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წ ი ნ ა ს ი ტ ყ ვ ა ო ბ ა

ასი წლის წინ

სა ო ცა რი ა, მაგ რამ ამ წიგ ნის ტექ ს ტე ბი ასი წლის წინ არის და-
წე რი ლი და მა შინ დე ლი სა ქარ თ ვე ლოს პრობ ლე მე ბი მარ თ ლა 
ისე ჰგვა ნან დღე ვან დელს, რომ, უბ რა ლოდ, და ჯე რე ბაც კი ძნე-
ლი ა. თუმ ცა ად ვი ლია იმის აღ მო ჩე ნა რომ სუ ბი ექ ტუ რი და ობი-
ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო, უკა ნას კ ნე ლი ერ თი სა უ კუ ნის მან ძილ-
ზე ჩვენ ვერ შევ ძე ლით იმ ღი რე ბუ ლე ბე ბის დამ კ ვიდ რე ბა ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში, რო მელ თა გა თა ვი სე ბა მაქ სი მა ლუ რად დაგ ვა ახ ლო-
ვებ და თა ნა მედ რო ვე ევ რო პულ ცი ვი ლი ზა ცი ას. ჩვე ნის ღრმა 
რწმე ნით კი, სწო რედ თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი ცი ვი ლი ზა ცია 
არის ერ თა დერ თი პო ლი ტი კუ რი სივ რ ცე, სა დაც (ინტეგრაციის 
შემ თხ ვე ვა ში), სა ქარ თ ვე ლო შეძ ლებს არამ ხო ლოდ რე ა ლუ რი 
მშვი დო ბის მიღ წე ვას, არა მედ ნე ბის მი ე რი, მის თ ვის ტრა დი ცი უ-
ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფა სე უ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა საც. 
ზე მოთ ქ მუ ლის ხაზ გას მა კი იმი ტომ გვი წევს, რომ ჩვენს თა-

ნა მე მა მუ ლე ებს შო რის ხში რად იმ დე ნად საგ რ ძ ნო ბია თვით-
მ ყო ფა დო ბის და კარ გ ვის ში ში, რომ ყო ველ გ ვარ ახალ სა და 
გან ს ხ ვა ვე ბულს ზედ მე ტი სიფ რ თხი ლით ვხვდე ბით ხოლ მე. რა-
საკ ვირ ვე ლი ა, ჩვენს არ ჩე ვან ზე რუ სუ ლი პრო პა გან დაც ახ დენს 
გავ ლე ნას, მაგ რამ თვი თი ზო ლა ცი ის კენ ჩვე ნი მიდ რე კი ლე ბაც 
გულ წ რ ფე ლად უნ და ვა ღი ა როთ, თუ მარ თ ლა გვსურს მარ თ-
ლა დე მოკ რა ტი უ ლი და თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მ წი ფოს შექ მ ნა. 
მარ თა ლი ა, არ სე ბობს სა კუ თა რი და სუ ბი ექ ტუ რი პრობ ლე მე ბი 
და სავ ლე თი სა კენ მი მა ვალ გზა ზე, მაგ რამ არ სე ბობ და ობი ექ ტუ-
რი დაბ რ კო ლე ბაც რუ სე თის იმ პე რი ის სა ხით და, სამ წუ ხა როდ, 
დღე საც არ სე ბობს.
დღე ვან დე ლი რუ სე თი კი ასი წლის წინ აღ წე რილ რუ სეთს იმ-

