
დემოკრატიის ფორმირება საქართველოში:                
1918-1921

სტივენ ჯონსი 
მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯი (მასაჩ., აშშ)

1918 წელს ქარ თვე ლი სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი,1 რომ ლე ბიც ქარ-
თულ სა ხელ მწი ფოს სა თა ვე ში ჩა უდ გნენ, არა ერ თი იდე ო ლო გი უ რი 
და ეგ ზის ტენ ცი ა ლუ რი გა მოწ ვე ვის პი რის პირ აღ მოჩ ნდნენ. ძა ლა-
უფ ლე ბის ხელ ში აღე ბა, გლე ხო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, პრე ინ დუს-
ტრი უ ლი ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში, ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე სა ჩო თი რო 
სა კითხი იყო. 1918 წელს სა ქარ თვე ლო ში და არ სდა სო ცი ალ -დე-
მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის ეროვ ნუ ლი ორ გა ნო – „ერ თო ბა“, შე სა ბა მი-
სად, „მუ შა თა კლა სი ... გახ და ეროვ ნუ ლი კლა სი, ეროვ ნუ ლი სო-
ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია კი – მი სი ავან გარ დი“.2 სხვა სიტყ-
ვე ბით, რე ვო ლუ ცია სა ქარ თვე ლო ში ერ თდრო უ ლად სო ცი ა ლუ რიც 
იყო და ეროვ ნუ ლიც. უკ ვე 1905 წლის რე ვო ლუ ცი ი სას რსმლპ-ის 

1 მე მოვიხსენიებ ქართულ სოციალ-დემოკრატიას და ქართველ სო-
ციალ-დემოკრატებს, თუმცა, ფორმალურად, 1918 წლის ნოემბრამდე 
არ არსებობდა დამოუკიდებელი ქართული ორგანიზაცია, ამი ერ კავ-
კასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკის შემ დეგ 1918 
წლის აპრილში დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემ დეგ, ქართული 
ორგანიზაცია გახდა ამიერკავკასიის სოციალ-დე  მოკ რატიული მუშათა 
პარტიის ნაწილი (ამიერკავკასიაში, სი  ტყვა „რუსეთის“ გამოტოვებული 
იყო პარტიის ოფიციალური სა ხე  ლიდან). 1918 წლის ნოემბერში, ამიერ-
კავკასიის სოციალ-დე მოკ რატიული მუშათა პარტიის მერვე კონგრესზე, 
ქართველებმა და შალეს ამიერკავკასიის რეგიონალური კომიტეტი და 
შექმნეს და მოუკიდებელი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუ-
შათა პარტია თავისი საკუთარი ცენტრალური კომიტეტით.

2 „მუშათა კლასი და ერი“, ერთობა, 4 სექტემბერი, №120, 1918, გვ. 1.
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სა ქარ თვე ლოს გა ნა ყო ფი სა ხალ ხო პარ ტი ად ჩა მო ყა ლიბ და. „პარ-
ტია სო ცი ა ლუ რად ჰე ტე რო გე ნუ ლი იყო, მაგ რამ მი სი წევ რე ბის 
უმ რავ ლე სო ბას ქარ თვე ლე ბი შე ად გენ დნენ. სა კო მუ ნი კა ციო ენა 
ქარ თუ ლი იყო, რა მე თუ რუ სუ ლად ცო ტა თუ ლა პა რა კობ და. 1918 
წლი სათ ვის წვრი ლი ვაჭ რე ბი, კლერ კე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი და მი-
წათ მფლო ბე ლე ბი ნა ცი ო ნა ლურ პარ ტი ას შე უ ერ თდნენ და ში და 
„კლა სობ რივ მტერს“ – ეროვნულ -დე მოკ რა ტებს, ასე ვე „დაშ ნაკ ცუ-
თი უ ნებს“, „მუ სა ვა თებ სა“ თუ სხვა არა ქარ თულ პარ ტი ებს – და უ-
პი რის პირდნენ.3

სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი ის ქარ თუ ლი მო დე ლი უარ ყოფ და კლა-
სობ რივ დიქ ტატს, რაც რე ვო ლუ ცი ი სათ ვის ერ თგვა რი გა მოწ ვე ვა 
იყო. შე სა ბა მი სად, წა მო იჭ რა სა კითხ ი, თუ რო გორ აპი რებ და სო-
ცი ა ლის ტუ რი მთავ რო ბა ძა ლა უფ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბას, ოპო ზი ცი-
ას თან გამ კლა ვე ბას, ეკო ნო მი კის მარ თვას, მი წის გა და ნა წი ლე ბა-
სა და სხვა კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებ თან ურ თი ერ თქმე დე ბას. 1918 
წელს ბოლ შე ვი კუ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბა იმ დას კვნამ დე მი ვი და, 
რომ, ჩა მორ ჩე ნი ლი ქვეყ ნის შემ თხვე ვა ში, მო ნო ლი თუ რი მუ შა-
თა სა ხელ მწი ფოს მარ თვის სა და ვე ე ბი მო ნო პო ლის ტუ რი პარ ტი ის 
ხელ ში უნ და ყო ფი ლი ყო. ქარ თვე ლი სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი სათ ვის 
მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნდა იდე ა, რომ სო ცი ა ლიზ მში ნახ ტო მის გზით 
შე სუ ლიყ ვნენ. ისი ნი XIX სა უ კუ ნის II ნა ხე ვარ ში თა ვი სი ვე ინ ტე-
ლი გენ ცი ის დე მოკ რა ტი ულ -ლი ბე რა ლურ მის წრა ფე ბა თა გავ ლე-
ნას გა ნიც დიდ ნენ და მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბა ში იყ ვნენ ევ რო პულ 
(გან სა კუთ რე ბით, გერ მა ნულ) სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი ულ პარ ტი ებ-
თან. ამი ტო მაც სა ქარ თვე ლო ში მხარს უჭერ დნენ სა პარ ლა მენ ტო 
გარ დაქ მნის ევ რო პულ გეზს, რო მე ლიც, მარ ქსი სა და ენ გელ სის 
აზ რით, მხო ლოდ ხელ საყ რელ პი რო ბა თა შემ თხვე ვა ში იქ ნე ბო და 

3 დაშნაკცუთიუნი (სომხური რევოლუციური ფედერაცია) იყო სომხური 
სოციალისტური და, იმვდროულად, ნაციონალისტური პარტია, რომე-
ლიც დაარსდა თბილისში 1890 წელს. მუსავათი (თანასწორობა) იყო 
სეკულარული მუსლიმური პარტია, რომელიც დაარსდა 1890 წელს ბა-
ქოში. მუსავათი თბილისში ყველაზე გავლენიანი მუსლიმური პარტია 
იყო. მას მხარს უჭერდა თბილისში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა უმ-
რავლესობა.



სტივენ ჯონსი,სტივენ ჯონსი, დემოკრატიის ფორმირება საქართველოში: 19181921

33

შე საძ ლე ბე ლი.4 მა თი მო დე ლი ემ ყა რე ბო და ჟან ჟო რე სის, ედუ არდ 
ბერ ნშტე ი ნი სა და სხვა ევ რო პე ლი სო ცი ა ლის ტე ბის იდე ებს. ისი ნი 
მხარს უჭერ დნენ ევო ლუ ცი ურ პარ ლა მენ ტა რიზ მსა და დე მოკ რა-
ტი ულ კო ა ლი ცი ას მე მარ ცხე ნე სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა თა ოს ნო ბით, 
რომ ლე ბიც პო ლი ტი კუ რი პლუ რა ლიზ მის პრინ ცი პებს, თვით მმარ-
თვე ლო ბა სა და ინ კლუ ზი ურ სა ხალ ხო პარ ტი ას და ეყ რდნო ბოდ-
ნენ.5 სა ქარ თვე ლო ში, სა დაც პრო ლე ტა რი ა ტი მცი რე რიცხ ო ვა ნი 
იყო და უმ ნიშ ვნე ლოდ გან სხვავ დე ბო და წვრილ მა ნი მო ვაჭ რე ე ბის, 
ხე ლოს ნე ბი სა და ახ ლად ურ ბა ნი ზე ბუ ლი გლე ხო ბი სა გან, ინ კლუ-
ზი უ რი და ჰე ტე რო გე ნუ ლი პარ ტი ის არ სე ბობ და ჩვე უ ლებ რი ვი 
მოვ ლე ნა გახ ლდათ. ნოე ჟორ და ნი ა სა და სხვა ქარ თვე ლი ლი დე რე-
ბის აზ რით, სო ცი ა ლიზ მი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც მო ხერ ხდე ბო და 
კლა სობ რივ ინ ტე რეს თა გა ტა რე ბა, ეროვ ნულ -კულ ტუ რუ ლი უფ-
ლე ბე ბის დაც ვის სა წინ და რი იქ ნე ბო და. ისე ვე, რო გორც ევ რო პა ში, 
მა გა ლი თად, საფ რან გეთ სა და გერ მა ნი ა ში, სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი 
სა ქარ თვე ლო შიც სო ცი ა ლიზ მის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ას ცდი ლობ დნენ. 

4 1872 წლის 18 დეკემბერს ჰააგაში გამოსვლისას მშრომელთა ასოციაციის 
საერთაშორისო კონგრესზე მარქსმა განაცხადა, რომ სოციალიზმი 
მიღწევადია გარკვეულ ვითარებაში, საპარლამენტო სა შუა ლებებით. 
„ჩვენ ვიცით, რომ ყურადღება უნდა მიექცეს სხვადასხვა ქვეყნის 
ინსტიტუტებსა და ტრადიციებს და არ უარ ვყოფთ, რომ არსებობს 
ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ამერიკა და ინგლისი, და მე რომ ვიცნობდე 
ამ ინსტიტუტებს, მე შეიძლება ჰო ლანდიაც დავამატო, სადაც მუშებმა 
შეიძლება მიაღწიონ მიზანს მშვიდობიანი გზით“... თუმცა, მარქსისთვის, 
საქართველო არ იქ   ნებოდა მშვიდობიანი რევოლუციისთვის მზა ქვეყნის 
სიაში და ძალისმიერი რევოლუციური ცვლილება მაინც ნორმას წარ-
მოადგენდა. იხ. „ინგლისი როგორც მარქსის მოდელი“ (https://www.
worldsocialism.org/spgb/socialist-standard/1980s/1984/no-953-january-1984/
england-marxs-model). 

5 XIX საუკუნის დასასრულს ევროპის სოციალისტურ მოძრაობაში 
ორთოდოქსული მარქსიზმი და მის გამოწვევები განიხილებოდა ედუ-
არდ ბერნსტეინის, ჟან ჟორესის, ოტო ბაუერის, კარლ რენერის მსგავსი 
თეორეტიკოსების მიერ, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ სო ციალიზმი 
მშვიდობიანად გარდამავალი იყო, იხ. Sheri Breman, The Primacy of Politics: 
Social Democracy and the Making of Europe’s Twentieth Century, Cambridge, 
New York: Cambridge Univ. Press, 2006.
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სო ცი ა ლის ტუ რი სის ტე მა ით ვა ლის წი ნებ და მრა ვალ ფე რო ვა ნი სა-
ზო გა დო ე ბის არ სე ბო ბას, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და თა ვი სუ-
ფალ არ ჩევ ნებს (და, შე სა ბა მი სად, პო ლი ტი კურ თა ვი სუფ ლე ბებს) 
ნა ცი ო ნა ლუ რი სა ხელ მწი ფოს ფარ გლებ ში.

რა დი კა ლურ კლა სობ რივ ბრძო ლა ზე დამ ყა რე ბუ ლი რე ვო ლუ-
ცი ი დან ეროვ ნულ, არა ძა ლა დობ რივ და სა პარ ლა მენ ტო და პი რის-
პი რე ბა ზე გა დას ვლა სა ქარ თვე ლო ში გან პი რო ბე ბუ ლი იყო რო-
გორც ევ რო პელ სო ცი ა ლის ტთა დე ბა ტე ბით, ასე ვე თა ვად ქარ თუ-
ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი საწყ ი სე ბით. ახა ლი სა ხელ მწი ფო და მო კი-
დე ბუ ლი იყო დი დი სა ხელ მწი ფო ე ბის, უპირ ვე ლე სად – იმ პე რი უ ლი 
გერ მა ნი ის და შემ დგომ კი – დი დი ბრი ტა ნე თის, მფარ ვე ლო ბა ზე. 
საბ ჭო თა რუ სე თი სა და ოს მა ლე თი სა გან თავ და სა ცა ვად სა ქარ თვე-
ლოს არც ფი ნან სე ბი გა აჩ ნდა და არც სამ ხედ რო რე სურ სი. გა მომ-
დი ნა რე გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო ბი დან, გა უ მაძღ ა რი იმ პე რი ე-
ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი პა ტა რა ერი დიპ ლო მა ტი უ რი ბარ ტე რი სა 
და პო ლი ტი კუ რი კომ პრო მი სის გა რე შე ფონს ვერ გა ვი დო და.

ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლიზ მი სა და რე ვო ლუ ცი უ რი ტრან სფორ მა ცი ის 
რა დი კა ლურ იდე ებს სწრა ფად ჩა ე ნაც ვლა კე თილ გო ნივ რუ ლი თა-
ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რივ მე წარ მე ებ სა და საზღ ვარ გა რე თულ 
იმ პე რი ულ ძა ლებს შო რის, თუნ დაც გერ მა ნი ას თან. რე ა ლუ რი საფ-
რთხე ე ბით გა რე მო ცულ სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლიზ მი ეროვ ნუ-
ლი გა დარ ჩე ნის პო ლი ტი კად იქ ცა. სო ცი ა ლიზ მი შო რე ულ მიზ ნად 
(პროგ რა მა მაქ სი მუ მად) რჩე ბო და. 1918 წლის შემ დეგ რი ტო რი კა 
შე იც ვა ლა – რე ვო ლუ ცი ის დაც ვის ნაც ვლად, ქარ თუ ლი სა ხელ მწი-
ფოს მშე ნებ ლო ბის კენ მო უ წო დებ დნენ. სო ცი ა ლის ტურ პრინ ცი პებ-
სა და ეროვ ნუ ლი აღ მშე ნებ ლო ბის ამო ცა ნებს შო რის ერ თგვა რი 
და პი რის პი რე ბა არ სე ბობ და და ეს ერ თ-ერ თმა ოპო ზი ცი ურ მა სო-
ცი ალ -დე მოკ რა ტი ულ მა გა ზეთ მაც აღი ა რა. „ა ხალ სხივ ში“ წერ დნენ:

„რო გორც მმარ თვე ლი პარ ტი ა, ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
მყო ფი სო ცი ალ -დე მოკ რა ტია ვალ დე ბუ ლი ა, გა უძღ ვეს მთე ლი ერს 
და ჰპო ვოს გზა, რო მე ლიც მი სა ღე ბია მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო-
ბი სათ ვის. თუმ ცა, რო გორც პრო ლე ტა რი ა ტის ლი დე რი, ის ვალ-
დე ბუ ლი ა, გა ა ტა როს პო ლი ტი კა, რო მე ლიც არა ოდენ წარ მო ა ჩენს 
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კლა სობ რივ ბრძო ლას, არა მედ ხელს შე უწყ ობს მას. ამ პი რო ბებ ში 
ძნე ლია სწო რი ბა ლან სის პოვ ნა...“ 6

ქარ თველ სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებს პრი ორ ტი ტე ტუ ლად ეროვ-
ნუ ლი აღ მშე ნებ ლო ბა მი აჩ ნდათ, თუმ ცა ღა მათ შო რის ში და 
უთან ხმო ე ბაც არ სე ბობ და და და პი რის პი რე ბაც რუს მენ შე ვი-
კებ თან, რომ ლე ბის თვი საც გერ მა ნი ის იმ პე რი ას თან თა ნამ შრომ-
ლო ბა ღა ლა ტის ტოლ ფა სი იყო.7 ეს, პრინ ციპ ში, ინ ტერ ნა ცი ო-
ნა ლის ტუ რი იდე ა ლე ბის გან გან დგო მას ნიშ ნავ და. თუმ ცა, რე ა-
ლუ რად, ყო ვე ლი ვე ამან სო ცი ალ -დე მოკ რა ტია სა ქარ თვე ლო ში 
„მე სა მე დას თან“ და გან მა თა ვი სუფ ლებ ლო ბის ეროვ ნულ -კულ-
ტუ რულ იდე ებ თან და აბ რუ ნა. ამას ვე ქა და გებ და ჟორ და ნია ად-
რე ულ ნაშ რო მებ ში.8 ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს სა მო მავ ლო გეგ-

6 „პარტიული მთლიანობა“, ახალი სხივი, 28 ნოემბერი, №31, 1920, გვ. 1.
7 1918 წლის ივნისში, ქართველმა სოციალ-დემოკრატებმა ამიერ-

კავკა სიის სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციის რეგიონალური 
კო მი  ტე ტის სახელით მისწერა რსდმპ კომიტეტს. მათ განმარტეს, 
რომ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლობის გამოცხადების შე სა ხებ 
გადარჩენის აუცილებლობით იყო გამოწველული. რსდმპ-ის მენ-
შე ვიკების ცენტრალური კომიტეტის პასუხი „ერთობაში“ დაი ბეჭ-
და 1918 წლის 15 აგვისტოს. წერილში გაცხადებული იყო, რომ მი-
ღე ბუ ლ და გაზიარებულ იქნა საქართველოს გადაწყვეტილება, 
გამოწვეული გარე საფრთხეებით, მაგრამ, იმავდროულად, ადა  -
ნაშაულებდნენ ამიერკავკასიის ორგანიზაციას ტაქტიკური შეც დო -
მებისთვის. კორესპონდენციისა და შინაარსისათვის იხ. მ. მაცაბერიძე, 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღ დგე ნა და რუ სე თის სოციალ-
დემოკრატიული პარტია, თბილისი, 2016. 

