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ფურთხის ღირსი ხარ, შენ, …! 

 

,,უცხოეთის წინაშე თავის დახრა თვითგანადგურებაა, თუ საქართველო მსოფლიო  ცივილიზაციის 

აკვანია, ჩვენ არავისზე დაბლა  მდგომი არ ვართ. ვიღაც,  არამზადა უცხოელის წინაშე თავის დახრა 

არ გვეკადრება“ - ეს სიტყვები ი. სტალინს ეკუთვნის, რომელსაც თვით უცხოელი -  პ. პიკასო ასეთ 

შეფასებას აძლევს: ,, იულიუს კეისრის ჭკუა, მარკუს ავრელიუსის  ეშმაკობა, ალექსანდრე 

მაკედონელის მხედართმთავრული გენია, ციცერონის მჭერმეტყველობის დამაჯერებლობა, მაგრამ ის 

მათზე მაღლა დგას და მასში არიან ისინი“.  

სტალინი ქართველებს სწორედ ასეთი გვეამაყება, როგორც მან თავი დაგვამახსოვრა, კაცობის 

სიმბოლო და გენია, რომელსაც ბადალი არ მოეძებნება. ანტიქართველებმა მის ნაანდერძევს მიწა 

მიაყარეს, უცხოელებს არა მარტო თავი დაუხარეს, ქვეყანაც დაუმონეს ფულისა და თანამდებობების 

გამო. მეტიც,უვიცთა ბანდის დაკვეთით სოფ. ვარიანში დადგმულ მის ძეგლს საღებავის შესხმა არ 

აკმარეს და თავი მოახერხეს. (ამჟამად აღდგენილია). უვიცთა ბანდის დაკვეთით განათლების 

სისტემაც  დაანგრიეს და სიტყვა - ,,პატრიოტიზმი“ უცხო ენათა ლექსიკონში შესატანი გახდა. განა 

ყველა მწერლის შემოქმედება პატრიოტიზმის თემის განხილვით არ იწყებოდა? ეს ხომ ქართველმა 

უღალატა ქართულ სულიერებას? რუსეთს ეს არ ემუქრება.  

1942 წ. სსრკ-ს დედაქალაქში ისმოდა მოწოდებები სლავი ხალხის მისამართით: სლავებო, იარაღი  

აისხით და გამოდით წმინდა სახალხო ომისათვის სლავი ხალხის უბოროტესი მტრის – გერმანელი 

ფაშიზმის წინააღმდეგ. ჯერ კიდევ მე-19 ს-ში ა. პუშკინი დასავლელ ლიბერალებს მიმართავდა – 

რუსეთის საშინაო საქმეებში არ ჩარეულიყვნენ, თორემ რუსულ მიწაში მათი კუბოებისთვის ადგილი 

მრავლად იყო. რუსი პოეტების შემართება იყო მოწოდება თავიანთი სამშობლოსადმი, რათა 

სასიკვდილო ბრძოლაში დაპირისპირებოდა მასონთა წყეულ, შავ ძალას: 

«Вставай, огромная страна, на смертный бой с масонской чёрной силой и проклятой ордой!» 

ამავე დროს შეფასებასაც ახდენდნენ ლიბერალური ქვეყნებისა, როგორც უღმერთო, კანონიერი 

ძარცვისა და ყალბი იარლიკებისა.«Страна без богов и доверия, страна законных ограблений, страна 

больщущих ярлыков, такова страна либералов!» 

რუსეთი სლავი და ქრისტიანი ხალხების უსაფრთხოების დამცველი და გზის მაჩვენებელი იყო და 

არის დღესაც იმ ქვეყნებისთვის ვისაც თავისი ხალხის სიმშვიდე, განვითარება სურს. ამიტომაც 

მიმართავს რუსეთის პრეზიდენტი ვ. პუტინი დასავლეთს პროტესტით: ჩვენს შიდა საქმეებში ნუ 

ჩაერევით, თორემ ისეთ განსაცდელს მოგივლენთ თქვენი ისტორიის მანძილზე რომ არ 

გამოგიცდიათო. რუსეთი უკრაინაში ფაშიზმს ებრძვის.  