დე ნად ჰგავს, რომ ამის და ჯე რე ბაც საკ მა ოდ ძნე ლი ა, მაგ რამ ეს 
მხო ლოდ ერ თი შე ხედ ვით და სი ნამ დ ვი ლე ში რუ სე თი უკე თე სო-
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ბის კენ, შე იძ ლე ბა, ასი წლის შემ დე გაც არ შე იც ვა ლოს. ამი ტო მაც 
უკე თე სი იქ ნე ბა, თუ მათ არ და ვე ლო დე ბით და ჩვენ თვი თონ შე-
ვიც ვ ლე ბით, ან იმ ფუ ჭი იმე დე ბით აღ სავ სე რო მან ტი ულ და მო კი-
დე ბუ ლე ბას მა ინც შევ ც ვ ლით რუ სე თის მი მართ, და საწყის ში რომ 
გვქონ და.  მა გა ლი თად, პუშ კი ნი რომ მოკ ლეს, ერ თ მა კა ხელ მა 
თა ვად მა მზე ჭა ბუკ ვახ ვა ხიშ ვილ მა მა მუ ლი გა ყი და, ცხე ნი იყი და 
(ყაბარდოული) და პო ე ტის მკვლე ლი დან ტე სის მო სა ძებ ნად შო-
რე ულ რუ სეთ ში წა ვი და. შუ რის ძი ე ბა უპირ ვე ლე სად იმი ტომ უნ-
დო და რომ რუ სე ბის თ ვის ქარ თ ვე ლი თა ვა დე ბის ერ თ გუ ლე ბა 
და ემ ტ კი ცე ბი ნა, მაგ რამ ვახ ვა ხიშ ვილს დან ტე სი რუ სეთ ში აღარ 
დახ ვ და, სამ წუ ხა როდ და მან გზა ევ რო პის კენ გა ნაგ რ ძო. თუმ ცა 
ქარ თ ველ თა ვადს გერ მა ნი ამ დე არ ჩა უღ წე ვი ა, რად გან რუ სებ მა 
რო მან ტი კო სი ქარ თ ვე ლი შუ რის მა ძი ე ბე ლი პო ლო ნე თის საზღ-
ვარ თან, ტყე ში მოკ ლეს. 
მარ თა ლია რუ სუ ლი ტყე (სინამდვილეში) არ არ სე ბობს და ტყე, 

რო მელ საც ჩე მი ძვირ ფა სი ესე ნი ნიც ლექ სებს უძღ ვ ნი და, ფი ნუ რი 
ყო ფი ლა. სკო ლის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში კი, გარ კ ვე ვით ეწე რა, 
რომ ად რე, სა ნამ ხალ ხე ბი სა ხელ მ წი ფო ე ბად ჩა მო ყა ლიბ დე ბოდ-
ნენ, ვე ლუ რი ადა მი ა ნე ბი პირ ველ ყო ფი ლი ჯო გუ რი პრინ ცი პე ბით 
ცხოვ რობ დ ნენ, რაც იმა ში გა მო ი ხა ტე ბო და რომ ტყე ში ერ თად და-
დი ოდ ნენ  სო კო სა და კენ კ რო ვა ნის შე საგ რო ვებ ლად. 
რუ სე თი სა გან თავ დაღ წე ვა კი, იმი ტო მაც მი ხა რია რომ სა კუ-

თა რი თვა ლით მი ნა ხავს რო გორ და დი ან რუ სე ბი დღემ დე ერ-
თად, (შაბათ-კვირას მა ინც), ტყე ში სო კოს მო სა ძებ ნად. ეს რომ 
მახ სენ დე ბა ხოლ მე, იმა საც ვფიქ რობ, რომ ამ ორა სი წლის მან-
ძილ ზე კი დევ კარ გი გა დარ ჩე ნი ლე ბი ვართ.
ხო ლო რად გა ნაც ფი ნუ რი ტყე ვახ სე ნე, ბა რემ ფი ნე თის ამ ბავ-

