
არჩევნების გარშემო 

(1911 წლის. საქალაქო არჩევნების გამო) 

 

ამჟამად დიდი ლაპარაკი და მითქმა - მოთქმაა საქალაქო მომავალ არჩევნების გამო. ამ 

ლაპარაკს ყური რომ დაუგდოთ, მყისვე მიხვდებით, რომ თითქმის ყველანი მისჩერებიან ერთ 

გარემოებას, ერთ მოვლენას-ქართველების არჩევნებში ჩარევის სურვილს - და ამ გარემოებას 

და ამ სრულიად ბუნებრივ მოვლენას „სენსაციის“ ელფერს აძლევენ და „სკანდალის“ იერს 

აკუთვნებენ. 

საუკუნის განმავლობაში ხომ ყველანი მიეჩვივნენ აზრს, ქართველი ადამიანი რაღაც 

ზედ-ნადები და სხვისი მაჩანჩალააო. ამ ჩვენის მაჩანჩალობით სარგებლობდა, ვისაც კი შნო და 

უნარი ჰქონდა და როდესაც, წინააღმდეგ ჩვეულებისა მიღებულ წესისა, ქართველი კაცი 

თითქოს გონს მოდიოდა, ხელს იღებდა მაჩანჩალობაზე და სურვილს აცხადებდა სხვებთან 

გათანასწორებისა და ადამიანობის მოპოვებისას, გარეშე მაყურებელნი და მათთან ერთად 

თვით ჩვენებური „დიად პრინციპების წყურვილით შეპყრობილნი“ ინტელიგენტები განგაშს 

ასტეხდნენ ხოლმე, ქვეყანას შეძრავდნენ და სამარცხვინო ბოძზედ გააკრავდნენ იმ თავხედთ, 

რომელნიც გაბედავდნენ და დაარღვევდნენ ნაჩვევ წესს ცხოვრების მიმდინარეობისას. ასეთი 

„სკანდალი“ და „სენსაცია“ იყო ამ ხუთი-ექვსი წლის წინად, როდესაც ქართველობაში 

ეროვნულ თვითმართველობის აზრი დატრიალდა. ასეთი „სკანდალი“ და „სენსაცია“ ჩნდება 

და იზრდება ყოველთვის, როდესაც კი ქართველებს სხვის დაუკითხავად თავიანთ შეგნებისა 

და მოთხოვნილებათა მიხედვით რაიმე საქმის, თუ ჯგუფის გაძღოლა და შედგენა სწადიათ 

ხოლმე. ვის არ ახსოვს ამ ერთი წლის წინად ქართველებში სასოფლო სამეურნეო 

საზოგადოების დაარსების სურვილი რომ დაიბადა, თვით ქართველი პუბლიცისტები ამგვარ 

სურვილს რაგვარ „შოვინისტურ“ მიდრეკილებად ნათლავდნენ. 

და აი,დღეს ქართველ ამომრჩეველებს მოჰსურვებიათ ცალკე ჯგუფის შედგენა და 

არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ისევ ღრიალი და განგაში ისმის გარშემო, ისევ 

შეურაცყოფილნი არიან ყველანი, გარეშენი და შინაურნი, „დიად პრინციპების წყურვილით 

შეპყრობილნი“ მსაჯულნი. 

როგორც გაზეთი „თემი „ გვაუწყებს ,ამ გარემოებას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია 

ყველაზე, რომ ერთ ცნობილ ქართველ მოღვაწეს ამას წინად მომხდარ „ახალ ჯგუფის“ კრებაზე 

უთქვამს : ერიდეთ ნაციონალურ ჯგუფებსო (N36). თვითონ „თემს „ეს სიტყვები სამართლიან 

სიტყვებად არ მიაჩნია, ხოლო გაზეთს არ შეუძლიან  არ აღიაროს, „რომ გარეშეებზე სწორედ  

ამისთანა შთაბეჭდილებას ახდენს ქართველ ამომრჩევლების გამოყოფაო. „მაგრამ 

გადაიკითხეთ „თემის „ მეთაური წერილი და დარწმუნდებით, რომ „თემსაც“ არ ესმის,  რომ 

„თემიც“ გაკვირვებულია, „ამისთანა პირობებში სწორედ გასაკვირველია, რად დაგვჭირდა 

ცალკე ქართველი ამომრჩევლების ჯგუფის შედგენაო“? 



