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ბექა ბასილაია, კობა 
ხარშილაძის ადვოკატი: 

„ყველა იმ უხერხულობაზეც 
არის მითითება, რასაც  

ამდენი წელი  მალავდნენ და 
დელიკატურად იცავდნენ იმ 

ადამიანის ღირსებას“

22-მილიონიანი 
ინვესტიცია 

„პარტიზანების“ 
სამიზნე ხდება

სააკაშვილი 
პატრიარქის 
წინააღმდეგ?

კახი კახიშვილი: „ეს არის 
ყველაზე სენსიტიური 

სამინისტრო, საიდანაც 
შეიძლება ისეთი ტიპის 
აფეთქება მიიღო, რომ 

ქვეყანამ ვერ გაუძლოს...“ 
ლალი აფციაური: 

„ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს 
დროული ზომები, რადგან 

რაიმე გაუთვალისწინებელი 
არ მოხდეს“

ციხეებში მასობრივი 
ბუნტი მზადდება

ვინ დგას პატიმრების 
პროტესტის უკან?

ზურაბ ადეიშვილის აგენტზე ინტერპოლი ძებნას აცხადებს
ოპერატიულ ინფორმაციებს რომ გადახედოთ, იქ ნახავთ მის აგენტურულ 
მეტსახელებს: „ზოია ტბილისკი“, „მსუქანი ზოია“ და ა.შ.“ EXCLUSIVE

 ბიძინა ივანიშვილის 
სატელევიზიო პროექტის 

პროდიუსერები 
და წამყვანები

„ყველანაირ თემას 
განვიხილავთ, მაგალითად, 

ერთ-ერთი ბოლო თემა 
იყო საფრანგეთში 

განხორციელებული ტერაქტი“

ელისაშვილი საპარლამენტო 
არჩევნებისთვის ემზადება?

 საკრებულო-
მერიის 

დაპირისპირება 
– ელისაშვილი 

ნარმანიას 
წინააღმდეგ
EXCLUSIVE

კალაშნიკოვი 
თავისუფლების 

წინააღმდეგ

ინგა გრიგოლია:
„იყო ჭორები, ბიძინა 

გაურიგდა, ქეისით ფული 
მისცაო. არანაირი გარიგება 

არ ყოფილა, ყველამ 
დაინახა, რომ ერთი წელი  
სახლში ვიჯექი, ადვილიც 

არ იყო პოლიტიკიდან 
ჟურნალისტიკაში 

დაბრუნება“ 

EXCLUSIVE

ბიძინა სირბილაძე: 
„ნათი რომ გავიცანი, 
არც ვიცოდი, ვისი 
ყოფილი ცოლი იყო...“

რა ურთიერთობა 
აქვს მანანა 

თოდაძის 
ყოფილ 

ქმარს დათო 
ხუჯაძის 

ყოფილ ცოლთან

 დათო ხუჯაძე: 
„გაგებაში არ 
ვარ, ვინაა ეგ 
სირბილაძე. 

ღმერთმა ქნას, 
გათხოვდეს...“

სენსაციური პროცესი და 
ექსპერტების დასკვნა

ჟვანიას საქმეზე დაცვა 
სკანდალურ ჩვენებას მისცემს

მაია ნიკოლეიშვილი: 
„როდესაც მოწამვლაზეა 

ეჭვი, ბალზამირება 
კატეგორიულად არ 

შეიძლება, ვინაიდან, ამ 
შემთხვევაში, მოწამვლის 

კვალი იშლება...“

ბოკერია VS 
ალასანია – 
შემთხვევითი 
შეხვედრა თუ 
დაგეგმილი 
კონსპირაცია

რა მოხდა „მარიოტში“

გიორგი ზაქაიძე: „თუ ჩვენ ვარღვევთ რაიმე კანონს, 
ხეს ვჭრით, ან რაღაცას ვანადგურებთ, არსებობს 
სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოები, მერიის  

სპეციალური სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ, 
მოვიდნენ და ნახონ ეს ყველაფერი... გარკვეული 

ადამიანების ახირების გამო, ხელი არ უნდა შეგვეშალოს. 
აქ მუდმივად დასაქმდება 400 ადამიანი, 2 ათასამდე 
ადამიანი კი – უშუალოდ მშენებლობის პროცესში“

„მიშას სჭირდება 
ეს ამბავი!!! უარესი 
თქვი პატრიარქზე!!! 

პირდაპირ დედა აგინეთ 
ეკლესიას...“

EX
CL
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IV

E
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

„თბ ილ ის ში მშ ენ ებ
ლო ბე ბი ვერ გა ჩე რდ ება, 
ქა ლა ქს გა ნვ ით არ ება სჭ
ირ დე ბა“, – ეს გა ნც ხა დე
ბა დე და ქა ლა ქის მე რმა იმ 
ად ამ ია ნე ბის სა პა სუ ხოდ 
გა აკ ეთა, რო მლ ებ იც თბ
ილ ის ის რა მდ ენ იმე უბ ან ში 
მა სშ ტა ბუ რი სა ინ ვე სტ იც
იო პრ ოე ქტ ებ ის შე ჩე რე ბას 
ით ხო ვენ. ერთერ თი ას ეთი 
მშ ენ ებ ლო ბა ჭა ვჭ ავ აძ ის 
#68ში, ვა კის პა რკ ის მი
მდ ებ არე ტე რი ტო რი აზე 
უა ხლ ოეს დღ ეე ბში იწ ყე ბა, 
თუ მცა, რო გო რც კო მპ ან ია 
„ტი ფლ ის ბი ზნ ეს ჯგ უფ ში“ 
აც ხა დე ბენ, აღ ნი შნ ული 
ობ იე ქტი უკ ვე არ აე რთ ხელ 
გა ხდა გრ ან ტე ბზე მო მუ
შა ვე არ ას ამ თა ვრ ობო ორ
გა ნი ზა ცი ის წა რმ ომ ად გე
ნე ლთა სა მი ზნე. ამ იტ ომ 
კო მპ ან ია შე სა ბა მის უწ ყე
ბე ბს მო უწ ოდ ებს, უზ რუ
ნვ ელ ყონ კა ნო ნის სრ ული 
და ცვ ით და გე გმ ილი სა მშ
ენ ებ ლო სა მუ შა ოე ბი და იქ 
და სა ქმ ებ ული ად ამ ია ნე
ბის უს აფ რთ ხო ება. 

ამ ერ იკ ელი ინ ვე სტ ორი 
5-ვა რს კვ ლა ვი ანი სა სტ უმ როს 
მშ ენ ებ ლო ბას რე სტ ორ ან „ბუ-
და პე შტ ის“ ად გი ლას  გე გმ ავს. 
პრ ოე ქტ ში, რო მე ლს აც „ტი ფლ-
ის ბი ზნ ეს ჯგ უფი“ გა ნა ხო რც-
იე ლე ბს, 22 მი ლი ონი დო ლა რის 
ინ ვე სტ იც ია ჩა იდ ება და, სა-
ერ თო ჯა მში, ას ობ ით სა მუ შაო 
ად გი ლს შე ქმ ნის. 

პრ ოე ქტ ის გა ნხ ორ ცი ელ ება 
იმ ად გი ლას იგ ეგ მე ბა, სა დაც 
წა რს ულ ში თბ ილ ის ელ ებ ის თვ-
ის ერთ-ერ თი სა ყვ არ ელი რე-
სტ ორ ანი „ბუ და პე შტი“ ფუ ნქ-
ცი ონ ირ ებ და. რე სტ ორ ანი იქ 
ჯერ კი დევ XX სა უკ უნ ის 50-იან 
წლ ებ ში გა იხ სნა და მა ლე ვე იქ-
ცა იმ დრ ოი ნდ ელი ცნ ობ ილი სა-
ზო გა დო ებ ის თა ვშ ეყ რის ად გი-
ლად. 90-იან წლ ებ ში 
ეს ტე რი ტო რია 
ლა მის ნა-

გა ვს აყ რე ლად და ნა რკ ოდ ამ ოკ-
იდ ებ ულ თა შე კრ ებ ის პუ ნქ ტად 
გა და იქ ცა, თუ მცა ამ ის გა მო სა-
პრ ოტ ეს ტო აქ ცი ებ ის გა მა რთ ვის 
იდ ეა არ ავ ის გა სჩ ენ ია, მათ შო-
რის არც გა რე მოს და მც ვე ლე ბს. 

დღ ეს კი, რო დე საც სა უბ არ ია 
ამ ავე ტე რი ტო რი აზე თა ნა მე დრ-
ოვე ტი პის ხუ თვ არ სკ ვლ ავ ია ნი 
სა სტ უმ როს მშ ენ ებ ლო ბა ზე, აღ-
ნი შნ ულ პე რი მე ტრს პა რტ იზ ანი 

და მც ვე ლე ბი გა-
მო უჩ ნდ ნენ, 

რო მლ ებ-

იც, რო გო რც ინ ვე სტ ორი ირ წმ-
უნ ება, სა კმ აოდ აგ რე სი ული ფო-
რმ ით გა მო ხა ტა ვენ პრ ოტ ეს ტს და 
არა მხ ოლ ოდ სა ფრ თხ ეს უქ მნ იან 
იქ და სა ქმ ებ ულ ად ამ ია ნე ბს, არ-
ამ ედ ეჭ ვქ ვეშ აყ ენ ებ ენ ქვ ეყ ან აში 
სო ლი დუ რი ამ ერ იკ ელი ინ ვე სტ-
ორ ის შე მო სვ ლას. 

არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა-
ცია „პა რტ იზ ანი მე ბა ღე ობა“ ირ-
წმ უნ ება, რომ ტე რი ტო რია ვა კის 
პა რკს ეკ უთ ვნ ის და ინ ვე სტ ორი 
იქ არ სე ბუ ლი ხე ებ ის გა ჩე ხას გე-
გმ ავს. „ტი ფლ ის ბი ზნ ეს ჯგ უფ-

ის“ პრ ოე ქტ ით კი ხს ენ ებ ულ ტე-
რი ტო რი აზე არ ათუ ნა რგ ავ ებ ის 
გა ჩე ხა, არ ამ ედ, პი რი ქით, ტე რი-
ტო რი ის უკ ეთ გა ნა შე ნი ან ება იგ-
ეგ მე ბა. 

„ტი ფლ ის ბი ზნ ეს ჯგ უფ მა“ 
მშ ენ ებ ლო ბის ნე ბა რთ ვა გა სულ 
წე ლს მი იღო და პრ ოე ქტ ის და სრ-
ულ ება მო მა ვა ლი წლ ის ზა ფხ ულ-
ში იგ ეგ მე ბა. 

„ტი ფლ ის ბი ზნ ეს ჯგ უფ ის“ ხე-
ლმ ძღ ვა ნე ლი გი ორ გი ზა ქა იძე 
აც ხა დე ბს, რომ პრ ოე ქტ ის გა ნხ-

ორ ცი ელ ება ხე ლს არ შე უშ ლის 
ად გი ლო ბრ ივ ეკ ოლ ოგ იას, რა-

დგ ან აც   მშ ენ ებ ლო ბა  რე სტ-
ორ ან „ბუ და პე შტ ის“ ტე რი-

ტო რი აზე  იგ ეგ მე ბა, რო-
მე ლიც არა ვა კის პა რკ ის, 
არ ამ ედ მის მი მდ ებ არე 
ტე რი ტო რი აზ ეა და  ად-
გი ლზე მო ხვ ედ რა მხ-
ოლ ოდ შე მო ვლ ითი 
გზ ით არ ის შე სა ძლ-
ებ ელი. 

გი ორ გი ზა ქა იძე, 
„ტი ფლ ის ბი ზნ ეს 
ჯგ უფი“: 

– ჩვ ენ რე სტ ორ-
ან „ბუ და პე შტ ის“ 
ნა ცვ ლად ვა შე ნე ბთ 
სა სტ უმ რო „ბუ და-
პე შტს“.  ეს არ ის ამ-
ერ იკ ული 22-მი ლი-
ონ ია ნი ინ ვე სტ იც ია.  
ინ ვე სტ ორი, რო მე-
ლიც ინ ვე სტ იც იას 
დე ბს  სა ქა რთ ვე ლო-

ში, მხ ოლ ოდ  ამ ით არ 
შე მო იფ არ გლ ება. ეს 

არ ის პი რვ ელი სა სტ არ-
ტო პრ ოე ქტი, რო მლ ის 

გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის შე მდ ეგ 
ის მზ ად არ ის  სხ ვა და სხ-

ვა ინ ვე სტ იც იე ბის  ჩა სა დე-
ბად არა მხ ოლ ოდ თბ ილ ის ში, 

არ ამ ედ რე გი ონ ებ შიც. ამ წუ თას 
პრ ოე ქტ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ას წინ 
უდ გას მხ ოლ ოდ ერ თი შე კი თხ ვა: 
რა არ ის სა ხე ლმ წი ფო სთ ვის უფ-
რო მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი – ინ ვე სტ იც-

ია  თუ ვი წრო ჯგ უფ ის ინ ტე რე სი, 
რო მე ლიც გრ ან ტე ბზ ეა ორ იე ნტ-
ირ ებ ული. გვ ინ და ვთ ქვ ათ, რომ 
მშ ენ ებ ლო ბა ად გი ლზე კა ნო ნის 
სრ ული და ცვ ით ხო რც იე ლდ ება.

– ვი ცით, რომ არ სე ბო ბს გა
რკ ვე ული წი ნა აღ მდ ეგ ობ ები  
გა რე მოს და მც ვე ლე ბის მხ რი
დან. 

– თუ ჩვ ენ ვა რღ ვე ვთ რა იმე 
კა ნო ნს,  ხეს ვჭ რით, ან რა ღა ცას 
ვა ნა დგ ურ ებთ, არ სე ბო ბს სა ხე-
ლმ წი ფოს კო მპ ეტ ენ ტუ რი ორ-

გა ნო ები, მე რი ის  სპ ეც ია ლუ რი 
სა მს ახ ურ ები, რო მლ ებ საც შე-
უძ ლი ათ, მო ვი დნ ენ და ნა ხონ ეს 
ყვ ელ აფ ერი. ჩვ ენ მშ ენ ებ ლო ბის 
ნე ბა რთ ვა კა ნო ნი ერ ად გვ აქ ვს 
აღ ებ ული, მი წის ნა კვ ეთი 3 მი ლი-
ონ დო ლა რად შე ვი ძი ნეთ, თა ვის 
შე ნო ბა-ნა გე ბო ბე ბით,  რო მლ ის 

ლევან მაჭავარიანი: 
„იმ შემთხვევაში, 

თუ ვინმე აგრესიას 
გამოხატავს და 
საზოგადოებრივ 

წესრიგს დაარღვევს, 
ცხადია, ჩვენ 
ჩავერევით და 

მყისიერ რეაგირებას 
მოვახდენთ“

`90-იან წლებში ეს ტერიტორია 
ლამის ნაგავსაყრელად და 

ნარკოდამოკიდებულთა შეკრების 
პუნქტად გადაიქცა, თუმცა ამის გამო, 

საპროტესტო აქციების გამართვის 
იდეა არავის გასჩენია, მათ შორის 

არც გარემოს დამცველებს~

გიორგი 
ზაქაიძე: 

„ამ წუთას პროექტის  
განხორციელებას წინ 
უდგას მხოლოდ ერთი 

შეკითხვა: რა არის 
სახელმწიფოსთვის 

უფრო მნიშვნელოვანი – 
ინვესტიცია თუ ვიწრო 

ჯგუფის ინტერესი, 
რომელიც გრანტებზეა 

ორიენტირებული“
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EXCLUSIVE
ად გი ლა საც ვა შე ნე ბთ ახ ალ შე ნო-
ბას. ამ იტ ომ აც, გა რკ ვე ული ად ამ-
ია ნე ბის ახ ირ ებ ის გა მო, ხე ლი არ 
უნ და შე გვ ეშ ალ ოს. აქ მუ დმ ივ ად 
და სა ქმ დე ბა 400 ად ამ ია ნი, 2 ათ-
ას ამ დე ად ამ ია ნი კი – უშ უა ლოდ 
მშ ენ ებ ლო ბის პრ ოც ეს ში. 

– ფი ქრ ობთ, რომ მშ ენ ებ ლო
ბის დრ ოს შე იძ ლე ბა გა რკ ვე ული 
პრ ოვ ოკ აც იე ბი მო აწ ყონ?

– დი ახ და ამ იტ ომ მი ვმ არ თა ვთ 
სა ხე ლმ წი ფოს, კე რძ ოდ, ში ნა გან 
სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს, მი იღ ონ 
კო ნკ რე ტუ ლი გა და წყ ვე ტი ლე ბა 
და ზო მე ბი,  რომ და იც ვან კო ნკ-
რე ტუ ლი ინ ვე სტ ორი; და იც ვან იქ 

მო მუ შა ვე ები სხ ვა და სხ ვა ინ ტე რე-
სის მქ ონე ად ამ ია ნე ბის ფი ზი კუ რი 
შე მო ტე ვე ბი სგ ან. მშ ენ ებ ლო ბას 
ვი წყ ებთ რა მდ ენ იმე დღ ეში და 
ოფ იც ია ლუ რად მი ვმ არ თა ვთ ში-
ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო საც, 
სა ხე ლმ წი ფო საც, რომ ჩვ ენი უფ-
ლე ბე ბი და იც ვას. რა ოდ ენ სა მწ-
უხ არ ოც არ უნ და იყ ოს, არ სე ბო ბს 
სა ფრ თხე, რა დგ ან აქ არ იან ად ამ-
ია ნე ბი, რო მლ ებ იც ის ვრ იან ბო-
თლ ებს, რკ ინ ებ სა და ა.შ. ჩვ ენ ვა-
შე ნე ბთ რე სტ ორ ან „ბუ და პე შტ ის“ 
ად გი ლას, რო მე ლიც 1958 წლ იდ-
ან არ სე ბო ბდა. ეს იყო ყო ვე ლთ ვის 
ვა კის პა რკ ის მი მდ ებ არე ტე რი-
ტო რია და მას ყო ვე ლთ ვის ჰქ ონ-
და შე მო ვლ ითი გზა. არ ას დრ ოს ეს 
გზა და რე სტ ორ ანი ვა კის პა რკ ის 
ტე რი ტო რი აზე არ გა დი ოდა. 

ძა ლი ან ვთ ხო ვთ გა რე მოს და-
ცვ ის სა მი ნი სტ როს, მე რი ის  ნე-
ბი სმ იერ  სა მს ახ ურს მი გვ ით ით ონ, 
თუ რა მეს ვა კე თე ბთ არ ას წო რად 
და თუ ეს ასე არ არ ის, მა შინ და-
იც ვან ინ ვე სტ ორი. თუ არ ადა  პა-
სუ ხი გა სც ენ იმ გა ურ კვ ევ ელ ად-
ამ ია ნე ბს, რო მლ ებ იც ად გი ლზე 
მშ ენ ებ ლო ბის პრ ოც ესს აფ ერ ხე-

ბენ  და ხე ლს გვ იშ ლი ან. 
კი დევ ერ თხ ელ ვი მე ორ ებ, ინ-

ვე სტ ორი, რო მე ლს აც გა ნს აზ ღვ-
რუ ლი აქ ვს, ინ ვე სტ იც ია ჩა დოს 
სა ქა რთ ვე ლო ში, არ შე მო იფ არ-
გლ ება მხ ოლ ოდ ამ ობ იე ქტ ით. ის 
მზ ად არ ის, კი დევ არ აე რთი ინ-
ვე სტ იც ია გა ნა ხო რც იე ლოს, და 
არა მხ ოლ ოდ თბ ილ ის ში, არ ამ ედ 
რე გი ონ ებ შიც. მი ვმ არ თა ვთ სა-
ხე ლმ წი ფოს, გა აკ ეთ ოს არ ჩე ვა ნი 
22-მი ლი ონ იან ინ ვე სტ იც იას, და-
სა ქმ ებ ულ ებს და რა მდ ენ იმე ად-
ამ ია ნი სგ ან შე მდ გარ ვი წრო ჯგ-
უფს შო რის, რო მე ლიც გრ ან ტე ბის 
მე შვ ეო ბით იღ ებს გა სა მრ ჯე ლოს 
ამ აქ ცი ებ ის თვ ის.

მო კლ ედ, „ტი ფლ ის ბი ზნ ეს 
ჯგ უფ ში“ ეჭ ვო ბენ, რომ „პა რტ-
იზ ან ებ ის“ რე ალ ური მი ზა ნი არა 
გა რე მოს და ცვა, არ ამ ედ გრ ან ტე-
ბია, რო მლ ებ საც ის ინი სხ ვა და სხ-
ვა ფო ნდ ებ იდ ან იღ ებ ენ. თა ვად ამ 
ორ გა ნი ზა ცი აში არ უა რყ ოფ ენ, 
რომ რა მდ ენ იმე გრ ან ტი მა რთ-
ლაც მი იღ ეს, თუ მცა ფი ნა ნს ურ 
და ინ ტე რე სე ბას კა ტე გო რი ულ ად 
გა მო რი ცხ ავ ენ და ამ ბო ბენ, რომ 

გრ ან ტის ნა წი ლი ნი ჩბ ებ ის ყი დვ-
აში გა იხ არ ჯა. 

ნა ტა ფე რა ძე, „პა რტ იზ ან ული 
მე ბა ღე ობა“:

„კი, ბა ტო ნო, იქ იდ გა რე სტ-
ორ ანი „ბუ და პე შტი“, მა გრ ამ ქა-
ლა ქგ ეგ მა რე ბის კა ნო ნმ დე ბლ ობ-
ით, შე ნო ბის და ნგ რე ვის შე მდ ეგ 
ავ ტო მა ტუ რად არ იგ ულ ის ხმ ება, 
რომ იქ და შვ ებ ულ ია სხ ვა მშ ენ ებ-
ლო ბა. მთ ელი ვა კის პა რკი აშ ენ-
და 1945 წე ლს და მო იც ავ და 120 
ჰე ქტ არს, ჩვ ენ ბრ ძო ლა არ გვ აქ-
ვს ინ ვე სტ ორ თან, ჩვ ენ ბრ ძო ლა 
გვ აქ ვს ქა ლა ქის მე რი ას თან, რო-
მე ლმ აც ვა კის პა რკი და ან აწ ევ რა 
და 120 ჰე ქტ არ ის ნა ცვ ლად და-
გვ რჩა 19 ჰე ქტ არი. ჩვ ენი მო თხ-
ოვ ნაა, რომ მთ ელ ტე რი ტო რი ას, 
ცი ყვ ებ ის რე სტ ორ ნის ჩა თვ ლით, 
და უბ რუ ნდ ეს პა რკ ის სტ ატ უსი. 
ჩვ ენ არ და ვუ შვ ებთ პა რკ ში რა იმ-
ეს აშ ენ ებ ას. ამ ით ქა ლა ქის მე რია 
მი იღ ებს აჯ ან ყე ბას. რაც შე ეხ ება 
გრ ან ტე ბს, ეს არ ის სპ ეკ ულ აც ია. 
ჩვ ენ არ გა ქვს აქ ედ ან შე მო სა ვლ-
ები. ჩვ ენ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ აი ღო 
ორი გრ ან ტი, ერ თი და იხ არ ჯა 
ნი ჩბ ებ ისა და ბა რე ბის ყი დვ აში. 
ეს გრ ან ტი მო გვ ცა სო რო სის ფო-
ნდ მა, მე ორე გრ ან ტი კი გა მო ვი-
ყე ნეთ იუ რი დი ულ და ხმ არ ებ აში. 
სხ ვა გრ ან ტი ჩვ ენ არ მი გვ იღ ია. 
რაც შე ეხ ება პრ ოტ ეს ტის ფო რმ-
ებს, ჩვ ენ აგ რე სი ულ ად არ ას დრ ოს 
გა მო გვ იხ ატ ავს ჩვ ენი პრ ოტ ეს ტი, 
თუ ას ეთი რამ ინ ვე სტ ორ მა გი თხ-
რათ, დე დის ტრ... შე აგ ინ ეთ“. 

