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მერაბ ბერძენიშვილი: 

თავისუფლება 
სიმართლეშია!

დიდი მამულიშვილის, გენიალური მოქა-
ნდაკის, მერაბ ბერძენიშვილის ტკივილიანი 
სიტყვები :

"ეს ტელევიზიები დაღუპავენ საქა-
რთველოს,ემსახურებიან ფულს და ფული-
ანებს, ანუ ყველას და ყველაფერს, გარდა 
ქართულის, სამშობლოსი. მე არ ვიცი სა-
ხელისუფლებო ტელევიზია, არ ვიცი ოპო-
ზიციური ტელევიზია, ერთიც და მეორეც, 
სამშობლოს მართმევს... მე ვიცი მართალი 
ტელევიზია... თავისუფლება სიმართლეშია, 
სიმართლისკენ სვლაშია...:

თუ გვინდა ქვეყნის გადარჩენა,შევქმნათ 
ასეთი, რომელიც იქნება არა ერთი კაცის, 
არა ერთი სექტის,თუ პარტიის,როგორც 
ეს დღეს არის,არამედ იქნება მთელი ქვეყ-
ნის,დაიცავს მის ინტერესებსა და ტრადიცი-
ებს,ამავე დროს მოემსახურება ზოგადსაკა-
ცობრიო იდეებს...

მხოლოდ ასეთი ტელევიზია იქნება თა-
ვისუფალი, ნიჭის, აზროვნების და ყოველი 
მოაზროვნის, ამ ქვეყნის ყოველი შვილის 
მსახური

არ შევქმნით ასეთს? ვინანებთ! ჩვენ თვი-
თონ გავხდებით ისეთი აგრესიული,როგო-
რებიც ისინი არიან...ეს კი უკვე საქართველო 
აღარ იქნება!"

ეს არის ჩვენი ანდერძი, ისეთივე მამა–
შვილური, როგორიც ჩვენ მივიღეთ წინა 
თაობებისაგან.

ჩემი ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილ-
ზე შემეძლო მავანთა ბოროტებისა და 
გულცივობის გამო ბევრი შემჯავრებო-
და, ცუდზე ცუდითვე მეპასუხა, ვერავინ 
დამძრახავდა, მაგრამ 1937 წელს მამადა-
ხვრეტილი – არ გავბოროტდი. პირიქით, 
უფრო შევიყვარე ადამიანი.

ყოველნაირი სიკეთისა და სიმდიდრის 
დაგროვება შემეძლო. მეც დავაგროვე…

ჩემი სიმდიდრე – განვლილი გზაა, 
ხალხის სიყვარულია, რომელმაც ამ ასა-
კამდე მომაღწევინა. ჩემი სიმდიდრე – ჩემი 
ფილმებია, მათ შორისაა უკვე 50 წლის – 
„ჯარისკაცის მამა“.

ერთადერთი მატერიალური სიმდი-
დრე, რაც ღირსეულ მამულიშვილთა შე-
მწეობით დღეს გამაჩნია, ტელევიზიაა, 
თითოეული ჩვენთაგანისათვის სათაყვა-
ნებელი სახელით – „ქართული“ და მას 
დღეს საზეიმოდ გადავცემ „ქართული 
ერთობის დარბაზს“ – ანუ მთლად საქა-
რთველოს.

მომავალში ის გახდება საკუთრება 
ყოველი პიროვნებისა, ვინც შეიყვარებს, 
ვინც შეეხიდება, ვინც 1, 10, თუ 1 000 აქცი-
ის ფლობის სანაცვლოდ გაიღებს თანხას 
ამ ტელეკომპანიის შემდგომი გაძლიერე-
ბისათვის. ამ აქციების გამო, არც ერთი 
ჩვენგანი დიდ ფულად დივიდენდებს არ 
უნდა ველოდოთ, მაგრამ ის კი გვექნება 
საამაყოდ, რომ დიდ ქართულ პროექტში 
მივიღეთ მონაწილეობა. პროექტში, რო-
მელსაც მომავალი უფრო დააფასებს, ვი-
დრე ჩვენ ეს დღეს წარმოგვიდგენია.