საც ვიტყ ვი, იმი ტომ, რომ ჩვენს მე რე, რუ სებ მა ჯა რე ბი ჩვენ სა-
ვით პა ტა რა ფი ნეთ შიც შე იყ ვა ნეს, მაგ რამ ჩვენ გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
ვერც ფი ნე თის ოკუ პა ცია შეძ ლეს, ვერც მი სი ანექ სია და ვერც 
საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ყა რე ბა იქ. მე ტიც – ფი ნე ლებ მა 
ქვე ბი თა და ჯაყ ვე ბით, თით ქ მის მოს კო ვამ დე სდი ეს კბი ლე ბამ-
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დე შე ი ა რა ღე ბულ რუ სე თის არ მი ას და უზარ მა ზა რი საბ ჭო თა 
იმ პე რია რამ დე ნი მე კვი რა ში და ა მარ ცხეს. მშვე ნი ე რი ქარ თ ვე-
ლი მწერ ლის ნო დარ დუმ ბა ძის მოთხ რო ბა შიც, ამ მოთხ რო ბის 
გმი რის და ხა სი ა თე ბი სას, ავ ტო რი ხუმ რობ და (ან საბ ჭო ურ კო ნი-
უნ ქ ტუ რას ით ვა ლის წი ნებ და), რო ცა ამ ბობ და – კუ კა რა ჩამ ფი ნე-
თის ომი დან ორი ტან კი წა მო იყ ვა ნა ო, რად გან ფი ნე ლებს მა შინ, 
ტან კე ბი სა ერ თოდ არ ჰყო ლი ათ და ამ ფაქტს, რუ სუ ლი ის ტო რი-
ოგ რა ფია დღემ დე სა გულ და გუ ლოდ მა ლავს. ფი ნე ლი ხალ ხის 
გმი რუ ლი გა მარ ჯ ვე ბა კი მა შინ (ყოველგვარი პა თე ტი კის გა რე-
შე), გა ნა პი რო ბა ფი ნე თის მა შინ დელ მა მთავ რო ბამ, რო მელ საც 
ჩვენ ზე მძი მე ოპო ზი ცია ჰყავ და, მაგ რამ მიხ ვ და, რომ რუ სე თის 
და მარ ცხე ბა, მხო ლოდ ერ თი ა ნი ძა ლე ბით შე იძ ლე ბო და. სა-
ქარ თ ვე ლოს დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბაც თუ და ი ჯე რებს, 
რომ ჩვე ნი ოპო ზი ცი აც, ხალ ხიც და სა ზო გა დო ე ბაც, ჩვე ნი ვე სა-
ხელ მ წი ფოს აუცი ლე ბე ლი და გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა, მხო ლოდ 
მა შინ შევ ძ ლებთ რუ სე თი სა გან თავ დახ ს ნას. რუ სულ არე ალ საც 
რე ა ლუ რად მა შინ დავ შორ დე ბით, რო ცა არამ ხო ლოდ დეკ ლა-
რი რე ბის დო ნე ზე და ვიწყებთ თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი ღი რე ბუ-
ლე ბე ბის დამ კ ვიდ რე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში და ყვე ლა ნი, ჩვენც და 
ხე ლი სუფ ლე ბაც და ვი ჯე რებთ რომ დე მოკ რა ტია სი სუს ტე კი არა, 
სი ნამ დ ვი ლე ში უზარ მა ზა რი ძა ლა ა. 
ამ წიგ ნის ტექ ს ტე ბის ავ ტო რე ბიც, ჯერ კი დევ ასი წლის წინ 

ცდი ლობ დ ნენ მკითხე ლე ბი სა და, სა ერ თოდ, ქარ თუ ლი სა ზო-
გა დო ე ბის თ ვის იმის ახ ს ნას, რაც ასე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო გზაჯ-
ვა რე დინ ზე მდგო მი ხალ ხი სა და ქვეყ ნი სათ ვის და იმ ტექ ს ტებ ში 
სუ ლაც არ არის შემ თხ ვე ვი თი სო ცი ა ლუ რი აქ ცენ ტე ბი, რო მე ლიც 
მა შინ დელ მა სა ყო ველ თაო მე მარ ცხე ნე ო ბამ მო ი ტა ნა. თუმ ცა  
სი ნამ დ ვი ლე ში (რუსეთის ფაქ ტო რამ დე), ჩვენს ქვე ყა ნა ში სო ცი-
ა ლუ რი მო ტი ვა ცი ით კლა სობ რი ვი და პი რის პი რე ბა არა სო დეს 
ყო ფი ლა და ჩვე ნი წი ნაპ რე ბიც მხო ლოდ მა შინ ჯან ყ დე ბოდ ნენ, 
რო ცა მათ თ ვის ღირ სე ბის აყ რა ან თა ვი სუფ ლე ბის წარ თ მე ვა 
სურ დათ და მათ უსა მარ თ ლოდ ექ ცე ოდ ნენ. 
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ჩვე ნი წარ სუ ლის ნე ბის მი ე რი ფურ ცე ლი, რა საკ ვირ ვე ლია სუ-
ლაც არ არის სა ა მა ყო, მაგ რამ ზე მოთ ქ მუ ლი (ჩვენი სუ ბი ექ ტუ რი 
აზ რით), სწო რედ რომ ჩვე ნი ის ტო რი ის მშვე ნი ერ თა ვი სე ბუ რე-
ბა ზე მეტყ ვე ლებს და ამ თა ვი სე ბუ რე ბის გა მო ყე ნე ბაც შე იძ ლე ბა 
დე მოკ რა ტი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი სა და რე ფორ მე ბის გზა ზე. 
წარ სულს რომ დრო ე ბით მა ინც თა ვი და ვა ნე ბოთ, ისი ნი, ვინც 