„პა რტ იზ ან მე ბა ღე ებ ის“ აქ ცია 
სულ რა მდ ენ იმე დღ ის წინ პო ლი-
ცი ას თან შე ტა კე ბით და სრ ულ და, 
რო დე საც ორ გა ნი ზა ცი ის წა რმ ომ-
ად გე ნლ ები „პა ნო რა მა თბ ილ ის ის“ 
პრ ოე ქტ ის გა სა პრ ოტ ეს ტე ბლ ად 
სა კრ ებ ულ ოს თან მი ვი დნ ენ და 
სხ დო მა ზე შე ჭრ ას ცდ ილ ობ დნ ენ. 
შე დე გად ორ გა ნი ზა ცი ის რა მდ ენ-
იმე წე ვრი და აკ ავ ეს.  

„ტი ფლ ის ბი ზნ ეს ჯგ უფ მა“ 
უკ ვე მი მა რთა ში ნა გან სა ქმ ეთა 
სა მი ნი სტ როს, რა თა უზ რუ ნვ-
ელ ყო ფილ იქ ნას მშ ენ ებ ლო ბა ზე 
და სა ქმ ებ ული ად ამ ია ნე ბი სა და 
ინ ვე სტ ორ ის უს აფ რთ ხო ება. აგ-

რე სი ული ჯგ უფ ის თა ვდ ას ხმ ის 
შე მთ ხვ ევ აში რა რე აგ ირ ებ ას 
მო ახ დე ნს პო ლი ცია? ამ ის გა-
სა რკ ვე ვად სა პა ტრ ულო პო ლი-
ცი ის დე პა რტ ამ ენ ტის უფ რო სის 
მო ად გი ლეს, ლე ვან მა ჭა ვა რი-
ანს და ვუ კა ვშ ირ დით. 

„თუ მშ ენ ებ ლო ბა კა ნო ნის 
და ცვ ით მი მდ ინ არ ეო ბს და 
არ სე ბო ბს მშ ენ ებ ლო ბის ნე ბა-
რთ ვა, ცხ ად ია, ხე ლის შე შლ ას 
არ უნ და ჰქ ონ დეს ად გი ლი. იმ 
შე მთ ხვ ევ აში, თუ ვი ნმე აგ რე-
სი ას გა მო ხა ტა ვს და სა ზო გა-
დო ებ რივ წე სრ იგს და არ ღვ ევს, 
ცხ ად ია, ჩვ ენ ჩა ვე რე ვით და 
მყ ის იერ რე აგ ირ ებ ას მო ვა ხდ-
ენთ“, – აღ ნი შნ ავს მა ჭა ვა რი
ანი.  
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„თუ მშენებლობა 
კანონის დაცვით 
მიმდინარეობს 
და არსებობს 
მშენებლობის 

ნებართვა, ცხადია, 
ხელის შეშლას არ 

უნდა ჰქონდეს 
ადგილი. იმ 

შემთხვევაში, თუ 
ვინმე აგრესიას 
გამოხატავს და 

საზოგადოებრივ 
წესრიგს დაარღვევს, 

ცხადია, ჩვენ 
ჩავერევით და 

მყისიერ რეაგირებას 
მოვახდენთ“

`ტერიტორიას პარტიზანი დამცველები გამოუჩნდნენ, 
რომლებიც, როგორც ინვესტორი ირწმუნება, საკმაოდ 

აგრესიული ფორმით გამოხატავენ პროტესტს და 
არა მხოლოდ საფრთხეს უქმნიან იქ დასაქმებულ 
ადამიანებს, არამედ ეჭვქვეშ აყენებენ ქვეყანაში 
სოლიდური ამერიკელი ინვესტორის შემოსვლას~

„პარტიზანი 
მებაღეები“: 

„ჩვენმა 
ორგანიზაციამ 

აიღო ორი 
გრანტი, ერთი 

დაიხარჯა 
ნიჩბებისა 

და ბარების 
ყიდვაში. ეს 

გრანტი მოგვცა 
სოროსის 

ფონდმა, მეორე 
გრანტი კი 

გამოვიყენეთ 
იურიდიულ 

დახმარებაში“
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ვინ დგას რელიგიური პროვოკაციების უკან?
მა რი ამ ნა დი რა ძე

სა ზო გა დო ებ ის ერ თი ნა წი
ლი სთ ვის შე ვა რდ ნა ძის „ავ ად სა
ხს ენ ებ ელ დრ ოს“, სა ზო გა დო ებ
რივ არ ხზე ოპ ოზ იც ია ში მყ ოფი 
ნა ცი ონ ალ ებ ის ერ თი ჯგ უფი 
მი ვი და, რო მე ლს აც რა მდ ენ იმე 
პი რი წა რმ ოა დგ ენ და, მათ შო რის 
გი გა ბო კე რია, ბა სი ლი კო ბა ხი ძე 
და სხ ვა თა შო რის, სო ზარ სუ ბა
რიც... მათ ტე ლე ვი ზი ის ხე ლმ ძღ
ვა ნელ რგ ოლს ერ თგ ვა რი გე გმა 
წა რუ დგ ინ ეს, რო გო რი ფო რმ ით 
და რა პე რი ოდ ულ ობ ით უნ და 
გა სუ ლი ყო სი უჟ ეტ ები სა პა ტრ
ია რქ ოში მი მდ ინ არე მო ვლ ენ
ებ ის შე სა ხებ. რა თქ მა უნ და, ეს 
იქ ნე ბო და ფა ქტ ობ რი ვი მა სა ლა, 
თუ მცა „და მხ ვდ ურ ებ ის“ უმ რა
ვლ ეს ობ ამ ეს მი ზა ნმ იმ არ თულ 
კა მპ ან იად მი იჩ ნია და უა რით გა
ის ტუ მრა „მო მხ ვდ ურ ები“...

ამ ჯგ უფ ის ხე ლი სუ ფლ ებ აში 
მო სვ ლის შე მდ ეგ სა ზო გა დო ებ რი-
ვი არ ხი „გა იწ მი ნდა“ ამ ჟუ რნ ალ ის-
ტე ბი სგ ან...

ეს ის ტო რია ისე, შე სა ვლ ის თვ-
ის, თო რემ ყვ ელ ას თვ ის ის ედ აც 
კა რგ ად არ ის ცნ ობ ილი, რომ სა-
პა ტრ ია რქ ოს წი ნა აღ მდ ეგ მი მა რთ-
ული კა მპ ან იის უკ ან სწ ორ ედ გი გა 
ბო კე რია და ლე ვან რა მი შვ ილი 
მო აზ რე ბო დნ ენ ყვ ელ ას თვ ის. ამ 
ად ამ ია ნე ბის სა ხე ლს უკ ავ ში რდ ება 
თუ ნდ აც 2004 წე ლს გლ და ნის ეკ-
ლე სი ის და რბ ევ აც, რო მე ლიც არც 
მა ში ნდ ელ და არც ამ ჟა მი ნდ ელ ნე-
ოლ იბ ერ ალ ებს არ ას დრ ოს და უგ-
მი ათ და ყო ვე ლთ ვის ეჭ ვმ იტ ან ილ-
ის აყ ვა ნის ოპ ერ აც იას არ ქმ ევ დნ ენ 
სა ხე ლად, თუ მცა არ ას დრ ოს აუ-
ხს ნი ათ, რას ერ ჩო დნ ენ ას აკ ოვ ან 
მრ ევ ლს, რო მე ლთა მი მა რთ გა ნხ-
ორ ცი ელ ებ ული ძა ლა დო ბი სთ ვის 
(რა საც შე სა ბა მი სი ფო ტო და ვი-
დე ომ ას ალ აც ად ას ტუ რე ბს) არ ავ ის 
არ ას დრ ოს უგ ია პა სუ ხი...

უკ ან ას კნ ელი სა მი მმ არ თვ ელ-
ობ ის პი რო ბე ბში ბო კე რია და მი სი 
ჯგ უფი ყვ ელა რე ლი გი ური კო ნფ-
ეს იის და მც ვე ლად გვ ევ ლი ნე ბო და, 
გა რდა მა რთ ლმ ად იდ ებ ლო ბი სა...

გა სუ ლი კვ ირ ის სკ ან და ლის კუ-
ლუ არ ებ ში კი კვ ლა ვაც იგ ივე გვ არ-
მა გა იჟ ღე რა...

თუ მცა, არ აი ნფ ორ მი რე ბულ 
მკ ით ხვ ელს სჯ ობს, მო კლე ქრ ონ-
ოლ ოგ ია შე ვთ ავ აზ ოთ:

ჯერ იყო ნი ნია კა კა ბა ძის სკ ან-
და ლუ რი პო სტი – „სა მე ბა ში პა ტრ-
ია რქ ის  birthday party-ა მგ ონი, დი-
ლი დან გა მა ყრ უეს ზა რე ბმა“...

მე რე მა რი ამ ნა ტრ ოშ ვი ლი და 
გვ ან ცა ჯი შკ არ ია ნი, რო მე ლთა 
შე ხე დუ ლე ბას ხე ლი დან ხე ლში 
ტა ატ ით გა და სც ემ და სა კუ თა რი 
„ფე ის ბუ ქის“ გვ ერ დე ბზე ნე ოლ იბ-
ერ ალ ური ფრ თა. ეს ის გო გო ნე ბი 
არ იან, რო მლ ებ მაც სა პა ტრ ია რქ ოს 
კა რე ბზე 25000000 და წე რეს იმ ის 
და სტ ურ ად, რომ სა პა ტრ ია რქ ოს 
ბი უჯ ეტი, მა თი მო სა ზრ ებ ით, არ-
ამ იზ ნო ბრ ივ ად იხ არ ჯე ბა... თუ მცა 
ეს სუ ლაც არ იყო „მო დუ რე ბის“ 
აღ შფ ოთ ებ ის სა გა ნი... გა ნგ აში მას 

„დღ ეს ამ 
ფა ქტ ით ყვ ელა 
გუ ლმ ოკ ლუ ლი 

მა მა ილ ია ვა რთ 
და ვი ხრ ჩო ბით 

სი ძუ ლვ ილ ისა და 
უს ამ არ თლ ობ ის 

ზღ ვა ში...“
შე მდ ეგ ატ ყდა, რაც ის ინი თუ რმე პო-
ლი ცი აში „გა სა უბ რე ბა ზე“ წა იყ ვა ნეს...

და ბო ლოს, რა ღა თქ მა უნ და, „იდ-
ენ ტო ბის“ ხე ლმ ძღ ვა ნე ლის, ირ აკ ლი 
ვა ჭა რა ძის პო სტ ის ყვ ელ აზე სკ ან და-
ლუ რი ნა წი ლი პა ტრ ია რქ ის ეპ ის ტო-
ლე ზე გა მო სა ხმ აუ რე ბლ ად – „ქა ლის 
მთ ავ არი ფუ ნქ ცია შვ ილ ის ყო ლაა“, 
თქ ვა ილ ია მე ორ ემ. ცნ ობ ილ ია, რომ 
მის ტე ქს ტე ბს შო რე ნა წე რს. რა გა მო-
დის?

ა) მო ნა ზო ნი არ აა ქა ლი ან,
ბ) ყვ ელა მო ნა ზო ნი სა სწ რა ფოდ 

უნ და და ორ სუ ლდ ეს და გა ხდ ეს დე-
და...“

ეს ე.წ. ლი ბე რა ლე ბი სთ ვის მხ ოლ-
ოდ და მხ ოლ ოდ აზ რის თა ვი სუ ფა ლი 
გა მო ხა ტვა გა ხლ დათ და არ ავ ით არი 
რე ლი გი ური შე ურ აც ხყ ოფა, თუ მცა, 
რო გო რც კი „იდ ენ ტო ბის“ ოფ ის თან 
აქ ცია და ან ონ სდა, აი, ეს უკ ვე მა თთ-
ვის, რა ღა თქ მა უნ და, თა ვი სუ ფა ლი 
აზ რის წი ნა აღ მდ ეგ გა ლა შქ რე ბის აღ-
მა შფ ოთ ებ ელი ფა ქტი გა ხდა...

ქრ ონ ოლ ოგ იას დი დხ ანს აღ არ გა-
ვა გრ ძე ლე ბთ. მხ ოლ ოდ ჩვ ენი კო ლე-
გის პო ზი ცი ით შე მო ვი ფა რგ ლე ბით და 
შე მდ ეგ უკ ვე მთ ავ არ ხა ზს გა ნვ აგ რძ-
ობთ...

ინ გა გრ იგ ოლ ია: „არც შე მწ ვა რი 
გო ჭი მქ ონ ია ახ ალ წე ლს და არც მო-
ხა რშ ული ღო რის თა ვი გა და მი გო რე-
ბია სა შო ბა ოდ… ძა ლი ან ყუ რა დღ-

ებ ით ვუ სმ ენ დი წუ ხელ პა ტრ ია რქ ის 
სა შო ბაო ქა და გე ბას და სი ამ ოვ ნე ბი-
თაც და ვე სწ რე ბო დი გუ შინ წი რვ ას, 
ობ იე ქტ ურ მი ზე ზს რომ არ შე ეშ ალა 
ხე ლი… ხო და, ჯა ან გო იმი ვარ, სა ში-
ნე ლე ბად რომ არ მო მჩ ვე ნე ბია შო ბის 
ქა და გე ბა????? მო და შია ეკ ლე სი აზე 
თა ვდ ას ხმ ები და ყვ ელ აზე მა გა რი პრ-
ად ვი ნუ ტი ის აა, ვი ნც ფბ-ზე ან მე დი-
აში ღი ად ლა ნძ ღა ვს პა ტრ ია რქს და 
ეკ ლე სი ას??? სა ოც რე ბა თა ქვ ეყ ანა 
ვა რთ რა…. პო ლი ტი კურ რა ნგ ში აი ყვ-
ან ეს უკ ვე ად ამ ია ნე ბის რწ მე ნა და რა 
ვი ცი… ძა ლი ან მა გრ ობ აა ეს ნე ტავ??? 
ის ეთ ები წა ვი კი თხე ეს ორი დღ ეა, 
სრ ულ იად უკ ურ ეა ქც ია გა მო იწ ვია 
ჩე მში… შე იძ ლე ბა რა ღა ცე ები არ მო-
სწ ონთ ად ამ ია ნე ბს, მა რა ეს ლა ნძ ღვა-
გი ნე ბა უკ ვე კო შმ არ ია. ად ამ ია ნის არ-
ჩე ვა ნია რწ მე ნის თა ვი სუ ფლ ება და ყვ-
ელ ას თა ვი სი არ ჩე ვა ნი აქ ვს. და კი დევ 
– ან ტი დი სკ რი მი ნა ცი ულ კა ნო ნს აც მხ-
არს ვუ ჭერ და 17 მა ის ის და რბ ევ ას აც 
ვა პრ ოტ ეს ტებ, მა გრ ამ ეს არ ნი შნ ავს, 
რომ ჩე მი რე აქ ცია არ მქ ონ დეს ამ ორ-
დღ იან ლა ნძ ღვა-გი ნე ბა ზე...“ 

მაშ ასე, რა ტე ნდ ენ ცია ჩნ დე ბა სა-
ზო გა დო ებ აში და ვინ დგ ას რე ლი გი-
ური პრ ოვ ოკ აც იე ბის უკ ან?

„თა ვი სუ ფა ლი თა ობ ის“ წა რმ-
ომ ად გე ნე ლი, ლა დო სა დღ ობ ელ-
აშ ვი ლი გვ არ წმ უნ ებს, რომ პრ ოც-
ეს ებ ის „რე ჟი სო რი“ კვ ლა ვაც გი გა 

ბო კე რი აა და შე მდ ეგ გა ნც ხა დე-
ბას ავ რც ელ ებს: „...და მი კა ვშ ირ და 
„იდ ენ ტო ბის“ ოფ ის ის თა ნა მშ რო-
მე ლი (რო მლ ის ვი ნა ობ ას აც მი-
სი კა ტე გო რი ული თხ ოვ ნის გა მო 
ვერ და ვა სა ხე ლებ). ეს ად ამ ია ნი 
შე მხ ვდა, ის ძლ იერ აღ ელ ვე ბუ ლი 
იყო, რა დგ ან რო გო რც მან მი თხ რა 
ოჯ ახ ის წე ვრ ებ მაც კი ბო იკ ოტი 
გა მო უც ხა დეს ვა ჭა რა ძის ბო ლო 
გა ნც ხა დე ბე ბის გა მო. მო კლ ედ 
რო გო რც ამ პი რმა მო მი ყვა „იდ-
ენ ტო ბა“ სე რი ოზ ულ ზე წო ლას გა-
ნი ცდ ის გი გა ბო კე რი ას და ლე ვან 
რა მი შვ ილ ის მხ რი დან. ბო კე რია 
გა ცე ცხ ლე ბუ ლი ყო ფი ლა იმ ით, 
რომ სა პა ტრ ია რქ ოს მო წო დე ბის 
შე მდ ეგ და გე გმ ილი აქ ცია გა და-
იდო, რა დგ ან მა ნა მდე პი რდ აპ ირ 
და ვა ლე ბე ბს იძ ლე ოდა რომ რა-
იმე სა ხის პრ ოვ ოკ აც ია მო ეწ ყოთ 
„იდ ენ ტო ბის“ წე ვრ ებს, რო მე ლიც 
შე მდ ეგ ძა ლა დო ბა ში უნ და გა და-
ზრ დი ლი ყო. რო გო რც ამ პი რმა მა-
ცნ ობა ბო კე რი ას სა ზღ ვა რგ არ ეთ 
მყ ოფი ვა ჭა რა ძე სთ ვი საც და ურ-
ეკ ია, სე რი ოზ ულ ად უგ ინ ებ ია იმ 
მო ნა ნი ებ ის მს გა ვსი გა ნც ხა დე ბის 
გა მო რაც ვა ჭა რა ძემ ბო ლოს გა-
ავ რც ელა. – მი შას ჭი რდ ება ეს ამ-
ბა ვი!!! უა რე სი თქ ვი პა ტრ ია რქ ზე!!! 
პი რდ აპ ირ დე და აგ ინ ეთ ეკ ლე სი-
ას, თო რემ ქუ ჩის მა თხ ოვ რე ბად 
გა ქც ევთ და კა პი კს ვერ ეღ ირ სე-
ბით!!! – ეს ფრ აზ ები ბო კე რი ას ეკ-
უთ ვნ ის. რო გო რც „იდ ენ ტო ბის“ ამ 
წე ვრ მა მი თხ რა ის ინი ბო კე რი ას 
პი რდ აპ ირ ტე რო რში არ იან...“

რა კი ვთ ვლ ით, რომ ჩვ ენს მკ ით
ხვ ელს ეს გა ნც ხა დე ბა რიგ კი თხ ვე
ბს გა უჩ ენ და, „პრ აი მტ აი მი“ ლა დო 
სა დღ ობ ელ აშ ვი ლთ ან ინ ტე რვ იუს 
შე მო გთ ავ აზ ებთ:

– მო გე ხს ენ ებ ათ, გი გა ბო კე რი ას 
ჯგ უფი ხე ლი სუ ფლ ებ აში მო სვ ლა-
მდ ეც სა კმ აოდ აქ ტი ურ ად იყო ჩა-
რთ ული ან ტი მა რთ ლმ ად იდ ებ ლურ 
პრ ოც ეს ებ ში... ხე ლი სუ ფლ ებ აში მო-
სვ ლის შე მდ ეგ ალ აპ არ აკ ებ დნ ენ თეა 
თუ თბ ერ იძ ეს... ახ ლა კი ჩა მო აყ ალ-
იბ ეს „იდ ენ ტო ბა“ და სხ ვა ორ გა ნი ზა-
ცი ები და თვ ით ონ ამ ორ გა ნი ზა ცი-
იდ ან მი თხ რეს, რომ პრ აქ ტი კუ ლად 
ვა ჭა რა ძის ყო ვე ლი გა ნც ხა დე ბა პა-
ტრ ია რქ ის წი ნა აღ მდ ეგ, გა ნპ ირ ობ-
ებ ულ ია რა მი შვ ილ ისა და ბო კე რი ას 
ბრ ძა ნე ბე ბით... ამ კა ვშ ირ ზე სხ ვა 
ფა ქტ ებ იც მი უთ ით ებს: დე კე მბ რის 
ბო ლო რი ცხ ვე ბში ნა ცი ონ ალ ებ მა და 
მი სმა სა ტე ლი ტმა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა 
რომ და იწ ყეს მო ძრ აო ბა თა ვდ აც ვის 
მი ნი სტ რის წი ნა აღ მდ ეგ, იქ ვა ჭა რა-
ძეს პო ლი ტი კუ რი ში ნა არ სის პლ აკ-
ატი ეჭ ირა და ით ხო ვდა მი ნი სტ რის 
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ნო ემ ბრ ის აქ ცი აზ ეც და მო უწ ოდ ებ-
და „ლგ ბტ“-ებს, ჩა რთ ულ იყ ვნ ენ ამ 
აქ ცი აში. ჩე მი წყ არო მე უბ ნე ბო და, 
გვ აშ ან ტა ჟე ბს და გვ აი ძუ ლე ბს, მი ვი-
დეთ ამ აქ ცი აზ ეო...

– შა ნტ აჟ ის სა ხეს აკ ონ კრ ეტ ებ
ენ?

– ვა ჭა რა ძე თა ნა გუ ნდ ელ ებს ემ-
უქ რე ბო და, სო ცი ალ ურ ქს ელ ში 
გა ვა ვრ ცე ლებ თქ ვენ ვი დე ოკ ად რე-
ბსო, ზო გს ემ უქ რე ბო და, ხე ლფ ასს 
არ მო გც ემ თო და ა.შ. ვა ჭა რა ძი სგ ან 
ფი გუ რა ბო კე რი ას ცო ლმა, თა მარ 
ჩე რგ ოლ ეი შვ ილ მა შე ქმ ნა თა ვი სი 
ჟუ რნ ალ ის, შე მდ გომ კი ტე ლე ვი ზი-
ის წყ ალ ობ ით. სწ ორ ედ ჩე რგ ოლ ეი-
შვ ილ ის პრ ოტ ეჟ ედ აღ იქ მე ბა ვა ჭა-
რა ძე...

– თქ ვენ ამ ტკ იც ებთ, რომ მათ 
ბო კე რია აფ ინ ან სე ბს...

