სი ტუ ა ცია იყო. თუმ ცა, რო გორც კი გაჩ ნ და პერ ს პექ-

ტი ვა ევ რო კავ შირ ში გა ერ თი ა ნე ბი სა, სი ტუ ა ცია ძა ლი ან დი ნა მი კუ რად გან ვი-

თარ და. სწო რედ ამ პე რი ოდ ში ვი ყა ვი ევ რო კო მი სა რი ევ რო კავ ში რის გა ფარ-

თო ე ბის სა კითხებ ში და შე მიძ ლია ცალ სა ხად ვთქვა, რომ, რაც უფ რო ძლი ე რია 

ორი ენ ტა ცია ევ რო კავ ში რი სა სა ხელ მ წი ფო ებ ზე, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ ევ რო-

კავ შირ ში გა ერ თი ა ნე ბას, მით უფ რო ინ ტენ სი უ რად მუ შა ო ბენ ეს ქვეყ ნე ბი იმ 

წი ნა პი რო ბე ბის შე საქ მ ნე ლად, რომ ლე ბიც სა ა მი სოდ აუცი ლე ბე ლი ა. არ არის 

სა ვალ დე ბუ ლო ვე ლო დოთ სიგ ნალს ბრი უ სე ლი დან, თუმ ცა, ამა ზე დღეს ვერ 

ვი ლა პა რა კებთ. თუმ ცა, შე იძ ლე ბა იმის ცალ სა ხა და სა ბუ თე ბა, რომ არ არის 

სა პა ტიო იმი სი თქმა, რომ ევ რო პის გა ფარ თო ე ბა და უშ ვე ბე ლი ა. შე იძ ლე ბა ბევ-

რი მა გა ლი თი მო ვი სმი ნოთ, მათ შო რის, ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის და ბევ რი გა-

და უჭ რე ლი სა კითხის შე სა ხებ, მაგ რამ მათ ზე აპე ლი რე ბა არას წო რად მი მაჩ ნი ა. 

ეს არის ის ზო გა დი მო ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც თავ შე კა ვე ბას და ყოყ მანს, გარ კ-

ვე ულ ში შებს იწ ვევს. გა ვი მე ო რებ, რომ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ის, რაც 

გა კეთ და 2004-2007 წლებ ში. თუმ ცა ღა გან წყო ბი ლე ბა, რო მელ ზეც ვსა უბ რობ, 

ძა ლი ან მა ლე შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს. შე იძ ლე ბა კვლავ გა ი ღოს ურ თი ერ თ თა-

ნამ შ რომ ლო ბის ფან ჯა რა, გა იხ ს ნან სა ხელ მ წი ფო ე ბი ერ თ მა ნე თის მი მართ და 

თავ შე კა ვე ბის პო ლი ტი კა შე იც ვა ლოს. ამას არ სჭირ დე ბა ძა ლი ან დი დი დრო, ეს 

შე იძ ლე ბა რამ დე ნი მე წე ლი წად ში მოხ დეს. სი ტუ ა ცია შე იძ ლე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ-

ლად გა მო ი ყუ რე ბო დეს, მაგ რამ ამის თ ვის სა ჭი როა მზად ყოფ ნა, რომ რო დე საც 

იარ სე ბებს შე საძ ლებ ლო ბა, შან სი ოპ ტი მა ლუ რად იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი. მი უ ხე-

და ვად იმი სა, არ სე ბობს თუ არა ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის პერ ს პექ ტი ვა, 

ინ ტენ სი უ რად უნ და მოხ დეს მზა დე ბა იმ დღის თ ვის, რო მე ლიც ად რე თუ გვი ან 

აუცი ლებ ლად დად გე ბა, სა ი მი სოდ, რომ დაკ მა ყო ფილ დეს რი გი წი ნა პი რო ბე ბი-

სა, რომ ლე ბიც შე საძ ლე ბელს გახ დის ქვეყ ნის ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბას. 

შეგ ვიძ ლი ა, ამ შემ თხ ვე ვა ში, კონ კ რე ტუ ლად სა ქარ თ ვე ლო ზეც ვი ლა პა რა კოთ. 

გარ და ამი სა, საქ მე გვაქვს პრობ ლე მას თან, რო მე ლიც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად მი მაჩ ნი ა. ვგუ ლის ხ მობ რუ სე თის გავ ლე ნას. ლა პა რა კია ადა მი ა ნებ-

ზე, რომ ლე ბიც ამ ბო ბენ, რომ მათ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ურ თი ერ თო ბა 
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მოს კოვ თან, რომ გვჭირ დე ბა რუ სე ბი, რუ სე თი, რო გორც პო ლი ტი კურ -ე კო-

ნო მი კუ რი პარ ტ ნი ო რი, რო გორც გა სა ღე ბის ბა ზა რი, რო გორც მომ წო დე ბე ლი 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი სა – ნავ თო ბი სა და გა ზი სა. რა თქმა უნ და, აქვე უნ და 

გა ვით ვა ლის წი ნოთ რუ სე თის ინ ტე რე სე ბი. ეს ქმნის კონ ფ ლიქტს, რომ ლის 

მოწ მე ნიც სა ქარ თ ვე ლო ში არა ერ თხელ გავ ხ დით. ეს ორი ნა კა დი, ორი მი მარ-

თუ ლე ბა, რომ ე ლიც ევ რო კავ შირ ში არ სე ბობს, ერ თ მა ნეთს საკ მა ოდ უშ ლის 

ხელს. პირ ველ ნა კად ში მო ი აზ რე ბი ან ევ რო პე ლე ბი, რომ ლე ბიც ამ ბო ბენ, რომ 

ისი ნი უნ და იცავ დ ნენ ღი რე ბუ ლე ბებს და ტრა დი ცი ულ ფა სე უ ლო ბებს მა ში ნაც 

კი, რო დე საც ამი სათ ვის წი ნა აღ მ დე გო ბა არ სე ბობს, ანუ, იქ ნე ბა ეს თვით გა-

მორ კ ვე ვის უფ ლე ბა, დე მოკ რა ტი ა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, თა ვი სუფ ლე ბა, თუ 

თა ნას წო რო ბა... სი ნამ დ ვი ლე ში, საკ მა ოდ ოპორ ტუ ნის ტუ ლად ვიქ ცე ვით. მხო-

ლოდ სა ქარ თ ვე ლო არ აღიქ მე ბა, რო გორც რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის თა-

ნამ დე ვი პრო დუქ ტი. ამ გ ვა რი პრობ ლე მა სხვა სა ხელ მ წი ფო ებ შიც არ სე ბობს, 

მა გა ლი თად, უკ რა ი ნა ში. მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლო ში ამ სი ტუ ა ცი ას ოდ ნავ გან ს ხ-

ვა ვე ბუ ლი ფორ მა აქვს. მოლ დო ვასთან და კავ ში რე ბით სი ტუ ა ცია ასე ვე გან ს-

ხ ვა ვე ბუ ლად გა მო ი ყუ რე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს აქვს უსაფ რ თხო ე ბის პრობ ლე მე ბი 

და, რა თქმა უნ და, ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის პრობ ლე მა, რო მე ლიც, ასე ვე, 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და შე მიძ ლია ცალ სა ხად და უშიშ რად ვთქვა, რომ სა-

ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რია ოკუ პი რე ბუ ლია რუ სე თის მი ერ. ამას ვამ ბობ იმ შემ-

თხ ვე ვა შიც კი, თუ ეს თე ზი სი არ არის ისე თი დიპ ლო მა ტი უ რი, რო გო რიც უნ და 

იყოს. სა ქარ თ ვე ლო ოკუ პი რე ბუ ლი ა. თქვენ თ ვის არ იქ ნე ბა სი ურ პ რი ზი, თუ კი 

ჩემ გან მო ის მენთ ამ ფრა ზას და თუ ვიტყ ვი იმას, რომ და უშ ვე ბე ლია ძლი ერ 

სა ხელ მ წი ფო ებ თან ოპორ ტუ ნის ტუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბა და ქმე დე ბე ბი. აუცი-

ლე ბე ლი ა, ქვეყ ნებ მა და იც ვან თა ვი ან თი ღი რე ბუ ლე ბე ბი და ინ ტე რე სე ბი. სწო-

რედ ამით მი იღ წე ვა გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში თი თო ე უ ლი სა ხელ მ წი ფოს 

ინ ტე რე სე ბის დაც ვა. 

და სას რულ დავ ძენ, რომ ყვე ლა იმ სირ თუ ლის ფონ ზე, რო მელ ზეც ვი სა უბ-

რე, სა ქარ თ ვე ლომ აუცი ლებ ლად უნ და გა ნაგ რ ძოს ის გზა, რო მე ლიც და ი სა ხა. 

მო ვა სხვა დროც, ამა ზე ორი აზ რი არ არ სე ბობს, რო დე საც ევ რო პა არ იქ ცე ვა 

გარ კ ვე ულ ექ ს კ ლუ ზი ურ ფე ნო მე ნად, რო მე ლიც მხო ლოდ და სავ ლე თის პრი ვი-

ლე გი ას წარ მო ად გენს, არა მედ ყვე ლას თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი იქ ნე ბა, ვინც კი 

სა კუ თარ თავს ევ რო პე ლად მი იჩ ნევს. 
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თორ ნი კე გორ და ძე – გა სუ ლი კვი რა ძა ლი ან ინ ტენ სი უ რი იყო ევ რო კავ შირ-

თან ურ თი ერ თო ბის თვალ საზ რი სით და მინდა რამ დე ნი მე მა გა ლი თი მო ვიხ მო. 

და ვა მა ტებ დი, რომ ბრი უ სელ ში ასო ცი რე ბა ზე შე თან ხ მე ბის მო ლა პა რა კე ბის 

მო რი გი რა უნ დი გვქონ და. ნი ნომ მარ თე ბუ ლად აღ ნიშ ნა, რომ სა გა რეო საქ მე-

თა საბ ჭომ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტი მი ი ღო და და ა სა ხე ლა რამ დე-

ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი. კი დევ რამ დე ნი მეს და ვა მა ტებ დი: მა გა ლი თად, 

ამ დო კუ მენ ტ ში პირ ვე ლა დაა ძა ლი ან აშ კა რად ნათ ქ ვა მი, რომ ევ რო კავ ში რი 

აღი ა რებს სა ქარ თ ვე ლოს მის წ რა ფე ბას ევ რო კავ ში რი სად მი და სა ქარ თ ვე ლოს 

ევ რო პულ არ ჩე ვანს, რაც არ არის სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი პერ ს პექ ტი ვა 

პირ და პირ, მაგ რამ ეს უკ ვე პროგ რე სია და აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ეს მხო-

ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ზეა ნათ ქ ვა მი. 

ამა ვე დო კუ მენ ტ ში არის ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ადა მი ა ნე ბის გა და-

ად გი ლე ბა სა და უვი ზო მი მოს ვ ლის პერ ს პექ ტი ვას თან და კავ ში რე ბით. ევ რო-

კავ ში რის 27 წევ რი ქვეყ ნის მი ნის ტ რე ბი ამ ბო ბენ, რომ ეს არის ჩვე ნი სა ერ თო 

მი ზა ნი. აქამ დე ეს იყო სა ქარ თ ვე ლოს მი ზა ნი და ისი ნი გვი ყუ რებ დ ნენ, რო გორ 

მივ დი ო დით ამ მი მარ თუ ლე ბით. დი დი ნა წი ლი აქვს დათ მო ბი ლი კონ ფ ლიქ ტის 

თე მას. აშ კა რად არის ხაზ გას მუ ლი, რომ რუ სეთ მა უნ და შე ას რუ ლოს თა ვის 

თავ ზე აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, გა იყ ვა ნოს ჯა რე ბი და შეწყ ვი ტოს გა მა ლე-

ბუ ლი შე ი ა რა ღე ბა. სიტყ ვა “ოკუპირებული” ნახ სე ნე ბი არ არის, მაგ რამ, იმე დი 

გვაქვს, რომ ბა ტო ნი ვერ ჰო ი გე ნი დაბ რუნ დე ბა ევ რო კავ ში რის დიდ პო ლი ტი კა-

ში და თა ვის წვლილს შე ი ტანს ამ მხრივ... თუ არა და, გა რე და ნაც შე იძ ლე ბა აზ-

რის გა მოთ ქ მა და ჩვენ ძა ლი ან გვე სი ა მოვ ნა მი სი აზ რის მოს მე ნა. არის კი დევ 

სხვა მთე ლი რი გი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დე ბუ ლე ბე ბი ამ დო კუ მენ ტ ში. 

მე ო რე იყო ბა ტონ დე ჰუხ ტის ვი ზი ტი, რო მე ლიც ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო 

იმით, რომ ჩვენ ფაქ ტობ რი ვად უკ ვე დაწყე ბუ ლი გვაქვს მო ლა პა რა კე ბა ღრმა 

და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა ზე ევ რო-

კავ შირ თან. ნუ ლო ვა ნი რა უნ დი უკ ვე შედ გა იან ვარ ში. ეს უფ რო ტექ ნი კუ რი 

ხა სი ა თის რა უნ დი ა, სა დაც ჯგუ ფე ბი თან ხ მ დე ბა... ჩვე ნი მხრი დან სა მო ცამ დე 

ექ ს პერ ტი იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი ამ პრო ცეს ში, და ახ ლო ე ბით ამ დე ნი ვე იქ ნე ბა ევ-

რო კავ ში რის მხრი და ნაც. უკ ვე გა წე რი ლია 2012 წლის პროგ რა მა. სულ ოთხი 

რა უნ დი იქ ნე ბა, თი თო რა უნ დი ერთ კვი რას მო ი ცავს. ეს იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, 

რომ იმ სა მუ შა ოს ნა ყოფს ვიმ კით, რაც წი ნა წლებ ში შე ვას რუ ლეთ.
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შარ შან დე ლი წე ლი ძა ლი ან პო ზი ტი უ რი იყო. გარ და იმი სა, რომ მი ღე ბულ 

იქ ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმის შე სა ხებ, რომ ვაკ მა ყო ფი ლებთ ყვე ლა წი ნა პი რო-

ბას სა ი მი სოდ, რომ და ვიწყოთ მო ლა პა რა კე ბე ბი სა ვაჭ რო შე თან ხ მე ბა ზე, ნო-

ემ ბერ ში ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბულ იქ ნა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე-

ზო ლუ ცი ა. ეს არის, ალ ბათ, ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ 

მი ღე ბუ ლი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე ზო ლუ ცი ა. დაწ ვ რი ლე ბით არ შევ ჩერ-

დე ბი ამ რე ზო ლუ ცი ა ზე, ერთს ვიტყ ვი, რომ, დღეს დღე ო ბით, ევ რო პარ ლა მენ-

ტის რო ლი, გან სა კუთ რე ბით, ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლის 

შემ დეგ, ძა ლი ან გაზ რ დი ლი ა, რაც გვი ტო ვებს იმედს, რომ ევ რო პარ ლა მენ ტის 

რე ზო ლუ ცია აისა ხე ბა ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კა ზე და ევ რო კო მი სი-

ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზეც. 

2011 წელს რამ დენ ჯერ მე გაჟ ღერ და იდეა და სულ უფ რო და უფ რო ხში-

რად მე ორ დე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლო და მოლ დო ვა არი ან აღ მო სავ ლეთის პარ-

ტ ნი ო რო ბის პროგ რა მის ლი დე რე ბი და ამას ამ ბო ბენ არა მარ ტო ჩვე ნი დი დი 

ხნის მე გობ რე ბი ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რი დან, არა მედ და სავ ლეთ ევ რო პის 

ქვეყ ნე ბიც და ესეც მი სა სალ მე ბე ლი ა. რამ დენ ჯერ მე გა ვი გო ნეთ და სავ ლეთ 

ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ლი დე რე ბის გან, მა გა ლი თად, ბა ტო ნი სარ კო ზის გან, სულ 

ახ ლა ხან ფი ნე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რ მა ალექ სანდრ შტუბ მაც აღ ნიშ ნა 

მი უნ ხენ ში, რომ სა ქარ თ ვე ლო უნ და გახ დეს ევ რო კავ ში რის სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი 

წევ რი, რაც ამ დენ ხანს მხო ლოდ ბალ ტი ე ლე ბის გან, პო ლო ნე ლე ბის გან, ჩე ხე-

ბის გან გვეს მო და. მაგ რამ, ვი მე ო რებ, რომ დღეს ამ თე მის შე სა ხებ ევ რო კავ-

შირ ში არ არის კონ სენ სუ სი, თუმ ცა, ეს პრო ცე სი დაძ რუ ლი ა. მო გეხ სე ნე ბათ, 

ევ რო კავ ში რი თა ვის თა ვად ძა ლი ან რთუ ლი მე ქა ნიზ მი ა. 

შარ შან მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბე ბი და 2012 წლის და საწყი სიც გვა ფიქ რე-

ბი ნებს, რომ ეს იქ ნე ბა საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წე ლი. ვე ლო დე ბით ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვან ვი ზი ტებს მარ ტ ში და ივ ნის ში ე.წ. მო ბი ლო ბის კუთხით. 2012 

წლის ზაფხუ ლამ დე უნ და და იწყოს ე.წ. ვი ზა- დი ა ლო გი სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ-

რო კავ შირს შო რის, რომ ლის სა ბო ლოო შე დე გიც უნ და იყოს უვი ზო მი მოს ვ ლა 

სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის. ივ ნის ში ან ივ ლი სის და საწყის ში ამ 

სა კითხებ ზე ვე ლით ევ რო კო მის რის ჩა მოს ვ ლას სა ქარ თ ვე ლო ში, რა თა გაჟ-

ღერ დეს ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. იმე დი გვაქვს, რომ წლის ბო ლომ დე ასო ცი რე ბის 

შე თან ხ მე ბის თა ვე ბის უმე ტე სო ბას შე ვა თან ხ მებთ, დღე ის თ ვის, უკ ვე შე თან ხ-
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მე ბუ ლია 75-80% თა ვე ბი სა. რაც შე ე ხე ბა ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ-

ფა ლი სა ვაჭ რო ზო ნის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბას, ისიც, ალ ბათ, საკ მა ოდ სწრა ფად 

წა რი მარ თე ბა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ორ წე ლი წად- ნა ხევ რის გან მავ ლო-

ბა ში ვმუ შა ობ დით ამ მო ლა პა რა კე ბე ბის და საწყე ბად. წა მო ყე ნე ბუ ლი გვქონ-

და საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი წი ნა პი რო ბე ბი, რა საც არ ჰქო ნია ად გი ლი ზო გი ერ თი 

სხვა ქვეყ ნის შემ თხ ვე ვა ში. მაგ რამ, თუ კი ამ ქვეყ ნებს მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ-

მარ თ ვის თ ვის 3-4 წე ლი დას ჭირ დათ, ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში, თა ვად ევ რო კავ ში-

რის წარ მო მად გენ ლე ბის თქმით, სა ვაჭ რო კო მი სი ის ნათ ქ ვამს მო გახ სე ნებთ, 

ეს მო ლა პა რა კე ბე ბი არ უნ და გაგ რ ძელ დეს ძა ლი ან დიდ ხანს... იმე დი გვაქვს, 

რომ მას ორ წელ ზე ნაკ ლე ბი დას ჭირ დე ბა. 

ყო ვე ლი ვე ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ შო რე ულ თუ სა შუ ა ლო ვა დი ან პერ ს პექ-

ტი ვა ში ევ რო პის სა კითხი გა დაწყ ვე ტი ლი ა. ჩვე ნი დის კუ სი ის თე მა ა: სა ქარ თ ვე-

ლოს ევ რო პუ ლი მო მა ვა ლი. ჩვენ ზე ძა ლი ან ბევ რი რამ არის და მო კი დე ბუ ლი. 

მაქ სი მა ლუ რად უნ და გა ვა კე თოთ ყვე ლა ფე რი იმის თ ვის, რომ არ მივ ცეთ სა ბა ბი 

სკეპ ტი კუ რად გან წყო ბილ ქვეყ ნებს და ადა მი ა ნებს, მიგ ვი თი თონ იმა ზე, რომ სა-

ქარ თ ვე ლო არ არის მზად წევ რო ბი სათ ვის. უნ და გან ვაგ რ ძოთ რე ფორ მე ბი და 

ჩვე ნი ქვე ყა ნა უნ და გავ ხა დოთ კი დევ უფ რო დე მოკ რა ტი უ ლი, კი დევ უფ რო გან-

ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით და კი დევ უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი. ეს 

შე იძ ლე ბა ბრტყელ სიტყ ვე ბად მო გეს მათ, მაგ რამ, ამ პრო ცეს ში, რა თქმა უნ და, 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მაგ რამ, რო გორც ბა ტონ მა ვერ ჰო ი გენ მა აღ ნიშ ნა, მხო ლოდ ეს 

არ არის საკ მა რი სი... ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თა ვად ევ რო პის კავ ში რის შიგ ნით 

მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი და იდე ო ლო გი უ რი, პო ლი ტი კუ რი დე ბა ტე ბი ევ რო კავ ში-

რის მო მა ვალ სა და გა ფარ თო ე ბის თე მა ზე. ეს კრი ტი კად არა ვინ უნ და მი ი ღოს, 

სა ქარ თ ვე ლო ში, რო გორც ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, გარ კ ვე უ ლი ეთ ნო ცენ ტ რიზ მი ა. 

ჩვენ გვა ინ ტე რე სებს, თა ვად რას ვა კე თებთ, რას აკე თებს ჩვე ნი მთავ რო ბა, რაც 

ძა ლი ან ბუ ნებ რი ვი ა, ძა ლი ან ჯან სა ღია მიდ გო მა, რომ შენს მთავ რო ბას უფ რო 

მე ტი მოს თხო ვო. მაგ რამ, კარ გი იქნება, მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის ერ თი ა ნი სუ-

რა თი შე იქ მ ნას და უფ რო მე ტად და ვინ ტე რეს დეთ, და დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ 

დღე ვან დე ლი შეხ ვედ რის მი ზა ნიც ეს უნ და იყოს, რომ გა ვი გოთ, რა აზ რ ზე არი ან 

ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი გა ფარ თოე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

სავ სე ბით ვე თან ხ მე ბი ბა ტონ ვერ ჰო ი გენს იმა ში, რომ ეს არ უნ და იყოს 

ჩვენ თ ვის პე სი მიზ მის მი ზე ზი, იმი ტომ, რომ ყვე ლა ფე რი იც ვ ლე ბა. თუ კი და-



20

დემოკრატიული განვითარების შიდა და გარე ვექტორები

ვაკ ვირ დე ბით 90-იან წლებ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს, მა გა ლი თად, 1994 წელს, 

ვერცერ თი ის ქვე ყა ნა, რო მე ლიც 2004 წელს გახ და ევ რო კავ ში რის წევ რი, ვერ 

იფიქ რებ და, რომ ათ წე ლი წად ში ევ რო კავ ში რის წევ რი გახ დე ბო და. ენა, რო-

მელ საც იყე ნებ დ ნენ ბრი უ სელ ში ამ ქვეყ ნე ბის მი მართ სხვა დას ხ ვა დო კუ მენ ტ-

ში, ბევ რად უფ რო მოკ რ ძა ლე ბუ ლი იყო იმას თან შე და რე ბით, რაც ჩვენ, აღ მო-

სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებს დღეს გვაქვს. რა თქმა უნ და, კო ნი უნ ქ ტუ რა 

გა ფარ თო ე ბის თვალ საზ რი სით ძა ლი ან ცუ დი ა, მაგ რამ ეს იმას არ ნიშ ნავს, 

რომ ათ წე ლი წად ში, ან ცო ტა უფ რო ნაკ ლებ ში ან მეტ ში, იგი არ შე იც ვა ლოს. 

დღეს დო მი ნი რებს კონ სერ ვა ტი უ ლი მიდ გო მა, რომ გა ფარ თო ე ბა პრობ ლე მა ა, 

რომ ევ რო კავ ში რი უნ და იყოს კლუ ბი მდი და რი ხალ ხის თ ვის და კარ გად აღ ზ-

რ დი ლი ჯენ ტ ლ მე ნე ბის თ ვის. მაგ რამ, ამა ვე დროს, რო დე საც მსოფ ლი ო ში მიმ-

დი ნა რე პრო ცე სებს ვაკ ვირ დე ბით, ვხე დავთ, რომ ევ რო კავ შირს სე რი ო ზუ ლი 

გა მოწ ვე ვა აქვს ნაკ ლე ბად უფ რო დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლუ სე ბის გან, ავი ღოთ, 

მა გა ლი თად, რუ სე თი, ჩი ნე თი, ინ დო ე თი, და ამ ქვეყ ნებს, ეკო ნო მი კუ რი გან-

ვი თა რე ბის ტემ პე ბი ბევ რად უფ რო სწრა ფი აქვთ და ბევ რად უფ რო ნაკლებად 

მოკრძალებულები არი ან სა გა რეო პო ლი ტი კა ში, ვიდ რე ევ რო კავ ში რი. 

ჩვენთ ვის, ისე ვე რო გორც აღ მო სავ ლეთის პარ ტ ნი ო რო ბის ნე ბის მი ე რი 

ქვეყ ნის თ ვის, ძლი ე რი, ამ ბი ცი უ რი ევ რო პა არის შან სი. ყვე ლა ფე რი, რაც ხელს 

შე უწყობს ინ ტეგ რა ცი ულ პრო ცე სებს ევ რო პის შიგ ნით, ევ რო კავ ში რის სტრუქ-

ტუ რე ბის გაძ ლი ე რე ბას და ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კის კი დევ უფ რო 

მე ტად ამ ბი ცი უ რად გა დაქ ცე ვას, ჩვენ თ ვის მი სა ღე ბი ა. იმი ტომ, რომ სხვა რე-

გი ო ნი ინ ტეგ რა ცი უ ლი თვალ საზ რი სით არ გვა ინ ტე რე სებს. ევ რო პის ნა წი ლი 

ვართ არამარ ტო გე ოგ რა ფი უ ლად, და არც ამის შე სა ხებ ყო ფი ლა კონ სენ სუ სი 

თხუთ მე ტი ო დე წლის წინ...  

ქე თე ვან ცი ხე ლაშ ვი ლი – 2009 წლის მა ის ში, რო დე საც პრა ღის სა მიტ ზე 

გაცხად და აღ მო სავ ლეთის პარ ტ ნი ო რო ბის ინი ცი რე ბის შე სა ხებ, ევ რო კავ შირ-

მა ერ თ -ერთ ამო ცა ნად და ა სა ხე ლა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან თა ნამ შ-

რომ ლო ბის გა ფარ თო ე ბა, მი სი გაძ ლი ე რე ბა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა სა 

და, შე სა ბა მი სად, აღ მო სავ ლეთის პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნე ბის ხე ლი სუფ ლე ბებს 

შო რის პარ ტ ნი ო რო ბის ხელ შეწყო ბა. აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ექ ვ სი ვე 

ქვე ყა ნა ში ჩა მო ყა ლიბ და ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს ძა-
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ლი ან ბევ რი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო ფი ლის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის გა-

ერ თი ა ნე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში ის აერ თი ა ნებს სა ერ თა შო რი სო ფონ-

დებ საც. დღე ვან დე ლი ჩვე ნი მას პინ ძე ლი, ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის რე გი ო ნუ-

ლი ოფი სიც ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის წევ რი ა. ამ ორ გა ნი ზა ცი ებს აერ თი ა ნებს 

ორი რამ: ძი რი თა დი მი ზა ნი, ევ რო ინ ტეგ რა ცი ა ში, ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე-

სე ბის ხელ შეწყო ბა ში გა მო ი ხა ტე ბა, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უმ-

რავ ლე სო ბა ამ მი ზანს იზი ა რებს, და მე ო რე – ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მუ შა ო ბენ 

სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბე ბით, რაც ეხ მი ა ნე ბა აღ მო სავ ლეთის პარ ტ ნი ო რო-

ბის პო ლი ტი კურ პრი ო რი ტე ტებს. ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ოთხი ძი რი თა დი თე მა ტუ-

რი პლატ ფორ მა: 1. სტა ბი ლუ რო ბა, დე მოკ რა ტია და კარ გი მმარ თ ვე ლო ბა; 2. 

ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცია და ევ რო კავ ში რის ნორ მებ თან და რე გუ ლა ცი ებ თან 

ჰარ მო ნი ზა ცი ა; 3. ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბა და გა რე მოს სა კითხე ბი; 4. 

ადა მი ა ნებს შო რის კონ ტაქ ტი, რო მე ლიც ძა ლი ან ფარ თო სფე როს მო ი ცავს, 

მათ შო რის, გა ნათ ლე ბას, კულ ტუ რას და ა.შ. 

ეროვ ნულ პლატ ფორ მებს ექ ვ სი ვე ქვე ყა ნა ში, ძა ლი ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კონ-

ტექ ს ტი და სივ რ ცე აქვთ მოქ მე დე ბი სათ ვის. რო დე საც სივ რ ცე ზე ვსა უბ რობ, 

ვგუ ლის ხ მობ წვდო მას პო ლი ტი კა სა და პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა ში თა ნა მო ნა-

წი ლე ო ბი სათ ვის. ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში ეს გა რე მო ძა ლი ან რთუ ლია და ხში რად 

– რეპ რე სი უ ლიც. ზო გან თა ვი სუფ ლე ბის მე ტი ხა რის ხია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-

დო ე ბის სექ ტო რი სათ ვის, მაგ რამ ევ რო კავ ში რის ინი ცი ა ტი ვა და მზარ დი მხარ-

და ჭე რა ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი სა და მა თი და მა ტე ბი თი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით 

აღ ჭურ ვა მი ა ნიშ ნებს, რომ გარ კ ვე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბი ყვე ლა ქვე ყა ნა ში არ სე-

ბობს და ეს სივ რ ცე უნ და გა ი ზარ დოს. 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ პლატ ფორ მა ში დღე ი სათ ვის 98 ორ გა ნი ზა ციაა გა-

წევ რი ა ნე ბუ ლი. არის მსურ ვე ლე ბის დი დი ნუს ხაც. ინ ტე რე სი სულ უფ რო იზ რ-

დე ბა. საკ მა ოდ ხში რად, პლატ ფორ მა პლუ რა ლის ტუ რი დის კუ სი ე ბის ად გი ლი ა. 

მო საზ რე ბე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და ეს ძა ლი ან კარ გი ა. ზო გა დად, ეროვ ნუ ლი 

პლატ ფორ მა სარ კი სე ბუ რად ასა ხავს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ გან წყო ბებს. 

ვგუ ლის ხ მობ იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ევ რო პას, ევ რო-

კავ შირს და ევ რო ინ ტეგ რა ცი ას ძა ლი ან დი დი მხარ და ჭე რა აქვს. ბო ლო გა მო-

კითხ ვე ბით, რომ ლე ბიც 2009-2011 წლე ბის შე დე გებს ასა ხავ და, მო სახ ლე ო ბის 

79-80%-მა უპა სუ ხა, ხვალ რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის შე სა ხებ რე ფე-
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რენ დუ მი ტარ დე ბო დეს, ისი ნი ამას პო ზი ტი უ რად უპა სუ ხებ დ ნენ, რაც ძა ლი ან 

მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. ბა ტონ მა თორ ნი კემ ახ სე ნა, რომ ამ პრო ცე სებ ში მოლ-

დო ვა და სა ქარ თ ვე ლო ლი დე რე ბად ით ვ ლე ბიან, მაგ რამ, მოლ დო ვა ში ანა ლო გი-

უ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 68%-ია, რო მე ლიც ასე ვე მა ღა ლი ა, თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლო ში ამ 

პრო ცესს გაცილებით მეტი ადამიანი უჭერს მხარს. პლატ ფორ მა ეხ მი ა ნე ბა არა 

მარ ტო სა ზო გა დო ებ რივ აზრს, არა მედ მის ინ ტე რეს საც. აღ მოჩ ნ და, რომ გა მო-

კითხულ თა ძა ლი ან დიდ მა ნა წილ მა ბევ რი რამ არ იცის ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ-

რა ცი ის პრო ცეს ზე. მოთხოვ ნა და დაკ ვე თა, რომ მი ი ღონ მე ტი ინ ფორ მა ცია და 

გა ზარ დონ თა ვი ან თი ჩარ თუ ლო ბა, ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს. 

ის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ამ დე ნი ორ გა ნი ზა ციაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი ევ რო პუ-

ლი ინ ტეგ რა ცი ით, არ არის გა საკ ვი რი, იმი ტომ რომ პო ლი ტი კურ დო ნე ზე იგი 

ცალ სა ხად არის გაცხა დე ბუ ლი, რო გორც სა გა რეო პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტი. 

ამ სა კითხ ზე კონ სენ სუ სი არ სე ბობს სა ზო გა დო ე ბის სხვა სეგ მენ ტ შიც. მა გა-

ლი თად, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის თ ვი საც, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში ხში რად 

არ გა მო ირ ჩე ვი ან აზ რ თა თან ხ ვედ რით, ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცია ალ ბათ ერ თა-

დერ თი თე მა ა, რა ზეც თან ხ მ დე ბი ან. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სექ ტო რის ძა ლი ან დი დი ნა წი-

ლი, რო მელ საც მეც მი ვე კუთ ვ ნე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ას 

უკავ ში რებს იმ ღი რე ბუ ლე ბებს, რა ზეც, ალ ბათ, სა ზო გა დო ე ბა ში კი დევ უფ-

რო ფარ თო კონ სენ სუ სი არ სე ბობს და ეს არის პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 

გან ვი თა რე ბის კურ სი, დე მოკ რა ტია და სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა. სპე ცი ა ლუ რად 

ვახ სე ნე “კურსი” და არა “მოდელი”, იმი ტომ, რომ მო დე ლებ ზე ძა ლი ან ბევ რი 

დის კუ სია იმარ თე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში და ვი ცით, რომ თა ვად ევ რო კავ შირ შიც 

მრა ვა ლი მო დე ლი არ სე ბობს... რო დე საც ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი და ცუ ლი ა, სა-

ქარ თ ვე ლო სათ ვის, ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა-

რე ბის პრო ცე სე ბი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის პერ ს პექ ტი ვით, ანა ლო გი უ რი ა. 

ეს სა კითხი უკავ შირ დე ბა უსაფ რ თხო ე ბა საც, მით უმე ტეს, ისეთ რთულ გა რე-

მო ში, რო გორ შიც გვი წევს ყოფ ნა. უსაფ რ თხო ე ბას არ მო ვი აზ რებ მი სი, მხო-

ლოდ, ხის ტი გა გე ბით. ცხა დი ა, არ სე ბობს საფ რ თხე ე ბი. ევ რო კავ ში რი სხვა-

დას ხ ვა ფორ მა ტით არის ჩარ თუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში, არ სე ბობს 

მო ნი ტო რინ გის მი სი ა, რო მე ლიც გაგ რ ძელ დე ბა. აქ ვე არ შე მიძ ლია არ ვთქვა, 

რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს მი სია ძა ლი ან წარ მა ტე ბუ ლი ა სა ქარ თ ვე ლოს 
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კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე, მა ინც რჩე ბა ნა ხევ რად ამოქ მე დე ბულ მე-

ქა ნიზ მად სა კუ თარ მან დატ თან მი მარ თე ბა ში, რამ დე ნა დაც არა აქვს წვდო მა 

კონ ფ ლიქ ტის რე გი ო ნის მე ო რე მხა რეს. თუმ ცა, იმე დი ა, რომ ევ რო კავ ში რის 

პო ტენ ცი ა ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით გა ცი ლე ბით უფ რო დი დია და, ალ ბათ, მო მა-

ვალ ში მი სი ჩარ თუ ლო ბა კი დევ უფ რო გა იზ რ დე ბა. მაგ რამ, უსაფ რ თხო ე ბა ზე 

სა უბ რი სას სხვა ტი პის საფ რ თხე ებ საც ვგუ ლის ხ მობ. სა მე ზობ ლო ში ძა ლი ან 

ბევრ ად გი ლას გან ვი თა რე ბა და მო დერ ნი ზა ცია ნამ დ ვი ლად აღარ გუ ლის ხ-

მობს დე მოკ რა ტი ზა ცი ას. ამი ტომ, ჩვენ თ ვის, ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის მხარ-

დამ ჭე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, ევ რო პი სა კენ სწრაფ ვა, ფაქ ტობ რი ვად, არის 

ის მა კავ ში რე ბე ლი რგო ლი, რაც ამ პრო ცესს ერ თ მა ნეთ თან აკავ ში რებს. გნე-

ბავთ, და ვარ ქ ვათ ამას მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და დე მოკ რა ტი ზა ცი ის გა-

დაზღ ვე ვის სტრა ტე გი ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, იგი უალ ტერ ნა ტი ვო ა. 

დღე ის თ ვის, ის სტი მუ ლი, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის 

ქვეყ ნე ბის გა წევ რი ანე ბის თ ვის არ სე ბობ და, გვეს მის, რომ არ არ სე ბობს, მაგ-

რამ, მა ინც ვფიქ რობთ, რომ არ სე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა და ფორ მა ტე ბის გა-

მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ნამ დ ვი ლად შე იძ ლე ბა ევ რო პის ძა ლი ან ძლი ე რი ე.წ. 

“რბი ლი ძა ლა უფ ლე ბის” გა მო ყე ნე ბა იმი სათ ვის, რომ კონ კ რე ტუ ლი ეკო ნო მი-

კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი შე დე გე ბი იქ ნეს მიღ წე უ ლი სა ქარ თ ვე ლოს 

მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის მრა ვალ მ ხ რივ თუ ორ მ ხ რივ ფორ მა ტებ ში... მით უმე ტეს, 

რომ ევ რო კავ ში რი დაგ ვ პირ და “მეტი მე ტის თ ვის” პრინ ცი პით თა ნამ შ რომ ლო-

ბას. რაც, ცხა დი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ ქვეყ ნე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ევ რო პულ 

მის წ რა ფე ბას პრი ო რი ტე ტუ ლად გა ნი ხი ლა ვენ. 

ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მა და მი სი გა ნახ ლე ბუ ლი სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭო, 

რო მელ საც პლატ ფორ მის კო ორ დი ნი რე ბა ევა ლე ბა გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დით, 

უკ ვე გა ნი ხი ლავს სტრუქ ტუ რუ ლი დი ა ლო გის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სამ მ ხ რი ვი – ევ-

რო კავ ში რი, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო-

გა დო ე ბა – ფორ მა ტის შე საძ ლებ ლო ბას. ჩვენ ასე ვე ვართ და ინ ტე რე სე ბულ ნი, 

რომ შე სა ბა მის უწყე ბებ თან, რო გო რიც არის სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რა-

ტი, სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო , სადაც ბა ტო ნი თორ ნი კე ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლობს ამ მი მარ თუ ლე ბას, ასე ვე, პარ ლა მენ ტის ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის კო მი ტეტ-

თან რე გუ ლა რუ ლი გაც ვ ლა გვქონ დეს. იგი ვე პრო ფი ლურ სა მი ნის ტ რო ებ თან, 

სა დაც არი ან პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი და ა.შ. მინ და ვი სარ გებ ლო დღე ვან დე-
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ლი შეხ ვედ რით და ბა ტონ თორ ნი კეს ვთხო ვო, მხა რი და უ ჭი როს ამ ინი ცი ა ტი-

ვას, რა თა გა ვა ფარ თო ოთ ჩვე ნი თა ნამ შ რომ ლო ბა. მით უმე ტეს, რომ ძა ლი ან 

დატ ვირ თუ ლი წე ლი მო დის და ეს წე ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის 

არა მხო ლოდ ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ის თვალ საზ რი სით, არა მედ იმი ტო მაც, 

რომ მო დის არ ჩევ ნე ბი და ყვე ლას გვეს მის, რომ ეს არის სა ე ტა პო მნიშ ვ ნე ლო-

ბის პე რი ო დი. 

ის დას კ ვ ნა, რო მე ლიც დღეს არაერ თხელ ახ სე ნეს, ძა ლი ან კარ გად გა მო-

ხა ტავს ყვე ლა იმ პრი ო რი ტეტს, რა ზეც სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი 

გან სა კუთ რე ბულ ფო კუ სი რე ბას გა ა კე თებს. ცხა დი ა, დე მოკ რა ტი ის კონ სო ლი-

და ცი ის თე მა, თა ვი სუ ფა ლი და დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბი, მე დია და სა სა მარ-

თ ლო, ასე ვე იქ ნე ბა ფო კუს ში. მინ და მო გა წო დოთ ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, 

რომ პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე ობს შეხ ვედ რა ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის 

წევრ რამ დე ნი მე ორ გა ნი ზა ცი ა სა და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის 

იმ სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბე ბის პა კეტ ზე, რომ ლი თაც არა სამ თავ რო ბო 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ცო ტა ხნის წინ მი მარ თეს პარ ლა მენტს. კამ პა ნი ა ში, სა ხელ-

წო დე ბით “ეს შენ გე ხე ბა”, რო მე ლიც ახ ლაც მიმ დი ნა რე ობს, ძა ლი ან ბევ რი 

არა სამ თავ რო ბო და მე დიაორ გა ნი ზა ცია მო ნა წი ლე ობს და იგი მი მარ თუ ლია 

იმი ს კენ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში შე იქ მ ნას თა ვი სუ ფა ლი და კონ კუ რენ ტუ ლი სა-

არ ჩევ ნო გა რე მო. ხვალ კი დევ იმარ თე ბა ერ თი შეხ ვედ რა და ძა ლი ან კარ გი ა, 

რომ ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან არ სე ბობს მზა ო ბა, მო ის მი ნოს მო საზ რე ბე ბი და 

არ გუ მენ ტე ბი, რაც არ სე ბობს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან. იმე დი ა, 

მზა ო ბას შე დე გე ბიც მოჰ ყ ვე ბა. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას, ყო ველ შემ თხ ვე-

ვა ში, ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის ძა ლი ან ბევრ წევრს, რო მე ლიც შე უ ერ თ და ამ 

კამ პა ნი ას, არ ამოძ რა ვებს პო ლი ტი კუ რი, სუ ბი ექ ტუ რი მო საზ რე ბა. ეს არ არის 

პო ლი ტი კუ რი გე მოვ ნე ბის სა კითხი. ეს არის მხო ლოდ ერ თი რამ – ყვე ლა პო ლი-

ტი კუ რი სუ ბი ექ ტი სათ ვის, ყვე ლა მო ქა ლა ქი სათ ვის იყოს თა ვი სუ ფა ლი გა რე მო 

აზ რი სა და სიტყ ვის გა მო ხატ ვი სათ ვის, შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის და ა.შ. 

გარ და ამი სა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა იმუ შა ვებს იმ მი მარ თუ ლე ბე ბით, 

რომ ლე ბიც დღის წეს რიგ ში დგას ევ რო პა სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის. მო ხა-

რუ ლე ბი ვართ, რომ მო ლა პა რა კე ბე ბი და იწყო ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი 

თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხ მე ბა ზე. სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ეს ძა ლი ან მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი ა, იმი ტომ რომ ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ნო მერი 
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პირ ვე ლი სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რი ა. ფაქ ტობ რი ვად, ჩვე ნი ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ-

ტის 20-30% ევ რო კავ შირ ზე მო დის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მო მა ვალ ში სა ტა-

რი ფო და არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის გა რე შე 500-მი ლი ო ნი ან ბა ზარ ზე წვდო-

მა სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კი სათ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სტი მუ ლი ა. გვეს მის, რომ მო ლა პა რა კე ბე ბი ძა ლი ან კომ პ ლექ სუ რი პრო ცე სია 

და შე დე გის მიღ წე ვა, გარ და პო ლი ტი კუ რი ნე ბი სა, რო მე ლიც უკ ვე გა მო ი ხა ტა, 

და მო კი დე ბუ ლია იმ პროგ რეს ზე, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კონ კ რე ტუ ლი რე-

ფორ მე ბის შედეგად მიიღწევა. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბამ წი ნა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ძა ლი ან დი დი მო-

ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო იმ სა კითხე ბის გან ხილ ვა ში, რომ ლე ბიც ცო ტა პრობ ლე მუ-

რად გა ნი ხი ლე ბო და და სა სი ხა რუ ლო ა, რომ პროგ რე სი ამ მი მარ თუ ლე ბით არ-

სე ბობს. ეს ეხე ბა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის, კონ კუ რენ ცი ის კა ნონ მ დებ ლო ბას 

და ა.შ. სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი მო მა ვალ შიც აპი რებს ამ მიმათულებით ღრმა 

თა ნამ შ რომ ლო ბას...

რო დე საც პრო ცე სე ბის მო ნი ტო რინ გ ზე ვსა უბ რობთ, გასათვალისწინებელია, 

რომ ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში 

ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლო უფ რო მე ტად არის და ინ ტე რე-

სე ბუ ლი, ვიდ რე ევ რო კავ ში რი, ეს იმი ტომ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს თან ვაჭ რო ბის 

წი ლი თვი თონ ევ რო კავ ში რის ვაჭ რო ბის სტრუქ ტუ რა ში ძა ლი ან მცი რეა და, შე-

სა ბა მი სად, პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ტვირ თი მო დის სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა-

ზე. მა გა ლი თად, არის ზო გი ერ თი სხვა შე თან ხ მე ბა, სა დაც ასე თი ტვირ თი მო-

დის ევ რო კავ ში რის მხა რე ზე. დღეს ვსა უბ რ ობ დით მო ბი ლუ რო ბი სა და უვი ზო 

მი მოს ვ ლის პერ ს პექ ტი ვებ ზე, რო მე ლიც ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, იმი ტომ რომ 

ყვე ლა მო ქა ლა ქეს ეხე ბა და ხელ შე სა ხე ბი შე დე გი იქ ნე ბა თა ნამ შ რომ ლო ბის 

ფორ მა ტი დან გა მომ დი ნა რე. დღე ის თ ვის გვაქვს გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა ვი ზო რე-

ჟი მი ევ რო კავ შირ თან. ზუს ტად ერ თი წლის წინ ამოქ მედ და ეს ხელ შეკ რუ ლე ბა 

რე ად მი სი ის ხელ შეკ რუ ლე ბას თან ერ თად. ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია აკ ვირ დე ბა ამ 

პრო ცე სებს, თუ რო გორ სრულ დე ბა ეს ხელ შეკ რუ ლე ბა, რა ტი პის პრობ ლე მე-

ბია და მინ და გითხ რათ, რომ პროგ რეს თან ერ თად არ სე ბობს გა მოწ ვე ვე ბიც... 

მა გა ლი თად, ის, რომ ევ რო კავ ში რის სა მი ქვეყ ნის სა კონ სუ ლო სა ერ თოდ არ 

არის სა ქარ თ ვე ლო ში და არც პირ და პი რი და არც არა პირ და პი რი წე სით არ ემ-

სა ხუ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს, ძა ლი ან აძ ვი რებს და არ თუ ლებს სა-
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ვი ზო აპ ლი კა ცი ებს ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის. არის პრობ ლე მე ბი, რო გორც 

ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ისე ე.წ. ევ რო პის სა ვი ზო კო დექ სი დან გა-

მომ დი ნა რე, რო მე ლიც 2010 წლის აპ რილ ში ამოქ მედ და და გან საზღ ვ რავს სა-

ვი ზო პრო ცე დუ რე ბის ძი რი თად წე სებს. ისევ გვაქვს პრობ ლე მე ბი იმას თან და-

კავ ში რე ბით, რომ ხელ მი საწ ვ დო მი არ არის მომ სა ხუ რე ბა მშობ ლი ურ ენა ზე, 

რაც სა ვი ზო კო დექ სი თაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. იმ მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის, რომ-

ლე ბიც არ ფლო ბენ ინ გ ლი სურ ან ევ რო კავ ში რის რო მე ლი მე სხვა ენას, ეს ძა-

ლი ან არ თუ ლებს ვი ზა ზე გა ნაცხა დის შე ტა ნის პრო ცე დუ რას. ზო გი ერთ სა კონ-

სუ ლო ში არ არის მო წეს რი გე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, არის ცოცხა ლი რი გე ბი 

და ა.შ. რო გორც ჩანს, ამა საც დრო სჭირ დე ბა, რომ ევ რო კავ ში რის მხა რემ იმ პ-

ლე მე ნტა ცია სრუ ლად შე იყ ვა ნოს ძა ლა ში და თუნ დაც იმ კა ტე გო რი ე ბი სათ ვის, 

რომ ლე ბიც არის სა ვი ზო ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, გა ა მარ ტი ვოს 

ვი ზე ბის გა ცე მა, რო გორც ეს, ჩვე ნი კვლე ვის თა ნახ მად, ხში რად არ ხდე ბა. 

და ბო ლოს, კი დევ ერ თი სა კითხი ვი ზებ თან და კავ ში რე ბით. ბა ტო ნო თორ ნი-

კე, ალ ბათ, თქვენც წა მოჭ რით ამ სა კითხს მარ ტ ში კო მი სი ა ზე – სა ქარ თ ვე ლო-

ში ვი ზა ზე უარის თქმის სტა ტის ტი კა ძა ლი ან შე მაშ ფო თე ბე ლი ა. 2009 წლის 

მო ნა ცე მე ბით, იგი 17,2%-ია, რაც ძა ლი ან მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 2010 წელს 

იგი 14,6% გახ ლ დათ. სა ქარ თ ვე ლო ამ მაჩ ვე ნებ ლით მთლი ა ნად აღ მო სავ ლეთ 

პარ ტ ნი ო რო ბის რე გი ონ ში და რუ სეთ თან შე და რე ბი თაც ლი დე რი ა. რუ სეთ სა 

და ბე ლა რუ ს ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 1%-ზე ან მის დაბ ლა მერ ყე ობს. ჩვე ნი მაჩ ვე ნე-

ბე ლი არ ასა ხავს თა ნამ შ რომ ლო ბის პო ლი ტი კურ პრი ო რი ტეტს. ეს მა გა ლი თი 

იმი ტომ მო ვიყ ვა ნე, რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას შე უძ ლია ასე თი ტი პის 

სა კითხე ბით და კვლე ვე ბით და კავ დეს და რე კო მენ და ცი ე ბი და წი ნა და დე ბე ბი 

გა უ ზი ა როს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღებ მხა რე ებს. პრო ცესს, ეს ალ ბათ, მხო-

ლოდ წა ად გე ბა. ჩვენ კონ სულ ტა ცი ას გავ დი ვართ რო გორც ევ რო კავ შირ თან, 

ისე საქართველოს ხე ლი სუფ ლე ბას თან... ცო ტა ხან ში უფ რო კონ კ რე ტუ ლი 

წი ნა და დე ბე ბით მოგ მარ თავთ, რა ტი პის ფორ მა ტი შე იძ ლე ბა მოვ ძებ ნოთ ამ 

სტრუქ ტუ რუ ლი დი ა ლო გი სათ ვის, იმი ტომ რომ ნამ დ ვი ლად არის მზა ო ბაც და 

შე საძ ლებ ლო ბაც იმი სათ ვის, რომ აქ ტი უ რი რო ლი ვი თა მა შოთ ამ პრო ცეს ში.

 

ივ ლი ა ნე ხა ინ დ რა ვა – ჩე მი შე კითხ ვა უშუ ა ლოდ სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ ში-

რის ურ თი ერ თო ბას არ შე ე ხე ბა, მაგ რამ ევ რო კავ შირს კი ეხე ბა. რო გორ მო იქ-
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ცე ვა ევ რო კავ ში რი, თუ შოტ ლან დი ე ლებ მა რე ფე რენ დუმ ზე მხა რი და უ ჭი რეს 

გას ვ ლას გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო დან და, სა ერ თოდ, რა პრო ცე სის მო მას წა ვე-

ბე ლი იქ ნე ბა ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ევ რო კავ ში რის თ ვის? 

და ერ თი რეპ ლი კა ბა ტონი თორ ნი კეს ერ თ -ერთ პა საჟ ზე – რა ტომ ღაც მგო-

ნი ა, რომ საზღ ვა რი ევ რო პა სა და აზი ას შო რის ბოს ფორ ზე და, თუ გნე ბავთ ურა-

ლის მთებ ზე უფ რო ბუ ნებ რი ვი რამ არის, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლოს სინ გა პუ რი ზა-

ცი ა, რომ ლი თაც ტვინს უმ ღ ვ რე ვენ რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბას, ისე 

ბევრ ევ რო პელს, რო მელ ზეც და მო კი დე ბუ ლია ჩვე ნი ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ა.  

გი უნ ტერ ვერ ჰო ი გე ნი – შოტ ლან დია ვერ გა მო ვა ევ რო კავ ში რი დან. ამ 

შემ თხ ვე ვა ში გა სა უქ მე ბე ლი იქ ნე ბა მთლი ა ნად გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო, 

სხვა დას ხ ვაგ ვა რი რე გუ ლა ცია იქ ნე ბა მი სა ღე ბი. აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა უელ-

სის, შოტ ლან დი ის, ირ ლან დი ის დაშ ლა. თე ო რი უ ლად, რა თქმა უნ და, შე საძ-

ლე ბე ლი ა. ვი საც გას ვ ლა უნ და, შე უძ ლია გა ვი დეს, ჩვენ არა ვის ვი ჭერთ. ეს 

გა წე რი ლია კი დეც ხელ შეკ რუ ლე ბა ში, რომ ვი საც არ სურს დარ ჩე ნა, ვე რა ვინ 

და ა ძა ლებს. ჩვენ არ წარ მო ვად გენთ იმ პე რი ა ლის ტურ წარ მო ნაქმნს, რო მე-

ლიც ძა ლა დო ბით ცდი ლობს თავი სი წევ რე ბის შე კა ვე ბას. ჩვენ თან, მა გა ლი-

თად, არის ასე თი პო ზი ცი აც – მო ის რო ლეთ სა ბერ ძ ნე თი, რა ში გჭირ დე ბათ, 

მხო ლოდ პრობ ლე მებს გვიქ მ ნის. ვინც ამას ამ ბობს, ჩე მი აზ რით, ის ვერ აზ-

როვ ნებს ნორ მა ლუ რად. გა ჭირ ვე ბუ ლის ხე ლის კ ვ რა და გაგ დე ბა გა უ მარ თ ლე-

ბე ლი იქ ნე ბო და. 

ივ ლი ა ნე ხა ინ დ რა ვა – და ვა ზუს ტებ, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო დან გას ვ ლა-

ზე ვი კითხე და არა ევ რო კავ ში რი დან. 

 

გი უნ ტერ ვერ ჰო ი გე ნი – მივ ხ ვ დი, რაც იგუ ლის ხ მეთ. შე უძ ლია და ტო ვოს 

დი დი ბრი ტა ნე თი. თუ დი დი ბრი ტა ნე თი და იშ ლე ბა, და თუ ეს მათ თ ვის მი სა-

ღე ბი იქ ნე ბა, ვე რა ფერს გა ვაწყობთ ამის წი ნა აღ მ დეგ. თუ ხალ ხი გა დაწყ ვეტს 

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს დაშ ლას, რო გორც იუგოს ლა ვია და ი შა ლა, ალ ბათ, 

ამას ვე რაფ რით შე ვე წი ნა აღ მ დე გე ბით. თუ კი ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მ წი-

ფო თავის სტრუქ ტუ რას, პო ლი ტი კურ მოწყო ბას ცვლის, ეს ჩვენ თ ვის მი სა ღე-

ბი იქ ნე ბა. თუმ ცა, ეს არ არის დღეს ჩვენ თ ვის აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მა. 
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ბოს ფორ თან და ურალ თან და კავ ში რე ბუ ლი კითხ ვა ჩემ თ ვის არ და გის ვამთ, 

მაგ რამ, ვფიქ რობ, რომ ბოს ფო რი ნამ დ ვი ლად არ არის საზღ ვა რი. ეს არის ყვე-

ლა ზე დი დი სი სუ ლე ლე, რაც გა მი გი ა, რომ ვი თომ ბოს ფო რი საზღ ვა რია ევ რო-

პა სა და აზი ას შო რის. აბ სო ლუ ტუ რი უაზ რო ბა ა. ბოს ფო რი არა ფერს არ ჰყოფს, 

პი რი ქით, აერ თი ა ნებს. 

გი ორ გი თა ბა გა რი – ჩე მი შე კითხ ვა ასე ვე არ შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო-

კავ ში რის ურ თი ერ თო ბებს, უფ რო ევ რო კავ შირს ეხე ბა. მა ინ ტე რე სებს, მზარ-

დი ევ როს კეპ ტი ციზ მის, არ სე ბუ ლი კრი ზი სის თუ ულ ტ რა მე მარ ჯ ვე ნე ძა ლე ბის 

მომ ძ ლავ რე ბის ფონ ზე, მი გაჩ ნი ათ თუ არა, რომ არ სე ბუ ლი ან ძვე ლი ნა რა ტი-

ვე ბი სა ჭი რო ებს გა და ხედ ვას ან, რო გორც მი ნი მუმ, ახა ლი ევ რო პუ ლი ნა რა ტი-

ვის შექ მ ნას, რო მე ლიც ევ რო კავ შირს ხე ლა ხალ ლე გი ტი მა ცი ას მო უ ტანს. 

გი უნ ტერ ვერ ჰო ი გე ნი – თუ კი შევ ხე დავთ სი ტუ ა ცი ას, და ვი ნა ხავთ, რომ 

გარ კ ვე უ ლი მა ნი ფეს ტი რე ბუ ლი და აღ მა ვა ლი ტალ ღა მე მარ ჯ ვე ნე ექ ს ტ რე-

მიზ მი სა ან რა სიზ მი სა, ევ რო კავ შირ ში თვალ სა ჩი ნო არ არის. არ სე ბობს წევრ 

სა ხელ მ წი ფო ებ ში ამ გ ვა რი ტალ ღა, რო მე ლიც პე რი ო დუ ლად მა ტუ ლობს, მაგ-

რამ შემ დეგ კვლავ იკ ლებს. თუ კი სწო რად ვა ფა სებ სი ტუ ა ცი ას, მხო ლოდ უნ გ-

რეთ შია ამ მხრივ პრობ ლე მა გა მოკ ვე თი ლი, მაგ რამ დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ 

უნ გ რე თი ამ პრობ ლე მას გა დაჭ რის. მსგავ სი პრობ ლე მა გვაქვს პო ლო ნეთ ში. 

პო ლო ნე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ გვითხ რა, არ ჩა ვე რი ოთ. ჩვენც და ვე თან ხ მეთ, 

რომ არ ჩა ვე რე ვით და თვი თონ გა დაწყ ვე ტენ ამ პრობ ლე მას. და ნი ა შიც იყო 

ცო ტა ხნის წინ მთავ რო ბა, რო მე ლიც ცდი ლობ და პო პუ ლის ტუ რი გან ცხა დე ბე-

ბით მო ეგ რო ვე ბი ნა ქუ ლე ბი და გა მო დი ო და ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი დე ვი ზე ბით... 

არ სე ბობს ამ გ ვა რი პრობ ლე მე ბი, მაგ რამ ვერ ვიტყ ვით, რომ გლო ბა ლუ რი ხა-

სი ა თი სა ა. ჩემს უნი ვერ სი ტეტ შიც მიმ დი ნა რე ობს კვლე ვე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით 

და კვლე ვე ბი გვაჩ ვე ნებს, რომ ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი მოძ რა ო ბე ბი ხში რად უფ რო 

ინ ტენ სი უ რად თავს იჩენს ახალ წევრ სა ხელ მ წი ფო ებ ში. ნა ცი ო ნა ლუ რი ღირ სე-

ბის ან ნა ცი ო ნა ლუ რი თვით გა მორ კ ვე ვის მცდე ლო ბე ბი სწო რედ ახა ლი სა ხელ-

მ წი ფო ე ბის თ ვის არის რა ტომ ღაც უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი. გე თან ხ მე ბით, რომ არის 

ტენ დენ ცი ე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით, თუმ ცა, შე მიძ ლია ცალ სა ხად ვთქვა, რომ 

ევ რო კავ ში რის არცერთ წევრ სა ხელ მ წი ფო ში ვერ ვხე დავ ტენ დენ ცი ას დე ზინ-
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ტეგ რა ცი ის კენ. დიდ ბრი ტა ნეთ ზე უკ ვე ვი სა უბ რეთ. პრო პა გან დით, რო მელ საც 

ამე რი კის მას მე დია ავ რ ცე ლებს ევ რო კავ ში რის და ევ რო ზო ნის წი ნა აღ მ დეგ, 

შე იძ ლე ბა ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა დაგ რ ჩეთ, რომ დღეს ევ რო ზო ნა და იშ ლე ბა და 

ხვალ ევ რო კავ ში რი სა ერ თოდ აღარ იარ სე ბებს. ამ გ ვა რი ინ ფორ მა ცია ჩემ თ ვის 

არ არის სა ინ ტე რე სო, იმი ტომ რომ სა ფუძ ველს და ლო გი კას მოკ ლე ბუ ლი ა. რა 

თქმა უნ და, ამ პრო ცე სებს თვა ლი უნ და მი ვა დევ ნოთ, მაგ რამ ამ პრობ ლე მა ში 

არ უნ და და ვი ნა ხოთ ჩვე ნი არ სე ბო ბის თ ვის სა ში ში ფე ნო მე ნი. 

 

 



4 ივ ლი სი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
იაგო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი

სო ცი ო ლო გი, თბი ლი სის ივა ნე  ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი

ჩარლზ ფერ ბენ ქ სი

პო ლი ტო ლო გი, ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 

პრო ფე სო რი, ჰუდ სო ნის ინ ს ტი ტუ ტის უფ რო სი მკვლე ვა რი

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი

იურის ტი,  სა ქარ თ ვე ლო ს ა ხალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის 

თავ მ ჯ დო მა რე 

მო დე რა ტო რი: 
ნი ნო და ნე ლია

ქარ თუ ლი პო ლი ტი კის პო ლუ სე ბი: 
სად არის ზო მი ე რე ბის რე სურ სი
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ნი ნო და ნე ლი ა – ზო მი ე რე ბის დის კურ სის არ სე ბო ბა თუ არარ სე ბო ბა, რა-

ზეც დღეს თქვენ თან ერ თად ვიმ ს ჯე ლებთ, კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ  დ გას. ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა თქვე ნი აზ რი, სა ერ თოდ, გვჭირ დე ბა კი, ზო მი ე რე ბა პო-

ლი ტი კა ში, თუ სწო რედ რა დი კა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, რა დი კა ლუ რი დის-

კურ სია გა მო სა ვა ლი. ეს თე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი ბო ლო პე რი ოდ ში 

გახ და. “ქართული ოც ნე ბის თ ვის” მი სი მოს ვ ლის თა ნა ვე გაცხად და ის, რომ 

“შუა უნ და გა ი კა ფოს”, ანუ ქარ თუ ლი ელექ ტო რა ტი მხა რე ე ბის მი მართ პო ლი-

ტი კუ რი ლო ი ა ლო ბე ბის მი ხედ ვით უნ და იყოს და ლა გე ბუ ლი. ამას, ასე ვე გან სა-

კუთ რე ბუ ლად, ხელს უწყობს ხე ლი სუფ ლე ბა, რომლის რიტოკირაც ეფუძნება 

კატეგორიებს – მომ ხ რე, ჩე მი ა ნი, სხვი სი ა ნი. სხვი სი ა ნი თუ არის, მტე რი ა. 

რას ნიშ ნავს “ჩემიანი” და “სხვისიანი”, – ამა ზეც შე იძ ლე ბა ვიმ ს ჯე-

ლოთ.  

სა მეც ნი ე რო, აკა დე მი ურ ლი ტე რა ტუ რა ში პო ლი ტი კუ რი ზო მი ე რე ბის დის-

კურ სი არის სწო რედ მი უ კერ ძო ებ ლო ბის დის კურ სი და რაც უფ რო მე ტია ასე-

თი ადა მი ა ნი, რაც უფ რო ძლი ე რი და მყარია ასე თი ფე ნა სა ზო გა დო ე ბა ში, პო-

ლი ტი კუ რი რყე ვე ბი ნაკ ლე ბად ხდე ბა. და მით უფ რო სტა ბი ლუ რია ხოლ მე დე-

მოკ რა ტი ე ბი ასეთ ქვეყ ნებ ში.

 

ჩარლზ ფერ ბენ ქ სი – და ვიწყებ შე კითხ ვით, ექ ს ტ რე მის ტუ ლია თუ არა პო-

ლი ტი კუ რი დის კურ სი და ქმე დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში? ალ ბათ, უმე ტე სო ბა თქვენ-

გა ნი ფიქ რობს, რომ პო ლი ტი კუ რი დის კურ სი და ქმე დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ექ-

ს ტ რე მის ტუ ლი ა, ამი ტომ ამ სა კითხ ზე სა უ ბარს დიდ დროს არ და ვუ თმობ. აღ-

ვ ნიშ ნავ მხო ლოდ იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

ბო ლოდ რო ინ დე ლი ცვლი ლე ბე ბი სწო რედ ამის დას ტუ რი ა. ბა ტო ნი მე რა ბიშ ვი-

ლი კარ გი უნა რე ბი სა და კომ პე ტენ ცი ე ბის ადა მი ა ნი ა. თუ კი არის ვინ მე, ვი საც 

სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში ბევ რი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მ ნა შე უძ ლი ა, მა შინ ეს 

ადა მი ა ნი მე რა ბიშ ვი ლი ა. ხო ლო სხვა ბო ლოდ რო ინ დე ლი სამ თავ რო ბო ცვლი-

ლე ბე ბი ისეთ შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს, თით ქოს ძა ლო ვა ნი სა მი ნის ტ რო ე ბი-

სათ ვის ერ თ გუ ლი და ულ მო ბე ლი კან დი და ტე ბი შე ირ ჩ ნენ. ეს და ნიშ ვ ნე ბი ორ 

შე საძ ლებ ლო ბა ზე მი ა ნიშ ნე ბს, ესე ნი ა: მუ ქა რა შე საძ ლო ქუ ჩის რე ვო ლუ ცი ე ბის 

წი ნა აღ მ დეგ, ან მთავ რო ბის მზა დე ბა მო სა ლოდ ნე ლი და პი რის პი რე ბის მო სა-

გე რი ებ ლად. 
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ახა ლი და ნიშ ვ ნე ბი ძა ლი ან უც ნა უ რი ა, რად გან მთავ რო ბას ჰქონ და ძა ლი-

ან კარ გი შან სი, რო მე ლიც მან არ გა მო ი ყე ნა. რად გან ბევ რია ისე თი, ვი საც 

არ მოს წონს მთავ რო ბა, მაგ რამ ამა ვე დროს, არც ივა ნიშ ვი ლი მოს წონს, ან და 

არ ჩევ ნებ ში ივა ნიშ ვი ლის გა მარ ჯ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, გა ურ კ ვე ვე ლი შე დე გე-

ბის ში ში აქვს. ამ ჯგუ ფის კე თილ გან წყო ბის მო სა პო ვებ ლად მთავ რო ბის თ ვის 

უფ რო მომ გე ბი ა ნი იქ ნე ბო და ისე თი კან დი და ტე ბის და ნიშ ვ ნა, რომ ლე ბიც სა-

ზო გა დო ე ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი პა ტი ვის ცე მით სარ გებ ლო ბენ, თუმ ცა ნა ცი-

ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის მი მართ ნაკ ლე ბი ერ თ გუ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან. ამ შე-

საძ ლებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბის ნაც ვ ლად, რაც მთავ რო ბის გან ზო მი ე რი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას მო ითხოვ და, მთავ რო ბამ ორი ენ ტა ცია აიღო ყვე ლა ზე 

ცუ დი მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გის თ ვის მზად ყოფ ნა ზე – სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, 

ყვე ლა ზე ექ ს ტ რე მა ლურ ალ ბა თო ბა ზე. 

აქამ დე ოპო ზი ცი ის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო ექ ს ტ რე მიზ მი, რად გან მთავ-

რო ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ის არც ქვე ყა ნას მარ თავს და არც და სავ ლურ ზე გავ-

ლე ნას გა ნიც დის. ამის მა გა ლი თია ძვე ლი ოპო ზი ცი ა. ერ თხელ გი ორ გი გა ჩე ჩი-

ლა ძემ თქვა, რომ სა ა კაშ ვილს და ი ჭერ და. ბევ რი მა გა ლი თის მოყ ვა ნა შე იძ ლე-

ბა. ივა ნიშ ვილ მა ეს ტრა დი ცია და არ ღ ვია – რო გორც კი მო ვი და პო ლი ტი კა ში, 

გა ნაცხა და, რომ „რევოლუციისა” და „ქუჩის” გა გო ნე ბაც კი არ სურს, მი უ თი თა 

რა იმა ზე, რომ ეს ცნე ბე ბი მთავ რო ბის მხრი დან წა მო სუ ლი პრო ვო კა ცი ე ბი ა. მი-

უ ხე და ვად ამი სა, დრო თა გან მავ ლო ბა ში, მთავ რო ბის მხრი დან მის სა წი ნა აღ მ-

დე გოდ მი მარ თუ ლი ქმე დე ბე ბის შე დე გად, ივა ნიშ ვი ლის გა მოს ვ ლე ბი უფ რო ექ-

ს ტ რე მის ტუ ლი გახ და. მა გა ლი თად, ივა ნიშ ვილ მა თქვა, რომ სა ა კაშ ვი ლი ხელს 

არ უწყობს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას, იმი ტომ რომ ურ ჩევ ნია, ხალ ხი 

მთავ რო ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი იყოს. იგი ვე შეგ ვიძ ლია ვთქვათ ივა ნიშ ვი ლის მი ერ 

მე რა ბიშ ვი ლი სა და მთავ რო ბის სხვა წევ რე ბის შე სა ხებ გა მოთ ქ მულ მო საზ რე-

ბებ ზე. ივა ნიშ ვილ მა თქვა, რომ მთავ რო ბის წევ რებ მა მე ტად არ უნ და მო იჭ რან 

უკან და სა ხე ვი გზე ბი, რად გან ბევ რი დრო აღარ დარ ჩათ და იმ გ ვა რად უნ და მო-

იქ ც ნენ, რომ შემ დეგ შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დეთ თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში იცხოვ რონ. 

ცხა დი ა, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი არის მუ ქა რა მი სი ოპო ნენ ტე ბის, 

მა თი თა ვი სუფ ლე ბის და ქო ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ. ასე თი სა ხის გან ცხა დე ბე ბი ეწი-

ნა აღ მ დე გე ბა დე მოკ რა ტი ზა ცი ის კენ ტრან ზი ცი ის სხვა ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თებს, 

სა დაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს წი ნა მთავ რო ბის წევ რე ბი სათ ვის უსაფ-
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რ თხო ე ბის გა რან ტი ე ბის მი ცე მას. ამის ქარ თუ ლი მა გა ლი თია შე ვარ დ ნა ძი სა და 

“ვარდების რე ვო ლუცი ის” ლი დერ თა შე თან ხ მე ბა. 

ჩე მი აზ რით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვი სა უბ როთ, თუ რა არის ამ ექ ს ტ რე მიზ მის 

წყა რო ე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში, ქარ თულ პო ლი ტი კა ში. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, კო ლე-

გე ბი ამა ზე ისა უბ რე ბენ, მაგ რამ მინ და ხა ზი გა ვუს ვა ერთ ზო გად შე ხე დუ ლე-

ბას, რო მელ ზეც ბა ტო ნი გია ნო დია თა ვის კვლე ვა ში „დემოკრატიზაციის კრი-

ზი სი სა ქარ თ ვე ლო ში” სა უბ რობს. მო ვიყ ვან ცი ტა ტა ს ამ კვლე ვი დან: „ამ პრო-

ექ ტის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დის კუ სი ე ბის მი ხედ ვით, სო ცი ა ლუ რად 

ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბა, რო მე ლიც პირ და პირ არ არის პო ლი ტი კა ში 

ჩარ თუ ლი, სა ქარ თ ვე ლო ში დე მოკ რა ტი ის დე ფი ცი ტის მთა ვარ მი ზე ზად დე-

მოკ რა ტი ის პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის ნაკ ლე ბო ბას ასა ხე ლებს”. სხვა სიტყ ვე-

ბით რომ ვთქვათ, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თა აზ რით, მთა ვა რი პრობ ლე მა პო ლი-

ტი კურ კულ ტუ რა ში ა. ამა ში სი მარ თ ლის მარ ც ვა ლი ნამ დ ვი ლად დევს, მაგ რამ 

სა ქარ თ ვე ლო ში დე მოკ რა ტი ის გან ვი  თა რე ბას, ჩე მი აზ რით, უფ რო ხელს უშ ლის 

ეს რწმე ნა, რო მე ლიც ქარ თ ვე ლებს აქვთ, თით ქოს პრობ ლე მა პო ლი ტი კუ რი 

კულ ტუ რის ნაკ ლე ბო ბა ა. თვით მ მარ თ ვე ლო ბა მო ითხოვს სა კუ თა რი შე საძ ლებ-

ლო ბე ბი სად მი რწმე ნას და ეს რწმე ნა არის ის, რაც, ჩე მი აზ რით, ყვე ლა ზე მე-

ტად აკ ლი ათ ქარ თ ვე ლებს. 

ექ ს ტ რე მიზ მის ასე თი ახ ს ნა, რო მე ლიც პო ლი ტი კურ კულ ტუ რა ზე ფო კუ სირ-

დე ბა, პრობ ლე მას კი დევ უფ რო ზო გადს ხდის და გა ურ კ ვე ველ ფორ მას აძ ლევს. 

პო ლი ტი კურ კულ ტუ რა ზე აპე ლი რე ბა ხელს უწყობს ქარ თულ „მაზოხიზმს”, 

რაც გან სა კუთ რე ბუ ლი ფე ნო მე ნი ა. მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლო ში რო დე საც 

რა მე პრობ ლე მას წა აწყ დე ბი, ხში რად გა ი გებ ასეთ ფრა ზას: „სხვას რას უნ და 

მო ე ლო დე ქარ თ ვე ლე ბი სა გან!”. რა თქმა უნ და, პრობ ლე მე ბი, რო მელ ზეც ხალ-

ხი სა უბ რობს, რე ა ლუ რი ა, მაგ რამ მსგავ სი პრო ბლე  მე ბი მხო ლოდ სა ქარ თ ვე-

ლოს თ ვის არაა და მა ხა სი ა თე ბე ლი. იგი ვე პრობ ლე მე ბი არ სე ბობს სხვა პოს ტ-

საბ ჭო თა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ შიც. მა გა ლი თად, რუ მი ნეთ ში ამას 

„რუმინულ მო მენტს” ეძა ხი ან, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ თუ რა ი მე უარ ყო ფი თი 

ხდე ბა, რუ მი ნე ლე ბი ამა ზე ამ ბო ბენ: „ეს მხო ლოდ რუ მი ნეთ ში შე იძ ლე ბა მოხ-

დეს!”.

ეს ფე ნო მე ნი ქარ თ ვე ლებ შიც არ სე ბობს – ქარ თ ვე ლე ბი სა ერ თო პოს ტ კო მუ-

ნის ტურ გა მოც დი ლე ბას სა კუ თარ თავ ზე იღე ბენ და ამ ბო ბენ, რომ პრობ ლე მა 



34

დემოკრატიული განვითარების შიდა და გარე ვექტორები

ქარ თულ ბუ ნე ბა ში ა. ქარ თ ვე ლე ბის ეს შე ხე დუ ლე ბა არა ჯან სა ღი ა. ქარ თულ ექ-

ს ტ რე მიზმს ბევ რი სხვა დას ხ ვა წყა რო აქვს, მაგ რამ ნა თე ლი ა, რომ ერ თ -ერ თი 

წყა რო საბ ჭო თა პო ლი ტი კუ რი დის კურ სი ა. ლე ნი ნი ხში რად ამ ბობ და, რომ არ 

არ სე ბობს შუ ა ლე დი და რომ ყვე ლა ფე რი ან შა ვია ან თეთ რი. ლე ნი ნის აზ როვ-

ნე ბის მო დე ლის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ რუ სულ ფრა ზას “кто кого”-ს მო ვიყ ვან. ლე-

ნი ნის აზ როვ ნე ბის ამ მო დე ლის მა გა ლი თად ასე ვე გა მოგ ვად გე ბა 1907 წელს 

მენ შე ვი კე ბის მი სა მარ თით გა მოთ ქ მუ ლი სიტყ ვე ბი: “ამგვარი მტრე ბის წი ნა აღ-

მ დეგ, ად რე გა ვა ჩა ღე ....... (და) მო მა ვალ შიც ყო ველ თ ვის გა ვა ჩა ღებ გა მა ნად-

გუ რე ბელ ბრძო ლას”. 

რა თქმა უნ და, სა ა კაშ ვი ლი და ივა ნიშ ვი ლი ლე ნი ნის მიმ დევ რე ბი არ არი-

ან, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, შეგ ნე ბუ ლად, მაგ რამ დი ქო ტო მი უ რი ანუ შავ - თეთ რი 

აზ როვ ნე ბის მო დე ლი საბ ჭო თა პო ლი ტი კის დის კურ სის გარ და უ ვა ლი მა ხა სი ა-

თე ბე ლი იყო, რო მელ მაც ღრმა კვა ლი და ტო ვა ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტურ შეგ-

რ ძ ნე ბებ ზე პო ლი ტი კას თან მი მარ თე ბა ში. 

უმე ტე სო ბა თქვენ გა ნი იმ ასა კი სა ა, რომ უნდა ახ სოვ დეს საბ ჭო თა დი ქო-

ტო მი უ რი აზ როვ ნე ბის მა გა ლი თე ბი: საბ ჭო თა აგენტს ერ ქ ვა “разведчик”, 

ხო ლო უცხო ელ აგენტს – “шпион”; გლეხ თა და მუ შა თა აჯან ყე ბას ან სპარ ტა-

კის მე თა უ რო ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ მო ნე ბის აჯან ყე ბას ერ ქ ვა “восстание”, 

ბურ ჟუა ნა ცი ო ნა ლის ტე ბის (1924 წ.) და თეთ რგვარ დი ე ლე ბის აჯან ყე ბებს კი 

“мятеж” ეწო დე ბო და. ასე თი აზ როვ ნე ბის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და გან ს-

ხ ვა ვე ბა “ჩვენიანსა” და “თქვენიანს” შო რის და მათ შო რის ისე თი ვე გან ს ხ-

ვა ვე ბა იყო, რო გორც კარ გ სა და ბო როტს შო რის. რო გორც ან დ რეი ჟდა ნო-

ვი ამ ბობ და: “სამყარო და ყო ფი ლია ორ ბა ნა კად”. მოკ ლედ, ყვე ლა საბ ჭო თა 

დის კურ სი ამ გ ვა რად იყო სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი – არ სე ბობ და აბ სო ლუ ტუ რი 

კარ გი და აბ სო ლუ ტუ რი ბო რო ტი, აბ სო ლუ ტუ რი სი კე თე და აბ სო ლუ ტუ რი სი-

სას ტი კე. 

ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ასეთ კულ ტუ რა ში იზ რ დე ბოდნენ, რო გორც წე სი, 

ენ დო ბოდ ნენ თა ვი ანთ მე გობ რებს, ოჯა ხის წევ რებს და უნ დობ ლო ბით იყ ვ ნენ 

გან წყო ბილ ნი ყვე ლა სხვა ადა მი ა ნის მი მართ. ამის შე დე გი ა, რომ სა მო ქა ლა-

ქო სა ზო გა დო ე ბა ან შუ ა მა ვა ლი ასო ცი ა ცი ე ბი ძა ლი ან სუს ტია სა ქარ თ ვე ლო ში. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, იბა დე ბა კითხ ვა – რო გორ შე იძ ლე ბა ეს გა რე მო ე ბა ესა-

და გე ბო დეს დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის ნორ მებს? 
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რა საკ ვირ ვე ლი ა, საბ ჭო თა, თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ ვე ლო სა და დე მოკ რა ტი-

უ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რე ბი ერ თ მა ნე თი სა გან გან ს ხ ვავ დე ბა. არ სე ბობს 

ზო გა დი შე ხე დუ ლე ბა, რომ დე მოკ რა ტია და მო კი დე ბუ ლია შემ წყ ნა რებ ლო ბა-

სა და ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი გან ს ხ ვა ვე ბე ბის მი ღე ბა ზე. სამ წუ ხა როდ, ამ 

მო საზ რე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო ორი გა მო ნაკ ლი სი არ სე ბობს: პირ ვე ლი, ეს არის 

ამე რი კის სამ ხ რე თი შტა ტე ბი, სა დაც მე გა ვი ზარ დე და სა დაც, მა გა ლი თად, 

სხვა დას ხ ვა რა სის წარ მო მად გენ ლებს ეკ რ ძა ლე ბო დათ ერ თი და იგი ვე ტუ ა ლე-

ტით სარ გებ ლო ბა; ხო ლო მე ო რე მა გა ლი თია – აპარ ტე ი დუ ლი სამ ხ რეთ აფ რი-

კა. ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში, სა ზო გა დო ე ბა ში გა რი ყუ ლი ჯგუ ფე ბი არ სე ბობ დ ნენ, 

მაგ რამ სხვა მხრივ, ორი ვე სა ხელ მ წი ფო რეს პუბ ლი კუ რი ან პლუ რა ლის ტუ რი 

მმარ თ ვე ლო ბის მა გა ლი თებს წარ მო ად გენ და. შე უწყ ნა რებ ლუ რი და მო კი დე ბუ-

ლე ბა ის რე სურ სი ა, რომ ლის მო ბი ლი ზე ბაც ავ ტო რი ტა რულ ლი დე რებს შე უძ-

ლი ათ. შე სა ბა მი სად, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ შე უწყ ნა რებ ლო ბა დე მოკ რა ტი ი-

სათ ვის, შე საძ ლო ა, და მაბ რ კო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი იყოს, მაგ რამ ეს ყო ველ თ ვის 

ასე არ არის. 

 ვერ ვიტყ ვით, რომ ექ ს ტ რე მიზ მი დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში არ არ სე-

ბობს. ავი ღოთ ბრი ტა ნე თი, რო მე ლიც დე მოკ რა ტი ის კლა სი კუ რი მა გა ლი თი ა, 

ხო ლო ბრი ტა ნე თის პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი, 1642 წლის სა მო ქა ლა ქო ომ ში 

და პი რის პი რე ბუ ლი მხა რე ე ბის ნაშ თებ ზე აღ მო ცენ დ ნენ. ავი ღოთ ამე რი კის შე-

ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მა გა ლი თი. რე სპუ ბ ლი კელ თა პარ ტია ის პარ ტი ა ა, რო მე-

ლიც შე იქ მ ნა იმის თ ვის, რომ ებ რ ძო ლა მო ნო ბის წი ნა აღ მ დეგ. რეს პუბ ლი კუ რი 

პარ ტი ის ბრძო ლა მა ლე გა და ი ზარ და სა მო ქა ლა ქო ომ ში. დე მოკ რა ტი უ ლი პარ-

ტია შე იქ მ ნა იმის თ ვის, რომ 1800 წლის არ ჩევ ნე ბი მო ე გო და ჯორჯ ვა შინ გ ტო-

ნის მომ ხ რე ე ბი და ე მარ ცხე ბი ნა. დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია მი იჩ ნევ და, რომ ფე-

დე რა ლის ტებ მა უღა ლა ტეს ამე რი კუ ლი რე ვო ლუ ცი ის პრინ ცი პებს და ქვე ყა ნა 

ბრი ტა ნე ლებს მიჰ ყი დეს. 

ექ ს ტ რე მიზ მის მა ღა ლი დო ნე არ სე ბობს და სავ ლუ რი დე მოკ რა ტი უ ლი სა-

ხელ მ წი ფო ე ბის პო ლი ტი კა შიც. დე მოკ რა ტი უ ლი ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ე ბი ჩხუ-

ბის თა ვე ბი არი ან, ცდი ლო ბენ თა ვი აარი დონ გა და სა ხა დე ბის გა დახ დას და ერ-

თ მა ნეთს გა მუდ მე ბით უჩი ვი ან სა სა მარ თ ლო ში. თუმ ცა, ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი 

ყვე ლა გა რე მო ე ბა ხელს უწყობს თა ვი სუფ ლე ბის კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.  

შე იძ ლე ბა ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის მა ნუ გე შე ბე ლიც იყოს ის ფაქ ტი, რომ პო ლი-



36

დემოკრატიული განვითარების შიდა და გარე ვექტორები

ტი კურ კულ ტუ რას ბევ რი ნე გა ტი უ რი მა ხა სი ა თე ბე ლი აქვს, თუნ დაც, ამე რი-

კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში. იტა ლი აც წარ მა ტე ბულ დე მოკ რა ტი ად ით ვ ლე ბა, 

თუმ ცა იტა ლი ე ლე ბი და უცხო ე ლე ბი ხში რად უკ მა ყო ფი ლე ბას გა მოთ ქ ვა მენ 

ამ სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად, შეგ ვიძ ლია 

და ვას კ ვ ნათ, რომ დე მოკ რა ტია შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს და ბა ლი პო ლი ტი კუ რი 

კულ ტუ რის პი რო ბებ შიც. 

ექ ს ტ რე მიზმს შე იძ ლე ბა საზღ ვ რე ბი და უ წეს დეს შე თან ხ მე ბუ ლი კა ნო ნე-

ბი სა და წე სე ბის მეშ ვე ო ბით. ამ პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა. ამი ტო მაც დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებ ში კა ნო ნის დაც ვის 

აუცი ლებ ლო ბას პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბა კომ პ რო მი სამ დე და თა ნამ შ-

რომ ლო ბამ დე მიჰ ყავს. ამის სა პი რის პი რო მდგო მა რე ო ბაა იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც 

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დე ფი ცი ტი უკონ ტ რო ლო ექ სტ რე მიზ მის გან ვი თა რე ბას 

უწყობს ხელს.

 ჩე მი აზ რით, ისეთ გა რე მო ე ბებ ში, რო დე საც კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დე ფი-

ციტს ემა ტე ბა მთავ რო ბის ჩა რე ვა კერ ძო ბიზ ნეს ში, იქამ დე მივდივართ, რომ 

ვა დის ამო წურ ვის შემ დეგ მთავ რო ბის მი ერ თა ნამ დე ბო ბის და ტო ვე ბა უსაფ რ-

თხო აღარ არის, რად გან არ სე ბობს რის კი, რომ არ ჩევ ნებ ში წა გე ბის შემ თხ ვე-

ვა ში მთავ რო ბა ძა ლა უფ ლე ბას თან ერ თად და კარ გავს ყვე ლა ფერს. 

იაგო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი – ვი სა უბ რებ ზო მი ე რე ბის არ სე ბულ რე სურ ს ზე ქარ-

თულ რე ა ლო ბა ში, აგრეთვე იმ წი ნა ღო ბებ ზე, რომ ლე ბიც ამ ზო მი ე რე ბის რე-

სურსს ამ ცი რებს და ასე ვე შე ვეც დე ბი ვი ლა პა რა კო ზო მი ე რე ბის პო ტენ ცი ურ 

რე სურ ს ზე, რო მე ლიც ჯერ ჯე რო ბით არ არ სე ბობს, მაგ რამ შე საძ ლე ბე ლი ა, 

რომ იარ სე ბოს. და ვარ ქ ვათ ამას ზო მი ე რე ბის ვირ ტუ ა ლუ რი რე სურ სი. ასე-

ვე მინ და ვთქვა, რომ რა ღაც დე ბუ ლე ბე ბი ჩემს პრე ზენ ტა ცი ა ში და ეყ რ დ ნო ბა 

გა მო კითხ ვის შე დე გებს, ოღონდ თავს შე ვი კა ვებ კონ კ რე ტუ ლი შე დე გე ბის და 

ციფ რე ბის და სა ხე ლე ბი სა გან. სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი იმ დე-

ნად დი ნა მი უ რად ვი თარ დე ბა, რომ შე საძ ლოა ერ თი ან ორი თვის წინ ჩა ტა რე-

ბუ ლი გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი მოძ ვე ლე ბუ ლიც კი აღ მოჩ ნ დეს ამ სი ტუ ა ცი ა ში. 

თუმ ცა ტენ დენ ცი ე ბის აღ სა წე რად გა მო სა დე გი იქ ნე ბა. 

და ვიწყებ ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე უფ რო ტრი ვი ა ლუ რი ფაქ ტით, თუმ ცა ეს სრუ-

ლი ა დაც არ არის ასე თი ცხა დი მო ცე მუ ლო ბა სა ზო გა დო ე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი-
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ლის თ ვის და, მით უფ რო, არ არის ცხა დი მო ცე მუ ლო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის. 

დღეს ქარ თულ პო ლი ტი კურ სივ რ ცე ში ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს ორი პო ლი ტი-

კუ რი ცენ ტ რი. ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი სივ რ ცე ორ პო ლუ სი ა ნი ა. ვგუ ლის ხ მობ 

ხე ლი სუფ ლე ბას დ პო ლი ტი კურ კო ა ლი ცი ა “ქართული ოც ნე ბას”. ეს არის სა-

პი რის პი რო იმი სა, რა საც NDI და IRI კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, და რო მელ საც აქ-

ტი უ რად ეყ რ დ ნო ბა ხე ლი სუფ ლე ბა და მის მი მართ ლო ი ა ლუ რად გან წყო ბი ლი 

ექ ს პერ ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბა. 10 ან თუნ დაც 15%-იანი რე ი ტინ გი ოპო ზი ცი უ რი 

პო ლი ტი კუ რი ძა ლი სა, არ მეტყ ვე ლებს ორ პო ლუ სი ა ნი პო ლი ტი კუ რი სივ რ ცის 

არ სე ბო ბა ზე. არა და, ალ ტერ ნა ტი უ ლი კვლე ვე ბი, მათ შო რის, ჩვე ნი ორ გა ნი ზა-

ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი, აჩ ვე ნებს, რომ ასე თი ორ პო ლუ სი ა ნო ბა ნამ დ ვი ლად 

არ სე ბობს. რა მი ზე ზე ბი გა ნა პი რო ბებს იმას, რომ სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო 

გა მო კითხ ვებ ში ვერ ვი ღებთ რე ა ლო ბის ადეკ ვა ტურ სუ რათს, ეს ცალ კე პრობ-

ლე მაა და ახ ლა მას ზე მსჯე ლო ბას არ და ვიწყებ. თუმ ცა,  თუ შე კითხ ვა გაჩ ნ-

დე ბა, მაქვს ჩე მი მო საზ რე ბე ბი, რამ გა მო იწ ვია გა მო კითხ ვის შე დე გე ბის ერ თი 

შე ხედ ვით ოდი ო ზუ რი ან მარ თ ლაც ოდი ო ზუ რი შე დე გე ბის მი ღე ბა. 

და ვიწყებ ზო მი ე რე ბის არ სე ბუ ლი რე სურ სით. ვფიქ რობ, რომ ძი რი თა დი 

ოპო ზი ცი უ რი აქ ტო რის, ანუ კო ა ლი ცია “ქართული ოც ნე ბის” დი ზა ი ნის გან მ-

საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რი დღეს არ არის ამომ რ ჩე ველ თა ნე გა ტი უ რი მო ბი ლი ზა-

ცი ა, რო მე ლიც წამ ყ ვა ნი ფაქ ტო რი იყო თით ქ მის ყვე ლა მეტ- ნაკ ლე ბად გავ-

ლე ნი ა ნი ოპო ზი ცი უ რი კო ა ლი ცი ის შექ მ ნი სას. ყვე ლას გვახ სოვს 2008 წელს 

მძლავ რი ოპო ზი ცი უ რი კო ა ლი ცი ა, რო მე ლიც არ სე ბი თად შე იქ მ ნა ერ თი პრინ-

ცი პით – გა ვერ თი ან დეთ არ სე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სი ძულ ვი ლით, მი შას წას ვ-

ლის გა მო ყვე ლას ყვე ლას თან გა ერ თი ა ნე ბა ღირს. რა საკ ვირ ვე ლი ა, იმის თქმა, 

რომ ეს პრინ ცი პი ახა ლი პო ლი ტი კუ რი კო ა ლი ცი ის შემ თხ ვე ვა ში სა ერ თოდ არ 

მუ შა ობს, ტყუ ი ლი ა, მაგ რამ ვერ ვიტყ ვი, რომ გან მ საზღ ვ რე ლი ა. მარ თა ლია, 

“ქართული ოც ნე ბის” შექ მ ნას სა ფუძ ვ ლად და ე დო ოპო ზი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი 

სპექ ტ რის დი ფე რენ ცი ა ცია ისე თი ბი ნა რუ ლი ოპო ზი ცი ის ფარ გ ლებ ში, რო გო-

რიც არის ნამ დ ვი ლი ოპო ზი ცია და კვა ზი ო პო ზი ცი ა, მაგ რამ მა ინც ვფიქ რობ, 

რომ ეს არ არის გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რი ამ ოპო ზი ცი უ რი კო ა ლი ცი ის თ ვის. 

ამის მა გა ლი თია თუნ დაც ის, რომ არ სე ბო ბენ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი, რომ-

ლე ბიც, კო ა ლი ცი ა ში გა ერ თი ა ნე ბის სურ ვი ლის მი უ ხე და ვად, მას ში ვერ მოხ ვ-

დ ნენ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კვა ზიო პო ზი ცი ის სტიგ მა  არ აიკი დეს. პირ ველ 
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რიგ ში, ვგუ ლის ხ მობ ნი ნო ბურ ჯა ნა ძის პო ლი ტი კურ გა ერ თი ა ნე ბას და სხვა 

პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს. ასე რომ, ვფიქ რობ, დღე ვან დე ლი ოპო ზი ცი უ რი კო ა-

ლი ცი ის გა ერ თი ა ნე ბის სა ფუძ ვე ლი გარ კ ვე უ ლი ღი რე ბუ ლე ბი თი თან ხ ვედ რა ა, 

ცხა დი ა, არ არის ტო ტა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბი თი თან ხ ვედ რა და ამის თა ო ბა ზე 

ცო ტა მოგ ვი ა ნე ბით ვი სა უბ რებ. მაგ რამ თან ხ ვედ რა თუნ დაც ისე თი ღი რე ბუ-

ლე ბის მხრივ, რო გო რიც პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლის ტაქ ტი კის არ ჩე ვა ა, არა ერ თ-

მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის გაცხა დე ბუ ლი – ისი ნი პო ლი ტი კა ში ძა ლის მი ე რი მე თო-

დე ბით მოს ვ ლას გა მო რიცხა ვენ და არ ჩევ ნე ბია ერ თა დერ თი ლე გი ტი მუ რი გზა 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო სას ვ ლე ლად. სწო რედ ეს მი მაჩ ნია ზო მი ე რე ბის ერ თ -ერთ 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან რე სურ სად. სხვა თა შო რის, ამ სუ ლის კ ვე თე ბას ეხ მი-

ა ნე ბა თა ვად ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის მი ერ არა ერ თხელ ნათ ქ ვა მი, ეს ფრა ზა მან 

და წე რა კი დეც, რომ ისი ნი მო დი ან არა სა ა კაშ ვი ლის და სა მარ ცხებ ლად, არა-

მედ ქვეყ ნის გა და სარ ჩე ნად. 

ზო მი ე რე ბის მე ო რე რე სურ სი, ჩე მი აზ რით, არის კო ა ლი ცია “ქართული ოც-

ნე ბის” სიჭ რე ლე ში. ეს კო ა ლი ცია ნაკ ლე ბი ალ ბა თო ბით ჩა მო ყა ლიბ დე ბა ერთ 

მო ნო ლი თად, რო გორც ეს მოხ და “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ ნა ცი ო ნა-

ლუ რი მოძ რა ო ბის ერთ მო ნო ლი თად ჩა მო ყა ლი ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ის არ სე-

ბი თად სა არ ჩევ ნო მიზ ნე ბის თ ვის შე იქ მ ნა და, ჩე მი აზ რით, დი დი ალ ბა თო ბით, 

და იშ ლე ბა, რო გორც კი ძა ლა უფ ლე ბა ში ამა თუ იმ დო ზით მო ვა. ამის სა ფუძ-

ველს მაძ ლევს მის შიგ ნით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ღი რე ბუ ლე ბი თი გან ს ხვა ვე ბე ბი, 

ისე თი დი ქო ტო მი უ რი პა რა დიგ მე ბის კონ ტექ ს ტ ში, რო გო რი ცაა მე მარ ჯ ვე ნე ო-

ბა, მე მარ ცხე ნე ო ბა, ლი ბე რა ლიზ მი, კონ სერ ვა ტიზ მი და ა.შ. ეს შე უთა ვ სებ ლო-

ბე ბი ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს ამ კო ა ლი ცი ა ში, და ეს სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ცნო-

ბი ლი ა. ასე თი ღი რე ბუ ლე ბი თი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი, ჩე მი აზ რით, არ ტო ვებს იმის 

შე საძ ლებ ლო ბას, რომ “ქართული ოც ნე ბა” ერთ პო ლი ტი კურ მო ნო ლი თად ჩა-

მო ყა ლიბ დეს და მო ახ დი ნოს ძა ლა უფ ლე ბის ან ხე ლი სუფ ლე ბის უზურ პა ცი ა, 

რო გორც მოხ და ეს ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის შემ თხ ვე ვა ში. 

ზო მი ე რე ბის შემ დე გი რე სურ სი არის კომ პ რო მი სე ბი, რომ ლე ბიც ხე ლი სუფ-

ლე ბამ მძაფ რი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში და უშ ვა მთა ვარ კონ კუ რენ ტ თან გამ-

კ ლა ვე ბის გზა ზე. ამის მა გა ლი თე ბად შეგ ვიძ ლია და ვა სა ხე ლოთ “მასთ ქე რის” 

პრინ ცი პის ამოქ მე დე ბა, მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის შე სა ხებ 

კა ნონ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ კა ნო ნის მი მართ 
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პრე ტენ ზი ე ბი დღე საც არის, ფაქ ტი ა, რომ მას ში ოდი ო ზუ რი ფრაგ მენ ტე ბი 

გას წორ და. ასე ვე, ვთქვათ, ივა ნიშ ვი ლის მე უღ ლი სათ ვის ჩა მორ თ მე უ ლი მო ქა-

ლა ქე ო ბის აღ დ გე ნა და ა.შ. ამ შემ თხ ვე ვა ში არა აქვს პრინ ცი პუ ლი მნიშ ვ ნე-

ლო ბა იმას, ეს დათ მო ბე ბი ზე წო ლით გა კეთ და თუ იძუ ლე ბით, მთა ვა რი ა, რომ 

გა კეთ და, ხე ლი სუფ ლე ბა ამ კომ პ რო მი სებ ზე წა ვი და, ცხა დია, მას შე იძ ლე ბო და 

სხვა არ ჩე ვა ნიც ჰქო ნო და პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბის გამ წ ვა ვე ბის ფონ ზე. 

ზო მი ე რე ბის შემ დე გი და, ჩე მი აზ რით, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო რე სურ სი არის 

ის, რომ ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის საკ მა ოდ სო ლი დუ რი სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის 

გა მო, რა საც ძი რი თა დად მი სი საქ ველ მოქ მე დო წარ სუ ლი და მეტ - ნაკ ლე ბად 

არა აგ რე სი უ ლი პო ლი ტი კა გან საზღ ვ რავს, ივა ნიშ ვი ლის და მი სი პო ლი ტი კუ-

რი ძა ლის მი მართ სა ხე ლი სუფ ლე ბო ამომ რ ჩევ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილ შიც 

გაჩ ნ და  კე თილ გან წყო ბა. ვფიქ რობ, დღეს ამ პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბის 

ფონ ზე შე იქ მ ნა ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ფე ნო მე ნი, რო მელ საც შე იძ ლე ბა და ვარ ქ-

ვა “ორაზროვნების დის კურ სი”. ეს არ არის ამომ რ ჩევ ლის ყოყ მა ნი, თუ ვის მის-

ცეს ხმა, ეს არის და ახ ლო ე ბით ასე თი პო ზი ცი ა, მა გა ლი თად, ხმას მივ ცემ სა-

ა კაშ ვილს, მაგ რამ მგო ნი ა, რომ ივა ნიშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლა ჩვენს 

ქვე ყა ნას აგ რეთ ვე წა ად გე ბა. ან, ჩე მი პირ ვე ლი არ ჩე ვა ნი სა ა კაშ ვი ლი ა, მაგ რამ 

მე ო რე არ ჩე ვა ნი რომ მქონ დეს, ივა ნიშ ვილს მივ ცემ დი ხმას. ეს ჩვე უ ლებ რი ვი 

ამ ბა ვია გა მო კითხ ვებ ში, რო დე საც ამომ რ ჩე ველს ვე კითხე ბით პირ ვე ლი, მე-

ო რე ან და მა ტე ბი თი არ ჩე ვა ნის შე სა ხებ და აღ მოჩ ნ და, რომ ამომ რ ჩე ველ თა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ამ ორი და პი რის პი რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის შემ-

თხ ვე ვა ში ერ თ მა ნეთს ფა რავს. მო ნა ცე მე ბიც კი შე მიძ ლია მო გიყ ვა ნოთ. ნა ცი-

ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის ამომ რ ჩე ველ თა შო რის 44%-ია ისე თი, რო მე ლიც ბი ძი ნა 

ივა ნიშ ვი ლის პერ სო ნის მი მართ კე თი ლგან წყო ბი ლი ა. ეს, ვფიქ რობ, ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტი ა. მე ო რე მხრივ, კო ა ლი ცია “ქართული ოც ნე ბის” ამომ-

რ ჩ ეველ თა შო რის და ახ ლო ე ბით 36%-ია მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის მი მართ კე თი-

ლგან წყო ბი ლი. ანუ არ სე ბობს გა და ფარ ვა ამომ რ ჩევ ლებ ში, რაც მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი რე სურ სია იმის თ ვის, რომ სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბა, თუ გა უვ ნე ბელ-

ყო ფი ლი არა, შე სუს ტე ბუ ლი მა ინც იყოს. 

რაც შე ე ხე ბა იმას, თუ რა აბ რ კო ლებს ზო მი ე რე ბის რე სურსს, ეს პირ ველ 

რიგ ში არის და ძა ბუ ლო ბის ზრდა ძი რი თად პო ლი ტი კურ ოპო ნენ ტებს შორის. 

არ ცერთ პო ლი ტი კურ ოპო ნენტს არ სურს იმის აღი არე ბა, რომ სე რი ო ზუ ლი 
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კონ კუ რენ ტი ჰყავს. ხე ლი სუფ ლე ბას სჯე რა, რომ NDI-სა და IRI-ის გა მო კითხ ვე-

ბის მი ხედ ვით ერ თ პი როვ ნუ ლი ლი დე რი ა, მე ო რე მხრივ, “ქართული ოც ნე ბის” 

წარ მო მად გენ ლე ბი ამ ტ კი ცე ბენ, რომ სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბა ბო ლომ-

დე გა კოტ რე ბუ ლი ა. ყვე ლას გვახ სოვს ივა ნიშ ვი ლის ფრა ზა, რომ სა ა კაშ ვი ლი 

ისეთ დღე ში ა, სა კუ თა რი დე დაც კი აღარ და უ ჭერს დღეს მხარს. ამ პო ლი ტი-

კუ რი ოპო ზი ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი ასე ვე აცხა დე ბენ, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა 

სრულ აგო ნი ა ში ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა იმას, მათ მარ თ ლაც 

სჯე რათ თუ არა იმი სი, რა საც ამ ბო ბენ, ანუ სჯე რათ თუ არა, რომ მთა ვა რი 

პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რე ბი არი ან. მთა ვა რია მა თი პო ზი ცი ის სა ჯა რო რეპ რე ზენ-

ტა ცი ა. ის კი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ ისი ნი არი ან წამ ყ ვა ნე ბი, მე ო რე მხა რე 

კი – ქვემ დე ბა რე. 

ერ თ -ერ თი და მაბ რ კო ლე ბე ლი მი ზე ზი ზო მი ე რე ბის რე სურ სი სა არის მთა-

ვა რი პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის სურ ვი ლი იმი სა, რომ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში, 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ში, ვგუ ლის ხ მობ, რო გორც არა სამ თავ რო ბო ორ-

გა ნი ზა ცი ებს, ისე მე დი ას, მათ მხო ლოდ თა ვი სი ა ნე ბი იპო ვონ. ეს არის ჩე მი 

საყ ვე დუ რი ორი ვე მხა რის მი მართ. ხო ლო თუ თა ვი სი ა ნებს არ იპო ვი ან, თუ ეს 

ძებ ნა რა ღაც კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში წარ მა ტე ბით არ დაგ ვირ გ ვინ და, ჩნდე-

ბა უნ დობ ლო ბა სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ამა თუ იმ წარ მო მად გენ ლის მი მართ. 

პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი, რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბა ში, ისე ოპო ზი ცი ა ში, და მა თი 

ლი დე რე ბი ვერ ეგუ ე ბი ან იმას, რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა თა ვი სი არ სით 

მათ თ ვის “უცხოა”, რო გორც ეს ტერ მი ნი აღ წე რა ზიგ მუნდ ბა უ მან მა ან უფ რო 

ად რე გე ორგ ზი მელ მა. კერ ძოდ, ეს არის სა ზო გა დო ე ბის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც 

არც ბო ლომ დე „შენიანია” და არც ბო ლომ დე „არაშენიანი”. სა ზო გა დო ე ბის ეს 

ნა წი ლი „შენიანია” იქ, სა დაც ამის სა ჭი რო ე ბას ხე დავს, მაგ რამ დის ტან ცი ას 

ინარ ჩუ ნებს, „არაშენიანი” ხდე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც რა ი მეს აშა ვებ. 

ეს გან ც და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მი მართ არა აქვს არც ხე ლი სუფ ლე ბას, 

არც ოპო ზი ცი ურ ძა ლას და ჯერ კი დევ მყა რია მათ ში იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, 

რომ ესა თუ ის მე დი ა, ან ესა თუ ის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია და ა ლა გონ 

„მეგობრისა” და „მტრის” ოპო ზი ცი ის პო ლუ სებ ზე. 

ზო მი ე რე ბის რე სურ სის გა საზ რ დე ლად ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სიტყ ვა უნ და 

თქვას სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა. მან უნ და გა აც ნო ბი ე როს ის, რომ დღე ვან დე ლი 

ვი თა რე ბით არ ცერთ გავ ლე ნი ან პო ლი ტი კურ აქ ტორს არა აქვს იმის რე ა ლუ-
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რი შე საძ ლებ ლო ბა, რომ მო ი პო ვოს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უმ რავ ლე სო ბა მო მა ვალ 

პარ ლა მენ ტ ში. ეს ორი ძა ლა მარ თ ლა ერ თ მა ნე თის  სა პირ წო ნე ა, ამი ტომ შე საძ-

ლოა აზ რი ჰქონ დეს იმას, რომ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა ძი რი თად ოპო ზი ცი ურ 

აქ ტო რებს მო უ წო დოს თა ნამ შ რომ ლო ბი სა კენ გარ კ ვე უ ლი სო ცი ა ლუ რი პრო-

ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის საქ მე ში, მო უ წო დოს დე ბა ტე ბის კენ, მით უფ რო, 

რომ ლა მის ერ თი ერ თ ზე თან ხ ვ დე ბა “ქართული ოც ნე ბის” და ხე ლი სუფ ლე ბის 

წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბე ბი. თით ქოს კალ კით გა და წე რა ხე ლი სუფ ლე ბამ ოპო-

ზი ცი ის და პი რე ბე ბი, ან პი რი ქით. ასე ვე შე საძ ლოა გაჟ ღერ დეს იდეა კო ა ლი-

ცი უ რი მთავ რო ბის შექ მ ნის პერ ს პექ ტი ვის შე სა ხებ, რო მე ლიც, ჩე მი აზ რით, 

სრუ ლი ად არ არის ახ ლო მო მა ვალ ში უტო პი უ რი პო ლი ტი კუ რი პრო ექ ტი. სულ 

ეს არის, რი სი თქმაც მინ დო და ზო მი ე რე ბის რე სურ ს თან და კავ ში რე ბით. სი ა-

მოვ ნე ბით ჩა ვერ თ ვე ბი დის კუ სი ა ში. 

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი – ვი სა უბ რებ, რო გორც სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებ ზე დამ-

კ ვირ ვე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი. პირ ვე ლი მო ვა ლე ო ბა, რაც 

გა აჩ ნია არ ჩევ ნებ ზე დამ კ ვირ ვე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ას, არის ის, რომ იყოს მი-

უ კერ ძო ე ბე ლი. მაგ რამ მუდ მი ვად იგ რ ძ ნო ბა, რომ დაკ ვე თა ამა ზე არ მო დის. 

არც პარ ტი ე ბის მხრი დან, თუმ ცა მა თი მხრი დან ეს ბუ ნებ რი ვი ა, იმი ტომ რომ 

მხა რე ე ბი არი ან და თა ვი ან თი პრაგ მა ტუ ლი ინ ტე რე სე ბი აქვთ, და არც სა ზო-

გა დო ე ბის მხრი დან. ისე თი გან ც და მაქვს, რომ ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 

ძა ლი ან რთუ ლად წარ მო სად გე ნია ის, რომ შე იძ ლე ბა იყო გარ კ ვე უ ლი ღი რე-

ბუ ლე ბე ბის ერ თ გუ ლი და იყო მათ სამ სა ხურ ში და არა მხა რე ე ბის სამ სა ხურ-

ში. რო გორც ჩანს, ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბას ამი სი აღ ქ მა ძა ლი ან უჭირს და თუ 

ამ ბობ რა ღა ცას, რაც არის ერ თი მხა რის ინ ტე რეს ში, გე წე ბე ბა იარ ლი ყი, რომ 

ხარ ამ მხა რის მხარ დამ ჭე რი, და – პი რი ქით. ახ ლა ალ ბათ უკ ვე ორი ვე იარ ლი-

ყი გვაქვს, იმი ტომ რომ, აქამ დე ხში რად მეს მო და ორ გა ნი ზა ცი ის ასო ცი რე ბა 

“რესპუბლიკურ პარ ტი ას თან”, ახ ლა უკ ვე მეს მის ნა ცი ო ნა ლებ თა ნაც, გა აჩ ნია 

რო გო რი გან ცხა დე ბა გა კეთ დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ და ვის მო ე წო ნე ბა ან არ 

მო ე წო ნე ბა ეს გან ცხა დე ბა. ის, რა საც აქამ დე ხე ლი სუფ ლე ბა აკე თებ და, კი დევ 

უფ რო წა ა ხა ლი სა ახალ მა ძა ლამ. ეს ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის სე რი ო-

ზუ ლი დის კომ ფორ ტი და პრობ ლე მა ა. ის, რომ, რო გორც პო ლი ტი კუ რი პარ-

ტი ე ბის, ასე ვე მა თი მხარ დამ ჭე რე ბის მხრი დან, მუდ მი ვად მო დის აგ რე სი აც კი, 
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ძა ლი ან არ თუ ლებს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მუ შა ო ბას. თუმ ცა , ა მას თან 

შე გუ ე ბუ ლე ბი ვართ. 

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო გორ აღიქ მე ბა თა ნამ შ რომ ლო ბა და მიღ წე ვე ბი. 

სა ინ ტე რე სო იყო, რო გორ გან ვი თარ და “მასთ ქე რის” მი ღე ბას თან და კავ ში რე-

ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი. ამ პრინ ცი პის და ნერ გ ვის სა ჭი რო ე ბა ზე დი დი ხა ნი მიმ დი-

ნა რე ობ და სა უ ბა რი. რო დე საც ამის აუცი ლებ ლო ბა ზე და ვიწყეთ სა უ ბა რი, იყო 

ირო ნი ა, რომ ამას მა ინც არ მი ი ღებ დ ნენ და რა აზ რი ჰქონ და დრო ის კარ გ-

ვას. და მე რე, რო ცა მი ი ღეს, იყო უკ მა ყო ფი ლე ბა, და ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 

თა ვის დრო ზე ძა ლი ან ლო ბი რებ დ ნენ, სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში აკ რი ტი კე ბენ ამ 

პრო ცესს, ოღონდ ვერ გა ვი გეთ – რა ტომ. მრჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ სა ზო-

გა დო ე ბის ნა წილს აქვს კრი ტი კის და არა შე დე გე ბის მი ღე ბის მოთხოვ ნი ლე ბა. 

თუმ ცა, ალ ბათ ესეც ნორ მა ლუ რი ა, რომ სხვა დას ხ ვა აზ რე ბი და პო ზი ცი ე ბი 

არ სე ბობ დეს სხვა დას ხ ვა სა კითხის მი მართ. 

რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა მინ და გა ვიხ სე ნო, რო დე საც ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია 

აღ მოჩ ნ და გან სა კუთ რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბის წი ნა შე იმის გა მო, რომ კე თილ-

სინ დი სი ე რად ას რუ ლებ და თა ვის მო ვა ლე ო ბას. ეს პრობ ლე მე ბი ძი რი თა დად 

ხე ლი სუფ ლე ბას უკავ შირ დე ბა. მა გა ლი თად, რამ დე ნი მე წლის წინ იყო, რო დე-

საც “ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ამ” სტრას ბურ გ ში შე ი ტა ნა სარ ჩე ლი, 

რო მე ლიც უკავ შირ დე ბო და ეთ ნი კუ რი ოსე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვას და ეს იყო 

ომის შემ დეგ ძა ლი ან მოკ ლე პე რი ოდ ში და ამან დი დი აგ რე სია გა მო იწ ვია ხე-

ლი სუფ ლე ბის მხრი დან. სე რი ო ზუ ლი კრი ტი კის ნა კა დი მო დის ხოლ მე მე დი ი-

დან. სა უ ბა რი იყო იმა ზე, რომ რუ სუ ლი ინ ტე რე სე ბის გა ტა რე ბა ხდე ბო და მხო-

ლოდ იმის გა მო, რომ ეთ ნი კურ ოსებს ვი ცავ დით, არა და, ამ ადა მი ა ნებს თვე-

ე ბის გან მავ ლო ბა ში უკა ნო ნოდ ჰქონ დათ აღ კ ვე თი ლი თა ვი სუფ ლე ბა, და მი-

მაჩ ნი ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ას ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი უნ და და ეც ვა, მი უ ხე და ვად 

მა თი ეთ ნი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბი სა და არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქ ტუ რი სა. 

ასე ვე ძა ლი ან ნე გა ტი უ რი კრი ტი კა იყო, რო დე საც 26 მა ი სის შემ დეგ გარ-

დაც ვ ლილ ადა მი ა ნებ ზე სა სა მარ თ ლო ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნა გა მო ვაქ ვეყ ნეთ. 

მე დი ის მეშ ვე ო ბით იყო სა უ ბა რი იმა ზე, რომ ეს ორ გა ნი ზა ცი ის მხრი დან პარ-

ტი ებ თან ერ თად დად გ მუ ლი სპექ ტაკ ლი იყო. ბო ლო შემ თხ ვე ვა, რო მე ლიც იყო 

“რუსთავი2”-ის მხრი დან, ეხე ბო და ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შ რომ ლე ბის მი-

ერ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის თ ვის შე წი რუ ლო ბე ბის გა კე თე ბას. ტე ლე კომ პა ნი ამ 
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ეს ნე გა ტი უ რად გა ა შუ ქა, რაც ორ გა ნი ზა ცი ის იმიჯ ზე უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ-

დენ და. თუმ ცა ტე ლე კომ პა ნია არ და ინ ტე რეს და იმით, ამ ადა მი ა ნებს რა გავ-

ლე ნა აქვთ სა არ ჩევ ნო პრო ექ ტებ ზე, მო ნა წი ლე ო ბენ თუ არა სა არ ჩევ ნო პრო-

ექ ტებ ში და რა ი მე გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ათ თუ არა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

მი ღე ბა ზე. 

იგი ვე შემ თხ ვე ვა იყო “ქართული ოც ნე ბის” მხრი დან, რო დე საც გა ვა კე თეთ 

გან ცხა დე ბა ფონდ “ქომაგთან” და კავ ში რე ბით. მოთხოვ ნაც მოჰ ყ ვა, რომ შეგ-

ვეც ვა ლა გან ცხა დე ბა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბო ლომ დე დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი 

ვი ყა ვით მის სის წო რე ში და, რა თქმა უნ და, არ შეგ ვიც ვ ლი ა. იმის თქმა მინ და, 

რომ იმ სიგ ნა ლის პირ ვე ლი ნიშ ნე ბი, რო მე ლიც მა ნამ დე ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი-

დან მო დი ო და, ახ ლა უკ ვე მო დის ოპო ზი ცი ის მხრი და ნაც. 

ალ ბათ ბევ რი სა უ ბა რი არ არის სა ჭი რო იმა ზე, რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია ყო ველ თ ვის არ სე ბობ დეს მი უ კერ ძო ე ბე ლი თვა ლი და მიმ დი ნა რე პრო ცე-

სებს აკ ვირ დე ბო დეს. ეს შეც დო მა ქარ თულ მა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბამ 

2003 წელს უკ ვე და უშ ვა, რო დე საც მი უ კერ ძო ებ ლო ბა და ბა ლან სი და კარ გა, 

რაც მომ დევ ნო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში საკ მა ოდ ძვი რი დაგ ვიჯ და. ვი საც გა-

მო მაფხიზ ლებ ლის რო ლი უნ და ეთა მა შა, ძა ლი ან შე სუს ტე ბუ ლი იყო, ან ასე-

თი სა ერ თოდ არ არ სე ბობ და. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ვუშ ვებ დით შეც დო მებს, 

მაგ რამ ამა ზე არა ვინ სა უბ რობ და. ამ ყვე ლა ფერ მა, გარ კ ვე ულ წი ლად, ალ ბათ 

გა ნა პი რო ბა დღე ვან დე ლი მო ცე მუ ლო ბა. 

ერ თ -ერ თი სა კითხი, რა ზეც მთხო ვეს სა უ ბა რი, არის ის, თუ სად გა დის 

წყალ გამ ყო ფი და რა არის ჩვენ თ ვის იმის ინ დი კა ტო რი, რა ზე უნ და ვი სა უბ როთ 

და რა არის ჩვე ნი რო ლი. “ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის თ ვის”, ვფიქ-

რობ, ეს არის საკ მა ოდ მარ ტი ვი, ჩვენ თ ვის არ სე ბობს ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რო გო-

რიც არის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა, კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა, და თუ კი მათ 

მიჰყ ვე ბი, თა ვად გკარ ნა ხო ბენ ჩარ ჩოს და არ გჭირ დე ბა გა დახ რა – ეს ძა ლი ან 

მარ ტი ვი ა. ჩარ ჩო ჩვენ თ ვის გან საზღ ვ რუ ლია და ვი ნა ი დან ში ნა გა ნი გან წყო ბაც 

არის, რომ ეს ჩარ ჩო სრუ ლად და ვიც ვათ, პრობ ლე მებს ამ კუთხით ვერ ვხე დავ. 

გია არე ში ძე – გა მიკ ვირ და, რომ უფ რო მე ტად არ გა მო იკ ვე თა, რომ ზო მი ე-

რე ბის რე სურ სი ყვე ლა ზე მე ტად არის ხალ ხ ში. ჩე მი ეს დას კ ვ ნა გა ამ ყა რა იაგო 

კაჭ კა ჭიშ ვი ლის ნათ ქ ვამ მა, რომ გა დამ ფა რა ვია მხარ დამ ჭერ თა სიმ რავ ლე ე ბი. 
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ნე ბის მი ერ სა ზო გა დო ე ბა ში წი ნა პლან ზე დგას სტა ბი ლუ რო ბა, ხალ ხი სტა ბი-

ლუ რო ბას ირ ჩევს უფ რო მე ტად, ვიდ რე სხვა ღი რე ბუ ლე ბას. 

მარ თა ლი ა, იმ პე რი ოდ ში, რო მელ ზეც მინ და ვი ლა პა რა კო, სო ცი ო ლო გი-

ურ გა მოკ ვ ლე ვას არ ვა ტა რებ დი, მაგ რამ კარ გად მახ სოვს საბ ჭო თა კავ ში რის 

დან გ რე ვის წი ნა პე რი ო დი, მი სი შემ დ გო მი პე რი ო დიც და, ჩე მი აზ რით, ხალ ხის 

უდი დეს ნა წილ ში, მა ში ნაც მის წ რა ფე ბა იყო სტა ბი ლუ რო ბის კენ და არა ექ ს-

ტ რე მიზ მის კენ. მას უფ რო ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბი  ავ ლენ დ ნენ. მგო ნი, დღე საც 

ასე ა. რო დე საც ვლა პა რა კობთ ჩვე ნი ხალ ხის ნე ბის გა მოვ ლე ნა ზე, კარ გად 

უნდა გვახ სოვ დეს, რომ ეს შეზღუ დუ ლია რო გორც ში და ფაქ ტო რე ბით, ისე სა-

ერ თა შო რი სო კონ ტექ ს ტით. 

რამ დე ნად იყო კულ ტუ რის ან ხალ ხის თვი სე ბე ბის ნაკ ლე ბო ბით გა მოწ ვე უ-

ლი ექ ს ტ რე მიზ მი, თუ ის შე ი ნიშ ნე ბო და პოს ტ საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლო ში. იქ ნებ 

სხვა ჯგუ ფებ შია ამის სიმ ცი რე და რა დი კა ლიზ მის სი ჭარ ბე. 

ხა ტია ნა და რა ი ა, სტუ დენ ტი – რა იგუ ლის ხ მე ბა ზო მი ე რე ბა ში? მა ინ ტე რე-

სებს, რა ტომ არის რა დი კა ლიზ მი ცუ დი და ხომ არ გვე რე ვა ზო მი ე რე ბა რა-

ცი ო ნა ლიზ მ ში. რო დე საც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ზე ვსა უბ რობთ, რა ტომ 

მო ვი აზ რებთ მას ში მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს, ან რა ტომ უნ და იყოს 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ნე იტ რა ლუ რი მსა ჯუ ლი, უნ და ჰქონ დეს თუ არა 

მას ღი რე ბუ ლე ბი თი პრე ფე რენ ცი ე ბი? ით ქ ვა, რომ თქვე ნი ფუნ ქ ციაა კა ნო ნის 

ფარ გ ლებ ში, კა ნო ნის ჩარ ჩო ში მოქ მე დე ბა. სრულ დე ბა თუ არა კა ნო ნი? ყვე-

ლამ კარ გად იცის, რომ სა მარ თ ლი ა ნო ბა და უსა მარ თ ლო ბა ღი რე ბუ ლე ბი თი 

პრე ფე რენ ცი ის სა კითხია და არა იმი სა, რა არის ნორ მა ტი უ ლად გა წე რი ლი. 

ვგუ ლის ხ მობ იდე ო ლო გი ურ ორი ენ ტა ცი ებს და მა თი თვალ საზ რი სით გან-

ს ხ ვა ვე ბას. ასე ვე მა ინ ტე რე სებს, რო გორ უნ და იყოს გა გე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბა, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბია თუ მთე ლი სა ზო გა დო ე ბა. 

რა არის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, ამა ზე არ არ სე ბობს ერ თი ა ნი აზ რი აკა-

დე მი ურ ლი ტე რა ტუ რა შიც კი. 

იაგო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი – ალ ბათ მარ თ ლაც აჯო ბებ და ამით დაგ ვეწყო, რა 

ში ნა არ სი დევს ამ ცნე ბებ ში. ზო მი ე რე ბა და რა დი კა ლიზ მი წარ მო ვიდ გი ნოთ 

არა რო გორც კონ ტ რა დიქ ტო რუ ლი ცნე ბე ბი, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს გა მო-
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რიცხავს, არა მედ წარ მო ვიდ გი ნოთ სიბ რ ტყე ში, რო დე საც რა დი კა ლიზ მის პი-

რო ბებ ში შე საძ ლე ბე ლია ზო მი ე რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. შე სა ბა მი სად, ჩე მი აზ რით, 

რა დი კა ლიზ მის ორი კონ ტექ ს ტი უნ და გან ვას ხ ვა ოთ ერ თ მა ნე თი სა გან, ერ თი 

პო ზი ტი უ რი და მე ო რე – ნე გა ტი უ რი. რა დი კა ლიზ მის ნე გა ტი უ რი კონ ტექ ს ტი 

არის და პი რის პი რე ბა, ამ შემ თხ ვე ვა ში, პო ლი ტი კურ აქ ტო რებს შო რის, რო დე-

საც ეს და პი რის პი რე ბა სცდე ბა რო გორც ღი რე ბუ ლე ბით, ასე ვე სა მარ თ ლებ-

რივ ჩარ ჩო ებს. ანუ რო დე საც ექ ს ტ რე მიზ მი გა დის რა ცი ო ნა ლუ რი დის კურ სის 

გა რეთ და ხდე ბა ირა ცი ო ნა ლუ რი. ხო ლო ისე თი რა დი კა ლიზ მი, რო მე ლიც ტო-

ვებს სივ რ ცეს მათ შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის, დის კუ სი ის თ ვის და გუ ლის-

ხ მობს სა მარ თ ლებ რი ვი და ღი რე ბუ ლე ბი თი პრინ ცი პე ბის ერ თ გუ ლე ბას, არის 

რა დი კა ლიზ მის პო ზი ტი უ რი კო ნო ტა ცი ა. ჩემ თ ვის რა დი კა ლიზ მი და ზო მი ე რე-

ბა არის ორი, არა ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი, არა მედ პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის 

კონ ტექ ს ტ ში მო თა ნამ შ რომ ლე ცნე ბე ბი. 

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი – ჩემ თ ვის რა დი კა ლიზ მი პრობ ლე მა ხდე ბა, რო დე საც 

გა და დის დეს ტ რუქ ცი ულ ფორ მატ ში, უკა ნო ნო ფორ მატ ში, რის ნიშ ნებ საც 

ვხე დავთ ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში. სა ბო ლო ოდ, ყვე ლა ფე რი, რაც ხდე ბა, აქეთ-

კენ მი დის, დეს ტ რუქ ცი უ ლი და უკა ნო ნო ფორ მის კენ და ეს არის, ჩე მი აზ რით, 

პრობ ლე მა. დე ბა ტე ბი რომ მიმ დი ნა რე ობ დეს, რო გორ და რა ფორ მით გა მო ი-

ხა ტე ბა ეს ყვე ლა ფე რი, ამა საც აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა. რომ იყოს სა უ ბა რი იმა ზე, 

რომ რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბულ აზ რებს ვახ ვედ რებთ ერ თ მა ნეთს, ეს არის 

სხვა მო ცე მუ ლო ბა, მაგ რამ რო დე საც ეს გა და დის ფი ზი კურ აგ რე სი ა სა და და-

პი რის პი რე ბა ში, რო მელ საც ჩვენ ვხე დავთ და ის არის წა ხა ლი სე ბუ ლი, ეს უკ ვე 

სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ა. 

შე მიძ ლია ჩე მი გა მოც დი ლე ბი დან გითხ რათ, რომ შე დე გე ბის მიღ წე ვა, რაც 

ჩემ თ ვის მთა ვა რი ა, არის ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი კონ ს  ტ რუქ ცი უ ლი და არა რა-

დი კა ლუ რი ფორ მით, თუმ ცა ესეც არ ჩე ვა ნია და ადა მი ან მა თა ვი სი მიზ ნე ბის 

მი საღ წე ვად შე იძ ლე ბა ექ ს ტ რე მის ტუ ლი გზე ბი აირ ჩი ოს. 

 

 



17 სექ ტემ ბე რი, 2012 

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა, 

თავ მ ჯ დო მა რე (თბილისი, სა ქარ თ ვე ლო)

გი ორ გი კან დე ლა კი

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რი, ფრაქ ცია “ერთიანი 

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა” (თბილისი, სა ქარ თ ვე ლო) 

ვი ო ლა ფონ კრა მო ნი

გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის ბუნ დეს ტა გის წევ რი, 

ფრაქ ცია “კავშირი 90/მწვანეები” (ბერლინი, გერ მა ნი ის 

ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კა) 

მო დე რა ტო რი: 
ქე თე ვან ცი ხე ლაშ ვი ლი 

სა არ ჩევ ნო გა მოწ ვე ვე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 
დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის თ ვის: 
ტეს ტი ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო 
პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბის გა სა ზო მად 
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ქე თე ვან ცი ხე ლაშ ვი ლი – დღე ვან დე ლი დე ბა ტე ბი ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო თე-

მას ეხე ბა, რას ნიშ ნავს ეს არ ჩევ ნე ბი და რა ტომ არის იგი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა-

ქარ თ ვე ლო სათ ვის ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პი რო ბებ ში. რა მდგო მა რე ო ბა გვაქვს 

არ ჩევ ნე ბის წინ და რა შე იძ ლე ბა მოხ დეს უახ ლო ეს მო მა ვალ ში? 

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი – აქ ცენტს წი ნა სა არ ჩევ ნო გა რე მოს შე ფა სე ბა ზე გა ვა-

კე თებ. რთუ ლია ამ სუ რა თის აღ წე რა, ძა ლი ან ინ ტენ სი უ რი და დატ ვირ თუ ლი 

პე რი ო დი იყო. ბევ რი რამ მოხ და და წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დი არა პირ ველ ოქ-

ტომ ბ რამ დე ორი თვით ად რე, არა მედ გა ცი ლე ბით ად რე, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 

შარ შან ოქ ტომ ბერ ში და იწყო.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ყვე ლა პო ლი ტი კურ პარ ტი ას აბ სო ლუ ტუ რად თა ნა-

ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ჰქონ დეს, ვი ნა ი დან წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში რთუ ლი 

იქ ნე ბა სა მარ თ ლი ა ნი წი ნა სა არ ჩევ ნო გა რე მოს შექ მ ნა, და აი, სწო რედ ამას თან 

და კავ ში რე ბით ბევ რი კითხ ვის ნი შა ნი ის მის. ჩვენ ეს წუ ხი ლი რამ დენ ჯერ მე 

უკ ვე გა მოვ ხა ტეთ. წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში არ იყო კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო 

პო ლი ტი კუ რ პარ ტი ებს შო რის. ეს უფ რო იმა ში გა მო ი ხა ტე ბო და, რომ სა ხელ მ-

წი ფო ებ რ ძო და ოპო ზი ცი ურ პარ ტი ებს. შე სა ბა მი სად, შე უძ ლე ბე ლია გქონ დეს 

თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, თუ სა ხელ მ წი ფო რო მე ლი მე ერთ მო თა მა შეს, 

ერთ პო ლი ტი კურ პარ ტი ას უწყობს ხელს. 

ძა ლი ან ბევ რი დარ ღ ვე ვა აღ მო ვა ჩი ნეთ რო გორც ოპო ზი ცი ის, ისე სა ხე ლი-

სუფ ლე ბო პარ ტი ის მხრი და ნაც. სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი კი, რომ ლებ საც 

რე აქ ცია უნ და გა მო ე ხა ტათ ამ ყვე ლა ფერ ზე, შერ ჩე ვი თი პრინ ცი პით მუ შა ობ-

დ ნენ. ზო გი ერთ ფაქ ტ ზე რე ა გი რებ დ ნენ, ზო გი ერ თ ზე – არა. ყვე ლა ზე დი დი 

პრობ ლე მა ამ წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში ალ ბათ ეს იყო. 

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა იყო ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სე ბის გა-

მო ყე ნე ბა, რა შიც არ ვგუ ლის ხ მობ ამ სიტყ ვებს ვიწ რო გა გე ბით. ვგუ ლის ხ მობ 

იმას, რომ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სე ბი ხე ლი სუფ ლე ბის სა სარ გებ ლოდ გა-

მო ი ყე ნე ბო და. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი მო იხ სე ნი ე ბა რო გორც კონ კ რე ტუ ლი პო-

ლი ტი კუ რი პარ ტი ის პროგ რა მა. თუ ეს არის რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი-

ის პროგ რა მა და ის იმავე სა ხელს ატა რებს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში, ეს დიდ 

დარ ღ ვე ვად მიგ ვაჩ ნი ა. ყვე ლა ფე რი, რა საც სა ხელ მ წი ფო აკე თებ და, აღიქ მე-

ბო და, რო გორც ერ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის გა კე თე ბუ ლი. ეს არის ძა ლი ან 
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დი დი რე სურ სი. შე მიძ ლია ერ თი მა გა ლი თი მო ვიყ ვა ნო, სტუ დენ ტე ბი სათ ვის 

სა ზაფხუ ლო პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, ასო ბით სტუ დენ ტი ჩა ვი და ერ თი კვი-

რით საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბულ სას ტუმ რო ში ზღვის პი რას და ამის ირ გ ვ ლივ 

მიმ დი ნა რე ობ და კამ პა ნი ა, რო მე ლიც ცალ სა ხად სა ხე ლი სუფ ლე ბო პარ ტი ის 

სა სარ გებ ლოდ იმარ თე ბო და. კონ ტ რო ლის პა ლა ტას ამა ზე რე ა გი რე ბა უნ და 

მო ეხ დი ნა, ზუს ტად ისე, რო გორც უნ და მო ეხ დი ნა რე ა გი რე ბა ოპო ზი ცი უ რი 

პარ ტი ის მოქ მე დე ბა ზე, მაგ რამ ამ ფაქტს რე აქ ცია არ მოჰ ყო ლი ა. ასე ვე არის 

ძა ლი ან ბევ რი სა ბი უ ჯე ტო პუნქტი, რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით და ფი-

ნან ს და, მაგ რამ გა შუქ და ისე, თით ქოს ეს გა კეთ და ხე ლი სუფ ლე ბა ში მყო ფი პო-

ლი ტი კუ რი პარ ტი ის მი ერ. 

რაც შე ე ხე ბა მა სობ რივ მო ნა წი ლე ო ბას კამ პა ნი ა ში, სამ წუ ხა როდ, სა ხელ მ წი-

ფო მო ხე ლე ე ბი ძა ლი ან ხში რად ადა მი ა ნებს მა თი სურ ვი ლის წი ნა აღ მ დეგ რთა-

ვენ კამ პა ნი ა ში. მა გა ლი თად, ხელ მ ძღ ვა ნე ლი გა ვა ლებს შე აგ რო ვო ხელ მო წე-

რე ბი პარ ტი ის სა სარ გებ ლოდ. ასე ვე აიძუ ლე ბენ აგი ტა ცი ას მმარ თ ვე ლი პარ-

ტი ის სა სარ გებ ლოდ. ჩვენ მრა ვა ლი მა გა ლი თი გვაქვს იმი სი, რომ ადა მი ა ნებს 

აძა ლებ დ ნენ ამის გა კე თე ბას. 

კი დევ ერ თი პრობ ლე მა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის თ ვის შე მო წი რუ ლო ბე ბის 

მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში ჩანს. აუდი ტი, სა ხელ მ წი ფო მო ნი ტო რინ გი, თა-

ნაბ რად უნ და ვრცელ დე ბო დეს, რო გორც ოპო ზი ცი ა ზე, ისე მმარ თ ველ პარ-

ტი ა ზე, და პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვა ცი ის გა რე შე უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს. 2012 

წლის იან ვ რი დან ბევ რ ჯერ ვნა ხეთ, რომ სა ხელ მ წი ფო აუდი ტი “მისდევს” ოპო-

ზი ცი ურ პარ ტი ებს და შე სა ბა მის რე ა გი რე ბას არ ახ დენს მმარ თ ვე ლი პარ ტი-

ის მი მართ დარ ღ ვე ვე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ შე მო წი რუ ლო ბებ ზე. ჩვენ ასე თი 

ბევ რი მა გა ლი თი გვაქვს. ბევ რი უკა ნო ნო ხარ ჯი აღ მო ვა ჩი ნეთ მმარ თ ვე ლი 

პარ ტი ის შემ თხ ვე ვა ში, მაგ რამ მას რე ა გი რე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. ასე ვე თავს იჩე ნს 

სხვა დარ ღ ვე ვე ბიც. ათე უ ლო ბით მი ლი ო ნი ლა რის ჯა რი მა და ე კის რა ოპო ზი ცი-

ურ პარ ტი ებს, რაც სრუ ლი ად დის პ რო პორ ცი უ ლია ანა ლო გი ურ გა დაც დო მებ-

ზე მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის მი მართ და კის რე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბის თვალ საზ რი სით. 

ყუ რად სა ღე ბია ის ფაქ ტი, რომ მსგავს სან ქ ცი ებ ზე სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

სა სა მარ თ ლო ში კეთ დე ბა და ამ პე რი ოდ ში არცერთი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ მი-

ღე ბუ ლა ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ის სა სარ გებ ლოდ. სამ წუ ხა როდ, ძა ლი ან ხში რად 

სა სა მარ თ ლო ე ბი პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღე ბენ. 
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რამ დე ნი მე სიტყ ვით მო გახ სე ნებთ უწყე ბა თა შო რის კო მი სი ა ზე, რო მე ლიც 

რე ა გი რე ბას უნ და ახ დენ დეს ასე თი ტი პის დარ ღ ვე ვებ ზე, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 

რე სურ სე ბის არას წორ გა მო ყე ნე ბა ზე. მათ კონ ტ რო ლის პა ლა ტა ზე უკე თე სად 

იმუ შა ვეს. რამ დე ნი მე და დე ბი თი რე კო მენ და ცია შე ი მუ შა ვეს, მა გა ლი თად, 

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა გან მო ითხო ვეს, რომ არ ჩა ერ თონ აგი ტა ცი-

ა- პ რო პა გან და ში და არ გა ავ რ ცე ლონ წი ნა სა არ ჩევ ნო მა სა ლე ბი თა ვი ანთ ვებ-

გ ვერ დებ ზე. მაგ რამ მა ინც, მი უ ხე და ვად ამ კო მი სი ის საქ მი ა ნო ბის და დე ბი-

თი შე დე გე ბი სა, ვხე დავთ, რომ დარ ღ ვე ვებ თან მი მარ თე ბა ში ჩა რე ვა არ იყო 

პრო პორ ცი უ ლი და თა ნა ბარ ზო მი ე რი. მათ რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნეს უმ ნიშ ვ ნე-

ლო სა კითხებ ზე, მაგ რამ არ არი ან ეფექ ტუ რე ბი, რო დე საც ად მი ნის ტ რა ცი-

უ ლი რე სურ სის მა სობ რივ გა მო ყე ნე ბა ზეა სა უ ბა რი. შეგ ვიძ ლია კონ კ რე ტუ-

ლი მა გა ლი თე ბიც გან ვი ხი ლოთ, რო დე საც მათ უფ რო ეფექ ტუ რად მუ შა ო ბა 

ვთხო ვეთ, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, მუ შა ო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა მა ინც 

ვერ უზ რუნ ველ ყ ვეს. 

ბო ლოს რამ დე ნი მე სიტყ ვით მე დი ა გა რე მო საც მინ და შე ვე ხო, რო მე ლიც 

ძა ლი ან პო ლა რი ზე ბუ ლი ა. აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა ტე ლე ვი ზი ი დან გვეს მის 

პრო პა გან და. ზო გი ტე ლე არ ხი დან ოპო ზი ცი უ რი პრო პა გან და, ზო გი და ნაც 

– მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის. მე დია არ არის და ბა ლან სე ბუ ლი. ტე ლე ვი ზია დი დი 

პრობ ლე მა ა. მე დი ას იყე ნე ბენ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი. პრო სამ თავ რო ბო მე-

დი ას ქვეყ ნის დი დი და ფარ ვა აქვს და მო სახ ლე ო ბის დიდ წილს მო ი ცავს, ხო-

ლო ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი კრი ტი კუ ლად გან წყო ბილ მე დი ას ბევ რი პრობ ლე მა 

აქვს. მცი რე ცვლი ლე ბა იყო ის და დე ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც ამას-

თან და კავ ში რე ბით იქ ნა მი ღე ბუ ლი წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში, რომ უნ და იყოს 

თა ნა ბა რი პრინ ცი პე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და მცი რე არ ხებს უნ და გა უ უმ-

ჯო ბეს დეს აუდი ტო რი ის მოც ვა და, შე სა ბა მი სად, სა ზო გა დო ე ბას ხე ლი უნ და 

მი უწ ვ დე ბო დეს ინ ფორ მა ცი ის სხვა დას ხ ვა წყა რო ზე. სა უ ბა რია MUST CARRY 

– MUST OFFER პრინ ცი პებ ზე, რომ ლე ბიც მხო ლოდ არ ჩევ ნე ბის დღემ დე მოქ-

მე დე ბენ. არ ჩევ ნე ბის დღეს ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი “არალოიალური” მე დიასა შუ-

ა ლე ბე ბის სიგ ნა ლი გა მო ი თი შე ბა, მა შინ რო დე საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, მათ მუ შა-

ო ბა მა ში ნაც გა ნაგ რ ძონ, რო დე საც გა მო საცხა დე ბე ლია შე დე გე ბი. თუ ეს არ-

ხე ბი არ იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი არ ჩევ ნე ბის მე რე, ეს ძა ლი ან ცუ დი იქ ნე ბა. ამი ტომ 

მო ვუ წო დებთ პარ ლა მენტს, რომ ამ მცი რე ტე ლე ვი ზი ე ბის სიგ ნა ლი არ გა ი თი-
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შოს არ ჩევ ნე ბის დღეს და გაგ რ ძელ დეს არ ჩევ ნე ბის დღის შემ დე გაც რამ დე ნი-

მე წლით, ვიდ რე ქვე ყა ნა არ გა და ვა მა უწყებ ლო ბის ციფ რულ პრინ ციპ ზე. 

ამას თან და კავ ში რე ბით, კი დევ ერ თი დე ტა ლია გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი, რაც 

ტე ლე კომ პა ნია “მაესტროს” და “გლობალ ტვ”-ს სა ტე ლი ტურ ან ტე ნებს ეხე ბა. 

მო გეხ სე ნე ბათ, ხე ლი სუფ ლე ბამ მა თი კონ ფის კა ცია მო ახ დი ნა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ 

ეს უსა ფუძ ვ ლოდ და სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის დარ ღ ვე ვით 

მოხ და. პრო ცე სი დარ ღ ვე უ ლია და ეს არის ერ თი კონ კ რე ტუ ლი პო ლი ტი კუ რი 

სუ ბი ექ ტის ნე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა. 

წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ი სას ხალ ხის და ში ნე ბა სა და პო ლი ცი ის მო ნა წი ლე ო-

ბა ზე, დრო ის სიმ ცი რის გა მო, დაწ ვ რი ლე ბით არ შე მიძ ლია ვი სა უბ რო. მი უ ხე-

და ვად იმი სა, რომ ძა ლი ან ცო ტა დრო დარ ჩა არ ჩევ ნე ბამ დე, დარ ჩე ნილ დღე ებ-

ში მა ინც უნ და მო ვა ხერ ხოთ, რომ მსგავ სი რამ აღარ მოხ დეს.

 

გი ორ გი კან დე ლა კი – სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას აქვს ხედ ვა, რე სურ სე ბი 

და მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც გვაძ ლევს ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის სა-

შუ ა ლე ბას. იმე დი მაქვს, რომ ეს არ ჩევ ნე ბი კი დევ ერ თხელ და ამ ტ კი ცებს, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო დგას ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. ჩვენ თან და კავ ში რე-

ბით ბევ რი კლი შე არ სე ბობ და და სავ ლეთ ევ რო პა სა და რუ სეთ ში, და ეს არ არის 

სი ა ხ ლე, მსგავ სი ხედ ვა ყო ველ თ ვის იყო და ხში რად სა ქარ თ ვე ლოს შიგ ნით სა-

ზო გა დო ებ რი ვი და პი რის პი რე ბის მი ზე ზიც გამ ხ და რა. რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო 

ევ რო პულ მო მა ვალს ირ ჩევ და, ამის შე სა ხებ მთავ რო ბას არ დას ჭირ ვე ბია ამ 

პერ ს პექ ტი ვის შე სა ხებ სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის თ ვის კითხ ვა და ეს ვა, რად გა-

ნაც ამ სა კითხ ზე სა ყო ველ თაო კონ სენ სუ სი არ სე ბობ და. დღეს ეს პერ ს პექ ტი ვა 

უკ ვე გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგე ბა. 

იყო ან გა რი შე ბი სე რი ო ზუ ლი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან, 

დამ კ ვირ ვებ ლე ბის მხრი დან, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეს არის ეუთო, ევ რო კავ ში-

რის წარ მო მად გენ ლო ბა, რა თქმა უნ და, NDI და IRI, და ის სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტი-

ტუ ტე ბი, რომ ლებ საც აქ ჰყავთ წარ მო მად გენ ლო ბე ბი. მა თი ან გა რი შე ბი დან გა-

მომ დი ნა რე, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თი ისა ხე ბა იმას თან შე და რე ბით, ვიდ რე ჩემ მა 

კო ლე გამ “საქართველოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ი დან” ისა უბ რა. 

მინ და ვი სა უბ რო ოთხ ძი რი თად გა მოწ ვე ვა ზე, რო მე ლიც დღეს ჩვენს წი ნა-

შე დგას. მათ და ვა ხა სი ა თებ დი გრძელ ვა დი ან და მოკ ლე ვა დი ან გა მოწ ვე ვე ბად. 
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ორი მოკ ლე ვა დი ა ნი გა მოწ ვე ვა გა მომ დი ნა რე ობს მიმ დი ნა რე წი ნა სა არ ჩევ ნო 

კამ პა ნი ი დან, გრძელ ვა დი ანს უფ რო ღრმა მი ზე ზე ბი აქვს და სე რი ო ზუ ლი შე-

დე გე ბის მომ ტა ნი ა. და ვიწყებ მოკ ლე ვა დი ა ნით. პირ ვე ლი შე ე ხე ბა პო ლი ტი კა ში 

ფუ ლის შე მო დი ნე ბას, რო ცა არ ვი ცით სა ი დან და რამ დე ნი ფუ ლი შე მო დის. ის 

ფუ ლი, რო მე ლიც დღეს ერ თი პო ლი ტი კუ რი მო თა მა შის მა გი და ზე დევს, ორ-

ჯერ აღე მა ტე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ან ბი უ ჯეტს. ამ დროს, და პი რე ბა, რომ 

სა კუ თარ ფულს სა ხელ მ წი ფოს სა სარ გებ ლოდ და ხარ ჯა ვენ, ცო ტა უც ნა უ რად 

ჟღერს. მით უმე ტეს, რო დე საც ამას არ ჩევ ნე ბამ დე აკე თებ, ეს ვერცერთ პო-

ლი ტი კურ და სა მარ თ ლებ რივ ნორ მა ში ვერ ჯდე ბა. ეს არის სე რი ო ზუ ლი გა-

მოწ ვე ვა სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მდგრა დო ბის მი მართ. რო დე საც ეს 

ფუ ლი შე მო ვი და სა ქარ თ ვე ლო ში, ბა ტონ მა ივა ნიშ ვილ მა, არ მინ დო და სა ხე-

ლის თქმა, მაგ რამ ვიტყ ვი, პი რა დად თქვა, რომ ყვე ლა ფერს და ა ფი ნან სე ბენ, 

სა დაც და ფი ნან სე ბის სა ჭი რო ე ბა იქ ნე ბა. ქალ ბა ტონ მა ხი და შელ მა, რო მე ლიც 

“ქართული ოც ნე ბის” ერ თ -ერ თი ლი დე რი ა, თქვა, რომ არ სე ბულ კა ნონ მ დებ-

ლო ბას არ და ე მორ ჩი ლე ბი ან და ამ ფულს მა ინც და ხარ ჯა ვენ. ამა ზე მათ მი-

ი ღეს პა სუ ხი, რომ ეს გან ზ რახ ვა არაა სა მარ თ ლებ რი ვი, და რომ ისი ნი უნ და 

და ე მორ ჩი ლონ კა ნონს. 

მე ო რე მოკ ლე ვა დი ა ნი შე მაშ ფო თე ბე ლი გა მოწ ვე ვა არის ის, რომ ძა ლი ან დი-

დი კამ პა ნია მიმ დი ნა რე ობს იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ ისი ნი არ და ე თან ხ-

მე ბი ან არ ჩევ ნე ბის შე დე გებს, რო გო რიც არ უნ და იყოს ის. წი ნას წარ არა ვინ 

ვი ცით, რო გო რი იქ ნე ბა შე დე გე ბი. ევ რო კო მი სა რი ფუ ლე მო უ წო დებს ბა ტონ 

ივა ნიშ ვილს, რომ აღი ა როს არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი, რო მელ საც და დებს ცენ ტ-

რა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სია და თუ მათ და დე ბი თად შე ა ფა სე ბენ სა ერ თა შო-

რი სო დამ კ ვირ ვებ ლე ბი.

ჩვე ნი ოპო ნენ ტე ბი მა ნი პუ ლი რე ბენ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გა მო კითხ ვე-

ბით, ჩვენ გვაქვს გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია მა თი 

გა მო კითხ ვე ბის გან. შე მო ვი და ახა ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “ღია დე-

მოკ რა ტი ის კო მი ტე ტი”, რო მე ლიც რე გის ტ რი რე ბუ ლია ფლო რი და ში [ამერიკის 

შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი]. მათ არა აქვთ გა მოც დი ლე ბა, მაგ რამ ამ ბო ბენ, რომ 

არი ან მოლ დო ვა სა და უკ რა ი ნა ში გა მოც დი ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, თუმ ცა, ჩვენ არ 

გვაქვს ამის მტკი ცე ბუ ლე ბა. არც ის ვი ცით, ვინ აფი ნა ნსებს ამ ორ გა ნი ზა ცი-

ას. ჩვენ ვფიქ რობთ, რომ მას ბა ტო ნი ივა ნიშ ვი ლი აფი ნან სებს. ამ ყვე ლა ფერს 



52

დემოკრატიული განვითარების შიდა და გარე ვექტორები

იმის თ ვის აკე თე ბენ, რომ არ სე ბუ ლი სუ რა თი შეც ვა ლონ და გა ამ რუ დონ, ადა-

მი ა ნე ბი და აბ ნი ოს ამ დენ მა გან ს ხ ვა ვე ბულ მა ან გა რიშ მა, შექ მ ნან აურ ზა უ რი ამ 

ყვე ლაფ რის ირ გ ვ ლივ. ეს არის ის მოკ ლე ვა დი ა ნი გა მოწ ვე ვე ბი, რა ზეც თქვე ნი 

ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა მინ დო და. 

გრძელ ვა დი ა ნი გა მოწ ვე ვე ბი უფ რო სე რი ო ზუ ლი ა. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეს 

არის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი ერო ზი ა. ეს არის ის მიმ დი ნა-

რე კამ პა ნია რამ დე ნი მე ფუნ და მენ ტუ რი კონ სენ სუ სის წი ნა აღ მ დეგ, რო მე ლიც 

გვქონ და ქვე ყა ნა ში და რო მელ საც მი ვაღ წი ეთ უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის გან მავ-

ლო ბა ში. ერ თ -ერ თი სა კითხი, რა ზეც სა ყო ველ თაო კონ სენ სუ სი არ სე ბობ და, 

არის ის, რომ მოხ დეს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ინ ტეგ რა ცი ა. მო გახ სე ნებთ, 

რომ სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პა ცი ის დღი დან, 1921 წელს, სა ქარ თ ვე ლო ში ეთ ნი კურ-

მა უმ ცი რე სო ბებ მა არც იცოდ ნენ, რო მელ ქვე ყა ნა ში ცხოვ რობ დ ნენ. საბ ჭო თა 

პე რი ოდ ში ყვე ლა ფერს აკე თებ დ ნენ იმი სათ ვის, რომ ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი 

მო ეწყ ვი ტათ სა ქარ თ ვე ლოს გან. ეს სუ რა თი ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში შევ-

ც ვა ლეთ, მაგ რამ დღეს, ჩვენ ვის მენთ ჩვე ნი ოპო ნენ ტე ბის ძა ლი ან ბევრ გა-

მოს ვ ლას უმ ცი რე სო ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ. შე მიძ ლია მა გა ლი თე ბიც მო გიყ ვა ნოთ. 

მა გა ლი თად, ქალ ბა ტონ მა კო ბა ხი ძემ, რო მე ლიც არის “ქართული ოც ნე ბის” 

თავ მ ჯ დო მა რე, თქვა, რომ მთავ რო ბის მი ზა ნია ებ რ ძო ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბელ 

ეკ ლე სი ას, იმის თ ვის რომ ასი ა მოვ ნოს ამე რი კას. ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ახ ს ნა ა. 

ბა ტო ნი ბრე გა ძე, რო მე ლიც მა თი მო კავ ში რე ა, ამ ბობს, რომ კარ გი იქ ნე ბო და 

მო ეგ რო ვე ბი ნათ ყვე ლა არატ რა დი ცი უ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის მქო ნე 

ადა მი ა ნი და ზღვა ში ჩა ე ყა რათ, რო გორც ეს ჰიტ ლერ მა გა ა კე თა. ქალ ბა ტონ მა 

დო ლი ძემ, რო მე ლიც მათ კამ პა ნი ა ში მო ნა წი ლე ობს, შარლ აზ ნა ვუ რის ჩა მოყ-

ვა ნა სომ ხუ რი გავ ლე ნის გაზ რ დას და უ კავ ში რა. 

კო ა ლი ცია “ქართული ოც ნე ბა” არის ან ტი და სავ ლუ რი. “ეროვნული ფო რუ-

მი”, რო მელ საც სა თა ვე ში უდ გა ნან ბა ტო ნე ბი სა ნი კი ძე და შარ ტა ვა, თა ვი ანთ 

რი ტო რი კა ში დღემ დე ან ტი და სავ ლუ რე ბი არი ან და ნა ტოს წი ნა აღ მ დეგ გა მო-

დი ან. კო ა ლი ცი ის ის წევ რე ბი, რომ ლე ბიც უფ რო პრო და სავ ლუ რე ბი არი ან, მა-

გა ლი თად, ბა ტო ნი ალა სა ნია ამ ბობს, რომ ნა ტოს კენ გზა რუ სეთ ზე გა დის. ჯერ 

რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბა უნ და მო ვაგ ვა როთ და მხო ლოდ ამის შემ დეგ შე ვუ-

ერ თ დეთ ნა ტოს. მაგ რამ ეს ალო გი კუ რი ა. იმი ტომ რომ ნე ბის მი ე რი მა გა ლი თი 

სა წი ნა აღ მ დე გო ზე მიგ ვი თი თებს. ურ თი ერ თო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა რუ სეთ თან 
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შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ნა ტო ში შეს ვ ლის შემ დეგ. ამა ზე მიგ ვი თი თებს სხვა 

ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თი. 

ვი ო ლა ფონ კრა მო ნი – სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში გერ მა ნი ა შიც სა ინ ტე რე სო 

დის კუ სი ე ბი იმარ თე ბა და სა ქარ თ ვე ლო შიც. ხა ზი მინ და გა ვუს ვა იმას, რომ 

ევ რო კავ ში რის მხრი დან გაგ ვი ხარ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლო ში გვე ნა ხა სტა ბი ლუ-

რი პარ ტ ნი ო რი, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ქვე ყა ნა. არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ვინ იქ-

ნე ბა მმარ თ ვე ლი პარ ტი ა, ვინ იქ ნე ბა ქვეყ ნის სა თა ვე ში. მთა ვა რი ა, რომ არ-

სე ბობ დეს გრძელ ვა დი ა ნი პარ ტ ნი ო რო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. თუ ვი ფიქ რებთ 

“აღმოსავლეთის პარ ტ ნი ო რო ბა ზე”, სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო სუ ლი იყ ვ ნენ ჩვე ნი 

შვე დი, პო ლო ნე ლი მე გობ რე ბი, ვინც ამ ინი ცი ა ტი ვას სა თა ვე და უ დო. რას ვე-

ლით ამ ინი ცი ა ტი ვის გან? უფ რო მეტ წევრს, ინო ვა ცი ებს. თუ შე ხე დავთ, რა 

ხდე ბა ბე ლა რუს ში, იქი დან დი დი მო ლო დი ნი არ გვაქვს. ალ ბათ იმა ვეს თქმა 

შე იძ ლე ბა აზერ ბა ი ჯან ზეც. რა ხდე ბა იქ, თქვენ ჩემ ზე უკე თე სად იცით. 