ეს იქნება ძლიერის მხარდამჭერი, მა-
გრამ იმავდროულად სუსტისა და გაჭირ-
ვებულის დამცველი ტელევიზია.

ეს იქნება თაობათა შორის დღეს ჩა-
ტეხილი ხიდების გამთლიანების, მთელს 
მსოფლიოში მიმოფანტული ქართული 
დიასპორების ერთობის ტელევიზია.

ჩემი და ჩემი მეგობრების დიდი სურვი-

ლია, რომ ეს იყოს 
სტუდენტური და 
ახალგაზრდული 
ტელევიზია. ჩვენ 
ვიქნებით ამაყნი 
და ბედნიერნი, 
თუ საერთო თა-
ნადგომით, ქვე-
ლმოქმედთა და 
მეცენატთა, XXI 
საუკუნის სარა-
ჯიშვილთა და 
ზუბალაშვილთა 
მახარდაჭერით, 
8 თებერვლიდან, 
დიდი დავითის 
ხსენების დღი-
დან, ჩვენი დედა 
უნივერსიტეტის 
დაარსების დღი-
დან მოყოლებული 
ეტაპობრივად საქართველოს მივცემთ 
მართალ, თბილ, სიყვარულით სავსე ტე-
ლევიზიას. არადა, ჰაერივით სჭირდება 
სიძულვილით გაჯერებულ ეთერს ასეთი 
მაუწყებლობა. მხოლოდ სიყვარულს შე-
უძლია ყოველი პიროვნების ამაღლება, 
ყოველი ოჯახის გაძლიერება, ყოველ გვა-
რში მშვიდობა, ყოველი კუთხის აღმშენებ-
ლობა.

ჩვენ ვიწყებთ „მოქმედების მანიფე-
სტის“ განწყობით ცხოვრებას. .. ჩვენ 
ვიწყებთ გასული საუკუნის ბოლო 
ათწლეულის – ჩვენი ქვეყნის ისტორია-
ში ერთ-ერთი ყველაზე ურთულესი ეპო-
ქის ანალიზით… ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ 
მეცნიერთა მონაწილეობით შევქმნათ 
დოკუმენტური ფილმი – „რა მისცა მსო-
ფლიო ცივილიზაციას საქართველომ“… 
ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ დოკუმენტურად 
ვისაუბროთ ჩვენს უცხოელ მეგობრებზე, 
როგორც დიდი ილია იტყოდა, „შორეულ 
თავისიანებზე“, იქნებ თავი დავიხსნათ 
დღევანდელი ყალბი და გამოგონილი მე-
გობრებისაგან… ჩვენ ვიწყებთ იმით, რომ 

საქართველოს და მთელს მსოფლიოს ვაჩ-
ვენოთ ის დიდი კულტურული და მეცნიე-
რული მემკვიდრეობა, რომელიც წარსულ-
ში დაკავშირებულია ქართველებთან და 
დღესაც უამრავი ქართველი მთელი მსო-
ფლიოში საოცრებებს ახდენს … ჩვენ ვი-
წყებთ იმით, რომ მთელს მსოფლიოს ვაჩ-
ვენოთ, როგორ ცხოვრობენ უცხოელები 
საქართველოში და როგორია დამოკიდე-
ბულება ქართველებისა და საქართველოს 
მოქალაქეებისადმი უცხოეთში.

დიახ! ასეთი რთული საკითხებით ვი-
წყებთ. სწორედ ამიტომ გვჭირდება დიდი 
თანადგომა – ამ დიდი ქართული პრო-
ექტისადმი შეძლებულთა სიუხვე და არა 
– სიძუნწე. ვიმეორებთ, სიუხვე და არა – 
სიძუნწე.

„ქართული ერთობის დარბაზი“ და ტე-
ლევიზია „ქართული TV“ ღირსეულად და-
აფასებს შეძლებულთა დიდსულოვნებას.

ჭეშმარიტად, „კიდევაც დაიზრდებიან 
ალგეთს ლეკვები მგლისანი!“ მშვიდობა 
ჩვენდა ყოველთა!