– ვი ნც გრ ან ტე ბზე მუ შა ობს, ყვ-
ელა ორ გა ნი ზა ცი ას სჭ ირ დე ბა რე-
კო მე ნდ ატ ორ ები კო ნკ რე ტულ ფო-
ნდ ებ თან. ას ეთ რე კო მე ნდ ატ ორ ად 
ევ ლი ნე ბათ მათ გი გა ბო კე რია, რა-
მი შვ ილი და „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ-
აო ბა“...

– სა მა გი ერ ოდ კი პრ ოვ ოკ აც იე
ბის მო წყ ობ ას მო ით ხო ვს?

– რა თქ მა უნ და. პრ ოვ ოკ აც იე ბს 
კი დი დწ ილ ად პა ტრ ია რქ ზე თა ვდ ას-
ხმ ები გა მო იწ ვე ვს... ას ეთი და ვა ლე-
ბის შე სრ ულ ებ ის პრ ოც ეს ში ვა ჭა რა-
ძეს ავ იწ ყდ ება, რომ მი სი ნი შა სულ 
სხ ვა რა მეა... მთ ელი რი გი არ ას ამ-
თა ვრ ობ ოე ბის რი გე ბში, რო მე ლთა 
რე ჟი სო რე ბად ნა ცი ონ ალ ები გვ ევ-
ლი ნე ბი ან, მო ია ზრ ება ვა ჭა რა ძის 
„იდ ენ ტო ბაც“...

– ამ ას ობ აში ეკ ლე სი ის წი ნა
აღ მდ ეგ არ ამ არ ტო არ ას ამ თა ვრ
ობ ოე ბი, კო ნკ რე ტუ ლი პი რე ბიც 
ილ აშ ქრ ებ ენ... გა ხს ოვთ, ალ ბათ, 
ნი ნია კა კა ბა ძის გა ნც ხა დე ბა, მა
რი ამ ნა ტრ ოშ ვი ლის და გვ ან ცა 
ჯი შკ არ ია ნის პო სტი 250 მი ლი
ონ ზე... რა ტე ნდ ენ ცი ას თან გვ აქ ვს 
სა ქმე? მო დუ რი ხდ ება ან ტი მა რთ
ლმ ად იდ ებ ლუ რი გა ნც ხა დე ბე ბი, 
თუ სხ ვა მი ზა ნია?

– ერ თა დე რთი ჯგ უფი, რო მე ლიც 
ღი ად ებ რძ ვის პა ტრ ია რქს, ბო კე რი-
ას ჯგ უფ ია. ეს არ არ ის შე თქ მუ ლე-
ბის თე ორ ია. ის ყო ვე ლთ ვის ებ რძ-
ოდა პა ტრ ია რქ ის ფრ თას. ბო კე რი ას 
სუ რვ ილი იყო, რომ პა ტრ ია რქი რო-
გო რმე ჩა მო ეშ ორ ებ ინა ეკ ლე სი ის-
თვ ის...

– მი ზე ზი?...
– ყვ ელ ამ ვი ცით, რომ ყვ ელ აზე 

ურ ყე ვი და მზ არ დი რე იტ ინ გი პა ტრ-
ია რქს აქ ვს. ბო კე რი ას მი ზა ნი სწ ორ-
ედ ამ რე იტ ინ გის წი ნა აღ მდ ეგ არ ის 
მი მა რთ ული... მო დუ რი ხდ ებ აო? – 
მე კი თხ ებ ით. დი ახ, მო დუ რი ხდ ება, 

ლადო 
სადღობელაშვილი: 

„ყველამ ვიცით, 
რომ ყველაზე 

ურყევი და 
მზარდი რეიტინგი 

პატრიარქს 
აქვს. ბოკერიას 
მიზანი სწორედ 

ამ რეიტინგის 
წინააღმდეგ არის 

მიმართული“

ორშაბათი, 12 იანვარი, 2014 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 4



naturaluri produqti

produqcia damzadebulia Sps `ganTiadis~ 
sakuTari produqtebisgan, yovelgvari 
konservantebisa da minarevebis gareSe

S.p..s ganTiadi lagodexis raioni sofeli afeni

saukeTeso xarisxis saqonlis, Roris, 
kartofilis, xaxvis da yvelis pelmeni. 

aseve  xinkali, qababi, kotleti, 
blinebi xorcis, yvelis da samarxvo

S.p.s ganTiadisgan

tel: 599 03 47 47

ვინ დგას რელიგიური პროვოკაციების უკან?
თუ მცა ნი ნია კა კა ბა ძეც ერთ-ერ თი 
იმ არ ას ამ თა ვრ ობ ოს წა რმ ოა დგ ენს, 
რო მე ლიც ნა ცი ონ ალ ებ ის სც ენ არ ით 
მო ქმ ედ ებს... ეს არ ას ამ თა ვრ ობ ოე ბი 
ქმ ნი ან ტე ნდ ენ ცი ას ხე ლო ვნ ურ ად, 
რომ ეკ ლე სია სა ქი ლი კო თე მა გა ხდ-
ეს. მე არ ვი ცი, რო დე მდე აი ტა ნს ამ-
ას სა ზო გა დო ება. ეს პა ტა რა ჯგ უფი, 
რო მე ლიც სო ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში 
იკ იდ ებს ფე ხს, ყვ ელ ან აი რად ცდ ილ-
ობს შე ლა ხოს ჩვ ენი უფ ლე ბა – ჩვ ენ 
და გვ ცი ნი ან, ჩვ ენ ზე ღა და ობ ენ. ეს 
უნ და შე ჩე რდ ეს. თუ ჩვ ენ პა ტი ვს 
ვც ემთ მათ შე ხე დუ ლე ბე ბს, იგ ივ ეს 
მო ვი თხ ოვთ მა თგ ან. პა ტრ ია რქს ნუ 
მი გი ნე ბენ.

ამ ფა ქტ თან და კა ვშ ირ ებ ით, 
სა მწ უხ არ ოდ, ვერ გთ ავ აზ ობთ ვა-
ჭა რა ძე სთ ან ინ ტე რვ იუს, ვი ნა იდ-
ან თა ვად გვ აუ წყა, ბი შკ ეკ ში ვარ 
და ტე ლე ფო ნი გა თი შუ ლი მა ქვ სო 
(ამ ით იმ ის და და სტ ურ ებ ას ცდ ილ-
ობს, რომ ბო კე რია მას ვერ და უკ-
ავ ში რდ ებ ოდა. – მ.ნ.), ამ იტ ომ აც 
მხ ოლ ოდ მი სი „ფე ის ბუ ქის“ გა ნც-
ხა დე ბით შე მო ვი ფა რგ ლე ბით: „რუ-
სუ ლი პრ ოპ აგ ან და ძლ იე რდ ება. 
გი გა ბო კე რია ცხ ოვ რე ბა ში პი რვ-
ელ ად 2000 წე ლს ვნ ახე და უკ ან ას-
კნ ელ ად 2001 წე ლს. სხ ვა მრ ავ ალ 
ად ამ ია ნს შო რის, გა ვი ცა ნი მა შინ, 
რო დე საც სტ უდ ენ ტურ მო ძრ აო ბა-
ში ვი ყა ვი და მო რჩა. 

ჰო და, არ ავ ით არი კა ვშ ირი მას 
შე მდ ეგ ამ ად ამ ია ნთ ან არ მქ ონ ია. 
ვი ყა ვი კრ იტ იკ ული მის მი მა რთ, რო-
ცა იყო ხე ლი სუ ფლ ებ აში და ახ ლა 
ვც ემ ძა ლი ან დიდ პა ტი ვს, მა გრ ამ 
არ ას დრ ოს შე ვხ ვე დრ ივ არ...“ 

ას ეა თუ ისე, ფა ქტ ია, რომ უფ ლე-
ბა და მც ვე ლთ აგ ან უფ ლე ბა და რღ ვე-
ულ თა და ცვ აც შე რჩ ევ ით ხა სი ათს 
ატ არ ებს... სხ ვა თა შო რის, ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სოდ გვ ეჩ ვე ნე ბა მა მა პე-
ტრ ეს მო სა ზრ ება, რო მე ლიც გვ ინ და 
ჩვ ენს მკ ით ხვ ელს გა ვუ ზი არ ოთ და 
თუ ამ ის შე მდ ეგ მა ვა ნი გა და წყ ვე ტს, 
რომ გა ზე თი ტე ნდ ენ ცი ურ ია, ვა და-
სტ ურ ებთ, რომ ჩვ ენ თვ ის ეს ტე ნდ-
ენ ცია მე ტად მი სა ღე ბია, ვი დრე გა-
მუ დმ ებ ით ცალ კა რში თა მა ში...

მაშ ასე, მა მა პე ტრე სო ცი ალ ურ 
ქს ელ ში გა ნც ხა დე ბას ავ რც ელ ებს: 
„ჟო რდ ან იას, რჩ ეუ ლი შვ ილ ის მე რე 
თი თქ ოს წრე შე იკ რა და მა შვ ელი 
რგ ოლ ის მე სა მე, ძი რი თა დი ნა წი-
ლი მი სი წი ნა მო რბ ედ ებ ის სა ხე ლით 
მს ოფ ლი ოს გა და უგ დო ქა რთ ული 
ეკ ლე სი ის ღი რს ეუ ლმა მე მკ ვი დრ ემ 
მა მა ილ იამ...

ამ აყი ვარ, ამ შე მზ არ ავი უბ ედ-
ურ ებ ით ბე დნ იე რიც, თი თქ ოს ღი-
რს ებ აც შე მე მა ტა მი სი და უვ იწ ყა რი 
ქმ ედ ებ ით. ამ ბის შე ტყ ობ ის თა ნა ვე 
ცრ ემ ლი მო მე რია, მა გრ ამ სხ ვა, არა 
თვ ალ ებ იდ ან, არ ამ ედ წა რს ულ ის 

ფე სვ ებ იდ ან წა მო სუ ლი ცრ ემ ლი. 
ის ევ ალ აპ არ აკ და კა ცო ბრ იო ბა ქა-
რთ ვე ლის კი დევ ერთ სა ზღ ვაო ტრ-
აგ ედ ია ზე. გა მა ოგ ნე ბლ ად მი კვ ირს, 
რამ და ად უმა ჩვ ენი ქვ ეყ ნის „პრ ოგ-
რე სუ ლი“, „ჰუ მა ნუ რი“, კო სმ ოპ ოლ-
იტ ური ღი რე ბუ ლე ბე ბის მე ხო ტბე 
ფრ თა?! ეკ ლე სი ის კრ იტ იკ ას სა მა-
რთ ლი ან ად თუ უს ამ არ თლ ოდ ენ ის 
წვ ერ ზე ატ რი ალ ებ ენ. მათ შე ნი შვ ნე-
ბს უფ რო და მა ჯე რე ბე ლს გა ხდ იდა 
და დე ბი თის ჯერ და ნა ხვა, მე რე აღ-
ია რე ბაც, მით უფ რო, რო ცა ქვ ეყ ნის 
სა ერ თა შო რი სო იმ იჯ სა და ევ რო პის 
ოჯ ახ ის წე ვრ ობ აზე ვფ იქ რო ბთ.

პი რა დად ჩე მთ ვის ნე ბი სმ იე რი 
პო ზი ცი ისა თუ ოპ ოზ იც იის, მა რთ-
ლმ ად იდ ებ ლი სა თუ კა თო ლი კეს მს-
გა ვსი ქმ ედ ება სა ხო ტბო-სა ქე ბა რი 
იქ ნე ბო და. სწ ორ ედ ამ იტ ომ არ იან 
ფს ევ დო ლი ბე რა ლე ბი, ფს ევ დო ად-
ამ ია ნე ბი, ფს ევ დო ქრ ის ტი ან ები. სწ-
ორ ედ ამ იტ ომ მი უღ ებ ელ ია მა თი 
კრ იტ იკა, ძა გე ბა, ჭკ უის სწ ავ ლე ბა.

მა მა ილ იას ად გი ლზე ნე ბი სმ იე-
რი რომ ყო ფი ლი ყო, შა რა ვა ნდ ედ ში 
შე მო სა ვდ ნენ და სა მა რთ ლი ან ად აც, 
რა დგ ან ქრ ის ტი ან ობა ცხ ოვ რე ბის 
წე სი და ში ნა გა ნი რე ლი გი აა. დღ ეს 
ამ ფა ქტ ით ყვ ელა გუ ლმ ოკ ლუ ლი 
მა მა ილ ია ვა რთ და ვი ხრ ჩო ბით სი-
ძუ ლვ ილ ისა და უს ამ არ თლ ობ ის ზღ-
ვა ში...“

„მიშას ჭირდება ეს ამბავი!!! 
უარესი თქვი პატრიარქზე!!! 

პირდაპირ დედა აგინეთ 
ეკლესიას, თორემ ქუჩის 

მათხოვრებად გაქცევთ და 
კაპიკს ვერ ეღირსებით!!! 
“ - ვინ ემუქრება ირაკლი 

ვაჭარაძეს?
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სენსაციური პროცესი და ექსპერტების დასკვნა

ბექა ბასილაია, კობა ხარშილაძეს ადვოკატი: 
„ყველა იმ უხერხულობაზეც არის მითითება, 

რასაც  ამდენი წელი  მალავდნენ და 
დელიკატურად იცავდნენ იმ ადამიანის ღირსებას“

მა რი ამ ნა დი რა ძე

მა რთ ალ ია, ზუ რაბ ჟვ ან იას სა
ქმე (ას ეთი სა ხე ლწ ოდ ებ ით) ჯერ არ 
არ ის სა სა მა რთ ლო გა ნხ ილ ვის სა
გა ნი, მა გრ ამ ექ სპ ერტ ლე ვან ჩა ჩუ
ას პრ ოც ეს ზე უკ ვე იკ ვე თე ბა მი სი 
პე რს პე ქტ ივ ის კო ნტ ურ ები...

პრ ოც ეს ის მი მდ ინ არ ეო ბის ახ ალი 
დე ტა ლე ბი, ამ ჯე რად პი რო ბი თად 
ორ თე მად და ვყ ოთ: რი სი კვ ალი ჰქ-
ონ და რა ულ უს უპ ოვს გულ-მკ ერ დის 
არ ეში (ბა ლზ ამ ირ ებ ის თუ წა მე ბის) 
და რა ჩვ ენ ებ ის მი ცე მას აპ ირ ებ ენ 
სა სა მა რთ ლო ში ჟვ ან იას და ცვ ის წე-
ვრ ები, კო ბა ხა რშ ილ აძე და მი ხე ილ 
ძა ძა მია...

სა ზო გა დო ებ ამ უკ ვე შე იტ ყო, რომ 
რა მდ ენ იმე დღ ის წინ სა სა მა რთ ლო ზე 
ჟვ ან იას ცხ ედ რის გა კვ ეთ აში მო ნა წი-
ლე სა ნი ტა რი, არ ჩილ ჭი კა ძე და კი-
თხ ეს, რო მლ ის მი ერ მი ცე მუ ლი ჩვ ენ-
ებ ის თა ნა ხმ ად გა მო იკ ვე თა, რომ მან 
პრ ემ იე რის ცხ ედ არს ბა ლზ ამ ირ ება 
ექ სპ ერტ ლე ვან ჩა ჩუ ას და ვა ლე ბით 
ჩა უტ არა. ამ გა ნც ხა დე ბას და ცვ ისა 
და ბრ ალ დე ბის მხ არ ეე ბი სა კუ თა რი 
პო ზი ცი ის გა მა მყ არ ებ ელ ჩვ ენ ებ ად 
მი იჩ ნე ვენ.

პრ ოკ ურ ორი რე ვაზ ნა დოი აც ხა-
დე ბს, რომ  გა გუ დვ ის ეჭ ვის არ სე-
ბო ბის გა მო ზუ რაბ ჟვ ან იას ცხ ედ არს 
ბა ლზ ამ ირ ება არ უნ და ჩა ტა რე ბო-
და. ჩა ჩუ ას ად ვო კა ტი, ზუ რაბ ტა ბი ძე 
კი გა ნმ არ ტა ვს, რომ ჟვ ან ია სთ ან ერ-
თად გა რდ აც ვლ ილ რა ულ უს უპ ოვს 
მკ ერ დის არ ეში არა და ზი ან ებ ები, 
არ ამ ედ ბა ლზ ამ ირ ებ ის შე დე გად მი-
ღე ბუ ლი ნა ჩხ ვლ ეტ ები ჰქ ონ ია.

მკ ით ხვ ელს, ალ ბათ, და აი ნტ ერ
ეს ებს, რა ტომ არ უნ და ჩა ტა რე ბუ
ლი ყო ბა ლზ ამ ირ ება და მა რთ ლაც 
და სტ ურ დე ბა თუ არა, რომ უს უპ
ოვ ზე ფი ზი კუ რი ძა ლის გა მო ყე ნე
ბას ად გი ლი არ ჰქ ონ ია. ამ იტ ომ აც 
გა ნმ არ ტე ბა და მო უკ იდ ებ ელ ექ სპ
ერ ტს, მა ია ნი კო ლე იშ ვი ლს ვთ ხო
ვეთ:

– რო დე საც მო წა მვ ლა ზეა ეჭ ვი, 
ბა ლზ ამ ირ ება კა ტე გო რი ულ ად არ 
შე იძ ლე ბა, ვი ნა იდ ან, ამ შე მთ ხვ ევ აში 
მო წა მვ ლის კვ ალი იშ ლე ბა...

– თუ მცა, ჯერ ყვ ელა ნი მუ ში აი
ღეს ცხ ედ რი დან და ბა ლზ ამ ირ ება 
მხ ოლ ოდ ამ ის შე მდ ეგ ჩა ტა რდა...

– მა ინც არ შე იძ ლე ბო და, ვი ნა იდ-
ან ას ეთ შე მთ ხვ ევ ებ ში, გა ნს აკ უთ-
რე ბით კი ამ სა ქმ ეში ბა ლზ ამ ირ ება 
არ უნ და მო მხ და რი ყო. სა სა მა რთ ლო 
სა მე დი ცი ნო ექ სპ ერ ტი ზა ამ შე მთ-
ხვ ევ აში ყო ვე ლთ ვის გუ ლი სხ მო ბს 
პე რს პე ქტ ივ აში გა ნმ ეო რე ბი თი ექ-
სპ ერ ტი ზის ჩა ტა რე ბას, ბო ლოს და 
ბო ლოს, თუ ნდ აც ექ სჰ უმ აც იას. რა კი 
ბა ლზ ამ ირ ება ჩა ტა რე ბუ ლია, ამ კუ-
თხ ით ექ სჰ უმ აც იას აზ რი ეკ არ გე ბა...

– ამ ბო ბენ, რომ რა ულ უს უპ ოვ
ის გულმკ ერ დის არ ეში ნა ჩხ ვლ ეტ
ები სწ ორ ედ ბა ლზ ამ ირ ებ ის შე დე გი 
ყო ფი ლა...

– რა წე სი თაც სა ქა რთ ვე ლო ში კე-
თდ ება ბა ლზ ამ ირ ება, ეს ნა ჩხ ვლ ეტ-
ები მი სი კვ ალი არ უნ და იყ ოს, რა დგ-
ან შე დი ან ბა რძ აყ ის არ ეში. 

ამ სუ რა თმა შე სა ძლ ოა, მკ ით ხვ-
ელ ის ერ თი ნა წი ლი და აბ ნი ოს კი დეც, 
ვი ნა იდ ან თუ პრ ოკ ურ ატ ურა ავ ით-
არ ებს მკ ვლ ელ ობ ის ვე რს იას, რა ში 
სჭ ირ დე ბა მას გა ზით ინ ტო ქს იკ აც-
იის ვე რს ია ზე მს ჯე ლო ბა. და თუ თვ-
ლი ან, რომ ყო ფი ლი ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
და კვ ეთ ით ინ ტო ქს იკ აც იის კვ ალი 
ბა ლზ ამ ირ ებ ის შე დე გად შე გნ ებ ულ-
ად წა იშ ალა, ამ ით ხომ არ 

აღ ია რე ბენ, რომ ინ ტო ქს იკ აც იას მა-
რთ ლაც ჰქ ონ და ად გი ლი?

თუ მცა თუ სა კი თხს ფა ბუ ლუ რად 
შე ვხ ედ ავთ – წა იშ ალა მო გო ნი ლი სი-
კვ დი ლის მი ზე ზის კვ ალი, იმ ის თვ ის, 
რომ ეს არ ავ ის არ ას დრ ოს გა და ემ-
ოწ მე ბი ნა, ყვ ელ აფ ერი თა ვის ად გი-
ლზე და დგ ება. ამ ავ დრ ოუ ლად კი 
პრ ოკ ურ ატ ურ ას ლე ვან ჩა ჩუ ას წი ნა-
აღ მდ ეგ რჩ ება კო ზი რი, რომ ყვ ელა 
არ გუ მე ნტ ის ხე ლი დან გა მო ცლ ის შე-
მთ ხვ ევ აში ამ ით მა ინც და რჩ ეს არ გუ-
მე ნტი მის მი ერ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გა და ჭა რბ ებ ის და სა მტ კი ცე ბლ ად.

ახ ლა კი შე მდ ეგი თე მა:
ბო ლო სხ დო მა ზე არ სე ბო ბდა 

მო ლო დი ნი, რომ და იკ ით ხე ბო დნ ენ 
კო ბა ხა რშ ილ აძე და მი ხე ილ ძა ძა-
მია, რო მლ ებ იც აღ წე რდ ნენ, რა ვი-
თა რე ბა და ხვ დათ მათ შე მთ ხვ ევ ის 
ად გი ლზე. თუ მცა, ბო ლო მო მე ნტ ში 
პრ ოკ ურ ატ ურ ამ ის ინი ბრ ალ დე ბის 
მო წმ ეთა სი იდ ან ამ ოი ღო. მა ში ნვე 
გა ჩნ და ეჭ ვი, რომ ამ ით მათ ხა რშ-
ილ აძ ეს მო უს პეს სა შუ ალ ება, ეთ ქვა, 
რომ ჟვ ან იამ ტუ ჩზე და ზი ან ება მის 
მი ერ ხე ლო ვნ ური სუ ნთ ქვ ის ჩა ტა რე-
ბის დრ ოს მი იღო...

პრ ოკ ურ ორი რე ვაზ ნა დოი ამ გა-
და წყ ვე ტი ლე ბას შე მდ ეგ ნა ირ ად ხს-
ნის: „ჩვ ენ ჩა ჩუ ას ვე და ვე ბით ექ სპ ერ-
ტი ზის არ ას რუ ლყ ოფ ილ ად შე დგ ენ ას 
და და ცვ ის წე ვრ ებს, ამ შე მთ ხვ ევ აში 
ძა ძა მი ასა და ხა რშ ილ აძ ეს, ამ ას თან 
რა კა ვშ ირი აქ ვთ? გა რდა ამ ისა, აღ-
ნი შნ ულ მა პი რე ბმა რა მდ ენ ჯე რმე 
შე ცვ ალ ეს ჩვ ენ ება, ხან ერ თს ამ ბო-
ბდ ნენ, ხან – მე ორ ეს, მხ ედ ვე ლო ბა ში 
გვ აქ ვს უს უპ ოვ ის გვ ამ ის შე მთ ხვ ევ ის 
ად გი ლი დან გა ტა ნის, მა ნქ ან აში მო-

თა ვს ებ ის და მე რე ის ევ შე მთ ხვ-

ევ ის ად გი ლზე და ბრ უნ ება. ანუ მათ 
ჩვ ენ ებ ებს სა მა რთ ლე ბრ ივი ღი რე ბუ-
ლე ბა აღ არ ექ ნე ბა“.