სა ქარ თ ვე ლო გვჭირ დე ბა რო გორც დი დი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე და სტა ბი-

ლუ რი პარ ტ ნი ო რი. დღე ის თ ვის პარ ლა მენ ტა რე ბის 75% მმარ თ ვე ლი გუნ დის 

წევ რი ა. ისი ნი აკონ ტ რო ლე ბენ პარ ლა მენტს, იმი ტომ რომ უმ რავ ლე სო ბა ში 

არი ან. სა ა კაშ ვილს და მის პარ ტი ას აქვს რო გორც ფორ მა ლუ რი, ისე არა ფორ-

მა ლუ რი ძა ლა. თქვენ ისე დაც ხვდე ბით, სად არის ძა ლა ამ ქვე ყა ნა ში, ვის აქვს 

ძა ლა. ჩვენ გვინ და სა ქარ თ ვე ლო ში და ვი ნა ხოთ მრა ვალ პარ ტი უ ლი სის ტე მა, 

ცოცხა ლი და დი ნა მი უ რი პო ლი ტი კა, ჩვენ გვინ და ოპო ზი ცი ის და ნახ ვაც პარ-

ლა მენ ტ ში, რო მე ლიც გა ა კონ ტ რო ლებს მთავ რო ბას. 

რა არის სა ჭი რო იმი სათ ვის, რომ ნამ დ ვი ლი დე მოკ რა ტი ის მი მარ თუ ლე ბით 

წა ვი დეთ? ახ ლა რა საც ვხე დავთ, ისა ა, რომ სა ა კაშ ვი ლი ქვე ყა ნას ემო ცი ე ბით და 

არა კა ნო ნით მარ თავს. ის ერ თ პი როვ ნუ ლად იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს ისე, რომ 

კონ სულ ტა ცი ებს არ გა დის პარ ლა მენ ტ თან და მი ნის ტ რ თა კა ბი ნეტ თან. შე სა ბა-

მი სად, გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც ახ ლა უნ და გა კეთ დეს, და რო მე ლიც უნ და 

მი ი ღოს ახ ლა მმარ თ ველ მა პარ ტი ამ და მის მა ხელ მ ძღ ვა ნელ მა, ჩვე ნი თვალ თა-

ხედ ვით, არის ის, რომ არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა სა მუ და მოდ არ უნ და გაგ რ ძელ დეს. 

ში და პარ ტი ულ სტრუქ ტუ რა შიც კი უნ და და უშ ვან პლუ რა ლიზ მი. ეს შექ მ ნის სის-

ტე მას, რო მე ლიც არ იქ ნე ბა პერ სო ნა ლი ზი რე ბუ ლი, ანუ ერ თი პი რის ხელ ში. რას 

ვხე დავთ ახ ლა სა ქარ თ ვე ლო ში – ბა ტო ნი გი ორ გი კან დე ლა კი არ და მე თან ხ მე ბა, 
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მაგ რამ ვხე დავთ, თუ რო გორ იქ ცე ვა ბა ტო ნი სა ა კაშ ვი ლი და ეს გვახ სე ნებს რე-

გი ონ ში სხვა ლი დე რე ბის ქცე ვას, მა გა ლი თად, ნა წი ლობ რივ ბა ტონ ალი ევს, ნა-

წი ლობ რივ ბა ტონ პუ ტინს. ჩვენ კი გვინ და, და ვი ნა ხოთ დე მოკ რა ტი. მინ და, ამ 

არ ჩევ ნებ ში ვნა ხო, თუ რო გორ და ამ ტ კი ცებს ბა ტო ნი სა ა კაშ ვი ლი, რომ ის გან ს-

ხ ვავ დე ბა ტი პუ რი პოს ტ საბ ჭო თა ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა გან. ამავ დ რო უ ლად, მარ თა-

ლია, ამ წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში, NDI-ს და სხვა ავ ტო რი ტე ტულ სა დამ კ ვირ-

ვებ ლო მი სი ებს ზო მი ე რი ან გა რი შე ბი აქვთ, მაგ რამ დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, თუ კი 

ყუ რადღე ბით და აკ ვირ დე ბი ან პრო ცესს, უფ რო კრი ტი კუ ლე ბი გახ დე ბი ან. 

ის, თუ რა ნა ბი ჯებს გა დად გამს ბა ტო ნი სა ა კაშ ვი ლი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ 

ქვეყ ნის მო მავ ლი სათ ვის. რა მო ლო დი ნი გვაქვს ევ რო პე ლებს – გვინ და ვხე დავ-

დეთ და მო უ კი დე ბელ ბა ზარს მე დი ის თ ვის. ბა ტონ მა გი ორ გიმ აღ ნიშ ნა, რომ ეს 

უნ და იყოს მხო ლოდ არ ჩევ ნე ბამ დე. ანუ რა პრინ ცი პი დგას ამის უკან? ეს არ 

არის ერ თი თუ ორი არ ხი, რო მე ლიც დო მი ნი რებს ბა ზარ ზე და რო მე ლიც არის 

სა ხელ მ წი ფოს ან ოპო ზი ცი ის ხელ ში. ეს გა ცი ლე ბით უფ რო ფარ თო უნ და იყოს. 

არ ვფიქ რობ, რომ ეს ხვალ ვე გა კეთ დე ბა, მაგ რამ ამ მი მარ თუ ლე ბით ნა ბი ჯე ბი 

მა ინც უნ და გა და იდ გას. 

ფუ ლი, რო მე ლიც ახ სე ნეთ, არ იყო პრობ ლე მა. პრობ ლე მა იყო ის, რომ რო-

დე საც ბა ტო ნი ივა ნიშ ვი ლი ბა ტონი სა ა კაშ ვი ლის მხა რე ზე იყო, არა ვის აინ ტე-

რე სებ და მი სი ფუ ლის წარ მო მავ ლო ბა. არა ვინ აკ რი ტი კებ და მას. რა თქმა უნ-

და, მე არ ვი ცავ ბა ტონ ივა ნიშ ვილს, მას არც ვიც ნობ. არც ის ვი ცი, რა მიზ ნე ბი 

აქვს. რა თქმა უნ და, ყვე ლა ყვე ლას მი მართ კრი ტი კუ ლი უნ და იყოს. ვფიქ რობ, 

ძლი ე რი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ოპო ზი ცია უნ და შე იქ მ ნას ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ 

არც ეს არის საკ მა რი სი. 

პრობ ლე მებს ვხე დავ იმა ში, რა საც თქვენ კა ნონ დარ ღ ვე ვებს ეძა ხით, და 

თან ხა ში, რომ ლის და ხარ ჯ ვის უფ ლე ბაც აქვთ პარ ტი ებს. ფი ნან სე ბის რე გუ-

ლა ცია – ეს აბ სო ლუ ტუ რად სწო რი ა. ეს ყვე ლა ფე რი, ცხა დი ა, უნ და გა ვაკ რი ტი-

კოთ. მა გა ლი თად, ჩვე ნი პარ ტი ა, “მწვანეების პარ ტი ა” 30 წლის წინ შე იქ მ ნა და 

პა ტა რა ფუ ლით და ვიწყეთ, მაგ რამ ამ მცი რე თან ხე ბით მო ვა ხერ ხეთ თვალ სა-

ჩი ნო კამ პა ნი ის ჩა ტა რე ბა. იმი ტომ, რომ ჩვენ თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი იყო მე დი ა. 

მა შინ სო ცი ალ - დე მოკ რა ტებს არ მოვ წონ დით. გვებ რ ძოდ ნენ, მაგ რამ მი უ ხე და-

ვად ამი სა, მოგ ვე ცა შან სი, ლი მი ტი, წუ თე ბი მე დი ა ში და პარ ლა მენ ტ შიც მოგ-

ვე ცა ჩვე ნი წარ მო მად გენ ლო ბა. 
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ბა ტონ მა კან დე ლაკ მა ძა ლი ან სკეპ ტი კუ რად აღ ნიშ ნა სა გა რეო პო ლი ტი კა ში 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი მიდ გო მის შე სა ხებ. შე იძ ლე ბა ცუ დი ა, რომ ასე თი გე ოგ რა ფია 

გაქვთ, მაგ რამ ეს არის რე ა ლო ბა და ამ რე ა ლო ბა ში უნ და იმოქ მე დოთ. რა ღაც-

ნა ი რად უნ და და ე ლა პა რა კოთ მე ზობ ლებს. თუ მე ზობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე 

უარი თქვით, ჩათ ვა ლეთ, რომ ხა ფან გ ში გა ე ბით. ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი მიზ-

ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, თუ რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა 

გინ დათ, ჩე მი რჩე ვა იქ ნე ბა, თუმ ცა არა ვარ პრო რუ სუ ლი, მაგ რამ მი უ ხე და ვად 

ამი სა, ამ გე ოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ო ბა ში, რაც სა ქარ თ ვე ლოს აქვს, არ შე იძ ლე-

ბა რუ სე თის იგ ნო რი რე ბა. 

მა რი ონ ყი ფი ა ნი – კითხ ვა მაქვს ბა ტონ კან დე ლაკ თან წი ნა სა არ ჩევ ნო სი-

ტუ ა ცი ას თან და კონ სენ სუს თან და კავ ში რე ბით. რა თქმა უნ და, თქვენ მი ერ 

აღ ნიშ ნუ ლი სი ძულ ვი ლის ენა სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ა, რაც სა ზო გა დო ებ რი ვი 

დე ბა ტე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი უფ რო ა, ვიდ რე ამ დე ბა ტე ბის შე დე გად სა ერ თო 

აზ რის მიღ წე ვის სა შუ ა ლე ბა. მე ავ ს ტ რი ი დან ვარ და ავ ს ტ რი ის პო ლი ტი კურ 

დე ბა ტებ შიც არის ძა ლი ან ბევ რი რამ, რაც პი რა დად მე არ მომ წონს, მაგ რამ 

ვფიქ რობ, რომ ესეც დე მოკ რა ტი ის ნა წი ლია და უნ და მი ვი ღოთ. თქვენ ისა უბ-

რეთ კონ სენ სუს ზე, მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბა უჩ ვე ნებს, რომ მის შექ მ-

ნა ში სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლი მო ნა წი ლე ო ბას არ იღებს, მას ელი ტა გვთა-

ვა ზობს. თვლით თუ არა, რომ ეს კონ სენ სუ სი ერთ აზ რ ზე უფ რო მეტს უნ და 

ეფუძ ნე ბო დეს? 

ნი ნო ელიზ ბა რაშ ვი ლი, “ქალი და ბიზ ნე სი” – მეც ბა ტონ გი ორ გის თან 

მაქვს კითხ ვა. თქვენ ისა უბ რეთ იმ გა მოწ ვე ვებ ზე, რო მე ლიც დღეს არ სე ბობს. 

ჩვენ შე ვიკ რი ბეთ იმის თ ვის, რომ ანა ლი ზი გა ვუ კე თოთ, თუნ დაც სი ძულ ვი ლის 

ენას თან ბრძო ლის კუთხით რა კეთ დე ბა. მა ინ ტე რე სებს მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის 

ხედ ვა, რო გორ ავი ცი ლოთ ის საფ რ თხე ე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენ წინ დგას ამ ორი 

კვი რის გან მავ ლო ბა ში. რო გორ და ვიც ვათ დე მოკ რა ტია ჩვენს ქვე ყა ნა ში? 

გი ორ გი კან დე ლა კი – რაც შე ე ხე ბა კონ სენ სუ სის სა კითხს, თუ რო გორ იქ ნა 

მიღ წე უ ლი, და რა ტომ არ ვე თან ხ მე ბით ამ მიდ გო მას სა ჯა რო დის კუ სი ა ში, ამას 

მი ვაღ წი ეთ თან მიმ დევ რუ ლი კამ პა ნი ე ბის და მუ შა ო ბის შე დე გად. იმ კამ პა ნი ე-
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ბის შე დე გად, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც მო ვუ წო დებ დით ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე-

ბის ინ ტეგ რი რე ბი სა კენ. გვქონ და საპ რო ტეს ტო დე მონ ს ტ რა ცი ე ბი ქუ ჩებ ში, ამას 

ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და ეკ ლე სი აც. ოპო ზი ცია ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ოპო ზი-

ცი ა ში ჩა უდ გა მთავ რო ბას. მა გა ლი თად, ალა სა ნი ამ თქვა, რომ ვე ტო უნ და და ე-

დო მთავ რო ბას ამ კა ნონ ზე. არ შე იძ ლე ბო და პატ რი არ ქის გა რე შე ამის გა კე თე-

ბა. ნა ტოს თან და კავ ში რე ბით ცო ტა აკა დე მი უ რი დის კუ სია იმარ თე ბო და. ამას 

თავისი ისტორიული საფუძვლებიც აქვს, თუნდაც 1921 წელი რომ ავიღოთ, უკვე 

მაშინ არსებობდა სრული თანხმობა იმაზე, რომ საქართველო ევროპისკენ უნდა 

მიდიოდეს. 2008 წლის იან ვარ ში ჩა ტარ და რე ფე რენ დუ მი და მო სახ ლე ო ბის 77%-

მა ხმა მის ცა სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცი ას. ეს ძა ლი ან მა ღა ლი პრო ცენ ტი ა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში გა ცი ლე ბით უფ რო ლი ბე რა ლუ რი კა ნონ მ დებ ლო ბაა გა მო-

ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, ვიდ რე ბევრ სხვა ქვე ყა ნა ში. ნე ბის-

მი ერ აზრს აქვს არ სე ბო ბის უფ ლე ბა. მაგ რამ აქ ერთ საკითხთან მივ დი ვართ, 

ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც სი ძულ ვი ლის ენით მეტყ ვე ლე ბენ, ბა ტონი ივა ნიშ ვი-

ლის მხა რეს არი ან. 

  

ქე თე ვან ცი ხე ლაშ ვი ლი – რა უნ და გა ვა კე თოთ დარ ჩე ნილ ორ კვი რა ში, რომ 

გა ვა უმ ჯო ბე სოთ სი ტუ ა ცი ა? შე საძ ლე ბე ლია თუ არა სი ტუ ა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე-

ბა? რაც შე ე ხე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წუ ხილს, ეთან ხ მე ბით თუ არა ამ 

წუ ხილს და ფიქ რობთ თუ არა, რომ მთავ რო ბას ან ოპო ზი ცი ას აქვს შე საძ ლებ-

ლო ბა გა ა უმ ჯო ბე სოს გა რე მო?

გი ორ გი კან დე ლა კი – რა თქმა უნ და, სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან ლი ბე რა ლუ რი 

კა ნონ მ დებ ლო ბაა სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც 2004 წელს მი-

ვი ღეთ. ჩვენ ახა ლი დე მოკ რა ტია ვართ.

შე ვეც დე ბი თან მიმ დევ რუ ლად მივ ყ ვე დას მულ კითხ ვებს. სა ბი უ ჯე ტო ხარ-

ჯე ბის წარ მო ჩე ნა, რო გორც პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის მიღ წე ვა, ჩე მი აზ რით, 

არაპ რო პორ ცი უ ლი გან ცხა დე ბა იყო. ნე ბის მი ე რი მთავ რო ბა არ ჩევ ნე ბის წინ 

ცდი ლობს, ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლოს იმა ზე, რაც უკ ვე გა კეთ და. რაც შე ე ხე ბა 

შე წი რუ ლო ბებს, არის მცდე ლო ბე ბი პარ ტი ებ მა ბრალ დე ბე ბი წა უ ყე ნონ ერ თ-

მა ნეთს. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ადა მი ანს სამ სა ხუ რი და ფუ ლი არა აქვს, 

უცებ ათა სო ბით ლა რის შე წი რუ ლო ბას აკე თებს და რო გორ ავ ხ ს ნათ ეს? კონ-
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ტ რო ლის პა ლა ტა და უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სია ამა ზე რე ა გი რებს, და მი უ კერ-

ძო ებ ლად რე ა გი რებს. 

რაც შე ე ხე ბა მე დი ას, ჩვენ წა ვი კითხეთ ყვე ლა დო კუ მენ ტი და ძა ლი ან გა მაკ-

ვირ ვა ქალ ბა ტონ ფონ კრა მო ნის სიტყ ვამ, რომ უფ რო მკაცრ წე სებს ელო დე ბა 

მო მა ვალ ში. ვნა ხოთ, რა დო კუ მენ ტებს მი ვი ღებთ ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან ახ-

ლო მო მა ვალ ში. მაგ რამ რაც შე ე ხე ბა მე დი ას, ევ რო კავ შირს შვი დი თვით ად რე 

ვთხო ვეთ მე დი ა მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბა. ის მა ის ში და იწყო. თვე ში ერ თხელ 

ქვეყ ნ დე ბა ან გა რი ში. კი, აღი ა რე ბენ პო ლა რი ზა ცი ას, მაგ რამ სა ზო გა დო ებ რი ვი 

მა უწყე ბე ლი ძა ლი ან და ბა ლან სე ბუ ლი ა. ყვე ლამ ასე შე ა ფა სა. 

ვი ო ლა ფონ კრა მო ნი – ბა ტონ კან დე ლაკს მინ და ვუ პა სუ ხო სი ძულ ვი ლის 

ენას თან და კავ ში რე ბით. ჰო მო ფო ბი უ რი გა მოს ვ ლე ბი არ არის ახა ლი. ეს მთე-

ლი სა ზო გა დო ე ბის პრობ ლე მა ა. თუ გინ დათ თქვათ, რომ ჩვენ გან ს ხ ვა ვე ბუ-

ლე ბი ვართ, და მო ვახ დენთ ეთ ნი კუ რი და სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ინ-

ტეგ რი რე ბას, ეს ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა. კი ბა ტო ნო, გა ა კე თეთ, უჩ ვე ნეთ ამომ-

რ ჩევ ლებს, რომ თქვენ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლე ბი ხართ, რომ არ ხართ იმათ გა ნი, ვინც 

სი ძულ ვი ლის ენას იყე ნებს, ეს თქვე ნი პლუ სი იქ ნე ბა. მაგ რამ ამის ნაც ვ ლად, 

თქვენ სხვებ ზე ლა პა რა კობთ. კი, აკე თე ბენ სხვე ბიც, არის სა ზო გა დო ე ბაც, 

რო მე ლიც ამას მო ი წო ნებს, მაგ რამ თქვენ, რო გორც მმარ თ ველ პარ ტი ას, ცო-

ტა უფ რო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პროგ რა მა უნ და შე მო გე ღოთ სკო ლებ ში, უფ რო მე ტი 

მრა ვალ ფე როვ ნე ბა უნ და შე მო გე ღოთ. თუნ დაც პო ლი ცი ე ლებს შო რის. ეს იქ-

ნე ბო და ჩე მი რე კო მენ და ცი ა. 

თქვენ ბრძა ნეთ, რომ 20-იან წლებ ში უკ ვე იყო კონ სენ სუ სი სა ქარ თ ვე ლოს 

ევ რო პუ ლი მი მარ თუ ლე ბით სვლის შე სა ხებ. მგო ნი, ამას არა ვინ უარ ყოფს. 

ადა მი ა ნებს, ვი საც ვე ლა პა რა კე ბი, ძა ლი ან უნ დათ ამ ამ ბი ცი უ რი გზის გავ ლა. 

ევ რო კავ შირ ში ყვე ლა ხელს შე უწყობს ამას და მას თან ინ ტეგ რა ცი ას კითხ ვის 

ნიშ ნის ქვეშ არა ვინ აყე ნებს. 

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი – მთავ რო ბა და, მა გა ლი თად, ცენ ტ რა ლუ რი სა არ ჩევ-

ნო კო მი სი ა, პო ლი ცი ა, პრო კუ რა ტუ რა, სა სა მარ თ ლო ე ბი – ერ თად მუ შა ო ბენ 

პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ. გარ კ ვე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბის ანა ლი-

ზის დროს ეს ძა ლი ან მკა ფი ოდ ჩანს. კონ ტ რო ლის პა ლა ტის სან ქ ცია ორ - სამ 
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საქ მე ზე მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის წი ნა აღ მ დეგ, სავ სე ბით არაპ რო პორ ცი უ ლია იმ 

დარ ღ ვე ვებ თან შე და რე ბით, რომ ლის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბიც რე ა ლუ რად არ სე-

ბობს მასთან მი მარ თე ბა ში. სამ წუ ხა როდ, ამ დარ ღ ვე ვებს რე ა გი რე ბა არ მოჰ-

ყო ლი ა. შეგ ვიძ ლია მო გიყ ვა ნოთ უამ რა ვი მა გა ლი თი, რო დე საც სა ხელ მ წი ფო 

აუდი ტი ოპო ზი ცი ურ პარ ტი ებს და უ სა ბუ თებ ლად აკის რებ და დიდ ჯა რი მებს. 

ახ ლა შე უძ ლე ბე ლია კონ კ რე ტუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის გან ხილ ვა, მაგ რამ რო გო-

რიც არ უნ და იყოს პო ლი ტი კუ რი მო თა მა შე, რა ცუ დი პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბიც 

არ უნ და ჰქონ დეს მას, ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ მთე ლი სა ხელ მ წი ფო კა ნო ნის 

დარ ღ ვე ვით, კონ ს ტი ტუ ცი ის დარ ღ ვე ვით უნ და ეომე ბო დეს ასეთ ოპონენტს. 

სა ხელ მ წი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი გა რე მო პო ლი ტი კუ-

რი პარ ტი ე ბი სათ ვის, რა თა ისი ნი თვი თონ შე ე ჯიბ რონ ერ თ მა ნეთს. წი ნა აღ მ-

დეგ შემ თხ ვე ვა ში, არ იქ ნე ბა პო ლი ტი კუ რი კონ კუ რენ ცი ა, არა მედ ყო ველ თ ვის 

იქ ნე ბა დის პ რო პორ ცი უ ლი ძა ლა ხე ლი სუფ ლე ბა ში. 



18 სექ ტემ ბე რი, 2012 

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
მა რი ნა ელ ბა ქი ძე

მშვი დო ბის, დე მოკ რა ტი ის და გან ვი თა რე ბის კავ კა სი უ რი 

ინ ს ტი ტუ ტი (თბილისი, სა ქარ თ ვე ლო)

თო მას დე ვა ა ლი

კარ ნე გის ფონ დი სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბის თ ვის, უფ რო სი 

მეც ნი ერ - თა ნამ შ რო მე ლი (ვაშინგტონი კ/ო, ამე რი კის 

შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი) 

გი ორ გი კა ნაშ ვი ლი

კავ კა სი უ რი სახ ლი, აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი 

(თბილისი, სა ქარ თ ვე ლო)

ლო რენს შით სი

სა ერ თა შო რი სო კრი ზი სე ბის ჯგუ ფი, პრო ექ ტის დი რექ ტო რი 

სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში (თბილისი, სა ქარ თ ვე ლო)

მო დე რა ტო რი: 
გო გი გვა ხა რია

დე მოკ რა ტი ზა ცი ის კრი ზი სი და 
ეთ ნო- პო ლი ტი კუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბის 
ტრან ს ფორ მა ცია სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში
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გო გი გვა ხა რია – ჩვე ნი დღე ვან დე ლი შეხ ვედ რის თე მაა – “დემოკრატიზაციის 

კრი ზი სი და ეთ ნო- პო ლი ტი კუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბის ტრან ს ფორ მა ცია სამ ხ რეთ 

კავ კა სი ა ში”. წარ მო გიდ გენთ მომ ხ სე ნებ ლებს: მა რი ნა ელ ბა ქი ძე “მშვიდობის, 

დე მოკ რა ტი ი სა და გან ვი თა რე ბის კავ კა სი ურ ინ ს ტი ტუტს” წარ მო ად გენს, თო-

მას დე ვა ა ლი “კარ ნე გის ფონ დის” წარ მო მად გე ნე ლი გახ ლავთ, გი ორ გი კა ნაშ-

ვი ლი – “კავ კა სი უ რი სახ ლის” აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ა, ლო რენს შით სი 

კი “სა ერ თა შო რი სო კრი ზი სე ბის ჯგუფს” წარ მო ად გენს. ამ ადა მი ა ნე ბის პუბ-

ლი კა ცი ებს კარ გად ვიც ნობთ და ეს, თუ არ ვცდე ბი, ამ ადა მი ა ნე ბის პირ ვე ლი 

შეხ ვედ რაა ამ თე მა ზე. 

თო მას დე ვა ა ლი – არ მჯე რა ცნე ბის – “ეთნიკური შე უ თავ სებ ლო ბა”, რო-

მელ ზეც ზო გი ერ თი არ გუ მენ ტა ცი ის და ფუძ ნე ბას ცდი ლობს. ბევ რი ადა მი ა ნი 

სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით სა უბ რობს, თუმ ცაკი ვხე დავთ მტკი ცე ბუ ლე ბებს, 

რომ ამ კონ ფ ლიქ ტის მო ნა წი ლე ხალ ხი ერ თ მა ნეთს კარ გად ეწყო ბა. შარ შან 

მარ ნე უ ლის რა ი ო ნის სო ფელ ხო ჯორ ნ ში ვი ყა ვი, სა დაც ერ თად ცხოვ რო ბენ 

აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი და სომ ხე ბი. ისი ნი ძა ლი ან კარ გად ეწყო ბი ან ერ თ მა ნეთს, 

ერ თ მა ნეთ ზეც ქორ წი ნდე ბი ან, და დი ან ერ თ მა ნე თის ქორ წი ლებ ში, პა ნაშ ვი-

დებ ზე, ქუ ჩა ში ერ თ მა ნეთს ელა პა რა კე ბი ან, ერ თ მა ნე თის ენა ზე სა უბ რო ბენ. ამ 

დო ნე ზე ყვე ლა ფე რი კარ გად არის. 

ზუგ დი დის რა ი ონ შიც ვი ყა ვი რამ დე ნი მე დღის წინ. ვი ყა ვი სო ფელ ორ სან ტი-

ა ში, რო მე ლიც მდე ბა რე ობს აფხა ზე თის ად მი ნის ტ რა ცი ულ საზღ ვარ თან. შე-

გიძ ლი ათ აფხა ზურნომ რი ა ნი მან ქა ნე ბი ნა ხოთ ზუგ დიდ ში, იმი ტომ რომ ხალ ხი 

სამ კურ ნა ლოდ ან სა ვაჭ როდ ჩა მო დის. ყვე ლამ კარ გად იცის სა ქარ თ ვე ლო ში ამ 

ფაქ ტე ბის შე სა ხებ, მაგ რამ ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლია ის, რომ არ სე ბობს მეგ რუ ლი 

სოფ ლე ბი, რომ ლის მკვიდ რ ნიც აფხა ზეთ ში, გაგ რა ში ან ბიჭ ვინ თა ში მუ შა ო ბენ. 

ვი მე ო რებ, არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბა არ მი ე სა და გე ბა ზე მოთ აღ ნიშ ნულ სტე რე ო-

ტიპს. 

ხალ ხ თა შო რის ურ თი ერ თო ბის დო ნე ზე ყვე ლა ფე რი კარ გად არის. თუმ ცა 

ძა ლი ან მი ა მი ტუ რა დაც ვერ მი ვუდ გე ბით ამ სა კითხს. თუ პო ლი ტი კუ რი კონ-

ტექ ს ტი მო ითხოვს, ეს ადა მი ა ნე ბი შე იძ ლე ბა ახალ კონ ფ ლიქ ტ შიც ჩა ე ბან. ეს 

არის მე ო რე ჩარ ჩო, რო მელ საც შე იძ ლე ბა პო ლი ტი კუ რი და ვარ ქ ვათ, ანუ პო-

ლი ტი კურ დო ნე ზე, პო ლი ტი კუ რი კონ ს ტ რუქ ცი ის დო ნე ზე ინ ტე რაქ ცი ა. 
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არ სე ბობს ერის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ელე მენ ტი ამ კონ ფ ლიქ ტებ ში. აქ არის გარ-

კ ვე უ ლი ტე რი ტო რი ის ფლო ბის სა კითხი, რო მე ლიც მი ე სა და გე ბა ეროვ ნულ 

იდე ებს და ამ ტე რი ტო რი ის და კარ გ ვა ეროვ ნუ ლი იდე ის და კარ გ ვას უტოლ-

დე ბა. ამას ვხე დავთ, რო დე საც ვე სა უბ რე ბით სომ ხებს და აზერ ბა ი ჯა ნე ლებს, 

ამი ტომ რო დე საც ყა რა ბაღ ზე ვსა უბ რობთ, შე უძ ლე ბე ლია მა თი გა დარ წ მუ ნე ბა. 

ყა რა ბა ღი ძა ლი ან პა ტა რა ტე რი ტო რიაა მცი რე ო დე ნი მო სახ ლე ო ბით და ვერ 

ხერ ხ დე ბა შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვა. 95% მო სახ ლე ო ბი სა, რო მე ლიც ახ ლა იქ არ 

ცხოვ რობს, ვერ თან ხ მ დე ბა ამ სა კითხ ზე, იმი ტომ, რომ ეს არის ეროვ ნუ ლი 

იდე ა, ნა ცი ო ნა ლუ რი იდეა და ვერ ეგუ ე ბი ან ყა რა ბა ღის და კარ გ ვას. 

ეს მო საზ რე ბა ძა ლა შია სა ქარ თ ვე ლოს კონ ფ ლიქ ტებ თან მი მარ თე ბი თაც. სა-

ქარ თ ვე ლო ში, და მა ტე ბით, ეს არის ან ტი კო ლო ნი უ რი ელე მენ ტი იმ გა გე ბით, 

რომ აქ რუ სე თიც ფი გუ რი რებს და ისიც მტრად მი იჩ ნე ვა. 

ავი ღოთ არ ჩევ ნე ბის თე მა სა ქარ თ ვე ლო ში. წარ მოდ გე ნი ლია ორი ძლი ე რი 

პი როვ ნე ბა, რომ ლებ ზეც ყო ველდღე სა უბ რო ბენ, და სა უბ რო ბენ სრულ გა მარ-

ჯ ვე ბა ზე. 9 მა ისს ყა რა ბაღ ში, სტე პა ნა კერ ტ ში, რუ სულ სა ტე ლე ვი ზიო არ ხ ზე 

ვნა ხე ფილ მე ბი ომ ზე, გერ მა ნი ა ზე გა მარ ჯ ვე ბა ზე. მა შინ ვი ფიქ რე, ესეც ხომ 

არ არის პრობ ლე მის ნა წი ლი, იმი ტომ რომ ესე ნი არი ან მო ქა ლა ქე ე ბი, რომ ლე-

ბიც საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ცხოვ რობ დ ნენ, რო დე საც მარ ტო ერ თი მხა რის ტო-

ტა ლურ გა მარ ჯ ვე ბა ზე იყო სა უ ბა რი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ე ბი 

რამ დე ნად მი ელ ტ ვი ან ერ თი მხა რის სრულ გა მარ ჯ ვე ბას.

უფ რო ფარ თო ჩარ ჩო გე ო პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ ს ტი ა, რო მელ შიც ეს კონ ფ-

ლიქ ტე ბი არის მო თავ სე ბუ ლი. მინ და გან ვას ხ ვა ო ერ თ მა ნე თის გან ყა რა ბა ღი-

სა და სა ქარ თ ვე ლოს კონ ფ ლიქ ტე ბი. ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტის შემ თხ ვე ვა ში 

გე ო პო ლი ტი კუ რი კონ კუ რენ ცი ა ა. მაგ რამ ძი რი თა დად არის კონ სენ სუ სი ევ-

რო პას, ამე რი კა სა და რუ სეთს შო რის. ეს კონ ფ ლიქ ტი უნ და გა და იჭ რას. შე-

იძ ლე ბა უთან ხ მო ე ბა იყოს სამ შ ვი დო ბო ძა ლე ბის მი მართ, მაგ რამ ძი რი თა დი 

შე თან ხ მე ბა არ სე ბობს. ამე რი კე ლე ბი აქ მო წი ნა ვე როლს ას რუ ლე ბენ. ასე ვე 

ფრან გე ბი და რუ სე ბიც. არ ვი ზი ა რებ იმ იდე ას, თე ო რი ას, რომ თით ქოს რუ-

სე თი ამ კონ ფ ლიქ ტის ბლო კი რე ბა ახ დენ დეს. ვსა უბ რობ იმა ზე, რომ ალ ბათ 

იქ ნე ბა გრძელ ვა დი ა ნი და ინ ტენ სი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბი აზერ ბა ი ჯა ნი სა და 

სომ ხე თის ლი დე რებ თან. ჩე მი აზ რით, რუ სეთს უნ და ამ კონ ფ ლიქ ტის გა დაჭ-

რა. ყა რა ბა ღის პრობ ლე მას არ გა ნა პი რო ბებს მარ ტო თან ხ მო ბის ნაკ ლე ბო ბა, 
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აქ ძა ლის ხ მე ვის, სურ ვი ლის ნაკ ლე ბო ბაც არის. აქ არი ან ად გი ლობ რი ვი მო ნა-

წი ლე ე ბი, რომ ლე ბიც უკუ აგ დებ დ ნენ სა ერ თა შო რი სო ზე წო ლას. სა ერ თა შო-

რი სო თა ნა მე გობ რო ბაც რომ ავი ღოთ, მათ თ ვის ეს არ არის ნო მერი პირ ვე ლი 

სა კითხი. ეს არის შუ ა ლე დუ რი დო ნის სა კითხი და, შე სა ბა მი სად, ად გი ლობ რი-

ვი სურ ვი ლი, რომ ისე დარ ჩეს ყვე ლა ფე რი, რო გორც არის, ანუ სტა ტუსკვო 

შე ნარ ჩუნ დეს, ძლი ე რი ა. 

აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის კონ ფ ლიქ ტი გე ო პო ლი ტი კუ რი ა. ეს სამ-

გან ზო მი ლე ბი ა ნი კონ ფ ლიქ ტე ბი ა. არის ქარ თუ ლი მხა რე, აფხა ზუ რი ან ოსუ-

რი, და არის რუ სუ ლი მხა რეც, რაც ამ კონ ფ ლიქტს უფ რო ამ ძი მებს. 2006-2008 

წლებ ში ამე რი კა დიდ მხარ და ჭე რას უცხა დებ და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას. 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 2008 წლის ომი “წარმომადგენლობითი” ომი იყო რუ-

სეთ სა და ამე რი კას შო რის, მაგ რამ ეს არის გე ო პო ლი ტი კუ რი სა კითხი. ეს 

იმ დე ნად ძლი ე რად არ არის წარ მო ჩე ნი ლი აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის 

შემ თხ ვე ვა ში. სამ ხ რეთ ოსეთ ში რუ სეთს არ გა აჩ ნია მთა ვა რი სტრა ტე გი უ ლი 

ინ ტე რე სი. მათ თ ვის სამ ხ რეთ ოსე თი ინ ს ტ რუ მენ ტი ა. 

რაც შე ე ხე ბა აფხა ზეთს, აქ უკ ვე სტრა ტე გი უ ლი ინ ტე რე სი არ სე ბობს. სწო-

რედ ეს არ თუ ლებს ამ კონ ფ ლიქ ტის გა დაჭ რას. ალ ბათ სა ერ თა შო რი სო ინ ტე-

რე სი ამ პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად საკ მა რი სი არ არის. ერ თი პა ტა რა ამ-

ბით და ვას რუ ლებ გა მოს ვ ლას, რო მე ლიც ჩემ მა უფ როს მა მი ამ ბო, ის გახ ლ დათ 

ამე რი კის ელ ჩი რუ სეთ ში [ჯეიმს ქო ლინ ზი, კარ ნე გის ფონ დი სა ერ თა შო რი სო 

მშვი დო ბის თ ვის – რუ სე თი სა და ევ რა ზი ის პროგ რა მის დი რექ ტო რი, ამე რი კის 

შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ელ ჩი რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ში 1997-2001 წწ.]. 1996 

წელს, რო დე საც ევ გე ნი პრი მა კო ვი ცდი ლობ და მო ეგ ვა რე ბი ნა აფხა ზე თის 

კონ ფ ლიქ ტი, აფხა ზებ მა პრინ ციპ ში მი ი ღეს მი სი მიდ გო მა, ვი ნა ი დან სა უ ბა-

რი კონ ფე დე რა ცი ულ მოწყო ბა ზე იყო, მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის მი უ ღე ბე ლი 

იყო ამ გ ვა რი შე თან ხ მე ბა. სა უ ბა რი იყო გა ე როს სამ შ ვი დო ბო ძა ლე ბის შეყ ვა ნა-

ზე აფხა ზეთ ში. მაგ რამ ვა შინ გ ტონს არ აინ ტე რე სებ და მხა რი და ე ჭი რა ამ პრო-

ცე სის თ ვის, რად გა ნაც ძა ლი ან რთუ ლი სა კითხი იყო და ძა ლი ან ძვი რი დაჯ დე-

ბო და სამ შ ვი დო ბო ე ბის გაგ ზავ ნა ამ ტე რი ტო რი ა ზე. ეს არის 90-იანი წლე ბის 

სი ტუ ა ცი ა. ათი წლის შემ დეგ და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბი უკ ვე სა სო წარ კ ვე თი ლე-

ბი ცდი ლობ დ ნენ სა ერ თა შო რი სო სამ შ ვი დო ბო ძა ლე ბის შეყ ვა ნას აფხა ზეთ ში. 

მაგ რამ უკ ვე ძა ლი ან გვი ა ნი იყო. 
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ლო რენს შით სი – რა არის ამ დის კუ სი ის მი ზა ნი? ჩე მი აზ რით, შე კითხ ვა 

შე იძ ლე ბა ასე დავ ს ვათ: არის თუ არა პრობ ლე მა ის, რომ ამ რე გი ონ ში სრუ ლი 

დე მოკ რა ტია არ არ სე ბობს? თუმ ცა კი ვიღ ვწით დე მოკ რა ტი ის მი საღ წე ვად. ეს 

ხომ არ არის კონ ფ ლიქ ტე ბის მო უგ ვა რებ ლო ბის მი ზე ზი?

მთი ა ნი ყა რა ბა ღის, აფხა ზე თის ან სამ ხ რეთ ოსე თის კონ ფ ლიქ ტე ბი საბ ჭო თა 

კავ ში რის პე რი ოდ ში ლა ტენ ტუ რად არ სე ბობ და, ნე ბის მი ერ მა ადა მი ან მა, ვინც 

ამ სა კითხებს იკ ვ ლევს, იცის, რომ 1970-90-იან წლებ ში იყო მო წო დე ბე ბი აფხა-

ზე ბის მხრი დან. ისი ნი ითხოვ დ ნენ, აფხა ზე თის მთავ რო ბა ცალ კე სუ ბი ექ ტად 

ყო ფი ლი ყო წარ მოდ გე ნი ლი საბ ჭო თა კავ შირ ში, და მათ, ვინც სა ქარ თ ვე ლოს 

კომ პარ ტი ის ცენ ტ რა ლურ კო მი ტეტ ში მუ შა ობ დ ნენ ამ წლებ ში, ხში რად უხ დე-

ბო დათ შე ხე ბა ამ კონ ფ ლიქ ტ თან, მა გა ლი თად, სოფ ლე ბის სა ხე ლე ბი იც ვ ლე-

ბო და, აფხა ზუ რის მა გივ რად ქარ თუ ლი სა ხე ლე ბი ერ ქ მე ო და. 

იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას მთი ან ყა რა ბაღ ზეც, სამ ხ რეთ ოსეთ ზეც. მაგ რამ მა-

შინ ეს დე მოკ რა ტი ას თან არ ყო ფი ლა და კავ ში რე ბუ ლი, საბ ჭო თა კავ ში რი არ 

იყო დე მოკ რა ტი უ ლი ქვე ყა ნა. ძა ლი ან ძნე ლია ახ ლა იმის თქმა, თუ რა მოხ-

და 1980-იანი წლე ბის ბო ლოს ან 1990-იან წლებ ში დე მოკ რა ტი ის მხრივ. ეს 

იყო ქუ ჩის დე მოკ რა ტი ა, რო დე საც შე ხე დუ ლე ბე ბის უმე ტე სო ბა მო სახ ლე ო ბის 

უმე ტე სო ბის მი ერ ქუ ჩა ში გა მო ი ხა ტე ბო და. ამ დროს მე, რო გორც ჟურ ნა ლის-

ტი, 90-იანი წლების თბი ლი სის მოვ ლე ნებს აღ ვ წერ დი. რაც შე ე ხე ბა სამ ხ რეთ 

ოსე თის კონ ფ ლიქტს, იგი იმ პე რი ოდ ში მა ლე ვე და იწყო. ეს იყო მოვ ლე ნე ბი, 

რომ ლე ბიც არ იყო მხო ლოდ მა სე ბის ემო ცი ე ბის ნა წი ლი. შე იძ ლე ბა ამას და-

ვარ ქ ვათ დე მოკ რა ტი ა? რა საკ ვირ ვე ლი ა, უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ ეს იყო 

ის პრო ცე სი, რაც კონ ფ ლიქ ტ ში ნაკ ლე ბად რეპ რე სი ულ გა რე მო ში ტრან ს ფორ-

მირ და, “პერესტროიკის” ბო ლო პე რი ოდ ში. ამი ტო მაც ერ თ -ერ თი სა კითხი, რა-

საც მინ და ხა ზი გა ვუს ვა – ეს კონფ ლიქ ტე ბი და იწყო იმ რე ჟი მე ბით და მთავ რო-

ბე ბით, რომ ლე ბიც უფ რო და უფ რო წარ მო ად გენ დ ნენ იმას, თუ რას ფიქ რობ და 

ხალ ხი იმ დროს. ეს გახ ლ დათ ემო ცი უ რი ას პექ ტე ბის ერ თ გ ვა რი პო ლი ტი კუ რი 

გა მოვ ლი ნე ბა. უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ მოხ და ამ ემო ცი ე ბის გა მოშ ვე ბა 

მა შინ, რო ცა მოს კოვ მა კონ ტ რო ლი და კარ გა და საბ ჭო თა კავ ში რი დაშ ლის პი-

რას აღ მოჩ ნ და. ამ გ ვა რად, მა შინ ეს არ იყო მხო ლოდ ეთ ნო ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი 

სენ ტი მენ ტე ბი. ეს იყო ქუ ჩის დე მოკ რა ტია და არა გან ვი თა რე ბუ ლი დე მოკ რა-

ტი ა, რო მელ ზეც შე იძ ლე ბა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ებ ში ვკითხუ ლობ დეთ. 
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თუ შევ ხე დავთ 1990-იანი წლე ბის ად რე ულ პე რი ოდს, რო ცა ეს ომე ბი ჯერ 

კი დევ მიმ დი ნა რე ობ და, ამ პე რი ოდ ში დე მოკ რა ტი უ ლად იქ ნა არ ჩე უ ლი აზერ-

ბა ი ჯა ნის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი, აიაზ მუ ტა ლი ბო ვი და სომ ხე თის პირ ვე ლი 

პრე ზი დენ ტი, ლე ვონ ტერ პეტ რო სი ა ნი. ეს უკა ნას კ ნე ლი ნაკ ლე ბად იყო და-

კავ ში რე ბუ ლი მთი ა ნი ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტ თან, ვიდ რე ქო ჩა რი ა ნი. გა ყალ-

ბ და არ ჩევ ნე ბი 1996 წელს [საპრეზიდენტო არ ჩევ ნე ბი], რო მელ საც ტერ  პეტ-

რო სი ა ნი სა გა რეო საქ მე თა მი ნისტრ ვაზ გენ მა ნუ კი ან თან აგებ და. 2008 წელს 

სომ ხეთ ში გა მარ თულ არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ლე ვონ ტერ პეტ რო სი ა ნი და სარ-

ქი სი ა ნი [სერჟ სარ ქი სი ა ნი, სომ ხე თის მოქ მე დი პრე ზი დენ ტი] ერ თ მა ნეთს ადა-

ნა შა უ ლებ დ ნენ ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტ ში. ეს არ არის ავ ტო რი ტა რუ ლი მთავ-

რო ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ამ ბა ვი, რო მელ საც შე უძ ლია ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი 

ტენ დენ ცი ე ბი ან ეთ ნო ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი მიდ გო მე ბი გა მო ხა ტოს. და რომ ვი-

სა უბ როთ დე მოკ რა ტი ა ზე ან დე მოკ რა ტი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, ან გან ვი თა რე-

ბად დე მოკ რა ტი ა ზე, ამა საც შე უძ ლია კონ ფ ლიქ ტ ში წვლი ლი შე ი ტა ნოს. 

2008 წელს, რო დე საც დავ ბ რუნ დი სომ ხეთ ში, თვალ ში მომ ხ ვ და ტერ მი ნო-

ლო გი ის ცვლი ლე ბა. 1996 წელს შევ ხ ვ დი მთი ა ნი ყა რა ბა ღის დე ფაქ ტო პრე ზი-

დენტს [რობერტ ქო ჩა რი ა ნი, მთი ა ნი ყა რა ბა ღის დე ფაქ ტო პრე ზი დენ ტი 1994-

1997 წწ; სომ ხე თის პრე ზი დენ ტი 1998-2008 წწ.]. საკ მა ოდ ვრცე ლი სა უ ბა რი 

გვქონ და. მა ნამ დე შევ ხ ვ დი ლი ბა ნე ლი სომ ხე ბის წარ მო მად გენ ლებს. ისი ნი ამ 

ტე რი ტო რი ას ოფი ცი ა ლუ რად ეძახ დ ნენ “ოკუპირებულ ტე რი ტო რი ას”, რო-

მელ საც ისი ნი არ და აბ რუ ნებ დ ნენ. აქ იყო და მო უ კი დებ ლო ბა ზე, ან სომ ხეთ-

თან გა ერ თი ა ნე ბა ზე სა უ ბა რი. პრე სა ში ამ ტე რი ტო რი ებს “გათავისუფლებულ 

ტე რი ტო რი ე ბად” მო იხ სე ნი ებ დ ნენ, მაგ რამ ზო გის თ ვის ეს “ოკუპირებული ტე-

რი ტო რი ე ბი” იყო. 

შემ დეგ აზერ ბა ი ჯან შიც მქონ და შეხ ვედ რე ბი. შევ ხ ვ დი ადა მი ა ნებს, რომ ლებ-

საც სხვა დას ხ ვა ნა ი რი გა გე ბა ჰქონ დათ ამ ტერ მი ნე ბი სა. ადა მი ა ნი, რო მელ საც 

შევ ხ ვ დი, პარ ლა მენ ტის ერ თ -ერთ კო მი ტეტს წარ მო ად გენ და, იმ პო ლი ტი კუ რი 

კლა სის წარ მო მად გე ნე ლი იყო, რო მე ლიც ეთ ნი კუ რი აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი სა გან 

შედ გე ბა. ესე ნი არი ან ერევ ნი დან წა მო სუ ლი აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი, რომ ლე ბიც 

1980-იან წლებ ში აიძუ ლეს და ე ტო ვე ბი ნათ ერე ვა ნი. ეს ადა მი ა ნი მმარ თ ვე ლი 

პარ ტი ის წევ რი იყო, მაგ რამ საკ მა ოდ თა ვი სუფ ლად და ღი ად სა უბ რობ და. მცი-

რეწ ლო ვა ნი ვა ჟიშ ვი ლი ჰყავ და. რო ცა მი სი შვი ლი 6-7 წლის გახ და, მა მა მის მა 
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აუხ ს ნა ბავშვს, რომ ის აზ ერ ბა ი ჯა ნე ლი ა, მაგ რამ წარ მო შო ბით ერევ ნი დან იყო. 

ბავ შ ვი აღაშ ფო თა მა მის სიტყ ვებ მა და თქვა, “როგორ, შენ სო მე ხი ხარ?! სომ-

ხე ბი ხომ ჩვე ნი მტ რე ბი არი ან. ჩვენ გვძულს ისი ნი, რად გან მი წა წაგ ვარ თ ვეს”. 

ეს ამ ის ტო რი ის სამ წუ ხა რო ნა წი ლი ა. მაგ რამ ეს პარ ლა მენ ტა რი ამ ბობ და, ავ-

ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მი იქ ნე ბა თუ დე მოკ რა ტი უ ლი, ამის გა და საჭ რე ლად უკან 

უნ და დავ ბ რუნ დეთ, და ვი სა უბ როთ იმ პრო პა გან და ზე, რაც გე ნე რი რე ბუ ლი 

იყო მთავ რო ბის და მო სახ ლე ო ბის მი ერ, და სა ჭი როა ის ტო რი ის გა და ფა სე ბა. 

აზერ ბა ი ჯან ში პა სუ ხი შე იძ ლე ბა იყოს ის, რომ უნ და მო ვამ ზა დოთ ხალ ხი კომ-

პ რო მი სის თ ვის, დე მოკ რა ტი ის თ ვის. ძა ლი ან ცო ტაა სა ა მი სოდ ფი ნან სუ რი და 

პო ლი ტი კუ რი სტი მუ ლი. ხალ ხი ალ ბათ იკითხავს, რა ტომ სთა ვა ზო ბენ გან სხ ვა-

ვე ბულ შე ხე დუ ლე ბას 15 წლის შემ დეგ. გა იკ ვირ ვე ბენ, ად რე თუ არ სა უბ რობ დ-

ნენ, ახ ლა რა ტომ უნ და იყოს სა უ ბა რი კომ პ რო მის ზე. უარი ვთქვათ ყა რა ბაღ ზე 

და ვი სა უბ როთ ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე თუ რო გორ? 

ამას შე იძ ლე ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში დას ჭირ დეს მომ ზა დე ბა. ჩვენ შე-

იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ზე, რო გორც სა შუ ა ლე ბა ზე 

იმი სათ ვის, რომ ხალხს შო რის დამ ყარ დეს ურ თი ერ თო ბა და ამან პროგ რე სი 

მო ი ტა ნოს. არცერთ ჩვენ  განს ამას თან და კავ ში რე ბით პრობ ლე მა არ ექ ნე ბა. 

პრობ ლე მა დგე ბა მა შინ, რო დე საც ცდი ლობთ გა ა ა ნა ლი ზოთ სა მო ქა ლა ქო სა-

ზო გა დო ე ბის რო ლი ამ პო ლი ტი კუ რი ბერ კე ტე ბის დო ნე ზე. სა მო ქა ლა ქო სა-

ზო გა დო ე ბა კი ამას თან შე იძ ლე ბა მჭიდ როდ არ იყოს და კავ ში რე ბუ ლი, არც 

სომ ხეთ ში, არც აზერ ბა ი ჯან ში. სა ფა რო ვის საქ მე რომ ავი ღოთ, ამან სომ ხეთ-

ში გა მო იწ ვია კა ნონ პ რო ექ ტის ინი ცი რე ბა სომ ხე თის მი ერ მთი ა ნი ყა რა ბა ღის 

აღი ა რე ბის შე სა ხებ. 

გი ორ გი კა ნაშ ვი ლი – ალ ბათ გა და მე ტე ბუ ლი არ იქ ნე ბა თუ ვიტყ ვით, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო რე გი ონ ში ამ ჟა მად ერ თ -ერთ იმ ქვე ყა ნა თა გა ნი ა, რო მე ლიც ღი ა-

ო ბის პო ლი ტი კა ზე ყვე ლა ზე მე ტად არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ღი ა ო ბა მთავ რ დე ბა იქ, 

სა დაც იწყე ბა კონ ფ ლიქ ტე ბი აფხა ზეთ სა და სამ ხ რეთ ოსეთ ში. სა ქარ თ ვე ლოს 

პო ლი ტი კა ამ კონ ფ ლიქ ტუ რი რე გი ო ნე ბი სად მი ყო ველ თ ვის იყო გა და მე ტე ბუ-

ლი ში შე ბი სა და კომ პ ლექ სე ბის ერ თობ ლი ო ბა. რაც არ უნ და უც ნა უ რი იყოს, 

ბო ლო დროს, რუ სეთ თან კონ ფ ლიქ ტის შემ დე გაც, საკ მა ოდ გა ბე დუ ლად, 
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თვით და ჯე რე ბუ ლად ვმუ შა ობთ და ვდგამთ პო ლი ტი კურ ნა ბი ჯებს. თუმ ცა, 

რა ტომ ღაც მუდ მი ვად გვე ში ნია აფხა ზე ბის, უფ რო სწო რად, გვე ში ნია აფხა-

ზე თის და კარ გ ვის. ზუს ტად ეს ში ში და და მო კი დე ბუ ლე ბა, და დაგ ვი ა ნე ბუ ლი 

სტრა ტე გი ე ბი, არის ძი რი თა დი მკვე ბა ვი მუდ მი ვად გე ნე რი რე ბა დი ომის ნა-

რა ტი ვი სა აფხა ზურ სა ზო გა დო ე ბა ში. იმა ზეც შეგ ვიძ ლია ვი სა უბ როთ, რა ტომ 

არის ესა თუ ის პო ლი ტი კუ რი სტრა ტე გია დაგ ვი ა ნე ბუ ლი. 

ომის დამ თავ რე ბი დან ოცი წლის თავ ზეც კი ვერ შევ ძე ლით ამ ნა რა ტი ვის 

შე სუს ტე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს თან კონ ფ ლიქ ტ მა გან საზღ ვ რა ის პო ლი ტი კუ რი 

მოწყო ბის ტი პი, რო მე ლიც დღეს არის აფხა ზეთ ში და შე ლა მა ზე ბის გა რე შე 

შეგ ვიძ ლია პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის მოწყო ბის ამ ტიპს ეთ ნოკ რა ტია ვუ წო დოთ. 

შე გახ ს ენებთ, რომ გარ კ ვე ულ წი ლად მოწყო ბის ეს ტი პი ასა ხუ ლია კონ ს ტი ტუ-

ცი ა შიც, რად გა ნაც აფხა ზე თის პრე ზი დენ ტად, მო გეხ სე ნე ბათ, შე იძ ლე ბა იყოს 

არ ჩე უ ლი მხო ლოდ ეთ ნი კუ რი აფხა ზი. და ახ ლო ე ბით იგი ვე სი ტუ ა ციაა აფხა-

ზურ პარ ლა მენ ტ ში. ბო ლო სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში 35 დე ლე გა ტი დან მხო-

ლოდ სა მია არა აფხა ზუ რი წარ მო შო ბის. აფხა ზუ რი სა ხელ მ წი ფოს იდე ის მა ტა-

რებ ლე ბი, აფხა ზე ბის აზ რით, სა კუთ რივ ეთ ნი კუ რი აფხა ზე ბი არი ან. აფხა ზეთ-

ში მცხოვ რე ბი არც რუ სე ბი, არც სომ ხე ბი და არც ქარ თ ვე ლე ბი, არ მი იჩ ნე ვი ან 

აფხა ზუ რი იდე ის შე მოქ მე დე ბად და, შე სა ბა მი სად, მა ტა რებ ლე ბად. ამი ტომ 

აფხა ზე ბი და უშ ვებ ლად მი იჩ ნე ვენ დე მოკ რა ტი ის ყვე ლა სი კე თით და ნარ ჩე ნი 

ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის მი ერ სარ გებ ლო ბას, ვგუ ლის ხ მობ მარ თ ვა ში მათ ჩარ-

თ ვას. სრულ ყო ფი ლი დე მოკ რა ტია ან ის ფორ მა, რო მელ შიც შე იძ ლე ბა იყოს 

ჩარ თუ ლი არა აფხა ზუ რი მო სახ ლე ო ბა ქვეყ ნის მარ თ ვა ში, თუ ამ ლო გი კას გავ-

ყ ვე ბით, აღიქ მე ბა სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვად უსაფ რ თხო ე ბისთვის. ამ ლო გი კით, 

დე მოკ რა ტია, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, არის გა მოწ ვე ვა აფხა ზე თის უსაფ რ თხო ე ბი სა 

და დე მოკ რა ტი ის თ ვის, რად გან სრულ ყო ფი ლი ჩარ თ ვის შემ თხ ვე ვა ში არ არ სე-

ბობს მათ თ ვის ლე გი ტი მუ რი ში შე ბი, რომ შე იძ ლე ბა ქვეყ ნის სა გა რეო ორი ენ-

ტი რი მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად შე იც ვა ლოს. 

კონ ფ ლიქ ტის პი რო ბებ ში დე მოკ რა ტი ის მშე ნებ ლო ბი სათ ვის, აფხა ზე ბი სათ-

ვის მი ნი მა ლუ რი პი რო ბაა დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი-

ლე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აფხა ზე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ იმას, რომ არც მუ ჰა-

ჯი რე ბის მა სობრივი ჩა მოს ვ ლა მოხ დე ბა ახ ლო მო მა ვალ ში და მო სახ ლე ო ბის 

ეთ ნი კუ რად აფხა ზურ ნა წილ ში არც დე მოგ რა ფი უ ლი ბუ მი იწი ნას წარ მეტყ ვე-
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ლე ბა. შე სა ბა მი სად, შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ სამ წუ ხა როდ, უახ ლო ეს მო-

მა ვალ ში აფხა ზურ დე მოკ რა ტი ა ში ხა რის ხობ რივ, მნიშ ვ ნე ლო ვან ცვლი ლე ბებს 

არ უნ და ვე ლო დოთ. თუ დღე ვან დე ლი სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტექ ს ტ ში ძა ლი ან 

უპ რი ა ნი იქ ნე ბო და ფორ მუ ლა “ჯერ სა ხელ მ წი ფო”, უფ რო სწო რად, “ძლიერი 

სა ხელ მ წი ფო და შემ დეგ დე მოკ რა ტი ა”, აფხა ზე თის კონ ტექ ს ტ ში შე იძ ლე ბა მი-

ვი ღოთ “ჯერ დე მოგ რა ფია და შემ დეგ დე მოკ რა ტი ა”. შე სა ბა მი სად, სა ხე ზეა 

ეთ ნოკ რა ტი ა, რო გორც გარ და მა ვა ლი ფორ მა დე მოკ რა ტი ი სა კენ. 

დღეს აუცი ლე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კის ფუნ და მენ ტუ რი ცვლი ლე ბა 

აფხა ზეთ თან და სამ ხ რეთ ოსეთ თან მი მარ თე ბა ში. აუცი ლე ბე ლია აფხა ზე თის 

გახ ს ნა არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლოს მი მართ, არა მედ ზო გა დად სამ ყა რო სათ ვის. 

შეგ ვიძ ლია ძა ლი ან კონ კ რე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი გა დავ დ გათ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში. 

მა გა ლი თად, ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ თან მი მარ თე ბა ში კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 

საკ მა ოდ იოლად შე იძ ლე ბა შეიც ვა ლოს გა და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბის სა-

კითხი. აუცი ლე ბე ლია გა უცხო ე ბის ამ ფაქ ტო რის მოხ ს ნა, რაც, სხვა თა  შო რის, 

მიბ მუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ურ პო ლი ტი კას თა ნაც, და რაც, 

ამ მხრი ვაც, ძა ლი ან მომ გე ბი ა ნი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა. აუცი ლებ ლად უნ და მივ ცეთ 

ჩვენს აფხაზ მე გობ რებს ღირ სე უ ლი და თა ნა მედ რო ვე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის 

სა შუ ა ლე ბა. არის მე დი ცი ნის და კი დევ ბევ რი სხვა სა კითხი, აღა რა ფერს ვამ-

ბობ ეკო ნო მი კუ რი ტი პის ურ თი ერ თო ბებ ზე. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ შე იძ-

ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ბევრს დარ ჩეს უმა დუ რო ბის გან ც და, იმი ტომ რომ ეს 

პო ლი ტი კა შე იძ ლე ბა გაგ რ ძელ დეს 5-10 წე ლი და შემ ხ ვედ რი ნა ბი ჯი ვერ მი-

ვი ღოთ აფხა ზე ბი სა გან. მაგ რამ ასე ვე უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ ის, რომ ოცი 

წლის გან მავ ლო ბა ში, სხვა არა ფერს, გარ და იზო ლა ცი ი სა, არ ვთა ვა ზობ დით 

მათ. ამი ტომ შემ ხ ვედრ ნა ბი ჯებს 2-3 წე ლი წად ში ვერ მი ვი ღებთ. ღი ა ო ბის ის 

პო ლი ტი კა, რო მელ საც პი რა დად მე და დე ბი თად ვა ფა სებ და ხორ ცი ელ დე ბა 

ჩვე ნი მე ზობ ლე ბის მი მართ, აუცი ლებ ლად უნ და გავ რ ცელ დეს ჩვე ნი თა ნა მე-

მა მუ ლე ე ბის მი მართ. თვი თონ სა ქარ თ ვე ლო მაც ნელ - ნე ლა უნ და და იწყოს მოძ-

რა ო ბა უკე თე სი დე მოკ რა ტი ი სა კენ, რაც იმე დი ა, დამ თავ რ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 

დე მოკ რა ტი ის კონ სო ლი დი რე ბით. 

მა რი ნა ელ ბა ქი ძე – რო გო რია დე მოკ რა ტი ზა ცი ის ხა რის ხი სამ ხ რეთ კავ კა-

სი ა ში? მო დით, სამ ხ რეთ კავ კა სია გან ვი ხი ლოთ სა ერ თო პოს ტ საბ ჭო თა სივ-
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რ ცის ფარ გ ლებ ში. თუ და ვე სეს ხე ბით სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე-

ფა სე ბებს, ე.წ. ინ დექ სებს და ინ დი კა ტო რებს გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბის თ ვის, 

რიცხ ვე ბის მოყ ვა ნის გა რე შე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სამ ხ რეთ კავ კა სია პოს ტ-

საბ ჭო თა სივ რ ცე ში სადღაც შუ ა ში ა. გა სა გე ბი რომ იყოს, ვიტყ ვი, ბალ ტი ის პი-

რე თის ქვეყ ნე ბი ბევ რი ინ დი კა ტო რის მი ხედ ვით მო წი ნა ვე პო ზი ცი ებ ზე არი ან. 

შუა აზი ის ქვეყ ნებ ზე თუ ვი სა უბ რებთ, ზო გი ერ თი ქვე ყა ნა გარ კ ვე უ ლი ინ დი კა-

ტო რე ბით სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ზე გა ცი ლე ბით უკან დგას. 

თუ ამო სავ ლად მი ვი ღებთ იმას, რომ სა მი ვე ქვე ყა ნა დე მოკ რა ტი ის რა ღაც 

ხა რის ხ ზე თა ნაბ რად ვართ, გან ს ხ ვა ვე ბა დე მოკ რა ტი ის ხა რის ხის მი ხედ ვით ამ 

სამ ქვე ყა ნას შო რი საც არის. შე იძ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში სა ზო გა დო ე ბის მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი უკ მა ყო ფი ლო იყოს, მაგ რამ ამ ფორ მა ლუ რი შე ფა სე ბე ბით, 

სა ქარ თ ვე ლოს აქვს გარ კ ვე უ ლი წარ მა ტე ბა და “დემოკრატიის შუ ქუ რა” თუ არ 

არის, ცო ტა თი წინ მა ინც დგას სომ ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯან ზე. ამ კონ ტექ ს ტ ში 

მინ და გან ვი ხი ლო კონ ფ ლიქ ტე ბის წარ მოქ მ ნის და მოგ ვა რე ბის შემ დ გო მი პერ-

ს პექ ტი ვე ბი. 

თუ ისევ ავი ღებთ ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებს, სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებს 

და ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ზო გი ერთ ქვე ყა ნას, ბალ ტი ის პი რე თი მშვი დო ბი ა ნად 

და ემ შ ვი დო ბა საბ ჭო თა წარ სულს და შექ მ ნა დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა, 

სა ქარ თ ვე ლო, სომ ხე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი და ასე ვე აზი ის ქვეყ ნე ბი, სა დაც დე-

მოკ რა ტი ის ხა რის ხი ნაკ ლე ბი ა, მა ინც გა ებ ნენ კონ ფ ლიქ ტის მა ხე ში. ნიშ ნავს 

თუ არა ეს იმას, რომ კონ ფ ლიქ ტე ბის წარ მოქ მ ნა მარ თ ლაც დე მოკ რა ტი ის ხა-

რის ხ ზეა და მო კი დე ბუ ლი? არ ვი ცი, შე იძ ლე ბა პერ ს პექ ტი ვა ში სხვა ქვეყ ნებ თან 

მი მარ თე ბა ში ასეც იყოს, მაგ რამ ეს არ არის ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თე ბა. 

მა შინ, რო დე საც კონ ფ ლიქ ტე ბი და იწყო ამ ტე რი ტო რი ებ ზე, ეს იყო პირ ვე ლი 

ნა ბი ჯი და მო უ კი დებ ლო ბი სა კენ და დე მოკ რა ტი ის ხა რის ხი დი დად არ გან ს ხ-

ვავ დე ბო და. ასე რომ, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ არის წი ნა პი რო ბა, რომ დე მოკ-

რა ტი ის და ბალ მა ხა რის ხ მა წარ მოქ მ ნა კონ ფ ლიქ ტი. მაგ რამ თუ დე მოკ რა ტი-

ა ზე ვსა უბ რობთ, აქ ვე შე გახ სე ნებთ ბა ნა ლურ გან მარ ტე ბას, რა არის დე მოკ-

რა ტია – სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, თა ვი სუ ფა ლი სა სა მარ თ ლო, კო რუფ ცი ის გან 

თა ვი სუ ფა ლი სის ტე მა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი და ა.შ. ამ კრი ტე რი უ მებ ზე ვი სა-

უბ რებთ და არა ზო გა დად დე მოკ რა ტი ა ზე, ასე ვე მარ თ ვის სტილ სა და ქვეყ ნის 

მშე ნებ ლო ბის იდე ა ზე. სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ში 1990-იან წლებ ში მარ თ-
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ვის სტი ლიც ავ ტო რი ტა რუ ლი იყო. სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბა მი მარ თუ ლი იყო 

არა იმა ზე, რომ აეშე ნე ბი ნა მო ქა ლა ქე ო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი და მო უ კი დე ბე ლი 

ქვე ყა ნა, არა მედ ძი რი თა დად ეს იყო ქვეყ ნის ეთ ნი კურ პრინ ცი პებ ზე აგე ბის 

იდე ა. ამან ეთ ნი კურ ჯგუ ფებს შო რის და ძა ბუ ლო ბა გა მო იწ ვი ა. რად გან ყვე ლა 

პოს ტ საბ ჭო თა ქვე ყა ნა ეთ ნი კუ რად მეტ -ნაკ ლე ბად მრა ვალ ფე რო ვა ნი იყო. ეს 

არ ნიშ ნავს იმას, რომ ეს კონ ფ ლიქ ტე ბი ცალ სა ხად ეთ ნი კუ რი იყო. ეს არის 

გარ კ ვე უ ლი ფაქ ტო რე ბის კომ ბი ნა ცი ა, რო მელ თა ერ თობ ლი ო ბამ მიგ ვიყ ვა ნა 

კონ ფ ლიქ ტამ დე. ცხა დია, არ სე ბობ და ეთ ნი კუ რი სენ ტი მენ ტე ბი, და მო კი დე ბუ-

ლე ბა ის ტო რი ი სად მი, წარ სუ ლი სად მი, სა კუ თა რი იდენ ტო ბი სად მი, და ეს გახ-

და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა იმი სათ ვის, რომ წარ მოქ მ ნი ლი ყო კონ ფ ლიქ-

ტი. თუმ ცა გა დამ წყ ვე ტი ფაქ ტო რი იყო მა ინც პო ლი ტი კუ რი მდგო მა რე ო ბა. 

სა ხელ მ წი ფოს მშე ნებ ლო ბის იდეა ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა ფაქ ტო რი 

იყო და იმაზე, თუ რა ფორ მით იყო ის წარ მოდ გე ნი ლი სხვა დას ხ ვა სა ზო გა დო ე-

ბებ ში, და მო კი დე ბუ ლი იყო კონ ფ ლიქ ტე ბის გაშ ლაც პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში. 

რო გორ აღიქ მე ბა თა ვად კონ ფ ლიქ ტე ბი? აქ ორი მო მენ ტი უნ და გა მოვ ყოთ, 

ერ თი – დეკ ლა რი რე ბუ ლი შე ფა სე ბა პო ლი ტი კურ და ოფი ცი ა ლურ დო ნე ზე, მე-

ო რე – რას ფიქ რობს ხალ ხი, რო გო რია სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ 

კონ ფ ლიქ ტე ბი სად მი. იქი დან გა მომ დი ნა რე, რო გორ აღიქ მე ბა კონ ფ ლიქ ტი, 

სა ზო გა დო ე ბას უჩ ნ დე ბა წარ მოდ გე ნა, რო გო რი უნ და იყოს კონ ფ ლიქ ტის მოგ-

ვა რე ბის გზა. 

არ მინ და, მარ ტო ჩე მი მო საზ რე ბე ბი წარ მო გიდ გი ნოთ, მინ და და ვეყ რ დ ნო 

კვლე ვებს. ბევ რი კვლე ვა ტარ დე ბა. მა გა ლი თად, CRRC-ის [კავკასიის კვლე-

ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტ რი] კვლე ვე ბი ა, “კავკასიური ბა რო მეტ რი”, რო მე ლიც 

ტარ დე ბა ამ სამ ქვე ყა ნა ში და ის გვაძ ლევს იმის სა შუ ა ლე ბას, შე ვა და როთ 

გან წყო ბე ბი და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი. ასე ვე რამ დე ნი მე კვლე ვაა ჩა ტა რე ბუ ლი, 

რო მელ შიც თა ვა დაც ვმო ნა წი ლე ობ დი, “შერიგების რე სურ სე ბის” მი ერ, სა დაც 

სწო რედ ეს სა კითხი და უს ვეს რეს პონ დენ ტებს, თუ ვინ არის კონ ფ ლიქ ტის 

მხა რე. ეს ეხე ბო და ქარ თულ -აფხა ზურ კონ ფ ლიქტს. რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ-

ლე სო ბამ კონ ფ ლიქ ტის მხა რედ და მი ზე ზად და ა სა ხე ლა რუ სე თი, მაგ რამ ეს 

უფ რო პრო პა გან დის მი ერ დამ კ ვიდ რე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბაა და არის მო საზ რე-

ბაც, სო ცი ა ლუ რად და ასა კობ რი ვად გან ს ხ ვა ვე ბულ ჯგუ ფებ ში, რომ უნ და ვა-

ღი ა როთ ქარ თ ვე ლე ბი სა და აფხა ზე ბის კონ ფ ლიქ ტი. ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ 
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ქარ თ ვე ლებს და აფხა ზებს ტო ტა ლუ რად სძულთ ერ თ მა ნე თი, მაგ რამ უნ და და-

ვი ნა ხოთ ის, რომ სწო რედ ქარ თ ვე ლე ბი და აფხა ზე ბი იბ რ ძოდ ნენ და, ცი ტა ტას 

მო ვიყ ვან, “ესროდნენ და კლავ დ ნენ ერ თ მა ნეთს”. ამი ტომ, რო ცა ამ ფაქ ტის 

იგ ნო რი რე ბას ვახ დენთ, ამით კონ ფ ლიქ ტის შე ფა სე ბის ადეკ ვა ტურ გზას ვკარ-

გავთ და მი სი ტრან ს ფორ მა ცი ის პერ ს პექ ტი ვებს არა ა დეკ ვა ტუ რად ვგეგ მავთ. 

ეს სა კითხი აფხა ზურ მხა რე საც არის შეს წავ ლი ლი და იქაც მსგავ სი შე ხე-

დუ ლე ბა ა. აფხა ზე ბი “შეურაცხყოფილადაც კი გრძნო ბენ თავს იმის გა მო, რომ 

მათ, რო გორც მხა რეს, არ ცნო ბენ”. საბ ჭო თა პე რი ოდ შიც არა თა ნა ბარ პარ ტ-

ნი ო რად მი იჩ ნე ო და აფხა ზე თი სხვა დას ხ ვა კონ ტექ ს ტ ში და ეს იყო მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ფაქ ტო რი. მათ ურ ჩევ ნი ათ, რო გორც მხა რე აღი ა რონ და მათ ელა პა რა-

კონ, და არა რუ სეთს. 

პო ტენ ცი ურ კონ ფ ლიქ ტებ ზეც მინ და ვი სა უბ რო. აქაც პი რო ბი თად მხა რე-

ე ბად თუ მო ვიხ სე ნი ებთ, მა გა ლი თად, სომ ხურ და ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბას. 

სომ ხუ რი სა ზო გა დო ე ბა არის ძი რი თა დად ჯა ვა ხეთ ში მცხოვ რე ბი სომ ხუ რი 

მო სახ ლე ო ბა, რო მე ლიც ნაკ ლე ბად ინ ტეგ რი რე ბუ ლია ენობ რი ვი თვალ საზ რი-

სით. აქ, ცხა დი ა, არ არის სა უ ბა რი კონ ფ ლიქ ტურ მხა რე ებ ზე. აქ სა უ ბა რია ორ 

მხა რე ზე, რო მელ თა შო რის ერ თ -ერთს, ამ შემ თხ ვე ვა ში სომ ხურს, სჭირ დე ბა 

აღი ა რე ბა მე ო რის გან. აფხა ზე თი დან ამ თე მა ზე იმი ტომ გა და ვი ნაც ვ ლე, რომ 

სა კითხი, რო მე ლიც დღეს დგას და აწუ ხებს აფხა ზებს, შე იძ ლე ბა სხვა ეთ ნი კურ 

ჯგუფ საც აწუ ხებ დეს სა ქარ თ ვე ლო ში. ეს არ ეხე ბა მთელ ქარ თულ სა ზო გა დო-

ე ბას, ცხა დი ა, ნა წილ შია ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა, სა დაც კვლა ვაც ჩანს სხვა დას ხ-

ვა ჯგუფ თან მი მარ თე ბა ში პა რი ტე ტუ ლო ბის და პარ ტ ნი ო რო ბის არა თა ნა ბა რი 

მიმ ღებ ლო ბა. ანუ ერ თ გ ვა რად “დაბალკატეგორიულად” აღიქ მე ბა არა ქარ თუ-

ლი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფი. შე იძ ლე ბა ვინ მე შე მო მე და ვოს და თქვას, რომ ჩვენ ტო-

ლე რან ტუ ლე ბი ვართ. არ უარ ვ ყოფ, ვართ კი დეც, მაგ რამ რჩე ბა სა ზო გა დო ე-

ბის ნა წი ლი, რო მელ შიც ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი არ არის ცალ სა ხად მი ღე ბუ ლი, და 

პე რი ო დუ ლად სომ ხურ სა ზო გა დო ე ბას უწევს სა უ ბა რი იმა ზე, რომ არის ქსე ნო-

ფო ბი უ რი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი და ა.შ. 

მხა რე ე ბის ურ თი ერ თაღ ქ მა, უკ ვე კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფის, ან პო ტენ ცი ურ 

კონ ფ ლიქ ტ ში მო აზ რე ბუ ლი მხა რე ე ბის, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და კონ ფ ლიქ-

ტის ტრან ს ფორ მა ცი ა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს. ამი ტო მაც გვა ში ნებს 

ზო გი ერ თი ექ ს პერ ტი, რო მე ლიც ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბებ თან მი მარ თე ბა ში ამ-
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ბობს, რომ კი დევ ერ თი კონ ფ ლიქ ტი გვე ლის და ამ კა ტე გო რი ა ში ჯა ვა ხე თი 

მო ი აზ რე ბა ხოლ მე. თუმ ცა პი რა დად მე კონ ფ ლიქ ტის სა ფუძ ველს ვერ ვხე დავ, 

უბ რა ლოდ მომ ყავს არ სე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი. 

CRRC-ის კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, და მო კი დე ბუ ლე ბა ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი, 

პრე ზი დენ ტი სად მი და მთავ რო ბი სად მი, 2011 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა მი ვე ქვე-

ყა ნა ში წი ნა წელ თან შე და რე ბით გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა. მო სახ ლე ო ბა ნაკ ლე-

ბად ენ დო ბა ხე ლი სუფ ლე ბას და პრე ზი დენტს. ჩვენს რე ა ლო ბა ში ეს ძა ლი ან 

აქ ტუ ა ლუ რი ა, მაგ რამ არ გა და ვერ თ ვე ბით წი ნა სა არ ჩევ ნო დის კუ სი ა ში. მინ-

და ერ თი შე ხედ ვით ცო ტა პა რა დოქ სუ ლი მო ნა ცე მი გითხ რათ, სა უ ბა რია ჯა-

ვა ხეთ ზე. სა ქარ თ ვე ლო არის მკა ფი ოდ დეკ ლა რი რე ბუ ლად ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

და სავ ლეთ ზე, ჯა ვა ხე თის სომ ხუ რი მო სახ ლე ო ბა, რო მე ლიც ძი რი თა დად რუ-

სუ ლე ნო ვა ნი ა, ორი ენ ტი რე ბუ ლია რუ სეთ ზე. მათ თ ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნია ქარ თულ - რუ სუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის და ლა გე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ მა თი შე ხე დუ ლე ბა სა გა რეო პო ლი ტი კის შე სა ხებ, მა ინ ც და მა ი ნც არ სწყა-

ლობს სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო- ში შეს ვ ლის იდე ას. მათ თ ვის არ ჩე ვა ნი ვი თაა – ან 

ნა ტო, ან რუ სე თი. მი უ ხე და ვად ამი სა, ისი ნი უფ რო კე თილ გან წყო ბილ ნი არი ან 

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი სად მი და ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი, ვიდ რე ქარ თუ ლი 

სა ზო გა დო ე ბა. მათ ხელი არ ეშლებათ და უ ჭი რონ მხა რი ხე ლი სუფ ლე ბას, მაშინ 

როდესაც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი აქვთ სხვა სა კითხებ ში, ამ შემ თხ ვე-

ვა ში, სა გა რეო პო ლი ტი კას თან მი მარ თე ბა ში. 

მინ და კი დევ ერ თი კვლე ვის შე დე გე ბი ვახ სე ნო. ეს არის “უსაფრთხო მსოფ-

ლი ოს” მი ერ აფხა ზეთ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა. 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის 

შემ დეგ უსაფ რ თხო ე ბის გან ც დამ იმა ტა. მო სახ ლე ო ბა უფ რო უსაფ რ თხოდ 

გრძნობს თავს, ვიდ რე ად რე. ეს ეხე ბა სა მი ვე რა ი ო ნის გა მო კითხუ ლებს. თუმ-

ცა მა ინც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ აფხა ზე ბი უფ რო უსაფ რ თხოდ გრძნო ბენ თავს, 

ვიდ რე ქარ თ ვე ლე ბი. გალ შიც კი გან ს ხ ვა ვე ბაა, მო გე ხ სე ნე ბათ, გა ლი იყო ფა 

ქვე და და ზე და ზო ნად. თვი თონ გალ ში გა მო კითხუ ლე ბი უფ რო უსაფ რ თხოდ 

გრძნო ბენ თავს, ვიდ რე ქვე და ზო ნა ში. ამ გრა და ცი ას აქვს თა ვი სი წი ნა პი რო ბა. 

ქარ თულ მხა რე ზე ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით წარ მოდ გე ნა ცო ტა სხვაგ ვა-

რი ა. მე ო რე მხა რის აღ ქ მას – რო გორ ცხოვ რობს, რას ფიქ რობს ჩემ ზე – სხვა-

დას ხ ვა ში ნა არ სე ბი და გა მოვ ლე ნე ბი აქვს. ერ თი წლის წინ CRRC-იმ “შერიგების 

რე სურ სე ბის” შეკ ვე თით დევ ნი ლებს შო რის ჩა ა ტა რა გა მო კითხ ვა. სა ზო გა დო ე-
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ბა შიც არის ეს აზ რი, არის ასე თი შე ფა სე ბა, რუ სე თი რომ არ იყოს, ჩვენ უცებ 

შევ რიგ დე ბო დით. ჩვენ ბევ რი გვაქვს სა ერ თო, და აფხა ზე ბი ელი ან, რო დის 

დავ ბ რუნ დე ბით. რა თქმა უნ და, ეს ასე არ არის და აფხა ზებს იგი ვე კითხ ვა რომ 

და უს ვათ, მათ არ სურთ ქარ თ ვე ლე ბის დაბ რუ ნე ბა და ამას სხვა დას ხ ვა მი ზე ზი 

აქვს. იმის თქმა მინ და, რომ მხა რე ე ბის წარ მოდ გე ნებ ში აც დე ნა ა. 

რაც შე ე ხე ბა იმას, თუ რას ვთა ვა ზობთ კონ ფ ლიქ ტის მხა რეს. ქარ თულ-

აფხა ზუ რი კონ ფ ლიქ ტის მა გა ლითს ავი ღებ. სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ა ში 

[საქართველოს სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გია ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის მი-

მართ: ჩარ თუ ლო ბა თა ნამ შ რომ ლო ბის გზით] გა წე რი ლი შე თა ვა ზე ბე ბი რომ 

წა ი კითხოთ, თა ვის თა ვად არ არის ური გო, თუ რას ვთა ვა ზობთ მე ო რე მხა რეს 

იმი სათ ვის, რომ კონ ფ ლიქ ტი მოგ ვარ დეს. მაგ რამ, სხვა სა კითხია, თუ რო გორ 

არის ის შე ფუ თუ ლი და რო გორ აღიქ მე ბა ის აფხა ზუ რი და ოსუ რი მხა რის მი ერ. 

გარ და იმი სა, რომ იქ არის სიტყ ვე ბი “ოკუპირებული ტე რი ტო რი ა”, თუმ ცა თა-

ვად აფხა ზე ბი არ თვლი ან თავს ოკუ პი რე ბუ ლად, ასე ვე არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ფრა ზა, სა დაც ნათ ქ ვა მი ა, რომ ამ შე თა ვა ზე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და მოხ დეს 

რე ინ ტეგ რა ცია ამ ტე რი ტო რი ე ბის, რაც აფხა ზუ რი მხა რი სათ ვის ასე ვე მი უ ღე-

ბე ლი ა. თუმ ცა ისიც უნ და ვთქვა, რომ ბევ რი რამ, რა საც ეს დო კუ მენ ტი აფხა-

ზებს სთა ვა ზობს, შე იძ ლე ბა სრუ ლი ად მი სა ღე ბი ყო ფი ლი ყო კონ ფ ლიქ ტის მხა-

რი სათ ვის, თუ ის არ იქ ნე ბო და პო ლი ტი კუ რად ამ სა ხით შე ფუ თუ ლი. 

უამ რა ვი მა გა ლი თი ა, რო გორ წყვე ტენ ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მებს. აფხა-

ზებს და იქ მცხოვ რებ ქარ თ ვე ლებს ხში რად უწევთ ქარ თულ ტე რი ტო რი ა ზე 

გად მოს ვ ლა ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად. სა ქარ თ ვე ლო 

ამას ხვდე ბა და დე ბი თად და სი ხა რუ ლით, იმი ტომ რომ ეს არის ჩვე ნი სტრა ტე-

გი ის ნა წი ლი. აფხა ზუ რი მხა რე მის თ ვის პო ლი ტი კუ რად მი უ ღე ბელ სა კითხებ-

ზე ხუ ჭავს თვალს და თა ვის მო სახ ლე ო ბას, რო მე ლიც აქეთ გად მო დის სამ კურ-

ნა ლოდ, ამა ში ხელს არ უშ ლის. ნე იტ რა ლუ რი პას პორ ტე ბიც, რო მე ლიც ერ თი 

შე ხედ ვით კარ გი იდეა და შე თა ვა ზე ბა იყო, უნ და გითხ რათ, რომ იგი ვე იდეა 

რამ დე ნი მე წლის წინ თა ვად აფხა ზებს გა უჩ ნ დათ, ოღონდ სა უ ბა რი იყო არა 

ქარ თუ ლი მხა რის მი ერ გა ცე მულ დო კუ მენ ტ ზე, არა მედ რო მე ლი მე სა ერ თა-

შო რი სო ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ გა ცე მულ დო კუ მენ ტ ზე, სამ წუ ხა როდ, ესეც ცო-

ტა დაგ ვი ა ნე ბუ ლი ნა ბი ჯი ა. ცხა დი ა, არი ან ისე თე ბიც, ვინც ასეთ პას პორტს 

იღებს, თუმ ცა ამა ზე ხმა მაღ ლა არა ვინ ლა პა რა კობს. მაგ რამ, რო გორც ოფი-
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ცი ა ლურ, ისე არა ო ფი ცი ა ლურ დო ნე ზე, ეს იდე აც მი უ ღე ბე ლია აფხა ზუ რი მხა-

რი სათ ვის. იმი ტომ რომ ეს დო კუ მენ ტი გა ი ცე მა ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს მი ერ. 

თუმ ცა მსგავს დო კუ მენტს ისი ნი სი ხა რუ ლით აიღებ დ ნენ, სხვაგ ვა რად რომ 

იყოს გა ფორ მე ბუ ლი. 

ბო ლოს ერთ ფრა ზას ვიტყ ვი იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად არ სე ბობს სა ზო გა-

დო ებ რი ვი დაკ ვე თა, რომ ეს კონ ფ ლიქ ტი მოგ ვარ დეს და რამ დე ნად არის ამის 

პო ტენ ცი ა ლი. შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ერ თიც არის და მე ო რეც. არ არ სე ბობს 

მსოფ ლი ო ში სა ზო გა დო ე ბა, რო მელ საც მშვი დო ბა არ უნ დო დეს. ნე ბის მი ე რი 

სა ზო გა დო ე ბის შეკ ვე თა ა, იცხოვ როს მშვი დად. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დია, 

გარ კ ვე უ ლი პო ტენ ცი ა ლი არ სე ბობს მშვი დო ბი სათ ვის, მაგ რამ ერთს დავ ძენ, 

CRRC-ის გა მო კითხ ვა ში, რო მე ლიც “შერიგების რე სურ სე ბის” ეგი დით ჩა ტარ-

და, კითხ ვა ზე, თუ რამ დენ ხან ში ელი ან ტრან სფორ მა ცი ას, კონ ფ ლიქ ტის მოგ-

ვა რე ბის პერ ს პექ ტი ვას, გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ, სა უ ბა რია დევ ნი ლებ-

ზე, უპა სუ ხა, რომ კონ ფ ლიქ ტი 50 წლის შემ დეგ მოგ ვარ დე ბა, ან არა სო დეს, ან 

არ იცი ან. ვი საც სჯე რა, რომ კონ ფ ლიქ ტი დღეს ან ხვალ მოგ ვარ დე ბა, ასე თი 

გა მო კითხულ თა შო რის ძა ლი ან ცო ტა ა. ეს რა ზე მეტყ ვე ლებს, თა ვად გა დაწყ-

ვი ტეთ. 

მა რი ამ ნას ყი დაშ ვი ლი, სტუ დენ ტი – პირ ვე ლი კითხ ვა ქალ ბა ტონ მა რი ნას-

თან მაქვს. თქვენ თქვით, რომ მუდ მი ვად ხდე ბა აფხა ზი ხალ ხის, რო გორც მხა-

რის იგ ნო რი რე ბა და ეს არ ხდე ბა მხო ლოდ მე დი ა ში. მა ინ ტე რე სებს, რა ტომ? 

ეს არის თვა ლის და ხუჭ ვა არ სე ბულ პრობ ლე მა ზე, რომ რე ა ლუ რად პრობ ლე მა 

არ სე ბობს ხალ ხებს შო რის?

მე ო რე კითხ ვა მაქვს ბა ტონ შით ს თან. ხომ არ არ სე ბობს კონ ფ ლიქ ტის გად-

მოს ვ ლის საფ რ თხე ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ი დან? დღეს არ გი სა უბ რი ათ ამ თე მა-

ზე. ლა ფან ყუ რის ოპე რა ცი ის მე რე კი საკ მა ოდ და ი ძა ბა სი ტუ ა ცია პან კი სის 

ხე ო ბა ში. თქვე ნი აზ რით, რა საფ რ თხეს შე ი ცავს დღეს ეს რე გი ო ნი და თუ არ-

სე ბობს ახა ლი კონ ფ ლიქ ტის სა შიშ რო ე ბა?

სა ლო მე ასა თი ა ნი, რა დიო “თავისუფლება” – კითხ ვა ალ ბათ უწი ნა რე სად ბა-

ტონ დე ვა ალ თან მექ ნე ბა. რამ დე ნი მე ჩარ ჩო, რო მე ლიც მან ასე სა ინ ტე რე სოდ 

მო ხა ზა, მა ინ ტე რე სებს ერ თ მა ნეთ თან რა ურ თი ერთმი მარ თე ბა ში ა. ერ თი მხრივ, 
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ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბი, მე ო რე მხრივ, ამ კონ ფ ლიქ ტე ბის პო ლი ტი-

კუ რი კონ ტექ ს ტი და მა თი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზა ცი ა. უშ ლის თუ არა ამ ჟა მინ დე ლი 

ფორ მით ეს ჩარ ჩო ე ბი ხელს ერ თ მა ნეთს. ვი ნა ი დან მო გეხ სე ნე ბათ, მო საზ რე ბა, 

რომ ჩვენ, ქარ თ ვე ლებს და აფხა ზებს, გა სა ყო ფი არ გვქო ნია და რუ სე თია მთა-

ვა რი აქ ტო რი, არის ნა წი ლი დო მი ნან ტუ რი ნა რა ტი ვი სა, რო მე ლიც მომ დი ნა რე-

ობს ჩვე ნი ამ ჟა მინ დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გან. მეჩ ვე ნე ბა, რომ ეს შემ დეგ გავ ლე ნას 

ახ დენს სა ზო გა დო ე ბა ზე, ვი ნა ი დან სა დის კუ სიო სივ რ ცეც იკე ტე ბა. სა მო ქა ლა ქო 

სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი ალ ბათ სადღაც ხვდე ბი ან ერ თ მა ნეთს და სა უბ რო-

ბენ, მაგ რამ მე დი ა ში, რო მელ საც უნ და უს მენ დეს სა ზო გა დო ე ბა, ამ თე მის გან-

ხილ ვა არ ხდე ბა. სწო რედ იმი ტომ, რომ გავ ლე ნი ან მე დი ას ჩვენ თან ხე ლი სუფ ლე ბა 

აკონ ტ რო ლებს, ხე ლი სუფ ლე ბა კი კონ ფ ლიქ ტის სწო რედ ამ ვერ სი ას გვთა ვა ზობს. 

მა რი ნა ელ ბა ქი ძე – კითხ ვა ეხე ბო და იმას, რა ტომ ხდე ბა კონ ფ ლიქ ტის 

მხა რის იგ ნო რი რე ბა. და რა ტომ არ ვა ღი ა რებთ, რომ კონ ფ ლიქ ტი არის ქარ-

თულ-აფხა ზუ რი და ქარ თულ -ო სუ რი. ცხა დი ა, ხე ლი სუფ ლე ბა ამას აღი ა რებს, 

უბ რა ლოდ მი აჩ ნი ა, რომ ამ გა ნაცხად ში ძი რი თად მხა რედ მა ინც ჩანს რუ სე თი. 

რა მო ტი ვა ცია აქვს ამის თ ვის ხე ლი სუფ ლე ბას? ძი რი თა დი მო ტი ვა ცია არის 

პო ლი ტი კუ რი გა ნაცხა დი, რომ რუ სე თი არის მთა ვა რი მტე რი და მჩაგ ვ რე ლი, 

სა ქარ თ ვე ლო არის და ჩაგ რუ ლი და სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბამ მხა რი უნ-

და და უ ჭი როს და მი ეხ მა როს სა ქარ თ ვე ლოს ამ კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში. 

2008 წლის ომის შემ დეგ გან სა კუთ რე ბით ცხა დი გახ და ეს გა ნაცხა დი, გაჩ ნ და 

ასე თი ფრა ზაც, რომ მოხ და ქარ თულ -აფხა ზუ რი, ქარ თულ -ო სუ რი კონ ფ ლიქ-

ტის სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე გა ტა ნა. თით ქოს სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე გა ტა ნა 

და აჩ ქა რებ და ამ კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბას. თუმ ცა, ჩე მი აზ რით, ამან უფ რო 

შო რი გა ხა და მოგ ვა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი. არ ვი ცი, ხვალ და ზეგ რა მოხ დე-

ბა მსოფ ლიო პო ლი ტი კა ში, მაგ რამ დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან, 2008 წლის 

მოქ მე დე ბე ბის გა მო, ამ სა კითხის მოგ ვა რე ბის თვალსაზრისით უფ რო რთუ ლი 

მდგო მა რე ო ბა გვაქვს, ვიდ რე მა ნამ დე იყო. 

ქარ თუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში რუ სე თის რო ლი აქ ტი უ რად გა ნი ხი-

ლე ბა. სომ ხურ -აზ ერ ბა ი ჯა ნულ კონ ტექ ს ტ ში ის ასე ხში რად არ მო იხ სე ნი ე ბა. 

მაგ რამ რამ დე ნი მე ექ ს პერ ტის მო საზ რე ბა წა მი კითხავს, სა დაც სწო რედ რუ-

სეთს სდე ბენ ბრალს, რომ მო ახ დი ნა ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტის პრო ვო ცი რე ბა. 
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უფ რო სწო რად, მა შინ, რო დე საც იწყე ბო და ეს კონ ფ ლიქ ტი, რუ სეთს შე ეძ ლო 

აერი დე ბი ნა ის, მაგ რამ მან ხე ლი არ შე უ შა ლა და ცო ტა წა ა ხა ლი სა კი დეც. 

მინ და ყუ რადღე ბა მი ვაქ ცი ოთ, რა სა ერ თო აქვს ან რა გა ნას ხ ვა ვებს ამ კონ ფ-

ლიქ ტებს, სა მი ვე სა ზო გა დო ე ბა ში სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლი, და ახ ლო ე ბით 

50%, არის კონ ფ ლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნად მოგ ვა რე ბის მომ ხ რე. ეს არის ერ თ გ-

ვა რი პო ტენ ცი ა ლი. ამ მზა ო ბის დროს აუცი ლე ბე ლი არ არის, მან მე სა მე აქ-

ტორ ზეც იფიქ როს. სა ზო გა დო ე ბის დო ნე ზე ეს ხედ ვა არ სე ბობს. თუმ ცა სა მი ვე 

სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბობს მცი რე ნა წი ლი, რო მე ლიც ფიქ რობს, რომ ეს კონ-

ფ ლიქ ტე ბი მშვი დო ბი ა ნად არ მოგ ვარ დე ბა და ძა ლის მი ე რად უნ და გა დაწყ დეს. 

გი ორ გი კა ნაშ ვი ლი – ქალ ბა ტონ მა სა ლო მემ აღ ნიშ ნა, რომ რა ტომ ღაც ამ 

ნა რა ტი ვე ბის კულ ტი ვა ცია მა ინ ც და მა ინც დღე ვან დელ ხე ლი სუფ ლე ბას გა და-

ვაბ რა ლეთ. გე თან ხ მე ბით იმა ში, რომ რუ სუ ლი ნა რა ტი ვი ქარ თულ - რუ სუ ლი 

ან ტა გო ნიზ მი სა გან სა კუთ რე ბულ სიმ ძაფ რედ წარ მოგ ვიდ გი ნა დღე ვან დელ მა 

ხე ლი სუფ ლე ბამ. თუმ ცა, თუ შევ ხ ვ დე ბით იმ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც მო ნა წი-

ლე ობ დ ნენ სა ო მარ მოქ მე დე ბებ ში აფხა ზეთ ში, მა თი უმე ტე სო ბა იტყ ვის, რომ 

ის არ ყო ფი ლა აფხა ზებ თან სა ომ რად, რომ ომობ დ ნენ რუ სებ თან ან ჩრდი ლო-

კავ კა სი ე ლებ თან. რა თქმა უნ და, ჩვენ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ ამას წაკ რა ხე ლი კი-

დევ ერ თხელ, მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, ფსი ქო ლო გი უ რი მო მენ ტე ბიც არის. რაც 

შე იძ ლე ბა იმით აიხ ს ნას, რომ არა კომ ფორ ტუ ლი ა, რო გორც ყარ ყა რაშ ვი ლი 

იტყო და, “ერთ სტა დი ონ ხალ ხ თან” ომის წა გე ბა. ეს ნა რა ტი ვი აქამ დეც საკ-

მა ოდ იყო გამ ჯ და რი. ეს კარ გად გა მო ი ყე ნა ჩვენ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ და  კი დევ 

უფ რო გა ამ ძაფ რა და სხვა ჭრილ ში გა და იყ ვა ნა. 

რაც შე ე ხე ბა სომ ხურ -ა ზერ ბა ი ჯა ნულ კონ ფ ლიქ ტ ში რუ სე თის ფაქ ტორს, 

ვფიქ რობ, რომ შე იძ ლე ბა ეს პო ლი ტი კურ დო ნე ზე არ არის გა მო ტა ნი ლი და 

ალი ევს მგო ნი ყოფ ნის გამ ჭ რი ა ხო ბა სა ი მი სოდ, რომ ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბის 

მსგავ სად, არ ეცა დოს კონ ფ ლიქ ტ ში რუ სე თის შე მოყ ვა ნას, თუმ ცა სა ზო გა დო-

ებ რივ დო ნე ზე რუ სე თის ფაქ ტორს აზერ ბა ი ჯან შიც ხში რად უსვამენ ხა ზს. ასე 

რომ, რუ სე თი გარ კ ვე უ ლი დო ზით ყველ გან ფი გუ რი რებს. 

 

თო მას დე ვა ა ლი – მოკ ლე კო მენ ტარს გა ვა კე თებ. სხვა დას ხ ვა თე მე ბი ა. 

ნა ბი ჯი, რო მე ლიც აუცი ლებ ლად და იმ სა ხუ რებს სა ერ თა შო რი სო კრი ტი კას. 
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“მემკვიდრეობის პარ ტი ას” [სომხეთი] ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აქვს პრო ექ ტი სა ფა-

როვ თან და კავ ში რე ბით. ორი მი მარ თუ ლე ბა ა. ერთ ჯგუფს მი აჩ ნი ა, რომ უნ და 

აღი ა რონ ყა რა ბა ღის და მო უ კი დებ ლო ბა, მე ო რე ჯგუფს მი აჩ ნი ა, რომ ეს ტე რი-

ტო რია უნ და აღი ა რონ რო გორც სომ ხე თის ის ტო რი უ ლი ნა წი ლი. 1989 წელს 

სომ ხეთ მა გა მო აცხა და კავ ში რი. ორი წლის მე რე ყა რა ბაღ მა გა მო აცხა და და-

მო უ კი დებ ლო ბა. ხუმ რო ბენ, სომ ხე თის გან გა მო აცხა დეს და მო უ კი დებ ლო ბა ო? 

რა აფერ ხებს აზერ ბა ი ჯანს? ალ ბათ თვით მ კ ვ ლე ლო ბის ტოლ ფა სი იქ ნე ბა მი სი 

მხრი დან ომის წა მოწყე ბა. მუ ქა რა ად ვი ლი ა, მაგ რამ ამ ნა ბიჯ ზე თუ წახ ვალ, 

შე იძ ლე ბა ყვე ლა ფე რი და კარ გო. 

 

მა რი ნა ელ ბა ქი ძე – არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, არის თუ არა პირ ვე ლი 

რან გის მნიშ ვ ნე ლო ბის სა კითხი სა ქარ თ ვე ლო ში კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა. 

ჩე მი აზ რით, რა საც დღეს ვხე დავთ პო ლი ტი კურ დო ნე ზეც და სა ზო გა დო ე ბის 

დო ნე ზეც, კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბა, რო გორც ჩანს, დღეს არ არის პირ ვე ლი 

რან გის მნიშ ვ ნე ლო ბისა. 

ეს არც სა ზო გა დო ე ბის თ ვის არის პირ ვე ლი რან გის პრობ ლე მა. პირ ველ ად-

გილ ზე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი მო დის. ამი ტო მაც არის, რომ ხე-

ლი სუფ ლე ბა და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბიც შე სა ბა მი სად რე ა გი რე ბენ. მაგ რამ 

ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ ეს სა კითხი სა ერ თოდ გვერ დ ზეა გა და დე ბუ ლი. ეს 

მტკივ ნე უ ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მაა, გან სა კუთ რე ბით დევ ნი ლე ბის თ ვის, 

რომ ლე ბიც საკ მა ოდ რთულ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან. რაც შე ე ხე ბა იმას, 

სა ი დან უნ და წა მო ვი დეს ინი ცი ა ტი ვა, ქვე მო დან თუ ზე მო დან, ზე მოთ ჯერ-

ჯე რო ბით არა ფე რი ხდე ბა. ჟე ნე ვის შეხ ვედ რე ბი, თა ვის თა ვად კარ გია, რომ 

არის და მიმ დი ნა რე ობს, მაგ რამ იქ არა ფე რი წყდე ბა. ამის მი უ ხე და ვად, მა ინც 

სჯობს, რა ღაც ფორ მით იყოს პო ლი ტი კურ დო ნე ზე შეხ ვედ რე ბი, ვიდ რე სა ერ-

თოდ არ იყოს. 

 

 



12 ნო ემ ბე რი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
სო ფიო კი ლა სო ნია

კულ ტუ რის კვლე ვი სა და კო ორ დი ნი რე ბის ცენ ტ რი, 

დამ ფუძ ნე ბე ლი

ნი კო ნერ გა ძე

რა დიო “თავისუფლება”, ჟურ ნა ლის ტი

გუ რამ ოდი შა რია

სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის მი ნის ტ რი

ნი ნი სა ნა დი რა ძე

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი, პრო ექ ტე ბის მე ნე ჯე რი

მო დე რა ტო რი: 
გო გი გვა ხა რია

სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რის პო ლი ტი კა 
წარ სულ სა და მო მა ვალს შო რის
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გო გი გვა ხა რია – ფონდ “ღია სა ზო გა დო ე ბა – სა ქარ თ ვე ლო ში” ამა ვე თე-

მა ზე შეხ ვედ რა 2004 წელ საც მო ეწყო. აქაც ვხე დავ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც 

იმ შეხ ვედ რას ეს წ რე ბოდ ნენ. რო გორც მახ სოვს, მა შინ შეხ ვედ რა ში კულ ტუ-

რის მი ნის ტ რი გო კა გა ბაშ ვი ლი მო ნა წი ლე ობ და და ძა ლი ან ბევრ მნიშ ვ ნე ლო-

ვან ცვლი ლე ბას დაგ ვ პირ და. ის დის კუ სია ჩა წე რი ლი მაქვს და ხში რად ვუს მენ. 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, დღე საც იმა ვეს ვეტყ ვით კულ ტუ რის მი ნისტრს, რა საც 

მა შინ ვე უბ ნე ბო დით. 

სო ფიო კი ლა სო ნია – შე ვეც დე ბი გა მოვ კ ვე თო მთა ვა რი აქ ცენ ტე ბი იმ სივ რ-

ცი სა, რო მელ საც კულ ტუ რის პო ლი ტი კის სივ რ ცე და ვარ ქ ვით. მაგ რამ მა ნამ დე 

მინ და რამ დე ნი მე სიტყ ვით შე ვე ხო ბო ლო პე რი ო დის დის კუ სი ებს, რომ ლე ბიც 

იმარ თე ბო და ტე ლე ვი ზი ებ ში, წე რი ლებს, რომ ლებ შიც ხე ლოვ ნე ბის კრი ტი კო-

სე ბი და ხე ლო ვა ნე ბი მო მა ვალ მი ნისტრს და სა მი ნის ტ როს კად რებს ვთხოვ-

დით, მა თი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი პრო ფე სი ო ნა ლე ბით და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი ყო და 

გა მო რიცხუ ლი ყო პარ ტი უ ლი ნიშ ნით და ნიშ ვ ნა, მომ ხ და რი ყო კულ ტუ რის დე-

პო ლი ტი ზე ბა, აღარ შეგ ვემ ჩ ნია ფა ვო რი ტიზ მი და ა.შ. სა ტე ლე ვი ზიო დის კუ-

სი ებ ში, ფორ მა ტი დან გა მომ დი ნა რე, ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბე ბი ხში რად მხო ლოდ 

რამ დე ნი მე სიტყ ვით გა მო ხა ტულ პრე ტენ ზი ე ბად მო ჩან და. ამი ტომ პა სუ ხად 

ყო ველ თ ვის გვე უბ ნე ბოდ ნენ, რომ კულ ტუ რა ში ძა ლი ან ბევ რი პრო ექ ტი ფი ნან-

ს დე ბო და. სწო რედ ამ თე მით და ვიწყებ ჩვე ნი უახ ლო ე სი წარ სუ ლის კულ ტუ რუ-

ლი პრო ცე სე ბის მი მო ხილ ვას. 

პრო ექ ტე ბი ნამდ ვი ლად ფი ნან ს დე ბო და. 2003 წლი დან დღემ დე არ სე ბობს 

ძა ლი ან დი დი ჩა მო ნათ ვა ლი იმი სა, თუ რა და ფი ნან ს და. ჩა მოთ ვ ლი ლია კონ-

ცერ ტე ბი, პრო ექ ტე ბი, გა მო ფე ნე ბი, კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა. 

ჩა მო ნათ ვა ლი ძა ლი ან დი დი ა, ამი ტომ ოპო ნენ ტე ბი სუს ტე ბი ვიქ ნე ბით, თუ-

კი პო ლე მი კის ზე და პი რულ შრე ზე დავ რ ჩე ბით. რო დე საც ვამ ბობთ, რომ არა 

გვაქვს კულ ტუ რის პო ლი ტი კა და სტრა ტე გი ა, არ ვგუ ლის ხ მობთ იმას, რომ 

მოგ ვაკ ლ და “ივენთები” და ღო ნის ძი ე ბე ბი, კონ ცერ ტე ბი და შო უ ე ბი ან წირ-

ვა- ლოც ვე ბი ახ ლა და შე ნე ბულ და “რეაბილიტირებულ” ტაძ რებ ში. საქ მე ეხე ბა 

იმას, რომ კულ ტუ რის პო ლი ტი კა არ არის მხო ლოდ სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბე-

ბით და ხარ ჯუ ლი ბი უ ჯე ტი. მას ში ჩვენ ვგუ ლის ხ მობთ სა ზო გა დო ე ბა ში, კულ-

ტუ რულ სივ რ ცე ში მომ წი ფე ბუ ლი აუცი ლებ ლო ბე ბი სად მი რე ა გი რე ბას. ამი-
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ტომ ვმიჯ ნავთ ერ თ მა ნე თის გან პრო ექ ტებს, რომ ლე ბიც ფი ნან ს დე ბო და და იმ 

აუცი ლებ ლო ბას, რო მე ლიც იყო კონ კ რე ტულ დრო სა და სივ რ ცე ში კულ ტუ რის 

სფე რო ში. კულ ტუ რის პო ლი ტი კა სწო რედ ამ აუცი ლებ ლო ბებ ზე რე ა გი რე ბის 

სის ტე მუ რი, თან მიმ დევ რუ ლი სტრა ტე გი უ ლი მუ შა ო ბა ა. 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რა მაც პო ლე მი კა ში ჩაგ ვით რი ა, იყო კულ ტუ რის 

პო ლი ტი ზე ბა. ნე ბის მი ე რი დარ გი შეგ ვიძ ლია და ვა სა ხე ლოთ, სა დაც გა დამ-

წყ ვე ტი იყო არა პრო ფე სი ო ნა ლე ბის აზ რი, არა მედ პო ლი ტი კო სე ბის გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა. რამ დე ნი მე მა გა ლითს მო ვიყ ვან. ავი ღოთ თუნ დაც კულ ტუ რუ ლი 

მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის სფე რო. ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძეგ ლე ბის რე ა-

ბი ლი ტა ცი ის დრო საც კი, რო დე საც პიკს აღ წევ და პო ლე მი კა, გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბას მა ინც პო ლი ტი კო სე ბი იღებდნენ, ან და რო მე ლი მე დე პარ ტა მენ ტის ან 

სამ სა ხუ რის უფ რო სე ბი, და ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი იშ ვი ა თად იყო პრო ფე სი-

ო ნა ლუ რი. ახ ლაც, რო დე საც ვა რა უ დობ დ ნენ, თუ ვინ უნ და და ე ნიშ ნათ მი ნის-

ტ რის მო ად გი ლე ე ბად, ხა ზი ეს მე ბო და იმას, რომ ესა თუ ის ადა მი ა ნი გა ნათ-

ლე ბით ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე იყო. მა შინ მო მი ვი და აზ რად, რომ კულ ტუ რუ ლი 

მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვას გა ნათ ლე ბით ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ე ბი ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლობ დ ნენ, მაგ რამ ბაგ რა ტის ტაძ რი სა და სვე ტიცხოვ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 

დროს, ტა ო- კ ლარ ჯე თის სა კითხის გან ხილ ვი სას, და ვით გა რე ჯის შემ თხ ვე-

ვა ში მათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი არ მი უ ღი ათ, რო გორც ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ებ-

სა და რეს ტავ რა ტო რებს. გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღეს, რო გორც ადა მი ა ნებ-

მა, რომ ლე ბიც წა ვიდ ნენ კომ პ რო მის ზე სა პატ რი არ ქოს თან, პო ლი ტი კურ და 

პარ ტი ულ ინ ტე რე სებ თან. პო ლი ტი ზე ბუ ლი იყო სა ხე ლოვ ნე ბო გა ნათ ლე ბის 

სფე როც. 

შე იძ ლე ბა გა ვიხ სე ნოთ ქა ლა ქე ბის გა ნა შე ნი ა ნე ბა, ახა ლი მო ნუ მენ ტე ბი. 

კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს სხვა დას ხ ვა თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი ამ ბობ დ ნენ, რომ 

ისი ნი მუ შა ობ დ ნენ რო გორც ერ თი ა ნი გუნ დი. თუმ ცა, გუნ დურ მუ შა ო ბა ში, სამ-

წუ ხა როდ, პარ ტი უ ლი და პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბით გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ადა მი-

ა ნე ბის გუნ დუ რი მუ შა ო ბა იგუ ლისხ მე ბო და და არა პრო ფე სი უ ლი ინ ტე რე სე-

ბით და აუცი ლებ ლო ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი გუნ დუ რო ბა. 

კულ ტუ რის პრო ცე სე ბი სათ ვის ასე ვე და მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო ფა სა დუ რო ბა 

და ზე და პი რუ ლო ბა. შე იძ ლე ბა გა ვიხ სე ნოთ დი დი რე სურ სის ჩა დე ბა კონ ცერ-

ტებ ში ან ისე თი სა ხის რე ა ბი ლი ტა ცი ა- რეს ტავ რა ცი ებ ში, სა დაც სა მუ შა ო ე ბის 
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გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე არ მიმ დი ნა რე ობ და 

და მი ზა ნი ზე და პი რუ ლი ეფექ ტის მოხ დე ნა იყო. 

რო დე საც რო მე ლი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად თან ხე ბის 

მო ძი ე ბა ზე იყო სა უ ბა რი, სა პა სუ ხოდ ამ ბობ დ ნენ, რომ ამის თ ვის ქვე ყა ნას არ 

ეცა ლა და არც სა ა მი სო ბი უ ჯე ტი არ სე ბობ და. სტა ტის ტი კა ძა ლი ან ზე და პი-

რუ ლი ა, ინ ფორ მა ცია ყო ველ თ ვის ღია არ ყო ფი ლა. იგი გვიჩ ვე ნებს, რომ კულ-

ტუ რა ში ბო ლო წლებ ში ძა ლი ან ბევ რი ფუ ლი იხარ ჯე ბო და, საქ მე ეხე ბა ათე უ-

ლო ბით მი ლი ონს. თან ხა იყო, მაგ რამ ის მი ე მარ თე ბო და სა ხალ ხო დღე სას წა-

უ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა ში ან სა ინ ტე რე სო სტუმ რე ბის ჰო ნო რა რებ ში. ამის წი ნა-

აღ მ დე გი შე იძ ლე ბა არ ვი ყოთ, მაგ რამ რო დე საც სა ხე ლოვ ნე ბო სას წავ ლებ ლე-

ბის თ ვის წლი დან წლამ დე მცირ დე ბო და ბი უ ჯე ტი, სა ქარ თ ვე ლოს ბი უ ჯე ტი დან 

ძა ლი ან ხელ გაშ ლი ლად მი ე მარ თე ბო და თან ხა ამ ტი პის ღო ნის ძი ე ბე ბი სა კენ, 

რაც ალო გი კუ რად გვეჩ ვე ნე ბა. 

ფა სა დუ რო ბის კი დევ ერ თი გა მოვ ლი ნე ბაა კულ ტუ რის პრო ცე სე ბი რე გი ო-

ნებ ში, უფ რო სწო რად, მა თი არარ სე ბო ბა. ყვე ლა ზე ნი შან დობ ლი ვი ჩემ თ ვის, 

რო გორც ჟურ ნა ლის ტის თ ვის, რე გი ო ნებ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე მუ-

შა ო ბი სას ის იყო, რომ დი ა ლო გი სა ერ თოდ შე უძ ლე ბე ლი იყო იმ უწყე ბებ თან, 

რომ ლებ საც ამ სა კითხე ბის გა დაჭ რა ევა ლე ბო დათ. 

კულ ტუ რა, თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბა, რო მე ლიც დის კუ სი ე ბის, ახა ლი სა აზ-

როვ ნო სივ რ ცის შექ მ ნის მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი უნ და იყოს, ამას ვერ ახერ ხებ და. 

კულ ტუ რა იყო დე კო რა ცი ა, რო მელ შიც ვი თარ დე ბო და გარ კ ვე უ ლი პო ლი ტი კუ-

რი თუ სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ცე სე ბი. 

კულ ტუ რა რომ მხო ლოდ მას კულ ტუ რად აღიქ მე ბო და, ამა ზე თქვენს ყუ-

რადღე ბას არ შე ვა ჩე რებ, რად გან ეს თე მა მრა ვალ გ ზის იქ ნა გან ხი ლუ ლი. ყვე-

ლა ზე რთუ ლი ხე ლო ვა ნე ბის თ ვის ალ ბათ ის იყო, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში არ შექ მ ნი ლა სივ რ ცე ახა ლი თა ო ბის შემოქმედთათვის. კულ-

ტუ რის პო ლი ტი კის სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის თ ვის უფ რო სა ინ ტე რე სო იყო 

დი ა ლო გი ავ ტო რი ტე ტებ თან. რაც არ იყო ყო ველ თ ვის წარ მა ტე ბუ ლი, მაგ რამ 

მა ინც. ზო გი ერთ “ცნობად სა ხეს თან” მა ინც იმარ თე ბო და თა ნამ შ რომ ლო ბა. 

სამ წუ ხა როდ, დღემ დე არ არ სე ბობს რე სურ სი, რო მე ლიც წა ა ხა ლი სებ და ახალ-

გაზ რ და ხე ლო ვანს. ამას უკავ შირ დე ბა ის, რომ ვერ შე იქ მ ნა კონ კუ რენ ტუ ლი 

გა რე მო. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მი ნის ტ რო სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო-
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რის დღემ დე არ არის გა მიჯ ნუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბი კულ ტუ რის მე ნეჯ მენ ტ თან მი-

მარ თე ბით. ადა მი ა ნებ მა, რომ ლე ბიც ამ სფე რო ში მუ შა ო ბენ, ხში რად არ იცი-

ან, კონ კ რე ტუ ლი სპე ცი ფი კის პრო ექ ტი რო მელ ინ ს ტი ტუ ცი ას და ა ინ ტე რე სებს 

ან ვის აქვს რე სურ სი. ამი ტომ, ხში რად, ფა ვო რი ტულ პრო ექტს ყვე ლა ერ თად 

აფი ნან სებს და არა ფა ვო რი ტულ ჩა ნა ფიქრს – არა ვინ. 

რად გან შე ვე ხე ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის სტრუქ ტუ რას, არ შე იძ ლე ბა არ ვი სა უბ რო 

იმა ზე, თუ რას წარ მო ად გენს ზო გა დად კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო. სა ზო გა დო-

ე ბის თ ვის ჯერ კი დევ არ არის ცხა დი, რა ინ ს ტი ტუ ცი ას თან აქვს საქ მე. ის ას-

რუ ლებს ფონ დის როლს, რო მელ საც უჩ ნ დე ბა ხოლ მე სურ ვი ლი, პე რი ო დუ ლად 

და ა ფი ნან სოს ესა თუ ის გა მო ფე ნა თუ პრო ექ ტი. ეს ცხა დად ჩანს ხე ლოვ ნე ბის 

დარ გ ში, სა დაც არ არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი, სის ტე მა და კონ კუ-

რენ ტუ ლი გა რე მო. კი ნო ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის სფე როს მი მარ თუ ლე ბით 

ინ ს ტი ტუ ცი ის სა კითხი შე იძ ლე ბა უფ რო მკა ფიო იყოს, სა დაც არ სე ბობს ისე თი 

ქვე ინ ს ტან ცი ა, რო გო რიც არის ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რი.

ამ ბო ლო დროს ხში რად სა უბ რო ბენ იმა ზე, უნ და არ სე ბობ დეს თუ არა სა-

ერ თოდ კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო. სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი ფიქ რობს, რომ ის 

უნ და გა უქ მ დეს. ვფიქ რობ, რომ მი სი გა უქ მე ბა მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ფუნ ქ-

ცი ე ბი ვერ შე ას რუ ლა, არ შე იძ ლე ბა. ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში, სა დაც კულ ტუ რის 

სა მი ნის ტ როს ფუნ ქ ცი ე ბი მი ნი მუ მამ დეა დაყ ვა ნი ლი, მათ მო ა ხერ ხეს შე ექ მ ნათ 

ფონ დე ბი და ქვეს ტ რუქ ტუ რე ბი, რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბი ან სხვა დას ხ ვა სფე რო-

ში ჩარ თულ ადა მი ა ნებს და ჭრი ან სხვა დას ხ ვა ამო ცა ნებს. რაც შე ე ხე ბა ამე-

რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გა მოც დი ლე ბას, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია თა ვად 

შტა ტე ბის, გუ ბერ ნი ე ბის რო ლი და მა თი კულ ტუ რის პო ლი ტი კა. ამ ქვე ყა ნას 

კულ ტუ რის პო ლი ტი კის მოწყო ბის სხვა სის ტე მა აქვს.

ნი კო ნერ გა ძე – პირ ვე ლი პრობ ლე მა, რო მელ საც ვხე დავ, და აქ მნიშ ვ ნე-

ლო ბა არა აქვს ვინ იქ ნე ბა მთავ რო ბა ში, ყვე ლა წა აწყ დე ბა მას, ის არის, რომ 

ინ ვეს ტი ცია ამ სფე რო ში ყო ველ თ ვის არ იძ ლე ვა ადეკ ვა ტუ რი უკუ გე ბის სა შუ-

ა ლე ბას, ანუ მე ტი ფუ ლის ჩა დე ბა არ ნიშ ნავს იმას, რომ აუცი ლებ ლად უკე თეს 

პრო დუქტს მი ი ღებ. არის მთე ლი რი გი სფე რო ე ბი, და ვარ ქ ვათ მას კულ ტუ რა, 

შო უ ბიზ ნე სი, ხე ლოვ ნე ბის ქვეს ფე რო ე ბი, რომ ლე ბიც ბიზ ნეს თან არის გა ი-

გი ვე ბუ ლი. რა შე იძ ლე ბა გა ა კე თოს კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რომ მათ წა სა ხა ლი-



82

დემოკრატიული განვითარების შიდა და გარე ვექტორები

სებ ლად? მგო ნი, სა ხელ მ წი ფოს აქ მარ თ ლაც აქვს გარ კ ვე უ ლი რო ლი, მაგ რამ 

შე იძ ლე ბა ეს ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს უფ რო ეხე ბო დეს, ვიდ რე კულ ტუ რის 

სა მი ნის ტ როს, იმ დე ნად რამ დე ნა დაც ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ძა ლი ან კარ გი იქ-

ნე ბა მე ტი სა მუ შაო ად გი ლის გა მო, ფუ ლის მე ტი მი მოქ ცე ვის გა მო, მაგ რამ 

სხვა მხრივ, შო უ ბიზ ნე სი თუ იქ ნე ბა, ძა ლი ან კარ გი, მაგ რამ თუ არ იქ ნე ბა, არც 

ეს იქ ნე ბა უბე დუ რე ბა, ძა ლით მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბა არ ღირს. 

რაც შე ე ხე ბა ღო ნის ძი ე ბე ბის მოწყო ბას, კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს დი დი ნა წი-

ლი ერ თ გ ვარ “ფრედო კორ ლე ო ნედ” იყო გა დაქ ცე უ ლი. შე იძ ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს 

სჭირ დე ბო დეს, ჩა მო სუ ლი სტუ მა რი გა არ თოს, ან აქ მყოფს უმას პინ ძ ლოს, მაგ-

რამ ეს კულ ტუ რის პო ლი ტი კის ნა წი ლი არ არის. სა უ ბა რია ხოლ მე იმა ზე, რომ 

სა ხელ მ წი ფომ მე ტი ყუ რადღე ბა უნ და და უთ მოს ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხე ლოვ ნე ბის 

გან ვი თა რე ბას, მუ სი კა იქ ნე ბა თუ სხვა, მაგ რამ არ ვი ცი, რა უნ და გა კეთ დეს. თუ 

არის მე ამ ბო ხე სუ ლი, რო მელ საც უნ და და წე როს რა ი მე ისე თი, რაც და უ პი რის-

პირ დე ბა სა ზო გა დო ე ბის მიდ გო მას ამა თუ იმ სა კითხის მი მართ, თუ არის მუ-

სი კო სი, რო მელ საც უნ და, რომ სის ტე მას კი დევ ერ თი ბზა რი მი ა ყე ნოს, ძა ლი ან 

კარ გია და ამით ვი თარ დე ბა ყვე ლა ფე რი. მაგ რამ მე ო რე სა კითხი ა, რამ დე ნად 

შეძ ლებს ამის გა კე თე ბას ხე ლო ვა ნი, რო მელ საც სა ხელ მ წი ფო აფი ნან სებს. პი-

რი ქით, მგო ნი ა, რომ რაც უფ რო მე ტად გა ფი ნან სებს სა ხელ მ წი ფო, მით უფ რო 

ნაკ ლე ბად გაქვს თუნ დაც მო რა ლუ რი უფ ლე ბა, მის წი ნა აღ მ დეგ ამ ბოხ დე.

რაც შე ე ხე ბა პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას, რაც პრობ ლე მა იყო წი ნა ხე ლი სუფ-

ლე ბას თან და კავ ში რე ბით და ახ ლაც გრძელ დე ბა, მო ე ლი ან ხოლ მე, რომ სა-

ხელ მ წი ფომ უნ და გა ნა ვი თა როს გე მოვ ნე ბა და და ნერ გოს, რა არის სწო რი და 

რა არა. ბევ რი ამ ბობ და კი დეც, რომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობ და შე ექ მ ნა 

ახა ლი ტი პის ადა მი ა ნი, ძა ლით და ე ნერ გა რა ღაც ფა სე უ ლო ბე ბი, რომ ლებ საც 

შე იძ ლე ბა, მე ვი ზი ა რებ დე და ვფიქ რობ დე, რომ სწო რი ა, მაგ რამ არა მგო ნია, 

ის მე თო დე ბი, რომ ლი თაც ეს ხდე ბო და, ეფექ ტი ა ნი ყო ფი ლი ყო. ავი ღოთ თუნ-

დაც ინ გ ლი სურ ენა ზე ფილ მე ბის ყუ რე ბა. პი რა დად ჩემ თ ვის ეს მარ თ ლაც უფ-

რო კომ ფორ ტუ ლი ა, კარ გად ვი ცი ინ გ ლი სუ რი ენა და მირ ჩევ ნია ფილმს ინ გ-

ლი სუ რად ვუ ყუ რო და არა რუ სუ ლად, მაგ რამ შემ დეგ აღ მოჩ ნ და, რომ, თა ვად 

ტე ლე ვი ზი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თქმით, ეს პრობ ლე მას ქმნის ტე ლე ვი ზი ე-

ბის თ ვის, რო გორც ბიზ ნე სის თ ვის, იმი ტომ რომ ხალ ხი აღარ უყუ რებ და გა უხ-

მო ვა ნე ბელ სე რი ა ლებს. 
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ხში რად აკ რი ტი კე ბენ მე დი ას, რომ სწო რედ ის ნერ გავს ცუდ გე მოვ ნე ბას. 

სხვე ბი ამ ბო ბენ, რომ პი რი ქით, ხალ ხის გან არის ამა ზე მოთხოვ ნა. ჩა კე ტი ლი 

წრე ა, რო მელ მა და იწყო, ვერ გა ი გებ. ამა ზე პა სუ ხი არა მაქვს, რამ დე ნად შე-

საძ ლე ბე ლია, ვინ მე ხე ლოვ ნუ რად ჩა ე რი ოს და ჩა უ ნერ გოს ადა მი ა ნებს, რას 

უყუ რონ. 

ჩე მი აზ რით, თვით მ მარ თ ვე ლო ბა და დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია არის ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რაც შე იძ ლე ბა მოხ დეს. რაც შე ე ხე ბა მო ნუ მენ ტურ 

ხე ლოვ ნე ბას, სტა ლი ნის ძეგ ლ ზე იყო ხოლ მე სა უ ბა რი, უნ და აეღოთ თუ არა. 

ახ ლა ლა პა რა კო ბენ იმა ზე, უნ და დად გან თუ არა. ჯერ აღე ბის წი ნა აღ მ დე გი ვი-

ყა ვი, ახ ლა დად გ მის წი ნა აღ მ დე გი ვარ. შე იძ ლე ბა დე ცენ ტ რა ლი ზე ბა, ვან დოთ 

თა ვად მო სახ ლე ო ბას, გა დაწყ ვი ტონ, რა უნ დათ და რა – არა. ბო ლოს და ბო-

ლოს, კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს თ ვი საც კარ გი იქ ნე ბა, თი თი მა ინც ექ ნე ბა გა-

საშ ვე რი, რომ ეს თვი თონ ქა ლაქ მა გა დაწყ ვი ტა. თუმ ცა ესეც და სა ბა ლან სე ბე-

ლი ა. მარ ტო ხალხს რომ მი ვან დოთ, შე იძ ლე ბა წინ არ წა ვი დეს ეს ყვე ლა ფე რი. 

გუ რამ ოდი შა რია – ამ ჯე რად მე არ ვარ მი ნის ტ რი, არა მედ ბი ო ლის ფონ-

დის პრო ექ ტის ერ თ -ერ თი გან მ ხორ ცი ე ლე ბე ლი. ეს პრო ექ ტი რამ დე ნი მე წლის 

წინ გან ვა ხორ ცი ე ლე და კულ ტუ რა ჩვენ სა და აფხა ზებს შო რის ურ თი ერ თო ბის 

სა შუ ა ლე ბად გა მო ვი ყე ნე და ამის შემ დე გაც ასე იქ ნე ბა. ჩვენ დაგ ვაკ ლ და კულ-

ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი არა მარ ტო სხვებ თან, არა მედ თა ვად ჩვენს სა ზო-

გა დო ე ბა შიც. მე გობ რებ მა უკ ვე ბევ რი ისა უბ რეს იმ პო ლი ტი ზე ბას თან და კავ-

ში რე ბით, რო დე საც სა ზო გა დო ე ბა “ჩვენიანად” და “იმათიანად” იყო ფო და. ეს 

პრო ცე სი დღე საც გრძელ დე ბა. 

არა ერ თ გ ზის გვით ქ ვამს, რომ ყვე ლა ნი ერ თად გა ვი მარ ჯ ვებთ და კულ ტუ-

რის სა მი ნის ტ რომ აუცი ლებ ლად უნ და თქვას თა ვი სი სიტყ ვა. ძა ლი ან ბევ რი 

პრობ ლე მაა ჩვენ წი ნა შე. რამ დე ნი მე ზე გა ვა მახ ვი ლებ თქვენს ყუ რადღე ბას. 

მე მქონ და პა ტი ვი შევ ხ ვედ რო დი ახალ გაზ რ დებს, ნი კო ლა ძის 5-ში, “დივანში”, 

დღე ვან დე ლი შეხ ვედ რაც პა ტი ვია ჩემ თ ვის, და ყვე ლა ამ შეხ ვედ რა ზე გა მო-

ით ქ მე ბო და საყ ვე დუ რი იმის გა მო, რომ პრო ცე სე ბი არ იყო გამ ჭ ვირ ვა ლე. 

ბაგ რა ტის ტა ძა რი იქ ნე ბო და თუ თბი ლი სის უბ ნე ბის მშე ნებ ლო ბა, არ ყო ფი ლა 

შე თან ხ მე ბა არც სპე ცი ა ლის ტებ თან, არც ხალ ხ თან. რო დე საც ფაქ ტის წი ნა შე 

დგე ბო და ადა მი ა ნი, შე საძ ლოა პრო ექ ტი თა ვის თა ვად არც ყო ფი ლი ყო ცუ დი, 
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მაგ რამ და ძა ბულ ვი თა რე ბა ში მა ინც ცუდ როლს თა მა შობ და. შე იძ ლე ბა, სხვა 

ად გი ლას უკე თე სი ყო ფი ლი ყო რო მე ლი მე ნა გე ბო ბა ან ხი დი, მაგ რამ ეს ყვე ლა-

ფე რი არ ხდე ბო და იმი სათ ვის, რომ უფ რო გაგ ვე გო ერ თ მა ნე თის თ ვის, პი რი-

ქით, გვა შო რი შო რებ და ასე თი ქმე დე ბა. 

გპირ დე ბით, რომ მე ტი მრგვა ლი მა გი და მო ეწყო ბა, მე ტი კონ ფე რენ ცია 

იქ ნე ბა. ნო ემ ბ რის ბო ლოს თ ვის აუცი ლებ ლად გავ მარ თავთ მრგვალ მა გი დას 

კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბით. რამ დე ნი მე დღის წინ მი-

ვი ღეთ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წე რი ლი, რო მელ შიც გვწერ დ ნენ, 

რომ 1999 წლი დან არც ერ თი გა ნაცხა დი არ ყო ფი ლა “იუნესკოში” შე სუ ლი რო-

მე ლი მე ძეგ ლის დაც ვას თან და კავ ში რე ბით. წე რილ ში იმა ზეც იყო სა უ ბა რი, 

რომ არ ეკითხე ბი ან ადა მი ა ნებს, რო მე ლი პრო ექ ტი სად და რო გორ ხორ ცი ელ-

დე ბა. იმი სათ ვის, რომ მუ შა ო ბა უფ რო გა მარ თუ ლი იყოს, შე იქ მ ნე ბა კო მი სი ე-

ბი, შე იძ ლე ბა საბ ჭო ვუ წო დოთ, და დღეს ვე მინ და ვთხო ვო რამ დე ნი მე ადა მი-

ანს ამ საბ ჭო ში მო ნა წი ლე ობა. იქ ნე ბი ან კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ-

ლე ბი და არა მარ ტო გულ შე მატ კი ვა რი, არა მედ საქ მის მცოდ ნე ადა მი ა ნე ბი. 

ჩა მოვ წერთ ჩვენს წე სებს და შემ დეგ ჩა მო ვა ყა ლი ბებთ საბ ჭო ებს სხვა დას ხ ვა 

მი მარ თუ ლე ბით, რა თა ყვე ლამ მი ვი ღოთ მო ნა წი ლე ო ბა. მა გა ლი თად, გვყავს 

ათი თა ნა მედ რო ვე კარ გი მხატ ვა რი, მაგ რამ გვაქვს სა შუ ა ლე ბა სა მი მათ გა ნი 

და ვაფ ი ნან სოთ. ეს სა კითხი ამ საბ ჭომ უნ და გა დაწყ ვი ტოს, რო მელ შიც იქ ნე ბი-

ან სხვა დას ხ ვა გე მოვ ნე ბის და ასა კის ადა მი ა ნე ბი.

ჩვენს მუ შა ო ბას მინ და მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა მი ვა ნი ჭოთ. გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა 

იქ ნე ბა ფი ნან სებ თან და კავ ში რე ბით. აქ ით ქ ვა დიდ პრო ექ ტებ ზე, წელს არის 

სა შიშ რო ე ბა, მაგ რამ ყვე ლა ფერს ვა კე თებთ იმი სათ ვის, რომ არ და აკ ლ დეს 

თან ხა და პი რი ქით, გავ ზარ დოთ. რო დე საც აფი ნან სებ კულ ტუ რას და ხე ლოვ-

ნე ბას, ამით ყვე ლა ფერს აფი ნან სებ. შე იძ ლე ბა ასე ვთქვათ, მე ტი კულ ტუ რა 

ჩვენს ცხოვ რე ბა ში და ნაკ ლე ბი პო ლი ტი კა. ყვე ლა ნი გა დაგ ვ ღა ლა ამ გა და-

ხუ რე ბულ მა სივ რ ცემ, და ვაკ ლ დით ერ თ მა ნეთს. ასე თი ინ ტე რე სი კულ ტუ რის 

სა მი ნის ტ როს მუ შა ო ბის მი მართ ალ ბათ იმი თაც არის გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ 

ად რე ბევრს არ ჰქონ და აზ რის გა მოთ ქ მის და ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე დიდ თუ 

მცი რე პრო ექ ტებ ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბა. ისე ვე რო გორც ძა ლი ან 

ბევრ ადა მი ანს არ ჰქონ და შეგ რ ძ ნე ბა, რომ ის აშე ნებს ქვე ყა ნას, მა საც მო აქვს 

ერ თი თუ ორი აგუ რი. ამი ტომ ყვე ლა ნი ვიქ ნე ბით მო ნა წი ლე ნი. 
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პე რი ო დუ ლად მზად ვართ ან გა რი ში ჩა ვა ბა როთ სა ზო გა დო ე ბას, რა და რო-

გორ გა ვა კე თეთ და თუ რა ი მე ვერ გა მოგ ვი ვი და, რა იყო ამის მი ზე ზი და რო-

გორ შეგ ვიძ ლია გა მო ვას წო როთ. ყვე ლა ფე რი მოხ დე ბა თქვენს თვალ წინ, ჩვენ 

ვართ ის სა ზო გა დო ე ბა, სა დაც მრა ვა ლე როვ ნუ ლი კულ ტუ რაა და ყო ველ თ ვის 

ვა მა ყობ დით ამ ურ თი ერ თო ბე ბით. ჩვენს დი ად კულ ტუ რას კი, რა თქმა უნ და, 

ვი თა ნამ გ ზავ რებთ კონ ფ ლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბა ში, ადა მი ან თა შო რის ურ-

თი ერ თო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. ამი ტომ ვამ ბობ, ასი ტან კით ნაკ ლე ბი და ასი 

კონ ცერ ტით, ასი ფილ მით მე ტი და ა.შ. 

თით ქოს ყვე ლა საქ მეს ად ვი ლად ვძლევთ, მაგ რამ გვაქვს ერ თი რთუ ლი მო-

მენ ტი და ის ადა მი ან თა ურ თი ერ თო ბებს ეხე ბა. გვაქვს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა დაც 

ვერ არის და ლა გე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი. ისეთ ცნო ბილ ორ გა ნი ზა ცი ა ში, რო-

გო რიც არის თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტი, ამ დენ ხანს ორ ხე ლი სუფ ლე-

ბი ა ნო ბა იყო, ახ ლა, რო გორც მე უბ ნე ბი ან, გა დაწყ და ეს სა კითხი. კონ კუ რენ ცი-

ის შეგ რ ძ ნე ბა ყვე ლა ქვე ყა ნა ში არის, არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც ერ თ მა-

ნე თი არ უყ ვართ ან არ მოს წონთ სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის გა მო, მაგ რამ არის კა-

ნონ მ დებ ლო ბა, რო მე ლიც აწეს რი გებს ყვე ლა ფერ ამას. თუ სა ხელ მ წი ფო დარ-

ბა ზი არ სე ბობს, იქ სხვა დას ხ ვა სიმ ფო ნი ურ ორ კესტრს შე უძ ლია კონ ცერ ტის 

ჩა ტა რე ბა. ამას კა ნო ნი უნ და აწეს რი გებ დეს. ამი ტომ, პა რა ლე ლუ რად ვიწყებთ 

მუ შა ო ბას იმ კა ნო ნებ ზე, რომ ლე ბიც უნ და შე იც ვა ლოს გინ და გა ნათ ლე ბის და 

გინ და კულ ტუ რის სფე რო ში. იმე დი მაქვს, თქვე ნი დახ მა რე ბით შე ვი მუ შა ვებთ 

მათ და ამა ში დაგ ვეხ მა რე ბა ახ ლადარ ჩე უ ლი პარ ლა მენ ტიც. სი ა მოვ ნე ბით ვუ-

პა სუ ხებ თქვენს შე კითხ ვებს. 

ნი ნი სა ნა დი რა ძე – კულ ტუ რა ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მაა და კულ ტუ რის 

პო ლი ტი კაც სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კას თან პა რა ლე ლუ რად უნ და მიმ დი ნა-

რე ობ დეს. ის და კავ ში რე ბუ ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ლი ტი კას თა ნაც. ღი-

რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა, რო გორც კულ ტუ რა, ის სფე რო ა, რო მე ლიც შედ გე-

ბა უამ რა ვი სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბის გან, და კულ ტუ რის სფე რო თა ვი სი 

კულ ტუ რის პო ლი ტი კით ძა ლი ან მჭიდ რო კავ შირ შია სა გა და სა ხა დო სის ტე-

მას თან, კა ნონ მ დებ ლო ბას თან, სპონ სო რო ბის ინ ს ტი ტუ ტის შექ მ ნას თან და 

შე ღა ვა თებ თან ბიზ ნეს ში, წა ხა ლი სე ბე ბის სის ტე მას თან. კულ ტუ რი სა და 

ბიზ ნე სის სფე რო თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში მჭიდ როდ არის გა და ჯაჭ ვუ ლი. 
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რო დე საც ლა პა რა კია იმა ზე, რომ კულ ტუ რის სფე რო არ არის კო მერ ცი უ-

ლად სა ინ ტე რე სო, და ეს აზ რი გა ბა ტო ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში, თუმ ცა ეს 

არ ნიშ ნავს იმას, რომ და სავ ლეთ ში შო უ ბიზ ნე სი ყვე ლა ზე მძლავ რად გან ვი-

თა რე ბა დი ინ ს ტი ტუ ტი ა. 

ჩვენ თან, გარ და იმი სა, რომ არ არ სე ბობს სხვა დას ხ ვა ტი პის წა ხა ლი სე ბე-

ბი სა კა ნონ მ დებ ლო სფე რო ში, ვე თან ხ მე ბი წი ნა გა მომ ს ვ ლე ლებს ეკო ნო მი კის 

სა მი ნის ტ როს თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ ეკო ნო მი კის კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ბა-

ზარ ზე იზ რ დე ბა მოთხოვ ნა და იზ რ დე ბა მი წო დე ბაც, კულ ტუ რა ში, სამ წუ ხა-

როდ თუ სა ბედ ნი ე როდ, არ გა მოგ ვად გე ბა და ეს ყვე ლამ უნ და გა ით ვა ლის წი-

ნოს, ვინც ამ მი მარ თუ ლე ბით იმუ შა ვებს. 

თე ო ნა ჯა ყე ლი, კულ ტუ რის კვლე ვი სა და კო ორ დი ნი რე ბის ცენ ტ რის 

დამ ფუძ ნე ბე ლი; ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის პრო ექ ტე ბის მე ნე ჯე რი – მინ და შე-

ვე ხო კულ ტუ რის და მე დი ის სა კითხს. რა თქმა უნ და, კულ ტუ რის პო ლი ტი კის 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მთა ვა რი სეგ მენ ტი უნ და იყოს მე დი ა. იმი ტომ რომ მი სი 

მეშ ვე ო ბით ხდე ბა კულ ტუ რის პო ლი ტი კის პრო პა გან და. ბუ ნებ რი ვი ა, ყვე ლა-

ზე სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა ში მი სა ღე ბი იქ ნე ბო და კულ ტუ რის არ ხი, ჰოლ დინ გი, 

მაგ რამ რო დე საც სა ქარ თ ვე ლოს დღეს არ აქვს ეკო ნო მი კუ რი რე სურ სი, მხო-

ლოდ იმის მოთხოვ ნა შეგ ვიძ ლი ა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის ეთე რის 

თუნ დაც მე ოთხე დი მო ვითხო ვოთ კულ ტუ რის თ ვის. 

ბა ტონ გუ რამ თან მაქვს შე კითხ ვა. რო გორც ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, კულ ტუ რის 

პო ლი ტი კის შე სა მუ შა ვებ ლად საბ ჭო ე ბი შე იქ მ ნე ბა. რამ დე ნად გვექ ნე ბა მათ-

თან წვდო მა იმ ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც რა ღაც პე რი ოდ ში გვქონდა ამ თე მა ზე 

მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა? 

თა მარ ამა შუ კე ლი, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე – კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო ბა ში 

დღეს ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ქა ო სი გვაქვს. შექ მ ნი ლია სა ა გენ ტო, რო მელ საც რა ღა-

ცე ბი ეხე ბა და რა ღა ცე ბი – არა. რა ღა ცე ბი ეხე ბა თბი ლისის მე რი ას, მაგ რამ ვის 

ეხე ბა ბა თუ მის და თე ლა ვის ურ ბა ნუ ლი ნა წი ლი, უც ნო ბი ა. ფიქ რობთ თუ არა, 

რომ ძეგ ლ თა დაც ვა, რო გორც ად რე იყო, გა ნახ ლ დეს, სა ა გენ ტო გა მო ე ყოს სა-

მი ნის ტ როს და ჩა მო ყა ლიბ დეს ცალ კე ორ გა ნოდ, რო მე ლიც ზედამხედველობას 

გა უ წევს მთელ კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო ბას? 
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ბრძა ნეთ, რომ არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი ად ვი ლად შე იძ ლე ბა გა დაწყ დეს, 

პრობ ლე მა, რომ ლის წი ნა შეც დღეს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სფე რო 

დგას, კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს არ ეხე ბა. ის მთლი ა ნად ეხე ბა თბი ლი სის მე-

რი ას. სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე მუ შა ვე ბამ დე, ვიდ რე ახალ ინ ს ტი ტუ-

ცი ურ რგოლს მო ი ფიქ რებ დეთ, ვდგა ვართ ფაქ ტის წი ნა შე, რომ მიმ დი ნა რე ობს 

გუ დი აშ ვი ლის მო ედ ნის გარ შე მო არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბის ნგრე ვა, იმე ლის უკან 

აშე ნე ბენ 135-მეტრიან შე ნო ბას, მიმ დი ნა რე ობს მშე ნებ ლო ბა რი ყე ზე. ხორ ცი-

ელ დე ბა რამ დე ნი მე ძა ლი ან ოდი ო ზუ რი პრო ექ ტი. ჩვენ შე ვი მუ შა ვეთ წე რი ლი, 

რო მე ლიც შე მო ვა რო გორც სა მი ნის ტ რო ში, ასე ვე გა ეგ ზავ ნე ბა პრე მი ერ  მი-

ნისტრს, ვი ნა ი დან გა ირ კ ვა, რომ მხო ლოდ მას აქვს მშე ნებ ლო ბე ბის შე ჩე რე ბის 

უფ ლე ბა. მა ინ ტე რე სებს, გვი შუ ამ დ გომ ლებთ და დაგ ვეხ მა რე ბით თუ არა ომ ში 

თბი ლი სის მე რი ას თან. ასე ვე მა ინ ტე რე სებს, რამ დე ნად გვექ ნე ბა წვდო მა იმ 

საბ ჭოს თან, რო მელ საც ალ ბათ შექ მ ნით კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო ბას თან მი-

მარ თე ბით. 

მაია შენ გე ლი ა, თე ატ რის რე ჟი სო რი – ბა ტო ნო გუ რამ, არ შე მიძ ლია არ შე-

ვე ხო თქვენ მი ერ წარ მოთ ქ მულ ერთ ფრა ზას, რო მე ლიც ერ თი მხრივ ძა ლი ან 

მი სა სალ მე ბე ლი ა, მაგ რამ არის ერ თი დე ტა ლი, რო მე ლიც არ შე მიძ ლია არ გა-

მოვ ყო. ბრძა ნეთ, რომ არ ყოფთ ხე ლო ვა ნებს თა ო ბე ბად და მი ვე სალ მე ბი ამას, 

მაგ რამ უნ და აღ ვ ნიშ ნო 90-იანელების პრობ ლე მა, ადა მი ა ნე ბისა, რომ ლე ბიც 

ას პა რეზ ზე გა მო ვიდ ნენ 90-იან წლებ სა და 2000-იანი წლე ბის და საწყის ში. ეს 

არის ომე ბის, უშუ ქო ბის, უგა ზო ბის პე რი ო დი. ეს თა ო ბა წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბამ 

ამოჭ რა სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბი დან. რა ეშ ვე ლე ბა ამ ხალხს, გან სა კუთ-

რე ბით კი ნო სა და თე ატ რ ში? 

რაც შე ე ხე ბა მარ თ ვას და მე ნეჯ მენტს, ეს ისე თი სა კითხე ბი ა, რომ ლის მო უგ-

ვა რებ ლა დაც წინ ს ვ ლა შე უძ ლე ბე ლი ა. კა ნო ნებ ზე უნ და ვთქვა, რომ თე ატ რის 

შე სა ხებ კა ნო ნი კრი ტი კას ვერ უძ ლებს. არ ვი ცი რა ტომ გა მო ით ქ ვა პრე ტენ-

ზი ე ბი მე ცე ნა ტ ო ბის შე სა ხებ კა ნონ თან და კავ ში რე ბით. მეს მის, რომ ყველ გან 

შე იძ ლე ბა იყოს მა ქი ნა ცი ე ბი, მაგ რამ მგლის გა მო შე იძ ლე ბა ცხვა რი გაწყ დეს? 

მა რი ამ მან ჯ გა ლა ძე, ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რის მო

ად გი ლე – მა ინ ტე რე სებს, იქ ნე ბა თუ არა კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს სტრა ტე გი-
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ის ნა წი ლი ქარ თუ ლი ენის შე ტა ნა არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რის ძეგ ლ თა ნუს-

ხა ში. თუ აპი რებთ ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბას. 

მა რი ამ თა თა რაშ ვი ლი, რუს თა ვის სა მუ სი კო სკო ლის პე და გო გი – მინ და 

შე ვე ხო გა ნათ ლე ბის სა კითხს კულ ტუ რის სფე რო ში. რუს თავ ში არის ოთხი სა-

მუ სი კო სკო ლა და ერ თი მუ სი კა ლუ რი სას წავ ლე ბე ლი. ის ოთხი სა მუ სი კო სკო-

ლა ქა ლა ქის და არ სე ბი დან ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, მაგ რამ დღეს სა ვა ლა ლო მდგო მა-

რე ო ბა ში ა. მა ინ ტე რე სებს, ხომ არ დგას გა ნათ ლე ბის სფე როს პე და გო გებ თან 

ჩვე ნი გა თა ნაბ რე ბის სა კითხი. 

ჩვენს სას წავ ლე ბელ ში უკე თე სი მდგო მა რე ო ბა ა, ვიდ რე სკო ლა ში, რად გა-

ნაც ის კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში ა, მაგ რამ შეზღუ დუ ლია 

მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო ბა. ეს პრობ ლე მას წარ მოად გენს შემ დ გომ უკ ვე კონ-

სერ ვა ტო რი ის თ ვის. იმის გა მო, რომ ჩვენ თან შეზღუ დუ ლია ბავ შ ვე ბის ასა კი, 

კონ სერ ვა ტო რი ა ში სა ფორ ტე პი ა ნო და სა ვი ო ლი ნო გან ყო ფი ლე ბა ზე წელს სა-

ერ თოდ არ ყო ფი ლა მი ღე ბა. 

გი ორ გი კა ლა ტო ზიშ ვი ლი, კი ნომ ცოდ ნე, ჟურ ნა ლის ტი – გა ნათ ლე ბის 

კუთხით, თე ო რი ას ვგუ ლის ხ მობ, ძა ლი ან ცუ დი მდგო მა რე ო ბა იყო და დღე-

საც ასე ა, თე ატ რა ლურ უნი ვერ სი ტეტ ში. ლი ტე რა ტუ რა ფაქ ტობ რი ვად არ არ-

სე ბობს. თუ კი ახალ გაზ რ და თა ო ბის გა ნათ ლე ბა ზე ვსა უბ რობთ, ყუ რადღე ბა 

უნ და მი ვაქ ცი ოთ ამ მი მარ თუ ლე ბა საც. სა ქარ თ ვე ლო ში საბ ჭო თა პე რი ოდ ში 

ოთხ მო ცამ დე კი ნო თე ატ რი არ სე ბობ და. რამ დე ნად შე საძ ლებ ლად მი გაჩ ნი ათ 

მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ რე ბის შექ მ ნა? 

ნი ნა გუ ნი ა კუზ ნე ცო ვა, ევ რო პის საბ ჭოს კულ ტუ რის პო ლი ტი კის ექ ს პერ

ტი – ჩე მი შე კითხ ვა მე დი ის წარ მო მად გენ ლებს ეხე ბა. ფა სი ლი ტა ტო რით მინ და და-

ვიწყო. მა ინ ტე რე სებს, მე დი ი სა და კულ ტუ რის პო ლი ტი კის მი მარ თე ბით, გრძნო ბენ 

თუ არა ჩვე ნი პა ტივ ცე მუ ლი გა მომ ს ვ ლე ლე ბი პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, რად გან სა მი ვე-

ნი ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სწო რედ ამ სა კითხებ ზე მუ შა ობ დ ნენ. 

მე ო რე კითხ ვა ბა ტონ გუ რამს ეხე ბა. მა ინ ტე რე სებს კრი ტე რი უ მე ბის მე თო-

დო ლო გია კად რე ბის შერ ჩე ვი სას და ბორ დე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში, რა 

პრინ ცი პით შე ირ ჩე ვი ან ეს ადა მი ა ნე ბი. 
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მე სა მე კითხ ვა კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის და ფი ნან სე ბის წყა რო ებს 

ეხე ბა. შარ შან დე ლი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ცნო ბი ლი გახ და, რომ 

“ქართუ” ჯგუ ფი საკ მა ოდ დი დი თან ხე ბით აფი ნან სებ და კულ ტუ რის სხვა დას-

ხ ვა დარ გებს. შე და რე ბი თი ანა ლი ზის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ 2005 წლი-

დან, ყო ველ წ ლი უ რად “ქართუ” ჯგუ ფის და ფი ნან სე ბის წი ლი იზ რ დე ბო და 2008 

წლამ დე. 2008 წელს კი უკ ვე 78% იყო, იმ დროს, რო დე საც 22% იყო მთლი ა ნად 

კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს ბი უ ჯე ტი. მა ინ ტე რე სებს, იმ ფონ ზე, რო დე საც სა მი-

ნის ტ როს 30% ბი უ ჯე ტი სა ეჭ რე ბა, რო გორ უნ და ამო ავ სოთ ეს დის ბა ლან სი და 

რო გორ აპი რებთ ახა ლი წყა რო ე ბის მო ძი ე ბას. იმი ტომ რომ არ სე ბუ ლი წყა რო-

ე ბი არა საკ მა რი სი იქ ნე ბა და ალ ბათ არა კო რექ ტუ ლიც იქ ნე ბა მა თი ამ გ ვა რი 

გა მო ყე ნე ბა. 

ნა ნა ყი ფი ა ნი, ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი კო სი – რა თან მიმ დევ რო ბით, რა სტრა-

ტე გი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით აპი რებთ მუ შა ო ბას, და რო დის იწყებთ კულ ტუ რის 

სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ო ბას, იმი ტომ რომ შემ დეგ ეს გაჩ ვე ნებთ, რო მე ლი დარ გე-

ბია პრი ო რი ტე ტუ ლი და რას უნ და მი აქ ცი ოთ ყუ რადღე ბა. კულ ტუ რის სტრა-

ტე გი ის გა რე შე ძა ლი ან ძნე ლი იქ ნე ბა გა ნათ ლე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. ამ 

დროს, ალ ბათ არის შე ტა ნილი და თან ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი, ხომ? 

2004 წლი დან ქარ თუ ლი თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბა მო ნა წი ლე ობს ვე ნე ცი ის 

ბი ე ნა ლე ში. ახ ლა ვდგა ვართ იმ საფრთხის წი ნა შე, რომ წელს შე იძ ლე ბა ეს ჩა ი-

შა ლოს. არა და, ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. რო გორ კეთ დე ბო და და ვინ მო ნა-

წი ლე ობ და, ეს ცალ კე სა კითხი ა, მაგ რამ იმი სათ ვის, რომ ეს წე ლი არ ჩა ვარ დეს, 

ამა ზე ხვა ლი დან ვე უნ და და იწყოთ სე რი ო ზუ ლად ფიქ რი. 

გუ რამ ოდი შა რია – და ის ვა კითხ ვა, რამ დე ნად გექ ნე ბათ წვდო მა და შე-

საძ ლებ ლო ბა, გახ დეთ იმ საბ ჭო ე ბის წევ რე ბი. რა თქმა უნ და, წვდო მა ალ-

ბათ ექ ნე ბა ყვე ლა ჯგუფს. შე იძ ლე ბა, ძა ლი ან დი დი კო მი სია ვერ შე იქ მ ნას, 

მაგ რამ ამ კო მი სი ა ში რამ დე ნი მე პრო ფე სი ო ნა ლის დე ლე გი რე ბა მოხ დეს. 

თქვენ თან ერ თად, ათ - თხუთ მეტ ადა მი ან თან ერ თად, შე ვარ ჩევთ მათ ვი ნა-

ო ბას, თუ ვინ უნ და იყ ვ ნენ ეს ადა მი ა ნე ბი. ამას წი ნათ რა ტი ამაღ ლო ბე ლი 

იყო მო სუ ლი, ხვალ გი ორ გი შე ნ გე ლა ი ას ვე ლო დე ბით, ის სხვა თა ო ბის კა-

ცი ა, ვი სა უბ რებთ.



90

დემოკრატიული განვითარების შიდა და გარე ვექტორები

ვფიქ რობ თუ არა, რომ გა ნახ ლ დეს ძეგ ლ თა დაც ვა და გუ დი აშ ვი ლის მო ედ-

ნის თე მა? მო ვაწყობთ მრგვალ მა გი დას. შე ვეც დე ბით მე რი ის წარ მო მად გენ-

ლე ბიც მო ვიწ ვი ოთ. ერ თად ვიმ ს ჯე ლებთ ამ თე მა ზე. სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის 

სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია მო ვამ ზა დოთ გან კარ გუ ლე ბის პრო ექ ტი და მთავ-

რო ბის ერ თ -ერთ სხდო მა ზე შევ თა ვა ზოთ პრე მი ერს და სხვებს. მაგ რამ უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბა მე რი ა სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს შო რის რა ღაც ნა ი რად უნ და 

დად გინ დეს. კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს აქვს ძეგ ლ თა დაც ვა, მაგ რამ ვე რა ნა ი-

რად ვერ ვეხ მა რე ბით თბი ლი სის ძეგ ლებს. მე რი ამ შე იძ ლე ბა ყვე ლას თან შე უ-

თან ხ მე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღოს, რაც გახ დე ბა ერ თ -ერ თი მი ზე ზი იმი სა, 

რომ გა უ ბე დურ დეს ქა ლა ქი. 

მე შე საძ ლებ ლად მი მაჩ ნია ისე თი ტე ლე არ ხის არ სე ბო ბა, რო გო რიც არის 

“კულტურა”. რო დე საც ევ რო პა ში ვიმ ყო ფე ბი, ყო ველ თ ვის ვაკ ვირ დე ბი მათ სა ტე-

ლე ვი ზიო გა და ცე მებს. უნ და გა მო ვი ყე ნოთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი. საბ ჭოს ერ თ -

ერ თი გზავ ნი ლი ეს თე მაც იქ ნე ბა. თუ სა ჭი რო იქ ნე ბა ფუ ლის ჩა დე ბა ამ საქ მე ში, 

ამის თ ვის მზად ვიქ ნე ბით. ეს ეხე ბა კრი ტი კუ ლი ჟურ ნა ლის გა მო ცე მა საც. ქალ ბა-

ტონს ვე თან ხ მე ბი, ბო ლო წლებ მა ყვე ლა თა ო ბა და ა ზი ა ნა. რო დე საც შე ვარ დ ნა-

ძის თა ო ბას გა უ ჭირ და პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბი დან გას ვ ლა, შვი ლიშ ვი ლე ბის თა-

ო ბა იძუ ლე ბუ ლი გახ და გა ე ძე ვე ბი ნა ისი ნი, მაგ რამ მა მე ბის თა ო ბაც მი ა ყო ლეს. 

