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ეძღვნებაეძღვნებაეძღვნება
საქართველოს სახელმწიფოებრივისაქართველოს სახელმწიფოებრივისაქართველოს სახელმწიფოებრივი

დამოუკიდებლობის აღდგენის თაობაზედამოუკიდებლობის აღდგენის თაობაზედამოუკიდებლობის აღდგენის თაობაზე
1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის,1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის,1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის,

საქართველოს რესპუბლიკისსაქართველოს რესპუბლიკისსაქართველოს რესპუბლიკის
ადგილობრივი თვითმმართველობითი ორგანოების 1991 წლის 31 მარტისადგილობრივი თვითმმართველობითი ორგანოების 1991 წლის 31 მარტისადგილობრივი თვითმმართველობითი ორგანოების 1991 წლის 31 მარტის

არჩევნების, 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს სახელმწიფოებრივიარჩევნების, 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს სახელმწიფოებრივიარჩევნების, 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადებისა დადამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადებისა დადამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადებისა და

1991 წლის 26 მაისს1991 წლის 26 მაისს1991 წლის 26 მაისს
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტადსაქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტადსაქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტად

ზვიად გამსახურდიასზვიად გამსახურდიასზვიად გამსახურდიას
არჩევის მე–20 წლისთავსარჩევის მე–20 წლისთავსარჩევის მე–20 წლისთავს
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საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის” ” ”

მმმ ააა ნნნ იიი ფფფ ეეე სსს ტტტ იიი

პრეამბულაპრეამბულაპრეამბულა

ცივილიზაციისცივილიზაციისცივილიზაციის განვითარებაგანვითარებაგანვითარება იმიმიმ ფაზაშიფაზაშიფაზაში შევიდაშევიდაშევიდა,,, როდესაცროდესაცროდესაც მოწინავემოწინავემოწინავე ქვეყნებიქვეყნებიქვეყნები
ერთობლივადერთობლივადერთობლივად ცდილობენცდილობენცდილობენ გადაჭრანგადაჭრანგადაჭრან ზოგადზოგადზოგადსაკაცობრიოსაკაცობრიოსაკაცობრიო პრობლემებიპრობლემებიპრობლემები... მსოფლიომსოფლიომსოფლიო
პროცესებიპროცესებიპროცესები იმდენადიმდენადიმდენად დაჩდაჩდაჩქარებულიაქარებულიაქარებულია,,, რომრომრომ უახლოესუახლოესუახლოეს ხანშიხანშიხანში ამამამ წინააღმდეგობათაწინააღმდეგობათაწინააღმდეგობათა მოუგვამოუგვამოუგვა---
რებლობარებლობარებლობა უაღრესადუაღრესადუაღრესად ზრდისზრდისზრდის საყოველთაოსაყოველთაოსაყოველთაო კატასტროფისკატასტროფისკატასტროფის შესაძშესაძშესაძლებლებლებლობასლობასლობას... მსოფლიოსმსოფლიოსმსოფლიოს
ახლებურადახლებურადახლებურად მართვისმართვისმართვის ეტაპზეეტაპზეეტაპზე დიდადდიდადდიდად მნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანია პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური მოვლენებისმოვლენებისმოვლენების
ახლებურადახლებურადახლებურად განგანგანსსსჭვრეჭვრეჭვრეტატატა დადადა წარმართვაწარმართვაწარმართვა... საქართველომსაქართველომსაქართველომ მიზანმიმართულადმიზანმიმართულადმიზანმიმართულად უნდაუნდაუნდა
გამოიყენოსგამოიყენოსგამოიყენოს გეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკური უპირატესობანიუპირატესობანიუპირატესობანი დადადა შეძლოსშეძლოსშეძლოს დამოდამოდამოუუუკიდებელიკიდებელიკიდებელი პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ---
დიპლომატიურიდიპლომატიურიდიპლომატიური აქტიურობააქტიურობააქტიურობა...

მშვიმშვიმშვიდობისადობისადობისა დადადა თავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვის ბრძოლაბრძოლაბრძოლა მოწინავემოწინავემოწინავე მსოფლიომსოფლიომსოფლიო საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი
აზრისაზრისაზრის ერთერთერთ---ერთერთერთ ძირითადძირითადძირითად ამოცანასამოცანასამოცანას წარწარწარმოადგენდამოადგენდამოადგენდა დადადა წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს დღესაცდღესაცდღესაც...
კაცობრიობისკაცობრიობისკაცობრიობის,,, მოქამოქამოქალაქეობრივილაქეობრივილაქეობრივი შემწყნარებლობისშემწყნარებლობისშემწყნარებლობის,,, მოქალაქეთამოქალაქეთამოქალაქეთა უფლებრივიუფლებრივიუფლებრივი გარანტიგარანტიგარანტიებისებისების
დაცვისდაცვისდაცვის უმაღლესიუმაღლესიუმაღლესი შეგნებაშეგნებაშეგნება,,, ყოველთვისყოველთვისყოველთვის სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოებრიებრიებრიობისობისობის ფუძემყარფუძემყარფუძემყარ საფუძველსსაფუძველსსაფუძველს
უნდაუნდაუნდა წარმოადგენდესწარმოადგენდესწარმოადგენდეს,,, ურომურომურომლისოდაცლისოდაცლისოდაც ვერცვერცვერც ერთიერთიერთი ქვეყანაქვეყანაქვეყანა ვერვერვერ განვითარდებაგანვითარდებაგანვითარდება დადადა განმგანმგანმ---
ტკიცდებატკიცდებატკიცდება როგორცროგორცროგორც სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო,,, მაგრამმაგრამმაგრამ მარტომარტომარტო პროგრესულიპროგრესულიპროგრესული,,, დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული
აღმშენებლობისაღმშენებლობისაღმშენებლობის სურვილისურვილისურვილი საკსაკსაკმარისიმარისიმარისი არარარ არისარისარის ჩვენიჩვენიჩვენი ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ეროვნულიეროვნულიეროვნული
აღორძინებისათვისაღორძინებისათვისაღორძინებისათვის,,, მასმასმას ხელიხელიხელი უნდაუნდაუნდა შეუწყოსშეუწყოსშეუწყოს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს საგარეოსაგარეოსაგარეო დადადა საშინაოსაშინაოსაშინაო
პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის სწორადსწორადსწორად წარმართვამაცწარმართვამაცწარმართვამაც,,, რრრაააცცც დამყარებულიდამყარებულიდამყარებული იქნებაიქნებაიქნება სამართლიანობისასამართლიანობისასამართლიანობისა დდდააა
კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების ბაზაზებაზაზებაზაზე...

სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს დანიშნულებადანიშნულებადანიშნულება,,, ამავეამავეამავე დროსდროსდროს,,, ერისერისერის პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური დადადა სულიერისულიერისულიერი
დამკვიდრებაადამკვიდრებაადამკვიდრებაა... თვითდამკვიდრებისთვითდამკვიდრებისთვითდამკვიდრების ურთულესურთულესურთულეს გზაზეგზაზეგზაზე ყოველიყოველიყოველი ერიერიერი ესწრაფვისესწრაფვისესწრაფვის თავისითავისითავისი
სულიერისულიერისულიერი დადადა სოციალურსოციალურსოციალურ---პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ველისველისველის გაფართოებასგაფართოებასგაფართოებას... სწორედსწორედსწორედ ამაშიამაშიამაში ვლინდებავლინდებავლინდება
ერისერისერის სიძლიერესიძლიერესიძლიერე დადადა სიცოცხლისუნარიანობასიცოცხლისუნარიანობასიცოცხლისუნარიანობა... დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის გაგაგარერერეშეშეშე კიკიკი შეუძლებელიაშეუძლებელიაშეუძლებელია რაიმერაიმერაიმე
სახისსახისსახის სულიერებისსულიერებისსულიერების გავრცელებაგავრცელებაგავრცელება...

სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს დემოკრატიულობადემოკრატიულობადემოკრატიულობა ძევსძევსძევს მისმისმის საგარეოსაგარეოსაგარეო დადადა საშინაოსაშინაოსაშინაო პოლიტიკაშიპოლიტიკაშიპოლიტიკაში,,,
რომელიცრომელიცრომელიც ამამამ სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ისტორიულადისტორიულადისტორიულად ჩამოყალიბებულჩამოყალიბებულჩამოყალიბებულ,,, ევოლუციურადევოლუციურადევოლუციურად აღმავლობაშიაღმავლობაშიაღმავლობაში
მყოფიმყოფიმყოფი მისიმისიმისივევევე ბუნებიდანბუნებიდანბუნებიდან გამომდინარეობსგამომდინარეობსგამომდინარეობს დადადა სარგებლობსსარგებლობსსარგებლობს როგორცროგორცროგორც სახელსახელსახელმწიფოსმწიფოსმწიფოს
მკვიდრიმკვიდრიმკვიდრი ხალხისხალხისხალხის,,, ასევეასევეასევე მსოფლიოსმსოფლიოსმსოფლიოს თავისუფლებისთავისუფლებისთავისუფლებისმოყვარემოყვარემოყვარე ხალხთახალხთახალხთა საყოველთაოსაყოველთაოსაყოველთაო
მოწონებითმოწონებითმოწონებით...

თანასწორუფლებიანობისთანასწორუფლებიანობისთანასწორუფლებიანობის პრინციპებიდანპრინციპებიდანპრინციპებიდან დადადა ქვეყნისქვეყნისქვეყნის საკუთარისაკუთარისაკუთარი განმგებლობისგანმგებლობისგანმგებლობის
უფლებიდანუფლებიდანუფლებიდან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,, სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო,,, გარედანგარედანგარედან ჩარევისჩარევისჩარევის გარეშეგარეშეგარეშე,,, თავადვეთავადვეთავადვე უნდაუნდაუნდა
განსაზღვრავდესგანსაზღვრავდესგანსაზღვრავდეს თავისთავისთავის პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ,,, ეკონომიკურეკონომიკურეკონომიკურ,,, სოციალურსოციალურსოციალურ დადადა კულტურულკულტურულკულტურულ განვიგანვიგანვი---
თარებასთარებასთარებას...

ისტორიულიისტორიულიისტორიული პროცესებისპროცესებისპროცესების განვითარებისგანვითარებისგანვითარების დიალექტიკადიალექტიკადიალექტიკა თავისთავისთავისთავადთავადთავად გვკარნახობსგვკარნახობსგვკარნახობს
არსებულარსებულარსებულ წარმოდგენათაწარმოდგენათაწარმოდგენათა გარკვეულიგარკვეულიგარკვეული კოკოკორექტირებისრექტირებისრექტირების აუცილებლობასაუცილებლობასაუცილებლობას,,, რამეთურამეთურამეთუ,,, დღესდღესდღეს,,,
ქვეყნისქვეყნისქვეყნის დაშლასთანდაშლასთანდაშლასთან,,, ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის რღვევასთანრღვევასთანრღვევასთან,,, ხალხისხალხისხალხის გაღატაკებასთანგაღატაკებასთანგაღატაკებასთან,,, განათლებისგანათლებისგანათლების,,,
მეცნიერებისმეცნიერებისმეცნიერების,,, კულტურისკულტურისკულტურის დაცემასთანდაცემასთანდაცემასთან ერთადერთადერთად,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ემუქემუქემუქრებარებარება ყველაზეყველაზეყველაზე საშინელისაშინელისაშინელი
საფრთხესაფრთხესაფრთხე ––– თავისითავისითავისი ეროვნულიეროვნულიეროვნული სახისსახისსახის დაკარგვადაკარგვადაკარგვა დადადა უფროუფროუფრო მეტიცმეტიცმეტიც,,, ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის,,,
როგორცროგორცროგორც კულტურულკულტურულკულტურულ---ისტორიულიისტორიულიისტორიული ერთიანობისერთიანობისერთიანობის,,, ფიზიკურიფიზიკურიფიზიკური გგგაქრობააქრობააქრობა... ჩვენიჩვენიჩვენი სააზროვნოსააზროვნოსააზროვნო
არსენალიდანარსენალიდანარსენალიდან დღესდღესდღეს ბევრიბევრიბევრი რამრამრამ საჭიროებსსაჭიროებსსაჭიროებს აუციაუციაუცილებელლებელლებელ სამართლებრივსამართლებრივსამართლებრივ გამოსწორებასგამოსწორებასგამოსწორებას,,,
სულიერსულიერსულიერ ფასეულოფასეულოფასეულობათაბათაბათა სასწრაფოსასწრაფოსასწრაფო დადადა გადაუდებელგადაუდებელგადაუდებელ გადარჩევაგადარჩევაგადარჩევა---გადაფასებასგადაფასებასგადაფასებას,,, რაცრაცრაც
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მომავალშიმომავალშიმომავალში ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის ისტორიულიისტორიულიისტორიული მეხსიერებისმეხსიერებისმეხსიერების,,, დროთადროთადროთა მიერმიერმიერ ტრაგიკულადტრაგიკულადტრაგიკულად
დარღვეულიდარღვეულიდარღვეული კავშირისაკავშირისაკავშირისა დადადა `̀̀ჩატეხილიჩატეხილიჩატეხილი ხიხიხიდებისდებისდების’’’’’’ გამთელებისგამთელებისგამთელების აუცილებელაუცილებელაუცილებელ წინაპირობადწინაპირობადწინაპირობად
უნდაუნდაუნდა იქცესიქცესიქცეს...

დადგადადგადადგა გადარჩენისგადარჩენისგადარჩენის უკანასკნელუკანასკნელუკანასკნელ შესაძლებლობათაშესაძლებლობათაშესაძლებლობათა გამონახვაგამონახვაგამონახვა–––გატარებისგატარებისგატარების
აუცილებლობისაუცილებლობისაუცილებლობის გარდაუვალობაგარდაუვალობაგარდაუვალობა,,, ამისათვისამისათვისამისათვის ყველაყველაყველა საქმესაქმესაქმე,,, იქნებაიქნებაიქნება ესესეს მეურნეობრივიმეურნეობრივიმეურნეობრივი,,,
წარმოებრივიწარმოებრივიწარმოებრივი,,, ცხოვრებისეულიცხოვრებისეულიცხოვრებისეული,,, სოციალურისოციალურისოციალური,,, ეკოლოგიურიეკოლოგიურიეკოლოგიური,,, პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური თუთუთუ სხვასხვასხვა,,, უნდაუნდაუნდა
ვაქციოთვაქციოთვაქციოთ საკუთარსაკუთარსაკუთარ საქმედსაქმედსაქმედ დადადა გავხადოთგავხადოთგავხადოთ ერთიანიერთიანიერთიანი,,, განუყოფელიგანუყოფელიგანუყოფელი საქართვესაქართვესაქართველოსლოსლოს,,, მისიმისიმისი
ხალხისხალხისხალხის ინტერესებისინტერესებისინტერესების დამცველადდამცველადდამცველად,,, რათარათარათა აშენდესაშენდესაშენდეს ერთიანიერთიანიერთიანი ქართულიქართულიქართული სხეულითსხეულითსხეულით
გასხივოსნებულიგასხივოსნებულიგასხივოსნებული სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო...

ღვთისღვთისღვთის იმედადიმედადიმედად ყოფნაყოფნაყოფნა აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია,,, მაგრამმაგრამმაგრამ არცარცარც ჩვენჩვენჩვენ უნდაუნდაუნდა ჩამოვუშვათჩამოვუშვათჩამოვუშვათ ხელებიხელებიხელები...

III... საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს უახლესიუახლესიუახლესი ისტორიულიისტორიულიისტორიული,,, სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,,
გეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკური რეალიზმირეალიზმირეალიზმი დადადა ტენდეციებიტენდეციებიტენდეციები

სახელმწიფოთასახელმწიფოთასახელმწიფოთა უფლებებისაუფლებებისაუფლებებისა დადადა თავისუფლებებისთავისუფლებებისთავისუფლებების,,, როგორცროგორცროგორც მსოფლიოსმსოფლიოსმსოფლიოს ერთაერთაერთა
კულტურათაკულტურათაკულტურათა დადადა კოლექტიურიკოლექტიურიკოლექტიური უსაფრთხოებისუსაფრთხოებისუსაფრთხოების,,, ააამასთანმასთანმასთან ერთადერთადერთად,,, ადამიანისადამიანისადამიანის უფლებებისაუფლებებისაუფლებებისა
დადადა ძირითადიძირითადიძირითადი თავისუფთავისუფთავისუფლებებისლებებისლებების დაცვისდაცვისდაცვის ფუძემდებლურიფუძემდებლურიფუძემდებლური პრინციპიდანპრინციპიდანპრინციპიდან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,,
ადამიანისადამიანისადამიანის ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური,,, სოციალურისოციალურისოციალური,,, კულტურულიკულტურულიკულტურული,,, რელიგიურირელიგიურირელიგიური,,, ეროვნულიეროვნულიეროვნული,,,
სამოქალაქოსამოქალაქოსამოქალაქო დადადა პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური უფლებებისუფლებებისუფლებების ცხოვცხოვცხოვრებაშირებაშირებაში გატარებაგატარებაგატარება უნდაუნდაუნდა წარმოადგენდესწარმოადგენდესწარმოადგენდეს
სახელმწიფოსასახელმწიფოსასახელმწიფოსა დადადა ადამიანისადამიანისადამიანის ღირსებისღირსებისღირსების უზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფის,,, მისიმისიმისი კანონიერიკანონიერიკანონიერი უფლებუფლებუფლებებებებისისის
რეალიზაციისრეალიზაციისრეალიზაციის,,, მსოფლიოშიმსოფლიოშიმსოფლიოში თავისუფლებისთავისუფლებისთავისუფლების,,, სამართლიანობისასამართლიანობისასამართლიანობისა დადადა მშვიდობისმშვიდობისმშვიდობის,,,
დემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულ დადადა სამართლებრივსამართლებრივსამართლებრივ სახელმწიფოთასახელმწიფოთასახელმწიფოთა მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის,,, მათიმათიმათი მშვიდობიანიმშვიდობიანიმშვიდობიანი
თანათანათანაარსებარსებარსებობისობისობის საძირკველსსაძირკველსსაძირკველს,,, რამეთურამეთურამეთუ სოციალურისოციალურისოციალური,,, ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური,,, პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური,,,
კულტურულიკულტურულიკულტურული დადადა სულიერისულიერისულიერი მდგომარეობისმდგომარეობისმდგომარეობის დაუცველობადაუცველობადაუცველობა,,, ძალზეძალზეძალზე დიდდიდდიდ დაბრკოდაბრკოდაბრკოლებასლებასლებას
იძლევაიძლევაიძლევა თითოეულითითოეულითითოეული ერისერისერის ღირსებისღირსებისღირსების განვითარებაზეგანვითარებაზეგანვითარებაზე... ეროვეროვეროვნულინულინული ღირსებაღირსებაღირსება კიკიკი,,, არაარაარა მარტომარტომარტო
თეორიულითეორიულითეორიული ცნებაცნებაცნება,,, არამედარამედარამედ რეარეარეალურილურილური ერთეულისერთეულისერთეულის,,, მრავალსაუკუნოვანიმრავალსაუკუნოვანიმრავალსაუკუნოვანი წარსულისაწარსულისაწარსულისა დადადა
ისტოისტოისტორიისრიისრიის მქონემქონემქონე ერისერისერის ძირითადიძირითადიძირითადი ატრიბუტიაატრიბუტიაატრიბუტია დადადა თავისთავადთავისთავადთავისთავად მიღმიღმიღწევადიწევადიწევადი რეალობაარეალობაარეალობაა,,,
რადგანრადგანრადგან იგიიგიიგი გამომდინარეობსგამომდინარეობსგამომდინარეობს ერისერისერის ისტოისტოისტორიულადრიულადრიულად ჩამოყალიბებულიჩამოყალიბებულიჩამოყალიბებული მყარიმყარიმყარი ერთობიდანერთობიდანერთობიდან,,,
რრრაააცცც წარწარწარმოშობილიამოშობილიამოშობილია ენისენისენის,,, ტერიტორიისტერიტორიისტერიტორიის,,, ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური ცხოვრებისაცხოვრებისაცხოვრებისა დადადა იმიმიმ ფსიქიკურიფსიქიკურიფსიქიკური
წყობისწყობისწყობის ბაზაზებაზაზებაზაზე,,, რისრისრის გამოხატულებაგამოხატულებაგამოხატულებაცცცაააააა კულტუკულტუკულტურისრისრის ერთობაერთობაერთობა...

აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია,,, მხედველობაშიმხედველობაშიმხედველობაში მივიღოთმივიღოთმივიღოთ გაერთიანებულიგაერთიანებულიგაერთიანებული ერებისერებისერების ორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციის
მიერმიერმიერ აღიარებულაღიარებულაღიარებულიიი პრინციპებიპრინციპებიპრინციპები აპარტეიდისააპარტეიდისააპარტეიდისა დადადა ნეოკოლონიალიზმისნეოკოლონიალიზმისნეოკოლონიალიზმის ლიკვიდაციისლიკვიდაციისლიკვიდაციის,,,
აგრესიისაგრესიისაგრესიის,,, უცხოუცხოუცხო ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ოკუპაციისაოკუპაციისაოკუპაციისა დადადა სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს საშინაოსაშინაოსაშინაო საქმეებშისაქმეებშისაქმეებში ჩარევისჩარევისჩარევის დაუშდაუშდაუშ---
ვებლობისვებლობისვებლობის შესახებშესახებშესახებ,,, `̀̀დიდიდიდიდიდი ევროპისევროპისევროპის~~~ საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა,,, რომელიცრომელიცრომელიც ოთხოთხოთხ ძირითადძირითადძირითად მიმართულებასმიმართულებასმიმართულებას
ეფუძნებაეფუძნებაეფუძნება (((ევროპისევროპისევროპის თავისუფალთავისუფალთავისუფალ ადამიანთაადამიანთაადამიანთა დიდიდიდიდიდი ქარტიისქარტიისქარტიის შემუშავებაშემუშავებაშემუშავება,,, დიდიდიდიდიდი ევროპულიევროპულიევროპული
ბაზისბაზისბაზის შექმნაშექმნაშექმნა,,, დიადიდიადიდიადი ევროპულიევროპულიევროპული კულტურისკულტურისკულტურის სივრცისსივრცისსივრცის შექმნაშექმნაშექმნა დადადა სრუსრუსრულიადლიადლიად ევროპისევროპისევროპის
უშიშროებისუშიშროებისუშიშროების კონვენციისკონვენციისკონვენციის მომზადებამომზადებამომზადება))) დადადა ტრატრატრადიციულდიციულდიციულ სახელმწიფოთასახელმწიფოთასახელმწიფოთა ეეერთიანობისრთიანობისრთიანობის
პრინციპზეაპრინციპზეაპრინციპზეა დამყადამყადამყარებულირებულირებული,,, ასევეასევეასევე,,, 199119911991 წელსწელსწელს ჩატარებულიჩატარებულიჩატარებული ადამიანურიადამიანურიადამიანური განზოგანზოგანზო---
მილებისადმიმილებისადმიმილებისადმი მიძღვნილმიძღვნილმიძღვნილ ეუთოეუთოეუთო---სსს კონფერენციისკონფერენციისკონფერენციის დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი (((პუნპუნპუნქტიქტიქტი 171717...111 ––– `̀̀გადაჭრითგადაჭრითგადაჭრით
გმობენგმობენგმობენ ძალებსძალებსძალებს,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც თავისუთავისუთავისუფალიფალიფალი დადადა სამართლიანისამართლიანისამართლიანი არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების მსვლელობისასმსვლელობისასმსვლელობისას
გამოხატულიგამოხატულიგამოხატული ხალხალხალხისხისხის ნებისნებისნების საწინააღმდეგოდსაწინააღმდეგოდსაწინააღმდეგოდ დადადა კანონიერადკანონიერადკანონიერად დადგენილიდადგენილიდადგენილი
კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური წყობისწყობისწყობის დარღვევითდარღვევითდარღვევით წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი მთავმთავმთავრობისათვისრობისათვისრობისათვის
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების წართმევასწართმევასწართმევას ლამობენლამობენლამობენ””” დადადა პუნქტიპუნქტიპუნქტი 171717...222 ––– `̀̀ნებისმიერნებისმიერნებისმიერ მონაწილემონაწილემონაწილე
სახელმწიფოშისახელმწიფოშისახელმწიფოში დემოკრადემოკრადემოკრატიულადტიულადტიულად არჩეულიარჩეულიარჩეული კანონიერიკანონიერიკანონიერი მთავრობისმთავრობისმთავრობის არაკანონიერიარაკანონიერიარაკანონიერი გზითგზითგზით
დამხობისდამხობისდამხობის ანანან დამხობისდამხობისდამხობის მცდელობისასმცდელობისასმცდელობისას მონაწილემონაწილემონაწილე სახელმწიფოებისახელმწიფოებისახელმწიფოები გაეროსგაეროსგაეროს წესდებისწესდებისწესდების
თანახმადთანახმადთანახმად ულაპარაკოდულაპარაკოდულაპარაკოდ დაუჭერენდაუჭერენდაუჭერენ მხარსმხარსმხარს ადამიანისადამიანისადამიანის უფლებათაუფლებათაუფლებათა,,, დემოკრატიისადემოკრატიისადემოკრატიისა დადადა
კანონისკანონისკანონის უზენაესობისუზენაესობისუზენაესობის სადარაჯოზესადარაჯოზესადარაჯოზე მდგარმდგარმდგარ ამამამ სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს კანონიერკანონიერკანონიერ ორგანოებსორგანოებსორგანოებს,,,
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გამოხატავენგამოხატავენგამოხატავენ რარარა ამითამითამით თავიანთთავიანთთავიანთ ზოგადზოგადზოგად ვალდებულებასვალდებულებასვალდებულებას,,, წინწინწინ აღუდგნენაღუდგნენაღუდგნენ ამამამ ფუძემდებელფუძემდებელფუძემდებელ
ფასეულობათაფასეულობათაფასეულობათა შემზღუდველშემზღუდველშემზღუდველ ნებისმიერნებისმიერნებისმიერ მცდელობასმცდელობასმცდელობას”””).).).

ასევეასევეასევე,,, უნდაუნდაუნდა ვეყრდნობოდეთვეყრდნობოდეთვეყრდნობოდეთ 191819181918 წლისწლისწლის 262626 მაისისმაისისმაისის საქარსაქარსაქართველოსთველოსთველოს
სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის აღდგენისაღდგენისაღდგენის აქტითაქტითაქტით,,, 199119911991 წლისწლისწლის 313131 მარტისმარტისმარტის რეფერენდუმისრეფერენდუმისრეფერენდუმის
შედეგებითშედეგებითშედეგებით,,, 199119911991 წლისწლისწლის 999 აპრილისაპრილისაპრილის საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის
აღდგენისაღდგენისაღდგენის აქტითაქტითაქტით განცხადებულგანცხადებულგანცხადებულ პრინციპებსპრინციპებსპრინციპებს დადადა ვაცნობიერებდეთვაცნობიერებდეთვაცნობიერებდეთ პასუხისპასუხისპასუხისმგებმგებმგებლობასლობასლობას
ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის წინაშეწინაშეწინაშე,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწისახელმწისახელმწიფოებრივიფოებრივიფოებრივი დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის,,, აღდგენააღდგენააღდგენა---
აღორძინებისააღორძინებისააღორძინებისა დადადა განვიგანვიგანვითარებისთარებისთარების უზრუნველყოფისათვისუზრუნველყოფისათვისუზრუნველყოფისათვის...

ვინაიდანვინაიდანვინაიდან გასულიგასულიგასული საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის გარიჟრაჟზეგარიჟრაჟზეგარიჟრაჟზე საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული
რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი დამოუკიდამოუკიდამოუკიდებდებდებლობალობალობა კანონიერიკანონიერიკანონიერი გზითგზითგზით არარარ გაუქმებულაგაუქმებულაგაუქმებულა,,,
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს კანოკანოკანონიერნიერნიერ მთავრობასმთავრობასმთავრობას კაპიტულაციაზეკაპიტულაციაზეკაპიტულაციაზე ხელიხელიხელი არარარ მოუწერიამოუწერიამოუწერია,,, არარარ არარარსესესებობდაბობდაბობდა
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სსრკსსრკსსრკ---ისისის შემადგენლობაშიშემადგენლობაშიშემადგენლობაში შეყვანისშეყვანისშეყვანის სამარსამარსამართთთლებრივილებრივილებრივი საფუძველისაფუძველისაფუძველი... 199119911991 წლისწლისწლის
999 აპრილსაპრილსაპრილს საქართსაქართსაქართვევეველოსლოსლოს უზენაესმაუზენაესმაუზენაესმა საბჭომსაბჭომსაბჭომ 313131 მარტისმარტისმარტის რეფერენდუმისრეფერენდუმისრეფერენდუმის შედეგებზეშედეგებზეშედეგებზე
დაყრდნობითდაყრდნობითდაყრდნობით გამოაცხადაგამოაცხადაგამოაცხადა 192119211921 წლისწლისწლის თებერთებერთებერვალშივალშივალში საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დაკარგულიდაკარგულიდაკარგული
სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის აღდგენააღდგენააღდგენა...

199119911991 წლისწლისწლის 212121 დეკემბრიდანდეკემბრიდანდეკემბრიდან დაიწყოდაიწყოდაიწყო საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბრესპუბრესპუბლიკისლიკისლიკის ცნობაცნობაცნობა დადადა
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ტერიტორიატერიტორიატერიტორია,,, მისიმისიმისი ფარგლებიფარგლებიფარგლები განისაზღვრაგანისაზღვრაგანისაზღვრა 199119911991 წლისწლისწლის 212121 დეკემბრისდეკემბრისდეკემბრის
მდგომარეობითმდგომარეობითმდგომარეობით,,, რაცრაცრაც ნიშნავსნიშნავსნიშნავს,,, რომრომრომ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ტერიტორიისტერიტორიისტერიტორიისააა დადადა,,, შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, სასასა---
ქართველოსქართველოსქართველოს სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო საზღვრისსაზღვრისსაზღვრის დადგენისდადგენისდადგენის საფუძვლადსაფუძვლადსაფუძვლად აღიაღიაღიარებულიაარებულიაარებულია საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა
კავშირისკავშირისკავშირის არსებობისარსებობისარსებობის პერიოდშიპერიოდშიპერიოდში მოკავმოკავმოკავშირეშირეშირე რესპუბლიკებთანრესპუბლიკებთანრესპუბლიკებთან საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სსრსსრსსრ---იიისსს
ადმინისტრაციულიადმინისტრაციულიადმინისტრაციული საზღვრებისაზღვრებისაზღვრები... შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა კავშირისკავშირისკავშირის დაშლისდაშლისდაშლის შემდეგშემდეგშემდეგ,,, გაეროგაეროგაერო---სსს,,,
საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო თანამეგობრობისათანამეგობრობისათანამეგობრობისა დადადა ორგანიზაციებისორგანიზაციებისორგანიზაციების მიერმიერმიერ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკარესპუბლიკარესპუბლიკა
იურიდიულადიურიდიულადიურიდიულად დადადა ფაქტობრივადფაქტობრივადფაქტობრივად აღიარებულაღიარებულაღიარებულ იქნაიქნაიქნა მისმისმის ადმინისტრაციულადმინისტრაციულადმინისტრაციულ საზღვრსაზღვრსაზღვრებშიებშიებში...

ახლაახლაახლა უკვეუკვეუკვე საყოველთაოდსაყოველთაოდსაყოველთაოდ აღიარებულიააღიარებულიააღიარებულია,,, რომრომრომ საქართვესაქართვესაქართველოშილოშილოში 199119911991---939393 წლებისწლებისწლების
შეიარაღებულიშეიარაღებულიშეიარაღებული,,, სისხლიანისისხლიანისისხლიანი სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო,,, სამხედროსამხედროსამხედრო გადატრიალებისგადატრიალებისგადატრიალების გზითგზითგზით დაამხესდაამხესდაამხეს
კანონიერიკანონიერიკანონიერი ეროვნულიეროვნულიეროვნული,,, სახალხოსახალხოსახალხო ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ყველაყველაყველა შტოშტოშტო დადადა შესაძლებლობაშესაძლებლობაშესაძლებლობა მოუსპესმოუსპესმოუსპეს
ხელისუფლებასხელისუფლებასხელისუფლებას ეწარმოებინაეწარმოებინაეწარმოებინა აქტიურიაქტიურიაქტიური პოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკა სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის აღორძინეაღორძინეაღორძინებისაბისაბისა დადადა
განვითარებისგანვითარებისგანვითარების მიმართულებითმიმართულებითმიმართულებით,,, დაამკვიდრესდაამკვიდრესდაამკვიდრეს ანტიქართულიანტიქართულიანტიქართული დადადა ანტისახალხოანტისახალხოანტისახალხო
კრიმინალურიკრიმინალურიკრიმინალური,,, ნომენკლატურულინომენკლატურულინომენკლატურული რეჟიმირეჟიმირეჟიმი...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ტერიტორიულტერიტორიულტერიტორიულ დანაწევრებასდანაწევრებასდანაწევრებას სათასათასათანანანადოდოდო გეზსგეზსგეზს აძლევდააძლევდააძლევდა
გეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკური ტენდენციებიტენდენციებიტენდენციები დადადა მათმათმათ განსახორციელებლადგანსახორციელებლადგანსახორციელებლად შემუშავებულიშემუშავებულიშემუშავებული ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ში-ში-ში-
დადადა თუთუთუ გარეგარეგარე სქემებისქემებისქემები... გადატრიალებამგადატრიალებამგადატრიალებამ ამამამ მხრივაცმხრივაცმხრივაც ძიძიძირირირითადითადითადი სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი ბაზაცბაზაცბაზაც
გამოაცალაგამოაცალაგამოაცალა საქართვესაქართვესაქართველოსლოსლოს ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული მთლიანობასმთლიანობასმთლიანობას... 199219921992 წლისწლისწლის 222 იანიანიანვრისვრისვრის
დადგენილებითდადგენილებითდადგენილებით სასასაქართველოსქართველოსქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის სამხედროსამხედროსამხედრო საბჭომსაბჭომსაბჭომ შეაჩერაშეაჩერაშეაჩერა სასასაქართველოსქართველოსქართველოს
რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის 197819781978 წლისწლისწლის კონსტიტუკონსტიტუკონსტიტუციისციისციის (((199019901990---199119911991 წლებისწლებისწლების შესწორებებითაშესწორებებითაშესწორებებითა დადადა დამადამადამა---
ტებებითტებებითტებებით))) მოქმედებამოქმედებამოქმედება ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ტერიტორიაზეტერიტორიაზეტერიტორიაზე,,, `̀̀აღსდგააღსდგააღსდგა””” 192119211921 წლისწლისწლის კონსტიტუციაკონსტიტუციაკონსტიტუცია,,,
აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის უზენაესუზენაესუზენაეს საბჭოშისაბჭოშისაბჭოში დაიწყოდაიწყოდაიწყო ქართულიქართულიქართული დეპუტაციისდეპუტაციისდეპუტაციის ყოვლადყოვლადყოვლად გაუაზრებელიგაუაზრებელიგაუაზრებელი
მოქმედებებიმოქმედებებიმოქმედებები,,, რასაცრასაცრასაც მოჰყვამოჰყვამოჰყვა 199219921992 წლისწლისწლის 141414 აგვისტოსაგვისტოსაგვისტოს ომისომისომის იურიდიულიიურიდიულიიურიდიული მომზადებამომზადებამომზადება
რუსეთისრუსეთისრუსეთის,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსააა დადადა აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის ააავტონომიური რესპუბლიკისვტონომიური რესპუბლიკისვტონომიური რესპუბლიკის კომუნისტურიკომუნისტურიკომუნისტური
ნომენკლატურნომენკლატურნომენკლატურებებებისისის მიერმიერმიერ,,, რისრისრის შემდეგშემდეგშემდეგ იმიმიმ ძალებსძალებსძალებს,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც ცდილობდნენცდილობდნენცდილობდნენ
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსააათვისთვისთვის მოეგლიჯათმოეგლიჯათმოეგლიჯათ ტერიტორიებიტერიტორიებიტერიტორიები,,, ხელხელხელ---ფეხიფეხიფეხი გაეხსნათგაეხსნათგაეხსნათ დადადა სეპასეპასეპარატისრატისრატისტულიტულიტული
ხელისუფლებხელისუფლებხელისუფლებებებებისისის ჩამოყალიბებითჩამოყალიბებითჩამოყალიბებით ქვეყანასქვეყანასქვეყანას ჩამოჩამოჩამოაშორესაშორესაშორეს სამაჩაბლოსამაჩაბლოსამაჩაბლო დადადა აფხაზეთიაფხაზეთიაფხაზეთი...
საფუძველისაფუძველისაფუძველი დადადაეეედოდოდო საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ტერიტორიისტერიტორიისტერიტორიის სამართლებრივსამართლებრივსამართლებრივ დადადანანანაწევრებასწევრებასწევრებას...

197819781978 წლისწლისწლის კონსტიტუციაკონსტიტუციაკონსტიტუცია (((199019901990---199119911991 წლებისწლებისწლების შესწოშესწოშესწორებითარებითარებითა დადადა დამატებებითდამატებებითდამატებებით))) კიკიკი იყოიყოიყო
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ცენტრალურიცენტრალურიცენტრალური ხელისუფლებისადმიხელისუფლებისადმიხელისუფლებისადმი აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის,,, აჭარისააჭარისააჭარისა დადადა ეეე... წწწ. ,,. ,,. ,,სამხრეთსამხრეთსამხრეთ
ოსეთისოსეთისოსეთის'''''' ხელისუფლებათახელისუფლებათახელისუფლებათა დაქვემდებარებებისდაქვემდებარებებისდაქვემდებარებების გარანტიგარანტიგარანტი... ესესეს დაქვემდებარებადაქვემდებარებადაქვემდებარება მათიმათიმათი
საკუთარისაკუთარისაკუთარი კონსტიტუციებითაცკონსტიტუციებითაცკონსტიტუციებითაც (((აჭარააჭარააჭარა,,, აფხაზეთიაფხაზეთიაფხაზეთი))) იყოიყოიყო განმტკიცებულიგანმტკიცებულიგანმტკიცებული... აღნიშნულიაღნიშნულიაღნიშნული
კონსტიტუციაკონსტიტუციაკონსტიტუცია აკონტროლებდააკონტროლებდააკონტროლებდა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს მთელმთელმთელ ტერიტორიასატერიტორიასატერიტორიასა დადადა სამარსამარსამარ---
თალმემკვიდრეობისთალმემკვიდრეობისთალმემკვიდრეობის გამოგამოგამო საკონსტიტუციოსაკონსტიტუციოსაკონსტიტუციო ვაკუუმივაკუუმივაკუუმი გამოგამოგამორიცრიცრიცხულიხულიხული იყოიყოიყო...
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199119911991---939393 წლებისწლებისწლების სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო გადატრიალებამგადატრიალებამგადატრიალებამ დაარღვიადაარღვიადაარღვია ზემოთაღნიშნულიზემოთაღნიშნულიზემოთაღნიშნული
მოწესრიგებულიმოწესრიგებულიმოწესრიგებული მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა,,, გაუქმდაგაუქმდაგაუქმდა დადადა არარარ არსებობსარსებობსარსებობს კანონიკანონიკანონი,,, რომელიცრომელიცრომელიც არეგულირებსარეგულირებსარეგულირებს
დამოკიდებულობასდამოკიდებულობასდამოკიდებულობას საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ხელისუფლებასახელისუფლებასახელისუფლებასა დადადა აფხაზეთისააფხაზეთისააფხაზეთისა დადადა ეეე... წწწ. ,,. ,,. ,,სამხრეთსამხრეთსამხრეთ
ოსეთისოსეთისოსეთის'''''' ხელისუფლებასხელისუფლებასხელისუფლებას შორისშორისშორის,,, რისირისირისი ერთერთერთ---ერთიერთიერთი ძირითადიძირითადიძირითადი შედეგიცშედეგიცშედეგიც არისარისარის 200820082008 წლისწლისწლის
აგვისტოსაგვისტოსაგვისტოს რუსეთრუსეთრუსეთ---საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ომითომითომით გამოწვეულიგამოწვეულიგამოწვეული ტერიტორიებისტერიტორიებისტერიტორიების შემდშემდშემდგომიგომიგომი
ფაქტობრივიფაქტობრივიფაქტობრივი დაკარგვადაკარგვადაკარგვა დადადა მსოფლიომსოფლიომსოფლიო ცივილიზებულიცივილიზებულიცივილიზებული ქვეყნებისქვეყნებისქვეყნების აზრისაზრისაზრის საწინააღმდეგოდსაწინააღმდეგოდსაწინააღმდეგოდ
რუსეთისრუსეთისრუსეთის მიერმიერმიერ ცალმხრივადცალმხრივადცალმხრივად აფხაზეთისააფხაზეთისააფხაზეთისა დადადა ეეე... წწწ. ,,. ,,. ,,სამხრეთსამხრეთსამხრეთ ოსეთისოსეთისოსეთის""" ,,,,,,რესპუბლიკებისრესპუბლიკებისრესპუბლიკების''''''
დამოუკიდამოუკიდამოუკიდებლობისდებლობისდებლობის ცნობაცნობაცნობა......

დღესდღესდღეს გეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკური სტრუქტურასტრუქტურასტრუქტურა მნიშვნელოვნადმნიშვნელოვნადმნიშვნელოვნად შეიცშეიცშეიცვალავალავალა,,, ამუშავდაამუშავდაამუშავდა სხვასხვასხვა
სქემებისქემებისქემები... ჩვენიჩვენიჩვენი ქვეყნისქვეყნისქვეყნის პოლიტიკითპოლიტიკითპოლიტიკით,,, მსოფლიომსოფლიომსოფლიო ინტერესებიდანინტერესებიდანინტერესებიდან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,,
აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია,,, ოპტიმალურადოპტიმალურადოპტიმალურად გადაწყდესგადაწყდესგადაწყდეს დღევანდელიდღევანდელიდღევანდელი პრობლემებიპრობლემებიპრობლემები... ოღონდოღონდოღონდ ყოველივეყოველივეყოველივე
ამისამისამის განსახორციელებლადგანსახორციელებლადგანსახორციელებლად საქართველომსაქართველომსაქართველომ,,, სხვასხვასხვა მნიშვნელოვანმნიშვნელოვანმნიშვნელოვან პრობლემათაპრობლემათაპრობლემათა შორისშორისშორის,,, უნდაუნდაუნდა
გადაჭრასგადაჭრასგადაჭრას უპირველესიუპირველესიუპირველესი პრობლემაპრობლემაპრობლემა::: უნდაუნდაუნდა აღაღაღსსსდგესდგესდგეს დადადა მოწესრიგდესმოწესრიგდესმოწესრიგდეს სასასაქარქარქართველოსთველოსთველოს
სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების,,, სამარსამარსამართალმემკვიდთალმემკვიდთალმემკვიდრეობისარეობისარეობისა დადადა ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული
მთლიანობისმთლიანობისმთლიანობის სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი საფუძველისაფუძველისაფუძველი,,, რაცრაცრაც ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ადმინისადმინისადმინისტრატრატრაციულციულციულ---ტერიტორიულტერიტორიულტერიტორიულ
მოწყობასამოწყობასამოწყობასა დადადა,,, მასთანმასთანმასთან ერთადერთადერთად,,, ქვეყქვეყქვეყნისნისნის ხელისუფლებისახელისუფლებისახელისუფლებისა შიდაშიდაშიდა ადმინისტრაციულადმინისტრაციულადმინისტრაციულ ერთეერთეერთე---
ულებთანულებთანულებთან ურთიერთობებსურთიერთობებსურთიერთობებს დაარეგულირებსდაარეგულირებსდაარეგულირებს...

ევროპისევროპისევროპის უშიშროებუშიშროებუშიშროებიიისასასა დადადა თანამშრომლობისთანამშრომლობისთანამშრომლობის თათბირისთათბირისთათბირის დასკდასკდასკვნითივნითივნითი აქტისაქტისაქტის
(((ჰელსინკიჰელსინკიჰელსინკი,,, 197519751975))) IIIIIIIII დადადა IVIVIV პრინციპებისპრინციპებისპრინციპების თათათანახნახნახმადმადმად,,, აკრძალულიააკრძალულიააკრძალულია ქვეყნისქვეყნისქვეყნის საზღვრებისსაზღვრებისსაზღვრების
ხელყოფახელყოფახელყოფა დადადა ტეტეტერირირიტორიულიტორიულიტორიული მთლიანობისმთლიანობისმთლიანობის დარღვევადარღვევადარღვევა... იგივეიგივეიგივე მიდგომასმიდგომასმიდგომას საზღსაზღსაზღვრებსავრებსავრებსა დადადა
ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული მთლიანობისმთლიანობისმთლიანობის შესახებშესახებშესახებ ადასტურებსადასტურებსადასტურებს 198619861986 წლისწლისწლის ევროპისევროპისევროპის უშიშროებისაუშიშროებისაუშიშროებისა დადადა
თანამშრომლობისთანამშრომლობისთანამშრომლობის თათბირისთათბირისთათბირის მონაწილემონაწილემონაწილე სახელმწიფოებისსახელმწიფოებისსახელმწიფოების ვენისვენისვენის შეხვედრისშეხვედრისშეხვედრის შემაშემაშემაჯამებელიჯამებელიჯამებელი
დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი...

აღნიშნულიაღნიშნულიაღნიშნული დოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტები ცალსახადცალსახადცალსახად განმარტავენგანმარტავენგანმარტავენ,,, რომრომრომ აფხაზეთიაფხაზეთიაფხაზეთი დადადა ეეე... წწწ. ,,. ,,. ,,სამხრეთსამხრეთსამხრეთ
ოსეთიოსეთიოსეთი'''''' ეკუთვნისეკუთვნისეკუთვნის საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დადადა მათმათმათ დამოუკიდებელდამოუკიდებელდამოუკიდებელ ქვეყნებადქვეყნებადქვეყნებად ვერავინვერავინვერავინ ცნობსცნობსცნობს,,,
ვინაიდანვინაიდანვინაიდან დაირღვევადაირღვევადაირღვევა საზღვრებისსაზღვრებისსაზღვრების ურღვევობისაურღვევობისაურღვევობისა დადადა ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული მთლიანობისმთლიანობისმთლიანობის
პრინციპებიპრინციპებიპრინციპები,,, მაგრამმაგრამმაგრამ მითითებულიმითითებულიმითითებული ნორმებინორმებინორმები ვერვერვერ აიძულებენაიძულებენაიძულებენ აღნიშაღნიშაღნიშნულნულნულ წარმონაქმნებსწარმონაქმნებსწარმონაქმნებს,,,
დაემორჩილონდაემორჩილონდაემორჩილონ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ხელისხელისხელისუფლებასუფლებასუფლებას,,, ანუანუანუ ისინიისინიისინი მხოლოდმხოლოდმხოლოდ გარედანგარედანგარედან აწესრიგებენაწესრიგებენაწესრიგებენ
მდგომარეობასმდგომარეობასმდგომარეობას,,, შიდაშიდაშიდა მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა კიკიკი მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ქვეყნისქვეყნისქვეყნის კონსტიტუციამკონსტიტუციამკონსტიტუციამ უნდაუნდაუნდა
მოაწესრიგოსმოაწესრიგოსმოაწესრიგოს...

გადატრიალებისგადატრიალებისგადატრიალების შემდეგშემდეგშემდეგ,,, არცარცარც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბრესპუბრესპუბლიკისლიკისლიკის პრეზიდენტპრეზიდენტპრეზიდენტ ზვიადზვიადზვიად
გამსახურდიასგამსახურდიასგამსახურდიასააა დადადა არცარცარც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბრესპუბრესპუბლიკისლიკისლიკის მინისტრთა კაბინეტსა დამინისტრთა კაბინეტსა დამინისტრთა კაბინეტსა და უზენაესუზენაესუზენაეს
საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს უფლებამოსილებაუფლებამოსილებაუფლებამოსილება არარარ მოუხმოუხმოუხსნიასნიასნიათთთ დადადა დევნილობაშიდევნილობაშიდევნილობაში აგრძელებდნენაგრძელებდნენაგრძელებდნენ ფუნქციობასფუნქციობასფუნქციობას...
დევნილობაშიდევნილობაშიდევნილობაში კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების მოქმედებისმოქმედებისმოქმედების მთავარიმთავარიმთავარი მიზანიმიზანიმიზანი დანაშაულებრივიდანაშაულებრივიდანაშაულებრივი
რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის შინაურიშინაურიშინაური დადადა საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის მხილებამხილებამხილება დადადა იზოლაციაიზოლაციაიზოლაცია იყოიყოიყო...
რეაგირებისრეაგირებისრეაგირების გარეშეგარეშეგარეშე არარარ დარჩენილადარჩენილადარჩენილა ამამამ პერიოდისპერიოდისპერიოდის არცერთიარცერთიარცერთი რამდენადმერამდენადმერამდენადმე მნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანი
მოვლენამოვლენამოვლენა,,, მათმათმათ შორისშორისშორის,,, სეპარსეპარსეპარატისტებისატისტებისატისტების მიერმიერმიერ აფხაზეთშიაფხაზეთშიაფხაზეთში მიღებულიმიღებულიმიღებული ანტიკონსტიანტიკონსტიანტიკონსტიტუტუტუციურიციურიციური
გადაწყვეტილებაცგადაწყვეტილებაცგადაწყვეტილებაც,,, რომელიცრომელიცრომელიც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბრესპუბრესპუბლიკისლიკისლიკის პრეზიდენტმაპრეზიდენტმაპრეზიდენტმა გაუქმებულადგაუქმებულადგაუქმებულად
გამოაცხადაგამოაცხადაგამოაცხადა... ესესეს იყოიყოიყო შექმნილიშექმნილიშექმნილი საკონსტიტუციოსაკონსტიტუციოსაკონსტიტუციო ვავავაკუუმისკუუმისკუუმის შევსებისშევსებისშევსების მცდელობამცდელობამცდელობა,,, რაცრაცრაც
უპასუხოდუპასუხოდუპასუხოდ დარჩადარჩადარჩა...

საგანგებოდსაგანგებოდსაგანგებოდ აღსანიშნავიააღსანიშნავიააღსანიშნავია,,, რომრომრომ არალეგიტიმურიარალეგიტიმურიარალეგიტიმური ხელისუფხელისუფხელისუფლებისლებისლების რეორგანიზებისრეორგანიზებისრეორგანიზების
დაწყებიდანდაწყებიდანდაწყებიდან დღემდედღემდედღემდე ფაქტობრივმაფაქტობრივმაფაქტობრივმა მმართველობამმმართველობამმმართველობამ დადადა მათმათმათ უკანუკანუკან მდგარმამდგარმამდგარმა ძალებმაძალებმაძალებმა
ცალსახადცალსახადცალსახად არარარ განაცხადესგანაცხადესგანაცხადეს მათიმათიმათი დამოკიდებულებადამოკიდებულებადამოკიდებულება 199119911991---929292 წლებისწლებისწლების პუტჩისაპუტჩისაპუტჩისა დადადა შემდგომშემდგომშემდგომ –––
199319931993 წელსწელსწელს რუსეთისრუსეთისრუსეთის არმიისარმიისარმიის ინტერვენციისინტერვენციისინტერვენციის გზითგზითგზით კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ხელახალიხელახალიხელახალი
განდევნისგანდევნისგანდევნის გამოგამოგამო... მათმათმათ არარარ მიიღესმიიღესმიიღეს არავითარიარავითარიარავითარი ზომებიზომებიზომები პოლიტპატიმრებისაპოლიტპატიმრებისაპოლიტპატიმრებისა დადადა პოლიტიპოლიტიპოლიტი---
კურიკურიკური დევნილებისდევნილებისდევნილების დაუყოვნებლივიდაუყოვნებლივიდაუყოვნებლივი სრულისრულისრული რეაბილიტაცირეაბილიტაცირეაბილიტაციისაისაისათვისთვისთვის... არარარ დაწყებულადაწყებულადაწყებულა
რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის მიერმიერმიერ ჩადენილჩადენილჩადენილ დანაშაულებათადანაშაულებათადანაშაულებათა რაიმერაიმერაიმე გამოძიებაგამოძიებაგამოძიება ანანან შესწავლაშესწავლაშესწავლა... ფაქტობრივმაფაქტობრივმაფაქტობრივმა
რეჟიმმარეჟიმმარეჟიმმა გააყალბაგააყალბაგააყალბა სასასაპრეზიდენტოპრეზიდენტოპრეზიდენტო დადადა საპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტო არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები,,, მიიტაცამიიტაცამიიტაცა აღმასრუაღმასრუაღმასრულებელილებელილებელი
დადადა საკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება,,, ქვეყანაშიქვეყანაშიქვეყანაში მოკლამოკლამოკლა პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური პროცესიპროცესიპროცესი დადადა
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ოპონენტებსოპონენტებსოპონენტებს დაუტოვადაუტოვადაუტოვა მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ქუქუქუჩისჩისჩის პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის არეალიარეალიარეალი,,, ციხეებიციხეებიციხეები გაავსოგაავსოგაავსო
პოლიტპატიმრებითპოლიტპატიმრებითპოლიტპატიმრებით,,, დაიმორდაიმორდაიმორჩილაჩილაჩილა მედიისმედიისმედიის დიდიდიდიდიდი ნაწილინაწილინაწილი დადადა აწარმოებსაწარმოებსაწარმოებს საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების
ცნობიერებაზეცნობიერებაზეცნობიერებაზე მავნემავნემავნე ზემოქმედებასზემოქმედებასზემოქმედებას,,, ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის “““პრიორიტეტადპრიორიტეტადპრიორიტეტად””” აქციააქციააქცია წართმევაწართმევაწართმევა,,,
სოციალურისოციალურისოციალური დაცვისდაცვისდაცვის პოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკა შემოფარგლაშემოფარგლაშემოფარგლა დევნილთადევნილთადევნილთა ბანაკებისბანაკებისბანაკების მშენებლობითმშენებლობითმშენებლობით,,,

გააღატაკაგააღატაკაგააღატაკა მოსახლეობამოსახლეობამოსახლეობა,,, მიზანმიზანმიზანმიმართულადმიმართულადმიმართულად გაანადგურაგაანადგურაგაანადგურა პროფესიონალიპროფესიონალიპროფესიონალი კადრებიკადრებიკადრები,,, სამარსამარსამარ---
ცხვინოდცხვინოდცხვინოდ დდდაკარგააკარგააკარგა სამაჩაბლოსამაჩაბლოსამაჩაბლო დადადა აფხაზეთიაფხაზეთიაფხაზეთი...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ფაქტობრივიფაქტობრივიფაქტობრივი ხელისუფლებებიხელისუფლებებიხელისუფლებები პირაპირაპირადიდიდი ანგარებისანგარებისანგარების მიზნითმიზნითმიზნით ნერგავენნერგავენნერგავენ
ქართველთაქართველთაქართველთა შორისშორისშორის ცრუცრუცრუ იმეიმეიმედებსდებსდებს,,, დეზინფორმაციასდეზინფორმაციასდეზინფორმაციას დადადა ამითამითამით უსინდისოდუსინდისოდუსინდისოდ
მანიპულირებენმანიპულირებენმანიპულირებენ ხალხისხალხისხალხის აზრითაზრითაზრით... პარალელურადპარალელურადპარალელურად მიმდინარეობსმიმდინარეობსმიმდინარეობს ყველაფერყველაფერყველაფერ ეროვეროვეროვნულზენულზენულზე
სასტიკისასტიკისასტიკი შეტევაშეტევაშეტევა დადადა ყოველგვარიყოველგვარიყოველგვარი ეროვნულიეროვნულიეროვნული ფასეულობისფასეულობისფასეულობის განადგურებაგანადგურებაგანადგურება,,, ხდებოდახდებოდახდებოდა დადადა
ხდებახდებახდება ეროვნულიეროვნულიეროვნული დოვლათისადოვლათისადოვლათისა დადადა სიმდიდრისსიმდიდრისსიმდიდრის არნახულიარნახულიარნახული დატაცებადატაცებადატაცება---პრივატიზებაპრივატიზებაპრივატიზება
მმართველიმმართველიმმართველი კასტისკასტისკასტის მიერმიერმიერ... ქართველობაქართველობაქართველობა „„„ერიერიერი---პროლეტარიპროლეტარიპროლეტარი””” გახდაგახდაგახდა,,, ხოლოხოლოხოლო მთელმთელმთელ
მწარმოებლურმწარმოებლურმწარმოებლურ კაპიკაპიკაპიტალსტალსტალს უცხოელუცხოელუცხოელებებებიიი დააპატრონესდააპატრონესდააპატრონეს,,, საშუალოსაშუალოსაშუალო ფენაფენაფენა კიკიკი პრაქტიკულადპრაქტიკულადპრაქტიკულად
აკვანშივეაკვანშივეაკვანშივე ჩაკლესჩაკლესჩაკლეს...

საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში მოშლილიამოშლილიამოშლილია პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური პერსპექტივებისაპერსპექტივებისაპერსპექტივებისა დადადა პროცესებისპროცესებისპროცესების
დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული,,, საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი ანალიზისაანალიზისაანალიზისა დადადა თავისუფალთავისუფალთავისუფალ პაექრობაშიპაექრობაშიპაექრობაში საუკეთესოსაუკეთესოსაუკეთესო
გზებისგზებისგზების ძებნისძებნისძებნის მექანიზმიმექანიზმიმექანიზმი იმიმიმ პირობებშიპირობებშიპირობებში,,, როდესაცროდესაცროდესაც მასმედიისმასმედიისმასმედიის მთელიმთელიმთელი სიმძლავრეებისიმძლავრეებისიმძლავრეები
მმარმმარმმართველითველითველი კასტისკასტისკასტის პროპაგანდისტულიპროპაგანდისტულიპროპაგანდისტული მანქანისმანქანისმანქანის როლსროლსროლს ასრულებსასრულებსასრულებს,,, პრაქტიკულადპრაქტიკულადპრაქტიკულად
დამყარებულიადამყარებულიადამყარებულია ტოტალიტარულიტოტალიტარულიტოტალიტარული ერთპარტიერთპარტიერთპარტიულიულიული დიქტატურისდიქტატურისდიქტატურის სისტემასისტემასისტემა...

დასავლეთიდასავლეთიდასავლეთი,,, რომელსაცრომელსაცრომელსაც საკუთარისაკუთარისაკუთარი ანგარებითიანგარებითიანგარებითი ინტერესებიინტერესებიინტერესები გააჩნიაგააჩნიაგააჩნია რუსეთისრუსეთისრუსეთის
მიმართმიმართმიმართ,,, ბოროტადბოროტადბოროტად იყენებსიყენებსიყენებს რარარა ქართველობისქართველობისქართველობის ბუნებრივბუნებრივბუნებრივ მისწრაფებასმისწრაფებასმისწრაფებას,,, დაიბრუნოსდაიბრუნოსდაიბრუნოს
გაყიდულიგაყიდულიგაყიდული აფხაზეთიაფხაზეთიაფხაზეთი დადადა სამაჩაბლოსამაჩაბლოსამაჩაბლო,,, აიძულებსაიძულებსაიძულებს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს უკიდურესობამდეუკიდურესობამდეუკიდურესობამდე დადადა
სერიოზულისერიოზულისერიოზული დადებითიდადებითიდადებითი პერსპექტივისპერსპექტივისპერსპექტივის გარეშეგარეშეგარეშე გაამწვავოსგაამწვავოსგაამწვავოს ურთიურთიურთიერთობაერთობაერთობა რუსეთთანრუსეთთანრუსეთთან...

ამავეამავეამავე დროსდროსდროს,,, თვალნათლივთვალნათლივთვალნათლივ გამოჩნდაგამოჩნდაგამოჩნდა,,, რომრომრომ დასავლეთსდასავლეთსდასავლეთს არარარ აქვსაქვსაქვს რაიმერაიმერაიმე დასტურიდასტურიდასტური ანანან
შეთანხმებაშეთანხმებაშეთანხმება რუსეთისრუსეთისრუსეთის მხრივმხრივმხრივ აფხაზეთისააფხაზეთისააფხაზეთისა დადადა სამაჩაბლოსსამაჩაბლოსსამაჩაბლოს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ
სივრცეშისივრცეშისივრცეში კვლავკვლავკვლავ რეალურირეალურირეალური გაერთიანებისგაერთიანებისგაერთიანების შესახებშესახებშესახებ (((გარდაგარდაგარდა ლიტონილიტონილიტონი დეკლარადეკლარადეკლარაციციციებისაებისაებისა,,, რომრომრომ
ცნობენცნობენცნობენ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ტერიტორიულტერიტორიულტერიტორიულ მმმთთთლლლიანობასიანობასიანობას))) დადადა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ყოველგვარიყოველგვარიყოველგვარი
რეალურირეალურირეალური გარანგარანგარანტიებისტიებისტიების გარეშეგარეშეგარეშე უბიძგებსუბიძგებსუბიძგებს რუსეთსრუსეთსრუსეთს ხისტადხისტადხისტად,,, მწვავედმწვავედმწვავედ,,, სარისკოდსარისკოდსარისკოდ დაუდაუდაუ---
პირისპირდესპირისპირდესპირისპირდეს...

,,,,,,ნატოშინატოშინატოში'''''' გაურკეველგაურკეველგაურკეველ მომავალშიმომავალშიმომავალში დადადა სათუოსათუოსათუო გაწევრიანებისგაწევრიანებისგაწევრიანების პერსპექტივებითპერსპექტივებითპერსპექტივებით,,,
ისტერიულიისტერიულიისტერიული პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური სპეკულაციებისსპეკულაციებისსპეკულაციების შედეგაშედეგაშედეგადდდ,,, რეალურადრეალურადრეალურად დადადა ამჟამადამჟამადამჟამად
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს აქვსაქვსაქვს ამამამ სპეკულაციებითსპეკულაციებითსპეკულაციებით პროვოცირებულიპროვოცირებულიპროვოცირებული რუსეთულირუსეთულირუსეთული სადამსჯელოსადამსჯელოსადამსჯელო---
დრაკონულიდრაკონულიდრაკონული მეთოდებისმეთოდებისმეთოდების გამოყენებაგამოყენებაგამოყენება საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს მიმართმიმართმიმართ,,, არსებითადარსებითადარსებითად სრულისრულისრული
ბლოკადაბლოკადაბლოკადა,,, ქართვექართვექართველობისლობისლობის რუსეთიდანრუსეთიდანრუსეთიდან დეპორტაციადეპორტაციადეპორტაცია,,, შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
მოსახლეობისათვისმოსახლეობისათვისმოსახლეობისათვის დადადა ეკონომიკისათვისეკონომიკისათვისეკონომიკისათვის ხელოვნურადხელოვნურადხელოვნურად პროვოპროვოპროვოცირებულიცირებულიცირებული სირთულეებისირთულეებისირთულეები...

ყველაყველაყველა უბედურებაუბედურებაუბედურება,,, რაცრაცრაც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დაატყდადაატყდადაატყდა თავსთავსთავს 199219921992 წლიდანწლიდანწლიდან,,, ლეგიტიმუ-ლეგიტიმუ-ლეგიტიმუ-
რობისრობისრობის დარღვევითაადარღვევითაადარღვევითაა გამოწვეულიგამოწვეულიგამოწვეული დადადა დღესაცდღესაცდღესაც არარარ ძალუძთძალუძთძალუძთ ლეგიტიმურობაზელეგიტიმურობაზელეგიტიმურობაზე დაბრუნებადაბრუნებადაბრუნება...
ყველაფერყველაფერყველაფერ ამაზეამაზეამაზე პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა ეკისრებათეკისრებათეკისრებათ იმაიმაიმათაცთაცთაც,,, ვისაცვისაცვისაც ახლაახლაახლა კვლავ ,,კვლავ ,,კვლავ ,,საერთოსაერთოსაერთო---
სახალხოსახალხოსახალხო ჯანყითჯანყითჯანყით'''''' სურსსურსსურს ისარისარისარგებლოსგებლოსგებლოს დადადა ხელისუფლებაზეხელისუფლებაზეხელისუფლებაზე აცხადებსაცხადებსაცხადებს პრეტენპრეტენპრეტენზიებსზიებსზიებს,,, ვინცვინცვინც
რეჟიმთანრეჟიმთანრეჟიმთან კოლაბორაციონისტობდაკოლაბორაციონისტობდაკოლაბორაციონისტობდა დადადა ლეგიტიმიზებისლეგიტიმიზებისლეგიტიმიზების მორიგმორიგმორიგ მცდელობაშიამცდელობაშიამცდელობაშია
საპრეზიდენტოსაპრეზიდენტოსაპრეზიდენტო დადადა საპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტო არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების გზითგზითგზით...

აქედანაქედანაქედან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,, საჭიროასაჭიროასაჭიროა დაპირისპირებადაპირისპირებადაპირისპირება ანტიეროვნულანტიეროვნულანტიეროვნულ პოლიტიკასაპოლიტიკასაპოლიტიკასა დადადა
იდეოლოგიასთანიდეოლოგიასთანიდეოლოგიასთან,,, რომელსაცრომელსაცრომელსაც ქვეყანაშიქვეყანაშიქვეყანაში ნერგავენნერგავენნერგავენ ფაქტობრივიფაქტობრივიფაქტობრივი ხელისუფლებხელისუფლებხელისუფლებააა დადადა მმმისისისიიი
სხვასხვასხვადასხვადასხვადასხვა სატელიტისატელიტისატელიტი ფსევდოფსევდოფსევდო---დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული ორგაორგაორგანიზაციებინიზაციებინიზაციები...

უკანონობასუკანონობასუკანონობას შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება მოვერითმოვერითმოვერით მხოლოდმხოლოდმხოლოდ კანონითკანონითკანონით!!!

უსამართლობასუსამართლობასუსამართლობას შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება მოვერიოთმოვერიოთმოვერიოთ მხოლოდმხოლოდმხოლოდ სამართლითსამართლითსამართლით!!!

სიცრუესსიცრუესსიცრუეს კიკიკი შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება მოვერიოთმოვერიოთმოვერიოთ მხოლოდმხოლოდმხოლოდ სიმართლითსიმართლითსიმართლით!!!
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IIIIII... საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა,,, როგორცროგორცროგორც ერთადერთიერთადერთიერთადერთი
იარაღიიარაღიიარაღი საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი აღორძინებისააღორძინებისააღორძინებისა დადადა განვითარებისათვისგანვითარებისათვისგანვითარებისათვის

განსაკუთრებულგანსაკუთრებულგანსაკუთრებულ გეოპოლიტიკურგეოპოლიტიკურგეოპოლიტიკურ ვითარებაშივითარებაშივითარებაში მყოფიმყოფიმყოფი საქართველოსაქართველოსაქართველო საუკუნეებისსაუკუნეებისსაუკუნეების
მანძილზემანძილზემანძილზე იბრძოდაიბრძოდაიბრძოდა ეთნიკურიეთნიკურიეთნიკური იდენტობისიდენტობისიდენტობის,,, საკუთარისაკუთარისაკუთარი სახელმწიფოებრიობისასახელმწიფოებრიობისასახელმწიფოებრიობისა დადადა
სულიერებისსულიერებისსულიერების შესანარჩუნებლადშესანარჩუნებლადშესანარჩუნებლად... ამდენადამდენადამდენად,,, ქაქაქართველირთველირთველი ხალხისათვისხალხისათვისხალხისათვის ეროვნულეროვნულეროვნულ---
განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი სულისკვეთებასულისკვეთებასულისკვეთება,,, ეროვნულობაეროვნულობაეროვნულობა,,, მთელიმთელიმთელი ისტორიისისტორიისისტორიის მანძილზემანძილზემანძილზე იყოიყოიყო
დამახასიათებელიდამახასიათებელიდამახასიათებელი,,, მაგრამმაგრამმაგრამ ისისის არარარ გამიჯვნიაგამიჯვნიაგამიჯვნია ადრეულადრეულადრეულ თუთუთუ გვიანგვიანგვიან–––შუასაუკუნეებშიშუასაუკუნეებშიშუასაუკუნეებში მსოფლიოშიმსოფლიოშიმსოფლიოში
მიმდინარემიმდინარემიმდინარე დადებითდადებითდადებით პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ პროცესებსპროცესებსპროცესებს (((გაემიჯნაგაემიჯნაგაემიჯნა რელიგიურრელიგიურრელიგიურ სექტანტიზმსსექტანტიზმსსექტანტიზმს,,,
ხატთმებრძოლობასხატთმებრძოლობასხატთმებრძოლობასააა დადადა ააა...შშშ.),.),.), არცარცარც ახალახალახალ ეპოქაშიეპოქაშიეპოქაში დაპირისპირებიადაპირისპირებიადაპირისპირებია ლიბერალიზმსლიბერალიზმსლიბერალიზმს,,,
დემოკრატიასდემოკრატიასდემოკრატიას,,, თვითთვითთვით კოსმოპოლიტიზმსაკოსმოპოლიტიზმსაკოსმოპოლიტიზმსა დადადა გლობალიზმსაცგლობალიზმსაცგლობალიზმსაც კიკიკი,,, მხოლოდმხოლოდმხოლოდ კარგიკარგიკარგი გაგებითგაგებითგაგებით...

XXXXXX საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა რამდენიმერამდენიმერამდენიმე
ეტაპადეტაპადეტაპად,,, რთულრთულრთულ დადადა მეტადმეტადმეტად თავისებურთავისებურთავისებურ ისტორიულისტორიულისტორიულ პირობებშიპირობებშიპირობებში წარიმართაწარიმართაწარიმართა... დამოუკიდებელიდამოუკიდებელიდამოუკიდებელი
სახელმწიფოებრიობასახელმწიფოებრიობასახელმწიფოებრიობა ორჯერორჯერორჯერ აღიდგინააღიდგინააღიდგინა ქვეყანამქვეყანამქვეყანამ დადადა ორჯერვეორჯერვეორჯერვე ქვეყნისგარეთაქვეყნისგარეთაქვეყნისგარეთა დამპყრობლურდამპყრობლურდამპყრობლურ,,,
ნეოკოლონიურნეოკოლონიურნეოკოლონიურ სულისკვეთებასსულისკვეთებასსულისკვეთებას შეეჯახაშეეჯახაშეეჯახა... იდოიდოიდო თუთუთუ არაარაარა მათმათმათ პროგრამაშიპროგრამაშიპროგრამაში სხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვა
პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური იდეოლოგიაიდეოლოგიაიდეოლოგია,,, ქართულიქართულიქართული ეროვნულიეროვნულიეროვნული ინტერესებიინტერესებიინტერესები,,, გარეგნულაგარეგნულაგარეგნულადდდ მაინცმაინცმაინც
გამოხატავდაგამოხატავდაგამოხატავდა მასმასმას დადადა ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის სამსახურშისამსახურშისამსახურში დგომისდგომისდგომის პრეტენზიასპრეტენზიასპრეტენზიას აცხადებდააცხადებდააცხადებდა...

XXXXXX საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის ქართულიქართულიქართული ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის იდეოლოგიურიიდეოლოგიურიიდეოლოგიური
საფუძვლებისაფუძვლებისაფუძვლები მართლაცმართლაცმართლაც საინტერესოსაინტერესოსაინტერესო,,, ჯერჯერჯერ შეუსწავლელიშეუსწავლელიშეუსწავლელი საკითხიასაკითხიასაკითხია დადადა მისიმისიმისი მონოგრაფიულიმონოგრაფიულიმონოგრაფიული
განხილვისათვისგანხილვისათვისგანხილვისათვის აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია XXXXXX საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის დასაწყისიდანდასაწყისიდანდასაწყისიდან თანამედროვეთანამედროვეთანამედროვე პერიოდამდეპერიოდამდეპერიოდამდე
მსოფლიოშიმსოფლიოშიმსოფლიოში ჩამოყალიბებულიჩამოყალიბებულიჩამოყალიბებული დადადა მოქმედიმოქმედიმოქმედი იდეოლოგიურიიდეოლოგიურიიდეოლოგიური მიმართულებებისმიმართულებებისმიმართულებების ანალიზიანალიზიანალიზი,,, მათიმათიმათი
გავლენაგავლენაგავლენა ქართველქართველქართველ მოღვაწეთამოღვაწეთამოღვაწეთა აზროვნებაზეაზროვნებაზეაზროვნებაზე,,, იმიმიმ თავისებურებებისთავისებურებებისთავისებურებების გამოვლენაგამოვლენაგამოვლენა,,, რასაცრასაცრასაც ქართულიქართულიქართული
სინამდვილესინამდვილესინამდვილე კარნახობდაკარნახობდაკარნახობდა ამაამაამა თუთუთუ იმიმიმ იდეოლოგიისიდეოლოგიისიდეოლოგიის მსახურმსახურმსახურთთთ... მათშიმათშიმათში საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს მომავალიმომავალიმომავალი
სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის საფუძვლებისაფუძვლებისაფუძვლები,,, სხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვა პარტიათაპარტიათაპარტიათა იდეოლოგიურიიდეოლოგიურიიდეოლოგიური მიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებები,,,
მათიმათიმათი პროგრამებიპროგრამებიპროგრამები დადადა ქართულიქართულიქართული საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების წინსვლისათვისწინსვლისათვისწინსვლისათვის აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი რეალურირეალურირეალური
დოქტრინებისდოქტრინებისდოქტრინების გამოყენებისგამოყენებისგამოყენების ფორმებიაფორმებიაფორმებია მოცემულიმოცემულიმოცემული...

ქართულქართულქართულ პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ პარტიებსაპარტიებსაპარტიებსა დადადა საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის სხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვა ჯგუფებშიჯგუფებშიჯგუფებში
შეინიშნებაშეინიშნებაშეინიშნება საყოველთაოდსაყოველთაოდსაყოველთაოდ მიღებულიმიღებულიმიღებული იდეოლოგიურიიდეოლოგიურიიდეოლოგიური ნორმებისაგანნორმებისაგანნორმებისაგან გადახვევაგადახვევაგადახვევა,,, ეროვნულეროვნულეროვნულ
რეალობასთანრეალობასთანრეალობასთან შეფარდებულიშეფარდებულიშეფარდებული იდეოლოგიურიიდეოლოგიურიიდეოლოგიური აზროვნებააზროვნებააზროვნება დადადა,,, საერთოდსაერთოდსაერთოდ,,, ჩვენიჩვენიჩვენი პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური
პარტიებისპარტიებისპარტიების იდეოლოგიურიიდეოლოგიურიიდეოლოგიური პროგრამებიპროგრამებიპროგრამები საზოგადოებამსაზოგადოებამსაზოგადოებამ უკეთუკეთუკეთ უნდაუნდაუნდა იცოდესიცოდესიცოდეს,,, რათარათარათა არჩევანისარჩევანისარჩევანის
დროსდროსდროს გაითვალისწინოსგაითვალისწინოსგაითვალისწინოს რამდენადრამდენადრამდენად შეუძლიათშეუძლიათშეუძლიათ,,, გამარჯვებისგამარჯვებისგამარჯვების შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში,,, ამამამ პარტიებსპარტიებსპარტიებს
საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი დაკვეთისდაკვეთისდაკვეთის განხორციელებაგანხორციელებაგანხორციელება...

ეროვნულიეროვნულიეროვნული იდეაიდეაიდეა ქართველიქართველიქართველი ხალხისხალხისხალხის სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი ცხოვრებისაცხოვრებისაცხოვრებისა დადადა სააზროვნოსააზროვნოსააზროვნო
სისტემისსისტემისსისტემის მთავარიმთავარიმთავარი დასაყრდენიადასაყრდენიადასაყრდენია... ეროვნულიეროვნულიეროვნული ცნობიერებისცნობიერებისცნობიერების ხაზიხაზიხაზი საუკუნეებისსაუკუნეებისსაუკუნეების მანძილზემანძილზემანძილზე
განგანგანიხილებოდაიხილებოდაიხილებოდა დადადა ეროვნულიეროვნულიეროვნული იდეოლოგიაიდეოლოგიაიდეოლოგია იყოიყოიყო ჩვენიჩვენიჩვენი ლიტერატურისლიტერატურისლიტერატურის,,, ხელოვნებისხელოვნებისხელოვნების,,,
განათლებისგანათლებისგანათლების მთავარიმთავარიმთავარი ღერძიღერძიღერძი,,, პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის მამოძრავებელიმამოძრავებელიმამოძრავებელი,,, ქართულიქართულიქართული სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის
შემანარჩუნებელიშემანარჩუნებელიშემანარჩუნებელი დადადა განმამტკიცებელიგანმამტკიცებელიგანმამტკიცებელი ძალაძალაძალა... პატარაპატარაპატარა დადადა გეოპოლიტიკურადგეოპოლიტიკურადგეოპოლიტიკურად ურთულესურთულესურთულეს
რეგიონშირეგიონშირეგიონში არსებულიარსებულიარსებული ქვეყანაქვეყანაქვეყანა ამამამ ძალასძალასძალას ეყრდნობოდაეყრდნობოდაეყრდნობოდა დადადა მისმისმის გარეშეგარეშეგარეშე დაღუპვადაღუპვადაღუპვა ემუქრებოდაემუქრებოდაემუქრებოდა...

ამიტომამიტომამიტომ,,, როდესაცროდესაცროდესაც ეროვნულობასეროვნულობასეროვნულობას სოციალიზმისოციალიზმისოციალიზმი დადადა კოსმოპოლიტიზმიკოსმოპოლიტიზმიკოსმოპოლიტიზმი დაუპირისპირდადაუპირისპირდადაუპირისპირდა,,,
ქართულიქართულიქართული ეროვნულიეროვნულიეროვნული ინტელიგენციისინტელიგენციისინტელიგენციის მოწინავემოწინავემოწინავე ნაწილინაწილინაწილი ამამამ ფაქტმაფაქტმაფაქტმა სამართლიანადსამართლიანადსამართლიანად შეაშფოთაშეაშფოთაშეაშფოთა...
ესესეს დაპირისპირებდაპირისპირებდაპირისპირებააა კიკიკი არაარაარა,,, ომიომიომი იყოიყოიყო,,, სადაცსადაცსადაც ერთმანეთისერთმანეთისერთმანეთის პირისპირპირისპირპირისპირ ქართულიქართულიქართული ეროვნულიეროვნულიეროვნული
იდეოლოგიაიდეოლოგიაიდეოლოგია,,, ეროვნულიეროვნულიეროვნული ძალებიძალებიძალები დადადა ისისის ქართველიქართველიქართველი სოციალისტსოციალისტსოციალისტ---კოსმოპოლიტებიკოსმოპოლიტებიკოსმოპოლიტები იდგნენიდგნენიდგნენ,,,
რომელთარომელთარომელთა უკანუკანუკან იმპერიულიიმპერიულიიმპერიული ინტერესებიინტერესებიინტერესები იკითხებოდაიკითხებოდაიკითხებოდა...

დღესაცდღესაცდღესაც უჭირსუჭირსუჭირს ქართველსქართველსქართველს იმიმიმ ეეე... წწწ... დასავლურიდასავლურიდასავლური თეორიებისთეორიებისთეორიების გაზიარებაგაზიარებაგაზიარება,,, სადაცსადაცსადაც ეროვნულიეროვნულიეროვნული
იდეაიდეაიდეა,,, სამშობლოსსამშობლოსსამშობლოს სიყვარულისიყვარულისიყვარული,,, არარარ განიხილებაგანიხილებაგანიხილება დადებითდადებითდადებით კონტექსტშიკონტექსტშიკონტექსტში...

თუთუთუ ამამამ თვალსაზრისითვალსაზრისითვალსაზრისითთთ გადავავლებთგადავავლებთგადავავლებთ თვალსთვალსთვალს XXXXXX საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---
განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობასმოძრაობასმოძრაობას,,, დავინახავთდავინახავთდავინახავთ,,, რომრომრომ წარსულისწარსულისწარსულის ეროვნულეროვნულეროვნულ სიდიადესაცსიდიადესაცსიდიადესაც
იხსენებდაიხსენებდაიხსენებდა ქართულიქართულიქართული აზროვნებააზროვნებააზროვნება,,, სამხედროსამხედროსამხედრო სიძლიერესაცსიძლიერესაცსიძლიერესაც,,, მაგრამმაგრამმაგრამ არარარ დაუკარგავსდაუკარგავსდაუკარგავს სწრაფვასწრაფვასწრაფვა არცარცარც
პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური თავისუფლებისაკენთავისუფლებისაკენთავისუფლებისაკენ,,, არცარცარც დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული ფასეულობებისფასეულობებისფასეულობების ერთგულებისაკენერთგულებისაკენერთგულებისაკენ,,,
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არცარცარც ქსენოფობიაქსენოფობიაქსენოფობია გასჩენიაგასჩენიაგასჩენია დადადა ტოლერანტიზმისტოლერანტიზმისტოლერანტიზმის ჩვეულიჩვეულიჩვეული თვისებაცთვისებაცთვისებაც შეინარჩუნაშეინარჩუნაშეინარჩუნა... თუკითუკითუკი თავისთავისთავის
უნიკალობასუნიკალობასუნიკალობას ამტკიცებდაამტკიცებდაამტკიცებდა,,, ქართველიქართველიქართველი პატრიოტისპატრიოტისპატრიოტისააათვისთვისთვის ესესეს,,, უბრალოდუბრალოდუბრალოდ,,, იყოიყოიყო საშუალებასაშუალებასაშუალება,,, რათარათარათა
ადამიანებიადამიანებიადამიანები გაემხნევებინაგაემხნევებინაგაემხნევებინა,,, გაეხსენებინაგაეხსენებინაგაეხსენებინა გარდასულიგარდასულიგარდასული დიადიდიადიდიადი ეპოქებიეპოქებიეპოქები დადადა მომავლისმომავლისმომავლისააათვისთვისთვის
საბრძოლველადსაბრძოლველადსაბრძოლველად განეწყოგანეწყოგანეწყო...

XXXXXX საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის ქართულქართულქართულ ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობაშიმოძრაობაშიმოძრაობაში მონაწილეობდნენმონაწილეობდნენმონაწილეობდნენ
სხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვა პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური იდეოლოგიისიდეოლოგიისიდეოლოგიის მქონემქონემქონე პარტიებიპარტიებიპარტიები დადადა საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი ჯგუფებიჯგუფებიჯგუფები...
ამასთანავეამასთანავეამასთანავე,,, ევროპულიევროპულიევროპული ტიპისტიპისტიპის პოლიტიკურმაპოლიტიკურმაპოლიტიკურმა იდეოლოგიებმაიდეოლოგიებმაიდეოლოგიებმა საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში მოდერნიზაციამოდერნიზაციამოდერნიზაცია
განიცადესგანიცადესგანიცადეს,,, რაცრაცრაც ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი საზოგადოებრივსაზოგადოებრივსაზოგადოებრივ---პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური რეალობითრეალობითრეალობით იყოიყოიყო გამოწვეულიგამოწვეულიგამოწვეული...
ესესეს იყოიყოიყო ლიბერალიზმისალიბერალიზმისალიბერალიზმისა დადადა დემოკრატიზმისდემოკრატიზმისდემოკრატიზმის,,, ნაციონალიზმისნაციონალიზმისნაციონალიზმის,,, სოციალიზმისსოციალიზმისსოციალიზმის,,,
კონსერვატკონსერვატკონსერვატიზმისიზმისიზმის,,, ანარქიზმისანარქიზმისანარქიზმის,,, მონარქიზმისმონარქიზმისმონარქიზმის,,, ქრისტიანულიქრისტიანულიქრისტიანული დადადა კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური
დემოკრატიზმისდემოკრატიზმისდემოკრატიზმის,,, ახალიახალიახალი მემარჯვენეობისმემარჯვენეობისმემარჯვენეობის,,, ლეიბორიზმისლეიბორიზმისლეიბორიზმის,,, პატერნალიზმისპატერნალიზმისპატერნალიზმისააა დადადა სხვასხვასხვა
იდეოლოგიისიდეოლოგიისიდეოლოგიის თეორიულითეორიულითეორიული დადადა ორგანიზაციულიორგანიზაციულიორგანიზაციული ჩამოყალიბებისჩამოყალიბებისჩამოყალიბების პროცესიპროცესიპროცესი,,, მათიმათიმათი ეროვნულიეროვნულიეროვნული
პროგრამებიპროგრამებიპროგრამები,,, თუთუთუ მათიმათიმათი დამოკიდებულებადამოკიდებულებადამოკიდებულება ეროვნულიეროვნულიეროვნული საკითხისადმისაკითხისადმისაკითხისადმი,,, მონაწილეობამონაწილეობამონაწილეობა
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის აღდგენასააღდგენასააღდგენასა დადადა განმტკიცებაშიგანმტკიცებაშიგანმტკიცებაში... საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში დღესდღესდღეს
არსებულიარსებულიარსებული ამამამ პარტიებისპარტიებისპარტიების იდეოლოგიისაიდეოლოგიისაიდეოლოგიისა დადადა ეროვნულიეროვნულიეროვნული კონცეფციებისკონცეფციებისკონცეფციების შესწავლაშესწავლაშესწავლა ხელსხელსხელს
შეუწყობსშეუწყობსშეუწყობს საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ გათვითცნობიერებასგათვითცნობიერებასგათვითცნობიერებას,,, საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო ელექტორატსელექტორატსელექტორატს
დაეხმარებადაეხმარებადაეხმარება სწორისწორისწორი გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების მიღებასამიღებასამიღებასა დადადა სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი პოზიციისპოზიციისპოზიციის
გამოვლენაშიგამოვლენაშიგამოვლენაში, XX, XX, XX საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის დასაწყისისდასაწყისისდასაწყისის პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური იდეოლოგიებისაიდეოლოგიებისაიდეოლოგიებისა დადადა ეროვნულეროვნულეროვნულ---
განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობაშიმოძრაობაშიმოძრაობაში მათმათმათ მიერმიერმიერ შეტანილიშეტანილიშეტანილი წვლილისწვლილისწვლილის გააზრებაგააზრებაგააზრება კიკიკი ხელხელხელსსს შეუწყოშეუწყოშეუწყობბბსსს
ქართულქართულქართულ ისტორიოგრაფიაშიისტორიოგრაფიაშიისტორიოგრაფიაში ნაკლებადნაკლებადნაკლებად შესწავლილიშესწავლილიშესწავლილი რიგირიგირიგი საკითხისსაკითხისსაკითხის გაანალიზებასგაანალიზებასგაანალიზებას,,,
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ისტორიისისტორიისისტორიის ბევრიბევრიბევრი პრობლემისპრობლემისპრობლემის ახლებურადახლებურადახლებურად დამუშავებასდამუშავებასდამუშავებას...

განსაკუთრებითგანსაკუთრებითგანსაკუთრებით აღსანიშნავიაღსანიშნავიაღსანიშნავი დადადა საყურადღებოასაყურადღებოასაყურადღებოა XXXXXX საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის მეორემეორემეორე ნახევრისნახევრისნახევრის ქართულქართულქართულ
ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ლიდერებისლიდერებისლიდერების ––– ზვიადზვიადზვიად გამსახურდიასაგამსახურდიასაგამსახურდიასა დადადა მისიმისიმისი
სულიერისულიერისულიერი ძმისძმისძმის,,, მერაბმერაბმერაბ კოსტავასკოსტავასკოსტავას მეთაურობითმეთაურობითმეთაურობით აგორებულიაგორებულიაგორებული საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---
განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ახალიახალიახალი ტალღატალღატალღა...

მათიმათიმათი ინიციატივითინიციატივითინიციატივით შეიქმნაშეიქმნაშეიქმნა საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში ადამიანისაადამიანისაადამიანისა დადადა ერისერისერის უფლებათაუფლებათაუფლებათა დამცავიდამცავიდამცავი
პირველიპირველიპირველი სერიოზულისერიოზულისერიოზული ორგანიზაციაორგანიზაციაორგანიზაცია – ,,– ,,– ,,ადამიანისადამიანისადამიანის უფლებათაუფლებათაუფლებათა დაცვისდაცვისდაცვის საინიციატივოსაინიციატივოსაინიციატივო ჯგუფიჯგუფიჯგუფი".".".
სწორედსწორედსწორედ ამამამ ჯგუფისჯგუფისჯგუფის ბაზაზებაზაზებაზაზე 197619761976 წელსწელსწელს მათივემათივემათივე ხელმძღვანელობითხელმძღვანელობითხელმძღვანელობით დაფუძნდადაფუძნდადაფუძნდა ყოფილყოფილყოფილ საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა
იმპერიაშიიმპერიაშიიმპერიაში ადამიანისადამიანისადამიანის უფლებათაუფლებათაუფლებათა დაცვისდაცვისდაცვის პირველიპირველიპირველი ლეგალურილეგალურილეგალური,,, ჰელსინკისჰელსინკისჰელსინკის შეთანხმებისშეთანხმებისშეთანხმების (1975)(1975)(1975)
ხელშემწყობიხელშემწყობიხელშემწყობი ორგანიზაციაორგანიზაციაორგანიზაცია – ,,– ,,– ,,საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ჰელსინკისჰელსინკისჰელსინკის ჯგუფიჯგუფიჯგუფი" (1989" (1989" (1989 წელსწელსწელს ჯგუჯგუჯგუფსფსფს ეწოდაეწოდაეწოდა
,,,,,,საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ჰელსინკისჰელსინკისჰელსინკის კავშირიკავშირიკავშირი",",", ხოლოხოლოხოლო შემდგომშემდგომშემდგომ კავშირიკავშირიკავშირი გარდაიქმნაგარდაიქმნაგარდაიქმნა საზოგადოებრივსაზოგადოებრივსაზოგადოებრივ–––
პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ ორგანიზაციადორგანიზაციადორგანიზაციად – ,,– ,,– ,,საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ჰელსინკისჰელსინკისჰელსინკის კავშირიკავშირიკავშირი ––– ეროვნულიეროვნულიეროვნული აღორძინებააღორძინებააღორძინება'').'').'').
ორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციის უცვლელიუცვლელიუცვლელი თავმჯდომარეთავმჯდომარეთავმჯდომარე იყოიყოიყო საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის აღიარებულიაღიარებულიაღიარებული ლიდერილიდერილიდერი ზვიადზვიადზვიად გამსახურდიაგამსახურდიაგამსახურდია... უნდაუნდაუნდა აღინიშნოსაღინიშნოსაღინიშნოს,,, რომრომრომ ესესეს
ორგანიზაციაორგანიზაციაორგანიზაცია იმთავითვეიმთავითვეიმთავითვე მკვეთრადმკვეთრადმკვეთრად განსხვავდებოდაგანსხვავდებოდაგანსხვავდებოდა ყველაყველაყველა სხვასხვასხვა ანალოგიურიანალოგიურიანალოგიური ჯგუფისაგანჯგუფისაგანჯგუფისაგან:::
იგიიგიიგი გახლდათგახლდათგახლდათ სწორედსწორედსწორედ ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხასიათითხასიათითხასიათით გამორჩეულიგამორჩეულიგამორჩეული ორგანიზაციაორგანიზაციაორგანიზაცია დადადა სრულიადსრულიადსრულიად
კანონზომიერადკანონზომიერადკანონზომიერად,,, სწორედსწორედსწორედ იგიიგიიგი იქცაიქცაიქცა საქასაქასაქართველოსრთველოსრთველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის უმთავრესუმთავრესუმთავრეს ბირთვადბირთვადბირთვად (((მასთანმასთანმასთან ერთადერთადერთად ამამამ მოძრაობაშიმოძრაობაშიმოძრაობაში დიდიდიდიდიდი წვლილიწვლილიწვლილი შეიტანაშეიტანაშეიტანა ზზზვიადვიადვიად
გამსახურდიასგამსახურდიასგამსახურდიასააა დადადა მმმერაბერაბერაბ კოსტავასკოსტავასკოსტავას თაოსნობითთაოსნობითთაოსნობით დაფუძნებულმადაფუძნებულმადაფუძნებულმა მეორემეორემეორე ორგანიზაციამორგანიზაციამორგანიზაციამ ---
,,,,,,სრულიადსრულიადსრულიად საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს წმწმწმინდაინდაინდა ილიაილიაილია მართლისმართლისმართლის საზოგადოებამსაზოგადოებამსაზოგადოებამ").").").

ქართულიქართულიქართული ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძრაობამოძრაობამოძრაობა ––– საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობამოძრაობამოძრაობა ცალსახადცალსახადცალსახად დადადა კატეგორიულადკატეგორიულადკატეგორიულად იბრძოდაიბრძოდაიბრძოდა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სრულისრულისრული დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის
აღდგენისათვისაღდგენისათვისაღდგენისათვის --- როგორცროგორცროგორც უზენაესიუზენაესიუზენაესი მიზნისათვისმიზნისათვისმიზნისათვის... ამამამ უმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესი ფაქტორისფაქტორისფაქტორის
გაუცნობიერებლადგაუცნობიერებლადგაუცნობიერებლად შეუძლებელიაშეუძლებელიაშეუძლებელია ქართულიქართულიქართული ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობისადმიმოძრაობისადმიმოძრაობისადმი გარეშეგარეშეგარეშე ძალებისძალებისძალების მტრულიმტრულიმტრული დამოკიდებულებისდამოკიდებულებისდამოკიდებულების სწორადსწორადსწორად გაგებაგაგებაგაგება...

ამამამ პერიოდისპერიოდისპერიოდის წინააღმდეგობებიწინააღმდეგობებიწინააღმდეგობები თვალნათლივთვალნათლივთვალნათლივ აისახააისახააისახა ფართოფართოფართო დადადა საჯაროსაჯაროსაჯარო ოდიოზუროდიოზუროდიოზურ
დისპუტშიდისპუტშიდისპუტში: ,,: ,,: ,,ჯერჯერჯერ დემოკრატიადემოკრატიადემოკრატია,,, თუთუთუ ჯერჯერჯერ დამოუკიდებლობადამოუკიდებლობადამოუკიდებლობა".".". საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის მტრებიმტრებიმტრები საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში ამტკიცებდნენამტკიცებდნენამტკიცებდნენ,,, რომრომრომ არარარ ივარგებსივარგებსივარგებს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის მიღწევამიღწევამიღწევა მანამდემანამდემანამდე,,, სანამსანამსანამ არარარ იქნებაიქნებაიქნება მიღწეულიმიღწეულიმიღწეული მთელიმთელიმთელი საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა სისტემისსისტემისსისტემის
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დემოკრატიზირებადემოკრატიზირებადემოკრატიზირება... ქართულიქართულიქართული ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძრაობამოძრაობამოძრაობა კიკიკი სავსებითსავსებითსავსებით მართებულადმართებულადმართებულად ამტკიცებდაამტკიცებდაამტკიცებდა,,,
რომრომრომ დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის გარეშეგარეშეგარეშე ვერავითარივერავითარივერავითარი დემოდემოდემოკრატიაკრატიაკრატია ვერვერვერ იარსებებსიარსებებსიარსებებს...

საუბედუროდსაუბედუროდსაუბედუროდ,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის
გამარჯვებისთანავეგამარჯვებისთანავეგამარჯვებისთანავე აქტიურადაქტიურადაქტიურად დაიწყესდაიწყესდაიწყეს ძირგამომთხრელიძირგამომთხრელიძირგამომთხრელი მუშაობამუშაობამუშაობა ანტიეროვნულმაანტიეროვნულმაანტიეროვნულმა ძალებმაძალებმაძალებმა,,,
შეიარაღებულმაშეიარაღებულმაშეიარაღებულმა ოპოზიციამოპოზიციამოპოზიციამ,,, რუსეთისრუსეთისრუსეთის ნეოიმპერიებისნეოიმპერიებისნეოიმპერიების სპეცსამსახურებისსპეცსამსახურებისსპეცსამსახურების აგენტურამაგენტურამაგენტურამ დადადა
სამხედროსამხედროსამხედრო მანქანამმანქანამმანქანამ... მათიმათიმათი მოქმედებისმოქმედებისმოქმედების სავალალოსავალალოსავალალო შედეგიშედეგიშედეგი სახეზეასახეზეასახეზეა...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობასმოძრაობასმოძრაობას მრავალიმრავალიმრავალი ღირსეულიღირსეულიღირსეული
წარმომადგენელიწარმომადგენელიწარმომადგენელი ჰყავდაჰყავდაჰყავდა,,, რომლებმაცრომლებმაცრომლებმაც ჭეშმარიტჭეშმარიტჭეშმარიტ ეროვნულეროვნულეროვნულ იდეალებსიდეალებსიდეალებს სიცოცხლეცსიცოცხლეცსიცოცხლეც შესწირშესწირშესწირესესეს...

ქართველმაქართველმაქართველმა ხალხმახალხმახალხმა ღირსეულიღირსეულიღირსეული პასუხიპასუხიპასუხი გასცაგასცაგასცა თავისითავისითავისი რთულირთულირთული ეპოქისეპოქისეპოქის გამოწვევებსგამოწვევებსგამოწვევებს დადადა არაარაარა
მარტომარტომარტო ფიზიკურადფიზიკურადფიზიკურად გადარჩაგადარჩაგადარჩა,,, არამედარამედარამედ სულიერადაცსულიერადაცსულიერადაც დადადა დღესაცდღესაცდღესაც მზადაამზადაამზადაა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მეშვეობითმეშვეობითმეშვეობით სამშობლოსსამშობლოსსამშობლოს დამოუკიდებლობისადამოუკიდებლობისადამოუკიდებლობისა
დადადა თავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვის სასასაბროლბროლბროლველადველადველად...

ნიშანდობლივიანიშანდობლივიანიშანდობლივია იმისიმისიმის გახსენებაგახსენებაგახსენება,,, რომრომრომ ქართულიქართულიქართული ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძმოძმოძრაობისრაობისრაობის
ორგანიზაციებმაორგანიზაციებმაორგანიზაციებმა 199019901990---იანიანიან წლებშიწლებშიწლებში მთელიმთელიმთელი ქართვექართვექართველილილი ერიერიერი დარაზმესდარაზმესდარაზმეს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის იდეალებითიდეალებითიდეალებით დადადა გაუძღვნენგაუძღვნენგაუძღვნენ მასმასმას საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგაღდგაღდგენისათვისენისათვისენისათვის ბრძოლაშიბრძოლაშიბრძოლაში... ამამამ ბრძოლისბრძოლისბრძოლის შედეგადშედეგადშედეგად დაწყებულიდაწყებულიდაწყებული სსრკსსრკსსრკ---
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ომისომისომის ვითარებაშივითარებაშივითარებაში საქართველოსაქართველოსაქართველომმმ შექმნაშექმნაშექმნა ეროვნულიეროვნულიეროვნული მთავრობამთავრობამთავრობა,,, ეროვნულიეროვნულიეროვნული
ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება,,, რომელმაცრომელმაცრომელმაც ჩაატარაჩაატარაჩაატარა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის აღდგენისაღდგენისაღდგენის
რეფერენდუმირეფერენდუმირეფერენდუმი დადადა მისმისმის შედეგებზეშედეგებზეშედეგებზე დაყრდნობითდაყრდნობითდაყრდნობით გამოაცხადაგამოაცხადაგამოაცხადა სასასაქარქარქართველოსთველოსთველოს
სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის აღდგენააღდგენააღდგენა,,, შეუდგაშეუდგაშეუდგა დამოდამოდამოუკიდებელიუკიდებელიუკიდებელი სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის
აღმშენებლობასაღმშენებლობასაღმშენებლობას...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულიეროვნულიეროვნული მთავრობამთავრობამთავრობა,,, ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისხელისხელისუფლებაუფლებაუფლება,,, მთლიანადმთლიანადმთლიანად
ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა დამოუკიდებლობისათვისდამოუკიდებლობისათვისდამოუკიდებლობისათვის ბრძოლისბრძოლისბრძოლის
გააქტიურებისთანავეგააქტიურებისთანავეგააქტიურებისთანავე წააწყდაწააწყდაწააწყდა შინაგანიშინაგანიშინაგანი დადადა გარეგანიგარეგანიგარეგანი ანტიქართულიანტიქართულიანტიქართული,,, ანტიეროვნულიანტიეროვნულიანტიეროვნული
ძალებისძალებისძალების მძაფრმძაფრმძაფრ წინააღმდეგობასწინააღმდეგობასწინააღმდეგობას,,, სსრკსსრკსსრკ---საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ომისომისომის გამძაფრებასგამძაფრებასგამძაფრებას ___ რომელმაცრომელმაცრომელმაც 199119911991
წლისწლისწლის შუახანებიდანშუახანებიდანშუახანებიდან მწვავემწვავემწვავე ხასიათიხასიათიხასიათი მიიღომიიღომიიღო „„„მცოცავიმცოცავიმცოცავი””” პუტჩისაპუტჩისაპუტჩისა დადადა სამაჩაბლოშისამაჩაბლოშისამაჩაბლოში პროპროპრო---
საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა ძალებისძალებისძალების მხრივმხრივმხრივ საბრძოლოსაბრძოლოსაბრძოლო ქმედებათაქმედებათაქმედებათა გამწვავებისგამწვავებისგამწვავების სახითსახითსახით...

199119911991---939393 წლებშიწლებშიწლებში საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ მოეწყომოეწყომოეწყო შეთქმულებაშეთქმულებაშეთქმულება,,, როცაროცაროცა შინაგანმაშინაგანმაშინაგანმა დადადა
გარეგანმაგარეგანმაგარეგანმა ანტიეროვნულმაანტიეროვნულმაანტიეროვნულმა ძალებმაძალებმაძალებმა მოაწყვესმოაწყვესმოაწყვეს სამხედროსამხედროსამხედრო სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო გადატრიალებაგადატრიალებაგადატრიალება,,, რორორო---
გორცგორცგორც ისისის კვალიფიცირებულიაკვალიფიცირებულიაკვალიფიცირებულია საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს 199219921992 წლისწლისწლის
131313 მარტისმარტისმარტის დადგენილებაშიდადგენილებაშიდადგენილებაში,,, ხოხოხოლოლოლო 199219921992 წლისწლისწლის დამდეგსდამდეგსდამდეგს ეროვნულიეროვნულიეროვნული მთავრობამთავრობამთავრობა
იძულებულიიძულებულიიძულებული გახდაგახდაგახდა დაეტოვებინადაეტოვებინადაეტოვებინა თბილისითბილისითბილისი (((სადაცსადაცსადაც გრძელდებოდაგრძელდებოდაგრძელდებოდა მისიმისიმისი მხარმხარმხარდამჭერებისდამჭერებისდამჭერების
მასსობრივიმასსობრივიმასსობრივი უმძაფრესიუმძაფრესიუმძაფრესი საპროტესტოსაპროტესტოსაპროტესტო მოძრაობამოძრაობამოძრაობა))) დადადა ბრძოლაბრძოლაბრძოლა განეგრძოგანეგრძოგანეგრძო უმთავრესადუმთავრესადუმთავრესად
დასავდასავდასავლეთლეთლეთ საქართველოდანსაქართველოდანსაქართველოდან,,, რაცრაცრაც 199319931993 წლისწლისწლის შუახანებშიშუახანებშიშუახანებში გადაიზარდაგადაიზარდაგადაიზარდა ეროვნულიეროვნულიეროვნული,,,
ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების აღდგენისაღდგენისაღდგენის მასობრივმასობრივმასობრივ,,, ძირითადადძირითადადძირითადად მშვიდობიანმშვიდობიანმშვიდობიან,,,
შეუიარაღებელშეუიარაღებელშეუიარაღებელ მომომოძრაობაშიძრაობაშიძრაობაში... მაგრამმაგრამმაგრამ,,, სსრკსსრკსსრკ–ი–ი–ისსს სამართალმემკვიდრესამართალმემკვიდრესამართალმემკვიდრე რუსეთისარუსეთისარუსეთისა დადადა
დასავლეთისდასავლეთისდასავლეთის საქართვესაქართვესაქართველოსლოსლოს შინაშინაშინაურურურ საქმეებშისაქმეებშისაქმეებში უხეშიუხეშიუხეში ჩარევითჩარევითჩარევით,,, რისირისირისი კულმინაციაცკულმინაციაცკულმინაციაც გახდაგახდაგახდა
მასშტაბურიმასშტაბურიმასშტაბური ერთობლივიერთობლივიერთობლივი შეიარაღებულიშეიარაღებულიშეიარაღებული ინტერვენციაინტერვენციაინტერვენცია დასავლეთდასავლეთდასავლეთ საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში,,, ესესეს
პროცესიპროცესიპროცესი შეწყდაშეწყდაშეწყდა... საინტერვენციოსაინტერვენციოსაინტერვენციო ძალებისძალებისძალების შეტევისშეტევისშეტევის შედეგადშედეგადშედეგად საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის
პრეზიდენტიპრეზიდენტიპრეზიდენტი ზვიადზვიადზვიად გამსახურდიაგამსახურდიაგამსახურდია თავისთავისთავის პოსტზეპოსტზეპოსტზე დაიღუპადაიღუპადაიღუპა,,, ხოლოხოლოხოლო ეროვნულიეროვნულიეროვნული,,,
ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური მთავმთავმთავრობარობარობა კვლავკვლავკვლავ იძულებულიიძულებულიიძულებული გახდაგახდაგახდა დევნილობაშიდევნილობაშიდევნილობაში წასულიყოწასულიყოწასულიყო...

199319931993 წლისწლისწლის მიწურულიდანმიწურულიდანმიწურულიდან ძალაუფლებაძალაუფლებაძალაუფლება მთელმთელმთელ საქართვესაქართვესაქართველოშილოშილოში ხელთხელთხელთ ჩაიგდესჩაიგდესჩაიგდეს
ანტიქართულმაანტიქართულმაანტიქართულმა,,, ანტიეროვნულმაანტიეროვნულმაანტიეროვნულმა ძალებმაძალებმაძალებმა,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც არსებითადარსებითადარსებითად დამპყრობლებადდამპყრობლებადდამპყრობლებად
მოგვევლინენმოგვევლინენმოგვევლინენ... მათმათმათ უმკაცრესიუმკაცრესიუმკაცრესი ზომებითზომებითზომებით,,, მასობრივიმასობრივიმასობრივი რეპრესიებითრეპრესიებითრეპრესიებით დათრგუნესდათრგუნესდათრგუნეს ეროვეროვეროვნულინულინული
მოძრაობამოძრაობამოძრაობა,,, ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ორგანიზაციებიორგანიზაციებიორგანიზაციები...

199219921992 წლიდანწლიდანწლიდან მოყოლებულიმოყოლებულიმოყოლებული,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დამპყრობლურმადამპყრობლურმადამპყრობლურმა,,, ანტიეროვნულმაანტიეროვნულმაანტიეროვნულმა
რეჟიმებმარეჟიმებმარეჟიმებმა არაერთიარაერთიარაერთი არალეგიტიმურიარალეგიტიმურიარალეგიტიმური საერთასაერთასაერთაშორისოშორისოშორისო აქტითაქტითაქტით (((დსთდსთდსთ---შიშიში გაწევრიანებაგაწევრიანებაგაწევრიანება,,,
რუსეთისრუსეთისრუსეთის „„„სამშვიდობოსამშვიდობოსამშვიდობო””” ანუანუანუ საოკუპაციოსაოკუპაციოსაოკუპაციო ძალებისძალებისძალების დამკვიდრებადამკვიდრებადამკვიდრება აფხაზეთსააფხაზეთსააფხაზეთსა დადადა სამაჩაბსამაჩაბსამაჩაბ---
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ლოშილოშილოში დადადა სხვასხვასხვა))) არსებითადარსებითადარსებითად დაამკვიდრესდაამკვიდრესდაამკვიდრეს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს გაყოფაგაყოფაგაყოფა რუსეთისარუსეთისარუსეთისა დადადა
დასავლეთისდასავლეთისდასავლეთის გავლენისგავლენისგავლენის სფეროებადსფეროებადსფეროებად...

საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში მძაფრდებამძაფრდებამძაფრდება დადადა ღრმავდებაღრმავდებაღრმავდება ინსპირირებულიინსპირირებულიინსპირირებული დემოგრაფიულიდემოგრაფიულიდემოგრაფიული
კატასტროფაკატასტროფაკატასტროფა,,, ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური დამონებადამონებადამონება,,, მთელიმთელიმთელი ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის პროლეტარიზებაპროლეტარიზებაპროლეტარიზება,,,
კულტურულიკულტურულიკულტურული დეგრადაციადეგრადაციადეგრადაცია...

199119911991---199319931993 წლებისწლებისწლების შეიარაღებულმაშეიარაღებულმაშეიარაღებულმა სამხედროსამხედროსამხედრო---კრიმინაკრიმინაკრიმინალურმალურმალურმა,,, სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო
გადატრიალებამგადატრიალებამგადატრიალებამ საფუძველისაფუძველისაფუძველი დაუდოდაუდოდაუდო ტოტოტოტალურტალურტალურ უკანონობასუკანონობასუკანონობას,,, ქვეყნისქვეყნისქვეყნის დამოუკიდებლობისადამოუკიდებლობისადამოუკიდებლობისა
დადადა ტერიტერიტერიტორიულიტორიულიტორიული მთლიანობისმთლიანობისმთლიანობის ხელყოფასხელყოფასხელყოფას,,, ადამიანისადამიანისადამიანის უფლებათაუფლებათაუფლებათა დადადა ძირითადძირითადძირითად
თავისუფლებათათავისუფლებათათავისუფლებათა მასმასმასობრივობრივობრივ დარღვევებსდარღვევებსდარღვევებს,,, დაადაადაამკვიდრამკვიდრამკვიდრა რარარა ძალმომრეობისძალმომრეობისძალმომრეობის კულტიკულტიკულტი,,,
მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის ნაწილშინაწილშინაწილში დაამდაბლადაამდაბლადაამდაბლა სამარსამარსამართალთალთალშეგნებაშეგნებაშეგნება,,, ანანან სულაცსულაცსულაც უარიუარიუარი ათქმევინაათქმევინაათქმევინა მასმასმას
კანონისკანონისკანონის უზეუზეუზენანანაესობისესობისესობის პრინციპზეპრინციპზეპრინციპზე... ამანამანამან კიკიკი თავისთავადთავისთავადთავისთავად დააბრკოლადააბრკოლადააბრკოლა საქარსაქარსაქართველოშითველოშითველოში
სამართლიანობისსამართლიანობისსამართლიანობის,,, დემოკრატიისადემოკრატიისადემოკრატიისა დადადა თავისუფთავისუფთავისუფლებისლებისლების განმტკიცებაგანმტკიცებაგანმტკიცება,,, ქართულიქართულიქართული
დამოუკიდებელიდამოუკიდებელიდამოუკიდებელი სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს გაძლიერებაგაძლიერებაგაძლიერება დადადა,,, ამასთანამასთანამასთან,,, ქვეყნისქვეყნისქვეყნის საკაცობრიოსაკაცობრიოსაკაცობრიო
განვითარებაცგანვითარებაცგანვითარებაც... ცხაცხაცხადიადიადია,,, შექმნილმაშექმნილმაშექმნილმა ვითარებამვითარებამვითარებამ განსაზღვრაგანსაზღვრაგანსაზღვრა თავისუფლებისათავისუფლებისათავისუფლებისა დადადა
დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის საფუძვლადსაფუძვლადსაფუძვლად ძალადობისძალადობისძალადობის მიჩნევამიჩნევამიჩნევა,,, რამაცრამაცრამაც მრავალმრავალმრავალ უკიდურესობასუკიდურესობასუკიდურესობას მისცამისცამისცა
გასაქანიგასაქანიგასაქანი...

