
მოგესალმებით, თუკი თქვენ ეს წიგნი 
გიკავიათ ხელში და კითხულობთ, მაშასადამე 
თქვენც გადარდებთ თქვენი შვილების, 
ოჯახის, ქვეყნისა და თავისუფლების 
მომავლის ბედი. მე შევეცდები თქვენი 
თანამოსაუბრე გავხდე და იქნებ ერთად 
მოვიფიქროდ  რა გავაკეთოთ, რომ ცხოვრება 
უფრო ლამაზი, თავისუფალი და იმედიან 
მომავალზე ორიენტირებული გახდეს, რამეთუ 
მეც თქვენნაირი ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, 
ვისაც აწუხებს თავისი ქვეყნისა და ყველა 
თავისუფლების მოყვარე ხალხის ბედი, 
რომელთაც ოცდამეერთე საუკუნეში, ჩემი 
აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით დიდი 
გამოწვევები აქვთ, რამეთუ ბნელი ძალები 
მსოფლიოს თავისუფალ ხალხს ბნელ 
წარსულში დაბრუნებას უპირებენ. ზედმეტად 
დიდი შესავალი რომ არ გამომივიდეს 
პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ ბნელი ძალების 
იმპერიის ტახტი კრემლში დევს. 
დარწმუნებული ვარ ეს ადამიანებიც 
წაიკითხავენ ამ წიგნს. მათი ადამიანურობის 
და მსოფლიოს დემოკრატიულ რელსებზე 
გადაყვანის ამბიციები რა თქმა უნდა ჩემი 
აზრით მათ არ გააჩნიათ, ვიტყოდი პირიქით 
სიბნელეზე და სიცრუეზე ორიენტირებულნი  
არიან, მაგრამ იქნებ ერთხელ მაინც 
დაფიქრდნენ საიდან მოდიან, სად არიან და 
საით მიდიან? მე კი როგორც ადამიანი, 
რომელმაც შემიძლია ვთქვა, რომ მათი ბნელი 
საქმეების წინასწარმეტყველი, ამომცნობი, 
შეიძლება ითქვას პოლიტოლოგი ვარ, ჩემი 
დაკვირვების ქვეშ ეს ძალები ყოველდღიურად 
1980 წლიდან იმყოფებიან. მე შევეცდები ჩემი 
აზრები გადმოგცეთ საიდან მოდიან, სად 
არიან და საით უნდათ წაიყვანონ ჩვენი, 
თავისუფლების მოყვარე ხალხის ცხოვრება. 
მოგეხსენებათ ამ ბნელი ძალების 
წინამორბედებმა და მასწავლებლებმა  თავისი 
არაჯანსაღი  იდეებით და მათი 
განხორციელებით წინა საუკუნეში ევროპა კი 

Приветствую вас. 

Если вы читаете эту книгу, значит и вас волнует 
судьба будущего собственных детей, семьи, 
страны, а главное свободы. Я попытаюсь стать 
вашим собеседником для того, чтобы вместе 
подумать, как сделать нашу с вами жизнь 
красивее, истинно свободной и сориентировать 
ее на светлое будущее. Потому как, я, как и вы, 
обычный человек переживаю за будущее своей 
страны и судьбу всех свободолюбивых людей 
со всего мира. И как мне кажется, да и не 
только мне, двадцать первый век бросает нам 
большие вызовы, скорее огромные испытания 
потому, что деспотичные силы пытаются 
ввергнуть свободные народы в темное прошлое. 

Чтобы не тянуть со вступительным словом, 
сразу скажу, что колыбель империи этих 
темных сил находится в кремле. Уверен, что 
эти самые персоны прочтут сию книгу. Думаю, 
они безнадежно лишены человечности и 
амбиций, перевести мировое сообщество на 
демократические рельсы. Более того, напротив, 
ориентированы они на тотальную лож и мрак. 
Может быть произойдет чудо и, они хоть раз 
задумаются о своем происхождении, где сейчас 
находятся и в каком направлении двигаются?  