გა მოც დი ლე ბის არ ქო ნის გა მო მათ ბევრ რა მე ში იჩ ქა რეს. ბევ რი ფუ ლი და ი ხარ-

ჯა სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტ ზე. რამ დე ნი მე სა ა თით ჩა მო სუ ლი ბო ჩე ლის კონ ცერ ტ ზე 

ორ მი ლი ონ-ნა ხევ რის და ხარ ჯ ვა სა ზო გა დო ე ბას ალ ბათ არ მო ე წო ნე ბა, იმი ტომ 

რომ ამ თან ხით ბევ რი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე იძ ლე ბა. ამის თა ნა ხარჯს 

არ გავ წევ დით ამ მი მარ თუ ლე ბით და მივ მარ თავ დით მას სხვა მი მარ თუ ლე ბით. 

ბო ჩე ლი და სტინ გი ევ რო პა შიც ჩა დი ან, მაგ რამ ჩვენ ზე ბევ რად უფ რო ძლი ე რი 

ქვეყ ნე ბი თავს არ აძ ლევს იმის უფ ლე ბას, რომ ბი უ ჯე ტის ფუ ლით გა და უ ხა დოს 

ამ ხალხს ჰო ნო რა რი. მათ კონ ცერ ტებ ზე ხალ ხი ყი დუ ლობს ბი ლე თებს, ასე რომ, 

ეს მიდ გო მა აუცი ლებ ლად შე იც ვ ლე ბა. ბევ რი და ჩაგ რუ ლი თა ო ბა გვყავს და რო-

მე ლი მეს გა მო ყო ფა გა მი ჭირ დე ბა. პრი ო რი ტე ტი იქ ნე ბა ნი ჭი. 

ერ თი კვი რა ვი ყა ვი პარ ლა მენ ტის წევ რი და ვთქვი, რომ აუცი ლებ ლად უნ-

და და ვიწყოთ მუ შა ო ბა მე ცე ნა ტო ბის კა ნონ თან და კავ ში რე ბით. ეს კულ ტუ რის 

გან ვი თა რე ბას შე უწყობს ხელს. საზღ ვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში, სა დაც ეს კა ნო ნი 

ამუ შავ და, კულ ტუ რამ ყველ გან იხე ი რა.
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ვფიქ რობთ, თქვენ თან ერ თად მო ვი ძი ოთ გრან ტე ბი იმი სათ ვის, რომ შევ-

ძ ლოთ იმ პრო ექ ტე ბის სწრა ფი და ფი ნან სე ბა, რომ ლე ბიც და ეხ მა რე ბა ჩვენს 

კულ ტუ რას და ხე ლოვ ნე ბას. ვე სა უბ რე კი ნო ცენ ტ რის ხელ მ ძღ ვა ნელს, რო-

მელ მაც ჩემ ზე ძა ლი ან კარ გი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა. “ევრიმაჟის” წევ რო ბა 

ჩვენ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და ვფიქ რობთ, რომ მას თან ერ თად ბევ რი 

კარ გი რა მის გა კე თე ბა შეგ ვიძ ლი ა. მაგ რამ, ამა ვე დროს, ამ თე მა ზე ყვე ლა გან-

ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი უნ და მო ვის მი ნოთ. იმი ტომ რომ სა წი ნა აღ მ დე გო აზ რე ბის 

მი უ ღებ ლო ბამ ძა ლი ან დაგ ვა ზი ა ნა. 

სა ხე ლოვ ნე ბო გა ნათ ლე ბა მარ თ ლაც ჩვე ნი ერ თ -ერ თი სუს ტი მხა რე ა. ჩა-

მო ყა ლიბ და კო მი სი ა, რო მე ლიც მუ შა ობს რე ფორ მებ ზე, და ეს რე ფორ მუ ლი 

ცვლი ლე ბე ბი ჩვენც გვინ და გან ვა ხორ ცი ე ლოთ, ოღონდ 2013 წლი დან. ყვე ლა-

ფერს კარ გად გათ ვ ლი ლი კა ნო ნი და ა რე გუ ლი რებს. 

თე ატ რებ თან და კავ ში რე ბით – გა ვი გე, რომ რუს თა ვის თე ატ რი, ისე ვე რო-

გორც ბევ რი სხვა და წე სე ბუ ლე ბა, შპს-დ არის გა დაქ ცე უ ლი, გა მო ი ყე ნებს სა-

ხელ მ წი ფო ქო ნე ბას და მე რი ას შე უძ ლია რო გორც და ნიშ ნოს, ისე გა ა თა ვი სუფ-

ლოს მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. ასე რომ, ჩვენ არაფ რის გა კე თე ბა არ შეგ ვიძ ლია 

გარ და იმი სა, რა საც აქამ დეც აკე თებ და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო. ის თი თო 

სპექ ტაკლს უფი ნან სებ და ასეთ თეტ რებს. ჩე მი პირ ვე ლი ვე დღე ე ბი ამ თა ნამ-

დე ბო ბა ზე იმით და იწყო, რომ რამ დე ნი მე თე ატ რ ში იყო გა უ გებ რო ბა, მაგ რამ 

მე მგო ნი თან და თან ჩა ვაქ რობთ ამ ცხელ წერ ტი ლებს. ყვე ლას გვჭირ დე ბა მომ-

ლა პა რა კებ ლის ნი ჭი. 

სა მუ სი კო სკო ლე ბი ასე ვე ჩვე ნი ერ თ -ერ თი დი დი პრობ ლე მა ა. ჩემს ახალ-

გაზ რ დო ბა ში არ სე ბობ და ტექ ნი კუ მე ბი, რომ ლე ბიც სა მუ სი კო სკო ლა სა და 

კონ სერ ვა ტო რი ას შო რის ხი დი ვით იყო, მაგ რამ ეს რგო ლი აღარ არ სე ბობს. თუ 

სპე ცი ა ლურ მომ ზა დე ბას არ გა ივ ლის ახალ გაზ რ და მუ სი კო სი, ის ვე ღარ შეძ-

ლებს კონ სერ ვა ტო რი ა ში ჩა ბა რე ბას. ჩვენ თან არ სე ბობს ნი ჭი ერ თა ათ წ ლე დი, 

რო მე ლიც არის ერ თა დერ თი ორ გა ნი ზა ცი ა, სა დაც შე უძ ლია ახალ გაზ რ დას ის-

წავ ლოს და შემ დეგ კონ სერ ვა ტო რია ში უფ რო თა მა მად მოხ ვ დეს. მაგ რამ ნი ჭი-

ერ თა ათ წ ლედს ად რე საცხოვ რე ბე ლი ჰქონ და, სა დაც რე გი ო ნე ბი დან ჩა მო სუ-

ლი ახალ გაზ რ დე ბი ცხოვ რობ დ ნენ. ამის სა შუ ა ლე ბა ახ ლა აღარ გვაქვს. 

ად რე ოთხ მო ცამ დე კი ნო თე ატ რი არ სე ბობ და. ახ ლა თბი ლის ში არის ორი 

დი დი კი ნო თე ატ რი, კი ნო თე ატ რი “საქართველო” და ერ თიც გლდან ში, თუ არ 
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ვცდე ბი. გა სა გე ბი ა, ესეც არ მუ შა ობს. ერ თიც ბა თუმ ში ა. მე ძვე ლი კი ნოს მოყ-

ვა რუ ლი ვარ. სა ქარ თ ვე ლოს ქა ლა ქებ ში არ სად არ არის, მაგ რამ დღეს სხვა სა-

შუ ა ლე ბა გვაქვს. ციფ რუ ლი აპა რა ტით შე იძ ლე ბა ჩვე ნე ბა. ჩე მი ინ ფორ მა ცი ით, 

ოც და ა თამ დე კი ნო თე ატ რის აღ დ გე ნა ად ვი ლი შე საძ ლე ბე ლი ა. ჯო ბია, ისი ნი 

სა ხელ მ წი ფოს ეგი დის ქვეშ იყოს ან ქა ლაქ მა მო უ ა როს თა ვის კი ნო თე ატრს, 

იმი ტომ რომ კი ნო მე სა კუთ რეს ათას ნა ი რად შე უძ ლია გა ზარ დოს ბი ლე თე ბის 

სა ფა სუ რი, რე გი ო ნებ ში კი ძა ლი ან გვი ჭირს. ეს კი ნო თე ატ რე ბი შე საძ ლე ბე-

ლია დის კუ სი ე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნო, შე იძ ლე ბა გა ი მარ თოს ფილ მებ ზე სა უ ბა რი 

ჩვენს კი ნომ ცოდ ნე ებ თან ერ თად. 

რო გორ შე ვარ ჩევთ კად რებს? ჯერ მინ და რამ დე ნი მე ადა მი ან თან ერ თად შე-

ვიკ რი ბოთ და მო ვი ლა პა რა კოთ იმ სის ტე მა ზე, თუ რო გორ შე ვარ ჩი ოთ ბორ დე-

ბის წევ რე ბი. ეს თქვენ თ ვის, რა თქმა უნ და, გახ დე ბა ცნო ბი ლი. 

რაც შე ე ხე ბა “ქართუს”, ის კერ ძო ჯგუ ფია და ამი ტომ ძა ლი ან გა მი ჭირ დე ბა 

ახ ლა მას ზე სა უ ბა რი, მაგ რამ თუ ამ დენს გვეხ მა რე ბოდ ნენ, ალ ბათ კი დევ დაგ-

ვეხ მა რე ბი ან. აქ სა ხელ მ წი ფო ზეა სა უ ბა რი. მუდ მი ვად ერ თი და იგი ვე ჯგუ ფი 

ხომ ვერ და გეხ მა რე ბა. მთა ვა რია, რო გორ დავ ლაგ დე ბით და რო გორ მო ვი ზი-

დავთ. გვაქვს გეგ მა, რო მე ლიც ჯერ არ მინ და გა ვაჟ ღე რო. 

ყვე ლა ნა ი რად შე ვეც დე ბით, პრო ფე სიო ნა ლი ხე ლო ვა ნე ბი დაბ რუნ დ ნენ სა-

ქარ თ ვე ლო ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბევ რი მათ გა ნი, ვინც სა ქარ თ ვე ლო დან წა-

ვი და, შემ დეგ თვი თონ გახ და მე ცე ნა ტი და სხვებს ეხ მა რე ბა. ოპე რა ში ბევ რი 

ასე თი მა გა ლი თი გვაქვს. ხე ლო ვა ნებს პი რო ბე ბი უნ და შე ვუქ მ ნათ, რომ დაბ-

რუნ დ ნენ. 

მა რი ნე მი ზან და რი, სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის მი

ნის ტ რის მო ად გი ლე – გე თან ხ მე ბით, კულ ტუ რა უპირ ვე ლე სად ფა სე უ ლო ბა თა 

ერ თობ ლი ო ბა ა. იმა შიც და გე თან ხ მე ბით, რომ უკე თეს შე დეგს მი ვი ღებთ, თუ 

ქა ლა ქის, უბ ნის მო სახ ლე ო ბას ჩავ რ თავთ იმ პრო ექ ტის გან ხილ ვა ში, რომ ლის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა საც ვა პი რებთ. პირ ველ რიგ ში, რა თქმა უნ და, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი იქ ნე ბა გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლე ბის გარ კ ვე ვა იმ უწყე ბებს შო რის, რომ ლე ბიც ექ ვემ-

დე ბა რე ბა სა მი ნის ტ როს ან მის ირ გ ვ ლივ ტრი ა ლებს. უნ და გა ირ კ ვეს, ვის რა 

ფუნ ქ ცია და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აკის რი ა. ვი ღებ შე ნიშ ვ ნას ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ-
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ნე ებ თან და კავ ში რე ბით. ჩვენ ნამ დ ვი ლად გვაკ ლ და სა მო ქა ლა ქო პო ზი ცი ა. 

კულ ტუ რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პირ ვე ლი მო ვა ლე ო ბა მა ინც სა მო ქა ლა ქო პო-

ზი ცი ე ბის დაც ვა უნ და იყოს. 

რაც მთა ვა რია, კულ ტუ რის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ზე უნ და და ვიწყოთ მუ-

შა ო ბა, ეს არის მთა ვა რი და ყვე ლაფ რის გან მ საზღ ვ რე ლი. დღეს შე ვე ცა დე მო-

მე პო ვე ბი ნა კა ნონ მ დებ ლო ბა, რომ ლი თაც რე გუ ლირ დე ბა დღე ვან დე ლი საქ მი-

ა ნო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში კულ ტუ რის სფე რო ში. ეს არის “საქართველოს კა ნო ნი 

კულ ტუ რის შე სა ხებ”, რო მე ლიც 1997 წლით თა რიღ დე ბა და ძა ლი ან მოძ ვე ლე-

ბუ ლი ა. ეს ეხე ბა კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის კა ნონ საც. ესეც უნ და 

იყოს ნა წი ლი კულ ტუ რის პო ლი ტი კი სა, რო მე ლიც, ცხა დად უნ და ვთქვათ, რომ 

არ არ სე ბობს და რომ ლის შე სა მუ შა ვებ ლა დაც დაგ ვ ჭირ დე ბა ყვე ლა ხე ლო ვა ნის 

თუ ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნის, ამ სფე რო ში მოღ ვა წე ყვე ლა გა მოც დი ლი ადა მი ა-

ნის დახ მა რე ბა. 





ძალაუფლება და თავისუფლება



22 მარ ტი, 2012 

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
ზა ალ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი

ილი ას უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 

ბერ ლი ნის ლი ტე რა ტუ რი სა და კულ ტუ რის შეს წავ ლის 

ცენ ტ რის მეც ნი ერ - თა ნამ შ რო მე ლი

გია ნო დია

მშვი დო ბის, დე მოკ რა ტი ი სა და გან ვი თა რე ბის კავ კა სი უ რი 

ინ ს ტი ტუ ტის თავ მ ჯ დო მა რე

თა მარ გურ ჩი ა ნი

იურის ტი

მო დე რა ტო რი: 
ნი ნო რო ბა ქი ძე

მო ქა ლა ქის რო ლი პო ლი ტი კა ში – 
რას ნიშ ნავს სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი
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ნი ნო რო ბა ქი ძე – დღეს ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო დის კუ სია იქ ნე ბა, იმი ტომ რომ, 

ერ თი მხრივ, თე მა, რო მე ლიც შე ვარ ჩი ეთ, ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი ა, მე ო რე მხრივ, 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო მომ ხ სე ნებ ლე ბი გვყავს.  

დის კუ სი ის თე მა გახ ლავთ “მოქალაქის რო ლი პო ლი ტი კა ში – რას ნიშ ნავს 

სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი”. რა შე უძ ლია აქ ტი ურ მო ქა ლა ქეს და რა ადგილი აქვს 

მო ქა ლა ქეს პო ლი ტი კურ სივ რ ცე ში. რა გა მოწ ვე ვე ბი დგას სა მო ქა ლა ქო აქტი-

ვიზ მის წი ნა შე – ამ თე მებ ზე ვი სა უბ რებთ.  

ზა ალ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი – მსურს ჩე მი წარ მოდ გე ნე ბის შე სა ხებ მო გიყ ვეთ, თუ 

რა მგო ნია სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი და რა ტომ მგო ნი ა, რომ ეს თე მა დღეს მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ა. სა ხელ მ წი ფოს მო ქა ლა ქე ე ბი ვართ. ჩვენ ვად გენთ, რო გო რი უნ და იყოს 

სა ხელ მ წი ფო ან რა ოდე ნო ბის გა და სა ხა დებს გა და ვიხ დით, რო გორ და ვა ფი ნან-

სებთ, მა გა ლი თად, კულ ტუ რას, გა ნათ ლე ბას, ჯან დაც ვა სა თუ თავ დაც ვას. მაგ რამ, 

ამას პირ და პირ ვერ ვა კე თებთ. ჩვენ ვართ წარ მო მად გენ ლო ბი თი დე მოკ რა ტია და 

ამას ვა კე თებთ ჩვე ნი წარ მო მად გენ ლე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლებ მაც ჩვე ნი წარ მოდ-

გე ნე ბი კა ნო ნე ბის ენა ზე უნ და გა და თარ გ მ ნონ. სწო რედ აქ იქ მ ნე ბა პრობ ლე მე ბი. 

სა ქარ თ ვე ლო ში, ჩე მი აზ რით, სა მი ძი რი თა დი ტი პის პრობ ლე მა ა. პირ ვე ლი 

– ჯერ ჯე რო ბით ვერ მი ვაღ წი ეთ თა ვი სუ ფალ არ ჩევ ნებს. არცერ თი სა პარ ლა-

მენ ტო და საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლომ დე თა ვი სუ ფა ლი 

არ ყო ფი ლა და იმე დი ა, რომ მო მა ვა ლში იქ ნე ბა. ვერ ვა ხერ ხებთ არ ჩე ვა ნის თა-

ვი სუფ ლად გა მო ხატ ვას და, შე სა ბა მი სად, იმ ხალ ხის არ ჩე ვას, რო მე ლიც ჩვენს 

ინ ტე რე სებს გა მო ხა ტავს. 

მორე პრობლემა ისაა, რომ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში შე იქ მ ნა 

არა რო გორც მო სახ ლე ო ბის, მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის წარ მო მად გე ნე ლი კორ-

პო რა ცი ე ბი, არა მედ შე იქ მ ნა უჰა ე რო სივ რ ცე ში, ანუ, შე იძ ლე ბო და შექ მ ნი ლი ყო 

ერ თი ადა მი ა ნის, პო პუ ლა რუ ლი ადა მი ა ნის გარ შე მო, ყო ფი ლი სამ თავ რო ბო პარ-

ტი ე ბის გარ შე მო და ა.შ. ეს იყო პარ ტი ე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი სი ცხოვ რე ბით ცხოვ-

რობ დ ნენ, ისე, რომ უშუ ა ლო შე ხე ბა ამომ რ ჩევ ლის ინ ტე რე სებ თან არ ჰქო ნი ათ. 

იყო და დღე საც არის ძა ლი ან დი დი აც დე ნა მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სებ სა და პო ლი-

ტი კურ პარ ტი ებს შო რის. 

მე სა მე პრობ ლე მა, რო მე ლიც და მა ხა სი ა თე ბე ლია მთე ლი მსოფ ლი ოს თ ვის, 

იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბა მო ნო პო ლი ზე ბუ ლი აქვთ 
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მთლი ა ნად პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს. თუ გსურს პო ლი ტი კუ რად აქ ტი უ რი იყო, 

მეტ -ნაკ ლე ბად ერ თა დერ თი არ ხი, რო მე ლიც გრჩე ბა რო გორც მო ქა ლა ქეს, 

არის შე უ ერ თ დე რო მე ლი მე პო ლი ტი კურ პარ ტი ას და მის შიგ ნით შე ე ცა დო შე-

ნი წარ მოდ გე ნე ბის და ინ ტე რე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 

მო ქა ლა ქე ე ბის ძა ლი ან დი დი რა ო დე ნო ბა პო ლი ტი კის მიღ მა რჩე ბა. რო გორ 

შე იძ ლე ბა ვი მოქ მე დოთ ამ შემ თხ ვე ვა ში რი გით მა მო ქა ლა ქე ებ მა, რომ ლებ საც 

არ გვინ და პარ ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი გზით სი ა რუ ლი, არ გვინ და გა წევ რი ა ნე ბა 

არცერთ პო ლი ტი კურ პარ ტი ა ში, იმი ტომ რომ, სა კუ თარ თავ ზე მო გახ სე ნებთ, 

არცერ თი მათ გა ნი არ გა მო ხა ტავს ბო ლომ დე ჩვენს ინ ტე რე სებს. და რო მელ-

თა ნაც შევ ძ ლებ დით სა კუ თა რი თა ვის იდენ ტი ფი კა ცი ას იმ დე ნად, რომ ამ პარ-

ტი ის შიგ ნით შე საძ ლებ ლად მი ვიჩ ნევ დით რა ღა ცის კე თე ბას. დარ წ მუ ნე ბუ ლი 

ვარ, რომ ასე თი პრობ ლე მა სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან ბევრ ადა მი ანს აქვს. 

რო გორ უნ და მო ვიქ ცეთ, თუ არ გვსურს ვი ყოთ რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ის წევ რი? მგო ნი, აქ არის რამ დე ნი მე ნი შა. აქ არ არის სა უ ბა რი მა ინ ც-

და მა ინც დიდ პო ლი ტი კურ პრობ ლე მებ ზე. ალ ბათ, თი თო ე ულ თქვენ განს აქვს 

რა ღაც სა კითხი, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბით აღელ ვებს და სტკი ვა. მა გა ლი თად, 

თუნ დაც ის, რომ თბი ლის ში არ არის ად გი ლი, სა დაც წა იყ ვან დი ბავშვს გა სა-

სე ირ ნებ ლად. არცერ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტია ამ სა კითხით არ ინ ტე რეს დე ბა. 

ერ თა დერთ გზად რჩე ბა, შე იკ რი ბოს ხალ ხი, რო მელ საც ეს სა კითხი აღელ ვებს 

და სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვა გა მო ი ჩი ნოს. სხვა მა გა ლი თე ბის და სა ხე ლე ბაც 

შე იძ ლე ბა. გუ დი აშ ვი ლის სკვე რის ის ტო რია ყვე ლას მო გეხ სე ნე ბათ. არის თბი-

ლის ში ჯგუ ფი ადა მი ა ნე ბი სა, რო მელ საც უნ და, რომ ამ ქა ლაქს შე უ ნარ ჩუნ დეს 

თა ვი სი ტრა დი ცი უ ლი იერ სა ხე და თბი ლის მა არ და კარ გოს ხიბ ლი. მათ აქვთ 

სა კუ თა რი წარ მოდ გე ნა, რო გო რი უნ და იყოს თბი ლი სი და არ აქვთ სა კუ თა რი 

წარ მოდ გე ნე ბის პო ლი ტი კუ რი არ ხე ბით არ ტი კუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბა. იმი ტომ 

რომ არცერ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტია ამ სა კითხე ბით დი დად არ ინ ტე რეს დე-

ბა და ერ თა დერ თი გზა, რო მე ლიც რჩე ბა, სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი ა. ასე თი 

სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი შე იძ ლე ბა იყოს სპონ ტა ნუ რი, რო გორც გუ დი აშ ვი-

ლის სკვე რის ან კიკ ვი ძის ბა ღის შემ თხ ვე ვა ში და შე იძ ლე ბა იყოს პერ მა ნენ ტუ-

ლი, მა გა ლი თად, რო დე საც ეხე ბა უმ ცი რე სო ბე ბის დაც ვას, სა კითხებს, რომ-

ლე ბიც არ არის ერ თ ჯე რა დი, არ ამო ი წუ რე ბა ერ თი კონ კ რე ტუ ლი შემ თხ ვე ვით 

და რო მელ თა გა დაწყ ვე ტა საც დი დი დრო სჭირ დე ბა. მო ქა ლა ქე ე ბის ამ გ ვა რი 
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პერ მა ნენ ტუ ლი გა ერ თი ა ნე ბა ასე ვე არის იმის სა შუ ა ლე ბა, რომ მათ პო ლი ტი-

კუ რი პარ ტი ე ბის მიღ მა შეძ ლონ სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის გა მო ხატ ვა. 

მე სა მე სა შუ ა ლე ბა, რო მე ლიც უერ თ დე ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ხაზს, 

არის ასე თი სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ატი ვე ბის გარ შე მო პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 

შექ მ ნა. სა ქარ თ ვე ლო ში მსგავ სი რამ არ მომ ხ და რა 90-იანი წლე ბის მე რე, რო-

დე საც შე იქ მ ნა “მწვანეთა პარ ტი ა”, მაგ რამ მან მა ლე ვე და კარ გა თა ვი სი პირ-

ვან დე ლი სა ხე და გა ით ქ ვი ფა სხვა დიდ ორ გა ნი ზა ცი ა ში. ასე თი მა გა ლი თე ბი 

გვაქვს გერ მა ნი ა ში. გერ მა ნი ის მა გა ლითს იმი ტომ ვა სა ხე ლებ, რომ მი უ ხე-

და ვად იმი სა, რომ ეს სა კითხე ბი სპე ცი ა ლუ რად არ მიკ ვ ლე ვი ა, გა მოც დი ლე-

ბა მაქვს იმის სა ხით, რა საც ყო ველ დღე ვხე დავ – ამ ჟა მად იქ ვცხოვ რობ. მა-

გა ლი თად, იყო გერ მა ნუ ლი “მწვანეთა პარ ტი ა”, რო მე ლიც შე იქ მ ნა რო გორც 

ეკო ლო გი უ რი მოძ რა ო ბა და შემ დ გომ შეძ ლო ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო სრულ ფა-

სო ვან პო ლი ტი კურ მოძ რა ო ბად, რომ ლის თ ვი საც ეკო ლო გია და გა რე მოს დაც-

ვა დღემ დე პრი ო რი ტე ტუ ლი ა, მაგ რამ სხვა თე მებ საც ეხე ბა. არის სულ ახა ლი 

მა გა ლი თი სა ო ცა რი წარ მა ტე ბი სა, “მეკობრეთა პარ ტი ა”. ესე ნი არი ან ინ ტერ-

ნეტ აქ ტი ვის ტე ბი, რომ ლე ბიც იბ რ ძ ვი ან თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის ინ ტერ ნეტ ქ სელ-

ში. გერ მა ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა ძა ლი ან ხის ტია ამ შემ თხ ვე ვა ში და მათ უნ-

დათ, რომ მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა ჰქონ დეთ, მა გა ლი თად, სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბით 

და ცუ ლი მა სა ლა ინ ტერ ნეტ ში თა ვი სუ ფა ლი იყოს. თუმ ცა ესე ნიც გას ც დ ნენ 

თა ვი ანთ პირ ვან დელ ინ ტე რესს, ჩა მო ყა ლიბ დ ნენ პო ლი ტი კურ პარ ტი ად და სა-

ო ცა რი წარ მა ტე ბით შე ვიდ ნენ ბერ ლი ნის სა ქა ლა ქო პარ ლა მენ ტ ში და შევ ლენ 

ფე დე რა ლურ პარ ლა მენ ტ შიც. ეს არის იმის მა გა ლი თი, რო დე საც მო ქა ლა ქე-

თა გა ერ თი ა ნე ბე ბი დან შე იძ ლე ბა შე იქ მ ნას რა ღაც, რა მაც შე იძ ლე ბა გავ ლე ნა 

მო ახ დი ნოს რო გორც ლო კა ლურ პო ლი ტი კა ზე, ერ თი რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი 

სოფ ლის ან ქა ლა ქის მას შ ტა ბით, ასე ვე, შე ი ძი ნოს საქ ვეყ ნო მას შ ტა ბიც. ყო ვე-

ლი ვე ამის წი ნა პი რო ბაა ის, რომ მო ქა ლა ქემ შე იგ ნოს თა ვი სი თა ვი ამ ქვეყ ნის 

პატ რო ნად, ადა მი ა ნად, რო მელ საც შე უძ ლია გა ი ღოს დრო და ენერ გია იმის თ-

ვის, რომ რა ღაც შეც ვა ლოს თუნ დაც მის საკუთარ მიკ რო გა რე მო ში. 

 

გია ნო დია – სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის ნე ბა ჩემ თ ვის უკავ შირ დე ბა ფუნ-

და მენ ტუ რი პო ლი ტი კის ფი ლო სო ფი ურ ნე ბას, რო გო რიც არის სა მო ქა ლა-

ქო სიქ ვე ლე, რომ ლის ში ნა არ სიც იგი ვე ა, რა ზეც ბა ტონ მა ზა ალ მა ისა უბ რა, 
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რომ მო ქა ლა ქემ ქვეყ ნის პატ რო ნად იგ რ ძ ნოს თა ვი. ეს ცენ ტ რა ლუ რი მო რა-

ლუ რი ცნე ბაა დე მოკ რა ტი ის თ ვის. მონ ტეს კი ე, დე მოკ რა ტი უ ლი აზ როვ ნე ბის 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დი დი წარ მო მად გე ნე ლი, ამ ბობ და, რომ დე მოკ რა ტი ის 

არ სი მო რა ლუ რი თვალ საზ რი სით არის სწო რედ სა მო ქა ლა ქო სიქ ვე ლე, ის, 

რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ზრუ ნავ დ ნენ არა მარ ტო სა კუ თა რი ოჯა ხი სა და ახ ლობ-

ლე ბის თ ვის, არა მედ თა ვის ქვე ყა ნა ზე. ეს მო ნარ ქი ის ქვე შევ რ დომს არ მო-

ეთხო ვე ბა, იმი ტომ რომ მო ნარ ქი ა ზე მე ფე ზრუ ნავს. ჩვენს სა ჯა რო სივ რ-

ცე ზე, ჩვენს ქვე ყა ნა ზე ყვე ლა ნი ვზრუ ნავთ. ამი ტომ, სა მო ქა ლა ქო სიქ ვე ლე, 

რომ ლის გა რე გა ნი გა მომ ჟ ღავ ნე ბაც სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი ა, არის არა 

უბ რა ლოდ ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, არა მედ საკ ვან ძო და გა დამ წყ ვე ტი 

სა კითხი იმი სათ ვის, რომ ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტია არ სე ბობ დეს. და რო დე საც 

ზო გა დად ვლა პა რა კობთ, რომ დე მოკ რა ტი ა ში პრობ ლე მე ბი პო ლი ტი კურ 

კულ ტუ რას უკავ შირ დე ბა, ალ ბათ, უპირ ვე ლე სად სწო რედ ის უნ და ვი გუ-

ლის ხ მოთ, რომ არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი და დე ფი ცი ტი სწო რედ 

ამ სა მო ქა ლა ქო სიქ ვე ლის თვალ საზ რი სით, რო მე ლიც მჟღავ ნ დე ბა სა მო ქა-

ლა ქო აქ ტი ვო ბა ში. 

მე ო რე თე ზი სი არის ის, რომ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი პრაქ ტი კა ში ნიშ ნავს 

ბევ რ სხვადასხვა ტიპის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მს, რომ ლე ბიც ხში რად ერ თ-

მა ნეთს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. ეს შე იძ ლე ბა ტრი ვი ა ლუ რად მოგ ვეჩ ვე ნოს, მაგ რამ, 

ჩე მი აზ რით, სა ქარ თ ვე ლო ში ნორ მა ტი უ ლი თვალ საზ რი სით, მართალია ბევ-

რი ადა მი ა ნი მი იჩ ნევს სა ჭი როდ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზმს, მაგ რამ სა მო ქა ლა ქო 

აქ ტი ვიზ მე ბის პლუ რა ლიზ მის შეწყ ნა რე ბა და გა გე ბა საკ მა ოდ ჭირს. ანუ, თუ 

მი მაჩ ნი ა, რომ დე მოკ რა ტი ის თ ვის კარ გია ისე თი სა ზო გა დო ე ბა, სა დაც ხალ ხი 

აქ ტი უ რია და მომ წონს აქ ტი უ რი სა ზო გა დო ე ბა და არ მომ წონს პა სი უ რი, მზად 

უნ და ვი ყო იმის თ ვის, რომ ეს აქ ტი ვიზ მი ხში რად ისე თი იქ ნე ბა, რო გო რიც არ 

მო მე წო ნე ბა. ანუ, რო დე საც ვი ღაც გა მო დის იმის თ ვის ან იმის წი ნა აღ მ დეგ, 

რომ სომ ხურ ეკ ლე სი ას ჰქონ დეს ისე თი ვე სტა ტუ სი, რო გო რიც აქვს ქარ თულ 

ეკ ლე სი ას, ესეც სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი ა. გა მოს ვ ლა ჰე ლო უი ნის აღ ნიშ ვ ნის 

წი ნა აღ მ დეგ ასე ვე სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი ა. უნ და ვა ღი ა როთ, რომ შე იძ ლე ბა 

არ მოგ ვ წონ დეს სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის ესა თუ ის კონ კ რე ტუ ლი გა მო ხა ტუ-

ლე ბა, მაგ რამ კარ გი ა, რომ აქ ტი ვიზ მი ა. ამის მი მართ დი ა ლექ ტი კუ რი და მო კი-

დე ბუ ლე ბა უნ და გვქონ დეს. 
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სა ქარ თ ვე ლო ში ხში რად წუ ხან იმის გა მო, რომ არა ვართ საკ მა რი სად აქ-

ტი უ რე ბი, ანუ, ყუ რადღე ბა გა და ტა ნი ლია აქ ტი ვიზ მის რა ო დე ნობ რივ მა ხა სი ა-

თებ ლებ ზე და ვამ ბობთ, რომ მე ტი აქ ტი ვიზ მია სა ჭი რო. არ მინ და ვთქვა, რომ 

ეს ასე არ არის, მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, ეს არ არის მთა ვა რი. რა ღა ცებ ში არ ვართ 

აქ ტი უ რე ბი, თუმ ცა, რე ვო ლუ ცია შე და რე ბით ბევ რი მო ვახ დი ნეთ ამ ოც წე ლი-

წად ში და არ ჩევ ნებ ზე მის ვ ლის თვალ საზ რი სი თაც, ხში რად, ბევრ გან ვი თა რე-

ბულ დე მოკ რა ტი ა ზე უფ რო კარ გი შე დე გე ბი გვაქვს. არ ჩევ ნებ ზე წას ვ ლაც სა-

მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბა ა, ხომ? მი დი ხარ არ ჩევ ნებ ზე, იწუ ხებ თავს, მა შინ რო ცა 

შე გიძ ლია ითევ ზაო ან სხვა რა მე გა ა კე თო. მაგ რამ, რო დე საც ვსა უბ რობთ, და 

ჩე მი აზ რით სა მარ თ ლი ა ნად, რომ ამ სფე რო ში ძა ლი ან გვი ჭირს, და ეს სფე რო 

პრინ ცი პუ ლად პრობ ლე მუ რია ჩვენ თ ვის, უნ და ვი ლა პა რა კოთ სა მო ქა ლა ქო აქ-

ტი ვიზ მის თვი სობ რივ პრობ ლე მებ ზე. 

ჩვენს სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბებს ახა სი ა თებს ორი მთა ვა რი თვი სე ბა: ნე გა ტი-

ვიზ მი, პრო ტეს ტი რა ღა ცის წი ნა აღ მ დეგ, რო დე საც ბევ რი ადა მი ა ნის თვალ ში 

სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი გა ი გი ვე ბუ ლია პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვას თან და ემო-

ტი ვიზ მი, ანუ ის, რომ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზმს სჭირ დე ბა ემო ცი უ რი აღ მაფ-

რე ნა. რო დე საც გაბ რა ზე ბუ ლი ხარ, მი დი ხარ და ყვი რი, მაგ რამ, რო გორც კი 

დამ შ ვიდ დე ბი, აღა რა ხარ აქ ტი უ რი. შე სა ბა მი სად, ხან და ხან რო დე საც კარ გად 

ვბრაზ დე ბით, კარ გა დაც ვაქ ტი უ რობთ. რო გორც კი გა დაგ ვივ ლის გაბ რა ზე ბა, 

ვსხედ ვართ და ვწუხ ვართ, რა ტომ ვართ ასე თი პა სი უ რე ბი. ვე თან ხ მე ბი ზა-

ალს, მაგ რამ, შე იძ ლე ბა ცო ტა უფ რო გან ზო გა დე ბუ ლი ენით ვთქვა, ჩე მი აზ-

რით, გვჭირ დე ბა ამის სა პი რის პი რო. ნიც შე ამ ბობ და, რომ თა ვი სუფ ლე ბა არის 

რა ღა ცის გან და არის რა ღა ცის თ ვის. ეს ნე ბა სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მ ზე რომ 

გად მო ვი ტა ნოთ, იქ ნე ბა სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი რა ღა ცის წი ნა აღ მ დეგ და სა-

მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი რა ღა ცის თ ვის. ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ პრო ტესტს არ 

გა მო ხა ტავ, მაგ რამ, რო დე საც რა ღა ცას აპ რო ტეს ტებ, რა ღა ცის თ ვის რომ იბ-

რ ძ ვი და რა ღაც პო ზი ტი უ რი ღი რე ბუ ლე ბა  და ხედ ვა რომ გაქვს, რო გორ მი-

აღ წიო მი ზანს, ამის გა მო ებ რ ძ ვი რა ღა ცას და არა მარ ტო იმი ტომ, რომ გა-

ღი ზი ან დი რა ღა ცის გა მო. აი, ეს “აქ ტი ვიზ მი რა ღა ცის თ ვის” ჩვენ ში ნაკ ლე ბად 

არის. უფ რო გვაქვს “აქ ტი ვიზ მი რა ღა ცის წი ნა აღ მ დეგ”.  რა ღა ცის თ ვის ბრძო-

ლას ჩვე უ ლებ რივ მოს დევს კონ კ რე ტუ ლო ბა. ზო გა დად კარ გი ცხოვ რე ბის თ ვის 

კი არ იბ რ ძ ვი, იბ რ ძ ვი, მა გა ლი თად, იმის თ ვის, რომ გა სა სე ირ ნე ბე ლი ად გი ლი 
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ჰქონ დეთ ბავ შ ვებს, ან კონ კ რე ტუ ლი დღის წეს რი გი გაქვს და მის თ ვის იბ რ ძ ვი 

და არ გაქვს არა რე ა ლის ტუ რი მო ლო დი ნი, მა გა ლი თად, ასე თი – “ცუ დებს რომ 

გაყ რი, მე რე ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა”. ამ კონ კ რე ტუ ლო ბას თან ერ თად, სა-

ჭი როა თან მიმ დევ რუ ლო ბა. არ უნ და ჩავ თ ვა ლოთ, რომ თუ ერ თხელ რა ღაც გა-

ვა კე თეთ, ამით ყვე ლა ფე რი გა დაწყ დე ბა. სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი ნიშ ნავს იმის 

აღი ა რე ბას, რომ შე ნი მიზ ნე ბი ეჯა ხე ბა სხვა ადა მი ა ნე ბის მიზ ნებს და არ უნ და 

გვქონ დეს იმის იმე დი, რომ უცებ მი ვაღ წევთ მი ზანს. შე იძ ლე ბა შენც რა ღაც 

შე გე შა ლოს და სტრა ტე გია ან ტაქ ტი კა შეც ვა ლო, შე სა ბა მი სად, სა მო ქა ლა ქო 

აქ ტი ვიზ მი უნ და იყოს სის ტე მუ რი, თან მიმ დევ რუ ლი და ხან გ რ ძ ლი ვი. ეს ნამ დ-

ვი ლად გვაკ ლი ა. კონ კ რე ტუ ლო ბას და სის ტე მუ რო ბას მოს დევს ორ გა ნი ზე ბუ-

ლო ბა. გვაქვს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, მაგ რამ, რო გორც პარ ტი ე ბი, ისი-

ნიც ზე ვი დან იქ მ ნე ბა. პარ ტი ე ბი იქ მ ნე ბა, რო გორც პი როვ ნე ბე ბის ან პა ტა რა 

ჯგუ ფე ბის ძა ლა უფ ლე ბის თ ვის სწრაფ ვის დამ ხ მა რე მე ქა ნიზ მი. სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბა შე იქ მ ნა რო გორც დო ნო რე ბის ერ თ გ ვა რი გაგ რ ძე ლე ბა, დე მოკ-

რა ტი უ ლი სამ ყა როს სა ცე ცე ბი ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში. არ მი მაჩ ნი ა, რომ ეს 

სა მარ ცხ ვი ნო ა, მაგ რამ, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ეს არ არის სა მო ქა ლა ქო ინი ცი-

ა ტი ვე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ა, გან ს ხ ვა ვე ბით იმის გან, რაც არის შე და რე-

ბით გან ვი თა რე ბულ დე მოკ რა ტი ა ში. ჩე მი დაკ ვირ ვე ბა მაძ ლევს ფრთხი ლი ოპ-

ტი მიზ მის სა ფუძ ველს, რომ ნელ - ნე ლა აქეთ კენ, ასე თი ფორ მე ბის შექ მ ნის კენ 

მივ დი ვართ, მაგ რამ ეს მხო ლოდ პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბია ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

თა მარ გურ ჩი ა ნი – ერ თი ამ ბით და ვიწყებ. 2011 წლის სექ ტემ ბერ ში სა ქარ-

თ ვე ლოს მთავ რო ბა შე უ ერ თ და ინი ცი ა ტი ვას “პარტნიორობა ღია მმარ თ ვე ლო-

ბის თ ვის”. ეს ინი ცი ა ტი ვა გუ ლის ხ მობს იმას, რომ სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნე ბი სა კუ-

თარ თავ ზე იღე ბენ ვალ დე ბუ ლე ბას და შემ დეგ მას გა წე რენ სა მოქ მე დო გეგ-

მა ში, თუ რო გორ გახ დ ნენ უფ რო ეფექ ტუ რე ბი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი, გამ-

ჭ ვირ ვა ლე ე ბი და რო გორ გა მო ი ყე ნონ ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი იმი სათ ვის, რომ 

უფ რო მე ტი კო მუ ნი კა ცია ჰქონ დეთ სა კუ თარ ხალ ხ თან და უფ რო კარ გი სერ-

ვი სი მი ა წო დონ სა ზო გა დო ე ბას. თუ ამის შე სა ხებ არა ფე რი გა გი გი ათ და ჩემ-

გან იგებთ პირ ვე ლად, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ თქვე ნი მთავ რო ბა არ ას რუ ლებს 

თა ვის მო ვა ლე ო ბას, რომ შექ მ ნას პლატ ფორ მა სა ი მი სოდ, რა თა ამ პრო ცეს ში 

ჩაგ რ თოთ. ჩვენ ზეა და მო კი დე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი, თუ რა ვალ დე ბუ ლე ბებს 



103

ძალაუფლება და თავისუფლება

აიღებს მთავ რო ბა შემ დე გი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში და შემ დეგ რო გორ შე ას-

რუ ლებს ამ ყვე ლა ფერს. მაგ რამ, ახ ლა, ამ ინი ცი ა ტი ვა ზე სა უ ბარს არ ვა პი რებ. 

რა მ დე ნი მე კვი რის წინ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ და აგ ზავ ნა ინ ფორ მა ცი ა, 

სა დაც წერს, რომ პლატ ფორ მა, რო მე ლიც სა ჯა რო კონ სულ ტა ცი ის თ ვის უნ-

და გა მო ე ყე ნე ბი ნა, და აყ რ დ ნო უკ ვე არ სე ბულ პლატ ფორ მას, რო მე ლიც არის 

უწყე ბა თა შო რი სი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი საბ ჭო, სა დაც მხო ლოდ სა მი ნის ტ რო ე ბის 

მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი მო ნა წი ლე ო ბენ, მაგ რამ ჩარ თუ ლია სა მი არა-

სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა: “საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ ვე-

ლო”, “ახალგაზრდა იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა” და “თავისუფლების ინ ს ტი ტუ ტი”. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ამ უკა ნას კ ნელს მო იხ სე ნი ებს, რო გორც “ვოჩდოგ” 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც მუდ მივ მეთ ვალ ყუ რე ო ბას უწევს 

სა ხელ მ წი ფოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. ეს ჩემ თ ვის არ არის მხო ლოდ სა სა ცი ლო 

ფაქ ტი, არ ვარ ადა მი ა ნი, რო მელ საც უბ რა ლოდ სძულს “თავისუფლების ინ-

ს ტი ტუ ტი”, რო მე ლიც “ვოჩდოგი” არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია არ არის. 

პირ ვე ლი პრობ ლე მა, რა საც მინ და ხა ზი გა ვუს ვა, ის არის, რომ სი ნამ დ ვი ლეს 

თვალს არ ვუს წო რებთ. ეს ჩვე ნი კულ ტუ რის პრობ ლე მა ა. არ ვარ ქ მევთ სა ხე-

ლებს პრობ ლე მებს. ამა ზე მეტყ ვე ლებს ის ფაქ ტიც, რომ მი თე ბი არა სამ თავ-

რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და კავ ში რე ბით, როგორც ხე დავთ, მხო ლოდ არა სამ-

თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე ვა კე თებ აქ ცენტს, იმი ტომ რომ ეს არის ჩე მი გა-

მოც დი ლე ბა, ჯერ კი დევ ცოცხა ლი ა. ერ თი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ რე ვო ლუ-

ცი ამ დე სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი გა ცი ლე ბით უფ რო აქ ტი უ რი და ძლი ე რი იყო, 

არა ვინ ით ვა ლის წი ნებს იმას, რომ რე ვო ლუ ცი ამ დე სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რი 

გა ცი ლე ბით სუს ტი იყო. და მე ო რე მი თი – სა მო ქა ლა ქო მოძ რა ო ბის, “კმარას”, 

საქ მი ა ნო ბა გა ცი ლე ბით უფ რო მძლავ რი და შე დე გი ა ნი იყო, ვიდ რე ახ ლა არ-

სე ბუ ლი, გუ დი აშ ვი ლის სკვერ თან და კავ ში რე ბუ ლი თუ სხვა სა მო ქა ლა ქო მოძ-

რა ო ბე ბი სა. არც ეს შე ე სა ბა მე ბა სი ნამ დ ვი ლეს იმი ტომ, რომ არა ვინ ით ვა ლის-

წი ნებს იმ რე ზის ტენ ტუ ლო ბის ხა რისხს, რაც ჩვენს ახ ლან დელ ხე ლი სუფ ლე ბას 

აქვს პრო ტეს ტე ბის მი მართ. 

ეს ორი მი თი ჯერ კი დევ სულ დ გ მუ ლობს და ამას ბევ რი ფაქ ტო რი გა ნა პი-

რო ბებს, ბევ რი პრობ ლე მა, რო მე ლიც არ სე ბობს დღეს არა სა მ თავ რო ბო ორ გა-

ნი ზა ცი ე ბის თ ვის და რომ ლე ბიც იწვევს მათ დე მო რა ლი ზა ცი ას. არ ვფიქ რობ, 

რომ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი არა კომ პე ტენ ტუ რი ა, ასე თი ტერ მი ნე ბი ძა ლი-
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ან მტკენს გულს, იმი ტომ რომ, ჩე მი აზ რით, ეს სწო რედ იმას ნიშ ნავს, რომ კარ-

გად არ გვაქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი, რო გორ ოც და ოთხ სა ა თი ან შრო მა შია ბევ რი 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში და რომ სწო რედ მა თი დამ სა-

ხუ რე ბა ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს თუნ დაც მი ნი მა ლუ რი ინ ფორ მა ცია 

აქვთ ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის შე სა ხებ. 

სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო რებს შო რის გა მოვ ყოფ დი შემ დეგს: დღეს ძა ლი ან ბევ რი 

სა ხი ფა თო ტენ დენ ცია გვაქვს. მა გა ლი თად, ის, თუ რო გორ მო ნა წი ლე ობს სა-

ჯა რო რე სურ სი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფუძ ნე ბა ში. ცო ტა ხნის 

წინ გუ დი აშ ვი ლის სკვერ ზე ვსა უბ რობ დით. ვინ აკე თებს ძვე ლი თბი ლი სის რე-

ა ბი ლი ტა ცი ას? ეს არის “ძველი თბი ლი სის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის 

ფონ დი”, რო მე ლიც არა კო მერ ცი უ ლი იური დი უ ლი პი რი ანუ არა სამ თავ რო ბო 

ორ გა ნი ზა ცი ა ა. ამ ყვე ლა ფერს კი აკე თებს ისე, რომ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ან-

გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ჩვენ წი ნა შე არ გა აჩ ნი ა. იმი ტომ, რომ კა ნონ მ დებ ლო ბა 

ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ან სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ, 

მას ზე არ ვრცელ დე ბა. 

მე ო რე ფაქ ტო რი: არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს პირ და პირ აფი ნან სებს 

სა ხელ მ წი ფო. ბევრს ჰგო ნი ა, რომ სა ხელ მ წი ფოს მი ერ არა სამ თავ რო ბო ორ გა-

ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა გან ვი თა რე ბის შემ დ გო მი ეტა პია და ეს აუცი ლებ ლად 

უნ და მოხ დეს. პი რა დად მე ორ ამე რი კულ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ში 

ვმუ შა ობ დი, მათ შო რის ერ თ -ერ თი საქ მი ა ნო ბის ათე უ ლო ბით წელს ით ვ ლის და 

არცერ თი ცენ ტი მთავ რო ბის გან არ მი უ ღი ა. დღეს ჩემს გა მოს ვ ლა ში აქ ცენტს 

ვა კე თებ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, რომ ლე ბიც, დი ა ხაც, აპო ლი ტი კუ-

რე ბი არი ან და არცერ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ინ ტე რე სებს არ გა მო ხა ტა ვენ. 

ასე თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც არ სე ბო ბენ ამე რი კის შე ერ თე ბულ 

შტა ტებ შიც და სხვა გა ნაც, მაგ რამ მსგავ სი პრობ ლე მა, რო მე ლიც ჩვენ გვაქვს 

პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან მი მარ თე ბა ში, ის არის, რომ მარ თ ლაც გვაქვს პრობ-

ლე მა, ერ თ მა ნე თის გან გავ მიჯ ნოთ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც 

არის აპო ლი ტი კუ რი და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც აქვს პო-

ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბი. ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში არ სე ბობს Political action 

committee, რო მე ლიც არის იგი ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, მაგ რამ მი სი 

მთე ლი საქ მი ა ნო ბა იმა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, რომ იმ სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე-

რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რა საც იგი ემ სა ხუ რე ბა, მხა რი და უ ჭი როს პო ლი ტი-
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კურ სუ ბი ექ ტებს და კან დი და ტებს, რა თა ისი ნი იყ ვ ნენ არ ჩე უ ლე ბი და შემ დეგ 

ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბი გა ა ტა რონ, რის გამოც ეს ორგანიზაცია მათ 

უჭერდა მხარს. გა მიჯ ნუ ლი უნ და იყოს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლებ საც პო ლი ტი-

კუ რი მიზ ნე ბი გა აჩ ნი ათ და პი რი ქით. 

ხში რად ვხე დავთ, რო გორ ახ დე ნენ უსას რუ ლო რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ას სა ეჭ ვო 

ექ ს პერ ტე ბი, რომ ლე ბიც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს წარ მო ად გე ნენ და 

მათ მე დი აც მხარს უჭერს. ესე ნი არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც არ წარ მო ად-

გე ნენ სა ზო გა დო ე ბას, ხალხს, ისი ნი წარ მო ად გე ნენ ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ტე რე-

სებს. არ მინ და ძა ლი ან რა დი კა ლუ რად ჟღერ დეს ეს ყვე ლა ფე რი, თუმ ცა, მინ-

და, სი ნამ დ ვი ლეს თვა ლი გა ვუს წო როთ. 

კი დევ ერ თი სა კითხი – ვუშ ვებთ, რომ რე ინ კარ ნა ცია მოხ დეს ზო გი ერ თი 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ი სა, რომ ლე ბსაც, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რე ლე-

ვან ტუ რე ბი აღარ არი ან, მა ინც ვა ნი ჭებთ რე ლე ვან ტუ რო ბას. ამას მთავ რო ბა 

ღი ად უწყობს ხელს. მხო ლოდ პრობ ლე მებ ზე სა უ ბარს არ ვა პი რებ. შე ვეც დე-

ბი გა მო სავ ლამ დეც მი ვი დე. გარ და იმი სა, რა ზეც უკ ვე ვი სა უბ რე, პრობ ლე მაა 

ისიც, რომ საკითხები, რომ ლებ ზეც ისი ნი მუ შა ო ბენ, არ მო დის ხალ ხის გან. მათ 

წარ მო მავ ლო ბა ზე ხში რად თვი თო ნაც არა აქვთ წარ მოდ გე ნა. პრი ო რი ტე ტე ბი 

ზოგ ჯერ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ არის დად გე ნი ლი. ჩვენ გვაქვს 

ე.წ. სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბა ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა, რაც არა სამ თავ რო ბო 

ორ გა ნი ზა ცი ებს გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევს. რა მდე ნი მე თვის წინ 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო სტა ტია წა ვი კითხე. შუა აღ მო სავ ლეთ ში სა ერ თა შო რი სო 

გან ვი თა რე ბის ერ თი ექ ს პერ ტი, რო მე ლიც იქ სა მუ შა ოდ იყო ჩა სუ ლი, წერ და, 

რომ მა თი საქ მი ა ნო ბა კე დელ ზე სპა გე ტის შეყ რას ჰგავს და ელო დე ბი ან, მი ე-

წე ბე ბა თუ არა. რა თქმა უნ და, არა ფე რი სა წი ნა აღ მ დე გო სა ერ თა შო რი სო ორ-

გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ არ მაქვს, მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, სპა გე ტი მი ე წე ბე ბა თუ 

არა კე დელს, ეს იმა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რო გო რი კე დე ლი დახ ვ დე ბა სა ერ თა-

შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს თი თო ე ულ ქვე ყა ნა სა და კულ ტუ რა ში. 

შე იძ ლე ბა ბევ რ მა არ იცის, რომ ჯერ ჯე რო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში პრობ ლე მას 

არ წარ მო ად გენს და ფი ნან სე ბის სა კითხი. მარ თა ლი ა, რო გორც საფ რ თხე, ისე 

დავ ხა ტე სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბის სა კითხი და შე იძ ლე ბა მარ თ ლაც 

არ ღირ და ამ თე მის ასე თი რა დი კა ლი ზა ცი ა, მაგ რამ გუ ლი მწყდე ბა, რომ დღეს 

სა ქარ თ ვე ლო ში სა ხელ მ წი ფო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს მხო ლოდ სერ-
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ვი სის მიმ წო დებ ლად მო ი აზ რებს. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პა სუ ხის მ-

გებ ლო ბა ა, რომ მათ ასე არ წარ მო ა ჩი ნონ თა ვი. მაგ რამ, რას აკე თე ბენ ისი ნი 

სა ი მი სოდ, რომ სხვა რე სურ სე ბი მო ი პო ვონ? მა გა ლი თად, ძა ლი ან ნა ცა დი ხერ-

ხია ყვე ლა ქვე ყა ნა ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შე მო წი რუ ლო ბე ბის 

მი ღე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა შე მო წი რუ ლო ბებს, რო გორც ლე გა ლუ-

რი შე მო სავ ლის წყა როს, იც ნობს. მაგ რამ არცერ თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-

ცი ა, რო გორც წე სი, სა წევ რო ე ბის გარ და, რო მე ლიც მი ნი მა ლუ რი ა, შე მო წი რუ-

ლო ბას არ იღებს. ხში რად მომ ყავს ერ თ -ერ თი მე დი ასა შუ ა ლე ბის, “ნეტგაზეთის” 

მა გა ლი თი, რო მე ლიც და ზა რალ და 26 მა ი სის ცნო ბი ლი დე მონ ს ტ რა ცი ის დროს 

და სახ სა რი აღარ ჰქონ და თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის გა საგ რ ძე ლებ ლად. მაგ რამ, მე-

რე შე მო წი რუ ლო ბე ბი მი ი ღო რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის გან, თა ვი სი მკითხ ვე ლე ბის-

გან. მახ სოვს გა ზე თის რე დაქ ტო რის ინ ტერ ვი უ, სა დაც ის ამ ბობ და, რომ ეს იყო 

ყვე ლა ზე მა ღა ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, რაც კი მათ ოდეს მე უგ რ ძ ვ ნი ათ. არა სამ-

თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ე.წ. ფანდრაიზინგის სის ტე მის და სა ნერ გად არა ფერს 

აკე თე ბენ, მაგ რამ, უნ და გა ა კე თონ, ვიდ რე ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი-

ას და უს რუ ლე ბია სა ქარ თ ვე ლო ში მი სია და ვიდ რე, ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ფი ნან სე-

ბის წყა როდ, სა ხელ მ წი ფო არ ჩარ თუ ლა ამ საქ მე ში. 

გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა, ბევ რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია დგას პრობ-

ლე მის წი ნა შე, რო მელ საც იდენ ტო ბის კრი ზისს ვუ წო დებ. ანუ, მან არ იცის, 

“ვოჩდოგი” ორგანიზაციაა, უნ და გა ა კონ ტ რო ლოს სა ხელ მ წი ფო, თუ უნ და და-

ეხ მა როს მას რა ღაც პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ში. ძა ლი ან მცდა რი წარ მოდ გე-

ნე ბი არ სე ბობს ამას თან და კავ ში რე ბით და, სამ წუ ხა როდ, სწო რედ იმ იდე ე ბის 

ტი რა ჟი რე ბა ხდე ბა, რომ აუცი ლებ ლად უნ და და ეხ მა რო და შე ნი არ სე ბო ბის 

მი ზა ნი და და ნიშ ნუ ლე ბაც ეს არის. მაგ რამ, ამ დროს, სა ხელ მ წი ფოს დღეს კონ-

ტ რო ლი უფ რო სჭირ დე ბა, ვიდ რე დახ მა რე ბა, იმი ტომ რომ ყვე ლა ნა ი რი რე სურ-

სი აქვს იმის თ ვის, რომ ყვე ლა ფერს თვი თონ გა უმ კ ლავ დეს. 

არ მინ და ჩე მი გა მოს ვ ლა მხო ლოდ ნე გა ტი ურ მა გა ლი თებს ეყ რ დ ნო ბო დეს. 

ბევ რი პო ზი ტი უ რი მა გა ლი თის მოყ ვა ნაც შე იძ ლე ბა, რო მე ლიც გვი ბიძ გებს ვი-

ფიქ როთ, რამ გა ნა პი რო ბა მა თი გა მო ჩე ნა. გუ დი აშ ვი ლის სკვე რის სა კითხი უკ-

ვე ახ სე ნეს. ამ მოვ ლე ნებ ში არ ყო ფი ლა ჩარ თუ ლი მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. მას ში სხვა დას ხ ვა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბი და რი გი თი მო ქა ლა-

ქე ე ბი იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი. მა გა ლი თად, ავი ღოთ კამ პა ნია “ეს შენ გე ხე ბა”, რო-
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მელ მაც მთე ლი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის კონ სო ლი და ცია მო ახ დი ნა და პირ ველ 

შე დეგს მი აღ წია კი დეც. ისი ნი ჯერ კი დევ დე კემ ბერ ში კა ნო ნის მი ღე ბის პრო-

ცე დუ რე ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სას იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი ამ პრო ცეს ში. პრე ზი დენტს 

ვე ტოს გა მო ყე ნე ბაც მოს თხო ვეს, იმ პ ლე მენ ტა ცი ის დაწყე ბის თა ნა ვე ყვე ლას 

აფ რ თხი ლებ და ეს კამ პა ნი ა, თუ რა საფ რ თხის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დე ბოდ ნენ. ყვე-

ლამ ვნა ხეთ მა სობ რი ვი და კო ლექ ტი უ რი გა სა უბ რე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლოს რე გი-

ო ნებ ში. რომ არა ხალ ხის მხარ და ჭე რა, ეს კამ პა ნია ვერ მი აღ წევ და იმ შე დეგს, 

რომ დღეს უკ ვე ინი ცი რე ბუ ლია პარ ლა მენ ტ ში ამ კა ნო ნის ცვლი ლე ბე ბის პრო-

ექ ტი. გუ შინ სტუ დი ა ში “რე”, გა და ცე მის ერ თ -ერ თ მა მო ნა წი ლემ თქვა, რომ 

სი ნამ დ ვი ლე ში ეს ჩვე ნი ძა ლის ხ მე ვის შე დე გი კი არ იყო, არა მედ ჯონ ბა სის 

გან ცხა დე ბას მოჰყ ვა. მა ში ნაც, დე კემ ბერ ში, რო დე საც ამ კა ნო ნის თ ვის რეტ-

რო აქ ტი უ რი ძა ლის მი ნი ჭე ბის სა კითხი გა ნი ხი ლე ბო და, სწო რედ ამე რი კის 

ელ ჩ მა გა ა კე თა გან ცხა დე ბა. სკეპ ტი ციზ მი იყო იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ 

კა ნო ნის ცვლი ლე ბა ჩვე ნი ძა ლის ხ მე ვის შე დე გი კი არ იყო, არა მედ ამე რი კის 

ელ ჩის მი ერ გა კე თე ბუ ლი მკაც რი კო მენ ტა რის. მე კი ვფიქ რობ, რომ ამე რი კის 

ელ ჩი სწო რედ სა ზო გა დო ე ბის მოთხოვ ნებს უწევს ან გა რიშს. სხვა სა კითხია ის, 

რომ ჯერ ამე რი კის ელ ჩი იგებს, ჩვენ რა გვა წუ ხებს და მე რე სა ქარ თ ვე ლოს 

მთავ რო ბა. 

ვერ და ვე თან ხ მე ბი ბა ტონ გი ას იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ პრო ტეს ტის 

იმ დაგ ვა რი კულ ტუ რა გვაქვს, რომ მუდ მი ვად გაბ რა ზე ბუ ლე ბი უნ და ვი ყოთ და 

სხვა ნა ი რად ვერ ვავ ლენთ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზმს. გუ დი აშ ვი ლის სკვერ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო მოძ რა ო ბა ზუს ტად იმის მა გა ლი თი ა, რამ დე-

ნად სწო რი მე თო დე ბი გა მო ი ყე ნეს მის მა ორ გა ნი ზა ტო რებ მა იმი სათ ვის, რომ 

ხალ ხი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ყო და მო სუ ლი ყო ამ აქ ცი ებ ზე, და სწო რედ გარ თო-

ბის გზით გა ეპ რო ტეს ტე ბი ნა. თუმ ცა, ეს ის სა კითხი ა, რო მე ლიც გაბ რა ზე ბას 

ნამ დ ვი ლად იმ სა ხუ რებს. რომ არა გუ დი აშ ვი ლის სკვერ თან და კავ ში რე ბუ ლი ეს 

სა მო ქა ლა ქო მოძ რა ო ბა, დღეს, ალ ბათ, აღარ იქ ნე ბო და ის ის ტო რი უ ლი მნიშ ვ-

ნე ლო ბის შე ნო ბე ბი. მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, არა ვინ იცის რა ხდე ბა პლე ხა ნოვ ზე 

ან ქა ლა ქის სხვა უბ ნებ ში და რო გორ მიმ დი ნა რე ობს სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ-

შა ო ე ბი. რო გორც უკ ვე გითხა რით, “თბილისის გან ვი თა რე ბის და რე ა ბი ლი ტა-

ცი ის ფონ დი” არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციაა და ეს მხო ლოდ იმი ტომ, რომ 

ნაკ ლე ბი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ჰქო ნო და. 
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რაც შე ე ხე ბა ტაქ ტი კას და ორ გა ნი ზე ბას, სა დაც ასე ვე ვხე დავ პრობ ლე მას 

და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ამ კუთხი თაც ნამ დ ვი ლად უნ და იაქ ტი-

უ რონ, ვფიქ რობ, აქაც არის ძვრე ბი. მათ უნ და გა მო ი ყე ნონ ონ ლა ინ  სა შუ ა ლე-

ბე ბი, რა საც ჯერ ჯე რო ბით არ აკე თე ბენ. ძა ლი ან ბევ რი სა მუ შაოა ამ მი მარ-

თუ ლე ბით ჩა სა ტა რე ბე ლი. ამ თე მებ ზე ალ ბათ დის კუ სი ის დრო საც მო მე ცე მა 

კო მენ ტა რის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბა. ახ ლა მხო ლოდ ერთ რა ღა ცას და ვა მა ტებ, 

ძა ლი ან მიყ ვარს ერ თი პო პუ ლა რუ ლი გა მოთ ქ მა, If you are not at a table, you 

are in a menue, რო მელ საც სულ ვი მე ო რებ – თუ არ უს ხედ ხართ მა გი დას, მა შინ 

თქვენ ხართ ის, რა საც ამ მა გი დას თან შე ექ ცე ვი ან. რამ დე ნა დაც კა ნი ბა ლუ რად 

არ უნ და ჟღერ დეს, ზუს ტად ასეთ ექ ს ტ რე მა ლურ სი ტუ ა ცი ა ში ვიმ ყო ფე ბით ახ-

ლა. 

მა ინც ვი მე დოვ ნებ, რომ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორს აქვს პო ტენ ცი ა ლი და მო-

ქა ლა ქე ებს რე ა ლუ რად აქვთ იმის სა შუ ა ლე ბა, რომ ჩა ერ თონ გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ პო ლი ტი კა ზე. ყვე ლას კარ-

გად მო გეხ სე ნებათ ის სექ სის ტუ რი გა და ცე მა, რო მე ლიც გა დის ტე ლე კომ პა ნია 

“იმედის” ეთერ ში. მას “ქალური ლო გი კა” ეწო დე ბა. გუ შინ დავ წე რეთ სა ჩი ვა რი 

და გუ შინ დი ლით ვე და ვიწყეთ ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბა. ახ ლა უკ ვე რვა ა-

სამ დე ხელ მო წე რა გვაქვს, რო მე ლიც ორ შა ბათს შე ვა ტე ლე კომ პა ნია “იმედის” 

თვით რე გუ ლი რე ბის ორ გა ნო ში. ჩვენ შეგ ვიძ ლია მო ბი ლი ზა ცია და გავ ლე ნის 

მოხ დე ნა არა მხო ლოდ მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, არა მედ იმ გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბებ ზეც, რომ ლე ბიც კონ ფ ლიქ ტ შია ეთი კურ ნორ მებ თან, ადა მი ა ნის უფ-

ლე ბებ თან და სხვა სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რე სებ თან, ზუს ტად ამ ახა ლი ტექ ნო-

ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით.  

ცი რა გვა სა ლი ა, ჟურ ნა ლის ტი – თა მარ გურ ჩი ან თან მაქვს კითხ ვა. მან ახ-

სე ნა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის ორი მო დე ლი, რო დე საც 

თა ნამ შ რომ ლობ სა ხელ მ წი ფოს თან და რო დე საც აკონ ტ რო ლებ და თვალ ყურს 

ადევ ნებ მის საქ მი ა ნო ბას. სა ქარ თ ვე ლო ში კრი ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ძა-

ლი ან რა დი კა ლუ რად აღიქ მე ბა, თით ქოს სა ხელ მ წი ფო და არა სამ თავ რო ბო 

სექ ტო რი და პი რის პი რე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ. შე დე გად, ისი ნი ვერ თა ნამ შ რომ ლო-

ბენ. კრი ტი კა რჩე ბა კრი ტი კად და არ იყენებენ მათ რა ღა ცის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. 

რამ დე ნად შე საძ ლებ ლად მი გაჩ ნი ათ ამ ორი ფუნ ქ ცი ის და ბა ლან სე ბა? 
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თა მარ გურ ჩი ა ნი – ეს ტაქ ტი კის სა კითხი ა. მეს მის, რომ ეს დი ლე მა არ სე-

ბობს, მაგ რამ ტაქ ტი კა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო გორც წე სი, ასე თი 

აქვთ და ასე თი უნ და ჰქონ დეთ კი დეც, ჩე მი აზ რით. მათ უკან ყო ველ თ ვის უნ და 

იდ გ ნენ მხარ დამ ჭე რე ბი, რო გორც ძა ლა, და ძა ლა არ არის მხო ლოდ მი სი გა მო-

ყე ნე ბა. ძა ლის არ სე ბო ბა უკ ვე არის ძა ლა სა ხელ მ წი ფოს თ ვის. ამ ტერ მი ნე ბით 

იმი ტომ ვსა უბ რობ, რომ სა კითხი ზუს ტად ასე დგას. კითხ ვა, რომ ლი თაც მთავ-

რო ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს მი მარ თავს, რო დე საც ისი ნი რა ღა ცის 

ად ვო კა ტი რე ბას ეწე ვი ან, არის “რამდენი ხართ?”. მეს მის, რომ ასე თი დი ლე მა 

არ სე ბობს. თუ სა კითხის სწრა ფად გა დაჭ რა მინ და, იქ ნებ მარ თ ლაც ჯობ დეს ვი-

თა ნამ შ რომ ლო. საქ მე ის არის, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს იდენ ტი-

ფი ცი რე ბუ ლი უნ და ჰქონ დეთ, ვინ არი ან მა თი მხარ დამ ჭე რე ბი. ზოგ ჯერ ეს მათ-

თ ვის სა ერ თოდ უც ნო ბი ა. ხალ ხი და მხარ დამ ჭე რე ბი, რო გორც ძა ლა თუ ჰყავთ, 

ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი ხდე ბი ან იმ დე ნად ან გა რიშ გა სა წე ვე ბი, რომ აქ ცი ე ბის 

ორ გა ნი ზე ბა კი არ უხ დე ბათ, არა მედ ნორ მა ლურ რე ჟიმ ში გა აჩ ნი ათ გავ ლე ნის 

მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. იმის თქმა მინ და, რომ რა საკ ვირ ვე ლი ა, სჯობს, მთავ-

რო ბა ხვდე ბო დეს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს და ით ვა ლის წი ნებ დეს მათ 

აზრს, მაგ რამ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უკან თუ არ იქ ნე ბა ხალ ხი მა თი 

მხარ დამ ჭე რე ბის სა ხით, მთავ რო ბა მათ აზრს არა სო დეს გა ით ვა ლის წი ნებს. 

 

ზა ალ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი – ორ სა კითხ ზე მინ და კო მენ ტა რის გა კე თე ბა – 

ლე გი ტი მუ რო ბა სა და და ფი ნან სე ბა ზე, ეს სა კითხე ბი ერ თ მა ნეთ თან ძა ლი ან 

მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი. არ მგო ნია, რომ და ფი ნან სე ბა ამო სა ვა ლი 

პრობ ლე მა იყოს ენ ჯე ო ებ სა და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მ ში, ზო გა დად. ყვე ლას 

არ ეხე ბა, მაგ რამ ძი რი თა დი ტრენ დი ისე თი იყო, რომ “ენ ჯე ო ე ბი” იქ მ ნე ბო და 

სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის ასათ ვი სებ ლად. ეს 

ყვე ლამ კარ გად ვი ცით. სწო რედ ეს დო ნო რე ბი გან საზღ ვ რავ დ ნენ რე ა ლუ რად 

იმას, რა ტი პის “ენ ჯე ო ე ბი” იქ მ ნე ბო და სა ქარ თ ვე ლო ში, იმის გან და მო უ კი დებ-

ლად, თუ რას ფიქ რობ და სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ამის შე სა ხებ, სჭირ დე ბო და 

მას ეს სფე რო თუ არა. ამი ტომ, თუ ამ ტი პის და ფი ნან სე ბას ცენ ტ რ ში და ვა ყე-

ნებთ, ვე რას დ როს მი ვი ღებთ ისეთ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზმს, რო მე ლიც იქ ნე ბა 

ჩვენს ინ ტე რე სებ ში. შე სა ბა მი სად, ასე თი “ენ ჯეო” ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია იმის 

წი ნა შე, ვინც მას ფულს აძ ლევს და არა სა კუ თა რი მო ქა ლა ქის წი ნა შე. 
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დი ლე მის მე ო რე მხა რე ის არის, რომ ასე თი ტი პის “ენ ჯე ო ე ბი” ვერ იარ სე-

ბე ბენ და ფი ნან სე ბის გა რე შე. მაგ რამ, რე ა ლუ რად, თუ გვინ და მი ვი ღოთ ისე თი 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც მეტ -ნაკ ლე ბად ადეკ ვა ტუ რად გა მო-

ხა ტავს ჩვენს ინ ტე რე სებს, მა შინ აზ როვ ნე ბით, რო მე ლიც და ფი ნან სე ბის სა-

კითხს აყე ნებს ცენ ტ რ ში, ვე რა სო დეს შევ ძ ლებთ გრან ტე ბის ათ ვი სე ბის ძვე ლი 

პა რა დიგ მი დან გა მოს ვ ლას. ყო ველ თ ვის იქ ნე ბა აც დე ნა მო ქა ლა ქე თა და სა მო-

ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სებს შო რის, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ პო ლი-

ტი კურ პარ ტი ებ ზე. 

მა მუ კა ყუ ფა რა ძე, სტუ დია “რე” – ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა ის პო ლუ სე ბი, 

რომ ლე ბიც გა მო იკ ვე თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა ში, 

რო დე საც ერ თი აკ რი ტი კებს მთავ რო ბას, მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში კი, მთავ რო ბის 

პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბენ. მაგ რამ, მინ და შე გახ სე ნოთ, რომ არა სამ თავ რო ბო 

ორ გა ნი ზა ცი ებ ში არის კი დევ ერ თი მი მარ თუ ლე ბა და ის არ არის მი მარ თუ-

ლი პირ და პირ სა ხელ მ წი ფო ზე. ის მი მარ თუ ლია სა ზო გა დო ე ბა ზე, მის გან ვი-

თა რე ბა ზე ან მი სი შე ხე დუ ლე ბე ბის შეც ვ ლა ზე. მა გა ლი თად, კონ ფ ლიქ ტე ბის 

თე მა. ძა ლი ან ბევ რი ორ გა ნი ზა ცია მი იჩ ნევს, რომ კონ ფ ლიქ ტე ბის გა და საჭ-

რე ლად სა ზო გა დო ე ბა ში უნ და შე იც ვა ლოს შე ხე დუ ლე ბე ბი, რომ თვი თონ სა-

ზო გა დო ე ბა შია პრობ ლე მა. ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის თე მას თან და კავ ში-

რე ბი თაც ხში რად სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბი უფ რო პროგ რე სუ ლე ბი არი ან, 

ვიდ რე სა ზო გა დო ე ბა. მინ დო და ორი სიტყ ვით ამ თე მა საც შე ხე ბო დით, რომ 

ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც არის სა ჭი რო დახ მა რე ბა, კონ სო ლი და ცი ა, მე ტი პა სუ-

ხის მ გებ ლო ბის აღე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და მა თი ლი დე რე-

ბის მხრი დან. 

თამ თა მი ქე ლა ძე, “ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცია” – მე იმ დის კურსს 

მინ და და ვუბ რუნ დე, რო მელ ზეც ბა ტო ნი გია სა უბ რობ და. სა მო ქა ლა ქო სიქ ვე-

ლე გუ ლის ხ მობს იმას, რომ იყო უან გა რო და შენს აღ ქ მ აში იყოს ვი ღაც, ვის-

თ ვი საც აკე თებ რა მეს. იქ ნებ შე ვე ცა დოთ და გა ვა კე თოთ კონ ს ტ რუ ი რე ბა, ვინ 

იყო “მე” და ვინ – “სხვა” “ვარდების რე ვო ლუ ცი ამ დე” და ვინ არის დღეს ამ პო-

ლი ტი კურ ვი თა რე ბა ში მო ქა ლა ქის თ ვის. პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში სა ზო გა დო ე ბა 

იყო “მე, ჩვენ” ვიწ რო ჯგუ ფი, რო მე ლიც ამ სის ტე მა ში გა დარ ჩე ნას ცდი ლობ და 
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და მას იდენ ტო ბა მთელ სა ზო გა დო ე ბას თან არ ჰქო ნი ა. სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ-

მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ შენ იყო თვი თორ გა ნი ზე ბუ ლი, პა სუ ხის მ-

გებ ლო ბის მა ტა რე ბე ლი და გქონ დეს წეს რი გის გან ც და. ამის დე ფი ცი ტიც იყო 

მა შინ დელ სა ზო გა დო ე ბა ში. 

გა ვი აზ როთ დღე ვან დე ლი რე ა ლო ბა. დღეს წეს რიგ ზე სა ზო გა დო ე ბის 

მოთხოვ ნი ლე ბა ჩა ა ნაც ვ ლა სა ხელ მ წი ფომ, რო მე ლიც მას უზ რუნ ველ ყოფს 

გა რე დან, მაგ რამ ის არ შე ხე ბია მო ქა ლა ქე ებს. იდენ ტო ბა იმის მი მართ, რომ 

სა ხელ მ წი ფოს მო ქა ლა ქე ხარ, გა რე დან მო დის და იძუ ლე ბის ნა წი ლია და არ 

არის არ ჩე ვა ნი, რო მე ლიც გა და ა ფა სა სა ზო გა დო ე ბამ და ამ არ ჩე ვა ნამ დე მი ვი-

და. აც დე ნა სა ზო გა დო ე ბა სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის იმა შიც მდგო მა რე ობს, 

რომ ხე ლი სუფ ლე ბა დღეს უფ რო მო დერ ნუ ლი ა, უფ რო ეფექ ტუ რი ა, მას უფ-

რო მე ტად ეს მის ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის პრინ ცი პე ბი, ვიდ რე სა ზო გა დო-

ე ბას და შე იძ ლე ბა ტო ლე რან ტო ბის უფ რო მეტ დეკ ლა რი რე ბა საც ახ დენ დეს. 

ამი ტომ, სა უბ რის დაწყე ბა ამ რე ა ლო ბა ში იმით, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში რა ღაც 

უნ და შე იც ვა ლოს, გა სა გე ბი ა, მაგ რამ რა უნ და გა ა კე თოს ხე ლი სუფ ლე ბამ ამ 

პი რო ბებ ში? გვეს მის, რომ უნ და შევ ძ ლოთ თვი თორ გა ნი ზე ბა, უნ და ვი ყოთ აქ-

ტი უ რე ბი, მაგ რამ, მო დით, შე ვე ცა დოთ ხე ლი სუფ ლე ბის კრი ტი კას. კარ გი ხე-

ლი სუფ ლე ბა ა, რო მე ლიც გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში ფიქ რობს, რო გორ პო-

ლი ტი კას გა ა ტა რებ და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან მი მარ თე ბით და კულ-

ტუ რულ, პო ლი ტი კურ, სო ცი ა ლურ გეგ მას და სა ხავ და.  

ეკა ჭი თა ნა ვა, ჟურ ნა ლის ტი – ბა ტონ მა გი ამ ახ სე ნა, რომ ხში რად აქ ცი ებს 

და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბას სპო რა დუ ლი ხა სი ა თი და ემო ცი უ რი აღ მაფ რე ნის 

სა ხე აქვს. ბა ტონ მა ზა ალ მა თქვა, რომ არ გვაქვს სკვე რე ბი. ეს ყვე ლამ ვი-

ცით, მაგ რამ არ გვახ სენ დე ბა მა ნამ, ვიდ რე რო მე ლი მე ორ გა ნი ზა ცია ან ჯგუ-

ფი ამ სა კითხის ინი ცი რე ბას არ მო ახ დენს. პრობ ლე მა, ჩე მი აზ რით, ის არის, 

რომ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბა ხში რად გა მო ი ხა ტე ბა რე აქ ცი ა ში ნაც ვ ლად იმი სა, 

რომ ვე ძე ბოთ და წინ წა მოვ წი ოთ ასე თი სა კითხე ბი. რად გან ჟურ ნა ლის ტი ვარ, 

ამას შე ვა და რებ დი იმას, რომ ჟურ ნა ლის ტე ბი ძი რი თა დად ვა შუ ქებთ იმას, რაც 

ხდე ბა და არ ვე ძებთ პრობ ლე მა ტურ თე მებს. ხში რად ბევ რი რამ გვა წუ ხებს, 

მაგ რამ ამა ზე არ ვლა პა რა კობთ, ვიდ რე რო მე ლი მე ორ გა ნი ზა ცია არ და იწყებს 

ამა ზე ლა პა რაკს.



112

ძალაუფლება და თავისუფლება

ანი ტა თვა უ რი, ჟურ ნა ლის ტი – მა ინ ტე რე სებს, რა ტომ და დი ან მო ქა ლა ქე ე-

ბი უფ რო ხში რად პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ მოწყო ბილ აქ ცი ებ ზე და უფ-

რო ნაკ ლე ბად არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ აქ ცი-

ებ ზე. ჩე მი დაკ ვირ ვე ბით ასე ა. მა ინ ტე რე სებს, მე თან ხ მე ბით თუ არა და თუ ეს 

ასე ა, რა არის ამის მი ზე ზი. 

თა მარ გურ ჩი ა ნი – ეკას ვე თან ხ მე ბი, რომ რე აქ ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბა აქვთ 

რო გორც არა სამ თავ რო ბო ებს, ისე მე დი ას. ერ თი სტა ტია წა ვი კითხე ამ თე მა-

ზე, სა დაც ეწე რა, რომ მა შინ რო ცა ჩვენ რე აქ ცი ას ვა კე თებთ იმა ზე, რა საც 

აკე თებს ან აფუ ჭებს ხე ლი სუფ ლე ბა, აღარ ვა კე თებთ აქ ცენტს იმა ზე, თუ რას 

უნ და აკე თებ დეს ის. ვფიქ რობ, რომ ეს ფუნ და მენ ტუ რი პრობ ლე მა ა, მაგ რამ 

ამის თ ვის დრო არ რჩე ბათ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, იმ დე ნად ინ ტენ-

სი უ რია გა ფუ ჭე ბის პრო ცე სი ჩვენს ქვე ყა ნა ში. 

რაც შე ე ხე ბა თქვენს დაკ ვირ ვე ბას იმა ზე, თუ რა ტომ და დი ან პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ე ბის მი ერ მოწყო ბილ აქ ცი ებ ზე უფ რო ხში რად, შე საძ ლოა, მარ თა ლიც 

იყოთ. ძა ლი ან კარ გად აორ გა ნი ზებს ეკ ლე სია მრევ ლის აქ ცი ებს. თქვე ნი აზ-

რით, რა ტომ ხდე ბა ეს? ხომ არ გვაქვს საქმე იმას თან, რომ გარ კ ვე უ ლი სო-

ცი ა ლუ რი ჯგუ ფი, თუ ის ინ დოქ ტ რი ნირე ბუ ლია რა ღაც სა კითხებ თან და კავ-

ში რე ბით, უკეთ არის ორ გა ნი ზე ბუ ლი და უკე თეს საპ რო ტესტო აქ ცი ებს მარ-

თავს, ვიდ რე სხვა? სა მო ქა ლა ქო ღი რე ბუ ლე ბე ბი არის ის თე მა, რის გარ შე მოც 

ვერ ხერ ხ დე ბა ხალ ხის და რაზ მ ვა? არა მგო ნია, ასე იყოს. ჩვენ შია პრობ ლე მა, 

ჩვენ გვაქვს ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბის პრობ ლე მა. უნ და გა ვა კე თოთ იმის 

იდენ ტი ფი ცი რე ბა, თუ ვინ არი ან ჩვე ნი მხარ დამ ჭე რე ბი. რა თქმა უნ და, არ 

არის ნორ მა ლუ რი, რომ ამის კე თე ბა ახ ლა უნ და და ვიწყოთ, რო ცა ამ დე ნი წე-

ლია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ფ რასტ რუქ ტუ რა არ სე ბობს. თუ არ 

ვი ცით ვის თ ვის ვმუ შა ობთ, მის მო ბი ლი ზე ბას ვერ შევ ძ ლებთ. მაგ რამ არ სე-

ბობს კარ გი მა გა ლი თე ბი, რო ცა ეს შე საძ ლე ბე ლი ა. არ მახ სოვს სა ქარ თ ვე ლოს 

ის ტო რი ა ში დღემ დე იმის მა გა ლი თი, რომ ისე თი სა მარ თ ლებ რი ვი დო კუ მენ-

ტი, რო გო რიც არის სა ჩი ვა რი, 800 ადა მი ა ნის მი ერ ხელ მო წე რი ლი შე სუ ლი-

ყო სადღაც. ეს შე იძ ლე ბა ყვე ლა ზე სრულ ყო ფი ლი მა გა ლი თი არ იყოს, იმი ტომ 

რომ ეს თვით რე გუ ლი რე ბის ორ გა ნო ა, კერ ძო კომ პა ნი ა ა, მე დიაორ გა ნი ზა ცი-

ა ა, მაგ რამ თუ შეგ ვიძ ლია, სა მარ თ ლის ენა, სა ჩივ რის ენა გა ვა გე ბი ნოთ რვა ას 
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ადა მი ანს, გა მო დის, რომ შე საძ ლე ბე ლი ყო ფი ლა ამი სი გა კე თე ბა. უბ რა ლოდ, 

ამის თ ვის გვჭირ დე ბა კომ პე ტენ ცია და თარ გ მ ნა რა ღაც ენა ზე იმი სა, რა ზეც 

ვმუ შა ობთ. გვჭირ დე ბა ტაქ ტი კის ცოდ ნა, რო გორ მო ვახ დი ნოთ მო ბი ლი ზა ცი ა, 

რო გორ გა მო ვი ყე ნოთ ინ ტერ ნე ტი. რო დე საც ამ სა ჩი ვარს ინ ტერ ნე ტით ვავ რ-

ცე ლებ დით, ერ თა დერ თი, რი სი ცოდ ნაც გვჭირ დე ბო და, ის იყო, რომ გვქონ-

ოდა გუგ ლის ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა და ეს იყო ერ თა დერ თი ინ ს ტ რუ მენ ტი, 

რო მე ლიც გა მო ვი ყე ნეთ, მე ტი არა ფე რი. ასე რომ, ყვე ლას შე გიძ ლი ათ ამის გა-

კე თე ბა. 

ერ თი ძა ლი ან კარ გი მა გა ლი თი მაქვს რე გი ო ნე ბი დან. არა სამ თავ რო ბო ორ-

გა ნი ზა ცი ა “მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვამ” გა ა კე თა ორ გა ნი ზე ბა და მო ბი ლი ზა ცია 

ხალ ხი სა, ვი საც უშუ ა ლოდ ეხე ბო და კაშ ხ ლის მშე ნებ ლო ბა სო ფელ ხა იშ ში. 

სო ფელ ხა იშ ში მცხოვ რებ მა ყვე ლა მო ქა ლა ქემ გა ა კე თა გან ცხა დე ბა, მი ი ღო 

მო ნა წი ლე ო ბა კონ სულ ტა ცი ა ში ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. ამ ყვე ლა ფერ-

ში “მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვას” ექ ს პერ ტი ზამ და მუ შა ო ბამ დი დი რო ლი ითა მა შა, 

მაგ რამ ამ ადა მი ა ნე ბის აქ ტი უ რო ბაც თვალ ში სა ცე მი იყო. ჩვენ გვყავს ასე თი 

ხალ ხი, ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო ცა საქ მე ეხე ბა გა რე მოს დაც ვას, კაშ ხ ლე-

ბის მშე ნებ ლო ბას, მაგ რამ არ გვყავს ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც ან გა რიშს გა უ-

წევ და ამ ხალხს. ეს არის პრობ ლე მა. 

 

 



30 მა ი სი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
სა ლო მე ასა თი ა ნი

რა დიო “თავისუფლების” ჟურ ნა ლის ტი

გე ლა ბან ძე ლა ძე

პარ ტიის “სოციალ-დემოკრატები სა ქარ თ ვე ლოს 

გან ვი თა რე ბის თ ვის” პო ლი ტი კუ რი მდი ვა ნი

შო რე ნა შა ვერ დაშ ვი ლი

ჟურნალ “ლიბერალის” რე დაქ ტო რი

მო დე რა ტო რი: 
ნი ნო და ნე ლია

იდე ის დის კ რე დი ტა ცი ა: 
რას ნიშ ნავს ლი ბე რა ლიზ მი 
სა ქარ თ ვე ლო ში? 
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ნი ნო და ნე ლი ა – უკა ნას კ ნელ წლებ ში ეს სა კითხი ძა ლი ან ხში რად ხდე ბა 

გან ხილ ვის სა გა ნი. ყვე ლა ზე თვალ ში სა ცე მი ის არის, რომ 2003 წლი დან მო-

ყო ლე ბუ ლი, ნელ - ნე ლა იც ვ ლე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ძი რი თა-

დი ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის, და სავ ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მი მართ და 

ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია რო გორც სა ხე ლი სუფ ლე ბო, ისე ოპო ზი ცი უ რი ელი-

ტაც , ა სე ვე ძი რი თა დი სა ხელ მ წი ფო და სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბი, მათ 

შო რის, ეკ ლე სი აც. ბო ლო პე რი ოდ ში ბევ რი იწე რე ბა ამ სა კითხ თან და კავ ში რე-

ბით, დღე ვან დე ლი შეხ ვედ რაც ამ დის კუ სი ის გაგ რ ძე ლე ბა იქ ნე ბა. 

სა ლო მე ასა თი ა ნი – პი რა დად ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო და აქ ტუ ა ლუ რია არა 

იმ დე ნად ლი ბე რა ლიზ მის, რო გორც კონ კ რე ტუ ლი იდე ო ლო გი ის, მი სი კლა-

სი კუ რი თუ თა ნა მედ რო ვე ფორ მით, ბე დი დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში, რამ-

დე ნა დაც  სა კითხის სხვა ჭრილ ში და ყე ნე ბა. პირ და პირ დავ ს ვამ ასეთ შე კითხ-

ვას – რო გო რი ტი პის ტრან ს ფორ მა ცია ან ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და ჩვე ნი ქვეყ ნის 

კულ ტუ რულ მა ცხოვ რე ბამ, სა აზ როვ ნო სივ რ ცემ, სა ზო გა დო ე ბის სიმ ბო ლურ-

მა წყო ბამ ბო ლო რვა წლის გან მავ ლო ბა ში? 2003 წლის რე ვო ლუ ცია მოხ და გა-

ნახ ლე ბის, ახა ლი მენ ტა ლი ტე ტის და ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა ხე ლით, და რვა წლის 

გას ვ ლის შემ დეგ ნამ დ ვი ლად შეგ ვიძ ლია ვი კითხოთ, სად ვართ და რა შე იც ვა-

ლა, რა გან ვი თარ და და რა – ვე რა. 

ეს თე მა აქ ტუ ა ლუ რი იმი ტომ მეჩ ვე ნე ბა, რომ ჩვენ ყვე ლამ, მთელ მა სა ზო-

გა დო ე ბამ, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და, რაც მთა ვა რი ა, უიშ ვი ა თე სი მო მენ-

ტი გა ვუშ ვით ხე ლი დან. 2003 წელს მარ თ ლა იყო მზა ო ბა სა ზო გა დო ე ბა ში, 

ქვე ყა ნა ში იმის თ ვის, რომ დაწყე ბუ ლი ყო დის კუ სი ა. სხვა სა კითხი ა, ის რო-

გორ დამ თავ რ დე ბო და, რა შე დეგს მო ი ტან და, ვინ მი ი ღებ და მას ში მო ნა-

წი ლე ო ბას, თუმ ცა ეს რა საკ ვირ ვე ლია ელი ტის დო ნე ზე დარ ჩე ბო და, ამა ში 

ვერ იქ ნე ბო და ჩარ თუ ლი მთე ლი ქვე ყა ნა, მაგ რამ იმა ზე ლა პა რა კი, რა იდე ო-

ლო გი ურ კონ ფი გუ რა ცი ა ში ვართ, რას ნიშ ნავს პოს ტ საბ ჭო თა მენ ტა ლი ტე-

ტი, რო მელ ზეც ყვე ლა ამ ბობს, რომ უნ და შე იც ვა ლოს, სა ით უნ და წა ვი დეთ, 

ამის თ ვის იყო მზა ო ბა, იმი ტომ რომ ჩვე ნი გა რე მო დი დი ოპ ტი მიზ მით და 

სი ახ ლის თ ვის ღი ა ო ბით იყო და მუხ ტუ ლი. ეს დის კუ სია აუცი ლე ბე ლი იყო. 

მარ თ ლაც ვიმ ყო ფე ბით პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში, რო მელ საც არა ერ თი მან-

კი ე რი თვი სე ბა ახა სი ა თებს, მათ შო რის, შო ვი ნიზ მი, ეთ ნი კუ რი ნა ცი ო ნა-
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ლიზ მი, რე ლი გი უ რი ობ ს კუ რან ტიზ მი, ქსე ნო ფო ბია და ა.შ. ამას ობი ექ ტუ რი 

მი ზე ზე ბი აქვს. 

რო გორ უნ და იცხოვ როს სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ მა ჯგუფ მა ერ თად, თა-

ნაცხოვ რე ბის რა ფორ მე ბი უნ და მოვ ნა ხოთ, რო გორ უნ და და რე გუ ლირ დეს 

მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, სა ბო ლოო ჯამ ში, ლი ბე რა ლიზ მი ხომ სწო რედ ეს არის. 

რით გან ს ხ ვავ დე ბა ის სხვა დი დი იდე ო ლო გი ე ბის გან, ის არ ეძებს ერ თი ან გა-

მო სა ვალს, გა დაჭ რის ერ თი ან გზას არ უძებ ნის სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ სო-

ცი ა ლურ, კულ ტუ რულ თუ ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მებს. მხო ლოდ გვთა ვა ზობს 

გზას, რო გორ და ვა რე გუ ლი როთ, რო გორ ვა კონ ტ რო ლოთ და რო გორ ვი თა-

ნა არ სე ბოთ ბევ რ მა ჯგუფ მა. ასე თი დის კუ სია სე რი ო ზულ დო ნე ზე არა თუ არ 

დაწყე ბუ ლა, ძა ლი ან მა ლე მან გრო ტეს კუ ლი, ჰი პერ ბო ლი ზე ბუ ლი სა ხეც მი ი ღო 

 და დღეს უკ ვე გვაქვს ისე თი ეპი თე ტე ბი, რო გო რიც არის “ლიბერასტები”, რომ-

ლე ბიც უპი რის პირ დე ბი ან “გრუზინებს” და ა.შ. ეს ყვე ლა ფე რი სხვა სიბ რ ტყე ზე 

გა და ვი და. სწო რედ იმი ტომ, რომ გარ კ ვე უ ლი სა ხით დის კ რე დი ტა ცია მარ თ-

ლაც გა ნი ცა და ამ დის კუ სი ის იდე ამ და დღეს ამის გა კე თე ბა უფ რო რთუ ლი ა. 

თუ რა ტომ მოხ და ასე, ამას ბევ რი მი ზე ზი აქვს, მაგ რამ ჩე მი აზ რით, პირ-

ველ რიგ ში, ეს არის ხე ლი სუფ ლე ბის ბრა ლი. ეს არის “ვარდების რე ვო ლუ ცი-

ით” მო სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ბრა ლი, რო მე ლიც მო ვი და სწო რედ სი ახ ლის, 

და სავ ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის, მათ შო რის, ლი ბე რა ლიზ მის სა ხე ლი თაც, და ამ 

დეკ ლა რი რე ბუ ლი ორი ენ ტა ცი ის ფონ ზე, რე ა ლუ რად, პირ ვე ლი ვე დღე ე ბი დან 

სულ სხვა ნა ბი ჯებს დგამს. ახ ლა უბ რა ლოდ რი ტო რი კა შე იც ვა ლა. ახ ლა გვაქვს 

ძა ლა დობ რი ვი, ავ ტო რი ტა რუ ლი, თა ვაშ ვე ბუ ლი, სო ცი ა ლუ რად უსა მარ თ ლო 

რი ტო რი კა, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, ამ ღი რე ბუ ლე ბე ბის დის კ რე დი ტა ცი ას იწ ვევს. 

მათ თ ვის რომ მარ თ ლა ღი რე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო გა ნახ ლე ბა, პო ლი ტი კუ რი წინ ს-

ვ ლა და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა, პირ ველ რიგ ში, პო ლი ტი კუ რი თა მა შის წე სებ ზე 

უნ და შე თან ხ მე ბუ ლიყ ვ ნენ და შემ დეგ ერ თ გუ ლად და ეც ვათ ეს წე სე ბი. ამის 

ნაც ვ ლად, ვხე დავთ რაც მოხ და. სულ რამ დე ნი მე ხელ ში მოხ და ძა ლა უფ ლე ბის 

კონ ცენ ტ რა ცი ა, იმა საც ვხე დავთ, რას მარ თე ბენ კონ ს ტი ტუ ცი ას, ყვე ლამ კარ-

გად ვი ცით, რა და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვს ძა ლა უფ ლე ბას თან და მის ცენ ტ რა ლი-

ზა ცი ას თან ჩვენს მთავ რო ბას. ორი დღის წინ ქარ თუ ლი პარ ლა მენ ტა რიზ მის 

ტრა დი ცი ის ვე ტე რან მა გი გი წე რე თელ მა ისე თი რამ თქვა, გვა ფიქ რე ბი ნებს, 

რომ სა ერ თოდ არ აქვს წარ მოდ გე ნა, რას ნიშ ნავს დე მოკ რა ტია და პლუ რა ლიზ-
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მი, მან თქვა, რომ სა ჯა რო მო ხე ლეს არა აქვს უფ ლე ბა, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს 

ოპო ზი ცი ის აქ ცი ა ში და მხა რი და უ ჭი როს მას. 

პირ ველ ეტაპ ზე, მეც ბევ რი ვით მე გო ნა, რომ ეს კო მუ ნი კა ცი ის პრობ ლე-

მა იყო. რომ ხე ლი სუფ ლე ბას ჰქონ და ღი რე ბუ ლე ბი თი ორი ენ ტა ცი ა, მაგ რამ 

ვერ ხსნი და ამას სა თა ნა დოდ, ვერ მიჰ ქონ და მო სახ ლე ო ბამ დე. შე იძ ლე ბა 

ასეც არის, მაგ რამ ახ ლა აღა რა ვარ ამა ში დარ წ მუ ნე ბუ ლი. ხან და ხან მგო-

ნი ა, რომ უუნა რო ბას თან და ფუნ და მენ ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის უცო დინ რო-

ბას თან გვაქვს საქ მე, რო გორც ამ ბო ლო მა გა ლით მა და ამ ტ კი ცა. რამ დე ნი 

წე ლი ა, ეს ადა მი ა ნი პარ ლა მენ ტის წევ რი ა, ზუს ტად არც ვი ცი. რაც ჩვე ნი 

დის კუ სი ის თ ვის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ხე ლი სუფ ლე ბის ამ უუნა რო ბა სა 

თუ რე ი ტინ გის და კარ გ ვის შიშ ში, ცო ტა უფ რო კონ ს პი რო ლო გი უ რად ორი ენ-

ტი რე ბუ ლი ხალ ხი მა კი ა ვე ლის ტურ გათ ვ ლებ საც ხე დავ ს .  ხე ლი სუფ ლე ბა ყვე-

ლა ზე მგრძნო ბი ა რე თე მე ბთან, რო გო რიც არის ნა ცი ო ნა ლიზ მი, რე ლი გი უ რი 

სენ ტი მენ ტე ბი – მი მარ თე ბით გან სა კუთ რე ბით სი უ ხე შეს იჩენ და პირ ვე ლი ვე 

დღე ე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი ბო ლო პე რი ო დის მა გა ლი თე ბამ დე. ყვე ლას გახ-

სოვთ რე ლი გი უ რი ჯგუ ფე ბის და რე გის ტ რი რე ბის ამ ბა ვი ერ თი წლის წინ, რო-

დე საც ვერ ახ ს ნეს, რა ში იყო საქ მე. ამან გა მო იწ ვია პრო ტეს ტი, სა სუ ლი ე რო 

პი რებ მაც მა შინ ვე ისარ გებ ლეს და და იწყეს პო პუ ლის ტუ რი გან ცხა დე ბე ბის 

გა კე თე ბა. დღე საც, და ვით გა რე ჯის მა გა ლი თი რომ ავი ღოთ, ჯერ კი დევ არ 

არის სა ზო გა დო ე ბა გარ კ ვე უ ლი, თუ რა ხდე ბა რე ა ლუ რად. არის კო მუ ნი კა ცი-

ის პრობ ლე მაც და უუნა რო ბაც. 

ამ სიღ რ მი სე ულ თე მებ ზე დის კუ სია ად გი ლი დან არ დაძ რუ ლა. ცხა დი ა, ხე-

ლი სუფ ლე ბა არ არის ერ თა დერ თი აქ ტო რი, არც ფაქ ტო რი და ღი რე ბუ ლე ბებ-

ზე დის კუ სია მთელ სა ზო გა დო ე ბა ში უნ და მიმ დი ნა რე ობ დეს. ზო გა დი ფორ მუ-

ლა მარ თ ლა ასე თი ა. რა საც ახ ლა ვა კე თებთ, ეს არის სა ჯა რო სივ რ ცე, რა საც 

ემ ყა რე ბო და თა ვის დრო ზე ევ რო პის ყვე ლა ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე-

ბა. იკ რი ბე ბოდ ნენ კა ფე ებ ში, ყა ვის სახ ლებ ში, სა ჩა ი ე ებ ში. შემ დეგ შე მო ვი და 

მე დია და მან ჩა ა ნაც ვ ლა ამ სივ რ ცის თუ სფე როს ფუნ ქ ცი ა, და სა ზო გა დო ე ბის 

აქ ტი უ რი წევ რე ბი მსჯე ლობ დ ნენ მათ თ ვის აქ ტუ ა ლურ სა კითხებ ზე და კონ სენ-

სუ სის პოვ ნა საც ცდი ლობ დ ნენ. მე კვლავ ელი ტებ ზე ვლა პა რა კობ. სამ წუ ხა-

როდ, ეს არა სო დეს მო ი ცავს მთელ სა ზო გა დო ე ბას, გან სა კუთ რე ბით ჩვენ თან, 

მით უფ რო არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი უსა მარ თ ლო ბის ფონ ზე. მაგ რამ იმით, რაც 
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ხე ლი სუფ ლე ბამ მე დი ას და მარ თა სა ქარ თ ვე ლო ში, გარ და იმი სა, რომ თვი თონ 

უუნა რო აღ მოჩ ნ და დის კუ სი ის სა წარ მო ებ ლად, სუსტ სა ზო გა დო ე ბას წა არ თ ვა 

სა აზ როვ ნო სა ჯა რო დის კუ სი ა. სა ტე ლე ვი ზიო არ ხე ბი გა და იქ ცა ვულ გა რულ 

პრო პა გან დის ტულ მან ქა ნად და გა მო რიცხუ ლია, მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით 

სიღ რ მი სე ულ თე მებ ზე ვინ მემ დის კუ სია მო ის მი ნოს. ცალ კე უ ლი რა დი ო სად-

გუ რე ბი და გა მო ცე მე ბი ლო კა ლურ დო ნე ზე ვრცელ დე ბა და ფარ თო სა ზო გა-

დო ებ რი ვი თვალ საზ რი სით გავ ლე ნას ვერ ახ დენს. ამი ტო მაც, ლი ბე რა ლუ რი 

ღი რე ბუ ლე ბე ბი ვერ გახ და ვერც სა ზო გა დო ებ რი ვი, ვერც პო ლი ტი კუ რი კონ-

სენ სუ სის ნა წი ლი და მა ინც მარ გი ნა ლურ მოვ ლე ნე ბად რჩე ბა. მე ინ ს ტ რი მის ნა-

წი ლია ისევ ეთ ნი კუ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მი, შო ვი ნის ტუ რი გან წყო ბე ბი, რე ლი გი ა. 

ლი ბე რა ლიზ მ თან ასო ცი რე ბულ ღი რე ბუ ლე ბებს, უფ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ 

დის კურსს ხშირ შემ თხ ვე ვა ში აქვს ერ თ გან ზო მი ლე ბი ა ნი უსი ცოცხ ლო ელ-

ფე რი, ისე ვე რო გორც კო მუ ნის ტუ რი იდე ო ლო გია აღიქ მე ბო და ლო ზუნ გე ბის 

დო ნე ზე საბ ჭო თა კავ ში რის ბო ლო ათ წ ლე უ ლებ ში. უფ რო ცუდ შემ თხ ვე ვა ში 

კი, ლი ბე რა ლურ დის კურ ს ს ე როვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის სა ზი ა ნოდ მი მარ თუ ლად 

აღიქ ვა მენ. ეს ხე ლი სუფ ლე ბის ვულ გა რუ ლი პი ა რის ბრა ლიც არის. გა ნახ ლე ბას 

და სი ახ ლეს ის გვაწ ვ დის, რო გორც ინ გ ლი სუ რის სწავ ლას, “ვინდოუსში” ტრე-

ნინგს, სა პო ლი ციო სტრუქ ტუ რე ბის გაძ ლი ე რე ბას. ამა ზე იქით არ მივ დი ვართ 

და ბუ ნებ რი ვი ა, ეს დაბ ნე უ ლო ბა ს იწ ვევს. თან სა ჯა რო სივ რ ცეც წარ თ მე უ ლი 

აქვს სა ზო გა დო ე ბას. 

ყო ვე ლი ვე ამას თან ერ თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი – ეკ ლე სი ა, რო-

გორც ინ ს ტი ტუ ტი. ვი ცი, რომ შო რე ნა არ მე თან ხ მე ბა, მაგ რამ ხაზ გას მით 

მინ და ვთქვა, რომ აქ არ არის ლა პა რა კი ცალ კე ულ სა სუ ლი ე რო პი რებ ზე, 

ლა პა რა კია ინ ს ტი ტუტ ზე იმ სა ხით, რო გორც აღიქ მე ბა ის დღეს გა რე დან, 

რო გორც სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი აქ ტო რი. ეკ ლე სია მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

ან ტი ლი ბე რა ლურ, ქსე ნო ფო ბი ურ, შო ვი ნის ტურ პო ზი ცი ებ ზე დგას და თა-

ვის რი ტო რი კა ში ნა ცი ო ნა ლიზმს ეყ რ დ ნო ბა. და უკ ვირ დით, გა იხ სე ნეთ ქა-

და გე ბე ბი, რამ დენს ნა ხავთ იქ ქრის ტი ა ნულ ფი ლო სო ფი ა ზე ნა ლა პა რა კევს 

და რამ დენს იმა ზე, თუ რო გორ გაბ რ წყინ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო. ნა ცი ო ნა ლიზ მი 

და  რე ლი გია ჩვენ თან გა ნუ ყო ფე ლია და ამა საც თა ვი სი მი ზე ზე ბი აქვს, და 

ესეც საბ ჭო თა პე რი ო დი დან მო დის. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეკ ლე სია 

დღეს ჩვენს სივ რ ცე ში რე ა ლუ რად არის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი ინ-
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ს ტი ტუ ტი და სიმ ბო ლურ სფე როს მარ თ ლაც ძა ლი ან დიდ კვალს ამ ჩ ნევს, 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, ეს ფაქ ტო რიც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ერი ჩვენს 

რე ა ლო ბა ში, ეკ ლე სი ის დი დი ძა ლის ხ მე ვი თაც არ მო ი აზ რე ბა ლი ბე რა ლუ-

რი გან საზღ ვ რე ბით, რო გორც თა ნას წო რი, მრა ვალ ფე რო ვა ნი ინ დი ვი დე ბის 

ერ თო ბა, არა მედ ეყ რ დ ნო ბა, გენს თუ არა, ის ტო რი ას, ეთ ნოსს, მას უფ რო 

ეთ ნი კუ რი შე ფე რი ლო ბა აქვს. ეს დის კურ სი სა მო ქა ლა ქო ნა ცი ო ნა ლიზ მ ში 

ვე რა და ვერ გა და ი ზარ და. 

თუ ვლა პა რა კობთ იმა ზე, რა ბე დი ეწია ჩვენ ში ლი ბე რა ლიზმს, მი სი კონ ფი-

გუ რა ცი ე ბი ეთ ნი კურ ნა ცი ო ნა ლიზ მ თან, რა საკ ვირ ვე ლი ა, შე უ თავ სე ბე ლი გა-

მო დის, იმი ტომ რომ თუ ქარ თ ვე ლო ბა ში მხო ლოდ ეთ ნი კუ რად ქარ თ ველს და 

მარ თ ლ მა დი დე ბელს ვგუ ლის ხ მობთ, თა ვად გან საზღ ვ რეთ, ეს რამ დე ნი ჯგუ-

ფის მარ გი ნა ლი ზა ცი ას და გა უცხო ე ბას იწ ვევს. კარ გი და ცუ დი კი ძა ლი ან უხე-

ში და სწორ ხა ზო ვა ნი გან მარ ტე ბე ბი ა. უფ რო სიღ რ მი სე უ ლად თუ გვინ და რა-

ღა ცის გა გე ბა, ანა ლი ტი კუ რად უნ და მი ვუდ გეთ. 

არ შე იძ ლე ბა არ აღი ნიშ ნოს, რომ ეს თე მე ბი, ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი მა ინც ელი-

ტის ტუ რი ამ ბა ვი ა. ვერ მო ი ცავს მთელ სა ზო გა დო ე ბას უწი ნა რე სად იმ სო ცი-

ა ლუ რი ფო ნის გა მო, რო მე ლიც ჩვენს რე ა ლო ბა ში არ სე ბობს. რა არის ლი ბე-

რა ლიზ მი, ის ინ დი ვი დებს არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს იმა ზე, 

თუ რო გორ იცხოვ რონ, თუ რო გორ ითა ნა არ სე ბოს სხვა დას ხ ვა ინ დი ვიდ მა, 

ელი ტებს არ თ მევს იმის გან საზღ ვ რის უფ ლე ბას და პრე რო გა ტი ვას, ვი ღა ცას 

რა ღაც უკარ ნა ხოს. იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც ოფი ცი ა ლუ რი გათ ვ ლე ბით 20% 

და არა ო ფი ცი ა ლუ რით სა ზო გა დო ე ბის თით ქ მის ნა ხე ვა რი სი ღა რი ბის ზღვარს 

მიღ მა ცხოვ რობს, ლა პა რა კი იმა ზე, რო გორ უნ და ავირ ჩი ოთ ცხოვ რე ბის წე სი 

და რა ღი რე ბუ ლე ბებს მივ დი ოთ, აბ სურ დი ა. იმი ტომ რომ ადა მი ანს, რო მე ლიც 

ცხოვ რობს სი ღა რი ბის ზღვარს მიღ მა, სო ცი ა ლუ რი ყო ფა და ყო ველ დღი უ რი 

რე ა ლო ბა, თუ ისევ არ ჩე ვა ნის ენით ვი ლა პა რა კებთ, ძა ლი ან ხში რად უბიძ გებს 

ცუ დი და მის თ ვის სა ზი ა ნო არ ჩევ ანის გა კე თე ბის კენ. მე მარ ჯ ვე ნე მხრი დან 

შე იძ ლე ბა ისიც გითხ რან, და ჩვენს სა ჯა რო სივ რ ცე ში ასეთ მო საზ რე ბებ საც 

შეხ ვ დე ბით, რომ რო დე საც ლა პა რა კია შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი-

ზე ბა ზე, აქაც ხში რად ამ ბო ბენ, რომ ლი ბე რა ლუ რი კონ ფი გუ რა ცი ით ესეც გარ-

კ ვე უ ლი არ ჩე ვა ნი ა, კონ ტ რაქ ტია დამ ქი რა ვე ბელ სა და და ქი რა ვე ბულს შო რის. 

თუ მხო ლოდ თე ო რი ულ ჭრილ ში შევ ხე დავთ, შე იძ ლე ბა ვი ღა ცამ თქვას, რომ 
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ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ირ ჩევს მუ შა ო ბას სი ცოცხ ლის თ ვის სა შიშ პი რო ბებ ში და 

კვდე ბა, ეს მი სი არ ჩე ვა ნი ა. ყო ველ თ ვის ვცდი ლობ, რომ სო ცი ა ლუ რი ფო ნის-

გან მოწყ ვე ტი ლად ეს თე მე ბი არ  გან ვი ხი ლო და არ და მა ვიწყ დეს, რომ მა ინც 

ელი ტის ტურ მოვ ლე ნა ზე ვსა უბ რობთ. 

ასეთ ვი თა რე ბა ში, რო დე საც გა ნახ ლე ბა ზე და მენ ტა ლი ტე ტის შეც ვ ლა ზე 

დის კურ სი და ღი რე ბუ ლე ბე ბი უსა მარ თ ლო და ძა ლა დობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას 

აქვს მი ტა ცე ბუ ლი და  თა ვის თავ თან გა ი გი ვე ბუ ლი, თან მე ო რე მხრივ, სა მო-

ქა ლა ქო სივ რ ცე ში ეთ ნო- ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი ეკ ლე სია დო მი ნი რებს, სა ჯა რო 

სივ რ ცე კი არ არ სე ბობს დის კუ სი ის სა წარ მო ებ ლად, ძა ლი ან რთუ ლი და შე-

უძ ლე ბე ლიც კია იმა ზე ოც ნე ბა, რომ ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი ჩვე ნი სა-

ერ თო კონ სენ სუ სის მყა რი ნა წი ლი გახ დეს. ამის თ ვის არ არ სე ბობს არც ენა და 

არც კრი ტი კუ ლი დის კურ სი შემ დ გა რა ჯერ ჯე რო ბით. ცალ კე უ ლი გან ცხა დე-

ბე ბი ვერ ცვლის რე ა ლურ სუ რათს. ასეთ ადა მი ა ნებს ძა ლი ან იოლად აკ რა ვენ 

“ლიბერასტის” იარ ლიყს და ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი ვერ ხდე ბა მიმ ზიდ ვე ლი ნა რა-

ტი ვი, რაც პი რა დად მე ძა ლი ან სა გან გა შო მგო ნი ა. 

გე ლა ბან ძე ლა ძე – დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში არა მარ ტო ლი ბე რა ლიზ მ ზე, არა-

მედ ზო გა დად პო ლი ტი კუ რად აქ ტუ ა ლურ თე მებ ზე სა უბ რი სას, ხში რად ვლინ-

დე ბა  დი ლე მა, სად არის პრობ ლე მა, რა ტომ არ მოგ ვ წონს ის რე ა ლო ბა, რო-

მელ შიც ვიმ ყო ფე ბით. არის პრობ ლე მა იმ ადა მი ა ნებ ში, რომ ლე ბიც ამ ჟა მად 

არი ან პა სუ ხის მ გებ ლე ბი ამ ყვე ლაფ რის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, თუ პრობ ლე მაა 

იმ ტენ დენ ცი ა ში, სის ტე მურ დის კურ ს ში, რო მე ლიც წარ მო შობს ამ ადა მი ა ნებს. 

ანუ, მთავ რო ბის ბრა ლია თუ მთავ რო ბაა ლო გი კუ რი შე დე გი არას წო რი გან ვი-

თა რე ბის გზი სა. უშ ვე ლის ამას პერ სო ნა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი თუ უფ რო ღრმა და 

ფუნ და მენ ტუ რი ცვლი ლე ბე ბია სა ჭი რო იმის თ ვის, რომ ჩვენ თ ვის არა სა სურ ვე-

ლი რე ა ლო ბა გა ვა უმ ჯო ბე სოთ. რა საც ჩვენ ვე ძა ხით ლი ბე რა ლურ გან ვი თა რე-

ბას, საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, ეს გზა სწო რი და კარ გი ა, მაგ რამ ცუ-

დი მთავ რო ბა გვყავს, რო მე ლიც სპე კუ ლი რებს ამ ტერ მი ნე ბით და სი ნამ დ ვი-

ლე ში სხვა რა მეს აკე თებს და არა იმას, რაც უნ და გა ა კე თოს და ამი ტომ გვაქვს 

ცუ დი შე დე გი, თუ პრობ ლე მა ისა ა, რომ ზო გა დი გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ა, 

რო მე ლიც ჩვენს ქვე ყა ნა ში დო მი ნან ტუ რია საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ-

დეგ, არ არის ის გზა, რო მე ლიც იმ შე დე გე ბამ დე მიგ ვიყ ვანს, რაც გვინ და. და, 
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შე სა ბა მი სად, ესა თუ ის ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც გვყავს, ავ ტო მა ტუ რად ვერ 

გა ა კე თებს იმას, რაც ხალხს უნ და, იმი ტომ რომ თა ვად გზა არის არას წო რი. 

ჩე მი აზ რით, სა კითხის ამ გ ვა რად დას მა უფ რო სიღ რ მი სე უ ლად დაგ ვა ნა-

ხებ და რე ა ლო ბას, რო მელ შიც ვართ და პრობ ლე მა საც უფ რო კარ გად გაგ ვა-

ა ნა ლი ზე ბი ნებ და. ჩე მი მთა ვა რი სათ ქ მე ლი ის არის, რომ პრობ ლე მა არ არის 

მხო ლოდ ადა მი ა ნებ ში და ცუდ მმარ თ ვე ლებ ში. პრობ ლე მა არის არას წორ 

ტენ დენ ცი ა ში, დის კურ ს ში. შე ვეც დე ბი და ვა სა ბუ თო ჩე მი მო საზ რე ბა. ლი ბე-

რა ლიზ მ ზე სა უბ რი სას, ჩე მი აზ რით, უნ და გავ ყოთ მი სი ში ნა არ სი ორ თვი სობ-

რი ვად გან ს ხ ვა ვე ბულ შე მად გენ ლად – ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი და ლი-

ბე რა ლუ რი თა მა შის წე სე ბი. ღი რე ბუ ლე ბებ ში ვგუ ლის ხ მობ ინ დი ვი დუ ა ლიზმს, 

შემ წყ ნა რე ბ ლო ბას გან ს ხ ვა ვე ბულ თა მი მართ, პლუ რა ლიზმს და ა.შ. ანუ ისე თი 

ტი პის ღი რე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნის პი როვ ნე ბის და სინ დი სის საქ-

მე ა. ლი ბე რა ლურ პრო ცე დუ რებ ში ვგუ ლის ხ მობ ეკო ნო მი კის თა მა შის წე სებს, 

ანუ იმას, თუ რო გორ არის მოწყო ბი ლი ეკო ნო მი კა. და პო ლი ტი კუ რი თა მა შის 

წე სებს, არის თუ არა დე მოკ რა ტი ა, რო გორ იქ მ ნე ბა და იშ ლე ბა ინ ს ტი ტუ ტე ბი 

და ა.შ. რო გორ ურ თი ერ თო ბენ პო ლი ტი კურ ას პა რეზ ზე მო ქა ლა ქე ე ბი ან მო ქა-

ლა ქე თა გა ერ თი ა ნე ბე ბი. 

თა ნა მედ რო ვე აკა დე მი ურ დის კურ ს ში მთელ მსოფ ლი ო ში ტერ მი ნი 

“ლიბერალიზმი” იმ პრო ცე სე ბის ასა სა ხად, რაც დღეს ხდე ბა, აღარ იხ მა რე-

ბა. კი დევ ერ თი შეც დო მა ის არის, რომ ლი ბე რა ლიზ მი ჰგო ნი ათ დღეს პო ლი-

ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გა ბა ტო ნე ბუ ლი ტენ დენ ცია და ამის 

ალ ტერ ნა ტი ვად მო ი აზ რე ბენ გან ვი თა რე ბის სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი ულ გზას. სი-

ნამ დ ვი ლე ში, სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი აც, ნე ო ლი ბე რა ლუ რი წეს რი გიც არის ლი-

ბე რა ლიზ მის, ერ თი მშობ ლის მე ო რე შვი ლი, მი სი გან შ ტო ე ბა. ლი ბე რა ლიზ მი 

კლა სი კუ რი გა გე ბით, ღი რე ბუ ლე ბა თა ამ ორი ვე სის ტე მას, პო ლი ტი კურ და 

ეკო ნო მი კურ მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბას თა ვის წი აღ ში წარ მო შობ და. 

დღეს ვინც ამ ბობს, რომ მა თი პო ლი ტი კა, ეკო ნო მი კა ლი ბე რა ლუ რი ა, სი-

ნამ დ ვი ლე ში ნე ო ლი ბე რა ლურ ეკო ნო მი კას გუ ლის ხ მობს. ვი ნა ი დან დღეს არის 

ორი ვა რი ან ტი, მათ შო რის უამ რა ვი გარ და მა ვა ლი სტა დი აც შე იძ ლე ბა გა მო ი-

ყოს, მაგ რამ ლი ბე რა ლუ რი პო ლი ტი კა და ეკო ნო მი კა თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში 

შე უძ ლე ბე ლი ა, რად გან წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, ეკო ნო მი კა 

სხვა ნა ი რად იქ მ ნე ბა. სხვა თა მა შის წე სე ბია და სა ზო გა დო ე ბის ში და სტრუქ ტუ-
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რა აბ სო ლუ ტუ რად გან ს ხ ვავ დე ბა იმის გან, რაც იყო მე-20 სა უ კუ ნის და საწყის-

ში. შე უძ ლე ბე ლია, დღე ვან დე ლი ცხოვ რე ბა მკაც რი ლი ბე რა ლუ რი წეს რი გის 

ზუსტ ანა რეკ ლად აღ ვიქ ვათ, რო გორც ეკო ნო მი კურ, ასე ვე პო ლი ტი კურ გან-

ზო მი ლე ბა ში. დღეს გვაქვს ევო ლუ ცი ის შე დე გად მო ტა ნი ლი ახა ლი სტა დი ა, და 

გვაქვს ორი ძი რი თა დი ჯგუ ფი ლი ბე რა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბი სა – ევ რო პუ ლი 

სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი და ნე ო ლი ბე რა ლუ რი დის კურ სი. 

რა ტომ მგო ნი ა, რომ თა მა შის წე სე ბის ბრა ლია ის ჩვენ თ ვის არა სა სურ ვე ლი 

რე ა ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც გვაქ ვ ს  და არა პი როვ ნე ბე ბის. ეს, ჩე მი აზ რით, პირ-

ველ რიგ ში არის ნე ო ლი ბე რა ლუ რი თა მა შის წე სე ბის უალ ტერ ნა ტი ვო ბა თა ნა-

მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში. თუ ეს ყვე ლა ფე რი და იწყო 80-იან წლებ ში თეტ ჩე რის 

და რე ი გა ნის უკი დუ რე სად მე მარ ჯ ვე ნე პო ლი ტი კე ბის და ნე ო კონ სერ ვა ტი უ ლი 

პო ლი ტი კე ბის წი ნა პლან ზე წა მო წე ვით, ამას მოჰ ყ ვა საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ-

ლა, მა ნი პუ ლა ცი ის თუ პრო პა გან დის შე დე გად, ფაქ ტი ა, რომ მე მარ ცხე ნე ო ბა 

და სავ ლეთ ში ასო ცირ დე ბო და საბ ჭო თა კავ შირ თან. საბ ჭო თა კავ ში რი ით ვ ლე-

ბო და მე მარ ცხე ნე იდე ე ბის და თა ნას წო რო ბის იდე ა ლის მთა ვარ პლაც დარ მად. 

საბ ჭო თა კავ ში რის და კო მუ ნის ტუ რი წყო ბის კრახ მა კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე-

რა ნე ო ლი ბე რა ლურ ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მის და თა მა შის წე სე ბის უალ ტერ-

ნა ტი ვოდ აღ ქ მა. ამას გან სა კუთ რე ბით რა დი კა ლუ რი ფორ მე ბი ჰქონ და პოს ტ-

საბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში. დღე ვან დე ლი ქარ თუ ლი ვი თა რე ბა შეგ ვიძ ლია აღ ვიქ ვათ 

არა რო გორც გა მო ნაკ ლი სი მთელ მსოფ ლი ო ში, არა მედ მსოფ ლი ო ში ბო ლო 

ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბის ყვე ლა ზე რა დი კა ლუ რი 

და უკი დუ რე სი გა მოვ ლი ნე ბა. უალ ტერ ნა ტი ვოდ აღ ქ მა, უპირ ვე ლე სად, იმა ში 

აისა ხა, რომ ერ თა დერთ წამ ყ ვან გა გე ბად სა ხელ მ წი ფოს მი მარ თე ბი სა სა ზო-

გა დო ე ბას თან, ჩა ით ვა ლა აბ სო ლუ ტუ რად მი ნი მა ლუ რი სა ხელ მ წი ფოს იდე ა. 

სა ხელ მ წი ფოს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მი ნი მუ მამ დეა დაყ ვა ნი ლი. და კონ კუ რენ ცია 

მიჩ ნე უ ლია ერ თა დერთ სა შუ ა ლე ბად, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს ყვე ლა ზე კარ გად 

და ა რე გუ ლი რებს. ამას ერ თ ვის ის, რომ სა ზო გა დო ე ბა აღარ არის კლა სი კუ რად 

და ყო ფი ლი კლა სე ბად, რო გორც იგი ყო ველ თ ვის იყო. პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი, 

პო ლი ტი კუ რი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბე ბი, ღი რე ბუ ლე ბი თი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბე ბი, 

რო გორც ყო ველ თ ვის მე-20 სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში, ვე ღარ ახერ ხე ბენ ერ-

თ მა ნეთ თან ტრა დი ცი უ ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მეშ ვე ო ბით და პი-

რის პი რე ბას. ანუ, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი კარ გა ვენ თა ვი ანთ ში ნა არსს. თუ კი 
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კონ კუ რენ ციაა მთა ვა რი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეკო ნო მი კურ, პო ლი ტი კურ, სა ზო-

გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში, უკი დუ რე სი ინ დი ვი დუ ა ლიზ მია ერ თა დერ თი ცხოვ-

რე ბი სე უ ლი რე ა ლო ბა, აქ იგუ ლის ხ მე ბა ის, რომ მხო ლოდ ჩემ ზეა და მო კი დე-

ბუ ლი, გა დავ რ ჩე ბი თუ არა, არა ვი სი იმე დი არა მაქვს და არცერთ სო ცი ა ლურ 

ჯგუფ თან არ ვა სო ცირ დე ბი, შე სა ბა მი სად, და ბა ლია მო ტი ვა ცია იმის თ ვის, 

რომ თა ნა მო ქა ლა ქე ებ თან ერ თად შევ ქ მ ნა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბი, პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ე ბი, მო ნა წი ლე ო ბა მი ვი ღო სა ერ თო სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში. ანუ, 

ადა მი ა ნე ბი კარ გა ვენ კონ ტაქტს პო ლი ტი კას თან. პო ლი ტი კა ხდე ბა არა სა ჯა-

რო საქ მე, ისე რო გორც ეს დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში უნ და იყოს, არა მედ 

პო ლი ტი კა ხდე ბა ვიწ რო ჯგუ ფე ბის, „პროფესიონალების” საქ მე. სა ზო გა დო-

ე ბის დი დი ნა წი ლი კი თა ვის გა და სარ ჩე ნად სხვა სფე რო ებ ში მი დის. სის ტე მა 

აღარ ახ დენს კავ ში რე ბის, ერ თო ბის, რო გორც მოქ მე დე ბის წე სის კულ ტუ რის 

სტი მუ ლა ცი ას. 

კი დევ ერ თი, რა საც პო ლი ტი კის და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის პრო ფე-

სი ო ნა ლი ზა ცია იწ ვევს, ის არის, რომ კერ ძო სექ ტო რის რო ლის გა ნუწყ ვე ტე ლი 

ზრდა სა ხელ მ წი ფოს და სა ჯა რო სეგ მენ ტის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნის პა რა ლე-

ლუ რად, იწ ვევს ისე თი სფე რო ე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ას, გა ყიდ ვას, რო გო რიც არის 

დაზღ ვე ვა, გა ნათ ლე ბა. ეს იყო ის სფე რო ე ბი, სა დაც ადა მი ა ნე ბი ერ თ მა ნეთს 

პო უ ლობ დ ნენ, სა ერ თო ინ ტე რესს აღ მო ა ჩენ დ ნენ და ერ თობ ლი ვად მოქ მე დებ-

დ ნენ, რაც ხელს უწყობს ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბას, ვი ნა-

ი დან თა ნამ შ რომ ლო ბის კულ ტუ რას აჩენს. დღეს ასე თი სფე რო ე ბის პრი ვა ტი-

ზა ცია ადა მი ა ნებს მარ ტოს ტო ვებს სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე. ანუ, თუ 

არ მომ წონს ფა სი რო მე ლი მე უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში, სა ხელ მ წი ფოს ვერ 

მოვ თხოვ ამ პრობ ლე მის გა მოს წო რე ბას, იმი ტომ რომ ყვე ლა სა გან მა ნათ ლებ-

ლო ინ ს ტი ტუ ტი კერ ძო ა. შე სა ბა მი სად, ვერ გა ვერ თი ან დე ბი სხვა ჩემ სა ვით 

გა ნაწყე ნე ბულ მო ქა ლა ქე ებ თან, რა თა სა ხელ მ წი ფოს მოვ თხო ვო შე ღა ვა თი ა-

ნი გა ნათ ლე ბა. ასე თი სფე რო ე ბის პრი ვა ტი ზა ცია მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აქ ტი ვო-

ბის მო ტი ვა ცი ას კი დევ უფ რო დაბ ლა აგ დებს. გან სა კუთ რე ბით პოს ტ საბ ჭო თა 

სივ რ ცე ში, სა დაც პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა და ელი ტე ბი არის ზუს ტად ისე თი-

ვე სტი ლის ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბა, რო გო რიც იყო საბ ჭო თა კავ შირ-

ში, და სა ჯა რო დის კურ სის გავ ლე ნა პო ლი ტი კის მა ღალ ეშე ლო ნებ ზე სუს ტი ა. 

ამას ემა ტე ბა უკი დუ რე სი ინ დი ვი დუ ა ლი ზა ცი ა, რო მე ლიც ინ ს ტ რუ მენ ტი ხდე ბა 
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პო ლი ტი კუ რი ელი ტე ბი სათ ვის, იმის თ ვის, რომ მთლი ა ნად მო ახ დი ნონ პო ლი-

ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტ რა ცია სა კუ თარ ხელ ში და არ გა უ ზი ა რონ სა-

ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნებს. თუ საბ ჭო თა კავ ში რის დროს ეს პირ და პირ იყო 

აკ რ ძა ლუ ლი, დღეს სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნებს დრო, სა შუ ა ლე ბა და მო ტი-

ვა ცია არა აქვს სა ი მი სოდ, რომ გარ და პი რა დი პრობ ლე მე ბი სა, მო ნა წი ლე ო-

ბა მი ი ღონ სა ერ თო სა მო ქა ლა ქო პრო ექ ტებ ში და იბ რ ძო ლონ ისე, რო გორც ეს 

ხდე ბო და და სავ ლურ დე მოკ რა ტი ებ ში. 

ეს ყვე ლა ფე რი, ჩე მი აზ რით, არის თა მა შის წე სებ ში არ სე ბუ ლი ის უარ ყო-

ფი თი მხა რე ე ბი, რომ ლე ბიც იწ ვევს იმ პრობ ლე მე ბის გან სა კუთ რე ბულ არ ტი-

კუ ლა ცი ას, რომ ლებ ზეც სა ლო მე სა უბ რობ და. რო დე საც სა ზო გა დო ე ბა გა თი-

შუ ლი და გა თი თო კა ცე ბუ ლი ა, არა აქვს მო ქა ლა ქე ობ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბის 

კულ ტუ რა, მით უმე ტეს, რომ ამას ემა ტე ბა გა ნათ ლე ბის ხელ მი უწ ვ დომ ლო ბა, 

ძა ლი ან მძი მე ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი, ასეთ ვი თა რე ბა ში, ის ლი ბე რა ლუ რი ღი-

რე ბუ ლე ბე ბიც, რომ ლე ბიც თა ვი დან გავ მიჯ ნე თა მა შის წე სე ბის გან, თა ვის თა-

ვად მა ხინ ჯ დე ბა. ვი ღებთ შე უწყ ნა რებ ლო ბას, გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მაა უმ-

რავ ლე სო ბა -უმ ცი რე სო ბის სა კითხ ში, ეს არ უკავ შირ დე ბა მხო ლოდ რე ლი გი ურ 

ჯგუ ფებს და იდენ ტო ბის სა კითხებს, უკავ შირ დე ბა ეთ ნი კურ ჯგუ ფებს. გვაქვს 

ორი და კარ გუ ლი ტე რი ტო რი ა. რამ დე ნიც არ უნ და ვი ლა პა რა კოთ, რომ ეს მხო-

ლოდ ქარ თულ - რუ სუ ლი კონ ფ ლიქ ტი ა, მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი მა ნი პუ ლა ცი ე-

ბის შე დე გად დავ კარ გეთ ეს ტე რი ტო რი ე ბი, ფაქ ტი ა, ეთ ნი კუ რი კონ ფ ლიქ ტი 

ადა მი ა ნე ბის გო ნე ბა ში მა ინც არის. 

ჩე მი მთა ვა რი სათ ქ მე ლი ის არის, რომ მხო ლოდ პი როვ ნე ბე ბის ცვლი ლე ბა, 

მხო ლოდ მთავ რო ბის ბრა ლი, ის ყვე ლა ფე რი, რა ზეც ვსა უბ რობთ, არ არის, და 

გან ვი თა რე ბის ის ტენ დენ ციაა შე საც ვ ლე ლი და გა და სა აზ რე ბე ლი, რო მელ საც 

ვად გა ვართ. ეს მთელ მსოფ ლი ო ში ხდე ბა. 

შო რე ნა შა ვერ დაშ ვი ლი – სრუ ლად ვი ზი ა რებ სა ლო მეს პა თოსს და არ გუ-

მენ ტებს. რამ გა მო იწ ვი ა, რომ ლი ბე რა ლიზ მის და მი სი იდე ის დის კ რე დი ტა-

ცი ა ში ლო მის წი ლი ხე ლი სუფ ლე ბას მი უძღ ვის? ამის მი ზე ზი ის არის, რომ 

ისი ნი სწო რედ ამ მან და ტით მო ვიდ ნენ: აბ სო ლუ ტუ რად გა ი გი ვე ბუ ლი გვქონ-

და ლი ბე რა ლიზ მი იმ იდე ო ლო გი ას თან თუ მან დატ თან, რომ ლი თაც მო ვი და 

ეს ხე ლი სუფ ლე ბა და რაც უფ რო დის კ რე დი ტე ბუ ლი გახ და ხე ლი სუფ ლე ბა, ეს 



125

ძალაუფლება და თავისუფლება

პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლად აისა ხა ლი ბე რა ლიზ მის იდე ა ზე და გა მო იწ ვია მი სი 

დის კ რე დი ტა ცი აც. ეს ყვე ლა ფე რი გა სა გე ბია და თით ქ მის სრუ ლად ვი ზი ა რებ .

ა სე ვე ვე თან ხ მე ბი ბა ტონ გე ლას იმა ში, რომ ერ თია ლი ბე რა ლუ რი პო ლი ტი კუ-

რი დოქ ტ რი ნა  და მე ო რეა ლი ბე რა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბი. 

შე ვეც დე ბი, ჩვენს დის კუ სი ას კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი და ვა მა ტო. ეს არის თა-

ვად ჩვე ნი, სა ზო გა დო ე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. იმ ადა მი ა ნე ბის, რომ ლე ბიც არ 

არი ან ხე ლი სუფ ლე ბის ნა წი ლი, თუმ ცა მკა ფი ოდ არი ან ასო ცი რე ბულ ნი ამ იდე-

ას თან. მკა ფი ოდ აკე თე ბენ იდენ ტი ფი ცი რე ბას ლი ბე რა ლო ბას თან და ლი ბე რა-

ლიზ მ თან. ვფიქ რობ, რომ მა ნაც, რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბამ, და კარ გა სო ცი ა-

ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და მგრძნო ბე ლო ბა, რო დე საც მის თ ვის ლი ბე რა ლიზ-

მი გახ და ცა რი ე ლი რი ტო რი კა, რო მე ლიც მოკ ლე ბუ ლია კონ კ რე ტულ პო ლი ტი-

კას თუ და მო კი დე ბუ ლე ბას ნე ბის მი ე რი თე მის მი მართ, იქ ნე ბა ეს ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბე ბი თუ ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა. 

ძა ლი ან რთუ ლია მკა ფიო კა ტე გო რი ზა ცი ა, თუ ვინ არი ან ლი ბე რა ლე ბი. 

შე ვე ცა დოთ, ზო გა დად მოვ ხა ზოთ ეს სა ზო გა დო ე ბა. სა ლო მეს ვე თან ხ მე-

ბი, რომ ეს უფ რო მე ტად ელი ტის ტუ რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი ა, 

ვიდ რე სხვა ტი პის სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბი. ამ ჯგუფ მაც დავ კარ გეთ, 

თუ და კარ გა, სო ცი ა ლუ რი მგრძნო ბე ლო ბა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, რო დე საც 

ისე ვე გა ვუ უცხოვ დით ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას და ქვე ყა ნას და კონ ტექსტს, 

რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბა. ამი ტომ, ვფიქ რობ, რომ ჩვენ ზეც არის რა ღაც ტი-

პის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, რო დე საც ვლა პა რა კობთ ლი ბე რა ლუ რი იდე ის დის კ-

რე დი ტა ცი ა ზე. რამ დე ნი მე კონ კ რე ტულ მა გა ლითს მო ვიშ ვე ლი ებ. მახ სოვს, 

რო დე საც სა ზო გა დო ებ რივ - პო ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლის, “ლიბერალის” დაწყე ბა 

გვინ დო და, დიდ ხანს ვფიქ რობ დით სა ხელ ზე და გა მი ხარ და, რომ მოგ ვი ვი და 

იდე ა, დაგ ვერ ქ მია „ლიბერალი”, რადგანაც ჩვენ თ ვის ეს იყო მცდე ლო ბა, ეს 

სიტყ ვა, ღი რე ბუ ლე ბა თა ეს სის ტე მა ამოგ ვეთ რია პო ლი ტი კუ რი ნან გ რე ვე-

ბი დან, რო მელ შიც ის მოყ ვა მთე ლი ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, და გვეთ ქ ვა, 

რომ ეს არ არის იდე ო ლო გი ა, პო ლი ტი კუ რი პლატ ფორ მა, არა მედ ღი რე ბუ-

ლე ბი თი პლატ ფორ მა. არის ძა ლი ან მარ ტი ვი ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 

ჩვენ თ ვის ძვირ ფა სია და ვფიქ რობ, რომ ზო გა დად ქვეყ ნის თ ვის შე იძ ლე ბა 

იყოს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სწო რედ იმი ტომ, რომ ის ძა ლი ან მარ ტი ვი და 

ად გი ლად გა სა გე ბი რა ღა ცე ბი, რო გო რიც არის პლუ რა ლიზ მი, სხვა დას ხ ვა 
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ჯგუ ფე ბის თა ნაცხოვ რე ბა, შემ წყ ნა რებ ლო ბა და ინ დი ვი დუ ა ლიზ მი, ეს ღი-

რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა, შე საძ ლო ა, ყვე ლა ზე უკეთ არე გუ ლი რებს ურ თი ერ-

თო ბებს, გან სა კუთ რე ბით ამ კონ ტექ ს ტ სა და ქვე ყა ნა ში. ადა მი ა ნურ ენა ზე 

რომ ვთქვათ, ეს არის ყვე ლა ზე მარ ტი ვი სის ტე მა, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა და-

ა რე გუ ლი როს ურ თი ერ თო ბე ბი სხვა დას ხ ვა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფებს შო რის და 

სა ზო გა დო ე ბა ში. 

და ვუბ რუნ დე ბი “ლიბერალური ელი ტე ბის” თე მას. ვფიქ რობ, რომ ეს ჯგუ ფი 

სამ წუ ხა როდ ძა ლი ან ჩა ი კე ტა სა კუ თარ თავ ში. მის თ ვის აბ სო ლუ ტუ რად უინ ტე-

რე სოა ის თე მე ბი, რომ ლე ბიც აწუ ხებს სა ზო გა დო ე ბას და ამ ქვეყ ნის უფ რო დიდ 

ნა წილს. იგი საზ რ დო ობს ზუს ტად ისე თი ვე ან სხვა ტი პის კლი შე ე ბით, რო გო რი-

თაც საზ რ დო ო ბენ ის ჯგუ ფე ბი, რომ ლებ საც ჩვენ ვაკ რი ტი კებთ, მა გა ლი თად, 

ეკ ლე სი ა, რო გორც ინ ს ტი ტუ ცი ა,  რო მელ საც მარ თ ლაც დი დი რო ლი მი უძღ ვის 

ჩვენს კულ ტუ რულ და  პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში და ახ დენს ამ დის კურ სის არა-

ნაკ ლებ მო ნო პო ლი ზა ცი ას. ლი ბე რა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბაც ზუს ტად ისე ვე ჩა ი კე-

ტა სა კუ თარ თავ ში, რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბა და ეკ ლე სი ა. 

ჩე მი გან წყო ბა, და მო კი დე ბუ ლე ბა, ის წე რი ლი, რო მელ საც პო ლე მი კა მოჰ ყ-

ვა, ზუს ტად ამას ამ ბობ და. ვე ცა დე თვით კ რი ტი კუ ლი ვყო ფი ლი ყა ვი. და ეს იმ 

გზით გა ვა კე თე, რო მე ლიც ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე ბუ ნებ რი ვი იყო. შე ვე ცა დე გულ წ-

რ ფე ლად მეთ ქ ვა ჩე მი სათ ქ მე ლი. ამ წე რი ლის პა თო სი ძა ლი ან მარ ტი ვი ა. ეს არ 

ყო ფი ლა ეკ ლე სი ის გა მო ქო მა გე ბა, რო გორც ინ ს ტი ტუ ცი ის, და მი სი გა კე თილ-

შო ბი ლე ბა, ან პი რი ქით, ლი ბე რა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის მან კი ე რე ბე ბის დრა მა-

ტი ზე ბა. ის იყო ზუს ტად იმ და მო კი დე ბუ ლე ბის კრი ტი კა, რომ სა კუ თარ წვენ ში 

ხარ შ ვით თა ვად ვე შე ვუწყვეთ ხე ლი ლი ბე რა ლიზ მის იდე ის მარ გი ნა ლი ზე ბას. 

იმი ტომ რომ ვო პე რი რებთ კლი შე ე ბით, მა გა ლი თად ასე თით – “საზოგადოება 

ბნე ლი ა”, “ეკლესია ბნე ლი ა”, “ეკლესია გვე ქა ჩე ბა უკან” და ა.შ. ეს კლი შე ე ბი 

მხო ლოდ ხელს უწყობს ამ იდე ის დის კ რე დი ტა ცი ას და მარ გი ნა ლი ზე ბას. იმის 

ნაც ვ ლად, რომ ვე ძებ დეთ ამ სივ რ ცის გა ფარ თო ე ბის გზებს, და ვცდი ლობ დეთ 

ამ დის კუ სი ა ში, ურ თი ერ თო ბა ში იმ ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის ჩარ თ ვას, რომ ლებ საც 

ყვე ლა ზე დი დი გავ ლე ნა აქვს სა ზო გა დო ე ბა ზე, იგუ ლის ხ მე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა, 

ეკ ლე სი ა, ჩვე ნი კარ ჩა კე ტი ლო ბით გა დავ კე ტეთ ეს გზე ბი და ხი დე ბი. თით ქოს 

ვა კე თებთ იმის სა პი რის პი როს, რა საც ვქა და გებთ. ეს არის ჩე მი ძა ლი ან სუ ბი-

ექ ტუ რი გან ც დე ბი თუ დაკ ვირ ვე ბა. 
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აქ არის კი დევ ერ თი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი. თუ ვსა უბ რობთ სო-

ცი ა ლურ რეფ ლექ სი ებ ზე, ჩემ თ ვის ეს სხვა არა ფე რია, თუ არა თა ნაგ რ ძ ნო ბა და 

ადეკ ვა ტუ რო ბა, რო დე საც ით ვა ლის წი ნებ კონ ტექსტს, სო ცი ა ლურ ფონს და იმ 

რე ა ლო ბას, რო მელ შიც ეს ყვე ლა ფე რი ხდე ბა. ვფიქ რობ, არა ა დეკ ვა ტუ რო ბა ა, 

რო დე საც არ ლა პა რა კობ არა ფერ ზე, არ გა წუ ხებს არა ფე რი, არ უთა ნაგ რ ძ ნობ 

შენს თა ნა მო ქა ლა ქე ებს თუნ დაც სა მო ქა ლა ქო რეფ ლექ სი ე ბის დო ნე ზე. ხომ არ 

შე იძ ლე ბა, ერ თა დერ თი თე მა, რო მე ლიც, რო გორც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე-

ბის წარ მო მად გე ნელს მა წუ ხებს, მა გა ლი თად, მუდ მი ვად იდენ ტო ბის პრობ ლე-

მე ბი იყოს. რა თქმა უნ და, უნ და იყოს იდენ ტო ბის პრობ ლე მე ბი, მაგ რამ რო-

დე საც სხვა არა ფერ ზე გაქვს რე აქ ცი ა,  და ითხოვ სა ზო გა დო ე ბის და ნარ ჩე ნი 

წევ რე ბის გან თა ნაგ რ ძ ნო ბას, მას ვერ მი ი ღებ, რად გან თა ვად არას დ როს უთა-

ნაგ რ ძ ნობ მათ. და ვი ვიწყოთ სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 

ჟარ გო ნი, ჩემ თ ვის ეს ყვე ლა ფე რი თა ნაგ რ ძ ნო ბა ზე და დის. აქ ურ თი ერ თ თა ნაგ-

რ ძ ნო ბა ზეა სა უ ბა რი. ვფიქ რობ, ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში დიდ წი ლად არის ამის 

ნაკ ლე ბო ბა, რაც ქმნის ფონს იმი სათ ვის, რომ ლი ბე რა ლუ რი იდე ა, რო გორც 

თა ნაცხოვ რე ბის მრავალფეროვნება, ვერ გა ფარ თოვ დეს. 

ნი ნო და ნე ლია – რამ დე ნა დაც ცნო ბი ლი ა, ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი 

არის სწო რედ თა ნაგ რ ძ ნო ბა. რა ტი პის თა ნაგ რ ძ ნო ბა ზეა ლა პა რა კი, გან სა კუთ-

რე ბით იმ ჯგუ ფე ბის გან, რომ ლე ბიც ახ დე ნენ იმის დეკ ლა რა ცი ას, რომ მა თი 

ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა არის ლი ბე რა ლურ ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა. რას უნ-

და უთა ნაგ რ ძ ნონ და რა ში არ არის ეს თა ნაგ რ ძ ნო ბა გა მო ხა ტუ ლი?

შო რე ნა შა ვერ დაშ ვი ლი – ყვე ლა ფერს, რაც გვა წუ ხებს თი თო ე ულ ჩვენ განს 

ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. გა აჩ ნია ვის ვე სა უბ რე ბით, ეს შე იძ ლე ბა იყოს მე-

დი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, პა ტიმ რე ბის 

წა მე ბის თე მა, გა რე მოს თან და კავ ში რე ბუ ლი თე მე ბი, გა ნათ ლე ბას თან და კავ-

ში რე ბუ ლი თე მე ბი. ყვე ლა ამ მი მარ თუ ლე ბა ში ეს არ არის ზო გა დი კა ტე გო რი-

ე ბი. ძა ლი ან ადა მი ა ნუ რი “ქეისები” შეგ ვიძ ლია გა ვიხ სე ნოთ. მა გა ლი თად, 53-ე 

სკო ლი დან გაგ დე ბუ ლი მოს წავ ლის ამ ბა ვი, რომ ლის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა 

შე ლა ხეს, წა არ თ ვეს მოს წავ ლის უფ ლე ბა, ის არცერ თ მა სკო ლამ აღარ მი ი ღო, 

ამ ჯე რად მიმ დი ნა რე ობს სა სა მარ თ ლო პრო ცე სი და ა.შ. აღა რა ფერს ვამ ბობ 
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ქი მე რი ძის, დე ლი ა ნი ძის საქ მე ზე და იმ 140 “ქეისზე”, რო მე ლიც დგას ამ საქ მე-

ე ბის უკან. ოფი ცი ა ლუ რად, ომ ბუდ ს მე ნის ან გა რი შის მი ხედ ვით, მხო ლოდ 2011 

წელს 140 პა ტი მა რი იყო ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი. აქე დან 40 გარ დაც ვ ლი ლი 

პა ტი მა რი ა. რო დე საც ასე თი თე მე ბი შე მო დის სა ჯა რო სივ რ ცე ში, მეჩ ვე ნე ბა, 

რომ ეს თე მე ბი რჩე ბა “უმრავლესობის” გან ხილ ვის საგ ნად, და იდენ ტო ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი თე მე ბი რჩე ბა “უმცირესობის” გან ხილ ვის საგ ნად. 

სა ლო მე ასა თი ა ნი – აქ პი როვ ნულ ზე არ არის სა უ ბა რი. მე და შო რე ნა ძა ლი-

ან ბევრ სა კითხ ში ვი ყა ვით და ვართ თა ნა მო აზ რე ე ბი, ოღონდ ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, 

რო დე საც არა მარ ტო არ გე თან ხ მე ბი, მგო ნი, კარ გად არც მეს მის, რას ამ ბობ. 

კონ ტექ ს ტი არ არის მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი. თუ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე ვლა პა რა კობთ, 

კულ ტუ რუ ლი და სიმ ბო ლუ რი კონ ტექ ს ტი კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ჩე მი 

აზ რით, ლი ბე რა ლე ბი კი არ ჩა ი კეტ ნენ და თა ვი ანთ წვენ ში კი არ იხარ შე ბი ან, 

მათ არა აქვთ არც დის კურ სი, არც ენა, სწო რედ იმის გა მო, რომ მოხ და სა ჯა რო 

სივ რ ცის მო ნო პო ლი ზა ცი ა. კონ ტექ ს ტ ზე სა უბ რი სას არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს ის 

ძალ თა გა და ნა წი ლე ბა, რაც გვაქვს. დღე ვან დელ ჩვენს კულ ტუ რულ კონ ტექ ს ტ-

ში, გრამ შის ენით რომ ვთქვათ, რე ლი გი უ რი ობ ს კუ რან ტიზ მი და ეთ ნი კუ რი ნა-

ცი ო ნა ლიზ მი იდე ო ლო გი ად კი არ აღიქ მე ბა, ეს არის ბუ ნებ რი ვი მო ცე მუ ლო ბა. 

ეს არის ის, რი თიც უმე ტე სო ბა ჩვენ გა ნი ვსუნ თ ქავთ. ის გან პი რო ბე ბუ ლია სხვა-

დას ხ ვა ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რით. ამ რე ა ლო ბას თან და პი რის პი რე ბა უაღ რე სად 

რთუ ლი ა, მით უმე ტეს, არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. იგი ვე ტი პის 

პრე ტენ ზი ა, თუ რა ტომ არ ამახ ვი ლე ბენ ყუ რადღე ბას პა ტიმ რე ბის უფ ლე ბებ ზე 

ან ზო გა დად ძა ლა დო ბა ზე სა ზო გა დო ე ბა ში, რა ტომ არ შე იძ ლე ბა გვქონ დეს ისე-

თი გავ ლე ნი ა ნი ინ ს ტი ტუ ტის მი მართ, რო გო რიც არის ეკ ლე სი ა?

შო რე ნა შა ვერ დაშ ვი ლი – უმ რავ ლე სო ბას, თა ვის თა ვად, უფ რო დი დი ძა-

ლა უფ ლე ბა და გავ ლე ნა აქვს, უფ რო დი დი სივ რ ცე უკა ვი ა, ვიდ რე უმ ცი რე სო-

ბას. ეს, რა თქმა უნ და, მო ცე მუ ლო ბა ა. მაგ რამ უმ ცი რე სო ბა თა ვის თა ვად არ 

ნიშ ნავს იმას, რომ ის უუფ ლე ბო და უუნა როა და ად გი ლი არ უჭი რავს სა ჯა-

რო სივ რ ცე ში და სა სურ ვე ლი არაა შე მო ვი ტა ნოთ ახა ლი კო ნი უნ ქ ტუ რა, რომ 

არ შე იძ ლე ბა უმ ცი რე სო ბის კრი ტი კა, ან არ შე იძ ლე ბა იმ იდე ო ლო გი ე ბის თუ 

ფა სე უ ლო ბა თა სის ტე მის თუ და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კრი ტი კა, რაც აქვს უმ ცი-
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რე სო ბას. მე მგო ნი, სა მარ თ ლი ა ნია ვაკ რი ტი კოთ დი დი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი, ხე ლი-

სუფ ლე ბა, ეკ ლე სი ა, უმ რავ ლე სო ბა თა ვი სი ნა ცი ო ნა ლიზ მით, შო ვი ნიზ მით თუ 

ფა შიზ მით, ისე რო გორც სა ჭი რო ა, ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მგო ნია, ვი ყოთ თა-

ნაბ რად კრი ტი კუ ლე ბი უმ ცი რე სო ბე ბი სად მი. სწო რედ ეს იყო მთა ვა რი პა თო სი 

იმი სა, რომ უმ ცი რე სო ბა რე ა გი რებს მხო ლოდ ეკ ლე სი ის კრი ტი კა ზე, ან მხო-

ლოდ სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თე მებ ზე, და სხვა ზე არა ფერ ზე რეფ ლექ-

სია არა აქვს,..

ეს არის ძი რი თა დად ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც, სხვა თა 

შო რის, არ არი ან ისე თი უუფ ლე ბო და არა გავ ლე ნი ა ნე ბი. სამ თავ რო ბო ჯგუ-

ფე ბი, რომ ლებ საც მე დი ასივ რ ცე უჭი რავთ, ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბი, რომ ლე ბიც 

“ლიბერალშიც” არი ან და რა დიო “თავისუფლებაშიც”, ჩე მი მე გობ რე ბიც არი ან 

და ჩვე ნი ავ ტო რე ბიც. 

თუ გვინ და ლი ბე რა ლუ რი სივ რ ცის გა ფარ თო ე ბა, იმ და მო კი დე ბუ ლე ბე ბით 

და კლი შე ე ბით, რაც გვაქვს, უბ რა ლოდ არ გა მო ვა. მეც არ გა ვალ აქ ცი ა ზე, 

რომ ლის პა თო სიც არის “ძირს მი შას პირ სის ხ ლი ა ნი რე ჟი მი”, მაგ რამ სა მა გი-

ე როდ ვდგა ვარ ბა რი კა დებ ზე, რო დე საც ვითხოვთ დე ლი ა ნი ძის საქ მის გა მო-

ძი ე ბას და მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბას. ზუს ტად ასე თი ვე და მო კი დე ბუ ლე ბა მაქვს 

ეკ ლე სი ი სად მი ან ნე ბის მი ე რი სხვა ინ ს ტი ტუ ტი სად მი, რო მელ თა ნაც მაქვს 

პრობ ლე მე ბი, რომ ლის წი აღ შიც რა ღაც მინ და შევ ც ვა ლო, ან რომ ლის გა ნაც 

ვცდი ლობ და ვიც ვა ჩე მი ინ ტე რე სე ბი და ფა სე უ ლო ბე ბი, და ჩე მი, რო გორც მო-

ქა ლა ქის უფ ლე ბე ბი. რო დე საც ეკ ლე სი ა ზე ვლა პა რა კობთ, რომ ის არის ბნე ლი, 

რომ თა ვის თავ ში ინა ხავს შო ვი ნიზმს და ა.შ., და ასე ვცდი ლობთ მის გან მი ვი-

ღოთ ის, რაც ჩვენთვის არის ფა სე უ ლი, ვერ მი ვაღ წევთ ამ შე დეგს. 

სა ლო მე ასა თი ა ნი – ეკ ლე სია ჩა ებ მე ბა სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის თ ვის ბრძო-

ლა ში?

შო რე ნა შა ვერ დაშ ვი ლი – ზუს ტად ისე თი ვე იმე დი მაქვს, რო გო რიც მაქვს 

ხე ლი სუფ ლე ბის გან. მე, რო გორც მო ქა ლა ქე, აქ ტი ვის ტი თუ ჟურ ნა ლის ტი, 

ვცდი ლობ, ხე ლი სუფ ლე ბის გან მი ვი ღო ის, რომ და ვიც ვა, გა ვი ტა ნო ჩე მი 

ინ ტე რე სე ბი. რო გო რი ენი თაც ვცდი ლობ მას ვე ლა პა რა კო – საქ მი ა ნი, ფაქ-

ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბი ლი, იმი სათ ვის, რომ გა ვი ტა ნო ჩე მი ინ ტე რე სი, ზუს ტად 
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ასე თი ვე ადა მი ა ნუ რი, ეთი კუ რი ამ ბა ვია ის, რომ მით უმე ტეს, თუ ვფიქ რობ, 

რომ ეკ ლე სია არის ძა ლი ან გავ ლე ნი ა ნი ინ ს ტი ტუ ტი, რო მე ლიც თა ვის თავ-

ში ინა ხავს ბევრ პრობ ლე მას, სიბ ნე ლეს, გა უ ნათ ლებ ლო ბას, ნა ცი ო ნა ლიზმს, 

უბ რა ლოდ, უნ და შევ ცა ლო მას თან სა ლა პა რა კო ენა. მგო ნი ა, რომ საჭიროა, 

პირ ველ რიგ ში, ის ადა მი ა ნები, ვინც ვქა და გებთ ლი ბე რა ლიზმს, გვინ და და-

ვიც ვათ ლი ბე რა ლუ რი იდე ა და ლი ბე რა ლიზ მი გავ ხა დოთ ბუ ნებ რივ ფა სე უ-

ლო ბა თა სის ტე მად, ვე სა უბ როთ და დი ა ლოგ ში ჩა ვა ბათ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც 

არ არის ელი ტის ნა წი ლი, რომ არ ეგო ნოს, რომ ეს არის თავ ს მოხ ვე უ ლი, 

“გრან ტი ჭა მი ე ბის” მი ერ „მოთრეული” იდე ო ლო გი ა, არა მედ არის ძა ლი ან ფა-

სე უ ლი, ღი რე ბუ ლი იდე ა. აქ იმა ზეა ლა პა რა კი, რა მი ზა ნი გვაქვს და რი სი 

გა კე თე ბა გვინ და. 