რეზო ჩხეიძე: 

გიყვარდეთ საქართველო, გაუფრთხილდით 
საქართველოს, დაიცავით საქართველო!

ქართული ერთობის დარბაზი
***

მეცნიერთა კონგრესი- ეროვნული თანხმობისთვის
***

ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და 
საქართველოს მეგობართა კონგრესი 

***
ქვეყნის განვითარების

მეცნიერული პროგრამის
„გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ“

მხარდამჭერი ფონდი

ჩვენ ვიწყებთ მოქმედების მანიფესტით - „ერთი სამშობლო 
ერთიაქნი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო!“ - განწყობით 

ცხოვრებას

***
ეს იქნება თაობათა შორის დღეს ჩატეხილი ხიდების 

გამთლიანების, მთელს მსოფლიოში მიმოფანტული ქართული 
დიასპორების ერთობის ტელევიზია.

***
ჩვენ გვინდა ერთ მუშტად შევკრათ გათითოკაცებული სიკეთე და 

სიყვარულით დავამარცხოთ
საერთო უბედურება - სიძულვილი.

თავისუფლება 
სიმართლეშია!

ჩვენ, თქვენთან ერთად, 
მთელ საქართველოსა და  

საქართველოს მეგობრებთან 
ერთად ვქმნით 

ხალხის ტელევიზიას -

„ქართული TV“



თავისუფლება პასუხისმგებ-
ლობის გარეშე არ არსებობს!

1. შეფასებითი ნაწილი, ანუ რა 
გვჭირს

ქართული საინფორმაციო სივ-
რცე ქართული აღარ არის.  იგი ემ-
სახურება არა ქართველ ხალხს და 
ქართულ სახელმწიფოს, არამედ 
ან გარე ძალთა ინტერესების გაძ-
ლიერებას ქვეყანაში, ან ოლიგარ-
ქების პოლიტიკურ ინტერესებს, 
ან პოლიტიკური პარტიებისა და 
პოლიტიკოსების ხელისუფლება-
ში მოსვლის ინტერესებს. მთავარი  
გახდა ფული... სამწუხაროდ, საინ-
ფორმაციო სივრცეში სიმართლე 
და ფული გაიგივდა.

მდგომარეობა მართლაც, უმძი-
მესია. სატელევიზიო სივრცე გაი-
ვსო საეჭვო მიზნის თოქ-შოუებით, 
ტენდენციური საინფორმაციო 
გადაცემებით, ქართული სულისა 
და ცნობიერებისთვის მიუღებელი 
უცხოური ფილმებით. ქართული 
სატელევიზიო სივრცე დასცილდა 
სატელევიზიო პოლიტიკის საე-
რთაშორისო სტანდარტებს, ახლო-
საც კი არ  არის დემოკრატიასთან.

სახელმწიფო ათეულ   მილი-
ონობით ბიუჯეტის, ანუ ხალხის 
ფულს ხარჯავს ე.წ. საზოგადოებ-
რივი ტელევიზიისთვის, რომელიც 
საბოლოო შედეგით გარკვეული 
ჯგუფის ინტერესებს უფრო ემსა-
ხურება,  ვიდრე საქართველოს მო-
სახლეობისას.

ასე გაგრძელება შეუძლებელია. 
ქვეყანას ჰაერივით სჭირდება მა-
რთალი ტელევიზია.

ჩვენთვის მიუღებელია, როგო-
რც სახელისუფლებო, ასევე ოპო-
ზიციური ტელევიზია... შემაშფო-
თებელია სატელევიზიო სივრცის 
ასეთი პოლიტიზება და ასეთი უა-
რყოფა ცნობილი მოღვაწეებისა 
და მეცნიერების... აბსოლუტურად 
გაუგებარია საინფორმაციო საშუ-
ალებებს ჰყავდეთ თავიანთი ფა-
ვორიტი პარტიები საერთოდ და 
მით უფრო,  არჩევნების დროს... 
აბსოლუტურად გაუგებარია, 
როცა ტელევიზიების თავხედობა  
ყოველგვარ ზღვარს სცდება - ჰყა-
ვთ საკუთარი პრეზიდენტობის კა-
ნდიდატები და ა.შ.

