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მლნ-მდე
საერთაშორისო
მოგზაური და მოგზაურობიდან
მიღებული 3 მლრდ დოლარზე მეტი
- ტურიზმი 2022
2022 წელს ტურიზმს საკმაოდ ბევრი
გამოწვევა
სექტორი,

ჰქონდა. ტურისტული
რომელიც
კოვიდ

პანდემიისგან აღდგენას ცდილობდა,
თებერვალშივე ახალი გამოწვევის
წინაშე აღმოჩნდა. რუსეთი უკრაინის
ტერიტორიაზე
შეიჭრა
და
ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები დაიწყო, შედეგად დაიხურა
უკრაინის საჰაერო სივრცე და საქართველომ ავიარეისების 15% და
შესაბამისად სოლიდური ტურისტული ნაკადები დაკარგა.
ამავე პერიოდში, რუსეთის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული
სამხედრო მობილიზაციის გამო საქართველოს საზღვრებს რუსეთის
მოქალაქეების მასიურად მოაწყდნენ და ქვეყანაში შემოსვლა
ოჯახებთან ერთად დაიწყეს. ნაწილი ქვეყანაში მოკლე ხნით შემოვიდა
და საქართველო რამდენიმე კვირაში ან თვეში დატოვა, თუმცა არიან
ისეთებიც, რომლებიც ქვეყანაში გრძელვადიანი პერიოდით შემოვიდნენ,
ბინები იქირავეს ან იყიდეს. ამან კი ქვეყნის უძრავო ქონების
ბაზარზე დიდი გავლენა მოახდინა, გაიზარდა გაყიდვები და გაიზარდა
ქირა.
ტურიზმი ციფრებში
2022 წლის 11 თვეში საქართველოში 4,862,247 საერთაშორისო
მოგზაურის ვიზიტი შედგა, შესაბამისად, 2021 წლის იანვარინოემბრის პერიოდთან შედარებით ზრდა +185.5%-ია. 2019 წლის
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების
აღდგენის მაჩვენებელი 55.9%-ს შეადგენს.

2022 წლის იანვარი-ნოემბრის პერიოდში 3,348,333 საერთაშორისო
ტურისტული ვიზიტი შედგა, რაც +133.7%-ით მეტია გასული წლის 11
თვესთან შედარებით, ხოლო 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან
შედარებით, ტურისტული ვიზიტების 70.2 % აღდგენილია.
იმავდროულად, 2022 წლის იანვარ-ნოემბერში საერთაშორისო
მოგზაურობიდან (ტურიზმიდან) საქართველომ 3.2 მილიარდი დოლარის
შემოსავალი მიიღო.
2022 წლის იანვარი-ნოემბერში მოგზაურობიდან მიღებულმა
შემოსავალმა გადააჭარბა 2019 წლის მაჩვენებელს და რეკორდული
მაჩვენებელი დაფიქსირდა – 3,159,558,975 აშშ. დოლარი, რაც 2019
წლის ანალოგიურ მაჩვენებლის 103.5% აღდგენაა (ზრდა +108,134,426
აშშ დოლარი). 2021 წლის იანვარი-ნოემბრის თვესთან შედარებით
მოგზაურობიდან შემოსავლები გაზრდილია +2,040,668,275 (+182.4%)
აშშ დოლარით.
ტურისტული მოვლენები
2022 წელს ცნობილი გახდა, რომ საქართველო ITB Berlin 2023-ის
საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე მასპინძელი ქვეყნის სტატუსით
წარდგება, რაც უდიდესი შესაძლებლობაა მთელ მსოფლიოში ქვეყნის
ტურისტული მიმართულებების წარმოჩენისთვის.

მასპინძელი ქვეყნის სტატუსით საქართველოს საშუალება ეძლევა
ტურისტული პროდუქტები გააცნოს გამოფენის 200 ათას ვიზიტორს, მათ
შორის 100 ათას ბიზნეს-ვიზიტორს და გამოფენის მრავალ მილიონიან

სატელევიზიო მაყურებელს. კოვიდ პანდემიამდე ყოველწლიურად
გამოფენაზე 181 ქვეყნის 10 ათასზე მეტი კომპანია იყო
წარმოდგენილი. საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენას 160 ათასზე მეტი
ვიზიტორი, მათ შორის 113,500 ბიზნეს ვიზიტორი სტუმრობდა.
მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში არის ომი და ტურიზმის წინაშე
არაერთი გამოწვევა დგას, ამას ხელი არ შეუშლია იმისათვის, რომ
საქართველოს, კონკრეტულად კი ბათუმს, ევროპის შემდეგ მსოფლიოს
ტურისტული ოსკარი და მორიგი აღიარება მიეღო.
ოქტომბერში კუნძულ მალიორკაზე World Travel Awards-ის
დაჯილდოებაზე ბათუმი ევროპის სწრაფად მზარდ ტურისტულ
მიმართულებად კიდევ ერთხელ აღიარეს. ბათუმი ასევე ოფიციალურად
დასახელდა, როგორც 2023 წლის „World Travel Awards“-ის
დაჯილდოების ღონისძიების მასპინძელი ქალაქი. აღსანიშნავია, რომ
ბათუმმა ევროპული ე.წ. „ტურიზმის ოსკარი“ პირველად 2019 წელს
მოიპოვა და World Travel Awards-ის გამარჯვებული გახდა. ბათუმი
ტურიზმის „ოსკარი“-ს მსოფლიოს ნომინაციებში პირველად იყო
წარმოდგენილი და ამ ნომინაციაში ისეთი ქვეყნების ტურისტულ
ქალაქებთან შევიდა კონკურენციაში, როგორებიცაა საფრანგეთი,
იაპონია, კოლუმბია, მექსიკა, ლაოსი, ურუგვაი, ბულგარეთი და
ჩრდილოეთ ირლანდია.
წელსვე მსოფლიო აღიარება მოიპოვა მესტიამაც. გაეროს მსოფლიო
ტურიზმის ორგანიზაციის პროექტის „Best Tourism Villages by
UNWTO“ -ის ერთ-ერთი გამარჯვებული მესტიაა. აღსანიშნავია, რომ
მესტია შერჩეულ იქნა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის წევრი
57 ქვეყნის 130-ზე მეტი დანიშნულების ადგილის აპლიკაციას შორის,
რაც უდიდეს მიღწევას წარმოადგენს.
წელსვე საქართველომ უმასპინძლა უპრეცედენტო პროექტს: GET LOST
WIZZAIR. აგვისტოში ქუთაისი არაბეთის გაერთიანებული საამიროდან
ჩამოსულ 100 საერთაშორისო მედიაწარმომადგენელს, ბლოგერსა და
ინფლუენსერს (მეწყვილეებთან ერთად) მასპინძლობდა.
„GET LOST WIZZAIR“ – „დაიკარგე Wizz air-თან ერთად“
ავიაკომპანიის უკვე აპრობირებული პროექტი ითვალისწინებს ინფოტურს, რომლის მონაწილეები გამომგზავრების დასაწყისში არ ფლობენ
ინფორმაციას მათი მოგზაურობის დანიშნულების ადგილის შესახებ და
პროექტის გამარჯვებულ ქალაქში (ქვეყანაში) მათი ჩასვლა არის

სიურპრიზი.
როგორც აფასებენ ტურიზმის პოლიტიკის განმსაზღვრელი პირველი
პირები ტურიზმის სექტორს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ
ქვრივიშვილი „კომერსანტთან“ აცხადებს, რომ ტურიზმის აღდგენის
დინამიკამ მოლოდინს გადააჭარბა.
„2022 წელი საკმაოდ წარმატებული და გამოწვევებით სავსე გვქონდა.
ტურიზმის სექტორში აღდგენის დინამიკამ მოლოდინებს გადააჭარბა.
შემოსავლებს რაც შეეხება, ჩვენმა ქვეყანამ 11 თვის მონაცემებით
უკვე მიიღო 3 მლრდ დოლარზე მეტი შემოსავალი, რაც 100%-იანი
აღდგენაა 2019 წელთან შედარებით. მოლოდინი გვაქვს, რომ წლის
ბოლომდე 2019 წლის შემოსავლებს გადავაჭარბებთ. საერთო სურათში
გაზრდილია მხარჯველუნარიანი ტურისტების წილი. მნიშვნელოვანია,
რის საფუძველზეა გაზრდილი მხარჯველუნარიანობა. ერთია, რომ
საჰაერო გზით შემოსული ტურისტების წილი გაიზარდა, მეორე
გაზრდილია ასევე ქვეყანაში დარჩენის ხანგრძლივობა. მესამეა,
რომელმა ქვეყნებმა შეიტანეს დიდი წვლილი დანახარჯებში: ეს არის
სპარსეთის ყურის ქვეყნები. განსაკუთრებით გამოვყოფდი საუდის
არაბეთს, გაერთიანებულ საამიროებს და ასე შემდეგ, რომლებიც
გამოირჩევიან, როგორც მაღალმხარჯველუნარანობით, ასევე სწრაფი
ზრდის დინამიკით. ეს ბაზარი თავის წინა წლის შედეგებს ყოველთვის
აუმჯობესებს“, – აცხადებს მარიამ ქვრივიშვილი.
მინისტრის მოადგილის თქმით, მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანი ბაზარია
ისრაელი, პოლონეთი და ევროპის ისეთი მიმართულება, როგორიცაა
გერმანია.
„ჩვენი მარკეტინგული კამპანია და დანახარჯები პირდაპირ ისახება
ტურისტული ვიზიტორების ზრდაზე და შესაბამისად შემოსავლებზე.
ამიტომ ეს დივერსიფიკაციის პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და
ამის ერთგულები ვრჩებით და ვაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას. 2023
წლის მოლოდინი საკმაოდ პოზიტიურია,“- აცხადებს ქვრივიშვილი.

