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წინათქმა 
სასწაული ვნახე!  
გლობალისტურ–კომუნისტური1 ტერორისაგან და კომუნიზმის იდეების 70 

წლოვანი ისტერიული, გამომაყეყეჩებელი პროპაგანდისგან მიძინებულმა და 
მიცვალებულმა ქართველმა ერმა გაიღვიძა და ლაზარესავით აღსდგა 
მკვდრეთით… 

აღსდგა ლამაზად, დიდებულად, კაცურად – სიყვარულითა და სიკეთით სავსე. 
შემდეგ ბოროტმა მტერმა იმძლავრა… 
გამოღვიძებულმა, მკვდრეთით აღმდგარმა ქართველმა ერმა მამაპაპური 

გულადობით, მოწამოებრივად, უიარაღოდ მკერდი შეუშვირა მტრის მახვილს – 
ბევრი თავგანწირულად ეწამა, დაიღუპა, დაიჩაგრა. 

ეს მასობრივი თავგანწირვა კიდევ ერთი სასწაული იყო! 
მას შემდეგ წლები გავიდა... ახალი თაობები წამოიზარდა. ბევრი რამ 

დავიწყებას მიეცა. ორიოდ განსაკუთრებით გამორჩეული გმირის სახელიღა 
შემორჩა მტკიცედ ერის მეხსიერებას. 

ასობით გმირისა და ათასობით თავდადებულის სახელი კი მხოლოდ მათს 
ახლობლებს ახსოვთ. ეს წიგნი მათ ეძღვნება – უსახელო გმირებსა და თავდა-
დებულ ერიშვილებს, რომლებმაც ეს სასწაულები მოახდინეს – სასწაულები 
რომელიც მომავალში ქართველთა მოდგმის არაერთ თაობას აღზრდის და 
იმედის ნაპერწკალს დაუნთებს. 

 
განგებამ ისე ინება, რომ გასული საუკუნის საქართველოს ისტორიის ერთ–ერთ 

ყველაზე მჩქეფარე, რთულ და საბედისწერო წამს მოვლენათა ეპიცენტრში მომიწია 
ყოფნამ.  

არაფერი ჩემი ცხოვრების მთელს მანამდე განვლილ პერიოდში არ მიემართებოდა 
აქეთკენ. მშვიდი აკადემიური ცხოვრება თითქოს–და გარანტირებული უნდა მქონოდა – 
სამსახურიც შესაბამისი და პრესტიჟული მქონდა, საქმეც საინტერესო და საყვარელი. 

მაგრამ, რაც მოსახდენია უნდა მომხდარიყო… და რაკი ახალი და განსხვავებული გზა 
ავირჩიე, რახან რაღაც ტვირთი ვიტვირთე და ერის წინაშე პასუხისმგებლობა ავიღე თავს 
– ახლა ბოლომდე უნდა ვზიდო. მით – უმეტეს, რომ აღარავინაა, ეს ტვირთი რომ 
ჩამომხსნას და პასუხისმგებლობისაგან განმათავისუფლოს… 

ძალიან ბევრჯერ და მრავალმა მთხოვა მოგონებების, მემუარების დაწერა, 
საზოგადოებრივ მოთხოვნილებასაც გამუდმებით ვგრძნობ, მაგრამ თავი ვერ მოვაბი – 
ზედმეტად დიდი სულიერი ძალები სჭირდება ამას – ძალზე მძიმე ცხოვრებისეულ 
სცენებია გასახსენებელი. 

გარკვეული თვალსაზრისით ეს წიგნი საქართველოს მომავალი ეროვნულ-
სარწმუნოებრივი მოძრაობისთვისაა – მერაბ კოსტავას, ზვიად გამსახურდიას, ჩვენი 
თაობის მიერ მოპოვებული დიდი გამარჯვების ტოლფასი დამარცხებისა. 

საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა და ეროვნული 
ხელისუფლება იმ პერიოდში ერთი შეხედვით დაუძლეველ ზეამოცანას შეეჭიდა – 
საბჭოთა კავშირისა და დასავლეთის უძლიერესი სახელმწიფოების გლობალისტურ 
იდეოლოგიაზე დაფუძნებული ნება–სურვილის საწინააღმდეგოდ (რაც მათი 
კოლოსალური რესურსებით იყო განმტკიცებული) ქართველი ხალხისათვის მას 

                                                                            
1 სსრკ კომუნისტური სახელმწიფო-პოლიტიკური და იდეოლოგიური სისტემა გლობალიზმის ერთ-ერთი 
მიმდინარეობა, სახეობა იყო და უმნიშვნელოვანეს ასპექტებში - მაგალითად ეროვნულობისადმი დამო-
კიდებულებაში სრულად ეთანხმებოდა დასავლურ გლობალიზმს. ეს იყო დასავლეთის მიერ ქართული 
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისადმი მტრობის ერთ-ერთი პირველწყარო. 
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სახელმწიფო დამოუკიდებლობა უნდა მოეპოვებინა. რესურსები კი უკიდურესად 
შეზღუდული გააჩნდა – დროის, ფინანსური, ინფორმაციული, საკადრო. სულ რამდენიმე 
თვეში, მანამდე აკრძალულმა და საბჭოთა პოლიციური სისტემის მიერ უკიდურესად 
დევნილმა ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის ბირთვმა – ზვიად გამსახურდიასა და 
მერაბ კოსტავას მეთაურობით – შეძლო შემოეკრიბა ისეთი ადამიანების საკმაოდ დიდი 
წრე, რომლებიც მზად იყვნენ გლობალისტურ იმპერიებს შებრძოლებოდნენ.  

მკითხველს უნდა შევახსენოთ, რომ იმ დღეს როდესაც საქართველომ დამოუკი-
დებლობის აღდგენის დეკლარაცია მიიღო მის ტერიტორიაზე სულ ცოტა 5–7 ათასი ႱႳႩ–
ის ხელფასიანი საიდუმლო აგენტი ირიცხებოდა. საქართველოში, რომელიც იმ დროს 
ერთადერთი რესპუბლიკა იყო, რომელიც ႱႱႰႩ–ს მთავარი მტრის ႬႠႲႭ–ს წევრ 
ქვეყანას თურქეთს ესაზღვრებოდა — დისლოცირებული იყო საბჭოთა არმიის 40 ათასზე 
მეტი სამხედრო მოსამსახურე, ათასზე მეტი ერთეული ჯავშანტექნიკა, და ბოლოს – 
ბირთვული იარაღით შეიარაღებული სამი სარაკეტო ბრიგადა. საქართველოს საზღვარს 
თურქეთთან იცავდა ႱႱႰႩ სასაზღვრო ჯარები და სასაზღვრო რაიონებში საბჭოთა 
მესაზღვრეების საგანგებო ნებართვის გარეშე საქართველოს არც ერთ მოქალაქეს არ 
შეეძლო შესვლა. აი ასეთ გარემოში და გარემოცვაში შეუდგა ქართული ეროვნულ–
განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას. 

ახლა ზოგიერთი ისე წარმოაჩენს საქმეს, თითქოს საქართველოს დამოუკიდებლობა 
თავისთავად მოვიდა (უფრო მეტიც – ვითომც დამოუკიდებლობა დასავლეთმა და 
უპირველეს ႠႸႸ–მ „გვაჩუქა“), რომ იგი მაინც მოვიდოდა ქართველ ხალხს მისთვის 
რომც არ ებრძოლა და თავი არ გაეწირა. ასეთებს უნდა მოვთხოვოთ თუნდაც ერთი 
გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტი უცხოეთში – რომელშიც საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დაპირება, შეპირება ან თუნდაც წამახალისებელი დადებითი 
პროგნოზი ყოფილიყოს გამოთქმული. აქ კი დავურთეთ დოკუმენტირებული დასაბუთება 
იმისა, რომ ბალტიის რესპუბლიკების ႱႱႰႩ–დან გასვლა ამერიკასა და საბჭოთა კავშირს 
შორის მალტაზე დადებული შეთანხმების შესაბამისად მოხდა. 

ქვემოთ მკითხველი მრავლად წაიკითხავს მტკიცედ და ცალსახად დოკუმენტირებულ 
ფაქტებს, თუ როგორ და რატომ არ უნდოდა დასავლეთს „განახლებული“ საბჭოთა 
კავშირის დაშლა და დასავლეთის ამ პოზიციას ძლიერი პროპაგანდა უკეთდებოდა 
საბჭოთა მას მედიის მიერ. 

იცოდა რა დასავლეთის უაღრესად ნეგატიური პოზიცია საქართველოს 
დამოუკიდებლობის თაობაზე – იმ დროს ბევრს ეშინოდა ეროვნული ხელისუფლების 
რიგებში ჩადგომა – ძალზე ძლიერი იყო იმპერიის რეაქციის შიში. ყველას თვალწინ ედგა 
უნგრეთისა და ჩეხოსლოვაკიის ტრაგედია. 

ახლა ყველას უკვე დაავიწყდა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობა მაშინ არსებით წილად „ატაცებული“ ადამიანების, უმეტესწილად 
„არაფორმალების“ 2 იდეად აღიქმებოდა და ძალზე ცოტას თუ სჯეროდა დაბეჯითებით, 
რომ ეს ნამდვილად მოხდებოდა და თან ასე მალე. 

საჭირო იყო ქართველი ხალხის დაჯერება გამარჯვებაში და ასეული ათასების 
დარაზმვა ბრძოლისათვის. ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას ცით მოვლენილი 
ნიჭი აღმოაჩნდათ ამ საქმეში. იმას – რაც მათ შესძლეს, ის რაც მთელმა ქართველმა 
ხალხმა შესძლო – მე ნამდვილ სასწაულად ვხედავ. 

ეს სასწაული ჯერ გამოვლინდა 1989 წლის 9 აპრილს, 9 აპრილის შემდგომ ეროვ-
ნულ-სარწმუნოებრივი სულის აზვირთებაში, შემდეგ – დამოუკიდებლობის აღდგენის 
რეფერენდუმსა და საპრეზიდენტო არჩევნებში და ბოლოს იმ თავგანწირულ საერთო 
სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობაში – რომელიც ქართველმა ხალხმა ანტიეროვნულ 
ხროვას დაუპირისპირა. 

                                                                            
2 „არაფორმალებს“ 1980-1990 წლებში უწოდებდნენ არარეგისტრირებული ანუ არაფორმალური 
ორგანიზაცეიბის წევრებს, მათი დიდი ნაწილი საქართველოში წვერმოშვებული დადიოდა 1989 წლის 9 
აპრილის ტრაგედიის შემდგომ. 
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რახან ერის წინაშე ვალდებულებას ვგრძნობ, – გარკვეულწილად და რაღაც სახით 
ანგარიში ჩავაბარო მის სამსახურში ჩემს საქმიანობაზე – გადავწყვიტე 21 საუკუნის 
ტექნოლოგიების დახმარებით დავძლიო ეს ამოცანა. 

ამ პატარა კრებულის ბირთვია ჩემი ის ნაწერები, რომლებიც თავის დროზე 
სახელმწიფო დონის დოკუმენტები იყო (უმეტესწილად ისინი დევნილობაში დაიწერა და 
იმ თავადვე რუსულად იყო და ასეც დავტოვე). დავუმატე კომენტარები, ზოგი რამ 
სხვადასხვა დროს დაწერილი და ასე ერთ დასტად შევკარი. სამწუხაროდ ხელთ არ 
მქონდა ძალზე საჭირო დოკუმენტები, პრესა და სხვა მასალა – ასე რომ არსებითად ზოგი 
რამ მხოლოდ მეხსიერებაზე დაყრდნობითაა დაწერილი. 

ამ წიგნის ძალზე არსებითი ნაწილია სხვადასხვაგვარი სახის ის მასალები, რომ-
ლებიც დიგიტალური მატარებლის სახითაა დართული – კომპიუტერულ დისკოზე 
ჩაწერილი. აქაა ვიდეო და აუდიო დოკუმენტები, სურათები, სხვადასხვა ტექსტები 
(გაზეთებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა). 

ზოგადად – ყველა ფაქტი, რაც ამ წიგნშია მოტანილი გადამოწმებადია – ანუ, არსე-
ბობს თუნდაც რამდენიმე ადამიანი, რაიმე დოკუმენტი – რომლებსაც მათი ობიექტურობა 
შეუძლიათ დაადასტურონ. 

დართული დიგიტალური დოკუმენტები ამ წიგნის არა მხოლოდ არსებითი, არამედ – 
ძალზე მნიშვნელოვანი, განუყოფელი ნაწილია და უმეტესწილად თვითგანმარტებადია. 

 
რაც შეეხება პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლელობას – აქ სიკვდილის 

მოწმეებმა იმთავითვე რთული, მძიმე და მწარე გზა ვირჩიეთ – ქართულ 
საზოგადოებრიობისათვის მთელი და სრული სიმართლე მიგვეხალა. თუმცა – უფრო 
მარტივი და საზოგადოებრიობისათვის იოლი მისაღები იქნებოდა მისი ყურისათვის 
იოლი მოსასმენი და სულისათვის იოლი მოსანელებელი რაიმე რუტინული ან თუნდაც 
ფანტასტიკური ზღაპრის შეთხზვა. 

რამდენიმე ფრიად კეთილის მზრახველმა მირჩია: ნუ ჯინიანობით, რა გენაღვლებათ 
– თქვით, რომ სახლში, რომელშიც გეძინათ დასაძინებელი გაზი შემოაპარეს – 
რომელმაც სულ ყველა რამდენიმე ხნით სავსებით გაგთიშათ და ამის შემდეგ მოკლეს 
ზვიადიო. ისეთივე გაზი, რომელიც რუსის სპეცნაზმა გამოიყენა ჩეჩენი ტერორისტების 
წინააღმდეგ მოსკოვში „ნორდ–ოსტის“ შტურმისასო. ვეღარავინ ვერავითარ საყვედურს 
ვერ გკადრებთ, დიდი სიამოვნებით დაიჯერებენ და გმირებადაც გამოგაცხადებენო... 
ზვიადის წმინდანად შერაცხვასაც აღარაფერი დაუდგებაო წინ.  

ეგ ხომ სიცრუე იქნება – მეთქი. სიცრუე, სიყალბე... 
სიმართლე კი მწარეა, სუსხიანია, აღმაშფოთებელი და შემაშფოთებელია, მაგრამ იგი 

ერთია და ქართულმა საზოგადოებრიობამ თვითმკვლელობის მოწმეებისაგან იგი უკვე 
იცის. ამ წიგნში კი კიდევ ერთხელ, უფრო დეტალურად და სისტემატიზებულადაა 
მოთხრობილი ყველაფერი – მობილიზებულია იმ ფაქტობრივი მასალის, 
თვითმხილველების მონათხრობის დიდი ნაწილი, რაც პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას 
თვითმკვლელობას ეხება. ზოგი რამ მოთხრობილია იმის შესახებაც თუ როგორ და რა 
გზებით ებრძოდნენ და ებრძვიან სიმართლეს ისინი – ვისაც სიმართლე ამა თუ იმ 
მიზეზით არ აწყობს, არ მოეხერხება. 

 
ქართული მას მედიიდან ძალზე ხშირად მესმის და ვკითხულობ ამგვარ გამოთქმებს: 

„ზვიად გამსახურდიას ერთგულება“, მავანმა „უერთგულა ზვიად გამსახურდიას“ ან 
„უღალატა ზვიად გამსახურდიას“ და მისთანებს. 

უფლება–მოვალეობათა ასეთი და ამგვარი მიწოდება ქართველი ხალხისთვის 
ანტიეროვნული ძალების ერთ–ერთი ბოროტი ხრიკია – რათა ათეულობით ათასი 
ადამიანის მშობლიური ერის უანგარო სამსახური და თავგანწირვა, ეროვნული და 
ლეგიტიმური ხელისუფლების მხარდაჭერა – „ზვიადის კერპის“, „მესსიის“, ზვიადის 
პიროვნების კულტის სამსახურად წარმოაჩინონ. 

მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში რაც ეროვნულ ხელისუფლებას ვემსახურებოდი 
ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით – არასოდეს მიფიქრია, მიგრძვნია ან 
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წარმომიდგენია, რომ ზვიად გამსახურდიას ან თუნდაც პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას 
ვემსახურებოდი. ამის სტიმულსა და მოტივირებას პირველ რიგში თითონ ზვიადისგან 
ვიღებდი, ზვიადი წარმართავდა ჩვენს ურთიერთდამოკიდებულებას ამგვარად. 
ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით 
სწორედ და პირველ რიგში ეროვნულ ხელისუფლებას, საქართველოს სახელმწიფოს 
ვემსახურები. რომ, მეც და ზვიად გამსახურდიაც (პრეზიდენტი) ერთსა და იგივე 
სისტემას, მიზანს, იდეალს ვემსახურებით. ეს, პირადად ზვიადთან პირად მეგობრობაზე 
მეტია და უფრო არსებითია. 

ჩემი მხრივ ზვიად გამსახურდიას უპირობო მხარდაჭერა და თანადგომა პირად 
მეგობრობას კი არ ეფუძნებოდა, არამედ ეფუძნებოდა იმ რწმენას, რომ იგი ბოლომდე 
და უკომპრომისოდ, თუნდაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად იბრძოლებს ქართველი ერის 
ინტერესებისთვის, ქართული ეროვნულ-მართლმადიდებლური სახელმწიფოსთვის. 
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1956 წლის 9 მარტი 
ყველაფერი დაიწყო დახურულ პარტიულ კრებებზე ხრუშჩოვის მოხსენებისა და 

საკავშირო კომპარტიის ႺႩ–ს დადგენილენის განხილვით. საქართველოს 
პარტორგანიზაციის ქვედა ეშელონებში რიგითი კომუნისტების უდიდესი ნაწილი 
მტრულად შეხვდა ამ დოკუმენტებს — რამდენადაც მათში არსებითად სტალინიზმში 
საქართველოს ედებოდა ბრალი. ამავე დროს ქართველი კომუნისტების დიდი ნაწილი არ 
თვლიდა, რომ სტალინის პერიოდში მომხდარი დანაშაულებები მხოლოდ სტალინის 
წილად მოდიოდა — თვლიდნენ, რომ თუ დანაშაულებები იყო — მაშინ ბრალი მთელს 
პოლიტბიუროს უნდა გაენაწილებინა — ხრუშჩოვის მეთაურობით. თვით ხრუშჩოვი, 
როგორც „დერჟიმორდა რუსი“ არ სარგებლობდა საქართველოში და რუსეთის დიდ 
ნაწილშიც მაღალი რეპუტაციით — უფრო მაღალი რეპუტაცია მაშინ ჰქონდათ ომის 
მარშლებსა და გმირებს. 

უმცა პარტიული კრებები დახურული იყო და ამდენად მათი შედეგები გარეთ არ 
უნდა გამოსულიყო — რიგითი კომუნისტების აღშფოთება იმდენად დიდი იყო რომ 
განხილვამ დახურული პარტიული კრებებიდან საწარმო–დაწესებულებების კულუარეში, 
საამქროებში გადაინაცვლა.  

თბილისის რამდენიმე უდიდესი საწარმოს მუშებმა ადგილობრივი კომუნისტების 
მეთაურობით საპროტესტო გაფიცვები დაიწყეს (მუშების უმეტესობა იმ დროს 
საბრძოლო ორდენებითა და მედლებით მკედდამშვენებული ფრონტმოვლილი 
ჯარისკაცები იყვნენ და საზოგადოებაში ამ თვალსაზრისით საკმაო წონა ჰქონდათ — არც 
სიმამაცის დეფიციტს არ განიცდიდნენ).  

ნიშანდობლივია, რომ თვით კომპარტიის შიგნით ამ წინააღმდეგობის დროული 
ჩახშობა ვერ მოხერხდა და ამის შემდეგ ფართო პროტესტმა სულ რამდენიმე დღეში 
ქუჩებში გადაინაცვლა. საშუალო და ზოგი მაღალი ეშელონის კომუნისტური მუშაკებიც 
(უმეტესობა) ძალზე უკმაყოფილოები იყვნენ საკავშირო ცკ დადგენილებით და ზოგადი 
კურსით — ისე, რომ მათ მაინც და მაინც პროტესტების ჩასაქრობად თავი არ გამოუდიათ 
— თანაც ბევრმა საკუთარი პარტიული მომავლისათვის საშიშროება დაინახა. 

ისიც ნიშანდობლივია, რომ სხვადასხვა მოსაზრებებით უკმაყოფილოთა შორის 
იყვნენ მილიციაც და ႩႢႡ–ს ნაწილიც (მათ შორის ბევრი თავდადებული სტალინისტი იყო 
და იმასაც ფიქრობდნენ: ჩვენც სტალინისტებად გამოგვაცხადებენ და რეპრესიებს 
მოგვიწყობენო).  

მოდიოდა ცნობები, რომ საპროტესტო მოძრაობა ხდებოდა საბჭოთა კავშირის 
მრავალ ქალაქში, მთელს რიგ სამხედრო ნაწილებსა და შენაერთებში. არსებითად 
მთელს საბჭოთა კავშირში გაისმოდა სამამულო ომის მთავარი შემტევი შეძახილი „За 
Сталина! За Родину!“. 

თბილისში საგაფიცვო მოძრაობა სულ რამდენიმე დღეში მოედო საშუალო და 
უმაღლეს სასწავლებლებს, სკოლებს. ათობით ათასი ადამიანი პროტესტის 
გამოსახატავად გამოვიდა ქუჩებში. გამუდმებული, უწყვეტი მიტინგების ადგილები 
გახდნენ სტალინის უამრავი ძეგლების მიმდებარე პარკები და სკვერები. კოლოსალური 
მიტინგი მიმდინარეობდა გორში — სტალინის სამშობლოში — მისი ძეგლისა და სახლ–
მუზეუმის ირგვლივ. აქ უმეტესად ახლო–მახლო რაიონების კოლმეურნე გლეხობა და 
საბჭოთა მეურნეობების მუშები იყვნენ. 

თბილისში ასეთი ადგილი გახდა სტალინის უზარმაზარი ძეგლის პარკი და სკვერი 
მშრალ ხიდთან — აქ ყოველდღიურად ათობით ათასი და ბოლოს ალბათ ასი ათასამდე 
ადამიანი იყო მუდმივად. საპროტესტო მიტინგეზე დიდად აქტიურობდნენ გოგონები, 
ქალები. ჩვენს იქ ყოფნისას განსაკუთრები ერთი გოგონა აქტიურობდა — საოცარი 
ძლიერი და წკრიალა ხმით კითხულობდა ლექსებს — უამრავი ლექსი იცოდა...  
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დაიწყო იმითი, რომ კითხულობდნენ ლექსებს სტალინზე და მღეროდნენ სიმღერას 
სტალინის ლექსზე „ვარდს გაეფურჩქნა კოკორი“, სტალინის საყვარელ სიმღერას „შავო 
მერცხალო“... მღეროდა მთელი მიტინგი — ათასობით ხმა, ძლიერდ, შემართებით, 
გრთნობით — ისე, რომ ჟრუანტელს ჰგვრიდა! გაისმოდა აკრძალული ლექსები — 
რომელიც მანამდე არც მომისმენია... 

მერე, თანდათანობით და საკმაოდ სწრაფად საპროტესტო მიტინგების საერთო 
წამყვანი თემა გახდა საქართველო და საქართველოს დამოუკიდებლობა... სულ უფრო 
ხშირად გაისმოდა „ქართველო ხელი ხმალს იკარ“ და სხვა ამ სულის სიმღერები! 
მიტინგებზე სიტყვით გამომსვლელები მსჯელობდნენ იმაზე, ვინ დაუდგებოდა 
საქართველოს დამოუკიდებლობას მხარში — ზოგი ჩინეთეს იძახდა (ჩინელი 
კომუნისტები ამ დროს უკვე მაგრად იყვნენ წაკუდებულები რუსებთან) და ზოგი კი 
ამერიკას (შედარებით ნაკლები). 

იმ დროს 12 წლის ვიყავი და ჩვენი 55–ე სკოლის უფროსკლასელების უმეტესობა დღე 
და ღამე მიტინგებზე ატარებდნენ — მიტინგებიდან საჭმელად სახლში მოსულები კი 
გვიყვებოდნენ რა ხდებოდა ქალაქში (სკოლები არ მუშაობდნენ). 7 მარტს დედამ და 
მეზობელი ჩემი კლასელის დედამ რამდენიმე ბავშვი სპეციალურად გაგვიყვენეს 
ქალაქში სახალხო მანიფესტაციების სანახავად. ფეხით შემოვიარეთ მთავარი 
შეკრებების ადგილები. უკან რომ დავბრუნდით, იმდენად აღგზნებული და 
შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი, რომ მთელი ღამე თველი არ მიმიხუჭია, ძილი არ 
მეკარებოდა. 

8 მარტს აჯანყებული ქალაქის დასათვალიერებლად უკვე მამამ გაგვიყვანა მე და 
ჩემი ძმა ავტომანქანით („პობედა“ გვყავდა — მთელს თბილისში მაშინ სულ რამდენიმე 
ასეული კერძო ავტომანქანა იყო და რომ „ავ თვალს“ არ დაეფიქსირებინა — ყველაფერი 
ისე გაფორმდა, ვითომ ბაზარში მივდიოდით სანოვაგეზე). ვნახეთ — საქარხნო რაიონში 
და საავიაციო ქარხნის დასახლებებშიც თურმე უზარმაზარი მიტინგები ყოფილა — 
მიტინგებზე სულ მუშები იყვნენ. ეს დღე აჯანყების კულმინაცია იყო — მომიტინგეების 
ერთად–ერთი ლოზუნგი უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობა გახდა... ჩვენი იქ 
ყოფნისას ერთი მოხუცი მუშა გამოვიდა და ათჯერ გაიმეორა „ჩვენი თავი ჩვენვე 
გვეყუდნეს“–ო და მთელი მიტინგი მასთან ერთად იმეორებდა — როგორც ლოცვას... 

მერე გორში წავედით — ცენტრალურ მოედნამდე მანქანით ვერ მიცედით — ხალხს 
ჰქონდა გადაკეტილი. მანქანა მოშორებით გავაჩერეთ და მთელი საათი ვუსმედით 
მიტინგზე გამომსვლელებს. აქაც უმეტესად მღეროდნენ და ლექსებს კითხულობდნენ... 
აქაც პრაქტიკულად ყველა გამომსვლელი უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობის 
საკითხზე ლაპარაკობდა! 

შემდეგ, მრავალი წლის მერე — როდესაც გორბაჩევმა პერესტროიკა დაიწყო იმ 
ამბების მნახველთა შორის ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ ბოლოს ამასაც ეროვნულ 
ტალღაზე გადასვლა ეწერა საქართელოში... 

8 მარტს გვიან ღამე მამაჩემმა გაიგო, რომ თურმე მოწყობილა საქართველოს ႺႩ 
ბიუროს დახურული, ვიწრო კრება — რომელზეც მჟავანაძემ მოსთხოვა კრემლს ჯარით 
დახმარება — სასტიკად შეშინებული იყო. იმავე ღამით ქალაქის გარეუბნებში 
გამოჩნდნენ ტანკები, ქალაქში შემოსასვლელი გზები გადაკეტეს... 

9 მარტს დილიდან ჩვენ ბავშვები უკვე სახლში ჩაგვკეტეს და იქვე სახლის წინ 
ქუჩაშიც კი არ გაგვიშვეს...  

 
კარგად მახსოვს — უფრო კაცური და ლამაზი თბილისი იმის მერე მხოლოდ 1998–

1991 წლებში მინახავს. 
1956 წლის 7–8 მარტს კომუნისტებს თბილისზე და მთელს საქართველოზე 

კონტროლი სრულიად დაკარგული ჰქონდათ — მილიციისა და ႩႢႡ–ს ჭაჭანება არ იყო 
ქუჩებში. დღედაღამე — შეუწყვეტლივ — ყველგან ძალიან ხალხმრავალი მიტინგები იყო, 
ლექსებს კითხულობდნენ და მღეროდნენ, არც ერთი დაწესებულება, საწარმო, 
ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი, სკოლა არ მუშაობდა... მთელი ქართველი ახალგაზრდობა 
ქუჩაში იყო. წესრიგს ხალხის მიერ გამოყოფილი რაზმელები იცავდნენ (ლურჯი ზორტები 
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ჰქონდათ მკლავზე). ჩამოდიოდენ და ჩამოდიოდენ წარმომადგენლები საქართველოს 
ყველა კუთხიდან...  

არავითარ არეულობა არ იყო! 
საოცარი ის იყო — რომ არავითარი ხელმძღვანელობა არ არსებობდა — არავითარი 

ცენტრალური კომიტეტი ან მსგავსი რამ. ყველაფერი მიტინგებზე ხმის მიცემით და ხელის 
აწევით წყდებოდა. 

ნამდვილი სასწაული იყო...  
ამ ჩვენმა კომუნიზმით დაბეჩავებულმა და თითქოს მიძინებულმა ხალხმა რამდენიმე 

დღეში გაიღვიძა და როგორ გაიღვიძა, აღსდგა და როგორ აღსდგა — როგორც ლაზარე!!! 
9 მარტს დილით ხალხმა — ყველა მიტინგზე — გადაწყვიტა საქართველოს 

დამოუკიდებლობა გამოეცხადებინათ და დეპეშა გაეგზავნათ გაერთიანებულ ერებში და 
ამერიკაში. სწორედ მაგის მერე იყო, რომ ჯარებმა სროლა დაიწყეს... 

პირველს ტყვიამფრქვევებით ესროლეს იმ დემონსტრაციას, რომელიც სანაპიროდან 
კავშირგაბმულობის სახლს უახლოვდებოდა — დეპეშების გასაგზავნად. თითქმის 
მაშინათვე სანაპიროებიდან ტანკები და ჯავშნიანი მანქანები შემოვიდნენ და მათ 
ჯავშანზე ამხედრებულმა სალდათებმა სროლა დაუწყეს მომიტინგეებს მშრალ ხიდთან 
და ყველგან — სადაც კი ხალხი იყო შეკრებილი... 

დახვრეტების შემდეგ — თითქმის ყველა დაჭრილი ვინც ვერ მოძრაობდა მოკლეს — 
ხიშტებით, გოგოებიც... ბევრი მტკვარში გადაყარეს (სანაპიროზე მოკლულები). ჩემს 
პატარა ქუჩაზე 2 ბიჭი იყო მოკლული კავშირგაბმულობის სახლის წინ — ერთი მათგანი, 
ლეო გაქართველებული ხანგულოვი, სომეხი! ჩემი კლასელის უფროსი ძმა. 

ოფიციალურად 300 მოკლული გამოაცხადეს და არც ერთი მოკლულის დატირების 
საშუალება არ მისცეს — თითონ დამარხეს დაბეჭდილი ცინკის კუბოებით მხოლოდ 
ოჯახის თანდასწრებით (მორგიდან)! 

საერთოდ — ისე დაშინებული იყო ხელისუფლება, რომ მერე არც რამე დიდი 
რეპრესიები და არც დიდი პროპაგანდისტული აჟიოტაჟი არ ყოფილა — 
მიაჩუმათეს — ვითომც არ მომხდარა... 

ВНП: Вербовке Не Поддается 
ზვიად გამსახურდიას ავტობიოგრაფიიდან: 

В конце 1976 и в начале 1977 года я издал подпольно два номера журнала “Сакартвелос 
Моамбе”(“Вестник Грузии”)… 
Во втором номере… были также разоблачены некоторые агенты КГБ среди грузинской 
“красной” интеллигенции, что вызвало их особое возмущение, вследствие чего они уже 
официально требовали в прессе моего ареста (профессора Р.Гордезиани, В.Квачахиа, 
А.Сурнуладзе, Г.Хавтаси и другие). 

აქ ზ.გამსახურდია ახსენებს პრესაში გამოქვეყნებულ წერილს, რომელსაც ხელს 
აწერდნენ ახალგაზრდა პროფესორ-მასწავლებლები, მეცნიერ მუშაკები და ასპირანტები 
– მათ შორის თბილისის უნივერსიტეტის. 

ამ წერილის გამოქვეყნებამდე ცოტა ხნით ადრე, ინფორმაციის ცენტრის 
დირექტორმა სადაც ვმუშაობდი (იმავდროულად უნივერსიტეტშიც ვმუშაობდი, ლექციებს 
ვკითხულობდი), გამომიძახა მის კაბინეტში. იქ ორი ადამიანი იყო კიდევ მის გარდა. 
დირექტორმა მოკლედ მითხრა – ეს ამხანაგები უშიშროებიდან არიან და შენთან 
საუბარი სურთო. კი, ბატონო, ვისაუბროთ – მეთი. მაგრამ მათ იქ საუბარი არ მოინდომეს 
და მომთხოვეს გავყოლოდი. გავყევი, ჩამსვეს შავ „ვოლგაში“ და წამიყვანეს 
ფუნიკულიორის გზით – გზაში ფეხბურთზე საუბრობდნენ, რუსულად, ერთი მათგანი 
რუსულენოვანი იყო, თუმცა ქართულსაც ამტვრევდა რუსული აქცენტით. იქ გზისპირად 
გააჩერეს მანქანა და „საქმიანი“ საუბარი წამოიწყეს – როგორც გაირკვა მათ უნდოდათ 



ბესარიონ გუგუშვილი 16 გასაუბრება გულისყურთან 

ზვიადის საწინააღმდეგო ზემოთაღნიშნული წერილისთვის მომეწერა ხელი. ბრწყინვალე 
ახალგაზრდობამ მოაწერა ხელი, მათ დიდი პერსპექტივები ექნებათ და ნუ ჩამორჩებიო. 
მე ვუთხარი: „არ მაქვს წაკითხული ზვიადის ეგ ნაწერები და ამდენად არც არავითარი 
აზრი არ გამაჩნია მათზე“. ჩვენ მოგცემთ და წაიკითხეო – მითხრეს. „საერთოდ არ 
მაინტერესებს ეგ საკითხები“ ვუპასუხე. ძალზე უკმაყოფილოები დარჩენ – უკანაგზობისას 
უსიტყვოდ მიმიყვანეს სამსახურთან და გადმომსვეს მანქანიდან გამოუმშვიდობებლად. 
ასე და ამრიგად – შევძელი თავიდან ამეცილებინა უაღრესად ბინძურ, ცილისმწამებლურ 
დოკუმენტზე ჩემი ხელმოწერა. 

თავისთავად, ის ფაქტი, რომ იმ სამარცხვინო წერლიზე ჩემი ხელმოწერა არ არის – 
იმის მიუხედავად, რომ ხელისმომწერებზე ნაკლები თანამდებობა იმ დროს არ მეკავა, 
მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტის განყოფილების გამგე ვიყავი — თავისთავად და 
პირდაპირ დამადასტურებელია ჩემი ზნეობრივი პოზიციისა და არაპირდაპირ კი – 
კაგებესთან ურთიერთობებისა (агенты КГБ среди грузинской “красной” интеллигенции). 

ამ შეხვედრისთვის დიდი ყურადღება არ მიმიქცევია და იმ ბობოქარ დღებში მალე 
სულაც დამავიწყდა. მაგრამ, როდესაც ზუგდიდში გამგზავრების წინ გროზნიში, 1993 
წლის ივლისის ბოლოს, ზვიადმა გამომიძახა ინსტრუქციების მოსაცემად. საქმიანი 
საუბრის შემდგომ, წარსული დღეების მიმოხილვისას ზვიადმა გაიხსენა: შენს შესახებ 
კაგებეს საოქმო ჟურნალში არსებობს ჩანაწერიო. მე აღვშფოთდი – იტყვილებიან 
ალბათ, არავითარი საქმე მაგ უწყებასთან არა მქონია მეთქი. ნუ ღელავო, მითხრა 
ზვიადმა, საშენოდ კარგი რამე უწერიათო, ასეთი აღნიშვნააო: „ВНП“. ეგ რაღა ოხრობა 
არის მეთქი? ეგ ნიშნავს „Вербовке Не Поддается“ და იმათ უწერენ ვინც 
თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა და ვერ „შეკრესო“. შვებით ამოვისუნთქე. ორიოდ 
წლის შემდეგ, იგივე დამიდასტურა ერთ-ერთმა ჩვენმა თანამებრძოლმა ქალბატონმა 
მ.ლ.-ემ, რომელიც მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება ეროვნულ-სარწმუნოებრივმა 
ძალებმა მოიგეს ამ ჟურნალის დამუშავებაში იღებდა მონაწილეობას და ეს ჩანაწერი 
თავისი თვალით ჰქონდა ნანახი. თურმე – კაგებეს თანამშრომლებთან საუბარი, 
როდესაც ისინი ზვიადის საწინააღმდეგო წერილზე ხელმოწერას მთხოვდნენ, 
იმავდროულად კაგებეს აგენტად ჩათრევის მცდელობაც ანუ „вербовка“-ს მცდელობაც 
ყოფილა – ყოველ შემთხვევაში სწორედ ასე გაუფორმებიათ საოქმო ჩანაწერების 
ჟურნალში. 

რაც შეეხება კაგებეს ბარათებს: ნებისმიერი საბარათო სისტემა (თუნდაც 
საბიბლიოთეკო), არსებობს მხოლოდ იმისთვის რომ შესაძლებელი იყოს ინფორმაციის 
სწრაფად მოძებნა. ბარათები ანბანურადაა ყუთებში ჩაწყობილი, თვით ყუთებიც 
ანბანურადაა დაწყობილი, შესაძლოა რამდენიმე პარამეტრის მიხედვით – მაგალითად 
გვარით და ზედმეტსახელით. ასეთი ორგანიზება საჭირო გვარის მატარებლის ბარათის 
პოვნას თუნდა ათობით ათასი ბარათიდან რამდენიმე წუთის სამუშაოდ აქცევს. 

რაც შეეხება საოქმო ჩანაწერების ჟურნალში საჭირო ინფორმაციის მოძებნას — ამას 
დიდი დრო დასჭირდებოდა, რამდენადაც ამ ჟურნალებს არავითარი ინდექსი, 
საძიებელი სწრაფი ძებნისთვის არ გააჩნიათ. მაგალითად, ჩემი „ВНП”-ს მოსაძებნადაც 
მრავალი წლის მრავალი ჟურნალის დაგაფურცვლა და გადათვალიერება იყო 
აუცილებელი. 
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წინასიტყვაობა 

1992 წლის აპრილის ბოლოს იჩკერიის პრეზიდენტმა ჯოჰარ დუდაევმა, რომელსაც 
ამის რეკომენდაცია პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ მისცა, იჩკერიის პრეზიდენტის 
ეკონომიკურ მრჩევლად დამნიშნა. პრეზიდენტის სასახლეში მეორე სართულზე 
გამომიყვეს კეთილმოწყობილი ოთახი და ორგანიზაციულად ეკონომიკის დარგის 
მრჩეველი დაუქვემდებარეს უცხოური ინვესტიციების კომიტეტს (თავმჯდომარე ედუარდ 
ხაჩუკაევი). ეს თანამდებობა საზოგადოებრივ საწყისებზე იყო (მე ხელფასზე უარი 
განვაცხადე). 

ჩემი, როგორც ეკონომიკური მრჩევლის ერთ–ერთი პირველი სამუშაო შეიქნა ჯოჰარ 
დუდაევისა და მთავრობის სხვა წევრებისათვის საქართველოში სახელმწიფოებრივი 
მშენებლობის მოკლე კრიტიკული („ძალზე კრიტიკული და ობიექტური და რამდენადაც 
შესაძლებელია პირადული–არაფორმალური“ – ასე მთხოვა ჯოჰარმა) მიმოხილვის 
შედგენა. 

იჩკერიის ხელისუფლება პრაქტიკულად ყველა იმ პრობლემას წააწყდა, რომელსაც 
ჩვენ წავაწყდით – და, უმეტესწილად კიდევ უფრო მწვავე ფორმებში. 

ამ მომოხილვას ზვიადიც გაეცნო და ჯოჰართან ერთ–ერთ შეხვედრაზე ჩემი თან-
დასწრებით ზოგი დეტალი განიხილეს კიდეც: ჯოჰარი ხშირად მიმართავდა ზვიადს 
რჩევა–დარიგებებისთვის და გამოცდილებისთვის. დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ 
მთავრობის ვიწრო სხდომის ერთ–ერთი საკითხი ამ მიმოხილვის განხილვა იყო – რაც 
ორსაათნახევარზე მეტ ხანს გაგრძელდა და ბევრ საკითხზე დამატებითი ახსნა–
განმარტება მომიწია. ბოლოს ჯოჰარმა დიდი მადლობა გადამიხადა, დაახლოებით ასე: 
„წინა კაცი უკანას ხიდიაო“. 

წარდგენილი მოხსენებითი ბარათის ტექსტი რუსულ ენაზეა. შემდგომ, 1992 წლის 
მაისში, საწყის ტექსტში რუსულადვე ზოგი რამ დავუმატე უფრო პირადული ხასიათის და 
ბოლოს – ლიტვაში, 1994 წ. დავამატე ნაწილები რომლებიც ქართულადაა. 

ერთ–ერთი მთავარი, ძირითადი და უნივერსალური თავისებურება, რაც 
გარდამავალი პერიოდის გაურკვევლობებს (დამოუკიდებლობის მიღწევის ალბათობით 
და საეჭვოობით) ახასიათებდა საქართველოშიც და ჩეჩნეთშიც ის იყო, რომ 
მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგის მაღალკვალიფიცირებულ, გამოცდილ სპეციალიტთა 
ძალზე არსებით ნაწილს ეშინოდა და თავს არიდებდა სახელმწიფო სტრუქტურებში 
აქტიურ, პასუხისმგებლობით ჩართვას და ამისათვის ინიციატივის გამოჩენას – მოცდას 

                                                                            
3 ამ დოკუმენტის არსებითი თავისებურება ისაა, რომ იგი ეროვნული ხელისუფლების გამოცდილების 
პირველი განზოგადების ცდა იყო და „ცოცხალი“ მეხსიერებითაა დაწერილი… 
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ამჯობინებდა. მეორე მხრივ ზვიადსაც და ჯოჰარსაც შევატყე, რომ ეუხერხულებოდათ 
გაურკვევლობის ვითარებაში ვისმეს დარწმუნებით, ჩაციებით მოწვევა.  

ამასთან დაკავშირებით მახსენდება თუ როგორ ეხვეწებოდა ჯოჰარი მოცეკვავე 
ესამბაევს კულტურის მინისტრი პოსტზე დათანხმებულიყო... 

ამგვარი რამ მე თითონაც გამოვცადე – როდესაც ადამიანს, მეგობარს, ნათესავს 
იწვევ საპასუხისმგებლო პოსტზე ვითარებაში, როდესაც იგი ამ პოსტს შეიძლება 
შეეწიროს… და – თუ იგი სიტუაციის გამწვავებისას პოსტს მიატოვებს შიშის გამო, 
სულმოკლეობას გამოიჩენს – თითონაც შერცხვება და მეც შემარცხვენს…  

ამის განხილვისას გასათვალისწინებელია კომუნისტური მაფიის გააფთრებული 
წინააღმდეგობა რომელიც მე თვით გამოვცადე კინოკორპორაციაში მუშაობისას – 
როდესაც მაგალითად თითქმის ყოველდღიურად მირეკავდნენ ტელეფონით და 
მემუქრებოდნენ, მემუქრებოდნენ ოჯახსა და ბავშვებზე… ურეკავდნენ და ატერორებდნენ 
ჩემს მეუღლეს – რომელიც (და მცირეწლოვანი ბავშვებიც) ამის გამო გამუდმებულ 
სტრესს განიცდიდნენ (თბილისშიც და გროზნიშიც). 

კინომაფიასთან, „კინოს სახლში“ ბოლო შეხვედრაზე, 1991 წლის სექტემბრის შუა 
რიცხვებში (უკვე პრემირ მინისტრი ვიყავი), როდესაც კვლავ კამათი გაჩაღდა ზოგიერთ 
ფრიად კონკრეტულ ეკონომიკურ საკითხზე რეჟისორმა გ.შენგელაიამ კოლეგებს ასე 
მიმართა: „დამშვიდდით კაცო. ცოტაც მოითმინეთ – სამ თვეში ამათი ბინდღა აღარ 
იქნებაო“… დიდი ხნის გასვლის შემდეგ, ეს და ამგვარი მრავალი ფაქტი ადამიანს 
შეიძლება მხოლოდ გარკვეული, ვიწრო წრის მოლოდინებად მოეჩვენო, მაგრამ მაშინ ამ 
აზრზე კომუნისტური ნომენკლატურის უდიდესი ნაწილი იყო, დღე–დღეზე ელოდნენ 
ეროვნული ხელისუფლების დამხობას და ამისი „მესსიჯებიც“ გააჩნდათ. 

ჩემს, პრემიერ მინისტრის მანქანას ორჯერ ესროლეს – ერთხელ მე ვიჯექი შიგ. 
როდესაც გვიან ღამით სახლში ვბრუნდებოდი ის იყო მანქანა „ზემელს“ გასცდა, რომ 
შესახვევიდან ავტომატის ჯერი გამოუშვეს. მეორეჯერ, ასევე გვიან ღამით, როდესაც 
ავტომანქანა ჩემს წასაყვანად მოდიოდა კიდევ ესროლეს და ავტომატის ტყვია მანქანას 
მოხვდა „კარნიზში“. 

მკითხველმა მხედველობაში აუცილებლად უნდა მიიღოს ის ფაქტიც, რომ ქვემოთ 
აღწერილი მოვლენები სულ რაღაც 4 თვეში მოხდა – დროის ძალზე მცირე მონაკვეთში – 
მცოცავი პუტჩის, საბჭოთა კავშირთან „ცივი ომისა“ და არც თუ მთლად ცივი ომის 
ვითარებაში… 

შესავალი 

Наверное редко кто на постсоветском пространстве проработал премьер–министром в 
кабинете премьера столь короткое время как я. И буквально все время в крайне напряженных и 
даже трагических – фактически в военных и боевых условиях (как в Тбилиси, так и в Зугдиди). 
Но если взглянуть трезво, моральная и политическая победа законной власти Грузии в 
значительной мере определилась именно той социально–экономической и культурной 
политикой, которая была проведена в тот период Кабинетом Министров Грузии. 

Законная власть доказала не только свою способность и готовность вести Грузию к 
независимости и демократии, но и способность вести к рыночным отношениям, поддерживать 
здоровую и активную социально–экономическую и культурную жизнь страны. 

როდესაც აქ, ლიტვაში აქაური ეროვნული ძალების წარმომადგენელ პარლამენტის 
წევრებს საუბარში ჩვენს ბედ–იღბალზე შევჩივლე, მათ მიპასუხეს – ისტორია ბოლო–
ბოლო დაასკვნის: „თქვენ იმდენად კარგად იმუშავეთ, რომ თქვენი განდევნა ძალით, 
იარაღით და ბალტინის საექსპედიციო კორპუსის დახმარებით დასჭირდათო“ (ამ 
დროისთვის, 1994, ლიტვის პარლამენტში არჩევნებზე კომუნისტებმა დიდი წარმატება 
მოიპოვეს და ეროვნული ძალები ოპოზიციაში აღმოჩნდნენ). 

Этот опыт, при ее внимательном изучении обязательно пригодится когда Грузия вновь 
встанет на путь независимости и демократии. 



ბესარიონ გუგუშვილი 19 გასაუბრება გულისყურთან 

Однако необходимо учесть и некоторые недоработки и ошибки. Большая часть из них шла от 
жесткого цейтнота (значительная – от неправильных политических и социально–экономических 
прогнозов), но были и такие которые можно было предупредить. Главный огрех это была общая 
бесплановость и бессистемность (не только в действиях, но и в мышлении). Нашему движению 
очень не хватало также иерархической структуры принятия решений и соответствующих систем 
(вообще иерархической структурированности). 

ომის აჩრდილი 

Постепенно, с начала января 1991 г. мне стало ясно, что экономическая политика 
проводимая Т.Сигуа (а точнее отсутствие таковой) совершенно не учитывает реальных 
перспектив развития событий в Грузии и вообще в СССР (тогда СССР еще существовал). Более 
того я считал и считаю, что у правительства вообще не было никакого плана, четкой социально–
экономической политики, целей или схемы действии. Не имелся также какой либо прогноз 
развития как макро, так и среднего уровня. Считалось, что надо плестись за Россией и другими 
республиками и это само собой выведет нас на правильный путь. 

Тогда бытовало мнение, и это мнение тщательно опекалось как в политических кругах, так и 
в mass media как грузинских и русских, так и западных, что СССР и все республики будут 
развиваться в направлении демократии и рыночной экономики, и что это развитие будет 
мирным и спокойным (хотя бы относительно). 

Однако, кровавые события в Грузии, в Азербайджане, Армении, Прибалтике не давали 
такого повода. Империя Зла не могла и не хотела отмереть мирно (во всяком случае я так 
думал). Необходимо было ожидать кровавых эксцессов и даже на определенное время резкого 
ухудшения общеполитической ситуации – даже возврата военной диктатуры на всем 
пространстве СССР. 

С другой стороны, поведение коммунистических структур – создание огромного количества 
подложных (в том числе совместных) предприятий, ассоциаций, кооперативов и т.п. в бешенном 
темпе перекачивающих деньги за рубеж указывало на то, что КПСС (и в ее лице державная 
номенклатура) в виде этих коммерческих структур создает оплот своего нового, экономического 
могущества. 

Грузии вставшей на путь независимости, в течение переходного периода надо было не 
только и не столько развивать рыночные структуры экономики, но – быстро и энергично 
готовиться к тяжелым, осадным или военным условиям. В общих чертах нужно было главное 
внимание уделить вопросам остойчивости (термин военной экономики), – борьбе, а может и 
войне за сохранение независимости. Но в этом направлении абсолютно ничего не делалось, 
более того – соответствующие вопросы не поднималась даже в теоретическом аспекте в узком 
кругу членов ВС и КМ (можно даже сказать – такое считалось дурным тоном). Это грозило 
самыми тяжелыми последствиями. 

В середине января у меня появилась возможность довольно детально поговорить об этом с 
президентом. Он предложил написать обо всем этом докладную записку и ознакомить с ней 
членов ВС и КМ, а за тем обсудить все вопросы на более высоком уровне. 

Я за несколько недель написал докладную записку (заодно проштудировав еще раз научную 
литературу о военной экономике доступную в библиотеках Тбилиси) и стал искать людей кто бы 
ее поддержал. Естественно, в первую очередь с докладной я ознакомил Т.Пааташвили и 
Г.Чорголашвили – членов правления Общества Св. Ильи Праведного – моих коллег в этом 
смысле. Однако ни один из них не смог (или не захотел) понять сути проблемы – они были в 
эйфории кремлевской пропаганды строительства "правового, рыночного общества". Тогда я 
начал искать других единомышленников – работал с Р.Петриашвили (который выявил 
заинтересованность, но как сам сказал – как не экономист не смог двинуть дело дальше), с 
Кванчилашвили и ··· (членами информационного центра ВС) – которые проявили довольно 
большой интерес. На этом дело застопорилось.  
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Оказалось, что у наших структур нет организационного элемента (совета, бюро или 
комитета) перед которыми можно данный вопрос поставить на апробацию, не говоря уж о каком 
либо решении. Комитеты и комиссии ВС были слишком недоступными и "важными". Вообще 
административного опыта очень не хватало – большая часть структур работали без планов, 
прогнозов, хаотично – большие и малюсенькие дела были перемешаны, съедала рутина. Вообще 
следует говорить о системной Недоступности и Замкнутости властных структур – что, как я 
считал и сейчас считаю было весьма опасно для молодой власти. При этом с точки зрения утечки 
информации никакой недоступности и замкнутости не было. 

В аспектах будущего, на все это необходимо обратить внимание не тогда, когда власть будет 
снова (дай Бог) в руках национального движения – а заранее. Нужно заранее создать, 
приготовить ядро всех нужных властных структур и обкатать их (так скажем на холостую, с 
малыми нагрузками) – включая составление планов первоочередных задач исходя из вариантов 
прогнозов. 

მომავალი ომის, ომისათვის მზადებისა და საომარი ეკონომიკის შექმნის საკითხი 
ჯოჰარ დუდაევმა ძალზე აქტუალურად ჩათვალა და მეტიც – სასწრაფოდ შეუდგა 
ჩეჩნეთის მთელი სახელმწიფო სტრუქტურის სამხედრო ყაიდაზე გადაყვანას. ყველა 
სამინისტრო სამხედრო–საალყო წესებზე გადავიდა. ყველა მინისტრი და მოადგილე 
სამხედრო ფორმაში გამოეწყო და იარაღი დაურიგდა. ყოველ ორ კვირაში ტარდებოდა 
მინისტრთა კაბინეტისა და სამინისტროების სამხედრო–საველე წვრთნები – რომლებსაც 
ჩეჩნეთის შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი მასხადოვი უძღვებოდა. 

ჩემი რჩევით შეიქმნა საგანგებო სტრატეგიული მარაგების სამინისტრო რომელმაც 
დაიწყო სტრატეგიული რესურსების მობილიზება და სხვადასხვა რაიონებში გაადგილება 
– ხორბლის, მედიკამენტების, კონსერვების და სხვა. 

სტატია „ქართული პოლიტიკური ეკონომია“ 

В начале марта я еще раз смог поговорить о течении дела с президентом. Я вынужден был 
сказать о том, что в доступных мне кругах ВС и СМ не смог найти силы поддерживающих мой 
доклад на должном уровне. Тогда Звиад предложил сделать из докладной записки газетную 
статью и опубликовать ее для популяризации. Я так и поступил, сделал статью постаравшись 
передать смысл в стиле научно–популярной литературы. В конце марта (в это время уже в 
разгаре была провокация в Самачабло) я уже передал текст статьи президенту, который вернул 
ее мне через неделю – посоветовав убрать несколько особо острых высказываний. Они касались 
вероятной военной диктатуры в России и возможности начала войны в Грузии (локальной 
внутренней или против России). Помимо этого он попросил смягчить те места где я писал о 
необходимости создания военной экономики, перевода экономики на военные рельсы – в 
условиях нарастающих рыночных отношений, для этого мне пришлось внести в статью аспект 
государственного капитализма.  

В таком виде я направил статью в газеты "Сакартвелос Республика" и "Сакартвело". Однако 
ее тогда не опубликовали. Статья вышла в свет лишь после того, как Звиад назначил меня 
премьер–министром.  

მაფიას შეებრძოლები? 

Это случилось так. 17 августа день рождения моего Зурико. Чтобы отпраздновать эту дату я 
поехал в Бакуриани где в доме моего дедушки отдыхала моя семья – Лия, Паата и Зурико, 
собирался остаться здесь несколько дней – перевести дух и немного отдохнуть в горной 
прохладе. 18 августа, в полдень телефонистка Роза позвала меня из почты – сказала, что зовет 
Гамсахурдиа.  

Я всполошился – первое что мне пришло в голову что в киностудии устроили новую 
диверсию – взрыв, поджег или что–то хуже (такое в последнее время происходило не раз). 
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Перебежал в почту, на другую сторону улицы, наконец меня связали с президентом и он 
приказал срочно приехать в Казбеги, где он отдыхал.  

ჩემს მეუღლე ლიას გულმა რაღაც საშიში უგრძნო. კარგა ხანს ავტომანქანის 
სახელურს არ უშვებდა ხელს და უკვე დაძრულ მანქანას მოსდევდა მუდარით „თუ რამე 
თანამდებობა შემოგთავაზოს – არ დათანხმდე. საკმარისია რაც გადავიტანეთო. ცოდონი 
არიან ბავშვებიო“. იქ მყოფი ნათესავ–მეგობრებიც ლიას მხარს უჭერდნენ. 

Я немедленно попрощался с моим чадом, сел за руль и вместе с двоюродным братом 
Нодари поехал в Казбеги. Добрался к 7–8 часам вечера, Звиад с семьей жил в гостинице, 
провели в его комнату. 

Звиад вышел озабоченный и без всяких предисловий сказал, что предлагает мне должность 
премьера (я еще не знал всех деталей путча Сигуа–Китовани). "Ты обещаешь что попытаешься 
бороться с мафией?" – спросил он.  

Я немного подумав согласился.  
Я отлично представлял, что в свете своих собственных прогнозов развития политических 

явлений и событий, служба представлялась не только сложная, но и опасная. Но надо было что–
нибудь делать для спасения Грузии и в этом вопросе малодушия я себе позволить не мог. 
Должность премьера давала шанс хотя бы как то приготовиться к надвигающейся опасности. В 
конце беседы Звиад задумчиво сказал "Постарайся побыстрее обновить аппарат Кабинета 
Министров и ведомств, а за одно – и мой, он очень плохо работает а у меня нет времени 
заниматься этим. Знаешь, вообще–то, надо создать единый аппарат президента и кабинета 
министров – аппарат правительства." 

Президент приказал прийти к нему на работу в Тбилиси через два–три дня для оформления 
назначения, за тем предложил мне выпить по стакану за будущий успех, но я отказался – надо 
было вновь садится за руль. Тогда Звиад предложил чая – супруга президента угостила меня 
чаем с печеньями и я уже в сопровождении полицейского эскорта поехал в Тбилиси.  

Здесь оказывается уже знали о новости (были и кое какие слухи – оказывается, некоторые 
силы старались навязать Звиаду кандидатуру М.Оманидзе). Ко мне домой приехало несколько 
друзей и мы отметили событие бутылкой шампанского. 

პირველი სამუშაო დღე – ომის დასაწყისი 

На следующее утро, около 6 часов мне позвонил брат Лии Тимур и взволнованным голосом 
сообщил, что в Москве начался переворот против Горбачева и столицу СССР введены войска. Я 
немедленно сел за руль, поехал в здание ВС и уже через 10 минут из приемной позвонил 
президенту в Казбеги. Оказывается я был первым кто предупредил его о начале попытки 
переворота, он приказал мне ждать на месте и обещал в течение часа приехать.  

Так началась моя карьера премьера – первый же день службы и уже в преддверии войны. И 
напряженность не снижалась, а даже все время усиливалась в течение всего времени. 

Через несколько дней моя статья была опубликована и вызвала довольно бурную – 
негативную реакцию как в среде оппозиции, так и (несколько прикрытую) в нашей среде (более 
того, у меня практически не оказалось сторонников, а точнее – единомышленников, что 
указывало на то, что люди не понимают всей сложности и опасности ситуации).  

Еще через несколько дней при встрече с Звиадом он меня упрекнул: "Я же просил тебя 
смягчить. Вот видишь, многие раздражены. Не обязательно было все сразу писать, сперва надо 
было более популярно и постепенно объяснить" – сказал он. Я ответил, что думаю надо спешить, 
события в Москве подстегивают. Он задумался и согласился, лишь еще раз посоветовал быть 
более осторожным и осмотрительным, заметив: "Заимей надежную личную охрану". 
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განხეთქილება საბჭოთა დისიდენტურ მოძრაობაში 

1980–იანი წლების დასაწყისიდან ერთის მხრივ ქართულ ეროვნულ-სარწმუნოებრივ 
მოძრაობასა (რომელიც მანამდე არსებითად საბჭოთა დისიდენტური მოძრაობის ერთ–
ერთი ყველაზე ძლიერი ფრთა იყო) და მეორეს მხრივ ინტერნაციონალისტურ–
გლობალისტურ საბჭოთა დისიდენტურ მოძრაობას შორის ჩაისახა და სულ უფრო 
გაღრმავდა აშკარად გამოხატული იდეოლოგიური წინააღმდეგობა. მაშინ, როდესაც 
საბჭოთა დისიდენტური მოძრაობის უმთავრესი მიზანი საბჭოთა კავშირის მარტოოდენ 
შელამაზება–მოპირკეთება იყო და არა იმპერიის მიერ დაპყრობილ ერთა 
გათავისუფლება (მაგ.: სახაროვის ე.წ. „ახალი საბჭოთა კონსტიტუცია“), ქართული 
ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობა ცალსახად და კატეგორიულად იბრძოდა 
საქართველოს სრული დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის, – როგორც უზენაესი 
მიზნისათვის. ამ უმნიშვნელოვანესი ფაქტორის გაუცნობიერებლად შეუძლებელია 
ქართული ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობისადმი გარეშე ძალების მტრული 
დამოკიდებულების სწორად გაგება. 

ამ პერიოდის წინააღმდეგობები თვალნათლივ აისახა 1990–1991 წლების ფართო და 
საჯარო ოდიოზურ დისპუტში: „ჯერ დემოკრატია, თუ ჯერ დამოუკიდებლობა“. 
საქართველოს დამოუკიდებლობის მტრები საქართველოში ამტკიცებდნენ, რომ არ 
ივარგებს საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღწევა მანამდე, სანამ არ იქნება 
მიღწეული მთელი საბჭოთა სისტემის დემოკრატიზება. ქართული ეროვნულ-
სარწმუნოებრივი მოძრაობა კი სავსებით მართებულად ამტკიცებდა, რომ დამოუ-
კიდებლობის გარეშე ვერავითარი დემოკრატია ვერ იარსებებს. 

ქართული ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის განსაკუთრებული აღშფოთება 
გამოიწვია რუსი დისიდენტების ლიდერის სახაროვის ცინიზმით აღსავსე ლოზუნგმა 
„საქართველო მცირე იმპერიაა“ – რაც არსებითად მოწოდება იყო პირველ რიგში აფხაზი 
და ოსი სეპარატისტებისათვის დაეწყოთ აქტიური მოქმედებები. სწორედ ეს ლოზუნგი 
გახდა საბჭოთა (რუსულ) დიდიდენტურ მოძრაობასა და საქართველოს ეროვნულ–
განმათავისუფლებელ მოძრაობას შორის საბოლოო განხეთქილების მიზეზი. 

მეორე მხრივ, ქართულმა ეროვნულ-სარწმუნოებრივმა მოძრაობამ დაიწყო ახალი 
პრო–ეროვნულად განწყობილი ძალების ძებნა საბჭოთა კავშირში, რაც გამოიხატა, 
მაგალითად, ზ.გამსახურდიასა და მ.კოსტავას მიერ ა.სოლჟენიცინის მხარდაჭერაში. 
თუმცა, მოგვიანებით, სოლჟენიცინი „ველიკოდერჟავნიკობისაკენ“ გადაიხარა. 

აღნიშნული პრინციპული ხასიათის განხეთქილება და მტრობა გახდა იმის მიზეზი, 
რომ ზ.გამსახურდიას წინააღმდეგ საბჭოთა დისიდენტურმა წრეებმა წამოიწყეს 
გააფთრებული დევნის კამპანია მისი ვითომ „მონანიების“ საბაბით და შემდგომ ეს 
კამპანია დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებსა და მასმედიასაც მოსდეს. საქართველოში ამ 
დევნის მთავარი განმახორციელებელი გახდა „კრიმინალური წითელი ინტელიგენცია“ 
და ეროვნულ-სარწმუნოებრივ მოძრაობაში საბჭოთა სპეცსამსაქხურების მიერ 
ჩანერგილი საეჭვო ძალები. 

მას შემდეგ, რაც საქართველოში ეროვნულ-სარწმუნოებრივმა ძალებმა გაიმარჯვეს 
და ეროვნული ხელისუფლება ჩამოყალიბდა – საბჭოთა, რუსული და სახაროვისტ–
მამარდაშვილისტი ქართული დისიდენტური და „დემოკრატიული“ წრეები დამო-
უკიდებლობის გზაზე დამდგარი საქართველოს უბოროტეს მტრებად გადაიქცნენ. ძალზე 
არსებითი იყო, რომ ეს წრეები ბოროტად იყენებდნენ მათს გავლენას დასავლეთში 
საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების დისკრედიტაციისათვის. საქართველოში 
ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის აზვირთებითანავე (1990) საბჭოთა 
ნომენკლატურამ მამარდაშვილი (რომლის მეუღლე გორბაჩევის მეუღლის ახლო 
მეგობარი იყო) საქართველოში „მოავლინა“ რათა იგი სათავეში ჩადგომოდა 
ანტიეროვნულ ძალებს. მამარდაშვილის მიერ წამოყენებული ლოზუნგი: „თუ ქართველი 
ხალხი აირჩევს გამსახურდიას, მაშინ მე წავალ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ“ – 
საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ეროვნული ხელისუფლების 
წინააღმდეგ ექსტრემალური (და შეიარაღებული) ბრძოლის ლოზუნგი გახდა… 
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მცოცავი პუტჩის დასაწყისი – 2 სექტემბერი 

Действительно, уже события 2 сентября в Тбилиси показывали – начиналась реакция, 
попытка обратного развития в сторону великодержавия, тоталитаризма и колониализма – пятая 
колонна империи, номенклатура вышла на улицы. Становилось ясно, что структуры КПСС и 
империи постараются власть Грузии избранную демократическим путем свергнуть. Или 
гражданским или военным путчем, а если это не удастся – то последует прямое вмешательство 
Кремля. Надо было составить какой–то план действий – но постепенно я обнаружил, что об этом 
фактически никто и не думает. Даже предостораживающие выступления Звиада по телевидению, 
на митингах и на заседаниях сессий ВС воспринимались как политическая пропаганда, 
стремление президента укрепить свою личную власть и надвигающуюся бурю никто не хотел 
заметить (все это почти в точности повторяется и в Чечении, лишь с небольшой оговоркой на 
наш горький опыт – и если там сопротивление оказалось жестче – то это заслуга лично Дудаева 
и нескольких понимающих опасность людей). 

სექტემბრის დასაწყისში თბილისში ჩამოვიდა ფრიად არა კეთილგანწყობილი 
ამერიკის კონგრესმენთა დიდი დელეგაცია. მათ მოინდომეს სიგუა–კიტოვანთან 
შეხვედრა, რაც – მოვუწყვეთ. სიგუა–კიტოვანთან მათ მინისტრთა კაბინეტის ერთ–ერთი 
ნაკლებ ცნობილი ახალი თანამშრომელიც გავაყოლე. ეს თანამშრომელი ფრიად 
აღელვებული დაბრუნდა უკან – „ამერიკელები დაუფარავად მოუწოდებდნენ სიგუასა და 
კიტოვანს ზვიადის დამხობასო. თუ დიქტატორს არ დაამხობთ – თქვენ დემოკრატიის 
წინაშე დამნაშავეები იქნებითო“. 

2 სექტემბრის დღის მეორე ნახევარში კი ამ კონგრესმენებთან სადილი იყო 
დაგეგმილი კრწანისში. შევუთანხმდი, რომ ვახშამზე ნახევარი საათი დამაგვიანდებოდა 
(ქალაქგარეთ ვიყავი გასული). როდესაც კრწანისის რეზიდენციის კიბეებზე ავდიოდი – 
ჩოჩქოლი შემომესმა: „კინოს სახლთან ედპ–ს მომიტინგეები პოლიციას შეეტაკნენ, 
ესროლეს კიდეც და შეხლა–შემოხლა მოხდაო“. 

დარბაზში შევედი, ზვიადმა მის გვერდით მიმიწვია, თამადობა გადმომცა და თითონ 
რამდენიმე წუთით გარეთ გავიდა მომხდარი ინციდენტის დეტალების გასაცნობად – ისევ 
მალე მობრუნდა. სუფრა მშვიდად მიმდინარეობდა. ერთი–ორი სადღეგრძელო 
წარმოვთქვი, რომ კონგრემენების დელეგაციის მეთაურთან მათი ამერიკელი გამყოლი 
მივიდა და ყურში რაღაცის ჩურჩული დაუწყო. შემდეგ ეს კონგრესმენი უცებ ფეხზე ადგა 
და სიტყვა მოითხოვა. მოაყოლა და მოაყოლა… ახლახანს დემოკრატიული ძალების 
მიტინგი პოლიციამ მხეცურად დაარბიაო… აქაო დიქტატურის სული სუფევსო… 

ბოლოს ყველა ამერიკელი კონგრესმენი ფეხზე ადგა, გაჰყვიროდნენ: „Human Rights! 
Human Rights! Human Rights!“ და ტაქტში იატაკს ფეხს უბრახუნებდნენ. ეს ობსტრუქცია 
რამდენიმე წუთი გაგრძელდა შეუჩერებლივ. 

ზვიადი მშვიდად შეჰყურებდა „სტუმრების“ გნიასს. მე კი – გაკვირვებით და 
შეშფოთებით. 

შევეკითხე: „ეს რას შვებიან“ – მეთქი. 
„მაგისთვის იყვნენ აქ ჩამოსულები – მაგათი დაკვეთა აღსრულდაო“ მიპასუხა. 
В конце сентября я имел возможность в течение почти двух часов, в спокойной обстановке 

обсудить эти проблемы с президентом в его доме, за неспешным ужином вдвоем. Я предложил 
составить несколько альтернативных планов действия исходя из разных сценариев развития от 
относительно благоприятных и до самых неблагоприятных – включая военную катастрофу и 
новую жесткую оккупацию. 

Он усмехнулся и ответил – "Разве не видишь, этого никто не понимает. Все думают что 
Горбачев, Ельцин и Шеварднадзе демократы и все думают лишь о том что и как приватизировать, 
а что будет с Грузией никого не интересует." 

Мы поговорили и об опыте январских событий Литвы – тогда законная власть Литвы даже 
создала (для страховки) правительство в изгнании, хотя все еще держалось в Вильнюсе. Звиад 
восхищался стойкостью и дисциплинированностью литовцев. Я воспользовавшись разговором о 
российском путче в Литве, предложил создать определенные финансовые основы – разместить в 



ბესარიონ გუგუშვილი 24 გასაუბრება გულისყურთან 

Европе с десяток миллионов долларов США для обеспечения правительства в изгнании, а также 
купить административно–жилищную базу в Румынии – которая признала нас и устроить там 
сильную информационно–политическую структуру (наподобие резервной власти или 
потенциального правительства в изгнании). Но он наотрез отказался, мотивируя это тем, что 
тайно сделать все не удастся, а огласка повлечет политический скандал – оппозиция только и 
ждет таких известий. Объяснял – в наших условиях такой ход был бы воспринят как капитуляция 
и готовность к бегству. 

Я был вынужден крепя сердце согласиться. На прощание Звиад успокоил меня – "Ничего, со 
временем все все поймут. А ты будь настойчивее, постарайся все время бороться – я тебя 
поддержу." 

Может быть удивительно, но за весь период службы как в должности заместителя министра 
культуры, так и в должности премьера в Тбилиси (т.е. в течение почти целого года) я лишь 
четыре или пять раз имел возможность более–менее тесно, в спокойной обстановке пообщаться 
с Звиадом, глубоко обсудить назревшие проблемы. Но несмотря на это, у нас было полное 
взаимопонимание, как будто наши мозги работали в унисон. Достаточно было несколько слов и 
все было ясно. В вопросах социальной и экономической политики Звиад полностью мне доверял 
и через некоторое время даже перестал ими вообще интересоваться. Согласование требовалось 
лишь в редких случаях в вопросах по кадрам и в связи с высокой политикой. 

ამაზე ჯოჰარმა საგანგებოდ მკითხა – მას ძალზე აწუხებდნენ და მუშაობის 
საშუალებას არ აძლევდნენ – არა თუ მინისტრები, არამედ მინისტრის მოადგილეებიც 
ზოგჯერ დღეში რამდენიმეჯერ ითხოვდნენ შეხვედრას, არათუ ოფისში – სახლშიც კი არ 
ასვენებდნენ. 

„ქაჯეთის ციხე“… 

მთავრობის მაღლივ კორპუსს, რომელშიც მომიწია სამსახური, ჯერ კიდევ 
შევარდნაძის ცკ–ს მდივნობის პერიოდიდან ხალხმა „ქაჯეთის ციხე“ დაარქვა… 

დანიშვნისთანავე ზვიადმა სხვათა შორის ორი ამოცანა დამისახა: უნდა მომეხდინა 
მინისტრთა კაბინეტის სრული რეორგანიზება (მათ შორის საკადრო – „სიგუას 
დანიშნულებს ნუ ენდობი, ახალგაზრდა ინტელიგენცია შემოიკრიბეო“) და უნდა 
გამეერთიანებინა პრეზიდენტის აპარატი მინისტრთა კაბინეტის აპარატთან 
(რამდენადაც პრეზიდენტი გახდა მთავრობის მეთაური) – ძალზე უკმაყოფილო იყო 
პრეზიდენტის აპარატის მუშაობით. რეორგანიზების პროექტი 1991 წლის განმავლობაში 
უნდა მომემზადებინა (სამ თვეში) და 1992 წლის დასაწყისიდანვე განმეხორციელებინა. 

ზოგადად – აღმასრულებელი ხელისუფლება, უმძიმესი პოლიტიკური, ეკონომიკური, 
სოციალური მდგომარეობისა და ზოგადი გაურკვევლობის ვითარებაში საკმაოდ კარგად 
ართმევდა თავს მოვალეობებს, სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში 
თუ არ ჯობნიდა – არაფრით ჩამოუვარდებოდა სხვა რესპუბლიკების მდგომარეობას – 
მაგრამ ჩემს შეშფოთებას ის იწვევდა, რომ დიდი უმეტესობა სრული ზომით ვერ 
ითვალისწინებდა კარზე მომდგარი დიდი ომების გარდუვალობას (ერთი ნაწილს ვგონებ 
არც კი სჯეროდა, რომ საქართველო მართლაც დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდებოდა)… 

В начале реальное положение в КМ было исключительно безрадостным. Не было 
взаимопонимания в самом КМ, который был составлен еще Сигуа. Постепенно я обнаружил, что 
можно было надежно опереться лишь на вице–премьеров Гурама Абсандзе, ново назначенного 
Нижарадзе (который был назначен на место отъявленного путчиста), министра промышленности 
(исполнительного, организованного и честного человека), а также на министров связи и 
культуры. Вице–премьер М.Оманидзе, министры здравоохранения, внутренних дел и торговли 
вроде составляли отдельную группу. Министр материального обеспечения так за все время 
работы не смог понять своих задач, хотя много суетился. Другие министры вели себя или 
исключительно пассивно или как негласная оппозиция. 



ბესარიონ გუგუშვილი 25 გასაუბრება გულისყურთან 

Особняком и независимо (как удельный князь) держался начальник хозяйственного 
управления КМ – Цуго Хелашвили, которого я ни разу не смог заставить присутствовать на 
заседаниях КМ. Он вовсе не общался со мной – каждую неделю присылая своего заместителя 
(зятя президента, но это предмет особого рассмотрения) с заявками на несколько миллионов 
рублей (наличными), за использование которыми он никогда не отчитывался. Из за этого, в 
конце ноября я перестал подписывать счета хозяйственного управления и вообще запретил 
давать Хелашвили средства. 

დაახლოებით ასეთი გაფეოდალებული „ხალხის მსახურები“ ჩეჩნეთშიც მრავლად 
ჰყავდათ – მათ შორის „დიდი თავადი“ პარლამენტის თავმჯდომარე სასლანბეკოვი. 

Сам раздутый аппарат КМ был за редким исключением абсолютно безликим, бездарным, 
низкой квалификации, безыдейным и был напичкан шпиками (почти любой готовящиеся проект 
становился добычей банды Сигуа–Китовани). Служба безопасности и секретности вообще 
отсутствовала. 

მას შემდეგ რაც შეიარაღებული ოპოზიცია განდევნეს მათი ერთ–ერთი შტაბ–
ბინიდან, იქ აღმოჩნდა მინისტრთა კაბინეტის თითქმის ყველა დადგენილების პროექტი… 

Еще хуже было положение во втором эшелоне исполнительной власти и ниже. Здесь 
большая часть должностных лиц были партийные номенклатурщики, которые оказывали 
открытое и вязкое сопротивление, неприкрыто и спешно занимались грабежом. Мне составляло 
огромного труда и нервной энергии провести самые необходимые первоочередные решения.  

ხელისუფლების პირამიდა 

Новая, демократически избранная власть Президента, Верховного Совета и Кабинета 
Министров составляла лишь самую верхушку пирамиды власти – тело пирамиды как и раньше 
составляла номенклатура. Она стояла между народом и избранной народом верховной властью. 
Было совершенно необходимо срочно обновить тело пирамиды. Это была сверхзадача. 

Например, совершенно необходимое решение о таможенных правилах и пошлинах (которое 
сулило значительные доходы и помогло бы приостановить грабеж Грузии) я не смог провести в 
течение трех месяцев. Каждый раз в проекте документа была засунута какая ни будь 
недоработка. В конце концов я был вынужден собственноручно написать текст и передать его в 
Верховный Совет – где его отфутболивали до самого путча. 

ჩეჩნეთში კი ჯოჰარს თანდათანობით პარლამენტი ძალზე დიდი პრობლემა გაუხდა 
(არსებითად – ჩეჩნეთის სახელმწიფოებრიობას). პარლამენტარების არსებითი ნაწილი 
ჯერ გადიდკაცდა უსაზღვროდ და შემდეგ – გამომდინარე აქედან – გაუპუტჩისტდა. 
ყველაფერ ამას მეთაურობდა პარლამენტის თავმჯდომარე სასლანბეკოვი (რომელსაც 
როგორც კავკასიის მთიელთა კონფედერაციის უმაღლეს ჩინოვნიკს – უფრო დიდი 
ფინანსური რესურსები და გავლენა გააჩნდა ვიდრე ჯოჰარს). 

ბოლოს, უკვე 1994 წელს კონფედერაცია და კონფედერაციასთან მჭიდროდ დაკავ-
შირებული პარლამენტარები აქტიურად ჩაებნენ პრეზიდენტის დამხობის საქმიანობაში 
და ჯოჰარი იძულებული გახდა პარლამენტის მუშაობა შეეჩერებინა (მხოლო პრეზიდიუმი 
განაგრძობდა საქმიანობას). 

ბირთვი 

Для работы необходимо было создать хотя бы маленькую и надежную группу, рабочее ядро 
КМ. Эту роль принял на себя и блестяще осуществил Александр (Алико) Ландиа, которого я 
назначил начальником канцелярии КМ. Новый канцлер быстро разобрался в обстановке и день 
за днем улучшал организационную структуру, дисциплину и работу КМ. К концу октября аппарат 
уже мог, даже без обновления, выполнять минимум задач. А.Ладиа принимал активнейшее 
участие во всех инновациях, создании почти всех документов, усердно и творчески работал по 
пятнадцать часов в сутки, семь дней в неделю. 15–20 таких молодых людей могли бы твердо 
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поставить весь государственный аппарат на ноги. Необходимо было их искать, искать серьезно и 
системно. Это должна был сделать Административная Академия КМ. 

Пример А.Ландиа и других новых сотрудников КМ, людей которые всегда держался далеко 
от политики в академической среде, и привлечь на госслужбу которых мне стоило немало труда 
доказывает, что в Грузии есть значительные резервы патриотических талантливых 
администраторов, однако нужно потратить некоторые усилия для их привлечения – они сами не 
лезут во власть. А большинство тех кто лезет – не годятся. 

В принципе довольно быстро – к концу октября в основном сложилось конструктивное ядро 
КМ – Г.Абсандзе и Э.Нижарадзе, зам.министра Иностранных дел Борис Каландиа, министр 
Агропрома Н.Читанава, Б.Гулуа, министры промышленности и связи, Комитет управления 
госимуществом (комитет приватизации), новый руководитель Центрального банка и конечно 
канцлер. Можно было приступить к решению серьезных задач. 

После получения первого выпуска Административной Академии КМ, которого я ожидал в 
марте–апреле 1992 г., можно было приступить уже к массовому обновлению аппарата КМ и 
министерств. 

ადმინისტრაციული აკადემია 

Уже в конце сентября я отдал распоряжение – срочно создать Административную Академию 
Кабинета Министров на базе различных институтов и курсов повышения квалификации (а таких 
в Тбилиси было предостаточно). Я планировал создать на базе Административной Академии 
систему быстрого и эффективного отбора и квалификации новой волны чиновников из слоев 
патриотической интеллигенции, которые постепенно могли бы заменить номенклатуру.  

Надо было создать структуру которая смогла бы эффективно искать и отбирать достаточно 
образованных, талантливых молодых людей и быстро отшлифовать их для государственной 
службы. По плану, через три–четыре месяца после начала работы Академии в распоряжении КМ 
поступила бы первая волна из 50–75 выпускников прошедших интенсивный курс подготовки в 
казарменных условиях (сам курс и другие виды подготовки взяли западного образца 
рассчитанные на демократию и рыночные отношения – частично военизированного, 
дисциплинирующего типа). Далее объемы могли бы наращиваться.  

Поскольку государство это прежде всего государственный аппарат, с решением вопроса 
Административной Академии – Грузия заимела бы вполне современный инструмент управления. 

ადმინისტრაციული აკადემიის იდეა ჯოჰარს ძალზე მოეწონა და დიდი ენთუზიაზმით 
შეუდგა მის ჩეჩნეთში რაელიზებას. მაგრამ, ორიოდ თვის შემდეგ დანაღვლიანებულმა 
მითხრა – ხუთი პროფესორი და დოცენტიც კი არ შეგროვდაო. 

სიცოცხლისუნარიანი სტრუქტურები 

Вообще моя работа как на посту заместителя министра культуры – президента 
государственной кинокорпорации, так и на посту премьера сводилась чаще к созданию 
энергичных и жизнеспособных структур для выполнения определенных задач. Реже дело 
касалось налаживания работы существующих структур, их необходимо было систематически 
подстегивать и жестко контролировать. Новые политические, экономические и социальные 
условия требовали создания совершенно новых структур, субъектов, с новыми целеустановками 
и внутренним устройством.  

К сожалению большей части новых, созданных мной структур, не было суждено 
развернуться в полную мощь, но определенную задачу они выполнили (например новая система 
государственного кинематографа). 
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ბლოკადები 

Главный внешний фактор присутствующий все время – это была тяжелейшая и тотальная 
блокада устроенная Кремлем против Грузии. Блокада торговая, транспортная, таможенная, 
финансовая, информационная, энергетическая.  

ამ პერიოდისათვის იჩკერია უმძიმეს ბლოკადებში იმყოფებოდა. ახალ შექმნილი 
სახელმწიფოს მთელი ტერიტორია მჭიდრო ალყაში ჰქონდა მოქცეული რუსის ჯარებსა 
და პოლიციას – ნებისმიერი რესურსის შემოტანა–გატანა უმკაცრესად 
კონტროლირდებოდა. 

იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობისათვის ჰიპერინფლაციის პირობებში 
სწორი ორიენტაცია მიმეცა – 1991 წლის სექტემბერ–ოქტობმერში საგანგებოდ გამოვედი 
ტელევიზიით, რამდენადაც შესაძლებელი იყო პოპულარულად ავუხსენი ხალხს 
ინფლიაციის არსი და მივეცი რჩევა – არ დაეგროვებინათ ნაღდი ფული, არამედ – რაც 
შეიძლება სწრაფად მიემართათ მთელი ხელმისაწვდომი თანხები (მათ შორის 
შემნახველ სალაროებში ჩადებული) სამომხმარებლო საქონლის შესაძენად – ხოლო 
შეძენები შეძლების მაგვარად საქართველოს საზღვრებს გარეთ ეკეთებინათ. 

Особенно трудно было бороться с финансовой блокадой. Легко представить финансовые 
сложности государства, которая пользуется денежными знаками другого государства в условиях 
инфляции. Россия начала в огромных количествах печатать денежные знаки и выбрасывать их на 
рынок, деньги дешевели изо дня в день. Но Грузию снабжать денежными знаками по уровню 
инфляции Кремль отказывал. Таким образом, платежноспособный спрос и соответственно 
товарная масса перемещались в Россию, а Грузия терпела огромные убытки. Лишь жесточайшая 
экономия бюджетных расходов позволяла сводить концы с концами. Но даже в этих условиях 
принятые меры позволили к концу года прийти с экономией бюджета и даже сделать 
значительные закупки – вагонов для метрополитена, самолетов, даже золота для обеспечения 
собственной валюты и т.п. Разумеется, все это добро было в кратчайшие сроки разграблено 
путчистами. 

რამდენჯერმე ფულის ნიშნების ანუ ნაღდი ფულის პრობლემა ასეთი პარტიზანული 
ხერხით გადავწყვიტეთ – გ.აბსანძე მივავლინეთ რუსეთში, ფულის საბეჭდ ფაბრიკაში. 
ფაბრიკის კოლექტივს გავუგზავნეთ ვაგონი ღვინო, არაყი, შამპანური, ხილი – როგორც 
პრემია და სანაცვლოდ ფულით პირთამდე დატვირთული თვითმფრინავი მივიღეთ – 
ხელფასების გაცემა ამან ოდნავ შეგვიმსუბუქა – განსაკუთრებით მასწავლებლებისთვის 
და სხვა მსგავსი სოციალურად ნაკლებდაცული ფენებისთვის. 

საზოგადოებრივი შეხედულებების მონიტორინგი 

Среди других первоочередных задач, срочно была организована система изучения 
общественного мнения. Уже на третьей неделе службы, я имел на столе итоги опросов, 
сделанные тремя разными независимыми службами. Итоги совпадали, разница не превышала 2–
3%. Опросы проводились два раза в неделю, но со временем оказались достаточными 
недельные сводки службы КМ – она научилась вести репрезентативные и точные опросы. 
Постепенно наращивалось разнообразие опросов. Таким образом я, президент и вообще 
правительство имели точное представление о том как оценивались общественностью наши 
действия, действия отдельных политиков и т.д. в разных ситуациях и по отношению к различным 
проблемам. 

Следует отметить, что поддержка избранной народом власти все время оставалась на очень 
высоком уровне, а т.н. оппозицию поддерживало не более 10% населения. В том числе, 
например Чантурия – не более 3%. Я дал распоряжение систематически печатать итоги опросов 
в прессе – поддержка народа служила отличным стимулом для органов новой власти и ее 
членов. 

Рейтинг поддержки президента никогда не опускался ниже 65%, а в среднем был на уровне 
75–80% (в Тбилиси, и в общем соответствовал итогам выборов, что указывало на устойчивые 
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тенденции и политические приоритеты). Мой рейтинг поддержки в начале был довольно низким 
– на уровне 35–45%, за тем стал медленно расти инаконец достиг 55–60%, но зато оказалось 
что противников у меня почти совсем нет (всего 3–4%, что думаю недурно для премьера). 

Поддержка власти усиливалась в мирные – спокойные периоды, и снижалась на 7–9% во 
время напряженности. Со временем отчетливо выразилось мнение в пользу жестких мер по 
отношению вооруженной "оппозиции" – более 30% тбилисцев требовали разгромить ее. 

მუდმივმოქმედი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 

Для выработки практической и реальной программы реформ немедленно после назначения 
я распорядился учредить Постоянную научно–практическую конференцию при КМ и по 
телевидению пригласил все заинтересованные круги (включая оппозицию) принять 
конструктивное участие в ней. Разумеется оппозиция так и не приняла участие в работе 
конференции, предпочитала агитировать и трепаться на митингах и в прессе – конструктивное 
сотрудничество ее не устраивало. Однако работа конференции широко освещалась в газете КМ и 
по телевидению и таким образом у народа была возможность поближе ознакомиться с 
экономическими и социальными планами и текущей работой КМ, возрастало доверие к 
социально–экономической политике правительства. 

ასეთი მუდმივმოქმედი კონფერენცია მაშინათვე შეიქნა იჩკერიაშიც – მინისტრთა 
კაბინეტის ყოველ სხდომაზე კონფერენციას სულ მცირე ერთი საკითხი მაინც გაჰქონდა. 

პრივატიზება 

Одним из актуальнейших и широко используемых в провокационных целях проблемой все 
время оставалась приватизация. Для ведения этого вопроса я учредил соответствующую 
структуру (на уровне заместителя премьера, куда я набрал образованных, энергичных и деловых 
молодых людей с научными степенями во главе с моим другом по институту Т.Гавтадзе, опытного 
производственника и отличного организатора), которой поручил изучить практический опыт 
республик СССР и стран восточной Европы.  

Группа сработала эффективно, быстро и через три недели я уже имел достаточно детальное 
представление о положении дел – нигде приватизация пока не проводилась и проблема была на 
уровне проработки – нигде не была создана даже законодательная база (как и в Грузии). Однако 
вопрос был очень актуальным и с политической точки зрения требовал действий. 

Я был уверен, что приватизация должна была проводится неспешно (спешили именно про 
имперские, номенклатурные силы), солидно, выборочно и по законам рыночной экономики – 
большая часть предприятий должна была быть продана за доступную цену (за личные денежные 
накопления населения и за специальные денежные вклады выделяемые каждому гражданину) – 
и жестко увязывал это с вводом в действие национальной валюты и принятием закона о 
гражданстве (а в более общих чертах с становлением реальной государственности – включая 
армию, новую полицию, международное признание и т.д.). Приватизация должна была служить 
также созданию здорового и патриотичного среднего класса. 

Поэтому, я решил не ждать принятия законов и на уровне специального постановления КМ 
начать опытные акции денежной приватизации. Это помогло бы накопить опыт, осознать 
реальную цену предприятий, выявить типы приватизирующих субъектов и т.п. Кстати, при 
проработке принципов и механизмов опытной приватизации показали себя значительные 
недоработки и неувязки проектов законов о приватизации (как грузинских, так и других которые 
мы старались проиммитировать–прорепетировать).  

Согласовав общие черты с президентом, я дал распоряжение всем министерствам и 
ведомствам срочно выделить по пять–десять объектов для продажи. 

აღნიშნულ პერიოდში ჯოჰარ დუდაევზე ძალზე დიდ დაწოლას აწარმოებდნენ 
„პრივატიზატორები“, ძალზე ეჩქარებოდათ სახალხო ქონების ხელში ჩაგდება. მე 
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მომიწია ძალზე დაწვრილებით განმეხილა ჯოჰართან და სამეურნეო მინისტრებთან 
ერთად ეს საკითხი. ბოლოს მთავარმა არგუმენტმა გაჭრა – „რას აპირებთ თუ ომი 
დაიწყო მეთქი“; „ვერ აიძულებთ პრივატულ ეკონომიკურ სტრუქტურებს ომსა და 
სახელმწიფოს ინტერესებს შესწირონ თავისი ქონება“; „ერთ კერძო საბარგო მანქანას 
და ავტობუსსაც კი არავინ არ მოგცემთ“ – მეთქი. 

ბოლოს, როგორც იქნა მტაცებლური პრივატიზება ჯოჰარმა შეაჩერა, მეორე მხრივ კი 
– ჩემი რჩევით – დააჩქარა არარენტაბელური არასტრატეგიული ობიექტების 
პრივატიზება – მე კი უამრავი მტერი გავიჩინე ჩეჩნურ მაფიაში… 

„გოლიათი“ 

იმ პერიოდიდან მრავალი წლის გასვლის შემდეგ, „გოლიათის“ დაპრივატიზება 
ძალზე წვრილმან ფაქტად მოჩანს, მაგრამ – იმ დროს და იმ პირობებში – საბჭოთა 
სინამდვილეში ეს ექსტრაორდინარული, არნახული და არ გაგონილი რამ იყო – რასაც 
ძალზე დიდი ნებისყოფა და გარკვეული თვალსაზრისით გულადობაც დასჭირდა – მთელს 
საბჭოთა სივრცეში პრივატიზების პირველი ცდა. 

Первым блином должен был стать магазин среднего размера и среднего 
месторасположения в Тбилиси – "Голиати". Условия продажи были выгодны для всех – свою 
долю от продажи получал даже персонал предприятия (который мог ее реинвестировать). 
Первоначальная цена была установлена в 500 тыс. рублей, и мне доложили что по достоверным 
слухам соответствующая неформальная группа дельцов (которая контролировала этот магазин) 
была готова бороться за нее до уровня не менее в 1,2 млн. рублей и что эту сумму наличными 
она уже мобилизовала (деньги по тем временам нешуточные – более 100 тысяч долларов США). 

Однако, уже после начала открытых торгов деструктивные силы предприняли попытку 
сорвать торг, подняли скандал и "Голиати" был продан всего за 550 тыс. рублей (весь процесс 
был заснят на видеопленку и я имел возможность проследить весь ее ход – путчисты вели себя 
как дикие звери). 

Но в любом случае это была победа – в Тбилиси состоялись первые на всей территории СССР 
публичные торги недвижимости, первый акт денежной приватизации. Теперь минимальная и 
объективная цена торговых предприятий была известна всем. Я отдал распоряжение 
досконально изучить ход акции, выявить все недоработки и далее вести торги на уровне двух–
трех предприятий в неделю в Тбилиси до конца года. К сожалению, эскалация путча не 
позволило развить столь необходимое дело. 

„ლილოს ბაზის ექსპერიმენტი“ 

Для того чтобы активизировать частный сектор в выполнении государственных задач в 
октябре я распорядился создать Комиссию содействия частному сектору на уровне первых 
заместителей министров ведущих министерств. У Комиссии были широкие полномочия – 
начиная с выдачи низкопроцентного или даже беспроцентного краткосрочного кредита, до – 
организации специальной охраны грузов и защиты от рэкета. По телевидению я выступил с 
просьбой к частному сектору обращаться к Комиссии с деловыми предложениями. 

Вскоре в Комиссию стали поступать предложения. После их детального и всестороннего 
рассмотрения Комиссия представила мне несколько проектов. Самым эффективным выглядело 
предложение по Овощно–фруктовой базе Лило. Взамен на определенные привилегии и защиту 
со стороны государства (кстати не обошедшиеся ни в копейку), группа дельцов обещала 
наполнить склад качественной продукцией на 80% (до этого наполнение никогда не превышало 
35–40%). Более того – половина продукции должна быть продана по государственной цене, 
остальная – по рыночным. Сделка была официально заключена и буквально за несколько недель 
(невиданная доселе предприимчивость) выполнена – Тбилиси был с избытком обеспечен 
дешевыми овощами и фруктами на зиму. В выгоде было и население города, и село; и 
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государство, и частный сектор. Я поручил Комиссии проанализировать акцию и расширить 
работу (фактически это был госзаказ частному сектору). 

Этим было положено начало солидному и доверительному сотрудничеству государства и 
честного частного сектора, дан пример госкапитализма. Госструктуры получили конкурентов, 
лишались монополии и должны были оживиться (хотя вряд ли можно было оживить мертвого). 

იაფი პური 

Одной из важнейших задач КМ было снабжение населения хлебом. Зерно и мука тогда 
поступали из–за рубежа согласно долгосрочным договорам между СССР и Западом, и поступали 
в порты Батуми и Поти небольшими порциями достаточными на две–четыре недели. Любая 
задержка грозила социальной напряженностью – а задержки устраивал Кремль и всегда в то 
время когда начинались новые атаки "оппозиции". Более того, назревала опасность, что Кремль 
может и вовсе прекратить подачу – в плане экономической блокады. 

Для такого случая у Грузии были возможности определенных контрмер – поскольку через 
порты Грузии снабжалась Армения и Азербайджан – но это было бы воспринято как 
недружественный акт как армянами так и азербайджанцами. 

Необходимо было найти путь создания тайного стратегического запаса зерна и муки. Я 
поручил изучить этот вопрос Г.Абсандзе и новому министру Агропрома Н.Читанава – который 
имел огромный опыт хозяйственника. Выяснилось, что реально зерно и муку можно было 
приобрести за бартер и рубли и к тому же скрытно лишь в Казахстане и на Украине. 

За нескольких закрытых и секретных совещаний мы решили действовать по двум 
направлениям. Особенно имея в виду, что с января 1992 г. Москва грозилась освободить цены, в 
том числе на зерно и горючее – в ущерб республикам. Для создания определенной остойчивости 
было решено действовать в двух направлениях: 

Первое – приобретение скрытно от Кремля зерна в Казахстане по государственным 
стабильным ценам или даже чуть выше. Для этого был мобилизован кредитный ресурс в размере 
около млрд. рублей и началось перераспределение под банковские гарантии через несколько 
частных структур в Азербайджан и другие республики – для прикрытия. Если бы Кремль узнал, 
что у Грузии есть запасы зерна, он бы приостановил поставки из Запада в течение такого срока 
когда мы вынуждены были бы истратить эти запасы, поэтому надо было действовать очень 
скрытно.  

Вообще это была очень выгодное для государства дело – мы скупали зерно по твердым и 
низким ценам у колхозов и совхозов Казахстана и Украины, и если блокада не будет слишком 
жесткой, сможем продать ее излишки в будущем году по новым – значительно высоким 
рыночным ценам. 

საგანგებო მარაგები 

Второе – накопление в Грузии запасов товаров для бартера. С этой целью я распорядился 
приостановить все внутренние и зарубежные продажи спиртных напитков (вина, шампанского, 
коньяка и водки) и копить продукцию на складах заводов. Это вызвало протест виноделов, и у 
меня появилась их делегация, а посредником виноделы пригласили брата Лии Тимура. Виноделы 
сетовали на недостаток оборотных средств вызванной задержкой продаж. Я объяснил 
виноделам суть проблемы и разъяснил, что накопленные запасы смогут быть проданы в 1992 г. 
по значительно более высоким – рыночным ценам, заодно дал им предложение – выкупить всю 
продукцию у заводов на средства бюджета и этим дать возможность виноделию вновь заиметь 
оборотные средства. Конечно они предпочли держать свою продукцию на своих же складах и на 
собственном счету. Однако мне деликатно объяснили – вино необходимо продать быстро – 
иначе оно из–за низкого качества может испортиться. Разумеется я дал разрешение с условием 
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– продавать в основном за пределами Грузии, за наличные и немедленно приобрести за счет 
вырученных денег спирт или зерно для спирта.  

Таким образом у Грузии оказался централизованный стратегический запас продукции 
виноделия объемом более 65% годового производства – под строжайшим контролем. Это был 
весьма надежный и ценный запас. 

Помимо спиртных напитков я дал распоряжение всем системам государственной торговли 
приостановить всякие продажи импортной и дорогой бытовой техники, мехов, золота и других 
особо дорогих товаров – произвести их складирование, строгий учет и передать под контроль 
КМ. 

Через две недели я уже имел на столе список товаров на много сотен миллионов рублей, 
которые в случае чрезвычайных обстоятельств могли быть быстро и с выгодой обменены на 
зерно или на горючее. 

В результате этих мер Грузия заимела весьма солидный стратегический запас товаров для 
бартера, определенные тайные запасы зерна и могла вести более независимую от Кремля 
политику – голод уже не грозил. К сожалению, эти запасы были быстро разворованы после путча 
и в некоторой мере даже помогли путчистам относительно спокойно прожить зиму и весну 1992 
г. 

Однако, эти мероприятия позволили народной власти выиграть пожалуй самую жесткую 
борьбу – за цены на хлеб. Поскольку хлеб в Грузии является основной пищей для огромного 
большинства населения, очень важно было не снизить снабжаемость. А этого можно было 
достичь имея достаточное гарантированное количество хлеба на рынке – по достаточно низкой 
цене. 

Первая задача была решена тайными от Кремля закупками и созданием стратегического 
бартерного резерва. Решению второго помогла жесткая экономия бюджета – которая давала 
возможность дотировать хлеб. Население было довольно – голод в Грузии, которую хотел 
устроить Кремль, не мог состояться. Законная власть выиграла сражение за хлеб. 

სახელმწიფო კომერციული მაღაზიები 

Одним из важных новшеств на пути к рыночной экономике было создание сети 
государственных коммерческих магазинов. Поскольку цены на импортные товары в сети 
государственной торговли резко отличались от цен в частном секторе, это создавало для 
нечестных торговцев условия для самой бессовестной спекуляции – фактический весь ходкий 
товар скупался в государственных структурах (часто по перечислению, т.е. за безналичный 
расчет) и сразу же перепродавался втридорога в частном секторе. Чтобы покончить с этим я 
поручил министру торговли создать сеть государственных коммерческих магазинов.  

Главной проблемой в этом деле была цена и я поручил на основе изучения рыночных цен 
установить цены на товары в этих магазинах на 15–20% ниже чем в частных. Первый же 
открытый в октябре магазин на проспекте Плеханова имел бешенный успех, выстраивались 
огромные очереди. Даже пришлось потребовать от городских властей установить у этих 
магазинов специальные посты милиции. Наличные деньги, в которых государственная 
финансовая система остро нуждалась, полились рекой. Не остались в обиде и служащие 
торговли, определенная часть выручки передавалась в их распоряжение. Пострадала лишь 
горстка спекулянтов наживавшихся за счет государства, в частной торговле на соответствующие 
товары цены также несколько снизились. 

Началась здоровая конкуренция государственного и частного секторов торговли. Насколько 
я знаю, это были первые опыты подобного рода на всей территории СССР. 
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ტელევიზია – პუტჩების მთავარი სამიზნე 

Одна из проблем которая потребовала от меня массу времени и духовных сил, это была 
проблема с телевидением. Поскольку в современном мире телевидение относится к самым 
важным, стратегическим государственным ресурсам, и является одним из основных 
инструментом непрямого государственного управления. 

Именно по этому, начало путча ознаменовалось попытками захвата телевидения. Захват был 
задуман и проходил как конфликт между коллективом телевидения и управляющими 
структурами. Необходимо было перехватить инициативу. Я рискнул встретился с 
представителями "бастующих" телевизионщиков и завязать переговоры.  

Состоялось несколько раундов переговоров. Я старательно объяснял им, что они своими 
действиями подтачивают самые корни и хребет государства. 

С оболваненными "оппозицией" людьми, среди которых были и отъявленные и бессовестные 
путчисты и коррупционеры было очень тяжело разговаривать (они вели себя нагло и даже 
позволяли себе хулиганить), но опыт работы в кино пригодился.  

Одним из основных подспудных проблем, как я обнаружил, это были солидные 
дополнительные доходы телевизионщиков от рэкета, которые телевидение в условиях 
демократической власти постепенно теряло. Рэкет телевизионщиков начался еще в первые 
шеварднадзевские времена – когда телевизионщики (наделенные определенными функциями 
государственного контрольного органа), под угрозой показа в эфире недостатков и нарушений 
сфер производства и обслуживания – вынуждали руководителей этих предприятий платить 
значительные суммы (взятки), а также урывать определенные льготы. Как я выяснил – эти 
доходы в несколько раз (а то и в десятки раз) превосходили официальные доходы (зарплату). 
Помимо этого штат аппарата (и подсобных структур) телевидения был чудовищно раздут – и 
служил кормушкой для целых кланов номенклатурщиков. Вообще система радио–телевидения 
была превращена в обильную кормушку льюмпен–журналистов и прочих "совков" и т.п. – 
типичная система социального обеспечения определенных, проимперски настроенных кругов. 

Наконец, после долгих переговоров было найдено взаимоприемлемое решение – вплоть до 
превращения Государственного департамента радио–телевидения в корпорацию смешанного 
государственно–частного типа, где правительство оставляло за собой лишь небольшую долю 
ресурса. Для начала "оппозиции" предлагалось выделить один час эфирного времени в хорошее 
время. На этом разумные требования были удовлетворены. Но "оппозиция" конечно не 
воспользовалась этим, их устраивал лишь хаос на телевидении. 

Помимо этого, было выдано разрешение вещания распоряжением КМ (соответствующих 
законов еще не было) двум частным телевизионным компаниям – насколько я знаю также 
впервые в СССР. 

მართლაც, ეს საბჭოთა კავშირის მთელს ტერიტორიაზე კერძო ტელეკომპანიების-
თვის ეთერის გადაცემის პირველი შემთხვევა იყო. 

Я сегодня не уверен, стоил ли вообще этот вопрос того времени которого я и аппарат КМ на 
него потратили. Думаю надо было принимать более жесткие меры и вообще разогнать и 
арестовать путчистов и кремлевскую агентуру обильно гнездовавшихся на телевидении. Но на 
фоне той обструкции которую нам устроили конгрессмены США в связи с инцидентом 2 
сентября – это было невозможно. 

ჩეჩნეთშიც პირველი პუტჩი 1992 წლის მარტში სწორედ ტელევიზიაში მოხდა. 
Враги государства – это враги и надо с ними обращаться соответственно. По крайней мере 

сегодня я знаю точно – такого раздолья зарвавшимся против Государства и Государственных 
устоев телевизионщикам (и вообще представителям масс медиа) не давали ни в одной стране 
(республике) – тем более в России (расстрел В.Листьева пример этого). Но путч в Грузии был 
первый и опыта борьбы с предательством и эгоизмом некоторых представителей средств 
массовой информации не было. 
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წვრილმანები და არც ისე… 

Для того, чтобы понять в каких условиях и в каком окружении мне приходилось работать в 
КМ, необходимо рассказать и о бытовых мелочах.  

Зарплата премьера в то время была определена в чуть больше шестьсот рублей (что по 
курсу составляло около 35–40 долларов США). Поскольку я был вынужден находиться на работе 
с раннего утра до поздней ночи, пришлось питаться там же. Из буфета мне доставляли скудный 
обед – обычно несколько кусочков варенного мяса с рисом или вермишелью, или тощие 
пирожки с мясом, иногда стакан сметаны. В холодильнике же исправно лежало обычно 
несколько бутылок фруктовой и боржомской воды а также фрукты – а также вино и коньяки 
(которыми я не пользуюсь). Несколько раз в день я пил кофе с печеньем, которым обычно 
угощал и гостей. Во общем мой обед был скуден – таковым было мое потребление. Но когда в 
конце первого месяца службы, вместе с зарплатой мне принесли счет из буфета – более 
четырехсот рублей – я признаться был ошарашен. Две третьи моей зарплаты пришлось заплатить 
за нищенское питание. При этом я точно знал какие огромные суммы, притом наличными 
хозуправление СМ тратило на представительские цели. 

Для удобства, поскольку приходилось отвечать на десятки телефонных звонков – я 
потребовал у хозуправления поставить магнитофоны на все телефоны которыми я пользовался 
(или поставить телефоны с автоответчиком) – это не было выполнено в течение всех четырех 
месяцев. Из–за этих причин у грузинского общества никогда не будет удовольствия услышать те 
угрозы и даже хулиганство которые систематически сыпались из Кремля, МИД и других 
имперских структур – с самых "высочайших" уст. 

В течение всего времени службы не был решен вопрос с гаражом премьера – машины 
практически были без соответствующего присмотра и обслуживания. Что в некоторых случаях 
ставило меня в неудобное положение – не хватало исправных машин – особенно при принятии 
зарубежных гостей. 

Вообще оказалось, что в КМ есть люди более влиятельные в административно–
хозяйственном смысле, чем премьер. И это создавало не только бытовые сложности.  

После нападения на здание КМ бандитов (სიგუა–კიტოვანი), кажется в середине октября 
или начале ноября, когда оказались похищенными почти все служебные автомашины и гангстеры 
безнаказанно шастали по зданию – я строго приказал министрам строительства и 
промышленности срочно укрепить и обезопасить здание КМ – практически стеклянное здание – 
в инженерном смысле (поскольку на милицейскую охрану надеяться не приходилось). И этот 
приказ остался не выполненным, максимум что я оказалось мог добиться – это выругать и 
лишить министра строительства (впоследствии оказавшимся отъявленным путчистом) права 
присутствовать на заседаниях КМ. 

თავადები 

Вообще многие министры не считали себя обязанными (или считали это ниже своего 
достоинства) присутствовать на заседаниях КМ. Например, лишь к концу ноября я настырными 
усилиями добился чтобы присутствовали – министр внутренних дел, прокурор республики, 
министр обороны, председатель КГБ и т.п. Многие министры весьма часто отлучались из Тбилиси 
или вообще из Грузии не предупредив премьера или аппарат КМ. 

Думаю, такая исполнительская дисциплина, зазнайство и несоблюдение протокола 
указывают на рыхлость власти, неорганизованность и волюнтаризм, что не могло не оказаться 
роковым в определенных условиях. 
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პუტჩისათვის მზადება–მოუმზადება 

В этой связи необходимо сказать несколько слов и о подготовке к отражению путча. К концу 
ноября стало совершенно ясно, что будет вооруженное нападение (банды Китовани–Сигуа 
систематически усиливались и наглели, уже открыто занимая отдельные здания и даже 
микрорайоны Тбилиси), необходимо было готовиться к вооруженной обороне и ее отражению. 
Поскольку я не особенно надеялся на стойкость, опыт и организованность нашей Гвардии, я 
предложил президенту поставить на совете безопасности вопрос об инженерных средствах 
охраны всей центральной–правительтственной зоны города.  

Это подразумевало срочное строительство железобетонных оборонительных заграждений, 
долговременных огневых точек, тоннелей и т.п., а также приспособление близлежащих зданий к 
целям обороны (их укрепление, повышение противопожарного состояния и т.п.). Из готовых 
конструкций все это можно было сделать за несколько дней, а за тем также быстро убрать (так 
поступили в Литве – хотелось воспользоваться положительным опытом). 

Однако это мое предложение было встречено в штыки – мол центр города будет 
обезображен (надеяться на лучшее – но готовиться к худшему никак нельзя назвать нашей 
свойственной чертой). 

Все же я договорился с министром промышленности (поскольку уже не надеялся на 
министра строительства) приготовить определенное количество бетонных конструкций, техники 
(мощные бульдозеры, подъемные краны, грузовики, передвижные сварочно–резальные 
устройства и т.п.) в укромном месте – тайно. Все это крайне пригодилось уже после начала путча 
и в значительной мере помогло нам продержаться те две тяжелейшие недели осады. 

შეიარაღებები 

ახლა ძნელი წარმოსადგენია, რომ 1991 წელს საბრძოლო იარაღის პრობლემა 
დამოუკიდებლობა–გამოცხადებული საქართველოსათვის ეგრერიგად რთული და 
არსებით წილად დაუძლეველი პრობლემა იყო. 

შინაგან სამინისტროში გვარდიის შექმნის შემდეგ (რისი ერთ–ერთი საწყისი მიზანი 
ქართველი ახალგაზრდობის საბჭოთა არმიაში სავალდებულო გაწვევისაგან დაცვა იყო 
და არა რაიმე არსებითი შეიარაღებული ძალის შექმნა) – საქართველოს გაუჩნდა რაღაც 
პოტენციური ცოცხალი ძალა, მეტ–ნაკლებად გაწვრთნილი. მაგრამ – გვარდიის 
შეიარაღება გადაუწყვეტელი პრობლემა აღმოჩნდა. 1998 წლის 9 აპრილის მოვლენებისა 
და ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის აზვირთების შემდეგ საბჭოთა ცენტრმა 
პრაქტიკულად განაიარაღა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო – საბრძოლო 
იარაღისა და რეზერვის უდიდესი ნაწილი რუსეთში გაიტენეს – ხოლო საბჭოთა არმია 
უკიდურესად მტრულად იყო განწყობილი და მისგან იარაღის რაიმე არსებითი 
რაოდენობის შეძენა შეუძლებელი იყო – ისინი თვლიდნენ, რომ იარაღი მათ წინააღმდეგ 
იქნებოდა გამოყენებული და არსებითად ასეც იყო. 

გვარდია და სამაჩაბლოში მებრძოლი მოხალისეები შეიარაღებულები იყვნენ 
საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სამხედრო კათედრებიდან და ДОСААФ–დან 
(საბჭოთა არმიის ხელშეწყობის საზოგადოებების) ართმეული სასწავლო ტექნიკითა და 
სასწავლო იარაღით (რომელსაც ლულა გახვრეტილი ჰქონდა – ამ ნახვრეტს 
ადუღებდნენ). მთელი ეს შეიარაღება საბოლოო ჯამში შეადგენდა რამდენიმე ႡႲႰ და 
ႡႰႣႫ, ერთ საზენიტო ქვემეხსა და ერთ გაუბიცას. სულ გვარდიისა და მოხალისე 
რაზმების ხელთ იყო დაახლოებით სამასი–ოთხასი ერთეული ავტომატი, შაშხანა და 
კარაბინი – მათ შორის პირველი ომის დროინდელი „ბერდანკები“. 

სხვათა შორის მახსენდება – როდესაც დამოუკიდებლობის დღეზე „დინამოს“ 
სტადიონზე დიდი აღლუმი ჩატარდა, რომელშიც გვარდია იღებდა მონაწილეობას – დიდი 
სჯა–ბაასი იყო გამოსულიყვნენ თუ არა გვარდიელები შეიარაღებულები – იარაღი 
უმცირესობისთვის იყო საკმარისი და თანაც სულ სხვადასხვაგვარი. ბოლოს გადაწყდა, 
რომ ყველა იარაღის გარეშე გამოვიდოდა. 
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დამახასიათებელია, რომ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა მისი ხუთ კაციანი 
დაცვისათვის ისეც ვერ „გაახერხა“ სამიოდე ავტომატის „შოვნა“ (დიდი მცდელობების 
შემდეგ, უკვე დეკემბრის დასაწყისში ორი „მილიციური ავტომატი“ მოიძებნა). 

იგივე პრობლემა ედგა წინ სხვა რესპუბლიკებსაც – საგანგებოდ ამ საკითხზე იყო 
ჩამოსული ჩემთან ლიტვის პრემიერ–მინისტრი – ბევრი ვითათბირეთ, მაგრამ რაიმე 
რეალური გამოსავალი ვერ ვიპოვეთ. 

Впервые вопрос вооружений встал перед мной в конце октября – когда КМ наводнили 
жители Самачабло – большая делегация, которую я распорядился срочно принять. Я вначале 
думал, что разговор будет вестись о проблемах снабжения – признаться этот вопрос у нас 
прихрамывал. Поэтому предварительно договорился с министерствами – которые срочно 
выделили значительные ресурсы как пищевые, так и стройматериалы, транспорт и т.п. 

Но уже с начала разговора выяснилось, что самачаблойцы требуют совсем другого, – один 
пожилой крестьянин прямо сказал мне – "себя мы прокормим и вам с этим поможем, нам 
оружие нужно…". К этому вопросу я был совершенно не подготовлен, поэтому посоветовал им 
обратиться к силовым структурам. Но они ответили что обошли все инстанции и всюду получали 
один ответ – оружия нет. 

Я был вынужден отпустить самачаблойцев с отказом, но материально–техническая помощь 
им была оказана значительная – это было все что я мог. 

После этого я расспросил силовые министерства о проблеме с оружием – ответ всюду был 
один – есть огромный дефицит. А в Самачабло уже шла война. Война российских наемников 
вооруженных до зубов с практически безоружным и беспомощным населением.  

В таких условиях приобретением вооружений занимались какие–то подозрительные и 
нечистоплотные люди, (до путча в основном Китовани, Адамия и др.) – за то средства тратились 
немалые, это я мог проконтролировать. Как оказалось, в основном оружие самого низкого 
качества, втридорога закупалось в Азербайджане и Армении где уже шла полномасштабная 
война. Закупка оружия была превращена в спекулятивную деятельность и кое–кто интенсивно 
обогащался за этот счет. Были даже прослежены случаи – когда оружие уже раз закупленное 
выдавалось за ново закупленное. 

Убедившись, что в этой архиважной государственной отрасли царит полный хаос и анархия я 
постарался кое–как наладить дело через КМ. 

Вскоре выяснилось, что есть отличная и гарантированная возможность закупить за 35–50 
тысяч рублей полностью исправный БМП или БТР (или автомобиль Москвич – за две штуки), 
около 500 тыс.руб за танк (требующий ремонта). 

Первым делом я на собственный страх и риск тайно закупил два БМП. Доложил президенту – 
он распорядился передать их Б.Кутателадзе. Я доложил, что есть возможность в течение двух–
трех недель закупить еще около 25–30 таких машин. Президент приказал спросить у 
Б.Кутателадзе и решить совместно. Я срочно нашел Б.Кутателадзе – он сказал, что полученные 
машины никуда не годятся – что это скрап, деньги потрачены зря и больше их брать не нужно. Я 
был ошарашен, ведь я сам проверял эти машины и они были в полном порядке – а за 
отремонтированный автомат платили дороже, БМП–же вооруженный пушкой и пулеметом 
весьма грозное и удобное оружие – особенно в условиях городских боев. Не найдя поддержки у 
Б.Кутателадзе я обратился к В.Кобалиа – и также получил отказ. Уже после начала путча 
оказалось, что те две БМП которые передали Б.Кутателадзе исправно и систематически 
обстреливали наши здания, нанесли нам большой урон… (путчистам они очень пригодились).  

ეს ბმპ–ები საბჭოთა სამხედროებს უნდა გადასადნობად მიეყვანათ რუსთავის 
მეტალურგიულ კომბინატში – მაგრამ, მას შემდეგ რაც სანაცვლოდ მათ ორი „მოსკვიჩი“ 
მსუბუქი ავტო მივეცით, სამხედროებმა ისინი ხარისხიანად გაარემონტეს, ახალი ძრავი 
და სიჩქარეების კოლოფი დაუყენეს, ახალთახალი საბრძოლო იარაღი დაამონტაჟეს და 
ასე გადმოგვცეს. 

მაგრამ – ხელის საბრძოლო იარაღის პრობლემა ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა – 
რაიმე წყარო არ ჩანდა… 
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Надежные и честные люди нашли также источник снабжения автоматами Калашникова из–
за границы в обмен на дизельное топливо. Две попытки завести 1200 автоматов были сорваны в 
Батуми в октябре и ноябре, где не выполнили мой устный приказ залить посреднику несколько 
сот тонн топлива. 

На третью попытку я был вынужден послать в Батуми (в начале декабря) моего личного 
представителя с верительной грамотой. Даже это помогло лишь отчасти и после моего личного 
телефонного звонка – залили всего лишь половину требуемого количества. Я попросил 
посредника лично отправиться вместе с кораблем и получить оружие. Он с достоинством 
выполнил задание, но оказалось было уже поздно – когда корабль возвратился обратно путч 
был в разгаре – связной не смог выйти на контакт и контейнер незаметно сбросили в порту 
Батуми. Его захватил А.Абашидзе и поделился с путчистами (это были румынские автоматы). 

წყნეთში ჩემმა მეზობელმა მერაბმა (რომელიც ბიზნესს ეწეოდა რუმინეთთან) 
შემატყობინა, რომ შესაძლებლობა იყო რუმინეთში დიზელის საწვავის ბარტერით 
შეგვესყიდა სხვადასხვა იარაღი – მათ შორის რუმინული წარმოების ავტომატები. 
უდიდესი საიდუმლოების ვითარებაში ეს გარიგება შემზადდა, გემი რომელსაც 
რუმინეთიდან საქართველოში სოდა ჩამოჰქონდა – ბათუმში ჩამოვიდა. აქ მის საწვავის 
ბაკებში დიზელის საწვავი უნდა ჩაესხათ – ავტომატების საფასურად. დამშვიდებით 
ველოდი შეტყობინებას, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, მაგრამ… 

გვიან საღამოთი სასწრაფოდ დამიძახა პრეზიდენტმა. მასთან რომ შევედი იქ 
დამხვდა ასლან აბაშიძე. მისალმების შემდეგ ზვიადმა ასლანს მიმართა – „ახლა ბესოს 
თანდასწრებით თქვი რაც მე მითხარიო“. 

ასლანი შეიშმუშნა, მაგრამ ბოლოს თქვა: „ბატონი ბესარიონი არაჯანსაღ ინტერესს 
იჩენს ნავთობპროდუქტებისადმიო“. 

მე მივუგე: „ბარეღამ ისიც თქვით, რა რაოდენობის დიზელის საწვავია ეს არაჯანსაღი 
ინტერესი“ მეთქი. 

ასლანმა: „ასოცი ტონა“. 
მე მივუგე: „რა სალაპარაკო და პრეზიდენტის მოსაცდენია, ასოცი ტონა დიზელის 

საწვავი რომელიც პატარა წვეთია ნავთობპროდუქტების იმ ზღვასთან შედარებით რაც 
თქვენი ხელიდან გადის“ მეთქი. 

ამის შემდეგ ასლანმა საუბარი ისე შეატრიალა თითქოს ნაწყენი მხოლოდ იმაზე იყო, 
რომ გარიგება მის გარეშე მოხდა, პრეზიდენტს მიმართა – „ბატონი ბესარიონი იმის 
ღირსადაც არა მთვლის, რომ მე დამამვალოს ასეთი წვრილმანი ან საქმის კურსში მაინც 
შემიყვანოსო“. 

ასლანი რომ გავიდა ზვიადმა მითხრა – „რად გინდოდა ბათუმში რომ დაეტვირთათ 
ის გემი – ჯობდა ფოთი აგერჩია, იქ უფრო სანდო ხალხიაო“. 

ამასობაში მინისტრთა კაბინეტში ფრიად საიდუმლოდ უკვე წამოწყებული იყო ასლან 
აბაშიძის მიერ ჩადენილი უმძიმესი ეკონომიკური დანაშაულობების შესწავლა რამაც 
ასლანი იატაკქვეშა მულტიმილიონერად გადააქცია (უძღვებოდა გ.აბსანძე). მაგალითად 
დოკუმენტირებულად იქნა დადგენილი, რომ ბათუმის ნავთობის ტერმინალი ასლანს 
მიუყიდია მის მიერვე უცხოეთში დარეგისტრირებული ყალბი უცხოური ფირმისათვის – 
სიმბოლურ საფასურად და ეს საფასურიც კი არ ყოფილა გადახდილი. ამ გარიგების 
შემდეგ თვით ასლანი პიროვნულად გახდა უმსხვილესი ექსპორტიორი. ამ და სხვა 
კრიმინალისათვის ა.აბაშიძის დათხოვნა და დაპატიმრებაც კი იყო მოსალოდნელი – და 
ეს დღე–დღეზე უნდა მომხდარიყო (როგორც კი ზოგად პოლიტიკური სიტუაცია 
რესპუბლიკაში ოდნავ დასტაბილდებოდა). 

მაგრამ, ასე იყო თუ ისე – გემი დიზელის საწვავის გარეშე გავიდა და ავტომატების 
შემოტანამაც დროში გადაიწია. 

ამრიგად – ნებით თუ უნებლიედ ასლანმა დაგვტოვა პუტჩის წინ უიარაღოდ – 
რისთვისაც ის საველე ტრიბუნალს იმსახურებს… 

В начале декабря было закуплено 10 танков. Президент поручил мне расплатиться за них и 
позаботиться об их ремонте. Я вызвал министра промышленности и организовал срочное 
совещание с участием директоров всех крупнейших и мощных заводов Тбилиси, которые могли 
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поставить эти танки в строй. Было решено ремонт провести на Авиастроительном заводе – где 
для этого был специально освобожден крупный цех. Мой строгий приказ был – за трое суток 
восстановить или перебрать пять танков, полностью вооружить их (даже оружием 
предназначенным для самолетов); а остальные пять привести в боеспособное состояние в 
течение двух недель. Но… танки так и не были оттранспортированы, доставлены на завод… Все 
приготовления провалились… Я так и не смог добиться ясного ответа от В.Кобалиа – почему 
танки не поставили на ремонт… Я до сих пор не знаю кто помешал этому. 

ეს ტანკებიც რუსთავში უნდა გადაედნოთ – მაგრამ, გარკვეული საზღაურის ფასად 
საბჭოთა სამხედროებმა გადასადნობ, ლამის უვარგის 5 ტანკს წაუმატეს კიდევ 5 
ტექნიკურად საკმაოდ გამართული – მხოლოდ რემონტი რომ სჭირდებოდათ ისეთიც. 

„სამხედროები“ 

С горечью вспоминаю еще один эпизод: при поездке в Маднеули для знакомства с важным 
для нашей экономики объектом, правительственный вертолет приземлился на маленький 
аэродром. Здесь меня строем встретил маленький (человек в 20) авиационный отряд гвардии. 
Приятно было посмотреть на этих ребят и их командиров. Оказалось они не поддержали 
Китовани и оставались верными президенту. На аэродроме было несколько учебных, спортивных 
самолетов и два транспортных ИЛ–а. Все вооружение отряда состояло из трех автоматов, 
которые командиры приобрели за свои деньги. 

Я задержался здесь и детально поговорил с командиром (им оказался чеченец). Оказалось 
это была база бывшего ДОСААФ, а отряд сняли с довольствия сразу же после ухода в лес 
Китовани и Сигуа. Так без довольствия двое офицеров, за счет своей зарплаты и подсобного 
хозяйства содержали этот маленький отряд. И содержали в полном порядке – как мне доложили 
отряд мог выполнить как разведывательные, так и десантные функции и даже задачи 
бомбометания. Меня такая стойкость авиаторов порадовала и сразу же после возвращения я 
доложил президенту что у нас есть хороший авиаотряд. По каналам КМ я начал заботиться чтобы 
финансово и материально его укрепить. 

Но уже через неделю – президент приказал прекратить поддержку авиаторов – на словах 
мол "командир не грузин и могут это использовать против нас". В тот же вечер я вызвал 
начальника авиаотряда и дружески попросил его поменяться должностью со своим 
заместителем – грузином. Он беспрекословно выполнил и на следующее утро у меня на столе 
уже лежала бумага что начальником является грузин. Но и это не помогло – кто–то оказался 
сильнее меня… А ведь во время путча этот отряд мог спасти дело. 

დაიწყეს… 

Чтобы закончить обзор этой проблемы, надо вспомнить первый день начала путча. Было 
кажется около 6 или 7 часов вечера 22 декабря, на улицах уже шли бои, у президента – в здании 
ВС собрались члены КМ, депутаты. Зазвонил телефон – вызвали президента. Оказалось это был 
Сигуа, он предъявил ультиматум – бросить оружие и уехать из Тбилиси, президент затребовал 
времени для принятия решения. Начался срочный совет. 

სწორედ ამ დროს მეც მოვედი… 
Б.Кутателадзе заявил что сопротивление бесполезно – мол у нас боеприпас всего на пол 

часа. 
Вызвали В.Кобалиа, он подтвердил мнение Кутателадзе – лишь добавил "ну максимум на 

сорок пять минут – на час". 
Все были ошарашены. Особенно те, кто знал какие расходы мы несли на вооружение. В 

направлении Б.Кутателадзе и В.Кобалиа посыпались вопросы – куда девалось закупленное 
оружие, боеприпас и т.п. Они мямлили что то в свое оправдание…  
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Должен подчеркнуть, и грузинский народ должен знать, что ультиматум был отвергнут под 
нажимом гражданских министров и членов ВС (разумеется в первую очередь самим 
президентом) – а военные структуры были готовы сдаться на милость путчистам. А в 
дальнейшем оказалось что боеприпаса, даже в тех мало организованных условиях хватило на 
две недели и что даже был шанс полностью разгромить путчистов. У меня есть подозрение, что 
самоубийство зятя президента – заместителя Ц. Хелашвили в значительной степени связано с 
вопросом закупок оружия – деньги (и весьма немалые) проходили именно и в основном через 
его руки и нехватка оружия и боеприпаса задевали его честь… 

Уже в ходе боев за Дворец правительства выяснилось, что закуплены какие–то ракеты без 
пусковых установок… пусковые установки без ракет… отремонтированные учебные автоматы 
(которых было большинство) то и дело портились… были какие–то автоматы для которых 
патронов не выпускалось уже лет тридцать… были сотни ручных гранат без запалов… 
совершенно не было маленьких переносных радио (которых можно было вдоволь закупить даже 
в кооперативных магазинах в Тбилиси) – из–за чего штаб не знал что происходит буквально в 
двух сотнях метров от здания… т.н. приборы ночного видения, закупленные Гиоргадзе и 
М.Оманидзе через "афганцев" на сумму полтора миллионов рублей оказались пятирублевыми 
охотничьими "светлячками"… автомобили и бронированные машины не заводились потому что у 
них не годились аккумуляторы… Всех безобразий не перечесть. Две недели же власть 
продержалась на отваге, самоотверженности, геройстве и крови рядовых бойцов. 

Но вывод может быть лишь один, и его грузинский народ и национальное движение должны 
зарубить себе на носу – нельзя доверять важнейшие, судьбоносные дела, особенно военные 
дела непрофессионалам, – тем более случайным людям, трепачам и проходимцам (а как делать 
хорошо см. пример чеченцев). И никак нельзя решать эти вопросы шушуканьем – нужен 
сплоченный высокоорганизованный коллектив профессионалов. Излишнее секретничанье и 
шушуканье на руку лишь проходимцу, а проблема секретности и госбезопасности должны 
решаться солидно и профессионально. Нужно жестко придерживаться формулы: доверяй но 
проверяй! А мы и не доверяли и не проверяли… 

მექანიკა 

Все эти проблемы поднимают весьма важный, а может и важнейший вопрос о стиле и 
методах работы законной власти – особенно в крайних, экстремальных ситуациях и условиях.  

Главным недостатком всей работы исполнительской законной власти (а это касается и 
работы ВС – поскольку в течение всего времени моей работы – по крайней мере значительная 
часть работ исполнительского характера выполнялась именно в ВС) была ее двухуровневость. 

Т.е. наша, законная власть была властью двух уровней. Высший уровень – Президент, а все 
остальные – второй уровень. И премьер, и председатель ВС и уборщица. Такая организация была 
получена в наследство от диссидентского движения и ранней стадии массового национального 
движения. Несмотря на то, что президент поручил мне провести реорганизацию властного 
аппарата и он сознавал всю слабость существующей системы и я уже в начале октября 
представил ему проработанный проект реорганизации важнейших властных структур – он никак 
не мог быть внедрен. Мешала тяжкая и липкая традиция двухуровневости – которая конечно 
устраивала в первую очередь проходимцев и безответственных лиц. 

А это создавало следующие сложности: 
1. Считалось, что если распоряжение не отдано лично президентом его можно не выполнять, 

или же можно выполнить обязательно перепроверив лично у президента. Это был типичный 
рудимент народного движения и сильно замедлял весь процесс; 

2. Любое распоряжение или приказ вышестоящего лица, даже премьера, не говоря уже о 
министрах можно было оспаривать на уровне президента и добиваться его отмены – любой 
проходимец мог зайти к президенту, наябедничать и дело становилось предметом долгой тяжбы. 
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Становилось необходимым вступать в споры чаще с недостаточно компетентным лицом или 
лицами; 

3. Никто ни за что лично не отвечал. Распоряжения президента чаще носили 
рекомендательный характер а исполнитель был вроде волонтера – или выполнит или нет. Если 
выполнит – то хорошо, а если нет – то обычно вина перекладывалась на кого ни будь другого – 
чаще на какого ни будь "предателя" – который помешал. Поэтому не с кого было спрашивать; 

4. Никак и почти никогда не создавались специальные структуры (с соответствующими 
правами и обязанностями). Например вопрос снабжения оружием обязательно требовал 
создания жестко структурированного и жестко контролируемого органа – а такой не был создан. 

Обычно, на мою критику такого положения, отвечали: иначе КГБ узнает. А опыт показал – 
что КГБ легче было все узнавать именно из и от неформальных, волонтерских структур болтунов 
и дураков; 

5. Часто выполнение одного и того же дела поручалось двум или более людям (структурам), 
а они мешали друг другу, ябедничали и плачевный итог практически был переопределен. 

6. Люди назначались на важнейшие посты по наитию, часто по нашептыванию. Очень часто 
невозможно было найти кто же рекомендовал того или иного проходимца или лицо не 
имеющего навыков или знаний; 

Вышеперечисленные недостатки еще кое как можно было терпеть в мирное, спокойное 
время, но в условиях боя и войны… 

В будущем, если Бог даст, в первую очередь необходимо будет создать 
высокоорганизованную иерархическую управляющую структуру с жестким контролем и с 
встроенной системой безопасности – обязательно с личной ответственностью каждого. Впрочем 
об этом можно прочесть в любом учебнике по администрированию… 

ამ თავში ჩამოთვლილ პრობლემებსა და საკითხებზე (რომელთა გადაწყვეტა 
პრეზიდენტის დავალების აღსრულებისათვის ვერ მოვასწარი თბილისში 1991 წლის 
სექტემბერ–დეკემბერში) რამდენჯერმე ვრცელი საუბარი მქონდა გროზნიში და 
ლეგიტიმურობის აღდგენისთანავე ვაპირებდით ძალზე ენერგიულად და სწრაფად 
დაგვეძლია. არსებითად, რამდენიმე ხარვეზი უკვე ზუგდიდში გამოვასწორეთ – სადაც 
თანამდებობეზე დანიშვნისათვის მკაცრად ვითხოვდით რეკომენდატორებს. 

ამასთანავე – იმის და მიუხედავად, რომ ჯოჰარმა პრაქტიკულად ყველაფერი 
ზემოთჩამოთვლილი ზედმიწევნით შეასრულა და განხორციელა – „ძალა აღმართს 
ხნავს“ და შედეგი ცნობილია… 

ბეიკერთან და შალიკაშვილთან შეხვედრა 

ამ საკითხზე შეკითხვები დამატებით დამისვეს მთავრობის ვიწრო სხდომაზე და ჩემს 
პასუხები ქვემოთ ქართულადაა (სხდომაზე ოქმი არ იწარმოებოდა). 

«Mr. Gamsakhurdia said the new Prime Minister, Vissarion Gugushvili, would meet 
with Secretary of State James A. Baker 3d in Moscow on Monday to plead Georgia's 
case for recognition by the United States. 
"We have more democracy than in your countries," Mr. Gamsakhurdia told a group of 
Western correspondents. "Nobody can stop traffic in the streets in your country and 
make rallies, can they?" But, he added, "When you are in war, you cannot think of 
democracy. Now we are in war." 
By CRAIG R. WHITNEY, The New York Times, Published: September 9, 1991» 

ბეიკერთან და შალიკაშვილთან შეხვედრა ჩეჩენი კოლეგებისათვის საინტერესო 
იყო იმ თვალსაზრისით – შესაძლებელი იყო თუ არა ჩეჩნეთისათვის რაიმე მხარდაჭერის 
გამონახვა დასავლეთში და პირველ რიგში ამერიკაში 

1991 წლის სექტემბრის დასაწყისში ფრიად გაურკვეველ ვითარებაში და საჩქაროდ 
მოსკოვში მიმიწვიეს სადაც ერთ–ერთ სასტუმროში უნდა შემდგარიყო ამერიკის 
სახდეპის მეთაურის შეხვედრა საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოებისა და მინისტრთა 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D0CEFDE153CF93AA3575AC0A967958260&sec=&spon=&pagewanted=3
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კაბინეტების მეთაურებთან. პრეზიდენტმა წავლის წინ სათათბიროდ მიმიწვია – 
დამარიგა ძალზე მტკიცე პოზიცია მქონოდა, რაიმე დათმობებზე არ დავეყოლოდი. 
სასწრაფოდ გავემგზავრე. 

ამ შეხვედრის ფორმულის ყველაზე დამახასიათებელი და ნიშანდობლივი ის იყო, 
რომ ესწრებოდნენ მხოლოდ „განწირული“ რესპუბლიკები – ანუ ის რესპუბლიკები, 
რომლებსაც ბალტიის რესპუბლიკების საბჭოთა კავშირიდან გასვლის შემდგომ კვლავ 
„საბჭოთა ხალხის ძმურ ოჯახში“ ეწერათ დარჩენა (ბალტიის არც ერთი რესპუბლიკა არ 
იყო წარმოდგენილი). 

შეხვედრა სადილის სახით მიმდინარეობდა. გრძელი სუფრის ერთ თავში იჯდა 
სომეხი, მეორეში კი აზერბაიჯანელი. სუფრის შუაში იჯდა ბეიკერი და მის ზუსტად წინ კი 
მე მომიჩინეს ადგილი. 

პატარა ხანში შესავალი სიტყვა წარმოთქვა ბეიკერმა (რუსულად თარგმნიდნენ) – 
ბევრი ილაპარაკა დემოკრატიასა და საბაზრო ეკონომიკაზე. თითებზე ჩამოთვალა 
„მოთხოვნები“ (მართლა თითებზე ითვლიდა), მაგრამ ეს მხოლოდ შესავალი იყო. 
მთავარი კი ის იყო, რომ თითის ქნევით (ნამდვილად თითის ქნევით) გაგვაფრთხილა 
ყველანი, რომ ორიენტაცია უნდა გვქონოდა ერთიან, განახლებულ საბჭოთა კავშირზე 
გორბაჩევის მეთაურობით. 

ბეიკერის შემდეგ სიტყვა რიგ–რიგობით მისცეს პრემიერებსა და მინისტრთა 
საბჭოების თავმჯდომარეებს (არც ერთს არ ვიცნობდი – ტიპობრივი კომუნისტური 
ნომენკლატურა იყო). ყველამ წარმოთქვა სიტყვა – მე კი არავინ მიხმობს. ბოლოს, 
თითქოს ზრდილობისათვის მეც შემეკითხნენ: „თქვენ–ც ხომ არ გინდათ რამის თქმა“–ო. 

მე მივუგე: კი, მაქვს სათქმელი – მეთქი. 
რუსულად დავიწყე: „მიკვირს. რომ მსოფლიოში ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნის 

ერთერთი მინისტრი საბჭოთა რესპუბლიკების პრემიერ მინისტრებს თითის ქნევით 
გველაპარაკებით. ასე საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტიც არ გველაპარაკება“ – მეთქი. 
დამსწრე საბჭოთა პრემიერებმა და თავმჯდომარეებმა მორიდებით, მაგრამ 
სიამოვნებით და მხარდამჭერად ჩაიხითხითეს. ბეიკერს უთარგმნეს, ის უასიამოვნოდ 
შეიშმუშნა და გამანადგურებელი მზერა მესროლა. 

შემდეგ ინგლისურად განვაგრძე რასაც რუსულად თარგმნიდნენ: „ქართველმა 
ხალხმა რეფერენდუმზე ხმა მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას და 
ჩვენი ხელისუფლება ვალდებულია ქართველი ხალხის ნება–სურვილი აღასრულოს. ჩვენ 
ვიბრძოლებთ საბჭოთა კავშირიდან სამართლებრივი გასვლის, საერთაშორისო ცნობისა 
და სრული დამოუკიდებლობისთვის“ – მეთქი. 

როცა დავასრულე სამარისებური სიჩუმე ჩამოვარდა. ბეიკერმა თვალი–თვალში 
გამიყარა და თვალის დაუხამამებლად ჩამაშტერდა – თითქოს მონუსხვას მიპირებდა. 
მეც ვცდილობდი თვალები არ დამეხარა და თვალებში ვუყურებდი დაუხამხამებლად. 
ძალზე დიდ ხანს გაგრძელდა – აშკარად უნდოდა რომ მე პირველს დამეხარა მზერა. 
გავუძელი და მერე თვალები შეგნებულად დავაელმე. ამას როგორც ჩანს არ ელოდა და 
თვალი ამარიდა. თითქოს ეს პატარა ბრძოლა მოვიგე – მაგრამ რომ კრემლზე 
არანაკლებ საშინელი მტერი გვყავდა – ნათელი იყო. 

ამის შემდეგ დესერტი ყველამ უხმოდ მიირთვა და სუფრა დასრულებულად 
გამოაცხადეს. 

როდესაც უკვე წამოსასვლელად ვემზადებოდი – ამერიკელმა მომწყობმა მითხრა – 
თქვენთან გენერალ შალიკაშვილს უნდა შეხვედრა და თუ ხართ თანახმაო. მე არ ვიცოდი 
ვინაა ეს შალიკაშვილი და ამიტომ ვუთხარი – ათიოდე წუთში მოვიცლი მეთქი. 
მაშინათვე დავავალე საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს რომელიც 
მახლდა დაედგინა ვინაა ეს შალიკაშვილი – იგი ტელეფონისკენ გაიქცა და რამდენიმე 
წუთში მომახსენა, რომ შალიკაშვილი ყოფილა ႬႠႲႭს მაღალი რანგის გენერალი. 
ამასობაში ათი წუთიც გავიდა და მომიახლოვდა სამოქალაქო ტანსაცმელში 
გამოწყობილი მამაკაცი. გამეცნო – შალიკაშვილი ვარ, ჩემი მშობლები საქართველოდან 
ემიგრანტები იყვნენ, კომუნისტებს გამოექცნენ რევოლუციის შემდეგო. მე ვყოფილვარ 



ბესარიონ გუგუშვილი 41 გასაუბრება გულისყურთან 

საქართველოში, მაგრამ მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელიც ახლა თურქეთშია – იქიდან 
გადამიხედავს დანარჩენი საქართველოსთვისო. 

ძალიან სასიამოვნოა – მივუგე. იმედია, რომ დაგვეხმარებით და თქვენს ნაცნო-
ბობასა და გავლენას გამოიყენებთ დამოუკიდებელი საქართველოს საერთაშორისო 
ცნობაში. არ მიპასუხა. შემდეგ თითონ დაიწყო – მე ვფიქრობო, შევარდნაძე უნდა 
გამოიყენოთ – მას დიდი ავტორიტეტი აქვს დასავლეთშიო. შევარდნაძეს რამდენადაც 
ვიცი უკვე მიმართა პრეზიდენტმა გამსახურდიამ დახმარებისთვის, მაგრამ შევარდნაძის 
პასუხი ისაა რომ იგი მოხუცი პენსიონერია და პოლიტიკას ჩამოშორდა – მეთქი. 

სხვა რამ ხომ არ გაინტერესებთ – ვკითხე. არაო. მაშ – კარგად ბრძანდებოდეთ – 
დავემშვიდობე. მოკლედ – შევარდნაძის შუამავალი იყო… 

ლიტვაში მიწერილი შენიშვნა 

В связи с этими мотивами не могу хотя бы в нескольких словах не сравнить ситуацию в 
Чечении (подробнее надеюсь еще написать). С весны 1994 г. (с марта я уже был членом КМ 
Чеченской Республики), когда натиск на независимость со стороны Кремля стал угрожающе 
нарастать, Джохар перевел все министерства и ведомства на военный режим, помимо других 
мероприятий – все министры обязаны были носить военную форму, иметь личное оружие 
(ключевые министры – охрану) и дежурить круглосуточно.  

Были приняты особые меры по остойчивости – противопожарные, мобилизационные, 
эвакуационные, безопасности от пятой колонны и т.п. В каждом министерстве–ведомстве и даже 
в на крупных предприятиях были созданы запасы расходных материалов и даже пищи и воды для 
дежурных (хотя Джохар был недоволен проведенными мерами – но я думаю было сделано 
немало…). 

Регулярно проводились военные учения для гражданских министерств (не говоря уж о 
военных), все министерства и ведомства заимели планы действии на случай военных действий и 
т.п., Грозный был обустроен несколькими поясами обороны. 

გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკური 
დოქტრინა 

საბჭოთა იმპერიის კოლონია საქართველოს კომუნისტური სოციალურ–
ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემიდან – დამოუკიდებელი საქართველოს 
დემოკრატიულ და საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის ოფიციალური დოქტრინა, 
რომელიც წამოაყენა ეროვნულ–განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ ზვიად 
გამსახურდიას მეთაურობით. 

განსხვავებით იმ პერიოდში გაბატონებული ეკონომიკური და სოციალური „შოკო–
თერაპიების“ დოქტრინებისაგან (რაც ნომენკლატურას სჭირდებოდა უკონტროლო, 
მტაცებლური პრივატიზებისათვის ანუ „ნომენკლატურის რევანშისათვის“) 
„გარდამავალი პერიოდის“ დოქტრინა მიზნად ისახავდა აუჩქარებელ, თანდათანობით 
და ეტაპობრივ ცვლილებებს – რათა არ შეერყია ისედაც სუსტი ქართული სოციუმი და 
საბჭოთა ინტეგრირებული ეკონომიკის უკონტროლო რღვევის პირობებში 
შეენარჩუნებინა დამოუკიდებელი საქართველოს ინტელექტუალური, კულტურული, 
ინდუსტრიული და სოფლისმეურნეობრივი პოტენციალი. 