8 მესამე დასი (მესამე ჯგუფი) იყო სახელი, რომელიც გიორგი 
წერეთელმა უწოდა ახალგაზრდა მარქსისტების ჯგუფს. თავად წე-
რეთელმა სოციალისტური იდეების მხარდაჭერა 1890 წელს დაიწყო. 
ეს ჯგუფი განსხვავდებოდა ნაციონალისტური ინტელექტუალების 
პირ ველი და მეორე ჯგუფებისგან (თერგდალეულებისგან), რომლებიც 
აქტიურობდნენ 1860-იან წლებში. მესამე დასის ყველაზე ცნობილი 
თეორეტიკოსი იყო ნოე ჟორდანია, რომელიც ადრეულ ნაშრომებში – 
„ეკონომიკური წარმატება და ეროვნება“ (1894) და „გაზეთი ივერია და 
ნაციონალიზმი“ (1897) – აერთიანებდა სოციალიზმის იდეას, ეროვნულ 
ზრდასა და კონსოლიდაციას. ამ საკითხების განხილვისათვის იხ. 
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მა, რომ ლის შე სა ხე ბაც ჟორ და ნია 1918 წელს წერ და, სა თა უ რით 
„სო ცი ა ლუ რი დე მოკ რა ტია და სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს ორ-
გა ნი ზა ცია“ სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი ის ჰე გე მო ნი ი სა კენ მშვი დო ბი-
ა ნი სვლის გერ მა ნულ -ავ სტრი ულ მო დე ლის იმე ო რებ და. ის ით-
ვა ლის წი ნებ და იმ გვა რი დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის არ სე ბო-
ბას, რომ ლის ფარ გლებ შიც ძა ლა უფ ლე ბა პარ ლა მენ ტსა და სა-
ხალ ხოდ არ ჩე ულ ინ სტი ტუ ტუ ცი ებს შო რის გა და ნა წილ დე ბო და. 
მო საზ რე ბა ქვეყ ნის ფარ გლებ ში საბ ჭო ე ბის ძა ლა უფ ლე ბის შეზღ-
უდ ვი სა და სა პარ ლა მენ ტო ინ სტი ტუ ცი ა თა წა ხა ლი სე ბის შე სა ხებ 
კარ გად ასა ხავ და ჟორ და ნი ას თვალ საზ რისს იმის თა ო ბა ზე, რომ 
ქვეყ ნი სათ ვის, რო მელ საც სა მო ქა ლა ქო ომი სა და ევ რო პულ სო-
ცი ა ლიზ მთან გათ ქვე ფის საფ რთხის თა ვი დან აცი ლე ბა სურ და, 
სა ხალ ხო სა ხელ მწი ფოს დე მოკ რა ტი უ ლი მოწყ ო ბა ერ თა დერ თი 
სწო რი არ ჩე ვა ნი იქ ნე ბო და. ნახ ტო მი ფე ო და ლიზ მი დან სო ცი ა ლიზ-
მის კენ, დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ტერ ლუ დი ის გა რე შე, „ის ტო რი ის მოტყ-
უ ე ბის“ მცდე ლო ბას ჰგავ და. ჟორ და ნია ამ ბობ და:

„უ ეჭ ვე ლი ა, რომ ნე ბის მი ე რი მთავ რო ბა, რო მე ლიც ბურ ჟუ ა ზი-
უ ლი სა ზო გა დო ე ბის ფარ გლებ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს, სწო რედ ბურ-
ჟუ ა ზი ის ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბა. ამას ვერც ქარ თუ ლი სა ხელ მწი-
ფო გა ექ ცე ვა. თუმ ცა... არ სე ბობს რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა, რომ 
ხე ლი სუფ ლე ბამ უწი ნა რე სად უქო ნელ თა და ღა ტაკ თა ინ ტე რე სე ბი 
გა ით ვა ლის წი ნოს“.9

Stephen Jones, Socialism in Georgian Colors: the European Road to Social 
Democracy (1883-1917), Cambridge: Harvard University Press, 2005, pp.49-66.

9 „სოციალ-დემოკრატია და საქართველოს სახელმწიფოს ორგანი ზა ცია“, 
კრებულში: ჟორდანია, საქართველოს დემოკრატიული რეს პუბ ლიკის 
მთავრობის თავმჯდომარე (1918 წლის 24 ივნისი – 1921 წლის 18 მარტი): 
ოფიციალური დოკუმენტები, სიტყვები და გამოსვლები. საქართველოს 
სახელმწიფოს ხელმძღვანელები, ტომი XIII, 2018, გვ. 44-75.
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დე მოკ რა ტია ხალ ხის თვის

ჟორ და ნია სა ქარ თვე ლო ში სამ დე მოკ რა ტი ულ კლასს გა მოჰ-
ყოფ და: მუ შა თა კლასს, წვრილ ბურ ჟუ ა ზი ა სა და მო წი ნა ვე გლე-
ხებს. ამ დე ნად, სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ სტრუქ ტუ რას დე მოკ-
რა ტი უ ლი სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რა ბურ ჟუ ა ზი ის გა რე შეც შე ეძ-
ლო. სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა მმარ თვე ლო ბის პი რო ბებ ში, მთავ რო ბა 
ხელს შე უშ ლი და ბურ ჟუ ა ზი ის დო მი ნი რე ბას ცენ ტრა ლი ზე ბულ 
სა პარ ლა მენ ტო სის ტე მა ზე. 1905-1906 წლე ბის თვის ნოე ჟორ და-
ნი ას მშობ ლი ურ მხა რე ში, გუ რი ა ში, უკ ვე ჰქონ დათ თვით მმარ თვე-
ლო ბის გა მოც დი ლე ბა,10 1917 წელს კი საბ ჭო ების ინ სტი ტუ ცი ე ბი 
ქვეყ ნის მას შტა ბით არ სე ბობ და, რა მაც გა დამ წყვე ტი რო ლი შე ას-
რუ ლა თვით მმარ თვე ლო ბის სა კითხ ებ თან და კავ ში რე ბით ჟორ და-
ნი ა სე უ ლი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. იგი ყუ რადღ ე ბით სწავ ლობ და 
შე ვი ცა რი ის კან ტონ თა სის ტე მა საც. თვით მმარ თვე ლო ბის პო პუ-
ლა რუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი ასა ხავ დნენ სო ცი ა ლიზ მის დე მოკ რა ტი ულ 
იმ პულ სებს, რაც ცენ ტრა ლუ რი პარ ლა მენ ტის პა სუ ხის მგებ ლო ბა-
საც გა ნა პი რო ბებ და. მთა ვა რი იყო სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე-
ბის და სა ბი უ ჯე ტო, სა გან მა ნათ ლებ ლო თუ ომი სა და მშვი დო ბის 
სა კითხ ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა პრობ ლე მე ბის რე ფე რენ დუ მით 
გა დაწყ ვე ტა. ამ გვა რად, კა ნონ შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს თა მო ნა წი-
ლე პარ ლა მენ ტიც იქ ნე ბო და და „ხალ ხიც“. სა მი ნის ტრო თა იუ რის-
დიქ ცია შე იზღ უ დე ბო და. მათ ხელ ში აღარ აღ მოჩ ნდე ბო და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა. ისი ნი, რო გორც „ხალ ხის სამ სა ხურ ში 
მყო ფი წარ მო მად გენ ლე ბი, ვალ დე ბულ ნი არი ან, შე ას რუ ლონ მი თი-
თე ბი, თუნ დაც მი უ ღე ბე ლი. ხალხს პა სუ ხის მგებ ლო ბა აკის რია და 
ისი ნი არ უნ და ელო დე ბოდ ნენ მი ნის ტრე ბის თან ხმო ბას“.11 ძა ლა-
10 გურიის რესპუბლიკის შესახებ, ღირსშესანიშნავი თვითმმართველი 

„კო მუნა“ 1904-1906 წლებში დასავლეთ საქართველოში, იხ. Ste phen F. 
Jones, “Marxism and Peasant Revolution in the Russian Empire: the Case of the 
Gurian Republic,” The Slavonic and East European Review, Vol. 67, No. 3, July 
1989, pp. 403-434. 

11 „სოციალ-დემოკრატია და საქართველოს სახელმწიფოს ორგანიზაცია“, 
იქვე, გვ. 98.
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უფ ლე ბა სხვაგ ვა რად გა და ნა წილ დე ბა: აღ მას რუ ლე ბელ წარ მო მად-
გენ ლებს, მა გა ლი თად, ად გი ლობ რივ ოფი ცი ა ლურ პი რებ სა და მო-
სა მარ თლე ებს მუ ნი ცი პა ლურ და რე გი ო ნა ლურ დო ნე ზე აირ ჩე ვენ. 
კრი მი ნა ლურ სა სა მარ თლო ებს ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბი ეყო ლე ბათ, 
ხო ლო უზე ნა ეს სა სა მარ თლოს პარ ლა მენ ტი აირ ჩევს. ამ გვა რად, 
„ხალ ხი, თა ვი სი წარ მო მად გენ ლე ბის მეშ ვე ო ბით, სის რუ ლე ში მო-
იყ ვანს კა ნო ნებს“. „ხალ ხი და მთავ რო ბა ერ თი ა ნი იქ ნე ბა“, – აცხ ა-
დებ და ჟორ და ნი ა.12

ეს ამ ბი ცი უ რი გეგ მა, რო მე ლიც დე ბა ტებს, მო ნა წი ლე ო ბა სა და 
ძა ლა უფ ლე ბის დე კონ ცენ ტრა ცი ას ით ვა ლის წი ნებს, ძალ ზე ჰგავს 
იმას, რა საც ჯონ ბარ ბე რი და სხვა თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტო ლო გე ბი 
„ძლი ე რი დე მოკ რა ტი ას“ უწო დე ბენ.13

ჟორ და ნი ას პრო ექ ტის თვის გა დამ წყვე ტი იყო კა ნონ მდებ ლო-
ბა, რო მე ლიც წარ მო ად გენ და ხალხს და არა რო მე ლი მე კლასს. ეს 
უნ და ყო ფი ლი ყო ერის ერ თა დერ თი სუ ვე რე ნუ ლი აპა რა ტი, რად გან 
ორ მა გი ძა ლა უფ ლე ბის არ სე ბო ბა და უშ ვე ბე ლი ა. მუ შა თა და გლეხ-
თა საბ ჭო ე ბი, რომ ლებ მაც სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი ხე ლი სუფ ლე-
ბა ში მო იყ ვა ნეს, იმ დე ნად დაკ ნინ დნენ, რომ ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბი სათ ვის მხო ლოდ ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლურ „კონ ტრო ლი ო რე ბად“ 
იქ ცნენ. ჟორ და ნი ას გეგ მა ცნობ და პარ ლა მენტს, სა დაც ძა ლა უფ-
ლე ბი სათ ვის ერ თმა ნეთს და უ პი რის პირ დე ბოდ ნენ მო წი ნა აღ მდე გე 
ძა ლე ბი, თუნ დაც ეროვ ნულ -დე მოკ რა ტე ბი და სო ცი ალ -ფე დე რა-
ლის ტე ბი. არ სე ბობ და იმე დი, რომ სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა მმარ-
თვე ლო ბი სას ერ თმა ნეთს შე ერ წყმო და ეროვ ნუ ლი სუ ვე რე ნი ტე ტი, 
დე მოკ რა ტია და სო ცი ა ლიზ მის ევო ლუ ცი უ რი ფორ მა, შე დე გად კი, 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და ეგა ლი ტა რუ ლი, პლუ რა ლის ტუ რი და სა-
მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

12 „სოციალ-დემოკრატია და საქართველოს სახელმწიფოს ორგანიზაცია“, 
იქვე, გვ. 93. 

13 იხ. ბენჯამინ ბარბერის კლასიკად ქცეული ნაშრომი სათათბიროსა 
და წარმომად გენ ლობით დემოკრატიაზე, B. R. Barber, Strong Democracy: 
Participatory Politics for a New Age, Berkeley: University of California Press 
Twentieth-Anniversary Edition, 2004.
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ამ გვა რი პროგ რა მა ურ თუ ლეს ამო ცა ნებს ისა ხავ და. სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თვე ლო ში სუს ტად იყო გან ვი თა რე ბუ-
ლი, სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლი სა გან და მო უ კი დე ბე ლი პი როვ ნუ ლი 
თა ვი სუფ ლე ბა კი არ არ სე ბობ და. სა ქარ თვე ლო მთე ლი არ სე ბო ბის 
მან ძილ ზე მუ დამ ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხო ე ბის კრი ზისს გა ნიც დი და. 
მო უვ ლე ლი და ცუ დად გაწ რთვნი ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი უნ და 
და პი რის პი რე ბო და ში და აჯან ყე ბებს ახალ ცი ხე ში, დუ შეთ ში, სამ-
ხრეთ ოსეთ სა და აფ ხა ზეთ ში. არ სე ბობ და გა რე საფ რთხეც – გე-
ნე რა ლი დე ნი კი ნი, ბოლ შე ვი კე ბი, თურ ქე თი, სამ ხედ რო შე ტა კე-
ბე ბი სომ ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის საზღ ვრებ ზე. მრა ვალ წლი ან მა 
ომებ მა და რე ვო ლუ ცი ებ მა სრუ ლი ად მო შა ლა ეკო ნო მი კა. რუ სი 
მო ხე ლე ე ბი ტო ვებ დნენ პოს ტებს, ქარ ხნე ბი ჩერ დე ბო და, პუ რის 
მო წო დე ბა ჩრდი ლო ე თი დან ჭირ და, ინ ფლა ცი ის შე ჩე რე ბა თან და-
თან შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბო და, ევ რო პას თან ვაჭ რო ბას კი ბოს ფო რის 
ბლო კა და აბ რკო ლებ და. რო გორ უნ და აე შე ნე ბი ნა დე მოკ რა ტი უ ლი 
სა ხელ მწი ფო კრი ზი სით ესო დენ ხელ ფეხ შეკ რულ, ხა ზინ და ცა რი ე-
ლე ბულ, გა უ თა ვე ბე ლი სა ო მა რი საფ რთხის წი ნა შე მყოფ ქვე ყა ნას, 
რო მელ საც თვით მმარ თვე ლო ბის ტრა დი ცი აც ნაკ ლე ბად ჰქონ და?

სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო თა საქ მი ა ნო ბა

სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში ქარ თველ სო ცი ალ -დე-
მოკ რატ თათ ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი იყო სა ხალ ხო სა კა ნონ მდებ ლო 
ორ გა ნო და არა პრა ლა მენ ტი, ტრა დი ცი უ ლი გა გე ბით. თუმ ცა შე იძ-
ლე ბო და კი სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში ამ პირ და პი რი და წარ მო მად-
გენ ლო ბი თი დე მოკ რა ტი ის შე თავ სე ბა? 1918 წლის მა ის ში შე იქ მნა 
პირ ვე ლი სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო და აშ კა რა გახ და, რომ იმ პრო-
ვი ზა ცი ი სა და კომ პრო მი სის გა რე შე არა ფე რი გა მო ვი დო და. ეროვ-
ნუ ლი საბ ჭოს ბირთვს ის ქარ თვე ლე ბი შე ად გენ დნენ, რომ ლე ბიც 
უწინ რუ სე თის დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ. 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი საბ ჭო (ოქ ტომ ბერ ში მას სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტი ეწო და) აერ თი ა ნებ და იუ რის ტებს, პროფ კავ ში რე ბის 
წარ მო მად გენ ლებს, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუ ფალთ, პრო ფე სი ო ნალ 
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რე ვო ლუ ცი ო ნე რებ სა და საქმიან ადამიანებს. „ერ თო ბის“ ცნო ბით, 
და ახ ლო ე ბით 120 წევ რი დან (რიცხ ვი არა სო დეს ყო ფი ლა სრუ ლად 
გან საზღ ვრუ ლი) 66, ანუ სრულ უმ რავ ლე სო ბა, სო ცი ალ -დე მოკ რა-
ტი იყო.14 ერ თობ შთამ ბეჭ და ვი იყო წევ რთა სი ა. სო ცი ალ -დე მოკ-
რატ თა ლი დე რებს – ნოე ჟორ და ნი ას, ევ გე ნი გე გეჭ კორს, ირაკ ლი 
წე რე თელს, კარ ლო ჩხე ი ძე სა და აკა კი ჩხენ კელს – რუ სე თის რე-
ვო ლუ ცი ი სას უკ ვე მო პო ვე ბუ ლი ჰქონ დათ რე პუ ტა ცი ა. სხვა პარ-
ტი ებს ჟურ ნა ლის ტე ბი, მწერ ლე ბი, ყო ფი ლი პო ლიტ პა ტიმ რე ბი და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ა თა წევ რე ბი წარ მო ად-
გენ დნენ.

ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა ორ გა ნო ებ შიც და სა კა ნონ მდებ ლო ხე-
ლი სუფ ლე ბა შიც წარ მო მად გენ ლე ბი არ ჰყავ დათ ეროვ ნულ უმ ცი-
რე სო ბებს, რაც სე რი ო ზუ ლი ხარ ვე ზი იყო. 1918 წელს, არ სე ბო ბი-
სათ ვის ბრძო ლის პე რი ოდ ში, ქარ თვე ლი სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი, 
რომ ლე ბიც ეროვ ნულ გა დაწყ ვე ტი ლებს ეყ რდნო ბოდ ნენ, საყ ვე დუ-
რობ დნენ ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბებს, რომ მა თი საქ ცი ე ლი თა ვაშ ვე-
ბულ სტუმ რებ სა თუ მე ამ ბო ხე ებს უფ რო შე ე ფე რე ბო დათ, ვიდ რე 
„მო ქა ლა ქე ებს“.15„ერ თო ბა“ გა მო ხა ტავ და პარ ტი ის რი გი თი წევ რე-
ბის ხედ ვას, რო დე საც სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ცი ა თა ნა ცი ო ნა ლი-
ზა ცი ას ითხ ოვ და. თუმ ცა ქვე ყა ნა ში მო სახ ლე ო ბის 30% ეროვ ნუ ლი 
უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი იყო და არა მარ თლმა დი დე ბე ლი 
ქარ თვე ლი. ამი ტო მაც არა ქარ თველ თა მო ნა წი ლე ო ბა სა კა ნონ-
მდებ ლო ორ გა ნოს საქ მი ა ნო ბის თვის გა დამ წყვე ტი იყო არა მარ ტო 
მა თი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ინ ტეგ რა ცი ი სა და წარ მა ტე ბუ ლი სა კა-
ნონ მდებ ლო საქ მი ა ნო ბის თვის, არა მედ ზო გა დად დე მოკ რა ტი ის 
გან ვი თა რე ბის თვის.

14 დარჩენილი ნაწილისაგან თექვსმეტი სოციალისტ-ფედერალისტი იყო, 
თხუთმეტი – ეროვნული დემოკრატი, ცხრა – სოციალისტ-რევოლუ-
ციო ნერი, სამი – რადიკალ-დემოკრატი და სამი – დამოუკიდებელი 
წევრი. იხ. „საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრები“, ერთობა, 1 
ივლისი, 1, №111, გვ. 2; იხ. ასევე, „ეროვნულ საბჭოში“, ერთობა, 31 
მაისი, №110, გვ. 2. დებატები დეპუტატთა რაოდენობის გარშემო 
გრძელდებოდა ივნისს შემდეგ. ბოლოს ეროვნულ საბჭოში სულ 120 
დეპუტატი იყო.

15 „ეროვნული საკითხი ჩვენში“, ერთობა, 7 ივნისი, №116, გვ. 1.
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და ვით ონი აშ ვი ლი, ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს წევ რი, ახ სე ნებ და სო-
ცი ალ -დე მოკ რატ კო ლე გებს, რომ უმ ცი რე სო ბა თა გა უთ ვა ლის წი-
ნებ ლო ბამ რუ სე თის იმ პე რია და ან გრი ა.16 რა დი კა ლურ პო ზი ცი ა ზე 
მყო ფი გლე ხე ბი აფ ხა ზეთ სა და სამ ხრეთ ოსეთ ში 1918 წელს სუ ვე-
რე ნულ უფ ლე ბებს ითხ ოვ დნენ, უუფ ლე ბო ბას უჩი ოდ ნენ თბი ლის-
ში სომ ხურ -რუ სუ ლი ეროვ ნუ ლი საბ ჭო ე ბიც.17 1918 წლის ივ ლის ში 
ეროვ ნულ მა საბ ჭომ არა ქარ თვე ლებს 26 ად გი ლი გა მო უ ყო, მათ 
შო რის, 10 – სომ ხებს, 3 – აფ ხა ზებს, 2 – ოსებს. თუმ ცა არა ქარ-
თვე ლებ მა თა ვი ან თი მან და ტე ბის მო პო ვე ბა მხო ლოდ დე კემ ბრის 
და საწყ ის ში, თით ქმის ოთხი თვის დაგ ვი ა ნე ბით, შეძ ლეს.18 უმ ცი-
რე სო ბა თა დე პუ ტა ტებს უფ ლე ბა ჰქონ დათ, სა კუ თარ ენა ზე ესა-
უბ რათ, თუ კი მა თი პრე ზი დი უ მის ერთ წევრს მა ინც ეს მო და. სა-
ჭი რო იყო ქარ თუ ლი რე ზი უ მეს წარ მოდ გე ნა. ეს იყო პრაქ ტი კუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც იმა ზე მი ა ნიშ ნებ და, რომ უმ ცი რე სო-
ბა თა დე პუ ტა ტე ბის უდი დეს ნა წილს რუ სუ ლად უნ და ესა უბ რა.19

დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით შეკ რე ბი ლი სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო 
და სავ ლუ რი სტი ლის პარ ლა მენტს მოგ ვა გო ნებ და. დე პუ ტა ტე ბი 
სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვის უფ ლე ბით სარ გებ ლობ დნენ, ხო ლო 
კა ნონ პრო ექ ტის და სამ ტკი ცებ ლად სა ჭი რო იყო სა მი მოს მე ნა, მათ 
შო რის, ერთ რო მე ლი მე სა კა ნონ მდებ ლო კო მი სი ა ში მა ინც (სულ 

16 „საქართველოს ეროვნული საბჭო, 6 სექტემბრის სხდომა (დასასრული): 
კანონ-პროექტი ეროვნული უმცირესობათა წარმომადგენლების შე-
სახებ“, ერთობა, 10 სექტემბერი, № 193, გვ. 1. 

17 დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული საკითხების შესწავლისთვის 
იხ. Cory Welt, “A fateful moment: ethnic autonomy and revolutionary violence 
in the Democratic Republic of Georgia (1918-21)”, in Stephen F. Jones (ed.), 
The Making of Modern Georgia, 1918-2012: the First Georgian Republic and Its 
Successors, Abingdon (Oxford): Routledge, 2014, pp.205-231.

18 „ეროვნული უმცირესობანი“, ერთობა, 2 ივნისი, №135, 1918, გვ. 1; 
იხ. კანონი „ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლობისა სა ქარ -
თველოს ეროვნულ საბჭოში“, „საქართველოს დემოკრატიული რეს-
პუბლიკის სამართლებრივი აქტების კრებული“, თბილისი, ივერთა მხა-
რე, 1990, გვ. 62-63.

19 „წესი ენის ხმარებისა“, იმავე აქტების კრებულში, გვ. 83.
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ოთხი მუდ მივ მოქ მე დი კო მი სია არ სე ბობ და).20 სა კა ნონ მდებ ლო 
ორ გა ნოს პრე ზი დი უმ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო ოპო ზი ცი აც, ხო ლო 
ნოე რა მიშ ვი ლი სა და ნოე ჟორ და ნი ას პირ ვე ლი ორ კო ა ლი ცი უ რი 
მთავ რო ბის შე მად გენ ლო ბა ში ოპო ზი ცი ას ოთხი წევრი ჰყავ და. ამ-
გვა რი კო ა ლი ცია სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა გან ბევრს, უდა ვოდ, არ 
ეპიტ ნა ვე ბო და, მაგ რამ ეს სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა იყო ქმე დი თუ-
ნა რი ა ნი კა ნონ მდებ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.21 ახალ მოწ ვე ულ 
ასამ ბლე ას გან სა კუთ რე ბულ პი რო ბებ ში უხ დე ბო და მუ შა ო ბა. ომის 
პირ ველ თვე ში თურ ქე ბის თავ დას ხმე ბის შე დე გად და კარ გულ მა 
ახალ ცი ხემ და ბა თუ მის პორ ტმა ის მწყობ რი დან გა მო იყ ვა ნა. მი უ-
ხე და ვად დე პუ ტა ტე ბის შე სა შუ რი კვა ლი ფი კა ცი ი სა, ოპო ზი ცი უ რი 
პარ ტი ე ბი მო ი სუს ტებ და, ხში რი იყო გან ხეთ ქი ლე ბე ბი. მათ არც მო-
სახ ლე ო ბა ში ჰქონ დათ ავ ტო რი ტე ტი. სუს ტი იყო გავ ლე ნა პარ ლა-
მენ ტზე (და მის გა რე თაც). ოპო ზი ცი ას მხო ლოდ კითხ ვე ბის დას მა, 
სა კითხ ის ეჭ ვქვეშ და ყე ნე ბა ან მას ხრად აგ დე ბა შე ეძ ლო. თუმ ცა 
მას უნა რი ჰქონ და, აღ მო ე ჩი ნა და ემ ხი ლე ბი ნა არა კომ პე ტენ ტუ რო-
ბა, მი ნის ტრე ბის უმოქ მე დო ბა და სა სა მარ თლო ორ გა ნო ებ ში არ სე-
ბუ ლი კო რუფ ცი ა. ოპო ზი ცი ო ნე რე ბი ხმა მაღ ლა აპ რო ტეს ტებ დნენ 
ცენ ზუ რას (1918 წელს „ან ტი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი“ პრო პა გან დი-
სათ ვის არა ერ თი ოპო ზი ცი უ რი გა ზე თი და ხუ რეს) და პა ტიმ რო ბის 
ად მი ნის ტრა ცი ულ ფორ მებს, აკ რი ტი კებ დნენ მთავ რო ბის უნი ა თო-
ბას ქარ თულ -სომ ხუ რი ომი სას 1918 წლის დე კემ ბერ ში. დე ბა ტე ბი 
ხმა მა ღა ლი და ემო ცი უ რი იყო. პირ და პი რო ბით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ 
გრი გოლ ვე შა პე ლი და სპი რი დონ კე დი ა, ეროვ ნულ დე მოკ რატ თა 
წარ მო მად გენ ლე ბი. ისი ნი მთავ რო ბის წი ნა აღ მდეგ ილაშ ქრებ დნენ 
და მას ბრა ლად სდებ დნენ ეროვ ნუ ლი ერ თო ბის ხელ ყო ფა სა და 
უკა ნო ნო ექ სპროპ რი ა ცი ას. 1918 წლის დე კემ ბერ ში ომ მა სომ ხეთ-
20 იხ. „ეროვნული საბჭოს რეგლამენტი“, იმავე აქტების კრებულში, გვ. 

20-23.
21 არა სოციალ-დემოკრატი წევრები პირველი ორი კოალიციური მთავ-

რობის კაბინეტისა იყვნენ გიორგი ჟურული (ეროვნულ-დემოკრატი), 
გიორგი ლასხიშვილი, შალვა ალექსი მესხიშვილი (ორივე სოციალისტ-
ფედერალისტი) და ივანე ლორთქიფანიძე (ქართველი სოციალისტ-
რევოლუციონერი). სოციალ-დემოკრატები, როგორც ყველაზე დიდი 
პარტიის წარმომადგენლები, მთავრობაში 4 პოსტს იკავებდნენ.
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თან მე ტად გა აღ რმა ვა პარ ტი უ ლი ან ტი პა თი ე ბი. თუმ ცა რო დე საც 
დე პუ ტა ტებ მა თა ვი ან თი რის ხვა სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს სო მე ხი 
წევ რე ბი სა კენ მი მარ თეს, ყვე ლა სხვა სა პარ ლა მენ ტო საქ მი ა ნო ბა 
შე ჩერ და.

პირ ვე ლი შვი დი თვის გან მავ ლო ბა ში სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა-
ნომ 125 კა ნო ნი და დე ბუ ლე ბა მი ი ღო.22 უწინ დე ლი კა ნონ მდებ ლო-
ბა ფო კუ სი რე ბუ ლი იყო უსაფ რთხო ე ბი სა და რე გუ ლა რუ ლი არ მი ის 
სა კითხ ებ ზე, მათ შო რის, ეროვ ნულ გვარ დი ა ზე, რო მე ლიც უშუ ა-
ლოდ მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რეს ექ ვემ დე ბა რე ბო და.23 „დრო ე ბი-
თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის“ სა ხით ხე ლახ ლა და ა კა ნო ნეს სა სიკ ვდი ლო 
გა ნა ჩე ნი, ხო ლო სას ჯე ლი სპე კუ ლა ცი ი სათ ვის გამ კაც რდა (ყვე ლა-
ზე მძი მე და ნა შა უ ლი სათ ვის უს ჯიდ ნენ ათ წელს მკაცრ რე ჟიმ ში). 
„გან სა კუთ რე ბულ მა დრო ე ბით მა სა სა მარ თლო ებ მა“ ჩა ა ნაც ვლეს 
და უ რე გუ ლი რე ბე ლი რე ვო ლუ ცი უ რი ტრი ბუ ნა ლე ბი, ხო ლო ქვეყ-
ნის ში და ად მი ნის ტრა ცი ულ მა კა ნო ნებ მა მაზრების კო მის რე ბი 
ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას და უქ ვემ დე ბა რეს. ამ გვა რი ზო მე ბი 
ხში რად ეწი ნა აღ მდე გე ბო და სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი ულ მიზ ნებ სა და 
სა ხალ ხო ძა ლა უფ ლე ბის თა ვად ჟორ და ნი ა სე ულ გეგ მას, თუმ ცა 
სხვა კა ნო ნე ბი სა ფუძ ველს უყ რიდ ნენ ლი ბე რა ლურ სა ხელ მწი ფოს. 
მა გა ლი თად, ახა ლი კა ნო ნი მო ქა ლა ქე ო ბის შე სა ხებ ეყ რდნო ბო და 
პრინ ციპს jus soli. ის, მი უ ხე და ვად ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბი სა, 
მო ქა ლა ქე ო ბას ანი ჭებ და ყვე ლას, ვინც რო მე ლი მე ად მი ნის ტრა ცი-
უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 1914 წლამ დე და რე გის ტრი რე ბუ ლი იყო 
სა ქარ თვე ლოს აღი ა რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე.24 დამ ტკიც და სა ქა ლა-
22 გრიგოლ ურატაძე, საზოგადოებრივი მოძრაობები საქართველოში,  

1821-1921, პარიზი, დ. ხელაძე, 1939, გვ. 135.
23 იხ. კანონი „საქართველოს რესპუბლიკის სახალხო გვარდიისა“ და 

„საქართველოს რესპუბლიკის რეგულარული არმიის ორგანიზაცისა“, 
აქტების კრებულში, გვ. 15-18 და გვ. 53-55.

24 „დებულება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მოქალა-
ქეობისა/ქვეშევრდომობისა“, კრებულში, გვ.46-47. ეს კანონი შემდგომ-
ში დამფუძნებელი კრების მიერ გაფართოვდა და გავრცელდა იმ ქარ-
თველებზე, რომლებიც ცხოვრობდნენ რუსეთის იმპერიის ფარგლებში 
და იმ არაქართველებზე, რომლებიც 1914 წლამდე 3 წლის განმავლობაში 
ცხოვრობდნენ საქართველოში (იხ. „კანონი მოქალაქეობისა“, აქტების 
კრე ბულში, გვ. 270-273).
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ქო საბ ჭო ებ სა და ეროვ ნულ საბ ჭო ში არ ჩე ვის კა ნო ნე ბი ეროვ ნუ ლი 
უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბუ ლი რე გი ო ნე ბი სათ ვის, მას თან ერ თად 
კი – და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო მეთ ვალ ყუ რე ო ბი სა და ეროვ-
ნუ ლი აუ დი ტის ორ გა ნო (სა ხელ მწი ფო კონტროლი) სახელმწიფო 
ხარ ჯე ბის გა სა კონ ტრო ლებ ლად. ჩა მო ყა ლიბ და სა ა პე ლა ციო სა სა-
მარ თლოს სის ტე მა გა ფიც ვე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, შე მო ღე-
ბულ იქ ნა მსა ჯულ თა სის ტე მა სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ე ბი სათ-
ვის. 1918 წლის სექ ტემ ბერ ში მი ი ღეს კა ნო ნი უფა სო გა ნათ ლე ბის 
უნი ვერ სა ლუ რი სის ტე მის შე სა ხებ. ნო ემ ბერ ში გა უქ მდა რე ლი გი-
უ რი სწავლებები სკო ლე ბი სათ ვის.25 1919 წლის იან ვარ ში, მი უ ხე-
და ვად მე მარ ცხე ნე და მე მარ ჯვე ნე პარ ტი ე ბის წი ნა აღ მდე გო ბი სა, 
სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბამ გა ნი ხი ლა ერ თობ სა კა მა თო სა-
კითხი მი წის ხე ლა ხალ გა და ნა წი ლე ბა ზე.

კა ნონ მდებ ლო ბა, პრო დუქ ტი უ ლო ბის თვალ საზ რი სით, ეფექ-
ტუ რი იყო, მაგ რამ, რე სურ სე ბის სიმ წი რის, გა მო უც დე ლი ბი უ როკ-
რა ტი ის, ცუ დი კო მუ ნი კა ცი ი სა და კო რუფ ცი ის გა მო, კა ნო ნე ბის 
ამოქ მე დე ბა ჭირ და. ად გი ლობ რივ დო ნე ზე თვით მმარ თვე ლო ბის 
მონ დო მე ბა, რე სურ სე ბი სა და პრე სო ნა ლის არარ სე ბო ბის პი რო-
ბებ ში, მო ი კოჭ ლებ და. წლის ბო ლოს უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო მად-
გენ ლე ბიც მო ი ზი დეს, თუმ ცა მა თი სპე ცი ფი კუ რი ინ ტე რე სე ბის 
(მა გა ლი თად, მე ო რე პა ლა ტა ან ex officio ად გი ლე ბი აღ მას რუ ლე-
ბელ ხე ლი სუფ ლე ბა ში) გა სა ტა რებ ლად არა ნა ი რი წი ნა პი რო ბა არ 
არ სე ბობ და, რაც ხელს უწყ ობ და მარ გი ნა ლი ზა ცი ას. სა კა ნონ მდებ-
ლო ორ გა ნო, სა ბო ლოო ჯამ ში, არ იყო სა თა ნა დოდ ლე გი ტი მუ რი. 
დე პუ ტა ტე ბი არ იყ ვნენ არ ჩე უ ლე ბი პირ და პი რი წე სით, ამი ტო მაც 
უწო დებ და გი ორ გი გვა ზა ვა პარ ლა მენტს „შემ თხვე ვით კრე ბას“. 
1918 წლის ნო ემ ბერ ში პარ ლა მენ ტმა მი ი ღო დე ბუ ლე ბა არ ჩევ ნებ-
ში მო ნა წი ლე ო ბის შე სა ხებ. კა ნონ მდებ ლო ბის მთე ლი თა ვი (თა ვი 9) 
თაღ ლი თო ბის პრე ვენ ცი ას მი ეძღ ვნა.26

25 კანონით იკრძალებოდა რელიგიის სწავლება საქართველოს სკოლებში, 
იხю „საქართველოს პარლამენტი“, ერთობა, 21 ნოემბერი, №252, გვ. 2.