ქვრივიშვილის თქმით,
საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკაში
მეზობელი ქვეყნების წილი ყოველთვის საკმაოდ მოცულობითი იყო .
„რუსეთის წილი ჩვენს მთლიან სტატისტიკაში 2019 წელს იყო
დაახლოებით 25%. დღეს დინამიკა
25%-საც კი არ აღემატება,
დაახლოებით 23%-იანი წილი აქვს რუსეთის ბაზარს დღეს ჩვენი
ტურიზმის ინდუსტრიაში. ერთის მხრივ ჩამორჩება 2019 წელს,
აღდგენის ნაწილში და მეორეს მხრივ ბუნებრივი დინამიკაა.
როდესაც

ქვეყანას

გააჩნია

სახმელეთო

საზღვარი,

რომელიმე

ქვეყანასთან, გამტარუნარიანობა ბევრად უფრო დიდია. სწორედ
ამიტომ თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი და სომხეთი ყოველთვის
მოწინავეა.
იმის გამო, რომ დივერსიფიცირება და მეტი
მხარჯველუნარიანი ტურისტი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია,
გვინდა, რომ სახმელეთო გზით შემოსული ტურისტების რაოდენობამ
დაიკლოს, ხოლო საჰაერო გზით შემოსული ტურისტების რაოდენობამ
მოიმატოს.
ის დანაკლისები, რომელიც წელს ჩვენიდან დამოუკიდებელი მიზეზების
ფონზე
გაგვიჩნდა,
მაქსიმალურად
შევეცადეთ
რომ
დაგვებალანსებინა.“ – აცხადებს ქვრივიშვილი.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე მედეა
ჯანიაშვილი, რომელიც ბოლო წლებში ხელმძღვანელის მოვალეობასაც
ასრულებდა, აცხადებს, რომ ქვეყანამ 2022 წელს 5 მლნ საერთაშორისო
მოგზაურს უმასპინძლა.
„ზოგადად 2022 წელი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ
მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მაღალი კონკურენტუნარიანობით

ხასიათდება. კოვიდის შემდეგ პერიოდში ყველა ქვეყანამ აქტიურად
დაიწყო ტურისტული ნაკადების მიღება, აღდგენა და მაჩვენებლების
კიდევ უფრო გაუმჯობესება. ჩვენთვის 2019 წელი არის საბაზისო
მაჩვენებელი, რომელზედაც არამხოლოდ ორიენტირებული ვართ, რომ
აღვადგინოთ, არამედ რაც შეიძლება მალე გადავასწროთ კიდეც.

საქართველოსთვის 2019 წელი რეკორდული იყო, რადგანაც 9,4 მლნ
საერთაშორისო ვიზიტორს ვუმასპინძლეთ, რაც აისახა შემოსავლებში.
ჩვენთვის ეს ამოსავალი წელი იყო, რომ რაც შეიძლება მალე
დავბრუნებოდით ამ მაჩვენებლებს. მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის
რეკომენდაციით, მსოფლიოს ქვეყნებმა გაწერეს გეგმა, რომ აღდგენა
მოხდებოდა 2022-წლიდან 2024 წლის ჩათვლით.
2022 წლის
მონაცემებს რომ გადავხედოთ, 5 მლნ საერთაშორისო მოგზაურს
ვუმასპინძლეთ უკვე და 56%-იანი აღდგენა გაქვს. ეს მონაცემები კი
ძალიან დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს.
აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ უკრაინაში ომმა მნიშვნელოვნად
იმოქმედა ტურიზმზე. 2022 წელზე მოლოდინი უფრო მაღალი იყო, რომ
არა მიმდინარე მოვლენები. თუმცა ჩვენ ვართ ძალიან მორგებული
არსებულ გამოწვევას და ამის მიხედვით დგება ჩვენი მარკეტინგული
აქტივობები, არაერთხელ გადაიხედა იგივე „ტურიზმის სტრატეგია —
2025“.
საკმაოდ აქტიურად ვმუშაობთ გალფის, ევროპის და ბალტიისპირეთის
ქვეყნებზე და სამივე მიმართულებით ჯერ კიდევ მიმდინარე
მარკეტინგული კამპანიებია და ჩვენს ტურისტულ პროდუქტებზე
წვდომა მილიონობით ადამიანს აქვს.
კოვიდის შემდეგ პერიოდში

პროდუქტის მოთხოვნის ტენდენციაც

შეიცვალა. დღეს მსოფლიოში ინტერესი უფრო გაზრდილია
სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულებით, ეკო და აგრო ტურიზმის
მიმართულებით და გასტრონომია გახდა ძალიან პოპულარული. ამდენად
ჩვენ ჩვენი ტურისტული პროდუქტების ფორმირება და გეგმარება ამ
კუთხითაც დავიწყეთ,“ — აცხადებს მედეა ჯანიაშვილი.
ტურიზმის აღდგენის დინამიკით კმაყოფილნი არიან აჭარაშიც. აჭარის
ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინა ზოიძე „კომერსანტთან“
აცხადებს, რომ რეგიონში განთავსების ობიექტები საკმაოდ მაღალი
დატვირთულობით მუშაობენ.
„2022 წელს ტურიზმის სექტორში ბევრი გამოწვევა იყო. ტურიზმის
სექტორს მოუხდა აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ ყოფილიყო
მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც სერვისის მხრივ ასევე აქტიურად
მიმდინარეობდა მუშაობა ფრენების აღდგენაზე. შესაბამისად, აჭარის
რეგიონს საკმაოდ მაღალი აღდგენის კოეფიციენტი ჰქონდა. პანდემიის
მიუხედავად რეგიონს არ შეუწყვეტია მუშაობა ინფრასტრუქტურის
განვითარების მიმართულებით. შედეგად 2022 წელს რეგიონს 100-ზე
მეტი ტურისტული ობიექტი შეემატება. კარგად გვესმის, რომ როგორც
ინფრასტრუქტურა, ასევე სერვისის რჩება გამოწვევად. გეტყვით, რომ
სერვისის მხრივ ლოიალობის კოეფიციენტის 10%-იანი ზრდა გვაქვს.
კერძო სექტორში დატვირთულობა გაზრდილია. Airbnb-ს მონაცემებს თუ
დავეყრდნობით, ბათუმში10%-ით გაზრდილია, როგორც საცხოვრებელი
ადგილების რაოდენობა, ასევე დატვირთულობა. სასტუმროებშიც
საკმაოდ მაღალი დატვირთულობა გვაქვს. ზოგიერთ სასტუმროში
დატვირთულობა მთელი წლის განმავლობაში 95%-ზე მაღალი იყო“, –
აცხადებს ზოიძე.
commersant.ge

"მედიის წარმომადგენლებისთვის
დაწესდება რეგულაციები, რაც
აკრედიტაციის
წესის
გამოყენებასაც გულისხმობს"
საპატრიარქოში

მიღებულია

გადაწყვეტილება,
ვისარგებლოთ
კანონიერი უფლებით და მედიის
წარმომადგენლებისთვის დავაწესოთ
რეგულაციები,
რაც
ზოგ
შემთხვევებში, განსაკუთრებით დიდ
დღესასწაულებზე,
აკრედიტაციის
წესის გამოყენებასაც გულისხმობს,
– ამის შესახებ საპატრიარქოს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურის უფროსმა, დეკანოზმა
ანდრია ჯაღმაიძემ საპატრიარქოში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
როგორც ჯაღმაიძემ აღნიშნა, უკანასკნელ წლებში საქართველოში არც
ერთ რელიგიურ ორგანიზაციას არ შექმნია იმდენი წინააღმდეგობა
ცალკეული მედიასაშუალებებისა და ჟურნალისტების მხრიდან, როგორც
ქართულ სამოციქულო ეკლესიას.
„საპატრიარქოს არც ერთ შემთხვევაში არ მიუმართავს იმ კანონიერი
საშუალებისთვის, რომლითაც, ზოგადად შეუძლია, ისარგებლოს პირმა
ან ორგანიზაციამ ცილისწამების ან რეპუტაციული ზიანის მიყენების
შემთხვევაში. 14 ოქტომბერს ხმაური იყო სვეტიცხოვლის ეზოში.
თქვენ ნახეთ კადრები, როგორ მივედით, რა უძღოდა ამას წინ.
რამდენიმე მაგალითი გაჩვენეთ და სრულიად საკმარისია. გავიხსენოთ
მარტვილის რეზიდენციაში შეჭრა, შემდეგ ეკლესიისთვის დაბრალების
მცდელობა, თითქოს მღვდლებმა გადმოყარეს ჟურნალისტები. ასევე,
მარტვილის ტაძარში ჩაშლილი მსახურება; კიკეთში მოვარდნა
მსახურების წინ, მონაზვნებთან თითქმის სახლში შევარდნა, შტურმი

კარებთან. მივედით იქამდე, რომ სვეტიცხოვლობა დღეს ტაძრის
ეზოში, როდესაც წირვა აღასრულა საქართველოს კათალიკოსპატრიარქმა, მისი აღსაყდრებისა და დაბადების დღის მოახლოებული
საიუბილეო თარიღების წინ, ერთ-ერთი ტელევიზიიის ჟურნალისტი
სასულიერო პირებს ბანდიტებს უწოდებს.
ცალკე სათქმელია, რომ ტელევიზიების ნაწილს სვეტიცხოვლობა,
როგორც საზეიმო მოვლენა, არც კი გაუშუქებია. მთლიანი ორიენტირი
მიმართული იყო ეკლესიისა და დღესასწაულის დაკნინების კუთხით,
რომლის ფარგლებშიც, აქტიურად წამოიწია სვეტიცხოვლობის წინა დღეს
მოგონილი, პატრიარქის გადადგომის მოლოდინის სკანდალის საკითხი.
სამწუხაროდ, დროდადრო ამ თემის სხვადასხვა ფორმით რეინკარნაცია
ტელევიზიებისთვის ყურადღების მიქცევის ერთ-ერთ საშუალებად იქცა.
თითქმის ყოველ წელს ხდება, ვიღაც იტყვის მონაჭორს, რაზეც ერთი
მთელი კვირა ფიქრობს.