 
1. ჩვენი წინადადებები
ჩვენ, მეცნიერთა ჯგუფის, სა-

ერთაშორისო და ქვეყანაში აღია-
რებული ექსპერტების მონაწილე-
ობით, ვიწყებთ მუშაობას სახალხო 
ტელევიზიის კონცეფციის შე-
საქმნელად. ეს პროცესი ღიაა და 
ჩვენ ყველას ვიწვევთ მონაწილე-
ობისთვის . სასურველია, დაიწყოს 
პროფესიული დისკუსია ამ სა-
კითხზე, რათა შევძლოთ ხალხის 
მოსაზრებების გათვალისწინება. 
კარგი იქნებოდა, ეს დისკუსია რო-
მელიმე ტელევიზიის პირდაპირი 
ეთერით გადაცემულიყო. 

III კონცეფციის შექმნამდე:
ჩვენ მზად ვართ, ვითანამშრომ-

ლოთ ნებისმიერ საინფორმაციო 
საშუალებასთან მისი საქმიანო-
ბის სრულყოფის თვალსაზრისით. 
ჩვენს რიგებში არიან ადამიანები, 
რომლებსაც ჯერ კიდევ რამდენიმე 
წლის წინ, ცნობილმა მოღვაწეებ-
მა, მათ შორის, მერაბ ბერძენიშვი-
ლმა, რეზო ჩხეიძემ  მიმართეს  
თხოვნით, შექმნილიყო მოდელი, 
კონცეფცია სახალხო, ანუ თავი-
სუფალი ტელევიზიის, რომელსაც 
გაცნობიერებული ექნებოდა, რომ 
თავისუფლება პასუხისმგებლო-
ბის გარეშე არ არსებობს, როგორც 
ამას დიდი ამერიკელი მწერალი უი-
ლიამ ფოლკნერი დამაჯერებლად 
და დადასტურებულად ამბობს:“ა-
დამიანი თავისუფალია მისი პასუ-
ხისმგებლობის ფარგლებში“

ბატონმა რეზო ჩხეიძემ თხოვ-
ნით მიმართა ბატონ ბიძინა ივა-
ნიშვილს, არ დაეხურა ტელეკომპა-
ნია მე -9 არხი და ის გადასცემოდა  
მეცნიერებას და კულტურას. მსგა-
ვსი არხი არსებობს მსოფლიოს 
ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. 
რუსეთმაც კი ძლიერი პროგრამით 
შეძლო მისი განხორციელება და ეს 
საერთაშორისო ინსტიტუტებმაც 
აღიარეს.

მას შემდეგ, რაც ცნობილი მო-
ღვაწეების თხოვნა უპასუხოდ და-
რჩა, ბატონმა რეზო ჩხეიძემ დაა-
ფუძნა ტელევიზია  „ქართული TV“. 
მის მიერ გაკეთებული მიმართვა 
დიდი მამულიშვილობის, სახელ-
მწიფოებრივი აზროვნებისა და მა-
ღალი ზნეობის კარგი მაგალითია 
თითოეული ჩვენგანის და მომავა-
ლი თაობებისთვის. სწორედ ამი-
ტომ, ამ მასალას თან ვურთავთ 
რეზო ჩხეიძის წერილს.

უდიდეს პიროვნებას, მერაბ 
ბერძენიშვილს გადაწყვეტილი 
ჰქონდა კულტურის ფონდის თა-
ნადგომით ამ საქმის გაგრძელე-
ბა, რაც დღესაც  დღის წესრიგში 
დგას.

ჩვენ ფასეულად მიგვაჩნია ამ 
ჯგუფის გადაწყვეტილება, რომ ეს 
იყოს სააქციო საზოგადოება, რომ-
ლის  აქციების 4%-ზე მეტის შე-
ძენის უფლება არავის არ ექნება, 
რათა ტელევიზიამ არ დაკარგოს 
დამოუკიდებლობა. 