26 „დებულება საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნებისა“, 
კრებული, გვ. 84-109.
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არ ჩევ ნე ბი

1918 წლის ნო ემ ბრის სა არ ჩევ ნო კა ნო ნი ყვე ლა ზე დე მოკ რა ტი-
უ ლი იყო მსოფ ლი ო ში. არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა ეძ ლე-
ო და ოც წელს მიღ წე ულ მო ქა ლა ქე თა გან ყვე ლას. კა ნო ნი ად გენ და 
პარ ტი ულ სი ებ ზე დამ ყა რე ბულ პრო პორ ცი ულ სის ტე მას. შე იქ მნა 
21 პარ ლა მენ ტა რი სა გან შემ დგა რი ცენ ტრა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო-
მი სია (ცსკ), რო მელ შიც შე დი ო და ყვე ლა წამ ყვა ნი პარ ტია (მათ 
შო რის დო მი ნი რებ დნენ სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი). ცსკ კო ორ დი ნი-
რე ბას უწევ და სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებს სოფ ლის დო ნე ზეც კი. ის პა-
სუ ხის მგე ბე ლი იყო სა არ ჩევ ნო სი ე ბის შედ გე ნა ზე, სა არ ჩევ ნო ბი უ-
ლე ტე ნე ბის და რი გე ბა ზე, სა არ ჩევ ნო უბნების მარ თვა სა და ხმე ბის 
დათ ვლა ზე. მო ქა ლა ქე ებს ხმის მი ცე მა არ ჩევ ნე ბის დღეს შე ეძ ლო 
მა ში ნაც, თუ კი სა არ ჩევ ნო ბი უ ლე ტენს არ მი ი ღებ დნენ. კონ ვერ-
ტებ ში და ლუ ქუ ლი სა არ ჩევ ნო ბი უ ლე ტე ნე ბი სა არ ჩევ ნო ყუ თებ-
ში ინა ხე ბო და. მოთხ ოვ ნი სა მებრ, კო მი სია ფურ ცლებს ბეჭ დავ და 
ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა ენებ ზე, თუმ ცა ეს იშ ვი ა თად ხდე ბო და. 
არ ჩევ ნე ბი სათ ვის დად გე ნი ლი იყო სა მი დღე, რა თა მო ნა წი ლე ო ბის 
მი ღე ბა შო რე უ ლი კუთხ ე ე ბის მაცხ ოვ რებ ლებ საც შეძ ლე ბო დათ. 
არ ჩევ ნებ ში თხუთ მე ტი პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლე ბი და მო ქა ლა ქე-
თა ჯგუ ფე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ.27

1919 წლის 2 თე ბერ ვალს, დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის არ ჩევ ნე-
ბამ დე ორი კვი რით ად რე, ქა ლაქ თბი ლი სის საბ ჭოს არ ჩევ ნე ბი ჩა-
ტარ და. არ ჩევ ნებ მა არა ერ თი დარ ღვე ვა გა მო ა აშ კა რა ვა. გვა რე ბის 
ნა ხე ვა რი სა არ ჩევ ნო სი ებ ში არას წო რად ეწე რა, დი დი ნა წი ლი სა-
ერ თოდ არ იყო აღ რიცხ უ ლი, ბევ რმა არც კი იცო და, თუ რო გორ 
უნ და ეყა რა კენ ჭი და სა არ ჩევ ნო კონ ვერ ტებ ში სა სურ ვე ლი კან-

27 15 პარტიისა და მოქალაქეთა გაერთიანებების საკანდიდატო სიი-
სათვის, იხ. ირაკლი ხვადაგიანი, საქართველოს დამფუძნებელი კრება, 
1919, თბილისი, Sovlab, 2016, გვ. 19; ასევე, იხ. “Vybor v uchreditel’nee 
sobranie Gruzii”, Georgian Archive (Houghton Library, Harvard), Box 4, Book. 
4. შემდგომში დამატებით არჩევნებისას საკანდიდატო სიებს მე თექვს-
მეტე პარტიაც დაემატა – აფხაზთა ეროვნული პარტია.
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დი და ტის ფო ტო ებს ათავ სებ და. ად გილ ზე მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 
51% გა მოცხ ად და. დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის არ ჩევ ნებ მა მსგავ სი 
ხარ ვე ზე ბით ჩა ი ა რა. სა არ ჩევ ნო სი ე ბი არას რუ ლი იყო (ა მომ რჩე ვე-
ლი ად გილ ზე უნ და და რე გის ტრი რე ბუ ლი ყო). 21 იან ვრი სათ ვის მო-
სახ ლე ო ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი ჯე რაც არ იყო რე გის ტრი რე ბუ ლი.28 
ნაჩ ქა რე ვი კამ პა ნი ის გა მო, ბი უ ლე ტე ნე ბის რა ო დე ნო ბა არ კმა რო-
და, ზო გი ერთ რა ი ონ ში კი სა ეჭ ვოდ მა ღა ლი, 100%-ი ა ნი აქ ტი ვო ბა 
ფიქ სირ დე ბო და. სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებ სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი-
სუფ ლე ბას სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი აკონ ტრო ლებ დნენ, რაც შე დე-
გე ბის გა ყალ ბე ბის ცდუ ნე ბას აჩენ და. ეროვ ნულ -დე მოკ რა ტე ბის 
გა ზეთ მა „სა ქარ თვე ლომ“ და ას კვნა, რომ პრო ვინ ცი ებ ში ად მი ნის-
ტრა ცი უ ლი რე სურ სის კონ ტრო ლი სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა მხრი დან 
მა თი გა მარ ჯვე ბის „გა რან ტი ას“ ქმნი და, თუმ ცა არ ჩევ ნე ბის არა-
ლე გი ტი მუ რო ბა ზე ერთ პარ ტი ა საც არ და უ ჩივ ლი ა.29

სა არ ჩევ ნო კამ პა ნია იყო თა ვი სუ ფა ლი, მაგ რამ ალ ბათ უსა მარ-
თლო. სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი, რომ ლე ბიც პირ ველ ნომ რე ბად იყ-
ვნენ წარ მოდ გე ნილ ნი, ყვე ლა ზე დიდ რე სურსს ფლობ დნენ. მათ ვე 
ჰყავ დათ სა უ კე თე სო ორა ტო რე ბი და რუ სუ ლი- ქარ თუ ლი პრე სის 
ტი რა ჟი რე ბი სა თუ გავ რცე ლე ბის სა შუ ა ლე ბაც ჰქონ დათ. მათ სა-
ქარ თვე ლოს მშრო მელ მო სახ ლე ო ბას მიმ ზიდ ვე ლი პროგ რა მა შეს-
თა ვა ზეს: რვა სა ა თი ა ნი სა მუ შაო დღე, უბე დუ რი შემ თხვე ვი სას მუ-
შა თათ ვის ჯან მრთე ლო ბი სა და უმუ შევ რო ბის დაზღ ვე ვა, სამ თავ-
რო ბო და სამ რეწ ვე ლო მხარ და ჭე რა, სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვნე ლო-
ბის ინ დუს ტრი ულ მი მარ თუ ლე ბა თა ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა. გლე ხო ბა 
და არ წმუ ნეს, რომ მი წის რე ფორ მა დაჩ ქარ დე ბო და, პრო ვინ ცი ებს 
თვით მმარ თვე ლო ბა აღუთ ქვეს, ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბებს კი თა-
ნა ბა რი უფ ლე ბებ სა და კულ ტუ რუ ლი თვით გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბას შეჰ პირ დნენ. სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი ექ სპორ ტის გან მი-
ღე ბუ ლი შე მო სავ ლით, სეს ხე ბი თა და მდი დარ თა პროგ რე სუ ლი გა-

28 „საქალაქო არჩევნებისთვის”, ერთობა, 21 იანვარი, №15, გვ. 2.
29 ალექსანდრე ბენდიანიშვილი, საქართველოს პირველი რესპუბლიკა 

(1918-21 წწ.) თბილისი, ისტორიის ინსტიტუტი, 2001, გვ. 134-135. 
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და სა ხა დით უნ და და ფი ნან სე ბუ ლი ყო.30 არ ჩევ ნებ ში, ოფი ცი ა ლუ რი 
მო ნა ცე მე ბით, ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბის 52% და სოფ ლის მაცხ ოვ რე-
ბელ თა 76% მო ნა წი ლე ობ და. შე საძ ლო 505,477 ხმი დან სო ცი ალ -დე-
მოკ რა ტებ მა 409,766 ხმა ანუ 130 შე საძ ლო ად გი ლი დან 109 მო ი პო-
ვეს. სო ცი ალ ისტ-ფე დე რა ლის ტებ სა და ნა ცი ო ნალ -დე მოკ რა ტებს 
რვა მან და ტი ერ გოთ, სო ცი ა ლის ტ-რე ვო ლუ ცი ო ნე რებს კი – 5 მან-
და ტი. რა ი ო ნებ ში, რომ ლებ შიც არ ჩევ ნე ბი 1919 წლის სექ ტემ ბერ-
ში  და 1920 წლის მაისში ჩა ა ტა რეს, სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა რა ო დე-
ნო ბა მთლი ა ნო ბა ში 102-მდე შემ ცირ და, ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა 
წარ მო მად გენ ლო ბა კი რიცხ ვობ რი ვად გა ი ზარ და. დაშ ნაკ ცუ თი უ-
ნებ მა სექ ტემ ბერ ში სა მი მან და ტი მი ი ღეს, რა მაც არა ქარ თვე ლი 
წარ მო მად გენ ლო ბის პო ზი ცია 24 ხმით გა ზარ და, თუმ ცა მა თი უმ-
რავ ლე სო ბა სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა რი გებ ში იყო გა წევ რი ა ნე ბუ ლი. 
მდგო მა რე ო ბა ოპო ზი ცი ა მაც გა ი უმ ჯო ბე სა – 1919 წლის ბო ლოს 
მათ დამ ფუძ ნე ბელ კრე ბა ში ად გი ლე ბის მე ექ ვსე დი ეკა ვათ.31

30 სრული პროგრამა – „საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშა თა 
პარტიის დამფუძნებელი კრების საარჩევნო პლატფორმა“, იხ. ერთობა, 
22 იანვარი, №16, 1919, გვ. 1.

31 დეპუტატების, ფრაქციებისა და არჩევნების შედეგებისათვის იხ. 
„საქართველოს დამფუძნებელი კრება“, გვ. 38-41. მასში შედიოდა 
ექვსი სომეხი, სამი აფხაზი, სამი რუსი (კიდევ ერთი რუსი მალაკნების 
რელიგიური სექტიდან), ორი ოსი, ორი გერმანელი, ორი ებრაელი, ერთი 
ბერძენი და ერთი აზერბაიჯანელი (საქართველოს დამფუძნებელი 
კრება, გვ. 41). რაოდენობა იცვლებოდა გარდაცვალების მიზეზით. 
კრების დეპუტატებს სხვადასხვაგვარი განათლება ჰქონდათ მიღე-
ბული. უმრავლესობა ოცდაათი-ორმოცი წლისა იყო. 77 დეპუტატი 
უმა ღ ლესი განათლების მქონე იყო და 26 დეპუტატს განათლება ევ-
როპაში ჰქონდა მიღებული. 108 დეპუტატს, დიდ უმრავლესობას,  ე.წ. 
„სუფთა სამსახური“ ჰქონდა, ისინი სახელმწიფო მოხელეები იყვნენ და 
მათი უმეტესობა (33) ვექილად მუშაობდა, ნაწილი – მასწავლებლად 
(24) და ჟურნალისტად (17). წარმომავლობის თვალსაზრისით კი, 
დეპუტატები ამგავრად ნაწილდებოდნენ: 25 მუშა იყო, 65 – გლეხი, 38 
– დიდგვაროვანი. დეპუტატთა უდიდესი ნაწილი გურიიდან იყო (28), 
დასავლეთ საქართველოდან, მსგავსად ნოე ჟორდანიასა და ნოე რა-
მიშვილის. ასევე კრებაში იყო 5 ქალი დეპუტატი.
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უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ძი ე ბა: დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბა

ჟორ და ნია ძლი ერ დამ ფუძ ნე ბელ კრებს ლო ბი რებ და. იგი ით-
ვა ლის წი ნებ და საფ რთხეს, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ემუქ რე ბო და 
და ამ ტკი ცებ და, რომ ორი უმ თავ რე სი ფუნ ქცი ის (კა ნონ მდებ ლო-
ბის მი ღე ბი სა და ახა ლი კონ სტი ტუ ცი ის დამ ტკი ცე ბის) გარ და, 
დამ ფუძ ნე ბელ კრე ბას გან კარ გუ ლე ბა თა სა ფუძ ველ ზე სწრა ფი 
რე ა გი რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბაც უნ და ჰქონ და. ეს უჩ ვე უ ლო იყო 
სა კონ სტი ტუ ციო კონ ვენ ცი ის თვის, მაგ რამ ჟორ და ნი ას აზ რით, 
ახალ გაზ რდა სა ხელ მწი ფოს გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში მძლავ რი 
მთავ რო ბა სჭირ დე ბო და. ჟორ და ნია კონ სტი ტუ ცი ას „მო მავ ლის 
მუ სი კას“ უწო დებ და, თუმ ცა სა ნამ ეს დრო დად გე ბო და, დამ ფუძ-
ნე ბელ კრე ბას აღ მას რუ ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი უნ და ჰქო-
ნო და. საფ რან გე თის ეროვ ნუ ლი კონ ვენ ცი ის მსგავ სად, მას უნ და 
და ე ნიშ ნა და გა ე თა ვი სუფ ლე ბი ნა მი ნის ტრე ბი  – სა ჯა რო მო სამ სა-
ხუ რე ე ბი, რომ ლე ბიც აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას აკონ ტრო-
ლე ბენ. მსხვი ლი და და მო უ კი დე ბე ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი აპა რა ტი 
მო მაკ ვდი ნე ბე ლი იყო სა ხალ ხო კონ ტრო ლი სათ ვის. მთავ რო ბას-
თან კონ ფლიქ ტის შემ თხვე ვა ში, პრი ო რი ტე ტი, რო გორც ხალ ხის 
სუ ვე რე ნულ ორ გა ნოს, დამ ფუძ ნე ბელ კრე ბას ენი ჭე ბო და.32 პრაქ-
ტი კა ში ეს ასე არ იყო. დამ ფუძ ნე ბელ კრე ბას, რო გორც თით ქმის 
ყვე ლა სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს, დო მი ნან ტუ რი პარ ტია მარ თავ-
და და აკონ ტრო ლებ და.

14 მარტს, დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის პირ ველ სხდო მა ზე, უა რი 
თქვეს პრე ზი დენ ტის ინ სტი ტუტ ზე. მის ნაც ვლად მთავ რო ბას თავ-
მჯდო მა რე ეყო ლე ბო და. მსგავ სად პრე მი ერ -მი ნის ტრი სა, იგი პა-
სუ ხის მგე ბე ლი იქ ნე ბო და დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე. 
კრე ბამ თავ მჯდო მა რე (გა ნახ ლე ბა დი) ერ თი წლის ვა დით აირ ჩი ა, 
თუმ ცა მას ვე ტოს უფ ლე ბა არ ჰქონ და. თავ მჯდო მა რეს შე ეძ ლო, 
აერ ჩია სა კუ თა რი კა ბი ნე ტის წევ რე ბი, მაგ რამ ისი ნი რა ტი ფი ცი რე-

32 „დამფუძნებელი კრება, მისი ფუნქცია და ძალაუფლება“, კრებულში 
ნოე ჟორდანია, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავ-
რობის თავმჯდომარე, XII ტ, გვ.160-170.
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ბუ ლი უნ და ყო ფი ლიყ ვნენ დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის მი ერ. დამ ფუძ-
ნე ბე ლი კრე ბას უნ დობ ლო ბის ვო ტუ მის პრო ცე დუ რის დაწყ ე ბით 
შე ეძ ლო, გა და ე ყე ნე ბი ნა ამა თუ იმ კა ბი ნე ტის წევ რე ბი. კრე ბამ 
„რეს პუბ ლი კის უმაღ ლეს წარ მო მად გენ ლად“ თავ მჯდო მა რე და ად-
გი ნა, თუმ ცა სა ბო ლო ოდ გა ურ კვე ვე ლი იყო, თუ რა ძა ლა უფ ლე-
ბას ფლობ და ჟორ და ნია თავ მჯდო მა რე ო ბის პე რი ოდ ში. 1919 წლის 
დე კემ ბერ ში ოპო ზი ცი ამ უგუ ლე ბელ ყო მი სი უფ ლე ბა, გა ნე ხორ ცი-
ე ლე ბი ნა მთავ რო ბის რე ორ გა ნი ზა ცია და და ე ნიშ ნა ახა ლი მი ნის-
ტრე ბი.33 პა სუ ხად უმ რავ ლე სო ბა ში მყოფ მა სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებ-
მა გა მოს ცეს ბრძა ნე ბა, რო მე ლიც ჟორ და ნი ას „გან სა კუთ რე ბულ 
უფ ლე ბებს“ ანი ჭებ და. დე ბა ტებს არა სო დეს გა ნუ მარ ტავს, რას 
გუ ლის ხმობ და „გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი“, თუმ ცა თავ მჯდო-
მა რემ კა ბი ნე ტის რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა შე ი ნარ ჩუ ნა. 