ბოლო მოვლენები ცხადყოფს, რომ ჟურნალისტების მხრიდან ხშირად
ხდება სასულიერო პირებისთვის ინტერვიუზე მიმართვა მსახურების
წინ. სასულიერო პირის უარი კი, ჟურნალისტის გაღიზიანების
საფუძველი ხდება. თავის მხრივ, სასულიერო პირისთვის არსებითი
მნიშვნელობისაა, ტაძარში წირვაზე აუღელვებლად შევიდეს, საზეიმო
მსახურებისთვის შეუფერებელი, დაძალებული, ჩქარი ნაბიჯით
შესრულებული პრესკონფერენციის რიტუალის გარეშე. ცალკე
აღსანიშნავია, რომ საპატრიარქო პატივს სცემს ნებისმიერ
ჟურნალისტს, მედიასაშუალებას და მათ საქმიანობას. შესაბამისად,
საპატრიარქომ გამოყო ცალკე სივრცე, სადაც შეეძლოთ ჟურნალისტებს,
ყველა მედიასაშუალებას, რომ დაეკავებინათ მათთვის განკუთვნილი
ადგილი. მიუხედავად ამისა, სვეტიცხოვლობა დღეს, „ფორმულას“ და
„მთავარი არხის“ ჟურნალისტებმა უარი განაცხადეს, დაეკავებინათ
მათთვის გამოყოფილი სივრცე. ამ სივრცეს გალია უწოდეს, თითქოს
სხვა უწყებებში სხვანაირი ბარიერები არსებობს. მეტიც, მათ
განაცხადეს,რომ სასულიერო პირებს აქვთ თმენის ვალდებულება,
თუნდაც წირვის წინ სასულიერო პირებისგან ინტერვიუს აღების
დაჟინებულ მცდელობას ჰქონდეს ადგილი. ყველასთვის ცნობილია, რომ
სხვა ნებისმიერ უწყებაში ან დიდ ღონისძიებაზე ჟურნალისტები

დგებიან იქ, სადაც გამოყოფილია მათთვის შესაბამისი სივრცე. ამის
უფლება აქვს იმ უწყებას, რომელიც ამ სივრცის მესაკუთრე ან
მფლობელია. ამავე დროს, ყველა ტაძრის უმთავრესი დანიშნულება,
პირველ რიგში, საღმრთო მსახურების აღსრულების უზრუნველყოფაა“, –
განაცხადა ჯაღმაიძემ.
როგორც დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, საკუთრების უფლება
ანიჭებს საპატრიარქოს შესაძლებლობას, თავად განსაზღვროს საკუთარ
ტერიტორიაზე ქცევის წესი, მით უმეტეს, თუ აღნიშნული წესი ეხება
საკითხის მოწესრიგებას.
„ჟურნალისტური საქმიანობა შეიძლება, განხორციელდეს იმ
აუცილებლობის მიხედვით, რაც შეუფერხებელ საღმრთო მსახურებასა და
მსახურებისთვის აუცილებელი გარემოს შექმნას გულისხმობს.
ყოველივე ზემოთქმულიდან და ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ
მედიასაშუალებათა ზოგიერთი წარმომადგენელი არ იზიარებს
საპატრიარქოს მიდგომას, შესაბამისად, არ იცავს წესრიგს, რომელიც
ეფუძნება კანონს, საპატრიარქოში მიღებულია გადაწყვეტილება,
ვისარგებლოთ კანონიერი უფლებით და მსგავსად სხვა უწყების და
ორგანიზაციებისა, მედიის წარმომადგენლებისთვის დავაწესოთ
ვითარების შესაბამისი რეგულაციები საპატრიარქოს კუთვნილ
სივრცეებში, რაც საჭიროებიდან გამომდინარე, ზოგ შემთხვევებში,
განსაკუთრებით დიდ დღესასწაულებზე, აკრედიტაციის წესის
გამოყენებასაც გულისხმობს. საკუთრების უფლება ანიჭებს
საპატრიარქოს შესაძლებლობას, თავად განსაზღვროს თავის
ტერიტორიაზე ქცევის წესი. მით უმეტეს, თუ აღნიშნული წესი ეხება
საკითხის მოწესრიგებას.
ამდენად, საპატრიარქო მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის
ფარგლებში, რის საფუძველზეც წინასწარ აცნობს საზოგადოებას,
მედიას ცალკეული რეგულაციების თაობაზე. თითოეული რეგულაცია
მიმართული იქნება საღმრთო მსახურების სათანადო წესით ჩატარების
უზრუნველსაყოფად. გარდა იმისა, რომ ტაძრის შინაგანაწესის დაცვით
აუცილებელია, რომ ჟურნალისტმა დაიკავოს მედიისთვის გამოყოფილი
ადგილი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რიგ შემთხვევებში
საპატრიარქო დაიტოვებს უფლებას, გააკონტროლოს დასწრების
საკითხი“, – განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძემ.

"ყინწვისის
სპეცოპერაციის"
საქმეზე უკანონოდ მსჯავრდებული
12 პოლიტპატიმარი გამართლდა
საქართველოს
გენერალური
პროკურატურის სამართალწარმოების
პროცესში ჩადენილი დანაშაულის
გამოძიების
დეპარტამენტის
შუამდგომლობის
საფუძველზე,
სააპელაციო სასამართლომ, ე.წ.
ყინწვისის
სპეცოპერაციის
საქმეზე, თორმეტი უკანონოდ
მსჯავრდებული პოლიტპატიმარი გაამართლა.
„საქმეზე ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 2011
წლის 26 მაისს, დილის 10:00 საათიდან 10:30 საათამდე პერიოდში,
ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე,
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა,
ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძველის გარეშე ,,ეროვნულ
სარწმუნოებრივი მოძრაობა უფლისა და სამშობლოსათვის“ წევრები და
მათი ახლობლები, კახაბერ თოდაძე, ზურაბ გელაშვილი, ზურაბ
ჩიტრეკაშვილი, ვარლამ ჩარკვიანი, გიორგი ბეროშვილი, გიორგი
აღაჯანიშვილი (ამჟამად ციციშვილი), დავით ჩიტრეკაშვილი,
თეიმურაზ ცამბაია, ბორის გურული, ბადრი ჩიგოგიძე, მამუკა
ბესელია და მიხეილ მაისურაძე დააკავეს. სახელმწიფოს წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულის ჩადენაში აღიარებითი და განთქმითი
ჩვენებების მიღების მიზნით დაკავებისას და შემდგომ პერიოდში მათ
მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. 2011 წლის 28
მაისს, აღნიშნულ პირებს
ბრალდება საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 315-ე მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული დანაშაულისთვის (შეთქმულება საქართველოს

კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად, სახელმწიფო
ხელისუფლების დასამხობად) წარედგინათ.
საქმის სასამართლოში განხილვის ეტაპზე, ცალკეულ პირთა მხრიდან
განხორციელებული ზეწოლის შედეგად, ბრალდებულებმა აღიარეს
არჩადენილი დანაშაული და დათანხმდნენ არსებითი განხილვის გარეშე
საქმის საპროცესო შეთანხმებით დასრულებას. თბილისის საქალაქო
სასამართლოს განაჩენებით, აღნიშნული პირები დამნაშავედ იქნენ
ცნობილი წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ სხვადასხვა
ვადით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრათ.
თორმეტივე პირი „პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ და პოლიტიკური
ნიშნით დევნილ პირთა შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2012
წლის 5 დეკემბრის №76-Iს დადგენილებით, აღიარებულ იქნენ
პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ პირებად.
აღნიშნულ საქმეზე ჩატარდა ხელახალი, სრულყოფილი და ობიექტური
გამოძიება, დაიკითხნენ ახალი მოწმეები, ჩატარდა ათეულობით
საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, შესწავლილ იქნა
საგამოძიებო და სასამართლო საქმის მასალები, მოპოვებულ იქნა
ახალი მტკიცებულებები, რის შედეგადაც გამოიკვეთა მსჯავრდებულთა
უფლებების არსებითი დარღვევის ფაქტები.
სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების
დეპარტამენტის შუამდგომლობის საფუძველზე, სასამართლოში საქმის
ხელახალი არსებითი განხილვის შედეგად დადგინდა, რომ
მსჯავრდებულების მხრიდან რაიმე სახის დანაშაულის ჩადენის ფაქტს
ადგილი არ ჰქონია და 2022 წლის 23 სექტემბერს თორმეტივე
მსჯავრდებულის მიმართ დადგენილი იქნა გამამართლებელი განაჩენი.
დეპარტამენტის შექმნიდან დღემდე დაზარალებულად ცნობილი იქნა
455 პირი, რომელთაგან 323 პირს პროკურატურის შემაჯამებელი
გადაწყვეტილების შედეგად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს მიერ დაუბრუნდა ან/და დაბრუნების
პროცესშია დაახლოებით 60 000 000 ლარის ღირებულების უძრავი და
მოძრავი ქონება. გარდა ამისა, დეპარტამენტის მიერ ახლად
გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის
შუამდგომლობით, სასამართლოს 115 ყოფილი მსჯავრდებულის საქმეზე

მიემართა. დღეის მდგომარეობით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით 108
პირის მიმართ უკვე დამდგარია გამამართლებელი განაჩენი, მათგან
42 პირს საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 5 დეკემბრის
დადგენილებით მინიჭებული აქვს პოლიტპატიმრის სტატუსი“აცხადებენ უწყებაში.