199219921992 წლისწლისწლის 222,,, 333 დადადა 444 იანვრისიანვრისიანვრის დადგენილებითდადგენილებითდადგენილებით ,,,,,,სამხედროსამხედროსამხედრო საბჭომსაბჭომსაბჭომ"""::: შეაჩერაშეაჩერაშეაჩერა
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის კონსკონსკონსტიტუციისტიტუციისტიტუციის მოქმედებამოქმედებამოქმედება ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ტერიტორიაზეტერიტორიაზეტერიტორიაზე,,,
გამოაცხადაგამოაცხადაგამოაცხადა საგანგებოსაგანგებოსაგანგებო მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა,,, უკანონოდუკანონოდუკანონოდ დაიქვემდებარადაიქვემდებარადაიქვემდებარა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის სამართალდამცავისამართალდამცავისამართალდამცავი დადადა ადმინისტრაადმინისტრაადმინისტრაციულიციულიციული ორგანოებიორგანოებიორგანოები...

აიაიაი,,, ვისივისივისი სამართალმემკვიდრენისამართალმემკვიდრენისამართალმემკვიდრენი არიანარიანარიან დღემდედღემდედღემდე არსებულიარსებულიარსებული ფაქტობრივიფაქტობრივიფაქტობრივი
ხელისუფალნიხელისუფალნიხელისუფალნი,,, რომელნიცრომელნიცრომელნიც იძულებულნიიძულებულნიიძულებულნი იყვნენიყვნენიყვნენ,,, სრულადსრულადსრულად თუთუთუ არაარაარა,,, ნაწილობრივნაწილობრივნაწილობრივ მაინცმაინცმაინც,,,
ეღიარებინათეღიარებინათეღიარებინათ 199119911991---199319931993 წლებწლებწლებშიშიში მომხდარიმომხდარიმომხდარი შეიარაღებულიშეიარაღებულიშეიარაღებული სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო გადატრიალებაგადატრიალებაგადატრიალება:::
,,,,,,საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს პარლამენტისპარლამენტისპარლამენტის""" 200020002000 წლისწლისწლის 202020 აპრილისაპრილისაპრილის დადგენილებითდადგენილებითდადგენილებით,,, შეფასებულიაშეფასებულიაშეფასებულია,,,
როგორცროგორცროგორც კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების დამხობადამხობადამხობა დადადა სამოქალაქოსამოქალაქოსამოქალაქო კონფრონტაციაკონფრონტაციაკონფრონტაცია,,, ესესეს იყოიყოიყო
კომუნისტურკომუნისტურკომუნისტურ---ნომენკლატურულინომენკლატურულინომენკლატურული რევანშრევანშრევანშიიი,,, ხოლოხოლოხოლო 200420042004 წლისწლისწლის 111111 მარტისმარტისმარტის ,,,,,,საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
პარლაპარლაპარლამენტისმენტისმენტის""" დადგენილებითდადგენილებითდადგენილებით არაკონსტიტუციურადარაკონსტიტუციურადარაკონსტიტუციურად იქნაიქნაიქნა ცნობილიცნობილიცნობილი::: `̀̀საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
პარლამენტიპარლამენტიპარლამენტი კვლავკვლავკვლავ ადასტურებსადასტურებსადასტურებს 199019901990 წლისწლისწლის 282828 ოქტომბერსოქტომბერსოქტომბერს არჩეულიარჩეულიარჩეული საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსასაბჭოსასაბჭოსა დადადა 199119911991 წლისწლისწლის 262626 მაისსმაისსმაისს არჩეულიარჩეულიარჩეული საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს პრეზიდენტისპრეზიდენტისპრეზიდენტის,,,
აგრეთვეაგრეთვეაგრეთვე მათდამიმათდამიმათდამი დაქვემდებარებულიდაქვემდებარებულიდაქვემდებარებული სრუქტურებისსრუქტურებისსრუქტურების (((შეიარაშეიარაშეიარაღებულიღებულიღებული ძალებისძალებისძალების ჩათვლითჩათვლითჩათვლით)))

დადადა ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი თვითმმართვეთვითმმართვეთვითმმართველობისალობისალობისა დადადა მმართველობისმმართველობისმმართველობის ორგანოებისორგანოებისორგანოების ლეგიტიმურობასლეგიტიმურობასლეგიტიმურობას
სათასათასათანადონადონადო კანონმდებლობითკანონმდებლობითკანონმდებლობით დადგენილდადგენილდადგენილ ვადებშივადებშივადებში... დაიგმოსდაიგმოსდაიგმოს 199119911991---199219921992 წლებისწლებისწლების დეკემბერდეკემბერდეკემბერ---
იანვრისიანვრისიანვრის ანტიკონსტიტუციურიანტიკონსტიტუციურიანტიკონსტიტუციური შეიარაშეიარაშეიარაღებულიღებულიღებული სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო გადატრიალებაგადატრიალებაგადატრიალება”””... ასევეასევეასევე,,,
უშედეგოდუშედეგოდუშედეგოდ დამთავრდადამთავრდადამთავრდა არათანმიმდევრულიარათანმიმდევრულიარათანმიმდევრული ცდაცდაცდა ეროვნულიეროვნულიეროვნული შერიგებისაშერიგებისაშერიგებისა დადადა თანხმობისთანხმობისთანხმობის
ნიშნითნიშნითნიშნით შენიღბვისაშენიღბვისაშენიღბვისა ––– ეროვნულიეროვნულიეროვნული თანხმობისთანხმობისთანხმობის დეკლარაციისდეკლარაციისდეკლარაციის სახითსახითსახით...

ამასთანავეამასთანავეამასთანავე,,, 200820082008 წელსწელსწელს ნაციონალისტურინაციონალისტურინაციონალისტური ისტერიისისტერიისისტერიის ვითარებაშივითარებაშივითარებაში ინსპირირებულმაინსპირირებულმაინსპირირებულმა
დადადა მოღალატურადმოღალატურადმოღალატურად წარმართულმაწარმართულმაწარმართულმა „„„ომმაომმაომმა””” (((რისრისრისიიი მიზანიცმიზანიცმიზანიც იყოიყოიყო საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში რუსეთისარუსეთისარუსეთისა
დადადა დასავლეთისდასავლეთისდასავლეთის გავლენისგავლენისგავლენის სფეროებისსფეროებისსფეროების მკაცრიმკაცრიმკაცრი გამიჯვნაგამიჯვნაგამიჯვნა))) გამოგამოგამოიწვიაიწვიაიწვია ქართველიქართველიქართველი ხალხისხალხისხალხის
უმძაფრესიუმძაფრესიუმძაფრესი საპროტესტოსაპროტესტოსაპროტესტო მუხტიმუხტიმუხტი,,, რითაცრითაცრითაც სპეკულაციურისპეკულაციურისპეკულაციური მიზნებითმიზნებითმიზნებით სარგებლობენსარგებლობენსარგებლობენ კვლავკვლავკვლავ
ისისის ანტიეროვნულიანტიეროვნულიანტიეროვნული ძალებიძალებიძალები,,, რომლებმაცრომლებმაცრომლებმაც თავისთავისთავის დროზედროზედროზე ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების
განდევნაშიგანდევნაშიგანდევნაში მიიღესმიიღესმიიღეს მონაწილეობამონაწილეობამონაწილეობა,,, ამჟამადამჟამადამჟამად კიკიკი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების გარეთგარეთგარეთ დარჩნენდარჩნენდარჩნენ... გამძაფრდაგამძაფრდაგამძაფრდა
ფაქტობრივიფაქტობრივიფაქტობრივი,,, დამპყრობლურიდამპყრობლურიდამპყრობლური რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის არალეგიტიმურობისარალეგიტიმურობისარალეგიტიმურობის საკითხისაკითხისაკითხი...

არსებულარსებულარსებულ ვითარებაშივითარებაშივითარებაში,,, ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის,,, ქართულიქართულიქართული სახელსახელსახელმწიფოებრიობისმწიფოებრიობისმწიფოებრიობის
გადასარჩენადგადასარჩენადგადასარჩენად სავსებითსავსებითსავსებით აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი დადადა გადაუდებელიაგადაუდებელიაგადაუდებელია საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ხელახალიხელახალიხელახალი აღმავლობააღმავლობააღმავლობა,,, მისიმისიმისი ორგანიზაციებისორგანიზაციებისორგანიზაციების აღდაღდაღდგენაგენაგენა---
აღორძინებააღორძინებააღორძინება...

გავიხსენოთგავიხსენოთგავიხსენოთ,,, რომრომრომ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფგანმათავისუფგანმათავისუფლებელილებელილებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა
მოიცავდამოიცავდამოიცავდა ორორორ სტრატეგიულსტრატეგიულსტრატეგიულ დანიშნულებასდანიშნულებასდანიშნულებას,,, პირველიპირველიპირველი ––– ესესეს იყოიყოიყო საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის მოპოვებამოპოვებამოპოვება დადადა მეორემეორემეორე ––– ამამამ დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის შენარჩუნებაშენარჩუნებაშენარჩუნება
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გეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკური ლანდშაფტისლანდშაფტისლანდშაფტის შექმნისშექმნისშექმნის გზითგზითგზით... ორივეორივეორივე საკითხისაკითხისაკითხი კომპლექსურადკომპლექსურადკომპლექსურად უნდაუნდაუნდა
ამოქმედებულიყოამოქმედებულიყოამოქმედებულიყო... ორივეორივეორივე ამამამ სტრატეგიულისტრატეგიულისტრატეგიული მიმართულებითმიმართულებითმიმართულებით სვლასსვლასსვლას ესაჭიროებოდაესაჭიროებოდაესაჭიროებოდა საკმაოსაკმაოსაკმაო
ოდენობითოდენობითოდენობით რისკირისკირისკი,,, რამეთურამეთურამეთუ მომომოწინააღმდეგეწინააღმდეგეწინააღმდეგე აქაქაქ ძალიანძალიანძალიან სერიოზულისერიოზულისერიოზული იყოიყოიყო ––– რუსეთისრუსეთისრუსეთის
იმპერიაიმპერიაიმპერია... აღნიშნულიაღნიშნულიაღნიშნული რისკირისკირისკი საკმაოდსაკმაოდსაკმაოდ მაღალიმაღალიმაღალი ამპლიტუდითამპლიტუდითამპლიტუდით გამოირჩეოდაგამოირჩეოდაგამოირჩეოდა,,, რარარასასასაცცც
შესაძლოაშესაძლოაშესაძლოა მომომოჰჰჰყოლოდაყოლოდაყოლოდა მისიმისიმისი ფიზიკურფიზიკურფიზიკურ დონეზედონეზედონეზე განადგურებაგანადგურებაგანადგურება... მთავარიმთავარიმთავარი მომენტიმომენტიმომენტი აქაქაქ იყოიყოიყო
ისისის,,, რომრომრომ უნდაუნდაუნდა გადადგმულიყოგადადგმულიყოგადადგმულიყო რადიკალურირადიკალურირადიკალური ნაბიჯებინაბიჯებინაბიჯები იმპერიისიმპერიისიმპერიის წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ,,, რრრააასაცსაცსაც
აუცილებლადაუცილებლადაუცილებლად მოჰყვებოდამოჰყვებოდამოჰყვებოდა რადიკალურირადიკალურირადიკალური პასუხებიპასუხებიპასუხები იმპერიისიმპერიისიმპერიის მხრიდანმხრიდანმხრიდან,,, რაცრაცრაც ასევეასევეასევე ცხადიცხადიცხადი
იყოიყოიყო...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფგანმათავისუფგანმათავისუფლებელილებელილებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მოღვაწეობისმოღვაწეობისმოღვაწეობის
ისტორიულობაისტორიულობაისტორიულობა დადადა მისიმისიმისი ეგზიეგზიეგზისტენციალურისტენციალურისტენციალური დროდროდრო არარარ შეწყვეტილაშეწყვეტილაშეწყვეტილა... იგიიგიიგი გაგრძელდებაგაგრძელდებაგაგრძელდება
მანამმანამმანამ,,, სანამსანამსანამ საქართველოსაქართველოსაქართველო თავისთავისთავის თავისუფლებაშითავისუფლებაშითავისუფლებაში არარარ განმტგანმტგანმტკიცდებაკიცდებაკიცდება ყველაყველაყველა ___

ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური,,, პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური დადადა გეოგეოგეოპოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ასპექტითასპექტითასპექტით... შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, უწყვეტიაუწყვეტიაუწყვეტია
ისტორიულისტორიულისტორიულ---თემატურითემატურითემატური დროდროდრო დადადა ამამამ ყოველივესყოველივესყოველივეს დამწყებიდამწყებიდამწყები პიროვნებისპიროვნებისპიროვნების როლიროლიროლი... მისმისმის მიერმიერმიერ
დატოვებულიადატოვებულიადატოვებულია კვალიკვალიკვალი ამამამ ისტორიულისტორიულისტორიულ---თემატურთემატურთემატურ დროშიდროშიდროში,,, რრრაააცცც გრძელდებაგრძელდებაგრძელდება მომავალშიმომავალშიმომავალში...
საერთოდსაერთოდსაერთოდ,,, პიროვნებებიპიროვნებებიპიროვნებები,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც ისტორიასისტორიასისტორიას ქმნიანქმნიანქმნიან,,, მათიმათიმათი მოღვაწეობამოღვაწეობამოღვაწეობა არარარ მთავრდებამთავრდებამთავრდება
ეგზისტენეგზისტენეგზისტენციალურიციალურიციალური დროისდროისდროის დასრულებითდასრულებითდასრულებით... მათიმათიმათი მოღვაწეობამოღვაწეობამოღვაწეობა სიუჟეტურსიუჟეტურსიუჟეტურ დროშიდროშიდროში
გრძელდებაგრძელდებაგრძელდება დადადა ყველაყველაყველა სიუჟეტსსიუჟეტსსიუჟეტს,,, რრრაააცცც მათმათმათ ერსერსერს შესშესშესთავაზესთავაზესთავაზეს,,, განსაკუთრებულიგანსაკუთრებულიგანსაკუთრებული დატვირთვადატვირთვადატვირთვა
ეძლევაეძლევაეძლევა... მიუხედავადმიუხედავადმიუხედავად ლეგიტიმიზებისლეგიტიმიზებისლეგიტიმიზების არაერთიარაერთიარაერთი მცდელობისამცდელობისამცდელობისა,,, ვითომვითომვითომ საპრეზიდენტოსაპრეზიდენტოსაპრეზიდენტო დადადა
საპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტო არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების გზითგზითგზით,,, უკანონოუკანონოუკანონო რეჟიმმარეჟიმმარეჟიმმა ვერვერვერ შესძლოშესძლოშესძლო საბოლოოსაბოლოოსაბოლოო დამკვიდრებადამკვიდრებადამკვიდრება
საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში... ეროვნულიეროვნულიეროვნული ძალებიძალებიძალები,,, ქართველიქართველიქართველი ხალხიხალხიხალხი არარარ შეეგუაშეეგუაშეეგუა მისმისმის არსებობასარსებობასარსებობას,,, არარარ აღიაღიაღი---
არაარაარა იგიიგიიგი დადადა მისმისმის წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ განუწყვეტელგანუწყვეტელგანუწყვეტელ ბრძოლაშიბრძოლაშიბრძოლაში ჩაებაჩაებაჩაება... ამასთანამასთანამასთან ერთადერთადერთად,,, დროებითდროებითდროებით
მმართველობაშიმმართველობაშიმმართველობაში თითქოსთითქოსთითქოს არისარისარის ზოგიერთიზოგიერთიზოგიერთი შედარებითშედარებითშედარებით პროგრესულიპროგრესულიპროგრესული დადადა უფროუფროუფრო ჯანსაღჯანსაღჯანსაღ
პოზიციპოზიციპოზიციაზეაზეაზე მდგომიმდგომიმდგომი პიროვნებაპიროვნებაპიროვნება დადადა ძალაძალაძალა,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც ამამამ ეტაპზეეტაპზეეტაპზე ეროვეროვეროვნულნულნულ–––
განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მხრივმხრივმხრივ ხელშეწყობასახელშეწყობასახელშეწყობასა დადადა დახმარებასდახმარებასდახმარებას იმსაიმსაიმსახურებხურებხურებენენენ,,,
რითაცრითაცრითაც შესაძლებელიშესაძლებელიშესაძლებელი იქნებაიქნებაიქნება უკიდურესადუკიდურესადუკიდურესად რექციულირექციულირექციული ნაწილისნაწილისნაწილის დასუსტებადასუსტებადასუსტება დადადა
ხელისუფლებიდანხელისუფლებიდანხელისუფლებიდან ჩამოშორებაჩამოშორებაჩამოშორება...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა,,, განმარტებისგანმარტებისგანმარტების თანახმადთანახმადთანახმად,,, არარარ
შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება იყოსიყოსიყოს ცალკეულიცალკეულიცალკეული პარტიაპარტიაპარტია,,, საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების ერთიერთიერთი ნაწილისნაწილისნაწილის ნებისმიერინებისმიერინებისმიერი
წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი ორგანოორგანოორგანო,,, არცარცარც ხელისუფლებაშიხელისუფლებაშიხელისუფლებაში ინტეგრირებულიინტეგრირებულიინტეგრირებული,,, ანანან მისმისმის გარეთგარეთგარეთ
რომელიმერომელიმერომელიმე კონკრეტულიკონკრეტულიკონკრეტული პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ძალაძალაძალა...

საუკეთესოსაუკეთესოსაუკეთესო შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში,,, ისისის მხოლოდმხოლოდმხოლოდ არსებულიარსებულიარსებული ვითარებისვითარებისვითარების სტაბილიზაციისსტაბილიზაციისსტაბილიზაციის
შენარჩუნებისშენარჩუნებისშენარჩუნების მექანიზმიამექანიზმიამექანიზმია... საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების არსებითიარსებითიარსებითი განვითარებისგანვითარებისგანვითარების შესაძლებელობაშესაძლებელობაშესაძლებელობა,,, როგორცროგორცროგორც
სოციალურსოციალურსოციალურ,,, ისეისეისე ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის,,, კულტურისკულტურისკულტურისააა დადადა თვითთვითთვით პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის სფეროებშისფეროებშისფეროებში ეროვნულეროვნულეროვნულ–––
განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობასმოძრაობასმოძრაობას მოაქვსმოაქვსმოაქვს,,, რადგანაცრადგანაცრადგანაც ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობამოძრაობამოძრაობა თავისითავისითავისი არსითარსითარსით ეყრდნობაეყრდნობაეყრდნობა უმაღლესუმაღლესუმაღლეს ზნეობრივზნეობრივზნეობრივ პრინციპებსპრინციპებსპრინციპებს დადადა მოქმედებსმოქმედებსმოქმედებს მხოლოდმხოლოდმხოლოდ
მათმათმათ შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად... ისისის აერაერაერთიანებსთიანებსთიანებს ადამიანებსადამიანებსადამიანებს არაარაარა საერთოსაერთოსაერთო პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური პლატფორმისპლატფორმისპლატფორმისააა თუთუთუ
კერძოკერძოკერძო პარტიულიპარტიულიპარტიული ინტერესებისინტერესებისინტერესების მიხედვითმიხედვითმიხედვით,,, არამედარამედარამედ ––– კატეგორიულიკატეგორიულიკატეგორიული იმპერატივისიმპერატივისიმპერატივის
საფუძველზესაფუძველზესაფუძველზე...

ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა საკუთარსაკუთარსაკუთარ წიაღშიწიაღშიწიაღში ატარებსატარებსატარებს
გამთლიანებისაკენგამთლიანებისაკენგამთლიანებისაკენ ლტოლვასლტოლვასლტოლვას,,, ერთობისერთობისერთობის ზნეობრივზნეობრივზნეობრივ საფუძვლებსსაფუძვლებსსაფუძვლებს... ისისის ყოველთვისყოველთვისყოველთვის აერთიანებსაერთიანებსაერთიანებს
დადადა არასოდესარასოდესარასოდეს ჰყოფსჰყოფსჰყოფს...

ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის ფუნქციააფუნქციააფუნქციაა შეინარჩუნოსშეინარჩუნოსშეინარჩუნოს დადადა
ერისერისერის კუთვნილებადკუთვნილებადკუთვნილებად აქციოსაქციოსაქციოს ისისის შედეგებიშედეგებიშედეგები,,, რასაცრასაცრასაც უდიდესიუდიდესიუდიდესი ძალისხმევისაძალისხმევისაძალისხმევისა დადადა თავდადებისთავდადებისთავდადების
ფასადფასადფასად მოიპოვებსმოიპოვებსმოიპოვებს თავისუფალთავისუფალთავისუფალ პიროვნებათაპიროვნებათაპიროვნებათა ზნეობრივიზნეობრივიზნეობრივი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა...

დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის მოპოვებისმოპოვებისმოპოვების შემდგომშემდგომშემდგომ, ,,, ,,, ,,საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––
განმათავისუფლებელიმოძრაობაგანმათავისუფლებელიმოძრაობაგანმათავისუფლებელიმოძრაობა დამოუკიდებლობისათვისდამოუკიდებლობისათვისდამოუკიდებლობისათვის””” უნდაუნდაუნდა ტრანსფორმირდებოდესტრანსფორმირდებოდესტრანსფორმირდებოდეს
,,,,,,საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობადმოძრაობადმოძრაობად თავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვის””” დადადა თუთუთუ
ამასამასამას რამერამერამე წინწინწინ ეღობებაეღობებაეღობება დადადა თავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვის ბრძოლაბრძოლაბრძოლა შენელდაშენელდაშენელდა,,, მაშინმაშინმაშინ თვითთვითთვით
დამოუკიდებლობაცდამოუკიდებლობაცდამოუკიდებლობაც ეჭვქვეშეჭვქვეშეჭვქვეშ დგებადგებადგება...
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ასეთასეთასეთ პირობებშიპირობებშიპირობებში იწყებაიწყებაიწყება ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისამოძრაობისამოძრაობისა დადადა
საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში კანონიერებისაკანონიერებისაკანონიერებისა დადადა სამართლისსამართლისსამართლის აღდაღდაღდგეგეგენისნისნის ახალიახალიახალი ეტაპიეტაპიეტაპი...

უნდაუნდაუნდა შეიქმნასშეიქმნასშეიქმნას საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ძლიერიძლიერიძლიერი ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმაგანმაგანმათავისუფლებელითავისუფლებელითავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა
(((როგორცროგორცროგორც ქვეყნისქვეყნისქვეყნის შიგნითშიგნითშიგნით,,, ისეისეისე ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ფარგლებსფარგლებსფარგლებს გარეთგარეთგარეთ),),), რომელიცრომელიცრომელიც იქნებაიქნებაიქნება პრინციპულიპრინციპულიპრინციპული,,,
რომერომერომელიცლიცლიც არარარ გაიყიდებაგაიყიდებაგაიყიდება დადადა არარარ დაიხევსდაიხევსდაიხევს უკანუკანუკან...

მიზნადმიზნადმიზნად უნდაუნდაუნდა იქნასიქნასიქნას დასახულიდასახულიდასახული საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს გათავისუფლებაგათავისუფლებაგათავისუფლება ბოროტიბოროტიბოროტი ძალებისაგანძალებისაგანძალებისაგან
დადადა ამამამ მიზნისმიზნისმიზნის მისაღწევადმისაღწევადმისაღწევად განახლდესგანახლდესგანახლდეს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობამოძრაობამოძრაობა,,,
ჩამოყალიბდესჩამოყალიბდესჩამოყალიბდეს დადადა გაერთიანდესგაერთიანდესგაერთიანდეს ადამიანურიადამიანურიადამიანური,,, ორგანიზაციულიორგანიზაციულიორგანიზაციული,,, საინფორმაციოსაინფორმაციოსაინფორმაციო,,, ფიფიფი---
ნანსურინანსურინანსური დადადა სხვასხვასხვა რესურსებირესურსებირესურსები,,, არჩეულარჩეულარჩეულ იქნესიქნესიქნეს მიზანმიმართულიმიზანმიმართულიმიზანმიმართული,,, შეურიგებელიშეურიგებელიშეურიგებელი დადადა
თავგანწირულითავგანწირულითავგანწირული ბრძოლისბრძოლისბრძოლის გზაგზაგზა,,, უნდაუნდაუნდა მოვუხმოთმოვუხმოთმოვუხმოთ ყველაყველაყველა ჭეშმარიტჭეშმარიტჭეშმარიტ მამულიშვილსმამულიშვილსმამულიშვილს,,, რათარათარათა
ერთადერთადერთად ვიხსნათვიხსნათვიხსნათ სამშობლოსამშობლოსამშობლო...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა ერთადერთიერთადერთიერთადერთი იარაღიაიარაღიაიარაღია
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი აღორძინებისააღორძინებისააღორძინებისა დადადა განვითარებისათვისგანვითარებისათვისგანვითარებისათვის...

III.III.III. ლეგიტიმაციალეგიტიმაციალეგიტიმაცია დადადა ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ცვლაცვლაცვლა
სამართალმემკვიდრეობითობისასამართალმემკვიდრეობითობისასამართალმემკვიდრეობითობისა დადადა კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების პრინციპებისპრინციპებისპრინციპების დაცვითდაცვითდაცვით

მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა ენიჭებაენიჭებაენიჭება ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ცვლასცვლასცვლას სამართალმემკვიდრეობითობისასამართალმემკვიდრეობითობისასამართალმემკვიდრეობითობისა დადადა
კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების პრინციპებისპრინციპებისპრინციპების დაცვითცივილიზებულიდაცვითცივილიზებულიდაცვითცივილიზებული სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ისტორიასაისტორიასაისტორიასა დადადა
განვითარებაშიგანვითარებაშიგანვითარებაში არსებითიარსებითიარსებითი ...

კერძოდკერძოდკერძოდ,,, მონარქიისმონარქიისმონარქიის დროსდროსდროს არსებითიაარსებითიაარსებითია კანონიერიკანონიერიკანონიერი მემკვიდრისმემკვიდრისმემკვიდრის ინსტიტუტიინსტიტუტიინსტიტუტი,,, ხოლოხოლოხოლო
რესპუბლიკისარესპუბლიკისარესპუბლიკისა დადადა საპრეზიდენტოსაპრეზიდენტოსაპრეზიდენტო სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს დროსდროსდროს არჩევითიარჩევითიარჩევითი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების
მემკვიდრეობითობამემკვიდრეობითობამემკვიდრეობითობა განისაზღვრებაგანისაზღვრებაგანისაზღვრება არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების სამართალმემკვიდრეობითსამართალმემკვიდრეობითსამართალმემკვიდრეობით,,, კანონიერებითკანონიერებითკანონიერებით,,,
საყოველთაოობითსაყოველთაოობითსაყოველთაოობითააა დადადა დემოკრატიულობითდემოკრატიულობითდემოკრატიულობით...

როგორცროგორცროგორც წესიწესიწესი,,, არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების კანონიერებასკანონიერებასკანონიერებას განსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავს მისიმისიმისი პერიოდულობაპერიოდულობაპერიოდულობა,,, დანიშვნისადანიშვნისადანიშვნისა
დადადა ჩატარებისჩატარებისჩატარების პროცესიპროცესიპროცესი::: კანონიერიკანონიერიკანონიერი არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები ინიშნებაინიშნებაინიშნება დადადა ტარდებატარდებატარდება არსებულიარსებულიარსებული ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების მიერმიერმიერ... არსებულიარსებულიარსებული,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი ესესეს ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება აგრეთვეაგრეთვეაგრეთვე ამტკიცებსამტკიცებსამტკიცებს სათანადოსათანადოსათანადო
საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო კანონსკანონსკანონს დადადა ხელმძღვანელობსხელმძღვანელობსხელმძღვანელობს არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების პროცესსპროცესსპროცესს...

მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ამგვარიამგვარიამგვარი გზითგზითგზით ხდებახდებახდება მომდევნომომდევნომომდევნო ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება კანონიერიკანონიერიკანონიერი დადადა წინაწინაწინა
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების სამართალმემკვიდრესამართალმემკვიდრესამართალმემკვიდრე... ამავეამავეამავე დროსდროსდროს,,, თუკითუკითუკი არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები ჩატარდებაჩატარდებაჩატარდება
დემოკრატიულადდემოკრატიულადდემოკრატიულად დადადა საყოველთაოდსაყოველთაოდსაყოველთაოდ,,, მაღალიმაღალიმაღალი იქნებაიქნებაიქნება მისიმისიმისი ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის ხარისხიცხარისხიცხარისხიც...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს მრავალსაუკუნოვანმრავალსაუკუნოვანმრავალსაუკუნოვან ისტორიაშიისტორიაშიისტორიაში ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ლეგიტიმურობისალეგიტიმურობისალეგიტიმურობისა დადადა
სამართალმემკვიდრეობისსამართალმემკვიდრეობისსამართალმემკვიდრეობის პრობლემაპრობლემაპრობლემა მწვავედმწვავედმწვავედ დადგადადგადადგა რუსეთისრუსეთისრუსეთის იმპერიისიმპერიისიმპერიის მიერმიერმიერ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დაპყრობისდაპყრობისდაპყრობის შემდეგშემდეგშემდეგ:::

180118011801 წელსწელსწელს საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში იძულებითიძულებითიძულებით შეწყდაშეწყდაშეწყდა სამეფოსამეფოსამეფო დინასტიისდინასტიისდინასტიის უფლებამოსილებაუფლებამოსილებაუფლებამოსილება. 1918. 1918. 1918
წელსწელსწელს გამოცხადდაგამოცხადდაგამოცხადდა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული რესპუბლიკარესპუბლიკარესპუბლიკა დადადა არჩეულარჩეულარჩეულ იქნაიქნაიქნა
წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება,,, მაგრამმაგრამმაგრამ 192119211921 წელსწელსწელს ბოლშევიკურიბოლშევიკურიბოლშევიკური რუსეთისრუსეთისრუსეთის აგრესიითაგრესიითაგრესიით
ისევისევისევ დაემხოდაემხოდაემხო საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დამოუკიდებლობადამოუკიდებლობადამოუკიდებლობა დადადა საქართველოდანსაქართველოდანსაქართველოდან განდევნილგანდევნილგანდევნილ იქნაიქნაიქნა პირველიპირველიპირველი
დამოუკიდებელიდამოუკიდებელიდამოუკიდებელი დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება...

არაადამიანურიარაადამიანურიარაადამიანური რეპრესიებისრეპრესიებისრეპრესიების მიუხედავადმიუხედავადმიუხედავად,,, საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში გრძელდებოდაგრძელდებოდაგრძელდებოდა ეროვნულეროვნულეროვნულ---
განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ბრძოლაბრძოლაბრძოლა დამოუკიდებლობისადამოუკიდებლობისადამოუკიდებლობისა დადადა თავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვის,,,
რრრააამაცმაცმაც ზენიტსზენიტსზენიტს მიაღწიამიაღწიამიაღწია 198919891989 წლისწლისწლის 999 აპრილისაპრილისაპრილის ღამესღამესღამეს დადადა ამამამ ბრძოლისბრძოლისბრძოლის პირველიპირველიპირველი ეტაპიეტაპიეტაპი
დაგვირგვინდადაგვირგვინდადაგვირგვინდა 199119911991 წლისწლისწლის 999 აპრილსაპრილსაპრილს,,, დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღაღაღდდდგენისგენისგენის გამოცხადებითგამოცხადებითგამოცხადებით... მანამდემანამდემანამდე
კიკიკი, 1990, 1990, 1990 წლისწლისწლის 282828 ოქტომბერსოქტომბერსოქტომბერს,,, მრავალპარტიულმრავალპარტიულმრავალპარტიულ,,, არარარასაბჭოთაასაბჭოთაასაბჭოთა,,, საყოველთაოსაყოველთაოსაყოველთაო,,, დემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულ
არჩევნებშიარჩევნებშიარჩევნებში გაიმარჯვაგაიმარჯვაგაიმარჯვა ეროვნულმაეროვნულმაეროვნულმა ხელისუფლებამხელისუფლებამხელისუფლებამ,,, რომელმაცრომელმაცრომელმაც 199119911991 წლისწლისწლის 313131 მარტსმარტსმარტს ჩაატარაჩაატარაჩაატარა
კიდეცკიდეცკიდეც საყოველთაოსაყოველთაოსაყოველთაო რეფერენდუმირეფერენდუმირეფერენდუმი სამართალმემკვიდრეობითსამართალმემკვიდრეობითსამართალმემკვიდრეობით განსაზღვრულიგანსაზღვრულიგანსაზღვრული საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
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სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი სტატუსისსტატუსისსტატუსის შესახებშესახებშესახებ ––– საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენააღდგენააღდგენა 191819181918
წლისწლისწლის დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აქტისაქტისაქტის საფუძველზესაფუძველზესაფუძველზე...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის უდიდესიუდიდესიუდიდესი უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის გადაწყვეტილებითგადაწყვეტილებითგადაწყვეტილებით,,,
რეფერენდუმისრეფერენდუმისრეფერენდუმის შედეგებისშედეგებისშედეგების შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის უზენაესმაუზენაესმაუზენაესმა საბჭომსაბჭომსაბჭომ 199119911991
წლისწლისწლის 999 აპრილსაპრილსაპრილს გამოაცხადაგამოაცხადაგამოაცხადა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენაღდგენაღდგენააა 191819181918 წლისწლისწლის
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აქტისაქტისაქტის სამართალმემკვიდრეობითსამართალმემკვიდრეობითსამართალმემკვიდრეობით. 1991. 1991. 1991 წლისწლისწლის 999 აპრილსაპრილსაპრილს საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში
აღსდგააღსდგააღსდგა არაარაარა მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ჩვენიჩვენიჩვენი სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს დამოუკიდებლობადამოუკიდებლობადამოუკიდებლობა,,, არამედარამედარამედ – 1918-21– 1918-21– 1918-21 წლებისწლებისწლების
კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების სამართალმემკვიდრეობაცსამართალმემკვიდრეობაცსამართალმემკვიდრეობაც...

შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად, 9, 9, 9 აპრილიაპრილიაპრილი არისარისარის გმირულიგმირულიგმირული ბრძოლისაბრძოლისაბრძოლისა დადადა ამამამ ბრძოლაშიბრძოლაშიბრძოლაში გამარჯვებისგამარჯვებისგამარჯვების დღედღედღე...
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენისაღდგენისაღდგენის შემდეგშემდეგშემდეგ ეროვნულმაეროვნულმაეროვნულმა ხელისუფლებამხელისუფლებამხელისუფლებამ აღიარააღიარააღიარა

საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი აქტებისაქტებისაქტების პრიმატიპრიმატიპრიმატი დადადა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ტერიტორიაზეტერიტორიაზეტერიტორიაზე მყოფმყოფმყოფ
რუსეთისრუსეთისრუსეთის ჯარსჯარსჯარს საოკუპაციოსაოკუპაციოსაოკუპაციო ჯარისჯარისჯარის სტატუსისტატუსისტატუსი მიანიჭამიანიჭამიანიჭა...

1991-931991-931991-93 წლებშიწლებშიწლებში რუსეთისრუსეთისრუსეთის იმპერიამიმპერიამიმპერიამ საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში ისევისევისევ განახორციელაგანახორციელაგანახორციელა აგრესიააგრესიააგრესია დადადა
რუსეთისრუსეთისრუსეთის სახელისუფლებოსახელისუფლებოსახელისუფლებო წრეებისწრეებისწრეების წარმომადგენლებისწარმომადგენლებისწარმომადგენლების უშუალოუშუალოუშუალო ხელმძღვანელობითხელმძღვანელობითხელმძღვანელობით
განხორციელდაგანხორციელდაგანხორციელდა პუტჩიპუტჩიპუტჩი::: საქართველოდანსაქართველოდანსაქართველოდან განიდევნაგანიდევნაგანიდევნა კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება ––– საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის პრეზიდენტიპრეზიდენტიპრეზიდენტი ზვიადზვიადზვიად გამსახურდიაგამსახურდიაგამსახურდია,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკირესპუბლიკირესპუბლიკისსს უზენაესიუზენაესიუზენაესი
საბჭოსაბჭოსაბჭო,,, მინისტრთამინისტრთამინისტრთა კაბინეტიკაბინეტიკაბინეტი დადადა ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი თვითმართველობისათვითმართველობისათვითმართველობისა დადადა მმართველობისმმართველობისმმართველობის
ორგანოებიორგანოებიორგანოები... ძალადობისძალადობისძალადობის გზითგზითგზით მოსულმამოსულმამოსულმა ხუნტისხუნტისხუნტის ხელისუფლებამხელისუფლებამხელისუფლებამ რუსეთისრუსეთისრუსეთის საოკუპაციოსაოკუპაციოსაოკუპაციო ჯარსჯარსჯარს
მიანიჭამიანიჭამიანიჭა მეგობარიმეგობარიმეგობარი ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ჯარისჯარისჯარის სტატუსისტატუსისტატუსი დადადა გამოაცხადაგამოაცხადაგამოაცხადა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს შეყვანაშეყვანაშეყვანა რუსეთისრუსეთისრუსეთის
ნეოიმპერიაშინეოიმპერიაშინეოიმპერიაში ––– დსთდსთდსთ---შიშიში...

1992-20111992-20111992-2011 წლებშიწლებშიწლებში უკანონოუკანონოუკანონო რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის მიერმიერმიერ დაიდოდაიდოდაიდო საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსააათვისთვისთვის წამგებიანიწამგებიანიწამგებიანი ბევრიბევრიბევრი
ხელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულება... საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს სახელითსახელითსახელით მილიარდობითმილიარდობითმილიარდობით სესხისესხისესხი აიღესაიღესაიღეს
ხელისუფლებაშიხელისუფლებაშიხელისუფლებაში უკანონოუკანონოუკანონო გზითგზითგზით მოსულმამოსულმამოსულმა კრიმინალურმაკრიმინალურმაკრიმინალურმა კლანებმაკლანებმაკლანებმა... არაკანონიერიარაკანონიერიარაკანონიერი
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების მიერმიერმიერ უცხოურიუცხოურიუცხოური ბანკებიდანბანკებიდანბანკებიდან ნასესხებინასესხებინასესხები თანხათანხათანხა გამოყენებულგამოყენებულგამოყენებულ იქნაიქნაიქნა კრიმინალთაკრიმინალთაკრიმინალთა
კერძოკერძოკერძო ინტერესებისინტერესებისინტერესების შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, არადაარადაარადა,,, მათიმათიმათი გადახდისგადახდისგადახდის ვალდებულებავალდებულებავალდებულება დაკისრებულიადაკისრებულიადაკისრებულია
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოსააათვისთვისთვის... ნათელიანათელიანათელია,,, რომრომრომ უახლოესუახლოესუახლოეს მომავალშიმომავალშიმომავალში საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
პატიოსანპატიოსანპატიოსან მოქალაქეებსმოქალაქეებსმოქალაქეებს მოუწევთმოუწევთმოუწევთ ამამამ ვალებივალებივალებისსს გადახდაგადახდაგადახდა,,, ვალებისავალებისავალებისა,,, რომელრომელრომელნნნიციციც საბოლოოსაბოლოოსაბოლოო ჯამშიჯამშიჯამში
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს საწინააღმდეგოდსაწინააღმდეგოდსაწინააღმდეგოდ იქნაიქნაიქნა გამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებული...

უკანონოუკანონოუკანონო რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის მიერმიერმიერ 199219921992 წელსვეწელსვეწელსვე იყოიყოიყო წარუმატებელიწარუმატებელიწარუმატებელი მცდელობამცდელობამცდელობა,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დედაქალაქშიდედაქალაქშიდედაქალაქში შეეკრიბაშეეკრიბაშეეკრიბა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსაბჭოსაბჭო დადადა ხუნტისხუნტისხუნტის მხრიდანმხრიდანმხრიდან იყოიყოიყო
მცდელობამცდელობამცდელობა,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ინსტიტუციისინსტიტუციისინსტიტუციის ამამამ
კანონიერიკანონიერიკანონიერი წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი ორგანოსაგანორგანოსაგანორგანოსაგან მაინცმაინცმაინც მიეღომიეღომიეღო ლეგიტიმაციალეგიტიმაციალეგიტიმაცია (((როგორცროგორცროგორც ესესეს მოხდამოხდამოხდა
აზერბაიჯანშიაზერბაიჯანშიაზერბაიჯანში,,, აზერბაიჯანისაზერბაიჯანისაზერბაიჯანის პრეზიდენტპრეზიდენტპრეზიდენტ ელჩიბეისელჩიბეისელჩიბეის კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების დამხობისდამხობისდამხობის
შემდეგშემდეგშემდეგ).).).

მომდევნომომდევნომომდევნო პერიოდშიპერიოდშიპერიოდში შეიცვალაშეიცვალაშეიცვალა ტაქტიკატაქტიკატაქტიკა დადადა,,, ერთისერთისერთის მხრივმხრივმხრივ,,, უკანონოუკანონოუკანონო არჩევნებშიარჩევნებშიარჩევნებში
კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების წარმომადგენელთაწარმომადგენელთაწარმომადგენელთა ჩათრევითჩათრევითჩათრევით,,, მეორესმეორესმეორეს მხრივმხრივმხრივ კიკიკი, ,,, ,,, ,,ურჩთაურჩთაურჩთა"""
(((დევნილიდევნილიდევნილი კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების წარმომადგენელთაწარმომადგენელთაწარმომადგენელთა))) დაშინებადაშინებადაშინება---განადგურებითგანადგურებითგანადგურებით
შეეცადნენშეეცადნენშეეცადნენ,,, ფიზიკურადფიზიკურადფიზიკურად მოესპოთმოესპოთმოესპოთ კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლეხელისუფლეხელისუფლებისბისბის წარმომადგენლობაწარმომადგენლობაწარმომადგენლობა... ამამამ
მიმართულებითმიმართულებითმიმართულებით ერთერთერთ–––ერთიერთიერთი გადადგმულიგადადგმულიგადადგმული ნაბიჯიანაბიჯიანაბიჯია,,, როდესაცროდესაცროდესაც ფაქტობრივმაფაქტობრივმაფაქტობრივმა რეჟიმმარეჟიმმარეჟიმმა მაღალიმაღალიმაღალი
სადეპუტატოსადეპუტატოსადეპუტატო–––საკომპენსაციოსაკომპენსაციოსაკომპენსაციო პენსიაპენსიაპენსია გასცაგასცაგასცა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს
ყოფილიყოფილიყოფილი დეპუტატებდეპუტატებდეპუტატებზეზეზე ––– იმიმიმ პირთათვისპირთათვისპირთათვის,,, ვინცვინცვინც თავისითავისითავისი ნებითნებითნებით შეიწყვეტდაშეიწყვეტდაშეიწყვეტდა დეპუტატისდეპუტატისდეპუტატის
უფლებამოსილებასუფლებამოსილებასუფლებამოსილებას... სამწუხაროდსამწუხაროდსამწუხაროდ,,, გაუსაძლისგაუსაძლისგაუსაძლის პირობებშიპირობებშიპირობებში მცხოვრებიმცხოვრებიმცხოვრები საკმაოდსაკმაოდსაკმაოდ ბევრიბევრიბევრი
დეპუტატიდეპუტატიდეპუტატი დათანხმდადათანხმდადათანხმდა ამგვარამგვარამგვარ მზაკვრულმზაკვრულმზაკვრულ შემოთავაზებასშემოთავაზებასშემოთავაზებას...

მიუხედავადმიუხედავადმიუხედავად მძიმემძიმემძიმე განსაცდელებისაგანსაცდელებისაგანსაცდელებისა,,, დევნილმადევნილმადევნილმა,,, კანონიერმაკანონიერმაკანონიერმა ხელისუფლებამხელისუფლებამხელისუფლებამ,,, მისმამისმამისმა
ინსტიტუციებმაინსტიტუციებმაინსტიტუციებმა დადადა ამამამ ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების კანონიერმაკანონიერმაკანონიერმა წარმომადგენლობამწარმომადგენლობამწარმომადგენლობამ,,, მაინცმაინცმაინც შეინარჩუნაშეინარჩუნაშეინარჩუნა რარარა
თავისითავისითავისი სტატუსისტატუსისტატუსი,,, დევნილობისდევნილობისდევნილობის პირობებშიპირობებშიპირობებში გააგრძელაგააგრძელაგააგრძელა მოღვაწეობამოღვაწეობამოღვაწეობა როგორცროგორცროგორც საზღვარგარეთსაზღვარგარეთსაზღვარგარეთ,,,
ასევეასევეასევე საქართველოშიცსაქართველოშიცსაქართველოშიც...

რამდენადაცრამდენადაცრამდენადაც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის უზენაესუზენაესუზენაეს საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს,,, მინისტრთამინისტრთამინისტრთა კაბინეტსკაბინეტსკაბინეტს,,,
ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი თვითმართველობისათვითმართველობისათვითმართველობისა დადადა მმართველობისმმართველობისმმართველობის ორგანოებსორგანოებსორგანოებს,,, მათმათმათ ხელმძღვანელხელმძღვანელხელმძღვანელ
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პირებსაპირებსაპირებსა დადადა წარმომადგენლობასწარმომადგენლობასწარმომადგენლობას,,, ანუანუანუ მთლიანობაშიმთლიანობაშიმთლიანობაში დევნილდევნილდევნილ კანონიერკანონიერკანონიერ ხელისუფლებასხელისუფლებასხელისუფლებას
დღემდედღემდედღემდე არარარ გამოუცხადებიაგამოუცხადებიაგამოუცხადებია თვითლიკვიდაციათვითლიკვიდაციათვითლიკვიდაცია,,, არარარ დაუნიშნავსდაუნიშნავსდაუნიშნავს ახალიახალიახალი არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები დადადა თავისითავისითავისი
სამართალმემკვიდრეობასამართალმემკვიდრეობასამართალმემკვიდრეობა არარარ გადაუციაგადაუციაგადაუცია არცერთიარცერთიარცერთი მომდევნომომდევნომომდევნო ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლებისააათვისთვისთვის;;;

რამდენადაცრამდენადაცრამდენადაც დღესაცდღესაცდღესაც არსებობსარსებობსარსებობს სამართალმემკვიდრესამართალმემკვიდრესამართალმემკვიდრე,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების,,,
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის,,, დევნილიდევნილიდევნილი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების
ეროვნულიეროვნულიეროვნული ინსტიტუციებიინსტიტუციებიინსტიტუციები დადადა კანონიერიკანონიერიკანონიერი სახელისუფლებოსახელისუფლებოსახელისუფლებო წარმომადგენლობაწარმომადგენლობაწარმომადგენლობა,,, დღესაცდღესაცდღესაც დადადა
იმედიაიმედიაიმედია უახლოესუახლოესუახლოეს მომავალშიცმომავალშიცმომავალშიც,,, რეალურადრეალურადრეალურად შესაძლებელიაშესაძლებელიაშესაძლებელია მისიმისიმისი,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი საკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო
დადადა აღმასრულებელიაღმასრულებელიაღმასრულებელი ბაზისბაზისბაზის კანონიერიკანონიერიკანონიერი,,, ფაქტობრივიფაქტობრივიფაქტობრივი მოქმედებამოქმედებამოქმედება...

ასეთასეთასეთ შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში,,, ასევეასევეასევე შესაძლებელიაშესაძლებელიაშესაძლებელია კრიმინალურიკრიმინალურიკრიმინალური კლანებისკლანებისკლანების მიერმიერმიერ არსებულიარსებულიარსებული
სესხებისსესხებისსესხების სახელმწიფოსათვისსახელმწიფოსათვისსახელმწიფოსათვის (((ხალხისათვისხალხისათვისხალხისათვის))) დაბრუნებადაბრუნებადაბრუნება,,, საქართველოსათვისსაქართველოსათვისსაქართველოსათვის წამგებიანიწამგებიანიწამგებიანი
ბევრიბევრიბევრი ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების,,, გარიგებისგარიგებისგარიგების გადასინჯვაგადასინჯვაგადასინჯვა დადადა სხვასხვასხვა...

კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების სამართალმემკვიდრეობისსამართალმემკვიდრეობისსამართალმემკვიდრეობის ლეგალიზაციალეგალიზაციალეგალიზაცია დადადა აღდგენააღდგენააღდგენა
გარდამტეხგარდამტეხგარდამტეხ როლსროლსროლს შეასრულებსშეასრულებსშეასრულებს ქვეყანაშიქვეყანაშიქვეყანაში სამართლიანობისასამართლიანობისასამართლიანობისა დადადა ამომრჩეველთაამომრჩეველთაამომრჩეველთა ღირსებისღირსებისღირსების
აღდგენისაღდგენისაღდგენის,,, ზოგადადზოგადადზოგადად,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს მოწყობისმოწყობისმოწყობის თვალსაზრისითაცთვალსაზრისითაცთვალსაზრისითაც...

არსებითიაარსებითიაარსებითია ისიცისიცისიც,,, რომრომრომ ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების სამართალმემკვიდრეობისსამართალმემკვიდრეობისსამართალმემკვიდრეობის აღდგენითაღდგენითაღდგენით
დენონსირდებადენონსირდებადენონსირდება ისეთიისეთიისეთი ანტიქართულიანტიქართულიანტიქართული ხელშეკრულებებიცხელშეკრულებებიცხელშეკრულებებიც,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
ინტერესებისინტერესებისინტერესების გაუთვალისწინებლადააგაუთვალისწინებლადააგაუთვალისწინებლადაა დადებულიდადებულიდადებული მეზობელმეზობელმეზობელ თუთუთუ შორეულშორეულშორეულ
სახელმწიფოებებთანსახელმწიფოებებთანსახელმწიფოებებთან...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოებრივსახელმწიფოებრივსახელმწიფოებრივ,,, სამართლებრივსამართლებრივსამართლებრივ სივრცეშისივრცეშისივრცეში არარარ უნდაუნდაუნდა არსებობდესარსებობდესარსებობდეს შავიშავიშავი
ხვრელებიხვრელებიხვრელები, რომლებიცრომლებიცრომლებიც სჭამენსჭამენსჭამენ არამარტოარამარტოარამარტო საბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტო სახსრებსსახსრებსსახსრებს, არამედარამედარამედ სწორედსწორედსწორედ ასეთიასეთიასეთი
არასამართლებრივიარასამართლებრივიარასამართლებრივი,,, არაკანონიერიარაკანონიერიარაკანონიერი დადადა არაკონსტიტუციურიარაკონსტიტუციურიარაკონსტიტუციური ორგანოებისორგანოებისორგანოების მეშვეობითმეშვეობითმეშვეობით ზიანსზიანსზიანს
აყენებენაყენებენაყენებენ ქვეყნისქვეყნისქვეყნის იმიჯსიმიჯსიმიჯს.

ზოგადადზოგადადზოგადად,,, ლეგიტიმურობალეგიტიმურობალეგიტიმურობა კანონიერებასკანონიერებასკანონიერებას, სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი საფუძვლებისსაფუძვლებისსაფუძვლების არსებობასარსებობასარსებობას
ნიშნავსნიშნავსნიშნავს, ესესეს ცნობილიაცნობილიაცნობილია.

ცნობილიაცნობილიაცნობილია ასევეასევეასევე,,, დევნილიდევნილიდევნილი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ––– მთავრობისმთავრობისმთავრობის საკუთრივსაკუთრივსაკუთრივ სამშობლოშისამშობლოშისამშობლოში თუთუთუ
სხვასხვასხვა ქვეყანაშიქვეყანაშიქვეყანაში დევნილობაშიდევნილობაშიდევნილობაში მოქმედებამოქმედებამოქმედება,,, სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი თუთუთუ პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური თვალსაზრისითთვალსაზრისითთვალსაზრისით
მისიმისიმისი პრეცედენტულობაპრეცედენტულობაპრეცედენტულობა.

ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ფუნქციოფუნქციოფუნქციობბბისისის მაგალითებიმაგალითებიმაგალითები კაცობრიობისკაცობრიობისკაცობრიობის ისტორიაშიისტორიაშიისტორიაში საკმაოდსაკმაოდსაკმაოდ მოიპოვებამოიპოვებამოიპოვება.
ამასამასამას ადასტურებსადასტურებსადასტურებს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს უახლოესიუახლოესიუახლოესი წარსულიცწარსულიცწარსულიც. მაგალითადმაგალითადმაგალითად, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს 1918–19211918–19211918–1921
წლებისწლებისწლების მთავრობამთავრობამთავრობა დადადა 1990–19931990–19931990–1993 წლებისწლებისწლების მთავრობამთავრობამთავრობა. მათმათმათ ხანგრძლივიხანგრძლივიხანგრძლივი დროისდროისდროის განმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაში
გარკვეულიგარკვეულიგარკვეული სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი ფუნქციებფუნქციებფუნქციებიიი გააჩნდათგააჩნდათგააჩნდათ დადადა გააჩნიათგააჩნიათგააჩნიათ, მათმათმათ შორისშორისშორის,,,
წარმომადგენლობითიცწარმომადგენლობითიცწარმომადგენლობითიც.

მაგრამმაგრამმაგრამ ასევეასევეასევე,,, ერთიერთიერთი ქვეყნისქვეყნისქვეყნის შიგნითშიგნითშიგნით გადაადგილებულიგადაადგილებულიგადაადგილებული ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი დადადა
თვითმმართველობითითვითმმართველობითითვითმმართველობითი კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ორგანოებისორგანოებისორგანოების (აფხაზეთისააფხაზეთისააფხაზეთისა დადადა აჭარისაჭარისაჭარის
ავტონომიებისავტონომიებისავტონომიების სახელისუფლებოსახელისუფლებოსახელისუფლებო,,, პრეფექტურპრეფექტურპრეფექტურააათათათა თუთუთუ საკრებულოთასაკრებულოთასაკრებულოთა ინსტიტუციებიინსტიტუციებიინსტიტუციები დადადა მათიმათიმათი
კანონიერიკანონიერიკანონიერი წარმომადგელობითობაწარმომადგელობითობაწარმომადგელობითობა,,, რომელთარომელთარომელთა ფუნქციებიფუნქციებიფუნქციები სამართლებრივადსამართლებრივადსამართლებრივად დადადა
იურიდიულადიურიდიულადიურიდიულად არსებობსარსებობსარსებობს))) ფუნქციობასფუნქციობასფუნქციობას თანამედროვეობათანამედროვეობათანამედროვეობა არარარ იცნობსიცნობსიცნობს. ამიტომაცააამიტომაცააამიტომაცაა, რომრომრომ ესესეს არისარისარის
გარკვეულწილადგარკვეულწილადგარკვეულწილად პრეცედენტულიპრეცედენტულიპრეცედენტული. პრეცედენტულობაპრეცედენტულობაპრეცედენტულობა კიკიკი თავისთავადთავისთავადთავისთავად არაკანონიერებასარაკანონიერებასარაკანონიერებას როდიროდიროდი
ნიშნავსნიშნავსნიშნავს.