საკანონმდებლო სფეროში დოქტრინა ითვალისწინებდა არსებული კონსტიტუციის 
სისტემატურ ცვლილება–სრულყოფას… 

მოსალოდნელი და ფრიად შესაძლებელი საბჭოთა რეაქციისა და საომარი 
მოქმედებების საშიშროების გათვალისწინებით (რაც გორბაჩევის მუქარის: 
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„საქართველო თუ გავა ႱႱႰႩ–დან – გავა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე“ 
განხორციელებისთვის – უკვე დაწყებული იყო სამაჩაბლოში და მზადდებოდა 
აფხაზეთში) – გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკური დოქტრინა ითვალისწინებდა 
გარკვეული ზომით სამხედრო ეკონომიკის (საომარი ეკონომიკის) საფუძვლების 
შექმნას და ამისათვის ყოვლად აუცილებელი (ტაივანის, იაპონიისა და სამხრეთ კორეის 
ტიპის) სახელმწიფო კაპიტალიზმის ელემენტების აგებას. დოქტრინის ეს ელემენტი 
შეიმუშავა და წამოაყენა ბ.გუგუშვილმა, რაც შემდგომ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას 
მიერ მისი პრემიერ–მინისტრად დანიშვნის ერთ–ერთი საფუძველი გახდა. 

საქართველოს გარდამავალი პერიოდის რიგი დებულებები და კერძოდ სამხედრო 
ეკონომიკისა და სახელმწიფო კაპიტალიზმის გამოცდილება შემდგომ გამოყენებული 
იქნა ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ ჯოჰარ დუდაევის მეთაურობით – 
რამაც გარკვეული წვლილი შეიტანა ჩეჩენი ხალხის მიერ რუსეთის იმპერიის სამხედრო 
აგრესიის მოგერიებაში რუსეთ–ჩეჩნეთის პირველი ომის დროს. 

უკლებლივ ყველა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში დაჩქარებულმა, 
მტაცებლურმა პრივატიზებამ და რაც მთავარია გარდამავალი პერიოდის 
თავისებურებათა გაუთვალისწინებლობამ უმძიმესი შედეგები გამოიღო არა 
მხოლოდ უმძიმესი ეკონომიკური დეპრესიის გამოწვევით, არამედ და რაც 
უმთავრესია დემოგრაფიული კატასტროფით. 

გარემოებები 

საქართველოს 1990–1991 წლების მდგომარეობის განხილვისას უპირველეს 
ყოვლისა გასათვალისწინებელია ქვეყნისა და სახელმწიფოს სპეციფიკური, საბჭოთა 
კავშირის ერთ–ერთი რესპუბლიკიდან დამოუკიდებელ ქვეყნად თანდათანობითი 
გადაქცევის თავისებურებები. ახლა ბევრს ისე წარმოუდგენია თითქოს ან უზენაესი 
საბჭოს არჩევნებით 1990 წელს ან დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმის 
ჩატარებით და თუნდაც დამოუკიდებლობის აღდგენის დეკლარაციის მიღებისთანავე 
საქართველო უცებ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდა. 

„მრგვალი მაგიდისა“ და ეროვნული ხელისუფლების პოლიტიკური პლატფორმა 
ეფუძნებოდა „გარდამავალი პერიოდის“ იდეას, დოქტრინას. გარდამავალ პერიოდში 
უნდა შექმნილიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის სამართლებრივი, 
პოლიტიკური და ეკონომიკური საფუძვლები. 

ამ დოქტრინითა და ფაქტობრივად უზენაესი საბჭო ცხადდებოდა გარდამავალ 
პერიოდში ერის ნების გამომხატველ ერთადერთ ორგანოდ. მას ჰქონდა უმაღლესი 
საკანონმდებლო ფუნქცია და ითავსებდა „გარეშე ძალისადმი ეროვნული და 
სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის განხორციელების იურიდიული ინსტიტუტის 
სტატუსსაც“ – ამდენად თვით საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოც კი 
დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ერთ–ერთ ინსტიტუციას წარმოადგენდა. 

გარდამავალი პერიოდი დამთავრებოდა მას შემდეგ რაც მსოფლიოს ქვეყნები და 
საერთაშორისო პოლიტიკური ორგანიზაციები საქართველოს საერთაშორისო 
სამართლის სუბიექტად ცნობდნენ . ამის შემდგომ უნდა დანიშნულიყო თავისუფალი 
საქართველოს პარლამენტის ახალი, დემოკრატიული არჩევნები. 

გარდამავალ პერიოდში უნდა მომხდარიყო არსებული საბჭოთა სახელმწიფოებრივი 
სისტემის, მისი შემადგენელი სტრუქტურების „თანდათანობითი დემონტაჟი“ და ისინი 
უნდა შეეცვალა „დემოკრატიულ სტრუქტურებს“. ანუ – გარდამავალ პერიოდში 
იგულისხმებოდა და ფაქტობრივად მოქმედებდა ერთის მხრივ საბჭოთა კანონები და 
სტრუქტურები, ხოლო მეორე მხრივ – დამოუკიდებელი სახელმწიფოსათვის 
დამახასიათებელი კანონები და სტრუქტურები. 

სწორედ გარდამავალი პერიოდის მანძილზე – გარკვეულ პერიოდში უნდა 
მომზადებულიყო საქართველოს სრული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 
აღდგენის რეალური საფუძვლები – განსხვავებით რეფერენდუმით განმტკიცებული და 
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უზენაესი საბჭოს მხრივ დეკლარირებული ცალმხრივი, თვით–დეკლარირებული 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისაგან. 

ფრიად ნიშანდობლივია მაგალითად გარდამავალი პერიოდის თვალსაზრისით 
„საქართველოს სსრ“ კონსტიტუციის 77–ე მუხლის შესწორება, რომლის მიხედვითაც 
საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედებდა საქართველოს 
რესპუბლიკისა და სსრ კავშირის კანონები და კანონქვემდებარე აქტები – საიდანაც 
კარგად ჩანს, რომ ამ პერიოდში ქართული სახელმწიფო ორ კარდინალურად 
განსხვავებულ სამართლებრივ სისტემებს შორის იყო. 

გარდამავალი პერიოდის სამართლებრივ სისტემაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი 
იყო გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკური სისტემის თავისებურებანი და სირთულეები. 
გარდამავალი პერიოდის არსებით ნაწილში საქართველო რჩებოდა ცენტრალიზებულად 
გეგმვადი და ცენტრალიზებულად მართვადი საბჭოთა სისტემის ნაწილად – რომელშიც 
საქართველოსათვის აუცილებელი ნებისმიერი ეკონომიკური რესურსი ხორბლიდან და 
ენერგორესურსებიდან დაწყებული და მედიკამენტებითა და შოკოლადით 
დამთავრებული – მხოლოდ საბჭოთა ცენტრის ნებართვითა და ნებასურვილით 
მიეწოდებოდა. რამდენადაც ფინანსური რესურსებიც, ფულის ნიშნებით (ბანკნოტებით) 
მომარაგების ჩათვლით ცენტრალიზებული იყო – საქართველოს არ ჰქონდა საშუალება 
დამოუკიდებელი ფინანსური პოლიტიკა გაეტარებინა. რამდენადაც საბჭოთა სისტემაში 
მოქმედებდა საქონლებზე ცენტრალიზებულად დადგენილი მტკიცე ფასების სისტემა – 
საქართველოს არ ჰქონდა იურიდიული უფლება რაიმე ცვლილებები შეეტანა 
საქონლების დაწესებულ ფასებში. საბჭოთა ცენტრალიზებული ეკონომიკის კანონების 
ნებისმიერ უხეში დარღვევა კიდევ უფრო გაამკაცრებდა კრემლის მხრივ საქართველოზე 
დამოუკიდებლობის დეკლარირებისთანავე დადებულ შეზღუდვებსა და სანქციებს 
(ფაქტობრივად ბლოკადას) – რაც საქართველოს სრულ ენერგეტიკულ კოლაფსს და 
მასობრივ სასიკვდილო შიმშილობას მოუტანდა. 

მაგრამ, რა თქმა უნდა ყველაზე არსებითი ფაქტორი ის იყო, რომ საქართველო 
კვლავ იმყოფებოდა „რკინის ფარდის“ უკან – საქართველოს საზღვრებს სრულად და 
მკარცრად აკონტროლებდნენ საბჭოთა სასაზღვრო ჯარები. საქართველოში კვლავ 
მოქმედებდა ამიერკავკასიის უძლიერესი სამხედრო შტაბი და მისადმი 
დაქვემდებარებული მრავალათასიანი საბჭოთა ჯარები. ამავე დროს საქართველოს არ 
გააჩნდა რაიმე საკუთარი შეიარაღებული ძალები – „ეროვნული გვარდია“ შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ერთ–ერთი ქვეგანაყოფი იყო და მისი საბრძოლო იარაღით 
უზრუნველყოფა იმ პერიოდში დაუძლეველ სირთულეებს აწყდებოდა. თვით 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი არსებული საბჭოთა კანონმდებლობით 
საკავშირო დაქვემდებარების სამინისტრო იყო – რომელიც უშუალოდ კრემლიდან 
ფინანსდებოდა და იმართებოდა. 

გარდამავალი პერიოდის დასაწყისში, 1991 წლის პირველ ნახევარში, საქართველოს 
ეროვნულ ხელისუფლებას არ ემორჩილებოდა არც საბჭოთა უშიშროების კომიტეტის 
საქართველოს განყოფილება – საქართველოს უშიშროების კომიტეტი. ისიც უშუალოდ 
კრემლიდან ფინანსდებოდა და იმართებოდა. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის კომიტეტის 
საქართველოს ეროვნული ხელისუფლებისადმი დამორჩილება ძალზე მტკივნეული და 
რთული პროცესი იყო თუნდაც იმის გამო, რომ ეს უწყებები დაფინანსებას, და მათ შორის 
ხელფასებს საკავშირო წყაროებიდან იღებდნენ და თუკი საქართველოს ხელისუფლება 
მათს დამორჩილებას შეეცდებოდა – ისინი მას საკუთარი ფინანსური რესურსებით უნდა 
ერჩინა – რაც უაღრესად რთული და ერთ პერიოდში პრაქტიკულად დაუძლეველი 
პრობლემა იყო. 

ასე მაგალითად – როგორც კი პრეზიდენტმა გამსახურდიამ სუკ–ის თავმჯდომარედ 
უშიშროების საბჭოთა მუშაკებიდან უფრო ლოიალური პირი დანიშნა – ამას მოჰყვა 
კრემლის გააფთრებული რექცია და ეკონომიკური ბლოკადის გამკაცრება. 

საქართველოს მდგომარეობა ძალზე ართულებდა ის ფაქტორი, რომ განსხვავებით 
ბალტიის რესპუბლიკებისაგან – სხვა საბჭოთა რესპუბლიკების განახლებული საბჭოთა 



ბესარიონ გუგუშვილი 44 გასაუბრება გულისყურთან 

კავშირიდან გასვლა დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის გარიგებაში არ 
იგულისხმებოდა. ამ გარიგებიდან გამომდინარე დასავლეთი და პირველ რიგში 
ამერიკის შეერთებული შტატები და გერმანია (რომელიც საბჭოთა კავშირის საოკუპაციო 
ჯარების გაყვანის პროცესში იყო) კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ საქართველოს 
საბჭოთა კავშირიდან გასვლას. ამასთან დაკავშირებით იხილეთ აქვე: ႱႱႰႩ მიერ 
ბალტიის ანექსიის „არ ცნობის“ დოქტრინა და „Chicken Kiev“ – კიევი, 1991, ბუშის 
„კიევური კოტლეტი“. 

მრგვალი მაგიდა და საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე 
ზვიად გამსახურდია ქართველ ხალხს არ უქმნიდა ილუზიებს დამოუკიდებლობისათვის 
ბრძოლის, მეტიც – არსებითად ომის სირთულეებთან დაკავშირებით, მან ხალხსა და 
1990 წელის 14 ნოემბერს შეკრებილ ახალ უზენაეს საბჭოს მიმართა 
წინასწარმეტყველური სიტყვებით: „მეგობრებო, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს 
ყოველივე დასაწყისია ახალი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და 
ხანგრძლივი ომისა, რომელშიც უნდა გაიმარჯვოს ჩვენმა ერმა და 
რომელსაც ჰქვია თავისუფალი, დამოუკიდებელი საქართველოს 
მკვდრეთით აღდგინება!“ მისი ამ განცხადებიდან თვალნათელია, რომ 
საქართველოს რეალური დამოუკიდებლობის მოპოვება არც მარტივ, იოლ და არც 
ხანმოკლე პროცესად არ იყო წარმოდგენილი. 

ამდენად – გარდამავალი პერიოდში საქართველო გარკვეული თვალსაზრისით 
კვლავ რჩებოდა საბჭოთა რესპუბლიკად – ისეთ რესპუბლიკად, რომელიც საბჭოთა 
კავშირიდან გასვლის პროცესში იყო – პროცესში! გარდამავალ პერიოდში უნდა 
მომზადებულიყო საფუძვლები საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 
აღდგენისათვის და მომხდარიყო თანდათანობითი გადასვლა დამოუკიდებლობაზე – ეს 
უნდა ყოფილიყო პროცესი, რომელიც შესაძლოა რამდენიმე წელიწადს 
გაგრძელდებოდა. 

გარდამავალი პერიოდის პრაქტიკული საწყისი თავისებურებანი 

უზენაესი მიზანი 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მიღწევა ნებისმიერ ფასად 
იმპერიის მოსალოდნელი ქმედებები 

· ჩეხოსლოვაკიაში „ხავერდოვანი რევოლუციის“ საბჭოთა ინტერვენციით ჩახშობის 
მსგავსი ქმედებები 

· შინაგანი ძალებით (მათ შორის სამოქალაქო ან სამხედრო პუტჩით – პოლონეთის ან 
ავღანეთის სცენარებით) ჩახშობა 

· ეროვნული ხელისუფლების საპასუხო ქმედება 
o საკმარისი მატერიალური სასიცოცხლო რესურსების დაგროვება 
o შესაძლებელი სამოქალაქო და შეიარაღებული წინააღმდეგობის იდეოლოგიური და 

პრაქტიკული მომზადება 
უზენაესი მიზანი მიღწეული იქნა მცირე სისხლითა და ტერიტორიული დანაკარგების 

გარეშე. 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის საკანონმდებლო საფუძვლების 
მომზადება 

უზენაესი საბჭოს კომისიებსა და მინისტრთა საბჭოში (შემდგომ მინისტრთა 
კაბინეტში) მიმდინარეობდა ინტენსიური შესამზადებელი სამუშაოები 

არავითარი გამოცდილება, მეთოდიკა და მეთოდოლოგია აღნიშნული 
პერიოდისათვის მსოფლიო მასშტაბით არ არსებობდა 

შეიქმნა შესაბამისი ადმინისტრაციული სტრუქტურები და დაიწყო მათი მომზადება 
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შემზადდა ნიადაგი და შეიქმნა საწყისი სტრუქტურები ეროვნული ხელი-
სუფლების პერიოდში. 

სახელმწიფოებრიობა 
1991 წლის 9 აპრილიდან (როდესაც მან ცალმხრივად დამოუკიდებლობა 

გამოაცხადა) და 1991 წლის დეკემბრის ბოლო დეკადამდე (როდესაც საბჭოთა კავშირი 
დაიშალა და როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა ცნეს მსოფლიოს გავლენიანმა 
სახელმწიფოებმა) არსებითად საქართველო წარმოადგენდა „თვითგამოცხადებულ“, 
„თვითდეკლარირებულ“ სახელმწიფოს (დაახლოებით ისეთსავეს, როგორსაც ამჟამად 
წარმოადგენენ თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღი, აფხაზეთი, ალანია ან 
დნესტრისპირეთი) 

შეუძლებელი იყო დაძლევა ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში – 
დამოკიდებული გარე ფაქტორზე. 

სახელმწიფო აპარატი 

1990 წლის უზენაესი საბჭოს არჩევნებით შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 
ხელისუფლების პირამიდის წვერის შეცვლა – მრავალ ასეულ ათასიანი საბჭოთა 
ბიუროკრატიის შეცვლა კი ფიზიკურად შეუძლებელი იყო 

საბჭოთა ბიუროკრატია (საწარმოთა მართვის აპარატის ჩათვლით) არ ფლობდა 
მართვის სხვა ხერხებს, გარდა გეგმიურისა და მისი ხელახალი სწავლება და წვრთნა 
არსებით რესურსებს, დროს და სტრუქტურას მოითხოვდა 

თვით გადამზადების სტრუქტურა ასევე დროს, რესურსებს და მეთოდიკას 
მოითხოვდა – რომელიც შესაქმნელი იყო 

ნაწილობრივ დაძლეული იქნა ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში. 

მოქალაქეობა 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შესაფერისი მოქალაქეობის სისტემა საქართველოს 
ამ პერიოდში არ გააჩნდა 
· არ არსებობდა მოქალაქეობის საკანონმდებლო ბაზა (საქართველოს მოქალაქეები 

საბჭოთა მოქალაქეებად ითვლებოდნენ) 
· საქართველოს მოქალაქეებს გააჩნდათ მხოლოდ საბჭოთა პასპორტები და 

მაგალითად უცხოეთში გასასვლელი სპეციალური პასპორტის მიღება შესაძლებელი 
იყო მხოლოდ მოსკოვის გავლით 

საერთაშორისო ცნობის გარეშე მოქალაქეობისა და საპასპორტო სისტემის 
შემოღება პრაქტიკულად ნიშნავდა საქართველოს მოქალაქეების საალყო წესების 
ვითარებაში მოქცევას 

შეუძლებელი იყო დაძლევა ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში – 
დამოკიდებული გარე ფაქტორზე. 

ფინანსები და ვალუტა 

საქართველოში მიმოიქცეოდა მხოლოდ საბჭოთა ფულის ნიშნები და მომარაგება 
ხდებოდა გეგმიური წესით, ცენტრალიზებულად მოსკოვიდან 
· სავალუტო ანგარიშები საერთაშორისო ანგარიშსწორებებისათვის 
o უცხოეთთან ნებისმიერი გადასახდელები და ტრანზაქციები შესაძლებელი იყო 

მხოლოდ მოსკოვის ნებართვით 
o საქართველოს არ გააჩნდა (არ ჰქონდა უფლება) საბანკო ანგარიშები უცხოეთში 

· კერძო პირებს არ გააჩნდათ უფლება ჰქონოდათ უცხოური ვალუტა (ამაზე უმკაცრესი 
სასჯელი – პატიმრობა 15 წლამდე იყო გათვალისწინებული) 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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· საკუთარი ვალუტის შემოღებისათვის საქართველოს არ გააჩნდა მხარდამჭერი 
ფინანსური და ფისკალური სისტემა 

საბჭოთა ეკონომიკის ნგრევის პერიოდში კატასტროფული ტემპები მიიღო ინფლაციამ 
· ჰიპერინფლაციის პირობებში 
o ეკონომიკურად გაუმართლებელი იყო პრივატიზების დაწყება 
o ეკონომიკურად გამართლებული იყო სასაქონლო მასის დაგროვება–აკუმულირება 

ფულადის ნაცვლად 
· საბჭოთა ცენტრმა 1992 წლიდან გამოაცხადა ფასების სრული ლიბერალიზება 

(ფიქსირებული სახელმწიფო ფასების გაუქმება) 
o ფასების ლიბერალიზების მოლოდინში ცენტრალური და არსებითი სახელმწიფო 

პოლიტიკის ფარგლებში საქართველომ შეაჩერა მაღალი მოთხოვნილების 
საქონლების რესპუბლიკის გარეთ რეალიზება – რათა ლიბერალიზების შემდეგ 
შეძლებოდა ამ სასაქონლო მასის მაღალ ფასებში რეალიზება 

o დარეზერვებული იქნა სპირტიანი სასმელებისა და სხვა ადგილობრივი წარმოების 
მზა საქონლისა და ნედლეულის მთელი წლიური პროდუქცია (პუტჩის შემდგომ ამ 
რესურსის ხარჯვის დოკუმენტები არ არსებობს) 

o დარეზერვებული იქნა და სასწრაფოდ მთელი არსებული ფინანსური რესურსებით 
მოხდა საკავშირო ბაზარზე მისაწვდომო ძვირფასი საქონლების შეძენა – 
თვითმფრინავები, ვაგონები, ოქრო, იმპორტული ელექტრონიკა, ძვირფასი ქურქები 
და სხვ. (პუტჩის შემდგომ ამ რესურსის ხარჯვის დოკუმენტები არ არსებობს) 

სავალუტო–ფინანსური სირთულეები ნაწილობრივ დაძლეული იქნა საკავშირო 
ბიუჯეტში ჩანარცხების პარტიზანული ხერხებითა და მეთოდებით. ამას გარდა ფულის 
ნიშნების მოწოდების წყაროებთან კერძო–პირადი პირდაპირი (საკავშირო ცენტრია 
გვერდის ავლით) საქმიანი ურთიერთობების დამყარებით. 

დაწყებული იყო ნაციონალური ვალუტის შემოღების საკანონმდებლო და ორგანი-
ზაციული ღონისძიებები 

გადაიდგა საწყისი ნაბიჯები ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში. 

საკუთრება, როგორც ცენტრალური ეკონომიკური პრობლემა 
საკუთრება წარმოების საშუალებებსა, ბუნებრივ რესურსებსა და მიწაზე – ყველა ეს 

საბჭოთა კავშირის საკუთრებად ითვლებოდა (საკუთრების კანონიერი, საბჭოთა 
სისტემასთან შეთანხმებული გაყოფაზე საბჭოთა ცენტრი არ თანხმდებოდა) 
· სამრეწველო, სასოფლო–სამეურნეო, სატრანსპორტო და მომსახურებითი საწარმოები 

ნედლეულით, ენერგიით, ხელფასის ფონდით საკავშირო გეგმის მიხედვით ცენტრიდან 
მარაგდებოდნენ 

· რამდენადაც საწარმოები საბჭოთა კავშირის საკუთრებად ითვლებოდნენ – 
შეუძლებელი და კანონსაწინააღმდეგო იყო არსებული სამართლებრივი ნორმებით 
მათი ნებისმიერი სახის გასხვისება – მაგალითად პრივატიზების სახით 

· სახელმწიფო საწარმოების მთელი პროდუქცია ႱႱႰႩ სახელმწიფო საკუთრებად 
ითვლებოდა და მისი რეალიზება მხოლოდ სახელმწიფო სისტემის მეშვეობით 
შეიძლებოდა 

· კერძო ბინათმფლობელობების გარდა მთელი საბინაო ფონდი ითვლებოდა საბჭოთა 
საკუთრებად – ამდენად შეუძლებელი იყო არსებული კანონის ფარგლებში საბინაო 
ფონდის რაიმე სახით პრივატიზება 

· მიწა, რომელზე აგებული იყო თუნდაც კერძო ბინათმფლობელობა ႱႱႰႩ სახელმწიფო 
საკუთრება იყო – რაც მის პრივატიზებას გამორიცხავდა 

· კერძო ტიპის საწარმოები (მაგ.: კოოპერატივები) კანონის მიხედვით შესაძლებელი 
იყო დაარსებულიყო მხოლოდ რომელიმე სახელმწიფო საწარმოს ან დაწესებულების 
ფარგლებში და მისი გარანტიით – რომელსაც მისი ფინანსური კონტროლი 
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ევალებოდა (მათ საქმიანობაზე სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებელი საბოლოო 
ჯამში ეს სახელმწიფო საწარმო ან დაწესებულება იყო) 

· პრივატიზების პერსონალური თვალსაზრისით – საბჭოთა კანონების შესაბამისად 
დამნაშავედ ჩაითვლებოდა არა მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ხელისუფლება, 
არამედ – ის მოქალაქეც, რომელიც პრივატიზების აქტში მონაწილეობას მიიღებდა და 
ႱႱႰႩ შეეცდებოდა მის დაპატიმრებას ნებისმიერი ხერხებით საქართველოშიც და მის 
ფარგლებს გარეთაც (დასავლეთის სახელმწიფოების ჩათვლით)  

 
სირთულეთა დაძლევა მიმდინარეობდა ორი მიმართულებით 
· ცენტრთან საკუთრების გაყოფის მოლაპარაკებებით (მცირედ შედეგიანით) 
· ძალაუფლებრივ–ნებისყოფითი (ძალისმიერი) მეთოდებით 

პრემიერ მინისტრის განკარგულებით (საკანონმდებლო ბაზის გარეშე) შეიქმნა 
საცდელ–სადემონსტრაციო პრივატიზებისათვის რამდენიმე ათეული ობიექტის 
(მაღაზიების, რესტორნებისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტების) ნუსხა – 
რომლიდანაც მოესწრო ერთი მაღაზიის „გოლიათის“ ღია აუქციონის წესით გაყიდვა (ეს 
მთელი ყოფილი საბჭოთა სივრცის მასშტაბით პრივატიზების პირველი შემთხვევა იყო) 

ნებისყოფითი საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილე-
ბების ნაწილობრივ იქნა დაძლეული ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში. 

სასიცოცხლო მნიშვნელობის ეკონომიკური რესურსები 

ენერგიით მომარაგება (ელექტროენერგია, საწვავი) 
· საქართველოს ესაჭიროებოდა წლიურად დაახლოებით 0,3–0,5 მილიარდი 

დოლარის ღირებულების ენერგია – რომლის 75–80% რუსეთიდან შემოდიოდა 
ცენტრალიზებული გეგმიური პრინციპებით 

საწვავი ძირითადად აზერბაიჯანიდან შემოდიოდა საკავშირო ცენტრალიზებული 
გეგმის შესაბამისად – საქართველოში რაიმე მნიშვნელოვანი მარაგების გაკეთება 
შეუძლებელი იყო, რამდენადაც მარაგების ოდენობა კონტროლდებოდა საიდუმლო 
სპეცორგანოების მიერ 

განსაკუთრებით მძიმე იყო საწვავით დამოკიდებულება – როგორც კი დაიძაბებოდა 
პოლიტიკური ურთიერთობები საკავშირო ცენტრთან – მაშინათვე კატასტროფულად 
მცირდებოდა მოწოდებები 

გარკვეულწილად სათბობით მომარაგების სიმწვავე შენელებული იქნა აზერბაიჯანის 
ეროვნულ მოძრაობასთან ფარული, საიდუმლო მოლაპარაკებების შედეგად… 

საკვები და საფურაჟე მარცვლეულით მომარაგება (ხორბალი, ქერი, შვრია) 
· საქართველოს წლიურად ესაჭიროებოდა დაახლოებით წლიურად დაახლოებით 0,3–

0,5 მილიარდი დოლარის ღირებულების მარცვლეული რომლითაც იგი 
მარაგდებოდა უმთავრესად ႱႱႰႩ მიერ ႠႸႸ და კანადიდან ႱႱႰႩ ხელშეკრულებით 
იმპორტირებული რესურსებით (რომლის საფასურსაც ႱႱႰႩ იხდიდა) 

· მარცვლეული ძირითადად ფოთის პორტიდან შემოდიოდა თვიური განრიგით – ისე, 
რომ საქართველოს არ ჰქონოდა საშუალება რაიმე მარაგები გაეკეთებინა 
(მარცვლეულის ხარჯვა საიდუმლო სპეცორგანოების მიერ კონტროლდებოდა – 
რომლებიც მიუწვდომელები იყვნენ ეროვნული ხელისუფლებისათვის) 

· მარცვლეულის არა გეგმიური შესყიდვა ႱႱႰႩ სხვა რესპუბლიკებიდან აკრძალული 
იყო 

ყველაზე მძიმე იყო მარცვლეულზე დამოკიდებულება – რამდენჯერაც კი 
დაიძაბებოდა პოლიტიკური ურთიერთობა საკავშირო ცენტრთან – მაშინათვე 
ფერხდებოდა ხორბლის მოწოდება და საქართველო შიმშილის რეალური საფრთხის 
წინაშე დგებოდა. იყო შემთხვევები, როდესაც ელევატორებში მხოლოდ 2–3 დღის 
სამყოფი მარცვლეული რჩებოდა 
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შეუძლებელი იყო დაძლევა ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში – 
დამოკიდებული გარე ფაქტორზე 

რეგულირებადი ბლოკადები 

· ფინანსური 
· ენერგეტიკული 
· სასაქონლო (მსგავსი ღვინისა და მაღალალკოჰოლური სასმელების რუსეთის მიერ 

2006 წლის მარტ–აპრილის ბლოკადისა) 
· სანედლეულო 
· ინფორმაციული 

შეუძლებელი იყო დაძლევა ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში – 
დამოკიდებული გარე ფაქტორზე. 

ორხელისუფლიანობა 
საქართველოში პრაქტიკულად ერთ ტერიტორიულ, სამართლებრივ, ეკონომიკურ, 

სოციალურ, სამხედრო–სტრატეგიულ სივრცეში თანაარსებობდა ორი ხელისუფლება 
· ლეგიტიმური ეროვნული ხელისუფლება 
o უზენაესი საბჭო 
o მინისტრთა საბჭო – შემდგომ, მინისტრთა კაბინეტი 

 არსებითად უცვლელი აპარატით (ხშირად არასანდო) 
o ქალაქების მერები და პრეფექტები 

 მერიებისა და პრეფექტურების აპარატი (დიდ ნაწილში არასანდო) 
o სამეურნეო და ადმინისტრაციული ორგანოები 

 პრაქტიკულად უცვლელი აპარატით (უდიდეს ნაწილში არასანდო და ხშირად 
მტრულად განწყობილი) 
o პოლიციური აპარატი (რომლის ზედაფენის არსებითი ნაწილი იმავდროულად სუკის 

თანამშრომლები იყვნენ) 
 უცვლელი საკადრო სისტემით (გარკვეულ ნაწილად მტრულად განწყობილი) 
· საბჭოთა სახელმწიფო–ძალაუფლებრივი სტრუქტურები 
o საბჭოთა არმია, რომლის რიცხოვნობა 70–80 ათასის ფარგლებში მერყეობდა 
o საბჭოთა არმიის სამხედრო ბაზები და გამაგრებული პუნქტები 
o საბჭოთა არმიის სტრატეგიული და ბირთვული ძალები 
o საბჭოთა სასაზღვრო ძალები – რომლებიც აკონტროლებდნენ საქართველოს 

სასაზღვრო პერიმეტრს 
o საბჭოთა არმიის სადაზვერვო სტრუქტურები 
o რესპუბლიკური სუკი 
o საკავშირო სუკი 

შესაძლებელი იყო მხოლოდ ნაწილობრივი ზემოქმედება და დაძლევა 
ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში – არსებითად დამოკიდებული გარე 
ფაქტორზე. 

კატასტროფული მიწისძვრა 
მიწისძვრის შედეგად რამდენიმე რეგიონში უმძიმეს ნგრევას ჰქონდა ადგილი 

(რომელსაც ვერ შეედრება არა თუ თბილისში პუტჩის დროს მომხდარი ნგრევა – არამედ, 
სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში ომით გამოწვეული ნგრევაც) 

საქართველომ მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციისათვის ვერ მიიღო 
აბსოლუტურად ვერავითარი გარეშე დახმარება 
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1991 წლის ბოლოსათვის შინაგანი რესურსებისა და რეზერვების მობილიზებით 
მიწისძვრის შედეგები 75%–ით იქნა ლიკვიდირებული (გზები, ხიდები, საცხოვრებელი და 
საწარმოო შენობა–ნაგებობები) 

რამდენიმე თვის განმავლობაში მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციაზე გადიოდა 
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 15–25% 

უდიდეს ნაწილში დაიძლია ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში 

სახელმწიფო კინოკორპორაცია – შერეული, გარდამავალი პერიოდის 
პირველი ცდა 

კინოგაქირავების რეორგანიზება 
კინოთეატრების გარდარდაქმნა კერძო საწარმოებად 

· კინოგაქირავებიდან გადასახდელების აკუმულაცია კინოკორპორაციაში 
· კინოწარმოების რეორგანიზება 
· კერძო შემოქმედებითი სტუდიების შექმნა 
o კერძო დამხმარე საწარმოების შექმნა (ფირის დამუშავების, სატრანსპორტო და 

სხვ.) 
o სახელმწიფოს მიერ სტუდიების საწყისი კაპიტალით უზრუნველყოფა 
o სტუდიებისათვის საბჭოთა პერიოდში წარმოებული ფილმების საკუთრებაში 

გადაცემა 
o სტუდიებისათვის გარანტირებული სახელმწიფო დაკვეთის უზრუნველყოფა 

· სახელმწიფო დაკვეთის უზრუნველყოფა აკუმულირებული კინოგაქირავების 
შემოსავლებიდან 

კინოკორპორაცია შეიქმნა სუვერენული სახელმწიფოს ნებისყოფითი, ადმინის-
ტრაციული გადაწყვეტილებით (არსებითად რაიმე ზუსტი საკანონმდებლო ბაზის გარეშე 
– განსაკუთრებით ეს ეხებოდა კინოგაქირავებიდან შემოსავლების საკავშირო ბიუჯეტში 
გადარიცხვის შეჩერებას და მათს საქართველოში ბრუნვას). 

დასრულდა და ამოქმედდა ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში 

ვარსკვლავიერი საათი 

ევროპარლამენტში 

1991 წლის დეკემბრის მიწურულს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ სასწრაფოდ 
მიმავლინა ბრიუსელში – რათა მეცადა შეხვედრა ევროპარლამენტის 
წარმომადგენლებსა და ႬႠႲႭს ხელმძღვანელობასთან და განმემარტა დამოუკიდებელი 
საქართველოს პოლიტიკური პოზიცია. აჩქარება საჭირო იყო იმიტომ, რომ კრემლი 
სარგებლობდა რა იმითი, რომ მსოფლიო არ ჩქარობდა დამოუკიდებელი საქართველოს 
ცნობას – სულ უფრო აძლიერებდა შეიარაღებულ ჩარევას სამაჩაბლოში და გამალებით 
აიარაღებდა შინაგან ანტიეროვნულ ძალებს. 

სასწრაფოდ, მოსკოვში, საბჭოთა საგარეო დიპლომატიური პასპორტი და რამდენიმე 
ევროპის ქვეყნის ვიზა გამიკეთეს (ფორმალურად ჯერ კიდევ საბჭოთა მოქალაქედ 
ვითვლებოდი) და მცირე სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად (ლანდია, ძოძუაშვილი, 
კალანდია) – ვენის გავლით ბრიუსელში ჩავფრინდი. 

იმის და მიუხედავად, რომ ევროპარლამენტისათვის საქართველოს პრემიერ 
მინისტრის ვიზიტი სავსებით მოულოდნელი და წინასწარ დაუგეგმავი იყო – იქ 
გადაწყვიტეს დაუყონებლივ მივეღეთ და მეორე დღესვე, საგარეო კომისიის საგანგებო 
გაფართოებულ სხდომაზე, რომელსაც ევროპარლამენტის ასზე მეტი დეპუტატი 
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ესწრებოდა მიიწვიეს საქართველოს დელეგაცია. სხდომის დღის წესრიგში მხოლოდ 
ერთი საკითხი იდგა – საქართველოს ინფორმაციისა და ცნობის შესახებ თხოვნის 
მოსმენა. 

ეს ევროპარლამენტში საქართველოს წარმომადგენლისა და საერთოდ საბჭოთა 
სივრცეში შემავალი სახელმწიფოების წარმომადგენლის პირველი ოფიციალური მიღება 
და გამოსვლა იყო – აქედან და სწორედ ამ დღიდან დაიწყო საქართველოს გზა ევროპის 
კავშირისაკენ. და ეს რეალურად და პრაქტიკულად დაიწყო საქართველოს ეროვნულმა 
ხელისუფლებამ! 

ჩემი გამოსვლა ინგლისურად დავიწყე და ევროპარლამენტს გადავეცი პრეზიდენტ 
ზვიად გამსახურდიასა და საქართველოს პარლამენტის მოწოდება დაუყონებლივ ეცნოთ 
საქართველო, რომელმაც დემოკრატიულად ჩატარებული რეფერენდუმით გადაწყვიტა 
აღედგინა 1921 წელს საბჭოეთის ოკუპაციით დამხობილი დამოუკიდებლობა. მოვახსენე 
აგრეთვე სამაჩაბლოში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის შესახებ და ავუხსენი, 
რომ ეს არ არის ოსი და ქართველი ხალხის ეთნიკურ საფუძვლებზე დაფუძნებული 
დაპირისპირება, არამედ არის რუსეთის შეიარაღებული აგრესია დამოუკიდებელი 
საქართველოს წინააღმდეგ. გადავეცი აგრეთვე პრეზიდენტ გამსახურდიას თხოვნა – 
აქტიურად ჩაბმულიყვნენ სამაჩაბლოში სამშვიდობო პროცესში – რაშიც ჩვენი მხრიდან 
ყოველგვარი ხელშეწყობა ექნებოდათ. 

მივმართე – საქართველო, რომელიც პრაქტიკულად 200 წელი იყო ჯერ ცარისტული 
რუსეთის და შემდეგ საბჭოთა იმპერიის კოლონია ჯერ არ არის იმ ზომით 
დემოკრატიზებული ქვეყანა, როგორიც დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც 
ევროპარლამენტის წევრები არიან. მაგრამ, საქართველოში, მის დემოკრატიულად 
არჩეულ ხელისუფლებაში არის დიდი სწრაფვა დემოკრატიისადმი და სურვილი, რომ 
სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის გზით ვიაროთ და ამდენად – 
თანდათანობით, თქვენი დახმარებით იმედი გვაქვს დავძლევთ ყველა სირთულეს. 

შემდეგ უფლება მოვითხოვე ჩემი გამოსვლა ქართულ ენაზე წარმემართა, მე 
ვუთხარი: „თხოვთ ახლა მომცეთ ნება პირველად ევროპარლამენტის ისტორიაში ამ 
კედლებში გაისმას ქართული ენა, მოგმართოთ ჩემს მშობლიურ ქართულ ენაზე, რადგან 
მინდა, რომ ევროპარლამენტის წევრებმა გაიგონ ჩემი ხალხის ხმა მის დედაენაზე, 
ხალხისა – რომელიც ესწრაფვის გახდეს დემოკრატიული ევროპის წევრი. ქართველი 
ხალხი იმედოვნებს, რომ სულ მალე გახდება დამოუკიდებელი სახელმწიფო და შემდგომ 
კი – ევროკავშირისა და ႬႠႲႭს წევრი ქვეყანა“. რამდენადაც ევროპარლამენტში 
ქართულიდან მთარგმნელი არ აღმოაჩნდათ საქართველოს პრემიერის სიტყვებს 
თარგმნიდა საქართველოს კანცლერი ალეკო ლანდია. 

საქართველოდან ევროპარლამენტში წარგზავნილის დედაენაზე წარმოთქმულ 
სიტყვებს პარლამენტარები ტაშით შეხვდნენ და ამით წახალისებულმა მე ისევ 
ინგლისურად მივმართე. ვუთხარი – „საქართველოს ხელისუფლებაზე კრემლის 
აგენტურა ავრცელებს ჭორებსა და სიცრუეს თითქოს ჩვენ უკიდურესი, ექსტრემისტი 
ნაციონალისტები ვართ. ბატონო პარლამენტარებო, მე პირადად ბებიით ბერძენი ვარ, 
ბერძნები ჩემთვის ისეთივე მშობლიური ხალხია – როგორც ქართველები. ასეთივეა 
ჩვენი ხელისუფლების მრავალი წევრი და ამდენად – ჩვენ ძალზე კარგად გვესმის და 
ვუგებთ საქართველოს ეროვნულ უმცირესობებს. ვიცით და ვითვალისწინებთ მათს 
ყველა კანონიერ სწრაფვას. ნუ დაუჯერებთ საქართველოს დამოუკიდებლობის მტრებს. 
კალიმერა (ბერძნულად: გამარჯობა) ბატონო პარლამენტარებო“! 

ეს სიტყვები არ მქონდა დასრულებული, რომ საბერძნეთის მთელი დელეგაცია 
ფეხზე ადგა და საგანგებო ტაშით დამაჯილდოვა (ძალიან გამიკვირდა)… მეტიც, 
მაშინათვე – დემონსტრატიულად – ტრიბუნასთან მოვიდა ევროპარლამენტის საგარეო 
საქმეთა კომისიაში საბერძნეთის დელეგაციის მეთაური, ხელი ჩამომართვა, გამეცნო და 
საჯაროდ შემპირდა, რომ საბერძნეთის დელეგაცია უახლოეს დღეებში დააყენებს 
საკითხს საქართველოს ცნობის შესახებ! 

ამის შემდეგ უკვე თბილი და შეიძლება ითქვას – მეგობრული ატმოსფერო შეიქნა, 
მცირე დაძაბულობა, რომელიც სულ თავიდან იგრძნობოდა მოიხსნა და სხდომის 
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თავმჯდომარემ დამსწრეთ შესთავაზა შეკითხვები დაესვათ. ხუთი–ექვსი შეკითხვა იყო 
დასმული, ყველა კეთილგანწყობილი. განსაკუთრებით აინტერესებდათ საქართველოს 
ეკონომიკური შესაძლებლობები, კავკასიის ნავთობი და სატრანსპორტო მაგისტრალები. 
არც ერთი უხერხული და მძაფრი შეკითხვა (რომელსაც ველოდით და მზად ვიყავით 
მოგვეგერიებინა) არ ყოფილა. 

საქართველოს დელეგაციის მიღება ევროპარლამენტში თითქმის ერთ საათს 
გაგრძელდა (აქედან 45 წუთი მე ვილაპარაკე) და მისი დასრულების შემდეგ დამსწრეთა 
საკმაოდ გრძელი რიგი დადგა – იმისათვის რომ საქართველოს პრემიერისათვის ხელი 
ჩამოერთვათ და საქართველოსათვის წარმატება ესურვათ… 

ოტტო ჰაბსბურგი 4 

სულ ბოლოს მოვიდა ერთი ძალზე სიმპათიური, ხანდაზმული პარლამენტარი, 
გამეცნო – მე ოტტო ჰაბსბურგი ვარ და ხვალ საღამოთი გეპატიჟებით ჩემს კაბინეტში 
ყავაზე და საუბრისთვისო. სიამოვნებით დავთანხმდი და ამით დავშორდით. 

საქართველოს მთელი დელეგაცია აღფრთოვანებული და დიდად იმედმოცემული 
იყო. სხვა გარემოებათა გარდა იმითიც, რომ საგარეო საქმეთა კომისიამ გვი-
შუამდგომლა უშუალოდ (კრემლის გარეშე) მიგვემართა ეკონომიკური და ჰუმა-
ნიტარული დახმარებისათვის ევროსტრუქტურებისათვის – რაც საშუალებას მოგვცემდა 
კრემლის მიერ მოწყობილი სასტიკი ეკონომიკური ბლოკადა შეგვემსუბუქებინა. ამაზე 
მუშაობა კი დაუყონებლივ დავიწყეთ და მომდევნო ორიოდ დღეში ძალზე არსებითად 
წავიწიეთ წინ. 

როგორც კი გავთავისუფლდებით, ჩვენს მასპინძელს, ვთხოვე დაწვრილებითი 
ცნობები მოეწოდებინა იმ პარლამენტარის შესახებ, რომელმაც შემდეგ საღამოთი 
მიგვიწვია – ამან კი მისი დიდი გაკვირვება გამოიწვია: „არ იცით ვინაა ბატონი ოტტო?“. 
ახლა ალბათ საქართველოში ბევრმა იცის ვინაა ბატონი ოტტო ჰაბსბურგი – 
გაერთიანებული ევროპის ერთ–ერთი იდეოლოგი, დამფუძნებელი და მამამთავარი – 
მაგრამ, მაშინ სულ ახლახანს ჯერ კიდევ საბჭოთა მოქალაქეებს საიდან უნდა 
გვცოდნოდა ავსტროუნგრეთის შთამომავლობითი მეფის შესახებ? 

მეორე საღამოთი ბატონ ოტტოს ვესტუმრეთ ევროპარლამენტში მის ოფისში. მან 
თბილად მიგვიღო და საქართველოს პრემიერს მაგიდის თავში ადგილი შესთავაზა. მე 
ვუთხარი „ბატონო ოტტო. მე ქართველი აზნაური ვარ და მეფეს სუფრის თავში ვერ 
დავუჯდები – თქვენ დაბრძანდით“ მეთქი. მან კი სიცილით მომიგო „ამ შენობაში 
არისტოკრატიულ ტიტულებს არ ცნობენ, აქ ეგ არ მოქმედებს და რაც მთავარია – თქვენ 
სტუმარი ხართო“. 

საუბარი მე დავიწყე და დავიწყე საქართველოს ძალზე მოკლე ისტორიულ–
სტრატეგიული, გეოპოლიტიკური მიმოხილვით. რამდენიმე ზოგადი ფრაზის შემდეგ 
ბატონი ოტტო ზრდილობიანად ჩაერთო და მითხრა: „ახალგაზრდობაში ესპანეთში 
კომუნისტებისა და საბჭოთა ბოლშევიკების წინააღმდეგ, რომლებსაც კრემლი 
აიარაღებდა და აქეზებდა – ვიბრძოდი ერთ ემიგრანტ ქართველ თავადიშვილთან 
ერთად (გვარიც ახსენა – ქართლელი თუ კახელი დიდგვაროვნის, სამწუხაროდ არ 
მახსოვს), რომელიც იმ ომში ესპანელი ხალხის მომავლისათვის გმირულად დაიღუპა. 
ასე, რომ საქართველოს წარსულზე, აწმყოზე და ასე განსაჯეთ ნაწილობრივ 
მომავალზეც–კი საკმაოდ ბევრი ვიცი. მოდით დღევანდელ პრობლემებზე და 
საშიშროებებზე ვილაპარაკოთ, გავარკვიოთ – რითი შეიძლება რეალურად დავეხმაროთ 
ევროპიდან დამოუკიდებელ საქართველოსო“. შემდეგ დაწვრილებით ვისაუბრეთ იმ 

                                                                            
4 ბატონი ოტტო ამის შემდგომ საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების დაუღალავ შემწედ იქცა და 
დიდი ძალისხმევა მოანდომა არალეგიტიმური ძალაუფლების მხილებას ევროპაში. 
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პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს გარეგანი თუ შინაგანი მტრებისაგან იყო 
მოსალოდნელი. 

ბატონმა ოტტომ დაგვარწმუნა, რომ საქართველოს ცნობა უახლოეს დღეებში 
მოხდებოდა, და, რომ, ეს უკვე თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც გადაწყვეტილი 
საკითხია – ამავე დროს გაგვაფრთხილა, რომ რაც უფრო მოახლოვდება ცნობის ჟამი, 
მით უფრო საშიში გახდებოდა ჩვენი მდგომარეობა. მისი აზრით არ იყო გამორიცხული 
რუსეთის ღია სამხედრო ჩარევა, ეროვნული ხელისუფლების დაპატიმრება 
(ჩეხოსლოვაკიის მსგავსად) და სამხედრო კონტროლის დაწესება მთელს 
საქართველოზე… 

დასასრულს ბატონმა ოტტომ გულთბილი სალამი გადასცა პრეზიდენტ ზვიად 
გამსახურდიას და გვითხრა, რომ აღტაცებულია მისი დისიდენტური და ეროვნულ–-
განმათავისუფლებელი წარსულით, დიდ პატივს სცემს მას და უსურვებს სიმტკიცესა და 
წარმატებებს… 

რა თქმა უნდა ყოველ საღამოს ჩვენი დელეგაციის წარმატებების შესახებ ვაცნობდი 
პრეზიდენტს და იგიც ფრიად კმაყოფილი იყო. 

ნატო–ს შტაბ ბინაში 

შემდგომ დღეს, საკმაოდ მოულოდნელად, მივიღეთ თანხმობა ႬႠႲႭს გენერალური 
მდივნისაგან მანფრედ ვორნერისაგან შეხვედრის თაობაზე. შეხვედრაზე გავემართეთ მე, 
ლანდია და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კალანდია. ႬႠႲႭს შტაბ ბინის 
შესასვლელში, გარეთ დაგვხვდა ოფიცერი, რომელიც ყველას ცალ–ცალკე სახელითა და 
გვარით მოგვესალმა და შეგვიძღვა შენობის შიგნით. 

გამაკვირვა ႬႠႲႭს შტაბ ბინის სამუშაო სათავსოების დაბალმა ჭერმა, ძალზე ვიწრო 
უსარკმელო დერეფნებმა და ზოგადად ზედმეტად სპარტანულმა გარემომ (მით უმეტეს, 
რომ რამდენჯერმე ნამყოფი ვიყავი საბჭოთა გენშტაბში – უმდიდრეს და პომპეზურ 
სასახლეში, მოსკოვში). 

დერეფანში გაღიმებული სახით და საკმაოდ არაოფიციალურად შეგვხვდა 
გენერალური მდივანი ვერნერი და არც თუ მდიდრულ და არც თუ დიდ კაბინეტში 
მიგვიწვია. მას შემდეგ რაც რბილ სავარძლებში კომფორტულად მოვეწყვეთ – და ყავა და 
ნამცხვარი მოგვართვეს – ზოგადი ფრაზების შემდეგ მე მას გადავეცი პრეზიდენტ 
გამსახურდიას მოკითხვა და ვუთხარი: „ქართველმა ხალხმა რეფერენდუმით განაცხადა 
სურვილი აღადგინო დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფო. გადმოგცემთ 
ქართველი ხალხისა და მისი მთავრობის სურვილს გახდეს ევროკავშირისა და ႬႠႲႭს 
წევრი ქვეყანა. ვიმედოვნებთ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ აქ უკვე აღარ მოვალთ 
სტუმრად – არამედ, მოვალთ როგორც ႬႠႲႭს ერთ–ერთი სრულუფლებიანი წევრი და 
უკვე ჩვენ მიგიწვევთ ამ შტაბ ბინის ჩვენს კუთვნილ აპარტამენტებში“. ამის შემდეგ, 
კვლავ ქართულად წარმოვთქვი რამდენიმე ფრაზა (რომლებსაც კვლავ ლანდია 
თარგმნიდა) – „ეს იმიტომ, რომ ამ შენობაში გაისმას ქართული და ყური შეაჩვიოთ 
ႬႠႲႭ–ში ქართულ ენას“ მეთქი – ვიხუმრე. შევატყვე, რომ ფრიად ნასიამოვნები დარჩა 
ჩემი სიტყვებით – არც მალავდა… 

პასუხად მითხრა: „თქვენ პირველი ადამიანი ხართ საბჭოთა კონტროლის ქვეშ 
მყოფი ტერიტორიებიდან, რომელსაც ნდობა და პატივი გხვდათ ႬႠႲႭს შტაბ ბინის 
ზღურბლს აქეთ გადმოგებიჯებინათ ფეხი. ეს პატივი არ ღირსებია არც გორბაჩოვს და 
არც თქვენს თანამემამულეს შევარდნაძეს. ეს კი ნიშანია იმისა, რომ ႬႠႲႭს 
ხელმძღვანელობა საქართველოს კეთილგანწყობით შეჰყურებს და იმედოვნებს, რომ 
საქართველოსა და ႬႠႲႭს კავშირები მეგობრული, მტკიცე და მრავალმხრივი გახდება. 
ვინ იცის მომავალში თქვენი სიტყვებიც გამართლდესო.“ 

ამის შემდგომ გენერალური მდივნის მითითებით დამსწრე ოფიცერმა ა.ლანდიას 
სთხოვა გამოერთო ვიდეო აპარატი (ამ შენობის სამუშაო ტერიტორიებზე საერთოდ და 
მკაცრად აკრძალულია ყოველგვარი ვიდეო გადაღებაო – თქვენ დიდი შეღავათი 
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მოგეცითო) – რომლითაც ის ჩვენს შეხვედრას იღებდა და საკმაოდ ხანგრძლივი 
კონკრეტული და საქმიანი საუბარი გაიმართა. საუბარი ძირითადად ეხებოდა იმ 
დახმარებას, რომელიც საბჭოთა ბირთვული იარაღის მოძრაობის დაფიქსირებაში და 
კონტროლში შეგვეძლო აღმოგვეჩინა ႬႠႲႭსათვის საქართველოსა და მთელი 
კავკასიის მასშტაბით (თანამშრომლობა, რომელიც არსებითად რამდენიმე თვით ადრე 
დავიწყეთ) – რათა იგი კონტროლის ქვეშ ყოფილიყო და არ მოხვედრილიყო 
არასასურველ ხელში (ტერმინი „ტერორიზმი“ მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა 
ახლანდელი სახით). მე მას გადავეცი ის ინფორმაცია, რომელიც ამის შესახებ 
გაგვაჩნდა. ლაპარაკი იყო აპარატურუზე – რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა რკინი-
გზებითა და საავტომობილო გზებით შენიღბული ბირთვული იარაღის გადაზიდვების 
დაფიქსირება. 

უნდა აღვნიშნო, რომ დასავლელ სამხედროებთან ლაპარაკი ყოველთვის (ამის 
შემდეგ არაერთხელ მქონია – ჩეჩნეთში) ბევრად უფრო მარტივი იყო – ვიდრე 
პოლიტიკოსებთან. სამხედროების სამყარო ბევრად უფრო მარტივი და ცალსახაა – არის 
მოწინააღმდეგე, არის მოკავშირე და არის სისხლი – ჯარისკაცების სიკვდილ–
სიცოცხლე… 

ბოლოს მე მას საჩუქარი – ლამაზად მოჭედილი ქართული ხმალი დაგვეცი – 
რომელიც მაშინათვე ქარქაშიდან ამოსწია და პირი გაუსინჯა: „დიდი მადლობა ႬႠႲႭს 
შეიარაღებისთვისო“ – ხუმრობით მითხრა. მე კი მივუგე „იმედია ამის სანაცვლოდ ႬႠႲႭ 
ბევრ და თანამედროვე იარაღს მოგვაწვდის“ მეთქი… ასეთ განწყობაზე დავშორდით. 
დერეფანშიც გამოგვაცილა და მოიცადა სანამ პალტოებს ჩავიცმევდით და 
გამოვემშვიდობებოდით. ძალზე თავმდაბალი, ზრდილობიანი და ინტელიგენტი 
ადამიანის შთაბეჭდილება დატოვა. 

ეს იყო ႬႠႲႭს სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანების პირველი ნაბიჯები და 
ეს მოხდა ზუსტად 15 წლის წინ! მოხდა საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების დროს 
და მის მიერ! 

შინ მისვლისთანავე პრეზიდენტს დავურეკე და აღფრთოვანებულმა მოვახსენე 
წარმატებების შესახებ. მაგრამ მისი ხმა არ მომეწონა, რაღაცით… განსაკუთრებით კი 
ამაღელვა მისმა განკარგულებამ – მეტს მანდ ნუ გაჩერდებით და რაც შეიძლება 
სწრაფად ჩამოდითო. შემდეგ, უკვე მივიღეთ ინფორმაცია, რომ თურმე პუტჩისტები 
ქალაქში შემოსულან და ცენტრში საბრძოლო პოზიციებს იკავებენ. მეორე დილითვე 
გამოვფრინდით საქართველოში… 

პუტჩი დაიწყო… 

თბილისში ავსტრიის გავლით გვიან ღამით ჩამოვფრინდით. თბილისის აერო-
პორტშიც კი იგრძნობოდა უკიდურესი დაძაბულობა – ყველგან შეიარაღებული ხალხი 
იდგა… სახლში შევიარე, სწრაფად ვივახშმე და მაშინათვე პრეზიდენტის სანახავად 
გავეშურე. ნაშუაღამევს კარგად გადაცილებული იყო. 

ჩვეულებრივი მანქანით, „ჟიგულებით“ წავედი, მძღოლი და სამი მცველი მახლდა – 
გზა და გზა ბევრგან ვხედავდი კიტოვანის კბილებამდე შეიარაღებულ ბანდებს, მათს 
ႡႲႰ–ებს, ႡႰႣႫ–ებს. ზოგი მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინი უკვე სრული კონტროლის 
ქვეშ ჰქონდათ – პრაქტიკულად მთელი რუსთაველის პროსპექტზე პირველ სკოლამდე 
მათი შეიარაღებული ბანდიტები იდგნენ – ყველა მანქანას აჩერებდნენ და ჩხრეკდნენ. 
მილიცია არსად ჩანდა, ქუჩები უკაცრიელი იყო… 

დაახლოებით „იმელიდან“ იძულებული გავხდით უკან გავბრუნებულიყავით და 
მეორეხარისხოვანი ქუჩებით, შემოვლით, უკანა მხრიდან მივედით მთავრობის 
სასახლეში. პრეზიდენტი კაბინეტში არ იყო – მოედნისაკენ წავიდა, მიტინგზე სიტყვით 
გამოსვლას აპირებსო… 

თითქმის სირბილით გავეშურე მთავრობის სასახლის წინა გასასვლელისაკენ. 
მართლაც კარებთან ზვიადი იდგა, ხოლო კარში კი მტკიცედ ჩამდგარიყვნენ უზენაესი 
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საბჭოს დეპუტატები – ისინი არ უშვებდნენ გარეთ ზვიადს. მართლაც არ იქნებოდა 
ზვიადის გარეთ გასვლა: პუტჩისტების ხროვები, ორი–სამი ათასი, ზედ მთავრობის 
სასახლის კიბეებთან იყვნენ მომდგარები და მათი მძიმე საბარგო მანქანები კი 
ტროსებით ათრევდნენ ბეტონის ბლოკებს რომლებიც „ჩვენს“ და „იმათს“ ყოფდნენ. 
ჩვენები პუტჩისტებზე ბევრად მეტნი იყვნენ და თითქმის მთლიანად ავსებდნენ 
მთავრობის სასახლის წინა მოედანს კინო „რუსთაველის“ ბოლომდე. მაგრამ საგანგაშო 
ის იყო, რომ იმათი მხრიდან შეიარაღებული პირები სულ ახლოს იყვნენ მოსული და უკვე 
გარკვევით ჩანდნენ შეუიარაღებელი, ნარკოტიკებით გაბრუებული ბრბოს მიღმა. 

პუტჩისტების მიტინგს სიგუა უძღვებოდა, ზვიადს საპაექროდ იწვევდა – ამიტომ 
ზვიადს ვთხოვე, არ არის სიგუა თქვენი დონისა და რანგის, იმისი ღირსი, რომ თქვენ 
გასცეთ პასუხი – მე გავალ და მე ვეპაექრები მეთქი. მართლაც დავითანხმე – გავედი და 
მივმართე მომიტინგეებს. ჯერ გავაცანი ჩვენი ევროპაში და ႬႠႲႭ–ს შტაბ–ბინაში 
ვიზიტის შედეგები და ევროპარლამენტის პირობა, რომ უახლოეს დღეებში ცნობენ 
საქართველოს დამოუკიდებლობას – რასაც ეროვნული ხელისუფლების მომხრეები 
აღფრთოვანებით შეხვდნენ, ხოლო პუტჩისტები – სტვენითა და ღრიანცელით. შემდეგ 
სიგუას მივმართე – თუ რაიმე არგუმენტები გაქვთ და საერთოდ რამე სერიოზული გაქვთ 
სათქმელი, გიწვევთ სატელევიზიო დებატებში – ახლავე, დაუყონებლივ მეთქი. ნუ 
მიიყვანთ საქმეს სისხლისღვრამდე – პოლიტიკური გზებით გადავწყვიტოთ ყველაფერი 
მეთქი. რა თქმა უნდა არავითარი რეაქცია ჩემს სიტყვებს არ მოჰყოლია. მათ ხალხმა 
ამასობაში სულ მთლად მოაშორა ყოველგვარი ჯებირები და ორივე მხრივ მხარეები 
უკვე პირისპირ აღმოჩნდნენ. ერთი იყო მხოლოდ რაც მათი ძალოვანი შეტევისაგან 
გვიცავდა – ჩვენი მომხრეების ფრიად ჭარბი რიცხოვნობა… 

ერთ საათში საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს მოსახლეობას მიმართა 
ტელევიზიით – კაცი–ქუდზე ითხოვა – ეს ლეგიტიმური, ეროვნული ხელისუფლების 
უკიდურეს მძიმე მდგომარეობაზე მიუნიშნებდა… ამის შემდეგ მეც გამოვედი 
ტელევიზიით და გავაფრთხილე საქართველო მოსალოდნელ საშიშროებაზე (გამოსვლის 
აუდიოჩანაწერი იხილეთ დართულ DVD დისკოზე). 

კიდევ ერთი–ორი საათის შემდეგ პუტჩისტების მხრივ მიტინგი მნიშვნელოვნად 
შეთხელდა, უკან დაიხია და შედარებით სიმშვიდემ დაისადგურა. ამითი ვისარგებლე და 
მინისტრთა კაბინეტის შენობაში გადავედი. იქ მინისტრთა ბირთვი შეიკრიბა 
(მინისტრების ნაწილი უკვე პუტჩისტებისაკენ იყვნენ გადასულები, ზოგიც დაიმალა) – 
ჯერ მოკლედ გავაცანი ევროპაში ვიზიტის შედეგები და მერე დავიწყეთ თადარიგი – ასე 
შემომათენდა. 

დილის დაახლოებით რვა საათი იქნებოდა, მთავრობის სასახლის მხრიდან ძლიერი, 
ძალზე ძლიერი სროლის ხმა მომესმა. პრეზიდენტის მისაღებში დავრეკე – მდივანს, 
ლალის ვკითხე – რა ხდება მეთქი? დაიწყეს შეტევაო მითხრა, გვესვრიანო… შენობაში 
ხომ არ შემოუღწევიათ მეთქი – არაო, პირველ სკოლას ვერ გადმოცილებიანო… 

ფანჯარაში გავიხედე, მაგრამ კვამლის მეტი არაფერი ჩანდა. სამაგიეროდ დავინახე, 
რომ მთელი რუსთაველის პროსპექტი მუზეუმის შენობიდან მოყოლებული 
დამოუკიდებლობის მოედნამდე – სულ მოწინააღმდეგის მებრძოლებს ჰქონდათ 
დაკავებული – თითქმის ყოველი ჭადრის უკან მათი კაცი იყო ჩასაფრებული და იარაღი 
მთავრობის სასახლისაკენ ჰქონდათ მიმართული. მეტროს სახურავზეც და დიდი 
უნივერმაღის სახურავზეც მათი სნაიპერები იყვნენ და ტყვიამფრქვევი ჰქონდათ 
დადგმული. 

მაშინათვე ომონის ოფიცერს დავუძახე – რომელიც მინისტრთა კაბინეტის შენობას 
იცავდა – დავანახე ჩასაფრებულები და ვკითხე – რა შეგიძლიათ ქნათ მეთქი. არაფერიო, 
მითხრა – მხოლოდ იმისი საკმარისი ხალხი მყავს რამენაირად ეს შენობა დავიცვაო – 
მაგრამ დასაზვერად კაცს გავუშვებო. სულ მალე დასაზვერად წასული დაბრუნდა და 
მოახსენა – ადამიას ხალხია, ველაპარაკე კიდეც – ერთი ნაცნობიც გამოჩნდა. ასე 
გაირკვა, რომ თურმე მთავრობის მთელი უბანი ალყაში ყოფილა: პირველი სკოლის 
მხრიდან კიტოვანის „გვარდიელები“ და მოედნის მხრიდან კი ადამიას მებრძოლები. 
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კიდევ პატარა ხნის შემდეგ გამოჩნდნენ პრეზიდენტის ერთგული გვარდიის 
მებრძოლები – რამდენიმე ათეულმა მინისტრთა კაბინეტის შენობაში და ახლო–მახლო 
დაიკავეს პოზიციები, ზოგმა კი ახლო–მახლო გზაჯვარედინებზე. ამის შემდეგ – როცა 
დავრწმუნდი, რომ ამ მხრიდან ვერავინ შემოგვიტევდა – გადავედი მთავრობის 
სასახლეში. 

როდესაც მთავრობის სასახლეში მივედი, პირველი შეტევა უკვე მოგერიებული იყო – 
მხოლოდ კანტი–კუნტი გასროლები და ავტომატის ჯერები ისმოდა, სნაიპერების 
ორთაბრძოლების ხმა. მაგრამ ყველგან ეყარა დამსხვრეული მინები, შენობას ბევრი 
ნატყვიარი ემჩნეოდა. რამდენიმე მანქანა იწვოდა. ეროვნული ხელისუფლების უიარაღო 
მომხრეები მთავრობის სასახლის შენობის ეზოსა და კინო რუსთაველის შესასვლელში 
იყვნენ შეყუჟულნი – რამდენიმე ათასი იყვნენ. აღგზნებულები იყვნენ, მაგრამ შიში არ 
ეტყობოდათ. მითხრეს რომ უკვე იყო მსხვერპლი ჩვენი მხრიდან… წმინდა ილია 
მართლის საზოგადოების წევრებმა ტირილით შემომჩივლეს, რომ რამდენიმე წუთის წინ 
მოუკლავთ აჩიკო რამიშვილი – მაშინ, როდესაც იგი დაჭრილის შენობაში შემოთრევას 
ცდილობდა – გული დამეწვა და სიბრაზემ, შურისძიების გრძნობამ ამიტანა… აჩიკო 
ყველას ძალზე გვიყვარდა – გამორჩეული იყო კეთილშობილებითა და სიმამაცით. 

ძალიან მალე ჩვენი მომხრეების რაოდენობამ ზრდა იწყო – მოდიოდნენ უკანა 
ქუჩებით, რუსთაველი უკვე პუტჩისტებს ჰქონდათ სრულად დაპყრობილი. უკვე დილის 
ათი–თერთმეტი საათისათვის ათასობით უიარაღო ადამიანმა მოიყარა თავი მთავრობის 
სასახლის ეზოში – ტევა არ იყო… 

მაგრამ, სტრატეგიული ტერიტორია, მთავრობის სასახლის წინა მოედანი უკვე 
ფიზიკურად დაკარგული გვქონდა – ტყვიის შიშით იქ უკვე მომიტინგეები ვეღარ 
დგებოდნენ და ამითი პუტჩისტებს უკვე მთავრობის სასახლეზე პირდაპირი 
შეიარაღებული თავდასხმისათვის ასპარეზი ღიად დარჩათ. 

სამოქალაქო დაპირისპირება – რაშიც ყოველთვის ჩვენ ვიყავით მოგებულები 
იმიტომ რომ ყოველთვის მათზე შეუდარებლად ბევრად მეტი მხარდამჭერი გვყავდა 
ხოლმე, შეგნებულად შეიარაღებულ დაპირისპირებად აქციეს – რომელშიც მათ 
უპირატესობის მიღება ძალზე იოლად შეეძლოთ (რუსის დახმარებით)… 

ზვიადს შევხვდი, დაველაპარაკე – ძალზე დანაღვლიანებული იყო, მაგრამ მტკიცედ 
და დაჯერებულად გამოიყურებოდა. კიდევ ერთ საათში სროლები სულ შეწყდა და 
შედარებითი სიმშვიდე დამყარდა. ამით ვისარგებლე და კვლავ მინისტრთა კაბინეტის 
შენობაში დავბრუნდი – უნდა დაგვეჩქარებინა ბრძოლებისთვის სამეურნეო მზადყოფნა… 

ვიბრძოლებთ! 

ნაშუადღევის ოთხი თუ ხუთი საათი იქნებოდა – პრეზიდენტის მდივანმა ლალიმ 
დამირეკა, ტიროდა: „ბატონო ბესარიონ. სასწრაფოდ გადმოდით, გვიშველეთ რამეო…“ 
მეტი ვერაფერი მითხრა – ტიროდა. სასწრაფოდ, სირბილით გავიქეცი – მანქანის 
მოსვლას არ დავლოდებივარ. მთავრობის სასახლის ეზო სირბილით გადავკვეთე – 
ყველგან ჩვენი მომხრეები მესალმებოდნენ, ხელს მითათუნებდნენ, მიღიმოდნენ, 
მამხნევებდნენ… 

ავირბინე პრეზიდენტის მისაღებში – ერთი ფანჯარა ტყვიებით იყო დაცხრილული და 
დატეხილი და იქ არავინ იყო… ვიღაცამ გვითხრა – შენობის სიღრმეში, იქით გადავიდაო 
– ოთახში, რომლის ფანჯრები ეზოში გადიოდა… იმ ოთახის შესასვლელში ლალი შემხვდა 
– ისევ ტიროდა… რა მოხდა, ხომ არ დაჭრეს – მეთქი. არაო, მითხრა – წასვლას 
აპირებსო… კინაღამ დამბლა დამეცა, ფეხები მომეკვეთა… 

შევლასლასდი იმ ოთახში. ზვიადი პორტფელში რაღაც ქაღალდებს აწყობდა. ოთახის 
სიღრმეში მურმან ომანიძე როგორც გავიგონე აეროპორტში ვიღაცას ელაპარაკებოდა 
თვითმფრინავის მომზადების თაობაზე და მარშრუტზე – ხან ერთ ქალაქს ასახელებდა, 
ხან – მეორეს. ფანჯარასთან სასოწარკვეთილი სახით მანანა ძოძუაშვილი იდგა – გარეთ 
იყურებოდა. სხვა არავინ იყო. გავშრი. ერთ ხანობას ხმის ამოღება ვერ შევძელი. 
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ზვიადმა ნაღვლიანი თვალებით შემომხედა და მშვიდად პორტფელის ჩალაგება 
განაგრძო. პირი გამიშრა… ენას ვერ ვაბრუნებდი… ბოლოს როგორც იქნა საყვედურივით 
ამოვილუღლუღე: „ყაჩაღებს უტოვებთ საქართველოს?“. გაკვირვებულმა შემომხედა „აბა 
სხვა რა გზა მაქვს?“. „უნდა შეებრძოლოთ… უნდა შევებრძოლოთ… ბატონო ზვიად. 
ათასობით ადამიანია ქვემოთ – თქვენი იმედი აქვთ“… 

მანანა ძოძუაშვილი წამომეხმარა: „სწორია ბატონი ბესარიონი – ბატონო ზვიად“. 
ზვიადი რამდენიმე წამი გაჩერდა, იატაკს მისჩერებოდა – მერე პორტფელი მიაგდო, 
ლალის დაუძახა და უთხრა – „მოვიდნენ ქუთათელაძე და ლოთი“. შემდეგ ომანიძეს 
მიუბრუნდა – „უთხარი, რომ მე არ მჭირდება თვითმფრინავი. იმათ მოუმზადონ 
თვითმფრინავი“… 

ორ–სამ წუთში ბესო ქუთათელაძე შემოვიდა, სამხედრო ფორმა ეცვა, უკმაყოფილო 
სახე ჰქონდა. ზვიადმა უთხრა: „უნდა ბრძოლისთვის მოვემზადოთ“ და მიაჩერდა. 
„როგორ, ზვიად. სულ 30 წუთის სამყოფი ვაზნები გვაქვს. დაიხარჯა სამაჩაბლოში“. 
„როგორ? სულ სამაჩაბლოში დაიხარჯა?“ – ჰკითხა ზვიადმა. 

ამასობაში ლოთი ქობალიაც შემოვიდა. „ბესო ქუთათელაძე ამტკიცებს, რომ 30 
წუთის სამყოფი ვაზნები გვაქვს და წინააღმდეგობას აზრი არა აქვს“ – დაეკითხა ზვიადი. 
ლოთმა ქუთათელაძეს გადახედა და უპასუხა „ხო, ასე 30–45 წუთის სამყოფი“… მაგრამ, 
მაშინათვე გამოასწორა – „აქ არა გვაქვს ბატონო ზვიად… მაგრამ ჩამოვიტანთ, თუ 
საჭიროა…“. ზვიადი დამშვიდდა: „ხო, და, ჩამოიტანეთ. ახლავე“… ქუთათელაძე და 
ქობალია პრეზიდენტის განკარგულების შესასრულებლად გავიდნენ… 

მე და მინისტრები კვლავ მინისტრთა კაბინეტის შენობაში გადავედით და თადარიგი 
განვაგრძეთ… 

იმ ღამეს უსასტიკესი, დაუნდობელი და გააფთრებული შეტევა გადავიტანეთ. 
გვიტევდნენ აფთრებივით, ცოფიანი ძაღლებივით – პრაქტიკულად ყველა არაკაცი 
ნარკოტიკების დიდი დოზებით იყო გაბრუებული და უსულო მექანიზმად – რობოტად, 
ზომბიდ იყო ქცეული… ჭრილობებსაც კი ვერ გრძნობდნენ… 

დიდი ყალიბის არტილერიის ჭურვების აფეთქებებისაგან მთავრობის სასახლეში, 
შიგნით, მტვრის ისეთი ბუღი იდგა – 2–3 მეტრზე არაფერი ჩანდა. დაძაბული ყვირილით 
თუ გააგებინებდი გვერდზე მდგომს – ისეთი ხმაური იყო. წამდაუწუმ შემოჰყავდათ 
დაჭრილები და მოკლულები… წამდაუწუმ ქრებოდა ელექტრობა – თუმცა ისე ავაწყვეთ, 
რომ დენს სამი დამოუკიდებელი წყაროდან ვიღებდით… 

ამ შეტევის ძალაზე ახლაც ნებისმიერს შეუძლია იმსჯელოს თუნდაც იმ ფოტოებით, 
რომელზეც დანგრეულ–დალეწილი მთავრობის სასახლე და რუსთაველია აღბეჭდილი5. 
პრეზიდენტის ერთგულმა სამასიოდე მებრძოლმა, რომელთა უმეტესობას უკიდურესად 
მდარე ხარისხის იარაღი ჰქონდა, ხოლო – არსებით ნაწილს – სანადირო თოფები, 
საოცარი სიმტკიცით იბრძოლა – დაიცვა სიმართლე და მოიგერია ბოროტი – რომელიც 
აბსოლუტურად დარწმუნებული იყო იოლ და სწრაფ გამარჯვებაში. იმ ღამის შემართება 
და ბრძოლა ცალკე რომანის, ცალკე ფილმის, ცალკე პოემის ღირსია. 

იმ ერთ ღამეს უამრავი ადამიანი გახდა გმირი. იმ ღამეს უამრავი გახდა უფრო დიდი 
ვიდრე დედამ შობა. ბევრზე–ბევრმა აჯობა საკუთარ თავს, დაამარცხა სუსტი და ლაჩარი 
საკუთარ სულში. გმირები გახდნენ ის უზენაესი საბჭოს დეპუტატები – რომლებსაც არ 
შეეშინდათ და არ მიატოვეს თავისი პოსტი… გმირები გახდნენ ის მინისტრები, 
პრეფექტები, ქალაქებისა და სოფლების მერები და გამგებლები – რომლებსაც არ 
შეეშინდათ და არ დათმეს ლეგიტიმურობა… სამუდამო გმირი გახდა მთავრობის 
სასახლის დამცველი ის ასობით თავმდაბალი მებრძოლი – რომელთა სახელი დღეს 
აღარავის ახსოვს. გმირები გახდნენ ის ათასობით უიარაღო, მაგრამ უსაზღვრო რწმენით 

                                                                            
5 რამდენიმე სტატიაში წავიკითხე, ვითომ პუტჩისტები მთავრობის სასახლეს „ბალვანკებს“ ანუ სასწავლო 
ჭურვებს ესროდნენ. ეს პუტჩისტური ცრუ-პენტელობის კიდევ ერთი დადასტურებაა – ის ზიანი, რომელიც 
უზენაესი საბჭოს შენობასა და მიმდებარე ტერიტორიებს მიაყენეს უტყუარი დადასტურებაა იმისა, რომ 
ნამდვილ, საბრძოლო ჭურვებს იყენებდნენ. 
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აღჭურვილი ჩვეულებრივი, დღეს უსახელო ადამიანი – რომლებმაც ის ღამე მთავრობის 
სასახლის ეზოში, მისადგომებთან, დერეფნებში და ოთახებში თეთრად გაათიეს და 
თავისი იქ ყოფნით, თანადგომით ამხნევებდნენ მებრძოლებს… 

მე კარგად მახსოვს იმ ღამის მებრძოლების, მათ შორის შავ ფორმიანი 
„ომონელების“ თავმდაბალი, უშიშარი, გადაწყვეტილი თავგანწირვის ძალით 
დამშვიდებული სახეები… ისინი არ იცავდნენ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას და 
თუნდაც ეროვნულ, ლეგიტიმურ ხელისუფლებას (როგორც ზოგს უნდა ახლა გაასაღოს): 
ისინი რესპუბლიკის პრეზიდენტის მეთაურობით იცავდნენ მართალ, კაცურ, ამაყ 
საქართველოს – თვითონ კაცები. ამიტომ – მუდამ გამარჯვებულები იქნებიან – იმის 
მიუხედავად, რომ ვერც სიცოცხლეში და ვერც მერე ვერ ეღირსებიან იმ დაფასებას, 
რომელიც მათ ერგებათ. და, დარწმუნებული ვარ – ამას არც ელოდებოდნენ, არც 
ელოდებიან და არც სჭირდებათ… ესაა სწორედ მათი თავგანწირვისა და გმირობის 
მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი! 

იმ ღამეს გმირი გახდა მთელი ქართველი ხალხი – რომელმაც არა სთქვა უარი 
საკუთარ არჩევანზე… გმირი გახდა ქართველობა ზოგადად – რომელიც ტყვიითა და 
სიკვდილით ვერ შეაშინეს და ვერ დააჩოქეს! 

ეს საქართველოს უდიდესი გამარჯვება იყო. ქართველმა ერმა კიდევ ერთხელ 
გაიბრძოლა… კიდევ ერთხელ თავგანწირვითა და უკანმოუხედავად შეებრძოლა 
ბოროტს… კიდევ ერთხელ არ დათმო სიმართლე, სამართალი, კაცობა… არ აიტანა სულში 
ჩაფურთხება… 

საქართველო და ქართველობა იმ ღამეს სულ სხვანაირი გახდა. 
იმ ღამეს დათესილი რწმენა და სისხლი, საქართველოს სულსა და გულში იმ ღამეს 

ჩანერგილი გმირობა და თავგანწირვა – ბოროტი ცეცხლითა და მახვილით, მასობრივი 
სასტიკი რეპრესიებითა და წამებით, ცილისწამებისა და სიცრუის ვულკანით ვერ 
ამოშანთა შევარდნაძის არაკაცული ძალაუფლების თორმეტმა წელიწადმა და ვერც სხვა 
ნებისმიერი ხელისუფლების მიერ არაკაცული მიჩუმათება და ჩამოხურდავება 
ამოშანთავს! 

კიდევ არა ერთი მთავრობა უნდა შეიცვალოს საქართველოში, რომ მართალი 
სიმართლე მთლიანად და სრულად სახელმწიფო დონეზე იქნას აღიარებული – კაცურად, 
ქართულად, ფარისევლობის გარეშე – თუ კი ეს საერთოდ ოდესმე იქნება; რომ – თეთრზე 
თეთრი ითქვას და შავზე შავი… რომ კაცზე – კაცი ითქვას და არაკაცზე – არაკაცი… რომ – 
გაკეთდეს მტკიცე, ურყევი, საბოლოო და სავალდებულო არჩევანი კაცის გზასა და 
არაკაცის გზას შორის – რაზეც ზვიადმა წინასწარმეტყველურად აუწყა ქართველ ხალხს 
1991 წლის 26 მაისს! 

თხუთმეტი წელი გავიდა იმ გადამწყვეტი ბრძოლის შემდეგ. მე კი მას შემდეგ 
ყოველდღე ვეკითხები საკუთარ თავს – ნუთუ მართლა ჩემმა თითქმის ჩურჩულით 
ნათქვამმა: „ყაჩაღებს უტოვებთ საქართველოს?“ – გადაწონა ეჭვისა და მერყეობის 
სასწორი? ნუთუ ამ სამმა სიტყვამ იმოქმედა საქართველოსათვის საბედისწერო 
გადაწყვეტილებაზე? 

თუ ასე იყო და თითქოს ასე იყო – მაშინ ეს ყოფილა ვარსკვლავიერი საათი – 
რისთვისაც ამ ქვეყანაზე მოვსულვარ! მაშინ, მე – პირველი ვარ ვისაც არა აქვს უფლება 
უღალატოს იმ ბრძოლის ღამის, მრავალი მომდევნო ბრძოლის დღეებისა და ღამეების 
სამუდამოდ უსახელო, უცნობ გმირებს! მე – უნდა გავისარჯო და ამოვკვეთო 
შეუიარაღებელ, მშვიდობიან საპროტესტო აქციებზე არაკაცების ხელით ასობით 
მოკლულთა და დაჭრილთა, ნაწამებთა და დარბეულ–დაჩაგრულთა სახელები! მე – ვარ 
მათი სახელებისა და სწრაფვის მატარებელი ცოცხალი დაფა! მე – არა მაქვს უფლება 
დავთმო ის, რისთვისაც მათ – ჩვენი სამუდამო ერთობისა და უღალატობის იმედად – 
საკუთარი სიცოცხლე უყოყმანოდ დადეს ბედის სასწორზე! მე – უნდა ვიყო მეხსიერება 
მათთვის! თუნდაც, რომ, იმ ღამის ბრძოლის უმაღლესი მიზანი ამ ქვეყნად მიუღწეველი 
და განუხორციელებელი იყოს! და, სწორედ ამიტომ: ესაა პასუხისმგებლობა! 
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დედა 

როდესაც ლოგინად ჩავარდნილ, დამბლადაცემულ ჩემს დედას, ნინოს ჩვენი ოჯახის 
კეთილმოსურნე მეგობრები, ნათესავები და მეზობლები 1991 წლის სწორედ ამ სისხლიან 
დღეებში დაჟინებით ურჩევდნენ: „დაუკავშირდი ბესოს, წამოვიდეს მთავრობის 
სასახლიდან – იქ იმათ ყველას ამოჟლიტავენო“ – დედაჩემმა დაუძლურებული და 
აკანკალებული ხმით უპასუხა: „სამშობლო მსხვერპლს მოითხოვს“–ო! და, რა თქმა 
უნდა, ლაჩრული გაქცევა არ შემომთავაზა… ქართველმა დედამ ყველაზე კარგად იცის 
სამშობლოს წადილი. 

В ЗАПАДHОЙ ГРУЗИИ 

ახდენილი სიზმრები 

В начале мая 1993 г. я видел вещий сон. И до этого, по крайней мере два раза - в Тбилиси (в 
начале ноября 1993 г.) и в Грозном (летом 1992 г.) я видел вещие сны. 

В Тбилиси мне приснились удивительные детали путча декабpя-янваpя, например - что 
наши никак не могут подтянуть, даже с помощью бульдозера, к дворцу правительства большой 
танк, со стороны т.н. "Колхозного рынка" - нечто и вправду случилось. 

В Грозном раз мне приснилось, что я путешествуя по берегу моря на автомобиле, хотел 
остановиться на ночевку, но никак не мог найти гостиницу, - а место было точь в точь похоже на 
то место где находился ресторан "Эшеpа", - это было задолго до начала войны в Абхазии. 

В мае 1993 года, скоро после моего дня рождения, мне приснилось: президент меня срочно 
послал в Тбилиси, откуда сообщили что народ восстал, законная власть восстановлена и 
необходимы экстренные меры, чтобы спасти население от голода и разрухи. Из Грозного в 
Тбилиси меня привезли на самолете, - на какой-то маленький военный аэродром (сказали в 
целях безопасности), - где спрыгнув с борта самолета я очутился по щиколотки в липкой грязи, а 
за тем автомобилем привезли прямо в здание Кабинета министров. По дороге моим глазам 
предстал разрушенный, полный грязи, кишащий крысами и бездомными собаками Тбилиси. 

Войдя в здание и поднявшись на соответствующий этаж, где полы были застланы коврами и 
ярко горели светильники, я был вынужден снять грязные туфли и приказал охране их 
быстренько вычистить. Дальше, уже босого, меня провели прямо в зал заседаний, где было 
полно народа. Здесь я увидел много недругов и врагов и прямо обратился к ним с криком 
негодования - "во что вы превратили наш город?". В ответ все они встали и вышли из зала. Я 
остался в зале один. Я позвал охрану, чтобы они принесли мне туфли, но их почему-то не было 
видно и слышно. Я встал и пошел в кабинет - но не смог его найти. 

Вместо кабинета я очутился в маленькой комнате, где за маленьким четырехугольным 
столом сидели двое, с неприятными лицами. У одного был поломанный нос. Они пригласили 
меня сесть за стол. Как только я сел, тот - с поломанным носом, достал пистолет и выстрелил 
целясь мне прямо в грудь. Я стал падать со стула... 

Об этом сне я рассказал многим, кто находился в это время в изгнании в Грозном. 
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ზუგდიდის მიზიდულობა 

К концу июня, обстановка в Западной Грузии стала резко меняться в пользу Законной 
Власти. Районы Зугдиди, Цаленджиха, Чхоpотску полностью контролировались сторонниками 
президента, большое влияние было также на районы Абхазии - особенно к востоку от Сухуми. 
Таким образом, фактически была создана зона сопротивления с населением около одной 
четвертой части собственно грузинского населения Республики. Особо увеличилось влияние 
наших после поражения хунты в Абхазии, когда фактически все районы Мегрелии сбросили 
ярмо рабства, - под полным контролем хунты оставался лишь Поти. В Зугдиди, без всяких 
эксцессов прошло заседание верховного Совета Грузии. Из Мегрелии и Тбилиси в Грозный 
зачастили весьма оптимистично настроенные наши соратники, которые считали что время хунты 
на исходе и в ближайшее время нужно ждать падения режима Шеварднадзе. 

Однако, многие находящиеся в Грозном и имеющие более точную и глубокую информацию о 
политике России и Западных стран (среди них и президент Дж.Дудаев), этот энтузиазм не 
разделяли. Я, лично, считал что Абхазская авантюра направлена в первую очередь против наших 
сторонников, и стабилизация (перемирие) в этой войне и соответствующие явления в Западной 
Грузии носят лишь временный характер и могут быть использованы в виде провокации. 

Hастоpаживающим звучало также сообщение от Китовани - "скоро Звиада по своей воле 
или насильно мы привезем в Тбилиси" (кстати такое же заявление но уже в октябре или ноябре 
сделал и Адамия). 

Я неоднократно заявлял и президенту и многим нашим сторонникам (а также иностранным 
дипломатам и журналистам с которыми приходилось встречаться в Грозном), что считаю 
возвращение президента и Законной власти в Грузию реальным лишь через год-полтоpа, а до 
того это - я считал преждевременным и опасным. За такие заявления я неоднократно получал от 
президента выговор - "ты сбиваешь энтузиазм людей", а супруга президента неоднократно 
обвиняла меня в трусости и говорила - "Звиад, пока ты сам не вожмешься за дело, там ничего не 
получиться". 

В июне-июле призывы возвратиться в Грузию на президента обрушились шквалом, меня это 
очень настораживало. Чтобы как-то сбросить накал, я попросил у президента отпуск на две-тpи 
недели и поехал с семьей в Кисловодск (хотя это было небезопасно - всюду рыскали ищейки 
хунты). მას შემდეგ, რაც საქართველოდან წამოვედი დაუბრკოლებლად ვიყენებდი ჩემი 
მამიდაშვილის ჯემალ კობერიძის პასპორტს – სურათზე ჯემალი ტყუპისცალივით მგავდა, 
მით უმეტეს, რომ თმის ვარცხნიკობა ოდნავ შევიცვალე. "Отдых" в Кисловодске 
планировался до 19 августа, но когда я 14 августа позвонил президенту он приказал мне срочно 
возвратиться в Грозный. 16 августа я с семьей возвратился в Грозный. Hа второй день президент 
сказал мне что желателен мой (или Меpаба Кикнадзе) приезд в Мегрелию - чтобы на месте 
изучить обстановку, отъезд планировался через два дня. Hо через два дня был дан отбой. 

Hо еще через несколько дней, президент опять позвал меня, и в очень тактичном виде 
предложил поехать в Зугдиди. Скоpее это был не приказ а совет. Мы сидели на садовом  кресле 
президентской резиденции и довольно долго беседовали - президент продиктовал мне план 
моей работы, я записывал. 

В конце беседы я в категорическом тоне попросил президента запланировать свой приезд в 
Зугдиди лишь после того когда я полностью завладею ситуацией и сделать такое решение только 
после моего личного устного доклада (в таком деле я не мог довериться никому) - для этого я 
должен был вернуться обратно в Грозный. Связь мы должны были поддерживать с помощью 
радио - я попросил президента внимательно прислушиваться и анализировать как мою 
интонацию так и каждое мое слово, переданное по радио (поскольку радиоканал 
прослушивался). 
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ლეგიტიმურობის აღდგენა, დიალოგი 

В общих чертах мне было предписано: 

1. упорядочить экономику и социальную сферу (была опасность крупных хищений со 
стороны незаконных и независимых военизированных формирований - которых за период 
войны в Абхазии в Мегрелии собралось довольно много), наладить уборку урожая - сделать 
возможно крупные запасы чая, кукурузы и т.д.; 

2. Hачать процесс переговоров: 

- с "парламентской" оппозицией и с властями Тбилиси; 

- предлагался такой компромисс - президент возвращается в своих правах, права 
председателя "парламента" уточняются, проводятся новые выборы под смешанным 
руководством верховного Совета и "парламента" (или создается смешанная временная 
структура законодательной власти). 

Поездка конечно была очень рискованная, а продолжение могло стать любым, от - 
маловероятной победы, до - более вероятного поражения и гибели. Поэтому оставшийся день я 
провел с детьми, ласкал и рассматривал их как в последний раз и в душе навсегда с ними 
прощался, хотя внешне старался быть абсолютно спокойным и оптимистичным. 

Хорошо помню их на балконе нашей квартирки в Грозном, при прощании. У них были 
озабоченные лица, но не плакали - вели себя по мужски. Я в душе умолял Бога дать мне 
возможность еще их увидеть. 

С самого начала поездка складывалась неудачно. Пpиехав в Минводы на такси-
микоавтобусе оказалось, что билеты на самолет по направлению в Батуми будут лишь через 
несколько дней. Мне и двоим охранникам президента, которые во время поездки должны были 
сопровождать меня (Бачуки и Гоча), пришлось переждать в Кисловодске - наняв частную 
квартиру (Минводы слишком наводнены подозрительными лицами).  

Бачуки я изредка видел в резиденции президента (где охранники часто менялись), а с Гоча 
был вовсе не знаком. Вообще принцип подбора людей для охраны президента и организация 
самой охраны были для меня непонятными и насколько я знал это была пpеpогативная сфера 
супруги самого президента (этот фактор оказался за тем очень важным - на деле оказалось, что 
системы охраны, тем более системы безопасности вообще не было, а были лишь охранники - 
преданные, верные, обстрелянные но - не имеющие специальной подготовки и не 
организованные. Мне уже в Зугдиди пришлось безуспешно создавать какую-то систему, но эта 
попытка была завалена). 

მგზავრობა 

Hа конец настал день вылета. Об этом я по телефону из Минвод сообщил президенту 
(разумеется в условных выражениях).  

Самолет взлетел и казалось можно было вздохнули с облегчением. Hо..., через минут 
двадцать, уже в зоне кавказского хребта, самолет попал в огромной силы шторм. Самолет 
кидало и швыряло, женщины в самолете кричали от страха, дети плакали... Все же экипажу 
удалось посадить самолет обратно в Минводах. Хоpошо помню, когда летчики вышли из кабины, 
они были мокрые от пота и красные как варенные раки. 

Пpишлось переночевать в гостинице аэропорта Минводы. К этому времени мое инкогнито 
уже было нарушено, один из пассажиров - мой однофамилец узнал меня, узнали и другие. Все с 
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большим уважением выражали мне поддержку и предлагали всякую помощь, перед сном даже 
организовали небольшое застолье в нашем восьмиместиместном номере гостиницы. Оказалось 
что все тридцать пассажиров были жителями Батуми и Аджарии, с симпатией относящиеся к 
Законной власти и президенту. 

Hа утро пассажиры договорились с таможней, пропустить их без нового досмотра, 
поскольку вещи оставались в самолете. Таможенников уговорили и самолет снова взлетел. 
Минут через сорок, когда самолет уже летел над территорией Грузии, из аэропорта Тбилиси 
капитан получил приказ, - самолету возвращаться в Минводы и пассажирам снова пройти 
таможенный досмотр. 

Пассажиры недовольно забурлили, стали оживленно переговариваться при этом 
подозрительно, а некоторые и с недовольством поглядывали на меня. Все это казалось весьма 
серьезным, но делать было нечего. Из самолета нас выпустили без всякой пpовеpки и опять 
ввели в здание аэропорта. Я сказал охранникам, что отказываюсь от полета и считаю 
необходимым вернутся обратно в Грозный. Hо они посоветовали мне выйти из здания 
аэропорта, а сами запланировали проверить обстановку. 

Я вышел и сел на скамеечку в садике у аэропорта. Вскоре охранник подошел ко мне и 
сказал, что пассажиры подняли большой скандал (мол мы таможенный досмотр уже прошли и 
возвращение было незаконным), частная компания - которая фрахтовала самолет (и которая 
несла убытки) также вмешалась и пассажиров опять сажают в самолет. Пришлось вновь, уже в 
третий раз садится в самолет. Hа этот раз все обошлось и самолет без проблем приземлился в 
Батуми около двух часов полудня.  

კვლავ საქართველოში 

Здесь меня встретили местные активисты, которые оказалось дежурили в аэропорту уже 
третьи сутки, министр строительства Тамаз Вашадзе специально приехавший из Зугдиди и 
который должен был организовать мою "доставку" в Зугдиди (в Хоби все еще существовал пикет 
хунты). Т.Вашадзе сопровождал сотрудник Зугдидской милиции - который должен был 
обеспечить прикрытие. В это же время из Москвы прилетел первый заместитель пpемьеp-
министpа Гуpам Абсандзе. 

Hа двух автомобилях мы выехали в направлении Зугдиди. Без проблем проехали маленький 
пикет у въезда в Поти. Hо сpазу-же в городе почувствовали настораживающую обстановку 
(слишком много людей пешком и с вещами двигались по напpавлению к Батуми). Оказалось, что 
отряды Л.Кобалия освободили Сенаки, движутся в направлении к Поти и движение транспорта 
остановлено. 

Подъехав к пикету у выезда из города (т.н. "седьмой километр") увидели что идет активная 
подготовка к обороне - подтягиваются солдаты и техника. Проезд был перекрыт, в воздухе 
начали летать вертолеты (потом узнали что подбрасывались отряды "мхедpиони"). Оставаться 
вблизи пикета было опасным, поэтому я приказал срочно возвращаться в город и там 
рассмотреть ситуацию. 

В городе мы остановились в доме знакомых Г.Абсандзе и делом занялся Гуpам. Сперва 
старались связаться с капитанами катеров - чтобы они вывезли нас из города. Hо переговоры 
прошли безуспешно, порт был закрыт. Город стал наполнятся войсками хунты, начались обыски. 
Мы стали искать проводников чтобы выбраться из города пешком. 

Hа конец нашли надежных проводников (один из них был русским, но больше говорил по 
мегpельски) и уже ночью стали пробираться по улочкам города к окраине. За тем прошли еще 
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несколько километров по сельским проселкам и тропам к Риони. Здесь сделали небольшой 
привал и дождались лодки. 

Альюминьевая лодка вместила всех нас (Абсандзе, Вашадзе, двое охранников, я и двое 
сопровождающих). Пеpепpавлятся пришлось в метрах 300-х от моста. Hочь была лунная, очень 
светлая и было очень тихо. Были слышны окрики постовых на мосту и урчание военной техники. 

Гребли осторожно в полном молчании. Вскоре приблизились к мелкому противоположному 
берегу и пришлось спрыгнуть прямо по щиколотки в воду, дно было илистым и наша обувь 
заполнилась липкой грязью. 

Чуть поодаль я постирал носки, и вымыл туфли - идти стало легче. Пройдя три сотни метров 
мы оказались на широком пляже, берег позади покрыт густым лесом и пошли дальше уже без 
опаски. проводники объяснили нам, что солдаты хунты в лес даже днем боятся сунуться. Здесь 
же мы сделали привал. 

Можно стало несколько расслабится. Была прекрасная колхидская летняя ночь, с моря дул 
приятный ветерок, светила огромная сеpебpянная луна и было светло почти как днем. Приятное 
чувство, что я опять на родине, могу растянутся на травке, подо мной родная земля - притом 
родного уголка, налило меня какой-то новой силой. Усталость, чувство опасности и 
напряженность как рукой сняло. Я был счастлив и благодарил Бога за такую милость. 

Мог ли я тогда, в эти счастливые мгновения предположить, что придется пpойти-пpошагать 
украдкой, темными и холодными ночами, в течение долгих трех месяцев - много десятков, а то и 
сотни километров по родной Мегрелии; в снег, дождь и слякоть; ползти по горным кручам 
козлиными тропами, падать в пропасть, проходить в брод по грудь в ледяной воде горных рек; 
спать в лесном шалаше у костра рядом с волками и шакалами - с душой наполненным 
безнадежностью, безысходностью и горечью поражения; а после всего этого, уже потеряв 
президента, опять украдкой, опять через Батуми возвращаться в Грозный, в немилость. 

Hо все казалось таким прекрасным в эту колхидскую ночь конца августа 1993 года, в 
бархатный сезон. 

Дальше мы прошагали, километров десять, оживленно беседуя - до устья реки Хобисцкали. 
Здесь проводники нашли катер, моряков и мы уже на катере почти с рассветом добрались до 
Анаклиа, где был расположен лагерь гвардии. 

В Анаклиа нас радушно встретили, накормили и устроили в коттедже лагеря, где мы смогли 
выспаться, - а утром отвезли в Зугдиди. 

Свободный Зугдиди был прекрасен. Веселые, гордые, красивые, приветливые люди; чистый, 
спокойный город. Царила атмосфера победы, братства, справедливости, даже - счастья. Нас 
всюду с радостью встречали и приветствовали, все спрашивали - скоро ли приедет президент. 

სიტყვის საქმით გამოცდა 

პირველი გადასვლა აფხაზეთში 

ოქტომბრის ბოლოს, დღე არ მახსოვს, უთენია – დილის 4 საათი იქნებოდა – ქუჩიდან 
დაძახებამ გამაღვიძა. ეს ხდებოდა ქოქოს სახლში. აქ გვეძინა მე და ჩემს რეფერენტსა 
და მცველს – ირაკლი გოგაძეს. მეორე ყმაწვილი – სვანი სლავა ჩხვიმიანი, რომელიც 
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მცველად დამიდგა, ათიოდე დღით ადრე წინ საბრძოლო ოპერაციაში მონაწილეობის 
დროს დაიღუპა, სენაკთან. 

მე ქუჩისაკენ ყველაზე ახლოს მეძინა და თანაც ყველაზე ფრთხილი ძილი მქონდა – 
ამიტომაც პირველს გამეღვიძა. გარეთ რომ გავიხედე, დავინახე პრეზიდენტის მცველები 
პრეზიდენტისვე მანქანით. მათ შემომძახეს – ბატონო ბესარიონ, მტერმა ფრონტი 
გაარღვია, ზუგდიდისაკენ მოიწევს. ნაბრძანები გვაქვს ევაკუაციისათვის მოვემზადოთ. 
სასწრაფოდ ჩაიცვით და წამოგვყევითო. 

სასწრაფოდ ჩავიცვი, ნივთები ჩანთებში ჩავალაგე, ქოქოს და (აქვითინებულ) ქეთოს 
გამოვემშვიდობე და გავყევით. 

ჯერ წავედით ლოთის სახლისაკენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ პრეზიდენტი და ლოთი 
შტაბში წასულიყვნენ – ჩვენც იქით გავემართეთ. აქ საკმაოდ მრავალრიცხოვან 
გულშემატკივარს მოეყარა თავი. აქვე იყვნენ საინფორმაციო სამსახურის 
თანამშრომელი ქალებიც (რომლებსაც მუშაობით საკმაოდ დავუახლოვდი). ყველა 
გაოგნებული, დაბნეული და დამწუხრებული იყო – მაგრამ შიში არავის ეტყობოდა. 
ზოგიერთი მეკითხებოდა – ნეტავ საით გადაწყდება პრეზიდენტს და თქვენი წასვლაო. მე 
ამის შესახებ ჯერ არაფერი ვიცოდი. 

დამშვიდობება ნ.ბურჭულაძესთან 
წინა ღამით, დაახლოებით ღამის ათ საათზე, ჯერ კიდევ სამსახურში – ჩემს კაბინეტში 

ვიყავი მარტო – შემოვიდა ნემო ბურჭულაძე. ძალზე შეწუხებული ჩანდა. მკითხა „ხომ არ 
იცით რა გეგმები არსებობს ამ სიტუაციისათვისო“. 

სიტუაცია კი მართლაც ფრიად რთული გახდა – უკვე ვიცოდით, რომ რუსეთის არმია 
ჩაება ომში დიდი ძალებით, ბომბავდნენ არა იმდენად ჩვენს პოზიციებს – რამდენადაც 
სოფლებსა და დაბებს. მოდიოდა ხმები რომ, ბევრ ადგილას ჩვენები უკვე ტოვებდნენ 
პოზიციებს და უკან იხევდნენ. 

მე სამეგრელოში ჩასვლისთანავე დავუსვი ლოთ ქობალიას ასეთი შეკითხვა – „რა 
გეგმები გაქვთ სამხედრო კატასტროფის ვითარებისათვის“. მან მიპასუხა – „გავაჩაღებთ 
პარტიზანულ ომს“. მე ისევ ვკითხე – „ხართ კი ასეთი ომისათვის მზად, გაქვთ 
მომზადებული ბაზები მთებში ან ტყეებში, საჭურველი და სხვა ამისთანები“. მან 
დადებითად მიპასუხა. ამის შემდეგ ამ თემაზე საუბარი არავისთან არ მქონია. იმ ახლო 
გამარჯვების ეიფორიაში, რომელიც ზუგდიდში სუფევდა ასეთი შეკითხვა და მით უმეტეს 
ჩაკირკიტება უეჭველად „ღალატის ტოლფასად“ ჩაითვლებოდა და უკიდურეს 
სულმოკლეობად. 

მე იძულებული ვიყავი მეპასუხა ნემოსათვის, რომ არავითარი ინფორმაცია არ 
გამაჩნია დაგეგმილი და ორგანიზებული ღონისძიებების შესახებ და ალბათ ეს საკითხო 
სამხედროებს აქვთ მზად–მეთქი. მან მითხრა – „რაღაც ვერ ვატყობ, რომ რაიმე 
ორგანიზებული ღონისძიება იყოს დაგეგმილი“. მეც იძულებული გავხდი 
დავთანხმებოდი. მაშინ მან მკითხა – შენ რას იზამ თუ არავითარი ორგანიზებული 
ღონისძიება არ ჩატარდებაო. მე ვუპასუხე – ალბათ რომელიმე მოშორებულ, ტყიან 
სოფელს შევაფარებ თავს ან ტყეში გავალ, მერე კი რამენაირად გავაგნებ გზას – თუ 
ორგანიზებულად არაფერი მოხდა შენც ამის მეტს ვერაფერს გირჩევ – მეთქი (სხვა რა 
მეთქვა, არ ვიცოდი). ერთმანეთს გადავეხვიეთ, ყოველი შემთხვევისათვის 
გამოვემშვიდობეთ და ამაზე დავშორდით. 

შტაბში ჩვეული ფუსფუსი იყო (ჩვენი სამხედრო შტაბი უფრო კლუბს წარმოადგენდა 
ვიდრე რეჟიმულ სამხედრო დაწესებულებას), ცოტა ხანში ყური მოვკარი რომ საუბარი 
ჩამოვარდა აფხაზეთში გახიზვნაზე. ამაზევე მელაპარაკა ვალტერ შურღაია – „იქნებ 
აფხაზეთში გადასვლა ჯობდეს, მაინც იქნებ კავკასიურმა სტუმარ–მასპინძლობამ 
გაჭრასო“. მე არაფერი არ მიპასუხია. 

თბილისელმა ქალებმა შემომტირეს – ბატონო ბესარიონ, ნუთუ ამით დასრულდა 
ჩვენი ბრძოლა, ნეტა ჩვენ ისევ თუ მოვესწრებით გამარჯვებას, ნეტავ ისევ თუ 
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შევხვდებით ერთმანეთსო. მე გავამხნევე (რამდენადაც შემეძლო – ხშირად 
ხელმძღვანელს უხდება გაამხნევოს ხალხი მაშინაც კი როდესაც თითონ მას სჭირდება 
გამხნევება). 

აფხაზეთში გასვლის იდეა არ მომეწონა – ჩემი აზრით ჯობდა მთებისათვის შეგვე-
ფარებინა თავი და ნელ–ნელა პარტიზანული ბრძოლა აგვეწყო ან გავსულიყავით ისევ 
ჩეჩნეთში. 

დაახლოებით დღის ორ–სამ საათზე მოვიდა აფხაზი მეკავშირე (ოჩამჩირის ფრონტის 
მეთაურის ძმა) და გვითხრა – ნებაა დართული იმდენი ხალხი გადმოვიდეს, რამდენიც 
ერთ მიკროავტობუსში ჩაეტევაო. ზვიადმა უპასუხა – ერთ მიკროავტობუსში ვერ ჩაეტევა 
ყველა ვისი გადმოსვლაც აუცილებელია, სამი ან ოთხი მანქანა მაინც უნდა გადაუშვათო. 
მეკავშირე დაფიქრდა და მერე თქვა – რაც არის – არის, წავიდეთ და იქ გამოჩნდებაო. 

პრეზიდენტი და მე ჩაგვსვეს მიკროავტობუსში, აქვე მოთავსდა რამდენიმე მცველიც, 
დანარჩენები კიდევ ორ თუ სამ მანქანაში ჩასხდნენ (როგორც მახსოვს – გ.აბსანძე, 
ტ.გელანტია, ლ.ქობალია და კიდევ რამდენიმე კაცი) და გავედით. გული საგულეს არ 
მქონდა – მრცხვენოდა რომ ხელმძღვანელები გავრბოდით და ხალხს უმწეოდ 
ვტოვებდით, ცუდი წინათგრძნობა მღრღნიდა. 

ენგურის ხიდზე დაბრკოლების გარეშე გადავედით და განვაგრძეთ გზა გალისაკენ. 
მთელი გზის გაყოლებით ვხედავდით დაცარიელებულ, დაძარცულ კარმიდამოებს, 
სასახლესავით სახლებს გამოტეხილი კარ–ფანჯრებით. სახლების გარშემო უამრავი 
ბუმბული იყო მოფენილი, ყველგან ეყარა ბალიშები, საბნები, ავეჯის ნაწილები – 
გაპარტახებული წალკოტი. კაციშვილის ჭაჭანება არ ჩანდა. რამდენიმე სახლი იწვოდა 
საცოდავად. 

გზად ვიყავით ოცი თუ ოცდახუთი წუთი, ცრიდა. მალე შემოგვხვდა აფხაზების 
სამხედრო კოლონა. მოუძღოდა ႡႫႮ რომელსაც ჰქონდა წინ წარწერა დიდი თეთრი 
ასოებით „აფსნი“, მას მოყვებოდა ერთი ႡႲႰ და ერთი „იკარუსი“ – სანახევროდ სავსე, 
ისიც დიდი ნაწილი ფორმიანი ქალები იყვნენ. როდესაც ႡႫႮ გაგვისწორდა მან 
ტყვიამფრქვევის სროლა დაიწყო – სალუტი მოგვიწყო. კოლონამ ჩაგვიარა და გზა 
განაგრძო, მას გამოეყო თეთრი „ნივა“ და ჩვენს წინ გაჩერდა, ჩვენი კოლონაც შეჩერდა. 
იქიდან გადმოვიდა აფხაზი გენერალი (მეკავშირის ძმა – ოჩამჩირის ფრონტის უფროსი). 
ლოთი და ის ერთმანეთს გადაეხვივნენ და გადაკოცნეს. პრეზიდენტიც გადავიდა 
მანქანიდან – აფხაზი მოწიწებით და პატივისცემით მიესალმა. 

პრეზიდენტი, ლოთი და აფხაზი რამდენიმე წუთი თათბირობდნენ, შემდეგ გავიგონე 
აფხაზის სიტყვები – „პოლიტიკოსებს შეუძლიათ გზა განაგრძონ, ჩვენ სამხედროები–კი 
უნდა ენგურს გადაღმა გადავიდეთ და მტერს შევებრძოლოთო“. 

მართლაც აფხაზები და ლოთი გაემგზავრნენ სამეგრელოსაკენ, ჩვენ კი აფხაზეთის 
სიღრმისაკენ განვაგრძეთ გზა. მე დავრჩი მიკროავტობუსში, პრეზიდენტი კი გადაჯდა 
თავის „ვოლგაში“. მაგრამ, ათიოდე წუთის შემდეგ პრეზიდენტის მანქანა მკვეთრად 
შემოტრიალდა და უკან, ენგურისაკენ აიღო გეზი, ჩვენც მივყევით. 

მივედით ზედ ენგურის ნაპირთან – ხიდთან, შემდეგ მარცხნივ გავუხვიეთ და იქვე 
დაცარიელებულ სოფელში შევედით. სოფლის მცველმა აფხაზებმა (ყოველი მათგანი 
სავსებით გამართულად ლაპარაკობდა ქართულად და მეგრულად) მიგვიყვანეს ერთ–
ერთ ცარიელ სახლში და აქ გავჩერდით. 

როდესაც დავბინავდით, პრეზიდენტთან პირისპირ დალაპარაკების საშუალება 
მომეცა. ვკითხე თუ რას ნიშნავდა ყველაფერი ეს. მიპასუხა – „ხუნტის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში დახმარებას გვპირდებიან, ვნახოთ რა გამოვა“–ო. მე ვკითხე – ახლა ომი უკვე 
რუსეთის არმიის წინააღმდეგ გვაქვს და ნუთუ აფხაზები რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლას 
გაბედავენ. მან მიპასუხა – მეც მიკვირს, მაგრამ ვნახოთ, სხვა გზა რა გვაქვსო. 
პრეზიდენტის ამალის სხვა წევრებს შორისაც არ იყო ერთი აზრი აფხაზების დახმარების 
რეალურობის შესახებ. 

ცოტა ხანში ყველაფერი მიწყნარდა, ჩვენების უმეტესობაც ზუგდიდში გადავიდა – 
ჩვენ კი აქ, ენგურის მარჯვენა ნაპირზე დაგვტოვეს, სანამ მდგომარეობა ზუსტად არ 
გაირკვეოდა. სახლი მოვიარე, ზედა სართულზეც ავედი – მთლად გაძარცული იყო. ზედა 
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სართულზე გაშლილი ლოგინი ვნახე, გადავწყვიტე ცოტა წამოვწოლილიყავი და მეფიქრა 
– როდესაც მივწექი, ვიგრძენი რომ ლეიბის ქვეშ რაღაც მაგარი იდო, გადავწიე ლეიბი. 
ქართული სკოლის სახელმძღვანელოები აღმოჩნდა, ალბათ ამ ოჯახის ბავშვებს 
დაუმალავთ – „დედა–ენა“, ქართული ენა და ლიტერატურა, მოთხრობებისა და 
რომანების წიგნები და სხვა. გული შემიქანდა, ჭვალივით მწუხარებამ შემიპყრო. სულ იმ 
ბავშვებზე ვფიქრობდი ამ სახლში რომ იზრდებოდნენ, სწავლობდნენ დედა–ენას, 
ოცნებობდნენ მომავალზე… თან ფიქრმა ჩემს საკუთარ ბავშვებამდეც მიმიყვანა – მათაც 
ხომ ეს ბედი ერგოთ… 

გაღმა, ენგურს გადაღმა კი სრული სიწყნარე ჩანდა, კარგად ვხედავდი როგორ 
აძოვებდა ძროხას პატარა ბიჭი, სოფლის შარაგზაზე ორი ქალი ესაუბრებოდა 
ერთმანეთს – ცხოვრება გრძელდებოდა – ყველაფრის მიუხედავად. 

ცოტა ხნის შემდეგ მოვიდა აფხაზი მეკაშირე. პრეზიდენტმა ჰკითხა – მე გზას 
თვალყურს ვადევნებ, მაგრამ ვერავითარი დამატებითი თქვენი ძალები ვერ დავინახეო. 
მეკავშირემ უპასუხა – რამდენადაც ვიცი, ტანკები და დამატებითი ძალები ენგურზე სხვა 
ხიდით, უფრო ქვემოთ გადავიდნენო – საიდუმლოდ (რა თქმა უნდა ეს სიცრუე იყო). 
ზვიადმა მე გადმომხედა, თვალებში ეჭვი და შეშფოთება შევატყვე, თან რაღაცნაირი 
დამცინავი ელფერი (გამჟღავნებულ სიცრუეს რომ შეეფერებოდა). 

მოსაღამოვდა, გამთბარ ბუხართან ვისხედით, ბუხარზე ქართული ხატები ეწყო. უცებ 
ფანჯრიდან დავინახეთ – ჩვენს სახლს მოუახლოვდა რამდენიმე (ექვსი თუ შვიდი) 
შეიარაღებული ახალგაზრდა, სოფლურად ეცვათ. ცოტა ხანს ეზოს შესასვლელთან 
თათბირობდნენ, საკმაოდ საეჭვოდ – შემდეგ შემოვიდნენ და სახლისაკენ 
გამოემართნენ. პრეზიდენტის მცველები გაემზადნენ. აფხაზები კარს მოადგნენ, 
მოკრძალებით დააკაკუნეს, შემოიპატიჟეს – შემოვიდნენ, წყნარად და უსიტყვოდ 
დასხდნენ შეთავაზებულ სკამებზე. 

ერთ ხანობას ასე უსიტყვოდ ისხდნენ, საკმაოდ უხერხული სიტუაცია შეიქმნა, ჩვენც 
არ ვიცოდით რაზე გაგვემართა საუბარი. ბოლოს ერთ–ერთმა მათგანმა საკმაოდ კარგი 
ქართულით მიმართა პრეზიდენტს – ბატონო ზვიად, გავიგეთ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი აქ 
ბრძანდებით და თხოვნით მოვედით – მოგვცეთ თქვენი ავტოგრაფიო. ზვიადი გაიბადრა 
– აფხაზებმა ფაციფუცით ამოიღეს უბეებიდან და ჩანთებიდან თან მოტანილი წიგნები – 
ზოგი პრეზიდენტის, ზოგიც ბატონ კონსტანტინესი. პრეზიდენტმა ყველას საკმაოდ 
ვრცელი ავტოგრაფები არგუნა. 

გავმხიარულდით, მეგობრული და თბილი საუბარი გაიმართა, – აფხაზები ერთხმად 
იმეორებდნენ – ჩვენ ძმები ვართ და ჩვენს შორის მტრობა ჩვენი საერთო დიდი მტრის 
ჩამოგდებულიაო (სხვათა შორის არც ერთი მათგანი არ იყო გუდაუთელი და უმეტესობას 
მეგრული გვარები ქონდა), საერთოდ გუდაუთელების მიმართ გარკვეული, შეფარული 
უკმაყოფილებაც გამოთქვეს. ცოტა იმედი მომეცა – ჯერჯერობით არცერთ აფხაზს, 
რომელსაც შევხვდი ქართველების მიმართ მტრული გრძნობები არ გამოუვლენია – 
პირიქით. მათი მტრობა მიმართული იყო შევარდნაძის რეჟიმისა და პირადად მის 
მიმართ. 

გვიან საღამოთი, მოვიდა ისევ მეკავშირე და გვითხრა – უსაფრთხოდ შეგიძლიათ 
დაბრუნდეთ ზუგდიდშიო. ჩვენც ჩავსხედით მანქანებში და დავბრუნდით ზუგდიდში. 
პრეზიდენტი კვლავ ლოთის სახლში დაბინავდა, მე–კი ისევ ქოქოსთან წავედი – ჩემი 
მასპინძლები გახარებულები შემომხვდნენ, მეკითხებოდნენ – ხომ მართლა 
მოგვეხმარებიან აფხაზეთიდან, ალბათ მერე ლტოლვილებსაც დააბრუნებენ უკანო. 

ისევ ზუგდიდში 

მეორე დილით, მოლაპარაკების თანახმად ექვს საათზე უკვე შტაბში ვიყავი. 
დაგეგმილი იყო დიდი ერთობლივი ოპერაციის მომზადება. შტაბი ცარიელი დამხვდა, 
მაშინ წავედი ე.წ. მეცხრე ბატალიონში. აქ მხოლოდ გ.ლაკია იყო, ერთ–ერთ ბატალიონს 
აწყობდა და არიგებდა. საერთოდ, ადრე დილის მიუხედავად, ზუგდიდის ქუჩებში 
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მრავლად ვხედავდი საბრძოლველად გამზადებულ და აღჭურვილ გვარდიელებსა და 
მოლაშქრეებს. 

საჩემო საქმე აქ არაფერი ჩანდა, ამიტომ წავედი ჩემს სამსახურში. აქ სულ მალე 
თავი მოიყარეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა, დეპუტატებმა, ქალაქის 
ადმინისტრაციის წევრებმა. ახლა ჩვენი რიგები საკმაოდ შეთხელებული იყო – ბევრმა 
თავი ახლო–მახლო სოფლებს შეაფარა და არც იცოდნენ, რომ პრეზიდენტი ისევ 
ზუგდიდში დაბრუნდა. დარჩენილების საუბარი, რა თქმა უნდა ძირითადად მომავალ 
ერთობლივ შეტევაზე იყო – საერთოდ უმეტესობა დადებითად აფასებდა აფხაზურ 
მხარესთან ერთობლივ ბრძოლას ხუნტისა და რუსის წინააღმდეგ – ეს თითქოსდა 
მოგვცემდა შესაძლებლობას გაგვენეიტრალებინა აფხაზეთის ომის უმძიმესი შედეგები – 
დაგვებრუნებინა ასობით ათასი ლტოლვილი და მეტიც – საფუძველი ჩაგვეყარა ახალი 
შიგა სახელმწიფოებრივი ურთიერთობისათვის საერთო თავისუფლებისა და დამოუკი-
დებლობისათვის ბრძოლით. 

მომდევნო პერიოდში მოვიდა ცნობები, რომ განთავისუფლებულია ხობი და შემდეგ 
სენაკიც – დიდი ბრძოლებისა და სისხლისღვრის გარეშე. აფხაზური მხარის დახმარება 
არსებითად სიმბოლური იყო. ჩვენი ვარაუდი გამართლდა – აფხაზები არც აპირებდნენ 
დიდი ძალებით დახმარებას გარკვეული პოლიტიკური დემარშების განხორციელების 
გარეშე. მათმა მონაწილეობამ არსებითად ჩვენი ძალებისათვის მხოლოდ 
მასტიმულირებელი როლი ითამაშა, ხელი შეგვიწყო მოგვეხდინა ჩვენივე, არც თუ 
პატარა ძალების მობილიზება. 

თუ რას წარმოადგენდა ეს აფხაზური დიპლომატიურ–პოლიტიკური დემარში და რა 
იმალებოდა მის უკან, ჩვენ ფაქტობრივად მაშინათვე მივხვდით და გავიგეთ. სწორედ ამ 
დღეებში გამოქვეყნდა მთიელთა კონფედერაციის მიმართვა სამეგრელოს 
მოსახლეობისადმი და ლტოლვილებისადმი – ერთობლივად გვებრძოლა შევარდნაძის 
უკანონო რეჟიმის წინააღმდეგ. ამ მიმართვაში შეფარული ფორმით (მე ასე ვთვლი) 
წამოყენებული იყო იდეა აფხაზურ–მეგრული კონფედერაციის (რა თქმა უნდა 
ანტიქართულის) შექმნისა, რაც შემდეგაც გარკვეულად დასაბუთდა. რა თქმა უნდა ამ 
ლოზუნგს (უფრო კი ფანდს) კანონიერი ხელისუფლება არ წამოგებია (თუ არ ვცდები იყო 
გამოქვეყნებული რამდენიმე დეპუტატის ფრთხილი და აწონილი საპასუხო მიმართვა). 

ვერ მიიღეს რა ის პოლიტიკური შეპირება რომელსაც ელოდნენ, სენაკის 
განთავისუფლების შემდეგ, აფხაზურმა ძალებმა (ძალებს მე პირობითად ვუწოდებ – ეს 
იყო რამდენიმე ათეული მებრძოლი, ორი–სამი ႡႲႰ და ႡႫႮ, ორი „გრადი“ – 
რომლებისთვისაც ბრეზენტიც კი არ გადაუხდიათ) დასტოვეს პოზიციები და 
დემონსტრატიულად გაბრუნდნენ აფხაზეთში. მანამდე ისინი ზუგდიდის ცენტრში 
შეჩერდნენ მცირე ხნით, რათა უცხოელი ჟურნალისტებისათვის მიეცათ შესაძლებლობა 
საკმარისი ფოტო და ვიდეო ინფორმაცია გადაეღოთ – უკეთური მიზნებით 
გამოყენებისათვის. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მათ „ავანსზე“ სასურველი პასუხი ვერ 
მიიღეს. 

ამ დემარშმა გამოავლინა სხვა ასპექტიც – ჩვენთან ნებაყოფლობით დარჩა და არ 
გაყვა აფხაზებს 10–15 აფხაზეთიდან გადმოსული მებრძოლი – ძირითადად 
უკრაინელები, კაზაკები და აფხაზებიც. მათ განაცხადეს რომ იბრძვიან სულის 
მოწოდებით, პატივს სცემენ საქართველოს პრეზიდენტს, ებრძვიან რუსულ 
იმპერიალიზმს და არ არიან ვალდებული დაემორჩილონ არძინბას. 

აფხაზთა და კონფედერატთა უკან გაბრუნებამ საკმაოდ ცუდი მორალური ზეგავლენა 
მოახდინა ჩვენს შეიარაღებულ ძალებზე. სენაკის განთავისუფლებისას არსებითად 
მოხდა შეტაკება უკვე უშუალოდ რუსის ჯართან, დაიღვარა რუსის სისხლი. ეს კი იმას 
ნიშნავდა, რომ რუსი უკვე პირდაპირ ჩათრეული იყო ჩვენს წინააღმდეგ აქტიურ 
საბრძოლო მოქმედებებში. 

ეს ფაქტობრივადაც დადასტურდა – სენაკის განთავისუფლების მეორე დღეს, 
როდესაც პრეზიდენტი, მთავრობის წევრებისა და დარჩენილი დეპუტატების უმეტესობა 
შეკრებილნი ვიყავით ზუგდიდის შტაბში – მას დემონსტრატიულად მინიმალურ 
სიმაღლეზე გადაუფრინა ორმა თუ სამმა რუსულმა თვითმფრინავმა (რუს. „Бреющий 
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полет“–რეჟიმში). ეს თვითმფრინავები როგორც შემდგომ გავარკვიეთ დასავლეთიდან 
მოფრინდნენ და იმავე მხარეს გაუჩინარდნენ. 

პრეზიდენტი და მთავრობის წევრები, ამ ძალის საჰაერო დემონსტრაციის შემდეგ, 
სხვა შენობაში – ზუგდიდის მახლობლად ერთ კერძო ბინაში შევიკრიბეთ და დაბნელების 
შემდეგ გავემგზავრეთ ფრონტი წინა ხაზისაკენ – ზვიადმა გვითხრა: მებრძოლებს 
გამხნევება სჭირდებათ, მე მივდივარ წინა ხაზზე, ვისაც ეშინია აქ დარჩესო. 

ჩავედით სენაკში, გავედით სულ წინა ხაზზე, მოწინავე პოსტებზე. ადგილზე გაირკვა – 
მებრძოლების დიდი ნაწილი და მეთაურები პოსტებზე იყვნენ, პრეზიდენტის სტუმრობამ 
გაახარათ, გვპირდებოდნენ რომ თუ საჭიროა შეებრძოლებოდნენ რუსებსაც. 
პრეზიდენტის ამ გასვლამ ფრონტის წინა ხაზზე დადებითი შედეგი გამოიღო (თუმცა 
უკიდურესად სარისკო კი იყო – რამდენიმე გაჩახჩახებული მანქანისაგან შემდგარი 
კავალკადა საკმაოდ იოლი შესამჩნევი იყო ჩაბნელებული სენაკის მიდამოებში). 

შემდეგმა დღემ შედარებით მშვიდად ჩაიარა, დღის ძირითადი ნაწილი იძულებული 
ვიყავი დამეთმო ზუგდიდისა და შემოგარენის ელექტრომომარაგების აწყობისათვის 
(ალბათ სპეციალურად ვიღაცამ დააზიანა ქსელი) – საღამოსათვის ზუგდიდი 
ჩვეულებისამებრ გაჩირაღდნდა. ამან ქალაქში შედარებითი სიმშვიდის ატმოსფერო 
შექმნა და გარკვეულად მოხსნა დაძაბულობა. საღამოთი ისევ შტაბში შევიკრიბეთ – 
ფრონტებიდან მაინცადამაინც საგანგაშო არაფერი ისმოდა, დადასტურდა მხოლოდ 
რუსული ტანკების გამოჩენა სენაკთან და ჩვენების ტაქტიკური უკანდახევა რამდენიმე 
ადგილას – რაიმე ქაოსსა და ანარქიას ფრონტზე ადგილი არ ჰქონია. თუმცა, დღის 
განმავლობაში იყო ხმები, რომ გადმოსხეს დესანტი ანაკლიაში და ენგურთან – 
წყალსაცავთან (არ დადასტურდა) – ასე რომ ყოფილიყო მძიმე მდგომარეობა 
შეიქმნებოდა. მხოლოდ გვიან ღამით დავიშალეთ. 

ისევ აფხაზეთისკენ 

დილის ექვსი საათისათვის ისევ ქუჩიდან საგანგაშო დაძახებამ გამაღვიძა – ისევ 
პრეზიდენტის მცველები იყვნენ, ისევ ევაკუაცია მზადდებოდა. კიდევ ერთხელ 
გამოვემშვიდობე მასპინძლებს, ჩავჯექი პრეზიდენტის მანქანაში და გავემგზავრე. 
შევიკრიბეთ ლოთი ქობალიას სახლთან, აქვე იყო პრეზიდენტიც. გამოირკვა, რომ ისევ 
აფხაზეთისაკენ გავდიოდით. გასვლა საკმაოდ დაგვიანდა – ლოთის ხალხი მის სახლს 
ცლიდა – გაჰქონდათ ავეჯი, ნივთები, ნოხები… ლოთი რაღაც ცნობებს ელოდებოდა. ჩვენ 
კი მორჩილად ველოდებოდით. მე ერთი პირობა გადავწყვიტე არ გადავსულიყავი 
აფხაზეთში და მეცადა სამეგრელოში შეფარვა, მაგრამ ვერც საამისო კაცი და ვერც 
ავტომობილი ვერ დავიგულე – თან, რაც მთავარია პრეზიდენტის მიტოვება მომეხათრა. 

პრეზიდენტის მცველებს ვთხოვე ეპოვნათ სანდრო კიკნაძე და ჩვენთან ერთად 
წამოეყვანათ აფხაზეთში (წინა გასვლისას პატარა სანდრო მიმავიწყდა და შემდეგ სულ 
ამაზე ვჯავრობდი – თან ავად იყო, რაღაც სახადი დაემართა). 

ზუგდიდი აფორიაქებული ჩანდა, ხალხი ისე ემზადებოდა როგორც ალბათ 
მონგოლთა შემოსევის წინ – ბევრი მალავდა ქონებას, ცლიდა სახლებს, მალავდნენ 
ბავშვებსა და ახალგაზრდა დედებს. ბევრი ემზადებოდა სამეგრელოს სხვა რაიონებში და 
სოფლებში გახიზვნისათვის. რა თქმა უნდა – მთავარი დარტყმა ზუგდიდზე მოვიდოდა. 

გვიან ნაშუადღევს გავედით რამდენიმე მანქანით ოჩამჩირესაკენ, ამჯერად 
მოდიოდნენ ლოთისა და გურამ ლაკიას ოჯახებიც. ხალხი სევდიანი და ცრემლიანი – 
განწირული თვალებით გვაცილებდა – ეს უკვე ფიასკო იყო. 

მგზავრობა საათზე ცოტათი მეტ ხანს გაგრძელდა – ჩავედით ჩვენს, გუგუშვილების 
სახატეში – ილორში. პირველ რიგში ზვიადი და ყველა დანარჩენი ეკლესიაში შევედით, 
სანთლები დავანთეთ, კარგა ხანს ვილოცეთ. შემდეგ იქვე, აფხაზი გლეხის სახლში 
მიგვიყვანეს. მოხუცი აფხაზი გლეხი ზვიადს ტირილით ქართულად შეეგება „ზიადი, იქნებ 
გვიშველო რამე. რას დაემსგავსა აქაურობა, უმეზობლოდ დავრჩი. მხოლოდ შენი იმედი 
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დამრჩა“. მართლაც ახლო–მახლო კაცის ჭაჭანება არ იყო, მთელი სოფელი უკაცრიელი 
დარჩენილიყო. 

საკმაოდ კარგ, დიდ სახლში დაგვაბინავეს, მალე მოვიდა ახალგაზრდა პატრონიც – 
ინტელიგენტური შესახედაობის კაცი, ეკონომისტი – იცნობდა ქართველ ეკონომისტებს 
და მათ შორის აკადემიკოს პაატა გუგუშვილს. მხოლოდ ქართულად და რუსულად 
ლაპარაკობდა, აფხაზურს ძლივს ამტვრევდა. პრეზიდენტის მიმართ დიდ მოწიწებას 
იჩენდა. 

საღამოთი კარგი სუფრა გაგვიშალეს, საგანგებოდ და პატივისცემით გვექცეოდნენ. 
სუფრაზე შემომიკრიბენ მთავრობის წევრები, დეპუტატები – (სამეგრელოდან ჩვენს 
დროებით ბინამდე აფხაზები ჩვენებს საკმაოდ იოლად ატარებდნენ) საუბარი 
პარტიზანული ომის დაწყებაზე გაიმართა. თითქოს ჩანდა შესაძლებლობა 
გამოგვეყენებინა აფხაზეთი ასეთი ბრძოლისათვის ზურგად (რაშიც იმთავითვე ეჭვი 
მეპარებოდა) – პრეზიდენტმა ამის თაობაზე საგანგებო სადღეგრძელოც კი შესვა – 
რომელსაც აფხაზებიც შემოუერთდნენ. 

მეორე დილიდან დაიწყეს მოსვლა ახლო–მახლო სოფლებიდან შემორჩენილმა 
აფხაზებმა (ქართველები ყველანი გახიზნულიყვნენ) – ხმა დარხეულა, რომ პრეზიდენტი 
აქაა. მოსულები გვეუბნებოდნენ – სოფლებში ხმა გავრცელდა რომ „ჩვენი პრეზიდენტი 
აქაა“ (არ ვაჭარბებ – სიტყვა–სიტყვით ასე ამბობდნენ). ბევრი ძღვნით მოდიოდა – 
ღვინო, ქათმები, გოჭები… ზვიადს წამდაუწუმ ავტოგრაფებს სთხოვდნენ. 

სადილად გვეწვივნენ აფხაზეთის საკმაოდ გამოჩენილი ადამიანებიც და მათ შორის 
ვინმე ზარანდია (მათში დიდ გმირ მებრძოლად ითვლებოდა). პრეზიდენტის მიმართ 
დიდი მოწიწებით იყო განწყობილი – ერთად ვებრძოლოთ უკანონო ხელისუფლებას, 
ჩვენ ძმები ვართ – რამ გაგვყოო… თან ტრაბახობდა – ხვალ გუდაუთაში რომ ჩავალ და 
ვიტყვი, რომ ზვიად გამსახურდიასთან ერთად ვისადილე ბევრს შურით და ბოღმით გული 
გაუსკდებაო. 

ამ წვეულებაზე საკმაოდ არასასიამოვნო ინციდენტიც იყო – აფხაზეთთან 
კონფედერაციულ გარიგებაზე… 

პრეზიდენტმა დაავალა გ.აბსანძეს გასულიყო სოხუმში, გუდაუთაში და სიტუაცია 
გაერკვია, კავშირი დაემყარებინა იქაურ ხელმძღვანელობასთან. ეს დავალება 
შეასრულეს, მათი აზრით თითქოს აფხაზთა ზედაფენის ერთი ნაწილი აფასებდა 
პრეზიდენტის პოზიციას აფხაზეთის ომის მიმართ და კეთილგანწყობილი, მეტიც 
მოკავშირული სულით იყო გამსჭვალული, თუმცა ის–კი იყო საეჭვო, რომ არც ერთი 
პირველი პირი კავშირზე არ გამოდიოდა. ოპტიმიზმისათვის რაღაც მცირე ნაპერწკალი 
მაინც თითქოს არსებობდა. 

შემდგომი აქტივობის შედეგად, ყრუდ, მაგრამ გარკვევით გამოჩნდა ერთი 
თავისებური ასპექტი – ჩვენთან კავშირზე უფრო ინტენსიურად და ენთუზიაზმით მეგრულ 
გვარიანი და პროქართული ორიენტაციის აფხაზები გამოდიოდნენ, ისევე როგორც 
პროკავკასიური ორიენტაციის კონფედერატები (პრორუსულისაგან განსხვავებით). 
როგორც შევატყვე ეს გუდაუთაში გარკვეულ გაღიზიანებას იწვევდა და მეტიც – 
გარკვეულ განხეთქილებასაც თესავდა: ერთის მხრივ აფხაზებში და მეორეც – აფხაზებსა 
და კონფედერატებს შორის. 

პრეზიდენტის ყოფნა აფხაზეთში რომ უფრო დიდ ხანს გაგრძელებულიყო, 
დარწმუნებული ვარ იგი თავის გარშემო აფხაზებისა და კონფედერატების პოზიტიურად 
განწყობილ საკმაოდ ძლიერ და გავლენიან ფენას შემოიკრებდა, რომელსაც ზეგავლენის 
მოხდენა შეეძლებოდა პოლიტიკურ სფეროზე. 

ვფიქრობ, სწორედ ეს გახდა ერთ–ერთი მიზეზი აფხაზეთიდან ჩვენი გამოძევებისა. 

გამოძევება 

ჩვენი გამოძევება კი ასე მოხდა. 
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ღამის პირველი საათი იქნებოდა, ჩვენს სახლს რამდენიმე მანქანა მოადგა. 
პრეზიდენტი, სხვა იქ მყოფნი გარეთ გავიდნენ ამბების გასაგებად – ასეთი ამბები 
საკმაოდ ხშირად მოჰქონდათ ხან ჩვენებს – ხან აფხაზებს. 

გამოირკვა, რომ მოსულა აფხაზეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, მას ახლდა 
ოჩამჩირის ფრონტის უფროსი და კიდევ რამდენიმე სამხედრო. პრეზიდენტი, აფხაზები 
და გ.აბსანძე (რომელიც ხელმძღვანელობდა აფხაზებთან ურთიერთობებს) ცალკე 
ოთახში განმარტოვდნენ, მე მეზობელ ოთახში ვიჯექი ბუხართან – არ მსიამოვნებდა ამ 
აფხაზებთან ურთიერთობა. თითქმის არ მესმოდა რაზე ლაპარაკობდნენ – როგორც 
შევატყვე აფხაზებს რაღაც ულტიმატუმი ჰქონდათ, როგორც მივხვდი აფხაზეთის ცნობაზე 
და კონფედერაციაზე. გავიგე, რომ პრეზიდენტმა რამდენიმეჯერ გაიმეორა – „ეს ახლა 
შეუძლებელია“. შემდეგ აფხაზები გარეთ გავიდნენ. გზაში გ.აბსანძე კიდევ ერთხელ 
დაელაპარაკა – აფხაზმა გაღიზიანებული ხმით უპასუხა: „ნამ პრიკაზანო სახრანიწ ლიცო 
შევარდნადზე, მაწ ეგო…“. შემდეგ მეორე აფხაზს ჰკითხა: ამიხსენით რა ხდებაო – რაზეც 
ამან გაღიზიანებით უპასუხა: „უიობივაიტეს ნა ხუი“. 

რა გაეწყობოდა – ავიბარგეთ, ჩავსხედით მანქანებში და ენგურისაკენ გავემ-
გზავრეთ. მოსული აფხაზები რამდენიმე მანქანით სულ უკან მოგვსდევდნენ – ალბათ 
„გზას რომ არ ავცდენილიყავით“. 

მე და პრეზიდენტი ერთ მანქანაში ვისხედით – უკანა სკამზე. არ ვიცოდით 
თავისუფალია თუ არა ენგურის ხიდი, მიმდებარე გზები, არის თუ არა საშუალება 
საერთოდ სამეგრელოში გადასვლისა. როდესაც ხიდს მივუახლოვდით, პრეზიდენტის 
ბრძანებით ყოველი შემთხვევისათვის იარაღი გავამზადეთ, მცველები სრულ საბრძოლო 
მზადყოფნაში იყვნენ – გადაწყდა, რომ საჭიროების შემთხვევაში იარაღით 
გავარღვევდით პიკეტს ენგურის ხიდზე და ჩრდილოეთისაკენ წავიდოდით. 

ხიდთან რომ მივედით, მცველები რობინზონის მეთაურობით ერთი მანქანით გადა-
ვიდნენ გაღმა. ათიოდე წუთში უკან მობრუნდნენ – ახლო–მახლო საეჭვო არაფერი 
ჩანდა. გაღმა გადავედით და ჩრდილოეთისაკენ გავემართეთ. 

გზად, ერთ–ერთ სოფელში შევჩერდით. ზედმეტი ბარგი ჩამოვცალეთ, მცველები 
დამატებით იარაღსა და პროვიანტს აბარგებდნენ მანქანებში. ამასობაში, ერთ–ერთი 
მანქანით გ.აბსანძე და მასთან მყოფები, ზუგდიდისაკენ გაემართნენ – რაღაც საქმეების 
მოსამზადებლად. დაახლოებით ერთ საათში უნდა შემოგვერთებოდნენ. ჩვენს 
მომზადებას თხუთმეტი–ოციოდე წუთი დასჭირდა, ამის შემდეგ პრეზიდენტმა ბრძანა – 
ნახეთ აბსანძე თუ არის დათქმულ ადგილზე, ათიოდე წუთი დაუცადეთ, თუ არა და უნდა 
გავიდეთო. შევატყე უნდოდა რაც შეიძლება სწრაფად გავსულიყავით საეჭვო ზონიდან – 
ტრასასთან დიდხანს ყოფნა მართლაც სახიფათო იყო. 

ბოლოს ისე გავედით, რომ გ.აბსანძეს არსებითად არც დავლოდებივართ – ზვიადმა: 
თუ საჭირო გახდა, შემდეგ ვიპოვითო. 

ეს რუტინული მომენტი რატომღაც მნიშვნელოვნად აქციეს – თითქოს გ.აბსანძე და 
მისი თანმხლებლები ტყეში რომ გამოგვყოლოდნენ, ეს რაიმეს შეცვლიდა. ვფიქრობ 
მეტი ხალხის შენახვა საერთოდ შეუძლებელი გახდებოდა. ჩვენი ტყეში ერთთვიანი 
ყოფნისას, არც ერთხელ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ საკმარისის ნახევარი 
დასაძინებელი ან თუნდაც დასასვენებელი ადგილი გვქონოდა. ამას იოლად გაიგებს 
ნებისმიერი, ვინც ცდის ყინვაში მენახირეების იმ ერთ ან ორადგილიან დაწნულ 
საზაფხულო „კარვებში“ რამდენიმე დღის გაძლებას. ეს, არაფერი რომ ვთქვათ საკვებზე. 

ზაზა ბურჯანაძე: «1993 წლის 26 ოქტომბერს ზუგდიდიდან გადავედით ილორში. 
ზუგდიდში გაჩერება უკვე საშიში იყო. 1993 წლის 5 ნოემბერი. ოჩამჩირის რაიონის სოფელ 
ილორში ვიყავით გაჩერებული. ამ დროს ჩვენთან მოვიდნენ აფხაზური მხარის წარმომადგენ-
ლები და განგვიცხადეს, დაგვეტოვებინა აფხაზეთის ტერიტორია. მათი შეხვედრის შემდეგ 
(გამსახურდია და ქიშმარია) უკვე ცხადი იყო, რომ აფხაზეთის ტერიტორია უნდა დაგვე-
ტოვებინა. ილორიდან აფხაზთა ექსკორტის 4 მანქანით გამოვედით. პრეზიდენტის მანქანაში 
საჭესთან იჯდა გოჩა კეკენაძე, გვერდით – რობიზონ მარგველანი, უკან ისხდნენ ბატონი 
პრეზიდენტი, ბესარიონ გუგუშვილი და ბაჩუკი გვანცელაძე. პრეზიდენტის მანქანას მოყვე-
ბოდა დეპუტატთა გარკვეული ნაწილის ტრანსპორტიც. გურამ აბსანძე თავისი მანქანით 
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(მასთან ერთად იყვნენ ნუგზარ მოლოდინაშვილი, ბიძინა დანგაძე, ირაკლი ჩხეიძე). ასევე 
ჩვენთან ერთად იყვნენ პრეზიდენტის მხარდამჭერი სტუდენტები – ახალგაზრდა გოგონები და 
ვაჟები. ისინი ზუგდიდიდან გამოყვნენ პრეზიდენტს ილორში 26 ოქტომბერს გადასვლის დროს. 
ამ შემადგენლობით მივაღწიეთ ენგურამდე გალის მხრიდან. დაზვერვისა და გზების შემოწ-
მების შემდეგ, რუხის ხიდის გადმოვლით, მდინარე ენგურიდან დაახლოებით 200–300 მეტრში, 
ავუყევით ჯვარის ხეობას. ავედით სოფელ ზედა ეწერში (სვანების დასახლება, ხერგიანის 
ქუჩა). ამ ტერიტორიიდან დაგვშორდა გურამ აბსანძე მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტს ეთათბირა. 
მე არ გამიგონია, რაზე ისაუბრეს პრეზიდენტმა და ბატონმა გურამ აბსანძემ. წასვლისას მან 
დაგვიბარა, რომ ბენზინის და სხვა ჩვენთვის აუცილებელი პროდუქტებისთვის მიდიოდა, 
ამიტომ რომელიმე ჩვენგანი უნდა შეხვედროდა რიყის გადასახვევთან. მარგველანმა მე 
დამავალა გაყოლა და დახვედრა, ჯერ აბსანძის მანქანა გავიდა, ბუნებრივია, ერთად ვერ 
ვიმოძრავებდით, მე მეორე მანქანის საბარგულიდან ამოვალაგე „კანისტრები“, გადავაწყე 
სხვა მანქანის საბარგულში და ბაჩუკი გვანცელაძესთან ერთად წავედი რიყის გადასახვევთან. 
აქ ერთმანეთს უნდა შევხვედროდით შეთანხმების მიხედვით, მაგრამ აბსანძე იქ არ დაგვხვდა. 