ამ აში სა კვ ირ ვე ლს ვე რა ფე რს ხე-
და ვენ ვე რც ძა ძა მი ასა და ხა რშ ილ აძ-
ის ად ვო კა ტე ბი, რაც შე ეხ ება ხე ლო-
ვნ ური სუ ნთ ქვ ის შე სა ხებ დე ტა ლს, 
ხა რშ ილ აძ ის ჩვ ენ ებ იდ ან, ის ამ ას 
მა შინ გა აჟ ღე რე ბს, რო დე საც ამ პრ-
ოც ეს ზე  მას მო წმ ედ ჩა ჩუ ას და ცვა 
მო იხ მო ბს.

ჩვ ენ ებ ის შე ცვ ლა სთ ან და კა ვშ ირ-
ებ ით კი ად ვო კა ტე ბს შე მდ-

ეგი პო ზი ცია აქ ვთ: 
ბე ქა ბა სი ლა ია, კო ბა ხა რშ ილ აძ ის 

ად ვო კა ტი: „მა ლე მო ვა დრო, რო დე-
საც ძა ლი ან დე ტა ლუ რად მო ყვ ება 
კო ბა ყვ ელ აფ ერს. თუ მცა ახ ლა გე-
ტყ ვით, რომ ამ ჩვ ენ ებ ებ ში არ ავ ით-
არი შე უს აბ ამ ობა არ არ ის. ყვ ელა დე-
ტა ლს ძა ლი ან დე ტა ლუ რად ხს ნი ან. 
ყვ ელა იმ უხ ერ ხუ ლო ბა ზეც არ ის მი-
თი თე ბა, რა საც  ამ დე ნი წე ლი  მა ლა-
ვდ ნენ და დე ლი კა ტუ რად იც ავ დნ ენ 
იმ ად ამ ია ნის ღი რს ებ ას. მო ვა დრო, 
რო დე საც ამ ყვ ელ აფ ერს ფა რდა აე-
ხდ ება... ეს მო ხდ ება და ახ ლო ებ ით 

2-3 თვ ეში, ჩვ ენს პრ ოც ეს ზე. ახ ლა 
ჯერ ნა ფიც მს აჯ ულ ებს ვა რჩ ევთ...“

გე ლა ქე ნქ აძე, მი ხე ილ ძა ძა მი ას 
ად ვო კა ტი: 

– მო გე ხს ენ ებ ათ, რა დრ ოში ვი-
ყა ვით რა მდ ენ იმე წლ ის წი ნათ და 
რა ხდ ებ ოდა მო წმ ის მი მა რთ... ახ ლა 
იტ ყვ იან სი მა რთ ლეს. ეს სი მა რთ ლე, 
რა თქ მა უნ და, პრ ოკ ურ ატ ურ ას არ 
აწ ყო ბს, ვი ნა იდ ან მის ვე რს იას არ ად-
ას ტუ რე ბს, რა დგ ან, რაც არ ყო ფი ლა, 
არც იტ ყვ იან. დღ ეს არ ავ ინ ახ დე ნს 
ზე წო ლას ბრ ალ დე ბუ ლე ბზე, რო-
გო რც ად რე იყო. შე სა ბა მი სად, რა ში 
აწ ყო ბს პრ ოკ ურ ატ ურ ას, პრ ოც ეს ზე 
მი იყ ვა ნოს მო წმე, რო მე ლიც მის პო-
ზი ცი ას არ და ად ას ტუ რე ბს?

– ძა ძა მი ას რა მდ ენი ჩვ ენ ება დე
ვს სა ქმ ეში?

– ორი: ახ ალი და 2005 წე ლს მი ცე-
მუ ლი. 

– ურ თი ერ თს აწ ინ აა ღმ დე გო ჩვ
ენ ებ ებ ია?

– ურ თი ერ თს აწ ინ აა ღმ დე გო ბე-
ვრი რამ არ არ ის. ჩვ ენ ებ ებ ში რა ღა-
ცე ბი გა ნს ხვ ავ დე ბა, მა გრ ამ დი დად 
– არა. მა შინ მი ხე ილ ძა ძა მია სა ხე-
ლმ წი ფო და ცვ ის სპ ეც ია ლუ რი სა მს-
ახ ურ ის თა ნა მშ რო მე ლი იყო. ჰყ ავ და 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა, რო მე ლმ აც უთ-
ხრა, რო გო რი ჩვ ენ ება უნ და მი ეცა. 
თქ ვე ნც ხომ იც ით, მა შინ რა სი სტ ემა 
იყო. ად ამ ია ნს ცხ ოვ რე ბა უნ დო და, 
მუ შა ობა, სა მს ახ ური. ის იც ასე მო იქ-
ცა. ბე ვრი რა მის წი ნა სწ არ და კო ნკ-
რე ტე ბაც არ მი ნდა. თუ მცა იმ ას გე-
ტყ ვით, რომ მათ თუ რა მე და მა ლეს 
პი რვ ელ ად მი ცე მულ ჩვ ენ ებ აში, ამ ით 
და ნა შა ული არ ჩა უდ ენ იათ. პი რი-

ქით, თუ რა მე და მა ლეს, მხ ოლ ოდ 
ჰუ მა ნუ რი მი ზნ ებ ით. 

– ანუ თქ ვე ნც გუ ლი სხ
მო ბთ იმ ას, რომ ძა ძა მი ამ 
და ხა რშ ილ აძ ემ კო ნკ
რე ტუ ლი დე ტა ლე ბის 
და მა ლვ ით ჟვ ან იას 
ღი რს ება და იც ვეს?

– დი ახ... ეს ფა ქტ ია.
– ახ ალ ჩვ ენ ებ აში 

გა და იფ იქ რა ამ ღი
რს ებ ის და ცვა?

– რას აღ წე რს ახ ალ 
ჩვ ენ ებ აში, ამ ას სა სა-
მა რთ ლო ზე გა ვა რკ-

ვე ვთ. თუ მცა ფა ქტ ია, 
რომ ამ დე ნი წლ ის გა ნმ-

ავ ლო ბა ში ჩუ მად იყო ად-
ამ ია ნი და ერ თი მა დლ ობა 

არ ავ ინ უთ ხრა. პი რი ქით, 
ათ ასი რა მე და აბ რა ლეს – ამ-

ერ იკ აში ლი მუ ზი ნე ბის ბი ზნ ესი 
აა წყო და მი ლი ონ ერ იაო, ეს ეც კი 

ით ქვა იმ დრ ოს, რო დე საც სა ხლი და 
კა რი არ აქ ვს თა ვი სი. არც მა ნქ ანა 
ჰყ ავს. პუ რის ფუ ლი არ აქ ვს, სა მს ახ-
ური არ აქ ვს...

– თუ მცა, ხა რშ ილ აძ ის აღ მა სვ
ლა სა ზო გა დო ებ ამ ნა ხა...

– ხა რშ ილ აძ ეზე მე ვერ და გე ლა პა-
რა კე ბით. მე გე უბ ნე ბით ძა ძა მი აზე. 
ორი ლა რი არ აქ ვს ჯი ბე ში, ის ეთ 
დღ ეშ ია. მა გას რა მე რომ გა ეკ ეთ ებ-
ინა, დღ ეს ან მკ ვდ არი იქ ნე ბო და, ან 
კი დევ სა დღ აც ოკ ეა ნის სა ნა პი რო ზე 
უზ არ მა ზარ ვი ლა ში იც ხო ვრ ებ და და 
სა ერ თოდ არ და აი ნტ ერ ეს ებ და, აქ 
რა ხდ ება... დღ ეს კი ძა ძა მი ას, ჩემ გა-
რდა, პა ტრ ონი არ ჰყ ავს (არ ვგ ულ ის-
ხმ ობ ოჯ ახ ის წე ვრ ებს). არ ავ ინ აქ ცე-
ვს ყუ რა დღ ებ ას – არც ნა ცი ონ ალ ები 
და არც სხ ვა ვი ნმე. ერ თხ ელ აც არ ავ-
ის ამ ოუ ღია ხმა მის და სა ცა ვად. ვი-
ნმ ეს რომ ეშ ინ ოდ ეს, ძა ძა მი ამ რა ღაც 
იც ის და რა ღა ცას იტ ყვ ისო, რა ღა ცას 
მო იმ ოქ მე დე ბდ ნენ... ბო ლოს და ბო-
ლოს, ახ ლა გა აპ არ ებ დნ ენ სა ზღ ვა-
რგ არ ეთ, ახ ლა ხომ გა რეთ არ ის?

რო გო რც „პრ აი მტ აი მმა“ შე იტ ყო, 
და ცვ ის წე ვრ ებს მი ცე მუ ლი მა რთ-
ლაც აქ ვთ ჩვ ენ ება იმ ის შე სა ხებ, რომ 
უკ ვე გა რდ აც ვლ ილი რა ულ უს უპ ოვი 
ჯერ გა იყ ვა ნეს შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლი-
დან და შე მდ ეგ და აბ რუ ნეს. ამ იტ ომ-
აც ყო ფი ლა ის და სვ რი ლი ტა ლა ხით. 
ეს ჩვ ენ ება ემ თხ ვე ვა თა ვის დრ ოზე 
პი რვ ელ ად სწ ორ ედ ჩვ ენს გა ზე თში 
გა ჟღ ერ ებ ულ პე ტრე მა მრ აძ ის ეულ 
მო ნა თხ რო ბს, რო მლ ის მი ხე დვ ით აც, 
რო დე საც სა აკ აშ ვი ლმა შე იტ ყო, რომ 
პრ ემ იე რი სა ბუ რთ ალ ოს ქუ ჩა ზე მდ-
ებ არე ბი ნა ში ახ ალ გა ზრ და ბი ჭთ ან 
ერ თად ნა ხეს მკ ვდ არი, ამ ბი ჭის მტ-
კვ არ ში გა და გდ ება ბრ ძა ნა. ბო ლო 
მო მე ნტ ში კი გა ირ კვა, რომ ის იც თა-
ნა მდ ებ ობ ის პი რი იყო და უკ ან და აბ-
რუ ნეს...

ამ დე ტა ლში სა ორ ჭო ფო ერ თი 
სა კი თხი მა ინც რჩ ება – იქ მნ ება შთ-
აბ ეჭ დი ლე ბა, რომ იუ სუ პო ვის გა ყვ-
ან აზე გა და წყ ვე ტი ლე ბის ავ ტო რად 
არა სა აკ აშ ვი ლი, არ ამ ედ და ცვ ის 
წე ვრ ები წა რმ ოჩ ინ დნ ენ. ალ ბათ, ამ-
იტ ომ აც იყო, რომ თა ვის დრ ოზე ყო-
ფი ლი პრ ეზ იდ ენ ტიც ამ ბო ბდა, პი რა-
დად კო ბა ხა რშ ილ აძ ემ და მი რე კაო. 
ჩვ ენ ებ ის ეს ნა წი ლი  გა ნს აზ ღვ რა ვს 
სწ ორ ედ სა აკ აშ ვი ლის მი მა რთ ახ ალი 
ბრ ალ ის წა ყე ნე ბის ბე დს უკ ვე ჟვ ან-
იას სა ქმ ეზე...

ჟვანიას საქმეზე 
დაცვა სკანდალურ 
ჩვენებას მისცემს

კობა ხარშილაძე და ზურაბ ჟვანია

მაია 
ნიკოლეიშვილი: 

„როდესაც 
მოწამვლაზეა 

ეჭვი, ბალზამირება 
კატეგორიულად არ 

შეიძლება, ვინაიდან, 
ამ შემთხვევაში 

მოწამვლის კვალი 
იშლება...“
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კვიტაშვილისა და ზღულაძის 
მიმართ საქმე აღიძვრება?

მა რი ამ ნა დი რა ძე 

კვ ლა ვაც გა ნს ჯის სა გა ნია, უნ
და გა მო ცხ ად დეს თუ არა სა აკ აშ
ვი ლზე ძე ბნა წი თე ლი ცი რკ ულ არ
ით. ეს თე მა სულ სხ ვა სი მა ღლ ეზე 
აი წია მას შე მდ ეგ, რაც გა ვრ ცე ლდა 
თი თქ ოს და მთ ავ არი პრ ოკ ურ ორ ის 
ბა და შვ ილ ის პო ზი ცია იმ ის შე სა
ხებ, რომ ყვ ელ აფ ერი გა კე თდ ება 
ყო ფი ლი პრ ეზ იდ ენ ტის მი მა რთ 
სა ერ თა შო რი სო ძე ბნ ის და სა წყ ებ
ად. დღ ეს ეს თე მა სა კა მა თო გა ხდა, 
ვი ნა იდ ან პრ ოკ ურ ატ ურა არ ას წო
რი ინ ტე რპ რე ტა ცი ის გა მო ხე ლს 
მე დი ის კენ იშ ვე რს, მა გრ ამ ფა ქტ
ია, რომ მას შე მდ ეგ, რაც ყო ფი
ლმა პრ ეზ იდ ენ ტმა სა ქა რთ ვე ლო
ში „მა ლე და ბრ უნ ება“ და აა ნო ნსა, 
ოფ იც ია ლუ რი თუ კუ ლუ არ ული 
პრ ოც ეს ებ იც და იძ რა მის მი მა რთ 
ძე ბნ ის პრ ოც ედ ურ ებ ის გა ნს ახ ორ
ცი ელ ებ ლად. 

რა ზო მე ბის მი ღე ბაა ამ ის თვ ის 
სა ჭი რო, ამ ის შე სა ხებ „პრ აი მტ აი
მი“ ში ნა გან სა ქმ ეთა ყო ფილ მი ნი
სტ რს, კო ბა ნა რჩ ემ აშ ვი ლს ეს აუ
ბრა:

– ის ქვ ეყ ნე ბი, რო მლ ებ იც შე ერ-
თე ბუ ლნი არ იან ინ ტე რპ ოლ ის წე სდ-
ებ ასა და დე ბუ ლე ბას, ვა ლდ ებ ულ ნი 
არ იან, გა ნა ხო რც იე ლონ ეჭ ვმ იტ ან-
ილი პი რის გა და ცე მა, ექ სტ რა დი-
რე ბა, მა გრ ამ, სა მწ უხ არ ოდ, ყო ვე-
ლთ ვის სა მა რთ ლე ბრ ივ ად არ 

წყ დე ბა ას ეთი სა კი თხ ები. ეს პო ლი-
ტი კუ რი გა და წყ ვე ტი ლე ბის სა გა ნია. 
მე რომ  მკ ით ხოთ, მა სზე წი თე ლი 
ცი რკ ულ არ ით ძე ბნა აქ ამ დეც უნ და 
გა მო ცხ ად ებ ულ იყო. 

– რა არ ის სა ჭი რო იმ ის თვ ის, 
რომ ინ ტე რპ ოლ მა წი თელ ცი რკ
ულ არ ში ჩა სვ ას სა აკ აშ ვი ლი?

– ამ ის თვ ის არ სე ბო ბს ფო რმ ალ-
ური მო თხ ოვ ნე ბი – მთ ელი რი გი 
დო კუ მე ნტ აც იის ჩა მო ნა თვ ალი. ამ ას 
გა რდა, უნ და არ სე ბო ბდ ეს მყ არი მტ-
კი ცე ბუ ლე ბე ბი იმ ის თვ ის, რომ კო ნკ-
რე ტულ პი რზე წი თე ლი ცი რკ ულ არ-
ით გა მო ცხ ად დეს ძე ბნა. 

– აქ ამ დე რომ არ მო ხდა წი თელ 
ცი რკ ულ არ ში ჩა სმა, ხომ არ ნი
შნ ავს იმ ას, რომ პრ ოკ ურ ატ ურ ას 
უჭ ირს ინ ტე რპ ოლ ის და რწ მუ ნე ბა 
სა აკ აშ ვი ლის ბრ ალ ეუ ლო ბა ში?

– ას ეთი სა ხით არ ხდ ება და რწ მუ-
ნე ბა...

– ვგ ულ ის ხმ ობთ მტ კი ცე ბუ ლე
ბე ბის დო ნე ზე...

– აქ არ ის, უბ რა ლოდ, ბი ურ ოკ რა-
ტი ული მი დგ ომა – დო კუ მე ნტ ებ ის 
გა და გზ ავ ნა და თუ რა მე აკ ლია, მა თი 
შე ვს ება. ერ თი სი ტყ ვით, მუ შა პრ ოც-
ეს ია. მე უშ უა ლოდ სა ქმ ეს არ ვი ცნ-
ობ, მა გრ ამ ირ კვ ევა, რომ სა უბ არ ია 
ბი უჯ ეტ ის თა ნხ ებ ის გა ფლ ან გვ აზე, 
მი თვ ის ებ აზე, გი რგ ვლ ია ნის სა ქმ ეში 
და 26 მა ის ის სა ქმ ეში უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა ზე, 
ტე ლე კო მპ ან ია „იმ ედ თან“ და-

კა ვშ ირ ებ ულ მო ქმ ედ ებ-

ებ ზე, ეს ყვ ელ აფ ერი კი ერ თო ბლ-
ივ ად იძ ლე ვა იმ ის სა შუ ალ ებ ას, რომ 
ნე ბი სმ იე რი პი რის მი მა რთ გა მო ცხ-
ად დეს წი თე ლი ცი რკ ულ არ ით ძე ბნა. 

– თუ გა ხს ენ დე ბათ სხ ვა შე მთ
ხვ ევა, რო დე საც სა ხე ლმ წი ფოს ყო
ფილ მე თა ურ ზე გა მო ცხ ად ებ ულ
იყო ძე ბნა...

– კი... ძა ლი ან ბე ვრი შე მთ ხვ ევა 
იყო ას ეთი... თუ ნდ აც მი ლო შე ვი ჩი 
იყო ძე ბნ აში და ა.შ...

– ეს ქვ ეყ ნის იმ იჯ ზე რო გორ აი
სა ხე ბა... 

– პი ნო ჩე ტის მი მა რთ იყო ას ეთი 
მი დგ ომა და 90 წე ლს გა და ცი ლე-
ბულ კა ცს ას ამ არ თლ ებ დნ ენ, მა გრ ამ 
არა მგ ონ ია, ამ ის გა მო ჩი ლეს იმ იჯი 
შე ლა ხუ ლი ყო... პი რი ქით, ჩი ლე ამ-
ის შე მდ ეგ მო ხვ და დე მო კრ ატ იუ ლი 
ქვ ეყ ნე ბის რი გე ბში იმ ის გა მო, რომ 
ყვ ელ ას მი მა რთ და აყ ენა პა სუ ხი სმ-
გე ბლ ობა, ვი საც დი ქტ ატ ურ ის დრ ოს 
და ნა შა ული ჰქ ონ და ჩა დე ნი ლი. 

– თუ მცა, პი ნო ჩე ტი სგ ან გა ნს
ხვ ავ ებ ით, სა აკ აშ ვი ლი და სა ვლ ეთ
ის მხ არ და ჭე რით სა რგ ებ ლო ბს...

– სწ ორ ედ ამ აშ ია უბ ედ ურ ება, 
რომ სა აკ აშ ვი ლი პი ნო ჩე ტი სგ ან არ 
გა ნს ხვ ავ დე ბო და სი სა სტ იკ ით, მა გრ-
ამ არა და სა ვლ ეთ ის, არ ამ ედ გა რკ-

ვე ული ჯგ უფ ებ ის კო ნი უნ ქტ ურ ის 
გა მო არ სე ბო ბს მის მი მა რთ მხ არ-
და ჭე რა. თუ მცა, ეს არ ნი შნ ავს მის 
მი მა რთ და სა ვლ ეთ ის უპ ირ ობო მხ-
არ და ჭე რას.

– შე ვა რდ ნა ძის სა ქმ ია ნო ბა იძ
ლე ოდა მის მი მა რთ სი სხ ლის სა მა
რთ ლე ბრ ივი დე ვნ ის სა ფუ ძვ ელს?

– ჩე მი აზ რით, არა... ეს რომ ასე 
არ ყო ფი ლი ყო, შე ვა რდ ნა ძეს ნა ცი-
ონ ალ ური ხე ლი სუ ფლ ება და ნა შა-
ულ ის მა მხ ილ ებ ელ მტ კი ცე ბუ ლე ბას 
არ შე უნ ახ ავ და...

– იქ ნებ მა ში ნაც მო ქმ ედ ებ და 
და სა ვლ ური კო ნი უნ ქტ ურა, რის 
გა მოც შე ვა რდ ნა ძე გა და ურ ჩა ამ 
დე ვნ ას და რო მლ ის მი ხე დვ ით აც 
სა ხე ლმ წი ფოს მე თა ურ ებ ზე მს გა
ვსი ღო ნი სძ იე ბე ბი არ ხო რც იე ლდ
ება...

– მა შინ პი ნო ჩე ტი და მი ლო შე ვი ჩი 

ვინ იყ ვნ ენ?
– დი ქტ ატ ორ ები...

– ალ ბათ, დრო არ ის სა ჭი რო, 
რომ მს ოფ ლი ომ სა აკ აშ ვი ლის მმ არ-
თვ ელ ობ აც დი ქტ ატ ურ ად  შე აფ ას-
ოს...

– უკ რა ინ აში სა აკ აშ ვი ლის მყ
არი პო ზი ცი ები, თქ ვე ნი აზ რით, 
აი სა ხე ბა ორი ქვ ეყ ნის ურ თი ერ თო
ბე ბზე?

– სა მწ უხ არ ოდ, ეს არ აი სა ხე ბა 
პო ზი ტი ურ ად, რა დგ ან უკ რა ინ ის 
ხე ლი სუ ფლ ებ ამ სა კმ აოდ არ ამ ეგ-
ობ რუ ლი გა და წყ ვე ტი ლე ბა მი იღო. 
ვფ იქ რობ, ეს არ წა ად გე ბა ამ ორი 
ქვ ეყ ნის ურ თი ერ თო ბას. მე ტიც, ვფ-
იქ რობ, რომ პრ ოკ ურ ატ ურ ამ უნ და 
აღ ძრ ას სა ქმ ეე ბი იმ ხა ლხ ის მი მა რთ, 
რო მლ ებ მაც  სხ ვა ქვ ეყ ნის მა ღა ლი 
თა ნა მდ ებ ობ ებ ის და კა ვე ბის მო მე-
ნტ ში შე იძ ლე ბა და აზ არ ალ ონ ჩვ ენი 
ქვ ეყ ნის უს აფ რთ ხო ება...

– რას გუ ლი სხ მო ბთ?
– ყო ფი ლი ხე ლი სუ ფლ ებ ის წა რმ-

ომ ად გე ნლ ებს, რო მლ ებ იც დღ ეს უკ-
რა ინ აში არ იან მა ღალ პო ლი ტი კურ 
თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე, შე ხე ბა ჰქ ონ დათ 
ის ეთი ტი პის სა ხე ლმ წი ფო სა იდ უმ-
ლო ებ ებ თან, რო მლ ის გა და ცე მა თუ-
ნდ აც მე გო ბრ ული სა ხე ლმ წი ფო სთ-
ვის, შე სა ძლ ოა, სა ზი ანო აღ მო ჩნ დეს 
ჩვ ენი ქვ ეყ ნის უს აფ რთ ხო ებ ის თვ ის. 