გე ლა ბან ძე ლა ძე – მგო ნი ყვე ლა ვთან ხ მ დე ბით, რომ ზო გა დი ფორ მუ ლი-

რე ბა პრობ ლე მი სა არის და ბა ლი სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი. ანუ, სო ლი და რო ბის 

და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფებს შო რის. ისე ვე რო-

გორც ფი ნან სურ კა პი ტალს აგ რო ვებს ადა მი ა ნი რა ღაც ეკო ნო მი კუ რი თა მა შის 

წე სე ბის შე დე გად, სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლიც გროვ დე ბა და ილე ქე ბა გარ კ ვე უ ლი 

სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი, მათ შო რის, ეკო ნო მი კუ რი პრაქ ტი კე ბის შე დე-

გად. ანუ რო დე საც ვსა უბ რობ დი ე.წ. ლიბერალურად მო ნათ ლულ, მაგ რამ რა-

საც მე “ნეოლიბერალურს” ვუ წო დებ დი, ეკო ნო მი კურ და პო ლი ტი კურ თა მა შის 

წე სებ ზე, ამ რე ა ლო ბე ბის ბუ ნებ რი ვი შე დე გია, ჩე მი აზ რით, ისე თი სო ცი ა ლუ რი 

ფრუს ტ რა ცი ა, რო მე ლიც გვაქვს და რაც თა ვის თა ვად აისა ხე ბა სო ცი ა ლუ რი 

კა პი ტა ლის კა ტას ტ რო ფულ დო ნე ზე. იქ ნებ ამ კუთხით შევ ხე დოთ. 

ლე ლა რეხ ვი აშ ვი ლი – ჩემ თ ვის ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იყო დის კუ სია ლი ბე-

რა ლიზ მ სა და მის გა დარ ჩე ნა ზე და იმა ზე, თუ რო გორ არის ეს იდე ო ლო გია 

ჩა კე ტი ლი ლი ბე რა ლუ რ წრე ებ ში. მე მქონ და სა კუ თა რი ვერ სია იმი სი, რა ზეც 

ქალ ბა ტო ნი შო რე ნა სა უბ რობ და, თუ რა ტომ ხდე ბა სა ზო გა დო ე ბი სა გან მი სი 

იზო ლა ცი ა. ერ თი რამ, რა საც  ვი ვიწყებ თ , ა რის ის, რომ პო ლი ტი კუ რი ლი ბე რა-

ლუ რი იდე ე ბის მი საღ წე ვად ლი ბე რა ლუ რი ეკო ნო მი კა არ გვარ გი ა. ამას ძა ლი ან 

კარ გად ვხე დავთ ევ რო პა ში, სა დაც ეკო ნო მი კუ რი ლი ბე რა ლე ბი არი ან პო ლი-

ტი კუ რად კონ სერ ვა ტო რე ბი. მა თი კულ ტუ რულ - პო ლი ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი 
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კონ სერ ვა ტუ ლი ა. სო ცი ა ლის ტე ბი არი ან ისი ნი, ვი საც შე უძ ლი ათ ლი ბე რა ლუ-

რი იდე ე ბის მეტ - ნაკ ლე ბი მიღ წე ვა. სა ქარ თ ვე ლო ში ლი ბე რა ლურ ღი რე ბუ ლე-

ბებ ში „შე მოგ ვ ტე ნეს” კა პი ტა ლის ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი. ეს შე იძ ლე ბა მრა ვალ-

გ ვა რი იყოს, მაგ რამ ჩვენ შე მოგ ვ ტე ნეს აღ ვი რახ ს ნი ლი კა პი ტა ლიზ მი, სა დაც 

გა ნუ კითხა ო ბა ა. სა ქარ თ ვე ლო ში ლი ბე რა ლუ რი ელი ტე ბი იმი ტომ რჩე ბი ან 

იზო ლი რე ბუ ლე ბი, რომ სწო რედ ამ ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ მხა რე ზე არა-

სო დეს სა უბ რო ბენ. ახ სე ნეთ პა ტიმ რე ბის საქ მე, ქი მე რი ძის საქ მე, სი ღა რი ბე 

და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კაც ხომ ვახ სე ნეთ, ე.ი. ის არ ყო ფი ლა, რა ზეც დღეს 

ვი ლა პა რა კეთ. ამა სო ბა ში არა ვინ ვახ სე ნებთ იმას, რომ წარ მო უდ გე ნე ლი შრო-

მის კო დექ სი გვაქვს. 

ლე ვან აბა ში ძე – სა სუ ლი ე რო აკა დე მია მაქვს დამ თავ რე ბუ ლი და, ამა ვე 

დროს, ვარ ლი ბე რა ლი. ჩე მი მო წო დე ბა იქ ნე ბა, ნუ და ვუთ მობთ ამ თე მას მხო-

ლოდ სხვებს, იმი ტომ რომ, ჩე მი ღრმა რწმე ნით, ქრის ტი ა ნო ბა არის სწო რედ 

თა ვი სუფ ლე ბის იდეა და რომ არ ყო ფი ლი ყო სა ხა რე ბა, და სავ ლეთ ევ რო პა ში 

ლი ბე რა ლიზ მი ალ ბათ არ გან ვი თარ დე ბო და. ჯან სა ღი კონ სერ ვა ტიზ მი და პატ-

რი ო ტო ბაც ასე ვე სავ სე ბით თავ სე ბა დია ლი ბე რა ლიზ მ თან. 

აქ იყო ნე ო ლი ბე რა ლიზ მის კრი ტი კა. შე იძ ლე ბა და ვე თან ხ მო კი დეც, მაგ რამ 

მინ და ვთქვა, რომ სა ქარ თ ვე ლო გან ს ხ ვავ დე ბა თეტ ჩე რის ინ გ ლი სის გა ნაც და 

რე ი გა ნის ამე რი კის გა ნაც. იქ იყო გა დახ რა სო ცი ა ლიზ მის კენ, შემ დეგ უფ რო 

ლი ბე რა ლუ რი ეკო ნო მი კის კენ. ჩვენ თუ ახ ლა ზედ მე ტად ვაკ რი ტი კებთ ეკო-

ნო მი კურ ლი ბე რა ლიზმს, არ ვი ცი, სად დავ ბ რუნ დე ბით. თუ უარ ყო ფით კონ-

ტექ ს ტ ში ჩავ ს ვამთ კონ კუ რენ ცი ას, შე იძ ლე ბა და ახ ლო ე ბით დავ ბ რუნ დეთ იქ, 

სა დაც იყო გერ მა ნი ის დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კა, რო დე საც ერ თ მა ნე თის 

გვერ დ ზე იდ გა ტრა ბან ტი და მერ სე დე სი, იმი ტომ რომ ერ თ გან იყო კონ კუ რენ-

ცია და მე ო რე გან არ იყო. სა ერ თოდ, თუ კონ კუ რენ ცი ა ზე ხში რად არ ლა პა რა-

კო ბენ, რო გორც თქვენ თქვით, ბა ტო ნო გე ლა, თუ ლი ბე რა ლიზ მ ზე აკა დე მი ურ 

დის კურ ს ში არ ლა პა რა კო ბენ, ეს და ახ ლო ე ბით ისე თი ვე რა მე ა, რომ ჩვენ ახ ლა 

ჰა ერ ზე არ ვლა პა რა კობთ. იმი ტომ რომ ჰა ე რი რომ გა დაგ ვი კე ტონ, მა შინ ვე 

გაგ ვახ სენ დე ბა ჟან გ ბა დი. კონ კუ რენ ცია სა ჭი როა და უნ და იყოს. რა საკ ვირ ვე-

ლია, არ ვამ ბობ, რომ კა პი ტა ლიზ მი სო ცი ა ლუ რი ელე მენ ტე ბით არ უნ და იყოს 

და ბა ლან სე ბუ ლი. 
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მაგ და კა ლან და ძე, ორ გა ნი ზა ცია “იდენტობა” – მგო ნი, არ სე ბობს ერ თი 

მარ ტი ვი მე ქა ნიზ მი, არ სე ბობს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სი, რო მე ლიც ძა-

ლი ან ხში რად ირ ღ ვე ვა, იგი ვე მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი აქ ტი ვის ტე ბის გან, სა სუ-

ლი ე რო პი რე ბის გან. მა თი წა ქე ზე ბით არა ერ თი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბა 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. ამა ზე არც ძა ლო ვან სტრუქ ტუ რებს, არც ხე ლი სუფ ლე ბას 

თით ქ მის არ მო უხ დე ნიათ რე ა გი რე ბა. მხო ლოდ ერ თი შემ თხ ვე ვა იყო. კა ნო ნის 

დაც ვის მოთხოვ ნა ძა ლი ან ბევრ რა მეს და ა ყე ნებს თა ვის ად გილ ზე სხვა დას ხ ვა 

ემო ცი ე ბის გვერ დ ზე გა და დე ბით. იმ ემო ცი ე ბის, რომ ლებ საც ადა მი ა ნე ბი ერ-

თ მა ნეთს უპი რის პი რე ბენ. კა ნო ნის წი ნა შე ყვე ლა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი ა. 

 



31 ივ ლი სი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
კორ ნე ლი კა კა ჩია

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტი

გი გა პა ი ჭა ძე

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის გან ვი თა რე ბის ფონ დი

და ვით სი ჭი ნა ვა

კავ კა სი ის კვლე ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტ რი

მო დე რა ტო რი: 
ნი ნო და ნე ლია

ინ ტერ ნე ტის პო ლი ტი კუ რი 
არ ქი ტექ ტუ რა სა ქარ თ ვე ლო ში
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ნი ნო და ნე ლია – ბევრ სო ცი ა ლურ თუ სა მო ქა ლა ქო წა მოწყე ბა ში სო ცი-

ა ლურ ქსე ლებს გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ხოლ მე და სა ქარ თ ვე ლო ში, 

ისე ვე რო გორც მთელ მსოფ ლი ო ში, სულ უფ რო მე ტად სა უბ რო ბენ სო ცი ა ლუ-

რი ქსე ლე ბის და ინ ტერ ნე ტის გაზ რ დი ლი რო ლის შე სა ხებ ისეთ სფე რო შიც კი, 

რო გო რიც პო ლი ტი კა ა. 

ცნო ბი ლი ა, რომ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ შე-

ას რუ ლა ერ თ -ერ თი გა დამ წყ ვე ტი რო ლი იმა ში, რომ ობა მა ამე რი კის შე ერ თე-

ბუ ლი შტა ტე ბის პრე ზი დენ ტი გახ და. ამ პე რი ო დი დან და იწყო პო ლი ტი კურ 

სფე რო ზე ინ ტერ ნე ტის და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის გავ ლე ნის უფ რო ინ ტენ სი უ რი 

შეს წავ ლა. 2010 წლის კვლე ვებ მა ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში აჩ ვე ნა, რომ 

სუ რა თი ცო ტა შეც ვ ლი ლია და ინ ტერ ნეტს 2008 წელ თან შე და რე ბით ნაკ ლე ბი 

გავ ლე ნა აქვს პო ლი ტი კურ სფე რო ზე. 

თუ კი ადა მი ა ნე ბი ინ ტერ ნეტ ში სა უბ რო ბენ პო ლი ტი კურ თე მებ ზე, ეს არ ნიშ-

ნავს იმას, რომ ისი ნი რე ა ლურ სივ რ ცე შიც ისე თი ვე აქ ტი უ რე ბი არი ან. სპე ცი-

ა ლუ რი ტერ მი ნიც კი გა მო ი გო ნეს, “ინტერნეტაქტივიზმი”, რო მე ლიც გუ ლის ხ-

მობს იმას, რომ ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა ძა ლი ან აქ ტი უ რად იქ-

ცე ო დეს, რაც მის რე ა ლურ ცხოვ რე ბას თან არ იყოს პირ და პირპრო პორ ცი უ ლი. 

ინ ტერ ნე ტის და, გან სა კუთ რე ბით, სო ცი ა ლუ რი მე დი ის გაზ რ დი ლი რო ლი 

პირ და პირ შე ე ხო მე დი ის გან ვი თა რე ბას არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო ში, არა მედ 

მთელ მსოფ ლი ო ში: გაჩ ნ და ინ ტერ ნე ტით გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა და-

მოწ მე ბის პრობ ლე მა. ქვეყ ნებ ში, სა დაც ტრა დი ცი უ ლი მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბა 

შეზღუ დუ ლი ა, ადა მი ა ნე ბი მი უ კერ ძო ე ბელ ინ ფორ მა ცი ას სწო რედ ინ ტერ ნე-

ტის სა შუ ა ლე ბით ავ რ ცე ლე ბენ და იღე ბენ. “არაბული გა ზაფხუ ლი” ნა თე ლი გა-

მო ხა ტუ ლე ბაა იმი სა, თუ რო გო რი გაზ რ დი ლი რო ლი აქვს სო ცი ა ლურ მე დი ას 

რა დი კა ლუ რი პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის თ ვის.

კორ ნე ლი კა კა ჩია – სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის რო ლი პო ლი ტი კა ში მთელ 

მსოფ ლი ო ში და სა ქარ თ ვე ლო შიც, მარ თ ლაც, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მოკ ლედ მინ-

და გითხ რათ პრო ექ ტის “სოციალური ქსე ლე ბის რო ლი ქარ თულ პარ ტი ულ 

პო ლი ტი კა ში” შე სა ხებ. ეს ორ წ ლი ა ნი პრო ექ ტი მხარ და ჭე რი ლია შვე ი ცა რი ის 

აკა დე მი უ რი კვლე ვე ბის კავ კა სი უ რი ქსე ლის მი ერ. იგი ხორ ცი ელ დე ბა უნი-

ვერ სი ტეტ ში პა ტა რა, ხუთ კა ცი ა ნი ჯგუ ფის მი ერ. პრო ექ ტის მი ზა ნია იმის 
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შეს წავ ლა, თუ რა როლს თა მა შობს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი კონ კ რე ტუ ლად ქარ-

თულ პარ ტი ულ პო ლი ტი კა ში. შე ვარ ჩი ეთ 11 ძი რი თა დი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ა: 

“ქართული ოც ნე ბი დან” – “თავისუფალი დე მოკ რა ტე ბი”, “ეროვნული ფო რუ მი”, 

“რესპუბლიკური პარ ტი ა”; “ახალი მემ არ ჯ ვე ნე ე ბი”; “ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი 

მოძ რა ო ბა”; “ლეიბორისტული პარ ტი ა”; “სოციალ-დემოკრატიული პარ ტი ა” და 

“ქრისტიან-დემოკრატები”. თა ვი დან ათ პარ ტი ას ვა პი რებ დით, მაგ რამ იქი დან 

გა მომ დი ნა რე, რომ “ქართული ოც ნე ბა” არის ბლო კი და პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბის 

ორი წლის გან მავ ლო ბა ში, არ ვი ცით, რო გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი, შე-

იძ ლე ბა ეს ბლო კი და ი შა ლოს კი დეც, ამი ტომ “ქართული ოც ნე ბა” ცალ კე და ე-

მა ტა ჩა მო ნათ ვალს, რო გორც პარ ტი ა. 

ბო ლო 9-10 თვის გან მავ ლო ბა ში ვაკ ვირ დე ბო დით ამ პარ ტი ე ბის პლატ-

ფორ მებს, მათ ვებ გ ვერ დებს, ასე ვე მათ აქ ტი უ რო ბას სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში, 

“ტვიტერსა” თუ “ფეისბუქზე”. ვცდი ლობ დით აღ გ ვე ნუს ხა, არ ჩევ ნე ბამ დე რა 

აქ ტი ვო ბე ბი შე ი ნიშ ნე ბო და ვებ გ ვერ დებ ზე, რო გორ შე იც ვ ლე ბო და სი ტუ ა ცია 

არ ჩევ ნე ბის მო ახ ლო ე ბი სას და არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ. ასე ვე გვა ინ ტე რე სებ და, 

რამ დე ნად ინ ტე რაქ ტი უ ლე ბი არი ან პარ ტი ე ბი, შე უძ ლი ათ თუ არა მო ი ზი დონ 

თა ვიან თი მხარ დამ ჭე რე ბი და ახ დე ნენ თუ არა მათ მო ბი ლი ზე ბას სო ცი ა ლუ რი 

ქსე ლე ბის მეშ ვე ო ბით. გვა ინ ტე რე სებ და ისე თი სა კითხე ბიც, ადა მი ანს, რო მე-

ლიც, ვთქვათ, ონის რა ი ონ ში იმ ყო ფე ბა, თუ აქვს რო მე ლი მე პო ლი ტი კურ პარ-

ტი ა ში გა წევ რი ა ნე ბის სურ ვი ლი, შე უძ ლია თუ არა ეს ვებ გ ვერ დის მეშ ვე ო ბით 

გა ა კე თოს. არის კი დევ უამ რა ვი სხვა სა კითხი, რო მე ლიც ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე-

სო ა. 

ჯერ კი დევ და სად გე ნი ა, რამ დე ნი ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლო-

ში. ოფი ცი ა ლუ რი, გა ე როს მო ნა ცე მე ბით, 2010 წლის მდგო მა რე ო ბით სა ქარ თ-

ვე ლო ში აღ რიცხუ ლია მი ლი ონ სა მა სი ათა სი ინ ტერ ნეტმომ ხ მა რე ბე ლი. 

კვლე ვის დროს ჩა ვა ტა რეთ ინ ტერ ვი უ ე ბი, რო გორც პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ-

თან (თითო პარ ტი ი დან 6 ადა მი ან თან), ასე ვე ბლო გე რებ თან და ადა მი ა ნებ თან, 

რომ ლე ბიც მეტ - ნაკ ლე ბად ჩარ თუ ლე ბი არი ან სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში. აღ მოჩ-

ნ და, რომ ძა ლი ან ბევრ პრო ფე სი ო ნალს ეჭ ვი ეპა რე ბა ამ ციფ რებ ში და უფ-

რო ნაკ ლე ბი ჰგო ნი ა. რაც მთა ვა რი ა, ინ ტერ ნე ტის წვდო მა არის 28, 3%, რაც 

არ არის ძა ლი ან ცო ტა. ამას გარ და, შე ვე ცა დეთ დაგ ვედ გი ნა, თუ რამ დე ნი 

მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს “ფე ის ბუქს” სა ქარ თ ვე ლო ში. 2011 წლის მო ნა ცე მე ბით, 
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“ფეისბუქის” 779 ათა სამ დე რე გის ტ რი რე ბუ ლი მომ ხ მა რე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლო-

ში. ამ მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო 87-ე ად გილ ზე ა, სომ ხე თი 115-

ეზე, აზერ ბა ი ჯა ნი კი 86-ე ად გილ ზე. 

გარ და ამი სა, ვცდი ლობთ გა მო ვი ყე ნოთ ის მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც აქვს 

CRRC-ს. მათ მა კვლე ვებ მაც აჩ ვე ნა, რომ ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის რა ო დე-

ნო ბა მზარ დია და ყო ველ წ ლი უ რად მა ტუ ლობს. მათ ასე ვე ჩა ა ტა რეს კვლე ვა, 

და მოგ ვი ა ნე ბით ალ ბათ იქ ნე ბა ამა ზე სა უ ბა რი, რომ მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 

5% იყე ნებს ინ ტერ ნეტს, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის წყა როს, რაც ცო ტა წი ნა აღ მ-

დე გო ბა ში მო დის წი ნა მო ნა ცე მებ თან. ეს მი უ თი თებს იმა ზე, რომ მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი თან და თან შე მო ვი და ქარ თულ პო ლი ტი კა ში, 

ისი ნი ჯერ ჯე რო ბით მა ინც ვერ უწე ვენ წი ნა აღ მ დე გო ბას ტრა დი ცი ულ მე დი ას, 

გან სა კუთ რე ბით ტე ლე ვი ზი ას. 

რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, “ფეისბუქი” ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი ა. მის პო-

პუ ლა რი ზა ცი ას ხე ლი შე უწყო გა ქარ თუ ლე ბა მაც. მა ნამ დე უფ რო აქ ტი უ რი იყო 

“ფორუმ.ჯი”, რო მელ საც ცო ტა უფ რო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი დატ ვირ თ ვა ჰქონ და. 

თუ გა დავ ხე დავთ ათი ვე პო ლი ტი კურ პარ ტი ას, ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი, თა ვა დაც 

შე ნიშ ნავ დით, არის “ნაციონალური მოძ რა ო ბა” და “ქართული ოც ნე ბა”. ასე-

ვე აქ ტი უ რე ბი არი ან “რესპუბლიკელები”, “ქრისტიან-დემოკრატები” და კი დევ 

რამ დე ნი მე პარ ტი ა, რომ ლებ საც მეტ - ნაკ ლე ბად კარ გად ეს მით სო ცი ა ლუ რი 

ქსე ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა. თუმ ცა, ამ ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს ასე ვე გა მო იკ ვე თა, 

რომ ხში რად, რო დე საც ჩვე ნი ინ ტერ ვი უ ე რი მი დი ო და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე-

ბის ლი დე რებ თან, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის მი მართ მა თი ინ ტე რე სი იზ რ დე ბო და.

ნი ნო და ნე ლია – თქვენ ბრძა ნეთ, რომ ეს ორი პარ ტია გა მორ ჩე უ ლად აქ ტი-

უ რი ა. რას გუ ლის ხ მობთ აქ ტი უ რო ბა ში, სა რეკ ლა მო ბა ნე რე ბის სიხ ში რეს, სა-

კუ თა რი ვებ გ ვერ დე ბის ხში რად გა ნახ ლე ბას თუ იმას, რომ პო ლი ტი კუ რი პარ-

ტი ე ბის წევ რე ბი თა ვად აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ო ბენ პო ლი ტი კურ დის კუ სი ებ ში.

კორ ნე ლი კა კა ჩია – რამ დე ნი მე სა კითხი შე იძ ლე ბა გა მო იკ ვე თოს. ამ ორ პარ-

ტი ას აქვს ფა სი ა ნი რეკ ლა მე ბი “ფეისბუქზე”, შექ მ ნი ლია მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის 

და ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის გვერ დე ბი, პრო პა გან დის სა შუ ა ლე ბა დაც არის ქცე უ-

ლი, რა თა ამა თუ იმ პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლებ მა ხე ლი შე უ შა ლონ თა ვიანთ 
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მო წი ნა აღ მ დე გე ებს. ასე ვე სა ინ ტე რე სო ა, რომ არი ან “ოფინიონ-ლიდერები”, 

ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც ყვე ლა ნი კარ გად ვიც ნობთ, ვინც “ფეისბუქზე” ვართ 

და რომ ლე ბიც ან მთავ რო ბის პო ზი ცი ას იზი ა რე ბენ ან ოპო ზი ცი ის, და თა ვი ან-

თი პოს ტე ბით და კო მენ ტა რე ბით ქმნი ან ამინდს. 

ვებ გ ვერ დებ ზე, ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, დი დი ცვლი ლე ბე ბი არ შე იმ ჩ ნე ვა. პო-

ლი ტი კურ პარ ტი ებს ბო ლომ დე არა აქვთ გა აზ რე ბუ ლი მა თი მნიშ ვ ნე ლო ბა. იქ 

ძი რი თა დად ან მოძ ვე ლე ბუ ლი ან არაფ რის მ თ ქ მე ლი ინ ფორ მა ცია აქვთ გან-

თავ სე ბუ ლი. რაც მთა ვა რი ა, რომ არ ვი ცო დეთ პარ ტი ის სა ხე ლი, ამ ვებ გ ვერ-

დებ ზე ვერ მოვ ნა ხავთ ინ ფორ მა ცი ას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც და ვად გენ დით, თუ 

რა იდე ო ლო გი ის მიმ დე ვა რია ესა თუ ის პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ა. 

სა ინ ტე რე სო სა კითხი ა, თუ რო გორ იყე ნე ბენ პარ ტი ე ბი ბლო გე რებს და არის 

თუ არა მათ შო რის კავ ში რი. რო გორც კვლე ვის პირ ველ მა მო ნა ცე მებ მა აჩ ვე-

ნა, დი დი კავ ში რი არ არის. სა ქარ თ ვე ლო ში არი ან ბლო გე რე ბი, მაგ რამ ისი ნი 

ძი რი თა დად არ წე რენ პო ლი ტი კა ზე. თუმ ცა ვერ ვიტყ ვით იმას, რომ ასე თე ბი 

სა ერ თოდ არ არი ან. მა გა ლი თად, ჟურ ნალ “ტაბულას” ბლო გე რე ბი. ისი ნი არ 

არი ან კონ კ რე ტუ ლად პარ ტი ის ბლო გე რე ბი, მაგ რამ იდე ო ლო გი უ რად მო ტი-

ვი რე ბუ ლი ბლო გე რე ბი არი ან. ეს ცო ტა ახა ლი ფე ნო მე ნია ქარ თულ პარ ტი ულ 

პო ლი ტი კა ში, რო მე ლიც, ჩე მი აზ რით, სა ინ ტე რე სოა ანა ლი ზის თ ვის. 

სა ინ ტე რე სოა ჟურ ნალ “ლიბერალის” მო ნა ცე მე ბიც. რო გორც გა ვარ კ ვი ეთ, 

მას 20 ათა სი მკითხ ვე ლი ჰყავს კვი რა ში, რაც ცო ტა არ არის. 

ასე ვე გა მო იკ ვე თა შემ დე გი სი ტუ ა ცი ა, რომ ქარ თ ვე ლი ინ ტერ ნეტმომ ხ მა-

რე ბე ლი ძი რი თა დად ზარ მა ცია და დი დი ტექ ს ტე ბის კითხ ვას ვი დე ო ე ბის ნახ-

ვას ამ ჯო ბი ნებს. კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი 

ჯერ ჯე რო ბით ვერ თა მა შობს ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ქარ თულ პარ ტი ულ 

პო ლი ტი კა ში, რო გორ საც უნ და თა მა შობ დეს. თუმ ცა არც მთლად ასე ცუ დად 

არის საქ მე, იმი ტომ რომ თუ გა დავ ხე დავთ ბო ლო აქ ტი ვო ბებს, სო ცი ა ლუ რი 

ქსე ლე ბის რო ლი ძა ლი ან იზ რ დე ბა. აქამ დე თუ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ლი-

დე რებს ჰქონ დათ “ფეისბუქზე” კო მერ ცი უ ლი რეკ ლა მა, ახ ლა უკ ვე გა მოჩ ნ და 

რამ დე ნი მე მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტი, რო მე ლიც თით ქ მის ყო ველ დღე ანახ ლებს 

თა ვის ვებ გ ვერდს, იდე ბა ვი დე ო ე ბი. 

მინ და შე ვე ხო “ლაიქების” თე მა საც. მო გეხ სე ნე ბათ, ზოგ ჯერ პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ე ბის თ ვის ეს არის პრეს ტი ჟის ამ ბა ვი. სა ინ ტე რე სო იყო რამ დე ნი მე ლი-
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დე რის პა სუ ხი “ლაიქებთან” და კავ ში რე ბით. ბევ რი ექ ს პერ ტის თ ვის გა უ გე ბა-

რი ა, რო გორ მო ა ხერ ხა მა გა ლი თად ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ მა ერთ დღე ში 100 ათა-

სი “ლაიქის” მოგ რო ვე ბა. თა ვად ექ ს პერ ტე ბის აზ რით, არ სე ბობს სხვა დას ხ ვა 

გზა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა ამის გა კე თე ბა. “ლაიქები” აუცი ლებ ლად არ ნიშ ნავს 

პარ ტი ის პო პუ ლა რო ბას, უფ რო პრეს ტი ჟის საკითხია.

პრო ფე სი უ ლი ბლო გე რე ბის ისე თი ტი პი, რო გო რიც და სავ ლეთ ში გვხვდე ბა 

და რო მე ლიც შე იძ ლე ბა და ი ქი რა ვოს რო მე ლი მე პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ამ და 

დღეს ერ თის თ ვის მუ შა ობ დეს, ხვალ სხვის თ ვის, რო გორც კვლე ვამ აჩ ვე ნა, სა-

ქარ თ ვე ლო ში ჯერ ჯე რო ბით არ გვყავს. რო გორც ჩანს, ამა ზე მოთხოვ ნა არ 

არის. 

მთლი ა ნო ბა ში შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის რო ლი ელექ-

ტო რა ტის მო ბი ლი ზე ბა ში ჯერ ჯე რო ბით ბო ლომ დე არა აქვთ ქარ თულ პო ლი-

ტი კურ პარ ტი ებს გა აზ რე ბუ ლი. მაგ რამ ეს მარ ტო პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ზეც 

არ არის და მო კი დე ბუ ლი. და მო კი დე ბუ ლია ბევრ სხვა ფაქ ტორ ზე, იმა ზე, თუ 

რამ დე ნად შე აღ წევს ინ ტერ ნე ტი რე გი ო ნებ ში. სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი პო ლი-

ტი კუ რი პარ ტი ე ბის თ ვის ჯერ ჯე რო ბით ვერ ცვლის ტრა დი ცი ულ ურ თი ერ თო-

ბებს, რო დე საც თა ვად ჩა დი ხარ სო ფელ ში და პი რა დად ხვდე ბი ადა მი ა ნებს. მას 

შემ დეგ, რაც უფ რო მი საწ ვ დო მი გახ დე ბა ინ ტერ ნე ტი რე გი ო ნე ბის თ ვის, სი ტუ-

ა ცია ალ ბათ თან და თან შე იც ვ ლე ბა. 

ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო იყო ასე ვე, თუ ჰყავ დათ პარ ტი ებს სო ცი ა ლურ ქსე-

ლებ ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი ადა მი ა ნი. ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს იყ ვ ნენ პო ლი ტი კო-

სე ბი, რომ ლებ მაც “აიტიშნიკთან” გაგ ვაგ ზავ ნეს. ეს უკ ვე მეტყ ვე ლებს იმა ზე, 

რო გორ უყუ რე ბენ ამ პარ ტი ა ში სო ცი ა ლურ ქსე ლებს. მათ ჰგო ნი ათ, რომ ეს 

ტექ ნი კუ რი სა კითხია და “აიტიშნიკს” ეხე ბა. მაგ რამ იყ ვ ნენ ისე თე ბიც, რომ-

ლებ საც ძა ლი ან კარ გად ეს მით მა თი მნიშ ვ ნე ლო ბა, მაგ რამ მა ინც მი აჩ ნი ათ, 

რომ ცო ტა ნა ად რე ვია ამ თე მის წინ წა მო წე ვა. 

გი გა პა ი ჭა ძე – კლა სი კუ რი გა გე ბით, პო ლი ტი კუ რი ბლო გი არის ის, სა დაც 

ბლო გის ავ ტო რი მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის ანა ლიზს აკე თებს. ჩვენ თან, სამ წუ-

ხა როდ, სა გა რეო პო ლი ტი კა ზე სა ერ თოდ არ არის სა უ ბა რი. ეს შე იძ ლე ბა იმით 

არის გა მოწ ვე უ ლი, რომ ყვე ლა პო ლი ტი კურ პარ ტი ას მეტ - ნაკ ლე ბად ერ თ ნა ი-

რად წარ მო უდ გე ნი ა, თუ რო გორ უნ და მოგ ვარ დეს კონ ფ ლიქ ტე ბი და ა.შ. პა-



139

ძალაუფლება და თავისუფლება

ტა რა ნი უ ან სებ შია გან ს ხ ვა ვე ბა. ძი რი თა დად დის კუ სია მიმ დი ნა რე ობს ში და 

პარ ტი ულ და კლა ნურ სა კითხებ ზე. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში პო ლი ტი კურ 

ბლო გე რებს იმ ხე ლა გავ ლე ნა აქვთ, რომ შე იძ ლე ბა ვი ღა ცის გა დად გო მაც კი 

გა მო იწ ვი ონ თა ნამ დე ბო ბი დან, ჩვენ თან ამას ად გი ლი არა აქვს. 

დღეს გვყავს 3100 ბლო გე რი, ერ თ -ერ თ მა ჩვენ მა კო ლე გამ მეც ნი ე რუ ლი 

კვლე ვა ჩა ა ტა რა. ამ დე ნი კა ცია დათ ვ ლი ლი ტექ ნი კუ რად და გა და მოწ მე ბუ ლი ა. 

მათ გან 99% პი რა დი ხა სი ა თის ბლო გე რე ბი არი ან, ანუ ისი ნი, ვინც თა ვი ანთ 

ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე წე რენ ან ისეთ თე მებს ეხე ბი ან, რო გო რიც არის 

კუ ლი ნა რი ა, ფო ტოგ რა ფია და ა.შ. 

პო ლი ტი კუ რი ბლო გე რი სულ ოთხი მახ სენ დე ბა. რომ ლე ბიც არი ან და მო უ კი-

დებ ლე ბი და ცდი ლო ბენ, უფ რო კრი ტი კუ ლი თე მე ბი წა მო სწი ონ წინ. შე იძ ლე ბა 

ვთქვათ, რომ ისი ნი სრუ ლად ვერ მო ი ცა ვენ ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის 

სპექტრს. გარ და ამი სა, არ სე ბო ბენ ჟურ ნა ლის ტე ბი, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კა ზე 

წე რენ. ესე ნი არი ან, პირ ველ რიგ ში, რა დიო “თავისუფლების”, ჟურ ნა ლე ბის 

“ტაბულასა” და “ლი ბე რა ლის” ბლო გე რე ბი. შე იძ ლე ბა სულ იყოს 25 კა ცი, რო-

მე ლიც წერს იმა ზე, თუ რა ხდე ბა ქვე ყა ნა ში, ოღონდ ვი მე ო რებ, ეს ძი რი თა დად 

ში და პო ლი ტი კურ სა კითხებს ეხე ბა და, ჩე მი აზ რით, არ წარ მო ა ჩენს სრულ სუ-

რათს. ასე რომ, ჩვე ნი პო ლი ტი კუ რი ინ ტერ ნეტ  ს ტ რუქ ტუ რა ნაკ ლუ ლი და ხარ-

ვე ზი ა ნი ა. 

რამ დე ნი მე წე ლია ვცდი ლობთ, და ვით ვა ლოთ, რამ დე ნი ადა მი ა ნია სა ქარ თ-

ვე ლო ში ინ ტერ ნეტ ში. “ფეისბუქს” აქვს ყო ველ დღი უ რი სტა ტის ტი კა, რომ ლის 

შე მოწ მე ბაც ნე ბის მი ერ წუთს შეგ ვიძ ლი ა. თქვენ სწო რად ახ სე ნეთ რიცხ ვი, და-

ახ ლო ე ბით 779 ათა სი ადა მი ა ნია და რე გის ტ რი რე ბუ ლი “ფეისბუქზე” სა ქარ თ-

ვე ლო დან, ვინც ქარ თუ ლი “აიპიდან” შე დის და ვინც კვი რა ში ერ თხელ მა ინც 

აქ ტი უ რობს. ოფი ცი ა ლურ წყა რო ებს თუ და ვეყ რ დ ნო ბით, მა გა ლი თად, კო მუ-

ნი კა ცი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ კო მი სი ას, სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს არ სე ბობს 300 

ათა სი მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი ინ ტერ ნეტ შე ერ თე ბა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 300 ათას 

ოჯახს აქვს სხვა დას ხ ვა სა ხის ინ ტერ ნე ტი. თუ სა შუ ა ლოდ ჩავ თ ვ ლით, რომ 

ოჯახ ში 2,7 კა ცი უნ და ცხოვ რობ დეს, სწო რედ მი ლი ონ სა მა ს ათა სამ დე ავ დი-

ვართ. 

ამას თან, მო ბი ლურ ოპე რა ტო რებ საც აქვთ თა ვი ან თი სა ინ ტე რე სო სტა-

ტის ტი კა. ისი ნი ამ ბო ბენ, რომ ჰყავთ უფ რო მე ტი აბო ნენ ტი, ვიდ რე ქვე ყა ნა ში 



140

ძალაუფლება და თავისუფლება

ცხოვ რობს, რაც გა სა გე ბი ა, იმი ტომ რომ ყვე ლას ორი ტე ლე ფო ნი აქვს. ამის 

მი ხედ ვით თუ დავ თ ვ ლით, 3 მი ლი ო ნამ დე ადა მი ანს გა აქ ტი უ რე ბუ ლი უნ და 

ჰქონ დეს ინ ტერ ნე ტი. შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 

30%-ს ყო ველ დღი უ რად აქვს ინ ტერ ნეტ თან შე ხე ბა. 

დის კუ სი ა, რო მე ლიც მიმ დი ნა რე ობს “ფეისბუქზე” და ბლო გებ ზე, არ გად მო-

დის რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში. ყვე ლა ნი შე სუ ლე ბი ვართ “ფეისბუქზე”, “ფორუმზე”, 

“ვუ კო მენ ტებთ” და “ვუშეარებთ” ერ თ მა ნეთს მა სა ლას, მაგ რამ ყვე ლა ფე რი 

იხარ შე ბა ერთ პა ტა რა ქვაბ ში. ბლო გოს ფე რო ზე თა ვად სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე-

ბის გავ ლე ნა ზეც მინ დო და მეთ ქ ვა. ჩვენ ვამ ბობთ, რომ ბლო გებ მა რა ღაც უნ-

და გა ა კე თოს და მო სახ ლე ო ბა ში რა ღაც შეც ვა ლოს, მაგ რამ გვა ვიწყ დე ბა, რომ 

“ფეისბუქმა” ჩაყ ლა პა ის პო ტენ ცი ა ლი, რო მე ლიც ბლო გოს ფე რო ში უნ და წა-

სუ ლი ყო. ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც გახ დე ბოდ ნენ ბლო გე რე ბი და და იწყებ დ ნენ 

წე რას ისეთ სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც აინ ტე რე სებთ, ან რო მელ შიც ერკვევიან, 

გა და სუ ლე ბი არი ან “ფეისბუქზე”, დის კუ სია მიმ დი ნა რე ობს იმ ფორ მატ ში და 

მათ უკან ვე ღა რა სო დეს წა მო ვიყ ვანთ. ბლო გოს ფე რო რუ დი მენ ტულ დო ნე ზე 

დარ ჩა და ალ ბათ დარ ჩე ბა კი დეც სა ქარ თ ვე ლო ში. 

სამ წუ ხა როდ, ბევრს ვე რა ფერს ვიტყ ვი პო ლი ტი კა ზე ბლო გე რებ თან, რად-

გან, რო გორც ვთქვი, ასე თი რა მე არ არ სე ბობს. თუმ ცა, პე რი ო დუ ლად გვაქვს 

გა მო ნა თე ბე ბი. ის ოთხი და მო უ კი დე ბე ლი ბლო გე რი და ჯამ ში 25, არის ხალ ხი, 

რო მე ლიც ცდი ლობს კვი რა ში ერ თხელ ან თვე ში რამ დენ ჯერ მე გა ნა ახ ლოს თა-

ვი სი ბლო გი და რა ღაც მოგ ვა წო დოს, მაგ რამ ყვე ლა ფე რი ორ - სამ დღე ში მთავ-

რ დე ბა ხოლ მე. 

ნი ნო და ნე ლია – რა ტომ არის სა ქარ თ ვე ლო ში ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი 

“ტვიტერი”? ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ის გა ცი ლე ბით უფ რო პო პუ ლა-

რუ ლი ა, ვიდ რე “ფეისბუქი”. 

გი გა პა ი ჭა ძე – “ტვიტერის” პო პუ ლა რო ბა იმან გა ნა პი რო ბა, რომ პირ და პირ მო-

ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი დან, ინ ტერ ნეტ ში შე უს ვ ლე ლად, შე მეძ ლო სმს გამეგზავნა და 

ჩე მი 5 ათა სი მე გობ რის თ ვის შე მეტყო ბი ნე ბი ნა რას ვა კე თებ, ან რა მი ჭირს. არის 

კი დეც შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც “ტვიტერის” სა შუ ა ლე ბით გა უ გი ათ რო მე ლი მე ქვე-

ყა ნა ში ჟურ ნა ლის ტის და ჭე რის ამ ბა ვი და შემ დეგ გა უ თა ვი სუფ ლე ბი ათ. ჩვენ თან 
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ეს შე უძ ლე ბე ლი იყო და უნ და მჯდა რი ყა ვი ინ ტერ ნეტ თან, რა თა “ტვიტერზე” შე-

სუ ლი ყა ვი. დღეს სა მი ვე მო ბი ლუ რი ოპე რა ტო რი დან შე საძ ლე ბე ლია “ტვიტერზე” 

სმს-ის გაგ ზავ ნა და პა სუ ხე ბის მი ღე ბა, მაგ რამ, რო გორც ვთქვი, “ფეისბუქმა” 

ჩაყ ლა პა ის აქ ტი უ რი ხალ ხი, რო მე ლიც ყო ველ დღე ინ ტერ ნეტ თან ზის. ამი ტომ 

“ტვიტერის” გან ვი თა რე ბაც შე ფერ ხე ბუ ლია ამ დი დი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის მი ერ. 

ჩე მი აზ რით, ცენ ზუ რა ყო ველ თ ვის ხელს უწყობს სა ინ ტე რე სო ინ ს ტ რუ მენ-

ტე ბის სა ინ ტე რე სოდ გა მო ყე ნე ბას და გან ვი თა რე ბას, დაწყე ბუ ლი იქი დან, რო-

გორ ვი თარ დე ბა მკაც რი ცენ ზუ რის ქვეშ კულ ტუ რა, ხე ლოვ ნე ბა. დღეს ჩანს, 

რო გორ შე იძ ლე ბა გან ვი თარ დეს სა ზო გა დო ე ბა და რა გზე ბი შე იძ ლე ბა გა მო-

ძებ ნოს თა ვის და საღ წე ვად. სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის მკა რი ცენ ზუ რა, ცი ხე ში 

არა ვის სვა მენ აზ რის გა მო ხატ ვის გა მო, რო გორც მოხ და ეს რუ სეთ ში, აზერ ბა-

ი ჯან ში, ეგ ვიპ ტე ში და სხვა გან. ამი ტომ ჩვენ თან სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი ისე ვერ 

ვი თარ დე ბა, სა ზო გა დო ე ბა მათ ისე ვერ იყე ნებს, რო გორც ეს მოხ და იმ ქვეყ-

ნებ ში, სა დაც ცენ ზუ რამ ხალ ხი აიძუ ლა, ეს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი გა მო ე ყე ნე ბი ნა. 

ნი ნო და ნე ლია – ბევრს ლა პა რა კო ბენ სა ქარ თ ვე ლო შიც და მის ფარ გ ლებს 

გა რე თაც იმის შე სა ხებ, რომ შე იძ ლე ბა, მე დი ის მი ერ ინ ტერ ნეტ სივ რ ცის გა-

მო ყე ნე ბამ და ფა როს ჟურ ნა ლის ტის ფუნ ქ ცია და მი სი რო ლი სა კუ თარ თავ ზე 

აიღოს. სწო რედ იმი ტომ, რომ მომ ხ მა რე ბელს არა აქვს გარ კ ვე უ ლი ტი პის გა-

ნათ ლე ბა, რა ინ ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა იყოს სან დო, რა შე იძ ლე ბა ეფუძ ნე ბო დეს 

ფაქ ტებს და რა შე იძ ლე ბა იყოს ბლო გე რის სუ ბი ექ ტუ რი მო საზ რე ბა. არა მგო-

ნი ა, ეს მარ ტო ინ ტერ ნე ტის პრობ ლე მა იყოს, იმი ტომ რომ იგი ვე ხდე ბა ტრა დი-

ცი ულ მე დი ა ში. ფაქ ტის და მო საზ რე ბის გარ ჩე ვა, სამ წუ ხა როდ, ძა ლი ან უჭირს 

მკითხ ველს, მა ყუ რე ბელსა თუ მსმე ნელს. 

ინ ტერ ნეტ რე სურ სის გა მო ყე ნე ბამ კი დევ ერ თი პრობ ლე მა შექ მ ნა, რა საც 

ჰქვია პი რა დი სივ რ ცის შეზღუდ ვა. “ფეისბუქზე”, “გუგლზე” დი დი სკან და ლე ბი 

ყო ფი ლა იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ მე სა მე კომ პა ნი ებს აძ ლე ვენ თავიანთი 

მომ ხ მა რებ ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, რაც პრობ ლე მებს ქმნის პი რა დი ინ-

ფორ მა ცი ის დაც ვის თვალ საზ რი სით. 

და ვით სი ჭი ნა ვა – ვი სა უბ რეთ პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქ ტუ რის შე სა ხებ ინ-

ტერ ნეტსივ რ ცე ში, მაგ რამ ინ ტერ ნეტ ზე სა უბ რი სას ალ ბათ არ უნ და დაგ ვა-
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ვიწყ დეს მთა ვა რი ას პექ ტი, ინ ტერ ნეტმომ ხ მა რებ ლე ბი, ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე-

ბიც სხე დან კომ პი უ ტე რებ თან, ინ ფორ მა ცი ას ეძე ბენ ან სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში 

მოგ ზა უ რო ბენ. 

მინ და წარ მო გიდ გი ნოთ აღ წე რი ლო ბი თი ხა სი ა თის პრე ზენ ტა ცი ა. ეს გახ-

ლავთ კავ კა სი ის კვლე ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტ რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ყო ველ-

წ ლი უ რი “კავკასიის ბა რო მეტ რის” შე დე გე ბი, რო მე ლიც ტარ დე ბა სამ ხ რეთ 

კავ კა სი ის სამ ქვე ყა ნა ში. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ვე კითხე ბით სხვა დას ხ ვა თე-

მე ბის შე სა ხებ. თე მის აქ ტუ ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 2011 წლის კვლე ვა ში 

მოხ ვ და რამ დე ნი მე კითხ ვა ინ ტერ ნე ტი სა და ინ ტერ ნეტმომ ხ მა რებ ლე ბის შე-

სა ხებ. 

ვნა ხოთ, რა გან ს ხ ვა ვე ბაა სამ ხ რეთ კავ კა სი ის შიგ ნით ქვეყ ნებს შო რის. სა-

ქარ თ ვე ლოს, სომ ხეთსა და აზერ ბა ი ჯანს გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის გა მო 

ერთ რე გი ო ნად გა ნი ხი ლა ვენ, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 

45%-ს გა აჩ ნია მეტ -ნაკ ლე ბი შე ხე ბა ინ ტერ ნეტ თან. ბო ლო სა მი წლის გან მავ-

ლო ბა ში საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა იყო. ასე ვე იზ რ დე ბო და მო სახ ლე ო-

ბა ში ინ ტერ ნეტმომ ხ მა რებ ლე ბის რიცხ ვი სომ ხეთ ში. აზერ ბა ი ჯან ში ეს ზრდა 

თით ქ მის მი ნი მა ლუ რი იყო. თუმ ცა, შე იძ ლე ბა და ვა ამ მო ნა ცე მე ბის შე სა-

ხებ. არ სე ბობს გა ე როს მო ნა ცე მე ბი, სა ერ თა შო რი სო ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბის 

კავ ში რის მო ნა ცე მე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 

37%-ს აქვს ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა. ეს არის 2011 წლის მო ნა ცე მე ბი. აზერ ბა-

ი ჯან ში ამ ბო ბენ, რომ ასე თია მო სახ ლე ო ბის 50%, მაგ რამ ყუ რადღე ბა უნ და 

მი ვაქ ცი ოთ იმას, ვინ გას ცემს ამ ინ ფორ მა ცი ას. აზერ ბა ი ჯა ნის შემ თხ ვე ვა ში 

ეს არის სა ხელ მ წი ფო სტა ტის ტი კის სამ მარ თ ვე ლო, რომ ლის მო ნა ცე მებ მაც 

შე იძ ლე ბა კითხ ვე ბი გაგ ვი ჩი ნოს. ჩვენ თან “ჯეოსტატი” გას ცემს, მაგ რამ ალ-

ბათ ხვდე ბით, რომ ეს მეტ - ნაკ ლე ბად აკუ რა ტუ ლი ინ ფორ მა ციაა და მი სი გა-

და მოწ მე ბა შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხ ვა წყა რო ე ბით. 

მთა ვა რი კითხ ვა, რო მე ლიც და ვუს ვით ადა მი ა ნებს, არის, რამ დე ნად ხში რად 

იყე ნე ბენ ინ ტერ ნეტს. ჩვე ნი მომ დევ ნო ანა ლი ზი და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ორი 

ჯგუ ფის, ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რე ბ ლების და ადა მი ა ნე ბის, რომ ლე ბიც არ მო იხ-

მა რენ ინ ტერ ნეტს, შე და რე ბა ზე. გან ვი ხი ლავთ დე მოგ რა ფი ულ, ეკო ნო მი კურ, 

სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ კითხ ვებს და ვნა ხავთ, თუ არის გან ს ხ ვა ვე ბა მათ 

მი მართ ამ ადა მი ა ნე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ში. 
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სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში იმ ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვი, რო მე ლიც არა სო დეს იყე ნებს 

ინ ტერ ნეტს, ყვე ლა ზე მი ნი მა ლუ რია სა ქარ თ ვე ლო ში. აზერ ბა ი ჯან ში ყვე ლა ზე 

მე ტია ადა მი ა ნი, რო მელ მაც არ იცის, რას ნიშ ნავს ინ ტერ ნე ტი. 

და ვუბ რუნ დეთ CRRC-ის კვლე ვის შე დე გებს. სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა ლა ქის 

მო სახ ლე ო ბის 60%-ს აქვს წვდო მა ინ ტერ ნეტ ზე, 51%-ს სხვა ქა ლა ქებ ში. აქ 

იგუ ლის ხ მე ბა არა  მარ ტო დი დი ქა ლა ქე ბი, არა მედ სა ქა ლა ქო ტი პის ყვე ლა და-

სახ ლე ბა. რო გორც ხე დავთ, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად არის 

უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ინ ტერ ნე ტით და 20%-საც კი არ შე ად გენს. 

შემ დეგ ვი ღებთ მხო ლოდ ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის ჯგუფს და ვარ კ ვევთ, 

რომ მა თი 66% სა კუ თა რი კომ პი უ ტე რი დან შე დის ინ ტერ ნეტ ში, ვხე დავთ, რომ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა თი რა ო დე ნო ბა, ვინც მე გობ რის კომ პი უ ტე რით სარ გებ-

ლობს ინ ტერ ნეტ ში შე სას ვ ლე ლად. სხვა ქვეყ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში ეს ნიშ ნუ ლი 

მი ნი მა ლუ რი იყო. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლი მო დის სამ სა ხურ ზე. მხო ლოდ 5% შე-

დის მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი დან. 

მომ დევ ნო და ალ ბათ ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო კითხ ვა – რას აკე თე ბენ ინ ტერ-

ნეტმომ ხ მა რე ბე ლე ბი ინ ტერ ნეტ ში შეს ვ ლი სას. 50%-მა თქვა, რომ ინ ფორ მა-

ცი ას ეძებს, 40% ეტა ნე ბა სო ცი ა ლურ ქსე ლებს, ოღონდ “ფეისბუქს” მხო ლოდ 

26% იყე ნებს. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ მე სინ ჯერ - პ როგ რა მე ბის გა მო ყე ნე ბა ძა ლი ან აქ ტუ ა-

ლუ რია სომ ხეთ ში. შე იძ ლე ბა ვი კა მა თოთ, რომ სომ ხე თის მო სახ ლე ო ბის დი დი 

ნა წი ლი ემიგ რა ცი ა შია და ეს ახ ლობ ლებ თან და კავ ში რე ბის ერ თ -ერ თი წყა-

რო ა. სა ქარ თ ვე ლო ში ეს ფუნ ქ ცია შე იძ ლე ბა “ფეისბუქს” ჰქონ დეს შე თავ სე-

ბუ ლი. 

ახ ლა ვნა ხოთ, ის ჯგუ ფი, რო მე ლიც არ არის ინ ტერ ნეტმომ ხ მა რე ბე ლი, რა-

ტომ არ იყე ნებს ინ ტერ ნეტს. ამის მი ზე ზად უმე ტე სო ბა, და ახ ლო ე ბით 35%, 

კომ პი უ ტე რის უქონ ლო ბას ასა ხე ლებს. 19%-მა გა ნაცხა და, რომ არ აინ ტე რე-

სებს ან არ სჭირ დე ბა ინ ტერ ნე ტი და 13%-მა აღი ა რა, რომ არ იცის, რო გორ 

უნ და გა მო ი ყე ნოს ინ ტერ ნე ტი. 

რო გო რია ამ ორი ჯგუ ფის და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა დას ხ ვა სა კითხე ბის მი-

მართ – ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის თით ქ მის 60% არის 18-დან 35 წლამდე 

ასა კის ადა მი ა ნე ბი. 35% მო დის 36-დან 55 წლამ დე ადა მი ა ნებ ზე, უფ რო ხან ში-

შე სულ ადა მი ა ნებ ზე კი – 8%. 
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ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის 48% და საქ მე ბუ ლი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში, ჩვე ნი 

კვლე ვის თა ნახ მად, გა მო კითხულ თა და ახ ლო ე ბით 35-40% აცხა დებ და, რომ 

და საქ მე ბუ ლი იყო. ინ ტერ ნე ტის არა მომ ხ მა რე ბ ლე ბის 70% მი იჩ ნევს, რომ და-

უ საქ მე ბე ლი ა. 

ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის 39%-მა გა ნაცხა და, რომ არა აქვს შე მო სა ვა ლი. 

ამას შე იძ ლე ბა მო ვუ ძებ ნოთ რა ცი ო ნა ლუ რი ახ ს ნა. რა თქმა უნ და, ამის გა მო-

სარ კ ვე ვად სხვა დას ხ ვა სტა ტის ტი კუ რი ტეს ტია სა ჭი რო და ჩვენ არ ჩაგ ვი ტა-

რე ბი ა, რად გან ჩვე ნი პრე ზენ ტა ცია აღ წე რი ლო ბი თი ხა სი ა თი სა ა, მაგ რამ თუ კი 

გა ვით ვა ლის წი ნებთ ასა კობ რივ და ყო ფას, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ ახალ-

გაზ რ დე ბი, სტუ დენ ტე ბი უფ რო აქ ტი უ რი ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბი არი ან. თუ 

გან ვი ხი ლავთ ოჯა ხის ან ში და მე ურ ნე ო ბის შე მო სა ვალს, ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ-

ლე ბის ოჯა ხე ბის შე მო სა ვა ლი უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე არა მომ ხ მა რებ ლე ბი სა. 

ინ ტერ ნე ტის არა მო მხ მა რებ ლე ბის ოჯა ხე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტის შე მო სა ვა ლი 

არის 100 ამე რი კულ დო ლა რამ დე. მა შინ რო ცა ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის 9% 

აღ ნიშ ნავს, რომ 400 დო ლარ ზე მე ტი შე მო სა ვა ლი აქვს მის ოჯახს. 18% – 250-

დან 400 დო ლა რამ დე. 27% – 100-დან 250 დო ლა რამ დე. ეკო ნო მი კუ რი თვალ-

საზ რი სით, ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის ოჯა ხე ბი შე და რე ბით უკე თეს მდგო მა-

რე ო ბა ში არი ან. 

ასე ვე სა ინ ტე რე სოა გა ნა წი ლე ბა გა ნათ ლე ბის სტა ტუ სის მი ხედ ვით. მო სახ-

ლე ო ბა დავ ყა ვით სამ ჯგუ ფად: ისი ნი, ვი საც გა აჩ ნია სა შუ ა ლო ან უფ რო და ბა-

ლი გა ნათ ლე ბა, სა შუ ა ლო ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბა და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა. ამ 

კითხ ვას თუ ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბის ჭრილ ში შევ ხე დავთ, ვნა ხავთ, რომ არა-

მომ ხ მა რე ბ ლე ბის თით ქ მის ნა ხე ვარ ზე მეტს აქვს სა შუ ა ლო ან უფ რო და ბა ლი 

გა ნათ ლე ბა. ინ ტერ ნე ტის მომხ მა რე ბ ლე ბის 60%-ს აქვს უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა, 

ბა კა ლავ რი ა ტი ან უფ რო მა ღა ლი სა ფე ხუ რი. 

ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რებ ლე ბის 30% აცხა დებს, რომ არ არის და ქორ წი ნე-

ბუ ლი, რაც ად ვი ლი ასახ ს ნე ლი ა, თუ კი გა ვით ვა ლის წი ნებთ ახალ გაზ რ დე ბის 

წილს ინ ტერ ნეტმომ ხ მა რებ ლებს შო რის. 

რეს პონ დენ ტებს და ვუს ვით კითხ ვა, სურთ თუ არა საზღ ვარ გა რეთ დრო ე-

ბით წას ვ ლა. ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რებ ლე ბის 62% აცხა დებს, რომ მას დრო ე ბით 

უნ და საზღ ვარ გა რეთ წას ვ ლა, ასე ვე 62% არა მომ ხ მა რებ ლე ბი სა აცხა დებს, 

რომ სა ერ თოდ არ უნ და საზღ ვარ გა რეთ წას ვ ლა, დრო ე ბი თაც კი. 
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ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის 45% აცხა დებს, რომ რე ლი გია მათ ცხოვ რე ბა-

ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ასე თი პა სუ ხი ინ ტერ ნე ტის არა მომ ხ მა რებ ლე ბის 

მხო ლოდ 37%-მა გას ცა. ასე ვე გა მო ვიკ ვ ლი ეთ და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა დას ხ ვა 

ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მი მართ. იყო რამ დე ნი მე პო ლი ტი კუ რი კითხ ვაც, რო მე ლიც 

სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს გავ ზო მოთ და მო კი დე ბუ ლე ბა ამა თუ იმ პო ლი ტი კურ 

სა კითხ ზე. თუ კი შევ ხე დავთ სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბი სად-

მი ნდო ბას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი არ გა მო იკ ვე თე ბა. გან ს ხ ვა ვე ბე ბი 

იკ ვე თე ბა მხო ლოდ სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მი სად მი, პრე ზი დენ ტი სად მი, 

ბან კე ბი სა დმი და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი სად მი ნდო ბა ში. პრე ზი დენ ტი სად მი ინ-

ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბი შე და რე ბით უფ რო ნე გა ტი უ რად არი ან გან წყო ბი ლე ბი 

მათ თან შე და რე ბით, ვინც არ მო იხ მარს ინ ტერ ნეტს. და ნარ ჩე ნე ბის შემ თხ ვე-

ვა ში სა პი რის პი რო ტენ დენ ცია გვაქვს – ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბი უფ რო და-

დე ბი თად არი ან გან წყო ბი ლე ბი ამ ინ ს ტი ტუ ტე ბი სად მი. 

გვქონ და კითხ ვა, რამ დე ნად სა მარ თ ლი ა ნად ექ ცე ვა მთავ რო ბა ხალხს. 

რო დე საც ვსა უბ რობთ პო ლი ტი კურ კითხ ვებ ზე, აუცი ლებ ლად უნ და გა ვით-

ვა ლის წი ნოთ ის, რომ ინ ტერ ნე ტის არა მომ ხ მა რებ ლებ ში გვაქვს საკ მა ოდ 

მა ღა ლი “არ ვი ცის” წი ლი. ინ ტერ ნე ტის არა მომ ხ მა რებ ლე ბი შე და რე ბით 

ნაკ ლე ბად არი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი ამ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით და, 

შე სა ბა მი სად, არ აქვთ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა კუ თა რი აზ რი. ინ ტერ ნეტ მომ-

ხ მა რებ ლებ ში უფ რო მეტს მი აჩ ნი ა, რომ მთავ რო ბა სა მარ თ ლი ა ნად ექ ცე ვა 

ხალხს. 

სა სა მარ თ ლოს მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა – ინ ტერ ნე ტის არა მომ ხ მა რე ბელ-

თა 44% აცხა დებს, რომ არ იცის, რო გო რი სა სა მარ თ ლოა სა ქარ თ ვე ლო ში. მაგ-

რამ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის 42% აცხა დებს, რომ 

სა სა მარ თ ლო მი კერ ძო ე ბუ ლი ა, რაც ყუ რად სა ღე ბი ფაქ ტი ა. 

ასე ვე გვქონ და კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც ზო მავ და მო სახ ლე ო ბის პო ლი ტი კურ 

ორი ენ ტა ცი ას. იყო ასე თი კითხ ვა – რო გო რია თქვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა კონ-

კუ რენ ცი ი სად მი. ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რებ ლე ბი უფ რო აცხა დებ დ ნენ, რომ კონ-

კუ რენ ცია კარ გი ა. 

ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რე ბ ლე ბის 58% მი იჩ ნევს, რომ სა წარ მო ე ბის უმე ტე სო ბა 

კერ ძო სა კუთ რე ბა ში უნ და იყოს. ინ ტერ ნე ტის არა მო მხ მა რებ ლე ბის 26% ამ-

ბობს, რომ სა წარ მო ე ბის უმე ტე სო ბა უნ და იყოს მთავ რო ბის ხელ ში. 
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ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე ბის 35% აცხა დებს, რომ ხალ ხ მა უნ და მი ი ღოს საპ-

რო ტეს ტო აქ ცი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, თუმ ცა გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია უარი სა და 

“არ ვი ცის” საკ მა ოდ დი დი მო ცუ ლო ბა, გან სა კუთ რე ბით ინ ტერ ნე ტის არა მომ-

ხ მა რებ ლებს შო რის. 

რაც შე ე ხე ბა იმას, თუ რამ დე ნად სწო რი მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ დე ბა სა ქარ-

თ ვე ლო ში პო ლი ტი კა, ინ ტერ ნეტმომ ხ მა რებ ლე ბის 46% და არა მომ ხ მა რებ ლე-

ბის 45% აცხა დებს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კა სწო რი ან მეტ- ნაკ ლე ბად 

სწო რი მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ დე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის და მო კი-

დე ბუ ლე ბა პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვო ბი სად მი. ორი ვე ჯგუ ფის და ახ ლო ე ბით 85%-

მა თქვა, რომ საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში, თუ კი ის უახ ლო ეს კვი რა ში ჩა ტარ-

დე ბო და, აუცი ლებ ლად მი ი ღებ და მო ნა წი ლე ო ბას. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი არც აქ გა მოკ ვე თი ლა. ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა-

რებ ლე ბის მხო ლოდ 46% ფიქ რობს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში არის დე მოკ რა ტი ა, 

მაგ რამ დი დი პრობ ლე მე ბით, მა შინ რო ცა ინ ტერ ნე ტის არა მო მხ მა რებ ლე ბის 

მხო ლოდ 40% ფიქ რობს ასე. აქაც არის “არ ვი ცის” საკ მაო დი დი წი ლი. 

კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი სა ჯა როა და შე გიძ ლი ათ იხი ლოთ ჩვენს ვებ გ ვერ დ ზე, 

ასე ვე შე გიძ ლი ათ ნა ხოთ ჩვე ნი ბლო გი, სა დაც ბევ რი სა ინ ტე რე სო თე მა ა. შე-

ჯა მე ბის თ ვის ვიტყ ვი, რომ რე გი ო ნუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბა სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ-

ნებ ში საკ მა ოდ გა მო ხა ტუ ლი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში ბევ რად უფ რო მე ტი ადა მი ა-

ნი მო იხ მარს ინ ტერ ნეტს. საკ მა ოდ ნი შან დობ ლი ვი იყო ის, რომ ინ ტერ ნე ტის 

არა მომ ხ მა რებ ლე ბი ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი არი ან და, შე სა ბა მი სად, 

უჭირთ სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 

 

ნი ნო და ნე ლია – ბა ტო ნო და ვით, თქვენ ბრძა ნეთ, რომ ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლე-

ბი უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი არი ან, ვიდ რე ისი ნი, ვინც არ მო იხ მარს და ეს გა მოჩ-

ნ და კითხ ვებ ში კონ კ რე ტულ სფე რო ებ ზე. გვაძ ლევს თუ არა ეს ინ ფორ მა ცია იმის 

თქმის და გან ზო გა დე ბის სა შუ ა ლე ბას, რომ ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რე ბე ლი უფ რო მე-

ტად არის ინ ფორ მა ცი ის მა ძი ე ბე ლი ან უფ რო მე ტად აქ ტი უ რი და და ინ ტე რე სე ბუ-

ლია ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი ან არა პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბით? 

 

და ვით სი ჭი ნა ვა – სამ წუ ხა როდ, “კავკასიის ბა რო მეტ რის” მო ნა ცე მე ბი სა-

შუ ა ლე ბას არ გვაძ ლევს ვი სა უბ როთ იმა ზე, რამ დე ნად აქ ტი უ რია ან რამ დე ნად 
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შე ე სა ბა მე ბა პი რის ინ ტერ ნეტ ჩარ თუ ლო ბა მის ჩარ თუ ლო ბას სა ზო გა დო ებ რივ 

საქ მი ა ნო ბა ში. თუმ ცა ამ შე დე გე ბის მი ხედ ვი თაც შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, 

რომ მა თი ინფორმირებულობის ხა რის ხი უფ რო მე ტია და რაც უფ რო მე ტი ინ-

ფორ მა ცია გაქვს, მით მე ტი გინ და მო ი პო ვო. 

  

გი გა პა ი ჭა ძე – ერ თა დერ თი, იმის თქმა შე მიძ ლი ა, რომ ად რე რომ უბ ნის 

ბირ ჟე ბი გვქონ და, დღეს ეს ფუნ ქ ცია ოც და ოთხსა ა თი ან რე ჟიმ ში შე ი თავ სა ინ-

ტერ ნეტ მა. ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რე ბე ლი თა ვის და უ ნე ბუ რად ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის 

ნა კა დის მო ნა წი ლე. ხში რად შე იძ ლე ბა არც უნ დო დეს ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა, 

ბევ რი უნი ვერ სი ტე ტი სა ლექ ციო კურ სებ საც სთა ვა ზობს ინ ტერ ნე ტით. ხში-

რად ადა მი ან მა არც იცის ამის შე სა ხებ, მაგ რამ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის მთა ვა რი 

პლუ სი დღეს ის არის, რომ ჩე მი მე გობ რე ბი გა ნა პი რო ბე ბენ იმ ინ ფორ მა ცი ის 

მო ცუ ლო ბას და ხა რისხს, რა საც მი ვი ღებ. ანუ, თუ “სწორი” მე გობ რე ბი მყავს, 

მით უფ რო სწორ და სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი ას მო მაწ ვ დი ან და ბევრ სა ინ-

ტე რე სო რა მეს შე ვიტყობ. შე იძ ლე ბა რა ღაც ვერც კი წარ მო მედ გი ნა, მაგ რამ 

ავ ტო მა ტუ რად ვი ღებ ინ ფორ მა ცი ას. გვინ და თუ არა, ჩვენ თვი თონ ვხდე ბით 

ამის მა ტა რე ბე ლი, რო დე საც “ვალაიქებთ” და “ვაშეარებთ” რა ღა ცას. აქე დან 

გა მომ დი ნა რე ობს ის ტენ დენ ცი ა, რომ ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რებ ლე ბი ყო ველ თ-

ვის მე ტად ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი იმი ტომ კი არ არი ან, რომ უნ დო დათ რა ღა ცის 

გა გე ბა, უფ რო მე ტი რა ღა ცის შე სა ხებ სმე ნი ათ და უნა ხავთ. 

ლა შა ქავ თა რა ძე, ბლო გე რი – ჩე მი პი რა დი დაკ ვირ ვე ბი დან ვიტყ ვი, რომ 

დღეს გა ცი ლე ბით უკეთ აც ნო ბი ე რებს ინ ტერ ნე ტის, რო გორც რე სურ სის მნიშ-

ვ ნე ლო ბას ხე ლი სუფ ლე ბა, ვიდ რე ოპო ზი ცი ა. არა მ ხო ლოდ “ფეისბუქის” სა-

შუ ა ლე ბით, არა მედ ბლო გე რებ თან ურ თი ერ თო ბის თვალ საზ რი სი თაც. ბო ლო 

ერ თი წლის გა ნმავ ლო ბა ში ათამ დე შეხ ვედ რა მახ სენ დე ბა, რო დე საც ბლო გე-

რე ბი და პა ტი ჟეს სა გუნ და ოდ, გა სარ თო ბად და, თქვენ წარ მო იდ გი ნეთ, ძა ლი ან 

ბევ რის კე თილ გან წყო ბაც მო ი პო ვეს.

გი გა პა ი ჭა ძე – პი რა დად ვარ ნამ ყო ფი ორ მი ნის ტ რ თან შეხ ვედ რა ზე. ერ თი 

იყო არა ფორ მა ლუ რი, სა მუ შაო დრო ი სა და სივ რ ცის გა რეთ, ბრე ინ ს ტორ მინ-

გის ფორ მა ტი იყო, შე დე გად ბლოგ ზე არა ფე რი და მი წე რია და არც ინ ფორ მა-
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ცია გა მივ რ ცე ლე ბია მის შე სა ხებ. უნ დო დათ იდე ე ბის შეგ რო ვე ბა იმის თა ო-

ბა ზე, თუ რა ფორ მე ბით შე უძ ლია იმ კონ კ რე ტულ სა მი ნის ტ როს სო ცი ა ლუ რი 

მე დი ის გა მო ყე ნე ბა თა ვი სი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. ეს იყო ეკო ნო-

მი კის გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს შეხ ვედ რა და ეხე ბო და კონ კ რე ტუ ლად ტუ-

რიზ მის თე მას. მე ო რე შეხ ვედ რა, ნი კა გი ლა ურ თან, მი სი პრე მი ერ  მი ნის ტ რო-

ბის დროს იყო. ყვე ლა ნი ვის ხე დით მრგვალ მა გი დას თან, დრო შეზღუ დუ ლი 

იყო და მხო ლოდ ორ -ო რი კითხ ვის დას მის სა შუ ა ლე ბა გვქონ და. რამ დე ნი მე 

მწვა ვე კითხ ვაც და ის ვა. რო გორც ხდე ბა ხოლ მე ქარ თ ველ პო ლი ტი კო სებ თან 

შეხ ვედ რი სას, პირ და პი რი პა სუ ხე ბი ამ კითხ ვებ ზე არ ყო ფი ლა. ეს უფ რო იყო 

პი ა რის მიზ ნით შეხ ვედ რა. თუმ ცა მი მაჩ ნი ა, რომ მა ინც ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 

იყო და სახ ლ ში რომ მო ვე დი, დავ წე რე პოს ტი ამის შე სა ხებ, თუ რა გვითხ რეს, 

რა ვკითხეთ და რა გვი პა სუ ხეს ან არ გვი პა სუ ხეს. ბლო გე რებ საც აქვთ თა ვი ან-

თი და უ წე რე ლი კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც მეტ - ნაკ ლე ბად იმე ო რებს ჟურ ნა ლის ტუ-

რი ეთი კის სუ ლის კ ვე თე ბას. 

ბლო გე რე ბი ჰე ტე რო გე ნუ რი ჯგუ ფია, ისე ვე რო გორც ყვე ლა, ვი საც გვაც ვია 

ჯინ სე ბი. არ შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ყვე ლა, ვი საც ჯინ სი აც ვი ა, ერ თ ნა ი რი ა. 

ნი ნო და ნე ლია – სულ არის ლა პა რა კი იმა ზე, რომ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის 

გა ჩე ნას თან ერ თად, რა მაც ბევ რი და დე ბი თი მო ი ტა ნა ჩვენს ცხოვ რე ბა ში, ასე-

ვე წა იშა ლა ზღვა რი პი არს, მარ კე ტინგსა და ინ ფორ მა ცი ას შო რის. რამ დე ნად 

არის რის კი, რომ ასე თი შეხ ვედ რე ბის დროს გახ დეთ სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა-

ცი ე ბის პი ა რის ან მარ კე ტინ გუ ლი გეგ მის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი. იქ ნებ ეს სა-

ერ თოდ არ არის პრობ ლე მა. სა ერ თოდ, რამ დე ნად გა ნი ხი ლავთ ამ სა კითხებს 

ერ თ მა ნეთ ში. 

გი გა პა ი ჭა ძე – რა თქმა უნ და, ამა ზე არის ხოლ მე დის კუ სი ე ბი. ყო ველ თ ვის 

მო ი ძებ ნე ბა ხალ ხი, რო მე ლიც უარს ამ ბობს ასეთ შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე ო ბა-

ზე და პი რი ქით. სო ცი ა ლურ მე დი ას თუ გან ვი ხი ლავთ პი ა რის ინ ს ტ რუ მენ ტად, 

აუცი ლებ ლად უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ ის არის კი დევ ერ თი ახა ლი მე დი უ-

მი, ეს არის და მა ტე ბი თი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მელ საც ახ ლა ყვე ლა ნი ერ თად ვეჩ ვე-

ვით და ვცდი ლობთ გა ვი გოთ, სა დამ დე გა და ი ღუ ნე ბა ეს ჯო ხი და გატყ დე ბა თუ 

არა. შე სა ბა მი სად, ჯერ ბო ლომ დე არ ვი ცით, რო გორ უნ და გა მო ვი ყე ნოთ იგი. 
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გუ გა გო გი ა, სტუ დენ ტი – ამე რი კა ში ვსწავ ლობ და თბი ლის ში ზაფხუ ლო-

ბით ჩა მოვ დი ვარ და სას ვე ნებ ლად. ამი ტომ ინ ტერ ნე ტი ჩემ თ ვის ინ ფორ მა ცი ის 

მთა ვა რი წყა რო ა. 

ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის შე სა ხებ, მა გა ლი თად, “ქართული ოც-

ნე ბის” შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა ინ ტერ ნე ტით მივიღე. 

ერთ გან ს ხ ვა ვე ბა ზე მინ და მი ვუ თი თო, ამე რი კა ში იდე ო ლო გი ებს შო რის ომი 

მიმ დი ნა რე ობს, სა ქარ თ ვე ლო ში კი პი როვ ნე ბებს შო რის. ბლო გე რე ბიც პი როვ-

ნე ბებ ზე ლა პა რა კო ბენ და არა პო ლი ტი კურ შე ხე დუ ლე ბებ ზე. სა ერ თოდ, სა-

ქარ თ ვე ლო ში ნაკ ლე ბად აქვთ პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი, აქ უფ რო იმა ზეა 

ლა პა რა კი, ერ თი მე სი ის გჯე რა თუ “მესია 2”-ის, რაც ბევრ პრობ ლე მას წარ მო-

შობს. ამის გა მო ბლო გინ გის შე მოს ვ ლა აქ ნა ად რე ვი ა. 

კორ ნე ლი კა კა ჩია – რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო სა კითხი წა მო იჭ რა. მა გა ლი-

თად, შე იძ ლე ბა თუ არა ბლო გე რი ჩარ თუ ლი იყოს პო ლი ტი კურ ბრძო ლა ში. მე 

მგო ნი, “უბიწოების” პრობ ლე მა ბლო გე რებ მა სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თხელ და სა-

მუ და მოდ უნ და დაძ ლი ონ, იმი ტომ რომ არა ფე რი სა მარ ცხ ვი ნო არ არის იმა ში, 

თუ პო ლი ტი კუ რი ბლო გე რი იქ ნე ბი. ასე ვე არ არის პრობ ლე მა ის, რომ მი კერ-

ძო ე ბუ ლი იყო. შე იძ ლე ბა მოგ წონ დეს ესა თუ ის პარ ტია და ლი დე რი, ეს არ 

არის პრობ ლე მა. ამის გან არ უნ და შევ ქ მ ნათ ტრა გე დი ა. 

გი გა ხო სი ტაშ ვი ლი, ილი ას უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი – ერ თ -ერ თ მა 

მომ ხ სე ნე ბელ მა ახ სე ნა, რომ ზოგ ჯერ ადა მი ა ნე ბი გა ურ ბი ან სო ცი ა ლურ ქსელ-

ში თა ვი ან თი პო ლი ტი კუ რი მო საზ რე ბე ბის გამოქვეყნებას. იდენ ტი ფი კა ცი ის 

ხომ არ ეში ნი ათ? რამ დე ნად და ცუ ლია “ინტერნეტიუზე რე ბის” პი რა დი მო ნა-

ცე მე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში? 

ინ ფორ მა ცი ის სა ხით ვიტყ ვი, სხვა გან არ ვი ცი, მაგ რამ ილი ას უნი ვერ სი ტეტ-

ში უკ ვე მე სა მე წე ლია არ სე ბობს სა ვალ დე ბუ ლო სა გა ნი “საინფორმაციო წიგ-

ნი ე რე ბა”, სა დაც სო ცი ა ლუ რი მე დი ის და ბლო გე ბის გა მო ყე ნე ბას ას წავ ლი ან. 

გი გა პა ი ჭა ძე – იმ კუთხით, რა საც თქვენ გუ ლის ხ მობთ, პი რა დი ინ ფორ მა-

ცია კა ნონ მ დებ ლო ბით და ცუ ლი არ არის. შარ შან რამ დე ნი მე კა ნონ ში შე ვი და 

ცვლი ლე ბა. ერ თ -ერ თია “ოპერატიულ-სამძებრო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ კა ნო-
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ნი”, სა დაც ეს ცვლი ლე ბა რამ დე ნი მე მუხ ლ შია გა წე რი ლი. სა გა მო ძი ე ბო ორ გა-

ნო ებს აქვთ უფ ლე ბა, მო სა მარ თ ლის წი ნას წა რი ნე ბარ თ ვის გა რე შე აწარ მო ონ 

თქვე ნი ინ ტერ ნეტ ტ რა ფი კის რო გორც “ჰარდვერული”, ისე “სოფტვერული” 

ფილ ტ რა ცი ა. ანუ პრო ვა ი დე რის მხა რეს შე უძ ლი ათ და ა ყე ნონ ისე თი პროგ რა-

მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მე ლიც ჩა ი წერს ყვე ლა იმ ვებ სა იტს და ინ ფორ მა-

ცი ას, რო მელ საც ნა ხუ ლობთ და გა დას ცემთ, ან შე უძ ლი ათ ცალ კე სერ ვე რი 

და ა ყე ნონ, რო მე ლიც მხო ლოდ იმა ზე იქ ნე ბა მო მარ თუ ლი, რომ თქვე ნი ტრა-

ფი კი გა ფილ ტ როს. რა თქმა უნ და, აღა რა ვის სჯე რა იმ ლე გენ დე ბის, რომ “სკა-

ი პი” არ ის მი ნე ბა და ა.შ. თუ ხართ სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვად სა ში ში ელე მენ ტი, 

თქვენ შე სა ხებ ყვე ლა ფე რი, “იქ, სა დაც სა ჭი რო ა”, უკ ვე იცი ან. ეს პრობ ლე-

მა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზეც დგას. ამე რი კის მთავ რო ბა ეჭი და ვე ბა “გუგლს”, 

“მაიკროსოფტს” და სხვებს – სთხოვს ინ ფორ მა ცი ას, ისი ნი არ აძ ლე ვენ, იხ დი ან 

უზარ მა ზარ ჯა რი მას, და ა.შ. დღეს გავ რ ცელ და ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, 

რომ “სკაიპმა” უკ ვე ოფი ცი ა ლუ რად გა ა ფორ მა ამე რი კის მთავ რო ბას თან შე-

თან ხ მე ბა, რომ ყვე ლა ნა ირ ინ ფორ მა ცი ას გა დას ცემს, რო გორც კი ფე დე რა ლუ-

რი სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბი მოს თხო ვენ. 



21 ნო ემ ბე რი, 2012

ძი რი თა დი მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
და ვით ზუ რა ბიშ ვი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტია

გი ორ გი მე ლა ძე

თა ვი სუფ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ტი

მა ნა ნა ნაჭყე ბია

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი

ლა შა ჩხარ ტიშ ვი ლი

უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი

მო დე რა ტო რი: 
გო გი გვა ხა რია

„ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” 
მემ კ ვიდ რე ო ბა: 
რეტ როს პექ ტ უ ლი ანა ლი ზი და ხედ ვა 
მო მა ვა ლი გან ვი თა რე ბის თ ვის
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გო გი გვა ხა რია – დის კუ სი ა, რომ ლის მომ ხ სე ნებ ლე ბიც ომ ბუდ ს მე ნო ბის 

კან დი და ტე ბი იყ ვ ნენ, გა ჭე დილ დარ ბაზ ში ჩა ტარ და. დღეს ასე არ არის. რო-

გორც ჩანს, ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა არ არის და ინ ტე-

რე სე ბუ ლი “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” თე მით. ეს ცალ კე სა კითხია და თუ დრო 

დაგ ვ რ ჩე ბა, შე იძ ლე ბა ამა ზეც ვიმ ს ჯე ლოთ. 

მა ნა ნა ნაჭყე ბია – ცხრა წე ლი გა ვი და, მაგ რამ “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” 

თემა არ კარ გავს აქ ტუ ა ლო ბას. ინ ტე რე სი ალ ბათ შე ნელ და, მაგ რამ ასეა თუ 

ისე, “ვარდების რე ვო ლუ ცი ა” მა ინც რჩე ბა და ალ ბათ მო მა ვალ შიც დარ ჩე ბა 

თე მად, რო მე ლიც იქ ნე ბა გან ხილ ვის სა გა ნი. თუმ ცა, ცალ სა ხად შე მიძ ლია გან-

ვაცხა დო, რომ იმ პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ებ მაც კი, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად იყ ვ ნენ 

ჩარ თუ ლე ბი “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” პრო ცეს ში, პირ ვე ლებ მა თვი თონ გა ა კე-

თეს გან ცხა დე ბე ბი, რომ ეს არ ც თუ ისე “ვარ დის ფე რი” რე ვო ლუ ცია იყო. თუ 

არ ვცდე ბი, ბა ტონ ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვილს მოხ სე ნე ბაც ჰქონ და ამის თა ო ბა ზე 

ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში. “ვარდების რე ვო ლუ ცი ი დან” ძა ლი ან მა ლე, 

გა ნი ხიბ ლა ბევ რი ისე თი ადა მი ა ნი, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ იყო მას ში ჩარ თუ ლი. 

მო გახ სე ნებთ, რას ემ ყა რე ბო და “ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის” მა შინ დე ლი პო ზი-

ცია “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” მი მართ. მე არა ვარ “შეთქმულებების თე ო რი-

ის” მომ ხ რე და ძა ლი ან ნე გა ტი უ რად ვუ ყუ რებ სა ზო გა დო ე ბა ში გავ რ ცე ლე ბულ 

ხმებს. მერ წ მუ ნეთ, ძა ლი ან ბევ რი რამ არის ჭო რი და ვა რა უ დი, რო მელ საც 

ადა მი ა ნე ბი ცდი ლო ბენ სა თა ვი სოდ მო ა ბან ყუ რი. ჩვენს ოფის ში დღე საც დგას 

მა გი და, რო მელ საც ის ტო რი ულს ვუ წო დებთ იმის გა მო, რომ მას თან მჯდა რა 

უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის თით ქ მის ყვე ლა პო ლი ტი კო სი. ძა ლი ან ბევ რი რამ ახ სოვს 

ამ მა გი დას, ბევ რია ადა მი ა ნი, რო მე ლიც აფიქ სი რებ და სა კუ თარ პო ზი ცი ას. 

ცხა დია, ქვე ყა ნას სჭირ დე ბო და ცვლი ლე ბე ბი, აუტა ნე ლი სტაგ ნა ცია იყო. 

ფაქ ტობ რი ვად, არ ჩან და მო მა ვა ლი. და სწო რედ ამან გა ნა პი რო ბა, რომ “ახალი 

მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის” წარ მო მად გენ ლე ბი, არა რო გორც “მოქალაქეთა კავ ში რის” 

წევ რე ბი, არა მედ რო გორც “მოქალაქეთა კავ ში რის” სი ით გა სუ ლი ლი დე რე-

ბი, ძა ლი ან მა ლე გა ე მიჯ ნენ ამ სი  ტუ ა ცი ას. მათ და ი ნა ხეს, რომ ახა ლი სა ხე ე ბი 

იმის თ ვის სჭირ დე ბო დათ, რომ უფ რო დი დი რა ო დე ნო ბით მო სუ ლიყ ვ ნენ პარ-

ლა მენ ტ ში და არა ვის სჭირ დე ბო და მა თი აქ ტი უ რო ბა, სი ახ ლე და ცვლი ლე ბე ბი. 

მათ გა სა გე ბად უთხ რეს, რომ არა ფერს და ე კითხე ბოდ ნენ. ამი ტომ ამ ადა მი-
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ა ნებ მა, რო გორც კი და ი ნა ხეს, რომ იყ ვ ნენ ერ თ გ ვა რი ან ტუ რა ჟი, პრო ტეს ტი 

გა მო ხა ტეს და ოპო ზი ცი ა ში გა და ვიდ ნენ. 

“ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” წინ “მოქალაქეთა კავ შირს” ხელ ში ჰქონ და ჩაგ-

დე ბუ ლი ყვე ლა ფე რი. მოხ და ის, რაც საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ხდე ბო და, რო დე საც 

კომ პარ ტია და სა ხელ მ წი ფო ერ თი იყო. ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში “მოქალაქეთა კავ-

ში რი” და სა ხელ მ წი ფო გა ერ თი ან და და შე ე ზარ და ერ თ მა ნეთს, კლა ნურ - პარ-

ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა ჩამოყალიბდა. ამის  შესაცვლელად სა ჭი რო იყო სა არ-

ჩევ ნო გა რე მოს შეც ვ ლა და ჩვენ ყვე ლა ნი ერ თად ვმო ნა წი ლე ობ დით ამ პრო-

ცეს ში. მა შინ “ხორუმის ბი ჭე ბიც” კი და არ ქ ვეს მათ, ყვე ლა ნი ხე ლე ბა წე უ ლე ბი 

რომ იდ გ ნენ ერ თად. ვერ გეტყ ვით, ის ფორ მუ ლა რამ დე ნად სწო რი იყო, ან 

რამ დე ნად ქმნი და “მოქალაქეთა კავ ში რის” პო ლი ტი კუ რი ას პა რე ზი დან გაშ ვე-

ბის შე საძ ლებ ლო ბას, მაგ რამ რე ა ლო ბა ასე თი იყო – 2 ნო ემ ბერს პარ ლა მენ ტ ში 

გა ვი და ექ ვ სი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა – “ნაციონალური მოძ რა ო ბა”, “აღორძინება”, 

“მოქალაქეთა კავ ში რი”, “ბურჯანაძე – დე მოკ რა ტე ბი”, “ლეიბორისტული პარ-

ტი ა” და “ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი”. თუ არ ვცდე ბი, 22% ჰქონ და “მოქალაქეთა 

კავ შირს”, 18% – “ნაციონალურ მოძ რა ო ბას”, და ნარ ჩენ პარ ტი ებს გა და ლა ხუ-

ლი ჰქონ დათ 7%-იანი ბა რი ე რი. 

ჩვე ნი პო ზი ცია ასე თი იყო – დავ ყა ბუ ლე ბუ ლი ყა ვით ამ მო ცე მუ ლო ბას, მომ-

ხ და რი ყო პარ ლა მენ ტის ლე გი ტი მა ცი ა, გაგ ვეგ რ ძე ლე ბი ნა ბრძო ლა ლე გი ტი-

მურ ჩარ ჩო ებ ში და არ ამოვ ვარ დ ნი ლი ყა ვით კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩო ე ბი დან. 

იმი ტომ რომ თა ვი დან ვე ნათ ლად ჩან და, რომ თუ ამ სი ტუ ა ცი ა ში პო ლი ტი კურ 

ბრძო ლას და ვიწყებ დით და არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბის აუღი ა რებ ლო ბა ზე წა ვი დო-

დით, აუცი ლებ ლად გა მოჩ ნ დე ბო და რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი ძა ლა, რო მე ლიც 

ხელ ში ჩა იგ დებ და სა და ვე ებს და ყვე ლა ფე რი გან მე ორ დე ბო და, უბ რა ლოდ, 

“მოქალაქეთა კავ ში რის” ნაც ვ ლად სხვა ძა ლა მო ვი დო და და ქვე ყა ნა ში ერ თ-

პარ ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა გაგ რ ძელ დე ბო და. ჩვენ ვამ ბობ დით, პარ ლა მენტს 

თა ვი ლე გი ტი მუ რად ეც ნო, მაგ რამ პირ ვე ლი ვე სხდო მა ზე ვე გა მო ეცხა დე ბი ნა, 

რომ რად გან არ ჩევ ნე ბი ტო ტა ლუ რად გა ყალ ბ და, ახა ლი არ ჩევ ნე ბი დაგ ვე ნიშ-

ნა. მა შინ დელ პარ ლა მენტს ამის ლე გი ტი მუ რი უფ ლე ბა ჰქონ და. თუმ ცა, ჩვე-

ნი მე გობ რე ბი ამ ბობ დ ნენ, რომ ეს ისე თი გა ყალ ბე ბა იყო, რომ ლის შე დე გე ბის 

ცნო ბაც არ შე იძ ლე ბო და და არ უნ და გავ ჩე რე ბუ ლი ყა ვით ამა ზე. მოხ და ის, 

რაც მოხ და. 
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კარ გად იცით, რო გორ მიმ დი ნა რე ობ და პრო ცე სე ბი 2-დან 22 ნო ემ ბ რის 

[2003 წლის] ჩათ ვ ლით. აქ მოხ და ის, რა საც ყვე ლა ზე მე ტად ვუფ რ თხო დით. გა-

მო იკ ვე თა ერ თი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რი, რომ ლის ირ გ ვ ლი ვაც ყვე ლა და ი რაზ-

მა. გა მო იკ ვე თა ერ თი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა. მარ თა ლი ა, ის მა ში ნაც კო ა ლი ცი ის 

სა ხით იყო წარ მოდ გე ნი ლი, კო ა ლი ცია მრა ვალ პარ ტი უ ლო ბას თა ვის თა ვად გუ-

ლის ხ მობს, მაგ რამ მინ და გითხ რათ, რომ რო გორც კი მოხ და “ვარდების რე ვო-

ლუ ცი ა” და წა ვი და შე ვარ დ ნა ძე, ის მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტე ბიც კი, რომ ლე ბიც 

“მოქალაქეთა კავ ში რის” მი ერ იყ ვ ნენ გაყ ვა ნი ლე ბი, ერთ დღე ში “ნაციონალური 

მოძ რა ო ბის” წევ რე ბი გახ დ ნენ და თქვეს, რომ “მოქალაქეთა კავ შირ თან” წარ-

სუ ლის გარ და აღა რა ფე რი აკავ ში რებ დათ. შე დე გად, პარ ლა მენ ტ ში მი ვი ღეთ 

“ნაციონალური მოძ რა ო ბის” ერ თ პარ ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა, რო მელ მაც, ჩე მი 

აზ რით, ქვე ყა ნას ძა ლი ან ბევ რი ცუ დი რამ მო უ ტა ნა. 

და ახ ლო ე ბით ექვს თვე ში და იწყო კო ა ლი ცი ის დაშ ლა. პირ ველ მა კო ბა და-

ვი თაშ ვილ მა გა მოთ ქ ვა პრო ტეს ტი, მაგ რამ, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, 

მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი და ის გუნ დი, რო მე ლიც სა თა ვე ში ედ გა “ვარდების რე-

ვო ლუ ცი ას”, მყა რად ინარ ჩუ ნებ და თა ვის პო ზი ცი ებს. ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი 

ერ თი ან დე ბო და მის ირ გ ვ ლივ არა იმი ტომ, რომ მას ზე მზე და მთვა რე ამოს-

დი ო და, არა მედ იმი ტომ, რომ ყვე ლას გვა ხა სი ა თებს ადა მი ა ნუ რი სი სუს ტე ე ბი 

და ყვე ლამ მი იჩ ნი ა, რომ “მოქალაქეთა კავ ში რის” წევ რო ბა მათ აღა რა ფერს 

მო უ ტან და. ამ ძა ლამ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ “რესპუბლიკური პარ ტი ა”, 

“კონსერვატიული პარ ტი ა”, კო ბა და ვი თაშ ვი ლი გა მო ე ყო, მა ინც შე ი ნარ ჩუ ნა 

ერ თ პარ ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა ცხრა წლის გან მავ ლო ბა ში. ეს აღიქ მე ბო და ჩვე-

ნი მხრი დან ყვე ლა ზე სე რი ო ზულ საფ რ თხედ და ეს საფ რ თხე გა მარ თ ლ და. 

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი და “ნაციონალური მოძ რა ო ბა” თუ ნე-

ბის მი ე რი სხვა პო ლი ტი კუ რი ლი დე რი, რო მე ლიც მო ვა ნდო ბის ასე თი დი დი 

მან და ტით, რე ვო ლუ ცი უ რი გზით, აუცი ლებ ლად ხელ ში ჩა იგ დებს აბ სო ლუ ტურ 

ძა ლა უფ ლე ბას, და ქვე ყა ნა ში რე ა ლო ბა, სამ წუ ხა როდ, არ შე იც ვ ლე ბა. 

ეს ყვე ლა ფე რი ცხრა წე ლი გაგ რ ძელ და. ბუ ნებ რი ვი ა, და უს რუ ლებ ლად ვერ 

გაგ რ ძელ დე ბო და. “ოქ ტომ ბ რის რე ვო ლუ ცი ის”, არ ჩევ ნე ბის წინ მომ წიფ და სი-

ტუ ა ცია ამ ყვე ლაფ რის შე საც ვ ლე ლად. სიტყ ვა “რევოლუცია” შემ თხ ვე ვით არ 

წა მომ ც დე ნი ა. არ სე ბობს ასე თი შე ფა სე ბე ბი სა ერ თა შო რი სო მე დი ა ში. ბევ რი 

მი იჩ ნევს, რომ ის, რაც პირ ველ ოქ ტომ ბერს [2012 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის სა პარ-
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ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი] მოხ და, “ელექტორალური რე ვო ლუ ცი ა” იყო. მო გახ სე-

ნებთ, რა პო ზი ცია ჰქონ დათ “ახალ მე მარ ჯ ვე ნე ებს”. ვი ნა ი დან, სამ წუ ხა როდ, 

ძა ლი ან მწა რე გა მოც დი ლე ბა გვაქვს იმი სა, რომ ხის ტად ვა კე თებთ ხოლ მე აქ-

ცენტს პი როვ ნე ბა ზე, არ გვინ დო და ხის ტად გა მოკ ვე თი ლი ყო რო მე ლი მე ერ თი 

პო ლი ტი კუ რი ლი დე რის რო ლი, რაც მა ინც მოხ და. 

ჩვენ გვსურ და, რომ კო ა ლი ცი ის შე მად გე ნე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი მხო-

ლოდ ერ თი ლი დე რის ქვეშ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი კი არ ყო-

ფი ლიყ ვ ნენ, არა მედ სხვა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბიც, სხვა ლი დე რე ბით და აქ 

ყო ფი ლი ყო კონ სე ნსუ სი და არა ერ თი ადა მი ა ნის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბე ბი. რაც მთა ვა რი ა, გვინ დო და მიგ ვე ღო მრა ვალ პარ ტი უ ლი პარ ლა მენ ტი. 

რა თქმა უნ და, წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ა, რომ დღეს პარ ლა მენ ტ ში არა ერ თი, 

არა მედ ორი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა ა, ისე ვე რო გორც უდა ვოა ისიც, რომ ქვე ყა ნამ 

წინ გა დად გა ნა ბი ჯი და მო სა ლოდ ნე ლია დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ხე-

ლახ ლა აღ დ გე ნა და მშე ნებ ლო ბა, რი სი პერ ს პექ ტი ვაც ნათ ლად გა მო იკ ვე თა, 

მაგ რამ საფ რ თხე ე ბი, სამ წუ ხა როდ, მა ინც დარ ჩა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, მმარ თ ვე ლი კო ა ლი ცია შე ი ნარ ჩუ ნებს თუ არა ერ თი ა ნო-

ბას, მა ინც შე იძ ლე ბა მოხ დეს ის, რაც “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” დროს მოხ-

და. ბირ თ ვი, რო მე ლიც მა ინც შეძ ლებს ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას, აღ მოჩ-

ნ დეს ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის ხელ ში და მას ჰქონ დეს უმ რავ ლე სო ბა. ვხე დავ იმის 

საფ რ თხე საც, და ამის გა მო ხატ ვის უფ ლე ბას მაძ ლევს ზეს ტა ფონ ში, წალ კა ში, 

თეთ რიწყა რო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი, რომ ად გი ლი აქვს სულ ს წ რა ფო ბას, 

ვი ღა ცებს სურთ, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დო ნე ზეც “ქართული 

ოც ნე ბა” იყოს წარ მოდ გე ნი ლი. სა უ ბა რია იმა ზეც, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მ-

მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ მაც უნ და გად მო ი წი ოს.

მი მაჩ ნი ა, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ძა ლი ან ძნე ლი ასა ტა ნია უზე ნა ე სი 

სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რედ კო ტე კუბ ლაშ ვი ლი, ერ თ გუ ლი უნ და დავ რ ჩეთ 

იმი სა, რომ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე არ ჩე უ ლი უნ და იყოს ან 

დი დი ვა დით ან უვა დოდ. 

სამ წუ ხა როდ, ის, რაც თა ვი დან ვე ით ქ ვა, რომ “შუა უნ და გა იკ რი ფოს” და 

სხვა არა ვინ უნ და დარ ჩეს, გარ და ამ ორი პო ლი ტი კუ რი ძა ლი სა, შეს რულ და 

და, ჩე მი აზ რით, შეს რულ და ქვეყ ნის თ ვის არა სა სი კე თოდ. ამ სა შიშ რო ე ბას ვხე-

დავ. ასე თი ვე სა შიშ რო ე ბას ვხე დავ მე დი ას თან და კავ ში რე ბი თაც. შე იძ ლე ბა პა-
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რა დოქ სულ რა ღა ცას ვამ ბობ, მაგ რამ აბ სო ლუ ტუ რად ვე თან ხ მე ბი მე რაბ მეტ-

რე ველს, რო მელ მაც ერ თ -ერთ სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მა ში გა ნა ვი თა რა აზ რი, 

რომ “რუსთავი2” უნ და დარ ჩეს “ნაციონალური მოძ რა ო ბის” მმარ თ ვე ლო ბის 

ქვეშ არ სე ბულ ტე ლე ვი ზი ად. არ მგო ნი ა, რომ დღეს ქვე ყა ნა ში მი სი თავ და-

პირ ვე ლი მფლო ბე ლის ვი ნა ო ბის გა მორ კ ვე ვის სა ჭი რო ე ბა იყოს. მი მაჩ ნი ა, რომ 

აუცი ლებ ლად უნ და იყოს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რის მქო ნე ტე ლე ვი ზი ე ბი, რომ არ 

დაგ ვე მარ თოს ის, რაც თა ვის დრო ზე დაგ ვე მარ თა “ნაციონალური მოძ რა ო-

ბის” დროს.

და ვით ზუ რა ბიშ ვი ლი – შე ვეც დე ბი, იმ თე მა ტი კით შე მო ვი ფარ გ ლო, რაც 

ჩვე ნი დის კუ სი ით არის გან საზღ ვ რუ ლი, ანუ ვი სა უბ რებ “ვარდების რე ვო ლუ-

ცი ა ზე”, მო ლო დი ნებ ზე, რე ა ლო ბა ზე და შე დე გებ ზე, რო მე ლიც მი ვი ღეთ. ვიდ-

რე უშუ ა ლოდ “ვარდების რე ვო ლუ ცი ა ზე” ვი ლა პა რა კებ დეთ, ალ ბათ უნ და ვი-

სა უბ როთ ზო გად ტენ დენ ცი ებ ზე, იმა ზე, თუ რა სი ტუ ა ცია იყო. ვიტყო დი, რომ 

ძა ლი ან მძი მე სი ტუ ა ცია იყო. პრაქ ტი კუ ლად, ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის 

ყოფ ნა -არ ყოფ ნის სა კითხი იდ გა იმ გა გე ბით, რომ მსოფ ლი ო ში თით ქ მის უკ ვე 

ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იყო აზ რი სა ქარ თ ვე ლო ზე, რო გორც არ შემ დ გარ სა ხელ მ წი-

ფო ზე. 

ქალ ბა ტონ მა მა ნა ნამ კი ბრძა ნა, რომ “მოქალაქეთა კავ ში რის” შეზ რ და მოხ-

და სა ხელ მ წი ფოს თან, რა საც მე ვერ და ვე თან ხ მე ბი, ეს ალ ბათ “ნაციონალურ 

მოძ რა ო ბას” უფ რო შე ე ფე რე ბა. ის უფ რო შე ე ზარ და სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ-

რებს, რო გორც ერ თი ძა ლა. “მოქალაქეთა კავ ში რი”, მა შინ ასო ცი რე ბუ ლი იყო 

ზუ რაბ ჟვა ნი ას თან, მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ თან, ამ ჯგუფ თან. ბუ ნებ რი ვი ა, შე ვარ-

დ ნა ძის პარ ტია იყო, მაგ რამ ნაკ ლე ბად იყო ასო ცი რე ბუ ლი ისეთ ადა მი ა ნებ-

თან, რო გო რე ბიც არი ან მირ ცხუ ლა ვა [დავით მირ ცხუ ლა ვა, სა ქარ თ ვე ლოს 

ენერ გე ტი კის ყო ფი ლი მი ნის ტ რი], რე ზო ამა შუ კე ლი, თუმ ცა “მოქალაქეთა 

კავ შირ ში” ისი ნიც იყ ვ ნენ. ეს იყო ძა ლა უფ ლე ბის ერ თ -ერ თი კომ პო ნენ ტი. მას 

ჰქონ და თა ვი სი სეგ მენ ტი, ჰყავ და თა ვი სი ხალ ხი, გამ გებ ლე ბის სა ხით, პო ლი-

ცი ა შიც ჰყავ და თა ვი სი ხალ ხი, მაგ რამ იყო სხვა ჯგუ ფე ბიც, რომ ლებ საც ასე-

ვე ჰყავ და თა ვი სი ხალ ხი. ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ერ თი ვერ ტი კა ლი ქვე ყა ნა ში არ 

ყო ფი ლა. შე ვარ დ ნა ძე იდ გა ამ ვერ ტი კა ლის სა თა ვე ში, ცდი ლობ და სხვა დას ხ ვა 

კლა ნე ბის თ ვის, მათ შო რის, სა კუ თა რი სა ნა თე სავო კლა ნის თ ვი საც, წი ლე ბი მი-
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ე ცა, არა ვის თ ვის მი ე ცა გან სა კუთ რე ბუ ლად გაძ ლი ე რე ბის სა შუ ა ლე ბა, მაგ რამ 

ეს პრაქ ტი კუ ლად ან გ რევ და ქვე ყა ნას. ამას უნ და და ვუ მა ტოთ ას ლან აბა ში ძე, 

რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ცენ ტ რა ლუ რი მმარ თ ვე ლო ბის გა რეთ იმ ყო-

ფე ბო და. ჩო ლო ქი პრაქ ტი კუ ლად საზღ ვა რი იყო. ჩო ლოქს იქით სა ქარ თ ვე ლოს 

კა ნო ნე ბი არ მოქ მე დებ და, მოქ მე დებ და ის კა ნო ნე ბი, რა საც ას ლან აბა ში ძე მო-

ი სურ ვებ და. ასეთ რე ა ლო ბა ში ვი ყა ვით. 

ამ რე ა ლო ბა ში, 2003 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი, ით ვ ლე ბო და, რომ 

გარ დამ ტე ხი უნ და ყო ფი ლი ყო. დე მოკ რა ტი ის მთა ვარ რე სურ სად აღიქ მე ბო და 

“მოქალაქეთა კავ ში რის” ერ თი ნა წი ლი, რო მელ შიც შე დი ოდ ნენ ზუ რაბ ჟვა ნი ა, 

მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, 

მე დი ის ნა წი ლი. დე მოკ რა ტი ის რე სურსს შე საძ ლოა ასე ვე შე ად გენ და ის პო-

ლი ტი კუ რი თუ სა ზო გა დო ებ რი ვი ძა ლე ბი, რომ ლე ბიც საკ მა ოდ მკვეთ რად უპი-

რის პირ დე ბო და მი ხე ილ სა ა კაშ ვილს და ზუ რაბ ჟვა ნი ას, მაგ რამ ძი რი თა დად, 

მა ინც, რო გორც ამ იდე ა ლე ბის ერ თ გულ ზე, ამ ჯგუფ ზე იდე ბო და ფსო ნი. ასე-

თი კონ ფი გუ რა ცია იყო მა ნამ დე. 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, ჯობ და ყვე ლა ფე რი არ ჩევ ნე ბის გზით მომ ხ და რი ყო. და მა-

ვიწყ და მეთ ქ ვა, ეს იყო ტო ტა ლუ რად კო რუმ პი რე ბუ ლი სის ტე მა. კო რუფ ცია 

ყვე ლა დო ნე ზე იყო გამ ჯ და რი და ამ მხრივ სრუ ლი ად აუტა ნე ლი ვი თა რე ბა იყო 

შექ მ ნი ლი. მე ო რე მხრივ, ასე ვე იყო კრი მი ნა ლუ რი კლა ნე ბის ძა ლა უფ ლე ბაც. 

შეგახ სე ნებთ, ენერ გოკ რი ზი სის პე რი ოდ ში ქუ თა ის ში ტერ მი ნიც კი არ სე ბობ და 

“ქურდების დე ნი”. ძა ლი ან მძი მე ვი თა რე ბა იყო. ყო ვე ლი ვე აქე დან გა მომ დი-

ნა რე, პრო ტეს ტი სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან, რო მე ლიც არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბას 

მოჰ ყ ვა, ძა ლი ან გულ წ რ ფე ლი იყო. ძა ლი ან შორს ვარ “შეთქმულების თე ო რი ე-

ბის გან”, იმი ტომ რომ შიგ ნი დან ვუ ყუ რებ დი და კარ გად ვი ცი, რო გორ ვი თარ-

დე ბო და ეს პრო ცე სე ბი. მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი არ ყო ფი ლა თა ვი დან ორი ენ ტი რე-

ბუ ლი იმა ზე, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა მა ინ ც და მა ინც რე ვო ლუ ცი ის გზით შეც ვ ლი-

ლი ყო. მი სი მოთხოვ ნა არ ჩევ ნებ ში მი სი გა მარ ჯ ვე ბის და პირ ვე ლი ად გი ლის 

აღი ა რე ბა იყო. ამას შე ვარ დ ნა ძე და ხე ლი სუფ ლე ბა ცოცხა ლი თა ვით არ და-

თან ხ მ და, უფ რო მე ტიც, ისე მოხ და, რომ მე ო რე ად გილ ზე “აღორძინება” გა ვი-

და. აჭა რი დან ჩა მო სულ მა ას ლან აბა ში ძის მომ ხ რე თა ხმებ მა მე ო რე ად გილ ზე 

გა და ი ნაც ვ ლა, რა მაც გა დაწყ ვი ტა ძა ლი ან ბევ რი რამ. ამას მოჰ ყ ვა შე ვარ დ ნა-

ძის აშ კა რა გა დახ რა ას ლან აბა ში ძის მხა რეს. ალ ბათ გახ სოვთ აჭა რი დან ჩა-
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მოყ ვა ნი ლი ათი ათას ზე მე ტი ადა მი ა ნი. პრაქ ტი კუ ლად, სა მო ქა ლა ქო და პი რის-

პი რე ბის კე ნაც კი გა და იდ გა ნა ბი ჯი. 

იმ დრო ში რომ და მაბ რუ ნა, ალ ბათ ისევ იქ დავ დ გე ბო დი, სა დაც მა შინ ვი დე-

ქი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რაც მა შინ და იმის მე რე გა და ვი ტა ნე, მა ინც მაქვს გან-

ც და, რომ მა შინ სხვა არ ჩე ვანს ნამ დ ვი ლად ვერ ვხე დავ დი. ეს არ იყო არ ჩე ვა ნი 

ცუდ სა და უარესს შო რის. ვფიქ რობ დი, რომ ვა კე თებ დი არ ჩე ვანს ცუდ სა და 

კარგს შო რის. ვფიქ რობ დი, რომ ის ძა ლა, რო მე ლიც მო ვი დო და, მი უ ხე და ვად იმ 

მი ნუ სე ბი სა, რა საც მა ნამ დეც ვხე დავ დით, მა ინც შეძ ლებ და მთა ვარს. 

სა ზო გა დო ე ბის დიდ ფე ნებ ში სხვა მო ლო დი ნი იყო. ჩვენ კი ბევრს ვლა პა რა-

კობ დით, მაგ რამ მო ლო დი ნი, რომ ეს ძა ლა იქ ნე ბო და დე მოკ რა ტი უ ლი, ლი ბე-

რა ლუ რი, ამ ღი რე ბუ ლე ბე ბის ერ თ გუ ლი და ქვე ყა ნას ევ რო პის კენ წა იყ ვან და, 

უფ რო ახალ გაზ რ დულ ლი ბე რა ლურ ნა წილ ში, არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ ში, პო-

ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ნა წილ ში იყო. მა სობ რი ვად ეს მო ლო დი ნი მი ხე ილ სა ა-

კაშ ვი ლის მი მართ არ ყო ფი ლა.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მომ ხ რე ე ბის დი დი ნა წი ლი “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” 

მხა რეს ძა ლი ან აქ ტი უ რად დად გა, მათ შე ვარ დ ნა ძის მმარ თ ვე ლო ბის დას რუ-

ლე ბის შან სი და ი ნა ხეს. ერ თი მო ლო დი ნი ესეც იყო. გარ და ამი სა, იყო პენ სი-

ო ნე რე ბის დი დი ნა წი ლი, მო გეხ სე ნე ბათ, მა შინ ძა ლი ან დიდ პრობ ლე მას წარ-

მო ად გენ და პენ სი ე ბის და რი გე ბა. ხელ ფა სე ბი და პენ სი ე ბი თვე ო ბით არ გა ი ცე-

მო და. ისიც კი მახ სოვს, მან ქა ნე ბის კო ლო ნის დროს ერთ კად რ ში გლე ხი იყო 

გა მო სუ ლი, რო მე ლიც იძახ და, მი ხე ილ სტა ლინს გა უ მარ ჯო სო. ის ასე ხე დავ და, 

რომ უნ და მო სუ ლი ყო კა ცი, რო მე ლიც წეს რიგს და ამ ყა რებ და. სი ნამ დ ვი ლე ში, 

ის გლე ხი უფ რო მარ თა ლი აღ მოჩ ნ და ჩვენ თან შე და რე ბით. იმის თქმა მინ და, 

რომ სა ზო გა დო ე ბის დიდ ნა წილ ში მკაც რი ხე ლის მო ლო დი ნი იყო და ამი ტომ, 

რო დე საც “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ პირ ვე ლი და პა ტიმ რე ბე ბი და იწყო, 

ძა ლი ან ბევ რი ამას კარ გად შეხ ვ და. დღეს უკ მა ყო ფი ლე ბაა იმის გა მო, რომ 

უფ რო მეტს არ იჭე რენ, რაც და უშ ვე ბე ლი ა. ეს აუცი ლებ ლად გა და ვა შემ დეგ 

პო ლი ტი კურ ან გა რიშ ს წო რე ბა ში. მა შინ ეს ძა ლი ან ორი გი ნა ლუ რად ხდე ბო-

და, იჭერ დ ნენ, შემ დეგ ფულს არ თ მევ დ ნენ და უშ ვებ დ ნენ. მი ხე ილ სა ა კაშ ვილს 

გაცხა დე ბუ ლიც ჰქონ და, რომ მთა ვა რი ფუ ლის ამო ღე ბა იყო. 

მაგ რამ ერ თია მო ლო დი ნი და მე ო რე, რე ა ლუ რად რა კეთ დე ბო და. ამ მო ლო-

დი ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა მეტ - ნაკ ლე ბად შე საძ ლე ბე ლი იყო ისე, რომ კურ სი 
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დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის მშე ნებ ლო ბის კენ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ყო. 

მი მაჩ ნი ა, რომ შე საძ ლე ბე ლი იყო სა მარ თ ლი ა ნო ბის დამ ყა რე ბაც, სო ცი ა ლუ რი 

შე ღა ვა თე ბიც. მით უმე ტეს, რომ პირ ველ ხა ნებ ში “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” 

ერ თ -ერ თი პო ზი ტი უ რი შე დე გი იყო ის, რომ სე რი ო ზუ ლად გა ი ზარ და გა და სა-

ხა დე ბის ამო ღე ბის მე ნეჯ მენ ტი და ბი უ ჯე ტი. საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი წარ მა ტე ბა 

იქ ნა ამ მხრივ მიღ წე უ ლი. პენ სი ე ბი გა ი ცა და ხელ ფა სის გა ცე მა აღარ გვი ან-

დე ბო და. ენერ გოკ რი ზი სიც და იძ ლი ა, თუმ ცა კი ძა ლი ან იოლად, ტა რი ფის გაძ-

ვი რე ბით, რის გა კე თე ბა საც შე ვარ დ ნა ძე ვერ ბე დავ და. დი დი სტრუქ ტუ რუ ლი 

გარ დაქ მ ნე ბი არ მომ ხ და რა. აშ კა რად სე რი ო ზუ ლი რე ფორ მა იყო “პატრული”, 

რო მე ლიც ალ ბათ, სა ბო ლოო ჯამ ში, პო ზი ტი ურ რე ფორ მად უნ და ჩა ით ვა ლოს. 

გარ და ამი სა, და დე ბი თი იყო ალ ბათ ისიც, რომ გა მარ ტივ და პას პორ ტის აღე-

ბის პრო ცე დუ რე ბი. ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან კარ გი ა, რომ გა კეთ და და დღეს ხე-

ლი სუფ ლე ბა ში მყო ფის თ ვის ძა ლი ან კარ გი ა, რომ ეს მემ კ ვიდ რე ო ბად დარ ჩა. 

არც ვა პი რებთ ამის დაშ ლას. 

იყო ისე თი რა ღა ცე ბიც, რაც, ჩე მი აზ რით, სა კა მა თო ა. ერ თი შე ხედ ვით, 

თით ქოს პო ზი ტი უ რი ა, მაგ რამ აქვს ნე გა ტი უ რი მხა რეც, გა აჩ ნია რის ხარ ჯ ზე 

იქ ნა მიღ წე უ ლი. მა გა ლი თად, კრი მი ნა ლის და ბა ლი დო ნე. ის, რომ ჩვენ თან მან-

ქა ნას არა ვინ იპა რავს, რა თქმა უნ და, ყვე ლას მოს წონს, მაგ რამ მე ო რე მხრივ, 

იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც მო სახ ლე ო ბის 90% ღა რი ბი ა, სა დაც უზარ მა ზა რია უმუ-

შევ რო ბის რიცხ ვი და სა ზო გა დო ე ბის ძა ლი ან დი დი ნა წი ლი სი ღა რი ბის ზღვარს 

მიღ მა ცხოვ რობს, ეს ცო ტა არა ბუ ნებ რი ვია და პირ და პირ მი უ თი თებს იმა ზე, 

რომ ქვე ყა ნა ში პო ლი ცი უ რი რე ჟი მი ა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ მო სახ ლე ო ბის ძა-

ლი ან დი დი ნა წი ლია ცი ხე ში და პო ლი ცი უ რი აპა რა ტის ძა ლი ან დი დი წნე ხი ა. 

კრი მი ნა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა არ გა მოს წო რე ბუ ლა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე-

ბის ხარ ჯ ზე. ის მოხ და პო ლი ცი უ რი წნე ხის გან ვი თა რე ბის ხარ ჯ ზე. ეს წნე ხი კი 

მარ ტო კრი მი ნა ლებ ზე არ ყო ფი ლა, ის ყვე ლა ზე იყო, გან სა კუთ რე ბით პო ლი-

ტი კუ რად ან გა ჟი რე ბუ ლებ ზე, ვი საც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე-

ბე ბი ჰქონ და და ეს გან სა კუთ რე ბით საგ რ ძ ნო ბი იყო რე გი ო ნებ ში. 

ცალ სა ხად ნე გა ტი უ რი იყო ის, რომ მთა ვა რი ვერ მოხ და. დავ რ ჩით იქ, სა დაც 

ვი ყა ვით, ანუ პოს ტ საბ ჭო თა გა ურ კ ვევ ლო ბა ში. 

მთა ვა რი პრობ ლე მა, ჩე მი აზ რით, ის იყო, რომ ძა ლი ან დიდ მა ძა ლა უფ ლე ბამ 

მო ი ყა რა თა ვი ერ თი ადა მი ა ნის ხელ ში. ძა ლი ან ბევ რი რა მე იყო ერ თი ადა მი-
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ა ნის სუ ბი ექ ტურ ნე ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი. და ამ ერ თი ადა მი ა ნის სუ ბი ექ ტურ 

ნე ბას ძა ლი ან ბევ რი აჰყ ვა თა ვის დრო ზე. სა ბო ლო ოდ, მი ვი ღეთ ერ თი კა ცის 

ქვე ყა ნა. 

ახ ლან დელ რე ა ლო ბას რაც შე ე ხე ბა, რა ღა ცით წინ ვართ, რა ღაც კი თა ვი-

დან არის გა სა კე თე ბე ლი. წინ ვართ იმ გა გე ბით, რომ გვაქვს გა მოც დი ლე ბა, 

რას იწ ვევს ძა ლა უფ ლე ბის ასე ერ თი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის ხელ ში თავ მოყ-

რა. სხვა თა შო რის, ძა ლი ან მი ხა რი ა, რომ ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბაც და მე დი აც გა ცი ლე ბით უფ რო კრი ტი კუ ლი 

და ჩა საფ რე ბუ ლი ა, ვიდ რე 2003-2004 წელს. მა შინ გა ცი ლე ბით მე ტი “ინ-

დულ გენ ცია” გა ი ცე მო და, ახ ლა კი პა ტა რა რა ღა ცა საც არ გპა ტი ო ბენ, რაც 

კარ გი ა. მე ო რე მხრივ, ისეთ მდგო მა რე ო ბა ში ვართ, რომ კვლავ ბევ რი რა-

მეა და მო კი დე ბუ ლი ერთ ადა მი ან ზე, მის პი როვ ნულ ნე ბა ზე, იმი ტომ რომ 

ისე თი სის ტე მა შე იქ მ ნა, უზარ მა ზარ ძა ლა უფ ლე ბას იღებს პო ლი ტი კუ რი 

ლი დე რი. დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ამო ცა ნა გა ცი ლე ბით რთუ ლი ა. მან 

ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტ რა ცია არ უნ და მო ახ დი ნოს. თუ გინ და დე მოკ რა ტია 

აშენ დეს, ძა ლა უფ ლე ბა უნ და გას ცე. გა ცე მა კი ყო ველ თ ვის უფ რო ძნე ლი ა, 

ვიდ რე აღე ბა. ეს საკ მა ოდ რთუ ლია ამო ცა ნა ა, მაგ რამ დგას და გაც ნო ბი ე-

რე ბუ ლიც გვაქვს, რომ ძა ლა უფ ლე ბა და სა რი გე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბა ში. ეს 

ძა ლი ან არ თუ ლებს დღე ვან დელ სი ტუ ა ცი ას, თუმ ცა გვაქვს სე რი ო ზუ ლი გა-

მოც დი ლე ბა და ვი ცით, სა ით მივ ყა ვართ ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ას და 

ერთ ადა მი ან ზე მიბ მას. 

“ვარდების რე ვო ლუ ცი ა” ალ ბათ უნ და დარ ჩეს გაკ ვე თი ლად, თუ რა მოს დევს 

ამას. იმის საჩ ვე ნებ ლად, კარ გი გან ზ რახ ვე ბით რა ცუდ შე დე გამ დე შე იძ ლე ბა 

მი ვი დეთ. ეს გა მოც დი ლე ბა პო ზი ტი უ რად უნ და გა მო ვი ყე ნოთ. 

გი ორ გი მე ლა ძე – უახ ლეს ის ტო რი ა ში “კმარა” იყო ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 

მოძ რა ო ბა, რად გან ის იყო პირ ვე ლი მა სობ რი ვი, სა ზო გა დო ებ რი ვი მოძ რა ო-

ბა, რო მელ მაც შეძ ლო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბის თ ვის მი ეღ წი ა. “კმარა” იყო 

მა თი გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი ფაქ ტო რი, ვინც მა ნამ დე იყო ჩარ თუ ლი რა ღაც პრო-

ცე სებ ში. და ვე თან ხ მე ბი ბა ტონ და ვითს, რაც მოხ და, და გეგ მი ლი არ ყო ფი ლა 

და “კმარასთვისაც” ძა ლი ან მო უ ლოდ ნე ლი რე ა ლო ბა აღ მოჩ ნ და, მაგ რამ ფსი-

ქო ლო გი უ რად თუ სხვა რე სურ სე ბის მხრივ, მოძ რა ო ბა მზად აღ მოჩ ნ და, რომ 
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გა ეძ ლო იმ წნე ხის თ ვის, რაც იყო სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში და ცვლი ლე ბებ ში 

მი ე ღო მო ნა წი ლე ო ბა. 

რაც შე ე ხე ბა მიზ ნებს, თა ვის თა ვად ის ფაქ ტი, რომ შე დე გი “კმარასთვისაც” 

მო უ ლოდ ნე ლი იყო, ბევრ რა მე ზე მეტყ ვე ლებს. ბევ რი რამ არ ყო ფი ლა ბო ლომ-

დე გა აზ რე ბუ ლი და გათ ვ ლი ლი. ეს იყო მის თ ვის პირ ვე ლი ნა ბი ჯი და მას უნ და 

მო ჰყო ლო და სხვა ნა ბი ჯე ბი. მაგ რამ, სა ბედ ნი ე როდ, ყვე ლა ფე რი გა ცი ლე ბით 

სწრა ფად მოხ და, ვიდ რე იყო გათ ვ ლი ლი. ამ მო უ ლოდ ნე ლო ბის პი რო ბებ ში გაგ-

რ ძე ლე ბის რე სურ სი ამო წუ რუ ლი აღ მოჩ ნ და და აღარც აზ რი ჰქონ და, სრუ ლი-

ად ახა ლი რე ა ლო ბა შე იქ მ ნა.

რა მოხ და 2003 წლის შემ დეგ? ჩე მი აზ რით, ბევ რი სა ინ ტე რე სო რამ მოხ და, 

რად გან დღემ დე არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც რა დი კა ლუ რად ეწი ნა აღ მ დე-

გე ბი ან ყვე ლა ფერს და ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ბო ლომ დე ყვე ლაფ რის ერ თ-

გუ ლე ბი არი ან. ეს იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ცვლი ლე ბე ბი მარ თ ლაც ძი რე უ ლი 

იყო. დავ რ წ მუნ დით, რომ ჩვენ თ ვის კონ ს ტი ტუ ცია ჯერ ად რე ა, იმი ტომ რომ 

კონ ს ტი ტუ ცია ძა ლი ან ხში რად იც ვ ლე ბო და. ჩვენ არ ვართ პირ ვე ლე ბი, ვინც 

ეს აღ მო ა ჩი ნა. კონ ს ტი ტუ ცია არის შე თან ხ მე ბა, რაც ჩვენ თან არ არის. ამი ტომ 

კონ ს ტი ტუ ცია კი დევ ბევ რ ჯერ შე იც ვ ლე ბა. შე იც ვა ლა ათა სო ბით კა ნო ნი. ისე-

თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კა ნო ნე ბიც, რო გო რიც არის სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სი 

და ა.შ. ეს არის რე ვო ლუ ცი უ რი ცვლი ლე ბე ბი კა ნონ მ დებ ლო ბა ში. შე იც ვა ლა 

ჩვე ნი პო ზი ცი ო ნი რე ბა სა ერ თა შო რი სო რუ კა ზე. სა ქარ თ ვე ლო გახ და ქვე ყა ნა, 

რომ ლის მი მარ თაც გაჩ ნ და ინ ტე რე სი. გაჩ ნ და ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი ჩვე ნი 

ქვეყ ნის ფარ გ ლებს გა რეთ, რო მელ მაც ბევ რი რამ იცის სა ქარ თ ვე ლო ზე. სა-

ქარ თ ვე ლომ გა მო ი ა რა ომი. ესეც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პი ა. სა ქარ თ ვე-

ლოს თ ვის გა ურ კ ვე ვე ლი პო ზი ცი ის მქო ნე ტე რი ტო რი ე ბი გახ და ოკუ პი რე ბუ ლი 

ტე რი ტო რი ე ბი. ეს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი ცნო სა ერ თა შო რი სო სა ზო-

გა დო ე ბამ. სა ქარ თ ვე ლომ შე ი ძი ნა და ჩაგ რუ ლი ქვეყ ნის იმი ჯი და პო ზი ცი ა, 

სა ი და ნაც შე ეძ ლო და ეწყო თა ვი სი სა ერ თა შო რი სო კამ პა ნი ა. ქვე ყა ნამ ძა ლი ან 

სე რი ო ზუ ლი სწრაფ ვე ბი გა მო ავ ლი ნა ნა ტოს კენ, რა საც მოჰ ყ ვა შე სა ბა მი სი რე-

აქ ცი ე ბი. სა ბო ლოო ჯამ ში, ეს პრო ცე სი დღე საც მიმ დი ნა რე ობს. ვნა ხეთ, რომ 

ნა ტო იყო ერ თ -ერ თი სე რი ო ზუ ლი მო დე ბა ტე უკა ნას კ ნე ლი ერ თი თვის გან მავ-

ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ. ჩე მი აზ რით, ესეც 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 
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სამ წუ ხა როდ, ლი ბე რა ლუ რი აზ რის თ ვის ბევ რი რამ არ შეც ვ ლი ლა, რად გან 

ლი ბე რა ლე ბი კვლავ უმ ცი რე სო ბა ში რჩე ბი ან.

ბევ რი სა ინ ტე რე სო მოხ და ეკო ნო მი კის ნა წილ შიც. ეს ეხე ბა ბი უ ჯეტს, რო-

მე ლიც, რო გორც იქ ნა, ბი უ ჯეტს და ემ ს გავ სა. მგო ნი, ისიც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო 

პა ტა რა ქვეყ ნის თ ვის, რო დე საც სა ერ თა შო რი სო რე ი ტინ გ ში ქვე ყა ნა, რო მე-

ლიც მა ნამ დე არ სად რუ კა ზე არ იყო, ფიქ სირ დე ბა, რო გორც რე ფორ მა ტო რი. 

თუმ ცა აღ მოჩ ნ და, რომ ის, რაც ხდე ბო და ეკო ნო მი კის ნა წილ ში, არა ნა ი რად 

არ ასარ გებ ლებ და ძა ლი ან დიდ ნა წილს იმ ღა ტა კი მო სახ ლე ო ბი სა, რო მე ლიც 

არის ამ ქვე ყა ნა ში და ეს დღემ დე ჩვე ნი პრობ ლე მა ა. გვაქვს მრა ვალ მი ლი არ დი-

ა ნი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი, მაგ რამ ამ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის პი რო-

ბებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნე არ შეც ვ ლი ლა. ცხოვ რე ბის 

დო ნე თით ქ მის იგი ვე ა, რაც იყო ათი წლის წინ. არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ზე ამან 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოდ იმოქ მე და, რად გან იქ, სა დაც ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა მე-

ტად იყო გან ვი თა რე ბუ ლი, მმარ თ ველ მა პარ ტი ამ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი ხმა აიღო. 

გვაქვს ძვრე ბი სო ცი ა ლურ ცხოვ რე ბა შიც. მა გა ლი თად, და ვიწყეთ მა სობ რი ვად 

ინ გ ლი სუ რის სწავ ლა. მგო ნი, ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა ა. წა მო ვი-

და თა ო ბა, რომ ლის თ ვი საც ინ გ ლი სუ რი გახ და მე ო რე ენა. რო დე საც ორე ნოვ-

ნე ბა ზეა ლა პა რა კი, ინ გ ლი სუ რი და ევ რო პუ ლი ენე ბი სულ უფ რო მე ტად მო ი-

აზ რე ბა, იმი ტომ რომ სულ უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი მი დის ევ რო პა ში გა ნათ ლე ბის 

მი სა ღე ბად.

ასე ვე და ვიწყეთ ფრე ნა და მოგზა უ რო ბა სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით. საზღ-

ვ რე ბი გა იხ ს ნა, ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა ნის თ ვის მსოფ ლიო გახ და ცო ტა უფ რო 

დი დი, ვიდ რე იყო. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია უსაფ რ თხო ე ბის თე მაც. ეს ქვე ყა-

ნა უსაფ რ თხო გახ და, რის ხარ ჯ ზე, ეს მარ თ ლაც კვლე ვის სა გა ნი ა, და ვე თან-

ხ მე ბი ბა ტონ და ვითს. ასე ვე სა ინ ტე რე სო ა, რომ ეკ ლე სია გახ და უფ რო მე ტად 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტია და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი გახ დ ნენ ეკ ლე სი ე ბი. ბო ლო 

არ ჩევ ნებს თუ და ვაკ ვირ დე ბით, ვნა ხავთ, რომ აქ ტი უ რი “ზონ დერ ჯ გუ ფე ბი”, 

ანა ფო რებ ში ჩაც მუ ლე ბი, ისე ვე აქ ტი უ რობ დ ნენ არ ჩევ ნებ ზე, რო გორც პო-

ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი წი ნა არ ჩევ ნებ ზე. რაც შე ე ხე ბა პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს, 

ბევ რი მათ გა ნის დე ბა ტი არაფ რით გან ს ხ ვავ დე ბო და ბიბ ლი ის ცი ტი რე ბის გან, 

რად გან ლა პა რა კი იყო აბ სო ლუ ტურ ჭეშ მა რი ტე ბებ ზე და სა უბ რი სას კრი ტი კას 

არ იღებ დ ნენ. 
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სამ წუ ხა როდ, მი ვი ღეთ ისიც, რომ კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი დე ბა ტი შე უძ ლე ბე ლი 

გახ და. ხე ლი სუფ ლე ბის პო ზი ცი ა, რომ მე ო რე მხა რე არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი ა, და 

მე ო რე მხა რის პო ზი ცი ა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ყვე ლა ფერ ში მტყუ ა ნი ა, ამ დე-

ბა ტე ბის სე რი ო ზუ ლი და მა ზი ა ნე ბე ლი ფაქ ტო რი იყო. დე ბა ტე ბი ალ ბათ 2005 

წელს დავ კარ გეთ. არც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჯგუ ფე ბი გა მო ირ ჩე ოდ ნენ 

ბო ლო პე რი ოდ ში კონ ს ტ რუქ ცი უ ლო ბით. და თან ხ მე ბა არც სა მო ქა ლა ქო სა ზო-

გა დო ე ბა ში ით ვ ლე ბო და კარგ ტო ნად. 

რაც შე ე ხე ბა პერ ს პექ ტი ვებს, ცვლი ლე ბე ბის პი რო ბებ ში მი ვი ღეთ დაბ ნე უ-

ლო ბა. პი რა დად მე არ ვე ლო დი მოვ ლე ნე ბის ამ გ ვარ, ასე წყნა რად გან ვი თა-

რე ბას. ვე ლო დი ყვე ლა ფერს, გა მომ დი ნა რე იმ გა მოც დი ლე ბი დან, რაც წი ნა 

პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლე ბის დროს გვქონ და. სა ბედ ნი ე როდ, ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან 

სწრა ფად მოხ და. სა ში ში პო ზი ცი ე ბი იკ ვე თე ბა ამ სა ზო გა დო ე ბის ლი ბე რა ლუ-

რად გან წყო ბი ლი ნა წი ლის თ ვის, რად გან “სოფელს ჰკითხე” პრინ ცი პი დღეს 

გაჟ ღე რე ბუ ლია არა მარ ტო არა ფორ მა ლუ რი ჯგუ ფე ბის გან, რო გო რიც არის 

სო ფე ლი თუ ად გი ლობ რი ვი ეკ ლე სი ა, არა მედ იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის გა ნაც 

[თეა წუ ლუ კი ა ნი] მი ვი ღეთ ასე თი გა ნაცხა დი. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ისი ნი შე ეც-

დე ბი ან ამის შეც ვ ლას, რად გან ძა ლი ან სა ში ში ტენ დენ ცი ა ა. 

არის ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტენ დენ ცი აც. ახ ლა ხან გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 

ერ თ -ერ თი კვლე ვის მი ხედ ვით, მო ქა ლა ქე ე ბის ძა ლი ან დი დი ნა წი ლი, 60% 

მი იჩ ნევს, რომ მა თი ოჯა ხე ბის მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს-

დე ბა ამ არ ჩევ ნე ბის შე დე გად. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სამ ჯერ აღე მა ტე ბა 2008 

წლის მაჩ ვე ნე ბელს და აჩენს ძა ლი ან სე რი ო ზულ ზე წო ლას ახალ უმ რავ ლე-

სო ბა ზე იმის თ ვის, რომ მდგო მა რე ო ბა გა მოს წორ დეს. არის დაკ ვე თე ბიც, 

რაც ამ კვლე ვით იკ ვე თე ბა. მო ლო დი ნე ბი, ზო გა დად, ძა ლი ან მა ღა ლი ა. 

ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ამ პი რო ბებს, ალ ბათ რო გორც სე რი ო ზულ გა მოწ ვე-

ვას, ისე უნ და იღებ დეს. 

ლა შა ჩხარ ტიშ ვი ლი – მი მაჩ ნი ა, რომ “მოქალაქეთა კავ ში რიც” და შე ვარ დ-

ნა ძის მმარ თ ვე ლო ბაც და ნა შა უ ლებ რი ვი ხა სი ა თის იყო, და ერ თ -ერ თი ნაკ ლი 

“ნაციონალური მოძ რა ო ბის” მოქ მე დე ბებ ში ის იყო, რომ ძა ლი ან ბევ რი დამ-

ნა შა ვე და უს ჯე ლად იქ ნა და ტო ვე ბუ ლი. მათ ფუ ლი გა მოს ძა ლეს და ეს ფუ ლი 

ბი უ ჯეტ ში კი არ შე ი ტა ნეს, სა კუ თარ ჯი ბე ებ ში ჩა იწყვეს. და უს ჯე ლად გა უშ ვეს 
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კა ხა თარ გა მა ძე, რო მელ საც ძა ლი ან ხში რად ახ სე ნებ და მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი. 

მას ზე საქ მეც კი არ აღ ძ რუ ლა. ღრმად ვარ დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ ეს არ მომ-

ხ და რა უან გა როდ. გა მო ძი ე ბას სა ჭი რო ებს, ეს პო ლი ტი კუ რი თუ ფი ნან სუ რი 

სარ გებ ლი სათ ვის მოხ და. ისე ვე, რო გორც ჩე მი მოგ ვა რის, ვა ნო ჩხარ ტიშ ვი-

ლის შემ თხ ვე ვა ში.

გა მო ძი ე ბის სა გა ნი უნ და გახ დეს არა მარ ტო “ნაციონალური მოძ რა ო ბის” 

მოქ მე დი თუ ყო ფი ლი მო ხე ლე ე ბი სა და უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის საქ-

მი ა ნო ბა და მა თაც უნ და აგონ პა სუ ხი, რო გორც სა მარ თ ლებ რი ვად, ისე ფი ნან-

სუ რა დაც. ასე ვე უნ და აგონ პა სუ ხი წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ-

მაც, იქ ნე ბა შე ვარ დ ნა ძე, ვა ნო ჩხარ ტიშ ვი ლი თუ კა ხა თარ გა მა ძე. 

და ვუბ რუნ დეთ “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” პე რი ოდს. მოკ ლედ მო გახ სე-

ნებთ, რა ხდე ბო და მა შინ და რა ტომ იყო შე საც ვ ლე ლი ის ხე ლი სუფ ლე ბა და 

რა ტომ ვი ყა ვი მე “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” მო ნა წი ლე. იყო ტო ტა ლუ რი კო-

რუფ ცი ა, დე მოკ რა ტი უ ლო ბის საკ მა ოდ და ბა ლი ხა რის ხი, თუმ ცა შემ დ გომ სა-

ა კაშ ვი ლის მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში ის კი დევ უფ რო გა უ ა რეს და. იყო ტე-

რი ტო რი ე ბის და კარ გ ვის სა კითხი და კი დევ ბევ რი სხვა სა კითხი, რო მე ლიც 

იყო სა ხე ზე შე ვარ დ ნა ძის მმარ თ ვე ლო ბის შე დე გად. თუმ ცა “ნაციონალურმა 

მოძ რა ო ბამ”, გარ და ცალ კე უ ლი წვრილ მა ნი შე დე გი სა, იმის ნაც ვ ლად, რომ 

მი სი ქმე დე ბე ბი სი ტუ ა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა კენ ყო ფი ლი ყო მი მარ თუ ლი, 

და პი რე ბე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო ღო ნის ძი ე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა. გა მა მარ თ ლე-

ბე ლი გა ნა ჩე ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2009 წელს 0,1%-ს, ხოლო 2010 წელს 0,04%-ს 

შეადგენდა. ეს მეტყ ვე ლებს იმა ზე, რომ სა სა მარ თ ლო უბ რა ლოდ არ არ სე-

ბობ და სა ქარ თ ვე ლო ში. 

რაც შე ე ხე ბა პარ ტი ა თა შო რის ბა ლან სის პრობ ლე მას, რაც მა ში ნაც შე იქ-

მ ნა და ახ ლაც, ამ მხრივ ოდ ნავ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა მაქვს. რა თქმა 

უნ და, მრა ვალ პარ ტი უ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ ის ხე ლოვ ნუ რად არ მი-

იღ წე ვა. არ სე ბობს მე ქა ნიზ მე ბი მრა ვალ პარ ტი უ ლო ბის მი საღ წე ვად, რო მე ლიც 

აპ რო ბი რე ბუ ლია და სავ ლეთ ში და ამ მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბა, მათ შო რის, 

სხვა დას ხ ვა ვა დებ ში არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბა, სწო რი ა. მაგ რამ ამის გა მო თუ 

რო მე ლი მე გამ გე ბე ლი და თუნ დაც თბი ლი სის მე რი, რომ ლის წი ნა აღ მ დე გაც 

პი რა დად მე 6 სა ჩი ვა რი მაქვს შე ტა ნი ლი, დავ ტო ვეთ და უს ჯე ლი, არას წო რი ა. 

შე მიძ ლი ა, გი ამ ბოთ, რას აკე თებ და გი გი უგუ ლა ვა და რო გორ ის ვე ნებ და ლას - 
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ვე გას ში, თბი ლი სის სტრიპ ტიზ - ბა რებ ში თა ვის თა ნამ შ რომ ლებ თან ერ თად და 

რო გორ აფი ნან სებ და სა კუ თარ სი ა მოვ ნე ბას. 

“ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შე დე გად მო სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ხა სი ათ დე ბო და 

იმი ტი რე ბუ ლი პრო ცე სე ბის დად გ მის დი დი უნა რით. მან არა მარ ტო იმი ტი რე-

ბუ ლი “ქრონიკა” დად გა, რაც დი დი და ნა შა უ ლი იყო, ზო გა დად, მმარ თ ვე ლო-

ბა იმი ტი რე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით და ფორ მე ბით გა მო ი ხა ტე ბო და. იგი ვე 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის თა ო ბა ზეც. ყვე ლა ზე ხში რად 

სა უბ რო ბენ ბიზ ნე სის გახ ს ნის სტა ტის ტი კა ზე. გახ ს ნა კი არ ნიშ ნავს წარ მა ტე-

ბას, მით უმე ტეს, რო ცა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი და ახ რ ჩვეს. იქამ დეც კი 

მი ვიდ ნენ, რომ დაწყე ბუ ლი მცი რე გა მა ნა წი ლე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი დან, დას რუ-

ლე ბუ ლი გა რე მო ვაჭ რე ე ბით, ყვე ლას წა არ თ ვეს და მო უ კი დებ ლად არ სე ბო ბის, 

სა კუ თა რი შრო მით შე მო სავ ლის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა. გა რე ვაჭ რო ბის მო ნო პო-

ლი ზა ცია, სა ქარ თ ვე ლოს გარ და, არც ვი ცი, სად მე მომ ხ და რი ყოს. არა და, ასეთ 

მოვ ლე ნებს ჰქონ და ად გი ლი.

იმი ტი რე ბის შე სა ხებ ბევ რი შეგ ვიძ ლია ვი სა უბ როთ. “იმიტირებული კე თილ-

დღე ო ბის ქრო ნი კა” შეგ ვიძ ლია და ვარ ქ ვათ იმას, რაც ხდე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს 

ქა ლა ქე ბის ქუ ჩებ ში, რო დე საც შენ დე ბო და სა ეჭ ვო კულ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე-

ბის შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი სწო რედ იმი ტომ, რომ ყო ფი ლი ყო კე თილ დღე ო ბის 

იმი ტა ცი ა. ამის სიმ ბო ლოა შუ შის ხი დი, რო მელ საც არა აქვს ფუნ ქ ცი უ რი დატ-

ვირ თ ვა და ძვე ლი ქა ლა ქის იერ სა ხეს ამა ხინ ჯებს. თუ ვინ მეს ჩემს ობი ექ ტუ-

რო ბა ში ეჭ ვი ეპა რე ბა, “იუნესკოს” შე უძ ლია ჰკითხოს, იყო თუ არა ქა ლა ქის იმ 

ნა წილ ში, რო მე ლიც “იუნესკოს” კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სი ა ში შე ტა ნის 

კან დი და ტი იყო, ად გი ლი ასე თი მას შ ტა ბის და ასე თი ტი პის ნა გე ბო ბის თ ვის. 

სხვა ად გილ ზე ეს ნა გე ბო ბა, შე საძ ლო ა, ვინ მეს თ ვის მეტ - ნაკ ლე ბად მი სა ღე-

ბი ყო ფი ლი ყო, მაგ რამ არა ძველ თბი ლის ში. ეს ეხე ბა იმ სა კა ნა ლი ზა ციო მი-

ლებ საც, რო მელ თა მშე ნებ ლო ბაც ახ ლა მიმ დი ნა რე ობს რი ყე ზე. ეს ნა გე ბო ბე ბი 

უსა მარ თ ლო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის დას ტუ რი იყო, რო მელ შიც ასო ბით მი-

ლი ო ნი იხარ ჯე ბო და. ჩვე ნი ინ ფორ მა ცი ით, 110 მი ლი ო ნია ამ ხიდ ზე და ხარ ჯუ-

ლი. 

ამ დე ნი ვე და ი ხარ ჯა იუს ტი ცი ის სახ ლის მშე ნებ ლო ბა ზე, რო მე ლიც აშენ-

და უნი კა ლუ რი პარ კის და სა ბავ შ ვო კორ ტის ად გილ ზე, მა შინ რო ცა თან ხე ბი 

არ მო ი ძებ ნე ბო და დევ ნი ლე ბი სათ ვის და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ადა მი ა ნე-
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ბი სათ ვის. არცერ თი ბი ნა არ აშე ნე ბუ ლა თბი ლის ში სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 

პი რე ბის თ ვის. ერ თა დერ თი, შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს ხარ ჯე ბით 

და ფი ნან ს და სო ცი ა ლუ რი სახ ლე ბის მშე ნებ ლო ბა ვარ კე თილ ში, თბი ლი სის ბი-

უ ჯე ტი დან ამ საქ მეს კა პი კიც კი არ მოხ მა რე ბი ა. მცი რე დი თან ხა, 70 ათა სი 

ლა რი იყო ჩა დე ბუ ლი ამ პრო ექ ტის თა ნა და ფი ნან სე ბა ში, მაგ რამ ისიც ად მი ნის-

ტ რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის თ ვის. რო მელ სა მარ თ ლი ა ნო ბა ზეა ლა პა რა კი, რო დე საც 

ბი უ ჯე ტის 1/7 იყო გა წე რი ლი სხვა ხარ ჯებ ში, რო მე ლიც არ ყო ფი ლა გა შიფ-

რუ ლი. 

გა სა გე ბი ა, რომ “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” ბე ლა დებ მა, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 

მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ მა, უღა ლა ტა ყვე ლა იმ და პი რე ბას, რო მე ლიც იყო გად მო ცე-

მუ ლი გან ცხა დე ბე ბის დო ნე ზე, დაწყე ბუ ლი “კმარას 10 ნა ბი ჯი დან”, რო მე ლიც 

და პი რე ბე ბის დო კუ მენ ტი იყო და, პი რო ბი თად, წი ნა სა არ ჩევ ნო დო კუ მენ ტიც 

შეგ ვიძ ლია და ვარ ქ ვათ, თბი ლი სე ლებ თან ხელ შეკ რუ ლე ბით სა პარ ლა მენ ტო 

თუ საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის წინ და დე ბუ ლი პი რო ბე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. 

ეს ეხე ბა “სიღარიბის დაძ ლე ვის” პროგ რა მა საც, სო ხუმ სა თუ ცხინ ვალ ში დაბ-

რუ ნე ბის პი რო ბა საც.

შე საძ ლე ბე ლია, იყოს გარ კ ვე უ ლი მსგავ სე ბა იმ ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ამ ხე-

ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბას შო რის, მაგ რამ გან ს ხ ვა ვე ბაც ბევ რია და იმე დი ა, ეს 

გან ს ხ ვა ვე ბე ბი გან ს ხ ვა ვე ბულ შე დეგს მოგ ვ ცემს.

რაც შე ე ხე ბა და პა ტიმ რე ბებს, მათ შო რის სხვა ო ბა აშ კა რა ა. ჯერ ჯე რო ბით 

ყვე ლა ფე რი პრო ცე დუ რე ბის ზედ მი წევ ნით დაც ვით ხორ ცი ელ დე ბა. სა უ ბა-

რია სა მარ თ ლებ რივ პრო ცე დუ რებ ზე. ად რე შო უ ე ბი იდ გ მე ბო და, ვერ ტ მ ფ რე-

ნე ბის თან ხ ლე ბი თაც კი და უ კა ვე ბი ათ ადა მი ა ნე ბი. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის არარ-

სე ბო ბა ზე კი თუნ დაც ის მეტყ ვე ლებ და, რომ გე ნე რა ლურ პრო კუ რა ტუ რა ში 

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით სულ 43 გა მომ ძი ე ბე ლი იყო მა შინ, რო დე საც იქ 

არ ჩილ კბი ლაშ ვი ლი და ი ნიშ ნა. ეს არის იმის დას ტუ რი, რომ წი ნა ხე ლი სუფ-

ლე ბა იჭერ და, მაგ რამ იჭერ და გა მო ძი ე ბის გა რე შე. მათ თ ვის არა ნა ი რი მნიშ-

ვ ნე ლო ბა არ ჰქო ნია მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ქო ნა -არ ქო ნის ფაქტს. მთა ვა რი ის 

კი არ არის, და ვი ჭერთ თუ არა, დი ა ხაც, ყვე ლა დამ ნა შა ვე უნ და იყოს და-

ჭე რი ლი, მაგ რამ სა თა ნა დო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის, გა მო ძი ე ბის და სა მარ თ ლი-

ა ნი სა სა მარ თ ლოს არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში და არა ისე ხე ლა ღე ბით, რო გორც 

ამას “ნაციონალური მოძ რა ო ბა” აკე თებ და. ასე ვე, უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი 
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სა თა ნა დო პრო ცე დუ რე ბით ფი ნან სუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და სა ქარ თ ვე ლოს 

მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის წარ თ მე უ ლი და კო რუფ ცი ის შე დე გად მო პა რუ ლი უზარ-

მა ზა რი ქო ნე ბა უნ და ჩა მო ერ თ ვათ სა სა მარ თ ლოს მეშ ვე ო ბით. ვფიქ რობ, რომ 

ეს ქო ნე ბა ერ თი ხე ლი სუფ ლე ბის ჯი ბი დან მე ო რის ჯი ბე ში არ გა და ვა, ის სა-

ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში უნ და გა და ვი დეს და ხალხს მოხ მარ დეს და არ უნ და 

დარ ჩეს იმათ, ვი სი და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბის გა მო, თუნ დაც სტრას ბურ გის 

სა სა მარ თ ლო დან გა მომ დი ნა რე, უზარ მა ზა რი ვა ლე ბი და ე დე ბა ჩვენს ქვე ყა-

ნას. 

არ შე მიძ ლია არ ვახ სე ნო კა ხა ბენ დუ ქი ძე, რო მე ლიც იყო ერ თ -ერ თი მთა-

ვა რი იმი ტა ტო რი, ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მო დე ბა ტე წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბი სა, რო-

მე ლიც, გარ და იმი სა, რომ უზ რ დე ლო ბით გა მო ირ ჩე ო და, ასე ვე გა მო ირ ჩე ო და 

ხე ლა ღე ბი თი მიდ გო მით ყვე ლა იმ ღი რე ბუ ლე ბისადმი, რო მელ საც შე იძ ლე ბა 

სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ღი რე ბუ ლე ბე ბი და ინ ტე რე სე ბი და ვარ ქ ვათ. მი სი მიდ-

გო მა სტრა ტე გი უ ლი ობი ექ ტე ბი სად მი, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სა კითხი სად-

მი და, შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლი სად მი, ეკო ლო გი ი სა და გა რე მოს 

დაც ვი სად მი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სად მი, ჯან დაც ვი სად მი, უმ ძი მე სი შე დე გე-

ბის მომ ტა ნი იყო. კა ხა ბენ დუ ქი ძეს კო რუფ ცი ის კუთხით ბევ რი და ნა შა უ ლი 

აქვს ჩა დე ნი ლი, რაც არ უნ და შერ ჩეს, მა გა ლი თად, აგ რა რუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი, 

რო მე ლიც და ახ ლო ე ბით 300 მი ლი ო ნი ღირს, მას 16 მი ლი ო ნად აჩუ ქეს. არც 

რუ რუ ებს უნ და შერ ჩეთ იპოდ რო მი, 63 ჰექ ტა რი მი წა, რაც მხო ლოდ მი წა არ 

არის. ეს არის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ეკო ლო გი უ რი და სა ნი ტა რუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის 

მა ტა რე ბე ლი ობი ექ ტი, რო მე ლიც მათ 11 მი ლი ო ნად აჩუ ქეს. 63 ჰექ ტა რი მი წის 

ფა სი სა ბურ თა ლო ზე ასე ვე და ახ ლო ე ბით 300 მი ლი ონს შე ად გენს.

ბო ლოს ერ თი მა გა ლი თი მინ და მო ვიყ ვა ნო. ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, რო მე ლიც 

ვე რაფ რით და ვი ჯე რე, მი უ ხე და ვად ჩე მი და სა ბუ თე ბუ ლად ნე გა ტი უ რი გან-

წყო ბი სა. ვერ და ვი ჯე რე, რომ ეს შე ეძ ლო ქა ღალ დ ზე და ე წე რა თუნ დაც მი-

ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის რე ჟიმს. ეს იყო ამა წლის 20 მარ ტით და თა რი ღე ბუ ლი 

კა ნონ პ რო ექ ტი გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის 

თაობაზე. ვერ და ვი ჯე რებ დი, რომ შე საძ ლე ბე ლი იყო, ოდეს მე სა კა ნონ მ-

დებ ლო აქ ტ ში და ე წე რათ, რომ ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა, იყი დოს მკვლე ლო-

ბის უფ ლე ბა. კა ნონ ში, რო მე ლიც დღეს მოქ მე დი ა, მაგ რამ ვი მე დოვ ნებ, რომ 

გა უქ მ დე ბა, წე რი ა, რომ კერ ძო პირ სა და ენერ გე ტი კის სა მი ნის ტ როს შო რის 
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შე იძ ლე ბა გა ფორ მ დეს შე თან ხ მე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ ში და მოქ მე დე ბის 

პე რი ოდ შიც, მის მი ერ ჩა დე ნი ლი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ქმე-

დე ბა გა რე მოს დაც ვი სა და მო პო ვე ბის ნე ბის მი ერ სფე რო ში, კა ნო ნი ე რად 

ჩა ით ვ ლე ბა. ამას, თუ არა მკვლე ლო ბის ლი ცენ ზი ის და კა ნო ნე ბის, ლე გა ლი-

ზა ცი ის კა ნო ნი, სხვა არა ფე რი შე იძ ლე ბა ერ ქ ვას. გა რე მოს დაც ვის სფე რო-

ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბა რა ტომ შე იძ ლე ბა გახ დეს უამ რა ვი ადა მი ა-

ნის სიკ ვ დი ლის მი ზე ზი, ამას ახ ს ნა- გან მარ ტე ბა ამ აუდი ტო რი ა ში, მე მგო ნი, 

არ სჭირ დე ბა. 

გი ორ გი ამა შუ კე ლი, გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი კავ ში რის თავ მ ჯ დო მა რე 

– რამ დე ნი მე სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ჩე მი აზ რი მინ და მო გახ სე ნოთ. ქალ-

ბა ტონ მა მა ნა ნამ გა ნაცხა და ად გი ლობ რი ვი მმარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ, რომ იქ 

არის მცდე ლო ბე ბი გამ გე ო ბე ბის და საკ რე ბუ ლო ე ბის არა კა ნო ნი ე რი გზით 

შეც ვ ლის შე სა ხებ. ვე თან ხ მე ბი, შე იძ ლე ბა არა კა ნო ნი ე რი იყოს, მაგ რამ მე ო-

რე მხრივ, თუ კი ვა ღი ა რებთ, რომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბა ამ არ ჩევ ნებს აყალ ბებ-

და, საკ რე ბუ ლო ე ბი გა ყალ ბე ბით აირ ჩა და და ნიშ ვ ნე ბიც არას წო რი ფორ მით 

მოხ და, ცვლი ლე ბე ბი აუცი ლე ბე ლი ა, თუმ ცა სა მარ თ ლებ რი ვი და კა ნო ნი ე რი 

გზით. 

ბა ტო ნი გი ორ გის სმე ნი სას ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა დამ რ ჩა, რო გო რიც ჩვე-

ნი პრე ზი დენ ტის სმე ნის დროს მრჩე ბა. უფ რო მე ტიც, ის ამ ბობს იმას, რა საც 

ყვარ ყ ვა რე თუ თა ბე რი ამ ბობ და, რომ “იყო უკუ ნი, მო ვი და და გა ა ნა თა”. 

თხოვ ნა მაქვს ბა ტონ და ვით თან, რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე-

ნელ თან, უკ ვე დრო ა, სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თხელ და სა მუ და მოდ დამ თავ რ დეს 

და ნა შა უ ლის შერ ჩე ნის სინ დ რო მი. ამი ტომ, სა მარ თ ლებ რი ვი გზით უნ და გაგ რ-

ძელ დეს იმ პირ თა არა მარ ტო მხი ლე ბა, არა მედ პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მა, ვი საც 

მი უძღ ვის წვლი ლი სა ქარ თ ვე ლოს ნგრე ვა ში. და უს ჯე ლო ბის სინ დ რო მი ერ-

თხელ და სა მუ და მოდ უნ და აღ მო იფხ ვ რას. 

ალექ სან დ რე სა ხე ლაშ ვი ლი, “თავისუფალი დე მოკ რა ტე ბი” – ვე თან ხ მე ბი 

აზრს, რომ “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შე დე გად მო სულ ხე ლი სუფ ლე ბას ჰქონ და 

შან სი ქვე ყა ნა სწო რი გზით წა ეყ ვა ნა, თუმ ცა ალ ბათ მთა ვა რი პრობ ლე მა მა-

შინ გაჩ ნ და, რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბამ იგ რ ძ ნო, რომ მას არ შე ეძ ლო არ სე ბი თი 
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ძვრე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და და იწყო ფა სა დუ რი პო ლი ტი კის კე თე ბა. ერ თი ხე-

ლით ფო ჩი ან კან ფე ტებს გვიჩ ვე ნებ და, მე ო რე ხე ლით კი, სულ უფ რო გვი ჭერ და 

მარ ყუჟს და ყვე ლას ერ თად გვახ რ ჩობ და. ამის შე დე გი მი ვი ღეთ 2012 წლის 1 

ოქ ტომ ბერს. 

ვე რაფ რით ჩა ვუთ ვ ლი ხე ლი სუფ ლე ბას წარ მა ტე ბად კონ ფ ლიქ ტე ბის სა-

კითხს. ზაფხულ ში ქარ თულ -აფხა ზურ შეხ ვედ რა ზე ვიმ ყო ფე ბო დი და ნამ დ-

ვი ლად ვერ ჩავ თ ვ ლი წარ მა ტე ბად იმას, რომ იმის თ ვის, რა თა გვე სა უბ რა, არ 

უნ და შევ ხე ბო დით აფხა ზე თის სტა ტუ სის თე მას. მათ გა გო ნე ბაც კი არ უნ დათ 

იმი სა, სა ქარ თ ვე ლოს შე მად გენ ლო ბა ში რა სტა ტუ სით შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ. ამი-

ტომ იმას, რომ ოკუ პი რე ბუ ლე ბი ვართ, წარ მა ტე ბად ვერ მი ვიჩ ნევ, ობი ექ ტუ-

რე ბი უნ და ვი ყოთ. 