ამის შემდეგ მე და ბაჩუკი გვანცელაძე წავედით ზუგდიდის ცენტრში, გვარდიის სამმართ-
ველოში. სამმართველო მიტოვებული დაგვხვდა, იქ არავინ იყო. დაუყოვნებლივ დავბრუნდით 
ზემო ეწერში. გზაში შემოგვხვდნენ ჩვენი დაცვის ბიჭები – ვაჟა ჭინჭარაული, ბესო მიქავა, 
მამუკა ლემონჯავა, რომლებიც პრეზიდენტის მითითებით ზუგდიდში იმყოფებოდნენ. ჩვენ 
მათაც ვკითხეთ აბსანძის შესახებ, მაგრამ მათ არაფერი იცოდნენ. ამის მერე ერთად ავედით 
ზედა ეწერში ორი მანქანით და ყველაფერი ბატონ ზვიადს მოვახსენეთ. ავუხსენით მდგომა-
რეობა და ვუთხარი, ვაპირებდი აბსანძის დარჩელში მოძებნას, მაგრამ საწვავის უქონლობის 
გამო ვერ მოვახერხე, რაც შეეხება დათქმულ ადგილს, სადაც უნდა დამლოდებოდა, იქ არ 
დამხვდა. პრეზიდენტს ვუთხარი ზუგდიდში ჩასვლის ამბავიც. ამის შემდეგ, საწვავის უქონლო-
ბის გამო ორი მანქანა დავტოვეთ ზედა ეწერში, და გავემართეთ სვანეთის მიმართულებით.» 

გოჩა კეკენაძე: «ამასობაში გურამ აბსანძემ მოლაპარაკება დაიწყო აფხაზებთან, გალის 
კომენდანტ რუსლან ქიშმარიასთან. აფხაზები ეუბნებოდნენ, რომ დაგვეხმარებოდნენ კანო-
ნიერი ხელისუფლების აღდგენაში, სამაგიეროდ, რაღაცას ითხოვდნენ ჩვენგან. 

გადავედით გალში. იქ ვცხოვრობდით აფხაზი ტუშბას ოჯახში. ოჯახის უფროსი ტიროდა, 
ჩვენ ხომ ძმები ვართ, ერთი სისხლი გვაქვს, ეს რას მოვესწარი მოხუცი კაციო. ერთ დღესაც 
მოვიდა ქიშმარია (რუსლანი არა, სხვა) და ლოთი ქობალია იკითხა, სად არისო. – ჩვენი 
მხრიდან რაც საჭიროა, ხომ ვაკეთებთ და თქვენ რას შვრებითო. მე ვერ მივხვდი რაზე იყო 
საუბარი და გავაგზავნეთ ლოთი ქობალიასთან, რომ მას დალაპარაკებოდა. 

დაახლოებით 10 დღე დავყავით ილორში. აფხაზები რაღაცას ელოდებოდნენ, მაგრამ 
პრეზიდენტი სასტიკი წინააღმდეგი წავიდა მათ შემოთავაზებაზე და ამის შემდეგ, როცა 
დაინახეს, რომ ასეთ სიტუაციაში მყოფი გამსახურდიას გატეხვაც შეუძლებელი იქნებოდა, 
გამოგვიცხადეს, რომ დაგვეტოვებინა სასწრაფოდ აფხაზეთის ტერიტორია. 

ამ დროს ლოთი ქობალია ჩვენთან აღარ იყო, სად წავიდა, არც მაშინ ვიცოდი და ახლაც 
წარმოდგენა არა მაქვს. 

1993 წლის 5 ნოემბერი იყო. შუა ღამე. აფხაზეთს ვტოვებდით. მანქანის საჭესთან ვიჯექი 
მე, გოჩა კეკენაძე, გვერდით იჯდა რობიზონ მარგველანი, უკან პრეზიდენტი, ბატონი ბესო 
გუგუშვილი და ბაჩუკი გვანცელაძე. ჩვენ მოგვყვებოდა აბსანძის მანქანა. მასთან ერთად 
იყვნენ ნუგზარ მოლოდინაშვილი, ირაკლი ჩხეიძე, ბიძინა დანგაძე. პრეზიდენტის მანქანის წინ 
მიდიოდა კიდევ ერთი მანქანა, რომელშიც იყვნენ დაცვის ბიჭები: ზაზა ბურჯანაძე, ვაჟა ჭინჭა-
რაული, ირაკლი გოგაძე, გოჩა შერმადინი. რაც შეეხება ბიძინა ბარათაშვილს(დეპუტატი), ის 
მეუღლესთან ერთად დარჩა ილორში. 

გადმოვედით რუხის ხიდზე (აფხაზებმა გამოგვაცილეს) და ავუყევით მდინარე ენგურის 
საწინააღმდეგო მხარეს, ჯვარის მიმართულებით. ავედით სოფელ ზედა ეწერში (სვანების 
დასახლება). ამ ტერიტორიიდან დაგვშორდა გურამ აბსანძე. ბენზინის და სხვა რაღაცეების 
ამოტანაზე იყო საუბარი. ამაზე პრეზიდენტმა და აბსანძემ ისაუბრეს და ამის მერე ის თავის 
მანქანით წავიდა, მას უკან უნდა გაყოლოდა ზაზა ბურჯანაძე და ერთმანეთს ხიდთან 
შეხვდებოდნენ. 
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მაშინ ყოველი გადაადგილება უდიდეს რისკთან იყო დაკავშირებული. აბსანძის 
წასვლისთანავე, ბურჯანაძემ მანქანის საბარგულში ჩააწყო ბენზინისთვის „კანისტრები“ და 
ისიც წავიდა. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ველოდეთ ორივეს. მაგრამ, მხოლოდ 
ბურჯანაძე მობრუნდა, პრეზიდენტს უთხრა, ხიდთან არ დამხვდა, ზუგდიდში ჩავედი, იქაც ვერ 
ვნახე და წამოვედი, ვიფიქრე, თვითონ ამოვიდოდაო. დიდხანს გაჩერება ზედა ეწერთან 
საშიში იყო, ამიტომ იქ დავტოვეთ ერთი მებრძოლი – ჯემალ გირგვლიანი ორ მანქანასთან 
ერთად, რომლებსაც უბენზინობის გამო ვერ წავიყვანდით და დიდი ესკორტით სიარულიც 
საშიში იყო. პრეზიდენტმა დაუბარა გირგვლიანს, რომ აბსანძის მობრუნების შემთხვევაში, 
გამოჰყოლოდა ჯვარისკენ მიმავალ გზას. » 

მერე რა? 

საერთოდ, ჩვენი ასეთი დამარცხების (და არა სხვაგვარი – რამდენადაც დამარცხება 
გვეწერა) ერთ–ერთი მიზეზი გახდა ის იდეოლოგიური პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენების 
ერთი ნაწილი აყვა – თბილისში სისხლის დაუღვრელად შევალო. თავისთავად ამაში 
კარგის მეტი რა თქმა უნდა არაფერია, მაგრამ ეს არ უწყობდა ხელს ხალხის მძიმე, 
ხანგრძლივი და სისხლისმღვრელი ომისათვის მომზადებას – ყველა სწრაფ და იოლ 
გამარჯვებას ელოდებოდა. 

როგორ არ უნდა გავიხსენო ამასთან დაკავშირებით ის, რომ ჯოჰარი ხალხს 
ინტენსიურად აფრთხილებდა, თითქმის ყოველ თავის პოლიტიკურ გამოსვლაში – 
დამოუკიდებლობისათვის კრემლთან დიდი ომი გველის, ეს გარდუვალიაო. ამით მან 
ჩეჩნები ომისათვის მოამზადა, ჩვენი ხალხი – მეტწილად და პირველ რიგში კი 
„ოფიცრობა“ რუსის გამოჩენისთანავე პანიკურად განეწყნენ (ამაზე რამდენიმესაგან 
თვითონ მოვისმინე – დავიღუპეთ, რუსს როგორ უნდა ვებრძოლოთო). ასეთი ჭორიც იყო: 
ლოთმა ფრონტის ხაზი დაიარა და მებრძოლებს აფრთხილებდა – რუსი მოდის, წადით 
სახლებშიო. 

მახსენდება ლოთის საეჭვო გამოსვლაც, უზენაესი საბჭოსა და მინისტრთა კაბინეტის 
გაერთიანებულ სხდომაზე, როდესაც განაცხადა – საქართველოს არც ერთ მთავრობას 
არ გადავაყოლებო. 

საერთოდ უდიდეს ნაკლად, დამღუპველ შეცდომად ვთვლი, რომ ჩვენმა 
სამხედროებმა პრინციპულად უარი თქვეს პარტიზანულ ომზე და ფრონტალური ომის – 
„ტრასების გასწვრივ“ ომის სტრატეგია აირჩიეს. თუმცა ზვიადი დაბეჯითებით 
მოითხოვდა სწორედ პარტიზანულ ომს – იგი ჩვენთვის, იმ ძალისათვის რომელსაც 
მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უჭერს მხარს – რომელსაც ყველგან აქვს თავშესაფარი, 
უაღრესად მომგებიანი იყო და ნაკლებ სისხლისმღვრელი. პირველი სამხედრო 
წარმატებებიც სწორედ ასეთმა ტაქტიკამ მოგვიტანა. 

რეგულარული არმიის წესებით, ტექნიკით ომი, როდესაც არ გაქვს შესაბამისი 
მატერიალურ–ტექნიკური მომსახურება (ის კი არა ხშირად საწვავიც კი და მით უმეტეს 
აკუმულატორები) და არა გყავს სპეციალისტები (ტანკები და სხვა ტექნიკა მეტი იყო 
ვიდრე მათი ეკიპაჟები, თუმცა ტექნიკის უდიდესი ნაწილი არ იყო მზადყოფნაში და 
არსებითად მოძრავ ჯართს წარმოადგენდა – უფრო ფსიქოლოგიური ეფექტისათვის 
გამოდგებოდა) – წამგებიანია. მაგრამ, ეს პრინციპულად არ გაკეთდა, ბოლო დრომდე 
ელოდებოდნენ საიდანღაც და ვიღაცისაგან საბრძოლო ავიაციასაც კი… 

ამგვარი ტაქტიკის შედეგად ბოლოს ფრონტის ხაზი ასზე მეტ კილომეტრზე გაიჭიმა, 
ფაქტობრივად დაიკარგა კავშირი ნაწილებს შორის – შეუძლებელი გახდა მათი მართვა 
(საერთოდ კავირგაბმულობა უდიდესი პრობლემა იყო ჩვენთვის – დაწყებული 
თბილისში გამართული ბრძოლებიდან), უკიდურესად გაჭირდა მათი მომარაგება და ა.შ. 
სამედიცინო სამსახურისა და მედიკამენტების უქონლობისაგან ბევრ ათეულში გაჩნდა 
კანის დაავადებები (ქეცი, მუნი), ძალზე მრავლად იყო კუჭ–ნაწლავის მძიმე დაავადებები. 
დაჭრილი მებრძოლების უდიდესი ნაწილი იღუპებოდა სისხლისდენისაგან… 



ბესარიონ გუგუშვილი 72 გასაუბრება გულისყურთან 

საოცარი იყო მაგალითად საბრძოლო დავალებაზე რომელიმე „ასეულის“ (ზოგჯერ 
ასეთ 20–50 მებრძოლიან ჯგუფს „ბატალიონს“ ეძახდნენ) გასვლა – ეს იყო „ჟიგულებისა“ 
და „ვოლგების“ არც თუ გრძელი კოლონა – და არც ერთი საბარგო მანქანა, ႡႲႰ ან სხვა 
ჯავშნიანი ტექნიკა, არტილერიაზე ხომ ლაპარაკიც ზედმეტია. 

კიდევ, სულ არსებობდა და ცირკულირებდა სიყალბე, რომ რუსეთის არმიაში არიან 
გავლენიანი ჩინოსნები, რომლებსაც არ აწყობთ შევარდნაძე და მზად არიან 
დაგვეხმარონ – რა თქმა უნდა პირველ რიგში მძიმე ტექნიკით, ავიაციით და სხვა. 
ვფიქრობ, ეს ხშირად პირველ რიგში ამ ტექნიკის შესაძენი ფულის გამოსაძალად 
კეთდებოდა. ომი სამეგრელოში (ისევე, როგორც სხვაგანაც) ფულის კეთების ერთ–ერთ 
დარგად იქცა ზოგიერთისათვის. 

სავსებით არ მუშაობდა (ფაქტობრივად არც არსებობდა) დაზვერვა და 
კონტრდაზვერვა. უფრო მეტი დეზინფორმაცია მოდიოდა, ვიდრე ინფორმაცია. 

საერთოდ ჩვენი სამხედრო „კადრები“ – არაპროფესიული „ოფიცრობა“, მათი 
გულადობის, თავდადებისა და ვაჟკაცობის მიუხედავად უდიდეს პროფესიულ 
პრობლემას წარმოადგენდა (ამაზე, გაკვრით, იძულებული გავხდი ზუგდიდში სესიაზეც 
მეთქვა). ჩეჩნეთის მაგალითმა, კიდევ უფრო დამარწმუნა, რომ ნებისმიერი საქმე – 
განსაკუთრებით კი რეგულარული, ფრონტალური ომი – პროფესიონალების საქმეა და აქ 
ჩვენი შანსი, ჩვენი ძლიერი პოზიცია მხოლოდ პარტიზანული მოძრაობა იყო. 

თუმცა: 
რა პრეტენზიები შეიძლება არსებობდეს ისეთი მოხალისე–პარტიზანული 
რაზმების მიმართ – რომელსაც სიამაყით „პრეზიდენტის გვარდიას“ ვუწო-
დებდით? მებრძოლებისა და „ოფიცრების“ მიმართ – რომლებიც საკუთარი 
სახსრებით ყიდულობდნენ იარაღს, საჭურველს, საკვებს და ბრძოლაში საკუ-
თარი კერძო ავტომანქანებით მიდიოდნენ – რათა მართალი საქმისათვის თავი 
გაეწირათ? არავითარი პრეტენზიები – უდიდესი მადლობის გარდა! 

და – ბოლოს… დასავლეთ საქართველოში პარტიზანული ომის 
პერსპექტივებზე ძალზე ზუსტად და ხისტად მიგვითითა პარტიზანული ომის 
უბადლო ოსტატმა ჯოჰარ დუდაევმა – არსებობს ამ საკითხზე მისი ფრიად 
ჭკუის სასწავლებელი ინტერვიუ (იხ.: დანართები)… 

ან კი რა შეცვლის იმას, რომ „ძალა აღმართს ხნავს“? – არაფერი, 
ზნეობრივი საქციელის გარდა. 

14 აპრილი 2001 – ხვალ ღამეს აღდგომაა… 

თათბირი გროზნიში 

სამეგრელოში გროზნიდან წასვლის წინადღით ზვიადმა დამიბარა სათათბიროდ. 
მთელი ოჯახით წავედით – მე, ლია, პაატა და ზურიკო. რომ მივედით, ლიამ მანანასთან 
და ლელესთან დაიწყო საუბარი. ბავშვები ცოტნემ და გიორგიმ გაართეს. ივლისის 
ცხელი საღამო იყო და „რეზიდენციის“ ეზოში, ფასადის მარჯვნივ დიდი ხის ქვეშ, 
ჩრდილსა და სიგრილეში მიმიწვია, დავსხედით. დიდხანს და ნება–ნება ვსაუბრობდით. 
მე თან ბლოკნოტი მქონდა და ზოგ რამეს ვინიშნავდი (ეს ბლოკნოტი, შემდეგ მინვოდში 
პერიპეტიებისას დავწვი). 

საუბარი ეხებოდა ჩემს უმთავრეს ამოცანებს და მათ შორის – უზენაესი საბჭოს 
სესიის ჩატარებას, რომლის ერთ–ერთი არსებითი საკითხი უნდა ყოფილიყო 
საქართველოში კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა. აგრეთვე, უზენაეს საბჭოს უნდა 
მიეღო დადგენილება, რომლითაც პრეზიდენტსა და მინისტრთა კაბინეტს დაევალებოდა 
(შეეთავაზებოდა) დევნილობიდან დაბრუნება და საქმიანობის ისევ საქართველოში 
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გაგრძელება. ასეთი დადგენილება პრეზიდენტს არსებითად მიაჩნდა (ეს დადგენილება 
მართლაც მიიღო უზენაესი საბჭოს სესიამ ზუგდიდში – ამის სამართლებრივი 
მნიშვნელობა და არსი ჯერ არ არის საკმარისად გაანალიზებული). 

ჩემი უმთავრესი ამოცანა უნდა გამხდარიყო აღდგენილი კანონიერი ხელისუფლების 
ტერიტორიაზე სოციალურ–ეკონომიკური ცხოვრების მოწესრიგება და აღდგენა. ზვიადს 
აუცილებლად მიაჩნდა არ ჩამკვდარიყო სოფლის მეურნეობა – „თურმე ჩაი აღარ 
იკრიფება და სიმინდი აღარ ითოხნება – მიხედე, ხალხს გამოკვება უნდა“–ო. 

სამხედრო საკითხებიდან (თუმცა ეს ჩემს კომპეტენციაში არ შემოდიოდა), დამავალა 
ოფიცრებისათვის შეძლების მაგვარად ამეხსნა–დამესაბუთებინა პარტიზანული 
ტაქტიკის გამოყენების აუცილებლობა. 

ვისაუბრეთ აფხაზეთის პრობლემებზეც, პრეზიდენტი უკიდურესად შეწუხებული იყო 
ამით და შიშობდა, რომ თუ სასწრაფოდ არსებითი ცვლილებები არ მოხდებოდა 
საერთოდ საქართველოს პოლიტიკაში, არ მოხერხდებოდა კანონიერი ხელისუფლების 
აღდგება – აფხაზეთი დაიკარგებოდა. 

ეს საკითხები რომ მიმოვიხილეთ, ლელემ ხილი გამოგვიტანა და შევექეცით. ცოტა 
ხნით სიჩუმე ჩამოვარდა. მერე უცებ თქვა – „ბოლოს რუსებთან მოგვიწევს შებმა“. მე 
დავეთანხმე. „რუსებთან ბრძოლის ერთადერთი საშუალება პარტიზანული ომია, ამას კი 
კარგი მომზადება დასჭირდებაო“. ამის შემდეგ, ისევ კარგა ხნით, სიჩუმე ჩამოვარდა. მე 
ვფიქრობდი, რის გაკეთება გახდებოდა დამატებით საჭირო რუსების ღია ჩარევის 
შემთხვევაში და მათ წინააღმდეგ პარტიზანული ომის წარმოებისას. ამ ფიქრებში ვიყავი 
გართული, რომ თითქმის ჩურჩულით, მაგრამ დაბეჯითებით წარმოსთქვა: „სისხლი უნდა 
დაიღვაროს“ და თვალებში შემომხედა. გამიკვირდა, არ ვიცოდი რა მეპასუხა. მთელი 
ჩვენი ოფიციალური თანამშრომლობის განმავლობაში, სწორედ სისხლისღვრის 
აცილებას ცდილობდა გამუდმებით, შევცბი. ასეთ სიტყვებს ზვიადისაგან არ ველოდი. 
თვალი მოვარიდე, ერთ ხანს ხანს ვიფიქრე – ისევ რუსეთთან მოსალოდნელი შეტაკების 
ტალღაზე და მერე ვუთხარი – ღმერთმა ქნას, პატარა სისხლით გავიმარჯვოთ, მეთქი. 
ახლა, უკვე ზვიადმა შემომხედა გაკვირვებული თვალებით და ცოტა ხნით დაფიქრდა, 
შემდეგ უკვე ყოფითი ტონით და უემოციოდ, თითქოს სხვათა შორის, თქვა – „ხო, პატარა 
სისხლით“. 

ზვიადის ამ სიტყვების მნიშვნელობას უკვე მისი დაღუპვის შემდეგ, გროზნიში 1984 
წლის ზაფხულის დასაწყისში ჩავხვდი. ერთ კვირა დღეს სახარების კითხვას შევუდექი და 
იქ აღმოვაჩინე ეს სიტყვები. რა იქნებოდა, რომ იმთავითვე მივმხვდარიყავი ამ 
სიტყვების აზრსა და არსს? შევძლებდი, რომ რაიმეთი შემეცვალა მოვლენების 
მსვლელობა? ამაზე ახლაც ვფიქრობ და პასუხი კი არა მაქვს. 

 
საერთოდ, კანონიერი ხელისუფლების არსებულ ვითარებაში ისევ საქართველოში 

დაბრუნება ნაადრევად მიმაჩნდა. ვთვლიდი, რომ კიდევ ერთი წლის შემდეგ სიტუაცია 
ბევრად უფრო ხელსაყრელი იქნებოდა. 

მარშრუტი 

სამეგრელოში ჩვენი ბოლო მარშრუტი: 
· სვანეთს გზა (სასტუმრო სახლი) – ნოემბრის 6–7 
· სოფელი (ღამე) 
· (წვიმაში ავედით) ჩხვალერში, მთაში ფიფიასთან (საკმაოდ მოწყობილი ქოხი, 

მოთოვა), მცველების ნაწილი სადღაც იქვე სხვა ქოხში 
· აქედან კიდევ ზემოთ (ორ კარავში მოვთავსდით, ქვედაში მე და ზვიადი, დიდი 

თოვლი მოვიდა), საჭმელი მეორე დღეს ფიფიამ მოგვიტანა. გუჩუა და მისი 
მეგობრები კიდევ უფრო ზემოთ განთავსდნენ (ნისლიან საღამოს მათი 
სიმღერა) 
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· კიდევ უფრო ზემოთ და დასავლეთით, რობინზონმა ქალები გაისტუმრა, ცხენები 
ეცემოდნენ (ერთ მოდიდო, ფიცრულ კარავში, ყველანი ერთად, ორი დღე 
ვიშიმშილეთ, მერე ღორის ხორცით მოვიწამლეთ) 

· ორ ჯგუფად დაყოფილები ჩამოვედით, ცოტა ხნით გავჩერდით ერთ ოჯახში, 
აკად.ფიფიას სახლ–მუზეუმის მახლობლად (აქ ტანი დავიბანე) და წავედით 
დასავლეთით (კიდევ ერთ ოჯახში დავისვენეთ, ვივახშმეთ – აქედან ჩვენი 
გასვლის ათიოდე წუთში მათ წაატყდნენ თავს), გადავლახეთ მდინარე (ერთი 
ღამე ზურაბ გუჩუას, პერფექტის დის სახლში) 

· კომენდანტის ბანაკში, ენგურის მარჯვენა ნაპირზე 
· აქედან ისევ მთაში ბანაკის მთაზე, მუჟავა (ორ კარავში ვცხოვრობდით) 
· ჩამოვედით და სამი–ოთხი დღე გავატარეთ მუჟავაში ბრმა კაცის სახლში 
· აქედან თოვლ–ჭყაპში წამოვედით, მაგრამ ენგურს არ გადავედით, არავინ 

დაგვხვდა, იქვე გავათიეთ საბარგო მანქანის მძღოლის ოჯახში, შემდგომ ღამეს 
მისივე მანქანით გადაგვიყვანა ენგურს გადაღმა 

· აქ ვიცხოვრეთ ორ სახლში (ერთი ქუჩის გადაღმა), შეძლებულ ოჯახში, ტანი 
დავიბანეთ 

· სამხრეთისაკენ, რკინიგზის გაყოლებით კაცი ქალიშვილმა რომ ზვიადს 
ავტოგრაფი მოსთხოვა – ორ–სამ კაცს რამდენ ხანსაც გინდათ შეგინახავთო 

· კიდევ უფრო სამხრეთით, ზუგდიდთან ახლოს მოხუცი ცოლ–ქმრის სახლში 
· აქედან ნაკიფუში, ნუგზარ მებონიას სახლში 
· ჯონსონ კვარაცხელიას სახლში 
· ხიბულა, ღურცკაიების (?) სახლი, ზვიადის დაღუპვა 31 დეკემბერი 
დაახლოებით 50 დღეღამეში 16–ჯერ გამოვიცვალეთ ადგილი (საშუალოდ სამ დღე–

ღამეში ერთხელ). 

სვანეთისკენ 

ენგური რომ გადავკვეთეთ (მგონი სამი მანქანით ვიყავით), სათათბიროდ 
შევჩერდით რამდენიმე წუთით – გადაწყდა, რომ პარტიზანულ ყაიდაზე მოგვიწევდა 
ცხოვრება. აბსანძე, გელანტია და კიდევ რამდენიმე კაცი წავიდნენ ზუგდიდისაკენ, რათა 
მოსამზადებელი სამუშაოები ჩაეტარებინათ. შეთანხმდნენ გარკვეულ ადგილას ერთ 
საათში შეხვედრაზე. ჩვენ კი წავედით რამდენიმე კილომეტრი ჩრდილოეთით და აქ ერთ 
ოჯახში შევჩერდით. 

აქ დავტოვეთ ჩვენი ბარგის ნაწილი (პარტიზანი თან ბევრს ვერ ათრევს) და 
მოვიმარაგეთ ზოგი საჭირო რამ – მათ შორის იარაღი და საჭურველი. მე მერგო 
კალაშნიკოვის ავტომატი, ხელყუმბარა „ლიმონკა“ და სამი მჭდე (ამას გარდა მქონდა 
მაკაროვის პისტოლეტი, კაკო ელიავას ნაჩუქარი, ორი მჭდეთი). ამას სულ თხუთმეტი–
ოცი წუთი დასჭირდა. მე აქ გამოვიცვალე ტანისამოსი – აქამდე საპარადოდ მეცვა. 
კოსტუმი, გამოსასვლელი ფეხსაცმელი და თეთრი ლაბადა ჩემოდანში ჩავყარე, და იმავე 
ოჯახში დავტოვე. ჩავიცვი თხელი ჯემპერი და მსუბუქი დემი სეზონური ქურთუკი – სხვა 
არაფერი გამაჩნდა მოსახერხებელი. უკვე საკმაოდ ციოდა. კიდევ კარგი, თან მქონდა 
ნახევრად სპორტული ფეხსაცმელი. მინიმალური საჭირო ნივთები – ცოტა თეთრეული, 
წინდები, სამარქაფო შარვალი, ერთი თბილი პერანგი – ჩავყარე შავ მომცრო მხარზე 
გადასაკიდებელ ჩანთაში (მანამდე მასში ნოუთბუქ კომპიუტერს ვატარებდი). საბოლოო 
ჯამში იარაღმა და საჭურველმა ჩემი ტვირთის უდიდესი ნაწილი შეადგინა. ზვიადს 
ტანისამოსი არ გამოუცვლია – ისევ კოსტუმით და რუხი ლაბადით იყო. 

მალე პრეზიდენტმა ერთი მანქანა გააგზავნა შეხვედრის დათქმულ ადგილას და 
დაავალა სასწრაფოდ უკან დაბრუნება – „ნუ დაუცდით, თუ შეაგვიანდათ. საჭიროებისას 
შემდგომში მოვძებნითო“. აჩქარება საჭირო იყო იმდენად, რამდენადაც არ გვქონდა 
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ზუსტი ინფორმაცია, თუ სად იყვნენ ხუნტის ძალები და რას მოქმედებდნენ. გაგზავნილი 
მანქანა როგორც იქნა დაბრუნდა. იმ ინფორმაციიდან, რომელიც გაგვაჩნდა, ირკვეოდა 
რომ ხუნტის ძალები ჯერ არ იყვნენ შესული სამეგრელოს ჩრდილო–დასავლეთ ნაწილში. 
ჩავსხედით მანქანებში და სვანეთის მიმართულებით გავემგზავრეთ – ჯერ არ გვქონდა 
გადაწყვეტილება შემდგომში რას ვიზამდით. 

გვიან ღამით, როდესაც ენგურის წყალსაცავს გავუსწორდით, მანქანები შეჩერდნენ 
და პატარა თათბირი მოეწყო. რობინზონმა დაგვანახა პატარა კუნძული წყალსაცავში, 
რომელზეც თურმე ტურისტული კოტეჯი ყოფილა. მისი აზრით ეს ადგილი ერთ ხანობას 
შეიძლებოდა ბაზად გამოგვეყენებინა. ერთი შეხედვით მართლაც მოსახერხებელი ჩანდა 
– თითქოს მოულოდნელად ვერავინ დაგვესხმოდა თავს. მაგრამ მე წინააღმდეგი წავედი 
იმ მოტივით, რომ სულ ადვილად მოახერხებდნენ ვერტმფრენით დაბომბვას – ისე, რომ 
წინააღმდეგობასაც ვერ გავუწევდით. თავდასხმის ამ მეთოდის შესახებ მელაპარაკა 
ჯოჰარ დუდაევი, გროზნიდან წამოსვლამდე არც თუ დიდი ხნით ადრე. მან მითხრა, რომ 
რუსეთის არმიის ახალი ტაქტიკაა ჯავშნიანი ვერტმფრენებით ისეთი შემტევი ოპე-
რაციების ჩატარება, რომელსაც ადრე ფეხოსანი ჯარი ატარებდა. მანვე გამაფრთხილა, 
რომ ამ ვერტმფრენების ჩამოგდება ჩვეულებრივი იარაღით თითქმის შეუძლებელია. 
სხვათა შორის, წინა წელს სწორედ ვერტმფრენიდან, მომწამვლელი ბომბებით, დაესხნენ 
ჩვენს პარტიზანების ბაზას, მგონი ლუგელაში, – რობინზონიც იქ მოიწამლა და სულ 
ახველებდა. ბოლოს, ისევ განვაგრძეთ გზა – საცაა გათენდებოდა. 

კიდევ ცოტა ხანს ვიმგზავრეთ და მანქანებმა შეუხვიეს პატარა ხეობაში. სველი 
მიწიანი გზით, რომელზეც მანქანები სულ ცურავდნენ ავედით ასიოდე მეტრი და 
მივადექით კარმიდამოს. გამოირკვა, რომ თურმე ეს ოჯახი კერძო სასტუმროს მაგვარ 
მომსახურებას უწევდა მგზავრებს. გადაწყდა რომ აქ გავჩერდებით, სანამ რამე არსებით 
გადაწყვეტილებას არ მივიღებთ. დავბანაკდით და დავიძინეთ – შუადღემდე გვეძინა. 
რომ გავიღვიძეთ, პირველ რიგში გარემო დავათვალიერე. კარმიდამოს გარშემო ისეთი 
ფრიალო ფერდობები იყო თხა თუ ავიდოდა. ერთადერთი გასასვლელი გზა ის იყო, რომ-
ლითაც მანქანებით შემოვედით. მეპატრონეებს ერთი რუსი ყავდათ დამხმარედ – „ბიჩი“. 
დიასახლისი სულ ქოთქოთებდა: „ჯაბამ რომ გაიგოს დაგვიწვავს სახლ–კარსო“, ქმარი კი 
საყვედურობდა და აჩუმებდა. 

დღისით, საუზმის შემდეგ, იქვე სუფრასთან გაიმართა თათბირი. ერთი აზრი იყო, რომ 
სვანეთში ავსულიყავით და იქ დავბანაკებულიყავით. მაგრამ, მე ამაზე უარზე დავდექი. 
აქედან უკვე ჩანდა სვანეთის დათოვლილი მთები. მე ვუთხარი – სვანეთში, ამ თოვლში 
ჩაკეტილები და მოძრაობის უნარს მოკლებული ვიქნებით, ვერც ტყეში გავჩერდებით. 
მალულად ყოფნის ერთადერთი გარანტია კი ის არის, რომ ადგილი ორ–სამ დღეში 
ერთხელ უნდა გამოვიცვალოთ, მეთქი. რობინზონის ძლიერი არგუმენტი ის იყო, რომ 
სვანეთში ადვილად მივიღებდით დახმარებას ვერტმფრენით ჯოჰარისაგან და 
გაჩნდებოდა ჩეჩნეთში დაბრუნების შანსიც. აქამდე ზვიადი კამათში მონაწილეობას არ 
იღებდა, ჩუმად იყო და ვინ იცის რაზე ფიქრობდა. როგორც კი ჩეჩნეთში დაბრუნებაზე 
მიდგა საუბარი, მაშინათვე სვანეთში ასვლაზე უარი განაცხადა – სვანეთიდან 
პარტიზანული ბრძოლა როგორ უნდა წარვმართოთო. ამაზე დამთავრდა, გადაწყდა, რომ 
ისევ სამეგრელოს უნდა შევაფაროთ თავი. 

ისევ სამეგრელოში 

ასეთ დროს შავი „ვოლგების“ კავალკადა ცხადია ყველას თვალში მოხვდებოდა და 
გადაწყვიტეს შეუმჩნეველი რამე მანქანა ეშოვათ. მართლაც იშოვეს და მოიყვანეს ერთი 
დიდი საბარგო მანქანა. ამ მანქანით მეორე დღეს ისევ ბარში უნდა ჩავსულიყავით. 
მაგრამ, მეორე დილით მანქანა ვერაფრით ვერ დაქოქეს – აკუმულატორი იყო სუსტი და 
თანაც უკვე ციოდა – ღამით ყინავდა. ძალზე ბევრი ვიწვალეთ. მიწოლით და დაგორებით 
დაქოქვაც ვცადეთ, მაგრამ ბოლოს მანქანა ისეთ ადგილას ჩაგორდა, ტრაქტორი თუ 
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ამოიყვანდა. ეს 7 ნოემბერს ხდებოდა. ლიას დაბადების დღეს. უნებურად ცოლ–შვილზე 
დავიწყე ფიქრი და ცუდ ხასიათზე დავდექი. 

რადგან ეს მანქანა არ გამოგვადგა, ისევ ვოლგებში ჩავსხედით და გავუდექით გზას 
ქვემოთკენ. აქ გზაზე ერთ ადგილას ტყეში შევუხვიეთ და იქ გავჩერდით. ერთი მანქანით 
კი მცველები წავიდნენ – საბარგო მანქანის საშოვნელად. ამასობაში მზეც გამოვიდა, 
ცოტა დათბა. ძალიან ლამაზ ადგილას ვიყავით – გარშემო შემოდგომის ოქროსფერი 
ტყით დაფარული მთები გვერტყა. ბალახზე უკვე მოფენილი იყო ყვითელი ფოთლები. 
შორიახლო ჩანდა ენგურის წყალსაცავის ლურჯი ზედაპირი. 

დაახლოებით საათნახევარში ამოიყვანეს საბარგო მანქანა. ზვიადი მძღოლთან 
დაჯდა, დანარჩენები კი ძარაზე ავედით და აქ მოვთავსდით. როგორც ირკვეოდა, 
შესაძლო იყო გზად ხუნტის პიკეტი დაგვხვედროდა და მაშინ ბრძოლით მოგვიწევდა 
გაღწევა. მოვემზადეთ. ავტომატების გარდა ერთი ნაღმსასროლიც – ႰႮႢ ჰქონდათ 
გამზადებული. უკვე ბინდი იყო ჩამოწოლილი, ცრიდა. მანქანის ძარაზე სასტიკად ციოდა, 
ჩემი ქურთუკი ვერაფრით ვერ მშველოდა. 

ბოლოს და ბოლოს რაიმე გართულებების გარეშე მივედით სოფელში (მგონი 
ჩხვალერში) აქ ერთ ძალზე მეგობრულ ოჯახში მიგვიწვიეს – ზურაბ გუჩუა 
გვპატრონობდა. მაშინათვე სუფრა გაშალეს და გემრიელი პურ–მარილი, ქეიფი 
გაიმართა. საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო. ბუხართან ტანსაცმელიც გავაშრეთ. ზვიადი ბოლო 
დღეებში პირველად გამხიარულდა, ასე მეგონა ახლა სიმღერას წამოიწყებსო – მგონი 
კიდეც აყვა რამდენჯერმე მომღერალ თანამესუფრეებს. ცოტა დავუძინეთ და უთენია, 
უკვე ფეხით მთებისაკენ გზას შევუდექით. 

კარგახანს მივდიოდით სრულ სიბნელეში, მხოლოდ გამყოლს ჰქონდა ფანარი. გზაში 
რამდენიმეჯერ ზოგიერთი ხევში ჩავარდა და შეჩერება, მათი ამოყვანა დაგვჭირდა. 
თანდათანობით ინათა, მაგრამ წვიმა წამოვიდა. ერთიანად გავიწუწეთ – თუმცა 
ამასწინანდელმა მასპინძელმა ცელოფანის ტომრებით მოგვამარაგა, რომლებიც 
გავხიეთ და ლაბადად ვიყენებდით. სულ უფრო მაღლა და მაღლა ავდიოდით. აქ 
ვიგრძენი პირველად, რომ იარაღი სასტიკად მამძიმებდა. ერთ მხარს ავტომატი 
მწყვეტდა და მეორეს კი ჩემი ჩანთა, რომელშიც ავტომატისა და პისტოლეტის 
სამარქაფო მჭდეები, „ლიმონკა“ და პისტოლეტი მეწყო. ინტერესით ვაკვირდებოდი 
მცველებს, რომლებიც შეუდარებლად დიდ ტვირთს ეზიდებოდნენ. მაგალითად ბაჩუკის 
მხრებზე ჰქონდა გადაკიდებული ავტომატის ვაზნებით სავსე ზურგჩანთა – ალბათ 50 
კილო იქნებოდა. სხვებს კიდევ ავტომატების გარდა მოჰქონდათ ყუმბარები, ჭურვები და 
კიდევ ვინ იცის რამდენი რამ. კიდევ ზვიადს წამოღებული ჰქონდა ორი მოდიდო ჩანთა – 
ერთში მგონი ძირითადად დოკუმენტები ეწყო. გზა უსასრულოდ მეჩვენებოდა. თუმცა 
მსუბუქად მეცვა, მაინც გავოფლიანდი – ისე, რომ შიგნიდანაც და გარედანაც სულ სველი 
ვიყავი. 

ამასობაში სულ მთლად ინათა და შიგადაშიგ მზეც გამოაჭყიტებდა, თუმცა წვიმა არ 
წყდებოდა. უკვე კარგა მაღლა ვიყავით, რომ შესვენება გამოაცხადა მეგზურმა. 
შევისვენეთ, მე სიგარეტის გაბოლების შესაძლებლობა მომეცა. ამ დროს მეძახის 
ირაკლი – ერთი შეხედეთ, ხომ არ მეჩვენება – ყველგან წვიმს, სადაც ზვიადი დგას იქ კი 
არც წვიმს და თანაც მზე აშუქებსო. მართლაც სასწაულს ჰგავდა. ზვიადი იდგა ნებიერად, 
ცალი ხელით ჯოხს ეყრდნობოდა, მდელოზე. წვიმისა და დილის ნისლის ფარდას კი 
ჭრიდა მზის სხივი, რომელიც სვეტად სწორედ ამ პატარა მონაკვეთს ყვითლად აშუქებდა 
და გარემოსაგან გამოჰყოფდა. ცოტა ხანს ვუყურე, მერე კი თვითონაც იქით ავედი. სანამ 
მივიდოდი, მზის სხივიც ჩაქრა და წვიმამაც მოუხშირა. ისევ გზა განვაგრძეთ. 

ზურაბ გუჩუა: «ჩვენი შეხვედრა მოხდა სრულიად შემთხვევით. როცა პრეზიდენტის 
ჯგუფი სოფელ ჩქვალერში შემოვიდა, იმ დროს, ჩვენ ზურაბ ფიფიას (წრუწუნას) ოჯახში 
ვიმყოფებოდით. მასპინძელს მეზობელმა აცნობა, სოფელში უცხო, შეიარაღებული ხალხის 
შემოსვლის შესახებ. ჩვენ, მთებში გასვლას მაინც ვაპირებდით, მაგრამ ამ ინფორმაციის 
შემდეგ, დარწმუნებულები იმაში, რომ სოფელში მხედრიონელები შემოვიდნენ, სასწრაფოდ 
დავტოვეთ ადგილსამყოფელი და ტყისკენ გზას გაუყევით. გარკვეული მანძილი რომ 
გავიარეთ, მეგზურმა, (იგივე მასპინძელმა) ზურაბ ფიფიამ, გადაწყვიტა, ინფორმაცია 
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გადაემოწმებინა და ამბის გასაგებად უკან სოფელში გაბრუნდა. დაახლოებით, ერთი საათის 
შემდეგ, მოვიდა, და გვაუწყა, რომ სოფელში მხედრიონი კი არა, პრეზიდენტი, პრემიერი და 
დაცვის ჯგუფი იყო შემოსული. მხოლოდ ამის შემდეგ გავემართეთ ჩვენ მათთან 
შესახვედრად.» 

ჩხვალერი 

კიდევ დაახლოებით ერთი საათი ვიარეთ. ამასობაში წვიმა შეწყდა და ნისლი 
ჩამოწვა – მივდივართ ნისლში. ბოლოს გავიგონეთ ძაღლის ყეფა და გამოჩნდა ქოხი. აქ 
ამისთანებს კარვებს ეძახიან. რომ მივუახლოვდით, ყეფაზე კარვის პატრონი გამოვიდა. 
შეშფოთებული გვიყურებდა – ჩვენ ვიქნებოდით 12–15 კაცი, მძიმედ შეიარაღებული. 
ბოლოს მივედით, და მეგზურმა აუხსნა, ვინც ვართ და რომ რამდენიმე დღე ჩვენი 
მასპინძლობა მოუწევდა. 

„კეთილი იყოს თქვენი ფეხი აქო“ გვითხრა. და, უკვე ქოხში რომ შეგვიძღვა, 
დააყოლა „მაგრამ, შიშით თუ გული არ გამისკდება არ ვიციო“. დაამშვიდეს, აუხსნეს, 
რომ მას არავითარი პასუხისმგებლობა პრეზიდენტთან დაკავშირებით არ ეკისრება. 

მთის ეს ფერდობი, თურმე ძველი დროიდან ეკუთვნით ფიფიებს, რომლებიც აქ 
მენახირეობასა და მეფუტკრეობას ეწევიან. ეს ჩვენი მასპინძელიც ფიფიაა. სხვებისაგან 
განსხვავებით, იგი მთაში ზამთრობითაც რჩება და ამიტომ მისი ქოხი შედარებით 
კეთილმოწყობილია. პატარა ქოხი (დაახლოებით 2,5x3 მ.ზე) გატიხრულია. მის ერთ 
ნაწილში, რომელსაც ცალი კედელი ქვისა აქვს პატარა ბუხარია. აქვე დგას ორი ხის 
ტახტი – ზედ ტყავები აფარია, საწოლებს შორის პატარა ტაბლაა. ბუხრის წინ დგას ჯორკო 
– რომელზედაც ამის შემდეგ პატრონს ეძინა, საწოლები კი მე და ზვიადს დაგვითმო. 
ქოხის მეორე ნაწილი საკუჭნაოდ გამოიყენება და ამ დროს უმთავრესად სიმინდითა და 
ნამჯით იყო გამოტენილი. აქ ორი მცველი ეტეოდა – სიმინდის ფუჩეჩზე ეძინათ. 

პატრონმა ბუხარი ააგიზგიზა და ღომის ხარშვას შეუდგა. ჩვენც ამოვალაგეთ 
სურსათი და ვივახშმეთ. ამასობაში ბუხართან მივფინე ტანისამოსი და ფეხსაცმელი, 
რომელსაც სულ ჭყლაპა–ჭყლუპი გაუდიოდა სისველისაგან. დანარჩენი მცველები კი 
წაიყვანეს სხვა ქოხში, შორიახლოს – თუმცა აქედან არ ჩანდა. ვისაუზმეთ. ამასობაში 
ტანსაცმელიც გაშრა, ისევ ჩავიცვი და თავი საკმაოდ კომფორტულად ვიგრძენი. 
მასპინძელმა მე და ზვიადს ნაბდები მოგვცა. დავწექი, ნაბადი გადავიფარე და იმ წამს 
დამეძინა. 

გამაღვიძა თხების ზარების რეკვამ. გარედან თხებისა და ცხვრების კიკინის ხმა 
შემოდიოდა. ზვიადს ჯერ კიდევ ეძინა თუ თვლემდა. ნაბადი მხოლოდ ფეხებზე ეხურა, 
ლაბადაც გაეხადა და კოსტუმით იწვა. გამიკვირდა, ნუთუ არ ცივა მეთქი, მაგრამ არ 
გავაღვიძე. ავდექი და გარეთ გამოვედი. ნისლი სულ გადასულიყო. როდესაც ქვემოთ 
ჩავიხედე, რაღაცნაირად, ცუდ ხასიათზე დავდექი. ამდენი ხანი მოვუნდით აქ ამოსვლას, 
სოფელი კი სულ ახლოს ჩანდა. სიჩუმეში იქიდან ძაღლის ყეფა და ადამიანების 
შეძახილებიც კი ისმოდა. მე კარგად ვხედავდი ადამიანებს, ზოგჯერ სოფლის ქუჩაზე 
მანქანაც გამოჩნდებოდა. გავიფიქრე – თუ მე შემიძლია მათი დანახვა – ალბათ მათაც 
შეუძლიათ ჩვენი დანახვა. ისე, რომ როგორც ხელის გულზე ისე ვჩანვართ მეთქი. 

საღამოს, ისევ ამოვიდა სოფლიდან ჩვენი მეგზური. სოფელში ხუნტის ჯარი შესულა. 
დაიწყესო მაროდიორობა და ძარცვა. მთვრალები და ნარკოტიკებით გაბრუებულები 
სახლიდან სახლში დადიან და რაც მოეწონებათ მიაქვთო. ზვიადმა მთავარი დავალება 
ასეთი მისცა – მოეკრიბათ ინფორმაცია ჩვენი გვარდიის ნაწილების მდგომარეობის 
შესახებ. გადაწყვიტა აქ გავჩერებულიყავით სანამ ეს ინფორმაცია შეიკრიბებოდა – 
შემდეგ კი გადავსულიყავით იქით სადაც უფრო ძლიერი შენაერთი აღმოჩნდებოდა და 
სათავეში ჩაუდგებოდა პარტიზანულ ბრძოლას. აქ კიდევ ერთხელ, მცველების თხოვნით, 
ფრთხილად ჩამოვუგდე ლაპარაკი ჩეჩნეთში წასვლაზე. გამიბრაზდა – „ფანტაზიებს ნუ 
აყვები, მაგის შესაძლებლობა არ გვაქვსო“. კამათი არ დავუწყე. 
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პირველი ღამე ჩემთვის ძალიან მძიმე აღმოჩნდა. იმის და მიუხედავად, რომ 
მასპინძელი მთელი ღამე ბუხარს ანთებდა, ქოხში საშინლად ციოდა. კედლებიდან ქარი 
თავისუფლად აღწევდა და ნაბადიც არსებითად ვერ მათბობდა. ჯემპერი კი ჯერ არ იყო 
გამშრალი – ცუდად დამიკიდებია. ბოლოს, როდესაც ვერ დავიძინე, წამოვდექი და მეც 
ბუხართან დავჯექი – ხან ერთ მხარეს მივუქცევდი, ხან მეორეს. მხოლოდ დილისაკენ 
უკვე გამშრალი ჯემპერი ჩავიცვი და დაღლილობისაგან ისევ დავწექი, ერთ ხანობას 
მეძინა. სისხამ დილას სიცივისაგან და სისველისაგან გამეღვიძა. გამთბარი 
სახურავიდან წყალი წვეთავდა და ზედ ლოგინზე იღვრებოდა. ნაბადის ერთი კუთხე 
მთლად სველი იყო. კედლის მხარეს, საიდანაც უბერავდა, ფერდი მტკიოდა. ისევ ავდექი 
და ბუხარს მივუჯექი. მასპინძელი უკვე გასულიყო პირუტყვის მოსავლელად. ზვიადი 
გაუნძრევლად იწვა, ალბათ ეძინა. საკუჭნაოშიც ორი მცველი იატაკზე იწვა, 
მოკუნტულები – ზურგებით ერთმანეთთან, არაფერი არ ეხურათ და ისე ეძინათ. ჩემი 
ნაბადი გადავაფარე და გარეთ გავედი. 

ღამით საკმაოდ დიდი თოვლი მოსულიყო – ერთ მტკაველზე მეტი და კიდევ 
ბარდნიდა. ალბათ 2–3 გრადუსი ყინვაც იქნებოდა. პირი დავიბანე და ისევ ქოხში 
შემოვედი, ბუხართან. ამასობაში ყველამ გაიღვიძა. მასპინძელიც მოვიდა, საჭმელი 
გაამზადეს, ვისაუზმეთ. ზვიადი ძალზე დაფიქრებული და უხასიათოდ ჩანდა. ნასაუზმევს, 
მცველები შეშის დასაპობად გავიდნენ, მასპინძელიც – თავის საქმეებზე და ზვიადთან 
დამშვიდებული საუბრის საშუალება მომეცა. ჩემი საუბრის თემა ისევ გროზნიში 
დაბრუნება იყო. 

ღამე ბევრი ვიფიქრე პარტიზანული მოძრაობის გაშლის შანსებზე და იმ დასკვნამდე 
მივედი – აქამდე კი ჩვენმა ტყედ ყოფნის ხანმოკლე, მაგრამ მწარე გამოცდილებამ 
მიმიყვანა – რომ, მოკლე ხანში და მოუმზადებლად ამის გაკეთება შეუძლებელი 
იქნებოდა. პარტიზანების ტყეში ყოლისათვის არც საჭირო დასაბანაკებელი 
საშუალებები იყო და არც პროვიანტი. არაფერი რომ ვთქვათ ტანსაცმელზე. სოფლებში 
კი ხუნტისა და რუსის ჯარის მასობრივი შემოსევის ვითარებაში პარტიზანების განლაგება 
შეუძლებლად მიმაჩნდა. 

მე ვუთხარი, მოდი ვცადოთ ჩეჩნეთში, ჯოჰართან გადასვლა ერთი ხნით, ამასობაში 
ნელ–ნელა პარტიზანული მოძრაობაც აეწყობა, აგორდება და მერე ისევ, მომზადებულ 
საფუძვლებზე ჩამოვიდეთ, მეთქი. კარგა ხანს იფიქრა და იმედი მომეცა, რომ 
დავიყოლიე. ბოლოს კი ძალზე ხმადაბლა, საყვედურისა და გარკვეული განწირულობის 
ტონით მითხრა: „რამდენჯერ უნდა გავიქცე? ჩემნაირი კაცის ადგილი ამ ქვეყანაზე 
არსად არ არის. აქ დავრჩები და თუ ასე მომიწევს აქვე მოვკვდები. შენ თუ გინდა ცადე 
გასვლა“. ცოტა ხანში კი დააყოლა: „ან კიდევ – განა საცოდავ ჯოჰარს დიდი დღე 
უწერია?“. ეს ზვიადთან ჩემი გულახდილი ბოლო საუბარი იყო. ამის შემდეგ ზვიადი 
რაღაცნაირად შინაგანი კედლით ჩამომშორდა და გამიუცხოვდა. სხვებთან საუბრისას კი 
იგი უფრო იმედიანი და მიზანსწრაფული ჩანდა. 

ამ საუბარმა მძიმე ხასიათზე დამაყენა. ძალზე ბუნდოვნად და გაურკვევლად, მაგრამ 
ვიგრძენი რომ რაღაც ძალზე ცუდი უნდა მომხდარიყო. ეს გრძნობა თანდათანობით 
მატულობდა და სულ მალე მძიმე დეპრესიის სახით ჩამომიყალიბდა. ზვიადის დაღუპვაზე 
ფიქრის ნებასაც კი არ ვაძლევდი ჩემს თავს. მეორე მხრივ კი ვერაფრით ვერ ვხვდებოდი, 
ზვიადის ასეთი გადაწყვეტილების ვითარებაში დამაიმედებელი საერთო გამოსავალი რა 
უნდა ყოფილიყო. ამაზე ღიად ვერც ვერავისთან ვერ ვსაუბრობდი, ასე ვიყავი ჩუმი 
ისტერიისა და უკიდურესი დეპრესიის მდგომარეობაში. პატარა ხანში მცველებმა 
შემატყვეს, რომ ვერ ვიყავი მთლად გამართულად – ერთხელ, როდესაც გავიღვიძე, 
გავიგონე, რომ ქოხის გარეთ ზვიადს ეუბნებოდნენ – „ბატონი ბესარიონი ვერ არის 
კარგადო“. გადავწყვიტე რამეგვარად დამემალა ჩემი უიმედობა და პესიმიზმი. 

ამასობაში მცველებს შორის მოვალეობებიც რაღაცნაირად დანაწილდა. ირაკლიმ 
და ვაჟამ მზვერავობა იკისრეს – მთელი დღე და ზოგჯერ ღამითაც ახლო–მახლო 
დადიოდნენ და გარემოს თვალს ადევნებდნენ, ბინოკლიც ჰქონდათ. ბაჩუკი და გოჩა 
უმთავრესად შეშის მომარაგებას უძღვებოდნენ და ცეცხლს პატრონობდნენ. რობინზონი 
საცხოვრებელს აწესრიგებდა და საჭმლის მომზადებას უძღვებოდა. თუკი კიდევ სხვა 
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მცველებიც გამოგვიჩნდებოდნენ ან გამყოლი რჩებოდა ღამით, ისინი უფრო ხშირად 
შორი–ახლო სადმე ჩერდებოდნენ, კარავში, ქოხში ან ბინაზე. კიდევ იყო ორი 
ახალგაზრდა ქალი, რომლებსაც ვითომ თუ სადმე კაპიტალურად დავბანაკდებოდით 
მეურნეობის გაძღოლა უნდა ეკისრათ. მაგრამ, რამდენადაც ეს არ მოხერხდა, მალე 
სახლში გაისტუმრეს. 

ფიფიას ქოხში სამი თუ ოთხი დღეღამე დავრჩით. ბოლოს მეგზურმა სოფლიდან ხმა 
ამოიტანა, როგორც ჩანს გაიგეს, რომ ამ სოფელში იყავითო. სოფლელებს ამის შესახებ 
დაკითხვებს უწყობენ და ვშიშობ ვინმემ არ გაგცეთო. საჭიროა ადგილი გამოვიცვალოთ 
და უფრო ზემოთ, მთაში ავიდეთო. ამასობაში ირაკლიმ გადამიცვალა და მოკლე 
ავტომატი მომიტანა. სამარქაფო მჭდეც სხვას მივეცი და ტვირთი ცოტა შევიმსუბუქე. 
გასვლისას ფიფიამ ის ნაბადი, რომელიც ღამეობით მეხურა, მაჩუქა. ამ ყინვაში მაგ 
თხელ ქურთუკში მოკვდებიო. გასვლამდე ზვიადმაც გადახედა თავის ბარგს. 
ქაღალდებისა და დოკუმენტების ნაწილი ბუხარში, ცეცხლში დაწვა. მეც მივბაძე და 
დავწვი ჩემი მამიდაშვილის ჯემალ კობერიძის პასპორტი (ჯემალი ლამის ტყუპის 
ცალივით მგავდა, თუმცა ცოტა უფროსი იყო) – რომლითაც თბილისიდან წამოსვლის 
შემდეგ ვსარგებლობდი – რუსეთშიც. ვიფიქრე – რამე რომ მოხდეს და ეს პასპორტი 
მტერს ხელთ ჩაუვარდეს – ჯემალის დააწიოკებენ, მეთქი. ასე დავრჩი ყოველგვარი 
საბუთის გარეშე. 

გოჩა კეკენაძე: «როგორც იქნა, მივაღწიეთ ხოკოს უღელტეხილს, აქ მწყემსის ქოხში 
გავჩერდით. მერე ჩავედით ჩქვალერში. აქედან უკვე შეუძლებელი იყო მანქანებით გადაად-
გილება. ისინი დავუტოვეთ ცეზარი ბაჯელიძეს და ფეხით გავაგრძელეთ გზა. შევუყევით 
ჩქვალერის თავზე შეფენილ ტყეებს და აქ მწყემსების ფაცხებში ვათევდით. ამ დროს პრეზი-
დენტთან და გუგუშვილთან ვიყავით დაცვის ბიჭები და ასევე ზურაბ გუჩუა, რომელიც 
ჩქვალერში დაგვხვდა ერთ–ერთ სახლში, სადაც გავჩერდით.» 

ზურაბ გუჩუა: «აღნიშნული კარავში შეყოვნების შემდეგ, ჩვენ გავაგრძელეთ გზა მთების 
სიღრმეებში და ერთი კვირა იქ დავყავით. მხოლოდ ამის შემდეგ, მოგვიწია უკან, ბარში 
ჩამოსვლამ. კონკრეტულად, ერთი დღე გავჩერდით რაულ ფიფიას სახლში, სოფელ 
ჩქვალერში...» 

მთა–მთა, ტყე–ტყე… 

მოვემზადეთ, ისევ ჩავიბარგეთ და გზას შევუდექით. მივდივართ თოვლში. ყინავს. 
სიარულისას ნაბადში დამცხა, თან მოუხერხებელიც არის. შესვენებისას დავახვიე და 
ჩანთაზე გადავიკიდე. სამი თუ ოთხი საათი ვიარეთ და ბოლოს მივადექით კარვებს. ორი 
იყო, საკმაოდ შვეულ ფერდობზე, ერთი ცოტა ზემოთ. მე და ზვიადი ქვემოთაში 
მოგვათავსეს. მესამეც კიდევ უფრო ზემოთ და პატარა ხეობის გადაღმა ყოფილა – იქ 
ზურაბი და მისი მეგობრები განსახლდნენ. ამ კარავთან შედარებით, ფიფიას ქოხი 
სასახლე იყო. სულ ოთხი კვადრატული მეტრის ფართობის იქნებოდა. კედლები ხის 
მსხვილი ტოტებისაგან იყო გაკეთებული, რომელთა შორისაც ხელი თავისუფლად 
ეტეოდა. კედლებზე ხისვე ტოტებისაგან გაკეთებული ორი საწოლი იყო მიმაგრებული. 
ფარღალალა კარები კი ფიცრის ნაგლეჯებისაგან იყო შეჭედილი. 

მცველებმა შეშის დამზადება დაიწყეს. უკვე იციან, რომ მთელი ღამე მოუწევთ შიდა 
ცეცხლის ნთება, რომ არ გავიყინოთ. მე კი ვეძებ ბალახს თოვლის ქვეშ, ვაგროვებ და 
კარვის კედლის ღრეჩოებში ვტენი. კიდევ კარგი, რომ ამ ფერდობზე ძალიან ცოტა 
თოვლია და ისიც შუადღის შემდეგ, როდესაც მზეც გამოვიდა კიდევ უფრო გადნა. 
რამდენიმე საათში საკმაოდ კარგად დავგმანე. ლოგინებზეც შედარებით მშრალი 
ბალახი რომელიც იყო ის დავაფინე და ამით მინიმალური საარსებო პირობები შეიქმნა. 
ამასობაში ზვიადი სულ კარავში ცეცხლთან იჯდა და სიგარეტს სიგარეტზე ეწეოდა. 
მშრალად ვისადილეთ და გამოსაღამებლად მოვემზადეთ. 

კარავში ჩვენთანაა ირაკლიც, რომელმაც ცეცხლის მოვლა იკისრა. ეს ღამე, ერთ–
ერთი ყველაზე მძიმე იყო. გამოუცდელობის გამო, შეშად სულ ნედლი დაუმზადებიათ და 
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თანაც რაღაც ყველაზე უარესი ჯიშის. ჯერ ერთი ცეცხლი არ ეკიდება და ირაკლი 
იძულებულია ნაჯახით სულ წვრილ ნაპობებად აქციოს და მეორეც – სასტიკად ბევრ 
კვამლს უშვებს. კვამლის გამო იძულებული ვარ ფეხების მხარეს კედლებიდან დასაგმანი 
ბალახიც გამოვაძრო და კარებიც გამოვაღოთ. ირაკლი მთელი ღამე შეუსვენებლად 
უვლის ცეცხლს და სულის ბერვით აჩაღებს. როგორც იქნა ინათა – ნათელი, მზიანი და 
ბრდღვიალა დღე გამოვიდა. ჩამოთბა კიდეც. მაგრამ ირაკლი ავად გაგვიხდა – 
ვეღარაფერს ხედავს. ცეცხლისა და კვამლისაგან დაბრმავდა. ხელით ავიყვანე ზემოთა 
კარავში, სადაც დააწვინეს და მოუარეს – ორი დღეღამე იყო ასე. მე კი სხვა მცველი 
ჩამომყვა. 

საერთოდ, ტყედ ამ ჩვენი ყოფნის ყველაზე მძიმე ფაქტორი ეს ოხერი კვამლი გახდა. 
თანდათანობით თვალები სულ გამომეწვა ბოლისაგან. საქმე იმაში იყო, რომ პატარა 
კარავში ან ქოხში თუ ცეცხლი დიდად ენთო მაშინ ნაკლები კვამლი გამოდიოდა – 
მაგრამ, ცეცხლი ყველაფერს წვავდა (მალე ტანსაცმელი სულ დახვრეტილი გახდა 
ნაპერწკლებისაგან). თუ პატარა ცეცხლი ენთო – ბოლავდა, ხრჩოლავდა და 
იჭვარტლებოდა. დიდ ბოლს უშვებდა კოცონი აგრეთვე შეშის ახალი პარტიის 
დამატებისას. მშრალ შეშას კოცონისათვის ამ თოვლსა და წვიმებში კი ვერ 
შოულობდნენ. კვამლის მძაფრი სუნი უდიოდა მთელს ჩვენს ტანსაცმელსაც – რეცხვაც კი 
ვერ აცლიდა. კვამლის კიდევ ერთი უარყოფითი მხარე ის იყო, რომ იგი ჩვენს სამალავს 
ამჟღავნებდა. მოკლე ხანში, ზვიადმა აუკრძალა მცველებს ცეცხლის ნთება თუ კი ჩვენი 
კვამლი შორიდან ჩანდა – მაშინ კი სიცივისაგან ვიტანჯებოდით. 

კიდევ დიდ სირთულეებს გვიქმნიდა საერთო მოუმზადებლობა. არ გაგვაჩნდა 
ელემენტარული ტურისტული აღჭურვილობა – ნაჯახი, ხერხი, ქვაბი, ჩაიდანი, დანა, 
ჩაქუჩი, თოკები, მაკრატელი და ა.შ., – არაფერს ვამბობ ტურისტულ ტანსაცმელზე, 
კარვებზე და საძილე ტომრებზე – რომლის გარეშეც ჩვეულებრივი ტურისტიც კი არ გავა 
მარშრუტზე. ასე განსაჯეთ, ხორცის დასაჭრელად რომ გამოდგებოდა ერთად ერთი 
ასეთი დანა მხოლოდ რობინზონს აღმოაჩნდა. ასევე არ გვქონდა ელემენტარული 
საველე აფთიაქი, საერთოდ არავითარი წამლები და გადასახვევი მასალა. სამაგიეროდ 
დიდი რაოდენობით გვქონდა იარაღი და საჭურველი – თითო მცველს გადასვლებისას 
ალბათ 50 კილოგრამზე მეტი ასეთი ტვირთი მოჰქონდა მხრებზე. 

მთელი დღე მოვანდომეთ შედარებით მშრალი შეშის მოპოვებასა და კარვების 
დაგმანვას. შემდეგი ღამე ნაკლებად მძიმე იყო. მშრალი შეშა უფრო თანაბრად ენთო და 
კვამლიც ასატანი რაოდენობით გამოსდიოდა. ბაჩუკის კი მივეცი შესაძლებლობა ჩემს 
ლოგინზე, იქვე მოწოლილიყო და დაესვენა, როცა ცეცხლს მოვლა არ სჭირდებოდა. 
ლოგინზე სქლად დაფენილი ბალახი რბილიც იყო და თბილიც. ყინვამაც იკლო თითქოს. 

შემდეგმა ორმა–სამმა დღემ რაიმე განსაკუთრებული თავგადასავლების გარეშე 
გაიარა. ცოტათი დათბა, მაგრამ ნისლი ჩამოწვა. მეკავშირემ ამოგვიტანა საჭმელი და 
რამდენიმე წყვილი ფეხსაცმელი. მე მომერგო ერთი ნახმარი მაღალყელიანი 
ფეხსაცმელი – ისე რომ ფეხიც საკმაოდ თბილად მაქვს, თორემ დაბალყელიან 
ფეხსაცმელში თოვლი ჩადის. სიარულის დროს კიდევ არა უჭირს – ფეხი თბება 
მოძრაობისაგან, სხვა დროს კი აუტანელია. სხვა მხრივაც ვისწავლეთ ჭკუა – ყველაფერი 
ამოვიღეთ ჩანთებიდან და ზედ გვაცვია. მე მაცვია შიგნიდან სპორტული პიჟამის 
შარვალი და ზემოდან კიდევ ორი სხვა შარვალი. ტანზე ორი მაისური, ერთი ბამბის და 
ერთი შალის პერანგი, თხელი ჯემპერი და ქურთუკი. ასე ვართ დღე და ღამე. რა თქმა 
უნდა ტყეში ყოფნის მთელ დროში ტანთ არ გაგვიხდია და არ დაგვიბანია. ძილის 
დროსაც კი არ ვიხდით ფეხსაცმელს – ასე თბილა. ის კი არა ხელ–პირის დაბანას ძლივს 
ვახერხებთ გაყინული წყლით. ხელები სულ დამისკდა, ზოგან სისხლამდე. ასევეა ყველა. 
საოცარი ერთია, რომ ჯერ არავინ გრიპით ავად არ გამხდარა – რაც მთავარია, მე. 

ამ პერიოდიდან ერთი რამ დამამახსოვრდა ნათლად – უკვე შეღამებულია, ვჭამეთ – 
პური და ყველი, დავაყოლეთ წყალი. კარავში კოცონი გიზგიზებს. მშვიდი, ჩუმი, 
ნისლიანი ღამე დგება. უცებ საიდანღაც ისმის სიმღერის ხმა. ყური მივუგდეთ. ხმა იმ 
მხრიდან მოდის სადაც ზურაბ გუჩუა და მისი მეგობრები არიან. კარგად მღერიან. ზვიადს 
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და ჩვენ გვამხნევებენ. ყველაფერი უფრო კარგი და იოლი მეჩვენება. კარგა ხანს მოდის 
სიმღერის ხმა – ხან ძლიერდება, ხან მინელდება. 

მესამე დღეს მოვიდა ზურაბის კაცი და გვითხრა, რომ კიდევ უფრო ზემოთ არის 
შედარებით კეთილმოწყობილი ქოხი, რომლის პატრონები დაზამთრების გამო ბარად 
ჩადიან და გვექნება შესაძლებლობა იქ გადავსახლდეთ. სოფელში კი მდგომარეობა სულ 
უფრო მძიმდება. ძარცვა–გლეჯის გარდა დაიწყეს დაპატიმრებებიც. რა თქმა უნდა 
პირველ რიგში ერჩიან მოძრაობის აქტიურ წევრებს, რის გამოც უმეტესობა იძულებულია 
მიატოვოს საცხოვრებელი და სხვაგან შეაფაროს დროებით თავი. 

ამავე დროს დადის ხმები, რომ ზარანდიას რაზმი ენგურს გაღმა არის გამაგრებული 
და რომ, კიდევ გარკვეულწილად შენარჩუნებულია ჯიხაშკარის ბატალიონი. ზვიადმა 
დაავალა კიდევ უფრო ზუსტი მონაცემების მოპოვება ზარანდიას რაზმის შესახებ. 
ვატყობ, რომ იქით წასვლისაკენ იხრება. 

ორ დღეში გადავდივართ ახალ ქოხში. დილაუთენია მოვემზადეთ და გავედით. 
დაახლოებით ორი საათი მივდივართ ქედის გასწვრივ. შესვენებები არაა საჭირო. 
ბოლოს მივადექით საკმაოდ კარგ ფიცრულ ბინას. იქნება 9–10 კვ. მეტრის ფართობის. 
ხელით დათლილი ფიცრებისგანაა აგებული, ყავრითაა დახურული და შიგ დგას 
კედლების გასწვრივ ორი ლოგინი და თუნუქის ღუმელი. დგას უღრან ტყეში, პატარა 
ბრტყელ მინდორზე და არსაიდან არ ჩანს. შევუდექით მის კეთილმოწყობას. რა თქმა 
უნდა თუნუქის ღუმელი მოვხსენით და შუაცეცხლისათვის გავამზადეთ. მცველებმა 
საქონლის შემოღობილს დაწნული ღობის ნაწილი შეხსნეს და კიდევ ერთი ლოგინი 
მოაწყვეს. აქვე ამოგვიტანეს ბრეზენტის ტენტი, რომლითაც ქარის მხარეს ორი კედლის 
დაფარვა მოხერხდა. საღამოსათვის საკმაოდ კეთილმოწყობილი ბინა გაგვიჩნდა. თანაც 
ეს რამდენიმე დღე თბილა, თოვლიც უმეტესად გადნა. 

აქ პატარა ზიანი მომივიდა – ჩემი „ახალი“ მაღალყელიანი ფეხსაცმელი ცეცხლთან 
ძალიან ახლოს დავდე გასაშრობად, რომ მოვიხედე ძირი ამძვრალი ჰქონდა. დავრჩი 
ისევ მსუბუქი ფეხსაცმლის იმედად. 

მეორე დღე მზიანი გამოვიდა, დილიდან გავედი ახლო–მახლოს სასეირნოდ. 
საოცარი ლამაზი ადგილებია – ნამდვილი წალკოტი. უზარმაზარი წაბლის ხეები – მათ 
ქვემოთ სქლად ყრია წაბლი. ცოტა მოშორებით რომ გავედი, ქვემოთ გადაიშალა 
სამეგრელოს შესანიშნავი ხედი. მომეჩვენა, რომ ჰორიზონტზე ზღვასაც კი ვხედავ. 
თითქმის მთელი დღე სეირნობაში გავატარე და ცოტათი სულიერი მდგომარეობაც 
შემიმსუბუქდა. გზადაგზა წაბლი შევაგროვე, სხვებსაც ბევრი შეუგროვებიათ – შევწვით 
და ფაქტიურად წაბლით ვისადილეთ. 

იმავე ღამით ამინდი ისევ გაფუჭდა და ძლიერი თოვა დაიწყო. ღამე გვესმოდა 
საოცარი ხმები – თითქოს სადღაც ბომბები სკდებოდა. მხოლოდ დილით მივხვდით, რომ 
ეს მოტეხილი ხეების ხმა იყო. საქმე იმაშია, რომ თუმცა ასე თოვს, მაგრამ ხეების 
უმეტესობას ჯერ ფოთოლი არ დაუყრია. ფოთლიანი ხე კი უზომოდ ბევრ სველ და მძიმე 
თოვლს იკიდებს, რომლის სიმძიმეც მას ტეხავს. ჩვენი ბინის შორიახლოს ერთი 
უზარმაზარი წაბლის ხეა ამ ღამით წაქცეული. 

დღისით ამოვიდა ფიფია. ამოგვიტანა ჭადები, მოხარშული ხორცი და ყველი. მსუყედ 
ვისადილეთ. აქ უნდა ითქვას, რომ ტყეში უკვე თითქმის ორი კვირაა ვართ და ბევრი რამ 
ახალი გავიგეთ. პირველ რიგში ეს ეხება საცხოვრებელსა და საკვებს. ერთი და ორი 
დღეღამე ადამიანმა შეიძლება ყოველგვარი თავშესაფრის გარეშეც გაძლოს – ღია ცის 
ქვეშ, ისიც თუ თბილა. მაგრამ, სიცივეში, ყინვასა და წვიმა–თოვლში დაღლილობა და 
დასუსტება გროვდება, აკუმულირდება და აუტანელი ხდება. ასეთივე მძიმეა საკვების 
პრობლემა. თუ არ გაგაჩნია სპეციალური კონცენტრირებული და დაკონსერვებული 
საკვები – გიწევს ან დიდი რაოდენობით მარაგის თან თრევა ან მომარაგებისათვის 
საგანგებო კაცი უნდა გყავდეს. ამ პრობლემას სრული ზომით სულ მალე წავაწყდით. 

უკვე დღეღამეზე მეტია, ერთი ნამცეცი პურიც კი არა გვაქვს. ამას კიდევ ის ამძიმებს, 
რომ სიგარეტიც გაგვითავდა. ზვიადმა შეგვატყო, რომ უსიგარეტოდ გვიჭირს, თავისი 
ჩანთა ამოჩხრიკა და ერთი კოლოფი იპოვა – ყველას დაგვირიგა. სიგარეტი შიმშილს 
ვერ კლავს, მაგრამ რაღაცით გვართობს – ერთია, რომ ესეც სულ მალე გამოგველია. 
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მეკავშირე, რომელსაც საკვები უნდა ამოეტანა სოფლიდან არ ამოვიდა. ალბათ 
რაღაც შეემთხვა. შევაგროვეთ წაბლი, შევწვით და სულ ეს იყო ჩვენი საკვები. მეორე 
დღის დიდმა ნაწილმაც ასე გაიარა, არავინ ჩანს საკვების მომწოდებელი. ირაკლი და 
ვაჟა გავიდნენ დაზვერვაზე – ისინი თვალყურს ადევნებენ სამანქანო გზას, რომელიც 
ქედს გადაღმაა – აქედან საკმაოდ ახლოს და ერთად ერთი საეჭვო მიმართულებაა 
ჩვენთვის. უკვე მოსაღამოებული იყო, რომ შორიდან, ტყიდან ირაკლისა და ვაჟას 
ძახილი მოგვესმა – მოგვეხმარეთ, ღორი მოვინადირეთ და ჩამოგვატანინეთო. წავიდნენ 
მათ დასახმარებლად. მართლაც ერთ საათში მოიტანეს ღორის ხორცის დიდი ნაჭრები. 
რობინზონს იქვე გაუქნია. უკვე ბნელოდა, როდესაც შიგა ცეცხლზე შეწვეს. 

ღორები აქ ნახევრად გარეულია – მათ არავინ უვლის საგანგებოდ და ისინი თავის 
თავს კვებავენ. მაგრამ, ამის და მიუხედავად იმის საკუთრებად ითვლებიან ვისიც ტყის 
ნაკვეთია ტრადიციულად. ზვიადი შეწუხდა – აუცილებლად იპოვეთ ღორის პატრონი და 
ფული გადაუხადეთო. არ მიეკარა ხორცს, სანამ არ შეიპირა. ნაშიმშილებნი ხარბად 
დავეწაფეთ აშიშხინებულ, საამურად არომატულ მწვადებს – უპუროდ. 

შედეგმა ნაშუაღამევს იჩინა თავი. პირველს გულისრევა მე დამეწყო. წამდაუწუმ 
მიწევდა გარეთ გასვლა. სულ ამომიბრუნდა შიგნეული. მივხვდი, რომ ქონიანმა ღორის 
ხორცმა – არასაკმარისად შემწვარმა მომწამლა. სახეზე და ტანზეც დამაყარა. სულ მალე 
იგივე დაემართა უკლებლივ ყველას. დილით გაცილებით უარესად ვიყავით, ვინემ 
წინადღით. თან მშივრები და თან ავადმყოფები. მას შემდეგ ღორის ხორცს ვეღარ ვჭამ – 
მწყენს. ამავე ღამეს კიდევ ერთი მცირე ავარია მომიხდა – საწოლისმაგვარმა ვერ 
გაუძლო ორ კაცს (როგორც წესი ჩემს საწოლზე მიწოლილი იყო ერთ–ერთი მცველიც, 
რადგან სხვა დასასვენებელი ადგილი არ ჰქონდა) და ჩატყდა. ვერაფრით ვერ გავარე-
მონტე, ისე რომ პრაქტიკულად ნესტიან, გაყინულ მიწაზე ვწევარ. 

მოსაღამოვდა. უკვე მესამე დღე ხდება რაც მშივრები ვართ (ღორის ხორცი კი 
გვიკიდია გარეთ ბლომად, მაგრამ აღარავინ ეკარება), დავლასლასებთ. ძლივს 
მოვიკრიბეთ ძალები შეშის დასამზადებლად – ამჯერად ამ საქმეში ზვიადიც ჩაერთო. 
შეღამებული იყო როდესაც მეკავშირე მოვიდა – საკვები და თამბაქო ამოიტანა. 
ირაკლიმ ტოტისაგან გამიკეთა რაღაც ჩიბუხის მსგავსი – შიგ თამბაქოს ვტენი და ვეწევი. 
სხვებსაც გაუკეთა – ერთი ზვიადს მიართვა. 

თურმე ეს დღეები სოფელი ისე მჭიდროდ ყოფილა შეკრული, რომ გამოსვლა და 
საკვების ამოტანა შეუძლებელი გამხდარა. მეკავშირის აზრით მტრებმა მეტ–ნაკლებად 
დაზუსტებით იციან, რომ ჩვენ სადღაც აქ ახლოსა ვართ და რაღაც ოპერაციას გეგმავენ. 

მოკრძალებული სადილობა თუ ვახშამი გაიმართა. თან ვთათბირობთ. თუმცა ეს 
ადგილი ყველა სხვას ჯობნის როგორც მდებარეობით, ასევე თავშესაფრის ხარისხით, 
მაგრამ მოგვიწევს მისი დატოვება. მე მოვითხოვ, რომ წავიდეთ აღმოსავლეთისაკენ. 
საქმე იმაშია, რომ რადიოში გამოუცხადებიათ აფხაზი სეპარატისტების მთავრობის 
განცხადება – გამსახურდია აფხაზეთში არ არის და რომ მათი დაზვერვის მონაცემების 
თანახმად იგი არის სამეგრელოს დასავლეთ ნაწილში – ზუგდიდის ან წალენჯიხის 
რაიონებში. ამიტომ, მე ვთვლი, რომ აჯობებს, ისეთ ტერიტორიაზე გადავიდეთ, სადაც არ 
გველიან. ეს ჩემი აზრით არის სამეგრელოს ჩრდილო–აღმოსავლეთი ნაწილი და რაჭა. 

აქ საგანგებოდ უნდა აღვნიშნო, რომ აფხაზეთიდან ლტოლვილებს შემოყვა დიდი 
რაოდენობით მზვერავი და მსტოვარი – ისე რომ, აფხაზი სეპარატისტები უკეთესად 
არიან ინფორმირებულები სამეგრელოს ამბებით ვიდრე ხუნტა. მეტიც, მათი 
შეიარაღებული რაზმები ამ დროს საკმაოდ თავისუფლად დათარეშობენ ენგურის 
გასწვრივ სამეგრელოში და არსებითად ჩვენთვის არანაკლებ საშიშნი არიან, ვიდრე 
ხუნტისა და რუსის ჯარი. კიდევ ერთი ფაქტორი ისაა, რომ რაც არ უნდა ღრმად შევიდეთ 
ტყეში, მაინც არ ვართ უკაცრიელ ადგილებში. ყოველდღე ახლომახლო ჩაივლის ხოლმე 
რამდენიმე მენახირე ნახირთან ერთად – ასე იყო ყოველთვის და ყველგან. 

მაგრამ ზვიადი ურყევად დგას იმ პოზიციაზე, რომ გადავალთ მუჟავისაკენ, იქ სადაც 
ზარანდიას რაზმი ეგულება. იმიტომ, რომ ახლა კიდევ მოვიდა ინფორმაცია, თითქოს 
ზარანდიას იქ ასამდე მებრძოლი და რამდენიმე ჯავშანტექნიკაც აქვს. გადაწყდა, რომ 
შემზადების შემდეგ ხვალ ან ზეგ ღამით წავალთ მუჟავისაკენ. ეს ყველაზე დიდი 
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მანძილია, რომელიც ჩვენ გაგვივლია. თან იძულებული ვიქნებით შორი გზით მოვუაროთ, 
რათა ავცდეთ სოფლებსა და დიდ გზებს, რომლებსაც ხუნტა აკონტროლებს. 

ამ ღამეს თითქმის არ დამეძინა – კუჭი მტკიოდა. ამ პატარა ქოხში ვართ მგონი 12 
ადამიანი. ორ მცველს დასაწოლი საერთოდ არ აქვს. მიწოლილან ქოხის მიწურ იატაკზე 
სისველეში და ტალახში – სძინავთ და შიგ და შიგ ბორგავენ და კვნესიან სიცივისაგან. 

მუჟავისაკენ 

შემდეგ დღეს, ნაშუადღევს, სოფლიდან ამოვიდა ორი ქალი, ზურაბის ნათესავები. 
გულგახეთქილები. თურმე სოფელში ხმა დარხეულა – ხუნტის ჯარი აპირებს მახლობელი 
ტყეების გაჩხრეკას. ისიც უთქვამთ – წინ თქვენს ქალებსა და ბავშვებს გავიძღვანებთ 
ზვიადისტებმა რომ ცეცხლი არ გაგვიხსნანო. უკვე დადიან კარდაკარ და აგროვებენო. რა 
უნდა გვექნა, ავიბარგეთ, მახლობლად ტყეში გავედით და მთელი დღე იქ გავატარეთ. 

ზურაბ გუჩუა: «ეს, იყო ჩქვალერის მთებში. ბარიდან ინფორმაცია მოვიდა, რომ სოფლის 
გამგებელი, როინ ფიფია, ფაქტიური ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაუბარებიათ. 
უთქვამთ: „გვაქვს ინფორმაცია, რომ სოფლის ტყეებში თავს აფარებს გამსახურდია და მისი 
გარემოცვა, თუ ეს გამართლდა, მათ დასაჭერად თქვენს ქალებს და ბავშვებს წინ 
გავიყოლიებთ და შედეგსაც მერე ნახავთ“–ო.» 

დაბნელებული იყო, რომ მეგზურმა მოგვაგნო. ამაღამ გავდივართ მუჟავისკენო. 
ამასთან მეგზურმა გვირჩია – ძნელი სავალი იქნება, ამიტომ ორ ნაწილად გავიყოთ. 
ერთი კიდევ უფრო შორი გზით წავა, ნელ–ნელა და ბარგის დიდ ნაწილს წამოიღებს 
ცხენით. პრეზიდენტი, მე, ზურაბი და ორი მცველი კი ტვირთის გარეშე სწრაფ გადასვლას 
გავაკეთებთო. ზვიადი დაეთანხმა და ნახევარ საათში გავედით. 

ზაზა ბურჯანაძე: «ხოკოს უღელტეხილზე ავედით და იქ გავჩერდით. აქვე შევნიშნავ, რომ 
ზედა ეწერში მანქანებთან დავტოვეთ ჯემალ გირგვლიანი. აქედან ისევ ხოკოს 
უღელტეხილისაკენ გავემართეთ. ხოკოს უღელტეხილზე შეგვხვდნენ რობიზონ მარგველანის 
ძმა და სვანეთის საძმოს ბიჭები. ისინი ესაუბრნენ პრეზიდენტს და შესთავაზეს სვანეთში 
გადასვლა, რაზედაც ბატონმა ზვიადმა უარი განაცხადა. ამის შემდეგ მათ გვითხრეს, რომ 
ავიდოდნენ მესტიაში და იშოვიდნენ ვერტმფრენს პრეზიდენტის გროზნოში გადასაყვანად. 
პრეზიდენტი ამის სასტიკი წინააღმდეგი წავიდა. მას გროზნოს გაგონებაც კი არ უნდოდა. 
მიუხედავად პრეზიდენტის კატეგორიული უარისა, ისინი მაინც ვერტმფრენის მოსაძებნად 
წავიდნენ.  

მეორე დღეს ოთარ ქირიას მანქანით წავედით ჯვარისკენ. წინ მიგვიძღოდა კიდევ ერთი 
მანქანა ტრასის დასაზვერად ბესო მიქავას ხელმძღვანელობით. შევჩერდით დაბა ჯვარიდან 
დაახლოებით 5 კილომეტრში; საათნახევრის შემდეგ ჩვენთან მობრუნდა წინ წასული მანქანა 
და ამოიყვანა ჯვარელი ბიჭი ცეზარ ბაჯელიძე, რომელმაც გვითხრა, რომ ჯვარი ჯერჯერობით 
პრეზიდენტის მომხრეებს უკავიათ და თავისუფალი გადაადგილება შესაძლებელიაო. 

ეს ხდება 6 ნოემბერს, საღამოს 5 საათზე. ჩავედით სოფელ ჩქვალერში, სადაც გამგებლის 
ოჯახში ღამე გავათიეთ. 6 ნოემბრის ღამეს, იმ ოჯახში, სადაც ვიმყოფებოდით, მოვიდნენ 
წალენჯიხის პრეფექტი ზურაბ გუჩუა, ავთო კინწურაშვილი და სოსო მესხია. მეორე დღეს, 
დილით წავედით ჩქვალერის თავზე, მწყემს ვანიჩკას ქოხში პრეზიდენტთან ერთად. იქ 8 
ნოემბერს ამოვიდა კაცი, რომელმაც ზურაბ გუჩუას ამოუტანა ამბავი. გუჩუამ პრეზიდენტს 
უთხრა, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი აქ ყოფნა არ არის მიზანშეწონილი, რადგან იციან 
თქვენი ადგილსამყოფელი, აქეთ მოემართებიან, თან ბავშვები ჰყავთ წინ ჩაყენებულიო. იმავე 
საღამოს, პრეზიდენტი, ბატონი ბესო გუგუშვილი, ბაჩუკი გვანცელაძე, გოჩა კეკენაძე, კახა 
ტყებუჩავა და ზურაბ გუჩუა გადავიდნენ სხვა მხარეს, ფიფიების დასახლებაში (ბარში 
ჩავიდნენ). ტყეში დავრჩით მე, ზაზა ბურჯანაძე, რობიზონ მარგველანი, ვაჟა ჭინჭარაული, 
ირაკლი გოგაძე და გოჩა შერმადინი. იმ განწყობით, რომ მეორე დღეს ამოვიდოდა მეგზური 
და პრეზიდენტთან მიგვიყვანდა. სამი დღე და ღამე ტყეში ვიყავით. მესამე დღეს მოვიდა კაცი, 
მეტსახელად „ფაზა“, რომელმაც იცოდა პრეზიდენტის ადგილსამყოფელი და გამთენიისას 
წაგვიყვანა.» 
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ჯერ თავდაღმა დავეშვით, სრულ სიბნელეში და ბარამდე ჩამოვედით. გავჩერდით 
მეგზურის სახლში (აკად.ე.ფიფიას სახლ–მუზეუმის მახლობლად). მასპინძელმა შხაპის 
შესაძლებლობა არისო და სიამოვნებით დავიბანე. დიასახლისმა საჩქაროდ გაგვირეცხა 
საცვლები და გაგვიშრო. შემდეგ ვისადილეთ და დავიძინეთ – გაქათქათებული 
თეთრეულით გაწყობილ ნამდვილ ლოგინში დაძინება ერთი სიამოვნება იყო – როგორც 
იქნა გავთბი. წელის, ფერდებისა და მკლავების ტკივილმაც თითქოს გამიარა. მეორე 
დღეს გვიან გაგვეღვიძა და სულ სახლში გავატართ, ბუხართან. საღამოთი გავუდექით 
გზას. ისევ წვიმდა. როგორც მახსოვს ჩრდილოეთიდან შემოვუარეთ სოფელ ლიას (თუ 
ჯვარს?). აღმართში იყო სასიარულო და თან ჩქარა მივდიოდით. ერთო პირობა გული 
გამიხდა ცუდად – ჭვალი დამადგა და ყველა იძულებული გახდა გაჩერებულიყო – ღორის 
ქონით მოწამვლის შედეგები ჯერაც მემჩნეოდა. ოციოდე წუთში ჭვალმა მიკლო და გზა 
განვაგრძეთ. 

ორი საათის სიარულის შემდეგ გამყოლმა ერთ განაპირა სახლში მიგვიყვანა. აქ 
ცოტა ხანს დავისვენეთ, ტანისამოსი გავიშრეთ, ჩაი დავლიეთ და ისევ გზა განვაგრძეთ. 
მასპინძელს შევეცოდე და ერთი უხეში ბრეზენტის ლაბადა მომცა – ისეთი მონადირეებს 
და ღამის დარაჯებს რომ აცვიათ ხოლმე – გროზნიში დაბრუნებამდე სულ ეს ლაბადა 
მეცვა. წვიმდა. შემდეგ გავიგეთ – ჩვენი გასვლიდან თხუთმეტიოდე წუთში ამ ოჯახს 
ხუნტის დამსჯელები დაესხნენ თავს, ოჯახის მეთაური უცემიათ და დაუჭრიათ – მან მაინც 
არ გაგვცა. 

კარგა ხანს მივდივართ ყანებით, წეპოვანი ღრმა ტალახია, ფეხი კოჭებამდე ეფლობა. 
ერთ მონაკვეთში ვგრძნობ, რომ ცალი ფეხი სულ მთლად სველი მაქვს და მცივა – ხელი 
მოვიკიდე და აღმოვაჩინე, რომ ფეხსაცმელი გამძრობია. სადღაც ჩაეწეპა ტალახში. 
გავჩერდი, ვეძახი გამყოლს – მხოლოდ მას აქვს ფანარი, ძლივს ანათებს, სამეგრელოში 
ახალი ელექტრობატარეის შოვნა ახლა დიდი პრობლემაა. მივყვებით უკან ჩემს კვალს 
ტალახში და ოციოდე მეტრში პოულობს ჩემს ფეხსაცმელს. ისევ ვიცმევ, ტალახიან 
წინდაზე, თასმებს მაგრად ვიკრავ და კიდევ ჩანთიდან ამოვიღე პატარა თოკები და ამ 
თოკებით ფეხსაცმლის ზემოდან კიდევ უფრო მაგრად მივიბი ორივე ფეხსაცმელი. ამან 
გაამართლა – ახლა ფეხსაცმელი აღარც მძვრება და ფეხიც ნაკლებად სრიალებს 
ტალახში. ღრუბლებს შორის შიგ და შიგ მთვარე აშუქებს და გზის გაკვლევას 
გვიადვილებს. ხან წვიმს, ხან თოვს. 

შემდეგ მივყვებით ბილიკს ფრიალო კლდის ფერდობის გასწვრივ. სათვალეები სულ 
მთლად დამისველდა და ტალახით დაისვარა – ვერც ვასუფთავებ. ამიტომ მოვიხსენი, 
ჯიბეში ჩავიდე და ასე მივდივარ. ვცდილობ ქვაზე ვიარო და არა სრიალა ბალახზე. ერთ 
მომენტში რომ მგონია ქვას დავაბიჯე თურმე ბუჩქის ჩრდილი ყოფილა. მივფრინავ 
უფსკრულში თავით ქვემოთ. ასე ვიფრინე ლამის ორი მეტრი, თან ხელები ინსტიქტურად 
ეძებენ ჩასჭიდებელს. უცებ ხელებში რაღაც ტოტები მომხვდა – მაგრად ჩავებღაუჭე, 
დამიჭირეს. ბაჩუკი მეძახის ზემოდან – ბატონო ბესო – სადა ხართ. მე ვუძახი აქა ვარ, 
ჯოხი ჩამომაწოდეთ, ამომიყვანეთ. მაწოდებენ ჯოხს, მას ვეკიდები და დიდი 
ვაივაგლახით ამომახოხეს ზემოთ. გადავრჩი. მაგრამ, რატომ მეწვის ასე ხელები? 
მეგზურს ვთხოვ დამაშუქოს. ის ჩემი გადამრჩენელი ბუჩქი ასკილი ყოფილა – ხელები 
სულ დატყავებული მაქვს და ეკლებით სავსე. ზვიადი კიცხავს მცველებს – რა 
დაგემართათ, ადამიანი ვერ ხედავს კარგად, ყურადღება მიაქციეთო. გზა განვაგრძეთ, 
თან კბილებით ხელებიდან ეკლებს ვიძრობ. 

უკვე თითქმის ორი საათია რაც წინა სახლიდან გამოვედით და გზაში ვართ. თან 
წვიმს და თან თოვლი ერევა. ნელნელა დავეშვით მდინარის ხეობაში და მივადექით 
მდინარე მაგანას(?). გაღმა უნდა გადავიდეთ. როდესაც მთლად ნაპირზე გავედით 
აღმოვაჩინე, რომ ეს მაგანა თურმე დიდი და სწრაფი მდინარეა, ღრმაც ჩანს. ვეკითხები – 
როგორ უნდა გადავიდეთ მეთქი. გამყოლი იცინის – უნდა გავტოპოთო. მე მგონია რომ 
ხუმრობს. თურმე სულაც არა. მაგალითი თითონვე გვაჩვენეს. ზვიდიც მათ შორის იყო. 
ერთია, რომ პალტო გაიხადა – დაკეცეს და ხელში მაღლა დაიჭირეს. სამმა კაცმა მხრებზე 
გადაადო ხელები ერთმანეთს და ასე ჩამწკრვდენ დინების გასწვრივ. ტანთ რა თქმა 
უნდა არ გაუხდიათ. ნელ ნელა შეტოპეს. წყალი იღლიებამდე წვდებოდათ. გადალახეს 
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მდინარე და თან იარაღი და ბარგის ნაწილიც გადაიტანეს. შემდეგ გამყოლები ისევ უკან 
გამობრუნდნენ და მოგვყევითო. 

მე ვუთხარი – ასე რომ გადმოვიდე ხვალ ფილტვების ანთებით მოვკვდები მეთქი. 
გავიხადე ტანთ საცვლებამდე. ტანსაცმელი და ჩანთა ცელოფანის პარკში ჩავალაგე. 
ზემოდან ბრეზენტის ლაბადა მოვიცვი და ასე შევტოპე მეც ხელჩაბმულმა მდინარეში. 
რომ ვთქვა ცივოდა მეთქი ცოტა იქნება – გაყინული წყალი კანს მწვავდა და სუნთქვა 
მეკვროდა. მართალია ლაბადა ცოტათი მიცავდა. ყველაზე ღრმა ადგილას მდინარის 
დინება ისეთი ძლიერი იყო, რომ ქვემოთ მიგვახოხებდა, მაგრამ გამოცდილმა მეთოდმა 
გაამართლა. 

მეორე მხარეს ვართ. ახლა ისევ ტანთ უნდა გამოვიცვალო. მოშორებით გავედი, 
რიყეზე დავჯექი დიდი ქვის უკან, სველი საცვალი გავიხადე, გავწურე და ჩანთაში ჩავდე. 
ზვიადი ხუმრობს – ბესოს აქ ნუდისტების პლიაჟი გონია. მე იქიდან ვპასუხობ – ასე რომ 
არა ვქნა ავად გავხდები მეთქი. ახლა ზვიადი სრული სერიოზულობით მეუბნება – არ 
უნდა გახდე ავად, არა გაქვს ამისი ნებაო. მერე თითონ იცინის თავის ამ სიტყვებზე. 
მშრალები ჩავიცვი. ლაბადაც გავწურე და ისევ მოვისხი. უცებ დამთბა. 

მე მზადა ვარ და გზას შევუდექით. მივდივათ რიყეზე. უცებ ვხედავ, რომ ზვიადი 
შექანდა, ნაბიჯი აერია. მერე მეგზურს თხოვა მოდიო, მხარზე ხელი დაადო და გზა ასე 
განაგრძო. მივხვდი, რომ სიცივისაგან თვალთ დაუბნელდა. შევთავაზე, იქნებ გავჩედეთ 
და ტანსაცმელი თუნდაც გაიწურეთ მეთქი. რა აზრი აქვს, ისედაც წვიმს და ისევ 
დავსველდებიო. ყველას ვთავაზობ ჩემს ნაბადს – მაგრამ უარს მეუბნევიან. ნაბადი 
ერთია. 

ჯერ მდინარის გასწვრივ მივდივართ, მერე კი მეგზური ფერდობს მიადგა და დაიწყო 
ძალზე შვეულზე ასვლა. გავიფიქრე ამ ძეძვიანი ბილიკით ალბათ მხოლოდ თხები 
სარგებლობენ მეთქი. ოციოდე მეტრის ასვლას ნახევარი საათი მოვანდომეთ. რომ 
ავედით სასაფლაოზე აღმოვჩნდით, ისიც გადავჭერით და ტყე–ტყე მივდივართ. ამ დროს 
ზურაბი წამომეწია – ნაბადი მათხოვეო. სახეზე სულ მთლად გალურჯებული იყო, მძიმედ 
და ხრინწიანად სუნთქავდა. არც თუ დიდი ხნის წინ ინფარქტი აქვს გადატანილი. მივეცი. 
გზის დანარჩენი ნაწილი შედარებით იოლი იყო და ასე გამთენია მივადექით სოფელს, 
სულ მალე ერთ სახლში მიგვიყვანეს (მგონი ზურაბის დისა). 

აქ უკვე გაშლილი სუფრა გველოდა. მაგრამ ჯერ ტანთ დავიბანეთ, ტანსაცმელიც 
გაგვირეცხეს, გაგვიშრეს და დაგვიუთოვეს. მანამდე კი თავისი ტანისამოსი გვათხოვეს. 
სადილის დროს უკვე ლამის მეძინა. ჩავგორდი რბილ, თბილ ლოგინში და მკვდარივით 
დამეძინა. როცა გამეღვიძა უკვე საღამო იყო. ვიღაცეები მოვიდნენ – პრეზიდენტთან, 
ზურაბთან და მცველებთან თათბირობდნენ. უკვე ევახშმათ კიდეც. დიასახლისმა მეც 
ვახშმად მიმიწვია და როცა მოვრჩი უკვე გასვლისათვის მომზადების დრო იყო – 
დაბნელდა. ჩავსხედით დიდ საბარგო მანქანაში და გავედით. 

გოჩა კეკენაძე: «8 ნოემბერს, ამოვიდა გუჩუას ნაცნობი, რომელმაც ამოუტანა ამბავი, 
რომ იქ, სადაც ვიყავით, გაჩერება საშიში იყო. მხედრიონი და სხვა შეიარაღებულები მოდიან 
და წინ ბავშვები ჰყავთ აფარებულიო. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, პრეზიდენტის 
ადგილსამყოფელი მკაცრად გასაიდუმლებული ყოფილიყო და ამ მიზნით, მე, ზურაბ გუჩუა, 
ავთო კინწურაშვილი, ბაჩუკი გვანცელაძე, ვინმე „წრუწუნა“ პრეზიდენტთან და ბატონ 
გუგუშვილთან ერთად წავედით ფიფიების დასახლებაში, ერთ – ერთ სახლში. ეს იყო 9 
ნოემბერს. 

მივადექით მდინარე ენგურს და ვეძებდით ფონს. ხიდზე გადასვლა შეუძლებელი იყო, 
ვინაიდან შევარდნაძის სამხედროები აკონტროლებდნენ ტერიტორიას. იძულებული გავხდით, 
მდინარე ენგური გადაგვეცურა. პრეზიდენტმა ჩვენთან ერთად გადმოცურა ყინულივით ცივი, 
სწრაფი მდინარე და მივედით ამ „წრუწუნას“ ოჯახში. იმ სახლში (მუჟავაში) დაგვხვდა ბადრი 
ზარანდია რამდენიმე პირთან ერთად. აქ პრეზიდენტმა და ზარანდიამ ისაუბრეს. ზარანდია 
ეუბნებოდა, პარტიზანულ ბრძოლებს წამოვიწყებო. ბატონმა ზვიადმა წაიხემსა, 2 ჭიქა ღვინო 
დალია და ცოტა ხნით მოისვენა. კარგად რომ დაღამდა, ზარანდიასთან ერთად მის ბანაკში 
წავედით. მან პრეზიდენტი დაარწმუნა, რომ ის ადგილი დაცული და საიმედო იყო. ის ცხენით 
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წინ მიგვიძღოდა, უკან ჩვენ მივყვებოდით. მივედით მუჟავას ხეობაში, ბადრი ზარანდიას 
ბანაკში.» 

ზურაბ გუჩუა: «„წრუწუნა“, იგივე ზურაბი, ცხოვრობს... ჩქვალერში, ამ სოფლებს შორის 
კარგა მანძილია, ჩვენ ამ გზის გავლას საღამოდან, გამთენიამდე, უკუნ ღამეში, თოვლსა და 
ზამთრის სუსხში 14 საათი მოვანდომეთ. სწორედ ამ გზაზე მოგვიწია ტანსაცმლიანად 
მდინარეზე გადასვლამ...  

ბადრი ზარანდიასთან, ჩვენი შეხვედრა მოხდა თავად პრეზიდენტის ინიციატივით. ეს იყო 
სოფელ მუჟავაში, ჩემი მეგობრის, ვახტანგ არქანიას ოჯახში. მისი მეორე ძმა – ოთარი 
მეგზურობას გვიწევდა იმ მძიმე გზაზე, რომელზედაც ზემოთ გვქონდა ლაპარაკი. რაც შეეხება, 
ზარანდიასთან საუბარს, მას, არც მე და არც სხვა ვინმე, არ დასწრებია, ვინაიდან, პრეზი-
დენტმა, მასთან ცალკე ლაპარაკი მოისურვა. ფაქტი ისაა, რომ ამ საუბრის შედეგად, ბატონმა 
ზვიადმა, ჩვენს მიერ შეთავაზებული გადაადგილების გეგმა უარყო და გადაწყვიტა, ჯგუფთან 
ერთად, ზარანდიას ბანაკში გადასულიყო. სხვა მარშრუტით ჩვენი მგზავრობის შესაძლებლობა 
ჩაიშალა და სპეციალურად ამ მიზნით, ჩვენს წასაყვანად მოსული ჩემი ბიძაშვილები უკან 
ხელცარიელი დაბრუნდნენ. საღამო ხანს, ყველა ბადრის ბანაკში (ჩვინარეში სოფ. მუჟავას 
უბანია) გადავიდა. ერთი დღის შემდეგ, მეც წამიყვანეს და პრეზიდენტმა თავის გვერდით 
მიმიჩინა ლოგინი. » 

ჭვინარი 

სულ მალე გზაზე ცხენოსანი მხედარი დავინახეთ, ბადრი ზარანდია იყო. მისალმების 
შემდეგ ის წინ გაგვიძღვა ცხენით და თხუთმეტ–ოც წუთში მივედით მის ბანაკში. ეს 
ბანაკი განლაგებული იყო მუჟავის ერთ ერთ ხეობაში. ბადრის პოზიციის თვალსაზრისით 
მართლაც კარგი ადგილი შეურჩევია. ხეობის ვიწრო შესასვლელს ტიხრავდა ენგურჰესის 
წნევითი წყალსადენი – იგი ხეობის ერთი მხრის მთიდან, გვირაბიდან გამოდიოდა და 
მეორეში, ასევე გვირაბში შედიოდა. ისე, რომ ხეობის ისედაც ვიწრო შესასვლელი კიდევ 
უფრო მიუვალი ხდებოდა. გასაკონტროლებელი აქ მხოლოდ ვიწრო სამანქანო გზა იყო – 
რომელიც წყალსადენის ქვეშ გადიოდა და რომელსაც ორივე მხრიდან, ზემოდან 
სადენის გვირაბები ქონდა წამომდგარი. ამ გვირაბებში ბადრის რაზმის მებრძოლები 
იყვნენ დაბანაკებულები და გაშლილი ქონდათ ტყვიამფრქვევები და ერთიც ავტომატური 
ყუმბარამტყორცნი. 

ხეობის სიღრმეში ერთი პატარა, მაგრამ კაპიტალური შენობა იდგა – ალბათ 
ოდესღაც დარაჯის პოსტი – საერთოდ კი აქ სასმელი წყალმომარაგების სადგური იყო. 
შენობა ერთოთახიანი იყო. შიგ ორი ყაზარმული ორსართულიანი საწოლი ეტეოდა და 
ერთიც კიდევ საგანგებოდ ზვიადისათვის მოუწყიათ. შიგვე იდგა მაგიდა და თუნუქის 
ღუმელი, რომელიც ოთახს კარგად ათბობდა. გამოძინებულები ვიყავით, ამიტომ დიდ 
ხანს ვისაუბრეთ. 

დილით ბადრიმ დაგვათვალიერებინა იქაურობა. საქმეები სულაც არ იყო ისეთი, 
როგორსაც გვიხატავდნენ. სულ ბადრის აქ ყავდა ექვსი თუ შვიდი მებრძოლი. სულ 
ახალგაზრდები, არსებითად ბავშვები. ერთი სულ მთლად პატარა – ავტომატის სიმაღლე. 
მას, მამით ობოლს ასეთი რამ გადახდენია თავს – აფხაზ–რუსების მიერ მათი სოფლის 
დაბომბვისას მისი დედა და და მძიმედ დაჭრილან, სულს ღაფავდნენ, არა და მტერი უკვე 
სოფელში შემოდიოდა. ბავშვს არც დაუმარხავად დედისა და დის დატოვება უნდოდა. 
საჩქაროდ პატარა ორმო გაუთხრია დედა და და შიგ ჩაუწვენია, მიწაც წაუყრია გარდა 
სახისა – რომ სანამ მოკვდებოდნენ ესუნთქათ. შემდეგ კი თავისთვის უშველია. საწყალს 
ღამ ღამობით თურმე სულ ეს ახსენდებოდა და ყოველ ღამე ცხარე ცრემლით ტიროდა. 

აქვე იყო რადიომანქანა და რადისტი – მოწიფული ასაკის კაცი. ბადრის არავითარი 
ჯავშანტექნიკა არ გააჩნდა. სულ ეს იყო. მაგრამ, მაინც რაღაცა იყო. ზარანდიაც იმ აზრზე 
იყო, რომ მოეკრიბა ხალხი და პარტიზანული ბრძოლა წამოეწყო. ხმები დადიოდა, რომ 
ლოთი ქობალია სადღაც აქვე ახლო–მახლო იყო შეფარებული, მაგრამ ზვიადმა მასთან 
შეხვედრა არ მოინდომა. 
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ეს დღე ძირითადად თათბირსა და გეგმების დაწყობას მოვანდომეთ. მთავარი მაინც 
მებრძოლების განლაგება იყო. სად უნდა შეეფარებინათ თავი. ერთი შესაძლებლობა 
თითქოს ჩანდა გვირაბები, მაგრამ როცა დავათვალიერეთ დავინახეთ, რომ არ 
გამოვიდოდა. გვირაბების იატაკზე მდინარეები გამოედინებოდა და თანაც შიგ საშინელი 
სინესტე იყო. მეორე ვარიანტი ის იყო, რომ პარტიზანებს ახლო მახლო ქოხები აეგოთ, 
კარვები დაედგათ და ასე მოწყობილიყვნენ. ამ გეგმით ზვიადმა დაავალა ხმა 
მიეწოდებინათ ახლო–მახლო და მებრძოლები მოეწვიათ. ამას გარდა ფულიც გაატანა, 
რათა ჩვენთვისაც და სხვებისთვისაც ჩექმები და სხვა შესაფერისი ტანსაცმელი 
შეესყიდათ, იქნებ კარვებიც და ასე შემდეგ. 

ამასობაში ჩვენივე დანარჩენი მცველებიც მოვიდნენ რობინზონის მეთაურობით. 
ძალზე ძნელი გზა გამოუვლიათ – სულ მთა–მთა გადმოსულან ღრმა თოვლსა და ყინვაში, 
კინაღამ გათოშილან. 

ორ–სამ დღეში დაძახებული მებრძოლებიც გამოჩნდნენ. მოდიოდნენ თითო–თოთო, 
ორ–ორი. მახსოვს ერთი სამკაციანი რაზმიც მოვიდა. მათ შორის ერთი ქალი იყო. გზად 
ხუნტის პიკეტს დასხმიან თავს და იარაღი აუყრიათ – სამი ავტომატიც ზედმეტი მოიტანეს. 
აფხაზეთიდან ლტოლვილები იყვნენ, გამოცდილი მებრძოლები. ასე, რამდენიმე დღეში, 
უკვე ოცდახუთამდე კაცი შეგროვდა. ტყიდან მთელი დღე ისმოდა ნაჯახისა და ჩაქუჩის 
ხმა – კარვებს იშენებდნენ. 

ორ დღეში საყიდლებზე გაგზავნილი კაციც დაბრუნდა. ვერაფერი არსებითი ვერ 
იყიდა. მოიტანა ორი წყვილი რეზინის ჩექმები და ორი ტომარა ფქვილი. მეტი არაფერი. 
დარბევისა და გაძარცვის შიშით ახლო–მახლო ყველა მაღაზია და ბაზარი დაკეტილი 
იყო. ზვიადმა შემომხედა და მწარედ გაიცინა – მე რომ დამჭირდება დოლარც არ 
ფულობსო. რეზინის ჩექმების დანაწილების შემდეგ (მე არც ერთი არ მომერგო) დარჩა 
თავისუფალი ბაჩუკის ერთი წყვილი კირზის ჩექმა – რომელიც მე მერგო. ეს გახდა ჩემი 
ფეხსაცმელი შემდგომი ორი თვის განმავლობაში. ჩექმა რა თქმა უნდა კარგი 
გამოგონებაა. ამის შემდეგ ფეხი არ დამსველებია და არც ფეხზე არ შემცივნია. 

რადიოსადგური კარგად მუშაობდა – მისი მეშვეობით შეიძლებოდა მოსმენა თუ რას 
ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს ხუნტის რადისტები და გარკვეული ინფორმაციის 
დაგროვებაც ხდებოდა. რადიოში ხშირად ისმოდა ცოტნესა და გიორგის ხმაც 
გროზნიდან. ზვიადს შევეხვეწე – დაელაპარაკე ბავშვებს, იმედი მიეცი მეთქი. ან კიდევ მე 
დაველაპარაკები ისე, რომ არ ვეტყვი რომ შენ აქ ხარ. სატიკად არ მოეწონა, შევატყვე 
რომ გაბრაზდა. მეტიც, ამ დღიდან ბაჩუკის დაავალა რადიოს მანქანაში განუწყვეტლივ 
ემორიგევა – ვითომ სულ ესმინა რადიოსათვის. მე კი მგონია ეს იმიტომ გააკეთა, რომ მე 
მის შვილებს არ დავლაპარაკებოდი. 

თითქოს ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მანამ სანამ ხმა არ მოიტანეს, რომ ბანაკზე 
თავდასხმისათვის ემზადებიანო. მართლაც ახლო–მახლო სოფელში გამოჩენილა ერთი 
ტანკით გაძლიერებული ხუნტის რაზმი, ჯვრიდანაც ხმა მოვიდა – დამატებითი ძალები 
შემოიყვანესო. ამან სიტუაცია შეცვალა – ტანკებისაგან ბანაკის დასაცავად ზარანდიას 
არაფერი გააჩნდა. ვითათბირეთ და გადავწყვიტეთ შემოსასვლელი გზა ჩაგვეხერგა – 
მეორე დღესვე ასე გავაკეთეთ. შემდეგ დღეებში ისევ ძალზე აცივდა და ჩამოთოვა. 
კარვებში დაბანაკებულების ნაწილმა ვერ გაუძლო ასეთ პირობებს და ახლო–მახლო 
სოფლებში გადავიდნენ. ასე იყო თუ ისე – ამ ხნის განმავლობაში რაიმე არსებითი ძალის 
შემოკრება ვერ მოხერხდა, მეორე მხრივ კი უკვე დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს 
ადგილი უკვე მიზანში იყო ამოღებული და თავდასხმა მხოლოდ დროის საკითხი იყო. 

ასეთ გარემოებებში ზარანდიამ 6 პრეზიდენტს უთხრა – ამ ბანაკში თქვენი დაცუ-
ლობის გარანტი ვეღარ ვიქნები, გთხოვთ ბანაკის თავზე მთებში რომ კარვებია იქ 

                                                                            
6 ბადრი ზარანდიას შესახებ რატომღაც ფრიად არასწორი წარმოდგენა შექმნა ზოგიერთმა. მინდა 
ბადრის ცოლ-შვილმა და ახლობლებმა იცოდნენ, რომ ჩემი აზრით ბადრი კაცურად მოიქცა და 
დაუფარავად გვამცნო ყველაფერი – ტყული დაპირებებისა და „ამას ვიზამ – იმას ვიზამ“ ვითარებაში, 
რომელიც მაშინ სამეგრელოში იყო. 
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გადადით. თუკი თავს დაგვესხმებიან ჩვენ ბრძოლაში ჩავებმევით და თქვენ კი დრო და 
საშუალება გექნებათ ტყეში გაიხიზნოთო. ზვიადმა მოვიფიქრებო, უთხრა. მეორე დღეს 
სეირნობისას მკითხა – შენ რას ფიქრობო. მე ვუთხარი, რომ პრინციპში ეს აზრი 
გაუმართლებელი არაა. მეც ასე ვფიქრობო. 

გოჩა კეკენაძე: «იქ მართლაც მიუდგომელი ტერიტორია დაგვხვდა, მაგრამ ბევრი 
ხალხი ირეოდა – ზარანდიას ხალხი, ახალგაზრდა ბიჭები. ყველა შეიარაღებული იყო. მძიმე 
ტექნიკა იქ ვერ შემოაღწევდა. მისასვლელი გზები საგულდაგულოდ ჩავხერგეთ. იქ რამდენიმე 
დღეს დავყავით, დაახლოებით 5 დღე, 14 ნოემბრამდე. იქ ყოფნის პერიოდში შევიტყვეთ და 
პრეზიდენტმაც იცოდა ამის შესახებ, რომ ზარანდიას კავშირი ჰქონდა გაბმული გია გულუას-
თან. ამიტომ გადავწყვიტეთ პრეზიდენტის აქედან წაყვანა. 2–3 კილომეტრის დაშორებით, 
ზემოთ, მთაში ავედით და იქ ფაცხაში ვცხოვრობდით. როცა ზარანდიასგან მოვდიოდით, 
პრეზიდენტმა ირაკლი გოგაძეს და ვაჟა ჭინჭარაულს სთხოვა, 2 დღით დარჩენილიყვნენ და 
თვალყური ედევნებინათ ზარანდიასთვის, შეხვდებოდა თუ არა გია გულუას და მერე გოჩას 
გამოვაგზავნი და ამოგიყვანთო.» 

შემდეგ დღეს დილიდან დავიწყეთ გასვლისათვის მზადება. ამჯერად ორი ცხენიც 
გვყავდა. ირაკლის და ვაჟას პრეზიდენტმა ამ ბანაკში დარჩენა დაავალა – რაიმე 
საშიშროების შემთხვევაში ისინი უნდა ამოსულიყვნენ ზემოთ, კარვებში და უნდა 
შეეტყობინებინათ ჩვენთვის. თქვენ აქ ჩემი ყური და თვალი უნდა იყოთო. ყველას 
დაუბარა, ხმა გაავრცელეთ, რომ სვანეთისაკენ გავედითო. 

საკმაოდ ძნელი გზის გავლა მოგვიწია – თუმცა ეს პირველი შემთხვევა იყო, 
როდესაც გადასვლისას არ წვიმდა. ცხენები რამდენჯერმე წაიქცნენ ტალახიან ბილიკზე 
და მათი წამოყენებაზე ბევრი იწვალეს. სულ სამი თუ ოთხი საათი ვიარეთ სვენებ–
სვენებით და ბოლოს, როგორც იქნა ავედით ზემოთა ტაფობზე – კარვებთან. ეს ისევ მთის 
ეფექტი იყო – ტაფობი ზედ ბანაკის თავზე ყოფილა და სწორი ხაზით სულ ალბათ 
სამასიოდე მეტრის დაშორებით. ზემოდან ზარანდიას ბანაკი ხელისგულივით ჩანდა. 
ზვიადს ვუთხარი, კიდევ კარგი, რომ მტრებმა ვერ მოიფიქრეს აქ ერთი სნაიპერის 
ამოგზავნა. ერთი სულ ყველას დაგვხოცავდა. 

აქ, თოვლით დაფარულ საკმაოდ დიდ ტაფობზე ორი კარავი იდგა, ერთი კიდური, 
გადაჰყურებდა მუჟავას, მეორე კი ტაფობის შუაში იყო. მე და ზვიადი დაგვასახლეს იმ 
კარავში რომელიც მუჟავისაკენ იყო – იგი უფრო დიდი და უკეთ ნაშენი ჩანდა. აქედან 
იშლებოდა მუჭავის გორაკებიანი მიდამოების არაჩვეულებრივად ლამაზი ხედი. ქვემოთ 
ვხედავდით მუჭავის დასახლებებს, სამხრეთ დასავლეთით კი ენგურს და გადაღმა 
სოფლებსა და ჩაის პლანტაციებს. დღისით გამოვიდოდი გარეთ, დავჯდებოდი ხის ძირას 
და ბინოკლით ვათვალიერებდი არე–მარეს, ასე ვერთობოდი კარგა ხანს. 

ზაზა ბურჯანაძე: «ფიფიების დასახლებაში პრეზიდენტს დახვედრია ბადრი ზარანდია და 
პრეზიდენტი მეორე დღეს წაუყვანია თავისთან, მუჟავას ხეობაში, სადაც თავის ხალხთან 
ერთად იყო დაბანაკებული, ამის შესახებ ჩვენ არ ვიცოდით, არც მეგზურს სცოდნია, ამიტომ 
ჩვენ ჯერ მივედით ფიფიების დასახლებაში, მერე წავედით მუჟავაში. ამის გამო საკმაოდ 
გრძელი გზა გავიარეთ, ორი დღის სიარულის შემდეგ მივედით ბადრი ზარანდიას ბანაკში. 
ჩვენ ვნახეთ, რომ იქ პრეზიდენტი იმყოფებოდა ხალხმრავლობაში, 40 კაცთან, რაც 
უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მიუღებელი იყო. ამაზე პასუხი მოვთხოვეთ ბაჩუკი გვანცე-
ლაძეს. ბაჩუკიმ გვითხრა: სხვა გზა არ გვქონდა, ზარანდიამ პრეზიდენტს უთხრა, რომ დაცული 
ადგილი იყო და პრეზიდენტიც დათანხმდა, ამიტომ წამოვედით ფიფიების დასახლებიდანო. 

ჩვენი იქ მისვლის მეორე დღეს შემთხვევით გავიგეთ, რომ ბადრი ზარანდიას იბარებდა 
გია გულუა და მასთან შეხვედრას ცდილობდა. მიუხედავად პრეზიდენტის დაჟინებული მოთ-
ხოვნისა, ეს შეხვედრა არ შემდგარიყო, ბადრი ზარანდია მაინც გაიპარა და გულუას შეხვდა. 

ზარანდიას ხალხთან ყოფნის დროს გროზნოდან რაციით გვიკავშირდებოდა გიორგი 
გამსახურდია. გიორგი ყვიროდა: „ოდიში, ოდიში, ზვიად, ზვიად“. ზვიადმა არ უპასუხა და 
რაციები გაგვათიშინა. 

პრეზიდენტმა დანამდვილებით იცოდა, რომ ზარანდია შეხვდა გულუას, უნდოდა მასზე 
ზემოქმედება მოეხდინა და ბადრი ზარანდიას ბატონმა ზვიადმა სუფრასთან უთხრა: ჩემს და 
შენს გაკეთებულს ქართველი ხალხი შეაფასებსო. ამ დროს ზარანდიამ უპასუხა პრეზიდენტს: 
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მე არ შევხვედრილვარ გულუას, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია, რომ გია გულუას ჩამოყვანილი 
ჰყავს სპეცჯგუფი, ეგრეთ წოდებული „მფრინავი ღამურები“ (80 კაცი), იციან თქვენი ადგილ-
სამყოფელის შესახებ, აპირებენ თავდასხმას, პრეზიდენტის აყვანას და თანმხლები პირების 
განადგურებასო. ამიტომ თქვენი აქ ყოფნა აღარ შეიძლება, მე ბიჭები უნდა გავუშვაო. 
ზარანდია ბატონ ზვიადს ფსიქოლოგიურად აშანტაჟებდა, განსაცდელის შეგრძნებას უმძაფ-
რებდა, იცოდა, რომ პრეზიდენტი ცოცხალი არავის არ ჩაბარდებოდა. 

მეორე დღეს, გამთენიისას, რათა თავიდან აგვეცილებინა მოსალოდნელი ხიფათი, დაცვამ 
მიიღო გადაწყვეტილება, და დავადექით გზას, მუჟავას ხეობიდან გადავედით აფხაზეთის 
მიმართულებით, ზემოთ, მთაში და რომელიღაც ფაცხას შევაფარეთ თავი. 

ბატონ ზვიადს ეჭვი აღეძრა ბადრი ზარანდიაზე და თქვა, რომ მას აღარ ენდობა და საჭირო 
იყო დაცვის რომელიმე წევრი დაგვეტოვებინა მის მეთვალყურედ, რათა ეკონტროლებინათ, 
ვის შეხვდებოდა, ვის ელაპარაკებოდა რაციით და ა.შ. ეს დაევალათ ვაჟა ჭინჭარაულს და 
ირაკლი გოგაძეს. ისინი იქ დავტოვეთ და როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩვენ ზემოთ მთაში დავბა-
ნაკდით. გზაში 3–4 საათი დავყავით და როცა ყველაზე მაღალ და საიმედო ადგილს მივა-
დექით, როგორც უკვე ვთქვი, ფაცხაში გავჩერდით. 

რამდენიმე დღეში ჩვენთან ამოვიდნენ მეომრები ბადრი ზარანდიას ბანაკიდან და 
პრეზიდენტს მოახსენეს, არაფერია საშიში, მოკლე დროში პარტიზანულ მოძრაობას ვიწყებთ 
წალენჯიხაში, ჯვარში, ზუგდიდსა და ჩხოროწყუშიო. 

ბატონი ზვიადი აფრთხილებდა: იმოქმედეთ ჭკუით, ყველაფრის გათვალისწინებით და 
სისულელეები არ ჩაიდინოთო. 

ორი დღის შემდეგ პრეზიდენტმა მუჟავას ხეობაში, ზარანდიასთან დატოვებული ვაჟა 
ჭინჭარაული და ირაკლი გოგაძე მოიკითხა. სურდა, მათგან შეეტყო ინფორმაციები. ბატონმა 
ზვიადმა გოჩა კეკენაძე გააგზავნა მათ მოსაყვანად. იქ ჩასულ გოჩას ზარანდიამ უთხრა, 
ცხენებზე შესხდნენ და შევარდნაძის მოსაკლავად წავიდნენო. იქიდან გოჩასთან ერთად 
ამოვიდა „პუშკინა“. ბანაკიდან ამოსულმა „პუშკინამ“ გვითხრა, ვაჟა და ირაკლი ცხენებით 
გააცილეს სენაკამდე, საიდანაც ზურა ირემაძესთან აპირებდნენ გადასვლასო (ირემაძე 
ლუგელას ხეობაში იმყოფებოდა), რათა იქ გაეგრძელებინათ ბრძოლაო.» 

მუჟავა 

ამ კარვებში სამი თუ ოთხი დღეღამე დავყავით. და აქ პირველად შევამჩნიეთ 
გარკვეული არსებითი ცვლილებები ზვიადის ხასიათ–განწყობილებასა და შემდეგ 
ჯანმრთელობაშიც. პირველ რიგში ეს ვლინდებოდა გულჩათხრობილობაში. თითქმის 
აღარ ლაპარაკობდა, უმეტესწილად იწვა თვალებდახუჭული. თუ არ იწვა, იჯდა და მიწას 
მისჩერებოდა. ამ ხანობაში რამდენჯერმე ხან დაანება სიგარეტის მოწევას თავი და ხან 
კი ძალზე ინტენსიურად ეწეოდა – სიგარეტს სიგარეტით უკიდებდა. ეს რამდენიმე დღე 
ქოხიდან გარეთ საერთოდ აღარ გადიოდა. თითქოს მხედველობაც დაუქვეითდა – 
ბოლისაგან თვალები ყველას ანთებულ–გაწითლებული გვქონდა, მაგრამ ის ყველაზე 
უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა – ალბათ მაინც ასაკსაც ქონდა მნიშვნელობა – ზვიადი 
ჩემზეც ხუთი–ექვსი წლით უფროსია, არაფერი რომ ვთქვათ მცველებზე. ზოგჯერ თითქოს 
მოჩვენებებიც ქონდა. მე მგონი თითონვე ამჩნევდა, რომ ვერ გამოიყურებოდა 
ჩვეულებრივად და დროდადრო ცდილობდა ეხუმრა და გავემხნევებინეთ. 

ერთი ასეთი ნათელი შემთხვევა განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა. მეკავშირემ, 
პროვიანტის მორიგი პარტია რომ ამოიტანა გვკითხა, კიდევ რა გესიამოვნებათო. მე 
ვუთხარი ჩაი ან ყავა თუ იქნება კარგია – ამ სიცივეში, რახან გასათბობად არაყი არა 
გვაქვს ცხელ–ცხელს ჩაის დავლევთ, შეგვათბობს მეთქი. მართლაც სულ მალე ჩაიც 
მოგვიტანა და ყავაც. თან მოაყოლა წყლის მოსადუღებლად პატარა ჩაიდანიც. დავიწყეთ 
ყავის მოდუღება და სმა. ეს ზვიადმა ხუმრობის საგანგებო თემად აქცია – ბესომ აქ 
ეკონომიკური თაოსნობა კაფეს გახსნაში გამოიჩინაო. ან კიდევ – წყალი სულ ყავად და 
ჩაით მოგიხმარიათ, კაცს გული რომ წაუვიდეს მოსასულიერებელი წყალი მაინც დატო-
ვეთო. და სხვა ამისთანები. 
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მაგრამ იმგვარი შინაგანი შეშფოთება, რაც მე უკვე კარგა ხანია მაწუხებს – ვატყობ, 
რომ თანდათანობით სხვებსაც შეუჩნდათ. განსაკუთრებით ასეთი შემთხვევის შემდეგ. 
ერთ დღეს, როდესაც ქოხის წინ ვიდექით და მზეზე ვთბებოდით, უცებ განაცხადა – ის 
კაცი, აი იქ რომ ჩანს სოფელში, სულ აქეთ იხედება – დამინახა და მგონი მიცნოო. არა და 
ის კაცი აქედან წერტილივით ჩანდა და იმის თქმაც კი ძნელი იყო – კაცია თუ ქალი. მე 
ბინოკლით შევხედე და შემდეგ ბინოკლი ზვიადს მივაწოდე – ნახეთ, ის თავისი გზით 
მიდის და აქეთკენ სულაც არ იხედება მეთქი. ბინოკლი არც კი გამომართვა, მიცნოო, 
ჩაილაპარაკა და კარავში შევიდა. 

ერთ ქარიან ღამეს კი დაიჩემა – ეს მგლების ხროვის ხმა არის, სასწრაფოდ 
გაამზადეთ იარაღი, შესაძლოა მშიერი მგლები თავს დაგვესხანო და მართლაც აიძულა 
იარაღი გაემზადებინათ. საერთოდ, თუმცა სიცივესა და უბინაობას უკვე რამდენედმე 
შევეჩვიეთ, მაგრამ ეს ბანაკი ყველაზე მძიმე აღმოჩნდა. უკვე დეკემბერი იწყებოდა, 
სიცივეები სულ უფრო მატულობდა, ღამ–ღამობით თოვლი ისე ხრაშუნობდა, რომ ალბათ 
სულ ცოტა 5–6 გრადუსი ყინვა იქნებოდა. შუაცეცხლი ერთ მხარეს გვწვევდა, მეორე კი 
გვეყინებოდა. ამას ქარებიც დაემატა. სხეული სიცივისაგან მტკიოდა, განსაკუთრებით 
მკლავები (ეს ახლაც ხშირად მაწუხებს – ქრონიკული გახდა) და ფერდები. ყველას 
გამუდმებული სურდო და ხველა, მომატებული ტემპერატურა ქონდა, ზვიადსაც მოერია 
გრიპი. 

ერთ დღეს აქ ამოვიდნენ გუჯუჯი ებრალიძე (ჯიხაშკარის ბატალიონის მეთაური) და 
კიდევ ორი–სამი სხვა ადგილობრივი აქტივისტი. ხანგრძლივი თათბირი გაიმართა. ერთ–
ერთი შესვენების დროს გუჯუჯიმ განზე გამიყვანა და მკითხა – იქნებ დაითანხმოთ ისევ 
ჩეჩნეთში გასვლაზეო. მე ვუთხარი – ჩვენ ამ თემაზე ლაპარაკი აგვიკრძალა, შენ სცადე 
მეთქი. მანაც ცადა, ზვიადმა სიტყვა ბანზე აუგდო და ლაპარაკი სხვა თემაზე გადაიტანა. 

ამ პერიოდში ზვიადს არაერთხელ შესთავაზეს საქართველოს გარეთ გასვლა – ხან 
აფხაზეთის გავლით, ხან ვითომ მთელი საქართველოს გავლით ან სომხეთში და ან 
აზერბაიჯანში. ჯერ ერთი ეს საკმაოდ ფანტასტიკური პროექტები იყო – და მეორეც ის, 
რომ ამაზე ყოველთვის უარს ეუბნებოდა. ერთხელ აჭარაში გადასვლაც შესთავაზეს (ეს 
საკმაოდ იოლი იქნებოდა ფეხითაც კი) – ამაზე განსაკუთრებით გაბრაზდა: აჭარაში 
ჩეკისტები და მოღალატეები აფარებენ თავსო. 

ამ ბანაკის თავისებურება ის იყო, რომ ახლო–მახლო ძალზე ბევრი ხალხი 
დაიარებოდა – მეჯოგეები და ხის მჭრელები (ამ მთის კალთებზე მორებს ამზადებდნენ და 
შემდეგ შვეულ კლდეძე აცურებდნენ – მორების ბრაგა–ბრუგი კარგა ხანს ისმოდა). არა 
ერთხელ მოსულან ჩვენს კარვებთანაც – სასაუბროდ. ზვიადი არ ენახებოდა, ჩვენ კი 
ვეუბნებოდით ვითომ ლტოლვილები ვართ და აქ ბანაკი მოვაწყეთ იმისათვის რომ 
აქედან აფხაზეთის სიღრმეში ვაპირებთ გადასვლას იარაღითო. ამ ადილას ღამ–
ღამობით გარკვევით ვხედავდით „გრადების“ აფეთქების შუქსაც და ხმაც კარგად 
გვესმოდა – რუს–აფხაზები ბომბავდნენ აფხაზეთის სვანეთს. 

ოთხი–ხუთი დღის შემდეგ ზვიადმა განკარგულება გასცა – აქ ტყუილა ვართ, ასე თუ 
გაგრძელდა სიცივისაგან დავიხოცებით – ბინებში უნდა ავაწყოთ რამენაირად 
ცხოვრებაო. დავიწყეთ თათბირი, თუ როგორ მოხერხდებოდა ეს და კარგა ხნის 
მსჯელობის შემდეგ ჩამოვაყალიბეთ ძირითადი მოთხოვნები…  

გოჩა კეკენაძე: «ქედზე ასვლას 4–5 საათი მოვანდომეთ. დღის გზა იყო. მივდიოდით: 
პრეზიდენტი, გუგუშვილი, ზაზა ბურჯანაძე, ზურაბ გუჩუა, კახა ტყებუჩავა, რობიზონ 
მარგველანი და მე – გოჩა კეკენაძე. წნელისგან დაწნულ ფაცხაში მოვათავსეთ პრეზიდენტი 
და ბატონი ბესო. ჩვენ გარეთ ვყარაულობდით. ასვლიდან მესამე დღეს, მე და ზაზა ბურჯანაძე 
ქედიდან, ზემოდან ქვემოთ ვიყურებოდით, ფაცხასთან 300–400 მეტრში და დავინახეთ ვაჟა 
ჭინჭარაული, წითელი პულოვერით ვიცანი, შეშას აპობდა. მე და ზაზას გაგვიჩნდა სურვილი იქ 
ჩასვლისა და მათი ამოყვანისა, მაგრამ პრეზიდენტის ნებართვის გარეშე იქაურობას ვერ დავ-
ტოვებდით, თან უკვე ბინდდებოდა და ცუდსაც არაფერს ვფიქრობდით, ბუნებრივია. გადავ-
წყვიტეთ, მეორე დღეს მათი ამოყვანა მთაში. 

მეორე დღეს მე ჩავედი ზარანდიას ბანაკში ბიჭების ამოსაყვანად. მივედი თუ არა, იქ 
სიტუაცია არ მომეწონა. ვეძებ ბიჭებს თვალით და ვერ ვხედავ, ვკითხულობ და არ მპასუხობენ. 
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ამ დროს იმ პატარა ოთახში შემოვიდა ზარანდია. ძალიან აღელვებული მომეჩვენა. ვეკითხები, 
სად არიან ბიჭები მეთქი და მეუბნება: ვაჟა და ირაკლიმ თქვეს, შევარდნაძის ესკორტს ჩავუ-
საფრდებითო, შემოსხდნენ ცხენებზე, სენაკამდე ბიჭებმა გააცილეს და წავიდნენო. საშინელ 
ხასიათზე დავბრუნდი. ამის შემდეგ, ირაკლი გოგაძის და ვაჟა ჭინჭარაულის ბედი უცნობია. 

იქიდან გამომყვა „პუშკინა“. „პუშკინამ“ პრეზიდენტს უამბო ვაჟას და ირაკლის წასვლის 
ამბავი. ამ ფაცხაში 1 კვირა დავყავით. დაახლოებით19–20 ნოემბრამდე.» 

ზურაბ გუჩუა: «აღნიშნული ბანაკი მალე დავტოვეთ და მთებს შევეხიზნეთ. აქ, მძიმე 
კლიმატურ პირობებში სულ სამიოდე დღე დავყავით, შემდეგ, ჩემი მეგობრის, ნუგზარ 
არქანიას და მისი ძმის დახმარებით, ბარში ჩამოვედით და აჩიკო და ზაურ ანთიების ოჯახში 
დავბანაკდით. საინტერესო ის იყო, რომ ბატონმა ზვიადმა, ზარანდიასთან კავშირის აღდგენა 
კვლავ მოისურვა. ამას, იგი საჭირო ინფორმაციის მიღების აუცილებლობით ხსნიდა. ჩემთვის 
ეს მაშინ გაუგებარი იყო, ამის თაობაზე მაშინ კიდევაც აღვნიშნე, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ 
ბადრის ბანაკიდან ჩვენ მართლაც მივიღეთ ინფორმაცია მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ, 
რომელიც სწორი გამოდგა.  

ზარანდიას შუამავლებმა, პრეზიდენტს მეორე დღის, მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ 
აცნობეს. (ამის შესახებ, მე, თავიდან არაფერი არ ვიცოდი, მხოლოდ შემდეგ მითხრეს დაცვის 
ბიჭებმა) ბუნებრივია, ასეთ დროს, მე ჩემი წალენჯიხელობა ვერაფერს ვერ მიშველიდა. 
ამიტომ, როცა შევიტყვე, მათი მარშრუტი სოფელ ფახულანზე გადიოდა, (სადაც ისინი, მდი-
ნარე ენგურზე უნდა გადასულიყვნენ,) პრეზიდენტს ვთხოვე, დავემგზავრებინე, რადგან ამ 
სოფელში ჩემი ბიძაშვილი ცხოვრობდა და დროებით, თავს იმასთან შევაფარებდი. იგი, ამაზე 
სიამოვნებით დამთანხმდა. კიდევ კარგი, რომ ასე მოხდა, თორემ, ენგურის სანაპიროზე, საში-
ნელ თოვლიან ღამეს, მათ ღია ცის ქვეშ მოუწევდათ ყოფნა.  

საქმე ისაა, რომ წასაყვანად შეპირებული კაცი, დათქმულ ადგილას არ მოვიდა. რომ არა, 
ჩემი ბიძაშვილი, რომელიც ფახულანში, დაცვის ბიჭების თხოვნით, მათ გავაყოლე, მე ამ 
პრობლემას ვერც გავიგებდი.  

როდესაც ბიძაშვილმა საკმაოზე მეტად დაიგვიანა, იძულებული გავხდი მათ კვალს 
გავყოლოდი. გაწბილებულები და გაცივებულები უკან წამოვიყვანე. იმ ღამეს, ბიძაშვილთან 
დავრჩით. შემდეგ კი, ისევ ჩემი ნათესავებისა და მეგობრების შემწეობით ჩვიდმეტი ოჯახი 
გამოვიარეთ. ახლა, სათქმელად ეს ძალიან ადვილია, მაგრამ ყოველგვარი გადაჭარბების 
გარეშე, ეს იყო ნამდვილი ჯოჯოხეთის გზა.» 

ყველანი შეიკრიბეთ, მოემზადეთ – ჯიხაშკარისაკენ გავალთო. მოიკითხეს და 
გამოირკვა, რომ ირაკლისა და ვაჟას მიუტოვებიათ ზარანდიას ბანაკი და ცხენებით 
წასულან სენაკისაკენ და შემდეგ იმერეთისაკენ. დადიოდა ხმები, რომ აქ იყო კიდევ 
ერთი ბატალიონი საბრძოლო მდგომარეობაში შენარჩუნებული – თითქოს მასთან 
შეერთება უნდოდათ… 

ამის შემდეგ ირაკლი არ მინახავს. ის ჩემთან მოვიდა დედამისთან ერთად იმ 
დღეებში როდესაც ზუგდიდში უზენაესი საბჭოს სხდომა ტარდებოდა და შემომთავაზა 
მცველობა. მე დავეთანხმე – ირაკლი რუსულადაც და ინგლისურადაც ლაპარაკობდა და 
შეეძლო მდივან–რეფერენტის ფუნქციის შესრულებაც. იმის შემდეგ სულ ჩემთან იყო, 
ქოქოსთან სახლში ცხოვრობდა. მოკლე ხანში დავრწმუნდი, რომ ყურთასმენა 
დაქვეითებული ჰქონდა და ამიტომ საბრძოლო ოპერაციებზე არ ვუშვებდი (მხოლოდ 
ერთხელ გამეპარა, სენაკთან უკანდახევისას) – სმენა მებრძოლს განსაკუთრებით კარგი 
სჭირდება, თორემ შესაძლოა ჩუმად ვინმე მიეპაროს. 

საღამოთი, დაბინდებისთანავე დავიძარით ბარისაკენ. ახლა ქედის მეორე მხარეს 
ჩავდივართ – მუჟავისაკენ. შედარებით მშრალი და მთვარიანი ღამე იყო. დაახლოებით 
ორი საათის შემდეგ მივადექით ერთ სახლს. ამ სახლის ოჯახის უფროსი ბრმა კაცი იყო. 
საცხოვრებელი სახლი მოშიშვლებული ეზოს შუაში იდგა, მაგრამ საკმაოდ დიდი 
სამზარეულო სახლი ძალზე მოხერხებულად, ზედ ტყის პირას იყო – აქ მოგვათავსეს. 
მცველების ნაწილი იქვე მახლობელ სახლში დააბინავეს. ამის შემდეგ საერთოდ ტყეში 
აღარ გავსულვართ. სულ ბინებში ვცხოვრობდით. 

მასპინძელი ძალზე გულიანად შეგვხვდა, მაშინათვე სუფრა გაგვიშალეს. ზვიადი 
ცოტათი გამხიარულდა, საჭმელიც მადიანდ მიირთვა (რაც ძალზე იშვიათად ხდებოდა) 
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და ღვინოც საკმაოდ დალია. შევატყე, რომ შეზარხოშდა. დიდი და სასიყვარულო 
სადღეგრძელოები გვითხრა – ცალკე მე და ცალკე თავის მცველებს. შემდეგ ხუმრობით 
გაიხსენა მდინარის გადალახვა და ჩვენი „პარტიზანობის“ სხვა შემთხვევები. დიდ ხანს 
ელაპარაკა ბრმა მასპინძელს – ბოლოს კი საგანგებო სადღეგრძელო შესვა: ნეტავ ასევე 
კარგად ყველა ხედავდეს რაც ხდება, როგორც ეს ბრმა კაციო. მე შევაშველე – 
უსინათლო მეთქი. უსინათლო სულაც არ არის, ამას გულში ისეთი დიდი და კარგი თვალი 
აქვს ძალინ ბევრზე უკეთ ხედავს ნათელსო. 

გვიან ღამით ზვიადი ცუდად შეიქნა, მე მგონი ტემპერატურამ მოუმატა, აბოდებდა. 
მეორე დილითაც ძალზე ცუდად გამოიყურებოდა. სიგარეტსაც ვეღარ ეწეოდა. თავისი 
სიგარეტების მარაგი ჩვენ დაგვირიგა – ოღონდ სახლში ნუ მოსწევთო, გვთხოვა – ჩვენი 
სიგარეტის ბოლიც ხველას აწყებინებდა. ყველამ შევწყვიტეთ სახლში მოწევა. 

ტყეში გატარებული თითქმის ერთი თვის შემდეგ თბილ ბინაში ცხოვრება დიდი 
შეღავათი იყო. თუმცა მას თავისი უარყოფითი მხარეებიც ქონდა – დღის განმავლობაში 
იძულებული ვიყავით სულ სახლში ვყოფილიყავით, გარეთ მხოლოდ მცირე ხნით და ისიც 
ღამ–ღამობით შეგვეძლო გასვლა – მასპინძელმა ერთი ბრეზენტის ლაბადა დაგვიკიდა 
და გვთხოვა გარეთ რიგ–რიგობით გადით და ყველამ ეს ლაბადა მოიხურეთ – რათა, 
შორიდან ეგონოთ, რომ ეს ერთი ადამიანიაო. 

აქ ქონდათ რადიომიმღები და ეს შეიქნა დროის მოკვლის ერთ–ერთი საშუალება. 
ზვიადიც ინტერესით უსმენდა გადაცემებს. სხვათა შორის სწორედ აქ მოვისმინეთ, რომ 
შევარდნაძემ უცხოეთის სახელმწიფოებს მიმართა თხოვნით არ მიეცათ თავშესაფარი 
გამსახურდიასათვის. ამის მოსმენისას ზვიადმა ჩაილაპარაკა – მაგას ელოდებიან, 
მაგრამ ვერ მოესწრებიანო. 

გოჩა კეკენაძე: «აქედან წავედით მუჟავას ხეობაში, ტყის მხარეს, ბრმა კაცის ოჯახში. 1 
ღამე ვიარეთ. იქ უსინათლო კაცი დაგვხვდა, რომელმაც ხელის ჩამორთმევის დროს იცნო 
ბატონი პრეზიდენტი და უთხრა: თქვენ ზვიად გამსახურდია არა ხართო? გაგიჟდა 
სიხარულისგან ეს ადამიანი, ხელებზე ესიყვარულებოდა პრეზიდენტს და ამბობდა: 20 წელია, 
საერთოდ ვერ ვხედავ და თქვენ შემოხვედით თუ არა, მაშინვე დაგინახეთო. ძალიან 
ამაღელვებელი იყო ეს ყოველივე. ამ კაცთან 4 დღე გავჩერდით.» 

სამიოდე დღის შემდეგ სოფელში საეჭვო ხმები გავრცელდა – თითქოს სოფლის 
გაჩხრეკას აპირებდნენ (მართლაც შემდეგ დღეებში ასეც მოხდა და ჩვენი მასპინძელიც 
დაჩაგრეს). ამიტომ იძულებული შევიქენით კვლავ ადგილის გამოცვლაზე გვეზრუნა. 
გავდივართ ღამით, თოვს და წვიმს. გასვლისას ზვიადი ყველას გვლოცავს – „ქრისტე 
ღმერთი შეგვეწიოს“ და პირჯვარს გვწერს. სახლს ცოტათი რომ გავცდით, მოიყვანეს 
პატარა ტრაქტორი (ასეთი ტრაქტორებით შემდეგ რამდენჯერმე ვისარგებლეთ – წინ 
აქვს პატარა ძარა, რომელზეც ადამიანი შეიძლება დაჯდეს) – ძარაზე ჩავიცუცქეთ, სველი 
იყო – ვერ დავჯექით და დავიძარით. თხუთმეტი–ოცი წუთი ვიმგზავრეთ ყანებით და 
ბილიკებით – სულ ერთიანად გავილუმპეთ. ბოლოს დავინახეთ დიდი საბარგო მანქანა. 
ამ მანქანით დაგვხვდა ზარანდიას მოადგილე, რომელმაც ინგურის გადაღმა უნდა 
გადაგვიყვანოს. 