ამ იტ ომ აც, ჩე მი აზ რით, ამ კო ნტ ექ-
სტ ში გა მო ძი ება და სა წყ ებ ია...

– გა მო ძი ება უნ და და იწ ყოს არ
ჩა დე ნილ და ნა შა ულ ზე?

– ჩვ ენს სი სხ ლის სა მა რთ ლის კო-
დე ქს ში წე რია ას ეთი რამ: იმ ინ ფო რმ-
აც იის გა ცე მა, რო მე ლიც ცნ ობ ილი 
გა ხდა სა მს ახ ურ ებ რი ვი მო ვა ლე ობ ის 
შე სრ ულ ებ ის დრ ოს, სხ ვა ქვ ეყ ნის სა-
სა რგ ებ ლოდ...

– ას ეთი ფა ქტი ფი ქს ირ დე ბა?
– ჩვ ენ რა გა რა ნტ ია გვ აქ ვს, რომ 

ის სა იდ უმ ლო ინ ფო რმ აც ია, რო მე-
ლს აც ეს ად ამ ია ნე ბი ფლ ობ დნ ენ, 
არ გა ხდ ება იმ სა ხე ლმ წი ფოს სპ-
ეც სა მს ახ ურ ებ ის თვ ის ცნ ობ ილი, 
რო მლ ის ხე ლი სუ ფლ ებ ას აც ის ინი 
ახ ლა წა რმ ოა დგ ენ ენ. ან რა ტომ უნ-
და უა რვ ყოთ ის, რომ ამ გზ ით ას ეთ 
ინ ფო რმ აც ია ზე წვ დო მა ექ ნე ბათ იმ 
სპ ეც სა მს ახ ურ ში ჩა ნე რგ ილი, ჩვ ენ 
მი მა რთ მტ რუ ლად გა ნწ ყო ბი ლი ქვ-
ეყ ნე ბის სპ ეც სა მს ახ ურ ებ ის თა ნა მშ-
რო მლ ებ ის თვ ის? ამ იტ ომ აც, ჩვ ენ მა 
სა მა რთ ალ და მც ვე ლე ბმა გა და უდ ებ-
ლად უნ და და იწ ყონ გა მო ძი ება, რა 
სა ხის სა იდ უმ ლო ებ ის შე მც ველ ინ-
ფო რმ აც ია სთ ან ჰქ ონ დათ შე ხე ბა ამ 
ად ამ ია ნე ბს... ვი ნა იდ ან ახ ლა ის ინი 
და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი არ იან, რომ სხ-
ვა ქვ ეყ ნის ინ ტე რე სე ბის სა სა რგ ებ-
ლოდ იმ უშ აონ.

„ალბათ, დრო 
არის საჭირო, 

რომ მსოფლიომ 
სააკაშვილის 

მმართველობაც 
დიქტატურად  
შეაფასოს...“

რა 
პროცედურების 

გავლის 
შემდეგ დაიჭერენ 

სააკაშვილს?

EXCLUSIVE
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ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

 ევ რო პუ ლი კო ალ იც ია – არ
ჩე ვნ ებ ზე პა რტ იე ბი ცალცა
ლკე გა დი ან და შე მდ ეგ ჯგ უფ
დე ბი ან, ქა რთ ული კო ალ იც ია 
– არ ჩე ვნ ებ ის თვ ის და ჯგ უფ
დე ბი ან და არ ჩე ვნ ებ ის შე მდ ეგ 
ერ თმ ან ეთს სკ ან და ლუ რად შო
რდ ებ იან, თუ მა რტ ივ ად და ქა
რთ ულ ად: წი ნა სა არ ჩე ვნ ოდ აც 
იჩ ხუ ბე ბენ და მე რეც? ექ სპ ერ
ტე ბს ამ თე მა ზე ჯერ ერ თი ანი 
პო ზი ცია არ აქ ვთ. რო გორ გა
და ჯგ უფ დე ბი ან პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლე ბი ოპ ოზ იც ია ში ამ სა კი
თხ ზე ყვ ელ ას სა კუ თა რი ვე რს ია 
აქ ვს. 

სო სო ცი ნც აძე:
– პო ლი ტი კა ში გა მო რი ცხ ული 

არ აფ ერ ია. პო ლი ტი კუ რმა ის-
ტო რი ამ უა მრ ავი მა გა ლი თი და-
გვ იტ ოვა იმ ისა, რომ მო სი სხ ლე 
მტ რე ბი, რო მლ ებ იც ერ თმ ან ეთს 
ფი ზი კუ რად ებ რძ ოდ ნენ, შე რი-
გე ბუ ლან და ერ თად უბ რძ ოლ იათ 
ერ თი მი ზნ ის თვ ის. ყვ ელა პო-
ლი ტი კო სის ოც ნე ბა, რი სთ ვი საც 
ის ინი ეშ მა კს აც კი გა ურ იგ დე-
ბი ან, ეს არ ის ხე ლი სუ ფლ ებ აში 
მო სვ ლა, ამ აზე დი დი ოც ნე ბა პო-
ლი ტი კო სს არ აქ ვს. ამ იტ ომ არ 
გა მო ვრ იც ხავ თა ვი სუ ფა ლი დე-
მო კრ ატ ებ ისა და ნა ცი ონ ალ ებ ის 
ერ თო ბას... 

ბოკერია VS ალასანია – შემთხვევითი 
შეხვედრა თუ დაგეგმილი კონსპირაცია

EXCLUSIVE
ირ აკ ლი ალ ას ან ია, ზუ რაბ აბ აშ იძე 
და გო კა გა ბა შვ ილი. ამ შე ხვ ედ-
რის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია სწ ორ-
ედ მი სგ ან მი ვი ღეთ. 

„პრ აი მტ აი მის“ პა პა რა ცს ირ
აკ ლი ალ ას ან ია უკ ვე წა სუ ლი 
და ხვ და, სა მა გი ერ ოდ სა კმ აოდ 
კე თი ლგ ან წყ ობ ილ ად შე გვ ხვ და 
გი გა ბო კე რია. მა გი და სთ ან მი
გვ იპ ატ იჟა და ვი თა რე ბა შიც გა
გვ არ კვ ია:

– ჩვ ენ გა სვ ენ ებ იდ ან მო ვდ იო-
დით და ყა ვის და სა ლე ვად შე მო-
ვე დით. ალ ას ან ია და ზუ რა აბ აშ-
იძე ყა ვას სვ ამ დნ ენ და შე მთ ხვ ევ-
ით შე ვხ ვდ ით ერ თმ ან ეთს. არ აფ-
ერ ზე არ გვ ის აუ ბრ ია, უბ რა ლოდ, 
მი ვე სა ლმ ეთ.

– ის ინი ცა ლკე ის ხდ ნენ?
– კი, ის ინი სხ ვა მხ არ ეს ის ხდ-

ნენ და მა ლე ვე წა ვი დნ ენ. 
 რა თე მე ბზე ის აუ ბრ ეთ?.. 
– და რა თე მე ბზე უნ და გვ ეს აუ-

ბრა?..
– მა გა ლი თად, იგ ივე არ ჩე ვნ

ებ ზე.
– არა, არ აფ ერ ზე არ გვ ილ აპ-

არ აკ ია.
„თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ებ

ის“ ერთერთ ლი დე რს ზუ რაბ 
აბ აშ იძ ეს მო გვ ია ნე ბით და ვუ კა
ვშ ირ დით:

– არ ყო ფი ლა შე ხვ ედ რა, სა იდ-

ან გა ქვთ ინ ფო რმ აც ია?
– თვ ით მხ ილ ვე ლე ბმა და გი ნა

ხეს, რო გორ ის ხე დით ერთ მა გი
და სთ ან...

– არა, არ შე ეს აბ ამ ება სი მა რთ-
ლეს. ჩვ ენ იქ ვი ყა ვით, თუ მცა არა 
ბო კე რი ას თან და გა ბა შვ ილ თან 
ერ თად. არ ან აი რი სა უბ არი არ შე-
მდ გა რა ჩვ ენს შო რის. 

– ექ სპ ერ ტე ბი არ გა მო რი ცხ
ავ ენ, რომ სა არ ჩე ვნ ოდ „თა ვი
სუ ფა ლმა დე მო კრ ატ ებ მა“ და 
ნა ცი ონ ალ ებ მა სა ერ თო ინ ტე
რე სე ბი იპ ოვ ონ და გა ერ თი ან დნ
ენ, ამ აზე რას იტ ყვ ით?

– გა მო რი ცხ ულ ია ჩვ ენ და ნა-
ცი ონ ალ ები ერ თად. ეს არ ის ჭო-
რე ბი და დღ ევ ან დე ლი ხე ლი სუ-
ფლ ებ ის პრ ოპ აგ ან და, რომ ნა ცი-
ონ ალ ებს მი გვ აბ ან. მს გა ვსი სა კი-
თხი არ დგ ას და არც გა ნი ხი ლე ბა, 
პი რდ აპ ირ გე უბ ნე ბით. ამ აზე არ-
ავ ინ არ ფი ქრ ობს და არც შე იძ ლე-
ბა, რომ იფ იქ როს, გა მო რი ცხ ული 
თე მაა. 

P.S. „თბ ილ ისი მა რი ოტ ში“ 
ალ ას ან იაბო კე რი ას შო რის ეს 
პი რვ ელი შე მთ ხვ ევ ითი თუ და
გე გმ ილი შე ხვ ედ რა არ ყო ფი ლა. 
მა თი შე ხვ ედ რა რა მდ ენ ჯე რმე 
მა ში ნაც გა სკ ან და ლდა, რო ცა 
ირ აკ ლი ალ ას ან ია დე და ქა ლა ქის 
მე რო ბი სთ ვის იბ რძ ოდა. 

გია ხუ ხა შვ ილი, ექ სპ ერ ტი:
– მე უფ რო ვფ იქ რობ, რომ მა-

თი ალ ია ნსი უფ რო სა პა რლ ამ ენ-
ტო არ ჩე ვნ ებ ის შე მდ ეგ, პა რლ-
ამ ენ ტში იქ ნე ბა შე სა ძლ ებ ელი, 
რო გო რც ხდ ება ხო ლმე ევ რო-
პა ში. იქ კო ალ იც იე ბი უფ რო  პა-
რლ ამ ენ ტში შე სულ პო ლი ტი კურ 
ძა ლე ბს შო რის დგ ება ხო ლმე.

გი ორ გი ცა გა რე იშ ვი ლი, ალ-
ას ან იას პა რტ იის წე ვრი:

– იმ დღ იდ ან, რო გო რც კი 
„თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ები“ 
ნე ბი სმ იე რი სა ხით და იწ ყე ბენ 
თა ნა მშ რო მლ ობ ას ნა ცი ონ ალ
ებ თან, მე ამ პა რტ ია ში ვე ღარ 
მი ხი ლა ვთ...

რა გა მო ვა ამ და პი რი სპ ირ ებ-
ული და სრ ულ იად გა ნს ხვ ავ ებ-

ული პო ზი ცი ებ იდ ან, ჯერ უც ნო-
ბია. შე სა ბა მი სად, ინ ტე რე სი, რა 
პო ლი ტი კურ კო ნფ იგ ურ აც იე ბს 
მი ვი ღე ბთ სა ბო ლოო ჯა მში, ძა-
ლი ან დი დია. 

ამ სა არ ჩე ვნო მა რა თო ნის პი-
რას ყო ვე ლი მა თი გა და ად გი-
ლე ბა, გა ნც ხა დე ბა, შე ხვ ედ რა 
– გა ნს აკ უთ რე ბით პა რლ ამ ენ ტის 
გა რეთ, თუ სხ ვა რა იმე სა ხის აქ-
ტი ვო ბა, მე დი ის ყუ რა დღ ებ ის 
ცე ნტ რში ექ ცე ვა.

 რა მდ ენ იმე დღ ის წინ „პრ აი-
მტ აი მის“ ერთ-ერ თმა თა ნა მშ-
რო მე ლმა, რო მე ლიც თა ვის რე-
სპ ონ დე ნტს „მა რი ოტ ის“ კა ფე ში 
უნ და შე ხვ ედ რო და, ად გი ლზე 
მი სვ ლი სას და ინ ახა ერთ მა გი-
და სთ ან მს ხდ ომი გი გა ბო კე რია, 

„პოლიტიკაში გამორიცხული 
არაფერია. პოლიტიკურმა 

ისტორიამ უამრავი მაგალითი 
დაგვიტოვა იმისა, რომ 

მოსისხლე მტრები, რომლებიც 
ერთმანეთს ფიზიკურად 

ებრძოდნენ, შერიგებულან 
და ერთად უბრძოლიათ 

ერთი მიზნისთვის“

რა მოხდა 
„მარიოტში“
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„დიდად არც მჯერა რეიტინგების, 
სიმართლე გითხრათ“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

სა ინ ფო რმ აც იოან ალ იტ იკ ური 
გა და ცე მა ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის მო
ნა წი ლე ობ ით თე ბე რვ ლი დან გა ვა 
ეთ ერ ში. გა და ცე მა, სა ვა რა უდ ოდ, 
ყო ვე ლდ ღი ური იქ ნე ბა და ნა ხე ვა რი 
სა ათ იდ ან ორ მოც წუ თა მდე გა გრ
ძე ლდ ება. „2030“ის პრ ოდ იუ სე რის, 
ვა სილ მა ღლ აფ ერ იძ ის გა ნც ხა დე
ბით, „2030“ „ერ თი რი გი ანი გა და
ცე მა“ იქ ნე ბა, რო მე ლს აც სა ზო გა
დო ება ინ ტე რე სით უყ ურ ებს.

ვა სილ მა ღლ აფ ერ იძე, „2030“ის 
პრ ოდ იუ სე რი:

– ყო ვე ლდ ღი ური გა და ცე მა იქ ნე ბა 
და პი რვ ელი გა და ცე მა კო ნკ რე ტუ-
ლად რას შე ეხ ება, ჯერ არ ვი ცით.

– გა და ცე მის ხა ნგ რძ ლი ვო ბა თუ 
იც ით უკ ვე?

– ნა ხე ვა რი სა ათ იდ ან ორ მოც წუ-
თა მდე გა გრ ძე ლდ ება.

– რო მელ გა და ცე მე ბს ემ თხ ვე ვა, 
ეს სა კი თხი თუ გა ნი ხი ლეთ?

– ამ აზე არც გვ იფ იქ რია და არც 
გვ აი ნტ ერ ეს ებს. 

ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის პა რა ლე ლუ-
რად გა და ცე მას სა მი მუ დმ ივი თა-
ნა წა მყ ვა ნი ეყ ოლ ება: მა კა ცი ნც აძე, 
გი ორ გი უძ ილ აუ რი და შა დი მან შა მა-
ნა ძე. სა მი ვე მა თგ ან ის ვი ნა ობა ჯერ 
კი დევ ერ თი თვ ის წინ იყო ცნ ობ ილი, 
თუ მცა მა შინ ჟუ რნ ალ ის ტე ბი ინ ფო-
რმ აც იას არ ად ას ტუ რე ბდ ნენ. უკ ვე 
დღ ეს ის ინი აც ხა დე ბენ, რომ ყო ვე-
ლდ ღი ურ რე ჟი მში მუ შა ობ ენ და ეთ-
ერ ში გა სვ ლას ელ ოდ ებ იან. 

მა კა ცი ნც აძე, ჟუ რნ ალ ის ტი:
– პრ ოე ქტი მზ ად ებ ის პრ ოც ეს შია, 

პი რვ ელ გა და ცე მა ზე სა უბ არი ჯერ 
ად რეა. შე მი ძლ ია გი თხ რათ, რომ მე 
ნა მდ ვი ლად ვი ქნ ები წა მყ ვა ნი, ას ევე, 
თა ნა წა მყ ვა ნე ბი იქ ნე ბი ან შა დი მან 
შა მა ნა ძე და გი ორ გი უძ ილ აუ რი. გა-
და ცე მას, მთ ავ არი პრ ოდ იუ სე რის 
გა რდა, ჰყ ავს და მხ მა რე პრ ოდ იუ სე-
რე ბი, ჯგ უფი მუ შა ობს ყო ვე ლდ ღი ურ 
რე ჟი მში. გა და ცე მის სა ხე ლწ ოდ ება, 
რო გო რც უკ ვე იც ით, „2030“ იქ ნე ბა 
და ის 20 სა ათ სა და 30 წუ თზე გა ვა.

– კო ნკ რე ტუ ლი რი ცხ ვი თუ იც
ით, რო დი დან გა ვა გა და ცე მა?

– ეს დე ტა ლი ჯერ არ ვი ცით, ყო-
ველ შე მთ ხვ ევ აში შე მი ძლ ია გი თხ-
რათ, რომ, სა ვა რა უდ ოდ, თე ბე რვ ლის 
შუა რი ცხ ვე ბი დან გა ვა გა და ცე მა. ჩვ-
ენ ყო ვე ლდ ღი ურ ად ვი კრ იბ ებ ით და 
ვე მზ ად ებ ით.

„ბიძინა ივანიშვილი 
ჩართული არ 
არის გადაცემის 
მზადებაში, თუმცა 
რამდენჯერმე 
რომ შეგვხვდა, 
დაინტერესება 
გამოიჩინა“

– ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი ყო ველ 
გა და ცე მა ში მი იღ ებს მო ნა წი ლე
ობ ას?

– წა მყ ვა ნე ბი ვი ქნ ებ ით ყო ველ 
გა და ცე მა ში და ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი 
რა პე რი ოდ ულ ობ ით იქ ნე ბა, არ ვი-

ცი. 
– ყო ვე ლდ ღი ური გა

და ცე მა იქ ნე ბა?
– რაც შე ეხ ება თვ-

ით ონ გა და ცე მას, ის 
ან ყო ველდღე გა ვა, 
ან ორ შა ბა თი დან პა-
რა სკ ევ ის ჩა თვ ლით, 
ან კვ ირ აში ერ თხ ელ, 
ჯერ არ არ ის გა და წყ-
ვე ტი ლი.

–  უკ ვე გა ნი ხი ლა
ვთ, პი რვ ელ გა და ცე მა
ში რა თე მე ბზე იქ ნე ბა 
სა უბ არი?

– ჩვ ენ ყო ვე ლდ ღი ურ 
რე ჟი მში გა ნვ იხ ილ ავთ თე-

მე ბს. რაც შე ეხ ება პი რვ ელ 
გა და ცე მას, ამ ას იხ ილ ავთ 

ან ონ სი დან, რო მე ლიც ეთ ერ ში 
გა სვ ლა მდე გა ვა.

 შა დი მან შა მა ნა ძის გა ნც-
ხა დე ბით, ყო ფი ლი პრ ემ იე რი, 
ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი გა და ცე მის 
სტ უმ არი იშ ვი ათ ად იქ ნე ბა და 
ის არ არ ის ჩა რთ ული გა და-
ცე მის მო მზ ად ებ ის პრ ოც-
ეს ში, თუ მცა ინ ტე რე სს მის 
მი მა რთ უკ ვე იჩ ენს...

შა დი მან შა მა ნა ძე, 
„2030“ის თა ნა წა მყ ვა ნი:

– ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი ჩა-

რთ ული არ არ ის გა და ცე მის მზ ად-
ებ აში. ის მო დის ხო ლმე სა ზო გა დო-
ებ აში „2030“ და ხა ნდ ახ ან ვხ ვდ ებ ით 
ხო ლმე. თუ მცა რა მდ ენ ჯე რმე რომ 
შე გვ ხვ და, და ინ ტე რე სე ბა გა მო-
იჩ ინა, ყუ რა დღ ებ ით არ ის, მა გრ ამ 
აქ ტი ურ ად ჩა რთ ული ნა მდ ვი ლად 
არ გა ხლ ავთ. ჩვ ენ ყო ვე ლდ ღი ურ ად 
ვმ უშ აო ბთ გა და ცე მი სთ ვის. 

– უფ რო კო ნკ რე ტუ ლად რომ 
გვ ით ხრ ათ გა და ცე მა ზე, რა თე მე
ბს გა ნი ხი ლა ვთ?

– ყვ ელ ან აირ თე მას გა ნვ იხ ილ-
ავთ, მა გა ლი თად, ერთ-ერ თი ბო ლო 
თე მა იყო სა ფრ ან გე თში გა ნხ ორ ცი-
ელ ებ ული ტე რა ქტი. ზო გი მი მდ ინ-
არე თე მაა, ზო გი ის ეთ ია, რო მე ლიც 
მი მდ ინ არე თემ ებს არ ემ თხ ვე ვა. პი-
რვ ელი გა და ცე მის თე მე ბზე სა უბ-
არი ჯერ ად რეა, შო რია იქ ამ დე. ჩვ-
ეუ ლე ბრ ივი სა ინ ფო რმ აც იო-ან ალ-
იტ იკ ური გა და ცე მა იქ ნე ბა, თა ვი სი 
მი მდ ინ არე ამ ბე ბით, გვ ეყ ოლ ებიან 
სტ უმ რე ბი და ცო ტა სხ ვა ფო რმ ატ-
იც ექ ნე ბა, ცო ტა გა ნს ხვ ავ ებ ული, 
თუ მცა გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი არ აფ-
ერი. რომ ამ ბო ბენ, ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი-

ლი იქ ნე ბა წა მყ ვა ნიო, ასე არ არ ის. 
– ანუ პე რი ოდ ულ ად გე სტ უმ

რე ბათ ხო ლმე?
– შე იძ ლე ბა ერთ-ერ თი სტ უმ არი 

იყ ოს ხო ლმე, რა პე რი ოდ ულ ობ ით 
იქ ნე ბა, არც ეს არ ის ცნ ობ ილი. ალ-
ბათ, უნ და შე ვე ხვ ეწ ოთ, რომ მო ვი-
დეს. ბუ ნე ბრ ივ ია, მთ ავ არი ინ ტე რე-
სი მა ინც ის იქ ნე ბა და რე იტ ინ გიც 
ექ ნე ბა, ამ აზე ლა პა რა კიც არ არ ის.

– რაც შე ეხ ება რე იტ ინ გს, უკ
ვე ცნ ობ ილ ია თქ ვე ნი გა და ცე მის 
ეთ ერ ში გა სვ ლის დრო  სა ღა მოს 
20:30 სა ათი. თუ იც ით უკ ვე რო
მელ გა და ცე მე ბს და ემ თხ ვე ვა?

– დი დად არც მჯ ერა რე იტ ინ გე-
ბის, სი მა რთ ლე გი თხ რათ.