2014წ. სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ხელისუფლება ხელში ჩაიგდეს სტეპან ბანდერასა და 

სიმონ პეტლიურას (რუსოფობიები) თანამედროვე მიმდევრებმა. ამერიკის დაკვეთით ფაშისტურმა 

ძალებმა ჯერ მართლმადიდებელი ეკლესიის გახლეჩვა მოახდინეს, შემდეგ რუსული ენის 
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შევიწროვება მოხდა, რათა რუსული სამყაროსგან უკრაინის ჩამოშორება მომხდარიყო. საგანგაშოა, 

რომ 1991 წლიდან ბავშვებს უნერგავდნენ ფაშიზმის სიყვარულს და შექმნეს ,,ანტირუსეთი“ 

უკრაინისგან. ამასთანავე, ახალწვეულებს ჯარში აფრთხილებდნენ, რომ რუსები მათი მტრები არიან 

და უნდა დახოცონ. როგორც ექსპერტი - ჰ. ჭიპაშვილის გვამცნობს, ამერიკელებს უკრაინის 

ავღანეთად გადაქცევა უნდათ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამხედრო, საჰაერო, საზღვაო ძალები 

განადგურებულია.  

ფაშიზმის ვირუსი ქართველებსაც გადმოედოთ. თუ ამერიკელი რასისტები აკეთებდნენ წარწერებს - 

მხოლოდ თეთრკანიანებისთვის, დღეს ქართველი ნაცისტები, წერენ რუსეთის მოქალაქეებს არ 

მოვემსახურებითო, თითქმის ყველა ტელეკომპანია ნაცისტურ პროპაგანდას ეწევა და ერთა შორის 

შუღლის გაღვივებას ემსახურება. ისიც გაითვალისწინონ ნაცისტებმა, რომ ამერიკელი ნაცისტებისა 

და გერმანელი ფაშისტების შთამომავალნი აფრო ამერიკელებს ამერიკაში ფეხებს უკოცნიან. რუსეთის 

პრეზიდენტმა რომ იცოდეს როგორი განწყობა აქვს საქართველოში ახალგაზრდა თაობას რუსეთის 

მიმართ  - ამ (თ. ალასანიას დავესესხები) თავზე და-მულებსა და დედა მო---ნულებს საქართველოს  

აუცილებლად მტრულ ქვეყანათა სიაში შეიყვანდა. 

ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სახელმწიფომ ლაგამი უნდა ამოსდოს თავაშვებულ მედიას. 

მომავლის შეცნობის ხილვებით განთქმულმა, სოფელ გიორგიწმინდის ღვთისმშობლის ტაძრების 

წინამძღვარმა - გიორგი პავლოვმა ჟურნალისტ ზ. დავითაიასთან საუბრისას  განაცხადა: 1996 წელს 

უკრაინელმაწმინდა მამამ - ლავრენტი ჩერნიგოველმა იწინასწარმეტყველა რუსეთისგან უკრაინის 

გამოყოფა და ერთობის დარღვევის გამო მისი დასჯა.. მან აღნიშნა: ,,არ შეიძლება რუსეთის 

ბელარუსისა  და უკრაინის გაყოფა, ეს ერთიანობაშია წმინდა რუსეთი“.  

ის, რაც დღეს ხდება მართლმადიდებლობასთან ბნელი ძალების დაპირისპირების გამოვლინებაა, 

რუსეთი გაიმარჯვებს და ეს მართლმადიდებელი სამყაროს გამარჯვებაა. საგულისხმოა,  რომ 

რუსეთის ლიბერალურ - დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა - ვლ. ჟირინოვსკიმ ჯერ კიდევ 1999 

წელს იწინასწარმეტყველა რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება. საქართველოს არშემდგარი ე.წ. 

პრეზიდენტი, რომლის შეფასებაშიც რუსებს დავესესხები ,,ошибка природы” საქართველოს ომისკენ 

მიაქანებს, როცა ამერიკის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტს ითხოვს ეს ანტიქართველი 

საქართველომ უნდა მოიშოროს. ქვეყნის სპეცსამსახურებმა შეიტყვეს, რომ იგი ევროპაში ოფიციალურ 

ვიზიტს აპირებდა საქართველოს სახელით ანტირუსული განცხადებებით და მას ამის საშუალება არ 

მისცეს. ამაზრზენია ამ არარაობის განცხადება ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილ ოპოზიციასთან 

შერიგებისა, რაც დასავლეთიდან არის ნაკარნახევი და შეუმდგარი, აზროვნება-დაქვეითებული, ე.წ. 