რა პირობებია ეს „ამისთანა პირობები“, როდესაც საკვირველ მოვლენად ისახება 

ქართველების თვითმოქმედების სურვილი? ეს თურმე ის არის, რომ ამჟამად „ეროვნულ 

ნიადაგზე მოქმედება საქალაქო საქმეების სფეროში ძალიან შესუსტებულია და ეს შედეგია 

მხოლოდ დემოკრატიულ ელემენტების გულწრფელ და მხნე მუშაობისაო. და მაშინ, როდესაც 

ეროვნულის ლოზუნგით, არავინ გამოდის, ქართველები არ ჰთაკილობენ ამ ლოზუნგის 

აღიარებას. საოცარნი არიან საქმენი ქართველებისანნი! 

ხომ მოგახსენეთ „სენსაცია“ და „სკანდალი“ თან სდევს ყოველ დამოუკიდებელ და 

თვით-მოქმედ ნაბიჯს ქართველებისას. რათ არის ასე, საითგან წარმოსდგება ასეთი უგვანობა, 

ასეთი უცნაური შიშის ზარი და აღელვება, ასეთი პროტესტი ყოველ მხრიდან მიმართული 

ქართველებისადმი? ამის გამოსარკვევად საჭიროა მეტის ყურადღებით ჩახედვა ჩვენი 

ცხოვრების გულში. ამის ნათელსაყოფად საჭიროა პირუთვნელი დაფასება ჩვენი ცხოვრების 

პირობებისა,  მასში მოქმედ ჯგუფების მოქმედებისა და სხვა ამისთანა. 

თავდაპირველად, საკითხავია ვინ არიან ქართველნი ამომრჩეველნი? როდესაც ეს 

გვეცოდინება, ისიც გვეცოდინება რა გზას  და მოქმედებას უნდა დაადგნენ ეს ამომრჩეველნი, 

დღევანდელ პირობების მიხედვით. ხოლო დღევანდელ პირობების გათვალისწინების დროს 

ისიც უნდა იყოს გამორკვეული, ვინ და რა ხალხი მოქმედებს დღეს ტფილისის 

თვითმმართველობის გარშემო. 

ტფილისის ქართველ ამომრჩეველთა სოციალურ ფიზიონომიას რომ დააკვირდეთ, 

პირისპირ წარსდგებით ქართველ დემოკრატიის წინაშე. ქართველი დემოკრატია უტყუარი და 

რეალური მოვლენა გახდა ჩვენის ცხოვრებისა. ამ დემოკრატიის დასაბამი ბატონ-ყმობის 

გაუქმების ხნიდან მომდინარეობს. ორმოც-ორმოცდაათი წლის განმავლობაში ჩვენს 

სოფლებსა და ქალაქებში იჩიკებოდა, იზრდებოდა და ფეხზე დგებოდა წვრილი მესაკუთრე. 

ტფილისში ესენი ან წვრილი  ვაჭრები არიან, ან მესაკუთრენი პატარ-პატარა უძრავ ქონებისა.  

ქართველი დემოკრატია ქართველ ხალხის პირმშო შვილია, ეკონომიურ ევოლუციის ნაყოფია. 

დიდი უმრავლესობა ტფილისის ქართველ ამომრჩევლებისა სწორედ ამ ხასიათისაა; 

ქართველი დემოკრატია, ხალხისგან გამოსული, ხალხთანვე არის მკვიდრად დაკავშირებული. 

და როდესაც ეს დემოკრატია რაიმე მოქმედებას დააპირებს საქალაქო არჩევნებია, თუ სხვა რამე 

, მისი მოქმედების პროგრამა აუცილებლად არის და იქნება დემოკრატიული. და ეს 

დემოკრატიზმი „დიად პრინციპების წყურვილით შეპყრობილ “ ინტელიგენტების 

დემოკრატიზმს მით სჯობნის ,რომ იგი მწიგნობრული და განყენებული არ არის ,არამედ იგი 

ცხოვრების მიერ , სოციალურ ინტერესების მიერ ნაკარნახევი დემოკრატიზმია. 