ასევე მნიშვნელოვნად და ფასე-
ულად ვთვლით წინადადებას, რომ 
პირველ ეტაპზე საქართველოში 
მცხოვრები ყველა ოჯახი და სა-
ქართველოს გარეთ მცხოვრები 
მამულიშვილთა ოჯახები გახდნენ 
აქციონერები და პარალელურად 
შემუშავდეს ნამდვილად ხალხის 
მსახური, ყოველი ოჯახის წინაშე 
პასუხისმგებლობის მატარებელი 
ტელევიზიის კონცეფცია. 

ძალიან საინტერესოა უცხოეთ-
ში მცხოვრები ქართული წარმო-
მავლობის ერთ-ერთი ცნობილი 

ბიზნესმენისა და მოღვაწის წინა-
დადება, რომ დემოკრატიული სა-
ჩუქარი გაუკეთოს საქართველოს 
და დაეხმაროს ყველა იმ ოჯახს 
ერთი აქციის შეძენაში, რომელსაც 
დღეს ამის საშუალება არ გააჩნია. 
ეს წინადადება განსაკუთრებული 
მხარდაჭერით იქნა მიღებული იუ-
ნესკოსა და სხვა საერთაშორისო 
ინსტიტუტებში. 

ჩვენ ვგრძნობთ პასუხისმგებ-
ლობას, რომ არის მართალი ტე-
ლევიზიის აუცილებლობა, რომ ამ 
საქმის სათავეებთან იდგნენ და 
დგანან დიდი ავტორიტეტები, გაჩ-
ნდა უნიკალური იდეა დემოკრატი-
ული საჩუქრის და ამ მოსაზრებას 
აქვს დიდი საერთაშორისო მხა-
რდაჭერა. გვერდით ვუდგებით ამ 
ტელევიზიას, როგორც გადაცემე-
ბის მომზადებაში ჩვენი უანგარო 
მონაწილეობით, ასევე შესაძლებ-
ლობის ფარგლებში აქციების შეძე-
ნით. ვფიქრობთ ქველმოქმედება-
ზეც და არც იმას გამოვრიცხავთ, 
რომ შეიქმნას დიდი გუნდი,რომ-
ლის თითოეული წევრი ყოველ-
თვიურად, ტელევიზიას. მინიმუმ 
10-15 ლარით დაეხმარება

ჩვენ ყველას დავანახვებთ, რა 
შეუძლია ერთობას... რა შეუძლია 
ერთობით და სწორ პრინციპებზე 
დაყრდნობით შექმნილ ტელევიზი-
ას. ჩვენ ამ ეტაპზე, მხარს ვუჭერთ 
ტელევიზიის დღევანდელ მესვეუ-
რთა წინადადებას, რომ:

• ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს 
საშუალება, თავისი მოსაზრება გა-
მოთქვას ამ ტელევიზიით

• ტელევიზიამ მიმართოს 
ქვეყნის პირველ პირებს (მთავრო-
ბის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი, 
პარლამენტის თავმჯდომარე, სა-
სამართლოს თავმჯდომარე, მი-
ნისტრები, პარლამენტის კომიტე-
ტის თავმჯდომარეები, თბილისის 
მერი და გუბერნატორები) კვა-
რტალში ერთხელ უპასუხონ მოსა-
ხლეობის შეკითხვებს

• თვის განმავლობაში გარ-
კვეული დრო (30-60 წთ) ჰქონდეთ:

- პარტიებს, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს;

-  ქალაქს, რაიონს, მხარეს, დიდ 
სოფლებს;

- უნივერსიტეტებს, ინსტიტუ-
ტებს, შემოქმედებით კავშირებს;

- პროფკავშირებს;
- ადვოკატთა საზოგადოებას;
- ახალგაზრდულ ორგანიზაცი-

ებს;
- ქართული ტრადიციული ბიზ-

ნესის წარმომადგენლებს, განსა-
კუთრებით მათ, ვინც აწარმოებს 
ეკოლოგიურად სუფთა, ნატურა-
ლურ პროდუქციას;