და ვით პა ტაშ ვი ლი, სო ხუ მის უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი – ბა ტონ გი ორ-

გის თან მაქვს კითხ ვა. რო დე საც ნახ სე ნე ბი იყო ინ ტერ ვენ ცი ა, 2008 წლის ომი. 

სა ხელ მ წი ფო აცხა დებს სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე, რომ მი სი პო ლი ტი კუ რი მი-

ზა ნი არის ჩრდი ლო ატ ლან ტი კურ ალი ან ს ში გა წევ რი ა ნე ბა. ამ დროს სა ხელ მ წი-

ფო ომ ში ერ თ ვე ბა. რამ დე ნად მო ახ დი ნა სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე სა ხელ მ წი-

ფოს პრეს ტი ჟის აწე ვა თუ და ცე მა, რა გან ვი თა რე ბა ჰპო ვა ამ ყვე ლა ფერ მა და 

სა ბო ლო ოდ რა შე დე გე ბამ დე მიგ ვიყ ვანს. 

ბა ტონ და ვით თა ნაც მაქვს კითხ ვა. წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის უდი დე სი შეც დო მა 

იყო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის დე მო რა ლი ზე ბა. ის უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი იყო, 

არა ვინ ით ვა ლის წი ნებ და მის აზრს. შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ამ შეც დო მის გა-

მოს წო რე ბა. რამ დე ნად რე ა ლუ რია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა 

შემ დ გომ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში.

გო გი გვა ხა რია – კუ კა ვას პარ ტი ის [კახა კუ კა ვა, პარ ტია „თავისუფალი 

სა ქარ თ ვე ლოს” თავ მ ჯ დო მა რე] შეხ ვედ რა იყო რუ სებ თან. იქ ნათ ქ ვა მი იყო 

ფრა ზა – “Девять лет жили в темноте”. ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლის შემ დეგ 

მუდ მი ვად გვეს მის, რომ ეს ცხრა წე ლი ჯო ჯო ხე თი იყო, თით ქოს ყვე ლა სა-

ში ნე ლე ბა “ვარდების რე ვო ლუ ცი ი დან” დაწყე ბუ ლი ყოს. დღე ვან დელ მა სა უ-

ბარ მაც იგი ვე შთა ბეჭ დი ლე ბა და მი ტო ვა, თით ქოს მა ნამ დე პროგ რესს გა ნიც-

დი და ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა და 2003 წლის 23 ნო ემ ბ რი დან და იწყო და ცე მა. 
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ვთხოვ დი ჩვენს მომ ხ სე ნებ ლებს, გან სა კუთ რე ბით მათ, ვინც კრი ტი კუ ლე ბი 

იყ ვ ნენ, რომ დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან ნუ შე ხე და ვენ ის ტო რი ას. მით უმე-

ტეს, რომ 2003 წლის 23 ნო ემ ბერს ისი ნი აქ ტი უ რად იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი ამ 

პრო ცე სებ ში, ქალ ბა ტონ მა ნა ნას არ ვგუ ლის ხ მობ. ნუ დავ კარ გავთ ის ტო რი-

ციზ მის გან ც დას, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დღე ვან დე ლი კო ნი უნ ქ ტუ რა ამას 

თით ქოს მო ითხოვს. 

ლა შა ჩხარ ტიშ ვი ლი – ბო ლო შე ნიშ ვ ნას ვერ მი ვი ღებ, იმი ტომ რომ საკ-

მა ოდ ბევ რი ვი სა უბ რე შე ვარ დ ნა ძის მმარ თ ვე ლო ბის უარ ყო ფით მხა რე ებ ზე. 

“ნაციონალური მოძ რა ო ბის” ყვე ლა ზე დი დი და ნა შა უ ლი სწო რედ ის იყო, რომ 

მათ იმა ვე მი მარ თუ ლე ბით გა ნაგ რ ძეს მუ შა ო ბა და გა ცი ლე ბით და ამ ძი მეს სი-

ტუ ა ცი ა, მათ შო რის, სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის კუთხით, მე დი ის თა ვი-

სუფ ლე ბის კუთხით. ეს ეხე ბა შეკ რე ბის და მა ნი ფეს ტა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბა საც. 

ამას თან, შერ ჩე ვი თი სა მარ თ ლი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ძა ლი ან 

ბევ რი დამ ნა შა ვე და ინ დეს ქრთა მის ან პი რა დი ნაც ნო ბო ბის სა ნაც ვ ლოდ. შე სა-

ბა მი სად, ვე რა ფერ ცუდს ვერ ვხე დავ იმა ში, რომ ვაკ რი ტი კებთ “ნაციონალურ 

მოძ რა ო ბას”. ამის გა მო ნამ დ ვი ლად არ დაგ ვ ვიწყ ებია შე ვარ დ ნა ძის მმარ თ ვე-

ლო ბის პრობ ლე მე ბი. სწო რედ იმი ტომ ვი ყა ვი ამ რე ვო ლუ ცი ის მო ნა წი ლე, რომ 

ის არ მომ წონ და, მაგ რამ ნამ დ ვი ლად არ მდო მე ბია სი ტუ ა ცია კი დევ უფ რო გა-

უ ა რე სე ბუ ლი ყო.

“შრომის კო დექსს” მე მო ნო ბის კო დექსს ვუ წო დებ. მან სა ქარ თ ვე ლო ში მო-

ნო ბა და ა კა ნო ნა. და ქი რა ვე ბულ პირს უფ ლე ბა არ ჰქო ნი ა. გა სა გე ბი ა, რომ 

“ნაციონალური მოძ რა ო ბა” შე საძ ლოა ცდი ლობ დეს თა ვი სი ინ ტე რე სე ბის 

გატარებას იმ პრო ცე სებ ში, რომ ლე ბიც და იწყო – გა ფიც ვებ ში, აქ ცი ებ ში, მაგ-

რამ ამ პრო ცე სე ბის მი ზე ზი სწო რედ მა თი ქმე დე ბე ბი ა. დღეს მათ თა ვი თა ვი-

სუფ ლად იგ რ ძ ნეს და სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის დაც ვას ცდი ლო ბენ. გა სა გე ბი ა, 

რომ ამის მა ნი პუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბა “ნაციონალურ მოძ რა ო ბას” არ უნ და მი ე-

ცეს. სა კუ თა რი და ნა შა უ ლის გა მო აღ შ ფო თე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის გვერ დით არც 

შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დ ნენ. მაგ რამ იმ ადა მი ა ნებს აქვთ სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის 

დაც ვის უფ ლე ბა, თუმ ცა უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ დრო ი თი ჩარ ჩო ე ბი, რო მე ლიც 

სა ჭი როა თუნ დაც იმის გა სარ კ ვე ვად, ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბა აპი რებს თუ არა 

მა თი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას. 
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გი ორ გი მე ლა ძე – ჩვე ნი დღე ვან დე ლი დის კუ სია ფრაგ მენ ტუ ლო ბის თ ვის 

არის გან წი რუ ლი, იმი ტომ რომ თე მა ძა ლი ან დი დია და თი თო ე ულ ჩვენ განს 

იმ პრი ო რი ტე ტებ ზე და იმ სიჩ ქა რით მო უ წია ლა პა რა კი, რო გორც ეს გა მო უ ვი-

და. კონ ფ ლიქ ტე ბის თე მა, რო მელ ზეც და ის ვა შე კითხ ვა, გა ცი ლე ბით ღრმა თე-

მა ა. მოკ ლედ ის შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ პო ლი ტი კუ რად და უსაფ რ თხო ე ბის 

თვალ საზ რი სით ამან შექ მ ნა არას ტა ბი ლუ რო ბის შეგ რ ძ ნე ბა პარ ტ ნი ო რებ თან 

და ბევ რი რამ გა არ თუ ლა. 

მე მხო ლოდ შე დე გებ ზე ვსა უბ რობ დი, ჩე მი მი ზა ნი არ ყო ფი ლა მიღ წე ვებ ზე 

მე სა უბ რა. იმ მო ცე მუ ლო ბებ ზე ვსა უბ რობ დი, რაც გვაქვს ამ პე რი ოდ ში. ერ თ -

ერ თი ძი რი თა დი მო ცე მუ ლო ბაა “ოკუპაციის” შე ტა ნა ტერ მი ნო ლო გი ა ში და დო-

კუ მენ ტებ ში. 

და ვით ზუ რა ბიშ ვი ლი – შე ვეც დე ბი, მოკ ლედ ვუ პა სუ ხო შე კითხ ვებს და ნაკ-

ლე ბად ვე კა მა თო გა მომ ს ვ ლე ლებს, თუმ ცა ბევ რი რამ იყო ისე თი, რა ზეც ვი-

სურ ვებ დი რე ა გი რე ბას. ერ თ -ერ თი შე კითხ ვა ეხე ბო და და ნა შა უ ლის შერ ჩე ნის 

თე მას და და უს ჯე ლო ბის სინ დ რო მის მოს პო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში. ვე თან ხ მე ბი 

ყვე ლას, ვინც ამ ბობს, რომ დამ ნა შა ვე უნ და და ი სა ჯოს და და უს ჯე ლო ბის სინ-

დ რო მი არ უნ და დამ კ ვიდ რ დეს ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ რო დე საც პოს ტ საბ ჭო თა რე-

ა ლო ბა ში ხდე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლა, აქ ჩე მი აზ რით ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ის, რომ დამ ნა შა ვე თა დას ჯამ დე ძა ლი ან ბევ რი უსა მარ თ ლო ბაა დაგ რო ვი ლი, 

მით უმე ტეს, რომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბას სულ არ ჰქო ნია იმის გან ც და, რომ 2012 

წელს აღარ იქ ნე ბო და ხე ლი სუფ ლე ბა ში. ამი ტომ ბევ რი რამ გა მომ წ ვე ვა დაც კი 

კეთ დე ბო და. ვფიქ რობ, თუ გვინ და სი ტუ ა ცი ის შეც ვ ლა და ნორ მა ლურ ქვე ყა-

ნა ში ცხოვ რე ბა, რა თქმა უნ და, და მ ნა შა ვე უნ და და ი სა ჯოს, მაგ რამ არა ვი თარ 

შემ თხ ვე ვა ში არ უნ და გა და ი ზარ დოს ეს პო ლი ტი კურ ან გა რიშ ს წო რე ბა ში და 

ასე თი ტი პის რე ვან შ ში. თუ აქეთ გა და ვიხ რე ბით, ეს აუცი ლებ ლად გა და ვა ან-

გა რიშ ს წო რე ბა ში და სა ბო ლო ოდ ისევ ძა ლი ან ცუდ შე დე გამ დე მი ვალთ. ეს 

ყვე ლა ფე რი უნ და მოხ დეს თან და თა ნო ბით, თან მიმ დევ რუ ლად, ეჭ ვ მი უ ტა ნე ლი 

და მყა რად გა მაგ რე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბით, და არა ისე, რო გორც ხდე ბო და 

“ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” მე რე.

რამ დე ნად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა პრო ცე სებ ში, ეს 

დიდ წი ლად თვი თონ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. სა მო ქა-
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ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი, თა ვი სუ ფა ლი მას მე დია შე იძ-

ლე ბა ით ქ ვას, რომ წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში პო ლი ტი კუ რი ოპო ზი ცი ის მო კავ-

ში რე იყო. მა ნამ დეც, ფო ტოგ რა ფე ბის საქ მე იყო თუ და ყა და ღე ბე ბის, ყო ველ თ-

ვის სე რი ო ზუ ლი მო კავ ში რე იყო. ამ დარ ღ ვე ვებ მა სა ერ თა შო რი სო რე ზო ნან სი 

რომ შე ი ძი ნა, სა მო ქალა ქო სა ზო გა დო ე ბამ ამა შიც დი დი რო ლი ითა მა შა. ახ ლა 

ჩვენ უკ ვე ოპო ნი რე ბის რე ჟიმ ში უნ და გა და ვი დეთ. ხე ლი სუფ ლე ბას თან სა მო-

ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ოპო ნი რე ბის რე ჟიმ ში ა, თა ნამ შ რომ ლო ბი საც და ოპო ნი-

რე ბი საც. რა თქმა უნ და, ეს ხე ლი სუფ ლე ბა ზეც არის და მო კი დე ბუ ლი, რად გან 

ხე ლი სუფ ლე ბის ბუ ნე ბა ა, რაც უფ რო ნაკ ლე ბად აკ რი ტი კე ბენ, უფ რო კარ გი და 

კომ ფორ ტუ ლია მის თ ვის.

“თავისუფლების ინ ს ტი ტუ ტის” პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე ხშირადაა საუბარი. 

ამა ზე სა უ ბა რი მე უფ რო მე კუთ ვ ნის, გი ორ გი რომ “თავისუფლების ინ ს ტი-

ტუტ ში” მო ვი და, მე იქ უკ ვე შვი დი წე ლი ვი ყა ვი. მე ამ ორ გა ნი ზა ცი ის დამ-

ფუძ ნე ბე ლიც გახ ლ დით და გამ გე ო ბის წევ რიც და მი მაჩ ნი ა, რომ “ვარდების 

რე ვო ლუ ცი ამ დე” ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი რო ლი შე ას რუ ლა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე-

ბის დაც ვის საქ მე ში. რე ვო ლუ ცი ის მე რეც. ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ზე გა ცი ლე ბით 

მე ტია ლე გენ და, ვიდ რე რე ა ლო ბა. თუმ ცა, 2003-დან 2007 წლამ დე, ამ ინ ს ტი-

ტუ ტი დან გა მო სუ ლი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბის გავ ლე ნა საკ მა ოდ დი დი იყო. 

ქვე ყა ნა ში იმ დროს მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე ამ ხალხს სე რი ო ზუ ლი პა სუ ხის-

მ გებ ლო ბა ადევს. 2007 წლის ნო ემ ბ რის დღე ე ბამ დე მა თი გავ ლე ნა სე რი ო ზუ-

ლი იყო. ნო ემ ბ რის შემ დეგ მა თი გავ ლე ნა ბევ რად შემ ცირ და. ჩა ით ვა ლა, რომ 

ეს ინ ს ტი ტუ ტი არა პო პუ ლა რუ ლი იყო. ამას მოჰყ ვა ის, რომ გი გა ბო კე რი ას 

[საქართველოს ეროვ ნუ ლი უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მდი ვა ნი] აღარ აჩენ დ ნენ ტე-

ლე ვი ზი ით. შეც ვა ლეს კა ხა ლო მაია და გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო ში სხვა ხალ-

ხი მი იყ ვა ნეს. 

სა უ ბა რი იყო სა ა კაშ ვი ლის რე ჟი მის შე ფა სე ბა ზე. პი რა დად ჩემ თ ვის ეს იყო 

ტი პ უ რი ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მი, რო მელ საც პრე ტენ ზია ჰქონ და გა ე კონ ტ რო-

ლე ბი ნა ჩვე ნი ცხოვ რე ბის აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა სფე რო. უამ რა ვი და ნა შა უ ლი 

იქ ნა ჩა დე ნი ლი, პა სუ ხის მ გებ ლო ბა დი დი ა, თუმ ცა ამას არ გა ვა ი გი ვებ დი 1991-

92 წლე ბის გა მოც დი ლე ბას თან. სხვა მო ცე მუ ლო ბა იყო 2003-დან 2007 წლის 

ჩათ ვ ლით. ამის შემ დეგ გა ცი ლე ბით უფ რო დამ ძიმ და სი ტუ ა ცი ა. გაძ ლი ერ და 

პო ლი ცი ის ტო ტა ლუ რი კონ ტ რო ლი. 2007 წლის 7 ნო ემ ბე რი იყო სე რი ო ზუ ლი 
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გარ დამ ტე ხი. ეს იყო სი ტუ ა ცი ა, რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბას უნ და გა მო ე ტა ნა 

სწო რი დას კ ვ ნე ბი არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბი დან.

მა ნა ნა ნაჭყე ბია – ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძის მი მართ, ჩე მი აზ რით, თა ვის დრო-

ზე უნ და მი ღე ბუ ლი ყო ზო მე ბი და უნ და დას ჯი ლი ყო. დღეს, ამ დე ნი წლის მე რე 

და ამ ასაკ ში, მო რა ლუ რად რამ დე ნად სწო რი იქ ნე ბა მი სი დას ჯა, ვერ გეტყ ვით. 

დღეს ეს თე მა ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლუ რი მგო ნი ა, თუმ ცა, მა შინ მი მაჩ ნ და, რომ ძა-

ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი იყო, მაგ რამ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბამ ეს არ გა ა კე თა. 

 



5 დე კემ ბე რი, 2012 

ძი რი თა დი მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
გი ორ გი კევ ლიშ ვი ლი

მხატ ვა რი

ლე ვან ლორ თ ქი ფა ნი ძე

ნა რინ ჯის ფე რი კლუ ბი, დამ ფუძ ნე ბე ლი

ლა ლი პერ ტე ნა ვა

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე

ანი ჭან კო ტა ძე

ლა ბო რა ტო რია 1918

მო დე რა ტო რი: 
გო გი გვა ხა რია

ქუ ჩის პრო ტეს ტის ეს თე ტი კა: 
ახალ გაზ რ დო ბა პო ლი ტი კა ში
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 გო გი გვა ხა რია – დღეს ქუ ჩის პრო ტეს ტის ეს თე ტი კა ზე უნ და ვი სა უბ როთ. 

არ სე ბობს აზ რი, რომ პრო ტეს ტის ფორ მე ბი უნ და შე იც ვა ლოს. მარ თა ლი ა, 

თით ქოს ში ნა არ სია მთა ვა რი, მაგ რამ ფორ მა მოძ ველ და და ახა ლი რამ არის 

მო სა ფიქ რე ბე ლი. ამი ტომ დღეს, რო გორც ვხვდე ბი, სწო რედ პრო ტეს ტის ფორ-

მებ სა და ეს თე ტი კა ზე ვი სა უბ რებთ. გი ორ გი კევ ლიშ ვილს გა დავ ცემ სიტყ ვას. 

გი ორ გი კევ ლიშ ვი ლი – სტუ დენ ტუ რი აქ ტი ვიზ მი, თუ კი მი სი პრობ ლე მა ტი-

კის სრუ ლად გა გე ბა გვინ და, ფარ თო კონ ტექ ს ტ ში უნ და გან ვი ხი ლოთ. ეს არის 

სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ევო ლუ ცი ის პრო ცე სი. ვფიქ რობ, ყვე ლა ჩვენ-

გა ნი ამა თუ იმ ფუნ ქ ცი ით, გაც ნო ბი ე რე ბუ ლად თუ გა უც ნო ბი ე რებ ლად ვმო-

ნა წი ლე ობთ ამ პრო ცეს ში, რომ ლის მი ზა ნიც ჩვე ნი თა ნაცხოვ რე ბის მუდ მი ვი 

სრულ ყო ფა და იდე ალ თან მი ახ ლო ე ბა ა.

მე ო რე მხრივ, აშ კა რა ა, რომ სა სურ ვე ლი სა გან ყო ველ თ ვის შორს ვართ და 

გა ბა ტო ნე ბუ ლი წეს რი გი არ არის სრულ ფა სო ვა ნი და სა ჭი როა გან ვი თა რე ბა 

და ახალ მო ნა პო ვარ ზე ორი ენ ტი რე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ სა ზო გა-

დო ებ რი ვი, პო ლი ტი კუ რი, სა მეც ნი ე რო და კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის ხა სი ათს 

ორი უმ თავ რე სი რამ ამოძ რა ვებს – შე ნახ ვის, გაფ რ თხი ლე ბის სურ ვი ლი, რა საც 

კონ სერ ვა ტიზ მი შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ და ასე ვე ახ ლი სა კენ, გან ვი თა რე ბი სა-

კენ მის წ რა ფე ბა. ერ თი და იგი ვე ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა ორი ვე ტენ დენ ცი ის მა-

ტა რე ბე ლი იყოს, მაგ რამ უმ თავ რე სად ადა მი ა ნე ბი ერ თი რო მე ლი მე მათ გა ნის 

მი დევ ნე ბას და ი სა ხა ვენ ხოლ მე მიზ ნად და სწო რედ ამ ორ მიდ გო მას შო რის 

კონ კუ რენ ცია აყა ლი ბებს პო ლი ტი კის ხა სი ათს. ეს ქმნის პო ლი ტი კურ დი ა პა-

ზონს იმ ორ უკი დუ რე სო ბას შო რის, რა საც პი რო ბი თად მე მარ ცხე ნე ო ბას და 

მე მარ ჯ ვე ნე ო ბას ვუ წო დებთ.

აშ კა რა ა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ევო ლუ ცი ის პრო ცე სი სხვა-

დას ხ ვა სფე რო ებ ში წა რი მარ თე ბა. ეს არ არის ერ თ გ ვა რო ვა ნი პრო ცე სი. ეს 

სფე რო ე ბი ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლია მეტ - ნაკ ლე ბად სუს ტი და ძლი ე რი ძა-

ფე ბით და სი ტუ ა ცი ის ცვლი ლე ბა ერ თ გან, სხვა სფე რო ებ ზეც ახ დენს გავ ლე-

ნას. მო ვიხ მობ დე ვიდ ჰარ ვის მე ტა ფო რას, რო მე ლიც ამ პრო ცესს წარ მო ად-

გენს, რო გორც გრძელ პერ ს პექ ტი ვა ზე მი მარ თულ სპექ ტაკლს, რო მე ლიც ერ-

თ დ როუ ლად ბევრ სხვა დას ხ ვა სცე ნა ზე თა მაშ დე ბა. ახალ გაზ რ დუ ლი მოძ რა ო-

ბა, ჩე მი აზ რით, ამ სცე ნე ბი დან ერ თ -ერ თი ა. 
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ახალ გაზ რ დუ ლი მოძ რა ო ბე ბის რო ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი ა. თით ქ მის ყო ველ-

თ ვის ახალ გაზ რ დო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე-

ბის ავან გარ დ ში იდ გა და ეს ბუ ნებ რი ვი ა. ახალ გაზ რ დო ბა ხომ ყვე ლა ზე ხილ ვა-

დი, ხელ შე სა ხე ბი გა მო ხა ტუ ლე ბაა იმი სა, რა საც მო მა ვალს, პერ ს პექ ტი ვას ვუ-

წო დებთ. მო მა ვა ლი თა ო ბის უფ ლე ბა ა, იცხოვ როს მშვი დო ბი ა ნად. მი უ ხე და ვად 

ამი სა, არ უნ და ვი ფიქ როთ, რომ ახალ გაზ რ დო ბა მხო ლოდ პროგ რესს უკავ-

შირ დე ბა, ხში რად ისი ნი უკ ვე არ სე ბუ ლის და სა ცა ვად გა მო დი ან და ეს ზოგ-

ჯერ სა ზო გა დო ე ბის აღ ფ რ თო ვა ნე ბა საც იწ ვევს ხოლ მე, მა გა ლი თად, რო დე საც 

ევ რო პა ში პენ სი ე ბის შემ ცი რე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა მო ვიდ ნენ, ან ჩვე ნი ქვეყ ნის 

უახ ლე სი ის ტო რი ის სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ო ბე ბი გა ვიხ სე ნოთ, რო მე ლიც და ვით 

გა რე ჯის სა მო ნას ტ რო კომ პ ლექ სის დაც ვის მოთხოვ ნით და იწყო. ასე თი მოძ-

რა ო ბე ბი ხში რად ახალ გაზ რ დე ბის თვით დამ კ ვიდ რე ბის სივ რ ცედ იქ ცე ვა და 

მრა ვა ლი ადა მი ა ნი აქ სა კუ თარ მო წო დე ბას პო უ ლობს. ამის მა გა ლი თი ძა ლი ან 

ბევ რი ა. 

მაგ რამ სტუ დენ ტო ბა ზო გა დად მრა ვალ ფე რო ვა ნი და მრა ვა ლი ინ ტე რე სის 

გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი სა ხე ლია და ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ყვე ლა მათ განს არ ამოძ რა-

ვებს პო ლი ტი კურ - სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში თვით დამ კ ვიდ რე ბის სურ ვი ლი. 

რა გზაც არ უნ და აირ ჩი ონ სტუ დენ ტებ მა მო მავ ლი სათ ვის, მათ სჭირ დე ბათ 

მშვი დო ბი სა და კე თილ დღე ო ბის ელე მენ ტა რუ ლი პი რო ბე ბი და რო ცა ეს პი-

რო ბე ბი საფ რ თხის ქვეშ არის, ვცდი ლობთ ჩა ვერ თოთ ამ პრო ცე სებ ში, თუ კი 

რა ი მეს შეც ვ ლა შე საძ ლებ ლად მიგ ვაჩ ნი ა. სწო რედ იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ 

თა ვად ვმო ნა წი ლე ობთ იმ გ ვა რი რე ა ლო ბის ფორ მი რე ბა ში, რო მელ შიც გვსურს 

ცხოვ რე ბა, ჩე მი აზ რით, ქმნის სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ო ბის მთა ვარ მი ზი დუ ლო-

ბას, იმი ტომ რომ ეს არის აქ ტი უ რი შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სი, სა დაც სა სი ა-

მოვ ნო სა და სა სარ გებ ლოს შო რის მკვეთ რი ზღვა რი არ არ სე ბობს. ამის სა-

პი რის პი როდ, ადა მი ა ნებს ასე თი მოძ რა ო ბი სა გან გა ნი ზი დავს სწო რედ იმის 

გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ ეს სუ ლაც არ არის მათ მი ერ მარ თუ ლი შე მოქ მე დე ბი თი 

პრო ცე სი, არა მედ რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი ძა ლის მი ერ მარ თუ ლი პრო ცე სი ა. 

ასე თი ში შის ლე გი ტი მუ რო ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, მა ინც მგო ნი ა, რომ უფ რო 

მე ტი ჩარ თუ ლო ბა, უფ რო მე ტი ხმა მა ღა ლი მო ნა წი ლე ო ბა, სა კუ თა რი იდე ე ბი სა 

და ფა სე უ ლო ბე ბის დამ კ ვიდ რე ბა ამ პრო ცეს ში, არის სწო რი გზა და მას შე-

უძ ლი ა, სხვე ბის მი ერ მარ თულ პრო ცე სებ საც კი შე უც ვა ლოს მი მარ თუ ლე ბა. 
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ამ გ ვა რად, სტუ დენ ტურ მოძ რა ო ბას ორი რამ გა ნა პი რო ბებს. ერ თია იმის საფ-

რ თხე, რომ არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბა გა უ ა რეს დეს ან არ გან ვი თარ დეს, და მე ო რე 

მხრივ, იმე დი, რომ პო ზი ტი უ რი ალ ტერ ნა ტი ვა შე საძ ლე ბე ლი ა. 

ბო ლო წლე ბის ჩვე ნი სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ო ბა, რო მე ლიც “ლაბორატორია 

1918”-ისა და სხვა ჯგუ ფე ბის აქ ტი ვო ბას უკავ შირ დე ბა, ჩე მი აზ რით, სწო რედ 

ამ საფ რ თხის გა მო და იწყო. უმ თავ რე სი მოთხოვ ნა და საწყი სის თ ვის იყო სწავ-

ლის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, რად გან უამი სოდ არცერთ სა ზო გა დო ე ბას არ შე უძ ლია 

ცი ვი ლი ზე ბულ ხალ ხ თა შო რის ად გი ლის დამ კ ვიდ რე ბა, მაგ რამ სტუ დენ ტე ბი 

ამა ვე დროს აც ნო ბი ე რე ბდნენ, რომ ეს სის ტე მუ რი პრობ ლე მა იყო და გა ნათ-

ლე ბის რე ფორ მა სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე ფორ მე ბის გა რე შე ვერ მოხ დე ბო და. 

ამი ტო მაც ისი ნი თა ვის ძა ლის ხ მე ვას სხვა პრო ცე სებ საც უერ თებ დ ნენ ხოლ მე 

და ხში რად თვი თო ნაც იყ ვ ნენ ინი ცი ა ტო რე ბი, იქ ნე ბო და ეს 26 მა ი სის დარ ბე ვის 

გაპ რო ტეს ტე ბა თუ ცი ხე ებ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბი სა და დევ ნი ლე ბი სად მი სო-

ლი და რო ბა. მაგ რამ ფარ თო მას შ ტა ბი ან მოძ რა ო ბა ში ეს მა ინც ვერ გა და ი ზარ და, 

ვიდ რე არ გავ რ ცელ დე ბო და ცი ხის ცნო ბი ლი კად რე ბი. აქ კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 

დად გა ყვე ლა ზე არ სე ბი თი, რა ზეც სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა მხა რე თან ხ მ დე ბა. ეს 

არის ადა მი ა ნის თა ვი სუფ ლე ბის, სი ცოცხ ლის, ღირ სე ბის სა კითხე ბი. რად გან არ 

შე იძ ლე ბა ეს სა კითხე ბი რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი იდე ო ლო გი ის კუთ ვ ნი ლე ბად 

გა მოცხად დეს, ამ პრობ ლე მამ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სტუ დენ ტო ბა გა ა ერ თი ა ნა. 

ასეთ იმ პულ ს ზე და ფუძ ნე ბულ აქ ტი ვო ბას პი რა დად მე “მეტაპოლიტიკურ 

აქ ტი ვო ბას” ვუ წო დებ. ეს არის ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე ადეკ ვა ტუ რი სა ხე ლი, პა სუ-

ხი ინ ფან ტი ლურ გან ცხა დე ბებ ზე, რო მე ლიც ხში რად გვეს მის თა ვად სტუ დენ-

ტე ბის გა ნაც, რომ მოძ რა ო ბა აპო ლი ტი კუ რი ა. თუ კი ამ გ ვა რი მოძ რა ო ბის გავ-

ლე ნას ვი გუ ლის ხ მებთ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე, იგი არა თუ აპო ლი ტი კუ რი, 

არა მედ სწო რე დაც რომ პო ლი ტი კუ რია ამ სიტყ ვის ყვე ლა ზე ფარ თო გა გე ბით.

ალ ბათ შეც დო მა იქ ნე ბა ვი ფიქ როთ, რომ მხო ლოდ ცი ხის კად რე ბის გავ რ-

ცე ლე ბა იყო ამ აქ ტი ვო ბის მი ზე ზი. ბევ რი სხვა ფაქ ტო რიც უნ და და ემ თხ ვეს, 

რომ ასე თი მოძ რა ო ბა შედ გეს, მათ შო რის ის, რომ ეს ყვე ლა ფე რი არ ჩევ ნე ბის 

წი ნა პე რი ოდს და ემ თხ ვა. მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პო-

ზი ტი უ რი პერ ს პექ ტი ვის რე ა ლუ რო ბის გან ც და. სხვა სა კითხი ა, რომ ეს ხში რად 

იმედ გაც რუ ე ბით მთავ რ დე ბა ხოლ მე, მაგ რამ იმ მო ცე მულ მო მენ ტ ში რე ა ლის-

ტუ რად უნ და მიგ ვაჩ ნ დეს პო ზი ტი უ რი ალ ტერ ნა ტი ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა. იმან, 
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რომ სტუ დენ ტებ მა ეს ალ ტერ ნა ტი ვა გა ი ზი ა რეს, რა საც სა ზო გა დო ე ბის ნა წი-

ლი მა ნამ დეც იზი ა რებ და, ერ თი მხრივ, თა ვად სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ო ბის გა-

ფარ თო ე ბას შე უწყო ხე ლი, მე ო რე მხრივ, თა ვად სა ზო გა დო ებ რივ პრო ცე სებ-

საც მძლავ რი სტი მუ ლი შე მა ტა და ეს ყვე ლა ფე რი იმით დამ თავ რ და, რა საც მე 

ვუ წო დებ “რევოლუციას სა არ ჩევ ნო ურ ნებ თან” ან “საარჩევნო რე ვო ლუ ცი ას”. 

ამ კად რე ბის გავ რ ცე ლე ბამ სა ფუძ ვე ლი გა მო ა ცა ლა სტე რე ო ტიპს, რო მე ლიც 

საბ ჭო უ რი მენ ტა ლო ბის გად მო ნაშ თია და იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ პო ლი ტი-

კა ახალ გაზ რ დე ბის საქ მე არ არის, ასე ვე შიშს, ნე ბის მი ე რი აქ ტი ვო ბის უკან 

პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი და მარ თ ვა დი პრო ცე სე ბი და ე ნა ხათ. ეს ში ში, რო მე ლიც 

სხვა დას ხ ვა კლი შე ებ ში გა მო ი ხა ტე ბა, რომ პო ლი ტი კა ბინ ძუ რი საქ მე ა, ყვე ლა 

პო ლი ტი კო სი გა რე წა რია და ა.შ., იყო ყვე ლა ზე და მაბ რ კო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი, 

რაც მა ნამ დე მოძ რა ო ბის გა ფარ თო ე ბას ხელს უშ ლი და. თუმ ცა, ეს კლი შე ე ბი 

გა ნაგ რ ძობს არ სე ბო ბას. დე ვიდ ჰარ ვი ყვე ლა ზე მძი მე პო ლი ტი კურ შეც დო მად 

მი იჩ ნევს, გვე გო ნოს, რომ სწო რედ ის სცე ნაა ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რო-

მელ ზეც ჩვენ ვთა მა შობთ. ეს ასე არ არის. ყვე ლა სცე ნას, სა დაც მოვ ლე ნე ბი 

თა მაშ დე ბა, დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. ასე რომ, ჩე მი აზ რით, სა სურ ვე ლი ა, რომ 

ერთ მი ზან ზე ორი ენ ტი რე ბულ სხვა დას ხ ვა სცე ნა ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს 

შო რის არ სე ბობ დეს თა ნამ შ რომ ლო ბა. 

სტუ დენ ტუ რი აქ ტი ვიზ მის პრობ ლე მა ტი კა, ჩე მი აზ რით, დღეს იმ კითხ ვის 

ირ გ ვ ლივ აიგე ბა, დარ ჩე ბა თუ არა მის ერ თა დერთ ფორ მად მხო ლოდ მე ტა პო-

ლი ტი კუ რი, სპონ ტა ნუ რი პა სუ ხე ბი ეგ ზის ტენ ცი ა ლურ - პო ლი ტი კურ ინ ცი დენ-

ტებ ზე, რაც არც ისე ხში რად იქ მ ნე ბა, თუ შეძ ლებს გა და ი ზარ დოს თან მიმ დევ-

რულ, მი ზან მი მარ თულ პრო ცეს ში. თუ ასე თი პრო ცე სი შედ გა, მის წი ნა შე ორ 

მთა ვარ გა მოწ ვე ვას ვხე დავ: სა კუთ რივ ახალ გაზ რ დუ ლი მოძ რა ო ბის გაძ ლი ე-

რე ბა, მი სი უფ რო მე ტად მო ნა წი ლე ო ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა 

სფე რო ში. ეს ასე ვე არის მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის გა მოწ ვე ვა და ვფიქ რობ, რომ 

თუ ყვე ლა ერ თად გა ვარ თ მევთ მას თავს, მა შინ შე საძ ლო ა, სპექ ტაკ ლი, რო მე-

ლიც ერ თ დ რო უ ლად ბევრ სცე ნა ზე მიმ დი ნა რე ობს, ჩვენ თ ვის სა სურ ვე ლი ფი-

ნა ლის კენ წა ვიყ ვა ნოთ.

 

ლა ლი პერ ტე ნა ვა – ახალ გაზ რ დუ ლი პრო ტეს ტი და არ ტი კუ ლა ცი ის ის 

ფორ მე ბი, რომ ლი თაც ის გა მო ი ხა ტე ბა, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ და ბო ლო 
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პე რი ოდ ში. ახალ გაზ რ დუ ლი პრო ტეს ტი 90-იანი წლე ბის და საწყის ში და იწყო. 

ისი ნი მი მარ თუ ლი იყო პოს ტ ტო ტა ლი ტა რუ ლი სის ტე მის და სა ზო გა დო ებ რი ვი 

ღი რე ბუ ლე ბე ბის გაპ რო ტეს ტე ბის კენ. და იწყო მუ სი კა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბით, 

გა მო ფე ნე ბით აბ რე შუ მის ქარ ხა ნა ში, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ქვე ყა ნა ში ისევ 

ჩა მო ყა ლიბ და ძა ლა უფ ლებ რი ვი ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა და არ ტის ტე ბი, 

რომ ლებ საც ჰქონ დათ გა მო ხატ ვის თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა, ქვეყ ნი დან წა ვიდ ნენ და 

სხვა გან და იწყეს არ ტის ტუ ლი აქ ტი უ რო ბა. 

რაც შე ე ხე ბა ქუ ჩის პრო ტესტს და მის ეს თე ტი კას, ნე ბის მი ე რი მოძ რა ო ბა, 

დაწყე ბუ ლი ადა მი ა ნის და ბა დე ბი დან გარ დაც ვა ლე ბამ დე, პრო ტეს ტის გა მო ხა-

ტუ ლე ბა ა. ადა მი ა ნე ბი ბევრ რა მეს აპ რო ტეს ტე ბენ, თუ აქვთ ამის სა შუ ა ლე ბა, 

ფო ნი და დის კურ სი. გი ორ გიმ მე მარ ცხე ნე და მე მარ ჯ ვე ნე დის კურ სე ბი ახ სე ნა, 

რო მე ლიც ალ ბათ და სავ ლუ რი ფი ლო სო ფი უ რი აზ რის გან ვი თა რე ბი დან მომ დი-

ნა რე ობს და მა ტე რი ა ლიზ მის და იდე ა ლიზ მის და პი რის პი რე ბის დი ა ლექ ტი კა ა. 

ის, თუ რო გორ ყა ლიბ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ეს დი ა ლექ ტი კა, ალ ბათ სა ჯა რო 

დე ბა ტე ბის დამ სა ხუ რე ბა ა, თუმ ცა ეს თე ტი კი დან და გა მო ხატ ვის ფორ მე ბი დან 

უფ რო პო ლი ტი კა ში გა დავ დი ვართ. ამ ეტაპ ზე ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი-

მაჩ ნი ა, რად გან აქ ტი ვო ბებს ჩვე ნი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო ზი ცი ე ბი გან საზღ ვ-

რავს. პი რა დად მე, ამ კონ კ რე ტულ მო ცე მუ ლო ბა ში, რო მე ლიც დღეს გვაქვს, 

ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო ზი ცია არ გა მაჩ ნი ა. ერ თა დერ თი ის არის, რომ ქა ლი ვარ 

და მაქვს გარ კ ვე უ ლი ინ ტე რე სე ბი და მოთხოვ ნი ლე ბე ბი იმ ჩაგ ვ რი დან გა მომ-

დი ნა რე, რა საც ქა ლი გა ნიც დის დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში. მაგ რამ არ ვი ცი, მე მარ-

ჯ ვე ნე ვარ, მე მარ ცხე ნე, ლი ბე რა ლი მე მარ ცხე ნე, რა დი კა ლი მე მარ ცხე ნე თუ 

სხვა დის კურ სის მო ნა წი ლე. ჩვე ნი რე ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ნა წი ლობ რივ 

ალ ბათ ყვე ლა ფერ ში ვმო ნა წი ლე ობ. იმა ზეც ვა პი რებ დი ლა პა რაკს, თუ რო გორ 

და იწყო ქუ ჩის პრო ტეს ტე ბი და სავ ლეთ ში, რო გორ შე მო ი ტა ნა ხე ლოვ ნე ბამ 

კულ ტუ რა ში პრო ტეს ტის დის კურ სი, რო გორ შე იქ მ ნა ავან გარ დი, მაგ რამ ეს 

ლექ ცია ალ ბათ მო საწყე ნი იქ ნე ბა აქ მყო ფი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. უბ რა ლოდ 

ვიტყო დი, რომ უფ რო აქ ტუ ა ლუ რია პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვის ის ფორ მე ბი, რაც 

არის დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში. აქ ტუ ა ლუ რია ამ ფორ მის გა აქ ტი უ რე ბა. 

მო წო დე ბა სა ვით არ მინ და გა მო მი ვი დეს, მაგ რამ რო დე საც დღეს დი ლით 

სამ სა ხურ ში მივ დი ო დი, გლდა ნის მეტ რო, რო მე ლიც ძვე ლი ქა ლა ქი სა გან გან ს-

ხ ვა ვე ბით ცოცხა ლი ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცე ა, ზუს ტად იმ პრო ცეს ში დამ ხ ვ და, რო-
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გორ შიც ვხე დავ დი “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” დროს, რო დე საც იდ გა ძა ლი ან 

ბევ რი პო ლი ცი ე ლი და იქ მო ვაჭ რე ბო შა ქა ლე ბი მათ შე ქუ ჩე ბუ ლე ბი უყუ რებ დ-

ნენ. მოხ და ძა ლა უფ ლე ბის ჩა ნაც ვ ლე ბა. წი ნა აღ მ დე გო ბამ ჩა ა ნაც ვ ლა წარ მა ტე-

ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბა, სის ტე მა არ დან გ რე უ ლა. ასე ად ვი ლად არც და ინ გ რე ო და, 

მთე ლი და სავ ლე თი ამ სის ტე მა ზეა აგე ბუ ლი, მაგ რამ თუ დღე ვან დე ლო ბი დან, 

იქ ნე ბა ეს ახალ გაზ რ დო ბა, სტუ დენ ტო ბა თუ პენ სი ო ნე რე ბი, არ და იწყე ბენ სა-

კუ თა რი მოთხოვ ნე ბის არ ტი კუ ლი რე ბას, მხატ ვ რუ ლი, დო კუ მენ ტუ რი თუ სხვა 

სა ხით, ჩვენ თან ეს სის ტე მა ალ ბათ ყო ველ თ ვის რე ვერ სუ ლი პრინ ცი პით იმუ-

შა ვებს.

1990-იან წლებ ში საკ მა ოდ ექ ს პ რე სი უ ლად გა მო ი ხა ტე ბო და კულ ტუ რუ ლი 

პრო ტეს ტე ბი. იყო რთვე ლი აშ ვი ლი, რო მე ლიც და დი ო და დან გ რე ულ მა ღა ზი-

ებ ში და ლექ სებს კითხუ ლობ და. მაგ რამ ეს ექ ს პ რე სი უ ლი გა მომ ხატ ვე ლო-

ბა არ ტის ტულ ფორ მებ ში იყო ჩა კე ტი ლი. დღე ვან დე ლი ახალ გაზ რ დო ბის გან 

გა მი გო ნია მო საზ რე ბა, რომ არ ტის ტუ ლი ფორ მე ბი ზედ მე ტია დე მონ ს ტ რა-

ცი ე ბი სა და პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვი სას, რად გან მა ყუ რე ბე ლი სხვა მი მარ-

თუ ლე ბით მიჰ ყავს. მე მი მაჩ ნი ა, რომ კარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, კონ ცეპ ტუ-

ა ლი ზე ბუ ლი არ ტის ტუ ლი ფორ მა არის ზუს ტად ის, რაც ქმნის პრო ტეს ტის 

კულ ტუ რულ დის კურსს და რა საც სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში არ ტის ტე ბი 

ქმნიდ ნენ. 

ანი ჭან კო ტა ძე – მო გახ სე ნებთ, რას წარ მო ად გენს ჩემ თ ვის “ლაბორატორია 

1918” და რო გორ და იწყო ეს მოძ რა ო ბა. “ლაბორატორიას” მე არ გან ვი ხი ლავ 

რო გორც კონ კ რე ტულ ჯგუფს. ვართ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ვმო ნა წი ლე ობთ 

ამ ჯგუ ფის აქ ტი ვო ბებ ში, ვგეგ მავთ და პრე ზენ ტა ცი ას ვა კე თებთ, მაგ რამ ეს 

არ არის კონ კ რე ტულ საზღ ვ რებ ში ჩა კე ტი ლი ჯგუ ფი. ჩემ თ ვის ეს უფ რო სო ცი-

ა ლუ რი პრაქ ტი კა ა. 

მახ სოვს, რო გო რი ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბა იყო გა მე ფე ბუ ლი სტუ დენ ტებ ში, 

რო დე საც მე და ჩემ მა მე გობ რებ მა უნი ვერ სი ტეტ ში გა ვა კა რით პლა კა ტე ბი, 

რომ ლი თაც ვაპ რო ტეს ტებ დით სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას და უნი ვერ-

სი ტე ტის ად მი ნის ტ რა ცი ას. ამან პირ ვე ლი ვნე ბა თა ღელ ვა გა მო იწ ვი ა. ამ შე-

დე გე ბის გარ შე მო გა ერ თი ან დ ნენ სხვა სტუ დენ ტე ბიც და აღ მო ვა ჩი ნეთ, რომ 

პრობ ლე მე ბი ყვე ლას გვაქვს. ჩვენ ვგრძნობ დით დის კომ ფორტს ჩა კე ტილ სივ-
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რ ცე ში ცხოვ რე ბის გა მო, ვიღებდით უხა რის ხო გა ნათ ლე ბას და, შე სა ბა მი სად, 

გვქონ და შეგ რ ძ ნე ბა, რომ ცხოვ რე ბა ში არ გვექ ნე ბო და პერ ს პექ ტი ვე ბი, ვი ყა-

ვით და ბა ლი და სა შუ ა ლო კლა სის წარ მო მად გენ ლე ბი და გან წი რუ ლე ბი ვი ყა-

ვით იმის თ ვის, რომ მუდ მი ვად შეგ ვეს რუ ლე ბი ნა მორ ჩი ლი ცხვრე ბის ფუნ ქ ცი ა. 

ჩვე ნი პირ ვე ლი პრო ტეს ტი ყო ვე ლი ვე ამან გა მო იწ ვი ა. არ ვი ყა ვით დარ წ მუ ნე-

ბუ ლე ბი, მო ვა ხერ ხებ დით თუ არა რა ი მეს შეც ვ ლას, მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა, 

და ვა ფიქ სი რეთ ჩვე ნი მი უ ღებ ლო ბა ყო ვე ლი ვე ამის მი მართ. ასე და იწყო ყვე-

ლა ფე რი. 

რა არის “ლაბორატორია”, თვით რე ა ლი ზა ცია თუ თვით გა მორ კ ვე ვა? ვფიქ-

რობ, რომ არის თვით გა მორ კ ვე ვა, ოღონდ თვით რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით. რო-

დე საც პრობ ლე მებ თან საბ რ ძოლ ვე ლად გა ვერ თი ან დით, აღ მო ვა ჩი ნეთ, რომ 

სა ერ თო მიზ ნე ბის თ ვის კო ლექ ტი უ რი მოქ მე დე ბა იყო სა ჭი რო. შე იძ ლე ბა ით-

ქ ვას, რომ თვით გა მორ კ ვე ვის სხვა დას ხ ვა ეტა პე ბი გა ვი ა რეთ, ვიდ რე ჯგუ ფად 

ჩა მოვ ყა ლიბ დე ბო დით. 

სექ ტემ ბ რის მოვ ლე ნე ბი, რო მელ შიც ჩვენც ვი თა მა შეთ რო ლი, არ ყო ფი ლა 

არც “ლაბორატორიის” და არც ცი ხის კად რე ბის დამ სა ხუ რე ბა. ეს იყო სა ზო-

გა დო ე ბის ისე თი ვე პრო ტეს ტი, რო გო რიც თა ვის დრო ზე გაგ ვიჩ ნ და უნი ვერ-

სი ტეტ ში. სა ზო გა დო ე ბა დი დი ხა ნი ცხოვ რობ და დიდ დის კომ ფორ ტ ში, შემ დეგ 

გაჩ ნ და კონ კ რე ტუ ლი სა ბა ბი ამ პრო ტეს ტის გა მო სავ ლე ნად. ცი ხის კად რე ბი 

არ ყო ფი ლა მი ზე ზი, მხო ლოდ სა ბა ბი იყო. თუმ ცა, ამის შემ დეგ სა ზო გა დო-

ე ბა ში თვით გა მორ კ ვე ვის პრო ცე სი არ გაგ რ ძე ლე ბუ ლა. ხალ ხ მა თქვა, რა არ 

უნ და, მაგ რამ რა სჭირ დე ბა, რო გორ წარ მო უდ გე ნია მო მა ვა ლი ცხოვ რე ბა, არ 

უთ ქ ვამს. “ლაბორატორიამ” თქვა, რომ უნ და უფა სო გა ნათ ლე ბა, რო მე ლიც 

გუ ლის ხ მობს სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბის ცვლი ლე ბას, პრობ-

ლე მე ბი არ არის ცალ კე უ ლი ხა სი ა თის, ის სის ტე მას თან არის კავ შირ ში. ცვლი-

ლე ბე ბი არ მომ ხ და რა, იმი ტომ რომ ის სივ რ ცე, სა დაც ეს უნ და მომ ხ და რი ყო, 

ჩა კე ტი ლია თვით შე ფა სე ბის პრო ცე სის თ ვის. 

“ლაბორატორიას” შე იძ ლე ბა იმა ზე მე ტი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ვა კის როთ ან 

იმა ზე მე ტად შე ვა ფა სოთ მი სი რო ლი, ვიდ რე რე ა ლუ რად არის. ჩე მი აზ რით, 

ყვე ლა ფე რი სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბის თან ხ ვედ რის გა მო 

მოხ და და არა “ლა ბო რა ტო რი ა ში” შე მა ვა ლი ადა მი ა ნე ბის პი რა დი მო ნა ცე მე-

ბის გა მო. 
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სექ ტემ ბ რის დღე ებ ში სის ტე მის ნგრე ვას ჩვენ თან ერ თად ის ასა კო ვა ნი 

ადა მი ა ნე ბიც მო ითხოვ დ ნენ, რომ ლე ბიც სხვა დროს უცხოდ აღიქ ვამ დ ნენ ამ 

ანარ ქის ტულ ლო ზუნგს და შორს და ი ჭერ დ ნენ თავს მის გან. მაგ რამ ჩვე ნი სტუ-

დენ ტუ რი გა მო ხატ ვის ფორ მას შე უ ერ თ დ ნენ, რად გან იმ მო მენ ტ ში მთელ სა-

ზო გა დო ე ბას სა ერ თო მი ზა ნი ჰქონ და – კრი ზი სუ ლი რე ჟი მის შეც ვ ლა. მა შინ 

ამას “სისტემის ნგრე ვას” უწო დებ დ ნენ. მაგ რამ სის ტე მა, რა თქმა უნ და, არ 

დან გ რე უ ლა. სის ტე მა არის მთე ლი, რო მე ლიც შედ გე ბა ერ თ მა ნეთ თან ფუნ ქ-

ცი უ რად და კავ ში რე ბუ ლი ელე მენ ტე ბის გან. იქ ყვე ლას ჰქონ და თა ვი სი ფუნ ქ-

ცი ა, პარ ლა მენ ტ საც – რო მე ლიც ისეთ კა ნო ნებს იღებ და, რომ ლე ბიც მხო ლოდ 

ბან კი რებს და მსხვილ ბიზ ნეს მე ნებს და პო ლი ტი კურ მმარ თ ველ გუნდს სჭირ-

დე ბო და, თა ვი სი ფუნ ქ ცია ჰქონ და პო ლი ცი ას, რო მე ლიც პა ტიმ რებს აწა მებ და 

და ამის ხარ ჯ ზე ხდე ბო და რა ღა ცე ბი, რაც სა ჭი რო იყო ამ სის ტე მის არ სე ბო-

ბის თ ვის და გვქონ და ჩვენც, ხალხს, ჩვე ნი ფუნ ქ ცი ა, რო ცა ვე მორ ჩი ლე ბო დით 

და წყნა რად ვი ღებ დით ამ ყვე ლა ფერს. ფუნ ქ ცი ე ბი არ შეც ვ ლი ლა, შე იც ვა ლა 

პო ლი ტი კუ რი მმარ თ ვე ლო ბა. თუ ამ ფუნ ქ ცი ებს არ შევ ც ვლით, ამ სის ტე მურ 

მთელს არ დავ შ ლით, მა ნამ დე ცვლი ლე ბებ ზე ვერ ვი ლა პა რა კებთ. ვიდ რე არ 

და ირ ღ ვე ვა კავ ში რი და მორ ჩი ლე ბულ სა და დამ მორ ჩი ლე ბელს შო რის, მნიშ ვ-

ნე ლო ბა არ ექ ნე ბა ვინ იქ ნე ბა სა თა ვე ში. ამის თ ვის კი სა ჭი როა თვით გა მორ კ-

ვე ვის პრო ცე სი, მაგ რამ ამას მარ ტო “ლაბორატორია” არ ეყო ფა. ამას უფ რო 

დი დი სივ რ ცე და გახ ს ნი ლო ბა სჭირ დე ბა. შე იძ ლე ბა გა მოჩ ნ დეს კი დეც ახა ლი 

ჯგუ ფი უფ რო რა დი კა ლუ რი მოთხოვ ნე ბით. ეს იმა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რამ დე-

ნად შე უძ ლია სა ზო გა დო ე ბას იმ პრობ ლე მე ბის აღ ქ მა, რო მელ შიც იმ ყო ფე ბა, 

ადეკ ვა ტუ რი პა სუ ხის გა ცე მა და ორ გა ნი ზე ბა ამ გა მოწ ვე ვებ ზე სა პა სუ ხოდ. 

ლე ვან ლორ თ ქი ფა ნი ძე – ჩვენს მოძ რა ო ბას “ნარინჯისფერი კლუ ბი” ჰქვი ა. 

ეს სა ხე ლი მე გობ რებ მა და სტუ დენ ტებ მა იმ პრო ცე სე ბის დროს დაგ ვარ ქ ვეს, 

რო მე ლიც უნი ვერ სი ტე ტი დან და იწყო. ჩვე ნი მოძ რა ო ბაც უნი ვერ სი ტეტს და იმ 

პრობ ლე მებს უკავ შირ დე ბა, რომ ლე ბიც არის ჩვენს სას წავ ლე ბელ ში, სა ხელ მ-

წი ფო სას წავ ლებ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში. ჩვენ თ ვის გან სა კუთ რე ბით მტკივ ნე-

უ ლი იყო ის, რომ გა ნათ ლე ბა უხა რი სხო გახ ლ დათ. სტუ დენ ტებს არ ჰქონ დათ 

სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით პრო ცეს ში ჩარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბა, არ ჰქონ დათ ხელ-

მი საწ ვ დო მო ბა იმ ელე მენ ტა რულ მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კურ ბა ზა ზე, რაც აუცი-
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ლე ბე ლია პრო ფე სი ო ნა ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის. ამას თან, ვხე დავ დით, რომ 

სტუ დენ ტუ რი წარ მო მად გენ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც ოფი ცი ა ლუ რად არ სე ბობ და, 

არ ახორ ცი ე ლებ და ჩვე ნი უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის დაც ვას არა მარ ტო 

უნი ვერ სი ტე ტის მას შ ტა ბით, არა მედ მის გა რე თაც. 

“ლაბორატორია 1918”-ის მი ერ ჩა ტა რე ბულ აქ ტი ვო ბებ ში პირ ვე ლი კურ სი-

დან ვმო ნა წი ლე ობ. მად ლო ბის მე ტი არა ფე რი გვაქვს სათ ქ მე ლი ამ მარ თ ლაც 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოძ რა ო ბის მი მართ, მაგ რამ ცხა დი ა, რო დე საც ჯგუ ფი 

აქ ტი უ რია და შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ზე მო დან იწყე ბა მი სი მარ გი ნა ლი ზე-

ბის მცდე ლო ბა და ამ ჯგუფს ნათ ლა ვენ რა დი კა ლე ბად, არა რა ცი ო ნა ლურ ადა-

მი ა ნე ბად. აქე დან გა მომ დი ნა რე, გა დავ წყ ვი ტეთ, გაგ ვეხ ს ნა ახა ლი ფრონ ტი იმ 

იდე ის, იმ სის ტე მის მი მართ, რაც ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი გახ ლ დათ უნი ვერ სი ტეტ-

შიც და სა ზო გა დო ე ბა შიც და გა დავ წყ ვი ტეთ სა მარ თ ლებ რი ვი და ფორ მა ლუ-

რი გზე ბით მოგ ვე პო ვე ბი ნა შე დე გე ბი. ამი ტომ 2012 წლის მა ის ში ჩა ტა რე ბულ 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში დავ რე გის ტ რირ დით და მო უ კი დე ბელ კან დი-

და ტე ბად და ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ ჩვე ნი კლუ ბი. ბევ რი დაგ ვ ცი ნო და, რომ ვე რა-

ფერს მი ვაღ წევ დით, მაგ რამ შევ ძე ლით ის, რომ უნი ვერ სი ტეტ ში პირ ვე ლად, 

მას შემ დეგ რაც თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სტრუქ ტუ რე ბი ჩა მო ყა ლიბ და, ორ გა ნი-

ზე ბუ ლი ჯგუ ფი 70%-იანი უპი რა ტე სო ბით გა ვი და თა ვის კურ ს ზე სტუ დენ ტურ 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში. ჩვენ და ვა მარ ცხეთ ერ თი ა ნი სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ო ბა. 

ბევ რი გა ო ცე ბუ ლი იყო, იმი ტომ რომ ამ ჯგუ ფის და მარ ცხე ბა სა არ ჩევ ნო პრო-

ცე სით შე უძ ლებ ლად მი აჩ ნ დათ. 

აინ ტე რე სებთ, რა ტომ და ვირ ქ ვით ნა რინ ჯის ფე რი. ჯერ ერ თი, ისე თი ფე რი ა, 

რო მე ლიც კარ გად ჩანს. ორ კ ვი რი ა ნი სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის დროს ფი გუ რი რებ-

და ამ ფე რის ბუშ ტე ბი, მუ ყა ოს ქა ღალ დე ბი ამ ფე რის წარ წე რე ბით, ამას თან, 

ის სის რუ ლის და გა ნახ ლე ბის ფე რია და ჩვე ნი მთა ვა რი ლო ზუნ გიც გა ნახ ლე ბა 

გახ ლ დათ. 

ჩვე ნი აქ ტი ვო ბის მთა ვა რი სფე რო არ გან ს ხ ვავ დე ბა. ჩვენ ვითხოვთ უმაღ-

ლე სი გა ნათ ლე ბის სრულ ყო ფას, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში სტუ დენ-

ტის და ყე ნე ბას პირ ველ ად გილ ზე. გვინ და, სის ტე მა მორ გე ბუ ლი იყოს არა 

კონკრეტულ ადა მი ა ნებ ზე, არა მედ მუ შა ობ დეს პრო ფე სი ო ნა ლი კად რის ჩა მო-

ყა ლი ბე ბა ზე. ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ ხდე ბა ახალ გაზ რ დო ბის ჩარ თ ვა 

და რა ხიბ ლავთ ჩვენს მე გობ რებს ჩვენს მოძ რა ო ბა ში. მი ზე ზი ძა ლი ან მარ ტი-
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ვი ა. ადა მი ა ნე ბის დიდ ჯგუფს სურს, რომ მი სი აზ რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყოს, ით-

ვა ლის წი ნებ დ ნენ, და რე ა ლუ რად მო ნა წი ლე ობ დეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 

პრო ცეს ში. ჩვე ნი ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზა ნი გახ ლავთ ისიც, რომ გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბა არ მი ი ღოს ვინ მე სხვამ, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მთა-

ვარ როლს არ ას რუ ლებ დეს გა რე ძა ლა, სის ტე მა ში და წი ნა უ რე ბუ ლი ელი ტუ რი 

ჯგუ ფე ბი. გვსურს, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მთა ვა რი რო ლი ჩვენ 

ვი თა მა შოთ. 

რო გორ შე იძ ლე ბა გაგ რ ძელ დეს მოძ რა ო ბა? სა ზო გა დო ე ბა ში სა მო ქა ლა ქო 

კულ ტუ რა ძა ლი ან და ბა ლი ა. ბევ რი სტუ დენ ტი დღეს გა დაქ ცე უ ლია კრე დი ტებ-

ზე და დიპ ლომ ზე მო ნა დი რე არ სე ბად და მა თი მთა ვა რი ინ ტე რე სი არის მხო-

ლოდ ის, რომ ჩა ეთ ვა ლოთ რა ღა ცა, ფორ მა ლუ რად მი ი ღონ გა ნათ ლე ბა. მათ 

არ აინ ტე რე სებთ ხა რის ხი. ხში რად არც ის აინ ტე რე სებთ, ირ გ ვ ლივ რა ხდე-

ბა. შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან ძნე ლია მხო ლოდ რამ დე ნი მე სტუ დენ ტურ ჯგუფ ზე 

გა და ვი დეს მთე ლი სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. მინ და გა მოვ კ ვე თო ჩვე ნი 

ღი რე ბუ ლე ბე ბი. ჩვენ ყვე ლა ფერს უნი ვერ სი ტეტ თან ვა კავ ში რებთ. ჩვენ ვართ 

უნი ვერ სი ტე ტის იდე ა ზე კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი ჯგუ ფი. ვფიქ რობთ, რომ უნი-

ვერ სი ტე ტი და გა ნათ ლე ბის სის ტე მა არის ყვე ლა ზე დი დი პო ლი ტი კა. ყვე ლა ზე 

დი დი პო ლი ტი კუ რი პრი ო რი ტე ტი უნ და იყოს სწო რედ გა ნათ ლე ბის სის ტე მა და 

უნი ვერ სი ტე ტის სის ტე მის შეც ვ ლის თ ვის საქ მი ა ნო ბა ჩვენ ყვე ლა ზე დიდ სა-

მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბად მიგ ვაჩ ნი ა, რაც კი შე იძ ლე ბა სტუ დენ ტურ მა ჯგუ ფებ მა 

გა დად გან. 

მოკ ლედ შე ვე ხე ბი სექ ტემ ბ რის მოვ ლე ნებ საც. ეს მოვ ლე ნე ბი ნამ დ ვი ლად 

იყო სპონ ტა ნუ რი რე აქ ცი ა, რო მე ლიც ნე ბის მი ერ სტუ დენტს უნ და ჰქო ნო და 

მომ ხ დარ თან და კავ ში რე ბით. უბ რა ლოდ, აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ ამ მოძ რა ო ბის 

და პრო ტეს ტის ცენ ტ რი გახ ლ დათ უნი ვერ სი ტე ტი. სტუ დენ ტუ რი აქ ტი ვო ბა სა-

ზო გა დო ე ბის დაკ ვე თა გახ ლ დათ. ჩვენს ქვე ყა ნას აკ ლ და სა მო ქა ლა ქო კონ ტ-

რო ლი ჩვე ნი, ახალ გაზ რ დე ბის მხრი დან. აქ ცი ებ ზე გვქონ და ერ თი ლო ზუნ გი, 

რო მელ საც ჩვე ნი კლუ ბი თა ვი დან ბო ლომ დე იზი ა რებს და თა ვის ფუნ და მენ-

ტურ ღი რე ბუ ლე ბად მი იჩ ნევს. ეს ლო ზუნ გი ასე ჟღერ და – “ჩვენი უზე ნა ე სი 

ღი რე ბუ ლე ბაა ადა მი ა ნი”. შე ვეც დე ბით ადა მი ა ნის დაც ვას, რო გო რიც არ უნ და 

იყოს ის, რა შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და მრწამ სი საც არ უნ და იყოს. ადა მი ა ნი უნ და 

იყოს სის ტე მის და გა რე მოს მთა ვა რი თე მა და საზ რუ ნა ვი. 
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მო მა ვა ლი აქ ტი ვო ბე ბის დაწყე ბა რთუ ლი ა, მაგ რამ მაქვს პრე ტენ ზი ა, რომ 

სტუ დენ ტო ბა გახ დეს სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო პუ ლი სტან დარ ტის და მამ კ ვიდ რე-

ბე ლი. ჩვე ნი სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვა სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბის, იდე ე ბის, 

სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ექ ტე ბის წარ დ გე ნა და ამ პრო ექ ტე ბი სათ ვის სხვა დას ხ ვა 

მე თო დე ბით – აქ ცი ე ბით, დის კუ სი ე ბით, მხარ და ჭე რა და მიზ ნის მიღ წე ვა ა. 

გო გი გვა ხა რია – არ მახ სოვ და ეს ლო ზუნ გი, “უზენაესი ღი რე ბუ ლე ბა არის 

ადა მი ა ნი”. მახ სოვ და “სისტემა უნ და და ინ გ რეს”. ალ ბათ, ისიც სა ინ ტე რე სო ა, 

რომ ეს ლო ზუნ გი უფ რო პო პუ ლა რუ ლი გახ და, ვიდ რე პირ ვე ლი. ამის მი ზე ზებ-

ზეც შე იძ ლე ბა მსჯე ლო ბა. შე გიძ ლი ათ დას ვათ კითხ ვე ბი. 

სო ფო ტა ბა ტა ძე – ყო ველ თ ვის მა ღი ზი ა ნებ და პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვის 

ფორ მე ბი. ჩე მი აზ რით, პრო ტეს ტე ბი ზედ მე ტად თე ატ რა ლი ზე ბუ ლად გა მო ი-

ხა ტე ბო და. ამი ტო მაც ბევ რი მათ გა ნი არ ყო ფი ლა წარ მა ტე ბუ ლი. გა მო ფე ნილ 

სუ რა თებ საც რომ ვუ ყუ რებ, “ყანწი მო მარ თ ვით” ჟეს ტი კუ ლა ცია იგ რ ძ ნო ბა. 

გა უ გე ბა რია ინ გ ლი სუ რი წარ წე რე ბიც, თით ქოს ვი ღა ცის თ ვის საჩ ვე ნებ ლად 

არის გა კე თე ბუ ლი და არა ბუ ნებ რი ვი სიბ რა ზის გა მო. ბუ ნებ რი ო ბა აკ ლია ყვე-

ლა ფერ ამას. 

ვე რა გო გო ხი ა, ლი ბე რა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ამე რი კულ  ქარ თუ ლი ინი ცი

ა ტი ვა – ვფიქ რობ, რომ არ ჩევ ნე ბამ დეც ძა ლი ან ცხე ლი პო ლი ტი კუ რი პე რი ო დი 

იყო და არა ნაკ ლებ ცხე ლია არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ. რა ტომ არის სტუ დენ ტუ რი 

მოძ რა ო ბა ჩაწყ ნა რე ბუ ლი. რა ღა ცას ვე ლო დე ბით? თუ ვე ლო დე ბით, რას და 

რო დის თ ვის? 

არ ჩილ წე რე თე ლი, “ლაბორატორია 1918” – სა ზო გა დო ე ბა კარ გად არ 

ადევ ნებს თვალს მოვ ლე ნებს. და ჭე რე ბის სა კითხი მა ინც უფ რო პო პუ ლა რუ-

ლი ა. თუ გა იხ სე ნებთ, ძა ლი ან აქ ტი უ რი იყო ჩვე ნი მოძ რა ო ბა ჭი ა თუ რის მოვ-

ლე ნე ბის დროს, რო დე საც მუ შე ბი გა ი ფიც ნენ, რკი ნიგ ზე ლე ბის გა ფიც ვის 

დრო საც. მაგ რამ, გე თან ხ მე ბით, ტე ლე ვი ზი ებს არ აინ ტე რე სებ და ეს თე მე ბი 

და არ გა შუ ქე ბუ ლა. პარ ლა მენ ტის გახ ს ნის დღე საც ძა ლი ან მას შ ტა ბუ რი აქ ცია 

გვქონ და. 
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გი გა ბრეგ ვა ძე – სო ცი ა ლუ რი მოძ რა ო ბი სას იდე ო ლო გი უ რი ეკ ლექ ტიზ მი 

თუ არის კარ გი და რა ტომ?

გო გი გვა ხა რია – სო ფოს კითხ ვას გა ვაგ რ ძე ლებ, ძა ლი ან მო მე წო ნა. მე გო ნა, 

რომ დღე ვან დე ლი დის კუ სია შე ე ხე ბო და იმას, რა ზეც სო ფომ ისა უბ რა. მოხ-

სე ნე ბე ბი ძა ლი ან ზო გა დი იყო. მე მგო ნი პრო ტეს ტის ფორ მებ ზე უნ და გვე სა-

უბ რა. უნ და გვე სა უბ რა იმა ზე, რამ დე ნად იყო ეს თე ატ რი, ეს ცუ დია თუ არა, 

სტა ტი აც დავ წე რე რი ყე ზე გა მარ თულ კოც ნის აქ ცი ას თან და კავ ში რე ბით. სა-

ინ ტე რე სო იდეა ჰქონ და ამ აქ ცი ას, მაგ რამ დი დი გა მოხ მა უ რე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. 

ეს იმას ნიშ ნავს, რომ შე იძ ლე ბა ახა ლი იყო და ამ დე ნად გა უ გე ბა რი. მაგ რამ სი-

ნამ დ ვი ლე ში ასე თი, ერ თი შე ხედ ვით, უმ ნიშ ვ ნე ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბით შემ დეგ 

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ტეს ტე ბი გვახ სოვს ის ტო რი ა ში. ფორ მის კრი ზი სი 

ხომ არ არის? ისიც უც ნა უ რი ა, რომ გუ დი აშ ვი ლის აქ ცია არ გიხ სე ნე ბი ათ. მა-

ინ ტე რე სებს, თუ ფიქ რობთ ახა ლი ფორ მე ბის ძი ე ბა ზე? 

გი ორ გი კევ ლიშ ვი ლი – იყო აქ ცი ე ბი, სა დაც სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ო ბის 

გვერ დით იდ გა პროფ კავ ში რე ბი. მაგ რამ თუ კონ კ რე ტულ წარ მა ტე ბულ შე დეგ-

ზე ვლა პა რა კობთ, სწო რედ იმის თქმა მინ დო და, რომ ასე თი პრო ცე სი ჯერ არ 

გვქო ნია და ახ ლა ვდგა ვართ ამ ამო ცა ნე ბის წი ნა შე. თუმ ცა, სექ ტემ ბ რის მოძ-

რა ო ბა ში სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა მხა რე იყო ჩარ თუ ლი. თან მიმ დევ რუ ლი თა ნამ-

შ რომ ლო ბა სტუ დენ ტურ ჯგუ ფებს შო რის ადრეც ყო ფი ლა, მაგ რამ უფ რო ფარ-

თო თა ნამ შ რომ ლო ბა არ მახ სენ დე ბა. 

თე ატ რა ლი ზე ბას თან და კავ ში რე ბით ვე რა ფერს გეტყ ვით. მე ვთქვი, რომ 

ეს არის შე მოქ მე დე ბი თი, კრე ა ტი უ ლი პრო ცე სი და სა ჭი როა ახა ლი ფორ მე ბის 

გა მო გო ნე ბა სათ ქ მე ლის გა მო სა ხა ტა ვად. სა ზო გა დო ე ბა ეჩ ვე ვა პრო ტეს ტის 

ფორ მებს და ისი ნი აღარ მუ შა ობს. ასე თი პრობ ლე მის წი ნა შე ყო ველ თ ვის დგას 

საპ რო ტეს ტო მოძ რა ო ბა. ადა მი ა ნე ბი ფიქ რო ბენ, რო გორ მი ი ტა ნონ თა ვი ან თი 

სათ ქ მე ლი სა ზო გა დო ე ბამ დე. ახა ლი ფორ მე ბის მო ძი ე ბა სა ჭი როდ მი მაჩ ნი ა. 

არა მგო ნი ა, რომ სტუ დენ ტებ მა უნ და გა ნაგ რ ძონ მხო ლოდ საპ რო ტეს ტო 

მოძ რა ო ბა. ის არ უნ და იყოს მხო ლოდ პა სუ ხი გა მა ღი ზი ა ნებ ლებ ზე. ეს უნ და 

იყოს ახალ გაზ რ დო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბი-

სა კენ მი მარ თუ ლი პრო ცე სი. 
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რო დე საც მოძ რა ო ბა ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ა, იდე ო ლო გი უ რი ეკ ლექ ტიზ მი 

ყო ველ თ ვის გვაქვს, ადა მი ა ნე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის მა ტა რებ ლე-

ბი არი ან, მაგ რამ არის რა ღაც, რაც ყვე ლას აერ თი ა ნებს. ჩე მი აზ რით, ახ ლაც 

ასე თი მო მენ ტი იყო, რომ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იდე ო ლო გი ის ადა მი ა ნე ბი ერ თად 

დად გ ნენ. არც თა ვად “ლა ბო რა ტო რი ა შია” იდე ო ლო გი უ რი ერ თ გ ვა როვ ნე ბა. ეს 

ძა ლი ან კარ გია და ქმნის პი რო ბებს დის კუ სი ი სა და კონ სე ნსუ სი სათ ვის. 

რაც შე ე ხე ბა შრო მის კო დექ სის შეც ვ ლას, ეს “ლაბორატორიის” და მთე ლი 

სა ზო გა დო ე ბის მოთხოვ ნა მა ნამ დეც იყო, ვიდ რე ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის ფაქ ტო-

რი გაჩ ნ დე ბო და. “ლაბორატორიის” ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი გა მოს ვ ლა სწო რედ 

არ სე ბულ შრო მის კო დექსს აპ რო ტეს ტებ და. ეს მოთხოვ ნა, მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ ახალ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ და დო მი სი შეც ვ ლის პი რო ბა, მა ინც ძა ლა ში ა. 

ახალ გაზ რ დო ბის მო ნა წი ლე ო ბა უნ და გა ი ზარ დოს სა ზო გა დო ებ რივ პრო ცე-

სებ ში. ის გა მოც დი ლე ბა, რაც სხვა დას ხ ვა სტუ დენ ტურ მოძ რა ო ბას გა აჩ ნი ა, 

კარ გი და საწყი სია მოძ რა ო ბის გა ფარ თო ე ბის თ ვის. სწო რედ ახალ გაზ რ დებ მა 

უნ და იბ რ ძო ლონ ახა ლი რე ა ლო ბის შე საქ მ ნე ლად. ეს გუ ლის ხ მობს მო ნა წი ლე-

ო ბას. ვიდ რე იარ სე ბებს სა კითხი, რო მელ საც სტუ დენ ტე ბი არ მი იჩ ნე ვენ თა-

ვი ანთ საქ მედ, ამ ქვე ყა ნას არა ფე რი ეშ ვე ლე ბა. არცერ თი ისე თი სა კითხი, რო-

მე ლიც სტუ დენ ტის ბედს ეხე ბა, არ უნ და წყდე ბო დეს სტუ დენ ტე ბის გა რე შე. 

ანი ჭან კო ტა ძე – ჩვენ გან ვაგ რ ძობთ მუ შა ო ბას მთა ვა რი მიზ ნის თ ვის, უფა-

სო და ხელ მი საწ ვ დო მი გა ნათ ლე ბის ეტა პობ რი ვად მიღ წე ვის თ ვის. ამ წუ თას 

უნი ვერ სი ტე ტის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მო დელ ზე ვმუ შა ობთ. შექ მ ნი ლია ჯგუ-

ფე ბი, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა მო დე ლებს შე ის წავ ლის. ვმუ შა ობთ იმა ზე, რო-

გორ უნ და მი ვაღ წი ოთ იმას, რომ აღარ გვქონ დეს ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მო დე ლი 

და რო გორ გა ვაძ ლი ე როთ ფა კულ ტე ტე ბის თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი, ასე ვე თი-

თო ე უ ლი სტუ დენ ტის ჩარ თუ ლო ბა უნი ვერ სი ტე ტის მარ თ ვა ში. 

თვალ ყურს ვა დევ ნებთ, თუ რა ხდე ბა გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა ში, თუნ დაც 

იმ ინი ცი ა ტი ვას, რომ გა ნათ ლე ბის ბი უ ჯე ტი ორ ჯერ გა ი ზარ და. გვა ინ ტე რე-

სებს, რას მოხ მარ დე ბა ეს ფუ ლი, გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თუ ხელს 

შე უწყობს გა ნათ ლე ბის უფ რო ელი ტუ რად გა დაქ ცე ვას. 

გულ წ რ ფე ლო ბის სა კითხი გა მო ხატ ვა ში მეც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი მაჩ ნი ა. 

პრობ ლე მა ა, თით ქოს ჰე რო ი კულ პა თოსს ატა რებს ჩვენ თან აქ ცი ე ბი. ადა მი-
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ა ნებს მი აჩ ნი ათ, რომ აქ ცია და პრო ტეს ტი ვინ მეს თ ვის გა ღე ბუ ლი წვლი ლი ა, 

სხვე ბის თ ვის საგ მი რო საქ მეა და არა სა კუ თა რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვის სა შუ ა ლე-

ბა. შე იძ ლე ბა ამას მო აქვს ის, რომ ეს ყვე ლა ფე რი გმი რულ იერს იღებს. აქ ცია, 

ცხა დი ა, სა ინ ტე რე სო უნ და იყოს და არ უნ და იყოს მო საწყე ნი. ზოგ შემ თხ ვე ვა-

ში რა ო დე ნო ბაა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ფორ მა და მი სი კრე ა ტი უ-

ლო ბა, გა აჩ ნია აქ ცი ის ში ნა არსს. 

შრო მი თი გა რე მო, უფ ლე ბე ბი და ექ ს პ ლუ ა ტა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე-

მაა ყვე ლა სა ზო გა დო ე ბა ში. სა ქარ თ ვე ლო ში ის ვულ გა რუ ლი ფორ მით არის 

წარ მო ჩე ნი ლი. ეს სა კითხი ყო ველ თ ვის იყო ჩვე ნი ინ ტე რე სის სა გა ნი. ვე ლო-

დე ბით, რას იზამს ახა ლი პარ ლა მენ ტი, თუმ ცა შე სუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტე ბი მა-

ინ ც და მა ინც არ გან ს ხ ვავ დე ბა მოქ მე დი შრო მის კო დექ სის გან და ესეც იმ სა ხუ-

რებს ჩვენს ყუ რადღე ბას. სა ჭი როა უფ რო რე ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი. პრობ ლე მა 

ბევ რი ა, მაგ რამ უმ თავ რე სი ის არის, რომ მოქ მე დი შრო მის კო დექ სი იძ ლე ვა 

ადა მი ა ნის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის და ჩაგ ვ რის სა შუ ა ლე ბას. არ არის მი თი თე ბუ ლი სა-

მუ შაო დრო ის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა. 37-ე და 38-ე მუხ ლე ბი შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის 

შეწყ ვე ტი სა და ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის სა ფუძ ვ ლად ლე გი ტი მუ რად მი იჩ ნევს 

დამ საქ მებ ლის ნე ბას. ეს ნიშ ნავს, რომ ქვეყ ნის ისე დაც და უ საქ მე ბელ მო სახ-

ლე ო ბას მა რა დი უ ლი ტე რო რის მდგო მა რე ო ბა ში ვამ ყო ფებთ. ადა მი ა ნე ბი სო-

ცი ა ლუ რად იმ პო ტენ ტე ბი ხდე ბი ან, ვერ იბ რ ძ ვი ან თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბის და სა-

ცა ვად იმის გა მო, რომ ის ლუკ მა- პუ რიც არ და კარ გონ, რაც აქვთ. ეს ზო გა დად 

დიდ პრობ ლე მებს უქ მ ნის ქვეყ ნის წინ ს ვ ლას.

ოთო კო ბა ხი ძე, “ნარინჯისფერი კლუ ბის” წევ რი – წუ ხელ ვკითხუ ლობ დი 

სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის დე ბუ ლე ბას, სა დაც 

ნათ ლად არის მი თი თე ბუ ლი, რომ სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა-

თა ფა კულ ტე ტის საბ ჭო ს 35 წევ რიდან არა ნაკ ლებ 1/4-ს სტუ დენ ტე ბი უნ და 

შეადგენდნენ. დღეს საბ ჭო ში მხო ლოდ შვი დი სტუ დენ ტი ა. აქე დან გა მომ დი ნა-

რე, დე კა ნის არ ჩევ ნე ბი, რო მე ლიც იქ ნე ბა 21-ში, ლე გი ტი მუ რი და სა მარ თ ლებ-

რივ ჩარ ჩო ებ ში მოქ ცე უ ლი არ იქ ნე ბა. 

სო ფოს ნათ ქ ვამს გა მო ვეხ მა უ რე ბი. მე და მი წე რია პლა კა ტე ბი ფრან გულ, 

ეს პა ნურ და ინ გ ლი სურ ენებ ზეც. ჩემ თ ვის ეს პრობ ლე მა არ ყო ფი ლა. პრობ-

ლე მა ის იყო, რომ ბო ლოს ეს აქ ცია ნა ცი ო ნა ლი ახალ გაზ რ დე ბის მი ტინგს უფ-
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რო და ემ ს გავ სა. ორი დღის შემ დეგ უკ ვე გაჩ ნ და მოთხოვ ნე ბი, წავ სუ ლი ყა ვით 

სა პატ რი არ ქოს თან, წავ სუ ლი ყა ვით და გვე ლო ცა სა მე ბა სა თუ ქაშ ვეთ ში. რომ 

არა სტუ დენ ტუ რი ჯგუ ფე ბი, ეს პრო ტეს ტი და კარ გავ და თა ვის სა ხეს. მაგ რამ 

ბო ლო დღე ებ ში, რო ცა ეს მა ინც მოხ და, იმის დამ სა ხუ რე ბა იყო, რომ ბო ლოს 

ჩვე ნი აქ ცია “ჯოს, ჯოს” აქ ცი ად გა და იქ ცა. ბევ რის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ჩემ თ ვის 

ეს აქ ცი ე ბი ნამ დ ვი ლად არ იყო იმე დის მომ ცე მი. იქ მე და ვი ნა ხე ის უამ რა ვი 

პრობ ლე მა, რო მე ლიც არ სე ბობს ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტის ცნო ბი ე რე ბა ში. გვაკ-

ლია შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბა და კი დევ ბევ რი რამ. ჩე მი ერ თი ლექ ტო რი ამ ბობ-

და, რომ 1989 წლის 9 აპ რი ლის შემ დეგ პრო ტეს ტი ნე ბა დარ თულ ვაჟ კა ცო ბას 

ჰგავ და და ჩვე ნი აქ ცი ე ბი სწო რედ ამას და ემ ს გავ სა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ხე ლი სუფ ლე ბა შე იც ვა ლა, მარ თ ლაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ცი ე ბი იყო, მან მე უფ-

რო მე ტი კითხ ვა და მი ტო ვა, ვიდ რე კმა ყო ფი ლე ბა. 

სან დ რო ცა გა რე ლი, “ლაბორატორია 1918” – რთუ ლია გა რე დან იმ მოვ-

ლე ნე ბის შე ფა სე ბა, რი სი მო ნა წი ლეც თა ვად ხარ. არა მგო ნია ეს აქ ცი ე ბი ზედ-

მე ტად თე ატ რა ლი ზე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო. იყო სიმ ბო ლო ე ბი და მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი, 

რაც ზო გა დად აქვს ხოლ მე აქ ცი ებს. თუნ დაც ის, რომ ყო ველ დღე სამ სა ათ ზე 

უნ და შევ კ რე ბი ლი ყა ვით უნი ვერ სი ტე ტის ეზო ში, აქ ცი ებს აძ ლევ და ლე გი ტი-

მუ რო ბის ფორ მას. შე იქ მ ნა მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც კარგ ფორ მებ ში სვამ-

და ჩვენს მოძ რა ო ბას. დრო თა გან მავ ლო ბა ში უფ რო და ვიხ ვე წე ბით და უფ რო 

მეტ მნიშ ვ ნე ლო ბებს და ში ნა არსს მივ ცემთ ჩვენს ქმე დე ბებს. 

თა მარ ჯო ხა ძე, სტუ დენ ტი – მეც ვი ყა ვი აქ ცი ე ბის მო ნა წი ლე და გა მო გიტყ-

დე ბით, მეც და ვიყ ვი რე რამ დენ ჯერ მე “ჯოს, ჯოს”. ისე გა მო ვი და, თით ქოს 

ამით რა მე და მე შა ვე ბი ნოს. ეს ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბის ჯგუფ მა აიტა ცა, რომ ახა ლი 

ფორ მე ბი უნ და მო ვი ფიქ როთ. 

გო გი გვა ხა რია – მგო ნი ა, რომ სა უ ბა რია არა “ჯოსზე” და ტრა დი ცი ა ზე, 

არა მედ ერ თ ფე როვ ნე ბა ზე. მახ სოვს, “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” დროს ერ თ -ერ-

თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი აქ ცია იყო პარ ლა მენ ტის  ირ გ ვ ლივ ხე ლი ხელ ჩა კი-

დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი ერ წრის შეკ ვ რა. მაგ რამ შემ დეგ, რო ცა ეს გან მე ორ-

და, ვი ღა ცამ იკითხა, რო დემ დე უნ და გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ყო. ლა პა რა კია ფორ მის 
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ცვლი ლე ბა სა და კრე ა ტი უ ლო ბა ზე, თო რემ ადა მი ა ნებს ვერ აუკ რ ძა ლავ, იმ ენა-

ზე გა მო ხა ტონ პრო ტეს ტი, რო მე ლიც მათ თ ვის ორ გა ნუ ლი ა. 

ანი ჭან კო ტა ძე – აქ ცი ის ერ თ -ერ თ მა წევ რ მა, დი ტო ხუს კი ვა ძემ სხე უ ლი და-

ი სე რა, რა თა სის ხ ლით სიმ ბო ლუ რად გა მო ე ხა ტა თა ვისი პრო ტეს ტი. ეს ძა ლი ან 

ნე გა ტი უ რად აღიქ ვა ხალ ხ მა. პუბ ლი კაც პრობ ლე მაა რიგ შემ თხ ვე ვა ში. ხში რად 

სი ახ ლე სა და კონ ცეპ ტუ ა ლო ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძა ლის დე მონ ს ტ რი რე ბა ა. 

ლე ვან ლორ თ ქი ფა ნი ძე – და ვიწყოთ ფა რი სევ ლო ბის მო მენ ტე ბით, რო მელ-

ზეც ისა უბ რეთ. ცხა დი ა, ფა რი სევ ლო ბა იარ სე ბებს აქ ცი ა ზე, რომ ლის შე მად-

გენ ლო ბაც ძა ლი ან დი დი ა. ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი მო ნა წი ლე ობ და ამ აქ ცი ა ში, 

ზო გი გულ წ რ ფე ლად იყო მო სუ ლი, ზო გი ფა რი სევ ლუ რად, ზოგს ეკ რან ზე გა-

მო ჩე ნა უნ დო და. დი ტოს პრო ტეს ტის ფორ მის მაგ ვა რი გი ნა ხავთ? ასე თი გულ-

წ რ ფე ლი და ორი გი ნა ლუ რი, და მო უ კი დე ბე ლი. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, იცო და, რა 

მოჰყ ვე ბო და ამ ფორ მას. ასე თი ფორ მე ბი აკ ლ და ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას. მი უ-

ხე და ვად იმი სა, რომ დი დი წნე ხი იყო, დი ტომ არ თქვა უარი სა კუ თარ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა ზე. შე იძ ლე ბა არ მომ წონ დეს სის ხ ლით და წე რი ლი ფრა ზე ბი, მაგ რამ 

ვა ფა სებ მის თა ვი სუ ფალ და გულ წ რ ფელ ნა ბი ჯებს. 

თა ვად ისა უბ რეთ პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვის იმ პრაქ ტი კა ზე, რაც ახა სი ა თებ-

და სა ქარ თ ვე ლოს წარ სულ ში – ჯაჭ ვე ბი, საკ ნე ბი, ერ თ ფე როვ ნე ბა. ამ აქ ცი ებ-

ზე ბევ რი ახა ლი და გულ წ რ ფე ლი ელე მენ ტი შე მო ვი და. თა ვი დან ჩემს სიტყ-

ვებ საც, რომ “ჩვე ნი უზე ნა ე სი ღი რე ბუ ლე ბაა ადა მი ა ნი”, უც ნა უ რად შეხ ვ დ ნენ. 

ყვე ლა მო ე ლო და “ჯოს” მსგავს მო წო დე ბას, მაგ რამ სა ზო გა დო ე ბა მა ლე ამ 

ფრა ზა საც გა გე ბით მო ე კი და. 

 



მრავალფეროვნება, 
თანასწორობა და სამართლიანობა



4 აპ რი ლი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
სო ფიო ბე ნაშ ვი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტი, 

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფროსის მოადგილე

გი ორ გი გო ცი რი ძე

სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა, 

იურის ტი

ზა ურ ხა ლი ლო ვი

სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ის ფონ დი,

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

მო დე რა ტო რი: 
ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი

სი ძულ ვი ლი, რო გორც და მამ ძი მე ბე ლი 
გა რე მო ე ბა: ცვლი ლე ბე ბი სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის კო დექ ს ში
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ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – დღე ვან დე ლი დის კუ სია ეხე ბა იმ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი-

ლე ბებს, რომ ლე ბიც სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში ახ ლა ხან შე ვი და და რომ-

ლის მი ხედ ვი თაც და მამ ძი მე ბელ გა რე მო ე ბად ჩა ით ვა ლა რა სობ რი ვი, ენობ რი-

ვი, ეთ ნი კუ რი, რე ლი გი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი ნიშ ნით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლი. დე ბა-

ტე ბი იმარ თე ბა ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის, “სიძულვილის 

ენის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა სა ქარ თ ვე ლო ში: ლაკ მუ სის ტეს ტი სო ცი ა ლუ რი ტო-

ლე რან ტო ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სათ ვის” ფარ გ ლებ ში. 

სო ფიო ბე ნაშ ვი ლი – შე ვეც დე ბი მოკ ლედ ვი სა უბ რო სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

კო დექ ს ში შე სულ ცვლი ლე ბებ ზე და ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლო აქამ დე არ სე-

ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის ხარ ვე ზებ ზე, ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის აუცი-

ლებ ლო ბა სა და იმ სარ გებ ლო ბა ზე, რაც შე იძ ლე ბა ამ ცვლი ლე ბებ მა მო ი ტა ნოს. 

2012 წლის 27 მარტს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მე სა მე მოს მე ნით და ამ-

ტ კი ცა სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში ცვლი ლე ბე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც 

შე უწყ ნა რებ ლო ბის მო ტი ვი თი თო ე უ ლი და ნა შა უ ლის და მამ ძი მე ბელ გა რე მო-

ე ბად ჩა ით ვა ლა. მუხ ლი შემ დეგ ნა ი რად ჩა მო ყა ლიბ და: “დანაშაულის ჩა დე ნის 

და მამ ძი მე ბელ გა რე მო ე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს რა სის, კა ნის ფე რის, ენის, 

სქე სის, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის, ასა კის, რე ლი-

გი ის, პო ლი ტი კუ რი და სხვა შე ხე დუ ლე ბე ბის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

მო ქა ლა ქე ე ბის, ეროვ ნუ ლი, ეთ ნი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის, წარ მო-

შო ბის, ქო ნებ რი ვი და წო დებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის, საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ან 

სხვა მა დის კ რი მი ნი რე ბე ლი მუხ ლით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლი”. რო გორც ხე დავთ, 

მუხ ლი საკ მა ოდ ფარ თო მო ცუ ლო ბი საა და მაქ სი მა ლუ რად ფა რავს შე უწყ ნა-

რებ ლო ბის თით ქ მის ყვე ლა მო ტივს. ამავ დ რო უ ლად, ტო ვებს იმის სა შუ ა ლე-

ბას, რომ შე უწყ ნა რებ ლო ბის მო ტი ვით ჩა დე ნი ლი ნე ბის მი ე რი სხვა და ნა შა უ ლი 

და მამ ძი მე ბელ გა რე მო ე ბად ჩა ით ვა ლოს. კა ნონ პ რო ექ ტის თავ და პირ ვე ლი ვა-

რი ან ტი მხო ლოდ რა სობ რი ვი, ენობ რი ვი, რე ლი გი უ რი, ეროვ ნუ ლი ან ეთ ნი კუ რი 

ნიშ ნით მა დის კ რი მი ნი რე ბელ გა რე მო ე ბებს ით ვა ლის წი ნებ და. თუმ ცა სა მო ქა-

ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რო ბით ეს მუხ ლი გა ნივ რ ცო და ასე თი სა ხით იქ ნა 

შე ტა ნი ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში. 

კა ნონ პ რო ექ ტის მი ღე ბის ერ თ -ერ თი სა ფუძ ვე ლი გახ და “რასიზმისა და შე-

უწყ ნა რებ ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ ევ რო პის კო მი სი ის” ზო გა დი პო ლი ტი კის რე კო-
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მენ და ცი ა, რომ ლის თა ნახ მა დაც სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს მი ე თი თა, რომ 

მი ზან შე წო ნი ლი იყო რა სის ტუ ლი შე უწყ ნა რებ ლო ბის მო ტი ვი და ნა შა უ ლის და-

მამ ძი მე ბე ლი გა რე მო ე ბა გამ ხ და რი ყო. 

თავ და პირ ველ ვა რი ან ტ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი არ ფა რავ და შე-

უწყ ნა რებ ლო ბის ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან მო ტი ვებს, რო გო რიც არის შე უწყ ნა რებ-

ლო ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე. 

ამ ჟა მინ დელ მა ფორ მუ ლი რე ბამ თა ვი დან აგ ვა ცი ლა ხარ ვე ზე ბი და სა შუ ა ლე ბას 

გვაძ ლევს, დის კ რი მი ნა ცი ის გან მაქ სი მა ლუ რად იყოს და ცუ ლი ყვე ლა მოწყ ვ-

ლა დი ჯგუ ფი. 

რამ გა მო იწ ვია ამ ცვლი ლე ბე ბის აუცი ლებ ლო ბა, გარ და იმ რე კო მენ და ცი-

ე ბი სა, რომ ლებ საც სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აძ-

ლევ დ ნენ სა ხელ მ წი ფოს. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დღემ დე მოქ მედ სის ხ ლის სა-

მარ თ ლის კა ნონ ში არ სე ბობ და სპე ცი ა ლუ რი მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც მეტ- ნაკ ლე-

ბად ებ რ ძო და დის კ რი მი ნა ცი ას. ასე თად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 142-ე მუხ ლი, 

რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ადა მი ან თა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის დარ ღვე ვას, 

რო გორც და ნა შა ულს, 142-ე პრი მა მუხ ლი, ანუ, რა სობ რი ვი დის კ რი მი ნა ცი-

ის აკ რ ძალ ვა, 155-ე მუხ ლი, რო მე ლიც რე ლი გი უ რი წე სის აღ ს რუ ლე ბი სათ ვის 

უკა ნო ნოდ ხე ლის შეშ ლას ეხება, 156-ე მუხ ლი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს დევ-

ნას, რო გორც დას ჯად ქმე დე ბას და 258-ე მუხ ლი – მიც ვა ლე ბულ თა უპა ტივ-

ცე მუ ლო ბის შე სა ხებ. თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის პრაქ ტი კამ 

აჩ ვე ნა, რომ და ნა შა უ ლე ბი და ქმე დე ბე ბი ამ მუხ ლე ბით არ კვა ლი ფი ცირ დე ბო-

და. მა გა ლი თი სათ ვის მთე ლი რი გი შემ თხ ვე ვე ბის მოყ ვა ნა შე იძ ლე ბა. 

მო გეხ სე ნე ბათ, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ძა ლი ან ხში რად მოგ ვ მარ თავ დ ნენ 

იეჰო ვას მოწ მე ე ბი, რო მელ თა მი მარ თაც წი ნა წლებ ში ძა ლი ან ხში რად ჰქონ და 

ად გი ლი ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფის ფაქ ტებს. შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებს ვუგ-

ზავ ნი დით ამ მა სა ლებს, მაგ რამ და ნა შა ულს ამ მუხ ლე ბით არ აკ ვა ლი ფი ცი რებ-

დ ნენ. გა მო ძი ე ბა, რო გორც წე სი, იწყე ბო და სხე უ ლის და ზი ა ნე ბის ან სხვა მუხ-

ლით და გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ წყდე ბო და, მა შინ რო ცა თა ვი სუფ ლად 

შე იძ ლე ბო და ესა თუ ის ქმე დე ბა დაკ ვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი ყო 155-ე მუხ ლად, გა-

მო ძი ე ბა ბო ლომ დე მი სუ ლი ყო და სა სურ ვე ლი შე დე გიც დამ დ გა რი ყო. 

კვა ლი ფი კა ცი ის პრობ ლე მებ ზე სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველ მა არა-

ერ თხელ ისა უბ რა თა ვის სა პარ ლა მენ ტო ან გა რი შებ ში. ბო ლო პე რი ოდ ში იყო 
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რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა, რო დე საც მსგავ სი ფაქ ტე ბი სწო რად დაკ ვა ლი ფი ცირ-

და, თუმ ცა, მსგავ სი და მამ ძი მე ბე ლი გა რე მო ე ბის შე მო ღე ბა სის ხ ლის სა მარ-

თ ლის კო დექ ს ში თა ვი დან აგ ვა ცი ლებს მსგავს შემ თხ ვე ვებს და მა შინ, რო ცა 

გა მოკ ვე თი ლი იქ ნე ბა დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტი, შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა მიზ ნის 

უფ რო ეფექ ტუ რად მიღ წე ვა. 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი რამ დენ ჯერ მე და ინ ტე რეს და ამ კუთხით ჩა დე ნი ლი და-

ნა შა უ ლე ბის სტა ტის ტი კით, მაგ რამ აღ მოჩ ნ და, რომ იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ რო, 

კონ კ რე ტუ ლად კი, მთა ვა რი პრო კუ რა ტუ რა, სტა ტის ტი კას არ აწარ მო ებს. ძა-

ლი ან კარ გია ამ ცვლი ლე ბე ბის შე მო ღე ბა, თუმ ცა, პრაქ ტი კა ძა ლი ან ხში რად 

გვარ წ მუ ნებს, რომ თუ არ მოხ დე ბა ამა თუ იმ ცვლი ლე ბის სწო რად იმ პ ლე მენ-

ტა ცი ა, რე ა ლუ რი შე დე გი არ გვაქვს. აუცი ლე ბე ლია, სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ებს 

ჰქონ დეთ სწო რი ინ ფორ მა ცი ა. აუცი ლე ბე ლი ა, ფლობ დ ნენ შე სა ბა მის ცოდ ნას, 

რის თ ვი საც კარ გი იქ ნე ბა, ჩა უ ტარ დეთ შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გე ბი, რა თა თი-

თო ე ულ შემ თხ ვე ვა ში და ა ფიქ სი რონ მსგავ სი ფაქ ტე ბი. ერ თია სრულ ყო ფი ლი 

კა ნონ მ დებ ლო ბა, რო გო რიც გვაქვს ძა ლი ან ბევრ სფე რო ში, მაგ რამ მე ო რე ა, 

რამ დე ნად სრულ ყო ფი ლად ხდე ბა მი სი იმ პ ლე მენ ტა ცია პრაქ ტი კა ში. სა ქარ-

თ ვე ლო ში ხში რად სწო რედ იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრობ ლე მა და აღე ბუ ლი ვალ დე-

ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა დგას. რო გორც სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის 

წარ მო მად გე ნელს, მი მაჩ ნი ა, რომ ერ თ -ერ თი საფ რ თხე, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 

დად გეს, ისე ვე რო გორც 155-ე და სხვა სპე ცი ა ლუ რი მუხ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

და მამ ძი მე ბე ლი გა რე მო ე ბის პრაქ ტი კა ში არას წო რად ან არას რუ ლად გა მო ყე-

ნე ბა ა. სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში გვაქვს რამ დე ნი მე მკვდა რი მუხ ლი, რო-

მე ლიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ გა მო ი ყე ნე ბო და. სწო რედ ამი ტომ, მი მაჩ ნი ა, 

რომ აუცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბის დატ რე ნინ გე ბა და 

სპე ცი ა ლუ რი სწავ ლე ბე ბის ჩა ტა რე ბა, რა თა ამ ადა მი ა ნებს ჰქონ დეთ სა შუ ა ლე-

ბა, მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტუ რად გა მო ი ყე ნონ ეს ბერ კე ტი, რო მე ლიც სის ხ ლის 

სა მარ თ ლის კო დექ ს ში დღეს გვაქვს. 

გი ორ გი გო ცი რი ძე – “სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი-

ის” სა კონ ს ტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ე ბის იურის ტი ვარ და მი ვე კუთ ვ ნე ბი 

იმ ადა მი ან თა ჯგუფს, რო მელ საც ამ სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა ზე მუ შა ო-

ბა მო უ წი ა. ამ ცვლი ლე ბით ახა ლი და ნა შა უ ლი კი არ დგინ დე ბა, არა მედ კონ-
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კ რე ტუ ლად მოქ მედ და ნა შა ულს ეხე ბა და სას ჯელს ამ ძი მებს. ავი ღოთ, მა-

გა ლი თად, პი რის თ ვის ქო ნე ბის და ზი ა ნე ბა ან გა ნად გუ რე ბა. ეს და ნა შა უ ლი 

ით ვა ლის წი ნებს თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თას ხუთ წლამ დე, მაგ რამ, თუ დად-

გინ დე ბა, რომ დამ ნა შა ვეს გა აჩ ნია სი ძულ ვი ლი და ზა რა ლე ბუ ლის მი მართ 

იმის გა მო, რომ ის ეთ ნი კურ, რე ლი გი ურ ან სხვა ტი პის უმ ცი რე სო ბას გა ნე-

კუთ ვ ნე ბა, და თუ ეს მო ტი ვი და დას ტურ დე ბა, მას უფ რო მძი მე სას ჯე ლი და-

ე კის რე ბა, ვიდ რე ასე თი მო ტი ვის არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში და ე კის რე ბო და. 

ანუ ცვლი ლე ბა ით ვა ლის წი ნებს უკ ვე არ სე ბუ ლი და ნა შა უ ლის სას ჯე ლის დამ-

ძი მე ბას. ეს არის ამ კა ნონ პ რო ექ ტის მთე ლი არ სი. ამ გან მარ ტე ბის გა კე თე-

ბა იმი ტომ დამ ჭირ და, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში არას წო რი მო ლო დი ნე ბი გაჩ ნ და 

იმას თან და კავ ში რე ბით, თით ქოს აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბით დის კ რი მი ნა ცია 

გახ და დას ჯა დი. ვი მე ო რებ, ეს ეხე ბა მხო ლოდ სას ჯე ლის დამ ძი მე ბას უკ ვე 

არ სე ბულ და ნა შა ულ ზე. 

ახ ლა ვი სა უბ რებ იმა ზე, თუ რო გორ მი ი ღე ბო და აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ პ-

რო ექ ტი. რო გორც სო ფომ ახ სე ნა, ეს კა ნონ პ რო ექ ტი არის ECRI-ის, ანუ 

“დისკრიმინაციისა და შე უწყ ნა რებ ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ ევ რო პუ ლი კო მი სი ის” 

რე კო მენ და ცი ის შე დე გი. 2010 წელს მათ მო რი გი ან გა რი ში შე ად გი ნეს სა ქარ-

თ ვე ლოს მი მართ და ერ თ -ერთ წუ ხილს წარ მო ად გენ და ის, რომ ECRI-ის არა-

ერ თი რე კო მენ და ცი ის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ არ მო ახ-

დი ნა სი ძულ ვი ლით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის და მამ ძი მე ბელ გა რე მო ე ბად მიჩ-

ნე ვა. ამი ტომ, კი დევ ერ თხელ გა ი ცა რე კო მენ და ცი ა, რო მელ შიც ასე ვე არის 

სი ძულ ვი ლის ენის კრი მი ნა ლი ზა ცი ის კენ მო წო დე ბა. ეს არის კონ კ რე ტუ ლად 

მე-11 პუნ ქ ტ ში. სწო რედ ამ რე კო მენ და ცი ის შეს რუ ლე ბას ემ სა ხუ რე ბო და ეს 

ან გა რი ში. შე სა ბა მი სად, ამ რე კო მენ და ცი ის პა სუ ხად, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა-

მენ ტ მა კა ნონ პ რო ექ ტი შე ი მუ შა ვა.

კა ნონ პ რო ექ ტის თავ და პირ ვე ლი ვერ სია შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბო და: 

“დანაშაულის ჩა დე ნა რა სობ რი ვი, ენობ რი ვი, რე ლი გი უ რი, ეროვ ნუ ლი ან ეთ ნი-

კუ რი შე უწყ ნა რებ ლო ბის მო ტი ვით”. ამის მი ზე ზად მი სი ავ ტო რე ბი ECRI-ის რე-

კო მენ დაც ი ას ასა ხე ლებ დ ნენ. ECRI-ის მან და ტი საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი ა. მი სი 

იურის დიქ ცია ქსე ნო ფო ბი ურ, ან ტი სე მი ტურ, უცხო ე ლე ბის მი მართ გა მოვ ლე-

ნილ შე უწყ ნა რებ ლო ბა ზე ვრცელ დე ბა. რაც შე ე ხე ბა ლგბტ თემს, ის არ ჯდე ბა 

ECRI-ის რე კო მენ და ცი ა ში, ამი ტომ, ის ვერ მის ცემ და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ-
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ლე ბას რე კო მენ და ცი ას, რომ ამ ჯგუ ფის მი მართ ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლიც და ემ-

ძი მე ბი ნა სის ხ ლის სა მარ თ ლის წე სით.

ECRI გახ ლავთ ევ რო პის საბ ჭოს ერ თ -ერ თი ინ ს ტი ტუ ტი. გარ და ამი სა, არ-

სე ბობს ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტ რ თა კო მი ტე ტი, რო მელ მაც 2010 წელს მი ი-

ღო რე კო მენ და ცია მი სი წევ რი ყვე ლა სა ხელ მ წი ფოს მი მართ. რე კო მენ და ცია 

მათ ავალ დე ბუ ლებს, სან ქ ცი ე ბის გან საზღ ვ რი სას უზ რუნ ველ ყონ, რომ შე უწყ-

ნა რებ ლო ბის ისე თი მო ტი ვი, რო გო რიც არის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და 

გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა, მი ღე ბულ იყოს მხედ ვე ლო ბა ში, რო გორც და მამ ძი-

მე ბე ლი გა რე მო ე ბა. კა ნონ პ რო ექ ტის თავ და პირ ველ ვარიანტს, რო მელ შიც ეს 

ორი ნი შა ნი არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, მოჰყ ვა ლგბტ პირ თა ჯგუ ფის უფ ლე-

ბებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრო ტეს ტი. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა 

“იდენტობამ” წე რი ლო ბით მი მარ თა კა ნონ პ რო ექ ტის ინი ცი ა ტო რებს, სა ქარ-

თ ვე ლო ში აკ რე დი ტე ბულ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს და სა ელ ჩო ებს და 

მო ითხო ვა აღ ნიშ ნულ კა ნონ პ რო ექ ტ ში ამ ორი ნიშ ნის შე ტა ნა. მო გეხ სე ნე ბათ, 

“სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ას” (საია) ჰყავს სა პარ ლა-

მენ ტო მდი ვა ნი და მუდ მი ვად აწ ვ დის პარ ლა მენტს სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და-

დე ბებს. “სა ი ას” გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მიგ ვაჩ ნ და, რომ იმის თ ვის, 

რა თა აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბის ლო ბი რე ბა მოგ ვეხ დი ნა, სა ჭი რო იყო პარ ლა-

მენ ტის თ ვის მზა სა ხით შეგ ვე მუ შა ვე ბი ნა კა ნონ პ რო ექ ტი, ანუ, თა ვად რო გორ 

წარ მოგ ვედ გი ნა, თუ რო გორ უნ და გა მო ი ყუ რე ბო დეს სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის 

სა მარ თ ლის კო დექ სის აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლი. 

მხო ლოდ გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის და სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის გათ ვა-

ლის წი ნე ბა არ ცვლი და საქ მის ვი თა რე ბას, არ სე ბობს სხვა უამ რა ვი ჯგუ ფი, მა-

გა ლი თად – პო ლი ტი კუ რი. შე იძ ლე ბა ადა მი ა ნის მი მართ და ნა შა უ ლი ჩა დე ნილ 

იქ ნას სწო რედ პო ლი ტი კუ რი შე უწყ ნა რებ ლო ბის, მი სი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ-

ლე ბე ბის გა მო. პო ლი ტი კუ რი ნი შა ნი კი არ ყო ფი ლა თავ და პირ ველ ვერ სი ა ში 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. კა ნონ პ რო ექ ტის შექ მ ნი სას “საქართველოს ახალ გაზ რ და 

იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ამ” კრი ტე რი უ მად აიღო სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 

მე-14 მუხ ლი. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მთე ლი რი გი ნიშ ნე ბი: რა სა, 

კა ნის ფე რი, სო ცი ა ლუ რი წარ მო შო ბა, პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი. გარ და 

ამი სა, კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლი გან მარ ტე ბუ ლია სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა-

მარ თ ლოს მი ერ. კერ ძოდ, ის ამ ბობს, შე იძ ლე ბა ნიშ ნე ბი, რომ ლე ბიც პირ და პირ 
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არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით, იყოს და ცუ ლი 

მი სი მე-14 მუხ ლით.

ჩვენ ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლეთ კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლ ში მი თი თე ბუ ლი ნიშ-

ნე ბით, ასე ვე ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტ რ თა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცი ით, გად-

მო ვი ტა ნეთ ეს ნიშ ნე ბი, მათ შო რის, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და გენ დე რუ ლი 

იდენ ტო ბა და და ვა მა ტეთ მო ქა ლა ქე ო ბის ნი შა ნი, რო მე ლიც გახ ლ დათ სა ქარ-

თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინი ცი ა ტი ვა და ამ სა ხით წარ ვუდ გი ნეთ სა ქარ-

თ ვე ლოს პარ ლა მენტს. კა ნონ პ რო ექ ტი სა მი ვე მოს მე ნით არის მი ღე ბუ ლი და 

გა დაგ ზავ ნი ლია სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი სათ ვის ხე ლის მო სა წე რად. 

“ახალგაზრდა იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა” მარ ტო არ ყო ფი ლა ამ სა კა ნონ მ დებ-

ლო წი ნა და დე ბის წარ დ გე ნი სას. ეს წი ნა და დე ბა პარ ლა მენტს მე ო რე ლგბტ 

ორ გა ნი ზა ცი ას თან, “ლგბტ სა ქარ თ ვე ლოს თან” ერ თად წარ ვუდ გი ნეთ. ამას 

ემა ტე ბა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინი ცი ა ტი ვა მო ქა ლა ქე ო ბის ნი შან თან და კავ ში-

რე ბით. ასე ვე გა ვით ვა ლის წი ნეთ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე ბა 

იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ დის კ რი მი ნა ცი ის ნიშ ნე ბი არ არის ამო წურ ვა დი. 

მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში არ არის ნახ სე ნე ბი ადა მი ა ნის 

დის კ რი მი ნა ცია სა მუ შაო ად გი ლის მი ხედ ვით. თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს-

ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ გა ნი ხი ლა საქ მე, რო დე საც ადა მი ანს დის კ რი მი ნა ცი-

ას უწევ დ ნენ იმის გა მო, რომ ის და საქ მე ბუ ლი იყო არა ბა თუმ ში, არა მედ ქა ლაქ 

თბი ლის ში.

ზა ურ ხა ლი ლო ვი – აქ ნახ სე ნე ბი იყო ECRI-ის რე კო მენ და ცი ა. ECRI მან და ტი 

ეხე ბა ეთ ნი კურ და რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლე-

ბე ლი გახ და, ცვლი ლე ბე ბი შე სუ ლი ყო სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში. ბო ლო 

ერ თი წლის მოვ ლე ნე ბი ალ ბათ ძა ლი ან კარ გი მა გა ლი თია იმის თ ვის, რომ დავ-

რ წ მუნ დეთ, იყო თუ არა სა ჭი რო სა ქარ თ ვე ლო ში ასე თი სა ხის სა კა ნონ მ დებ ლო 

ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში.

2011 წლის ივ ლის ში გან ხორ ცი ელ და კი დევ ერ თი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი-

ლე ბა, რო მე ლიც ეხე ბო და რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე გის ტ რა ცი ის ფორ-

მას. ცალ კე თე მაა და ამა ზეც შეგ ვი ძლია ვიმ ს ჯე ლოთ, რამ დე ნად შე იც ვა ლა 

სა ხელ მ წი ფოს და მო კი დე ბუ ლე ბა ან რა სტა ტუსს მი ა ნი ჭებს, მაგ რამ, მთა ვა რი 

ის არის, რომ სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ამ ცვლი ლე ბას სულ სხვა რე ზო ნან სი 
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მოჰ ყ ვა. საკ მა ოდ ბევ რი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი გა მოვ ლი ნე ბა იყო არა მარ ტო მე-

დი ა ში, არა მედ სა ზო გა დო ე ბა შიც და ამა ზე მინ და ვი სა უბ რო. ეს არის ის ძი-

რი თა დი თე მე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენ თ ვის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო იყო ბო-

ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმას, რომ ეთ ნი კუ რი 

თუ რე ლი გი უ რი ჯგუ ფე ბის მი მართ ამ პე რი ოდ ში აგ რე სი ამ იმა ტა. რამ დე ნი მე 

თვის წინ ზუს ტად ამ ორ გა ნი ზა ცი ის ოფის ში გა ი მარ თა პრე ზენ ტა ცია კვლე ვი-

სა, რამ დე ნად არის ქარ თულ მე დი ა ში დის კ რი მი ნა ცია სხვა დას ხ ვა ეთ ნი კუ რი, 

რე ლი გი უ რი თუ სხვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის მი მართ და საკ მა ოდ მძი მე სუ რა-

თი და ი ხა ტა.

რაც შე ე ხე ბა ზო გად და მო კი დე ბუ ლე ბას, ცნო ბი ლია ორი მო დე ლი: ამე რი კუ-

ლი და ევ რო პუ ლი. ამე რი კუ ლი მო დე ლის მი ხედ ვით, ამ სა კითხებს, დის კ რი მი-

ნა ცი ულ და არა ტო ლე რან ტულ და მო კი დე ბუ ლე ბას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა 

არე გუ ლი რებს. ევ რო პუ ლი მო დე ლის დროს ხდე ბა კრი მი ნა ლი ზა ცია ამ სა ხის 

გა მოვ ლი ნე ბე ბი სა და ძა ლი ან ბევრ ქვე ყა ნა ში ეს არის სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

და ნა შა უ ლი. სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ მუ შა ობს ეს მო დე ლე ბი. ბო ლო ხა ნებ ში საკ-

მა ოდ სა ინ ტე რე სო მოვ ლე ნე ბი გან ვი თარ და ამე რი კა ში. რამ დე ნი მე დღის წინ 

ერ თ -ერ თი აფ რო ა მე რი კე ლი პო ლი ცი ელ მა იმის გა მო მოკ ლა, რომ არა სა თა ნა-

დოდ იყო ჩაც მუ ლი. ამან სა ზო გა დო ე ბა ში დი დი მღელ ვა რე ბა გა მო იწ ვი ა, დღე-

საც გა და ვა მოწ მე ეს ინ ფორ მა ცი ა, ბევ რი ადა მი ა ნი დღემ დე პრო ტეს ტის ნიშ-

ნად და დის ე.წ. კა პი შო ნი ა ნი ქურ თუ კე ბით, იმის ნიშ ნად, რომ არა სა თა ნა დოდ 

ჩაც მუ ლო ბა არ ნიშ ნავს, რომ კრი მი ნა ლი უნ და იყო და შენ მი მართ უკანონო  

და მო კი დე ბუ ლე ბას უნ და ჰქონ დეს ად გი ლი. ეს არის იმის მა გა ლი თი, რომ სა-

ზო გა დო ე ბა ადეკ ვა ტუ რად გა მო ხა ტავს თა ვის სათ ქ მელს კონ კ რე ტულ საქ მეს-

თან და კავ ში რე ბით. 

ბო ლო ერ თი წლის მოვ ლე ნებ მა კი დევ ერ თხელ გვაჩ ვე ნა, რომ სამ წუ ხა როდ, 

ვერც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბამ და ვერც სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ მა ჯგუ-

ფებ მა ეს გა მოც და ვერ ჩა ვა ბა რეთ. რო დე საც ვახ სე ნე რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა-

ცი ებ თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, სულ რამ დე ნი მე მე დი ასა შუ-

ა ლე ბამ და ორ გა ნი ზა ცი ამ გა მო ხა ტა მკა ფი ოდ თა ვი სი მო საზ რე ბა. სა ხალ ხო 

დამ ც ველ თან არ სე ბულ მა ტო ლე რან ტო ბის ცენ ტ რ მა მე დი ის მო ნი ტო რინ გი 

გა ა კე თა. ყვე ლას შე გიძ ლი ათ იხი ლოთ ცი ტა ტე ბი იმ პე რი ოდ ში სხვა დას ხ ვა სა-

ზო გა დო ებ რივ - პო ლი ტი კუ რი თუ სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მხრი დან გა კე თე ბუ-
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ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი დან. ეს მა სა ლა არ სე ბობს. ჩემ თ ვის ის 

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რა ტომ ვერ ჩა ა ბა რა გა მოც და სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა 

და არა სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. იმი ტომ რომ 

მხო ლოდ სა მარ თ ლებ რი ვი გზით ამ პრობ ლე მას ვერ მო აგ ვა რებ. 

ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – რო დე საც ამ ბობთ, რომ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა გა მოც-

და ვერ ჩა ა ბა რა, მი გაჩ ნი ათ, რომ ის არა ტო ლე რან ტუ ლად არის გან წყო ბი ლი 

ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ? 

ზა ურ ხა ლი ლო ვი – არა მარ ტო ამ ჯგუ ფე ბის მი მართ. ძა ლი ან ბევრ სო ცი ა-

ლურ ჯგუფს ვგუ ლის ხ მობ.

ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში ვის გუ ლის ხ მობთ? 

ზა ურ ხა ლი ლო ვი – კონ კ რე ტუ ლი ფაქ ტე ბი შე მიძ ლია მო ვიყ ვა ნო სხვა დას-

ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და კავ ში რე ბით. ამ სა კითხე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ-

ლე ბა არა ა დეკ ვა ტუ რი იყო. კვლავ ვი დე ქით იმ საფ რ თხის წი ნა შე, რო მელ მაც 

ძა ლი ან ცუ დი შე დე გე ბი მოგ ვი ტა ნა ბო ლო ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში. არ მი გუ-

ლის ხ მია მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ეს ეხე ბა მე დი ა სა შუ ა ლე-

ბებ საც. გა გახ სე ნებთ სტუ დია “ობიექტივის” დის კუ სი ას, სა დაც ჟურ ნა ლის ტ მა 

პირ და პირ თუ ირი ბად ადა მი ა ნებს თა ვი ან თი პო ზი ცი ის გა მო ხატ ვის კენ მო-

უ წო და. და მერ წ მუ ნე ბით, რომ ეს არ ყო ფი ლა ტო ლე რან ტუ ლი და მო კი დე ბუ-

ლე ბა. ამ თე მა ზე სხვა კონ კ რე ტუ ლი ფაქ ტე ბის მოყ ვა ნაც შე იძ ლე ბა. რო დე საც 

ვამ ბობ, რომ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა გა მოც და ვერ ჩა ა ბა რა, ამის არ გუ მენ ტე-

ბი არ სე ბობს. ამ დროს დუ მი ლი არ ნიშ ნავს პო ზი ცი ის გა მო ხატ ვას. 

ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – პირ ვე ლი შე კითხ ვით სო ფიო ბე ნაშ ვილს მივ მარ თავ. სა-

ქარ თ ვე ლო ში ისე დაც ძა ლი ან მკაც რი სას ჯე ლე ბი ა. არის ტენ დენ ცი ა, რომ ჩვე-

ნი მო სა მარ თ ლე ე ბი ყვე ლა ზე მა ღალ სას ჯელს უს ჯი ან. თუ კი სას ჯე ლი ით ვა-

ლის წი ნებს 5-დან 10 წლამ დე თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თას, ისი ნი ცდი ლო ბენ 9 ან 

10 წე ლი მი უ სა ჯონ. ცი ხე ე ბიც ისე დაც გა დატ ვირ თუ ლი ა. იმ პი რო ბებ ში, რო-

დე საც მო სამ ზა დე ბე ლია პო ლი ცი აც, პრო კუ რა ტუ რაც, ალ ბათ სა სა მარ თ ლოც, 
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რამ დე ნად ადეკ ვა ტუ რი იყო ამ კა ნო ნის მი ღე ბა? რამ დე ნად იდ გა ამ ცვლი ლე-

ბე ბის მი ღე ბის აუცი ლებ ლო ბა, გარ და იმი სა, რომ ეს რე კო მენ და ცია იყო? 

სო ფიო ბე ნაშ ვი ლი – ძა ლი ან რთუ ლი კითხ ვა ა. არის სა კითხე ბი, რო მელ თა 

მი მარ თაც სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან მხო ლოდ მკაც რი პო ლი ტი კა ხდე ბა ხოლ მე 

გა მო სა ვა ლი, რათა თა ვი დან ავი ცი ლოთ ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უფ ლე ბა- დარ-

ღ ვე ვე ბი, რო გო რიც არის დის კ რი მი ნა ცი ა. ცი ხე ე ბის გა დატ ვირ თუ ლო ბით ნამ-

დ ვი ლად ვერ გა ვა მარ თ ლებთ, მა გა ლი თად, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის სა ფუძ-

ველ ზე ადა მი ა ნის მკვლე ლო ბას. სა ზო გა დო ე ბა უნ და ხე დავ დეს, რომ სა ხელ მ-

წი ფო არა სო დეს შე იწყ ნა რებს შე უწყ ნა რებ ლო ბას. ამა ვე დროს, ვგუ ლის ხ მობთ 

სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბას, აქ ტი ვო ბას და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის სხვა დას ხ ვა 

კამ პა ნი ებს. ყვე ლა ფე რი ეს სა ზო გა დო ე ბას გაზ რ დის სა ი მი სოდ, რომ მსგავს 

ფაქ ტებს ად გი ლი აღარ ჰქონ დეს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში არ სე-

ბობ და სპე ცი ა ლუ რი მუხ ლე ბი, არ მინ და სა ზო გა დო ე ბას ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა 

შე ექ მ ნას, თით ქოს აქამ დე დის კ რი მი ნა ცია არ ყო ფი ლა აკ რ ძა ლუ ლი. ამ ცვლი-

ლე ბით, რო გორც გი ორ გი მაც აღ ნიშ ნა, მხო ლოდ დამ ძიმ და ის და ნა შა უ ლი, რო-

მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო შია აღი ა რე ბუ ლი. თუმ ცა, რამ დე ნად ეფექ ტუ რი იყო, ეს 

მე ო რე სა კითხი ა. მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ ში 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში შე მო სუ ლი გან ცხა დე ბე ბი აჩ ვე ნებ და, რომ გან სა კუთ რე-

ბით რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ, არ მინ და ვინ მემ იფიქ როს, რომ ეს არ 

ეხე ბო და სხვა უმ ცი რე სო ბებს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო-

დექ ს ში არ სე ბობ და დის კ რი მი ნა ცი ას თან მებ რ ძო ლი ნორ მე ბი, არ ც თუ ისე ეფექ-

ტუ რი იყო ის ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ტარ დე ბო და. 

ყო ველ თ ვის, რო დე საც ცვლი ლე ბე ბი შე დის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, ან ხდე ბა რა ღაც 

მოვ ლე ნა, მსგავ სი და ნა შა უ ლე ბის ტალ ღა იზ რ დე ბა და ყო ველ თ ვის, რო დე საც სა-

ხელ მ წი ფო ატა რებს მკაცრ პო ლი ტი კას, ეს ტალ ღა დაბლა იწევს. სა ხალ ხო დამ-

ც ვე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იძ ლე ო და რე კო მენ და ცი ებს სწორ კვა ლი ფი კა ცი ას-

თან და სა თა ნა დო და ეფექ ტურ გა მო ძი ე ბას თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ პრაქ ტი-

კამ აჩ ვე ნა, რომ მხო ლოდ ამ გ ვარ მა მიდ გო მამ გა მო ი ღო ის შე დე გი, რომ, მა გა ლი-

თად, შარ შან თით ქ მის არ და ფიქ სი რე ბუ ლა რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ 

დისკრიმინაცია. 2011 წლის გან მავ ლო ბა ში ერ თა დერ თი შემ თხ ვე ვა მოხდა. 
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გი ორ გი გო ცი რი ძე – და ის ვა შე კითხ ვა, გარ და რე კო მენ და ცი ი სა, რით იყო 

გან პი რო ბე ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში ამ ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. ამ 

კა ნო ნის ოპო ნენ ტებს ორი არ გუ მენ ტი ჰქონ დათ. ბა ტონ მა ჯონ დი ბაღათურიამ 

გა ნაცხა და, რომ ეს გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და იმ ადა მი ა ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ, 

ვინც აპ რო ტეს ტებს აზი ზი ეს მე ჩე თის აშე ნე ბას. მაგ რამ, მას არ და უ სა ხე ლე-

ბი ა, თუ კონ კ რე ტუ ლად რო გორ იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი. მე ო რე არ გუ მენ ტი კი 

ქრის ტი ან- დე მოკ რა ტებ მა მე დი ა ში გა ნაცხა დეს და თქვეს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 

რე ა ლუ რად ეს პრობ ლე მა არ არ სე ბობს. არ არ სე ბობს სი ძულ ვი ლის მო ტი ვით 

ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა. და, თუ კი, არც სტა ტის ტი კა არ სე ბობს და 

არც პრობ ლე მა, რა სა ჭი როა ამ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე-

ბა. სო ფო მაც თქვა, რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ შიც, სი ძულ ვი ლით მო-

ტი ვი რე ბულ და ნა შა უ ლებ თან და კავ ში რე ბით მი მარ თ ვი ა ნო ბა ძა ლი ან და ბა ლია 

და თუ არის, ის ძი რი თა დად რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებს 

ეხე ბა. 

სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ნიშ ნით ჩა დე ნილ და ნა შა უ ლე ბებ თან და კავ ში-

რე ბით არა თუ და ბა ლი ა, სა ერ თოდ არ არ სე ბობს მი მარ თ ვი ა ნო ბა სა ხალ ხო 

დამ ც ველ თან. ალ ბათ ვერც ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და-

იკ ვეხ ნი ან იმას, რომ აქვთ კონ კ რე ტუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ნა შა უ ლის 

ნიშ ნე ბის შემ ც ვე ლი ბევ რი საქ მე, სა დაც და ზა რა ლე ბუ ლი არის ლგბტ ჯგუ ფის 

წარ მო მა დგე ნე ლი და და ნა შა უ ლიც სწო რედ ამ მი ზე ზით მოხ და. კონ კ რე ტუ ლად 

ამ ჯგუ ფის სპე ცი ფი კას გა ვუს ვამ ხაზს. თუ კი, და ნა შა უ ლი ხდე ბა ეთ ნი კუ რი 

და რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლის მი მართ, ეს ადა მი ა ნე ბი, რო გორც 

წე სი, მარ ტო ე ბი არ რჩე ბი ან. მაგ რამ, სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად-

გენ ლე ბი გან სა კუთ რე ბით და უც ველ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან. ვი ნა ი დან, 

და ნა შა უ ლის გაცხა დე ბა ავ ტო მა ტუ რად ნიშ ნავს იმას, რომ ისი ნი აკე თე ბენ “ქა-

მინ გ  ა უთს”, რაც გა მო იწ ვევს მათ მარ ტო დარ ჩე ნას და ოჯა ხის და და ნარ ჩე ნი 

სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რის და კარ გ ვას. ესეც არის ერ თ -ერ თი მი ზე ზი იმი-

სა, რომ მას თან და კავ ში რე ბით არ არ სე ბობს ბევ რი სა ჩი ვა რი და სტა ტის ტი კა, 

რომ ლის არ ქო ნა საც ამ კა ნონ პ რო ექ ტის ოპო ნენ ტე ბი იშ ვე ლი ებ დ ნენ. 

ბე ქა მინ დი აშ ვი ლი, სა ხალ ხო დამ ც ველ თან არ სე ბუ ლი ტო ლე რან ტო ბის 

ცენ ტ რი – ამ კა ნო ნის მი ღე ბას წინ უძღო და გან ხილ ვე ბი სა ხალ ხო დამ ც ველ-
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თან არ სე ბულ რე ლი გი ა თა საბ ჭოს თან და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის საბ ჭოს-

თან. კა ნონ პ რო ექ ტის ავ ტო რებ მა წა რად გი ნეს კა ნონ პ რო ექ ტი, საკ მა ოდ ღია 

პრო ცე სი იყო. რე ლი გი ა თა საბ ჭოც და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის საბ ჭოც მი-

ე სალ მა უკ ვე შემ დ გომ შე ტა ნილ და მა ტე ბას, რო მე ლიც შე ი ტა ნა “ახალგაზრდა 

იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ამ” და “ლგბტ საქართველომ”. ცხა დი ა, “და სხვა” ამა საც 

ნიშ ნავ და, მაგ რამ კარ გი ა, რომ და კონ კ რეტ და და მკა ფიო ხა სი ა თი მი ე ცა იმას, 

რომ სა უ ბა რი იყო სექ სუ ა ლურ ნი შან ზეც, იმი ტომ რომ სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე-

სო ბე ბი ყვე ლა ზე და უც ვე ლი ჯგუ ფი ა. 

რაც შე ე ხე ბა დი ნა მი კას და იმას, თუ რო გორ იც ვ ლე ბა ძა ლა დო ბის, შე უწყ-

ნა რებ ლო ბის მო ტი ვით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის სტა ტის ტი კა, სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ხალ ხო დამ ც ველს ბევ რ ჯერ აღუ ნიშ ნავს თა ვის ან გა რი შებ ში და თუ თვალს 

მი ვა დევ ნებთ იქ მოყ ვა ნილ სტა ტის ტი კას, ვნა ხავთ, რომ მა შინ, რო დე საც სა-

ხელ მ წი ფო, კა ნონ დამ ც ვე ლე ბი, სა მარ თალ დამ ც ვე ლე ბი ადეკ ვა ტუ რად რე ა გი-

რე ბენ ამ ტი პის კა ნონ დარ ღ ვე ვა ზე, ეს ძი რი თა დად იეჰო ვას მოწ მე ებს ეხე ბათ, 

სი ძულ ვი ლის მო ტი ვით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის რა ო დე ნო ბა იკ ლებს. ისე თი 

შთა ბეჭ დი ლე ბა რჩე ბა, რომ ეს არის გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფის მი ერ წა ხა ლი სე ბუ-

ლი და ნა შა უ ლი, რო გორც იყო ეს შე ვარ დ ნა ძის პე რი ოდ ში და ყვე ლამ კარ გად 

იცო და, ვინ მარ თავ და ამ მოძ რა ო ბას. 2004 წლი დან, მას შემ დეგ რაც ბა სილ 

მკა ლა ვიშ ვი ლის ჯგუ ფი და ა კა ვეს, 2008 წლის ჩათ ვ ლით, ამ გ ვა რი და ნა შა უ ლის 

რა ო დე ნო ბა 80%-ით იყო შემ ცი რე ბუ ლი. სულ ოც და ა თამ დე გან ცხა დე ბა იყო 

შე მო სუ ლი. მათ გან 17 შემ თხ ვე ვას თან და კავ ში რე ბით პა სუ ხის გე ბა ში იქ ნენ მი-

ცე მუ ლე ბი კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნე ბი და 9 შემ თხ ვე ვა ში სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის 

და წე სე ბუ ლე ბა ში იხ დიდ ნენ სას ჯელს. ამან გა მო იწ ვია ის, რომ 2008 წლის მე-

ო რე ნა ხევ რის თ ვის სა ერ თოდ აღარ იყო ამ გ ვა რი და ნა შა უ ლი გა მოვ ლე ნი ლი. 

თუმ ცა, მას შემ დეგ რაც პო ლი ტი კუ რი რე ა ლო ბა აიმ ღ ვ რა, და გა მუდ მე ბით 

ის მო და კრი ტი კა ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ, რომ ისი ნი ებ რ ძ ვი ან მარ თ ლ მა დი-

დებ ლო ბას და მა სო ნე ბი არი ან, ნა წი ლობ რივ ამა საც ვუ კავ ში რებ, 2008-დან 

2010 წლის ჩათ ვ ლით სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის სა ხელ ზე შე მო სუ ლი გან ცხა დე ბე ბი 

იმის თაობაზე, რომ გარკვეული სამართალდარღვევები რე ა გი რე ბის გა რე შე 

დარ ჩა სა მარ თალ დამ ც ველ თა მხრი დან, უფრო მეტი გახდა. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ დაწყე ბუ ლია დევ ნა, კონ კ რე ტუ ლი შე დე გი არ არის. და ახ ლო ე ბით ორ მო-

ცამ დე ასე თი შემ თხ ვე ვა ა. 
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კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი. მო გეხ სე ნე ბათ, რომ სა ხელ მ წი ფო ძა-

ლი ან წვრილ მა ნი და ნა შა უ ლის მი მარ თაც კი ძა ლი ან აგ რე სი უ ლია და ადეკ ვა ტუ-

რად რე ა გი რებს, მაგ რამ, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის და ერ თი -ო რი ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბა თა დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის გარ და, არა ვის და უს ვამს შე კითხ ვა, გან სა კუთ-

რე ბით მე დი ას ვგუ ლის ხ მობ, რა ტომ არ ხდე ბა რე ა გი რე ბა ამ ტი პის და ნა შა უ-

ლებ ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2008-09 წლებ ში სა ჯა რო გან ცხა დე ბაც გა ა კე თა 

სა ხალ ხო დამ ც ველ მა იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ დევ ნი ან იეჰო ვას მოწ მე ებს 

და ამას რე ა გი რე ბა არ მოჰ ყ ვე ბა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს ყვე ლა ფე რი აღ-

რიცხუ ლი იყო და წარ მოდ გე ნი ლი იყო სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი შებ ში, არც 

მე დია და არც სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი არ იჩენ და ინ ტე რესს, თუ რა ტომ მა ინ ც და-

მა ინც რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ ჩა დე ნი ლი კა ნონ დარ ღ ვე ვე ბის 

შემ თხ ვე ვე ბი რჩე ბა გა მო უ ძი ე ბე ლი. სხვა ასე თი შემ თხ ვე ვე ბი, თუ არ ჩავ თ ვ ლით 

სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თე მას, რო მე ლიც იმ დე ნად არის სტიგ მა ტი ზე ბუ-

ლი, რომ და ნა შა უ ლის გაცხა დე ბა მყი სი ე რად იწ ვევს სხვა რი გის პრობ ლე მებს, 

არ გვხვდე ბა. სხვა თა შო რის, ამ გ ვა რი პრობ ლე მა დგას რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო-

ბე ბის მი მარ თაც, ოღონდ სკო ლებ ში. სკო ლებ ში სწავ ლობს უამ რა ვი გან ს ხ ვა ვე-

ბუ ლი რე ლი გი უ რი მრწამ სის მოს წავ ლე, მაგ რამ ამის შე სა ხებ არც თა ვად და არც 

მა თი მშობ ლე ბი არ აცხა დე ბენ. შე სა ბა მი სად, ვერც სა კუ თარ უფ ლე ბებს იცა ვენ. 

ამი ტომ, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი ხში რად სა უბ რობს, რომ სკო ლა ში არის ეს პრობ-

ლე მა, სკო ლა ში არ სე ბობს დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კლი მა ტი რე ლი გი უ რი ნიშ ნით, 

თუმ ცა, კონ კ რე ტუ ლი საქ მე ე ბი არა გვაქვს. არა გვაქვს იმი ტომ, რომ გან ცხა-

დე ბა ამას თან და კავ ში რე ბით საფ რ თხის წი ნა შე და ა ყე ნებს მოს წავ ლეს და მის 

ოჯახს. ამა ზე რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებს ბევ რ ჯერ უსა უბ-

რი ათ. ვფიქ რობ, ეს სა ინ ტე რე სო თე მა უნ და იყოს მე დი ის თ ვის. 

პა სი უ რია თუ არა სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი ამ მი მარ თუ ლე ბით? ჩე მი აზ რით, 

ამ მხრივ არის სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა და ეს კარ გად გა მოჩ ნ და რე გის ტ რა ცი-

ის წე სის ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით გა კე თე ბულ გა მოხ მა უ რე ბებ ში. იყო 

მას შ ტა ბუ რი არ მე ნო ფო ბიუ რი ტალ ღა სა ზო გა დო ე ბა ში, რო მელ საც არ აღუდ გა 

სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი წინ. პირ ვე ლი რე ა ლუ რი გან ცხა დე ბა ამის წი ნა აღ მ დეგ, 

თუმ ცა ძა ლი ან სუს ტი ხმით, სა დაც ქსე ნო ფო ბია იყო ნახ სე ნე ბი, გა კეთ და 29 

ივ ნისს, რო დე საც ეს თე მა სი ნო დის გან ცხა დე ბით 11 ივ ნისს და ი ხუ რა. ეს სამ-

წუ ხა რო ფაქ ტი ა. 
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კი დევ ერთ სა კითხს და ვა მა ტებ. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს დის კუ სია ოშ კ თან 

და აზი ზი ეს მე ჩეთ თან და კავ ში რე ბით. რა ტომ ღაც ყუ რადღე ბის მიღ მა რჩე-

ბა თურ ქო ფო ბია და ის ლა მო ფო ბი ა, რო მე ლიც ამ დის კუ სი ებს თან ახ ლავს და 

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში წი ნა პლან ზეც გა მო დის. არც ამის წი ნა აღ მ დეგ რე ა ლუ რი 

პრო ტეს ტი გვეს მის. იყო რამ დე ნი მე ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვა, მაგ რამ ორ გა ნი ზე-

ბუ ლი სა ხით არა ვინ და პი რის პი რე ბია ამას. არც ის გა უპ რო ტეს ტე ბია ვინ მეს, 

რომ მე დია ახ დენს ამ თე მის ტი რა ჟი რე ბას. გა კეთ და დუმ ბა ძის წი ნა აღ მ დეგ 

გან ცხა დე ბა, მაგ რამ რა ტომ ღაც ყვე ლას გვა ვიწყ დე ბა, რომ ეს გან ცხა დე ბაც 

მე დი ის მეშ ვე ო ბით გა კეთ და. მე დია წა მა ხა ლი სე ბე ლიც კი იყო ამ გან ცხა დე-

ბი სა. 

ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – იყო ამის შე სა ხებ გან ცხა დე ბა და ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი-

კის ქარ ტი ა მაც და აკ მა ყო ფი ლა სა ჩი ვა რი. 

მაგ და კა ლან და ძე, “იდენტობა” – მა ინ ტე რე სებს, უკუ რე აქ ცია ხომ არ ექ ნე-

ბა ამ კა ნონს, ანუ ვარ რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი და ვი ღაც 

და მეს ხა თავს ისე, რომ არ იცის ჩე მი რე ლი გი უ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის შე სა ხებ, 

და წა მარ თ ვა ხელ ჩან თა. მივ დი ვარ სა სა მარ თ ლო ში და ვაცხა დებ, რომ თავს 

იმის გა მო და მეს ხ ნენ, რომ რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ვარ. 

სპე კუ ლა ცი ას ხომ არ ექ ნე ბა ად გი ლი? 

გი ორ გი გო ცი რი ძე – სის ხ ლის სა მარ თალ ში არ სე ბობს ე.წ. დამ ნა შა ვის შეც-

დო მა. მა გა ლი თად, რო დე საც ადა მი ა ნი კლავს ქალს, რად გან ფიქ რობს, რომ 

ის ფეხ მ ძი მედ არის, მაგ რამ შემ დეგ აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ შეც და, კვა ლი ფი კა ცია, 

მი უ ხე და ვად ამი სა, მა ინც მძიმ დე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა დამ ნა შა ვის სუ ბი-

ექ ტურ აღ ქ მას და არა ობი ექ ტურ გა რე მო ე ბას. ქმე დე ბის მო ტი ვა ცია გა დამ წყ-

ვე ტია და დას ჯა მი სი მი ხედ ვით ხდე ბა. 

ზა ურ ხა ლი ლო ვი – თუ რო მე ლი მე ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის წარ-

მო მად გე ნე ლი ვარ და სამ სა ხუ რი დან გა მა თა ვი სუფ ლეს კვა ლი ფი კა ცი ას თან 

შე უ სა ბა მო ბის გა მო, შე იძ ლე ბა ვთქვა, რომ სამ სა ხუ რი დან ჩე მი გა თა ვი სუფ-

ლე ბის მი ზე ზი ის გახ და, რომ აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ვარ. ამი ტომ ვამ ბობ დი, რომ 



206

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და სამართლიანობა

მხო ლოდ სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში ცვლი ლე ბე ბით ამ პრობ ლე მას ვერ 

მო ვაგ ვა რებთ. ეს არის სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სა კითხი. ბევ რი სხვა ღო ნის-

ძი ე ბა უნ და ჩა ტარ დეს იმის თ ვის, რომ სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ზო მე ბის გამ-

კაც რე ბამ სხვა სა ხე არ მი ი ღოს. მე დი ა, ნაც ვ ლად იმი სა, რომ და მა ბა ლან სებ-

ლის რო ლი ითა მა შოს, პი რი ქით, სტი მუ ლა ტო რი ხდე ბა შე უწყ ნა რებ ლო ბი სა. 

არ ნოლდ სტე ფა ნი ა ნი, “მრავალეროვანი სა ქარ თ ვე ლო” – მეც მი ვე სალ-

მე ბი ამ ცვლი ლე ბებს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში. ჩვენ მხარს ვუ ჭერ დით 

ამ ინი ცი ა ტი ვას 2006 წლი დან. მაგ რამ ახ ლა სე რი ო ზულ პრობ ლე მას თან გვექ-

ნე ბა საქ მე. პო ლი ცი ა ში არ იცი ან, რო გორ უნ და მოხ დეს ამ ნიშ ნით და ნა შა უ-

ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. ვიდ რე მი ვალთ ამ კა ნო ნის ამუ შა ვე ბამ დე, სე რი ო ზუ ლი 

ტრე ნინ გე ბი უნ და ჩა უ ტარ დეთ პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლებს. 

სა ზო გა დო ე ბა, რო გორც ჩანს, კარ გად არ იც ნობს ამ სა კითხს, იმი ტომ რომ 

ბო ლო ხა ნებ ში გა მუდ მე ბით მეს მის, რომ ეს ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და იმი სათ ვის, 

რა თა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი და იც ვას ეთ ნი კუ რი უმ რავ ლე სო ბის გან. სა მო-

ქა ლა ქო სექ ტორს მო ვუ წო დებ, უფ რო აქ ტი უ რე ბი ვი ყოთ ამ თვალ საზ რი სით. 

იმი ტომ რომ ამან ახა ლი სი ძულ ვი ლი შე იძ ლე ბა წარ მოქ მ ნას. 

გი ორ გი გო ცი რი ძე – ერ თი ა, რო ცა რა ღაც არის აკ რ ძა ლუ ლი, და მე ო რე – 

რო გორ შეს რულ დე ბა ეს აკ რ ძალ ვა. რო დე საც ამ კა ნონ პ რო ექ ტ ზე მუ შა ო ბა 

მიმ დი ნა რე ობ და, ვფიქ რობ დით, რომ კონ კ რე ტუ ლი ქმე დე ბე ბი უნ და ყო ფი ლი-

ყო აკ რ ძა ლუ ლი და მათ თ ვის მძი მე სას ჯე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი. ეს არის კა ნო ნის ფუნ ქ ცი ა. რაც შე ე ხე ბა იმას, რო გორ აღ ვას რუ ლოთ ეს 

კა ნო ნი, რო გორ გა მო ვი ძი ოთ და ნა შა უ ლი, რო გორ გა მო ვავ ლი ნოთ სი ძულ ვი-

ლის მო ტი ვი, ეს უკ ვე გა მო ძი ე ბის ტექ ნი კის სა კითხი ა. ამას კა ნო ნი ვერ მო აგ-

ვა რებს. ეს კრი მი ნა ლის ტი კის სა კითხი ა. 

 



2 მა ი სი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
გი ორ გი მშვე ნი ე რა ძე

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპარატი

თეა წუ ლუ კი ა ნი

“თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტე ბი”,

თავ მ ჯ დო მა რის მრჩე ვე ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ გ ში

ზვი ად ქო რი ძე

ჟურ ნა ლის ტი

მო დე რა ტო რი: 
გო გი გვა ხა რია

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 
სა ან გა რი შო მოხ სე ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და 
თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის 
მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ – 2011 წე ლი
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გო გი გვა ხა რია – დღეს ვი სა უბ რებთ არა მარ ტო სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის სა-

ან გა რი შო მოხ სე ნე ბა ზე, არა მედ იმ წე რილ ზეც, რო მე ლიც კონ ტ რო ლის პა ლა-

ტას თან და კავ ში რე ბით სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის მი ერ 

გა მოქ ვეყ ნ და. 

გი ორ გი მშვე ნი ე რა ძე – ვიდ რე ან გა რი შის ში ნა არ ს ზე ვი სა უბ რებ დე, მინ და 

მის გან ხილ ვას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს შე ვე ხო. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 

ან გა რი შის მოს მე ნა პარ ლა მენ ტ ში ყო ველ თ ვის პრობ ლე მა იყო.

ან გა რი ში ტრა დი ცი უ ლად სხვა დას ხ ვა თა ვებ ს  მო ი ცავს. ყვე ლა ის თა ვი, რო-

მე ლიც იყო წი ნა ან გა რი შებ ში, აქაც შე გიძ ლი ათ იხი ლოთ. ერ თ -ერ თი პირ ვე ლია 

თა ვი სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს შე სა ხებ. ეს უფ ლე ბა და ცუ ლია სა ქარ თ ვე-

ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლით, ასე ვე ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 

კონ ვენ ცი ის მე-6 მუხ ლით და ის ორ მა გად ძვირ ფა სი ა, რად გან, ერ თი მხრივ, 

თა ვად არის უფ ლე ბა და მე ო რე მხრივ – სხვა უფ ლე ბე ბის დაც ვის  გა რან ტი ა. 

თუ სა ხელ მ წი ფო ში სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბა არ არის უზ რუნ ველ-

ყო ფი ლი, ყვე ლა სხვა უფ ლე ბა რის კის ქვეშ დგე ბა. ჩვენ პირ ვე ლად ჩა ვა ტა რეთ 

სა სა მარ თ ლო ორ გა ნო თა მო ნი ტო რინ გი. ჩვე ნი უფ ლე ბა მო სი ლი თა ნამ შ რომ-

ლე ბი, ისე, რომ ეს არ იყო ცნო ბი ლი სა სა მარ თ ლოს თ ვის ,  რე გი ო ნებ ში ალ ბა-

თო ბის პრინ ცი პით შერ ჩე ულ სხვა დას ხ ვა სა სა მარ თ ლო სხდო მებს ეს წ რე ბოდ-

ნენ და იქ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხე ბ ინ ფორ მა ცი ას  აგროვებდნენ. 

ან გა რი ში მო ი ცავს რო გორც სა სა მარ თ ლოს ფი ზი კუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

მდგო მა რე ო ბის აღ წე რას, ისე სა მარ თალ წარ მო ე ბის სხვა დას ხ ვა დარ გებ ში 

მხა რე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუთხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბას. 

გა მოკ ვე თილ პრობ ლე მა თა შო რის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ჯა რო ო ბის 

პრობ ლე მა. მა გა ლი თად, ქუ თა ის ში, ახალ ქა ლაქ ში მან და ტუ რებ მა ჩვენს წარ-

მო მად გენ ლებს მხო ლოდ მა შინ მის ცეს ქა ღალ დ ზე ჩა ნა წე რე ბის გა კე თე ბის სა-

შუ ა ლე ბა, რაც მათ გა ნაცხა დეს, რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის წარ მო მად გენ ლე-

ბი იყ ვ ნენ. ამის თ ვის მან და ტუ რე ბი და მა ტე ბით მო ითხოვ დ ნენ სა სა მარ თ ლოს 

ნე ბარ თ ვას, რაც კა ნო ნით არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. თუმ ცა, უნ და  ით ქ-

ვას, რომ სხვა სა სა მარ თ ლო ებ ში მსგავ სი პრობ ლე მა არ შეგ ვ ხ ვედ რი ა. მე ო რე 

პრობ ლე მაა სხდო მა თა სა ჯა რო ო ბა ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა 

საქ მე ებ ზე. ეს სა კითხი ყვე ლა ზე მწვა ვედ თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ში 
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დ გას, სა დაც პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი მოხ ვ დეს 

სხდო მა ზე. ეს იმი თაც არის გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ კორ პუ სი ად მი ნის ტ რა ცი-

უ ლი შე ნო ბის უკან მდე ბა რე ობს, სა სა მარ თ ლო სხდო მის დარ ბა ზე ბი ძა ლი ან 

პა ტა რა ა  და იქ მხო ლოდ მხა რე თა მო თავ სე ბა თუ არის შე საძ ლე ბე ლი. ხო ლო იმ 

შე ნო ბა ში, სა დაც ეს პრო ცე სე ბი იმარ თე ბა, სპე ცი ა ლუ რი საშ ვის გა რე შე პი რე-

ბი არ და იშ ვე ბი ან.

არის ში ნა არ სობ რი ვი პრობ ლე მე ბიც გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ თან მი მარ თე ბა ში. 

მო გეხ სე ნე ბათ, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ტ რო-

ლის დროს, ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის თა ნახ მად, მხო ლოდ პრო ცე სუ ა ლუ რი უფ ლე-

ბე ბის დარ ღ ვე ვით შე მო ი ფარ გ ლე ბა, მაგ რამ იყო სა კითხე ბი, რომ ლებ საც არ 

შე იძ ლე ბო და არ შევ ხე ბო დით. ასე თია, მა გა ლი თად, ამ ნის ტი ის შე სა ხებ კა ნო-

ნის გა მო უ ყე ნებ ლო ბა, კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ზე ბევ რად უფ რო მძი მე 

სას ჯე ლის და ნიშ ვ ნა. რამ დე ნი მე საქ მე, რო მე ლიც ჩვენს ხელ ში მოხ ვ და, აისა ხა 

კი დეც ან გა რიშ ში. ერ თა დერ თი გზა გახ ლ დათ იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო-

სად მი მი მარ თ ვა, რა თა დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბა დაწყე ბუ ლი ყო მო სა მარ თ-

ლე ე ბის წი ნა აღ მ დეგ, რაც სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველ მა გა მო ი ყე ნა. 

თუმ ცა იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭო ში მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა სა მარ-

თ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა და სინ ჯ ვა ს არ იწ ვევს, მხო ლოდ 

მო სა მარ თ ლის მი მართ შე იძ ლე ბა იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა ზო მა. 

შემ დე გი სა კითხია სა კონ ს ტი ტუ ციო კონ ტ რო ლი სა ხელ მ წი ფო ში. ამ მხრივ 

2011 წლის სა ან გა რი შო პე რი ო დიც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო. სა მი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა იქ ნა მი ღე ბუ ლი სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ, რო მელ-

თა გა ნაც ერ თის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე უარი გვეთ ქ ვა, ერ თი სარ ჩე ლი სრუ ლად 

დაკ მა ყო ფილ და, ერ თი კი – ნა წი ლობ რივ. ერ თ -ერ თი ეხე ბო და შეკ რე ბა- მა ნი-

ფეს ტა ცი ე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონს. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ-

ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ნა წი ლობ რივ დაკ მა ყო ფილ და ჩვე ნი 

მოთხოვ ნა და გა უქ მ და ამ კა ნო ნის არა ერ თი დე ბუ ლე ბა, რომ ლე ბიც სა ზო გა-

დო ე ბა ში კა მათს იწ ვევ და. ამას მოჰ ყ ვა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი პარ ლა-

მენ ტ შიც, რომ ლებ მაც გა უქ მე ბუ ლი ნორ მე ბის შემ დეგ არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი 

კა ნონ ში შე ავ სო. ახ ლაც არის რამ დე ნი მე სა კა მა თო სა კითხი, რომ ლებ ზეც, 

რო გორც ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, “საქართველოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი-

ა ცი ას” სარ ჩე ლი აქვს მომ ზა დე ბუ ლი. ამა ვე  მი მარ თუ ლე ბით ჩვე ნი აპა რა ტიც 
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მუ შა ობს. მე ო რე სა კითხია მა უწყებ ლე ბის ლი ცენ ზი რე ბის სა კითხი. სა კა ბე ლო 

მა უწყებ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ლი ცენ ზი რე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ. სა კონ ს-

ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ეს გა უქ მ და. ეს 

სარ ჩე ლი შე ტა ნილ იქ ნა მა შინ, რო დე საც ლი ცენ ზი ის მი ღე ბას თან და კავ ში რე-

ბუ ლი პრობ ლე მის წი ნა შე დად გა ტე ლე კომ პა ნია “მაესტრო”. პრო ცე სი დრო ში 

საკ მა ოდ გა ი წე ლა, მაგ რამ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ლო გი-

კუ რი და სწო რია და გა მომ დი ნა რე ობს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ი დან. 

სარ ჩე ლი, რო მე ლიც არ დაკ მა ყო ფილ და, ეხე ბო და არას რულ წ ლო ვა ნი მსჯავ-

რ დე ბუ ლე ბის ნაც ვ ლად პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბას მა თი კა ნო ნი ე რი წარ-

მო მად გენ ლო ბის თ ვის. აქ სა უ ბა რია ჯა რი მა ზე, სან ქ ცი ა ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას დიდ პა ტივს ვცემთ, 

ეს ნორ მა არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რად მიგ ვაჩ ნი ა. ეს წა რუ მა ტე ბე ლი საქ მე იყო ადა-

მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თვალ საზ რი სი თაც სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. 

შემ დე გი სა კითხია სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის მო სამ სა ხუ რე თა მი ერ 

ჩა დე ნი ლი ქმე დე ბე ბის შე ფა სე ბა, რომ ლე ბიც გა მო ი ხა ტე ბო და ადა მი ა ნის უფ-

ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა ში. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა აქვს დათ მო ბი ლი 2011 

წლის 26 მა ისს გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს. ჩვე ნი შე ფა სე ბით, სა მარ თალ დამ-

ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ქცე ვა,  მათ მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არ 

იყო პრო პორ ცი უ ლი. აქ ტი უ რად ვი ყე ნებ დით მე დი ა სა შუ ლე ბე ბით გავ რ ცე ლე-

ბულ ვი დე ო ჩა ნა წე რებს და მახ სოვს რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა, რო დე საც პი რებს, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მა თი მხრი დან წი ნა აღ მ დე გო ბის გა წე ვას ად გი ლი არ 

ჰქო ნი ა, სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი  ფი ზი კურ შე უ-

რაცხ ყო ფას აყე ნებ დ ნენ. სა ხალ ხო დაც ველ მა მთა ვარ პრო კუ რა ტუ რას აღ ნიშ-

ნუ ლი სა კითხის გა მო ძი ე ბის კენ მო უ წო და. რო გორც მათ გან გვეც ნო ბა, მა სა-

ლე ბი გა და ეგ ზავ ნა ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს გე ნე რა ლურ ინ ს პექ ცი ას და 

მათ მი ერ 16 პი რი დის ციპ ლი ნუ რი წე სით იქ ნა დას ჯი ლი. ოთხი მათ გა ნი სამ-

სა ხუ რი და ნაც იქ ნა გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი. ან გა რიშ ში ეს შე ფა სე ბუ ლია, რო გორც 

წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იმას თან შე და რე ბით, რაც მა ნამ დე ხდე ბო და. ყვე ლას 

გვახ სოვს 2007 წლის 7 ნო ემ ბე რი, რო დე საც არცერ თი პი რი არ მი უ ცი ათ პა სუ-

ხის გე ბა ში. ეს წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ა, თუმ ცა არასაკ მა რი სი. ჩვე ნი ხედ ვა ამ 

სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ცალ სა ხა ა, რომ ბევრ შემ თხ ვე ვა ში სა ხე ზე გვქონ და 

და ნა შა უ ლის ნიშ ნე ბი და აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბის მი მართ უნ და გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
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ლი ყო სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა. ამის შე სა ხებ რე კო მენ და ცი აც იყო გაგ-

ზავ ნი ლი პრო კუ რა ტუ რა ში, თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, არ გა უთ ვა ლის წი ნე ბი ათ.