აი, ამ ხალხს სურს საქალაქო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. დასაძრახისია? არა ამას 

არავინ იტყვის. 

მაშ რა მოხდა, რომ ასე აშფოთდნენ ყველანი? ქართველ ამომრჩევლებს, ნამდვილ 

დემოკრატებსა და დემოკრატიულის პროგრამით შეიარაღებულებს, სურვილი აქვთ ცალკე 



ჯგუფის სახით მოქმედებისა, სურვილი აქვთ დამოუკიდებლად გამოსვლისა საარჩევნო 

ასპარეზზე. აი ეს არის თავი და თავი შფოთის მიზეზი. 

დააკვირდით ეხლა, ვინ არიან ისინი, ამგვარ მოქმედებას რომ ჰკიცხავენ? 

თავდაპირველად ესენი თვითმართველობის ძველი პატრონნი არიან. ეს არის სომხის 

ბურჟუაზია. სომხის ბურჟუაზია არასოდეს არ გამოსულა სამოქმედოთ ეროვნულის 

ლოზუნგის დროშის ქვეშ. ამგვარი გულახდილობა მისთვის საჭირო არ ყოფილა, რადგან 

ბურთი და მოედანი მის ხელში იყო. მისი ტერმინოლოგია ინტერნაციონალურია,  მისი 

საპრაქტიკო მოქმედება ვიწრო ნაციონალურია. ამ ვიწრო ნაციონალურ ხასიათის პოლიტიკას 

ვგრძნობთ ჩვენ, ქართველები, მოწყვეტილნი საქალაქო საქმეებს და განდევნილნი 

საზოგადოებრივ ასპარეზიდან. სომხის ბურჟუაზიის ვიწრო ნაციონალისტობა ჩვენთვის 

უტყუარი ფაქტია, რადგან იგი ტკივილია ჩვენის გულისა და ჩვენის სამართლიანობის 

გრძნობისა. 

კიდევ ვინ არიან ისინი, ქართველ დემოკრატ ამომრჩევლების დამოუკიდებელ 

მოქმედებას რომ ჰკიცხავენ? ესენი არიან ჩვენებური „ინტენაციონალისტები“. ის ხალხია, 

რომელსაც ეუცხოვა საქართველოს ეროვნულ თვითმართველობის პრინციპი, ის ხალხია, 

კლასთა ბრძოლის პრინციპით რომ სწადია ყველა საზოგადოებრივ და ეროვნულ საკითხების 

გადაწყვეტა, ეს ისინი არიან, რომელთაც დღესაც ვერ შეუგნიათ ანბანი ეროვნულის 

პრობლემისა და ამ პრობლემის დაკავშირებისა  სოციალურ პრობლემასთან. ისინი არიან, ვინც 

ყოველთვის, ყოველგან ჰკიცხავენ ქართველობას, როდესაც მას ეროვნულ მრეწველობის, 

მეურნეობის თუ თვითმოქმედების ორგანიზაციის  სურვილი ებადება. ყურსაღები ფაკტია, 

რომ ამ ქართველ ინტერნაციონალისტებს სომხის ბურჟუაზიის წრეებში დიდი პატივი და 

„სიყვარული“ აქვთ. „ინტერნაციონალისტები“  შეუმცნობლად ჰფიქრობენ, აზროვნებენ სომხის 

მსხვილ ბურჟუაზიის სასარგებლოდ. ამ ბურჟუაზიის ერთი ნაწილი დიდის ხალისით 

უკავშირდება ამ ჩვენს „ინტერნაციონალისტებს“;  ამ დაკავშირების ნაყოფია ეგრედ წოდებული 

„ახალი ჯგუფის“  დაარსება, იმ ჯგუფისა, ამას წინად ქართველ დემოკრატ- ამომრჩევლების 

დამოუკიდებელი მოქმედება სასტიკად რომ დაჰგმო. 