ახ ლა (ხელისუფლება თუ ოპო ზი ცი ა), დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე-
ბის შექ მ ნას უშ ლის ხელს და უარს ამ ბობს ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა-
წი ლე ბის და სავ ლუ რი პრინ ციპ ზე, უნებ ლი ედ, უწყობს ხელს საბ-
ჭო უ რი სის ტე მე ბის ხე ლა ხალ აღორ ძი ნე ბას ჩვენს  ცნო ბი ე რე ბა ში, 
რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე რუ სე თის მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. 
სხვა თა შო რის, ამ წიგ ნ ში აღ წე რილ, ასი წლის წი ნან დელ 

რუ სე თის იმ პე რი ას, უფ რო გვი ან დელ, რუ სე თის საბ ჭო თა იმ პე-
რი ას თან შე და რე ბით, რამ დე ნი მე უპი რა ტე სო ბა მა ინც ჰქონ და. 
მა გა ლი თის თ ვის კერ ძო სა კუთ რე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ერ თი სა ო ცა რი შემ თხ ვე ვაც იკ მა რებს, რომ ლის ანა ლო გი საბ-
ჭო თა ის ტო რი ა ში, უბ რა ლოდ, არ არ სე ბობს.
 რუ სე თის მა შინ დელ მა იმ პე რა ტორ მა, ალექ სან დ რე მე სა მემ, 

სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოს ვ ლამ დე, წი ნას წარ ვე გა მოთ ქ ვა სურ ვი ლი 
წი ნან დ ლის ბა ღის ნახ ვი სა, რად გან მი სი ქე ბა მა ნამ დეც ბევ რ-
ჯერ ჰქონ და მოს მე ნი ლი და კა ხეთ შიც დი დი მზა დე ბა და იწყო. 
ბაღს რა მომ ზა დე ბა უნ დო და, მაგ რამ წი ნან დალ ში, მას პინ ძ ლე-
ბის ვა რა უ დით, ჭავ ჭა ვა ძე ე ბის აწ უკ ვე ყო ფილ მა მულ ში, ერ თი 
პრობ ლე მა აუცი ლებ ლად დახ ვ დე ბო და რუ სე თის იმ პე რა ტორს. 
ზუს ტად ბა ღის წინ მა შინ ერ თი კა ხე ლი გლე ხის ივა ნე ზუ რა ბაშ ვი-
ლის ქო ხი იდ გა, რო მე ლიც მე ტი ჩა რა ქარ თ ვე ლე ბის აზ რით მშვე-
ნი ერ ხედს აშ კა რად გა უ ფუ ჭებ და ალექ სან დ რეს მე სა მეს, რო ცა 
იმ პე რა ტო რი ჭავ ჭა ვა ძე ე ბის სახ ლის აივან ზე გად მოდ გე ბო და. 
ამი ტო მაც ალექ სან დ რეს ჩა მოს ვ ლამ დე იმ კა ხელ გლეხს ად გი-
ლობ რივ მა (გუბერნიის) ხე ლი სუფ ლე ბამ წი ნა და დე ბით მი მარ თა, 
რომ ის ზუ რა ბაშ ვი ლი საცხოვ რებ ლად სხვა გან გა და სუ ლი ყო და 
იმ დაშ ლი ლი ქო ხის სა ნაც ვ ლოდ კომ პენ სა ცი ა საც კარგ ფუ ლად 
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მი ი ღებ და. კა ხელ მა კაც მა ქვა ააგ დო და თა ვი შე უშ ვი რა (ალბათ 
ესეც კა ხუ რი წარ მო შო ბის გა მოთ ქ მა ა) – პა პა ჩე მის აშე ნე ბულ 
სახლს რო გორ მი ვა ტო ვე ბო და მაზ რის წარ მო მად გენ ლე ბი 
(ერთად და ცალ - ცალ კე) ერ თი თვე უხ ს ნიდ ნენ იმ ივა ნე ზუ რა ბაშ-
ვილს რომ სი ნამ დ ვი ლე ში ეგ  ქო ხი იყო და არა სახ ლი, მაგ რამ 
სრუ ლი ად ამა ოდ. 
მოკ ლედ (ბევრი რომ არ გა ვაგ რ ძე ლო), ის კა ხე ლი კა ცი ვე-