- საბანკო სექტორს;
- დიასპორას.
ჩვენ პოზიტიურად  ვაფასებთ 

ტელევიზია “ქართული TV“- ის შე-
მოქმედებითი გუნდის პოზიციას, 

საქმიანობის მთავარ საფუძვლად 
აქციონ დიდი ქართული  პროგ-
რამული დოკუმენტი:   „მოქმედე-
ბის მანიფესტი - ერთი სამშობლო, 
ერთიანი ერი, გაერთიანებული 
სახელმწიფო“ . გააკეთონ გასუ-
ლი  საუკუნის ბოლო ათწლეულის 
- ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ე-
რთი ყველაზე ურთულესი ეპოქის 
ანალიზი,  მეცნიერთა მონაწი-
ლეობით; შექმნან დოკუმენტური 
ფილმი - „რა მისცა მსოფლიო ცი-
ვილიზაციას საქართველომ“;  დო-
კუმენტურად ისაუბრონ ჩვენს 
უცხოელ მეგობრებზე, როგორც 
დიდი ილია იტყოდა, „შორეულ 
თავისიანებზე“;  საქართველოს 
და მთელ მსოფლიოს გააცნონ ის 
დიდი კულტურული და მეცნიე-
რული მემკვიდრეობა, რომელიც 
წარსულში დაკავშირებულია ქა-
რთველებთან და დღესაც უამრა-
ვი ქართველი მთელს მსოფლიოში 
საოცრებებს ახდენს ; მთელ მსო-
ფლიოს აჩვენონ, როგორ ცხოვრო-
ბენ უცხოელები საქართველოში 
და როგორია დამოკიდებულება 
ქართველებისა და საქართველოს 
მოქალაქეებისადმი უცხოეთში.

იმის გათვალისწინებით, რასაც 
ვკითხულობთ ამ ტელევიზიის მე-
სვეურთა კონცეპტუალურ ხედ-
ვაში, თუ როგორ სატელევიზიო 
ბადეზეც ფიქრობენ, მიგვაჩნია, 
რომ ამ საქმეს დიდი მხარდაჭერა 
ექნება საქართველოს უმაღლესი 
სასწავლებლების ჟურნალისტიკის 
კათედრებისგან.

უაღრესად მნიშვნელოვნად მი-
გვაჩნია, რომ ეს ტელევიზია გახ-
დება საქართველოს განვითარების 
კონცეფციის, „გზა ცივილიზებუ-
ლი სახელმწიფოსკენ“ იდეების 
ხალხთან მიტანის და ამ პროგრა-
მის გახორციელებაზე ორიენტი-
რებული ტელევიზია.

მართლაც, უნიკალური იქნება, 
თუ ჩვენი თანადგომით, „ქართუ-
ლი TV“ შეძლებს, იყოს ჩვენი დიდი 
მოღვაწეების მიერ მიღებული და 
პატრიარქის მიერ დალოცვილი 
გადაწყვეტილების, „ყოველთა ქა-
რთველთა, საქართველოს შვილ-
თა და საქართველოს მეგობართა 
მსოფლიო კონგრესის“ ჩატარების 
მთავარი ორგანიზატორი. რაც ით-
ვალისწინებს არა მარტო ორგანი-
ზებას, არამედ კონგრესის სესი-
ების პირდაპირ ეთერში ჩვენებას 
მსოფლიოს 40 ქვეყნის 85 ქალაქი-
დან და საქართველოს ყოველი რე-
გიონის ცენტრიდან. 

მხოლოდ საერთო თანადგომას 
შეუძლია ამ უნიკალური იდეის რე-
ალიზება და როგორც იუნესკოში 
გვითხრეს: „ასეთი დიდი ერთსუ-
ლოვნებით შექმნილი ტელევიზია, 
მართლაც, უნიკალური ფაქტი 
იქნება მსოფლიო სატელევიზიო 
სივრცეში“.

მეცნიერთა კონგრესი ეროვნუ-
ლი თანხმობისთვის

მართალი ანუ მომავლის ტელევიზიის კონტურები
(მეცნიერთა ჯგუფის მოსაზრებები)