აფხაზეთშიაფხაზეთშიაფხაზეთში დარღვეულიადარღვეულიადარღვეულია ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული მთლიანობამთლიანობამთლიანობა... იქიქიქ,,, როგორცროგორცროგორც მთელმთელმთელ ქვეყანაშიქვეყანაშიქვეყანაში,,,
მოქმედებსმოქმედებსმოქმედებს უკანონოუკანონოუკანონო დადადა დანაშაულებრივიდანაშაულებრივიდანაშაულებრივი რეჟიმირეჟიმირეჟიმი. აფხაზეთიაფხაზეთიაფხაზეთი ოკუპირებულიაოკუპირებულიაოკუპირებულია დადადა შექმნილიაშექმნილიაშექმნილია
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ვაკუუმივაკუუმივაკუუმი. აფხაზეთშიაფხაზეთშიაფხაზეთში არსებულიარსებულიარსებული უკანონოუკანონოუკანონო ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების მიერმიერმიერ გარეშეგარეშეგარეშე
ძალებისძალებისძალების დახმარებითდახმარებითდახმარებით განხორციელებულიაგანხორციელებულიაგანხორციელებულია არამარტოარამარტოარამარტო ქართულიქართულიქართული,,, არამედარამედარამედ ––– თავადთავადთავად აფხაზურიაფხაზურიაფხაზური
მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის ეთნიკურიეთნიკურიეთნიკური წმენდაწმენდაწმენდა დადადა გენოციდიგენოციდიგენოციდი. მთელიმთელიმთელი მსოფლიომსოფლიომსოფლიო საზოგადოებასაზოგადოებასაზოგადოება, გარდაგარდაგარდა ერთიერთიერთი
ქვეყნისაქვეყნისაქვეყნისა (((რუსეთისარუსეთისარუსეთისა))), იქიქიქ ჩატარებულჩატარებულჩატარებულ არჩევნებსარჩევნებსარჩევნებს მიიჩნევსმიიჩნევსმიიჩნევს უკანონოდუკანონოდუკანონოდ დადადა ბათილადბათილადბათილად. აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის
კანონიერიკანონიერიკანონიერი უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსასაბჭოსასაბჭოსა დადადა მთავმთავმთავრობისრობისრობის,,, ასევეასევეასევე ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი თვითმმართველობითითვითმმართველობითითვითმმართველობითი
ორგანოებისორგანოებისორგანოების წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი უმრავლესობაუმრავლესობაუმრავლესობა,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც დევნილნიდევნილნიდევნილნი არიანარიანარიან თავიანთივეთავიანთივეთავიანთივე
სამშობლოსასამშობლოსასამშობლოსა თუთუთუ ქვეყნისქვეყნისქვეყნის გარეთგარეთგარეთ,,, ფაქტობრივადფაქტობრივადფაქტობრივად არისარისარის მთელიმთელიმთელი აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის
ინტერესებისინტერესებისინტერესების გამომხატველიგამომხატველიგამომხატველი...
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აქაქაქ თითქოსთითქოსთითქოს სადაოსადაოსადაო არაფერიაარაფერიაარაფერია, მაგრამმაგრამმაგრამ მთავარიმთავარიმთავარი ფაქტორიფაქტორიფაქტორი, რაცრაცრაც მათმათმათ ლეგიტიმურობასლეგიტიმურობასლეგიტიმურობას
კითხვისკითხვისკითხვის ნიშნისნიშნისნიშნის ქვეშქვეშქვეშ აქცევსაქცევსაქცევს, არისარისარის თითქმისთითქმისთითქმის ოცწლიანიოცწლიანიოცწლიანი სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი დადადა
კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური გადაურჩევლობაგადაურჩევლობაგადაურჩევლობა დადადა ყოველივეყოველივეყოველივე დღეისათვისდღეისათვისდღეისათვის არსებულარსებულარსებულ ზოგიერთზოგიერთზოგიერთ ამამამ
ორგანოსორგანოსორგანოს არადემოკრატიულადარადემოკრატიულადარადემოკრატიულად აქცევსაქცევსაქცევს. აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის კანონიერიკანონიერიკანონიერი უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსასაბჭოსასაბჭოსა დადადა
მთავრობისმთავრობისმთავრობის,,, ასევეასევეასევე ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი თვითმმართველობითითვითმმართველობითითვითმმართველობითი ორგანოებისორგანოებისორგანოების დღევანდელიდღევანდელიდღევანდელი
წარმომადგენლობითობისწარმომადგენლობითობისწარმომადგენლობითობის უფლებამოსილებაუფლებამოსილებაუფლებამოსილება ეჭვქვეშეჭვქვეშეჭვქვეშ აყენებსაყენებსაყენებს წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი არჩევითიარჩევითიარჩევითი
ორგანოსორგანოსორგანოს ისეთისეთისეთ აუცილებელაუცილებელაუცილებელ ატრიბუტებსატრიბუტებსატრიბუტებს, როგორიცააროგორიცააროგორიცაა, სამართალისამართალისამართალი,,, კანონიერებაკანონიერებაკანონიერება,,,
დემოკრატიულობადემოკრატიულობადემოკრატიულობა, არჩევითობაარჩევითობაარჩევითობა, ხალხისხალხისხალხის ნებისნებისნების გამოხატვაგამოხატვაგამოხატვა, პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური პლურალიზმიპლურალიზმიპლურალიზმი,
რესპუბლიკურირესპუბლიკურირესპუბლიკური სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი წყობილებაწყობილებაწყობილება.

არარარ შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება, სამართლებრივადსამართლებრივადსამართლებრივად,,, კანონიერადკანონიერადკანონიერად დადადა კონსტიტუციურადკონსტიტუციურადკონსტიტუციურად არჩევითიარჩევითიარჩევითი თუთუთუ
დანიშვნითიდანიშვნითიდანიშვნითი ორგანოებიორგანოებიორგანოები დადადა წარმომადგენლობაწარმომადგენლობაწარმომადგენლობა იყოსიყოსიყოს კანონიერიკანონიერიკანონიერი სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა
კანონიერიკანონიერიკანონიერი არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების გზითგზითგზით მისიმისიმისი განახლებისგანახლებისგანახლების გარეშეგარეშეგარეშე.

ესესეს არისარისარის წარმოუდგენელიწარმოუდგენელიწარმოუდგენელი დადადა მსოფლიომსოფლიომსოფლიოშიშიში უპრეცედენტოუპრეცედენტოუპრეცედენტო მოვლენაამოვლენაამოვლენაა. ასეთასეთასეთ შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში
ირღვევაირღვევაირღვევა ადამიანისადამიანისადამიანის უფლებებიუფლებებიუფლებები. ხალხისხალხისხალხის უფლებაუფლებაუფლება, იყოსიყოსიყოს ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების წყაროწყაროწყარო დადადა პიროვნებისპიროვნებისპიროვნების
უფლებაუფლებაუფლება, აირჩიოსაირჩიოსაირჩიოს დადადა იქნესიქნესიქნეს არჩეულიარჩეულიარჩეული, თავისუფლადთავისუფლადთავისუფლად გამოხატოსგამოხატოსგამოხატოს კანონიერკანონიერკანონიერ არჩევნებშიარჩევნებშიარჩევნებში თავისითავისითავისი
ნებანებანება. მნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანია ერთიერთიერთი არგუმენტიცარგუმენტიცარგუმენტიც, რომრომრომ ამამამ პერიოდისპერიოდისპერიოდის განმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაში მათიმათიმათი
სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა კანონიერიკანონიერიკანონიერი არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები თუთუთუ კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური დანიშვნებიდანიშვნებიდანიშვნები უნდაუნდაუნდა
ტარდებოდესტარდებოდესტარდებოდეს გონივრულიგონივრულიგონივრული პერიოდულობითპერიოდულობითპერიოდულობით.

მოწინააღმდეგენიმოწინააღმდეგენიმოწინააღმდეგენი შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება თვლიდნენთვლიდნენთვლიდნენ, რომრომრომ კანონიერიკანონიერიკანონიერი,,, კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების დევნილობისდევნილობისდევნილობის პერიოდშიპერიოდშიპერიოდში,,, რომრომრომ აუცილებლადაუცილებლადაუცილებლად აფხაზეთშიაფხაზეთშიაფხაზეთში უნდაუნდაუნდა ჩატარდესჩატარდესჩატარდეს,
რაცრაცრაც არსადარსადარსად არარარ წერიაწერიაწერია. ამომრჩეველიამომრჩეველიამომრჩეველი არისარისარის ხალხიხალხიხალხი დადადა არაარაარა ტერიტორიატერიტორიატერიტორია, აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის
ამომრჩეველთაამომრჩეველთაამომრჩეველთა დიდიდიდიდიდი უმრავლესობაუმრავლესობაუმრავლესობა ხომხომხომ,,, დღესდღესდღეს დევნილთადევნილთადევნილთა სტატუსითსტატუსითსტატუსით აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის გარეთგარეთგარეთ
ცხოვრობსცხოვრობსცხოვრობს... უსაფუძვლოაუსაფუძვლოაუსაფუძვლოა ამამამ აზრისაზრისაზრის მოწინააღმდეგეთამოწინააღმდეგეთამოწინააღმდეგეთა ისისის ეჭვიცეჭვიცეჭვიც,,, რომრომრომ ახალიახალიახალი არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების
ჩატარებაჩატარებაჩატარება ავტომატურადავტომატურადავტომატურად ლეგიტიმურსლეგიტიმურსლეგიტიმურს გახდისგახდისგახდის სეპარატისტებისსეპარატისტებისსეპარატისტების საოკუპაციოსაოკუპაციოსაოკუპაციო რეჟიმსრეჟიმსრეჟიმს.

საოკუპაციოსაოკუპაციოსაოკუპაციო რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის უკანონობაუკანონობაუკანონობა საერთოდსაერთოდსაერთოდ არარარ არისარისარის დამოკიდებულიდამოკიდებულიდამოკიდებული აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის
უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსასაბჭოსასაბჭოსა თუთუთუ უმაღლესიუმაღლესიუმაღლესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს არსებობაზეარსებობაზეარსებობაზე. საოკუპაციოსაოკუპაციოსაოკუპაციო-სეპარატისტულისეპარატისტულისეპარატისტული რეჟიმირეჟიმირეჟიმი
არცერთარცერთარცერთ საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო ორგანიზაციასორგანიზაციასორგანიზაციას არარარ უცვნიაუცვნიაუცვნია. ნებისმიერინებისმიერინებისმიერი საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი
თვითთვითთვით აფხაზეთშიაფხაზეთშიაფხაზეთში ჩატარებულჩატარებულჩატარებულ არჩევნებსარჩევნებსარჩევნებს თვლისთვლისთვლის უკანონოდუკანონოდუკანონოდ, თუნდაცთუნდაცთუნდაც იმიტომიმიტომიმიტომ,,, რომრომრომ
დარღვეულიადარღვეულიადარღვეულია საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული მთლიანობამთლიანობამთლიანობა, სუვერენიტეტისუვერენიტეტისუვერენიტეტი, არჩევნებშიარჩევნებშიარჩევნებში
მონაწილეობამონაწილეობამონაწილეობა არარარ მიუღიამიუღიამიუღია ეთნიკურიეთნიკურიეთნიკური წმენდისაწმენდისაწმენდისა დადადა მასობრივიმასობრივიმასობრივი განადგურებისგანადგურებისგანადგურების შედეგადშედეგადშედეგად
დაზარალებულდაზარალებულდაზარალებულ, ლტოლვილლტოლვილლტოლვილ დადადა იძულებითიძულებითიძულებით გაგაგადადადაადგილებულადგილებულადგილებულ მოსახლეობასმოსახლეობასმოსახლეობას.
მაშასადამემაშასადამემაშასადამე, საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო ინსტიტუტებისინსტიტუტებისინსტიტუტების აზრითაზრითაზრით, აფხაზეთშიაფხაზეთშიაფხაზეთში ჩატარებულიჩატარებულიჩატარებული არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები დადადა,,,
შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, მისმისმის შედეგადშედეგადშედეგად არჩეულიარჩეულიარჩეული ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება კანონიერიკანონიერიკანონიერი დადადა ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური იქნებაიქნებაიქნება
მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ამამამ გარემოებათაგარემოებათაგარემოებათა აღმოფხვრისაღმოფხვრისაღმოფხვრის შემდეგშემდეგშემდეგ.

აფხაზეთიაფხაზეთიაფხაზეთი არისარისარის ოკუპირებულიოკუპირებულიოკუპირებული ტერიტორიატერიტორიატერიტორია. იქიქიქ მოქმედებსმოქმედებსმოქმედებს უკანონოუკანონოუკანონო რეჟიმირეჟიმირეჟიმი, რომელიცრომელიცრომელიც
არისარისარის ეთნიკურიეთნიკურიეთნიკური წმენდისაწმენდისაწმენდისა დადადა ადამიანებისადამიანებისადამიანების მასობრივიმასობრივიმასობრივი განადგურებისგანადგურებისგანადგურების ორგანიზატორიორგანიზატორიორგანიზატორი რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის
მემკვიდრემემკვიდრემემკვიდრე დადადა მონაწილემონაწილემონაწილე. ამამამ ტერიტორიაზეტერიტორიაზეტერიტორიაზე არარარ ვრცელდებავრცელდებავრცელდება საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს თუნდაცთუნდაცთუნდაც
ფაქტობრივიფაქტობრივიფაქტობრივი რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის იურისდიქციაიურისდიქციაიურისდიქცია. დღესაცდღესაცდღესაც უხეშადუხეშადუხეშად ირღვევაირღვევაირღვევა ადამიანისადამიანისადამიანის ელემენტარულიელემენტარულიელემენტარული
უფლებებიუფლებებიუფლებები. ბუნებრივიაბუნებრივიაბუნებრივია, ასეთასეთასეთ ვითარებაშივითარებაშივითარებაში შეუძლებელიაშეუძლებელიაშეუძლებელია, ვისაუბროთვისაუბროთვისაუბროთ ამომრჩევლისამომრჩევლისამომრჩევლის ნებისნებისნების
თავისუფალითავისუფალითავისუფალი გამოხატვისგამოხატვისგამოხატვის შესაძლებლობაზეშესაძლებლობაზეშესაძლებლობაზე. ამაამაამა თთთუუუ იმიმიმ ობიექტურიობიექტურიობიექტური თუთუთუ სუბიექტურისუბიექტურისუბიექტური
მიზეზებითმიზეზებითმიზეზებით არჩევნებშიარჩევნებშიარჩევნებში მონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობის შეუძლებლობაშეუძლებლობაშეუძლებლობა სრულებითსრულებითსრულებით არარარ ნიშნავსნიშნავსნიშნავს იმასიმასიმას, რომრომრომ
საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო უფლებაუფლებაუფლება წავართვათწავართვათწავართვათ დანარჩენდანარჩენდანარჩენ მოსახლეობასმოსახლეობასმოსახლეობას. ანუანუანუ, თუთუთუ იქიქიქ არარარ შეუძლიაშეუძლიაშეუძლია კაცსკაცსკაცს
არჩევნებშიარჩევნებშიარჩევნებში მონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობის მიღებამიღებამიღება, მაშინმაშინმაშინ რარარა დააშავადააშავადააშავა, როგორცროგორცროგორც იქიქიქ მაცხოვრებელმამაცხოვრებელმამაცხოვრებელმა დადადა იქედანიქედანიქედან
დევნილმადევნილმადევნილმა მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის უმრავლესობამუმრავლესობამუმრავლესობამ?!

აფხაზეთისაფხაზეთისაფხაზეთის დაბრუნებისადაბრუნებისადაბრუნებისა დადადა აფხაზეთშიაფხაზეთშიაფხაზეთში დაბრუნებისდაბრუნებისდაბრუნების სუბიექტისუბიექტისუბიექტი აფხაზეთიდანაფხაზეთიდანაფხაზეთიდან დევნილიდევნილიდევნილი
უმრავლესიუმრავლესიუმრავლესი მოსახლეობაამოსახლეობაამოსახლეობაა. საკუთარისაკუთარისაკუთარი ინტერესებისინტერესებისინტერესების დასაცავადდასაცავადდასაცავად დადადა უკანუკანუკან დასაბრუნებლადდასაბრუნებლადდასაბრუნებლად მათმათმათ
სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი დადადა კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი ორგანოებიორგანოებიორგანოები
სჭირდებათსჭირდებათსჭირდებათ, რომლებმაცრომლებმაცრომლებმაც,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის კანონიერკანონიერკანონიერ ხელისუფლებასთანხელისუფლებასთანხელისუფლებასთან ერთადერთადერთად,,,
უნდაუნდაუნდა დაიცვადაიცვადაიცვანნნ მათიმათიმათი შელახულიშელახულიშელახული უფლებებიუფლებებიუფლებები,,, როგორცროგორცროგორც ქვეყნისქვეყნისქვეყნის შიგნითშიგნითშიგნით, ასევეასევეასევე მისმისმის ფარგლებსფარგლებსფარგლებს
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გარეთგარეთგარეთ. ასეთიასეთიასეთი ორგანოორგანოორგანოებიებიები კიკიკი უნდაუნდაუნდა იყიყიყვნენვნენვნენ სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა კანონიერიკანონიერიკანონიერი კონსტიტუციისკონსტიტუციისკონსტიტუციის
სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი სტატუსისსტატუსისსტატუსის მატარებელიმატარებელიმატარებელი დადადა არჩევითობისარჩევითობისარჩევითობის შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში არჩევითიარჩევითიარჩევითი. ისინიისინიისინი
უნდაუნდაუნდა გახდნენგახდნენგახდნენ ქმედუნარიანიქმედუნარიანიქმედუნარიანი, მოქმედიმოქმედიმოქმედი, ახალიახალიახალი ძალებითაძალებითაძალებითა დადადა საზოგადოებისაგანსაზოგადოებისაგანსაზოგადოებისაგან
უფლებამოსილებისუფლებამოსილებისუფლებამოსილების მატარებელიმატარებელიმატარებელი ადამიანებისაგანადამიანებისაგანადამიანებისაგან დაკომპლექტებულიდაკომპლექტებულიდაკომპლექტებული.

ანალოგიურადანალოგიურადანალოგიურად,,, ოდნავოდნავოდნავ განსხვავებუგანსხვავებუგანსხვავებულადლადლად (((რამეთურამეთურამეთუ აჭარააჭარააჭარა ოკუპირებულიოკუპირებულიოკუპირებული არარარ არისარისარის ქვეყნისქვეყნისქვეყნის
გარეშეგარეშეგარეშე ძალებისძალებისძალების მიერმიერმიერ),),), სამართლებრივადსამართლებრივადსამართლებრივად,,, კანონიერადკანონიერადკანონიერად დადადა კონსტიტუციურადკონსტიტუციურადკონსტიტუციურად უნდაუნდაუნდა აღსდგესაღსდგესაღსდგეს
აჭარისაჭარისაჭარის ავტონომიურიავტონომიურიავტონომიური რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის კანონიერიკანონიერიკანონიერი წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი ორგანოებისორგანოებისორგანოების
ფუნქციებიცფუნქციებიცფუნქციებიც...

ყოველივესყოველივესყოველივეს კიკიკი ხელსხელსხელს უნდაუნდაუნდა უწყობდესუწყობდესუწყობდეს ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური,,, სამართალმემკვიდრესამართალმემკვიდრესამართალმემკვიდრე,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი
დევნილიდევნილიდევნილი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების კანონიერიკანონიერიკანონიერი,,, კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური დადადა სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი
წარმომადგენლობაწარმომადგენლობაწარმომადგენლობა...

საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო სამართალისამართალისამართალი დადადა ადამიანთაადამიანთაადამიანთა უფლებებისუფლებებისუფლებების საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო დეკლარაციადეკლარაციადეკლარაცია
კონკრეტულკონკრეტულკონკრეტულ განმარტებასგანმარტებასგანმარტებას აძლევსაძლევსაძლევს ლეგიტიმურლეგიტიმურლეგიტიმურ ხელისუფლებასხელისუფლებასხელისუფლებას: ლეგიტიმურიალეგიტიმურიალეგიტიმურია ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება,
თუთუთუ მასმასმას აქვსაქვსაქვს ხალხისხალხისხალხის ნდობისნდობისნდობის სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა კანონიერიკანონიერიკანონიერი მანდატიმანდატიმანდატი,,, ანუანუანუ თუთუთუ იგიიგიიგი გამოხატავსგამოხატავსგამოხატავს
თავისითავისითავისი ერისერისერის კანონიერკანონიერკანონიერ ნებასნებასნებას. ყველაყველაყველა დროშიდროშიდროში ასეასეასე აღიქმებოდააღიქმებოდააღიქმებოდა იგიიგიიგი.

ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის ნებისნებისნების წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ დაამხესდაამხესდაამხეს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს მეორემეორემეორე,,, სამართლებრივადსამართლებრივადსამართლებრივად,,,
კანონიერადკანონიერადკანონიერად,,, საყოველთაოდსაყოველთაოდსაყოველთაოდ,,, დემოკრატიულადდემოკრატიულადდემოკრატიულად არჩეულიარჩეულიარჩეული ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება დადადა
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ ,,შეთქმულმაშეთქმულმაშეთქმულმა ძალებმაძალებმაძალებმა" სისხლიანისისხლიანისისხლიანი რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის მეშვეობითმეშვეობითმეშვეობით ფეხქვეშფეხქვეშფეხქვეშ
გათელესგათელესგათელეს ადამიანთაადამიანთაადამიანთა უფლებებისაუფლებებისაუფლებებისა დადადა თავისუფლებებისთავისუფლებებისთავისუფლებების საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო დეკლარაციადეკლარაციადეკლარაცია,
როდესაცროდესაცროდესაც ქართველქართველქართველ ხალხსხალხსხალხს განუცხადესგანუცხადესგანუცხადეს, რომრომრომ სისხლიანისისხლიანისისხლიანი აჯანყეაჯანყეაჯანყებისბისბის უფლებასუფლებასუფლებას ამამამ დეკლარაციისდეკლარაციისდეკლარაციის
პრეამბულაპრეამბულაპრეამბულა უტოვებსუტოვებსუტოვებს ყველაყველაყველა ხალხსოხალხსოხალხსო. იცრუესიცრუესიცრუეს დადადა ცრუობენცრუობენცრუობენ კაცობრიობისაკაცობრიობისაკაცობრიობისა დადადა თითოეულითითოეულითითოეული
კეთილიკეთილიკეთილი ნებისნებისნების ადამიანისადამიანისადამიანის მტრებიმტრებიმტრები, რადგანრადგანრადგან ესესეს დეკლარაციადეკლარაციადეკლარაცია სწორედსწორედსწორედ მსგავსიმსგავსიმსგავსი ვანდალიზმებისვანდალიზმებისვანდალიზმების
პრევენციისათვისპრევენციისათვისპრევენციისათვის იქნაიქნაიქნა შექმნილიშექმნილიშექმნილი დადადა იგიიგიიგი გვაუწყებსგვაუწყებსგვაუწყებს, რომრომრომ უკანასკნელიუკანასკნელიუკანასკნელი მეთოდიმეთოდიმეთოდი ––– სამოქალაქოსამოქალაქოსამოქალაქო
დადადა ეროვნულიეროვნულიეროვნული დაუმორჩილებლობადაუმორჩილებლობადაუმორჩილებლობა მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ტირანიისტირანიისტირანიის წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ საბრძოლველადსაბრძოლველადსაბრძოლველად არისარისარის დადადა
არაარაარა – დემოკრატიულადდემოკრატიულადდემოკრატიულად,,, საყოველთაოდსაყოველთაოდსაყოველთაოდ არჩეულიარჩეულიარჩეული ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების დასამხობადდასამხობადდასამხობად,,, რომელიცრომელიცრომელიც
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის გამოცხადებიდანვეგამოცხადებიდანვეგამოცხადებიდანვე დემოკრატიულადდემოკრატიულადდემოკრატიულად,,, ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის ნებითანებითანებითა დადადა
საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო სამართლისსამართლისსამართლის, ისტორიულიისტორიულიისტორიული სამართლიანობისსამართლიანობისსამართლიანობის პრინციპებიდანპრინციპებიდანპრინციპებიდან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე
იბრძოდაიბრძოდაიბრძოდა ქვეყნისქვეყნისქვეყნის სრულისრულისრული თავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვისთავისუფლებისათვის...

ლეგიტიმურობალეგიტიმურობალეგიტიმურობა არარარ არისარისარის ზოგადიზოგადიზოგადი ცნებაცნებაცნება... ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება,,, მთავრობამთავრობამთავრობა
კონკრეტულადკონკრეტულადკონკრეტულად არისარისარის ნამდვილინამდვილინამდვილი (ერისერისერის ნებისნებისნების გამომხატველიგამომხატველიგამომხატველი) რეალურირეალურირეალური ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება დადადა
მთავრობამთავრობამთავრობა. ნებისმიერინებისმიერინებისმიერი ერიერიერი მხოლოდმხოლოდმხოლოდ მაშინაამაშინაამაშინაა თავისუფალითავისუფალითავისუფალი ერიერიერი საკუთარსაკუთარსაკუთარ მიწაზემიწაზემიწაზე, როცაროცაროცა მასმასმას
ჰყავსჰყავსჰყავს საკუთარისაკუთარისაკუთარი ინტერესებისინტერესებისინტერესების გამომხატველიგამომხატველიგამომხატველი დადადა მსახურიმსახურიმსახური ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება, წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ
შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში ერიერიერი თავადთავადთავად ხდებახდებახდება მსახურიმსახურიმსახური,,, ნიჰილისტურინიჰილისტურინიჰილისტური ფსიქოფსიქოფსიქო-ინტოქსიკაციითაინტოქსიკაციითაინტოქსიკაციითა დადადა
ტერორითტერორითტერორით იქცევაიქცევაიქცევა ვიტალისტურვიტალისტურვიტალისტურ მასადმასადმასად, რომერომერომელსაცლსაცლსაც არარარ გააჩნიაგააჩნიაგააჩნია ეროვნებაეროვნებაეროვნება დადადა,,, აქედანაქედანაქედან
გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,, არცარცარც – სამშობლოსამშობლოსამშობლო.

ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების მიერმიერმიერ შექმნილიშექმნილიშექმნილი სამართლებრივსამართლებრივსამართლებრივ-პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ბაზაბაზაბაზა არისარისარის
ნამდვილინამდვილინამდვილი საშუალებასაშუალებასაშუალება დადადა გასაღებიგასაღებიგასაღები საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული მთლიანობისმთლიანობისმთლიანობის
აღსადგენადაცაღსადგენადაცაღსადგენადაც. ესესეს მომენტიმომენტიმომენტი უაღრესადუაღრესადუაღრესად მნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანია სოციალურისოციალურისოციალური ფსიქოლოგიისფსიქოლოგიისფსიქოლოგიის
თვალსაზრისითაცთვალსაზრისითაცთვალსაზრისითაც, რადგანრადგანრადგან ამამამ ,,გასაღებისგასაღებისგასაღების", პირობითადპირობითადპირობითად,,, მოსკოვშიმოსკოვშიმოსკოვში,,, ვაშინგტონსავაშინგტონსავაშინგტონსა თუთუთუ პეკინშიპეკინშიპეკინში
ძებნაძებნაძებნა მიუთითებსმიუთითებსმიუთითებს ნიჰილისტურნიჰილისტურნიჰილისტურ მარაზმსმარაზმსმარაზმს სრულისრულისრული ამნეზიითამნეზიითამნეზიით, რეალობისრეალობისრეალობის აღქმისაღქმისაღქმის სრულისრულისრული
დაკარგვითადაკარგვითადაკარგვითა დადადა თვინიერობითთვინიერობითთვინიერობით რომრომრომ აღიწერებააღიწერებააღიწერება.

ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის ,,გასაღებიგასაღებიგასაღები""" – დამხობილიდამხობილიდამხობილი ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების მიერმიერმიერ
შექმნილიშექმნილიშექმნილი კოსტიტუციურიკოსტიტუციურიკოსტიტუციური დადადა სამართლებრივსამართლებრივსამართლებრივ-პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ბაზისბაზისბაზის ამოქმედებაამოქმედებაამოქმედება,,, ერთადერთიაერთადერთიაერთადერთია
ასევეასევეასევე აფხაზეთისააფხაზეთისააფხაზეთისა დადადა შიდაშიდაშიდა ქართლისქართლისქართლის დასაბრუნებლადაცდასაბრუნებლადაცდასაბრუნებლადაც. ისისის საქართველოშიასაქართველოშიასაქართველოშია, მისმისმის
უდიდებულესობაუდიდებულესობაუდიდებულესობა ხალხშიახალხშიახალხშია დადადა მისმისმის ნებანებანება-გადაწყვეტილებაშიგადაწყვეტილებაშიგადაწყვეტილებაშიააა...

ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური წყვეტისწყვეტისწყვეტის აღდგენისაღდგენისაღდგენის აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი ნიშანიანიშანიანიშანია არაარაარა მხოლოდმხოლოდმხოლოდ კანონიერიკანონიერიკანონიერი
არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების დანიშვნადანიშვნადანიშვნა, არამედარამედარამედ – ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი ბაზისბაზისბაზის ამოქმედებაამოქმედებაამოქმედება
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს გადასარჩენადგადასარჩენადგადასარჩენად.
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აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია,,, მოხდესმოხდესმოხდეს სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი დადადა კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური წყვეტისწყვეტისწყვეტის
აღდგენააღდგენააღდგენა დადადა შემდგომშემდგომშემდგომ ქვეყანამქვეყანამქვეყანამ უნდაუნდაუნდა აირჩიოსაირჩიოსაირჩიოს ახალიახალიახალი ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება... კანონიერმაკანონიერმაკანონიერმა
ხელისუფლებამხელისუფლებამხელისუფლებამ,,, მთავრობამმთავრობამმთავრობამ უნდაუნდაუნდა დანიშნოსდანიშნოსდანიშნოს დადადა ჩაატაროსჩაატაროსჩაატაროს არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები... მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ამამამ არჩვენებისარჩვენებისარჩვენების
შედეგადშედეგადშედეგად მოსულიმოსულიმოსული ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება იქნებაიქნებაიქნება სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი,,, ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური,,, ასევეასევეასევე
უფლებამოსილიუფლებამოსილიუფლებამოსილი დადადა ვალდებულიცვალდებულიცვალდებულიც,,, რომრომრომ იხელმძღვანელებსიხელმძღვანელებსიხელმძღვანელებს ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური,,, სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი
ბაზითბაზითბაზით...

ამამამ მხრივმხრივმხრივ კიკიკი,,, აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის
აქტივიზაციააქტივიზაციააქტივიზაცია,,, რათარათარათა აღსდგესაღსდგესაღსდგეს ეროვნულიეროვნულიეროვნული ცნობიერებაცნობიერებაცნობიერება,,, ქრისტიანულიქრისტიანულიქრისტიანული რწმენისარწმენისარწმენისა დადადა ქართულიქართულიქართული
ეროვნულიეროვნულიეროვნული იდეოლოგიისიდეოლოგიისიდეოლოგიის აღორძინებააღორძინებააღორძინება,,, ქართულიქართულიქართული სახელმწიფოებრიობისასახელმწიფოებრიობისასახელმწიფოებრიობისა დადადა ეროვნულიეროვნულიეროვნული
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების აღდგენააღდგენააღდგენა...

ესესეს კიკიკი ჩვენიჩვენიჩვენი ბრძოლისბრძოლისბრძოლის უმთავრესიუმთავრესიუმთავრესი მიზანიმიზანიმიზანი უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს... ღვთისაღვთისაღვთისა დადადა მამულისათვისმამულისათვისმამულისათვის
თავგანწირვათავგანწირვათავგანწირვა დღესდღესდღეს ერთადერთიერთადერთიერთადერთი გზააგზააგზაა გადარჩენისაგადარჩენისაგადარჩენისა,,, თორემთორემთორემ,,, წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში,,,
მოგველისმოგველისმოგველის ეროვნულიეროვნულიეროვნული გადაგვარებაგადაგვარებაგადაგვარება დადადა კატასტროფაკატასტროფაკატასტროფა...

ამრიგადამრიგადამრიგად,,, ლეგიტიმურობალეგიტიმურობალეგიტიმურობა აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია იყოსიყოსიყოს სამართლებრივსამართლებრივსამართლებრივ–––კანონიერიკანონიერიკანონიერი ანუანუანუ
რაციონალურირაციონალურირაციონალური... მთავარიმთავარიმთავარი ამოცანააამოცანააამოცანაა სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი დადადა დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული
სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს მშენებლობამშენებლობამშენებლობა,,, რომელიცრომელიცრომელიც,,, თავისთავისთავის მხრივმხრივმხრივ,,, უპირისპირდებაუპირისპირდებაუპირისპირდება ტოტალიტარულტოტალიტარულტოტალიტარულ,,,
ავტორიტარულავტორიტარულავტორიტარულ სახელმწიფოებსსახელმწიფოებსსახელმწიფოებს...

IIIV.V.V. საკითხისაკითხისაკითხი ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებისახელისუფლებისახელისუფლებისა დადადა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ურთიერთდამოკიდებულებისურთიერთდამოკიდებულებისურთიერთდამოკიდებულების შესახებშესახებშესახებ

უმნიშვნელოვანესიაუმნიშვნელოვანესიაუმნიშვნელოვანესია საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის აღდგენისაღდგენისაღდგენის საკითხებისაკითხებისაკითხები ანუანუანუ
საკითხისაკითხისაკითხი ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებისახელისუფლებისახელისუფლებისა დადადა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ურთიერთდამოკიდებულებისურთიერთდამოკიდებულებისურთიერთდამოკიდებულების შესახებშესახებშესახებ...

199219921992 წლისწლისწლის შემდგომშემდგომშემდგომ,,, მასმასმას შემდეგშემდეგშემდეგ,,, რაცრაცრაც განდევნესგანდევნესგანდევნეს ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება,,, არარარ
შემწყდარაშემწყდარაშემწყდარა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის პრობლემისპრობლემისპრობლემის აქტუალობააქტუალობააქტუალობა...
წლებიწლებიწლები გადისგადისგადის დადადა ესესეს საკითხისაკითხისაკითხი ისევისევისევ რჩებარჩებარჩება საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს უმძაფრესუმძაფრესუმძაფრეს პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ
პრობლემადპრობლემადპრობლემად... ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური,,, ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების აღდგენააღდგენააღდგენა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
სტაბილურისტაბილურისტაბილური მომავლისმომავლისმომავლის უზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფის ერთადერთადერთადერთერთერთ გარანტიადგარანტიადგარანტიად რჩებარჩებარჩება...

ამასთანამასთანამასთან დაკავშირებითდაკავშირებითდაკავშირებით უნდაუნდაუნდა გავიხსენოთგავიხსენოთგავიხსენოთ,,, თუთუთუ რასრასრას წარმოწარმოწარმოადგენდაადგენდაადგენდა ეროვნულიეროვნულიეროვნული
ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება დადადა ესესეს საფიქრალისაფიქრალისაფიქრალი მიუთითებსმიუთითებსმიუთითებს იმასაციმასაციმასაც,,, თუთუთუ რარარა გზებითგზებითგზებით შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება ამამამ დადადა
ასეთიასეთიასეთი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების აღდგენააღდგენააღდგენა ––– ზოგადადზოგადადზოგადად ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის აღდგენააღდგენააღდგენა...

მთავარიმთავარიმთავარი ისააისააისაა,,, რომრომრომ ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მიერმიერმიერ შექმნილიშექმნილიშექმნილი ინსტიტუციაინსტიტუციაინსტიტუცია,,, ინსტრუმენტიინსტრუმენტიინსტრუმენტი იყოიყოიყო
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფგანმათავისუფგანმათავისუფლელელებელიბელიბელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის იმდროინდელიიმდროინდელიიმდროინდელი უმთავრესიუმთავრესიუმთავრესი
მიზნისმიზნისმიზნის --- სახელმსახელმსახელმწიფოებრივიწიფოებრივიწიფოებრივი დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღსადგენადაღსადგენადაღსადგენად... საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის უპირობოდუპირობოდუპირობოდ დადადა საყოველთაოდსაყოველთაოდსაყოველთაოდ აღიარებულიაღიარებულიაღიარებული
ლიდერებისლიდერებისლიდერების --- ზვიადზვიადზვიად გამსახურდიასაგამსახურდიასაგამსახურდიასა დადადა მერაბმერაბმერაბ კოსტავასკოსტავასკოსტავას მიერმიერმიერ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენისაღდგენისაღდგენის ერთადერთერთადერთერთადერთ შესაძლშესაძლშესაძლებელებელებელ გზადგზადგზად გამოძებნილიგამოძებნილიგამოძებნილი იქნაიქნაიქნა საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა
კავშირისკავშირისკავშირის კონსტიტუციაშიკონსტიტუციაშიკონსტიტუციაში არსებულიარსებულიარსებული სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი ბზარისბზარისბზარის გამოყენებაგამოყენებაგამოყენება,,, რომელიცრომელიცრომელიც
აღიარებდააღიარებდააღიარებდა დადადა შესაძლებლადშესაძლებლადშესაძლებლად მიიჩნევდამიიჩნევდამიიჩნევდა საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა კავშირიდანკავშირიდანკავშირიდან საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის
გასვლისგასვლისგასვლის შესაძლებლობასშესაძლებლობასშესაძლებლობას... საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა კონსტიტუციაშიკონსტიტუციაშიკონსტიტუციაში არსებულიარსებულიარსებული ამამამ ბზარისბზარისბზარის გამოყენებაგამოყენებაგამოყენება
შესაძლებელსშესაძლებელსშესაძლებელს ხდიდახდიდახდიდა ომისაომისაომისა დადადა დიდიდიდიდიდი სისხლისღვრისსისხლისღვრისსისხლისღვრის გარეშეგარეშეგარეშე მომხდარიყომომხდარიყომომხდარიყო საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენააღდგენააღდგენა... მაგრამმაგრამმაგრამ,,, ამისათვისამისათვისამისათვის საჭიროსაჭიროსაჭირო იყოიყოიყო ყველაფერიყველაფერიყველაფერი საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა
კანონმდებლობისკანონმდებლობისკანონმდებლობის ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში მოგვარებულიყომოგვარებულიყომოგვარებულიყო...

დადადა მართლაცმართლაცმართლაც,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელმაგანმათავისუფლებელმაგანმათავისუფლებელმა მოძრაობამმოძრაობამმოძრაობამ მოახერხამოახერხამოახერხა
ქართველიქართველიქართველი ხალხისხალხისხალხის ისეთიისეთიისეთი დარაზმვადარაზმვადარაზმვა დადადა ამამამ დარაზმულობდარაზმულობდარაზმულობიიისსს ისეთიისეთიისეთი მასშტაბურიმასშტაბურიმასშტაბური
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დემონსტრირებადემონსტრირებადემონსტრირება უზარმაზარიუზარმაზარიუზარმაზარი მანიფესმანიფესმანიფესტატატაციებითაციებითაციებითა დადადა დემონსტრაციებითდემონსტრაციებითდემონსტრაციებით,,, როდესაცროდესაცროდესაც
საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა კანონმდებკანონმდებკანონმდებლობისლობისლობის ზოგადზოგადზოგად ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში დადადა შეძლებისდაგვარადშეძლებისდაგვარადშეძლებისდაგვარად გაუმჯობეგაუმჯობეგაუმჯობესებულისებულისებული
საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა კანონებითკანონებითკანონებით შესაძლებელიშესაძლებელიშესაძლებელი გაგაგახდახდახდა ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელ მოძრაობასმოძრაობასმოძრაობას
დამორჩილებულიდამორჩილებულიდამორჩილებული დადადა ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელიიი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მიზნებისმიზნებისმიზნების
განმახორციელებელიგანმახორციელებელიგანმახორციელებელი ინსტრუმენტისინსტრუმენტისინსტრუმენტის,,, ინსტიტუციისინსტიტუციისინსტიტუციისააა დადადა ამავეამავეამავე დროსდროსდროს საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა
კანონებითაცკანონებითაცკანონებითაც აღიარებულიაღიარებულიაღიარებული ორგანოსორგანოსორგანოს ––– უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს ჩამოყალიბებაჩამოყალიბებაჩამოყალიბება არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების გზითგზითგზით...

ამდენადამდენადამდენად,,, ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსაბჭოსაბჭო საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ორგანოორგანოორგანო იყოიყოიყო დადადა ასრულებდაასრულებდაასრულებდა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მიზნებსმიზნებსმიზნებს... ამამამ მიზნებსმიზნებსმიზნებს კიკიკი უშუალოდუშუალოდუშუალოდ დადადა პრაქტიკულადპრაქტიკულადპრაქტიკულად
საქარსაქარსაქართველოსთველოსთველოს ამამამ უზენაესუზენაესუზენაეს საკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო ორგანოშიორგანოშიორგანოში ახორახორახორციელებდნენციელებდნენციელებდნენ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ორგანიზაციებისორგანიზაციებისორგანიზაციების წარმომადგენლებიწარმომადგენლებიწარმომადგენლები უზენაესუზენაესუზენაეს
საბჭოშისაბჭოშისაბჭოში ––– უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს დეპუტატებიდეპუტატებიდეპუტატები... მაგრამმაგრამმაგრამ,,, რამდენადაცრამდენადაცრამდენადაც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის დიდიდიდიდიდი თუთუთუ პატარაპატარაპატარა ლიდერებისლიდერებისლიდერების უმეტესობაუმეტესობაუმეტესობა უზენაესიუზენაესიუზენაესი
საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს დეპუტატებიდეპუტატებიდეპუტატები დადადა უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს მაღალიმაღალიმაღალი თანამდებობისთანამდებობისთანამდებობის პირებიპირებიპირები გახდნენგახდნენგახდნენ,,,
უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს თავმჯდომარისათავმჯდომარისათავმჯდომარისა დადადა მისიმისიმისი მოადგილეებისმოადგილეებისმოადგილეების ჩათვლითჩათვლითჩათვლით,,, იქმნებოდაიქმნებოდაიქმნებოდა
შთაბეჭდილებაშთაბეჭდილებაშთაბეჭდილება,,, თითქოსთითქოსთითქოს უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსაბჭოსაბჭო გადაიქცაგადაიქცაგადაიქცა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ხელმძღვანელადხელმძღვანელადხელმძღვანელად... სინამდვილეშსინამდვილეშსინამდვილეშიიი დადადა პრაქტიკულადპრაქტიკულადპრაქტიკულად კიკიკი
სრულიადსრულიადსრულიად საპირისპიროსაპირისპიროსაპირისპირო იყოიყოიყო ––– უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსაბჭოსაბჭო იყოიყოიყო დადადა დარდარდარჩაჩაჩა კიდეცკიდეცკიდეც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მთავარიმთავარიმთავარი იმდროინდელიიმდროინდელიიმდროინდელი მიზნებისმიზნებისმიზნების
შემსრულებელშემსრულებელშემსრულებელ ინსტიტუციადინსტიტუციადინსტიტუციად...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის გავლენისაგავლენისაგავლენისა დადადა
კონტროლისკონტროლისკონტროლის ქვეშქვეშქვეშ მყოფმამყოფმამყოფმა უზენაესმაუზენაესმაუზენაესმა საბჭომსაბჭომსაბჭომ შეძლოშეძლოშეძლო ჯერჯერჯერ საქართვესაქართვესაქართველოსლოსლოს
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენისაღდგენისაღდგენის რეფერენდუმისრეფერენდუმისრეფერენდუმის ჩატარებჩატარებჩატარებააა,,, ხოლოხოლოხოლო შემდგომშემდგომშემდგომ,,, ამამამ
რეფერენდუმისრეფერენდუმისრეფერენდუმის შედეგებზეშედეგებზეშედეგებზე დაყრდნობითდაყრდნობითდაყრდნობით,,, მიიღომიიღომიიღო დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენისაღდგენისაღდგენის
დეკლარაციადეკლარაციადეკლარაცია,,, რითაცრითაცრითაც საქართველოსაქართველოსაქართველო ფორმალურადფორმალურადფორმალურად დამოუკიდებელდამოუკიდებელდამოუკიდებელ სახელმწიფოდსახელმწიფოდსახელმწიფოდ
გამოცხადდაგამოცხადდაგამოცხადდა... ამითამითამით უზენაესმაუზენაესმაუზენაესმა საბჭომსაბჭომსაბჭომ სავსებითსავსებითსავსებით დადადა სრულადსრულადსრულად შეასრულაშეასრულაშეასრულა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძმოძმოძრაობისრაობისრაობის მიზანიმიზანიმიზანი–––დაკვეთადაკვეთადაკვეთა ამამამ ეტაპისათვისეტაპისათვისეტაპისათვის,,, მოიპოვამოიპოვამოიპოვა
დედედე---იურეიურეიურე დამოუკიდებლობადამოუკიდებლობადამოუკიდებლობა... ესესეს ფაქტებიფაქტებიფაქტები გასახგასახგასახსენებელიასენებელიასენებელია იმიტომიმიტომიმიტომ,,, რომრომრომ კიდევკიდევკიდევ ერთხელერთხელერთხელ
ხაზიხაზიხაზი გაესვასგაესვასგაესვას იმიმიმ ფაქტსფაქტსფაქტს,,, რომრომრომ ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება დიდწილადდიდწილადდიდწილად კანონიერიკანონიერიკანონიერი იყოიყოიყო
თვითთვითთვით საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა კანონებისკანონებისკანონების თვალსაზრისითაცთვალსაზრისითაცთვალსაზრისითაც კიკიკი!!!

შემდგომშემდგომშემდგომ ეტაპზეეტაპზეეტაპზე,,, იმისათვისიმისათვისიმისათვის,,, რომრომრომ განხორციელებულიყოგანხორციელებულიყოგანხორციელებულიყო ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელგანმათავისუფლებელიიი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის შემდგომიშემდგომიშემდგომი მიზანიმიზანიმიზანი ––– საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დედედე---იურეიურეიურე
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის გადაქცევაგადაქცევაგადაქცევა დედედე---ფაქტოფაქტოფაქტო დამოუკიდამოუკიდამოუკიდებლობადდებლობადდებლობად,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობასმოძრაობასმოძრაობას (((დადადა არაარაარა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფგანმათავისუფგანმათავისუფლებელილებელილებელი
მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ინსტიტუციასინსტიტუციასინსტიტუციას უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს სახითსახითსახით))) დასჭირდადასჭირდადასჭირდა სრულისრულისრული ზომითზომითზომით
დაპატრონებოდადაპატრონებოდადაპატრონებოდა სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ფაქფაქფაქტობრივტობრივტობრივ მართვასმართვასმართვას ანუანუანუ აღმასრულებელაღმასრულებელაღმასრულებელ ხელისუფლებასხელისუფლებასხელისუფლებას
უკვეუკვეუკვე ფრიფრიფრიადადად გართულებულგართულებულგართულებულ პირობებშიპირობებშიპირობებში... ამისათვისამისათვისამისათვის ჩატარდაჩატარდაჩატარდა ჯერჯერჯერ პრეზიდენტისპრეზიდენტისპრეზიდენტის
არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები,,, ხოლოხოლოხოლო ამისამისამის შემდგომშემდგომშემდგომ არსებითადარსებითადარსებითად დადადა პრინციპულადპრინციპულადპრინციპულად შეიცვალაშეიცვალაშეიცვალა მთელიმთელიმთელი
აღმასრულებელიაღმასრულებელიაღმასრულებელი ხელისუფხელისუფხელისუფლებისლებისლების სტრუქტურასტრუქტურასტრუქტურა ––– მთავრობისმთავრობისმთავრობის ფორმალურიფორმალურიფორმალური მეთაურიმეთაურიმეთაური გახდაგახდაგახდა
პრეზიდენტიპრეზიდენტიპრეზიდენტი (((მანამდემანამდემანამდე,,, ჯერჯერჯერ კიდევკიდევკიდევ საბჭოთასაბჭოთასაბჭოთა კანონებისკანონებისკანონების შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, მთავრობისმთავრობისმთავრობის მეთაურიმეთაურიმეთაური
იყოიყოიყო მინისტრთამინისტრთამინისტრთა საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს თავმჯდომარეთავმჯდომარეთავმჯდომარე),),), ხოლოხოლოხოლო მინისტრთამინისტრთამინისტრთა საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს მაგივრადმაგივრადმაგივრად შეიქმნაშეიქმნაშეიქმნა
მინისმინისმინისტრთატრთატრთა კაბინეტიკაბინეტიკაბინეტი დადადა დაარსდადაარსდადაარსდა პრემიერპრემიერპრემიერ---მინისტრისმინისტრისმინისტრის თანამდეთანამდეთანამდებობაბობაბობა,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც
უშუალოდუშუალოდუშუალოდ დადადა პირდაპირპირდაპირპირდაპირ ემორჩილებოდნენემორჩილებოდნენემორჩილებოდნენ მთავრობისმთავრობისმთავრობის მეთაურსმეთაურსმეთაურს ანუანუანუ პრეზიდენტსპრეზიდენტსპრეზიდენტს... ამითამითამით
ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისხელისხელისუფლებაუფლებაუფლება ცალსახადცალსახადცალსახად დაეპატრონადაეპატრონადაეპატრონა სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო ეკონომიკურსაეკონომიკურსაეკონომიკურსა დადადა
სოციალურსოციალურსოციალურ რესურსებსრესურსებსრესურსებს დადადა მყარიმყარიმყარი სოციალურსოციალურსოციალურ---ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური საფუძველისაფუძველისაფუძველი შეიქმნაშეიქმნაშეიქმნა
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დედედე---ფაქტოფაქტოფაქტო დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღსადგენადაღსადგენადაღსადგენად... სწორედსწორედსწორედ ესესეს გახდაგახდაგახდა უმსგავსოთაუმსგავსოთაუმსგავსოთა
განდგომისაგანდგომისაგანდგომისა დადადა პუტჩისტებადპუტჩისტებადპუტჩისტებად გადაქცევისგადაქცევისგადაქცევის საბაბისაბაბისაბაბი...

აღმასრულებელიაღმასრულებელიაღმასრულებელი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ორივეორივეორივე საკვანძოსაკვანძოსაკვანძო თანამდეთანამდეთანამდებობაზებობაზებობაზე ––– პრეზიდენტისაპრეზიდენტისაპრეზიდენტისა
დადადა პრემიერპრემიერპრემიერ---მინისტრისამინისტრისამინისტრისა,,, საქართვესაქართვესაქართველოსლოსლოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის
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ორგანიზაციორგანიზაციორგანიზაციებისებისების წარმომადგენლებისწარმომადგენლებისწარმომადგენლების დაფუძნებამდაფუძნებამდაფუძნებამ მთელიმთელიმთელი აღმასრულებელიაღმასრულებელიაღმასრულებელი ხელისხელისხელისუფლებაუფლებაუფლება
მტკიცედმტკიცედმტკიცედ გადააქციაგადააქციაგადააქცია საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის
ინსტიტუციადინსტიტუციადინსტიტუციად (((უზენაესუზენაესუზენაეს საბსაბსაბჭოსთანჭოსთანჭოსთან ერთადერთადერთად))) ––– ინსტრუმენტადინსტრუმენტადინსტრუმენტად... შესაძლებელიშესაძლებელიშესაძლებელი გახდაგახდაგახდა
ეროვეროვეროვნულინულინული ინტერესებისინტერესებისინტერესების დამცველიდამცველიდამცველი კანონებისკანონებისკანონების რეალურადრეალურადრეალურად აღსრუაღსრუაღსრულებისლებისლების შესაძლებლობაშესაძლებლობაშესაძლებლობა
დადადა შეიქმნაშეიქმნაშეიქმნა ყოველივეყოველივეყოველივე ააამისიმისიმისი მატერიალურიმატერიალურიმატერიალური გარანგარანგარანტიატიატია...

აღსანიშნავიააღსანიშნავიააღსანიშნავია,,, რომრომრომ 197819781978 წლისწლისწლის კონსტიტუციაშიკონსტიტუციაშიკონსტიტუციაში (((199019901990---199119911991 წლებისწლებისწლების შესწორებითაშესწორებითაშესწორებითა დადადა
დამადამადამატებებითტებებითტებებით))) აღნიშნულიააღნიშნულიააღნიშნულია::: `̀̀ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძმოძმოძრაობისრაობისრაობის ერთერთერთ---ერთიერთიერთი
უმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესი ეტაპიეტაპიეტაპი დასრულდადასრულდადასრულდა 199019901990 წლისწლისწლის 282828 ოქტომბერსოქტომბერსოქტომბერს,,, როდესაცროდესაცროდესაც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს მრავალპარტიულმრავალპარტიულმრავალპარტიულ,,, დემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულ არჩევნებშიარჩევნებშიარჩევნებში გაიმარჯვესგაიმარჯვესგაიმარჯვეს ეროვნულმაეროვნულმაეროვნულმა
ძალებმაძალებმაძალებმა,,, ამითამითამით დაიწყოდაიწყოდაიწყო ახალიახალიახალი ხანახანახანა,,, რომელიცრომელიცრომელიც უნდაუნდაუნდა დაგვირგვინდესდაგვირგვინდესდაგვირგვინდეს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
სრულისრულისრული სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენითაღდგენითაღდგენით... ახალიახალიახალი კონსტიტუციისკონსტიტუციისკონსტიტუციის
შემუშავებამდეშემუშავებამდეშემუშავებამდე საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს არსეარსეარსებულიბულიბული კონსტიტუციაკონსტიტუციაკონსტიტუცია სათანადოსათანადოსათანადო ცვლილებებითაცვლილებებითაცვლილებებითა დადადა
დამადამადამატებებითტებებითტებებით იმოქმედეიმოქმედეიმოქმედებსბსბს გარდამავალიგარდამავალიგარდამავალი პერიოდისპერიოდისპერიოდის მოთხოვნათამოთხოვნათამოთხოვნათა შეშეშესაბამისადსაბამისადსაბამისად,,, როგორცროგორცროგორც
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის დროებითიდროებითიდროებითი კანონიკანონიკანონი... გარდამავალიგარდამავალიგარდამავალი პერიოდიპერიოდიპერიოდი ეროვნულეროვნულეროვნულ---

განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის უმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესი ეტაპიაეტაპიაეტაპია,,, რომლისრომლისრომლის განმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაში
უნდაუნდაუნდა მომზადდესმომზადდესმომზადდეს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სრულისრულისრული სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი დამოდამოდამოუკიდებლობისუკიდებლობისუკიდებლობის
აღდგენისაღდგენისაღდგენის რეალურირეალურირეალური საფუძვლებისაფუძვლებისაფუძვლები...”””