რაფ რით და ი თან ხ მეს სხვა გან გა და სახ ლე ბა ზე – მა ინც პა პა ჩე მის 
ქოხ ში ცხოვ რე ბა მირ ჩევ ნიაო და ბო ლოს იმ პე რა ტო რიც უხ სე ნეს 
და სი მარ თ ლეც უთხ რეს თუ რა ტომ უნ და გა და სახ ლე ბუ ლი ყო და 
ამან კი თურ მე სულ გა ა გი ჟა ივა ნე ზუ რა ბაშ ვი ლი – აი თქვე ნი იმ-
პე რა ტო რი ო.
ბო ლოს იმ პე რა ტორ საც შე ა პა რეს კა ხე ლი გლე ხის ჯი უ ტო-

ბის ამ ბა ვი, რო ცა წი ნან დალ ში, ჭავ ჭა ვა ძე ე ბის სახ ლის აივ ნი-
დან ალაზ ნის კენ გა ი ხე და ნა ბა ხუ სევ ზე და ზუ რა ბაშ ვი ლის ქო ხი 
და ი ნა ხა. მე რე ძა ლი ან ყუ რადღე ბით მო ის მი ნა ყვე ლა ფე რი და 
თურ მე ძა ლი ან ბევ რიც იცი ნა და ბო ლოს კი იმ პე რა ტორ მა ძა ლი-
ან სე რი ო ზუ ლად თქვა – კა ნო ნი ყვე ლას თ ვის ერ თიაო და ივა ნე 
ზუ რა ბაშ ვი ლიც აღა რა ვის შე უ წუ ხე ბი ა. ის ქო ხი კი მხო ლოდ 1921 
წლის შემ დეგ და ან გ რი ეს, რო ცა სა ქარ თ ვე ლო საბ ჭო თა რუ სეთ-
მა და იპყ რო და ჩვენც სამ წუ ხა როდ, სწო რედ იმ საბ ჭო თა სა ქარ-
თ ვე ლოს მემ კ ვიდ რე ე ბი ვართ.
ეს მენ ტა ლუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბა კი მგო ნი მა ინც მთა ვა რი წი-