მე არავითარ საბუთსა ვხედავ დამოუკიდებელ მოქმედებაზე  ხელის აღებისას. თუ 

იმიტომ არის სათაკილო ამგვარი დამოუკიდებელი მოქმედება, სომხის ბურჟუაზიას არ 

მოსწონს, ან ქართველ ინტერნაციონალისტებს  ბ. ბაბოვის და ბ. ჯაბარის  თანხლებითურთო,  

სწორედ გითხრათ ეს ანგარიშ გასაწევ მოსაზრებად არ მიმაჩნია. საჭიროა რამე სხვა უფრო 

საზრიანი საბუთის წამოყენება იმის დასამტკიცებლად, რომ ქართველ ამომრჩევლების 

სურვილში რაღაც უკიდურესი, ბოროტი შავბნელი განზრახვა იმალება. და ჩვენ სწორედ რომ 

არ ვხედავთ რაც ამ ბოროტებას, არც ამ შავბნელ განზრახვას. 

ეროვნულის შუღლისა გეშინიანთ? მაგრამ ქართველნი ამომრჩეველნი მშვიდობიანის 

და მცხოვრებთა უმრავლესობისათვის სასარგებლო პროგრამით გამოდიან. ეროვნულ 

პრინციპის მიხედვით არჩევნების მოწყობა გაშინებთ? მაგრამ, ჯერ ერთი, სწორედ დღემდე იყო 

ეს ასე. ერთი ეროვნება იყო ბატონ-პატრონი და ეროვნულ ლოზუნგის გამოუაშკარავებლად 



იგი ნამდვილ ნაციონალისტურ ხასიათის არჩევნებს აწარმოებდა და აწყობდა ხოლმე. ამ 

შუღლის შემცირებისათვის, ამ შფოთის დაშოშმინებისათვის ,ამ უსამართლობის 

მოსპობისათვის საჭიროა პროპორციონალური ეროვნული წარმომადგენლობა. ქართველ 

ამომრჩევლების გამოსვლა ნიადაგს მოუმზადებს ამ სამართლიან პრინციპის მომწიფებას; ან 

იმისი, ხომ არ გეშინიანთ, ქართველების შეერთებით შეილახება პრინციპი 

დემოკრატიზმისაო? მაგრამ ქართველების შეერთებაში არ არის შეერთება სხვა და სხვა 

სოციალურ კატეგორიის ჯგუფებისა. ეს თითქმის ერთგვარი ელემენტისაგან შემდგარი 

ჯგუფია. ის ჯგუფია, რომელსაც, როგორც ვსთქვით არ შეუძლიან დემოკრატიზმის გარეშე 

დგომა. ან იქნებ ეშინიანთ ჯგუფის სხვა ერების დემოკრატიულ ელემენტებთან 

შეთანხმებულად მოქმედება არა სურსო? ეგეც მართალი არ არის. იგი მზად არის ყოველ 

მსგავსს ჯგუფს დაუკავშირდეს. ჯგუფს თავისი კანდიდატები ეყოლება, ხოლო ეს იმას არ 

ნიშნავს, გარემოების მიხედვით მსგავს ჯგუფებთან ერთად - თუ გამოჩდნენ ამისთანანი - არ 

შეძლებოდეს შეთანხმებული მოქმედება კანდიდატების გაყვანის საკითხში. 

ერთი სიტყვით, არც ერთი მოსაზრება არ არის იმგვარი, რომელიც მართლაც სასირცხვო 

და სათაკილო საქმედ ჰხდიდეს ცალკე ჯგუფის შედგენას. ცალკე ჯგუფის შედგენა შუღლის და 

შოვინიზმის გაღვიებას კი არ ნიშნავს, არამედ მარტოოდენ სურვილს კეთილდღეობის და 

სამართლიანობის თანაბრად განაწილებისას. ქართველი ამომრჩევლები ამ დიდ საქმეს 

ჰკისრულობენ და ჩვენი თანაგრძნობა ყოველთვის ამ  ახალ შემოქმედ ძალისკენ იქნება. ეს 

ქართველ დემოკრატიის თვითმოქმედების დასაწყისია.  

 

 

 

 

 

 

 

ტექსტის ციფრული ვერსია მოამზადა:    ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეხიჯვარის 

საჯარო სკოლის პედაგოგმა თეა (ნატო) ლომიტაშვილმა. 
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