გუდაურში
სამაშველო
ოპერაციისას დაღუპულები მედლით
„სამოქალაქო თავდადებისათვის“
დააჯილდოვეს
საქართველოს პრეზიდენტმა,
სალომე ზურაბიშვილმა 29

ქმედებისათვის,
დააჯილდოვა.

მედლით

ივლისს
სამაშველო

გუდაურში,
ოპერაციისას

დაღუპული
წევრები,

ეკიპაჟის
პროფესიული

მოვალეობის შესრულებისას
გამოვლენილი
უმაღლესი
სამოქალაქო
პასუხისმგებლობისათვის,
სამაგალითო, თავგანწირული
„სამოქალაქო
თავდადებისათვის“

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გუდაურის ტრაგედიის დროს დაღუპული
მფრინავების, მაშველებისა და ექიმების მედლით – „სამოქალაქო
თავდადებისათვის“ დაჯილდოების ცერემონიალს შინაგან საქმეთა
მინისტრი ვახტანგ გომელაური დაესწრო.

ღონისძიებას ასევე დაესწრნენ ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ
აზარაშვილი, ტრაგიკულად დაღუპული მფრინავების, მაშველებისა და
ექიმების ოჯახის წევრები.
პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ცერემონიალზე შინაგან საქმეთა
მინისტრმა მომხდარი ტრაგედიის გამო კიდევ ერთხელ გამოთქვა
მწუხარება და გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს თანადგომა აღუთქვა.
ვახტანგ გომელაურმა საქართველოს პრეზიდენტს, სალომე ზურაბიშვილს
მადლობა გადაუხადა გარდაცვლილი თანამშრომლების დაჯილდოებისთვის.
მინისტრმა ასევე მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრს, ირაკლი
ღარიბაშვილს, უწმინდესსა და უნეტარესს, ილია მეორეს, პატრიარქის
თანამოსაყდრეს, მეუფე შიოს და სრულიად საპატრიარქოს
თანადგომისთვის.
„ამ ოპერაციის დროს რვა ადამიანი დაიღუპა – ოთხი მფრინავი, ორი
მაშველი და ორი ექიმი, რომლებიც ცდილობდნენ სხვისი სიცოცხლის
გადარჩენას. ერთ-ერთი მორიგი ღონისძიება იყო, სამაშველო ოპერაცია
იყო, თუმცა, სამწუხაროდ, დიდი უბედურებით დამთავრდა. ჩვენ
დავკარგეთ ჩვენი გმირები, პროფესიონალები.

მინდა, კიდევ გავიმეორო, ჩვენ ყოველთვის თქვენ გვერდით ვიქნებით,
თუ რამით შეიძლება, ცოტათი მაინც რომ შეგიმსუბუქოთ ეს დიდი
ტკივილი. დღევანდელი ღონისძიებაც ზუსტად ამის გამოძახილია და
მინდა, დიდი მადლობა მოგახსენოთ, ქალბატონო პრეზიდენტო. ეს არის
დიდი დაფასება ყველასთვის, მთლიანად შინაგან საქმეთა
სამინისტროსთვის და მინდა მადლობა მოგახსენოთ ყველას სახელით.

ასევე, მსურს მადლობა გადავუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს გვერდში
დგომისთვის, დაფასებისთვის. აგრეთვე, მინდა უღრმესი მადლობა
ვუთხრა ჩვენს პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარესს ილია მეორეს
გვერდში დგომისთვის, იმ ტკივილის გაზიარებისთვის, მეუფეებს,
მეუფე შიოს და სრულიად საპატრიარქოს“, – განაცხადა ვახტანგ
გომელაურმა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, 29 ივლისს მომხდარი
ტრაგედიის დროს დაღუპული ოთხი მფრინავი და ორი მაშველი
დაჯილდოვდა სამინისტროს პირველი ხარისხის მედლით –
„განსაკუთრებული დამსახურებისათვის“.
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის,
ირაკლი
ღარიბაშვილის
გადაწყვეტილებით, ტრაგიკულად დაღუპული მფრინავების, მაშველებისა
და ექიმების ოჯახებმა, მატერიალური დახმარების სახით, 100 ათასი
ლარი მიიღეს.

ხადის
ხეობის
კულტურული
მემკვიდრეობა (ვიდეო)
ქვეშეთი-კობის
მაგისტრალის
სამშენებლო სამუშაოები ხადის
ხეობაში უკვე დაწყებულია.

გავლენა მოსახლეობაზე, გარემოზე, ტურიზმის პოტენციალზე, სასოფლოსამეურნეო მიწებზე – ამ ფაქტორების გარდა, როცა ხადას ხეობაზე
ვსაუბრობთ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა დაეთმოს ხეობის

კულტურულ მემკვიდრეობას. პროექტის განხორციელება განადგურების
რისკის წინაშე აყენებს თბილისიდან 100 კმ-ში მდებარე დაახლოებით
9 კმ-ს სიგრძის ხადის ხეობას, რომელიც საქართველოში „60 კოშკის
ხეობადაა” ცნობილი.
ხეობაში შემორჩენილია არქეოლოგიური არტეფაქტები, ტრადიციული
საცხოვრებლის ნიმუშები, ეკლესიები, გალავნიანი ციხეები, ცალკე
მდგომი კოშკები, მემორიალური ადგილები, წარწერიანი ქვებისა და
ქვა-ჯვრები. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ეს ძეგლები ჯერ კიდევ არ
არის შესწავლილ-შეფასებული და არ არის სრულად შეფასებული რა
ზემოქმედება ექნება მშენებლობას აქ არსებულ არქეოლოგიურ თუ
ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის ძეგლებზე.
„მწვანე ალტერნატივის“ ანგარიშიდან ვიგებთ იმასაც, რომ 2020 წლის
ზაფხულში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ
ხადის ხეობაში კულტურული ძეგლების ახალი შეფასება დაიწყეს.
კვლევამ დამატებით გამოავლინა 155 ძეგლი, რომლებზეც შესაძლოა
პროექტმა გავლენა მოახდინოს. ამასთან, ეს ძეგლები არ იყო
აღნიშნული გზშ-ის ანგარიშში.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს იმასაც, რომ ბევრი ადგილი –
სასაფლაოები, კოშკები, ეკლესიები და მათი ნანგრევები დამატებით
მომზადებულ დოკუმენტშიც ვერ მოხვდა. მოსახლეობა შეშფოთებულია და
მიაჩნია, რომ ამ ძეგლების გამორიცხვის მიზეზია ის, რომ პროექტი
ამ ძეგლებზე უშუალო ზემოქმედებას ახდენს.
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საქართველოს ეროვნული ბანკი
მოქალაქეებს აფრთხილებს
საქართველოს ეროვნული ბანკი
განცხადებას
ავრცელებს,
რომლითაც
აფრთხილებს.

მოქალაქეებს
განცხადებას

უცვლელად გთავაზობთ.

„საქართველოს
სხვადასხვა,

ეროვნული
ერთი

ბანკი

შეხედვით

სახსრების

განთავსებისა

მაღალშემოსავლიან,

და

სქემებში

ინვესტირების რისკებთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ 2013 წლიდან
პერიოდულად აფრთხილებს მოქალაქეებს.
კერძოდ, კომპანიები, რომელთა საქმიანობა მოქმედი კანონმდებლობის
თანახმად არ კონტროლდება რომელიმე საზედამხედველო ორგანოს, მათ
შორის ეროვნული ბანკის მიერ, შესაძლოა ფიზიკურ პირებს საკმაოდ
რისკიან აქტივებსა თუ ბიზნეს საქმიანობაში თანხის დაბანდებას
სთავაზობდნენ. რიგ შემთხვევაში კი მათი საქმიანობა, “ფინანსური
პირამიდის” კლასიკური მოდელის ნიშნებსაც ატარებს.
ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებსა და მედიასივრცეში გააქტიურდნენ
ისეთი კომპანიები, რომლებიც ინტენსიური სარეკლამო კამპანიის
საშუალებით,
მოსახლეობას
მოკლე
ვადაში
ბაზრისათვის
არაადეკვატურად მაღალი სარგებლის მიღებას სთავაზობენ. უნდა
აღინიშნოს, რომ “ფინანსური პირამიდის” კლასიკური მოდელისგან
განსხვავებით, აღნიშნული კომპანიები თანხის გამომუშავებისთვის
მომხმარებლებს არ სთავაზობენ ფინანსურ ინსტრუმენტებს, მაგალითად
ანგარიშზე/დეპოზიტზე თანხის განთავსებას, შესაბამისად, მათგან
ფულად სახსრებს პირდაპირ არ იზიდავენ. თუმცა, თანხის
გამომუშავების სანაცვლოდ მომხმარებლებს სხვადასხვა მოქმედებების
შესრულებას თხოვენ, რაც, მათ შორის, შეიძლება მოიცავდეს
კომპანიის სხვადასხვა მომსახურების გამოწერას, ონლაინ სივრცეში
სარეკლამო შინაარსის შემცველი ინფორმაციის გაცნობას,

გავრცელებას და ამავე მიზნით ახალი მონაწილეების მოწვევას.
საყურადღებოა, რომ ამ ტიპის საქმიანობის მთავარი მიზანი,
ფინანსური პირამიდის მსგავსად, სქემაში რაც შეიძლება ბევრი
ახალი წევრის ჩართვა და მათი სახსრების არაპირდაპირი გზით
მოზიდვა და არა ბიზნესის განვითარებაა. ამასთან, რაც უფრო მეტი
ადამიანი
ერთვება,
მით
უფრო
იზრდება
სქემის
სიცოცხლისუნარიანობა.
ასეთი პირამიდული სქემები, რომლებიც შესაძლებელია მრავალი სახით
არსებობდეს, გარკვეულწილად მდგრადია მისი შექმნის მხოლოდ საწყის
ეტაპზე, მანამ, სანამ სქემაში ახალი მონაწილეების მოზიდვის
პროცესი ჯერ კიდევ გრძელდება. თუმცა, მიუხედავად იმისა, თუ
რამდენად წარმატებული ჩანს ასეთი კომპანია დროის რომელიმე
მომენტში, სქემა აუცილებლად იშლება, როდესაც შეუძლებელი ხდება
ახალი წევრის და/ან დამატებითი თანხის მოზიდვა და, შედეგად,
კომპანია ვეღარ ისტუმრებს წევრების მიმართ არსებულ
ვალდებულებებს.