პრეზიდენტის მიერ ნორმად მიღებული. მისი განცხადებები მხოლოდ უსუფაშვილის მსგავსი 

პოლიტიკური ცხოველების ინტერესებშია. ჩვენი შინაური და გარეული მტრების მასირებული 

შეტევა რუსეთზე საქართველოზე  დამღუპველად აისახება, არ იქნება რუსეთი - არ იქნება 

საქართველოც, რატომ?  

გადავხედოთ ისტორიას: 1942 წლის 25 ივლისს ფაშისტურმა გერმანიამ დაიწყო ბრძოლა 

კავკასიისთვის, რომელიც 1943წ. დამთავრდა.  ამ ბრძოლაში გამარჯვებისათვის 1945წ. ბერიას 



3 
 

მიანიჭეს სსრკ-ს მარშლის წოდება. ამ პერიოდში თურქეთი გერმანიის ელჩთან საუბრობს, რომ 

ესწრაფვის სსრკ-ს განადგურებას და საბრძოლო მზადყოფნას აცხადებს, ამასთანავე, ოცნებობს 

საქართველოს გადაყლაპვაზეც. სომხებს მილიონიანი არმია ჰქონდათ გამზადებული საქართველოს 

წინააღმდეგ  და დიდი არმენიის შექმნის იდეა შავიდან კასპიის ზღვამდე  დღემდე არ ასვენებთ. 

ახლაც თხოულობენ ავტონომიას, თვითმმართველობას,  რეგიონალური ენის სტატუსს. ნებას არ 

უნდა ვაძლევდეთ  ევროპის ელჩებსა და ლენჩებს ჭკუას გვარიგებდნენ.  

პოლონეთი ბედავს და ჭკუას გვარიგებს, რომ გორში სტალინის მუზეუმი დავხუროთ. ეს ის 

პოლონეთია, რომელიც გერმანიასთან ერთად სსრკ-ს წინააღმდეგ აგრესიისთვის ემზადებოდა, ხოლო 

1918 წ. მეფის რუსეთის დაშლის შემდეგ დამოუკიდებლობა გამოცხადებულ უკრაინას მთელი 

გალიციის რაიონი წაართვა. რომ არა სტალინი, არც პოლონეთი და არც პოლონელი ერი არ 

იარსებებდა. სსრკ-მ დაამხო ფაშიზმი და ახლა ფაშისტები ცდილობენ თანამოაზრეებად ომში 

ჩაგვითრიონ. ასეთი პოზიციით ამერიკა ევროპასაც ასუსტებს. საქართველოს ინტერესები არ არის 

რუსეთთან დაპირისპირების რეჟიმში ყოფნა. თუ რაიმე სიკეთე გაგვაჩნია და მოგვწონს, ყველაფერი 

რუსების შექმნილია, მაგრამ უმადურები გამოვდექით. კიდევ უფრო უმადურები გამოდგნენ 

უკრაინელები, რომელთაც შექმნეს ,,ანტირუსეთი“.   

გამაოგნებელია თავად უკრაინის პოლიტიკოსთა განცხადებები, რამაც დამარწმუნა, რომ მათი 

დანდობა არ შეიძლება. აი, მათი რამდენიმე მარგალიტი: ,,ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ვიყოთ ფაშისტები, 

თუ საჭირო იქნება ყველას დავწვათ“; ,,რუსეთისგან გადამწვარი ველიც არ უნდა დარჩეს. უკრაინაში 

დარჩენილი რუსები უნდა დაიხვრიტონ“; ,,დონბასში უნდა გავანადგუროთ 1,5 მილიონი მცხოვრები 

და ყველაფერი მოგვარდება“; ,,საჭიროა მოვკლათ რაც შეიძლება მეტი რუსი მოქალაქე“; ,,დონბასის 

მცხოვრებთა მკვლელობა კეთილი საქმეა“; (პარტიარქ ფილარეტის ეს სიტყვები იმის მანიშნებელია, 