ზუგდიდისკენ 

კაბინა დიდია და აქ, მძღოლთან მე და ზვიადი ჩაგვსვეს. ვიარეთ დაახლოებით 
ნახევარი საათი და მივადექით ენგურზე ბონდის, დაკიდებულ ხიდს. აქ გავჩერდით, 
ხოლო მეგზური ხიდს გაღმა გადავიდა. დიდ ხანს არ გამოჩნდა. ბოლოს დაღვრემილი და 
დაბნეული დაბრუნდა. ხიდსგაღმა ჩვენიანი არავინ ჩანდა, ხოლო იქვე შორიახლო კი 
დაუნახავს ხუნტის პიკეტი. ალბათ ამ პიკეტის გამო ვერ უახლოვდებიან დათქმულ 
ადგილსო. კიდევ თითქმის ორი საათი ველოდეთ. სანამ ველოდებოდით ბინდ–ბუნდში 
დავინახეთ, რომ ვიღაცეები გვიახლოვდებიან – მცველებმა იარაღი გაამზადეს, 
პოზიციები დაიკავეს… მომავალი ჯგუფიც გაჩერდა და შევატყეთ, რომ ისინიც 
საბრძოლოდ ემზადებიან. ბოლოს იქიდან შემოგვძახეს მეგრულად – აქედანაც უპასუხეს. 
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გაირკვა, რომ ზარანდიას რაზმელები არიან, ისინიც ენგურს გაღმა აპირებენ გადასვლას. 
ერთ ხანობას გაგვესაუბრენ, შემდეგ ისევ იტვირთეს თავისი მძიმე ბარგი და 
ჩამწკრივებულები გაუჩინარდნენ ხიდს გაღმა თოვლის ფარდაში… 

ამასობაში რამდენიმეჯერ გადავიდა მეგზური ხიდს გაღმა და დაზვერა იქაურობა – 
არაფერი შეიცვალა. ჩვენ კი მანქანის გარშემო დავდივართ ჭრაჭუნა თოვლში, რომ 
გავთბეთ. სულ თოვს, რიჟრაჟი ახლოვდება. დაიწყო თათბირი – რა ვქნათ. ბოლოს 
მიგვიყვანეს მძღოლის ოჯახში. 

ამ ოჯახის უფროსი დიდი საბარგო მანქანის მძღოლია. მართალია მოულოდნელად 
დავადექით, მაგრამ გულიანად მიგვიღო და გაგვიმასპინძლდა. დაგვამშვიდა, ხვალ 
ღამით ამ მანქანით გადაგიყვანთ ენგურს გადაღმა – ხიდით ჯობია არ ვისარგებლოთ, 
თუკი იქვე ხუნტის პიკეტაო. შემდეგ ღამეს დავსხედით დიდ, მაღალი გამავლობის 
სამხიდიან მანქანაზე და საკმაოდ იოლად გადავლახეთ ენგური – თუმცა წყლის სიღრმე 
ალბათ ერთნახევარ მეტრს აჭარბებდა. 

ენგურს გადაღმა მძღოლმა მიგვიყვანა თავის ნათესავთან თუ მეგობართან – ეს 
სახლი ლიას სამხრეთით იყო. ოციოდე წუთი მანქანაში ვუცდიდით, სანამ ის მასპინძელს 
დაელაპარაკებოდა. შემდეგ, უკვე მასპინძელთან ერთად მოვიდნენ და სახლში 
შეგვიპატიჟეს. ზვიადმა მაშინათვე მოუბოდიშა – ჩემს გამო საფრთხეში აგდებთ თქვენს 
ოჯახსო. მასპინძელმა – როგორც მახსოვს საქმოსანი კაცი იყო – რას მიჰქვია საფრთხე, 
უდიდესი პატივია ჩვენთვის თქვენი სტუმრობა, ეს ჩვენს ოჯახს სამუდამოდ 
დაამახსოვრდებაო. 

წინა მხრიდან სახლი ზედ შარაგზაზე გადიოდა, სადაც მეტ ნაკლებად ცოცხალი 
მოძრაობა იყო და ეს არც ზვიადს და არც მცველებს არ მოეწონათ. მცველების ნაწილი 
გადაიყვანეს და დააბინავეს იქვე მეზობლად. აქ მგონი ორი დღეღამე დავრჩით. 
მასპინძელმა საჭმელ–სასმლის გარდა გვასიამოვნა შესანიშნავი აბაზანითაც. ტუალეტიც 
სახლის შენობაში ჰქონდათ და ამიტომ გარეთ გასვლა საერთოდ არ გვჭირდებოდა. ერთ 
ღამეს დენიც ჩართეს და ამ ხნის განმავლობაში პირველად, ცოტა ხანს ვუყურეთ 
ტელევიზიას – რაღაც კონცერტი იყო. 

სადილობისას ზვიადმა საგანგებოდ ადღეგრძელა თავდადებული მასპინძელი. 
შემდეგ, უკვე ტრადიციულად, თავისი მხლებლების სადღეგრძელო წარმოთქვა – ბევრი 
სასიყვარულო სიტყვა გვითხრა. მე მომენტით ვისარგებლე და სამადლობელოსას 
გასამხნევებლად ვუთხარი: ბატონო ზვიად ხომ ხედავთ სრულიად უცნობ ოჯახში 
მოვედით გაუფრთხილებლად და როგორი სიხარულით და სიტკბოთი შეგხვდნენ – ასევე 
იქნება ყველგან, სადაც თქვენ ესტუმრებით მეთქი, მთელს საქართველოში – იმიტომ რომ 
თქვენ ხალხის პრეზიდენტი ბრძანდებით მეთქი. ზვიადს ამით ხასიათი ვერ გამოვუსწორე 
– სულ ცოტა და უმადოდ ჭამა, ღვინოსაც მხოლოდ გაეკარა. მერე მასპინძელს 
მორიდებულად სთხოვა, იქნებ არაყი გაქვთო. სამი სულ პატარა ჭიქა არაყი დალია – 
ვფიქრობ, ამცივნებდა. მერე ბუხარს მიუჯდა და ასე დამჯდარი თვლემდა. 

სანამ აქ ვიყავით, რობინზონმა კიდევ ერთხელ გაიბრძოლა – პრეზიდენტს თხოვა, 
მომეცით საშუალება რათა ჩემს ძმას და ნათესავებს გამივუძახო, იქნებ მიახერხონ 
ჯოჰართან დაკავშირება და ვერტმფრენის გამოგზავნა ჩვენს დასახმარებლადო. მე 
მგონი რობინზონიც უკვე მიხვდა, რომ ზვიადის ჯანმრთელობა შეირყა და 
შეშფოთებულია. ზვიადმა – რობინზონმა რამე მოუფიქრებელი არ გააკეთოსო და ამის 
შემდეგ ლამის სახლიდან აღარ უშვებდა. 

ზაზა ბურჯანაძე: «ფაცხაში ყოფნის პერიოდში ამოვიდა ფაცხის პატრონი, რომელიც 
პროდუქტების ამოსატანად ჩადიოდა სოფელში და ამოიტანა წერილი. ეგონა, რომ წერილს 
პრეზიდენტს უგზავნიდნენ და გადასცა პრეზიდენტს. ბატონმა ზვიადმა ნახა, რომ წერილის 
ავტორი იყო ჯაყო (ავთო კინწურაშვილი) და ადრესატი კი ზურაბ გუჩუა. პრეზიდენტმა ეს 
წერილი გადასცა ჩვენთან მყოფ გუჩუას. აქვე მინდა ვთქვა, რომ კინწურაშვილი და მესხია 
ჩვენგან წავიდნენ ფიფიების დასახლებიდან, ხოლო გუჩუა ჩვენთან დარჩა. ზურაბ გუჩუამ 
წაიკითხა წერილი, პრეზიდენტმა ჰკითხა, რაო, რას გწერენო. გუჩუამ შემცბარმა უპასუხა, 
ესენი მოსკოვში წასულანო. ბატონი ზვიადი გაგიჟდა, მოსკოვში რა უნდათო. 
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ორი დღის შემდეგ, როცა ძალიან აცივდა (1–2დეკემბერი იყო), ჩავედით სოფელ მუჟავაში, 
ერთ–ერთი გლეხის, ბრმა კაცის ოჯახში. ჩვენი შესვლისთანავე ოჯახის უფროსმა უთხრა 
პრეზიდენტს, 20 წელია ვერ ვხედავ და თქვენ დაგინახეთ, ბატონი ზვიადი არ ხართო? ხელზე 
ხელი მოკიდა და თქვა: კი, ზვიადი ხარ გამსახურდიაო. ხელის ჩამორთმევით იცნო კაცმა, 
რომელიც პირველად შეხვდა პრეზიდენტს. ამან ჩვენზე ძალიან იმოქმედა. სიტყვებით ძნელია 
ამის გადმოცემა. ამ ბრმა კაცის სახლში ორი დღე დავყავით, ძლიერ თოვდა, აქ მოულოდ-
ნელად მოვიდა ბადრი ზარანდია, „პუშკინა“ და შინაგანი ჯარის ერთი წარმომადგენელი. მათ 
უთხრეს პრეზიდენტს, რომ მისი აქ გაჩერება აღარ შეიძლებოდა, ვინაიდან ადგილსამყო-
ფელის შესახებ იცოდნენ და დაიჭერდნენ. კარგა ხნის ლაპარაკის შედეგად გადაწყდა, რომ 
ბადრი ზარანდია ჩვენს თავს გადააბარებდა ვახო ზარანდიას – ჯიხაშკარის ბატალიონის 
უფროსს. ბადრი გადაგვიყვანდა მდინარე ენგურამდე, შემდეგ ენგურზე გადავიდოდით 
გადებული მილით ენგურზე, სადაც დაგვხვდებოდა ვახო ზარანდია მანქანით და სოფელ ჯიხაშ-
კარში გადაგვიყვანდა (მთიდან ქვედა ზონაში უნდა ჩავსულიყავით). ამის მერე ბადრი 
ზარანდია, “პუშკინა“ და ის ბიჭი წავიდნენ. დათქმულ დროს „პუშკინამ“ მოიყვანა ტრაქტორი 
და მდინარისკენ გავეშურეთ. მუჟავაში, შუა გზაში გადავსხედით „მაზის“ ტიპის ავტომანქანაში, 
რომელმაც ენგურამდე მიგვიყვანა. რობიზონ მარგველანი და გოჩა კეკენაძე გაღმა გადა-
ვიდნენ სიტუაციის დასაზვერად. დაახლოებით 3 საათი უცადეს ვახო ზარანდიას, მაგრამ არ 
მოვიდა და ისევ გადმოვიდნენ გოჩა და რობიზონი ჩვენსკენ. ამის მერე, იქვე, სოფელში, ზურა 
გუჩუას ბიძაშვილის ოჯახში მივედით. „პუშკინა“ თავისი მანქანით გავუშვით უკან. ეს ღამე 
გავათიეთ გუჩუას ბიძაშვილის ოჯახში და ამ კაცმა მეორე ღამეს „ურალით“ გადაგვიყვანა 
მდინარე ენგურზე და მივედით ერთ–ერთ ოჯახში.»  

მესამე ღამით ისევ გზას გავუდექით. ისევ თხოვა შემწეობა ქრისტე ღმერთს ზვიადმა, 
დაგვლოცა და გავედით. მივიყვებით რკინისგზის ლიანდაგს სამხრეთისაკენ. ნათელი, 
მთვარიანი ღამეა. მივდივართ ძალზე ნელა, ხშირად ვჩერდებით – რატომღაც საკმაოდ 
ბევრი ხალხი მოძრაობს გარშემო. წინა დღეებში ამ მიდამოებში ბანდიტებმა რამდენიმე 
ოჯახი დაძარცვეს – არ არის გამორიცხული, რომ სხვა ფათერაკებთან ერთად ასეთ 
ბანდასაც გადავეყაროთ. გულში ვფიქრობ – დიდი მარცხი იქნება ბანდიტებისათვის 
ახლა რომ ჩვენ შეგვეყარონ – ადრეც აღვნიშნე, რომ ბევრი რამ გვაკლდა, მაგრამ ერთი 
კი ჭარბად გვქონდა – მცველები მაქსიმალურად მძიმედ იყვნენ შეიარაღებული, თან 
საკმაოდ დიდი ცეცხლის სიმძლავრის, მათ შორის ხელის არტილერიითაც. თუმცა მე 
პირადად ეს არ მეხება – ის მოკლე ავტომატიც სხვას მივეცი, ვეღარ ვათრიე ამ აღმართ–
დაღმართში – ახლა მხოლოდ „მაკაროვით“ და ერთი ხელყუმბარით ვარ შეიარაღებული. 

ალბათ ორი–სამი საათის შემდეგ რკინისგზიდან გადავუხვიეთ და მალე მივადექით 
ერთ ხის სახლს. შორიახლო ცოტა ხანს მოვიცადეთ სანამ მეგზური ეზოში შევიდა და 
მასპინძელი გამოგვეგება. სახლში უკვე გაშლილი სუფრა გველოდება. ღომი, სულუგუნი, 
მწნილი, ჭადები, შემწვერი ქათამი, ღორის შაშხი, ნიგვზიანი. კიდევ, ამ მასპინძელს 
მგონი ულევი აქვს თაფლი. გულიანი კაცია, ძალზე გაბრაზებულია ხუნტაზე, მზად არის 
სასიკვდილოდ შეებას. ზვიადი, ისევე როგორც ყველა სხვა მასპინძელს, მასაც ბოდოშს 
უხდის შეწუხებაზე და საშიშროებაში ჩაგდებაზე – ამ გაჭირვების ჟამს ამდენი ხალხი რომ 
ჩაგისახლდით, ვაი თუ საკვები სულ გამოგილიოთ და მშივრები დარჩეთო. მასპინძელი 
კი ზვიადს ამშვიდებს – ხორაგი იმდენი მაქვს მომარაგებული, ორ–სამ კაცს რამდენ 
ხანსაც გინდათ იმდენს შეგინახავთ – ჩემს ოჯახს ეს სულაც არ დაამძიმებსო. 

აქვეა მასპინძლის გასათხოვარი ქალიშვილი. მან შეგვატყო, რომ ავადა ვართ და 
მეორე დღეს თავის მეგობარს წამლები მოატანინა. მათ შორისაა ანტიბიოტიკებიც და 
სურდოს წამალიც – მეც და მცველების უმრავლესობამაც დავიწყეთ მათი ინტენსიური 
გამოყენება და სამ–ოთხ დღეში ცოტა უკეთ გავხდი. ზვიადი კი წამლებზე უარს ამბობს. 
ცდილობს ისევ ცოტ–ცოტა არყის სმით დაიგდოს სიცხე და უშველოს გრიპს. ისევ 
უხასიათოდაა, გულჩათხრობილია, ძალზე ძლიერი სურდო აქვს – ცხვირის ნესტოები 
სულ გადაეღვლიპა. 

ეს სახლი ჯერ არაა მთლიანად დასრულებული. ზედა სართულის – სადაც გვძინავს – 
იატაკი არ არის დაკომპლექტებული და დაჭედებული. ღუმელი ქვედა სართულში ანთია, 
მთელს დღეს იქ ვატარებთ და ზემოთ მხოლოდ დასაძინებლად ავდივართ. 



ბესარიონ გუგუშვილი 95 გასაუბრება გულისყურთან 

ზვიადი! ზვიადი! ზვიადი! 
რამდენიმე დღე ზოგადად მშვიდად გავატარეთ, მაგრამ შემდეგ იძულებული ვართ 

სასწრაფოდ შევიცვალოთ ადგილი. და აი რატომ: ნაშუადღევის ორი საათი იქნებოდა, 
რომ ქუჩიდან მოგვესმა შეძახილები „ზვიადი! ზვიადი! ზვიადი!“. ფანჯარას მივვარდით და 
რას ვხედავთ – სკოლის მოწაფეების დიდი ჯგუფი ჩამწკრივებულა, მწყობრი ნაბიჯით 
მოდიან ქუჩაში და იძახიან „ზვიადი, ზვიადი, ზვიადი“. როგორც კი ჩვენს სახლს ცოტათი 
გასცდნენ შეძახილები შეწყდა. ყველანი ზვიადს შევცქერით თან მასიამოვნებები და თან 
შეშფოთებულები – ზვიადი ძალზე ნაღვლიანად იღიმება და გვპასუხობს – „მოდი და 
დაემალე ამათ, გენაცვალე“… 

ასეთ ვითარებაში, სასწრაფოდ უნდა გავიდეთ, დაუგეგმავად. შეშფოთებული 
მასპინძელი დატრიალდა და სასწრაფოდ გვიპოვა ბინა და გამყოლი. იმავე ღამით 
გავედით, წვიმაში. ჯერ ისევ რკინისგზის ლიანდაგს მივყვებით, შემდეგ ტყის ბილიკებსა 
და ჩაის პლანტაციებში გავდივართ – მივდივართ ისევ სამხრეთისაკენ, ზუგდიდისაკენ. 
რაიმე გართულებების გარეშე ვიარეთ. შინ ძალზე მოხუცი მამაკაცი დაგვხვდა. ბინაში 
მხოლოდ ერთი ოთახი თბებოდა და აქ ერთი საწოლი იდგა. საწოლი ზვიადს დავუთმეთ, 
თუმცა კარგა ხანს უარზე იყო, ბუხართან დავჯდები, არ მეძინებაო. ჩვენ იატაკზე 
მივწექით. ცოტა ხანში სიცივისაგან გამეღვიძა. ვერც ჩემი ნაბადი მათბობდა. ყველას 
ეძინა და ბუხარი ჩამქრალიყო. ვერაფრით ვერ დავანთე – დაღლილი მცველების 
გაღვიძება დამენანა. მერე კიდევ ერთი წყვილი შალის წინდა და ჩექმები ჩავიცვი, 
ნაბადი ორად გავკეცე, სიგრძე სიგანედ დავფინე ზედ დავწექი და ზემოდანაც გადა-
ვიფარე – მართალია ფეხებს არ მიფარავდა, მაგრამ ტანზე ბევრად უკეთესად მათბობდა. 
ფეხებს კი ჩექმები მითბობდა. ასე ვიწექი კარგახანს, ძილი გამიტყდა. შემდეგ, ერთ–
ერთმა მცველმა გაიღვიძა – სიცივისაგან და დიდი ვაივაგლახით ისევ დაანთო ბუხარი. 

მეორე დღისით, მოვიდა დიასახლისი, თურმე სატირალში ყოფილა წასული – 
ზუგდიდის კიდევ იქითა სოფელში. სულ ფეხით უვლია – 30 კმ იქით და 30 აქეთ. 
არავითარი ტრანსპორტი არ დადისო, ყველას ეშინია მანქანის გამიყვანა, მასობრივად 
მძარცველობენ და მაროდიორობენო. დილით გაირკვა, რომ აქ მხოლოდ ერთი 
ღამისათვის დავბანაკებულვართ, სხვა გამყოლს დაველოდებით და ღამით ისევ წავალთ. 

მართლაც, საღამოთი მოვიდა გვარდიელი „ბაბუ“ და გავედით. ეს ერთი ყველაზე 
მძიმე გადასვლა იყო. მძიმე იყო მრავალ მხრივ. ჯერ ერთი სულ წვიმდა, ზოგჯერ თქეში 
მოდიოდა. მეორე და უფრო მძიმე ის იყო რომ ზვიადი გზაში თანდათანობით სულ უფრო 
და უფრო ცუდად გახდა. მე მგონი სიცხემ აუწია. დაკარგა დროის შეგრძნება, ეჩვენებოდა 
რომ რამდენიმე საათია რაც გზაში ვართ და უკვე თენდება. 

დაახლოებით ერთი საათის სიარულის შემდეგ მეგზურმა ერთი სოფლის ნაპირას 
დაგვტოვა და გვითხრა, ახლავე მასპინძელს დაველაპარაკები, ერთ სახლში ცოტა 
დავისვენოთ, თან ცხენიან ორთვალას გამოვართმევო. ცოტა ხანს მოგვიწია მოცდამ, 
მაგრამ ზვიადს ეს ალბათ საუკუნედ ეჩვენებოდა – გვიღალატა მეგზურმა, შეეშინდა და 
გაიქცაო – განუწყვეტლივ იმეორებდა. ჩვენ ვამშვიდებდით და თან ვხვდებოდით, რომ 
მას ჩვენი არ ესმოდა. მალე მიგვიწვივიეს შინ. დაგვახვედრეს ცხელი ჩაი, პური, ყველი, 
კარაქი, თაფლი – უფრო ნოყიერ საკვებზე უარი ვუთხარით. სინათლეში რომ შევედით 
დავინახე, რომ ზვიადს თვალები რაღაცნაირად ამღვრეული, გაყვითლებული და 
გაშტერებული აქვს. კუთხეში მიჯდა. დიასახლისს ვკითხე, არაყი ხომ არ გექნებათ, 
გასათბობად მეთქი. როგორ არაო, წამოვარდა ზეზე და მოიტანა. ყველამ დავისხით 
თითო რიუმკა და ზვიადსაც შევთავაზეთ იმ იმედად რომ ეს უშველიდა. არ გაეკარა 
არაფერს. 

ცოტა ხანში ისევ გავედით. ზვიადი და მე ცხენიანი ორთვალას კოფოზე დაგვსვეს, 
მცველებმა თავისი მძიმე ბარგიც ძარაზე დადეს და გზას გავიდექით. მალე იძულებული 
გავხდი ორთვალიდან გადმოვსულიყავი და ფეხით გამეგრძელებინა გზა. ეს იმიტომ, რომ 
თქეშ წვიმაში მთელი წყალი ჩემი ლაბადიდან კოფოზე ჩაედინებოდა და ბოლოს წყლის 
წუმპეში აღმოჩნდა რომ ვზივარ. თან უძრაობისაგან სასტიკად გავითოშე. მეგზურს 
ვთხოვე ცხენი შეეჩერებინა და ორთვალიდან გადმოვხტი. ძალზე ცუდად, 
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მოუხერხებლად. გადმოხტომისას ცალი ფეხი რაღაც თოკებში თუ ღვედებში 
გამეხლართა, მაღლა დარჩა და მიწაზე ხელებით და მკერდით დავეცი. თან 
გახლართული ფეხი მაგრად ვიტკინე. 

მივდივარ კოჭლობით, ტლაპოებში, წვიმა შიგ სახეში გვცემს და გვაბრმავებს. 
კუნაპეტი სიბნელეა. ბაჩუკი წამდაუწუმ ეცემა, სხვებიც ეცემიან. ასე ვიარეთ ორი თუ სამი 
საათი. შემდეგ ისეთ ადგილებში უნდა გვევლო, სადაც ორთვალა უკვე აღარ 
გამოგვადგებოდა. გადმოიღეს ბარგი, აიკიდეს. ცხენი და ორთვალა ვიღაცას დაუტოვეს. 
მივდივართ ტყის ბილიკით. ამასობაში წვიმამ გადაიღო და ცაც მოიწმინდა. მივდივარ და 
მძიმე ფიქრები მერევა. უცებ ცაზე ვხედავ მოწყვეტილ ვარსკვლავს – რა ჩავიფიქრო? 
რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდეს. ამას ჩავუთქვავ და ცას ვუყურებ. კიდევ ერთი 
ვარსკვლავი ჩამივარდა – ისევ ჩევეხუტო ჩემს შვილებს! 

რაღაც ხევები ჩავიარეთ და გავჩერდით გზის პირას. აქ უნდა დაველოდოთ შემდეგ 
მეგზურს, ის მოვა პატარა ტრაქტორით და გაგვიყვანს შეუმჩნევლად სოფლის შარაგზით. 
დაახლოებით ნახევარი საათი ველოდეთ. ბოლოს მდინარის გადაღმიდან ტრაქტორის 
ხმა მოისმა და მალე მისი ცალი ფარანიც გამოჩნდა. ზვიადი მიჩერებია ტრაქტორს და 
მცველებს უემოციო, მშვიდი ხმით ეუბნება – ხედავთ? ბეტეერი მოდის, მოემზადეთ 
საბრძოლველად, გატენეთ იარაღი. მცველები ლამის გაგიჟდნენ ჯავრისაგან და 
მწუხარებისაგან. ბატონო ბესარიონ, რა დაემართა? ჩურჩულით მეკითხებიან. ალბათ 
მაღალი სიცხე აქვს ჩურჩულითვე ვპასუხობ. დამშვიდდით, ასე იცის მაღალმა სიცხემ. 
ნეტავ კი მე ვინმე დამამშვიდებდეს. 

მოვიდა ტრაქტორი, ჩავსხედით, მძღოლმა ფარა ჩააქრო და ასე მივდივართ 
სიბნელეში. ნეტავ როგორ აგნებს გზას ტრაქტორისტი? ვფიქრობ. ზვიადი ეუბნება 
მძღოლს – შენი ტრაქტორი ისე ხმაურობს, რომ მთელმა სოფელმა გაიგო უკვე რომ აქა 
ვართ. ტრაქტორმა სოფლის ცენტრი გაიარა და აღმართს შეუდგა. შემდეგ გაჩერდა. 
აქედან მასპინძლის სახლამდე ფეხით უნდა ავიდეთ, რათა არავინ შეგვამჩნიოს. 
როგორც იქნა ავედით მთაზე. ჩვენი მორიგი ბინა ზედ თხემზეა. 

ზაზა ბურჯანაძე: «აქ მოიყვანეს ანზორ მებონია, რომელსაც თავის სახლში უნდა 
წავეყვანეთ სოფელ ჯაღრაში. მთელი ღამით ვიარეთ ცხენის „ტაჩკით“. ბატონი ზვიადი და 
ბატონი ბესო დავსვით, დაცვა კი ფეხით მივყვებოდით. აქ ვიყავით ზაზა ბურჯანაძე, რობიზონ 
მარგველანი, გოჩა კეკენაძე, ბაჩუკი გვანცელაძე, ზურა გუჩუა და ანზორ მებონია. მივედით 
ჯაღრაში. აქ დავყავით 8–10 დღე. პრეზიდენტი წუხდა, სახლის პატრონს ვაწუხებთო. ანზორ 
მებონია მეუღლესთან ერთად ცხოვრობდა. აქ ყოფნის დროს, რომელი დღე იყო ზუსტად არ 
მახსოვს, მებონიამ მოიყვანა ვახო ზარანდია, რომელიც არ დაგვხვდა ენგურის ნაპირას. ვახომ 
აგვიხსნა არმოსვლის მიზეზი, გვითხრა, მეორე მხარეს მხედრიონი იდგა და შესაძლო იყო 
აეყვანეთო. 

იმის გამო, რომ მებონიასთან გაჩერება უკვე სარისკო იყო (როგორც შეგვატყობინეს, იმ 
ტერიტორიებზე გამოჩნდნენ საეჭვო პირები), ჩვენ ადგილსამყოფელი უნდა შეგვეცვალა.» 

გოჩა კეკენაძე: «3–4 დღის შემდეგ, ზურაბ გუჩუას ახლობელმა მოიყვანა კაცი, 
რომელმაც წაგვიყვანა სოფელ ჯაღრაში ანზორ მებონიას სახლში. აქ დავყავით 10 დღე.» 

ნაკიფუ 

შევედით ნუგზარ მებონიას სახლში. მოგვეგებენ მასპინძელი, მისი ცოლი და ბებია. 
ჩამოვჯექით ბუხართან. 
ბებია ზვიადს ეხვევა და კოცნის:  
– შენ შემოგევლე ზვიად. გიღალატეს? მიგატოვეს, შვილო? 
– ხო. ყველამ – პასუხობს ზვიადი. 
ახლა რაღაცნაირად პატარა, დაჩაგრულ ბავშვს გავს. 
ბუხარი ააგიზგიზეს. დიასახლისი სუფრას აწყობს. ბებიამ თასი მოიტანა. შიგ ცხელი 

წყალი ჩაასხა და ზვიადს მიუტანა. მოდი, ფეხებს დაგბან შვილო – შეგცივდებოდა ამ 
ავდარში. ეუბნება. მადლობთ. მე თითონ დავიბან – პასუხობს ზვიადი. ჩვენც მოგვიტანეს 



ბესარიონ გუგუშვილი 97 გასაუბრება გულისყურთან 

ორი თასი ცხელი წყლით. ფეხებს ცხელ წყალში ვითბობ და ცალი თვალით ზვიადს 
ვუყურებ. შარვალი დაიკაპიწა. რას ვხედავ – ზვიადის ფეხები ორ წვრილ ჯოხს 
დამსგავსებია. ნუთუ ასეთი გამხდარია? 

კარგი სუფრა გაგვიწყეს. ზვიადი კი საჭმელს არ ეკარება. თეფშს მიჩერებია და 
დაფიქრებული, თითქოს თავისთვის ამბობს – „ეს სახლი ახლა ალყაშია. რამდენიმე 
წუთში თავს დაგვესხმებიან. ცოცხლები არ უნდა დავნებდეთ“. ახლა ჩვენ გვიყურებს. 
„იცოდეთ ჩემი თავი ცოცხალი არ უნდა ჩაუგდოთ მაგათ ხელში“. შემდეგ ხმას აუწია – 
„მაგას ჯობია რომ თქვენ მესროლოთ. მე ამას გიბძანებთ. ეს ბრძანებაა და უნდა 
შეასრულოთ“. ზაზა და ბაჩუკი სუფრიდან წამოხტნენ, გვერდით ოთახში გავარდნენ – 
ისტერია დაეწყოთ, ჩუმათ და მწარედ კივიან. მასპინძელი დაბნეული მიყურებს. 
თვალები გაოგნებული აქვს. ყველამ მიატოვა სუფრა და ოთახში დადიან ნერვიულად. 

რამდენიმე წუთში მე მიხმობენ – რა ვქნათ? დამშვიდდით. დამშვიდდით, ვეუბნები. ეს 
სიცხის ბრალია, რამდენიმე დღეში გამოჯანსაღდება და ყველაფერი ისევ მოწესრიგდება. 
მაკანკალებს, ნერვიულობისაგან ღვიძლი ამტკივდა. ვამშვიდებ ზვიადს, ვეუბნები – 
პირობას გაძლევთ რომ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ვიბრძოლებთ, ჩვენ ეს 
შეგვიძლია. მცველებიც ერთხმად მეთანხმებიან და იარაღს ტენიან… ამან ცოტათი 
დაამშვიდა. „აბა, თქვენი იმედი მაქვს. მთავარია ადამიანმა სიკვდილის შიში დაძლიოს…“ 
არა და იმ მომენტში მართლაც სიკვდილის არავითარი შიში არ მქონია. სიკვდილი 
რაღაც განყენებულ აბსტრაქციად იქცა, ნაკლებ საშინლად ვიდრე შექმნილი სიტუაცია 
იყო… თავბრუ მეხვევა, პირში მწარე გემო მაქვს. 

ბოლოს, როგორც იქნა სიტუაცია ცოტათი განიმუხტა და დავწექით დასაძინებლად. 
მე და ზვიადი ერთ დიდ ლოგინზე ვწევართ. როგორც კი დაწვა, მაშინათვე დაიძინა თუ 
გაითიშა. მე კი არ მეძინება. რა ვქნათ? რა ვიღონოთ? რა გამოსავალია? 

გამაღვიძეს მხოლოდ საუზმისათვის. პირველ რიგში ზვიადს ვუყურებ. როგორ არის? 
თითქოს არა უჭირს. სუფრას მიუჯდა. ერთი ნაჭერი ხორცი გადაიღო. ერთი ჭიქაც ასწია, 
ღვინით – მასპინძელი ადღეგრძელა. ყველა დაძაბულია. მასპინძელი ცდილობს 
გაგვამხიარულოს – ანეგდოტებს და სასაცილო ისტორიებს ყვება. 

სუფრა დავასრულეთ. ყველა ზის დაფიქრებული. ზვიადი ოთახში ბოლთას ცემს, 
კუთხიდან კუთხეში. მერე მცველებს მიმართავს – რა პანაშვიდის სახეებით სხედხართ? 
ნარდი ითამაშეთ, გაერთეთ. ახალგაზრდები ხართ, მთელი ცხოვრება წინა გაქვთ. თუ 
გინდათ ისევ სუფრას მიუსხედით, იქეიფეთ. მერე მასპინძელს გამოკითხავს აქაურ 
ამბებს. მცველებმა ნარდის თამაში დაიწყეს. მე რაღაც წიგნი ვიპოვე და უგულოთ კითხვა 
დავიწყე. პატარა ხანში ზვიადმა სიგარეტი მოითხოვა. მადიანად გააბოლა. 

ამის შემდეგ რამდენიმე დღემ შედარებით მშვიდად ჩაიარა. ზვიადი შეხვდა ორ თუ 
სამ გვარდიის ოფიცერს. ეს სახლი ისეთ მოხერხებულ ადგილას იდგა, რომ ეზოს უკანა 
მხარეს დღისითაც შეიძლებოდა გასვლა. შემდეგი დღეები სულ ყველა მზიანი და 
შედარებით თბილი გამოვიდა. თითქოს ყველაფერი მეტ–ნაკლებად მოწესრიგდა. 
მაგრამ… 

ერთ ღამეს დაახლოებით ღამის ორ საათზე საშინელმა ტკივილმა გამაღვიძა. ჯერ 
ვერ მივხვდი რა მტკიოდა. მერე დავადგინე – მარჯვენა თირკმელია. ტკივილი 
თანდათანობით გაძლიერდა და უკვე ვეღარ ვუძლებ. შარდსადენი გზებიც მეწვის. ვსვავ 
ორ აბ ანალგინს. არ მოქმედებს. შემდეგ პირში ვიყრი კიდევ სამ აბს, ვღეჭავ. დავდივარ 
ოთახში წინ და უკან. ლამის ვიკივლო. საათს ვუყურებ – თუ თხუთმეტ წუთში არ 
გამივლის კიდევ ხუთ ცალ აბს გადავყლაპავ. ყველას გაეღვიძა. ზაზა მეუბნება, რომ წინა 
დღეებში მასაც ქონია ამგვარი ანთება. მართლაც ოც წუთში დაიწყო გაყუჩება. კიდევ 
ცოტაც და უკვე მოსათმენია. ისევ ვწვები და მაშინათვე მეძინება. 

მეღვიძება ისევ ტკივილისაგან. წინანდელზე უფრო მეტად მტკივა. როდესაც 
ვცდილობ ანალგინის კოლოფი გავხსნა, ტკივილისაგან ხელები მიკანკალებს და აბები 
იატაკზე ცვივა. ვკრიფავ იატაკიდან და მაშინათვე პირში ვიყრი. წინა ჯერზე ხუთმა აბმა 
გამიყუჩა. ნეტავ ახლა რამდენი დამჭირდება? რა მჭირს? ანთებაა თუ კენჭის გავლა? 
ასეთი რამ ერთხელ უკვე მქონდა. ათი–თხუთმეტი წლის წინ. ქვიშის გავლა. თუ კენჭი არ 
გამოეტია? ისტერიულად ვითვლი ანალგინის აბებს – კიდევ ათი ცალი დარჩა. ისევ ოც 



ბესარიონ გუგუშვილი 98 გასაუბრება გულისყურთან 

წუთში გამიყუჩდა. ხუთი აბი სასთუმალთან ტუმბოზე გავამზადე. ისევ მივწექი და 
მაშინათვე დამეძინა. 

ახალმა შეტევამ გამაღვიძა. მაშინათვე ვსვამ ხუთ აბს და ველოდები როდის 
გამიყუჩებს. თან წამდაუწუმ ტუალეტში გავრბივარ. შიგანი მეწვის. გავიდა ოცი წუთი, 
ნახევარი საათი. არ მშველის. კიდევ ორ აბს ვსვამ. უკვე გულიც ცუდად მაქვს, შეიძლება 
გონება დავკარგო. ზვიადი ჩუმად ეთათბირება მასპინძელს და მცველებს. მე არ მესმის 
რაზე საუბრობენ. დამრჩა სულ სამი აბი – ესენიც უნდა დავლიო. იქნებ სითბომ 
მიშველოს? ვჯდები ბუხართან, ზურგით ცეცხლისაკენ. არც ეს მშველის. ვსვავ ბოლო სამ 
აბს. საცაა გული შემიღონდება. ზურაბს ვთხოვ ნებართვას და ვწვები მის ტახტზე – ის 
ბუხართან ახლოსაა. ტკივილს უკვე ვეღარ ვუძლებ და ხმამაღლა ვკვნესივარ. რაღაც 
ბურანში გავეხვიე. ზვიადი ჩემს ფეხთით ზის. არ მახსოვს შემდეგ რა მოხდა. დილით 
როდესაც გამეღვიძა – პირველ რიგში პანუკურად ვკითხე თავს – ისევ მტკივა? არა, 
გამიარა. უფრო სწორედ, მიხვრა მოხვრისას მტკივა, მაგრამ ასატანია. 

ზურაბ გუჩუა: «ანზორ მებონიას ოჯახში. აქ, თითქმის ათი დღე დავყავით. ბოლოს 
მასპინძელმა გვითხრა, „ვფიქრობ, თქვენი აქ ყოფნის შესახებ ინფორმაციამ გაჟონა“–ო და 
სხვაგან გადასვლა შემოგთავაზა... 

გავაგრძელებ ტრაგედიის დღეებზე. მასპინძელმა, ანზორ მებონიამ, ჩვენს ახალ 
თავშესაფარზე ზრუნვა დაიწყო. მასთან ყოფნის, მეათე დღეს, მოიყვანა ჯიხასკარელი – ვახო 
ზარანდია, რომელიც გვპირდებოდა სანდო ოჯახს, მოხერხებულ ადგილას. სხვათაშორის, ეს ის 
პიროვნებაა, რომელსაც ჩვენი ჯგუფი, ადრე, ენგურს გამოღმა, ზუგდიდის ტერიტორიაზე უნდა 
გადმოეყვანა. მაშინ, ეს, როგორც ის ამბობდა, ვერ მოხერხდა. ახლა, კვლავ აიღო თავისთავზე 
ჩვენი მფარველობა.  

 ამჯერად, შვიდნი ვიყავით. როგორც წესი, ახალ მასპინძელსაც ერჩია ნაკლები 
რაოდენობის ხალხი ყოლოდა. გამოითქვა სურვილი, ადგილზე, ბატონ ბესოს დატოვებაზე. მე, 
ეს, არასწორად მივიჩნიე. ამიტომ, მეგობრის სახლში თვითონ დავრჩი. ისინი წავიდნენ. მეორე 
დღეს, მასპინძელთან და უკვე პრეზიდენტის ჯგუფის ახალ მეურვესთან, ვახო ზარანდიასთან 
და ერთ–ერთ ჩვენს გვარდიელთან, გოჩა ოთხოზორიასთან ერთად, სოფელ ნარაზენში, ჩემი 
ბიძაშვილის ოჯახში წავედი, სადაც იმ დროს, აგრეთვე ჩემი ცოლ–შვილიც იმყოფებოდა. აქვე, 
მინდა აღვნიშნო, მებონიასთან ყოფნისას, ვახო ზარანდიამ გვაცნობა, რომ გურამ აბსანძის 
ხალხი გვეძებდა. ეს გარკვეული იმედის მომცემი ინფორმაცია იყო. მათთან შეხვედრას 
შეიძლებოდა, საქართველოდან პრეზიდენტის გაუსვლელობის გადაწყვეტილებაში რაიმე 
ცვლილებებიც შეეტანა, ყოველ შემთხვევაში, მე დაცვის ბიჭებს ვთხოვე, თუ ასეთი რამ 
მოხდებოდა, მათ არ დავეტოვებინეთ და ბათუმელი ნაცნობების მისამართი გამოვართვი, 
რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში საქართველოდან გამგზავრებაში დამეხმარებოდნენ. 
სამწუხაროდ, ჩვენი ვარაუდი ვერ გამართლდა. მოსკოვიდან ჩამოსულებმა დროულად ვერ 
გვიპოვეს.  

ცნობისათვის, მათ შორის იყო ავთანდილ კინწურაშვილი, რომლის მიერ ჩვენდამი 
ბარათში... ბიჭები იწერებოდნენ, თუ რა უნდა ექნათ. ადგილზე დარჩენილიყვნენ, თუ სადმე 
გადაადგილებულიყვნენ. საჭიროების შემთხვევაში, ისინი, ჩეჩნეთში ქალბატონ მანანასთან 
გამგზავრებას გვპირდებოდნენ, მაგრამ ამაზე, პრეზიდენტმა უარი განაცხადა. ამის შემდეგ, რა 
აზრი ჰქონდა, ტყეში მათ დარჩენას. ამიტომ, მე შეუთვალე, როგორც თვითონ ჩათვლიდნენ 
საჭიროდ ისე მოქცეულიყვნენ.» 
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О Последнем Периоде Жизни Президента 
З.Гамсахурдиа 

გროზნი 1994, ვილნუსი, ჰელსინკი 
 

პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას სიცოცხლის ბოლო დღეების შესახებ ეს დოკუმენტი 
ჯოჰარ დუდაევის წინადადებით, გროზნიში ჩასვლისთანავე (1993 წლის მარტის პირველ 
ნახევარში) დავწერე. 1994 წლის 27 თებერვლიდან ჩეჩნეთის სტატისტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი და ამით ჩეჩნეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრი გავხდი და 
ჯოჰარ დუდაევი უკვე ჩემი უშუალო ხელმძღვანელი და როგორც სამხედრო (იმ დროს 
ყველა უწყება გასამხედროვდა) მეთაურიც გახდა. ამით მისი წინადადება არსებითად 
ჩემთვის უკვე ბრძანება იყო. ამავე დროს მივმართე საქართველოს უზენაეს საბჭოს 
დროებით თავმჯდომარეს მერაბ კიკნაძეს წინადადებით შექმნილიყო საგანგებო 
კომისია პრეზიდებტის დაღუპვის გარემოებების შესასწავლად და ვფიქრობდი, რომ ეს 
დოკუმენტი მათაც გამოადგებოდათ. 

ჯერ ის ნაწილი დავწერე, რაც აქ ჩვეულებრივი შრიფტითაა და შემდეგ (1994 წლის 
აპრილში) დავამატე ის რაც ორმაგ კვადრატულ ფრჩხილებშია. ჯოჰარმა ქსეროქსზე ორი 
ასლი გადააღებინდა და თავისათვის დაიტოვა (არ უნდაო გადაბეჭდვა – ხელნაწერის 
სახით უფრო ფასეულიაო). შემდეგ ალლასგან გავიგე, რომ ძალზე ყურადღებით 
წაუკითხავს – ზოგიერთ ეპიზოდზე მეუღლესთანაც უსაუბრია… 

ხოლო – ის ნაწილი, რომელიც პრეზიდენტის ჯგუფის ალყაში ქმედებების თავი-
სებურებებს ეხება – დუდაევმა შესასწავლად და გამოცდილების გადასაღებად ჩეჩნეთის 
არმიის შტაბსა (პოლკოვნიკ მასხადოვს) და უშიშროების კომიტეტს გადასცა – 
რომლებთანაც შემდგომ ზოგიერთი ასპექტი უფრო ზუსტადაც განვიხილეთ. 

ყოველივე ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით ეს ყველაზე ადრეული ზუსტად 
დათარიღებული დოკუმენტია რომელიც ზვიად გამსახურდიას დაღუპვას პირველ პირში 
აღწერს, ახალი მეხსიერებითაა დაწერილი და ამდენად სავსებით უნიკალურ დოკუმეტს 
წარმოადგენს. 

დიგიტალიზებული რუსული ტექსტი, დოკუმეტურობის შესანარჩუნებლად, ზუსტად 
წარმოდგენილია იმ სახით, როგორც ის იყო 1994 წლის აპრილში – ხოლო სხვა ფაქტები, 
შენიშვნები და განმარტებები ცალკე იქნება მოცემული. ორიგინალის ფოტოფირების 
გაცნობა შეიძლება დართულ DVD დისკოზე. 

 
Начато 09.03.94 [[Грозный]] 
Эти воспоминания я пишу по свежей памяти, как черновик и стараюсь описать лишь 

главнейшие, как мне сейчас кажется, аспекты. [[ 

Общее положение в Мегрелии 

После отступления наших войск и прекращения сопротивления, войска хунты и российские 
войска за несколько дней наводнили всю Мегрелию. Во все районные центры были 
расквартированы батальоны ОМОН, спецназа, полиции и гвардии в основном переведенные из 
Тбилиси и Восточной Грузии. Были переброшены также большие силы КГБ и прокуратуры. Их 
расквартировали обычно в больницах и детских садах – где были кровати и кухня; реже в домах 
зажиточных сельчан. 

Во всей Мегрелии начались массовые аресты, грабежи и убийства – террор. В первую 
очередь конечно репрессии коснулись активистов движения и гвардейцев. В каждом районе 
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были составлены "черные списки" лиц которые должны были быть арестованы (эти списки, как 
мы узнали были составлены заранее, еще в августе–октябре). Крупными отрядами (в 50–100 
человек, плюс бронетехника), карательные отряды обходили улицу за улицей, производили 
обыски (при которых забирали из домов все что им нравилось) и арестовывали людей: находясь 
в горах Чхвалери мы за этим наблюдали своими глазами. При малейшем сопротивлении 
избивали, ранили и даже убивали, а дома – сжигали. В деревни организовывались неожиданные 
налеты – обыскивалось три–пять домов – наших активистов и гвардейцев. Однако, довольно 
часто "обыскивались" и дома оппозиции, богачей – откуда забирались дорогие "трофеи". 

Каратели вели себя трусливо и безобразно. Ночью из своих опорных пунктов выходили 
редко, а днем шлялись по всему поселению напивались и грабили. Население было беспомощно, 
изредка стихийно начиналось сопротивление – но силы были слишком неравны и сопротивление 
подавлялось с особой жестокостью. Наиболее страдали районные центры – в отдаленные 
деревни каратели наведывались относительно редко. 

При аресте наших активистов и гвардейцев им предъявлялись стандартные обвинения – 
незаконное ношение оружия, вооруженное сопротивление властям, бандитизм. Арестованных 
обычно несколько дней держали сперва в полицейском участке, а за тем перевозили в Зугдиди. 
Их все время допрашивали избивая и пытая (чаще избивали подвешивая за ноги головой вниз) – 
выведывая и принуждая выдать сообщников. Их обычно выпускали на волю лишь заставив сдать 
оружие и после крупных взяток (из за этого многие за бесценок продавали автомобили, если 
конечно имели) – при этом выпускали под залог, не закрывая уголовного дела. Многих 
заставляли указать на сообщников (хотя всех активистов и гвардейцев отлично и в лицо знали 
во всех селениях). Тех, которые участвовали в боях против хунты обычно не выпускали. 

Из–за таких условий, большая часть наших активистов и гвардейцев были вынуждены 
покинуть свои дома (хотя бы в дневное время) и скрывались в отдаленных селениях у 
родственников и друзей, редко кого мы могли разыскать в своем доме – это создавало 
дополнительные сложности. 

Из за грабежей и жесткой нехватки топлива транспорт не работал. Дороги и улицы были 
пустынны, редко проезжал трактор или грузовик, а легковых машин на дорогах не было совсем 
(их большую часть каратели забрали как трофеи). 

საწვავის კრიზისი სამეგრელოში მისი „მხედრიონის“ ბანდების მიერ დარბევების 
პერიოდიდან ქრონიკულად იქცა. საკმაოდ კომიკურ სიტუაციებში გამოვლინდებოდა 
ზოგჯერ. სექტემბრის ბოლოს შემატყობინეს, რომ გროზნიდან ბათუმის გავლით ფოთში 
ჩამოვიდოდა ჯოჰარის მეკავშირე მათე ციხესაშვილი. წავედი დასახვედრად ფოთში. 
კატარღა ნავმისდგომს მოადგა და ხალხმა გადმოსვლა დაიწყო. თვალით მათეს ვეძებ 
და რას ვხედავ: გადმოდის წარმომადგენლობით კოსტუმში გამოწყობილი მათე და 
ხელში კი ბენზინის „კანისტრა“ უჭირავს... 

ბათუმში ურჩიეს – სამეგრელოში ბენზინი არ იშოვება და თუ თან არ წაიღე შეიძლება 
ფოთში ჩარჩე და ზუგდიდში ვერ ჩახვიდეო. ხუმრობა იქით იყოს და მათეს ჩამოტანილი 
ბენზინი კარგა ხანს ვიკმარე. 

კიდევ მახსოვს, ოქტომბრის დასაწყისში ზუგდიდის ცენტრში (სადაც სამუშაო 
ოთახები გვქონდა) დიდი ჩოჩქოლო ატყდა. ბაზარი იწვისო. დაურეკეს სახანძრო რაზმს – 
ვერ გამოვალთ, ბენზინი არ გვაქვსო განაცხადეს. იძულებული გავხდი ჩემი 
მძღოლისთვის მეთხოვა (ესეც მოხალისე იყო, უხელფასოდ და თანაც თავისი კერძო 
მანქანით მემსახურებოდა) მანქანიდან ხუთი ლიტრი ბენზინი ამოეღო და სახანძრო 
მანქანისთვის მიეცა. ბაზრამდე ეყო სახანძრო მანქანას – ცეცხლი ჩააქრეს, მაგრამ – 
მანქანა იქვე დარჩა. უკან გარაჟში დასაბრუნებლად აღარ ეყო... 

მაგრამ, ბალტინის საექსპედიციო კორპუსის გადმოსხმის დროისათვის ქობალიას 
რომ ხუთ ტანკზე ექვსასი ლიტრი საწვავი და სამი აკუმულატორების კომპლექტი გააჩნდა 
– სულაც არ იყო სახუმარო. 

Большинство населения терпело жестокие лишения. Хотя минимум простой пищи (гоми и 
соленья) был почти в каждой семье (даже при наличии почти в каждой семье нескольких 
беженцев) – за счет подсобного хозяйства. Однако, почти ни у кого не было наличных денег, а 
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соответственно – пшеничная мука, керосин, мыло, спички, сигареты, газеты и т.п. стали 
редкостью. Появились огнива ("квеси да абеди"), самокрутки (в некоторых семьях почти вся 
бумага – газеты и даже книги уничтожались на бытовые нужды). В ноябре, декабре и в начале 
января совсем не работала торговля – торговцы боялись грабежей и прятали товар. Почти 
невозможно было купить чего ни будь – включая резиновые сапоги. Даже в середине января, 
когда все немножко успокоилось, мой хозяин в течение недели не смог разменять в районном 
центе Цаленджиха мою пятидесяти тысячерублевую купюру российских денег, чтобы купить 
сигареты. А обменять доллары – это значило обратить на себя большое и пристальное внимание. 
С середины января в деревнях стали появляться на автомобилях торговцы из Зугдиди – которые 
производили натуральный обмен, поскольку денег у людей почти не было (напр. два килограмма 
кукурузы – за пачку сигарет "Прима"). 

Люди передвигались пешком. Например в одной семье (куда нас привел гвардеец по 
прозвищу "дед") хозяйка пошла на панихиду и на следующий день, к вечеру вернулась обратно 
пройдя пешком путь в шестьдесят километров. В другой семье (где я жил уже один, у истоков 
Хобисцкали) хозяин пошел на панихиду в райцентр и вернулся через день обратно пройдя 
пешком около пятьдесят километров). Грузы обычно на несколько десятков километров 
переносились с помощью ручных тачек, интенсивно использовались лошади, появились тачанки. 
В определенном смысле все возвратилось в условия которые были во времена первой мировой 
войны. 

После начала нашествия практически прекратилась подача электроэнергии. Из–за этого 
главной проблемой семьи стала мельница. Поскольку водяных мельниц не было, люди сутками 
ждали электричества, чтобы мелить кукурузу – основной хлеб для Мегрелии. 

С конца декабря хунта начала применять новую политическую тактику – наших 
вооруженных сторонников начали агитировать вступить или присоединиться к гвардии хунты, – 
якобы для начала совместной войны против абхазов. Соответственно, несколько ослабили 
репрессии и выпустили некоторых на волю – чтобы агитировать за это. До нас дошел слух, что 
одного из наших офицеров, у которого терроризировали семью (жену и малолетних детей) 
заставили выступить по телевидению с "самообличением" а за тем вынудили сдать нескольких 
гвардейцев. Создавалась атмосфера подозрительности и недоверия. В середине января, 
жителям продали по госцене по два килограмма пшеничной муки на душу (как потом оказалось 
из тех запасов которые сделала Законная власть – т.е. мы) и выдали пенсию за два–три месяца 
(конечно в купонах) – стараясь задобрить население (наша хозяйка даже не пошла в райцентр за 
пенсией, сказала что это проезд обойдется больше чем сама пенсия). 

Чтобы как то обезопасить себя от бандитов, с декабря почти все деревни в которых мы были, 
стали создавать отряды добровольной милиции (на руках имея лишь охотничье оружие), 
которые по ночам пикетировали подъездные дороги. Это создавало для нас дополнительные 
сложности, стало труднее – надо было пробираться более дальними путями, для исключения 
любых неожиданностей – обойти эти пикеты. 

Погода как на зло была очень холодная и снежная именно в ноябре и декабре, а с января 
потеплело и в отдельные дни воздух прогревался до 17–18 градусов. 

Огромное количество беженцев создавало для нас специфические проблемы. Вообще 
Мегрелия (особенно равнинная часть) заселена дисперсно и очень плотно – деревни буквально 
следуют одна за другой. Остальную часть занимают плантации чая – так что, безлюдных мест, 
пустошей и необитаемых лесов почти нет. Более того, даже в предгорьях и низких горах повсюду 
пасутся стада коров и свиней – которых в это смутное время конечно сопровождали пастухи или 
пастушки – особенно беженцы, для которых эта корова была последним добром которое им 
удалось спасти и единственной кормилицей. Поэтому даже находясь довольно высоко в горах 
мы постоянно были вынуждены сталкиваться с людьми – они конечно обращали особое 
внимание на вооруженных людей которые внешне никак не могли быть ни местными ни 
беженцами. 

Довольно значительную проблему составляло и наше пропитание. В такое время кормить 
несколько дней более десятка, а за тем даже шесть человек в таких условиях было нелегко, как 
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было нелегко скрыть присутствие в доме столько чужих людей (особенно при сельских обычаях 
– где соседи общаются очень интенсивно – по вечерам их основное развлечение это перейти на 
пару слов к соседу или соседке). 

С другой стороны, открыто проживать инкогнито было довольно просто и безопасно. Уже 
после гибели президента я сбрил усы и бороду, перестал носить очки (и разумеется скрывал 
оружие) и под вымышленным именем почти открыто проживал в нескольких семьях, где меня 
представили как беженца из Абхазии – даже общался с соседями. Единственной сложностью в 
этих условиях являлось мое незнание мегрельского языка, поэтому мой проводник Гия 
посоветовал мне называться рачинцем из Леселидзе (где жило много рачинцев, которые 
конечно не знали мегрельского). Особенно полегчало после того, как мне за небольшую взятку 
сделали подложный документ беженца (на имя Давида Георгиевича Коберидзе). Конечно, такое 
было совершенно невозможно для президента. Его узнавали даже ночью в полной темноте всего 
лишь по голосу. Даже когда он отрастил бороду и стал надевать простую рабочую куртку его 
невозможно было не узнать по походке и осанке. 

Разумеется кардинально изменилось настроение людей. Люди, уже привыкшие к 
восстановлению Законной власти и правопорядка (например в одном из районов Мегрелии за 
все время восстановленной законной власти не было ни одного случая криминала), ожидавшие 
что очень скоро во всей Грузии будет восстановлена Законная власть, вдруг не только потеряли 
эту надежду, но – были ввергнуты в сущий ад. Это повлекло всеобщую психическую депрессию, 
безысходность и пессимизм. Мегрелия была сломлена, праздник сменился всеобщим горем – 
это чувствовалось всюду и везде. 

Чувство постоянной опасности отражалось на нашем быту. Например никто из нас, даже 
когда была возможность спать в комфортных постелях, не раздевался – привыкли спать 
одетыми и даже в носках. Снимали лишь куртки и теплые верхние брюки (обычно я носил все 
три пары вместе). Были готовы вскочить и приготовиться к бою за секунду – вещи держали 
постоянно упакованными, оружие у постели. Это вошло в привычку – даже тогда, когда 
опасность становилась гораздо меньше, я уже не мог заставить себя раздеться и расслабиться. 
От настоящего, глубокого сна тоже пришлось отвыкнуть. 

За весь ноябрь и декабрь лишь два раза была возможность принять душ (помыться) и этим 
воспользовался пожалуй только я. Иногда несколько суток не было возможности даже умыться 
с мылом. Через две–три недели мы уже устойчиво дурно пахли, у меня разбушевалась аллергия 
– высыпания покрыли почти все тело, особенно промежности. С другой стороны хозяйки в 
каждой семье любезно мыли всю нашу одежду и обувь которую мы им давали (жаль только что у 
нас было всего лишь по одному комплекту). Всюду предлагали вымыть ноги. Сушили нашу 
постоянно мокрую одежду и обувь. 

Все это конечно накапливало нервную усталость. Постепенно нас стали одолевать болезни – 
чаще всего простуда, превратившаяся в хроническую – все постоянно кашляли. У меня и Заза 
было воспаление почек, у меня в очень тяжелой форме, сопутствующееся воспалением мочевого 
пузыря. Единственное лекарство которое у нас оказалось это был анальгин и ампициллин – и 
чтобы хоть чуточку унять невыносимую боль я каждые два часа пил по пять–шесть таблеток 
анальгина, из–за чего потом было плохо с сердцем (Звиад всю ту ночь просидел рядом с моей 
постелью).]] 

Последние дни 

Состояние здоровья президента стало вызывать тревогу, когда группа состоящая к этому 
времени из президента, четырех охранников (Робинзон, Бачуки, Заза, Гоча) и меня – находились 
в Ждихашкари [[это была середина декабря]], в доме хозяина Джонсона Кварацхелия. В семье 
Кварацхелия находилась также его дочь – так что всего в доме жило восемь человек. 

В этот дом нас привел командир Джихашкарского батальона Вахтанг Зарандиа – перевел из 
Накифу (дом Нугзара Мебония). Дорогу к дому Джонсона мы все прошли частично пешком 



ბესარიონ გუგუშვილი 103 გასაუბრება გულისყურთან 

(около 1,5 км), частично на "колхознике" Зарандиа. Президент прошел весь путь без особого 
труда, хотя у водосборника у замка "Джиха" сделал довольно долгую остановку [[обычно в пути 
мы так долго не отдыхали]] обильно выпив воды. Этот переход, как и все другие происходил 
ночью, нас провожал Вахтанг Зарандиа. 

[[Мы вышли из дома Мебония в сопровождении Анзора около часа ночи. Ночь была лунная и 
светлая. Прошли вниз сперва по тропинке сквозь сады, за тем по дороге, по живописному берегу 
реки Хобисцкали, перешли утлый висячий мост, на правом берегу подождали немножко у 
чайных плантаций – приехал Вахтанг с одним гвардейцем. Нас усадили в "колхозник", Нугзар 
попрощался и остался. Вахтанг и президент сели впереди, мы вчетвером сзади. Машиной 
проехали проселками почти до замка – переехали узенький мостик, с трудом на третьей 
попытке преодолели один крутой каменистый подъем сразу же за мостиком (чтобы облегчить 
задачу я и один из охранников были вынуждены сойти с машины), проехали по улицам селения, 
но за тем на глинистом мокром подъеме машина забуксовала, а потом соскользнула вниз. Если 
бы не дерево, за которую она зацепилась, мы свалились бы в овраг – в чей то сад. Были 
вынуждены оставить машину и дальше пойти пешком. 

Преодолели подъем и показался замок. В лунную ночь он выглядел фантастически – 
особенно три башни, я остановился и некоторое время любовался им. Мы обошли его сверху, а 
за тем пошли вниз. Подошли к бетонному водозаборнику. Здесь сделали небольшой привал, 
президент захотел перевести дух и выпить воды. Через минут пятнадцать пошли дальше, 
поднялись по кукурузному полю (идти по кукурузному полью обычно было довольно трудно – 
рыхлая, мокрая и вязкая земля, а жесткие остроконечные стволы кукурузы, оставшиеся после их 
обрезки некстати путались в ногах), прошли мимо недостроенного дома и со стороны сада 
подошли к дому Джонсона – было около трех часов ночи. 

Вошли в старенький одноэтажный деревянный дом с балкончиком (в семейном архиве 
Джонсона Кварацхелиа была фотография семьи на фоне этого дома начала века). Дом стоял на 
склоне, почти на вершине горки, вблизи красивого замка "Джиха" – за деревьями мы могли его 
видеть. Во дворе с зеленой лужайкой стояла большая раскидистая сосна. Прямо с окон дома 
была видна вся округа. За домом была маленькая плантация лавра, а за ней большой лесистый 
овраг и совсем недалеко – естественная пещера. 

Дом состоял из трех комнат и кухни с относительно низкими потолками. В спальной стояло 
четыре кровати, здесь спали я, президент, и поочередно охранники. Один из охранников спал в 
маленькой столовой на диване, а хозяин и дочь во второй спальне. Президенту этот дом очень 
понравился, в отличие от других он отлично отапливался кирпичной печкой, в кухне из крана 
шла вода и мы наконец могли согреться. Днем мы наружу не выходили, нас можно было 
заметить из деревни. Можно было прогуляться во дворе только ночью. В течение всего дня мы 
читали, охранники иногда играли в нарды или карты. Звиад большей частью лежал в спальне и 
думал, лишь изредка выходил – чтобы побеседовать с нами или сесть за обеденный стол. Но он 
ничего не ел и обычно сразу уходил пожелав нам приятного аппетита. Я большей частью читал, 
рассматривал домашний архив Кварацхелиа или смотрел в окно – изучал видимую жизнь 
деревни. 

Внешне почти ничто не напоминало о трагедии переживаемой Мегрелией. Погода стояла 
прекрасная, днем большей частью светило солнце и было тепло, лишь один день был пасмурный 
и дождливый. 

Джонсон – горный инженер (довольно долго работавший в Казахстане), необщительный и 
известный в деревне крутым характером – образованный и преданный нашему делу человек 
(семья как свидетельствовали старинный документы – среди них и наградные грамоты времен 
первой мировой войны – видная, традиционно образованная), дочери учились в вузе. 

Дом был крайним в деревне, на отшибе и отсюда хорошо просматривалась главная сельская 
дорога. Неожиданно нагрянуть было сложно, а для отхода сзади дома был лесок, овраг, а дальше 
– леса и чайные плантации. Во дворе была злая собака, лающая при появлении вблизи любого 
человека. Почти никто не приходил – кроме тех кого приглашал президент. 
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Жили мы как всегда после того как попали в окружение – в постоянном напряжении – все 
время, даже во время сна прислушиваясь к звукам доносящимся от дороги и следя за каждым 
автомобилем или трактором который проезжал – а таких было всего три или четыре в сутки. Как 
только слышался звук автомобиля или трактора, кто ни будь из нас подходил к окну и 
пристально следил за ним. Через некоторое время мы уже узнавали транспорт сельчан. Хозяин 
нас ознакомил со всеми домами которые мы видели – ненадежный человек жил лишь в одном. 
Остальные семьи все поддерживали президента. 

Джонсон кормил нас из подсобного хозяйства – курятина, лобио, гоми, сыр, соленья, 
молоко, мацони, мед. Был даже сахар и отличный чай домашнего изготовления самого 
Джонсона. Несколько раз выпекали хлеб. На обед ставил графинчик водки домашнего 
изготовления. В течение всего дня Джонсон работал во дворе, ухаживал за животными, 
мастерил в мастерской, дочь занималась кухней, стиркой. 

Всего раз или два приходила соседка, не входя во двор звала Джонсона, собака начинала 
злобно лаять. Джонсон или его дочь выходили за двор и не приглашая в дом разговаривали у 
калитки – соседка искала своих кур. 

Вечером обычно приходил Гуджуджи или Вахтанг (еше один из младших командиров – у 
которого болели уши от интенсивной стрельбы из ручного гранатомета, имя ?) – рассказывали о 
новостях, планировали следующее наше передвижение. По ночам с северо–запада, как уже 
обычно, слышались раскаты и виднелись вспышки ракетных обстрелов горного Самурзакано – 
методично уничтожали сванов. Электричества не было, поэтому не могли смотреть телевизор. 
Интенсивно циркулировали слухи о якобы возможном наступлении на Абхазию и о якобы 
предложениях с абхазской стороны – сообща воевать против хунты. 

После тревожных разговоров и высказываний президента в доме Мебония, из за 
ухудшающегося здоровья президента, настроение у всех было подавленным. Я все обдумывал 
создавшееся положение и искал выхода. Мне казалось (хотя в слух об этом никому не говорил), 
что Звиад решил покончить с собой голодом – хотя самому эта мысль казалась какой–то 
неправдоподобной. Он как–то отчуждался от нас, казалось что мы ему уже совсем не нужны. 
При редких разговорах по отношению ко всему высказывался слишком, даже обречено 
пессимистично – жаловался что стал для всех обузой. Я старался вселить в него хотя бы долю 
оптимизма – это его раздражало. В действительности, наше положение было не столь уж и 
обреченным – была хорошая возможность перемещаться к востоку, переждать зиму а весной 
двигаться в восточную Грузию и через горы в Чечению. Можно было незаметно укрыться даже в 
Аджарии. Главным было оказаться там, где нас не ожидали.]] 

В доме Джонсона мы находились 6 или 7 суток. В течение этого периода президент ничего 
не ел, хотя в семье всегда было достаточно пищи. Для президента специально [[достали и]] 
сварили мясо, готовили мацони. Но за весь период в этом доме он покушал полтора стакана 
мацони, ломтик хлеба и кусочек мяса. 

Нас беспокоило, то что он фактически голодал и мы безуспешно просили его есть больше. 
[[Вскоре мы узнали, что Вахтанг поехал в Зугдиди и там его арестовали. Арест грозил и 

Гуджуджи, который как помню – был выпущен под залог. Таким образом мы фактически 
лишались проводников и наше дальнейшее передвижение становилось под вопросом. Джонсон 
предложил на крайний случай перевести нас к своему родственнику в близлежащее селение – 
если конечно там не будет беженцев.]] 

На третьи или четвертый день пребывания в доме Кварацхелиа президент стал вдруг 
жаловаться на непроходимость кишечника. Мы советовали покушать несколько стаканов мацони 
с хлебом и фруктов. Но он от пищи отказывался ссылаясь на то, что "у меня все перекрыто", пил 
много воды. Непроходимость кишечника стала беспокоить его. 

Вечером пришел бывший командир Джихашкарского батальона Гуджуджи Эбралидзе, мы его 
попросили какое–либо слабительное лекарство. Следующей ночью он принес "Сенеду". 
Президент выпил одну или две таблетки. Спустя несколько часов его кишечник задействовал – 
"самую малость" – как он сам сказал [[уверенности что он сказал правду у меня нет, он старался 
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скрывать от нас болезнь, чтобы не напугать]]. Однако он продолжал жаловаться на неприятное 
ощущение, тяжесть в животе и боль в заднем проходе – обострение геморроя. 

[[Это внесло в нашу и так напряженную жизнь дополнительную нервозность уже часто 
граничащую с истерией. Главная проблема состояла в том, что в тех условиях которых мы 
находились квалифицированная врачебная помощь была крайне затруднена, почти невозможна. 
Мы находились в трех десятках километров от районного цента Цаленджиха, где была больница 
и соответственно врачи. При этом не работал транспорт, да и врача совершенно надежного 
найти было непросто.]] 

На следующий день он продолжал жаловаться на непроходимость, настроение было весьма 
подавленным, озабоченным. Иногда он ходил по комнате приложив обе ладони к животу 
повторяя "внутри все окаменело". Большую часть времени лежал в спальне. Мне сказал "человек 
– собака, все равно не умирает"[[, а Джонсону сказал – "я погибаю", я это слышал сам]]. 

В этот же день произошло событие, к вечеру, на которое мы тогда не обратили внимание: он 
вышел из спальни в столовую, где сидели мы все остальные, держа в руках пистолет. Пистолет 
был заряжен и он держал взведенный курок большими пальцами обеих рук. Он попросил 
Робинзона поставить пистолет на предохранитель и разрядить. Примечательно, что президент 
зарядил пистолет так, что мы не слышали характерного щелчка (хотя дверь из столовой в 
спальню была открыта). За тем, заметив наше удивление вызванное тем, что президент хотя 
всегда держал пистолет у себя никогда не пытался его зарядить, он приказал всем осмотреть и 
привести в порядок оружие. 

Ближе к ночи президент стал жаловаться на боли в животе и в прямой кишке, говорил что 
болит и разбухла простата. Этой ночью он отказался перейти в другой дом, который предлагал 
отец Мераба Чухуа, под предлогом – что не сможет идти пешком и попросил достать автомобиль. 

Поздно ночью его жалобы на тяжесть и боли в животе усилились. Тогда мы предложили 
сделать промывку клизмой. Послали хозяина в деревню, где он к четырем часам ночи достал 
клизму [[обошел почти всю деревню, сказал что клизма нужна для дочери]]. Клизму 
прокипятили и приготовили, но он отказался ее делать – потребовал найти квалифицированного 
врача. [[На словах выразил предосторожность, что от клизмы можно заболеть желтухой – 
болезнью Боткина, конечно это была всего лишь оговорка]]. 

Весь следующий день прошел в волнениях. Особенно нас взбудоражило его заявление "если 
умру – не впадайте в панику и похороните меня здесь же" [[точнее – "если умру не пугайтесь, не 
теряйтесь и похороните меня здесь – же"]]. Эта фраза вызвала наш бурный протест, мы 
заверяли его, что его здоровью ничего серьезного не грозит – а что боли в животе вызваны 
продолжительной голодовкой, а он все утверждал – "неужели вы не понимаете, у меня все 
перекрыто". 

[[Вскоре я обратил внимание, что жалобы были как–то необоснованны. Он жаловался на 
непроходимость, на геморрой, на простату – т.е. как будто называл почти все болезни которые 
знал. При этом говорил, что именно разбухшая простата перекрывает кишечник. Все время 
казалось, что он нас обманывает и скрывает настоящую причину – сознательное голодание.]] 

Ночью, около часа после полуночи нас перевели в деревню Хибула. Руководил нашим 
размещением отец Мераба Чухуа и брат отца. Они предложили сперва разместить президента, 
меня и двоих охранников, а за тем через день или два найти дом поблизости от нас и для двух 
остальных охранников. [[Когда обсуждался вопрос о перемещении, я предложил остаться в доме 
Джонсона (малодушие и страх перед неясной но неотвратимо надвигающейся опасностью 
победил во мне, хотелось хотя бы на время подальше от беды – отдохнуть от тяжких нервных 
потрясений), но Звиад посмотрел на меня с таким укоризненным (даже удивленным) взглядом, 
что настаивать стало стыдно.]] 

Переход происходил как всегда ночью, было пасмурно, моросил дождь. Президент без 
всякой трудности преодолел пешком спуск до кладбища Джиха, [[хотя было видно, что он не 
совсем твердо ступает. Поэтому я попросил Зазу поддержать его за локоть, но президент 
отказался. У кладбища мы немножко подождали пока приехал брат Чухуа на "Волге"]], оттуда мы 
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поехали на машине, [[Президент сидел на переднем сидении, как–то сникший. Всю дорогу почти 
ничего не говорил]] хотя жаловался на повышение температуры. 

[[Проехали сперва по дороге которую все эти дни видели из окна. Ехали с потушенными 
фарами – шофер привыкший к дороге ехал почти вслепую, лишь за деревней он зажег фары. 
Доехали довольно быстро, Хибула находилась в километрах 3–4 от Джихашкари.]] 

В Хибула нас разместили в доме Гурцкая (?), кроме нас четверых в доме находились хозяин, 
его супруга и сын – т.е. всего было семь человек. [[В момент когда мы приехали здесь 
находилась и невестка с маленьким ребенком, но наутро они переехали, кажется к своим 
родителям.]] 

Президент, я, двое охранников и сын хозяина спали на втором этаже, сам хозяин и его жена 
спали большей частью находились на первом этаже. Хозяйка поднималась на второй этаж для 
уборки, мы спускались вниз обедать. 

[[Это был двухэтажный, довольно большой дом, стоял он в деревне, местность была 
равнинная – с правой стороны близко стоял дом соседей, слева поблизости домов не было, а на 
другой стороне улицы довольно близко стояло два дома. Таким образом со стороны улицы и дом 
и двор просматривались. Но с задней стороны были кукурузные поля и поблизости никаких 
строений не было. Первый этаж был каменный, а второй – деревянный. 

На первом этаже, в кухне стояла жестяная печь, здесь же нас и кормили. С кухни на верх 
поднималась крутая лестница. Верхний этаж состоял из четырех комнат, между комнатами не 
было дверей – вместо них висели занавески. Отапливался верхний этаж лишь теплом от 
кухонной печи, но поскольку было относительно тепло холод не очень чувствовался. 

Мне и президенту предоставили место в большой спальне, мы лежали на двуспальной 
кровати. Охранники спали в комнате рядом. Мы могли видеть друг друга когда лежали. Наша 
спальня выходила на большой крытый балкон второго этажа со стороны улицы. Двери 
выходящие на балкон были без окон, а окна были все время закрыты ставнями – из–за этого в 
большой спальне все время было темно – горела лишь керосиновая лампа. Она стояла на стуле у 
ног кровати. 

С этими хозяевами пообщаться не было ни времени ни настроения – большей частью мы 
были заняты тяжелыми раздумьями. Несколько раз к хозяевам заходили соседи, мы в это время 
подымались на второй этаж, старались не шуметь и не разговаривать. Разумеется в дневное 
время мы во двор не выходили.]] 

Первый день после переезда прошел относительно спокойно, хотя изредка президент 
жаловался опять на боль в животе и простату. После долгих просьб и уговоров выпил полстакана 
мацони. 

Ночью привели врача (отец Чухуа), [[мы встретили врача на первом этаже]] врач расспросил 
нас обо всем, за тем [[поднялся на верх]] осмотрел больного и предложил сделать клизму. 
Однако, хотя клизму достали и приготовили президент от нее отказался. Врач посоветовал имея 
в виду резкое похудание президента, отсутствие аппетита, сухость рта [[к этому времени губы у 
него были все в трещинах]], боли в области живота слабое средство от диабета – "Манилин". А 
для верности предложил найти квалифицированного диабетолога и сделать анализ крови. 
Следующей ночью Чухуа достал "Манилин" и [[на коленях]] вымолил президента выпить по две 
таблетки в сутки. Одну таблетку он как пример выпил сам. [[Из за того, что Чухуа искал врача и 
лекарства, у него не оставалось времени позаботится о том чтобы переместить поближе 
остальных двух охранников. Хотя с точки зрения охраны они находились в хорошей позиции – 
если бы к нам направили бы вооруженную группу – то первыми увидели бы они, так как дорога 
на Хибула проходила через Джихашкари.]] 

После того, как президент выпил 2 или 3 таблетки "Манилина" у него началось обильное 
выделение слюни [[это было уже на следующие сутки]]. Он часто выплевывал слюню в большой 
металлический тазик, который поставили под его кровать [[этот тазик обычно очень громко 
громыхал на полу, когда он его выдвигал чтобы плюнуть и задвигал обратно]]. Появление слюни 
и отсутствие сухости во рту вселило в нас надежду, так как мы решили, что все дело в диабете и 
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лекарство может решить эту проблему. Однако сам президент продолжал жаловаться на 
желудок и на то, что слюня вонючая. 

Ежедневно, по несколько раз президент подымался из постели и шел мочиться в другую 
комнату – где для нас положили ведро (днем мы в туалет во дворе не выходили). 

Положение стало тяжелым 30–го декабря. Около 12 часов дня я лежа рядом с президентом 
услышал неестественно хриплые вдохи и выдохи. Я быстро привстал и присмотрелся – увидел, 
что голова запрокинута назад, рот неестественно открыт и виден язык, глаза открыты но зрачки 
запрокинуты назад. 

Я сразу вскочил с постели и позвал охранников. Я слышал что у диабетиков бывает такое 
очень опасное состояние – "кома", которое может погубить человека. Мы не знали что 
предпринять. [[Мы даже не знали это от повышения уровня сахара или понижения.]] 

Однако, вскоре состояние президента улучшилось [[он пришел в себя]] и попросил 
Робинзона достать из сумки Библию и положить его под свою подушку, после этого он 
успокоился. 

Встревоженные таким обострением мы стали советоваться как поступить 
– единственное, что можно было сделать в тех условиях в котором мы оказались – это 

всемерно ускорить привод врача диабетолога [[но для этого было необходимо минимум два–три 
дня]]. 

– в связи с критичностью ситуации я предложил сообщить супруге президента. 
[[– охранники выдвинули даже такие варианты – собрать гвардейцев, силой отбить 

больницу в Цаленджиха и удерживать ее пока президенту не помогут врачи; или срочно 
транспортировать его в Абхазию или Аджарию. Первое было абсурдно, а для организации 
транспортировки необходимо было провести какую то организационную работу (достать 
транспорт, выяснить путь перемещения и т.д.), что также требовало немало времени да и 
согласия самого президента, для сообщения супруге также надо было спрашивать разрешения 
Звиада.]] 

Президент придя в себя и заметив что мы шепотом о чем–то советуемся спросил "вы, что 
собираетесь убежать?" – мы его уверили, что советуемся как поступить в связи с его болезнью, 
и просили хотя что ни будь поесть. На это он лично мне сказал у укоризной: "что с тобой Бесо, 
неужели ты и в детский сад не ходил и не понимаешь что у меня все перекрыто". Я умолял его 
взять себя в руки и бороться с болезнью, сказал что скоро найдем хорошего врача который его 
вылечит. На это он ответил – "сказки". 

[[Я тогда спросил его, – может надо сообщить нашим в Грозный? На что он – ответил "ты что, 
с ума сошел". 

Положение стало сверх критичным, я никак не мог придумать что можно сделать в этих 
условиях. Весь день ходил вдоль комнаты и беспрерывно читал про себя "Отче наш". Мне уже 
стало ясно, что президент тяжело болен, более того он сам считает себя обреченным и кажется 
уже смирился с мыслю о смерти. Он даже не хочет сопротивляться болезни. 

Хотелось куда–то убежать от этой трагедии, чтобы не видеть своими глазами мучений 
близкого мне человека. Душила злоба от беспомощности, от того, что в отряде не было врача 
хорошо знающего положение здоровья Звиада и не было соответствующих копеечных лекарств. 
Чувствовал, что охранники были в таком же состоянии – медленно и в страданьях погибал 
человек жизнь которого была доверена им, а мы ничем ему помочь не могли. 

Внутренне чувствовал, что неотвратимо приближается трагедия. Конечно, лучше было бы 
погибнуть в бою, сражаясь с оружием в руках. Самое горькое было то, что президент погибал от 
рутинной болезни, от сахарного диабета – который в обычных условиях не мог представлять 
никакой опасности. Сейчас я в этом уверен. Никакого отравления, ядов и т.п. не было, это был 
вульгарный сахарный диабет – профессиональное заболевание политиков. Звиад всю жизнь 
сражавшийся с могучими имперскими силами погибал от простой и очень распространенной 
болезни – это было предательство судьбы.]] 

Ночью нас опять посетил отец Чухуа, мы ему рассказали о нашем положении, потом вместе 
поднялись на второй этаж и вместе умоляли президента исправно пить лекарство и поесть – 
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иначе мы решили тоже объявить голодовку. На это президент сказал "вы молодые, вам нужна 
сила и вы должны хорошо есть", а сам обещал на следующий день выпить не меньше чем два 
стакана мацони. За тем Чухуа стал рассказывать о новостях политики, шутил и забавлял 
президента. 

У нас сложилось впечатление что настроение президента заметно улучшилось и что 
психологический барьер обреченности он осилил а интенсивное лечение и питание вновь вернут 
ему силы. 

ზურაბ გუჩუა: «ზოგიერთებს, არ სურთ დაიჯერონ ბატონი გუგუშვილის ნათქვამი, 
დევნილობის ბოლო პერიოდში პრეზიდენტის მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. 
მას, უპირისპირებენ ერთ–ერთი ჩვენი მასპინძლის მონათხრობს, რომლის თანახმად, ბატონი 
ზვიადი, ნორმალურად გამოიყურებოდა. ხალხო! არ არის ეს მართალი. სამწუხაროდ, პირველი 
დღეების შემდეგ, პრეზიდენტი ღრმა დეპრესიაში იყო და ფიზიკურადაც მის მდგომარეობას 
არა ნაირად არ შეიძლება ნორმალური რქმეოდა.» 

ზაზა ბურჯანაძე: «სოფელ ჯაღრადან ფეხით გადავედით მდინარემდე, იქ დაგვხვდა ვახო 
ზარანდია მანქანით და სოფელ ჯიხაშკარში გადაგვიყვანა, ჯონსონ კვარაცხელიას ოჯახში. ეს 
მოხდა 18–19 დეკემბერს. ამ ოჯახში მისვლიდან მეორე დღეს პრეზიდენტი მუცლის ტკივილს 
უჩიოდა, საერთოდ არ ჭამდა, მხოლოდ წყალს იღებდა. ჩვენ ვთხოვდით, რამე საკვები მიეღო. 
ერთხელ, გოჩა კეკენაძემ შეუსწრო, როგორ უკანკალებდა ფეხები და ჰკითხა: ძალიან 
გაწუხებთ, ბატონო ზვიად? 

ამაზე პრეზიდენტმა უპასუხა: ჰო, ბიჭო, მომწამლეს მე მგონი მაგ ნაძირლებმაო. მან 
რამდენჯერმე თქვა ამის შესახებ. უკვე ვარაუდს კი არ გამოსთქვამდა, დაბეჯითებით ამბობდა, 
ისეთნაირად შეიქმნა. ჩვენ ვამშვიდებდით, ვერ გაგვეგო ვის უნდა მოეწამლა, მაგრამ 
პრეზიდენტმა ამის პასუხად აგვიხსნა, რომ არსებობს მრავალი სახის საწამლავი, რომელიც 
თავის მოქმედებას ავლენს ერთი კვირის, 2, 3, 6 თვის ანუ ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ.  

25 დეკემბერს ჩვენთან მოვიდა (ჯონსონ კვარაცხელიას სახლში) გუჯუჯი ებრალიძე. 
პრეზიდენტს მოახსენა, რომ მისი ნახვა უნდოდა გია მამფორიას. „გროზნოდან არის 
ჩამოსული ვიღაც და პრეზიდენტს რაღაცა უნდა გადასცენო“. ბატონმა ზვიადმა გუჯუჯის 
დააბარა, რომ სასწრაფოდ მასთან მიეყვანა გია მამფორია. გუჯუჯი წავიდა და მოვიდა მეორე 
საღამოს გია მამფორიას გარეშე. ებრალიძემ მიზეზად დაასახელა ის, რომ დანიშნულ 
ადგილზე გია ვერ უნახავს. გუჯუჯიმ მოიტანა ამბავი ვახო ზარანდიას დაჭერის შესახებ. 
გუჯუჯის პრეზიდენტმა კვლავ დაავალა მამფორიას მოყვანა. გუჯუჯი წავიდა დავალების 
შესასრულებლად. მეორე ღამეს, ჩვენთან მოვიდნენ გულიკო და ანზორ ჩუხუები, რომლებმაც 
სამწუხარო ამბავი მოიტანეს, ჩვენგან წასვლის შემდეგ, გუჯუჯი დაუჭერიათ. ამაზე პრეზიდენტი 
ძალიან შეწუხდა და დადარდიანდა. 

რახან გუჯუჯი ჯონსონ კვარაცხელიას სახლიდან წასვლის შემდეგ დაიჭირეს, ესე იგი 
ადგილსამყოფელიც უკვე გაყიდული იყო. როგორც ძმებმა ჩუხუებმა გვითხრეს, პრეზიდენტი 
სასწრაფოდ უნდა გადაეყვანათ სხვა ადგილას. ამ დროს პრეზიდენტის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა, ძალიან დასუსტდა, დადარდიანდა, ფიქრობდა. ბუნებ-
რივია, მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ ყველა საშინლად ვიყავით, მაგრამ ამ 
უბედურებას თან ერთვოდა პრეზიდენტის ავადმყოფობა, რაც დრო გადიოდა, დღითიდღე 
ბატონი ზვიადი მძიმდებოდა, წონაში იკლებდა და მდუმარე ხდებოდა. ეს იყო საშინელი 
დღეები. საჭირო იყო ექიმი, მაგრამ ეს მაშინ შეუძლებელი იყო, ვის ენდობოდი ან ვის 
მოიყვანდი, როცა საგულდაგულოდ ვასაიდუმლებდით ადგილსამყოფელს, ლამფას არ ვანთებ-
დით და ხშირად ბუხარსაც, საკვამურიდან ბოლი რომ არ ამოსულიყო. ანზორ ჩუხუამ 
შესთავაზა პრეზიდენტს სხვა ადგილზე, მისი თქმით, საიმედო ადგილზე გადაყვანა. ოღონდ, 
ხაზგასმით აღნიშნა, მხოლოდ 4 კაცის მიღება შეუძლია ამ ოჯახსო. ჩუხუები მანქანით იყვნენ 
და იმავე ღამეს, 27 დეკემბერს, წაიყვანეს პრეზიდენტი. მოხდა ისე, რომ მანქანაში წინ 
დასხდნენ ჩუხუები, უკან პრეზიდენტი, ბატონი გუგუშვილი, დაცვის უფროსი – მარგველანი, 
ბაჩუკი გვანცელაძე. მანქანაში ადგილი არ იყო, მე და გოჩა საბარგულში ვჯდებოდით, მაგრამ 
ერთ–ერთმა ჩუხუამ კვლავ გაიმეორა, 4 კაცზე ვართ შეთანხმებულიო. პრეზიდენტმა მითხრა: 
ნუ ნერვიულობთ, როგორც მივალთ, შევხედავ სიტუაციას და მე თვითონ გამოგიგზავნით კაცს 
და მოგიყვანთო. 
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ვწუხდით პრეზიდენტის ჯანმრთელობაზე, წასვლის დროს ჩუხუამ თქვა, იქ ექიმსაც 
მივუყვანთო და უფრო მეტად ამის გამო გვინდოდა პრეზიდენტთან ვყოფილიყავით.» 

გოჩა კეკენაძე: «ანზორ მებონიამ იქ ყოფნის მეათე დღეს უთხრა, ვიღაცეებმა შეიტყვეს 
აქ რომ ხართ და აუცილებლად ადგილი უნდა გამოიცვალოთო. მერე ისევ შეგიძლიათ აქ 
მოსვლაო. ანზორ მებონიამ გვითხრა, ვახო ზარანდია მდინარის მეორე მხარეს დაგხვდებათ 
და წაგიყვანთ საიმედო ადგილზეო. ზურაბ გუჩუა მებონიასთან დარჩა. მებონიამ გაგვაცილა, 
იქ მართლაც დაგვხვდა ვახო ზარანდია ვილისით და წაგვიყვანა ჯიხაშკარში, ჯონსონ 
კვარაცხელიას სახლში. 

ეს იყო დაახლოებით 15 დეკემბერს. კვარაცხელიასთან დავყავით 10 დღემდე. აქ 
მოსვლისთანავე პრეზიდენტს მუცლის ძლიერი ტკივილი და შემცივნებები დაეწყო. ფანჯრიდან 
დავინახე, პრეზიდენტი ოთახში მარტო იჯდა და აკანკალებდა. ეგრევე შევაღე კარები და 
ვკითხე: ცუდად ხართ, ბატონო ზვიად? 

– არა, არაფერია, – მიპასუხა. 
მე არ მოვეშვი და ვუთხარი: იქნებ ექიმი გჭირდებათ, ან წამალი, ბატონო ზვიად მეთქი. – 

არა, თუ ღმერთი გწამს, არაფერია, გამივლის, გენაცვალე, – მიპასუხა დაბალი ხმით. 
თავიდან ცდილობდა ჩვენთვის არ ეგრძნობინებინა ავადმყოფობა, მაგრამ როცა მისი 

ჯანმრთელობა თანდათან გაუარესდა, ყველანი საგონებელში ჩავვარდით, რა გვექნა, რით 
გვეშველა, არ ვიცოდით. მერე კიდევ ვკითხე: რა ხდება, ცუდად ხომ არ ხართ – მეთქი. მერე 
თქვა, — მე მგონი, მომწამლეს და ისაუბრა რომ მოწამვლის სხვადასხვა მეთოდი არსებობს. 

ჯონსონ კვარაცხელიასთან ყოფნის დროს მოვიდა გუჯუჯი ებრალიძე. მან მოიტანა ამბავი, 
გია მამფორიას პრეზიდენტთან შეხვედრა უნდაო. მაგრამ, მისი წასვლის შემდეგ, არავინ 
გამოჩენილა. გუჯუჯიზე კი მოიტანეს ამბავი, დაიჭირესო. მოვიდნენ გულო და ანზორ ჩუხუები 
და პრეზიდენტს უთხრეს, სხვაგან უნდა გადაგიყვანოთო. ამ დროს უკვე სერიოზული 
პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობის მხრივ. ჩუხუები წავიდნენ და მეორე დღეს (27 
დეკემბერს) მოიყვანეს ႢႠႦ–24 მარკის მანქანა. მაშინვე თქვეს, ოჯახი 4 კაცზე მეტს ვერ 
მიიღებსო. მანქანაში როცა ჩასხდნენ პრეზიდენტი, ბატონი ბესო, ჩუხუები, დაცვის უფროსი და 
ბაჩუკი გვანცელაძე, მანქანის სალონში ადგილი არ იყო. საბარგულში შეგვეძლო მე და 
ბურჯანაძეს მოთავსება, მაგრამ ჩუხუები კატეგორიულად ითხოვდნენ მხოლოდ 4 კაცის 
წასვლას. 

დავრჩით ჯონსონ კვარაცხელიასთან მე და ზაზა. უმეტესად, იქვე, ტყეს ვაფარებდით თავს. 
ისეთი ადგილიდან ვადევნებდით თვალს, საიდანაც ჯონსონის სახლში მიმსვლელს დავინახავ-
დით. » 

Гибель 7 

В хорошем настроении, после дневного стресса, мы около 22.30 легли. Охранники около 40–
45 минут оживленно переговаривались, за тем около 23.30 мы все заснули. 

Около 00.30 31 декабря меня разбудил громкий хлопок. Об этом хлопке необходимо 
сказать особо – он был гораздо тише и глуше обычного выстрела пистолета [[я сперва подумал 
что это громыханье плевательного тазика. Я думаю Звиад сильно прижал дуло пистолета к виску, 
что уменьшило звук выстрела]]. Звук шел с права от меня. Я повернулся на право и увидел что 
президент полулежит–полусидит на кровати и из его рта течет темная жидкость. 

                                                                            
7 ჩემი აზრით და ზოგადად – პრეზიდენტ ზვიად გამსახურიას დაღუპვის გარემოებებიდან ერთ-ერთი 
უმთავრესი მისი ავადმყოფობის ფაქტორი. მას შემდეგ, რაც მრავალი რამ წავიკითხე შესაძლო 
ავადმყოფობებზე – მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი სიზუსტით ეს იყო დიაბეტის შეტევით გამოწვეული 
უმძიმესი ფსიქიკური დეპრესია. რამდენად განაპირობა ამ დეპრესიამ თვითმკვლელობა – ამაზე წესით 
სამედიცინო ექსპერტიზას უნდა გაეცა პასუხი – რომელიც ვერ ჩატარადა. სამეცნიერო წყაროები 
ადასტურებენ, რომ დიაბეტური დეპრესიის ვითარებაში უნებლიე თვითმკვლელობები ხშირია და საკმაოდ 
ფართოდაა გავრცელებული. 
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Я вдруг представил что у него рвота. Я крикнул охранникам "его рвет" и вскочил с постели. 
Они тоже сразу вскочили. Я обошел постели и приблизился к президенту чтобы чем ни будь ему 
помочь и в это время увидел, что кровь течет у него из правого виска, а в правой руке – которая 
лежала на кровати между ног – пистолет. 

[[В комнате стоял отвратительный запах керосина, пороха и крови. Было слышно как 
булькает и льется на пол кровь. Керосиновая лампа бросала длинные, жуткие тени. У 
охранников были сумасшедшие, безрассудные лица. Это был кошмар. Удивляюсь как я не сошел 
с ума. Спустя несколько дней Бачуки сказал мне, что оказывается и у меня лицо было "как в 
фильмах ужасов" – деформированное, глаза выкатившиеся, рот перекосившийся. 

У Звиада же лицо было абсолютно спокойно, глаза смотрели вдаль, если бы не кровь с виска 
и рта – можно было подумать что он о чем–то задумался.]] 

Мы были ошеломлены, у Бачуки началась истерика, мы не знали что делать. Минут через 
пять мы вызвали хозяина. Хозяин и Робинзон поправили тело президента, закрыли ему глаза. 

Пистолет завернули в тряпку и положили в целлофановый пакет (я видел это лично), спустя 
несколько дней пистолет Робинзон и охранники спрятали в надежное место [[уже когда мы 
находились опять в доме Джонсона]] (вместе с гильзой, пулю найти не удалось). 

[[Сразу же мы послали хозяина к Чухуа, они пришли примерно через час–полтора, за тем 
послали к Мебониа – тот тоже скоро пришел, позвали и Гоча и Зазу. Все собрались. Горе и 
эмоции не позвали сразу же решить что делать дальше. Чухуа взялся организовать перенос 
покойника в другое место, где мы могли приготовить его для захоронения. 

Следующим утром я сказал охранникам чтобы они собрали все вещи президента и все 
документы. Я хотел составить список и упорядочить все для хранения – я также в душе надеялся 
найти хотя бы какую то записку которую Звиад мог оставить перед смертью. Но тщетно – 
никакой записки найти не удалось. 

Во внутреннем кармане пиджака оказался конверт в котором лежало около 12000 долларов 
и около 300 тысяч рублей. Деньги пересчитали вместе и сдали на хранение Робинзону. На дне 
большой черной сумки нашли маленький, мелкокалиберный заряженный револьвер 
южноамериканского производства – его Звиад никогда не доставал и до этого я его не видел. 
Здесь же была папка с документами, фотографиями. Еще была Библия на английском языке. 

Среди документов была большая общая тетрадь с черным переплетом которую Звиад 
раньше несколько раз вынимал и читал (мне даже запомнилось, что он делал какие–то заметки). 
Я внимательно просмотрел тетрадь, надеясь найти предсмертную запись в нем. Но оказалось что 
это старая тетрадь, в ней большую часть занимали материалы к суду президента, были какие–то 
выписки из литературы, но главное здесь были его стихи. Одно стихотворение – "Воскресенье" 
особо запомнилось. Здесь описывались похороны – так все и получилось. 

Похороны 

Оставаться в этом доме не было возможности, хозяева были в панике, и к новому году они 
ожидали гостей – родственников из другого района. Надо было решить куда перевезти тело 
покойника. Надеяться можно было только на помощь Чухуа и Мебониа. Они обещали устроить 
все к трем часам ночи – уже после нового года, когда все стихнет и на улице не будет движения 
людей. Мы еле дождались. В три часа ночи, пришли и Чухуа и Мебониа, привели маленький 
трактор с кузовом спереди. Стали решать куда можно отнести покойника – кто мог принять нас 
таким скорбным грузом? Я вспомнил, что рядом с домом Джонсона был пустующий 
недостроенный дом – мы решили отвезти покойника туда, а за тем решить что делать дальше. 
Так и сделали – тело положили на носилки (которые принес Чухуа) и перенесли на трактор, 
уселись все на кузов и поехали. 

Была поздняя новогодняя ночь, уже было тихо. Моросил мелкий дождь, было очень сыро, 
туманно и прохладно. 
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Когда подъехали к кладбищу Джиха, один из охранников поднялся к Джонсону – просить 
помощи. Джонсон сперва ужаснулся, а за тем без колебания предложил нам принести 
покойника в свой дом. Мы так и поступили. 

Найдя пристанище, мы стали советоваться как поступить. Мы все вспомнили что Звиад 
просил нас похоронить его здесь, в Мегрелии. Мы могли его похоронить во дворе старинной 
полуразрушенной церкви, которая находилась недалеко в лесу и куда редко кто ходил – он мог 
найти там тихую обитель, такую – какую наверное он себе хотел сам. Была даже идея, объявить 
открыто о похоронах, отвезти покойника в церковь Цаленджиха и силами местного батальона 
охранять его до похорон – об этом проконсультировались с местными гвардейцами. Но в конце 
концов решили спросить как поступить у его семьи – у вдовы (как сейчас считаю совершенно 
напрасно – надо было Звиада похоронить в лесу, у церкви). 

На следующий день, 1 января прояснилось, светило теплое солнце, Робинзон и Джонсон 
принялись мастерить гроб из досок, Бачуки и Гоча стали рыть могилу. Для этого мы выбрали 
приличное место в лавровой плантации – отсюда был прелестный вид на окрестности и замок. А 
Заза начал ухаживать за покойником – мыть, брить, одевать. Послали одного человека за врачом 
и формалином. Вскоре пришел фельдшер – он ужаснулся когда узнал кого надо ему готовить, 
помимо этого оказалось что у него не было в этом опыта – но он постарался сделать все как он 
себе представлял. 

Не обошлось и без небольшого скандала. Заза, после того как совсем приготовил покойника 
наотрез отказался его хоронить здесь, требовал чтобы похоронили президента со всеми 
почестями – и действительно, было дико хоронить Звиада вот так. Но другого выхода не было и 
мне удалось успокоить Зазу. 

Поздно ночью мы начали похороны. Нас было семеро – я, Робинзон, Бачуки, Заза, Гоча, 
Джонсон и Анзор. Хоронили под свет керосиновой лампы. Положили гроб в яму, накрыли толем 
– потом сперва руками а за тем лопатами заполнили могилу. Похоронили, зажгли свечку, я 
прочел и все за мной повторяли – Отче наш. Потом устроили поминки. Я все время думал, как бы 
оценил наш поступок сам Звиад – и доказывал себе что он был бы доволен. 

ზაზა ბურჯანაძე: «31 დეკემბერს, დილის 3 საათზე, მოვიდა კაცი – გულო ჩუხუა და 
გვითხრა, წამოდით, რობიზონი გიბარებთო.. მე და გოჩა გავყევით. 

გზაში გულომ გოჩას ჰკითხა, პრეზიდენტს იარაღი თუ ჰქონდაო. ამაზე გულმა რეჩხი მიყო, 
მაგრამ რას წარმოვიდგენდი რისთვის ინტერესდებოდა. ნერვებმა ამიტანა, ისედაც ის სამი 
დღე მაგრად ვინერვიულეთ მე და გოჩამ და ამაკანკალა. შუა გზაში რობიზონი შემოგვხვდა და 
ატირებულმა გვითხრა, დავიღუპეთ, ბატონმა ზვიადმა თავი მოიკლაო. ძნელი წარმოსადგენი 
არაა, რა დღეში ჩავვარდებოდით. ხმამაღლა ვბღაოდით ყველა, ამის გახსენებაც არ მინდა. 
გავიარეთ 1–2 კილომეტრი და მივედით სოფელ ხიბულაში, ვინმე კარლო ღურწკაიას ოჯახში, 
სადაც პრეზიდენტი გარდაიცვალა. 

საშინელება დაგვხვდა. გაუბედურებული და თავზარდაცემულები ვიყავით ყველა. რა 
გვექნა? გაგვემჟღავნებინა პრეზიდენტის გარდაცვალების ამბავი თუ ისევ მალულად გვემოქ-
მედა? 

როცა დავდიოდით ოჯახიდან ოჯახში და დიდი საშიშროება იყო იმისა, რომ თავს 
დაგვესხმოდნენ, მაშინ პრეზიდენტმა თქვა, არც ცოცხალი და არც მკვდარი ამათ ხელში არ 
ჩამაგდოთო. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არ მიმინიჭებია. ჩვენ ხომ ერთი ტყვია 
ყველას გამზადებული გვქონდა, რომ თავდასხმის შემთხვევაში, ცოცხალი არ დავნებებოდით 
ხუნტას. 

ღურწკაიების ოჯახში ვიმყოფებოდით 1 იანვრის დაახლოებით ღამის 3–4 საათამდე, 
შემდეგ მოვიდა ტრაქტორი და პრეზიდენტის ნეშტი გადავასვენეთ სოფელ ჯიხაშკარში, 
კვარაცხელიების ოჯახში. კარლო ღურწკაიას ცოლი გვთხოვდა, სასწრაფოდ წავსულიყავით 
მისი ოჯახიდან, კატეგორიულად მოითხოვდა ჩვენგან პრეზიდენტის გადასვენებას. 

შუაღამისას მალულად დავასვენეთ პრეზიდენტის ცხედარი ტრაქტორზე და მივედით 
ჯონსონ კვარაცხელიას სახლის სიახლოვეს (ეს ის ჯონსონია, საიდანაც ჩუხუებმა 27 დეკემ-
ბერს წაიყვანეს პრეზიდენტი). მე და რობიზონ მარგველანი შევედით ჯონსონთან, ვუთხარით 
რა უბედურებაც დაგვატყდა თავს და ვთხოვეთ, თავის სახლში დასვენების უფლება მოეცა. ის 
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არც დაფიქრებულა, ისე დაგვთანხმდა. გამოიტანა თავისი გარდაცვლილი ძმის საკაცე(ამ 
საკაცით მოუსვენეს ჯონსონს ძმა, რომელიც ორი კვირის წინ სენაკში მოკლეს), ჩვენთან 
ერთად მოვიდა ტრაქტორთან და საკაცეზე დასვენებული პრეზიდენტის ცხედარი შევიტანეთ 
კვარაცხელიას სახლში. 

აქ მე გავპარსე პრეზიდენტს წვერი, სისხლები ჩამოვბანე, მე და ბაჩუკიმ გავბანეთ, 
ჩავაცვით შარვალ–კოსტუმი. გავაპატიოსნეთ და დავასვენეთ ისევ საკაცეზე. 

პრეზიდენტს გარდაცვალების დროს ეცვა ჩემი სვიტრი, რომელიც ჯიხაშკარში ყოფნის 
დროს ჩავაცვი. ძალიან როცა შეამცივნა, მე მივუტანე და ვუთხარი, სუფთაა, თან თბილია და 
იქნებ ჩაიცვათ მეთქი. მაშინვე დამთანხმდა და სწორედ ეს სვიტრი იყო სისხლში ამოსვრილი.  

გოჩა კეკენაძე და ბაჩუკი გვანცელაძე საფლავის გათხრას შეუდგნენ (სახლიდან 50 
მეტრში, ჯონსონის ყანაში), ამ დროს რობიზონ მარგველანი სახლის უკან ფიცრულში მიცვა-
ლებულისთვის სასახლეს ამზადებდა. მან მოძებნა ფიცრები და შეკრა ჩასასვენებელი. პრეზი-
დენტი ჩავასვენეთ, ლოცვები წავიკითხეთ, სანთლები დავუნთეთ და ღამის 2 საათზე, 2 
იანვარი რომ თენდებოდა, მალულად დავკრძალეთ. ძალიან გვეშინოდა, ცხედარი არ წაერთ-
მიათ. მე თავდაპირველად წინააღმდეგი ვიყავი პრეზიდენტის იქ, ასე მალულად დაკრძალვისა, 
მინდოდა წალენჯიხის წმინდა გიორგის ეკლესიაში გადაგვესვენებინა და იქ მიგვებარებინა 
მიწისთვის, მაგრამ იმდენად დიდი იყო საშიშროება თავდასხმისა და მიცვალებულის წართმე-
ვისა, რომ ყველა ამის წინააღმდეგი წავიდა და მეც დავთანხმდი. პრეზიდენტის სიტყვები 
მახსენდებოდა, არც ცოცხალი და არც მკვდარი ამათ ხელში არ ჩამაგდოთო, რომ გვითხრა. 

ამის შემდეგ, ყველამ ერთად გადავწყვიტეთ, ვინ წასულიყო გროზნოში, რათა ოჯახისთვის 
შეგვეტყობინებინა უბედურების ამბავი. გადაწყდა, რომ გროზნოში მე და ბაჩუკი წავიდოდით, 
დანარჩენები კი ტყიდან უყარაულებდნენ პრეზიდენტის საფლავს. 

ჯიხაშკარიდან 2 იანვრის დაახლოებით ღამის 3 საათზე (ორი იანვარი რომ თენდებოდა) 
ფეხით წამოვედით და ჩამოვედით სამტრედიაში. ტალახში ამოსვრილები სამტრედიიდან 
ბათუმის ავტობუსით ჩავედით ბათუმში. ჩავედით თუ არა ბათუმში, იქ შეგვხვდნენ შემთხვევით, 
ქუჩაში, გია თავზარაშვილი და გივი კვირიკაძე. ვუამბეთ მომხდარი ტრაგედიის შესახებ. 
გაოგნებულები გვიყურებდნენ, მგონი, არც დაიჯერეს, მათ გვითხრეს, რომ დეპუტატების 
გარკვეული ნაწილი ბათუმში იყვნენ. მე ისინი არ მინახავს, რადგანაც არც ამის დრო არ იყო 
და არც სურვილი გამჩენია, მართალი რომ გითხრათ. ადამიანები, ისეთ მდგომარეობაში 
ვიყავი, მაღიზიანებდნენ კიდეც. სასწრაფოდ ვნახეთ აბაშიძის დაცვის უფროსი დათო ხალვაში 
(ქელფეთა), რომელმაც დიდი დახმარება გაგვიწია და თვითმფრინავით გაგვამგზავრა 
ბათუმიდან მინვოდში.» 

У могилы 

На следующий день снарядили Бачуки и Зазу в путь, В Грозный – отвезти их до Батуми 
взялся Анзор. Я всем раздал из денег которые нашлись в пиджаке президента по тысяче 
долларов и по пятьдесят тысяч рублей – чтобы обеспечить возможность автономного проезда до 
Грозного (ни у кого не было никаких денег, только у меня было около четырехсот долларов). А 
мы остались у могилы, в доме Джонсона Кварацхелия. С помощью Анзора заказали приличный 
гроб – для случая если президента пришлось бы перезахоронить и одежду. 

Здесь мы оставались около недели. Уже, к сожалению, не неся ответственности за 
президента я осмеливался днем выходить из дома. Подымался на лесистый холм за домом, 
спускался в небольшое живописное ущелье и пил вкусную воду из речушки, бродил по 
безлюдным плантациям чая. Было абсолютно тихо, безмятежно и тепло как весной. Часами, 
усевшись на бревно, смотрел с вершины горки на замок Джиха, на ущелье и долину Хобисцкали, 
на деревню Джихашкари и все думал о происшедшем. То проклинал себя, что оказался в таком 
ответственном положении (думал – надо было уйти, придумать что заболела нога или что ни 
будь), то успокаивал себя – что это был единственный правильный поступок. 

Разве мог я оставить Звиада одного, даже если этим я ставил себя в такое невероятно 
сложное положение? Мог ли я убежать? 
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Вообще, как могло случиться что я, человек которому судьбой как будто бы была 
приготовлена спокойная и зажиточная академическая карьера, неожиданно, буквально за 
несколько месяцев оказался в таких совершенно фантастических для меня ситуациях для 
которых я не был заранее никак психологически подготовлен – на войне, в гуще самых 
невероятных сплетений высших интересов Грузии и империи, в центре самых грязных интриг и 
самой светлой, самоотверженной борьбы, на той грани которая существует между реальностью 
и мифом, мгновеньем и вечностью нации? 

После долгих раздумий я решил, что судьба есть судьба и от нее некуда бежать – надо лишь 
действовать по совести. Это меня чуточку успокоило. 

За тем мы перешли в Накифу, нас здесь опекал дядя Шакро Молашхиа и его сын, Гия – наш 
гвардеец недавно раненный в Абхазии. В доме Молашхиа мы оставались два или три дня. В это 
время по телевизору уже объявили сообщение вдовы о самоубийстве президента, сказали и о 
том что идут переговоры о перезахоронении в Грозный. 

В это же время пришла весть, что ищейки активно ищут могилу Звиада. В нескольких семьях 
подозреваемых в том, что они укрывали нас произвели обыски, перерыли дворы и сады. Вскрыли 
и несколько свежих могил в близлежащих деревнях. Подозрительный автомобиль рыскал и 
поблизости от дома Джонсона. Нагрянули и в дом Анзора. 

Нас перевели в дом поблизости. Из–за такого оборота Робинзон и Гоча решили вернуться к 
дому Джонсона, чтобы из леса следить за могилой. Также для того, чтобы ускорить – если будет 
надобность, перезахоронение в более надежное место. Поскольку жить собирались в лесу, меня 
оставили на попечение Молашхия. 

Я несколько дней опять жил у Шакро. Супруга Шакро была медсестрой, работала в больнице 
в Цаледжиха. Это была очень теплая, приветливая семья – типичная для Мегрелии. По вечерам к 
нам наведывался их сосед Ринос – бывший редактором нашей районной газеты. За чаем мы 
неторопливо обсуждали создавшееся положение, обстановку безысходности. Гия был настроен 
оптимистически, Звиад открыл народу глаза – говорил он – а зрячий народ пойдет дальше сам и 
найдет дорогу. Мне очень нравился этот парень. 

За тем меня перевели в дом поблизости. Этот дом стоял в красивом ущелье сразу же за 
домом Молашхиа, он принадлежал одному деловому человеку который постоянно жил в 
Абхазии, отсюда была видна церковь Цаленджиха. В доме жил беженец из Сухуми и русская 
старушка (веселенькая, очень любящая выпить) – она ухаживала за домом, долго разговаривала 
с животными. В это время я уже представлялся как беженец Датико, и меня никто не узнавал – 
так что я имел возможность погулять вблизи дома. Все время как мы из гор сошли в селения, мы 
практически находились постоянно в домах – очень редко выходили наружу (только во время 
переходов). Это очень угнетало, и поэтому прогулки стали огромным наслаждением. Пищу мне 
доставляли то Шакро, то Гия, то его школьница дочь (Мака?). Чувствовалось, что очень 
стараются, почти все – деликатесы, особенно учитывая экономическое положение населения. 
Приносили даже кофе. 

К этому времени у меня кончились сигареты, а в семье сахар. Я дал 5000 рублей беженцу (у 
которого конечно денег не было совершенно) и попросил принести из Цаленджиха сигареты, 
сахар и бутылку водки (для хозяйки). Через два–три часа он вернулся с пустыми руками – такие 
большие деньги никто не смог разменять. За то принес горсть хорошего домашнего табака – 
который ему кто–то подарил, приготовил самокрутки и мы с удовольствием закурили. 

Через несколько дней приехал и хозяин дома – энергичный и общительный человек, 
крупный мужчина средних лет. По вечерам мы сидели у камина и беседовали, беженцы 
вспоминали события в Абхазии. Заходил в гости и молодой сосед – беженец. К концу, по–
видимому по отношению ко мне членов семьи Молашхиа, хозяин стал подозревать что я какая–
то шишка, стал обращаться ко мне на вы, а на прощание даже сказал "я сразу вас узнал батоно 
Давид". Милейший человек. 

Пожив здесь с неделю, Гия на тракторе перевел меня в семью наших гвардейцев в другой 
конец селения, ближе к Джихашкари. В семье было три брата, все гвардейцы, сильно 
вооружены. Дома всех трех братьев стояли рядышком. В доме где я жил было несколько детей. 
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Гия приходил каждое утро и мы выходили на гребень горы, близко от дома – за плантациями чая, 
откуда открывался прекрасный вид на долину, была видна река Хобискали и замок Джиха. Здесь 
я и Гия проводили весь день, было тепло и уютно. Однажды мы увидели внизу по дороге колонну 
автобусов которая шла вслед за БТР–ом и БМП – это были каратели. Колонна проехала в сторону 
Джихашкари. Это меня взволновало – может искали наших. 

Здесь же Гия позаботился, чтобы мне сделали фотографию для документа беженца – он 
достал фотоаппарат, пленку, сфотографировал и через два дня принес фотографии – по фото 
меня бы не узнали даже мои дети. 

Через три или четыре дня Гия пришел взволнованный и предложил перевести в другое место 
– сказал, что тракторист кажется проболтался об этом месте, трепался что оказал услугу 
большому начальнику. 

Ночью я, Шакро и Гия пошли в путь – шли довольно долго, на северо–восток – перешли в 
район Чхороцку, селение находилось вблизи ущелья Лугела, поблизости того места где река 
Хобисцкали вытекает из ущелья. 

Гие было тяжело идти в такой долгий путь – у него еще на зажила рана у самой ахиллесовой 
пяты. Гия был ранен когда взорвалась на мине машина с "Градом" на которой он сидел. Из под 
обстрела его вынесла какая–то женщина – поскольку он долго лежал без памяти а товарищи 
были заняты боем – помогала ему двигаться пока не достигли Энгури. 

Супруга хозяина была тетей Гии. В доме с хозяином жила и семья его сына. Это была 
большая семья и общительные люди – каждый вечер, на ужин к ним в гости приходили соседи, 
за графинчиком водки обсуждали общие проблемы, а для того чтоб и я участвовал в беседе 
говорили по грузинский. Здесь мне "сделали" документ беженца. 

Через два или три дня вдруг приехал на тракторе Шакро, а с ним депутат Джемал Гамахариа 
и радист зугдидской комендатуры. Они по привычке стали называть меня по имени, что конечно 
весьма удивило хозяев и гостей (дело было вечером, за ужином). Разумеется показалась и та 
почтительность с которой приехавшие говорили со мной. Оказывается у Джемала погиб в 
Абхазии брат, но борьбу наши намеревались продолжить. Джемал с помощью друзей даже смог 
съездить в Тбилиси, он интересовался какие есть планы и намерения, сказал что среди 
полицейских и военных есть немало наших сторонников которые в нужный момент могут 
действовать. Я ему сказал, что сейчас я занят проблемой перезахоронения, а после будем 
думать об остальном.]] 

ამის შემდეგ შაქრომ კიდევ ერთ ოჯახში გადამიყვანა – ძალზე შეძლებული ოჯახი 
ჩანდა. დიდი და კეთილმოწყობილი სახლი ჰქონდა, ძვირფასი ავეჯი, ჭურჭელი. 
დიასახლისი იმ დროს სახლში არ იყო. შესანიშნავი სადილი დამახვედრა. რომ შეღამდა 
მამასახლისმა დაძინება შემომთავაზა. მე ვუთხარი – ჯერ არ მეძინება, ცოტა ხანს რამეს 
წავიკითხავ მეთქი. ძალზე შეწუხებულმა მოიბოდიშა – არ მაქვსო საწვავი ლამფისთვისო. 
ძალზე გამიკვირდა (თუმცა თითქმის შეჩვეული ვიყავი ეგეთებს) – ასეთი მდიდრული 
სახლის პარტონს ფული არ ჰქონდა ნავთის საყიდლად. მეორე დღეს ძალიძალაზე მივეცი 
ფული და ძლივს ორიოდ ლიტრი სალიარკა იშოვა (ნავთი არ იყო არსად). 

მეორე თუ მესამე დღეს რობინზონი და გოჩა მოვიდნენ და გადავედით შორიახლო 
სოფელში, გულივერთან. აქ კვირაზე მეტხანს ერთად ვიყავით. ძალიან გულიანი ხალხი 
იყვნენ მასპინძლები – მხიარული და ხუმარა. აქედან წავიდნენ რობინზონი და გოჩა 
გროზნიში (გულივერმა წაიყვანა). კიდევ რამდენიმე დღის მერე კი გულივერმა და მისმა 
მეუღლემ ძალზე გვიან ღამით, შემოვლითი გზებით ჩამიყვანეს ბათუმში თავისი 
„ზაპოროჟეცით“. 

ბათუმში ჩამსვეს თვითმფრინავში (ისე, რომ არავითარი შემოწმება არ გამივლია – 
თუმცა ლტოლვილის კარგი საბუთი მქონდა – ეროვნული ხელისუფლების ერთ–ერთი 
გავლენიანი პირი დაგვეხმარა) და რამდენიმე გამყოლთან ერთად ჯერ მინვოდში, ხოლო 
აქედან ავტობუსით გროზნიში ჩამიყვანეს. 

ყველაზე არასასიამოვნო მომენტი მინვოდში შემემთხვა. ჩემმა გამყოლებმა 
პოლიციის ბარიერი დაუბრკოლებლივ გაიარეს, მე კი პოლიციელმა გამაჩერა. 
ლტოლვილი ხარო? – მკითხა. კი მეთქი. საიდანო? აფხაზეთიდან მეთქი. აბა მკლავები 
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დაიკაპიწეო მიბრძანა. დავიკაპიწე მკლავები – ყურადღებით დამითვალიერა ვენები… 
ნარკოტიკს არ იყენებ? რა დროს ჩემი ნარკოტიკებია მეთქი. ზუსტად შენი ასაკის 
რამდენიმე ნარკომანი დავაკავეთ ბოლო ხანებშიო... როგორც იქნა გამიშვა… 

 გროზნიში, სახლში რომ მივედი – ლია და ბავშვები გაოცებული მიყურებდნენ – ავად 
ხომ არ ხარ… რას დამსგავსებიხარო… მართლაც, ჩემი თავისვე აჩრდილს ვგავდი – 
დამახინჯებული, „დახადიაგა“ ნარკომანი რომ იქნება ისეთს… თვეების განმავლობაში 
ანტიდეპრესანტები მჭირდებოდა. 

გოჩა კეკენაძე: «ღურწკაიების ოჯახში მოვიდა ანზორ ჩუხუა (ეს ის ანზორ ჩუხუაა, ვინც 
ჯიხაშკარიდან, ჯონსონ კვარაცხელიას ოჯახიდან 27 დეკემბერს წაიყვანა პრეზიდენტი სხვა 
პირებთან ერთად). მან მოიყვანა ტრაქტორი (წინ ლაფეტით). ცხედარი დავასვენეთ და ნელი 
სვლით წავედით ჯიხაშკარისკენ. იმედი გვქონდა, რომ იქ ჯონსონ კვარაცხელია 
დაგვეხმარებოდა. ბურჯანაძე და მარგველანი შევიდნენ მასთან სახლში, ჩვენ გარეთ 
ველოდებოდით, ტრაქტორი სახლთან შორიახლოს გავაჩერეთ. პრეზიდენტის თავი მუხლებზე 
მესვენა, არ მემეტებოდა რკინაზე წოლილიყო. როცა ბურჯანაძე და მარგველანი გამოვიდნენ, 
მათ გამოჰყვა ჯონსონიც და ამის მერე პრეზიდენტის ცხედარი გადავასვენეთ კვარაცხელიას 
სახლში. მახსოვს, საკაცე მოიტანა ჯონსონმა. ოთახში შევასვენეთ, პრეზიდენტის ცხედარი 
გავაპატიოსნეთ. ზაზა ბურჯანაძემ და ბაჩუკი გვანცელაძემ დაბანეს, წვერი გაპარსეს, შარვალ–
კოსტუმი ჩააცვეს. ამასობაში მე და რობიზონ მარგველანი სახლიდან 40–50 მეტრში, ყანაში, 
საფლავის გათხრას შევუდექით. თავიდან ზაზა ამბობდა, ასე მალულად როგორ დავასაფ-
ლავოთ პრეზიდენტი, ეკლესიაში დავკრძალოთო, მაგრამ ყველას გვეშინოდა ამის. არ გვინ-
დოდა ვინმეს შეეტყო მისი ცხედრის ადგილსამყოფელის შესახებ. 

მახსოვს, როცა უიმედოდ, სამეგრელოს ტყეებში ადგილიდან ადგილზე გადავდიოდით, 
პრეზიდენტმა რამდენიმეჯერ მითხრა, არც მკვდარი და არც ცოცხალი ამათ ხელში არ 
ჩამაგდოთო. ერთხელ ისიც თქვა, საქართველოში დამმარხეთო. მაშინ ამ სიტყვებისთვის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ მიმინიჭებია. საშიშროება ძალზედ დიდი იყო და ჩვენ 
ყველა სიკვდილისთვის მზად ვიყავით. რობიზონი ფიცრებს აგროვებდა სახლის სიახლოვეს და 
კუბოს კრავდა. ჩავასვენეთ კუბოში, სანთლები დავუნთეთ, ლოცვები წავუკითხეთ და 
მალულად, ღამით, ჩავასვენეთ საფლავში. კუბოს ზემოდან ტოლი გადავაფარეთ, მერე მიწა 
მივაყარეთ და საფლავზე ზემოდან სიმინდის ფუჩეჩი დავაწყეთ. ეს იყო ღამის 1 თუ 2 საათი, 2 
იანვარი თენდებოდა. მოვითათბირეთ, რომ ბურჯანაძე და გვანცელაძე წასულიყვნენ, იქნებ 
როგორმე ჩაეღწიათ გროზნოში, რათა პრეზიდენტის ოჯახისთვის შეეტყობინებინათ. დავრჩით: 
ბესო გუგუშვილი, რობიზონ მარგველანი და მე – გოჩა კეკენაძე. აქედან ახლო მახლო ტყეში 
გადავინაცვლეთ , საიდანაც მეთვალყურეობას ვუწევდით მე და რობიზონი პრეზიდენტის 
საფლავს. ბატონი ბესო ერთ–ერთ ოჯახში დავტოვეთ. ჯონსონ კვარაცხელიამ და მისმა ოჯახმა 
სახლი დატოვა და სადღაც გაიხიზნენ. აქვე ვიტყვი, რომ ხიბულადან გამოგვყვა ზურაბ გუჩუა 
(წალენჯიხის გამგებელი), რომელიც ჩვენთან ერთად ესწრებოდა პრეზიდენტის დაკრძალვას. 

უკანასკნელ პერიოდში, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა პრეზიდენტთან ერთად ჯიხაშკარში 
ვცხოვრობდით, დავაფიქსირეთ თეთრი „ნივა“, რომელიც საეჭვოდ მოძრაობდა. თეთრი 
„ნივის“ არსებობაზე იქამდე გუჯუჯი ებრალიძემ და ვახო ზარანდიამაც გვითხრეს. 

როცა ჩვენ ტყიდან ვყარაულობდით პრეზიდენტის საფლავს, თეთრი „ნივა“ პირდაპირ 
მიადგა ჯონსონ კვარაცხელიას სახლს. ჭიშკართან შეჩერდნენ, მანქანიდან 2 ადამიანი 
გადმოვიდა, სახლს გარშემო შემოუარეს, საფლავის შორიახლოსაც გაიარეს, მერე ისევ 
ჩასხდნენ და წავიდნენ. ამ დროს ჯონსონი უკვე გახიზნული იყო. ამას ჩვენ 700–800 მეტრიდან, 
ზემოდან დავყურებდით. როცა საფლავის შორიახლოს გაიარეს, ვიფიქრეთ, თუ გათხრას 
დაიწყებდნენ, ცეცხლი გაგვეხსნა მათთვის. მერე როცა წავიდნენ, ეჭვში ჩავვარდით, ხომ არ 
იცოდნენ რაიმე პრეზიდენტის ცხედრის ადგილსამყოფელის შესახებ. ჩვენი მიზანი იმ წუთებში 
იყო არავის ხელში არ ჩაგვეგდო პრეზიდენტის ცხედარი. ეს იყო 4 იანვარს. 

საშინელმა ეჭვმა შეგვიპყრო. ამიტომ, მე და რობიზონმა საჭიროდ ჩავთვალეთ, 
პრეზიდენტის ცხედარი სხვაგან გადაგვესვენებინა. (აქვე შევნიშნავ, როცა გუჯუჯი ებრალიძემ 
და ვახო ზარანდიამ გვითხრეს თეთრი „ნივის“ საეჭვო მოძრაობის შესახებ, ისიც თქვეს, ვიღაც 
სოხუმელი ႩႢႡ–ს მაღალჩინოსანი მხეიძე დადისო ამ მანქანით). 
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ამის შემდეგ, რობიზონმა ჯიხაშკარში მიაკითხა ერთ ჩვენს თანამებრძოლს (გვარი არ 
მახსოვს), რომელმაც რამდენიმე ჩვენი გვარდიელი მოიყვანა. მათ ალყა შემოარტყეს ჯონსონ 
კვარაცხელიას სახლს. ამასობაში საფლავი გავთხარეთ და ამოვასვენეთ პრეზიდენტის კუბო. 
გვარდიელები გავუშვით, ჩვენ კი ცხენშებმული ტაჩკით პრეზიდენტის ცხედარი ხელით გადა-
ვასვენეთ ჯიხაშკარში, ვალიკო ზარანდიას სახლში (რობიზონის შეკრული ჩასასვენებელი 
ჯონსონთან დავტოვეთ). ამ დროს ვიყავით – მე, – გოჩა კეკენაძე, რობიზონ მარგველანი და 
ერთი გვარდიელი (ვალიკო ზარანდიას მეზობელი). ვალიკო ზარანდიამ მიგვიღო, ძალიან 
განიცადა პრეზიდენტის სიკვდილი და ნება დაგვრთო მისი სახლის მეორე სართულზე დაგვეს-
ვენებინა პრეზიდენტი. ვალიკო ზარანდიამ კუბო დაამზადებინა ვიღაც მეკუბოვეს, ისე, რომ იმ 
კაცმა არ იცოდა ვისთვის აკეთებდა ჩასასვენებელს. კუბო მოიტანა 6 იანვარს, საღამოს და 
იმავე ღამით, ვალიკო ზარანდიას სადურგლო სახელოსნოში მალულად დავკრძალეთ 
პრეზიდენტი. აქ საფლავი გავჭერით – მე, რობიზონმა და გვარდიელმა (ვალიკო ზარანდიას 
მეზობელმა). 

6 იანვარს, ღამით მეორედ მივაბარეთ მიწას პრეზიდენტი. 
ამ დროს, როგორც ვთქვი, ზაზა და ბაჩუკი უკვე 5 დღის წასულები არიან გროზნოში. 

ბატონი ბესო ერთ – ერთ ოჯახში დავმალეთ ჯიხაშკარში. 
თუ იქამდე ყველგან შევარდნაძის ბანდები იდგა პიკეტებზე, პრეზიდენტის გარდა-

ცვალების შემდეგ, ეს პიკეტები, თურმე, მოიხსნა. თუ იქამდე ალყაში გვაქცევდნენ, ახლა ალყა 
უკვე მოხსნილი იყო. ამის შესახებ ერთ – ერთმა გვარდიელმა გვითხრა. რამდენად მართალი 
იყო, არ ვიცი, ვინაიდან ჩვენ ტყეში ვიმალებოდით. 

ჩვენამდე ისიც აღწევდა, რომ ვიღაცეები ახალ საფლავებს თხრიდნენ და პრეზიდენტის 
ცხედარს ეძებდნენ. ალბათ, იმისთვის, რომ დარწმუნებულიყვნენ, მართლა გარდაიცვალა თუ 
არა პრეზიდენტი. 5–6 დღე დავყავით ისევ ჯიხაშკარის ახლომახლო ტყეებში, შემდეგ, ერთი 
ჩვენი მომხრის (სახელად ოტელო) ზაპოროჟეცით ჩავედით ბათუმში, საიდანაც მეორე დღეს 
გროზნოში წავედით. ამის შემდეგ ვიყავით გროზნოში. » 

Поза Покойного Президента 

Президент полулежал–полусидел в кровати. 
Его голова была прямой, и упиралась в спинку кровати, как обычно бывает голова у спящего 

человека, но была чуть наклонена влево. 
Его плечи опирались на подушку, также наклоненные влево – туловище вообще было 

повернуто несколько налево так что правое плечо находилось вблизи линии середины ног. 
Правая рука лежала ладонью вверх между его ног. Пистолет лежал на руке, указательный 

палец чуть входил в проем спускового крючка. 
Левая рука лежала рядом с телом. 
Глаза были открыты. 8 

Комната 

Ставни в комнате были постоянно закрыты, по видимому президента раздражал свет. У 
стены, у ног кровати постоянно на стуле горела керосиновая лампа. 

У изголовья кровати президента стоял стул на котором стоял графин с водой, "Манилин" и 
стакан, – в день он выпивал около двух графинов. 

У изголовья также лежала большая черная сумка президента, из которой он часто доставал 
носовые платки, в нем же обычно находился пистолет президента. 

Под кроватью лежал большой таз–плевательница. 

                                                                            
8 იხ.: ჩანახატი დანართებში 
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P.S. После кончины президента, когда охранники приводили в порядок и паковали его вещи, 
на дне черной сумки был обнаружен еще один револьвер, мелкокалиберный (кажется 
пятизарядный, аргентинского производства). 

Общее физическое и психическое состояние 
С точки зрения физического и психического состояния весь период ноября–декабря 1993 г. 

мощно четко различить и разделить на два периода: 
Период нахождения в Абхазии и вплоть до Мужава; 
Период после Мужавы и особенно после Лии. 
В первой половине президент был бодр, целеустремлен, силен, энергичен и оптимистичен. 

Дух его был боевитый. Он нормально питался (ел не очень много, но несколько раз в день), во 
время застолья с удовольствием умеренно пил, произносил тосты, шутил. 

Этот период полностью совпадает с его активными и очень успешными попытками 
организовать партизанское движение, о котором он начал говорить еще в Абхазии. 

Однако после развала отряда в Чвинаре и последующие за ним явления (происшествие на 
мосту в Лия) глубоко огорчили президента и вызвали глубокие изменения в его духовном 
состоянии. 

Во втором периоде президент постепенно но неуклонно впал в пессимизм, им завладело 
чувство обреченности: "кто примет такого человека как я" („ჩემნაირ კაცს ვინ მიიღებს“); он 
стал раздражительным, неразговорчивым, недоверчивым; перестал интересоваться политикой, 
перестал слушать и смотреть радио и телевизор и запрещал другим. Фактически ни разу не 
притронулся к питью. В конце декабря перестал курить – до этого курил довольно много. Стал 
есть все меньше и меньше. 

Уже в горах Мужавы стал жечь служебные документы, последние сжег в Накифу. 
Уже в горах Мужавы он стал называть предателями всех офицеров которые не 

присоединялись к его отряду (между ними и Лоти Кобалия) а также всех политиков и министров 
звал трусами и предателями (включая Гурама Абсандзе), хотя впоследствии несколько раз 
смягчал свои высказывания. 

Однако физическое состояние президента до самого конца декабря (последняя декада) не 
могла вызвать каких либо опасений. Он без особого труда проходил по пересеченной местности 
3–5 а то и 7–10 километров. 

Первые тревожные психические стрессы стали проявляться после Лии, например в пути в 
Накифу, когда мы одну ночь переночевали у охотника (фамилия ?). Здесь около 8–ми часов 
вечера к нам должен был прийти проводник. Уже к 6 часам президент стал проявлять 
повышенное беспокойство, которое постепенно переросло в крайнее нервное возбуждение. Он 
произносил оскорбительные слова в адрес проводника ("предатель" и т.д.) в присутствии хозяев 
дома – друзей проводника, так что нам приходилось все время его успокаивать. 

Этот нервный стресс продолжался и в пути. Например, маленький трактор который должен 
был доставить нас к месту, он принял за БТР – сказал "Вот видите, нас предали, вот приехала 
хунта на БТР–е и нас сейчас захватят". 

Этот крайний стресс продолжался и после того как нас разместили в доме Анзора Мебония. 
Президент нервно ходил по комнате и уверял нас, что мы уже окружены и с минуты на минуту 
следует ожидать нападения. Призвал охранников приготовить оружие и занять боевые позиции. 

Следует отметить, что подобные стрессовые состояния были кратковременными и 
чередовались относительно долгими периодами спокойствия и взвешенности. 

Здесь–же, в доме Мебония он обратился к нам, окружающим (охранникам, мне, Зурабу 
Гучуа): "Знайте, если нас окружат, мы не должны сдаться живыми. Меня они ни в коем случае не 
должны взять живым. Если такое случиться взорвемся гранатами и у вас не должна дрогнуть 
рука". 

Но уже через день или два, он собрал всех нас вместе и сказал: "Я обречен, а вы молодые, 
вы должны жить. Оставьте меня и уходите, не губите себя". Мы были подавлены и угнетены этим, 
у молодух охранников появились слезы, Бачуки заплакал. Мы все уверяли президента что не 
оставим его и будем с ним до конца. 
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Глубоко взволновала президента весть Московского телевидения о путче в Грозном, он 
сказал мне "Мы погубили свои семьи". Несколько дней, пока нам не было известно чем 
закончились события в Грозном он очень волновался и переживал. 

Такой пессимизм и обреченность очень нас волновала, президент подчас вовсе не был 
похож на себя. Зураб Гучуа спросил меня: "Что все это значит, что с этим человеком 
происходит? Ты видел ли когда ни будь его в таком состоянии?". 

На то что президент сильно похудел я впервые обратил внимание также в доме Мебония. 
Поскольку президент никогда не раздевался так чтобы мы могли его видеть голым и постоянно 
носил две пары брюк и несколько джемперов я не мог судить об его худобе. Но в доме Мебония 
я увидел его ноги когда он их мыл в тазике у камина – я был удручен худобой его ног. 

Хотя президент обычно молился по несколько раз в день, но в последние дни он молился 
особенно много, значительную часть дня посвящая этому.Проблема возвращения в Грозный 

В течение всего периода ноября–декабря неоднократно то нами, то нашими сторонниками 
при посещении президента ставился вопрос об его возвращении в Чечню, в Грозный. Президент 
каждый раз резко и с раздраженностью, а иногда и весьма грубо прерывал всякие разговоры о 
возвращении в изгнание. 

Два раза в Чвинари ему предлагали сперва перейти в Абхазию (наш гвардеец, у которого 
мать была абхазка), а потом Бадри Зарандия предлагал каким–то способом перевезти 
президента к любой границе (Азербайджана, Армении, Осетии) – каждый раз президент 
отказывался. 

Охрана и я несколько раз предлагали передвинуться к востоку и укрыться в Аджарии – на 
это он также ответил отказом, а один раз сказал "укрываться в Аджарии можно только 
чекистам". 

Президент также отказал Робинзону встретиться с его братом, которому было дано 
поручение найти вертолет для перелета в Грозный. 

Несколько раз мы ему предлагали послать кого–либо в Грозный, для того чтобы сообщить о 
своем положении а также узнать о возможности перелета вертолетом туда – это каждый раз 
пресекалось в грубой и резкой форме. 

В Чвинари, где была радиостанция, были слышны позывные Георгия из Грозного – "Квадрат", 
президент не только не разрешил связаться кому ни будь с ним, но более того, – посадил Бачуки 
в радиостанцию с тем чтобы кто ни будь украдкой не связался с "Квадратом". 

После того как мы узнали о попытке путча в Грозном, и когда мы очень беспокоились о 
положении наших семей, я попросил президента связаться с Грозным через какое либо третье 
лицо (которое даже ни знало бы о нашем местонахождении) – он категорически отверг мое 
предложение "Об этом и не думай" („ამაზე არც იფიქრო“). 

Политические мотивы 15.03.94 

При приезде президента в Грузию (в Мегрелию) на многочисленных митингах (на которых 
присутствовало иной раз более 60 тысяч человек – в Зугдиди), ему каждый раз задавали вопрос: 
"на какое время вы приехали в Грузию?", "как долго вы пробудете в Грузии?". 

На это президент каждый раз отвечал, что он приехал навсегда и будет бороться до 
последней капли крови. То же самое он отвечал и на вопросы многочисленных журналистов. 
Более того, на митинге в Зугдиди он сказал: "Они думают что у этой страны нет хозяина, но 
скоро они убедятся что у этой страны есть хозяин". 

Шеварднадзе после поражения в Абхазии и оказанной ему помощи со стороны русских в 
Кутаиси заявил: "С звиадистами скоро будет покончено и Гамсахурдиа опять убежит в Грозный". 

Перед тем как поехать в Грузию президент сказал Мерабу Кикнадзе (пишу с его слов), 
который дорабатывал автобиографию президента : "Если что, продолжай в первом лице". 
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Своей супруге, Манане, которая просила его взять ее с собой в Грузию он сказал (пишу с её 
слов) "Куда ты поедешь? Мне может быть придется партизанить в лесу? Что ты будешь делать в 
лесу?". 

Все это и многое другое дает мне право утверждать, что президент ни в коем случае не 
собирался покидать опять Грузию и желал погибнуть в Грузии – остаться президентом навсегда. 

По моему, его идеалом было укрепиться в высокогорном ущелье (вроде Чвинари) с сильной 
группой партизан и дать последний смертный бой. 

Ему претило когда мы укрывались, прятались – это сильно задевало его самолюбие, он 
предпочел бы открытый бой и гибель в бою. 

Мане, когда мной в Чвинари овладела какая–то паническая болезнь он сказал – "Бесо, 
главное не бояться смерти и бороться за правду". Эти слова меня скоро вылечили. 

Чвинари 

Оказавшись в горах Чхвалери (сразу после Абхазии) президент долго и детально изучал 
положение наших войск и расположение войск хунты. По слухам сильный отряд под 
командованием Бадри Зарандия (начальник зугдидской комендатуры) имеющий бронетехнику 
укрылся в ущелье Чвинари (правый берег Ингури). 

Президент с небольшой мобильной группой (часть охраны с тяжелым оружием должны были 
за тем догнать нас) совершили тяжелейший переход по горам ночью, в снег и дождь, пройдя в 
одежде брод на реке Магана (где вода доставала до горла) и после этого в мокрой одежде еще 
четыре часа марша по горам – в Мужаву, а на следующий день в Чвинари. 

В Чвинари реально оказалось около 15–20, в основном молодых и необученных бойцов, 
один крупнокалиберный пулемет и один АГС, противотанковый гранатомет. 

Местоположение Чвинари с точки зрения обороны было идеальным. Узкое и глубокое 
лесистое ущелье не имело обходов сзади. У входа в ущелье выстроены гигантские 
гидросооружения – огромный акведук (питающий водой Энгурскую электростанцию в Саберио) 
вдоль которого были проложены в обе стороны огромные тоннели в которых свободно могла 
войти любая военная техника. Узкий вход в ущелье был готов для укладки противотанковых мин. 
Обстрел ущелья пушками или "градом" мог разрушить акведук – что вызвало бы крупное 
наводнение. Была отличная возможность отступать на севр и северо–запад в горы. 

Президент с огромной энергией начал укреплять партизанский отряд: послал во все концы 
Мегрелии надежных людей чтобы отряды двигались к Чвинари. И в действительности скоро в 
Чвинари стали прибывать маленькие отряды 3–5 человек, хорошо вооруженные, боевитые, 
опытные. Вновь прибывшие строили шалаши и деревянные домики вдоль ущелья в лесах. 

Однако – в это же время телевидение и радио хунты объявили о "концентрации сил 
звиадистов в ущелье реки Энгури". К Лия и Джвари были подтянуты дополнительная техника и 
отряды. 

Однако наиболее вредным оказалось воздействие КГБ на офицеров нашего отряда – их 
запугивали массированными атаками "крокодилов" с воздуха, нагнетали слухи что Шеварднадзе 
нанял специальный отряд "спецназа" – 80 бойцов для атаки Чвинари, предполагаю что 
оказывалось давление на семьи офицеров – жен и детей. Этими усилиями противнику 
постепенно удалось посеять панику среди офицеров и солдат нашего отряда – тем более что в 
остальной части Мегрелии не удалось вызвать оживления партизанского движения – хотя мы 
точно знали, что в горах скрывается много партизан, есть у них и тяжелая техника. 

Из–за развала отряда в Чвинари нам пришлось покинуть это ущелье – после этого 
президенту уже не удавалось создать партизанский отряд. 

Следует особенно отметить неблагоприятные климатические условия, как на зло 
обрушившееся на нас – в начале ноября выпал нег, начались морозы и опала листва (когда 
обычно такое в Мегрелии начинается лишь к концу декабря). Обычно в начале ноября и вплоть 
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до конца декабря в Мегрелии температура ниже 0 не опускается, а леса еще одеты в густую 
листву. 

Из Чвинари мы двинулись в горы Мужавы (пустив слух что идем в Сванетию), оттуда в 
Мужаву, за тем в Лию и далее на Восток. 

Отступление 

После "показушной" и явно политической "помощи" со стороны конфедерации, вторичного 
освобождения Сенаки и массированного наступления российских войск, президенту 
предложили укрыться в Абхазии (помощь Конфедерации была менее 5% нашей мощи). 

Учитывая последующие события это было ловушкой. 
Если бы не надежда на укрытие в Абхазии, президент успел бы собрать все свои верные 

войска, тяжелую технику и провиант, горючее и укрепить ущелья Энгури, Хоби и Техури 
превратив их в неприступную крепость – тем самим оказались бы под влиянием и контролем 
президента и соответствующие горные районы Мегрелии – Цаленджихский, Чхороцкуискй и 
Мартвильский – это дало бы совершенно новый оборот войне. 

Но нас переманили в Абхазию и дали там прожить ровно столько (3–4 дня), сколько нужно 
было для развала нашей гвардии и занятия фактически всей территории Мегрелии войсками 
хунты. 

После этого, ночью 6 ноября нас выдворили (фактически вытолкнули) из Абхазии на 
оккупированную территорию – на деле оказалось что свободной от хунты оставалась лишь 
дорога вдоль Энгури до Джвари, а восточнее всюду уже стояли отряды "мхедриони", ОМОН и 
др.7 войска хунты, а вплоть до Хоби (от Поти–Сенаки) русские войска, утром и днем был уже 
занят и Зугдиди. 

Вряд ли эта уловка была организована без согласования между Шеварднадзе и Ардзинбой 
через Москву, они учли то что для президента Абхазия была та же Грузия и он находясь в 
Абхазии находился бы в Грузии и не нарушил бы своего слова – мог продолжить борьбу с хунтой 
с территории Грузии. 

Таким образом оба раза помощь оказанная из Абхазии оказалась лишь уловкой и 
предательством. 

Организация группы сопровождения З. Гамсахурдиа 

Группу сопровождающую президента можно условно разделить на: 
· Постоянная и временная охрана 
· Сопровождающие из местных активистов 
· Проводники, обеспечивающий персонал 
· Я 

1.1 Постоянная охрана состояла в разное время из 12–4 человек. Постепенно, в основном 
из–за сложностей размещения во времянках (в горах) и в домах (в селах) она уменьшилась до 4 
человек (Робинзон, Бачуки, Заза, Гоча). Постоянная охрана иногда полностью жила в том же 
доме где и президент, то часть ее размещалась в соседних домах (это зависело от возможностей 
семьи в которой мы жили или объем помещения). 

Например в Чхвалери, в горах Чхвалери (жили в нескольких хижинах на расстоянии 100–
300 метров), в Чвинари, в Мужаве (в трех домах), в горах Мужавы (в двух хижинах), в Лия (в 
двух домах), и на конец в Хибула (в двух домах – один в Джиха). 

В тех случаях когда охрана не полностью помещалась в том же доме что и президент, 
остальная часть обычно размещалась в доме который контролировал подходящую дорогу. 

Во время перемещений и проживания задача охраны состояла из огневого прикрытия – а 
президент и я должны были отойти в лес и скрыться. 
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1.2 Обычно в селе в котором мы останавливались сопровождающий нас активист или 
командир гвардии предупреждал наших местных вооруженных сторонников, не разглашая 
самого факта пребывания президента, о повышенной боевой готовности. При появлении в 
деревне или на ее подступах противника они должны были дать по два предупредительных 
выстрела а за тем ввязаться в бой с тем чтобы дать возможность группе президента скрыться в 
лесу. 

Численность временной охраны колебалась от 5–10 до 20–30 человек (Чвинари, Джиха), и 
она была обеспечена во всех селах где мы были. 

2. Группу президента обычно курировал и сопровождал кто–либо из наших активистов. 
Большую часть времени это был Зураб Гучуа (от Чхвалери до Накифу), за тем Вахтанг Зарандия и 
Гуджуджи Эбралидзе (Джиха), и на конец отец Мераба Чухуа. Именно эти люди организовали 
наше передвижение и размещение, находили проводников и т.д. Зураб Гучуа при этом почти 
постоянно жил вместе с группой президента. 