საგულისხმოა, რომ უკანასკნელ პერიოდში პოპულარული მსგავსი
სქემების შესახებ სოციალურ ქსელებსა და მედიაში გავრცელებული
ინფორმაციის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი
მომხმარებლისთვის ცნობილია სქემის რისკიანობის შესახებ, ხშირად
ისინი შეგნებულად ერთვებიან ამ სქემებში იმის იმედით, რომ მათ
მიერ ინვესტირებული თანხის გამომუშავებას სქემის დაშლამდე
შეძლებენ. თუმცა, მსგავსი მიდგომა მაღალი რისკის შემცველია,
რამდენადაც სქემის დაშლის მომენტის წინასწარ განჭვრეტა
პრაქტიკულად შეუძლებელია.
საქართველოს ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ აფრთხილებს
მოსახლეობას, საკუთარი თანხების დაბანდებამდე, მათი დაკარგვის
რისკის თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებლად გამოიჩინონ

განსაკუთრებული სიფრთხილე, უპირველეს ყოვლისა, წინასწარ მოიძიონ
ინფორმაცია კომპანიის სანდოობისა და საქმიანობის, ასევე მისი
გადამხდელუნარიანობის მდგომარეობის შესახებ, გაარკვიონ
რეგულირდება თუ არა ასეთი კომპანია რომელიმე უწყების მიერ, და
მიიღონ გონივრული და ინფორმირებული გადაწყვეტილება“, –
აღნიშნულია ეროვნული ბანკის განცხადებაში.

გელათში მხატვრობის გადარჩენის
პროექტზე
იტალიელი
სპეციალისტები იმუშავებენ
გელათის სამონასტრო კომპლექსს
იტალიელი
სპეციალისტების
გაფართოებული ჯგუფი ეწვია.

კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, მომდევნო ხუთი თვის
განმავლობაში, ისინი ქართველ სპეციალისტებთან ერთად სამონასტრო
კომპლექსის ძირითად ტაძარში, დასავლეთ მკლავის კამარის
დაზიანებული კედლის მხატვრობის გადასარჩენად, კვლევებზე
დაფუძნებული მეთოდის გამოყენებით ყველა საჭირო სამუშაოს
ჩაატარებენ. შესაბამისად, ამ ნაწილში განთავსებული მხატვრობა
ზამთრის სეზონს დაცულ მდგომარეობაში შეხვდება.
იტალიელ ექსპერტებთან ერთად გელათში იმყოფებოდა საქართველოს
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა წულუკიანი.

იტალიელ სპეციალისტთა მოცემული ჯგუფი კულტურის სამინისტროს
მოწვევით გელათში 13 თვის წინ ჩამოვიდა და ძირითადი ტაძრის
დასავლეთ მკლავის ყველაზე დაზიანებული მხატვრობა ჩამოცვენას
გადაარჩინა. მათ შორის იყო მაცხოვრის სახეც. სასიხარულოა, რომ
მხატვრობის ეს ნაწილი დღესაც უცვლელად არის შენარჩუნებული, რაც
გამოყენებული მეთოდის სისწორეზე მეტყველებს.
დადასტურებულია, რომ ტაძარში წყლის ინფილტრაცია სრულად
აღმოფხვრილია და კედლის მხატვრობის ჩამოშლა ასევე სრულად
შეჩერებულია. თუმცა, გამომარილება გრძელდება. შესაბამისად,
გრძელდება სპეციალისტების მიერ 24-საათიან რეჟიმში კედლის
მხატვრობის მონიტორინგი და მარილების მოშორება. ამასთან,
ოპტიმალურად მიმდინარეობს კედლების შრობის პროცესი მას შემდეგ,
რაც იუნესკოს სპეციალისტების რჩევით, ტაძრის სახურავის ერთი
ნაწილიდან მოიხსნა მოჭიქული
ზემოდანაც გახდა შესაძლებელი.

კრამიტი

და

ნესტის

აორთქლება

ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი შემუშავდა 2008 წელს. როგორც
პროექტი, ასევე მისი განხორციელების პროცესი სერიოზული
ხარვეზებით გამოირჩეოდა და ტაძარში წყლის ჩასვლის პრევენცია
მხოლოდ 2020 წლის დასასრულისთვის მოხერხდა. 2021 წლის მარტიდან,
ახალშექმნილმა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ
ქმედითი ნაბიჯები გადადგა გელათის სამონასტრო კომპლექსის წინაშე
მდგარი გამოწვევების აღმოფხვრის მიმართულებით. კერძოდ,
სამინისტროს ძალისხმევით, 2021 წლის ზაფხულიდან დღემდე
საქართველოში UNESCO-ს ექსპერტთა რამდენიმე მისია განხორციელდა.
UNESCO-ს ექსპერტთა ჯგუფის პირველი მისია გელათში მიმდინარე წლის
23-30 ივნისის პერიოდში შედგა. ექსპერტთა ორმა ჯგუფმა (კედლის
მხატვრობის კონსერვაციის სპეციალისტები მარიო პულიერი და
ვინჩენცო ჩენტანი და ძეგლის გადახურვის სპეციალისტები პროფესორი
უგო ტონიეტი და სარა სტეფანინი) ადგილზე შეისწავლა გელათში
შექმნილი მდგომარეობა და აგვისტოს დასაწყისში კულტურის
სამინისტროს წარუდგინა საექსპერტო დასკვნა. დასკვნაში დეტალურად
იყო შეფასებული გელათის სამონასტრო კომპლექსში არსებული
მდგომარეობა და მოცემული იყო კონკრეტული რეკომენდაციები. ამის
შემდეგ, გელათის სამონასტრო კომპლექსის კედლის მხატვრობის
მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით, საქართველოს 2021 წლის

სექტემბერში ვინჩენცო ჩენტანი და ნოემბერში მარიო პულიერი ეწვია.
2021 წლის ნოემბერში კი, კულტურის სამინისტროს მოწვევით გელათს
ცნობილი კლიმატოლოგი ალესანდრო მასარი სტუმრობდა და მან ადგილზე
შეისწავლა არსებული მდგომარეობა. სწორედ ამ ექსპერტთა ჯგუფის
მიერ გაცემული რეკომენდაციებისა და ქართველ სპეციალისტებთან
კონსულტაციების შედეგად დაიგეგმა შემდგომი სამოქმედო ნაბიჯები.

სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ მიმდინარე წლის
25 მარტს შეითანხმა ლითონის ახალი დროებითი გადახურვის პროექტი,
რომელიც პროფესორ უგო ტონიეტის პირადი ზედამხედველობით შეიქმნა.
მიმდინარე წლის 13 მაისიდან დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები.
ტაძრის დასავლეთ მკლავსა და თაღებში დარჩენილი ტენიანობის
აღმოსაფხვრელად, ტაძრის სახურავის ამ არეალში 2020 წელს
მოწყობილი დამცავი დროებითი ლითონის საფარისა და 2008 წლის
პროექტის მიხედვით ხარვეზებით დაგებული მოჭიქული კრამიტის
სახურავის მოხსნა და ახალი დროებითი გადახურვის მოწყობა UNESCO-ს
მაღალკვალიფიციური ექსპერტების კვლევებისა (მათ შორის,
ჰიგირომეტრიული) და რეკომენდაციების შესაბამისად დაიგეგმა.
ცნობილ კლიმატოლოგ ალესანდრო მასარისა და მსოფლიო დონის
არქიტექტორ-რესტავრატორის, პროფესორ უგო ტონიეტის მიერ 2022 წლის
27 იანვარს გაიცა რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც, აუცილებელი
გახდა ზაფხულში გელათის ძირითადი ტაძრის დასავლეთ მკლავზე
ხარვეზიანი კრამიტის საფარის მოხსნა კედლებსა და თაღებში
დარჩენილი ტენიანობის ზემოდან ასაორთქლებლად. კლიმატოლოგ
ალესანდრო მასარისა და პროფესორ უგო ტონიეტის მკაფიო
რეკომენდაციით, აორთქლების პროცესში, დასავლეთ მკლავის
მეტეოროლოგიური პირობებისგან (წვიმა) დაცვის მიზნით, მოეწყო

ახალი დროებითი გადახურვა, რომელიც სახურავის ზედაპირისგან
დაშორებულია.
გელათის სამონასტრო კომპლექსის ღვთისმშობლის შობის ტაძარზე
(ძირითადი ტაძარი) ახალი დროებითი გადახურვის მოწყობის პროცესზე
ზედამხედველობის მიზნით, UNESCO-ს მაღალკვალიფიციური ექსპერტები,
ძეგლის გადახურვის სპეციალისტები – პროფესორი უგო ტონიეტი და
სარა სტეფანინი, საგანგებოდ, სამინისტროს მოწვევით, გელათში
მიმდინარე წლის მაისის თვის დასასრულს ეწვივნენ.
ამასთან, ადგილზე მუშაობდა UNESCO-ს ექსპერტების კიდევ ერთი
ჯგუფი კლიმატოლოგ ალესანდრო მასარისა და კედლის მხატვრობის
სპეციალისტის მარიო პულიერის შემადგენლობით. ორივე მათგანი
დროებითი გადახურვის მოწყობის პროცესს საკუთარი პროფესიიდან
გამომდინარე აკვირდებოდა. კერძოდ, ალესანდრო მასარი ტაძარში
ტენიანობის მონიტორინგზეა პასუხისმგებელი, ხოლო მარიო პულიერი
კედლის მხატვრობის მდგომარეობას უწევდა მონიტორინგს.
ამჟამად გელათში ჩამოსული ჯგუფის მიერ განსახორციელებელი
სამუშაოების ზედამხედველობას კვლავ იგივე პროფესიონალები
გაუწევენ.