რომ ეკლესია ფაშიზმის მხარდამჭერია) ასევე, ერთ-ერთი ჰოსპიტლის ხელმძღვანელმა გასცა 

ბრძანება, რომ ყველა დაჭრილი რუსი ჯარისკაცის კასტრაცია მოეხდინათ. ამის შესახებ ტელეარხ 

,,უკრაინა-24“-ის ეთერში განაცხადა. საინტერესო მიგნება ჰქონდა ვ. კვარაცხელიას, როცა აღნიშნა: 

ფაშიზმით თავად ჯოჯოხეთის მბრძანებელი - მეფისტოფელიც შეძრწუნდა და ბრძანა: მოაშორეთ 

ეგენი აქედან, ჯოჯოხეთსაც წაგვიბილწავენო. 

უკრაინის პრეზიდენტმა ფინანსური დაინტერესების გამო სასაკლაოდ აქცია ქვეყანა, 

ბიოლაბორატორიების შექმნის ნებაც დართო ამერიკელებს, რომელთაც პენტაგონი აფინანსებს. 

უკრაინისთვის დახარჯულია 2 მილიარდი დოლარი. ამ საკითხზე შეთანხმება   2005 წლიდან დაიწყო 

და 30-მდე ლაბორატორია გაიხსნა კიევსა და ოდესაში, რომელთა რეალური მიზანი შენიღბულია, 

თითქოსდა სხვადასხვა ინფექციებისგან ადამიანთა დაცვას ემსახურება. ყველგან. სადაც დასავლეთი 

შევიდა, იქ დაჯდა კორუმპირებული ხელისუფლება და ლაბორატორიებიც გაიხსნა, რაც ამერიკაში 

აკრძალულია.  

მსოფლიოში სულ 336 ასეთი ლაბორატორიაა გახსნილი. უკრაინის ლაბორატორიის თანამშრომლებმა 

რუსეთის სპეცსამსახურებს გადასცეს მასალები, რომ ის საფრთხეა არა მარტო რუსეთისათვის, არამედ 

მთელი მსოფლიოსთვის. იგეგმებოდა გაფრქვევა სხვადასხვა ვირუსებისა. უკრაინაში არსებულ 
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,,გველის კუნძულზე“  მდებარე ლაბორატორიაში გამოყვანილი ვირუსები დედამიწის მოსახლეობის 

100%-ს ემუქრება სიცოცხლის განადგურებით. 

გახრწნილ ამერიკას რუსეთის დასუსტება სურს და მისთვის სულერთია ამას უკრაინელები 

შეეწირებიან თუ ქართველები. ეს მეტრაკეები, რომელთაც ქალი, კაცი და ცხოველი ერთამეთისგან 

ვერ გაურჩევიათ გვამების რაოდენობას ვეღარ ითვლიან. პანდემიით წინასწარ შეამზადეს ნიადაგი 

ომისთვის მოსახლეობის დაზაფვრითა და დასტრესვით. ზომბირებული, მუტანტი უკრაინელებისა 

და ქართველების ხელით ავადმყოფი, ფსიქოპათი ამერიკელები რუსეთს ებრძვიან. როცა რუსი 

ეთნოსის შევიწროება მიდის მთელ მსოფლიოში ეს ისეთივე ფაშიზმია, რასაც გერმანელები 

ებრაელების წინააღმდეგ ახორციელებდნენ. ბაიდენიც და ზელენსკიც კრიმინალები არიან, ორივე 

ფურთხის ღირსია, მეტიც, ზელენსკი ქვეყნის მტერი და უცხო ქვეყნის მოღორებული აგენტია. 

უკრაინის ე.წ. ინტელიგენციასთან ერთად იმ ქართველებსაც ვინც ფაშისტური განცხადებებით რუს 

ეთნოსს ებრძვის, ლენინის სიტყვებით შევამკობდი: «интеллигенция не мозг,а говно нации» 

რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სრულიად რეალურ ფაქტებს დაეყრდნო. ეს   არის ნატოს მოახლოება 

მის საზღვართან, ბიოლოგიური ლაბორატორიები და ბირთვული იარაღის წარმოება. რუსეთის 

მოქალაქეები თანადგომას უცხადებენ ქვეყნის პრეზიდენტს და ღიად ამბობენ: ხომ არ დაველოდებით 

როდის დაგვარტყამდნენო? თუ ვინმეს ომი არ უნდა, ეს მართლმადიდებელი რუსეთია! ,,ომი 

ბარბაროსების ბიზნესია“ - ამბობდა ნაპოლეონი.  