3. Поскольку наши перемещения происходили исключительно ночью и по пересеченной 
местности (леса, горы, плантации), и дорогами мы никогда не пользовались, для каждого 
перемещения требовалось найти опытного проводника. Некоторые проводники перед проводкой 
(за 1–3 часа), для верности сами еще раз проходили весь путь пешком. В некоторых случаях 
были использованы маленькие колесные тракторы и один раз грузовик (Через Энгури). 

Помимо проводников использовались местные активисты – для информации о положении в 
регионе, для покупки продуктов, одежды, сигарет, медикаментов и т.д. 

Всей работой группы сопровождения руководил лично и сам президент. По важным делам – 
выбор нового местоположения, пути, способа передвижения президент устраивал нечто вроде 
совещания в котором обычно принимали участие все члены группы (охранники, 
сопровождающие активисты, проводники, а часто даже хозяева тех домов в которых мы 
проживали). 

Президент довольно интенсивно принимал информацию. Фактически каждую ночь (все 
посещения дома в котором находился президент происходили ночью) к нему с информацией 
приходили местные активисты или военные – приносили данные о размещении и перемещении 
войск хунты, об арестах наших сторонников, сведения о людях которые хотели выйти на связь с 
президентом. Выслушав информацию, иногда посоветовавшись с окружающими президент давал 
распоряжения. 

Самая актуальная задача, наиболее часто стоящая перед группой – это была необходимость 
частой смены жилья. Опыт показал, что не смотря на все меры предосторожности и секретности, 
через 3–5 дней приблизительное местоположение нашей группы по слухам становилось 
известно в том селе или районе большого села в котором мы находились. 

Это вызывало необходимость не только сменить дом но и село. Именно тут вставала 
проблема дома. 

Постепенно, самим президентом, были выработаны следующие требования к дому в 
котором мы должны были поселиться: 

Малочисленная семья без детей школьного возраста 
Отсутствие беженцев из Абхазии (а их было очень много, почти в каждом доме) 
Хозяева дома должны были быть совершенно вне подозрений 
Дом должен был стоять на окарине села у леса и ни в коем случае не вблизи от 

магистральной или главной дороги 
Хозяева дома или их сыновей не должна была разыскивать полиция (большинство наших 

сторонников, их родственников и наши гвардейцы разыскивались и арестовывались полицией) 
Дом должен был стоять скрытно от соседей (особенно туалет который в Мегрелии находился 

во дворе) 
Должно было быть мало проходящих и завсегдатаев 
Исходя из этих требований, нахождение нужных и подходящих домов становилось все 

труднее и труднее, приходилось расспрашивать больше людей, идти на дальние перемещения. 
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В группе несколько раз ставился вопрос с тем чтобы покинуть территорию Грузии, найти 
какие либо пути для этого, связаться по этому вопросу с Грозным. Президент каждый раз очень 
резко и с большим раздражением пресекал всякие разговоры на эту тему. 

С точки зрения нападения на группу президента было 3 возможных варианта: 
Специальная группа захвата, о создании которой сообщила тбилисская хунта по 

телевидению 
Обычный отряд "мхедриони", ОМОН и др., размещаемые в районных центрах 
Случайные бандитские группы 
Наибольшую опасность, разумеется, представляла группа захвата, которая могла 

использовать современное оружие – приборы и прицелы ночного действия, бесшумное оружие, 
гранаты и пули нервно–паралитического действия, вертолеты и т.д. 

Обычные отряды "мхедриони" и ОМОНа и др. обычно действовали исключительно в дневное 
время, большими группами в 100–150 человек подкрепленные бронетехникой. Об их 
приближении мы могли легко услышать и у нас было бы достаточно времени уйти в лес, а честь 
охраны открыла бы заградительный огонь. 

Случайные бандитские группы могли составить опасность лишь при наших частых ночных 
переходах. В этом случае планировалось чести охраны и сопровождающим открыть огонь а 
президент и я должны были укрыться в лесу. 

Washington, DC და ყოვლისმძლევი ძალაყინი 
საქართველოსათვის იქნებ ყველაზე საბედისწერო იყო 1993 წლის სექტემბერ–

დეკემბრის მოვლენები. სწორედ ამ მოვლენებმა გადაწყვიტეს ქართველი ერის ბედი 
უახლოესი ათწლეულებისათვის მაინც. ამ მოვლენებმა არსებითწილად გადაწყვიტეს 
საქართველოს პირველი პრეზიდენტისა და კანონიერი, ეროვნული ხელისუფლების 
ბედიც. 

ამ ინტერვიუში ძირითადად დავეყრდნობი ამერიკის კონგრესის ქართული 
საზოგადოებრიობის ფართო ფენებისათვის ერთ უცნობ, მაგრამ უაღრესად მნიშვ-
ნელოვან დოკუმენტს – "Briefing on Current Situation in Georgia and Implications for U.S. 
Policy (თანამედროვე სიტუაცია საქართველოში და დასკვნები ႠႸႸ პოლიტიკისათვის)", 
Commission on Security and Cooperation in Europe, Monday, October 25, 1993, Washington, 
DC.  

ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ეს კომისია ამერიკის კონგრესის 
ორგანოა, რომელსაც ევროპაში ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შემუშავებაზე 
გადამწყვეტი გავლენა აქვს. შეკრებას უძღვებოდა კომისიის დირექტორი სამუელ ვაისი 
(Samuel Wise). მთავარი მომხსენებლები იყვნენ: ჩარლზ ფერბენკსი (Charles H. Fairbanks, 
Director of the Central Asia–Caucasus Institute) – რეიგანისა და ბუშის საარჩევნო 
კამპანიების საგარეო–პოლიტიკური მრჩეველი; და, თომას გოლცი (Thomas Goltz) – 
აღმოსავლეთმცოდნე და კავკასიის სპეციალისტი, რომელიც დამკვირვებლად 
მივლინებული იყო საქართველოში და იმყოფებოდა სოხუმში მისი დაცემის ბოლო 
დღემდე. 

ამ საკვანძო მნიშვნელობის დოკუმენტიდან – რომელმაც გააშუქა და განსაზღვრა 
ႠႸႸ პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, ნათლად ჩანს თუ როგორ, რა მოტივირებით და 
რა მეთოდებით წყდებოდა საქართველოს ბედი. 

ფერბენკსი და გოლცი, კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის, სულ რამდენიმე 
დღის დაბრუნებულები იყვნენ ვაშინგტონში საქართველოდან. 
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პუტჩი და აფხაზეთის ომი 

მოკლედ შეგახსენებთ წინარე მოვლენების მიმდევრობასა და არსს. თბილისის 
კრიმინალური პუტჩის შემდეგ ხუნტისადმი წინააღმდეგობა არ შემწყდარა და ამ 
წინააღმდეგობის ცენტრი გახდა დასავლეთ საქართველო, კერძოდ სამეგრელო და 
აფხაზეთი. ამას კიდევ უნდა დავამატოთ აჭარა – რომელშიც ხუნტა საბოლოოდ დღემდე 
ვერ გამაგრებულა. მაგრამ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო სამეგრელოს, 
აფხაზეთისა და სოხუმის ფაქტორი, სადაც მომდინარეობდა განუწყვეტელი, 
პერმანენტული საპროტესტო მიტინგები კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის 
მოთხოვნით. „მხედრიონისა“ და კიტოვან–სიგუას "გვარდიის" არაერთგზის სადამსჯელო 
ოპერაციებმა, ეგზეკუციებმა სამეგრელოში შედეგი ვერ გამოიღეს – სახალხო 
წინააღმდეგობა სულ უფრო იზრდებოდა და ძლიერდებოდა. 

ნათელი გახდა, რომ ხუნტა, რომელსაც ამ დროს უკვე შევარდნაძე 
ხელმძღვანელობდა, „მხედრიონისა“ და კიტოვანის „გვარდიის“ მეშვეობით 
სამეგრელო–აფხაზეთის წინააღმდეგობას ვერ დაძლევდა. სწორედ ამ დროს განაცხადა 
შევარდნაძემ – „თუ სამეგრელოში არ დავშოშმინდებით, აფხაზეთში სამაჩაბლოზე 
უარესი დაგვემართებაო“. ეს იყო დაუფარავი მუქარა, რომ თუ სამეგრელო არ 
შეწყვეტდა წინააღმდეგობას, მაშინ შევარდნაძე სასჯელის სახით საქართველოს 
აფხაზეთს დააკარგვინებდა. 

სწორედ აფხაზეთის დაკარგვის პროვოცირებისათვის დაიწყო აფხაზეთში 
შევარდნაძის ბრბოების შეჭრა – რომელიც ვითომ სატრანსპორტო მაგისტრალების 
დაცვის (განსაკუთრებით რკინისგზის) მოტივით დაიწყო – დაიმახსოვრეთ ეს ფაქტორი, 
იგი შემდგომშიც განმეორდა! ეს ფაქტორი წერილობითაა დაფიქსირებული აგრეთვე 
სოჭის ხელშეკრულებაშიც. 

ვაშინგტონში, 1993 წლის 25 ოქტომბერს, მომხსენებელმა არაორაზროვნად 
განაცხადა: «გოლცი: – შევარდნაძის[!] ხალხმა გაილაშქრა აფხაზეთზე და 
გზადაგზა მძარცველობდნენ. ეს იყო კიტოვანი, შემდეგ მხედრიონი. ამან 
პრობლემები საქართველოს მთავრობასა და აფხაზეთის მთავრობას შორის 
გადაზარდა ჯერ ჩვეულებრივ ომში და შემდეგ უარესშიც – ომში, რომელშიც 
ორივე მხრივ დიდი სისასტიკით გამოირჩეოდა [გვ. 8]». როგორც ხედავთ, 
ამერიკელებმა მშვენივრად, ზოგ „ქართველზე“ უკეთესად იციან თუ ვინ და როგორ 
მოაწყო ომის პროვოცირება აფხაზეთში. 

პრეზიდენტმა გამსახურდიამ ომის დაწყებისთანავე გამოაქვეყნა საგანგებო 
მიმართვა, რომლითაც ქართველი ხალხი გააფრთხილა, რომ მზადდებოდა ქართველი 
ხალხის გენოციდი აფხაზეთში. ამით მან ნიღაბი ახადა მომზადებულ მზაკვრობას. 

ომის პირველი ეტაპი დასრულდა გაგრის გაყიდვითა და სოჭში (სიმბოლურია – სოჭი 
ხომ ასევე საქართველოს ნაწილი იყო გასაბჭოებამდე), ელცინის თამადობით 
ხელმოწერილი სამარცხვინო კაპიტულაციით – რომლის მიხედვითაც ქართულ 
შეიარაღებულ ძალებს აფხაზეთში უნდა სავსებით დაეტოვებინათ ტერიტორია ენგურის 
დასავლეთით – ესე იგი უნდა მიეტოვებინათ მუჟავაც და სხვა ტერიტორიები, რომლებიც 
აფხაზეთის ავტონომიას არ ეკუთვნოდა. ამით შემზადდა სოხუმისა და აფხაზეთის 
საბოლოო გაყიდვა. 

კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა დასავლეთ საქართველოში 

აფხაზეთის პროვოკაციამ კიდევ უფრო ნათელი გახადა ხუნტის ელიტის 
მოღალატური არსი. ამან კი გააძლიერა საპროტესტო მოძრაობა მთელს საქართველოში 
და განსაკუთრებით სამეგრელოში. თანადათანობით წინააღმდეგობის არეალი 
აღდგენილი კანონიერი ხელისუფლების ვრცელ რეგიონად გადაიქცა. ზუგდიდში 
ჩატარდა უზენაესი საბჭოს ორი სესია და 1993 წლის აგვისტოს ბოლოდან მუშაობას 
შეუდგა კანონიერი მინისტრთა კაბინეტი. 
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ხუნტის ელიტისა და შევარდნაძის მდგომარეობა უკიდურესობამდე გამწვავდა. თვით 
ხუნტაში გაჩნდა და ფართოვდებოდა ბზარი – ზუგდიდს მოაშურეს ფაქტობრივი 
პარლამენტის ცალკეულმა წევრებმა და მთელმა ჯგუფებმა. უზენაეს საბჭოსა და 
პარლამენტის შორის აჭარაში დაიწყო სისტემატური კონსულტაციები და დიალოგი. 
იქმნებოდა საქართველოში შინაგანი ძალების დაზავების, შერიგების სავსებით 
რეალური წინაპირობები. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ეს დაზავება დაიწყო 
ფორმალურ საფუძველზე, წარმომადგენლობითი ორგანოების დონეზე, რაც ორივე 
მხარისათვის მისაღები აღმოჩნდა. 

მაგრამ, არა–თუ დაზავება – არამედ მოლაპარაკებაც კი დაპირისპირებულ 
ქართველებს შორის არ აწყობდა შევარდნაძესა და ხუნტის უკიდურეს ექსტრემისტულ, 
ანტიქართულ ნაწილს, მის ელიტას. სწორედ ამიტომ, შევარდნაძემ 1993 წლის 
სექტემბერ–ოქტომბერში მოახდინა ხელისუფლების ხელახალი, სრული უზურპაცია და 
შეწყვიტა ისედაც უძლური პარლამენტის საქმიანობა. ამით მან იძულებით ჩაუკეტა 
ფაქტობრივ პარლამენტს ეროვნული დაზავების მომზადებაში მონაწილეობის 
შესაძლებლობა, ჩაშალა დაზავებისა და შერიგების მომზადების მთელი პროცესი. ეს 
უნდა ახსოვდეთ იმათ, ვინც დღეს ლაპარაკობს შერიგებაზე და დაზავებაზე. 

კანონიერმა ხელისუფლებამ მაშინათვე საგანგებო და საგანგაშო განცხადებით 
მიმართა ქართველ ხალხს და შეატყობინა, რომ შევარდნაძის შემდგომი ნაბიჯი 
იქნებოდა აფხაზეთში ომის განახლება და აფხაზეთის საბოლოო გაყიდვა. კანონიერი 
ხელისუფლების ეს პროგნოზიც, ისევე, როგორც ყველა სხვა პროგნოზი და 
წინასწარმეტყველება სავსებით დადასტურდა. მართლაც, რამდენიმე დღეში ომი 
აფხაზეთში განახლდა. 

ნიშანდობლივია, რომ ვაშინგტონში კანონიერი ხელისუფლების პროგნოზების 
სისწორეც იქნა აღნიშნული: «გოლცი: – დღეს შევარდნაძისათვის სამწუხარო და 
არსებითი მისი გადარჩენისათვის ისაა, რომ ყოველივე, რაც მოხდა 1992 წლის 
შემდგომ, პუტჩის შემდგომ, იყო გამსახურდიას მხარის წინასწარმეტყველების 
აღსრულება. მე არ დავეთანხმებოდი მათ წინასწარმეტყველებას, მაგრამ 
ყველაფერი ახდა. ისინი ამბობდნენ, რომ გამსახურდია დაამხეს იმისათვის 
რათა ისევ დაებრუნებინათ შევარდნაძე თბილისში. შევარდნაძის მომხრეები 
ამას უარყოფდნენ. მაგრამ, სამი თვის შემდეგ შევარდნაძე მართლაც 
დაბრუნდა თბილისში. თუ თქვენ გამსახურდიას მომხრეებს დაელაპარაკებით 
დღეს ან დაელაპარაკებოდით თუნდაც ერთი თვის წინ – მათი წინასწარ-
მეტყველება იყო, რომ შევარდნაძის მიზანი იყო სოხუმის მიყიდვა[!] 
აფხაზებისათვის, მისი რუსებისათვის ჩაბარება და საქართველოს იძულება 
შესულიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოების კავშირში… ყველაფერი ეს 
მართლაც მოხდა. მე არ ვეთანხმები საქართველოს წინააღმდეგ 'დიდი 
შეთქმულების' იდეას, მაგრამ ფაქტები კიდევ ერთხელ წითელ ხაზად გასდევენ 
ყველაფერს [გვ. 8]». 

პრეზიდენტის დაბრუნება 

აფხაზეთში ომის განახლება ნიშნავდა საქართველოს დიდი ხნით ადრე დაგეგმილი 
დაყოფა–დანაკუწების გეგმის საბოლოო განხორციელებას. ეს გეგმა ყოფილი საბჭოთა 
სივრცის ახალი მოწყობა–ორგანიზაციის იმ პროექტის ნაწილი იყო, რომელიც 
სახაროვის სახელთანაა დაკავშირებული და რომელსაც საიდუმლოდ იმთავითვე 
ემსახურებოდა და ემსახურება შევარდნაძე. საღი აზრი მოითხოვს დავადასტუროთ, რომ 
სამწუხაროდ ეს არაკაცული, სატანური განზრახვა საქართველოს მიმართ პრაქტიკულად 
სრული ზომით განხორციელდა (ჯერ არ დასრულებულა მხოლოდ ჯავახეთის სრული 
მოკვეთა). დაკარგულია აფხაზეთი, სამაჩაბლო. ფაქტობრივად გამოყოფილია აჭარა 
(მიზეზს არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს). 
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აფხაზეთის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, აფხაზეთის ქართველობის 
გადასარჩენად პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია დაბრუნდა დევნილობიდან. იგი 
დაუყონებლივ გავიდა ფრონტზე, წინა ხაზზე – ოჩამჩირეში და იქ მოახერხა ერთობლივი 
წინააღმდეგობის შტაბის შექმნა. ეს უკვე განხორციელებული ეროვნული შერიგება და 
დაზავება იყო – ამჯერად ორივე ქართული მხარის სამხედროების მონაწილეობით! ეს კი 
ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. ამას განსაკუთრებით უნდა მიაქციონ ყურადღება იმათ, 
ვინც სამოქალაქო ომზე ლაპარაკობს. თუ სამხედროები დაზავდნენ და შერიგდნენ – 
ვინღა ჩაებმებოდა სამოქალაქო ომში? ხუნტის ქურდულ–ინტელიგენტური ელიტა? 

გაერთიანების შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა – ერთობლივმა 
შეიარაღებულმა ძალებმა ენერგიული შეტევა განახორციელეს და ფაქტობრივად 
სოხუმამდე მთელს ტერიტორიაზე დაამყარეს კონტროლი. მაგრამ, ამან კიდევ ერთხელ, 
უკიდურესი საშიშროება შეუქმნა შევარდნაძის რეჟიმს – გაერთიანებული შეიარაღებული 
ძალები ხომ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით მოქმედებდნენ! მათი 
გამარჯვება ხომ გამსახურდიას გამარჯვება იქნებოდა! 

რეაქცია დაუყონებლივ მოჰყვა. ერთი მხრივ – მყისვე დაიწყო უსასტიკესი შეტევა 
სოხუმზე, ხოლო მეორე მხრივ – შევარდნაძის პირად დაქვემდებარებაში მყოფმა 
ჯავშანსატანკო და საარტილერიო ნაწილებმა მოულოდნელად მიატოვეს ფრონტის ხაზი 
და სვანეთის გავლით თბილისისაკენ გაემართნენ. ფრონტი ჯავშნისა და არტილერიის 
გარეშე დარჩა. აფხაზეთის გადარჩენის ბოლო შანსი დაიკარგა – ჯერ სოხუმი და 
შემდგომ მთელი აფხაზეთი საქართველომ რამდენიმე დღეში დაკარგა. შევარდნაძემ 
განახორციელა მისი მისსია (რომლის შესახებაც ზვიად გამსახურდია დიდი ხნით ადრე 
აფრთხილებდა ქართველ ხალხს) და გათამაშებული, ვითომ ფათერაკების გამოვლით – 
რუსული დაცვის ესკორტით თბილისს დაბრუნდა. 

უსისხლო წინსვლა 

აღდგენილი კანონიერი ხელისუფლების რეგიონში მოვლენათა დაწვრილებითი 
განხილვისაგან ახლა თავს შევიკავებ და აღვნიშნავ მხოლოდ უმთავრესს – ყოველგვარი 
ბრძოლებისა და სისხლისღვრის გარეშე განთავისუფლებული იქნა ქალაქი ფოთი, 
გურიისა და იმერეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ხალხი ყველგან სიხარულითა და 
პატივისცემით ხვდებოდა თავის პრეზიდენტს. ამასთანავე – საქართველოს ამ კუთხეების 
განთავისუფლება ხდებოდა აქ კანონიერი გვარდიის ამავე კუთხის ბატალიონის 
დაბრუნებით. არავითარ სამხედრო წინააღმდეგობას, ბრძოლებსა და სისხლისღვრას 
ადგილი არა ჰქონია. შევარდნაძეს ამ დროისათვის აღარ გააჩნდა სანდო და რაც 
მთავარია – ბრძოლისუნარიანი სამხედრო ძალა! ესეც უნდა გაითვალისწინონ იმათ, 
ვინც დღეს სამოქალაქო ომზე ლაპარაკობს. ამ დროისათვის სავსებით რეალური გახდა 
კანონიერი ხელისუფლების მშვიდობიანი, უსისხლო აღდგენა მთელს საქართველოში. 

განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო ის სიმშვიდე და საზეიმო განწყობილება, რომელიც 
რეგიონში დამკვიდრდა კანონიერების აღდგენისთანავე. პრაქტიკულად შეწყდა 
კრიმინალური აქტივობა (აგვისტო–ოქტომერში მხოლოდ ორიოდ მძიმე შემთხვევას 
ჰქონდა ადგილი) – კრიმინალების უმეტესობამ თბილისს შეაფარა თავი. სიმშვიდე იყო 
იმის და მიუხედავად, რომ რეგიონს მოაწყდა აფხაზეთიდან ლტოლვილი თითქმის 
მეოთხედი მილიონი ადამიანი და ეკონომიკური მდგომარებაც ძალზე მძიმე იყო. 

პრეზიდენტის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით კვლავ განახლდა ეროვნული 
დაზავების განახლების გზების ძიების პროცესი – ხუნტის ელიტის სასტიკი 
წინააღმდეგობის მიუხედავად. ზუგდიდს კვლავ მიაშურეს თბილისიდან სხვადასხვა 
ორიენტაციის პოლიტიკოსებმა. 1993 წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებში ხუნტის ელიტის 
დამხობა მშვიდობიანი გზით, ყოველგვარი ვითომ სამოქალაქო ომის გარეშე უკვე 
გარდუვალი გახდა. 

აი რა ითქვა ამ ორ – კანონიერ და უკანონო ხელისუფლებაზე ვაშინგტონში 1993 
წლის 25 ოქტობმერს: «გოლცი: – ბატონი გამსახურდია უდაოდ ძალზე 
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პრობლემატური პიროვნებაა. მაგრამ მას გააჩნია ის, რასაც ჩვენ 
დემოკრატიულ ლეგიტიმურობას ვუწოდებთ. და იგი ხელისუფლებას პუტჩის 
მეშვეობით ჩამოაშორეს… ქალბატონებო და ბატონებო, მე დავასკვნი, რომ 
ედუარდ შევარდნაძის უმთავრესი პრობლემა, რომელსაც ის დღეს 
საქართველოს მართვისას აწყდება იმაში მდგომარეობს, რომ მისი სახლი 
ქვიშაზეა აგებული: მისი ხელისუფლება პუტჩის გზითაა დამყარებული, ამ 
ქვეყნის დემოკრატიულად არჩეული ლიდერის წინააღმდეგ მოწყობილი 
სამხედრო პუტჩის გზით [გვ. 7]». 

ბატონ გოლცის ეს განაჩენი შევარდნაძის რეჟიმისადმი დღეს ისეთივე აქტუალურია 
როგორიც იყო 1993 წელს. ამას ვერ უშველის თუნდაც ათობით ფალსიფიცირებული 
„არჩევნები“. ამ პრობლემას მას ვერ მოუხსნიან ვერავითარი „გავლენიანი 
დასავლეთელი მეგობრები“, ჯილდოები და რეკლამირებულ–პომპეზური ვიზიტები. მისმა 
ძალაუფლებამ საქართველოს ისტორიაში უკვე საბოლოოდ და საუკუნოდ დაიმკვიდრა 
სისხლიანი მარიონეტული დიქტატურის სახელი. 

დასავლეთის შეშფოთება 

კანონიერი ხელისუფლების წინსვლამ და მთელს საქართველოში მისი გარდუვალი 
აღდგენის პერსპექტივამ უკვე შეაშფოთა და შეაშინა არა მხოლოდ შევარდნაძე, არამედ 
მისი მესვეურებიც, მისი დამსმელები. შევარდნაძე – რომელიც უკვე ვერავითარ 
საკუთრივ ქართულ სამხედრო ძალას ვეღარ ფლობს, აღარავის ენდობა და ყველგან 
ღალატს ხედავს – შველისათვის ისტერიულად მიმართავს ამერიკას და საქართველოს 
მთავარ მტერს – რუსეთს. იმ რუსეთს, რომელმაც სულ ერთი თვის წინ საქართველოს 
წაართვა აფხაზეთი და იქ ქართველების გენოციდი და ეთნიკური წმენდა მოაწყო. 

შეგახსენებთ ერთ–ერთ ყველაზე სამარცხვინო, მაგრამ ფრიად დამახასიათებელ 
მოვლენას ხუნტის ამ პერიოდის ისტორიიდან. სწორედ ამ დღეებში შევარდნაძემ მოაწყო 
ხუნტის ქურდულ–ინტელიგენტური ელიტის „აქტივის დიდი შეკრება“, რომელიც 
ტელევიზიით გადაიცემოდა და ზუგდიდში ვუყურე. თუ როგორი დაბნეული იყო აქტივი, 
გამოჩნდა იქიდან, რომ პირველივე გამომსვლელმა შესძახა: „შევარდნაძემ დაღუპა 
საქართველო“–ო. შემდეგ კი მთავარმა გამომსვლელმა – ნომენკლატურულმა 
ინტელიგენტმა (ალბათ თქვენ ჩემზე უკეთესად გეხსომებათ ვინც იყო) პათეტიკურად 
მოუწოდა დამსწრეებს: „ახლა ყველამ უნდა ავისხათ იარაღი და შევებრძოლოთ 
გამსახურდიას“–ო. კარგად მახსოვს, რომ სამოქალაქო ომის გაჩაღების ამ მოწოდებას 
დარბაზი სამარისებული სიჩუმით შეხვდა – ხუნტაში საბრძოლო განწყობა აღარ იყო! 
შევარდნაძეს სხვა გამოსავალი აღარ დარჩა, გარდა რუსეთის დაუფარავი 
ინტერვენციისა. მოვლენების შენიღბვა უკვე შეუძლებელი გახდა. 

ამ მოვლენებს სხვა მნიშვნელოვანი მხარეც გააჩნდა. საქართველოს შინაგან 
საქმეებში რუსეთის ღია ჩარევის შემდეგ შევარდნაძესა და ხუნტის ელიტას უკვე აღარ 
სჭირდებოდათ მობეზრებული „მხედრიონი“ და შესაბამისად – ჯაბა იოსელიანიც. ამათი 
ციხეებში მოხვედრა და მოსპობა–ლიკვიდირება უკვე გარდუვალი გახდა (როგორც 
კიტოვანისა და მისი „გვარდიის“). 

ხუნტის ამ ქმედებებზე ამერიკის კონგრესის დოკუმენტში ვკითხულობთ: «ვაისი: – 
შევარდნაძე დამდაბლდა (has been reduced!) იქამდე, რომ დახმარებისათვის 
მიმართა რუსეთსა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირს… [გვ. 1]». ესეც 
კარგად ჩაინიშნონ იმათ, ვისაც საქართველოში სამოქალაქო ომზე უყვართ 
ფილოსოფოსობა – ან ბატონ ვაისს ზვიადისტობა დააბრალონ. 

რა საბაბით სთხოვს დამდაბლებულ–დამცირებული შევარდნაძე ჯარს რუსებს? 
«ვაისი: – …რათა მათ აღმოუჩინონ დახმარება სტრატეგიული სარკინისგზო 
ხაზების დაცვაში რომლებიც აკავშირებენ დასავლეთ საქართველოს ქვეყნის 
დანარჩენ რეგიონებთან, აგრეთვე სომხეთთან და აზერბაიჯანთან [გვ. 1]». ხომ 
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გახსოვთ რა საბაბით დაიწყო შევარდნაძემ ომის პროვოცირება აფხაზეთში? დიახ, 
სწორედ სარკინისგზო მაგისტრალების დაცვის საბაბით. ახლაც იგივე ფანდს იმეორებს. 

მაგრამ, ეს აბსოლუტური სიყალბეა – ფოთში სწორედ ამ დროს იყო ჩამოსული 
სომხეთის ვიცე–პრემიერი, რომელსაც უცხოელი ჟურნალისტების თანდასწრებით, ასე 
ვთქვათ ხელიდან–ხელში გადააბარეს სომხეთისათვის განკუთვნილი უკლებლივ ყველა 
ტვირთი. მაგრამ, ხომ გაგიგონიათ – „მე ქვეითა ვარ, შენ ზევით – როგორ აგიმღვრევ 
წყალსაო?“. 

ამერიკაში აღინიშნა ისიც, რომ: «ვაისი: – საქართველოში შევარდნაძის 
მომხრეებს შორისაც კი რუსეთის ძალების მოწვევამ მწვავე რეაქცია 
გამოიწვია და მისი პოლიტიკური მომავალი კიდევ უფრო ბნელით გახდა 
მოცული… [გვ. 1]». აქ ბატონი ვაისი აღიარებს, რომ გაჩნდა დიდი ბზარი და 
წინააღმდეგობანი თვით ხუნტის შიგნით – მის ექსტრემისტულ–ანტიქართულ ელიტასა და 
რიგით ნაწილს შორის. ბზარი გაჩნდა იმიტომ, რომ სავსებით დაუფარავი გახდა ხუნტის 
ელიტის მოღალატური, ანტიქართული არსი – ქართველების წინააღმდეგ, ქართული 
სისხლის დასაღვრელად მათ რუსის ჯარს მოუხმეს – ისევე, როგორც 1989 წლის 9 
აპრილს! 

ამავე დროს – «ვაისი: – პრეზიდენტმა კლინტონმა გასულ კვირას შევარ-
დნაძეს მხარდაჭერის წერილი გაუგზავნა და მოიწვია ვაშინგტონში… [გვ. 1]». თუ 
დიპლომატიურ ენას გავშიფრავთ, ეს ნიშნავდა: მხარდაჭერა გამოუცხადეს – 
გასამხნევებლად, ოფიციალური მოწვევა კი გაუგზავნეს პოლიტიკური 
თავშესაფრისათვის, თუ კი მდგომარეობა გამოუვალი გახდებოდა – თორემ ასეთ დროს 
რა ემოგზაურებოდა და ევიზიტებოდა შევარდნაძეს?! ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს თუ 
როგორ ისტერიკაში იყო ჩავარდნილი ხუნტის მეთაური. 

შეშფოთებულმა ვაშინგტონმა სახელმწიფო მდივანი ქრისტოფერი სასწრაფოდ და 
საგანგებოდ აფრინა მოსკოვში, რათა მიეღოთ იმის გარანტია, რომ რუსეთის არმია 
ნამდვილად დაიცავდა შევარდნაძეს. ვაშინგტონში იმედით აღნიშნეს, რომ: «ვაისი: – 
რუსებმა ახლა დაარწმუნეს სახელმწიფო მდივანი ქრისტოფერი, რომ ისინი 
შეუერთდებიან შეერთებულ შტატებს შევარდნაძის მხარდაჭერაში [გვ. 2]». 

როგორც დოკუმენტის ამ მონაკვეთიდან ხედავთ, რუსეთის არმიის მიერ 
საქართველოში ახალი ომის დაწყება – შევარდნაძის დასაცავად – ამერიკის 
ადმინისტრაციის საგანგებო მცდელობითა და დაჟინებული მოთხოვნით მოხდა. ეს იყო 
რუსეთის არმიის, ამერიკის ინტერესებში რეგიონულ ჟანდარმად გამოყენების პირველი 
და ალბათ არც თუ უკანასკნელი შემთხვევა კავკასიაში. 

თუმცა დარწმუნებული ვარ, ამერიკელების ეს ფაცი–ფუცი სრულებითაც არ იყო 
საჭირო – რუსეთი ისედაც მზად იყო დაეცვა ორი ბატონის მსახური მარიონეტი. 

ძალაყინის წინააღმდეგ ილეთი არ არსებობს: ინტერნაციონალური 
ინტერვენცია 

დღეს საქართველოში ზოგს სურს დამალოს და მიჩქმალოს, რომ შევარდნაძის 
რეჟიმი ხელისუფლებაში დაამკვიდრეს არა შინაგანი, საკუთრივ ქართული ინტერესების 
გამო, არა საკუთრივ ქართული რომელიმე ძალის მეოხებით, არამედ გარეშე 
ინტერესების გამო, გარეშე ძალების მეოხებით. 

რა საჭიროა ეს თვალთმაქცობა ბატონებო, როდესაც ამერიკის კონგრესის ამ 
დოკუმენტში შავით თეთრზე სწერია: «გოლცი: – საქართველოში მოვლენების 
განვითარებაში არის შინაგანი ფაქტორი[!], მაგრამ არის აგრეთვე გარეგანიც[!]. ხოლო 
ამ გარეგანის გააზრებას მე თქვენ მოგანდობთ რუსული გამოთქმის შესაბამისად – 
'Против лома нет приема', რაც ნიშნავს 'ძალაყინის წინააღმდეგ ილეთი არ არსებობს 
(ძალაყინის წინააღმდეგ ილეთი არ არსებობს)', და მე ვფიქრობ, რომ ეს სავსებით 
სწორია ახლა საქართველოს მიმართ… დღეს დილით მე დავუკავშირდი თბილისს და 
მაქვს ინფორმაცია, რომ რუსული ჯარები არათუ შევიდნენ, არამედ უტევენ კიდევაც 
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ტანკებით გამსახურდიას მომხრეებს ფოთის მიმართულებით და აგრეთვე მთელს 
დასავლეთ საქართველოში [გვ. 8–9]». რა ზომისა და სიმძლავრის იყო ამერიკის 
დაჟინებული მოთხოვნით საქართველოს წინააღმდეგ გამოყენებული გარეგანი 
ფაქტორი – "ყოვლისმძლევი ძალაყინი"? 

პირველ რიგში ეს იყო რუსეთისა და უკრაინის(!) გაერთიანებული სამხედრო ფლოტი 
ადმირალ ბალტინის მეთაურობით: სამი ფრეგატი – ფლოტის ფლაგმანი „ოლშანსკი“, 
„კუნიკოვი“ და „69“; ორი მოიერიშე – „პიტლივი“ და „სდერჟანნი“; ორი ესმინეცი და სამი 
სადესანტო ხომალდი. ამ ფლოტის მასობრივი განადგურების იარაღი – დიდი ყალიბის 
არტილერია და სარაკეტო დანადგარები წვდებოდა სამეგრელოს ყველაზე შორეულ 
რაიონებს, იმერეთსა და სვანეთის წინამთებსაც და მის წინააღმდეგ ლეგიტიმური 
ხელისუფლების გვარდიას არავითარი საშუალება არ გააჩნდა. 

დაახლოებით ასეთივე მდგომარეობაში აღმოჩნდა სერბია კოსოვოს კრიზისის დროს 
– როდესაც მას ბომბავდნენ, სპობდნენ და ანადგურებდნენ ისე, რომ საპასუხო შეტევა 
შეუძლებელი იყო. 

საინტერვენციო ფლოტის სადესანტო ხომალდებმა ფოთსა და ანაკლიაში გადმოსხეს 
40 ერთეული ჯავშანტექნიკით გაძლიერებული საზღვაო ქვეითი ჯარის ორი ბატალიონი. 
სამხედრო ფლოტის ძალების ასეთი მასშტაბით კონცენტრაცია და საბრძოლო 
გამოყენება არ მომხდარა შავი ზღვის აუზში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ. 

ამას გარდა, მობილიზებული და დასავლეთ საქართველოში გადმოსროლილი იყო 
40–მდე უახლესი მძიმე ტანკი საქართველოში განლაგებული რუსეთის სამხედრო 
ბაზებიდან. სახმელეთო ტაქტიკურ ოპერაციებს კი ახორციელებდა რუსეთიდან ავიაციით 
დესანტირებული „ძერჟინსკის დივიზიის“ პოლკი – 1200 მებძოლით. 

საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობაზე თანხმობა განაცხადა და შესაბამისი 
ბატალიონი გამოჰყო აგრეთვე სომხეთმაც (აზერბაიჯანმა ამ სადამსჯელო ოპერაციაში 
მონაწილეობაზე უარი განაცხადა). 

აქვე ესეც ვთქვათ – როდესაც 250 ათას ქართველს აფხაზეთში გენოციდი და 
ეთნიკური წმენდა ემუქრებოდა – მთელი წლის განმავლობაში არ გამოინახა 
საერთაშორისო სამშვიდობო ძალები აქ ჩასაყენებლად და სისხლისღვრის 
შესაჩერებლად, და არც ბატონ ქრისტოფერსა და კლინტონს შეუწუხებიათ თავი. მაგრამ, 
როდესაც საშიშროება პირადად მათს მარიონეტს და მის რეჟიმს დაემუქრა – რამდენიმე 
დღეში ყველაფერი „მშვენივრად“ მოაგვარეს. 

არ შევჩერდები ბრძოლების იმ რამდენიმე ეპიზოდზე, როდესაც კანონიერმა 
გვარდიამ მცირერიცხვოვანების მიუხედავად მწარე დამარცხება აწვნია მტერს – 
მაგალითად სენაკში. არ შევეხები იმდენად, რამდენადაც ეს უკვე ვერ გადაწყვეტდა 
საბოლოო ჯამში დაწყებული ომის ბედს – ეს კი უკვე ნამდვილი და მასშტაბური ომი იყო. 
უფრო მძიმე, ვიდრე რუსეთ–საქართველოს ომის აფხაზეთის ეპიზოდი – იმიტომ, რომ აქ 
რუსეთის არმია უკვე დაუფარავად, ღიად მოქმედებდა და რეგულარულ ნაწილებს 
იყენებდა. და, რაც მთავარია – მას ამჯერად ინტერნაციონალური მანდატი, ნებართვა 
ჰქონდა! 

რუსეთ–უკრაინის სამხედრო ფლოტის საბრძოლო ოპერაციებში ჩართვით 
დასავლეთ საქართველოს და განსაკუთრებით ლტოლვილებით გადატენილ 
სამეგრელოს უარესი უბედურება ემუქრებოდა, ვიდრე დღეს ჩეჩნეთს დაატყდა თავს. 
ხაზს გავუსვავ მხოლოდ იმას, რომ სწორედ აქ და სწორედ ამ დროს რუსეთმა გამოიყენა 
ის ტაქტიკა, რომელსაც დღეს ჩეჩნეთში იყენებს – რუსეთის ფლოტის არტილერია და 
სარაკეტო დანადგარები, რუსული ტანკები და ავიაცია ბომბავდნენ არა გვარდიის 
პოზიციებს, არამედ მშვიდობიან დასახლებულ პუნქტებს. ამ ტერორისტული 
დაბომბვების შედეგად არ დაღუპულა არც ერთი გვარდიელი(!), სამაგიეროდ 
ყოველღიურად იღუპებოდა ათობით უდანაშაულო სამოქალაქო პირი და ინგრეოდა 
ათობით საცხოვრებელი სახლი და საზოგადოებრივი შენობა. ეს იყო ნამდვილი და 
მასშტაბური საერთაშორისო ტერორისტული ოპერაცია მშვიდობიანი მოსახლეობის 
წინააღმდეგ. 

საერთო ჯამში რუსის ჯარმა, ამ რამდენიმე დღეში, 250 ქართველის სისხლი შესვა! 
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აქვე უპრიანია ასეთი შეკითხვები დავსვათ – ვთქვათ რუსეთი რაიმე მიზეზის გამო არ 
დათანხმებოდა ამერიკას შევარდნაძის დახმარებაში? ან, ვთქვათ, თუ ასეთივე რამ 
განმეორდა მაშინ, როდესაც რუსეთის სამხედრო ბაზები აღარ იქნება შავ ზღვაზე, 
საქართველოში? მაშინ რომელ ფლოტს მოაყენებენ საქართველოს სანაპიროს? რომელი 
ქვეყნის არმიასა და ტანკებს დაახმარენ შევარდნაძეს ან რომელიმე მორიგ დიქტატორ–
მარიონეტს? რა ძალა გახდება ე.წ. გარეგანი ფაქტორი – „უძლეველი ძალაყინი“? ვის 
შეასმევენ ქართულ სისხლს? – ეს შეკითხვები პასუხს მოითხოვენ! 

სამწუხაროა, რომ ამერიკა, კლინტონის ადმინისტრაციის სახით, საქართველოს 
წინააღმდეგ იმ დღეებში რუსეთის გვერდით, მეტიც – რუსეთის იმპერიული 
მისწრაფებების წამქეზებლად მოგვევლინა. მოგვევლინა საქართველოს კანონიერი, 
დემოკრატიულად არჩეული, ეროვნული ხელისუფლების მტრად და მოძალადე, 
ტირანული რეჟიმის მომხრედ. რეჟიმისა, რომელსაც ისინი თვითონ ასე ახასიათებენ: 
«ფერბენკსი: – მე არ ვფიქრობ, რომ შევარდნაძემ კარგად გაართვა თავი, 
როგორც საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურმა… ეს მაფიქრებინებს, რომ 
ჩვენ შევარდნაძის პერიოდის ბოლო ეტაპს ვუახლოვდებით. როგორც 
შევარდნაძე, ასევე იოსელიანი არადამაკმაყოფილებელი ფიგურები არიან. 
მათგან შეუძლებელია მეტს მივაღწიოთ – მაგრამ, მათი დაუყონებლივ 
ჩამოცილება პოლიტიკიდან ასევე არასასურველია… მე ვთვლი, რომ 
შევარდნაძის დრომოჭმული და ხშირად სულელური [stupid !] პოლიტიკა მისი 
საბოლოო წარუმატებლობის მიზეზი გახდება… [გვ. 13]». არა მგონია, რომ ამერიკის 
კონგრესის ამ დოკუმენტში „დიდი პოლიტიკოსისათვის“ მიცემული ეს შეფასება ჩემგან 
რაიმე დამატებით კომენტარებს საჭიროებდეს. როგორც ამ დოკუმენტიდან ხედავთ, 
ვაშინგტონში საღი აზრი ასე–თუ–ისე არსებობდა – რასაც ვერ ვიტყვით საღ პოლიტიკურ 
დასკვნებსა და გადაწყვეტილებებზე. 

აქ თვალნათლივ ჩანს ვაშინგტონის გაღიზიანება იმით, რომ დამცირებულმა 
შევარდნაძემ ვაშინგტონიც გახადა იძულებული რუსეთის წინაშე თავი დაემცირებინა და 
კრემლისათვის სამხედრო დახმარება ემათხოვრა. საერთაშორისო პოლიტიკის 
სპეციალისტებს ჰკითხეთ – რას ამბობდნენ პრეზიდენტი ლინდონ ჯონსონი ან 
რუზველტის სახელმწიფო მდივანი კორდელ ჰულლი ასეთ შემთხვევებში. 

ინტერვენციის შედეგები 

1993 წლის მიწურულის მოვლენებმა ნათელი გახადა, რომ საქართველოს 
კანონიერი, ეროვნული ხელისუფლებისა და ეროვნული მოძრაობის წინააღმდეგ – 
საქართველოს წინააღმდეგ საბოლოოდ ჩამოყალიბდა და გაფორმდა ერთობლივი, 
რუსეთ–ამერიკის პოლიტიკური და გარკვეული თვალსაზრისით სამხედრო–
სტრატეგიული ალიანსი, ფრონტი. ამან დაამკვიდრა საქართველოში ნომენკლატურის 
რევანში და საქართველოს, ქართველ ხალხს დააკარგვინა კანონიერების, 
დემოკრატიისა და თავისუფლების აღდგენის უკანასკნელი შესაძლებლობა, – ეს ზვიადის 
სიტყვებია, რომელსაც იგი სიცოცხლის ბოლო დღეებში ხშირად იმეორებდა. 
გარესამყარომ უკვე მერამდენედ ილიას, მერაბს, ზვიადს – სტალინი, ბერია, შევარდნაძე 
არჩია… 

როგორც ზემოთგანხილული დოკუმენტიდან ხედავთ და მასშივე დაუფარავად 
აღიარებენ – საქართველოში ხელისუფლების ბედი არ გადაუწყვეტია საქართველოს 
შინაგანი ძალებს, ეს არ გადაუწყვეტია ქართველ ხალხს – თუნდაც მის რომელიმე 
ცალკეულ, მცირე ნაწილს. ეს არ იყო შინაგანი ფაქტორის მოქმედების შედეგი. სავსებით 
უსაფუძვლოა საქართველოში რაიმე სამოქალაქო ომზე ლაპარაკი. 

ისტორიულ–სტრატეგიული თვალსაზრისით, 1989–1993 წლებში ომი იყო 
საქართველოსა და რუსეთს შორის, ეს იყო ომი დამოუკიდებლობისათვის, სამამულო 
ომი. ხოლო ამ ომის ეპიზოდები იყო რეგიონული ომები ანუ ომის კამპანიები 
სამაჩაბლოში, აფხაზეთში და დასავლეთ საქართველოში. 1989 წლის 9 აპრილიც და 
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თვით პუტჩიც კი ამ ეროვნულ–განმათავისუფლებელი ომის შემადგენელი ნაწილები, 
ეპიზოდები და დეტალები იყვნენ. ვფიქრობ, საქართველოში კანონიერებისა და 
სამართლიანობის აღდგენისათვის ამ დებულებებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. 
სამოქალაქო ომზე დღეს ლაპარაკობენ ის ფარისევლები, ვინც არც თუ დიდი ხნის წინ 
ლაპარაკობდნენ „დიქტატორ გამსახურდიას წინააღმდეგ საერთო–სახალხო 
აჯანყებაზე“. სამოქალაქო ომის ფაქტორი აწყობთ იმათ, ვინც საქართველოს 
განმათავისუფლებელ ომში რუსეთის მხარეზე იყვნენ – კოლაბორაციონისტებსა და 
მოღალატეებს. იმათ, ვისაც „უძლეველი რუსული ძალაყინის“ შემწეობით ომში 
გამარჯვებულმა რუსეთ–ამერიკის ალიანსმა მარიონეტული ძალაუფლება ჩაუგდო 
ხელში. ლაპარაკობენ იმისათვის, რათა ღალატის თვით ეს ფაქტი მიჩქმალონ და 
დამალონ. სამოქალაქო ომისა და შინაეროვნული დაპირისპირების ფაქტორის გადა-
ჭარბება ახლა ქართველი ერისათვის ყველაზე საშიში და საზიანო იდეოლოგიური 
ნაღმია და ნამდვილი ქართველი ინტელიგენციის მოვალეობაა ამ სიყალბეს საკადრისი 
პასუხი გასცეს. 

ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოვა ის დრო, როდესაც ფორმალურადაც 
გასამართლდება საქართველოს მარიონეტული დიქტატურული რეჟიმი. იმაში კი 
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გასამართლებაში ყველაზე ენერგიული იქნება ბევრი 
აქტიური პუტჩისტი – ის, რომელმაც თავისი მოღალატური ქცევითა და ფარისევლობით 
შეამზადა, ხელი შეუწყო პუტჩსა და საქართველოს შემდგომ დაცემას. 

და სწორედ იმ დროს არ უნდა დავივიწყოთ, რომ მოღალატე, ანტიქართული, 
მარიონეტული დიქტატურა მისი დამახასიათებელი ყველა ავი ზნითურთ – კორუპციით, 
ძალადობით, გარყვნილებით, ეკონომიკური და სოციალური უსამართლობითა და 
სტაგნაციით – გარედან და ძალით ჩანერგეს. ჩანერგეს ქართველი ხალხის ნების 
საწინააღმდეგოდ, მეტიც – ჩანერგეს ომითა და სისხლისღვრით. რომ, ამას 
საქართველოში, ქართველ ხალხში რაიმე არსებითი საფუძვლები და დასაყრდენი არა 
ჰქონია – ერთი მუჭა მოღალატე, ქურდულ–ნომენკლატურულ–ინტელიგენტური მაფიის 
გარდა. ზუსტად ისევე, როგორც ბოლშევიზმი და გასაბჭოება არ ყოფილა საქართველოს 
შინაგანი განვითარების გარდუვალი შედეგი, შინაგანი მოვლენა. 

ამიტომ, საბჭოთა–ბოლშევიკურ რეჟიმზეც, დღევანდელ ნომენკლატურულ–
„დემოკრატიულ“ რეჟიმზეც და მათ მიერ ჩადენილ ბოროტმოქმედებებზე საბოლოო 
ჯამში პასუხისმგებელი ამ რეჟიმების ჩამნერგავები, დამსმელები იქნებიან. და სწორედ 
ამიტომ, არის საშიშროება იმისა, რომ საქართველოში სამართლიანობისა და 
კანონიერების აღდგენა–დაფუძნებას ყველაზე დიდ წინააღმდეგობას ისევ ისინი 
გაუწევენ. 

რაც შეეხება საქართველოში ნამდვილ ეროვნული თანხმობას, ეს შესაძლებელი 
გახდება და მეტიც – თავისთავად და დაუძალებლად მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც 
ქართველ ხალხს „თავის უფლება“ ექნება. ძალის–ძალად სიყვარული კი არ გამოვა, არ 
იქნება. 

CHRONICLE OF WESTERN GEORGIA OCCUPATION BY RUSSIAN ARMY  

The preparation of Russian troops for the occupation of Western Georgia has started since 
the part of Russian tank regiment located in Transcaucasus (specifically in the town of Kutaisi, 
Western Georgia) approached Dafnari village and appealed to the Georgian National Guard for 
the permission to pass through the region towards Vani town in order to transfer their families 
from Kutaisi to Batumi. 

On October 22, the same armed group (without family members) came back from Vani and 
breaking through the defense line near Dafnari continued the way to Samtredia. At the same 
time the second part of the tank regiment supported by Russian aviation and artillery attacked 
Samtredia and Khoni from the side of Kutaisi. It is significant that during the whole military 
campaign the invaders were bombarding not only the military positions of National Guard, but 



ბესარიონ გუგუშვილი 131 გასაუბრება გულისყურთან 

the civil areas out of military zone as well. Thus the National Guard was forced to leave the 
territory controlled by them. Two other regiments of Russian Air Landing Troops were observed 
participating in military actions against Georgia at the same time. 

On October 23, after seizing Samtredia and Khoni, Russian Troops started the air 
bombardment of Abasha and Martvili regions. On October 24 they broke through Abasha and 
Martvili defense line. 

On October 25, Russian troops occupied Senaki, on October 26 – Khobi and October 28 – 
Poti. 

On October 26, the additional forces "Dzerzhinski Division" were transferred from Russia. 
On October 27, the National Guard of Georgia started the counter attack. 
On October 28, Khobi was liberated by National Guard, heavy fights were carried out for 

Senaki. 
On October 30, Senaki was also liberated. 
It became obvious, that the Russian forces involved in these military operations were not 

enough to resist the military offensive of National Guard. Before the arrival of additional 
Russian Landing troops – the occupants started the heavy air bombardment of Senaki region 
(National Guard has shot down 3 Russian military aircrafts SU–27). 

On November 2, the special landing group (located in Sevastopol, Ukraine) of Black Sea 
Navy was transferred to Poti. Under the official approval of Mr. Kravchuk, President of Ukraine, 
following military ships of Black Sea Navy have been participating in the aggression against 
the Republic of Georgia: BDK "N.Olshanski" with admiral Baltin, Commander of Black Sea Navy 
on board, SKR "Pitliviy", SKR "Sderzhanniy", BDK "Ts.Kunikov", BDK "69", SDK "02", MTS 
"Zenitchik", MPK "127", TM "Sventa", SB "524". The group of ships was inforced with the Black 
Sea Marine Infantry battalions – 1910 OBRMP and 126 DBO. In the possession of Marine 
Infantry battalions were 36 military units: 7 tanks "PT 76", 10 armored carriers (BTR), 3 BRDM, 
3 SAU "Nona", 4 SAU "2 S–l", 3 ESU "Shilka", 6 PTUR vehicles (on BRDM basis) and trucks. 
Almost 70% of the personnel were the citizens of Ukraine (who had given the oath of loyalty of 
Ukraine), however the commandment – citizens of Russia (who had given the oath of loyalty to 
Russia). 

The same day (November 2) 2 battalions (700 soldiers) of "Dzerzhinski Division" occupied 
Chkhorotsku and Tsalenjiha. 

On November 3 the Black Sea Marine Landing Troops arrived to Anaklia from sea. Thus the 
legal armed forces of the Republic of Georgia were totally circled. National Guard left Senaki. 

On November 4 Russian troops broke through Khobi defense line. 
On November 6 they occupied Zugdidi without the resistance from the side of National 

Guard, which by that time left the town. 
Thus the total occupation of Georgia was fulfilled. 
In spite of the statement of Black Sea Navy commandment, that the "military mission" was 

over and the ships would be withdrawn from the region, the commandant's office of Black Sea 
Navy and landing group MPK "127", are still kept in the region. On November 15, BDK "54" 
arrived to Poti from Donuvlov. On November 17, SKR "Sderzhanni" brought admiral Baltin to 
Sevastopol. 

However the leading group of ships (SDK "82", MTS "Zenitchik", BDK "Ts. Kunikov", BDK 
"N.Olshanski", BDK "67") are located in Sevastopol area (TM "Sventa" in Feodosia) ready to get 
back to the stage of military actions if needed. 

Since the occupation of western Georgia by Russian and Ukrainian troops, the armed gangs 
of Shevardnadze's junta were given the opportunity to rob, torture and terrorize the population 
of the regions, where the legal, constitutional power of Georgia was maintained. 

Some facts of brutal execution, murder and torture: 
3 members of National Guard have been buried alive in Khobi. Another wounded soldier 

Besik Iorarnishvili was shot in the hospital in front of the doctors. Kvtitiso Matureli, a wounded 
soldier was first placed in the mental asylum, from where he was taken out by Mkhedrioni and 
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National Democratic Party members( leader Gia Chanturia) and nobody has heard anything 
about him since then. 

On October 24, during the fights for Khobi the soldier named Temuri (resident of Sarakoni 
village, Chkhototsku region) was captured. Shevardnadze's gangsters cut his extremities and 
head. 

On October 27, Ezope Sichinava, the doctor, was shot in Khobi, in his own house. On the 
same day Vakhtang Nodia, the painter, was murdered brutally first his right hand and then his 
head were cut. 

On November 7, Tenghiz Bulia the commander of National Guard's division was captured 
(Tbilisi TV announced he changed the side voluntarily) and killed under the horrible torture: 
first his fingers were cut and later his heart. 

In the yard of Inguri paper factory the National Guard member Zviad Leladze was executed. 
For 3 days the body was kept away from parents. 

As a result of Air bombardment and the shelling of Samtredia, Abasha, Senaki Martvili the 
houses are destroyed, there are the victims among the civil population. Some of the villages, 
like Nosiri are completely destroyed. 

In the towns of Poti, Salntredia, Abasha Senaki, Khobi, Martvili, Khoni, Chkhorotsku, 
Tsalendjikha, Zugdidi nearly every family is robbed. 

In Zugdidi 20 houses are completely destroyed, in Darcheli village 15 – are burnt. 
Under these circumstances many residents of Megrelia left their robbed houses in order to 

save their lives. Nowadays they are refugees on their own land. 

ჩემი ჩეჩენი ბიძიები 9 
ცნობილი რუსი მწერალი სოლჟენიცინი წერდა, რომ: „ერთად–ერთი ერი რომელიც 

არ შეეგუა რუსეთის იმპერიის დაპყრობას და განუწყვეტელ, შეურიგებელ ბრძოლას 
ეწეოდა დამპყრობლის წინააღმდეგ იყვნენ ჩეჩნები“. ამას არ შეიძლება რომ არ 
დავეთანხმოთ. მთიელთა თავისუფლებისათვის ბრძოლის ერთი ეპიზოდი შესანიშნავად 
აქვს აღწერილი დიდ გრიგოლ რობაქიძეს ნოველაში „იმამ შამილი“. აქ ავტორმა 
ქართველობას მისცა სწორი ემოციური და ზნეობრივი გასაღები, ორიენტირი ჩეჩნეთში 
ახლა მიმდინარე მოვლენების აღქმისა და შეფასებისათვის. 

ჩეჩენი ხალხის ფსიქოლოგიისა და სულიერი სამყაროს გასაგებად უნდა 
გავითვალისწინოთ ის, რომ მათი ხალხური ეპოსის ყველა გმირი რუსეთს ებრძვის და 
ყველა მოტივი რუსეთის იმპერიასთან ბრძოლას ეხება. ყოველ ხალხურ გადმოცემაში, 
ნოველაში, ლეგენდაში თუ სიმღერაში ამ 250 წლიანი განუწყვეტელი ბრძოლის 
რომელიმე მომენტია აღწერილი. ჩეჩნისათვის მტერი და რუსი ერთი–და–იგივეა. მე–18 
და მე–19–ე საუკუნეებში ჩეჩენ პარტიზანებთან ბრძოლის გასაადვილებლად რუსებმა 
თითქმის მთლიანად გადაწვეს ჩეჩნეთის ტყეები (მანამდე, ჩეჩნეთის ახლა 
გაუდაბნოვებული ტერიტორიის დიდი ნაწილი გაუვალი და დაბურული ტყეებით იყო 
დაფარული). ამ ეკოლოგიურ დივერსიას ახორციელებდა რუსეთის არმიის საგანგებოდ 
ამისათვის დაარსებული სამმართველო, რომელშიც 2 ათასზე მეტი კაცი მსახურობდა. ეს 
„სამუშაოები“ 75 წლის განმავლობაში განუწყვეტლივ მიმდინარეობდა და შედეგად ეკო-
ლოგიური კატასტროფა მოჰყვა – ჩეჩნეთის ფლორა, ფაუნა და ჰავა კარდინალურად 
შეიცვალა – გაუარესდა. 

                                                                            
9 გაზეთ "ალიასათვის" 08.09.2000, თამილა ბერიშვილს 
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ჩეჩნების გასახლება და დაბრუნება 

ჩეჩენი ხალხის მე–20–ე საუკუნის ისტორიაში, ყველაზე დრამატიული ეპიზოდი იყო 
მთელი ამ ერის გასახლება ყაზახეთსა და ციმბირში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ამ 
გადასახლების დროს, რუსეთის ოფიციალური მონაცემებით შიმშილისა და სიცივისაგან 
დაიღუპა ერის, ნაციის 30%, ანუ დაახლოებით 250 ათასი ადამიანი (სინამდვილეში კი 
გაცილებით მეტი). ამ იმპერიულ ველურობას დიდმა ჩეჩენმა მეცნიერმა და დისიდენტმა 
ავტურხანოვმა „Народоубийство“ – ხალხის მკვლელობა უწოდა. უნდა ვიცოდეთ და 
გავითვალისწინოთ, რომ რუსეთის პროპაგანდა ამ არაკაცულ აქტს მთლიანად 
ქართველებს აბრალებდა და აბრალებს – სტალინს და უშუალო შემსრულებლებს – 
ბერიასა და ႬႩႥႣ–ს გენერალს გვიშიანს. ამ ანტიქართულმა პროპაგანდისტულმა 
დივერსიამ, საწუხაროდ, საკმაოდ ბევრი ჩეჩენი შეიყვანა შეცდომაში და ბევრი 
ნეგატიური დამოხატულება ჰპოვა, რასაც შემდგომ შევეხებით. ეს ერთ–ერთი 
დადასტურებაა იმისა, თუ რაოდენ და რა მრავალმხრივ საშიში და საზიანოა ერისათვის 
იმპერიის სამსახურში ჩამდგარი მოღალატე–კოლაბორაციონისტი. მაგრამ, ჩეჩნების 
გასახლების შემდეგაც, ჩეჩნეთში კიდევ დარჩენ მცირერიცხოვანი პარტიზანული 
რაზმები, რომლებიც თავგანწირვით, თითქმის 60–იანი წლების შუახანებამდე 
განაგრძობდნენ ბრძოლას დამპყრობლების წინააღმდეგ (ბოლო პარტიზანი სწორედ ამ 
პერიოდში მოკლეს). 

ჩეჩნებს სამშობლოში მასობრივი დაბრუნების საშუალება მიეცათ მხოლოდ 80–იან 
წლებში. ამ დროისათვის ჩეჩნეთის მოსახლეობის უმეტესობას რუსობა შეადგენდა და 
ჩეჩნებს მოუწიათ საკუთარი სამშობლოს ხელახალი ათვისება. მიუხედავად ამნისტიისა – 
ჩეჩენს, როგორც წესი, არ შეიძლება ჰქონოდა დაკავებული მაღალი ადმინისტრაციული 
თანამდებობა (ყველა დირექტორი, მმართველი, უფროსი ჩეჩნეთში რუსი უნდა 
ყოფილიყო). ჩემი ჩეჩენი ნაცნობ–მეგობრების უმეტესობა და მათი ოჯახები ჩეჩნეთში 
სულ რაღაც 5–10 წლის დაბრუნებულები იყვნენ (საერთოდ, ახლა, 25–30 წელს 
გადაცილებული ჩეჩნების უმეტესობა ჩეჩნეთში არ არის დაბადებული). სამშობლოში 
დაბრუნებულმა ჩეჩნებმა გულმოდგინედ და სიყვარულით დაიწყეს გაპარტახებული 
მეურნეობის, სახლ–კარის აღდგენა და ისევ დაიწყეს თავისუფალ, დამოუკიდებალ 
ჩეჩნეთზე ფიქრი და ოცნება. 

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩეჩენი ხალხის საერთო უბედურება არ შეხებია ან 
ძალზე ნაკლებად შეეხო ჩეჩნების მოსკოვში მოკალათებულ მცირე ნაწილს – იმპერიის, 
ႩႢႡ–ს აგენტურასა და ნომენკლატურის წევრებს, მცირერიცხვოვან „წითელ 
ინტელიგენციას“ – მოღალატეებს. ანუ სწორედ იმათ, ვინც სამარცხვინო როლი 
შეასრულეს წარსულში და ასრულებენ ახლაც. 

საგანგებო აღნიშვნის ღირსია ჩეჩენი მოხუცების როლი ეროვნულ–განმათავი-
სუფლებელი მოძრაობის ამ ბოლო ეტაპზე. იმათი, ვინც თავის თავზე გამოსცადა 
გადასახლების მთელი სიმწარე. ისინი ყოველთვის ამ ბრძოლის წინა ხაზზე იყვნენ და 
თავგანწირვის მაგალითს აძლევდნენ ახალგაზრდობას. 

ჩეჩენ მოხუცებთან დაკავშირებით, ასეთ ისტორიას გავიხსენებ: 
ჯოჰარს სირთულეები ჰქონდა სტატისტიკის სამმართველოსთან დაკავშირებით 

(ისევე როგორც სხვა არაერთ სახელმწიფო ორგანოსთან) – ეს სამმართველო 
განაგრძობდა სტრატეგიული მნიშვნელობის, არსებითად სადაზვერვო ინფორმაციის 
შეგროვებასა და გადაცემას მოსკოვისათვის. მეტიც, ამ სამმართველოს უფროსი და 
თანამშრომლები ხელფასს (თანაც უჩვეულოდ დიდს) პირდაპირ რუსეთიდან იღებდნენ 
და არ ემორჩილებოდნენ არც ჩეჩნეთის პრეზიდენტს და არც პარლამენტს. როგორც კი 
ჩეჩნეთის მთავრობა ამ ტიპის უწყების დამორჩილებას შეეცდებოდა, კრემლიდან 
მაშინათვე იწყებოდა პროვოკაციები – აგრესიის მუქარა, სატრანსპორტო–ეკონომიკური 
ბლოკადა და ა.შ. (ზუსტად ისევე, როგორც ეროვნული ხელისუფლების დროს 
საქართველოში). 

ბოლოს, 1994 წლის დასაწყისში, როდესაც ეროვნული ხელისუფლება შედარებით 
მომაგრდა, ხოლო – რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირების საშიშროება გაიზარდა, 
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დუდაევმა გადაწყვიტა სტატისტიკის სამმარველოს დამორჩილებაც. ამისათვის, 
სამთავრობო გადაწყვეტილებით მოახდინა მისი ფორმალური რეორგანიზაცია. 
სამმართველო გადააკეთა დეპარტამენტად და უფროსად მე მომიწვია. ჩემი 
ადმინისტრაციული და პოლიტიკური პოზიციების გასამაგრებლად, ამავე დროს, 
მინისტრთა კაბინეტის წევრადაც დამნიშნა (თუმცა ჩეჩნეთის მოქალაქე არ ვყოფილვარ). 

ბიძიები 

როგორც კი მუშაობას შევუდექი და შევძელი გამომევლინა და გადამეჭრა 
მოსკოვთან დამაკავშირებელი ყველა ხაზი, მაშინათვე დაიწყო ჩემი დაშინების აქციები 
(ამას თბილისიდანაც კარგად ვიცნობდი – ანონიმური სატელეფონო ზარები და მუქარა, 
ოჯახის წევრების დევნა–შევიწროება – განსაკუთრებით ბავშვების და სხვა). მოკლედ, 
ႩႢႡ ამუშავდა. 

ასეთ ვითარებაში, ერთ დღეს მდივანმა მომახსენა – თქვენი ბიძიები მოვიდნენ და 
გელოდებიან მოსაცდელშიო. სახტად დავრჩი, არავითარი ბიძიების ვიზიტს ჩეჩნეთში არ 
ველოდებოდი. მდივანს დავავალე სტუმრებს ჩაითი და ნამცხვრით გამასპინძლებოდა და 
თათბირი სწრაფად დავამთავრე. შემდეგ მისაღებში გამოვედი. იქ სამი ფაფახიანი, 
თეთრწვერა, გაღიმებული მოხუცი ჩეჩენი დამხვდა. გადამეხვიენ და მამა–შვილურად 
ჩამიხუტეს – „ჩვენ ვართ აქ შენი ბიძიებიო“ – მითხრა მათში ყველაზე უფროსმა. 
კაბინეტში მოვიწვიე. შვილო, ვიცით ვინცა ხარ, ტელევიზიიდან გავიგეთ, რომ ჯოჰარს ამ 
მორიელების ბუდეში დაუნიშნიხარ, წარმოდგენილი გვაქვს თუ როგორ გიჭირს. სწორედ 
ამიტომ გეწვიეთ. აწი ჩვენი ტაიპების (გვარების) წევრად ჩათვალე თავი, ჩვენი ტაიპებია 
შენს სისხლზე პასუხისმგებელიო. ჩვენს უკან კი რამდენიმე ათეული კარგად 
შეიარაღებული ვაჟკაცია და იცოდე, შენს თავს ამ ვირთხებს არ დავაჩაგვრინებთო. 
გემრიელად ვისაუბრეთ, ვიხუმრეთ და ვიცინეთ. თვეში რამდენიმეჯერ მაკითხავდნენ. 
წარმოიდგინეთ, მუქარამ და შანტაჟმაც მაშინათვე მნიშვნელოვნად იკლო და 
შედარებით მშვიდი მუშაობის საშუალება მომეცა. სამწუხაროდ, ერთი ჩემი ჩეჩენი ბიძია 
ორიოდ თვის შემდეგ პუტჩისტებმა მზაკვრულად მოკლეს საფარიდან (ნეტავ ახლა თუ 
დარჩა ცოცხალი რომელიმე?). 

ჩეჩნეთში სახლობა 

ჩეჩნეთში ზვიადის სანახავად პირველად 1992 წლის თებერვალში ჩავედი, შემდეგ კი 
მარტში, დევნილი უზენაესი საბჭოს სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად და დევნილი 
მინისტრთა კაბინეტის სხდომის ჩასატარებლად. აპრილში კი საცხოვრებლადაც აქ 
გადმოვედი. სულ მალე ჩემი ოჯახის წევრებიც იძულებულნი გახდნენ აქ 
გადმოსულიყვნენ – თბილისში მათი ყოფნა გაუსაძლისი აღმოჩნდა. იმის და მიუხედავად, 
რომ ჩვენს გაძარცვულ–გაპარტახებულ სახლში ვეღარ ცხოვრობდნენ და ნათესავ–
მეგობრებთან აფარებდნენ თავს – იქაც პოულობდნენ, აშინებდნენ–ატერორებდნენ, 
ემუქრებოდნენ ბავშვების მოტაცებით, მოითხოვდნენ რომ ჩავსულიყავი და ჩემი ნებით 
ჩავბარებოდი პუტჩისტებს. 

1992 წლის ბოლომდე გროზნის მთავარ სასტუმროში – „კავკაზ“–ში ვცხოვრობდით, 
რომელიც ზუსტად პრეზიდენტის სასახლის პირდაპირ, ქუჩის მეორე მხარეს 
მდებარეობდა (ახლა გროზნის მთელი ცენტრი მიწასთანაა გასწორებული). თავისი 
მდებარეობის გამო, სასტუმროში მოსვენებული ცხოვრება შეუძლებელი იყო. თითქმის 
ყოველ დღე იყო სროლები და აურ–ზაური. მორიგი პუტჩის მოახლოებას სუნით 
ვგრძნობდით – ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების სუნით. სასტუმროს მიდამოები 
მორფინის გამოყენებული ამპულების ნამსხვრევებით, ერთჯერადი შპრიცებით და არყის 
დაცლილი ბოთლებით ივსებოდა. ხოლო გროზნის ცენტრი გადატენილი იყო ათასგვარი 
გაბრუებული ნარკომანებითა და მთვრალი კრიმინალებით. ყოველ ჯერზე, რუსეთისა და 
დასავლეთის მასს–მედია ამ დაქირავებულ ადამიანურ ნაგავს დემოკრატიისათვის 
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მებრძოლებად ნათლავდა, მათ მოთავეებს კი – ჩეჩენ „რობინ ჰუდებად“ (ამ „რობინ 
ჰუდების“ დიდი ნაწილი შემდეგ თითონ რუსებმა ამოხოცეს ან ციხეებში ამოალპეს – 
შეადარეთ ქართველი „ბატიას გვარდიელი“ და მხედრიონელი „რობინ ჰუდების“ ბედს). 

ზამთარში ერთი ციდა ბინა ვიქირავეთ თეატრალურ მოედანთან. სასტუმროსთან 
შედარებით სავანედ მოგვეჩვენა. როდესაც ქირის გადახდის დრო მოვიდა, ბინის 
პატრონს დავურეკეთ – ფული სად მოგიტანოთო. თქვენ ნუ შეწუხდებით, ჩვენ თითონ 
მოვალთო გვითხრეს. მართლაც, ორიოდ დღეში მოვიდა დიასახლისი. მოგვართვა 
ძღვენი, კარგა ხანს გვესაუბრა. ფულზე კი კატეგორიული უარი განაცხადა. ჩათვალეთ, 
რომ ეს ბინა თქვენი საკუთარია – რამდენ ხანსაც გინდათ, იმდენ ხანს იცხოვრეთო, ჩვენ 
კარგად გვესმის ლტოლვილების მწარე ხვედრიო. თურმე, სულ ხუთიოდე წლის 
ჩამოსულები ყოფილან ყაზახეთიდან. შემდეგაც ხშირად გვაკითხავდნენ, ყოველთვის 
რაიმე სოფლური ძღვენით – ხილით, რძის პროდუქტებით და სხვა. რამდენჯერმე 
გვთხოვეს – ბავშვები გაგვატანეთ სოფელში, გალაღდნენ სუფთა მთის ჰაერზეო. ამ 
ბინაში ვცხოვრობდით 1994 წლის აგვისტოში ლიტვაში გადასახლებამდე. ომის დროს 
რუსმა ის უბანი მიწასთან გაასწორა. 

სატელევიზიო პუტჩი 

ჩეჩნეთის რიგით პირველი, ე.წ. „სატელევიზიო“ პუტჩი 1992 წლის მარტში მოხდა. ეს 
პუტჩი თბილისის სექტემბერ–ოქტომბრის პუტჩის ზუსტი ასლი იყო (აქაც გამოჩნდა ႩႢႡ–ს 
მუშაობის სცენარების ტიპობრივობა). პუტჩისტებმა დაიკავეს ტელევიზიის შენობა და 
დემოკრატიის აღდგენა – ანუ პრეზიდენტის გადადგომა მოითხოვეს. პუტჩის 
დასაწყისშივე პუტჩისტებს მოთმინებით განუმარტეს – თბილისური სცენარი აქ არ 
გამოგადგებათო. მაგრამ, მათ არ ისმინეს. მესამე დღეს, პუტჩისტებთან, ტელევიზიის 
შენობისაკენ მოსალაპარაკებლად მიმავალი მოხუცების დელაგაციას პუტჩისტებმა 
ცეცხლი გაუხსნეს (ეს ყველაფერი დაწვრილებითაა გადაღებული ვიდეოფირზე) და 
მოხუცი მოკლეს. ამის შემდეგ, ნახევარ საათში, განრისხებულმა ხალხმა პუტჩი აღკვეთა. 

განტემიროვის პუტჩი 

1992 წლის ზაფხულში ჯოჰარს აუჯანყდა გროზნის მერი ბ.განტემიროვი. ესეც 
თავიდან საკმაოდ კარგი ახალგაზრდა ჩანდა – განათლებული და ორგანიზატორული 
ნიჭით დაჯილდოებული. მაგრამ თანდათანობით გაეხვია კორუფციულ საქმიანობაში, 
გამდიდრდა, დადიდკაცდა და თავს ლამის პრეზიდენტის სწორად თვლიდა. 

რაც მთავარია – მოუხშირა მოსკოვში ჩასვლებსა და იქ დაუახლოვდა ხასბულატოვს. 
როგორც ჩეჩნები ამბობდნენ პუტჩი სწორედ ხასბულატოვის ზეგავლენით დაიწყო, იმ 
იმედად, რომ პუტჩის დაწყებით ხასბულატოვს შეაძლებინებდა შუამავლის როლის 
თამაშს – ორი მხარის შემრიგებელ–მომრიგებლად, რომელიც ამ როლში ჩეჩენ ხალხს 
მხსნელად მოევლინებოდა (შევარდნაძისა არ იყოს). 

ხასბულატოვის მთავარი ძალა ქალაქის პოლიცია იყო – ერთ დღეს, როდესაც ქუჩაში 
გავედი ვხედავ, რომ ყველა გზაჯვარედინი პოლიციას აქვს გადაკეტილი და მერიასთან კი 
ოპოზიციის არც თუ ხალხმრავალი მიტინგია. შუადღისათვის უკვე ნათელი იყო, რომ 
განტემიროვმა მიტინგის „აგორება“ ვერ მოახერხა რაც დამარცხებას უდრიდა. 
ნაღუადღევს განტემიროვი და მისი ერთგული პოლიციელები ქალაქის მერიის შენობაში 
ჩაიკეტნენ, მაგრამ ულტიმატუმის შემდეგ დანებდნენ. თითონ განტემიროვმა გაქცევა 
მოახერხა, ხოლო – საწყალი გაბრიყვებული პოლიციელები ხელისუფლებამ მათს 
მშობლებს დაუბრუნა (ზუსტად ასე მეოხდა – მათი მშობლები დაიბარეს და შვილები 
ჩააბარეს). 
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ორხელისუფლებიანობა ჩეჩნეთში 

1993 წლის შუახანებამდე ჩეჩნეთში ფრიად გაურკვეველი ორხელისუფლიანობა 
სუფევდა. ჩეჩნეთმა თავი დამოუკიდებელ ქვეყნად გამოაცხადა. ფორმალურად ქვეყნის 
მეთაური იყო დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი ჯოჰარ დუდაევი. მაგრამ, 
პრაქტიკულად ძალაუფლებაში მას ეცილებოდა და ჯობნიდა კიდეც „კავკასიის მთიელ 
ხალხთა კონფედერაცია“. „კონფედერაციის“ ჩეჩენი ლიდერი უსუპ სასლანბეკოვი 
ჩეჩნეთის უგვირგვინო მეფე იყო და არად აგდებდა არც დუდაევს და არც პარლამენტს. 

ႩႢႡ–ს ამ წარმონაქმნს მრავალმილიონიანი უკონტროლო ბიუჯეტი და აბსოლუტური 
მხარდაჭერა ჰქონდა რუსეთსა და საზღვარგარეთ. მაგალითად, „კონფედერაციის“ ერთ–
ერთი უცხოელი მხარდამჭერი იყო საქართველოში დიდად პატივნაცემი ინგლისელი 
ქართველოლოგი ჯორჯ ჰიუიტი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა კონფედერაციის 
ყოველ თავყრილობაში და მისი იდეების მქადაგებელი და პროპაგანდისტი იყო 
დასავლეთში. მაშინ, როდესაც, ჯოჰარს ყოვლად გართულებული ჰქონდა რუსეთსა თუ 
საზღვარგარეთ მოგზაურობა, „კონფედერაციის“ ლიდერები მთელს მსოფლიოს იყვნენ 
მოდებულები. 

„კონფედერაციის“ წევრებში (იმ დაქირავებულების გარდა, რომელებიც მხოლოდ–
და–მხოლოდ ფულისათვის მუშაობდნენ და რომლებისათვისაც სულ ერთია ვის ესვრიან 
და კლავენ) ბევრი იყო ისეთიც, რომელიც რუსულ–დასავლური პროპაგანდის გავლენით 
ანტიქართული ისტერიით იყო მოწამლული (გაიხსენეთ ზემოთხსენებული სტალინ–
ბერია–გვიშიანის დანაშაული). „კონფედერაციის“ წევრები აგრეთვე წამდაუწუმ 
იმოწმებდნენ ავადსახსენებელი ანდრეი სახაროვის სიტყვებს, რომ „საქართველო 
პატარა იმპერიაა და იგი უნდა დაიშალოს“. ეს თქვენ კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, თუ 
როგორ გადაიქცევა ბოროტი სიტყვა სისხლისა და ომის წყაროდ. სახაროვის ქვრივი 
ელენე ბონნერიც „კონფედერაციის“ დიდი მხარდამჭერი და მეხოტბე გახლდათ. ამიტომ, 
რუსეთისათვის საკმაოდ იოლი გახდა ანტიქართული პროპაგანდით გაბრუებული სამი 
ასეული ჩეჩენი ახალგაზრდის ჩათრევა რუსეთისა და მისი აგენტურის მიერ პროვოცირე-
ბულ აფხაზეთის კონფლიქტში. 

დღეს ქართული მასს–მედია და ვითომპოლიტიკოსები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე 
იხსენებენ აფხაზეთის კონფლიქტში სამიოდე ასეული თავგზააბნეული ჩეჩნის 
მონაწილეობას და არ უნდათ გაიხსენონ ამ ომის ორგანიზატორები, იდეოლოგები და 
წამქეზებლები – სახაროვი, ბონნერი, ჰუიტი და მრავალი სხვა. სულ ახლახანს წავიკითხე 
რუსულ გაზეთში არძინბას ინტერვიუ აფხაზეთის ომზე, რომელშიც იგი საერთოდ აღარ 
ახსენებს ჩეჩნებს, სამაგიეროდ ხოტბას ასხავს რუს–აფხაზის მხარეზე მეომარ ორ 
სომხურ ბატალიონს. რომლებმაც, მისი სიტყვებით, დიდად გადაწყვიტეს ამ ომის ბედი. 

მაშინ, პირადად ჯოჰარ დუდაევმა დიდი პროპაგანდისტული და ახსნა–განმარტებითი 
მუშაობა გასწია, რათა ნიღაბი აეხადა ამ ანტიქართული ისტერიისათვის – ამას მან 
სპეციალურად მიუძღვნა რამდენიმე საგანგებო გამოსვლა, რომელიც ტელევიზიით 
გადაიცემოდა. ერთ–ერთ გამოსვლაში ჯოჰარ დუდაევმა აფხაზეთის კონფლიქტს უწოდა 
რუსეთ–საქართველოს ომი აფხაზეთში. ვფიქრობ ამ განსაზღვრებას და დუდაევის 
პოზიციას ბევრი განმარტება არ სჭირდება. ჯოჰარის ამ მცდელობამ გარკვეული შედეგი 
გამოიღო, მაგრამ „კონფედერაციის“ გავლენა ჯერ კიდევ ძალზე დიდი იყო. 

„კონფედერაციის“ ჯარების შესაიარაღებლად რუსები აწყობდნენ ჩეჩნეთში 
განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზების გაძარცვის ინსცენირებებს. ამით „კონფე-
დერატებს“ ხელში ჩაუგდეს დიდძალი არა მხოლოდ მსუბუქი, არამედ რამდენიმე 
ერთეული მძიმე იარაღიც – არტილერია, ბეტეერები. შემდეგ, მათ საშუალებას 
აძლევდნენ და ეხმარებოდნენ რათა ეს იარაღი 900 (ცხრაასი) კილომეტრის რუსეთის 
ტერიტორიაზე გავლით ჩაეტანათ აფხაზეთში (ამ გზით არათუ ტანკს, არამედ ორ ყუთ 
მანდარინსაც ვერ გაიტანდით უნებართვოდ). 
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თეატრალური მოედნი პუტჩი 

„კონფედერაცია“ აფხაზეთში ომის დაწყების შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდა და 
გათავხედდა. 1993 წლის გაზაფხულზე გაიმართა გადამწყვეტი ბრძოლა 
„კონფედერაციასა“ და ჩეჩნეთის ეროვნულ ხელისუფლებას შორის – ამას „თეატრალური 
მოედნის პუტჩი“ დაერქვა. პუტჩი და დაპირისპირება თითქმის ერთ თვეს გაგრძელდა და 
გარკვეულ მომენტებში კანონიერი ხელისუფლების ბედი ბეწვზე ეკიდა. გარკვეული 
როლი ითამაშა იმანაც, რომ „კონფედერაციის“ მებრძოლთა და სამხედრო ტექნიკის 
დიდი ნაწილი ამ დროს აფხაზეთში იყო გადასროლილი და თვით ჩეჩნეთში მათი 
სამხედრო ძალა დაქვეითებული აღმოჩნდა. 

ამ პუტჩის მსვლელობასაც ძალზე ახლო მანძილიდან ვადევნებდით თვალს, იგი 
ზუსტად ჩვენი ბინის წინ ხდებოდა, 50 მეტრში. ვხედავდით, როგორ ორგანიზებულად 
ხდებოდა მორიგეების ცვლა, როგორ ურიგებდნენ პუტჩისტებს იარაღს (მათ შორის 
უახლეს ხელის არტილერიას) და ფულს, ამარაგებდნენ სასმელ–საჭმლით, ღამ–ღამობით 
ასმევდნენ არაყს. ნარკომანებს ურიგებდნენ ნარკოტიკებს. ამას ხედავდნენ და 
ვიდეოფირზე იღებდნენ რუსი და უცხოელი ჟურნალისტებიც – მაგრამ, არც ერთხელ არ 
უჩვენებიათ გადაცემებში. ჩვენი ნაცნობი რუსი ქალი, რომელიც ქუჩის გაღმა მხარეს 
ცხოვრობდა, ჩიოდა – სადარბაზოში ერთი მტკაველის სისქეზე ყრია მორფინის 
ამპულებიო. 

ბოლოს ამ პუტჩის ბედიც ხალხის თანადგომამ გადაწყვიტა. არ ყოფილა არც ერთი 
დღე, არც ერთი წუთი, როდესაც პრეზიდენტის სასახლის წინა მოედანზე, ლეგიტიმური 
ხელისუფლების მხარდამჭერთა რაოდენობა პუტჩისტების მიტინგზე შეკრებილთა 
რაოდენობაზე ბევრად მეტი არ ყოფილიყო. ჯოჰარმა ხალხი გააფრთხილა – ამ 
დაპირისპირებაში გაიმარჯვებს ის ვინც არ დაიღლება, ვინც უფრო მედგარი 
აღმოჩნდებაო. ყველაზე მძიმე მომენტებში მოხუცები წამოიწყებდნენ სიმღერასა და 
რიტუალურ ცეკვას – ამხნევებდნენ ხალხს. საცნაურია, რომ რუსეთისა და დასავლეთის 
მასს–მედია ჯოჰარის მხარდამჭერთა ხალხმრავალ მიტინგებს ყოველთვის აჩვენებდა 
როგორც „დემოკრატიული“ ოპოზიციის მიტინგებს და პირიქით, მცირერიცხოვან კბილე-
ბამდე შეიარაღებულ პუტჩისტებს ხროვას ჯოჰარელებად ასაღებდა. სხვათა შორის, ამ 
წვრილმანმა მათხოვრულმა თვალთმაქცობამაც რუსეთისთვის უარყოფითი როლი 
ითამაშა – ხალხი კიდევ უფრო დაირაზმა და მედგრად დადგა. 

ხალხი რომ ვერ დაღალეს, მაშინ მისი დაშინება დაიწყეს სროლითა და 
მკვლელობებით. რამდენიმეჯერ შორიდან ესროლეს პრეზიდენტის სასახლის წინ 
შეგოვილ ხალხს, თითონ დუდაევს. ამან კი საბოლოოდ მათი ბედი გადაწყვიტა. ეს 
პუტჩიც აღიგავა და მასთან ერთად აღიგავა ჩეჩნეთში „კონფედერაციის“ ბატონობაც. 
რამდენიმე დღეში „კონფედერაციის“ ბელადები ჩეჩენი ხალხის ყრილობამ 
ოფიციალურად გამოაცხადა ერის მოღალატეებად და ისინი რუსეთში გაიქცნენ. 
ოდესღაც ძლევამოსილი უსუპ სასლანბეკოვი ხალხმა სამარცხვინოდ – პანღურების 
რტყმითა და ფურთხებით გააგდო კაბინეტიდან, შეიარაღებული ბანდების უმეტესობა კი 
დაიშალა. 

შახრაი და ხასბულატოვი 

საერთოდ, უკვე 1993 წლის მეორე ნეხევარიდან პუტჩების მხრივ ტრაგიკომიკური 
სიტუაცია შეიქმნა. კრემლმა, შახრაის პირით ტელევიზიით ოფიციალურად გამოაცხადა – 
„პუტჩები ჩეჩნეთში მოხდება ყოველ ორ–სამ თვეში მანამ, სანამ დუდაევის დიქტატურა 
არ დაეცემაო“. გროზნიში სწორედ ორ–სამ თვეში ერთხელ დაირხეოდა ხმა – 
ნადტერეჩნი რაიონში (ეს რაიონი ოპოზიციის დასაყრდენი იყო, რამდენადაც აქ რუსები 
ჭარბობდნენ) საბარგო მანქანებით (ტრაილერებით) ჩამოიტანეს ფული და იარაღი 
პუტჩის მოსაწყობადო. მართლაც, რამდენიმე დღეში გროზნიში იწყებოდა დაძაბულობა 
და არეულ–დარეულობა. მაგრამ, თანდათანობით, ჯოჰარის მომხრეებმა იოლი ხერხი 
გამონახეს. ისინი პირველები და უფრო მეტნი იდგნენ ხოლმე ნადტერეჩნი რაიონში 
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პუტჩისტებისათვის გაკუთვნილი ფულისა და იარაღის მიმღებთა რიგებში და შემდეგ 
გროზნიში ბრუნდებოდნენ ფრიად ხელდამშვენებულები. 

პუტჩების ჩაშლის გარდა, ჩეჩნეთში კა–გე–ბემ ვერ მოახერხა თავისი პოლიტიკური 
გავლენის აგენტების ჩანერგვაც. 1992–1993 წლებში დიდი ხელოვნური ავტორიტეტი 
შეუქმნეს იმ დროს რუსეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს რუსლან ხასბულატოვს. 
ჩეჩენი რუსეთის პარლამენტის თავმჯდომარედ საგანგებოდ დააწინაურეს, რათა 
დუდაევისათვის მოწინააღმდეგე შეექმნათ. ხასბულატოვმა, შემოიკრიბა ე.წ. ჩეჩნური 
მაფია, მისცა მას დიდი შემოსავლების წყაროები კომერციულ სტრუქტურებში და ამით 
ბევრი ჩეჩენი მოისყიდა და მოიმადლიერა. მის ნათესაობას და მომხრეებს გროზნიში 
იოლად გამოიცნობდით უძვირფასესი და ეგზოტიკური უცხოური ავტომანქანებით. 

ხასბულატოვი თვალთმაქცურად ყოველთვის ლაპარაკობდა ჩეჩნეთის სუვერე-
ნიტეტზე – და არასოდეს ახსენებდა ტერმინს დამოუკიდებლობა. იგი დიდ ხანს ვერც ერთ 
ინტერვიუში ვერ აიძულეს მტკიცე პიზიცია გამოეთქვა ჩეჩნეთის სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის შესახებ. მაგრამ, ბოლოს მასაც მოუწია თავისი პოზიციის ნათლად 
ჩამოყალიბება. ეს მისი ჩეჩნეთში გავლენის ბოლო დღე გახდა. ამის შემდეგ, როდესაც 
იგი ჩეჩნეთში ჩამოვიდა, რათა ვითომ „ჩეჩენი ხალხი შეერიგებინა“ და „სამოქალაქო 
ომი შეეწყვიტა“ (ალბათ ეს სიტყვები რომელიმე სხვა პოლიტიკოსის სიტყვებს 
მოგაგონებთ) – მას ხალხი ქუჩაში მიაძახებდა 'Чеченский Эдик'. როდესაც კრემლი 
დარწმუნდა, რომ ოპერაცია ხასბულატოვი ჩაიშალა 'Верный Руслан'–ი მორიგ 
პროვოკაციაში გამოიყენეს და პოლიტიკური სცენიდან ჩამოწერეს. 

ლაბაზანოვის პუტჩი 

ბოლო პუტჩი, რომელსაც პირადად შევესწარი 1994 წლის ზაფხულში მოხდა. ეს 
სისხლიანი, განწირული ავანტიურა უფრო იყო. მას ხელმძღვანელობდა ერთ–ერთი 
ჩეჩენი „რობინ–ჰუდი“ ლაბაზანოვი. სავსებით მოულოდნელად, დილით უთენია, ასიოდე 
მძიმედ შეიარაღებული ლაბაზანოველი, ორი ႡႲႰ–ითა და ავტომატური 
ყუმბარმსროლებით მოწყობილი რამდენიმე ამერიკული ჯიპით ზუსტად პრეზიდენტის 
სასახლის წინ შემოიჭრენ და აქ გამაგრდნენ. მათ ფარად დაუდგა რამდენიმე ასეული 
შეუიარაღებელი ინტელიგენტი (ამჯერად მეტი ვეღარ გამოინახა). მყისვე, სასწაულებრივ 
გამოჩნდნენ საიდანღაც მრავალრიცხოვანი უცხოელი ჟურნალისტები (რომლებსაც 
მანამდე ჩეჩნეთში დღისით სანთლით ვერ იპოვიდი). ამბოხებულებმა 
დემონსტრატიულად გაუგზავნეს დუდაევს ულტიმატუმი გადადგომის მოთხოვნით. 
ამჯერად, დუდაევმა პუტჩისტების წარგზავნილები არც კი მიიღო. 

პუტჩისტები წვიმამ და ლაბაზანოვის მიერ ამასწინად ჩადენილმა მკვლელობამ 
დაღუპა. ორიოდ კვირით ადრე ლაბაზანოვისა და მეზობელ ბინაში ცეცხლი გაჩნდა. მან 
ეს მეზობელს დააბრალა და დახვრიტა (საავადმყოფოში, სადაც ეს მთლად დამწვარი 
კაცი მომაკვდავი იწვა). ამისათვის მას მოკლულის ოჯახმა ომი გამოუცხადა. 

საერთოდ ზაფხულის დამდგომს გროზნიში დიდი გვალვა არის ხოლმე. ამჯერად კი, 
უკვე გვიან საღამოსათვის კოკისპირულმა წვიმამ დასცხო. ინტელიგენტი, შლაპიანი 
პუტჩისტები სახლებში გაიქცნენ, და დიდ მოედანზე დარჩა ორი ႡႲႰ, ხუთიოდ ჯიპი და 
ორიოდ ცელოფანში გახვეული გაწუწული ჟურნალისტი. როდესაც ლაბაზანოვმა 
დაინახა, რომ სამოქალაქო მიტინგის აგორებას ვეღარ ახერხებს, მისი მანქანები და 
ႡႲႰ–ები სასწრაფოდ მოწყდნენ ადგილიდან და თავისი გამაგრებული ბაზისაკენ 
გაექანენ (ამას ყველაფერს სტატისტიკის დეპარტამენტის ფანჯრიდან კარგად ვხედავდი). 
მაგრამ, უმეტესობამ ვერ მიაღწია იქამდეც. მეორე დილით გავიგეთ, რომ თურმე გზაში 
ლაბაზანოვის მოსისხლე ოჯახის წევრების საფარს გადაეყარენ… 

როდესაც კრემლი დარწმუნდა, რომ „დემოკრატიული“ პუტჩების გზით (ანუ იმ გზით, 
რომელიც საქართველოში და აზერბაიჯანში წარმატებით გამოიყენეს) ჩეჩნეთის 
წინააღმდეგ ვერაფერს გახდებოდა, დაიწყო რუსეთის დაუფარავი და შეუნიღბავი 
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სამხედრო აგრესია – რუსეთ–ჩეჩნეთის ომი, რომელიც სამწლიანი დაზავების შემდეგ 
ახლა ისევ ახალი ძალით განახლდა და გრძელდება. 

ჩეჩენი ხალხი განაგრძობს საუკუნოვან წმიდათაწმიდა ომს თავისუფლებისათვის. 
ომს თავისი და სხვა ხალხების თავისუფლებისათვის. ბრძოლას თავისუფლებისათვის 
საერთოდ. „თავისუფლების მომტანი, ამ ქვეყნად მხოლოდ ხმალია“ მღერიან ჩეჩნები. 

მჯერა, რომ ჩეჩენი ხალხი საბოლოოდ აუცილებლად გაიმარჯვებს. მეტიც, იგი უკვე 
გამარჯვებულია. იმიტომ, რომ გამარჯვებულია ის – ვისაც ბრძოლის უნარი შესწევს, 
გამარჯვებულია ის – ვინც იბრძვის. 

ათი წლის შემდგომ 10 
 

საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ადამიანების დაღუპვა ყოველთვის იყო და 
იქნება მოცული გარკვეული ბურუსით, მარავალაზროვანებითა და ყოველგვარი ეჭვებით. 
ამასთანავე, არა აქვს მნიშვნელობა – მოხდა ეს სადღაც მთაში და ტყეში, სულ რამდენიმე 
მოწმის თვალწინ თუ – მოხდა მრავალ მილიონიანი ტელეაუდიტორიის თვალწინ. 

საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ადამიანების დაღუპვასთან დაკავშირებით 
ყოველთვის მძლავრობს ამა თუ იმ ადამიანის სუბიექტური განწყობა ამ დაღუპვისადმი 
და არა საკუთრივ ობიექტური ფაქტები. ანუ – ვისაც როგორ მოეხერხება და როგორც 
აწყობს იმ ვერსიას განიმტკიცებს, იმ ვერსიას ეპოტინება (საქართველოში სულ 
რამდენიმე თვის წინ მომხდარი და დიდი საერთაშორისო რეზონანსის მქონე 
გახმაურებული სიკვდილის შემთხვევა საკმარისია ამის საილუსტრაციოდ). 

სწორედ ამის გათვალისწინებით – მე არასოდეს ვცდილობდი და არც ახლა 
ვცდილობ ვინმე რამეში დავარწმუნო ან გადავარწმუნო, ვინმეს რამე დავუმტკიცო ან 
დავაჯერო – რამდენადაც, თუ ადამიანს რაღაცის დაჯერება არ აწყობს – იგი ამას არ 
დაიჯერებს. 

ჩემს განმარტებებს ერთი ფრიად მარტივი მიზანი აქვთ – დაფიქსირდეს ზვიად 
გამსახურდიას დაღუპვის თვითმხილველისა და მოწმის ჩვენებები, რომლებიც ადრე არ 
ყოფილა გამოქვეყნებული – ქართველ მკითხველს გავაცნოთ ზოგი აქამდე უცნობი 
დოკუმენტი და ფაქტი (ნებისმიერი ჩემი ქვემორე გამონათქვამი რაიმე დოკუმენტს 
ეყრდნობა, მათი მოწმეები არსებობენ და იოლი გადამოწმებადია). 

ამას გარდა – ზოგადი პასუხი უნდა გავცე საზოგადოებრიობის ერთ ნაწილში 
გაბატონებულ იმ მოსაზრებას, თითქოს ზვიად გამსახურდიას დაღუპვის გარემოებებთან 
დაკავშირებით „ჭეშმარიტებისა და სიმართლის“ დადგენა შეუძლია ვთქვათ 
პროკურატურას ან რაიმე იურიდიულ კომისიას. ასეთებს უნდა განვუმარტო – 
პროკურატურებსა და კომისიებს რომ სიმართლისა და მით უმეტეს ჭეშმარიტების 
დადგენის უნარი გააჩნდეთ – არ იარსებებდა არც მეცნიერება და არც რელიგია – 
პროკურატურები და იურიდიული კომისიები გააკეთებდნენ მათ საქმეს… ჩემთვის 
ნათელია, რომ ასეთი ადამიანები ვერ განასხვავებენ სიმართლესა და სამართალს 
(იურისპუდენციას)… 

ერთად ერთი – რაც შეიძლება ახლა და საერთოდაც რეალურად გაკეთდეს 
ისტორიისათვის – ობიექტურად და მიუკერძოებლად მოიკრიბოს და დაფიქსირდეს 
თვითმხილველთა ჩვენებები და მათ მიერ მოწოდებული ობიექტური ფაქტობრივი 
ინფორმაცია (და არა – „მე ასე მგონია“, „მე ასე ვთვლი“, „მე ასე ვფიქრობ“). ხოლო, 
„სიმართლე“ და „ჭეშმარიტება“ ამასთან დაკავშირებით იმდენი იქნება – რამდენიც ამაზე 
დაფიქრებული ადამიანი იარსებებს. 

                                                                            
10 ინტერვიუ გაზეთ „ასავალ-დასავალს“ # 48(587), 2005 წლის 28 ნოემბერი – 4 დეკემბერი 
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მე საშუალება მქონდა შედარებით ვრცლად გამეცნო ქართველობა ზვიად 
გამსახურდიას დაღუპვის გარემოებების შესახებ ტელევიზია „იმედის“ 2004 წლის 6 
ივნისის „დროების“ ექსკლუზირ გადაცემაში და ამიტომ ამჯერად არ შევჩერდები 
საკითხებზე და ფაქტებზე, რომლებიც იმ გადაცემემ უკვე მოიცვა. 

რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტი და ასპექტი სხვაც ბევრია – იმის გარდა რაზეც 
ქვემოთ იქნება სუბარი, მაგრამ მათი დრო ჯერ არ მოსულა (თუ საერთოდ ოდესმე 
მოვა…). ვგულისხმობ იმ დროს, როდესაც საქართველოს თავგანწირული გმირი, 
თავგანწირული ზვიადი დასჭირდება… და არა საპატიო პენსიაზე გასული, 
უსაქმურობისგან გალოთებული და არაფრისმთქმელი, გაყალბებული მემუარების 
მწერალი „გმირი“… გარკვეული თვალსაზრისით – მე ვგულისხმობ იმასაც, რომ ზვიადმა 
დატოვა მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება მილოშევიჩის ან სადდამ ხუსეინის ხვედრის 
თავიდან აცილება – და როგორი უნდა იყოს ზნეობრივი გმირის: ზვიადის, ჯოჰარის, 
ასლანის ხვედრი. 

ზვიად გამსახურდიას დაღუპვის შემდგომ და მისი გროზნიში გადასვენების თაობაზე 
გროზნისა და თბილისს შორის მოლაპარაკების პერიოდში არავითარი სხვა 
ოფიციალური თუ არაოფიციალური ვერსია მის დაღუპვაზე – თვითმკველობის გარდა – 
არც ერთი მხრიდან ღიად, საჯაროდ არ გამოთქმულა და არ დაფიქსირებულა. 

გამოძიება – არგამოძიება 

მაგრამ ისიცაა გასათვალისწინებელი, რომ მხოლოდ ზვიადის გროზნიში 
დაკრძალვის შემდგომ გავიგე, რომ თურმე ჩვენს მიერ გროზნიში ზვიადის დაღუპვის 
ცნობის მიწოდებისთანავე – ანუ ჯერ კიდევ იმ დროს, როდესაც მე სამეგრელოში 
ზვიადის საფლავის გვერდზე ვიყავი და მას არ ვშორდებოდი – მისი ქვრივის პრესისადმი 
მიცემული განცხადების საფუძველზე შევარდნაძის პროკურატურას უკვე წამოწყებული 
ჰქონია გამოძიება! 

მეტიც – თურმე ოჯახს პრესისადმი მიცემულ მასალაში გაუცია არსებითი 
ინფორმაცია ჩვენი დაახლოებითი ადგილმდებარეობის შესახებ. ამდენად – ხუნტას 
ჩვენი დევნა და გამოძიება დაუწყია გამსახურდიას ოჯახის განცხადებისთანავე რაზეც 
ოჯახმა იცოდა და მაშინათვე პროტესტი არ გამოუთქვამს – მხოლოდ შემდეგ, ჩეჩენეთის 
ხელისუფლების რჩევით, კატეგორიული უარი თქვა სასამართლო–სამედიცინო 
ექსპერტიზისა და ყოველგვარი გამოძიების ჩატარებაზე – შეაჩეჩა რა გაბრიყვებულ 
ბალუაშვილს გამოუძიებადი საქმე! 

ეს ყველაფერი გამსახურდიას ოჯახის წევრების თანდასწრებით განაცხადა 
პროკურორმა ბალუაშვილმა გამსახურდიას გადმოსვენების კომისიის სხდომაზე 
თბილისში და დაფიქსირებულია ჩემს ხელთ არსებულ და ვებში გამოქვეყნებულ 
ვიდეოფირზე. მე ამ დოკუმენტური ვიდეოფირის ეგზემპლიარი მხოლოდ ზვიადის 
გროზნიში დასაფლავების შემდეგ გადმომცა ჩეჩნეთის ტელევიზიამ და მანამდე 
სამწუხაროდ ამ ფატებს არ ვიცნობდი… 

კიდევ კარგი, რომ ბაჩუკისა და ზაზას ჭკუა ეყოთ და გროზნიში ჩასვლის შემდეგ არც 
სამეგრელოში ზვიადის სასაფლაოსა და არც ჩვენი ზუსტი ადგილსამყოფელი 
ქვრივისთვის არ გაუმხელიათ – თორემ იქვე ჩაახოცინებდა „ოჯახი“ ჩვენს თავს ხუნტის 
ჯალათებს. 

სწორედ ამნაირად გავიგე, რომ თურმე ზვიად გამსახურდიას დაღუპვის თაობაზე 
საქართველოს ხუნტის ანუ პროკურორ ბალუაშვილის მიერ დაწყებული გამოძიება – 
გამსახურდიას „ოჯახის“ მოთხოვნით იყო ინსპირირებული და ჩვენი გზა–კვალიც 
სამეგრელოში მის მიერ ჰქონია პროკურატურას მიცემული. 

გამსახურდიას ქვრივმა – ჯერ კიდევ ზ.გამსახურდიას ცხედრის გროზნიში 
გადმოსვენების თაობაზე თბილისთან წარმოებული მოლაპარაკების პერიოდში, 
საგანგებოდ დამიბარა და სიტყვა–სიტყვით ასე განმიცხადა: „ბატონო ბესარიონ. თქვენ 
უნდა თქვათ, რომ ზვიადი ბრძოლაში მოკლეს. მე არ მაწყობს მისი თვითმკვლელობა – 



ბესარიონ გუგუშვილი 141 გასაუბრება გულისყურთან 

ამის თქმას მე ყოველთვის მოვასწრებ. თუ ასე არ იტყვით, მაშინ მე იძულებული ვიქნები 
თქვენ დაგაბრალოთ ზვიადის მოკვლა“. ამაზე მე ვუპასუხე, რომ მე არაფრის არ მეშინია, 
სიმართლის მეტს ვერაფერს ვიტყვი და სიმართლე კი თვითმკვლელობაა. ამას დავამატე 
– რახან ასეთი ეჭვები შეიძლება გაჩნდეს – მაშინ ჩვენ, მოწმეები კატეგორიულად 
მოვითხოვთ ჩატარდეს სრულმასშტაბოვანი სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზა და 
გამოძიება, რადგან მხოლოდ ეს შეიძლება გახდეს ჩვენი სიმართლის დამტკიცების 
საშუალება. 

თუ ამას დავუმატებთ ქვრივის, მისი დისა და ზოგიერთი მათი დამქაშის ისტერიულ 
და გამუდმებულ რეჩიტატივებს თემაზე „არავის არ ვაპირველებ“ (თუმცა იმდენად 
დაღლილი და იმედგატეხილი ვიყავი, რომ სრულებითაც არ ვაპირებდი დევნილ 
ხელისუფლებაში არა–თუ პირველკაცობას და მით უმეტეს ზვიადის ადგილის დაკავებას, 
არამედ რაიმე გამორჩეულ აქტიურობას) – ფრიად უსიამოვნო, მძიმე და დაძაბული 
ვითარება შეიქმნა. 

მახსენდება, ქვრივმა რეზიდენციაში დაიბარა ზვიადის დაკრძალვაში მონაწილეობის 
მისაღებად გროზნიში ჩამოსული უზენაესი საბჭოს დეპუტატები (ორი თუ სამი ათეული 
კაცი) და ჩემი თანდასწრებით განუცხადა – „რახან ზვიადმა მე მომაწერინა ხელი 
დამოუკიდებლობის დეკლარაციაზე – ამითი გაგრძნობინათ, რომ მისი სიკვდილის 
შემდეგ მე უნდა დამიჯეროთო“. 

ამაზე ქვრივთან ძალზე ცხარე და უხეში შეკამათება მომივიდა (თავი ვერ შევიკავე) – 
„ჯერ ადამიანი არ დაგვიმარხია და რა დროს ჩინ–მედლებისა და თანამდებობების 
გადანაწილებაა“ მეთქი და მეტიც – საჯაროდ, ყველას წინაშე ვამხილე, რომ 
დამოუკიდებლობის აღდგენის დეკლარაციის ოფიციალურ ეგზემპლიარზე მას ხელი არ 
ჰქონდა მოწერილი და ცრუობდა. სინამდვილე ისაა, რომ არჩვაძეს ხელი მოაწერინეს 
დამოუკიდებლობის აღდგენის დეკლარაციის „სასაჩუქრო“ ანუ მერაბ კოსტავას 
სახელობის ეგზემპლიარზე – რომელიც შემდგომ საზეიმოდ მერაბის დედის – ოლღა 
დემურიასათვის გადასაცემად იყო სპეციალურად და საგანგებოდ მომზადებული 
„სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოების“ გამგეობის თხოვნით. 

„თამარ დედოფალი“ 

ქვრივს ყველას თანდასწრებით განვუცხადე – „არ გამოგივათ ციან ცძინობა (მაო ძე 
დუნის ცნობილი ქვრივის სახელია, რომელიც მაოს სიკვდილის შემდეგ ჩინეთის 
მეთაურობას ეპოტინებოდა) – არც სამაგისო ცოდნა და არც სამაგისო ნიჭი არ 
გაგაჩნიათ, ჯობია ზვიადის ოჯახსა და შვილებს მიხედეთ. უკეთესს აწი ვერაფერს 
გააკეთებთ“–მეთქი. ზუსტად და სიტყვა–სიტყვით ეს ვუთხარი. თან დავაყოლე – ნუ 
ეცდებით გროზნიში ზვიად გამსახურდიას საფლავი და რეზიდენცია ლენინის 
მავზოლეუმივით სამარცხვინო კერპად გადააქციოთ – რომლის ტრიბუნასაც თქვენ 
დაეპატრონებით – მეთქი. ჩემს ამ ამ სიტყვებზე ქვრივი გაშრა, ტუჩები აუკანკალდა, 
გაფითრდა და ოთახიდან ხმის დაუძრავად გაწბილებული გავიდა (თუმცა დერეფნიდან 
კარგა ხანს ისმოდა მისი დის გაღიზიანებული წკავ–წკავი), ხოლო შეკრებილი 
დეპუტატები კი მძიმე პროსტრაციის მდგომარეობაში ჩავარდნენ, გაითიშნენ… 

სიტუაცია კიდევ უფრო გაამწვავეს და გაამძაფრეს მოსკოვიდან შემოგდებულმა 
პროვოკაციულმა სტიმულებმა – ზუსტად დაკრძალვის წინა დღეებში „კომსომოლკაია 
პრავდამ“ ნიშანდობლივი სტატია დაბეჭდა ზვიადის დაღუპვაზე – რომელშიც 
ჩამოყალიბებული და დასაბუთებული იყო მოსაზრება, რომ ზვიადის დაღუპვის შემდეგ 
საქართველოს ეროვნულ-სარწმუნოებრივ მოძრაობასა და დევნილ ხელისუფლებას 
სათავეში გამსახურდიას ქვრივი ჩაუდგება. „კომსომოლსკაია პრავდას“ მაშინათვე აუბეს 
მხარი სხვა რუსულმა ჟურნალ–გაზეთებმაც – რომლებსაც ზვიადის პანაშვიდებზე 
გლოვისათვის სავსებით შეუფერებელი გამარჯვებული სახეებითა და ნიშნისმოგებით 
დააფრიალებდნენ და აღფრთოვანებულები განიხილავდნენ უკვე ლამის ფრაქციად 
ჩამოყალიბებული „მანანისტები“ და ახალმოვლენილ „თამარ დედოფალს“ ადიდებდნენ 
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(ზუსტად ასე მიმართა მას წერილით ციხის იზოლაციიდან ერთ–ერთმა პატივცემულმა 
პოლიტპატიმარმა – რომელ წერილსაც ასევე დიდ რეკლამას უკეთებდნენ, როგორც 
სამაგალითო ქცევას). 

მოკლე ხანში კი ჩემთვისაც და მრავალი იქ მყოფისთვისაც ნათელი გახდა, რომ 
ქვრივი ცდილობს რამენაირად და როგორღაც პირადად მე გამამტყუნოს ზვიადის 
დაღუპვაში, ამიმხედროს უზენაესი საბჭოს დეპუტატები და მინისტრთა კაბინეტის 
წევრები – რათა თავისი ჭკუით დევნილი ხელისუფლების პრემიერ მინისტრობა 
წამართვას და ამით „პირველკაცობა“ ჩაიგდოს ხელში. რაღაც ასპექტში სულ მალე 
ქვრივმა მართლაც „გაახერხა“ ასეთი „შინაგანი პუტჩის“ მოწყობა – ამისთვის ჯერ 
თავიდან მოიცილეს უზენაესი საჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის აღმსრულებელი 
მ.კიკნაძე და შემდეგ მე – ლეგიტიმური პრემიერი (რითაც დევნილი ლეგიტიმური 
ხელისუფლების ყველა ზვიად გამსახურდიას ხელდასმული პირველი პირი მათი ჭკუით 
ხელისუფლებას ჩამოაშორეს). ლეგიტიმურობის მისეული წარმოსახვით – ასეთი რამ მას 
სავსებით დასაშვებად და შესაძლებლადაც მიაჩნდა. 

ჩემს შემდეგ – არჩვაძემ პრემიერის პირველ მიადგილეზე გ.აბსანდძეზე (ზვიადის 
ხელდასმულ ბოლო შემორჩენილ მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეზე) მიიტანა 
იერიში, ამჯერად მას დააბრალა და ცილი დასწამა საჯაროდ ზვიადის „მოკვლის 
ორგანიზებაში“ (რამდენაც მე უკვე დევნილ ლეგიტიმურ ხელისუფლებას 
ჩამოშორებულად მივაჩნდი) – აბსანძეს შეუსია თავისი ხროვა და დევნილი უზენაესი 
საბჭოს „მანანისტ“ ფრაქციონერებს ისიც „გაანთავისუფლებინა“ თანამდებობიდან. ამით 
არჩვაძემ დაასრულა ლეგიტიმური ხელისუფლებაში „შინაგანი პუტჩი“, შემოიმტკიცა 
ცვედანი, უნებისყოფო და მარიონეტი პირების ხროვა ლეგიტიმური უზენაესი საბჭოდან 
და მისი აზრით სავსებით საკმარისი ბაზა შეიქმნა „გა–თამარ–დედოფლებისათვის“. 

ამ მიმდინარე „შინაგან პუტჩზე“ და მის შესაძლო განვითარებასა და შედეგებზე 
საკმაოდ ღრმა და დეტალური მსჯელობა გვქონდა დაკრძალვის მომდევნო დღეებში 
გროზნიში შეკრებილ „მრგვალი მაგიდის“ წევრებთან – თუმცა ბოლოს გადავწყვიტეთ არ 
შევბრძოლებოდით და წინააღმდეგობა არ გაგვეწია – „გიჟი მიუშვი ნებასა – თვით 
გადეყრება ვნებასა“ პრინციპით. 

მართლაც – უკვე თბილისში დაბრუნების შემდეგ – არჩვაძე „მრგვალ მაგიდასაც“ და 
„მრგვალი მაგიდის“ ყველა წევრ ორგანიაზაციასაც „დაეპატრონა“, აბსოლუტურად „გა–
პირველ–დედა–კაცდა“ და თავისი აზრით დევნილი ლეგიტიმური ხელისუფლების ყველა 
შტო ჩაიგდო ხელთ – ამით, იგი თავისი აზრით საქართველოს დევნილი ლეგიტიმური 
ხელისუფლების ერთპიროვნული ბელადი გახდა და „კომსომოლსკაია პრავდაში“ 
ზემოთხსენებული პროგნოზიც მთლიანად და სრულად გაამართლა – საქართველოს 
ახალი „ქუჩის თამარ დედოფალი“ მოუვლინა. 

მაგრამ ისევ საქმეთა მიმდინარეობას დავუბრუნდეთ… 
მდგომარეობის ასეთი შეცვლის გამო მე ზ.გამსახურდიას სიკვდილის სხვა 

მოწმეებთან შეთანხმებით მივმართე ჯოჰარ დუდაევსა და ზელიმხა იანდარბიევს 
(რომელიც უძღვებოდა მოლაპარაკებებს ზვიადის გადმოსაფლავების თაობაზე და 
საერთაშორისო შუამავლების კომისიას – რომელიც ჩეჩნეთის ხელისუფლებამ შეიქმნა 
ზ.გამსახურდიას ქვრივის მ.არჩვაძის ოფიციალური წერილობითი მიმართვის 
საფუძველზე) მოთხოვნით – ყოველ მიზეზ გარეშე და დაუყონებლივ ჩაეტარებინათ 
ჩეჩნეთში სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზა (ზ.გამსახურდიას თხოვნის 
შესაბამისად, მდგომარეობის ასეთი გაუარესების მიუხედავად. ვერ გავწირე იგი 
მკვდარიც კი ჩამეგდო ხინტის ხელში). თანაც დავემუქრე, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
თუ ჩეჩნეთშიც არ ჩაატარებენ ექსპერტიზას – მაშინ სხვა გზა არ დაგვრჩება და 
გავუმხელთ ხუნტას ზ.გამსახურდიას დასაფლავების ადგილსაყოფელს – რათა 
შევარდნაძის მხარემ ჩაატაროს სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზა სრული 
მასშტაბით (უკვე ვიცოდით, რომ ექსპერტიზის ჩასატარებლად თბილისს უკვე ჰყავდა 
მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტები). 
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ჯოჰარ დუდაევს ისიც მოვახსენე, რომ ქვრივი ასე ვთქვათ „თანამდებობაში 
მეცილება“ და ეს მთავარი მოტივი და მიზეზია იმისა, რომ მან დაიწყო ჩემს მიმართ 
ბინძური ცილისწამება და ჩემს წინააღმდეგ ამხედრებს ჩემს ყოფილ თანამებრძოლებს. 

ჯოჰარმა მითხრა: ეგ ვიცი, სხვებიც მეუბნევიან მაგასო. მაგ „ნახირისაგან (რუს. 
ბიდლა)“ აწი, ზვიადის გარეშე (მწყემსის გარეშეო – დააყოლა) რაიმე პოლიტიკური 
ძალის მობილიზება ვეღარ მოხერხდება (სამხედროს რომ თავი დავანებოთ) და 
უმჯობესია თქვენი ცოდნა და ენერგია ახლა ჩეჩნეთს მოახმაროთ, ჩვენ ჩეჩნები 
იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლას განვაგრძობთ და ბოლომდე ვიბრძოლებთ – ჩვენს 
მთავრობას ამოუდექით მხარშიო. ტყუილა მაგათთან დავაში ნუ მოცდებით – რაღაც 
ხანში სტრესი გაუვლით, იქნებ გონს მოეგონ და მერე ახლიდან ერთად ვცადოთ 
დევნილობაში საქართველოს ხელისუფლების ხელახალი კონსოლიდაციაო (რაც ისეც 
ვერ მოხერხდა). მართლაც რამდენიმე დღეში უკვე ჩეჩნეთის მინისტრთა კაბინეტისა და 
მთავრობის წევრად დამნიშნა. 

სხვათა შორის – სულ მალე კი ჯოჰარმა ჩეჩნეთის პარლამენტის (კიდევ ერთი 
„ნახირის“) მუშაობა შეაჩერა და ყველა დეპუტატს სამხედრო მოსამზადებელ ბანაკებში 
წასვლა მოუწოდა – ლაყბობის დრო მოთავდა და საჭირო იყო მომავალი ომისათვის 
სერიოზული მომზადება. ხოლო – ჩეჩნეთის კანონებით პარლამენტის წევრობა არ 
ათავისუფლებდა ომის დროს სამხედრო სამსახურისაგან – პარლამეტის წევრები 
პირველსავე ეშელონში უნდა წასულიყვნენ ფრონტზე, ცეცხლის ხაზზე – რათა პირადი 
მაგალითი მიეცათ რიგითი მოქალაქეებისათვის. რაც შეეხება პრეზიდენტს, მინისტრთა 
კაბინეტსა და სამინისტროებს – ისინი უკვე გადასული იყვნენ სამხედრო რეჟიმზე – 
უნიფორმის ჩათვლით და კვირაში ორ–სამ დღეს უკვე სამხედრო ბანაკში წვრთნებზე 
ატარებდნენ (თქვენი მონა–მორჩილიც). 

თემას ისევ ცოტათი გადავუხვიეთ… 

შეთანხმება ოჯახსა და მოწმეებს შორის 

ხსენებული შეხვედრის შემდეგ, ჯოჰარ დუდაევი, ზელიმხა იანდარბიევი და 
საერთაშორისო შუამავლები ლიტვიდან (ლიტვის პარლამენტის დეპუტატი რომულას 
ოზოლასი და ვ.ეიდუკაიტისი) – ჩეჩენ იურისტებთან კონსულტაციების შემდეგ ამ 
პრობლემასთან დაკავშირებით საგანგებოდ შეხვდნენ არჩვაძეს, გადასცეს ჩვენი 
მოთხოვნა და აუხსნეს, რომ ეს ჩვენი მოთხოვნა სავსებით კანონიერია და არჩვაძე 
ვალდებულია ჩვენი (თვითმკვლელობის მოწმეების) ეს სამართლიანი მოთხოვნა 
გაითვალისწინოს. 

ეს ოფიცალური, შუამავლების მეშვეობით და ჩარევით ჩატარებული მრავალმხრივი 
მოლაპარაკება იყო ქვრივთან, რომლის შედაგადაც: 

ერთის მხრივ ჩვენს – ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის მოწმეებსა და მეორეს 
მხრივ ზ.გამსახურდიას ოჯახს შორის – მისი ქვრივის მანანა არჩვაძის სახით – 
სართაშორისო შუამავალთა მონაწილეობით და მოწმეობით მოხდა ქვემორე შეთანხმება 
და გარიგება ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობთ სიკვდილის შესახებ 

«ზვიად გამსახურდიას ოჯახი, მისი ქვრივის სახით, არასოდეს არ 
წამოაყენებს რაიმე სხვა ვერსიას ზ.გამსახურდიას სიკვდილის შესახებ გარდა 
თვითმკვლელობისა. 

ხოლო 
ჩვენ, ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლელობის მოწმეები არ მოვითხოვთ 

ცხედრის მიმართ სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზას არც ჩეჩნეთში და 
არც საქართველოში და არ მივიღებთ მონაწილეობას ამასთან დაკავშირებულ 
არავითარ გამოძიებაში.» 
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ეს გარიგება შეჯერებული და ჩამოყალიბებული სახით ასახულია გამოქვეყნებულ 
დოკუმენტებშიც: 

«პრეზიდენტის ოჯახის ხუთი მოთხოვნა 11 
მიეცეს შესაძლებლობა დამოუკიდევლად და დაუყონებლივ გადმოასვენონ 

ცხედარი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, სადაც დროებით ცხოვრობს 
ოჯახი.  

მიეცეს ხელშეუხებლობისა და საქართველოდან დაუყონებლივ გამოსვლის 
გარანტიები ოჯახს, სიკვდილის მოწმეებსა და სხვა პირებს, რომლებიც 
მონაწილეობენ ცხედრის გადასვენებასთან დაკავშირებულ მოქმედებაში.  

ოჯახის წევრები და სიკვდილის მოწმენი კატეგორიულად უარს ამბობენ 
გამსახურდიას სიკვდილთან დაკავშირებულ გამოძიებასა თუ რაიმე 
გამოკვლევაში მონაწილეობაზე. 

პრეზიდენტ გამსახურდიას ოჯახი კატეგორიულად უარს ამბობს, რომ 
გარდაცვლილის ცხედარი გაკვეთონ, გამოიკვლიონ ანდა განახორციელონ 
რაიმე სხვა მოქმედება, გარდა უშუალოდ ადგილზე ამოცნობისა. 

გარდაცვლილის ოჯახი მოითხოვს შეიქმნას საერთაშორისო ჯგუფი, 
რომელიც კონტროლს გაუწევს ზემოაღნიშნულ მოთხოვნათა შესრულებას. 

ოჯახი დაბეჯითებით მოითხოვს ამ მოთხოვნების შესრულებას. 12» 
მიაქციეთ ყურადღება – გამსახურდიას სიკვდილთან დაკავშირებულ რაიმე გამო-

ძიებასა და გამოკვლევაში მონაწილეობაზე უარს ამბობენ არა მხოლოდ ხ.გამსახურდიას 
სიკვდილის მოწმეები, არამედ – და რაც არსებითია რიგი თვალსაზრისით – 
გამსახურდიას ოჯახის წევრებიც… ღირს, რომ ამის წამკითხველი კარგად დაუფიქრდის, 
თუ რატომ იქნენ ამ მუხლში საგანგებოდ მოხსენიებული ოჯახის წევრებიც…. 

შეთანხმება ჩეჩნეთსა და საქართველოს დე-ფაქტო ძალაუფლებას 
შორის 

ზემოთხსენებული შეთანხმების მოწმეობა, შუამავლობა და შესრულების გარანტობა 
იკისრა ჩეჩნეთში მყოფმა საქართველოს ლეგიტიმური ხელისუფლების უზენაესმა საბჭომ 
(მ.კიკნაძე) და ჩეჩნეთის ხელისუფლებამ.  ამის საფუძველზე გამართული თითქმის 
ორთვიანი მოლაპარაკების შედეგად ჩეჩნეთსა და საქართველოს დე-ფაქტო 
ხელისუფლებას შორის მოხდა შეთანხმება, რომელიც ოჯახსა და სიკვდილის მოწმეებს 
შორის შეთანხმებას ეფუძნებოდა – კერძოდ ამაში მონაწილეობდნენ ჩეჩნეთის ვიცე 
პრეზიდენტი გადმოსვენების კომისიის თავმჯდომარე ზელიმხა იანდარბიევი, ჩეჩნეთის 
პარლამენტის საგარეო კომისიის თავმჯდომარე მათე ციხესაშვილი, ლიტვის მხარე – 
რომელშიც ლიტვის პარლამენტის დელეგაციის წევრები იყვნენ (რომულას ოზოლასი და 
ვიტატუტას ეიდუკაიტისი) და ინგუშეთის ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის 
ერთ–ერთი ლიდერი ისა კაძოევი. 

გადმოსვენების კომისიაში იყვნენ და ამით ასრულებდნენ გარდაცვლილის ოჯახისა 
და თვითმკვლელობის მოწმეებს შორის დადებული ხელშეკრულების, ჩეჩნეთსა და 
საქართველოს შორის მიღწეული შეთანხმების შესრულების ზედამხედველებისა და 
გარანტების როლს – შუამავლის სახით: გ.შარაძე. ოჯახის წარმომადგენლების სახით: 

                                                                            
11 პრეზიდენტის გადმოსვენებისას ოჯახის წარმომადგენელი და უზენაეს საბჭოს დროებითი თავმჯდომარე 
მ.კიკნაძე, რომელიც პირადად მონაწილეობდა ოჯახის მოთხოვნების ჩამოყალიბებასა და დაცვაში თავის 
მოგონებაში იხსენებს: „დიდი ყოყმანის შემდეგ, თებერვლის შუა რიცხვებში, ოჯახის ხუთივე მოთხოვნას 
დათანხმდნენ“. გაზ. „24 საათი“ 2006 5 აგვისტო N175 (1327) გვ.8.9, იხ.: დანართები დისკოზე. 
12 წყარო: „საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია“. გვ.33. [დაბადებიდან 65 
წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოცემა]. თბილისი, 2004. გამომცემლობა „ზანი“. აგრეთვე შარაძე, გურამ. 
ზვიად გამსახურდიას სიკვდილი და დასაფლავება. - თბ. : სახალხო წიგნი, 1995 ("ჯალი"-ს სტ.). - 133გვ. : 
ილ. ; 16სმ.. - [3ლ. 75თ.] 
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ნ.ტიტვინიძე, ი.აფაქიძე, ჯ.ბარამიძე, ი.ბარდაველიძე, ს.გახარინა–შარაძე. კომისიის 
წევრები: ც.ბუჩუკური და რ.კობახიძე. საქართველოს რეჟიმის წარმომადგენლები: 
ჯ.კეკელია, თ.მახარაძე, ლ.კვესელავა. როგორც ხედავთ აღნიშნული ხელშეკრულების 
შესრულებაში მრავალი ქვეყნის მრავალი წარმომადგენელი მონაწილეობდა და საქმის 
კურსში იყო! 

ძალზე მნიშვნელოვანი და არსებითია, რომ ეს საერთაშორისო მოლაპარაკებების 
დონეზე მიღწეული შეთანხმება მიღებული, დაფიქსირებული და გათვალიწინებული იყო 
აგრეთვე საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლებისა და თვით მისი პროკურატურის 
მხრივ (რომელსაც საგამომძიებლო საქმე უკვე წამოწყებული ჰქონდა) – პროკურორი 
ჯ.ბალუაშვილი. 

ხსენებულ ვიდეოფირებზე აღბეჭდილია კიდევ ათობით სხვა პირი, რომელიც 
აგრეთვე საქმის კურსში იყო ამ შეთანხმების, ხელშეკრულების შესახებ! 

ეს შეთანხმება და მისი შინაარსი განმტკიცებულია არაერთი საჯარო განცხადებით 
როგორც ზ.გამსახურდიას გადმოსვენების შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე 
შუამავალი მხარეების მხრივ, ასევე პრესაში და ასევე აისახა ოჯახისა და 
ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის მოწმეების ერთობლივ განცხადებაში (იხილეთ 
ვიდეოოქმები და დოკუმენტები). ეს ზუსტად ასევეა აგრეთვე დოკუმენტირებული 
აგრეთვე რამდენიმე უცხოეთში ოფიციალური შუამავლების მიერ გამოქვეყნებულ 
დოკუმენტშიც რომელიც ხელთ მაქვს 13. ამის ცოცხალი მოწმეები ჯერ კიდევ არსებობენ 
ლიტვაში, ჩეჩნეთში, ინგუშეთსა და საქართველოშიც… 

ზ.გამსახურდიასა და მის ოჯახს შორის შეთანხმება საფუძვლად დაედო  
ზ.გამსახურდიას ცხედრის გროზნიში გადასვენების თაობაზე მოლაპარაკებასა 
და მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულ შეთანხმებას ჩეჩნეთის მთავრობასა და 
საქართველოს ფაქტობრივ ძალაუფლებას, ხუნტას შორის. გამომდინარე 
აქედან, ეს შეთანხმება მოქმედებს და აქტუალურია, არა მხოლოდ 
გამსახურდიას ოჯახსა და მისი სიკვდილის მოწმეებს შორის — არამედ 
საქართველოს სახელმწიფოებრივ დონეზეც, რომელმაც ვალდებულება აიღო 
არ ჩაეტარებინა რაიმე სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა და არც 
გამოძიება. 

ამდენად – მტკნარი სიცრუე და დეზინფორმაციაა, თითქოს 1994 წელს საქართველოს 
პროკურატურამ ზვიადის დაღუპვის შესახებ საქმე და გამოძიება თავისი ნებით ან 
რეჟიმის დაძალებით შეწყვიტა – ეს გამოძიება შეწყდა გამსახურდიას ოჯახსა და მისი 
თვითმკვლელობის მოწმეებს შორის ზემოთხსენებული შეთანხმების საფუძველზე და 
ოჯახის კატეგორიული მოთხოვნით, რომელმაც შეუძლებელი გახადა არა თუ მოწმეების 
რაიმე გამოძიებასა თუ გამოკვლევაში მონაწილეობა, არამედ და რაც მთავარია – 
შეუძლებელი გახადა ცხედრის სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზა – ურომლისოდაც 
გამოძიება ვერაფრით ვერ ჩატარდებოდა (და ვერასოდეს ვერ ჩატარდება). 

ეს ყველაფერი დღესაც ძალიან კარგად იცის და გაეგება საქართველოს 
პროკურატურას – მთლად ეგეთი უვიცებიც არ არიან… მაგრამ რა ჰქნან? მბრძანებელს 
ხომ ვერ შეეკამათებიან? ცოტაც მოიცადონ, დრო გაწელონ და ეგების თვით 
მბრძანებელიც შეიცვალოს – რაც ეს „საქმე“ არსებობს, ერთხელ ხომ უკვე შეიცვალა… 
მბრძანებლები მიდიან და მოდიან – პროკურატურა კი რჩება… 

ზ.გამსახურდიას ცხედრის გროზნიში გადმოსვენებისთანავე და განსაკუთრებით 
დაკრძალვის უშუალოდ წინა დღეებში არჩვაძემ გააძლიერა საჯარო ცილისწამება იმაზე, 
რომ ვითომ ზ.გამსახურდიას თავი არ მოუკლავს და რომ იგი გარემოცვიდან ვიღაცამ 
მოკლა. 

                                                                            
13 Vitautas Eidukaitis. Vienis’os vilkes vaikai. Kario Dienoras’tis, 2001, Kaunas. 
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ვითხოვთ სამედიცინო ექსპერტიზას 

ამით აღშფოთებულმა, დასაფლავებამდე ორი თუ სამი დღით ადრე ოფიციალურად, 
მოწმეების თანდასწრებით მივმართე ჩეჩნეთის პროკურატურას, ჯოჰარ დუდაევს და 
ზელიმხა იანდარბიევს კატეგორიული მოთხოვნით დაუყონებლივ ჩაეტარებინათ 
სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტზა. ჯოჰარ დუდაევმა მთხოვა თავი შემეკავებინა ამ 
მოთხოვნისაგან, რამდენადაც ისეთ ვითარებაში, როდესაც მსოფლიოს ყურადღება 
გროზნიზე და ზ.გამსახურდიას დაკრძალვაზე იყო კონცენტრირებული ეს ფრიად 
არასასურველ სკანდალს გამოიწვევდა. სამაგიეროდ ჯოჰარ დუდაევი შემპირდა, რომ 
დაკრძალვაზე თავის გამოსათხოვარ სიტყვაში საგანგებოდ გაამახვილებდა ყურადღებას 
თვითმკვლელობის ფაქტზე – რათა ეს საერთაშორისო მედიის მიერ დაფიქსირებულიყო, 
და, რამდენადაც, ჩეჩნეთის პრეზიდენტის გამოსათხოვარი სიტყვა საქართველოს 
პრეზიდენტის დაკრძალვის ოფიციალურ ცერემონიაზე სახელმწიფო და 
სახელისუფლებო დონის დოკუმენტია, – იგი (ჯოჰარ დუდაევი) ამით შეასრულებდა 
ზ.გამსახურდიას თვითმკველობის მოწმეებსა და ზ.გამსახურდიას ოჯახს შორის 
ზემოაღნიშნული შეთანხმების გარანტის ფუნქციას. 

ჯოჰარ დუდაევმა პირნათლად შეასრულა თავისი კაცური დაპირება (მით უფრო, რომ 
მისთვის უკვე სავსებით ნათელი გახდა გამსახურდიას ქვრივის ანგარებითი მოტივაცია 
ჩემს წინააღმდეგ წარმოებულ ცილისმწამებლურ კამპანიაში ანუ „პირველკაცობის“ 
მოტივი) და ზ.გამსახურდიას დაკრძალვაზე თავის ოფიციალურ გამოსათხოვარ სიტყვაში, 
რომელსაც არაერთი მსოფლიო საინფორმაციო სამსახური იწერდა 
აუდიოსაშუალებებით და იღებდა ვიდეო–აუდიო ფირზე და რომელიც უპირობოდ და 
ცალსახად მიღებული უნდა იქნას არა მხოლოდ ოფიციალურ სახელმწიფო რანგის 
დოკუმენტად, არამედ – ზემოთხსენებული შეთანხმებისა და გარიგების შუამავალი 
მხარის ოფიციალურ დოკუმენტად – პირდაპირ და არაორააზროვნად და რამდენიმე 
ვარიანტში განაცხადა, რომ ზვიად გამსახურდიამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით 
დაასრულა. 

კერძოდ მან თქვა: 
«ზვიად კონსტანტინეს ძე ნებაყოფილობით წავიდა ამ ცხოვრებიდან, 

გააკეთა რა ყოველივე, რისი გაკეთებაც შეეძლო საქართველოსა და 
კავკასიისათვის. 

ცხოვრებაში თავისი ამ გააზრებული ნაბიჯის გადადგმისას მან თავი 
გაიღო საქართველოსა და კავკასიის ხალხთა პატივის, სინდისის, 
ღირსების, დამოუკიდებლობისა და ამ მიწაზე მათი უფლებების 
დაცვისათვის. 

და თავისი უკანასკნელი ნაბიჯი მან გადადგა მარადისობაში, რათა წინ 
აღდგომოდა მისი სახელითა და დროშით შემდგომ სისხლისღვრას. 

მე კარგად ვიცი, რატომ წავიდა იგი (ამქვეყნიური) საქართველოდან. 
ზვიად კონსტანტინეს ძე არ იყო მხდალთა რიგებიდან. ის იყო გმირული, 
ძლიერი, ნიჭით თვით ღვთისა და ბუნებისაგან დაჯილდოებული ადამიანი. 
ასეთ ადამიანს კი შეუძლებელია, გაუცნობიერებლად გადაედგა თუნდაც 
ერთი ნაბიჯი. და გადადგა კიდეც ეს ნაბიჯი, რათა კიდევ ერთხელ გაესვა 
ხაზი თავისი ერთგულებისა და სიყვარულისათვის საქართველოსა და მისი 
ხალხისადმი». 

ხოლო საფლავის ქვაზე, რომელიც დუდაევმა დაუკვეთა და დასაფლავებიდან 
რამდენიმე დღეში დადგეს ზვიადის საფლავზე ჯოჰარმა გააკეთებინა წარწერა „ჩემს 
მასწავლებელსა და მეგობარს ზვიად გამსახურდიას რომელიც თავისი 
ნებით წავიდა ამ ქვეყნიდან“–ო. სიტყვები „რომელიც თავისი ნებით წავიდა ამ 
ქვეყნიდან“ ქვრივმა მეორე დღესვე ამოამტვრევინა და დიდ ხანს ეს საფლავის ქვა ასე 
დამახინჯებულ–ამომტვრეული იდგა… 

სხვათა შორის – ჯოჰარ დუდაევის გამოსათხოვარი სიტყვის რამდენიმე ვიდეო-
ჩანაწერი მაქვს და მათგან მხოლოდ ორზეა დატოვებული მისი სიტყვები „ზვიად 
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კონსტანტინეს ძე თავისი ნებით წავიდა ამ ცხოვრებიდან“ – სხვებზე კი სწორედ და 
მხოლოდ ეს მონაკვეთი აკურატულად ამოშლილია, განადგურებულია – როგორც ეტყობა 
ვიღაც–ვიღაცეებს ძალზე არ აწყობთ ეს სიტყვები და მით უმეტეს ასეთი დიდი და 
გამოჩენილი ადამიანის მიერ ასეთ დროსა და ასეთ გარემოებებში თქმული… 

გამოტოვებულია ჯოჰარ დუდაევის ეს სიტყვები აგრეთვე „საქართველოს პირველი 
პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია“, დაბადებიდან 65 წლისთავისადმი მიძღვნილ 
გამოცემაში, რომელიც თბილისში, 2004 წელს გამოვიდა. სამარცხვიონო ფაქტია, მაგრამ 
„სიმართლის გალამაზების“ ტიპობრივი ნიმუშია – მით უმეტეს, რომ ამ გამოცემის 
მესვეურებს ჯოჰარის სიტყვები საკუთარი ყურით აქვთ მოსმენილი და საფლავის ქვაზე 
წარწრის ამოტეხვის სკანდალურ და სამარცხვინო ისტორიასაც პირადად იცნობენ. 

ზვიადის გროზნიში დაკრძალვიდან მცირე ხნის შემდეგ კი საქართველოს 
ტელევიზიის ჟურნალისტის (თუ არ ვცდები თარგამაძის) შეკითხვაზე კი ჯოჰარმა 
ვრცლად და დაწვრილებით გაანალიზა რა ზვიადის თვითმკვლელობის ფაქტორები ასე 
უპასუხა: „იმითი, რომ გადადგა ნაბიჯი უკუნისობაში – ზვიადმა ქართველ ხალხს 
გზიდან აარიდა თავისი ფაქტორი“ (ამ ვრცელი და მნიშვნელოვანი ინტერვიუს 
ვიდეოდოკუმენტი არსებობს და მისი გაცნობა ქართველი საზოგადოებრიობისათვის 
ფრიად საშურ საქმედ მიმაჩნია). 

სერიოზულ მკველვარსა ან ამ საკითხით სერიოზულად დაინტერესებულ ნორმალურ 
ადამიანს არ შეიძლება არ დაებადოს შეკითხვა – რატომ იზრუნა საგანგებოდ კავკასიის 
თავგანწირულმა გმირმა (თავგაუწირავი „გმირებისაგან“ განსხვავებით), ზვიადის 
თანამებრძოლმა და მოწაფემ ჯოჰარ დუდაევმა იმაზე, რომ ასე ხაზგასმით, დაბეჯითებით, 
დაჟინებით, მრავალგზის და ანალიტიკურად დააფიქსირებინა მომავალი თაობებისათვის 
ზვიადის სწორედ თავგანწირვითი თვითმკვლელობის ფაქტი და არა რაიმე სხვა ვერსია? 
რა აზრი, რა მოტივაცია ჰქონდა კავკასიის ამ ბრწყინვალე რაინდის ასეთ ქცევას? 
პასუხები ამ შეკითხვებზე ფრიად არსებით დასკვნებამდე მიიყვანს კაცს – დასკვნებამდე, 
რომელიც რომელიღაც ძალებს ძლიერ არ აწყობთ და არ მისწონთ (დაე მკითხველმა 
თვით ცადოს დასკვნების გამოტანა)… 

ნუ ჰგონია ზოგიერთ კაცუნას თავი დიდ ჯოჰარ დუდაევზე უფრო ჭკვიანი და 
შორსმჭვრეტელი. 

ხოლო, რა კონკრეტული მოტივები ამოძრავებდა და რა გეგმის შესაბამისად 
მოქმედებდა ქვრივი და რატომ დასჭირდა მას ჯერ ჩემი და შემდეგ გ.აბსანძის 
დადანაშაულება ზვიადის დაღუპვაში ზემოთ უკვე მოგახსენეთ – რაც მოაზროვნე 
მკითხველს მიახვედრებს ქვრივის ანგარებით და კარგად გათვლილ მიზნებს. 

თუ მკითხველი ჩაუკვირდება ყველაფერს ზემოთ თქმულს, ალბათ ადვილად მივა იმ 
დასკვნამდე – გინდაც ეჭვი დაარქვით, რომ თუ მიცვალებულის ექსპერტიზა 
ჩატარდებოდა – მაშინ დიდი შესაძლებლობით ობიექტურად დადგინდებოდა და 
უცილობელი გახდებოდა თვითმკვლელობის ფაქტობრივი ცნობაც – რაც არჩვაძეს 
საბოლოოდ დაუკარგავდა „პირველდედაკაცობისა“ და „ახალი თამარ დედოფლობის“ 
შანსს. სწორედ ეს იყო ქვრივის ასეთი და ამ გზით მოქმედების ერთ–ერთი მოტივი და 
მიზეზი (მაგრამ არა ერთად–ერთი – რაც ცალკე საუბრის თემაა). 

საერთაშორისო სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტების ჯგუფი მიწვეული ჰყავდა 
შევარდნაძის რეჟიმს – რათა თბილისში პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიების 
შესაბამისად ჩაეტარებინათ სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზა. გროზნიში კი, 
ექსპერტიზისათვის მზად იყვნენ ჩეჩენი სპეციალისტები (უცხოელები მათს შორის არ 
შეურიეს, რათა მკაცრად ყოფილიყო დაცული საიდუმლოება და ოჯახის პრივატულობა). 
საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლება და მისი პროკურატურა კატეგორიულად 
ითხოვდნენ ექსპერტიზის ჩატარებას – ქვრივი კიდევ უფრო შეუძლებლად მიიჩნევდა 
ექსპერტიზის ჩატარებას და სწორედ ეს გახდა იმისი ერთად–ერთი მიზეზი, რომ 
გადმოსვენების პროცედურა რამდენიმე კვირას გაჭიანურდა და გაიწელა (ამას 
ადასტურებს ვრცელი მიმოწერა გროზნისა და თბილისს შორის რომლის დოკუმენტებიც 
ხელთ მაქვს). რამდენიმეჯერ ამის გამო საქმე კინაღამ სკანდალამდეც კი მივიდა. ეს 
ყველაფერი (გადმოსვენების კომისიის სხდომები გროზნისა და თბილისში) 
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დოკუმენტირებულია ვიდეოფირზე, რომელსაც იღებდა ჩეჩნეთის ტელევიზია და 
რომელიც ხელთ მაქვს. 