რო გორც „მთავ რო ბის პრე ზი დენ ტმა და თავ მჯდო მა რემ“, 
ჟორ და ნი ამ ათი სა მი ნის ტრო ოთხი მი ნის ტრით და ა კომ პლექ ტა.34 
მათ გან ოთხ ი ვე სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი იყო. ამ გვარ მა არ ჩე ვან მა 
ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის მარ გი ნა ლი ზა ცია გა მო იწ ვი ა. ოპო ზი ცი ა, 
რო მე ლიც მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბა ში ვე ღარ მო ნა წი ლე ობ და, უფ-
რო აგ რე სი უ ლი გახ და. სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი პავ ლე საყ ვა რე ლი ძე 
ამ ტკი ცებ და, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ში უპორ ტფე ლოდ დარ ჩე ნი ლი 
სო ცი ალ -ფე დე რა ლის ტე ბი „ბრალ დე ბი სას თავს ვე ღარ თო კავ-
დნენ“. იგი გა ნაგ რძობ და: „ი სი ნი ცდი ლო ბენ მთავ რო ბის დამ ცი-
რე ბას. ეს არა ე თი კუ რი ოპო ზი ცი ა ა“.35 ცხრა თვის გან მავ ლო ბა ში 
(1919 წლის დე კემ ბერ ში) თავ მჯდო მა რე- პრე ზი დენ ტი ჟორ და ნია 
სა ხელ მწი ფოს მარ თვას თან და კავ ში რე ბულ სირ თუ ლე ებ თან გა-
სამ კლა ვებ ლად იძუ ლე ბუ ლი გახ და, სამ ხედ რო, მო მა რა გე ბი სა და 
იუს ტი ცი ის სამინისტროე ბი სათ ვის სა მი ახა ლი მი ნის ტრი და ე ნიშ-
33 „საქართველოს დამფუძნებელი კრება, სტენოგრაფიული ანგარიში, 

სამოცდამეთვრამეტე სხდომა, 1919, 31 დეკემბერი, გვ. 23-36.
34 ევგენი გეგეჭკორი – საგარეო საქმეთა და იუსტიციის მინისტრი; ნოე რა-

მიშვილი – შინაგან საქმეთა, სამხედრო და განათლების მინისტრი; 
ნოე ხომერიკი – მიწათმოქმედების, შრომისა და ტრანსპორტის მინის-
ტრი; კონსტანტინე კანდელაკი – ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის 
მინისტრი.

35 ა. ბენდიანიშვილი, გვ. 168.
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ნა. ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობ და, გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა რო გორც მე-
მარ ცხე ნე თა, ასე ვე მე მარ ჯვე ნე თა ინ ტე რე სე ბი. ის პი რო ბას დებ-
და, რომ შექ მნი და (შვე ი ცა რი ის მსგავ სად) სა მო ქა ლა ქო მი ლი ცი ა სა 
და რე გუ ლა რულ არ მი ას, ხელს შე უწყ ობ და თა ვი სუ ფალ ვაჭ რო ბას 
და აღ კვეთ და სპე კუ ლა ცი ას, მხარს და უ ჭერ და მრეწ ვე ლო ბას და 
და ი ცავ და მშრო მელ თა უფ ლე ბებს. ეს კა პი ტა ლიზ მი სა და სო ცი ა-
ლიზ მის, ეროვ ნუ ლი მი სი ი სა და მულ ტი ე როვ ნუ ლო ბის, სა ხალ ხო 
დე მოკ რა ტი ი სა და მუ შა თა უფ ლე ბე ბის მძლავრ მრეწ ვე ლო ბა სა და 
ქმე დი თუ ნა რი ან სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტებ თან შერ წყმის მცდე-
ლო ბა იყო. ამ თით ქოს და სა პი რის პი რო მიზ ნებ მა, რომ ლე ბიც, 1890 
წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სისხლს უშ რობ დნენ ევ რო პელ სო ცი ა ლის-
ტებს, სა ფუძ ვე ლი და უ დეს ერ თ-ერთ უპირ ვე ლეს სო ცი ალ -დე მოკ-
რა ტი ულ მთავ რო ბას ევ რო პა ში. ამ გვა რად, შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბო-
და, გა ე ტა რე ბი ნათ სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი პროგ რა მა, რო მე ლიც 
ემ ყა რე ბო და სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ ინ ტერ ვენ ცი ას არა კა პი-
ტა ლიზ მის გა ნად გუ რე ბის, არა მედ მარ თვის მიზ ნით. თუმ ცა მთავ-
რო ბას არც რე სურ სე ბი გა აჩ ნდა და არც გა რე სტა ბი ლუ რო ბა, რო-
მელ თა გა რე შეც შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და პროგ რე სუ ლი სა ხელ მწი-
ფო კა პი ტა ლიზ მის პროგ რა მის სის რუ ლე ში მოყ ვა ნა.

კრე ბა ერ თდრო უ ლად აღ მას რუ ლე ბე ლი, სა სა მარ თლო და სა-
კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო იყო. ესო დენ უჩ ვე უ ლოდ ფარ თო ფუნ ქცი-
ე ბი გან საზღ ვრუ ლი იყო სა ხელ მწი ფოს მარ თვის ხელ შე საწყ ო ბად 
კონ სტი ტუ ცი ის მი ღე ბამ დე. მა გა ლი თად, დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის 
სა გან გე ბო კო მი სი ას, რო მე ლიც ახალ ცი ხე ში ვი თა რე ბის შე სას წავ-
ლად ჰყავ დათ წარ გზავ ნი ლი, მი ნი ჭე ბუ ლი ჰქონ და და კა ვე ბი სა და 
და პა ტიმ რე ბის უფ ლე ბა.36 დე პუ ტა ტებს შე ეძ ლოთ, აღ მას რუ ლე-
ბელ ორ გა ნო ებ სა და საკ რე ბუ ლო ებ ში საქ მი ა ნო ბა შე ე თავ სე ბი ნათ, 
თუ კი ისი ნი მხო ლოდ ერთ სა ხელ მწი ფო ხელ ფასს აი ღებ დნენ. ჟორ-
და ნია და ალექ სან დრე ლომ თა თი ძე (დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის პრე-
ზი დი უ მის თავ მჯდო მა რე), რომ ლე ბიც თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს 
წევ რე ბიც იყ ვნენ, აქ მუ შა ო ბას დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის მი ერ და-

36 „საქართველოს დამფუძნებელი კრება, სტენოგრაფიული ანგარიში, 
მეო თხე სხდომა, 1919, 21 მარტი, გვ. 11.
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კის რე ბულ პა სუ ხის მგებ ლო ბას უთავ სებ დნენ. ამ გვარ მა შე საძ ლებ-
ლო ბამ შე ა სუს ტა დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის სა კა ნონ მდებ ლო ფუნ-
ქცია და სა ერ თო დაც ბუნ დო ვა ნი გა ხა და კა ნონ მდე ბელ თა რო ლი. 
სა ბო ლოო ჯამ ში, მი უ ხე და ვად შეზღ უდ ვე ბი სა, რომ ლე ბიც ჟორ და-
ნი ამ აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას და უ წე სა, იმედ გაც რუ ე ბუ-
ლი ხე ლი სუფ ლე ბა მო ითხ ოვ და, რომ ნე ბის მი ე რი სა კა ნონ მდებ ლო 
ინი ცი ა ტი ვა სა კა ნონ მდებ ლო კრე ბა ზე მოხ ვედ რამ დე მას და ემ ტკი-
ცე ბი ნა.37 ამ გვა რად, სა მი ნის ტრო ე ბის ზე გავ ლე ნა სა კა ნონ მდებ ლო 
ორ გა ნო ებ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. 

მი უ ხე და ვად ამ შეზღ უდ ვე ბი სა, დე ბა ტე ბი ღია იყო და პრე სა-
შიც და უბ რკო ლებ ლად ქვეყ ნდე ბო და. პა ლა ტის მარ ჯვე ნა და მარ-
ცხე ნა მხა რეს მჭიდ რო რი გე ბად ჩამ წკრი ვე ბუ ლი ოპო ზი ცი ო ნე რი 
დე პუ ტა ტე ბი ად გი ლი დან ერ თვე ბოდ ნენ დის კუ სი ა ში. ნე ბის მი ე-
რი დე პუ ტა ტი იმუ ნი ტე ტით სარ გებ ლობ და. არც ჩხრე კა იყო და 
სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბაც ჰქონ დათ. კრე ბის უნე ბარ თვოდ დე პუ ტა-
ტებ ზე სა სა მარ თლო პრო ცე სის წა მოწყ ე ბა იკ რძა ლე ბო და. ოპო ზი-
ცი ას შე ეძ ლო, და ე კითხა მი ნის ტრე ბი და კო მი სი ა თა მუ შა ო ბი სას 
კა ნონ პრო ექ ტებ ში ცვლი ლე ბე ბი შე ე ტა ნა. აქ პარ ლა მენ ტი სათ ვის 
წარ სად გე ნი უამ რა ვი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტი მზად დე ბო და. ესა თუ 
ის პარ ტია და მა თი ლი დე რე ბი, მა გა ლი თად, სპი რი დონ კე დია და 
გი ორ გი გვა ზა ვა (ეროვნულ-დე მოკ რა ტე ბი), ისე ვე რო გორც ლეო 
შენ გე ლაია – სო ცი ა ლის ტურ -რე ვო ლუ ცი უ რი ფრაქ ცი ის გლეხ თა 
ლი დე რი, და უნ დო ბე ლი კრი ტი კით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ. დამ ფუძ ნე ბე-
ლი კრე ბა იდე ო ლო გი ურ ოპო ნენ ტებს წეს რი გი სა კენ მო უ წო დებ და. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებს დღის წეს რიგ ზე 
ზე მოქ მე დე ბის ძა ლა შეს წევ დათ და, რო გორც გრი გოლ ვე შა პე ლი 
ამ ბობ და, სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი ფრაქ ცია იყო „სა ხელ მწი ფო სა-
ხელ მწი ფო ში“, დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბა დე მოკ რა ტი ის ნამ დვილ გაკ-
ვე თილს იძ ლე ო და.38 მმარ თველ პარ ტი ას უნ და მო ეთ მი ნათ სა ჯა-

37 Georgian Archive (Harvard) Box 4, Book 19 (Sittings of the Georgian Government), 
December 11th, 1919, p.792.

38 „საქართველოს დამფუძნებელი კრება, სტენოგრაფიული ანგარიში, 
სამოცდამეთვრამეტე სხდომა, 31 დეკემბერი, 1919, გვ. 26.
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რო კრი ტი კა, რო დე საც სტე ნოგ რა ფი უ ლი ან გა რი შე ბი ად გი ლობ-
რივ გა ზე თებ ში ქვეყ ნდე ბო და.

დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის მი ერ გა მარ თულ 169 სე სი ა ზე ორი 
წლის გან მავ ლო ბა ში 265 კა ნო ნი და დე ბუ ლე ბა მი ი ღეს.39 მეტ წი-
ლად ისი ნი სა მი ნის ტრო ე ბი დან შე მო დი ო და (415-დან 249-მდე), 
თუმ ცა სა პარ ლა მენ ტო კო მი სი ა თა და პრე ზი დი უ მის შე მო თა ვა-
ზე ბუ ლიც დი დი პრო პორ ცი ით იყო (79).40 კა ნონ თა დი დი ნა წი ლი 
ახალ სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბა თა შექ მნას ით ვა ლის წი ნებ და, რა საც 
ფის კა ლუ რი და ფი ნან სუ რი სა კითხ ე ბი და სამ ხედ რო საქ მე ე ბიც 
მოს დევ და. სა ბო ლოო ჯამ ში, ოპო ზი ცი ამ სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბის 
დღის წეს რი გი სათ ვის ობ სტრუქ ცი ის მოწყ ო ბა ვერ შეძ ლო. დე პუ-
ტატ თა დი დი ნა წი ლი დროს ხელ ფა სის გაზ რდი სა ან კრე დი ტე ბის 
მოთხ ოვ ნა ზე ხარ ჯავ და. რო გორც სხვა სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო-
ებ ში, პო ლი ტი კას დე პუ ტა ტე ბი არც აქ გან საზღ ვრავ დნენ. გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა თა უდი დე სი ნა წი ლი აღ მას რუ ლებ ლე ბის მი ერ იყო ინი-
ცი რე ბუ ლი, სო ცი ალ -დე მოკ რატ დე პუ ტა ტებს კი დე ბა ტე ბი სას ჩიხ-
ში ამ წყვდევ დნენ რაჟ დენ არ სე ნი ძე, ალექ სან დრე ლომ თა თი ძე და 
მათ სა ვით ძლი ე რი სხვა ოპო ნენ ტე ბი, რომ ლე ბიც პარ ტი ის წევ რებს 
წეს რიგ ში ამ ყო ფებ დნენ. დრო დად რო პარ ლა მენ ტა რე ბი დაშ ტამ პუ-
ლე ბი ვით იქ ცე ოდ ნენ. უმ რავ ლე სო ბა სა კა ნონ მდებ ლო კენ ჭის ყრი-
სას ლი დერ თა მი თი თე ბებს მის დევ და. თუმ ცა სხვა დროს დე ბა ტე-
ბი მძვინ ვა რებ და – მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლებს ქარ ცეცხ ლში 
ატა რებ დნენ, ხო ლო დე ბა ტე ბის გა რე შე მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბებ სა ან მათ გამ ჭვირ ვა ლო ბას აპ რო ტეს ტებ დნენ. 

თვით მმარ თვე ლო ბა

თბი ლისს სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი მარ თავ დნენ, მაგ რამ პე რი-
ფე რია უფ რო ძნე ლი გა სა კონ ტრო ლე ბე ლი იყო. 1918 წლის ივ ნის-
ში „ერ თო ბამ“ თა ვის მკითხ ვე ლებს შე ახ სე ნა, რომ მხო ლოდ იდე ე ბი 
არ კმა რო და: „ერ თა დერთ ნამ დვილ ძა ლას ჯა რი და ში და წეს რი გი 
39 საქართველოს დამფუძნებელი კრება, 1919, გვ. 30.
40 იქვე, გვ. 31.
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წარ მო ად გენს, ეს არის კონ სტი ტუ ცი ის ქვა კუთხ ე დი, ეს ჩვე ნი გა-
დარ ჩე ნის ერ თა დერ თი გზა ა“.41 ეროვ ნუ ლი გვარ დი ის დახ მა რე ბის 
გარ და, მთავ რო ბა სო ფელ ზე კონ ტრო ლის მო პო ვე ბას ცენ ტრის მი-
ერ და ნიშ ნუ ლი კო მის რე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბი თაც ცდი ლობ და. 
ამას სა მი მი ზე ზი გა ნა პი რო ბებ და: პირ ველ რიგ ში, დუ შე თი, ახალ-
ქა ლა ქი, სა მეგ რე ლო, აფ ხა ზე თი და აჯან ყე ბე ბით და უძ ლუ რე ბუ-
ლი სხვა პრო ვინ ცი ე ბი ქვეყ ნის უსაფ რთხო ე ბის თვის სე რი ო ზულ 
პრობ ლე მას ქმნიდ ნენ; გარ და ამი სა, სა ხელ მწი ფოს უნ და გა ემ ყა-
რე ბი ნა ავ ტო რი ტე ტი ქა ლაქს გა რეთ; ამას თა ნა ვე, ად გი ლობ რი ვი 
სამ თავ რო ბო უწყ ე ბა თა ჩა მო ყა ლი ბე ბა ნე ლი ტემ პით მი დი ო და, 
მა თი ძა ლა უფ ლე ბა კი სუს ტად იყო გა მო ხა ტუ ლი. თვით მმარ თვე-
ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ჟორ და ნი ა სე უ ლი გეგ მის მი უ ხე და ვად, 
რეს პუბ ლი კის არ სე ბო ბი სას კო მი სარ თა სის ტე მა უც ვლე ლად ფუნ-
ქცი ო ნი რებ და. კო მის რებს, რო გორც ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის-
ტროს წარ მო მად გენ ლებს, შე და რე ბით მე ტი იუ რი დი უ ლი ძა ლა უფ-
ლე ბა ჰქონ დათ, ვიდ რე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ახ ლად 
არ ჩე ულ ორ გა ნო ებს, რომ ლებ საც ერო ბის სა ხე ლით იც ნობ დნენ. 
რო გორც ერ თი მუ შა ჩი ო და, სრუ ლი ად გა უ გე ბა რი იყო, თუ ვის 
ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ კო მის რე ბი სოფ ლად -- „დე მოკ რა ტი ას თუ ბი უ-
როკ რა ტი ას“.42 1919 წლის მოწ ვე ვის თბი ლი სის სა ქა ლა ქო საბ ჭო ზე 
ალექ სან დრე ლომ თა თი ძე თა ნა პარ ტი ე ლებს მთავ რო ბის მხრი დან 
ჩა რე ვას ამ გვა რად გა ნუ მარ ტავ და: „ჩვენ ორ გან სხვა ვე ბულ დრო-
ში ვცხოვ რობთ, ერ თი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია რე ვო ლუ ცი ა, მე-
ო რეს თვის კი – სა ხელ მწი ფო აღ მშე ნებ ლო ბა. ამ გვარ მო მენ ტებ ში 
ცენ ტრა ლუ რი მთავ რო ბა უნ და ერე ო დეს და დგამ დეს ნა ბი ჯებს, 
რა საც ნორ მა ლურ დროს არ გა ა კე თებ და“. 43