ვასილ მაღლაფერიძე: 
„გადაცემა ნახევარი 

საათიდან ორმოც 
წუთამდე გაგრძელდება“

მაკა ცინცაძე: 
„პრ ოე ქტი მზ ად ებ ის 
პრ ოც ეს შია, პი რვ ელ 
გა და ცე მა ზე სა უბ არი 
ჯერ ად რეა. 
შე მი ძლ ია გი თხ რათ, 
რომ მე ნა მდ ვი ლად 
ვი ქნ ები წა მყ ვა ნი, 
ას ევე, თა ნა წა მყ ვა ნე ბი 
იქ ნე ბი ან შა დი მან 
შა მა ნა ძე და გი ორ გი 
უძ ილ აუ რი“
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ელისაშვილი VS ნარმანია

მა რი ამ ნა დი რა ძე

თბ ილ ის ის მე რი და ვით ნა რმ
ან ია კვ ლა ვაც კრ იტ იკ ის ობ იე ქტი 
ხდ ება. ამ შე მთ ხვ ევ აში მი ზე ზი ონ
ია შვ ილ ის ქუ ჩა ზე მშ ენ ებ არე კო
რპ უს ის კე დლ ებ ის ჩა მო ნგ რე ვაა 
და აქ აც მა სზე „თა ვდ ას ხმ ის სუ ბი
ექ ტი“ სა კრ ებ ულ ოს და მო უკ იდ ებ
ელი დე პუ ტა ტი ალ ეკო ელ ის აშ ვი
ლია...

ჩვ ენ მა მკ ით ხვ ელ მა, ალ ბათ, კა-
რგ ად იც ის, რომ ეს არ არ ის პი რვ ელი 
შე მთ ხვ ევა, რო დე საც ელ ის აშ ვი ლი 
ნა რმ ან იას უპ ირ ის პი რდ ება... პი რვ-
ელ ად ეს მა შინ მო ხდა, რო დე საც ნა-
რმ ან ია ჯერ კი დევ მე რო ბის კა ნდ იდ-
ატი იყო მხ ოლ ოდ. მა შინ დე პუ ტა ტი 
აც ხა დე ბდა: „უგ ულ ავა კო რუ ფც იის 
მო სი არ ულე ფო რმ ულ აა, რო მე ლიც 
აქ ამ დეც უნ და და კა ვე ბუ ლი ყო. ვი-
მე დო ვნ ებ, რომ პრ ოკ ურ ატ ურა უგ-
ულ ავ ას ბრ ალს და უმ ტკ იც ებს და 
სა კა დრ ის ად აც და სჯ ის. ის და მნ აშ-
ავე იყო არ აე რთ ეპ იზ ოდ ში, თუ ნდ აც 
იმ ის გა მო, რომ „სი თი პა რკი“ არ ის 
კო რუ ფც იუ ლი სქ ემა და ას ევე, იმ ის 
გა მო, რომ თბ ილ ის ის კე თი ლმ ოწ ყო-
ბის ბი უჯ ეტს გრ იფი „სა იდ უმ ლო“ 
ედო. გი გი უგ ულ ავ ას სა ქმ ია ნო ბა კო-
რუ ფც იას უკ ავ ში რდ ებ ოდა ყო ვე ლთ-
ვის. არ გა მო ვრ იც ხავ იმ ას აც, რომ, 
რა დგ ან „ქა რთ ულ მა ოც ნე ბამ“ ად გი-
ლო ბრ ივი არ ჩე ვნ ებ ის პი რვ ელ ტუ რს 
კა რგ ად ვერ გა არ თვა თა ვი, ამ იტ ომ 
ამ ხე რხს მი მა რთა. ახ ლა ეს და კა ვე-
ბა „ქა რთ ულ ოც ნე ბას“ აწ ყო ბს, რა თა 
ამ ით სა ზო გა დო ებ ის თვ ალ ში ნა რმ-
ან ია უკ ეთ გა მო აჩ ინ ოს“... 

მა შინ ეს გა ნც ხა დე ბა ერ თგ ვარ 
სტ არ ტს ჰგ ავ და და უკ ვე შე იძ ლე ბო-

და მო ხა ზუ ლი ყო კო ნტ ურ ები, რო-
გორ წა რმ არ თა ვდა ახ ლად გა მო მც-
ხვ არი დე პუ ტა ტი თა ვის პო ლი ტი კურ 
კა რი ერ ას...

მე რე იყო „სი თი-პა რკ ის“ თე მა, სა-
დაც ელ ის აშ ვი ლი უკ ვე მე რად გა მხ-
დარ ნა რმ ან იას უნ ია თო ბა ში სდ ებ და 
ბრ ალს და მას კო ნს ულ ტა ცი ებს სთ-
ავ აზ ობ და...

ბო ლოს კი ონ ია შვ ილ ის ქუ ჩის 
ინ ცი დე ნტი... ამ შე მთ ხვ ევ აშ იც ქა-
ლა ქის მე რი, დე პუ ტა ტის აზ რით, კვ-
ლა ვაც უღ ონო და უნ ია თოა: „რა საც 
ჩვ ენ აქ ვუ ყუ რე ბთ, ეს არ ის და ვით 
ნა რმ ან იას უღ ონ ობ ისა და უმ წე ობ-
ის შე დე გი, პი რვ ელი დღ იდ ან ვე უბ-
ნე ბო დი მეც და ეს ხა ლხ იც, ვი ნც აქ 
აპ რო ტე სტ ებ და, რომ გა ჩე რე ბუ ლი-
ყო და მო რა ტო რი უმი გა მო ცხ ად ებ-
ულ იყო სა ბუ რთ ალ ოზე, ვე რა ზე და 
ვა კე ში.

არც ღო ნე ჰყ ოფ ნის, არც გა მბ ედ-
აო ბა და არც ძა ლა და ვით ნა რმ ან იას, 
რომ ას ეთ რა მე ებს მი ხე დოს, ნუ იყ-
ურ ებ იან ცა ში, იმ იტ ომ რომ ყვ ელა 
ინ სტ რუ მე ნტი „ქა რთ ული ოც ნე ბის“ 
ხე ლშ ია – პა რლ ამ ენ ტი, მთ ავ რო ბა, 
სა კრ ებ ულო, მე რია. რა ღა უნ დათ, 
მი ქელ-გა ბრ იე ლი უნ და ჩა მო ვი დეს 
და მშ ენ ებ ლო ბე ბს და ერ იოს თუ რა-
ღა უნ და მო ხდ ეს მე ტი?“ – გა ნა ცხ ადა 
ელ ის აშ ვი ლმა.

რაც მთ ავ არ ია, ნა რმ ან ია ელ ის-
აშ ვი ლის არც ერთ გა ნც ხა დე ბას არ 
ტო ვე ბს რე აგ ირ ებ ის გა რე შე. ბო ლო 
შე მთ ხვ ევ აზ ეც ასე უპ ას უხა: „მშ ენ-
ებ ლო ბე ბი ვერ გა ჩე რდ ება. ქა ლა ქს 
სჭ ირ დე ბა გა ნვ ით არ ება. მთ ავ არ ია, 
რომ სწ ორი პო ლი ტი კი თა და გე გმ-
აზ ომ იე რად გა ნვ ავ ით არ ოთ ქა ლა-
ქი... ჩვ ენი სა მს ახ ურ ები სწ ავ ლო ბენ, 
რამ გა მო იწ ვია ჩა მო ნგ რე ვა. ეს იყო 

და უდ ევ რო ბა თუ მშ ენ ებ ლო ბის წე-
სე ბის და რღ ვე ვა. შე სა ბა მი სად, მუ-
ნი ცი პა ლუ რი ზე და მხ ედ ვე ლო ბის 
სა მს ახ ური ამ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით 
რე აგ ირ ებ ას მო ახ დე ნს“...

რა თქ მა უნ და, „პრ აი მტ აი მი“ არ 
აპ ირ ებს, თა ვის მკ ით ხვ ელს მხ ოლ ოდ 
ამ პო ლი ტი კუ რი კი ნკ ლა ობ ის შე სა-
ხებ უა მბ ოს, ვი ნა იდ ან ჩნ დე ბა სულ 
სხ ვა, შო რს გა მი ზნ ული კი თხ ვე ბი...

წა რმ ოი შვა ეჭ ვი იმ ის შე სა ხებ, 
რომ ელ ის აშ ვი ლის ამ გა ნც ხა დე-
ბე ბის უკ ან შე სა ძლ ოა, იმ ალ ებ ოდ-
ეს პო ლი ტი კუ რი გა და წყ ვე ტი ლე ბა 
– სა კრ ებ ულ ოსა და მე რი ას შო რის 
და პი რი სპ ირ ებ აზე... ამ ას თან და კა ვშ-
ირ ებ ით „პრ აი მტ აი მს“ გუ ლი კო ზუ
მბ აძე ეს აუ ბრ ება...

– თუ ას ეთი გა და წყ ვე ტი ლე ბა არ-
სე ბო ბს, იმ ას ნა მდ ვი ლად არ შე იძ-
ლე ბა პო ლი ტი კუ რი და ვა რქ ვათ. მით 
უმ ეტ ეს, ეს გა და წყ ვე ტი ლე ბა სულ 
არ უნ და აწ ყო ბდ ეს კო ალ იც იას. შე-
ურ აც ხმ ყო ფე ლიც კი შე იძ ლე ბა იყ ოს 
ეს მო სა ზრ ება სა კრ ებ ულ ოს თვ ის აც, 
მე რი ის თვ ის აც და ელ ის აშ ვი ლი სთ ვი-
საც. ის და მო უკ იდ ებ ელი დე პუ ტა ტია 
და მას და მო უკ იდ ებ ელი მო სა ზრ ებ-
ები აქ ვს, შე სა ბა მი სად, და მო უკ იდ ებ-
ლად მო ქმ ედ ებს...

– ნა რმ ან ია ზე და რტ ყმ ით ხომ არ 
იზ რდ ება ელ ის აშ ვი ლის პო ლი ტი
კუ რი წო ნა და ამ ით ის სა პა რლ ამ
ენ ტო არ ჩე ვნ ებ ის თვ ის ხომ არ ემ
ზა დე ბა?

– რა კი ის პო ლი ტი კა ში მო ვი და, 
მას შე სა ძლ ებ ელ ია, ჰქ ონ დეს პო ლი-
ტი კუ რი ამ ბი ცი ებ იც...

– გა ჩნ და მო სა ზრ ება, რომ სა
პა რლ ამ ენ ტო არ ჩე ვნ ებ ის თვ ის ის 
თა ვი სუ ფალ დე მო კრ ატ ებ თან შე
იძ ლე ბა ვი ხი ლოთ... ეს დი ნა მი კა 

შე იმ ჩნ ევა სა კრ ებ ულ ოში?
– თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ებ ის 

ფრ აქ ცია სა კრ ებ ულ ოში არ არ ის აქ-
ტი ური და არ არ ის ოპ ონ ირ ებ ის რე-
ჟი მში. ალ ეკო კი ბე ვრ ად აქ ტი ურ ია. 
ამ დე ნად, მა თს შე სა ძლო ალ ია ნსს 
კი თხ ვის ნი შნ ით შე ვხ ედ ავ დი. თუ მცა 
პო ლი ტი კა ში უც ხო არ აფ ერი არ არ-
ის. 

აქ ვს თუ არა ალ ეკო ელ ის აშ ვი
ლს შო რს მი მა ვა ლი გე გმ ები, ცხ ად ია, 
ამ კი თხ ვა ზე პა სუ ხი სწ ორ ედ მი სგ ან 
არ ის ყვ ელ აზე სა ინ ტე რე სო. ჩვ ენი 
დი ალ ოგი კი არ აო რდ ინ არ ულ ვი თა-
რე ბა ში შე დგა. სა მდ ღი ანი უშ ედ ეგო 
მც დე ლო ბის შე მდ ეგ, მა სთ ან ინ ტე-
რვ იუ ჩა გვ ეწ ერა, მი სგ ან მი ვი ღეთ 
„ეს ემ ეს“-შე ტყ ობ ინ ება, რომ აქ ვს სი-
ცხე და სა უბ არს ვერ ახ ერ ხე ბს. შე სა-
ბა მი სად, ჩვ ენს შო რის კი თხ ვა-პა სუ-
ხი ის ევ ამ რე ჟი მში გა გრ ძე ლდა. გთ
ავ აზ ობთ ერ თგ ვარ სა ტე ლე ფო ნო 
„სტ ენ ოგ რა მას“:

– ქა ლა ქის მე რს ხშ ირ ად უნ ია
თოს უწ ოდ ებთ... ნა რმ ან ია სთ ან თქ
ვე ნი და პი რი სპ ირ ება ხომ არ უნ და 
აღ ვი ქვ ათ, რო გო რც პო ლი ტი კუ რი 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა სა კრ ებ ულ ოსა 
და მე რი ას შო რის და პი რი სპ ირ ებ
აზე?

– მე არ ავ ის ვუ პი რი სპ ირ დე ბი. მე-
რი ის გან და სა კრ ებ ულ ოს გან ვე ლო-
დე ბი ქა ლა ქი სთ ვის და ხა ლხ ის თვ ის 
სა სა რგ ებ ლო ქმ ედ ებ ებს. ეს ჯერ არ 
ჩა ნს... სა კრ ებ ულ ოს არ აფ ერი ად არ-
დე ბს, მე რია წყ ალს ნა ყა ვს. ეს არ მო-
მწ ონს მე.

– ამ ბო ბთ, რომ მშ ენ ებ ლო ბე ბი 
უნ და შე ჩე რდ ეს. ქა ლა ქის გა ნვ ით
არ ებ ის ალ ტე რნ ატ იუ ლი გე გმა გა
ქვთ?

– კი არ უნ და გა ჩე რდ ეს, სხ ვა ტე-

რი ტო რი აზე უნ და გა გრ ძე ლდ ეს, იქ, 
სა დაც ქა ლა ქის გე ნგ ეგ მით იქ ნე ბა 
გა ნს აზ ღვ რუ ლი... მტ კვ რის მა რჯ ვე-
ნა ნა პი რი მე ტი სმ ეტ ად გა და ტვ ირ-
თუ ლია. გა ნვ ით არ ებ ისა და მშ ენ ებ-
ლო ბის აქ ცე ნტ ები მა რც ხე ნა სა ნა პი-
რო ზე უნ და გა და ვი დეს...

– ხომ არ აპ ირ ებთ სა პა რლ ამ
ენ ტო არ ჩე ვნ ებ ში მო ნა წი ლე ობ ას? 
თუ აპ ირ ებთ, ის ევ და მო უკ იდ ებ
ელი კა ნდ იდ ატი იქ ნე ბით?

– მე პა რლ ამ ენ ტში არ აფ ერი მე სა-
ქმ ება. სა დაც ვარ, იქ და ვრ ჩე ბი ბო-
ლო მდე...

– თქ ვენ თა ვის დრ ოზ ეც ამ ბო
ბდ ით, პო ლი ტი კა არ მა ინ ტე რე სე
ბსო, მა გრ ამ პო ლი ტი კა ში უკ ვე ხა
რთ... ახ ლა ამ ბო ბთ, პა რლ ამ ენ ტში 
არ ვა პი რე ბო... თუ მცა ეჭ ვი ჩნ დე ბა, 
რომ კო ნკ რე ტუ ლად ნა რმ ან ია ზე 
და რტ ყმ ით თქ ვე ნი პო ლი ტი კუ რი 
წო ნა იმ ატ ებს და მი ზა ნი სწ ორ ედ 
პა რლ ამ ენ ტის დე პუ ტა ტო ბა შე იძ
ლე ბა იყ ოს... მე ტიც, გა ჩნ და მო სა
ზრ ება, რომ შე იძ ლე ბა ალ ას ან იას 
გუ ნდ ში გი ხი ლოთ...

– ...(პა სუ ხი ვერ მი ვი ღეთ)...
– ალ ეკო, დუ მი ლი თა ნხ მო ბის 

ნი შა ნია, თუ იდ ეა მო გწ ონ ათ? :)
– (დი დი ხნ ის ფი ქრ ის შე მდ ეგ...) 

ისე ცუ დად ვარ, რომ არც მე ტი ფი-
ქრი შე მი ძლ ია და არც წე რა...

შე სა ბა მი სად, ეჭ ვი ამ ჟა მად სა კრ-
ებ ულ ოს და მო უკ იდ ებ ელი დე პუ ტა-
ტის პო ლი ტი კუ რი მი ზა ნს წრ აფ ულ-
ობ ის შე სა ხებ, ვფ იქ რო ბთ, გა ძლ იე-
რდა, თუ მცა სუ რა თი კი დევ უფ რო 
გა მო კვ ეთ ილი იმ ფა ქტ ის პი რდ აპ ირ-
პრ ოპ ორ ცი ული იქ ნე ბა, რა მდ ენ ად 
„უნ ია თო“ იქ ნე ბა ქა ლა ქის მე რი სა პა-
რლ ამ ენ ტო არ ჩე ვნ ებ ამ დე და რჩ ენ ილ 
წე ლი წად-ნა ხე ვა რში..

რა დივიდენდები 
მოაქვს დავით 
ნარმანიასთან 

დაპირისპირებას

ალეკო 
ელისაშვილი: 
„საკრებულოს 

არაფერი ადარდებს, 
მერია წყალს 
ნაყავს. ეს არ 
მომწონს მე“
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ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

კა ლა შნ იკ ოვი სი ტყ ვის თა
ვი სუ ფლ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ. ტე
რო რი ზმს არ აქ ვს უკ ვე არც 
ერ ოვ ნე ბა და არც რე ლი გია... 
აქ ვს ია რა ღი... კა ლა შნ იკ ოვი. 
რუ სე თის კა ვშ ირ ებ ზე ტე რო
რი სტ ულ და ჯგ უფ ებ ებ თან ბე
ვრს წე რენ...

ჯერ რთ ულ ია იმ ის თქ მა, რო-
გორ შე იც ვლ ება და სა ვლ ეთ ის 
პო ლი ტი კა პა რი ზში გა ნხ ორ ცი-
ელ ებ ული ტე რა ქტ ებ ის შე მდ-
ეგ. იქ ნე ბა თუ არა ის ის ეთ ივე 
ათ ვლ ის წე რტ ილი, რო გო რც ეს 
ნიუ-იო რკ ში ტყ უპ ებ ის აფ ეთ-
ქე ბის შე მთ ხვ ევ აში იყო... მა შინ 
ლა მის მთ ელი სა მყ არო ტე რო-
რი სტ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ და ირ აზ-

მა. რუ სე თის ჩა რთ ვა ამ პრ ოც-
ეს ში იმ დე ნად მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
იყო, და სა ვლ ეთი მა შინ გა რკ ვე-
ულ კო მპ რო მი სე ბზ ეც კი წა ვი-
და... ახ ლა გა ჩნ და კი თხ ვა: და 
ხომ არ შე არ ბი ლე ბს და სა ვლ ეთი 
პო ლი ტი კას ამ ჯე რა დაც?

ჯერ კი დევ რთ ულ ია იმ ის თქ-
მა, რო გო რი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
გა ჩნ დე ბა უკ რა ინ ას თან მი მა რთ-
ებ აში... ტე რა ქტ ებ ის სე რი ამ შუ-
აგ ულ ევ რო პა ში ჯერ მხ ოლ ოდ 
შე კი თხ ვე ბი გა აჩ ინა. 

კი თხ ვე ბი აქ ვთ ფრ ან გე ბს-
აც, „ბი ბი სის“ ერ თმა შუ ახ ნის 
მა მა კა ცმა უთ ხრა: სა იდ ან აქ ვთ 
სა ფრ ან გე თში და ბა დე ბულ და 
გა ზრ დილ ად ამ ია ნე ბს ამ ხე ლა 
სი ძუ ლვ ილი სა ფრ ან გე თი სა და 
ფრ ან გი ერ ის მი მა რთო!

პო ლი ტო ლო გი, ტე რო რი ზმ ის 
კვ ლე ვის ცე ნტ რის დი რე ქტ ორი 
ბა დრი ნა ჭყ ებ ია მი იჩ ნე ვს, რომ 
ამ კო ნკ რე ტუ ლი ტე რა ქტ ებ ის 
უკ ან კო ნკ ურ ენ ცია უნ და ვე ძე-
ბოთ, კე რძ ოდ კი, და პი რი სპ ირ-
ება „ალ-ქა იდ ასა“ და ის ლა მურ 
სა ხე ლმ წი ფოს შო რის. მი სი თქ-
მით:

– ის ლა მუ რმა სა ხე ლმ წი ფომ 
წა არ თვა პი რვ ელ ობა „ალ-ქა იდ-
ას“ და ახ ლა, თუ და და სტ ურ და, 
რომ ევ რო პის შუ აგ ულ ში ტე რა-
ქტი მა რთ ლაც „ალ-ქა იდ ამ“ მო-

აწ ყო და მათ პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა 
აი ღეს, მა შინ მა თი ავ ტო რი ტე ტი 
უფ რო აი წე ვს – მათ ხომ შუ აგ-
ულ ევ რო პა ში შე ძლ ეს ტე რა ქტ-
ებ ის მო წყ ობა. სა ქმე ის გა ხლ-
ავთ რომ ბო ლო დრ ოს ISIS-იც 
ძა ლი ან გა ძლ იე რდა, მან ბე ვრი 
ის შე ნა ერ თი შე იე რთა, ვი ნც ად-
რე „ალ-ქა იდ ას“ და ჯგ უფ ებ აში 
შე დი ოდა. „ალ-ქა იდა“ პო ზი ცი-
ებს კა რგ ავ და... ასე რომ, არ არ-
ის გა მო რი ცხ ული, ამ ტე რა ქტ ით 
„ალ-ქა იდ ას“ პო ზი ცი ებ ის გა მყ-
არ ებ ის სუ რვ ილი ჰქ ონ ოდა.

სხ ვა ექ სპ ერ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, 
რომ კო ნკ ურ ენ ცია გა მო რი ცხ-
ული არ არ ის, რა დგ ან აც  ISIS-ის 
მს გა ვსი სა ხე ლმ წი ფოს შე ქმ ნა 
„ალ-ქა იდ ას“ დი დი ხნ ის ოც ნე ბა 
იყო, რო მლ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ აც 
ვერ შე ძლო. 

რო გო რც ჩა ნს, პა სუ ხე ბი ყვ-
ელა კი თხ ვა ზე მო გვ ია ნე ბით გა-
ხდ ება ცნ ობ ილი. სი მბ ოლ ურ ია, 
რომ ტე რო რი სტ ებს ხე ლში სწ-
ორ ედ კა ლა შნ იკ ოვი ეჭ ირ ათ. ყვ-
ელა რე ლი გია სი ყვ არ ულს ქა და-
გე ბს, ომ ის რე ლი გია არ არ სე ბო-
ბს, ის ევე რო გო რც არ არ სე ბო ბს 
ერი, რო მე ლიც მშ ვი დო ბი თა და 
სტ აბ ილ ურ ობ ით არ არ ის და-
ინ ტე რე სე ბუ ლი... კა ლა შნ იკ ოვი 
ერ თა დე რთ ია, რო მე ლიც ყო ვე-
ლთ ვის ჩნ დე ბა იქ, სა დაც ქა ოსი 
და სი სხ ლია...

ფა ნა ტი კო სე ბს ყვ ელ აზე 
მე ტად სი ცი ლის ეშ ინ იათ.

ცი ნი ზმი სხ ვაა.
ცი ნი კო სე ბი ის ინი არ იან, 

ვი საც არ აფ ერი სწ ამს და თა-
ვი სი მი ზნ ებ ის მი სა ღწ ევ ად 
გო ნე ბა და ბნ ელ ებ ულ ფა ნა ტი-
კო სე ბს იყ ენ ებს.

ცი ნი კო სე ბის მი ზა ნი ფუ ლი 
და გა ვლ ენ აა.

ფა ნა ტი კო სი მა თი ია რა-
ღია.

ყვ ელ გან, მთ ელ მს ოფ ლი-
ოში. სა ქა რთ ვე ლო შიც...