თუთუთუ რატომრატომრატომ გახდაგახდაგახდა მაინცმაინცმაინც დადადა მაინცმაინცმაინც საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მიერმიერმიერ აღმასრულებელიაღმასრულებელიაღმასრულებელი ხელისხელისხელისუფლებისუფლებისუფლების სრულისრულისრული დამორჩილებადამორჩილებადამორჩილება,,, პუტჩისპუტჩისპუტჩის ერთერთერთ---

ერთიერთიერთი უშუალოუშუალოუშუალო სასასაბაბიბაბიბაბი,,, ახლაახლაახლა,,, ალბათალბათალბათ,,, ყველასათვისყველასათვისყველასათვის გასაგებიაგასაგებიაგასაგებია (((მაშინმაშინმაშინ ესესეს ძალზეძალზეძალზე ბევრიბევრიბევრი---
სათვისსათვისსათვის ფრიადფრიადფრიად ბუნდოვანიბუნდოვანიბუნდოვანი იყოიყოიყო).).). ახლაახლაახლა ყველამყველამყველამ იცისიცისიცის,,, რომრომრომ პარლამენტებიპარლამენტებიპარლამენტები კიკიკი არარარ მართავენმართავენმართავენ
უშუალოდუშუალოდუშუალოდ ქვეყნებსქვეყნებსქვეყნებს,,, არამედარამედარამედ მთავრობებიმთავრობებიმთავრობები მართავენმართავენმართავენ (((პარლამენტებისპარლამენტებისპარლამენტების მიღებულიმიღებულიმიღებული
კანონებითკანონებითკანონებით).).).

პუტჩისშემდგომპუტჩისშემდგომპუტჩისშემდგომ პერიოდშიპერიოდშიპერიოდში (((მასმასმას შემდეგშემდეგშემდეგ,,, რაცრაცრაც პრეზიდენტიპრეზიდენტიპრეზიდენტი,,, პარლამენტიპარლამენტიპარლამენტი დადადა
მინისტრთამინისტრთამინისტრთა კაბინეტიკაბინეტიკაბინეტი იძულებულნიიძულებულნიიძულებულნი გახდნენგახდნენგახდნენ დროებითდროებითდროებით ემიგრაციაშიემიგრაციაშიემიგრაციაში გასულიყვნენგასულიყვნენგასულიყვნენ),),),
წინააღმდეგობისწინააღმდეგობისწინააღმდეგობის უპრეუპრეუპრეცენდენტოცენდენტოცენდენტო მასშტაბებისმასშტაბებისმასშტაბების თავგანწირულთავგანწირულთავგანწირულ დადადა გმირულგმირულგმირულ მოძრაობასმოძრაობასმოძრაობას
თბილისსათბილისსათბილისსა დადადა რეგიონებშირეგიონებშირეგიონებში კვლავკვლავკვლავ ცალსახადცალსახადცალსახად დადადა უშუალოდუშუალოდუშუალოდ ახორციელებდნენახორციელებდნენახორციელებდნენ
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ორგანიზაციებიორგანიზაციებიორგანიზაციები,,, მათიმათიმათი
გაერთიანებებიგაერთიანებებიგაერთიანებები ხელმძღვანელობდნენხელმძღვანელობდნენხელმძღვანელობდნენ დადადა არაარაარა ეროვნულიეროვნულიეროვნული ანუანუანუ კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების
ორგანოებიორგანოებიორგანოები (((პარლამენტიპარლამენტიპარლამენტი ანანან მთავრობამთავრობამთავრობა).).).

სწორედსწორედსწორედ ესესეს იყოიყოიყო მთავარიმთავარიმთავარი დადადა ესესეს წარმოადგენდაწარმოადგენდაწარმოადგენდა ამამამ წინაწინაწინააღმდეგობისაღმდეგობისაღმდეგობის მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის
ძალასძალასძალას... სწორედსწორედსწორედ ამიტომამიტომამიტომ იყოიყოიყო ხუნხუნხუნტისათვისტისათვისტისათვის წინააღმდეგობისწინააღმდეგობისწინააღმდეგობის მოძრაობასთანმოძრაობასთანმოძრაობასთან ბრძობრძობრძოლალალა ასეთიასეთიასეთი
რთულირთულირთული დადადა უშედეგოუშედეგოუშედეგო... გარკვეულიგარკვეულიგარკვეული ბუნდოვანებაბუნდოვანებაბუნდოვანება ამამამ საკითხშისაკითხშისაკითხში ზოგჯერზოგჯერზოგჯერ იმასიმასიმას შეაქვსშეაქვსშეაქვს,,, რომრომრომ
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ლიდერილიდერილიდერი ზვიადზვიადზვიად გამსახურდიაგამსახურდიაგამსახურდია
იმავდროულადიმავდროულადიმავდროულად საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბრესპუბრესპუბლიკისლიკისლიკის პრეზიდენტიცპრეზიდენტიცპრეზიდენტიც იყოიყოიყო დადადა ბევრიბევრიბევრი განწყობილიგანწყობილიგანწყობილი
იყოიყოიყო მხედვემხედვემხედველობაშილობაშილობაში ყოველთვისყოველთვისყოველთვის ჰყოლოდაჰყოლოდაჰყოლოდა პრეზიდენტიპრეზიდენტიპრეზიდენტი გამსახურდიაგამსახურდიაგამსახურდია დადადა არაარაარა
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ლიდერილიდერილიდერი გამსახურდიაგამსახურდიაგამსახურდია...

ზემოთქმულისზემოთქმულისზემოთქმულის შემდეგშემდეგშემდეგ უნდაუნდაუნდა დავძინოთდავძინოთდავძინოთ,,, რომრომრომ ეროვნულიეროვნულიეროვნული ანუანუანუ კანონიერიკანონიერიკანონიერი
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების აღდგენააღდგენააღდგენა,,, პირველპირველპირველ რიგშირიგშირიგში დადადა საფუძველშისაფუძველშისაფუძველში,,, გულისხმობსგულისხმობსგულისხმობს მისმისმის აღდგენასაღდგენასაღდგენას,,,
როგორცროგორცროგორც ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ინსტიტუციისასინსტიტუციისასინსტიტუციისას,,, ინსტრუმენტისასინსტრუმენტისასინსტრუმენტისას დადადა არაარაარა რაღაცრაღაცრაღაც
განყენებულიგანყენებულიგანყენებული აბსტრაქციისასაბსტრაქციისასაბსტრაქციისას,,, ანუანუანუ ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის აღდგენააღდგენააღდგენა პირველპირველპირველ რიგშირიგშირიგში გულისხმობსგულისხმობსგულისხმობს
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავიგანმათავიგანმათავისუფსუფსუფლებელილებელილებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის,,, ზოგადადზოგადადზოგადად,,, ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის
მიზნებისმიზნებისმიზნების განმაგანმაგანმახორციელებელიხორციელებელიხორციელებელი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების აღდგენასაღდგენასაღდგენას... ლეგიტიმურობალეგიტიმურობალეგიტიმურობა დადადა
კანონიერებაკანონიერებაკანონიერება ეროვეროვეროვნულობაზეანულობაზეანულობაზეა აგებულიაგებულიაგებული დადადა არაარაარა შემონერგილშემონერგილშემონერგილ რაღაცრაღაცრაღაც ტრანსტრანსტრანსნაციონალურნაციონალურნაციონალურ---
ინტერნაციონალურინტერნაციონალურინტერნაციონალურ აბსტრაქტულობებზეაბსტრაქტულობებზეაბსტრაქტულობებზე...

ამდენადამდენადამდენად,,, მთელიმთელიმთელი ამამამ ჩვენიჩვენიჩვენი მსჯელობებისმსჯელობებისმსჯელობების მიზანიამიზანიამიზანია,,, დავასაბუთოთდავასაბუთოთდავასაბუთოთ დადადა განვმარტოთგანვმარტოთგანვმარტოთ,,,

რომრომრომ პირველადიაპირველადიაპირველადია საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა დადადა
ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ორგაორგაორგანიზაციებინიზაციებინიზაციები,,, ხოლოხოლოხოლო ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მიერმიერმიერ შექმნილიშექმნილიშექმნილი
სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი სტრუქტურებისტრუქტურებისტრუქტურები ––– პარლამენტიპარლამენტიპარლამენტი იქნებაიქნებაიქნება ესესეს თუთუთუ მთავრობამთავრობამთავრობა,,, კიკიკი მეორადიამეორადიამეორადია,,,
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დაქვემდებარებულიდაქვემდებარებულიდაქვემდებარებული ინსტრუმენტიაინსტრუმენტიაინსტრუმენტია დადადა მეტიმეტიმეტი არაფერიარაფერიარაფერი დადადა თუთუთუ ესესეს ასეაასეაასეა,,, მაშინმაშინმაშინ,,, ეროვნუეროვნუეროვნულილილი
ხელისხელისხელისუფლებისაუფლებისაუფლებისა დადადა ზოგადადზოგადადზოგადად ჩვენიჩვენიჩვენი კანონიერებისაკანონიერებისაკანონიერებისა დადადა ჩვენიჩვენიჩვენი სამართალსამართალსამართალ---სიმართლისსიმართლისსიმართლის
აღდგენააღდგენააღდგენა შეუძლებელიაშეუძლებელიაშეუძლებელია მთლიანადმთლიანადმთლიანად საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის,,, ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძმოძმოძრაობისრაობისრაობის ორგანიზაციებისორგანიზაციებისორგანიზაციების ხელახალიხელახალიხელახალი დადადა მძლავრიმძლავრიმძლავრი აღმავლობისააღმავლობისააღმავლობისა
დადადა მომძლავრებისმომძლავრებისმომძლავრების გარეშეგარეშეგარეშე...

ყველაფერყველაფერყველაფერ აქედანაქედანაქედან გამომდინარეობსგამომდინარეობსგამომდინარეობს დასკვნადასკვნადასკვნა,,, რომრომრომ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის
კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური იყოიყოიყო დადადა არისარისარის,,, პირველპირველპირველ რიგშირიგშირიგში,,, როგორცროგორცროგორც
ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება დადადა მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ამავეამავეამავე დროსდროსდროს,,, მეორემეორემეორე რიგშირიგშირიგში,,, როგორცროგორცროგორც კანონიერიკანონიერიკანონიერი
ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება... საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება იყოსიყოსიყოს
კანონიერიკანონიერიკანონიერი,,, ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური დადადა ვერავითარივერავითარივერავითარი ტრანსნატრანსნატრანსნაციონალურციონალურციონალურ---ინტერნაციონალურიინტერნაციონალურიინტერნაციონალური
ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ვერვერვერ იქნებაიქნებაიქნება დადადა ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის ინტერესებსინტერესებსინტერესებს ვერვერვერ
მოემსახურებამოემსახურებამოემსახურება... ქვეყნისქვეყნისქვეყნის არსებულიარსებულიარსებული კრიზისულიკრიზისულიკრიზისული მდგომარეობიდანმდგომარეობიდანმდგომარეობიდან გამოსახსნელადგამოსახსნელადგამოსახსნელად კიკიკი
ერთადერთიერთადერთიერთადერთი გზააგზააგზაა ––– მშვიდობიანიმშვიდობიანიმშვიდობიანი დადადა სამართლებსამართლებსამართლებრივირივირივი გზითგზითგზით საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
დამოუკიდებელიდამოუკიდებელიდამოუკიდებელი ეროვნულეროვნულეროვნულ---სახელმწისახელმწისახელმწიფოებრივიფოებრივიფოებრივი აღდგენააღდგენააღდგენა---აღორძინებააღორძინებააღორძინება დადადა განვითარებაგანვითარებაგანვითარება...

VVV... საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ძირითადიძირითადიძირითადი
პრინციპებიპრინციპებიპრინციპები

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის მიზანიამიზანიამიზანია,,, დაანახოსდაანახოსდაანახოს დადადა
გააცნოსგააცნოსგააცნოს სასასამშობლოსამშობლოსამშობლოსა დადადა მთელმთელმთელ მსოფმსოფმსოფლიოსლიოსლიოს მისიმისიმისი ხედვახედვახედვა ქვეყნისქვეყნისქვეყნის მოწყობისმოწყობისმოწყობის,,, მისიმისიმისი სრულისრულისრული
პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური,,, ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური დადადა სოციალურისოციალურისოციალური სტაბილურობისსტაბილურობისსტაბილურობის მიღწევისმიღწევისმიღწევის,,, ერთიერთიერთიანობისანობისანობის
უზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფის,,, განათლებულიგანათლებულიგანათლებული სამოქალაქოსამოქალაქოსამოქალაქო დადადა სოცისოცისოციალურიალურიალური,,, სოლიდარულისოლიდარულისოლიდარული დადადა
მებრძოლიმებრძოლიმებრძოლი საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების ჩამოყალიბებისჩამოყალიბებისჩამოყალიბების გზითგზითგზით ჭეშჭეშჭეშმარიტიმარიტიმარიტი ეროვნულეროვნულეროვნულ---სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი
აღორძინებისაღორძინებისაღორძინების,,, რეალურეალურეალურადრადრად დამოუკიდებელიდამოუკიდებელიდამოუკიდებელი,,, თავისუფალითავისუფალითავისუფალი,,, დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო
წყობილებისწყობილებისწყობილების შექმნაშექმნაშექმნა---განმტკიცებისაგანმტკიცებისაგანმტკიცებისა დადადა მისიმისიმისი კანონიერიკანონიერიკანონიერი რეარეარეალიზაციისლიზაციისლიზაციის,,, მსოფლიოშიმსოფლიოშიმსოფლიოში
თავისუფლებისთავისუფლებისთავისუფლების,,, სამართლიანობისასამართლიანობისასამართლიანობისა დადადა მშვიდობისმშვიდობისმშვიდობის,,, დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული დადადა სამართლებრისამართლებრისამართლებრივვვ
სახელმწიფოთასახელმწიფოთასახელმწიფოთა მშენებლობისმშენებლობისმშენებლობის,,, მათიმათიმათი მშვიდობიანიმშვიდობიანიმშვიდობიანი თანათანათანაარსებოარსებოარსებობისბისბის ფუძემდებფუძემდებფუძემდებლურილურილური,,,
ყოველმხრივიყოველმხრივიყოველმხრივი აღორძინებისაღორძინებისაღორძინების რეალურირეალურირეალური გეგმაგეგმაგეგმა დადადა გზებიგზებიგზები,,, რითაცრითაცრითაც მოხდებამოხდებამოხდება სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს
მიერმიერმიერ ადამიანისადამიანისადამიანის პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური,,, ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური,,, სოციალურისოციალურისოციალური,,, კულტურულიკულტურულიკულტურული,,, რელიგიურირელიგიურირელიგიური,,,
ეროვნულიეროვნულიეროვნული,,, სამოქალაქოსამოქალაქოსამოქალაქო დადადა პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური უფლებებისუფლებებისუფლებების ცხოვრებაშიცხოვრებაშიცხოვრებაში გატარებაგატარებაგატარება,,, ადამიანისადამიანისადამიანის
ღირსებებისღირსებებისღირსებების უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა დადადა რრრაააცცც დაფუძნედაფუძნედაფუძნებულიბულიბული იქნებაიქნებაიქნება სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის,,,
სამოქალაქოსამოქალაქოსამოქალაქო საზოგადოებისასაზოგადოებისასაზოგადოებისა დადადა სოციალურისოციალურისოციალური ჰარმონიისჰარმონიისჰარმონიის პრინციპებზეპრინციპებზეპრინციპებზე,,, ზნეობისზნეობისზნეობის
პრიმატისაპრიმატისაპრიმატისა დადადა პასუხისმგებლობისპასუხისმგებლობისპასუხისმგებლობის გაცნობიერებითგაცნობიერებითგაცნობიერებით დაიცავსდაიცავსდაიცავს დადადა დაამკვიდრებსდაამკვიდრებსდაამკვიდრებს ეროვნულიეროვნულიეროვნული
თვითმყოფადობისთვითმყოფადობისთვითმყოფადობის,,, დემოკრატიისადემოკრატიისადემოკრატიისა,,, სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი სახელმწიფოსასახელმწიფოსასახელმწიფოსა დადადა
თვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობის იდეალებსიდეალებსიდეალებს,,, პატივსპატივსპატივს სცემსსცემსსცემს ხალხთახალხთახალხთა თანასწორუფლებიანობასთანასწორუფლებიანობასთანასწორუფლებიანობას,,,
საკუთარისაკუთარისაკუთარი ბედისბედისბედის გამგებლობასგამგებლობასგამგებლობას,,, მხარსმხარსმხარს დაუჭერსდაუჭერსდაუჭერს საომარისაომარისაომარი კონფლიქტებისკონფლიქტებისკონფლიქტების,,, გათიშულობისაგათიშულობისაგათიშულობისა
დადადა კონფრონტაციისკონფრონტაციისკონფრონტაციის თავიდანთავიდანთავიდან აცილებისაცილებისაცილების სამშვიდსამშვიდსამშვიდობოობოობო ცივილიზებულცივილიზებულცივილიზებულ პოლიტიკასპოლიტიკასპოლიტიკას...
სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ამოცანააამოცანააამოცანაა ყველაყველაყველა სფეროშისფეროშისფეროში ერისერისერის პოტენციალისპოტენციალისპოტენციალის მაქსიმალურიმაქსიმალურიმაქსიმალური გამოვლენაგამოვლენაგამოვლენა,,,
ეროვნულიეროვნულიეროვნული ინტერესებისინტერესებისინტერესების დაცვადაცვადაცვა,,, ერისერისერის თვითმყოფადობისთვითმყოფადობისთვითმყოფადობის,,, მეცნიერებისამეცნიერებისამეცნიერებისა დადადა კულტურისკულტურისკულტურის
აღორძინებააღორძინებააღორძინება,,, ზოგადსაკაცობრიოზოგადსაკაცობრიოზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისღირებულებებისღირებულებების დამკვიდრებადამკვიდრებადამკვიდრება,,, საკუთარისაკუთარისაკუთარი იერიერიერ---სახისსახისსახის
შენარჩუნებაშენარჩუნებაშენარჩუნება---განვითარებითგანვითარებითგანვითარებით მსოფლიომსოფლიომსოფლიო ცივილიზაციაშიცივილიზაციაშიცივილიზაციაში ქართველიქართველიქართველი ერისათვისერისათვისერისათვის ღირსეულიღირსეულიღირსეული
ადგილისადგილისადგილის დამდამდამკვიდკვიდკვიდრებარებარება... ამამამ ფუძემდებლურფუძემდებლურფუძემდებლურ პრინციპებსპრინციპებსპრინციპებს კიკიკი აშკარადაშკარადაშკარად მივმივმივყევართყევართყევართ
მომავლისაკენმომავლისაკენმომავლისაკენ,,, სადაცსადაცსადაც წარმატებისწარმატებისწარმატების კრიტერიუმიკრიტერიუმიკრიტერიუმი შრომაშრომაშრომა,,, ნიჭინიჭინიჭი დადადა მსახურებამსახურებამსახურება იქნებაიქნებაიქნება,,, სადაცსადაცსადაც
მთავარიამთავარიამთავარია::: თანაბარითანაბარითანაბარი შესაძლებლოშესაძლებლოშესაძლებლობაბაბა,,, პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა დადადა სოციალურისოციალურისოციალური სოლიდარობასოლიდარობასოლიდარობა... ესესეს
იქნებაიქნებაიქნება ბურჯიბურჯიბურჯი,,, რაცრაცრაც ქართულიქართულიქართული სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო დაეფუძნებადაეფუძნებადაეფუძნება... სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო კიკიკი უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს ენისენისენის,,,
მამულისმამულისმამულის,,, სარწმუნოებისსარწმუნოებისსარწმუნოების დაცვისდაცვისდაცვის გარანტიგარანტიგარანტი,,, ქართულიქართულიქართული ცხოვრებისცხოვრებისცხოვრების არსისარსისარსის განმსაზღვრელიგანმსაზღვრელიგანმსაზღვრელი...
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მიგვაჩნიამიგვაჩნიამიგვაჩნია,,, რომრომრომ არაარაარა რომელიმერომელიმერომელიმე სხვასხვასხვა მოწოდებამოწოდებამოწოდება,,, ლოზუნგილოზუნგილოზუნგი,,, არამედარამედარამედ სწორედსწორედსწორედ
სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობისაღმშენებლობისაღმშენებლობის,,, დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული დადადა სუვერენულისუვერენულისუვერენული საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
რესპუბლიკისრესპუბლიკისრესპუბლიკის გადარჩენისგადარჩენისგადარჩენის იდეაიდეაიდეა უნდაუნდაუნდა გახდესგახდესგახდეს ისისის შემაკავშირებულიშემაკავშირებულიშემაკავშირებული სტრატეგიასტრატეგიასტრატეგია,,, რრრააამაცმაცმაც
შესაძლებელიშესაძლებელიშესაძლებელი უნდაუნდაუნდა გახადოსგახადოსგახადოს ეროვნულეროვნულეროვნულ ძალთაძალთაძალთა გაერთიანებაგაერთიანებაგაერთიანება დადადა რეალურადრეალურადრეალურად ეროვნულეროვნულეროვნულ---

სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი თანხთანხთანხმობისმობისმობის მიღწევამიღწევამიღწევა...
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის ძირითადიძირითადიძირითადი პრინციპებიაპრინციპებიაპრინციპებია:::
111... სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა კანონიერიკანონიერიკანონიერი ეროვნულიეროვნულიეროვნული სახელმწისახელმწისახელმწიფოებრიობისფოებრიობისფოებრიობის აღდგენააღდგენააღდგენა---

აღორძინებისათვისაღორძინებისათვისაღორძინებისათვის სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი მექანიზმებისმექანიზმებისმექანიზმების შექმნაშექმნაშექმნა... რეალობიდანრეალობიდანრეალობიდან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,,
უნდაუნდაუნდა სამართლებრივადსამართლებრივადსამართლებრივად,,, პოლიპოლიპოლიტიკურადტიკურადტიკურად დადადა იურიდიულადიურიდიულადიურიდიულად შეფასდესშეფასდესშეფასდეს 199119911991---199319931993 წლებისწლებისწლების
სახელმსახელმსახელმწიფოწიფოწიფო გადატრიალებაგადატრიალებაგადატრიალება,,, მისგანმისგანმისგან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე შემდგომიშემდგომიშემდგომი პროცესებიპროცესებიპროცესები,,, რათარათარათა
მომავალშიმომავალშიმომავალში გამორიცხულიგამორიცხულიგამორიცხული უნდაუნდაუნდა იქნესიქნესიქნეს ამამამ გზითგზითგზით ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების შეცვლაშეცვლაშეცვლა;;;

222... დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის პრინპრინპრინციპებისციპებისციპების შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად,,, გადასინჯულგადასინჯულგადასინჯულ იქნასიქნასიქნას ყველაყველაყველა ისისის კაკაკანონონონინინი,,,
რომელმაცრომელმაცრომელმაც განსაზღვრულიგანსაზღვრულიგანსაზღვრული დაბრკოლებებიდაბრკოლებებიდაბრკოლებები შექმნაშექმნაშექმნა დამოდამოდამოუკიდებელიუკიდებელიუკიდებელი საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
განვითარებისგანვითარებისგანვითარების სფეროებშისფეროებშისფეროებში... უნდაუნდაუნდა შემუშავდესშემუშავდესშემუშავდეს,,, მომზადდესმომზადდესმომზადდეს დადადა რეფერენდუმისრეფერენდუმისრეფერენდუმის გზითგზითგზით
მიღებულმიღებულმიღებულ იქნასიქნასიქნას ახალიახალიახალი ეროვნულიეროვნულიეროვნული კონსტიტუციაკონსტიტუციაკონსტიტუცია დადადა სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი აქტებიაქტებიაქტები,,, სადაცსადაცსადაც ასევეასევეასევე
აღნიშნულიაღნიშნულიაღნიშნული იქნებაიქნებაიქნება სახელისუფლოსახელისუფლოსახელისუფლო კანონიერებისაკანონიერებისაკანონიერებისა დადადა მისიმისიმისი სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი უწყვეტობისუწყვეტობისუწყვეტობის
საკითხისაკითხისაკითხი,,, რითაცრითაცრითაც ერთხელერთხელერთხელ დადადა სამუდამოდსამუდამოდსამუდამოდ უნდაუნდაუნდა გადაიჭრასგადაიჭრასგადაიჭრას ქვეყნისქვეყნისქვეყნის სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,,
პოლიპოლიპოლიტიკურიტიკურიტიკური დადადა იურიდიულიიურიდიულიიურიდიული მოწყობისმოწყობისმოწყობის სამართლიანობსამართლიანობსამართლიანობისისისააა დადადა კანონისკანონისკანონის უზენაესობუზენაესობუზენაესობისისის
საკითხისაკითხისაკითხი;;;

333... უნდაუნდაუნდა მოხდესმოხდესმოხდეს სრულისრულისრული,,, ჭეშმარიტიჭეშმარიტიჭეშმარიტი ეროვნულიეროვნულიეროვნული თანხმობათანხმობათანხმობა დადადა შერიგებაშერიგებაშერიგება საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს
სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი აღდგენააღდგენააღდგენა---აღორაღორაღორძინებისაძინებისაძინებისა დადადა განვითარებისგანვითარებისგანვითარების ძირითადძირითადძირითად პრინციპებზეპრინციპებზეპრინციპებზე
დაყრდნობითდაყრდნობითდაყრდნობით,,, რათარათარათა მშვიდობიანიმშვიდობიანიმშვიდობიანი პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ბრძოლისბრძოლისბრძოლის,,, დაშვებულდაშვებულდაშვებულ შეცდომათაშეცდომათაშეცდომათა
აღიარებააღიარებააღიარება---მონანიებისამონანიებისამონანიებისა დადადა მიტევებისმიტევებისმიტევების გზითგზითგზით შეიქმნასშეიქმნასშეიქმნას პირობებიპირობებიპირობები,,, საფუძველისაფუძველისაფუძველი დადადა გარანტიგარანტიგარანტი
სამართალმემსამართალმემსამართალმემკვიდკვიდკვიდრეობისარეობისარეობისა დადადა კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების აღდგენისაღდგენისაღდგენის,,, ოკუპაციაოკუპაციაოკუპაცია---ანექსიისანექსიისანექსიის შეშეშედედედეგებისგებისგების
ლიკვიდაციისალიკვიდაციისალიკვიდაციისა დადადა საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ჭეშმარიტიჭეშმარიტიჭეშმარიტი ეროვეროვეროვნულნულნულ---სასასახელხელხელმწიფოებრივიმწიფოებრივიმწიფოებრივი
აღორძინებისათვისაღორძინებისათვისაღორძინებისათვის... საჭიროასაჭიროასაჭიროა მკაფიომკაფიომკაფიო,,, თანამიმდევრულითანამიმდევრულითანამიმდევრული პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური კურსისაკურსისაკურსისა დადადა
მართვისმართვისმართვის სისტემისსისტემისსისტემის ჩამოყალიბებაჩამოყალიბებაჩამოყალიბება,,, რაცრაცრაც,,, საჭიროებისსაჭიროებისსაჭიროების შემშემშემთხვევაშითხვევაშითხვევაში,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელსახელსახელ---
მწიფოებრივიმწიფოებრივიმწიფოებრივი საფუძვლებისსაფუძვლებისსაფუძვლების დამცავდამცავდამცავ მექანიზმადმექანიზმადმექანიზმად ამოქმედამოქმედამოქმედდებადებადება;;;

444... უნდაუნდაუნდა მოხდესმოხდესმოხდეს::: სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს მმართველობითიმმართველობითიმმართველობითი სისტემისსისტემისსისტემის მოწყობამოწყობამოწყობა დადადა მასთანმასთანმასთან
საკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო,,, აღმასრულებელიაღმასრულებელიაღმასრულებელი დადადა სასამარსასამარსასამართლოთლოთლო ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების სრულისრულისრული გამიჯვნაგამიჯვნაგამიჯვნა;;;
პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ცხოვცხოვცხოვრებისრებისრების დემოკრატიზაციადემოკრატიზაციადემოკრატიზაცია,,, აზრთააზრთააზრთა დადადა პოზიციათაპოზიციათაპოზიციათა პლურალიზმისპლურალიზმისპლურალიზმის
რეალურირეალურირეალური დაშვებადაშვებადაშვება,,, ადმინისტრაციულიადმინისტრაციულიადმინისტრაციული აპარატისაპარატისაპარატის სრულისრულისრული დაქდაქდაქვემდებარებავემდებარებავემდებარება
სამართლებრივადსამართლებრივადსამართლებრივად დადადა კანონიერადკანონიერადკანონიერად არჩევითიარჩევითიარჩევითი ხელისხელისხელისუფუფუფლებისადმილებისადმილებისადმი;;; პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური მართვისმართვისმართვის
სისტემისსისტემისსისტემის ძირეულიძირეულიძირეული დედედეცენცენცენტრალიზაციატრალიზაციატრალიზაცია;;; ნაფიცნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღებაშემოღება,,,
ბრალდებებისაბრალდებებისაბრალდებებისა დადადა დაცვისდაცვისდაცვის უფლებათაუფლებათაუფლებათა გათანაბრებაგათანაბრებაგათანაბრება;;; სახელმწისახელმწისახელმწიფოებრივიფოებრივიფოებრივი დადადა
საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი ცხოვრებისცხოვრებისცხოვრების უმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესი საკითხებისსაკითხებისსაკითხების,,, მათშორისმათშორისმათშორის კონსტიტუციისკონსტიტუციისკონსტიტუციის
მიღების,მიღების,მიღების, საყოველთაოსაყოველთაოსაყოველთაო რეფერენდუმისრეფერენდუმისრეფერენდუმის წესითწესითწესით გადაწყვეტაგადაწყვეტაგადაწყვეტა;;; დაკანონდესდაკანონდესდაკანონდეს მრავალპარტიულიმრავალპარტიულიმრავალპარტიული,,,
საყოველთაოსაყოველთაოსაყოველთაო დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური სისტემასისტემასისტემა;;; ეროვნულიეროვნულიეროვნული,,, სახელმწისახელმწისახელმწიფოებრივიფოებრივიფოებრივი
საკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო წესითწესითწესით განისაზღვროსგანისაზღვროსგანისაზღვროს ქვეყნისქვეყნისქვეყნის მოქალამოქალამოქალაქისქისქის სტატუსისტატუსისტატუსი დადადა ამამამ სტატუსისსტატუსისსტატუსის
მიღებისმიღებისმიღების წესიწესიწესი;;; გარდაიქმნასგარდაიქმნასგარდაიქმნას დადადა ჩამოყალიბდესჩამოყალიბდესჩამოყალიბდეს ქვეყნისქვეყნისქვეყნის თავდაცვისთავდაცვისთავდაცვის,,, უშიშროებისაუშიშროებისაუშიშროებისა დადადა
შინაგანშინაგანშინაგან საქმეთასაქმეთასაქმეთა სამინისტროსამინისტროსამინისტროთათათა ახალიახალიახალი თანამედროვეთანამედროვეთანამედროვე სტრუქტურებსტრუქტურებსტრუქტურებიიი დადადა საჯარისოსაჯარისოსაჯარისო
ფორმირებებიფორმირებებიფორმირებები;;; საზღვრებისსაზღვრებისსაზღვრების ურღვევობისაურღვევობისაურღვევობისა დადადა ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული პრინპრინპრინციპებიდანციპებიდანციპებიდან
გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე სახელმწიფოებრივსახელმწიფოებრივსახელმწიფოებრივ---ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული მოწყობამოწყობამოწყობა,,, სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს საზღვრებისასაზღვრებისასაზღვრებისა დადადა
მასთანმასთანმასთან დაკავშირებულიდაკავშირებულიდაკავშირებული სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,, პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური,,, ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური დადადა სხვასხვასხვა
პრობლემაპრობლემაპრობლემატურიტურიტური საკითხებისსაკითხებისსაკითხების ნორმატიულინორმატიულინორმატიული ბაზებისბაზებისბაზების შექმნაშექმნაშექმნა;;; სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს თავდაცვისთავდაცვისთავდაცვის
ბაზისისბაზისისბაზისის შექმნასაშექმნასაშექმნასა დადადა აღორაღორაღორძინებაშიძინებაშიძინებაში უმნიშვნელოვანესიაუმნიშვნელოვანესიაუმნიშვნელოვანესია ეროვნულიეროვნულიეროვნული ღირსებისღირსებისღირსების იდეაიდეაიდეა,,, რრრაააცცც
ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ძირითადძირითადძირითად მსოფლმხედველობისმსოფლმხედველობისმსოფლმხედველობის პრინციპსპრინციპსპრინციპს უნდაუნდაუნდა წარმოადგენდესწარმოადგენდესწარმოადგენდეს;;;

555... საგარეოსაგარეოსაგარეო პოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკა ჩამოყალიბებულიჩამოყალიბებულიჩამოყალიბებული უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს ეროვნულეროვნულეროვნულ ინტერესებსაინტერესებსაინტერესებსა დადადა
ზოგადსაკაცობრიოზოგადსაკაცობრიოზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზეღირებულებებზეღირებულებებზე... საქართველომსაქართველომსაქართველომ მიზანმიმართულადმიზანმიმართულადმიზანმიმართულად უნდაუნდაუნდა გამოიყენოსგამოიყენოსგამოიყენოს
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თავისითავისითავისი გეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკური უპირატესობანიუპირატესობანიუპირატესობანი,,, დამოუკიდებლადდამოუკიდებლადდამოუკიდებლად შესძლოსშესძლოსშესძლოს პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ---
დიპლომატიურიდიპლომატიურიდიპლომატიური აქტიურობააქტიურობააქტიურობა დადადა კავკაკავკაკავკასიისსიისსიის სტაბილურსტაბილურსტაბილურ რეგიონადრეგიონადრეგიონად გადაქცევაგადაქცევაგადაქცევა... მთავარიმთავარიმთავარი
ამოცანააამოცანააამოცანაა ისტორიულიისტორიულიისტორიული ფუნქციისფუნქციისფუნქციის აღდგენააღდგენააღდგენა კავკასიაშიკავკასიაშიკავკასიაში დადადა ყოველმხრივყოველმხრივყოველმხრივ თანაბარუფლებიანითანაბარუფლებიანითანაბარუფლებიანი
პარტნიორულიპარტნიორულიპარტნიორული ურთიერურთიერურთიერთობისთობისთობის განვითარებაგანვითარებაგანვითარება,,, მშვიდობიანიმშვიდობიანიმშვიდობიანი სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო კურსიკურსიკურსი მსოფლიომსოფლიომსოფლიო
ასპარეზზეასპარეზზეასპარეზზე,,, გეოსტრატეგიულგეოსტრატეგიულგეოსტრატეგიულ ინტერესთაინტერესთაინტერესთა გადაკვეთაშიგადაკვეთაშიგადაკვეთაში საქართვესაქართვესაქართველოსლოსლოს ადგილისადგილისადგილის
დამკვიდრებისდამკვიდრებისდამკვიდრების გაღრმავებაგაღრმავებაგაღრმავება,,, ქვეყნისქვეყნისქვეყნის სუვერენისუვერენისუვერენიტეტისტეტისტეტის დაცვადაცვადაცვა დადადა ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული
მთმთმთლიანობისლიანობისლიანობის აღდგენააღდგენააღდგენა... სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ძირითადიძირითადიძირითადი ამოცანააამოცანააამოცანაა ასევეასევეასევე გლობალიზაციისგლობალიზაციისგლობალიზაციის
თანამედროვეთანამედროვეთანამედროვე პირობებშიპირობებშიპირობებში ეეე... წწწ... `̀̀გლობალიზაციისაგლობალიზაციისაგლობალიზაციისა””” დადადა სხვასხვასხვა თავთავთავდაცდაცდაცვითივითივითი `̀̀საცრელისაცრელისაცრელი
ფილტრებისფილტრებისფილტრების””” სპეციალურისპეციალურისპეციალური არეალებისარეალებისარეალების დაცვისდაცვისდაცვის მექანიზმებისმექანიზმებისმექანიზმების დანერგვადანერგვადანერგვა---განვითარებაგანვითარებაგანვითარება,,, რათარათარათა
თავიდანთავიდანთავიდან იქნასიქნასიქნას აცილებულიაცილებულიაცილებული გლობალიზაციისაგანგლობალიზაციისაგანგლობალიზაციისაგან შესაძლოშესაძლოშესაძლო პოტენციურიპოტენციურიპოტენციური საშიშსაშიშსაშიშროებაროებაროება...
ჩვენიჩვენიჩვენი ქვეყანაქვეყანაქვეყანა უნდაუნდაუნდა მოერგოსმოერგოსმოერგოს გლობალიზაციისგლობალიზაციისგლობალიზაციის პროპროპროცესსცესსცესს დადადა იგიიგიიგი იყოსიყოსიყოს სასარგებლოსასარგებლოსასარგებლო დადადა
პროგრესულიპროგრესულიპროგრესული ჩვენიჩვენიჩვენი ქვეყქვეყქვეყნისათვისნისათვისნისათვის;;;

666... სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ეკონომიკეკონომიკეკონომიკურიურიური სტრატეგიასტრატეგიასტრატეგია უნდაუნდაუნდა ითვალისითვალისითვალისწინებდესწინებდესწინებდეს ეროვნულეროვნულეროვნულ---

ტრადიციულიტრადიციულიტრადიციული ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის თანამედროვეთანამედროვეთანამედროვე ინდუსტრიულინდუსტრიულინდუსტრიულ საფუძველზესაფუძველზესაფუძველზე მოწყობასმოწყობასმოწყობასააა დადადა
დემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულ მმარმმარმმართველობასთველობასთველობას,,, ქართულიქართულიქართული ცხოვრებისცხოვრებისცხოვრების დღევანდელიდღევანდელიდღევანდელი ცივილიზაციისცივილიზაციისცივილიზაციის
მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის შესაბამისშესაბამისშესაბამის აღორძინებასაღორძინებასაღორძინებას... აქედანაქედანაქედან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,, საკუთარისაკუთარისაკუთარი ეკონომიკითეკონომიკითეკონომიკით
მსოფლიომსოფლიომსოფლიო ეკონომიკურეკონომიკურეკონომიკურ ინტეგრაციაშიინტეგრაციაშიინტეგრაციაში თანამშრომლობისთანამშრომლობისთანამშრომლობის დამყარებადამყარებადამყარება... გასაღებიგასაღებიგასაღები ქართულიქართულიქართული
ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის სიცოცხლისუნარიანობისასიცოცხლისუნარიანობისასიცოცხლისუნარიანობისა,,, ქართველიქართველიქართველი მეურნისმეურნისმეურნის უცხოუცხოუცხო,,, თავსმოხვეულითავსმოხვეულითავსმოხვეული
ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური სისსისსისტემისაგანტემისაგანტემისაგან გათავისუფლებაშიგათავისუფლებაშიგათავისუფლებაში ძევსძევსძევს... საკუთარისაკუთარისაკუთარი ეკონომიკისაეკონომიკისაეკონომიკისა დადადა
ტრადიციულიტრადიციულიტრადიციული მეურნეობისმეურნეობისმეურნეობის გარეშეგარეშეგარეშე,,, ქართულიქართულიქართული ცხოვრებისცხოვრებისცხოვრების წესისწესისწესის თანამედროვეთანამედროვეთანამედროვე
ცივილიზაციისცივილიზაციისცივილიზაციის გათვალისწინებითგათვალისწინებითგათვალისწინებით აღორძინებააღორძინებააღორძინება დადადა დაცვადაცვადაცვა წარმოუდგენელიაწარმოუდგენელიაწარმოუდგენელია... ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის
აღორძინებისაღორძინებისაღორძინების უმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესი პირობააპირობააპირობაა ადამიანისადამიანისადამიანის თაოსნობისთაოსნობისთაოსნობის სტიმულირებისასტიმულირებისასტიმულირებისა დადადა მისიმისიმისი
შრომისშრომისშრომის შედეშედეშედეგებისგებისგების დასაკუთრებისდასაკუთრებისდასაკუთრების შესაძლებლობებისშესაძლებლობებისშესაძლებლობების შეუზღუდველობაშეუზღუდველობაშეუზღუდველობა;;;

777... სუვერენულისუვერენულისუვერენული სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს სტრატეგიულისტრატეგიულისტრატეგიული მიზნებიდანმიზნებიდანმიზნებიდან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,,
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების უპირველესიუპირველესიუპირველესი საზრუნავისაზრუნავისაზრუნავი უნდაუნდაუნდა გახდესგახდესგახდეს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს მოქალაქეთამოქალაქეთამოქალაქეთა
კეთილდღეობისკეთილდღეობისკეთილდღეობის მიღწევამიღწევამიღწევა,,, მათიმათიმათი შრომისშრომისშრომის უფლებისუფლებისუფლების რეალიზაციარეალიზაციარეალიზაცია,,, სიღარიბისსიღარიბისსიღარიბის დაძლევადაძლევადაძლევა,,,
უნდაუნდაუნდა შემუშავდესშემუშავდესშემუშავდეს მთლიანადმთლიანადმთლიანად ქვეყნისაქვეყნისაქვეყნისა დადადა ასევეასევეასევე რეგიონურეგიონურეგიონულლლიიი სოციალურისოციალურისოციალური პროგრამებიპროგრამებიპროგრამები,,,
უნდაუნდაუნდა დამკვიდრდესდამკვიდრდესდამკვიდრდეს სოციალურისოციალურისოციალური სამართლიანობასამართლიანობასამართლიანობა დადადა სოციალურადსოციალურადსოციალურად ორიენტირებულიორიენტირებულიორიენტირებული
თავისუთავისუთავისუფალიფალიფალი საბაზროსაბაზროსაბაზრო ეკონომიკაეკონომიკაეკონომიკა;;;

888... საფინანსოსაფინანსოსაფინანსო სისტემასისტემასისტემა სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური დადადა პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური სუვერენიტეტისსუვერენიტეტისსუვერენიტეტის
განმტკიცებისგანმტკიცებისგანმტკიცების ერთერთერთ---ერთერთერთ საფუძვსაფუძვსაფუძვლადლადლად უნდაუნდაუნდა გადაიქცესგადაიქცესგადაიქცეს... საფინანსოსაფინანსოსაფინანსო სტრატეგიულისტრატეგიულისტრატეგიული
კონცეფციებისკონცეფციებისკონცეფციების რეალიზაციარეალიზაციარეალიზაცია უნდაუნდაუნდა ვაქციოთვაქციოთვაქციოთ საკუთარსაკუთარსაკუთარ საქმედსაქმედსაქმედ დადადა გავხადოთგავხადოთგავხადოთ ერთიანიერთიანიერთიანი,,,
განუყოფელიგანუყოფელიგანუყოფელი საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს,,, მისიმისიმისი ხალხისხალხისხალხის ინტერესებისინტერესებისინტერესების დამცველადდამცველადდამცველად...

კორუფციისკორუფციისკორუფციის წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ ბრძოლაბრძოლაბრძოლა უნდაუნდაუნდა იქცესიქცესიქცეს ჩვენიჩვენიჩვენი ქვეყნისქვეყნისქვეყნის თითოეულითითოეულითითოეული მოქალაქისმოქალაქისმოქალაქის
სისხლხორცეულსისხლხორცეულსისხლხორცეულ საქმედსაქმედსაქმედ;;;

999... სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო უნდაუნდაუნდა იბრძოდესიბრძოდესიბრძოდეს ადამიანისადამიანისადამიანის უფლებებისუფლებებისუფლებების DDDდარდარდარღვევისღვევისღვევის ნებისმიერინებისმიერინებისმიერი
გამოვლინებისგამოვლინებისგამოვლინების წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ,,, სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს სახელისუფლებოსახელისუფლებოსახელისუფლებო კანონიერებისაკანონიერებისაკანონიერებისა დადადა
ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული მთლიმთლიმთლიანობისანობისანობის აღდგენააღდგენააღდგენა---შენარჩუნებისათვისშენარჩუნებისათვისშენარჩუნებისათვის,,, მისიმისიმისი მკვიდრიმკვიდრიმკვიდრი მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის
პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური,,, ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური,,, სოციალურისოციალურისოციალური დადადა ეკოლოგიურიეკოლოგიურიეკოლოგიური კატასკატასკატასტროფისტროფისტროფის წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ,,,
დემოგრაფიულიდემოგრაფიულიდემოგრაფიული ექსპანსიისექსპანსიისექსპანსიის შესაჩეშესაჩეშესაჩერებლადრებლადრებლად დადადა ეროვნულიეროვნულიეროვნული ერთიანობისათვისერთიანობისათვისერთიანობისათვის... მაქსიმაქსიმაქსი---
მალურადმალურადმალურად უნდაუნდაუნდა იქნესიქნესიქნეს უზრუნველყოუზრუნველყოუზრუნველყოფილიფილიფილი ყველაყველაყველა ისისის ძირითადიძირითადიძირითადი უფლებაუფლებაუფლება,,, რრრაააცცც
განსაზღვრულიაგანსაზღვრულიაგანსაზღვრულია საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო სამართსამართსამართლისლისლის ნორმებითნორმებითნორმებით... სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს აუცილეაუცილეაუცილებელიაბელიაბელია
ჰქონდესჰქონდესჰქონდეს შეფარდეშეფარდეშეფარდებიბიბითითითი სამართალისამართალისამართალი,,, რრრააასაცსაცსაც საფუძვლადსაფუძვლადსაფუძვლად დაედებადაედებადაედება სულიერსულიერსულიერ ღირებულებათაღირებულებათაღირებულებათა
უპირატუპირატუპირატესობისესობისესობის აღიარებააღიარებააღიარება,,, საკუთარისაკუთარისაკუთარი იერიერიერ---სახისსახისსახის შენარჩუნებაშენარჩუნებაშენარჩუნება---განვითაგანვითაგანვითარებითრებითრებით მსოფლიომსოფლიომსოფლიო
ცივილიზაციაშიცივილიზაციაშიცივილიზაციაში ქართველიქართველიქართველი ერისათვისერისათვისერისათვის ღირღირღირსეულისეულისეული ადგილისადგილისადგილის დამკვიდრეობადამკვიდრეობადამკვიდრეობა,,, ისეთიისეთიისეთი
ეროვნულიეროვნულიეროვნული სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ჩამოყალიბებაჩამოყალიბებაჩამოყალიბება,,, რომელრომელრომელშიცშიცშიც გაცხადდებაგაცხადდებაგაცხადდება დადადა განივთდებაგანივთდებაგანივთდება
ქართველიქართველიქართველი ხალხისხალხისხალხის ნებანებანება;;;
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101010... მთლიანადმთლიანადმთლიანად გადასახალისებელიაგადასახალისებელიაგადასახალისებელია საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო სისტემასისტემასისტემა დადადა კანონიკანონიკანონი,,, რომელიცრომელიცრომელიც უნდაუნდაუნდა
ემყარებოდესემყარებოდესემყარებოდეს ჭეშმარიტადჭეშმარიტადჭეშმარიტად სახელმსახელმსახელმწიფოებრივიწიფოებრივიწიფოებრივი ჩამოყალიბებისაჩამოყალიბებისაჩამოყალიბებისა დადადა აღმშენებლობისაღმშენებლობისაღმშენებლობის
პრინციპებსპრინციპებსპრინციპებს,,, სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს არსებობისარსებობისარსებობის საფუძვლებსსაფუძვლებსსაფუძვლებს;;;

111111... უნდაუნდაუნდა განმტკიცდესგანმტკიცდესგანმტკიცდეს ქრისტიანულიქრისტიანულიქრისტიანული მართლმადიდებლურიმართლმადიდებლურიმართლმადიდებლური ქართულიქართულიქართული ტრადიციულიტრადიციულიტრადიციული
რელიგიარელიგიარელიგია... ერისაერისაერისა დადადა ქვეყნისქვეყნისქვეყნის სულიერისულიერისულიერი,,, ზნეობრივიზნეობრივიზნეობრივი ამაღლებისათვისამაღლებისათვისამაღლებისათვის აღიარებულიაღიარებულიაღიარებული უნდაუნდაუნდა
იქნესიქნესიქნეს რწმენისარწმენისარწმენისა დადადა სინდისისსინდისისსინდისის თავისუფლებათავისუფლებათავისუფლება... ერთაერთაერთა თანაარსებობისთანაარსებობისთანაარსებობის ზემოთზემოთზემოთ მითითებულმითითებულმითითებულ
ტრადიციებზეტრადიციებზეტრადიციებზე დაყრდნობითდაყრდნობითდაყრდნობით სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს მიერმიერმიერ ხელიხელიხელი შეეწყოსშეეწყოსშეეწყოს რელიგიურირელიგიურირელიგიური თვითთვითთვით---
მყოფადობისმყოფადობისმყოფადობის დაცვასდაცვასდაცვას... თავსებადობისთავსებადობისთავსებადობის ამამამ პრინციპთაპრინციპთაპრინციპთა ცხოვცხოვცხოვრებაშირებაშირებაში გატარებაგატარებაგატარება ქართულიქართულიქართული
სახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობისსახელმწიფოებრიობის ერთერთერთ---ერთიერთიერთი მნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანი მახასიათებელიმახასიათებელიმახასიათებელი უნდაუნდაუნდა გახდესგახდესგახდეს (((მითმითმით
უფროუფროუფრო,,, რომრომრომ ეროვნულეროვნულეროვნულ უმცირესობათაუმცირესობათაუმცირესობათა ეთნიკურეთნიკურეთნიკურ,,, კულტურულკულტურულკულტურულ,,, ენობრივენობრივენობრივ დადადა რერერელიგიურლიგიურლიგიურ
თვითმყოფადობისთვითმყოფადობისთვითმყოფადობის დაცვისდაცვისდაცვის პრინციპებსპრინციპებსპრინციპებს კონსტიტუკონსტიტუკონსტიტუციურიციურიციური კანონისკანონისკანონის ძძძალაალაალა აქვსაქვსაქვს),),), რაცრაცრაც მისიმისიმისი
საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო ავტორიავტორიავტორიტეტისტეტისტეტის გარანტადაცგარანტადაცგარანტადაც იქცევაიქცევაიქცევა;;;

121212... საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა თავისითავისითავისი სამოქმედოსამოქმედოსამოქმედო
პროგრამითპროგრამითპროგრამით ძირეულადძირეულადძირეულად იზიარებსიზიარებსიზიარებს დადადა ეყრდნობაეყრდნობაეყრდნობა ჭეშმარიტიჭეშმარიტიჭეშმარიტი ეროვნულიეროვნულიეროვნული იდეოლოგიისიდეოლოგიისიდეოლოგიის
საფუძვლებსსაფუძვლებსსაფუძვლებს დადადა მიიჩნევსმიიჩნევსმიიჩნევს,,, რომრომრომ აუცილებელიააუცილებელიააუცილებელია იბერიულიბერიულიბერიულ---კავკასიურიკავკასიურიკავკასიური მსოფლმხედველობისმსოფლმხედველობისმსოფლმხედველობის,,,
როგორცროგორცროგორც ჭეშმარიტადჭეშმარიტადჭეშმარიტად ეროვნულიეროვნულიეროვნული იდეოლოგიისიდეოლოგიისიდეოლოგიის აღორძინაღორძინაღორძინებაებაება დადადა დამკვიდრებადამკვიდრებადამკვიდრება
საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში,,, ერთიანიერთიანიერთიანი კავკასიურიკავკასიურიკავკასიური სახლისსახლისსახლის შექმნაშექმნაშექმნა,,, ემიგრანტთაემიგრანტთაემიგრანტთა,,, ლტოლვილთალტოლვილთალტოლვილთა დადადა
დევნილთადევნილთადევნილთა მშობლიურმშობლიურმშობლიურ კერაზეკერაზეკერაზე დასაბრუნებლადდასაბრუნებლადდასაბრუნებლად ხელსაყრელიხელსაყრელიხელსაყრელი პირობებისპირობებისპირობების შექმნაშექმნაშექმნა...

რატომღაც ყოველი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, ქვეყნის სამთავრობო წრეებში დარატომღაც ყოველი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, ქვეყნის სამთავრობო წრეებში დარატომღაც ყოველი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, ქვეყნის სამთავრობო წრეებში და
მის გარეთაც, განახლებული ენერგიით იწყება საუბარი საქართველოს ქვეყნის მოწყობის ახალ–მის გარეთაც, განახლებული ენერგიით იწყება საუბარი საქართველოს ქვეყნის მოწყობის ახალ–მის გარეთაც, განახლებული ენერგიით იწყება საუბარი საქართველოს ქვეყნის მოწყობის ახალ–
ახალ მოდელთა წარმოდგენით.ახალ მოდელთა წარმოდგენით.ახალ მოდელთა წარმოდგენით.

სამწუხაროდ, ქართველ საზოგადოებაში ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა არსებობსსამწუხაროდ, ქართველ საზოგადოებაში ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა არსებობსსამწუხაროდ, ქართველ საზოგადოებაში ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა არსებობს
ქვეყნის მოწყობის რაობაზე.ქვეყნის მოწყობის რაობაზე.ქვეყნის მოწყობის რაობაზე.