მრა ვალ პარ ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბი ერო ბა ში რე გი ო ნა ლურ დო ნე ზე 
1918 წლის აგ ვის ტო ში და იწყო (სოფ ლად არ ჩევ ნე ბი მოგ ვი ა ნე ბით 

41 „ჩვენი კონსტიტუცია“, ერთობა, 7 ივნისი, №116, 1918, გვ. 1.
42 „მუშათა წერილი“, ერთობა, 3 ოქტომბერი, № 211, 1918, გვ. 3.
43 მიღებულია ამიერკავკასიის სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციის 

მერვე ყრილობაზე, „მერვე ყრილობა“, ერთობა, 27 ნოემბერი, №257, 
1918, გვ. 1.
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ჩა ტარ და). არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბით სულ რამ-
დე ნი მე სა ჩი ვა რი არ სე ბობ და, მაგ რამ პრობ ლე მე ბი აშ კა რა იყო. 
პარ ტი უ ლი აქ ტი ვის ტე ბი ხალ ხის ინ დე ფე რენ ტუ ლო ბას უჩი ოდ ნენ. 
გა მოცხ ა დე ბულ თა რა ო დე ნო ბა ზო გი ერთ რა ი ონ ში 30-40%-ს არ 
აღე მა ტე ბო და.44 არა საკ მა რი სად იყო წარ მოდ გე ნი ლი ინ ტე ლი გენ-
ცი ა, რო მელ საც ამომ რჩე ველ თა და რაზ მვა შე ეძ ლო. პრო ვინ ცი ელ 
მო ხე ლე თა და მას წავ ლე ბელ თა დიდ ნა წილს სი ღა ტა კი სა გან თავ-
და საღ წე ვად თბი ლი სის თვის მი ე შუ რე ბი ნა. პარ ტი ე ბი პრო ვინ ცი ებ-
ში ცუ დად იყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი. ამომ რჩევ ლე ბი ცდი ლობ დნენ, კო-
მის რე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი პარ ტი ის წევ რე ბი სათ ვის ეა მე ბი ნათ, 
რად გან ისი ნი რე ა ლურ ძა ლა უფ ლე ბა ფლობ დნენ. სო ცი ალ -დე მოკ-
რა ტე ბი, ამომ რჩე ველ თა სუს ტი მხარ და ჭე რის გა მო, ცდი ლობ დნენ, 
ად გი ლობ რი ვი პარ ტი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა ისე წა რე-
მარ თათ, რომ შე ერ თე ბოდ ნენ სო ცი ა ლის ტ-რე ვო ლი ცი ო ნე რებს, 
სო ცი ა ლის ტ-ფე დე რა ლის ტებ სა და სხვა მე მარ ცხე ნე ოპო ზი ცი ურ 
პარ ტი ებს. სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებ მა სა უ კე თე სო ორა ტო რე ბი ქა-
ლაქ გა რეთ გაგ ზავ ნეს. ნოე რა მიშ ვი ლი და ნოე ხო მე რი კი, რომ-
ლებ მაც სოფ ლე ბი და ქა ლა ქე ბი შე მო ი ა რეს, მო სახ ლე ო ბას ეკო ნო-
მი კურ დახ მა რე ბა სა და მი წას ჰპირ დე ბოდ ნენ, კო რუმ პი რე ბუ ლი 
ჩი ნოვ ნი კე ბი კი რა მიშ ვილ მა ად გილ ზე ვე სა მა გა ლი თოდ და სა ჯა.45

სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებ მა თით ქმის ყვე ლა სა არ ჩევ ნო ოლ ქში 
ხმა თა უმ რავ ლე სო ბა მო ი პო ვეს,46 მაგ რამ კამ პა ნი ის დროს გა ერ-
თი ა ნე ბუ ლი პარ ტი უ ლი კო ა ლი ცი ე ბი მმარ თვე ლო ბი თი საქ მი ა ნო-
ბის დაწყ ე ბის თა ნა ვე და ი შა ლა. მა გა ლი თად, თე ლავ ში სო ცი ალ -ფე-
დე რა ლის ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა მი წის რე ფორ მას თან და კავ ში-
რე ბულ მა უთან ხმო ე ბამ შე უძ ლე ბე ლი გა ხა და. ოპო ზი ცი ო ნე რებს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხარდაჭერა ჰქონ დათ ზუგ დიდ ში (სა მეგ რე ლო), 

44 ბენდიანიშვილი, საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, გვ. 88.
45 „შინაგან საქმეთა სამინისტროში“, ერთობა, 21 თებერვალი, №41, 1919, 

გვ. 3.
46 ჟორდანიას მშობლიურ ქალაქ ლანჩხუთში, გურიაში, 1374 ამომრჩევლის 

ხმიდან 1373 ხმა მიიღო სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ, მაგრამ 
ამომრ ჩეველთა აქტივობამ მხოლოდ 40% შეადგინა. „არჩევნები პრო-
ვინციებში: ლანჩხუთი“, ერთობა, 4 სექტემბერი, №188, 1918, გვ.3. 
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სა დაც 1918 წელს ქარ თველ მა სო ცი ა ლის ტ-რე ვო ლუ ცი ო ნე რებ მა 
ხმა თა უმ რავ ლე სო ბა მო ი პო ვეს. ქუ თა ის ში, სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე-
ბი იძუ ლე ბულ ნი იყ ვნენ, ეროვნულ-დე მოკ რა ტებ თან ეთა ნამ შრომ-
ლათ.47 თუმ ცა ფუნ და მენ ტურ პრობ ლე მას რე სურ სე ბი წარ მო ად-
გენ და. რო გორ უნ და შე ეს რუ ლე ბი ნა ერო ბას მო ვა ლე ო ბა კად რე-
ბი სა და ფი ნან სე ბის გა რე შე, თუ კი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი იყო ად გი-
ლობ რივ სა სა მარ თლო ებ ზე, გზებ ზე, სა ა ვად მყო ფო ებ ზე, სკო ლებ-
ზე, სურ სათ ზე, გა და სა ხა დე ბის აკ რფა ზე? ცენ ტრი დან მი ღე ბუ ლი 
სუბ სი დი ე ბის არარ სე ბო ბას ისი ნი ვე რა ფერს მო უ ხერ ხებ დნენ. 
სო ცი ალ -დე მოკ რატ მა და ვით ონი აშ ვილ მა ერო ბის დე ლე გა ტე ბის 
შეხ ვედ რა ზე 1919 წლის თე ბერ ვალ ში აღი ა რა: თუ „მთავ რო ბის ფი-
ნან სუ რი რე სურ სე ბის სის ტე მა მოშ ლი ლი ა, ერო ბე ბი ვერ შექ მნი ან 
მყარ ეკო ნო მი კურ ბა ზას“.48 ერო ბე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არას წო-
რად იყო გან საზღ ვრუ ლი, რაც გა უ თა ვე ბელ და ვას იწ ვევ და, თუ 
რო გორ შეძ ლებ დნენ ისი ნი შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბას. მა გა ლი თად, 
რა ქო ნე ბა შე იძ ლე ბო და ჰქო ნო და ერო ბას და რო მე ლი გა და სა ხა-
დე ბი უნ და გა და ე ხა და? მთავ რო ბა მათ შე მო სუ ლი გა და სა ხა დე ბის 
ნა წი ლის გა მო ყო ფას შეჰ პირ და, მაგ რამ მო სახ ლე ო ბა იშ ვი ა თად 
იხ დი და გა და სა ხა დებს. ხან და ხან ერო ბა თა ვად კრეფ და სა კუ თარ 
მო საკ რე ბელს ან შე მო სავ ლის მი სა ღე ბად ყიდ და ამა თუ იმ პრო-
დუქტს, ვთქვათ, სი მინდს. ასე იყო, მა გა ლი თად, თბი ლის ში, ოზურ-
გეთ სა და ქუ თა ის ში. თბი ლი სის რა ი ო ნი მი წას ბეგ რავ და, აწე სებ და 
სა ნი ტა რულ და სა კუთ რე ბის გა და სა ხადს, რო მელ საც ზო გი ერ თი 
უფა სო სკო ლი სათ ვის და სა მე დი ცი ნო თუ ვე ტე რი ნა რუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბი სათ ვის საკ მა რი სი სახ სრე ბი შე მოჰ ქონ და.49 1919 წლის 
შე მოდ გო მა ზე ად გი ლობ რი ვი ტყე ე ბის მარ თვა ერო ბას გა და ე ცა, 

47 იხ. ბენდიანიშვილი, საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, გვ. 18-89 
ადგილობრივი თვითმმართველობების შესახებ, რომლებშიც ოპო-
ზი  ციური პარტიები ადგილობრივ სოციალ-დემოკრატიულ ორგა ნი-
ზაციებთან ბლოკად გაერთიანდნენ. 

48 „ერობათა წარმომადგენლობების ყრილობა“, ერთობა, 26 თებერვალი, 
№45, 1919, გვ. 1.

49 „გადასახადები თბილისის მაზრაში“, ერთობა, 9 სექტემბერი, №203, 
1919, გვ. 3.



საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება ასი წლის შემდეგ...

56

1920 წელს კი მათ შე ეძ ლოთ, და ე წე სე ბი ნათ ესა თუ ის გა და სა ხა-
დი, მათ შო რის, სა ნი ტა რუ ლიც. მი წის რე ფორ მის შემ დეგ, მო გე ბის 
მი სა ღე ბად და მარ ცვლე უ ლის და სა თე სად მათ მცი რე ოდე ნო ბის 
მი წა მი ი ღეს (სა ხელ მწი ფო მი წე ბის 7%). თუმ ცა ყო ვე ლი ვე ეს საკ-
მა რი სი არ იყო, ამი ტო მაც ბო ლო არ უჩან და რე გი ო ნუ ლი ერო ბე ბი-
დან ცენ ტრა ლურ სამ თავ რო ბო უწყ ე ბებ ში გა მოგ ზავ ნილ პე ტი ცი-
ებს სეს ხე ბის, კრე დი ტე ბი სა და სუბ სი დი ე ბის თა ო ბა ზე. მთავ რო ბა, 
დე ფაქ ტო, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე მო სავ ლის ერ-
თა დერ თი რე ა ლუ რი წყა რო იყო. ამან ერო ბე ბი და ა უძ ლუ რა. კონ-
ტრო ლი ცენ ტრის ხელ ში იყო ან ად გი ლობ რივ პარ ტი ულ ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ზე გა და დი ო და.

ერო ბე ბის შე მო ღე ბა სა სოფ ლო (სა თე მო) დო ნე ზე გაგ რძელ და. 
ზო გი ერთ რა ი ონ ში, მა გა ლი თად, ოზურ გეთ ში, სოფ ლის მო სახ ლე-
ო ბა რე ვო ლუ ცი ამ დელ სა სოფ ლო სა ზო გა დო ე ბა თა შე ნარ ჩუ ნე ბას 
ამ ჯო ბი ნებ და. გა ურ კვე ვე ლი რჩე ბო და, თუ რამ დე ნად ძლი ე რი შე-
იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო ერო ბა სო ფელ ში, რაც მის ეფექ ტუ რო ბას 
აქ ვე ი თებ და. აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ „სა ნამ (ე რო ბა) სწო რად არ იქ ნე-
ბო და ორ გა ნი ზე ბუ ლი, სა ხელ მწი ფოს ძლი ე რე ბა სა და სტა ბი ლუ-
რო ბა ზე სა უ ბა რი ოც ნე ბად დარ ჩე ბო და“.50 მსგავ სი პრობ ლე მის შე-
სა ხებ წერ და „ერ თო ბაც“: „დღემ დე ვში შობ დით, რომ ერო ბას პრობ-
ლე მას ქვე და ფე ნე ბი შე უქ მნი და, რად გან ხალხს მზა ო ბაც აკ ლია 
და გა ნათ ლე ბაც. ახ ლა კი ვხე დავთ, რომ საფ რთხე ზე მო დან მო დის, 
მმარ თვე ლი ცენ ტრი დან, რო მე ლიც სა კუ თარ თავ ზე იღებს ყვე ლა 
წვრილ მან ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბას, რად გან ერო ბას რე სურ სთა დე-
ფი ცი ტი აქვს.“ სტა ტია ას კვნი და: „ე რო ბა თა სის ტე მა ჯერ კი დევ 
არ გაგ ვაჩ ნი ა“.51 ერო ბა აქ ტი უ რად უნ და ჩაბ მუ ლი ყო სა ხელ მწი ფოს 
ად მი ნის ტრი რე ბის საქ მე ში. სწო რედ ამ პრინ ციპს ეყ რდნო ბო და 
სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის გა ნაცხ ა დი რე ა ლურ დე მოკ რა ტი ა-
ზე. თუმ ცა რე გი ო ნებ ში არ სე ბულ მა ვი თა რე ბამ, ისე ვე რო გორც 
50 „თემთა წარმომადგენლობების ყრილობა“, ერთობა, 14 თებერვალი, 

№35, 1920, გვ.1.
51 „დემოკრატიული აღმშენებლობა“, ერთობა, 25 ოქტომბერი, №229, 

1918, გვ. 1.
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სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბა თა არა რე ა ლის ტურ მა მო ლო დი ნებ მა და ვალ-
დე ბუ ლე ბებ მა, ყო ვე ლი ვე ეს, ფაქ ტობ რი ვად, შე უძ ლე ბე ლად აქ ცი ა.

ქმე დი თი ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის ტრა ცი ის არარ სე ბო ბა ძირს 
უთხ რი და სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვან რე ფორ მებს – სა არ ბიტ-
რა ჟო სა სა მარ თლოს თვის არ ჩე ულ მო სა მარ თლე თა რე ფორ მას, მი-
წის რე ფორ მას, დაწყ ე ბი თი სკო ლე ბის მარ თვას ახა ლი პროგ რა მით 
და ა.შ. ერო ბას ესა ჭი რო ე ბო და ინ ფორ მა ცია მი წის სა კუთ რე ბის 
შე სა ხებ და გა რან ტი ა, რომ სწო რად მოხ დე ბო და ამ სა კუთ რე ბის 
გა და ნა წი ლე ბა. თუმ ცა შე მო სავ ლე ბის, ხელ ფა სე ბი სა და პერ სო-
ნა ლის არარ სე ბო ბა საფ რთხეს უქ მნი და ამ გვარ პერ სპექ ტი ვას. 
პრო ვინ ცი ე ბი დან შე მო სუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, სა თა ნა დოდ ერო ბა თა 
მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი ფუნ ქცი ო ნი რებ და. ცო ტა თუ ახერ ხებ და 
სკო ლე ბის და არ სე ბას, მას წავ ლე ბელ თა თუ აგ რო ნომ თა და ქი რა-
ვე ბას ან გზე ბის მშე ნებ ლო ბას. და საქ მე ბულ კად რებს ამ ან გა რი-
შებ ში „გა მო უც დე ლად და სა კუ თა რი საქ მის არ მცოდ ნედ“ მო იხ სე-
ნი ებ დნენ.52 სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა ჩი ო და: „ჩვენ გვყავს პა ტი ო სა ნი 
მუ შე ბი, მაგ რამ რო დე საც აღ მოჩ ნდე ბა, რომ ფუ ლი არ გაგ ვაჩ ნი ა, 
ისი ნი გარ ბი ან ან ქრთამს იღე ბენ...“ ერ თ-ერ თი ჟურ ნა ლის ტი კი 
იუწყ ე ბო და, რომ, ქარ თველ თა აზ რით, ერო ბა „ხალ ხი სა გან გან ზე 
გამ დგა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო იყო, რო მე ლიც თავს ზე მო-
დან მო ახ ვი ეს“.53

1919 წლის შე მოდ გო მა ზე და იწყო დე ბა ტე ბი, შეძ ლებ და თუ 
არა ერო ბა თა ცენ ტრა ლუ რი კავ ში რი სი ტუ ა ცი ის გა მოს წო რე ბას. 
1919 წლის სექ ტემ ბერ ში ერო ბა თა მე ო რე ყრი ლო ბის დე ლე გა ტე-
ბი გა იყ ვნენ. ერთ მხა რე ამ ტკი ცებ და, რომ ცენ ტრი უკე თე სი მხარ-
დამ ჭე რი იქ ნე ბო და, სხვე ბი კი, სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა ლი დე რე-
ბის მხარ და ჭე რით, აცხ ა დებ დნენ, რომ პა რა ლე ლუ რი მთავ რო ბის 
მსგავ სად იმოქ მე დებ დნენ. „ერ თო ბა“, რო მე ლიც სა ხე ლი სუფ ლე ბო 
პო ზი ცი ას იზი ა რებ და, წერ და, რომ „ად გი ლობ რი ვი ინ ტე რე სე ბი სა-
52 „ადმინისტრაციული მოწყობა“, ერთობა, 11 ოქტომბერი, №231, 1919, 

გვ. 1.
53 იხ. „თუ საძრკველი დანგრეულია“, ერთობა, 23 ოქტომბერი, №241,  გვ. 

1; „ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი საფეხური“, ერთობა, 
21 იანვარი, №14, 1920, გვ. 1-2.
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ხელ მწი ფო ინ ტე რე სებს უნ და ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს“.54 ში ნა გან საქ-
მე თა მი ნის ტრმა ნოე რა მიშ ვილ მა დე ლე გა ტებს სიტყ ვით მი მარ თა. 
მან პირ და პირ გა ნაცხ ა და: „ე რო ბა თა დი დი ბი უ ჯე ტი ზი ანს მი ა ყე-
ნებს დე მოკ რა ტი ას“. რა მიშ ვი ლი „რე გი ო ნა ლუ რი პატ რი ო ტიზ მის“ 
ზრდას თან და კავ ში რე ბულ საფ რთხე ზეც სა უბ რობ და.55 მი უ ხე და-
ვად ამი სა, ცენ ტრა ლუ რი კავ ში რი მა ინც შე იქ მნა, თუმ ცა მას სეს-
ხად მოთხ ოვ ნილ 14 მი ლი ონ რუბ ლსა და სა კუ თარ ბან კზე უა რი 
უთხ რეს, რაც კავ ში რის საქ მი ა ნო ბის სა ბო ტაჟს ნიშ ნავ და.