ფა ნა ტი კო სი უბ ედ ურ ია. 
მას გა და რჩ ენ ის შა ნსი არ აქ-
ვს – არც აქ, არც იქ...

ის მო ტყ უე ბუ ლია.
გუ ში ნდ ელი დღ ის მე რე 

უფ რო მე ტი ად ამ ია ნი აი ღე ბს 
ხე ლში ფა ნქ არს და მო მა კვ-
დი ნე ბლ ად გა იც ინ ებს ყვ ელა 
ჯუ რის ცნ ობ იე რად მო ტყ უე-
ბულ მკ ვლ ელ ზე.

ეს აა ომი, სა დაც კა ლმ ებს 
კა ლა შნ იკ ოვ ები ებ რძ ვი ან.

თუ მცა ფა ნა ტი კო სი ყო ვე-
ლთ ვის და მა რც ხდ ება, რა დგ-
ან მას იუ მო რი არ აქ ვს.

გუ შინ ოთ ხი კა რი კა ტუ-
რი სტი მო კლ ეს და გუ ში ნვე 
ას ობ ით ახ ალი კა რი კა ტუ რა 
გა ჩნ და, სა დაც მხ ატ ვრ ები 
ბო რო ტე ბა სა და სი კვ დი ლს 
და სც ინ იან.

ასე იქ ნე ბა მო მა ვა ლშ იც.
ასე იყო წა რს ულ შიც.
„ათ ას ერ თი ღა მის“ ზღ-

აპ რე ბში სი ცი ლი ამ არ ცხ ებს 
შა ით ნე ბსა და ბო როტ სუ ლე-
ბს...

ცი ნი კოს მე ფი სტ ოფ ელს 
უმ ოწ ყა ლოდ და სც ინ ის თა ვდ-
აჯ ერ ებ ული ფა უს ტი...

არ ის ტო ფა ნე 25 სა უკ უნ ის 
წი ნათ და სც ინ ოდა ფა ნა ტი ზმს 
და და ნა რჩ ენი სა უკ უნ ეე ბი ან 
მი სი ატ ანა, ან მი სი აკ რძ ალ ვა 
უწ ევ დათ.

ჟან-ბა ტი სტ მო ლი ერი ფრ-
ან გი კა რი კა ტუ რი სტ ებ ის მკ-
ვლ ელ ობ ამ დე 400 წლ ით ად-
რე „ტა რტ იუ ფში“ და სც ინ ოდა 
ფა რი სე ვლ ებ სა და მათ მი ერ 
მა ნი პუ ლი რე ბულ, ფა ნა ტი ზმ-
ით და ჰი პნ ოზ ებ ულ იდ იო ტე-
ბს.

მო ლი ერი „და სა ჯეს“: სი კვ-
დი ლის წინ ზი არ ებ ის უფ ლე-
ბა არ მი სც ეს და 12 მე ტრ ის 
სი ღრ მის მქ ონე სა ფლ ავ ში 
და კრ ძა ლეს ღა მით, „რაც შე-
იძ ლე ბა ახ ლოს ქვ ეს კნ ელ-
თან“, რა დგ ან „ტა რტ იუ ფში“ 
მხ ილ ებ ული თვ ალ თმ აქ ცი 
სა სუ ლი ერო პი რე ბის აზ რით, 
არ ქი ეპ ის კო პო სის ხე ლმ ძღ ვა-
ნე ლო ბით, მო ლი ერ ის და კრ-
ძა ლვა შე უძ ლე ბე ლი უნ და ყო-
ფი ლი ყო პა რი ზის კუ რთ ხე ულ 
მი წა ში.

სა დღა არ იან ახ ლა ეს „წმ-
ინ და“ ამ კრ ძა ლა ვე ბი?

მო ლი ერი კი ვი ცით, სა დაც 
არ ის.

ფრ ან გუ ლმა სა ტი რამ გა-
უძ ლო ფუ შეს დე ვნ ას, ნა ცი-
სტ ებ ისა და „ვი შის რე ჟი მის“ 
სი სხ ლი ან ეგ ზე კუ ცი ებს: ოკ-
უპ აც იის დრ ოს, „ია ტა კქ ვე-
შე თი დან“ („ქვ ეს კნ ელ იდ ან“) 
ახ ერ ხე ბდ ნენ „გე სტ აპ ოს“ მკ-
ვლ ელ ებ ისა და კო ლა ბო რა ცი-
ონ ის ტე ბის და ცი ნვ ას. სა ტი რა 
ებ რძ ოდა სტ ალ ინ ურ დი ქტ-
ატ ურ ას: კლ ავ დნ ენ და მა ინც 
წე რდ ნენ, კლ ავ დნ ენ და მა ინც 
ხა ტა ვდ ნენ... „ლი ტე რა ტუ რის 
ნა ბი ჭვ არი“ – ასე უწ ოდა სტ-
ალ ინ მა ზო შჩ ენ კოს...

„ჯა ყოს“ შე ეწ ირა მი ხე ილ 
ჯა ვა ხი შვ ილი.

ეს სწ ორ ედ მი სი სი ტყ ვე-
ბია: „ფრ თხ ილ ად იყ ავ ით, კა-
ლმ ის წვ ერ ზე მი ზი ხა რთ!“

თო რემ და გწ ერთ.
თო რემ აღ გწ ერთ.
თო რემ და გხ ატ ავთ.
რას ნი შნ ავს „რე ლი გი ური 

გრ ძნ ობ ები“? ეს რა აბ სტ რა-
ქც იაა?!

ეს გა მა რთ ლე ბაა?
გრ ძნ ობ ები ემ ოც იუ რი სფ-

ერ ოა. კა ცმა არ იც ის, ვის რა 
მო ეჩ ვე ნე ბა ემ ოც იუ რად და 
ვინ რა ტომ იგ რძ ნო ბს თა ვს 
შე ურ აც ხყ ოფ ილ ად. ვინ უნ და 
და ად გი ნოს, სად გა დის ზღ ვა-
რი?

ად ამ ია ნის შე ურ აც ხყ ოფა 
და და ჩა გვ რა არ შე იძ ლე ბა, 
ამ აზე არ ავ ინ და ობს, მა გრ ამ 
„გრ ძნ ობ ები“ რა ღაა? „გრ ძნ-
ობ ები“ რო გორ და ვა რე გუ ლი-
როთ? რო გორ შე ვთ ან ხმ დეთ, 
ვის რა უნ და მო ეჩ ვე ნოს ემ-
ოც იურ-რე ლი გი ურ ად შე ურ-
აც ხმ ყო ფე ლად?

ჩე მს რე ლი გი ურ გრ ძნ ობ-
ებს აშ კა რად შე ურ აც ხყ ოფს, 
რო ცა ვხ ედ ავ, რო გორ იგ ინ-
ება მა რთ ლმ ად იდ ებ ელი მღ-
ვდ ელი „ქრ ის ტი ან ობ ის სა ხე-
ლით“ და ცო დვ ილ თა ცე მას 
აპ ირ ებს ტა ბუ რე ტით ხე ლში. 
ან და, რო ცა ის ევ აქ, სა ქა რთ-
ვე ლო ში, „ვე რბ ალ ური ტე რო-
რი სტი“ კვ ლა ვაც და კვ ლა ვაც 
„ქრ ის ტეს სა ხე ლით“ გე მუ ქრ-
ება მო კვ ლი თა და ჩა ქო ლვ-
ით...

ჰო და, იმ ათ რა უნ და ვქ-
ნათ, ვი საც ფს ევ დო ქრ ის ტი-
ან ის ამ გვ არი ქც ევა გვ ეჩ ვე-
ნე ბა ქრ ის ტი ან ობ ის შე ბღ ალ-
ვა-შე ურ აც ხყ ოფ ად? ჩვ ენც 
ტა ბუ რე ტს ან კა ლა შნ იკ ოვს 
ხომ არ ავ იღ ებთ ხე ლში?

ცხ ად ია, არ ავ იღ ებთ...
მა გრ ამ და ვც ინ ებთ.
და ყვ ელ გან და სც ინ ებ ენ.
ახ ლა მი ლი ონ ობ ით ად ამ-

ია ნს „კა ლმ ის წვ ერ ზე უზ იან“ 
ფა ნა ტი კო სე ბი... „კა ლმ ის წვ-
ერ ზე უზ იან“ რე ალ ური თუ 
ვე რბ ალ ური მკ ვლ ელ ები...

რა დგ ან „კა ლა მი ამ ხე ლს“.
რა დგ ან სი ტყ ვა ამ ხე ლს.
ამ ის კი ყვ ელ აზე მე ტად ეშ-

ინ იათ.

კა ლა შნ იკ ოვი 
თა ვი სუ ფლ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ

“მე ვარ შარლი” ტვიტების სიხშირე 
გეოგრაფიული რეგიონების მიხედვით...
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ინ გა გრ იგ ოლ ია ამ ახ ალი 
რუ ბრ იკ ის პი რვ ელი რე სპ ონ დე
ნტ ია. „დი ნე ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ
ოდ“ – ასე ჰქ ვია რუ ბრ იკ ას, რო
მე ლშ იც ჩე მი რე სპ ონ დე ნტ ები 
თა ვი ან თი ცხ ოვ რე ბის ყვ ელ აზე 
კრ იტ იკ ულ და პრ ობ ლე მა ტულ 
პე რი ოდ ებ ზე ის აუ ბრ ებ ენ. ყვ
ელ აზე ცნ ობ ილი და წა რმ ატ ებ
ული ტე ლე ჟუ რნ ალ ის ტი თა ვის 
ცხ ოვ რე ბა ზე  გვ ია მბ ობს. ორი 
აზ რიც არ არ ის, რომ ინ გა გრ იგ
ოლ ია ძლ იე რი ქა ლია და რო ცა 
ძლ იე რი ხარ, ცხ ოვ რე ბის დი ნე
ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ აც მი ცუ
რავ. ინ გა ჰო რო სკ ოპ ით თე ვზ
ებ ია და ვი საც ამ ნი შნ ის ლო გო 
გა ხს ოვთ, იც ით, რომ მა სში ორი 
ურ თი ერ თს აპ ირ ის პი რო მი მა
რთ ულ ებ ით მც ურ ავი თე ვზ ია 
გა მო სა ხუ ლი. როგორც ჩანს, 
მას ვარსკვლავური კარიერის 
კეთებაში ვარსკვლავებიც 
ეხმარებიან. 

„მე ძა ლი ან მა გრ ად ვი ცხ ოვ რე“ 
ინ გა გრ იგ ოლ ია:  
„სა ერ თოდ, მე მი მა ჩნ ია, რომ ცხ ოვ-

რე ბის დი ნე ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ წა სვ-
ლა ეს ცხ ოვ რე ბის წე სია. წა რმ ოუ დგ ენ-
ლად უი ნტ ერ ესო იქ ნე ბო და ცხ ოვ რე ბა, 
რომ მხ ოლ ოდ იმ ას იღ ებ დე, რაც შე იძ-
ლე ბა გა ნგ ებ ამ და ცხ ოვ რე ბამ მო გც-
ეს. არ ის პე რი ოდ ები დი ნე ბას მი ვყ ვე ბი 
და არ ის პე რი ოდ ები სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ 
მი წე ვს ცუ რვა. 43 წლ ის ვარ და ვა ღი-
არ ებ, რომ ხშ ირ ად დი ნე ბის სა წი ნა აღ-
მდ ეგ ოდ მი ვდ ივ არ. ეს დი სკ ომ ფო რტი 
არ არ ის. ჩე მი შვ ილი მე უბ ნე ბა – რა სა-
ინ ტე რე სო ცხ ოვ რე ბით გი ცხ ოვ რი აო. 
მეც ვთ ვლი, რომ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 
ცხ ოვ რე ბა მქ ონ და. სულ რომ აღ არ აფ-
ერი მო ხდ ეს ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში, იმ დე-
ნად ბო ბო ქა რი ცხ ოვ რე ბით ვი ცხ ოვ რე 
– მა ინც ასე შე ვა ფა სებ – „მე ძა ლი ან მა-
გრ ად ვი ცხ ოვ რე“. ამ გა დმ ოს ახ ედ იდ ან 
ბე ვრ რა მეს შე ვც ვლ იდი ან სხ ვა ნა ირ ად 
გა ვა კე თე ბდი. არ ას დრ ოს და ვუ ღლ-
ივ არ ბრ ძო ლას, შე წი ნა აღ მდ ეგ ებ ას, 
თუ ნდ აც სუ რვ ილ ებს და ყო ვე ლდ ღი-

ურ ობ ას, რა საც ცხ ოვ რე ბა გვ აძ ლე ვს. 
ალ ბათ, ამ იტ ომ აც არ ის, რომ ყო ველ 
2-3 წე ლი წა დში ერ თხ ელ ახ ალ ცხ ოვ-
რე ბას ვი წყ ებ“. 

დე პრ ეს ია
– თე ვზ ებს დე პრ ეს იი სკ ენ აქ ვთ 

მი დრ ეკ ილ ება.
– მქ ონ ია დე პრ ეს იე ბი, არა უმ ეტ ეს 

ათი დღ ისა. ერ თა დე რთ ხელ მქ ონ და 
ღრ მა დე პრ ეს ია, რო დე საც ტე ლე ვი-
ზი აში აღ არ ვმ უშ აო ბდი და ეს იყო ჩე მი 
ცხ ოვ რე ბის ყვ ელ აზე ცუ დი პე რი ოდი. 
იმ ას კი არ ვნ ან ობ, რომ პო ლი ტი კა ში 
ვი ყა ვი, ან იმ პო ლი ტი კურ გუ ნდ თან 
ერ თად არ უნ და ვყ ოფ ილ იყ ავი-მე თქი, 
სუ ლაც არა. უბ რა ლოდ, სი ნა ნუ ლის ხა-
ნგ რძ ლი ვი პე რი ოდი და მე წყო, რო დე-
საც აღ მო ვა ჩი ნე, რომ ყვ ელ აზე დი დი 
სი სუ ლე ლე სა კუ თა რი ხე ლით გა ვა კე-
თე და ეს ჩე მს პრ ოფ ეს ია ზე უა რის თქ მა 
იყო, რო მე ლიც ამ სა მყ არ ოში ყვ ელ აზე 
ძა ლი ან მი ყვ არს. ვფ იქ რობ, ას ეთ დიდ 
შე ცდ ომ ებს ცხ ოვ რე ბა ად ვი ლად არ 
გპ ატ იო ბს. შე ცდ ომ ის გა მო სწ ორ ებ ის 
სა შუ ალ ება მა რტ ივ ად აღ არ მო მე ცა. 4 
წე ლი დე პრ ეს იუ ლი ვი ყა ვი და ეს ყვ ელ-

აფ ერ ზე აი სა ხა, გა ვხ დი უი ნტ ერ ესო. 
სა კუ თა რი თა ვიც არ მა ინ ტე რე სე ბდა, 
რთ ულ ად გა და ვი ტა ნე. არ ან ორ მა ლუ-
რი ნო სტ ალ გია და მე წყო, აღ მო ვა ჩი ნე, 
რომ სა ქმე და სა მს ახ ური სა ერ თოდ 
არ მა ინ ტე რე სე ბდა. უდ აბ ნო ში წყ ურ-
ვი ლით და მხ რჩ ვა ლი ვით ვი ყა ვი. ტე-

ლე ვი ზია ისე მე ნა ტრ ებ ოდა, რო გო რც 
გა რდ აც ვლ ილი ახ ლო ბე ლი. დი დი ხა ნი 
ვი ღე ბდი ტრ ან კვ ილ იზ ატ ორ ებს, და მა-
წყ ნა რე ბლ ებს. ექ იმ თა ნაც მი ვე დი ამ ის 
გა მო. სულ ერ თი გა ხდა ცხ ოვ რე ბა. 20 
კი ლო მო ვი მა ტე. დე პრ ეს იის გა და სა-
ლა ხად ათ ას სი სუ ლე ლეს ვა კე თე ბდი. 
არ სად არ და ვდ იო დი, სა ხლ ში ყო ფნა 
მი ნდ ოდა, იზ ოლ ირ ებ ულ ად. და ვკ-
არ გე ად ამ ია ნე ბი...  არ ვწ უწ უნ ებ, და 
სულ არ არ ის კა რგი, რა საც გი ყვ ებ ით, 
მა გრ ამ სე რი ოზ ული მკ ურ ნა ლო ბის ჩა-
ტა რე ბა მო მი ხდა. მე გო ნა, არ ას დრ ოს 
და მე მა რთ ებ ოდა ის ეთი რა ღაც, რა საც 
ჩე მი ცხ ოვ რე ბის მთ ავ არ შე ცდ ომ ას 
და ვა რქ მე ვდი. მი ხა რია, რომ ეს გა და-
ვლ ახე. ეს ეც იმ ან გა და მა ლა ხი ნა, რაც 
ძა ლი ან მი ნდ ოდა და მო ვი ნდ ომე. ჯე-
რჯ ერ ობ ით მე რაც ძა ლი ან მი ნდა, მა-
დლ ობა ღმ ერ თს, ყვ ელ აფ ერს ვა ღწ ევ. 
გუ ლწ რფ ელ ად თა ნა ვუ გრ ძნ ობ ად ამ-
ია ნე ბს, რო მლ ებ საც ცხ ოვ რე ბის გა მო 
(შე მო სა ვლ ის) ის ეთ სა მს ახ ურ ში უწ ევთ 
მუ შა ობა, რო მე ლიც ბე დნ იე რე ბას არ 
ან იჭ ებთ. ამ მხ რივ ძა ლი ან გა თა მა მე-
ბუ ლი ვი ყა ვი,  მთ ელი ცხ ოვ რე ბა იმ სა-
ქმ ეს ვა კე თებ, რო მე ლიც უზ ომ ოდ მი-
ყვ არს. არ ჩე ვნ ებ ამ დე ნა ხე ვა რი წლ ით 
ად რე გი ორ გი თა რგ მა ძეს სპ ეც ია ლუ-
რი შე ხვ ედ რა და ვუ ნი შნე და ვუ თხ არი, 
რომ აუ ცი ლე ბლ ად უნ და წა ვს ულ იყ ავი 
პო ლი ტი კი დან. ეს არ იყო პრ ოტ ეს ტი 
პა რტ იუ ლი მი მა რთ ულ ებ ით. ცუ დად 
ვი ყა ვი და ეს ის ეთი ცუ დად ყო ფნა იყო, 
რო მე ლმ აც დღ ემ დე კვ ალი და მი ტო ვა.  
იყო ჭო რე ბი, ბი ძი ნა გა ურ იგ და, ქე ის ით 
ფუ ლი მი სც აო. არ ან აი რი გა რი გე ბა არ 
ყო ფი ლა, ყვ ელ ამ და ინ ახა, რომ ერ თი 
წე ლი  სა ხლ ში ვი ჯე ქი, ად ვი ლიც არ 
იყო პო ლი ტი კი დან ჟუ რნ ალ ის ტი კა ში 
და ბრ უნ ება. ად ამ ია ნუ რი აგ რე სი ის მო-
გე რი ება ფს იქ ოლ ოგ იუ რად ძა ლი ან გა-
მი ჭი რდა. თმ ენ ის ვა ლდ ებ ულ ება მა გი-
ჟე ბდა. პა სუ ხს ვერ ვც ემ დი აგ რე სი ას. 
და რო ცა ეს ყვ ელ აფ ერი და ვი ბრ უნე, 
არ ან ორ მა ლუ რი ტე მპ ით და ვი წყე ცხ-
ოვ რე ბა. მა დლ ობა ღმ ერ თს. რომ მო-
მკ ლან, ტე ლე ვი ზი იდ ან არ სად წა ვალ. 
ეს იმ ას არ ნი შნ ავს, რომ მა ინ ცდ ამ აი-
ნც ეკ რა ნზე უნ და ვი ყო. არ ას დრ ოს 
მს გა ვს გა და წყ ვე ტი ლე ბას არ მი ვი ღებ, 
ჩე მით აღ არ და ვტ ოვ ებ სა ქმ ეს, რო მე-
ლიც ყვ ელ აზე ძა ლი ან მი ყვ არს – არ 
ვტ იპ ობ! არ აფ ერი გა მო რი ცხ ული არ 
არ ის. შე იძ ლე ბა ხვ ალ ის ევ უს ამ სა-
ხუ როდ და რჩე. ის ეთ ქვ ეყ ან აში ვც-
ხო ვრ ობთ და ჟუ რნ ალ ის ტი კა ის ეთი 
პრ ოფ ეს იაა, სა დაც ყვ ელ აზე მძ აფ რად 
იგ რძ ნო ბა არ ას ტა ბი ლუ რო ბა. სა მო მა-
ვლ ოდ მი ნდა პრ ოდ იუ სი ნგ ით და ვკ ავ-
დე. ახ ლაც ჩე მი გა და ცე მის ერთ-ერ თი 
პრ ოდ იუ სე რი მე ვარ. 

– რო მე ლი მე ეტ აპ ზე პრ ოფ ეს იუ
ლი იმ ედ გა ცრ უე ბა გქ ონ ია?

– იყო ბე ვრი პრ ობ ლე მა, წე ლი წა-
დში ერ თხ ელ გა და ცე მა მე ხუ რე ბო და. 
ახ ალ პრ ოე ქტს ვი წყ ებ დი, არ ხი დან 
არ ხზე, გა და ცე მი დან გა და ცე მა ში გა-
და ვდ იო დი, მა გრ ამ ეს იყო ბრ ძო ლა. 
ერ თკ ვი რი ანი წუ წუ ნის შე მდ ეგ გო ნე-
ბას ვმ არ თა ვდი და ახ ალ პრ ოე ქტ ზე 
ვი წყ ებ დი ფი ქრს. მა დლ ობა ღმ ერ თს, 
ყო ვე ლთ ვის ორ მხ რი ვი იყო ჩე მი ახ ალი 
პრ ოე ქტ ის და წყ ებ ის სუ რვ ილი. 

მა ღა ლი ხე ლფ ასი
– მა ტე რი ალ ურ ად დუ ხჭ ირი პე

რი ოდი რო დის გე დგა?