ნა ღო ბაა დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფოს მშე ნებ ლო ბის გზა ზე 
და, თუ ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა შევ ძე ლით, მე რე ნე ბის მი ერ 
დაბ რ კო ლე ბა საც გა დავ ლა ხავთ. მა შინ კი, ასი წლის წინ, ძა ლი-
ან ახ ლოს ვი ყა ვით მი ზან თან, რომ არა ბოლ შე ვი კუ რი რუ სე თის 
მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლა ხა ლი დაპყ რო ბა და ანექ სი ა. მთელს 
მა შინ დელ რუ სე თის იმ პე რი ა სა და სა ქარ თ ვე ლო ში იმ დე ნად 
პო პუ ლა რუ ლი იყო მე მარ ცხე ნე იდე ე ბი რომ ქარ თ ვე ლე ბი სო-
ცი ა ლიზმს „ცოციალიზმს“ უწო დებ დ ნენ, რად გან ეს მოძღ ვ რე ბა 
მარ თ ლაც სოფ ლი დან სოფ ლამ დე, სახ ლი დან სახ ლამ დე და-
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ცო ცავ და მთელს სა ქარ თ ვე ლო ში და თა ნას წო რო ბის იდე ას გა-
ნათ ლე ბულ ქარ თ ვე ლებს შო რი საც ჰქონ და მყა რი და საყ რ დე ნი. 
მა შინ დელ სა ქარ თ ვე ლო ში კი სწო რედ იმ თა ო ბის ადა მი ა ნე ბი 
გა მოჩ ნ დ ნენ პო ლი ტი კურ, პუბ ლი ცის ტურ და კულ ტუ რულ ას პა-
რეზ ზე, რომ ლებ მაც გა ნათ ლე ბა ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტებ ში მი ი-
ღეს და, რომ არა 1921 წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომი (თავისი 
ტრა გი კუ ლი შე დე გე ბით), ჩვენს ქვე ყა ნა ში აშ კა რა წი ნა რე ნე სან-
სუ ლი ნიშ ნე ბი იგ რ ძ ნო ბო და. სხვა თა შო რის, ამ ენერ გი ის ინერ-
ტუ ლი გა მოვ ლე ნა მა ინც მოხ და მე ო ცე სა უ კუ ნის ოცი ან წლებ ში, 
რო ცა ქარ თუ ლი კი ნო სა და თე ატ რის, ლი ტე რა ტუ რი სა თუ მეც ნი-
ე რე ბის გან ვი თა რე ბამ იმ დე ნად შე აშ ფო თა საბ ჭო თა ხე ლი სუფ-
ლე ბა, რომ ბოლ შე ვი კე ბი იძუ ლე ბუ ლე ბი გახ დ ნენ 1929 წლი დან 
რა დი კა ლურ და კა ტე გო რი უ ლი შეზღუდ ვე ბი შე მო ე ღოთ. გან ს ხ-
ვა ვე ბუ ლი აზ რის აკ რ ძალ ვამ, რა საკ ვირ ვე ლია რამ დე ნი მე ათე უ-
ლი წლით შეწყ ვი ტა და შე ა ფერ ხა ქარ თუ ლი აზ როვ ნე ბის გან ვი-
თა რე ბა ადა მი ა ნი სა და ქვეყ ნის ბუ ნებ რი ვი ევო ლუ ცი ა, მხო ლოდ 
თა ვი სუ ფალ პი რო ბებ ში ხდე ბა. მხო ლოდ თა ვი სუ ფალ გა რე მო ში 
ვი თარ დე ბა ადა მი ა ნი და სა ზო გა დო ე ბა და ამი ტო მაც თა ვი სუფ-
ლე ბა (ერებისა და ქვეყ ნე ბი სათ ვის), თვით მი ზა ნი კი არა, ბედ ნი ე-
რე ბი სა და კე თილ დღე ო ბის მიღ წე ვის ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა ა. 
მხო ლოდ თა ვი სუ ფალ ადა მი ან სა და მხო ლოდ თა ვი სუ ფალ 

ერს შე უძ ლია ბუ ნებ რი ვად გან ვი თა რე ბა და ჰარ მო ნი უ ლად თა-
ნა არ სე ბო ბა და ნარ ჩენ სამ ყა როს თან ერ თად.
მა ში ნაც, ასი წლის წი ნაც, სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობ დ ნენ ადა-

მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც ზუს ტად ეს მო დათ თა ვი სუფ ლე ბის ფა სი და 
ერ თ მა მათ გან მა ხა შუ რის სა საფ ლა ო ზე, და მო უ კი დებ ლო ბამ დე 
რამ დე ნი მე დღით ად რე, გარ დაც ვ ლი ლი მა მის საფ ლავს ამი ტო-
მაც გა უ კე თა ასე თი სა ო ცა რი წარ წე რა:
„ მა მა გი ხა რო დეს, სა ქარ თ ვე ლო გა თა ვი სუფ ლ და!
1918 წლის 26 მა ი სი“...

და თო ტუ რაშ ვი ლი
11.05.2010