კათოლიკე
ბერის
აღაირება
:"ერთი
სიტყვა
მართლმადიებლებთან მონანიებაზე
და თავს წამაცლიან"

ათონის მთაზე მდებარე წმ. პავლეს
მონასტრის წინამძღვარი, არქიმანდრიტი
პართენი (მურელათოსი):

„ ეს ამბავი დაახლოებით 15 წლის წინ მოხდა. კვირა დილით, წირვის
დაწყებისას ტაძარში კათოლიკე ბერი შემოვიდა, სამოსის მიხედვით
ბენედიქტელთა ორდენის წევრი. მოკრძალებულად იქცეოდა, პირჯვარი
კათოლიკური წესით გადაიწერა, მთელი წირვა გაუნძრევლად იდგა და
თვალყურს გვადევნებდა, თუ როგორ ვწირავდით საკურთხევლში. ცოტა
ხანში ორმა ბერმა მომახსენა, ტაძარში კათოლიკე ბერია და ხომ არ
გავიყვანოთო, არ ეკუთვნის აქ დგომა. იმწამსვე აზრმა გამიელვა:
„უფალი რას მოიმოქმედებდა ასეთ შემთხვევაში – ვინმეს ჭეშმარიტი
რწმენის შესახებ რომ სურდეს გაგება, ასეთ ადამიანს არ
განარიდებდა.” ამიტომ მამებს შევაგონე, რომ კათოლიკე ბერისთვის
არაფერი ეთქვათ, დამიჯერეს. ზიარების შემდეგ სეფისკვერს რომ
ვარიგებდით, ერთმა მამაომ მითხრა:
– ვფიქრობ, სეფისკვერი არ უნდა მივცეთ.
– მე კი ვფიქრობ, თავადაც არ მოვა სეფისკვერის ასაღებად,- მივუგე
ბერს.
მართლაც, ამ ხნის მანძილზე კათოლიკე ბერს ადგილიდან ფეხი არ
მოუცვლია, განრიდებულად იდგა.
წირვის შემდეგ ტრაპეზზე წავედით. ზოგადად, უცხო რჯულის
ტურისტებისთვის სატრაპეზოში ცალკე სუფრას ვშლით ხოლმე,
მოვიპატიჟეთ, მაგრამ უარი გვითხრა. მივხვდით, ჩვენ გამოსვლას
ელოდებოდა ეზოში.
იმ დროს გვყავდა ერთი მღვდელი მიტილენიდან, მამა პავლე. ოდესღაც
ის იტალიაში სწავლობდა და კარგად ფლობდა იტალიურ ენას. ტრაპეზის

შემდეგ დავაბარე, ეთქვა კათოლიკე ბერისთვის, რომ მასთან საუბარი
მსურდა. მან მორჩილებით შეასრულა ჩემი დავალება. მალევე ორივე
ჩემს კაბინეტში გამოცხადდა. იტალიელ ბერს ხელში ჩანთა ეკავა,
როგორც მივხვდი, რაღაც განსაკუთრებული ედო. შემოსვლისას სახე
სიხარულისგან უბრწყინავდა, კმაყოფილი იყო, სასაუბროდ რომ
მოვიწვიე, კეთილად გამიღიმა და თავი დამიკრა.

წმ. პავლეს
ათონის მთა

სახელობის

მონასტერი,

-მამა პავლე, გთხოვ, გადაუთარგმნე შემდეგი – რამოდენიმე კითხვის
დასმა მინდა და გულწრფელად მიპასუხოს. ჩემს მხრიდან მეც
გულწრფელი ვიქნები,- ვუთხარი მამა პავლეს.
კათოლიკე ბერი სიხარულით დამთანხმდა.
-მითხარი, რომელ სარწმუნოებას აღიარებ?
– რომის ეკლესიას მივეკუთვნები და ბენედიქტელთა ორდენის წევრი
ვარ.
– მთელი წირვა ფეხზე იდექი და საკურთხევლისთვის თვალი არ
მოგიშორებია. რა შთაბეჭდილება დაგრჩა ჩვენი ღვთისმსახურებისაგან,
რა დაინახე, რა შეიგღძენი?
– ასე გიპასუხებთ, მამო. უპირველეს ყოვლისა ვმადლობ უფალს,
რადგან ახალგაზრდობიდან ვევედრებოდი ღირსყოფად მართლმადიდებლურ
წირვაზე დასასწრებად. ღმერთმა ეს ამისრულა. ჩვენ ყოველთვის
გვეუბნებოდნენ, რომ აღმოსავლური ეკლესია სქიზმაშია და მადლი აქვს

დაკარგული. მე კი ძალიან მინდოდა მენახა თქვენი წირვა-ლოცვა.
დღეს ღმერთმა ამიხდინა ნატვრა,- თქვა იტალიელმა ბერმა.
მე კი გულში გამიხარდა, რომ საძმომ ტაძრიდან ის არ გააძევა.
– თქვნი ტაძრის მოხატულობას, კანკელს რომ ვუყურებდი,
მართლმადიდებლური ეკლესიის დიდებით წარმოშობილ აღრფთოვანებას ვერ
ვიტევდი გულში. ჩემს პირდაპირ უფალ იესო ქრისტეს ვხედავდი, მის
მარჯვნივ- დედა ღვთიმშობელს, ზემოდ კი – წმიდა მოციქულებს და
მრავალ წმიდანს. რა დიდებაა, რაოდენი მადლი და სიხარულია!
კათოლიკურ ტაძრებში ხომ არაა ხატები, მხოლოდ ქანდაკებები, ანუ
კერპები, რაც საეკლესიო კანონით აკრძალულია!
ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ზეცაში ამიტაცეს, ხოლო მღვდლების
მსახურებას რომ ვუცქერდი, მთლად სამოთხეში მეგონა თავი.

– თქვენ, კათოლიკები მესას რომ ატარებთ ტაძარში, როგორ გრძნიობთ
თავს? – ვკითხე ბერს.
– შევდივართ ტაძარში, საკურთხევლის ცენტრში ვდგებით, ჯვრის
ფორმით ვიკრეფთ ხელებს გულზე და ვამბობთ: „აქ უნდა მივიღოთ წმიდა
ზიარება, აქაა სამოთხეც და ჯოჯოხეთიც.“
– გასაგებია.
აღიქვამთ?

თვით

კათოლიკურ

ტაძარს,

მის

სივრცეს

როგორ

– ჩვენი კათოლიკური ტაძარი – მყინვარია. იქ ისე ცივა, როგორც
მაცივრის საყინულეში.
– „მაცივრის საყინულეში“ რას გულისხმობ? – ჩავეძიე იტალიელ
სტუმარს.
– სიცივის შეგრძნებას, – მიპასუხა, – აისბერგს…ყინულს და
სიცარიელეს.
– ძვირფასო ადამიანო, რატომ-ღა დადიხართ იმ „საყინულეში“? რაღას
ეზიარებით იქ? რას აკეთებთ? ნუთუ შესაძლებელია ასეთი რამ?

-დიახ, შესაძლებელია…
– სად ჯობია: ჩვენს ტაძარში თუ თქვენთან?
– უთუოდ თქვენთან, – იყო პასუხი.
– ერთ რამეს გეტყვი – რა მოხდება თქვენ, კათოლიკებმა რომ
მოინანიოთ და დაგვიბრუნდეთ, რათა ის ერთიანობა აღვადგინოთ,
რომელიც 1054 წლამდე იყო და დაიკარგა. სიხარულით მიგიღებდით და
ერთ ეკლესიად ვიქცეოდით. როგორ ფიქრობ, შეძლებთ მონანიებას და
ჩვენთან დაბრუნებას?
სტუმარს გაეღიმა.
-რატომ იღიმი?
– მამაო, რა თქმა უნდა მართალი ბრძანდები და კარგ რამეს ამბობ.
მაგრამ, თუ დავიწყებ ვინმესთან ამ საკითხის, ანუ კათოლიკეების
მონანიებასა და მართლმადიდებლობაში დაბრუნების შესახებ საუბარს,
მეორე დღეს
წამაცლიან.

ცოცხალი

აღარ

ვიქნები.

ერთი

სიტყვა

და

თავს

– რას ნიშნავს „თავს წაგაცლიან?“- ვკითხე გაკვირვებულმა.
იტალიელმა სტუმარმა აღარეფერი მიპასუხა, გაჩუმდა. ცოტა ხანში
ჩანთა გახსნა და ფუთა ამოიღო.