ან გა რი შის ამა ვე თავ ში მოხ ვ და ტე ლე კომ პა ნია “მაესტროსთან” და კავ ში-

რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის შე ფა სე ბა. ვგუ ლის ხ მობ ტე ლე კომ პა ნი ა ში მი სი ერ თ -ერ-

თი მმარ თ ვე ლი კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნებ ლის, ბა ტონი ერო სი კიწ მა რიშ ვი ლის 

მცდე ლო ბას, მფლო ბე ლო ბა ში აეღო შე ნო ბა, რო მელ შიც იყო გან თავ სე ბუ ლი 

მა უწყე ბე ლი. რად გან მო და ვე მხა რე ე ბი იყ ვ ნენ კერ ძო სა მარ თ ლებ რი ვი ურ თი-

ერ თო ბის მო ნა წი ლე ე ბი, ჩვე ნი კომ პე ტენ ცია მაქ სი მა ლუ რად იყო შეზღუ დუ ლი. 

ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბა შე მო ი ფარ გ ლა სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ქცე ვის შე-

ფა სე ბით. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ პო ლი ცი ის რო ლი ამ შე ნო ბის ტე რი ტო რი ა ზე ხში რად 

გა ურ კ ვე ვე ლი იყო. ამ შემ თხ ვე ვის შე სა ხებ ასე ვე გა იგ ზავ ნა სა ხალ ხო დამ ც ვე-

ლის რე კო მენ და ცია ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს გე ნე რა ლურ ინ ს პექ ცი ა ში, 

რა თა ჩა ტა რე ბუ ლი ყო მოკ ვ ლე ვა და სან ქ ცი ე ბი გა ტა რე ბუ ლი ყო იმ პო ლი ცი ელ-

თა მი მართ, რომ ლე ბიც იქ იმ ყო ფე ბოდ ნენ. 

ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი, რო მე ლიც ან გა რიშ ში მოხ ვ და, პრე ვენ-

ცი ის ეროვ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის ფარ გ ლებ ში სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ოფი სის მი-

ერ სას ჯე ლა ღას რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვის 

სხვა  ად გი ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გი ა. 650 გვერ დი დან 300-

მდე სწო რედ ამ თე მას ეხე ბა. გვრჩე ბა პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც მა ნამ დე იყო: 

არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც რამ დე ნი მე და წე სე ბუ ლე ბა ში 

სის ტე მუ რად გვხვდე ბო და. ესე ნია გლდა ნის მე-8 და წე სე ბუ ლე ბა და ქუ თა ი სის 

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის მე-2 და წე სე ბუ ლე ბა. თუმ ცა, იყო ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შემ-

თხ ვე ვე ბიც, რომ ლე ბიც გვხვდე ბო და სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სხვა და წე სე ბუ ლე-

ბებ ში. ან გა რიშ ში ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით არა ერ თი ფაქ ტია მოყ ვა ნი ლი 

ინი ცი ა ლე ბით. 

პრობ ლე მუ რი იყო სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა, რო მე ლიც უთა ნაბ რ დე ბო და წი ნა წლის 

მაჩ ვე ნე ბელს, მხო ლოდ ერთ ადა მი ან შია სხვა ო ბა. ესეც სა გან გა შო ა. სიკ ვ-

დი ლიანო ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი სწო რედ არა სა თა ნა დო ჯან დაც-

ვი თი მომ სა ხუ რე ბაა სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში. აღ სა ნიშ ნა ვია 

და დე ბი თი ტენ დე ნცი ა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ტუ ბერ კუ ლოზ თან და კავ ში რე ბით 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბის გა ტა რე ბა ში. ეს გახ ლავთ სკრი ნინ გის პროგ რა მა, 

რო მელ მაც სა შუ ა ლე ბა მის ცა სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სა მი ნის ტ როს, ტუ ბერ კუ-
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ლო ზის სხვა დას ხ ვა ფორ მით და ა ვა დე ბუ ლი პი რე ბი ს ი დენ ტი ფი ცი რე ბა მომ ხ-

და რი ყო. ამ თე მას თან და კავ ში რე ბით რე კო მენ და ცი ით სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 

აპა რა ტი ჯერ კი დევ ორი წლის წინ მი მარ თავ და სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის დე პარ-

ტა მენტს. მა შინ ვე რომ მი ე ღოთ ზო მე ბი, ბევრ ახალ შემ თხ ვე ვას  თა ვი დან ავი-

ცი ლებ დით. 

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი თი კუთხით ერ თ -ერთ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს გა-

დატ ვირ თუ ლო ბა, რომ ლის აღ მოფხ ვ რის საკ მა რის გზად არ გან ვი ხი ლავთ ახა-

ლი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის გახ ს ნას. ამან შე იძ ლე ბა მხო ლოდ 

დრო ე ბით მო აგ ვა როს პრობ ლე მა. აუცი ლე ბე ლია შე იც ვა ლოს სის ხ ლის სა მარ-

თ ლებ რი ვი პო ლი ტი კა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ის ბევ რად უფ რო ლი ბე რა ლუ რი უნ და 

გახ დეს და არა სა პა ტიმ რო სას ჯელ თა გა მო ყე ნე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა უნ და მო ი-

მა ტოს. დღე ი სათ ვის, რო გორც ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი ა, მა თი გა მო ყე ნე ბა სა სა-

მარ თ ლო ში გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბის 50%-ს სცილ დე ბა, თუმ ცა ფაქ ტი ა, რომ ეს 

არ არის საკ მა რი სი. სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა უნ და გა ი ზარ დოს. 

ეფექ ტუ რად უნ და ამოქ მედ დეს ე.წ. უდოს გა მო ყე ნე ბა. ვგუ ლის ხ მობ პი რო ბით 

ვა დამ დე გა თა ვი სუფ ლე ბას, უამი სოდ წარ მო უდ გე ნე ლია სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის 

და წე სე ბუ ლე ბე ბის გან ტ ვირ თ ვა არ სე ბუ ლი მკაც რი სას ჯე ლე ბის ფონ ზე.

ერ თი -ერ თი სა კითხი, რო მე ლიც ჯან დაც ვას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, ეხე-

ბა იმას, თუ რამ დე ნად ხელ მი საწ ვ დო მი იყო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მყო ფი პა ცი ენ-

ტე ბის თ ვის სის ტე მის გა რეთ მყო ფი ექი მე ბის  დახ მა რე ბა. სხვა დას ხ ვა პრაქ ტი-

კაა დად გე ნი ლი, ზო გან ხელ მი საწ ვ დო მი ა, ზო გან – არა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რამ-

დე ნი მე კერ ძო აფ თი ა ქის გახ ს ნა, რი თაც პა ტიმ რებს ალ ტერ ნა ტი ულ მე დი კა-

მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გა უჩ ნ დათ. მაგ რამ ამან არ უნ და ჩა ა ნაც ვ ლოს ის 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფოს გა აჩ ნია პა ცი ენ ტე ბის ხა რის ხი ა ნი 

მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის კუთხით. 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშ ში ასე ვე აისა ხა შეკ რე ბა- მა ნი ფეს ტა ცი ებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი. ამ მხრივ პრობ ლე მუ რი წე ლი იყო, 3 იან ვ რის ვე-

ტე რა ნე ბის აქ ცი ის დარ ბე ვი დან მო ყო ლე ბუ ლი. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა მა შინ ვე 

მი მარ თა წე რი ლით ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს, თუმ ცა ეფექ ტუ რი რე ა-

გი რე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. მხო ლოდ ერ თი თა ნამ შ რო მე ლი გა ა თა ვი სუფ ლეს სამ-

სა ხუ რი დან, რო მელ მაც ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფა მი ა ყე ნა აქ ცი ის მო ნა წი ლე 

ერ თ -ერთ ქალს. ან გა რიშ ში ასა ხუ ლია ჟურ ნა ლის ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
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კითხე ბი. არაერ თი ფაქ ტია მოყ ვა ნი ლი იმი სა, თუ რო გორ ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ 

ისი ნი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბი სათ ვის შეზღუდ ვის და წე სე ბას, იყო მათ მი-

მართ მუ ქა რის ფაქ ტე ბიც. სამ წუ ხა როდ, ამ საქ მე ე ბის უდი დე სი ნა წი ლი კვლავ 

გა მო უ ძი ე ბე ლი ა. 

ან გა რიშ ში შე სუ ლია თა ვი ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე-

ბი თაც. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გან საზღ ვ რავს სა-

ხელ მ წი ფოს დე მოკ რა ტი უ ლო ბის ხა რისხს და ამ კუთხით სა ქარ თ ვე ლო ში არის 

პრობ ლე მე ბი. არა გვაქვს პრობ ლე მე ბი სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის კუთხით, მაგ-

რამ ძა ლი ან პრობ ლე მა ტუ რია პრაქ ტი კა, რო ცა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი თა-

ვი ანთ ვალ დე ბუ ლე ბებს არ ას რუ ლე ბენ. 

აქ ვე მინ და აღ ვ ნიშ ნო უმ ცი რე სო ბე ბის სა კითხი. ან გა რიშ ში არ არის ცალ-

კე თა ვი დათ მო ბი ლი სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბის თ ვის, რად გან 

მო მარ თ ვი ა ნო ბა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ ში ამ თე მა ზე არ ყო ფი ლა. ჩვენ 

ღია ვართ ამ სა კითხე ბის თ ვის და დი დი სურ ვი ლი გვაქვს, აქ ტი უ რად ჩა ვერ-

თოთ ამ პრო ცე სებ ში, რა თა უკე თე სად იყოს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სექ სუ ა ლუ რი 

უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში. კარ გად გვეს მის, რომ სა ზო გა-

დო ე ბა ში არა ჯან სა ღი და მო კი დე ბუ ლე ბაა ამ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით და 

ჩვენს როლს ვხე დავთ, ამ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, რო გორც სა მო ქა ლა ქო 

გა ნათ ლე ბის კუთხით, ისე მა თი უფ ლე ბე ბის თვალ საზ რი სით, აქ ტი უ რად ვი-

მოქ მე დოთ. სამ წუ ხა როდ, მო მარ თ ვის არარ სე ბო ბა ძა ლი ან გვაბ რ კო ლებს. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თა ვი ეთ მო ბა ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის სა კითხს. პარ-

ლა მენ ტის მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის სტა ტუ სის გან საზღ ვ რას 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი აფა სებს, რო გორც და დე ბით და წინ გა დად გ მულ ნა ბიჯს, 

მან მოხ ს ნა ის დის კ რი მი ნა ცი უ ლი შეგ რ ძ ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც გა აჩ ნ დათ რე ლი-

გი ურ უმ ცი რე სო ბებს, თუმ ცა რჩე ბა პრობ ლე მე ბი სა გა და სა ხა დო სა მარ თ ლის 

კუთხით – კა ნონ მ დებ ლო ბით მათ თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი 

ავ ტო კე ფა ლუ რი სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რე ჟი მია დად-

გე ნი ლი. რო გორც კი პარ ლა მენ ტის მი ერ შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი აისა ხა სა-

მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში, ამას მოჰ ყ ვა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი გან ცხა დე ბე ბი. ძა ლი ან 

ხში რად გვეს მო და არ მე ნო ფო ბი უ რი გან ცხა დე ბე ბი, სამ წუ ხა როდ, იმ პი რე ბის 

მხრი და ნაც, რომ ლებ საც მა ღა ლი სა ჯა რო გავ ლე ნა აქვთ და მა თი გან ცხა დე-

ბე ბი მე დი ით ვრცელ დე ბო და. ამ ფაქტს ჩვე ნი მხრი დან მოჰ ყ ვა შე ფა სე ბა. აღ-
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ნიშ ნუ ლი სა კითხის შეს წავ ლა ომ ბუდ ს მენ მა სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით და იწყო.

ან გა რიშ ში ასე ვე არის თა ვე ბი, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რი დან 

მო ხე ლე თა გა თა ვი სუფ ლე ბას, ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბას, 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბებს და ამ კუთხით არ სე-

ბულ სა კა ნონ მ დებ ლო პრობ ლე მებს. ასა ხუ ლია ასე ვე ჯან მ რ თე ლო ბის უფ ლე-

ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა-

რა ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბი, ეკო მიგ რან ტე ბის პრობ ლე მე ბი და სხვა. 

თეა წუ ლუ კი ა ნი – საჯარო ინ ფორ მა ცი ა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ქვე ყა ნა ში 

ძა ლი ან და ბა ლი ა. ყვე ლას გვი ჭირს ზუს ტი ციფ რე ბის მო პო ვე ბა და მა თი ერ თ-

მა ნეთ თან შე ჯე რე ბა. ამი ტომ, ის დი აგ რა მე ბი, სქე მე ბი და ციფ რე ბი, რომ ლე-

ბიც არის მო ცე მუ ლი ან გა რიშ ში, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

რაც შე ე ხე ბა ში ნა არ სობ რივ მხა რეს, რო გორც აღ ნიშ ნეთ, პირ ველ ად გილ-

ზე დგას სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბა. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი ყვე ლა 

ქვე ყა ნა ში ირ ღ ვე ვა, თუმ ცა არა დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებ ში უფ რო ხში რად, მაგ-

რამ მთა ვა რი ის არის, ეს დარ ღ ვე ვე ბი რო გორ სწორ დე ბა და არ სე ბობს თუ 

არა ქვე ყა ნა ში ად გი ლი, სა დაც სწორ დე ბა დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბე ბი. ეს ად გი ლი 

სა სა მარ თ ლო ა. ჩვენ თან, და ეს ამ ან გა რი ში და ნაც კარ გად ჩანს, სა ბო ლო ოდ 

მი ვი და სის ტე მა იმ მდგო მა რე ო ბამ დე, რომ ად გი ლი, სა დაც უნ და სწორ დე ბო-

დეს დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბე ბი, მა ინ ც და მა ინც წეს რიგ ში ვერ არის. სა სა მარ თ ლო 

საქ მე ებს სა თა ნა დოდ  ვერ იხი ლავს. ეს ეხე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის და, პირ-

ველ რიგ ში, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის საქ მე ებს. ან გა რიშ ში 

მოყ ვა ნი ლი დას კ ვ ნე ბი პირ და პირ ემ თხ ვე ვა სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლო ში არ-

სე ბულ სტა ტის ტი კას, სა დაც ათი წე ლი ვმუ შა ობ დი და ვაკ ვირ დე ბო დი იმას, 

თუ რო გო რი ტი პის საქ მე ე ბი შე მო დი ო და. სა მო ქა ლა ქო კა ტე გო რი ის საქ მე ე ბი 

თით ქ მის არ შე მო დი ო და. ამას ვე ამ ბობს ეს ან გა რი ში 2011 წელს, რომ ძი რი-

თა დი პრობ ლე მე ბი დგას სის ხ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ-

ვე ვე ბის საქ მე ებ თან. არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ-

თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მე ე ბი, რომ ლე ბიც მთავ რ დე ბა თუნ დაც ნა ხე ვარ სა ა თი ა ნი 

პა ტიმ რო ბით ან დი დი ჯა რი მით, სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა ი გი ვე-

ბუ ლია სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ტე გო რი ის საქ მე ებ თან. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 

რო დე საც მა ნი ფეს ტანტს აკა ვე ბენ და სა სა მარ თ ლო ში მი ა ქა ნე ბენ, ქარ თულ 
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სა მარ თალ ში ამას ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კა ტე გო რი ის საქ მე ჰქვი ა, სტრას ბურ-

გის სა სა მარ თ ლო კი სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ტე გო რი ის საქ მედ მი იჩ ნევს და  

მოთხოვ ნე ბიც ზუს ტად ისე თი ვე მკაც რი ა, რო გორც სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო-

ცეს ში. მოთხოვ ნებ ში იგუ ლის ხ მე ბა შე ჯიბ რე ბი თო ბა, მხა რე თა თა ნას წო რო ბა, 

და ეს ან გა რი ში სავ სე ბით სა მარ თ ლი ა ნად ამ ბობს, რომ მხა რე თა უფ ლე ბე ბი ად-

მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის საქ მე ებ ზე ირ ღ ვე ვა და, მგო ნი, პირ ვე-

ლად არის სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშ ში ნათ ქ ვა მი, რომ ყვე ლა სა ვა რა უ დო 

სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი, ვინც კი იქ ნა სა სა მარ თ ლო ში წარ დ გე ნი ლი, გა მო ვი და 

“გამამტყუნებელი” გა ნა ჩე ნით. ბრჭყა ლებ ში იმი ტომ, რომ ეს სის ხ ლის სა მარ თ-

ლებ რი ვი ტერ მი ნი ა. ყვე ლას ან ჯა რი მა ან ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბა შე-

უ ფარ დეს. ამ კა ტე გო რი ის საქ მე ებ ზე, რო გორც ჩანს, ვერცერ თ მა ადა მი ან მა 

ვერ და ამ ტ კი ცა სა კუ თა რი უდა ნა შა უ ლო ბა. 

პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის საქ მე-

ებ ზე, ძი რი თა დად, პო ლი ცი ე ლი  ა ფორ მებს სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქმს, რო მე-

ლიც გვევ ლი ნე ბა ბრალ მ დებ ლად, რაც წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის ევ რო კონ ვენ-

ცი ის მე-6 მუხ ლ თან. მე ო რე დი დი პრობ ლე მა ამ ტი პის საქ მე ებ თან და კავ ში რე-

ბით ისიც არის, რომ რო დე საც შე გიძ ლი ათ სა სა მარ თ ლოს წა რუდ გი ნოთ ვი დე-

ო მა სა ლა, სა დაც ნათ ლად ჩანს, გა უ წი ეთ თუ არა წი ნა აღ მ დე გო ბა პო ლი ცი ას, 

მო სა მარ თ ლე ამ სა ხის შუ ამ დ გომ ლო ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე უარს ამ ბობს. აქე-

დან გა მომ დი ნა რე, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი იმა ვე პი რო ბებ-

ში იმ ყო ფე ბა,  რო გორ შიც არის სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ზე მსჯავ რ დე ბუ ლი 

პი რი. ყო ვე ლი ვე ეს არ ღ ვევს ევ რო კონ ვენ ცი ის მე-6 მუხლს. 

თქვენ შე ნიშ ნეთ, რომ შეც ვ ლი ლია რი ტო რი კა ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან. 

მოკ ლედ რომ აღ ვ ნიშ ნოთ, ყვე ლას ვგუ ლის ხ მობ ამა ში, მათ შო რის, სა სა მარ თ-

ლო საც. რი ტო რი კის შეც ვ ლა, რა თ ქ მა  უნ და, კარ გი ა, მაგ რამ მა გა ლი თად ად-

მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე ებ ზე ახა ლი არ გუ მენ ტი აქვთ, ყვე ლამ და იწყო იმის თქმა, 

რომ კო დექ სია მოძ ვე ლე ბუ ლი და იძუ ლე ბუ ლე ბი არი ან და არ ღ ვი ონ თქვე ნი 

უფ ლე ბა იმი ტომ, რომ კო დექ სია ძვე ლი. ამ ჟა მად სა ზო გა დო ე ბის ზურგს უკან 

მიმ დი ნა რე ობს ახა ლი კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა. რო გორც ვი ცი, ეს კო დექ სი გა-

დის ექ ს პერ ტი ზას ევ რო კავ შირ ში და, კუ ლუ ა რუ ლი  ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, 

ექ ს პერ ტებ თან მი დის იმის მტკი ცე ბა, რომ ძვე ლი კო დექ სის გა ნახ ლე ბის თ ვის 

საკ მა რი სია ძვე ლი დე ბუ ლე ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და თა ვი დან მი ღე ბა, თა რი ღი 
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იქ ნე ბა ახა ლი და შიგ თავ სი იქ ნე ბა ძვე ლი. ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი მო ნი ტო რინ გია 

სა ჭი რო იმის თ ვის, თუ ახალ კო დექ ს ში რა ჩა ი წე რე ბა. ად მი ნის ტ რა ცი ულს რომ 

თა ვი და ვა ნე ბოთ, ზო გა დად, სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბი-

თაც მთა ვა რი პრობ ლე მა უდა ნა შა უ ლო  ბის პრე ზუმ ფ ცი ის დარ ღ ვე ვა, საქ მე ე-

ბის არას წო რად გან ხილ ვა და გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნე ბის და უ სა ბუ თებ ლო-

ბა ა. სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლო ყვე ლა ამ ტი პის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე ამ ბობს, 

რომ კონ ვენ ცი ის მე-6 მუხ ლი ავალ დე ბუ ლებს მო სა მარ თ ლეს, და ა სა ბუ თოს, თუ 

რა ტომ გა ამ ტყუ ნა ესა თუ ის გან სას ჯე ლი. სა ზო გა დო ე ბამ უნ და გა ი გოს ,  გან-

სას ჯე ლი რა ტომ და ი სა ჯა და გან სას ჯელ მა ც უნ და იცო დეს დას ჯის მი ზე ზი.  

დღეს გან სას ჯე ლე ბი ვერც თვი თონ იგებენ რა ტომ და ი საჯ ნენ და, მით უმე-

ტეს, სა ზო გა დო ე ბა სრულ გა ურ კ ვევ ლო ბა ში იმ ყო ფე ბა. ეს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას, რომ არა მ ხო ლოდ ის პი რე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ გრძელ ვა დი ა-

ნი პა ტიმ რე ბი, ვი საც ბრა ლი არ უდას ტურ დე ბათ, არამედ ისი ნიც, რომ ლებ საც 

და ნა შა უ ლი არ ჩა უ დე ნი ათ. ან გა რიშ შიც არის შეხ სე ნე ბუ ლი, რომ ნე ბის მი ე რი 

მცი რე დი ეჭ ვიც კი უნ და გა დაწყ დეს გან სას ჯე ლის სა სარ გებ ლოდ. აქ მივ დი-

ვართ ლი ბე რა ლუ რი და დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის მთა ვარ პრინ ცი პამ დე, 

რომ თა ვი სუფ ლე ბა არის წე სი, პა ტიმ რო ბა კი – გა მო ნაკ ლი სი. დღეს ეს შებ რუ-

ნე ბუ ლი ა. პა ტიმ რო ბა არის წე სი, და ვინც თა ვი სუფ ლე ბი ვართ, დი ლით უნ და 

ვიღ ვი ძებ დეთ ლოც ვით, რომ თა ვი სუფ ლე ბი ვართ. თუ გვინ და, რომ ჩვენს ქვე-

ყა ნა ში სა ზო გა დო ე ბა იყოს და მო უ კი დე ბე ლი, ეს უნ და შეტ რი ალ დეს.

ახ ლა შე ვეც დე ბი ან გა რი შის  კ რი ტი კას, თუმ ცა ეს მსუ ბუ ქი კ რი ტი კა ა, რად-

გან სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინ ს ტი ტუ ტის დი დი თაყ ვა ნის მ ცე მე ლი ვარ. წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი ვი ყა ვი და ძა ლი ან მე ა მა ყე ბა, რომ სტრას-

ბურ გის სა სა მარ თ ლო, რო ცა ქარ თულ საქ მე ებ ზე გა მო აქვს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-

ბი, ომ ბუდ ს მე ნის ან გა რი შებს იყე ნებს, რო გორც ავ ტო რი ტეტს. თუ კი რა ღაც 

სა კითხ ზე სა სა მარ თ ლოს არ აქვს სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცი ა, პირ ვე ლი, რა საც 

მი მარ თავს, არის წა მე ბის წი ნა აღ მ დეგ კო მი ტე ტი, და მე ო რე – სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი ში. ეს არის უკ ვე ევ რო პულ დო ნე ზე სე რი ო ზულ 

დო კუ მენ ტად ცნო ბი ლი ინ ს ტი ტუ ტი. მაგ რამ არის პა ტა რა დე ტა ლე ბი. მა გა ლი-

თად, მოხ სე ნი ე ბუ ლია ვინ მე რა მაზ პ.-ს საქ მე, სა დაც თქვენ სა უბ რობთ, რომ 

რო დე საც ხდე ბა ძა ლის გა და მე ტე ბა და, ვთქვათ, ცი ხე ში პა ტი მარს არა სა თა-

ნა დოდ მო ეპყ რო ბი ან, თქვენ იცით, არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის 3 კა ტე გო რია 



217

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და სამართლიანობა

არ სე ბობს ევ რო პუ ლი სტან დარ ტით, ესაა წა მე ბა, არა ა და მი ა ნუ რი მოპყ რო ბა 

და და მამ ცი რე ბე ლი მოპყ რო ბა. რო დე საც ამ სა მი კა ტე გო რი ი დან რო მე ლი მეს 

მსხვერ პ ლი გახ დე ბა პა ტი მა რი, ავ ტო მა ტუ რად, მი უ ხე და ვად იმი სა, იჩივ ლებს 

თუ არა, უნ და და იწყოს გა მო ძი ე ბა. ეს არის ევ რო პუ ლი სტან დარ ტი, ჩი ვი ლი არ 

არის აუცი ლე ბე ლი. ამ საქ მე ზე თქვენ სავ სე ბით მარ თე ბუ ლად ამ ბობთ, რომ 

ერ თა დერ თი საქ მე ა, სა დაც ქუ თა ი სის ცი ხის ორი თა ნამ შ რო მე ლი იქ ნა თა ნამ-

დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი და და კა ვე ბუ ლი. მაგ რამ არა ფე რია ნათ ქ ვა მი 

იმა ზე, თუ რა ტომ მოხ და ეს. ეს იმი ტომ კი არ მოხ და, რომ პო ზი ტი უ რი მიდ გო-

მა და ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა, არა მედ იმ უბ რა ლო მი ზე ზის გა მო, რომ რა მაზ 

პ.-ს საქ მე სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლო დან გა იგ ზავ ნა იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ-

რო ში და სა ხელ მ წი ფოს პა სუ ხი მო ეთხო ვა იმი სათ ვის, რა ტომ მოხ და, რომ პა-

ტი მარს ცე მა ში წე ლი მოწყ ვი ტეს და ინ ვა ლი დად აქ ცი ეს. ამ ფაქტს რე ა გი რე ბა 

მოჰ ყ ვა და ორი თა ნამ შ რო მე ლი, სა ვა რა უ დოდ, ისი ნი, ვინც სცე მა პა ტი მა რს, 

და ა კა ვეს. აქაც, მი ზე ზი გა რე ფაქ ტო რი იყო და არა ში და და მო კი დე ბუ ლე ბა სა-

კითხის მი მართ. სის ტე მა არ არის გა მარ თუ ლი სა ი მი სოდ, რომ ავ ტო მა ტუ რად 

იქ ნეს გა მო ძი ე ბუ ლი ამ გ ვა რი საქ მე ე ბი. აქ კვა ლი ფი ცი რე ბის სა კითხიც  დ გას. 

ეს ფაქ ტი წა მე ბად არ არის კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი, არა მედ  გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც 

ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა ან გა და მე ტე ბა. 

2009 წელს სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლოს მოთხოვ ნით, ორ საქ მე ში, “ღავთაძე 

სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ” და “პოღოსიანი სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ”, ით ქ-

ვა, რომ ჯან მ რ თე ლი  პა ტიმ რე ბი არ უნ და მო ა თავ სონ ავად მ ყოფ პა ტი მარ თან. 

სკრი ნინ გის სის ტე მა არ არ სე ბობ და, ნელ - ნე ლა მკვიდ რ დე ბა. ეს იქ ნე ბა ერ თ -

ერ თი წი ნა პი რო ბა იმი სათ ვის, რომ და იძ ლი ოს ტუ ბერ კუ ლო ზი, რო მე ლიც რჩე-

ბა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის მთა ვარ მი ზე ზად (ანგარიშში ნათ ქ ვა მი ა, რომ შიდ სის მრა-

ვა ლი შემ თხ ვე ვაა ქარ თულ ცი ხე ებ ში). ვინც ავად არის, იმას უნ და მო უ ა როს 

სა ხელ მ წი ფომ, ჯან მ რ თელს კი არ უნ და გა და ე დოს და ა ვა დე ბა. 

კი დევ ერ თი სა კითხი, რაც თვალ ში მო მაკ ლ და, სი ნო დის თე მა იყო. თქვენც 

აღ ნიშ ნეთ, ვნე ბა თა ღელ ვის საგ ნად იქ ცა კა ნო ნის მი ღე ბა. რო გორც კონ კ რე ტულ 

სი ნო დის სხდო მა ზე დამ ს წ რე პირ მა, შე მიძ ლია ვთქვა, რომ სი ნოდ მა თა ვი სი გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბით სა ზო გა დო ე ბა ზე და მამ შ ვი დე ბე ლი რო ლი ითა მა შა, მაგ რამ არ 

არის აღ ნიშ ნუ ლი ის, რომ ეს სა ხელ მ წი ფოს  პა სუ ხის მ გებ ლო ბა იყო. თით ქოს 

საყ ვე დუ რია ნათ ქ ვა მი მო ქა ლა ქე ე ბი სად მი, რომ ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში ჯერ კი-
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დევ არ არის მა ღა ლი შემ წყ ნა რებ ლო ბა ამ გ ვა რი ფაქ ტე ბი სად მი. გე თან ხ მე ბით, 

ეს ფაქ ტი ა, მაგ რამ მო ქა ლა ქეს არ ესაყ ვე დუ რე ბა. მა გა ლი თად, დევ ნილ თა 92%, 

თქვენც ამ ბობთ, რომ შემ წე ო ბე ბით ცხოვ რობს. ასეთ ადა მი ანს ვერ უსაყ ვე დუ-

რებ იმის გა მო, რომ ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბით არ აზ როვ ნებს. ის გულ წ რ-

ფე ლად ამ ბობს იმას, რა საც ფიქ რობს და ესეც დე მოკ რა ტი ა ა. მთა ვა რი რო ლი სა-

ხელ მ წი ფოს ეკის რე ბა, თუ ის რე ა ლუ რად ლი ბე რა ლუ რი ა. კო კი ნა კი სის საქ მე ზე 

სა ბერ ძ ნე თის წი ნა აღ მ დეგ ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო ამ ბობს, რომ სა ხელ მ წი ფოს 

ვა ლია და არა სი ნო დის, და მამშ ვი დე ბე ლი რო ლი ითა მა შოს სა ზო გა დო ე ბა ზე, 

ერ თ მა ნეთ თან და პი რის პი რე ბულ ან პო ტენ ცი უ რად და პი რის პი რე ბულ ჯგუ ფებ-

ზე. ამ კა ნო ნის მი ღე ბამ დე და მი ღე ბის შემ დე გაც სწო რედ სა ხელ მ წი ფოს უნ და 

და ემ შ ვი დე ბი ნა სა ზო გა დო ე ბა, ახ ს ნა- გან მარ ტე ბი თი და საგანმანათლებლო საქ-

მი ა ნო ბა ჩა ე ტა რე ბი ნა, რაც ამ გ ვარ სა კა ნონ მ დებ ლო მოვ ლე ნას უნ და ახ ლ დეს 

თან. არცერთ ქვე ყა ნა ში ასეთ დიდ სა კა ნონ მ დებ ლო სი ახ ლეს, რო გო რიც ეს წინ-

გა დად გ მუ ლი რე ლი გი უ რი კა ნო ნი იყო, ასე არ იღებენ. ის შო კუ რი ეფექ ტის მქო-

ნეა სა ზო გა დო ე ბა ზე და სა ხელ მ წი ფოს ათ მა გი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მო ეთხო ვე ბა. 

კო კი ნა კი სის საქ მე ში ვკითხუ ლობთ: სა ხელ მ წი ფოს ვა ლია, რე ლი გი ურ სფე რო ში 

ისე თი ატ მოს ფე რო შექ მ ნას ყვე ლა დო ნე ზე, რომ სხვა დას ხ ვა რე ლი გი ურ მა ჯგუ-

ფებ მა ერ თ მა ნეთ თან მშვი დო ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე ბა შეძ ლონ.

26 მა ის თან და კავ ში რე ბით ან გა რიშ ში მარ თ ლაც ბევრ ად გი ლას არის სა უ-

ბა რი. უბ რა ლოდ, მა ინ ტე რე სებს და ვერ მო ვი პო ვე ინ ფორ მა ცი ა, თუ არ ვცდე-

ბი, არც ამ ან გა რიშ შია ამა ზე ნათ ქ ვა მი, ვინ იყო ის ოთხი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 

პო ლი ცი ე ლი და რა ტი პის გა დაც დო მა ში ედე ბო დათ ბრა ლი, ან რა ტომ არის ეს 

სა კითხი გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი. 

რაც შე ე ხე ბა პა ტიმ რებ თან და კავ ში რე ბულ ციფ რებს, კი დევ ერ თხელ მად-

ლო ბა მინ და გითხ რათ ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ი სა და ციფ რე ბის თ ვის. ქარ-

თულ დო კუ მენ ტ ში უკ ვე შეგ ვიძ ლია ვნა ხოთ, რამ დე ნი უვა დო პა ტი მა რია სა-

ქარ თ ვე ლო ში, ოთხი ქა ლი გვყო ლი ა, ეს არ ვი ცო დი, და ა.შ. აქ სა უ ბა რია ლი-

მიტ ზეც. ლი მი ტი ყო ფი ლა 23 630. დო კუ მენ ტებ ში კი ვკითხუ ლობთ, რომ 24 

244 პა ტი მა რი ა. რე ა ლუ რი ლი მი ტის და სა ხე ლე ბის თ ვი საც დი დი მად ლო ბა. 

იმედს გა მოვ თ ქ ვამ, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინ ს ტი ტუ ტი კი დევ უფ რო გაძ ლი ერ-

დე ბა და მას მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღე ბენ ის უწყე ბე ბი, ვი საც ეს ეხე ბათ. ალ ბათ, 

ეს იქ ნე ბა მო მა ვა ლი მუ შა ო ბის თე მა.
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 ზვი ად ქო რი ძე – ვფიქ რობ, წელს უფ რო რთუ ლი მდგო მა რე ო ბა იყო პარ-

ლა მენ ტ ში – ეს იყო არა და უ ინ ტე რე სებ ლო ბა ომ ბუდ ს მე ნის გა მოს ვ ლით, არა-

მედ და ცინ ვა ცალ კე უ ლი დე პუ ტა ტე ბის გა მოს ვ ლებ ში. რო დე საც ომ ბუდ ს მე ნის 

ამ გა მოს ვ ლის მე რე სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის მი ნისტრს მად ლო ბა გადაუხადეს, 

ეს ცი ნიზ მი უფ რო ა, ვიდ რე სა დე პუ ტა ტო მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბა. მაგ რამ 

ალ ბათ, ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ვინც უნ და  ი თა მა შოს ამ 

თე მის აქ ტუ ა ლი ზე ბა ში, თა ვად ომ ბუდ ს მე ნი ა, რო მე ლიც უფ რო პრო აქ ტი უ რი, 

მკაც რი და ხში რად, რა დი კა ლუ რიც უნ და იყოს თა ვის შე ფა სე ბებ ში. ამას ყო-

ველ თ ვის გა ვურ ბი ვართ. ომ ბუდ ს მე ნი, რო მე ლიც ზედ მე ტად რა ფი ნი რე ბუ ლი 

იქ ნე ბა თა ვის შე ფა სე ბებ ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თე მას ყო ველ თ ვის გა და აქ-

ცევს ბი უ როკ რა ტი ულ ინ ს ტი ტუ ცი ად. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, ჩე მი აზ რით, არ 

არის ბი უ როკ რა ტი უ ლი სის ტე მა, ეს გა ცი ლე ბით უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ჰუ მა-

ნი ტა რუ ლი სივ რ ცე ა, სა დაც სწო რედ ასე თი ძლი ე რი პა თო სის მქო ნე ომ ბუდ ს-

მე ნი გვჭირ დე ბა. 

ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუტს სა ქარ თ ვე ლო ში არ აქვს დი დი ხნის ის ტო რი ა. 

გვყავ და ორი ომ ბუდ ს მე ნი, რო მელ საც ნაკ ლე ბი გა გე ბა ჰქონ და ამ თა ნამ დე-

ბო ბი სა და, ზო გა დად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და გვყავს ორი შემ დ გო მი ომ-

ბუდ ს მე ნი, რო მე ლიც გა მო ირ ჩე ვა, ჩე მი აზ რით, საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი “ჟამ თა-

აღ მ წერ ლუ რი”  ფუნ ქ ცი ით, და ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქარ თუ ლი სა ხელ მ-

წი ფოს თ ვი საც, რო დე საც ასეთ წლი ურ დო კუ მენ ტებს დე ბენ, მაგ რამ ეს დო კუ-

მენ ტე ბი ის ტო რი ის სა გა ნი ა.

ისეთ სა კითხებს შე ვე ხე ბი, რომ ლის პრე ის ტო რი აც ყვე ლას გვახ სოვს. ეს 

ყვე ლა ფე რი 2011 წელს მოხ და. რო გო რი იყო ომ ბუდ ს მე ნის რე აქ ცია ევ რო სა-

სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე “ირინა ენუ ქი ძე სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ”? 

შე იძ ლე ბა გა კეთ და გან ცხა დე ბა, გა მო ით ქ ვა შე ნიშ ვ ნა, მაგ რამ რამ დე ნად პრო-

აქ ტი უ რი იყო ომ ბუდ ს მე ნი, რო დე საც ეს თე მა სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ე ბა ში 

შე მო ვი და? ამ უზარ მა ზარ დო კუ მენ ტ ში ეს თე მა მოხ სე ნი ე ბუ ლი არ არის. ეს ძა-

ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბაა და მან უნ და შეც ვა ლოს ძა ლი ან ბევ რი 

რამ ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, პარ ლა მენ ტის სხდო მა თა 

დარ ბაზ ში ვე ლო დი, რომ ის ამ თე მა ზე უფ რო ვრცლად ისა უბ რებ და. 

ასე ვე მი მაჩ ნ და, რომ ძა ლი ან ვრცე ლი იქ ნე ბო და ომ ბუდ ს მე ნის დაგ ვი ა ნე-

ბუ ლი გა მოს ვ ლა ფო ტო რე პორ ტი ო რე ბის საქ მე ზე, რად გან ივ ლის ში, სამ წუ ხა-
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როდ, ომ ბუდ ს მენ მა და აგ ვი ა ნა. ეს საქ მე გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის თავ შია 

წარ მოდ გე ნი ლი, მაგ რამ იქ არის ერ თი რეპ ლი კა, რომ ეს საქ მე სა ერ თოდ არ 

უკავ შირ დე ბა გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას, მაგ რამ ომ ბუდ ს მენ მა მა ინც სა ჭი-

როდ ჩათ ვა ლა მას ზე აქ სა უ ბა რი. ამის შემ დ გომ ის სა ერ თოდ აღარ უბ რუნ დე ბა 

ამ თე მას. რე კო მენ და ცი ე ბიც ,  ს ხ ვა ნა წი ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, გა მო ხატ ვის 

თა ვი სუფ ლე ბის ნა წილს არ ახ ლავს. რო დე საც ომ ბუდ ს მე ნი ამ კონ კ რე ტულ ის-

ტო რი ა ზე სა უბ რობს, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან ფაქ ტო რებს ასა ხე ლებს, თუ რა 

უშ ლი და ხელს მას შე სუ ლი ყო ცი ხე ში ან სა გა მო ძი ე ბო პრო ცე დუ რებ ში ჩა რე უ-

ლი ყო, ან გაც ნო ბო და საქ მეს.

 ვსა უბ რობ აქ ცენ ტებ ზე, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქარ თუ ლი სა ზო გა-

დო ე ბის თ ვის. ომ ბუდ ს მენ მა უნ და შეძ ლოს წინ მ ს წ რე ბად და იწყოს მოქ მე დე ბა 

და არა წლის ბო ლოს – შე მა ჯა მე ბე ლი და მრავ ლის მომ ც ვე ლი დო კუ მენ ტით. 

ეს უკან მი დევ ნე ბუ ლი ქვაა იმ პრო ცე სე ბი სა, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში 2011 

წელს გან ვი თარ და. ვე ლო დი, რომ ომ ბუდ ს მე ნი უფ რო ვრცლად ისა უბ რებ და 

“თედო ჯორ ბე ნა ძის საქ მე ზე”. 2009 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ეს საქ მე ომ ბუდ-

ს მე ნის დას კ ვ ნებ ში გვხვდე ბო და, და იმე დი მქონ და, რომ ბო ლომ დე შე ი ნარ-

ჩუ ნებ და ამ პა თოს ს .  სა უ ბა რია საქ მე ზე, რო მე ლიც ბა თუმ ში 2009 წელს და-

იწყო. ად გი ლი ჰქონ და ჟურ ნა ლის ტის მი მართ შან ტაჟს პო ლი ცი ელე ბის მხრი-

დან. ორი წე ლი თა ვად გა ზე თის ჟურ ნა ლის ტე ბი და არა სა გა მო ძი ე ბო უწყე ბე ბი 

ეძებ დ ნენ ამ პო ლი ცი ე ლებს. მი აგ ნეს, და ად გი ნეს და ამ რთულ პრო ცე დუ რა შიც 

კი, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გან პრო აქ ტი უ რი მხარ და ჭე რა ვერ მი ი ღეს. 

წა ვი კითხე ნი კა ალექ სი ძის, 53-ე სკო ლის მოს წავ ლის თა ო ბა ზე სა ხალ ხო 

დამ ც ვე ლის ოფი სის ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო დას კ ვ ნა, მაგ რამ მი სი მოკ ლე ში ნა-

არ სიც კი არ მოხ ვ და წლი ურ მოხ სე ნე ბა ში. რე კო მენ და ცი ა, რო მელ საც სთა-

ვა ზობს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის დაც ვი სას გა ნათ ლე ბი სა და 

მეც ნი ე რე ბის მი ნისტრს, ის არის, რომ ხე ლი უნ და შე უწყოს დის ციპ ლი ნა რუ ლი 

კო მი ტე ტე ბის ეფექ ტურ მუ შა ო ბას და მოს წავ ლე ე ბი ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი უნ და 

იყ ვ ნენ თავიანთი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. პრინ ცი პუ ლად მი მაჩ ნია სა კითხი, რომ, 

დი ა ხაც, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი უნ და იყოს ადა მი ა ნი, რო მე ლიც არც მა შინ მო-

ის ვე ნებს, რო დე საც სა პა ტიმ რო ში სხე დან ფო ტო რე პორ ტი ო რე ბი და თვი თონ 

შე ვა სა პა ტიმ რო და წე სე ბუ ლე ბა ში მათ სა ნა ხა ვად, არც მა შინ, რო დე საც 15 

წლის მოს წავ ლე სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მიღ მა რჩე ბა სკო ლის დი რექ ტო-
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რის ვო ლუნ ტა რის ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით და არ გა მო ვა სკო ლი დან, ვიდ რე 

არ აღად გე ნი ნებს მოს წავ ლეს და არ მის ცემს მას სრულ ფა სო ვა ნი სწავ ლა- გა-

ნათ ლე ბის უფ ლე ბას. არც მა შინ მო ის ვე ნებს, რო დე საც ჟურ ნა ლის ტე ბი იმ ყო-

ფე ბი ან იმ კორ პუს ში, სა დაც არის შან ტა ჟის ტი და მო ძა ლა დე პო ლი ცი ე ლი და 

ეუბ ნე ბი ან, რომ ეს არის მო ძა ლა დე პო ლი ცი ე ლი და მის მი მართ უნ და გა ნა-

ხორ ცი ე ლონ სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა. პატ რუ ლი კი გარ ბის. ამ გა ზე თის ჟურ-

ნა ლის ტე ბი დღემ დე აწარ მო ე ბენ სა სა მარ თ ლო პრო ცე დუ რებს და პა სუხს ვერ 

იღე ბენ იმის შე სა ხებ, პატ რულ მა რა ტომ არ შე ას რუ ლა თა ვი სი ფუნ ქ ცი ა, ად-

გილ ზე მი ვი და, მაგ რამ აქ ტიც კი არ გა ა ფორ მა.

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ დო კუ მენ ტ ში არ მოხ ვ და ორი სა ინ ტე რე-

სო და ქარ თუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო სივ რ ცის თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კა-

ნო ნი, რო მე ლიც 2011 წლის მი წუ რულს მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა. 

ერ თია მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი, რო მელ-

შიც ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნაც ამ მოხ სე ნე ბის დროს ჯერ კი დევ სა ზო გა დო ებ რი-

ვი დის კუ სი ე ბის თე მა იყო, და მე ო რე – პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის 

შე სა ხებ კა ნო ნი. ეს კა ნო ნი გუ შინ შე ვი და ძა ლა ში და ის ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი 

გა მოწ ვე ვა იქ ნე ბა ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. მე, რო გორც ერთ რი გით 

მო ქა ლა ქეს, მი მაჩ ნ და, რომ მოხ სე ნე ბის დროს აქ ცენ ტი უნ და გა კე თე ბუ ლი ყო 

იმა ზე, რომ ეს კა ნო ნი საკ მა ოდ უად გი ლო იყო და  მი მაჩ ნი ა, რომ ის სა ქარ თ ვე-

ლო ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის და მი სი პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის არა დაც-

ვის თ ვის, არა მედ დარ ღ ვე ვის თ ვის არის შექ მ ნი ლი. 

ეს არის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც და ი წე რა ის ტო რი ის თ ვის და ეს ძა ლი ან კარ-

გი ა, მაგ რამ დღე ვან დე ლო ბის თ ვის სა ჭი როა მე ტი პრო აქ ტი ურო ბა. 

გი ორ გი მშვე ნი ე რა ძე – ჯერ ქალ ბა ტონი თე ას კითხ ვებს ვუ პა სუ ხებ. ჩემს 

გა მოს ვ ლა ში მოკ ლედ ვი სა უბ რე სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბი ს იმ პრობ ლე მებ-

ზე, რომ ლე ბიც ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მე ე ბის გან ხილ-

ვი სას არის და ან გა რიშ ში გვი წე რი ა, რომ სის ხ ლის სამართლის საქ მე თა გან-

ხილ ვა ზე საკ მა ოდ მწი რი ინ ფორ მა ცია მოგ ვე პო ვე ბო და. ეს გან პი რო ბე ბუ ლია 

ორი მო მენ ტით: საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბე ბის რიცხ ვი სა ხელ მ წი ფო ში ძა ლი ან 

მა ღა ლი ა, 90%-ს მი უ ახ ლოვ და. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ იმ დე ნად მცი რეა იმ საქ-

მე თა რა ო დე ნო ბა, რო მელ ზეც არ სე ბი თი გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე ობს, რომ პრაქ-
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ტი კუ ლად მო ნი ტო რინ გის ეტაპ ზეც ვერ შევ ძე ლით ასეთ პრო ცესს დავ მ თხ ვე-

ო დით. რაც შე ე ხე ბა საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბის გა ფორ მე ბის დროს მიმ დი ნა რე 

კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პრო ცე დუ რებს, მინ და გითხ რათ, რომ მო სა მარ-

თ ლე ე ბი პუნ ქ ტობ რი ვად იცავ დ ნენ იმ სტან დარტს, რო მე ლიც ჩვე ნი კა ნონ მ-

დებ ლო ბით არის დად გე ნი ლი. ამი ტომ საქ მე ე ბი, რომ ლე ბიც ში ნა არ სობ რი ვი 

კუთხით შე ვი და ან გა რიშ ში, ეფუძ ნე ბა მხო ლოდ მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბებს და 

მათ სა ფუძ ველ ზე შეს წავ ლილ საქ მე ებს. 

კარ გად მახ სოვს, ჯერ კი დევ 2006 წელს და ვიწყეთ წე რა და დას კ ვ ნე ბის 

მომ ზა დე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე, მათ ევ რო სა სა მარ თ ლოც ხში რად 

იყე ნებ და, რამ დე ნი მე საქ მე ში მი უ თი თა კი დეც. მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ამ გ ვარ-

მა პრაქ ტი კამ, რო მე ლიც პი რა დად მე გა ვა კე თე გირ გ ვ ლი ა ნის, ბა თი აშ ვი ლის 

საქ მე ებ ზე, ინ ს ტი ტუ ტი ჩიხ ში შე იყ ვა ნა. ეს იმით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ 

მო ქა ლა ქე თა ძა ლი ან დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევ და, რომ მათ მი მართ გა მო ტა ნი ლი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი უსა მარ თ ლო იყო და ყვე ლა მი მარ თავ და ომ ბუდ ს მენს მი სი 

მა სა ლე ბის შეს წავ ლის მოთხოვ ნით. ამან გა მო იწ ვია ის, რომ აპა რატ ში ერ თ დ-

რო უ ლად 500-ზე მე ტი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე შე მო ვი და. ომ ბუდ ს მენს უნ-

და შე ეს წავ ლა ისე თი საქ მე ე ბი, რო გო რიც იყო მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ში ნა არ სობ-

რი ვი სა კითხე ბი და მო სა მარ თ ლე თა შე ფა სე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბა. ამან ჯერ 

კი დევ ბა ტო ნი სო ზა რის მოღ ვა წე ო ბის პე რი ოდ ში მიგ ვახ ვედ რა, რომ აპა რა ტი 

სცდე ბო და თა ვის კომ პე ტენ ცი ას. ბა ტონ მა ზვი ად მა ახ სე ნა, რომ ზო გი ერთ ქვე-

ყა ნას ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუ ტის ძა ლი ან დი დი ხნის ის ტო რია აქვს. ეს პირ ველ 

რიგ ში შვე დეთ ზე უნ და ით ქ ვას, სა დაც ომ ბუდ ს მე ნი არ არის ტი პუ რი ომ ბუდ-

ს მე ნი და, რე ა ლუ რად, პრო კუ რო რი ა, რად გან სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ დევ ნას 

ახორ ცი ე ლებს. მაგ რამ იმ კომ პე ტენ ცი ა ში, მა გა ლი თად, ეს პა ნე თის ომ ბუდ ს მე-

ნის ინ ს ტი ტუ ტი რომ ავი ღოთ, რო მე ლიც ყვე ლა ზე ახ ლოს დგას ქარ თულ მო-

დელ თან, ასე თი პრაქ ტი კა არ არ სე ბობს. შე ვე ცა დეთ დაგ ვეც ვა ზღვა რი, სა დაც 

აპა რა ტი შე ჩერ დე ბო და. ჯერ კი დევ ბა ტონი სო ზა რის დროს ინი ცი რე ბუ ლი იყო 

პარ ლა მენ ტ ში ცვლი ლე ბე ბი, სა დაც მკა ფი ოდ გა ი წე რა სა კითხე ბის ნუს ხა, რომ-

ლე ბიც ომ ბუდ ს მე ნის კომ პე ტენ ცი ა ში შე დი ო და. ეს არის სა სა მარ თ ლო გან ხილ-

ვის დროს მხა რე თა პრო ცე სუ ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, 

რო გო რიც არის დაც ვის უფ ლე ბა, მტკი ცე ბუ ლე ბა თა გა მოკ ვ ლე ვის დროს თა-

ნას წო რო ბა და შე ჯიბ რე ბი თო ბა. ამა ზე კეთ დე ბა ჩვე ნი აქ ცენ ტე ბი. 
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რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით კი დევ ერ თხელ გა მოვ ხა ტავ 

ჩემს პო ზი ცი ას, რომ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 

მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. თუმ ცა, არ ჩან და, რა პრო ცე სე ბი უძღო და წინ 

აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას. ამ სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბა ჯერ კი დევ 

2000 წელს და იწყო, რო დე საც კონ სულ ტა ცი ე ბი წარ მო ებ და სა ქარ თ ვე ლოს 

მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ავ ტო კე ფა ლურ სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ას თან .  გე თან ხ მე-

ბით, უკე თე სი იქ ნე ბო და, სა ზო გა დო ე ბას უფ რო დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია ჰქო-

ნო და ამ სა კითხებ ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, ეს გა ა კე თა თუ არა სა ხელ მ წი ფომ, 

სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლის რე აქ ცია მა ინც ძა ლი ან არა ა დეკ ვა ტუ რი იყო. 

არ შე იძ ლე ბა, რე ლი გი უ რი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და ჰო მო ფო ბი უ რი გან-

ცხა დე ბე ბი სა ჯა როდ კეთ დე ბო დეს. ამ ვნე ბა თა ღელ ვას ნამ დ ვი ლად მა ლა მოდ 

და ე დო სი ნო დის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. არ შე იძ ლე ბა, ამა ზე და დე-

ბი თი არ ით ქ ვას. 



16 მა ი სი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
თა თა ცო ფუ რაშ ვი ლი

ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, 

ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, ფილოსოფოსი

გი ორ გი თა ბა გა რი

სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა მა გის ტ რი, “ლგბტ სა ქარ თ ვე ლო”, 

თავ მ ჯ დო მა რე

მო დე რა ტო რი: 
ნი ნო და ნე ლია

თა ვი სუფ ლე ბა და ში ში
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ნი ნო და ნე ლია – დღე ვან დე ლი დის კუ სია ჰო მო ფო ბი ის და ტრან ს ფო ბი ის 

წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო დღეს თან და კავ ში რე ბით იმარ თე ბა. 

დის კუ სი ის პა რა ლე ლუ რად გვაქვს სა ქარ თ ვე ლო სა და კავ კა სი ა ში სო ცი ა ლუ რი 

ფო ტოგ რა ფი ის ფონ დ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით მოწყო ბი ლი ფო ტოგა მო ფე ნა, სა-

ხე ლით “აღიარება იწყე ბა შე ნით”. 

ვფიქ რობ, ძა ლი ან მრა ვალ მ ხ რი ვი დის კუ სია შე იძ ლე ბა გვქონ დეს, თა ვი სუფ-

ლე ბა და ში ში მრა ვა ლი პლას ტის მომ ც ვე ლი ფსი ქო ლო გი უ რი და ფი ლო სო ფი-

უ რი კონ ცეპ ტე ბი ა, რომ ლე ბიც, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ უმე ტეს წი ლად, გა ნა-

პი რო ბებს ინ დი ვი დის და მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბას. ბუ ნებ რი ვი ა, 

შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ პო ლი ტი კურ დო ნე ზე, სა ზო გა დო ებ რივ დო ნე ზე, რე ლი-

გი ის დო ნე ზეც, ამი ტომ, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ ორი კონ ცეფ ცი ის გან-

ხილ ვა. ძა ლი ან ხში რად სწო რედ ავ ტო რი ტე ტის ში ში გა ნა პი რო ბებს თა ვი სუფ-

ლე ბის და კარ გ ვას. შეგ ვიძ ლია ასე ვე ვი ფიქ როთ თე მებ ზე, სჭირ დე ბა თუ არა 

თა ვი სუფ ლე ბას საზღ ვ რე ბი, თუ ეს უსაზღ ვ რო კონ ცეპ ტი ა? 

თა თა ცო ფუ რაშ ვი ლი – დღე ვან დელ შეხ ვედ რას ჰქვია “თავისუფლება და 

ში ში”, მაგ რამ სათ ქ მელს ცო ტა შო რი დან და ვიწყებ. 

გა ვიხ სე ნებ 6 მა ისს თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ დე კა ნოზ თე ო დო რე გიგ ნა ძის 

მი ერ ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში წა კითხულ ლექ ცი ას, რო მე ლიც სა-

ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მოწ ვე ვით გა ი მარ თა. ეს იყო 

ქარ თულ სა ჯა რო სივ რ ცე ში ბო ლოს გაჟ ღე რე ბუ ლი თე ო რი უ ლი თვალ საზ რი-

სი თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და, ამ დე ნად, ალ ბათ უპ რი ა ნი ა, რომ დღე ვან დე ლი 

დის კუ სი ის კონ ტექ ს ტ ში მას ზე რე ფე რი რე ბა მო ვახ დი ნოთ. 

წა ვი კითხავ ცი ტა ტას ამ ლექ ცი ი დან: “რა იყო კო მუ ნიზ მი. ვი საც რო გორ 

შე უძ ლი ა, ისე იმუ შა ვებს, მაგ რამ რამ დენ საც უნ და, იმ დენს შე ჭამს. ანუ ყვე-

ლას თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი აქვს. სი ნამ დ ვი ლე ში ეს არის შეგ ნე ბუ ლი ტყუ ი ლი. 

სა ზო გა დო ე ბა, სა დაც ამ ბო ბენ, რომ ყვე ლა ნი უნ და ვი ყოთ თა ვი სუ ფალ ნი და 

თა ნა ბა რუფ ლე ბი ან ნი, ეს არის ტყუ ი ლი. არ არ სე ბობს ასე თი რამ. სო ცი ა ლუ-

რი თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნო ბა დე და მი წა ზე ვერ იარ სე ბებს. დე და მი წა ზე რაც არ 

უნ და დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა იყოს, არ სე ბობს იერარ ქი ა. იერარ ქია ფა-

სე უ ლო ბა თა, იერარ ქია სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი წყო ბის. ეს არის კა ნო ნი, 

რო მე ლიც ერ თ -ერ თია ბუ ნე ბით კა ნო ნებს შო რის”.
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თე ო დო რე გიგ ნა ძის ეს სიტყ ვე ბი ნამ დ ვი ლად არ იქ ნე ბო და ყუ რადღე ბის 

ღირ სი, რომ არა ერ თი თვალ ში სა ცე მი გა რე მო ე ბა. მი სი რი ტო რი კა, რო მე-

ლიც დღეს წარ მო ად გენს სა ეკ ლე სიო წრე ე ბის იდე ო ლო გი ას, რა რიგ გა სა ო ცა-

რიც არ უნ და იყოს, ლი ბერ ტა რი ა ნე ლი იდე ო ლო გე ბის რი ტო რი კას და ემ თხ ვა. 

გიგ ნა ძემ გვითხ რა, რომ სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბის იდეა საბ ჭო თა კავ ში რის 

რე ა ლო ბაა და არა გან ვი თა რე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის და 

ლი ბერ ტა რი ა ნე ლებ საც სო ცი ა ლურ სა მარ თ ლი ა ნო ბა ზე მსჯე ლო ბი სას მა შინ-

ვე კონ ტ რარ გუ მენ ტად სწო რედ საბ ჭო თა კავ ში რი ახ სენ დე ბათ ხოლ მე. გიგ-

ნა ძემ ასე ვე თქვა, რომ არ არ სე ბობს სა ზო გა დო ე ბა, სა დაც მი სი ყვე ლა წევ რი 

შე საძ ლე ბე ლია იყოს თა ვი სუ ფა ლი და თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი. რო დე საც თა ნა-

ბა რუფ ლე ბი ა ნო ბა ზეა სა უ ბა რი, ბუ ნებ რი ვია, რომ არა თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნებ-

ში, პატ რი არ ქა ლურ სა ზო გა დო ე ბა ში რეპ რე სი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი: 

ტრა დი ცი უ ლად, ქა ლე ბი და ლგბტ თე მი მო ი აზ რე ბა ხოლ მე, გარ და კი დევ სხვა 

მრა ვა ლი ას პექ ტი სა, რა საც ის გუ ლის ხ მობ და. ამ გ ვარ კონ ტექ ს ტ ში მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ა, რომ ლი ბერ ტა რი ა ნე ლე ბი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ დგა ნან რა ვე ლუ-

რი კა პი ტა ლიზ მის სა და რა ჯო ზე, იმას გვე უბ ნე ბი ან, რომ სა ზო გა დო ე ბა არ უნ-

და იყოს მო წო დე ბუ ლი მი სი წევ რე ბის უფ ლე ბებ ზე ზრუნ ვის თ ვის და ამ უფ ლე-

ბე ბის გა თა ნაბ რე ბის თ ვის. 

გიგ ნა ძემ ასე ვე თქვა, რომ სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, 

რომ დე მოკ რა ტი აც კი იერარ ქი ე ბის გა რე შე ვერ იარ სე ბებს. მის რი ტო რი კა-

ში, იერარ ქი ებ ზე მი ნიშ ნე ბა ში იოლია ამო ვი კითხოთ წა ნამ ძღ ვა რი იმ იდე ი სა, 

რო მელ მაც დღეს აქ ტუ ა ლო ბა და კარ გა, მაგ რამ რო მელ საც რამ დე ნი მე წე ლი-

წად ში, სა ვა რა უ დოდ, კვლავ გაგ ვახ სე ნებს ქარ თ ვე ლი სამ ღ ვ დე ლო ე ბა. ეს არის 

ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი მო ნარ ქი ის მო დელ ზე მოწყო ბა. მი სი რი ტო რი კა ასე-

ვე იყო ლე გი ტი მა ცია იმ მო ცე მუ ლო ბი სა, მო ვიყ ვან ერ თი სტუ დენ ტის ცი ტა-

ტას: “მღვდელი, კა ციც რომ ჰყავ დეს მოკ ლუ ლი, ჩვე უ ლებ რივ მოკ ვ დავ ზე ასი 

თა ვით მაღ ლა დგას”. ამ რი ტო რი კით სამ ღ ვ დე ლო ე ბა გვე უბ ნე ბა, რომ ყვე ლა 

ადა მი ა ნი არ არის თა ნას წო რი და ბა დე ბით და ღირ სე ბით. და ეს რი ტო რი კა სა-

კუ თა რი უფ ლე ბე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის გა რან ტი ის თ ვის სჭირ დე ბათ. 

იერარ ქი ე ბის კონ ტექ ს ტ ში სა ინ ტე რე სო ა, რომ, ერ თი მხრივ, დე მოკ რა-

ტი უ ლი რი ტო რი კის მქო ნე მე მარ ჯ ვე ნე ანუ ლი ბე რა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი 

პო ლი ტი კაც არ სე ბუ ლი იერარ ქი ე ბის დაც ვა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი და ამ 
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ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის თე ო რი უ ლი სა ფუძ ვე ლი სწო რედ ეკო ნო მი კუ რი 

უთა ნას წო რო ბის ხედ ვა ა, რო გორც პროგ რე სის და ეკო ნო მი კუ რი ზრდა- გან-

ვი თა რე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ვექ ტო რი. ამ დე ნად, არ სობ რივ სა კითხებ ზე, 

აღ მოჩ ნ და, რომ სა სუ ლი ე რო პი რე ბის და ლი ბერ ტა რი ა ნე ლე ბის რი ტო რი კას 

გა დამ კ ვე თი წერ ტი ლი აქვს, მა შინ რო დე საც საქ მე სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო-

რო ბის იდე ას ეხე ბა. სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბის გა რე შე არ არ სე ბობს სა-

ზო გა დო ე ბა, სა დაც მი სი ყვე ლა წევ რის თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლი ზა ცია იქ ნე-

ბო და შე საძ ლე ბე ლი. 

თა ვი სუფ ლე ბა არ არ სე ბობს უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბის გა-

რე შე. რა უფ ლე ბე ბიც არ უნ და გვქონ დეს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით მო-

ნი ჭე ბუ ლი, თუ კი არ გვაქვს მა თი რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა, მა შინ რი ტო-

რი კა ნე ბის მი ე რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ მხო ლოდ რი ტო რი კად დარ ჩე ბა ისე ვე, 

რო გორც რი ტო რი კაა დღეს დღე ო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო-

რო ბის შე სა ხებ, რად გან ეს მხო ლოდ რი ტო რი კის დო ნე ზეა და არ არის რე ა ლი-

ზე ბუ ლი. 

სა ეკ ლე სიო წრე ე ბი დან წა მო სუ ლი რი ტო რი კის და ლი ბერ ტა რი ა ნუ ლი რი ტო-

რი კის გა დაკ ვე თის პრე ცე დენ ტი ქარ თულ რე ა ლო ბა ში კვლავ გვა ყე ნებს იმის 

წი ნა შე, რა საც ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის და ნორ მე ბის სწო რად გა გე-

ბის პრობ ლე მა ჰქვი ა. ამ კონ ტექ ს ტ ში არ შე იძ ლე ბა არ გაგ ვახ სენ დეს ფრენ-

სის ფუ კუი ა მა და მი სი ცნო ბი ლი “ისტორიის და სას რუ ლი”. ფორ მუ ლი რე ბით 

“ისტორიის და სას რუ ლი” ფუ კუ ი ა მა, რა თქმა უნ და, არ გუ ლის ხ მობ და იმას, 

რომ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ში არა ფე რი აღარ შე იც ვ ლე ბო და, ან რომ ად გი ლი 

აღარ ექ ნე ბო და ხდო მი ლე ბებს. ეს ფორ მუ ლი რე ბა მის თ ვის აღ წერ და იმ ახალ 

სი ტუ ა ცი ას, რომ ლის წი ნა შეც კა ცობ რი ო ბა აღ მოჩ ნ და სწო რედ სო ცი ა ლის ტუ-

რი ბა ნა კის დაშ ლის შემ დეგ, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ლი ბე რა ლურ- დე მოკ-

რა ტი უ ლი მო დე ლი არის ის, რა საც მო მა ვალ ში ვე რა ფე რი და უ პი რის პირ დე ბა 

და ამ მხრივ ის ტო რი ა ში ცვლი ლე ბე ბი არ მოხ დე ბო და. დღეს, თუ კი გა ვით ვა-

ლის წი ნებთ არა მხო ლოდ ქარ თულ რე ა ლო ბას, არა მედ მსოფ ლი ო ში გა მარ-

თულ დის კუ სი ებ საც, შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ ფუ კუ ი ა მა ნა წი ლობ რივ შეც და, 

რად გან მარ თა ლია ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის ღი რე ბუ ლე ბე ბის უალ ტერ ნა-

ტი ვო ბა ზე კა მა თი არ არის, მაგ რამ სა კა მა თო რჩე ბა ამ ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და 

ნორ მე ბის სწო რად გა გე ბა. 
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ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის უმ თავ რე სი ღი რე ბუ ლე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 

უპი რო ბო დაც ვა ა, რაც გად მო ცე მუ ლია “ადამიანის უფ ლე ბე ბის სა ყო ველ თაო 

დეკ ლა რა ცი ის” და საწყის ში, რომ ყვე ლა ადა მი ა ნი და ბა დე ბუ ლია რო გორც თა-

ვი სუ ფა ლი და თა ნას წო რი მა თი ღირ სე ბი სა და უფ ლე ბე ბის მი ხედ ვით. ადა მი ა-

ნის უფ ლე ბე ბის ამ ძი რი თად თე ზას, ერ თი მხრივ, მო რა ლუ რი, და მე ო რე მხრივ, 

პო ლი ტი კუ რი კონ ცეფ ცია აქვს. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ძი რი თა დი თე ზის მო რა-

ლუ რი კონ ცეფ ცია გუ ლის ხ მობს, რომ ყო ველ ადა მი ანს იმი ტომ აქვს სა მარ თ ლი-

ა ნი პრე ტენ ზია სა ჯა რო წეს რიგ ზე, რომ იგი ფლობს მო რა ლურ უფ ლე ბას ყვე ლა 

სხვა ადა მი ა ნის მი ერ იქ ნას პა ტივ ცე მუ ლი და გან ხი ლუ ლი თა ნას წო რად. ეს არის 

სწო რედ ის ას პექ ტი, რო მე ლიც ჩვენ თან უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია და არ გა ნი ხი ლე-

ბა. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ძი რი თა დი თე ზის პო ლი ტი კუ რი კონ ცეფ ცია გუ ლის ხ-

მობს, რომ ყო ველ ადა მი ანს აქვს სა მარ თ ლი ა ნი პრე ტენ ზია სა ჯა რო წეს რიგ ზე, 

რად გან პო ლი ტი კუ რი ერ თო ბის წევ რი ა, რო მე ლიც ამ წეს რიგს წარ მოქ მ ნის. 

თუ კი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ძი რი თა დი თე ზის რო მე ლი მე კონ ცეფ ცია ირ ღ-

ვე ვა, იქ ნე ბა ეს მო რა ლუ რი თუ პო ლი ტი კუ რი, შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ სა ზო გა-

დო ე ბა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა ზე.

სამ წუ ხა როდ, ჩემ მი ერ აღ წე რი ლია რი ტო რი კის ის ორი ნი მუ ში, რო მე ლიც 

დღეს დო მი ნან ტია ქარ თულ სა ზო გა დო ებ რივ დის კურ ს ში. ერ თ -ერთ წარ მ მარ-

თ ველ ძა ლად სწო რედ რე ლი გი უ რი წრე ე ბი გვევ ლი ნე ბი ან და, მე ო რე მხრივ, 

ლი ბერ ტა რი ა ნუ ლი ფრთა სწო რედ რა დი კა ლუ რი უთა ნას წო რო ბის აპო ლო გი-

ას ემ სა ხუ რე ბა. თუმ ცა, აქაც არის სხვა ო ბა. თუ კი სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბა 

ორი ვე ფრთის თ ვის მი უ ღე ბე ლი ა, ლგბტ თემ თან მი მარ თე ბა ში მათ რი ტო რი კა-

ში არის სხვა ო ბა. სა ეკ ლე სიო წრე ე ბის მი ერ სა ხე ზეა ჰო მო ფო ბი უ რი დის კურ-

სის წა ხა ლი სე ბა და სტი მუ ლი რე ბა ქრის ტი ა ნულ მო რალ ზე აპე ლი რე ბით. ლი-

ბერ ტა რი ა ნე ლე ბი რი ტო რი კის დო ნე ზე ინარ ჩუ ნე ბენ ტო ლე რან ტო ბას ლგბტ 

თე მის მი მართ. ამა ზე მეტყ ვე ლებს 2011 წლის მა ის ში “ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის 

მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფის” მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მე დი ა მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი, სა-

დაც ლგბტ თე მა ზე და წე რი ლი 5 პო ზი ტი უ რი სტა ტი ი დან 3 “ტაბულაში” იყო 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი, ნე იტ რა ლუ რი 9 სტა ტი ი და ნაც 4 ამა ვე ჟურ ნალ ში გა მოქ ვეყ-

ნ და. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სად მი მო რა ლუ რი თუ პო ლი ტი კუ რი მიდ გო მის გვერ-

დით, ასე ვე, არ სე ბობს ამ უფ ლე ბე ბის გა გე ბის ორ გ ვა რი პა რა დიგ მა. ადა მი ა-
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ნის უფ ლე ბე ბის ე.წ. მი ნი მა ლის ტუ რი ინ ტერ პ რე ტა ცია და მე ო რე – ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბე ბის ე.წ. მაქ სი მა ლის ტუ რი ინ ტერ პ რე ტა ცი ა. მი ნი მა ლის ტუ რი ინ ტერ პ-

რე ტა ცია წარ მოდ გე ნი ლია ჯონ რო ულ სის მი ერ, რო მელ საც ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბე ბის ქვეშ ეს მის ადა მი ა ნის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი – სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა, თა-

ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა და ფორ მა ლუ რი თა ნას წო რო ბის 

უფ ლე ბა. ანუ, ფაქ ტობ რი ვად, მი ნი მა ლის ტუ რი პა რა დიგ მა გვთა ვა ზობს ადა მი-

ა ნის უფ ლე ბე ბის ისეთ გა გე ბას, რო გორც ეს სა ზო გა დო ებ რი ვი ხელ შეკ რუ ლე-

ბის თე ო რე ტი კო სე ბის მი ერ იქ ნა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მე-18 სა უ კუ ნე ში. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ინ ტერ პ რე ტა ცი ის მე ო რე პა რა დიგ მა, მაქ სი მა ლის-

ტუ რი პა რა დიგ მა, არის იურ გენ ჰა ბერ მა სის მი ერ მო ცე მუ ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ა. 

მას ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ქვეშ ეს მის ისე თი უფ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც აუცი ლე-

ბე ლია თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. ამ ძი რი თა დი უფ-

ლე ბე ბის – სი ცოცხ ლის თა ვი სუფ ლე ბის, ქო ნე ბის და ფორ მა ლუ რი თა ნას წო-

რო ბის უფ ლე ბის გარ და, ის ასე ვე ასა ხე ლებს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას და 

პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბას, ახა ლი იდე ე ბის გან ვი თა რე ბის შანსს, 

რაც გუ ლის ხ მობს სა ზო გა დო ე ბა ში ალ ტერ ნა ტი უ ლი, ინო ვა ცი უ რი მო საზ რე ბე-

ბის დამ კ ვიდ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ასე ვე, თა ვი სუ ფალ სივ რ ცეს ცხოვ რე ბის 

არა ნორ მა ტი უ ლი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ფორ მე ბი სათ ვის. სა ქარ თ ვე ლო ში, რო დე-

საც სა უ ბა რია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე თუ დარ ღ ვე ვა ზე, ყო ველ თ ვის 

გა მო დი ან ხოლ მე ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მი ნი მა ლის ტუ რი პა რა დიგ მი დან და 

არა მაქ სი მა ლის ტუ რი დან, რო მე ლიც ჰა ბერ მა სის მი ერ არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 

და რო მე ლიც ცხოვ რე ბის არა ნორ მა ტი უ ლი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ფორ მე ბის თ ვის 

თა ვი სუ ფა ლი სივ რ ცის შექ მ ნის თვალ საზ რი სით, სწო რედ რომ გუ ლის ხ მობს 

ლგბტ თე მის ხილ ვა დო ბის გაზ რ დას და შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მას გა და აქ ცევს 

დე მოკ რა ტი ის გა ზომ ვის ერ თ -ერთ კრი ტე რი უ მად თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში. 

შე იძ ლე ბა ვი კითხოთ, რა შე დეგს გვაძ ლევს ამ კრი ტე რი უ მით დე მოკ რა ტი-

ის შე ფა სე ბა და გა ზომ ვა დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში. უკა ნას კ ნე ლი კვლე-

ვე ბის მი ხედ ვით, ლგბტ თე მის მი მართ ტო ლე რან ტუ ლად არის გან წყო ბი ლი 

სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 10%, რაც, ჩე მი აზ რით, სა გან გა შო 

ციფ რი ა. კონ ტ რარ გუ მენ ტად იმის თქმა, რომ ოცი წლის წინ ნუ ლო ვა ნი ტო-

ლე რან ტო ბა იყო, ალ ბათ არ არის და სამ შ ვი დე ბე ლი. მა შინ ასე თი კვლე ვე ბი 

არ ტარ დე ბო და და მე ო რეც, რომც ყო ფი ლი ყო ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რან ტო ბა, 
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ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში ოთხი თა ო ბის ცვლი ლე ბა გა ვი ა რეთ, ისე ვე რო გორც 

მოხ და სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის რე ვო ლუ ცი ა. ვგუ ლის ხ მობ ალ ტერ ნა-

ტი უ ლი მე დიაწყა რო ე ბის გა ჩე ნას და, ამ ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

10%-იანი ტო ლე რან ტო ბა ნუ გე შის სა ფუძ ველს არ იძ ლე ვა. ამ სტა ტუს კ ვოს 

შექ მ ნა ში და შე ნარ ჩუ ნე ბა ში ძა ლი ან დი დი რო ლი აქვს ჰო მო ფო ბი უ რი გან-

წყო ბე ბის წა ხა ლი სე ბას, რაც სა ეკ ლე სიო წრე ე ბის და ქარ თუ ლი მას მე დი ის 

მხრი დან ხდე ბა. ვგუ ლის ხ მობ სი ძულ ვი ლის ენას, რო მე ლიც მე დი ის გზით 

დო მი ნი რებს სა ჯა რო სივ რ ცე ში. ეს კარ გად აისა ხა ზე მოხ სე ნე ბულ კვლე-

ვა ში, რო მე ლიც 2011 წლის მა ის ში “ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭერ მა 

ჯგუფ მა” ჩა ა ტა რა და სა დაც მხო ლოდ მა ის ში, ლგბტ თე მა ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ-

ლი 38 სტა ტი ი დან, 24-ში ეს თე მა ნე გა ტი უ რად იყო გა შუ ქე ბუ ლი. და ნარ ჩე ნი 

სტა ტი ე ბი დან, რო გორც გითხა რით, 5 იყო პო ზი ტი უ რი და 9 ნე იტ რა ლუ რი. 

პო ზი ტი უ რი გუ ლის ხ მობს იმას, რომ ჰო მო ფო ბია წარ მოდ გე ნი ლი იყო, რო-

გორც სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მა. 

ეს კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ ქარ თუ ლი მე დია არა თუ იცავს ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბე ბის უპირ ვე ლეს პრინ ციპს, რომ ყვე ლა ადა მი ა ნი და ბა დე ბით თა ნას წო რია 

უფ ლე ბე ბი სა და ღირ სე ბის მი ხედ ვით, არა მედ სის ტე მა ტუ რად არ ღ ვევს მას, 

მა შინ რო ცა მო წო დე ბუ ლი უნ და იყოს იმის კენ, რომ აკონ ტ რო ლებ დეს აღ მას-

რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას, რამ დე ნად იცავს იგი ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს. რო დე-

საც დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბა ზე ვსა უბ რობთ, მე მგო ნი, თა-

ვი სუფ ლე ბის თე მა და თუნ დაც იგი ვე ში შის თე მა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ლგბტ 

თემს ჰქონ დეს დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში, რო დე საც იცი, რომ მო სახ ლე ო ბის 

მხო ლოდ 10 პრო ცენ ტია შენ მი მართ ტო ლე რან ტუ ლი, უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა 

მე დი ის სა კითხს. ჩვენ ნა ირ სა ზო გა დო ე ბა ში, სა დაც კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის 

დო ნე და ბა ლი ა, მის მთა ვარ ჩა მომ ყა ლი ბებ ლად სწო რედ  მე დია გვევ ლი ნე ბა. 

რო გორც კი რე გუ ლა ცი ე ბის შე მო ღე ბის სა კითხი დგე ბა, ან სა კითხი, თუ რა 

შე იძ ლე ბა იყოს გა მო სა ვა ლი, ფაქ ტი ა, რომ ამ ჩა კე ტი ლი წრი დან ვერ გა მოვ-

დი ვართ უკ ვე ოცი წე ლი ა, სა უ ბა რია ხოლ მე იმა ზე, რომ მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბა 

ხელ შე უ ხე ბე ლი ა. ნამ დ ვი ლად ხელ შე უ ხე ბე ლი ა, ამას მეც ვა დას ტუ რებ, მაგ რამ 

სა უ ბა რია იმა ზე, რო დე საც მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბა ზე ვსა უბ რობთ, თა ვი სუფ ლე-

ბის რო მე ლი გან საზღ ვ რე ბით ვხელ მ ძღ ვა ნე ლობთ, თა ვი სუფ ლე ბის ნე გა ტი უ რი 

თუ პო ზი ტი უ რი გან საზღ ვ რე ბით. 
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თა ვი სუფ ლე ბის ეს ორი გან საზღ ვ რე ბა კა ცობ რი ო ბის ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ნა-

წი ლის თ ვის, მე-18 სა უ კუ ნის გან მა ნათ ლებ ლო ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მკვეთ რად 

არის ერ თ მა ნე თის გან გა მიჯ ნუ ლი. თო მას ჰობსს თა ვი სუფ ლე ბა ამ სიტყ ვის 

ზუს ტი მნიშ ვ ნე ლო ბით ეს მის, რო გორც გა რე შეზღუდ ვე ბის არარ სე ბო ბა, და 

ამით თა ვი სუფ ლე ბის ნე გა ტი ურ გა გე ბას გვაძ ლევს. ლო კი, ფიხ ტე, ჰე გე ლი აყა-

ლი ბე ბენ თა ვი სუფ ლე ბის პო ზი ტი ურ დე ფი ნი ცი ას, რო მე ლიც შემ დეგ თე ზა ზე 

შე იძ ლე ბა იქ ნეს დაყ ვა ნი ლი, რომ შეზღუ დო შე ნი თა ვი სუფ ლე ბა, რა თა ად გი-

ლი და ტო ვო სხვი სი თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის. თა ვი სუფ ლე ბის პო ზი ტი უ რი გა გე ბა 

გუ ლის ხ მობს, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში ცხოვ რე ბი სას, თა ვი სუფ ლე ბის ის ხა რის ხი, 

რო მელ საც სა კუ თარ თავს მი ვა წერ, უნ და და ვუშ ვა სა ზო გა დო ე ბის სხვა წევ რე-

ბის თ ვი საც და ამ დე ნად ვა ღი ა რო ისი ნი ჩემს თა ნას წო რად. ვიდ რე სხვე ბის თ-

ვი საც არ ვუშ ვებ თა ვი სუფ ლე ბის ისეთ სა ვე ხა რისხს, რო გორ საც მი ვა წერ სა-

კუ თარ თავს, მა ნამ დე სა ზო გა დო ე ბის და ნარ ჩენ წევ რებს არ ვა ღი ა რებ ჩემს 

თა ნას წო რად და მსგავს არ სე ბე ბად, რო გორც ფიხ ტე იტყო და. სხვის თ ვის დაშ-

ვე ბუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხი არის ის, რაც ზღუ დავს ჩემს თა ვი სუფ ლე ბას, 

ისე ვე რო გორც სხვის თა ვი სუფ ლე ბას ზღუ დავს ჩე მი თა ვი სუფ ლე ბა. ეს მო მენ-

ტი წარ მოქ მ ნის კი დეც სა კუ თარ თა ვი სუფ ლე ბა ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, რამ დე-

ნა დაც, ხარ რა თა ვი სუ ფა ლი, ამავ დ რო უ ლად, თა ვად ვე უნ და და ა წე სო შე ნი სა-

კუ თა რი თა ვი სუფ ლე ბის საზღ ვ რე ბი და პა სუ ხის მ გე ბე ლი იყო ამ საზღ ვ რებ ზე. 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ეს მო მენ ტი ქარ თუ ლი მე დი ის მხრი დან უგუ ლე ბელ ყო-

ფი ლი ა. ამა ზე კარ გად მეტყ ვე ლებს ის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ბეჭ დ ვი თი პრე სის 

დიდ ნა წილს ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის კო დექ ს ზე ხე ლი არა აქვს მო წე რი ლი. შე-

სა ბა მი სად, ჩვენ ისიც კი არ ვი ცით, ინ ფორ მა ცი ა, რო მელ საც ისი ნი ავ რ ცე ლე-

ბენ, რამ დე ნად არის ობი ექ ტუ რი და გა და მოწ მე ბუ ლი, და შე ე სა ბა მე ბა თუ არა 

სი ნამ დ ვი ლეს. ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის კო დექ სი არა მარ ტო იმას ავალ დე ბუ-

ლებს მე დი ა სა შუ ა ლე ბას, რომ სი ძულ ვი ლის ენა არ გა მო ი ყე ნონ, არა მედ ავალ-

დე ბუ ლებს იმა საც, რომ ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცია გა ავ რ ცე ლონ. მო საზ რე ბე ბი 

იმის შე სა ხებ, რომ მე დი ა ში და ი წე როს ყვე ლა ფე რი გა ნურ ჩევ ლად იმი სა, თუ 

რა სა ზო გა დო ებ რი ვი გან წყო ბე ბის გაღ ვი ვე ბას უწყობს ის ხელს, ჩე მი აზ რით, 

მი ა მი ტუ რი ა. მით უმე ტეს, რომ ამი სი მა გა ლი თე ბიც არ სე ბობს ის ტო რი უ ლად 

და, მით უმე ტეს, სა ზო გა დო ე ბა ში, სა დაც კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის დო ნე და-

ბა ლია და სა დაც მე დია ახ დენს მა სე ბის ცნო ბი ე რე ბის რე ა ლო ბის უალ ტერ ნა-
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ტი ვო კონ ს ტ რუ ი რე ბას. ძა ლი ან შორს რომ არ წა ვი დეთ მსოფ ლიო მა გა ლი თე-

ბით, ამის ძა ლი ან კარ გი მა გა ლი თი ჩვენს სა კუ თარ წარ სულ ში მოგ ვე პო ვე ბა. 

80-იანი წლე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ვგუ ლის ხ მობ, რო დე საც პრე სა ში ეთ ნი კუ რი 

უმ ცი რე სო ბე ბი სად მი გად მონ თხე ულ მა სი ძულ ვი ლის ენამ პო ლი ტი კუ რი კა-

ტას ტ რო ფე ბის წი ნა შე დაგ ვა ყე ნა 90-იან წლებ ში და შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 

“ლიტერატურული სა ქარ თ ვე ლოს” გვერ დებ ზე და იწყო ქსე ნო ფო ბი უ რი გან-

ცხა დე ბე ბის ტი რა ჟი რე ბა “ადა მონ ნი ხა სის” მი მართ და შემ დეგ ეს ქმე დით პო-

ლი ტი კა ში გა და ი ზარ და. 

გა სა ო ცა რი ა, რომ ამ გა მოც დი ლე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა ხდე ბა დღე ვან დელ 

რე ა ლო ბა ში. მით უმე ტეს, რომ ამ გა მოც დი ლე ბას სულ რა ღაც ოცი წე ლი გვა-

შო რებს და ეს მენ ტა ლო ბის ცვლი ლე ბის თ ვის ძა ლი ან ცო ტა დრო ა. ამა ზე ჰო-

მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის დი დი დო ზაც მეტყ ვე ლებს ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში 

და ისიც, რომ ლგბტ თე მი სად მი მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 10 პრო ცენ ტია ტო-

ლე რან ტუ ლი. ამ სი ტუ ა ცი ი დან გა მო სა ვა ლი შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო სწო რედ 

ჟუ რნა ლის ტუ რი ეთი კის კო დექ სის რე ა ლუ რი ამუ შა ვე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში და 

იმის ცოდ ნა ჩვე ნი მხრი დან, რომ ყვე ლა მე დიასა შუ ა ლე ბა არის პა სუ ხის მ გე ბე-

ლი იმა ზე, რა საც გვთა ვა ზობს. თუ კი ამ სა კითხებ ზე სა უბ რი სას ვი ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლებთ თა ვი სუფ ლე ბის ნე გა ტი უ რი გან საზღ ვ რე ბით და გა ვი გებთ თა ვი სუფ-

ლე ბას, რო გორც ყვე ლაფ რის უფ ლე ბას, მა შინ, რა თქმა უნ და, თუნ დაც ჟურ-

ნა ლის ტუ რი ეთი კის კო დექ ს ზე ხელ მო წე რა მა თი თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვად 

მოგ ვეჩ ვე ნე ბა. მაგ რამ თა ვი სუფ ლე ბის პო ზი ტი უ რი გან საზღ ვ რე ბის თა ნახ მად, 

რომ ლის რე ა ლი ზე ბა ზეც არის აგე ბუ ლი მთე ლი ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სამ ყა როს სა-

კა ნონ მ დებ ლო სის ტე მა, თა ვი სუფ ლე ბა არის იმის გა ცნო ბი ე რე ბა, რომ სა კუ-

თარ უფ ლე ბებს აქვს ზღვა რი და მე დი ის თ ვის ასე თი ზღვა რი შე იძ ლე ბა გახ დეს 

ეთი კის კო დექ სი. 

და სას რულ, ორი ოდ სიტყ ვას ვიტყ ვი თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბა ში 

აპ რო ბი რე ბუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის რეპ რე სი რე ბის მე ქა ნიზ მებ ზე. რო გორც წე-

სი, მო რა ლუ რი რეპ რე სიაა ის, რი თაც დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში ადა მი ა ნის 

სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა ლაშ ქ რე ბა 

ხდე ბა. ეს თა ნაბ რად ეხე ბა რო გორც ქა ლე ბის სექ სუ ა ლურ თა ვი სუფ ლე ბას, 

ისე ლგბტ თე მის წარ მო მად გენ ლებს. გა სა გე ბი ა, რომ ჩვე ნი, რო გორც და სავ-

ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის სა აზ როვ ნო სივ რ ცეს მი კუთ ვ ნე ბუ ლე ბის, სა აზ როვ ნო 
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პა რა დიგ მა ში თა ვი სუფ ლე ბა პრინ ცი პუ ლად გან საზღ ვ რუ ლია ქრის ტი ა ნო ბით 

და იმ თა ვით ვე და კავ ში რე ბუ ლია მო რა ლუ რო ბას თან, რომ თა ვი სუფ ლე ბა არის 

არ ჩე ვა ნი კარგს და ცუდს, კე თილს და ბო როტს შო რის. მაგ რამ ამ არ ჩე ვა ნის 

გა მო თა ვი სუფ ლე ბის ცნე ბა თა ვის თავ ში მო ი ცავს მო რა ლის ცნე ბა საც. მო რა-

ლის, რო გორც კრი ტე რი უ მის, რომ ლი თაც იზო მე ბა კარ გი და ცუ დი, კე თი ლი 

და ბო რო ტი. 

რო დე საც მი შელ ფუ კო მო რა ლის შე სა ხებ სა უბ რობს, აღ ნიშ ნავს, რომ ყო-

ველ მო რა ლუ რო ბა ში გვაქვს ქცე ვის კო დე ბი და ინ დი ვი დის სუ ბი ექ ტი ვა ცი ის 

ფორ მე ბი. ფორ მე ბი, რომ ლი თაც ინ დი ვი დი თა ვად ვე გა და აქ ცევს სა კუ თარ 

თავს სუ ბი ექ ტად. მო რა ლუ რო ბის ამ სა ხე ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ იგი ფო-

კუ სი რე ბუ ლია ავ ტო რი ტე ტის ინ ს ტან ცი ა ზე. ავ ტო რი ტე ტის, რო მე ლიც აწე სებს 

ქცე ვის კო დებს, მო ითხოვს, რომ ისი ნი იქ ნას დას წავ ლი ლი, და ამას თან აკ ვირ-

დე ბა, რო გორ სრულ დე ბა ისი ნი. და ავ ტო რი ტე ტის, რო მე ლიც ამავ დ რო უ ლად 

აჯა რი მებს ქცე ვის კო დე ბის დამ რ ღ ვევს. ამ პი რო ბებ ში ინ დი ვი დის სუ ბი ექ ტი-

ვა ცი ა, ინ დი ვი დის მი ერ სა კუ თა რი თა ვის სუ ბი ექ ტად გა დაქ ცე ვა, ვლინ დე ბა, 

რო გორც კვა ზი ი უ რი დი უ ლი ფორ მა, სა დაც ეთი კუ რი სუ ბი ექ ტი მი მარ თავს 

თა ვის ქცე ვას კა ნონ თა ნაკ რე ბი სად მი, რო მელ საც უნ და და უქ ვემ დე ბა როს სა-

კუ თა რი თა ვი იმ რის კით, რომ თუ კი ასე არ მო იქ ცე ვა, და ის ჯე ბა. მო რა ლუ რო-

ბის ასე თი პა რა დიგ მის გან ხილ ვი სას, სა ინ ტე რე სო ა, რომ ფუ კო დას ძენს, რომ 

არას წო რი იქ ნე ბო და ქრის ტი ა ნუ ლი მო რა ლის ასეთ მო დელ ზე დაყ ვა ნა. 

აქ შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ნე ტარ არი ან ევ რო პე ლე ბი, იმი ტომ რომ ფუ-

კოს გან გან ს ხ ვა ვე ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ დღე ვან დელ ქარ თულ სა ეკ ლე-

სიო წრე ებს ქრის ტი ა ნუ ლი მო რა ლი სწო რედ ასეთ კონ ს ტ რუქ ცი ამ დე დაჰ ყავთ. 

ქრის ტი ა ნო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში სწო რედ რომ ხდე ბა დას ჯის და სუ ბორ დი ნა ცი-

ის რე ლი გი ა. ეკ ლე სი ის მი ერ დას ჯის რი ტო რი კა გა მო ი ყე ნე ბა ჰო მო ფო ბი უ რი 

გან წყო ბე ბის წა სა ხა ლი სებ ლად და არა მარ ტო ამის თ ვის. სულ უფ რო მრავ ლ-

დე ბა ისე თი შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ნაც ნო ბე ბის სა ბავ შ ვო ბა ღი დან დაბ რუ ნე-

ბუ ლი ბავ შ ვე ბი ამ ბო ბენ, რომ ღმერ თი დას ჯის, თუ კი ასე არ მო იქ ცე ვა. მაგ-

რამ ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის წა სა ხა ლი სებ ლად დას ჯის რი ტო რი კა მა ინც 

ყვე ლა ზე უფ რო გა მოკ ვე თი ლი ა. აპე ლი რე ბა ხდე ბა ხოლ მე ძვე ლი აღ თ ქ მი დან 

ცნო ბილ გო მო რი სა და სო დო მის ის ტო რი ა ზე. ქა ლებ თან, რო გორც მე ო რე რეპ-

რე სი რე ბულ ჯგუფ თან მი მარ თე ბა ში, ქარ თუ ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე-



234

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და სამართლიანობა

სია იყე ნებს სუ ბორ დი ნა ცი ის რი ტო რი კას. პატ რი არ ქის ცნო ბილ გან ცხა დე ბას, 

რომ მრევ ლი ცო ლე ბი ქმრებს ფე ხებს უნ და ბან დ ნენ, აღარ მო ვიყ ვან ცი ტა-

ტის სა ხით. რო დე საც ასე თი სუ ბორ დი ნა ცი უ ლი მო დე ლის შე მო თა ვა ზე ბის გა-

მო სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი აღ შ ფოთ და, ით ქ ვა ასე თი რა მეც – რა გაშ ფო თებთ, 

თქვენ ხომ არ ხართ მრევ ლი ო. ამა ზე ალ ბათ უნ და ით ქ ვას, რომ გა სა გე ბი ა, 

პი რა დად მე არ ვარ მრევ ლი და არ ვიღებ ამ გა ნაცხადს სა კუ თარ თავ ზე, მაგ-

რამ, რო გორც ცნო ბი ლი ა, თუმ ცა ამი სი ზუს ტი აღ წე რა არ არ სე ბობს, მრევ ლია 

სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 80%. და ის, თუ რო გო რია ჩემ გარ შე მო მყო ფი 

სა ზო გა დო ე ბის 80%, ნამ დ ვი ლად მე ხე ბა. მა თი ქცე ვა ასე ვე ახ დენს გავ ლე ნას 

ჩემ ზე. სა ზო გა დო ე ბა არ არის ის სხე უ ლი, სა დაც შე იძ ლე ბა ერ თ მა ნე თი სა გან 

მოკ ვე თი ლად გან ვი ხი ლოთ სა კუ თა რი თა ვი. მეც, რო გორც ამ სა ზო გა დო ე ბის 

რი გი თი წევ რი, ვგრძნობ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას მრევ ლი ცო ლე ბის მი მართ და მი-

მაჩ ნი ა, რომ მათ მი მართ არ შე იძ ლე ბა ასე თი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დამ რ ღ ვე-

ვი გან ცხა დე ბის გა კე თე ბა. 

გი ორ გი თა ბა გა რი – სო ცი ა ლუ რი წნე ხი და პრობ ლე მე ბი საკ მა ოდ კომ-

პ ლექ სუ რია და ბევრ გვერ დით პრობ ლე მას წარ მო შობს. რო გორც უკ ვე აღ ვ-

ნიშ ნე, თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნი აწყ დე ბა სტიგ მას, რო მე ლიც გა რან ტი რე ბუ ლად 

ელის „ქა მინგ აუთის” შემ თხ ვე ვა ში. და ის პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში ავი თა რებს 

სი ყალ ბეს, რო მელ შიც ამ ადა მი ა ნე ბის დიდ ნა წილს უწევს ცხოვ რე ბა. იქ მ ნე ბა 

სა კუ თარ წრე ში ჩა კე ტი ლი მიკ რო სამ ყა რო, რო მელ შიც ეს ადა მი ა ნე ბი ცხოვ-

რო ბენ და უწევთ ურ თი ერ თო ბა, და ვი ღებთ ინ დი ვი დე ბის ჯგუფს, რომელიც 

არც ახ დე ნს იდენ ტი ფი ცი რე ბას ლგბტ თემ თან. პი რი ქი თაც შე იძ ლე ბა იყოს, 

ესე ნი დი დი ალ ბა თო ბით შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დ ნენ იმ ადა მი ა ნე ბის ჯგუფს, 

რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბუ ლი აგ რე სი ით გა მო ირ ჩე ვი ან ლგბტ თე მის მი მართ. 

შე სა ბა მი სად, ტერ მი ნი „ინტერნალიზებული ჰო მო ფო ბი ა” ცალ სა ხად გვაქვს 

სა ქარ თ ვე ლო შიც, ისე ვე რო გორც იდენ ტი ფი ცი რე ბის პრობ ლე მა, რო მე ლიც 

წარ მოდ გე ნი ლია ლგბტ თემ ში. 

ხე ლოვ ნუ რად ხდე ბა მორ გე ბა გა რე მოს თან, და თა ვი სუფ ლე ბას, რო მე ლიც 

ჰე ტე რო სექ სუ ალ წყვილს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს, ლგბტ პი რე ბი მოკ ლე ბულ ნი 

არი ან. ისე თი მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბიც კი, რო გო რიც შე იძ ლე ბა იყოს ხელ-

ჩა კი დე ბუ ლი სე ირ ნო ბა, შე იძ ლე ბა მი უღ წე ველ ოც ნე ბად რჩე ბო დეს ლგბტ ადა-
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მი ა ნის თ ვის. სა უ ბა რი არ არის „სივილ ფარ ტ ნერ შიფ ზე” ან „გეი მე რიჯ ზე”, რო-

მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში ტა ბუ ი რე ბუ ლია და სა ზო გა დო ე ბა ამის თ ვის მზად არ 

არის. 

მინ და შე ვე ხო სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ სა კა ნონ მ დებ ლო გა რე მო საც. ჩე-

მი აზ რით, ცო ტა წინ ვუს წ რებთ კი დეც თა ვად თემ ში არ სე ბულ გა რე მოს. ანუ, 

სა კა ნონ მ დებ ლო კუთხით ქვე ყა ნა ბევ რად უფ რო წინ არის წა სუ ლი, ვიდ რე მო-

სახ ლე ო ბის და ლგბტ თე მის ცნო ბი ე რე ბაა ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. ჰო-

მო სექ სუ ა ლუ რი აქ ტის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ა, წლების წინ მოხ და სა ქარ თ ვე ლო-

ში, ასევე რამ დე ნი მე თვის წინ მიიღეს კა ნო ნი, რო მე ლიც ჰო მო ფო ბი ით მო ტი-

ვი რე ბულ და ნა შა ულს და მამ ძი მე ბელ გა რე მო ე ბად მი იჩ ნევს. ამას ფე ხი უნ და 

აუწყოს ქარ თულ მა სა ზო გა დო ე ბამ, პირ ველ რიგ ში კი თა ვად ლგბტ თემ მა, და 

ამის მე რე უნ და ვი სა უბ როთ ცვლი ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც უფ რო გვი ან უნ და მო-

ვი დეს ამ ქვე ყა ნა ში. თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნი, ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და მე დი ა, 

რომ ლის რო ლიც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, და სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოც, უნ-

და მი ვი დეს კონ სე ნსუ სამ დე სი ძულ ვი ლის ენას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ 

გა ვუმ კ ლავ დეთ ამ პრობ ლე მას. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნე ლი ტემ პე ბით, მი მაჩ ნი ა, რომ რა ღა ცე ბი პო ზი ტი-

უ რად იც ვ ლე ბა და, ბო ლო წლე ბის ჩე მი პი რა დი დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად, უკე-

თე სი ვი თა რე ბა ა. არ სე ბობს რამ დე ნი მე ლგბტ ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც იცავს 

ამ ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბებს. სი ძულ ვი ლის ენის და ფიქ სი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში ამ 

ადა მი ა ნებ მა თვი თონ უნ და მო ა ხერ ხონ წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის გა და ლახ ვა, რა თა 

და ფიქ სირ დეს ყვე ლა ასე თი შემ თხ ვე ვა, თა ვად უნ და აიმაღ ლონ ხმა და მი მარ-

თონ იმ ინ ს ტი ტუ ცი ებს, რომ ლე ბიც იცავს და ზრუ ნავს მათ უფ ლე ბებ ზე. ამის 

შემ დეგ უნ და გავ რ ცელ დეს დღე ვან დე ლი გა მო ფე ნის სლო გა ნი მთელ სა ზო გა-

დო ე ბა ზე. 

ნა ნა კა ლან და რიშ ვი ლი – მარ თა ლია, სა ქარ თ ვე ლო ში 80% იდენ ტი ფი კა-

ცი ას აცხა დებს ქრის ტი ა ნულ რე ლი გი ას თან, მაგ რამ აქე დან აქ ტი უ რი მრევ ლი 

მხო ლოდ 15-20 პრო ცენ ტი ა. მინ და შე ვე ხო ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის და სექ სუ-

ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის გა ი გი ვე ბის სა კითხს ჩვენ თან. ლა პა რა კია იმა ზე, რომ 

ქარ თ ვე ლის თ ვის ეს არ შე იძ ლე ბა, თუმ ცა, უცხო ე ლე ბის მი მართ უფ რო მა ღა-

ლი მიმ ღე ბლო ბა ა. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ჩვენ თან მა მა კა ცი ჰო-
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მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ უფ რო უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ა, ვიდ რე ქა ლი 

ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის მი მართ. 

მა ინ ტე რე სებს, თქვე ნი აზ რით, რო გორ შე იძ ლე ბა ამ იდენ ტო ბე ბის გა ყო ფა, 

ჩვენ თან ასე ვე გა ნუ ყო ფე ლია ქრის ტი ა ნო ბა და ქარ თ ვე ლო ბა. ჩემ თ ვის წარ მო-

უდ გე ნე ლი ა, რომ უახ ლო ეს წარ სულ ში ეს მო ა ხერ ხოს ქარ თულ მა სა ზო გა დო ე-

ბამ. 

ვახ ტანგ ბახ ტა ძე, ჟურ ნა ლის ტი, „ჩვენი მწერ ლო ბა” – ით ქ ვა, რომ 80% 

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ქრის ტი ა ნია სა ქარ თ ვე ლო ში. აქ ვე ბრძა ნეთ, რომ ფე ხი უნ-

და ავუწყოთ და ჩავ დ გეთ ცი ვი ლი ზე ბულ თა რი გებ ში, მა ინ ტე რე სებს, თქვე ნი 

მო დე ლი რო გო რი ა? აქ ლა პა რა კია ქრის ტი ა ნო ბა ზე, რო მელ საც აქვს თა ვი სი 

ტრა დი ცია და წე სი. გარ და ამი სა, სა ქარ თ ვე ლო ტრა დი ცი ე ბის ქვე ყა ნა ა. რო-

გორ წარ მო გიდ გე ნით ამ ყვე ლაფ რის შე თავ სე ბა. რო გო რია თქვე ნი სა ოც ნე ბო 

ქვე ყა ნა? 

თა თა ცო ფუ რაშ ვი ლი – ორი ვე კითხ ვა თე მა ტუ რად და კავ ში რე ბუ ლია ერ თ-

მა ნეთ თან. რაც შე ე ხე ბა სინ კ რე ტულ აზ როვ ნე ბას, რომ რი გი თი ქარ თ ვე ლის თ-

ვის მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბა, რე ლი გი უ რი იდენ ტო ბა, ნა ცი ო ნა ლუ რი იდენ ტო ბა 

და სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბა სინ კ რე ტულ, გა ნუ ყო ფელ ერ თი ა ნო ბად მო ი აზ რე-

ბა. გა მო სა ვა ლი არის სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბის ზრდა ში და იმის აღი ა რე ბა-

ში, რომ ამ ქვე ყა ნა ში გვყავს არა მხო ლოდ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი მო ქა ლა ქე ე ბი, 

არა მედ სხვა აღ მ სა რებ ლო ბის მო ქა ლა ქე ე ბიც და რო დე საც ამა ზე და ვიწყებთ 

ლა პა რაკს, კვლავ დავ დ გე ბით ისე თი ვე ფაქ ტის წი ნა შე, რო გო რის წი ნა შეც აღ-

მოვ ჩ ნ დით შარ შან ზაფხულ ში, რო დე საც სხვა დე ნო მი ნა ცი ე ბის ეკ ლე სი ე ბის თ-

ვის იური დი უ ლი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბას მოჰყ ვა დი დი გა მოს ვ ლე ბი. რაც შე ე ხე ბა 

იმ სა კითხს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 80% მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ა. მე 

ვთქვი, რომ მრევ ლი არ ვარ, მაგ რამ მეც მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ვარ, რამ დე ნა-

დაც სა მი წლის ასაკ ში მომ ნათ ლეს. სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სია ალ ბათ მეც და კი-

დევ სხვა მრა ვალს ამ 80%-ს მი გვა წერს. ის, თუ რამ დე ნი ადა მი ა ნი და დის დღეს 

რე ა ლუ რად ეკ ლე სი ა ში და რამ დე ნია აქ ტი უ რი მორ წ მუ ნე, ამი სი აღ რიცხ ვა არ 

არ სე ბობს. ამ 80%-ის შე სა ხე ბაც ისევ და ისევ სა სუ ლი ე რო პი რე ბის გან ვი ცით. 

მორ წ მუ ნე ე ბის აღ რიცხ ვა, რო გორც ჩანს, არ არის თა ვად ეკ ლე სი ის ინ ტე რე-
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სებ შიც კი. იმი ტომ რომ ყო ველ თ ვის კარ გია მო ახ დი ნო აპე ლი რე ბა იმა ზე, რომ 

შენ უკან დგას მო სახ ლე ო ბის 80% და რე ა ლუ რად არ იცო დე, რამ დე ნი მხარ-

დამ ჭე რი გყავს. 

ტრა დი ცი ე ბის ქვე ყა ნაა, მა გა ლი თად, გერ მა ნი აც. რა ტომ გვგო ნი ა, რომ 

მათ ზე უკე თე სი ტრა დი ცი ე ბი გვაქვს, ან რა ტომ გვგო ნი ა, რომ ჩა მოგ ვ რ ჩე ბა 

კულ ტუ რუ ლი ან სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით? მაგ რამ 

რე ლი გი ის და თუნ დაც რე ლი გი უ რი ტო ლე რან ტო ბის და პლუ რა ლიზ მის შე თავ-

სე ბა აბ სო ლუ ტუ რად შე საძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნ და იმ სა ზო გა დო ე ბა ში, ისე ვე რო-

გორც რე ფორ მა ცია ეკ ლე სი ის შიგ ნით. ასე რომ, ყვე ლა ფე რი შე საძ ლე ბე ლია 

და არა ფე რი ერ თ მა ნეთს არ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში, 

რო მე ლიც უნ და ამო დი ო დეს 1948 წლის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა ყო ველ თაო 

დეკ ლა რა ცი ი დან. ეს დეკ ლა რა ცია არა ვის ჩაგ რავს, ამ ბობს, რომ ყვე ლა ადა მი-

ა ნი თა ნას წო რია თა ვი სი უფ ლე ბე ბი თა და ღირ სე ბით. 

ნი ნო და ნე ლია – ბუ ნებ რი ვი ა, სა მოთხე არ არ სე ბობს ქვე ყა ნა ზე, ამა ზე უნ-

და შევ თან ხ მ დეთ, მაგ რამ მე დი დი ბრი ტა ნე თი გა მახ სენ და, რო მე ლიც ძა ლი ან 

ტრა დი ცი უ ლი ქვე ყა ნა ა, მაგ რამ იქაც ძა ლი ან თავ სე ბა დია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე-

ბი, ტრა დი ცი ე ბი და კულ ტუ რა. მთა ვა რი ა, რომ ჩვენს ცნო ბი ე რე ბა ში გავ ყოთ 

სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფო და ყვე ლა ფე რი და ნარ ჩე ნი. 

 გი ორ გი თა ბა გა რი – ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მიმ-

დი ნა რე ობს სი ძულ ვი ლის ენის მო ნი ტო რინ გი. შე დე გე ბი სა მი ვე ან გა რი შის 

მი ხედ ვით სა ვა ლა ლო ა. გა ზე თე ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი სის ტე მა ტი უ რად 

იყე ნებს სი ძულ ვი ლის ენას. ახ ლა თან არ მაქვს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი. 

საკ მა ოდ რთუ ლია შე თან ხ მე ბა იმა ზე, გვინ და თუ არა სი ძულ ვი ლის ენის რე-

გუ ლი რე ბა და რო გორ უნ და მო ხერ ხ დეს ეს, საკ მა ოდ რთუ ლი სა კითხია და შე-

იძ ლე ბა სას წორ ზე აყე ნებ დეს მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბას. ამა ზე იყო დე ბა ტე ბი. 

ბევ რი კითხ ვა შე იძ ლე ბა და ის ვას, გვინ და თუ არა ეს. სა უ კე თე სო გა მო სავ ლად 

მა ინც ეთი კის ქარ ტია და კო დექ სი მი მაჩ ნი ა, რო მე ლიც სა ვალ დე ბუ ლო შე იძ-

ლე ბა გახ დეს ყვე ლა ჟურ ნა ლის ტის თ ვის და გახ დეს ში და სა რე გუ ლა ციო მე-

ქა ნიზ მე ბი, რო მე ლიც და ა რე გუ ლი რებს მე დი ის სტან დარტს, თუ რო გორ უნ და 

იმუ შა ონ ჟურ ნა ლის ტებ მა თა ვი ანთ გა მო ცე მებ ში. 
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ვე თან ხ მე ბი მო საზ რე ბას, რომ გა ნათ ლე ბა არის ის საწყი სი, რო მელ საც უნ-

და და ე ფუძ ნოს ყვე ლაფ რის შეც ვ ლა. რად გან დღეს ლგბტ სა კითხებ ზე ვსა უბ-

რობთ, აუცი ლე ბე ლია, სექ სუ ა ლუ რი გა ნათ ლე ბა იყოს სა შუ ა ლო სკო ლის კლა-

სებ ში მოს წავ ლე ე ბის თ ვის მი წო დე ბუ ლი. გა ნათ ლე ბი დან უნ და და იწყოს ის, 

რაც ნა ცი ო ნა ლიზმს და რე ლი გი ურ ექ ს ტ რე მიზმს შე ა კა ვებს. 

რაც შე ე ხე ბა ტრა დი ცი ე ბის სა კითხს, ბევრ და სავ ლურ ქვე ყა ნა ში ლგბტ სა-

კითხე ბი და ტრა დი ცი ე ბი, გვერ დიგ ვერდ, ერთ გა რე მო სა და სივ რ ცე ში არ სე-

ბობს. მას შემ დეგ, რაც პროგ რესს გან ვიც დით, ალ ბათ ეს ასე იქ ნე ბა სა ქარ თ-

ვე ლო შიც. 

აღ ნიშ ნუ ლი დე ბა ტე ბი ხორ ცი ელ დე ბა ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის 

“სიძულვილის ენის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა სა ქარ თ ვე ლო ში: ლაკ მუ სის ტეს ტი სო ცი ა ლუ რი ტო ლე

რან ტო ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სათ ვის” ფარ გ ლებ ში.



20 ივ ნი სი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
რუ სუ დან გო ცი რი ძე

სა ქარ თ ვე ლოს ევან გე ლურ - ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სი ის 

ეპის კო პო სი

ნი კო ლოზ ლა ლი აშ ვი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რი, 

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტიული მოძრობა

გი ორ გი მა ი სუ რა ძე

ლი ტე რა ტუ რის და კულ ტუ რის კვლე ვი თი ცენ ტ რი, 

ფი ლო სო ფო სი (ბერ ლი ნი, გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა)

რა ტი ამაღ ლო ბე ლი

პო ე ტი

მო დე რა ტო რი: 
გო გი გვა ხა რია

პო ლი ტი კა და რე ლი გი ა: 
დე სე კუ ლა რი ზა ცი ის ტენ დენ ცია
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გო გი გვა ხა რია – დღე ვან დე ლი დის კუ სი ის იდეა და ი ბა და მას მე რე, რაც 

“ქრის ტი ა ნ - დე მოკ რა ტი უ ლი მოძრაობა” გა მო ვი და სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე-

ბე ბის ინი ცი ა ტი ვით. ეს ცვლი ლე ბე ბი ეხე ბო და სწო რედ იმ თე მას, რო მელ ზეც 

დღეს ვსა უბ რობთ. მას შემ დეგ ერ თი თვე გა ვი და და დე სე კუ ლა რი ზა ცი ის ტენ-

დენ ცია გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით გამ ძაფ რ და. მხედ ვე ლო ბა ში მაქვს ბაგ რა-

ტის ტაძ რის გარ შე მო მომ ხ და რი ამ ბე ბი, პატ რი არ ქის ბრძა ნე ბა, ბა ტონი შაშ კი-

ნის ინ ტერ ვი უ, რო მელ მაც ასე ვე გა მო იწ ვია დის კუ სია სა ზო გა დო ე ბა ში. დღეს 

ალ ბათ ყვე ლა ამ თე მა ზე ვი სა უბ რებთ.

რად გან ამ ცვლი ლე ბე ბის ინი ცი ა ტო რი “ქრის ტი ა ნ - დე მოკ რა ტი უ ლი 

მოძრაობა” იყო, სიტყ ვას ბა ტონ ნი კას გა დავ ცემ. იქ ნებ გან გ ვი მარ ტოს, რა 

აქვს მხედ ვე ლო ბა ში პარ ტი ას, რა იდე ე ბით გა მო დის.

ნი კო ლოზ ლა ლი აშ ვი ლი – არ მე გო ნა, თუ ჩვე ნი პარ ტი ის სა კონ ს ტი ტუ-

ციო ინი ცი ა ტი ვა იქ ნე ბო და დღეს გან ხილ ვის მთა ვა რი სა გა ნი. მინ და ჩე მი 

პო ზი ცია გითხ რათ თა ვად ამ ტერ მი ნებ თან და კავ ში რე ბით. სა ქარ თ ვე ლო-

ში დე სე კუ ლა რი ზა ცი ის პრო ცე სი არ მიმ დი ნა რე ობს იმ მარ ტი ვი მი ზე ზით, 

რომ არ შე იძ ლე ბა მოხ დეს იმის დე სე კუ ლა რი ზა ცი ა, რი სი სე კუ ლა რი ზა ცი აც 

არ მომ ხ და რა. მო დით, ჯერ დავ ფიქ რ დეთ ამ ტერ მინ ზე. არ არის ეს მარ ტი-

ვი ტერ მი ნი. საკ მა ოდ გადღაბ ნი ლია მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი და გან მარ ტე ბე ბი. 

ვფიქ რობ, რომ არ სე ბულ უამ რავ კონ ცეფ ცი ას შო რის, რო მე ლიც გან მარ-

ტავს ტერ მინს “სეკულარიზაცია”, ყვე ლა ზე რა ცი ო ნა ლუ რია ის კონ ცეფ ცი ა, 

რო მე ლიც სე კუ ლა რი ზა ცი ა ში გუ ლის ხ მობს კონ კ რე ტულ სა ზო გა დო ე ბა ში 

მორ წ მუ ნე თა რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბას. ბუ ნებ რი ვი ა, არ შე იძ ლე ბა ლა პა რა-

კი იყოს სე კუ ლა რი ზა ცი ა ზე იქ, სა დაც არი ან მორ წ მუ ნე ადა მი ა ნე ბი, თუნ დაც 

უკ ვე მომ ხ და რი იყოს რე ლი გი ის პრი ვა ტი ზა ცი ა, რო ცა რე ლი გია ხდე ბა თი-

თო ე უ ლი ადა მი ა ნის პი რა დი საქ მე და არა კო ლექ ტი ვის არ სე ბო ბის აუცი ლე-

ბე ლი პი რო ბა.

მი ჩი გა ნის უნი ვერ სი ტე ტის მკვლე ვ რის და მეც ნი ე რის რო ნალდ ინ გ ლ ჰარ დ-

ტის კო ლო სა ლუ რი კვლე ვის მი ხედ ვით, რო მელ საც სა ფუძ ვ ლად და ე დო ძა ლი ან 

დი დი რა ო დე ნო ბის ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლა, სა ქარ თ ვე ლო უფ რო წინ არის სე კუ-

ლა რულ - რა ცი ო ნა ლის ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის კენ, ვიდ რე ამე რი კის შე ერ თე ბუ-

ლი შტა ტე ბი და ერთ დო ნე ზეა კა ნა და სა და ეს პა ნეთ თან.
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თუ სე კუ ლა რიზ მ ში კონ ს ტი ტუ ცი ა ში იმ ჩა ნა წერს ვგუ ლის ხ მობთ, რომ სა-

ხელ მ წი ფო და რე ლი გია ერ თ მა ნე თის გან გა ყო ფი ლია და ერ თ მა ნე თის საქ მე-

ებ ში არ ერე ვა, მა შინ, რა თქმა უნ და, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ სა ქარ თ ვე ლო 

სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფო ა. 1921 წლის კონ ს ტი ტუ ცი ამ ეს ძა ლი ან მკა ფი ოდ 

აჩ ვე ნა. მაგ რამ იმ პე რი ოდ შიც კი, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლომ და მო უ კი დებ ლო-

ბა მო ი პო ვა და ხე ლი სუფ ლე ბა ში ცალ სა ხად სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე ბი მო ვიდ ნენ, 

ძა ლი ან აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა იყო რე ლი გი ურ ინ ს ტი ტუ ტებ თან, ეკ ლე სი-

ას თან. შე გახ სე ნებთ, რო დე საც აფხა ზეთ ში 1919 წელს დრო ე ბით გა მოცხად და 

სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კა, რამ ხე ლა რო ლი ითა მა შა მარ თ ლ მა დი დე ბელ მა 

ეკ ლე სი ამ, გე ნე რალ მაზ ნი აშ ვი ლის და მა შინ დე ლი ეპის კო პო სის ამ ბ რო სი ხე-

ლა ი ას თა ნამ შ რომ ლო ბამ. მე რე ამ ბ რო სი ხე ლაია უკ ვე კა თო ლი კოს - პატ რი არ ქი 

გახ და. ეს ყვე ლა ფე რი ნათ ლად მეტყ ვე ლებს იმა ზე, რომ ფურ ცელ ზე კი ეწე რა, 

მაგ რამ რე ა ლუ რად მა ინც რე ლი გია და ეკ ლე სია სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 

ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენ ტად რჩე ბო და.

საბ ჭო თა პე რი ოდ ში შე იძ ლე ბა ვი ლა პა რა კოთ სე კუ ლა რი ზა ცი ა ზე, პირ და პირ 

ხდე ბო და იერი ში სამ ღ ვ დე ლო ე ბა ზე, რე ლი გი ა ზე, ეკ ლე სი ა ზე. პოს ტ საბ ჭო თა 

სა ქარ თ ვე ლო შიც, საბ ჭო თა კავ ში რის დან გ რე ვის თა ნა ვე, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 

რომ მო მენ ტა ლუ რად და იწყო ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბა და მან ისევ შე მო ი ტა ნა 

რე ლი გია სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში. მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს იმას, ეკ ლე-

სია რამ დე ნად ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბუ ლი, რამ დე ნად ძლი ე რი იყო. ეროვ ნუ ლი 

მოძ რა ო ბის ლი დე რე ბი მა შინ სა ჯა როდ კითხუ ლობ დ ნენ ლოც ვებს, მი ტინ გე ბის 

უმე ტე სო ბა იწყე ბო და სიტყ ვე ბით “ჩვენთან არს ღმერ თი” და ა.შ.

“ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ და ახ ლო ე ბით სა მი წლის გან მავ ლო ბა-

ში, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მი სი ერ თ -ერ თი ავ ტო რი და დღეს სა ქარ თ ვე ლოს 

პრე ზი დენ ტი იყო ინი ცი ა ტო რი კონ კორ და ტი სა, მარ თ ლაც გაძ ლი ერ და სე კუ-

ლა რი ზა ცი ის პრო ცე სი. ეკ ლე სი ამ ცენ ტ რი დან პე რი ფე რი ა ზე გა და ი ნაც ვ ლა. 

ალ ბათ, ყვე ლას გახ სოვთ პე რი ო დი, რო დე საც აღარ იყო რე ლი გი უ რი რი ტუ-

ა ლე ბის ტრან ს ლი რე ბე ბი, ნაკ ლე ბად ჩან და სა პატ რი არ ქო. მას არც პო ლი ტი-

კა ზე და არც სხვა სფე რო ებ ზე აღარ ჰქონ და გავ ლე ნა. მაგ რამ ეს დიდ ხანს არ 

გაგ რ ძელ და. 2007 წლის შემ დეგ ეს მიდ გო მე ბი შე იც ვა ლა და რე ლი გი ამ კვლავ 

და ი კა ვა ერ თ -ერ თი ცენ ტ რა ლუ რი რო ლი. აუცი ლე ბე ლი გახ და პატ რი არ ქის 

ფაქ ტო რი სა ე რო ხე ლი სუფ ლე ბის ლე გი ტი მა ცი ის თ ვის. შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ 
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მოხ და ეკ ლე სი ის “აპდეითი”, მოხ და შეწყო ბა არ სე ბულ რე ა ლო ბას თან. ეკ ლე-

სი ამ გა იძ ლი ე რა თა ვი სი პო ზი ცი ე ბი და მი ვი ღეთ ის, რაც დღეს გვაქვს. კლა-

სი კუ რი, ლე გა ლის ტუ რი გა გე ბით, სა ქარ თ ვე ლო, რა თქმა უნ და სე კუ ლა რუ ლი 

სა ხელ მ წი ფო ა, მაგ რამ თუ ისევ ინ გ ლ ჰარდტს და ვე სეს ხე ბით, სა ქარ თ ვე ლო არ 

შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს სე კუ ლა რულ სა ზო გა დო ე ბად, იმი ტომ რომ ამ სა ზო გა-

დო ე ბა ში არ მომ ხ და რა რე ლი გი ის პრი ვა ტი ზა ცი ა, მას არ გა და უ ნაც ვ ლე ბია 

პრი ვა ტულ სფე რო ში, არ მოხ და რა მი სი დი ფე რენ ცი ა ცი ა, სა ხელ მ წი ფო და ეკ-

ლე სია გარ კ ვე ულ მო მენ ტებ ში ერ წყ მის ერ თ მა ნეთს, ისე ვე რო გორც რუ სეთ-

ში ან ლა თი ნუ რი ამე რი კის რიგ ქვეყ ნებ ში. და, რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, არ 

შემ ცი რე ბუ ლა მორ წ მუ ნე თა რა ო დე ნო ბა სა ზო გა დო ე ბა ში. ამი ტომ, შე იძ ლე ბა 

ვთქვათ, რომ ლა პა რა კი არ შე იძ ლე ბა იყოს დე სე კუ ლა რი ზა ცი ა ზე, რე ლი გი ის 

დაბ რუ ნე ბა ზე, რე ვან შ ზე, მის ისევ შე მოს ვ ლა ზე პე რი ფე რი ი დან ცენ ტ რ ში, იმ 

მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო, რომ არ მომ ხ და რა სა ზო გა დო ე ბის სე კუ ლა რი ზა ცი ა. 

რო ნალდ ინ გ ლ ჰარ დ ტის პო ზი ცი ებს ვი ზი ა რებ. ეს არის ადა მი ა ნი, რო მელ მაც 

70-იანი წლე ბის ბო ლოს შექ მ ნა პოს ტ მა ტე რი ა ლიზ მის კონ ცეფ ცი ა.

დე სე კუ ლა რი ზა ცი ა საც აქვს თა ვი სი პა რა მეტ რე ბი. რომც ჩავ თ ვა ლოთ, რომ 

ეს სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფო ა, თუ გა და ხე დავთ, დე სე კუ ლა რი ზა ცი ის ნი შან-

წყა ლი არ არ სე ბობს, რად გან არა ფე რი არ წა სუ ლა ცენ ტ რი დან. იგი ვე პო ზი ცი-

ე ბი აქვს რე ლი გი ას და ეკ ლე სი ას, რაც ყო ველ თ ვის ჰქონ და.

სწო რედ ამ რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა დავ წყ ვი ტეთ, რომ სწო რი იქ ნე-

ბო და, თუ კონ ს ტი ტუ ცია ასა ხავ და იმ ვი თა რე ბას, რაც არის დღეს სა ქარ თ ვე-

ლო ში, ჩვენს სა ხელ მ წი ფო ში და მი ზან შე წო ნი ლად ჩავ თ ვა ლეთ კონ ს ტი ტუ ცი ის 

პრე ამ ბუ ლა ში უფ ლის სა ხე ლის მოხ სე ნი ე ბა. სიტყ ვე ბი “ღმერთისა და ერის წი-

ნა შე”, ჯერ კი დევ 1995 წელს მი ღე ბულ კონ ს ტი ტუ ცი ა ში გაჩ ნ და. გა დავ წყ ვი-

ტეთ, კი დევ უფ რო წარ მოგ ვე ჩი ნა ქრის ტი ა ნო ბის რო ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ მე-9 მუხ ლ ში ეს არის ნახ სე ნე ბი. ჩვე ნი ინი ცი ა ტი ვით, ეს სიტყ ვე ბი უნ-

და ავი დეს პრე ამ ბუ ლა ში და უნ და გაჩ ნ დეს ასე თი ჩა ნა წე რი: “ქრისტიანული 

ტრა დი ცი ე ბი”, ამა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო. ჩვენს პარ ტი ა შიც ძნე ლად 

მი ვაღ წი ეთ შე თან ხ მე ბას ამ ფორ მუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბით. პი რა დად მე 

მომ ხ რე ვი ყა ვი, უფ რო ფარ თოდ ყო ფი ლი ყო ეს ყვე ლა ფე რი წარ მო ჩე ნი ლი, რო-

გორც არის ეს უნ გ რე თის ახალ კონ ს ტი ტუ ცი ა ში, რო მე ლიც 2012 წლის 1 იან ვ-

რი დან შე ვი და ძა ლა ში. იქ მოხ სე ნი ე ბუ ლია მე ფე, რო მელ მაც პირ ველ მა მი ი ღო 
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ქრის ტი ა ნო ბა და მი სი დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ უნ გ რე თი დღეს არის ცი ვი ლი ზე-

ბუ ლი, ქრის ტი ა ნუ ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი სამ ყა როს ნა წი ლი. მე მინ დო და, რომ 

ჩვენ თა ნაც ასე ყო ფი ლი ყო, მაგ რამ ვერ გა ვი ტა ნე ჩე მი პო ზი ცი ა. სა ბო ლო ოდ, 

შევ ჯერ დით იმ რე დაქ ცი ა ზე, რო მე ლიც მო გახ სე ნეთ.

რუ სუ დან გო ცი რი ძე – თუ კი შევ თან ხ მე ბით, რომ სე კუ ლა რი ზა ცია ნიშ-

ნავს სა ხელ მ წი ფო სა და რე ლი გი ის გა მიჯ ვ ნას, არც ეს იქ ნე ბა ცხა დი ცნე ბა, 

იმი ტომ რომ რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა, რას ნიშ ნავს გა მიჯ ვ ნა, სად გა დის ზღვა რი 

საკ რა ლურ სა და სე კუ ლა რულს ან მი წი ერს შო რის. “სეკულარულის” ზუს ტი შე-

სატყ ვი სიც კი არა გვაქვს ქარ თუ ლად. და, ზო გა დად, რო გორ გა ნი საზღ ვ რე ბა, 

სა ხელ მ წი ფო ან სა ზო გა დო ე ბა არის თუ არა სე კუ ლა რუ ლი, რა გან საზღ ვ რავს 

ამას, სა ხელ მ წი ფო მოწყო ბა, კა ნონ მ დებ ლო ბა, ფა სე უ ლო ბე ბი თუ ყო ველ დღი-

უ რო ბა? თუ ასე მი ვუდ გე ბით, რო გორ ფიქ რობთ, არის თუ არა სე კუ ლა რუ ლი 

ქვე ყა ნა, სა დაც კა ნო ნის დო ნე ზე არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფო რე ლი გი ა, სა დაც ყო-

ვე ლი ახალ შო ბი ლი ავ ტო მა ტუ რად ით ვ ლე ბა ამ სა ხელ მ წი ფო რე ლი გი ის მიმ-

დევ რად და სა დაც სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბის რე ლი გი უ რი კუთ ვ ნი ლე ბა დო კუ-

მენ ტუ რად არის და ფიქ სი რე ბუ ლი. მი ხა რი ა, რომ ეს სა ქარ თ ვე ლოს მო დელს არ 

შე ე სა ბა მე ბა. მაგ რამ, რამ დე ნა დაც უც ნა უ რი არ უნ და იყოს, ეს და ნი ის მო დე-

ლი ა.

არის თუ არა სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფო, სა დაც არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფო 

რე ლი გი ა, ამ რე ლი გი ის მე თა უ რი არის მო ნარ ქი, ამ სა ხელ მ წი ფოს სა კა ნონ მ-

დებ ლო ორ გა ნო ში რე ლი გი ის იერარ ქე ბი სხე დან – არც ეს არის სა ხარ ბი ე ლო 

მო დე ლი და ესეც ერ თ -ერ თი ევ რო პუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნის მო დე ლი ა. სა-

უ ბა რია ბრი ტა ნეთ ზე . ა რის თუ არა სა ხელ მ წი ფო სე კუ ლა რუ ლი, რო დე საც არ 

არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფო რე ლი გი ა, რო დე საც ცხა დად არის გა მიჯ ნუ ლი რე ლი-

გი უ რი და სე კუ ლა რუ ლი სივ რ ცე, რო დე საც კა ნო ნის დო ნე ზე ყვე ლა რე ლი გია 

თა ნას წო რი ა, რო დე საც არცერთ რე ლი გი ას თან არ არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფოს 

ფი ნან სუ რი ან პო ლი ტი კუ რი გა და ჯაჭ ვუ ლო ბა, მაგ რამ ამავ დ რო უ ლად, ამ სა-

ხელ მ წი ფო ში შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს ხალ ხის მხრი დან არა ფორ მა ლუ რი დაკ ვე-

თა, რომ სა ხელ მ წი ფოს მე თა უ რი აუცი ლებ ლად იყოს კონ კ რე ტუ ლი რე ლი გი ის 

და ხან და ხან კონ კ რე ტუ ლი დე ნო მი ნა ცი ის მიმ დე ვა რი, ან რო დე საც ამ სა ხელ მ-

წი ფოს მე თა უ რი სწო რედ ღვთის ნე ბას მო იშ ვე ლი ებს მი ლი ტა რის ტუ ლი მსოფ-



244

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და სამართლიანობა

ლიო დო ნის ინ ტერ ვენ ცი ის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. აქ ამე რი კის მო დელ ზეა 

ლა პა რა კი. გა მახ სენ და, რო გო რი ვნება თა ღელ ვა იყო ობა მას გაპ რე ზი დენ ტე-

ბის დროს, რო დე საც ცხა დად არ იყო ნათ ქ ვა მი, რო მე ლი რე ლი გი ის და რო მე-

ლი დე ნო მი ნა ცი ის მიმ დე ვა რი იყო იგი. ჩე მი ამე რი კე ლი კო ლე გე ბის ნა წი ლიც 

ძა ლი ან შეშ ფო თე ბუ ლი იყო და ამ ბობ და, რო გორ შე იძ ლე ბო და მა თი ქვეყ ნის 

მე თა უ რი სუ ლაც მუს ლი მი ან ათე ის ტი ყო ფი ლი ყო.

ამ დე ნად, იმას, არის თუ არა რო მე ლი მე სა ხელ მ წი ფო სე კუ ლა რუ ლი, კა ნო-

ნი ვერ გან საზღ ვ რავს. ძნე ლია იმის თქმა, რომ და ნია არ არის სე კუ ლა რუ ლი 

სა ხელ მ წი ფო, რო დე საც მი სი სტრუქ ტუ რა და მოწყო ბა სრუ ლი ად არა სა ხარ-

ბი ე ლო ა. მახ სოვს, რო დე საც გა სულ ზაფხულს მი ღე ბულ იქ ნა კა ნო ნი რე ლი-

გი უ რი ჯგუ ფე ბის რე გის ტ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით, სწო რედ ამ მო დე ლე ბით 

ხდე ბო და აპე ლი რე ბა. სა უ ბა რი იყო იმა ზე, რა ტომ უნ და არ სე ბობ დეს ჩვენ თან 

ასე თი მო დე ლი, რო დე საც ისეთ წინ წა სულ და დე მოკ რა ტი ულ სა ხელ მ წი ფო ებ-

ში, რო გო რიც არის და ნია და ინ გ ლი სი, არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფო რე ლი გია და 

სულ სხვა მოწყო ბა.

ვერც იმას ვიტყ ვით, რომ თუ კი ჩვენს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ცხა დად არის გა-

წე რი ლი, რომ რე ლი გია და სა ხელ მ წი ფო გა მიჯ ნუ ლი ა, ეს რე ა ლუ რად ასე ა. 

ვერც იმის მომ ხ რე ვიქ ნე ბი, რომ რა კი რე ა ლუ რად ასე არ არის, მა შინ ეს კა ნონ-

მ დებ ლო ბა მაც ასა ხოს. გა მახ სენ და ერ თი უც ნა უ რი ამ ბა ვი, რო დე საც სვა ნეთ-

ში ბი ძაშ ვი ლებ მა მოკ ლეს ქა ლი, რო მელ ზეც ეჭ ვი ეპა რე ბო დათ, რომ მე უღ ლეს 

ღა ლა ტობ და. მახ სოვს ერ თი იურის ტის კო მენ ტა რი, რო მე ლიც ამ ბობ და, რომ 

ეს არ არის კა ნონ დარ ღ ვე ვა და აუცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბი 

და კულ ტუ რა ასა ხუ ლი იყოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში. ჩემ თ ვის ამ გ ვა რი ასახ ვა იქ-

ნე ბო და იმის ტოლ ფა სი, ვთქვთ, რომ თუ კი ქვე ყა ნა ში არ არის სე კუ ლა რუ ლი 

სი ტუ ა ცია და არ არის გა მიჯ ნუ ლი სა ხელ მ წი ფო და რე ლი გი ა, ბა რემ ეს კა ნონ-

მ დებ ლო ბა შიც აისა ხოს. ჩე მი აზ რით, ერ თი ხელ მო სა ჭი დი და ჯან სა ღი, რაც 

შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს ჩვენს ქვე ყა ნა ში ამ თვალ საზ რი სით, არის კა ნონ მ დებ-

ლო ბა და იქ ნებ რო გორ მე და ვე წი ოთ მას. იქ ნებ რე ა ლო ბა და ვა წი ოთ კა ნონს და 

არა პი რი ქით, კა ნო ნი ჩა მოვ წი ოთ რე ა ლო ბამ დე.

ვერც იმას გა ვი ზი ა რებ, რომ სე კუ ლა რიზ მი და ათე იზ მი რე ლი გი ის დაკ ნი ნე-

ბაა ან დე სე კუ ლა რიზ მი მა ინ ც და მა ინც სა ხელ მ წი ფოს ირა ნი ზა ცი ა ა. სე კუ ლა-

რიზ მის რამ დე ნი მე ვა რი ან ტ ზეა ლა პა რა კი. ერ თ -ერ თია საფ რან გე თის ვა რი ან-
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ტი, რო დე საც რე ლი გია პრი ვა ტულ სივ რ ცე შია გა და ტა ნი ლი. თუ გე ლო ცე ბა, 

ადე ქი და ილო ცე, და ამას საქ მე არა აქვს სა ჯა რო სივ რ ცეს თან. მაგ რამ მი მაჩ-

ნი ა, რომ თუ კი ასე თი სე კუ ლა რი ზა ცი ის დე სე კუ ლა რი ზა ცი ა ზე იქ ნე ბა სა უ ბა რი, 

შე იძ ლე ბა ირა ნი ზა ცი ა ზე არ იყოს ლა პა რა კი, რად გან, რო გორც ბაპ ტის ტუ რი 

ეკ ლე სი ის წი ნამ ძღოლს, რო გორც პრო ტეს ტანტს და, ზო გა დად, რო გორც ამ 

ქვეყ ნის შვილს, მი მაჩ ნი ა, რომ რე ლი გია არ არის პრი ვა ტუ ლი სივ რ ცის საქ-

მე. ერ თი მხრივ, არის პრი ვა ტუ ლი, ეს არის პი რა დი ურ თი ერ თო ბა ადა მი ან სა 

და ღმერთს შო რის, მაგ რამ მე ო რე მხრივ, რე ლი გია თა ვის თავ ში მო ი აზ რებს 

თე მის რე ლი გი ურ პრაქ ტი კას, თე მად ყოფ ნას. და რა კი არ სე ბობს ადა მი ან თა 

ერ თო ბა რე ლი გი ის გარ შე მო, შე სა ბა მი სად, ისი ნი რა ღაც როლს თა მა შო ბენ სა-

ზო გა დო ე ბა ში.

მინ და გითხ რათ ჩე მი ეკ ლე სი ის და მო კი დე ბუ ლე ბა რე ლი გი ი სა და სა ხელ მ წი-

ფოს გა მიჯ ვ ნას თან და კავ ში რე ბით. ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია პრო ტეს ტან ტუ ლი 

ოჯა ხის წევ რი ა, მაგ რამ ის რა დი კა ლუ რი რე ფორ მა ცი ის შვი ლი ა. რა დი კა ლუ-

რია იმი ტომ, რომ რო დე საც ცხა დი გახ და, რა ფორ მე ბი მი ი ღო ლუ თე რი სე ულ მა 

რე ფორ მა ცი ამ, მა შინ ვე წა მო ვი და რა დი კა ლუ რი რე ფორ მა ცი ა. ლუ თე რის რე-

ფორ მა ცი ის წარ მა ტე ბას დი დად შე უწყო ხე ლი მის მა და ახ ლო ე ბამ სა ე რო ხე-

ლი სუფ ლე ბას თან. რა დი კა ლუ რი რე ფორ მა ცია სწო რედ ამას და უ პი რის პირ და. 

რამ დე ნა დაც პო ლი ტი კუ რად და არა რე ლი გი უ რა დაც არ უნ და ჟღერ დეს, ერ თ -

ერ თი ფუნ და მენ ტი, რა ზეც ბაპ ტის ტუ რი რე ლი გია დგას, არის სა ხელ მ წი ფო სა 

და რე ლი გი ის გა მიჯ ვ ნა და ად გი ლობ რი ვი ეკ ლე სი ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა, რაც 

ასე ვე რე ლი გი ის, რო გორც პო ლი ტი კუ რი ერ თე უ ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ხელს შე-

უშ ლის, და მე სა მე – მორ წ მუ ნე თა ნათ ლო ბა, რაც თა ვის თა ვად რე ლი გი ას პი-

რად საქ მედ აცხა დებს.

ჩე მი ეკ ლე სი ის მიდ გო მა ასე თი ა, რომ ჩვენ უნ და ვი ყოთ სა ხელ მ წი ფოს-

თან კრი ტი კულ სო ლი და რო ბა ში და ამი სი მა გა ლი თი რე ლი გი ე ბის ის ტო რი ას 

ახ სოვს. მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა მო ვი ყვა ნო მარ ტინ ლუ თერ კინ გი, რო მე ლიც 

თა ვი სი მოღ ვა წე ო ბით არ ჩა კე ტი ლა პრი ვა ტულ სივ რ ცე ში, ადა მი ა ნი სა და 

ღმერ თის ურ თი ერ თო ბა ში და მან ხმა აიმაღ ლა სო ცი ა ლურ უსა მარ თ ლო ბა-

ზე – ჩე მი ეკ ლე სი ის მიდ გო მაც ასე თი ა. იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას დეს მონდ ტუ-

ტუ ზეც, რო მე ლიც თა ვი სი მოღ ვა წე ო ბით და უ პი რის პირ და არ სე ბულ რე ჟიმს. 

იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას გან დი ზე, რო დე საც რე ლი გი უ რი წი ნამ ძღო ლი ძა ლი ან 
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სე რი ო ზულ პო ლი ტი კურ ფი გუ რად იქ ცა. ამ დე ნად, თუ დე სე კუ ლა რი ზა ცი ა ზეა 

ლა პა რა კი, ეს ირა ნი ზა ცია არ უნ და იყოს, არა მედ უნ და იყოს რე ლი გი ის არა 

პრი ვა ტულ ჩარ ჩო ებ ში მოქ ცე ვა, არა მედ სა ჯა რო სივ რ ცე ში გა მო ტა ნა, რომ 

რე ლი გი ამ თა ვი სი წი ნას წარ მეტყ ვე ლუ რი სიტყ ვა თქვას იმ სა ზო გა დო ე ბა ში, 

რომ ლის წევ რე ბიც მი სი მიმ დევ რე ბი არი ან.

გი ორ გი მა ი სუ რა ძე – თუ სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში მარ თ ლ მა დი დებ ლო-

ბის გან სა კუთ რე ბულ როლ ზეა სა უ ბა რი, ამა ვე ლო გი კით შეგ ვიძ ლია სა უ ბა რი 

არ მა ზის რე ლი გი ის გან სა კუთ რე ბულ როლ ზეც, იმი ტომ რომ მი ნი მუმ 6-7 სა უ-

კუ ნე, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს შექ მ ნას და ე დო ეს რე ლი გია სა ფუძ ვ ლად. 

სა ერ თოდ, რო მე ლი მე კონ ფე სი ის “განსაკუთრებული რო ლი” იმ ტი პის ფორ მუ-

ლა და გან საზღ ვ რე ბა მგო ნი ა, რო მე ლიც ის ტო რი უ ლად არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 

სა ქარ თ ვე ლოს არ აურ ჩე ვია მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბა. ის მოხ ვ და ამ გა რე მო ში 

და გახ და მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო. ეს იგი ვე იქ ნე ბო და, ბაგ რა ტი ონ-

თა დი ნას ტი ის ან ქარ თ ველ თა ვად -აზ ნა ურ თა გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი დაგ-

ვე კა ნო ნე ბი ნა კონ ს ტი ტუ ცი ით. ჩვენ ვაზ როვ ნებთ და ვფიქ რობთ გარ კ ვე უ ლი 

კრი ტე რი უ მე ბით, ფორ მუ ლე ბით, გან საზღ ვ რუ ლო ბე ბით და, სამ წუ ხა როდ, არ 

ვსვამთ შე კითხ ვას, მარ თ ლა ასე ა? რა ი მე ლო გი კა დევს ასეთ გან საზღ ვ რე ბა ში?

გერ მა ნია რომ ავი ღოთ, თუ კი რო მე ლი მე კონ კ რე ტულ კონ ფე სი ას მარ თ ლა 

გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი მი უძღ ვის ამ კონ კ რე ტუ ლი ნა ცი ის, ერის ცხოვ რე ბა-

ში, ეს ლუ თე რა ნუ ლი პრო ტეს ტან ტიზ მი ა. თა ნა მედ რო ვე გერ მა ნუ ლი ენა უშუ-

ა ლოდ უკავ შირ დე ბა პრო ტეს ტან ტიზ მის გავ რ ცე ლე ბას გერ მა ნი ა ში, მაგ რამ 

არა ვის აზ რად არ მოს დის ილა პა რა კოს მის გან სა კუთ რე ბულ როლ ზე გერ მა ნუ-

ლი ნა ცი ის ის ტო რი ა ში. თა ვის თა ვად, ასე თი გან საზღ ვ რე ბა, ასე თი ფორ მუ ლა, 

რო მე ლიც რა ტომ ღაც აქ სი ო მურ ჭეშ მა რი ტე ბად მი ვი ღეთ, აბ სურ დია და რა ცი-

ო ნა ლურ ლო გი კას არ შე ი ცავს. შეგ ვიძ ლია მის ტი კა ზე ვი ლა პა რა კოთ და ტრა-

დი ცი ებ ზე, თუმ ცა, ასე ვე გა უ გე ბა რი ა, რო მელ ტრა დი ცი ებ ზე ვლა პა რა კობთ. 

იმის უმე ტე სო ბა, რა საც დღეს ტრა დი ცი ად გვთა ვა ზო ბენ, იქ ნე ბა ეს ეკ ლე სია 

თუ პო ლი ტი კო სე ბი, თუ სხვა, ბო ლო 15-20 წლის გან მავ ლო ბა ში შე იქ მ ნა. შეგ-

ვიძ ლია უფ რო ღრმა დაც წა ვი დეთ და ქარ თულ ეროვ ნულ ტრა დი ცი ად გა მო-

ვაცხა დოთ მარ ჯ ვე ნის მოკ ვე თა, სის ხ ლის აღე ბა. ესეც ტრა დი ცი ე ბია და მა შინ 

ამა ვე ლო გი კით მა თაც მო ვუფ რ თხილ დეთ.
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ძი რი თად თე მას და ვუბ რუნ დე ბი – პო ლი ტი კა და რე ლი გი ა: დე სე კუ ლა რი-

ზა ცი ის ტენ დენ ცი ა. პა ტა რა კო რექ ტუ რას შე ვი ტან დი. ჩე მი შთა ბეჭ დი ლე ბით, 

საქ მე ეხე ბა რე საკ რა ლი ზა ცი ას და კონ ტ რ სე კუ ლა რი ზა ცი ას. რე საკ რა ლი ზა ცი-

ის პრო ცე სი სა ქარ თ ვე ლო ში და იწყო 1987 წელს, ილია ჭავ ჭა ვა ძის წმინ და ნად 

შე რაცხ ვით. სა ქარ თ ვე ლოც და მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე-

სო ბა დღეს სე კუ ლა რუ ლი ა. მათ შო რის, ამე რი კაც, სა დაც რე ლი გი ას ძა ლი ან 

დი დი რო ლი ენი ჭე ბა, შვე ი ცა რი ა შიც ძა ლი ან დი დი რო ლი ენი ჭე ბა. არა სე კუ-

ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბია ირა ნი, ბირ მა, სა უ დის არა ბე თი. ეს იმას ნიშ ნავს, 

რომ საკ რა ლუ რი წიგ ნი ან კა ნო ნი სა ხელ მ წი ფო ზე მა ღა ლი ავ ტო რი ტე ტი ა. გა-

სა მიჯ ნია ისე თი ლა ი ცის ტუ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი, რო გო რიც არის საფ რან გე თი 

ან თურ ქე თი, სა დაც ძა ლი ან მკაც რად და მკვეთ რადაა გა მიჯ ნუ ლი სა ხელ მ წი-

ფო და რე ლი გი ა.

და ვუბ რუნ დე ბი 1987 წელს. რა იყო მა ნამ დე? გა დავ ხე დოთ საბ ჭო თა და წი-

ნა საბ ჭო თა ის ტო რი ა საც. სა ქარ თ ვე ლო ში თუ სე კუ ლა რი ზა ცი ა ზე და მის ის ტო-

რი ა ზე შეგ ვიძ ლია ვი ლა პა რა კოთ, ეს პრო ცე სი ყვე ლა ზე მე ტად ილია ჭავ ჭა ვა-

ძეს უკავ შირ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს სე კუ ლა რი ზა ცი ის პრო ცე სის ფუ ძემ დე ბე ლი 

ილია ჭავ ჭა ვა ძე ა. საკ რა ლუ რი წეს რი გი, დამ ყა რე ბუ ლი ღვთის მი ერ ხელ დას-

მულ მე ფის იდე ა ზე და, შე სა ბა მი სად, ამ წეს რიგ ზე, იც ვ ლე ბა ახა ლი პრინ ცი-

პით. ეს არის ნა ცი ის, ერის გა ჩე ნა. იმა ში, რა საც დღეს ჩვენს ნა ცი ას, ერს ვგუ-

ლის ხ მობთ, ერი არის სე კუ ლა რუ ლი მოვ ლე ნა. არ არ სე ბობს პრე სე კუ ლა რუ ლი 

ერის იდე ა. იმ სა ხით, რო გო რი თაც ქრის ტი ა ნო ბა გაჩ ნ და, უშუ ა ლოდ მი სი სა ხე-

ლის მა ტა რებ ლი დან დაწყე ბუ ლი, პავ ლე მო ცი ქუ ლით გაგ რ ძე ლე ბუ ლი, წმინ და 

მა მე ბად წო დე ბუ ლი ავ ტო რე ბის მი ერ, ეს არის უნი ვერ სა ლუ რი რე ლი გი ა, რო-

მე ლიც არ ცნობს ერს. ის ზე ე როვ ნუ ლი ა.

ეს იდეა ყვე ლა ზე კარ გად შე მო ი ნა ხა კა თო ლი კურ მა ეკ ლე სი ამ. რა ტომ ვერ 

შე მო ი ნა ხა მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბამ, ეს ცალ კე სა კითხია და კონ კ რე ტულ ის-

ტო რი ულ მოვ ლე ნებს უკავ შირ დე ბა და არა იმი ტომ, რომ მარ თ ლ მა დი დებ ლო-

ბა სე პა რა ტის ტუ ლი იყო. მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბა იყო ბი ზან ტი ის სა ხელ მ წი-

ფოს თან კავ შირ ში გა ჩე ნი ლი ქრის ტი ა ნო ბის გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც ას რუ ლებს 

არ სე ბო ბას ბი ზან ტი ას თან ერ თად, მას თან ერ თად ქრე ბა. მის მემ კ ვიდ რე ო ბას 

იბ რა ლებს რუ სე თი, მაგ რამ ამას ვერ ახერხებს და ამის მიზეზი არის ის, რომ 

ერ თი ეთ ნო სი თა ვის მი სი ად იღებს, იყოს მა ტა რე ბე ლი იმი სა, რაც არ არის 
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ნა ცი ო ნა ლუ რი, რაც არის ზე ნა ცი ო ნა ლუ რი და ტრან ს ნა ცი ო ნა ლუ რი. ბი ზან-

ტია არ არის ერ თი ეთ ნო სის სა ხელ მ წი ფო. ეს არის ბერ ძ ნუ ლე ნო ვა ნი, მაგ რამ 

არა ბერ ძე ნი ეთ ნო სის სა ხელ მ წი ფო. ნა ცი ის გა ჩე ნა სე კუ ლა რიზ მის შე დე გი ა. 

ნა ცი ის აღი ა რე ბა ნიშ ნავს სე კუ ლა რუ ლი წეს რი გის ქო ნას. ამის რე საკ რა ლი-

ზა ცია იწყე ბა ილია მე ო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ეს იყო ეროვ ნუ ლი მოძ რა-

ო ბის იმ დ რო ინ დე ლი ლი დე რე ბის სურ ვი ლიც, რომ ილია ჭავ ჭა ვა ძის, სე კუ-

ლა რი ზა ცი ის ავ ტო რის საკ რა ლი ზა ცია მომ ხ და რი ყო. ჩე მი აზ რით, ეს ძა ლი ან 

ჭკვი ა ნუ რი ნა ბი ჯი იყო სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის მე თა-

უ რის მხრი დან.

სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის მი ერ მოხ და სწო რედ იმ პი-

როვ ნე ბის, იმ სიმ ბო ლუ რი ფი გუ რის ოკუ პა ცი ა, პრი ვა ტი ზა ცი ა, საკ რა ლი ზა ცი ა, 

რო მე ლიც ქარ თ ვე ლი ერის, მა მუ ლის ცნე ბის შემ ქ მ ნე ლი ა. შე იძ ლე ბა ვთქვათ, 

რომ ჩვე ნი აზ როვ ნე ბა სხვა მი მარ თუ ლე ბით წა ვი და. შემ დეგ ამას ინ ფ ლა ცი უ-

რი პრო ცე სიც კი მიჰ ყ ვა. ადა მი ა ნებს დამ სა ხუ რე ბის მი ხედ ვით აცხა დებ დ ნენ 

წმინ და ნე ბად, მა გა ლი თად, ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვი ლის წმინ და ნად შე რაცხ ვა და 

ა.შ. ანუ ეკ ლე სია საკ რა ლი ზა ცი ის რე საკ რა ლი ზა ცი ის მეშ ვე ო ბით იპყ რობს იმ 

სივ რ ცეს, რო მე ლიც მას სე კუ ლა რი ზა ცი ამ წა არ თ ვა. სე კუ ლა რი ზა ცია რე ვო-

ლუ ცი უ რი პრო ცე სი არ ყო ფი ლა. ეს თა ვის თა ვა დი პრო ცე სი ა. ნა ცი ად ჩა მო ყა-

ლი ბე ბის სურ ვი ლი თა ვის თა ვად უკ ვე გუ ლის ხ მობს სე კუ ლა რი ზა ცი ას, ანუ შუა 

სა უ კუ ნე ე ბის ფე ო და ლუ რი წეს რი გი დან გა მოს ვ ლას.

რაც შე ე ხე ბა საბ ჭო თა ეპო ქას, ვი ზი ა რებ იმ თე ო რი ებს და აზ რებს, ერთს და-

ვა სა ხე ლებ, ეს არის მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი რუ სი ფი ლო სო ფო სი ნი კო ლაი ბერ დი-

ა ე ვი, რო მე ლიც ამ ბობ და, რომ საბ ჭო თა სის ტე მა, სტა ლი ნიზ მი, ბოლ შე ვიზ მი 

სა ხეც ვ ლი ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბა იყო და ის რუ სუ ლი მე სი ა ნიზ მის იდე ი დან 

წარ მო იშ ვა და ჩა ე ნაც ვ ლა მას. ამი ტომ გაჩ ნ და ტერ მი ნი “წითელი ბი ზან ტი ნიზ-

მი”. სტა ლინ მა აჩუ ქა სა ქარ თ ვე ლოს ქარ თუ ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი-

ის ავ ტო კე ფა ლია 1943 წელს, ეს არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს. ამ დროს სტა ლი ნის 

მი თი თე ბით რუ სე თის მარ თ ლ მა დი დებ ლურ მა ეკ ლე სი ამ აღი ა რა სა ქარ თ ვე ლოს 

მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლია და ეს არის სა მარ თ ლებ რი ვი 

სა ფუძ ვე ლი იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია ავ ტო-

კე ფა ლუ რი ა. ეს მოხ და კა ლის ტ რა ტე ცინ ცა ძის პატ რი არ ქო ბის დროს, რომ ლის 

შთა მო მა ვა ლი, რა ტი ამაღ ლო ბე ლი აქ იმ ყო ფე ბა.
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ტერ მი ნი “პოსტსეკულარიზმი” გაჩ ნ და სწო რედ იმ პრო ცე სებ თან და კავ ში-

რე ბით, რა ზეც თქვენ ისა უბ რეთ, ქალ ბა ტო ნო რუ სუ დან. კერ ძოდ, ამე რი კა ში, 

რო დე საც უმ ც რო სი ჯორჯ ბუ შის პრე ზი დენ ტო ბის დროს ჩნდე ბა ტენ დენ ცი ე-

ბი, რომ მოხ დეს მი სი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ლე გი ტი მა ცია ღმერ-

თის სა ხე ლით ერა ყის სა დამ ჰუ სე ი ნი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ. ამან 

გრო ტეს კუ ლი ხა სი ა თი მი ი ღო. 90-იან წლებ ში, ცი ვი ომი, იდე ო ლო გი უ რი კონ-

ფ ლიქ ტი აღარ არ სე ბობს საბ ჭო თა და და სავ ლურ სის ტე მებს შო რის და იწყე ბა 

სხვა ტი პის, ეთ ნი კუ რი, რე ლი გი უ რი თუ კულ ტუ რა თა და პი რის პი რე ბის პე რი-

ო დი.

იმ გ ვა რი ჩა რე ვა, სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის ინი ცი ა ტი ვა, რაც “ქრის-

ტი ა ნ - დე მოკ რა ტი უ ლიმა მოძრაობამ” შე მო ი ტა ნა, აბ სურ დუ ლად მი მაჩ ნი ა. სა-

ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის, სა მარ თ ლი ა ნო ბის პრინ ციპ ზე თავ დას ხ მა ა, რო დე საც 

პატ რი არ ქი ინი ცი ა ტი ვით გა მო დის და აცხა დებს, რომ ბრძა ნებს. პატ რი არ ქის 

ავ ტო რი ტე ტი ეჭ ვ ქ ვეშ არ დგას. უდი დე სი ავ ტო რი ტე ტია სა ქარ თ ვე ლო ში, მაგ-

რამ მი სი კომ პე ტენ ცია არ არის გა მოს ცეს ბრძა ნე ბა და მას სა ხელ მ წი ფო ინ-

ს ტი ტუ ცია და ე მორ ჩი ლოს. რო დე საც სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცია ემორ ჩი ლე ბა 

არა სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი ის წარ მო მად გენ ლის, რა ო დენ დი დი ავ ტო რი ტე-

ტიც არ უნ და იყოს ის, მი თი თე ბას, სა ხელ მ წი ფოს სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი 

ინ გ რე ვა.