ფედერაციულია სახელმწიფო, რომელსაც აფუძნებენ და შეადგენენ ცალკეულიფედერაციულია სახელმწიფო, რომელსაც აფუძნებენ და შეადგენენ ცალკეულიფედერაციულია სახელმწიფო, რომელსაც აფუძნებენ და შეადგენენ ცალკეული
სახელმწიფოები („სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები“), რის გამოც იწოდებიან კიდეც ესსახელმწიფოები („სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები“), რის გამოც იწოდებიან კიდეც ესსახელმწიფოები („სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები“), რის გამოც იწოდებიან კიდეც ეს
უკანასკნელნი ფედერაციის სუბიექტებად, სათანადოდ უზრუნველყოფილნი, საკუთარიუკანასკნელნი ფედერაციის სუბიექტებად, სათანადოდ უზრუნველყოფილნი, საკუთარიუკანასკნელნი ფედერაციის სუბიექტებად, სათანადოდ უზრუნველყოფილნი, საკუთარი
კონსტიტუციითა და შესაბამისი ინსტიტუტებით. ფედერაციის ეს რაობა უშუალოდააკონსტიტუციითა და შესაბამისი ინსტიტუტებით. ფედერაციის ეს რაობა უშუალოდააკონსტიტუციითა და შესაბამისი ინსტიტუტებით. ფედერაციის ეს რაობა უშუალოდაა
გამოხატული პირველი ფედერაციული სახელმწიფოს – ამერიკის შეერთებული შტატების (stateგამოხატული პირველი ფედერაციული სახელმწიფოს – ამერიკის შეერთებული შტატების (stateგამოხატული პირველი ფედერაციული სახელმწიფოს – ამერიკის შეერთებული შტატების (state
– სახელმწიფო)– სახელმწიფო)– სახელმწიფო) ––– თვით სახთვით სახთვით სახელწოდებაელწოდებაელწოდებაში. ზემონათქვამიდან გასაგები უნდა იყოს, რომში. ზემონათქვამიდან გასაგები უნდა იყოს, რომში. ზემონათქვამიდან გასაგები უნდა იყოს, რომ
ფედერაციის შექმნისას „მოქმედ პირებად“ფედერაციის შექმნისას „მოქმედ პირებად“ფედერაციის შექმნისას „მოქმედ პირებად“ გვევლინებიან მომავალი მოკავშირე სახელმწიფოებიგვევლინებიან მომავალი მოკავშირე სახელმწიფოებიგვევლინებიან მომავალი მოკავშირე სახელმწიფოები
(ფედერაციის სუბიექტები), რომლებიც საზღვრავენ, სახელმწიფო სუვერენიტეტის რა ნაწილი(ფედერაციის სუბიექტები), რომლებიც საზღვრავენ, სახელმწიფო სუვერენიტეტის რა ნაწილი(ფედერაციის სუბიექტები), რომლებიც საზღვრავენ, სახელმწიფო სუვერენიტეტის რა ნაწილი
უნდა გადაეცეს ფედერალურ (ცენტრალურ) ხელისუფლებას და რა დაიტოვონ თავისთვისუნდა გადაეცეს ფედერალურ (ცენტრალურ) ხელისუფლებას და რა დაიტოვონ თავისთვისუნდა გადაეცეს ფედერალურ (ცენტრალურ) ხელისუფლებას და რა დაიტოვონ თავისთვის
(ამიტომაც ითქმის, რომ ფედერაციულ სისტემაში ნაწილები წინ(ამიტომაც ითქმის, რომ ფედერაციულ სისტემაში ნაწილები წინ(ამიტომაც ითქმის, რომ ფედერაციულ სისტემაში ნაწილები წინ უსწრებენ თავის „საერთოუსწრებენ თავის „საერთოუსწრებენ თავის „საერთო
ეროვნულ“ მთელს, საპირისპიროდ უნიტარული სისტემისა, სადაც ეს მთელი პირველადია).ეროვნულ“ მთელს, საპირისპიროდ უნიტარული სისტემისა, სადაც ეს მთელი პირველადია).ეროვნულ“ მთელს, საპირისპიროდ უნიტარული სისტემისა, სადაც ეს მთელი პირველადია).
ფედერაცია არის პოლიტიკური სისტემა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ძაბვაფედერაცია არის პოლიტიკური სისტემა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ძაბვაფედერაცია არის პოლიტიკური სისტემა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ძაბვა
ცენტრიდანულ და ცენტრისკენულ ძალებს შორის და რომლის არსებობაც, დამოკიდებულიაცენტრიდანულ და ცენტრისკენულ ძალებს შორის და რომლის არსებობაც, დამოკიდებულიაცენტრიდანულ და ცენტრისკენულ ძალებს შორის და რომლის არსებობაც, დამოკიდებულია
იმაზე,იმაზე,იმაზე, თუ რამდენად ძალუძს მას, დაიცვას ამ ძალთა ბალანსი.თუ რამდენად ძალუძს მას, დაიცვას ამ ძალთა ბალანსი.თუ რამდენად ძალუძს მას, დაიცვას ამ ძალთა ბალანსი.

ფედერაციულის საპირისპიროდ, უნიტარული ჰქვია სახელმწიფოს, რომელიც არ შეიცავს,ფედერაციულის საპირისპიროდ, უნიტარული ჰქვია სახელმწიფოს, რომელიც არ შეიცავს,ფედერაციულის საპირისპიროდ, უნიტარული ჰქვია სახელმწიფოს, რომელიც არ შეიცავს,
როგორც თავის შემადგენელ ერთეულს, არანაირ სახელმწიფოს, რაც სრულებითაც არროგორც თავის შემადგენელ ერთეულს, არანაირ სახელმწიფოს, რაც სრულებითაც არროგორც თავის შემადგენელ ერთეულს, არანაირ სახელმწიფოს, რაც სრულებითაც არ
გამორიცხავს მის შემადგენლობაში ავტონომიის არსებობას, თუ საამისო საჭიროებაა. პირიქით,გამორიცხავს მის შემადგენლობაში ავტონომიის არსებობას, თუ საამისო საჭიროებაა. პირიქით,გამორიცხავს მის შემადგენლობაში ავტონომიის არსებობას, თუ საამისო საჭიროებაა. პირიქით,
ავტონომია, რომლის შექმნა, გარკვეული რეგიონისთვის ასეთი სტატუსის მინიჭება,ავტონომია, რომლის შექმნა, გარკვეული რეგიონისთვის ასეთი სტატუსის მინიჭება,ავტონომია, რომლის შექმნა, გარკვეული რეგიონისთვის ასეთი სტატუსის მინიჭება,
სახელმწიფოს, მისი ხელისუფლების პრეროგატივაა და სწორედ უნიტარულისახელმწიფოს, მისი ხელისუფლების პრეროგატივაა და სწორედ უნიტარულისახელმწიფოს, მისი ხელისუფლების პრეროგატივაა და სწორედ უნიტარული
სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოსააათვისაა ნიშნეული.თვისაა ნიშნეული.თვისაა ნიშნეული.

უზნეობისა და უმეცრების ჩვენში ინტენსიურად მიმდინარე „იდეოლოგიზაციის”უზნეობისა და უმეცრების ჩვენში ინტენსიურად მიმდინარე „იდეოლოგიზაციის”უზნეობისა და უმეცრების ჩვენში ინტენსიურად მიმდინარე „იდეოლოგიზაციის”
პირობებში ე.პირობებში ე.პირობებში ე. წ. „შავი ფიარის“ ობიექტებად იქცნენ არა მარტო ადამიანები, ცნებებიც კი, ერთიწ. „შავი ფიარის“ ობიექტებად იქცნენ არა მარტო ადამიანები, ცნებებიც კი, ერთიწ. „შავი ფიარის“ ობიექტებად იქცნენ არა მარტო ადამიანები, ცნებებიც კი, ერთი
რომელთაგანიც უნიტარიზმია. „ფედერალისტები“ მოსახლეობაში ავრცელებენ დარომელთაგანიც უნიტარიზმია. „ფედერალისტები“ მოსახლეობაში ავრცელებენ დარომელთაგანიც უნიტარიზმია. „ფედერალისტები“ მოსახლეობაში ავრცელებენ და
ამკვიდრებენ აზრს, თითქოს თვითმმართველობის პრინციპი უნიტარიზმთან ძნელადამკვიდრებენ აზრს, თითქოს თვითმმართველობის პრინციპი უნიტარიზმთან ძნელადამკვიდრებენ აზრს, თითქოს თვითმმართველობის პრინციპი უნიტარიზმთან ძნელად
შესათავსებელია, თუმცშესათავსებელია, თუმცშესათავსებელია, თუმცა ჯერ არავის დაუმტკიცებია, რომ ადგილობრივი ინტერესებია ჯერ არავის დაუმტკიცებია, რომ ადგილობრივი ინტერესებია ჯერ არავის დაუმტკიცებია, რომ ადგილობრივი ინტერესები
ფედერაციულ სისტემაში უკეთ არის დაცული და წარმოდგენილი, ვიდრე უნიტარულში.ფედერაციულ სისტემაში უკეთ არის დაცული და წარმოდგენილი, ვიდრე უნიტარულში.ფედერაციულ სისტემაში უკეთ არის დაცული და წარმოდგენილი, ვიდრე უნიტარულში.
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ის გარემოება, რომ ფედერაციის სუბიექტებს საკუთარი კონსტიტუციები უნდაის გარემოება, რომ ფედერაციის სუბიექტებს საკუთარი კონსტიტუციები უნდაის გარემოება, რომ ფედერაციის სუბიექტებს საკუთარი კონსტიტუციები უნდა
ჰქონდეთ, მათი სიმრავლე, „ადგილობრივი სუვერენიტეტის“ სხვა კომპონენტებთან ერთად,ჰქონდეთ, მათი სიმრავლე, „ადგილობრივი სუვერენიტეტის“ სხვა კომპონენტებთან ერთად,ჰქონდეთ, მათი სიმრავლე, „ადგილობრივი სუვერენიტეტის“ სხვა კომპონენტებთან ერთად,
ისეთ ქვეყანაში, როგორიც დღევანდელი საქართველოა, მისი ამჟამინდელი სამართლებრივი დაისეთ ქვეყანაში, როგორიც დღევანდელი საქართველოა, მისი ამჟამინდელი სამართლებრივი დაისეთ ქვეყანაში, როგორიც დღევანდელი საქართველოა, მისი ამჟამინდელი სამართლებრივი და
მასთან პოლიტიკური კულტურის მეტად არასახარბიელო მდგომარეობის გათვალისწინებით,მასთან პოლიტიკური კულტურის მეტად არასახარბიელო მდგომარეობის გათვალისწინებით,მასთან პოლიტიკური კულტურის მეტად არასახარბიელო მდგომარეობის გათვალისწინებით,
ნამდვილად არ იქნება ხელშემწყობი ერთიანი სამართლებრივი სივრცის შესაქმნელად,ნამდვილად არ იქნება ხელშემწყობი ერთიანი სამართლებრივი სივრცის შესაქმნელად,ნამდვილად არ იქნება ხელშემწყობი ერთიანი სამართლებრივი სივრცის შესაქმნელად,
ჩვენთვის ესოდენ საჭირო შეუფერხებელი და ეფექტიანი საერთო სახელმწიფო პოლიტიკისჩვენთვის ესოდენ საჭირო შეუფერხებელი და ეფექტიანი საერთო სახელმწიფო პოლიტიკისჩვენთვის ესოდენ საჭირო შეუფერხებელი და ეფექტიანი საერთო სახელმწიფო პოლიტიკის
გასატარებლად, ადამიანის უფლებათა, მათ შორისგასატარებლად, ადამიანის უფლებათა, მათ შორისგასატარებლად, ადამიანის უფლებათა, მათ შორის,,, საკუთრების უფლების დაცვის სფეროში.საკუთრების უფლების დაცვის სფეროში.საკუთრების უფლების დაცვის სფეროში.

სწორედ დეცენტრალიზებული უნიტარული საქართველოს (და არა ფედერაციულის)სწორედ დეცენტრალიზებული უნიტარული საქართველოს (და არა ფედერაციულის)სწორედ დეცენტრალიზებული უნიტარული საქართველოს (და არა ფედერაციულის)
პირობებში იქნება უკეთესი შესაძლებლობები ერთიანი ეკონომიკური სივრცისპირობებში იქნება უკეთესი შესაძლებლობები ერთიანი ეკონომიკური სივრცისპირობებში იქნება უკეთესი შესაძლებლობები ერთიანი ეკონომიკური სივრცის
ჩამოყალიბებისთვის, თავისუფალი მეწარმეობის დამაბრკოლებელი ყოველგვარი ბარიერისჩამოყალიბებისთვის, თავისუფალი მეწარმეობის დამაბრკოლებელი ყოველგვარი ბარიერისჩამოყალიბებისთვის, თავისუფალი მეწარმეობის დამაბრკოლებელი ყოველგვარი ბარიერის
გარეშე, რაც უზრუნველყოფს რეგიონების შედარებით თანაბარ და ჰარმონიულ სოციალურ-გარეშე, რაც უზრუნველყოფს რეგიონების შედარებით თანაბარ და ჰარმონიულ სოციალურ-გარეშე, რაც უზრუნველყოფს რეგიონების შედარებით თანაბარ და ჰარმონიულ სოციალურ-
ეკონომიკურ განვითარებას, ისევე როგორც მეტი სტიმული მიეცემა მოსახლეობისეკონომიკურ განვითარებას, ისევე როგორც მეტი სტიმული მიეცემა მოსახლეობისეკონომიკურ განვითარებას, ისევე როგორც მეტი სტიმული მიეცემა მოსახლეობის
მობილურობასაც ქვეყნის შიგნით.მობილურობასაც ქვეყნის შიგნით.მობილურობასაც ქვეყნის შიგნით.

ერთადერთი რეგიონი, რომლის უფლებაც ავტონომიაზე, რამდენადაც ეს შესაძლებელიაერთადერთი რეგიონი, რომლის უფლებაც ავტონომიაზე, რამდენადაც ეს შესაძლებელიაერთადერთი რეგიონი, რომლის უფლებაც ავტონომიაზე, რამდენადაც ეს შესაძლებელია
ერთიანი სახელმწიფოს ფარგლებში, არის აფხაზეთი,ერთიანი სახელმწიფოს ფარგლებში, არის აფხაზეთი,ერთიანი სახელმწიფოს ფარგლებში, არის აფხაზეთი, ისტორიულად ჩამოყალიბებულისტორიულად ჩამოყალიბებულისტორიულად ჩამოყალიბებულ
სხვადასხვა ფაქტორთა გამო,სხვადასხვა ფაქტორთა გამო,სხვადასხვა ფაქტორთა გამო, სამშობლო როგორცსამშობლო როგორცსამშობლო როგორც ქართველი და ქართველური ერის ნაწიქართველი და ქართველური ერის ნაწიქართველი და ქართველური ერის ნაწილისალისალისა
და რომელიც ორგანულად განუყოფელია საქართველოსაგან.და რომელიც ორგანულად განუყოფელია საქართველოსაგან.და რომელიც ორგანულად განუყოფელია საქართველოსაგან.

შეხედულება საქართველოზე, როგორც ,,მრავალეროვან” ქვეყანაზე, სწორი არაა. ის, რომშეხედულება საქართველოზე, როგორც ,,მრავალეროვან” ქვეყანაზე, სწორი არაა. ის, რომშეხედულება საქართველოზე, როგორც ,,მრავალეროვან” ქვეყანაზე, სწორი არაა. ის, რომ
გერმანიაში რამდენიმე მილიონი თურქი ცხოვრობს, არ ნიშნავს იმას, თითქოს იქ თურქი ერიგერმანიაში რამდენიმე მილიონი თურქი ცხოვრობს, არ ნიშნავს იმას, თითქოს იქ თურქი ერიგერმანიაში რამდენიმე მილიონი თურქი ცხოვრობს, არ ნიშნავს იმას, თითქოს იქ თურქი ერი
ცხოვრობდეს: თურქი ერი თურქეთში ცხოვრობს და არა გერმანიაში (ან კიდევ სხვაგან,ცხოვრობდეს: თურქი ერი თურქეთში ცხოვრობს და არა გერმანიაში (ან კიდევ სხვაგან,ცხოვრობდეს: თურქი ერი თურქეთში ცხოვრობს და არა გერმანიაში (ან კიდევ სხვაგან,
თურქეთის გარეთ). იგივე ითქმის საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებზეც:თურქეთის გარეთ). იგივე ითქმის საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებზეც:თურქეთის გარეთ). იგივე ითქმის საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებზეც:
სომხებზე, აზერბაიჯანელებზე, იმავე ოსებზე.სომხებზე, აზერბაიჯანელებზე, იმავე ოსებზე.სომხებზე, აზერბაიჯანელებზე, იმავე ოსებზე.

ქართველი ერი არასდროს არ ყოფილა „ერიჭამია”, მისთვის, თვით უკიდურესიქართველი ერი არასდროს არ ყოფილა „ერიჭამია”, მისთვის, თვით უკიდურესიქართველი ერი არასდროს არ ყოფილა „ერიჭამია”, მისთვის, თვით უკიდურესი
კულტურული დაქვეითების დროსაც კი, ყოველთვის უცხო იყო, ეს უსაზიზღრესი ფორმა,კულტურული დაქვეითების დროსაც კი, ყოველთვის უცხო იყო, ეს უსაზიზღრესი ფორმა,კულტურული დაქვეითების დროსაც კი, ყოველთვის უცხო იყო, ეს უსაზიზღრესი ფორმა,
რისი მოწმობაცაა ქართველებისა და ებრაელების ორათასწლეულზე მეტი ხნის მშვიდობიანირისი მოწმობაცაა ქართველებისა და ებრაელების ორათასწლეულზე მეტი ხნის მშვიდობიანირისი მოწმობაცაა ქართველებისა და ებრაელების ორათასწლეულზე მეტი ხნის მშვიდობიანი
თანაცხოვრება.თანაცხოვრება.თანაცხოვრება.

საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული პრინციპებზე დაფუძნებული უნიტარულისაქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული პრინციპებზე დაფუძნებული უნიტარულისაქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული პრინციპებზე დაფუძნებული უნიტარული
სახელმწიფო, შესაძლო ავტონომიით აფხაზეთისათვისსახელმწიფო, შესაძლო ავტონომიით აფხაზეთისათვისსახელმწიფო, შესაძლო ავტონომიით აფხაზეთისათვის (((გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება რეფერენდუმით) დარეფერენდუმით) დარეფერენდუმით) და
ადგილობრივი თვითმმართველობით მთელი ქვეყნისათვის. ისტორიული-პოლიტიკურიადგილობრივი თვითმმართველობით მთელი ქვეყნისათვის. ისტორიული-პოლიტიკურიადგილობრივი თვითმმართველობით მთელი ქვეყნისათვის. ისტორიული-პოლიტიკური
კონტექსტის გარეშე შეუძლებელია ასეთი საკითხების გადაწყვეტა.კონტექსტის გარეშე შეუძლებელია ასეთი საკითხების გადაწყვეტა.კონტექსტის გარეშე შეუძლებელია ასეთი საკითხების გადაწყვეტა.

სწორედ ასეთი პირობით შეიძლება ლაპარაკი საქართველოს ტერიტორიულისწორედ ასეთი პირობით შეიძლება ლაპარაკი საქართველოს ტერიტორიულისწორედ ასეთი პირობით შეიძლება ლაპარაკი საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობის აღდგენაზე.მთლიანობის აღდგენაზე.მთლიანობის აღდგენაზე.

სულ არ არის საინტერესო, კონსტიტუციონალისტები როგორ მოიხსენიებენსულ არ არის საინტერესო, კონსტიტუციონალისტები როგორ მოიხსენიებენსულ არ არის საინტერესო, კონსტიტუციონალისტები როგორ მოიხსენიებენ
საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის ფორმას. საინტერესოა, რამდენად მყარი დასაქართველოს ტერიტორიული მოწყობის ფორმას. საინტერესოა, რამდენად მყარი დასაქართველოს ტერიტორიული მოწყობის ფორმას. საინტერესოა, რამდენად მყარი და
ნაკლებრისკიანი იქნება ერთიანი ქართული იდეისათვის დამოკიდებულება ცენტრალურნაკლებრისკიანი იქნება ერთიანი ქართული იდეისათვის დამოკიდებულება ცენტრალურნაკლებრისკიანი იქნება ერთიანი ქართული იდეისათვის დამოკიდებულება ცენტრალურ
ხელისუფლებასა და ქვეყნის შიდა მოწყობის სუბიექტებს შორის, მაგრამ ცალსახაა –ხელისუფლებასა და ქვეყნის შიდა მოწყობის სუბიექტებს შორის, მაგრამ ცალსახაა –ხელისუფლებასა და ქვეყნის შიდა მოწყობის სუბიექტებს შორის, მაგრამ ცალსახაა – ქვეყნიქვეყნიქვეყნისსს
ფედერალიზაცია ვერ გადააწყვეტინებს საქართველოს უკვე განდგომილ რეგიონებსფედერალიზაცია ვერ გადააწყვეტინებს საქართველოს უკვე განდგომილ რეგიონებსფედერალიზაცია ვერ გადააწყვეტინებს საქართველოს უკვე განდგომილ რეგიონებს
რეინტეგრაციას.რეინტეგრაციას.რეინტეგრაციას.

ზემოთქმულიდანზემოთქმულიდანზემოთქმულიდან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობამოძრაობამოძრაობა ეყრდნობაეყრდნობაეყრდნობა რარარა,,, უპირველესუპირველესუპირველეს ყოვლისაყოვლისაყოვლისა,,, ეროვნულეროვნულეროვნულ---სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი
აღმშენებლობისაღმშენებლობისაღმშენებლობის აუცილებლობისაუცილებლობისაუცილებლობის ძირითადძირითადძირითად პრინციპებსპრინციპებსპრინციპებს,,, კვლავკვლავკვლავ ხაზსხაზსხაზს უსვამსუსვამსუსვამს,,, რომრომრომ
არსებულიარსებულიარსებული კრიზისულიკრიზისულიკრიზისული მდგომარეობიდანმდგომარეობიდანმდგომარეობიდან საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს გამოსახსნელიგამოსახსნელიგამოსახსნელი ერთადერთიერთადერთიერთადერთი გზააგზააგზაა
ყველაყველაყველა ეროვნულიეროვნულიეროვნული ღირსებისღირსებისღირსების მქონემქონემქონე ჯანსაღჯანსაღჯანსაღ ძალთაძალთაძალთა გაერთიანებაგაერთიანებაგაერთიანება დადადა ქვეყნისქვეყნისქვეყნის ეროვნულეროვნულეროვნულ---

სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი აღმშენებლობისათვისაღმშენებლობისათვისაღმშენებლობისათვის ბრბრბრძოლაძოლაძოლა,,, რათარათარათა საქართველომაცსაქართველომაცსაქართველომაც პირუთვნელადპირუთვნელადპირუთვნელად
უნდაუნდაუნდა აღასრულოსაღასრულოსაღასრულოს თავისითავისითავისი სულიერისულიერისულიერი მისიამისიამისია კაცობრიობისკაცობრიობისკაცობრიობის წინაშეწინაშეწინაშე...
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VI.VI.VI. ხალხიხალხიხალხი დადადა დემოკრატიადემოკრატიადემოკრატია სამართალმემკვიდრეობისასამართალმემკვიდრეობისასამართალმემკვიდრეობისა დადადა კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების
აღდგენისათვისაღდგენისათვისაღდგენისათვის

სამართალმემკვიდრეობისასამართალმემკვიდრეობისასამართალმემკვიდრეობისა დადადა კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების აღდგენისათვისაღდგენისათვისაღდგენისათვის მნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანია,,,
განისაზღვროსგანისაზღვროსგანისაზღვროს თავადთავადთავად ხალხისხალხისხალხის როლიროლიროლი დადადა დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის სწორისწორისწორი არსიარსიარსი,,, რამდენადაცრამდენადაცრამდენადაც უნდაუნდაუნდა
გვახსოვდესგვახსოვდესგვახსოვდეს,,, რომრომრომ ძალაუფლებაძალაუფლებაძალაუფლება დადადა თავისუფლებათავისუფლებათავისუფლება ერთმანეთისერთმანეთისერთმანეთის ბუნებრივიბუნებრივიბუნებრივი მტრებიმტრებიმტრები არიანარიანარიან,,,
რამდენადაცრამდენადაცრამდენადაც ხშირადხშირადხშირად დემოკრატიადემოკრატიადემოკრატია დადადა თავისუფლებაცთავისუფლებაცთავისუფლებაც გაიგივებულადააგაიგივებულადააგაიგივებულადაა მიჩნეულიმიჩნეულიმიჩნეული,,, ესესეს კიკიკი
ჭეშმარიტებასჭეშმარიტებასჭეშმარიტებას არარარ შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება...

როგორცროგორცროგორც ცნობილიაცნობილიაცნობილია,,, თანამედროვეთანამედროვეთანამედროვე მსოფლიოშიმსოფლიოშიმსოფლიოში ლეგიტიმაციისლეგიტიმაციისლეგიტიმაციის მეთოდადმეთოდადმეთოდად სამართლიანისამართლიანისამართლიანი
არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები მიიჩნევამიიჩნევამიიჩნევა,,, ანუანუანუ ის, თუის, თუის, თუ როგორროგორროგორ ახორციელებსახორციელებსახორციელებს ხალხიხალხიხალხი ხელისუფლებასხელისუფლებასხელისუფლებას... ამისათვისამისათვისამისათვის კიკიკი
საჭიროასაჭიროასაჭიროა სამოქალაქოსამოქალაქოსამოქალაქო მებრძოლიმებრძოლიმებრძოლი საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების ჩამოყალიბებაჩამოყალიბებაჩამოყალიბება,,, რრრაააცცც ბევრადბევრადბევრად უფროუფროუფრო რთულირთულირთული
პროცესიაპროცესიაპროცესია,,, ვიდრევიდრევიდრე სრულყოფილისრულყოფილისრულყოფილი კანონებისკანონებისკანონების შექმნაშექმნაშექმნა...

დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის პრინციპისპრინციპისპრინციპის მიხედვითმიხედვითმიხედვით,,, ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების მართვამართვამართვა–––გამგეობაგამგეობაგამგეობა მხოლოდმხოლოდმხოლოდ
მართულთამართულთამართულთა თანხმობითთანხმობითთანხმობით უნდაუნდაუნდა ხორციელდებოდესხორციელდებოდესხორციელდებოდეს... ამამამ თანხმობისთანხმობისთანხმობის ყველაზეყველაზეყველაზე სრულყოფილისრულყოფილისრულყოფილი
ფორმააფორმააფორმაა,,, როდესაცროდესაცროდესაც მოქალაქეებიმოქალაქეებიმოქალაქეები თვითონთვითონთვითონ ახორციელებენახორციელებენახორციელებენ თვითმმართველობასთვითმმართველობასთვითმმართველობას დადადა
ემორჩილებიანემორჩილებიანემორჩილებიან მათივემათივემათივე შექმნილშექმნილშექმნილ კანონებსკანონებსკანონებს... თვითმმართველობამთვითმმართველობამთვითმმართველობამ შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება
წარმომადენლობითიწარმომადენლობითიწარმომადენლობითი ანანან უშუალოუშუალოუშუალო დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის სახესახესახე მიიღოსმიიღოსმიიღოს,,, თუმცათუმცათუმცა ხალხისხალხისხალხის ნებისნებისნების
პირდაპირიპირდაპირიპირდაპირი გამოხატვაგამოხატვაგამოხატვა ზოგჯერზოგჯერზოგჯერ გადაულახავგადაულახავგადაულახავ ტექნიკურტექნიკურტექნიკურ სიძნელეებსსიძნელეებსსიძნელეებს წარმოშობსწარმოშობსწარმოშობს... ხალხისხალხისხალხის
საქმეასაქმეასაქმეა,,, რომრომრომ მიანიშნოსმიანიშნოსმიანიშნოს,,, რასრასრას ფიქრობსფიქრობსფიქრობს ხელისუფლებაზეხელისუფლებაზეხელისუფლებაზე,,, თუთუთუ იგიიგიიგი არღვევსარღვევსარღვევს კონსტიტკონსტიტკონსტიტუციასუციასუციას,,,
მაგრამმაგრამმაგრამ ესესეს სულსულსულაცაცაც არარარ ნიშნავსნიშნავსნიშნავს საკუთარსაკუთარსაკუთარ უფლებებზეუფლებებზეუფლებებზე უარისუარისუარის თქმასთქმასთქმას... ხალხიხალხიხალხი სულსულსულ ცოტაცოტაცოტა იმდენიმდენიმდენ
ძალაუფლებასძალაუფლებასძალაუფლებას მაინცმაინცმაინც უნდაუნდაუნდა ინარჩუნებდესინარჩუნებდესინარჩუნებდეს,,, რრრაააცცც საშუალებასსაშუალებასსაშუალებას მისცემსმისცემსმისცემს მასმასმას,,, უკანუკანუკან დაიბრუნოსდაიბრუნოსდაიბრუნოს
სხვისთვისსხვისთვისსხვისთვის გადაცემულიგადაცემულიგადაცემული უფლებებიუფლებებიუფლებები,,, იმიმიმ შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში,,, თუთუთუ ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება ვერვერვერ გაამართლებსგაამართლებსგაამართლებს
მინიჭებულმინიჭებულმინიჭებულ ნდობასნდობასნდობას დადადა დაარღვევსდაარღვევსდაარღვევს ხელშეკრულებასხელშეკრულებასხელშეკრულებას...

სავარაუდოდსავარაუდოდსავარაუდოდ,,, ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების დანაწილებაცადანაწილებაცადანაწილებაცა დადადა სახალხოსახალხოსახალხო ნებაცნებაცნებაც თავისუფლებასთავისუფლებასთავისუფლებას
ემსახურებიანემსახურებიანემსახურებიან,,, თანაცთანაცთანაც სახალხოსახალხოსახალხო ნებანებანება არისარისარის თვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობის ფორმაფორმაფორმა...

აქვეაქვეაქვე,,, კვლავკვლავკვლავ თავსთავსთავს იჩენსიჩენსიჩენს ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება დადადა თუთუთუ ვინვინვინ იღებსიღებსიღებს ამამამ
გადაწყვეტილებასგადაწყვეტილებასგადაწყვეტილებას,,, რარარა როლიროლიროლი უჭირავსუჭირავსუჭირავს დემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულ ღირებულებებსღირებულებებსღირებულებებს
კონსტიტუციონალიზმთანკონსტიტუციონალიზმთანკონსტიტუციონალიზმთან მიმართებაშიმიმართებაშიმიმართებაში... დემოკრატიადემოკრატიადემოკრატია დადადა კონსტიტუციონალიზმიკონსტიტუციონალიზმიკონსტიტუციონალიზმი ვერანაირადვერანაირადვერანაირად
ვერვერვერ გაიგივდებაგაიგივდებაგაიგივდება ერთმანეთთანერთმანეთთანერთმანეთთან,,, მაგრამმაგრამმაგრამ თანამედროვეთანამედროვეთანამედროვე კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური სისტემასისტემასისტემა ვერვერვერ
იარსებებდაიარსებებდაიარსებებდა დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული ლეგიტიმაციისლეგიტიმაციისლეგიტიმაციის გარეშეგარეშეგარეშე... ამიტომამიტომამიტომ კონსტიტუციონალიზმისკონსტიტუციონალიზმისკონსტიტუციონალიზმის
თანამედროვეთანამედროვეთანამედროვე იდეალიიდეალიიდეალი ვერვერვერ უარყოფსუარყოფსუარყოფს ხალხისხალხისხალხის სუვერენიტეტსსუვერენიტეტსსუვერენიტეტს,,, ამისამისამის ნაცვლადნაცვლადნაცვლად იგიიგიიგი საკუთარსაკუთარსაკუთარ
სისტემაშისისტემაშისისტემაში ნერგავსნერგავსნერგავს დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის გარკვეულგარკვეულგარკვეულ მოლოდინსმოლოდინსმოლოდინსააა დადადა პრინციპებსპრინციპებსპრინციპებს...

საჭიროასაჭიროასაჭიროა,,, რადიკალურადრადიკალურადრადიკალურად შეიცვალოსშეიცვალოსშეიცვალოს,,, როგორცროგორცროგორც ლიბერალურილიბერალურილიბერალური,,, ისეისეისე დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული
აზროვნებისათვისაზროვნებისათვისაზროვნებისათვის დამახასიათებელიდამახასიათებელიდამახასიათებელი პერსპექტივებიპერსპექტივებიპერსპექტივები...

ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის წყაროწყაროწყარო არარარ არისარისარის წინასწარწინასწარწინასწარ განსაზღვრულიგანსაზღვრულიგანსაზღვრული ნებანებანება,,, არამედარამედარამედ იგიიგიიგი
გადაწგადაწგადაწყყყვეტილებისვეტილებისვეტილების შემუშავებისასშემუშავებისასშემუშავებისას არსებულიარსებულიარსებული მსჯელობამსჯელობამსჯელობა დადადა დისკუსიაადისკუსიაადისკუსიაა... ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური
გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება არარარ წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს ყველაყველაყველა ადამიანისადამიანისადამიანის ნებასნებასნებას,,, იგიიგიიგი არისარისარის შედეგიშედეგიშედეგი საყოველთაოსაყოველთაოსაყოველთაო
დისკუსიისადისკუსიისადისკუსიისა,,, რომელშიცრომელშიცრომელშიც მონაწილებისმონაწილებისმონაწილების უფლებაუფლებაუფლება აქვსაქვსაქვს ყველაყველაყველა მოქალაქესმოქალაქესმოქალაქეს... ამამამ გაგებითგაგებითგაგებით
დემოკრატიადემოკრატიადემოკრატია კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური,,, ანუანუანუ ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების შემზღუდველიშემზღუდველიშემზღუდველი ხდებახდებახდება სწორედსწორედსწორედ იმიტომიმიტომიმიტომ,,,
რომრომრომ ხალხიახალხიახალხია სუვერენულისუვერენულისუვერენული დადადა სხვასსხვასსხვას არავისარავისარავის დადადა არცერთარცერთარცერთ ინსტიტუტსინსტიტუტსინსტიტუტს არარარ შეუძლიაშეუძლიაშეუძლია სუვერენულისუვერენულისუვერენული
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების პრეტენზიაპრეტენზიაპრეტენზია განაცხადოსგანაცხადოსგანაცხადოს... მთელიმთელიმთელი ისისის ძალაუფლებაძალაუფლებაძალაუფლება,,, რრრაააცცც კონსტიტუციურკონსტიტუციურკონსტიტუციურ
ინსტიტუტებსინსტიტუტებსინსტიტუტებს აქვთაქვთაქვთ,,, სწორედსწორედსწორედ ხალხმახალხმახალხმა მიანიჭამიანიჭამიანიჭა მათმათმათ...

მეორესმეორესმეორეს მხრივმხრივმხრივ,,, ხალხისხალხისხალხის სუვერენიტეტისუვერენიტეტისუვერენიტეტი სულაცსულაცსულაც არარარ ნიშნავსნიშნავსნიშნავს,,, რომრომრომ მათმათმათ ვინცვინცვინც ამამამ
სუვერენიტეტსსუვერენიტეტსსუვერენიტეტს ახორციელებსახორციელებსახორციელებს,,, შეუძლიათშეუძლიათშეუძლიათ სუვერენულადსუვერენულადსუვერენულად განაგონგანაგონგანაგონ ყოველიყოველიყოველი ადამიანისადამიანისადამიანის ბედიბედიბედი...
გამარჯვებულიგამარჯვებულიგამარჯვებული იღებსიღებსიღებს ყველაფერსყველაფერსყველაფერს ––– ესესეს პრინციპიპრინციპიპრინციპი მიუღებელიმიუღებელიმიუღებელი უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს... უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის ნებისნებისნების
გამოხატულებაგამოხატულებაგამოხატულება,,, რეფერენდუმისარეფერენდუმისარეფერენდუმისა თუთუთუ ერისერისერის ნაწილისნაწილისნაწილის მიერმიერმიერ სამართლებრივადსამართლებრივადსამართლებრივად დადადა კანონიერადკანონიერადკანონიერად
არჩეულარჩეულარჩეულ საპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტო უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის მეშვეობითმეშვეობითმეშვეობით,,, მთელიმთელიმთელი ხალხისხალხისხალხის ნებაანებაანებაა დადადა ამიტომამიტომამიტომ
ყველასყველასყველასააათვისთვისთვის სავალდებულოასავალდებულოასავალდებულოა... ასეთიასეთიასეთი უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის ნებანებანება მისაღებიმისაღებიმისაღები უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს,,, რადგანრადგანრადგან
შეუძლებელიაშეუძლებელიაშეუძლებელია აბსოლუტურიაბსოლუტურიაბსოლუტური ერთსულოვნებისერთსულოვნებისერთსულოვნების მიღწევამიღწევამიღწევა,,, სამართლიანობისასამართლიანობისასამართლიანობისა დადადა კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების



27

უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის წესიწესიწესი კიკიკი ყოველთვისყოველთვისყოველთვის უნდაუნდაუნდა უზრუნველყოფდესუზრუნველყოფდესუზრუნველყოფდეს გადაწყვეტილებათაგადაწყვეტილებათაგადაწყვეტილებათა მიღებისმიღებისმიღების
პროცესისპროცესისპროცესის არაორაზროვანარაორაზროვანარაორაზროვან შედეგსშედეგსშედეგს...

ამავდროულადამავდროულადამავდროულად,,, თანასწორობათანასწორობათანასწორობა ერთერთერთ–––ერთერთერთიიი მთავარიმთავარიმთავარი მიმართულებამიმართულებამიმართულება უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს,,, ყველაყველაყველა
მოქალაქესმოქალაქესმოქალაქეს აქვსაქვსაქვს უფლებაუფლებაუფლება,,, მიიღოსმიიღოსმიიღოს მონაწილეობამონაწილეობამონაწილეობა გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების მიღებისმიღებისმიღების პროცესშიპროცესშიპროცესში,,,
მხოლოდმხოლოდმხოლოდ კონსტიტუციაკონსტიტუციაკონსტიტუცია ზღუდავსზღუდავსზღუდავს მოქალაქეთამოქალაქეთამოქალაქეთა დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული მონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობის მეშვეობითმეშვეობითმეშვეობით
მისაღებიმისაღებიმისაღები გადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებების სფეროსასფეროსასფეროსა დადადა შინაარსშინაარსშინაარს... ამამამ საკითხშისაკითხშისაკითხში მნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანია,,, რომრომრომ
კონსტიტუციამკონსტიტუციამკონსტიტუციამ უმცირესობაუმცირესობაუმცირესობა უმრავლესობისაგანუმრავლესობისაგანუმრავლესობისაგან დაიცვასდაიცვასდაიცვას დადადა პირიქითაცპირიქითაცპირიქითაც... ასეთიასეთიასეთი დაცვისდაცვისდაცვის
მექანიზმებიმექანიზმებიმექანიზმები კიდევკიდევკიდევ უფროუფროუფრო მეტადმეტადმეტად მნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანია მაშინმაშინმაშინ,,, როცაროცაროცა ისისის,,, რასაცრასაცრასაც უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის
ტიტულიტიტულიტიტული აქვსაქვსაქვს სინამდვილეშისინამდვილეშისინამდვილეში უმცირესობისუმცირესობისუმცირესობის ბატონობასბატონობასბატონობას ნიშნავსნიშნავსნიშნავს დადადა პირიქითპირიქითპირიქით,,, როცაროცაროცა
ხელისუფლებაშიხელისუფლებაშიხელისუფლებაში მოსულიმოსულიმოსული პირებიპირებიპირები განუდგებიანგანუდგებიანგანუდგებიან ხალხისხალხისხალხის ნებასნებასნებას... მათმათმათ უმრავლესობაუმრავლესობაუმრავლესობა ჰქვიათჰქვიათჰქვიათ,,,
პრაქტიკულადპრაქტიკულადპრაქტიკულად კიკიკი უმცირესობაშიუმცირესობაშიუმცირესობაში არიანარიანარიან...

სწორედსწორედსწორედ ასეთიასეთიასეთი,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი დადადა შემდგომშემდგომშემდგომ ახალიახალიახალი სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი კონსტიტუციაკონსტიტუციაკონსტიტუცია უნდაუნდაუნდა
უზრუნველყოფდესუზრუნველყოფდესუზრუნველყოფდეს,,, როგორცროგორცროგორც უმცირესობისუმცირესობისუმცირესობის,,, ასევეასევეასევე უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის უფლებათაუფლებათაუფლებათა დაცვასდაცვასდაცვასაცაცაც...
დაცვისდაცვისდაცვის მძლავრიმძლავრიმძლავრი მექანიზმიმექანიზმიმექანიზმი კიკიკი უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის ბურჯიბურჯიბურჯი ––– სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა
კანონიერიკანონიერიკანონიერი უზენაესიუზენაესიუზენაესი სახალხოსახალხოსახალხო სასამართლოსასამართლოსასამართლო... სასამართლოსსასამართლოსსასამართლოს როლიროლიროლი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების
დაბალანსებაშიდაბალანსებაშიდაბალანსებაში მნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანია... უარყოფილუარყოფილუარყოფილ უნდაუნდაუნდა იქნესიქნესიქნეს ისისის მოძღვრებამოძღვრებამოძღვრება,,, რისრისრის მიხედვითაცმიხედვითაცმიხედვითაც
მოსამართლემოსამართლემოსამართლე მხოლოდმხოლოდმხოლოდ კანონისკანონისკანონის რუპორირუპორირუპორი იქნებაიქნებაიქნება დადადა რრრაააცცც მოსამართლეებსმოსამართლეებსმოსამართლეებს საკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო
ხელისუფლებაზეხელისუფლებაზეხელისუფლებაზე უფროუფროუფრო დაბალდაბალდაბალ დონეზედონეზედონეზე არარარ დააყენებსდააყენებსდააყენებს...

ამგვარადამგვარადამგვარად ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების დანაწილებისდანაწილებისდანაწილების ერთერთერთ–––ერთიერთიერთი უმთავრესიუმთავრესიუმთავრესი პრინციპიაპრინციპიაპრინციპია
ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების შტოებისშტოებისშტოების იმგვარადიმგვარადიმგვარად ფორმირებაფორმირებაფორმირება,,, რომრომრომ დაცულიდაცულიდაცული იქნასიქნასიქნას მათმათმათ შორისშორისშორის
წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის პრინციპიპრინციპიპრინციპი... წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის პრინციპისპრინციპისპრინციპის დაცვასდაცვასდაცვას კიკიკი ემსახურებაემსახურებაემსახურება: 1.: 1.: 1. ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების
შტოებისშტოებისშტოების გამიჯვნაგამიჯვნაგამიჯვნა; 2.; 2.; 2. მათიმათიმათი ფორმირებისასფორმირებისასფორმირებისას,,, ერთმანეთზეერთმანეთზეერთმანეთზე დამოკიდებულებადამოკიდებულებადამოკიდებულება; 3.; 3.; 3.
დამოუკიდებელიდამოუკიდებელიდამოუკიდებელი საქმიანობასაქმიანობასაქმიანობა დადადა ერთიანიერთიანიერთიანი გადაწყვეტილებებიგადაწყვეტილებებიგადაწყვეტილებები; 4.; 4.; 4. დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის ჭეშმარიტიჭეშმარიტიჭეშმარიტი,,,
სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი ცნებაცნებაცნება::: ააა))) ხალხიხალხიხალხი,,, როგორცროგორცროგორც ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ერთადერთიერთადერთიერთადერთი წყაროწყაროწყარო;;; ბბბ)))
ლეგიტიმაციისლეგიტიმაციისლეგიტიმაციის საკითხებისაკითხებისაკითხები;;; გგგ))) ადამიანისადამიანისადამიანის საყოველთაოდსაყოველთაოდსაყოველთაოდ აღიარებულიაღიარებულიაღიარებული ეროვნულიეროვნულიეროვნული უფლებებიუფლებებიუფლებები
დადადა თავისუფლებებითავისუფლებებითავისუფლებები...

სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო განსაკუთრებულიგანსაკუთრებულიგანსაკუთრებული სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი დადადა კონსტიტუციურიკონსტიტუციურიკონსტიტუციური წესითწესითწესით
მოწყობილიმოწყობილიმოწყობილი პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ეროვნულიეროვნულიეროვნული ინსტიტუტიინსტიტუტიინსტიტუტი უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს... სასასახელმწიფოხელმწიფოხელმწიფო ენაენაენა კიკიკი ამამამ
ეროვნულიეროვნულიეროვნული სტატუსითსტატუსითსტატუსით უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს განსაზღვრულიგანსაზღვრულიგანსაზღვრული ქვეყნისქვეყნისქვეყნის კონსტიტუციაშიკონსტიტუციაშიკონსტიტუციაში.

ქართულიქართულიქართული დადადა ქართველურიქართველურიქართველური ენაენაენა საქართველოსათვისსაქართველოსათვისსაქართველოსათვის უპირველესიაუპირველესიაუპირველესია.
მთავარმთავარმთავარ, პირველპირველპირველ დადადა უკანასკნელუკანასკნელუკანასკნელ ძალასძალასძალას სახელმწიფოშისახელმწიფოშისახელმწიფოში უნდაუნდაუნდა წარმოადგენდესწარმოადგენდესწარმოადგენდეს,,, რარარა თქმათქმათქმა

უნდაუნდაუნდა,,, ხალხიხალხიხალხი. მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ხალხისხალხისხალხის მეშვეობითმეშვეობითმეშვეობით უნდაუნდაუნდა ხორციელდებოდესხორციელდებოდესხორციელდებოდეს ნებისმიერინებისმიერინებისმიერი სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო
სახელისუფლებოსახელისუფლებოსახელისუფლებო ძალაუფლებაძალაუფლებაძალაუფლება.

კაცობრიობამკაცობრიობამკაცობრიობამ, კერძოდკერძოდკერძოდ, საქართველომსაქართველომსაქართველომ, თავისთავისთავის ისტორიულისტორიულისტორიულ განვითარებაშიგანვითარებაშიგანვითარებაში გაიარაგაიარაგაიარა ბევრიბევრიბევრი
სახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივისახელმწიფოებრივი წყობილებაწყობილებაწყობილება დადადა ხალხისხალხისხალხის მიერმიერმიერ მრავალიმრავალიმრავალი საუკუნისსაუკუნისსაუკუნის განმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაში შექმნილშექმნილშექმნილ
იქნაიქნაიქნა უამრავიუამრავიუამრავი ეროვნულიეროვნულიეროვნული სიმდიდრესიმდიდრესიმდიდრე, დამკვიდრდადამკვიდრდადამკვიდრდა ხალხისხალხისხალხის უფლებაუფლებაუფლება, აირჩიოსაირჩიოსაირჩიოს თავისითავისითავისი
მმართველიმმართველიმმართველი ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება დადადა გაუწიოსგაუწიოსგაუწიოს მასმასმას კონტროლიკონტროლიკონტროლი. სწორედსწორედსწორედ ამასამასამას ჰქვიაჰქვიაჰქვია დემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულიიი
სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო.

ხალხიხალხიხალხი იმიტომიმიტომიმიტომ უნდაუნდაუნდა აკონტროლებდესაკონტროლებდესაკონტროლებდეს ხელისუფლებასხელისუფლებასხელისუფლებას, თანამდებობისთანამდებობისთანამდებობის პირებსპირებსპირებს, რომრომრომ
ისინიისინიისინი არსებობენარსებობენარსებობენ ხალხისხალხისხალხის ხარჯზეხარჯზეხარჯზე დადადა ამიტომაცამიტომაცამიტომაც ხელისუფლებამხელისუფლებამხელისუფლებამ უნდაუნდაუნდა დაიცვასდაიცვასდაიცვას ხალხისხალხისხალხის
უფლებებიუფლებებიუფლებები, ხელიხელიხელი შეუწყოსშეუწყოსშეუწყოს საზოგადოებრივსაზოგადოებრივსაზოგადოებრივ განვითარებასგანვითარებასგანვითარებას, ეკონომიკასეკონომიკასეკონომიკას, მიიღოსმიიღოსმიიღოს კანონებიკანონებიკანონები
ხალხისხალხისხალხის უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის სასარგებლოდსასარგებლოდსასარგებლოდ, გაატაროსგაატაროსგაატაროს სწორისწორისწორი შიდაშიდაშიდა დადადა საგარეოსაგარეოსაგარეო პოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკა – ამასამასამას
ჰქვიაჰქვიაჰქვია დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება დადადა არაარაარა იმასიმასიმას, რომრომრომ ხელისუფლებამხელისუფლებამხელისუფლებამ
იფიქროსიფიქროსიფიქროს მხოლოდმხოლოდმხოლოდ თავისთავისთავის გადარჩენაზეგადარჩენაზეგადარჩენაზე ხალხისხალხისხალხის მოტყუებითმოტყუებითმოტყუებითააა დადადა ძალადობითძალადობითძალადობით. სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო
თანამდებობათანამდებობათანამდებობა უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს დიდიდიდიდიდი პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა ერისერისერის წინაშეწინაშეწინაშე.

ხალხისხალხისხალხის აბსოლუტურიაბსოლუტურიაბსოლუტური უმრავლესობისუმრავლესობისუმრავლესობის ნებანებანება წყვეტსწყვეტსწყვეტს ყოველიყოველიყოველი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ბედსბედსბედს დადადა ესესეს
საყოველთაოდსაყოველთაოდსაყოველთაოდ ცნობილიაცნობილიაცნობილია. ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების შეცვლაშეცვლაშეცვლა,,, ხალხისხალხისხალხის გარდაგარდაგარდა,,, სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა
კანონიერიკანონიერიკანონიერი გზისგზისგზის გარეშეგარეშეგარეშე,,, არავისარავისარავის დადადა არანაირიარანაირიარანაირი უკანონოუკანონოუკანონო ხერხითხერხითხერხით არარარ უნდაუნდაუნდა შეეძლოსშეეძლოსშეეძლოს...
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ხალხსხალხსხალხს არარარ უნდაუნდაუნდა ჰქონდესჰქონდესჰქონდეს შიშიშიშიშიში უსამართლობისუსამართლობისუსამართლობის წინაშეწინაშეწინაშე დადადა,,, საბოლოოსაბოლოოსაბოლოო ჯამშიჯამშიჯამში,,, ცხოველურცხოველურცხოველურ-
ხორციელიხორციელიხორციელი შიშიშიშიშიში, რითაცრითაცრითაც სარგებლობსსარგებლობსსარგებლობს დადადა ყოველთვისყოველთვისყოველთვის შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება ისარგებლოსისარგებლოსისარგებლოს უკანონოუკანონოუკანონო დადადა
უზნეოუზნეოუზნეო ხელისუფლებამხელისუფლებამხელისუფლებამ თავისითავისითავისი ბუნებიდანბუნებიდანბუნებიდან გამომდინარეგამომდინარეგამომდინარე.

ყოველყოველყოველ ადამიანსადამიანსადამიანს აქვსაქვსაქვს უფლებებიუფლებებიუფლებები დადადა თავისუფლებებითავისუფლებებითავისუფლებები, მაგრამმაგრამმაგრამ უფლებებისაუფლებებისაუფლებებისა დადადა
თავისუფლებებისთავისუფლებებისთავისუფლებების გარდაგარდაგარდა, მასმასმას აქვსაქვსაქვს მოვალეობებიმოვალეობებიმოვალეობები,,, როგორცროგორცროგორც სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს, ასევეასევეასევე საზოგადოებისასაზოგადოებისასაზოგადოებისა
თუთუთუ მისიმისიმისი თითოეულითითოეულითითოეული წევრისწევრისწევრის წინაშეცწინაშეცწინაშეც.

დადადა ბოლოსბოლოსბოლოს, განსაკუთრებითგანსაკუთრებითგანსაკუთრებით,,, როგორცროგორცროგორც მორწმუნემორწმუნემორწმუნე ერსერსერს,,, უნდაუნდაუნდა გაგვაჩნდესგაგვაჩნდესგაგვაჩნდეს სიყვარულისიყვარულისიყვარული დადადა
შიშიშიშიშიში ღვთისღვთისღვთის წინაშეწინაშეწინაშე.

მუდამმუდამმუდამ უნდაუნდაუნდა გვახსოვდესგვახსოვდესგვახსოვდეს,,, რომრომრომ თუთუთუ ჩვენჩვენჩვენ თვითონთვითონთვითონ, ყოველიყოველიყოველი ჩვენგანიჩვენგანიჩვენგანი, ქართველიქართველიქართველი ხალხიხალხიხალხი არარარ
იბრძოლებსიბრძოლებსიბრძოლებს სამართლიანობისასამართლიანობისასამართლიანობისა დადადა კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების აღსადგენადაღსადგენადაღსადგენად,,, ვერასოდესვერასოდესვერასოდეს მოვიპოვებთმოვიპოვებთმოვიპოვებთ
სახელმწიფოებრივსახელმწიფოებრივსახელმწიფოებრივ თავისუფლებასთავისუფლებასთავისუფლებას, თუთუთუ მთლიანიმთლიანიმთლიანი საქართველოსაქართველოსაქართველო არარარ გავხდებითგავხდებითგავხდებით თავისუფალითავისუფალითავისუფალი.

მწვავეამწვავეამწვავეა სიმართლესიმართლესიმართლე დადადა ძნელიცძნელიცძნელიც, მაგრამმაგრამმაგრამ აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი, რადგანრადგანრადგან სიმართლეასიმართლეასიმართლეა თავისუფლებათავისუფლებათავისუფლება
დადადა თავისუფლებაათავისუფლებაათავისუფლებაა სიმართლესიმართლესიმართლე. სიმართლესიმართლესიმართლე დადადა თავისუფლებათავისუფლებათავისუფლება არაფერშიარაფერშიარაფერში გაიცვლებაგაიცვლებაგაიცვლება. მხოლოდმხოლოდმხოლოდ
სიმართლესიმართლესიმართლე სპობსსპობსსპობს შიშსშიშსშიშს დადადა აძლევსაძლევსაძლევს ადამიანსადამიანსადამიანს თთთავისუფლებასავისუფლებასავისუფლებას დადადა მხოლოდმხოლოდმხოლოდ სიმართლითსიმართლითსიმართლით
იმარჯვებსიმარჯვებსიმარჯვებს ხალხიხალხიხალხი.

VII.VII.VII. თავისუფლებათავისუფლებათავისუფლება დამოუკიდებლობისადამოუკიდებლობისადამოუკიდებლობისა დადადა კანონიერებისკანონიერებისკანონიერების დასაცავადდასაცავადდასაცავად

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს დამოუკიდებლობადამოუკიდებლობადამოუკიდებლობა სწორედსწორედსწორედ ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელმაგანმათავისუფლებელმაგანმათავისუფლებელმა მოძრაობამმოძრაობამმოძრაობამ
მოუტანამოუტანამოუტანა...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ,,, კანონიერკანონიერკანონიერ ხელისუფლებაშიხელისუფლებაშიხელისუფლებაში ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი
მოძრაობამოძრაობამოძრაობა შევიდაშევიდაშევიდა არაარაარა მარტომარტომარტო ლიდერებისლიდერებისლიდერების,,, ანანან პარტიებისპარტიებისპარტიების სახითსახითსახით,,, არამედარამედარამედ იმიმიმ სულისკვეთებისასულისკვეთებისასულისკვეთებისა
დადადა განწყობისგანწყობისგანწყობის სახითსახითსახით,,, რარარასასასაცცც მანამდემანამდემანამდე მთელიმთელიმთელი ერიერიერი ეზიარაეზიარაეზიარა... ესესეს სულისკვეთებასულისკვეთებასულისკვეთება გახლდათგახლდათგახლდათ
თავისუფლებისაკენთავისუფლებისაკენთავისუფლებისაკენ სწრაფვისსწრაფვისსწრაფვის კატეგორიულიკატეგორიულიკატეგორიული იმპერატივიიმპერატივიიმპერატივი...

თავისუფლებასთავისუფლებასთავისუფლებას პოზიტიურიპოზიტიურიპოზიტიური აზრითაზრითაზრით,,, ზნეობრივიზნეობრივიზნეობრივი საფუძვლებიცსაფუძვლებიცსაფუძვლებიც აქვსაქვსაქვს დადადა მასმასმას
ალტერნატივაალტერნატივაალტერნატივა არარარ გააჩნიაგააჩნიაგააჩნია... ხალხმახალხმახალხმა ხმახმახმა მისცამისცამისცა არამარტოარამარტოარამარტო რომელსამერომელსამერომელსამე კონკრეტულკონკრეტულკონკრეტულ პარტიასპარტიასპარტიას თუთუთუ
პიროვნებასპიროვნებასპიროვნებას,,, არამედარამედარამედ მათიმათიმათი სახითსახითსახით თავისუფალთავისუფალთავისუფალ ქვეყანასქვეყანასქვეყანას...