– მამაო, მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის. სამწუხაროდ, ვერაფერს
შეცვლი. ყველაფერი გაქვავებულია და ფუნდამენტალური ფორმა მიიღო…
ამ პაკეტში სამი ხელნაწერი წიგნია. ძველ დროს, როდესაც ჯერ არ
იყო სტამბა, წიგნების ხელით გადაწერა ხდებოდა. დიდი ლავრის

დამმაარსებელი წმ. ათანასე ათონელი დილით იწყებდა ფსალმუნების
გადაწერას, ხოლო საღამოსკენ ასრულებდა. მე ბიბლიოთეკაში
ვმსახურობ. ლათინებმა ყველა მართლმადიდებლური და ბერძნულ ენაზე
დაწერილი წიგნი დაწვეს. მაგრამ ერთ კუთხეში მივაგენი სამ
ხელნაწერს. აზრად მომივიდა მათი ათონის მთაზე წამოღება.
გამოვართვი ხელნაწერები და მამა თეოდოსს მიუტანე ბიბლიოთეკაში.
ვთხოვე წაეკითხა, შეემოწმებინა შინაარსის სისწორე. მან შეისწავლა
ხელნაწერები და დაადასტურა, რომ ზედმიწევნით მართლმადიდებლურია.
წიგნები ბიბლიოთეკაში დავიტოვეთ…
ასეთია ვითარება კათოლიციზმში. აწ მოისმინონ ეს პაპისტებმა და
ამის მერე თქვან, რომ მათი „ეკლესია“ მადლმოსილია. ჩვენ გვაქვს
მოწმობა კათოლიკების შუაგულიდან, უშუალოდ მათი იერარქისგან,
რომელიც კარგად განათლებული და კეთილშობილი ადამიანია.
ერთმა კათოლიკე პროფესორმა ბრიუსელიდან იგივე მითხრა: კათოლიკურ
ეკლესიაში ტერორი სუფევს. დღევანდელ დღემდე მართლმადიდებლების
მხრიდან გაერთიანების მცდელობის მიუხედავად, პაპებმა არც ერთი
ნაბეჯი გადადგეს ერესის უარსაყოფად. ისინი კვლავ შეცდომილები
არიან.”
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მიხეილ
ყაველაშვილი
კელი
დეგნანს ღია წერილით მიმართავს

საქართველოს პარლამენტის წევრი
მიხეილ
ყაველაშვილი
საქართველოში აშშ-ის ელჩ კელი
დეგნანს
ღია
წერილით
მიმართავს. წერილს უცვლელად
გთავაზობთ:

„ქალბატონო ელჩო, რამდენიმე დღის წინ თქვენ ბრძანეთ, ვინც
ამტკიცებს, რომ ამერიკას საქართველოში ომი უნდა, „ეფესბეს“
მზაკვრულ ნარატივს ახმოვანებსო.
რა თქმა უნდა, სრულად დაგეთანხმებოდით, რომ არა იმ ადამიანების
წარსული და ახლანდელი კავშირები, რომლებიც უკრაინაში რუსული
სამხედრო აგრესიის დაწყების დღიდან, საქართველოში ომის იდეის
გაღვივებასა და რეალიზებას ცდილობენ.
შეგახსენებთ, რომ 24 თებერვლიდან, ანუ ომის დაწყებიდან
რამდენიმე კვირის განმავლობაში საქართველოში გაჩაღებული იყო
აქტიური კამპანია უკრაინისთვის მაქსიმალური მხარდაჭერის
აღმოჩენის შესახებ. სხვადასხვა მხრიდან იყო საქართველოს ომში
ჩართვის აქტიური მცდელობა და მე, გუნდის ორ წევრთან ერთად,
პარტიიდან გასვლის გადაწყვეტილება, პირველ რიგში, სწორედ
ქვეყნისთვის ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მივიღე.
ამ კამპანიის ფარგლებში, კონკრეტული ადამიანები აქტიურად
ითხოვდნენ სანქციებთან საქართველოს მიერთებას, რაც ომში ქვეყნის
ჩართვის რისკებს, ბუნებრივია, ერთიორად გაზრდიდა. ასევე, ვიცით,
რომ სხვადასხვა მხრიდან აქტიურად ითხოვდნენ უკრაინაში ქართველი
მოხალისეებით სავსე თვითმფრინავების გაშვებას, რაც სამხედრო
კონფლიქტში საქართველოს პირდაპირ ჩართვას ნიშნავდა.
ქალბატონო ელჩო, ამერიკის იმიჯის დასაცავად, კარგი იქნებოდა,
„ნაციონალური მოძრაობის“ ხელით საჯაროდ განხორციელებულ ამ
პროვოკაციებს თქვენ საჯაროდ გამიჯვნოდით. თუმცა, სამწუხაროდ, ამ
თემაზე არც ერთი თქვენი გამოსვლა არ მახსენდება. მეტიც,

სანქციებზე მიერთების მოთხოვნას საჯაროდაც კი დაუჭირეთ მხარი.

გარდა ამისა, მოგვიანებით, უკრაინაში თქვენმა მთავარმა
საყრდენმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სწორედ სანქციებთან
არმიერთებისა და თვითმფრინავის არგაშვების გამო გაიწვია
უკრაინის ელჩი საქართველოდან. გათვლა მარტივი იყო: მაშინ
პოპულარობის ზენიტში მყოფი ზელენსკის მიერ ელჩის გაწვევას
ქართულ საზოგადოებაში მღელვარება და რევოლუციური მუხტის შექმნა
უნდა გამოეწვია. თუმცა, აღშფოთება მხოლოდ 2-3 საათს გაგრძელდა
და გეგმა ჩავარდა. სამწუხაროა, რომ თქვენ არც „პროამერიკელი“
ზელენსკის ამ ყოვლად გაუგებარ გადაწყვეტილებას გაემიჯნეთ,
რომელიც, ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ, ომში საქართველოს
არჩართვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამოხატულება იყო.
მოგვიანებით, ამას მოჰყვა სხვა „პროამერიკელი“ უკრაინელი
პოლიტიკოსების – პოდოლიაკის, არესტოვიჩის, გონჩარენკოს,
დანილოვის, არახამიას და სხვების განცხადებები, რომლებიც
საქართველოს ომში ჩართვისკენ და აფხაზეთსა და ცხინვალზე
შეტევისკენ ღიად მოუწოდებდნენ. სამწუხაროდ, არც ამ
განცხადებებზე მოგვისმენია თქვენი პოზიცია.
რაც შეეხება ქართველი „პროამერიკელების“ რიტორიკას, პირველ
რიგში, საქართველოში ამერიკული ენჯეოების ლიდერს, ეკა გიგაურს
გავიხსენებ, რომელმაც ღიად თქვა – „რუსეთი ომს აგებს უკრაინაში,
იქ არ ყოფნის რესურსი, ამიტომ ვერ დაიწყებს ყველა მიმართულებით
საომარ მოქმედებებს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა ეს
შესაძლებლობის ფანჯარა გამოვიყენოთო“. როდესაც ლამის
საქართველოს მთავარ პროამერიკელად გამოცხადებული ეკა გიგაური
ომისკენ ასეთი ღია ტექსტით მოგვიწოდებს, საზოგადოებამ რა უნდა
იფიქროს, თავადაც შეგიძლიათ, განსაჯოთ.
რუსთაველზე გამართულ საპროტესტო პოლიტიკურ აქციებზე, რომლებიც
უკრაინისთვის „მეტი დახმარების“ გასაწევად იმართებოდა,
განსაკუთრებით აქტიურობდა ნინო ლომჯარია, რომელიც საყოველთაოდ
ცნობილია, რომ ომბუდსმენი საელჩოს აქტიური მხარდაჭერის შედეგად
გახდა. აქციაზე ლომჯარიამ სანქციებთან არმიერთების შესახებ

ღარიბაშვილის განცხადება გააპროტესტა და თქვა, ამ ყველაფერს
„ბომბებისგან მიღებული ცეცხლი მირჩევნიაო“. როდესაც ლომჯარია
სანქციებზე არმიერთებას ბომბებისგან მიღებულ ცეცხლს ამჯობინებს,
ქართველი ხალხი ლოგიკურად ფიქრობს, რომ თქვენი პრიორიტეტიც
ზუსტად ეს არის. აქედან გამომდინარე, კარგი იქნებოდა, ლომჯარიას
განცხადებასაც გამიჯვნოდით, თუმცა, თქვენი პოზიცია არც ამ
შემთხვევაში მოგვისმენია. პირიქით, შეგახსენებთ, რომ ნინო
ლომჯარია დღესაც თქვენი აბსოლუტური ფავორიტია, რომლის
დაჯერებისკენაც ხელისუფლებას ყველაზე ხშირად მოუწოდებთ.
იგივე ეხება გიორგი მარგველაშვილს,
დავით
უსუფაშვილს,
თამარ
ჩერგოლეიშვილს, მიშა მშვილდაძეს და
სხვებს, რომელთა ომში ჩართვისკენ
მიმართული რიტორიკა ხალხის თვალში
თავიდან
ბოლომდე
თქვენთან
ასოცირდება. და ასეთ დროს, თქვენ
რომ ამ ადამიანებს არ ემიჯნებით, ხალხი ლოგიკურად ფიქრობს, რომ
საქართველოს „პროამერიკულ“
ალაპარაკებთ.