ამდენად, ერთად–ერთი მხარე რომელიც სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზის 
კატეგორიული წინააღმდეგი იყო – იყო გამსახურდიას ოჯახი ქვრივის სახით. მაგრამ, ეს 
ყველაზე ძლიერი მხარე იყო – ოჯახური ტრაგედიის საყოველთაოდ და ყველა მხრის 
მიერ გათვალიწინებულ ფონზე. თუმცა რა იყო ამ ექსპერტიზისადმი ზ.გამსახურდიას 
ოჯახის ასეთი კატეგორიული წინააღმდეგობის რეალური მიზეზი – ეს სულ სხვა საკითხი 
და სხვა განზომილებაა… 

მას შემდეგ, რაც ზვიად გამსახურდიას გადასვენების საერთაშორისო კომისიისა და 
ჩეჩნეთის ხელისუფლების შუამდგომლობით მიღწეული იქნა ოფიციალური და 
საერთაშორისო დონეზე დოკუმენტირებული და რეგისტრირებული შეთანხმება ოჯახსა 
და გამსახურდიას დაღუპვის მოწმეებს შორის – აღარ იყო საჭირო ჩვენი მხრივ სხვა 
რაიმე ღონისიძების ან აქციის ჩატარება. 

რაც შეეხება სპეკულაციებს, ჭორებს, მითქმა–მოთქმასა და ეჭვებს – ამას ვერასოდეს 
და ვერაფერი უშველის – როგორც ამ ინტერვიუს წინასიტყვაობაში მოგახსენეთ. ხოლო, 
რაც შეეხება იურიდიულად საჭირო დოკუმენტებს – ისინი შეიქმნა და არსებობს. ამ 
სამართლებრივმა დოკუმენტებმა – ხელშეკრულებებმა და შეთანხმებებმა უნდა იმუშაონ 
ანუ იმოქმედონ (თუ სამართალი არსებობს, რაც სამწუხაროდ არ ხდება). 

კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გამსახურდიას დაღუპვის მოწმეებისათვის ამ 
შეთანხმების ყველაზე არსებით პუნქტს: „გამსახურდიას ოჯახის წევრები და სიკვდილის 
მოწმენი კატეგორიულად უარს ამბობენ გამსახურდიას სიკვდილთან დაკავშირებულ 
გამოძიებასა თუ რაიმე გამოკვლევაში მონაწილეობაზე“. მორჩა და დამთავრდა… ეს 
საერთაშორისო დონეზე მიღებული და დაფიქსირებული ხელშეკრულებაა და ამ 
ხელშეკრულების დამრღვევი მხარე – თუ სამართალი არსებობს ან იარსებებს – უნდა 
დაისაჯოს. ხოლო თუ სამართალი არ არსებობს და არ იარსებებს – მაშინ ხომ 
ყველაფერი ფუჭია. 

დაცვის წევრებთან დაკავშირებით კი, რომლებიც ფაქტობრივად ზვიადის 
სრულუფლებიან და მოხალისე თანამებრძოლებად იქცნენ (რამდენადაც ხელფა-
სისათვის უკვე არ მუშაობდნენ) – ზვიადის დასაფლავებიდან დაახლოებით ერთ თვეში 
ფრიად უასიამოვნო და სამარცხვინო ფაქტს ჰქონდა ადგილი. 

ბაჩუკის დაჭრა 

ზვიადის დაკრძალვის შემდეგ ბაჩუკი გროზნიში ერთ–ერთ ჩეჩნურ ოჯახს შეეკედლა. 
ერთ დღეს ამ ოჯახს მიადგნენ გამსახურდიას ქვრივი და ზვიადის ვაჟი ცოტნე. მათ ბაჩუკი 
გარეთ გამოიძახეს და აძალებდნენ „აიღე შენს თავზე ზვიადის მკვლელობა და მერე 
თავი მოიკალი – რაღად გინდა უზვიადოთ ეგ ძაღლური სიციცხლეო. თუ დამტკიცდა, რომ 
ზვიადმა თავი მოიკლა – მაშინ მას ეკლესიისაგან შენდობა არ ექნებაო“. რა თქმა უნდა 
ბაჩუკი ამაზე არ დაეთანხმა. მაშინ ქვრივმა ცოტნეს უბრძანა. „ხომ იცი რისთვისაც ხარ აქ 
– ესროლეო“. ცოტნემ ვერ აიძულა საკუთარი თავი რომ ბაჩუკი მოეკლა, ვერ გაიმეტა 
(ცოტა ხნით ადრე ცოტნე და ბაჩუკი სისხლით ძმადნაფიცები გახდნენ) – მაგრამ სამი 
გასროლით ორი ჭრილობა კი მიაყენა ფეხებში (იქნებ დღემდე აფორიაქებს ცოტნეს 
სინდისს ეს მისი ათი წლის წინანდელი აფექტური და გარეშე დაძალებით გამოწვეული 
საქციელი? თუმცა ისიც ვიცი ზუსტად, რომ ბაჩუკიმ დიდსულოვნად შეუნდო და აპატია…). 
ბაჩუკის ერთი საკმაოდ მძიმე ჭრილობა აღმოაჩნდა და ორიოდ კვირა საავადმყოფოში 
გაატარა. 

ბაჩუკის ჩეჩენი მასპინძელი უკიდურესად შეურაცხყოფილი იყო და ამ ფაქტზე 
გამსახურდიებს პროკურატურაში უჩივლა (თუ არა და სტუმრის სისხლის აღებით 
იმუქრებოდა) – რაზეც ჩეჩნეთის პროკურატურამ საქმე მართლაც აღძრა და გამოძიება 
წამოიწყო. ეს საქმე ისეც ღია დარჩა, თუმცა ჯოჰარ დუდაევის ჩარევის შედეგად 
შეჩერებული იყო. დანარჩენი კი უფრო დაწვრილებითა და დეტალურად რა თქმა უნდა 
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თითონ ბაჩუკიმ იცის (ძმადნაფიცის ნასროლი ტყვიებით მიყენებული ჭრილობების 
ნაიარევებიც ხომ ასე იოლად არ წაიშლებოდა…). 

ჩემთვის და რამდენადაც ვიცი პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დაღუპვის მოწმე 
მისი თანამებრძოლებისათვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს თუ რა და როგორ 
გესლს ანთხევენ და რა და როგორ ბოროტ ზღაპრებს თხზავენ ესა თუ ის კერძო პირები 
თუ ორგანიზაციები. რბილად რომ ვსთქვა – ჩვენ არ ვართ მათ მიმართ 
ანგარიშვალდებულები. 

ზვიადი მარტო არ დარჩენილა! ზვიადი არ მივატოვეთ! 

ჩვენთვის ყველაზე არსებითია – არავის შეეპაროს ეჭვი, რომ პრეზიდენტი ზვიად 
გამსახურდია მივატოვეთ და რომ იგი მარტო იყო მის უმძიმეს დღეებში. და ამ მინიმუმს 
ჩვენ უკვე საყოველთაოდ მივაღწიეთ. 

ჩვენ ამაყად ვამბობდით, ვამბობთ და ვიტყვით: ბატონებო და ქალბატონებო, 
მეგობრებო – ჩვენ საქართველოს ლეგენდარული პირველი პრეზიდენტის ზვიად 
გამსახურდიას უერგულესი თანამებრძოლები ვართ. ჩვენ მასთან ერთად ბოლომდე 
გავიარეთ ის იდუმალი ლეგენდა რომელიც საუკუნეებს იარსებებს. ამიერიდან და სანამ 
ქართველი ერი იარსებებს, ჩვენ: მე – ბესარიონი, რობინზონი, ბაჩუკი, გოჩა და ზაზა ამ 
ლეგენდის, საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილი ვართ – ჩვენ და უნებლიედ… 
აწი ზვიადის შესახებ დაწერილ ნებისმიერ ისტორიაში ჩვენ ჩვენი საკუთარი ადგილი 
გვაქვს – ასეთი კი ბევრი და ბევრჯერ დაიწერება… თქვენ კი, ზოგიერთს – სწორედ 
ამიტომ და ამ მიზეზით – შური განთხევინებთ შხამს! მოგეხსენებათ: „ადამიანი მისი 
გარყვნილებისამებრ მსჯელობს“. 

უკვე საზოგადოებრივად და ისტორიულად ცნობილი ფაქტია რომ მე, თქვენი მონა–
მორჩილი ბესარიონი ვიყოფდი მეომრის მკაცრ სარეცელს ზვიად გამსახურდიასთან მისი 
სიცოცხლის ყველაზე მძიმე და ტრაგიკულ დღეებში. ცნობილია – განგების ნებით 
ზვიადმა ჩვენს საერთო მებრძოლის სარეცელზე, ჩემს გვერდით დალია სული, გასწირა 
თავი – რათა მე, ანუ ბესარიონ პაატას ძე გუგუშვილი – მისი დედ–მამის მეგობარი 
ოჯახის, მისი დედ–მამის ქორწინების ოფიციალური მოწმეების ოჯახის შვილი, ზვიადის 
ერთგული მეგობარი და თანამებრძოლი გადავერჩინე (და კიდევ სხვა მრავალი). 

მთელი ჩვენი შიგანით და რაც უფრო მეტი დრო გადის უფრო მეტად და მძლავრად 
ვგრძნობთ თუ რა საოცარი ჯილდო და საჩუქარი გვარგუნა უზენაესმა – ვყოფილიყავით 
საქართველოს ყველა დროის ერთ–ერთი უდიდესი გმირის გვერდში მის ყველაზე 
ტრაგიკულ და გმირულ დღეებში – მის უკანასკნელ გზაზე. ამას მე და ჩვენ – უკვე ვერავინ, 
ვერასოდეს და ვერაფრით ვერ ჩამოგვიხურდავებს და ვერ დაგვიკნინებს – რაც უფრო 
მეტი დრო გავა, მით უფრო მეტად. 

ისინი კი, ვინც (თუნდაც ვითომ ჩვენდამი კეთილი განზრახვითა და გაწყობით) ჩვენს 
სიტყვებსა და ჩვენებებს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე – მხოლოდ მათი საკუთარი 
ცვედნური არასრულფასოვანების კომპლექსით გამოწვეულ ბუნდოვან მოსაზრებებზე 
დაყრდნობით – ეჭვის ქვეშ აყენებენ – ცოდვას ჩადიან ჩვენს მიმართ. 

პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ თქვენს მიერ ხსენებული მეორე, 
ზ.გამსახურდიას დაღუპვიდან 10 წლის შემდეგ ხელახლა წამოწყებული და 2004 წლიდან 
მიმდინარე უკანონო „გამოძიების“ ხელახალი დაწყების მთავარი ინიციატორი 
პერსონალურად გამსახურდიას ქვრივი იყო 14. ეს იმ პერიოდში მოხდა როდესაც 
სააკაშვილის ხელისუფლება ქვრივს ზვიადის თბილისში გადმოსვენების პიარული 
კამპანიის შესახებ ევაჭრებოდა და ეს „გამოძიება“ ამ ვაჭრული, ორმხრივ–ანგარებითი 

                                                                            
14 მ.არჩვაძე საქართველოში დაბრუნებისთანავე ჯერ შევარდნაძის, შემდეგ კი სააკაშვილის რეჟიმების 
ინსტიტუცია, ორგანო გახდა. ორგანო, რომლიც ეროვნული მოძრაობის ორგანიზაციებისა და ეროვნული, 
ლეგიტიმური ხელისუფლების საბოლოო დესტრუქციას, სახელის გატეხვასაა და გარყვნას ემსახურება. 
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გარიგების არსებითი ნაწილი იყო. ამით ქვრივმა კიდევ ერთხელ ჩვეული მუხანათობით 
დაარღვია ჩვენს შორის საერთაშორისო დონეზე დადებული შეთანხმება. 

ქვრივმა ცბიერად შეაცდინა „ვარდების“ ხელისუფლება – ჯერ შეაქმნევინა ე.წ. 
„საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ფიზიკური ლიკვიდაციის“ 
შემსწავლელი კომისია (საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება 174, 2004 წლის 21 
თებერვალი) თავისი პირადი და პერსონალური მონაწილეობით. მერე კი, როდესაც 
ზვიადის გადმოსვენებისათვის მისაღებ საზღაურზე, ჯილდოზე ვერ შეთანხმდნენ – ამ 
კომისიიდან თითონ გაძვრა და მთელი ეს ნაგავი და ბინძური პროვოკაცია სააკაშვილის 
ხელისუფლებას შეაჩეჩა – აჰკიდა. შეგახსენებთ, რომ ეს კომისია არჩვაძის გასვლის 
შემდეგ ერთხელაც არ შეკრებილა – იმის გამო, რომ ჩაიშალა თვით კომისიის შექმნის 
პიარული კამპანიის გარიგება. 

„ვარდული გამოძიება“ 

აღნიშნული გამოძიების წამოწყებას წინ უსწრებდა სააკაშვილის სახელმწიფოს 
ფაქტობრივი მეთაურისათვის ძალზე უხეში და მიუტევებელი იურიდიული ლაფსუსი. 
გაგაცნობთ ამონარიდს სააკაშვილის სიტყვებით: «პრეზიდენტი სააკაშვილი კი 
საპატრიარქოდან იძლეოდა კომენტარს: „მე როგორც ქრისტიანი ადამიანი, 
დარწმუნებული ვარ, ზვიად გამსახურდია თავს არ მოიკლავდა“. სააკაშვილის 
თქმით, ასეთი დიდბუნებოვანი ადამიანი იმ დროისათვის მიუღებელი იყო და 
იგი მოკლეს იმ ადამიანებმა, რომელთაც საქართველოს დამოუკიდებლობა არ 
უნდოდათ»15.  

სააკაშვილის ეს სიტყვები ცალსახად ადასტურებს, რომ „საქართველოს პრეზიდენტ 
ზვიად გამსახურდიას ფიზიკური ლიკვიდაციის“ შესახებ არჩვაძის წაქეზებითა და 
სააკაშვილის ბრძანებით პროკურატურის მიერ წამოწყებული ყოვლად უპერსპექტივო და 
უკანონო „საქმე“ პირადად სააკაშვილის ექსტრაიურიდიულ ანუ არასამართლებრივ, 
პიროვნულ და სუბიექტურ ფსევდორელიგიურ თვალთახედვაზეა დაფუძნებული, 
აგებული და მოტივირებული. 

მეორე მხრივ – სააკაშვილის ზემოთხსენებული სიტყვები იმას ნიშნავს და სხვა 
არაფერს, რომ თუ ზვიადის თვითმკვლელობა დამტკიცდა და დადასტურდა – იქმნება 
უდიდესი საშიშროება იმისა, რომ სააკაშვილს („როგორც ქრისტიან ადამიანს“) გული 
გაუტყდება ქრისტეს სჯულზე, მოუწევს უარის თქმა ქრისტიანობაზე 
(მართლმადიდებლობას რომ თავი დავანებოთ) და იგი ალბათ მუსლიმი, ბუდისტი, 
იუდეველი, ათეისტი ან კიდევ უარესი – სატანისტი გახდება… ამას კი 
საქართველოსათვის ფრიად სავალალო შედეგები შეიძლება მოჰყვეს! ხომ არ აჯობებდა 
ასეთ კრიტიკულ ვითარებაში კიდევ ერთხელ გაგვეწირა თავი ზვიადის 
თვითმკვლელობის მოწმეებს და დავთანხმებულიყავით რაიმე სხვა – პოლიტიკურად და 
არჩვაძე–სააკაშვილისთვის უფრო მისაღებ ვერსიაზე? საქართველოს გადასარჩენად… 

მაგრამ, არა – კიდევ ერთხელ, ჯიუტად და დაუზარებლად გავიმეორებ გამსახურდიას 
ოჯახსა და მისი თვითმკვლელობის მოწმეთა ზემოთხსენებულ შეთანხმების ყველაზე 
არსებით პუნქტს: „გამსახურდიას ოჯახის წევრები და სიკვდილის მოწმენი 
კატეგორიულად უარს ამბობენ გამსახურდიას სიკვდილთან დაკავშირებულ გამოძიებასა 
თუ რაიმე გამოკვლევაში მონაწილეობაზე“. – ხომ კითხულობთ? კატეგორიულად უარს 
ამბობენ – აწ, და მარადის, და უკუნისიდან უკუნისობამდე… ეს საერთაშორისო დონეზე 
დაფიქსირებული ხელშეკრულებაა და ამ ხელშეკრულების დამრღვევი მხარე – კერძო 
პირი იქნება ეს თუ სახელმწიფო ორგანო – უნდა დაისაჯოს. 

წესით – საქართველოში განუკითხავობა რომ არ იყოს გამეფებული და კანონი რომ 
კანონობდეს – ამ სტატიის გამოქვეყნებისთანავე საქართველოს პროკურატურამ 

                                                                            
15  გაზეთი „რეზონანსი“,№90, ორშაბათი, 5 აპრილი, 2004 წელი 
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დაუყონებლივ უნდა წამოიწყოს საქმე ხსენებული ხელშეკრულების (რომლის არსებითი 
და აქტიური მონაწილე მხარე, მოწმე და სუბიექტი თვით საქართველოს პროკურატურა 
იყო) დარღვევის თაობაზე – პირველ რიგში კი სააკაშვილისა და არჩვაძის წინააღმდეგ. 
მეორე მხრივ – სწორედ ამ ხელშეკრულების არსებობის გამო და მის შესაბამისად ზვიად 
გამსახურდიას დაღუპვისა და მით უმეტეს „ფიზიკური ლიკვიდაციის“ შესახებ 
ვერავითარი გამოძიება ან გამოკვლევა ვერ და არ ჩატარდება! შეუძლებელია! 

მე საქართველოს პროკურატურამ მესამე პირების ხელით გადმომიგზავნა ძალზე 
საეჭვოდ შედგენილი ქაღალდი – (23.09.2004, №18–2–8/2) ხელმოწერილი 
საგამომძიებლო ნაწილის უფროსი პროკურორის რ.ზარანდიას მიერ: 

«გაცნობებთ, რომ 1993 წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს გენერალურ 
პროკურატურაში აღძრულ №7493846 სისხლის სამართლის საქმეზე თქვენს მიმართ 
სისხლის სამართლის საქმე და სისხლისსამართლებრივი დევნა „1991–1992 წლებში 
დაწყებული სამოქალაქო დაპირისპირების შედეგების აღმოფხვრისა და ეროვნული 
თანხმობის მიღწევის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2000 წლის 20 აპრილის 
დადგენილების მე–2 ნაწილის „ა“ პუნქტისა და საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის 28–ე მუხლის პირველი ნაწილის „ო“ პუნქტის საფუძველზე 2001 
წლის 28 მაისის დადგენილებით შეწყვეტილია. 

იმავდროულად გაუქმდა დადგენილება თქვენი დაპატიმრების, ძებნის გამოც-
ხადებისა და ეტაპირების შესახებ. 

ამასთან, როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, 
ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე საქართველოს გენერალურ 
პროკურატურაში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს წინასწარი 
გამოძიება. 

რიგი გარემოების უტყუარი გამორკვევისა და დადგენისათვის აუცილებელია 
საქმეზე თქვენი მოწმის სახით დაკითხვა, რამდენადაც დაღუპვის მომენტში ზვიად 
გამსახურდიას გვერდით თქვენ იმყოფებოდით და წარმოადგენთ თვითმხილველ 
მოწმეს. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2004 წლის ოქტომბერში, თქვენთვის მისაღებ 
დღისათვის გიბარებთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში…» 

ეს ქაღალდი გავაცანი ჩემს ფინელ იურისტებს, რომლებმაც მასში არაერთი უხეში 
შეცდომა აღმოაჩინეს: 

კერძოდ, ამ დოკუმენტში არ არის მითითებული პროკურატურის მიერ წამოწყებული 
საქმის საოქმო ნომერი და ზუსტი საოქმო დასახელება – რაც სავსებით და 
აბსოლუტურად აუცილებელია იმიტომ, რომ პროკურატურის ქაღალდში ხსენებული 
„ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტი“ ზემოთხსენებულ და უფრო 
მნიშვნელოვან სხვა სახელმწიფო დოკუმენტებში – რომლებმაც ეს გამოძიება 
წამოაწყებინეს პროკურატურას „საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას 
ფიზიკური ლიკვიდაციის“ ანუ მისი მკვლელობის საქმედააა ნახსენები. ეს კი იურიდიული 
თვალსაზრისით იმას ნიშნავს, რომ ზ.გამსახურდიას მკვლელობა უკვე დადგენილ და 
უცილობელ ფაქტად ითვლება (რამდენადაც სააკაშვილი მტკიცედ დარწმუნებულია ამაში 
– როგორც ქრისტიანი) და პროკურატურა მხოლოდ ამ მკვლელობის გარემოებებს 
იძიებს. 

ამავე დროს, ეს დოკუმენტი შეიცავს სხვა, ძალზე არსებით ორაზროვნებას ან 
უზუსტობას. რასთანაც დაკავშირებით საჭიროა გავეცნოთ სხვა ოფიციალურ დოკუმენტს 
– რომელიც გამომიგზავნა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული თანხმობის 
დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ ვ.მაღლაფერიძემ (№118, 5 ივლისი 
2000): 

«საქართველოს პარლამენტის 2000 წლის 20 აპრილის დადგენილების „1991–1992 
წლებში დაწყებული სამოქალაქო დაპირისპირების შედეგების აღმოფხვრისა და 
ეროვნული თანხმობის მიღწევის შესახებ“ მოთხოვნიდან გამომდინარე კომისიამ 
სთხოვა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კანონმდებლობისთ დადგენილი წესით განეხილა და 
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გადაეწყვიტა საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ მყოფი იმ პირების 
სასხლისსამართლებრივი დევნის საკითხი, რომლებიც პასუხისგებაში არიან მიცემული 
1991–1992 წლებიდან დღემდე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. 

თქვენს მიმართ დაუყონებლივ იქნება საქმე შეწყვეტილი, როცა გამოცხადდებით 
საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში და საქმის შეწყვეტის შესახებ განაცხადებთ 
თანხმობას, ვინაიდან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 28–ე მუხლის მე–7 
ნაწილის შესაბამისად ამავე მუხლის პირველი ნაწილის „ო“ პუნქტის საფუძველზე 
(„ვითარების შეცვლის შდედგად ქმედება აღარ არის საშიში“) საქმის შეწყვეტა 
დაუშვებელია, თუ ბრალდებული ამის წინააღმდეგია.» 

როგორც ხედავთ მითითებული ორივე წერილი საპროცესო კოდექსის ერთსა და 
იმავე – 28–ე მუხლის მე–7 ნაწილს შესაბამისად ამავე მუხლის პირველი ნაწილის „ო“ 
პუნქტს იმოწმებს. პროკურატურა წერს საქმე უკვე შეწყვეტილიაო (მე კი ამის თანხმობა 
არ მიმიცია) – პარლამენტი კი წერს – საქმის შეწყვეტა თქვენი თანხმობის გარეშე 
დაუშვებელიაო. 

ახლა თქვენ თითონ განსაჯეთ – ძალიანაც რომ მინდოდეს ამ საქმეში მოწმედ 
მონაწილეობა – ასეთი გაურკვევლობის ვითარებაში როგორ უნდა ვენდო 
პროკურატურას? 

საქართველოს პროკურატურას აღნიშნული გამოძიება ჯერ კიდევ 2004 წლის ბოლოს 
უნდა დაესრულებინა. მას შემდეგ წლები გავიდა და ჯერაც ვერ მოათავეს და ვერც 
ვერასოდეს მოათავებენ… იმიტომ, რომ – შეუძლებელია… 

გასროლა 

როდესაც გასროლის ხმის გაგონებითანავე მე ფეხზე წამოვვარდი (სათვალეების 
აღება და გაკეთება რა თქმა უნდა ვერ მოვასწარი) ყვირილით „არიქა გული ერევა“ 
მეთქი და ჭრაქით ძლივს განათებული ოთახის ბინდ–ბუნდში საწოლს შემოვუარე და 
ლოგინს მარჯვენა მხრიდან დავხედე – ზვიადს სქელი საბანი ეხურა (ისევე როგორც 
ყველას, რადგანაც სახლში ძალზე ციოდა) და საბნიდან მხოლოდ თავი და ხელები 
უჩანდა. 16 

თვალი უნებლიედ მიიტაცა მის ხელში პისტოლეტმა, ჭრილობამ საფეთქელზე, 
რომლიდანაც სისხლი გადმოდიოდა და აგრეთვე სისხლმა რომელიც პირიდან 
გადმოდიოდა. თვალები ღია ჰქონდა და პირდაპირ, თითქოს სადღაც შორს იყურებოდა… 

ამის მერე ჩემი მზერა შეჩერდა ბაჩუკიზე, რომელიც ჩუმად, მაღალი ხმით კიოდა, და 
კედელს ურახუნებდა თავს. მერე რობინზონს შევხედე – გახევებული სახით და ამ 
საშინელებისაგან გაყინული, გადმოკარკლული თვალებით – ჩემს გვერდით იდგა… 

ოთახში „სალიარკის“ (რომელიც ჭრაქში იწვოდა), დენთისა და სისხლის აუტანელი 
სუნი იდგა და უცებ მომესმა როგორ ისხმევა ზვიადის სისხლი იატაკზე… უნებლიედ 
ბნელში იატაკს დავხედე – ზვიადის სისხლის გუბეში ხომ არა ვდგავარ მეთქი – შიშველი 
ფეხით თითქოს ზვიადის სისხლის სითბოც კი ვიგრძენი… 

ბნელ იატაკს მივჩერებოდი, რომ სრული განზომილებით და მასშტაბით წარმომიდგა 
და წარმომესახა რა უბედურებაც შეგვემთხვა. საშინელმა, ძნელად აღსაწერმა გრძნობამ 
შემიპყრო – ძარღვებში სისხლი თითქოს ამიდუღდა, თვალთ დამიბნელდა… 

                                                                            
16 საწოლიდან რომ წამოვხტი და ზვიადის მხარეს საწოლის შემოსავლელად გავემართე – კარებში 
შემომეფეთენ ჯერ რობინზონი (რომელიც ჩემზე წინ მოექცა) და შემდეგ ბაჩუკი. როდესაც ლოგინს 
ზვიადის მხარეს მივადექი, ლამფის მბჟუტავ და მოციმციმე შუქზე ისე ჩანდა, რომ თითქოს ხელები (და 
სხეულიც) ოდნავ მოძრაობდა. რობინზონმა, როგორც კი ზვიადის ხელში პისტოლეტი შეამჩნია – ეცა და 
გამოგლიჯა ხელიდან – თითქოს შეეშინდა არ გაისროლოსო...  
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ამის მერე არსებითად არაფერი მახსენდება – მეხსიერება და აზროვნება რომ 
აღმიდგა – უკვე დილა იყო, პირველ სართულზე ბუხართან ვიჯექი. ასე, რომ არ ვიცი თუ 
რა ეცვა ზვიადს გასროლის მომენტში – არ მინახავს იგი საბან გადახდილი. 

მე ზვიადის მარცხენა მხარეს ვიწექი. როდესაც გასროლის ყრუ ხმა გავიგე, რომელიც 
თასის იატაკზე ბრახუნად მივიჩნიე. პირველ რიგში მყისიერად მარჯვენა მხარეს 
შემოვბრუნდი და ზვიადს შევხედე. ბინდ–ბუნდში მხოლოდ ის დავინახე, რომ პირიდან 
მუქი სითხე გადმოსდიოდა და ჩავთვალე, რომ პირღებინება ჰქონდა. ჩემსკენ მოქცეულ – 
მარცხენა მხარეს თავზე არავითარი ჭრილობა არ შეემჩნეოდა, არც სისხლი არ სდიოდა. 

უკვე მომდევნო დღეს, კვარაცხელიას სახლში, როდესაც ზაზა მიცვალებულს ბანდა, 
პარსავდა და აპატიოსნებდა – ვაიძულე თავი და მისი სიკვდილის მერე პირველად და 
შედარებით ყურადღებით შევხედე ზვიადს – განსაკუთრებით მის თავს და თავის 
მარცხენა მხარესაც – ტყვიის ვერავითარი ჭრილობა თავისქალის მარცხენა მხარეს ვერ 
შევამჩნიე. როდესაც სხვა თვითმხილველებთან ამაზე ვისაუბრე გაირკვა, რომ ისინი 
თვლიდნენ, რომ ტყვია ყურის ნახვრეტიდან გამოფრინდა გარეთ. ტყვიაც ბევრი ეძებეს – 
მაგრამ ვერ იპოვეს (გილზა კი იპოვეს). 

აგრეთვე დიდი ეჭვი მეპარება, რომ ლოგინის თავზე პატარა ამოტეხილი, რომელიც 
სხვა თვითმხილველებმა თავის ქალიდან გარეთ გამოსული ტყვიის ნაკვალევად 
მიიჩნიეს – ნამდვილად ასეთი იყო. ამაში ჩემი დაეჭვების მთავარი საფუძველი ისაა, რომ 
თუ თავისქალიდან გამოფრენილი ტყვია ლოგინის თავს მოხვდა (თავიდან 20–30 
სანტიმეტრის სიშორეზე) – ლოგინის თავიც, მასზე ვითომ ტყვიის ამონატეხიც და ზვიადის 
ბალიშისა და ლოგინის მარცხენა მხარეც აუცილებლად სისხლის ჭავლის რაიმე, თუნაც 
უმნიშვნელო კვალს უნდა ატარებდნენ. ამ ადგილებზე კი როდესაც ისინი საკმაოდ 
დაკვირვებით – ზვიადის სიკვდილის დილით – დღის შუქზე დავათვალიერე (იმ დროს, 
როდესაც სხვები გასროლილ ტყვიას ეძებდნენ მთელს ოთახსა და იატაკზე) – სისხლის 
არავითარი კვალი ან ნაკვალევი არ იყო. 

სხვათა შორის, ლოგინის თავზე ამინატეხი არის თუ არა ტყვიის მოხვედრის შედეგი – 
ძალზე ადვილი შესამოწმებელია და ექსპერტიზისათვის ახლაც სავსებით 
ხელმისაწვდომია. ის ლოგინის თავი ხომ გადარჩა და არსებობს! საკმარისია მას 
ესროლონ ტყვია „სტეჩკინის“ მარკის პისტოლეტიდან (რომელიც ჯერ შესაბამის 
წინაღობაში გაივლის – ვთქვათ რამე ცხოველის თავის ქალაში) და შემდეგ ახალი 
ნატყვიარი იმ ძველ ამონატეხს შეადარონ. ლოგინის თავი დიდია და ათობით ასეთ 
ექსპერიმენტს გაუძლებს. ჩაატაროს პროკურატურამ ასეთი რამდენიმე ექსპერიმენტი და 
საზოგადოებრიობას ტელევიზიით გააცნოს სანდო დოკუმენტური ვიდეო და ფოტო 
მასალა ექსპერიმენტის მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ. ეს თუნდაც რაღაც 
არსებითი შედეგი იქნება მათი ორი წლის „მუშაობით“ მიღებული. ვინ და რა უშლით 
ხელს? რატომ არ აკეთებენ ამას? ან იქნებ უკვე ჩაატარეს კიდეც ასეთი ექსპერიმენტი, 
მაგრამ ისეთი შედეგები მიიღეს, რომლის საზოგადოებისთვის გაცნობა არ აწყობთ?.. 

სხვათა შორის მსგავსი, მიახლოვებითი ექსპერიმენტის ჩატარებას ჟურნალისტებიც 
კი შეძლებენ თავისი ძალებით – იმედია ერთი „სტეჩკინი“ და მსგავსი ლოგინის თავი ჯერ 
კიდევ მოიძებნება საქართველოში. ცადეთ ბატონო ჟურნალისტებო – იქნებ სენსაციური 
შედეგები მიიღოთ!.. 

ათიოდე წლის წინ კი, ტყვიის გამოსასვლელი ადგილის (თუ ასეთი საერთოდ 
არსებობდა) სანდო და დოკუმენტირებული დადგენა ძალზე იოლად შეიძლებოდა 
სამედიცინო ექსპერტიზით – შუნტირებით და კიდევ უკეთესად თავისქალის რენტგენული 
გადაღებით – მაგრამ ეს არ გაკეთდა, ამით კი ეს საკითხი სამუდამოდ კითხვის ქვეშ 
დარჩება და ამაზე ათასგვარი დაუსაბუთებელი და ფანტასტიკური მოსაზრება 
იტრიალებს. მე მაინც სუბიექტურად მგონია, რომ ტყვია გარეთ არ გამოსულა და იგი 
თავისქალაში ჩარჩა (იმიტიმაც ვერ იპოვეს). 

ოთახს, რომელშიც ზვიადი და მე ვიწექით – გარეთ აივაზე გასასვლელი ყრუ კარი და 
აივანზე გამავალი ფანჯარა ჰქონდა. ფანჯარა მოწყობილი იყო მასიური ხის ყრუ 
დარაბებით, რომლებიც მუდმივად – დღისითად და ღამითაც დახურული იყო. ისე, რომ 
გარედან ოთახში შემოხედვა შეუძლებელი იყო. 
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ამას გარდა – როგორც დილით ოთახის დათვალიერებით დავრწმუნდი – ფანჯრის 
მინები მთელი იყო და საერთოდ არავითარი ნატყვიარი ოთახს სადმე (კედლებზე, ჭერზე 
ან იატაკზე) არ ეტყობოდა. ამიტომ ამ ვერსიას არავითარი რეალისტური დასაბუთება არ 
გააჩნია, გარემოებების არ ცოდნითა და სენსაციის მოხდენის სურვილითაა გამოწვეული. 

ჯანმრთელობა 

უშუალოდ სიკვდილის წინ ზვიადის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად 
გაუარესდა, კრიტიკული გახდა და იგი უკვე მძიმედ ავადმყოფი ადამიანი იყო. 
განსაკუთრებით აწუხებდა მუდმივი ძლიერი ტკივილები მუცლისა და მუცლის ქვედა 
(პროსტატის) არეში. ძლიერ გახდა, ვერ ჭამდა საჭმელს და ჩიოდა „ყველაფერი 
გადამეკეტა“–ო. მისი ასეთი საგანგაშო მდგომარეობის გამო ფრიად შეზღუდული გახდა 
ჩვენი გადაადგილებების მოწყობა – ფეხით დიდი მანძილების გავლა მას უკვე აღარ 
შეეძლო. (იხ შენივნა 7 ზემოთ) 

ბოლო სადგომზე რომ ვიყავით დიდი გაჭირვებით ჩუხუამ იპოვა და მოიყვანა ექიმი, 
მაგრამ ზვიადმა ექიმს თავი ხელით არ გაასინჯინა და ექიმი იძულებული იყო გარეგანი 
დათვალიერებითა და გამოკითხვით დაკმაყოფილებულიყო. ექიმის მოსაზრებით 
ავადმყოფობის ყველაზე რეალური მიზეზი იყო შაქრის დაიბეტის გამწვავება და ამიტომ 
მან გამოუწერა წამალი „მანილინი“. ექიმმა გაგვაფრთხილა, რომ ჩაურევლობის 
შემთხვევაში არ იყო გამორიცხული ზვიადს დამართოდა „კომა“. „მანილინი“ ჩუხუამ 
მეორე დღესვე იშოვა და მოიტანა. მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ზვიადი წამალს 
ნამდვილად ყლაპავდა (და მალულად ისევ არ აფურთხებდა). 

სიკვდილის წინა დღეს, დაახლოებით შუადღისას, ზვიადმა გონება დაკარგა, 
თვალები გადაუტრიალდა და ხროტინი ამოუშვა – მაგრამ, ოციოდე წუთში ისევ გონს 
მოვიდა, დაილაპარაკა და მოითხოვა მისი ბალიშის ქვეშ ბიბლიის წიგნი ამოედოთ. 
საღამოსაკენ მან უკვე ფეხზე სულ მცირე ხნით ადგომაც მოახერხა… 

ავადმყოფობის ის ნიშნები – ფიზიოლოგიურიც და ფსიქიურიც, რომლებიც ზვიადს 
შეემჩნეოდა (და აქ საკმაოდ დაწვრილებითაა აღწერილი) – ძალზე ჩამოჰგავდა მწვავე 
შაქრის დიაბეტს. ამასთან, კარგად ცნობილია, რომ შაქრის დიაბეტი გამწვავებისას მძიმე 
ფსიქიურ დარღვევებს იწვევს, რამაც შესაძლოა თვითმკვლელობის საფუძველი შექმნა. 

სამწუხაროდ, სამედიცინო ექპერტიზის არ–ჩატარების გამო ეს საკითხიც სამუდამოდ 
საიდუმლოებით შებურული დარჩება, შეუძლებელი იქნება დამაჯერებელი პასუხის 
გაცემა შეკითხვაზე თუ რა დაავადება სჭირდა ზვიადს – თუმცა ჭორები და ვარაუდები 
ამის შესახებ ბევრია – პროსტატის კიბოდან დაწყებული და მოწამვლით დამთავრებული. 
ყველა თანმხლების თანდასწრებით ზვიადის წარმოთქმული მისი ასეთი სიტყვებიც 
კარგად მახსოვს: „არსებობენ ისეთი საწამლავებიც, რომლებიც რამდენიმე თვის შემდეგ 
იწყებენ მოქმედებასო“… 

იმის გამო. რომ ქვრივმა არ მისცა ჩეჩნეთის ხელისუფლებას ნება ჩაეტარებინა 
ჩეჩნეთის კანონების შესაბამისად ზ.გამსახურდიას ცხედრის სასამართლო–სამედიცინო 
ექსპერიზა სამუდამოდ დაიკარგა იმის შანსი, რომ მტკიცედ, ობიექტურ მასალაზე 
დაყრდნობით დადგინდეს არა მხოლოდ მისი სიკვდილის მიზეზები და გარემოებები. 

არ ასებობს ობიექტური (იგულისხმება მოწმეების ჩვენებებისაგან დამოუკიდებელი) 
საექსპერტო მასალა იმის შესახებ თუ რა გახდა ზ.გამსახურდიას სიკვდილის ნამდვილი 
მიზეზი შემდეგი შესაძლო ვარიანტებიდან (და ვერასოდეს ცალსახად ვერ დამტკიცდება): 
– სიკვდილი ავადმყოფობის გამო (კიბო, კომა, გულის შეტევა); – სიკვდილი მოწამვლის 
გამო (რა საწამლავით?); – სიკვდილი ტყვიით ან სხვა სახის იარაღით მიყენებული 
ჭრილობის შედეგად; – სიკვდილი შემთხვევითი ტრამვის გამო (დავარდნა, წაქცევა). 

თუ ჩაითვლება, რომ მარჯვენა საფეთქელზე ნამდვილად ტყვიით მიყენებული 
(შემავალი) ჭრილობა იყო, მაშინ შეუძლებელია ობიექტურად დამტკიცდეს: – იყო ამ 
ტყვიით მიყენებული ჭრილობა სიკვდილის მიზეზი თუ ტყვია უკვე მკვდარს მოხვდა; – რა 
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მანძილიდან იყო ტყვია ნასროლი; – რა ბალიტიკური მახასიათებლები ჰქონდა ტყვიას 
(სროლის კუთხე, მიმართულება, წინაღობა ფრენის გზაზე და ასე შემდეგ). 

ვერც ერთ ამ ყოვლად აუცილებელ და ნებისმიერი გამოძიებისათვის სავალდებულო 
შეკითხვაზე ობიექტური, სანდო საექსპერტიზო მასალაზე და ობიექტურ ფაქტოგრაფიასა 
და გამოკვლევაზე დაფუძნებული პასუხი ვერასოდეს ვერ გაიცემა და ამდენად 
ნებისმიერი ფორმალური გამოძიება ამ ფაქტორების გაურკვევლობის ვითარებაში 
იმთავითვე განწირულია. 

საწორედ ამაზე საუბრობდა და ამას გულისხმობდა ზ.გამსახურდიას გროზნიში 
გადმოსვენების კომისიის თავმჯდომარე ზ.იანდარბიევი თბილისში მიცემულ მის 
ინტერვიუში – რომლის ვიდეოჩანაწერის გაცნობა მკითხველს უფრო ზუსტად გაარკვევს 
პრობლემაში, ზ.გამსახურდიას ოჯახსა და სიკვდილის მოწმეებს შორის ხელშეკრულების 
არსში და ამასთან დაკავშირებით იმაში – თუ რა შედეგები გამოიწვია ოჯახის მიერ 
სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზაზე უარის თქმას… 

მცირეოდენი ობიექტური ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახდა ზ.გამსახურდიას 
თბილისში გადმოსვენებისას როსტოვში ჩატარებული ესპერტიზის დასკვნის 
მცირეოდენი შინაარსის გამოქვეყნებით (რომელის რუსულ დედანსაც 
საგულდაგულოდ მალავენ როგორც გამსახურდიას ოჯახი, ასევე -- საპარლამენტო 
კომისია კოკო გამსახურდიას თავმჯდომარეობით). კერძოდ ექსპერტიზის დასკვნაში 
აღნიშნულია, რომ ტყვიის შემავალი ხვრელის ძვალში აღმოჩენილია სტიბიუმის 
კვალი, რაც ცალსახად ამტკიცებს რომ გასროლა მიბჯენასთან დაახლოებული 
მანძილიდან მოხდა. რომ, ტყვიის გამოსასვლელი ხვრელი მარცხენა საფეთქლის 
მიდამოებშია და რომ შესასვლელი ხვრელის დიამეტრი 9 მილიმეტრია. ამ 
ობიექტურმა მასალამ სავსებით გააქარწყლა წლების განმავლობაში 
გავრცელებული დეზინფორმაცია. 

იანდარბიევის ინტერვიუ 

იანდარბიევის ინტერვიუში ალბათ მიაქცევთ ყურადღებას მის სიტყვებს იმის 
შესახებ, რომ მიღწეული შეთანხმებით ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლელობის 
ვერსიაზე პასუხისმგებლობა ზვიადის ოჯახმა იკისრა!.. ამდენად, ხსენებული 
მოლაპარაკების, ხელშეკრულების, პირობისა და ოჯახის მიერ მოცემული პატიოსანი 
სიტყვის შესაბამისად – ზვიადის თვითმკვლელობის ვერსიას ზვიად გამსახურდიას ოჯახი 
უნდა იცავდეს უპირველეს ყოვლისა… გააჩნიათ განა პატიოსნება? 

ოჯახის დაჩემებით ექსპერტიზის ჩაუტარებლობის გამო – ერთად ერთი მასალა რაც 
ზვიადის დაღუპვაზე არსებობს და იარსებებს – ეს მოწმეთა და თვითმხილველთა 
მოგონებებია – რომელთა უმეტესობა ათი და მეტი წლის შემდეგ იკრიბება და რომლებიც 
არსით ფრიად სუბიექტურია, ფორმალური და საზოგადოებრივი სტრუქტურების 
განუწყვეტელი ფსიქოლოგიური წნეხის ზეგავლენას განიცდიან ანუ ხშირად მოწმეები 
ლაპარაკობენ იმას, რასაც მათგან საზოგადოებრიობა ელოდება – რათა სოციუმთან 
კონფლიქტი აიცილონ თავიდან და არ ლაპარაკობენ მთელსა და სრულ სიმართლეს. 
ყოველივე ამის გამო ამ მოგონებათა დიდი ნაწილი ნებისმიერი ფორმალური 
გამოძიებისათვის არსებითად გამოუსადეგარია. 

ყველა ეს ფაქტორი არსებითია იმ შემთხვევაშიც კი – თუ საერთოდ შესაძლებელი 
გახდა ოდესმე ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოკვლევა–გამოძიება. არსებულ 
ვითარებაში, კი უდიდეს ასპარეზია ყოველგვარი ფანტაზიებისათვის, 
მონაჭორებისათვის, ფალსიფიკატებისათვის… 

მაშინ, ზვიადის დაკრძალვის ჟამს, ჩემს ამ სიტყვებს არ ჩავღრმავებივარ – იმას 
ვლაპარაკობდი, რაც ენაზე მომადგებოდა – ხან რუსულად და ხან ქართულად. არც კი 
მახსოვდა ზუსტად რა ვილაპარაკე – სანამ ვიდეოჩანაწერი არ ვნახე. იმ პერიოდში 
ძალზე მძიმე დეპრესიას განვიცდიდი, არც სიტყვა წინასწარ არ მომიმზადებია და ისიც კი 
არ ვიცოდი, რომ დაკრძალვის პროტოკოლით ჩემი გამoსვლა იყო თურმე დაგეგმილი 
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(უკვე აღვნიშნე თუ როგორ დაიძაბა იმ დროს მდგომარეობა ქვრივის ცილისმწამებლური 
გამოხდომების გამო ჩემსა და ლეგიტიმური ხელისუფლების სხვა წევრებს შორის, 
რომლებიც პროტოკოლს აჯერებდნენ). დაკრძალვამდე ორე საათით ადრე მითხრეს, 
რომ ჯოჰარის შემდეგ მე უნდა მეთქვა გამოსათხოვარი. მაგრამ ახლა ვხვდები, რომ 
თურმე ჩემს ამ უნებლიე სიტყვებს მომავალი ქართველი რაინდების თაობებისათვის (თუ 
ასეთები ოდესმე ეღირსება საქართველოს) მართლაც დიდი და არსებითი ზნეობრივი 
მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს. 

ზელიმხა იანდარბიევი ზ.გამსახურდიას სიკვდილზე: 
· Вопрос журналистки: Вы сказали, что семья президента против вскрытия, означет ли это, что 

судебно-медицинская экспертиза не будет проведена? 
· Ответ председателя Правительственной Комиссии ЧРИ, Вице Президента ЧРИ Зелимхана 

Яндарбиева: Не должна быть. Да, мы договорились что не будет. Грузинское руководство 
согласно что никакой судебно-медицинской экспертизы не будет. Только на этом условии мы 
можем дальше предпринимать какие либо шаги. Только на этом условии. Мы, кроме того, ни 
один человек, из нас ни другой, не должен притрагиваться - только визуальный осмотр. Вот 
такие условия поставлены перед нами семьей. 

· Вопрос: Извините. Не считаете ли, что в будущем это вызовет толки, сплетни через много лет 
может значить что отсуствие в документах свидетельства экспертизы могут вызвать разные 
толки. 

· Ответ З.Яндарбиева: Я думаю что воля семьи которая выражалась многократно и закреплена 
документами, - для истории также, это дает полное право правительству Грузии действовать 
таким образом. Потому что семья на себя берет ответственность за толкование версии 
случившегося - если они сами отказываются категорически от судебной экспертизы. Это одно, 
и во вторых Я не думаю что кто нибудь мог бы например выдвинуть другую версию на основе 
каких то доказательств или исследований кроме той которую толкуют, выдвигают очевидцы. 
Другой версии никто ни в состоянии, по моему, если так риторически проанализировать -- не 
в состоянии ни доказать ни выдвинуть. Выдвинуть можно но доказывать... Потому что только 
очевидцы могут знать как все происходит. По этому я думаю разумно будет решить этот 
вопрос как семья хочет. 

· Вопрос: Господин Яндарбиев, сюда доходило очень много версий но мы не встречались с 
семьей и мы не знаем той версии, мы не видели очевидцев которые могли бы сказат какова 
действительность. Вы не знаете ее? Вы не могли бы нам сказать? 

· Ответ З.Яндарбиева: Нам семья сказала - "Звиад Гамсахурдиа добровольно ушел из жизни. 
Сам, Добровольно ушел из жизни". 

ვიდეო დოკუმენტი: ზელიმხა იანდარბიევი ზ.გამსახურდიას სიკვდილზე 
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1371881533721 
http://www.youtube.com/watch?v=KHNA24nLn-g 

ცხედრის დათვალიერება და შესწავლა სპეციალისტების მიერ 

პირველი სპეციალისტი, რომელმაც ცხედარი ძალზე დეტალურად დაათვალიერა და 
შეისწავლა – იყო ექიმი დავით ჯალაღონია. იგი ჯ.კვარაცხელიას სახლში მოწვიეს 
ზ.გამსახურდიას ცხედრის ბალზამირებისათვის მიცვალებულის აქ მიყვანის მეორე 
დღესვე 17. 

დ.ჯალაღონია: «ზუსტად მარჯვენა საფეთქლის ოდნავ დაბლა, თვალის გასწვრივ 
მოჩანდა შემავალი ტყვიის ადგილი და გამოდიოდა მარცხენა მხარეს, უკან, დვრილისებრ 
მორჩში და ყველაფერი გამონგრეული ჰქონდა... იარაღი ზედ საფეთქელზე არ იყო მიდებული, 

                                                                            
17 გაზეთი „მამული“, 19, ოქტ., 2005. №19, გვ. 14. 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1371881533721
http://www.youtube.com/watch?v=KHNA24nLn-g
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ოდნავ შორიდან არის ნასროლი... თვალის გასწვრივ ძვალი დამტვრეული არ არის. დამწვარიც 
კი არ იყო, მაგრამ დენის ნაკვალევი შეიმჩნეოდა.»  

საქართველოდან ჩეჩნეთში ცხედრის გადასვენებისას სენაკის აეროპორტზე 
საქართველოს რეჟიმის პროკურატურის მოთხოვნით ცხედარი (არსებითად თავი და 
ყელი, რომელიც ტანსაცმლით არ იყო დაფარული) დეტალურად დაათვალიერეს 
პათანატომებმა თამარ დეკანოსიძემ და ვახტანგ ბოჭორიშვილმა. ამას გარდა 
თვითმფრინავში (შვეულმფრენში?) ცხედარს დეტალური ფოტოები გადაუღო 
პროკურატურის ფოტოსპეციალისტმა (იხ. ვიდეოდოკუმენტი DVD–ზე).  

ცხედრის გროზნიში გადაყვანისთანავე აეროპორტიდან იგი დაასვენს გროზნის 
პროზექტურაში სადაც გიორგი (და ცოტნე) გამსახურდიების თანდასწრებით ჯ.დუდაევის 
სანდო პროკურატურის სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტმა–პათანატომებმა და მათ 
შორის რუსლან აბუს ძე აჰმედხანოვმა და მცველებმა მიცვალებული ამოასვენეს იმ 
კუბოდან, რომელშიც იგი სამეგრელოში ჩაასვენს. ცხედარს ტანთ გახადეს, დაბანეს (ზაზა 
ლიპარტელიანმა და ზაზა ბურჯანაძემ) და შემდგომ პათანატომმა იგი დეტალურად 
დაათვალიერა და ბალზამირება ჩაუტარდა – ამასთანავე შედგენილი იქნა გარეგანი 
დათვალიერების შედეგების ოფიციალური აქტი–ოქმი, რომელიც გადაეცა ჯ.დუდაევსაც. 
ამის შემდგომ ცხედარს ახალი ტანსაცმელი ჩააცვეს და იმ კუბოში ჩაასვენეს, რომელ-
ითაც იგი გროზნიში დაიკრძალა. გროზნოელმა პათანატომმა დაწვრილებით მოახსენა 
ჯ.დუდაევსა და ზ.იანდარბიევს ცხედრის დათვალიერების შედეგები, იგი დაკრძალვამდე 
ყოველ დღე მიდიოდა ცხედართან და მას შესაბამის დამუშავებას უტარებდა (მისი 
განცხადებით ცხედარი თითქმის გაუხრწნელი იყო). გროზნის პროზექტურაში ზვიად 
გამსახურდიას ცხედრის დათვალიერებას ესწრებოდა მირიან წიკლაური (მისი 
სიტყვებით), გამსახურდიას ხელისუფლების ყაზბეგის პრეფექტი, აგრეთვე აწ 
გარდაცვლილი ფოთის პრეფექტი ბარამიძე. 

იმის და მიუხედავად, რომ გროზნიში ცხედრის დეტალური, ყოველმხრივი და სანდო 
გარეგანი დათვალიერება განხორციელდა მაღალკვალიფიცირებული პათანატომის, 
სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტის მიერ (არ განხორციელებულა მხოლოდ გაკვეთა) 
და პრეზიდენტის ცხედრის მდგომარეობას ძალზე კარგად იცნობდნენ ც.– და 
გ.გამსახურდიები (რომლებსაც მათი ზედმიწევნით ინფორმირებულობის მიუხედავად 
არასოდეს და არც–ერთხელ არ გაუბათილებიათ მრავალი ბინძური ჭორი ცხედრის 
მდგომარეობის, „მრავლობითი ნატყვიარებსა“ და სხვ. შესახებ) – პირველ რიგში 
ჩეჩნეთში გადასვენებაში მონაწილე გ.შარაძის ბილწი და დაჟინებული ფანტაზიებით 
(რომელსაც ცხედარი შორიახლო ჰქონდა ნანახი) ათ წელიწადზე მეტ ხანს მოტყუებული 
ქართული საზოგადოება თვლიდა, რომ საფეთქელში შესული ტყვია ლოყაში იყო გამო-
სული და აქედან გამომდინარე ათასგვარ ფანტასტიკურ დასკვნებს აკეთებდა. 

ინფორმაციული ქაოსი საკითხთან დაკავშირებით რამდენადმე გაიფანტა მას 
შემდეგ, რაც თბილისში გადმოსვენების წინ რუსეთში, როსტოვში ჩატარდა ნეშტის მინი-
მალური სასამართლო ექსპერტიზა (რომლის დედანი ზ.გამსახურდიას ოჯახმა ისეც არ 
გააცნო საზოგადოებრიობას და საზოგადოება მხოლოდ ზოგად შინაარსს იცნობს). 
ექსპერტიზამ ზედმიწევნით ზუსტად დაადასტურა ინფორმაცია, რომელსაც სიკვდილის 
მოწმეები და ექიმი დ.ჯალაღონია წლების განმავლობაში აწვდიდნენ საზოგადოებას. 

სხვა ფანტასტიკური მონათხზავებია კ.ზ.გამსახურდიას ტელე ფალსიფიკატებში – 
დაწყებული იმით, რომ პრეზიდენტს კიდევ ერთი ჭრილობა ჰქონდა ყელის არეში და 
დამთავრებული იმითი, რომ იგი „სადისტურად დახვრიტეს 29 დეკემბერს“. 

ძალზე ნიშანდობლივია, რომ ზ.გამსახურდიას ნეშტის საქართველოში გამოსვე-
ნებისასაც ოჯახმა ისე მოაწყო, რომ პრეზიდენტის სიკვდილის მოწმეებისა და ზოგადად 
ქართული საზოგადოების დიდი უმეტესობის მოთხოვნის მიუხედავად ისევ არ 
ჩაატარებინეს სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზა – ისიც ნიშანდობლივია, რომ ამას 
იოლად შეურიგდა კ.ზ.გამსახურდიაც, რომელიც მანამდე აგრეთვე დაჟინებით ითხოვდა 
ექსპერტიზის ჩატარებას. 
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ცოდვა? 

მტრის გარემოცვაში, რომელშიც ჩვენ აღმოვჩნდით, თუ ზვიად გამსახურდია 
წინააღმდეგობის გაგრძელებას გადაწყვეტდა – ადრე თუ გვიან მოგვიწევდა სასტიკი და 
სისხლისმღვრელი ბრძოლის მიღება (ჩვენ რომ ამის უნარი შეგვწევს 1991–1992 წლების 
მიჯნაზე თბილისში გამართულმა ბრძოლებმა თვალნათლივ დაადასტურა) და 
მოგვიწევდა ამ ბრძოლაში დაღუპვა. 

ბრძოლაში დაიღუპებოდა თვით ზვიადიც (იგი ცოცხალი მტერს არ ჩაბარდებოდა – 
რაზეც არაერთხელ მოგვმართა დაუფარავად და კატეგორიულად) და ალბათ 
დაიღუპებოდა ჩვენი უმეტესობაც და შესაძლოა დაიღუპებოდნენ სხვა, გარეშე 
ადამიანებიც – ჩვენი მასპინძლების ოჯახები ან ჩვენი გამყოლები. 

ქრისტიანული თვალსაზრისით კი, თვითმკვლელობა ვერ და არ ჩაითვლება ცოდვად 
– თუ ამ თვითმკვლელობით და საკუთარი სიცოცხლის ხარჯზე ადამიანმა სხვისი 
სიცოცხლეები გადაარჩინა. ეს ნებისმიერმა ასე–თუ ისე განათლებულმა მღვდელმა და 
ღვთისმეტყველმა იცის (თუ საგანგებოდ და ბოროტი განზრახვით არ დამალა). სწორედ 
და ზუსტად ასეთ მაღალზნეობრივ თავგანწირვის შემთხვევასთან გვქონდა ჩვენ შეხება. 

საბუთის სახით მოვიტან ამონარიდს მართლმადიდებელი მოძღვრის დარიგებიდან: 
«შეკითხვა – არის თუ არა ცოდვა, როდესაც მეომარი საკუთარ თავს 

აიფეთქებს მტრის გარემოცვაში? 
პასუხი – ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია მოტივაცია. თუ მეომარმა თავი 

აიფეთქა, რომ ტყვედ არ ჩავარდნილიყო, მას ეს ქმედება თვითმკვლელობად 
ჩაეთვლება. ხოლო თუ ეს თანამებრძოლის გადასარჩენად გააკეთა, მაშინ 
ამგვარი საქციელი გმირობა, მოყვასისადმი თავის დადება, ანუ სათნოებაა» 
(მამა თეოდორე გიგნაძე 18 ). 

ზვიადის დაკრძალვაზე ჩემს უნებლიე და ამით მართალ სიტყვებს არსებითი 
მნიშვნელობა აღმოაჩნდა – ჩემდა უნებურად… ალბათ სწორედ ამიტომ წამომაცდინა 
განგებამ ეს სიტყვები მაშინ და კიდევ იგივე უნდა გავიმეორო – ზვიადმა თავი ჩემთვის 
(ჩვენთვის – ყოველი ჩვენთაგანისათვის) გაწირა, – რათა თავისი სიცოცხლის ხარჯზე 
ჩემთვის (მრავალი ჩვენთაგანისთვის) სიცოცხლე ეჩუქებინა! არსებობს ასეთი 
თავგანწირვაც – თურმე… სწორედ და ზუსტად ამიტომ – ეს თვითმკვლელობა ზვიადს არა 
თუ ცოდვად ვერ და არ ჩაითვლება – არამედ ზვიადის დიდი სათნოებისა და 
მოყვასისადმი თავის დადების – ზნეობრივი გმირობის დადასტურებაა! 

ისევ ექსპერტიზის მოთხოვნა 

როდესაც გაირკვა, რომ დაგეგმილია პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ნეშტის 
ჩეჩნეთიდან საქართველოში გადმოსვენება სიკვდილის მოწმეებმა კიდევ ერთხელ 
მიმართეს ქართულ საზოგადოებრიობას მოთხოვნით ჩატარებულიყო სასამართლო–
სამედიცინო ექსპერტიზა – ეს მოთხოვნა ყველა ტელევიზიით გადაიცა და უმთავრესმა 
გაზეთებმა გამოაქვეყნეს. 

ღია წერილი ქართულ საზოგადოებრიობას 

პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას სიკვდილის მოწმეთა მოთხოვნები: 
· რადგან, პრაქტიკულად გადაწყვეტილია პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ნეშტის 

საქართველოში გადმოსვენება 
· რადგან, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ნეშტის საქართველოში გადმოსვენებით 

ნეშტი საქართველოს რესპუბლიკის იურისდიქციის ფარგლებში მოექცევა 

                                                                            
18 http://www.orthodoxy.ge/pasukhebi/8.htm 
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· რადგან, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ცხედრის სასამართლო–სამედიცინო 
ექსპერტიზა 1994 წელს ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში მისი გადასვენების დროს ოჯახის 
დაჟინებული მოთხოვნის გამო არ ჩატარებულა 

· რადგან, საქართველოს ფაქტობრივ ხელისუფლებას წამოწყებული აქვს გამოძიება 
„პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გარემოებებთან დაკავშირებით“ 

· რადგან, საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლების საგამომძიებლო და 
სასამართლო ორგანოები საზოგადოებრივად არაერთხელ მხილებულნი არიან 
არაობიექტურობასა, სიყალბესა და მიკერძოებაში 

პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას სიკვდილის მოწმეები კატეგორიულად 
მოვითხოვთ: 

· ჩატარდეს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ნეშტის ყოველმხრივი, კომპლექსური 
სასამართლო–სამედიცინო ექპერტიზა 

· ნეშტის სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზის ჩასატარებლად მიწვეულნი იქნან 
პრეზიდენტ ზ.გამსახურდიას სიკვდილის მოწმეების – როგორც დაინტერესებული 
მხარის – ნდობით აღჭურვილი ობიექტური და მაღალკვალიფიცირებული 
სპეციალისტები და მათ შორის უცხოელი სპეციალისტები 

· სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზის სამუშაობის დასრულებისთანავე 
მასალები სრულად, შეუზღუდავად და ფართოდ გაეცნოს ქართულ საზოგა-
დოებრიობას 

პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას სიკვდილის მოწმეების სახელით 
ზვიად გამსახურდიას მთავრობის პრემიერ–მინისტრი 

ბესარიონ გუგუშვილი 
2006 წლის 16 ივლისი 

მაგრამ, რა თქმა უნდა ამჯერდადაც ექსპერტიზა ოჯახის წინააღმდეგობის გამო არ 
ჩატარდა... 

მასალები 1994 წ. და მომდევნო წლებში 
ლეგიტიმური ხელისუფლების ეროზიის 

მცდელობების მხილებისთვის 

საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან 
დაკავშირებული კანონები 

ზოგადი სისტემა და პროცედურა 

საქართველოს კანონმდებლობით პრემიერ-მინისტრის დანიშვნისა და 
მოხსნის პროცედურა გულისხმობს ხელისუფლების ორი შტოს – არჩევითი 
აღმასრულებელი და არჩევითი საკანონმდებლო შტოების, ანუ – პრეზიდენტისა 
და უზენაესი საბჭოს ურთიერთშეთანხმებასა და თანამშრომლობას, რაც 
ჰარმონიულს ხდის პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებულ აღმასრულებელი და 
საკანონმდებლო შტოების ინტერესებს. 

ამასთანავე პრემიერ-მინისტრის, ანუ ხელისუფლების აღმასრულებელი 
შტოს საკვანძო ფიგურის, როგორც დანიშვნისას ასევე განთავისუფლებისას 
ინიციატივა ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოსაგან ანუ პრეზიდენტისაგან 
გამომდინარეობს. 
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პრეზიდენტი: 

· უზენაეს საბჭოს წარუდგენს კანდიდატურას პრემიერ-
მინისტრის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად 

· უზენაეს საბჭოსთან შეთანხმებით ათავისუფლებს 
თანამდებობიდან პრემიერ-მინისტრს 

ხელისუფლების საკანონმდებლო შტო ანუ უზენაესი საბჭო პრემიერ-
მინისტრთან დაკავშირებულ პრეზიდენტის ინიციატივებს ამტკიცებს ან 
ეთანხმება : 
ამტკიცებს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ პრემიერ-მინისტრის 
თანხმობას აძლევს პრეზიდენტს გაათვისუფლოს თანამდებობიდან პრემიერ-
მინისტრი 

ამდენად – საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ვერც 
დანიშვნა და ვერ განთავისუფლება ვერ განხორციელდება კანონიერად 
ხელისუფლების ორივე შტოს – პრეზიდენტისა და პარლამენტის 
ურთიერთშეთანხმების გარეშე. 

უზენაეს საბჭოს პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით და საკუთარი 
ინიციატივით კანონით უფლება აქვს: 

· უნდობლობა გამოუცხადოს 

· დასვას თანამდებობაზე დატოვების მიზანშეწონილების 
საკითხი 

როგორც კანონიდან ჩანს უზენაესი საბჭო საკუთარი ინიციატივით და 
პრეზიდენტის გარეშე ვერც დანიშნავს და ვერც გაათავისუფლებს პრემიერ-
მინისტრს. როგორც უნდობლობის გამოცხადების, აგრეთვე – თანამდებობაზე 
დატოვების მიზანშეუწონობის შემთხვევაში – კანონის შესაბამისად პრემიერ-
მინისტრი უნდა გაათავისუფლოს პრეზიდენტმა. 

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი  
საქართველოს რეპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის შემოღებისა და მასთან 
დაკავშირებით საქართველოს რეპუბლიკის კონსტიტუციაში 
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 

„საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო...“ 
„104 მუხლში:“ 
„18) საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარდგინებით 

ამტკიცებს საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს მის მიერ 
წარმოდგენილი საპროგრამო განცხადების განხილვის შემდეგ“ 

„22) თანხმობას აძლევს საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა 
კაბინეტის ჩამოყალიბებაზე; მის შემადგენლობაში ცვლილებების, პრემიერ-
მინისტრისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრების თანამდებობიდან 
გათავისუფლების ან გადადგომის შესახებ...“ 

„საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი...“ 
„121 \4 მუხლში:“ 
„ა) 6. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოსთან შეთანხმებით 

აყალიბებს საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს და შეაქვს მის 
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შემედგენლობაში ცვლილებები, უზენაეს საბჭოს წარუდგენს კანდიდატურას 
პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად, უზენაეს 
საბჭოსთან შეთანხმებით ათავისუფლებს თანამდებობიდან პრემიერ-
მინისტრსა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს.“ 

„124 მუხლში:“ 
„საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ინიციატივით 

საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის თუ მისი ცალკეული წევრისთვის 
უნდობლობის გამოცხადებას მხარი უნდა დაუჭიროს უზენაესი საბჭოს 
წევრთა საერთო რიცხვის ორმა მესამედმა მაინც, ხოლო საქართველოს 
პრეზიდენტის ან პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მინისტრთა კაბინეტის 
ნდობის საკითხს – უზენაესი საბჭოს წევრთა საერთო რაოდენობის ნახევარზე 
მეტმა.“ 

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი 
ზვიად გამსახურდია 

თბილისი 
1991 წლის 26 აგვისტო 
№ 376 -I ს 

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი  
საქართველოს რეპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის შესახებ 

„თავი II 
საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის შექმნა და 

შემადგენლობა 
მუხლი 5. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის შექმნის წესი. 
საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის შესაბამისად საქართველოს 

რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს 
საბჭოსთან შეთანხმებით აყალიბებს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი. 
ასეთივე წესით ხდება საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 
შემადგენლობის შეცვლა. 

საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს საქართველოს 
პრეზიდენტის წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს რესპუბლიკის 
უზენაესი საბჭო.“ 

„მუხლი 8. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 
უფლებამოსილების ვადა 

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი მოქმედებს 
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადით და 
თავის უფლებამოსილებას იხსნის საართველოს რესპუბლიკის ახლად არჩეული 
პრეზიდენტის წინაშე.“ 

„თავი III 
საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ურთიერთობა 

საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლებისა და მმართველობის უმაღლეს 
ორგანოებთან 

მუხლი 9. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის პასუხისმგებლობა და 
ანგარიშვალდებულება... 
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საქართველოს უზენაეს საბჭოს უფლება აქვს კაბინეტის ცალკეულ წევრს 
მოსთხოვოს ანგარიში. მისი საქმიანობის არადამაკმაყოფილებლად 
შეფასებისას შეიძლება დაისვას კაბინეტის წევრის დაკავებულ თანამდებობაზე 
დატივების მიზანშეწონილების საკითხი.“ 

„თავი VI 
საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის მუშაობის ორგანიზაცია“ 
„მუხლი 27. საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი...“ 
„მუხლი 28. საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის 

მოადგილეები...“ 
„მუხლი 29 საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის წევრები...“ 

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი 
ზვიად გამსახურდია 

თბილისი 
1991 წლის 26 აგვისტო 
№ 377 -I ს 

საქართველოს უზენაესი საბჭოს დადგენილება ბ.პ.გუგუშვილის 
საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად დამტკიცების შესახებ 

დამტკიცდეს ბ.პ.გუგუშვილი საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-
მინისტრად 
 
საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე 
ა.ასათიანი 
თბილისი 
1991 წლის 26 აგვისტო 
№ 380 -I ს 

1994 წლის აპრილის შინაგანი პუტჩი და მის მიერ საქართველოს 
რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და კანონების „მორგებისა“ და 
უგულველყოფის მცდელობები. 

ზოგადი გარემოებანი 

1994 წლის აპრილში (მიღებული დოკუმენტების შესაბამისად 1 და 2 აპრილს) 
მანანა არჩვაძემ, კრემლისა და შევარდნაძის სპეცსამსახურების წაქეზებით 
დაიწყო საკუთარი თავის „გა-თამარ-დედოფლების“ ოპერაციები. პირველ 
რიგში მან გროზნიში ჩალალა უზენაესი საბჭოს დეპუტატთა მორჩილი მცირე 
ჯგუფი, რომელებიც მანანა არჩვაძის ზონდერბრიგადების მხრივ მუდმივი 
ტერორისა და დაშინების გარემოში აიძულეს მონაწილეობა მიეღოთ 
ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლებისა და ეროვნულ-სარწმუნოებრივი 
მოძრაობის საწინააღმდეგო შინაგან პუტჩში.  

მიაქციეთ ყურადღება: 

· გროზნის 1994 წლის აპრილის შინაგან პუტჩში ჩათრეული 
უზენაესი დეპუტატების დიდი უმეტესობა, არჩვაძემ შემდგომ 
წლებში ლეგიტიმური ინსტიტუციების მოსპობის პროცესში 
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ამა-თუ-იმ საბაბით გააძევებინა და საბოლოოდ „უზენაესი 
საბჭო“ საკუთარ ორიოდე ყურმოჭრილ მონამდე დაიყვანა. 

მანანა არჩვაძის „გა-თამარ-დედოფლობის“ გზაზე შინაგანი 
პუტჩისტებისთვის მთავარი ხელშემშლელი პირი იყო ყველაზე მძიმე პერიოდში 
ზვიად გამსახურდიას მთავარი დასაყრდენი და თანამებრძოლი პრემიერ 
მინისტრი ბესარიონ გუგუშვილი – როგორც გამსახურდიას ხელისუფლების 
ყველაზე გავლენიანი და ავტორიტეტული სახელმწიფო მოხელე და 
პრეზიდენტის დაღუპვის შემდეგ სახელმწიფოს მეთაურის ერთად-ერთი 
რეალური კანდიდატი ‒ რადგანაც ამ დროისთვის უზენაესი საბჭოს 
თავმჯდომარის პოსტზე ზუგდიდში დაუსწრებლად დამტკიცებულმა მ.კიკინაძემ 
გადადგომის მტკიცე გადაწყვეტილება გაახმოვანა და პრემიერ მინისტრი 
ბ.გუგუშვილი სახელმწიფოს მეთაურის ერთად ერთ კანდიდატად ისახებოდა - 
ამიტომაც მთავარი შეტევა მის მიმართ იქნა მიმართული. 

შინაგანი პუტჩისტებისთვის ანუ მანანისტური „ლეგიტიმურებისთვის“ 
ბ.გუგუშვილის დამხობის მთავარი წინააღმდეგობა თვით საქართველოს 
კონსტიტუცია და პრემიერ მინისტრის შესახებ კონსტიტუციის შესაბამისი 
კანონმდებლობა იყო, რომლის შესაბამისად და თანახმად პრემიერ მინისტრის 
თანამდებობიდან დათხოვნა, განთავისუფლება მხოლოდ ერთად-ერთ პირს – 
რესპუბლიკის პრეზიდენტს შეუძლია – ამიტომ პუტჩისტებმა, მათი მოკლე ჭკუით 
იოლ და კარდინალურ გზას მიმართეს - შეცვალეს პრეზიდენტის შესახებ 
არსებული კანონმდებლობა – უვადოდ შეაჩერეს პრეზიდენტის შესახებ კანონი 
– იხილეთ!!! 

არალეგიტიმური: კანონი 
„საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის 13/1 თავის - ’საქართველოს 
რესპუბლიკის პრეზიდენტი‛  - მოქმედების შეჩერების შესახებ“ 

იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს რესპუბლიკა ოკუპირებულია 
რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ და ფაქტობრივად ანექსირებულია 
დსთ-სთან, რაც შეუძლებელს ხდის საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის 
მოთხოვნების პრაქტიკულ განხორციელებას, კერძოდ თავისუფალი არჩევნების 
ჩატარებას, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის 104-ე მუხლის მეორე 
ნაწილის საფუძველზე საქართველოს უზენაესი საბჭო ადგენს: 

1. შეჩერებულ იქნას საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის 13/1 
თავის - „საქართვლოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი“ ‒ მოქმედება 
საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობისა და ქვეყანაში 
კანონიერი ხელისუფლების აღდგენამდე; 

2. ეს კანონი ძალაღია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 
დროებითი თავმჯდომარის მიერ ხელმოწერისთანავე. 

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დროებითი თავმჯდომარე 
/ბ.ჩოლოყაშვილი/ 
გროზნო, 1994 წლის 2 აპრილი 

მიაქციეთ ყურადღება: 
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· ძალზე არსებითია, რომ კონსტიტუციის 13/1 თავის „საქართველოს 
პრეზიდენტი“ მოქმედების შეჩერებით ‒ შინაგანმა პუტჩისტებმა 
ძირი გამოუთხარეს აგრეთვე მთლიანად ხელისუფლების 
აღმასრულებელ შტოს ‒ მინისტრთა კაბინეტის არსებობისა და 
უფლებამოსილების ჩათვლით ‒ რადგანაც საქართველოს 
რესპუბლიკის კანონის „საქართველოს რეპუბლიკის მინისტრთა 
კაბინეტის შესახებ“, თავი II მუხლი 8 შესაბამისად საქართველოს 
რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის უფლებამოსილების ვადისა 
და უფლებამოსილების განმსაზღვრელია საქართველოს 
პრეზიდენტის ვადა და უფლებამოსილება ანუ: „საქართველოს 
რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი მოქმედებს საქართველოს 
რესპუბლიკის პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადით...“  

· მაგრამ, მთავარი და ნიშანდობლივი აქ მაინც ისაა, რომ ადგილი 
ჰქონდა უმაღლეს ღალატს: ხალხის ნების დაუკითხავად 
(რეფერენდუმისა და პლებისციტის გარეშე) ‒ შეიცვალა 
საქართველოს სახელმწიფოს სისტემა, ტიპი ‒ საქართველო 
განუსაზღვრელი ვადით და განუსაზღვრელი, ძნელად დასადგენ 
გარემოებებთან დაკავშირებული პრინციპით (ანუ 
„დამოუკიდებლობისა და კანონიერი ხელისუფლების 
აღდგენამდე“) ‒ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა შეიცვალა 
საპარლამენტო რესპუბლიკით! 

· შინაგანი პუტჩის მიმდინარეობისას ე.წ. უზენაესი საბჭოს სხდომას 
არ ესწრებოდა იმ მომენტისთვის სახელმწიფოს არც ერთი 
ლიდერი, მეთაური და არც თვით უზენაესი საბჭოს მეთაურები ‒ 
არც პრეზიდენტი ზ.გამსახურდია (გარდაიცვლილი), არც პრემიერ-
მინისტრი ბ.გუგუშვილი, არც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე 
მ.კიკნაძე და არც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 
ნ.ბურჭულაძე.ასეთ პირობებში შინაგანი პუტჩისტები აუქმებენ 
სახელმწიფოს მეთაურისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების 
მეთაურის თანამდებობას და ამავდროულად პრემიერ მინისტრის 
„განთავისუფლებით“ ლეგიტიმურ ხელისუფლებას მთლიანად და 
სავსებით აღმასრულებელი შტოს გარეშე ტოვებენ. 

· ნიშანდობლივია ისიც, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკად 
განუსაზღვრელი ვადით საქართველოს სახელმწიფო სისტემის 
შეცვლას არ ახლდა სავსებით აუცილებელი და სავალდებულო 
ცვლილებები კონსტიტუციასა და გამომდინარე კანონმდებლობაში 
სახელმწიფოს მეთაურისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების 
მეთაურის სისტემის ცვლილებიდან გამომდინარე... 

· ამ კანონის ტრაგიკული ჟღერადობის მიუხედავად, ისე რომ 
საქართველოში არსებითად არავითარი ცვლილებები არ 
მომხდარა ‒ 1997 წელს არჩვაძე და მისი პუტჩისტური „უზენაესი 
საბჭო“ მოსკოვიდან(!) ანუ საქართველოს ოკუპანტის 
დედაქალაქიდან საქართველოში ბრუნდებიან, მანანა არჩვაძეს 
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„პრემიერ მინისტრად“ ირჩევენ კვლავ კონსტიტუციისა და 
გამომდინარე კანონმდებლობის სრული უგულველყოფის 
ვითარებაში და იწყებენ ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის 
ორგანიზაციების ნარჩენების განადგურებას შევარდნაძის 
ხელისუფლების მძლავრი ხელშეწყობით. 

არალეგიტიმური: დადგენილება  
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ვადამდე 
გადარჩევის შესახებ 

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის 1994 წლის 31 
მარტის განცხადების საფუძველზე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო 
ადგენს: 

1. დაკმაყოფილდეს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი 
საბჭოს თავმჯდომარის სურვილი და ბატონი მერაბ კიკნაძე 
გადარჩეულ იქნეს დაკავებული თანამდებობიდან; 

2. დადგენილება ძალაშია მიღებისთანავე. 

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დროებითი თავმჯდომარე 
/ბ.ჩოლოყაშვილი/ 
გროზნო, 1994 წლის 1 აპრილი 

მიაქციეთ ყურადღება: 

· მ.კიკნაძის გადარჩევაზე ხელს აწერს ჯერ არ არჩეული 
„საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დროებითი 
თავმჯდომარე ბ.ჩოლოყაშვილი“ 

არალეგიტიმური: დადგენილება 
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დროებითი თავმჯდომარის 
არჩევის შესახებ 

იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 
თავმჯდომარემ უფლებამოსილება მოიხსნა (იგულისხმება მერაბ კიკნაძე ‒ 
რედ.), ხოლო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის 
მოადგილე (იგულისხმება ნემო ბურჭულაძე) ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ 
მოვალეობას, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის 114-ე მუხლის 
შესაბამისად საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს: 

1. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დროებით 
თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს საქართველოს რესპუბლიკის 
უზენაესი საბჭოს წევრი ბატონი ბიძინა ჩოლოყაშვილი; 

2. დადგენილება ძალაშია მიღებისთანავე. 

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დროებითი თავმჯდომარე 
/ბ.ჩოლოყაშვილი/ 
გროზნო, 1994 წლის 1 აპრილი 

მიაქციეთ ყურადღება: 
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· შინაგანი პუტჩის მიმდინარეობისას ე.წ. უზენაესი საბჭოს სხდომას 
არ ესწრებოდა იმ მომენტისთვის სახელმწიფოს არც ერთი 
მეთაური და არც თვით უზენაესი საბჭოს მეთაურები ‒ არც 
პრეზიდენტი ზ.გამსახურდია (გარდაიცვლილი), არც პრემიერ-
მინისტრი ბ.გუგუშვილი, არც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე 
მ.კიკნაძე და არც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 
ნ.ბურჭულაძე. 

არალეგიტიმური: დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ მინისტრის 
თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ 

საქართველოს უზენაესი საბჭო ადგენს: 

1. განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან 
საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბატონი ბესარიონ 
გუგუშვილი; 

2. ეს დადგენილება ძალაშია მიღებისთანავე. 

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დროებითი თავმჯდომარე 
/ბ.ჩოლოყაშვილი/ 
გროზნო, 1994 წლის 1 აპრილი 

მიაქციეთ ყურადღება: 

· კანონის შესაბამისად – უზენაესი საბჭოს ინიციატივით 
პრემიერ-მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადებას მხარი 
უნდა დაუჭიროს უზენაესი საბჭოს წევრთა საერთო რიცხვის 
ორმა მესამედმა მაინც – რაც უხეშად იქნა დარღვეული 
შინაგანი პუტჩის დროს. ამავე დროს აუცილებლად 
გასათვალისწინებელია ის საკვანძო სამართლებრივი ნორმა, 
რომ პრემიერ მინისტრის განთავისუფლება პრეზიდენტის 
პრეროგატივაა და პარლამენტს არ აქვს ამის არავითარი 
უფლება. 

არჩვაძისეული „უზენაესი საბჭოს“ დროებითი თავმჯდომარის, 
შემდგომ გაგდებული ბ.ჩოლოყაშვილის უცნაური განმარტებანი 

სავსებით უცნაურად და ბავშვურად ჟღერს არჩვაძისეული „უზენაესი 
საბჭოს“ დროებითი თავმჯდომარის პასუხი ლეგიტიმურ პრემიერ-მინისტრ 
ბ.გუგუშვილისადმი – იხილეთ წერილის ფოტოასლი: 
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ბ.ჩოლოყაშვილის წერილიდან კარგად მოსჩანს, რომ ერთად-ერთი 

პრეტენზია არჩვაძისეულ „უზენაეს საბჭოს“ ბ.გუგუშვილისადმი 
თანამდებობიდან დასათხოვად ის ჰქონია, რომ გუგუშვილი „მეგობრული, 
მაგრამ სხვა სახელმწიფოს, ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 
წევრი გახდა“ და ამ უცხო ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრობა გუგუშვილის 
ძირითადი საქმიანობად „იქცა მაშინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრის 
თანამდებობა მოითხოვს გამუდმებულ ძალისხმევას“... 

მიაქციეთ ყურადღება: 

· ეს პრეტენზია-ბრალდება გაისმის ისეთ ვითარებაში, როდესაც 1994 
წლის 1 აპრილიდან 1997 წლამდე ანუ სამ წელზე მეტ ხანს არჩვაძის 
„ხელისუფლებას“ და მის „უზენაეს საბჭოს“ საერთოდ არ ჰყავდათ 
დანიშნული პრემიერ მინისტრი იმ ვითარებაში, პერიოდში, 
როდესაც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა მოითხოვს 
გამუდმებულ ძალისხმევას“. – ასეთია პუტჩისტური თვალთმაქცობა 
და ვირეშმაკობა!  

ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის 
კატეხიზმო 

ზვიად გამსახურდიას „მონანიება“ 

ზვიად გამსახურდიას სიტყვების ქართული თარგმანი: 
«1974 წელს ჩემი მოსკოველი ნაცნობების მეშვეობით მე დავამყარე და 

ვაგრძელებდი კონტაქტებს მოსკოვში უცხოური დიპლომეტიური წარმომადგენლობების 
რიგ თანამშრომელთან და კერძოდ სსრკ–ში აშშ–ს საელჩოს შიდაპოლიტიკური სექციის 
პირველ მდივანთან იგორ ბელოუსივიჩთან. მისგან მე ვიღებდი უცხოეთში გამოცემულ 
ანტისაბჭოთა ლიტერატურას, რომელიც შემოტანილი იყო ჩვენს ქვეყანაში 
გასავრცელებლად. გამოძიებისას მე დაწვრილებით მოვყევი ჩემს მიერ ჩადენილი 
დანაშაულის შესახებ. მინდა აღვნიშნო, რომ ხანგრძლივი განსჯის შემდგომ მე მივხვდი, 
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რომ ღრმად ვცდებოდი და რომ ჩემი მოღვაწეობა ბევრ შემთხვევაში ზიანის მომტანი 
იყო. ამიტომ მე გულწრფელად ვწუხვარ ჩადენილზე, ვინანიებ ჩადენილს და ვგმობ ჩემს 
მიერ ჩადენილ დანაშაულს. 

მინდა აგრეთვე აღვნიშნო – რამდენადაც ვალდებული ვარ ეს გავაკეთო – რომ 
მამაჩემმა, კონსტანტინე გამსახურდიამ არაფერი არ იცოდა ჩემი ანტისაბჭოთა 
საქმიანიობის შესახებ. 

მამა ყოველთვის მინერგავდა აზრს საბჭოთა საზოგადოებრივ–პოლიტიკური 
ფორმაციის უპირატესობაზე სხვა სახელმწიფოებრივი სისტემების მიმართ. და ამას იგი 
კონკრეტული მაგალითებით მიჩვენებდა. ახლა მე ღრმად ვწუხვარ რომ არ დავიუგდე 
ყური მამაჩემის ხმას და ანტისაბჭოთა საქმიანობის გზაზე დავდექი. 

მე არასოდეს დავივიწყებ მამაჩემის სიტყვებს: „ჩვენი ხალხის, მისი კულტურისა და 
ენის სამსახური მხოლოდ ღიად და პატიოსნადაა შესაძლებელი“. » 

როგორც ტექსტიდან კარგად ჩანს, ზვიად გამსახურდიამ „მოინანია“ მხოლოდ 
უცხოეთიდან შემოტანილი ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელება. მას არ 
მოუნანიებია და არც უხსენებია მისი და ქართული ეროვნულ-სარწმუნოებრივი 
მოძრაობის სხვა წევრების ფართო და მრავალმხრივი საქმიანობა ეროვნულ ფრონტზე 
და მეტიც, თავის მონანიებას იგი ამთავრებს არსებითად პროგრამული სიტყვებით, 
რასაც მთელი დანარჩენი ცხოვრება შესწირა: „ჩვენი ხალხის, მისი კულტურისა და ენის 
სამსახური მხოლოდ ღიად და პატიოსნადაა შესაძლებელი“. 

ზვიად გამსახურდიას „მონანიების“ რუსული ტექსტი: 
1974 году через своих московских знакомых я установил и поддерживал контакты с рядом 

сотрудников дипломатических представительств буржуазных государств в Москве и в частнисти 
с первым серкетарем внутриполитической секции посольства США в СССР Игорем Белоусовичем. 
От него я поличил антисожвтскую литаретуру изднную за границей и привезенную в нашу страну 
для распространения. На следствии я подробно рассказал о совершенноном мной преступлении 
. Хочу отметить что после долгих раздумий я понял, что глубоко зблуждался, и что моя 
деятельность во многом была вредной. По этому я искренне сожалею о содеянном мною, 
раскаиваюсь в содеянном и осуждаю сожвршенное мной преступление.  

Желаю также отметить, ибо обязан это сделать, что моему отцу Константину Гамсахурдиа 
ничего не было известно о моей антисоветской деятельности .  

Отец всегда внушал мне мысль о превосходстве советской обшественно–политической 
формации над другими государственными системеми. Он и показывал это на конкретных 
примерах. Он старался привить мне любовь и преданность советскому народу . Сейчас я глубоко 
сожалею что не прислушался к голосу моего отца и стал на путь антисоветской деятельности. 

Я никогда не забуду слова моего отца: ”Служить преданно нашему народу, культуре и языку 
можно только открыто и честно”. 

ზვიად გამსახურდიას „მონანიების“ გარემოებები 

1970–იანი წლების მიწურულის შემდგომ ანტიეროვნული ძალები ცდილობენ 
ჩრდილი მიაყენონ ეროვნულ-სარწმუნოებრივ მოძრაობასა და მის ლიდერს ზვიად 
გამსახურდიას ეგრთწოდებული „მონანიების“ გამო, რომელიც ეროვნული მოძრაობის 
ლიდერების ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას მხრივ განხორციელებულ 
ტაქტიკურ პოლიტიკურ მანევრს, ხრიკს წარმოადგენდა. ამ მანევრით, ზვიად 
გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ შესძლეს არ მიეცათ საბჭოთა პოლიტიკური 
პოლიციისათვის ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის ლიდრობის არასანდო 
პირებისათვის ხელში ჩაგდების საშუალება და საერთოდ ეროვნული მოძრაობის 
ჩახშობის საშუალება. 

ნიშანდობლივია, რომ „მონანიების“ ამ პოლიტიკურ ტაქტიკურ მანევრს, ხრიკს 
ზვიად გამსახურდიას სწორედ ის ძალები უთვლიან ნაკლად, რომლებიც ზოგადად 
მას ბრალს დებენ პოლიტიკურ სიხისტეში და პოლიტიკური მოქნილობის არქონაში. 
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მეოცე საუკუნის ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის დამფუძნებლები და 
ლიდერები ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა 1970–იანი წლებიდან მჭიდროს 
თანამშრომლობდნენ ეგრეთწოდებულ „საბჭოთა დისიდენტურ“ მოძრაობასთან, 
რომელიც იმ პერიოდში ებრძოდა საბჭოთა, კომუნისტურ სისტემას. „დისიდენტურ“ 
მოძრაობას მხარს უჭერდა და გარკვეულწილად ხელმძღვანელობდა დასავლეთის 
პოლიტიკური სისტემა, კერთოდ ევროპისა და განსაკუთრებით ამერიკის სახელმწიფო 
სისტემა. 

რამდენადაც საბჭოთა, კომუნისტური სისტემის დამხობა ქართული ეროვნულ-
სარწმუნოებრივი მოძრაობის ინტერესებშიც იყო, ქართული ეროვნულ-სარწმუნოებრივი 
მოძრაობა იყენებდა „დისიდენტური“ მოძრაობისათვის დასავლეთის მიერ მინიჭებულ 
პრივილეგიებს – განსაკუთრებით ქართველი ერის სავალალო მდგომარეობის შესახებ 
სიმართლის მსოფლიო მასშტაბით ინფორმირებისათვის. 

მაგრამ, საბჭოთა სისტემის დასუსტებისა და ეროზიის პირობებში „საბჭოთა 
დისიდენტური“ მოძრაობა დასავლეთის სახელმწიფოების ინტერესებში სულ უფრო და 
უფრო იხრებოდა საბჭოთა პოლიტიკური სისტემისა და პირველ რიგში საბჭოთა 
იმპერიის საბაზრო ეკონომიკისა და დასავლური დემოკრატიების მსგავს, მაგრამ – 
ერთიან სახელმწიფოდ გარდაქმნისაკენ – როდესაც საბჭოთა იმპერიის სისტემაში 
შემავალი საბჭოთა რესპუბლიკები „განახლებული საბჭოთა კავშირის“ შემადგენლობაში 
უნდა დარჩენილიყვნენ. 

ამ მიმართულებასა და პოლიტიკურ პროცესს შემდგომში „პერესტროიკა 
(გარდაქმნა, Перестройка)“ დაერქვა. „პერესტროიკის“ იდეოლოგიური ლიდერი გახდა 
საბჭოთა წყალბადის ბომბის გამომგონებელი, საბჭოთა ნომენკლატურელი აკადემიკოსი 
ანდრეი სახაროვი. „საბჭოთა დისიდენტებმა“ მთლიანად გადაიღეს „გლობალიზაციის“ 
ფუძემდებლური დებულება ერების გაქრობისა და ერთიანი მსოფლიო ხალხის 
ჩამოყალიბების შესახებ – რის გამოც ბრძოლა დაუწყეს იმ მოძრაობებს, რომლებიც 
ერების, ეროვნული კულტურების შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის იბრძოდნენ. 

რამდენადაც ქართული ეროვნულ-სარწმუნოებრიი მოძრაობა და საერთოდ 
საქართველო ეროვნულ–განმათავისუფლებელი ბრძოლების ტრადიციული და 
ძირძველი მეთაური იყო – სახაროვის (აგრეთვე ქართული გვარით ცნობილი 
„გადისიდენტებული“ რუსი საბჭოთა ფუნქციონერის მერაბ მამარდაშვილის) მიერ 
ჩამოყალიბებული იქნა თეორია თითქოს საქართველო წარმოადგენდა „მცირე 
იმპერიას“ რომელიც ჩაგრავდა მის საზღვრებში მყოფ „ეროვნულ უმცირესობებს“ – 
ოსებს, აფხაზებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებსა და სხვ. 

ასეთ პირობებში, ურთიერთობები ქართულ ეროვნულ-სარწმუნოებრივ მოძრაობასა 
და „საბჭოთა დისიდენტურ“ მოძრაობას შორის, აგრეთვე – შესაბამისად დასავლეთის 
გლობალისტურ წრეებს შორის ჯერ დაიძაბა, ხოლო შემდგომ – მტრული გახდა. 

ასეთ ვითარებაში, 1978 წელს ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა 
დაპატიმრებული იყვენენ. ზვიად გამსახურდია ჩასვეს ეგრეთწოდებულ „სერბსკის“ 
ფსიქიატრიულ კლინიკაში, სადაც მის მიმართ იყენებდნენ ფსიქიატრიული 
მედიკამენტებით ზემოქმედების ხერხებს. თუმცა ზვიად გამსახურდიას და მერაბ 
კოსტავას არსებითად დევნიდნენ ეროვნულ–განმათავისუფლებელი ბრძოლისათვის – 
მაგრამ, რამდენადაც საბჭოთა სამართლებრივი სისტემა არ ცნობდა ეროვნულ-
სარწმუნოებრივ მოძრაობებს – მათ ბრალი დაედოთ საბჭოთა იურისპუნდენციაში 
არსებულ დანაშაულში „ანტისაბჭოთა საქმიანობა“. მათ ხანგრძლივი პატიმრობა 
ელოდებოდათ შორეულ და მკაცრი დისციპლინის გადასახლების ადგილებში სასჯელის 
მოხდით. 

მზარდი ეროვნულ-სარწმუნოებრივი თვითშეგნებისა და ეროვნულ-სარწმუნოებრივი 
მოძრაობის გააქტიურების ვითარებაში ქართული ეროვნული მოძრაობის ორივე 
ლიდერის ხანგრძლივი ვადით პატიმრობა ქმნიდა საშიშროებას, რომ ქართულ ეროვნულ 
მოძრაობას საბჭოთა საპეცსამსახურები თავს მოახვევდნენ მათი აგენტებისა და 
ეროვნული მოძრაობის მოღალატეების ზეგავლენას. ამავე დროს არსებობდა დიდი 
საშიშროება, რომ საბჭოთა პოლიტიკური პოლიციის ტრადიციის შესაბამისად ზვიად 



ბესარიონ გუგუშვილი 170 გასაუბრება გულისყურთან 

გამსახურდიას იძულებით საზღვარგარეთ გააგდებდნენ. ზვიად გამსახურდიამ ამ 
საშიშროების გასანეიტრალებლად „მონანიებით“ მიმართა საბჭოთა პოლიტიკურ–
პოლიციურ სისტემას – რომელშიც მან შეცდომად გამოაცხადა თანამშრომლობა 
„საბჭოთა დისიდენტურ“ წრეებთან და დასავლეთის სპეცსამსახურებთან. მეორე მხრივ 
„მონანიებაში“ ზვიად გამსახურდიამ პირობა დადო, რომ კვლავაც ემსახურებოდა 
ქართველ ხალხს, ქართულ კულტურას! 

ზვიად გამსახურდიას „მონანიება“ გამოძიების პროცესში ვიდეოფირზე იქნა 
ჩაწერილი, ვითომც დოკუმენტირების მიზნებით. მაგრამ, შემდგომ ეს „მონანიება“ 
საბჭოთა პროპაგანდისტულმა მანქანამ ფართოდ გაახმაურა, არაერთხელ უჩვენა 
ცენტრალური და საქართველოს ტელევიზიით და ცდილობდა გამოეყენებინა ეროვნულ-
სარწმუნოებრივი მოძრაობის დისკრედიტაციისათვის. ასევე იქცეოდა ქართული 
ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობისადმი ახლა უკვე დაუფარავად მტრულად 
განწყობილი „საბჭოთა დისიდენტური“ წრეც. 

რეალურად კი, „მონანიებით“ ქართულმა ეროვნულ-სარწმუნოებრივმა მოძრაობამ 
დიდი პოლიტიკური გამარჯვება მოიპოვა – ზვიად გამსახურდიას განთავისუფლებული 
იქნა საპყრობილედან და მან განაგრძო ინტენსიური და ფართომასშტაბოვანი 
ეროვნულ–განმათავისუფლებელი საქმიანობა – ჩაიშალა საბჭოთა პოლიტიკური 
პოლიციის მცდელობა ქართული ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობისადმი თავს 
მოეხვია მასში ჩანერგილი მოღალატეები და „კა–გე–ბე“–ს აგენტები. 

ზვიად გამსახურდიას ვითომ სულმოკლეობით „მონანიების“ საბჭოთა 
სპეცსამსახურებისა და „საბჭოთა დისიდენტური“ წრეების ცილისწამების წინააღმდეგ 
ფართოდ გაილაშქრეს იმდროინდელმა ეროვნულად განწყობილმა ძალებმა – მათ 
ცალსახად დაუჭირეს მხარი ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას პოლიტიკურ 
მანევრს. 

კერძოდ აი რას წერდა ამასთან დაკავშირებით პარიზში გამომავალი ქართული 
ემიგრანტული ჟურნალის "გუშაგი" 1994 წლის პირველი ნომრის სარედაქციო წერილი 
"ერთი სიცოცხლე", რომელშიც ვკითხულობთ: ".ზვიად გამსახურდიას ემუქრება არა 
მხოლოდ რვა წლით თავისუფლების აღკვეთა, არამედ – ქვეყნიდან გაძევებაც. 
მერაბ კოსტავასთან შეთანხმებით, გამსახურდია საჯაროდ "ინანიებს დანაშაულს". 
საგულისხმოა, რომ სწორედ ამ "მონანიების" შემდეგ საბჭოთა დისიდენტური 
მოძრაობის მოღვაწე პეტრე გრიგორენკო ხაზგასმით მიუთითებდა: "მჯერა, დადგება 
დრო, როდესაც ქართველი ხალხი ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას თავის 
უდიდეს ეროვნულ გმირებად შერაცხავს" (იხ. ემიგრანტული ჟურნალი "თავისუფლების 
ტრიბუნა" , პარიზი, # 21, 1978). 

მერაბ კოსტავა ზ.გამსახურდიას „მონანიებაზე“ 

მერაბ კოსტავას სიტყვები, რომელიც სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეკრებილ საზოგადოებას განუცხადა: 

”ბევრი ეცადა ჩემი და ზვიადის მეგობრობაში ბზარის გაჩენას, მაგფრამ ეს 
ვერავინ ვერ შესძლო, ეს არასოდეს არ მოხდება, მაგრამ თუ მოხდა სასწაული და 
ჩვენს მეგობრობაში ბზარი გაჩნდა, მაშინ მე ვიტყვი, რომ მეგობრობა საერთოდ არ 
არსებობს. ეს კი ქვეყნის დანგრევას უდრის”. 

ოლღა დემურია–კოსტავა (მერაბ კოსტავას დედა): 
“(კოლხური) კოშკის კედლებში დიდი კონსტანტინეს სულის ქურაში გამოიწრთო 

ზვიადი და მისი ქრისტესმიერი ძმა და თანამეაბჯრე, ჩემი მერაბი“.  
 
“მე, როგორც მერაბის დედა, მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ზვიადის 
და მერაბის მეგობრობა იყო ყოველთვის ქრისტესმიერი, ჭეშმარიტი და 
შეუბღალავი და ძალიან განვიცდი, როდესაც ჩირქს სცხებენ მათ მეგობრობას“. 
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“მე ყოველთვის მიკვირდა: ბავშვობაში ზვიადს არასოდეს უთამაშია. შულ 
პატარაც კი, როდესაც ჩვენთან მოვიდოდა, სულ პოლიტიკაზე საუბრობდა: “მერაბ, 
საქართველო დაპყრობილია, ჩვენ უნდა გავათავისუფლოთ!“–ეუბნებოდა იგი 
ხშირად მერაბს“. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ МЕРАБА КОСТАВА 
Я, недавно освободившийся грузинский правозащитник, Мераб Костава, Друг Звиада 

Гамсахурдиа, арестованный и осуждённый вместе с ним считаю необходимым заявить 
следующее. 

До меня дошла весть о том, что среди общественности распространялось ошибочное 
мнение, будто Звиад Гамсахурдиа отрекся и раскаялся в своей патриотической и правозащитной 
деятельности вследствие какого–то воздействия на него со сторони КГБ, якобы его сломили, "он 
отрекся от своих идей" и т. п. 

В самом начале я должен отметить, что никто лучше меня не знает правду обо всем этом, 
поскольку я на протяжении года наблюдал в тюрьме за ходом нашего дела, затем во время 
очних ставок, ознакомления с делом и на процессе часто встречался с 3. Гамсахурдиа, знаю 
каждую деталь нашего дела, которое состоит из 56 томов и все обстоятельства, связанные с ним. 

На суде 3. Гамсахурдиа не отрекался и не раскаивался в своей основной деятельности, 
патриотической и правозащитной по своему характеру, которая выражалась в его статьях о 
положении грузинской Церкви, грузинского языка, памятников культуры, о положении 
заключенных, а также в документах и заявлениях Грузинской Хельсинкской Группы. Более того, 
на суде он вновь потребовал выполнения своих требований во всех этих сферах, и 
справедливость требует отметить, что часть этих требований ныне выполнена властями. На суде 
Звиад Гамсахурдиа признал ошибочным и раскаялся лишь в размножении и распространении 
некоторых материалов, не принадлежащих его перу. Однако, пресса представила дело так, якобы 
он отрекся от всей своей деятельности, а на самом деле он говорил лишь о своих некоторих 
ошибочных действиях. Он "раскаялся" не как правозащитник, а как издатель. 

Что касается этого тактического отступления в связи с вышеназванными самиздатскими 
материалами, то и это было вызвано необходимостью. 3. Гамсдхурдия не допускал никакого 
компромисса в связи со своей патриотическо–правозащитной дея–тельностью, но только в 
связи с распространением вышеуказанных материалов (подразумеваются в основном 
материалы НТС и "Посев'). 

Здесь же хочу отметить в связи со всем этим, что мы договорились заранее, во время 
встреч при ознакомлении с делом. На суде моя 6ескомпромиссная позиция (я не признал себя 
виновным) и частично компромиссная позиция 3. Гамсахурдиа были между нами заранее 
взаимосогласованы и целенаправлены. Мы договорились также о том, что 3. Гамсахурдиа в 
будушем, в ссылке должен был написать прошение в Президиум об освобождении и раньше 
меня возвратиться в Грузию, что являлось необходимым для нашего обшего дела, для 
выполнения наших остальных требований, а также для регулирования патриотических сил. Хочу 
отметить здесь, что 3. Гамсахурдия вьполнил все это и после освобождения продолжает 
правозащитную деятельность. 

Шаг Звиада Гамсмурдиа и его позицию я не только оправдываю, но и считаю необходимыми 
в той ситуации. Хочу добавить также, что на следствии он никого не называл, по его вине никого 
не вызывали в КГБ и не обыскивали. 

Тот, кто жертвовал своей жизнью ради правды и ради своего народа, пожертвовал своим 
самолюбием, что превышает первую жертву. Есть также некоторые обстоятельства, которые я 
ныне не могу доверить бумаге, но которые раскроются в будущем. 

Я прошу обшествснность не доверять дезинформации, распространению которой 
способствова пресса и некоторые обманутие и дезинформированные лица. 

Мераб Костава. Май 1987 г. 
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„მონანიებაზე“ ზ.გამსახურდიას ავტობიოგრაფიიდან 

ДЕЛО N 131 
Дело по обвинению Гамсахурдиа Звиада Константиновича и Костава Мераба Ивановича в 

совершении преступления, предусмотренного частью I, статьи 71 УК Грузинской ССР. 
"Дело" было начато 7 апреля 1977 г. и окончено 7 марта 1978 г. Дело сотавило 56 томов, 

сотни свидетельских показаний, допросов, материалы обысков, отпечатки пальцев, фотографии 
в фас и профиль, протоколы опознания. Против нас заработала мощная машина. Допрашивали 
сослуживцев, соседей, и знакомых, бывшую жену, проводниц поездов, случайных встречных во 
Фрунзе и Донецке, Омске и Ленинграде. 

Криминальные экспертизы, врачебные свидетельства, копии отпечатанных текстов 
экспертизы почерков, книги, журналы, статьи Сахарова, Солженицына, Амальрика. В томе N 50 
есть конверт с надписью "шесть клочков бумаги с текстом", это – сожженные клочки бумаги, 
листы из записных книжек. В это 56–томное дело вошла вся наша жизнь, вся история 
диссидентского движения, статьи, обличающие нашу ""антисоветскую" деятельность, переписка, 
переводы на грузинский язык статей и книг зарубежных правозащитников. 

Недавно я пересмотрел страницы этого дела, которое передано на вечное хранение в архивы 
КГБ. За суконно–казенным языком допросов о показаний – годы, люди, этапы, пути, пережитое. 
Сила и слабость, великодушие и малодушие, любовь и ненависть, все то, что составляло жизнь. 

Арестовали меня у здания Литинститута, где я работал старшим научным сотрудником, 7–го 
апреля 1977 года. И начались допросы, заточение в изоляторе, пока длилось следствие, 
продлилось год и несколько месяцев. Сменялись следователи, менялись методы давления, 
психологического воздействия. Неизменной оставалась ненависть. 

Познакомить со всеми материалами невозможно, читатель, интересующийся ими найдет их 
в "приложениях". 

Я был доставлен в КГБ оперативной группой, которая состояла из лиц негрузинской, 
неизвестной мне национальности. Я с первого же дня объявил голодовку в знак протеста против 
моего незаконного ареста, поскольку считал арест за свободное получение и распостранение 
информации и выражение моих политических взглядов нарушением Декларации Прав Человека 
ООН, подписанным СССР Хельсинкского соглашения и всех международных обязательств 
Советского Союза. 

Следователи же заявляли мне, что недостаточно привлекать меня по ст.71 ("антисоветская 
агитация и пропаганда") и необходимо также привлечь меня по ст.64 "за измену родине" т.к. я 
по их словам был "связан с ЦРУ" и систематически передавал на запад "клеветнические 
материалы". 

Я был водворен в одиночную камеру и подвергался принудительному кормлению. Не имея 
возможности продолжать голодовку, официально я ее снял, но практически продолжал, питаясь 
только голодовочной смесью. Одновременно я, в знак протеста отказывался отвечать на любые 
вопросы следствия. 

С первого же дня моего ареста на моей квартире по ул. Гальская 19 и на квартире моей 
жены (ул.Чиковани 28) начали обыск до 100 сотрудников КГБ, который длился около двух 
недель. Узнав о том, что они разграбили и опечатали архив моего отца и собираются его 
конфисковать, я возобновил голодовку 15–го мая, в день рождения моего отца, что заставило 
КГБ изменить свое решение о конфискации архива. Группа следователей, состоящая из 
нескольких десятков человек, среди которых большинство были представители других 
"союзных" республик, работала интенсивно, допрашивала свидетелей, проводя обыски в 
Тбилиси, и по всей Грузии, собирая материалы для дела. Одновременно со мной был арестован и 
обыскан Мераб Костава, который подобно мне отказался участвовать в следствии и не отвечал 
ни на какие вопросы следователей. 

В.Рцхиладзе был вызван в КГБ в первый же день на допрос и был отпущен, поскольку 
заблаговременно он уже успел внести заявление в редакцию газеты "Комунисти" где 
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отмежевался от нас и заклеймил позором всякую "антисоветчину" (его арестовали позднее, 27 
января 1978 года, о причинах и целях его ареста речь будет идти ниже). 

Увидев, что на меня не действуют никакие психологические методы давления, КГБ перешел 
на прямой шантаж, в частности начальник следственного отдела, подполковник Мирианашвили 
недвусмысленно начал угрожать мне, что если я не изменю свою жесткую позицию и не начну 
давать показания, жизнь моего 10 месячного Цотне, который тогда болел и находился в 
больнице, может оказаться в опасности. В связи с этим я написал ему заявление где сравнивал 
их методы с методами Берия и Рухадзе и напомнил, что в будущем их ждет участь этих палачей. 

Видя, что я крайне ослаб вследствие перманентной голодовки (потерял вес около 25 кг.) и 
моя жизнь может оказаться в опасности, что вызвало бы бурную реакцию как в Грузии, так и за 
рубежом, они изменили тактику. Со мной в камере находился делец, по делу хищения 
госсобственности в особо крупных размерах, дело которого вел следователь МВД, я получил 
следующую информацию от этого последнего: власти всерьез подумывают о моем 
освобождении из за создавшейся вокруг меня ситуации, поскольку академик Сахаров поднял 
очень большой шум, однако я должен согласиться на отъезд за границу. Я ответил, что никуда не 
собираюсь уезжать и ни на какие уступки не пойду. 

Вскоре после этого меня вызвал следователь и сообщил решение следствия направить меня 
на психиатрическую экспертизу в Москву, в институт им. Сербского. 16 августа 1977 я был 
переведен в Москву, в лефортовскую тюрьму КГБ, где провел несколько дней, а оттуда в 
институт им.Сербского. Помню, в приемной мою анкету заполнила врач–психиатр, которая без 
всякого обследования позвонила в отдел *** и сказала:"прошу подготовить место, к нам 
поступил спецовский больной". Отсюда явствовало что экспертиза была чистой формальностью 
и моя судьба была предрешена: я направлялся в ад спец. психиатрической больницы, и 
заключенные заранее приговаривались к этому не врачебной комиссией а учреждением, 
которое стояло выше всех в советском обществе и правило страной. 

В институте им. Сербского была обычная психиатрическая тюрьма, режим которой был хуже, 
чем в обычных тюрьмах КГБ. Например, психиатры садисты могли выключить отопление зимой, 
согласно своему усмотрению, при этом не позволялось иметь теплую одежду. Лишали прогулок 
на месяцы, в отсеке со мной помещали буйно помешанных, благодаря которым я был лишен сна 
почти за все время пребывания в "институте". Врач Л.Табакова и неизвестный "психолог" 
устраивали мне допросы, задавая каверзные вопросы, однако я был хорошо подготовлен в 
психиатрии и предварительно изучил труд Буковского–Глузмана "Специальное пособие для 
диссидентов по психиатрии". Поэтому было нелегко доказать мою психическую 
"ненормальность". Однако все это меня не спасло бы от спецпсихбольницы, если бы не 
всемирная конференция психиатров, которая прошла в Гонолулу в августе 1977 года. на этой 
конференции было уделено большое внимание разоблачению карательной медицины в СССР, 
вследствие чего Советский Союз был исключен из всемирной психиатрической ассоциации. 
Кроме этого, благодаря стараниям грузинских эмигрантов в Париже, французские психиатры 
обратились к советским властям с требованием моего немедленного освобождения. Заявление в 
мою защиту сделал также академик А.Сахаров, к голосу которого весьма прислушивались в 
мире. Он также посетил "институт" с передачей для меня, однако ему заявили, что такой 
заключенный здесь не числится. 

В "институте" Сербского КГБ сделал мне еще одно предложение уехать за границу, однако от 
меня не получили никакого ответа. Решение моего вопроса затягивалось, комиссия не 
назначалась. Наконец я был вынужден опять объявить голодовку, что ускорило назначение 
комиссии, которая 4–го декабря 1977 года признала меня вменяемым, психически здоровым, 
выписала из института и вернула в лефортовскую тюрьму, куда специально приехал мой 
следователь и я был опять конвоирован в Тбилисскую тюрьму КГБ. 

27–го января 1978 года был арестован В.Рцхиладзе, публиковавший свои статьи в наших 
подпольных журналах. Как было сказано выше он был отпущен на волю после нашего ареста и 
поскольку общественность сильно подозревала его в сотрудничестве с КГБ, его арестовали, 
чтобы лучше замаскировать. Он дал обширные показания обо всех лицах, которых скрывали от 
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следствия я и Мераб Костава, по его показаниям КГБ провел несколько обысков и изъял весь 
наш перепрятанный архив. 

Следствие продолжалось. Мне инкриминировалось издание и распостранение 
"антисоветских" журналов, в особенности листовки НТС, "Архипелага ГУЛаг" Солженицына, 
вообще "самиздатской" и "тамиздатской" литературы. Я по прежнему отказывался давать 
показания по существу, следствие не могло добиться от меня получения информации о лицах, 
которые тайно размножали всю основную массу подпольной литературы. Их личности не смогли 
установить оперативными методами. Поэтому в обвинительном заключении по моему делу 
можно встретить следующую формулировку: "Гамсахурдиа в декабре 1976 – январе 1977 года в 
Тбилиси размножил способом малой офсетной печати журналы "Окрос сацмиси" N4 и 
"Сакартвелос моамбе" N1,2 по 50 экземпляров каждый через неустановленных следствием лиц" 
(стр.15). Это пусть хорошо запомнит каждый злопыхатель (например, редактор газеты 
°Экспресс–Хроника" А.Подрабинек), который утверждает, якобы я давал следствию обширные 
показания. Так что следствие не смогло установить мои основные базы размножения 
литературы а также лиц, которые были моими основными помощниками в этом деле. 

Основной проблемой для следствия было также установление тез лиц в Москве, которым я 
передавал материалы для самиздата и для передачи за границу, а также получал от них 
подпольную литературу. большинство этих людей тогда было арестовано, однако они на меня не 
показывали, также как и я на них не показывал. Однако передо мной была проблема: 
затягивание следствия могло привести к расшифровке фактов через других лиц, и участь 
вышеупомянутых лиц: С.Ковалева, Ю.Орлова, Т.Великановой, А.Гинзбурга и других могла 
отягчиться добавлением "грузинского дела". Я заметил, что КГБ Грузии также не хотел отягчать 
себя ввязыванием в "московское дело" и начал искать выхода из тупикового положения в этом 
вопросе. Следователь решил создать версию о том, будто вся литература, которую я получал из 
Москвы, передавалась мне лицами, которые уже были за границей (Н.Горбановская и 
А.Амальрик) и были уже недосягаемы для следствия. Поэтому в моем деле их "оформили" как 
основные источники литературы и все эпизоды приписали им. Этим освободились от назойливых 
требований московского начальства. Я также не протестовал и подтвердил эту версию, чтобы не 
отягчать участь моих московских друзей, которые были под следствием. Выход был найден, 
однако оставалась главная проблема: осудить меня и направить в тюрьму было очень 
нежелательным для режима, из–за огромной популярности моего отца и моей растущей 
популярности как в Грузии так и за границей. поэтому передо мной поставили диллему: либо 
формальное раскаяние хотя бы в некоторых моих действиях, либо статья "за измену родине", 
высылка за границу и лишение гражданства. Я был вынужден призадуматься, т.к. это означало 
обезглавление национального движения Грузии, которое только начинало формироваться и 
состояло главным образом из неопытных молодых людей, которые не были в силах издавать 
подпольную литературу, не могли организовать передачу информации за границу, что было 
тогда необходимо для спасения грузинской культуры, языка, церкви, для защиты жертв 
репрессий советского тоталитаризма. 

Одновременно КГБ намекал, что в случае моего формального "раскаяния" власти также 
пойдут на существенные уступки и будут выполнять мои конкретные требования, которые 
ставились в журналах и документах хельсинкской группы. 

Во время очной ставки с М.Костава я сумел объяснить ему причины моего формального 
раскаяния и нашел с его стороны понимание. Так что моя частично компромиссная позиция и 
его заранее бескомпромиссная позиция были заранее согласованы, о чем он сам пишет в своем 
заявлении, опубликованном в московском журнале "Гласность" (1987, N5) (см. в 
"приложениях"). 

Мое "раскаяние" было записано на видеомагнитофон типа "сони", как документ следствия, 
как эпизод допроса, где я имел право вводить в заблуждение следствие, я обращался к 
единственному человеку – моему следователю. Однако после моего суда эта запись в 
сокращенном и смонтированном виде была передана по программе "Время" как мое 
выступление по телевидению. Это было сделано без моего ведома. Этот монтаж дал начало 
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всяческим кривотолкам относительно моего временного тактического отступления, которые 
продолжаются по сей день. 

Суд над нами проходил в здании Верховного суда 18–го и 19–го мая 1978 года. 
Рассматривала дело коллегия городского суда в следующем составе: председатель А.Кобахидзе, 
заседатели Л.Григолия и Э.Нариманидзе, прокурор Т.Угулава и адвокатов М.Алхазишвили и 
О.Николаишвили. На суде я в начале заявил, что не отказываюсь от своих главных требований в 
сфере национальной культуры, требую уважать статус грузинского языка как государственного, 
требую возобновить преподавание истории Грузии в грузинских школах и вузах, требую 
очищения грузинской церкви от засланных туда агентов и преступников. Однако сожалею и 
раскаиваюсь в распостранении некоторых антисоветских материалов и упомянул о прокламации 
НТС, призывающей к свержению советской власти и статье о генерале вермахта М.Маглакелидзе. 
М.Костава виновным себя не признал и не раскаялся, как мы договорились заранее в тюрьме. 

На суде был приведен в качестве свидетеля В.Рцхиладзе, дело которого было выделено 
отдельно. Он зачитал пространное показание–донос про меня, рассказывая как я "втянул" его в 
"антисоветскую" деятельность и заставлял его чуть ли насильно распостранять "антисоветскую" 
литературу. 

Суд вынес каждому из нас приговор 3 года лагерей строгого режима и 2 года ссылки. 
После суда я и Мераб Костава еще некоторое время находились в Тбилисской тюрьме КГБ, 

которая была построена в бериевские времена и летом представляла из себя горячий карцер 
(ныне тюрьмы не существует, на была сожжена во время путча и войны в Тбилиси в декабре 
1991 года). 

Тем временем корреспонденты газеты "Нью Йорк Таймс" Гарольд Пайпер и Крег Уйтни 
опубликовали в своей газете статью, где обвинили советское телевидение в фальсификации и 
монтаже в связи с моим "выступлением". Телевидение подало иск в московский городской суд, 
куда я был приглашен в качестве свидетеля. Я согласился, т.к. надеялся, что во время судебного 
разбирательства, где обязятельно присутствовали иностранные корреспонденты, у меня будет 
возможность сказать правду об этом "выступлении" и разъяснить общественности, в чем я 
"раскаялся" и в чем нет. Однако Пайпер и Уйтни на процесс не явились, а мой допрос длился 
всего несколько минут, меня прервал судья Алмазов и удалил из зала, а журналисты сидели 
отдаленно от трибуны и не смогли толком разобраться, что происходит (мое заявление об этом 
суде см. в "приложениях"). 

В конце июля 1978 года я и Мераб Костава, которые находились в одной камере, как 
осужденные, простились друг с другом. Мераб был направлен в пермский лагерь для 
политзаключенных, а меня, как °раскаявшегося", направили в ссылку прикаспийскую ногайскую 
пустыню, в сало Кочубей, т.к. мой срок сократил Президиум Верховного Совета ГССР. Мераб 
оправдывал мое тактическое отступление, видя, что так было необходимо для нашего общего 
дела. Тем же летом я и Мераб были представлены американским конгрессом на нобелевскую 
премию, вместе с другими членами хельсинкских групп Советского Союза. Однако премию за 
этот год присудили Садату и Бегину, за Кэмпдевидское соглашение. 

В.Рцхиладзе судили в августе того же года, на суде он перечеркнул всю свою деятельность и 
заявил, что все его прошлое – позор. Статья с таким заголовком появилась в газете "Комунисти". 
Рцхиладзе, арестованного на 10 месяцев позже меня, сослали на семь месяцев в Алма–Ату и 
освободили. (После освобождения он не скрывал своих связей с КГБ, а после путча и переворота 
стал членом "Госсовета" Шеварднадзе). 

სსრკ (რუსეთ)–საქართველოს ურთიერთობები 

მთავარი ასპექტები 
თანამედროვე რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობებში სამი ურთიერთგადაჯაჭვული 

ასპექტია: 
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1. საქართველოს „დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში (ႣႱႧ)“ 
ყოფნის 

2. „ႣႱႧ“–ში საქართველოს მიჯაჭვის უმთავრესი ინსტრუმენტის – აფხაზეთისა და 
ცხინვალის რეგიონის საერთაშორისო მსდგომარეობისა და სტატუსის 

3. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების საოკუპაციო ჯარების ანუ რუსეთის 
„სამშვიდობოების“ 

ამ სამი საკითხის დაშორება და დაცალკევება თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც 
შეუძლებელია – ეს ურთიერთგამომდინარე პრობლემებია. 

გადავხედოთ ისტორიას: 
როგორც კი საქართველომ დაიწყო ბრძოლა და მოძრაობა დამოუკიდებლობისაკენ 

– „დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის“ მშობელმა – საბჭოთა კავშირმა 
(გორბაჩევის პირით) მას მაშინათვე დაუფარავად და თავხედურად გამოუცხადა: 
„საქართველო გავა საბჭოთა კავშირიდან, მაგრამ – აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 
გარეშეო“. 

ამდენად, საქართვლოს განახლებული იმპერიისადმი – „დამოუკიდებელ სახელ-
მწიფოთა კავშირისადმი“ მიჯაჭვის მთავარი ინსტრუმენტი უნდა გამხდარიყო და გახდა 
კიდეც აფხაზეთი და ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი“, ხოლო შემსრულებელ–
აღმსრულებელი კი საბჭოთა არმია.  

ეს ტრიადა: „ႣႱႧ“, სეპარატისტული ტერიტორიები, „სამშვიდობო“ ანუ საოკუპაციო 
ძალები – ერთიანია და განუყოფელია. შეუძლებელია ერთ–ერთი მათგანის გაუქმება 
საერთო კონტექსტის გარეშე. 

სეპარატიზმი 
სეპარატისტული ძალების მომზადება საბჭოთა სისტემამ წინგამსწრები ტემპებით 

დაიწყო – აფხაზეთში სეპარატისტული გამოხდომები ჯერ კიდევ კომუნისტურ 
საქართველოში დაიწყო – როდესაც აფხაზეთში შექმნეს და შეაიარაღეს „ბოევიკების“ 
პირველი ჯგუფები. ასეთივე აქტივობა იყო ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის ოლქში“. საბჭოთა 
სპეცსამსახურებმა დაიწყეს იარაღის შეტანა და სეპარატისტული შეიარაღებული 
დაჯგუფებების შექმნა აგრეთვე ოსებით მჭიდროდ დასახლებულ სხვა ტერიტორიებზეც – 
მაგალითად, ბორჯომის რაიონში. სუხუმში დააფუძნეს „კავკასიის მთიელ ხალხთა 
კონფედერაცია“ – შეიარაღებული კვაზისახელმწიფო. 

„სეპარატიზმის“ ჩასახვის, ორგანიზებისაა და გაღვივების მთავარი მიზანი იყო და 
არის საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ 
რუსეთის მიერ წარმოებული ომისა და ტერიტორიების ოკუპაცია–ანექსიის შენიღბვა. 

იმპერიულმა სპეცსამსახურებმა პირველი პოლიტიკური დარტყმა საქართველოზე 
ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, ყოფილ სამხრეთ–ოსეთის ავტონომიურ ოლქში 
მოახდინეს – 1990 წლის 20 სექტემბერს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 
სახალხო დეპუტატთა საბჭომ (წაქეზებულმა ანდრეი სახაროვის ლოზუნგით 
„საქართველო მცირე იმპერიაა“) მიიღო დადგენილება ოლქის „სამხრეთ ოსეთის 
საბჭოთა დემოკრატიულ რესპუბლიკად გარდაქმნის შესახებ“. ეს გადაწყვეტილება 
საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმმა გააუქმა 21 სექტემბერს. 

ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში“ სიტუაციის სტაბილიზებისათვის 
ჩაყენებული იქნა საბჭოთა საქართველოს მილიციის რაზმები – რომლებიც შეძლე-
ბისმაგვარად, ხშირად საკმაოდ ეფექტურად და რაც მთავარია სავსებით ლეგიტიმურად 
წინააღმდეგობას უწევდნენ საბჭოთა არმიის ზურგს ამოფარებული ოსი სეპარატისტების 
მიერ შეუიარაღებელი ქართვული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდის მიზნით წარმოებულ 
მხეცობებს. 

„ეთნოკონფლიქტები“ 
ამდენად, „სეპარატიზმისა და ეთნოკონფლიქტის“ ანუ ვთქვათ ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის 

ავტონომიურ ოლქიში კონფლიქტი“ არც ეროვნულ მოძრაობას და არც ზვიად 
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გამსახურდიას ეროვნულ ხელისუფლებას არ წარმოუქმნია და ეს პრობლემა მას 
საგანგებო და სამომავლო პროვოკაციების მიზნით „შთამომავლობით დაუტოვა“ 
საქართველოს კომუნისტურმა რეჟიმმა. 

არაფერი უნიკალური საქართველოში არ მომხდარა – ზუსტად ასევე მოხდა აგრეთვე 
მოლდავეთში, აზერბაიჯანში და თვით რუსეთის ფედერაციაშიც „პრიგოროდნი“ რაიონში 
– სადაც ოსებს მოაწყობინეს ინგუშების სისხლიანი და სასტიკი ეთნიკური წმენდა – რათა 
საქართველოს სამხედრო გზიდან ჩამოეშორებინათ რუსეთისათვის არასანდო ინგუშები 
– გაეწმინდათ საქართველო–რუსეთის დამაკავშირებელი ტრასა… 

რა თქმა უნდა „სამრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის“ საქართველოსაგან 
გამოყოფის ოპერაცია დიდი ხნით ადრე დაიგეგმა და ამ გეგმის უმთავრესი 
უზრუნველმყოფი გახდა როქის გვირაბი – რომელიც აერთებდა ჩრდილო ოსეთს ე.წ. 
სამხრეთ ოსეთთან და რომელიც სასწრაფოდ გაითხარა კომუნისტური საქართველოს 
სატრაპის შევარდნაძის უდიდესი ხელშეწყობით. გვირაბს რაც მთავარია უნდა 
უზრუნველეყო ოსი სეპარატისტების სამხედრო ძალით ჩერდილოეთიდან მხარდაჭერა 
და არსებითად უნდა გაეერთიანებინა გაუვალი კავკასიის ქედით გაყოფილი ჩრდილო და 
ე.წ. „სამხრეთი ოსეთი“. 

ცხინვალის ოლქში იმპერიის მიერ წამოწყებული „სეპარატისტულ–ეთნოკონფლიქ-
ტური“ შეიარაღებული დაპირისპირების მთავარი შემსრულებელი იყო აქ 
დისლოცირებული საბჭოთა არმია – რომელიც „ოს სეპარატისტებს“ ამოფარებული 
აწარმოებდა საბრძოლო ოპერაციებს შეუიარაღებელი ქართველი მოსახლეობის 
მიმართ – ეს მშვენივრადაა დოკუმენტირებული იმდროინდელ მას მედიასა და 
ტელევიზიაში (იხილეთ ჩვენს ხელთ არსებული იმ პერიოდის ვიდეომასალა). 

კანონიერი სეპარატიზმი ანუ სეპარატიზმის დაკანონება 

„განახლებული საბჭოთა კავშირის“ იდეა ოფიციალურად ეკუთვნოდა საბჭოთა 
ვითომ დისსიდენტს (სინამდვილეში კი სსრკ და მსოფლიო ფარული პოლიტიკური 
ელიტის უგავლენიანეს წევრს, ა.სახაროვს — არაკაცსა და ავტორს გამოთქმისა 
„საქართველო მცირე იმპერიაა“. სახაროვის ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი შეიქნა 
საქართველოში „პერესტრიკის“ პროცესის იდეოლოგიური ხელმძღვანელობისათვის 
საგანგებოდ მოვლინებული არაკაცი მ.მამარდაშვილი — გორბაჩევის ოჯახის ახლო 
მეგობარი და არაკაც ა.სახაროვის უახლოესი თანამზრახველი. 

მალტაზე გორბაჩევ–ბუშის გარიგებისთანავე სასწრაფოდ დაიწყო „განახლებული 
საბჭოთა კავშირისათვის“ საკანონმდებლო ბაზის შექმნა — სახაროვისეული პროექტით. 

მათს შორის უმნიშვნელოვანესები იყო: 
О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СССР 
ЗАКОН  
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР  
3 апреля 1990 г. N 1409–I 
(ВВСС 90–15) 
Статья 2. Решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным 

волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования). 
Решение о проведении референдума принимается Верховным Советом союзной республики по 
собственной инициативе или по требованию, подписанному одной десятой частью граждан СССР, 
постоянно проживающих на территории республики и имеющих право голоса согласно 
законодательству Союза ССР. 

Референдум проводится в порядке, определяемом Законом СССР, Законом союзной, 
автономной республики о референдуме, если их положения не противоречат настоящему 
Закону. 

Статья 3. В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, 
автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой 
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автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право 
на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной 
республике[/U], а также на постановку вопроса о своем государственно правовом статусе. 

ამ კანონში ყველაზე არსებითი იყო ის, რომ სსრკ–დან შესაძლო გასვლის პროცესში 
განსაკუთრებული და სპეციფიური სეპარატისტული უფლებები მიენიჭათ ავტონომიურ 
რესპუბლიკებსა და ოლქებს — რომელთაც ამა–თუ–იმ რესპუბლიკის სსრკ–დან გასვლის 
შემთხვევაში მიენიჭათ უფლება გამოჰყოფოდნენ გამავალ რესპუბლიკას და თვით 
დარჩენილიყვნენ სსრკ შემდაგენლობაში. 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ СОЮЗОМ ССР И СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАКОН 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР  
26 апреля 1990 г. №1457–I  
(ВВСС 90–19) 
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик является суверенным 

социалистическим федеративным государством. Союз ССР обладает полномочиями, которые 
субъектами федерации совместно отнесены к ведению Союза ССР. 

Союзные республики – суверенные советские социалистические государства, добровольно, 
на основе свободного самоопределения народов и равноправия объединившиеся в Союз 
Советских Социалистических Республик. Союзные республики обладают всей полнотой 
государственной власти на своей территории вне пределов полнотой государственной власти на 
своей территории вне пределов полномочий, переданных ими в ведение Союза ССР. 

Автономные республики – советские социалистические государства, являющиеся 
субъектами федерации – Союза ССР. Автономные республики, автономные образования входят в 
состав союзных республик на основе свободного самоопределения народов, обладают всей 
полнотой государственной власти на своей территории вне пределов полномочий, переданных 
ими в ведение Союза ССР и союзных республик. 

ამ კანონში — რომელიც უმჭიდროვესად იყო დაკავშირებული ზემოთ 
მითითებულთან — სსრკ ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ავტონომიურ ოლქებს 
მოკავშირე რესპუბლიკების ტოლი უფლებები მიენიჭათ სსრკ–ში მათი ყოფნ–არყოფნის 
თვალსაზრისით — ანუ სსრკ–დან გასვლა–დარჩენა და მოკავშირე რესპუბლიკაში 
გასვლა–დარჩენა მათ შეეძლოთ რესპუბლიკისაგან დამოუკიდებლად გადაეწყვიტათ 
(სეპარატიზმის კანონიერი უფლება მიენიჭათ) . 

ზემორე ორი კანონი შეიქნა საფუძველი გორბაჩევის საკავშირო ტელევიზიით 
გამოთქმული მუქარისა საქართველოს მიმართ: „თუ საქართველო გავა საბჭოთა 
კავშირიდან — იგი გავა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე“–ო. მიაქციეთ 
ყურადღება — გორბაჩევს არ უხსენებია აჭარა (რომლის სტატუსიც სპეციფიური იყო 
თურქეთთან დადებული ხელშეკრულებით). 

კანონიერი სეპარატიზმს რეალიზება საქართველოში და მასთან ბრძოლა 

· 1990 წლის 20 ივნისს — ეროვნული ძალების ზეწოლით — საქართველოს სსრ 
უზენაესი საბჭოს დადგენილებით დაიგმო საქართველოს ოკუპაცია და სსრ 
კავშირში ანექსია და იგი გახდა სამართლებრივი და იურიდიული საფუძველი 
ახალი, კანონიერი მრავალპარტიული არჩევნების ჩასატარებლად.  

· 1990 წლის 10 აგვისტოს — სამხრეთ–ოსეთის დეპუტატთა საბჭოს XIII სესიამ მიიღო 
პირველი კითხვით „სამხრეთ–ოსეთის ავტონომიური ოლქის სუვერენიტეტის 
დეკლარაცია“.  

· 1990 წლის 20 სექტემბერს — სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საბჭომ მიიღო 
დეკლარაცია "სამხრეთ ოსეთის სუვერენიტეტის შესახებ". რითაც იგი ცხადდებოდა 
"საკავშირო ხელშეკრულებისა და საერთაშორისო სამართლის სუბიექტად", 
რომელიც ". დამოუკიდებელ კურსს განახორციელებდა ფედერაციასა და 
სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში".  
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· 1990 წლის 20 სექტემბერს — სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო 
დეპუტატთა საბჭომ (წაქეზებულმა ანდრეი სახაროვის ლოზუნგით „საქართველო 
მცირე იმპერიაა“) მიიღო დადგენილება ოლქის „სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა 
დემოკრატიულ რესპუბლიკად გარდაქმნის შესახებ“.  

· 1990 წლის 21 სექტემბრის — ეროვნული ძალების ზეწოლით — საქართველოს სსრ 
უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს "სამხრეთ 
ოსეთის სუვერენიტეტის შესახებ" დეკლარაცია, როგორც ანტიკონსტიტუციური, ცნო 
ბათილად.  

· 1990 წლის 16 ოქტომბერეს — სამხრეთ–ოსეთის ავტონომიური ოლქის დეპუტატთა 
საბჭოს XV (I) სესიამ კვლავ მიიღო ძალაში დატოვა თავისი დადგენილება ოლქის 
„სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიულ რესპუბლიკად გარდაქმნის შესახებ“, 
აირჩია ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის 
აღმასრულებელი კომიტეტი“ და მიიღო დროებითი დებულება უზენაესი საბჭოსა და 
ადგილობრივი საბჭოების არჩევნების შესახებ და ეს არჩევნები დანიშნა 1990 წლის 
2 დეკემბერს.  

· 1990 წლის 28 ოქტომბრის — მრავალპარტიულ არჩევნებში დიდი უპირატესობით 
გაიმარჯვა ზ.გამსახურდიას მიერ შექმნილმა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა 
და ორგანიზაციათა პოლიტიკურმა ბლოკმა "მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი 
საქართველო".  

· 1990 წლის 22 ნოემბერს — საქართველოს უზენაესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება: 
„გაუქმდეს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს 
დადგენილება ავტონომიური ოლქის ე. წ. „სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა 
დემოკრატიულ რესპუბლიკად“ გარდაქმნის შესახებ და, აქედან გამომდინარე, მის 
მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება, მათ შორის 1990 წლის 2 დეკემბრისათვის 
არჩევნების დანიშვნისა და ჩატარების შესახებ, რადგანაც ისინი ეწინააღმდეგებიან 
საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედი კონსტიტუციის, აგრეთვე სსრ კავშირის 
კონსტიტუციის დებულებებსა და საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
1990 წლის 21 სექტემბრის დადგენილებას.  

· 1990 წლის 23 ნოემბერს — საქართველოს უზენაესმა საბჭომ მიიღო მიმართვა სსრკ 
პრეზიდენტ გორბაჩევისადმი „ახალი საკავშირო ხელშეკრულების“ პროექტია 
შესახებ და უარი განაცხადა მის ხელმოწერაზე.  

· 1990 წლის 28 ნოემბერს — სამხრეთ–ოსეთის ავტონომიური ოლქის დეპუტატთა 
საბჭოს XV (II) სესიამ კვლავ დაადასტურა „სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკად 
გარდაქმნა“, ამოღო დასახელებიდან „დემოკრატიული“ და დაადასტურა მისი 
გადაწყვეტილება ყოფილიყო „ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების“ 
დამოუკიდებელი სუბიექტი.  

· 1990 წლის 11 დეკემბერს — მიღებული იქნა საქართველოს რესპუბლიკის კანონი – 
„სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმების შესახებ“ და დადგენილება – „ქ. 
ცხინვალისა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გამოცხადების 
შესახებ“.  

· 1991 წლის 23 მარტს — დაბა ყაზბეგში შედგა ზ.გამსახურდიასა და რუსეთის 
პრეზიდენტის ბ.ელცინის ოფიციალური შეხვერდა, საქართველოს ხელისუფლების 
მიერ მიღწეული შეთანხმება რუსეთთან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქის თაობაზე – რუსეთმა აღიარა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქის გაუქმება.  

· 1991 წლის 31 მარტს — საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი 1918 წლის 26 
მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აღდგენის შესახებ. რეფერენდუმში მონაწილეთა რაოდენობა შეადგენდა 3.302.572 
კაცს (90,3 პროცენტი). რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო სამხრეთ ოსეთის 
ყოფილი ოლქისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობამაც. 
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რეფერენდუმში მონაწილეთა 98,9 პროცენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აღდგენას.  

ჩამოთვლილი სსრკ კანონები და ამ კანონების საქართველოს სამხრეთ ოსეთის 
ავტონომიურ ოლქში რეალიზების მცდელობები ნათელს ხდიან და დოკუმენტურად 
ასაბუთებენ, რომ: 
· სეპარატიზმს საქართველოში „კანონიერი“ საფუძველი ჩაუყარა საბჭოთა სისტემამ.  
· პრაქტიკული სეპარატიზმი საქართველოში დაიწყო მაშინათვე — როგორც კი 

„კანონიერი“ საფუძველი გაუჩნდა.  
· „განახლებული საბჭოთა კავშირის“ ანუ „დსთ“–ს საზღვრები შეთანხმებული იყო და 

არის სსრკ–აშშ–ს მალტის გარიგებით.  
· 2008 წლის ბოლოს მოვლენაბმა დაადასტურა, რომ მალტის ხელშეკრულება კვლავ 

ძალაშია და საქართველოს რუსეთის გავლენის სფეროდან გასვლა შეუძლია 
მხოლოდ აფხაზეთისა და „სამხრეთ–ოსეთის“ რუსეთისათვის დათმობის ხარჯზე. 

1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიით სპეკულაციები 

1989 წლის 9 აპრილის ირგვლივ გამუდმებული სპეკულაციებია ქართულ მედიაში და 
განსაკუთრებით ტელევიზიებში — რომლებიც ხშირად ამ ასპექტში თვალთმაქცურად „არ 
დაუჯერეს სასულიერო პირს“–ო მოტივს იყენებენ. 

კატეხიზმოს პირველი თეზისი ასეთია: 
სსრკ პოლიტბიურო ფრიად შეშფოთებული იყო ეროვნულ–განმათავისუფლებელი 

მოძრაობის აზვირთებით (და არა მხოლოდ საქართველოში) — მასობრივი, 
მრავალათასიანი მიტინგებით — რაც ძალისა და სიმრავლის უმნიშვნელოვანესი 
დემონსტრირება იყო ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობისათვის — რაც 
კომპარტიას რესპუბლიკების ქალაქებზე კონტროლს აკარგვინებდა და გადაწყვიტა — 
ერთხელ–და–სამუდამოდ, მისთვის ფრიად ჩვეული დემონსტრატიული სისასტიკით 
ჩაეხშო „ქუჩის მასობრივი აქციები“ და ამითი „დაეცხრო“ ეროვნულ–
განმათავისუფლებელი მოძრაობა. 

ანუ: 
სსრკ პოლიტბიუროს მიზანი იყო: 
ტერორიზების ხერხით მომავალში შეუძლებელი გაეხადა ეროვნულ–

განმათავისუფლებელი მოძრაობის მასსობრივი აქციები, კვლავ გაეთითოკაცებინა 
საპროტესტო მოძრაობა და კვლავ „შეეტენა“ იგი „სალონებისა და სამზარეულო–
ქუხნებისკენ“. 

გათითოკაცებული ეროვნული მოძრაობის ლიდერების შემდგომი იზოლაციით 
„თავი მოეკვეთათ“ მისთვის და ამითი საბოლოოდ ჩაეკლათ.  

აღნიშნული მიზნის აღმსრულებლად კი ორი ფაქტორი გამოიყენეს: 
ა) მატერორიზებელი — ანუ სპეცდანიშნულების რაზმები 
და. 
ბ) ჩამაწყნარებელი ანუ „სალონებისა და სამზარეულო–ქუხნებისკენ“ მიმთითებელი 

— „სასულიერო პირი“. 
ეს თეზისი თავისთავად წარმოაჩენს „სალონებსა და სამზარეულო–ქუხნებში“ 

შებრუნების გარდუვალ შედეგსაც: 
მასობრივი ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა ჩაცხრებოდა, ჩაკვდებოდა, 

„სალონურ–სამზარეულო“ ჩურჩულად გარდაიქმნებოდა და „პერესტროიკა“ თავისი 
დაგეგმილი გეზით განვითარდებოდა. 

ამერიკის პრეზიდენტმა ბუშმა სწორედ ასე განაცხადა 1989 წლს — აზვირთებული 
ქართული ეროვნული მოძრაობის მიმართ — „მსგავსი მოვლენები აფერხებენ 
პერესტროიკასო“. — დავამატებთ: არა თუ აფერხებდნენ, არამედ — ანგრევდნენ და 
ლეწავდნენ განახლებული საბაზრო საბჭოთა იმპერიის აღმშენებლობას. 
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მაგრამ, 2006 წლის 10 მაისს ჯორჯ ბუშმა შვილმა თავის სიტყვაში, რომელიც 
წარმოთქვა საქართველოში ვიზიტის დროს — სრულიად საპირისპირო განაცხადა: 
"როდესაც 16 წლის წინათ, აქ ქართველი ხალხი შეიკრიბა, ამ მოედანს სხვა სახელი 
ჰქონდა. ლენინის ცივი გამოხედვის ქვეშ ათასობით ქართველი ლოცულობდა და 
დამოუკიდებლობას მოითხოვდა. საბჭოთა არმიამ რამდენიმე ქართველი გაანადგურა, 
მაგრამ ქართული სულის განადგურება ვერ შეძლო. ერთი წლის შემდეგ, ქართველები ამ 
მოედანზე დაბრუნდნენ და ლენინის ძეგლი ჩამოაგდეს. 1991 წლის 9 აპრილს თქვენ 
მსოფლიოს გამოუცხადეთ, რომ საბჭოთა საქართველო აღარ არსებობს და მას 
თავისუფალი საქართველოს დაბადება ამცნეს“. ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია 
ვაშინგტონის ორპირობისა საქართველოს მიმართ. 

1989 წელს გაღებული „მცირე სისხლით“ ქართველმა ხალხმა შეინარჩუნა უზომოდ 
მეტი — შეინარჩუნდა და კიდევ უფრო ააზვირთა ამის შემდეგ უკვე საერთო–სახალხო 
ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა — რომელმაც საბოლოო ჯამში 
დაამსხვრია და დალეწა გორბაჩევ–ბუშის მიერ მალტაზე მიღწეული გარიგება — 
ბალტიის რესპუბლიკების დათმობით ხელახლა შეეკოწიწებინათ „განახლებული 
საბჭოთა კავშირი“ — ახალი საბყრობილე ერებისათვის. 

სწორედ 9 აპრილის დაღვრილი სისხლი გახდა ის ჩათესილი თესლი, რომელიც 
აჯეჯილდა, დამწიფდა, ყანა გახდა და საქართველოს დამოუკიდებლობის სულიერი და 
ზნეობრივი საზრდო შეიქმნა — რაც ზუსტად ორი წლის თავზე ახდა კიდეც 
დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღებით! 

კიდევ ერთი სპეკულაცია და სიცრუე ასეთი არსისაა: „1989 წლის ტრაგედია 
საქართველოს ეროვნული მოძრაობის შეცდომებმა და აჩქარებულობამ გამოიწვია — აი 
სხვაგან — განსაკუთრებით ბალტიის ქვეყნებში დამოუკიდებლობას ყოველგვარი 
სისხლისღვრის გარეშე სიმღერ–სიმღერით მიაღწიეს“. 

მაგრამ. — გადავხედოთ ისტორიას — თუ როგორ ცდილობდა საბჭოთა სისტემა 
ტერორითა და მასობრივი სისხლისღვრით ძალაუფლების შენარჩუნებას სსრკ სხვა 
რესპუბლიკებში და მათ შორის ბალტიისპირეთშიც. 