ეს დე ბა ტე ბი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის მი მართ ორაზ რო ვან და მო-
კი დე ბუ ლე ბას ასა ხავ და. მთავ რო ბას რე გი ო ნა ლუ რი ავ ტო ნო მია 
აფ რთხობ და და სურ და, ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის ტრა ცია ცენ ტრის-
თვის და ექ ვემ დე ბა რე ბი ნა. სხვა მხრივ, ოპო ნენ ტე ბი ყუ რადღ ე ბას 
ამახ ვი ლებ დნენ დე მოკ რა ტი ულ იდე ალ ზე, რომ ლის გან სა ხი ე რე ბა-
საც თვით მმარ თვე ლო ბის კონ ცეფ ცია წარ მო ად გენ და. სა ბო ლოო 
ჯამ ში, ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის გა მო, ამ მიდ გო-
მა თა გან ერ თიც ვერ გან ხორ ცი ელ და. ჟორ და ნია იძუ ლე ბუ ლი იყო, 
ეღი ა რე ბი ნა: ერო ბე ბის შე მო ღე ბი დან ერ თი წლის თავ ზე „ურ თი-
ერ თო ბა ერო ბა სა და მთავ რო ბას შო რის ჯერ კი დევ ჩა მო უ ყა ლი ბე-
ბე ლი ა. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხია და სა ნამ მას არ გა დავ ჭრით, 
ჩვენ არც ძა ლა შეგ ვწევს და არც უნა რი, შე ვებ რძო ლოთ ერო ბის 
მო ხე ლე თა უკა ნო ნო ქმე დე ბებ სა და შე უ სა ბა მო პო ლი ტი კას“.56 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში ერო ბა თა უნი ა თო ბა ალ ბათ გა მოს წორ დე-
ბო და, რო დე საც ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის უსაფ რთხო ე ბა გა-
იზ რდე ბო და, ძა ლა უფ ლე ბა გა და ნა წილ დე ბო და და ეკო ნო მი კა მო-
ღო ნი ერ დე ბო და. თუმ ცა სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კას ამ დე ნი დრო 
არ ჰქონ და და ამ გვა რი ფუ ფუ ნე ბის უფ ლე ბა არ გა აჩ ნდა. 

54 ერობის როლისა და მისი მთავრობასთან ურთიერთობების შესახებ 
დებატებთან დაკავშირებით იხ. „ერობათა ცენტრი“, ერთობა, 3 სექ-
ტემ ბერი, №198, გვ 1; „ერობათა ცენტრი“, ერთობა, 4 სექტემბერი, 
№199, გვ. 2-3.

55 „რესპუბლიკის ერობათა ყრილობა“, ერთობა, 12 სექტემბერი, №206, 
გვ. 3.

56 საქართველოს დამფუძნებელი კრების სტენოგრაფიული ანგარიში, სა-
მოცდამეცხრამეტე სხდომა, 31 დეკემბერი, 1919, გვ. 30.
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დე მოკ რა ტია ქა ლა ქებ ში 

ბე დად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას მემ კვიდ რე ო ბად ერ გო თბი-
ლი სი, ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი დე და ქა ლა ქი. თბი ლი სი უკ ვე 200 წელ ზე 
მეტ ხანს იყო კავ კა სი ის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ცენ ტრი და რე გი ო ნის 
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის, ტრან სპორ ტის ინ ჟინ რე ბის, არ მი ის გე-
ნერ ლე ბის, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სა თუ ქარ ხნე ბის დი რექ ტორ-
თა შტაბ ბი ნა. თბი ლი სი თა ვი სი კულ ტუ რულ -პო ლი ტი კუ რი მნიშ-
ვნე ლო ბით, დახ ვე წი ლო ბით, გა ნათ ლე ბის დო ნი თა და მძლავ რი 
სა წარ მო ე ბით ერ თი თა ვით აღე მა ტე ბო და სხვა ქა ლა ქებს. აქ ბი-
ნად რობ დნენ ქარ თვე ლი დიდ გვა როვ ნე ბი, მდი და რი სო მე ხი ვაჭ-
რე ბი და მე წარ მე ე ბი. აქ ვე იყ ვნენ და ბა ნა კე ბუ ლი რუ სი ოფიც რე-
ბი და სამ ხედ რო გარ ნი ზო ნე ბი. თბი ლი სი ან და მა ტი ვით იზი დავ და 
სოფ ლი დან ჩა მო სუ ლებ საც, 1917-18 წლებ ში კი – ლტოლ ვი ლებს 
და ოს მელ თი სა და წი თე ლი არ მი ი დან თავ დაღ წე ულ დე მო ბი ლი ზე-
ბულ ჯა რის კა ცებს. ამ მჭიდ როდ და სახ ლე ბულ, მრა ვა ლე რო ვან ქა-
ლაქს, უპო ვარ თა და რეპ რე სი რე ბულ თა თავ შე სა ფარს, აღარ შე ეძ-
ლო მო სახ ლე ო ბის და პუ რე ბა და და ბი ნა ვე ბა, აღარც სა ხელ მწი ფო 
მო ხე ლე თათ ვის ჯა მა გი რის გა დახ და ან სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. თბი ლის ში ჰქონ და ბი ნა და დე ბუ ლი მრა ვალ 
ეროვ ნულ საბ ჭოს, მი ლი ცი ას, ამა თუ იმ პო ლი ტი კურ პარ ტი ას, 
რომ ლე ბიც რე სურ სე ბი სა და ძა ლა უფ ლე ბის თვის ერ თმა ნეთს ექიშ-
პე ბოდ ნენ. სა ქარ თვე ლოს ახალ მთავ რო ბა უნ და გამ კლა ვე ბო და 
ცა რის ტუ ლი მმარ თვე ლო ბის მემ კვიდ რე ო ბას – სა ჯა რო მო ხე ლე-
თა კო რუფ ცი ას, გა უ თა ვე ბელ სი ღა რი ბეს, სნე უ ლე ბებს, უმუ შევ-
რო ბას, ლტოლ ვი ლებ სა და კრი მი ნა ლურ დაჯ გუ ფე ბებს.

თბი ლი სის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა შეკ ვე ცი ლი უფ ლე-
ბე ბი თა და შეზღ უ დუ ლი ძა ლა უფ ლე ბით, თავ და პირ ვე ლად, 1870 
წელს ჩა მო ყა ლიბ და. ქა ლა ქის საკ რე ბუ ლო უძღ ვე ბო და მუ ნი ცი პა-
ლურ სამ სა ხუ რებს, ხელ მძღვა ნე ლობ და ად გი ლობ რივ სა ჯა რო მო-
ხე ლე ებს და არე გუ ლი რებ და მო ქიშ პე სა არ ჩევ ნო ოლ ქე ბის მოთხ-
ოვ ნებს. მი სი დე მოკ რა ტი უ ლი მან და ტი და კომ პე ტენ ცია გა ი ზარ-



საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება ასი წლის შემდეგ...

60

და 1917 წლის ივ ნის ში, კო ა ლი ცი უ რი მთავ რო ბის დროს, რო დე საც 
სა ქა ლა ქო არ ჩევ ნე ბის შე დე გად ჩა მო ყა ლიბ და საბ ჭო, რო მელ შიც 
შე დი ოდ ნენ დაშ ნაკ ცუ ტი უ ნე ბი, სო ცი ა ლის ტ-რე ვო ლუ ცი ო ნე რე ბი 
და ქარ თვე ლი სო ცი ალ -დე მოკ რტე ბი გა ფარ თო ე ბუ ლი უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბით ქა ლა ქის მი ლი ცი ა ზე, ად გი ლობ რივ სა სა მარ თლო ებ სა და 
სურ სა თით მო მა რა გე ბა ზე. თუმ ცა ღა ნამ დვი ლი ძა ლა უფ ლე ბა ქა-
ლაქ ში პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს, ეროვ ნუ ლი საბ ჭო ებ სა და ქა ლა ქის 
საბ ჭო ებს ეკუთ ვნო და. თბი ლი სი სა და სა ქარ თვე ლოს პრო ვინ ცი ულ 
ქა ლა ქებ ში წეს რი გის დაც ვამ სა ხელ მწი ფოს გა დარ ჩე ნი სათ ვის გა-
დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა. ვი ნა ი დან სა ხელ მწი ფომ უარ ყო 
„მავ ნე მაქ სი მა ლიზ მი“, სა ქა ლა ქო საბ ჭო ე ბი ზე წო ლას გა ნიც დიდ-
ნენ, რა თა თა ვი ან თი პრე რო გა ტი ვე ბი ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე-
ბი სათ ვის და ქა ლა ქის არ ჩე უ ლი წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის გა და ე-
ცათ. 1918 წლის სექ ტემ ბერ ში „ერ თო ბა“ წერ და: „რე ვო ლუ ცი უ რი 
ორ გა ნო ე ბი მტკი ცედ უნ და დად გნენ, რა თა შე ი ნარ ჩუ ნონ პო ლი ტი-
კუ რი კონ ტრო ლი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ფუნ ქცი ა, მაგ რამ თა ვი 
უნ და შე ი კა ვონ მთავ რო ბის საქ მე ებ ში უშუ ა ლო ჩა რე ვი სა გან“.57

1918 წლის ოქ ტომ ბერ ში არ სე ბუ ლი საბ ჭოს ხელ მძღვა ნე ლო-
ბას უნ დობ ლო ბის ვო ტუ მი გა მო უცხ ა დეს. საბჭოს წევ რე ბის მხრი-
დან გა მო უცხ ა დებ ლო ბა ჩვე უ ლებ რი ვი მოვ ლე ნა გახ ლდათ. პარ-
ტი ე ბი პო ლა რი ზე ბუ ლი იყო. ქა ლა ქის რის ხვა თავს ატყ დე ბო და 
კო რუმ პი რე ბულ მი ლი ცი ა სა და ად გი ლობ რი ვი მო მა რა გე ბის კო მი-
ტე ტებს. ხელ ფა სებს თვე ო ბით ვერ იხ დიდ ნენ. შემ ზა რა ვი ან ტი სა-
ნი ტა რი ა, რო გორც წე სი, ქო ლე რი სა და ტი ფის მი ზე ზი ხდე ბო და. 
ისე დაც გა დატ ვირ თუ ლი ტრამ ვაი და მა ტა რებ ლე ბი იშ ვი ა თად მოძ-
რა ობ და. და ნაგ ვი ა ნე ბუ ლი ქუ ჩე ბის ნე ბის მი ე რი კუთხე სავ სე იყო 
მათხ ოვ რე ბით. „ჩვე ნი ვე თვალ წინ ძარ ცვა- გლე ჯა ყო ველ დღი უ რი 
მოვ ლე ნა ა“, – წერ და ერ თ-ერ თი ჟურ ნა ლის ტი. სხვა კი „ძონ ძებ ში 
გახ ვე უ ლი, ნა ხევ რად მში ე რი, სი ცი ვის გან და ლურ ჯე ბუ ლი“ მა წან-
წა ლა ბავ შვე ბის შე სა ხებ ყვე ბო და: „ზო გი ზის, ზო გი კი თით ქმის 

57 „რევოლუციური ორგანიზაციები და მთავრობა“, ერთობა, 16 სექტემ-
ბერი, №196, 1918, გვ. 1.
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უმოძ რა ოდ პირ ქვე დამ ხო ბი ლა, ზო გი ერ თი ტი რის, ზო გიც მათხ-
ოვ რობს“.58

ახა ლი არ ჩევ ნე ბი ქალაქის საბჭოში 1919 წლის თე ბერ ვალ ში 
ჩა ტარ და. სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა სა არ ჩევ ნო ბი უ ლე ტე ნე ბი ათა-
სო ბით იბეჭ დე ბო და, მან ქა ნებს პრო პა გან დის ტუ ლი პოს ტე რე ბი 
ამ შვე ნებ და, კა რებ ზე პლა კა ტებს აკ რავ დნენ, გა ზე თებ ში კი ლექ-
სებს აქ ვეყ ნებ დნენ. არ ჩევ ნე ბის დღეს თოვ და. აქ ტი ვო ბამ 51%-ს 
მი აღ წი ა, მაგ რამ სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებ მა 90-დან მხო ლოდ 69 ად-
გი ლი მო ი პო ვეს. სა არ ჩევ ნო სი ა ში ჟორ და ნია და ევ გე ნი გე გეჭ კო რი 
ლი დე რობ დნენ. ხმა მის ცეს ეროვნულ -დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის 10 
წევ რსა და სო ცი ალ -ფე დე რა ლის ტთა 7 წარ მო მად გე ნელს.59 სო ცი-
ალ -დე მოკ რა ტებს გა მარ ჯვე ბა, პრაქ ტი კუ ლად, გა რან ტი რე ბუ ლი 
ჰქონ დათ, ვი ნა ი დან დაშ ნაკ ცუ ტი უ ნე ბი და ესე რე ბი არ ჩევ ნე ბის-
თვის ბო ი კო ტის გა მოცხ ა დე ბას აპი რებ დნენ. თბი ლი სელ სო მეხ 
ამომ რჩე ველ თა გან ბევ რმა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბა ზე უა რი 
თქვა. შე იძ ლე ბა, ისი ნი სომ ხურ -ქარ თუ ლი ომის შემ დგომ მა ან ტი-
სომ ხურ მა სა გა ზე თო კამ პა ნი ა მაც და აფ რთხო. ესერ თა მხარ დამ-
ჭე რებ მა, ძი რი თა დად, რუ სეთს მი ა შუ რეს. ამ გვა რად, მულ ტი ეთ ნი-
კუ რი სა ხელ მწი ფოს ქა ლა ქის საკ რე ბუ ლო მო ნო ეთ ნი კურ ქარ თულ 
ინ სტი ტუ ცი ად ჩა მო ყა ლიბ და.

ერო ბი სა არ იყოს, მარ თლმსა ჯუ ლე ბას თან და გა და სა ხა დებ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის გა მო, ქა ლა ქის საბ ჭოც გა ურ-
კვევ ლო ბა ში იმ ყო ფე ბო და. რუს მა სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებ მა და-
ტო ვეს ქვე ყა ნა, ზო გი ერ თი მათ გა ნი კი, ხე ლი სუფ ლე ბის ნა ცი ო ნა-
ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სხვე ბით ჩა ა ნაც ვლეს. 
სა ხელ მწი ფო მო სამ სა ხუ რე ებს ქარ თუ ლი ენის ელე მენ ტა რუ ლი 
ცოდ ნა მა ინც ევა ლე ბო დათ. 1919 წლის ივ ნის ში საბ ჭომ გა ნაცხ ა და, 
რომ და ვა ლი ა ნე ბა 33 მი ლი ონ რუბლს შე ად გენ და. მომ დევ ნო თვე-
ში, საბ ჭომ ან გა რი შის თა ნახ მად, შე მო სა ვა ლი 7.5 მი ლი ო ნი რუბ ლი 
იყო, ხო ლო გა სა ვა ლი – 12 მი ლი ო ნი რუბ ლი. ქა ლა ქის მი ლი ცი ას, 

58 „ჩვენი მისია“, ერთობა, 22 ნოემბერი, №253, 1918, გვ. 1; „ქალაქის გამ-
გეობის საყურადღებოდ“, ერთობა, 23 თებერვალი, №43, 1919, გვ. 1.