საზოგადოებას

სწორედ

თქვენ

ამიტომ, ნარატივი იმის შესახებ, რომ ამერიკას საქართველოს ომში
ჩართვა უნდა, არა „ეფესბეს“ სახელმძღვანელოებში, არამედ
თქვენგან დაფინანსებული თუ თქვენთან აფილირებული ადამიანების
განცხადებებსა და მათგან თქვენ არგამიჯვნაში უნდა ვეძებოთ.
რატომ უწყობენ ხელს თქვენი დაფინანსებული თუ თქვენს მიერ
მოწონებული „ენჯეოები“, პარტიები და ტელევიზიები საქართველოში
„ეფესბეს“ ნარატივის გამყარებას, ჩემთვის სრულიად გაუგებარია.
ამ ყველაფერთან პირდაპირ კავშირშია დღევანდელი აქციებიც,
რომლებსაც ზუსტად იგივე ხალხი აორგანიზებს, რომლებიც ომის
რიტორიკით გამოირჩეოდნენ, სანქციებთან მიერთებისა და
თვითმფრინავის ბორტების გაშვებისკენ მოგვიწოდებდნენ და ამ
მოთხოვნებით,
თებერვალ-მარტში
საპროტესტო
აქციებსაც
აორგანიზებდნენ.
ზუსტად ეს ხალხი დაატრენინგა ომის დაწყებიდან მალევე ამერიკიდან
ჩამოსულმა პიტერ აკერმანმა, რომელიც, როგორც ცნობილია, ამერიკის

ოფიციალურ სტრუქტურებთანაც მჭიდროდ დაკავშირებული კაცი იყო.
იგივე ადამიანები, რომლებიც „ენჯეოების“ ხაზით, თქვენგან იღებენ
სოლიდურ დაფინანსებას, ორიოდე დღის წინაც რუსთაველზე იდგნენ და
ბაკურიანის სცენარის მიხედვით, მთავრობის გადადგომის პოლიტიკურ
მოთხოვნას აყენებდნენ. ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და
უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე რატომ უნდა ფიქრობდეს კაცი
ხელისუფლების გადატრიალებაზე, ალბათ, ბავშვისთვისაც ადვილი
გამოსაცნობია: ყველაფერი ისევ იქითკენ მიდის, რისკენაც
თებერვალ-მარტში ღიად მოგვიწოდებდნენ, ანუ ომისკენ.
ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, რატომ არ ემიჯნებით იმ ადამიანების
მოთხოვნას მთავრობის გადადგომისა და ტექნიკური მთავრობის
შესახებ, რომლებსაც თქვენ აფინანსებთ. იმაზე აღარაფერს ვამბობ,
რომ ამ ადამიანების ქცევაზე ზემოქმედების სრული ბერკეტი გაქვთ.
როგორც ცნობილია, ფულს ვინც იხდის, მუსიკასაც ის უკვეთავს.
როდესაც ე.წ. ტექნიკური მთავრობის შესახებ მოთხოვნას არ
ემიჯნებით, ხალხი ლოგიკურად ფიქრობს, რომ სულ მცირე, ამ
მოთხოვნას მხარს უჭერთ, უარეს შემთხვევაში კი, ისინი ფიქრობენ,
რომ ეს მოთხოვნა, სულაც, თქვენი მოფიქრებულია. აქედან
გამომდინარე, ჩემი აზრით, აუცილებელია, ტექნიკური მთავრობის
შესახებ მოთხოვნასაც საჯაროდ და მკაფიოდ გაემიჯნოთ, რომ
ქართველმა ხალხმა ამერიკაზე ცუდი არ იფიქროს.
ასევე, სრულიად გაუგებარია კანდიდატის თემის ხელოვნური
ფორსირება. როგორც ცნობილია, კანდიდატის სტატუსთან არავითარი
მატერიალური პრივილეგიები არ არის მიბმული და შესაბამისად, სამ
და ექვს თვეში ამ სტატუსის არმიღებით საქართველო არაფერს
კარგავს. ანუ თუ სტატუსს მივიღებთ, პრაქტიკულად ხელში არაფერი
გვრჩება, ხოლო თუ სტატუსს ვერ მივიღებთ – ქვეყანას რევოლუციით
კიდევ ერთხელ დაემუქრებიან. ასეთ დროს, ფორსირებას მხოლოდ ერთი
მიზანი, რევოლუციური ფონის ხელოვნურად შექმნა შეიძლება ქონდეს.
თუმცა, ჩემდა სამწუხაროდ, ფორსირების კამპანიაში თქვენც
აქტიურად ჩაერთეთ, რამაც საზოგადოებას დამატებითი კითხვები

შეიძლება გაუჩინოს.

რაც მთავარია, დაუშვებელია, ხალხმა იფიქროს, რომ ხელისუფლებაში
იმ ხალხის დაბრუნება გსურთ, რომელიც ძალაუფლების
მოპოვებისთანავე საქართველოს ომში თვალდახუჭული ჩართავს.
აქვე გავიხსენებ, რომ, სამწუხაროდ, თქვენ დღემდე არც თქვენი
ერთ-ერთი წინამორბედის, ამერიკის ყოფილი ელჩის, უილიამ კორტნის
განცხადებას გაემიჯნეთ, რომელმაც თქვენს მიერ თავის დროზე
ფილანტროპად წოდებული ბიძინა ივანიშვილი ყოველგვარი საფუძვლის
გარეშე ოლიგარქად მოიხსენია და დეოლიგარქიზაციაზე „ნაციონალური
მოძრაობის“ მესიჯი გაიმეორა.
„ქართული ოცნება“, თავის სტილში, თავს არიდებს ამ კითხვების
დასმას და დარწმუნებული ვარ, ამას მომავალშიც მოერიდება. თუმცა,
მე, როგორც საქართველოს პარლამენტის არჩეულ წევრს და ამ ქვეყნის
ერთ რიგით მოქალაქეს, თავი ვალდებულად მიმაჩნია, ეს კითხვები
დაგისვათ.
იმედია, ჩემს კითხვებზე საჯარო და მკაფიო პასუხებს მივიღებ, რაც
აუცილებელია იმისთვის, რომ საქართველოში ამერიკის იმიჯს
უმძიმესი ზიანი არ მიადგეს. ქართველმა ხალხმა თუ დაიჯერა, რომ
ამერიკას მთავრობის გადატრიალება და ხელისუფლებაში „ომის
პარტიის“ მოყვანა სურს, რომელმაც ქვეყანა ომში და ბევრ სხვა
უბედურებაში ერთხელ უკვე გახვია, მერწმუნეთ, საქართველოში
„ამერიკულმა იდეამ“ სრული გაუფასურება შეიძლება განიცადოს.
ვერავითარი „რუსული რბილი ძალა“ ვერ შეარყევს საქართველოში
ამერიკის რეპუტაციას ისე, როგორც თქვენი განცხადებები თუ
დუმილი, რომელიც ხალხმა ხელისუფლებაში „ნაციონალური მოძრაობის“
დაბრუნების მცდელობად შეიძლება აღიქვას“, – აღნიშნულია წერილში.
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ვაშლივით
ვეღარ
გახლეჩავთ
ქართველებს, ვერც პოლიტიკური
და ვერც რელიგიური ნიშნით
ჭეშმარიტებაზე ფეხებს იწმენდენ,
სიცრუეს ფარდაგს უგებენ.
სიმართლეს
ლანძღავენ,
სიბილწეს ეთაყვანებიან. შავი
თეთრად გამოჰყავთ და პირიქით.

სიმართლის მხარეს ხარ?– ცდები.
ადამიანობას აფასებ?– ტყუილად.
ტრადიციებს იცავ? – სულელი ყოფილხარ.
მორწმუნე ხარ? – მთლად ჩამორჩი ცხოვრებას.
გამოდი სიბნელიდან, შენი შუქი ცუდად ანათებს, უფრო სწორად, იმას
უნათებს, რისი დამალვაც გვსურს, შენ კი სააშაკარაოზე გამოგაქვს.
ვინ მოგცა ამის უფლება? უფლებები მხოლოდ ჩვენ მხარეზეა, ისევე,
როგორც თავისუფლება. ჩვენ თავს–უფლებას ვაძლევთ, შენ კი გმობ
ასეთ თავისუფლებას…არ ვართ ბევრნი, მაგრამ ყველგან ხმამაღლა
ვიყვირებთ, რომ მართლები ვართ, შენ კი ბნელი და ჩამორჩენილი, და
შენნაირები აფერხებენ
ქვეყნის განვითარებას. ვიცით, რომ

ვცდებით, მაგრამ ჩუ, ხმამაღლა არ თქვა, სხვის ყურამდე არ
მივიდეს…
რაო? არ გაჩუმდები?
უნდა გვამხილო? ნახე მერე რას მიიღებ –
ცილისწამებას, დისკრედიტაციას, აყალ–მაყალს.
იცი, როგორ
გვეხერხება ასეთი რამე?! ოსტატები ვართ.
გაჩუმდი და ჩვენთან მოდი. გადაგიხდით, რამე თანამდებობას
გამოგინახავთ. კმაყოფილი დარჩები, დაგვიჯერე.
ჩვენი ბინძური ფული არ გინდა? რატომაა ბინძური? ხომ ვმუშაობთ,
ყველა დავალებას პირნათლად ვასრულებთ, ასე რომ პატიოსანი შრომით
ნაშოვნი ფულია…
პატიოსნების რა გაგვეგება? ყველაფერი, მაგრამ არაფრად ვაგდებთ.
პატიოსნება ხომ არაფ…
ჰეი,

თქვენ,

ქედმაღლებო

მედროვეებო!

თქვენნაირი

ყორღანაშვილები ყოველთვის იყვნენ, ყოველთვის ძირს უთხრიდნენ
ქართველების ერთიანობას, ყოველთვის
მოიძებნებოდა კლიტის
გამხსნელი და მტრისთვის გზის გამკვალავი… მაგრამ ამით ქვეყანა
არ დაქცეულა, დღემდე მოვიდა და კიდევაც იარსებებს. სიმართლეც
გამართლდება ერთიანობაც აღორძინდება. ვაშლივით ვეღარ გახლეჩავთ
ქართველებს, ვერც პოლიტიკური და ვერც რელიგიური ნიშნით. რატომ?
იმიტომ რომ ასეთია ბუნების კანონზომიერება – შავი შავად დარჩება
და თეთრი თეთრად!
ალექსანდრე მგალობლიშვილი
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