ბაქო – 1990 წლის 20 იანვრის ტრაგედია — „1990 ბაქოს შავი იანვარი“ 
Чувтсвуя накаление ситуации в Баку первый десант был высажен в аэропорту еще 12 

января, однако был блокирован бензовозами 
15 января на части территории Азербайджана было объявлено чрезвычайное положение, 

однако оно не распространялось на Баку. 
16–19 января на подступах к Баку была создана крупная оперативная группировка общей 

численностью более 50.000 военнослужащих из состава частей Закавказского, Московского, 
Ленинградского, других военных округов, военно–морского флота, внутренних войск МВД. 
Бакинская бухта и подходы к ней были блокированы кораблями и катерами Каспийской военной 
флотилии. 

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия штурмовала Баку с целью разгрома 
антисоветского Народного Фронта и спасения власти Коммунистической партии в 
Азербайджане, руководствуясь указом о вводе в городе чрезвычайного положения, которое 
было объявлено несколько часов спустя. 

Для подавления беспорядков в ночь на 20 января в город были введены части Тульской 
дивизии ВДВ под командованием полковника Александра Лебедя. С юга в город вошли 
подразделения подполковника Ю. Наумова [5]. Операция получила кодовое название «Удар». 
Танки сметали баррикады и провоцировали ДТП. Целью военных был бакинский порт, где по 
сведениям разведки на теплоходе Сабит Оруджев находился штаб Народного Фронта. Накануне 
операции, с помощью диверсии спецназа КГБ, было отключено вещание с бакинской телебашни. 
После подавления восстания в Баку, Советская Армия восстановила свергнутую советскую 
власть в городах Азербайджана. 

В результате ввода в город частей Советской Армии погибло 124 человека, 737 ранено. 
რიგა — 1991 წლის 14–20 იანვრის — „1991 რიგის ბარიკადები“ 
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Трагические события января 1991 года развернулись в латвийской столице уже после 
принятия Сеймом Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской 
республики (ЛР). В стране на какое–то время воцарилось двоевластие: действовали все структуры 
СССР, а парламент и правительство формировали параллельно структуры Латвийской Республики. 
Так возникли, в том числе и две прокуратуры, милиция и полиция и т.д. Первой жертвой 
баррикадного движения стал шофер Министерства сообщений Роберт Мурниекс, погибший от пули 
омоновцев 14 января 1991 года, при разблокировании заграждений в Риге у моста в городском 
районе Вецмилгравис. 

Вечером 20 января 1991 года, когда в Риге повсеместно были возведены баррикады, Рижский 
ОМОН, оставшийся верным союзной присяге взял штурмом местное МВД. В ходе вооруженного боя 
погибли сотрудники МВД – старший участковый инспектор Сергей Кононенко и лейтенант милиции 
Владимир Гомонович, а в соседнем парке шальная пуля сразила режиссера–кинодокументалиста 
Андриса Слапиньша, был смертельно ранен кинооператор Гвидо Звайгзне. 

ვილნიუსი — 1991 წლის 13 იანვარი — „1991 ვილნიუსი თავისუფლების 
დამცველთა დღე“ 

День защитников свободы в Литве – день поминовения жертв кровавых январских событий 
1991 года. В ночь на 13 января 1991 года советские войска предприняли попытку при 
поддержке танков захватить телевизионную башню, и весь мир внимательно следил за 
событиями в Вильнюсе. Тогда под танками погибли 14 человек, сотни получили ранения – такую 
цену заплатила Литва за свою независимость. 

1991 год, 12 января – командующий Вильнюсским военным округом Владимир Усхопчик 
спокойно сообщил о готовящихся маневрах с участием псковских десантников группы Альфа. В 
тот же день после полуночи из военного городка в Вильнюсе выдвинулись танки. Колонна 
остановилась у телебашни и здания Литовского радио и телевидения. До 2 часов ночи 
телевизионщики транслировали происходящее в стране, потом военная техника окружила их 
здание и телебашню. 

Именно здесь и погибли 14 мирных жителей, которые вышли защитить провозглашенную в 
марте 1990 года независимость страны. Спецподразделения атаковать не решились – здесь 
круглосуточно дежурили люди. Советские войска покинули территорию страны только после 
августовского путча в Москве. 

დასკვნა: 
თბილისის 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედია მხოლოდ დასაწყისი, უვერტიურა იყო იმ 
ტერორისტული აქციებისა, რომლებიც საბჭოთა იმპერიულმა სისტემებმა 
განახორციელეს იმ ერების წინააღმდეგ, რომლებიც მძლავრად და უკომპრომისოდ 
იბრძოდნენ არა მხოლოდ დამოუკიდებლობისათვის, არამედ, ამავდროულად — 
საკავშირო და ადგილობრივი კომპარტიების ბატონობისაგან განთავისუფლებისათვის. 
მსგავსი და უარესი ტრაგედიები უკვე თბილისის ტრაგედიის შემდგომ — რაც არსებითია, 
რამდენადაც უკვე იყო მაგალითი უკომპრომისო წინააღმდეგობისა — განმეორდა 
ბაქოში, რიგასა და ვილნიუსში. 

ეროვნული ხელისუფლება, სსრკ და რუსეთი 

მას შემდეგ, რაც საქართველოში 1990 წლის 28 ოქტომბრის უზენაესი საბჭოს 
მრავალპარტიულ არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა ზ.გამსახურდიას მიერ 
შექმნილმა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა პოლიტიკურმა 
ბლოკმა "მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი საქართველო" – ეროვნულმა ხელისუფლებამ 
„სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში“ სიტუაციის შესამსუბუქებლად მოხერხებულად 
გამოიყენა საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტ გორბაჩევისა და რუსეთის ფედერაციის 
პრეზიდენტის ელცინის შორის უკიდურესად გამწვავებული ბრძოლა და მიაღწია იმას, 
რომ ზ.გამსახურდიასა და ბ.ელცინის შეხვედრაზე ყაზბეგში 1991 წლის 23 მარტს რუსეთის 
ფედერაციამ სცნო „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის“ გაუქმება.  
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გამსახურდია–ელცინის ხელშეკრულების ყველაზე არსებითი პუნქტები ეხებოდა 
ყოფილი „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის“ ტერიტორიიდან საბჭოთა ჯარების 
გაყვანას და მათს ჩანაცვლებას იმ დროს საბჭოთა კავშირთან დაპირისპირებული 
რუსეთის ფედერაციის პოლიციური ძალებით (რის მიღწევასაც დღესაც კი უშედეგოც 
ცდილობს „ვარდოსანთა“ ხელისუფლება): 

«3) რუსეთის სფსრ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს 
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 10 აპრილამდე შექმნან 
მილიციის გაერთიანებული რაზმი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქის ტერიტორიაზე ყველა უკანონო ფორმირების განსაიარაღებლად. ამ 
რაზმს დაევალება საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა მოცემულ ტერიტორიაზე 
ვითარების სტაბილიზაციამდე.  

4) სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს წინადადება მიეცეს, გაიყვანოს 
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან აქ 
დისლოცირებული საბჭოთა არმიის ნაწილები» 

ამ ხელშეკრულებით, ეროვნულმა ხელისუფლებამ დაუპირისპირა გორბაჩევის 
საბჭოთა არმიას ელცინის რუსეთის პოლიცია – რამაც კიდევ უფრო გაამწვავა 
გორბაჩევ–ელცინის დაპირისპირება და დაასუსტა გორბაჩევი. 

გამსახურდია–ელცინის შეხვედრის შემდგომ საქართველოს ეროვნულ 
ხელისუფლების სამართლებრივი მდგომაროება ყოფილ „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ 
ოლქში“ არსებითად და პრინციპულად გაძლიერდა, ოსმა სეპარატისტებმა დაკარგეს 
„ლეგიტიმურობა“ თვით რუსეთის ფედერაციის თვალსაზრისითაც (რომლის 
შემადგენლობაშიც შედიოდა „ჩრდილო ოსეთის ოლქი“ და რომელთან 
გაერთიანებისკენაც მიილტვოდნენ ოსი სეპარატისტები საქართველოში). 

ამის შემდგომ ცხინვალის რეგიონში შესაძლებელი გახდა სიტუაციის კაპიტალური 
დასტაბილება და რიგ ნაწილებში არსებითი განმუხტვაც. ახლა ბევრს რატომღაც 
„დაავიწყდა“, რომ ეროვნული ხელისუფლების დამხობამდე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის 
ავტონომიური ოლქის დედაქალაქის არსებით ნაწილს კონტროლს უწევდა და 
პრაქტიკულად ალყაში ჰყავდა ქართულ მილიციას და მხოლოდ რამდენიმე მთის ოსური 
სოფელი იყო სეპარატისტების სრული კონტროლის ქვეშ! 

ზემოთმოტანილი დოკუმენტური მასალის გაცნობა–გახსენება კიდევ ერთხელ 
დაგვარწმუნებს იმაში, რომ ეროვნული ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი იყო 
საბჭოთა არმიის ანუ კონფლიქტის მთავრი მამოძრავებელ–წამქეზებლის გაყვანა 
ყოფილი „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის“ ტერიტორიიდან (ისევე, როგორც 
მთელი საქართველოდან). 

ამას უნდა დავამატოთ, რომ მომდევნო – ძალზე მოკლე პერიოდში საქართველოს 
ეროვნულმა ხელისუფლებამ გადადგა რიგი უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი ნაბიჯი 
– რომელიც მკვეთრად აძლიერებდა საქართველოს სუვერენიტეტს – მათ შორის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდათ: 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმს 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ და 1991 წლის 9 აპრილს 
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღებას. 
ხოლო ამათ საფუძველზე – 1991 წლის 15 სექტემბერს საქართველოს რესპუბლიკის 
უზენაესი საბჭოს დადგენილებას საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 
განლაგებული სსრ კავშირის შეიარაღებული ძალების საოკუპაციო სამხედრო 
ძალად გამოცხადებას და საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიიდან მისი 
გაყვანის საკითხის დაყენებას. 

საბჭოთა არმიის უაღრესად საბედისწერო და ნეგატიური ფაქტორის თავიდან 
აცილების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის ზ.გამსახურდიას მიერ გამოცემული იქნა 
ბრძანებულება „შიდა ქართლში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ (1991 წლის 2 
დეკემბერი)“, რომელშიც ვკითხულობთ: 

«…დაისვას საკითხი სსრ კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამისი 
ორგანოების წინაშე შიდა ქართლში დისლოცირებული სსრ კავშირის შინაგან 
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საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარებისა და საბჭოთა არმიის ნაწილების 
საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიიდან დაუყოვნებლივ გაყვანის შესახებ». 

როგორც ზემოთმოტანილი დოკუმენტებიდან კარგად ჩანს საქართველოს ეროვნული 
ხელისუფლება ყოველთვის სამართლებრივად და ყოველთვის შეუპოვრად და 
პრინციპულად მოქმედებდა – საბჭოთა კავშირისა და დასავლეთის მხრივ უდიდესი 
დესტრუქციული ზემოქმედების მიუხედავად. 

უკუღმართობა 

ეროვნული ხელისუფლების პოლიტიკური კურსის საპირისპიროდ და 
საწინააღმდეგოდ შინაგანი და გარეგანი ანტიეროვნული ძალები საბჭოთა 
პროპაგანდისტულ აპარატთან ერთად მსოფლიო მასშტაბით ცდილობენ ე.წ. „სამხრეთ 
ოსეთის ავტონომიურ ოლქში“ საბჭოთა–რუსული იმპერიის მიერ გაჩაღებული და 
საბჭოთა არმიის მიერ წარმართული კონფლიქტი გამოაცხადონ ქართველი ხალხის 
„თვითმკვლელობითი ნაციონალიზმის“ შედეგად, მთელი პასუხისმგებლობა ამ 
კონფლიქტისათვის დააკისრონ ზ.გამსახურდიას ეროვნულ ხელისუფლებას და ქართველ 
ერს, ქართველ ხალხს. ამ თვალსაზრისით საქართველოსათვის ზურგში ჩაცემული 
ლახვარი იყო 1991 წლის სამარცხვინო ეგრეთწოდებული „პრაღის დეკლარაცია“ – 
რომლის მიღებაშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს სარიშვილ–ჭანტურიამ და ჩეხეთის 
პრეზიდენტმა ვ.ჰაველმა. 

სამაჩაბლოში სიტუაცია კარდინალურად და მკვეთრად გაუარესდა და პრაქტიკულად 
უიმედო გახდა მხოლოდ საქართველოში საბჭოთა–რუსული და დასავლური 
ანტიეროვნული ძალების მიერ ინსპირირებულ–მოწყობილი სამხედრო გადატრიალების 
შემდგომ – როდესაც შევარდნაძის ხუნტამ (რომელიც სწორედ ამის 
განსახორციელებლად „დასვეს“ საქართველოში): საფრანგეთში მოკალათებული კაშია–
ზურაბიშვილის რჩევა–მითითებით გააუქმა არსებული კონსტიტუცია და შემოიღო 
არსებულ პირობებში უძლური 1921 წლის კონსტიტუცია – რომელმაც სამართლებრივად 
დაასუსტა საქართველო სეპარატისტების მიმართ, დააკანონა საქართველო 
„დამოუკიდებელ სახლმწიფთა თანამეგობრობაში“, დააკანონა სეპარატისტული ე.წ. 
„სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი“ როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური 
მოლაპარაკებების მხარე–სუბიექტი და დააკანონა რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნა 
ყოფილი „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის“ ტერიტორიაზე – ხელი მოაწერა რა 
მოღალატურ ხელშეკრულებებზე რუსეთთან. 

ახლა, მოგვიანებით და ძალზე სუსტად გაისმის ხოლმე, ვთქვათ ასეთიც: „ეს არ არის 
ეთნიკური კონფლიქტი, ქართულ–აფხაზური და ქართულ–ოსური კონფლიქტები ჩვენი 
არაკეთილმოსურნის მიერ მოგონილი არაკომპეტენტური ტერმინებია. ეს 
ტერიტორიული კონფლიქტებია – პოსტ–იმპერიული სივრცის გაყოფასთან 
დაკავშირებული დავა, თუ სად მთავრდება ყოფილი იმპერიის საზღვრები.“ – კი, ბატონო, 
ნამდვილად ეგრეა – მაგრამ რა გააკეთეს იმისათვის, რომ ამ „არაკომპეტენტურ 
ტერმინებს“ პოლიტიკურ–იდეოლოგიური საფუძველი და საძირკველი მოეშალათ – 
თუნდაც საქართველოში? რა გააკეთეს იმისათვის, რომ შინაგან და საერთაშორისო 
სარბიელზე ემხილებინათ (კანონიერ სასჯელს რომ თავი დავანებოთ) ამ 
„არაკომპეტენტური ტერმინების“ „არაკეთილმოსურნე“ მომგონ–დამნერგავები 
(რომლებიც დღეს მათივე პოლიტიკური მრჩევლები და კოლეგები არიან)? რა გააკეთეს 
იმისათვის, რომ (დღეს მათი მრჩეველ–კოლეგების მიერ) ამ „არაკომპეტენტური 
ტერმინების“ საფუძველზე აგებული პოლიტიკური სისტემა – ხელშეკრულებები, 
სტრუქტურები და სისტემები გაეუქმებინათ? 

არაფერი არ გაუკეთებიათ და ვერც გააკეთებენ – სანამ საქართველოს მთელს 
პოლიტიკურ სისტემას კვლავ არ დააყენებენ სწორ, კანონიერ, ლეგიტიმურ გზაზე – სანამ 
მთლიანად და კარდინალურად არ განთავისუფლდებიან (ალბათ არც აქვთ ამის უფლება 
მინიჭებული „დამსმელების“ მიერ) შევარდნაძის რეჟიმის მიერ საქართველოსათვის 
თავსმოხვეული პოლიტიკური და ამ პოლიტიკურის უზრუნველმყოფი იდეოლოგიური 
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ბორკილებისაგან! სანამ შევარდნაძის სისხლიანი რეჟიმის სამართალმემკვიდრეები 
იქნებიან – მემკვიდრეები! 

იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში, როდესაც „ქართულ–აფხაზური კონფლიქტითაა“ 
შეცვლილი რუსეთ–საქართველოს ომის ფაქტი – საქართველოს აიძულებენ 
მოლაპარაკებები აწარმოოს და საქმე ჰქონდეს პოლიტიკის თვალსაზრისით 
უპასუხისმგებლო, შეურაცხად სისტემასთან (ანუ აფხაზეთის მარიონეტულ 
სეპარატისტულ ხროვასთან) – რასაც დადებითი შედეგი არ შეიძლება ჰქონდეს. 

საქმე მხოლოდ იმაში არ არის, რომ რუსეთი საქართველოზე ძლიერია სამხედრო 
თვალსაზრისით. საქმე იმაშია, რომ „ვარდოსნებს“ არაფერი გაუკეთებიათ და როგორც 
ჩანს ვერც გააკეთებენ იმისათვის, – რომ მოერიონ რუსეთს სიმართლით, 
სამართლებრივად! 

არ არის გამორიცხული (მეტიც – უფრო მოსალოდნელია), რომ რუსეთი გადაიტანს 
დასავლეთის მიმდინარე შემოტევასაც (რომელშიც საქართველო ახლა მხოლოდ–და–
მხოლოდ მორჩილი მარიონეტის როლში მონაწილეობს) და შემდეგ მთელს რისხვას ისევ 
საქართველოს დაატეხს – რომელსაც კვლავ „უღალატებს დასავლეთი“ (შევარდნაძის 
სიტყვებია სოხუმის დაცემის დღეებში წარმოთქმული)… 

ამას კი შედეგად მოჰყვება საქართველოს იუგოსლავიზება – ჯერ „კანონიერი“ 
კონფედერალიზება, ხოლო შემდგომ „კანონიერი“ დაშლა–დანაწევრება… რომელიც 
რუსეთსაც აწყობს და დასავლეთსაც… 

ოქტომბერი 2006 

Закавказский Военный Округ 

ქვემოთ მოტანილია არასრული ნუსხა ႱႱႰႩ იმ შეიარაღებული ძალებისა, რომლის 
ფაქტობრივ ტყვეობაშიც იყო თვითგამოცხადებული საქართველოს რესპუბლიკა 
ეროვნული ხელისუფლების დროს. როგორც გკჩპ–ს დროს პრაქტიკულად გამოჩნდა – ეს 
არც ნეიტრალური და არც უძლური სამხედრო დაჯგუფება იყო – რომელსაც მხოლოდ 
თბილისში 230 ტანკი და 150–ზე მეტი სხვა ჯავშანტექნიკა გააჩნდა – და, რომელიც 
მხოლოდ ბრძანებას ელოდა რათა მისი გენერალიტეტისათვის საძულველი ქართული 
ეროვნული ხელისუფლებისათვის ბოლო მოეღო..  

აქვე უნდა ისიც აღინიშნოს, რომ ეროვნული ხელისუფლება ეწეოდა აქტიურ 
მუშაობას საბჭოთა სამხედეროებთან – თავაზობდა რა მათ დამოუკიდებელი 
საქართველოს ჯარში სამსახურს ბინასა და ხელფასს. საბჭოთა ოფიცერების ერთი 
ნაწილი ამ წინადადებას გაგებით ეკიდებოდა. 

ШТАБ –Тбилиси 
364–й отдельный батальон охраны и обеспечения 
22–я отдельная бригада СпН ("спецназ") 
90–я ракетная бригада  
119–я ракетная бригада 
296–я зенитная ракетная бригада  
793–й отдельный транспортно–боевой вертолетный полк (Телави): 40 Ми–8  
37–й инженерно–саперный полк (Цхинвали): 2 ИРМ, 1 БМП–1КШ 
253–я запасная мотострелковая дивизия 
4671–я БХВТ (Цители–Цкаро): 96 МТ–ЛБТ 

171–й гвардейский окружной учебный центр (Тбилиси) 
Всего на 19.XI.90 171–й гв. ОУЦ располагал: 
228 танками (32 Т–72, 80 Т–55, 116 Т–54); 
148 БМП (138 БМП–1, 10 БРМ–1К); 
30 БТР (4 БТР–80, 24 БТР–70, 2 БТР–60); 
24 орудиями Д–30; 
24 минометами ПМ–38; 
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17 РСЗО БМ–21 "Град" 

31–й армейский корпус (Кутаиси) 
На 19 ноября 1990 г. 31–й армейский корпус располагал  
415 танками (в т.ч. 187 типа Т–72) 
696 БМП и БТР  
231 орудием, минометом и РСЗО  
80 транспортными вертолетами. 
10–я мотострелковая Печенгская дивизия (Ахалцихе) 
Всего на 19.XI.90 10–я гв.мсд располагала: 
123 танками (121 Т–55, 2 Т–54); 
126 БМП (116 БМП–1, 10 БРМ–1К); 
11 БТР (10 БТР–70, 1 БТР–60); 
12 РСЗО БМ–21 "Град" 

145–я мотострелковая дивизия (Батуми) 
Всего на 19.XI.90 145–я мед располагала: 
62 танками (Т–72); 
112 БМП (99 БМП–1, 13 БРМ–1К); 
125 гусеничными БТР МТ–ЛБ; 
86 орудиями Д–30; 
2 минометами ПМ–38; 
12 РСЗО БМ–21 "Град" 

147–я мотострелковая дивизия (Ахалкалаки) 
Всего на 19.XI.90 147–ямед располагала: 
126 танками (Т–72); 
127 БМП (44 БМП–2, 69 БМП–1, 14 БРМ–1К); 
125 гусеничными БТР МТ–ЛБ; 
68 колесными БТР (60 БТР–70, 8 БТР–60); 
69 САУ (36 – 2С1 "Гвоздика"; 33 – 2СЗ "Акация"); 
12 орудиями Д–30; 
14 минометами ПМ–38; 
12 РСЗО БМ–21 "Град" 
Всего танков: 954 
Всего БМП: 1209 
Всего БТР МТ–ЛБ, БТР: 359 
Всего бронетехники: 2522 
ამრიგად, 1991 წელს, საბჭოთა არმიას საქართველოში ჯავშანტექნიკა სულ ცოტა 

ხუთჯერ მეტი ჰქონდა ვიდრე საქართველოს გააჩნდა 2008 წელს. დაახლოებით ასეთივე 
შეფარდება იყო ყველა სხვა შეიარაღებისა და ცოცხალი ძალის თვალსაზრისითაც. 
ძალზე არსებითია ისიც, რომ ამიერკავკასიის შტაბის განკარგულებაში იყო ყველა ის 
ძალა რაც განლაგებული იყო სომხეთში და აზერბაიჯანში – თბილისამდე სულ 
რამდენიმე საათის მარშის დაშორებით. 

ანტიეროვნული ძალების მიზნები აფხაზეთის ომში 

აფხაზეთში შევარდნაძისა და მისი ნომენკლატურულ–კლეპტოკრატიული ელიტის 
მიერ პროვოცირებული და გაჩაღებული ომი შემდეგ მიზნებს ისახავდა: 
· შევარდნაძის საქართველოში დაბრუნების უმთავრესი პირობის – 

რუსეთისათვის აფხაზეთის გადაცემის აღსრულება 
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· აფხაზეთში ლეგიტიმური ხელისუფლების წინააღმდეგობის ცენტრის (აგრეთვე 
შეიარაღებული ძალის) ომში ჩათრევით მოსპობა (შესრულდა ომის მეორე 
ეტაპზე) 

· სამეგრელოში ლეგიტიმური ხელისუფლების წინააღმდეგობის ცენტრის 
(აგრეთვე შეიარაღებული ძალის) ომში ჩათრევით მოსპობა (ვერ შესრულდა 
აფხაზეთის ომის პერიოდში აუცილებელი გახდა ბალტინის საექსპედიციო 
კორპუსისა და ძერჟინსკის დივიზიის გამოყენება) 

· კიტოვან–სიგუას „გვარდიის“ ომში მოსპობა და ამითი სიგუა–კიტოვანის 
დასუსტება და პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება (ძირითადად 
განხორციელდა ომის პირველ ეტაპზე) 

· ჯაბა იოსელიანის „მხედრიონის“ ომში მოსპობა და ამითი ჯ.იოსელიანის 
დასუსტება და პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება (ძირითადად დასრულდა 
ომის მეორე ეტაპზე) 

· გია ყარყარაშვილის შეიარაღებული დაჯგუფების მოსპობა და ამითი 
ყარყარაშვილის დასუსტება და პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება 
(ძირითადად დასრულდა ომის მეორე ეტაპზე, ხოლო შემდეგ ყარყარაშვილზე 
ტერაქტით) 

· შინაგანი პოლიტიკური, და – რაც არსებითია – სოციალური დაძაბულობის 
გადატანა გარეგან სფეროზე – პროვოცირებულ „საქართველო–აფხაზეთის“ 
ომზე, საომარ ისტერიაზე (არსებითწილად ეს მიზქანი მიღწეული იქნა) 

ამ მიზნების შესრულებით შევარდნაძის ნომენკლატურულ–კლეპტოკრატიულმა 
ელიტამ გაინაღდა საქართველოზე 13 წლიანი განუყოფელი ბატონობა და 
განუკითხავობის ვითარებაში ერის სასტიკი ძარცვის პირობები.  

არც ერთ პოლიტიკურ ძალას ქართველი ხალხისათვის აფხაზეთში ომის მზადებისა 
და მიმდინარეობის პერიოდში არ გაუმხელია სიმართლე, გარდა ეროვნული 
ხელისუფლებისა.  

მეორე მხრივ რუსეთისა და შევარდნაძის არსებული გეგმა არაერთხელ და 
წინგამსწრებად იქნა მხილებული ეროვნული ხელისუფლების მიერ: 

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გამოსვლიდან 
უზენაესი საბჭოს საგანგებო სესიაზე 1991 წლის 8 ოქტომბერს 

”… ჩემი ამ პოსტიდან წასვლა გამოიწვევს საქართველოში სულ მცირე რამდენიმე 
ათეული პარალელური მთავრობის შექმნას. უფრო მეტიც, გამოიწვევს საქართველოს 
ადგილზე რამდენიმე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. აბსოლუტური გადაჭარბების 
გარეშე გეუბნებით, ფრჩხილებს არ ვხსნი, ყველანი მიხვდით, ყველამ დაძაბეთ გონება 
და განსაკუთრებით გთხოვთ, ბატონო ოპოზიციონერებო, თქვენ, რამეთუ არ იცით, რას 
ითხოვთ. ეს უახლოეს ხანში გამოიწვევს საქართველოს სახელმწიფო მთლიანობის 
სრულ დეზინტეგრაციას და დარღვევას, სრულ ანარქიას საქართველოს მთელ 
ტერიტორიაზე. საქართველოშიც დაიწყება ლიბანიზაცია. ეს არის რეალობა და მე 
გთხოვთ, გაახილოთ თვალი და გაუმართოთ თვალი აი, ამ რეალობას.” 

1992 წლის 19 აპრილს კარგა ხნით ადრე აფხაზეთში ომის დაწყებამდე პრეზიდენტმა 
ზვიად გამსახურდია „ღია წერილში ედუარდ შევარდნაძეს“ ამხელდა შევარდნაძის 
ხუნტის მიერ აფხაზეთში ომისა და ეთნოკონფლიქტის გაჩაღების მცდელობას: 

„თქვენ ხედავთ, რომ საქართველოს მხოლოდ ,,მხედრიონისა” და ,,გვარდიის” 
ხელით ვერ იმორჩილებთ და ამიტომ, ფართოდ ჩააბით სამხედრო ოპერაციაში სნგ–ს 
ჯარები, რომლებიც დღეს ხუნტის ჯარებთან ერთად დაბანაკებულნი არიან სოფ. რუხთან 
და ლამობენ აფხაზეთში შეჭრას, რათა იქ გააჩაღონ ახალი ეთნოკონფლიქტი. 23 
მარტს (1992 წ). ასე, რომ თქვენ საქართველოში იწყებთ მეორე ავღანეთის ომს და ნუ 
გგონიათ, მსოფლიო ბრმა იყოს და ვერ ხედავდეს ამას.“ 

მიუხედავად პრეზიდენტის ამ მცდელობისა, ვერ მოხერხდა აფხაზეთში ომის 
თავიდან აცილება. ზვიად გამსახურდია იმავე დღეს, 14 აგვისტოს გამოეხმაურა 
სისხლიანი კონფლიქტის დაწყებას: 
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”მე მოვუწოდებ ქართველ ხალხს, კავკასიის ხალხებს, მთელ მსოფლიო 
საზოგადოებრიობას, ყველა კეთილი ნების ადამიანს დაიცვან გენოციდისაგან 
მცირერიცხოვანი, მრავალტანჯული აფხაზი ხალხი, აფხაზეთის ქართული 
მოსახლეობა, საკადრისი პასუხი გასცენ შევარდნაძის დამსჯელ ბანდებს და ამხილონ 
მისი მტაცებლური პოლიტიკა გენოციდისა და ძარცვა–გლეჯისა.” 

ზ.გამსახურდიას არც მოსკოვში 1992 წლის 3 სექტემბერს გამართული სამმხრივი 
შეხვედრა დარჩენია ყურადღების გარეშე: 

”3 სექტემბერს მოსკოვში გაიმართა შეხვედრა ბ.ელცინს, ე.შევარდნაძესა და 
ვ.არძინბას შორის, რომელმაც, როგორც მოსალოდნელი იყო, არავითარი შედეგი არ 
მოუტანა არც საქართველოს და არც აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას. .მე 
დარწმუნებული ვარ, რომ სანამ არსებობს შევარდნაძის სისხლიანი, ფაშისტური 
რეჟიმი, აფხაზეთში კონფლიქტი უფრო გამწვავდება და მიიღებს უმძაფრეს 
ფორმებს”. 

განსაკუთრებით მწვავე იყო ზ.გამსახურდიას რეაქცია ე.წ. სამმხრივი 
ხელშეკრულების მიმართ, რომლის საფუძველზე სოხუმიდან გაყვანილ იქნა ქართული 
ჯარი და ფაქტობრივად დაუცველი დატოვეს ქართული მოსახლეობა. 1993 წლის 20 
ივლისის მიმართვაში ქართველი ერისადმი, აფხაზეთში დისლოცირებული ყველა 
ქართველი მეომრისადმი პრეზიდენტი აღნიშნავს: 

”უკანასკნელ ხანებში სულ უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ ე. შევარდნაძის 
დიპლომატიური თამაში აფხაზეთის პრობლემის გარშემო მიზნას ისახავს კაპიტულაციას 
აფხაზი სეპარატისტებისა და რუსეთის იმპერიალისტური ძალების წინაშე. 

მზადდება ე.წ. “ცხინვალის ვარიანტი”, სამშვიდობო ძალების შემოყვანა 
კონფლიქტის ზონაში და სოხუმის ჩაბარება, რასაც დაჟინებით მოითხოვს 
შევარდნაძისაგან რუსული და აფხაზური მხარე. 

ე.შევარდნაძე ბუნდოვნად საუბრობს აფხაზეთის რაღაც “დემილიტარიზაციაზე”, 
კონფლიქტის ზონიდან ყველა ჯარების გაყვანაზე, რაც არარეალურია და შესაძლოა 
გამოყენებულ იქნეს მტრის მიერ გადამწყვეტი სტრატეგიული უპირატესობის 
მოპოვებისათვის. ჯერ კიდევ ელცინ–შევარდნაძის შეხვედრისას დაიგეგმა სოხუმიდან 
მძიმე ტექნიკისა და არტილერიის გაყვანა, რაც ნიშნავს სოხუმის ჩაბარებას. რუსეთის 
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ბ.პასტუხოვის მიერ შემოთავაზებული ე.წ. 
“სამმხრივი ხელშეკრულების” გეგმაც სწორედ ამას ითვალისწინებს. 

სოხუმიდან ქართული ჯარის გაყვანა ნიშნავს ქართველი მოსახლეობის 
გაყვანას, ვინაიდან შეიარაღებული ძალების 90 პროცენტს ადგილობრივი მოსახლეობა 
შეადგენს. სოხუმის ჩაბარებას მთელი აფხაზეთის ჩაბარება მოჰყვება, ხოლო 
ყოველივე ამას–ქართული მოსახლეობის არნახული გენოციდი და დეპორტაცია. 

მე მოვუწოდებ აფხაზეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებულ ყველა ქართველ 
მებრძოლსა და მეთაურს, სრულიად საქართველოს მოსახლეობას: არ დაემორჩილოთ ე. 
შევარდნაძისა და მისი კომუნისტური ხუნტის ბრძანებებს, არ დათმოთ აფხაზეთის 
ძირძველი ქართული მიწის არც ერთი გოჯი, არ ჩაბააროთ მტერს უკვე მოპოვებული 
პოზიციები. აღადგინეთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, გახსოვდეთ, რომ 
საქართველოს რესპუბლიკის საზღვარი მდინარე ფსოუზე გადის!” 

ეროვნული ხელიდუფლების მხილება, რომ აფხაზეთის „გაყიდვა“ შევარდნაძის 
ნომენკლატურულ–კლეპტოკრატიული ელიტის ერთ–ერთ უმთავრეს მიზანს შეადგენდა – 
დაფიქსირებულია უცხოელი დამკვირვებლების მიერაც (აშშ კონგრესი), კერძოდ: 

"გოლცი: – შევარდნაძის[!] ხალხმა გაილაშქრა აფხაზეთზე და გზადაგზა 
მძარცველობდნენ. ეს იყო კიტოვანი, შემდეგ მხედრიონი. ამან პრობლემები 
საქართველოს მთავრობასა და აფხაზეთის მთავრობას შორის გადაზარდა ჯერ 
ჩვეულებრივ ომში და შემდეგ უარესშიც – ომში, რომელშიც ორივე მხრივ დიდი 
სისასტიკით გამოირჩეოდა [გვ. 8]". 

"გოლცი: – დღეს შევარდნაძისათვის სამწუხარო და არსებითი მისი 
გადარჩენისათვის ისაა, რომ ყოველივე, რაც მოხდა 1992 წლის შემდგომ, პუტჩის 
შემდგომ, იყო გამსახურდიას მხარის წინასწარმეტყველების აღსრულება. მე არ 
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დავეთანხმებოდი მათ წინასწარმეტყველებას, მაგრამ ყველაფერი ახდა. ისინი 
ამბობდნენ, რომ გამსახურდია დაამხეს იმისათვის რათა ისევ დაებრუნებინათ 
შევარდნაძე თბილისში. შევარდნაძის მომხრეები ამას უარყოფდნენ. მაგრამ, სამი თვის 
შემდეგ შევარდნაძე მართლაც დაბრუნდა თბილისში. თუ თქვენ გამსახურდიას 
მომხრეებს დაელაპარაკებით დღეს ან დაელაპარაკებოდით თუნდაც ერთი თვის წინ 
– მათი წინასწარმეტყველება იყო, რომ შევარდნაძის მიზანი იყო სოხუმის 
მიყიდვა[!] აფხაზებისათვის, მისი რუსებისათვის ჩაბარება და საქართველოს 
იძულება შესულიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოების კავშირში. ყველაფერი ეს 
მართლაც მოხდა. მე არ ვეთანხმები საქართველოს წინააღმდეგ 'დიდი შეთქმულების' 
იდეას, მაგრამ ფაქტები კიდევ ერთხელ წითელ ხაზად გასდევენ ყველაფერს. [გვ. 8]". 

დასკვნა: ეროვნული ხელისუფლების არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, 
ნაციონალისტური ისტერიის გაჩაღებით შევარდნაძის ნომენკლატურულ–
კლეპტოკრატიული ელიტამ საკუთარი ვიწრო–კლანური ანგარებითი მიზნების 
განსახორციელებლად ქართველი ხალხი ჩააბა წინასწარ „გაყიდულ“, ყოვლად 
უიმედო, განწირულ ომში! მეტიც – შევარდნაძის ნომენკლატურულ–
კლეპტოკრატიული ელიტამ ყველაფერი იღონა იმისათვის, რომ ამ ომში 
საქართველო დამარცხებულიყო. 

აღნიშნულ თემაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი: 
ლეგიტიმური ხელისუფლების ზუგდიდში ჩასვლისა და იქ უზენაესი საბჭოს სესიის 

გამართვის შემდეგ დაიწყო ინტენსიური მოლაპარაკებები ანუ „ბობოყვათის 
შეთანხმება“ – უზენაეს საბჭოსა და პარლამენტს შორის ეროვნული შერიგების თაობაზე. 
ბობოყვათის მოლაპარაკებები დიდი წარმატებით მიმდინარეობდა და იმ მომენტში 
საქართველო დიდი და სასიკეთო გარდატეხის წინაში იდგა! 

ეს აფხაზეთში ომის განახლების ერთ–ერთი დამაჩქარებელი ფაქტორი გახდა! 
აფხაზეთში ომის დაწყების წინ – დაახლოებით 1–2 კვირით ადრე შევარდნაძემ 

შეაჩერა „პარლამენტის“ უფლებამოსილებანი და აბსოლუტური დიქტატორის უფლებები 
ჩაიგდო ხელთ! 

ეროვნული ხელისუფლება და აფხაზეთი 

აფხაზეთის საკითხი და ეროვნული ხელისუფლება 

კრემლის მიერ ასევე ხდებოდა აფხაზი სეპარატისტების წაქეზება და მდგომარეობის 
დაძაბვა აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი 
საბჭოს დადგენილებაში “აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ” 
ვკითხულობთ: 

”აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადა ფაქტობრივად 
დამთავრდა 1990 წლის 25 თებერვალს. 

მიუხედავად ამისა, აფხაზეთის ასსრ უზენაეს საბჭოს არ გაუგრძელებია ვადა, არ 
მიუღია აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ კანონი და შესაბამისად, არც 
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს არჩევნები დაუნიშნავს. 

ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს რესპუბლიკის 
უზენაესი საბჭოს ადგენს: 

წინადადება მიეცეს აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს: 
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს არჩევნები ჩატარდეს არა უგვიანეს 1991 წლის 1 

ოქტომბრისა; 
აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციის 75–ე მუხლის შესაბამისად გააგრძელოს თავისი 

უფლებამოსილების ვადა წ.წ. 15 მარტამდე. 
იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიხედვით 

ავტონომიურ რესპუბლიკათა სახელმწიფო ორგანოების ვადა განსაზღვრულია ხუთი 
წლით, ხოლო აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭო ექვს წელზე მეტია მოქმედებს, ამ 
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დადგენილების პირველი მუხლის შეუსრულებლობა გამოიწვევს აფხაზეთის ასსრ 
რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ახლანდელი შემადგენლობის უფლებამოსილების 
შეწყვეტას” 

(1991 წლის 25 თებერვალი). 
 
არსებული დაძაბული მდგომარეობის განმუხტვას ისახავდა მიზნად ზვიად 

გამსახურდიას “მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი”: 
”ძვირფასო თანამემამულენო! 
აფხაზთა და ქართველთა ძმობა უხსოვარი დროიდან იწყება. ჩვენ ერთ მიწა–წყალზე 

ვცხოვრობდით მუდამ და ურთიერთის ჭირ–ვარამს ვიზიარებდით. ჩვენ მრავალი 
იმპერიის შემოტევას გავუძელით, ჩვენი ძმობა და მეგობრობა ვერ შეარყიეს ვერც 
რომაელებმა, ვერც ბიზანტიელებმა, ვერც არაბებმა, ვერც თურქებმა და ვერც სხვებმა. 
მაგრამ აი, XIX–XX საუკუნეებში ჩვენ დაგვიპირისპირდა იმპერიათა შორის უვერაგესი და 
უბოროტესი–რუსეთის იმპერია, რომელმაც არნახული უბედურება მოუტანა ჩვენს ხალხს. 
მიზნად დაისახა ჩვენი ხალხების სრული ასიმილაცია და მოსპობა. მან დაინახა, რომ ამას 
ვერც განახორციელებდა მხოლოდ რეპრესიებითა და გენოციდით, ამიტომ გამოიყენა 
ყველა იმპერიის ნაცადი ხერხი “გათიშე და იბატონე” და ყოველგვარ ღონეს ხმარობდა 
აფხაზი და ქართველი ხალხების ურთიერთდასაპირისპირებლად. დღევანდელმა 
მოდერნიზებულმა კომუნისტურმა იმპერიამ, საუბედუროდ, მიაღწია ამას თავისი 
აგენტურის მეშვებობით, რაც, მისი გეგმით, დასაწყისი უნდა გახდეს კავკასიის 
ბალკანიზაციისა და ლიბანიზაციისა, რათა ცენტრმა შეინარჩუნოს თავისი პოზიციები და 
ჰეგემონია კავკასიაში. 

მოგიწოდებთ: ნუ აჰყვებით პროკომუნისტებს–ჩვენი ისტორიული მტრების 
აგენტებსა და პროვოკატორებს. ბოიკოტი გამოუცხადეთ 17 მარტის საბჭოთა 
რეფერენდუმს და მონაწილეობა მიიღეთ საქართველოს რესპუბლიკის 31 მარტის 
რეფერენდუმში, რომელიც დაკავშირებული იქნება საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აღდგენასთან. დამოუკიდებელი საქართველო თქვენ 
გაცილებით მეტს მოგცემთ, ვიდრე მოდერნიზებული საბჭოთა იმპერია, რომლის 
მიზანი არის ყველა პატარა ხალხის ასიმილაცია და რუსიფიკაცია. თვითმყოფად 
საქართველოში იარსებებს ჭეშმარიტად თვითმყოფადი აფხაზეთი, ჭეშმარიტი 
თვითმმართველობით, როგორც მას ჰქონდა აფხაზთა და ქართველთა ერთიანი 
სამეფოს არსებობის დროს საუკუნეთა განმავლობაში. 

გაუმარჯოს ჩვენს ისტორიულ ძმობას, ერთობასა და დამოუკიდებლობას! 
გვფარავდეს ღმერთი სიყვარულისა და ჭეშმარიტებისა!” 
(1991 წლის 12 მარტი) 
  
სამწუხაროდ, კრემლის მიერ წაქეზებული სეპარატისტული ძალები აფხაზეთში 

აგრძელებდნენ ანტიკონსტიტუციურ ქმედებებს. აი, რას წერდა ზვიად გამსახურდია 
ვლადისლავ არძინბას: 

”საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 1990 წლის 11 დეკემბრის კანონით 
საქართველოს რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე შეწყდა საბჭოების უფლებამოსილება, 
ხოლო 1991 წლის 29 იანვარს საერთოდ გაუქმდა ადგილობრივი საბჭოების სისტემა. 
საქართველოს რესპუბლიკისა და აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭო ვალდებული იყო 
საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოეყვანა აფხაზეთის 
ასსრ კონსტიტუცია, რაც შეუწყნარებლად ჭიანურდება და მრავალი უხერხულობის 
მიზეზად შეიძლება იქცეს. 

თქვენ პირადად, ბატონო ვლადისლავ, და მთლიანად აფხაზეთის ასსრ უზენაესი 
საბჭოს პრეზიდიუმი, სისტემატურად უგულვებელყოფთ საქართველოს 
რესპუბლიკის კანონმდებლობას და სხვა და სხვა თანამდებობის პირებს აფხაზეთში 
უმზადებთ ნიადაგს სახელმწიფო დანაშაულის ჩასადენად. 

თქვენი ასეთი საქციელი შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც თანამდებობის 
ბოროტად გამოყენება, რასაც საკმაოდ მძიმე შედეგები შეიძლება მოჰყვეს. ამით 
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თქვენ საფრთხეს უქმნით მოქალაქეთა მშვიდობიან ცხოვრებას, აღვივებთ 
ეროვნულ შუღლს, იწვევთ ყოვლად გაუმართლებელ დაპირისპირებას ქართველ და 
აფხაზ ხალხებს შორის, უხეშად არღვევთ საქართველოს რესპუბლიკის 
კონსტიტუციას. 

ერთა შორის ჭიდილში გამარჯვებული არ არსებობს. კიდევ ერთხელ 
დაფიქრდით, გაითვალისწინეთ ისტორიის გაკვეთილები და, როგორც 
საქართველოს უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის წევრმა, მონაწილეობა მიიღეთ მის 
მუშაობაში, რაც მთავარია, შეუსაბამეთ თქვენი პოლიტიკა საქართველოს 
რესპუბლიკის კანონმდებლობას, რომლის იურისდიქციის ქვეშაც ბრძანდებით”  

(1991 წლის 29 მარტი). 
მიუხედავად კრემლის იმპერიული ძალების წინააღმდეგობისა, ქართული და 

აფხაზური მხარის ორმხრივი კონსენსუნსის საფუძველზე მაინც მოხერხდა 
მდგომარეობის ნორმალიზება–მიღებულ იქნა საარჩევნო კანონი, რომელიც გარკვეული 
კვოტების პრინციპს ითვალისწინებდა. კერძოდ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლეს საბჭოში იქნებოდა 65 დეპუტატი, მათ შორის–28 აფხაზი ეროვნებისა, 26–
ქართველი და 11–სხვა დანარჩენი ეროვნების დეპუტატი. მიღწეული შეთანხმების 
თანახმად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე–
ქართველი და რაც მთავარია, აფხაზეთის ასს რესპუბლიკის მოქმედ კონსტიტუციაში 
შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება 
(გარდა საპროცედუროსი) უნდა მიღებულიყო ხმების 2/3–ით, რომლის მოსაგროვებლად 
(44 ხმა) აუცილებელი ხდებოდა ქართული და აფხაზური მხარის დეპუტატთა 
ურთიერთკომპრომისი. ასე უსისხლოდ და სხვა მძაფრი დაპირისპირების განვითარების 
გარეშე მოხერხდა აფხაზური პრობლემის მოგვარება. 

ბრძოლა აფხაზეთისათვის პუტჩის შემდგომ 

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ უზენაესი საბჭოს 
საგანგებო სესიაზე 1991 წლის 8 ოქტომბერს გულისტკივილითა და დიდი საშიშროების 
მოლოდინის ხედვით ქართველ ხალხს ამცნო თუ რას უპირებდნენ საქართველოს ისინი, 
ვინც გეგმავდნენ და ამზადებდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას – პუტჩს: 

”… მე მინდა ძალზე გულწრფელად საუბარი თქვენთან და ქართველ ერთად… ჩემი ეს 
გამოსვლა არ გეგონოთ ულტიმატუმი, ან რაღაც სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი 
ადამიანის განცხადება. ეს არის რეალობა, რასაც მე თქვენ ახლა მოგახსენებთ… მე 
მივცემ პირუთვნელ შეფასებას შექნილ სიტუაციას და იმ მოსალოდნელ შედეგებზე 
გესაუბრბით, რაც შეიძლება მოჰყვეს ყოველივე ამას, ვინაიდან გაცილებით მეტი 
ინფორმაცია მაქვს ყველაფერზე, ვიდრე ყოველ თქვენგანს… 

სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: 
… ჩემი ამ პოსტიდან წასვლა გამოიწვევს საქართველოში სულ მცირე რამდენიმე 

ათეული პარალელური მთავრობის შექმნას და რამდენიმე ათეული პრეზიდენტის 
აღმოცენებას. უფრო მეტიც, გამოიწვევს საქართველოს ადგილზე რამდენიმე 
სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. აბსოლუტური გადაჭარბების გარეშე გეუბნებით, 
ფრჩხილებს არ ვხსნი, ყველანი მიხვდით, ყველამ დაძაბეთ გონება და განსაკუთრებით 
გთხოვთ, ბატონო ოპოზიციონერებო, თქვენ, რამეთუ არ იცით, რას ითხოვთ. ეს უახლოეს 
ხანში გამოიწვევს საქართველოს სახელმწიფო მთლიანობის სრულ 
დეზინტეგრაციას და დარღვევას, სრულ ანარქიას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 
და კერძოდ თბილისში და მე დაგიხატავთ თბილისს, თუ ეს ამბავი მოხდა. აი, ასეთ 
შემთხვევაში თბილისი გადაიქცევა რამდენიმე უბნად დანაწევრებულ ქალაქად, სადაც 
იქნება თითო შეიარაღებული ხელისუფლება–შეიარაღებული ბანდები და მათი 
ხელმძღვანელები. ყოველი უბანი იქნება თითო შეირაღებული ბანდის ხელში. მათ 
შორის ბრძოლა ძალაუფლებისათვის და ზეგავლენისათვის და იქნება მოსახლეობის 
არნახული ძარცვა, არნახული დარბევა. მოიშლება ყველაფერი: ელექტროენერგია, 
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გაზები, კომუნიკაციები. საქართველოსაც გადაედება შემდეგ ეს ტენდენცია და 
საქართველოშიც დაიწყება ლიბანიზაცია. საქართველო გახდება მსხვერპლი 
ტოტალური ანარქიისა და საერთოდ, საქართველოს არსებობა დადგება კითხვის 
ნიშნის ქვეშ. აი, რა მოჰყვება ჩემს შესაძლო გადადგომას. 

. ეს არ არის მუქარა. ეს არ არის გადაჭარბება და ეს არ არის ჩემი პიროვნების, 
ვთქვათ, თავზე მოხვევა თქვენთვის, ანდა სურვილი, რომ მაინც და მაინც მე დავრჩე ამ 
პოსტზე, ჩემო ბატონებო. ეს არის რეალობა და მე გთხოვთ, გაახილოთ თვალი და 
გაუმართოთ თვალი აი, ამ რეალობას.” 

მიუხედავად დევნილობაში ყოფნისა, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი 
დიდი ყურადღებით ადევნებდა თვალს მოვლენათა განვითარებას აფხაზეთში. იგი 
წინასწარ აფრთხილებდა საქართველოს მოსახლეობას, საერთაშორისო საზოგადოებას, 
რათა არ დაეშვათ აფხაზეთში ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება, რაც მიგვიყვანდა 
სისხლისღვრამდე. 

1992 წლის 19 აპრილს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია „ღია წერილში ედუარდ 
შევარდნაძეს“ ამხელდა შევარდნაძის ხუნტის მიერ აფხაზეთში ომისა და 
ეთნოკონფლიქტის გაჩაღების მცდელობას: 

„თქვენ ხედავთ, რომ საქართველოს მხოლოდ ,,მხედრიონისა” და ,,გვარდიის” 
ხელით ვერ იმორჩილებთ და ამიტომ, ფართოდ ჩააბით სამხედრო ოპერაციაში სნგ–
ს ჯარები, რომლებიც დღეს ხუნტის ჯარებთან ერთად დაბანაკებულნი არიან სოფ. 
რუხთან და ლამობენ აფხაზეთში შეჭრას, რათა იქ გააჩაღონ ახალი 
ეთნოკონფლიქტი. 23 მარტს (1992 წ), სამტრედიის სადგურზე ეშელონიდან 
გადმოტვირთეს თქვენი ,,გვარდიის” ჯავშანტრანსპორტიორები, რუსი ჯარისკაცებით 
სავსე, რომელნიც გაემართნენ ცხენისწყლის ხიდისკენ სადამსჯელო ოპერაციის 
ჩასატარებლად. სნგ–გს სამხედრო ვერტმფრენები თავს დასტრიალებენ წალენჯიხასა და 
ცელავენ ყველას, ვინც საეჭვოდ მიაჩნიათ. მათ მიერ განადგურებულია მშვენიერი 
კურურტი სქური. ასე, რომ თქვენ საქართველოში იწყებთ მეორე ავღანეთის ომს და 
ნუ გგონიათ, მსოფლიო ბრმა იყოს და ვერ ხედავდეს ამას.“ 

1992 წლის 14 მაისის მიმართვაში აფხაზეთის მოსახლეობისადმი იგი აღნიშნავდა: 
”მოგმართავთ როგორც ქართველებს, ასევე აფხაზებს, ვინაიდან საფრთხეშია ჩვენი 

საუკუნოვანი ძმობა. იმპერიულმა ნეოკომუნისტურმა კრიმინალურმა ხუნტამ 
ყველაფერი იღონა იმისათვის, რომ აფხაზეთში კვლავ გაღვივდეს ეთნოკონფლიქტი, 
მან მოსკოვის დავალებით “გააუქმა” საქართველოს მოქმედი კონსტიტუცია, 
რომელშიც ჩაწერილია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, როგორც 
საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, რამაც საბაბი მისცა აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს გაეძლიერებინა სეპარატისტული კურსი და ქართული 
ეროვნების კადრების დისკრიმინაცია, ვინაიდან მისი აზრით საქართველოს ახალი 
კონსტიტუცია აღარ არსებობს, ძველში კი საერთოდ არ არის ნახსენები აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკა… 

პროვოკატორებს სურთ იარაღის ძალით გადაჭრა ამ პრობლემებისა, რაც ყოვლად 
დაუშვებელია. მოგიწოდებთ მშვიდობისაკენ, გაერთიანებისაკენ, ყველა სადავო 
პრობლემის მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტისაკენ. მე მოვუწოდებ აფხაზ 
მოსახლეობას იმოქმედოს პარლამენტზე, რათა მან შეწყვიტოს ანტიქართული 
პოლიტიკა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აფხაზეთში გარდაუვალი იქნება სისხლის ღვრა”. 

მიუხედავად ამისა, როგორც ხუნტა, ისე აფხაზი სეპარატისტები აგრძელებდნენ 
თავიანთ ანტისახალხო ქმედებებს. ამასთან დაკავშირებით ბატონი ზვიად გამსახურდია 
1992 წლის 24 ივლისს აკეთებს ასეთ განცხადებას: 

”ა.წ. 23 ივლისს აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს სესიამ მიიღო რიგი 
ანტიკონსტიტუციური აქტები, გამოცხადდა აფხაზეთის ასსრ 1978 წლის კონსტიტუციის 
მოქმედების შეწყვეტა, აღდგენილ იქნა აფხაზეთის სსრ 1925 წლის კონსტიტუცია, რაც 
საქართველოს შემადგენლობიდან აფხაზეთის გასვლას ნიშნავს. 

სესია უფლებამოსილი არ იყო ასეთი აქტების მიღებისა, რადგან დარბაზში არ იყო 
კვორუმი, ანუ კვალიფიცირებული უმრავლესობა–დეპუტატების ორი მესამედი, რომელიც 
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აუცილებელია კონსტიტუციური შესწორებებისათვის, ან კონსტიტუციის მოქმედების 
შეჩერებისას. 

ამგვარი მოქმედება გამართლებულ იქნა იმით, რომ თითქოს საქართველოს 
კონსტიტუცია შეჩერებულია, ხოლო ძველ კონსტიტუციაში აფხაზეთი, როგორც 
სახელმწიფო, საერთოდ არ მოიხსენიება. აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ 
საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუცია მოქმედებს და საქართველოს არაკანონიერი 
ხელისუფლების გადაწყვეტილება მისი შეჩერების შესახებ უფლებამოსილი არ არის. 

აღდგენა 1925 წლის კონსტიტუციისა, სადაც ლაპარაკია პროლეტარიატის 
დიქტატურაზე, კომუნიზმის იდეალებზე, ნიშნავს საბჭოთა კომუნისტური წყობის 
აღდგენას აფხაზეთში, რაც, იოლად რომ ვთქვათ, წარმოადგენს ანაქრონიზმს და 
ეწინააღმდეგება მსოფლიო ისტორიის განვითარებას, რასაც შეიძლება მოჰყვეს 
უაღრესად უარყოფითი შედეგები, დაპირისპირება და კონფლიქტი ქართველ და აფხაზ 
ხალხებს შორის. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული 
ყველა ზემოთნახსენები აქტი მოკლებულია კონსტიტუციურ საფუძველს და არა აქვს 
იურიდიული ძალა. 

საკითხი აფხაზეთის სტატუსის შესახებ უნდა გადაწყდეს საერთაშორისო სამართლის 
საფუძველზე, საქართველოს კანონიერ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით.” 

მიუხედავად პრეზიდენტის ამ მცდელობისა, ვერ მოხერხდა აფხაზეთში ომის 
თავიდან აცილება. ზვიად გამსახურდია იმავე დღეს, 14 აგვისტოს გამოეხმაურა 
სისხლიანი კონფლიქტის დაწყებას: 

”მე მოვუწოდებ ქართველ ხალხს, კავკასიის ხალხებს, მთელ მსოფლიო 
საზოგადოებრიობას, ყველა კეთილი ნების ადამიანს დაიცვან გენოციდისაგან 
მცირერიცხოვანი, მრავალტანჯული აფხაზი ხალხი, აფხაზეთის ქართული 
მოსახლეობა, საკადრისი პასუხი გასცენ შევარდნაძის დამსჯელ ბანდებს და ამხილონ 
მისი მტაცებლური პოლიტიკა გენოციდისა და ძარცვა–გლეჯისა.” 

ამასთან მან 21 აგვისტოს მიმართა აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს, 
ვლადისლავ არძინბას: 

“აფხაზეთში მშვიდობისა და სტაბილურობის აღდგენისათვის, აფხაზი ხალხის 
გენოციდისაგან გადასარჩენად გთავაზობთ სასწრაფოდ მოიწვიოთ პარლამენტის სესია 
და გააუქმოთ გადაწყვეტილება კონსტიტუციის აღდგენის შესახებ, აღადგინოთ 
ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი და 1978 წლის კონსტიტუცია”. 

ბატონ ზვიადს არც მოსკოვში 3 სექტემბერს გამართული სამმხრივი შეხვედრა 
დარჩენია ყურადღების გარეშე: 

”3 სექტემბერს მოსკოვში გაიმართა შეხვედრა ბ. ელცინს, ე. შევარდნაძესა და ვ. 
არძინბას შორის, რომელმაც, როგორც მოსალოდნელი იყო, არავითარი შედეგი არ 
მოუტანა არც საქართველოს და არც აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას.” 

თავის განცხადებას პრეზიდენტი ასე ამთავრებს: 
”მე დარწმუნებული ვარ, რომ სანამ არსებობს შევარდნაძის სისხლიანი, ფაშისტური 

რეჟიმი, აფხაზეთში კონფლიქტი უფრო გამწვავდება და მიიღებს უმძაფრეს ფორმებს”. 
განსაკუთრებით მწვავე იყო ზვიად გამსახურდიას რეაქცია ე.წ. სამმხრივი 

ხელშეკრულების მიმართ, რომლის საფუძველზე სოხუმიდან გაყვანილ იქნა ქართული 
ჯარი და ფაქტობრივად დაუცველი დატოვეს ქართული მოსახლეობა. 1993 წლის 20 
ივლისის იმმართვაში ქართველი ერისადმი, აფხაზეთში დისლოცირებული ყველა 
ქართველი მეომრისადმი პრეზიდენტი აღნიშნავს: 

”უკანასკნელ ხანებში სულ უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ ე. შევარდნაძის 
დიპლომატიური თამაში აფხაზეთის პრობლემის გარშემო მიზნას ისახავს კაპიტულაციას 
აფხაზი სეპარატისტებისა და რუსეთის იმპერიალისტური ძალების წინაშე. 

მზადდება ე.წ. “ცხინვალის ვარიანტი”, სამშვიდობო ძალების შემოყვანა 
კონფლიქტის ზონაში და სოხუმის ჩაბარება, რასაც დაჟინებით მოითხოვს 
შევარდნაძისაგან რუსული და აფხაზური მხარე. 
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ე. შევარდნაძე ბუნდოვნად საუბრობს აფხაზეთის რაღაც “დემილიტარიზაციაზე”, 
კონფლიქტის ზონიდან ყველა ჯარების გაყვანაზე, რაც არარეალურია და შესაძლოა 
გამოყენებულ იქნეს მტრის მიერ გადამწყვეტი სტრატეგიული უპირატესობის 
მოპოვებისათვის. ჯერ კიდევ ელცინ–შევარდნაძის შეხვედრისას დაიგეგმა 
სოხუმიდან მძიმე ტექნიკისა და არტილერიის გაყვანა, რაც ნიშნავს სოხუმის 
ჩაბარებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ბ. პასტუხოვის მიერ 
შემოთავაზებული ე.წ. “სამმხრივი ხელშეკრულების” გეგმაც სწორედ ამას 
ითვალისწინებს. 

სოხუმიდან ქართული ჯარის გაყვანა ნიშნავს ქართველი მოსახლეობის 
გაყვანას, ვინაიდან შეიარაღებული ძალების 90 პროცენტს ადგილობრივი 
მოსახლეობა შეადგენს. სოხუმის ჩაბარებას მთელი აფხაზეთის ჩაბარება მოჰყვება, 
ხოლო ყოველივე ამას–ქართული მოსახლეობის არნახული გენოციდი და 
დეპორტაცია. 

მე მოვუწოდებ აფხაზეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებულ ყველა ქართველ 
მებრძოლსა და მეთაურს, სრულიად საქართველოს მოსახლეობას: არ დაემორჩილოთ 
ე.შევარდნაძისა და მისი კომუნისტური ხუნტის ბრძანებებს, არ დათმოთ აფხაზეთის 
ძირძველი ქართული მიწის არც ერთი გოჯი, არ ჩაბააროთ მტერს უკვე მოპოვებული 
პოზიციები. აღადგინეთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, გახსოვდეთ, რომ 
საქართველოს რესპუბლიკის საზღვარი მდინარე ფსოუზე გადის! 

ღმერთი და სამართალი ჩვენთან არის, ჩვენ გავიმარჯვებთ!” 
მოვლენათა ასეთმა განვითარებამ განაპირობა ის, რომ, მიუხედავად მის წინაშე 

მდგარი წინააღმდეგობისა და საშიშროებისა, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი 
ჩამოვიდა სამშობლოში, რათა არ დაეშვა აფხაზეთის წინასწარ დაგეგმილი ჩაბარება. 
ჩამოსვლის მეორე დღეს, 25 სექტემბერს, მან ასე მიმართა ქართველ ერს: 

”ძვირფასო თანამემამულენო! 
ძმანო და დანო! 
მე, საქართველოს კანონიერი პრეზიდენტი, დავუბრუნდი სამშობლოს და 

განვაგრძობ ერის წინაშე ჩემი მოვალეობის შესრულებას. მე ვხედავ საქართველოს 
უმძიმეს მდგომარეობას, მე არ შემეძლო ასეთ დროს ვყოფილიყავი საქართველოს 
გარეთ, მე ჩამოვედი არა მხოლოდ იმიტომ, რომ შევასრულო ჩემი თანამდებობრივი 
მოვალეობა, არამედ იმისათვის, რომ სათავეში ჩავუდგე ეროვნული ხსნის მოძრაობას. 

ძმანო და დანო! ჩვენი ერის ყოფნა–არყოფნის საკითხი დგას და ასეთ დროს დიდი 
დაფიქრება და პასუხისმგებლობა გვმართებს. მე ჩემოვედი არა იმისათვის, რომ 
გავაჩაღო სამოქალაქო ომი ან დავსაჯო ვინმე, არამედ ჩემი მიზანია ერის 
გამთლიანება და ეროვნული შერიგება, და თუ მოწინააღმდეგე მხარე შეიგნებს 
თავის შეცდომებს, შეინანებს თავის დანაშაულს ერის წინაშე, მე მზად ვარ მათაც 
გავუწოდო ხელი. 

თუ უკანონო ხელისუფლება გამოიჩენს კეთილგონიერებას და გადადგება, მე მზად 
ვარ უზენაეს საბჭოსთან შეთანხმებით დავნიშნო ახალი არჩევნები, ყველას მიეცემა 
ხელშეუხებლობის გარანტია სათანადო პირობების გათვალისწინებით. 

ალბათ, მრავალ თქვენგანს სურს შეიტყოს, თუ რად დაგვიანდა ჩემი ჩამოსვლა; იმის 
გამო, მეგობრებო, რომ მქონდა უამრავი დაბრკოლება, რომელთა დაძლევაც ვერ 
ხერხდებოდა, მაგრამ აი, დადგა ჟამი და ბოლოს მივაღწიე იმას, რომ დღეს თქვენთან 
ვარ. 

დღეს საქართველო უნდა დაირაზმოს ერის ხსნისათვის, ქვეყნის ტერიტორიული 
მთლიანობის დაცვისათვის, ჩვენი ეკონომიკის აღდგენისათვის, ქართული სულის 
აღორძინებისათვის. 

გაუმარჯოს ჩვენს ბრძოლას საქართველოს გადასარჩენად! 
გილოცავთ კანონიერი ხელისუფლების აღდგენას” 
ხედავდა რა, რომ ფრონტზე იყო კატასტროფული მდგომარეობა, რომ 

ხორციელდებოდა მზაკვრული გეგმა სოხუმის ჩაბარებისა, რომ ე.შევარდნაძის ყოფნა 
სოხუმში, პირიქით, ხელს უშლიდა სოხუმის დამცველებს, არ იყო სამხედრო ნაწილებს 
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შორის ურთიერთთანხმობა, რაც იწვევდა პანიკას და ჯარისკაცების დემორალიზებას, 
ზვიად გამსახურდიამ აიღო ინიციატივა გაერთიანებულიყვნენ კანონიერი 
ხელისუფლებისა და ფაქტობრივი ხელისუფლების ძალები. ამ გზით იგი ?; სექტემბერს 
მიდის ოჩამჩირის 24–ე ბრიგადის შტაბში. ხუნტის გენერლებს ზვიად გამსახუდრიამ 
განუცხადა: 

„დაარწმუნეთ თქვენ თქვენი მხარე, ვინც აქა ხართ მათი წარმომადგენლები, რომ 
ჩვენ მზად ვართ ამისათვის (ძალების გაერთიანებისთვის. – რედ.) და გავაერთიანოთ 
ყველაფერი, ტექნიკური რესურსები, ყველაფერი უნდა გაერთიანდეს და წავიდეს ერთად 
მოქმედება, ბრძოლა. 

თქვენ ხომ იცით, ავღანეთის ომი ათი–თერთმეტი წელიწადი რატომ გაგრძელდა? 
იმიტომ რომ იქ იბრძოდნენ სხვადასხვა დაჯგუფებები, რომლებსაც ერთმანეთში 
ჰქონდათ ჩხუბი. აი, ეს იყო ძირითადი. არ ჰქონდათ ერთიანი ფრონტი, არ ჰქონდათ 
ერთიანი ხელმძღვანელობა. იქ ყველა ხელმძღვანელი იყო, ყველას თავისი ჯგუფი 
ეკუთვნოდა. 

ერთიანი ეროვნული არმიის სტრუქტურაში უნდა გაერთიანდეს ყველა. სხვა 
გამოსავალი ჩვენ არა გვაქვს. აი, სოხუმის წაგება ამის შედეგია. ე.შევარდნაძემ 
მოაწერა ხელი პირდაპირ სოხუმის ჩაბარებას. მითხარით ვინმემ, არა ვარ ამაში სწორი? 
მოაწერა ხელი თუ არა მან, რომ ყველა შეიარაღებული ქართული ძალა გამოყვანილი 
ყოფილიყო სოხუმიდან? მოაწერა თუ არა ხელი რომ მთელი ტექნიკა გაყვანილი 
ყოფილიყო აფხაზეთიდან? მოაწერა თუ არა ხელი, არძინბა დაბრუნებულიყო სოხუმში?.. 

ჰოდა, რაზეც მაგან ხელი მოაწერა, ის შესრულდა. იძახის (ე. შევარდნაძე– რედ.), რომ 
აი, ესენი, ოჩამჩირის ფრონტი, არ მომეხმარაო, არ შემოვიდნენ დროზეო და 
მოღალატეები არიანო. თვითონ არის მოღალატე, მაგან ჩააბარა სოხუმი და ახლა არ 
მივცემთ საშუალებას, რომ ჩააბაროს ოჩამჩირის რაიონი. მაგას ამის ნებას არ მივცემთ. 
სოხუმსაც დავიბრუნებთ, თუ ჩვენ ერთად ვიქნებით. აი, გეუბნებით მე თვენ, არ 
მოვშორდები აქაურობას, სულ აქ ვიქნებით ახლა დღე და ღამე.. 

ჩემზე ავრცელებს ე. შევარდნაძე ჭორებს. იძახისო, რომ არ წახვიდეთ, არ იომოთ 
აფხაზეთშიო, წავიდეთ, თბილისი ავიღოთო (ხმა: აფხაზეთი თუ დავკარგეთ, თბილისი 
რად გვინდა.). ჰო, რად გვინდა. მთელი ძალები ჰყავს მაგას სამტრედიაში და ფოთში, 
მთელი ტექნიკა იქა ჰყავს. და დავიცვათ ქუთაისი, დავიცვათ თბილისიო. ვინ ესხმის, 
რად გვინდა ჩვენ ახლა იქით წასვლა. შავნაბადას ბატალიონი ფოთში უყენია. მე 
როგორც კი ჩამოვედი ზუგდიდში, პირველ დღესვე მოვიდა იმ შავნაბადას ბატალიონის 
მეთაური და კომენდანტი და აი, ახლავე წავალთო აფხაზეთში. რატომ არ წამოვიდა? 
შევარდნაძეს უნდა ჩააბაროს მთელი აფხაზეთი, როგორც სოხუმი. ამას აკეთებს 
შეგნებულად. 

გაგრაში რა გააკეთეს? გაგრაში იგივე არ იყო? გაგრის ჩაბარების დღეს ჩაბარდა 
სოხუმი, იმიტომ, რომ გახსნილია რუსეთის საზღვარი, ზურგი ღიაა, ე. ი. აფხაზების მთელი 
ზურგი არის რუსეთი. ამოდენა ზურგი გაუხსნა აფხაზებს ამ გაგრის ჩაბარებით.სოხუმი იმ 
დღეს იყო ჩაბარებული, გვიკვირს რამე?. 

სოხუმში ვითომ მშვიდობა დამყარდა, ყველა ჩავიდა. ყველა ჩავიდა სოხუმში. 
ხაფანგში გააბა ხალხი. სანამ ყველას არ გავიყვან არ გავალო, ე. ი. ყველა ქართველი 
უნდა გაიყვანოს აფხაზეთიდან. ეს არის მაგის მიზანი (ხმა: უკვე თბილისშია). უკვე 
თბილისშია არა? ხომ ხედავთ. ახლა ზეიმი იქნება თბილისში – დაგვიბრუნდა მეთაური, 
ეროვნული გმირი, ე. ი. ჩააბარა სოხუმი და გმირი გახდა. შეიძლება ახლა მოვიდა 
ბრძანება – გაიყვანეთ ტექნიკა და გადიწო არაფერი არ დაუთმოთ, არ დაემორჩილოთ 
თბილისიდან ბრძანებას. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და ერთიანი ფრონტით უნდა 
ვიბრძოლოთ აფხაზეთის დასაცავად. 

მოკლედ, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ: ერთიანი შტაბი, ერთიანი მოქმედება, ერთიანი 
გეგმა.„ 

ოჩამჩირიდან მობრუნებულ პრეზიდენტს გალში დახვდა სახელდახელოდ 
შეკრებილი მოსახლეობა, რომელსაც მან გააცნო ფაქტობრივი ხელისუფლების 
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გენერლებთან ოჩამჩირის შტაბში მიღწეული შეთანხმების დეტალები, თავისი 
ჩამოსვლის მიზნები: 

„მე მინდა დეტალურად გვესაუბროთ. მე მინდა დავიწყო თავიდან. საქართველოში 
საქართველოდან ჩემი ჩამოსვლის პირველი დღიდან, მართალია, დაგვიანდა ეს 
ჩამოსვლა, მეგობრებო, ალბათ თქვენ ყველას გაინტერესებთ, რატომ დაგვიანდა. 
იმიტომ, რომ მე მქონდა უამრავი დაბრკოლება და ვერ ვახერხებდი გამოღწევას იმ 
ქვეყნიდან, რომელიც აგრეთვე თვითონ არის ბლოკადაში მოქცეული. მაგრამ ბოლოს 
მაინც მივაღწიე, მოვახერხე და დღეს თქვენთან ვარ, მოგობრებო. პირველივე დღიდან, 
პირველივე დღიდან, პირველივე მიტინგიდან, რომელიც ჩავატარე ზუგდიდში, მე 
მოვუწოდებ ხალხს, მე მოვუწოდებ ქართველ ერს არ დათმონ აფხაზეთის ძირძველი 
კუთხე, არ დათმონ მამა–პაპათა საფლავები, გაერთიანდნენ კანონიერი ხელისუფლების 
შეიარაღებული ძალების გარშემო და ერთიანი ძალისხმევით დავიბრუნოთ ის, რასაც 
გვართმევენ მოღალატენი, ჩვენი სამშობლოს გამყიდველები, ჩვენი სამშობლოს 
მტრებთან ალიანსში მყოფი მოღალატეები. 

მეგობრებო! ხუნტა თესავს პანიკას, იგი ცდილობს ჭორებით, ათასგვარი ცრუ ხმების 
გავრცელებით, დაამახინჯოს ჩვენი პოზიცია აფხაზეთის მიმართ, დაამახინჯოს 
კანონიერი ხელისუფლების პოზიცია. ვაფრთხილებ უკანონო ხელისუფლებას, თუ რაიმე 
დაბრკოლება იქნება, კატასტროფულ შედეგებს მოგვიტანს ეს. ასე რომ , მეგობრებო, 
გთხოვთ, ამოგვიდგეთ მხარში, ყველას გთხოვთ, ამოგვიდგეთ მხარში, ყველას, ყველას 
გთხოვთ, მთელი რაიონის მოსახლეობას, ქალაქის მოსახლეობას; უნდა მოხდეს ერთი 
რამ: მე ვიცი, რომ აქ გარდა იმისა, რომ არის ჩვენი ბატალიონი, არის სამურზაყანოს 
ჯგუფი, რომელიც აგრეთვე კარგად იბრძვის დღეს იქ. მოსახლეობას აუცილებლად, 
თავშემონახულ კარგ ვაჯკაცებს აუცილებლად ექნებათ იარაღი. ამას იმიტომ ვამბობ, 
რომ იქმნება სახალხო ლაშქარი. ამ ლაშქარში უნდა შემოვიდეს ყველა, ვინც თავის თავს 
ქართველად თვლის და ვინც კაცად თვლის, ყველა უნდა შემოვიდეს ამ ლაშქარში და 
სასურველია რომ მოხვიდეთ თქვენივე იარაღით. ჩვენ იარაღს კიდე ვიშოვით, მაგრამ 
გვჭირდება, თქვენივე იარაღით მოდით, ჩაეწერეთ ლაშქარში, რომელიც დადგება 
საქართველოს სადარაჯოზე, დადგება ჩვენი ოჯახების სადარაჯოზე, დადგება ჩვენი 
მშვენიერი კუთხის სადარაჯოზე და ამ ბრძოლას გამარჯვებით მიიყვანს ჩვენი 
ძლევამოსილი მხედრობის ხელმძღვანელობით„. 

ზვიად გამსახურდიამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ აფხაზეთში მებრძოლი 
ყველა სამხედრო ძალა გაერთიანებულიყო და ერთიანი ფრონტით ებრძოლა აფხაზეთის 
გადასარჩენად. სამწუხაროდ და საუბედუროდ, შევარდნაძემ და მისმა 
დაქვემდებარებულმა სამხედრო ნაწილმა კვლავ ღალატის გზა აირჩიეს და 
თვითნებურად დატოვეს ფრონტის ხაზი. კანონიერი ეროვნული გვარდიის ნაწილები 
ვაჟკაცურად იბრძოდნენ, მაგრამ მოწინააღმდეგის რიცხობრივი უპირატესობის გამო 
იძულებულნი გახდნენ უკან დაეხიათ. 

„აპარტეიდი“ აფხაზეთის უზენაეს საბჭოში 

ზოგი ანტიეროვნულად განწყობილი პირი ეროვნული ხელისუფლების შეცდომად 
აცხადებს იმას, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოში 
დაწესებული იქნა ქვოტები ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით და აფხაზებს 
რიცხვობრივი უპირატესობა მიეცათ ქართველებთან შედარებით – ამას დამცინავად 
„ქართველების აპარტეიდს“ უწოდებენ. 

ამ საკითხის განხილვისას გასათვალიწინებელია შემდეგი: 
დამოუკიდებლობის გზაზე დამდგარი საქართველოს შესაჩერებლად, კრემლის მიერ 

ხდებოდა ოსი და აფხაზი სეპარატისტების წაქეზება და მდგომარეობის დაძაბვა როგორც 
"სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში" ასევე აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც, 
ამიტომ ეროვნული ხელისუფლება დიდი ყურადღებითა და გაგებით ეკიდებოდა აფხაზი 
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ეთნიკური უმცირესობის ინტერესებს, არ აძლევდა ექსტრემისტულ ძალებს საშუალებას 
ბრალი დაედოთ ეროვნული ხელისუფლებისათვის აფხაზების შევიწროებაში. 

ქართული და აფხაზური მხარის ორმხრივი კონსენსუსის საფუძველზე მოხერხდა 
მდგომარეობის სტაბილიზება და ნორმალიზება – მიღებულ იქნა საარჩევნო კანონი, 
რომელიც გარკვეული კვოტების პრინციპს ითვალისწინებდა. კერძოდ, აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საჭოში იქნებოდა 65 დეპუტატი, მათ შორის 28 
აფხაზი ეროვნების, 26 – ქართველი და 11 – სხვა დანარჩენი ეროვნების დეპუტატი. 
მიღწეული შეთანხმების თანახმად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს თავმჯდომარე იქნებოდა აფხაზური დეპუტაციის წარმომადგენელი, მისი 
პირველი მოადგილე – ქართული დეპუტაციის; მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე – 
ქართველი და, რაც მთავარია, აფხაზეთის ასსრ კონსტიტუციაში შევიდა ცვლილება, 
რომლის თანახმადაც ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება (გარდა 
ნაკლებმნიშვნელოვანი – საპროცედუროსი) უნდა მიღებულიყო ხმების 2/3–ით, რომლის 
მოსაგროვებლად (44 ხმა) აუცილებელი ხდებოდა ქართული და აფხაზური მხარის 
დეპუტატთა ურთიერთკომპრომისი. 

ამრიგად – მხოლოდ საპროცედურო საკითხების გადაწყვეტა შეიძლებოდა ხმათა 
50+1 % –ით. დანარჩენში აბფაზურ და მასთან ალიანში მყოფ არაქართულ დეპუტაციას 
სჭირდებოდა 2/3. აფხაზეთის უზენაეს საბჭოში 100% დასწრებაც რომ ჰქონოდათ 
აფხაზურ და არაქართულ დეპუტაციას, 57%–ზე მეტი მაინც ვერ გროვდებოდნენ. ამიტომ 
აფხაზური და არაქართული დეპუტაცია იმ შემთხვევაშიც კი – თუ ქართულის წინააღმდეგ 
პრინციპულად დაირაზმებოდა 2/3 – ს მაინც ვერ შეაგროვებდა. 

ასე უსისხლოდ და სხვა მძაფრი დაპირისპირების განვითარების გარეშე მოხერხდა 
კრემლის მიერ გამწვავებული აფხაზური პრობლემის მოგვარება – პოლიტიკურ 
პროცესში. 

აფხაზეთის ზემოთმითითებული წესით დაკომპლექტებული უზენაესი საბჭო არ 
გამხდარა საქართველოსათვის რაიმე პრობლემის წყარო – არ ყოფილა არც ერთი 
შემთხვევა, როდესაც ამ პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ რაიმე ზიანი მოუტანა 
საქართველოს ინტერესებს. პირიქით – ეს გახდა აფხაზეთში შედარებითი 
სტაბილიურობის მტკიცე საფუძველი. 

პირიქით – ანტიეროვნული ძალების მიერ მოწყობილი პუტჩის შემდგომაც კი 
(არაფერი რომ ვთქვათ პუტჩისწინა პერიოდზე) აფხაზეთი და კერძოდ სოხუმი 
ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლების მხარდამჭერთა ძირითადი თავშესაფარი 
გახდა და ანტიეროვნული ძალები სწორედ ამიტომ გახდნენ იძულებულნი აფხაზეთში 
საომარი მოქმედებები წამოეწყოთ. 

საყურადღებო: 
ანტიეროვნული ძალების პუტჩის შემდგომ, როდესაც საქართველოში ხელისულება 

ხელთ ჩაიგდო კრიმინალურმა „სამხედრო საბჭომ“ – მან გააუქმა საქართველოს 
მოქმედი კონსტიტუცია და სანაცვლოდ შემოიღო საქართველოს 1921 წლის 
კონსტიტუცია – რომელშიც არ არსებობდა აფხაზეთის ავტონომიის ცნება. ამ 
მოღალატურმა ნაბიჯმა კანონგარეშე დააყენა აფხაზეთის უზენაესი საბჭო და გახდა 
აფხაზეთში პოლიტიკური მდგომარეობის უკიდურესი დაძაბვისა და შემდგომ ომის 
დაწყების მიხეხი და საბაბი. 

ეროვნული ხელისუფლება და სამაჩაბლო 

როგორც ცნობილია მე–20 საუკუნის 20–იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა რუსეთისა 
და მოღალატე ბოლშევიკების სურვილით ხელოვნურად შეიქმნა აფხაზეთისა და აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკები, სამხერეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. ნელი 
მოქმედების ნაღმები ჩაიდო საქართველოს დასაშლელად. რუსეთის უშუალო ჩარევით 
1921 წელს გამოცხადდა აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა, 1925 წელს 
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აფხაზეთის კონსტიტუციის მიღებით იყო მცდელობა რუსეთის მიერ საქართველოს ამ 
უძველესი ტერიტორიის მიტაცებისა. 

ცარისტული თუ კომინისტური (ბოლშევიკური) რუსეთი ყოველთვის ცდილობდა 
ეროვნული უმცირესობების გამოყენებას სეპარატისტული მოძრაობების 
გასაძლიერებლად. ასე იყო 1919 წლის მარტში, 1919 წლის ივნისში, 1920 წლის მაისში, 
როცა ბოლშევიკური რუსეთის წაქეზებით და დახმარებით სამაჩაბლოში აჯანყდნენ 
სეპარატისტები: იგივე გაგრძელდა 1989–90 წლებში სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში. 

1990 წლის 9 დეკემბერს ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მესვეურებმა კრემლის დავალებით 
საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის დაცვით გააუქმეს ავტონომიური ოლქი და 
ანტიკონსტიტუციური აქტით გამოაცხადეს ე.წ. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა. 
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ 1990 წლის 11 დეკემბერს მოახდინა ამ 
ფაქტის კონსტატაცია და საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის, საერთაშორისო 
სამართლის ნორმების სრული დაცვით, გააუქმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკად 
გამოცხადების გადაწყვეტილება. შიდა ქართლში (სამაჩაბლოში) იქნა აღდგენილი 
ისტორიული სამართლიანობა. 

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი, უზენაესი საბჭო და მთავრობა 
მშვიდობიანი პოლიტიკური მეთოდებით ახერხებდა სეპარატისტთა და რუსეთის 
იმპერიული ძალების განეიტრალებას. 1991 წლის 23 მარტს დაბა ყაზბეგში ზვიად 
გამსახურდიასა და ბორის ელცინს შორის ხელმოწერილი დოკუმენტით შიდა ქართლის 
(სამაჩაბლოს) საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების 
პრეროგატივად გამოცხადდა. 

1991 წლის მაისში სსრკ–ს, რუსეთის და საქართველოს პარლამენტების სამმხრივმა 
კომისიამ შექმნა დოკუმენტი ცხინავლის ზონის საკითხების მოგვარების მხოლოდ 
საქართველოს ხელისუფლების პრეროგატივად ცნობის შესახებ (ოსური მხარე 
მოლაპარაკებებეში მონაწილეობდა მხოლოდ მეთვალყურის სტატუსით). 

ზემოთმოყვანილი ფაქტების დასადასტურებლად გთავაზობთ, 1991 წლის 23 მარტს 
დაბა ყაზბეგში ზვიად გამსახურდიასა და ბორის ელცინის მიერ გაკეთებულ 
განცხათებათა აუდიოჩანაწერს! განცხადებაში ყველგან "სამხრეთ ოსეთის 
ავტონომიური ოლქის" ნაცვლად დაფიქსირებული და ნახსენებია ყოფილი სამხრეთ 
ოსეთი, სამაჩაბლო ან შიდა ქართლი! 

გთავაზობთ მაშინდელი "ნეზავისიმაია გაზეტას" (1991 წლის 26 მარტი) მოკლე 
ინფორმაციას: 

В субботу в поселке Казбеги, расположенном в верхней точке Крестового перевала границы 
Республики Грузия и Северо–Осетинской ССР, состоялась встреча руководителей парламента 
России Бориса Ельцина с председателем ВС Грузии Звиадом Гамсахурдиа и премьер–министром 
Грузии Тенгизом Сигуа. 

Сразу после беседы руководители двух республик дали короткую пресс–конференцию, на 
которой сообщили, что во время переговоров ими достигнута договоренность о подготовке к 
подписанию в апреле 1991 года проекта документа о сотрудничестве между РСФСР и 
Республикой Грузия. С этой целью должны быть созданы рабочие группы. На пресс–конференции 
отмечалось, что большое внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Южной Осетии. 
Ельцин и Гамсахурдиа выразили уверенность, что сотрудничество двух суверенных государств, 
их совместные действия способны привести к реальному позитивному результату... 

ცხინვალის რეგიონში არსებული კონფლიქტის მოგვარების მიზნით 1991 წლის 23 
მარტს საქართველოს ტერიტორიაზე, ყაზბეგში ერთმანეთს შეხვდნენ რსფსრ უზენაესი 
საბჭოს თავმჯდომარე, ბორის ელცინი და საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 
თავდმჯდომარე, ზვიად გამსახურდია. დაიგეგმა მეტად მნიშვნელოვანი ღონისძიება. 
უპირველესი და უმთავრესი მათ შორის იყო გადაწყვეტილება რუსეთ–საქართველოს 
შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე, რომელიც დაიგეგმა თბილისში. 
გაფორმდა შეხვედრისა და მოლაპარაკების ოქმი, რომელშიც, კერძოდ, აღინიშნა: 
1) 1991 წლის აპრილის მანძილზე ხელმოსაწერად მომზადდეს რუსეთის სფსრ და 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოთაშორისო ურთიერთობის 
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ხელშეკრულების პროექტი, რისთვისაც შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები ყოფილი სამხრეთ 
ოსეთის ავტონომიური ოლქის რეგიონში ვითარების სტაბილიზაციისათვის. 
ერთობლივი მოქმედების მიზნით შეთანხმების შედეგად მხარეები მორიგდნენ: 

2) რუსეთის სფსრ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს რესპუბლიკის 
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 10 დღეში შექმნან ერთობლივი კომისია აღნიშნულ 
რეგიონში ვითარების შესასწავლად და მიმდინარე წლის 20 აპრილამდე სიტუაციის 
ობიექტურად შეფასების მიზნით. 

3) რუსეთის სფსრ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს რესპუბლიკის 
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 10 აპრილამდე შექმნან მილიციის გაერთიანებული 
რაზმი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ყველა 
უკანონო ფორმირების განსაიარაღებლად. ამ რაზმს დაევალება საზოგადოებრივი 
წესრიგის დაცვა მოცემულ ტერიტორიაზე ვითარების სტაბილიზაციამდე.  

4) სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს წინადადება მიეცეს, გაიყვანოს ყოფილი 
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან აქ დისლოცირებული 
საბჭოთა არმიის ნაწილები. 

5) რუსეთის სფსრ, საქართველოს რესპუბლიკის და ჩრდილოეთ ოსეთის ასსრ 
მინისტრთა საბჭოებმა დაუყოვნებლივ დაიწყონ საიმისო მუშაობა, რომ ლტოლვილებს 
მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების საშუალება შეექმნათ, უზრუნველყონ 
ადგილობრივი ხელისუფლების კანონიერი ორგანოების აღდგენა. 

6) რუსეთის სფსრ, საქართველოს რესპუბლიკის და ჩრდილოეთ ოსეთის ასსრ 
მთავრობებმა შექმნან ლტოლვილებისათვის მიყენებული ზარალის შემფასებელი 
კომისია და დამატებითი სახსრები გამოყონ ამ ზარალის ასანაზღაურებლად. 

7) შექმნილი კომისიებისა და რაზმების საბოლოო ამოცანად ჩაითვალოს რეგიონში 
მშვიდობისა და სიმშვიდის აღდგენა. 

8) შეიქმნას მუდმივი ჯგუფი, რომელიც კონტროლს გაუწევს ამ ოქმის შესრულებას და 
განიხილავს წამოჭრილ მიმდინარე საკითხებს” 

(დაბა ყაზბეგი, 1991 წლის 23 მარტი). 
ამითი რუსეთმა არა თუ აღიარა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმება, 

არამედ მეტიც — ვალდებულება აიღო მონაწილეობა მიეღო სეპარატისტული 
შეიარაღებული დაჯგუფებების განიარაღებაში! 

აღნიშნულ რეგიონში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის დარეგულირებას ისახავდა 
მიზნად საქართველოს პრეზიდენტის ბატონ ზვიად გამსახურდიას მიერ გამოცემული 
ბრძანებულება „შიდა ქართლში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ“ (1991 წლის 2 
დეკემბერი), რომელშიც ვკითხულობთ: 

„... საქართველოს რესპუბლიკის სუვერენიტეტის, ქვეყნის უშიშროების და 
ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის მიზნით საქართველოს რესპუბლიკის 
კონსტიტუციის 121–ე მუხლიდ მე–2 პუნქტის საფუძველზე ვადგენ: 

– ცნობილ იქნეს ბათილად და იურიდიული ძალის არმქონედ ანტიკონსტიტუციური, 
ანტისახელმწიფოებრივი ორგანოს ე.წ. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს 1991 წლის 26 ნოემბრის გადაწყვეტილებები. 

– დაისვას საკითხი სსრ კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამისი 
ორგანოების წინაშე შიდა ქართლში დისლოცირებული სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს შინაგანი ჯარებისა და საბჭოთა არმიის ნაწილების საქართველოს 
რესპუბლიკის ტერიტორიიდან დაუყოვნებლივ გაყვანის შესახებ“ 

სსრკ მიერ ბალტიის ანექსიის „არ ცნობის“ დოქტრინა 

მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირმა რიბენტროპ–მოლოტოვის პაქტის შესაბამისად 
მოახდინა ბალტიის რესპუბლიკების ოკუპირება და ანექსია, 1940 წლის 23 ივლისს ႠႸႸ 
ხელისუფლებამ სიმპსონის დოქტრინა განავრცო ბალტიის რესპუბლიკებზეც: 
„ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის საბჭოთა ანექსიისა და ႱႱႰႩ–ში ჩართვის არ 
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ცნობით“. ამავე დროს ႠႸႸ–მ განსაზღვრა, რომ იგი შეინარჩუნებს ამ ქვეყნების 
დამოუკიდებელ საელჩოებს ႠႸႸ–ში შემდგომი 50 წლის განმავლობაში (ანუ 1990 
წლის ჩათვლით). 

· სინქრონოლოგია: ლატვიამ და ლიტვამ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა და 
ႱႱႰႩ–დან გასვლა ზუსტად 1990 წელს 

1959 წელს ႠႸႸ კონგრესმა 14 ივნისი გამოაცხადა „ბალტიის დამოუკიდებლობის 
დღედ“.  

1975 წელს ႠႸႸ კონგრესმა მიიღო რეზოლუცია, რომლის მიხედვითად ევროპის 
სახელმწიფოების საზღვრების უცვლელობის პრინციპი არ ვრცელდებოდა იმ ქვეყნებზე, 
რომელთავ ეხებოდათ „არ ცნობის“ დოქტრინა. 

დამიუკიდებელი ბალტიის რესპუბუბლიკებს ოკუპაციის პერიოდში მხარს უჭერდნენ 
აგრეთვე სხვა ქვეყნებიც, მაგალითად – ესტონეთის მთავრობა ემიგრაციაში 
ჩამოყალიბდა შვედეთში 1953 წელს.  

ბალტიის რესპუბლიკების ანექსიის უსამართლობის ცნობა სსრკ მიერ 
1989 წლის 2 დეკემბერს კუნძულ მალტასთან მოხდა ႱႱႰႩ პრეზიდენტის 

მ.გორბაჩოვისა და ႠႸႸ პრეზიდენტის ჯ.ბუშს. ამ შეხვედრაზე გადაწყდა „ცივი ომის“ 
დასრულება და ამ ომისაგან გამომდინარე წინააღმდეგობებისა დარეგულირება (მათ 
შორის იგულისხმებოდა აგრეთვე ბალტიის რესპუბლიკების ႱႱႰႩ მიერ ოკუპაცია და 
ანექსიაც). 

· სინქრონოლოგია: მალტის შეხვედრიდან სამი კვირის შემდეგ კი საბჭოთა 
კავშირის უზენაესმა საბჭომ 1989 წლის 24 დეკემბერს ბალტიის რეპუბლიკების 
– ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის ოკუპაცია და ანქსია საბჭოთა კავშირის 
მიერ 1940 წელს უკანონოდ ცნო და განაცხადა, რომ ეს საბჭოთა ხალხის 
სურვილისა და ნების წინააღმდეგ და მეტიც – საბჭოთა კანონების დარღვევით 
მოხდა. ამით არსებითად საბჭოთა კავშირის უზენაესმა საბჭომ ბალტიის რესპუბ-
ლიკების გასვლას საბჭოთა კავშირიდან ლეგიტიმური საფუძველი მისცა და წააქეზა. 

1991.09.06 ႱႱႰႩ–მ ოფიციალურად გამოაცხადა ლიტვის, ლატვიისა და 
ესტონეთისათვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ!  

დსთ – ახალი საბჭოთა კავშირი ბალტიის გარეშე 

1991 წლის 8 დეკემბერს, საბჭოთა კავშირის იმ რესპუბლიკების ლიდერები, 
რომლებიც გაეროს დამაფუძნებელი წევრები იყვნენ ანუ რუსეთის, ბელორუსიისა და 
უკრაინის – შეიკრიბნენ ბელორუსიაში, ბელოვეჟში და ხელი მოაწერეს „ႣႱႧ“–ს 
შექმნის ხელშეკრულებას. 

1991 წლის 21 დეკემბერს, ყაზახეთის დედაქალაქში ალმა–ათაში „ႣႱႧ“–ს 
დამაფუძნებლებმა მიიწვიეს ყველა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მეთაურები 
გარდა ბალტიის ქვეყნებისა როდესაც მათ ხელი მოაწერეს „ႣႱႧ“–ში გაწევრიანებას. 

· სინქრონოლოგია: საქართველომ „ႣႱႧ“–ს წევრობაზე უარი განაცხადა – 1991 
წლის 22 დეკემბერს საქართველოში დაიწყო პუტჩი. 

მას შემდეგ, რაც 1991–1992 წლების პუტჩით დაამხეს ეროვნული ხელისუფლება 
საქართველოც აფხაზეთის ომის დროს ე.შევარდნაძის სოხუმში ალყიდან 
განთავისუფლების საფასურად საქართველო აიძულეს შესულიყო „ႣႱႧ“–ში – ამით 
დასრულდა საბჭოთა კავშირის რეორგანიზება. 

აქ წარმოდგენილია დასავლეთის წამყვანი სახელმწიფოების მიერ საბჭოთა კვშირის 
მიერ ბალტიის რესპუბლიკების – ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის მიმართ საბჭოთა 
ანექსიის არ ცნობის დოქტრინა ანუ Non–recognition of the Soviet Annexation და ამ 
ფაქტორის გათვალისწინებით საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი 
მოძრაობის ამოცანათა განსხვავება. 
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საბჭოთა კავშირი გაეროში 

საბჭოთა კავშირში შემავალ რესპუბლიკები არც საკუთრივ შიგნიდან მინიჭებული 
საერთაშორისო პოლიტიკური სტატუსით და არც საგარეო, ანუ საერთაშორისო 
პოლიტიკური სტატუსისით არ იყვნენ თანასწორები (თუმცა საბჭოთა კონსტიტუციით ეს 
დეკლარირებული იყო). 

კერძოდ, საერთაშორისო სტატუსის თვალსაზრისით რუსეთის ფედერაციას, უკრაინას 
და ბელორუსიას – თვით საბჭოთა კავშირის მიერ მინიჭებული ჰქონდათ ძალზე 
არსებითი უპირატესობები. 

როდესაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია შეიქმნა 1945 წელს საბჭოთა 
კავშირმა – რათა მისი წარმომადგენლობის მაქსიმიზება მოეხდინა – საერთაშორისო 
საზოგადოება აიძულა დამაფუძნებელი წევრების სახით მიეღოთ და გაეროს შექმნის 
ქარტიის ხელმომწერებად დაეშვათ: რუსეთის ფედერაციული რესპუბლიკა (ႱႱႰႩ 
სახით), ბელორუსია და უკრაინა. 

1958 წლიდან ნიუ იორკში დაარსდა ბელორუსიის მუდმივი წარმომადგენლობა. 
უკრაინა საბჭოთა პერიოდში ორჯერ იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი (1948–

1949, 1984–1985). აქედან გამომდინარე, მაგალითად, 1991 წლის 24 აგვისტოს უკრაინის 
უზენაესი საბჭოს (რადა) მიერ დამოუკიდებლობის დეკლარირება საერთაშორისო 
სამართლის თვალსაზრისით ნონსენსი იყო, – ისევე როგორც ნონსენსი იყო უკრაინის 
„ცნობა“ მსოფლიოს ქვეყნების მიერ 1991 წლის განმავლობაში (გამოდიოდა, რომ 
გაეროს წევრი იყო არადამოუკიდებელი, დამოკიდებული, ოკუპირებული ქვეყანა და 
ასეთის არალეგიტიმური მთავრობა იყო წარმოდგენილი გაეროში). 

ამდენად გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ – გაერთიანებული ორგანიზაციის 
წევრი იყო არა საბჭოთა კავშირი – არამედ საბჭოთა კავშირის სამი რესპუბლიკა 
(რსფსრ როგორც ႱႱႰႩ). ამავე დროს ეს საერთაშორისო დონეზე საბჭოთა კავშირის 
დანარჩენ რესპუბლიკებს და მათს შორის საქართველოსაც დისკრიმინირებულ 
მდგომარეობაში აყენებდა – საქართველოს უფლებებს ვითომ, ფორმალურად 
წარმოადგენდა – ართ–ერთი საბჭოთა რესპუბლიკა – რუსეთის ფედერაცია. 

სხვა კუთხით – 1945 წლიდან საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით უკრაინა 
და ბელორუსია დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს წარმოადგებდნენ! 

ბალტიის რესპუბლიკების სპეციფიური საერთაშორისო სტატუსი 

მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირმა რიბენტროპ–მოლოტოვის პაქტის შესაბამისად 
მოახდინა ბალტიის რესპუბლიკების ოკუპირება და ანექსია, 1940 წლის 23 ივლისს ႠႸႸ 
ხელისუფლებამ სიმპსონის დოქტრინა განავრცო ბალტიის რესპუბლიკებზეც: 
„ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის საბჭოთა ანექსიისა და ႱႱႰႩ–ში ჩართვის არ 
ცნობით“. ამავე დროს ႠႸႸ–მ განსაზღვრა, რომ იგი შეინარჩუნებს ამ ქვეყნების 
დამოუკიდებელ საელჩოებს ႠႸႸ–ში შემდგომი 50 წლის განმავლობაში (ანუ 1990 წლის 
ჩათვლით). 

· სინქრონოლოგია: ლატვიამ და ლიტვამ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობდა და 
ႱႱႰႩ–დან გასვლა ზუსტად 1990 წელს  

1959 წელს ႠႸႸ კონგრესმა 14 ივნისი გამოაცხადა „ბალტიის დამოუკიდებლობის 
დღედ“. 1975 წელს ႠႸႸ კონგრესმა მიიღო რეზოლუცია, რომლის მიხედვითად ევროპის 
სახელმწიფოების საზღვრების უცვლელობის პრინციპი არ ვრცელდებოდა იმ ქვეყნებზე, 
რომელთაც ეხებოდათ „არ ცნობის“ დოქტრინა. 

დამიუკიდებელი ბალტიის რესპუბუბლიკებს ოკუპაციის პერიოდში მხარს უჭერდნენ 
აგრეთვე სხვა ქვეყნებიც, მაგალითად – ესტონეთის მთავრობა ემიგრაციაში 
ჩამოყალიბდა შვედეთში 1953 წელს. ესტონეთის დამოუკიდებლობის აღდგენისა და 
ესტონეთის პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ, 1992 წლის 8 ოქტომბერს ესტონეთის 
მთავრობამ ემიგრაციაში, ემიგრანტული პრეზიდენტის ჰეინრიხ მარკის სახით 
ძალაუფლება გადასცა ახალარჩეულ ლენარტ მერის. 
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საქართველოს სპეციფიური საერთაშორისო სტატუსი 

აქ უნდა აღიწეროს ემიგრაციაში საქართველოს მთავრობის (ნ.ჟორდანიას) 
ოფიციალური სტატუსის შეცვლა – რომელიც ჯერ „ერთა ლიგის“ მიერ ემიგრაციაში 
ლეგიტიმურ ხელისუფლებად იყო აღიარებული, მაგრამ 1937 წელს საბჭოთა კავშირთან 
გარკვეული გარიგებისა და გერმანიის წინააღმდეგ მეორე მსოფლიო ომში 
მოკავშირეობის ძიების გავლენით – გააუქმეს. 

საბჭოთა რესპუბლიკების მიერ დამოუკიდებლობის დეკლარირების 
ქრონოლოგია 

· ლიტვა – 1990 წლის 11 მარტი  
· ლატვია – 1990 წლის 4 მაისი  
· მოლდავეთი – 1990 წლის 2 სექტემბერი  
· საქართველო – 1991 წლის 9 აპრილი  

o სინქრონოლოგია: 1991 წლის 19–21 აგვისტოს მოსკოვში მოხდა „გკჩპ“ – 
რომელსაც მოჰყვა „სუვერენიტეტების აღლუმი“  

· ესტონეთი – 1991 წლის 20 აგვისტო  
· უკრაინა – 1991 წლის 24 აგვისტო (გაეროს წევრი)  
· რუსეთი – 24 1991 24 აგვისტო (გაეროს წევრი)  
· ბელორუსია – 1991 წლის 25 აგვისტო (გაეროს წევრი)  
· უზბეკეთი – 1991 წლის 31 აგვისტო  

o სინქრონოლოგია: ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის დამოუკიდებლობის 
ცნობა ႱႱႰႩ მიერ 6 სექტ. 1991  

· ტაჯიკეთი – 1991 წლის 9 სექტემბერი  
· აზერბაიჯანი – 1991 წლის 18 ოქტომბერი  
· სომხეთი – 1991 წლის 23 სექტემბერი (რეფერენდუმი)  
· თურქმენეთი – 1991 წლის 27 ოქტომბერი  

o სინქრონოლოგია: 1991 წლის 8 დეკემბერს რუსეთის, ბელორუსიისა და 
უკრაინის პრეზიდენტები აუქმებენ ႱႱႰႩ–ს  

· ყირგიზეთი – 1991 წლის 12 დეკემბერი  
· ყაზახეთი – 1991 წლის 12 დეკემბერი  
საბჭოთა კავშირის მთავრობამ ცნო ბალტიის რესპუბლიკების – ლიტვის, ლატვიისა 

და ესტონეთის დამოუკიდებლობა 1991 წლის 6 სექტემბერს – თუმცა ამ დროისათვის 
დამოუკიდებლობა უკვე ჰქონდათ გამოცხადებული სომხეთს, მოლდავეთს, 
საქართველოს, უკრაინას, ბელორუსიასა და უზბეკეთს. კითხვაზე: რატომ მაინც და მაინც 
ბალტიის რესპუბლიკები აღმოჩნდნენ ასეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში 
ისტორიკოსებმა და პოლიტოლოგებმა მტკიცე და ცალსახა პასუხი უნდა გასცენ… 

· სინქრონოლოგია: საქართველოში 1991 წლის 2 სექტემბერს დაიწყო მცოცავი 
პუტჩი.  

საბჭოთა რესპუბლიკების გაერთიანება დსთ–ში 

1991 წლის 8 დეკემბერს, საბჭოთა კავშირის იმ რესპუბლიკების ლიდერები, 
რომლებიც გაეროს დამაფუძნებელი წევრები იყვნენ ანუ რუსეთის, ბელორუსიისა და 
უკრაინის – შეიკრიბნენ ბელორუსიაში, ბელოვეჟში და ხელი მოაწერეს „დამოუკიდებელ 
სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (ႣႱႧ)“ შექმნის ხელშეკრულებას. 

1991 წლის 21 დეკემბერს, ყაზახეთის დედაქალაქში ალმა–ათაში ႣႱႧ–ს დამა-
ფუძნებლებმა მიიწვიეს ყველა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მეთაურები გარდა 
ბალტიის ქვეყნებისა როდესაც მათ ხელი მოაწერეს ႣႱႧ–ში გაწევრიანებას. 
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· სინქრონოლოგია: საქართველომ ႣႱႧ–ს წევრობაზე უარი განაცხადა – 1991 წლის 
22 დეკემბერს საქართველოში დაიწყო პუტჩი.  

მას შემდეგ, რაც 1991–1992 წლების პუტჩით დაამხეს ეროვნული ხელისუფლება 
საქართველოც აფხაზეთის ომის დროს ე.შევარდნაძის სოხუმში „ალყიდან 
განთავისუფლების საფასურად“ საქართველო აიძულეს შესულიყო ႣႱႧ–ში ამით 
დასრულდა საბჭოთა კავშირის რეორგანიზება. 

დასკვნა 
ხშირად წავიკითხავთ და მოვისმენთ ხოლმე, რომ ვითომც „ბალტიის 

რესპუბლიკებმა“ მეტი ჭკუა და გამოცდილება გამოავლინეს საბჭოეთიდან გასვლი-
სათვის და ამიტომ „იოლად გადარჩნენ“. ზემოთმოტანილი დოკუმენტური მასალა 
ცალსახად ამტკიცებს, რომ ბალტიის რესპუბლიკების საბჭოთა კავშირიდან გასვლა 
საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე გადაწყვეტილი ფაქტი იყო და ეს მათი ნება–
სურვილს გარეშე გადაწყდა (მათთან შეუთანხმებლად მოხდა – მათ არც კი ჰკითხეს). 

ბუშის „კიევური კოტლეტი“: Chicken Kiev 19 

ႠႸႸ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ცნობილი „კიევური კოტლეტი“ სიტყვა 1991 წლის 1 
გვისტოს წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირის განვითარების ვაშინგტონისეული 
პროგრამას, დერექტივას და გაფრთხილებას მოკავშირე რესპუბლიკების მიმართ 
(ბალტიის რესპუბლიკების გარდა) – არ გაეწიათ წინააღმდეგობა მიმდინარე 
პროცესებისათვის და დამორჩილებოდნენ მოსკოვისა და ႠႸႸ შეთანხმებულ 
პოლიტიკურ გეზს საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებისათვის. 

ზუსტად იმ დღეებში საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოში უკვე კომისიების დონეზე 
განიხილებოდა და მაგიდაზე იდო კანონი ბალტიის რესპუბლიკების: ესტონეთის, 
ლიტვისა და ლატვიიის დამოუკიდებლობის ცნობის შესახებ – რაც ბუშის კიევური 
სიტყვის შემდეგ 5 კვირაში განხორციელდა (ეს იმ დროს რაიმე საიდუმლოებას არ 
წარმოადგენდა და რა თქმა უნდა ბუშმა ეს მშვენივრად იცოდა). ამდენად ბუშის სიტყვა 
მთიანად და სავსებით ეხებოდა მხოლოდ ႱႱႰႩ არაბალტიის რესპუბლიკებს. 

კონდოლიზა რაისის ნახელავი 
პრეზიდენტ ბუშის ეს სიტყვა (მომზადებული კონდოლიზა რაისის მიერ) მსოფლიო 

დიპლომატიასა და პოლიტიკაში ცნობილი გახდა, როგორც „კიევური კოტლეტი“. 
აქ მოცემულია ბუშის გამოსვლის ის მომენტები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად 

ეხებოდა საქართველოს: 
«მოსკოვში მე უკვე დავაფიქსირე ჩვენი პოზიცია. ჩვენ დავეხმარებით ყველას 

როგორც ცენტრში ასევე რესპუბლიკებში, მათ რომლებიც მიისწრაფვიან 
თავისუფლებისაკენ, დემოკრატიისაკენ და თავისუფალი ეკონომიკისაკენ. ჩვენი 
დახმარება არ იქნება პერსონიფიცირებული: ის დაეყრდობა პრინციპებს და არა 
პიროვნებებს. ვერ გეტყვით, თუ როგორ უნდა მოხდეს თქვენი საზოგაოების 
რეფორმირება. ამ პოლიტიკურ პროცესში ჩვენ რესპუბლიკებსა და ცენტრსა თუ თვითონ 
რესპუბლიკებს შორის მოგებულისა და წაგებულის გარჩევას არ დავიწყებთ. ეს 
უკანასკნელი მხოლოდ თქვენი საქმეა. ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ ეხება.» 

აქ ბუში საგანგებოდ არ ახსენებს პრიორიტეტებში ႱႱႰႩ რესპუბლიკების 
დამოუკიდებლობას. 

                                                                            
19 წყარო: Rede des amerikanischen Präsidenten, George Bush, vor dem Obersten Sowjet der sowjetischen 
Unionsrepublik Ukraine am 1. August 1991 in Kiew (gekürzt), in: Europa-Archive, Folge 17 / 1991 S.D439-
D442 
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«ჩვენი განზრახვაა ისეთი სამუშაოს ჩატარება, რომელიც ორივე მხარეს მოუტანს 
სარგებელს. ეს კი იმას ნიშნავს რომ, ჩვენ არ ჩავერევით თქვენს შიდა საქმეებში 
ზოგიერთმა უკვე მიმართა შეერთებულ შტატებს თხოვნით გააკეთონ არჩევანი 
გორბაჩოვსა და საბჭოთა კავშირის თვითოეული რესპუბლიკის მმართველს შორის. ჩემი 
აზრით, ეს ჩვენთვის არ წარმოადგენს მისაღებ ალტერნატივას.» 

აქ გორბაჩოვსა და თითეული რესპუბლიკის მმართველს შორის არჩევენში 
იგულისხმება ზოგი რესპუბლიკის და მათ შორის საქართველოს მოთხოვნა და მიმართვა 
ვაშინგტონს ეღიარებინა მათი დამოუკიდებლობა და ეწარმოებინათ მათთან 
ურთიერთობა კრემლის გვერდის ავლით. 

«უნდა ვაღიაროთ რომ პრეზიდენტ გორბაჩოვს საოცარი მიღწევები აქვს პოლიტიკის 
სფეროში: საუბარია მის მიერ გატარებულ გლასნოსტზე, პერესტროიკაზე და 
დემოკრატიიზაციის პროცესზე. ამ ყველაფერს კი დემოკრატიისაკენ, თავისუფლებისაკენ 
და თავისუფალ ეკონომიკურ სისტემამდე მივყავართ. ჩვენ განზრახული გავქვს, ყველა 
ახლო ურთიერთობა საბჭოთა კავშირთან გორბაჩოვის (სახით) დავამყაროთ.» 

აქ ბუში კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს იმას, რომ ცალკეულ რესპუბლიკებთან 
განსაკუთრებული ურთიერთობები – რომლებმაც ამ დროისათვის დამოუკიდებლობა 
უკვე გამოაცხადეს – ვაშინგტონს არ ექნება და მათთან ყოველგვარი ურთიერთობები 
მხოლოდ კრემლის გავლით იქნება. 

«როგორც ლორდ ექტონი შენიშნავს, ნამდვილად თავისუფალია ქვეყანა, სადაც 
უმცირესობები დაცულია. თავისუფლებას წინ უნდა უძღოდეს ტოლერანტობა. 
…უკრაინაში, რუსეთში, სომხეთში და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ყვავის თავისუფლების 
სული. მაგრამ თავისუფლება ვერ გადარჩება, თუ ჩვენ ხელს შუვწუყობთ დესპოტიზმის 
აყვავებას…» 

აქ ბუში იმ რესპუბლიკებს შორის – რომლებშიც „ყვავის თავისუფლების სული“ არ 
ასახელებს საქართველოს. 

«თავისუფლება არ უნდა გავაიგივოთ დამოუკიდებლობასთან. ამერიკელები მხარს 
არ დაუჭერენ იმათ, რომლებიც ცდილობენ, მიაღწიონ დამოუკიდებლობას ლოკალური 
დესპოტიზმის შექმნის ფასად. მან უნდათ მოიშორონ ცენტრალიზებული ტირანია, მაგრამ 
სამაგიეროდ თვითმკვლელობრივ ნაციონალიზმს ნერგავენ, რომელიც ეთნიკურ ზიზღზეა 
დაფუძვნებული.» 

აქ ბუშმა დამოუკიდებლობისათვის საბჭოთა რესპუბლიკების სწრაფვა გააიგივა 
ლოკალური დესპოტიების შექმნასთან და სწრაფვას დამოუკიდებლობისაკენ 
„თვითმკვლელობრივი ნაციონალიზმი“ უწოდა. 

მომდევნო პერიოდში საქართველოში ანტიეროვნულმა ძალებმა აიტაცეს რა ბუშის 
აღნიშნული სიტყვის ტემინები წამოაყენეს ლოზუნგები: „ჯერ – თავისუფლება, შემდეგ – 
დამოუკიდებლობა“ (რითითაც ცდილობდნენ შეეფერხებინათ საქართველოს 
დამოუკიდებლობის განმტკიცება) და „თვითმკვლელობრივი ნაციონალიზმი“ 
(რომლითაც ცდილობდნენ ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა გაიეიივებინათ 
ექსტრემისტულ ნაციონალიზმთან) 

ინგლისური ვიკიპედიის განმარტების შესაბამისად: ბუში თავის სიტყვაში უკრაინას 
აფრთხილებს არ დაადგეს „თვითმკვლელობრივი ნაციონალიზმის“ გზას – რაც 
არსებითად კიდევ უფრო ნიშანდობლივია – რამდენადაც ამ პერიოდისათვის 
დამოუკიდებლობისადმი მიწრაფების გარდა, უკრაინაში არავითარი ეთნოკონფლიქტები 
არ იყო (Chicken Kiev is also the label used by the media for a speech made in Kiev in 1991 by 
then U.S. president George H.W. Bush. It was drafted by Condoleezza Rice, and cautioned 
Ukrainians against "suicidal nationalism". A few months later, Ukrainians voted to withdraw 
from the Soviet Union.) 

პრეზიდენტ ბუშის სიტყვა კიდევ იმითაა მნიშვნელოვანი და არსებითი, რომ იგი 
ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმებსა და 
განზრახვებში არ შედიოდა საბჭოთა კავშირის დაშლა და მისი შემადგენელი 
რესპუბლიკების მიერ დამოუკიდებლობის მიღება. მეტიც ამ გამოსვლაში დაუფარავი 
მუქარაა იმ რესპუბლიკების მიმართ (და პირველ რიგში საქართველოს მიმართ – 
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რომელიც არ იქნა ჩამოთვლილი იმ სიაში სადაც იყვნენ ის რესპუბლიკები – რომლებშიც 
„დემოკრატია ყვავის“), რომლებიც აქტიურად იბრძოდნენ და იღწვოდნენ საბჭოთა 
კავშირიდან გამოსვლისათვის. 

ამავე ასპექტში ნიშანდობლივია ვაშინგტონის სრულიად განსხვავებული პოლიტიკა 
ბალტიის რესპუბლიკების მიმართ – განპირობებული ვაშინგტონის საბჭოთა ანექსიის არ 
ცნობის დოქტრინით 20.  

იგივე თვალსაზრისია გამოთქმული The Washington Times მიერ: In that speech, 
delivered in Kiev months before a '''referendum in which Ukrainians voted to withdraw from the 
Soviet Union''', Mr. Bush cautioned against "suicidal nationalism." 

რეტროსპექტიული ხედვა 

რამდენადაც პრეზიდენტ ბუშის „კიევური კოტლეტის“ სიტყვამ როგორც ყოფილ 
საბჭოთა რესპუბლიკებში, ასევე – თვით ႠႸႸ პოლიტიკურ წრეებში სკანდალური 
გამოხმაურება გამოიწვია – იგი, უკვე ექს–პრეზიდენტის როლში, კიევში 2004 წლის 
ვიზიტის დროს შეეცადა გამოესწორებინა საკუთარი შეცდომა: 

KYIV – President '''George H.W. Bush, notorious for his reference to "suicidal nationalism" 
in what has come to be called the "Chicken Kiev" speech''', finally explained his statement on 
his first trip back to the Ukrainian capital 13 years later, on May 21. 

"That's not what I said," explained the 41st president of the United States, referring to the 
statement, which he made in Ukraine's capital just three weeks before the Soviet Union 
collapsed and Ukraine declared independence in August 1991. 

"I encouraged them not to do something stupid. My speech here – if you look at it, if you 
read it – I said to restrain from doing anything that would cause them to react when things 
were going the right way," he added… noted Mr. Bush. 

ბუში აქ თავს იმართლებს, რომ მას სწორედ ვერ გაუგეს და მან მხოლოდ და 
მხოლოდ გააფრთხილა უკრაინა და სხვა რეპუბლიკები რაიმე „სისულელე“ არ ჩაედინათ. 
აქედან სწორედაც ის დასტურდება, რომ მისი „კიევური კოტლეტი“ გამოსვლა იმ დროს 
გაგებული იქნა როგორც ႱႱႰႩ რესპუბლიკების მიმართ პირდაპირი მუქარა არ ეცადათ 
გასვლა საბჭოთა კავშირიდან! 

საქართველოში, პოლიტიკურ წრეებში ბუშის ამ განცხადებამ ძლიერი რეაქცია 
გამოიწვია – ეროვნული ხელისუფლების ოპოზიციური ძალებისათვის ეს ეროვნული 
ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებისკენ მოწოდება იყო და კიდევ ერთი 
დასტური იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 
დასავლეთის მხრივაც არ იყო სასურველი. ბუშის ეს განცხადება აგრეთვე წახალისება 
იყო საბჭოთა პროიმპერიული ძალებისათვის საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების 
წინააღმდეგ დემარშებისათვის. 

საერთაშორისო სამართლის უსამართლობა 

საბჭოთა კავშირში შემავალ რესპუბლიკები არც საკუთრივ შიგნიდან მინიჭებული 
საერთაშორისო პოლიტიკური სტატუსით და არც საგარეო, ანუ საერთაშორისო 
პოლიტიკური სტატუსისით არ იყვნენ თანასწორები (თუმცა საბჭოთა კონსტიტუციით ეს 
დეკლარირებული იყო). 

კერძოდ, საერთაშორისო სტატუსის თვალსაზრისით რუსეთის ფედერაციას, უკრაინას 
და ბელორუსიას – თვით საბჭოთა კავშირის მიერ მინიჭებული ჰქონდათ ძალზე 
არსებითი უპირატესობები. 

                                                                            
20 წყარო: Quelle: U.S. Policy Information and Texts (USIS Bonn), Nr. 104, 2.8.1991; Übersetzung: Europa-
Archive 
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როდესაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია შეიქმნა 1945 წელს საბჭოთა 
კავშირმა – რათა მისი წარმომადგენლობის მაქსიმიზება მოეხდინა – საერთაშორისო 
საზოგადოება აიძულა დამაფუძნებელი წევრების სახით მიეღოთ და გაეროს შექმნის 
ქარტიის ხელმომწერებად დაეშვათ: რუსეთის ფედერაციული რესპუბლიკა, ბელორუსია 
და უკრაინა. 1958 წლიდან ნიუ–იორკში დაარსდა ბელორუსიის მუდმივი 
წარმომადგენლობა. 

ამდენად გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ – გაერთიანებული ორგანიზაციის 
წევრი იყო არა საბჭოთა კავშირი – არამედ საბჭოთა კავშირის სამი რესპუბლიკა – 
რუსეთის ფედერაცია (არსებითად, თავისი კოლონიებიანად), უკრაინა და ბელორუსია. 
გარკვეული თვალსაზრისით შეიქმნა საერთაშორისო პოლიტიკური პარადოქსი – 
საბჭოთა კავშირის შემადგენელი სამი რესპუბლიკა გაეროს წევრი იყო – თვით 
სახელმწიფო საბჭოთა კავშირი კი – არა. ამავე დროს ეს საერთაშორისო დონეზე 
საბჭოთა კავშირის დანარჩენ რესპუბლიკებს და მათს შორის საქართველოსაც 
დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში აყენებდა – საქართველოს უფლებებს ვითომ, 
ფორმალურად წარმოადგენდა – ერთ–ერთი საბჭოთა რესპუბლიკა – რუსეთის 
ფედერაცია. 

სხვა კუთხით – 1945 წლიდან საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით 
უკრაინა და ბელორუსია დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს წარმოადგებდნენ!  

აგრეთვე – გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრიდან ერთი იყო არა 
საბჭოთა კავშირი, არამედ რუსეთის ფედერაცია (სსრკ სახით)!  

განმარტება: ფორმალურად საბჭოთა კავშირი დაფუძნდა 1922 წელს რუსეთის 
ფედერაციის, უკრაინის, ბელორუსიისა და ამიერკავკასიის ფედერაციის 
„გაერთიანებით“. ამდენად – საბჭოთა კავშირის დამაფუძნებლებიდან გაეროს 
უშიშროების საბჭოში შევიდნენ საბჭოთა კავშირის დამაფუძნებლები (ამათში სსრკ 
სახელით არსებითად ქმედებდა სსრკ–ს დამაფუძნებელი რუსეთის ფედერაცია. 

ნიშანდობლივია: რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის ფორმალური ხელშეკრულებაც 
(ე.წ. „ბელოვეჟის“ შეთანხმება) სწორედ საბჭოთა კავშირის იმავე დამაფუძნებელი 
წევრების დონეზე მოხდა – რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა, ბელორუსია – რაც 
ადასტურებს იმას, რომ საერთაშორისო დონეზე სწორედ ეს ერთეულები იყვნენ 
ანგარიშში მისაღები. 

აქედან გამომდინარე – ფრიად პრაქტიკული კითხვა: 
თუ საბჭოთა კავშირი არ არსებობდა (ანუ არსებობდა რუსეთ–უკრაინა–ბელორუსიის 

კავშირი) – მაშინ საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით საიდან გავიდნენ 1990–
1992 წლებში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები? 

უკრაინა საბჭოთა პერიოდში ორჯერ იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი (1948–
1949, 1984–1985).  

აქედან გამომდინარე, მაგალითად, 1991 წლის 24 აგვისტოს უკრაინის უზენაესი 
საბჭოს (რადა) მიერ დამოუკიდებლობის დეკლარირება საერთაშორისო სამართლის 
თვალსაზრისით ნონსენსი იყო, – ისევე როგორც ნონსენსი იყო უკრაინის „ცნობა“ 
მსოფლიოს ქვეყნების მიერ 1991 წლის განმავლობაში. 

გაეროს წევრმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა?  
– თუ გარეოს წევრი ქვეყანა შეიძლება არადამოუკიდებელი იყოს – მაშინ რატომ არ 

შეითლება გაეროს წევრი იყოს ჩეჩნეთი ან აფხაზეთი? 
რა ცნეს მსოფლის ქვეყნებმა? გაეროს წევრი ქვეყანა – რომელიც თვით იყო გაეროს 

ყველა ქარტიის, დადგენილების, გადაწყვეტილების, კენჭისყრის მონაწილე?  

„ადამიანი რომელიც დინების საწინააღმდეგოდ მისცურავს“ 

„There's a man who has been also swimming against the tide“ ანუ „კაცი (ადამიანი) 
რომელიც დინების საწინააღმდეგოდ მისცურავს“ – აშშ პრეზიდენტ ბუშის მიერ 1990 
წლის 21 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მიმართ 
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გამოყენებული გამოთქმა, რომლითაც დასავლეთმა ზ.გამსახურდია არსებითად 
კანონგარეშე გამოაცხადა. 

ბუშის მტრული გამოთქმა მოჰყვა „გე–კა–ჩე–პე“ პუტჩს, როდესაც პუტჩის საეჭვო 
მიმდინარეობის გამო ზვიად გამსახურდიამ ეჭვი შეიტანა ამ პუტჩის პროვოკაციულ 
ხასიათში და მას სსრკ პრეზიდენტის გორბაჩევის მიერ ფარული წარმართვასა და 
პროვოცირებაზე (პუტჩის დღეებში გორბაჩევი ყირიმში ისვენაბდა). ეჭვი გამოთქმული 
იყო იმის გამო, რომ პუტჩისტებმა მაშინათვე არ დააპატიმრეს გორბაჩევი და მასთან 
საეჭვო მოლაპარაკებები გამართეს. ზ.გამსახურდია საფუძვლიანდ ეჭვობდა და ეს 
გარკვეულწილად დადასტურდა, რომ აპირებდნენ პუტჩის საბაბით სამხედრო მართვის 
დამყარებას იმ რესპუბლიკებში – რომლებმაც საბჭოთა კავშირიდან გასვლა განაცხადეს. 

შემდგომ, ბუშის ეს გამოთქმა ანტიეროვნული ძალების ერთ–ერთი ყველაზე 
გამოყენებადი არგუმენტი გახდა ზ.გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების 
დამხობისას. 

August 21: The Soviet putsch was a trying time for Bush, who staked a great deal on his 
deal with Gorbachov. A remarkable flare– up by Bush came in response to the opinion 
expressed by Zviad Gamsakhurdia, the president of the Republic of Georgia, that Gorbachov 
was part of the conspiracy behind the coup. Bush, asked for a reaction, was incensed: 

Bush: — say to him he needs to get a little work done on the kind of statements he's 
making. I mean that's ridiculous. There's a man who has been also swimming against the tide, 
it seems to me, a little bit. And I don't want to go overboard on this, but he ought to get with it 
and understand what's happening around the world. 

Q: Are you saying that —  
Bush: To suggest that President Gorbachov would plot to put the people of the Soviet 

Union through this kind of trauma and the rest of the world through it just makes absolutely no 
sense at all. Now, I haven't heard him say that, so I want to hedge it. You've told me he said it; I 
haven't heard it. So, I've got to be very careful I don't react to something that may not be true. I 
learned that one a long time ago. 

 „პირველი გასროლის სინდრომი“ 

მეოცე საუკუნის მიწურულისა და ოცდამეერთე საუკუნის დამდეგის საქართველოს 
პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ აზროვნებაში ფართოდ გავრცელებული ცნება 
„პირველი გასროლა“ ეხებოდა 1991–1992 წლების პუტჩის 1991 წლის 21 დეკემბერის 
დაწყების უშუალო საბაბსა და ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლებისა და კერძოდ 
პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ წამოწყებულ სასამართლო საქმეში ერთ–
ერთ არსებით ბრალდებას. 

ანტიეროვნული ძალები მათ მიერ შეიარაღებულ პუტჩს ამართლებდნენ იმით, რომ 
ვითომც ეროვნულმა, ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ ცეცხლი გაუხსნა „შეუიარაღებელ 
საპროტესტო მიტინგს“ მთავრობის სასახლის წინ. 

კერძოდ ეროვნული ხელისუფლების მხრივ ოპოზიციისადმი ცეცხლის გახსნის ამ 
ვერსიას მსოფლიოს მასშტაბით ავრცელებდა რეჟისორ ოთარ იოსელიანის ფილმი 
„Seule, Géorgie“. 

აღნიშნული სასამართლო საქმე ხელახლა იქნა გამოძიებული საქართველოს 
პროკურატურის მიერ „ვარდების რევოლუციის“ შემდგომ. 

პროკურატურის გამოძიების შედეგად არ დადასტურდა ეროვნული ხელისუფლების 
მიერ ოპოზიციისათვის ცეცხლის გახსნის ფაქტი – არამედ დადასტურდა ოპოზიციის მიერ 
მთავრობის სასახლეზე შეიარაღებული თავდასხმა – რასაც მოჰყვა მსხვერპლი და 
დადასტურდა, რომ ეროვნული ხელისუფლების მიერ საპასუხო ცეცხლი და საბრძოლო 
ოპერაცია მხოლოდ ამის საპასუხოდ დაიწყო. 

„კერძოდ პროკურატურის დასკვნაში წერია:“ 
ტ.110, ს.ფ. 150 

http://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BA%D1%87%D0%BF&rls=com.microsoft:ka-GE&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
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„არ პოულობს დადასტურებას თითქოსდა საქართველოს პრეზიდენტის 
განკარგულებით საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ სროლის განხორციელების ფაქტი.“ 

საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელი მინისტრის პირველი მოადგილის, 
წინასწარ გამოძიებასა და ზაურ ქობალიას ბრალდების საქმის სასამართლო განხილვაში 
მოწმედ დაკითხული რომან გვენცაძის ჩვენებით, პირველი სროლა განხორციელდა 
ეროვნული გვარდიის სარდლის ვახტანგ ქობალიასა და გვარდიის წევრების მიერ, რაც 
თითქოსდა სამხედრო დაპირისპირების მიზეზი გახდა. მისივე ჩვენებით, რომ არა 
ვახტანგ ქობალიასა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი გვარდიის წევრების მხრიდან 
სროლა, ოპოზიცია უზენაესი საბჭოს მიმართულებით ცეცხლის გახსნას ვერ გაბედავდა. 

აღნიშნული ჩვენება გამოძიების მიერ გაზიარებული ვერ იქნება იქიდან 
გამომდინარე, რომ თვითონ რ. გვენცაძის განმარტებით, მან თენგიზ კიტოვანს სთხოვა 
„უზენაესი საბჭოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაეყვანა შეიარაღებული 
პირები“, წინააღმდეგ შემთხვევაში სისხლი დაიღვრებოდა. თ. კიტოვანმა მას არ დაუჯერა 
და დაიწყო ავტობუსების გათრევა, რომელიც ერთმანეთისაგან ჰყოფდა კანონიერი 
ხელისუფლებისა და შეიარაღებული ოპოზიციური ძალების მხარდამჭერთა მიტინგებს. 

რ. გვენცაძის აღნიშნული ჩვენების საწინააღმდეგოდ, გაცილებით ადრე, ოპოზიციურ 
შეიარაღებულ ძალებს არაერთი თავდასხმა ჰქონდათ განხორციელებული დედაქალაქის 
სხვადასხვა უბნებში, კერძოდ, დიდუბის ტერიტორიაზე "თელასის" შენობაზე, 
სახელმწიფო ცირკის მიდამოებში, "ჩაის სახლთან", 4 ოქტომბერს კანონიერი 
ხელისუფლების მხარდამჭერ მიტინგზე, რომელიც არაერთი პირისათვის სხეულის 
ცეცხლნასროლი დაზიანებით და გია ტეტელაშვილის მკვლელობით დასრულდა და სხვ. 

ტ. 100, ს.ფ. 2–3, 4–5, 6–16, 275; 
ტ. 113, ს.ფ. 163–232. 
ამასთან, საქმეზე მოწმედ დაკითხული, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

იმჟამინდელი მინისტრის პირველი მოადგილის მერაბ რაფავას ჩვენებით, 1991 წლის 21 
დეკემბერს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ მიიღო გადაწყვეტილება ხელისუფლებას 
თვითონვე აეღო რუსთაველის გამზირის ორივე მხარეს აღმართული ბარიკადები და 
მომდევნო დღეს იგი გამართავდა გაერთიანებულ მიტინგს, ორივე მხარეს – 
ხელისუფლებას და ოპოზიციას შესთავაზებდა ერის გამთლიანების თავის გეგმას. მას და 
რომან გვენცაძეს, 1991 წლის 21 დეკემბრის ღამეს, სხვა პირებთან ერთად ეძინათ 
უზენაესი საბჭოს შენობაში. პირადად მას ეღვიძა, რადგან მის გვერდით მყოფი რ. 
გვენცაძე ხმამაღლა ფშვინავდა, რაც დაძინების საშუალებას არ აძლევდა. გამთენიისას 
იგი ფანჯრიდან გადაჰყურებდა გამზირს, საიდანაც ჩანდა როგორც უზენაესი საბჭოს 
კიბეები, ასევე რუსთაველის გამზირი, ქაშუეთის ეკლესია, მხატვრის სახლი და 
მიმდებარე ტერიტორია. რუსთაველის გამზირს ამ დროს გვიდა მეეზოვე ქალი. მან 
ფანჯრიდან შენიშნა ქაშუეთის ეკლესიის მხრიდან სირბილით მომავალი “ავტომატებით 
და სხვა საბრძოლო აღჭურვილობით შეიარაღებული ოცამდე პირი“, რომლებსაც ეცვათ 
საბჭოთა ჯარისკაცის შავი ფერის ტყაპუჭები. უმრავლესობას თავზე ეხურა ნაქსოვი შავი 
ფერის ქუდი. მას გაუკვირდა მათი გამოჩენა, ვინაიდან ასეთი ჩაცმულობის კანონიერი 
შეიარაღება მისთვის ცნობილი არ იყო. ხსენებული ჩაცმულობის პირები მან დაინახა ჯერ 
კიდევ წინა ღამეს, როცა ისინი თან ახლდნენ თენგიზ სიგუას, რომელიც მთავრობის 
სახლის წინ იყო მოსული. 

შეიარაღებული ხალხის გამზირზე გამოჩენისთანავე მოქალაქეთა ერთი ნაწილი 
შეშინებული გაიქცა მხატვრის სახლისკენ, სადაც კარები იყო ღია. როგორც კი 
შეიარაღებული პირები რუსთაველის გამზირზე დადგნენ, „ერთ–ერთმა, დაყოვნების 
გარეშე პირდაპირი ავტომატური ჯერით ცეცხლი დაუშინა უზენაესი საბჭოს“ იმ მხარეს, 
საითაც განლაგებული იყო პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას კაბინეტი. 50–მდე მოქალაქე 
ცარიელი ხელებით უეცრად ეცა მათ. თავდამსხმელებმა მოქალაქეებს მიუშვირეს 
ავტომატები და მათაც გაუხსნეს ცეცხლი, თვითონ კი უკუსვლით იხევდნენ ქაშუეთის 
ეკლესიისაკენ, სადაც კარები ღია იყო, მეორე ნაწილი გაიქცა სასტუმრო "თბილისისკენ". 
მათ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღებიდან აწარმოეს სროლები რუსთაველის 
გამზირზე როგორც ხალხის, ისე მთავრობის სახლის მიმართულებით. მან დაინახა, თუ 
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როგორ „მოხვდა ტყვია და იქვე წაიქცა გამზირის დამლაგებელი ქალი“. ასევე 
„გაუნძრევლად დაეცა სამი თუ ოთხი მამაკაცი“, აგრეთვე „დაიჭრა რამდენიმე პირი“, 
რომლებიც შველას ითხოვდნენ. გადარჩენილებიდან ზოგი გარბოდა მხატვრის 
სახლისკენ, სადაც კარები ღია იყო, დანარჩენები კი გამორბოდნენ მთავრობის სასახლის 
კიბეებისკენ. მან გააღვიძა ანზორ მარგიანი და რომან გვენცაძე, რომლებსაც ყვირილით 
ამცნო, რომ „იერიშზე გადმოვიდა შეიარაღებული ოპოზიცია“, დაიჭრა და დაიღუპა 
ხალხი. გაგრძელებული სროლების ხმებზე გაეღვიძა თამაზ ნინუასაც. რ. გვენცაძე 
ყველაზე წინ გაიჭრა და დაეშვა კიბეებზე შეძახილებით – არ ესროლათ. სროლის 
ინტესიურობა ოდნავ შემცირდა. რ. გვენცაძე იქ მყოფ თანამშრომლებს სთავაზობდა 
რუსთაველის გამზირზე ცოცხალი ღობის აღმართვას, მაგრამ ეს ვერ მოახერხა, ვინაიდან 
სროლები მაინც არ ცხრებოდა და პოლიციის მუშაკების სამიზნეებად გამოყენება არ 
შეიძლებოდა. 

იგი შეუდგა ეროვნული გვარდიის სარდლის ვახტანგ ქობალიას ძებნას, მაგრამ, 
როგორც ის, ასევე გვარდიის წევრები არსად ჩანდნენ. მან მთავრობის სახლის შიდა 
ეზოში თვალი მოჰკრა მილიციის ერთ–ერთ თანამშრომელს და უბრძანა, სასწრაფოდ 
მოეძებნა ვახტანგ ქობალია. ამ დროს გაიგო, რომ რომან გვენცაძე დაუჭრიათ და 
პირველი საშუალო სკოლის მხრიდან უზენაესი საბჭოს შენობის გვერდიდან 
შემოსასვლელი კარებისკენ მოხოხავდა. მას ორივე ფეხიდან სდიოდა სისხლი. ექიმებმა 
აღმოუჩინეს პირველად სამედიცინო დახმარება. რომან გვენცაძემ მას მიმართა: "მერაბ, 
ხომ ხედავ, ამ ნაძირალებმა მაინც გაყიდეს საქართველო, ტყვია გვესროლეს, 
იბრძოლეთ სისხლის ბოლო წვეთამდე, არ დაუთმოთ, არ დანებდეთ". ამ დროს თავის 
გვარდიელებთან ერთად გამოჩნდა ვახტანგ ქობალიაც, რომლებსაც თურმე ეძინათ 
პრეზიდენტის ფლიგელის მოპირდაპირე მხარეზე არსებულ ნახევრად მიწისქვეშ 
განლაგებულ სართულზე. 

აღნიშნულის შემდეგ, ვ. ქობალია უკვე თავს უყრიდა გვარდიელებს ორივე ფლიგელს 
შორის არსებულ შადრევანთან და აპირებდა იერიშზე წასვლას რუსთაველის 
გამზირისკენ, საიდანაც უზენაესი საბჭოს შენობისაკენ როგორც ავტომატური 
იარაღებიდან, ისე ნაღმმტყორცნებიდან და ყუმბარმტყორცნებიდან, ასევე სასტუმრო 
"თბილისის" გვერდზე განლაგებული ქვემეხიდან აგრძელებდნენ ინტენსიურ სროლებს. 
ვ. ქობალიამ კიბეებზე განალაგა დაახლოებით 150–მდე გვარდიელი, ხოლო შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს სთხოვა გაემაგრებინათ მისთვის ზურგი. ამ 
დროს შს სამინისტროს ერთ–ერთი ოფიცერი გაიქცა იქვე მდგომი ავტომანქანისკენ, 
საიდანაც ამოიღო ჯავშანჟილეტი და თავისი ხელით ჩააცვა მას, რის შემდეგ ვ. ქობალია 
შეუდგა თავდაპირველად თავდაცვითი, შემდეგ კი შეტევითი ღონისძიებების 
განხორციელებას. 

ტ. 113, ს.ფ. 30–37, 38–50, 51–62. 
აღნიშნული გარემოებანი ასევე დადგენილია საქმეზე წარმოების განახლების 

შემდეგ მოწმის სახით დაკითხულ როზლანდ ლაკიას, ელზა ჩინჩლაძის, გოდერძი 
ქავთარაძის, მიმოზა აბაშიძის და სხვათა ჩვენებებით. 

ტ. 103, ს.ფ. 100–109, 125–131, 134–140, 193–196, 258–264, 284–289, 290–293, 296–300, 
309–310. 

აღნიშნული ჩვენებებით გამორკვეული და დადგენილია, რომ რომან გვენცაძე არ 
იყო პირველად განხორციელებული სროლების თვითმხილველი მოწმე, ამასთან, 
პირველი „გასროლების წარმოებას კანონიერი ხელისუფლების მხარდამჭერი 
გვარდიელების მხრიდან ადგილი არ ჰქონია“. 

სიგუა–კიტოვანის დაჯგუფების როლი 1991–1992 წლების პუტჩში 

ნეოპუტჩისტური, ნაცური ხელისუფლების ერთგული მას–მედია ინტენსიურად 
ნერგავს სიცრუეს, თითქოს ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლების წინააღმდეგ პუტჩი 
მოაწყეს თვით ეროვნული ხელისუფლების მოღალატე ძალებმა – სიგუა–კიტოვანის 



ბესარიონ გუგუშვილი 210 გასაუბრება გულისყურთან 

დაჯგუფების სახით. ამით პუტჩისტები და ნეოპუტჩისტები ცდილობენ სახელმწიფო 
გადატრიალება საკუთრივ ეროვნულ, ლეგიტიმურ ხელისუფლებას დააკისრონ – მისი 
„შეცდომებით“ განაპირობონ. 

როგორც ნეოპუტჩისტური, ნაცური იდეოლოგიის ყველა სხვა არგუმენტი – ესეც 
მტკნარი სიცრუეა – გაუცნობიერებელ და ბნელ, უბირ მასსაზე გათვლილი ხრიკია. 

სიმართლე კი ისაა, რომ – როგორც ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლების 
არაერთ დოკუმენტიშია აღნიშნული – პუტჩის დამგეგმავი და აღმსრულებელი ძალები 
იყვნენ: 
1. მთავარი მოქმედი პუტჩისტური ძალა იყო საბჭოთა ერთიანი კომუნისტური 

ნომენკლატურა – რომელიც კოლოსალური ფინანსური რესურებით, ათწლეულობით 
გამოზრდილგაწვრთნილი კომუნისტური „კადრებით“, კა–გე–ბე–თი და რაც მთავარია 
საბჭოთა არმიის უძლიერესი მხარდაჭერით სარგებლობდა. კომუნისტური 
ნომენკლატურა ამზადებდა იმას, რასაც ზვიად გამსახურდიამ უზუსტესად 
„ნომენკლატურის რევანში“ უწოდა.  

2. ნაკლებ ძლიერი, მაგრამ დასავლეთის უძლიერესი მხარდაჭერით აღჭურვილი ძალა 
იყო გლობალისტური, ტრანსნაციონალისტური დისიდენტურ–„დემოკრატიული“ 
მოძრაობა – რომელსაც ეროვნული ძალების წინააღმდეგ არსებითწილად უჭერდა 
მხარს აგრეთვე საკუთრივ კომუნისტური ნომენკლატურა. ხშირ შემთხვევაში 
დისიდენტური ძალები არსებითწილად თვით კომუნისტური ნომენკლატურის 
წევრებისაგან შედგებოდა, რომელთა ლიდერი იყო ნობელის პრემიის ლაურეატი 
სახაროვი – ასეთები იყვნენ მაგალითად მამარდაშვილი, ბაქრაძე და სხვები. 
კომუნისტური ნომენკლატურის ისევე როგორც გლობალისტური დისიდენტური 

მოძრაობის მიზანი იყო საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება და მისი „გარდაქმნა“ 
საბაზრო ეკონომიკაზე დაფუძნებულ ერთიან სახელმწიფოდ. როგორც კომუნისტურ 
ნომენკლატურას, ასევე – გლობალისტურ დისიდენტურ მოძრაობას ამ თვალსაზრისით 
საერთო უძლიერესი სტიმული გააჩნდათ: საბჭოთა სახალხო ქონების მტაცებლური, 
პრივატიზება კომუნისტური ნომენკლატურისა და მათთან დაკავშირებული დისიდენტური 
წრეების მიერ. ამრიგად – ეროვნული მოძრაობის მოწინააღმდეგე ძალებს 
უძლიერესი მომხვეჭელური, მძარცველური სტიმული ამოძრავებდათ – რაც იმ დროს 
მიმალული იყო, მაგრამ ძალზე ნათლად გამოჩნდა „ნომენკლატურის რევანშის“ 
შემდგომ პერიოდში, როდესაც პუტჩისტების დიდი უმეტესობა მყისიერად უზარმაზარი 
ქონებების პატრონები გახდნენ. 