ხალხიხალხიხალხი არარარ აძლევსაძლევსაძლევს თავისთავისთავის ხმასხმასხმას მონობასმონობასმონობას!!!
მონობასმონობასმონობას საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში არარარ უწერიაუწერიაუწერია ლეგიტიმაციალეგიტიმაციალეგიტიმაცია!!!
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს მოსახლეობამოსახლეობამოსახლეობა არაარაარა მონობაშიმონობაშიმონობაში მყოფიმყოფიმყოფი,,, არამედარამედარამედ თავისუფალითავისუფალითავისუფალი ქვეყნისქვეყნისქვეყნის შვილებიაშვილებიაშვილებია

დადადა ასეცასეცასეც უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს...
სულელისულელისულელი უნდაუნდაუნდა იყოსიყოსიყოს ადამიანიადამიანიადამიანი,,, ვინცვინცვინც არარარ ფიქრობსფიქრობსფიქრობს,,, რომრომრომ საკუთარისაკუთარისაკუთარი თავისათავისათავისა დადადა საკუთარისაკუთარისაკუთარი

ოჯახისოჯახისოჯახის კეთილდღეობაკეთილდღეობაკეთილდღეობა,,, სამშობლოსსამშობლოსსამშობლოს სახელმწიფოებრივობისსახელმწიფოებრივობისსახელმწიფოებრივობის კეთილდღეობისაკეთილდღეობისაკეთილდღეობისა დადადა პრიმატისპრიმატისპრიმატის
გარეშეგარეშეგარეშე შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება... დამოუკიდებელიდამოუკიდებელიდამოუკიდებელი დადადა თავისუფალითავისუფალითავისუფალი სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს გარეშეგარეშეგარეშე ასეთიასეთიასეთი ადამიანისადამიანისადამიანის
კეთილდღეობაკეთილდღეობაკეთილდღეობა დროებითიდროებითიდროებითი დადადა დაუცველიადაუცველიადაუცველია...

დასავლურიდასავლურიდასავლური,,, ცივილურიცივილურიცივილური საზოგადოებასაზოგადოებასაზოგადოება,,, თავისუფლებისთავისუფლებისთავისუფლების ხარისხითაახარისხითაახარისხითაა მიმზიდველიმიმზიდველიმიმზიდველი...
ქვეყნისქვეყნისქვეყნის დემოკრატიზაციისდემოკრატიზაციისდემოკრატიზაციის პროცესისპროცესისპროცესის წინააღმდეგწინააღმდეგწინააღმდეგ ბრძოლასბრძოლასბრძოლას სწორედსწორედსწორედ ხალხისათვისხალხისათვისხალხისათვის
თავისუფლებისთავისუფლებისთავისუფლების წართმევისწართმევისწართმევის სარჩულისარჩულისარჩული უდევსუდევსუდევს საფუძვლადსაფუძვლადსაფუძვლად... რეალურირეალურირეალური დადადა ჭეშმარიტიჭეშმარიტიჭეშმარიტი
დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის მიღწევისმიღწევისმიღწევის უმთავრესიუმთავრესიუმთავრესი ელემენტიელემენტიელემენტი კიკიკი არისარისარის ობიექტურიობიექტურიობიექტური,,, საყოველთაოსაყოველთაოსაყოველთაო,,,
სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა კანონიერიკანონიერიკანონიერი სახალხოსახალხოსახალხო არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები...

რაცრაცრაც შეეხებაშეეხებაშეეხება პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ პარტიებსაპარტიებსაპარტიებსა დადადა დეპუტატებსდეპუტატებსდეპუტატებს,,, მათიმათიმათი არჩევისარჩევისარჩევის შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში, მათ, მათ, მათ
პარლამენტშიპარლამენტშიპარლამენტში შეაქვშეაქვშეაქვთთთ არაარაარა მარტოოდენმარტოოდენმარტოოდენ თავითავითავიანთანთანთიიი პროგრამებისპროგრამებისპროგრამების კონკრეტულიკონკრეტულიკონკრეტული შინაარსიშინაარსიშინაარსი,,,
არამედარამედარამედ,,, რაცრაცრაც არანაკლებარანაკლებარანაკლებ მნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანიამნიშვნელოვანია,,, მათთვისმათთვისმათთვის დამახასიათებელიდამახასიათებელიდამახასიათებელი თანამშრომლობისათანამშრომლობისათანამშრომლობისა დადადა
ურთიერთობებისურთიერთობებისურთიერთობების სტილისტილისტილი... პარლამენტიპარლამენტიპარლამენტი ისეთიაისეთიაისეთია,,, როგორცროგორცროგორც მასშიმასშიმასში შემავალიშემავალიშემავალი პარტიებისპარტიებისპარტიების შინაგანიშინაგანიშინაგანი
წყწყწყობაობაობა,,, მენეჯმენტიმენეჯმენტიმენეჯმენტი... პარლამენტშიპარლამენტშიპარლამენტში წარმოდგენილიაწარმოდგენილიაწარმოდგენილია თავისუფლებისათავისუფლებისათავისუფლებისა დადადა დემოკრატიისდემოკრატიისდემოკრატიის ისისის
ხარისხიხარისხიხარისხი,,, რითაცრითაცრითაც პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური პარტიებიპარტიებიპარტიები დადადა დეპუტატებიდეპუტატებიდეპუტატები ხასიათდებიანხასიათდებიანხასიათდებიან...

ამიტომამიტომამიტომ ქვეყნისქვეყნისქვეყნის მოწყობისმოწყობისმოწყობის თვალსაზრისითთვალსაზრისითთვალსაზრისით უაღრესადუაღრესადუაღრესად დიდდიდდიდ მნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობას იძენსიძენსიძენს
პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური კულტურაკულტურაკულტურა,,, რითაცრითაცრითაც ხასიათდებახასიათდებახასიათდება პარტიათაპარტიათაპარტიათა დადადა დეპუტატთადეპუტატთადეპუტატთა შინაგანიშინაგანიშინაგანი ცხოვრებაცხოვრებაცხოვრება,,,
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საკითხებისსაკითხებისსაკითხების დასმისდასმისდასმის,,, განხილვისაგანხილვისაგანხილვისა დადადა გადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებების მიღებისმიღებისმიღების დირექტიულიდირექტიულიდირექტიული,,,
ავტორიტარულიავტორიტარულიავტორიტარული,,, ხულიგნურიხულიგნურიხულიგნური თუთუთუ დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული სტილისტილისტილი,,, საზოგადოებასთანსაზოგადოებასთანსაზოგადოებასთან
ურთიერთობებისურთიერთობებისურთიერთობების გახსნილობისგახსნილობისგახსნილობის ხარისხიხარისხიხარისხი დადადა ინტენსიობაინტენსიობაინტენსიობა... პიარსტრატეგიებისპიარსტრატეგიებისპიარსტრატეგიების პოზიტიურიპოზიტიურიპოზიტიური
მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა,,, უპირველესყოვლისაუპირველესყოვლისაუპირველესყოვლისა,,, პარტიათაპარტიათაპარტიათა დადადა დეპუტატთადეპუტატთადეპუტატთა საზოგადოებასთანსაზოგადოებასთანსაზოგადოებასთან
ურთიერთობებისურთიერთობებისურთიერთობების ოპტიმალუროპტიმალუროპტიმალურ მოწესრიგებასმოწესრიგებასმოწესრიგებას გულისხმობსგულისხმობსგულისხმობს... პარტიებიპარტიებიპარტიები დადადა დეპუტატებიადეპუტატებიადეპუტატებია ისისის
ინსტინსტინსტრრრუმენტებიუმენტებიუმენტები,,, რისრისრისიიი საშუალებითაცსაშუალებითაცსაშუალებითაც საზოგადოებასაზოგადოებასაზოგადოება უნდაუნდაუნდა მართავდესმართავდესმართავდეს საკუთარსაკუთარსაკუთარ სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს...
ჩვენთანჩვენთანჩვენთან,,, დღესდღეისობითდღესდღეისობითდღესდღეისობით,,, პარტიათაპარტიათაპარტიათა უმრავლესოუმრავლესოუმრავლესობაბაბა ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების,,, გარეშეგარეშეგარეშე ძალებისძალებისძალების დადადა არაარაარა
საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების მიერაამიერაამიერაა შექმნილიშექმნილიშექმნილი დადადა დაფინანსებულიდაფინანსებულიდაფინანსებული,,, ამოტომამოტომამოტომ ისინიისინიისინი სწორედსწორედსწორედ ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების
ამაამაამა თუთუთუ იმიმიმ შტოსშტოსშტოს,,, ანუანუანუ საკუთარსაკუთარსაკუთარ დადადა არაარაარა საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების ინტერესებსინტერესებსინტერესებს იცავენიცავენიცავენ... ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება არარარ
ფლობსფლობსფლობს რეალურრეალურრეალურ ლეგიტიმურობასლეგიტიმურობასლეგიტიმურობას,,, თუთუთუ საზოგადოებასსაზოგადოებასსაზოგადოებას არარარ გააჩნიაგააჩნიაგააჩნია პარტიებზეპარტიებზეპარტიებზე დადადა
ინდივიდუალურინდივიდუალურინდივიდუალურ დეპუტატებზედეპუტატებზედეპუტატებზე ზემოქმედებისზემოქმედებისზემოქმედების დადადა მათმათმათ პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ ცხოვრებაშიცხოვრებაშიცხოვრებაში აქტიურიაქტიურიაქტიური
მონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობის შესაძლებლობაშესაძლებლობაშესაძლებლობა...

არჩევნებიარჩევნებიარჩევნები,,, თუნდაცთუნდაცთუნდაც გაუყალბებელიგაუყალბებელიგაუყალბებელი,,, ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის მნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანი,,,
მაგრამმაგრამმაგრამ არაარაარა ერთადერთიერთადერთიერთადერთი ფაქტორიაფაქტორიაფაქტორია... ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების ლეგიტიმურობისლეგიტიმურობისლეგიტიმურობის ხარისხსხარისხსხარისხს გამსაზღვრავსგამსაზღვრავსგამსაზღვრავს
პარტიათაპარტიათაპარტიათა დემოკრატიულობისადემოკრატიულობისადემოკრატიულობისა დადადა ღიაობისღიაობისღიაობის ხარისხიცხარისხიცხარისხიც... ბოლობოლობოლო წლებისწლებისწლების განმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაში ქვეყნისქვეყნისქვეყნის
ყველაზეყველაზეყველაზე დიდდიდდიდ პრობლემასპრობლემასპრობლემას სწორედსწორედსწორედ ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების რეალურირეალურირეალური დადადა არაფორმალურიარაფორმალურიარაფორმალური
ლეგიტიმაციისლეგიტიმაციისლეგიტიმაციის დეფიციტიდეფიციტიდეფიციტი წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს... სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო უდრისუდრისუდრის მისმისმის ხელისუფლებასხელისუფლებასხელისუფლებას,,, ხოლოხოლოხოლო
ხალხიხალხიხალხი სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს გარგარგარეეეშეაშეაშეა დარჩენილიდარჩენილიდარჩენილი...

სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი დადადა კანონიეროკანონიეროკანონიერო ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების არჩევნებისარჩევნებისარჩევნების ლეგიტიმურობალეგიტიმურობალეგიტიმურობა სწორედსწორედსწორედ
ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის,,, ეროვნულადეროვნულადეროვნულად განწყობილიგანწყობილიგანწყობილი საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების
წიაღშიწიაღშიწიაღში შექმნილმაშექმნილმაშექმნილმა დადადა არაარაარა ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების მიერმიერმიერ ხელოვნურადხელოვნურადხელოვნურად დაარსებულმადაარსებულმადაარსებულმა დადადა ცალკეულიცალკეულიცალკეული
პიროვნებებისპიროვნებებისპიროვნებების მიერმიერმიერ დაფინანსებულმადაფინანსებულმადაფინანსებულმა დადადა მართულმამართულმამართულმა პარტიებმაპარტიებმაპარტიებმა განსაზღვრესგანსაზღვრესგანსაზღვრეს...

უზენაესიუზენაესიუზენაესი საბჭოსსაბჭოსსაბჭოს სუსტისუსტისუსტი მხარემხარემხარე სწორედსწორედსწორედ იმაშიიმაშიიმაში მდგომარეობდამდგომარეობდამდგომარეობდა,,, რომრომრომ ჭეშმარიტადჭეშმარიტადჭეშმარიტად
ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური პარტიებისპარტიებისპარტიების გვერდითგვერდითგვერდით მასშიმასშიმასში წარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილი იყოიყოიყო ფსევდოფსევდოფსევდო---ლეგიტიმურლეგიტიმურლეგიტიმურ პარტიათაპარტიათაპარტიათა
დადადა დეპუტატთადეპუტატთადეპუტატთა რიგირიგირიგი,,, რომლებიცრომლებიცრომლებიც ცდილობდნენცდილობდნენცდილობდნენ შიგნიდანშიგნიდანშიგნიდან აეფეთქებინათაეფეთქებინათაეფეთქებინათ
დამოუკიდებლობისაკენდამოუკიდებლობისაკენდამოუკიდებლობისაკენ მსწრაფიმსწრაფიმსწრაფი ქართულიქართულიქართული,,, ეროვნულიეროვნულიეროვნული პარლამენტიპარლამენტიპარლამენტი დადადა გაეტარებინათგაეტარებინათგაეტარებინათ იიიმათიმათიმათი
ინტერესებიინტერესებიინტერესები,,, ვინცვინცვინც შექმნაშექმნაშექმნა დადადა აფინანსებდააფინანსებდააფინანსებდა მათმათმათ...

უნდაუნდაუნდა გვახსოვდესგვახსოვდესგვახსოვდეს,,, რომრომრომ მომავალიმომავალიმომავალი სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს მოდელიმოდელიმოდელი სწორედსწორედსწორედ
პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური პარტიებისაპარტიებისაპარტიებისა დადადა თავისუფალითავისუფალითავისუფალი დეპუტატებისდეპუტატებისდეპუტატების შიგნითშიგნითშიგნით ყალიბდებაყალიბდებაყალიბდება...

დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის შენარჩუნებასშენარჩუნებასშენარჩუნებას საქართველოსაქართველოსაქართველო შეშეშესსსძლებსძლებსძლებს მხოლოდმხოლოდმხოლოდ იმიმიმ შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში,,, თუთუთუ
თავისუფლებასთავისუფლებასთავისუფლებას მოიპოვებსმოიპოვებსმოიპოვებს დადადა შეინარჩუნებსშეინარჩუნებსშეინარჩუნებს... ამისათვისამისათვისამისათვის აგრეთვეაგრეთვეაგრეთვე საჭიროასაჭიროასაჭიროა::: ააა))) დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული
ინსტიტუტებისინსტიტუტებისინსტიტუტების განვითარებაგანვითარებაგანვითარება;;; ბბბ))) საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების გარკვევაგარკვევაგარკვევა დემოკრატიასადემოკრატიასადემოკრატიასა დადადა პროსაბჭოულპროსაბჭოულპროსაბჭოულ
დემონოკრატიასდემონოკრატიასდემონოკრატიას შორისშორისშორის სხვაობაშისხვაობაშისხვაობაში;;; გგგ))) კორუკორუკორუფფფციისციისციის ფენომენისფენომენისფენომენის პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ასპექტებისასპექტებისასპექტების
გაცნობიერებაგაცნობიერებაგაცნობიერება დადადა მასთანმასთანმასთან ბრძოლაბრძოლაბრძოლა არაარაარა როგორცროგორცროგორც ეკონომიკურეკონომიკურეკონომიკურ დანაშაულთანდანაშაულთანდანაშაულთან,,, არამედარამედარამედ როგორცროგორცროგორც
ქვეყნისქვეყნისქვეყნის დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის საწინააღმდეგოდსაწინააღმდეგოდსაწინააღმდეგოდ მომარჯვებულმომარჯვებულმომარჯვებულ პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ იარაღთანიარაღთანიარაღთან;;; დდდ)))
სოციალურადსოციალურადსოციალურად დაუცველიდაუცველიდაუცველი,,, ტრავმირებულიტრავმირებულიტრავმირებული მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის ფენებისათვისფენებისათვისფენებისათვის,,, დევნილებისათვისდევნილებისათვისდევნილებისათვის
დახმარებისდახმარებისდახმარების გაწევაგაწევაგაწევა,,, მათთვისმათთვისმათთვის ფსიქოფსიქოფსიქო---სოციალურისოციალურისოციალური რეაბილიტაციისრეაბილიტაციისრეაბილიტაციის პროგრამებისპროგრამებისპროგრამების გაგრძელებაგაგრძელებაგაგრძელება;;;
ეეე))) დევნილთადევნილთადევნილთა სოციალურისოციალურისოციალური იზოლაციიდანიზოლაციიდანიზოლაციიდან გამოყვანაგამოყვანაგამოყვანა დადადა საზოგადოებაშისაზოგადოებაშისაზოგადოებაში ინტეგრირებისინტეგრირებისინტეგრირების
პროცესისპროცესისპროცესის ინტენსიფიკაციაინტენსიფიკაციაინტენსიფიკაცია;;; ვვვ))) აფხაზეთისააფხაზეთისააფხაზეთისა დადადა შიდაშიდაშიდა ქართლისქართლისქართლის პრობლემებისპრობლემებისპრობლემების პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური
გზითგზითგზით გადაჭრისგადაჭრისგადაჭრის დაჩქარებადაჩქარებადაჩქარება;;; ზზზ))) ემიგრანტთაემიგრანტთაემიგრანტთა სამშობლოშისამშობლოშისამშობლოში დაბრუნებადაბრუნებადაბრუნება;;; თთთ))) განათლებისგანათლებისგანათლების
სისტემისსისტემისსისტემის რადიკალურირადიკალურირადიკალური რეფორმირებარეფორმირებარეფორმირება,,, სკოლებსასკოლებსასკოლებსა დადადა უმაღლესუმაღლესუმაღლეს სასწავლებლებშისასწავლებლებშისასწავლებლებში კორუკორუკორუფფფციისციისციის
აღმოფხვრააღმოფხვრააღმოფხვრა... სწავლებისსწავლებისსწავლების ფორმებისაფორმებისაფორმებისა დადადა მეთოდებისმეთოდებისმეთოდების გადაფასებაგადაფასებაგადაფასება;;; იიი))) კომუნიკაციისკომუნიკაციისკომუნიკაციის
არადირექტიულიარადირექტიულიარადირექტიული,,, ფსიქოლოგიურადფსიქოლოგიურადფსიქოლოგიურად კორექტულიკორექტულიკორექტული ფორმებისფორმებისფორმების სწავლებასწავლებასწავლება დადადა დანერგვადანერგვადანერგვა;;; კკკ)))
დამოუკიდებელიდამოუკიდებელიდამოუკიდებელი აზროვნებისაზროვნებისაზროვნების ტენდენციისტენდენციისტენდენციის წახალისებაწახალისებაწახალისება...

დღესდღესდღეს ბრძოლითბრძოლითბრძოლით ხელახლახელახლახელახლა უნდაუნდაუნდა მოვიპოვოთმოვიპოვოთმოვიპოვოთ თავისუფლებაცთავისუფლებაცთავისუფლებაცააა დადადა კეთილდღეობაცკეთილდღეობაცკეთილდღეობაც.
ბრძოლისბრძოლისბრძოლის გარეშეგარეშეგარეშე ვერავინვერავინვერავინ ვერაფერსვერაფერსვერაფერს მოიპოვებსმოიპოვებსმოიპოვებს.
უნდაუნდაუნდა აღსდგესაღსდგესაღსდგეს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის

პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური ორგანიზაციებიორგანიზაციებიორგანიზაციები, დამფუძნებელიდამფუძნებელიდამფუძნებელი ორგანიზაციებიორგანიზაციებიორგანიზაციები,,, უნდაუნდაუნდა გააქტიურდნენგააქტიურდნენგააქტიურდნენ ახალიახალიახალი
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ორგანიზაციებიორგანიზაციებიორგანიზაციებიცცც, თუთუთუ ისინიისინიისინი ნამდვილინამდვილინამდვილი ორგანიზაციებიაორგანიზაციებიაორგანიზაციებია დადადა არაარაარა ხუნტისხუნტისხუნტისააა დადადა მტრებისმტრებისმტრების მიერმიერმიერ
ეროვნულეროვნულეროვნულ მოძრაობაშიმოძრაობაშიმოძრაობაში შემოგზავნილიშემოგზავნილიშემოგზავნილი.

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს იხსნიანიხსნიანიხსნიან მისიმისიმისი საუკეთესოსაუკეთესოსაუკეთესო შვილებიშვილებიშვილები, თავდადებულითავდადებულითავდადებული დადადა თავგანწირულითავგანწირულითავგანწირული
შვილებიშვილებიშვილები.

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს იხსნისიხსნისიხსნის მისიმისიმისი ეროვნულეროვნულეროვნულ-გამათავისუფლებელიგამათავისუფლებელიგამათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა.

დასკვნადასკვნადასკვნა ––– ეპილოგის მაგიერეპილოგის მაგიერეპილოგის მაგიერ

საქართველოს გადასარჩენად აუცილებლად სჭირდება ეროვნული ხასიათისა და სულისსაქართველოს გადასარჩენად აუცილებლად სჭირდება ეროვნული ხასიათისა და სულისსაქართველოს გადასარჩენად აუცილებლად სჭირდება ეროვნული ხასიათისა და სულის
მქონე პოლიტიკა, ეკონომიკა, სოციალური სტრუქტურები, სჭირდება განახლებულიმქონე პოლიტიკა, ეკონომიკა, სოციალური სტრუქტურები, სჭირდება განახლებულიმქონე პოლიტიკა, ეკონომიკა, სოციალური სტრუქტურები, სჭირდება განახლებული
ეროვნული აზროვნება და ყოველივეს, ნებისმიერ ეროვნულს კი, პირველ რიგში აუცილებლადეროვნული აზროვნება და ყოველივეს, ნებისმიერ ეროვნულს კი, პირველ რიგში აუცილებლადეროვნული აზროვნება და ყოველივეს, ნებისმიერ ეროვნულს კი, პირველ რიგში აუცილებლად
სჭირდება შესაბამისი ეროვნული იდეოლოგია და თეორია, საყოველთაოდ გაზიარებული დასჭირდება შესაბამისი ეროვნული იდეოლოგია და თეორია, საყოველთაოდ გაზიარებული დასჭირდება შესაბამისი ეროვნული იდეოლოგია და თეორია, საყოველთაოდ გაზიარებული და
დაფასებული ავტორიტეტული აზრი და სიტყვა.დაფასებული ავტორიტეტული აზრი და სიტყვა.დაფასებული ავტორიტეტული აზრი და სიტყვა.

აღსანიშნავია ასევე, რომ ათასწლეულებიააღსანიშნავია ასევე, რომ ათასწლეულებიააღსანიშნავია ასევე, რომ ათასწლეულებია,,, რაც ადამიანი, კაცობრიობა განუყოფელიარაც ადამიანი, კაცობრიობა განუყოფელიარაც ადამიანი, კაცობრიობა განუყოფელია
სარწმუნოებისსარწმუნოებისსარწმუნოებისაააგან და სწორედ ამ თვალსაზრისით, ამ კუთხით უნდა შევხედოთ სადღეისოგან და სწორედ ამ თვალსაზრისით, ამ კუთხით უნდა შევხედოთ სადღეისოგან და სწორედ ამ თვალსაზრისით, ამ კუთხით უნდა შევხედოთ სადღეისო
პრობლემებსაც —პრობლემებსაც —პრობლემებსაც — განსაკუთრებით კი უფლის, სარწმუნოებისა და აქედან გამომდინარეგანსაკუთრებით კი უფლის, სარწმუნოებისა და აქედან გამომდინარეგანსაკუთრებით კი უფლის, სარწმუნოებისა და აქედან გამომდინარე
ზნეობრიობისა და სულიერების ავტორიტეტსა და ძალაუფლებასზნეობრიობისა და სულიერების ავტორიტეტსა და ძალაუფლებასზნეობრიობისა და სულიერების ავტორიტეტსა და ძალაუფლებას,,, რასაც უნდა ნერგავდეს დარასაც უნდა ნერგავდეს დარასაც უნდა ნერგავდეს და
ახორციელებდეს დედაეკლესია.ახორციელებდეს დედაეკლესია.ახორციელებდეს დედაეკლესია.

ტრადიციული ანუ რელიგიაზე, სარწმუნოებაზე, შესაბამისადტრადიციული ანუ რელიგიაზე, სარწმუნოებაზე, შესაბამისადტრადიციული ანუ რელიგიაზე, სარწმუნოებაზე, შესაბამისად,,, ზნეობასა დაზნეობასა დაზნეობასა და
სულიერებაზე დაფუძნებულისულიერებაზე დაფუძნებულისულიერებაზე დაფუძნებული სახელმწიფოები იმართებოდა სიტყვის ავტორიტეტზე,სახელმწიფოები იმართებოდა სიტყვის ავტორიტეტზე,სახელმწიფოები იმართებოდა სიტყვის ავტორიტეტზე,
თაყვანისცემაზე დაყდნობით. სიტყვაზე დაყრდნობით — ტაძრის, ეკლესიის, მეფისთაყვანისცემაზე დაყდნობით. სიტყვაზე დაყრდნობით — ტაძრის, ეკლესიის, მეფისთაყვანისცემაზე დაყდნობით. სიტყვაზე დაყრდნობით — ტაძრის, ეკლესიის, მეფის
სიტყვისმიერ (მორალურ, ზნეობრივ და სულიერ) ავტორიტეტსიტყვისმიერ (მორალურ, ზნეობრივ და სულიერ) ავტორიტეტსიტყვისმიერ (მორალურ, ზნეობრივ და სულიერ) ავტორიტეტსასასა და სიტყვისმიერდა სიტყვისმიერდა სიტყვისმიერ
თაყვანისცემაზე დაყრდნობით, რაცთაყვანისცემაზე დაყრდნობით, რაცთაყვანისცემაზე დაყრდნობით, რაც,,, თავის მხრივთავის მხრივთავის მხრივ,,, უფლის, ღვთაებების ავტორიუფლის, ღვთაებების ავტორიუფლის, ღვთაებების ავტორიტეტისა დატეტისა დატეტისა და
თაყვანისცემიდან ამოიზრდებოდა, მომდინარეობდა, ანუ განსახელმწიფოებრიებულ ხალხსთაყვანისცემიდან ამოიზრდებოდა, მომდინარეობდა, ანუ განსახელმწიფოებრიებულ ხალხსთაყვანისცემიდან ამოიზრდებოდა, მომდინარეობდა, ანუ განსახელმწიფოებრიებულ ხალხს
აერთიანებდა სიტყვა და არა მატერიალური რამ (ოქრო-ვერცხლი, ეკონომიკა, ფინანსები, არმიააერთიანებდა სიტყვა და არა მატერიალური რამ (ოქრო-ვერცხლი, ეკონომიკა, ფინანსები, არმიააერთიანებდა სიტყვა და არა მატერიალური რამ (ოქრო-ვერცხლი, ეკონომიკა, ფინანსები, არმია
და სხვა მსგავსი).და სხვა მსგავსი).და სხვა მსგავსი).

არსებითწილად სახელმწიფოების წარმოქმნა და განსახელმწიფოებრივებული ხალხებისარსებითწილად სახელმწიფოების წარმოქმნა და განსახელმწიფოებრივებული ხალხებისარსებითწილად სახელმწიფოების წარმოქმნა და განსახელმწიფოებრივებული ხალხების
არსებობისა და ორგანიზაციის საყოველთაო წესად, ხერხად და მეთოდად გადაქცევაარსებობისა და ორგანიზაციის საყოველთაო წესად, ხერხად და მეთოდად გადაქცევაარსებობისა და ორგანიზაციის საყოველთაო წესად, ხერხად და მეთოდად გადაქცევა
უმჭიდროესადაა დაკავშირებული „სახელმწიფო რელიგიაზე“, „სახელმწიფო სარწმუნოებაზე“,უმჭიდროესადაა დაკავშირებული „სახელმწიფო რელიგიაზე“, „სახელმწიფო სარწმუნოებაზე“,უმჭიდროესადაა დაკავშირებული „სახელმწიფო რელიგიაზე“, „სახელმწიფო სარწმუნოებაზე“,
„სახელმწიფო სიტყვაზე“, ანუ ისევ და ისევ სიტყვის (არამ„სახელმწიფო სიტყვაზე“, ანუ ისევ და ისევ სიტყვის (არამ„სახელმწიფო სიტყვაზე“, ანუ ისევ და ისევ სიტყვის (არამააატერიალურის) ავტორიტეტსა დატერიალურის) ავტორიტეტსა დატერიალურის) ავტორიტეტსა და
თაყვანისცემაზეთაყვანისცემაზეთაყვანისცემაზე დაფუძნებულ სისტემაზე.დაფუძნებულ სისტემაზე.დაფუძნებულ სისტემაზე.

სარწმუნოებაზე, სიტყვაზე, ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე დაფუძნებულისარწმუნოებაზე, სიტყვაზე, ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე დაფუძნებულისარწმუნოებაზე, სიტყვაზე, ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე დაფუძნებული
სახელმწიფოებრივი სისტემები წარმატებით არსებობდნენ ათასწლეულების განმავლობაშისახელმწიფოებრივი სისტემები წარმატებით არსებობდნენ ათასწლეულების განმავლობაშისახელმწიფოებრივი სისტემები წარმატებით არსებობდნენ ათასწლეულების განმავლობაში
მანამ, სანამ ფულად-სასაქონლო ურთიერთობები იმდენად არ განვითარდნენ, რომ დაიწყესმანამ, სანამ ფულად-სასაქონლო ურთიერთობები იმდენად არ განვითარდნენ, რომ დაიწყესმანამ, სანამ ფულად-სასაქონლო ურთიერთობები იმდენად არ განვითარდნენ, რომ დაიწყეს
სიტყვის ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე დაფუძნებული სისტემების ჯერ ჩანაცვლება დასიტყვის ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე დაფუძნებული სისტემების ჯერ ჩანაცვლება დასიტყვის ავტორიტეტსა და თაყვანისცემაზე დაფუძნებული სისტემების ჯერ ჩანაცვლება და
შემდგომ შეცვლა-გარდაქმნა.შემდგომ შეცვლა-გარდაქმნა.შემდგომ შეცვლა-გარდაქმნა.

ორიათასი წლის წინ კაცობრიობის ცხოვრებასა და არსებობაში უდიდესი გარდატეხაორიათასი წლის წინ კაცობრიობის ცხოვრებასა და არსებობაში უდიდესი გარდატეხაორიათასი წლის წინ კაცობრიობის ცხოვრებასა და არსებობაში უდიდესი გარდატეხა
მოხდა — განკაცებული უფალი, სიტყვა თვით მოევლინა ამ ქვეყანას და აჩუქა საკუთარიმოხდა — განკაცებული უფალი, სიტყვა თვით მოევლინა ამ ქვეყანას და აჩუქა საკუთარიმოხდა — განკაცებული უფალი, სიტყვა თვით მოევლინა ამ ქვეყანას და აჩუქა საკუთარი
ადამიანური არსის მეშვეობით სიყვარულის სიტყვა. ათასწლეულების განმავლობაში ხალხშიადამიანური არსის მეშვეობით სიყვარულის სიტყვა. ათასწლეულების განმავლობაში ხალხშიადამიანური არსის მეშვეობით სიყვარულის სიტყვა. ათასწლეულების განმავლობაში ხალხში
ღვთიური ძალით დათესილი სიტყვის მოლოდინი სიტყვად გადაიქცა და მოევლინა. ამისღვთიური ძალით დათესილი სიტყვის მოლოდინი სიტყვად გადაიქცა და მოევლინა. ამისღვთიური ძალით დათესილი სიტყვის მოლოდინი სიტყვად გადაიქცა და მოევლინა. ამის
შემდგომ კაცობრიობისშემდგომ კაცობრიობისშემდგომ კაცობრიობისააათვთვთვიიის სიტყვის მთავარი მნიშვნელობა სიყვარული შეიქნა და ამს სიტყვის მთავარი მნიშვნელობა სიყვარული შეიქნა და ამს სიტყვის მთავარი მნიშვნელობა სიყვარული შეიქნა და ამ
სიყვარულის ავტორიტეტი და თაყვანისცესიყვარულის ავტორიტეტი და თაყვანისცესიყვარულის ავტორიტეტი და თაყვანისცემა.მა.მა.

უფალთან დაახლოებამ ყოველ ცალკეულ ადამიანს, ცოდვათა მიტევების, სამუდამოუფალთან დაახლოებამ ყოველ ცალკეულ ადამიანს, ცოდვათა მიტევების, სამუდამოუფალთან დაახლოებამ ყოველ ცალკეულ ადამიანს, ცოდვათა მიტევების, სამუდამო
სასუფევლის, უფლის მადლის მოპოვების საშუალება მისცა, რათა გათითოკაცებულისასუფევლის, უფლის მადლის მოპოვების საშუალება მისცა, რათა გათითოკაცებულისასუფევლის, უფლის მადლის მოპოვების საშუალება მისცა, რათა გათითოკაცებული
ადამიანები კვლავ და უფრო ძლიერად გაერთიანებულიყვნენ ღვთის სიყვარულში დაადამიანები კვლავ და უფრო ძლიერად გაერთიანებულიყვნენ ღვთის სიყვარულში დაადამიანები კვლავ და უფრო ძლიერად გაერთიანებულიყვნენ ღვთის სიყვარულში და
ურთიერთისადმი ღვთიურ სიყვარულში. ამდენად გათითოკაცებული ადამიანებისურთიერთისადმი ღვთიურ სიყვარულში. ამდენად გათითოკაცებული ადამიანებისურთიერთისადმი ღვთიურ სიყვარულში. ამდენად გათითოკაცებული ადამიანების
გაერთიანების საფუძველი გახდა უფლის ავტორიტეტი და თაყვანისცემა. მართალი დაგაერთიანების საფუძველი გახდა უფლის ავტორიტეტი და თაყვანისცემა. მართალი დაგაერთიანების საფუძველი გახდა უფლის ავტორიტეტი და თაყვანისცემა. მართალი და
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შეურყვნელი ღვთიური სიტყვა კი, პირველ რიგში, მოციქულთა და წმინდა ღვთისმეტყველთაშეურყვნელი ღვთიური სიტყვა კი, პირველ რიგში, მოციქულთა და წმინდა ღვთისმეტყველთაშეურყვნელი ღვთიური სიტყვა კი, პირველ რიგში, მოციქულთა და წმინდა ღვთისმეტყველთა
საშუალებით მიჰქონდათ მიწიერ და ცოდვილ ადამიანებთან. ღვთიური სიყვარულის სიტყვაზესაშუალებით მიჰქონდათ მიწიერ და ცოდვილ ადამიანებთან. ღვთიური სიყვარულის სიტყვაზესაშუალებით მიჰქონდათ მიწიერ და ცოდვილ ადამიანებთან. ღვთიური სიყვარულის სიტყვაზე
დაყრდნობით, ამ სიყვარულში მადლიანი გაერთიანებით, ადამიანის თანდაყოლილი დადაყრდნობით, ამ სიყვარულში მადლიანი გაერთიანებით, ადამიანის თანდაყოლილი დადაყრდნობით, ამ სიყვარულში მადლიანი გაერთიანებით, ადამიანის თანდაყოლილი და
შეძენილი სულიერი სნეულებების მიუხედავად, ქრისტიანი ხალხები საოცარი ტემპებითშეძენილი სულიერი სნეულებების მიუხედავად, ქრისტიანი ხალხები საოცარი ტემპებითშეძენილი სულიერი სნეულებების მიუხედავად, ქრისტიანი ხალხები საოცარი ტემპებით
განვითარდგანვითარდგანვითარდნნნენ, მათ შორისენ, მათ შორისენ, მათ შორის,,, ეკონომიკურად, სოციალურად, მეცნიერებისა და კულტურისეკონომიკურად, სოციალურად, მეცნიერებისა და კულტურისეკონომიკურად, სოციალურად, მეცნიერებისა და კულტურის
თვალსაზრისით. ქრისტიანთვალსაზრისით. ქრისტიანთვალსაზრისით. ქრისტიანული ქვეყნები ყოველმხული ქვეყნები ყოველმხული ქვეყნები ყოველმხრრრივ დაწინაურდნენ და თანამედროვეივ დაწინაურდნენ და თანამედროვეივ დაწინაურდნენ და თანამედროვე
ცივილიზაციის მამოძრავებლები გახდნენ, მაგრამ ეკონომიკურმა განვითარებამ,ცივილიზაციის მამოძრავებლები გახდნენ, მაგრამ ეკონომიკურმა განვითარებამ,ცივილიზაციის მამოძრავებლები გახდნენ, მაგრამ ეკონომიკურმა განვითარებამ,
მატერიალური სიმდიდრის უზარმაზარმა დაგროვებამ, სიყვარულის სიტყვის მადლისმატერიალური სიმდიდრის უზარმაზარმა დაგროვებამ, სიყვარულის სიტყვის მადლისმატერიალური სიმდიდრის უზარმაზარმა დაგროვებამ, სიყვარულის სიტყვის მადლის
მეოხებით განვითარებულ და დაწინაურებულ ხალხებშიც გააჩინა მატერმეოხებით განვითარებულ და დაწინაურებულ ხალხებშიც გააჩინა მატერმეოხებით განვითარებულ და დაწინაურებულ ხალხებშიც გააჩინა მატერიალურის,იალურის,იალურის,
სიმდიდრის გაკერპების ტენდენციები. სიმდიდრის, მატერიალურის კერპი თანდათანობითსიმდიდრის გაკერპების ტენდენციები. სიმდიდრის, მატერიალურის კერპი თანდათანობითსიმდიდრის გაკერპების ტენდენციები. სიმდიდრის, მატერიალურის კერპი თანდათანობით
სულ უფრო და უფრო ძლიერი გახდა და ძლიერად დაუპირისპირდა ღვთიური სიყვარულისსულ უფრო და უფრო ძლიერი გახდა და ძლიერად დაუპირისპირდა ღვთიური სიყვარულისსულ უფრო და უფრო ძლიერი გახდა და ძლიერად დაუპირისპირდა ღვთიური სიყვარულის
სიტყვას. სამწუხაროდ, მანამდე ასკეტიზმით გამორჩეულ ეკლესიაშიც დაიწყო სიმდიდრისსიტყვას. სამწუხაროდ, მანამდე ასკეტიზმით გამორჩეულ ეკლესიაშიც დაიწყო სიმდიდრისსიტყვას. სამწუხაროდ, მანამდე ასკეტიზმით გამორჩეულ ეკლესიაშიც დაიწყო სიმდიდრის
კერპმა გავლენის მკერპმა გავლენის მკერპმა გავლენის მოპოვება.ოპოვება.ოპოვება.

იმისათვის, რომ შეესუსტებინათ და შემდეგ მოესპოთ სიტყვის ავტორიტეტსა დაიმისათვის, რომ შეესუსტებინათ და შემდეგ მოესპოთ სიტყვის ავტორიტეტსა დაიმისათვის, რომ შეესუსტებინათ და შემდეგ მოესპოთ სიტყვის ავტორიტეტსა და
თაყვანისცემაზე დაფუძნებული სისტემები, ფულად-სასაქონლო სისტემაზე დაფუძნებულ,თაყვანისცემაზე დაფუძნებული სისტემები, ფულად-სასაქონლო სისტემაზე დაფუძნებულ,თაყვანისცემაზე დაფუძნებული სისტემები, ფულად-სასაქონლო სისტემაზე დაფუძნებულ,
აგებულ სისტემებს (და მათ შორისაგებულ სისტემებს (და მათ შორისაგებულ სისტემებს (და მათ შორის,,, სახელმწიფოებრივებს) პირველ რიგშისახელმწიფოებრივებს) პირველ რიგშისახელმწიფოებრივებს) პირველ რიგში,,, უნდა მოესპოთუნდა მოესპოთუნდა მოესპოთ
ზოგადად სიტყვის, ანუ საერთოდ ავტორიტეტისა და თაყვანისცემის გავლენა, შესაბამისიზოგადად სიტყვის, ანუ საერთოდ ავტორიტეტისა და თაყვანისცემის გავლენა, შესაბამისიზოგადად სიტყვის, ანუ საერთოდ ავტორიტეტისა და თაყვანისცემის გავლენა, შესაბამისი
ინსტიტუტიები, წეს-ჩეულებები, ტრადიციინსტიტუტიები, წეს-ჩეულებები, ტრადიციინსტიტუტიები, წეს-ჩეულებები, ტრადიციებიებიები, დაესუსტებინათ და სახელი გაეტეხათ სიტყვის, დაესუსტებინათ და სახელი გაეტეხათ სიტყვის, დაესუსტებინათ და სახელი გაეტეხათ სიტყვის
მცველი ეკლესიისმცველი ეკლესიისმცველი ეკლესიისააათვის და სანაცვლოდ დაენერგათ სიტყვისგარეშე, სიტყვისმგმობელი ე. წ.თვის და სანაცვლოდ დაენერგათ სიტყვისგარეშე, სიტყვისმგმობელი ე. წ.თვის და სანაცვლოდ დაენერგათ სიტყვისგარეშე, სიტყვისმგმობელი ე. წ.
„დამოუკიდებელი“, „თავისუფალი“, „ლიბერალური“, „პლურალისტული“ ამორფული„დამოუკიდებელი“, „თავისუფალი“, „ლიბერალური“, „პლურალისტული“ ამორფული„დამოუკიდებელი“, „თავისუფალი“, „ლიბერალური“, „პლურალისტული“ ამორფული
აზროვნება, რაზროვნება, რაზროვნება, რააასაც არ გააჩნია და არც შეიძლება გააჩნდეს ფუნდამენტური, საყოველაოსაც არ გააჩნია და არც შეიძლება გააჩნდეს ფუნდამენტური, საყოველაოსაც არ გააჩნია და არც შეიძლება გააჩნდეს ფუნდამენტური, საყოველაო
ავტორიტეტი და მათდამი თაყვანისცემა, ანუ უნივერსალურ და საყოველთაო ღვთაებრივავტორიტეტი და მათდამი თაყვანისცემა, ანუ უნივერსალურ და საყოველთაო ღვთაებრივავტორიტეტი და მათდამი თაყვანისცემა, ანუ უნივერსალურ და საყოველთაო ღვთაებრივ
სიტყვაზე დაფუძნებული რაიმე.სიტყვაზე დაფუძნებული რაიმე.სიტყვაზე დაფუძნებული რაიმე.

სიყვარულის სიტყვის მადლს მოკლებული, ატომიზებული საზოგადოების ადამიანი,სიყვარულის სიტყვის მადლს მოკლებული, ატომიზებული საზოგადოების ადამიანი,სიყვარულის სიტყვის მადლს მოკლებული, ატომიზებული საზოგადოების ადამიანი,
მარტოსული, უძლური ხდება გაუგოს და დაეხმაროს სხვა ადამიანებსა და საზოგადოებებს,მარტოსული, უძლური ხდება გაუგოს და დაეხმაროს სხვა ადამიანებსა და საზოგადოებებს,მარტოსული, უძლური ხდება გაუგოს და დაეხმაროს სხვა ადამიანებსა და საზოგადოებებს,
ჩაწვდეს მათს ჭირ-ვარამს. იგი შეუთავსებადი, ყინულივით ცივი ხდება სხვის მიმართ დაჩაწვდეს მათს ჭირ-ვარამს. იგი შეუთავსებადი, ყინულივით ცივი ხდება სხვის მიმართ დაჩაწვდეს მათს ჭირ-ვარამს. იგი შეუთავსებადი, ყინულივით ცივი ხდება სხვის მიმართ და
ამამამდენად,დენად,დენად, საკუთარი თავის მიმართაცსაკუთარი თავის მიმართაცსაკუთარი თავის მიმართაც...

სამწუხაროდ, დღეს არსებული აღზრდისა და სწავლების სისტემები სულ უფრო მეტადსამწუხაროდ, დღეს არსებული აღზრდისა და სწავლების სისტემები სულ უფრო მეტადსამწუხაროდ, დღეს არსებული აღზრდისა და სწავლების სისტემები სულ უფრო მეტად
წვრთნის ფუნქციით შემოიზღუდებიან და იმთავითვე უნერგავენ ახალგაზრდობასწვრთნის ფუნქციით შემოიზღუდებიან და იმთავითვე უნერგავენ ახალგაზრდობასწვრთნის ფუნქციით შემოიზღუდებიან და იმთავითვე უნერგავენ ახალგაზრდობას
ნიჰილიზმს, ავტორიტეტისა და თაყვანისმცემლობის უარყოფას უნერგავნიჰილიზმს, ავტორიტეტისა და თაყვანისმცემლობის უარყოფას უნერგავნიჰილიზმს, ავტორიტეტისა და თაყვანისმცემლობის უარყოფას უნერგავეეენ, რომ არ არსებობსნ, რომ არ არსებობსნ, რომ არ არსებობს
რაიმე უნივერსალური, საყოველთაორაიმე უნივერსალური, საყოველთაორაიმე უნივერსალური, საყოველთაო დადადა,,, მით უმეტესმით უმეტესმით უმეტეს,,, ღვთიური დოგმები, წესები და წესრიგი.ღვთიური დოგმები, წესები და წესრიგი.ღვთიური დოგმები, წესები და წესრიგი.
განათლების სისტემაგანათლების სისტემაგანათლების სისტემა,,, ანუ ღვთიურ სინათლესთან სულიერი ზიარების სისტემაანუ ღვთიურ სინათლესთან სულიერი ზიარების სისტემაანუ ღვთიურ სინათლესთან სულიერი ზიარების სისტემა,,, სრულებითსრულებითსრულებით
ისპობა.ისპობა.ისპობა.

პრაქტიკულად არსებობს მხოლოდ ერთი, ფუნდამენტურად უცხოური ფესვების მქონეპრაქტიკულად არსებობს მხოლოდ ერთი, ფუნდამენტურად უცხოური ფესვების მქონეპრაქტიკულად არსებობს მხოლოდ ერთი, ფუნდამენტურად უცხოური ფესვების მქონე
ცენტრალიზებული მატერიალური ინტერესებით შედუღაბებცენტრალიზებული მატერიალური ინტერესებით შედუღაბებცენტრალიზებული მატერიალური ინტერესებით შედუღაბებუუული, ორგანიზებულილი, ორგანიზებულილი, ორგანიზებული,,,
კომპრადორული, გლობალისტური პოლიტიკურ-ეკონომიკური ძალა, მმართველი კლასი,კომპრადორული, გლობალისტური პოლიტიკურ-ეკონომიკური ძალა, მმართველი კლასი,კომპრადორული, გლობალისტური პოლიტიკურ-ეკონომიკური ძალა, მმართველი კლასი,
რომელსაც უპირისპირდებიან აგრეთვე მატერიალური ინტერესების ზეგავლენაში მყოფირომელსაც უპირისპირდებიან აგრეთვე მატერიალური ინტერესების ზეგავლენაში მყოფირომელსაც უპირისპირდებიან აგრეთვე მატერიალური ინტერესების ზეგავლენაში მყოფი
ოპოზიციური ძალები, რომლებიც ვერაფრით ვერ ერთიანდებიან იმიტომ, რომ მათ აროპოზიციური ძალები, რომლებიც ვერაფრით ვერ ერთიანდებიან იმიტომ, რომ მათ აროპოზიციური ძალები, რომლებიც ვერაფრით ვერ ერთიანდებიან იმიტომ, რომ მათ არ
გააჩნიათ არც ერთგააჩნიათ არც ერთგააჩნიათ არც ერთიანი ავტორიტეტები და სათაყვანისცემოიანი ავტორიტეტები და სათაყვანისცემოიანი ავტორიტეტები და სათაყვანისცემო ობიექტებიობიექტებიობიექტები და არც ერთიანიდა არც ერთიანიდა არც ერთიანი
დამფინანსებელი.დამფინანსებელი.დამფინანსებელი.

უფლისადმი სულიერ დამონებას, მორჩილებასა და თაყვანისცემას მასობრივად ცვლისუფლისადმი სულიერ დამონებას, მორჩილებასა და თაყვანისცემას მასობრივად ცვლისუფლისადმი სულიერ დამონებას, მორჩილებასა და თაყვანისცემას მასობრივად ცვლის
კერპთაყვანისმცემლური მისწრაფება მატერიალური ღირებულებების, ფულის, დოვლათისა დაკერპთაყვანისმცემლური მისწრაფება მატერიალური ღირებულებების, ფულის, დოვლათისა დაკერპთაყვანისმცემლური მისწრაფება მატერიალური ღირებულებების, ფულის, დოვლათისა და
სიმდიდრისადმი.სიმდიდრისადმი.სიმდიდრისადმი.

ქართული ეროვნული მოძრაობის, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისა დაქართული ეროვნული მოძრაობის, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისა დაქართული ეროვნული მოძრაობის, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისა და
კანონიერი ეროვნული ხელისუფლების მომხრეთა „კატეხიზმო“ წარმოადგენს მზა პასუხებსკანონიერი ეროვნული ხელისუფლების მომხრეთა „კატეხიზმო“ წარმოადგენს მზა პასუხებსკანონიერი ეროვნული ხელისუფლების მომხრეთა „კატეხიზმო“ წარმოადგენს მზა პასუხებს
ყველა იმ პროვოკაციულ საკითხზე, რყველა იმ პროვოკაციულ საკითხზე, რყველა იმ პროვოკაციულ საკითხზე, რაააც კი ანტიეროვნულად განწყობილმა წრეებმა შეიძლებაც კი ანტიეროვნულად განწყობილმა წრეებმა შეიძლებაც კი ანტიეროვნულად განწყობილმა წრეებმა შეიძლება
წამოჭრან, რათა ეროვნულად განწყობილწამოჭრან, რათა ეროვნულად განწყობილწამოჭრან, რათა ეროვნულად განწყობილ ქართველობას მიეცეს დასაბუთებული,ქართველობას მიეცეს დასაბუთებული,ქართველობას მიეცეს დასაბუთებული,
დოკუმენტირებული არგუმენტები მტრული პროპაგანდის წინააღმდეგ და მიეცეს ზოგადიდოკუმენტირებული არგუმენტები მტრული პროპაგანდის წინააღმდეგ და მიეცეს ზოგადიდოკუმენტირებული არგუმენტები მტრული პროპაგანდის წინააღმდეგ და მიეცეს ზოგადი
მეთოდოლოგიური საფუძველი კამათისა და სიმართლის დასამეთოდოლოგიური საფუძველი კამათისა და სიმართლის დასამეთოდოლოგიური საფუძველი კამათისა და სიმართლის დასამტკიცმტკიცმტკიცებლად.ებლად.ებლად.
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მნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობისმნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობისმნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის
კონცეფციისკონცეფციისკონცეფციის ობიექტური დობიექტური დობიექტური და აუთენტური ისტორიის შექმნა, დღეს არსებული პრიორიტეტებისაა აუთენტური ისტორიის შექმნა, დღეს არსებული პრიორიტეტებისაა აუთენტური ისტორიის შექმნა, დღეს არსებული პრიორიტეტებისა
და თეორიულ-მსოფლმხედველობრივი მიდგომების გადასინჯვის საჭიროებაც და წყაროთადა თეორიულ-მსოფლმხედველობრივი მიდგომების გადასინჯვის საჭიროებაც და წყაროთადა თეორიულ-მსოფლმხედველობრივი მიდგომების გადასინჯვის საჭიროებაც და წყაროთა
კორპუსის მნიშვნელოვანი გაფართოება.კორპუსის მნიშვნელოვანი გაფართოება.კორპუსის მნიშვნელოვანი გაფართოება.

ახლებური კონცეპტუალური მიდგომის ერთ-ერთი აუცილებელი გამოვლენაა,ახლებური კონცეპტუალური მიდგომის ერთ-ერთი აუცილებელი გამოვლენაა,ახლებური კონცეპტუალური მიდგომის ერთ-ერთი აუცილებელი გამოვლენაა,
საჭიროებისამებრ, საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობისსაჭიროებისამებრ, საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობისსაჭიროებისამებრ, საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის
პერიოდიზაციის მეტ-ნაკლებად ოპტიმალური სქემის ფორმირებაც: რა შეიძლება ავირჩიოთპერიოდიზაციის მეტ-ნაკლებად ოპტიმალური სქემის ფორმირებაც: რა შეიძლება ავირჩიოთპერიოდიზაციის მეტ-ნაკლებად ოპტიმალური სქემის ფორმირებაც: რა შეიძლება ავირჩიოთ
ძირითად კრიტერიუმად, ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის პროცესის შინაგანიძირითად კრიტერიუმად, ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის პროცესის შინაგანიძირითად კრიტერიუმად, ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის პროცესის შინაგანი
ეტაპების კლასიფიკაციის სისტემად ამ სფეროში, სადაც ძირითად ორიენტირს უნდაეტაპების კლასიფიკაციის სისტემად ამ სფეროში, სადაც ძირითად ორიენტირს უნდაეტაპების კლასიფიკაციის სისტემად ამ სფეროში, სადაც ძირითად ორიენტირს უნდა
წარმოადგენდეს ქართული ეროვნული იდეაწარმოადგენდეს ქართული ეროვნული იდეაწარმოადგენდეს ქართული ეროვნული იდეა ––– საქართველოს სუვერენიტეტისა და ეროვნულისაქართველოს სუვერენიტეტისა და ეროვნულისაქართველოს სუვერენიტეტისა და ეროვნული
სახელმწიფოებრიობის აღდგენის იდეა. ამ იდეის მატარებელი ადამიანები თუ სოციალურისახელმწიფოებრიობის აღდგენის იდეა. ამ იდეის მატარებელი ადამიანები თუ სოციალურისახელმწიფოებრიობის აღდგენის იდეა. ამ იდეის მატარებელი ადამიანები თუ სოციალური
ჯგუფები უნდა წარმოადგენდნენ საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობისჯგუფები უნდა წარმოადგენდნენ საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობისჯგუფები უნდა წარმოადგენდნენ საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის
სუბიექტს.სუბიექტს.სუბიექტს. ეს სუბიექტი, ცხადია, ყოველთვის იყო გარკვეული ერთობა, გარკვეული ეროვნულიეს სუბიექტი, ცხადია, ყოველთვის იყო გარკვეული ერთობა, გარკვეული ეროვნულიეს სუბიექტი, ცხადია, ყოველთვის იყო გარკვეული ერთობა, გარკვეული ეროვნული
მოთხოვნილებებისა და ინტერესების მქონე ადამიანთა აპოლიტიკური დასი. ამასთან, ესმოთხოვნილებებისა და ინტერესების მქონე ადამიანთა აპოლიტიკური დასი. ამასთან, ესმოთხოვნილებებისა და ინტერესების მქონე ადამიანთა აპოლიტიკური დასი. ამასთან, ეს
კოლექტიური და იერარქიზებული სუბიექტი, არსებული კრიზისული სიტუაციებისკოლექტიური და იერარქიზებული სუბიექტი, არსებული კრიზისული სიტუაციებისკოლექტიური და იერარქიზებული სუბიექტი, არსებული კრიზისული სიტუაციების
პერიოდული ცვალებადობის კვალპერიოდული ცვალებადობის კვალპერიოდული ცვალებადობის კვალადადად, თვითო, თვითო, თვითონაც იცვლებოდა რაოდენობრივადაც დანაც იცვლებოდა რაოდენობრივადაც დანაც იცვლებოდა რაოდენობრივადაც და
ხარისხითაც, განიცდიდა ევოლუციას. სწორედ ამ ევოლუციის ცალკეული ფაზებისხარისხითაც, განიცდიდა ევოლუციას. სწორედ ამ ევოლუციის ცალკეული ფაზებისხარისხითაც, განიცდიდა ევოლუციას. სწორედ ამ ევოლუციის ცალკეული ფაზების
კონტექსტშია მიზანშეწონილი ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის ეტაპობრივიკონტექსტშია მიზანშეწონილი ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის ეტაპობრივიკონტექსტშია მიზანშეწონილი ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის ეტაპობრივი
დიფერენციაცია. ეროვნული მოძრაობის სუბიექტის შინაგანი დინამიკაა სწორედ ამ უაღრესდიფერენციაცია. ეროვნული მოძრაობის სუბიექტის შინაგანი დინამიკაა სწორედ ამ უაღრესდიფერენციაცია. ეროვნული მოძრაობის სუბიექტის შინაგანი დინამიკაა სწორედ ამ უაღრესადადად
ღირებული და პროგრესული პოლიტიკური პროცესის პერიოდიზაციის განმსაზღვრელღირებული და პროგრესული პოლიტიკური პროცესის პერიოდიზაციის განმსაზღვრელღირებული და პროგრესული პოლიტიკური პროცესის პერიოდიზაციის განმსაზღვრელიიი
ფაქტორიფაქტორიფაქტორი და მისი იმანენტური თვისობრიობისა და ორგანიზაციის ფორმებისდა მისი იმანენტური თვისობრიობისა და ორგანიზაციის ფორმებისდა მისი იმანენტური თვისობრიობისა და ორგანიზაციის ფორმების
პოლიტოლოგიური ანალიზისათვის მეცნიერული ბერკეტი.პოლიტოლოგიური ანალიზისათვის მეცნიერული ბერკეტი.პოლიტოლოგიური ანალიზისათვის მეცნიერული ბერკეტი.