მახ სენ დე ბა ორი წლის წი ნან დე ლი ლა მის პა რა ნო ი დუ ლი ის ტო რი ა, რო-

დე საც შე ითხ ზა გე ი -აღ ლუ მის შე საძ ლო ჩა ტა რე ბის ამ ბა ვი. პირ ველ ყო ფი ლი 

შა მა ნუ რი რი ტუ ა ლე ბი ვით რომ და დი ოდ ნენ და ლოც ვის გაძ ლი ე რე ბით რომ 

ცდი ლობ დ ნენ გე ი -აღ ლუ მის წარ მო მად გენ ლე ბის გან დევ ნას. ასე თი ტი პის აბ-

სურ დე ბი ჰო მო სექ სუ ალ თა მი ერ ქვეყ ნის გა სარ ყ ვ ნე ლად დე სან ტის გად მოს ხ-

მის შე სა ხებ, შე საძ ლო ა, სა ინ ტე რე სოა ეთ ნოგ რა ფე ბის და ეთ ნოფ სი ქო ლო გე-

ბის თვალ საზ რი სით, მაგ რამ ამ დროს გა მო დის ბა თუ მის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

წარ მო მად გე ნე ლი და ამ ბობს, რომ, რა თქმა უნ და, ამას არ და უშ ვე ბენ, რად გან 

მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი არი ან. ეს არის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფოს ნგრე ვის 

სინ დ რო მი. სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ემორ ჩი ლე ბა კა ნონ მ დებ ლო ბას და კონ ს ტი-

ტუ ცი ას და არა თა ვის აღ მ სა რებ ლო ბას. რო დე საც ხდე ბა სხვა დას ხ ვა სფე რო-

ე ბის აღ რე ვა, რომ ლებ საც ერ თ მა ნეთ თან კავ ში რი არა აქვთ, მა შინ სა ხელ მ წი-

ფოს სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლე ბი ინ გ რე ვა.
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ძა ლი ან დი დი შეც დო მა იყო 2002 წელს კონ კორ და ტის შექ მ ნა და ვფიქ რობ, 

ვიდ რე ეს კონ კორ და ტი იარ სე ბებს, ჩვენ კი დევ ძა ლი ან ბევ რი რთუ ლი პრობ-

ლე მა შეგ ვექ მ ნე ბა. თა ვის თა ვად ასე თი იდე ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო გა მო ვაცხა-

დოთ გე ნე ტი კუ რად მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბის თუ ქარ თ ვე ლე ბის ეთ ნო ცენ ტ რის-

ტულ ქვეყ ნად, ან გ რევს სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ა ნო ბას, იმი ტომ რომ სა ქარ თ ვე-

ლო არ არის მხო ლოდ მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბის ქვე ყა ნა. თუნ დაც 5-10% იყოს 

არა მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი, თუ გვინ და, რომ ეს მა თი სა ხელ მ წი ფოც იყოს და მათ 

იგ რ ძ ნონ თა ვი სა კუ თარ სა ხელ მ წი ფო ში, არ შე იძ ლე ბა უთხ რა, რომ ის მე ო რე-

ხა რის ხო ვა ნი ა, იმი ტომ რომ შენ უმ რავ ლე სო ბა ხარ, “თემს რაც სწა დი ა, მას 

იზამს თა ვის თე მო ბის წე სი თა” – ეს არის პირ ველ ყო ფი ლი აზ როვ ნე ბა და ბევრ 

უბე დუ რე ბას მოგ ვი ტანს, თუ დრო ზე არ შევ ც ვ ლით. თუმ ცა, დღე ვან დელ პი-

რო ბებ ში ეს, რა თქმა უნ და, შე უძ ლე ბე ლი ა, რად გან სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ის 

ავ ტო რი ტეტ ზე ნა დი რო ბა აქვთ გა მოცხა დე ბუ ლი პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს. ვერ 

ვიტყ ვი, რომ მარ ტო ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის სურ ვი ლი იყოს ამის გა მოცხა-

დე ბა. ასე ვეა ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაც, და სხვა ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბიც, 

სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე ბის ჩათ ვ ლით.

რა ტი ამაღ ლო ბე ლი – პირ ვე ლი მო ტი ვი იქ ნე ბა ქრის ტი ა ნო ბის სრუ ლი ინ ფ-

ლა ცია და, რო გორც ქრის ტი ა ნი ადა მი ა ნი, ძა ლი ან ვწუხ ვარ, რაც ქრის ტი ა ნო-

ბას ემარ თე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, რა ტრა გი კუ ლი მდგო მა რე ო ბის წი ნა შეც ვართ. 

ქრის ტი ა ნო ბის ძი რი თა დი არ სი სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის-

თ ვის, ყო ველ ნა ბიჯ ზე დარ ღ ვე უ ლი ა. ძა ლი ან მარ ტი ვი გახ სე ნე ბით შე იძ ლე ბა 

შე ვე ხოთ იმას, თუ რა არის ქრის ტი ა ნო ბა და რო გორ და რად აღიქ მე ბა დღეს 

იგი, რო გორ იყი დე ბა დღეს ქრის ტი ა ნო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, თა ნა მედ რო ვე პო-

ლი ტი კურ ენა ზე რომ ვთქვათ. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი ა. გი ორ გიმ 

ნა ცი ო ნა ლიზ მი ახ სე ნა და აბ სო ლუ ტუ რად ვე თან ხ მე ბი, იმი ტომ რომ ქრის ტი-

ა ნო ბა თა ვი სი გან ვი თა რე ბის წი ა ღი დან ვე ზე ნა ცი ო ნა ლუ რი ა. ის გა მო რიცხავს 

სის ხ ლის მი ერ კავ ში რებს, ტო მობ რივ, თე მობ რივ კავ ში რებს. სა ხა რე ბის ძა ლი ან 

ბევ რი იგა ვი, სი უ ჟე ტი თუ მაცხოვ რის სიტყ ვა ამა ზე მეტყ ვე ლებს. ქრის ტი ა ნო-

ბა და სა ხა რე ბა გა ჯე რე ბუ ლია იმით, რომ ადა მი ა ნი უნ და და ე უფ ლოს ყვე ლა ზე 

მთა ვარს, სა კუ თარ თავს და გახ დეს ავ ტო ნო მი უ რი არ სე ბა. არა ნა ცი ო ნა ლუ რი, 

არა თუნ დაც მხო ლოდ წარ სუ ლის მემ კ ვიდ რე ო ბის წევ რი, არა მედ პი რა დად შე-
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ე ხოს სა კუ თარ თავს და სა კუ თარ თა ვი სუფ ლე ბა ში აღიქ ვას სამ ყა რო და იქაც 

არის ქრის ტე.

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მაა ქრის ტი ა ნო ბი სა და ძა ლა უფ-

ლე ბის კავ ში რი. ნა ცი ო ნა ლო ბა, ძა ლა უფ ლე ბა და ფუ ლი – სა ხა რე ბა ში ამ ყვე-

ლა ფერ ზე არის სა უ ბა რი. ჩვე ნი პო ლი ტი კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტის თუ მთლი ა ნად 

სა ზო გა დო ე ბის მთა ვა რი პრობ ლე მა ქრის ტი ა ნო ბის და სა ხა რე ბის უცო დინ რო-

ბა ა. რო დე საც ქრის ტი ა ნო ბის არ ს ზე ვლა პა რა კობთ, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ 

ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო და რე ლი გი უ რი ინ ს ტი ტუ ტი დან ის დევ ნი ლი ა. ის არის 

სრულ დევ ნი ლო ბა ში. იმი ტომ რომ ქრის ტი ა ნო ბის ნარ ჩე ნი არ არის იქ, სა დაც 

ლა პა რა კია ნა ცი ო ნა ლიზ მ ზე, სა დაც ქრის ტი ა ნო ბა იყი დე ბა, რო გორც პო ლი ტი-

კუ რი მო მა ვა ლი, რო გორც პო ლი ტი კუ რი რე ი ტინ გი, ან ეკ ლე სი ის მსა ხუ რე ბის-

გან – რო გორც ძა ლა უფ ლე ბის სფე რო. ვი საც ასე თი სურ ვი ლი ჰქონ და თორ მეტ 

მო წა ფე თა გან, ვი საც ყუ ლა ბა ება რა და ვინც ნა ცი ო ნა ლის ტურ იდე ებს ატა-

რებ და და ქრის ტეს თან ვერ ახა მებ და თა ვის ინ ტე რე სებს, გახ სოვთ მი სი სა-

ხე ლიც და ისიც, თუ რო გორ და ამ თავ რა მან. მას ერ ქ ვა იუდა ის კა რი ო ტე ლი. 

ის ნა ცი ო ნა ლურ სა კითხებ ზე მა შინ დელ იუდა ის ტურ სა სუ ლი ე რო პი რებ თან 

თა ნამ შ რომ ლობ და, ფულ საც იღებ და. სე რი ო ზუ ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი ინ ტე რე სე ბი 

გა აჩ ნ და მა შინ დე ლი მტრის წი ნა აღ მ დეგ. რო გორც დღეს რუ სეთს ვახ სე ნებთ, 

ასე თი ვე თავ ზარ დამ ცე მი რამ იყო მა შინ დე ლი ის რა ე ლის თ ვის რო მი. მთა ვა რი 

მტრის ხა ტი ის რა ელ ში რო მი იყო და გახ სოვთ ფა რი სევ ლე ბის მი ერ დას მუ ლი 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე კითხ ვა, რო მე ლიც ცდი ლობ დ ნენ მაცხოვ რის კუთხე ში და-

ყე ნე ბას – გა და ე ხა დათ თუ არა კე ის რის თ ვის ხარ კი. თუ მაცხო ვა რი იტყო და, 

რომ არ გა და ე ხა დათ, ამით მა შინ დე ლი პრო ტექ ტო რა ტის წყრო მას გა მო იწ ვევ-

და და სიკ ვ დი ლით დას ჯიდ ნენ, რო გორც რო მის წი ნა აღ მ დეგ მე ამ ბო ხეს და თუ 

იტყო და, რომ უნ და გა და ე ხა დათ, მა შინ დე ლი ნა ცი ო ნა ლის ტე ბის წყრო მას და-

იმ სა ხუ რებ და და იმავე შე დეგს მი აღ წევ დ ნენ. გახ სოვთ სრუ ლი ად გე ნი ა ლუ რი 

პა სუ ხი – “კე ი სარს კე ის რი სა და ღმერთს – ღმრთი სა”.

ფუ ლი, ძა ლა უფ ლე ბა და სის ტე მა – სამ წუ ხა როდ, რომ ვაკ ვირ დე ბი, ჩვე ნი 

რე ა ლო ბა ეს არის. რა ო დენ მორ გე ბუ ლია ერ თ მა ნეთ თან თა ნა მედ რო ვე პო ლი-

ტი კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტი, ძა ლა უფ ლე ბა და ეკ ლე სი ა, რო გო რია ჰარ მო ნი ა ა. 

ვერ ნა ხავთ ზღვარს, სად იწყე ბა ბიზ ნესინ ტე რე სი, ძა ლა უფ ლებ რი ვი პო ლი ტი-

კუ რი ინ ტე რე სი და სად იწყე ბა ან მთავ რ დე ბა რე ლი გი უ რი ინ ტე რე სი. ეს არის 
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დი დი ჰიბ რი დი, რომ ლის ნახ ვაც შე გიძ ლი ათ რო მე ლი მე “კურიერში”, რო დე საც 

მო სა ლო ცად მი დი ან ბიზ ნეს მე ნე ბი, პო ლი ტი კო სე ბი და მღვდლე ბი. სწო რედ 

ქრის ტი ა ნუ ლი პო ზი ცი ი დან გა მომ დი ნა რე მიკ ლავს ეს გულს. მო ოქ რო ვი ლი 

წმინ და გი ორ გი დაგ ვ ყუ რებს თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დან ზე. ეს არის სა ინ ტე რე სო 

მხატ ვ რის, ზუ რაბ წე რეთ ლის გა კე თე ბუ ლი, რო მელ საც ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 

ცხოვ რე ბი სე უ ლი ბე დი აქვს. მას საბ ჭო თა კავ შირ ში უამ რა ვი შე მოქ მე დე ბით - მ-

ხატ ვ რუ ლი ნა გე ბო ბა ჰქონ და აგე ბუ ლი, რო მე ლიც მი სი ვე ცხოვ რე ბის გან მავ-

ლო ბა ში თვალ წინ და ეს ხ ვ რა. თბი ლი სის შე მო სას ვ ლელ ში იყო გე ორ გი ევ ს კის 

ტრაქ ტა ტი, წმინ და ნი ნოს ად გილ ზე უც ნა უ რი ბურ თი იყო თხუთ მე ტი რეს პუბ-

ლი კის დრო შე ბით. აქ ვე ის ახალ -ა ხალ შე მოქ მე დე ბით ნა გე ბო ბებს ჩე კავს. ეს 

იყო ადა მი ა ნი ქარ თუ ლი კო ნი უნ ქ ტუ რის ხე ლოვ ნე ბა ში, რო მელ მაც მი აღ წია 

აპო გე ას და საბ ჭო თა კავ ში რის დრო ინ დე ლი ყვე ლა თა ვი სი ნა წარ მო ე ბი და ენ-

გ რა. ახ ლა, აერო პორ ტ თან რომ ძეგ ლი ა, ის ენ გ რე ვა.

სა ქარ თ ვე ლო უნი კა ლუ რია იმი თაც, რომ წმინ და გი ორ გის ფრეს კებ სა და ხა-

ტებ ზე არა მარ ტო გვე ლე შა პია გა მო ხა ტუ ლი, არა მედ მე ფეც. ანუ სის ტე მის 

თა ვი, დი ოკ ლე ტი ა ნე. წმინ და გი ორ გი ყო ველ თ ვის არის სა ხე იმი სა, თუ რო გორ 

ამარ ცხებს ადა მი ა ნუ რო ბა სის ტე მას, ძა ლა უფ ლე ბას. წმინ და გი ორ გის ხატ ში 

გვაქვს ადა მი ა ნის გა მარ ჯ ვე ბა სის ტე მა ზე, ძა ლა უფ ლე ბა ზე, იმა ზე, რაც ჭამს, 

რაც გვე ლე შა პუ რია და სტი ქი უ რია ადა მი ან თან მი მარ თე ბა ში. ეს არის წმინ და 

გი ორ გი, რო მელ საც დღეს ყვე ლა ზე არას წო რად იყე ნებს სის ტე მა, სა ხელ მ წი-

ფო და იყე ნე ბენ ქრის ტი ა ნუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბის დი ოკ ლე ტი ა ნე ე ბი, რომ ლე-

ბიც ქმნი ან ამა თუ იმ სის ტე მას.

დღეს, ყვე ლა ზე ტრა გი კუ ლია ის, რომ ადა მი ა ნე ბი ამ და მა ხინ ჯე ბულ ქრის-

ტი ა ნო ბას თან ვერ ამ ყა რე ბენ კავ შირს და აქვთ პრო ტეს ტი. ისი ნი, ბუ ნებ რი ვი ა, 

მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბას და ქრის ტი ა ნო ბას აიგი ვე ბენ იმას თან, რა საც ბა ტო ნი 

ნი კა გვთა ვა ზობს ამ კა ნონ პ რო ექ ტით. ბუ ნებ რი ვი პრო ტეს ტი ჩნდე ბა, არ არის 

გა ნათ ლე ბა. ადა მი ა ნე ბი, ყვე ლა ზე ქრის ტი ა ნი ქარ თ ვე ლე ბი ყვე ლა ზე ნაკ ლე-

ბად რა საც კითხუ ლო ბენ და იც ნო ბენ, სწო რედ ქრის ტი ა ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ა. 

ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად წა კითხუ ლი ტექ ს ტი დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში ალ ბათ სა ხა რე-

ბა ა. ბევ რ ჯერ გა მი მე ო რე ბია ეს ფაქ ტი, იმი ტომ რომ კა ლის ტ რა ტე ცინ ცა ძეს 

თა ვის ჩა ნა წე რებ ში, რო მე ლიც ჩვენ თან სახ ლ ში ინა ხე ბა, მოთხ რო ბი ლი აქვს, 

რომ 1937 წელს მხო ლოდ ორი ადა მი ა ნი და ეს წ რო ეკ ლე სი ა ში აღ დ გო მას. ამის 
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მი ზე ზებ ზე აღა რა ფერს ვიტყ ვი. ამ დი დი ქრის ტი ა ნუ ლი ქვეყ ნი დან ორი ადა-

მი ა ნი იდ გა ლი ტა ნი ო ბა ზე. აქე დან ერ თი 80 წლის ქა ლი იყო, მე ო რე – 45 წლის 

კა ცი. ბუ ნებ რი ვი ა, ის კა ცი წა იყ ვა ნეს და დახ ვ რი ტეს, მო ხუ ცი ქა ლი გზა ში გარ-

და იც ვა ლა, ვიდ რე და ა პა ტიმ რებ დ ნენ. ასე შეხ ვ და ქრის ტი ა ნუ ლი სა ქარ თ ვე ლო 

1937 წელს აღ დ გო მას.

ეს არის სიმ ბო ლო ჩვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბი სა, კონ ფორ მიზ მი სა, რო მლითაც 

გა ჯე რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო. ანუ სის ტე მა ყო ველ თ ვის თავ ში ა. წმინ და გი ორ-

გის მა გივ რად დგას გვე ლე შა პი, და კარ გად რომ და ვაკ ვირ დეთ წმინ და გი-

ორ გის ხატს სა ქარ თ ვე ლო ში, წმინ და გი ორ გი იქ ნე ბა ქვე მოთ და გვე ლე შა პი 

– ზე მოთ. იმი ტომ რომ სის ტე მა ყვე ლას აზის თავ ზე და ყვე ლა კონ ფორ მუ ლად 

ცდი ლობს მო ერ გოს იმას, რა საც სა ქარ თ ვე ლო ში სის ტე მა ჰქვი ა. ქრის ტი ა ნო ბა 

ამ სის ტე მის და მარ ცხე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გზა ა, ხო ლო ეკ ლე სი ა, ანუ ერ თო-

ბა არის კრებ სი თი მცდე ლო ბა ამ სის ტე მის და მარ ცხე ბი სა. ეს არის ინ დი ვი დე-

ბის ერ თო ბა და არა ნაც რის ფერ, და მო ნე ბულ ადა მი ან თა ერ თო ბა. თი თო ე ულ 

მათ განს აქვს კავ ში რი უნი ვერ სუმ თან. თი თო ე ულ მათ განს უნ და ჰქონ დეს კავ-

ში რი მაცხო ვარ თან. შე სა ბა მი სად, ეს უკ ვე გუ ლის ხ მობს იმას, რომ ადა მი ა ნი 

არის თა ვი სუ ფა ლი, სრულ ფა სო ვა ნი და და მარ ცხე ბუ ლი აქვს ში ში, სის ტე მა, ძა-

ლა უფ ლე ბა და ის შვი დი მო მაკ ვ დი ნე ბე ლი ცოდ ვა, რო მელ ზე სა უ ბა რიც შორს 

წაგ ვიყ ვანს.

მთა ვა რი სა კითხი არის გა ნათ ლე ბა ში, ცოდ ნა ში, თუ რა არის ჩვე ნი ტრა დი ცია 

და ის ტო რი ა. გი ორ გის თქმი სა არ იყოს, ხში რად, რაც ჩვე ნი ტრა დი ცია გვგო ნი ა, 

ეს არის უახ ლე სი “წეს-ჩვეულებები”, რო მელ საც ქრის ტი ა ნო ბად და მარ თ ლ მა-

დი დებ ლო ბად ვა სა ღებთ. ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის არის, რომ ერ თ -ერ თი დი-

დი გერ მა ნე ლი თე ო ლო გი ამ ბობ და, რომ ქრის ტეს ძა ლა უფ ლე ბა ჰგავს ბავ შ ვის 

ძა ლა უფ ლე ბას, ჩვი ლის ძა ლა უფ ლე ბას, რო მელ საც არც კბი ლე ბი აქვს, არც თმა, 

ატ რი ბუ ტე ბი ეგ ზის ტენ ცი ა ლუ რი ცხო ველ მ ყო ფე ლო ბი სა, სა უ ბა რიც არ შე უძ-

ლი ა, მაგ რამ მის ოთახ ში ფე ხაკ რე ფით და მო წი წე ბით შევ დი ვართ. და ეს ფე-

ხაკ რე ფა ჩვე ნი არ ჩე ვა ნი ა. ეს მო წი წე ბა, სიყ ვა რუ ლი და პა ტი ვის ცე მა, რო მე ლიც 

ადა მი ანს ჩვი ლი სად მი უჩ ნ დე ბა, მი სი თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი ა. ასე თია სო ცი ა-

ლურ სივ რ ცე ში ქრის ტეს ძა ლა უფ ლე ბა. ის ყრმის ძა ლა უფ ლე ბას ჰგავს.

ვფიქ რობ, რომ ყვე ლა პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ამ და ეკ ლე სი ის წარ მო მად-

გენ ლებ მაც უნ და გა იხ სე ნონ, თუ რო გო რია ქრის ტეს ძა ლა უფ ლე ბა. ის ჰგავს 



254

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და სამართლიანობა

ჩვი ლის ძა ლა უფ ლე ბას და არა კო ლექ ტი ურ პირ ჯ ვ რის წე რას, არა სა კა ნონ მ-

დებ ლო ცვლი ლე ბებს, არა ხოტ ბის შეს ხ მას და ოდას ქრის ტი ა ნო ბის მი მართ, 

არა მედ მო წი წე ბას, რო მე ლიც სამ წუ ხა როდ დავ კარ გეთ.

გო გი გვა ხა რია – მა ინც მგო ნი ა, რომ 1937 წელს, რო ცა ლი ტა ნი ო ბა ზე არ 

წა ვიდ ნენ მლოც ვე ლე ბი, იმი ტომ კი არა, რომ კონ ფორ მის ტე ბი იყ ვ ნენ, არა-

მედ იმი ტომ, რომ სიკ ვ დი ლის ეში ნო დათ და სი ცოცხ ლის სიყ ვა რუ ლი და ჰე-

დო ნიზ მი, ძა ლი ან ხში რად, ქარ თულ კულ ტუ რა ში უპი რის პირ დე ბა იმას, რა საც 

რე ლი გი უ რო ბა ჰქვია და სა ერ თოდ, მე თუ მკითხავთ, სა ერ თოდ არ არის ჩვე ნი 

კულ ტუ რა რე ლი გი უ რი. ის, რაც ხდე ბო და და ხდე ბა დღეს, უფ რო თე ატ რია და 

თე ატ რა ლუ რო ბის კენ მიდ რე კი ლე ბაა ერ შიც და ბერ შიც, ქარ თულ სა ზო გა დო-

ე ბა ში, პო ლი ტი კა შიც. ჩე მი აზ რით, ეს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ცვლი ლე ბაც თე ატ რა-

ლუ რო ბა ა. ეს ინი ცი ა ტი ვაც თე ატ რია და, რაც ყვე ლა ზე უფ რო სე რი ო ზუ ლი და 

პრობ ლე მა ტუ რია ჩე მი აზ რით, ის არის, რომ ეკ ლე სია ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბას 

სთა ვა ზობს იმას, რა საც ვე რა ვინ, ვერც პო ლი ტი კო სე ბი, ვერც ხე ლოვ ნე ბის 

მოღ ვა წე ე ბი და ვერც თე ატ რი, სამ წუ ხა როდ, ვერ აძ ლევს მას.

ოთარ ზო ი ძე, ნო ტა რი უ სი – აღ მ სა რებ ლო ბით მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ვარ და 

ამას იმი ტომ ვამ ბობ, რომ ჩე მი მო საზ რე ბე ბი, ცხა დი ა, ამით არის გან პი რო ბე-

ბუ ლი. 

გო გი გვა ხა რი ამ და იწყო და გი ორ გი მა ი სუ რა ძემ გა აგ რ ძე ლა ბაგ რა ტის ტაძ-

რის თე მა. მაგ რამ მი სი გან ცხა დე ბა, რომ პატ რი არ ქის ბრძა ნე ბა ბაგ რა ტის ტა-

ძარ თან და კავ ში რე ბით, დე სე კუ ლა რი ზა ცი ის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, უსა ფუძ ვ ლო ა. 

ბაგ რა ტის ტა ძა რი, ისე ვე რო გორც ყვე ლა სხვა ეკ ლე სია მთელ სა ქარ თ ვე ლო ში, 

ნან გ რე ვე ბი, კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით, გა მოცხა დე ბუ ლია ეკ ლე სი ის სა-

კუთ რე ბად. სა ხელ მ წი ფო ამას აღი ა რებს. მე სა კუთ რემ და მის მა ოფი ცი ა ლურ მა 

წარ მო მად გე ნელ მა, რო მელ საც ცნობს სა ხელ მ წი ფო, გა ნაცხა და, რომ ის ჩა რე-

ვე ბი, რაც ხდე ბა ბაგ რა ტის ტა ძარ ში, არ შე ე სა ბა მე ბა იმ შე თან ხ მე ბას, რო მე-

ლიც არის დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს და ეკ ლე სი ის მი ერ. ბუ ნებ რი ვი ა, მე-

სა კუთ რემ მო ითხო ვა ამის შეწყ ვე ტა. ბრძა ნე ბა არ ცერ თი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით, 

არც სჯუ ლის კა ნო ნით და არც სა ხელ მ წი ფოს აქ ტით არ არის აკ რ ძა ლუ ლი. არა 

აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, პატ რი არ ქის ბრძა ნე ბას რა ერ ქ მე ვა, ბრძა ნე ბა, გან ჩი ნე ბა 
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თუ ლოც ვა- კურ თხე ვა, ეს პატ რი არ ქ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, მთა ვა რი ა, რომ ეს აქ-

ტი გა მო ი ცა, რო გორც მე სა კუთ რი სა. რო გორც ნე ბის მი ერ კერ ძო მე სა კუთ რეს 

შე უძ ლია ხე ლო სა ნი გა ა ჩე როს თა ვის სახ ლ ში რე მონ ტის დროს და გა უშ ვას, 

ზუს ტად ასე ა. ასე რომ, ეს დე სე კუ ლა რი ზა ცი ის პრო ცე სის გა მო ხა ტუ ლე ბა კი 

არა, მე სა კუთ რის აქ ტი ა.

რაც შე ე ხე ბა სე კუ ლა რი ზა ცი ის და დე სე კუ ლა რი ზა ცი ის პრო ცესს, ეჭ ვიც კი 

გა მო ით ქ ვა, სა ქარ თ ვე ლო არის თუ არა სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფო. სამ წუ ხა-

როდ, არის და ეს პრო ცე სი ღრმად არის წა სუ ლი და ის საბ ჭო თა პე რი ო დამ დე 

დი დი ხნით ად რე და იწყო. ეს პრო ცე სი დღემ დე არ შე ჩე რე ბუ ლა. მოხ და ფსევ-

დო მორ ფო ზა და არა მე ტა მორ ფო ზა. არა ში ნა გა ნი გაქ რის ტი ა ნე ბა, ში ნა გა ნი 

დაბ რუ ნე ბა ქრის ტეს თან, არა მედ გა რეგ ნულ, რი ტუ ა ლურ დო ნე ზე დაბ რუ ნე ბა. 

ამ თვალ საზ რი სით, ვი ზი ა რებ რა ტის სუ ლის კ ვე თე ბას.

სა ქარ თ ვე ლო ში ხში რად ქრის ტი ა ნო ბა არის ქრის ტეს გა რე შე. ამი ტომ იქ, სა-

დაც არ არის ქრის ტი ა ნუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბით ცხოვ რე ბა, შე უძ ლე ბე ლია დე სე-

კუ ლა რი ზა ცი ის პრო ცე სის დაწყე ბა.

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია მსოფ ლ მ ხედ ვე ლობ რი ვი სე კუ ლა რი ზა-

ცია და დე სე კუ ლა რი ზა ცი ა. ეს პრო ცე სე ბი ცნო ბი ე რე ბა ში იწყე ბა. თუ არ და-

იწყო ქრის ტი ა ნუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბით ცხოვ რე ბა, დე სე კუ ლა რი ზა ცი ის პრო ცე სი 

შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში ეს პრო ცე სი არ ჩანს.

რაც შე ე ხე ბა ინ ს ტი ტუ ცი ურ სე კუ ლა რი ზა ცი ას, ეს არის ის სე კუ ლა რი ზა ცი ა, 

რო მე ლიც ჩემ თ ვის, რო გორც მარ თ ლ მა დი დებ ლის თ ვის, მი სა ღე ბი ა. პი რი ქით, 

აბ სო ლუ ტუ რად მი უ ღე ბე ლია სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რებ ში აღ რე ვა. ამი ტომ 

არის მი უ ღე ბე ლი პრო ტეს ტან ტუ ლი მო დე ლე ბი და ნი ა ში, შვე დეთ ში, ინ გ ლის ში.

ეკ ლე სი ის გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის თე მა არ არის ხელ წა მო საკ რა ვი, პი-

რი ქით, ეს არის აპ რო ბი რე ბუ ლი ევ რო პის დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებ ში. კონ კორ-

და ტე ბის სის ტე მა არ სე ბობს იტა ლი ა ში, ეს პა ნეთ ში, კა თო ლი კურ სამ ყა რო ში. 

და ეს არის მა თი ის ტო რი ის ბუ ნებ რი ვი გან ვი თა რე ბის შე დე გი. მაგ რამ ეს არ 

ნიშ ნავს რო მე ლი მე რე ლი გი უ რი აღ მ სა რებ ლო ბის დის კ რი მი ნა ცი ას. შე მიძ ლია 

მო ვი ტა ნო ევ რო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, სა დაც მკა ფი ოდ წე რი ა, რომ 

ბუ ნებ რი ვად გან ს ხ ვა ვე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი ი სად მი 

ერ თ გ ვა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა არის სწო რედ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ამ სუ ბი-

ექ ტის მი მართ. კი დევ ბევ რი სა კა მა თო თე მა ა.
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პა ა ტა სა ბე ლაშ ვი ლი – ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის სა კონ ს ტი ტუ ციო ინი ცი-

ა ტი ვას კავ ში რი არა აქვს არც კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბის ცნე ბას თან, არც რე ლი-

გი უ რო ბას თან. იმი ტომ რომ მათ თა ვად მშვე ნივ რად იცი ან, რომ ის პა თო სი, 

რომ ლი თაც უნ დათ ამ ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ა. ასე ვე 

იცი ან ის, რომ ამ ცვლი ლე ბე ბის გა ტა ნის თე ო რი უ ლი შან სიც კი არა აქვთ. ამას 

იმი ტომ აკე თე ბენ, რომ მე დი ის ყუ რადღე ბა მი იპყ რონ წი ნა სა არ ჩევ ნო ბრძო-

ლა ში. მაგ რამ მინ და მათ მო ვუ წო დო, რომ ვინც ყვე ლა ზე აგ რე სი უ ლად და იწყო 

ჰო მო ფო ბი უ რი კამ პა ნი რე ბა, მან ვერ ცერ თი და მა ტე ბი თი ხმა ვერ მო ი პო ვა 

ბო ლო სა მი -ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში და მე ო რე, მო გი წო დებთ, რომ ყვე ლა 

ჰო მო სექ სუ ალს, მათ შო რის პი რა დად მეც, მო უ ხა დოთ ბო დი ში იმ შე უ რაცხ ყო-

ფის თ ვის, რაც გა აჟ ღე რეთ.

ნი კო ლოზ ლა ლი აშ ვი ლი – პრე ამ ბუ ლა არის კონ ს ტი ტუ ცი ის და ნარ ჩე ნი 

ტექ ს ტის ერ თ გ ვა რი კონ ცენ ტ რა ტი. ხში რად მარ ტო პრე ამ ბუ ლის წა კითხ ვა 

საკ მა რი სია ხოლ მე იმის თ ვის, რომ იმ ს ჯე ლო სა ხელ მ წი ფო ზე. სწო რედ ამი ტომ 

გა დავ წყ ვი ტეთ, პრე ამ ბუ ლა ში შეგ ვე ტა ნა ის, რაც უკ ვე წე რია კონ ს ტი ტუ ცი-

ის მე-9 მუხ ლ ში. ის, რაც ამ მუხ ლ ში წე რი ა, ოდ ნა ვი სა ხეც ვ ლი ლე ბით აგ ვაქვს 

პრე ამ ბუ ლა ში. რა ტომ გა მო იწ ვია ამან ასე თი აჟი ო ტა ჟი, ჩემ თ ვის გა უ გე ბა რი ა. 

თუმ ცა, ამას არა ნა ი რი კონ კ რე ტუ ლი ცვლი ლე ბა ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში არ 

მოჰ ყ ვე ბა. ამით უბ რა ლოდ ვა დას ტუ რებთ ქრის ტი ა ნო ბის კო ლო სა ლურ როლს 

ჩვენს “აიდი-ბარათში”. ის, რა თქმა უნ და, გა ამ ყა რებს კონ კორ დატს და კონ ს-

ტი ტუ ცი ურ რან გ ში აიყ ვანს იმ გა რან ტი ებს, რო მე ლიც კონ კორ და ტით მი ცე-

მუ ლი აქვს მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას. აქ მხო ლოდ მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბა ზე 

არ არის სა უ ბა რი, ჩვენ ქრის ტი ა ნულ ტრა დი ცი ებ ზე ვლა პა რა კობთ. რა საკ ვირ-

ვე ლი ა, აქ იგუ ლის ხ მე ბა მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბა, რად გან სა ქარ თ ვე ლოს მთე ლი 

ის ტო რია არის ამ ერ თი კონ კ რე ტუ ლი რე ლი გი ის ბეჭ დით აღ ბეჭ დი ლი.

რა ტი ამაღ ლო ბე ლი – პო ლი ტი კუ რი აზ რის შე უწყ ნა რებ ლო ბა, რე ლი გი ას 

რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, ყველ გან იგი ვე ა. შარ შან დე ლი 26 მა ი სი რომ ავი ღოთ, 

კლა სი კუ რი ბარ თ ლო მეს ღა მე. პო ლი ტი კუ რი შე უწყ ნა რებ ლო ბა, აზ რის შე უწყ-

ნა რებ ლო ბა თა ვის თა ვად გუ ლის ხ მობს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ შე უწყ ნა-

რებ ლო ბას. გა და ვი ტა ნოთ ეს რე ლი გი ა ში, სქეს თა შო რის შე უწყ ნა რებ ლო ბა ში 
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და ა.შ. ეს არის ტო ტა ლუ რი შე უწყ ნა რებ ლო ბა. ქრის ტი ა ნო ბა ზე ნუ ღა რა ფერს 

იტყ ვი თო და აღარ ვიტყ ვი. ქრის ტი ა ნუ ლი კულ ტუ რის დრა მა გვაქვს.

21-ე სა უ კუ ნის მო აზ როვ ნის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა ში ნა გა ნი გა მოწ ვე ვა ა. ეს 

არის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნის დაშ ვე ბა თუნ დაც პო ლი ტი კურ სივ რ ცე ში, რე-

ლი გი ურ სივ რ ცე ში, შენ გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლის არ სე ბო ბის დაშ ვე ბა. კონ ს ტი ტუ-

ცი ის პრე ამ ბუ ლა ში მთა ვა რი ად გი ლი უნ და ეკა ვოს იმას, რომ გან ს ხ ვა ვე ბულ თა 

ერ თო ბა ვართ – მუს ლი მე ბის, მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბის, კა თო ლი კეე ბის, ბაპ ტის-

ტე ბის და ა.შ. და სა ხელ მ წი ფო ამა ზე დგას. ქრის ტი ა ნო ბას და მარ თ ლ მა დი დებ-

ლო ბას, ბუ ნებ რი ვი ა, აქვს თა ვი სი ის ტო რი უ ლი რო ლი, მაგ რამ თა ნა მედ რო ვე 

სა ხელ მ წი ფო ამ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბა ზე შენ დე ბა. ამას უნ და იცავ დეს კა ნო ნი და 

სა ხელ მ წი ფო. თუ ვერ და ი ცა ვენ, სა ხელ მ წი ფო არ გვექ ნე ბა. მაგ რამ, სამ წუ ხა-

როდ, კა ნო ნი გან ს ხ ვა ვე ბულს ვერ ცერთ ეტაპ ზე ვერ იცავს, იქ ნე ბა ეს პო ლი-

ტი კუ რი ნიშ ნით დევ ნა, სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ზიზღი და ბოღ მა რე ლი გი უ რი 

ნიშ ნით გან ს ხ ვა ვე ბუ ლის მი მართ, თუ სექ სუ ა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ადა მი ა-

ნე ბის მი მართ აგ რე სი ა. 



4 ოქ ტომ ბე რი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
ნი ნო ხა რა ტიშ ვი ლი

მწე რა ლი

სა ლო მე ცო ფუ რაშ ვი ლი

დოქ ტო რან ტი გენ დე რის კვლე ვებ ში, 

თსუ გენ დე რის ფა კულ ტე ტი

და ვით გა ბუ ნია

მთარ გ მ ნე ლი, დრა მა ტურ გი

მო დე რა ტო რი: 
გო გი გვა ხა რია

 

ქა ლუ რი ტრა დი ცია ქარ თულ 
ლი ტე რა ტუ რა ში: ახა ლი სა ხე ე ბი 
და მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბა
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გო გი გვა ხა რია – “ქალური ტრა დი ცია ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში: ახა ლი სა-

ხე ე ბი და მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბა” – ასე ეწო დე ბა დღე ვან დელ დის კუ სი ას, თუმ ცა 

ვფიქ რობ, რომ გავ ც დე ბით ლი ტე რა ტუ რის ფარ გ ლებს და ვი სა უბ რებთ ზო გა-

დად ქარ თულ კულ ტუ რა ზე, მენ ტა ლო ბა ზე, პო ლი ტი კა ზე, სა დაც ქა ლუ რი ტრა-

დი ცი აც და ახა ლი სა ხე ე ბიც მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს. 

და ვით გა ბუ ნია – ვნა ხოთ, რა ხდე ბა უახ ლეს ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში, მო-

ყო ლე ბუ ლი 2000 წლი დან დღემ დე. ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის ციფ რე ბით 

გა ზომ ვა ალ ბათ ცო ტა ძნე ლი ა, და ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, რო დე საც რა ო დე ნობ რივ 

კვლე ვებს თვი სებ რი ვი სჯო ბი ა, მაგ რამ რიცხ ვებს მა ინც აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა. 

ერ თ -ერ თი კრი ტე რი უ მი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც შეგ ვიძ ლია გავ ზო მოთ ქა ლე ბის 

მო ნა წი ლე ო ბა რა ო დე ნობ რი ვი თვალ საზ რი სით, ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ კურ სე-

ბი ა. სა ინ ტე რე სო იყო დაკ ვირ ვე ბა ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ლი ტე რა ტუ რულ 

კონ კურ ს ზე “საბა”, რო მე ლიც 2003 წელს და არ ს და და სულ 10-ჯერ ჩა ტარ და. 

ამ ათი წლის გან მავ ლო ბა ში გა ი ცა 85 პრე მი ა, მათ გან 17 მი ე ნი ჭა ქა ლებს. აქ 

იგუ ლის ხ მე ბა ქალ სა და მა მა კაცს შო რის გა ყო ფი ლი პრე მი ე ბი, ან შემ თხ ვე ვე-

ბი, რო დე საც ქა ლი და მა მა კა ცი თა ნა ავ ტო რე ბი იყ ვ ნენ ან პრე მია გა და ნა წილ-

და ორ ქალს შო რის. ვნა ხოთ, რა ში მი ი ღეს ქა ლებ მა ეს პრე მი ე ბი. მო გეხ სე ნე-

ბათ, არ სე ბობს და უ წე რე ლი რან ჟი რე ბა პრე მი ებს შო რის, იმის შე სა ხებ თუ რო-

მე ლია უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ან პი რი ქით. მა გა ლი თად, რო მა ნის ნო მი ნა ცი ა, 

სა უ კე თე სო პო ე ტუ რი ან პრო ზა უ ლი კრე ბუ ლი ამ იერარ ქი ა ში ყვე ლა ზე მაღ ლა 

დგას. რომ ვნა ხოთ ნო მი ნა ცი ე ბის მი ხედ ვით რამ დენ მა ქალ მა მი ი ღო ათი წლის 

გან მავ ლო ბა ში ეს პრე მი ა, მი ვი ღებთ სუ რათს, რო მე ლიც პი რა დად მე ცო ტა სა-

ხა ლი სოდ მეჩ ვე ნე ბა, თუმ ცა შე საძ ლოა ამა ში სა ხა ლი სო არა ფე რი იყოს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თარ გ მა ნი არის ნო მი ნა ცი ა, სა დაც ძი რი თა დად ქა-

ლე ბი არი ან ხოლ მე წარ დ გე ნი ლე ბი, სა უ კე თე სო თარ გ მა ნის თ ვის ათი წლის 

გან მავ ლო ბა ში პრე მია მი ღე ბუ ლი აქვს ერ თა დერთ ქალს. დო კუ მენ ტურ პრო-

ზა ში, კრი ტი კა სა და ესე ის ტი კა ში პრე მია ასე ვე მხო ლოდ ერთ ქალს აქვს მი ღე-

ბუ ლი, ისიც მხო ლოდ მა მა კაც თან თა ნა ავ ტო რო ბით. სა უ კე თე სო პრო ზა უ ლი 

კრე ბუ ლი – 1 ქა ლი, სა უ კე თე სო პო ე ტუ რი კრე ბუ ლი – 1, სა უ კე თე სო რო მა ნი – 

2, ლი ტე რა ტუ რა ში შე ტა ნი ლი წვლი ლის თ ვის ასე ვე ერთ ქალს, ანა კა ლან და ძეს 

აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი. 9 ქალს აქვს მი ღე ბუ ლი დე ბი უ ტის პრე მია და 3 მა მა კაცს. 
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“საბას” ჟი უ რის წევ რი ათი წლის გან მავ ლო ბა ში სულ 61 ადა მი ა ნი იყო და 

აქე დან 8 ქა ლი და 53 მა მა კა ცი. მათ გან ორი ქა ლი ორ ჯერ იყო, ორი თი თო- თი-

თო ჯერ. რე ა ლუ რად მხო ლოდ ოთხი ქა ლი იყო ჟი უ რი ში. არა მეც ნი ე რუ ლი, მაგ-

რამ რა ღაც დას კ ვ ნის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბას მა ინც გვაძ ლევს ეს ყვე ლა ფე რი. 

ფაქ ტი ა, რომ 2003 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, რო დე საც პირ ვე ლი პრე მია გა ი-

ცა და ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რულ არე ნა ზე გა მოჩ ნ და სო ფიო კირ ვა ლი ძე, იგი ვე 

ანა კორ ძა ი ა- სა მა დაშ ვი ლი, ქა ლე ბი იღე ბენ დე ბი უ ტის პრე მი ას, მაგ რამ იგი-

ვე ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც ასე ვე გა ნაგ რ ძო ბენ წე რას, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, ერ თი 

გა მო ნაკ ლი სის გარ და, შემ დეგ ამ პრე მი ას ვე ღარ იღე ბენ. ამას ბევ რი მი ზე ზი 

შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს. ცალ სა ხად რა ი მეს მტკი ცე ბა ალ ბათ სწო რი არ იქ ნე ბო და. 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა დაკ ვირ ვე ბა სხვა ლი ტე რა ტუ რულ მოვ ლე ნებ ზე, ან-

თო ლო გი უ რი ხა სი ა თის გა მო ცე მებ ზე, რო გო რიც არის, მა გა ლი თად, ბა კურ 

სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბის კრე ბუ ლი “15 სა უ კე თე სო”. აქ ცო ტა უკე თე სი 

სი ტუ ა ცი ა ა. ეს კრე ბუ ლი დი დი ხა ნია გა მო დის და თუ პირ ვე ლი ორი წლის კრე-

ბუ ლებ ში ერ თი ან ორი ქა ლი იყო, ახ ლა უკ ვე ხუთ ზე დაბ ლა ეს რიცხ ვი აღარ 

ჩა მო დის. თუმ ცა იქ საქ მე გვაქვს მი კერ ძო ე ბულ სე ლექ ცი ას თან, რად გან კრე-

ბულს ად გენს ორი ადა მი ა ნი, თუმ ცა ლი ტე რა ტუ რა ში ობი ექ ტუ რო ბა ზე ლა პა-

რა კი ძა ლი ან ძნე ლი ა. 

კი დევ ერ თი “სტატისტიკური” მო ნა ცე მი – ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ-

ლო ბამ გა მოს ცა კრე ბუ ლი “XXI სა უ კუ ნის ქარ თუ ლი მოთხ რო ბა”, რო მელ შიც 30 

მოთხ რო ბაა შე ტა ნი ლი და აქე დან ქა ლებს ეკუთ ვ ნით 7 და მა მა კა ცებს – 23. ეს 

რიცხ ვი რომ შე ვა და როთ სხვა დას ხ ვა ლი ტე რა ტუ რულ პრო ცე სებს, ლი ტე რა-

ტუ რულ კონ კურსს, ან თო ლო გი ებ სა თუ კრე ბუ ლებს, ძა ლი ან კარ გად აჩ ვე ნებს 

სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელს. და ახ ლო ე ბით ასე თია პრო პორ ცია პრო ზა ში. რად გან 

ჩვე ნი თე მაა ტრა დი ცია და თა ნა მედ რო ვე სა ხე ე ბი, სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა ვნა-

ხოთ, რა დგას ამის მიღ მა. 

გა მოვ ყოფ ანა კორ ძა ი ა- სა მა დაშ ვილს. 1980-იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი 

დღემ დე, გულ ზე ხე ლი და ი დეთ და გა იხ სე ნეთ ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი ქა ლი მწე-

რა ლი ო, რომ იკითხოთ, ალ ბათ ბევ რი ნა ი რა გე ლაშ ვილს და გი სა ხე ლებთ. მაგ-

რამ ნა ი რა გე ლაშ ვი ლი ალ ბათ არის მე ო ცე სა უ კუ ნის ერ თა დერ თი მწე რა ლი 

ქა ლი, რო მელ მაც მა მა კა ცურ მე ინ ს ტ რიმ ში გაჭ რა მო ა ხერ ხა. მას ხში რად მო-

იხ სე ნი ე ბენ ეპო ქა ლურ ან თო ლო გი ებ ში, ისეთ ში, რო გო რიც არის გია ქარ ჩხა-
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ძის გა მომ ცემ ლო ბის „ყველა დრო ის სა უ კე თე სო ქარ თუ ლი მოთხ რო ბა”, სა დაც 

ქარ თ ვე ლი ქა ლი მწერ ლე ბი დან მხო ლოდ ნა ი რა გე ლაშ ვი ლია შე სუ ლი. ბა კურ 

სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა საც აქვს კრე ბუ ლი “ათი სა უ კე თე სო მოთხ რო ბა”, 

სა დაც ქა ლი მწერ ლე ბი დან ასე ვე მხო ლოდ ნა ი რა გე ლაშ ვი ლი შე დის. სა ინ ტე-

რე სო ა, რომ ნა ი რა გე ლაშ ვი ლის, ჩე მი ძა ლი ან საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნის და მწერ-

ლის პერ სო ნა ჟე ბი ძა ლი ან ხში რად მა მა კა ცე ბი არი ან. ის პირ ველ პირ ში ჰყვე ბა 

ამ ბავს, რო გორც არის ეს “ამბრნი, უმ ბ რ ნი და არაბ ნის”, “დედის ოთა ხის” შემ-

თხ ვე ვა ში. თხრო ბა არის გა წო ნას წო რე ბუ ლი, კლა სი კუ რი და ჰყვე ბა მა მა კა ცი, 

მა მა კა ცუ რი ენა ა. 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პი რა დად ჩემ თ ვის თა ნა მედ რო ვე ქარ თ ვე ლი ქა ლი 

მწერ ლე ბის ენა, თუ რო გორ ეპყ რო ბი ან ენას. იმი ტომ რომ რო ცა მათ ნა წე რებს 

ვკითხუ ლობ, ყო ველ თ ვის მახ სენ დე ბა მო ნიკ ვი ტი გი და მი სი ცნო ბი ლი მო საზ-

რე ბა იმის შე სა ხებ, რომ ენა არის მტე რი და ის უნ და და ან გ რი ო, რო გორც სის-

ტე მა, რო გორც სტრუქ ტუ რი ზე ბუ ლი ორ გა ნიზ მი, ისე ვე რო გორც გრა მა ტი კა. 

თა ვის ტექ ს ტებ ში მას ჰქონ და ამის მცდე ლო ბე ბი, არ ჰქონ და წერ ტი ლი, წერ და 

დარ ღ ვე უ ლი სინ ტაქ სით და ა.შ. ის ახალ ფორ მებ ზე, ახა ლი ენის შექ მ ნა ზე ლა-

პა რა კობს. ვი ტი გის რა დი კა ლიზმს რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, თა ნა მედ რო ვე ქალ 

მწერ ლებს თუ შევ ხე დავთ, მე მათ ორ კა ტე გო რი ად დავ ყოფ დი – კლა სი კად და 

ბა რო კოდ. ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მის დე ვენ გაკ ვა ლულ გზას, და მე ო რე ნი, 

რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ ამ ფორ მის დარ ღ ვე ვას და ხში რად უმ წი ფა რი ექ ს პე რი-

მენ ტე ბით ცდი ლო ბენ სხვა გზით სი ა რულს – პი რო ბი თად მათ ბა რო კოს მი ვა-

კუთ ვ ნებ. ნა ი რა გე ლაშ ვი ლი მი მაჩ ნია კლა სი კის ნი მუ შად, და დღეს გვყავს მი სი 

ტრა დი ცი ის მიმ დე ვა რი, სტან დარ ტუ ლი ნა რა ტი უ ლო ბის გამ გ რ ძე ლე ბე ლი ქა-

ლი მწერ ლე ბი. მახ სენ დე ბა ნი ნო სუ რა მე ლაშ ვი ლი, რო მე ლიც მა მა კა ცის ფსევ-

დო ნი მით წერს. მის პრო ზას ახა სი ა თებს ასე თი ნა რა ტი უ ლო ბა. 

ბო ლო წლე ბის სა ინ ტე რე სო დე ბი უ ტი იყო თამ თა მე ლაშ ვი ლის მცი რე რო მა-

ნი “გათვლა”, თუმ ცა ვი საც თამ თას სხვა ტექ ს ტე ბი წა უ კითხავს, იქაც ვხვდე-

ბით მსგავს ექ ს პე რი მენ ტებს. მას მი ვა კუთ ვ ნებ მე ო რე ჯგუფს, რო მე ლიც არ 

მიჰყ ვე ბა ტრა დი ცი ას იმ ნიშ ნით, რომ არ წერს სტან დარ ტი ზე ბუ ლი ლი ტე რა-

ტუ რუ ლი ენით და ცდი ლობს ამო ა ყი რა ვოს სინ ტაქ სი, ეძე ბოს ახა ლი ფორ მე ბი. 

თუ ამ ყვე ლა ფერს ჩემ მი ერ მოყ ვა ნილ სტა ტის ტი კას შე ვა და რებთ, და ვი ნა-

ხავთ, რომ მა ღა ლი ჟან რი, რო მა ნი, დაპყ რო ბი ლი აქვთ მა მა კა ცებს, სა ინ ტე რე-
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სო წა მოწყე ბე ბის, დე ბი უ ტე ბის პრი ზებს კი იღე ბენ ქა ლე ბი. ათი წე ლი ძა ლი ან 

მცი რე დროა იმი სათ ვის, რომ რა ღაც ტენ დენ ცი ე ბი გა მო ვიყ ვა ნოთ და ლი ტე-

რა ტუ რის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბებ ზე ვი ლა პა რა კოთ, მაგ რამ კი დევ ათი 

წე ლიც ჩვე ნია და ვნა ხავთ, რო გო რი დას კ ვ ნე ბის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბა მოგ-

ვე ცე მა. 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო მოვ ლე ნაა ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში ლა ლი მო როშ კი-

ნა. ეს არის ძა ლი ან გა ყიდ ვა დი ავ ტო რი. შე იძ ლე ბა მის ნა წერს ზე მო დან ვუ-

ყუ რებთ რო გორც და ბალ ჟანრს, მაგ რამ ფაქ ტია და ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ეს 

უცხო ხი ლი ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში ქალ მა აით ვი სა. რამ დე ნიც ზე მო დან 

სნო ბუ რად არ უნ და გა დავ ხე დოთ, წა კითხუ ლი მაქვს მი სი ერ თ -ერ თი წიგ ნი და 

ის არ ც თუ ისე ცუ დი ა. ეს ჟან რიც, რო მე ლიც კლა სი კის ტრა დი ცი ა ში არ ჯდე ბა 

იმ გა გე ბით, რომ ეს არის მცდე ლო ბა, იყოს სკან და ლუ რად ავ ტო ბი ოგ რა ფი უ-

ლი, თუმ ცა, მა ინ ც და მა ინც სკან და ლუ რი არც არის, ეს მცდე ლო ბაც სწო რედ 

ქალს ეკუთ ვ ნის. 

და სას რულს დავ ძენ, რო გორც ვთქვი, პრი ზი სა უ კე თე სო რო მა ნის თ ვის აღე-

ბუ ლი აქვს ორ ქალს, მათ გან ერ თ -ერ თი არის ნა ი რა გე ლაშ ვი ლი. მე ო რეა თე-

ო ნა დო ლენ ჯაშ ვი ლი, რო მა ნის თ ვის “მემფისი”, რო მე ლიც თით ქოს არის მცდე-

ლო ბა, იყოს ექ ს პ ლი ცი ტუ რი, სპე კუ ლა ცი უ რი, მაგ რამ ენობ რი ვი თვალ საზ რი-

სით კლა სი კუ რი რო მა ნის ფორ მას მიჰყ ვე ბა. პი რო ბი თად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 

რომ არის მა მა კა ცუ რი ხა ზი და ქა ლუ რი ხა ზი, კლა სი კა და ბა რო კო, ტრა დი ცია 

და ექ ს პე რი მენ ტი. და ის, რომ 12 შე საძ ლებ ლი დან 9 დე ბი უ ტან ტი ქა ლი ა, რა-

ღა ცის კენ გვი ბიძ გებს. 

სა ლო მე ცო ფუ რაშ ვი ლი – ფე მი ნის ტ მა მკვლევ რებ მა და თე ო რე ტი კო სებ-

მა გა და ხე დეს ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ას და გა დაწყ ვი ტეს აღ მო ე ჩი ნათ მი კარ-

გუ ლი ქა ლი მწერ ლე ბი, რომ ლე ბიც ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლე ბი იყ ვ ნენ თა ვიანთ 

თა ნა მედ რო ვე ებ ში. ვირ ჯი ნია ვულ ფ საც, რო დე საც “საკუთარ ოთახს” წერს, 

იქ მხო ლოდ მა მა კა ცი ავ ტო რე ბის წიგ ნე ბი ხვდე ბა, ქა ლე ბის თა რო ე ბი ცა რი ე-

ლი ა, რაც ფი გუ რა ლურ მე ტა ფო რად არის ქცე უ ლი გენ დე რის მკვლევ რე ბის თ-

ვის. აღ მოჩ ნ და, რომ რო დე საც რო მა ნი ფეხ მო უ კი დე ბე ლი და ახა ლი ჟან რი იყო, 

სწო რედ ქა ლე ბი ლი დე რობ დ ნენ მის ავ ტო რო ბა ში. ძა ლი ან ბევ რი რო მა ნის ტი 

ქა ლი იყო და იყო ტენ დენ ცი ა, მა გა ლი თად, მე-19 სა უ კუ ნის ბრი ტა ნეთ ში, სა-
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დაც ძა ლი ან ბევ რი ქა ლი წერ და რო მა ნებს, კა ცე ბი რო მანს ქა ლის ფსევ დო ნი-

მით წერ დ ნენ, რად გა ნაც მიჩ ნე უ ლი იყო, რომ თუ რო მა ნი ქა ლის მი ერ იქ ნე ბო-

და და წე რი ლი, ის უფ რო იოლად მო ი პო ვებ და პო პუ ლა რო ბას. მას შემ დეგ რაც 

რო მა ნი გახ და მა მა კა ცე ბის ჟან რი და მათ თა ვი და იმ კ ვიდ რეს რო მა ნის სტილ-

ში, ვი თა რე ბა შე იც ვა ლა და უკ ვე გა მოჩ ნ დ ნენ ქა ლე ბი, რომ ლებ მაც, პი რი ქით, 

მა მა კა ცის ფსევ დო ნი მით და იწყეს წე რა.

პი რა დად მე დის კომ ფორ ტი მექ მ ნე ბა, რო დე საც ქალ მწე რალს ვახ სე ნებთ. 

რო დე საც მწერ ლებ ზე ვლა პა რა კობთ, თუ მწე რა ლი ქა ლი ა, აუცი ლებ ლად მო-

ვიხ სე ნი ებთ მას, რო გორც მწე რალ ქალს, მა შინ რო ცა, რო დე საც მა მა კაც მწე-

რალ ზე ვლა პა რა კობთ, უბ რა ლოდ ვამ ბობთ მწე რალს. ეს უკ ვე არის და დას ტუ-

რე ბა, რომ სიტყ ვა “მწერალს” ჩვენს არაც ნო ბი ერ ში აქვს სქე სი და ეს სქე სი 

მამ რო ბი თი ა. იმი ტომ რომ სიტყ ვათ შ ეთან ხ მე ბა “მამაკაცი მწე რა ლი” არ არ-

სე ბობს. ეს უკ ვე ნიშ ნავს, რომ არის გენ დე რუ ლი დის ბა ლან სი. ეს უკ ვე არის 

შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ენა ფა ლო ცენ ტ რიზმს არის დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი. სხვა თა 

შო რის, ამ ნე ო ლო გიზ მის შემ ქ მ ნე ლი, ჟაკ დე რი და, იყო კა ცი, რო მელ საც ზე-

გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბის დამ კ ვიდ რე ბა ში დი დი წვლი ლი მი უძღ ვის. გა მო დის, 

რომ გენ დე რუ ლო ბის გან დაც ლა, რაც ერ თი შე ხედ ვით არის ჩვენს ენა ში, სი-

ნამ დ ვი ლე ში ძა ლი ან მოჩ ვე ნე ბი თი ა. რად გან პატ რი არ ქა ლურ კულ ტუ რებ ში, და 

ქარ თუ ლიც ამ კულ ტუ რას გა ნე კუთ ვ ნე ბა, უნი ვერ სა ლუ რად მიჩ ნე უ ლია მა მა-

კა ცის თვალ თა ხედ ვა, რა საც აკა დე მი ურ ენა ზე ან დ რო ცენ ტ რიზმს უწო დე ბენ. 

ასე რომ, “ქალური ენა”, რო მელ ზეც და თომ ისა უბ რა და რო მელ იც ჩე მამ დე 

სიქ სუს [ელენ სიქ სუ – ფრან გი ფე მი ნის ტი მწე რა ლი და მეც ნი ე რი] ნა წე რე ბით 

მო ვი და, არის ფა ლო ცენ ტ რუ ლი ენის რღვე ვის სა პი რის პი როს წარ მო ჩე ნა. 

“მამაკაცური ენა” და “ქალური ენა” – რო გო რია ჩე მი ინ ტერ პ რე ტა ცი ა, თუ 

რას გუ ლის ხ მობ და სიქ სუ “ქალურ ენა ში”. არის “მამაკაცური ენა”, რო მელ-

საც სულ იყე ნებ დ ნენ მა მა კა ცე ბი და ქა ლე ბიც, რომ ლე ბიც მა მა კა ცის ენით 

წერ დ ნენ. სიქ სუ ხაზს უს ვამს, რომ “ქალური ენა” არ ნიშ ნავს იმას, რომ ამ 

ენით მხო ლოდ ქალ მა შე იძ ლე ბა წე როს. “ქალური ენის” მა გა ლი თად ასა ხე-

ლებს ის ჯე იმს ჯო ისს და მი სი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ტექ ს ტე ბი “ქალური ენის” 

გა მო ხა ტუ ლე ბად მი აჩ ნი ა. ლი ნე ა რუ ლო ბა, თან მიმ დევ რუ ლო ბა, რა ცი ო ნა-

ლიზ მი, სტო ი კუ რო ბა, ემო ცი ე ბი სა გან დაც ლა ენის მხრივ – ამ ყვე ლაფ რის 

ან ტი პო დია “ქალური ენა”, რო მე ლიც არის არა თან მიმ დევ რუ ლი, და ტე ხი ლი 
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წი ნა და დე ბე ბით, და ტე ხი ლი სინ ტაქ სით. იმის თ ვის, რომ ქა ლი გახ დეს შემ დ-

გა რი მწე რა ლი, მას ახა ლი ენა და ძლი ე რი, ფა ლო ცენ ტ რუ ლი წი ნა და დე ბე ბის 

რღვე ვა სჭირ დე ბა.

გენ დე რის მა გის ტ რა ტუ რა ზე ლი ტე რა ტუ რის ფე მი ნის ტურ კრი ტი კას ვას-

წავ ლი და რო დე საც “ქალურ ენა ზე” გვაქვს ლექ ცი ა, სტუ დენ ტებს, რომ ლე ბიც 

თამ თა მე ლაშ ვი ლის ნა წერს არ იც ნო ბენ, ვა კითხებ მის მოთხ რო ბას “ერთი და 

ორი”, ისე, რომ არ ვე უბ ნე ბი, ვი სი ნა წე რია და ვაძ ლევ და ვა ლე ბას, იმ ს ჯე ლონ 

ამ ტექ ს ტის ენა ზე. ერ თა დერ თი გა მო საკ ლი სის გარ და, და ისიც იმი ტომ იყო, 

რომ სტუ დენ ტ მა სტი ლი მი ამ ს გავ სა სხვა ტექ ს ტებს, და თქვა, რომ ავ ტო რი 

არის ქა ლი, სხვა ყვე ლამ ავ ტო რად მა მა კა ცი მი იჩ ნი ა. ეტყო ბა, მა ინც, რო დე საც 

“ქალურ ენა ზე ა” ლა პა რა კი, ეს სი ნა ზეს თან, ვარ დებ თან და ყვა ვი ლებ თან ასო-

ცირ დე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მათ უკ ვე აქვთ წა კითხუ ლი რა ღაც ტექ ს ტე-

ბი და ჩემ თ ვი საც მო უს მე ნი ათ, მა ინც მი აჩ ნი ათ, რომ ეს მა მა კა ცის და წე რი ლი 

უნ და იყოს. 

ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ა ში ქა ლის რეპ რე ზენ ტა ცია მუ ზის, დამ ხ მა რეს, მა რა-

დი უ ლი დე დის თუ ცო ლის სა ხეს თან ასო ცირ დე ბა, ქა ლი არის მი სი [მამაკაცის] 

ცხოვ რე ბის თა ნამ გ ზავ რი და მას კომ ფორტს უქ მ ნის. მაგ რამ საქ მეც ის არის, 

რომ მარ ტო კომ ფორ ტის შექ მ ნით არ ამო ი წუ რე ბო და მა მა კა ცი მწერ ლე ბის თ-

ვის ქა ლის რო ლი. ფე მი ნის ტ მა მკვლე ვრებ მა და დეს ფაქ ტე ბი, რომ მა მა კა ცი 

მწერ ლე ბი ძა ლი ან ხში რად ეწე ოდ ნენ ქა ლის კრე ა ტი უ ლი რე სურ სის ექ ს პ ლუ-

ა ტა ცი ას და ით ვი სებ დ ნენ მათ ნა აზ რევს. ეს სა კითხი უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა 

ქალ თა სო ცი ა ლურ თუ პო ლი ტი კურ მდგო მა რე ო ბას. მათ არ ჰქონ დათ ისე თი-

ვე უფ ლე ბე ბი, რო გო რიც მა მა კა ცებს. ქარ თუ ლი რე ა ლო ბი და ნაც შეგ ვიძ ლია 

ასე თი მა გა ლი თის მოხ მო ბა. 1934 წელს მი ხე ილ ჭი ა უ რელ მა გა და ი ღო ფილ მი 

“მასკარადი”. რო დე საც ფილ მი გა მო ვი და, დრა მა ტურ გ მა ქალ მა ნა ტა ლია აზი-

ან მა მას უჩივ ლა იმის გა მო, რომ ფილ მის ტიტ რებ ში სა ერ თოდ არ ყო ფი ლა 

მი სი სა ხე ლი და გვა რი ნახ სე ნე ბი, მა შინ რო ცა ფილ მის ლიბ რე ტო მას ეკუთ ვ-

ნო და. გა ვიხ სე ნოთ თუნ დაც “სულიკოს” მე ლო დი ა, რო მე ლიც და წე რა ვა რინ კა 

მა ჭა ვა რი ან მა- წე რე თელ მა. თუმ ცა შემ დ გომ ში ის გა მოქ ვეყ ნ და რო გორც ხალ-

ხუ რი და მას სა სა მარ თ ლო პრო ცე სე ბი და მოწ მე თა ჩვე ნე ბე ბი დას ჭირ და სა-

ავ ტო რო უფ ლე ბის აღ სად გე ნად. და ვუბ რუნ დეთ ლი ტე რა ტუ რას. ცნო ბი ლი ა, 

რომ ფრენ სის სკოტ ფიც ჯე რალ დის ნა წარ მო ე ბე ბის უმე ტე სო ბა მი სი ცო ლის 



265

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და სამართლიანობა

დღი უ რე ბი დან იღებს სა თა ვეს. ზო გი პერ სო ნა ჟი პირ და პირ მი სი დღი უ რე ბი-

დან ჰყავს აღე ბუ ლი. ასე თია ზელ და, რო მე ლიც არის ჭირ ვე უ ლი, ის ტე რი უ ლი 

ქა ლის გა მო ხა ტუ ლე ბა და ვერ ჯდე ბა მა რი ა მის ხატ ში, ევას გა ნა სა ხი ე რებს. 

თა ვად ფიც ჯე რალ დის ცოლს არ უბეჭ და ვდ ნენ თა ვის ნა წე რებს, მი სი მცდე-

ლო ბა, მწე რა ლი გამ ხ და რი ყო, წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნ და. ეს ფაქ ტი უკ ვე გა სა-

გებს ხდის მის მონ ს ტ რულ სა ხე- ხატს. 

რაც შე ე ხე ბა თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ ტექ ს ტებს, მინ და გა მოვ ყო მა კა მი ქე-

ლა ძის “ახალგაზრდა მწე რა ლი ქა ლის ვნე ბა ნი”. მი მაჩ ნი ა, რომ ეს ძა ლი ან მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი ტექ ს ტია თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში. აქ სა უ ბა რია იმ 

და ყო ფა ზე, რო მე ლიც ვახ სე ნე – მწერ ლად, ქალ მწერ ლად და კაც მწერ ლად და 

ზო გა დად მწერ ლად, რო მე ლიც არის უნი ვერ სა ლუ რი კა ტე გო რი ა. სა სიყ ვა რუ-

ლო სამ კუთხე დი აქ უკ ვე არა მწე რალ ქალ სა და მწე რალს კაცს შო რის, არა მედ 

ლი ტე რა ტუ რულ ტექ ს ტებს შო რი საც ებ მე ბა. ძა ლი ან ირო ნი ზი რე ბუ ლად და 

კარ გად არის ეს ყვე ლა ფე რი გა კე თე ბუ ლი. 

რო გო რი ტენ დენ ცი ე ბი შე ი ნიშ ნე ბა თა ნა მედ რო ვე ქა ლურ ტრა დი ცი ა ში – ძა-

ლი ან გვხვდე ბა თვალ ში თვი თი რო ნი ზა ცი ის ტენ დენ ცი ა. ეს, ჩე მი აზ რით, იმით 

აიხ ს ნე ბა, რომ ასო ცი რე ბა არ მოხ დეს “ქალურ კრუ სუნ თან” და ემო ცი უ რო ბას-

თან. წა ვი კითხავ ცი ტა ტას: “უკვე გითხა რით, პრობ ლე მა გვაქვს, გრძნო ბი ე რი 

ის ტო რი ა. და მი სი მო ყო ლა შე უძ ლე ბე ლია სხვა ნა ი რად, ანუ პა თე ტი კის გა რე-

შე. პა თე ტი კა კი თა ვი დან მხო ლოდ და მხო ლოდ ვნე ბას ნიშ ნავ და, რაც სა გან-

გე ბოდ გა და ვა მოწ მე. გა სა გე ბი ა? ზოგ ზო გი ერ თე ბის გა სა გო ნად ვამ ბობ, რომ 

არ და იწყონ მე რე ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გატ რა კე ბა და მო მაკ ვ დი ნე ბე ლი არ გუ-

მენ ტე ბის მოყ ვა ნა, ქა ლე ბი არაფ რის აზ რ ზე არ არი ან, მხო ლოდ გრძნო ბე ბით 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ, ამი ტომ სა ერ თოდ უნ და მო კე ტონ. ჩვენ კლი შე ე ბით რომ 

არ შეგ ვა ფა სონ - ჩა მოგ ვა ფა სონ, სი ა მოვ ნე ბით დავ დ გე ბო დით სიყ ვა რულ ზე 

მაღ ლა და საქ მი ა ნად წარ მო გიდ გენ დით ჭკვი ა ნუ რი ცი ტა ტე ბით სავ სე მოხ სე-

ნე ბას, თე ო რი ულ კვლე ვებ ზე და ფუძ ნე ბულს, რაც უდა ვოდ შე უწყობ და ხელს 

მა ყუ რე ბელ თა ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბას და ახ ლე ბურ ხედ ვას”. ეს არის ემო ცი უ-

რო ბი სა და მი ჯაჭ ვუ ლო ბის გან შორს დად გო მა. ამი ტო მაც მი მაჩ ნი ა, რომ არ 

იღე ბენ თამ თა მე ლაშ ვი ლის ტექსტს, რო გორც ქა ლის ნა წერს, რად გა ნაც, მი უ-

ხე და ვად იმი სა, რომ ექ ს პე რი მენ ტუ ლია და ენაც ქა ლუ რი ა, ის სენ ტი მენ ტე ბის-

გან დაც ლი ლი ა. 
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ნი ნო ხა რა ტიშ ვი ლი – სამ წუ ხა როდ, თა ნა მედ რო ვე ქარ თ ვე ლი მწე რა ლი ქა-

ლე ბის შე მოქ მე დე ბას ისე არ ვიც ნობ, რომ თავს ობი ექ ტუ რი აზ რის ჩა მო ყა ლი-

ბე ბის უფ ლე ბა მივ ცე, ამი ტომ იმით შე მო ვი ფარ გ ლე ბი, რაც ვი ცი. გერ მა ნი ა ში 

ვცხოვ რობ და ვმოღ ვა წე ობ და გერ მა ნუ ლად ვწერ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ამ 

თე მის და სავ ლურ პრობ ლე მა ტი კა ზე ვი სა უბ რებ. 

გერ მა ნი ა ში, რა თქმა უნ და, არ არის ასე თი სი ტუ ა ცი ა, თუმ ცა ეს მარ ტო 

ერ თი შე ხედ ვით. იქ იმარ თე ბა ბევ რი ფეს ტი ვა ლი, არის ბევ რი ლი ტე რა ტუ რუ-

ლი პრი ზი, პრე მი ა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ზედ მე ტად ბევ რიც, ამი ტომ ეს არ 

უწყობს ხელს ხა რის ხის გაზ რ დას. თით ქ მის ყვე ლას, ვინც წერს, ეძ ლე ვა შან სი, 

რომ რა მე ნა ი რად თა ვი წარ მო ა ჩი ნოს, თუმ ცა ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ ყვე ლა 

კარ გად წერს. სპე ცი ა ლუ რად გა დავ ხე დე და შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ შე იძ ლე ბა 

კაც მწერ ლებ ზე მე ტი პრე მია აქვთ აღე ბუ ლი მწე რალ ქა ლებს. ძა ლი ან ბევ რი 

მწე რა ლი ქა ლის რო მა ნი გა მო დის ყო ველ წ ლი უ რად, ითარ გ მ ნე ბა და ა.შ. ეს, ერ-

თი მხრივ, ძა ლი ან კარ გი ა, მაგ რამ იქ ჩნდე ბა ერ თი ახა ლი პრობ ლე მა, რაც, 

ჩე მი აზ რით, ევ რო პის ლი ტე რა ტუ რულ ბა ზარ ზე აქ ტუ ა ლუ რად დგას. ეს არის 

ეგ ზო ტი კის პრობ ლე მა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ თუ ქა ლი ხარ, თან გერ მა ნი ა ში 

არ ხარ და ბა დე ბუ ლი, კი დევ უკე თე სი, თუ გერ მა ნუ ლი არ არის შე ნი მშობ ლი-

უ რი ენა, ხარ ახალ გა ზარ და, იდე ა ლურ შემ თხ ვე ვა ში – ლა მა ზი, უფ რო დი დი 

შან სი გაქვს, რომ თა ვი კარ გად წარ მო ა ჩი ნო. თუმ ცა დრო მა ინც ყვე ლა ფერს 

ახა რის ხებს. ერ თი -ო რი წე ლი ვი ღა ცას გა ა ვარ ს კ ვ ლა ვე ბენ, მაგ რამ შემ დეგ ამ 

ადა მი ან მა შე იძ ლე ბა დროს ვერ გა უძ ლოს და რამ დე ნი მე წე ლი წად ში ყვე ლამ 

და ი ვიწყოს. 

გერ მა ნი ა ში რე ჟი სუ რა ზე ჩა ვა ბა რე, ექვს გო გოს თან ერ თად ვსწავ ლობ დი. 

თი თო ე ულ ჩვენ განს ინ ს ტი ტუტ ში გვცნობ დ ნენ, რო გორც გო გო ე ბის ჯგუ ფის 

წევრს. თით ქოს ახა ლი ტენ დენ ცია და იწყო და მა მა კა ცურ პრო ფე სი ას მხო-

ლოდ ქა ლე ბი ვე უფ ლე ბო დით. მაგ რამ ერთ წე ლი წად ში მივ ხ ვ დი, რომ ეს ძა ლი-

ან დამ თ რ გუნ ვე ლი იყო. იმი ტომ რომ ჩვე ნი ყვე ლა პრო ექ ტი, სპექ ტაკ ლი თუ 

ფეს ტი ვალ ზე ჩვე ნი მიწ ვე ვა – ყვე ლა ფე რი ამ კონ ტექ ს ტი დან გა მომ დი ნა რე ობ-

და. დავ ფიქ რ დი ამის მი ზე ზებ ზე. ერ თი მხრივ, კარ გი ა, რომ ქალს მე ტი შან სი 

ეძ ლე ვა, ლა მაზ და ახალ გაზ რ და ქალს კი დევ უფ რო მე ტი, ყვე ლა ფერს ჯო ბია 

ისე თი ქვეყ ნი დან იყო, სა დაც ომი და უბე დუ რე ბა ა, ეს კი დევ ერ თი პლ უ სი ა. 

მაგ რამ, ვი მე ო რებ, მგო ნი დრო კარ გად ფილ ტ რავს ამ ყვე ლა ფერს. 
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რამ დე ნი მე თვე ში უნ და გა მო ვი დეს ჩე მი რო მა ნი. გერ მა ნი ა ში ჯერ გა მო დის 

მყარ ყ დი ა ნი წიგ ნი და თუ კარ გად გა ი ყი დე ბა, მე რე უკ ვე გა მო დის რბილ ყ დი ა ნი. 

ის სუ რა თი, რო მე ლიც იყო ორი გი ნალ ზე, ძა ლი ან მომ წონ და. მაგ რამ რა ტომ-

ღაც გა მომ ცემ ლო ბამ რო მან ტი კუ ლი სე რი ა ლე ბის ეს თე ტი კის ყდის ახა ლი დი-

ზა ი ნი გა მო მიგ ზავ ნა. შევ ძ რ წუნ დი, იმი ტომ რომ ამას ჩე მი წიგ ნის ში ნა არ ს თან 

სა ერ თო არა ფე რი აქვს, ძა ლი ან დი დი დის კუ სია მქონ და ამა ზე გა მომ ცემ ლო-

ბას თან. ისი ნი ხაზს უს ვამ დ ნენ იმას, რომ ეს უკეთ გა ი ყი დე ბო და. ყო ველ თ ვის 

გა დაწყ ვე ტი ლი მქონ და, არ და მერ ქ ვა “ნინა” და “ნინოდ” დავ რ ჩე ნი ლი ყა ვი, ამი-

ტომ დღემ დე ბევრს კა ცი ვგო ნი ვარ. შე იძ ლე ბა ეს გა ყიდ ვას ეხ მა რე ბა, მაგ რამ 

მკითხ ვე ლი რომ არ დაბ ნე უ ლი ყო, გა დაწყ ვი ტეს, იმ დე ნად “ქალური” ქა ვე რი 

გა ე კე თე ბი ნათ, რომ ყვე ლა მიმ ხ ვ და რი ყო სქესს. ჩე მი აზ რით, ესეც მი ა ნიშ ნებს 

იმა ზე, რომ არც და სავ ლეთ შია იდე ა ლუ რი სი ტუ ა ცი ა. 

ასე ვე ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა სექ სი და სქე სობ რი ვი სცე ნე ბი ლი ტე რა ტუ რა ში. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იქ შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბად შეშ ფოთ დ ნენ კრი ტი კო სე ბი, 

თუ ქა ლი სექ ს ზე თა ვი სუფ ლად და წერს, მა ინც თით ქ მის ყვე ლა რე ცენ ზი ა ში 

ხაზ გას მუ ლი ა, რომ ბო ლო რო მან ში გა მოკ ვე თი ლი სექ სის სცე ნე ბია და არის 

ძა ლა დო ბა. ელ ფ რიდ იელი ნე კი [2004 წლის ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტი ავ-

ს ტ რი ე ლი მწე რა ლი] ამ მხრივ მარ თ ლაც კარ გი მა გა ლი თი ა. მას აქვს თე ო რი ა, 

რო მე ლიც მო ი საზ რებს ლი ტე რა ტუ რა ში “ცარიელი ად გი ლე ბის ძი ე ბას”, ენა ში 

ისე თი ნი შე ბის პოვ ნას, რო მე ლიც არა აქვთ კა ცებს დაპყ რო ბი ლი. ეს ტრა დი-

ცია ნე გა ცი ა შია მა მა კა ცე ბის ტრა დი ცი ას თან და გუ ლის ხ მობს, რომ ყო ველ თ-

ვის და პი რის პი რე ბა უნ და იყოს. ბევ რი კომ პო ნენ ტი მი უძღ ვის წინ ამ თე ო რი ას, 

მაგ რამ დღეს თა ნა მედ რო ვე ქა ლი მწერ ლე ბი ამას უარ ყო ფენ. წიგ ნე ბის ფეს ტი-

ვალ ზე, რო დე საც ინ ტერ ვი უს იღე ბენ, ხში რად გა მი გო ნი ა, რო დე საც ქალ მწერ-

ლებს ეკითხე ბი ან, გრძნო ბენ თუ არა თავს ფე მი ნის ტურ ან პოს ტ ფე მი ნის ტურ 

დის კურ ს ში, ისინი ყო ველ თ ვის ცდი ლო ბენ თა ვის დაძ ვ რე ნას. მყა რი პო ზი ცია 

ძა ლი ან ცო ტას უკა ვი ა, თით ქოს ინ ფ ლა ცია მოხ და ამ სიტყ ვის. ისე თი ადა მი ა-

ნე ბიც კი, რომ ლე ბიც გარ კ ვე უ ლე ბი არი ან ამ თე მა ში, მა ინც დაბ ნე უ ლე ბი არი-

ან ამ ას პა რეზ ზე. მე ინ ს ტ რი მულ ბა ზარ ზე ეს იშ ვი ა თი გახ და, რაც ძა ლი ან მა-

ფიქ რებს. იმი ტომ რომ ერთ ჟურ ნა ლის ტ თან მეც მი სა უბ რია ამ თე მა ზე. რო ცა 

მკითხა, ვარ თუ არა ფე მი ნის ტი, კითხ ვა შე ვუბ რუ ნე და ვთხო ვე, აეხ ს ნა, რას 

გუ ლის ხ მობ და ამ სიტყ ვა ში. 
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ჩემს პირ ველ რო მანს “ჟუჟა” ჰქვი ა, იმე დი მაქვს, ოდეს მე ეღირ სე ბა ქარ თუ-

ლად თარ გ მ ნა და გა მო ცე მა, ნამ დ ვილ ამ ბავ ზეა აგე ბუ ლი, რო მე ლიც შემ თხ ვე-

ვით აღ მო ვა ჩი ნე. ჩემ თ ვის ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იყო, იმი ტომ რომ ეს ის ტო რია 

არის თით ქ მის იდენ ტუ რი გო ე თეს “ვერთერის” ის ტო რი ი სა. ის მე ო ცე სა უ კუ-

ნე ში მოხ და, არ ც თუ ისე დი დი ხნის წინ. ან ტო ნენ არ ტო ზე [ფრანგი დრა მა ტურ-

გი, პო ე ტი და მსა ხი ო ბი] ვამ ზა დებ დი მოხ სე ნე ბას და სრუ ლი ად შემ თხ ვე ვით 

წა ვაწყ დი ამ წიგნს, უფ რო დღი ურს. არ სე ბობ და ერ თი გო გო, სა ხე ლად და ნი-

ელ სა რე რა. ეს არის ომის შემ დ გო მი პე რი ო დი, 1940-იანი წლე ბი. ომი ახა ლი 

დამ თავ რე ბუ ლი ა. ის არის 17 წლის, სახ ლი დან გა მოქ ცე უ ლი, უპატ რო ნო, ძა-

ლი ან რა დი კა ლუ რი და წერს დღი ურს, შემ დეგ კი თავს იკ ლავს. პა რიზ ში მა ტა-

რე ბელს უვარ დე ბა. ეს დღი უ რი მე რე სადღაც იკარ გე ბა, ბო ლოს ერთ კაც თან 

ხვდე ბა. მას მე მარ ცხე ნე გა მომ ცემ ლო ბა აქვს. ეს უკ ვე 1968 წე ლი ა, იწყე ბა 

კულ ტუ რუ ლი რე ვო ლუ ცი ა, ფე მი ნიზ მის აყ ვა ვე ბის ხა ნა ა. კა ცი აქ ვეყ ნებს ამ 

დღი ურს და ამას მოჰყ ვე ბა ის, რომ ათი წლის გან მავ ლო ბა ში ამ დღი უ რის გა მო 

თოთხ მე ტი ქა ლი იკ ლავს თავს. ამ ამ ბავს 50-წლიანი ის ტო რია აქვს. 1980-იან 

წლებ ში ჰო ლან დი ე ლი ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნე ამ ს ტერ და მი დან ამ ის ტო რი ის 

შე სას წავ ლად პა რიზ ში მი ემ გ ზავ რე ბა და აღ მო ა ჩენს, რომ და ნი ელ სა რე რა არ 

არ სე ბობ და. დი დი ხნის ძი ე ბის შემ დეგ თით ქ მის ირ კ ვე ვა, რომ ეს არის თა ვად 

იმ გა მომ ცემ ლის მი ერ შექ მ ნი ლი მი თი და ეს დღი უ რიც მი სი და წე რი ლი ა. რა-

ღაც წრე ებ ში ამას დი დი ამ ბა ვი მოჰ ყ ვა. ჩე მი აზ რით, ეს ის ტო რია სა ინ ტე რე-

სოა თუნ დაც იმით, თუ რო გორ იქ მ ნე ბა მი თე ბი. ჩემ თ ვის ძა ლი ან ძნე ლი იყო ამ 

თე მა ზე მა სა ლის მო ძი ე ბა, იმი ტომ რომ თით ქ მის არა ფე რი არ არ სე ბობს. მე რე 

პა რიზ ში გა ვი ცა ნი ერ თი კა ცი, ამ გა მომ ცემ ლის მე გო ბა რი, თუმ ცა ამ კაცს არ 

უნ დო და ჩემ თან შეხ ვედ რა. პრე სა ამ თე მა ზე ძა ლი ან ცო ტა ა, მაგ რამ რაც არის, 

თოთხ მე ტი ქა ლის თვით მ კ ვ ლე ლო ბას იმით ხსნის, რომ ისი ნი, ისე ვე რო გორც 

ის გო გო, მიხ ვ დ ნენ, რომ რა დი კა ლუ რი, ანარ ქი უ ლი რე ვო ლუ ცია ქა ლე ბის თ-

ვის, რაც მათ სურ დათ, შე უძ ლე ბე ლი იყო, ამ ნი ა დაგ ზე იმე დი გა უც რუვ დათ 

და თა ვიც ამი ტომ მო იკ ლეს. ეს ამ ბა ვი იმის საჩ ვე ნებ ლად მოვ ყე ვი, რამ დე ნად 

მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლია ეს თე მა. 

ამ ბი ვა ლენ ტუ რი თე მა ა, ძა ლი ან ძნე ლია ცალ სა ხად კარ გის და ცუ დის თქმა. 

მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, მა ინც სა ხი ფა თოა შტამ პის და დე ბა: “ქალი მწერ ლე ბი”. 

მე მინ და აღ მიქ ვან რო გორც მწე რა ლი და არა რო გორც ქა ლი მწე რა ლი. მინ და, 
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ასე ვე იყოს რე ჟი სუ რა შიც. ჩემ თ ვის ძა ლი ან საყ ვა რე ლი ცი ტა ტით მინ და და-

ვას რუ ლო გა მოს ვ ლა. ძა ლი ან კარ გი გერ მა ნე ლი მსა ხი ო ბი ა, სო ფი რო ი სი. მან 

ითა მა შა ჰამ ლე ტის რო ლი. ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში მან თქვა, რომ ჰამ ლე ტის 

ტრა გე დია არის ზო გად სა კა ცობ რი ო, ადა მი ა ნის ტრა გე დი ა, ოფე ლი ას ტრა გე-

დია კი არის ქა ლის და მხო ლოდ ქა ლის ტრა გე დია და ამი ტომ უნ დო და მას ამ 

რო ლის [ჰამლეტის] თა მა ში. 

ანი ჭან კო ტა ძე, ჟურ ნა ლი “ლიბერალი” – მე მინ და შე მო ვი ტა ნო პო ლი ტი-

კის სა კითხი. თქვენ სა უბ რობ დით, რო გო რი მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლე ბი არი ან ქა ლე-

ბი კულ ტუ რის სივ რ ცე ში. მა ინ ტე რე სებს, რამ დე ნად უკავ შირ დე ბა ეს პო ლი ტი-

კი დან ქა ლე ბის გან დევ ნას და რას შეც ვ ლი და ამ სივ რ ცე ში მა თი დაბ რუ ნე ბა 

კულ ტუ რის სფე რო ში? 

სა ლო მე ცო ფუ რაშ ვი ლი – ჩე მი აზ რით, ეს თე მე ბი ურ თი ერ თ კავ შირ შია იმ 

მხრივ, რომ კულ ტუ რაც და პო ლი ტი კაც, ორი ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძა ლა უფ ლე ბის 

სფე რო ა. რაც შე ე ხე ბა ქა ლე ბის პო ლი ტი კი დან გან დევ ნას, ჩვენ სულ გვეს მის 

რეფ რე ნი, რომ პო ლი ტი კა ჩვე ნი საქ მე არ არის. 

ნი ნო თარ ხ ნიშ ვი ლი, რა დიო “თავისუფლება” – ნი ნო მაც აღ ნიშ ნა და ბევ რი 

ქა ლი მწე რა ლი ამ ბობს, რომ მათ არ უნ დათ, რომ “ქალ მწერ ლებს” უწო დებ დ-

ნენ. და ვა ნე ბოთ ტერ მი ნებს თა ვი და შევ ხე დოთ რე ა ლო ბას. რა ში უშ ლის ხელს 

ქალ მწე რალს წო დე ბა “ქალი მწე რა ლი”, უშ ლით მათ ეს ხელს წე რონ ისე, რო-

გორც უნ დათ? 

ნი ნო ხა რა ტიშ ვი ლი – რო დე საც ყო ველ თ ვის ამ პრიზ მის მიღ მა გი ყუ რე-

ბენ, და ძა ლი ან ბევრ რა მეს იმით ხსნი ან, რომ შენ ქა ლი ხარ, რო გორც ჩემს 

შემ თხ ვე ვა ში ხში რად ფი გუ რი რებს სიტყ ვა “ემოციური”, გერ მა ნი ა ში, სა დაც 

ეში ნი ათ ემო ცი ის და უყ ვართ ირო ნია და ცი ნიზ მი, მხო ლოდ ორი წლის მე რე 

მივ ხ ვ დი და გა ვე ცი პა სუ ხი, რომ მათ თ ვის ეს კრი ტი კა ა, ჩემ თ ვის კი კომ პ-

ლი მენ ტი. მაგ რამ მუდ მი ვად თა ვის მარ თ ლე ბა და ახ ს ნა, რომ მე მაქვს ამის 

უფ ლე ბა, იმი ტომ რომ ქა ლი ვარ და ემო ცი უ რი უნ და ვი ყო, რას ნიშ ნავს? ძა-

ლი ან ბევ რი უემო ციო და ემო ცი უ რი ქა ლი ვი ცი, ისე ვე რო გორც მა მა კა ცი. 
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ხელს ეს არა ფერ ში მიშ ლის, არც კა ცად გა და კე თე ბა მსურს, მაგ რამ მინ და, 

რომ მაქ სი მა ლუ რად კრი ტი კუ ლად და ობი ექ ტუ რად შე მა ფა სონ ჩე მი საქ-

მით. მე უფ რო მეტ სიმ კაც რეს მო ვითხოვ. არ მინ და გა მა მარ თ ლონ იმის გა-

მო, რომ ქა ლი ვარ. მა ღი ზი ა ნებს ის, რომ რო გორც კი ომის და ძა ლა დო ბის 

თე მას შე ე ხე ბი არა მსხვერ პ ლის კუთხი დან, ესეც ეუც ნა უ რე ბათ და კრი ტი-

კუ ლად ხვდე ბი ან. კარ გი იქ ნე ბა, თუ ყვე ლა ფე რი ნაკ ლე ბად აიხ ს ნე ბა იმით, 

ვის რა სქე სი და ბი ოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი გვაქვს, თუ ჩვენს საქ მეს კარ-

გად ვა კე თებთ. 

თამ თა მე ლაშ ვი ლი – მე ვფიქ რობ, მა ინც კონ ტექსტს გა აჩ ნი ა, რო გორ მო-

ი აზ რებ სა კუ თარ თავს. თა ვი დან, რო ცა ამ ბობ დ ნენ, რომ ჩე მი ტექ ს ტი კა ცის 

და წე რი ლი ეგო ნათ, ძა ლი ან მა გა რი მე გო ნა ჩე მი თა ვი. მე რე სა კუ თა რი და მო-

კი დე ბუ ლე ბი სად მი პრო ტეს ტი გა მიჩ ნ და. მოგ ვი ა ნე ბით, რო დე საც “გათვლა” 

წარ მა ტე ბუ ლი წიგ ნი გა მოდ გა და ის ბევ რ მა მა მა კაც მაც მი ი ღო, ინ ს ტ რუქ-

ცი ა სა ვით მი ვა ყო ლე, რომ ეს ფე მი ნის ტუ რი ტექ ს ტი იყო. ამან ბევრ მა მა კაცს 

შე უქ მ ნა დის კომ ფორ ტი, რო გორ შე იძ ლე ბო და მოს წო ნე ბო დათ ფე მი ნის ტუ რი 

ტექ ს ტი. სა სა ცი ლო სი ტუ ა ცია შე იქ მ ნა. ამის მე რე პრო ტეს ტის გრძნო ბა გა-

მიჩ ნ და და ახ ლაც ვამ ბობ, რომ ჩე მი ტექ ს ტი ქა ლუ რი ტექ ს ტი ა. მე ქა ლი ვარ 

და სქე სი ისე თი რამ არის, რა ზეც აგებ შენს იდენ ტო ბას. ვი საც უნ და უწო დოს 

ქა ლუ რი პრო ზა, მე ამა ში პრობ ლე მას ვერ ვხე დავ. 

თა თა ცო ფუ რაშ ვი ლი, ფი ლო სო ფო სი, ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე

ტი – სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა სფე რო ში, სა დაც არის სა ჯა რო ხილ ვა დო ბა, პო-

ლი ტი კაც ამ სფე რო ებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა და სამ წერ ლო  ას პა რე ზიც, არის ქა ლე-

ბის რეპ რე ზენ ტა ცი ის პრობ ლე მა. ქა ლებს უჭირთ სა ქარ თ ვე ლო ში ბა რი ე რე ბის 

გარ ღ ვე ვა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სპე ცი ა ლუ რი ზო მა ჩვენ თან აუცი ლე ბე ლი ა. 

და თომ ძა ლი ან კარ გად ჩა მო ა ყა ლი ბა ის, თუ რა ტომ ვერ იქ ნე ბა ჯერ ჯე რო ბით 

ჩვენ თან იმ ფორ მის პო ზი ტი უ რი დის კ რი მი ნა ცი ა, რო მე ლიც შე საძ ლოა დღე-

ვან დელ გერ მა ნი ა ში შე მა წუ ხე ბე ლი იყოს. ჩვენ თან პრო ფე სი უ ლი თვით დამ-

კ ვიდ რე ბის პრობ ლე მაა ხში რად იმ თვალ საზ რი სით, რომ რო დე საც ერ თ ნა ი-

რი შე საძ ლებ ლო ბის ქა ლი და მა მა კა ცი მი დის დამ საქ მე ბელ თან, ის მა მა კაცს 

ირ ჩევს. იგი ვე ა, რო დე საც მა მა კა ცუ რი ჟი უ რი მა მა კა ცურ ტექ ს ტებს ანი ჭებს 
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უპი რა ტე სო ბას. ასე რომ, დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში ამ კონ ტექ ს ტის გა უთ-

ვა ლის წი ნებ ლო ბა ძა ლი ან უკან დაგ ვ ხევს. 

და ვით გა ბუ ნია – ისეთ პა ტა რა ქვე ყა ნა ში, სა დაც ბა ზარ ზე ლა პა რა კი ზედ-

მე ტი ა, ლა ლი მო როშ კი ნას გარ და, შე მო სა ვა ლი, მგო ნი, არცერთ მწე რალ ქალს 

არა აქვს. ისიც, ვეჭ ვობ, რომ მხო ლოდ ამ შე მო სავ ლით ცხოვ რობ დეს. რო დე-

საც პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა ისედაც ძა ლი ან ძნე ლი ა, ეს კი დევ უფ რო ძნე-

ლი ხდე ბა ქა ლე ბის თ ვის. მე მგო ნი ყვე ლა ვხვდე ბით, ეს რა ტომ ხდე ბა, ამ აუდი-

ტო რი ა ში ამის ახ ს ნა არ არის სა ჭი რო. 

 



24 ოქ ტომ ბე რი, 2012

ძი რი თა დი მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
თა მარ გურ ჩი ა ნი

იურის ტი

ლია მუ ხა შავ რია

ად ვო კა ტი, “ადამიანის უფ ლე ბა თა პრი ო რი ტე ტი”, 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

გე ლა ნი კო ლა იშ ვი ლი

უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი, ად ვო კა ტი

მო დე რა ტო რი: 
გო გი გვა ხა რი ა

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პრი ო რი ტე ტი: 
სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის რო ლი და მი სია – 
სა ზო გა დო ებ რი ვი მო ლო დი ნე ბი და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი ცვლი ლე ბი სათ ვის
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გო გი გვა ხა რია – ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში ძა ლი ან დი დია ინ ტე რე სი სა ხალ-

ხო დამ ც ვე ლის კან დი და ტის არ ჩე ვის მი მართ, რაც ნამ დ ვი ლად სა სი ხა რუ ლო ა. 

მეჩ ვე ნე ბა, რომ სა ზო გა დო ე ბა დღეს ყვე ლა ზე მე ტად ამ სფე რო ში აქ ტი უ რობს 

და ეს გა სა გე ბიც არის, იმი ტომ რომ ყო ვე ლი ჩვენ გა ნი ვე ძებთ ჩვენს დამ ც ველს 

ამ სა ზო გა დო ე ბა ში, პირ ველ რიგ ში, ხე ლი სუფ ლე ბის გან.

 

გე ლა ნი კო ლა იშ ვი ლი – ალ ბათ, ყვე ლა ნი ვთან ხ მ დე ბით იმა ზე, რომ ადა მი-

ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მხრივ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო ში 

მდგო მა რე ო ბა გა უ ა რეს და. შე ვარ დ ნა ძის პე რი ო დის მი მართ არა ვის აქვს ნოს-

ტალ გია და და დე ბი თად იმ ხე ლი სუფ ლე ბას არა ვინ ახა სი ა თებს, მაგ რამ უნ და 

ვა ღი ა როთ, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის კუთხით, სა მო ქა ლა ქო თა ვი-

სუფ ლე ბა თა დაც ვის კუთხით, თუნ დაც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა-

ზო გა დო ე ბა ზე ზე გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით გა ცი ლე ბით მე ტი სა შუ ა ლე ბა იყო 

შე ვარ დ ნა ძის დროს, ვიდ რე ბო ლო წლებ ში.

ძა ლი ან ბევ რი რა მეა გა მო სას წო რე ბე ლი. ის პრო პა გან და, რო მე ლიც ძა ლი-

ან ბევრს თვალს უხ ვევ და, მე მა გო ნებ და 1930-იანი წლე ბის გერ მა ნი ას და 

ამა ვე წლე ბის ბოლ შე ვი კურ რუ სეთს, რო დე საც გრან დი ო ზულ მშე ნებ ლო ბებ-

ზე, ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რებ ზე, გზებ ზე, სკო ლებ სა და სა ბავ შ ვო ბა ღებ ზე 

კეთ დე ბო და მთა ვა რი აქ ცენ ტი და უკა ნა პლან ზე იყო გა და სუ ლი ადა მი ა ნი და 

მი სი უფ ლე ბე ბი. ყვე ლამ იცის, რომ ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე-

ბი, ძი რი თა დად, მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ იქ ნა აღი ა რე ბუ ლი, მაგ რამ 

სწო რედ 1930-იანმა წლებ მა და შემ დეგ მე ო რე მსოფ ლიო ომ მა მის ცა მთელ 

მსოფ ლი ოს იმა ზე და ფიქ რე ბის სა ფუძ ვე ლი, რომ წი ნა პლან ზე წა მო ე წი ათ ეს 

ღი რე ბუ ლე ბე ბი. სამ წუ ხა როდ, ჩვენ დავ ბ რუნ დით იმ მდგო მა რე ო ბა ში, რო დე-

საც ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი არა ფერს ნიშ ნავ და და ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ პრო-

პა გან და იყო. 

მდგო მა რე ო ბის შე საც ვ ლე ლად რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით არის სა ჭი-

რო მოძ რა ო ბა. პირ ველ რიგ ში, ეს გახ ლავთ სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა, რო მე ლიც 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ზღუ დავს ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს და გა ნუ საზღ ვ რელ უფ ლე ბას 

ანი ჭებს სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ებს, სტრუქ ტუ რებს და გა ნუ საზღ ვ რე ლად არის 

შეზღუ დუ ლი ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი. ხში რად მე კითხე ბი ან, 

რო მე ლია ჩემ თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო. დღეს ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას ადა-
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მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის კუთხით ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით აქვს პრობ ლე მე ბი. 

ერთ სა ერ თო პრობ ლე მა ზე უკ ვე ვი სა უბ რე, ეს არის ადა მი ა ნის, რო გორც ღი-

რე ბუ ლე ბის და ყე ნე ბა ცენ ტ რა ლურ ად გილ ზე. 

პე ნი ტენ ცი არული სფე რო ჩე მი საქ მი ა ნო ბის სფე როა და ამ თე მა ზე სა უბ-

რით არ გა დაგ ღ ლით. დღეს სა ზო გა დო ე ბა უკ ვე საკ მა ოდ ინ ფორ მი რე ბუ ლია 

ამ კუთხით, მაგ რამ ახ ლაც ცი ხი დან მოვ დი ვარ და ვფიქ რობ, რომ შე იძ ლე ბა 

მე ო რე უკი დუ რე სო ბის კენ გა და ვი ხა როთ. ფაქ ტობ რი ვად, დღეს ცი ხე ში რე ჟი-

მი აღარ არ სე ბობს. ამა ზე სო ზარ სუ ბარ საც ვე სა უბ რე რამ დე ნი მე დღის წინ. 

ეს საკ მა ოდ დი დი საფ რ თხე ა, იმი ტომ რომ იმ დე ნი ჰა ე რი მი ა წო დეს უჟან გ-

ბა დო ბა ში, რომ თა ვი დან არის რე ჟი მი და სამ ყა რე ბე ლი. ოღონდ ეს რე ჟი მი, 

რა საკ ვირ ვე ლია, სწო რედ მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე, სა ერ თა შო რი სო ნორ-

მებ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და კონ ს ტი ტუ ცი ა ზე უნ და იყოს 

დამ ყა რე ბუ ლი.

  ასე ვე მკვეთ რად იყო შეზღუ დუ ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის უფ ლე ბე ბი თუნ დაც 

იმ თვალ საზ რი სით, რომ შე უძ ლე ბე ლი იყო ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა. მი მაჩ-

ნი ა, რომ კა ნონ მ დებ ლო ბაც და სახ ვე წი ა. ფორ მა ლუ რად კი არის მი თი თე ბუ ლი, 

რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რი ვალ დე ბუ ლია ათ დღი ან ვა და ში გას ცეს დო კუ მენ ტი, 

მაგ რამ იცით, რომ პრაქ ტი კა ში ასე თი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა შე უძ ლე ბე ლი 

ხდე ბო და. მე არა ო ფი ცი ა ლურ გა სა ი დუმ ლო ე ბა ზე ვსა უბ რობ, თო რემ გრი ფით 

სა ი დუმ ლოს და დე ბა არც სჭირ დე ბო დათ. ეს ეხე ბა სა სა მარ თ ლო ე ბის და ხურ-

ვა საც. 

სა სა მარ თ ლო ებ ში გარ კ ვე უ ლი წე სით ისევ უნ და იქ ნას დაშ ვე ბუ ლი ვი დე ო კა-

მე რე ბი, ეს მხო ლოდ ხელს შე უწყობს სა სა მარ თ ლო პრო ცე სე ბის სა ჯა რო ო ბას 

და მო სა მარ თ ლე ებ საც არ მის ცემს მი თი თე ბე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 

სა შუ ა ლე ბას. ასე თი მო სა მარ თ ლე ე ბიც, რომ ლე ბიც და მო უ კი დე ბე ლი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას არ არი ან შეჩ ვე უ ლე ბი, უნ და შე იც ვა ლონ. უნ და ით ქ ვას, 

რომ კა ნონ მ დებ ლო ბით, “გაიდლაინებით”, ახა ლი ნორ მე ბით და შეზღუდ ვე ბით 

ამის უფ ლე ბაც აღა რა აქვთ. ვფიქ რობ, სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ამ მი მარ თუ ლე ბი-

თაც უნ და მი მარ თოს თა ვი სი ძა ლის ხ მე ვა. უმ თავ რე სი პრობ ლე მა ა, სა სა მარ თ-

ლოს და უბ რუნ დეს თა ვი სი ფუნ ქ ცი ა. სა დაც არ არ სე ბობს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, 

არ არ სე ბობს დე მოკ რა ტია და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის მცი რე გა რან ტი-

ე ბიც კი.
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 რაც შე ე ხე ბა საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბას, ად რეც ვამ ბობ დი, რომ საპ რო ცე სო 

შე თან ხ მე ბა კარ გი ინ ს ტი ტუ ტი ა, მაგ რამ ჩვენ თან ცუ დად არის გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

ნორ მა ლურ ქვეყ ნებ ში მას ნორ მა ლუ რად იყე ნე ბენ და კარ გი ეფექ ტიც აქვს. 

ჩვენ თან ის ბი უ ჯე ტის შევ სე ბის წყა როდ იქ ცა. 

ბევ რია სა მუ შაო დევ ნილ თა უფ ლე ბებ ზეც, აქაც სჭირ დე ბა დახ ვე წა სა კა-

ნონ მ დებ ლო ბა ზას. ვი ღა ცამ შე იძ ლე ბა იკითხოს, პარ ლა მენ ტ ში ხომ არ ვარ, 

რომ სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა ზე ვიზ რუ ნო, მაგ რამ ვფიქ რობ, რომ სა ხალ ხო დამ-

ც ველ მა ორი მი მარ თუ ლე ბით უნ და იმუ შა ოს. სა დაც მა სობ რი ვად ხდე ბა დარ ღ-

ვე ვე ბი, ეს სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზით არის გან პი რო ბე ბუ ლი და არა კონ კ რე ტუ ლი 

მო ხე ლე ე ბის ქცე ვით და ამ მი მარ თუ ლე ბით რე კო მენ და ცი ე ბი უნ და შეს თა ვა-

ზოს პარ ლა მენტს, ასე ვე უნ და იმუ შა ოს კონ კ რე ტუ ლი მო ხე ლის მხრი დან კონ-

კ რე ტუ ლი პი როვ ნე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებ ზე. 

და ბო ლოს, კარ გია სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მი ერ წე ლი წად ში ერ თხელ ან გა-

რი შის მომ ზა დე ბა, შე იძ ლე ბა ორ ჯე რაც იყოს, რო გორც ად რე, მაგ რამ, ჩე მი 

აზ რით, სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ყო ველ თ ვი უ რად უნ და მო აწყოს სა ჯა რო შეხ ვედ-

რე ბი აუდი ტო რი ას თან და შე ა ჯა მოს ყო ვე ლი თვის შე დე გე ბი. სა ზო გა დო ე ბას 

თა ვი სი მუ შა ო ბის შე დე გე ბი უნ და ჩა ა ბა როს. ეს უფ რო იქ ნე ბა პულ ს ზე ხე ლის 

და დე ბა იმის გა სა გე ბად, თუ რა ხდე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში 

სა ქარ თ ვე ლო ში. ღმერ თ მა ქნას, უინ ტე რე სო გახ დეს ყო ველ თ ვი უ რი ან გა რი შე-

ბი, იმი ტომ რომ აღარ იყოს დარ ღ ვე ვე ბი, მაგ რამ ამის ილუ ზია არა ვის აქვს. არ 

არ სე ბობს ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მელ საც ეს პრობ ლე მე ბი და მიდ რე კი ლე ბე ბი არ 

ჰქონ დეს. თა ვი სი ბუ ნე ბით ხე ლი სუფ ლე ბა ასე თი ა. 

ლია მუ ხა შავ რია – მი მაჩ ნი ა, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, ჩემ თ ვის რო გორ დამ-

თავ რ დე ბა ეს კამ პა ნი ა, ეს ძა ლი ან დი დი მო ნა პო ვა რი ა. ვხუმ რობ ხოლ მე, რომ 

დე მოკ რა ტი ის ჯი ნი ბოთ ლი დან არის ამო სუ ლი და მას ბოთ ლ ში ვე ღა რა ვინ ჩა-

აბ რუ ნებს. 

ვიდ რე პარ ლა მენტს სრუ ლად და უწყია თა ვი სი საქ მი ა ნო ბა, ვიდ რე მთავ რო-

ბა შე უქ მ ნია და სა თა ნა დო მი ნის ტ რე ბი და უმ ტ კი ცე ბი ა, იწყე ბა პა ტი მარ თა გა-

თა ვი სუფ ლე ბა. მეც ცი ხი დან მოვ დი ვარ. იქ მარ თ ლაც არის ფეთ ქე ბად სა ში ში 

სი ტუ ა ცი ა. ამას ძა ლი ან ბევ რი მი ზე ზი აქვს, მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, უმ თავ რე-

სი ის არის, რომ პა ტიმ რე ბი ხე და ვენ, რომ ყო ველ დღე ვი ღაც ისე გა დის, რომ 
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გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი უც ნო ბი ა. ბევ რი ადა მი ა ნი აც ნო ბი ე რებს, რომ 

ის არის პო ლი ტი კის მსხვერ პ ლი და არა და ნა შა უ ლის ჩამ დე ნი პი რი. არ შე მე-

შინ დე ბა ამ დარ ბაზ ში ვთქვა ჩე მი მო საზ რე ბა, რომ პო ლიტ პა ტი მა რია ყვე ლა, 

ვინც პო ლი ტი კის შეც ვ ლის შე დე გად გახ და პა ტი მა რი და სხვა დროს, რო დე საც 

ასე თი პო ლი ტი კა არ იყო ამ ქვე ყა ნა ში, ჯერ კი დევ შე ვარ დ ნა ძის დროს, რო დე-

საც მან კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლის სა ბა ბით და იწყო და პა ტიმ რე ბე ბი და დახ ვ-

რე ტე ბიც კი, მა ში ნაც კი პე ნი ტენ ცი არული სის ტე მის პო პუ ლა ცი ის რა ო დე ნო ბა 

6 ათას ზე მე ტი არ ყო ფი ლა. რო დე საც 2000 წელს 6 ათასს გა და ა ჭარ ბა, მოხ და 

დი დი შეწყა ლე ბა და ბევ რი პა ტი მა რი გა მო უშ ვეს, რომ მა თი რა ო დე ნო ბა 6 ათა-

სამ დე და სუ ლი ყო. დღეს 25 ათა სია და ვამ ტ კი ცებ, რომ ამი სი მი ზე ზი ის კი 

არ არის, რომ მო სახ ლე ო ბამ და ნა შუ ლის ჩა დე ნა გა დაწყ ვი ტა, არა მედ ის, რომ 

შე იც ვა ლა პო ლი ტი კა. ის, რაც დას ჯა დი არ იყო წი ნა პე რი ოდ ში, “ვარდების რე-

ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ დას ჯა დი გახ და და ეს არის პირ და პი რი შე დე გი ნუ ლო ვა ნი 

ტო ლე რან ტო ბი სა. 

მე “წამების ექ ს პერ ტი” გახ ლა ვართ. და ხში რად მი წევს წა მე ბის თე მა ზე 

ტრე ნინ გებ ზე ტრე ნე რად წას ვ ლა. რო დე საც აქ ჩა მო დი ან ექ ს პერ ტე ბი, ყვე ლას 

უჩ ნ დე ბა კითხ ვა, რა ტომ ხდე ბა წა მე ბა საპყ რო ბი ლე ებ ში, მას შემ დეგ რაც მათ 

უკ ვე მის ჯი ლი აქვთ სას ჯე ლი. გა სა გე ბი ა, რომ გა მო ძი ე ბის ეტაპ ზე შე იძ ლე ბა 

არ სე ბობ დეს ახ ს ნა, რა ტომ შე იძ ლე ბა დას ჭირ დეთ აღი ა რე ბი თი ჩვე ნე ბა, მაგ-

რამ რა ღა აზ რი უნ და ჰქონ დეს წა მე ბას, რო დე საც უკ ვე მსჯავ რ დე ბუ ლია პი-

რი? მახ სოვს, ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი ერ თობ ლი ვად გა ვე ცით იმ მო ტი ვით, რომ 

მა სობ რი ვი ტე რო რის ტუ ლი პო ლი ტი კის გა რე შე, რაც წა მე ბა ში გა მო ი ხა ტე ბო-

და, შე უძ ლე ბე ლია ამ რა ო დე ნო ბის პა ტი მარს მო უ ა როს იმ ად მი ნის ტ რა ცი ამ, 

რო მე ლიც დღეს პე ნი ტენ ცი არულ სის ტე მა ში ჰყავს სა მი ნის ტ როს. ანუ ასეთ ვი-

თა რე ბა ში სრუ ლი ად და საშ ვე ბი და აუცი ლე ბე ლი ხდე ბა წა მე ბა.

ვფიქ რობ, რომ ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი უნ და იყოს სწო რედ 

ის პი რი, რო მელ საც არ შე ე შინ დე ბა და ამ მო საზ რე ბებს და ვა რა უ დებს სა ჯა-

როდ გა მო ი ტანს. ამას გა ა კე თებს ყო ველ თ ვის, მთე ლი თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის პე-

რი ოდ ში, ეს არის თა ნამ დე ბო ბა, რო მელ მაც პირ ველ მა უნ და მი ი ტა ნოს ხე ლი-

სუფ ლე ბის ყუ რამ დე, რომ ისი ნი რაც შე იძ ლე ბა დრო უ ლად და ქვეყ ნის შიგ ნით 

გა დაწყ დეს და არ გახ დეს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ყუ რადღე ბი სა და 

გან გა შის სა გა ნი. 
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თუ შევ დე ქით დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფოს გზა ზე, სა ხელ მ წი ფოს დე მოკ-

რა ტი უ ლო ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კრი ტე რი უ მი და მა ხა სი ა თე ბე ლი გახ-

ლავთ ქვე ყა ნა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბა. რაც იმის კვა ლო ბა ზე, 

რამ დე ნად ავ ლენ და ან არ ავ ლენ და ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბა ამ მო ნა ცე მებს, ბო-

ლო დროს მკვეთ რად გა უ ა რეს და და ახალ ხე ლი სუფ ლე ბას სჭირ დე ბა და ამ ტ-

კი ცოს თა ვი სი დე მოკ რა ტი უ ლო ბა სწო რედ იმი თი, რომ მკვეთ რად უნ და გა ა-

უმ ჯო ბე სოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბა. ეს კი შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აქ ტი უ რო ბის, მი სი პერ სო ნის და საქ მი ა ნო ბის გა რე შე იმ 

ვი თა რე ბა ში, რო დე საც ამ ქვე ყა ნა ში პრაქ ტი კუ ლად არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს სა სა-

მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა. რო დე საც ამას ვამ ბობ, პა სუხს ვა გებ ამ სა ში ნელ დას-

კ ვ ნა ზე. ერ თ -ერ თი ჩე მი ბო ლო საქ მე არის “გიორგი ამო ე ვი სა ქარ თ ვე ლოს წი-

ნა აღ მ დეგ”, რომ ლის შე სა ხებ თა ვის დრო ზე ვუ ამ ბე ბა ტონ ჰა მარ ბერგს [თომას 

ჰა მარ ბერ გი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა კითხებ ში ევ რო პის საბ ჭოს კო მი სა რი 

2006-2012 წლებ ში], რო მე ლიც შე ის წავ ლი და სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ-

სა ჯუ ლე ბის სა კითხებს და შემ დ გომ ან გა რი შიც გა მოაქ ვეყ ნა. მო გეხ სე ნე ბათ, 

რომ ეს ორი წლის წინ იყო. ამ საქ მე ში მი ვე დი დას კ ვ ნამ დე, რომ სა სა მარ თ ლო, 

რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბა, აღარ წარ მო ად გენს სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის ქმე-

დით, ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბას. ეს ახალ გაზ რ და არ არის უბ რა ლო ახალ გაზ რ და, 

“ბრალიანია” იმის გა მო, რომ არის მსოფ ლი ოს და ევ რო პის ჩემ პი ო ნი კიგ ბოქ-

სინ გ ში, სტუ დენ ტი, ძა ლი ან წე სი ე რი ადა მი ა ნი. ის არა სო დეს ყო ფი ლა შემ ჩ-

ნე უ ლი კრი მი ნალ ში, და ა კა ვეს. მი სი ბრა ლი უბ რა ლოდ იყო ის, რომ არის ეთ-

ნი კუ რად ქურ თი, ცხოვ რობს გლდან ში, და მი ამ ს გავ სეს ვი ღა ცას, რო მელ საც 

სა ვა რა უ დოდ აქვს კრი მი ნა ლუ რი წარ სუ ლი. პო ლი ცი ა ში, ვი ნა ი დან არ აღი ა რა 

ყა ჩა ღუ რი ფაქ ტი, რო მე ლიც არ ჩა უ დე ნი ა, სა შინ ლად აწა მეს. მარ ტო ერ თი ეპი-

ზო დით არ დაკ მა ყო ფილ დ ნენ, რა კი ვერ გა ტე ხეს, მე ო რე ეპი ზო დიც მი ა კე რეს, 

და ორი ყა ჩა ღო ბის ეპი ზო დით 22 წლის მსჯავ რ დე ბუ ლი დღეს სას ჯელს იხ დის. 

ადა მი ა ნი, რო მე ლიც თა ვი სი ბი ოგ რა ფი ი სა და ცხოვ რე ბის წე სის გა მო, ხვდე-

ბით, რო გო რი ჯან მ რ თე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო, სწო რედ ცი ხე ში და ა ვად და ტუ-

ბერ კუ ლო ზით. მარ თა ლია, უმ კურ ნა ლეს და დღეს ტუ ბერ კუ ლო ზი არ ემუქ რე ბა 

მის ჯან მ რ თე ლო ბას, მაგ რამ წა მე ბის შე დე გად და კარ გა 6 კბი ლი. რო დე საც 

გან ვი ხი ლეთ მი სი საქ მე, პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ ორი ყა ჩა ღო ბის 

ეპი ზო დის თ ვის მას 22 წე ლი მი უ სა ჯა, აპე ლა ცი ამ უც ვ ლე ლად და ტო ვა ძა ლა-
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ში ეს გა ნა ჩე ნი. რო დე საც უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში წა ვი და საქ მე, ეს სა კა სა-

ციო სა ჩი ვა რი გა ნი ხი ლეს და და აბ რუ ნეს სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში საქ მე 

პირ და პი რი მი თი თე ბით. სიტყ ვა სიტყ ვით უწე რი ათ, რომ გა ნი ხი ლონ დაც ვის 

არ გუ მენ ტე ბი და გა მა მარ თ ლე ბე ლი პო ზი ცი ა, რო მე ლიც დაც ვას აქვს. იმის 

ნაც ვ ლად, რომ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს, უმაღ ლე სი სა სა მარ თ ლო ინ ს ტან ცი ის 

ეს პირ და პი რი მი თი თე ბა გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა, აპე ლა ცი ამ “გა და ა კო პი რა” გა-

უქ მე ბუ ლი სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს გა ნა ჩე ნი და კვლა ვინ დე ბუ რად 22 წე ლი 

მი უ სა ჯა. იმი სათ ვის, რომ და მემ ტ კი ცე ბი ნა, რომ ეს დო კუ მენ ტი, რო მელ საც 

ხელს სა მი მო სა მარ თ ლე აწერ და, “ქოფი-ფეისთით” იყო შეს რუ ლე ბუ ლი, აბ ზა-

ცე ბი დავ ნომ რე და 22-გვერდიან გა ნა ჩენ ში 28 აბ ზა ცი აბ სო ლუ ტუ რად იდენ-

ტუ რი ა. მათ შო რის ორ აბ ზაც ში გა პა რუ ლი ორი ტექ ნი კუ რი შეც დო მაც მე ორ-

დე ბა. 

რო დე საც სა სა მარ თ ლოც კი არ არის, არა ნა ი რი ფილ ტ რი, ორ გა ნო არ არ სე-

ბობს, რო მე ლიც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ასე თი უხე ში ფორ მით დარ ღ ვე ვა ზე რა-

ი მე ნა ი რად მო ახ დენ და რე ა გი რე ბას, მარ თ ლაც გადამწყვეტია ამ ქვეყ ნის თ ვის 

და სა ხელ მ წი ფოს თ ვის, ჰყავ დეს ჭეშ მა რი ტად ღირ სე უ ლი სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, 

რო მე ლიც შეძ ლებს იმას, რომ რამ დე ნად მე შე ამ სუ ბუ ქოს ვი თა რე ბა. ეს ქვეყ-

ნის თ ვის მარ თ ლაც სა ხი ფა თო მდგო მა რე ო ბა ა, რომ ლის შე სა ხე ბაც, რა თქმა 

უნ და, ყვე ლას არ მო ეხ სე ნე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა მოვ ლე ნებს, რო მელ მაც შეძ რა ქვე ყა ნა, ამ ფაქ ტებს ახ ლა გა-

მო ძი ე ბა სჭირ დე ბა. თქვენ იცით, რომ სა ზო გა დო ე ბის თ ვის არა ფე რია ცნო ბი-

ლი იმის შე სა ხებ, რო გორ მიმ დი ნა რე ობს გა მო ძი ე ბა, ვინ არის და კა ვე ბუ ლი, 

ეჭ ვ მი ტა ნი ლი, ბრალ დე ბუ ლი, დამ კ ვე თი. ჩვენ, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე-

ლებ მა, ად ვო კა ტებ მა და და ინ ტე რე სე ბულ მა პი რებ მა გა ვა კე თეთ კო მენ ტა რი 

და ვთქვით, რომ ეს არის ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რან ტო ბის პირ და პი რი შე დე გი და 

ვი ცით, ვინ არის ამ ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რან ტო ბის ავ ტო რი და გამ ხ მო ვა ნე ბე-

ლი, მაგ რამ ბრალ დე ბის მი მარ თუ ლე ბა არ არის შე სა ბა მი სი. უნ და და ი სა ჯონ 

არა შემ ს რუ ლებ ლე ბი, არა მედ დამ კ ვე თე ბი, ორ გა ნი ზა ტო რე ბი და იდე ის სუ-

ლის ჩამ დ გ მე ლე ბი. ამი ტომ ამ ქვე ყა ნას მარ თ ლაც კრი ტი კუ ლად ესა ჭი რო ე ბა 

ისე თი სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, რო მელ საც არ შე ე შინ დე ბა ბრალ დე ბის წა ყე ნე ბა 

ამ ქვეყ ნის პირ ვე ლი პი რის თ ვის. მე თავს უფ ლე ბას ვაძ ლევ, სა ა კაშ ვი ლი და-

ვა და ნა შა უ ლო არა  მარ ტო ასეთ დარ ბა ზებ სა და მე დი ა ში, არა მედ ჩემს საქ მე-
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ებ ში, რომ ლე ბიც გა სა ჩივ რე ბუ ლი მაქვს სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლო ში კარ გა 

ხა ნი ა. 

მარ თა ლია, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის შე სა ხებ კა ნონ ში პირ და პირ არ წე რია 

“გამოძიების უფ ლე ბა მო სი ლე ბა”, მაგ რამ გარ წ მუ ნებთ, რომ ის უფ ლე ბა მო-

სი ლე ბა, რო მელ საც კა ნო ნი აძ ლევს სა ხალ ხო დამ ც ველს, მას აძ ლევს შე საძ-

ლებ ლო ბას, აქ ტი უ რად იმოქ მე დოს, შე ის წავ ლოს, გა ნი ხი ლოს, გა ა ა ნა ლი ზოს 

საქ მის მა სა ლე ბი, გა მო ითხო ვოს ნე ბის მი ე რი დო კუ მენ ტი, ასე ვე მო ითხო ვოს 

ახ ს ნა- გან მარ ტე ბა ნე ბის მი ე რი პი რი სა გან. ეს არის სიტყ ვე ბი, რო მე ლიც ჩა-

წე რი ლია კა ნონ ში. ხო ლო ყო ვე ლი სა ჯა რო პი რი და თა ნამ დე ბო ბის პი რი ვალ-

დე ბუ ლია ყო ველ მ ხ რივ ხე ლი შე უწყოს (ეს სიტყ ვე ბი სხვა კა ნონ ში არ წე რი ა) 

სა ხალ ხო დამ ცვე ლის საქ მი ა ნო ბას. ამი ტომ ეს არის უზარ მა ზა რი შე საძ ლებ-

ლო ბა, რო მე ლიც, ღრმად ვარ დარ წ მუ ნე ბუ ლი, აქამ დე არ ყო ფი ლა გა მო ყე-

ნე ბუ ლი ამ ქვე ყა ნა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის თვალ საზ რი სით. და თუ 

იქ ნე ბა ის გა მო ყე ნე ბუ ლი, პი რო ბას გაძ ლევთ, რომ ეს იქ ნე ბა ძა ლი ან კარ გი 

შე საძ ლებ ლო ბა ქვე ყა ნა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბის შე საც ვ ლე-

ლად. 

ის ვი დე ო მა სა ლა ჩვენ თან ერ თად ნა ხა მთელ მა მსოფ ლი ომ და ათე უ ლი წლე-

ბი დაგ ვ ჭირ დე ბა მთელ სა ზო გა დო ე ბას იმი სათ ვის, რომ ჩა მო ვი რეცხოთ ის სა-

ში ნე ლი რე პუ ტა ცი ა, რო მე ლიც ამის შე დე გად შეგ ვექ მ ნა მი უ ხე და ვად იმი სა, 

ვმო ნა წი ლე ობ დით მას ში რა ი მე ფორ მით თუ არა. ეს არის მთე ლი ერის, ქვეყ-

ნი სა და სა ზო გა დო ე ბის სირ ცხ ვი ლი და ვფიქ რობ, რომ ეს შე საძ ლოა ამ გ ვა რად 

არ იყოს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი ამ ეტაპ ზე. 

ვფიქ რობ, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა გი ზი ა როთ ჩე მი მო საზ რე ბა იმას თან 

და კავ ში რე ბით, რომ ევ რო სა სა მარ თ ლოს 38 გა დაწყ ვე ტი ლე ბი დან სა ქარ თ ვე-

ლოს მთავ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ, არცერ თი სა თა ნა დოდ აღ ს რუ ლე ბუ ლი არ გახ-

ლავთ. და სა ხალ ხო დამც ველს ამი სათ ვის არას დ როს მი უქ ცე ვია ყუ რადღე ბა. 

ჩე მი აზ რით, ეს უნ და იყოს მო მა ვა ლი სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის საქ მი ა ნო ბის ერ თ -

ერ თი ქვა კუთხე დი, იმი ტომ რომ უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბი იმი სათ ვის ვა სა ჩივ რებთ 

საქ მე ებს სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლო ში, რომ იმ პრე ცე დენ ტულ მა გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბამ შეც ვა ლოს და აღად გი ნოს არა მარ ტო ჩვე ნი ერ თი კონ კ რე ტუ ლი 

კლი ენ ტის დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბა, არა მედ შეც ვა ლოს ქვე ყა ნა ში სი ტუ ა ცი ა, კა-

ნონ მ დებ ლო ბა და პრაქ ტი კა, რო მელ მაც გა მო იწ ვია ეს დარ ღ ვე ვა. 
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ჩე მი აზ რით, მი უ ხე და ვად იმი სა, ვინ გახ დე ბა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, საკ მა-

რის ზე მე ტი სა ზო გა დო ებ რი ვი მხარ და ჭე რა უკ ვე არ სე ბობს, რომ მან გა ნა ხორ-

ცი ე ლოს ყვე ლა ზე თა მა მი და და უ ჯე რე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი იმი სათ ვის, რომ ამ 

ქვე ყა ნა ში ყვე ლამ ერ თად თა ვი ვიგ რ ძ ნოთ უფ რო მე ტად და ცუ ლად და აღარ 

ვი ყოთ მომ ს წ რე იმ სა ში ნე ლი მოვ ლე ნე ბი სა. 

თა მარ გურ ჩი ა ნი – ცი ტა ტით და ვიწყებ, რო მე ლიც და ახ ლო ე ბით 15 წლის 

წინ წა ვი კითხე სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კის გა ყი ნულ სამ კითხ ვე ლო დარ ბაზ ში: 

“ჩვენთვის თა ვის თა ვად ცხა დია ის ჭეშ მა რი ტე ბა, რომ ადა მი ა ნე ბი შექ მ ნი ლე-

ბი არი ან, რო გორც თა ნას წო რი არ სე ბე ბი, რომ მათ ღმერ თ მა მი ა ნი ჭა გარ კ ვე-

უ ლი ხელ შე უ ვა ლი უფ ლე ბე ბი, რო გო რიც არის სი ცოცხ ლე, თა ვი სუფ ლე ბა და 

ბედ ნი ე რე ბის კენ ლტოლ ვა, რომ ამ უფ ლე ბა თა გან სამ ტ კი ცებ ლად იქ მ ნე ბი ან 

მთავ რო ბე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ კა ნო ნი ერ ძა ლა უფ ლე ბას იღებენ იმა თი 

თან ხ მო ბით, ვი საც ისი ნი გა ნა გე ბენ. რომ თუ გამ გებ ლო ბის რა ი მე ფორ მა ამ 

მიზ ნის შემ ლა ხა ვი გახ დე ბა, ხალხს ენი ჭე ბა უფ ლე ბა, შეც ვა ლოს ან გა ა უქ მოს 

იგი და შექ მ ნას ახა ლი მთავ რო ბა. და ა ფუძ ნოს იგი ისეთ პრინ ცი პებ ზე და ისე-

თი ძა ლა უფ ლე ბით აღ ჭურ ვოს, რო გო რიც მი სი აზ რით ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი 

იქ ნე ბა მი სი უსაფ რ თხო ე ბი სა და ბედ ნი ე რე ბი სათ ვის”. ეს არის ცი ტა ტა ამე რი-

კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის დეკ ლა რა ცი ი დან, რო მე ლიც 

მი ღე ბულ იქ ნა 1776 წლის 4 ივ ლისს. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ნე ბის მი ე რი იურის-

ტი ან უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი ასე არ და იწყებ და თა ვის მოხ სე ნე ბას, ის გა იხ სე ნებ-

და ჯერ საფ რან გე თის რე ვო ლუ ცი ას, შემ დეგ აუცი ლებ ლად შე ე ხე ბო და მე ო რე 

მსოფ ლიო ომის შემ დ გომ პე რი პე ტი ებს და და ას რუ ლებ და ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბა თა დაც ვის ევ რო პის საბ ჭოს რე გი ო ნუ ლი მე ქა ნიზ მით. მაგ რამ ეს არ არის 

კლა სი კუ რი ლექ ცია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა შე სა ხებ. ამას არ ვა პი რებ დღეს. 

რო გორც გულ წ რ ფელ მა ადა მი ან მა, მინ და ჩე მი და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ 

მო გახ სე ნოთ. 

15 წლის წინ გა ვი აზ რე ის, რომ ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე, თა ნას წო რო ბა და 

თა ვი სუფ ლე ბა და მი სი სწრაფ ვა ბედ ნი ე რე ბის კენ არის სა ხელ მ წი ფოს საზ-

რი სი. მე კი დევ უფ რო შემ ძ რა იმ ფაქ ტ მა, რომ იმა ვე სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კის 

გა ყი ნულ დარ ბაზ ში წა ვი კითხე და შე ვა და რე ის 1918 წლის 26 მა ი სის ჩვე ნი 

ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის აქტს, რო მე ლიც გა სა ოც რად ემ თხ ვე ვა ამე რი კის 
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შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის დეკ ლა რა ცი ას. “საქართველოს 

დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კა თა ვის საზღ ვ რებ ში თა ნას წო რად უზ რუნ ველ-

ყოფს ყვე ლა მო ქა ლა ქის სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კურ უფ ლე ბებს გა ნურ ჩევ-

ლად ეროვ ნე ბი სა, სარ წ მუ ნო ე ბი სა, სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და სქე სი-

სა”. არც 1918 და არც 1921 წელს ჩვენს დამ ფუძ ნე ბელ მა მებს არ შე პარ ვი-

ათ ეჭ ვი იმა ში, რომ ადა მი ა ნის ღირ სე ბა, თა ნას წო რო ბა და თა ვი სუფ ლე ბა 

წარ მო ად გენს სა ხელ მ წი ფოს თ ვის ფუნ და მენტს. მაგ რამ თქვენ იცით, რომ 

1921 წლის კონ ს ტი ტუ ცი ამ სულ რა ღაც ოთხი დღე იცოცხ ლა. ძა ლი ან დი დი 

დრო დავ კარ გეთ. ჩვენს ქვე ყა ნას კი გა აჩ ნია მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ის ტო რი ა, 

მაგ რამ ჩვე ნი სა ხელ მ წი ფო ძა ლი ან ახალ გაზ რ და ა. მე პი რა დად თერ თ მე ტი 

წლის ვი ყა ვი, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლომ და მო უ კი დებ ლო ბა გა მო აცხა და და 

ამ და მო უ კი დებ ლო ბის ოც და ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში არა სო დეს მი ნა ხავს 

ადა მი ა ნი პო ლი ტი კუ რი იდე ო ლო გი ის და ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მის ცენ ტ რ-

ში. არც არა ვის გან მო მის მე ნი ა, რომ ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა, ის წ რა ფო დეს 

ბედ ნი ე რე ბის კენ და სა ხელ მ წი ფო იმის თ ვის უნ და არ სე ბობ დეს, რომ ადა მი-

ან მა თა ვი სი პო ტენ ცი ა ლი გა მო ი ყე ნოს. ჩვენს ქვე ყა ნა ში ეს გა სა გე ბი მი ზე-

ზე ბის გა მო ხდე ბო და. ჩვენ წი ნა შე ყო ველ თ ვის იდ გა დი ლე მა თა ვი სუფ ლე-

ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბი სა, და ის ყო ველ თ ვის უსაფ რ თხო ე ბის სა სარ გებ ლოდ 

წყდე ბო და. 

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მა გა ლი თი მო ვიყ ვა ნე, მაგ რამ არ ვფიქ-

რობ, რომ ის იდე ა ლუ რი ქვე ყა ნა ა. ეს არის ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ჯერ კი დევ იყე-

ნებს სას ჯე ლის ისეთ არა ა და მი ა ნურ და უმ კაც რეს ზო მას, რო გო რიც არის 

სიკ ვ დი ლით დას ჯა. ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებს ხე ლი არა აქვს მო წე რი ლი 

ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა და ქა ლის დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის 

შე სა ხებ კონ ვენ ცი ა ზე, მაგ რამ ამე რი კა ნამ დ ვი ლად არის სა მა გა ლი თო ქვე ყა ნა, 

სა დაც ხე ლი სუფ ლე ბის წო ნას წო რო ბა გახ და შე საძ ლე ბე ლი. რო გორც ბენ ჟა მინ 

ფრან კ ლი ნი ამ ბობ და, “ის, ვინც თა ვი სუფ ლე ბას შეს წი რავს უსაფ რ თხო ე ბას, 

არც თა ვი სუფ ლე ბას იმ სა ხუ რებს და არც უსაფ რ თხო ე ბას”. ბევ რის თ ვის არის 

ეს გა მო ნათ ქ ვა მი გა უ გე ბა რი. ჩვენ თ ვის თა ნაბ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თა ვი სუფ-

ლე ბაც და უსაფ რ თხო ე ბაც. მაგ რამ ამ ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბა ამ ორ ინ ტე რესს 

შო რის შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

რაც ჩვენს სა ხელ მ წი ფო ში არ გვქო ნი ა.
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 სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინ ს ტი ტუ ტი სწო რედ იმი ტომ შე იქ მ ნა 1995 წელს, 

ჩვენს უკ ვე მოქ მედ კონ ს ტი ტუ ცი ა ში იმი ტომ იქ ნა ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რომ 

ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბა, გა წო ნას წო რე ბა და კონ ტ რო ლი ყო ფი ლი ყო შე-

საძ ლე ბე ლი. დღეს ვის მენთ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინ ს ტი ტუ ტის შე ფა სე ბებს და 

გა სა გე ბი ა, რომ ძა ლი ან დი დი მო ლო დი ნი არ სე ბობს ამ ინ ს ტი ტუ ტის მი მართ. 

მაგ რამ ეს მო ლო დი ნი ისევ იმ ტრავ მას ეფუძ ნე ბა, რაც გვქონ და წი ნა ხე ლი-

სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში, რო დე საც ძა ლა უფ ლე ბა კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი იყო ერთ 

ხელში, არ არ სე ბობ და მი უ კერ ძო ე ბე ლი და და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო და 

არა ნა ირ ფუნ ქ ცი ას არ ახორ ცი ე ლებ დ ნენ გა მო ძი ე ბის და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 

ორ გა ნო ე ბი. ასეთ პი რო ბებ ში, ბუ ნებ რი ვი ა, გა სა გე ბია რა ტომ არ სე ბობს ამ ინ-

ს ტი ტუ ტის მი მართ ასე თი მოთხოვ ნე ბი. მაგ რამ თა ვის დრო ზე ჩვე ნი ქვეყ ნის 

კონ ს ტი ტუ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი არ იყო ის, ვინც ყვე-

ლა ფუნ ქ ცი ას თა ვის თავ ზე აიღებ და. ეს გახ ლ დათ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, რო-

მელ საც უნ და ეკონ ტ რო ლე ბი ნა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გა ე წია ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბე ბის დაც ვა ზე.

ზო გა დად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით კრი ზი სი, თუ შე იძ ლე-

ბა ამას კრი ზი სი ეწო დოს, მსოფ ლი ო ში არ სე ბობს. მი ლან კუნ დე რას ნათ ქ ვა-

მი რომ გა ვიხ სე ნოთ იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ “ყვე ლა სურ ვილს ადა მი ა-

ნის უფ ლე ბას ვუ წო დებთ”, სა ბო ლოო ჯამ ში, ეს ში ნა არ სის გან ცლის თა ვად 

ამ უფ ლე ბებს. რო დე საც სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ უფ ლე ბებ ზე ვა კე თებ დი 

აქ ცენტს, ადა მი ა ნებს შე ვამ ჩ ნიე სკეპ ტი ციზ მი. ხალ ხი მა და ნა შა უ ლებ და იმა-

ში, რომ სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ უფ ლე ბებ ზე ხაზ გას მა შე იძ ლე ბა სწო რედ 

იმას ნიშ ნავ დეს, რომ გა უ ფა სუ რე ბა მოხ დეს და რო გორც პირ ვე ლი ომ ბუდ ს-

მე ნი სა რა ლი ძე არა ფერს აკე თებ და არცერ თი უფ ლე ბის, მათ შო რის სო ცი ა-

ლურ -ე კო ნო მი კუ რი უფ ლე ბე ბის ნა წილ ში, იგი ვე გან მე ორ დე ბა. ეს ნი ჰი ლიზ მი 

ჩემ თ ვის გა სა გე ბი ა, მაგ რამ თუ ჩვენ არ ავირ ჩი ეთ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, რომ-

ლის თ ვი საც თა ნაბ რად პრი ო რი ტე ტუ ლი იქ ნე ბა ყვე ლა უფ ლე ბა, მათ შო რის, 

სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი უფ ლე ბე ბი, ის სის ტე მა არა სო დეს და ინ გ რე ვა. 

იმი ტომ რომ ის სწო რედ იმა ზე იდ გა, რომ კონ ს ტი ტუ ცია არ იყო და ცუ ლი და 

კა ნონ მ დებ ლო ბას არა ვინ სცემ და პა ტივს. 

ოპ ტი მის ტუ რი არ იქ ნე ბა გან ცხა დე ბა, რო მელ საც ახ ლა გა ვა კე თებ, მაგ რამ 

სის ტე მა კი დევ შე ნარ ჩუნ დე ბა, თუ კი მხო ლოდ სა ხალ ხო დამ ც ველ ზე გა ვა კე-
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თეთ აქ ცენ ტი, თუ კი მხო ლოდ ამ თე მა ზე გვექ ნე ბა ასე თი დის კუ სი ე ბი. იმი ტომ 

რომ კონ ტექ ს ტი, რო მე ლიც გვაქვს ქვე ყა ნა ში, სა ვა ლა ლო ა. ჩვენ გვქონ და სა-

სა მარ თ ლო, რო მელ მაც საქ მე ე ბის 93%-ისთვის გა მა მატყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნი 

მი ი ღო. საქ მე ე ბის 50% იმით სრულ დე ბო და, რომ ადა მი ა ნე ბი ცი ხე ში მი დიოდ-

ნენ. ჩვენ გვ ყავს 25 ათა სამ დე პა ტი მა რი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე-

ბებ ში. ეს, ბუ ნებ რი ვია, აბ სო ლუ ტუ რად წარ მო უდ გე ნე ლი კონ ტექ ს ტი ა, რაც თუ 

არ შე იც ვა ლა და მო უ კი დე ბე ლი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი სა სა მარ თ ლოს შექ მ ნით და 

პრო კუ რა ტუ რის პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის გან გა თა ვი სუფ ლე ბით, არა ფე რი ეშ-

ვე ლე ბა. ამას სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი სა კუ თარ თავ ზე ნამ დ ვი ლად ვერ აიღებს. 

მაგ რამ რო დე საც ვამ ბობ, რომ არცერ თი ადა მი ა ნი არ არის მე ო რე ხა რი სხო ვა-

ნი და ყვე ლა პირ ველ ხა რის ხო ვა ნი ა, ვგუ ლის ხ მობ ზუს ტად იმას, რა საც ვამ ბობ. 

იმი ტომ რომ ჩვენ გვყავს მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც შე იძ ლე-

ბა სა პა ტიმ რო ებ ში მყოფ 25 ათას ადა მი ან ში არ შე დი ან, მაგ რამ გვყავს 300 

ათა სი დევ ნი ლი, რო მელ თა საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი პა ტიმ რო ბის სა ერ თა შო-

რი სო სტან დარ ტებ საც არ აკ მა ყო ფი ლებს. 

ჩვენ გვყავს 152 ათა სი სი ღა რი ბის ზღვარს მყო ფი ოჯა ხი. ეს იმას ნიშ ნავს, 

რომ მათ არ აქვთ საკ ვე ბი და ელე მენ ტა რუ ლი საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი. ძა-

ლი ან უხერ ხუ ლად ვგრძნობ თავს, რო დე საც კონ კ რე ტულ ადა მი ა ნებ ზე ციფ-

რე ბით ვსა უბ რობ, მაგ რამ ეს რე ა ლო ბა ა. ამი ტომ გვჭირ დე ბა სა ხალ ხო დამ ც-

ვე ლი, რო მე ლიც ყვე ლა ადა მი ა ნის ინ ტე რესს თა ნაბ რად და ი ცავს, უფ რო სწო-

რად, ზე დამ ხედ ვე ლო ბას გა უ წევს იმას, რომ სა ხელ მ წი ფომ ყვე ლა ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბა თა ნაბ რად და იც ვას. მეს მის, ისიც ძა ლი ან კონ ტ რა ვერ სუ ლი ა, რო დე-

საც ვამ ბობ, რომ არ არ სე ბობს პრი ო რი ტე ტი და პრი ო რი ტე ტი სწო რედ მათ 

არარ სე ბო ბა ში მდგო მა რე ობს. მაგ რამ თუ ეს არ შე იც ვა ლა, ჩვენს ქვე ყა ნა ში 

აღა რა ფე რი შე იც ვ ლე ბა უკე თე სო ბის კენ. 

რაც შე ე ხე ბა იმას, თუ რა უნ და გა ა კე თოს თა ვად სა ხალ ხო დამ ც ველ მა, 

ამა ზე ჩემ მა კო ლე გებ მა უკ ვე ისა უბ რეს. პირ ვე ლი, და ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი გა რან ტი ა, რაც სა ხალ ხო დამ ც ველს სჭირ დე ბა, არის პო ლი ტი კუ რი ნე-

იტ რა ლი ტე ტი. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა სა კუ თა რი ქცე ვა უნ და აქ ცი ოს მაქ სი მად 

სხვე ბის თ ვის. თუ ჩვენ ამ ეთი კუ რი ნორ მე ბის და კა ნონ მ დებ ლო ბის დარ ღ ვე ვა 

და ვიწყეთ, ვე რა სო დეს ვერ გავ ხ დე ბით კარ გი სა ხალ ხო დამ ც ვე ლე ბი. მას ხმა 

უნ და მის ცეს ერთმანეთისგან ძა ლი ან განსხვავებულმა, მაგ რამ იმ ასორ მოც-



284

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და სამართლიანობა

და ათ მა პარ ლა მენ ტარ მა, რო მე ლიც ჩვენ ავირ ჩი ეთ. ვე თან ხ მე ბი ქალ ბა ტონ 

ლი ას, ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა დღეს ნამ დ ვი ლად მეტს იმ სა ხუ რებს, იმი ტომ რომ 

მან არა  მარ ტო აირ ჩია თა ვი სი ხე ლი სუფ ლე ბა, არა მედ იმი ტო მაც, რომ გა აფ თ-

რე ბუ ლი იბ რ ძო და თა ვი სი სა არ ჩევ ნო ხმის და სა ცა ვად. ეს ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო-

რი ა ში ასე ვე უპ რე ცე დენ ტო შემ თხ ვე ვა იყო. 

სა ხალ ხო დამ ც ველს უფ რო მე ტის გა კე თე ბა შე უძ ლი ა. მე უკ ვე ვი სა უბ რე 

იმა ზე, რომ მი სი მიდ გო მა უნ და იყოს ისე თი, რომ ყვე ლა უფ ლე ბის მი მართ უნ-

და იყოს მგრძნო ბი ა რე. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ისე თი ვე ყუ რადღე ბა უნ და მი აქ-

ცი ოს პა ტი მარ თა უფ ლე ბებს, რო გორც შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 

პი რებს. ყვე ლა ზე დი დი სა ში ნე ლე ბა ის არის, რომ, მა გა ლი თად, შეზღუ დუ ლი 

შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის შე სა ხებ სტა ტის ტი კის მო პო ვე ბაც კი შეუძ-

ლე ბე ლი ა.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი ვერ გახ დე ბა ვერც გა მომ ძი ე ბე ლი, ვერც პრო კუ რო-

რი და ვერც მო სა მარ თ ლე. მან თა ვი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში უნ და 

იმოქ მე დოს. თუმ ცა ის უფ რო პრო აქ ტი უ რი უნ და გახ დეს. მა გა ლი თად, რო დე-

საც ვსა უბ რობთ სი ღა ტა კე ზე, რო მელ შიც ცხოვ რო ბენ ადა მი ა ნე ბი, მათ შო რის 

ბავ შ ვე ბი, გვჭირ დე ბა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, რო მე ლიც ბი უ ჯე ტი რე ბის პრო ცეს-

შიც იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი და სა ხელ მ წი ფოს ამ ეტაპ ზეც აიძუ ლებს ამ ფუნ და მენ-

ტუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვას. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ასე ვე უნ და ითა ნამ შ რომ ლოს 

პარ ლა მენ ტ თან. ვე თან ხ მე ბი ჩემს კო ლე გებს, ჩვენ გვაქვს კა ნონ მ დებ ლო ბა, 

რო მე ლიც შე საც ვ ლე ლი ა. და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, ამ გარ და მა ვალ ეტაპ ზე 

სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ასე ვე არ უნ და და უშ ვას ის, რომ იგი ვე შეც დო მე ბი გა-

მე ორ დეს. მა გა ლი თად, თუ კი პო ლი ტი კუ რი პა ტიმ რე ბი და კა ვე ბუ ლე ბი არი ან 

ზა რის სა ფუძ ველ ზე, ისი ნი ასე ვე ზა რის სა ფუძ ველ ზე არ უნ და გა თა ვი სუფ ლ-

დ ნენ. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა აუცი ლებ ლად უნ და მი ი ღოს მო ნა წი ლე ო ბა იმ მე-

ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა ში, მა გა ლი თად, ეს იქ ნე ბა ახ ლადაღ მო ჩე ნი ლი გა რე მო-

ე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე გარ კ ვე უ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი პრო ცე დუ რის დაწყე ბა. და 

შემ დეგ აუცი ლებ ლად მო ნი ტო რინ გი უნ და გა უ წი ოს იმას, რომ ეს ყვე ლა ფე რი 

ნამ დ ვი ლად კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სით მოხ დე ბა, ბუ ნებ რი ვი ა, არ-

ცერ თი უკა ნო ნო პა ტი მა რი არ უნ და დარ ჩეს სა პა ტიმ რო ებ ში. ჩვენ არ უნ და 

დავ ტო ვოთ ისი ნი იქ წუ თე ბის გან მავ ლო ბა შიც კი. მაგ რამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ პრო ცე დუ რა ამ ეტაპ ზეც და ცუ ლი იყოს. ამი ტომ ამას აუცი ლებ ლად უნ და 
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შე უწყოს ხე ლი სა ხალ ხო დამ ც ველ მა. სხვა კონ კ რე ტულ თე მებ ზე შე კითხ ვე ბის 

დას მის შემ დეგ ვი სა უბ რებ. 

თა კო კა კა ბა ძე, “ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი” – სა მი ვე კან დი დატს ვუს ვამ 

კითხ ვას. მა ინ ტე რე სებს რა პრობ ლე მებს გა მოკ ვეთ დით ქალ თა და ბავ შ ვ თა 

უფ ლე ბე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით. კან დი და ტე ბი ძი რი თა დად მა ინც სას ჯე-

ლაღ სრუ ლე ბის სის ტე მა სა და სა სა მარ თ ლო ზე სა უბ რობ დ ნენ. ასე ვე მა ინ ტე რე-

სებს თქვე ნი პო ზი ცი ე ბი სექ სუ ა ლურ უმ ცი რე სო ბებ თან და კავ ში რე ბით. 

ნი ნია კა კა ბა ძე – “კავკასიის” ეთერ ში, რო დე საც სწო რედ სექ სუ ა ლურ უმ-

ცი რე სო ბებ თან და კავ ში რე ბით და ის ვა შე კითხ ვა, ბა ტო ნი დი მიტ რი ლორ თ ქი-

ფა ნი ძე სწო რედ ამას ამ ბობ და, რომ თა მარ გურ ჩი ა ნი არის მა თი უფ ლე ბე ბის 

დამ ც ვე ლი. მა შინ ბა ტონ მა გე ლამ და ქალ ბა ტონ მა ლი ამ დიპ ლო მა ტი უ რად 

აარი დეს თა ვი ამ თე მა ზე სა უ ბარს. ამი ტომ იქ ნე ბ დღეს უფ რო კონ კ რე ტუ ლად 

ისა უბ როთ. ბა ტონ მა გე ლამ თქვა, რომ მას ძა ლი ან ბევ რი ჰო მო სექ სუ ა ლის უფ-

ლე ბა აქვს და ცუ ლი და ამით თქვა, რომ ის არ ერ ჩის მათ. 

ეკა ქრის ტე საშ ვი ლი, გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა უმაღ ლე სი კო მის

რის ოფი სი – ვუბ რუნ დე ბი ცი ხის თე მას, იმი ტომ რომ ძა ლი ან დი დი ინ ტე რე-

სის სფე რო ა. მა ინ ტე რე სებს, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლო ბის კან დი და ტე ბი რო გორ 

ხე დავთ მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის გა უმ ჯო ბე სე ბის სქე მას. მო გეხ სე ნე ბათ, 

რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მან და ტი არის ეროვ ნუ ლი პრე ვენ ცი ის მე ქა ნიზ მი, 

რო მე ლიც ძა ლი ან კარ გად მუ შა ობ და. არაჩ ვე უ ლებ რი ვია სტა ფი ჰყავს სა ხალ-

ხო დამ ც ვე ლის აპა რატს, მაგ რამ მა ინც აღ მოჩ ნ და, რომ ეს მე ქა ნიზ მი არ იყო 

საკ მა რი სი, იმი ტომ რომ მთე ლი რი გი ფაქ ტე ბი ზე და პირ ზე არ ამო სუ ლა. ბი უ-

ჯე ტის გაზ რ და ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ა. რა ტი პის თა ნამ შ რომ ლო ბას 

ხე დავთ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან. ამა ვე კონ ტექ ს ტ ში თუ შე ე ხე ბით თე-

მას, მად ლო ბე ლი დავ რ ჩე ბი – ერ თი კვი რის წინ სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის მი ნის ტ-

რის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბელ მა 51 ადა მი ა ნის სია და დო, რო მელ თაც არა 

აქვთ მან და ტი, ზუს ტად რო გორ და რა ვი თა რე ბა ში უნ და და აკ ვირ დ ნენ. თქვენ 

რო გორ წარ მო გიდ გე ნი ათ მო ნი ტო რინ გის უფ რო სრულ ყო ფი ლი მე ქა ნიზ მი, რა 

რე კო მენ და ცი ით აპი რებთ შეს ვ ლას მო მა ვალ მი ნის ტ რ თან.
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და მე ო რე, ძა ლი ან დი დი მად ლო ბა თა მარს, რომ ახ სე ნეთ სო ცი ა ლურ -ე კო-

ნო მი კუ რი უფ ლე ბე ბი. თქვენ ასე ვე ახ სე ნეთ ადეკ ვა ტუ რი საცხოვ რებ ლის უფ-

ლე ბა. რო გორ გეგ მავთ კონ კ რე ტუ ლად უსახ ლ კა რო ე ბის თე მის წინ წა მო წე ვას. 

იმი ტომ რომ ესე ნი არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც არა აქვთ მი სა მარ თი, არ 

არ სე ბობს მა თი სტა ტის ტი კა, ეს არის ყვე ლა ზე მარ გი ნა ლუ რი ჯგუ ფი, რო მე-

ლიც იყი ნე ბა ზამ თარ ში, ზამ თა რი კი მო დის. 

ირაკ ლი ვა ჭა რა ძე, “იდენტობა” – ბო ლო პე რი ოდ ში ისე თი ტენ დენ ცია გა-

მო იკ ვე თა, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლე ბი სა უბ რო ბენ ადა მი ა ნის უფ-

ლე ბებ ზე, მაგ რამ სამ წუ ხა როდ გა მორ ჩე ნი ლია ხოლ მე კომ პო ნენ ტი, რო მე ლიც 

ეხე ბა ადა მი ა ნის ღირ სე ბას. მა ინ ტე რე სებს, რო გორ ხე დავთ ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბას ადა მი ა ნის ღირ სე ბას თან და პი რის პი რე ბა ში და სა ერ თოდ, რა ტომ არის ასე-

თი და მო კი დე ბუ ლე ბა. 

მე ო რე კითხ ვა – იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ რო მე ლი მე თქვენ გა ნი გახ დე ბა სა ხალ-

ხო დამ ც ვე ლი, რა მე ქა ნიზ მებს შე მოგ ვ თა ვა ზებთ იმის თ ვის, რომ დაგ ვ რ ჩეს 

თქვენ თან ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა. 

თა მარ ქე ბუ რია – შე ვა თუ არა კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ცვლი ლე ბე ბი მას მე დი ით 

გავ რ ცე ლე ბულ სი ძულ ვი ლის ენას თან და კავ ში რე ბით?

მა ნა ნა შა რა ში ძე, სა ქარ თ ვე ლოს ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის ასო ცი ა ცია 

– ათი წლის წინ სა ხალ ხო დამ ც ველ მა თქვა, რომ ის არ იცავს მა ნი ა კის უფ ლე-

ბებს. მა შინ და ი ჭი რეს ადა მი ა ნი, რო მე ლიც, შემ დეგ გა ირ კ ვა, რომ სუ ლაც არ 

იყო მა ნი ა კი. მას შემ დეგ ქურ დებ მა ყუ რი მო აჭ რეს, აწა მებ დ ნენ. ერ თი წლის 

შემ დეგ აღ მოჩ ნ და, რომ ამ ადა მი ან მა თა ვი ვერ და იც ვა იმი ტომ, რომ მას მწვა-

ვე ფსი ქო ზი ჰქონ და, ფსი ქი კუ რად და ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნია და ახ ლაც ჩვენ თან 

იმ ყო ფე ბა. მა ნი ა კის დაც ვა არ იქ ნე ბა პო პუ ლა რუ ლი. ის არ იქ ნე ბა მო სა წო ნი 

არც ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის, არც ხალ ხის თ ვის. რას გა ა კე თებთ ასეთ სა კითხებ-

თან და კავ ში რე ბით. 

ასე ვე მა ინ ტე რე სებს, რა ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა გაქვთ ფსი ქი კუ რად და-

ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბით. მა თი მკურ-

ნა ლო ბის თ ვის არ არის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი. რო გორ წარ მო გიდ გე ნი ათ, ხომ 
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არ გე ყო ლე ბათ ომ ბ დუს მე ნის აპა რატ ში ადა მი ა ნი, რო მე ლიც პა სუ ხის მ გე ბე ლი 

იქ ნე ბა ამ სა კითხებ ზე. 

რუ სუ დან გო ცი რი ძე, საქართველოს ევანგელურბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია 

– რე ლი გი ურ უფ ლე ბებ ზე არა ფე რი თქმუ ლა და მა ინ ტე რე სებს თქვე ნი და მო კი-

დე ბუ ლე ბა ამ სა კითხი სად მი. რო გორ აპი რებთ რე ლი გი უ რი უფ ლე ბე ბის დაც-

ვას, გან სა კუთ რე ბით იმ ფონ ზე, რო დე საც კულ ტუ რის მო მა ვალ მა მი ნის ტ რ მა 

უკ ვე გა მოთ ქ ვა ინი ცი ა ტი ვა, რომ შე იქ მ ნას კო მი სია კულ ტუ რის ძეგ ლებ თან 

და კავ ში რე ბით. თქვენ რას ფიქ რობთ ამის თა ო ბა ზე, და რო გორ აპი რებთ თა-

ნამ შ რომ ლო ბას [სახალხო დამ ც ვე ლის აპა რატ თან არ სე ბულ] რე ლი გი ი სა და 

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის საბ ჭოს თან. 