როდესაც 1989 წლის 9 აპრილის შემდგომ ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობა 
აზვირთდა, გაძლიერდა და მან გეზი საქართველოს სრული და უპირობო 
დამოუკიდებლობისაკენ აიღო – მის წინააღმდეგ ერთიან მძლავრ ფრონტად 
გაერთიანდნენ კომუნისტური ნომენკლატურა და გლობალისტური დისიდენტური 
მოძრაობები. ამ ანტიეროვნულ ძალებს მხარდაჭერას უწევდა როგორც საბჭოთა 
სისტემა, აგრეთვე – დასავლეთის გლობალისტური ძალები. „ძლიერნი ამა ქვეყნისანი“ 
გაერთიანდნენ ქართული ეროვნულ-სარწმუნოებრივი მოძრაობის წინააღმდეგ. 

გაერთიანებული ანტიეროვნული ძლების ქმედებანი ეროვნული ხელისუფლების 
მომავალი დამხობისათვის განსაკუთრებით გაძლიერდნენ და გააქტიურდნენ 1990 წლის 
არჩევნების წინა პერიოდიდან – როდესაც ნათი გახდა, რომ ეროვნული ძალები 
შეძლებდნენ არჩევნებში გამარჯვებას. ეს საქმიანობა შემდეგი უმთავრესი 
მიმართულებით ვითარდებოდა: 
1. ინტენსიურად იქმნებოდნენ ეროვნული ხელისუფლების მოწინააღმდეგე 

შეიარაღებული დაჯგუფებები – რომელთა შორის მთავარი იყო „მხედრიონი“ – 
რომელსაც აფინანსებდა შევარდნაძის კადრი, საქართველოს ყველაზე 
კორუმპირებული და მდიდარი დარგის – აგრომრეწველობის მინისტრი მგელაძე. 
მგელაძემ ღვინის, ხილეული წვენების, კონსერვების, ბურ–ფუნთუშეულისა და კვების 
მრეწველობის სხვა დარგების ასობით ქარხნევისათვის „შეწერილი“ ასობით 
მილიონიანი ფულადი რესურსები მიმართა „მხედრიონისათვის“ საზარბაზნე ხორცის 
მობილიზებას კრიმინალურ წრეებში და მათს შეიარაღებას. 
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2. ინტენსიურად ხდებოდა აგრეთვე სხვა ფორმალური თუ არაფორმალური 
დაჯგუფებების იატაკქვეშა შეიარაღებული რაზმების შექმნა – ასეთი რაზმები 
გააჩნდათ როგორც ეგრეთწოდებულ პოლიტიკურ პარტიებს ჭანტურია–სარიშვილის 
„ნაციონალ–დემოკრატიულ პარტიას“, წერეთლის პარტიას, „სახალხო ფრონტს“, 
მრავალ ტერიტორიულ–რეგიონალურ „საძმოს“ (რომლებიც საოცარი სისწრაფით 
მრავლდებოდნან) და მათ შორის უძლიერესს – საძმო „თბილისელს“. 1991 წლის 
დამდეგისათვის ანტიეროვნული ძალების იატაკქვეშა შეიარაღებული დაჯგუფებების 
საერთო რიცხოვნობამ ათასამდე „ბოევიკს“ მიაღწია – რაც იმ დროს საკმაოდ 
შეიარაღებულ ძალას წარმოადგენდა (თუ გავითვალისწინებთ საბძოლო იარაღზე 
უმკაცრეს კონტროლს საბჭოთა სისტემების მხრივ). 

3. გაერთიანებულმა კომუნისტურმა მოძრაობამ და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებულმა 
გლობალისტურმა დისიდენტურმა ძალებმა ჩაატარეს ეგრეთწოდებული „ეროვნული 
კონგრესის“ ფალსიფიცირებული „არჩევნები“. ამით ანტიეროვნულმა ძალებმა 
შექმნეს ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლებია „პარალელური“ ხელისუფლება 
– რომელიც თავს ხალხის არჩეულ ლეგიტიმურ ხელისუფლებად აცხადებდა! 

4. როგორც გლობალისტური დისიდენტური მოძრაობა სახაროვისტების სახით, ასევე – 
კომუნისტური ნომენკლატურის „გავლენის აგენტები“ დასავლეთში და პირველ რიგში 
კი გორბეჩოვ–შევარდნაძის აგენტურა დასავლეთში აქტიურად ეწეოდა ეროვნული 
მოძრაობის, ეროვნული ხელისუფლების დისკრედიტირებას და ამითი დასავლეთში 
ნერგავდა აზრს ეროვნული ხელისუფლების როგორც „ფაშისტური დიქტატურის“ 
ძალისმიერი დამხობის აუცილებლობის მიხედვით. 

5. გაერთიანებული ანტიეროვნული ძალები ინტენსიურად ეწეოდნენ ეროვნული 
ხელისუფლების მომხრეების დევნას, ტერორიზებასა და შანტაჟს: გაზეთებისა და 
სახელმწიფო ტელევიზიის მეშვეობით – რომელებიც კომუნისტური ნომენკლატურის 
გავლენისა და უშუალო მართვის ქვეშ რჩებოდნენ – გამუდმებით გაისმოდა 
მოწოდებები ეროვნული ხელისუფლების ძალისმიერი დამხობისაკენ, ინერგებოდა 
აზრი, რომ „ზვიად გამსახუდიას დღეები დათვლილია“, რომ „საჭიროა ზვიად 
გამსახურდიას მომხრეები დროზე მოეგონ ჭკუას“. განსაკუთრებული მასშტაბები 
მიიღო ეროვნული ხელისუფლების მომხრეებზე პირადულმა ტერორიზებამ. 
მაგალითად არალეგალური შეიარაღებული დაჯგუფებების მიერ გატაცებული იქნენ 
ეროვნული ხელისუფლების წევრები ვაჟა ადამია, თბილისის მერი ვაშაკიძე და 
არაერთი სხვა.  

ჯერ კიდევ 1987 წელს, საბჭოთა გასამხედროებული ორგანიზაცია „დოსააფ“–ის 
მთლიანი ქონება, სადაც შედიოდა სასწავლო ავტომანქანებიდან დაწყებული იარაღით 
დამთავრებული, გადაეცა მაშველთა კორპუსს, რომელიც მოგვიანებით "მხედრიონად" 
გადაინათლა. დოსსააფის ქონებაში შედიოდა ჯავშნიანი ტექნიკა – ბეტეერ–ები, 
ბეერდეემ–ები, რამდენიმე ჰაუბიცა, ათობით რადისადგური, და ასეული ავტომატური 
იარაღი. 

1991 წლის მაისში დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმისა და 
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ რამდენიმე თვეში დაიწყო ლეგიტიმური 
ხელისუფლების დამხობის ოპერაციის პრაქტიკული რეალიზება – ქრონიკული, „მცოცავი 
პუტჩების“ მეშვეობით. 

ეროვნული ხელისუფლების არაერთმა წევრმა ვერ გაუძლო შანტაჟსა და 
ტერორიზებას, დაშინდა შესაძლო სახელმწიფო გადატრიალების შემთხვევაში მკაცრი 
სასჯელის წინაშე და უღალატა ეროვნულ ხელისუფლებას, გადავიდა ანტიეროვნული 
ძალების მხარეს. 

როდესაც დაარსდა რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობა და არჩეული იქნა 
პრეზიდენტი – შეიქმნა კონფლიქტური სიტუაცია: პრეზიდენტი გახდა სახელმწიფოსა და 
მთავრობის მეთაური (რამაც გამოიწვია სიგუას ჩამოხურდავება) და შეიარაღებული 
ძალების მთავარსარდალი (რამაც გამოიწვია კიტოვანის ჩამოხურდავება). 
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ეროვნულ ხელისუფლებაში ჩანერგილმა ანტიეროვნულმა ძალებმა ამითი დაკარგეს 
მათი (გავლენის) აგენრტურის (სიგუას სახით) გავლენა და ამის გამო ღია, დაუფარავ 
კონფრონტაციაზე გადავიდნენ. 

1991 წლის აგვისტოში ანტიეროვნული ძალების მხარეს გადავიდა, ანტიეროვნულ 
ძალებს მიემხრო, შეუერთდა სიგუა–კიტოვანის დაჯგუფებაც. ამდენად – სიგუა–
კიტოვანის დაჯგუფებამ კი არ შექმნა ლეგიტიმურ ხელისუფლებასთან 
დაპირისპირებული პოლიტიკური ან შეიარაღებუილი ძალები (როგორც ეს უნდა 
წარმოადგინოს დღევანდელმა ნეოპუტჩისტურმა ძალებმა), არამედ – მათ ღალატი 
ჩაიდინეს და ძლირი მტრის მხარეს გადავიდნენ – ისევე, როგორც შემდგომ ვაჟა 
ადამიასა, ყარყარაშვილისა და ბესიკ ქუთათელაძის შეიარაღებული დაჯგუფებები.  

როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით 
სიგუა–კიტოვანის დაჯგუფება ანტიეროვნულ ძალებში, რომლებიც ეროვნული, 
ლეგიტიმური ხელისუფლების დამხობისათვის ემზადებოდნენ – უმცირესობას 
შეადგენდნენ! 

ამის დასამტკიცებლად საკმარისია გადავხედოთ პუტჩის შემდგომ შექმნილი 
„სამხედრო საბჭოს“ შემადგენლობას, რომელიც შემდგომ გარდაიქმნა „სახელმწიფო 
საბჭოდ“. პუტჩის შედეგად შექმნილ ხუნტაში სიგუა–კიტოვანის დაჯგუფების როლი 
სავსებით უმნიშვნელოა, სამაგიეროდ თვალნათელია რომ ეს ორგანოები პრაქტიკულად 
მთლიანად დაკომპლექტებულია კომუნისტური ნომენკლატურითა და გლობალისტური 
დისიდენტური წრეების წარმომადგენლებით. 

ნიშანდობლივია, რომ სიგუა–კიტოვანის სამხედრო დაჯგუფება პუტჩის პირველსავე 
სამ–ოთხ დღეში გაანადგურეს ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლების მომხრე 
ძალებმა და პუტჩის გამარჯვება მთლიანად საბჭოთა შეიარაღებული ძალების მიერ 
მხარდაჭერილი „მხედრიონის“ წილად მოვიდა. 

მეტიც – პუტჩის შემდგომ სულ სამ თვეში, ხუნტას სათავეში ოფიციალურად ჩაუდგა 
მისი მთავარი დამგეგმავი და მეთაური – შევარდნაძე და ამის შემდგომ სიგუა–
კიტოვანის დაჯგუფება არსებითად გაქრა პოლიტიკური სცენიდან (სამხედრო სფეროდან 
კი როგორც აღვნიშნეთ იგი პუტჩის დღეებშივე გაქრა). 

დასკვნა: 
სიგუა–კიტოვანის დაჯგუფებამ კი არ მოაწყო პუტჩი, არამედ – ეს დაჯგუფება 

შეუერთდა იმ პოლიტიკურ და მრავალრიცხვოვან შეიარაღებულ დაჯგუფებებს, 
რომლებიც უკვე მზად იყვნენ იარაღით დაპირისპირებებისათვის – პუტჩისათვის. 

სიგუა–კიტოვანის დაჯგუფების როლი ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლების 
დამხობაში ნაკლებმნიშვნელოვანი იყო და მისი როლის გადაჭარბება არის მცდელობა 
პასუხისმგებლობა ააცილონ პუტჩის მთავარ მომწობ ძალებს – კომუნისტურ 
ნომენკლატურასა და გლობალისტურ დისიდენტურ–„დემოკრატიულ“ ძალებს, 
რომლებიც დღესაც მართავენ საქართველოს. 

მცირერიცხოვანი სიგუა–კიტოვანის დაჯგუფების მიერ ეროვნული ხელისუფლების 
ღალატი და ძლიერი მტრის მხარეზე გადასვლა არავის უნდა უკვირდეს იმის შემდგომ, 
რაც „ვარდების რევოლუციის“ პერიოდში შევარდნაძის მიერ შექმნილ–გამოწვრთნილი 
„მოქალაქეთა კავშირის“ პრაქტიკულად მთლიანი შემადგენლობა შევარდნაძის მიმართ 
პუტჩისტი აღმოჩნდა. 

იგივე მოხდება – როდესაც დადგება „ვარდოსნების“ ხელისუფლების ისტორიის 
სანაგვეზე გადაგდების დროც.  

ხოლო – ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლების წევრების დიდი ნაწილის 
მრავლწლიანი, თავგანწირული და შეუპოვარი ბრძოლა – რომელსაც არაერთმა მთგანმა 
სიცოცხლე შესწირა – საქართველოს ისტორიის ნათელ ფურცელად დარჩება – რომლის 
„გაშავებასაც“ ყოველმხრივ შეეცდებიან ყველა დროის ანტიეროვნული ძალები. 
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პრივატიზება 

საკანონმდებლო ბაზის მომზადება საქართველოში 
ეროვნული ხელისუფლებს დამყარებისას (1990 წლის ნოემბერი) პრივატიზების 

პროცესისათვის აცილებელი საკანონმდებლო ბაზა არ არებობდა და საერთაშორისო 
სამართლის თვალსაზრისით საქართველო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის ერთ–რთი 
რესპუბლიკა იყო. ამდენად — პრივატიზების პროცესის დაწყებისათვის აუცილებლი და 
სავალდებულო იყო საქართველოსა და სსრკ შორის ქონების (ფაბრიკა–ქარხნები, 
აღაზიები და სხვა) გამიჯვნა, რასაც სსრკ ცენტრი არ ახორციელებდა. ასეთი გამიჯვნის 
გარეშე ი — ნებისმიერი ქოების დაპრივატება საქართვეოს მიერ წინააღმდეგობაში 
მოდიოდა სსრკ კანონმდებლობასთან და შესაძლოა მჰყოლოდა სსრკ 
„სამართალდაცავი და ძლოვანი“ სრუქტურების მხრივ რეპრესიები — როგორც 
მთლიანად საქართველო მმარპ, არეთვე — დაპრივატებაში ჩაბმული კერძო 
მოქალაქეების მიმართ. პრივატიზებას იუიდიულ საფუძველს უსუსტებდა აგრეთვე ის 
ფაქტორები, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ არ გააჩნდა საკუთარი ვალუტა და 
მოქალაქეობა. მარამ — საქართველოში დაწყებული იყო ინტენსიური მზადება 
პრივატიზების პროცესისათვის სამართლებრივი ბაზის შექმნისათვს და დაიწყო 
საცდელი პრივატიზება გამოცდილების მიღების მიზნით. 

1990 წლის 14 ნოემბერს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პირველი 
მოწვევის პირველი სესიამ საქართველოს სრული სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის აღდგენის რეალური საფუძვლების მომზადებისათვის, ახალი 
კონსტიტუციის შემუშავებამდე მიიღო კანონი "საქართველოს რესპუბლიკაში 
გარდამავალი პერიოდის გამოცხადების შესახებ" — რამაც მყარი იურიდული საფუძველი 
ჩაუყარა ეკონომიკურ რეფორმაბს. 

1991 წლის 26 მაისს სოციალ–ეკონომიკური გარდაქმნების დაწყების მიზნით 
მიღებულ იქნა არაერთი კანონი, მათ შორის "საქართველოს რესპუბლიკის 
მოქალაქეობის შესახებ", "საქართველოს რესპუბლიკაში ეროვნული ბანკის შესახებ", 
"საქართველოს რესპუბლიკაში სახელმწიფო საწარმოთა პრივატიზაციის შესახებ", 
"საინვესტიციო საქმიანობის შესახებ" და სხვა. 

1991 წლის 15 სექტემბერს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ მიიღო 
დადგენილება სსრ კავშირის სახელმწიფო საკუთრებაში საქართველოს რესპუბლიკის 
წილის შესახებ, რომლის თანახმადაც, საქართველოს უზენაესმა საბჭომ დაავალა 
მინისტრთა კაბინეტს დაეწყო მოლაპარაკება სსრ კავშირის სახელმწიფო 
მმართველობის ორგანოებთან, სსრ კავშირის სახელმწიფო საკუთრების არსებულ 
ქონებაში (ოქროსა და ალმასის ფონდები, სავალუტო რეზერვები, სამხედრო–
სამრეწველო კომპლექსი, თავდაცვის ობიექტები და სხვ.) საქართველოს წილის 
განსაზღვრისა და მისი მიღების პირობების შესახებ, ასევე, სსრ კავშირის საშინაო და 
საგარეო ვალებში საქართველოს რესპუბლიკის წილის განსაზღვრისა და აღებული 
ვალდებულებების შესრულების წესებისა და პირობების შესახებ. 

პრივატიზების პრაქტიკული პროცესი 
დეტალურ ინფორმაციას ყოფლი საბჭოთა რესპუბლიკებში პრივატიზების პროცესზე 

იძლევა „მსოფლიო ბანკის“ – „პრივატიზების მონაცემთა ბაზა“. 
მის შესაბამისად პირველი საცდელი პრივატიზებები ისეთმა მოწინავე ყოფილმა 

საბჭოთა რესპუბლიკებმა – როგორიც იყვნენ „ევროკავშირის“ კანდიდატები ესტონეთი, 
ლატვია და ლიტვა ჩაატარეს: 
· ესტონეთი 1992 – „Manufacturing & Services Eestii Piim–Est Milk Ltd“ (ამ წელს მხოლოდ 

ერთი საწარმო – რძის კომბინატი)  
· ლატვია 1992 – „Manufacturing & Services Aldaris“ (ამ წელს მხოლოდ ერთი საწარმო – 

ლუდის კომბინატი – შემდგომი აქტები მხოლოდ 1994 წელს)  
· ლიტვა 1992 – „Manufacturing & Services Hotel Meguva“ (სულ ამ წელს 4 ობიექტი – 1 

სასტუმრი, დანარჩენი საპარიკმახერო, რესტორანი)  
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ბალტიის სამივე მოწინავე და სამაგალითო რესპუბლიკამ 1992 წელს გააპრივატა 
ჯამში: 6 მცირე და საშუალო ზომის საწარმო. 

1990 ან 1991 წელს ბალტიის არც ერთ რეპუბლიკას (ისევე, როგორც სხვებს) 
პრივატიზების არც ერთი შემთხვევა არა ჰქონიათ! 

საქართველოში კი პრივატიზების პირველი აქტი მოესწრო ჯერ კიდევ 1991 წელს 
(ამაჩაბლოში სსრკ მიერ გაჩაღებული ომის, კატასტროფული მიწისძვრისა და „მცოცავი 
პუტჩის“ პირობებში) – ხოლო ჯამში – 1991 წლის საპრივატიზაციო სიაში რამდენიმე 
ათეული ობიექტი იყო. „სამწუხაროდ“ ანუ სპეციალურად „მსოფლიო ბანკის“ 
საქართველოს მონაცემთა ბაზაში მაღაზია „გოლიათის“ 1991 წლის ოქტომბერში ღია 
საჯარო ვაჭრობით – აუქციონით დაპრივატება არაა დაფიქსირებული – რომელიც მთელს 
პოსტსაბჭოთა სივრცეზე პრივატიზების პირველ აქტს წარმოადგენდა – ანუ მიჩქმალულია 
საქართველოს პიონერული როლი! 

ამას გარდა, ჯერ კიდევ 1991 წლის პირველ ნახევარში ჩატარდა 
ფარძთომასშატაბოვანი პრივატიზაციული ხასიათის ეკონომიკურ რეფორმა 
საქართველოს კინემატოგრაფიულ მრეწვწლობაში — როდესაც სახელმწიფო 
კინოკორპორაციის შიგნით შეიქმნა რამდენიმე კერძო–პრივატული საწარმო, 
რომლებსაც პრივატულ საწყისებზე გადაეცათ შესაამისი საწარმოო სიმძლვრეები და 
ფინანსური რესურსები. 

დასკვნა: 
საქართველოს ეროვნული ხელისუფლება არა თუ არ ჩამორჩებოდა, არამედ – 

უსწრებდა ყველა სხვა რესპუბლიკებს პრივატიზების დარგში (ისევე, როგორც 
რეფორმების ყველა სხვა მიმართულებაში). 

ეროვნული ხელისუფლების „ომი“ ქართულ კინემატოგრაფთან 

1991 წლის პუტჩისწინა პერიოდში ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ 
კრიმინალური ოპოზიციის მიერ წარმოებული ერთ–ერთი პროპაგანდისტული ხრიკი იყო 
ეგრეთწოდებული „ომი“ ქართულ კინემატოგრაფში. ეროვნულ ხელისუფლებას 
ადანაშაულებდნენ ვითომ ქართული კინოხელოვნების დაკნინებას. ეს უშუალოდ 
დაუკვშირეს საქართველოს სახელმწიფო კინემატოგრაფის კომიტეტის თავმჯდომარედ 
„სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოების“ გამგეობის წევრის, 
მეცნიერებათა კანდიდატის ბ.გუგუშვილის დანიშვნას და შემდგომ ამ კომიტეტის 
სახელმწიფო კინოკოპორაციად გარდაქმნას. 

ქართული კინომრეწველობის რეფორმა და კინონომენკლატურა 
ეროვნული ხელისუფლების ერთ–ერთი დიდი და რთული წამოწყება იყო 

საქართველოს კინომრეწველობის საბაზრო ეკონომიკის შესაბამისი რეფორმა, 
რომელიც მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით პირველი მასშტაბური საბაზრო 
ხასიათის ეკონომიკური რეფორმა იყო. 

კომპარტის მიერ კონტროლირებად საბჭოთა სისტემაში მიღებული იყო სახელმწიფო 
კინემატოგრაფის ასეთი სქემა: კინოგაქირევებიდან (კინოთეატრებიდან, კლუბებიდან და 
ასე შემდეგ) შემოსული თანხები მთლიანდ გადაირიცხებოდა საკავშირო ბიუჯეტში, 
ხოლო ფილმების გადაღების დაფინანსება შემდეგ კი საკავშირო ბიუჯეტიდან ხდებოდა 
— საბჭოთა ცენტრის პარტიული ნომენკლატურის ნება–სურვილის შესაბამისად. 
ამრიგად, ქართული კინომრეწველობა მთლიანად დამოკიდებული იყო საკავშირო 
სისტემებზე – ფინანსურად (ისევე, როგორც იდეოლოგიურად). 

ქართული კინოს რეფორმამ სიტუაცია კარდინალურად შეცვალა: შეიქმნა 
სახელმწიფო კინოკორპორაცია – რომელსაც პირდაპირ გადაეცა კინოგაქირავებიდან 
შემოსული მთელი ფულადი შემოსავალი. ამას გარდა კინოკორპორაციას მიეცა უფლება 
პირდაპირ გაეყიდა უცხოეთში ქართული ფილმები და ეს შემოსავალიც პირდაპირ 
კინოკორპორაციას ერიცხებოდა. 
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ამითი დამოუკდებელი საქართველოს კინოინდუსტრია ფინანსურად 
დამოუკიდებელი გახდა კრემლისაგან და საკუთარი შემოსავლების წყარო გაუჩნდა — 
ამითი ქართული კინემატოგრაფი განთავისუფლდა აგრეთვე საკაშირო ცენტრის 
იდეოლოგიური კონტროლისაგანაც. 

ამას გარდა – კინოკორპორაციის შესახებ მიღებულ კანონში ჩაიწერა, რომ 
სახელმწიფო თავის თავზე იღებს წლიურად რამდენიმე ფილმის დამატებით 
დაფინანსებას – ანუ გარანტიას აძლევს კინოკორპორაციას, რომ მას 
კინოგაქირავებიდან შემოსული ფულის გარდა მიეცემა კიდევ დამატებით სახელმწიფო 
დაკვეთისათვის (რამდენიმე ფილმისთვის) საკმარისი ფული. 

ამითი ეროვნულმა სახელმწიფომ ქართული კინოინდუსტრიისათვის მყარი და 
გარანტირებული ფინანსური ბაზისი შექმნა — რათა პატარა სხელმწიფოში, რომელსაც 
ძალზე მცირე კინობაზარი გააჩნია, უსახსრობის გამო არ ჩამკვდარიყო ქართული 
მხატვრული ფილმების წარმოება. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო საკუთრივ კინოკორპორაცისს ორგანიზაციული 
სტუქტურის რეფორმა: კინოკორპორაციის შიგნით დაარსდა კერძო 
(პრივატული) შემოქმედეითი კინოკომპანიები რომლებსაც კინოკორპორაციამ 
გამოუყო – აჩუქა უპროცენტოდ და უპირობოდ საწყისი კაპიტალი – საკმარისი 
იმისათვის, რომ ამ კინოკომპანიებს მუშაობა დაეწყოთ (ასეთი რამ არსად არ მომხდარა 
– რომ კერძო კომპანიები სახელმწიფოს ნაჩუქარი ფულით დაარსებულიყვნენ). 

შემოქმედებით კინოკომპანიებს ნება დაერთოთ ფილმები გადაეღოთ გარეთ 
მოპოვებული ფინანსებითაც (კრედიტი, დახმარება, სპონსორი). 

მაგრამ, კინოგადაღებების მთავარი წყარო რჩებოდა კინოკორპორაციის 
შემოსავლები. რეფორმის შემდგომ — ამ შემოსავლებით კინოგადაღებების საკითხს 
წყვეტდა არა კინოკორპორაციის პრეზიდენტი და დირექტორთა საბჭო (რომელშიც 
ყველა კერძო კინოსტუდიის დირქტორები შედიოდნენ), არამედ – კინოკორპორაციის 
სამხატვრო საბჭო. სამხატვრო საბჭოს კი ირჩევდა ფარული კენჭისყრით 
კინორეჟისიორთა კრება – რომელშიც ყველა რეგისტრირებული კინორეჟისორი იღებდა 
მონაწილეობას. კინოკრპორაციის სამხატვრო საბჭოს ფართო, დემოკრატიულ ბაზისზე 
დაფუძნება უნდა გამხდარიყო ამ დაგში პლურალისტური და დემოკრატიული 
პრინციპების დამკვიდრების გარანტია. 

ამდენად, რეფორმების შედეგად, სახელმწიფო კინოკორპორაციაში მკვეთრად 
გაიყო ეკონომიკური და შემოქმედებითი დარგები. ეკონომიკური სტრუქტურებს საქმე 
იყო ფულის შოვნა, ხოლო – შემოქმედებითი სტუქტურების საქმე იყო ამ ნაშოვარი 
ფულით ფოლმების გადაღება. საკუთრივ შემოქმედებითი სფერო მთლიანდად 
კინოხელოვანთა ნებასურვილს ახორციელებდა და თავისუფალი გახდა სახელმწიფო 
მოხელეთა ჩარევისაგან. 

ახლადაგებული ფინანსური სისტემა მარტივად თუ წარმოვადგენთ ასეთი იყო – 
ყოველწლიურად კინოკორპორაცია (ანუ სახელმწიფო) სამხატვრო საბჭოს გადასცემდა 
რამდენიმე ფილმისათვის საკმარის თანხებს – ხოლო ამ თანხებით კი ვინ და რას 
გადაიღებდა წყვეტდა სამხატვრო საბჭო. 

შემოქმედებითი კინოსტუდიები აბსოლუტურად დამოუკიდებელი გახდნენ 
შემოქმედებითად და ფინანსურად. მეტიც, კინოსტუდიებს გადაეცათ მფლობელობაში 
მათში შემავალი რეჟისორების მიერ უკვე გადაღებული ფილმები და ამ ფილმებიდან 
მიღებული შემოსავალი! 

კინოკორპორაციაში შედიოდნენ შემოქმედებითი პრივატული სტუდიების გარდა – 
კინოწარმოების კომერციული ობიექტებიც – ფირის დამუშავების, ხმის ჩამწერი და ასე 
შემდეგ საწარმოები, რომლებიც ასევე კერძო საწარმოებს წარმოადგენდნენ. 

ამას გარდა საქართველომ შეწყვიტა ნახმარი ფირის საკავშირო სისტემისათვის 
ჩაბარება და თვით დაიწო ამ ფირის უტილიზება – რაც კინოკორპორაციას წლიურად 
რამდენიმე ასეულ კილოგრამ სუფთა ვერცხლსა და ათობით ტონა ლავსანის 
ბოჭკოსათვის საჭირო მასალას აძლევდა. სახელმწიფო კინოკოპორაციისაგან 
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გარანტირებულ ფასებში ყიდულობდა ვერცხლსა და პლასტიკს და ამითი 
კინოკორპორაციას დამატებითი საკამოდ დიდი ფულადი რესურსი უჩნდებოდა. 

კინოინდუსტრიის ეს რეფორმა უნიკალური იყო მთელს პოსტსოციალისტურ 
სივრცეში და გააფთრებული ვითომ კრიტიკის მიუხედავად პრაქტიკულად უცვლელი 
დატოვეს პუტჩის შემდგომაც – რამდენადაც ვერ შესძლეს საბოლოოდ დაეთრგუნათ უკვე 
შექმნილი პრივატული სტუდიები და საწარმოები (მას მხოლოდ სახელი შეუცვალეს). 

შესახედად და ვიზუალურად ქართული კინემატოგრაფის რეფორმით გამოწვეული 
ცვლილება ასე გამოიყურებოდა – იმ კაბინეტში, რომელშიც ათობით წელი უცვლელად 
იჯდა კინორეჟისიორი და შეთავსებით კინოდიქტატორი რ.ჩხეიძე – დაჯდა ნიჭიერი და 
უპრეტენზიო ეკონომისტი და ბიზნესმენი ბატონი ზურაბ რევიშვილი (რომელიც რა თქმა 
უნდა არ აპირებდა თვითონ რაიმე ფილმის გადაღებას). ხოლო რ.ჩხეიძეს მიეცა 
შესაძლებლობა მთელი თავისი დრო და ენერგია დაეთმო შემოქმედებითი წვისათვის 
(რომლისთვისაც, როგორც შემდგომ გაირკვა, მას სულიერი საწვავი არ გააჩნდა). 

უნიჭო კინოელიტას მოესპო ნიჭიერი ახალგაზრდა შემოქმედთა ექსპლოატაციის 
საშუალება – ვინაიდან ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება საკუთარი დამოუკიდებელი 
კინოკომპანიები შეექმნათ და ელიტისაგან დამოუკიდებლად მიეღოთ დაფინანსება. 

მაგრამ. 
ასეთი დემოკრატიული, ლიბერალური და ხელოვნების წამახალისებელი 

კინორეფორმის შემდეგ კინოელიტა აჯანყდა. იკითხავთ რატომ? 
კინოელიტამ დაკარგა გავლენა კინოინდუსტრიაზე და მოისპო კინონომენკლატურის 

დიქტატურა – რამდენადაც ფილმების გადაღების საკითხს უკვე დემოკრატიულად 
არჩეული სამხატვრო საბჭო წყვეტდა ფარული კენჭისყრით! 

ამას გარდა კინონომენკლატურას მოესპო დაუსჯელი ქურდობის შესაძლებლობა – 
რამდენადაც, კინომრეწველობის ისეთი საწარმოები როგორიც იყო ფირის 
დამუშავება,კოსტუმების დამზადება, ხის დეკორაციების დამზადება და სხვა – 
დამოუკიდებელი კერძო საწარმოები გახდნენ. 

კინოინდუსტრიის რეფორმის პერიოდში ჩატარებულმა რევიზიამ ცხდაყო უმახინჯესი 
დარღვევები: 

· მაგალითად ერთ–ერთი ფილმის გადაღებისას ჩამოწერილი იყო ისეთი ოდენობის 
ტყავი, შალისა და აბრეშუმის ქსოვილი და რომელიც არასოდეს არ ყოფილა 
რესპუბლიკაში.  

· გამოირკვა, რომ წლიდან–წლამდე ვითომ დეკორაციებისათვის საბაზრო ფასებში 
ყიდულობდნენ უძვირფასეს ანტიკვარულ ავეჯს, იარაღსა და ჭურჭელს – რომელსაც 
შემდეგ უხმარად ჩამოწერდნენ და სახლში მიჰქონდათ (ქურდობდნენ).  

· ასევე – ვითომ კინოგადაღებისათვის ყიდულობდნენ ავტომობილებს, რომლებიც 
თითქმის უხმარები ჩამოიწერებოდა და კაპიკებად მიეყიდებოდა კინოელიტას.  

· ერთ–ერთი კინოს გადაღებისას რამდენიმეჯერ ააშენეს ზღვის ნაპირას ძვირფასი 
ხის სახლი – რომელიც ყოველ ჯერზე თურმე აღელვებულ ზღვას გაუტაცებია. ისე 
რომ ერთი მეტრი ფირის გადაღებაც ვერ მოუსწრიათ.  

· წლიდან წლამდე უძვირფასესი აპარატურა იატაკვექვეშა, კრიმინალური 
გარიგებებით გატანილი იყო საწყობებიდან და მიექირავებოდა რუსეთისა და სხვა 
რესპუბლიკების კინოსტუდიებს.  

· ასევე უხმარად ჩამოიწერებოდა დიდძალი გადაუღები უცხოური ძვირფასი 
კონოფირი და კრიმინალური გარიგებით მიეყიდებოდა საქართველოს გარეთ 
კინოფირმებს. 

ამის გარდა საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ კინოინდუსტრიაში რეფორმის 
ჩატარებამდე კინოსტუდია „ქართული ფილის“ საწარმოო ბაზა დიღომში გადაქცეული 
იყო კრიმინალურ შეიარაღებულ დაჯგუფება „მხედრიონისა“ და სხვა კიმინალური 
შეიარაღებული დაჯგუფებების საყრდენ მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზად. რეფორმის 
შემდგომ ამ კრიმინალურ დაჯგუებებს აქ ფეხი ამოეკვეთათ — რაც რა თქმა უნდა ფრიად 
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მტკივნეულად აღითქვეს პუტჩის მზადებაში აქტიურად ჩაბმულმა 
კინონომენკლატურელებმა. 

და ბოლოს – უნდა აღვიშნოთ, რომ პუტჩისწინა და უშუალოდ პუტჩისშემდგომ 
პერიოდში — კინოსისტემაში მომხდარი ეს ერთ–ერთ ყველაზე მწვავე „ინციდენტი“ ანუ 
ფართოდ გახმაურებული „ომი“ – შემდგომ არც ერთხელ არ უხსენებიათ და საერთოდ 
დაასამარეს – იმდენად არამომგებიან პოზიციაში აღმოჩნდა კინონომენკლატურა! 
ვითომ არც მომხდარა. 

აგრეთვე საგანგებოდ და მადლიერებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კინოკორპორაციის 
ასობით რიგითი მუშაკი და თანამშრომელი მთელი პუტჩისწინა და პუტჩის პერიოდში 
აქტიურად მონაწილეობდა ეროვნული ხელისუფლების მხარდამჭერ მიტინგებსა და 
მსვლელობებში, მრავალი მათგანი პუტჩის შემდგომ ამისათვის შეავიწროვეს და 
დაჩაგრეს. 

როდის განიდევნა ეროვნული ხელისუფლება? 

ანტიეროვნული–გლობალისტური–კომპრადორული რეჟიმს და მის დამქაშებს სურთ 
დამალონ ის ფაქტი, რომ 1992 წლის 6 იანვარიდან ანტიეროვნულმა ძალებმა მოიპივეს 
ნაწილობრივი გავლენა მხოლოდ თბილისსა (სადაც თვით 1992 წლის თებერვლამდე 
გრძელდებოდა მასობრივი შეუიარაღებელი წინააღმდეგობა) და აღმოსავლეთ 
საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში. 

ანტიეროვნული რეჟიმის მიერ დასავლეთ საქართველოს „დაპყრობა“ 
მიმდინარეობდა მთელი 1992 წლისა და 1993 წლების განმავლობაში და მაინც ვერ 
მიაღწია მიზანს!.. — შევარდნაძის რეჟიმმა ტერორისა და მასობრივი რეპრესიების 
მიუხედავად ისეც ვერ დაამყარა კონტროლი სამეგრელოზე, აჭარაზე, აფხაზეთზე; 
იმერეთის, გურიის, რაჭა–ლეჩხუმის, სვანეთის უდიდეს ნაწილზე. 

ასეთივე სიცრუა თითქოს საქართველოს ეროვნული ხელისუფლება 1992 წლის 6 
იანვრის შემდგომ საქართველოს ტერიტორიაზე სრულებითაც აღარ იმყოფებოდა — 
სიმნამდვილეში საქართველოდან მასობრივი სისხლისღვრის თავიდან ასაცილებლად 
დროებით გაიხიზნა მხოლოდ პრეზიდენტი, მინისტრთა კაბინეტისა და უზენაესი საბჭოს 
პრეზიდიუმი. ხოლო საქართველოს ლეგიტიმური პარლამენტის (უზ. საბჭ.) წევრების 
დიდი ნაწილი, აგრეთვე მინისტრების ნაწილი და ადგილობრივი ხელისუფლების ნაწილი 
გამუდმებით იმყოფებოდა საქართველოს იმ რეგიონებში, — რომლებიც შევარდნაძის 
ხუნტის გავლენას არ ემორჩილებოდნენ. 

1993 წლის აგვისტოდან დასავლეთ საქართველოსა და კერძოდ ზუგდიდში უკვე 
საკმარისი პირობები შეიქნა იმისათვის, რათა აქ სრული ზომით და სიძლიერით 
აღდგენილიყო ეროვნული ხელისუფლება. მოქმედება დაიწყო რესპუბლიკის მინისტთა 
კაბინეტმა, პარლამენტმა და ჩატარდა პარლამენტის–უზენაესი საბჭოს სესია. 

პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ საქართველოში დაბრუნების წინ წერილით 
მიმართა აშშ პრეზიდენტ კლინტონსა და გაერო–ს მდივანს ბუტროს–ბუტროს გალის — 
რომელშიც აღწერა დასავლეთ საქართველოში შექმნილი ვითარება და მოუწოდა მათ 
ზეგავლენა მოეხდინათ დიქტატორ შევარდნაძეზე, რათა ეძულებინათ იგი უარი ეთქვა 
საქართველოს შიდა პრობლემის ძალისმიერი გადაწყვეტის მცდელობისაგან და 
დათანხმებოდა ეროვნულ ხელისუფლებასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე. წერილი 
დასათაურდა ასე: „დასავლეთ საქართველოში ლეგიტიმური ხელისუფლების აღდგენა“. 

 
Restoration of Legal Authorities in Western Georgia 

 
In western Georgia is began the restoration of the legal state power: in town Zugdidi 

began functioning the legal Cabinet of Ministers and legally elected Parliament, which 
has appealed to legal President to return from exile and to perform his duties, in response 
to what leaders of the illegal criminal regime of Georgia Shevardnadze and Joseliani are 
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unleashing full scaled civil war. They are involving Russian military forces in the war against 
their own people, which in it's great majority supports legal authorities. 

In western Georgia, in towns Poti and Samtredia troops of illegal paramilitary organization 
"Mkhedrioni" together with so called defense ministry forces and Russian and Ukrainian 
hirelings are ready to attack those regions of Georgia, which are controlled by the legal military 
forces of the Republic of Georgia, which are true to the legal President and Parliament. 

Leader of "Mkhedrioni" Joseliani and the "interior minister", member of "Mkhedrioni" 
T.Khachishvili on August 30 threatened by bombardment aviation town Zugdidi, because it's 
population does not recognize illegal regime of Shevardnadze. 

I appeal to you to support the idea of sending special UN observers also to that region of 
Georgia, situation in which soon may be like Bosnia and Herzegovina. Towns Zugdidi, Khobi, 
Tsalendshikha, Chkhorotsku, Martvili, Senaki, Abasha, soon may be like Sarajevo and other 
enclaves of Bosnia. They are in blockade from all sides, economically deprived and near to 
hunger. I ask UN and all international organizations to send there humanitarian aid, as it is 
done for the population of town Tkvarcheli in western Georgia (Abkhazian Autonomous 
Republic). 

Herewith I want to remind, that solution of the Abkhazian conflict much depends on the 
peace and stability in western Georgia and one problem can not be solved without another, 
because deep connection exists between these two regions. I want to inform you also, that 
military equipment, armored vehicles and artillery, which was withdrawn from Abkhazia by 
Shevardnadze troops, now are concentrated on the border of the above–mentioned enclave of 
Western Georgia, for taking part in the military operations against the forces of the legal 
government of Georgia, stationed in this region, what will have catastrophic consequences for 
peace in the whole Georgia. Illegal paramilitary groups of "Mkhedrioni" and others are robbing 
population in towns Samtredia, Poti, Khoni, Kutaisi, which are economically deprived and near 
to hunger. American embassy in Tbilisi takes no heed of these facts and does not send to 
Washington true information about the condition in Georgia. 

I ask you also to influence dictator of Georgia Shevardnadze to refuse military 
methods in solving political problems, stop robbing and terrorizing of the population of 
Georgia and begin dialogue and peaceful negotiations with legal authorities of Georgia: 
President, Government and Parliament, whom he considers as opposition to his regime. 

 
An appeal to the President of the United States of America Mr. William J. Clinton 
An appeal to the Secretary General of UN Mr. Butros Butros Gali 
Zviad Gamsakhurdia President of the Republic of Georgia in exile September 7th, 1993 
აღნიშნული პერიოდისათვის ეროვნული, ლეგიტიმური ხელისუფლება 

აკონტროლებდა აფხაზეთის აღმოსავლეთ ნაწილს, სამეგრელოს (ფოთის გარდა), 
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმის, გურიის ნაწილს. აჭარის ხელისუფლება (ლეგიტიმური იყო) 
ლოიალურად იყო განწყობილი და აჭარაში ლეგიტიმური ხელისუფლების წევრების 
გადაადგილება და საქმიანობა უსაფრთხო იყო. 

პრეზიდენტ გამსახურდიას ზემოთმოტანილ წერილში — ძალზე არსებითია ის 
გარემოება, რომ გამსახურდია სთავაზობს შევარდნაძის ხუნტას დიალოგსა და 
სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. 

და მართლაც — აღნიშნულ პერიოდში აჭარაში, ბობოყვათში ასლან აბაშიძის 
შუამავლობით დაიწყო მოლაპარაკებები ეროვნული ხელისუფლების უზენაესი საბჭოსა 
და შევარდნაძის პარლამენტის წევრებს შორის — „ბობოყვათის მოლაპარაკებები“. — 
მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობდა და საკმაო წარმატებაც იქნა მიღწეული. 

დიდი წარმატება იყო თუნდაც ის ფაქტი, რომ ის ძალები, რომლებიც გასულ 
პერიოდში ზოგჯერ იარაღით უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს — მოლაპარაკების 
მაგიდას მიუსხდნენ — გარდამავალი კოალიციური ხელისუფლების შექმნის 
შესაძლებლობათა განხილვის მიზნით. 
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საქართველოს წინაშე — ეროვნული ხელისუფლების ინიციატივით — კვლავ 
გამოჩნდა მშვიდობიანი დარეგულირების შანსი. — რაც ქვეყანას თავიდან ააცილებდა იმ 
15 წლიან ქაოსსა და ანარქიას — რაც მოხდა. 

ძალზე არსებითია ისიც, რომ გამსახურდია აფრთხილებს სამოქალაქო ომის 
დაწყების საშიშროებაზე — ეს ხდება 1993 წელს — რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, 
რომ არავითარი „სამოქალაქო ომი“ საქართველოში არ ყოფილა. 

მაგრამ — როგორც კი შევარდნაძემ იგრძნო მისი დიქტატურისადმი საფრთხე, 
მან: 
1) შეაჩერა საკუთარი, „ჯიბის“ პარლამენტის მოქმედება, ჩაშალა დაწყებული 

სამშვიდობო მოლაპარაკებები და მთელი ძალაუფლება ერთპიროვნულად 
დაისაკუთრა (ანუ — წაკუზულების მიერ ფურთხის ალოკვის პროცედურა „სასულიერო 
პირის“ დირიჟორობით). 

2) მისი აბსოლუტური ერთპიროვნული დიქტატურის პირობებში — კრემლთან 
შეთანხმებით წამოიწყო „აფხაზეთის ხაფანგის“ დამაგვირგვინებელი აქტი, რისი 
ერთ–ერთი მიზანი იყო ლეგიტიმური ხელისუფლების შეიარაღებული ძალების 
„აფხაზეთის ხაფანგში“ შეტყუება და მოსპობა.  

„მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი საქართველო“ 

ანტიეროვნული ძალები მუდმივად ავრცელებდნენ და ავრცელებენ სიყალბეს, 
თითქოს „მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი საქართველო“ რომლის თავმჯდომარეც 
ზვიად გამსახურდია გახდა — წარმოადგენდა ჩამოყალიბებულ, სტუქტურირებულ 
პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც გააჩნდა რაღაც სპეციფიკური ერთიანი საკადრო 
სისტემა და მონოლითური შინაგანი სტრუქტურა. 

ეს მითი სსრკ სახუშკომმა, ანტიეროვნულმა ძალებმა შექმნეს საგანგებოდ 
იმისათვის, რათა მსოფლიოსათვის ზვიად გამსახურდია წარმოედგინათ რაღაც პოლი-
ტიკური მონოლითის, ზეორგანიზაციის სათავეში მდგომ ყოვლისშემძლე და ყოვლის-
მმართველ დიქტატორად. 

ანტიეროვნული ძალები ცდილობენ მიჩქმალონ ის ფაქტი, რომ „მრგვალი მაგიდა — 
თავისუფალი საქართველო“ სპეციალურად და საგანგებოდ პირველი არაკომუნისტური, 
თავისუფალი არჩვენებისათვის ბლოკის, ალიანსის სახით შეიქმნა იმ მოძრაობების 
მიერ, რომელთა მიზანი საქართველოს დამოუკიდებლობა წარმოადგენდა — ანუ ეს იყო 
არა პოლიტიკური პარტია — არამედ მხოლო და მხოლოდ საარჩვენო ბლოკი, საარჩევნო 
ალიანსი — რომელშიც არჩევნების შემდგომი პერიოდისათვის რაიმე მტკიცედ 
დათქმული ურთიერთპირობა და გარანტიები არ არსებობდა! 

პოლიტიკური პარტიებისა და ორგანიზაციების საარჩევნო ბლოკის „მრგვალი 
მაგიდა — თავისუფალი საქართველო“ მთავარი საარჩვენო პოლიტიკური მიზანი იყო 
საბჭოთა პოლიტიკური სისტემის ჩარჩოებში მყოფ საქართველოში ჯერ დამოუკიდებ-
ლობის რეფერენდუმის ჩატარება; შემდეგ კი – ამ რეფერენდუმზე დაყრდნობით საქართ-
ველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დეკლარაციის მიღება ანუ დე–ფაქტო, შიდა–
სამართლებრივი დამოუკიდებლობის მიღწევა — რაც უზრუნველყოფდა საქართველოს 
დე–იურე დამოუკიდებლობის მტკიცე გარანტიებს საბჭოთავე სამართლებრივ სივრცეში. 

იმ პერიოდში საარჩევნო ბლოკს „მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი საქართველო“ 
ორი ძლიერი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე გააჩნდა: 

კომუნისტური პარტია — რომლის გავლენა იმ დროს ჯერ კიდევ ძალზე ძლიერი იყო 
„ეროვნული კონგრესი“ — რომელიც შექმნეს ორგანიზაციებმა, რომლებიც 

არსებითად უარყოფდნენ დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას 
ისტორიის გამყალბებლები ჩქმალავენ და მალავენ იმ ფაქტს, რომ სსრკ პოლიტიკურ 

სისტემაში კომპარტიას განკარგულებაში ჰქონდა არა მხოლოდ უზარმაზარი 
თვალსაჩინო სახელმწიფო რესურსები, არამედ და რაც უფრო არსებითია არანაკლები 
სიდიდის ფარული პარტიული რესურსები — როგორც ფინანსური, ასევე — საკადრო, 
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ძალოვანი და სხვა. და თუ — საქართველოში „მრგვალი მაგიდის“ არჩევნებში 
გამარჯვების შემდგომ კომპარტიან სახელმწიფო რესურსების არსებითი ნაწილზე 
კონტროლი დაჰკარგა, სამაგიეროდ — მის ხელში კვლავ რჩებოდა კოლოსალური 
პარტიული რესურსები! 

არსებითწილად კომპარტია და „ეროვნული კონგრესი“ ერთიანი, კრემლიდან 
მართული „პერესტროიკისეული“ პოლიტიკური გეგმის აღსრულებაში მონაწილეობდნენ: 
კომპარტიის პოლიტიკური მიზანი იყო უზენაესი საბჭოს არჩვენებში მოეპოვებინა 
მძლავრი პოზიციები — რათა შემდგომ არსებითი ზეგავლენა მოეხდინა პარლამენტის 
მუშაობაზე. ხოლო „ეროვნული კონგრესის“ მიზანი იყო ეროვნულად განწყობილი 
ელექტორატის ერთი ნაწილი მოტყუებითა და ცბიერებით არჩვენების ბოიკოტის გზით 
ჩამოეშორებინათ არჩვენებისაგან — რაც კომპარტიას მეტ შესაძლებლობებს მისცემდა. 

აღსანიშნავია, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს კომპარტიამ უზენაესი საბჭოს 
არჩვენებში საკმაოდ სოლიდური 29,58% ანუ მესამედი მოიპოვა (რითაც მძლავრი 
ოპოზიციური პოტენციალი შეიძინა), მაშინ როდესაც „მრგვალმა მაგიდა — თავისუფალმა 
საქართველომ“ 53,99% (ნახევარზე ოდნავ მეტი). 

საარჩევნო ბლოკში „მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი საქართველო“ შედიოდა 7 
დამოუკიდებელი პარტია და ორგანიზაცია: 
· საქართველოს ჰელსინკის კავშირი  
· სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება  
· სრულიად საქართველოს მერაბ კოსტავას საზოგადოება  
· ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი  
· საქართველოს ეროვნული ფრონტი–რადიკალური კავშირი  
· საქართველოს ეროვნულ–ლიბერალური კავშირი  
· საქართველოს ეროვნულ–ქრისტიანული პარტია  

საკუთრივ იმ ორგანიზაციებს — რომელთა ლიდერიც უშუალოდ ზვიად გამსახურდია 
იყო — უპირატესად საქართველოს ჰელსინკის კავშირსა და ნაკლებად მ.კოსტავას 
„სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას“ (რომლმაც 
თავმჯდომარედ გამსახურდია მ.კოსტავას დაღუპვის შემდეგ მოიწვია) პარლამენტსა და 
„მრგვალ მაგიდაში“ წევრებისა და ხმების მხოლოდ მესამედი გააჩნდათ (9 წევრი 16ის 
წინააღმდეგ). 

„მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი საქართველო“ გაფორმდა 1990 წლის მაისი 
ბოლოს და უკვე 6 თვის შემდეგ შესძლო მოეგო უზენაესი საბჭოს არჩვენები. 

ძალზე არსებითი ფაქტორი იყო ის, რომ „მრგვალ მაგიდას“ არ გააჩნდა რაიმე 
არსებითი და მით უფრო ერთიანი ფინანსური ფონდები, დაფინანსება და არც სხვა რამ 
მატერიალური ბაზისი (საკუთარი მას–მედია და ასე შემდეგ) — განსხვავებით კომპარტიი-
საგან (რომელიც აგრეთვე ფარულად აფინანსებდა „ეროვნული კონგრესის“ პოლიტიკურ 
საქმიანობას). 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო თუნდაც ის, რომ „მრგვალი მაგიდის“ 
ორგანიზაციების წევრები ნაკლებად იცნობდნენ პირადად ურთიერთს (გამგეობების 
დონეზეც კი) და უმეტესწილად რაიმე წინარე სოციალური ან სხვა კავშირები არ გააჩნ-
დათ. ანუ — „მრგვალ მაგიდას“ სავსებით არ ახასიათებდა რაიმე ამქრული, კორპო-
რატიული ანუ გილდიური (მაფიოზური) თვისებები და რაიმე ერთიანი სტიმულები. 

საბოლოო ჯამში ზვიად გამსახურდიამ ვირტუოზულად, უდიდესი 
პოლიტიკური ტაქტითა და მოქნილობით (ძირითადად მისი შესანიშნავი ნიჭისა 
და ქარიზმის მეშვეობით), რაიმე ფინანსური ან „ადმინისტრაციული 
რესურსების“ გარეშე — შესძლო შემოეკრიბა და არჩევნებში 
მონაწილეობისათვის კონსოლიდირება მოეხდინა ჭრელი, განსხვავებული 
შეხედულებებისა და პოლიტიკური მრწამსის, ხშირად ერთმანეთთან 
დაპირისპირებული და მოქიშპე — სულ ახლახანს „არაფორმალური“ ორგანი-
ზაციებისთვის — და, საბოლოოდ არა მხოლოდ მოეგო საპარლამენტო 
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არჩვენები, არამედ (რაც უფრო არსებითია) შეენარჩუნებინა საარჩვენო 
ალიანსის, ბლოკის შინაგანი ერთიანობა, ინტეგრაცია, დაეცვა იგი შინაგანი 
განხეთქილებისაგან არჩევნების შემდგომ პერიოდშიც (უდიდესი გარეგანი 
დეზინტეგრაციული სტიმულების მიუხედავად) — იმისათვის, რათა 
განეხორციელებინა „მრგვალი მაგიდის“ საბოლოო მიზანი — დამოუკიდებ-
ლობის რეფერენდუმის ჩატარება და შემდგომ დამოუკიდებლობის აღდგენის 
დეკლარაციის მიღება. 

 

ნაციონალისტური ისტერია (2006 2 ნოემბერი) 

მიმდინარე ნაციონალისტური ისტერია და მისი შესაძლო შედეგები 

2006 წლის 2 ნოემბერი 
ეროვნულად განწყობილ ქართველობას კარგად ახსოვს, რომ პრეზიდენტ ზვიად 

გამსახურდიას, ეროვნული ხელისუფლების არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად 
პუტჩის შემდგომ შევარდნაძის მიღალატე ხელისუფლების მიერ ხელოვნურად 
გაღვივებული ნაციონალისტური ისტერიის ფონზე საქართველო ჩათრეული იქნა 
დამარცხებისათვის განწირულ, „გაყიდულ“ სამხედრო კონფლიქტებში სამაჩაბლოსა და 
აფხაზეთში – „აფხაზეთის ხაფანგში“. 

გარკვეული თვალსაზრისით მსგავსი მოვლენები ვითარდება ახლაც... 
ნაციონალების ანტიეროვნულმა მმართველმა კასტამ დასავლეთის წაქეზებით ახლა 

უკიდურესობამდე გააძლიერა ნაციონალისტური ისტერია საქართველოსა და უცხოეთში. 
დასავლეთი, რომელსაც საკუთარი – ანგარებითი ინტერესები გააჩნია რუსეთის 

მიმართ – ბოროტად იყენებს რა ქართველობის ბუნებრივ მისწრაფებას დაიბრუნოს 
შევერდნაძის ხუნტის მიერ გაყიდული აფხაზეთი და სამაჩაბლო – აიძულებს 
საქართველოს უკიდურესობამდე და სერიოზული დადებითი პერსპექტივის გარეშე 
გაამწვავოს ურთიერთობა რუსეთთან. 

საქართველოს ხელისუფლებაში ხელახლა მოსული გველივით პერანგშეცვლილი 
ნომენკლატურული ხუნვეიბინების კასტა პირადი ანგარების მიზნით ნერგავს 
ქართველობის შორის ცრუ იმედებს, დეზინფორმაციას და ამით უსინდისოდ 
მანიპულირებს ხალხის აზრით. პარალელურად მიმდინარეობს ყველაფერ ეროვნულზე 
სასტიკი შეტევა და ყოველგვარი ეროვნული ფასეულობის განადგურება – 
„ხუნვეიბინური ანტიეროვნული კულტურული რევოლუცია“.  

ნაციონალისტური ისტერიის ფონზე – როდესაც საზოგადოების ყურადღება 
გარეპოლიტიკურ ფაქტორებზეა მიპყრობილი – ხდება ეროვნული დოვლათისა და 
სიმდიდრის არნახული დატაცება–პრივატიზება მმართველი კასტის მიერ. ქართველიობა 
„ერი–პროლეტარი“ გახდა – ხოლო მთელს მწარმოებლურ კაპიტალს უცხოელი 
დააპატრონეს. ეროვნული ბურჟუაზია–ბიზნესი, საშუალო ფენა პრაქტიკულად აკვანშივე 
ჩაკლეს. ეს ნაციონალისტური ისტერიის ერთ–ერთი მთავარი მიზანია. 

საქართველოში მოშლილია პოლიტიკური პერსპექტივებისა და პროცესების 
დემოკრატიული, საზოგადოებრივი ანალიზისა და თავისუფალ პაექრობაში საუკეთესო 
გზების ძებნის მექანიზმი იმ პირობებში როდესაც მას–მედიის მთელი სიმძლავრეები 
მმართველი კასტის პროპაგანდისტული მანქანის როლს არსულებს – პრაქტიკულად 
დამყარებულია ტიტალიტარული ერთპარტიული დიქტატურის სისტემა. 

ნაციონალების პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავების ვითარებაში – არ არის 
გამორიცხული საქართველოში უარესი სახით განმეორდეს 1992–1993 წლებში 
აფხაზეთის ავანტიურის მსგავსი მოვლენები – როდესაც საქართველო ნაციონალისტური 
ისტერიისა და სიბრმავის ვითარებაში ჩათრეული იქნება სამაჩაბლოსა ან აფხაზეთში 
ახალ დამღუპველ ომში. 
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ამ ახალ ომში წარუმატებლობა ან დამარცხება კი გამოიწვევს ქართველებსა და 
აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის ნაციონალისტური მტრობის გაღრმავებას – 
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს საბოლოო და სავსებით უიმედო დაკარგვას. 

ნიშანდობლივია, რომ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ძალით შემოერთების მუქარის 
ფონზე საქართველოს მმართველი კასტა არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ 
მტკიცდებოდეს და ფართოვდებოდეს აფხაზ და ოს ხალხთან ნდობა–მეგობრობა, 
კულტურული ურთიერთობები. ხელისუფლება და მმართველი პოლიტიკური პარტიები არ 
აწარმოებენ ადამიანურ–ჰუმანიტარულ ურთიერთობებს აფხაზურ და ოსურ მხარესთან, 
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობასთან. 

საქართველოს მმართველი კასტა წამლავს ქართველობას დეზინფორმაციით 
რუსეთის სამხედრო–პოლიტიკური „სისუსტისა და უძლურობის“ შესახებ, 
გადაჭარბებულად წარმოადგენს საქართველოს სამხედრო–საბრძოლო პოტენციალს – 
რომელიც არსებითად მხოლოდ მოძველებული რუსული ტექნიკითაა შეიარაღებული; არ 
უმხელს ხალხს სიმართლეს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში შესაძლო კონფლიქტში 
რუსეთის მიერ ჩრდილოკავკასიური კრიმინალური ელემენტებისა და „გადაცმული“ რუსი 
სამხედრო მოსამსახურეების ფართომასშტაბოვანი ჩარევის პერსპექტივებზე, აფხაზეთსა 
და სამაჩაბლოში სამოქალაქო მოსახლეობის – ქალების, ბავშვების, მოხუცების – 
მოსალოდნელი ინსპირირებულ–პროვიცირებული მასობრივი ჟლეტის თითქმის 
გარდუვალობაზე.  

ქართველობას უნდა შევახსენოთ როგორი სისატიკით დათრგუნა სულ ახლახანს 
რუსეთმა საბრძოლო–სამხედრო სულისკვეთებითა და შეიარაღებით საქართველოზე 
გაცილებით ძლიერი ჩეჩნეთი (რომელსაც საქართველოსაგან განსხვავებით 
თავგანწირული ხელმძღვანელობა ჰყავდა) საბრძოლო ტექნიკის მხრივ უდიდესი 
უპირატესობის ხარჯზე – როგორ დაანგრია და გაანადგურა ჩეჩნეთის ეკონომიკა, 
ჩეჩნეთის ქალაქები და დაბა–სოფლები, სისხლისაგან გაცალა ჩეჩენი ერი. 

ამავე დროს თვალნათლივ გამოჩნდა, რომ დასავლეთს არ აქვს რაიმე დასტური ან 
შეთანხმება რუსეთის მხრივ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს საქართველოს პოლიტიკურ 
სივრცეში კვლავ რეალური გაერთიანების შესახებ (გარდა ლიტონი დეკლარაციებისა, 
რომ ცნობენ საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას) და დასავლეთი საქართველოს 
ყოველგვარი რეალური გარანტიების გარეშე უბიძგებს რუსეთს ხისტად, მწვავედ, 
სარისკოდ დაუპირისპირდეს. 

ყოველივე ეს ძალზე ჩამოჰგავს მაგალითად ვიეტნამის ომის პერიოდს, როდესაც 
დასავლეთის ერთი მხრივ და რუსეთ–ჩინეთის მეორე მხრივ დაპირისპირების მთელი 
მუხტი ვიეტნამელ ხალხს დაატყდა თავს. 

ამავე დროს საქართველოს მმართველი კლანი არაფერს რეალურსა და მტკიცედ არ 
აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველო გავიდეს „დსთ“–დან (იმის–და–მიუხედავად რომ 
რუსეთის მხრივ სრული ეკონომიკური ბლოკადა აქვს) და მოითხოვოს რუსი 
„სამშვიდობოების“ დაუყონებლივი გაყვანა აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან – თუმცა 
„პიარ–კამპანიების“ პერიოდებში არაერთხელ გააკეთა შესაბამისი ლიტონი 
განცხადებები. 

სამწუხაროდ, ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი დაბრმავებულია 
მიმდინარე ნაციონალისტური პროპაგანდით, ცრუ შეპირებებით და ვერ ახერხებს 
მოსალოდნელი კატასტროფული შედეგების განჭვრეტას და პროგნოზირებას.  

ამასთან დაკავშირებით უნდა გავიხსენოთ: 
დასავლეთის დაკვეთით სააკაშვილის წარუმატებელმა გამოხდომებმა ბელორუსიის 

არჩევნებში ჩარევისა და ბელორუსიაში „ჯინსების რევოლუციის“ მომწყობის როლში – 
როდესაც მან მის საჯარო გამოსვლებში არაერთი უხეში თავდასხმა განახორციელა 
რუსეთის მიმართ – გამოიწვია რუსეთის მხრივ ქართული ღვინისა და მინერალური 
წყლების იმპორტის მკვეთრი შემცირება. ბელორუსიაში რევოლუციის წარუმატებელი 
მოწყობის ცდისათვის დაისაჯა საქართველო! 

დასავლეთის დაკვეთით საქართველოსათვის არაფრისმომტანი „შპიონური პიარ–
კამპანიის“ მოწყობით – რომლის მიზანი იყო დასავლეთისათვის არგუმენტების მიცემა 
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რუსეთის წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ფორუმებზე – რუსეთი 
ინსპირირებული იყო მოეწყო საქართველოსათვის პრაქტიკულად ტოტალური ბლოკადა 
და ათასობით რუსეთში მომუშავეთა ხარჯზე მცხოვრები ქართული ოჯახი დარჩა 
შემოსავლების გარეშე. 

მმართველი ხროვის მუქარის, თითქოს „2007 წლის 1 იანვარს ცხინვალში 
შეხვდებიან“ – საპასუხოდ რუსეთმა დაიწყო მასშტაბური სამხედრო–სტრატეგიული 
მშენებლობები ჩრდილო ოსეთსა და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ა.ო.–ში – კერძოდ: 
ძაურიკაუ–ცხინვალის გაზსადენის, ზარის ავტო–შარაგზის, ახალი მაღალი ძაბვის 
ელგადამცემი ხაზისა. 

საქართველოს მმართველი კასტა ავრცელებს დეზინფორმაციას საქართველოს 
ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის შესახებ ენგურჰესის ენერგობლოკების 
რეაბილიტაციის შედეგად – მაშინ როდესაც ეს სიმძლავრეები აფხაზი სეპარატისტების 
მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზეა – საბერიოში! 

კოდორის ხეობის ვითომ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ჩართვისა და იქ 
ვითომ „აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების“ დაფუძნებას სინამდვილეში მოჰყვა ამ 
ხეობაში რუსის „სამშვიდობოების“ კონტროლის აღდგენა და ნაშთად დატოვა 
უკიდურესად გამძაფრებული ურთიერთობები აფხაზ სეპარატისტებთან. 

ნატოში გაურკეველ მომავალში და სათუო გაწევრიანების პერსპექტივებით 
ნაციონალების მმართველი კასტის მიერ ისტერიული პოლიტიკური სპეკულაციების 
შედეგად – რეალურად და ამჟამად საქართველოს აქვს ამ სპეკულაციებით 
პროვოცირებული რუსეთული სადამსჯელო–დრაკონული მეთოდების გამოყენება 
საქართველოს მიმართ – არსებითად სრულ ბლოკადა, ქართველობის რუსეთიდან 
დეპორტაცია, შესაბამისად – საქართველოს მოსახლეობისათვის და ეკონომიკისათვის 
ნაციონალთა მიერ ხელოვნურად პროვოცირებულ სირთულეები. 

ამასთანავე: 
ნატო–ს სამხედრო ბლოკში საქართველოს შესვლა შესაძლებელი გახდება მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს შიგნით არ იარსებებებს კონფლიქტები. ეს კი ორი 
გზით შეიძლება მოხდეს: 

საქართველო ნებით თუ ძალით შემოიერთებს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს (ძლიერ 
სათუო და ეფემერული) 

საქართველო საბოლოოდ დაკარგავს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს (ძალზე 
შესაძლებელი და მოსალოდნელი) 

დასავლეთისათვის სულ ერთია – შევა საქართველო ნატო–ში აფხაზეთითა და 
სამაჩაბლოთი, თუ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე – ამიტომ, დასავლეთი არც იმ 
შემთხვევაში იქნება წაგებული, თუ საქართველო სამუდამოდ დაკარგავს აფხაზეთსა და 
სამაჩაბლოს. 

ძალზე მოსალოდნელია, რომ აფხაზეთში და განსაკუთრებით სამაჩაბლოში – 
ქართული მხარის მცდელობებს ძალოვანი და სხვა ავანტიურისტული მეთოდებით 
გადაწყვიტოს პრობლემა – შეიძლება მოჰყვეს თვით რუსის მიერ მოწყობილ–
პროვოცირებული „სისხლის კალო“ ოსი და ქართველი მოსახლეობის მიმართ, სხვა 
სისხლიანი პროვოკაციები – რაშიც შემდგომ დადანაშაულებული იქნება ქართული 
მხარე და რაც შემდგომ გამოყენებული იქნება ამ ტერიტორიების საქართველოსაგან 
სამუდამო ჩამოშორებისათვის! 

გასათვალიწინებელია ისიც, რომ რუსეთი შეიძლება წავიდეს იმაზეც–კი რომ 
„სისხლიან კალოში“ დაკარგოს გავლენა სამაჩაბლოზე – სამაგიეროდ სამუდამოდ და 
უიმედოდ ჩამოაშოროს საქართველოს აფხაზეთი – რომელსაც გაცილებით დიდი 
სამხედრო–პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ფასეულობა აქვს! 

გამოსავალი იყო, არის და იქნება ლეგიტიმურობის აღდგენაში ანუ ზოგადად იმ 
პოლიტიკური და სამართლებრივი ნეგატივის აღმოფხვრაში რაც 1991–1992 წლების 
სახელმწიფო გადატრიალებამ დატოვა საქართველოში. 

საქართველოს „დსთ“–ში ყოფნა – არალეგიტიმურია! 
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ყველა აქტი, რომლითაც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს რუსის მიერ ოკუპაცია და 
ანექსიაა „დაკანონებული“ – არალეგიტიმურია! 

რუსის ჯარი ნებისმიერი ფორმით – საოკუპაციო ჯარია საქართველოს ტერიტორიაზე 
1991 წლიდან! 

აფხაზეთი და სამაჩაბლო რუსეთ–საქართველოს ომის (და არა რაღაც მოჩმახული 
„ეთნოკონფლიქტების“) შედეგადაა რუსის მიერ ოკუპირებული და საჭიროა მათი 
დეოკუპაციისათვის გარჯა! 

ყველა უბედურება, რაც საქართველოს დაატყდა თავს 1992 წლიდან ლეგიტიმურობის 
დარღვევითაა გამოწვეული და დღესაც არ ძალუძთ ლეგიტიმურობაზე დაბრუნება... 

უკანონობას შეიძლება მოვერით მხოლოდ კანონით!  
უსამართლობას შეიძლება მოვერიოთ მხოლოდ სამართლით!  
სიცრუეს კი შეიძლება მოვერიოთ მხოლოდ სიმართლით! 
 

ბესარიონ გუგუშვილი, ს.ამირანაშვილი, კ.აქუბარდია, თამაზ ბაჩულაშვილი, 
იური ბურკაძე, მაია გურგენიძე, ვოვა ვეკუა, იური ვეკუა, კონსტანტინე ვეკუა, 
მანუჩარ თოფაძე, ნუკრი კვალიაშვილი, ბესიკ ლომიძე, როლანდ 
მათიაშვილი, ალექსანდრე სანდუხაძე, ლონგი ფარცვანია, იოსებ 
ღუდუშაური, გრიგოლ შურღაია, ნოდარ ჩაჩანიძე, ლაშა ჩხენკელი, დარეჯან 
ცხადაძე 

ნელ–თბილობა ანუ „არც ერთ მხარეზე არა ვარ“ 
მძიმე დრო ქართველი ერის ისტორიაში არაერთხელ დამდგარა. მეტიც – თითქმის 

ყოველ თაობას უწევდა პოლიტიკურ კატაკლიზმებში გახვეულ საქართველოში 
ცხოვრება, შრომა, მოღვაწეობა – საკუთარ ოჯახურ კერიაზე ზრუნვა. 

მძიმე დროებას ყოველთვის, მუდამ ახლდა უმძიმესი არჩევანი – ყოფილიყო 
ადამიანი პოლიტიკურად დაპირისპირებული ძალების ერთ მხარეს, თუ მეორე მხარეს – 
ან კიდევ ნეიტრალური, უსაფრთხო, თითქოს–და კომფორტული პოზიცია შეერჩია. 

საინტერესოა, ასეთ რთულ და საშიშ პერიოდებში ადამინის არჩევანის შესახებ 
იოანე ღვთისმეტყველის „აპოკალიპსის“ ანუ „გამოცხადების“ დებულებები. 

ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის მეორე ნაწილი აღინიშნა 
ახალდაბადებული ქრისტეანობისა და ქრისტეანების უდიდესი დევნით, მასობრივი 
ჯვარცმებით, ცოცხლად დაწვებით და შევიწროებით.  

რომის იმპერია – ასახული როგორც წითელი გველეშაპი, იმდროინდელი 
გლობალიზმის განსახიერება და სიმბოლო საშინელი ძალით მოუბრუნდა 
ქრისტიანობას: 

და აჰა ვეშაპი ცეცხლისაჲ დიდი, რომელსა ედგნეს თავნი შვიდნი და რქანი ათნი, და 
თავთა ზედა მისთა შვიდნი გვირგვინნი. 
13.3 вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь 
диадим.  

მეწამული–წითელი ფერი რომის ბატონობის სიმბოლოა, შვიდი თავი – ეს იმ შვიდი 
გორაკის სიმბოლოა, რომლებზეც ქალაქი რომი იყო განლაგებული, ხოლო ათი რქა კი 
რომის ძლიერება, მისი ათი კეისარია... ეს ის გველეშაპია – რომელიც ბოლოს წმინდა 
გიორგიმ უნდა დაამარცხოს. 

ამ პერიოდში არაერთი ქრისტიანი და მეტიც – ეკლესიათა უმეტესობა ან 
დათრგუნული იყო ან დათმობებზე წავიდა... თითონ იოანე შეიპყრეს და კუნძულ 
თუთმოსზე ქვის სამტეხლოებში მონურ სამუშაოებზე გაამწესეს... სწორედ აქ, ერთ 
სასწაულებრივ კვირა დღეს, იოანე ღვთისმეტყველმა მასზე ზეგარდმო გარდმოსული 
ნიჭის წყალობით შექმნა „გამოცხადება“ – უიმედო ხანაში დიდი იმედის წიგნი. 
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ეს ისეთი დრო იყო, როდესაც ჭეშმარიტი ქრისტიანობის მომავლის ბედი ადამიანთა 
სულ მცირე, ღარიბი და მატერიალურად უსუსური წრის („მცირე ფარის“) ანაბარად 
დარჩა, როდესაც იდეისათვის ღალატმა და განდგომამ, გულგრილობამ მასობრივ 
მასშტაბები მიიღო, როდესაც სულიერმა დრტვინვამ და ეჭვმა მოიცვა ქრისტიანთა 
სულები და გულები...  

ფილადელფიის (ძმათმოყვარულთა) ეკლესია – ერთ–ერთი იყო იმ მცირეთა შორის, 
რომელიც თუმცა ძალზე სუსტი, ღარიბი და მცირერიცხვოვანი იყო – მტკიცედ და 
ურყევად იდგა ჭეშმარიტებაზე. 

„გამოცხადებაში“ იოანე ღვთისმეტყველს მოჰყავს მაცხოვარის სიტყვები 
ფილადეფიის ეკლესიისადმი: 
7. და ანგელოზსა ფილადელფიისა ეკლესიისასა მიუწერე: ამას იტყჳს წმიდაჲ იგი და 
ჭეშმარიტი, რომელსა აქუს კლიტე დავითისი, რომელი–იგი განაღებს, და არავინ 
დაჰჴშას, გარნა განმღებელმან მან, და არავინ განაღოს დაჴშული იგი.  
8. ვიცნი საქმენი შენნი. აჰა ესერა მიმიცემია წინაშე შენსა კარი განღებული, რომლისა 
დაჴშვად ვერვინ შემძლებელ არს, რამეთუ მცირე ძალი გაქუს, და დაიმარხე სიტყუაჲ 
ჩემი და არა უარ–ჰყავ სახელი ჩემი.  
9. აჰა ესერა მიგცემ კრებულისაგან ეშმაკისა, რომელნი იტყჳან თავსა თჳსსა ჰურიად, და 
არა არიან, არამედ ტყუვიან; აჰა ესერა ვყვნე იგინი, რაჲთა მოვიდენ და თაყუანის–
გცენ წინაშე ფერჴთა შენთა და ცნან, რამეთუ შეგიყუარე შენ. 
7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит:  
8 знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не 
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.  
9 Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи*, но 
не суть таковы, а лгут, — вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, 
и познают, что Я возлюбил тебя. 
* Иудеи – იმ დროს ქრისტიანებს აღნიშნავდა (ქრისტიანები თვლიდნენ, რომ სწორედ 
ისინი არიან მართლმადიდებელი იუდეველები) 

ანუ – „დიდი ძალები არ გაგაჩნია, მაგრამ – მტკიცედ დგახარო ჭეშმატიტ გზაზეო“... 
„მაგრამ, შენ გაიმარჯვებო“ 

Далее дается трогательная характеристика Филадельфийской церкви — «Ты не много 
имеешь силы». Очевидно, это была маленькая церковь, но она сохранила слово Божье и не 
отреклась. Эти слова имеют отношение и ко всем нам: мы малое стадо, но если мы будем 
стоять твердо, то даже внутренние распри нас не поколеблют. Иоанн говорит о 
«сборище сатанинском», о людях, которые утверждают, что они иудеи, но они не таковы, то 
есть они лжеучители, раскольники, еретики. И перед их лицом малая община сумела 
сохранить твердость 
შემდგომ იოანე ღვთისმეტყველი გადმოგვცემს მაცხოვარის მიმართვას დიდი, 

მდიდარი ლაოდიკიის ეკლესიის მიმართ – რომელმაც თანამედროვე ენით რომ ვთქვათ 
„კომპრომისების“, „დათმობების“ ხარჯზე თითქოს–და შეინარჩუნა ძლიერება: 
14. და ანგელოზსა ლავდიკიისა ეკლესიისასა მიუწერე, ვითარმედ: ამას იტყჳს ამინ, 
მოწამე იგი სარწმუნოჲ და ჭეშმარიტი, დასაბამი დაბადებულთა ღმრთისათაჲ:  
15. ვიცნი საქმენი შენნი, რამეთუ არცა გრილი ხარ, არცა ტფილი. ჯერ–იყო, რაჲთამცა, 
ანუ გრილი იყავ, ანუ ტფილი.  
16. არამედ ესრეთ ნელ–ტფილი ხარ და არცა გრილი, არცა ტფილი. მეგულების 
აღმოგდებაჲ შენი პირისაგან ჩემისა.  
17. რამეთუ იტყჳ: მდიდარ ვარ და განვმდიდრდი და არარაჲ მეჴმარების. და არა უწყი, 
რამეთუ შენ ხარ უბადრუკ და საწყალობელ და გლახაკ და ბრმა და შიშუელ.  
14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, 
начало создания Божия:  
15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!  
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.  
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17 Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 

ვიცი საქმენი შენნი: არც ცივი ხარ და არც ცხელი: ოჰ, ნეტავი ცივი მაინც იყო, ან 
ცხელი. მაგრამ რაკი ასე ნელ–თბილი ხარ, არც ცივი ხარ და არც ცხელი, ამიტომ 
გადმოგაფურთხებ ჩემს ბაგეთაგან.  

გამოცხადება იოანე ღმრთისმეტყველისა 3–15 
ზემორე სიტყვები ძალზე ზუსტად უდგება საქართველოში ახლა, ამჟამად მიმდინარე 

მოვლენებისა და სულთაბრძოლის ჩვენთვის საინტერესო ასპექტს – „არც ართ მხარეზე 
არ ვარ“. სწორედ ესაა რაც „გამოცხადებაში“ წერია – ლაოდიკიის ეკლესიის მიმართ, 
რომელიც რამდენიმე ათეული კილომეტრით იყო დაშორებული ფილადელფიის 
ეკლესიისაგან: „არც ცივი ხარ და არც ცხელი, ნეტამც ან ცივი იყო და ან ცხელი. და 
რახან ნელ–თბილ ანუ გულგრილი ხარ, ანუ არც ცხელი ხარ და არც ცივი – დაგძრახავ–
გადმოგაფურთხებ“... აქვე აღნიშნული კიდევ ერთი ძალზე ნიშანდობლივი გარემოება, 
რასაც ყოველდღიურობაშიც ვხვდებით: ამ „ნელ–თბილობით“ შესაძლებელია 
გამდიდრებაც და სიდუხჭირიდან თავის დაღწევაც – თუმცა სინამდვილეში სწორედ ეს 
არის უდიდესი უბედურება, საცოდაობა, სიღატაკე, სიბრმავე და სიშიშვლე... 

Он обличает Лаодикийскую церковь, которая решила, что у нее все благополучно. 
Очевидно, в Лаодикии не было ни гонений, ни особых притеснений, не было ни расколов, ни 
лжеучителей — все у них было благополучно. Но, почувствовав благополучие, церковь 
начала деградировать. Ни с кем не воюя, ни от кого не обороняясь, она стала впадать в 
самодовольство, которое Господь обличает самыми суровыми словами: «Ты... не горяч и не 
холоден... извергну тебя из уст Моих». Эти и последующие суровые слова обращены не 
только к церквам, но и к отдельным людям. «Ты говоришь, „я богат... и ни в чем не имею 
нужды"...», а на самом деле так говорящий «жалок и нищ». Редко в пророческой книге 
найдутся слова, которые могли бы быть обращением лично к нам, которые всем нам надо 
читать постоянно. 
განვლილმა ორმა ათეულმა წელმა საქართველოს საოცარი აღმაფრენა და შემდგომ 

დამთრგუნავი დამარცხებები მოუტანა. ასობით ათასი ადამიანის თავდადებული და 
თავგანწირული მამულიშვილის ბრძოლა ეროვნული იდეისათვის, რომელიც „ენა, 
მამული, სარწმუნოება“–ში გამოიხატებოდა დროებით დამარცხდა: საქართველო 
„ბარაბას გზად“ დააყენეს – რაზეც ზვიადი აფრთხილებდა ქართველობას. შემდგომ, 
განსაკუთრებით „ვარდების რევოლუციის“ პირველ პერიოდში მოხდა გარდატეხა დე–
ფაქტო ხელისუფლების ნებაში და ეროვნულ მოძრაობას „ამნისტია“ გამოუცხადეს, 
ნაწილობრივ (ძალზე ნელ–თბილად, ძალზე გრილად) ვითომც დაიგმო 1991–1993 წლების 
პუტჩი და ლეგიტიმური ხელისუფლების ძალით დამხობა. 

ამ ვითარებაში, ბევრმა დათმო ეროვნული მოძრაობისა და ეროვნული 
ხელისუფლების მთავარი, თავდაპირველი მიზნები... ბევრმა აირჩია კომპრომისების 
გზა... მრავალმა საკუთარ, პირად კომფორტულ პოლიტიკად ვითომ ნეიტრალურობა 
აირჩია. ხშირად გაიგონებთ – „მე არც ერთ მხარეს არ ვყოფილვარ“...  ანუ – ბევრი – ასე 
თუ ისე – დაადგა „ლაოდიკიის ეკლესიის გზას“... 

ასეთ ვითარებაში – ჭეშმარიტ ეროვნულ მოძრაობას რომლის საბოლოო მიზანია 
ეროვნული ხელისუფლება გამოსახული მცნებაში „ენა, მამული, სარწმუნოება“ – აქვს 
ერთად ერთი არჩევანი და გადარჩენის გზა – ფილადელფიის ეკლესიის გზა და 
მაგალითი! 

დიდი იოანეს იმედის წიგნში – „გამოცხადებაში“ აღწერილია სწორედ ისეთი დრო 
(და ეს დრო მუდმივად მეორდება ერის ისტორიაში) – როდესაც დიდი, მართალი საქმე – 
ჩვენი „ენა, მამული, სარწმუნოება“ – მცირეოდენთა იმედად რჩება – „მცირე ფარის“ 
იმედად რჩება... მაგრამ ფარის სიმცირე – არასოდეს ყოფილა მისი სისუსტის ნიშანი... 
პირიქით... უნდა გავიხსენოთ დრო, როდესაც ეროვნული იდეის არსებითად მხოლოდ 
„უმცირესი ფარა“, ორად–ორი მატარებელი გააჩნდა საქართველოს – ზვიადი და მერაბი! 

ახლა აპოკალიპსისის დროა! 
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მაგრამ, ჩვენ სასწაულებრიობამ არ დაგვტოვა რჩევა–დერიგების, სწორი გზის 
მითითების, იმედის გარეშე: უნდა მივენდოთ იოანე ღვთისმეტყველის დამოძღვრებას – 
იოტისოდენადაც არ უნდა დავთმოთ ეროვნული იდეა – „ენა, მამული, სარწმუნოება“, 
უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით ურყევები, უკომპრომისოები, ურყევები – არ უნდა 
გავგრილდეთ და გავნელთბილდეთ... 
25. არამედ რომელი–ეგე გაქუს, დაიმჭირეთ, ვიდრემდის მოვიდე.  
25 только то, что имеете, держите, пока приду. 

უნდა მტკიცედ გვეპყრას რაც მოცემული გვაქვს: „ენა, მამული, სარწმუნოება“ – 
მისი დრო კი სწორედ ამითი მოვა... 

სწორედ ახლა – აპოკალიპსისის დროს! 
იოანე ღვთისმეტყველი ასე აღწერს გლობალურ იმპერიას: 
13. 

1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные.  
2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как 
пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. 
13, 1–2. Море в иудейской и христианской апокалиптике было символом богоборческих начал. 
Человек, стоящий на берегу моря, стоит словно на берегу бездны, откуда обрушиваются все 
темные сатанинские волны, откуда приходят сатанинские силы. Что означает зверь, выходящий 
из моря? Мы помним, что в Книге пророка Даниила звери символизируют империи, которым 
противостоит Царство Сына Человеческого (Дан 7,3–6).  

Человеческие империи имеют хищный, звериный облик. Не нужно думать, что описание 
зверя произвольно. Апостол говорит, что этот зверь имеет ноги медведя, сам подобен барсу, 
пасть у него, как у льва и т.д., то есть рисует монстра, но не для устрашения, а для того, 
чтобы показать, что в этом новом звере, выходящем из бездны, соединяются черты тех 
чудовищ, которые олицетворяли халдейскую, мидийскую и эллинистическую империи. У 
пророка Даниила медведь символизировал персидскую империю, барс — халдейскую и т. д. 
Это значит, что новый зверь, новая мировая империя включает в себя свойства всех 
предыдущих, а под ней разумеется Рим, Римская империя с семью головами и десятью 
рогами. Это прозрачные намеки, хотя совершенно точно мы их определить не можем. Рим 
стоял на семи холмах, и количество императоров, бывших до времени написания 
Апокалипсиса, тоже подходит под эти числа: десять или семь, в зависимости от начала 
отсчета. Так или иначе, перед нами Римская империя, что будет подтверждаться в 
дальнейших стихах Апокалипсиса: великий город, который называют Вавилоном, и т. д. 
 

3.15. ვიცნი საქმენი შენნი, რამეთუ არცა გრილი ხარ, არცა ტფილი. ჯერ–იყო, 
რაჲთამცა, ანუ გრილი იყავ, ანუ ტფილი.  
3.16. არამედ ესრეთ ნელ–ტფილი ხარ და არცა გრილი, არცა ტფილი. მეგულების 
აღმოგდებაჲ შენი პირისაგან ჩემისა.  
3.15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!  
3.16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.  
3.15 I know your works: you are neither cold nor hot. Would that you were cold or hot!  
3.16 So, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth.  

холоден – cold – გრილი  
горяч – hot – ტფილი 
тепл – lukewarm – ნელ–ტფილი 
როგორც რუსულიდან და ინგლისურიდან ჩანს უფრო ზუსტი და ბასრი სიტყვებია 

ცივი, ცხელი და თბილი 
საკმაოდ არსებითი აზრობრივ–სემანტიკური განსხვავებებია ქართულსა და რუსულს 

შორის – ნეტავ როგორაა ორიგინალში? (ბერძნულში)... 
სიტყვების ბერძნული მნიშვნელობა თურმე ასეთია: 
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Здесь следует отметить точное значение слов. Холодный – в греческом это псухрос, и оно 
может иметь значение холодный, вплоть до точки замерзания. Горячий – в греческом зестос 
и имеет значение горячий до точки кипения. Теплый – в греческом хлиарос. 

ამრიგად ლაპარაკია სწორედ ცხელზე, ცივზე და თბილზე! (რამდენი ასეთი 
უზუსტობაა ნეტავ ქართულ თარგმანებში?) 

 
ითვლება, რომ აპოკალიფსისი–გამოცხადება დაწერილია 64–სა და 95 წლებს 

შორის, ანუ მაცხოვარის ჯვარცმის 30–50 წლის შემდეგ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 
გამოცხადება მიეწერა ქრისტიანულ საზოგადოებრიობას, რომლის წევრების ერთ 
ნაწილს ჰქონდა ბედნიერება საკუთარი თვალით ენახათ მაცხოვარი და მის მიერ 
ჩადენილი სასწაულები, მოესმინათ მისთვის, შეხებოდნენ მას... დღევანდელი 
საზოგადოებრივი ცნობიერების თვალსაზრისით რომ ვთქვათ: მაშინ ჯერ კიდევ 
ცოცხლობდნენ ქრისტე ღმერთთან დაახლოებული პირები... ამ დროს მაცხოვრის 70 
და კიდევ 500 მოწაფიდან გარკვეული ნაწილი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, აქტიურად 
მოღვაწეობდა და ისინი სარწმუნოებას ავრცელებდნენ პირველი ხელიდან. 

„გამოცხადება“ ისეთ დიდმნიშვნელოვან წერილად ჩათვალა ეკლესიამ, რომ იგი 
„ახალი აღთქმის“ წიგნშია შეტანილი – როგორც საძირკველი და საფუძველი... 

„გამოცხადებაში“ იოანე მიმართავს მცირე აზიის 7 ეკლესიას, რომლებიც 
დაფუძნებულნი იყვნენ პეტრე და პავლე მოციქულების მიერ და როგორც ჩანს იმ დროს 
ითვლებოდნენ სარწმუნოების საძირკვლებად. 
1.4. იოვანე, შჳდთა ეკლესიათა ასიაჲსათა: მადლი თქუენდა და მშჳდობაჲ ღმრთისაგან, 
რომელი არს და რომელი იყო და რომელი მომავალ არს, და შჳდთა მათ სულთაგან, 
რომელნი წინაშე საყდარსა მისსა არიან. 
და მიმართავს მცირე აზიის 7 ეკლესიას როგორც ქრისტიანული ეკლესიის ბურჯებს:  
1.6. და მყვნა ჩუენ სამეუფო მღდელ ღმრთისა და მამისა თჳსისა, რამეთუ მისი არს 
დიდებაჲ და სიმტკიცე უკუნითი უკუნისამდე.  

ეს ეკლესიებია: 
1.11. რომელი მეტყოდა, ვითარმედ: რომელსა–ესე ჰხედავ, დაწერე წიგნსა შინა და 
წარეც შჳდთა მათ ეკლესიათა: ეფესოს და ზმირნას და პერღამოს და თჳატრის და 
სარდეს და ფილადელფიას და ლავდიკის. 

ძალზე საინტერესოა, თუ როგორ კრიტიკულადაა შეფასებული „გამოცხადებაში“ ამ 
შვიდი ეკლესიის საქმიანობა – მით უფრო იმის გათვასიწინებით – რომ ეს ეკლესიები 
ქრისტეს პირველი ხელის მოწაფეების მიერაა დაარსებული და იმ დროს გაძღოლილიც.  

ეფესოსის ეკლესია – დაფუძნებული იყო ბერძნულ–მცირეაზიული 
კერპთაყვანისმცემლობის ერთ–ერთ უდიდეს ცენტრში და იმ დროის უდიდეს ქალაქში 
ეფესოსში – რომელშიც იდგა არტემიდეს უზარმაზარი ტაძარი და ამითი იგი 
ოკულტიზმისა და მაგიის ცენტრი იყო. გადმოცემით ეფესოსის ეკლესიაში იყო 
დამარხული ღვთისმშობელი – რომელიც აქ იოანე მოციქულმა მოიყვანა. 

ეფესოსის ეკლესიას „გამოცხადების“ ავტორი ჯერ აქებს „ცრუ მოციქულების“ 
მხილებისათვის:  
2.2. ვიცნი საქმენი შენნი და შრომაჲ შენი და მოთმინებაჲ შენი და ვითარმედ ვერ ძალ–
გიც ტჳრთვად უკეთურთა მათ და გამოსცადენ იგინი, რომელნი იტყჳან თავთა თჳსთა 
მოციქულად, და არა არიან, და ჰპოვენ იგინი მტყუვარ. 3. და მოთმინებაჲ გაქუს და 
იტჳრთე სახელისა ჩემისათჳს და არა დაშუერ. 

მაგრამ, შემდგომ მკაცრად აკრიტიკებს: 
2.4. არამედ მაქუს შენდა მომართ, რამეთუ სიყუარული იგი შენი პირველი დაუტევე.  

ამ კრიტიკაში „გამოცხადების“ ავტორი სარწმუნოებისადმი ერთგულებას ადამიანის 
პირველ მძაფრ სიყვარულს ადარებს, რომელიც ხშირად დროთა განმავლობაში 
განელდება ხოლმე... 

შემდგომ „გამოცხადება“ აფრთხილებს ეფესოსის ეკლესიას და სასჯელით ემუქრება: 
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2.5. მოიჴსენებდ, უკუეთუ სადაჲთ დაეცი, და შეინანე და პირველნივე საქმენი ქმნენ; 
უკუეთუ არა, მოვალ ადრე და აღვძრა სასანთლე შენი ადგილისაგან თჳსისა, უკუეთუ 
არა შეინანო. 

ეფესოსის ეკლესიის შეცდომები აქ უკვე „დაცემად“ მოიხსენიება და მას მოუწოდებს 
„შეინენოს“ და დაბრუნდეს იმ პიზიციებზე, რომლებზეც იმთავითვე იდგა. მეტიც ემუქრება 
მას „სასანთლეთა აღძვრით“. 

ეფესოსის ეკლეასიას სამი რჩევა აქვს მიცემული: 
გაიხსენოს – ანუ უკან მიიხედოს  
მოინანიოს – საკუთარი პასუხისმგებლობა ირძნოს  
შემოქმედებდეს – მონანიებით დანახული გამოსაწოროს 
 
შემდეგ იოანე მიმართავს სმირნის (დღევანდელი იზმირი) ეკლესიას. 

2.8. და ანგელოზსა ზმირნისა ეკლესიისასა მიუწერე: ამას იტყჳს პირველი და 
უკუანაჲსკნელი იგი, რომელი იქმნა მკუდარ და ცხონდა: 2.9. ვიცნი საქმენი შენნი და 
ჭირი და სიგლახაკე, არამედ მდიდარ ხარ. და გმობაჲ იგი მათი, რომელნი იტყჳან 
თავთა თჳსთა ჰურიად, და არა არიან, არამედ შესაკრებელი ეშმაკისაჲ. 

აქ მოხსენიებულია სმირნის ეკლესიაში ანტიქრისტიანული მწვალებლობების 
დანერგვის მცდელობები, რომელსაც სმირნის ეკლესია წინ აღუდგა და მოიგერია 
(ჰურიებად, მართმადიდებელ ებრაელებად მაშინდელი ქრისტიანები საკუთარ თავს 
თვლიდნენ). 
2.10. ნუ გეშინის საქმეთაგან, რომელთა ეგულების მოწევნად შენ ზედა, რამეთუ აჰა 
ესერა ეგულების ეშმაკსა თქუენგანთა შთაგდებად საპყრობილესა, რაჲთა გამოიცადნეთ 
ათ დღე. იქმენ მორწმუნე ვიდრე სიკუდილადმდე, და მოგცე შენ გჳრგჳნი იგი 
ცხორებისაჲ.   

იოანე აქ ამხნევებს სმირნის ეკლესიას და მოუწოდებს ბოლომდე ასეთივე 
ერთგულება შეინარჩუნოს ჭეშმარიტი რწმენისადმი – „ათი დღე“ აქ სიმბოლოა ძალზე 
დიდი დროისა. 

 
მიმართავს რა ფერგამოს ეკლესიას: 

2.12. და ანგელოზსა პერღამისა ეკლესიისასა მიუწერე: ამას იტყჳს, რომელსა–იგი აქუს 
მახჳლი ორპირი აღლესული: 2.13. ვიცნი საქმენი შენნი, და თუ სადა მკჳდრ ხარ, სადა–
იგი არს საყდარი ეშმაკისაჲ, და გიპყრიეს სახელი ჩემი და არა უარ–ჰყავ სარწმუნოებაჲ 
ჩემი დღეთა მათ ანტიპაჲს, მოწამისა ჩემისა სარწმუნოჲსათა, რომელი–იგი მოიკლა 
თქუენ შორის, სადა–იგი ეშმაკი მკჳდრ არს. 

ფერგამო იმ დროს მცირე აზიაში რომის იმპერიის დედაქალაქი იყო და ამდენად 
ფერგამოს ეკლესია „ეშმაკის საყდრის“ შიგ შუაგულში იყო, განიცდიდა სისხლიან 
შემოტევებს იმპერიისაგან – რომელმაც ამ ეკლესიის ერთ–ერთი მამა ანტიპი 
იმსხვერპლა.  

შემდგომ ფერგამოს ეკლესიაც მცირედად გაკრიტიკებულია: 
2.14. არამედ მაქუს შენდა მომართ მცირედი, რამეთუ გყვანან ვინმე, რომელთა 
უპყრიეს სწავლაჲ იგი ბალამისი, რომელი ასწავა ბალაკს, რაჲთა დადვას 
დაბრკოლებაჲ წინაშე ძეთა ისრაჱლისათა, და ჭამად კერპთა ნაზორევისა და სიძვად. 
2.15. ეგრეთვე შენცა გყვანან, რომელთა უპყრიეს სწავლაჲ იგი ნიკოლაელთაჲ. 2.16. 
შეინანე; უკუეთუ არა, მოვალ შენდა ადრე და ბრძოლა–ვყო მათ თანა მახჳილითა პირისა 
ჩემისაჲთა.  

კერძოდ ფერგამოს ეკლესიას იოანე აკრიტიკებს იმაში, რომ მის შემადგენლობაში 
არიან ისეთები რომლებიც ვალაამის კერპთაყვანიმცემლობის ელემენტებს 
ამკვიდრებდნენ ეკლესიაში და აგრეთვე ისეთებიც, რომლებიც ნიკოლაელთა გნოსტიკის 
დამკვიდრებას ცდილობენ.  

 
მიმართავს რა ფიატირის ეკლესიას (მდებარეობდა ფერგამოს მახლობლად): 
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2.18. და ანგელოზსა თჳატირისა ეკლესიისასა მიუწერე, ვითარმედ: ამას იტყჳს ძე 
ღმრთისაჲ: რომლისა თუალნი არიან, ვითარცა ალი ცეცხლისაჲ, და ფერჴნი მისნი მსგავს 
არიან რვალსა გუნდრუკსა. 2.19. ვიცნი საქმენი შენნი და სიყუარული შენი, და 
სარწმუნოებაჲ და მსახურებაჲ და მოთმინებაჲ და საქმენი შენნი უკუანაჲსკნელნი 
უმრავლეს პირველისა.  

ფიატირის ეკლესიას იოანე აქებს და განსაკუთრებით აღნიღნავს, რომ იგი ზრდადი 
ეკლესიაა და მისი უკანასკნელი საქმეები უპირველესზე მეტია... 

მაგრამ, ასეთი მდგრადი ეკლესიაც კი არ იყო უნაკლო: 
2.20. არამედ მაქუს შენდა მომართ, რამეთუ უტევე ცოლი შენი იეზაბელ, რომელი იტყჳს 
თავსა თჳსსა წინაწარმეტყუელად და ასწავლის და აცთუნებს ჩემთა მონათა სიძვად და 
ჭამად კერპთა ნაზორევისა. 2.21. და მივეც მას ჟამი, რაჲთა შეინანოს, და არა ჰნებავს 
სინანულად სიძვისაგან მისისა. 2.22. აჰა ესერა დავამჴუა იგი სარეცელსა ზედა, და 
რომელნი იმრუშებდეს მის თანა, შთავყარნე ჭირსა დიდსა, უკუეთუ არა შეინანონ 
საქმეთაგან მათთა. 

აქ მინიშნებულია ვინმე ქალი იეზაბელი (იზაბელი), რომელიც არტემიდას კულტის 
შეფარული მსახური იყო და ეკლესიაში ნერგავდა სიძვასა და მრუშობას... 

 
მიმართავს რა სარდინიის ეკლესიას: 

3.1. და ანგელოზსა სარდისა ეკლესიისასა მიუწერე, ვითარმედ: ამას იტყჳს, რომელსა 
ჰქონან შჳდნი იგი სულნი ღმრთისანი და შჳდნი იგი ვარსკულავნი: ვიცნი საქმენი შენნი, 
რამეთუ სახელი გაქუს და ცხოველ ხარ და მკუდარ ხარ. 3.2. იქმენ მღჳძარე და 
დაამტკიცენ სხუანი იგი, რომელთაჲ გეგულებოდა განგდებაჲ, რამეთუ არა მიპოვნიან 
საქმენი შენნი აღსრულებულად წინაშე ღმრთისა ჩემისა. 3.3. იჴსენებდ, უკუეთუ ვითარ 
მიიღე და შეინანე. ხოლო უკუეთუ არა მღჳძარე იყო, მოვიდე შენ ზედა, ვითარცა 
მპარავი, და ვერ სცნა, რომელსა ჟამსა მოვიდე შენ ზედა.  

ამ ეკლესიას იოანე ძალზე მკაცრად აკრიტიკებს – ცოცხლ–მკვდარს წოდებს. 
მოუწოდებს მას „გამოღვიძებას“ და მონანიებას... 
3.4. არამედ მცირედი სახელები გყავს სარდეს შინა, რომელთა არა შეუგინებიეს 
სამოსლები მათი, და ვიდოდიან იგინი ჩემ თანა სამოსლითა სპეტაკითა, რამეთუ ღირს 
არიან. 3.5. რომელმან სძლოს, ესრეთ შეიმოსოს სამოსელი სპეტაკი და არა აღვჴოცო 
სახელი მისი წიგნისაგან ცხოველთაჲსა და აღვიარო სახელი მისი წინაშე მამისა ჩემისა 
და წინაშე ანგელოზთა მისთა. 

აქვე ირკვევა, რომ სარდინიის ეკლესიაშიც არიან „მცირედი“ სწორ გზაზე მდგარი 
მამები – რომლებიც სპეტაკებად დარჩნენ. 

 
ფილადელფიის ანუ ძმათმოყვარეობის ეკლესია კი მხოლოდ ქებით მოიხსენიება – 

თუმცა იგი მცირე და პატარაა! 
3.7. და ანგელოზსა ფილადელფიისა ეკლესიისასა მიუწერე: ამას იტყჳს წმიდაჲ იგი და 
ჭეშმარიტი, რომელსა აქუს კლიტე დავითისი, რომელი–იგი განაღებს, და არავინ 
დაჰჴშას, გარნა განმღებელმან მან, და არავინ განაღოს დაჴშული იგი. 3.8. ვიცნი საქმენი 
შენნი. აჰა ესერა მიმიცემია წინაშე შენსა კარი განღებული, რომლისა დაჴშვად ვერვინ 
შემძლებელ არს, რამეთუ მცირე ძალი გაქუს, და დაიმარხე სიტყუაჲ ჩემი და არა უარ–
ჰყავ სახელი ჩემი. 3.9. აჰა ესერა მიგცემ კრებულისაგან ეშმაკისა, რომელნი იტყჳან 
თავსა თჳსსა ჰურიად, და არა არიან, არამედ ტყუვიან; აჰა ესერა ვყვნე იგინი, რაჲთა 
მოვიდენ და თაყუანის–გცენ წინაშე ფერჴთა შენთა და ცნან, რამეთუ შეგიყუარე შენ. 
3.10. რამეთუ დაიმარხე შენ სიტყუაჲ მოთმინებისა ჩემისაჲ, და მეცა დაგიცვა შენ ჟამისა 
მისგან განსაცდელისა, რომელსა ეგულების მოსლვად ყოვლსა ზედა სოფელსა 
გამოცდად მკჳდრთა მათ ქუეყანისათა. 3.11. აჰა მოვალ ადრე. იპყარ, რომელ–ეგე გაქუს, 
რაჲთა არავინ მიგიღოს გჳრგჳნი შენი.  

 
ლავდიკიის ეკლესიაზე და მის ნელ–თბილობაზე ადრე უკვე ვიმსჯელეთ... 
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3.14. და ანგელოზსა ლავდიკიისა ეკლესიისასა მიუწერე, ვითარმედ: ამას იტყჳს ამინ, 
მოწამე იგი სარწმუნოჲ და ჭეშმარიტი, დასაბამი დაბადებულთა ღმრთისათაჲ: 3.15. ვიცნი 
საქმენი შენნი, რამეთუ არცა გრილი ხარ, არცა ტფილი. ჯერ–იყო, რაჲთამცა, ანუ 
გრილი იყავ, ანუ ტფილი. 3.16. არამედ ესრეთ ნელ–ტფილი ხარ და არცა გრილი, არცა 
ტფილი. მეგულების აღმოგდებაჲ შენი პირისაგან ჩემისა. 3.17. რამეთუ იტყჳ: მდიდარ 
ვარ და განვმდიდრდი და არარაჲ მეჴმარების. და არა უწყი, რამეთუ შენ ხარ უბადრუკ 
და საწყალობელ და გლახაკ და ბრმა და შიშუელ. 3.18. განგაზრახებ შენ, რაჲთა იყიდო 
ჩემგან ოქროჲ გამოჴურვებული ცეცხლითა, რაჲთა განჰმდიდრდე, და სამოსელი 
სპეტაკი, რაჲთა შეიმოსო, და არა გამოცხადნეს სირცხჳლი სიშიშულისა შენისაჲ და 
საოლავი, რაჲთა იოლნე თუალნი შენნი და ჰხედვიდე. 3.19. მე რომელნიცა მიყუარდენ, 
ვამხილებ და ვასწავებ. ეშურებოდე უკუე და შეინანე.  

ლავდიკიის ეკლესია როგორც ჩანს გარეგნულად მდიდარი იყო, მაგრამ შინაგანად 
„უბადრუკი“...  

 
„გამოცხადებაში“ განხილული 7 ეკლესიიდან, რომლებიც მაცხოვარის 

დროინდელმა, მისმა მხილველმა, მისმა უშუალო მოწაფე თაობამ დააარსა და დააფუძნა 
არსებითად მხოლოდ ერთი–ორის საქმიანობაა ცალსახად შექებული – ყველა სხვას ესა–
თუ–ის დარღვევები აღმოაჩნდა... 

საკითხავია – თუ ქრისტე ღმერთთან დაახლოებულ პირებს ჰქონდათ საეკლესიო 
საქმიანობაში ცდუნებები, შეცდომები და მავნე გადახრები – კომპარტიის ცე–კა–ს 
მდივნებთან, კა–გე–ბე–ს გენერლებთან, პირსისხლიან პუტჩისტებთან დაახლოებულ 
პირებს არ შეიძლება ასეთები ჰქონოდათ? 

 
ეს პატარა მიმოხილვა მხოლოდ იმისათვის გახდა საჭირო, რომ ქართულად მსგავსი 

რამ დიგიტალიზებული სახით არ გამოიჩხრიკა ვებში.  
 
პოსტინდუსტრიულ საუკუნეში, ინფორმაციულ საუკუნეში მივეჩვიეთ, რომ 

ყველაფერი წინ მიიწევს, ვითარდება, ახალ უფრო მაღალ დონეზე ადის... 
და ამ წინსვლა–განვითარებას შეჩვეულებს იგივე ტენდენციები ალბათ ჩვენდა 

უნებურად სულიერების სფეროზეც, სარწმუნოებაზეც, ეკლესიაზეც გადაგვაქვს... 
ასეთ ვითარებაში ალბათ ზოგჯერ უკანაც უნდა მივიხედოთ რათა წინ რაიმე 

დავინახოთ – კომუნისტური ტოტალიტარიზმის ეპოქა (რომელიც საზოგადოებრიობის 
გამონაკლისის გარეშე ყველა სფეროში იყო გამჯდარი – ეკლესიის ჩათვლით და 
განსაკუთრებით ეკლესიაში) ჯერ არაა როგორც ჩანს დაძლეული და არც გლობალიზმია 
სულიერების ხელშემწყობი (და არც საზოგადოებრივ სტრუქტურებში შეღწევის 
უნარმოკლებულია – პირიქით)...  

„გამოცხადებიდან“ კარგად ჩანს, რომ მხოლოდ გრანდიოზული და მდიდრული 
საეკლესიო შენობების აგებით: „მდიდარ ვარ და განვმდიდრდი“ არ მტიცდება და 
მაღლდება ეკლესია... 

საკითხავია – შეიძლება თუ არა წარსულის შეცდუნებათა და ნაკლოვანებათა ღრმა 
და სერიოზული მხილების გარეშე სწორ გზაზე დადგომა და შემდგომ წინსვლა (ანუ უკან 
– საფუძვლებთან დაბუნება)? ფარა მწყემსს შეჰყურებს...  
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საქართველოს ეროვნულ, ლეგიტიმურ ხელისუფლებაში ჩემი სამსახურის ერთ–ერთი 
ყველაზე ხელშესახები შედეგი ის გახდა, რომ მოჯანყე ანტიეროვნულმა ძალებმა 
ქონების ექსპროპრიაცია მომიწყეს და ამითი, საქართველოში დაბრუნებისა და ჩემი 
ოჯახისათვის მეტ–ნაკლებად ნორმალური ცხოვრების აწყობის საშუალება მომისპეს. 

 
საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული თანხმობის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარეს 

ბატონ ვასილ მაღლაფერიძეს 

ლია ერგემლიძის 
ჩაწერილი: თბილისი, მარაბდის ქ. 39 

ემიგრაციაში: Rajakentänkuja 5 A 1, Vantaa 01280, Finland 
 
განცხადება–მიმართვა 
 
ამ განცხადებით მოგმართავთ იმ დევნა–ძალადობისა და დარბევა–ძარცვის გამო, 

რომელიც ჩემმა ოჯახმა კანონიერი ხელისუფლების შეიარაღებული პუტჩით დამხობის 
შემდეგ – 1992 წლის 6 იანვრის შემდგომ განიცადა ხუნტის მხრივ და რომელიც ჩემი 
მეუღლის – კანონიერი ხელისუფლების პრემიერ–მინისტრის ბესარიონ გუგუშვილისა და 
მისი ოჯახის პოლიტიკურ საფუძვლებზე აგებულ დევნა–შევიწროებას წარმოადგენდა. 

1. 1992 წლის იანვარში ხუნტის შეიარაღებულმა ბანდებმა არაერთხელ დაარბიეს და 
გაძარცვეს ჩემი კერძო სახლი (თბილისი, მარაბდის ქ. 39), რომელშიც ცხოვრობდა 
ჩემი ოჯახი, ჩემი მეუღლე ბ. გუგუშვილი. ხუნტის ბანდების მიერ ამ რბევა–გაძარცვების 
შედეგად გაიტაცეს, გაანადგურეს და მოსპეს ჩემი ოჯახის მატერიალური ბაზა, 
დავკარგეთ ორი თაობის შრომით შეძენილი მთელი საოჯახო ქონება და ამით 
მოგვესპო საქართველოში ცხოვრების თვით საშუალებაც – ეს ფაქტობრივად იყო 
ხუნტის მიერ ჩვენი ოჯახის მთელი ქონების არაკანონიერი, არალეგალური, 
ბანდიტური კონფისკაცია–ექპროპრიაცია. ასევე სრულიად გაძარცვული და 
გაპარტახებულია ჩემი მეუღლის კერძო აგარაკი წყნეთში (ტაბიძის ქ. 27) – 
აღნიშნულთან დაკავშირებით უკვე მივმართე საჩივრით ვაკისა და წყნეთის 
პოლიციას, ასლები ერთვის ამ დოკუმენტს. 

2. ხუნტის მიერ ხელისუფლების უზურპაციის შემდეგ, ჩემი მეუღლის წინააღმდეგ 
წამოწყებული იქნა ოფიციალური სასამართლო დევნა და იგი დაპატიმრების 
საშიშროების გამო იძულებული გახდა დევნილობაში და ემიგრაციაში წასულიყო. 
ამის გამო შემოსავლების გარეშე დავრჩით და დავკარგეთ ყოველგვარი საარსებო 
საშუალება. იმისათვის, რომ თავი გვერჩინა (და ეს წლობით გრძელდებოდა), 
იძულებული გავხდით თანდათანობით გაგვეყიდა გადარჩენილი ქონება – რამაც 
ჩვენი ოჯახი აბსოლუტურ სიღატაკემდე მიიყვანა. 

3. პუტჩის შემდგომ დაიწყო ჩემი მეუღლის მასშტაბური მორალური დამცირება–დევნა 
ხუნტის ოფიციალური პირებისა და ხუნტის მორჩილი მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებების მიერ – პრესა, რადიო, ტელევიზია. წამებდნენ რა ჩემს მეუღლეს 
სამშობლოს ღალატსა და სახელმწიფო ქონების დიდი მასშტაბებით დატაცებას, ამით 
მთელს ჩვენს ოჯახს უდიდესი მორალური ზარალი მოგვაყენეს, რამაც განსაკუთრებით 
იმოქმედა ჩვენს მცირეასაკოვან ბავშვებზე. 

                                                                            
21 უფრო დაწვრილებითი დოკუმენტაცია და ვიდეოდოკუმენტი იხილეთ DVD დისკოზე 
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4. პუტჩის შემდგომ გამუდმებული ტელეფონით მუქარა–დაშინების გამო მე და ჩემი ორი 
მცირეწლოვანი შვილი (7 და 8 წლისა) ვეღარ გავჩერდით ჩვენს სახლში და ნათესავ–
მეგობრებთან ვაფარებდით თავს. მაგრამ, იქაც გვპოულობდნენ და გვატერორებდნენ 
– ბავშვების გატაცება–დატყვევების მუქარით მოითხოვდნენ, რომ ჩემი მეუღლე 
ჩაბარებოდა ხუნტას. ამის გამო მე და ბავშვებიც იძულებულნი გავხდით 1992 წლის 
მარტში დევნილობაში და ემიგრაციაში წავსულიყავით. შედეგად ბავშვები წლების 
განმავლობაში მოწყდნენ სწავლას, სამშობლოს, ახლობელ–ნათესავების წრეს, რითაც 
მათს ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელ ფსიქიკას მძიმე ტრამვები მიაყენეს. 

ხაზს ვუსვავ, რომ მთელი ეს დევნა–შევიწროვება ჩვენმა ოჯახმა განიცადა მხოლოდ 
იმიტომ, რომ ჩემი მეუღლე ბოლომდე საქართველოს ინტერესების, კანონიერი 
ხელისუფლების ერთგული დარჩა – მთელი ეს ზარალი ამ ერთგულებისა და პატიოსნების 
საზღაურად გადაგვიქციეს. 

 
ახლა, როდესაც გარკვეული დადებითი ძვრები შეინიშნება 1991–1992 წლების 

მოვლენების შეფასებასთან დაკავშირებით, ვიმედოვნებ გაჩნდა შესაძლებლობა 
დაიწყოს ჩემი ოჯახისათვის მიყენებული მატერიალური და მორალური ზარალის 
გაცნობიერება–დაფიქსირება – არაფერი რომ ვთქვათ დამნაშავეების დასჯასა და 
ზარალის ანაზღაურებაზე, რაც ამის გაგრძელება და ლოგიკური დაბოლოება უნდა 
გახდეს. პოლიტიკური რეაბილიტაციის საკანონმდებლო–სახელმწიფოებრივ 
გადაწყვეტილებებში ამ სამართლებრივი და ადამიანური განზომილების გათვალის-
წინების გარეშე ჩემი ოჯახის სამშობლოში დაბრუნების საშუალებასა და გზას მე ვერ 
ვხედავ.  

 
ლია ერგემლიძე 

თბილისი, 2000 წლის 16 ოქტომბერი 
რეგისტრირებულია ე–6074/60–1, 25.10.00 

თბილისის ვაკის პოლიციის უფროსს 

ლია ერგემლიძის 
ჩაწერილი: თბილისი, მარაბდის ქ. 39 

ემიგრაციაში: Rajakentänkuja 5 A 1, Vantaa 01280, Finland 
 
განცხადება–საჩივარი 
 
ამ განცხადება–საჩივრით მოგმართავთ იმ ძალადობისა და დარბევა–ძარცვის გამო, 

რომელიც ჩემმა ოჯახმა განიცადა კანონიერი ხელისუფლების ძალით დამხობის შემდეგ 
– 1992 წლის იანვარში და რომელიც ჩემი მეუღლის – კანონიერი ხელისუფლების 
პრემიერ–მინისტრის ბესარიონ გუგუშვილისა და მისი ოჯახის პოლიტიკური 
საფუძვლებზე აგებული დევნა–შევიწროების ნაწილს წარმოადგენდა. 

1991–1992 წწ. დეკემბერ–იანვრის პუტჩის დაწყების შემდგომ, გამუდმებული 
ტელეფონით მუქარა–დაშინების გამო მე და ჩემი ორი მცირეწლოვანი შვილი (7 და 8 
წლისა) ვეღარ გავჩერდით ჩვენს სახლში და ნათესავ–მეგობრებთან ვაფარებდით თავს. 

1992 წლის 12 იანვრამდე ჩემს კერძო სახლს (თბილისი, მარაბდის ქ. 39), რომელშიც 
ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, ჩემი მეუღლე ბ.გუგუშვილი, იცავდა სამთავრობო დაცვის 
პოლიციელი. დაცვის პოლიციელის წასვლისთანავე ხუნტის ბანდებმა დაიწყეს ჩემი 
სახლ–კარის ძარცვა. 

პირველი შეიარაღებული გაძარცვა მოხდა 1992 წლის 13 იანვარს დღისით, როდესაც 
სახლს თავს დაესხა რამდენიმე ავტომანქანით მოსული სამოქალაქო ტანსაცმელიანი 
შეიარაღებული ჯგუფი. მეზობლები შეეცადნენ დაეცვათ ჩვენი სახლ–კარი, მაგრამ 
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თავდასხმელებმა იარაღის მუქარით გაყარეს ისინი. ამ ავტომობილებს შორის ერთ–
ერთი მეზობლებმა ამოიცნეს როგორც ქალაქის პოლიციის სამმართველოსი. 
თავდამსხმელებმა შეტეხეს ჭიშკრის კარები და რამდენიმე საათის განმავლობაში 
არბევდნენ და ძარცვავდნენ კარ–მიდამოს – გაიტაცეს ავტომიბილი „ვაზ–09“. 

მეზობლებმა ამის შესახებ ტელეფონით დაუყონებლივ შეატყობინეს ჩვენს 
ნათესავებსა და მეგობრებს, რომლებმაც რამდენჯერმე დარეკეს ვაკის პოლიციაში და 
მოსთხოვეს დამრბევ–მძარცველთა დაკავება. ამაზე პოლიციიდან მათ უპასუხეს – ჩვენ 
ახლა არა გვაქვს ადგილზე გასვლის საშუალება, მაგრამ თუ თქვენ თითონ შეიპყრობთ 
ქურდებს და მოიყვანთ პოლიციაში, ჩვენ მათ დავაკავებთო, არც აღნიშნულ საჩივართან 
დაკავშირებით რაიმე გამოძიება არ წამოუწყიათ. 

ამ პირველი თავდასხმის შემდეგ, ჩვენს ბინას (რომელსაც შეიარაღებული მუქარის 
შიშით უკვე ვეღარ ეკარებოდნენ და ვეღარ იცავდნენ ჩვენი მეზობლები და ახლობელ–
მეგობრები) კიდევ რამდენიმეჯერ დაესხენ თავს და გაძარცვეს ხუნტის შეიარაღებულმა 
ბანდებმა – გაიტაცეს მთელი დოკუმენტაცია, ოჯახური რელიქვიები, სამკაული, ძვირფასი 
ჭურჭელი; გაიტაცეს ან დახიეს–დაანაკუწეს ყველა ოჯახური ფოტოსურათი – მათ შორის 
ჩემი მამამთილის აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის საოჯახო ფოტოარქივი. წაიღეს 
პრაქტიკულად მთელი ოჯახური ქონება. გაიტაცეს ავეჯი, საოჯახო ტექნიკა (მაცივარი, 
ტელევიზორი, კომპიუტერი, ვიდეოაპარატურა და ა.შ.), თეთრეულიც. მოხსნეს და წაიღეს 
სანტექნიკაც კი უნიტაზის ჩათვლით.  

ნიშანდობლივია, რომ გაძარცვები ყოველთვის ხდებოდა დაუფარავად, 
შეიარაღებული ბანდიტები რამდენიმე მსუბუქი და საბარგო მანქანით მოდიოდნენ. 
ამასთანავე – ის ფაქტი, რომ გაიტაცეს ყველა დოკუმენტი (როგორც ოჯახური, ასევე 
სამთავრობო) და ფოტოსურათები მოწმობს იმას, რომ მძარცველებს პოლიტიკური 
დავალება ჰქონდათ – ეს ფაქტობრივად იყო ხუნტის მიერ ჩვენი ოჯახის მთელი ქონების 
არაკანონიერი, ბანდიტური კონფისკაცია–ექსპროპრიაცია. 

ჩვენმა ახლობლებმა და მეზობლებმა არაერთხელ შეატყობინეს პოლიციას და 
სთხოვეს დახმარება, მაგრამ უშედეგოდ. მეტიც, იყო შემთხვევები, როდესაც მათ 
ქომაგობისათვის დაემუქრენ. 

ხუნტის ბანდების მიერ ამ რბევა–გაძარცვების შედეგად სრულიად გაანადგურეს და 
მოსპეს ჩემი ოჯახის მატერიალური ბაზა, დავკარგეთ ორი თაობის შრომით შეძენილი 
მთელი საოჯახო ქონება და ამით მოგვესპო საქართველოში ცხოვრების თვით 
საშუალებაც. საგანგებოდ აღვნიშნავ – პოლიციის მხრივ რომ ყოფილიყო რაიმე 
რეაგირება ჩემი ოჯახის პირველსავე დარბევა–გაძარცვაზე – ეს არ მოხდებოდა. 

ამ განცხადება–საჩივრით ახლა მოგმართავთ იმიტომ, რომ თითქოს მიეცა 
გარკვეული პოლიტიკური შეფასება 1991–1992 წლების მოვლენებს. ხოლო, იმ დევნა–
შევიწროებასა და ძარცვას, რომელიც ჩემმა ოჯახმა განიცადა სწორედ პოლიტიკური 
საფუძველი ჰქონდა. იმედია, ახლა გაჩნდა გარკვეული შესაძლებლობა დაიწყოს ჩემი 
ოჯახისათვის მიყენებული თუნდაც მატერიალური ზარალის დაფიქსირება – არაფერი 
რომ ვთქვათ დამნაშავეების დასჯასა და ზარალის ანაზღაურებაზე. 

 
ლია ერგემლიძე 

თბილისი, 2000 წლის 20 ოქტომბერი 
რეგისტრირებულია ე/37, 10.10.00 

წყნეთის პოლიციის უფროსს 

ლია ერგემლიძის 
ჩაწერილი: თბილისი, მარაბდის ქ. 39 

ემიგრაციაში: Rajakentänkuja 5 A 1, Vantaa 01280, Finland 
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განცხადება–საჩივარი 
 
1992 წლის პუტჩისა და სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ჩემი მეუღლე 

ბესარიონ გუგუშვილი და მთელი ჩვენი ოჯახი პოლიტიკური დევნის გამო იძულებული 
გახდა ემიგრაციაში წასულიყო. მას შემდეგ მხოლოდ ახლა, 2000 წლის ოქტომბერში 
მოვახერხე სამშობლოში ჩამოსვლა. 

ამ განცხადება–საჩივრით მოგმართავთ იმის გამო, რომ ჩემი მეუღლის ბესარიონ 
გუგუშვილის კერძო აგარაკი (წყნეთი, ტაბიძის ქ. 27), დამხვდა სრულიად გაძარცვული და 
გაპარტახებული, კერძოდ: 

· მოუხსნიათ და წაუღიათ აგარაკის ფოლადის ფურცლისაგან შედუღებით 
გაკეთებული ღობე; 

· ამოუტეხიათ და წაუღიათ ფოლადის კარებები და ალუმინის ფანჯრები მინებიანად; 
· აუგლეჯიათ და წაუღიათ იატაკები; 
· მოუხსნიათ და წაუღიათ გათბობის ღუმელი „მჩ“ და გათბობის ბატარეები; 
· ამას გარდა, გაძარცვულია ავეჯი და საოჯახო ნივთები, ბაღისა და სამშენებლო 

ინსტრუმენტები და ასე შემდეგ. სახლი ახლა სავსებით ცარიელი და დარბეულია. 

ამ განცხადება–საჩივრით ახლა მოგმართავთ იმიტომ, რომ თითქოს მიეცა 
გარკვეული პოლიტიკური შეფასება 1991–1992 წლების მოვლენებს. ხოლო, ის დევნა–
შევიწროება და ძარცვა, რომელიც ჩემმა ოჯახმა განიცადა სწორედ პოლიტიკური 
მოვლენების გამო მოხდა. იმედია, ახლა გაჩნდა გარკვეული შესაძლებლობა დაიწყოს 
ჩემი ოჯახისათვის მიყენებული თუნდაც მატერიალური ზარალის დაფიქსირება – 
არაფერი რომ ვთქვათ დამნაშავეების დასჯასა და ზარალის ანაზღაურებაზე. 

 
ლია ერგემლიძე 

თბილისი, 2000 წლის 16 ოქტომბერი 
რეგისტრირებულია. ე/38, 20.10.2000 

ფინეთი 

ხალხის სახელმწიფო ხალხისათვის 

ფინეთი მსოფლიოს ერთ–ერთი ყველაზე მაღალგანვითარებული, მაღალტექ-
ნოლოგიური და მაღალი ცხოვრების დონის მქონე ქვეყანაა.  

საკითხავია როგორ და რა გზებით მოახერხა ამ პატარა ქვეყანამ, რომელისაც 
არავითარი არსებითი ბუნებრივი რესურსები არ გააჩნია, სადაც 6–7 თვე თოვლი და 
ყინვაა და რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნანგრევებით იყო დაფარული და 
იძულებული იყო საბჭოთა კავშირისათვის უზარმაზარი კონტრიბუცია გადაეხადა – 
გამხდარიყო მსოფლიოსა და ევროპის მოწინავე ქვეყანა? 

ფინეთი არსებითწილად, ჩვენი გაგებით, მონოეთნიკური სახელმწიფოა – მთელი 
მოსახლეობა შეადგენს დაახლოებით 5 მილიონ ადამიანს, რომელთა შორისაც 
ფინელები 90%–ზე მეტია, ხოლო ყველაზე მრავარიცხოვანი ეთნიკური (ანუ ფინური 
გაგებით ენობრივი) უმცირესობაა შვედები – 7% ანუ შვედურენოვანი ფინელები. 

ფინეთში ოჯახების ნახევარს აქვს კომპიუტერი და 40%–ს ინტერნეტი, 70%–ს 
ავტომანქანა, ნავი ან იახტა – 16%–ს, ჩვეულებრივი ტელეფონი – 74%–ს და მობილური 
ტელეფონი – 82%–ს. წლიურად ფინელი ჭამს 68 კგ. ხორცს, 60 კგ. კარტოფილს, სვავს 200 
ლიტრა რძის პროდუქტებს.  
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ფინეთის სახელმწიფო ბიუჯეტი 2004 წლისათვის გასავლების–ხარჯების ნაწილში 37 
მილიარდი ევროა (საქართველოსი 0,7 მლრდ ევრო). აქედან უდიდეს ნაწილს ხარჯავს 
სოციალური და ჯანდაცვის სამინისტრო – 8 მილიარდი ევრო, მას მოჰყვება განათლების 
სამინისტრო – 5,5 მილიარდი ევრო. შრომის (ანუ დასაქმების) სამინისტრო ხარჯავს 2 
მილიარდ ევროს. ამრიგად ჯამში სოციალური მიმართულების სამინისტროები წლიურად 
ხარჯავენ მთელი ბიუჯეტის თითქმის ნახევარს. შესადარებლად – შინაგანი საქმეების 
სამინისტროს ბიუჯეტია 1,3 მილიარდი და თავდაცვის სამინისტროსი კი – 1,7 მილიარდი 
ევრო. 

მაგრამ, სოციალური დაცვა მხოლოდ სახელმწიფოს საქმე არაა – უზარმაზარ 
თანხებს – მთელი ბიუჯეტების დაახლოებით ნახევარს ამ მიმართულებით ხარჯავენ 
ქალაქების ბიუჯეტები. მაგალითად დედაქალაქის აგლომერაცია ანუ „უუსიმაა“ 
დაახლოებით 1,2 მილიონი მოსახლეობით, რომელშიც შედიან გადაბმული ქალაქები 
ჰელსინკი (საკუთრივ ჰელსინკის მოსახლეობაა დაახლ. 600 ათასი ადამიანი), ვანტაა და 
ესპოო და რომელთა კრებსითი ბიუჯეტი გასავლების ნაწილში 5 მილიარდ ევროს 
აჭარბებს – ნახევარს სოციალურ უზრუნვეყოფაზე ხარჯავენ. 

საერთოდ – 2002 წელს სოციალური და ჯანდაცვის სფეროებისათვის ფინეთში 
დაიხარჯა 36 მილიარდი ევრო – რომლის 95% სახელმწიფო, ქალაქებისა და 
დასახლებების (ანუ მუნიციპალიტეტების) ბიუჯეტებიდან გავიდა. 

აქ უნდა დავსვათ ასეთი კითხვაც – კი მაგრამ, რომელი კერძო ანუ პრივატული 
ფირმები და კომპანიები უზრუნველყოფენ ასეთი დიდი სოციალური დანახარჯების 
ფინანსურ უზრუნველყოფას? 

რამდენიმე ჭკუის სასწავლებელი მაგალითი: 

„ადამიანური სახის“ სათამაშო ბიზნესი ფინეთში 

RAY – "ფინეთის ფულის სათამაშო ავტომატების ასოციაცია" ფინეთის ლეგალური 
(ანუ კანონზე დაფუძნებული) მონოპოლიაა აზარტული თამაშების დარგში, ყოველგვარი 
ლატარიების, ლოტოებისა და სხვა ფსონური ბიზნესის დარგებში. მის მიერ მოკრებილი 
მოგება მთლიანად და ეფექტურად ხმარდება ფინეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც 
საზოგადოებრივი ანუ სოციალური დახმარება სჭირდებათ. RAY ტოტალურად 
აკონტროლებს ფულის სათამაშო მანქანებსა და კაზინოებს მთელს ფინეთში. მას გააჩნია 
როგორც საკუთარი საწარმოები, ასევე კერძო კომპანიებთან ერთობლივი წარმოებები. 
მისი საკუთრებაა ფინეთში უდიდესი და მთელს ჩრდილო ბალტიაში პოპულარული 
"კაზინო რაი" ჰელსინკში. RAY–ს მართავენ და ფაქტობრივად ფლობენ სოციალური და 
ჯანდაცვის სამინისტრო და განათლების სამინიტრო. 

ფინეთში პირველი სათამაშო ავტომატი გერმანიიდან 1920 წელს შემოიტანეს. ეს 
წამოწყება თანდათანობით პოპულარული გახდა და დიდი მოგების მოტანა დაიწყო. უკვე 
1933 წელს საქმეში სახელმწიფო ჩაერია და მიიღო საგანგებო დეკრეტი, რომლითაც 
ფულის სათამაშო ავტომატების საკუთრებისა და ექსპლუატაციის ნება მხოლოდ და 
მხოლოდ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს მიეცა. ამის შემდეგ აზარტული ბიზნესი 
მტკიცედ დადგა ფინელი მოქალაქეების სამსახურში.  

მაგრამ, ცოტა ხანში სათამაშო ავტომატების ფლობის დარგში დაძაბული 
კონკურენცია გაიმართა უკვე საქველმოქმედო ორგანიზაციებს შორის. სახელმწიფოს 
კვლავ დასჭირდა ჩარევა – 1938 წლის დეკრეტით შეიქმნა ერთიანი ასოციაცია, 
რომელშიც რვა საქველმოქმედო ორგანიზაცია გაერთიანდა – სახელმწიფოს მკაცრი 
კონტროლის ქვეშ. ამავე სახელმწიფო დეკრეტმა განსაზღვრა დარგის მოგების 
გამოყენების სფეროები და მიმართულებები. ამით შეიქმნა ამ დარგში ლეგალური 
მონოპოლია RAY. RAY–ს საკუთრივ სათამაშო სფეროს აკონტროლებს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, მოგების ხარჯვას – სოციალური დაცვისა და ჯანდაცვის სამინისტრო (ანუ 
შემოსულ ფულს ეს ხარჯავს), ხოლო – ფინანსურ საქმიანობას ფინანსთა სამინისტრო. 
ამავე წელს ფინეთმა დაიწყო საკუთარი წარმოების სათამაშო ავტომატების წარმოება. 
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1950–1970–იან წლებში RAY–ს დამატებითი საკანონმდებლო აქტებით მონოპოლისტური 
უფლებები კიდევ უფრო გაფართოვდა, ხოლო – მასზე საზოგადოებრივი კონტროლი 
კიდევ უფრო გამკაცრდა.  

RAY–ს წევრი ორგანიზაციების რიცხვი სულ უფრო იზრდებოდა და ამჟამად 100–ს 
გადააჭარბა. მათ შორისაა ფაქტობრივად ყველა მეტ–ნალკებად მნიშვნელოვანი 
საქველმოქმედო ორგანიზაცია და საპენსიო ფონდი, ისეთები როგორიცაა: წითელი 
ჯვარი, ომის ინვალიდების საზოგადოება, სტუდენტთა გაერთიანება და მრავალი სხვა. 
სახელმწიფო მძლავრად მონაწილეობს RAY–ს გამგეობაში – მასში საკვანძო პოსტები 
უკავიათ სოციალური და ჯანდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და 
ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. ამას გარდა სახელმწიფოს ინტერესებს 
ახორციელებენ სახელმწიფო საბჭოს მიერ დანიშნული და პარლამენტის წევრები.  

გასულ, 2003 წელს RAY–მ (რომელშიც 29 ათასი ადამიანია დასაქმებული ხელფასით 
და 200 ათასი ადამიანი კი უხელფასოდ ეხმარება – მოხალისეეებიც არიან ამ 
„მტაცებლურ“ ბიზნესში – გესმით? მ ო ხ ა ლ ი ს ე ე ბ ი ) ფინელ პენსიონერთა და 
ინვალიდთა გასახარად კარგად იმუშავა. მისი შემოსავლები 4,4%–ით გაიზარდა და 
არსებითად გადააჭარბა ნახევარ მილიარდ ევროს – 600 მლნ.ევრო – რაც საქართველოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ტოლია. მის წილად მოდის ფინეთის ნაციონალური შემოსავლის 
წარმოების სრული 1%. აქედან, 19 მილიონი ევრო მოიტანა "კაზინო რაიმ", სხვა 
კაზინოებმა – 19,7 მლნ; RAY–ს კლუბებმა – 66,1 მლნ.; ლომის წილი კი – საზოგადოებრივ 
ადგილებსა და სავაჭრო ცენტრებში დაყენებულმა სათამაშო ავტომატებმა და 
ლოტოებმა – 447,1 მილიონი. ამიტომაა, რომ ფინეთში ხალხი არ უყურებს მტრული 
თვალით კაზინოში მოთამაშე მდიდარ მოქალაქეებს – ისინი ხომ ფაქტობრივად ფულს კი 
არ ფლანგავენ – არამედ სწირავენ საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის – ინვალიდებისა 
და პენსიონერებისათვის!  

შარშან RAY–ს შემოსული მოგება ასე განაწილდა: ნაკლებშემოსავლიანი ფინელი 
მოქალაქეების, პენსიონერებისა და ინვალიდების დახმარებისათვის და ჯანდაცვი-
სათვის დაიხარჯა 383,1 მილიონი ევრო; იაფიანი საქირავნო ბინების უზრუნველყოფი-
სათვის – 84,4 მლნ.ევრო; ხელფასებსა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე – 41,8 მლნ.ევრო. 
დანარჩენი – მოხმარდა საკუთრივ RAY–ს კაპიტალდაბანდებებსა და ოპერატიულ 
ხარჯებს. RAY–ს ერთ–ერთი დიდი პროგრამაა იაფიანი საცხოვრებელი ბინების 
მშენებლობა ნაკლებუზრუნველყოფილი მოქალაქეებისათვის და სტუდენტებისათვის.  

RAY–ს საქმიანობა სავსებით გამჭვირვალეა, საზოგადოებრიობის მკაცრი 
კონტროლის ქვეშაა და ყოველმხრივ აკმაყოფილებს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს – 
არაერთგზის ჩატარებულმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებმა უჩვენეს ხალხის 
მტკიცე მხარდაჭერა სათამაშო ბიზნესის განვითარების ამ მოდელისადმი. ისე, რომ 
მრავალრიცხვოვან ჩასაფრებულ ფინელ თუ უცხოელ პრივატიზატორებს (რომლებსაც 
ზურგს ევროგაერთიანება უმაგრებს), ყოველ შემთხვევაში ჯერ–ჯერობით, ფინეთში ამ 
დარგის ხელში ჩაგდების შანსები არ გააჩნიათ.  

ბოლო წლებში RAY ახორციელებს თავის დარგთან დაკავშირებულ ორ საზოგადოებ-
რივ პროგრამას – ბავშვების აცილებას აზარტული თამაშებიდან და იმ მოქალაქეთა ფსი-
ქოლოგიურ დახმარებას, რომლებსაც აზარტული თამაშებისადმი ავადმყოფური 
ლტოლვა გამოუმუშავდათ.  

ასეთია „ადამიანური სახის“ სათამაშო ბიზნესი… აწყობთ ასეთი მოდელი ეკონომიკის 
უთოფო და თოფიან ყაჩაღებს საქართველოში? 

ენერგეტიკა – ქვეყნის ეკონომიკის საფუძველი 

ფინეთი უდიდესი ოდენობის ენერგიას აწარმოებს (რისი არსებითი ნაწილიც ასეთ 
ცივ ქვეყანაში 7 თვის განმავლობაში შენობების გათბობაზე იხარჯება). ენერგიის 
წლიური წარმოება 1,5 ათას პიტაჯოულს აღემატება (ეს 250–ჯერ მეტია ვიდრე საქართვე-
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ლოში) – რისი დიდი ნაწილი მოდის ნავთობზე (25%), შეშაზე (20%), ქვანახშირზე (20%) 
და ატომურ ენერგიაზე (20%). 

დედაქალაქის აგლომერაციაში ენერგიას აწარმოებს და ყიდის ორი მსხვილი მონო-
პოლისტი კომპანია „ჰელსინგინ ენერგია“ (რომლის ელექტროენერგიის დადგმული 
სიმძლავრეები 3–ჯერ აღემატებიან მთელი საქართველოს სიმძლავრეებს) და „ვანტაან 
ენერგია“.  

რა კომპანიებია ეს? „ჰელსინგინ ენერგიის“ მეპატრონეა ქალაქი ჰელსინკი (უფრო 
სწორედ ქალაქის მერია). „ვანტაან ენერგიის“ მეპატრონეები კი არიან ქალაქ ვანტაას 
მერია და უკვე ნახსენები „ჰელსინგინ ენერგია“.  

იკითხავთ – სადაა ის საოცნებო პრივატული სექტორი? ეს ორივე კომპანია 
პრივატული ანუ კერძო კომპანიებია – მაგრამ მათი პარტონი არაა პრივატული… 

გაკვეთილი? პრივატიზატორ ბანდიტებს ასეთი გაკვეთილები არ ესიამოვნებათ… 

ფინელებს უყვართ ლუდის სმა 

ალკოჰოლური სასმელების წარმოება და გაყიდვა ფინეთში სახელმწიფო ანუ 
საზოგადოებრივი მონოპოლიაა. ეს სახელმწიფო მასშტაბის გადაწყვეტილება 
მიღებულია ხალხის სოციალური დაცვის მიზნით და ფინეთის კონსტიტუციითაა 
ზურგგამაგრებული. ამ საქმეს უძღვება სახელმწიფო კომპანია „ალკო“ რომელიც 
წლიურად დაახლოებით 210 მილიონ ლიტრა ალკოჰოლურ სასმელს ჰყიდის 450 
მაღაზიიდან და სახელმწიფო ბიუჯეტში ფულის ერთ ერთი უდიდესი შემომტანია.  

გაიკვირვეთ – „ალკოს“ მფლობელია სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანდაცვის 
სამინიტრო – გესმით? ყაჩაღური ეკონომიკის თავდადებით მშენებელო 
გამათხოვრებულო ქართველებო?  

„ფინნეირი“ – ფინეთის ერთ–ერთი უძველესი კომპანია 

ფინეთის საავიაციო კომპანია დაარსებულია 1923 წელს, ამჟამად მასში 
დააქმებულია დაახლოებით 9 ათასი ადამიანი და 2003 წელს გადააფრინა 3 მილიონზე 
მეტი საერთაშორისო მგზავრი და 2 მილიონზე მეტი საშინაო მგზავრი. „ფინნეირის“ 
საჰაერო ფლოტს გააჩნია საკუთარი 31 და ხანგრძლივი ვადით დაქირავებული 28 
თვითმფრინავი. 

„ფინნეირი“ კერძო კომპანიადაა რეგისტრირებული და მაგრამ მისი აქციების 60%–ს 
ფლობს სახელმწიფო, დანარჩენი 40%–იდან დაახლოებით ნახევარს კი ფინური 
საპენსიო ფონდები და სხვა სოციალური მიმართულების საზოგადოებები. „ფინნეირს“ 
მართავს ზედამხედველთა საბჭო და დირექტორთა საბჭო, რომელსაც სახელმწიფო 
ნიშნავს. საბჭოს წევრები არიან გამოჩენილი სახელმწიფო მოხელეები, ინტელიგენცია 
და საქმოსნები – უმეტესობას ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო ხარისხები და წოდებები 
აქვთ. კომერციული დაინტერესებისათვის „ფინეირის“ მმართველ ელიტას დიდი 
ხელფასის გარდა აძლევენ ამ კომპანიის აქციების პაკეტს. უცხოური კომპანიები 
(უმთავრესად „ფინნეირის“ უცხოელი პარტნიორები) ფლობენ აქციების მხოლოდ 14%–ს. 

სამაგიეროდ – ფინეთის აეროპორტებს მონოპოლიტურად ფლობს საზოგადოებრივი 
სექტორი – უმთავრესად იმ ქალაქების მერიები სადაც ისინი მდებარეობენ. მაგალითად 
დედაქალაქის უზარმაზარ და ულტრათანამედროვე „ვანტაა“ აეროპორტის 
მესაკუთრეებია – ქალაქ ვანტაას მუნიციპალიტეტი და ქალაქ ჰელსინკის 
მუნიციპალიტეტი. 

მოწინავე საქართველოსთვის მიუღებელი მაგალითა არა? ჩამორჩენილი ფინეთი… 
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სხვა მსხვილმანი წვრილმანი ფინეთზე 

World Economic Forum–მა გამოაქვეყნა მორიგი გამოკვლევა, რომელიც ამტკიცებს, 
რომ ეკონომიკური განვითარების პოტენციისა და რეალიზების მხრივ დღეს მსოფლიოში 
(უკვე რამდენიმე წელიწადია) ლიდერია ფინეთი – რომელსაც მოსდევენ ამერიკა, 
შვედეთი, ტაივანი, სინგაპური, შვეიცარია, ისლანდია, ნორვეგია და ავსტრალია 

სერიოზული საერთაშორისო ორგანიზაცია Transparency International აქვეყნებს 
თავისი გამოკვლევებს მსოფლიოს ქვეყნებში კორუფციის მდგომარეობის შესახებ. 
ცალკეული ქვეყნის მდგომარეობა 10 ბალიანი სისტემითაა შეფასებული (10 – 
საუკეთესოა, 1 – ყველაზე უარესი). შეფასება უმთავრესად ითვალისწინებს კორუფციის 
იმ სახეობებს, რომლებიც ბიზნესის და უპირველეს ყოვლისა უცხოური კომპანიების ამ 
ქვეყნებში საქმიანობას ეხება – კორუფციას მსხვილ სახელმწიფო მოხელეებსა და პოლი-
ტიკოსებს შორის. ყოფითი და ყოველდღიური კორუფცია ამ გამოკვლევებში ნაკლებ 
მნიშვნელოვანია. კორუფციისაგან პრაქტიკულად თავისუფალი და დაცული ქვეყნები 
აღმოჩნდნენ – ამით 9 ქულა და მეტი დაიმსახურეს – ფინეთმა (9,7 ქულა), დანიამ, ახალმა 
ზელანდიამ, ისლანდიამ, სინგაპურიმა, შვედეთმა, კანადამ, ლუქსემბურგმა და 
ნიდერლანდებმა. 
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