შესაძლოაშესაძლოაშესაძლოა,,, ისტორიის ამ ფაზაზეც, როცა კვლავ არსებობს და საგრძნობლად გისტორიის ამ ფაზაზეც, როცა კვლავ არსებობს და საგრძნობლად გისტორიის ამ ფაზაზეც, როცა კვლავ არსებობს და საგრძნობლად გაღრმავდააღრმავდააღრმავდა
მმართველი რეჟიმის დელეგიტიმაციის პროცესი, საქართველოში კვლავ დღის წესრიგშიმმართველი რეჟიმის დელეგიტიმაციის პროცესი, საქართველოში კვლავ დღის წესრიგშიმმართველი რეჟიმის დელეგიტიმაციის პროცესი, საქართველოში კვლავ დღის წესრიგში
დადადადგედგედგეს თავისებური ორხელისუფლებიანობის სიტუაციის წარმოშობა. სახელისუფლო თუს თავისებური ორხელისუფლებიანობის სიტუაციის წარმოშობა. სახელისუფლო თუს თავისებური ორხელისუფლებიანობის სიტუაციის წარმოშობა. სახელისუფლო თუ
ოპოზიციური სტრუქტურებისა და ფრთების პოლიტიკური პოტენციიის გამოფიტვისა დაოპოზიციური სტრუქტურებისა და ფრთების პოლიტიკური პოტენციიის გამოფიტვისა დაოპოზიციური სტრუქტურებისა და ფრთების პოლიტიკური პოტენციიის გამოფიტვისა და
მათი მზარდი დეზორიენტაციმათი მზარდი დეზორიენტაციმათი მზარდი დეზორიენტაციის პარალელურადის პარალელურადის პარალელურად,,, სულ უფრო გაიზრდება ეროვნული–სულ უფრო გაიზრდება ეროვნული–სულ უფრო გაიზრდება ეროვნული–
განმათავისუფლებელი მოძრაობის ავტორიტეტი და პოლიტიკური რესურსები.განმათავისუფლებელი მოძრაობის ავტორიტეტი და პოლიტიკური რესურსები.განმათავისუფლებელი მოძრაობის ავტორიტეტი და პოლიტიკური რესურსები. მიუხედავადმიუხედავადმიუხედავად
იმისა, რომ პარადიგმამ ,,ჩვენ და ისინი” მიიღო ტოტალური ხასიათი, საქართველოსიმისა, რომ პარადიგმამ ,,ჩვენ და ისინი” მიიღო ტოტალური ხასიათი, საქართველოსიმისა, რომ პარადიგმამ ,,ჩვენ და ისინი” მიიღო ტოტალური ხასიათი, საქართველოს
ეროვნულ–განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ შეძლო იმ ძალების ბლოკირეროვნულ–განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ შეძლო იმ ძალების ბლოკირეროვნულ–განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ შეძლო იმ ძალების ბლოკირება და ფაქტობრივიება და ფაქტობრივიება და ფაქტობრივი
იზოლაცია, რომლებიც ამუხრუჭებდნენ ეროვნული იდეის რეალიზაციის პროცესს.იზოლაცია, რომლებიც ამუხრუჭებდნენ ეროვნული იდეის რეალიზაციის პროცესს.იზოლაცია, რომლებიც ამუხრუჭებდნენ ეროვნული იდეის რეალიზაციის პროცესს.
ორხელისუფლებიანობის რეჟიმის დამკვიდრებას, ბუნებრივია, ხელს შეუწყობს იმპერიულორხელისუფლებიანობის რეჟიმის დამკვიდრებას, ბუნებრივია, ხელს შეუწყობს იმპერიულორხელისუფლებიანობის რეჟიმის დამკვიდრებას, ბუნებრივია, ხელს შეუწყობს იმპერიულ
ცენტრში მიმდინარე პროცესებიც.ცენტრში მიმდინარე პროცესებიც.ცენტრში მიმდინარე პროცესებიც.

საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ინტეგრირებულმა ძალებმასაქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ინტეგრირებულმა ძალებმასაქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ინტეგრირებულმა ძალებმა
იმპერიულ ცენტრთან და მის ადგილობრივ ადმინისტრაციასთან ბრძოლის თავისებური,იმპერიულ ცენტრთან და მის ადგილობრივ ადმინისტრაციასთან ბრძოლის თავისებური,იმპერიულ ცენტრთან და მის ადგილობრივ ადმინისტრაციასთან ბრძოლის თავისებური,
ფრთხილი სინთეზური ტაქტიკაც შეიძლება აირჩიოს ასევე ტაქტიკფრთხილი სინთეზური ტაქტიკაც შეიძლება აირჩიოს ასევე ტაქტიკფრთხილი სინთეზური ტაქტიკაც შეიძლება აირჩიოს ასევე ტაქტიკუუური ბრძოლისრი ბრძოლისრი ბრძოლის
ორიენტირად. ამ ტაქტიკაში ერთმანეთს უნდა შეერწყას, როგორც სამოქალაქო და ეროვნულიორიენტირად. ამ ტაქტიკაში ერთმანეთს უნდა შეერწყას, როგორც სამოქალაქო და ეროვნულიორიენტირად. ამ ტაქტიკაში ერთმანეთს უნდა შეერწყას, როგორც სამოქალაქო და ეროვნული
დაუმორჩილებლობის კურსდაუმორჩილებლობის კურსდაუმორჩილებლობის კურსი, ისე წმინდა პოლიტიკურ-პრაგმატული თვალსაზრისითი, ისე წმინდა პოლიტიკურ-პრაგმატული თვალსაზრისითი, ისე წმინდა პოლიტიკურ-პრაგმატული თვალსაზრისით
აუცილებელი მოლაპარაკებებისა და იძულებითი კონტაქტების (მაგრამ არა კაპიტულაციებისააუცილებელი მოლაპარაკებებისა და იძულებითი კონტაქტების (მაგრამ არა კაპიტულაციებისააუცილებელი მოლაპარაკებებისა და იძულებითი კონტაქტების (მაგრამ არა კაპიტულაციებისა
და კომპრომისების) კურსი, რის საფუძველზეც რეჟიმის მიერ თავისივე განვლილი პერიოდისდა კომპრომისების) კურსი, რის საფუძველზეც რეჟიმის მიერ თავისივე განვლილი პერიოდისდა კომპრომისების) კურსი, რის საფუძველზეც რეჟიმის მიერ თავისივე განვლილი პერიოდის
უკანონობა უნდა დაფიქსირდეს თავიანთივე გადაწყვეუკანონობა უნდა დაფიქსირდეს თავიანთივე გადაწყვეუკანონობა უნდა დაფიქსირდეს თავიანთივე გადაწყვეტილებით. შემდგომ კი ერთობლივიტილებით. შემდგომ კი ერთობლივიტილებით. შემდგომ კი ერთობლივი
შეთანხმებით, უშუალოდ კანონიერი ხელისუფლების მიერ უნდა დაინიშნოს საყოველთაო,შეთანხმებით, უშუალოდ კანონიერი ხელისუფლების მიერ უნდა დაინიშნოს საყოველთაო,შეთანხმებით, უშუალოდ კანონიერი ხელისუფლების მიერ უნდა დაინიშნოს საყოველთაო,
ლეგიტიმური, მრავალპარტიულილეგიტიმური, მრავალპარტიულილეგიტიმური, მრავალპარტიული, დემოკრატიული და თავისუფალი, დემოკრატიული და თავისუფალი, დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები.არჩევნები.არჩევნები.

ცხადია, რომ ამას ხელი უნდა შეუწყოს საერთაშორისო დონეზე გლობალურმაცხადია, რომ ამას ხელი უნდა შეუწყოს საერთაშორისო დონეზე გლობალურმაცხადია, რომ ამას ხელი უნდა შეუწყოს საერთაშორისო დონეზე გლობალურმა
პროცესებმაც, რისპროცესებმაც, რისპროცესებმაც, რისიიი იურიდიულ ბაზა საჭიროებისამებრ უნდა შექმნას გაეროს გენერალურმაიურიდიულ ბაზა საჭიროებისამებრ უნდა შექმნას გაეროს გენერალურმაიურიდიულ ბაზა საჭიროებისამებრ უნდა შექმნას გაეროს გენერალურმა
ასამბლეამ სპეციალური დეკლარაციით, რითაც ბოლო მოასამბლეამ სპეციალური დეკლარაციით, რითაც ბოლო მოასამბლეამ სპეციალური დეკლარაციით, რითაც ბოლო მოეეეღღღებაებაება ე. წ. თალასოკრატიულიე. წ. თალასოკრატიულიე. წ. თალასოკრატიული
იმპერიების არსებობას. ამ იმპერიების ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივ სტრუქტურასიმპერიების არსებობას. ამ იმპერიების ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივ სტრუქტურასიმპერიების არსებობას. ამ იმპერიების ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივ სტრუქტურას
მეტროპოლია-კოლონიის სუბორდინაციის სისტემაზემეტროპოლია-კოლონიის სუბორდინაციის სისტემაზემეტროპოლია-კოლონიის სუბორდინაციის სისტემაზე აგებული იურიდიული ხასიათი უნდააგებული იურიდიული ხასიათი უნდააგებული იურიდიული ხასიათი უნდა
ჰქონდეს.ჰქონდეს.ჰქონდეს.
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საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ უნდა განმარტოსსაქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ უნდა განმარტოსსაქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ უნდა განმარტოს
ულტრარადიკალების მცდარი და უიდეო ტაქტიკური ჩავარდნები, რეალურად ეროვნულიულტრარადიკალების მცდარი და უიდეო ტაქტიკური ჩავარდნები, რეალურად ეროვნულიულტრარადიკალების მცდარი და უიდეო ტაქტიკური ჩავარდნები, რეალურად ეროვნული
ოპოზიციური სტრუქტურების კოორდინაციის გზით უნდა უნდა აიღოს პოლიტიკურიოპოზიციური სტრუქტურების კოორდინაციის გზით უნდა უნდა აიღოს პოლიტიკურიოპოზიციური სტრუქტურების კოორდინაციის გზით უნდა უნდა აიღოს პოლიტიკური
ინიციატივა ეროვნული იდეისა და ლეგიტიმიზაციის ფაზის განხორციელებისათვის,ინიციატივა ეროვნული იდეისა და ლეგიტიმიზაციის ფაზის განხორციელებისათვის,ინიციატივა ეროვნული იდეისა და ლეგიტიმიზაციის ფაზის განხორციელებისათვის,

ამ ახალ ეტაპზე საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისამ ახალ ეტაპზე საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისამ ახალ ეტაპზე საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის
თავისებურებებითავისებურებებითავისებურებები ისაა,ისაა,ისაა, რომ იგი ამიერიდან სათავეში უნდა ჩაუდგეს ბრძოლასრომ იგი ამიერიდან სათავეში უნდა ჩაუდგეს ბრძოლასრომ იგი ამიერიდან სათავეში უნდა ჩაუდგეს ბრძოლას
დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ ბრძოლაში, რამდენადაცდამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ ბრძოლაში, რამდენადაცდამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ ბრძოლაში, რამდენადაც მას ენიჭებამას ენიჭებამას ენიჭება
დუალისტური ფუნქცია – ის, თავის კანონიერ და სამართლებრივ სტრუქტურებთანდუალისტური ფუნქცია – ის, თავის კანონიერ და სამართლებრივ სტრუქტურებთანდუალისტური ფუნქცია – ის, თავის კანონიერ და სამართლებრივ სტრუქტურებთან
(ინსტიტუციებთან)(ინსტიტუციებთან)(ინსტიტუციებთან) ერთად, წარმოადგენსერთად, წარმოადგენსერთად, წარმოადგენს,,, როგორც ლეგიტიმურ ხელისუფლებას, ასევეროგორც ლეგიტიმურ ხელისუფლებას, ასევეროგორც ლეგიტიმურ ხელისუფლებას, ასევე
ეროვნული მოძრაობის წარმმართველ ცენტრსაც, ეროვნული დაუმორჩილებლობის მთავარეროვნული მოძრაობის წარმმართველ ცენტრსაც, ეროვნული დაუმორჩილებლობის მთავარეროვნული მოძრაობის წარმმართველ ცენტრსაც, ეროვნული დაუმორჩილებლობის მთავარ
იურიდიულ ინსტიტუტს.იურიდიულ ინსტიტუტს.იურიდიულ ინსტიტუტს.

ამდენად, აუცილებელია დაიწყოს საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელიამდენად, აუცილებელია დაიწყოს საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელიამდენად, აუცილებელია დაიწყოს საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი
მოძრაობის ლეგიტიმიზაციის, სამართლებრივი გამოძრაობის ლეგიტიმიზაციის, სამართლებრივი გამოძრაობის ლეგიტიმიზაციის, სამართლებრივი განნნსახელმწიფოებრივსახელმწიფოებრივსახელმწიფოებრივოოობის ახალი ეტაპი,ბის ახალი ეტაპი,ბის ახალი ეტაპი,
რადგანაც საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობარადგანაც საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობარადგანაც საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა კონსტიტუციურადკონსტიტუციურადკონსტიტუციურად
თავად წარმოადგენს სახელმწიფოს პოლიტიკურ დათავად წარმოადგენს სახელმწიფოს პოლიტიკურ დათავად წარმოადგენს სახელმწიფოს პოლიტიკურ და ეროვნულ ხელისუფლებას, ქვეყნისეროვნულ ხელისუფლებას, ქვეყნისეროვნულ ხელისუფლებას, ქვეყნის
პოლიტიკური სივრცის იურისდიქციის სუბიექტს.პოლიტიკური სივრცის იურისდიქციის სუბიექტს.პოლიტიკური სივრცის იურისდიქციის სუბიექტს.

რბილად რომ ვთქვათ, გაუგებარია, რატომ უნდა უწოდონ არსებული სამართლებრივი დარბილად რომ ვთქვათ, გაუგებარია, რატომ უნდა უწოდონ არსებული სამართლებრივი დარბილად რომ ვთქვათ, გაუგებარია, რატომ უნდა უწოდონ არსებული სამართლებრივი და
კანონიერკანონიერკანონიერიიი კონსტიტუციური სისტემის ფარგლებში და საარჩევნო კანონმდებლობის ბაზაზეკონსტიტუციური სისტემის ფარგლებში და საარჩევნო კანონმდებლობის ბაზაზეკონსტიტუციური სისტემის ფარგლებში და საარჩევნო კანონმდებლობის ბაზაზე
განხორციელებულ პოლიტიკურ ცვლილგანხორციელებულ პოლიტიკურ ცვლილგანხორციელებულ პოლიტიკურ ცვლილებას გადატრიალება ან ე. წ.ებას გადატრიალება ან ე. წ.ებას გადატრიალება ან ე. წ. ,,,,,,რევოლუციარევოლუციარევოლუცია"""?! ამ?! ამ?! ამ
მოვლენისათვის შეიძლება მშვიდობიანი, სამართლებრივი, კანონიერი სახელმწიფომოვლენისათვის შეიძლება მშვიდობიანი, სამართლებრივი, კანონიერი სახელმწიფომოვლენისათვის შეიძლება მშვიდობიანი, სამართლებრივი, კანონიერი სახელმწიფო
კონსტიტუციური წყობილების აღდგენა გვეწოდებინა, რასაკვირველიაკონსტიტუციური წყობილების აღდგენა გვეწოდებინა, რასაკვირველიაკონსტიტუციური წყობილების აღდგენა გვეწოდებინა, რასაკვირველია,,, იმ შემთხვევაშიც კი,იმ შემთხვევაშიც კი,იმ შემთხვევაშიც კი,
თუ იგი მოხდებოდა მმართველ რეჟიმზე არაძალადობრივი დაუმორთუ იგი მოხდებოდა მმართველ რეჟიმზე არაძალადობრივი დაუმორთუ იგი მოხდებოდა მმართველ რეჟიმზე არაძალადობრივი დაუმორჩილებლობის აქციისჩილებლობის აქციისჩილებლობის აქციის
ზეწოლის სახით და დაუმორჩილებლობის კოორდინატორი სტრუქტურა შეიძენდაზეწოლის სახით და დაუმორჩილებლობის კოორდინატორი სტრუქტურა შეიძენდაზეწოლის სახით და დაუმორჩილებლობის კოორდინატორი სტრუქტურა შეიძენდა
საკანონმდებლო ხელისუფლების პრეროგატივებს.საკანონმდებლო ხელისუფლების პრეროგატივებს.საკანონმდებლო ხელისუფლების პრეროგატივებს.

სამართლებრივი და კანონიერი არჩევნების გზით მოსული ლეგიტიმური ხელისუფლებასამართლებრივი და კანონიერი არჩევნების გზით მოსული ლეგიტიმური ხელისუფლებასამართლებრივი და კანონიერი არჩევნების გზით მოსული ლეგიტიმური ხელისუფლება
უნდა გახდეს სამართლებრივად წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პირმშო, საერთო-უნდა გახდეს სამართლებრივად წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პირმშო, საერთო-უნდა გახდეს სამართლებრივად წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პირმშო, საერთო-
ეროვნული სუვერენიტეტის განსახიერება და არაეროვნული სუვერენიტეტის განსახიერება და არაეროვნული სუვერენიტეტის განსახიერება და არა ––– სახელმწიფო გადატრიალების პროდუქტი.სახელმწიფო გადატრიალების პროდუქტი.სახელმწიფო გადატრიალების პროდუქტი.

საქართველოს მოსახლეობის ფართო ფენების მიზიდულობის ცენტრი უდავოდსაქართველოს მოსახლეობის ფართო ფენების მიზიდულობის ცენტრი უდავოდსაქართველოს მოსახლეობის ფართო ფენების მიზიდულობის ცენტრი უდავოდ
სამართლებრივი, კანონიერი და ეროვნული სუვერენიტეტის აღდგენის იდეა უნდა იყოს დასამართლებრივი, კანონიერი და ეროვნული სუვერენიტეტის აღდგენის იდეა უნდა იყოს დასამართლებრივი, კანონიერი და ეროვნული სუვერენიტეტის აღდგენის იდეა უნდა იყოს და
ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი აღორძინების კონტექსტში უნდა გავიაზროთ. ეროვნულ-ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი აღორძინების კონტექსტში უნდა გავიაზროთ. ეროვნულ-ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი აღორძინების კონტექსტში უნდა გავიაზროთ. ეროვნულ-
პოლიტიკური თვითიდენტიფიკაციაში უნდა დავინახოთ ამ მოვლენის არსი დაპოლიტიკური თვითიდენტიფიკაციაში უნდა დავინახოთ ამ მოვლენის არსი დაპოლიტიკური თვითიდენტიფიკაციაში უნდა დავინახოთ ამ მოვლენის არსი და
იმპერიალისტურმა ნომენკლატურულმა ფაქტობრივმა რეჟიმმა სწორედ რომ ვერ უნდაიმპერიალისტურმა ნომენკლატურულმა ფაქტობრივმა რეჟიმმა სწორედ რომ ვერ უნდაიმპერიალისტურმა ნომენკლატურულმა ფაქტობრივმა რეჟიმმა სწორედ რომ ვერ უნდა
გაუწიოს რეალური წინააღმდეგობა სამართლებრივი, კანონიერი, ეროვნული ძალებისგაუწიოს რეალური წინააღმდეგობა სამართლებრივი, კანონიერი, ეროვნული ძალებისგაუწიოს რეალური წინააღმდეგობა სამართლებრივი, კანონიერი, ეროვნული ძალების
ხელისუფლების სათავეში დაბრუნების პროცესს, რამეთუ პოლიტიკური ტრანსფორმაციისხელისუფლების სათავეში დაბრუნების პროცესს, რამეთუ პოლიტიკური ტრანსფორმაციისხელისუფლების სათავეში დაბრუნების პროცესს, რამეთუ პოლიტიკური ტრანსფორმაციის
შეფასება კომპლექსურ-ინდუქციური პოლიტიკური ანალიზის საფუძველზე გაცილებითშეფასება კომპლექსურ-ინდუქციური პოლიტიკური ანალიზის საფუძველზე გაცილებითშეფასება კომპლექსურ-ინდუქციური პოლიტიკური ანალიზის საფუძველზე გაცილებით
მართებული, ობიექტური იქნება და უნდა შეფასდეს შემდგომ მნიშვნელოვან მოვლენებთანმართებული, ობიექტური იქნება და უნდა შეფასდეს შემდგომ მნიშვნელოვან მოვლენებთანმართებული, ობიექტური იქნება და უნდა შეფასდეს შემდგომ მნიშვნელოვან მოვლენებთან
ერთიან სისტემაში და არაერთიან სისტემაში და არაერთიან სისტემაში და არა ––– მათგან იზოლირებულად და განყენებულად.მათგან იზოლირებულად და განყენებულად.მათგან იზოლირებულად და განყენებულად.

პროცესის ამგვარი დეფინიციის საფუძველს ქმნისპროცესის ამგვარი დეფინიციის საფუძველს ქმნისპროცესის ამგვარი დეფინიციის საფუძველს ქმნის კითხვკითხვკითხვაზე პასუხის გაცემაც, თუ რაშიაზე პასუხის გაცემაც, თუ რაშიაზე პასუხის გაცემაც, თუ რაში
მდგომარეობდა საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორიული დამდგომარეობდა საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორიული დამდგომარეობდა საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორიული და
სულიერი წყაროები დასულიერი წყაროები დასულიერი წყაროები და,,, სახელდობრ, რომელ საგსახელდობრ, რომელ საგსახელდობრ, რომელ საგარეო ძალას დაუპირისპირდა იგი.არეო ძალას დაუპირისპირდა იგი.არეო ძალას დაუპირისპირდა იგი.

აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა,აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა,აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობა,
როგორც ადრე დაუპირისპირდა, შეიძლება კვლავ დაუპირისპირდეს მსოფლიოროგორც ადრე დაუპირისპირდა, შეიძლება კვლავ დაუპირისპირდეს მსოფლიოროგორც ადრე დაუპირისპირდა, შეიძლება კვლავ დაუპირისპირდეს მსოფლიო
იმპერიაიმპერიაიმპერიალისტურ ძალებსლისტურ ძალებსლისტურ ძალებს. ისტორიულადაც ხომ ამ ბრძოლებში, ეროვნული იდეალებითა და. ისტორიულადაც ხომ ამ ბრძოლებში, ეროვნული იდეალებითა და. ისტორიულადაც ხომ ამ ბრძოლებში, ეროვნული იდეალებითა და
პოლიტიკური გპოლიტიკური გპოლიტიკური გამოცდილებით იკვებებოდა XIX სამოცდილებით იკვებებოდა XIX სამოცდილებით იკვებებოდა XIX საუკუნისაუკუნისაუკუნის დასაწყისის მონარქისტულიდასაწყისის მონარქისტულიდასაწყისის მონარქისტული
განმათავისუფლებელი მოძრაობა, XIX სგანმათავისუფლებელი მოძრაობა, XIX სგანმათავისუფლებელი მოძრაობა, XIX საუკუნისაუკუნისაუკუნის II ნახევრის ლიბერალურ-დემოკრატიულიII ნახევრის ლიბერალურ-დემოკრატიულიII ნახევრის ლიბერალურ-დემოკრატიული
მოძრაობა (,,ილიას დასი”), ასევე 1918-1921 წმოძრაობა (,,ილიას დასი”), ასევე 1918-1921 წმოძრაობა (,,ილიას დასი”), ასევე 1918-1921 წლებისლებისლების საქართველოს პირველი რესპუბლიკაც.საქართველოს პირველი რესპუბლიკაც.საქართველოს პირველი რესპუბლიკაც.
ამდენად, ეს იყო და არის სერიოზული ეამდენად, ეს იყო და არის სერიოზული ეამდენად, ეს იყო და არის სერიოზული ეტაპი ჩვენი ქვეყნის ეროვნული აღორძინების გზაზე.ტაპი ჩვენი ქვეყნის ეროვნული აღორძინების გზაზე.ტაპი ჩვენი ქვეყნის ეროვნული აღორძინების გზაზე.
თვით აღორძინების არსითვით აღორძინების არსითვით აღორძინების არსი,,, უპირველეს ყოვლისაუპირველეს ყოვლისაუპირველეს ყოვლისა,,, არის ეროვნული ისტორიის ღრმა სულიერარის ეროვნული ისტორიის ღრმა სულიერარის ეროვნული ისტორიის ღრმა სულიერიიი
გააზრება, ისტორიული ეროვნული თვითშემეცნების აღდგენა, იმპერიათა ექსპანსიამდეგააზრება, ისტორიული ეროვნული თვითშემეცნების აღდგენა, იმპერიათა ექსპანსიამდეგააზრება, ისტორიული ეროვნული თვითშემეცნების აღდგენა, იმპერიათა ექსპანსიამდე
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არსებული ტრადიციებისარსებული ტრადიციებისარსებული ტრადიციებისაააკენ მიბრუნება. აღორძინება ხომ თავაკენ მიბრუნება. აღორძინება ხომ თავაკენ მიბრუნება. აღორძინება ხომ თავადვე მოიაზრება, როგორცდვე მოიაზრება, როგორცდვე მოიაზრება, როგორც
მთელი ერის მობილიზაცია სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის მოპოვებისათვისმთელი ერის მობილიზაცია სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის მოპოვებისათვისმთელი ერის მობილიზაცია სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის მოპოვებისათვის
საბრძოლველად, როგორც მთელი მამულის კონცენტრაცია ეროვნული იდეის ბაზაზე.საბრძოლველად, როგორც მთელი მამულის კონცენტრაცია ეროვნული იდეის ბაზაზე.საბრძოლველად, როგორც მთელი მამულის კონცენტრაცია ეროვნული იდეის ბაზაზე.

კიდევ ერთი ფუძემდებლური მომენტი: ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიაკიდევ ერთი ფუძემდებლური მომენტი: ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიაკიდევ ერთი ფუძემდებლური მომენტი: ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია
აუცილებლად უნდა დადგეს ერის გვერდით. მან მთელი თავისი სულიერ-ზნეობრივიაუცილებლად უნდა დადგეს ერის გვერდით. მან მთელი თავისი სულიერ-ზნეობრივიაუცილებლად უნდა დადგეს ერის გვერდით. მან მთელი თავისი სულიერ-ზნეობრივი
ძლიერებით უშუალო მონაწილეობა უნდა მიიღოს საერთო-ეროვნული აღორძინებისძლიერებით უშუალო მონაწილეობა უნდა მიიღოს საერთო-ეროვნული აღორძინებისძლიერებით უშუალო მონაწილეობა უნდა მიიღოს საერთო-ეროვნული აღორძინების
პროცესში, რითაც უნდა გამოიკვეთოს ჩვენს ეპოქაში შექმნილი სულიერი ვაკუუმისპროცესში, რითაც უნდა გამოიკვეთოს ჩვენს ეპოქაში შექმნილი სულიერი ვაკუუმისპროცესში, რითაც უნდა გამოიკვეთოს ჩვენს ეპოქაში შექმნილი სულიერი ვაკუუმის
ქრისტიანული რწმენით შევსების ტენდენცია.ქრისტიანული რწმენით შევსების ტენდენცია.ქრისტიანული რწმენით შევსების ტენდენცია.

,,,,,,იბერია –იბერია –იბერია – საქართველო გაბრწყინსაქართველო გაბრწყინსაქართველო გაბრწყინდება!" – ქართული სახელმწიფოებრიობისდება!" – ქართული სახელმწიფოებრიობისდება!" – ქართული სახელმწიფოებრიობის
ფაქტობრივად ერთადერთი ,,პოლიტიკური დოქტრინაა'', რომელიც პოლიტიკურიფაქტობრივად ერთადერთი ,,პოლიტიკური დოქტრინაა'', რომელიც პოლიტიკურიფაქტობრივად ერთადერთი ,,პოლიტიკური დოქტრინაა'', რომელიც პოლიტიკური
მართლმადიდებლობისა და ქართული ეროვნულობის ჰიბრიდმა წარმოშვა და უკანასკნელიმართლმადიდებლობისა და ქართული ეროვნულობის ჰიბრიდმა წარმოშვა და უკანასკნელიმართლმადიდებლობისა და ქართული ეროვნულობის ჰიბრიდმა წარმოშვა და უკანასკნელი
ოცი წლის განმავლობაში ქართულ პოლიტიკურ ცნობიერებაში დომინირებს. რადგანაც ამ ხნოცი წლის განმავლობაში ქართულ პოლიტიკურ ცნობიერებაში დომინირებს. რადგანაც ამ ხნოცი წლის განმავლობაში ქართულ პოლიტიკურ ცნობიერებაში დომინირებს. რადგანაც ამ ხნისისის
მანძილზე საქართველოში მოქმედ არცერთ ფაქტობრივ სახელისუფლებო თუ ოპმანძილზე საქართველოში მოქმედ არცერთ ფაქტობრივ სახელისუფლებო თუ ოპმანძილზე საქართველოში მოქმედ არცერთ ფაქტობრივ სახელისუფლებო თუ ოპოოოზიციურზიციურზიციურ
პოლიტიკურ ძალას რეალობასთან მიახლოებული ქართული სახელმწიფოებრიობის არანაირიპოლიტიკურ ძალას რეალობასთან მიახლოებული ქართული სახელმწიფოებრიობის არანაირიპოლიტიკურ ძალას რეალობასთან მიახლოებული ქართული სახელმწიფოებრიობის არანაირი
კონცეფცია არ შეუქმნია, ეს ფორმულა ერთადერთი პოლიტიკური რეალობის განსახიერებადკონცეფცია არ შეუქმნია, ეს ფორმულა ერთადერთი პოლიტიკური რეალობის განსახიერებადკონცეფცია არ შეუქმნია, ეს ფორმულა ერთადერთი პოლიტიკური რეალობის განსახიერებად
იქცა.იქცა.იქცა.

საქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის შინაგანი დინამიკა უნდასაქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის შინაგანი დინამიკა უნდასაქართველოს ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის შინაგანი დინამიკა უნდა
იყოს ,,ახალი მსოფლიო წესრიგის” არქიტექტონიკაში კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცისა დაიყოს ,,ახალი მსოფლიო წესრიგის” არქიტექტონიკაში კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცისა დაიყოს ,,ახალი მსოფლიო წესრიგის” არქიტექტონიკაში კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცისა და
მისი ღერძული სახელმწიფოს – საქართველოს სუვერენობის საკითხის უცილობელი ჩასმა დამისი ღერძული სახელმწიფოს – საქართველოს სუვერენობის საკითხის უცილობელი ჩასმა დამისი ღერძული სახელმწიფოს – საქართველოს სუვერენობის საკითხის უცილობელი ჩასმა და
აღდგენა და იმ ბარბაროსული კოსმოპოლიტური ოკეანედან გამოსვლა, სადაცაღდგენა და იმ ბარბაროსული კოსმოპოლიტური ოკეანედან გამოსვლა, სადაცაღდგენა და იმ ბარბაროსული კოსმოპოლიტური ოკეანედან გამოსვლა, სადაც
პოსტინდუსტრიული ცივილიზაციის გენეზისის ეპოქაში ქართული ეროვნულობა შთაინთქაპოსტინდუსტრიული ცივილიზაციის გენეზისის ეპოქაში ქართული ეროვნულობა შთაინთქაპოსტინდუსტრიული ცივილიზაციის გენეზისის ეპოქაში ქართული ეროვნულობა შთაინთქა
იმპერიალიიმპერიალიიმპერიალისტური ძალებისსტური ძალებისსტური ძალების დროებითი გარიგებებით.დროებითი გარიგებებით.დროებითი გარიგებებით.

უნდა გვახსოვდეს ასევე, რომ მთავარი არგუმენტი და უმოკლესი გზა მთელი კავკასიისუნდა გვახსოვდეს ასევე, რომ მთავარი არგუმენტი და უმოკლესი გზა მთელი კავკასიისუნდა გვახსოვდეს ასევე, რომ მთავარი არგუმენტი და უმოკლესი გზა მთელი კავკასიის
რეკოლონიზაციისაკენ, დამოუკიდებელი და თავისუფალი კავკასიის, როგორც მსოფლიორეკოლონიზაციისაკენ, დამოუკიდებელი და თავისუფალი კავკასიის, როგორც მსოფლიორეკოლონიზაციისაკენ, დამოუკიდებელი და თავისუფალი კავკასიის, როგორც მსოფლიო
ახალი რეგიონის ჩამოყალიბებისაკენ, საქართველოს სამართლებრივ და კანონიერახალი რეგიონის ჩამოყალიბებისაკენ, საქართველოს სამართლებრივ და კანონიერახალი რეგიონის ჩამოყალიბებისაკენ, საქართველოს სამართლებრივ და კანონიერ
დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებაზე გადის.დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებაზე გადის.დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებაზე გადის.

თუ ჩვენ ერთ მთლიანობაში გავიაზრებთ ისტორიულ, ეროვნულ და მართლმადიდებელ–თუ ჩვენ ერთ მთლიანობაში გავიაზრებთ ისტორიულ, ეროვნულ და მართლმადიდებელ–თუ ჩვენ ერთ მთლიანობაში გავიაზრებთ ისტორიულ, ეროვნულ და მართლმადიდებელ–
ქრისტიანულ ტრადიციქრისტიანულ ტრადიციქრისტიანულ ტრადიციებებებს, მხოლოდს, მხოლოდს, მხოლოდ მაშინ აღმოვაჩენთ ეროვნულმაშინ აღმოვაჩენთ ეროვნულმაშინ აღმოვაჩენთ ეროვნულიიი ღირებულებღირებულებღირებულებებისებისების
ჭეშმარიტ ფასეულობათა სამართლებრივ სისტემას.ჭეშმარიტ ფასეულობათა სამართლებრივ სისტემას.ჭეშმარიტ ფასეულობათა სამართლებრივ სისტემას.

ვისაცვისაცვისაც სჯერასჯერასჯერა - დაიჯეროსდაიჯეროსდაიჯეროს, ვისაცვისაცვისაც არაარაარა – არაარაარა, მაგრამმაგრამმაგრამ შემთხვევითიშემთხვევითიშემთხვევითი როდიაროდიაროდია
წინასწარმეტყველებაწინასწარმეტყველებაწინასწარმეტყველება: ,,კაცობრიობისკაცობრიობისკაცობრიობის ხსნახსნახსნა იბერიიდანიბერიიდანიბერიიდან მოვამოვამოვა", იბერია კი ოდითგანიბერია კი ოდითგანიბერია კი ოდითგან
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელიასახელიასახელია.

გამგებელნიგამგებელნიგამგებელნი სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსსს ბედისანიბედისანიბედისანი აცხადებეაცხადებეაცხადებენნნ,,, რომრომრომ ერიერიერი პოლიტიკისათვისპოლიტიკისათვისპოლიტიკისათვის არისარისარის
ქვეყანაზექვეყანაზექვეყანაზე გაჩენილიოგაჩენილიოგაჩენილიო,,, სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს გულშემატკივარნიგულშემატკივარნიგულშემატკივარნი,,, ერისერისერის მოყვარენიმოყვარენიმოყვარენი კიკიკი პასუხადპასუხადპასუხად
მიუგებენმიუგებენმიუგებენ ––– პოლიტიკააპოლიტიკააპოლიტიკაა ერისათვისერისათვისერისათვის გაჩენილიგაჩენილიგაჩენილი დადადა არაარაარა ერიერიერი ––– პოლიტიპოლიტიპოლიტიკისათვისაოკისათვისაოკისათვისაო...

ჩვენჩვენჩვენ ჩვენიჩვენიჩვენი ვიმეცადინოთვიმეცადინოთვიმეცადინოთ,,, ჩვენიჩვენიჩვენი ქვეყნისათვისქვეყნისათვისქვეყნისათვის ვიზრუნოთვიზრუნოთვიზრუნოთ,,, მისიმისიმისი მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა
ვაუმჯობესოთვაუმჯობესოთვაუმჯობესოთ,,, დადადა მაშინმაშინმაშინ,,, თუთუთუ ვინმევინმევინმე მოინდომებსმოინდომებსმოინდომებს ჩვენსჩვენსჩვენს დახმარებასდახმარებასდახმარებას დადადა ხელისხელისხელის მომართვასმომართვასმომართვას,,,
ხომხომხომ უკეთესიუკეთესიუკეთესი დადადა თუთუთუ არარარ მოინდომებსმოინდომებსმოინდომებს,,, ისისის ჩვენიჩვენიჩვენი ნაშრომინაშრომინაშრომი დადადა შენაძენიშენაძენიშენაძენი ხომხომხომ ხელიდანხელიდანხელიდან
მაინცმაინცმაინც არარარ წაგვივაწაგვივაწაგვივა დადადა ისევისევისევ ჩვენჩვენჩვენ დაგვრჩებადაგვრჩებადაგვრჩება...

ყოველთვისყოველთვისყოველთვის არიანარიანარიან ადამიანებიადამიანებიადამიანები,,, რომლებსაცრომლებსაცრომლებსაც მზერამზერამზერა უჭრითუჭრითუჭრით გაცილებითგაცილებითგაცილებით უფროუფროუფრო შორსშორსშორს,,,
ვიდრევიდრევიდრე საზოგადოებასსაზოგადოებასსაზოგადოებას ზოგადადზოგადადზოგადად დადადა ამამამ საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების ყველაზეყველაზეყველაზე განათლებულიგანათლებულიგანათლებული ნაწილსაცნაწილსაცნაწილსაც
კიკიკი... ასეთიასეთიასეთი ადამიანებიადამიანებიადამიანები ხედავენხედავენხედავენ საშიშროებასსაშიშროებასსაშიშროებას მაშინაცმაშინაცმაშინაც კიკიკი,,, როდესაცროდესაცროდესაც საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების დიდიდიდიდიდი
უმრავლესობაუმრავლესობაუმრავლესობა აღტაცებულიაღტაცებულიაღტაცებული დადადა ეგზალტირებულიაეგზალტირებულიაეგზალტირებულია...

სიცოცხლისათვისსიცოცხლისათვისსიცოცხლისათვის,,, არსებობისათვისარსებობისათვისარსებობისათვის,,, გადარჩენისათვისგადარჩენისათვისგადარჩენისათვის,,, სიყვარულისათვისსიყვარულისათვისსიყვარულისათვის,,,
მემკვიდრეობისმემკვიდრეობისმემკვიდრეობის დატოვებდატოვებდატოვება–გაგრძელება–გაგრძელება–გაგრძელებისათვისისათვისისათვის,,, სწავლისასწავლისასწავლისა დადადა ზრდაზრდაზრდა---განვითარებისათვისგანვითარებისათვისგანვითარებისათვის
ბრძოლამბრძოლამბრძოლამ დღესდღესდღეს მოითხოვამოითხოვამოითხოვა ადამიანისადამიანისადამიანის ახალიახალიახალი პარადიგმისპარადიგმისპარადიგმის აუცილებლობისაუცილებლობისაუცილებლობის შეჰქმნაშეჰქმნაშეჰქმნა:::
გულისხმიერადგულისხმიერადგულისხმიერად მოქცევამოქცევამოქცევა,,, შემოქმედებითადშემოქმედებითადშემოქმედებითად გამოყენებაგამოყენებაგამოყენება დადადა საზოგადოებისათვისსაზოგადოებისათვისსაზოგადოებისათვის პატიოსანიპატიოსანიპატიოსანი
სამსახურისამსახურისამსახური დადგადადგადადგა დღისდღისდღის წესრიგშიწესრიგშიწესრიგში... ადამიანმაადამიანმაადამიანმა უნდაუნდაუნდა გააკეთოსგააკეთოსგააკეთოს არჩევანიარჩევანიარჩევანი დაბალიდაბალიდაბალი
იერარქიიდანიერარქიიდანიერარქიიდან მაღლისაკენმაღლისაკენმაღლისაკენ::: წინააღმდეგობაწინააღმდეგობაწინააღმდეგობა---აჯანყებიდანაჯანყებიდანაჯანყებიდან,,, ბოროტიბოროტიბოროტი დამორჩილებიდანდამორჩილებიდანდამორჩილებიდან დადადა
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საკუთარისაკუთარისაკუთარი სურვილისსურვილისსურვილის დათმობიდანდათმობიდანდათმობიდან ხალისიანხალისიანხალისიან თანამშრომლობამდეთანამშრომლობამდეთანამშრომლობამდე,,, გულსავსეგულსავსეგულსავსე
ვავავალდებულებამდელდებულებამდელდებულებამდე დადადა შემოქმედებითშემოქმედებითშემოქმედებით აღტკინებამდეაღტკინებამდეაღტკინებამდე...

ასევეასევეასევე გვსურსგვსურსგვსურს,,, ერთერთერთ დეტალზედეტალზედეტალზე გავამახვილოგავამახვილოგავამახვილო ქართულიქართულიქართული ინტელიგენციისინტელიგენციისინტელიგენციის ყურადღებაყურადღებაყურადღება:::
მოგეხსენებათმოგეხსენებათმოგეხსენებათ,,, კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფხელისუფხელისუფლებისლებისლების დამხობისდამხობისდამხობის დღიდანდღიდანდღიდან საქართველოსაქართველოსაქართველო უმძიმესიუმძიმესიუმძიმესი
ტერორისტერორისტერორის ქვეშქვეშქვეშ იმყოფებაიმყოფებაიმყოფება... ერთერთერთ---ერთიერთიერთი ძირითადიძირითადიძირითადი მიმართულებამიმართულებამიმართულება ამამამ ტერორისატერორისატერორისა არისარისარის ომიომიომი
ყოველგვარიყოველგვარიყოველგვარი ინტელექტუალურისინტელექტუალურისინტელექტუალურის ანუანუანუ გონიერებისგონიერებისგონიერების წინაწინაწინააღმდეგაღმდეგაღმდეგ,,, მისიმისიმისი განადგურებისგანადგურებისგანადგურების
მიზნითმიზნითმიზნით,,, რადგანრადგანრადგან მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ეროვნულიეროვნულიეროვნული თვითშეგნებისთვითშეგნებისთვითშეგნების ამოძირკვითამოძირკვითამოძირკვით,,, ქართულიქართულიქართული
ინტელექტისინტელექტისინტელექტის განადგურებითგანადგურებითგანადგურებით მიაღწევსმიაღწევსმიაღწევს მტერიმტერიმტერი თავისთავისთავის განზრახვასგანზრახვასგანზრახვას ––– აღგავოსაღგავოსაღგავოს პირისაპირისაპირისაგანგანგან
მიწისამიწისამიწისა ქართველობაქართველობაქართველობა დადადა მოსპოსმოსპოსმოსპოს საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახსესახსესახსენებელინებელინებელი!!! სწორედსწორედსწორედ ამიტომამიტომამიტომ
გადამწყვეტიგადამწყვეტიგადამწყვეტი მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა ენიჭებაენიჭებაენიჭება ერთიერთიერთი სტრატეგიისსტრატეგიისსტრატეგიის ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში ტაქტიკურტაქტიკურტაქტიკურ
ლოიალობასლოიალობასლოიალობას,,, სრულსრულსრულ ინტოლერანტობასინტოლერანტობასინტოლერანტობას უკანონობისაუკანონობისაუკანონობისა დადადა არალეგიტიმურთანარალეგიტიმურთანარალეგიტიმურთან მიმართემიმართემიმართებაშიბაშიბაში,,,
მტრისმტრისმტრის გეგმისგეგმისგეგმის გაანალიზებასგაანალიზებასგაანალიზებასააა დადადა სწორისწორისწორი სამოქმედოსამოქმედოსამოქმედო ნაბიჯისნაბიჯისნაბიჯის გადადგმასგადადგმასგადადგმას... კრიტიკულმაკრიტიკულმაკრიტიკულმა
მიდგომამმიდგომამმიდგომამ საკითხებისადმისაკითხებისადმისაკითხებისადმი არარარ უნდაუნდაუნდა გამოიწვიოსგამოიწვიოსგამოიწვიოს ურთიერთდაპირისპირებაურთიერთდაპირისპირებაურთიერთდაპირისპირება,,, რადგანრადგანრადგან ესესეს
მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ინტეინტეინტელექტისლექტისლექტის ანუანუანუ ჭკუისჭკუისჭკუის ნაკლებობისნაკლებობისნაკლებობის მაჩვენებელიმაჩვენებელიმაჩვენებელი იქნებაიქნებაიქნება,,, რაცრაცრაც დამარცხებისდამარცხებისდამარცხების
ტოლფასიატოლფასიატოლფასია... მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ეროვნულიეროვნულიეროვნული,,, ქართულიქართულიქართული იდეაიდეაიდეა შესძლებსშესძლებსშესძლებს,,, გააერთიანოსგააერთიანოსგააერთიანოს ქართველიქართველიქართველი
ხალხიხალხიხალხი დადადა აღმოფხვრასაღმოფხვრასაღმოფხვრას დანარჩენიდანარჩენიდანარჩენი საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი,,, სოციალურისოციალურისოციალური დადადა ააა...შშშ... პრობლემებიპრობლემებიპრობლემები...

მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ამამამ აზრითაზრითაზრით გაერთიანებულიგაერთიანებულიგაერთიანებული ადამიანებიადამიანებიადამიანები შესძლებენშესძლებენშესძლებენ ქვეყნისქვეყნისქვეყნის გამოხსნასგამოხსნასგამოხსნას,,,
მხოლოდმხოლოდმხოლოდ მაშინმაშინმაშინ აღიკვეთებააღიკვეთებააღიკვეთება ცრუცრუცრუ თათათავისუფლებისვისუფლებისვისუფლების ინსტიტუტისინსტიტუტისინსტიტუტის ტერორიტერორიტერორი საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში,,,
თუთუთუ ქარქარქართველითველითველი ხალხისხალხისხალხის გაერთიანებასგაერთიანებასგაერთიანებას საფუძვლადსაფუძვლადსაფუძვლად დაედებადაედებადაედება სულისკვეთებასულისკვეთებასულისკვეთება,,, განწყობაგანწყობაგანწყობა,,,
რწმენარწმენარწმენა დადადა სამშობლოსსამშობლოსსამშობლოს სიყვარულისიყვარულისიყვარული... პერმანენტულიპერმანენტულიპერმანენტული მშვიდობიანიმშვიდობიანიმშვიდობიანი აქციებითააქციებითააქციებითა დადადა
კონკრეტულიკონკრეტულიკონკრეტული კანონიერიკანონიერიკანონიერი მოთხოვნებითმოთხოვნებითმოთხოვნებით შესძლებსშესძლებსშესძლებს ქართველიქართველიქართველი ერიერიერი,,, გაწმინდოსგაწმინდოსგაწმინდოს
საქართველოსაქართველოსაქართველო დადადა გადაარჩინოსგადაარჩინოსგადაარჩინოს მამულიმამულიმამული განადგურებასგანადგურებასგანადგურებას... დღევანდელობაშიდღევანდელობაშიდღევანდელობაში გაბატონებულიგაბატონებულიგაბატონებული
ზიზღიზიზღიზიზღი,,, უნდობლობაუნდობლობაუნდობლობა,,, ურთიურთიურთიერთგამეტებაერთგამეტებაერთგამეტება,,, მასობრივიმასობრივიმასობრივი დეპრესიადეპრესიადეპრესია ხელოვნუხელოვნუხელოვნურადაარადაარადაა მოხვეულიმოხვეულიმოხვეული
ჩვენსჩვენსჩვენს თავსთავსთავს დადადა დამღუპველიადამღუპველიადამღუპველია,,, როგორცროგორცროგორც თითოთითოთითოეულიეულიეული ქართვექართვექართველისათვისლისათვისლისათვის,,, ასევეასევეასევე ქვეყნისქვეყნისქვეყნისააათვისთვისთვის
მთლიანობაშიმთლიანობაშიმთლიანობაში...

ამასთანავეამასთანავეამასთანავე,,, დავძენთდავძენთდავძენთ,,, რომრომრომ ჩვენჩვენჩვენ არარარ გვამოძრავებსგვამოძრავებსგვამოძრავებს შურისძიებისშურისძიებისშურისძიების გრძნობაგრძნობაგრძნობა,,, თუთუთუ არაარაარა
ქვეყნისქვეყნისქვეყნის გადარჩენისგადარჩენისგადარჩენის წმიდათაწმიდაწმიდათაწმიდაწმიდათაწმიდა იდეაიდეაიდეა,,, რრრაააცცც გვავალებსგვავალებსგვავალებს,,, მოვთხოვოთმოვთხოვოთმოვთხოვოთ გზააბნეულთგზააბნეულთგზააბნეულთ –––
ზურგიზურგიზურგი შეაქშეაქშეაქციონციონციონ მორიგმორიგმორიგ პოლიტიკურპოლიტიკურპოლიტიკურ ავანტიურასავანტიურასავანტიურას,,, საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს განადგურებითგანადგურებითგანადგურებით რომრომრომ
ემუქრებაემუქრებაემუქრება დადადა აღიარონაღიარონაღიარონ საჯაროდსაჯაროდსაჯაროდ,,, ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის წინაშეწინაშეწინაშე ჩადენილიჩადენილიჩადენილი შეცდომებიშეცდომებიშეცდომები... მათმათმათ,,,
ვინცვინცვინც გაითაგაითაგაითავისებსვისებსვისებს კანონიერიკანონიერიკანონიერი ხელისუფლებისხელისუფლებისხელისუფლების აღდგენისაღდგენისაღდგენის მოთხოვნასმოთხოვნასმოთხოვნას,,, მიეცემამიეცემამიეცემა ტრიბუნატრიბუნატრიბუნა,,, 313131
მარტისმარტისმარტის ––– თავისუფლებისთავისუფლებისთავისუფლების ტრიბუნატრიბუნატრიბუნა დადადა შანსიშანსიშანსი საქმითსაქმითსაქმით გამოისყიდონგამოისყიდონგამოისყიდონ შეცდომებიშეცდომებიშეცდომები იმიმიმ
ადამიანებისადამიანებისადამიანების გვერდითგვერდითგვერდით,,, ვისთვისაცვისთვისაცვისთვისაც თავისუფალითავისუფალითავისუფალი საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს იდეაიდეაიდეა პირველადიაპირველადიაპირველადია დადადა
შეუცვლელიშეუცვლელიშეუცვლელი!!!

ჩვენსჩვენსჩვენს ერსერსერს,,, ქართველქართველქართველ ხალხსხალხსხალხს კიდევკიდევკიდევ ერთხელერთხელერთხელ შევახსენებთშევახსენებთშევახსენებთ,,, რომრომრომ საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში
ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება შეიძლებაშეიძლებაშეიძლება,,, იყოსიყოსიყოს მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ეროვნულიეროვნულიეროვნული ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება დადადა არაარაარა
––– ამაამაამა თუთუთუ იმიმიმ დამპდამპდამპყრობლისყრობლისყრობლის მიერმიერმიერ დასმულიდასმულიდასმული რომელიმერომელიმერომელიმე მარიონეტულიმარიონეტულიმარიონეტული ძალაუფძალაუფძალაუფლებალებალება...

ღვთისმშობლისღვთისმშობლისღვთისმშობლის წილხვედრწილხვედრწილხვედრ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს,,, ქართველიქართველიქართველი ერისერისერის მოკავშირემოკავშირემოკავშირე,,, მფარველიმფარველიმფარველი დადადა
მხსნელიმხსნელიმხსნელი უფალიაუფალიაუფალია დადადა არაარაარა ––– რომელიმერომელიმერომელიმე ზესაზესაზესახელმწიფოხელმწიფოხელმწიფო... საქართველოშისაქართველოშისაქართველოში არსებულარსებულარსებულ ყველაყველაყველა
ეროვნულეროვნულეროვნულ ძალასძალასძალას მოვუწოდებთმოვუწოდებთმოვუწოდებთ გაერთიანებასგაერთიანებასგაერთიანებას გულწრფელიგულწრფელიგულწრფელი,,, გაუსვრელიგაუსვრელიგაუსვრელი ეროვნულიეროვნულიეროვნული
მოღვაწეებისმოღვაწეებისმოღვაწეების გარშემოგარშემოგარშემო,,, ვუსურვებთვუსურვებთვუსურვებთ ეროვნულიეროვნულიეროვნული მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის თანდათანობითთანდათანობითთანდათანობით აღორძინებასაღორძინებასაღორძინებას
ტყვეობისტყვეობისტყვეობის ურთულესურთულესურთულეს გარემოშიგარემოშიგარემოში --- რამდენადაცრამდენადაცრამდენადაც მხოლოდმხოლოდმხოლოდ ეროვნულეროვნულეროვნულ მოძრაობასმოძრაობასმოძრაობას შეუძლიაშეუძლიაშეუძლია,,,
იხსნასიხსნასიხსნას ქართვექართვექართველილილი ერიერიერი,,, მთელიმთელიმთელი ქართველიქართველიქართველი ხალხიხალხიხალხი ტყვეობისაგანტყვეობისაგანტყვეობისაგან დადადა კვლავკვლავკვლავ შექმნასშექმნასშექმნას
ეროვნულიეროვნულიეროვნული,,, ლეგიტიმურილეგიტიმურილეგიტიმური ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება ––– ქართველებისქართველებისქართველების,,, მთელიმთელიმთელი ქართველიქართველიქართველი ხალხისხალხისხალხის
უფლებებისაუფლებებისაუფლებებისა დადადა თავისუფლებებისთავისუფლებებისთავისუფლებების დამცველიდამცველიდამცველი ხელისუფლებახელისუფლებახელისუფლება...

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ---განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა ქართველქართველქართველ ერსერსერს ჰპირდებაჰპირდებაჰპირდება
თავისუფლებასთავისუფლებასთავისუფლებას!!!

ღმერთმაღმერთმაღმერთმა დალოცოსდალოცოსდალოცოს ქართველობაქართველობაქართველობა!!! გაუმარჯოსგაუმარჯოსგაუმარჯოს თავისუფალთავისუფალთავისუფალ საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს!!!
საქართველოსაქართველოსაქართველო,,, თბილისითბილისითბილისი
საფრანგეთი, სტრასბურგისაფრანგეთი, სტრასბურგისაფრანგეთი, სტრასბურგი 313131... 030303... 201201201111
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III... საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს სახელმწიფოსსახელმწიფოსსახელმწიფოს უახლესიუახლესიუახლესი ისტორიულიისტორიულიისტორიული,,, სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი,,,
გეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკურიგეოპოლიტიკური რეალიზმირეალიზმირეალიზმი დადადა ტენდეციებიტენდეციებიტენდეციები . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 444
IIIIII... საქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეროვნულეროვნულეროვნულ–––განმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელიგანმათავისუფლებელი მოძრაობამოძრაობამოძრაობა,,, როგორცროგორცროგორც
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