ბაია პა ტა რა ი ა, იურის ტი – ქალ ბა ტონ ლი ას თან მაქვს კითხ ვა. თქვენ ბრძა-

ნეთ, რომ ნა ხე ვარ ზე მე ტი, ანუ 12-13 ათა სი პა ტი მა რი ახ ლა ვე გა მო საშ ვე ბია 

ცი ხი დან. ეს ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი გან ცხა დე ბა ა, იმი ტომ რომ თა ვის თა ვად ძა-

ლი ან სე რი ო ზუ ლი პრო ცე სი ა. რა ზე დაყ რ დ ნო ბით, რა კრი ტე რი უ მე ბით იქ ნე ბი-

ან შერ ჩე უ ლე ბი ეს ადა მი ა ნე ბი. სას ჯე ლის მოხ დას ხომ აქვს თა ვი სი მიზ ნე ბი და 

ნა წი ლე ბი. არი ან ეს ადა მი ა ნე ბი მზად გა თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის? 

და ვით შუბ ლა ძე – “ასავალ-დასავალის” 2012 წლის 2 თე ბერ ვ ლის ნო მე რი 

– “თუნდაც ჰო მო სექ სუ ა ლი ან იეღო ვე ლი თა ვის იდე ებს თუ ძა ლით ახ ვევს ვინ-

მეს ან ოჯახ ში უვარ დე ბა მო ქა ლა ქეს, სრუ ლი იური დი უ ლი უფ ლე ბა აქვს ხე-

ლის კ ვ რით მო ი შო როს და ამის გა მო ის კა ნონ მა არ უნ და გა ამ ტყუ ნოს”. თქვენ-

გან, იურის ტი სა და უფ ლე ბა დამ ც ვე ლის გან, რამ დე ნად მარ თე ბუ ლია ასე თი 

კო მენ ტა რე ბის გა კე თე ბა. ამით, ჩე მი აზ რით, მო ქა ლა ქე ებს ძა ლა დო ბის კენ 

უბიძ გებთ, ირი ბად მა ინც. 

თა მარ შო ში აშ ვი ლი – მე გახ ლა ვართ ასო ცი ა ცია “ნერგის” დამ ფუძ ნე ბე ლი. 

ეს არის ბავ შ ვ თა სახ ლის ექიმ თა ასო ცი ა ცი ა, რო მე ლიც 2009 წელს და ფუძ ნ-

და. ვარ ბავ შ ვ თა სახ ლის ყო ფი ლი ექი მი და ამ სის ტე მას აქ ტი უ რად ვა დევ ნებ-

დი თვალს. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მი ერ შუქ დე ბო და ეს სის ტე მა, მაგ რამ ბო ლო 

წლებ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა წა მო ვი და. ეს არის სა ხელ მ წი-
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ფო ბავ შ ვ თა სახ ლე ბის გა უქ მე ბა და ოჯა ხუ რი ტი პის ბავ შ ვ თა სახ ლე ბის შექ-

მ ნა და ბავ შ ვე ბის ბი ო ლო გი ურ ოჯა ხებ ში დაბ რუ ნე ბა. რე კო მენ და ცი ის სა ხით 

ვიტყო დი, რომ სა ჭი როა მო ნი ტო რინ გი. ძა ლი ან და ბა ლი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა-

რე ო ბის ოჯა ხებ ში ბავ შ ვე ბის დაბ რუ ნე ბა რამ დე ნად უწყობს ხელს ამ ბავ შ ვე ბის 

უფ ლე ბებს? რამ დე ნად აქვთ მათ სწავ ლის, გა ნათ ლე ბის სა შუ ა ლე ბა. ხომ არ 

მი ვა სა ხელ მ წი ფო ისევ ძვე ლი სის ტე მის აღ დ გე ნამ დე. და მერ წ მუ ნეთ, იქ არც 

ისე თი საში ნე ლი სი ტუ ა ცია იყო. 

მე ო რე სა კითხია ხან დაზ მულ თა უფ ლე ბე ბი. ვარ იმის შემ ს წ რე, რო გორ შე-

იძ ლე ბა უნე ბარ თ ვოდ იყოს გან კარ გუ ლი ხან დაზ მულ თა და შეზღუ დუ ლი შე-

საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა პენ სი ე ბი ახ ლო ბელ თა და ოჯა ხის მი ერ. ცალ კე 

სა კითხია მემ კ ვიდ რე ო ბის გან კარ გ ვა.

კო ბა ნა დი რა ძე – ერ თა დერ თი, ქალ ბა ტონ მა თა მარ მა მო ა ხერ ხა, ეხ სე ნე ბი-

ნა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბი. მა ინ ტე რე სებს არა 

ის, რამ დე ნად ნაც ნო ბია თქვენ თ ვის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ-

თა სა ჭი რო ე ბე ბი და უფ ლე ბე ბი, თუმ ცა ესეც სა ინ ტე რე სო ა, არა მედ ის, რამ დე-

ნად პრი ო რი ტე ტუ ლია ეს თე მა თქვენ თ ვის. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშს თუ 

გა დავ ხე დავთ, იქ სა უ ბა რია შეზღუდ ვებ ზე, იზო ლა ცი ა ზე და ნარ ჩე ნი სა ზო გა-

დო ე ბის გან. 

ანა არ გა ნაშ ვი ლი – მინ და გთხო ვოთ გაგ ვიკ რი ტი კოთ ერ თი ეპი ზო დი თქვე-

ნი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბი დან. 

გე ლა ნი კო ლა იშ ვი ლი – ბრძა ნეთ, რომ ომ ბუდ ს მენს ძა ლი ან დი დი ძა ლა უფ-

ლე ბა აქვს, მაგ რამ ეს პი რო ბი თი ა. ალ ბათ ბევ რ მა იცის ვაც ლავ ჰა ვე ლის წე-

რი ლი “ძალა უძა ლო თა”, ეს ის ძა ლა ა, რო მელ საც რე ა ლუ რი ძა ლა კი არა აქვს, 

მი სი ძა ლა სხვა რა მე ში მდგო მა რე ობს და ალ ბათ თქვენც ამას გუ ლის ხ მობ დით. 

ეს ძა ლა უნ და იყოს თა ვად სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, მი სი აპა რა ტი და მი სი ავ ტო-

რი ტე ტი. 

კვლე ვებს რაც შე ე ხე ბა, ვე თან ხ მე ბი, რომ უნ და ტარდებოდეს. რა ტომ უნ-

და იყოს პა ტი მარ თა უფ ლე ბე ბი პრი ო რი ტე ტი , ასე ვე უნ და იყოს პრი ო რი-

ტე ტი ჯა რის კაც თა უფ ლე ბე ბიცო, გიპასუხებთ, ერ თა დერ თი მი ზე ზის გა მო, 
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რომ ისი ნი არი ან სივ რ ცე ში, სა დაც თა ვი სუფ ლე ბა შეზღუ დუ ლი აქვთ. ნე-

ბის მი ე რი სხვა ადა მი ა ნი თა ვი სუ ფალ, სა ჯა რო სივ რ ცე ში იმ ყო ფე ბა. შეზღუ-

დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბი, რა თქმა უნ და, პრი ო-

რი ტე ტუ ლი ა, მაგ რამ ისი ნი უფ ლე ბა შეზღუ დუ ლე ბი არი ან თა ვი სი არ სით, 

მდგო მა რე ო ბით. 

სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ უფ ლე ბებ ში სწო რედ უსახ ლ კა რო ე ბის უფ ლე ბას 

გა მოვ ყოფ დი, რა ზეც სა ხალ ხო დამ ც ველს ნამ დ ვი ლად შე უძ ლია ზე მოქ მე დე ბა, 

თუნ დაც უსახ ლ კა რო თა თავ შე საფ რე ბის გახ ს ნის თვალ საზ რი სით. სხვა მხრივ, 

სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი უფ ლე ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე პირ და პი რი ზე მოქ მე-

დე ბა სა ხალ ხო დამ ც ველს არ შე უძ ლი ა. ეს ბი უ ჯე ტის საქ მე ა, მას კი სა ხალ ხო 

დამ ც ვე ლი არ ად გენს. 

რა თქმა უნ და, მი სა ხე დია შრო მის უფ ლე ბა. ჩვე ნი შრო მის კო დექ სი ფაქ ტობ-

რი ვად მო ნო ბის კო დექ სი ა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც დამ ქი რა ვე ბელს ყვე ლაფ რის 

უფ ლე ბა აქვს, და ქი რა ვე ბულს კი – არაფ რის. 

სი ძულ ვი ლის ენა, რა თქმა უნ და, მი უ ღე ბე ლი ა, გან სა კუთ რე ბით ჟურ ნა ლის-

ტე ბის საქ მი ა ნო ბა ში. რე ლი გი უ რი უფ ლე ბე ბიც, რა თქმა უნ და, და სა ცა ვი ა. 

ლია მუ ხა შავ რია – და ვიწყებ ყვე ლა ზე მწვა ვე შე კითხ ვი დან, თუ რა და მო-

კი დე ბუ ლე ბა მაქვს სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ. აქ იმ ყო ფე ბა ბა-

ტო ნი ირაკ ლი ვა ჭა რა ძე, რო მე ლიც არ მა პა ტი ებს, თუ რა ი მე არას წორს ვიტყ-

ვი, მას თან მქონ და შეხ ვედ რა და სა უ ბა რი და მა ში ნაც შევ თა ვა ზე, რომ თუ 

აქვთ კონ კ რე ტუ ლი საქ მე ამ გ ვა რი უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის, მზად ვარ და ვიც ვა 

ამ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა. ამის თქმის სა ბაბს და სა ფუძ ველს მაძ ლევს ის, რომ 

ჩე მი 25-წლიანი სა ად ვო კა ტო და უფ ლე ბა დაც ვი თი საქ მი ა ნო ბის გან მავ ლო-

ბა ში ეს რამ დენ ჯერ მე გა მი კე თე ბია და ამის შე სა ხებ არის ინ ფორ მა ცი ა, რა 

თქმა უნ და, კონ კ რე ტულ მა გა ლი თებს არ და ვა სა ხე ლებ. გარ და ამი სა, რო დე-

საც ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ვმუ  შა  ობ   დი სწავ   ლის დას   რუ  ლე  ბის შემ  -

დეგ, კვა  კე  რებ   თან, ფი  ლა  დელ   ფი  ა  ში, ვთა  ნამ   შ   რომ   ლობ   დი ლეს   ბო  სურ ჯგუფ  -

თან, რო  მე  ლიც მუ  შა  ობ   და აფ   რო  ა  მე  რი  კე  ლი ქა  ლე  ბის მიმართ სქესობრივი 

ძა  ლა  დო  ბის ფაქ   ტებ   ზე და ამის შე  სა  ხე  ბაც ცნო  ბი  ლია სა  ზო  გა  დო  ე  ბის   თ   ვის. 

ამ ეპი  ზოდ   ზე ვი  სა  უბ   რე ინ   ტერ   ვი  უ  ში ჟურ   ნალ “ცხელ შო  კო  ლად   ში”. ამი  ტომ 

მი  ვიჩ   ნი  ე, რომ აღარ იყო სა  ჭი  რო და  მა  ტე  ბით ამ თე  მა  ზე კი  დევ მე  სა  უბ   რა. მით 
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უმე  ტეს, რომ “კავკასიაში” ვერ მო  ვი  პო  ვებ   დი ამ უფ   ლე  ბას გაცხა  რე  ბუ  ლი დე -

ბა  ტე  ბის ფონ   ზე. 

სწო  რედ იმი  ტომ ვარ უფ   ლე  ბა  დამ   ც   ვე  ლი, რომ და  ვამ   ტ   კი  ცო ამ ქვე  ყა  ნა  ში, 

რომ ჩე  მის   თა  ნა ზო  მის ქა  ლებს შე  უძ   ლი  ათ წარ   მა  ტე  ბით და  იც   ვან ძა  ლი  ან ზორ  -

ბა მა  მა  კა  ცე  ბის უფ   ლე  ბე  ბი ძა  ლი  ან დი  დი წარ   მა  ტე  ბით და, მათ შო  რის, ორი 

მთავ   რო  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ. მაქვს პა  ტი  ვი, ევ   რო  სა  სა  მარ   თ   ლო  ში და  მეც   ვა ცა  მე  ტი 

ჩე  ჩე  ნი მა  მა  კა  ცი, “ტერორისტი”, რო  გორც მათ რუ  სე  თის ფე  დე  რა  ცი  ის წარ   მო -

მად   გე  ნე  ლი უწო  დებ   და, სწო  რედ იმი  სა  გან, რომ მა  თი ფუნ   და  მენ   ტუ  რი უფ   ლე  ბე -

ბი და  არ   ღ   ვი  ეს. 

რაც შე  ე  ხე  ბა მწვა  ვე კითხ   ვას ქალ   ბა  ტონ ბაია პა  ტა  რა  ი  ას   გან. ქალ   ბა  ტო  ნი 

ბაია თვი  თონ არის პრო  კუ  რო  რი, იუს   ტი  ცი  ის სა  მი  ნის   ტ   როს სა  ჯა  რო მო  ხე -

ლე, და ძა  ლი  ან კარ   გად მეს   მის მი  სი რი  ტო  რი  კა. მაგ   რამ უნ   და ით   ქ   ვას, რომ 

პა  ტიმ   რე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა 10 ათა  სიც რომ დარ   ჩეს, ჩვე  ნი სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე -

ბის სის   ტე  მას გა  უ  ჭირ   დე  ბა მა  თი მოვ   ლა. იმი  ტომ რომ, გარ   წ   მუ  ნებთ, ძა  ლი  ან 

ბევ   რი შემ   თხ   ვე  ვა ვი  ცი, რო  დე  საც, თუ შეკ   რე  ბის პრინ   ცი  პი გა  უქ   მ   დე  ბა და 

ამის სა  ფუძ   ველ   ზე გა  და  ი  სინ   ჯე  ბა საქ   მე  ე  ბი, არა  რე  ა  ლის   ტუ  რი იქ   ნე  ბა, რომ 

მხო  ლოდ 5 ათა  სი ადა  მი  ა  ნი გა  მო  ვი  დეს ცი  ხი  დან. გარ   წ   მუ  ნებთ, რომ თუ გა -

და  მოწ   მ   დე  ბა მა  თი ჯამ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბა, მი  ნი  მუმ 5 ათა  სი და  ე  მა -

ტე  ბა. და თუ გა  და  მოწ   მ   დე  ბა, წა  მე  ბის შე  დე  გად რამ   დენ   ს აქვს შერ   ყე  უ  ლი 

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა, წა  მე  ბის პრო  ცე  დუ  რა კი სამ   წუ  ხა  როდ ყვე  ლამ გა  ი  ა  რა 2006 

წლი  დან გლდა  ნის მე-8 საპყ   რო  ბი  ლე  ში, და სა  ხელ   მ   წი  ფომ თუ აღი  ა  რა ეს 

უბე  დუ  რე  ბა, ახალ   მა ხე  ლი  სუფ   ლე  ბა  მაც, რო  მელ   მაც ამომ   რ   ჩე  ველ   თა ხმე  ბი 

სწო  რედ იმის გა  მო მო  ი  პო  ვა, რომ სა  ზო  გა  დო  ე  ბა მა  შინ არ იყო დარ   წ   მუ  ნე  ბუ -

ლი ვის   თ   ვის მი  ე  ცა ხმა, და ხმა “ქართულ ოც   ნე  ბას” მხო  ლოდ იმი  ტომ მის   ცა, 

რომ მო  ე  ლო  და, რომ წა  მე  ბის მსხვერ   პ   ლე  ბი გა  თა  ვი  სუფ   ლ   დე  ბოდ   ნენ, კე  თი  ლი 

ინე  ბოს და ან   გა  რი  ში გა  უ  წი  ოს თა  ვის ამომ   რ   ჩე  ველს. მე კი, რო  გორც იურის  -

ტი, გე  უბ   ნე  ბით, რომ წა  მე  ბის შე  დე  გად მი  ღე  ბუ  ლი ჩვე  ნე  ბა და მტკი  ცე  ბუ -

ლე  ბა და  უშ   ვე  ბე  ლი  ა. ხო  ლო რად   გან ეს გლდან   ში ხდე  ბო  და, ანუ გა  მო  ძი  ე  ბის 

ეტაპ   ზე, ყვე  ლა ის პი  რი, ვი  სი გა  ნა  ჩე  ნის სა  ფუძ   ვ   ლა  დაც არის მა  თი ჩვე  ნე  ბა 

ან საპ   რო  ცე  სო შე  თან   ხ   მე  ბა  ზე მა  თი ხელ   მო  წე  რი  ლი დო  კუ  მენ   ტი, ყვე  ლა და  უ -

ყოვ   ნებ   ლივ უნ   და გა  თა  ვი  სუფ   ლ   დეს. უნ   და გა  და  ი  სინ   ჯოს რო  გორც ახ   ლადგა -

მოვ   ლე  ნი  ლი გა  რე  მო  ე  ბა და იხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლოს გა  ე  როს კონ   ვენ   ცი  ით, წა  მე  ბის 
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წი  ნა  აღ   მ   დეგ ევ   რო  პუ  ლი კონ   ვენ   ცი  ით და და  ად   გი  ნოს ეს ფაქ   ტი. სხვაგ   ვა  რად 

ეს სა  ხელ   მ   წი  ფო ამ სირ   ცხ   ვილს ვერ მო  ი  შო  რებს. გარ   წ   მუ  ნებთ, ყვე  ლა  ფერს 

გა  ვა  კე  თებ, რომ ამას მი  ვაღ   წიო და ყველ   გან მი  ვი  ტან ამ ხმას სა  ერ   თა  შო  რი -

სო ას   პა  რეზ   ზე. მე იმას ვემ   ხ   რო  ბი, რომ ნე  ბის   მი  ერ ფა  სად დას   რულ   დეს ამ 

ქვე  ყა  ნა  ში ადა  მი  ა  ნე  ბის წა  მე  ბა და თუ ვინ   მეს ეში  ნი  ა, რომ კრი  მი  ნო  გე  ნუ  რი 

სი  ტუ  ა  ცია შე  იც   ვ   ლე  ბა, წა  მე  ბა გა  ცი  ლე  ბით უფ   რო მძი  მე და  ნა  შა  უ  ლი  ა, ვიდ  -

რე ცი  ხი  დან გა  მო  სუ  ლის მი  ერ ჩა  დე  ნი  ლი თუნ   დაც მკვლე  ლო  ბა. თუ გინ   დათ, 

ვი  და  ვოთ ამ სა  კითხ   ზე. 

შრო  მი  თი უფ   ლე  ბე  ბი. ძა  ლი  ან კარ   გად ვი  ცი ILO-ს [შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია] შე  სა  ხებ. ისიც ვი  ცი, რომ ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბულ შტა  ტებს ძა -

ლი  ან სე  რი  ო  ზუ  ლი პრე  ტენ   ზი  ე  ბი აქვს ჩვენს მთავ   რო  ბას   თან იმის გა  მო, რომ არ 

ვას   რუ  ლებთ შრო  მის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბით ნა  კისრ ვალ   დე  ბუ  ლე -

ბებს. და შე  იძ   ლე  ბა სე  რი  ო  ზუ  ლი სა  ერ   თა  შო  რი  სო პრობ   ლე  მე  ბი შეგ   ვექ   მ   ნას იმის 

გა  მო, რომ არ ვას   რუ  ლებთ დად   გე  ნილ სტან   დარ   ტებს, რო  მე  ლიც მი  ნი  მა  ლუ  რი-

 ა. ამი  ტომ, ყო  ფი  ლი სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლი  სა  გან გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბით, ვფიქ   რობ, რომ 

შრო  მი  თი უფ   ლე  ბე  ბი და უსაფ   რ   თხო  ე  ბა სწო  რე  დაც რომ არის სა  ხალ   ხო დამ   ც  -

ვე  ლის მან   და  ტი და თუ მე ვიქ   ნე  ბი სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლი, გარ   წ   მუ  ნებთ, რომ ამ 

უფ   ლე  ბე  ბის და  სა  ცა  ვად ვიბ   რ   ძო  ლებ. 

რაც შე  ე  ხე  ბა შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პი  რებს, მე მაქვს გა  სა -

ჩივ   რე  ბუ  ლი საქ   მე “ჭაღიაშვილი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს წი  ნა  აღ   მ   დეგ”, რო  მე  ლიც დას  -

რუ  ლე  ბუ  ლია ევ   რო  სა  სა  მარ   თ   ლო  ში. ეს გახ   ლავთ საქ   მე იმის შე  სა  ხებ, რო  გო  რია 

კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა და პრაქ   ტი  კა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე -

ბის მქო  ნე პირ   თა მი  მართ. ჭა  ღი  აშ   ვი  ლი გახ   ლავთ პირ   ვე  ლი ჯგუ  ფის ინ   ვა  ლი  დი. 

ის 1989 წლის აპ   რი  ლის ბო  ლოს ჩა  აგ   დო გამ   ცი  ლე  ბელ   მა მა  ტა  რებ   ლი  დან, მა -

ტა  რებ   ლის ქვეშ მო   ყ   ვა და ორი  ვე კი  დუ  რი და  კარ   გა. ეს არის ჩე  მი ასა  კის ახალ  -

გაზ   რ   და კა  ცი, რო  მე  ლიც 1989 წელს, 23 წლის ასაკ   ში გახ   და პირ   ვე  ლი ჯგუ -

ფის ინ   ვა  ლი  დი. დე  ტა  ლუ  რად აღ   ვ   წე  რე, რა გა  ა  კე  თა სა  ხელ   მ   წი  ფომ მის მი  მართ. 

პო  ლი  ტი  კო  სე  ბის დღის წეს   რიგ   ში დაზღ   ვე  ვა-   ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბის და შეზღუ  დუ  ლი 

შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პირ   თა საქ   მე  ე  ბის წინ წა  მო  წე  ვა ჭა  ღი  აშ   ვი  ლის საქ  -

მე  ზეა მიბ   მუ  ლი, იმი  ტომ რომ დღეს უნ   და გა  მო  ვი  დეს ეს გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა და 

გთხოვთ თვალ   ყუ  რი მი  ა  დევ   ნოთ ევ   რო  სა  სა  მარ   თ   ლოს პრაქ   ტი  კას ამას   თან და -

კავ   ში  რე  ბით. 
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მთე  ლი ჩე  მი მოს   წ   რე  ბა ვი  ცავ   დი და ვი  ცავ ჟურ   ნა  ლის   ტებს, მაგ   რამ დღე  ვან  -

დე  ლი სიტყ   ვი  სა და გა  მო  ხატ   ვის თა  ვი  სუფ   ლე  ბის კა  ნო  ნის პი  რო  ბებ   ში, რო  დე  საც 

შე  უძ   ლე  ბე  ლია სა  სა  მარ   თ   ლო  ში უჩივ   ლო ჟურ   ნა  ლისტს და მო  უ  გო საქ   მე, ასე  თი 

გახ   ლავთ კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა და ასე  თია პრაქ   ტი  კა, ამან გა  მო  იწ   ვია მე  დი  ის გაყ  -

ვით   ლე  ბის პრო  ცე  სი. ამი  ტომ ეს სა  კითხე  ბი ძა  ლი  ან სე  რი  ო  ზუ  ლად არის და  სა -

რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი. ამან გა  მო  იწ   ვია ის, რომ ასე მომ   რავ   ლ   და ჩვენ   ში სი  ძულ   ვი  ლის 

ენის გა  მო  ხატ   ვა მე  დი  ა  ში. ვფიქ   რობ, სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლი ყო  ველ ჯერ   ზე ინ   დი -

ვი  დუ  ა  ლუ  რად უნ   და გა  მო  ეხ   მა  უ  როს სი  ძულ   ვი  ლის ენის გა  მო  ხატ   ვის ფაქ   ტებს. 

თუმ   ცა მარ   ტო სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლის გა  მოხ   მა  უ  რე  ბა არ იქ   ნე  ბა საკ   მა  რი  სი. მე 

ვფიქ   რობ, რომ იმი  სათ   ვის, რა  თა დამ   კ   ვიდ   რ   დეს ქვე  ყა  ნა  ში ურ   თი  ერ   თ   პა  ტი  ვის  -

ცე  მა, ურ   თი  ერ   თ   სიყ   ვა  რუ  ლი და ურ   თი  ერ   თ   მიმ   ტე  ვებ   ლო  ბა, ამ სა  კითხ   ში უნ   და 

ჩა  ერ   თოს ეკ   ლე  სი  ა. ჩე  მი აზ   რით, ეს არის ყვე  ლა ეკ   ლე  სი  ის და კონ   ფე  სი  ის უპირ  -

ვე  ლე  სი მო  ვა  ლე  ო  ბა. 

აღ   მ   სა  რებ   ლო  ბის თა  ვი  სუფ   ლე  ბა  ზეც შე  მიძ   ლია ვთქვა ორი  ო  დე სიტყ   ვა. მე 

ვი  ცავ   დი ევან   გე  ლის   ტებს 1997 წელს ჩვე  უ  ლებ   რივ სა  სა  მარ   თ   ლო  ში. შემ   დეგ მო -

ვი  გეთ ერ   თად “ნინო და ზა  ალ ტყე  შე  ლაშ   ვი  ლე  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პარ   ლა  მენ   ტის 

წი  ნა  აღ   მ   დეგ”, სწო  რედ შეკ   რე  ბე  ბი  სა და მა  ნი  ფეს   ტა  ცი  ე  ბის კა  ნო  ნის ორი მუხ  -

ლის ან   ტი  კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  უ  რად ცნო  ბის საქ   მე. შე  გიძ   ლი  ათ მას გა  ეც   ნოთ სა  კონ  -

ს   ტი  ტუ   ციო სა  სა  მარ   თ   ლოს ვებ   გ   ვერ   დ   ზე. ასე რომ, ჩემ   თ   ვის რე  ლი  გი  უ  რი უმ   ცი -

რე  სო  ბე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვა სი  ახ   ლე არ გახ   ლავთ. 

რაც შე  ეძ   ლე  ბა ფსი  ქი  კუ  რად და  ა  ვა  დე  ბუ  ლი პა  ცი  ენ   ტე  ბის უფ   ლე  ბე  ბის 

დაც   ვას, ვი  ცი, რომ ეს უზარ   მა  ზა  რი პრობ   ლე  მა  ა. მჭიდ   როდ ვთა  ნამ   შ   რომ  -

ლობ “ემპათიასთან” და “წამების მსხვერ   პ   ლ   თა ფსი  ქო-   სო  ცი  ა  ლუ  რი რე  ა  ბი -

ლი  ტა  ცი  ის ცენ   ტ   რ   თან”. მათ   თან ვაგ   ზავ   ნით წა  მე  ბის მსხვერ   პ   ლებს და ისი  ნი 

ამ   ზა  დე  ბენ შე  სა  ბა  მის დას   კ   ვ   ნებს სტამ   ბო  ლის ოქ   მის მი  ხედ   ვით. ყვე  ლა სა -

ერ   თა  შო  რი  სო სტან   დარ   ტი უნ   და იყოს გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი და ის პრო  ცე  დუ  რე -

ბი, რომ   ლე  ბიც არ   ღ   ვევს ფსი  ქი  კუ  რი ავად   მ   ყო  ფე  ბის უფ   ლე  ბებს, უნ   და იყოს 

ამოქ   მე  დე  ბუ  ლი რე  ა  ლო  ბა  ში. სრუ  ლად გე  თან   ხ   მე  ბით და თუ მექ   ნე  ბა ამის შე -

საძ   ლებ   ლო  ბა, რა თქმა უნ   და, ვი  თა  ნამ   შ   რომ   ლებ, იმი  ტომ რომ წა  მე  ბის სა -

კითხე  ბის მტკი  ცე  ბა და მა  თი წარ   მა  ტე  ბით დას   რუ  ლე  ბა იურის   ტის   თ   ვის შე -

უძ   ლე  ბე  ლია ექი  მე  ბი  სა და სა  მე  დი  ცი  ნო პრო  ფე  სი  ე  ბის ადა  მი  ა  ნებ   თან თა  ნამ  -

შ   რომ   ლო  ბის გა  რე  შე. 
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 თა  მარ გურ   ჩი  ა  ნი – და  ვიწყებ ანა არ   გა  ნაშ   ვი  ლის კითხ   ვით, რო  მე  ლიც ჩემ   თ  -

ვის ყვე  ლა  ზე მძი  მე კითხ   ვა  ა. ასე ვთარ   გ   მ   ნი  დი ამ კითხ   ვას – რა არის ჩე  მი ში  შე -

ბი. ისევ კუნ   დე  რას რომ და  ვუბ   რუნ   დეთ, რო  გორ შე  იძ   ლე  ბა უფ   ლე  ბა ში  ნა  არ   სის  -

გან დის   ტან   ცირ   დეს, ეს არის ჩე  მი პრობ   ლე  მა. ერ   თი კვი  რა  ა, რაც ამ დის   კუ  სი -

ებ   ში ვმო  ნა  წი  ლე  ობ და სულ უფ   რო მე  ში  ნი  ა, რომ თან   და  თან ვხდე  ბი ნაკ   ლე  ბად 

მგ   რ   ძ   ნო  ბი  ა  რე და ეს ჩემს წი  ნა  შე ძა  ლი  ან დი  დი გა  მოწ   ვე  ვა იქ   ნე  ბა. 

მინ   და ქალ   ბა  ტონ მა  ნა  ნას შე  ვეხ   მი  ა  ნო, რო  მელ   მაც იკითხა, რა გა  მოც   დი  ლე  ბა 

გვაქვს ფსი  ქი  კუ  რად და  ა  ვა  დე  ბუ  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბის დაც   ვის სფე  რო  ში. უნ   და ვა  ღი -

ა  როთ, რომ რა  ღაც სა  კითხებ   ზე არ გვექ   ნე  ბა ინ   ფორ   მა  ცია და გა  მოც   დი  ლე  ბა. 

მე არ მაქვს გა  მოც   დი  ლე  ბა ამ სფე  რო  ში, მაგ   რამ ქალ   ბა  ტონ   მა მა  ნა  ნამ თა  ვად 

უპა  სუ  ხა კითხ   ვას, რო  დე  საც იკითხა, ვა  პი  რებთ თუ არა, რომ გვყავ   დეს ჯგუ  ფი 

სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი  სა. სა  ხალ   ხო დამ   ც   ველს თუ ექ   ნე  ბა პრე  ტენ   ზი  ა, რომ ყვე  ლა  ფე -

რი იცის, ის, ჩე  მი აზ   რით, ცუ  დი სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლი იქ   ნე  ბა. 

ბა  ტონ კო  ბას   თან მქონ   და სა  უ  ბა  რი, ბევრს ჰგო  ნი  ა, რომ სო  ცი  ა  ლურ ქსე  ლებ  -

ში რომ ლან   ძღ   ვა-   გი  ნე  ბის კო  რი  ან   ტელს აყე  ნებს, ჩვენ არ ვრე  ა  გი  რებთ ამა  ზე. 

შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პირ   თა დაც   ვას   თან და  კავ   ში  რე  ბით არ  -

სე  ბულ გა  მოც   დი  ლე  ბა  ზეც იგი  ვე პა  სუ  ხი მაქვს. მე შე  იძ   ლე  ბა აქამ   დე რა  ღაც 

უფ   ლე  ბა  ზე ვი  ყა  ვი კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბუ  ლი. უკ   ვე სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლი უნ   და იყო, 

რომ ყვე  ლა უფ   ლე  ბა  ზე გქონ   დეს ნა  მუ  შე  ვა  რი. მთა  ვა  რი ის არის, რომ ყო  ველ  -

თ   ვის ღია ვიქ   ნე  ბი იმი  სათ   ვის, რომ ვის   წავ   ლო. ვი  ცი, ეს ცუ  დად ჟღერს, მაგ   რამ 

ჩვენ ყვე  ლა ვსწავ   ლობთ. მზად ვიქ   ნე  ბი და  ვეყ   რ   დ   ნო ადა  მი  ა  ნებს, რომ   ლებ   მაც 

უკე  თე  სად იცი  ან. სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლის ინ   ს   ტი  ტუ  ტი კი არის მო  ნოკ   რა  ტი  უ  ლი 

ინ   ს   ტი  ტუ  ტი, მაგ   რამ ეს იმას არ ნიშ   ნავს, რომ ერ   თი ადა  მი  ა  ნი წერს ან   გა  რი -

შებს. სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლის ან   გა  რი  შებს მი  სი აპა  რა  ტი წერს. ბა  ტონ კო  ბა  საც 

ეს ვუთხა  რი, რომ ყო  ველ   თ   ვის ღია ვიქ   ნე  ბო  დი და არა  ვის მო  ვატყუ  ებ   დი. ვი  ცი, 

რომ თავ   და  ჯე  რე  ბუ  ლე  ბი უნ   და ვი  ყოთ, მაგ   რამ ჯო  ბია არა  სო  დეს მო  ვიტყუ  ოთ, 

რომ რა  ღა  ცა  ზე უფ   რო მე  ტი ინ   ფორ   მა  ცია გვაქვს, ვიდ   რე რე  ა  ლუ  რად გვაქვს. 

რაც შე  ე  ხე  ბა “ასავალ-დასავალს” და სი  ძულ   ვი  ლის ენას, პი  რა  დად მე სიტყ   ვის 

თა  ვი  სუფ   ლე  ბის მომ   ხ   რე უფ   რო ვარ, თუმ   ცა აბ   სო  ლუ  ტუ  რად არ ვე  თან   ხ   მე  ბი ძა -

ლა  დო  ბის პრო  პა  გან   დას და სა  ხელ   მ   წი  ფომ ყვე  ლა ღო  ნე უნ   და იხ   მა  როს იმი  სათ  -

ვის, რომ ყვე  ლა ადა  მი  ა  ნის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა გა  რან   ტი  რე  ბუ  ლი იყოს. არის კითხ   ვე -

ბი, რო  მელ   ზეც ცალ   სა  ხა პა  სუ  ხე  ბი არ ექ   ნე  ბა სა  ხალ   ხო დამ   ც   ველს და ესეც არის 
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გა  მოწ   ვე  ვა და ში  ში. ეს არის ის სა  კითხი, რა  ზეც ცალ   სა  ხა პა  სუ  ხი არ მაქვს. იმი -

ტომ რომ მთე  ლი ჩე  მი არ   სე  ბით სიტყ   ვი  სა და გა  მო  ხატ   ვის თა  ვი  სუფ   ლე  ბის მომ   ხ  -

რე ვარ და მე  ში  ნია იმ შე  დე  გე  ბის, რაც შე  იძ   ლე  ბა შეზღუდ   ვამ მო  ი  ტა  ნოს. 

ბაია პა  ტა  რა  ი  ას კითხ   ვას ეკა ქრის   ტე  საშ   ვი  ლის კითხ   ვას და  ვუ  კავ   ში  რებ   დი. რა 

თქმა უნ   და, არცერთ წუთს არ უნ   და ატა  რებ   დეს პა  ტი  მა  რი ცი  ხე  ში, თუ ის უკა -

ნო  ნოდ არის და  პა  ტიმ   რე  ბუ  ლი, მაგ   რამ აუცი  ლებ   ლად გვჭირ   დე  ბა პრო  ცე  დუ  რე  ბი 

იმი  სათ   ვის, რომ ისი  ნი კა  ნო  ნით დად   გე  ნი  ლი წე  სით გა  თა  ვი  სუფ   ლ   დ   ნენ. რო  გორც 

და  უშ   ვე  ბე  ლია კო  ლექ   ტი  უ  რი დას   ჯა, ისე  ვე და  უშ   ვე  ბე  ლია კო  ლექ   ტი  უ  რი გა  სა  მარ  -

თ   ლე  ბა და იცით, რა  ტომ? იმი  ტომ რომ სა  მარ   თალ   ში ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რი პა  სუ  ხის   მ  -

გებ   ლო  ბის პრინ   ცი  პი გვაქვს. ყვე  ლა საქ   მე ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რად უნ   და გა  და  ი  სინ   ჯოს. 

აბ   სო  ლუ  ტუ  რად ცხა  დი მე  ქა  ნიზ   მი უნ   და არ   სე  ბობ   დეს. თუ ადა  მი  ა  ნი ზა  რის სა  ფუძ  -

ველ   ზე და  ა  კა  ვეს, ზა  რის სა  ფუძ   ველ   ზე  ვე არ უნ   და გა  თა  ვი  სუფ   ლ   დეს. რაც შე  ე  ხე -

ბა იმას, რამ   დე  ნად ეფექ   ტუ  რია მო  ნი  ტო  რინ   გის მე  ქა  ნიზ   მი და, ზო  გა  დად, ცი  ხის 

თე  მას რომ მი  ვუბ   რუნ   დეთ, რის   თ   ვის მი  დი  ან ადა  მი  ა  ნე  ბი ცი  ხე  ში? იმის   თ   ვის, რომ 

მა  თი რე  სო  ცი  ა  ლი  ზა  ცია მოხ   დეს. ისი  ნი უკან უნ   და დაგ   ვიბ   რუნ   დ   ნენ.

ეკას მე  ო  რე კითხ   ვა ადეკ   ვა  ტუ  რი საცხოვ   რებ   ლის უფ   ლე  ბას ეხე  ბო  და. ადეკ  -

ვა  ტუ  რი საცხოვ   რებ   ლის უფ   ლე  ბა არის საკ   ვე  ბი, ტან   საც   მე  ლი, თავ   შე  სა  ფა  რი. 

თავ   შე  სა  ფარ   ზე უკ   ვე ით   ქ   ვა და ვე  თან   ხ   მე  ბი ბა  ტონ გე  ლას. სა  ხელ   მ   წი  ფომ ყვე -

ლა  ფე  რი უნ   და გა  ა  კე  თოს. არის სა  უ  ბა  რი ბიზ   ნე  სის სო  ცი  ა  ლურ პა  სუ  ხის   მ   გებ  -

ლო  ბა  ზე, არი  ან ადა  მი  ა  ნე  ბი, რომ   ლე  ბიც სა  ერ   თოდ ფიქ   რო  ბენ, რომ ყვე  ლამ 

თვი  თონ უნ   და მი  ხე  დოს სა  კუ  თარ თავს, მათ შო  რის, ხან   დაზ   მუ  ლებ   მაც და ბავ  -

შ   ვებ   მაც, მაგ   რამ ბუ  ნებ   რი  ვია ამას არ ვე  თან   ხ   მე  ბი. სა  ხელ   მ   წი  ფომ უნ   და უზ   რუნ  -

ველ   ყოს ის, რომ ადა  მი  ა  ნე  ბი ადა  მი  ა  ნურ პი  რო  ბებ   ში იმ   ყო  ფე  ბოდ   ნენ. 

თა  კო კა  კა  ბა  ძემ იკითხა ქალ   თა და ბავ   შ   ვ   თა უფ   ლებ   რივ მდგო  მა  რე  ო  ბა  ზე. ეს სა -

კითხი ჩემ   თ   ვის გან   სა  კუთ   რე  ბით მტკივ   ნე  უ  ლი  ა. სა  ხალ   ხო დამ   ც   ვე  ლის ან   გა  რი  შებ  -

ში ვხვდე  ბით ოჯახ   ში ძა  ლა  დო  ბის შე  სა  ხებ ჩა  ნა  წე  რებს, მაგ   რამ ქალ   თა უფ   ლებ   რივ 

მდგო  მა  რე  ო  ბა  ზე არა გვაქვს ადეკ   ვა  ტუ  რი პა  სუ  ხე  ბი. მო  გეხ   სე  ნე  ბათ, იყო დრო, რო  ცა 

გა  ე  რო  ში მი  დი  ო  და ან   გა  რი  შე  ბი, სა  დაც ეწე  რა, რომ ქა  ლის უფ   ლე  ბე  ბი არ ირ   ღ   ვე  ვა, 

იმი  ტომ რომ ჯერ კი  დევ მე-12 სა  უ  კუ  ნე  ში ქა  ლი მე  ფე გვყავ   და. ქა  ლე  ბის დის   კ   რი  მი  ნა -

ცი  ას გან   სა  კუთ   რე  ბით ვხვდე  ბით შრო  მი  თი უფ   ლე  ბე  ბის კონ   ტექ   ს   ტ   ში. სა  ხალ   ხო დამ   ც  -

ველ   მა ამ სა  კითხ   საც გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ყუ  რადღე  ბა უნ   და და  უთ   მოს. პირ   ველ რიგ   ში, 

ის სო  ცი  ა  ლუ  რი სტე  რე  ო  ტი  პე  ბი უნ   და და  იძ   ლი  ოს, რაც გვაქვს ქა  ლე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ. 

 



საბჭოთა წარსულის გააზრება: 
კოლექტიური მეხსიერება და იდენტობა



12 ივ ლი სი, 2012

მომ ხ სე ნებ ლე ბი: 
ვა ლენ ტინ გეფ ტე რი

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ინ ს ტი ტუ ტი / რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 

პრე ზი დენ ტ თან არ სე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 

გან ვი თა რე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის საბ ჭოს წევ რი

(მოს კო ვი, რუსეთის ფედერაცია)

და ვით ჯიშ კა რი ა ნი

ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი 

(თბი ლი სი, საქართველო)

ირაკ ლი ხვა და გი ა ნი

საბ ჭო თა წარ სუ ლის კვლე ვის ლა ბო რა ტო რია 

(თბი ლი სი, საქართველო)

ირი ნა ოსი პო ვა

სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი და სა გან მა ნათ ლებ ლო 

სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბა “მემორიალი”

(მოს კო ვი, რუსეთის ფედერაცია)

ომარ თუ შუ რაშ ვი ლი

შსს არ ქი ვის დი რექ ტო რი (თბი ლი სი, საქართველო)

მო დე რა ტო რი: 
ლა შა ბაქ რა ძე

ადა მი ა ნი და ადა მი ა ნო ბის სივ რ ცე 
ტო ტა ლურ ერ თო ბა ში: 
რა ცოდ ნას გვაძ ლევს არ ქი ვე ბი
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ლა შა ბაქ რა ძე – სა ქარ თ ვე ლო ში ხში რად გვგო ნი ა, რომ რუ სეთ ში არ ქი ვებ ში 

მუ შა ო ბა უფ რო გაძ ნე ლე ბუ ლი ა, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლო ში. მაგ რამ მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ თით ქოს ჩვენ თან მუ შა ო ბა უფ რო იოლი ა, რუ სეთ ში გა მო დის უამ-

რა ვი კრე ბუ ლი, დო კუ მენ ტი, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო წიგ ნე ბი საბ ჭო თა კავ ში რის 

ის ტო რი ა ზე, სა ქარ თ ვე ლო ში კი ამ მი მარ თუ ლე ბით არა ფე რი კეთ დე ბა. ერ თა-

დერ თი, შსს არ ქი ვის დი რექ ტო რი, ომარ თუ შუ რაშ ვი ლი გა მოს ცემს ჟურ ნალს, 

სა დაც იბეჭ დე ბა სა ინ ტე რე სო დო კუ მენ ტე ბი, მაგ რამ ცალ კე სე რი ო ზუ ლი კრე-

ბუ ლე ბი ამ თე მა ზე, თი თებ ზე ჩა მო სათ ვ ლე ლი თუ გვექ ნე ბა. 

ვა ლენ ტინ გეფ ტე რი – ჩვენ წარ მო ვად გენთ ფონდს “მემორიალი”, რო მე ლიც 

და არ ს და 1988 წლის ბო ლოს, 1989 წლის და საწყის ში. მი სი მთა ვა რი ამო ცა ნა 

იყო საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რიზ მის პე რი ოდ ში რეპ რე სი რე ბულ თა ხსოვ ნის უკ ვ-

დავ ყო ფა და იმ ადა მი ა ნე ბის დახ მა რე ბა, ვინც გახ და ამ პო ლი ტი კუ რი რეპ რე-

სი ე ბის მსხვერ პ ლი, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ამ ადა მი ა ნე ბის ნა წი ლი ჯერ კი დევ 

ცოცხა ლი ა, მა თიც, ვინც პო ლი ტი კუ რი ტე რო რი ს არა პირ და პი რი მსხვერ პ ლი 

იყო და რეპ რე სი რე ბულ თა შვი ლე ბი არიან.  “მემორიალი” თა ვი დან და ფუძ ნ და, 

რო გორც მოს კო ვუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა, შემ დეგ რო გორც რუ სე თის, ახ ლა კი იგი 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა ა. მას ში გა ერ თი ა ნე ბულ ნი არი ან “მემორიალის” 

წევ რე ბი ისე თი ქვეყ ნე ბი დან, რო გო რიც არის ლატ ვი ა, ყა ზა ხე თი, საფ რან გე თი, 

იტა ლი ა, გერ მა ნი ა, უკ რა ი ნა, ასე ვე რუ სე თის ფარ გ ლებ ში არ სე ბუ ლი ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბის ან ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. არ არის აუცი ლე ბე ლი 

იური დი უ ლი სტა ტუ სი ჰქონ დეთ. არი ან ახალ გაზ რ და ადა მი ა ნე ბიც, რომ ლე ბიც 

მუ შა ო ბენ ამ თე მებ ზე. 

 წლე ვან დელ ზაფხუ ლამ დე, ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში, სა მო ქა ლა ქო სა ზო-

გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის რუ სე თის პრე ზი დენ ტ თან 

არ სე ბულ საბ ჭო ში ვმუ შა ობ დი, სა ი და ნაც შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ პერ მა ნენ-

ტუ ლი გა მოს ვ ლის სტა დი ა ში ვარ. რაც უფ რო ცუ დად იქ ცე ვა ხე ლი სუფ ლე ბა 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის კუთხით, მით მე ტად 

გა მოვ დი ვარ იქი დან. ვფიქ რობ, მოს კოვ ში რომ დავ ბ რუნ დე ბი, დავ წერ გან-

ცხა დე ბას “გთხოვთ გა მა თა ვი სუფ ლოთ და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან”. ეს 

რა საკ ვირ ვე ლია ხუმ რო ბა ა. საბ ჭო ში მედ ვე დე ვის პრე ზი დენ ტო ბის ბო ლო პე-

რი ო დის თ ვის დაახ ლო ე ბით ორ მო ცამ დე ადა მი ა ნი ვი ყა ვით. ჩვენ იქ არა ფერს 
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გა მო ვი მუ შა ვებ დით, მხო ლოდ ვხარ ჯავ დით დროს და ნერ ვებს იმი სათ ვის, რა-

თა ცო ტა თი მა ინც გაგ ვე კე თილ შო ბი ლე ბი ნა ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბა სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბის გავ ლე ნი სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის თვალ საზ რი სით. რო გორ 

ვა ხერ ხებთ ამას, გა მი ჭირ დე ბა ამის შე ფა სე ბა, თა ვა დაც თვალს ადევ ნებთ რუ-

სეთ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს. შეგ ვიძ ლია დის კუ სი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ 

არა ფორ მა ლუ რად ამ თე მა ზეც ვი სა უბ როთ. 

ის, რა საც ორ გა ნი ზა ცია “მემორიალი” მთე ლი ამ ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში 

აკე თებ და, მთლი ა ნად სა ზო გა დო ებ რივ საწყი სებ ზე იყო დამ ყა რე ბუ ლი. ორ გა-

ნი ზა ცი ის ვრცე ლი სა ხელ წო დე ბა ასე თი ა: “სამეცნიერო-კვლევითი და სა გან მა-

ნათ ლებ ლო სა ზო გა დო ე ბა “მემორიალი”. და სა ხე ლე ბუ ლი ორი მი მარ თუ ლე ბა 

გუ ლის ხ მობს მუ შა ო ბას სა ზო გა დო ე ბა ზე, ეს არის, პირ ველ რიგ ში, სო ცი ა ლუ რი 

და უფ ლებ რი ვი მხარ და ჭე რა საბ ჭო თა პე რი ოდ ში რეპ რე სი რე ბულ თა მი მართ. 

ხო ლო მე სა მე მი მარ თუ ლე ბა, რო მელ შიც 90-იან წლებ ში მე ვმუ შა ობ დი, იყო 

უფ ლე ბა დაც ვი თი ცენ ტ რი “მემორიალი”, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე უფ ლებ რივ 

სა კითხებს სწავ ლობს, ძი რი თა დად, რუ სე თის ტე რი ტო რი ა ზე, მაგ რამ 90-იან 

წლებ ში ჩვენ მთლი ა ნად პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცეს შე ვის წავ ლი დით. სწო რედ იმ 

პე რი ოდ ში ვიმ ყო ფე ბო დი სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლიტ პა ტიმ რებ თან და პო ლი ტი-

კურ დევ ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის შე სას წავ ლად. ეს სა მი მი მარ თუ-

ლე ბა ა, მაგ რამ დღეს მხო ლოდ სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით მი მარ თუ ლე ბა ზე ვი სა-

უბ რებ, რო მე ლიც წარ მო ად გენს კი დეც ამ ორ გა ნი ზა ცი ის უმ თავ რეს მი მარ თუ-

ლე ბას. 

რო გორც მო გახ სე ნეთ, ეს ორ გა ნი ზა ცია სა ზო გა დო ებ რივ საწყი სებ ზე მუ-

შა ობ და, იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ცალ კე ულ რე გი ონებ ში მათ დახ მა რე ბას 

აღ მო უ ჩენ და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა, ან ბიზ ნე სის სფე რო, ან ცალ კე უ ლი 

ადა მი ა ნე ბი სა მეც ნი ე რო წრე ე ბი დან. ოცი წლის საქ მი ა ნო ბის შემ დეგ ალ ბათ 

გვაქვს უფ ლე ბა, ვთქვათ, რომ წარ მა ტე ბებ საც მი ვაღ წი ეთ, თუმ ცა რა ღა ცე ბი 

ჯერ კი დევ არის გა სა კე თე ბე ლი, იყო წა რუ მა ტებ ლო ბაც, გან სა კუთ რე ბით მე-

მარ ცხე ნე კო მუ ნის ტუ რი წრე ე ბის შე მო ტე ვე ბის გა მო. კი მაგ რამ, რამ დენ ხანს 

შე იძ ლე ბა, ეს საქ მი ა ნო ბა, ამ ადა მი ა ნე ბის ხსოვ ნის უკ ვ დავ ყო ფა, ტო ტა ლი ტა-

რუ ლი წარ სუ ლის შე ფა სე ბა ეფუძ ნე ბო დეს მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ რივ მცდე-

ლო ბებს. მი ვე დით იმ დას კ ვ ნამ დე, და ეს პრე ზი დენ ტ თან არ სე ბუ ლი საბ ჭოს 

მეშ ვე ო ბით მი ვი ტა ნეთ პრე ზი დენ ტამ დე და სა ზო გა დო ე ბამ დე, რომ დროა, ამ 
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საქ მი ა ნო ბას სა ხელ მ წი ფოც შე უ ერ თ დეს სის ტე მუ რად, და შე ას რუ ლოს თა ვი სი 

აუცი ლე ბე ლი ფუნ ქ ცი ა. 

რა არის პირ ველ რიგ ში გა სა კე თე ბე ლი – ამ დე ნი ხნის გან მავ ლო ბა ში ქვე-

ყა ნა ში არ არის ტო ტა ლი ტა რუ ლი რეპ რე სი ე ბის მსხვერ პ ლ თა სა ხელ მ წი ფო 

მე მო რი ა ლი. არის მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ცალ კე უ ლი ქან და კე ბე ბი იმ ად-

გი ლებ ზე, სა დაც ეწყო ბო და დახ ვ რე ტა, სა დაც იყო გან ლა გე ბუ ლი სა კონ ცენ-

ტ რა ციო ბა ნა კე ბი, მაგ რამ სა ერ თო ე როვ ნუ ლი მე მო რი ა ლი, სამ წუ ხა როდ, არ 

არ სე ბობს. იყო მცდე ლო ბე ბი, მაგ რამ ახ ლა ამა ზე აღა რა ფერს ვიტყ ვი. ალ-

ბათ მო გეხ სე ნე ბათ, მოს კოვ ში არის ის ტო რი უ ლი ად გი ლი ლუ ბი ან კა. მე არ 

ვგუ ლის ხ მობ იქ გან ლა გე ბულ „კგბ”-ს და „ფსბ”-ს შე ნო ბებს, არა მედ თვი თონ 

მო ე დანს. იქ, 90-იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, პა ტა რა სკვერ ში, დევს სო-

ლო ვეც კის ქვა. ეს ქვა ენ თუ ზი ას ტე ბის ძა ლის ხ მე ვით სო ლო ვეც კის კუნ ძუ ლე-

ბი დან იქ ნა ჩა მო ტა ნი ლი, სა დაც საბ ჭო თა პე რი ო დის პირ ვე ლი სა კონ ცენ ტ-

რა ციო ბა ნა კი იყო. ეს ქვა და ი დო, რო გორც სა მახ სოვ რო ნი შა ნი, ყვე ლას მო-

გეხ სე ნე ბათ, რი სიც. გაჩ ნ და ერ თი სა ა მა ყო ტრა დი ცი ა, ყო ველ 30 ოქ ტომ ბერს 

იქ ვიკ რი ბე ბით, ეს თარიღი ჯერ კი დევ 1990 წლი დან რსფსრ-ს უმაღ ლე სი 

საბ ჭოს მი ერ არის დამ ტ კი ცე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი რეპ რე სი ე ბის მსხვერ პ ლ თა 

დღედ. ად რე ეს იყო პო ლი ტი კუ რი პა ტიმ რე ბის დღე საბ ჭო თა კავ შირ ში, რო-

მე ლიც ბა ნა კებ ში მყოფ მა დი სი დენ ტებ მა მო ი გო ნეს. შემ დეგ კი სა ერ თო- სა-

ხელ მ წი ფო ებ რივ დღედ გა და იქ ცა. აი, სწო რედ ამ დღეს ვიკ რი ბე ბით ლუ ბი ან-

კა ზე, სო ლო ვეც კის ქვას თან და დი ლის 10 სა ა თი დან ღა მის 10 სა ა თამ დე ყვე-

ლა მომ ს ვ ლე ლი კითხუ ლობს რეპ რე სი რე ბულ თა გვა რებს და ამ ადა მი ა ნე ბის 

მოკ ლე ბი ოგ რა ფი ას, იმ სი ე ბი დან, მო ნა ცემ თა ბა ზი დან, რო მე ლიც ამ წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში “მემორიალმა” შე აგ რო ვა. იმ ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა, რო-

მელ საც უმაღ ლე სი სას ჯე ლი – დახ ვ რე ტა მი ე სა ჯა, რუ სე თის ტე რი ტო რი ა ზე 

ორ მი ლი ონს სცდე ბა. 

სა ხელ მ წი ფოს გან, მე მო რი ა ლი ზა ცი ის გარ და, ამ ად ამი ა ნე ბის უკ ვ დავ ყო ფას 

ვითხოვთ – ქუ ჩე ბის თ ვის მა თი სა ხე ლე ბის დარ ქ მე ვას, სხვა დას ხ ვა აბ რე ბის გა-

კე თე ბას, იმ ად გი ლებ ზე, სა დაც გა ნა ჩე ნი იყო გა მო ტა ნი ლი. ეს არის “ტერორის 

ტო პოგ რა ფი ა”, ის, რი თიც ხართ თქვენ და კა ვე ბუ ლე ბი. ჩვენ გვაქვს სპე ცი ა-

ლუ რი პროგ რა მა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა შე ი ტა ნონ სა ექ ს კურ სიო ფონ დ ში და ეს 

ექ ს კურ სი ე ბი მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ რივ საწყი სებ ზე აღარ უნდა ეწყო ბო დეს. 



300

საბჭოთა წარსულის გააზრება: კოლექტიური მეხსიერება და იდენტობა

სა ხელ მ წი ფო თუ ძა ლას არ და ა ტანს, შე უძ ლია პრო პა გან და მა ინც გას წი ოს სა-

ექ ს კურ სიო ბი უ რო ებ თან ამ თე მა ტურ ექ ს კურ სი ებ თან და კავ ში რე ბით. 

სხვა სა კითხია საფ ლა ვე ბის მე მო რი ა ლი ზა ცი ა. რუ სეთ ში ბევ რი ასე თი სა ერ-

თო საფ ლა ვია ტყე ებ ში და სხვა ად გი ლებ ზე, სა დაც ხვრეტ დ ნენ ან ასაფ ლა ვებ-

დ ნენ გარ დაც ვ ლილ პა ტიმ რებს. გარ და იმი სა, რომ საფ ლა ვე ბის უმ რავ ლე სო ბა 

არ არის და მუ შა ვე ბუ ლი, მათ არც იური დი უ ლი სტა ტუ სი გა აჩ ნი ათ. და, რაც 

მთა ვა რი ა, არ არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფოს მხარ და ჭე რა, რომ მო უ ა რონ. დროა, სა-

ხელ მ წი ფო მაც იტ ვირ თოს ეს საქ მე. თუმ ცა, არის რამ დე ნი მე ად გი ლი, მა გა-

ლი თად, ბუტოვოს პო ლი გო ნი, სა დაც ბევ რი მოს კო ვე ლი იყო დახ ვ რე ტი ლი. იქ 

დაკ რ ძა ლულ თა შო რის უმ რავ ლე სო ბა სა სუ ლი ე რო პი რი იყო. ისე ვე რო გორც 

გვაქვს სა მა მუ ლო ომის მსხვერ პ ლის სტა ტუ სი, შე მო სა ღე ბია სპე ცი ა ლუ რი 

სტა ტუ სი საბ ჭო თა რეპ რე სი ე ბის მსხვერ პ ლ თათ ვის. 

კი დევ ერ თი მი მარ თუ ლე ბაა არ ქი ვე ბი. ამ თე მა ზე დაწ ვ რი ლე ბით ირი ნა ისა-

უბ რებს. მე არ მი მუ შა ვია ამ მი მარ თუ ლე ბით და გან სა კუთ რე ბუ ლი წარ მოდ-

გე ნა არც მქონ და მათ მდგო მა რე ო ბა ზე. ამ გა ზაფხულ ზე პრე ზი დენ ტ თან არ-

სე ბუ ლი საბ ჭოს სპე ცი ა ლუ რი სხდო მა მი ეძღ ვ ნა თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან 

არ სე ბულ არ ქი ვებს. თუმ ცა, ზო გა დად, სა ხელ მ წი ფო არ ქი ვებ ზე ვსა უბ რობ-

დით. და გა ირ კ ვა, რომ 90-იან წლებ ში პრე ზი დენტ ელ ცი ნის ბრძა ნე ბა და კა-

ნო ნიც არ ქი ვე ბის 25 ან გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის თ ვის 30 წლის შემ-

დეგ ავ ტო მა ტუ რად გახ ს ნის შე სა ხებ, არ მოქ მე დებს. რუ სეთ ში სხვა პა რა დიგ მა 

მუ შა ობს. არა სა უწყე ბო სა ხელ მ წი ფო კო მი სია წყვეტს, გა იხ ს ნას თუ არა ამა 

თუ იმ უწყე ბის არ ქი ვი. სხვა დას ხ ვა უწყე ბის ჩი ნოვ ნი კე ბი მა ინ ც და მა ინც არც 

ცდი ლო ბენ გახ ს ნან ჩვე ნი ის ტო რი ის სამ წუ ხა რო ფურ ც ლე ბი. ასე რომ, არ ქი-

ვე ბი ავ ტო მა ტუ რად არ გახ ს ნი ლა არც მკვლევ რე ბის თ ვის და არც ცალ კე უ ლი 

პი რე ბის თ ვის. და არა მარ ტო არ გახ ს ნი ლა, ბევ რი მათ გა ნი არც აღუ წე რავთ 

ბო ლომ დე. ჩვენს მი მარ თ ვა ში პრე ზი დენ ტისადმი აღ ვ წე რეთ ეს სი ტუ ა ცია და 

გა მოვ თ ქ ვით აღ შ ფო თე ბა ამის გა მო. წე სით, არქივების გახსნა პრობ ლე მა არ 

უნ და ყო ფი ლი ყო, იმი ტომ რომ არ სე ბობს კა ნო ნი. თუ რო მე ლი მე სა ხელ მ წი ფო 

უწყე ბა სა ჭი როდ ჩათ ვ ლი და რო მე ლი მე დო კუ მენ ტის გა სა ი დუმ ლო ე ბას, მა შინ 

ეს უნ და და ე სა ბუ თე ბი ნა კი დეც. აი, ასე თი სი ტუ ა ციაა არ ქი ვე ბის გახ ს ნას თან 

და კავ ში რე ბით. ჩვენ მო ვახ სე ნეთ ამის შე სა ხებ პრე ზი დენტს, რო მელ მაც მი-

მარ თა ჩი ნოვ ნი კებს, შე ეს წავ ლათ ეს საქ მე და მო ეხ სე ნე ბი ნათ მის თ ვის საქ მის 
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ვი თა რე ბა. ამის შემ დეგ, რო გორც ხდე ბა ხოლ მე, ერ თი წე ლი შე ის წავ ლიდ ნენ 

ამ საქ მეს, ასა ხე ლებ დ ნენ სხვა დას ხ ვა მი ზეზს და ა.შ. ეს ვი თა რე ბა დღემ დე 

გრძელ დე ბა, შემ დეგ უკ ვე პრე ზი დენ ტიც შე იც ვა ლა. 

ამ პროგ რა მა ში სულ 42 სხვა დას ხ ვა მნიშ ვ ნე ლო ბის და მას შ ტა ბის პუნ ქ-

ტი ა. იყო ორი პუნ ქ ტი, რო მელ ზეც შე იძ ლე ბა ოფი ცი ა ლუ რი უარი არ მიგ ვი-

ღი ა, მაგ რამ გან ხილ ვის დო ნე ზეც კი არ გა მო უ ჩე ნი ათ და ინ ტე რე სე ბა მათ მი-

მართ. ერ თ -ერ თი მათ გა ნი ეხე ბა რეპ რე სი რე ბულ თა ოჯა ხის წევ რე ბის თ ვის 

სა პენ სიო და ნა მა ტებს. 2003 წლი დან, მას შემ დეგ რაც გა ტარ და რე ფორ მა 

შე ღა ვა თე ბის შე სა ხებ, და ის ძი რი თა დად რე გი ო ნულ დო ნე ზე იქ ნა გა და ტა-

ნი ლი, ამან ჯერ ერ თი გა მო იწ ვია უთა ნას წო რო ბა, იმი ტომ რომ შე ღა ვა თე ბი 

ზოგ რე გი ონ ში მე ტი იყო, ზო გან ნაკ ლე ბი, რაც სა მარ თ ლის კუთხით ნონ სენ-

სი ა. მაგ რამ ყვე ლა ზე უარე სი ის არის, რომ ხში რად თან ხა სა ერ თოდ არ არის 

საკ მა რი სი ამ საქ მის თ ვის, ან და მა ტე ბით კი დევ სხვა მი ზე ზე ბი ჩნდე ბა, ის 

ხალ ხი კი დრო თა გან მავ ლო ბა ში იხო ცე ბა. ჩვენ გვინ დო და, სა ხელ მ წი ფოს 

ამ კუთხით ინ ტენ სი უ რად ემუ შა ვა. რო გორც ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, და ნა მატს 

იღებდა ძი რი თა დად ის ხალ ხი, ვინც 50-იან წლებ ში იყო რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი, 

ან 1991 წელს სტა ლი ნუ რი ტე რო რის მსხვერ პ ლ თა შე სა ხებ კა ნო ნის შე სა ბა-

მი სად, მაგ რამ მათ რი გებ ში ვერ მოხ ვ და საკ მა ოდ ბევ რი კა ტე გო რი ის ადა მი-

ა ნი, რომ ლე ბიც გა საბ ჭო ე ბის პირ ვე ლი წლე ბის რეპ რე სი ებს შე ე წი რა, ვინც 

30-იან წლებ ში გა ა კუ ლა კეს და ა.შ., რაც უსა მარ თ ლო ბა ა. ამი ტომ მიგ ვაჩ ნი ა, 

რომ 1991 წლის კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბი უნ და შე ვი დეს. მარ თა ლია, სა ხელ მ წი-

ფო თით ქოს წა მო ვი და ამ წი ნა და დე ბა ზე, მაგ რამ ძა ლი ან ფრაგ მენ ტუ ლად და 

და იწყო ვაჭ რო ბა, რას შევ ც ვ ლით ამ კა ნონ ში და რო გორ. 

არის კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო სა კითხი. იგი ეხე ბა უცხო ელ მო ქა ლა ქე-

ებს, რომ ლე ბიც გახ დ ნენ საბ ჭო თა რეპ რე სი ე ბის მსხვერ პ ლ ნი და რომ ლებ-

საც ეს კა ნო ნი სა ერ თოდ არ ით ვა ლის წი ნებს. ეს არ ეხე ბა მხო ლოდ ყო ფი ლი 

საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის მო ქა ლა ქე ებს, არა მედ გერ მა ნი ის, პო ლო ნე თის 

და ბევ რი სხვა ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს. პო ლო ნე თის კა ტი ნის ამ ბე ბი კი დევ 

ცალ კე თე მა ა. 

და კი დევ ერ თი პრობ ლე მა, რაც მდგო მა რე ობს საბ ჭო თა წარ სუ ლის სა მარ-

თ ლებ რივ შე ფა სე ბა ში. ამ პროგ რა მა ზე მუ შა ო ბი სას შე ვის წავ ლე ეს თე მა. ჩვენ 

გვინ დო და სა ხელ მ წი ფოს ეღი ა რე ბი ნა, რომ ეს არის და ნა შა უ ლი, რო მელ საც 
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არა აქვს ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და, რო მელ საც შე იძ ლე ბა ეწო დოს გე ნო ცი დი ან 

კა ცობ რი ო ბის წი ნა შე ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლი. არ სე ბობს მრა ვა ლი გრა და ცი ა, 

თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს ეს უმ ძი მე სი და ნა შა უ ლი. მაგ რამ გარ და 

იმი სა, რომ „გარ დაქ მ ნის” პე რი ოდ ში და 90-იან წლებ ში შე ა ფა სა სა ხელ მ წი ფომ 

ეს ქმე დე ბე ბი, იური დი უ ლად ისი ნი არ გამ ყა რე ბუ ლა. ბევ რ ჯერ გა მი გო ნია მას-

წავ ლებ ლე ბის გან, გინ დათ, რომ ბავ შ ვებს ვას წავ ლოთ და ვუ ამ ბოთ სტა ლი ნურ 

თუ საბ ჭო თა ტე რორ ზე? მაგ რამ რო გორ გა ვა კე თოთ ეს, რო ცა არ ცერ თი ნორ-

მა ტი უ ლი აქ ტი არ გვაქვს იმის შე სა ხებ, რომ მა გა ლი თად კო ლექ ტი ვი ზა ცი ის 

კამ პა ნია და ნა შა უ ლებ რი ვი იყო. ეს ჩვენ თან პო ლე მი კის დროს არ გუ მენ ტად 

მოჰ ყავთ დღე ვან დელ კო მუ ნის ტებ საც. გვე უბ ნე ბი ან, რომ ეს ჩვე ნი შე ფა სე ბა ა, 

ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბაა და მე ტი არა ფე რი. ჩვენ შე ვი მუ შა ვეთ ნა ბი ჯე ბის ჩა მო ნათ-

ვა ლი, რაც სა ხელ მ წი ფოს უნ და გა და ედ გა – ზო გი ერ თი მოვ ლე ნის იური დი ულ 

ფაქ ტად აღი ა რე ბა, ცალ კე უ ლი ორ გა ნო ე ბი პა სუ ხის მ გე ბელ ნი უნ და იყ ვ ნენ 

მომ ხ დარ ზე. ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ ვი ღა ცას ჩას ვა მენ, მით უმე ტეს, რომ იმ 

წლე ბის შემ დეგ დი დი დრო გა ვი და, და აღარც ჯა ლა თე ბი არი ან ცოცხ ლე ბი და 

აღარც გან კარ გუ ლე ბის გამ ცე მი პი რე ბი. ეს არ არის ჩვე ნი მი ზა ნი. ჩვე ნი მი-

ზა ნია ავუხ ს ნათ თა ნა მედ რო ვე ებს, რომ პა სუ ხის მ გებ ლე ბი ვართ, გვახ სოვ დეს 

ეს ყვე ლა ფე რი და ვუთხ რათ სა ხელ მ წი ფოს, რომ თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მ წი ფოს 

მი მართ ბევ რი პრე ტენ ზია გვაქვს პო ლი ტი კურ - სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 

კუთხით, ის ხშირ შემ თხ ვე ვა ში იმე ო რებს იმ ძველ პრაქ ტი კას და მიდ გო მებს. 

იმი სათ ვის, რომ ეს არ გან მე ორ დეს, სა ხელ მ წი ფომ სა ზო გა დო ე ბას თან ერ თად 

უნ და აღი ა როს, რომ ეს პრაქ ტი კა და ნა შა უ ლებ რი ვი ა. სამ წუ ხა როდ, ამა ში არ 

გვაქვს მხარ და ჭე რა, ზოგ ჯერ ობი ექ ტუ რი, უმე ტე სად კი სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე-

ბის გა მო. თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მ წი ფოს, მი სი უმაღ ლე სი ხე ლი სუფ ლე ბის, რო-

გორც სა პარ ლა მენ ტო, ისე აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სა ხით, არ შე უძ-

ლია ან გა რი ში გა უს წო როს წარ სულს. 

ირი ნა ოსი პო ვა – ჩვე ნი ჯგუ ფი არ ქი ვებ ში მუ შა ო ბას 1991 წელს შე უდ გა. 

პირ ვე ლად და ვიწყეთ მუ შა ო ბა „ფსბ”-ს არ ქი ვებ ში, მოს კო ვის ოლ ქის არ ქივ ში, 

რო მე ლიც არის სა ხელ მ წი ფო არ ქი ვი. რო დე საც ვიწყებ დით მუ შა ო ბას, ჩვე ნი 

მთა ვა რი ამო ცა ნა იყო, შეგ ვეს წავ ლა ბოლ შე ვი კუ რი ტე რო რის დამ ყა რე ბის მი-

მართ სა ზო გა დო ებ რი ვი წი ნა აღ მ დე გო ბა. ეს 1918 წლი დან 1930 წლამ დე პე-
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რი ოდს მო ი ცავს. ჩვენს ჯგუფს და საწყის ში ნაკ ლე ბად აინ ტე რე სებ და 1937-38 

წლე ბის საქ მე ე ბი. მოგ ვი ა ნე ბით აგიხ ს ნით ამის მი ზეზს. უმ თავ რე სი იყო 1918-

21 წლე ბი. მოს კო ვის ოლ ქის, ანუ სა ხელ მ წი ფო არ ქი ვი სრუ ლი ად გა სა ო ცა რი 

იყო იმით, რომ იქ აღ მო ვა ჩი ნეთ 1918-19 წლე ბის დო კუ მენ ტე ბი მო ნას ტ რე-

ბის გა ნად გუ რე ბის შე სა ხებ, რო გორც მოს კო ვის, ისე მოს კო ვის შე მო გა რე ნის 

პა ტარ - პა ტა რა მო ნას ტ რე ბის. ეს არის გა მო ძი ე ბის სტან დარ ტუ ლი საქ მე ე ბი, 

მო ნას ტ რე ბის წი ნამ ძღ ვ რე ბის და პა ტიმ რე ბის საქ მე ე ბი. მათ სვამ დ ნენ ცი ხე ში 

და ბე რებს და მო ნაზ ვ ნებს ყრიდ ნენ მო ნას ტ რი დან. ამი სი მი ზე ზი ის იყო, რომ 

მო ნას ტ რებს ამ ზა დებ დ ნენ სა კონ ცენ ტ რა ციო ბა ნა კე ბის თ ვის. ეს მოგ ვი ა ნე ბით 

გახ და გა სა გე ბი. ბოლ შე ვი კებს ამ ად გი ლე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბა მო მა ვა ლი პა-

ტიმ რე ბის თ ვის სჭირ დე ბო დათ. 

1919 წლის გა ზაფხუ ლი დან 1921 წლის ჩათ ვ ლით იყო პა ტიმ რე ბის კო ლო-

სა ლუ რი რა ო დე ნო ბა, გან სა კუთ რე ბით თეთ რი გვარ დი ის მო ახ ლო ე ბი სას. 

პირ ველ რიგ ში აპა ტიმ რებ დ ნენ თა ვა დაზ ნა უ რო ბას, ოფიც რებს, მი უ ხე და-

ვად იმი სა, იბ რ ძოდ ნენ თუ არა. მთა ვა რი ა, რომ პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში იყ-

ვ ნენ ნამ ყო ფი. თუ თეთ რი გვარ დია ჯერ არ იყო მო ახ ლო ე ბუ ლი, მათ ცი ხე ში 

სვამ დ ნენ, მა თი მო ახ ლო ე ბის თა ნა ვე გა დაჰ ყავ დათ ისი ნი მოს კოვ ში, ძი რი თა-

დად ბუ ტირ კის ცი ხე ში. ჩვენ თ ვის უნი კა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბის კო ლო სა ლუ რი 

რა ო დე ნო ბა მოგ ვ ცა „პოლიტიკური წი თე ლი ჯვრის” ფონ დ მა. ეს იყო და პა-

ტიმ რე ბულ თა ან კე ტე ბი. თა ვა დაზ ნა უ რო ბა და ოფიც რე ბი ბუ ტირ კის ცი ხე ში 

ჰყავ დათ, ქა ლე ბი – ტა გან კის ცი ხე ში. თი თო ე ულ პა ტი მარს ეძ ლე ო და ან კე ტა, 

რო მელ საც თვი თონ ავ სებ და. აქ იწე რე ბო და სა ხე ლი და გვა რი, გა ნათ ლე ბის 

მი ღე ბის ად გი ლი, საქ მი ა ნო ბის ად გი ლი თე ბერ ვ ლის რე ვო ლუ ცი ამ დე, რე ვო-

ლუ ცი ის დროს და შემ დეგ. 

„პოლიტიკურ წი თელ ჯვარს” ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და გორ კის ცო ლი ეკა ტე რი-

ნა პავ ლოვ ნა პეშ კო ვა. ბევრ ან კე ტას მი სი ვე ხე ლით აწე რია – დახ ვ რე ტი ლი. 

ეს არ არის მხო ლოდ მოს კო ვის ოლ ქის საქ მე ე ბი, ყვე ლა რე გი ონს ეხე ბა. ეს 

იყო შემ კ რე ბი პუნ ქ ტი, თა ვა დაზ ნა უ რო ბას და ოფიც რებს მოს კოვ ში უყ რიდ ნენ 

თავს. 1921 წელს, ვი ცით, რომ მოხ და ტამ ბო ვის ცნო ბი ლი აჯან ყე ბა. მოს კო ვის 

სა კონ ცენ ტ რა ციო ბა ნაკ ში მოჰ ყავ დათ მთე ლი ოჯა ხე ბი, მათ შო რის, ბავ შ ვე ბი 

მძევ ლე ბად. ეს ან კე ტე ბი ერ თა დერ თი ა, რაც გა დარ ჩა. შემ დეგ ამ ბავ შ ვებ საც 

ხო ცავ დ ნენ. ასე გა ნად გურ და რუ სე თის იმ პე რი ის სა უ კე თე სო ნა წი ლი. 
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ყვე ლა ზე სა ში ნე ლი ის იყო, რომ 1922 წელს ოფიც რე ბის თ ვის ამ ნის ტია გა-

მო აცხა დეს, მათ თ ვი საც კი, ვინც თეთრ გვარ დი ა ში მსა ხუ რობ და. ოფიც რე ბი 

სხვა დას ხ ვა კუთხი დან მო დი ოდ ნენ რე გის ტ რა ცი ის გა სავ ლე ლად, წო დე ბის მი-

უ ხე და ვად, დაწყე ბუ ლი პო რუ ჩი კე ბი დან, დამ თავ რე ბუ ლი გე ნერ ლე ბით. არა ვის 

აზ რად არ მოს ვ ლი ა, რომ ეს პრო ვო კა ცია იყო. ყი რიმ ში მათ მოს ვ ლის თა ნა ვე 

ხვრეტ დ ნენ. რუ სე თის ცენ ტ რა ლუ რი ნა წი ლე ბი დან მოს კოვ ში გად მოჰ ყავ დათ 

და იქი დან არ ხან გელ ს კის ბა ნაკ ში მიჰ ყავ დათ. ბევ რ მა იქ ვე და ლია სუ ლი. ვინც 

გა დარ ჩა, სო ლო ვეც კის კუნ ძუ ლებ ზე გა და ა სახ ლეს. 

მოგ ვი ა ნე ბით და იწყო ჯგუ ფუ რი პრო ცე სე ბი. 1923-25 წლებ ში, პეშ კო ვას 

ფონ დის მა სა ლე ბით, ესე ნი ძი რი თა დად იყ ვ ნენ სხვა დას ხ ვა კონ ფე სი ის სა სუ-

ლი ე რო პი რე ბი. კა თო ლი კე სა სუ ლი ე რო პი რებს ასახ ლებ დ ნენ, მარ თ ლ მა დი-

დებ ლებს ბა ნა კებ ში ამ წყ ვ დევ დ ნენ. ბევ რი მათ გა ნი მოხ ვ და სო ლო ვეც კის ბა-

ნაკ ში. 

მომ დევ ნო პე რი ო დი პეშ კო ვას ფონ დის მი ხედ ვით არის 1925-29 წლე ბი და 

ამ დროს და იწყო ინ ტე ლი გენ ცი ის ჯგუ ფუ რი პრო ცე სე ბი. ამა სო ბა ში და ვიწყეთ 

მუ შა ო ბა ცენ ტ რა ლურ არ ქივ შიც. ესე ნი პირ ველ რიგ ში იყ ვ ნენ ახალ გაზ რ დე ბი, 

რომ ლე ბიც ბი ნებ ში იკ რი ბე ბოდ ნენ, თუნ დაც სა ცეკ ვა ოდ. ძი რი თა დად, ესე ნიც 

თა ვა დაზ ნა ურ თა შვი ლე ბი არი ან. ისი ნი ძი რი თა დად გა და ა სახ ლეს. 

1929-32 წლე ბი ყვე ლა ზე ტრა გი კუ ლი პე რი ო დი ა, რო დე საც გა მოცხად და 

მიტ რო პო ლიტ სერ გე ის ცნო ბი ლი დეკ ლა რა ცი ა, რო მე ლიც აცხა დებ და, რომ 

საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის სი ხა რუ ლი მა თი სი ხა რუ ლი იყო. სამ ღ ვ დე ლო ე ბის 

ნა წილ მა უარი თქვა ამ დეკ ლა რა ცი ის მი ღე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, 1930-32 წლებ-

ში სამ ღ ვ დე ლო ე ბის სა შუ ა ლო ფე ნა დახ ვ რი ტეს, უმაღ ლე სი სამ ღ ვ დე ლო ე ბა კი 

გა და ა სახ ლეს, რა თა მა თი მეშ ვე ო ბით შემ დეგ გა მო ევ ლი ნათ ისი ნი, ვინც მათ 

ეხ მა რე ბო და. 

ამა ვე პე რი ოდ ში და იწყო ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი პრო ცე სე ბი – სხვა დას ხ ვა პრო-

ფე სი ის ინ ტე ლი გენ ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბის, რომ ლე ბიც ან გა და ა სახ ლეს, ან 

ბა ნა კებ ში გა და იყ ვა ნეს. 

მომ დევ ნო პე რი ო დი, რო მე ლიც კარ გად არის ასა ხუ ლი პეშ კო ვას ფონ დის 

მა სა ლებ ში – თუ კი ვინ მე იყო შე მორ ჩე ნი ლი ინ ტე ლი გენ ცი ის ან თა ვა დაზ ნა-

უ რო ბის წარ მო მად გე ნე ლი, ოჯა ხე ბი თურთ, 1935 წლის გა ზაფხულ ზე, ყვე ლა 

ერ თად გა და ა სახ ლეს შუა აზი ა ში, უფა სა და სა რა ტოვ ში. წარ მო იდ გი ნეთ 1917-
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18 წლებ ში და ბა დე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის მდგო მა რე ო ბა, რომ ლებ მაც პე ტერ-

ბურ გ ში და ამ თავ რეს სკო ლა, და უცებ აულ ში ხვდე ბი ან, მარ ტო იმი ტომ, რომ 

მა თი პა პა თა ვა დიშ ვი ლი იყო, ან თა ნამ დე ბო ბა ზე მუ შა ობ და. მა თი წე რი ლე ბი 

ყვე ლა ზე გულ ში ჩამ წ ვ დო მი ა, იმი ტომ რომ არ ეს მით გა და სახ ლე ბის მი ზე ზი. 

1937-38 წლე ბი, ჩე მი აზ რით, შე ე ხოთ მათ, ვინც ამ ყვე ლაფ რის ორ გა ნი ზე-

ბა მო ახ დი ნა. ესე ნი არი ან პარ ტი ის წევ რე ბი, ჩე კის ტე ბი, მუ შე ბი, გლე ხე ბი. ეს 

წლე ბი ჩვენ თან „დიდი ტე რო რის” პე რი ო დად მი იჩ ნე ვა.

არ ქი ვებ ში ასე ვე არის იმ მღვდლე ბის სა გა მო ძი ე ბო საქ მე ე ბი, რომ ლე ბიც გა-

და ურ ჩ ნენ ტე რორს და შექ მ ნეს მი წის ქ ვე შა, არა ლე გა ლუ რი, კა ტა კომ ბუ რი ეკ-

ლე სი ე ბი. მსა ხუ რე ბა მიმ დი ნა რე ობ და ან ბი ნებ ში, ან მი წის ქ ვე შა ეკ ლე სი ებ ში. 

ჩვენ გვაქვს ამ ეკ ლე სი ე ბის შე სა ხებ სა ო ცა რი დო კუ მენ ტე ბი, ციმ ბი რის ტყე ებ-

ში სა ი დუმ ლო თე მის მთე ლი და სახ ლე ბა არ სე ბობ და.  

ეს ად გი ლე ბი გა ა ნად გუ რეს. ომის შემ დ გომ პე რი ოდ ში ასე თი არა ლე გა ლუ რი 

და სახ ლე ბე ბი იყო ვო რო ნე ჟი სა და რი ა ზა ნის ოლ ქ ებშიც. 1943-44 წლებ ში მთე-

ლი ეს არა ლე გა ლუ რი სოფ ლე ბი ბე რი ას ბრძა ნე ბით ციმ ბირ ში გა და ა სახ ლეს. 

1944 წლის მე რე, რო გორც კი გერ მა ნე ლე ბი გან დევ ნეს ამ მხა რი დან და წი-

თე ლი არ მია შე მო ვი და, მთე ლი ეს სოფ ლე ბი აყა რეს და გა და ა სახ ლეს, იმი ტომ 

რომ გერ მა ნე ლე ბის დროს ისი ნი ღი ად ას რუ ლებ დ ნენ მსა ხუ რე ბას. 

პეშ კო ვას ფონ დის ინ ტერ ნეტ სა ი ტი გა ვა კე თეთ [http://pkk.memo.ru/index.

html] და შე გიძ ლი ათ ნა ხოთ უამ რა ვი წე რი ლი, რო მე ლიც 1919 წლი დან 1938 

წლამ დე ამ ადა მი ა ნე ბის მი ერ და ი წე რა. 

ლა შა ბაქ რა ძე – პრობ ლე მებს თუ აწყ დე ბო დით არ ქი ვებ ში მუ შა ო ბი სას. 

თქვენ რომ გის მენთ, ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა მრჩე ბა, რომ პრობ ლე მე ბი არც 

შეგ ქ მ ნი ათ. 

ირი ნა ოსი პო ვა – „ფსბ”-ს არ ქივ ში მხო ლოდ 2000 წლამ დე ვმუ შა ობ დით. 

პუ ტი ნის მოს ვ ლის თა ნა ვე არ ქი ვე ბი, რო გორც ცენ ტ რა ლუ რი, ისე რე გი ო ნული, 

ოფი ცი ა ლუ რად და ი კე ტა. და ახ ლო ე ბით ერ თი წე ლი მა ინც გვაძ ლევ დ ნენ მუ-

შა ო ბის სა შუ ა ლე ბას, შემ დეგ ძა ლი ან მკაც რად გა აფ რ თხი ლეს და ამის შემ დეგ 

უკ ვე ვე ღარ შევ დი ვართ. პეშ კო ვას ფონ დი ღი ა ა, იქ მუ შა ო ბა შე საძ ლე ბე ლი ა. 

მის აღ წე რას 15 წე ლი მო ვან დო მეთ. წარ მო იდ გი ნეთ ორი ათა სი სა ქა ღალ დე, 
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თი თო ხუ თა სი გვერ დით. არც სა ძი ე ბე ლი ჰქონ და, არც არა ფე რი. ჯერ ეს უნ და 

აღ გ ვე წე რა, იმი ტომ რომ ცენ ტ რა ლუ რი არ ქი ვი ამას არ აკე თებ და. 

ირაკ ლი ხვა და გი ა ნი – საბ ჭო თა ის ტო რი ის ხსე ნე ბა ზე ყვე ლას მა შინ-

ვე რეპ რე სი ე ბი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვე ბი ახ სენ დე ბა. ეს ასეც 

არის, იმი ტომ რომ დიდ წი ლად ამა ზეც იდ გა ეს რე ჟი მი, გან სა კუთ რე ბით თა-

ვი სი არ სე ბო ბის პირ ველ ნა ხე ვარ ში. ეს არ არის ამო ჩე მე ბა და ამ პე რი ო დის 

შავ - თეთ რად გა ყო ფა. ეს არის ხსოვ ნის სა კითხი. ადა მი ა ნე ბის უზარ მა ზა რი 

მა სა უკ ვა ლოდ გაქ რა. და სა ჭი როა, ვი ლა პა რა კოთ ამ მოვ ლე ნებ ზე და მი ნი მა-

ლუ რი ბი ოგ რა ფი ა, სა ხე ლი და გვა რი მა ინც დავ დოთ იმ ადა მი ა ნე ბი სა, ვინც 

ამ რე ჟი მის მსხვერ პ ლი გახ და, რო გორც სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ დ გე ნის ჟეს ტი. 

რე ჟი მი ცდი ლობ და ამო ე შა ლა მა თი სა ხე ლი ის ტო რი ი დან და მეხ სი ე რე ბი დან. 

გარ კ ვე ულ წი ლად, მი აღ წია კი დეც ამას, მაგ რამ არის სა შუ ა ლე ბე ბი ამის გა-

მო სას წო რებ ლად. 

რაც შე ე ხე ბა ტო ტა ლი ტა რულ რე ჟიმს, აქ ყვე ლა ზე კარ გად ჩანს სა ზო გა დო-

ე ბის ცუ დი მა ხა სი ა თე ბე ლი, სა ზო გა დო ებ რივ ინ ს ტი ტუ ტებს და კერ ძო ურ თი-

ერ თო ბებს შო რის, რო დე საც ტე რო რის ჩარ ჩოს, რო მე ლიც საბ ჭო თა რე ჟი მის 

პირ ველი წლე ბის მო ცე მუ ლო ბა იყო, ადა მი ა ნე ბი იყე ნებ დ ნენ ერ თ მა ნე თის ხარ-

ჯ ზე სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

აქე დან მო დის ორი მი მარ თუ ლე ბა: ვი მუ შა ოთ ხსოვ ნის აღ სად გე ნად, მაგ რამ 

ამას თან ახ ლავს სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ში შე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ-

ლია ამ ადა მი ა ნურ მხა რეს თან. ეს არის ამ პე რი ო დის ჰუ მა ნი ზა ცი ა, კონ კ რე-

ტულ პი რო ვ ნე ბე ბამ დე დას ვ ლა და მათი რო ლის წარ მო ჩე ნა. ეს არის თა ნა მო-

ნა წი ლე ო ბის ხაზ გას მა, ეს არ ყო ფი ლა სა ი დან ღაც მო სუ ლი უცხო ძა ლა, რო-

მელ მაც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აწა მა ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა. თა ნამ შ რომ-

ლო ბის უზარ მა ზა რი ხა რის ხი იყო, და ვარ ქ ვათ ამას „კოლაბორაცია”. მთე ლი 

ნი უ ან სე ბია აქ გა სათ ვ ლე ლი. თა ვის თა ვად კონ ფორ მიზ მიც, რო მე ლიც მე ო რე 

პე რი ო დის თ ვის იყო და მა ხა სი ა თე ბე ლი, რო დე საც სხვა ღი რე ბ უ ლე ბე ბის მა ტა-

რე ბე ლი წი ნა თა ო ბა ფი ზი კუ რად გა ნად გურ და რე ჟიმ თან ბრძო ლა ში და გაჩ ნ და 

ახა ლი თა ო ბა საბ ჭო თა მო ქა ლა ქე ე ბი სა, რომ ლებ საც წარ მოდ გე ნა არ ჰქონ დათ 

ალ ტერ ნა ტი ვა ზე, მაგ რამ ვერც ამ სის ტე მა ში არ სე ბო ბა შეძ ლეს და ეს სის ტე-

მა, დღე ვან დე ლი პო პუ ლა რუ ლი ტერ მი ნით რომ ვთქვათ, „ჩამოიშალა”. 
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აქ წარ მოჩ ნ დე ბა ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი დის-

კუ სი ის სფე რო ში, ყვე ლას უნ და, იცო დეს თა ვი სი წი ნაპ რის შე სა ხებ, რა ბე დი 

ეწი ა, ვინ იყო ამა ში დამ ნა შა ვე. შემ დეგ ჩნდე ბა დი ლე მა, სხვე ბი ძა ლი ან მტკივ-

ნე უ ლად რე ა გი რე ბენ სა კუ თა რი წი ნაპ რის სა ხე ლის მოხ სე ნი ე ბა ზე. ყვე ლამ ვი-

ცით, რომ ვი ღაც თა ნამ შ რომ ლობ და რე ჟიმ თან, ვი ღაც კი ემ ს ხ ვერ პ ლა მას. 

მე ო რე – იმ ს ხ ვ რე ვა საკ რა ლუ რო ბის შეგ რ ძ ნე ბა, მი თე ბი, მსხვერ პ ლის გა ი დე ა-

ლი ზე ბა, რო მელ საც ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჰქონ და ად გი ლი. და მე სა მე, და 

ყვე ლა ზე მტკივ ნე უ ლი სა კითხი, ვინ კი დებს ხელს ამ ის ტო რი ის და მუ შა ვე ბას, 

რამ დე ნად ადეკ ვა ტუ რად ხდე ბა ამის გა შუ ქე ბა. ეს ფუნ და მენ ტუ რი პრობ ლე-

მა ა, იმი ტომ რომ გვქო ნია ცხა რე დის კუ სი ე ბი, ყვე ლას თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი 

უნ და იყოს თუ არა ეს მა სა ლე ბი, თუ მხო ლოდ რა ღაც „კასტისთვის”, მა გა ლი-

თად, სა მეც ნი ე რო ხა რის ხის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის თ ვის უნ და იყოს ის ხელ მი საწ-

ვ დო მი, რომ ეს სა კითხე ბი პრო ფე სი ო ნა ლუ რად გა შუქ დეს. 

რაც შე ე ხე ბა მთა ვარ უფ ლე ბას, ინ ფორ მა ცი ის ქო ნის უფ ლე ბას ამ პე რი ოდ ზე, 

მინ და ძა ლი ან მარ ტი ვი დო კუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით მარ ტი ვი მა გა ლი თი გიჩ ვე-

ნოთ, დღეს მო ქა ლა ქე ე ბის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას რა ინ ფორ მა ცია აქვს ამ 

პე რი ოდ ზე და კონ კ რე ტუ ლად რეპ რე სი ებ ზე. ჩვენ გვაქვს შე ხე ბა ბევ რი რეპ რე-

სი რე ბუ ლის შთა მო მა ვალ თან და შეგ ვიძ ლია ძა ლი ან ტი პუ რი მა გა ლი თი გან ვი ხი-

ლოთ, რომ არის უამ რა ვი გან ცხა დე ბა 40-იან წლებ ში, ამა თუ იმ ადა მი ა ნის მშო-

ბე ლი, და- ძ მა და ი ჭი რეს ამა და ამ წელს და ითხოვ დ ნენ მათ ზე ინ ფორ მა ცი ას. 

პა სუ ხი ერ თი იყო, რომ გა და სახ ლე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ მი მო წე რის უფ ლე ბის გა რე-

შე. შემ დეგ უკ ვე ჩნდე ბო და გარ დაც ვა ლე ბის მოწ მო ბე ბი ამ ადა მი ა ნებ ზე, სა დაც 

ეწე რა, რომ გარ და იც ვა ლა კუ ჭის კი ბო თი, გუ ლის დამ ბ ლით და ა.შ. შემ დეგ უკ ვე 

დად გა 50-იანი წლე ბი, დეს ტა ლი ნი ზა ცი ის შემ დეგ რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცე სე ბი 

და იწყო და ოჯახ ში მი დი ო და სტან დარ ტუ ლი “სპრავკა”, რომ უმაღ ლე სი სა სა-

მარ თ ლოს სამ ხედ რო კო ლე გი ამ, საბ ჭო თა ტრი ბუ ნალ მა გა ნი ხი ლა თა ვის დრო-

ზე „ნკვდ-ს ტრო ი კის” მი ერ შექ მ ნი ლი საქ მე თქვენს წი ნა პარ ზე და ნა ხა, რომ ის 

უსა ფუძ ვ ლოდ იყო რეპ რე სი რე ბუ ლი და რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი ა. 

დღეს, რო დე საც კომ პენ სა ცი ის ტალ ღა აგორ და, იმავე ტი პის სტან დარ-

ტუ ლი ცნო ბა გა ი ცე მა არ ქი ვე ბის მხრი დან, რომ რეპ რე სი რე ბუ ლია ამა და ამ 

დროს, რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლია ამა და ამ დროს. ძა ლი ან ცო ტა ადა მი ანს შე უძ ლია 

ნა ხოს უშუ ა ლოდ დო კუ მენ ტი, იქ ნე ბა ეს “ტროიკის” თუ გან სა კუთ რე ბუ ლი სა-
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თათ ბი როს ოქ მი, ან სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე მის წი ნა პარ ზე და სა კუ თარ 

თავ ზეც კი. ან, რაც ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ა, რე ა ბი ლი ტა ცი ე ბის 50-იანი, 60-

იანი, 80-იანი წლე ბის ბო ლოს პრო კუ რა ტუ რის მი ერ სის ხ ლის სა მარ თ ლის ამ 

საქ მე ე ბის გა და სინ ჯ ვის მა სა ლე ბი, სა დაც კონ კ რე ტუ ლად არის მი თი თე ბუ ლი, 

რა დარ ღ ვე ვე ბი იყო ძველ საქ მე ებ ში რეპ რე სი რე ბის დროს. ეს სა მი სა არ ქი-

ვო დო კუ მენ ტი იძ ლე ვა ყვე ლა პა სუხს ფუნ და მენ ტურ კითხ ვებ ზე, „ვინ”, „სად”, 

„რა”, „როდის”, „როგორ” და „რატომ”. ამ ორ კითხ ვა ზე, „როგორ” და „რატომ”, 

ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას ნა თე ლი წარ მოდ გე ნა არა აქვს. იმი ტომ რომ არ არის 

საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია და, რაც მთა ვა რია, ამ თე მა ზე არ არის ჩა ტა რე ბუ ლი 

პრო ფე სი ო ნა ლუ რი კვლე ვე ბი. 

მე ო რე სა კითხი ა, ჩვენ, და ინ ტე რე სე ბულ მა ადა მი ა ნებ მა რა უნ და გა ვა კე-

თოთ. ცხა დი ა, უნ და ვიკ ვ ლი ოთ.

 ინ ფორ მა ცი ის უმ თავ რე სი ბა ზა არ ქი ვებ შია თავ მოყ რი ლი. მაგ რამ ერ თ ნა-

ი რი სი ტუ ა ცია არ არის სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა არ ქივ ში. ერ თი და იგი ვე 

არ ქი ვის სხვა დას ხ ვა გან ყო ფი ლე ბა შიც კი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ა ა. შეგ ვიძ-

ლია გა მოვ ყოთ ორი მხა რე, ტექ ნი კუ რი და იური დი უ ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში ორი 

მთა ვა რი არ ქი ვი არ სე ბობს, ერ თი მხრივ, შსს არ ქი ვი თა ვი სი „კგბ”-ს არ ქი ვით 

და კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის არ ქი ვით, და მე ო რე მხრივ, ეროვ ნუ ლი არ ქი ვის 

უახ ლე სი ის ტო რი ის სა ხელ მ წი ფო არ ქი ვი. პრო ცე დუ რა ასე თი ა, ითხოვ ინ ფორ-

მა ცი ას ამა თუ იმ სა კითხ ზე და მოგ დის პა სუ ხი, არის, არ არის ან სად არის და 

შემ დეგ იწყებ მათ ზე მუ შა ო ბას. ეს იმის ბრა ლი ა, რომ მკვლევ რის თ ვის არ არის 

და მო უ კი დებ ლად ხელ მი საწ ვ დო მი კა ტა ლო გე ბი, სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ე-

ბის კონ კ რე ტუ ლი სი ე ბი, და მა სა ლებ თან მკვლე ვა რი დის ტან ცი უ რა დაც კი ვერ 

მუ შა ობს. ეს არის გამ ჭ ვირ ვა ლ ო ბის სა კითხი, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბუ ლად 

დიდ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს უახ ლე სი ის ტო რი ის არ ქივ ში. 

იური დი ულ მხა რეს რაც შე ე ხე ბა, აქ მთა ვა რი და მაბ რ კო ლებ ლე ბია ფა სე ბი 

და კა ნონ მ დებ ლო ბა. ის პრე ის კუ რან ტე ბი, რაც დღეს არ ქი ვებ ში არ სე ბობს, 

და არის გა მარ თ ლე ბუ ლი იმით, რომ არ ქი ვი გი წევს სერ ვისს და შენ უნ და 

აუნაზღა უ რო, თუ კი შე ვა და რებთ არ ქი ვის ბუ ჯეტს და იმ თან ხას, რო მელ საც 

მკვლევ რე ბი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იხ დი ან, სრუ ლი ად სა სა ცი ლო თან ხე ბია 

არ ქი ვის ბი უ ჯეტ თან შე და რე ბით. მა გა ლი თად, ეროვ ნუ ლი არ ქი ვის შემ თხ ვე-

ვა ში ეს არის 0,5% მთე ლი ბი უ ჯე ტის, წლის გან მავ ლო ბა ში, რაც არა ფერს ნიშ-
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ნავს ამ არ ქი ვის თ ვის. ეს არ ქი ვე ბი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ზეა მიბ მუ ლი, თი თო ე-

უ ლი თქვენ გა ნის გა და სა ხა დებ ზე არ სე ბობს და მკვლევ რე ბი კი დევ და მა ტე ბით 

ვიხ დით ჩვე ნი ჯი ბის თ ვის მძი მედ ასა ტან თან ხას, იმის თ ვის, რომ უბ რა ლოდ 

მი ვი ღოთ ინ ფორ მა ცი ა. აქ არ არის სა უ ბა რი ას ლე ბის მი ღე ბა ზე, სა უ ბა რია ნახ-

ვა ზე. დღე ის თ ვის ყვე ლა არ ქივ ში არ სე ბობს გა და სა ხა დი, ერ თი -ო რი გა მო ნაკ-

ლი სის გარ და. 

მე ო რე პრობ ლე მაა კა ნონ მ დებ ლო ბა, რო მე ლიც სრუ ლი ად ქა ო ტუ რი ა, და 

დაბ რ კო ლე ბის მთელ ხაზს ქმნის. იგი პრო ფე სი ო ნალ იურის ტებ საც კი აბ ნევს, 

რო დე საც დახ მა რე ბის თ ვის მივ მარ თავთ. მა გა ლი თად, ეროვ ნულ მა არ ქივ მა 

დო კუ მენ ტუ რად გვითხ რა უარი გვე მუ შა ვა პრო კუ რა ტუ რის ფონ დ ში არ სე ბულ 

ე.წ. სა ზე დამ ხედ ვე ლო საქ მე ებ ზე, სა ხელ მ წი ფო უშიშ რო ე ბის კო მი ტე ტის სის ხ-

ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე. ეს არის 30-40-იან წლებ ში რეპ რე სი რე ბუ ლი ადა-

მი ა ნე ბის საქ მე ე ბის გა და სინ ჯ ვის მა სა ლე ბი. ამა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა დღეს 

მკვლევ რის თ ვის არ არ სე ბობს, ამ ბო ბენ, რომ პერ სო ნა ლურ ინ ფორ მა ცი ას შე ი-

ცავს და თუ მკვლე ვა რი უშუ ა ლოდ ამ ადა მი ა ნის გან ან მი სი მემ კ ვიდ რის გან არ 

მო ი ტანს ნო ტა რი უ ლი წე სით და მოწ მე ბულ თან ხ მო ბას, რომ შე უძ ლია გა ეც ნოს 

ამ პერ სო ნა ლურ ინ ფორ მა ცი ას, ვერ მიწ ვ დე ბა ამ მა სა ლას. თუმ ცა, ვი ცით, რომ 

უამ რა ვი ასე თი სა ო რი ენ ტა ციო თვალ საზ რი სით პირ ვე ლი რი გის მნიშ ვ ნე ლო-

ბის მა სა ლა დევს. კარ გი იქ ნე ბო და, აქ ეროვ ნუ ლი არ ქი ვის წარ მო მად გე ნე ლიც 

ყო ფი ლი ყო. 

არის სხვა კა ნო ნე ბიც, რომ ლებ საც შე უძ ლია ამ პე რი ო დის მკვლე ვა რი შე ა-

ფერ ხოს. ასე თია “კანონი სა ხელ მ წი ფო სა ი დუმ ლო ე ბის შე სა ხებ”. თუმ ცა, მაქ-

სი მა ლუ რი ვა და, რო მელ საც ის აწე სებს სა ხელ მ წი ფო სა ი დუმ ლო ე ბა ზე, 20 

წე ლი ა. შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ 1992 წლი და ნ აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა მა სა ლა 

გახ ს ნი ლი უნ და იყოს. თუ კი არ არ სე ბობს პრე ზი დენ ტის ჰი პო თე ტუ რი ბრძა-

ნე ბუ ლე ბა, რო მე ლი ღაც მა სა ლის თ ვის ვა დის გაგ რ ძე ლე ბის შე სა ხებ, რაც სად-

მე უნ და იყოს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი. ბევ რ ჯერ გავ მ ხ დარ ვარ იმის მოწ მე ეროვ ნულ 

არ ქივ ში, რომ 1920-30-იანი წლე ბის მა სა ლებ ზე მკვლევ რებს ეუბ ნე ბი ან, რომ 

ეს სა ი დუმ ლო მა სა ლაა და კონ ტ რ დაზ ვერ ვი დან ცნო ბის მო ტა ნას სთხო ვენ. 

რო დე საც ასა კო ვან ხალხს კონ ტ რ დაზ ვერ ვა ეს მის, ყვე ლა ფე რი იქ მთავ რ დე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა კა ნონს “პერსონალური ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის შე სა ხებ”, პერ-

სო ნა ლურ ინ ფორ მა ცი ად ჩა ით ვ ლე ბა ყვე ლა სა ხის ინ ფორ მა ცი ა, რომ ლი თაც 
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პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბა შე იძ ლე ბა. და შემ დეგ ამ პირ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, მის 

შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას გა ა სა ი დუმ ლო ებს თუ არა. ახ ლა შე იც ვა ლა ეს კა ნო ნი 

და ასე თი ფორ მუ ლი რე ბა შე მო ვი და, რომ პი რის გარ დაც ვა ლე ბი დან 30 წლის 

შემ დეგ, ყვე ლა სა ხის ინ ფორ მა ცია მის შე სა ხებ უნ და გან სა ჯა როვ დეს. 

ომარ თუ შუ რაშ ვი ლი – საქ მე ე ბის გან სა ი დუმ ლო ე ბის თე მით და ვიწყებ. 25 

წე ლი იმის მი ხედ ვით წეს დე ბა, თუ რა გრი ფი აქვს საქ მეს. ზო გი ერ თი საქ მე ხუ-

თი წლის შემ დე გაც უნ და გან სა ი დუმ ლოვ დეს. მაგ რამ ეს იმას არ ნიშ ნავს, რომ 

გან სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი საქ მე სა ჯა რო გახ დე ბა და სად მე და ი დე ბა. ნე ბის მი ე რი 

საქ მის გან სა ი დუმ ლო ე ბის პე რი ოდ ში იქ მ ნე ბა სა ექ ს პერ ტო კო მი სი ა, რო მე ლიც 

გა ნი ხი ლავს ამ საქ მის გან სა ი დუმ ლო ე ბის სა კითხს. თუ გა დაწყ და მი სი გან სა-

ი დუმ ლო ე ბა, გა ნი ხი ლა ვენ, ის წარ მო ად გენს თუ არა ის ტო რი უ ლად და სა ხელ-

მ წი ფო ებ რი ვად მნიშ ვ ნე ლო ვან დო კუ მენტს. თუ წარ მო ად გენს, დარ ჩე ბა, თუ 

არა – გა ნად გურ დე ბა. შე იძ ლე ბა ასე თი ძა ლი ან ბევ რი მოგ როვ დეს და აზ რი არ 

ჰქონ დეს მათ შე ნახ ვას. 

უშიშ რო ე ბის არ ქივ ში წარ მო უდ გე ნე ლია კა ტა ლო გის გა კე თე ბა, იქ ფონ დე-

ბი ცო ტა სხვა ნა ი რი პრინ ცი პით და სტრუქ ტუ რით არის აგე ბუ ლი. ჩვენ გვაქვს 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ე ბის ფონ დი, რო მელ საც კა ტა ლოგს ვერ გა უ კე თებ. 

გვაქვს უბ რა ლოდ სარ ჩე ვი პი როვ ნე ბე ბის შე სა ხებ, რო მელ თა მო ძი ე ბაც უნ და 

მოხ დეს პი რის გვა რის მო წო დე ბის შემ თხ ვე ვა ში. კა ტა ლო გე ბი გვაქვს პარ ტი-

ულ არ ქივ ში. იქ არ სე ბობ და ეს კა ტა ლო გე ბი. 

გვაქვს ჩვე ნი ში და სის ტე მე ბი, ჩვე ნი სა მუ შაო პროგ რა მე ბი, მაგ რამ მკვლევ-

რებს იმ ბა ზებ ში ვერ შე ვუშ ვებთ. იმი ტომ რომ დაზღ ვე უ ლე ბი არ ვართ, რომ 

ბა ზას არა ფე რი მო უ ვა. მაგ რამ არ არის გა მო რიცხუ ლი, რომ უახ ლო ეს მო-

მა ვალ ში, ერთ წე ლი წად ში მკვლე ვარს არა თუ მო ნა ცემ თა ბა ზებს მივ ცემთ, 

არა მედ ეს ყვე ლა ფე რი ვებგვერდზეც და ი დე ბა. საც დელ ვა რი ან ტ ზე მუ შა ო ბა 

და ვიწყეთ. და ი დე ბა ყვე ლა საქ მის აღ წე რა, სის ხ ლის სა მარ თ ლის აღ წე რა, რას 

ეხე ბა და ვინ გა დი ან ამ საქ მე ში და რა ნო მე რი აქვს, ასე რომ, ადა მი ანს მოს-

ვ ლაც კი აღარ დას ჭირ დე ბა. შე უძ ლია სახ ლი დან გა ეც ნოს და იქი დან გა მო აგ-

ზავ ნოს შეკ ვე თა არ ქი ვებ ში. 

მინ და ჩვე ნი არ ქი ვე ბის შე სა ხებ მოკ ლე ინ ფორ მა ცია მო გა წო დოთ. ჩვენს 

არ ქივს ად რე უშიშ რო ე ბის არ ქი ვი ერ ქ ვა. ახ ლა არის შსს არ ქი ვი, რო მე ლიც 
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აერ თი ა ნებს სა მი უწყე ბის სა არ ქი ვო ფონ დებს. ესე ნია შსს-ს, ყო ფი ლი სა ხელ-

მ წი ფო უშიშ რო ე ბის კო მი ტე ტის და ყო ფი ლი კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის ცენ ტ რა-

ლუ რი კო მი ტე ტის არ ქი ვები. ეს არ ქი ვე ბი კარ გად იყო მოვ ლი ლი 1990 წლამ დე. 

სამ წუ ხა როდ, ამ არ ქი ვე ბის თ ვის ძა ლი ან მძი მე პე რი ო დი იწყე ბა 1991 წელს, 

თბი ლი სის ომის დაწყე ბით. ამ ომის დროს უშიშ რო ე ბის და შსს-ს არ ქი ვებ მა 

და კარ გეს თა ვი ან თი სა არ ქი ვო ფონ დე ბის და ახ ლო ე ბით 80%. მინ და გი ამ ბოთ 

უშიშ რო ე ბის არ ქივ ზე, იმ პე რი ოდ ში იქ ვმუ შა ობ დი და კარ გად ვი ცი, რა მოვ-

ლე ნე ბი გან ვი თარ და. ფაქ ტობ რი ვად, გა დარ ჩა ის დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლა, რო-

მე ლიც უნ და დამ წ ვა რი ყო, იმი ტომ რომ ისეთ შე ნო ბა ში იყო, რო მე ლიც მთლი ა-

ნად გა ნად გურ და. მაგ რამ ამ სა არ ქი ვო ფონ დებს იმ გა რე მო ე ბამ უშ ვე ლა, რომ 

არ ქი ვი გა და ხუ რუ ლი იყო მო ნო ლი თუ რი გა და ხურ ვით და, სა ბედ ნი ე როდ, შე-

ნო ბა რომ ჩა მოწ ვა, ბე ტო ნის ბლო კებ მა და ი ჭი რა და არ ქი ვე ბი გა ნად გუ რე ბას 

გა და ურ ჩა. ის რამ დე ნი მე არ ქი ვი, რო მე ლიც ერ თად იყო სა ცავ ში, და რო მელ-

საც ბუნ კე რუ ლი ხა სი ა თი ჰქონ და და, წე სით, არ უნ და დამ წ ვა რი ყო, სამ წუ ხა-

როდ, სულ გა მო იწ ვა. 

თუ და გა ინ ტე რე სებთ, გეტყ ვით, რა მა სა ლე ბი იყო ამ არ ქი ვებ ში, რამ დე ნი-

მეს ჩა მო გით ვ ლით და მე რე დას კ ვ ნე ბი თქვე ნით გა მო ი ტა ნეთ, თუ რა ტომ გა-

ნად გურ და ეს ყვე ლა ფე რი. ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ფონ დი აქ იყო სა ქარ თ ვე ლოს 

სუ კ-ის ყო ფილ თა ნამ შ რო მელ თა პი რა დი საქ მე ე ბი, და ახ ლო ე ბით 22 ათა სი საქ-

მე. აქ ასე ვე იყო სა ი დუმ ლო საქ მის წარ მო ე ბის მა სა ლე ბი – 7 ათა სამ დე საქ მე. 

აქ იყო იაპო ნუ რი დაზ ვერ ვის, თურ ქე თის, ირა ნის, იტა ლი ის, გერ მა ნი ის სა კონ-

სუ ლო ე ბის სა ი დუმ ლო საქ მის წარ მო ე ბე ბი, სა მა მუ ლო ომის პე რი ო დის ტყვე თა 

ფილ ტ რა ცი ის და სა ხელ მ წი ფო შე მოწ მე ბის 45 ათა სი საქ მე, სის ხ ლის სა მარ-

თ ლის წარ მო ე ბით შეწყ ვე ტი ლი საქ მე რე ა ბი ლი ტი რე ბულ პი რებ ზე – 48 ათა სი 

საქ მე. ესე ნი იყ ვ ნენ პი რე ბი, რომ ლებ მაც რე ა ბი ლი ტა ცია მი ი ღეს 1989 წლის 

სსრკ უმაღ ლე სი საბ ჭოს პრე ზი დი უ მის მი ერ გა მო ცე მუ ლი კა ნო ნის მი ხედ ვით. 

ალ ბათ, რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გა ნად გურ და აგენ ტუ რის სა მუ შაო და 

პი რა დი საქ მე ე ბი, ასე ვე დი დი მო ცუ ლო ბით. იმის მტკი ცე ბას ვერ და ვიწყებთ, 

რომ ვი ღა ცამ ეს შეგ ნე ბუ ლად დაწ ვა, მაგ რამ ეჭვს იწ ვევს ის, რომ ეს საქ მე ე ბი 

არ უნ და დამ წ ვა რი ყო, რად გან სა ცავს რკი ნის კა რი ჰქონ და და ცეცხლს შე ხე ბა 

არ უნ და ჰქო ნო და, მაგ რამ მე ო რე დღეს ეს კა რი ღია იყო და სა ცა ვი ფერ ფ ლით 

იყო სავ სე. 
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ისიც უნ და ით ქ ვას, რომ ალ ბათ ში ნა გა ნი კულ ტუ რაც არა გვაქვს. ხალხს ალ-

ბათ ეგო ნა, რომ თუ გა დარ ჩე ნილ საქ მე ებს და ი ტა ცებ და და სახ ლ ში წა ი ღებ და, 

მე რე მი ლი ო ნე ბად გა ყიდ და. 1991 წლის 28 დე კემ ბ რი დან მომ დევ ნო წლის 6-7 

იან ვ რამ დე უპატ რო ნოდ იყო დარ ჩე ნი ლი გა დარ ჩე ნი ლი მა სა ლე ბი. ხალ ხ მა და-

ი ტა ცა ეს მა სა ლე ბი. მე რე, ხა ნი რომ გა ვი და, ჩვე ნამ დე აღ წევ და ინ ფორ მა ცი ა, 

რომ ესა თუ ის საქ მე ვი ღა ცას თან ოჯახ ში ინა ხე ბო და. იყო რუ სეთ ში, ბალ ტი-

ის პი რეთ ში მა თი ფოს ტით გაგ ზავ ნის შემ თხ ვე ვე ბიც. ვი ცი, რომ შალ ვა ნუ ცუ-

ბი ძის საქ მე, 7 ტო მი ვი ღა ცას თან ინა ხე ბა სახ ლ ში. ბევ რი ვე ცა დეთ, რომ ან 

თან ხის სა ფა სუ რად, ან სხვა გზით ეს საქ მე დაგ ვებ რუ ნე ბი ნა, თა ვი დან თით ქოს 

წა მო ვიდ ნენ თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე, მაგ რამ მე რე დაგ ვე კარ გ ნენ. არი ან თვით მ-

ხილ ვე ლე ბიც, რომ ლებ საც ოჯა ხებ ში უნა ხავთ ამ საქ მე ე ბით სავ სე კა რა დე ბი, 

მაგ რამ საქ მე საქ მე ზე რომ მი ვა, ფეხს ით რე ვენ, ავიწყ დე ბათ ვის თან ნა ხეს და 

ა.შ. ტე ლე ვი ზი ით და ინ ტერ ნე ტი თაც გა ვავ რ ცე ლეთ გან ცხა დე ბა, რომ არ სად 

გა ვამ ხელ დით მათ ვი ნა ო ბას, იმა ზეც თა ნახ მა ვართ, რომ ას ლი გა დაგ ვა ღე ბი-

ნონ. უბ რა ლოდ, ეს არის სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა, ირაკ ლი ხვა და გი ა ნი და და-

ვი თ ჯიშ კა რი ა ნი ჩვენ თან არ ქივ ში ხში რად არი ან და და მე თან ხ მე ბი ან, რო გო რი 

უნი კა ლუ რი მა სა ლაა თავ მოყ რი ლი. ქალ ბა ტონ მა ირი ნა ოსი პო ვამ ჩა მოგ ვი ტა-

ნა რამ დე ნი მე ფურ ცე ლი და მი მა ჩ ნი ა, რომ უნი კა ლუ რია ეს ყვე ლა ფე რი. ჩვენ-

თან ასე თი ათა სო ბით დო კუ მენ ტი გა ნად გურ და. 

და ვით ჯიშ კა რი ა ნი – პირ ვე ლი პრობ ლე მა, რაც აღი ნიშ ნა, მაგ რამ არ გან-

ვ რ ცო ბი ლა, არის სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბის მხრი დან ზე-

რე ლე და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ სა კითხის მი მართ. უნი ვერ სი ტე ტი თა ვი დან იჩენს 

ინი ცი ა ტი ვას, აქ ტი უ რად წერს ამის შე სა ხებ თა ვის ოფი ცი ა ლურ ვებ გ ვერ დ ზე, 

რომ ამ დე ნი და ამ დე ნი სტუ დენ ტი მი დის არ ქივ ში, მაგ რამ არ ქივ ში მი სულს 

სულ სხვა სუ რა თი გხვდე ბა. ამას რამ დე ნი მე მი ზე ზი აქვს. მთა ვა რი მი ზე ზი ის 

არის, რომ უნი ვერ სი ტე ტებ ში არ არი ან კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბი, რომ ლებ მაც 

ეს ეპო ქა უნ და ას წავ ლონ სტუ დენ ტებს. 

პრობ ლე მაა დის კუ სი ე ბის ნაკ ლე ბო ბაც. თუ არ ჩავ თ ვ ლით ცალ კე ულ შემ თხ-

ვე ვებს, სის ტე მუ რად სა ქარ თ ვე ლო აბ სო ლუ ტუ რად არის მოწყ ვე ტი ლი დის კუ-

სი ას, რო მე ლიც ეხე ბა ამ პე რი ოდს. სა ქარ თ ვე ლო ამ დის კუ სი ის მიღ მაა დარ-

ჩე ნი ლი. ერ თ -ერ თი სა შუ ა ლე ბა, რომ ეს სივ რ ცე გა ირ ღ ვეს და მე ტი ადა მი ა ნი 
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და ინ ტე რეს დეს, სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო დის კუ სი ებ ში ქარ თ ვე ლე ბის აქ-

ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა ა. გა მო დის უამ რა ვი ნაშ რო მი ამ ეპო ქა ზე და სა ქარ თ ვე-

ლოს მხრი დან ერ თი -ო რი თუ იქ ნე ბა. მარ თა ლი ა, ჩემს ინ ს ტი ტუტს აქვს ბედ ნი-

ე რე ბა, რამ დე ნი მე პრო ექ ტ ში იყოს ჩარ თუ ლი სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, მაგ რამ 

ესეც ცალ კე უ ლი შემ თხ ვე ვა ა. 

კი დევ ერ თი პრობ ლე მა, რო მე ლიც არ ქი ვებ თან და საბ ჭო თა პე რი ოდ თან 

არის და კავ ში რე ბუ ლი, სა ხელ მ წი ფოს და მო კი დე ბუ ლე ბა ა. მა გა ლი თად, სტა ლი-

ნის მუ ზე უ მი გა და კეთ და სტა ლი ნიზ მის მუ ზე უ მად, მაგ რამ იქ არა ფე რი შეც ვ-

ლი ლა, რას გუ ლის ხ მობს ეს ცვლი ლე ბა, მუ ზე უ მის თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის გა-

უ გე ბა რი ა. 

სა ხელ მ წი ფო ცდი ლობს საბ ჭო თა ის ტო რი ის შეს წავ ლა მო ახ დი ნოს ოკუ პა-

ცი ის ქოლ გის ქვეშ. სა ხელ მ წი ფოს თ ვის ინ ტე რესს წარ მო ად გენს ის კვლე ვე ბი, 

რომ ლე ბიც ასა ხავს ოკუ პა ცი ის სიმ ძაფ რეს. და ნარ ჩე ნი პრობ ლე მე ბი, რა ზეც 

ირაკ ლიმ ისა უბ რა, გვერ დ ზეა გა და დე ბუ ლი. 

დიდ პრობ ლე მას ვაწყ დე ბით ეროვ ნულ არ ქივ ში. გან სა კუთ რე ბით მძი მე ვი-

თა რე ბაა ეროვ ნულ არ ქივ ში რე გი ო ნულ დო ნე ზე. ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია ახორ ცი-

ე ლებს პრო ექტს, რო მელ შიც გვჭირ დე ბო და ეროვ ნულ არ ქი ვებ ში რე გი ო ნებ ში 

გას ვ ლა. ეს ორ გა ნო იმ დე ნად ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ა, რომ თუ ადა მი ანს რე გი ონ-

ში სჭირ დე ბა მუ შა ო ბა, თბი ლი სი დან უნ და ჰქონ დეს თან ხ მო ბა. მსგავ სი ბი უ-

როკ რა ტია მოქ მე დებს ყვე ლა რგოლ ში.

კი დევ ერ თი სა ში ში ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც იკ ვე თე ბა, ხდე ბა არ ქი ვე ბის ოპ-

ტი მი ზა ცი ა. ეროვ ნულ არ ქივს 2012 წლის იან ვ რის მო ნა ცე მე ბით ჰქონ და გეგ-

მა, რომ გა ე კე თე ბი ნა აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს გაერთიანებული არ ქი ვი 

ლი ლოს ტე რი ტო რი ა ზე და იმის გა მო, რომ შე ნო ბა პა ტა რა აღ მოჩ ნ და და ყვე-

ლა მა სა ლას ვერ და ი ტევ და, “მტს”-ის მა სა ლე ბის გა ნად გუ რე ბა გა დაწყ ვი ტეს. 

ეს არის სა მან ქა ნო- სატ რაქ ტო რო დე პო ე ბის მო ნა ცე მე ბი. ასე რომ, თუ ოდეს მე 

ვინ მე და ინ ტე რეს დე ბა ეკო ნო მი კის შეს წავ ლით სა ქარ თ ვე ლოს საბ ჭო თა სო-

ცია ლის ტურ რეს პუბ ლი კა ში, ეს მა სა ლე ბი აუცი ლებ ლად დას ჭირ დე ბა, მაგ რამ 

ხე ლი ვე ღარ მი უწ ვ დე ბა. იქ მ ნე ბა კო მი სი ა, რო მე ლიც თა ვად წყვეტს, რა უნ დათ 

და რა არა. ამის შე სა ხებ არც ვებ გ ვერ დ ზე იდე ბა ინ ფორ მა ცი ა, არც დის კუ სია 

იმარ თე ბა. შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ეროვ ნუ ლი არ ქი ვი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე და-

ხუ რუ ლი არ ქ ივია და მას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ძა ლი ან რთუ ლი ა. 
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გა და სა ხა დებ თან და კავ ში რე ბი თაც ვე თან ხ მე ბი ირაკ ლის. მეც მქონ და ასე-

თი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ერთ უცხო ელ თან ერ თად, ერთ დღე ში 150 ევ რო 

გა და ვი ხა დეთ ეროვ ნულ არ ქივ ში, მხო ლოდ საქ მე ების ნახ ვა ში. კი დევ ერ თი 

პრობ ლე მა გახ ლავთ ე.წ. სა ბი ნაო წიგ ნე ბი, რომ ლე ბიც ჰქონ დათ სახ ლ მ მარ თ-

ვე ლო ბებს. ახ ლა ისი ნი, წე სით, ურ ბა ნულ არ ქივ ში უნ და იყოს, მაგ რამ რო დე-

საც მო ვი კითხე, მითხ რეს, რომ მა თი აღ წე რა არ მომ ხ და რა. სხვა დას ხ ვა სახ-

ლ მ მარ თ ვე ლე ბი სა გან გა მო ჟო ნა ხმამ, რომ 2004 წელს, თბი ლი სის რამ დე ნი მე 

რა ი ონ ში ად გი ლობ რივ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ მა ეს დო კუ მენ ტე ბი გა ა ნად გუ-

რე ბი ნეს, რად გან უსარ გებ ლოდ მი იჩ ნი ეს. მოგვიანებით, რო დე საც იმა ვე რა-

ი ო ნებ ში წარ მო იქ მ ნა “ატსტუპნიკების” თე მა, რომ ლებ საც ამ დო კუ მენ ტე ბით 

შე ეძ ლოთ იმის დამ ტ კი ცე ბა, რომ ამ ად გი ლას ცხოვ რობ დ ნენ, ამის შემ დეგ და-

იწყეს კონ კ რე ტულ მა ორ გა ნო ებ მა ამ წიგ ნე ბის მო ძი ე ბა, მაგ რამ, რო გორც ვი-

ცი, ბევ რ მა ვე რა ფერს მი აღ წი ა. 

იგი ვე ბე დი ელო და სა ქარ თ ვე ლოს “მემორიალის” არ ქივს, რო დე საც ოფი სი 

და კარ გეს. მა თი არ ქი ვი სარ დაფ ში გა და ის რო ლეს, სა დაც მკვლე ვრე ბის მუ შა ო-

ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო. მარ თა ლია, მო ვა ხერ ხეთ და “მემორიალის” არ ქი ვი დღეს 

ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ა ში ა, მაგ რამ მსგავს და მო კი დე ბუ ლე ბას სა ხელ მ წი ფოს და 

სა ზო გა დო ე ბის მხრიდან არ ქი ვე ბის მი მართ სა ვა ლა ლო შე დე გამ დე მივ ყა ვართ. 

კი დევ ერ თი სა კითხი – უდი ე რი და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 

ისე თი ძეგ ლე ბის მი მართ, რო გო რიც იყო ორ თა ჭა ლის ცი ხე. ისე და ან გ რი ეს, 

რომ ჟურ ნა ლის ტებს შიგ შეს ვ ლის და ფო ტო ე ბის გა და ღე ბის სა შუ ა ლე ბაც არ 

მის ცეს. ახ ლა, რო დე საც კვლე ვის თ ვის დაგ ვ ჭირ და, რო გორ იყო მოწყო ბი ლი 

ცი ხე, რომ გაგ ვე გო პა ტი მარ თა გა და ად გი ლე ბა 1937 წელს, გვა ინ ტე რე სებ და 

მე-2 და მე-3 სარ თუ ლი, სა დაც გა მომ ძი ებ ლე ბი ის ხ დ ნენ, ასე თი ფო ტო ვე ღარ 

მო ვი ძი ეთ. 

ილა მაზ მი წიშ ვი ლი, სა ქარ თ ვე ლოს “მემორიალი” – პი რა დად ჩემ თ ვის 

დღე ვან დე ლი შეხ ვედ რა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, იმი ტომ რომ სა სი ხა რუ ლოც 

არის და გულ სატ კე ნიც. დღეს იუბი ლეს დღე ა. ოღონდ ვის უნ და მი ვუ ლო ცო 

ან ვუ თა ნაგ რ ძნო, არ ვი ცი. ზუს ტად 20 წლის წინ, 1992 წლის 12 ივ ლისს და-

ფუძ ნ და სა ქარ თ ვე ლოს “მემორიალი”. ძა ლი ან გვინ დო და ფარ თო სა ზო გა დო ე-

ბის თ ვის გაგ ვეც ნო ჩვე ნი ოც წ ლი ა ნი მუ შა ო ბის შე დე გე ბი. სამ წუ ხა როდ, ამის 
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სა შუ ა ლე ბა არა გვაქვს, იმი ტომ რომ ოფი სი არა გვაქვს. ამი ტომ ორი ო დე 

სიტყ ვით ახ ლა მო გახ სე ნებთ. მით უმე ტეს, რომ რეპ რე სი ებ თან და კავ ში რე ბუ-

ლი სა კითხე ბი, რო მელ თა შეს წავ ლაც ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის ძი რი თად მი ზანს 

წარ მო ად გენს, თქვენ თ ვი საც სა ინ ტე რე სო ა. 

რა ღა ცის გა კე თე ბა შევ ძე ლით, მაგ რამ დღეს ყუ რადღე ბას იმა ზე გა ვა მახ-

ვი ლებ, რაც ვერ გა ვა კე თეთ. ჩვენ ვერ შევ ძე ლით რე გი ო ნებ ში გას ვ ლა, რა თა 

მოგ ვე პო ვე ბი ნა მა სა ლე ბი რეპ რე სი რე ბულ თა შე სა ხებ. მაგ რამ მარ ტო თბი ლის-

ში მოხ მო ბილ პირ თა მი ერ შევ სე ბუ ლი გვაქვს 6 ათა სამ დე ან კე ტა, ანუ თბი ლი-

სის მას შ ტა ბით გვაქვს მო ნა ცე მი ამ დენ რეპ რე სი რე ბულ ზე და გვაქვს და ახ ლო-

ე ბით 50 ათა სი დო კუ მენ ტი რეპ რე სი უ ლი აქ ტის შე სა ხებ. 

ბა ტონ მა გეფ ტერ მაც ბრძა ნა რეპ რე სი რებ ულ თა ხსოვ ნის ნიშ ნად მე მო რი-

ა ლის აღ მარ თ ვის სა ჭი რო ე ბა ზე. ამას ჩვენც ვითხოვთ უკ ვე 15 წე ლი ა. არ-

სე ბობს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა, რომ ფო ნი ჭა ლა ში, თბი ლი სი- რუს თა ვის 

მე-18 კი ლო მეტ რ ზე, იქ, სა დაც ყვე ლა ზე დი დი მას შ ტა ბე ბით ხვრეტ დ ნენ, მო-

ეწყოს მე მო რი ა ლი. ამ ად გილს ძმა თა სა საფ ლაო შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ. არის 

მი წის ნაკ ვე თი, შედ გე ნი ლი გვაქვს ამ ად გი ლის კე თილ მოწყო ბის პრო ექ ტი, 

მე მო რი ა ლუ რი პარ კის სა ხით. მაგ რამ ამის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა არა 

გვაქვს. 

გარ და ამის ა, და არ სე ბის დღი დან ვიბ რ ძო დით იმი სათ ვის, რომ სა ქარ თ ვე-

ლო ში შექ მ ნი ლი ყო კო მუ ნის ტუ რი რეპ რე სი ე ბის ამ სახ ვე ლი მუ ზე უ მი, რად გან 

მიგ ვაჩ ნ და, რომ ასე თი მუ ზეუ მი სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემ და ყო ველ მ ხ რივ დაგ-

ვე ხა სი ა თე ბი ნა ის პრო ცე სე ბი, რომ ლებ საც ად გი ლი ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლოს 

გა საბ ჭო ე ბის პირ ვე ლი დღი დან საბ ჭო თა კავ ში რის არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა-

ში. ჩვე ნი ყვე ლა მცდე ლო ბა უშე დე გოდ დამ თავ რ და. სა უ კე თე სო მო მენ ტი ამ 

პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტი სა იყო, რო დე საც გა დაწყ და ორ თა ჭა ლის ცი ხის დან-

გ რე ვა, მივ მარ თეთ მთავ რო ბას, მი ნის ტ რებს, გა მო ვაქ ვეყ ნეთ ღია წე რი ლი მო-

წო დე ბით, რომ ეს ცი ხე გა და კე თე ბუ ლი ყო კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ-

ლად, მაგ რამ და ან გ რი ეს. 

ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის ოცი წლის თავ თან და კავ ში რე ბით, გვსურ და, გა მოგ ვე-

ცა მთე ლი რი გი კრე ბუ ლე ბი სა, მა გა ლი თად, რეპ რე სი რე ბულ თა ლექ სე ბი, მო-

გო ნე ბე ბი, რამ დე ნი მე ამ გ ვა რი პრო ექ ტი გვაქვს გამ ზა დე ბუ ლი, მაგ რამ დღეს 

ჩვე ნი იუბი ლეა და ეს გა მო ცე მე ბი, სამ წუ ხა როდ, არა გვაქვს. 
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2007 წელს ხე ლი სუფ ლე ბას თხოვ ნით მივ მარ თეთ, აღ გ ვე ნიშ ნა 1937 წლის 

რეპ რე სი ე ბის იუბი ლე. მით უმე ტეს, რომ ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში 

ეს თა რი ღი საკ მა ოდ მას შ ტა ბუ რად აღი ნიშ ნა. ისე თმა ქვე ყა ნამაც კი, რო გო-

რიც არის ყა ზა ხე თი, რო მე ლიც უფ რო მე ტად რე ცი პი ენ ტი იყო რეპ რე სი ე ბის 

მსხვერ პ ლ თა, ანუ იქ იყო გან ლა გე ბუ ლი იმ ბა ნა კე ბის უმ რავ ლე სო ბა, სა დაც 

სას ჯელს იხ დიდ ნენ პო ლი ტი კუ რი რეპ რე სი ე ბის მსხვერ პ ლ ნი, მა თაც კი აღ ნიშ-

ნეს ეს დღე ე ბი. 

სა ქარ თ ვე ლო ში მხო ლოდ ერ თი მე მო რი ა ლუ რი ძეგ ლი გვაქვს, ქუ თა ის ში, სა-

ღო რი ის ტყე ში გა კეთ და პა ტა რა ძეგ ლი. ფო ნი ჭა ლა ში, ამ პა ტა რა მო ნაკ ვეთ ზე 

ჩვენც გვინ დო და დად გ მუ ლი ყო ისე თი ქვა, რო მელ ზეც ჩვენ მა სტუ მარ მა ისა-

უბ რა, რო მე ლიც სიმ ბო ლუ რად ასა ხავ და რეპ რე სი ებს. 

ჩემ თ ვის სავ სე ბით გა სა გე ბია ყვე ლას, და მათ შო რის ბა ტო ნი ომა რის, გუ-

ლის ტ კი ვი ლი, რომ ხე ლოვ ნუ რი დაბ რ კო ლე ბე ბი იქ მ ნე ბა არ ქი ვით სარ გებ ლო-

ბას თან და კავ ში რე ბით და ყვე ლა ზე სა ხი ე რი მა გა ლი თი იმი სა, რო გო რი კარ გი 

შე დე გის მომ ტა ნია შსს არ ქივ თან ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბა, არის მა თი ვე დახ მა რე-

ბით შექ მ ნი ლი მშვე ნი ე რი წიგ ნი ბა ტონ ავ თან დილ ქურ ხუ ლი სა, საკ მა ოდ სქელ-

ტა ნი ა ნი, რო მე ლიც მო ი ცავს და ახ ლო ე ბით 500-მდე რეპ რე სი რე ბუ ლი პი რის 

მო ნა ცე მებს. იგი თვი თონ ვე აღ ნიშ ნავ და, რომ ეს შე საძ ლე ბე ლი გახ და სწო რედ 

არ ქი ვის თა ნამ შ რომ ლე ბის ხელ წყო ბით. თუ მო მა ვალ ში ხე ლოვ ნუ რი ბა რი ე რე-

ბი მო იხ ს ნე ბა, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ეს საქ მე გზას მო ნა ხავს. ამა ზე მეტყ ვე-

ლებს თუნ დაც ის, რომ აქ მყო ფი ორი ახალ გაზ რ და ინ ტენ სი უ რად შე ის წავ ლის 

ამ პრობ ლე მას, რაც არის ჩვე ნი წარ სუ ლის შეს წავ ლის პრობ ლე მა და აუცი ლე-

ბე ლი ა, თუ კი გვაქვს პრე ტენ ზი ა, რომ ვართ კულ ტუ რუ ლი ერი. 

 



27 სექ ტე მბე რი, 2012 

მომ ხ სე ნებ ე ლი: 
ფრან ცის კა თუნ  ჰო ჰენ შ ტა ი ნი

ლი ტე რა ტუ რი სა და კულ ტუ რის კვლე ვის ცენ ტ რი,

უფ რო სი მეც ნი ერ - თა ნამ შ რო მე ლი (ბერ ლი ნი, გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკა)

მო დე რა ტო რი: 
გი ორ გი მა ი სუ რა ძე

ნა ცი ო ნა ლუ რის კონ ტუ რე ბი საბ ჭო თა 
იმ პე რი ა ში: სა ქარ თ ვე ლოს აღ ქ მა 
რუ სუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ნა წარ მო ე ბებ ში 
1920-1930-იან წლებ ში
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1934 წელს, საბ ჭო თა კავ ში რის მწე რალ თა პირ ველ ყრი ლო ბა ზე ტი ცი ან ტა-

ბი ძე და პა ო ლო იაშ ვი ლი მკაც რად გა აკ რი ტი კეს. თუმ ცა ამ პე რი ოდ ში ითარ-

გ მ ნე ბო და მა თი თხზუ ლე ბე ბი, ეწყო ბო და მა თი შე მოქ მე დე ბი თი სა ღა მო ე ბი, 

კითხუ ლობ დ ნენ მათ ლექ სებს. ეს გრძელ დე ბო და საბ ჭო თა კავ შირ ში მა სობ რი-

ვი ტე რო რის დაწყე ბამ დე და თა ვად ამ პო ე ტე ბის ფი ზი კურ გა ნად გუ რე ბამ დე. 

1934 წლის მწე რალ თა ყრი ლო ბა იმი თაც იყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რომ სა ქარ თ ვე-

ლოს დე ლე გა ცი ის წევ რ მა და მთა ვარ მა მომ ხ სე ნე ბელ მა მა ლა ქია ტო რო შე ლი-

ძემ თა ვის მოხ სე ნე ბა ში შექ მ ნა მო დე ლი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც უნ და და წე რი-

ლი ყო ცალ კე უ ლი ხალ ხე ბის ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ა. ამ მო დე ლის მი ხედ ვით 

წარ მო ჩინ და სხვა ხალ ხე ბის ლი ტე რა ტუ რაც. 

“ნაციონალურის კონ ტუ რე ბი საბ ჭო თა იმ პე რი ა ში: სა ქარ თ ვე ლოს აღ ქ მა რუ-

სუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ნა წარ მო ე ბებ ში 1920-1930-იან წლებ ში” – ამ თე მა ზე ესა-

უბ რა ქარ თ ველ მსმე ნელს ბერ ლი ნის ლი ტე რა ტუ რი სა და კულ ტუ რის კვლე ვის 

ცენ ტ რის უფ რო სი მეც ნი ერ - თა ნამ შ რო მე ლი ფრან ცის კა თუნ - ჰო ჰენ შ ტა ი ნი. 

ამა ვე ცენ ტ რის თა ნამ შ რო მელ მა და შეხ ვედ რის მო დე რა ტორ მა გი ორ გი მა ი სუ-

რა ძემ ასე გაგ ვაც ნო სტუ მა რი: “მას უმუ შა ვია ისე თი მწერ ლე ბის შე მოქ მე დე ბა-

ზე, რო გო რე ბიც არი ან პას ტერ ნა კი, პლა ტო ნო ვი, მან დელ შ ტა მი, ხლებ ნი კო ვი, 

მაგ რამ იგი მა ინც ვარ ლამ შა ლა მო ვის გან სა კუთ რე ბულ სპე ცი ა ლის ტად ით-

ვ ლე ბა. ფრან ცის კა თუნ-ჰო ჰენ შ ტა ი ნის კო მენ ტა რე ბით და რე დაქ ცი ით გა მო-

დის გერ მა ნულ ენა ზე ვარ ლამ შა ლა მო ვის თხზუ ლე ბა თა სრუ ლი კრე ბუ ლის 

პირ ვე ლი კო მენ ტი რე ბუ ლი გა მო ცე მა. მი სი ერ თ -ერ თი მო ნოგ რა ფი ა, “ტეხილი 

ხა ზე ბი”, ბა ნა კებ ში შექ მ ნილ საბ ჭო თა ლი ტე რა ტუ რას ეძღ ვ ნე ბა. ფრან ცის კა 

თუნ - ჰო ჰენ შ ტა ი ნი მრა ვა ლი წე ლია ბერ ლი ნის ლი ტე რა ტუ რი სა და კულ ტუ-

რის კვლე ვის ცენ ტ რ ში ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის პრო ექ ტებს, 

პლუ რა ლურ კულ ტუ რა თა ტო პო ლო გი ას”. 

“ნაციონალურის კონ ტუ რე ბი საბ ჭო თა იმ პე რი ა ში” არის ერ თ -ერ თი ნა წი ლი 

წიგ ნი სა, რო მელ საც ფრან ცის კა თუნ - ჰო ჰენ შ ტა ი ნი და გი ორ გი მა ი სუ რა ძე გა-

მო სა ცე მად ამ ზა დე ბენ. ეს წიგ ნი მთლი ა ნად ეძღ ვ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს. ეძღ ვ ნე-

ბა 1921-დან 1953 წლებს, იმას, თუ რო გორ ჩა მო ყა ლიბ და საბ ჭო თა ლი ტე რა-

ტუ რა ში ნა ცი ო ნა ლო ბის კონ ფი გუ რა ცია საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლით ზე, 

რო გორ ჩა მო ყა ლიბ და რუ სულ საბ ჭო თა ლი ტე რა ტუ რა ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე. 

ამ თე მა ზე, საბ ჭო თა მწერ ლო ბა ში ასა ხულ სა ქარ თ ვე ლო ზე და ქარ თულ მწერ-
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ლო ბა ზე, სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს იშ ვი ა თად ან თით ქ მის სა ერ თოდ არ სა უბ რო-

ბენ. ჩვენ მა სა ზო გა დო ე ბამ თით ქოს ტა ბუ და ა დო იმ წლე ბის გა მოც დი ლე ბა ზე 

სა უ ბარს, ვარ ლამ შა ლა მო ვის სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, გა მოც დი ლე ბა ზე, რომ-

ლის გა ნაც ვე რა ფერს გა მო ი ტან ან, ცო ტა თი რომ შევ ც ვა ლოთ, კარგს ვე რა-

ფერს გა მო ი ტან. 

და მა ინც, რო გორ მოხ და რუ სუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მა გა ლი თებ ზე დაყ რ დ ნო-

ბით, სა ქარ თ ვე ლოს გა საბ ჭო ე ბა და რო გორ შე იქ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე საბ-

ჭო თა ლი ტე რა ტუ რა ში? პირ ვე ლი ფი გუ რა, რო მელ ზეც მკვლე ვარ მა ისა უბ რა, 

ირაკ ლი აბა ში ძე ა. ფრან ცის კა თუნ-ჰო ჰენ შ ტა ი ნის თქმით, მას აქვს ასე თი ფრა-

ზა – “საქართველომ გა და ა ბი ჯა კავ კა სი ის ქედს”. ამ გ ვა რად აღ წერ და ის 1930 

წლის თ ვის არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას, და ეს არის იმის მა გა ლი თი, რომ რუ სე თი კი 

არ მი უ თი თებს სა ქარ თ ვე ლოს ახალ მი მარ თუ ლე ბას, არა მედ თა ვად ქარ თუ ლი 

კულ ტუ რა ახერ ხებს იმას, რომ ჩრდი ლო ე თის მი მარ თუ ლე ბით გა დად გას ნა ბი-

ჯი. “ფაქტობრივად, ამით იწყე ბა ქარ თუ ლი კულ ტუ რის ექ ს პან სია სა კუ თა რი 

თა ვის რეპ რე ზენ ტა ცი ი სა კენ, ერ თი მხრივ, ტე რო რი სა და ძა ლა დო ბის, მე ო რე 

მხრივ კი, ოფი ცი ა ლუ რად დეკ ლა რი რე ბუ ლი ხალ ხ თა მე გობ რო ბი სა და ძმო ბის 

ინ ს ცე ნი რე ბის პი რო ბებს ქვეშ”. 

ირაკ ლი აბა ში ძე არ ყო ფი ლა ერ თა დერ თი, ვი საც საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის 

პი რო ბებ ში ამ გ ვა რი წარ მოდ გე ნა ჰქონ და და ამ ფორ მით აჩ ვე ნა სა ქარ თ ვე ლოს 

გან ვი თა რე ბის ახა ლი პერ ს პექ ტი ვა. თუმ ცა, ირაკ ლი აბა ში ძის გან გან ს ხ ვა ვე-

ბით, რო მე ლიც მი ა ნიშ ნებ და “ექსპანსიაზე, ქარ თუ ლი კულ ტუ რის გას ვ ლა ზე 

ჩრდი ლო ე თით”, იყო მე ო რე პერ ს პექ ტი ვაც, რო დე საც გა რე დან შე მო სულს 

უნ და მი ე ცა ფორ მაც და მი მარ თუ ლე ბაც ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის თ ვის. ამ 

კონ ტექ ს ტ ში მკვლე ვარ მა გა იხ სე ნა ცნო ბი ლი რუ სი სიმ ბო ლის ტი, ან დ რეი ბე-

ლი, რო მელ მაც კავ კა სი ა ში მოგ ზა უ რო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი 1928 წელს ასა ხა 

თხზუ ლე ბა ში “ქარი კავ კა სი ი დან”, და რო მელ შიც ზე მო ავ ჭა ლის ჰიდ რო ე ლექ-

ტ რო სად გურ თან აგე ბულ ლე ნი ნის უზარ მა ზარ, 11-მეტრიან ფი გუ რას, ად გი-

ლობ რი ვი ლან დ შაფ ტის გაგ რ ძე ლე ბა უწო და. ბე ლის თქმით, ლე ნი ნის ეს ქან და-

კე ბა, რო მელ საც ხე ლი აქვს გაშ ვე რი ლი ქვე მოთ , ახა ლი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად-

გუ რის კენ, იმის ნი შა ნი ა, რომ ქან და კე ბა არის ფეს ვ გად გ მუ ლი ქარ თულ მი წა ში 

და სიმ ბო ლუ რად უკავ შირ დე ბა იმ პო ლი ტი კურ მი მარ თუ ლე ბას, რო მელ საც 

შემ დეგ “კორენიზაცია” ეწო და.
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“იური სლი ოზ კინ მა, ამე რი კა ში მოღ ვა წე ის ტო რი კოს მა და სო ვე ტო ლოგ მა, 

საბ ჭო თა კავ ში რი კო მუ ნა ლურ ბი ნას შე ა და რა, სა დაც სხვა დას ხ ვა ხალ ხე ბი 

იძუ ლე ბით ერ თად ცხოვ რობ დ ნენ და იძუ ლე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ ერთ ტე რი ტო რი-

ა ზე ეცხოვ რათ, ერ თი სივ რ ცე გა ე ზი ა რე ბი ნათ. ამ ტი პის გან ვი თა რე ბამ მიგ-

ვიყ ვა ნა იმ შე დე გე ბამ დე, რო მელ მაც სა კუ თა რი თა ვი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ-

ძაფ რით 1991 წელს აჩ ვე ნა, რო დე საც იძუ ლე ბით მა ერ თად ცხოვ რე ბამ იფეთ ქა 

და მძი მე კონ ფ ლიქ ტებ ში გა და ი ზარ და”, გან მარ ტავს ფრან ცის კა თუნ - ჰო ჰენ-

შ ტა ი ნი. მაგ რამ მა ნამ დე, რო გორ ვი თარ დე ბო და მოვ ლე ნე ბი, რო გო რი იყო გა-

ბა ტო ნე ბუ ლი რი ტო რი კა – ხალ ხ თა ძმუ რი ოჯა ხი, რო მელ საც სა თა ვე ში ყვე ლა 

ხალ ხის მა მა სტა ლი ნი ედ გა. რას გუ ლის ხ მობ და სტა ლი ნის პრო ექ ტი – ნა ცი ო-

ნა ლუ რი ფორ მა და სო ცი ა ლის ტუ რი ში ნა არ სი, რო გორ უნ და გა დაზ რ დი ლი ყო 

ერ თი მე ო რე ში:

“ორი ურ თი ერ თ სა წი ნა აღ მ დე გო მი მარ თუ ლე ბა ჩნდე ბა – ეს არის ერ თი 

მხრივ სა ქარ თ ვე ლოს ეგ ზო ტი კურ - დე კო რა ტი უ ლი თვალ საზ რი სით წარ მო ჩე ნა, 

მე ო რე მი მარ თუ ლე ბაა თა ვად ენა ში გარ კ ვე უ ლი სტრა ტე გი ის შექ მ ნა, ნა ცი ო ნა-

ლუ რი დის კურ სის იმ მი მარ თუ ლე ბით წაყ ვა ნა, რომ სო ცი ა ლის ტურ ში ნა არ ს ში 

ნა ცი ო ნა ლუ რი ფორ მის რეპ რე ზენ ტა ცია ყო ფი ლი ყო შე საძ ლე ბე ლი”, – ამ ბობს 

ფრან ცის კა თუნ - ჰო ჰენ შ ტა ი ნი. ამა ვე პე რი ო დი დან იწყე ბა სა ქარ თ ვე ლო ზე სა უ-

ბა რი, რო გორც ერ თი მხრივ არ ქა ულ ზე და მე ო რე მხრივ, რო გორც სა მოთხე ზე, 

“მზიურ მხა რე ზე”. მკვლე ვა რი იხ სე ნებს სერ გეი ტრე ტი ა კოვს, საბ ჭო თა მწე-

რალს, რო მელ მაც 1927-29 წლებ ში იმოგ ზა უ რა სა ქარ თ ვე ლო ში. ის გან სა კუთ-

რე ბით მო ხიბ ლუ ლა სვა ნე თით. სერ გეი ტრე ტი ა კო ვი იყო თა ნა ავ ტო რი მი ხე ილ 

კა ლა ტოზო ვის (კალატოზიშვილის) ცნო ბი ლი ფილ მი სა “მარილი სვა ნეთს”. 

“შეგვიძლია წა მო ვიდ გი ნოთ, რომ ტრე ტი ა კო ვის პი რით თა ვად საბ ჭო თა 

ხე ლი სუფ ლე ბა ლა პა რა კობს... კავ კა სი ის რო მან ტი კულ თე მას, რო მე ლიც რუ-

სულ მა ლი ტე რა ტუ რამ შექ მ ნა, ფილ მ ში ერ წყ მის სვა ნე თის და ნარ ჩე ნი სამ ყა-

როს გან იზო ლი რე ბუ ლო ბის თე მა, რაც მას ისეთ მხა რედ აქ ცევს, სა დაც ადა-

მი ა ნე ბი გა მომ წყ ვ დე უ ლე ბი არი ან, რო გორც საპყ რო ბი ლე ში... ფილ მის კულ მი-

ნა ცია ბო ლო სცე ნა შია გა და ტა ნი ლი, რო დე საც ან გ რე ვენ მთებს, აფეთ ქე ბენ, 

შე მო დის საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა, ან გ რევს კლდე ე ბი სა და მთე ბის გა ლა ვანს, 

გაჰ ყავს გზა და ათა ვი სუფ ლებს იზო ლა ცი ის გა ნაც და ციკ ლუ რი მი თო სუ რი 

დრო ი და ნაც. სვა ნე თი, საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის სამ შე ნებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის 
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შე დე გად, თა ნა მედ რო ვე აღ მ შე ნებ ლო ბით რიტ მ ში გა და დის. ეს სცე ნა გა და-

იქ ცე ვა პირ ვე ლად სცე ნად ახა ლი შე საქ მი სა, სვა ნე თი შთა ინ თ ქ მე ბა საბ ჭო თა 

ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და იქ ცე ვა საბ ჭო თა ცი ვი ლი ზა ცი ის ნა წი ლად”.

სა ქარ თ ვე ლოს გა საბ ჭო ე ბის, რე გი ო ნის “გაცივილიზებულების” თე მას ეძღ-

ვ ნე ბა კონ ს ტან ტი ნე პა უს ტოვ ს კის თხზუ ლე ბაც, “კოლხეთი”, სა დაც ფრან ცის-

კა თუნ - ჰო ჰენ შ ტა ი ნის თქმით, ჭა ო ბე ბის დაშ რო ბა, არ ხე ბის მშე ნებ ლო ბა არ-

გო ნავ ტე ბის მითს და ან ტი კურ წარ სულს უკავ შირ დე ბა – “საბჭოთა ქარ თუ ლი 

კულ ტუ რა ჩნდე ბა რო გორც უნი ვერ სა ლუ რი ან ტი კუ რის მემ კ ვიდ რე. უნი ვერ სა-

ლუ რი ან ტი კუ რი ცოცხ ლობს თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ ვე ლო ში. ეს თა ნა მედ რო ვე 

სა ქარ თ ვე ლო არის გაგ რ ძე ლე ბა და ახა ლი შე საქ მე ძვე ლი სა საბ ჭო თა თა ნა-

მედ რო ვე ო ბა ში, მი სი ტრან ს ფორ მა ცი ა, მი სი სა ხეც ვ ლი ლი ვა რი ან ტი”. 

რა გან ს ხ ვა ვე ბა შე ი ნიშ ნე ბა პო ლი ტი კა ში ხე ლოვ ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით 1934 

წლამ დე, საბ ჭო თა მწერ ლო ბის პირ ველ ყრი ლო ბამ დე და მას შემ დეგ, რო გორ 

გა და იქ ცა სა ქარ თ ვე ლო რუ სი მწერ ლე ბის თ ვის იმის გა მოთ ქ მის სა შუ ა ლე ბად, 

რა საც რუ სულ მა გა ლით ზე ვერ იტყოდ ნენ, რა რო ლი მი უძღ ვით თა ვად ქარ-

თ ვე ლებს “მზიური სა ქარ თ ვე ლოს” სა ხის შექ მ ნა ში, რა ფუნ ქ ცი ის მა ტა რე ბე-

ლია ის რო ლი, რაც რუ სებ მა ითა მა შეს ამ ხა ტის შექ მ ნით და ქარ თ ველ მა მწერ-

ლებ მა შემ დეგ მი ი ღეს და გა ი თა ვი სეს, რო გორ აისა ხა რუ სულ მწერ ლო ბა ში 

“ვეფხისტყაოსნის” იუბილე და შე იც ვა ლა თუ არა ქარ თ ვე ლის და სა ქარ თ ვე-

ლოს იმი ჯი რუ სულ ლი ტე რა ტუ რა ში მი სი გა მარ თ ვის შემ დეგ, რო გორ და იწყო 

“ვეფხისტყაოსნის” თარ გ მ ნა სხვა დას ხ ვა ენა ზე და მი სი იძუ ლე ბით წა კითხე ბა 

საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში – დის კუ სი ის და სას რულს ფრან ცის კა თუნ - ჰო ჰენ შ-

ტა ინ მა დარ ბა ზი დან დას მულ შე კითხ ვებს უპა სუ ხა. 



ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი გერ მა ნი ის მწვა ნე თა პარ ტი ას თან ასო ცი რე ბუ ლი, იური დი უ ლად 
და მო უ კი დე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი ა, ხე ლი შე უწყოს 
პო ლი ტი კურ და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბას გერ მა ნი ა სა და მის ფარ გ ლებს გა რეთ; აგ რეთ-
ვე, დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებ ში სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბას, სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი-
კურ აქ ტი ვო ბას და გან ს ხ ვა ვე ბულ კულ ტუ რებს შო რის ურ თი ერ თ გა გე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი ცდი ლობს, და ეხ მა როს ხე ლოვ ნე ბა სა და კულ ტუ რას, მეც ნი ე რე-
ბა სა და კვლე ვებს, აგ რეთ ვე, გან ვი თა რე ბის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბას. მი სი საქ მი ა ნო ბა 
გა ნი საზღ ვ რე ბა ეკო ლო გი ის, დე მოკ რა ტი ის, სო ლი და რო ბი სა და არა ძა ლა დო ბის ფუნ და-
მენ ტუ რი პო ლი ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბით.

ფონ დის საქ მი ა ნო ბა მი მარ თუ ლია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წარ მო მავ ლო ბის, კულ ტუ რუ ლი თუ გენ-
დე რუ ლი იდენ ტო ბის, ან, პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ადა მი ან თა შო რის ურ თი ერ თ პა-
ტი ვის ცე მის დამ კ ვიდ რე ბი სა კენ. 

თა ვის მრა ვალ რიცხო ვან პარ ტ ნი ო რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი მი-
ის წ რაფ ვის გა აძ ლი ე როს გლო ბა ლუ რი ეკო ლო გი უ რი და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბა, იდე ე ბი სა 
და გა მოც დი ლე ბის გაც ვ ლა და ხე ლი შე უწყოს ადა მი ა ნე ბის გახ ს ნი ლო ბას ცვლი ლე ბე ბი-
სად მი.

ფონ დის საქ მი ა ნო ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის მა გა ლი თი – მი სი იდე ე ბი და 
პო ლი ტი კა ში მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის მხარ და ჭე რა. 

ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ რო 2003 წელს გა იხ ს ნა 
თბი ლის ში და ცდი ლობს, სა კუ თა რი წვლი ლი შე ი ტა ნოს რე გი ონ ში თა ვი სუ ფა ლი, სა მარ თ-
ლი ა ნი და ტო ლე რან ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. ფონ დი ხელს უწყობს ცალ-
კე უ ლი პი როვ ნე ბე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბას; ასე ვე, ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბე ბის ძი რი თად პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ცდი ლობს სა ზო გა დო ე ბი სა და პო ლი ტი კის 
არა დე მოკ რა ტი უ ლი და არა ტო ლე რან ტუ ლი გან წყო ბის შეც ვ ლას.

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ რო ხელს უწყობს ეთ ნო- პო ლი ტი კუ რი და ტე რი-
ტო რი უ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ას სა მარ თ ლი ა ნი და არა ძა ლა დობ რი ვი გზით 
და მხარს უჭერს ადა მი ა ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის მდგრად გან ვი თა რე ბას. ფონ დი ხელს 
უწყობს სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის კულ ტუ რის ამაღ ლე ბას, რა თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცე სი უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი და გამ ჭ ვირ ვა ლე გახ დეს.
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