მართლაც, ამერიკა მოტივირებულია იარაღის გაყიდვასა და  ქვეყნის ფინანსურ და 

ენერგორესურსების მიტაცებაზე. რუსეთის გაზსადენის დაბლოკვასა და თავისი ფიქლური გაზის 

გასაღებაზე. ამ ნაბიჭვრების ქვეყანამ ჯერ კიდევ 2004წ. ერაყში გამოიყენა აკრძალული ნივთიერება, 

რის შედეგადაც ბავშვები სიმახინჯეებით იბადებიან. ასევე გამოყენებული იქნა გაღარიბებული 

ურანიც, რომელსაც მდუმარე მკვლელს ეძახდნენ, ანუ არასდროს წყვეტს მკვლელობას. დააარსა 

საიდუმლო ციხეები - ავღანეთი, ერაყი, ტაილანდი, მაროკო, რუმინეთი, ლიტვასა და პოლონეთში, 

სადაც პატიმრების წამება და მათზე ექსპერიმენტი ტარდებოდა. 45 ინტერვენცია მოახდინა მე-20 

საუკუნიდან დაწყებული. ვინ არის ის, ვინც უკრაინა ცეცხლის ალში გახვია, ვინც სასაკლაოდ აქცია 

ისრაელი, პალესტინა, ლიბია, სირია, ერაყი, ავღანეთი, ვინც თავის ცხოველურ ინსტიქტებს თავს 

ახვევს სხვა ქვეყნებს და  მართლმადიდებლობას ებრძვის? ეს ამერიკაა სიცრუისა და ბოროტების 

იმპერია თავის ევროპელ შტატებთან ერთად მორალის ზნეობის ადამიანურობის გარეშე. 

საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი – ჰ. კისინჯერი ღიად აცხადებდა: ამერიკასთან 

მეგობრობა სასიკვდილოდ სახიფათოაო. სწორედ მასთან ,,მეგობრობამ“ გაანადგურა უკრაინა და მისი 

მოსახლეობა. ჩვენმა ხელისუფლებამ დროა ანალიზი გააკეთოს ერეკლესა და ვირის ყ-ს შორის: არა – 

ამერიკას!“ არა – ევროკავშირს!“ საქართველოს არ სჭირდება ამ ქვეყნებიდან დიქტატი და თითის 

ქნევა. განა სსრკ-ს დროს რუსეთის რომელმა გადაწყვეტილებამ შეურაცხყო ჩვენი ეროვნული თუ 

პარტიოტული გრძნობები, ან რუსეთის ბაზებმა რა ზიანი მიაყენეს საქართველოს თუ არა თურქეთის 

მიერ მიტაცებული ტერიტორიების დაბრუნებისა?!  
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ფურთხის ღირსი ხარ შენ, ამერიკა!!! გაეთრიე პოსტსაბჭოთა სივრციდან შენი ევროპული 

შტატებიანად! რუსებსაც  დავესესხები «жопники! идите на х-и!» 

დაბოლოს, ნ. დუმბაძისეული პათოსით ტვინნაღრძობ ქართველებს მივმართავ: ,,გაიღვიძეთ! 

ამერიკის მონებო, სამშობლოს გამყიდველებო, გონწართმეულებო,  პროქტოლოგ-პედერასტებო, 

ნარკომანებო, გაუნათლებლებო - ნატო - ევროკავშირმა ჩაილურის წყალი დალია! ჩვენ ქართულ 

საქართველოში უნდა ვიცხოვროთ!“.  

ეს თქვენი ამერიკაა, დატკბით! 

 

         

        სიყვარული ამერიკულად                      აბუ-გრეიბის ციხე 

 

 

                                                                               ამერიკელები მოკლულ თალიბებს აშარდავენ 

 

 

 

 

6.04.2022წ                                                                     

                                7.04.2022                                                                      იზა თამაზაშვილი 

                                                                                                                     ტელ 593 905507 