59 „არჩევნები“, ერთობა, 5 თებერვალი, №.28, 1919, გვ.1.
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რო მე ლიც მექ რთა მე ო ბით იყო ცნო ბი ლი, საბ ჭოს ბი უ ჯე ტის 1/5 
მიჰ ქონ და. თბი ლი სის საბ ჭომ მთავ რო ბას შუ ამ დგომ ლო ბით მი მარ-
თა, რომ მი ლი ი ცის და სა ფი ნან სებ ლად თან ხე ბის 50% გა მო ე ყოთ, 
ხო ლო სა კუ თა რი ვა ლე ბი სა და სა ფა რად და თა ნამ შრო მელ თა ხელ-
ფა სე ბის გა და სახ დე ლად 10-მი ლი ო ნი ა ნი სეს ხის აღე ბა მო ითხ ო ვა. 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, მა თი გან ცხა დე ბით, ისი ნი ვერც გა ფიც-
ვე ბის აღ კვე თას შეძ ლებ დნენ და ვერც მომ სა ხუ რე ბას.60

თბი ლი სის საბ ჭოს გა მოც დი ლე ბამ გა მო ავ ლი ნა, თუ რამ დე ნად 
მძი მე იყო ად გილ ზე დე მოკ რა ტი ის ხა რის ხის შე ნარ ჩუ ნე ბა. ქვეყ ნის 
მარ თვი სას ურე სურ სოდ და უსაფ რთხო ე ბის უდი დეს პრობ ლე მა თა 
წი ნა შე აღ მო ჩე ნი ლი სა ხელ მწი ფოს მთა ვა რი საზ რუ ნა ვი გა დარ ჩე ნა 
გახ და. 24 მარტს ორი თვის გან მავ ლო ბა ში უხელ ფა სოდ დარ ჩე ნი-
ლი თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა 
გა ი ფი ცა. მთავ რო ბამ და პროფ კავ ში რე ბის ლი დე რებ მა სა ა ვად მყო-
ფოს გა ფი ცუ ლი პერ სო ნა ლი „მკვლე ლე ბად შე რაცხ ეს“ და მკაც რად 
დაგ მეს. მათ ყო ვე ლი ვე ამას პო ლი ტი კუ რი სარ ჩუ ლი და უ დეს და 
გა ფიც ვა ქარ თუ ლი დე მოკ რა ტი ის დამ ხო ბის მცდე ლო ბად მი იჩ ნი-
ეს. ქა ლა ქის საბ ჭომ გა ფი ცუ ლე ბი სამ სა ხუ რე ბი დან გა ა თა ვი სუფ-
ლა და, სი ნამ დვი ლე ში, ამ გვა რად მათ გა ფიც ვის უფ ლე ბა წა არ თვა. 
„ერ თო ბამ“ გა ნაცხ ა და, რომ „ო ბი ექ ტუ რად, მა თი ნა მოქ მე და რი დე-
ნი კი ნის, ახალ ცი ხე ლი ბე გე ბი სა (მი წათ მფლო ბე ლე ბის) და თურ ქი 
მსტოვ რე ბი სას ჰგავ და“61 გა ფი ცუ ლე ბი „წვრილ ბურ ჟუ ა ზი უ ლი“ ფე-
ნის წარ მო მად გენ ლე ბი (მათ შო რის ბევ რი რუ სი და სო მე ხი ერი ა) 
იყ ვნენ და მათ კონ ტრრე ვო ლუ ცი ო ნერ თა იარ ლი ყე ბი მი ა კე რეს. 
სა ბო ლოო ჯამ ში, ხელ ფა სე ბი გა ი ზარ და და თა ნამ შრომ ლე ბიც დაბ-
რუნ დნენ, მაგ რამ გა ფიც ვამ გა მო ავ ლი ნა კუთხ ე ში მომ წყვდე უ ლი 
მთავ რო ბის მენ ტა ლი ტე ტი – ში და ოპო ზი ცია პო ტენ ცი უ რი მო-
ღა ლა ტე იყო და სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სებს არ იცავ და. ვინც სო-
ცი ალ-დე მოკ რა ტებს ებ რძო და, ფაქ ტობ რი ვად, „ომს უცხ ა დებ და 
სრუ ლი ად დე მოკ რა ტი ას“.62

60 თბილისის ქალაქის თვითმმართველობის შესახებ იხ. ა. ბენდიანი-
შვილი, საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, გვ. 196-204.

61 „გაფიცვის გარშემო“, ერთობა, 15 აპრილი, №77, 1919, გვ. 3.
62 „რატომ გავიმარჯვეთ?“, ერთობა, 22 თებერვალი, №42, გვ. 1.
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ქა ლა ქის საბ ჭოს 1919 წლის 16 ნო ემ ბრის გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბამ თბი ლი სის „ჭარ ბი“ მო სახ ლე ო ბის გა ძე ვე ბის შე სა ხებ ნათ ლად 
ასა ხა ის წი ნა აღ მდე გო ბა, რო მე ლიც სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბებ სა და 
სა ხელ მწი ფო პრი ო რი ტე ტებს შო რის არ სე ბობ და. ამ გვა რი ზო მე-
ბი, ძი რი თა დად, მო ქა ლა ქე ო ბის არ მქო ნე პი რებს ეხე ბო და – მათ, 
ვინც „თბი ლის ში სა კუთ რე ბას არ ფლობ და“ ან, ოფი ცი ა ლუ რად, 
და უ საქ მე ბე ლი იყო.63 საბ ჭო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ქა ლა ქის მო სახ-
ლე ო ბის გა და მე ტე ბუ ლი რა ო დე ნო ბით, ბი ნე ბის ნაკ ლე ბო ბი თა და 
მწი რი სა ქა ლა ქო რე სურ სე ბით ხსნი და. დად გე ნი ლე ბას, რო მე ლიც 
ერ თდრო უ ლად გუ ლუბ რყვი ლოც იყო და გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლიც, 
ბი ნათ მფლო ბე ლე ბი და მი ლი ცი ის და ნა ყო ფე ბი ბო რო ტად იყე ნებ-
დნენ – ეს არა სა სურ ვე ლი მდგმუ რე ბის თა ვი დან მო შო რე ბის, ქი რის 
გაზ რდი სა და მექ რთა მე ო ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და. სომ ხე ბი და 
რუ სე ბი, რომ ლებ საც სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბა არ ჰქონ დათ, 
თავს ყვე ლა ზე და უც ვე ლად გრძნობ დნენ. ჟორ და ნი ამ ბრძა ნე ბა გა-
ა უქ მა, მაგ რამ ასეთ ქმე დე ბებ ში მჟღავ ნდე ბო და არა საკ მა რი სი და-
ფი ნან სე ბის მქო ნე იმ სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა რე აქ ცი ა, რომ-
ლე ბიც სა კუ თა რი ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას პრი-
მი ტი უ ლი (და თა ნაც არა დე მოკ რა ტი უ ლი) გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით 
ცდი ლობ დნენ. ად გი ლობ რივ თუ ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბას, ურიცხვ 
ვალ დე ბუ ლე ბა თა გა მო, მხრებ ზე დი დი ტვირ თი და აწ ვა. მათ მი ერ 
წარ მო ე ბუ ლი პო ლი ტი კა ასა ხავ და იმ სიღ რმი სე ულ და არა ჯან საღ 
მდგო მა რე ო ბას, რო მე ლიც ქა ლა ქის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა-
ნი ზა ცი ებ ში გა მე ფე ბუ ლი ყო. აქ ხომ, რო გორც წე სი, რო მე ლი ღაც 
ერ თი პარ ტია დო მი ნი რებ და და სა კუ თარ თავს სა ხელ მწი ფოს ინ-
ტე რე სებ თან აი გი ვებ და. 1919 წლის 26 დე კემ ბერს „ერ თო ბა“ გუ-
ლის ტკი ვი ლით აღ ნიშ ნავ და:

„ჩვენ გვყავს ცენ ტრა ლუ რი სამ თავ რო ბო აპა რა ტი, რა ი ო ნუ ლი 
აპა რა ტი, ერო ბა – თე მის დო ნე ზე, თუმ ცა არ გაგ ვაჩ ნია შე ნო ბა, 
არც ჭე რი გვაქვს, არც კედ ლე ბი და არც სა ძირ კვე ლი. ადა მი ა ნე ბი, 
სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა, რე ა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის წარ მო მად გენ ლე-

63 „სავალდებულო დადგენილება“, ერთობა, 16 ნოემბერი, №262, 1919, გვ. 2.
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ბი, მარ გი ნა ლი ზე ბულ ნი არი ან და, სა ხელ მწი ფოს ცხოვ რე ბა ში მო-
ნა წი ლე ო ბის გა რე შე დარ ჩე ნილ ნი, მთავ რო ბას შეს ცქე რი ან. მა თი 
მო ნა წი ლე ო ბა მხო ლოდ სამ წე ლი წად ში ერ თხელ არ ჩევ ნებ ზე მის-
ვლით შე მო ი ფარ გლე ბა. ჩვენ ვერ ვხე დავთ სა ხალ ხო მთავ რო ბას, 
რაც სა ხელ მწი ფოს საქ მი ა ნო ბა ში სა ყო ველ თაო ჩარ თუ ლო ბას გუ-
ლის ხმობს. იმას კი, რაც გვაქვს, ჩვენ ბი უ როკ რა ტი ას ვუ წო დებთ“.64

დას კვნა

სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ულ მა რეს პუბ ლი კამ იდე ო ლო გი ურ 
პრინ ცი პებ სა და ქარ თულ რე ა ლო ბას შო რის მტკივ ნე უ ლი კომ პრო-
მი სე ბი გა მო ავ ლი ნა. უთან ხმო ე ბა პარ ტი ა თა შიგ ნი თაც არ სე ბობ და 
და გა რე თაც. მმარ თვე ლი სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია ცდი-
ლობ და, შუ ა ლე დუ რი კურ სი შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა. ის აქ ცენტს სა ხალ ხო 
დე მოკ რა ტი ა ზე აკე თებ და, ეს კი მა სებ ზე გათ ვლი ლი ძველ თაძ ვე-
ლი პო ლი ტი კის, ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბი სა და ეროვ ნულ უმ-
ცი რე სო ბა თა კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ვალ დე-
ბუ ლე ბით იყო ნა საზ რდო ე ბი. იმავ დრო უ ლად, ისი ნი აღი ა რებ დნენ, 
რომ რეს პუბ ლი კა იყო ბურ ჟუ ა ზი უ ლი პრინ ცი პე ბით კონ სტრუ ი რე-
ბუ ლი სა ხელ მწი ფო, სა დაც სა სა მარ თლო და მო უ კი დე ბე ლი უნ და 
ყო ფი ლი ყო, კერ ძო სა კუთ რე ბა კი – და ცუ ლი. ისი ნი ამ ტკი ცებ დნენ, 
რომ სა ქარ თვე ლო, რო გორც პა ტა რა, დუხ ჭი რი სა ხელ მწი ფო, ხელს 
უნ და უწყ ობ დეს სო ცი ა ლიზ მის პროგ რა მა მი ნი მუ მის (პროგ რე სუ-
ლი სა გა და სა ხა დო სის ტე მის შექ მნა, თვით მმარ თვე ლო ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა) სის რუ ლე ში მოყ ვა ნას. ამას 
ევო ლუ ცი უ რი სის ტე მა უფ რო ეთ ქმის, ვიდ რე რე ვო ლუ ცი უ რი, სო-
ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი და არა რა დი კა ლუ რად სო ცი ა ლის ტუ რი. სა-
ხელ მწი ფოს უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა, სა ერ თა შო რი სო 
სეს ხე ბი და კერ ძო ინ დუს ტრი ის ხელ შეწყ ო ბა ესა ჭი რო ე ბო და. 

სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი დე პუ ტა ტე ბი მხარს უჭერ დნენ თვით გა-
მორ კვე ვი სა და ეროვ ნუ ლი ავ ტო ნო მი ის უფ ლე ბას, მაგ რამ მცი რე 

64 „ცოტა რამ სასოფლო თვითმართველობაზე“, ერთობა, 26 დეკემბერი, 
№295, 1919, გვ.1.
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სა ხელ მწი ფო ში რამ დე ნი მე ეროვ ნუ ლი ავ ტო ნო მი ის არ სე ბო ბა საფ-
რთხი ლო იყო, რად გან არ სე ბობ და ში და არე უ ლო ბი სა და მთავ რო-
ბის დამ ხო ბის რის კი. და ნა წევ რე ბის ში შით, სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი 
იზი ა რებ დნენ ყვე ლა სხვა ქარ თუ ლი პარ ტი ის მი ერ აღი ა რე ბულ მო-
საზ რე ბას, რომ სა მო ქა ლა ქო (მა გა ლი თად, მშობ ლი ურ ენა ზე სწავ-
ლა- გა ნათ ლე ბის) უფ ლე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბა და თვით მმარ თვე-
ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა არა ქარ თველ თა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის 
საკ მა რი სი გა რან ტია იქ ნე ბო და. ერ თგვა რი ეთ ნო ე როვ ნუ ლი ავ ტო-
ნო მი ის გან სა კუთ რე ბუ ლი ფორ მა მხო ლოდ რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა-
ში (აფ ხა ზეთ ში, ბა თუ მის ოლ ქსა და ზა ქა თა ლა ში) იქ ნა შე მო ღე ბუ-
ლი. რე გი ონ თათ ვის და არა ქარ თველ თათ ვის ფე დე რა ცი უ ლი მოწყ-
ო ბი სა ან მე ო რე პა ლა ტის შე მო ღე ბის იდე ა, რო გორც მი უ ღე ბე ლი 
უნი ტა რუ ლი სა ქარ თვე ლოს თვის, უარ ყო ფილ იქ ნა. სა ქარ თვე ლო ში 
მცხოვ რებ ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა პრობ ლე მებს ფე დე რა ლუ რი 
სის ტე მა ვერ გა დაჭ რი და, თუმ ცა, პო ტენ ცი უ რად, ეს იყო ერ თგვა-
რი მე ქა ნიზ მი სა ქარ თვე ლო ში გაღ ვი ვე ბულ იმ ეთ ნი კურ კონ ფლიქ-
ტთა თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, რომ ლებ მაც არა თუ ძი რი გა მო უთხ-
ა რეს ქარ თულ დე მოკ რა ტი ას, არა მედ ეჭ ვქვეშ და ა ყე ნეს თა ვად სა-
ხელ მწი ფოს არ სე ბო ბა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ორ გა ნო ე ბი – ერო ბე ბი – ის 
ქვა კუთხ ე დი იყო, რო მელ საც სა ქარ თვე ლოს მო ნა წი ლე ო ბი თი დე-
მოკ რა ტია ემ ყა რე ბო და. ერო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბი 
უფ რო 1921 წლის კონ სტი ტუ ცი ით მო წეს რიგ და და არა მიმ დი ნა რე 
კა ნონ მდებ ლო ბით. მი უ ხე და ვად ამი სა, სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი უფ-
რთხოდ ნენ ჭარ ბი ძა ლა უფ ლე ბის გა და ცე მას და ინარ ჩუ ნებ დნენ 
კონ ტრო ლის ვერ ტი კა ლურ სტრუქ ტუ რას და ნიშ ნუ ლი კო მის რე ბის 
მეშ ვე ო ბით. ბო ლოს და ბო ლოს, 1921 წლის კონ სტი ტუ ცია ად გი-
ლობ რივ თვით მმარ ვე ლო ბას მო იხ სე ნი ებ და „ად მი ნის ტრა ცი ულ 
სტრუქ ტუ რულ ერ თე უ ლად“, რო მე ლიც „მარ თვა- გამ გე ო ბის საქ-
მე ში ემორ ჩი ლე ბო და მთავ რო ბის ცენ ტრა ლურ ორ გა ნო ებს“ (მუხ. 
104). სა ხელ მწი ფო დო ნე ზე ზემ დგო მი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი იყო 
ქვემ დგო მის წი ნა შე და ამას კა ნონ მდებ ლო ბა უზ რუნ ველ ყოფ და. 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ა თა კონ კუ რენ ცი ა სა და მო ნა წი ლე ო ბა საც კა-
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ნო ნი იცავ და. აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, კონ სტი ტუ ცი-
უ რად, მკაც რი სა პარ ლა მენ ტო კონ ტრო ლი ხორ ცი ელ დე ბო და. მე 
შე ვე ცა დე, წარ მო მედ გი ნა, რომ მთავ რო ბა მხარს უჭერ და დე მოკ-
რა ტი ის დე ლი ბე რა ცი ულ მო დელს, ეს კი, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე-
ო ბის მეშ ვე ო ბით, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ თა ნას წო რო ბა საც უზ-
რუნ ველ ყოფ და და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა საც. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
ქარ თველ სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა დე მოკ რა ტი უ ლი ამ ბი ცი ე ბი შე-
ირ ყა (თუმ ცა ღა არ გა ნად გუ რე ბუ ლა), რაც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო 
სა მი ძი რი თა დი ფაქ ტო რით. ამის მი ზე ზი წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნო ე ბის თვის, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ადა მი ა ნურ და ფი ნან სურ 
რე სურ სთა არარ სე ბო ბა იყო. ეს მათ აი ძუ ლებ და, და მო კი დე ბულ-
ნი ყო ფი ლიყ ვნენ ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე. მე ო რე მი ზე ზად 
ის უნ და და სა ხელ დეს, რომ სუსტ ოპო ზი ცი ა ზე ერ თი პარ ტია დო-
მი ნი რებ და. სწო რედ ამან უბიძ გა სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებს, უგუ-
ლე ბე ლე ყოთ ოპო ზი ცია და გა მოწ ვე ვე ბი, რო მელ თა წი ნა შეც მათ 
მმარ თვე ლი პარ ტია და ა ყე ნეს. მე სა მე მი ზე ზი იყო სა ხელ მწი ფოს 
უშიშ რო ე ბის ეგ ზის ტენ ცი ა ლუ რი საფ რთხე, რომ ლის გა მოც ხე ლი-
სუფ ლე ბამ ძა ლა უფ ლე ბის კონ სო ლი და ცია ამ ჯო ბი ნა. ამან ოპო ზი-
ცი ის მი მართ უნ დობ ლო ბა გა აღ ვი ვა, იქ ნე ბო და ეს ეროვ ნუ ლი უმ-
ცი რე სო ბე ბი, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი თუ პროფ კავ ში რე ბი. დი დი 
იყო ცდუ ნე ბა, შექ მნი ლი ყო უსაფ რთხო ე ბის რე ჟი მი. ში ნა გან საქ-
მე თა სა მი ნის ტრო პო ლი ტი კუ რი რეპ რე სი ე ბი სას წამ ყვან როლს ას-
რუ ლებ და. ეს ის დი ლე მა ა, რო მე ლიც ნე ბის მი ე რი რე ვო ლუ ცი ის წი-
ნა შე დგე ბა – ახა ლი ფა სე უ ლო ბე ბი და იდე ა ლე ბი უკ ვე დამ კვიდ რე-
ბულ ნორ მებ სა და ჩვე ვებს ეჩე ხე ბა. არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბა კი 1918 
წლის შემ დგომ სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი კრა ხის უსას რუ ლო 
ში ში და სა ხელ მწი ფო ძა ლა უფ ლე ბის კონ სო ლი და ცი ის აუ ცი ლებ-
ლო ბა იყო. და მა ინც, რე ა ლურ დაბ რკო ლე ბა თა მი უ ხე და ვად, ქარ-
თვე ლი სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მწი ფოს აღ-
მშე ნებ ლო ბის იდე ის ერ თგულ ნი დარ ჩნენ.