Я же, как человек, умеющий предсказывать, 
угадывать их темные дела, являюсь 
политологом. Под моим ежедневным 
наблюдением они находятся с 1980 года, и 
поэтому хочу поделиться своими 
соображениями, кто они, что с собой 
представляют и какие намерения у них 
относительно нас – свободолюбивого народа. 
Общеизвестно, что предшественники и учителя 
этих самых темных сил в прошлом веке 
воплощением в жизнь своих патологических 
идей не только Европу, но и весь мир 
поставили перед угрозой истребления, в 
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არა, მთელი მსოფლიო თითქმის გადაშენების 
პირას მიიყვანეს, ათეულობით მილიონი 
ადამიანი გაწყვიტეს, ქვეყნების არსებობა 
შეაჩერეს და დიდებული ქალაქები მიწასთან 
გაასწორეს.ყოველივე ეს დაიწყო ტერორის, 
სიცრუისა და ადამიანების მოტყუების ხარჯზე 
. უდაოა რომ ამ საქმეების იდეოლოგად და 
„უბადლო აღმსრულებლად“  „ამხანაგი“ 
ლენინი მოისაზრება, რაც არ უნდა გასაკვირი 
იყოს საუკუნის შემდეგ ეს ბნელი ძალები 
იგივეს გამეორებას აპირებენ და უკვე ამას 
წარმატებითაც აკეთებენ.  შევადაროთ 
ერთმანეთს ის ტერორი რომელიც ამხანაგმა 
ლენინმა დაიწყო,გააგრძელა სტალინმა, 
გიტლერმა და ა.შ., ხოლო დღეს ფორბსის 
ვერსიით მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი 
კაცი „ამხანაგი“ პუტინი ჯერჯერობით 
წარმატებით აგრძელებს. 

    უკვე ასი წელია რაც რუსეთის სიმბოლო 
„ამხანაგი“ ლენინია. გაუგონარი ტერორის 
ფუძემდებელი რუსეში, შემდეგ ევროპაში და 
მთელ მსოფლიოში. ალბათ  
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მან დასკვნები გამოიტანა მისი 
წინამორბედებისაგან  გააფართოვა ტერორისა 
და ტერორიზმის ცნება. მოგეხსენებათ 
სხვადასხვა წყაროების მონაცემებით ერთ-
ერთი პირველი დიდი პოლიტიკურ-
ტერორისტული ორგანიზაცია რუსეთში 
(შეიძლება ითქვას მსოფლიოში) 1879 წელს 
ჩამოყალიბდა „ნაროდნაია ვოლია“  რომელმაც 
1881 წელს იმპერატორ ალექსანდრე II-ზე 
მოახდინა თავდასხმა და იგი მოკლეს. ხოლო 
პირველ დიდ პოლიტიკურ ტერორისტად 
ისტორიაში ანარხო კომუნისტური მოძრაობის 
წევრი 1904 წლიდან მარია ნიკიფოროვა 
მოიხსენიება. თუმცა ამ ქალბატონის 
მონაცემები შემდგომში კომუნისტური 
პარტიის ბელადებმა ლენინმა, დერჟინსკიმ, 

результате чего десятки миллионов людей 
уничтожено, перестали существовать ряд стран, 
и сравняли с землей прекрасные города. И все 
это начиналось с террора, лжи и манипуляции 
общественного мнения. Бесспорно, что 
идеологом и «безупречным исполнителем» 
подобного рода дел принято считать 
«товарища» Ленина. Как ни парадоксально, но в 
наши дни, эти самые темные силы намерены 
пройти тот самый путь, и успешно 
осуществляют задуманное. Мы можем сравнить 
и увидеть один и тот же почерк террора, 
начатого Лениным, продолженным Сталиным, 
Гитлером и т. д. А на сегодня самый 
влиятельный человек планеты по версии 
«Форбс» «товарищ» Путин пока что 
беспрепятственно и успешно воплощает в 
жизнь учения «великих» предшественников. 

Уже более ста лет, как символом России 
является «Товарищ» Ленин, основоположник 
невиданного доселе террора в России, Европе и 
затем во всем мире. Наверняка, благодаря 
наблюдениям он превзошел своих «учителей», 
расширив понятия террора и терроризма. 
Известно из многих источников, что одна из 
первых крупных политическо – 
террористических организаций в мире была 
создана в России под названием «Народная 
воля» в 1879 году, которая в 1881 году 
осуществила покушение, в результате которого 
ликвидировала императора Александра II. А 
первой крупной политической террористкой 
стала член анархично – коммунистической 
партии с 1904 года Мария Никифорова. Ее опыт 
и способности были доведены до совершенства 
вождями коммунистической партии Лениным, 
Дзержинским, Сталиным и другими 
человеконенавистническими лидерами народа, 
и многие страны мира были поставлены на 
рельсы террора под учениями «великого» 
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სტალინმა და სხვა ხალხთმოძულე პირებმა 
მრავალ ათას და ათიათას გზის გააუმჯობესეს 
და მთელი რიგი ქვეყნები ტერორისა და 
ტერორიზმის რელსებზე გადაიყვანეს, 
„დიადი“ ლენინის სწავლითა და 
წინამძღოლობით. 

Ленина. Хочу ознакомить вас с одним 
документом, датированным 1918 годом и 
показывающим «человечную» сущность 
«товарища» Ленина. 
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