– გა ჭი რვ ებ აზე ლა პა რა კი უხ ერ ხუ-
ლად მი მა ჩნ ია, მა გრ ამ ჩე მი სტ უდ ენ-
ტო ბის დრ ოს ნა მდ ვი ლად იყო ას ეთი 
პე რი ოდი. სა ხლ ში სა ჭმ ლის ფუ ლი არ 
გვ ქო ნია. ად ამ ია ნი თვ ით გა და რჩ ენ აზე 
ფი ქრ ობს. ჩე მს მე გო ბრ ებ თან მი თქ-
ვა მს, აი, მა შინ უნ და წა ვს ულ იყ ავი სა-
ზღ ვა რგ არ ეთ-მე თქი. სწ ავ ლა უს ახ სრ-
ობ ის გა მო ვერ გა ვა გრ ძე ლე. სხ ვა თა 
შო რის, ჟუ რნ ალ ის ტი კა ში ხე ლფ ას ის 
გა მო და არა იდ ეე ბის გა მო მო ვხ ვდი. 
ერთ-ერთ სა აგ ენ ტო ში მა ღა ლი ჰო ნო-
რა რი მო მც ეს. 200 ლა რი ჩე მი პი რვ-
ელი ჰო ნო რა რი იყო. მა შინ ეს ჰო ნო რა-
რი წა რმ ოუ დგ ენ ლად მა ღა ლი იყო. მა-
დლ ობა ღმ ერ თს, მას შე მდ ეგ და ბა ლი 
ჰო ნო რა რი არ ას დრ ოს მქ ონ ია. მე რე 
მო ვი და სა ქმ ის ად მი ინ ტე რე სი. მე ცი-
ნე ბა, რო დე საც ამ ბო ბენ, გრ იგ ოლ იას 
მა ღა ლი ხე ლფ ასი აქ ვსო. ეს წა რუ მა-
ტე ბე ლი ად ამ ია ნე ბის ბრ ალ დე ბე ბია. 
დი დი ბო დი ში, მა ღა ლი ხე ლფ ასი რომ 
მა ქვს, ჩე მი გა და ცე მით ტე ლე ვი ზი აში 
მი ნი მუმ 20-წუ თი ანი რე კლ ამა შე მა-
ქვს. ჩე მს გა და ცე მე ბში რე კლ ამ ებ ის 
ერ თი წუ თი რაც ღი რს, ის რომ 20-ზე 
გა და ამ რა ვლო, ვთ ვლი, რომ სა ამ ის ოდ 
და ბა ლი ხე ლფ ას ები მა ქვს.  ტე ლე კო-
მპ ან იე ბი სთ ვის დი დი მო გე ბა მა ქვს 
მო ტა ნი ლი. რა ტო მღ აც ცუდ ტო ნად 
ით ვლ ება, თუ მა ღა ლი ხე ლფ ასი გა ქვს, 
ან ახ ალი კო ნტ რა ქტ ის გა ფო რმ ება გა-
და წყ ვი ტე. ეს სა სა ცი ლოა. ას ეთი ტი-
პის თა ვდ ას ხმ ებ ზე რე აქ ცია არ მა ქვს. 

– ფუ ლი რა მდ ენ ად გი ყვ არს?
– ფუ ლი მი ყვ არს იმ დე ნად, რა მდ ენ-

ად აც ის არ ის სა ცხ ოვ რე ბლ ად აუ ცი-
ლე ბე ლი. მი ყვ არს სი ამ ოვ ნე ბი სთ ვის 
და კო მფ ორ ტის შე სა ქმ ნე ლად. ჩე მი 
ჰო ნო რა რი ბე ვრი ად ამ ია ნი სთ ვის არ-
ის გა ნკ უთ ვნ ილი. არც ერთ ბა ნკ ში 
ფი ნა ნს ური კა პი ტალდა ბა ნდ ება არ 
მა ქვს. კრ ედ იტ ით ვც ხო ვრ ობ. აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე და ას კვ ენ ით, მი ყვ არს 
და ვა ქუ ჩებ ფუ ლს თუ – არა. 2 ათ ას 
დო ლა რს ჩა სა ცმ ელ ში არ მი ვც ემ, და 
რო ცა სხ ვა ად ამ ია ნე ბი სთ ვის ხა რჯ ავ 
ფუ ლს, ღმ ერ თი მე ტს გა ძლ ევს. 

ჯა ნმ რთ ელ ობ ის პრ ობ ლე მა
– კა რი ერ ის და სა წყ ის ში თა ვის 

და მკ ვი დრ ებ ის თვ ის რა გი კე თე ბია?
– იმ დიდ სი ამ ოვ ნე ბა სთ ან ერ თად, 

რაც ჩე მს პრ ოფ ეს იულ სა ქმ ია ნო-
ბას მო აქ ვს,  ვი რუ ლად ვშ რო მო ბდი. 
ფი ლტ ვის პრ ობ ლე მა რომ მქ ონ და, 
40-გრ ად უს ია ნი სი ცხ ით წა მი ყვ ან ია 
გა და ცე მე ბი და ეს თვ ეე ბი გა გრ ძე ლე-
ბუ ლა. თა ვი სთ ვის უფ ლე ბა არ მი მი-
ცია, რომ ამ ის გა მო ერ თი გა და ცე მაც 
ჩა მე გდო. არ ან ორ მა ლუ რი შრ ომ აა. პი-
რდ აპ ირ ეთ ერ ში გა ვხ დი ცუ დად და სა-
სწ რა ფო ოპ ერ აც ია  და მჭ ირ და. ფრ იდ-
ონ თო დუ ას კა ბი ნე ტში ვი ჯე ქი და მან 
რე ზო გა გუ ას თან ერ თად მი თხ რა, აქ-
ედ ან უო პე რა ცი ოდ ვერ გა ხვ ალ, შე უძ-
ლე ბე ლი აო. რას ჰქ ვია, გა მო რი ცხ ულ-
ია, პა რა სკ ევს „რე აქ ცია“ მა ქვს-მე თქი, 
გა ნვ აც ხა დე. ის ეთი სა ხე ებ ით მი ყუ-
რე ბდ ნენ, მი ვხ ვდი, არ ან ორ მა ლუ რის 
შთ აბ ეჭ დი ლე ბა და ვტ ოვე. და ეთ ერ ში 
გა ვხ დი კი დეც ცუ დად... რო ცა რა მეს 
აკ ეთ ებ და იძ ულ ებ ითი არ არ ის, ას ეთი 
მი დგ ომ ის მწ ამს. ვერ ვე გუ ები ჩე მთ ან 
სა ერ თო სა ქმ ეში მყ ოფი ად ამ ია ნე ბი-
დან ვი ნმე რომ ოდ ნავ მა ინც წა იზ არ-
მა ცე ბს. წა რმ ოუ დგ ენ ლად მი მა ჩნ ია, 
იმ დღ ეს გა და იხ ადო და ბა დე ბის დღე, 
რო დე საც რე პო რტ აჟი გა ქვს გა სა კე-
თე ბე ლი. „გა ვუ ჭე დე“ ერთ ად ამ ია ნს, 
რა დრ ოს და ბა დე ბის დღ ეა, და სა მო-
ნტ აჟ ებ ელი გა ქვს გა და ცე მა-მე თქი. 

– და გთ რგ უნა ავ ად მყ ოფ ობ ამ?
– სა ერ თოდ ჯა ნმ რთ ელ ობ ის მხ რივ 

სუ სტი ვარ. ორ ჯერ მქ ონ და ამ მხ რივ 
კრ იზ ის ული პე რი ოდი. არ და ვთ რგ-
უნ ულ ვარ, ვი ბრ ძო ლე. ვი ბძ ოლე და 
გა და ვრ ჩი. ორ ჯე რვე სა ქა რთ ვე ლო ში 
გა ვი კე თე ოპ ერ აც ია და ბრ წყ ინ ვა ლე-
დაც. და მთ რგ უნა წლ ებ ის წინ ნი კა პზე 
ხა ლის მო შო რე ბამ. ონ კო ლო გი ურ ში 
ოპ ერ აც ია გა ვი კე თე და ხა ლი ამ ოვ-
იღე. ნა კე რე ბი რომ მო მხ სნ ეს, ნი კა პი 
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დინების საწინააღმდეგოდ  – ინგა გრიგოლია

„4 წელი დეპრესიაში ვიყავი. დიდი 
ხანი ვიღებდი ტრანკვილიზატორებს, 

დამაწყნარებლებს. ექიმთანაც მივედი ამის 
გამო. სულ ერთი გახდა ცხოვრება. 20 კილო 

მოვიმატე. დავკარგე ადამიანები“

„იყო ჭორები, ბიძინა 
გაურიგდა, ქეისით 

ფული მისცაო. 
არანაირი გარიგება 
არ ყოფილა, ყველამ 
დაინახა, რომ ერთი 

წელი ვიჯექი სახლში, 
ადვილიც არ იყო 
პოლიტიკიდან 

ჟურნალისტიკაში 
დაბრუნება. 
ადამიანური 

აგრესიის მოგერიება 
ფსიქოლოგიურად 

ძალიან გამიჭირდა“

„ჟურნალისტიკაში ხელფასის გამო  მოვხვდი. 

ერთ-ერთ სააგენტოში მაღალი ჰონორარი 

მომცეს. მადლობა ღმერთს, მას შემდეგ 

დაბალი ჰონორარი არასდროს მქონია. მერე 

მოვიდა საქმისადმი ინტერესი“ 
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და სი ებ ულ ად მო მე ჩვ ენა. და ვუ რე კე 
ექ იმს, ას ეთი უნ და ვი ყო? პრ ოფ ეს-
იას და ვკ არ გავ-მე თქი. ყვ ელ აფ ერი 
ჩე მი სა ქმ ის ირ გვ ლივ ტრ ია ლე ბს. 
არ ვი ცი, სხ ვა პრ ოფ ეს ია ას ეთ სი-
ამ ოვ ნე ბას მო მა ნი ჭე ბდა თუ არა. 
სტ უდ ენ ტო ბის დრ ოს ვი ყა ვი ქა-
რთ ულ ის მა სწ ავ ლე ბე ლი, მა გრ ამ 
აღ მო ვა ჩი ნე, არ შე მი ძლ ია, რომ 
ვი ნმ ეს ვა სწ ავ ლო. მი ფი ქრ ია, რომ 

შე იძ ლე ბო და კა რგი ად ვო კა ტიც 
ვყ ოფ ილ იყ ავი... 

ძა ღლი – ახ ალი გა ტა ცე ბა
„ბო ლო დრ ოს ვფ იქ რობ, რომ ვი ქნ-

ებ ოდი ვე ტე რი ნა რი, რო მე ლიც ას ევე 
მშ თა ნთ ქა ვდა და ბე დნ იე რე ბას მო მა-
ნი ჭე ბდა. სა მი ძა ღლი მყ ავს – ბო ბო, 
ბო ბო ჯუ ნი ორი და ბი ბი. ბო ბო ვი-
ყი დე რო გო რც ლა ბრ ად ორი და რომ 
გა იზ არ და ყვ ელ აფ ერს ჰგ ავს ლა ბრ-
ად ორ ის გა რდა. კი ნო ლო გე ბთ ან გა ვა-
რკ ვიე – ნა გა ზის ტი პი ური ნა ჯვ არ ია 
ლა ბრ ად ორ თან. ჩე მს 11 წლ ის პუ დე-
ლს წლ ებ ის წინ სი მს ივ ნე და ემ არ თა 
და მა ხს ოვს, ოპ ერ აც იის დრ ოს რო-
გორ გა ნვ იც ადე. მის რე აბ ილ იტ აც იას 
დი დი ენ ერ გია მო ვა ხმ არე. ძა ღლ ები 
ჩე მი ბო ლო დრ ოის გა ტა ცე ბაა. ძი რი-
თა დად სა ხლ ში ვარ და ძა ღლ ებ ის გა-
რე მო ში თა ვს კა რგ ად ვგ რძ ნობ. იმ ის 
გა მო, რომ ეს ბე დნ იე რე ბა ჩე მთ ვის ხშ-
ირი იყ ოს, ნა ტა ხტ არ თან ახ ლოს სა ხლი 
ვი ყი დე. ჩე მი ძა ღლ ებ ით მი ვდ ივ არ და 
მო ვდ ივ არ. შე იძ ლე ბა ეს ას აკ ის თა ნმ-
დე ვია, გა ვგ იჟ დი ძა ღლ ებ ზე. მი ვხ ვდი, 
რომ მათ გა რე მო ცვ აში ყვ ელ აზე კა-
რგ ად ვგ რძ ნობ თა ვს. ჩე მთ ვის ბე დნ-
იე რე ბაა თვ ალს რომ ვა ხელ და სა მი ვე 
ძა ღლი სა ხლ შია. ეს მო დუ რი ტე ნდ ენ-
ცი ის გა მო არ არ ის. რო ცა არ ას ამ უშ-
აო დღ ეე ბი მა ქვს, აგ არ აკ ზე მი ვდ ივ არ, 
სა მი დღ ით ვთ იშ ავ ტე ლე ფო ნს და დე-
და მი წის ზუ რგ ზე ვე რა ვინ მპ ოუ ლო ბს. 
სა კრ ებ ულ ოში მუ შა ობ ის ას რუ სუ დან 
ხუ ნწ არ ია მო ვი და და ძა ღლ ებ ის თა-
ვშ ეს აფ არ თან და კა ვშ ირ ებ ით კა ნო ნპ-
რო ექ ტის მი ღე ბა ზე მო ვი ლა პა რა კეთ. 
და ვპ ირ დი, მა გრ ამ დე დამ გა და მა ფი-
ქრ ებ ინა, რა საც ძა ლი ან ვნ ან ობ. ამ გა-
ჭი რვ ებ ულ ქვ ეყ ან აში ძა ღლ ებ ზე მო-
ლა პა რა კე რომ და გი ნა ხონ, ჩა გქ ოლ-
ავ ენო. მა შინ ძა ღლ ებ ზე არ მქ ონ და 
ას ეთი მძ აფ რი ემ ოც იე ბი. გუ ლი მწ ყდ-
ება, სა კრ ებ ულ ოში ყო ფნ ის ას ერ თა-

დე რთი სა სა რგ ებ ლო სა ქმ ეც ვერ 
გა ვა კე თე. გა და წყ ვე ტი ლე ბის 

მი მღ ები არ ვი ყა ვი და ად ამ-
ია ნე ბს ვერ ვე ხმ არ ებ ოდი 

(გა რდა მც ირ ედი და ხმ-
არ ებ ისა). სულ მი ნდ-
ოდა ერ თზე მე ტი შვ-
ილი მყ ოლ ოდა და ამ 
ცხ ოვ ელ ებ ში ვპ ოვე 
ეს სუ რვ ილი. მი ნდა, 
რაც შე იძ ლე ბა მეტ 
ად ამ ია ნს გა უჩ ნდ ეს 
ცხ ოვ ელ ებ ის მი მა-
რთ ას ეთი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა“. 

„ამ მხ რივ რე კო რდი 
მა ქვს 

მო ხს ნი ლი“
– კო ლე გი სგ ან ფე ხის და

დე ბა, ზუ რგ ში ვე რა გუ ლად და

ნის ჩა რტ ყმა – ყო ფი ლა?
– ეს არა მხ ოლ ოდ ჟუ რნ ალ ის ტი კა-

ში, ზო გა დად ბე ვრი სფ ერ ოს გა ნუ ყო-
ფე ლი ნა წი ლია. და უდ იათ ფე ხი, მა გრ-
ამ ყო ვე ლთ ვის ის ეთი და ტვ ირ თუ ლი 
ცხ ოვ რე ბა მქ ონ ია, რომ ნა კლ ებ ად 
ვრ ეა გი რე ბდი. ზო გჯ ერ პო სტ ფა ქტ უმ 
ვი გე ბდი. გუ ლი არ მტ კე ნია, რა დგ ან-
აც მე პრ ოფ ეს იუ ლი კო ნკ ურ ენ ცი ის 
მე სმ ის. 

– მს გა ვს ის გა კე თე ბა თა ვა დაც შე
გი ძლ ია?

– არ ვი ცი. მი ნდა შე ნთ ან ინ ტე რვ-
იუ ში კა რგი ტი პი გა მო ვჩ ნდე და ვთ ქვა, 
რომ არ შე მი ძლ ია. ცუ დი არ ავ ის თვ ის 
გა მი კე თე ბია. მით უმ ეტ ეს კო ლე გე ბი-
სთ ვის, გუ ლწ რფ ელ ად ვა მბ ობ. 1997 
წლ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი ჟუ რნ ალ ის ტი-
კა ში აქ ტი ურ ად ვარ ჩა რთ ული და ღმ-
ერ თს მა დლ ობა, რომ წა რმ ატ ებ ული 
ეტ აპი იმ დე ნჯ ერ მქ ონ და, რომ ჩე მში 
ას ეთი ცუ დი მო მე ნტ ები არ არ ის. ჟუ-
რა ნა ლი სტ ებს შო რის არ აკ ოლ ეგ ია-
ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი მი კვ ირს, 
თუ მცა სა დღ აც მე სმ ის. აქ კო ნკ ურ ენ-
ცი აა. თუ მცა იმ დე ნი დე დის გი ნე ბა და 
თა ვს ლა ფის და სხ მა, რაც მე პო ლი ტი-
კა ში წა სვ ლი სას მქ ონ ია, თა მა მად ვა მბ-
ობ, ამ მხ რივ რე კო რდი მა ქვს მო ხს ნი-
ლი. 

 
ინ გა გრ იგ ოლ ია 

– სა ხე ლი – ინ გა გრ იგ ოლ ია რის 
უფ ლე ბას არ გა ძლ ევს?

– ალ ბათ, ბე ვრი რა მის. ისე ვც ხო ვრ-
ობ დი ნა კლ ებ ად მა ინ ტე რე სე ბდა – ვინ 
რას იტ ყო და ჩე მზე, ანუ ის ევ დი ნე ბის 
სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ. სა ში ნე ლი ჭო რე ბის 
მს ხვ ერ პლი ვი ყა ვი. ჭო რა ობ დნ ენ, მი შა 
სა აკ აშ ვი ლმა სა ხლი ბა დრი პა ტა რკ აც-
იშ ვი ლს აჩ უქ ებ ინა ინ გა სთ ვი სო, თი-
თქ ოს მა ნქ ანა მა ჩუ ქეს. არ ას ოდ ეს არ-
ავ ის არ აფ ერი უჩ უქ ებ ია. ჩე მი სა ხე ლი 
და გვ არი იმ ის უფ ლე ბას არ მა ძლ ევს, 
რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი თა ვშ ეყ რის ად-
გი ლე ბში დე ბო ში მო ვა წყო. თა ვშ ეკ ავ-
ებ ული ვარ. სხ ვა მხ რივ თა ვი სუ ფა ლი 
ად ამ ია ნი ვარ. დღ ეს უფ რო სხ ვა ნა ირი 
გა ვხ დი. ეს თა ვშ ეკ ავ ებ ულ ობა პო ლი-
ტი კა ში ყო ფნ ის წლ ებ მა მო იტ ანა. არ-

აფ ერი გა ნს აკ უთ რე ბუ ლის გა კე თე ბა 
არ მი ნდა. დღ ეს მა ქვს ის პე რი ოდი, 
ნა კლ ებ ად ვა წუ ხო სა ზო გა დო ება ჩე მი 
მო სა ზრ ებ ებ ით. თა ნაც მი მა ჩნ ია, ჩე მი 
აზ რი დღ ეს არ ავ ის აი ნტ ერ ეს ებს. ალ-
ბათ, გა ვი ზა რდე. იმ იტ ომ რომ მე ინ გა 
გრ იგ ოლ ია ვარ, ყვ ელა მე კი თხ ება რა-
ტომ გა ვს უქ დი, რა ტომ არ ვი ცავ დი-
ეტ ას და ა.შ. ჩე მი სა ხე ლი მზ ღუ და ვს 
და ვა ლდ ებ ულ ებ ას მა კი სრ ებს. ყო ვე-
ლდ ღი ურ ად სა გა ნგ ებო ვა რც ხნ ილ ობ-
ას არ ვი კე თებ, სა ხლ იდ ან უმ აკ ია ჟოდ 
გა ვდ ივ არ. ამ მხ რივ დი სკ ომ ფო რტი არ 
მე ქმ ნე ბა. პა ტა რა ამ ოვ არ დნ ას არ გპ-
ატ იო ბენ, რო დე საც შენ შენ ხარ. 

პი რა დი
– დღ ეს ქა ლი გრ იგ ოლ ია რო გო

რია?
– სტ აბ ილ ურ ად მშ ვი დი. სა მს ახ ურ-

ის მი ღმა ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში არ აფ ერი 
და ლა გე ბუ ლი არ ყო ფი ლა. რა ხან ღმ-
ერ თმა ის ევ მო მცა სა ყვ არ ელი სა ქმ ის 
კე თე ბის შა ნსი, უც ებ დი დი სი მშ ვი დე 
მო ვი და ჩე მში. ნა კლ ებ ად ვნ ერ ვი ულ-
ობ, დი დი ხა ნია არ აფ ერ ზე არ მა ქვს 
რე აქ ცია. ფი ლტ რა ცი ას ვა ხდ ენ. სხ ვა 
მხ რივ ამ დე ნი წე ლი ვერ „გა ვქ აჩ ავ დი“. 
პი რად ცხ ოვ რე ბა შიც კა რგ ად ვარ, ამ-
ის აფ იშ ირ ებ ას ძვ ელ ებ ურ ად აღ არ ვა-
ხდ ენ. 

– შე ყვ არ ებ ული ვა რო, ერთ შო
უში თქ ვი.

– კა რგ ად ვარ. 43 წლ ის ას აკ შიც თუ 
არ გა ქვს ნო რმ ალ ური პი რა დი ცხ ოვ-
რე ბა, ესე იგი მთ ლად ვერ ყო ფი ლხ არ. 
სა ბე დნ იე როდ, მე ეს ჯერ კი დევ მა ქვს. 
არ აფ რის შე ცვ ლას არ ვგ ეგ მავ, გა რდა 
იმ ისა, რომ „რე აქ ცი აში“ პა ტა რა ცვ ლი-
ლე ბე ბის შე ტა ნას ვა პი რებ. 31 ია ნვ არს 
ახ ალი, აღ დგ ენ ილი „რე აქ ცია“ ერ თი 
წლ ის ხდ ება. გა სუ ლი ერ თი წლ ით კმ-
აყ ოფ ილი ვარ. უხ ერ ხუ ლია თა ვზე ლა-
პა რა კი, ეს გუ ნდ ის და მს ახ ურ ებ აა. არ 
მა ხს ენ დე ბა არც ერ თი „რე აქ ცია“, რო-
მე ლზ ეც შე მდ ეგ დღ ეე ბში ლა პა რა კი 
არ იყო. ახ ლა ახ ალი სუ ნთ ქვა გა მე ხს-
ნა, გა და ცე მი სთ ვის რე პო რტ აჟ ებს ვა-
კე თებ, ძი რი თა დად რე გი ონ ებ ზე. არ-
ან ორ მა ლუ რად მი ყვ არს რე პო რტ აჟ ის 
კე თე ბა, ღა მე ებს ვა თე ნებ სა მო ნტ აჟ-
ოში. ად ამ ია ნე ბს ჩე მს გა და ცე მა ზე ის-
ეთი რე აქ ცია აქ ვთ, ნა მდ ვი ლად ვი სუ-
რვ ებ დი სულ ასე ჰქ ონ ოდ ეთ. ამ იტ ომ 
5 კა ცი ჩა სა ფრ ებ ული პო ზი ცი დან კრ-
იტ იკ ას რომ იწ ყე ბს, სა სა ცი ლოა. 

„ვნ ან ობ, რომ ეს წლ ები
 სა ჭე სთ ან და კო მპ იუ ტე რთ ან გა

ვა ტა რე“ 
– წა რმ ატ ებ ის ფო რმ ულა რა არ

ის?
– შრ ომ ის მო ყვ არ ეო ბა და იღ ბა ლი. 

ღმ ერ თს უნ და უნ დო დეს, რომ შენ მო-
ხვ დე იმ კო ნკ რე ტულ ად გი ლას და არა 
სხ ვა. უნ და გა გი მა რთ ლოს. მე მყ არ ად 
ვდ გა ვარ მი წა ზე, ვარ პრ აგ მა ტუ ლი 
აზ რო ვნ ებ ის. 

– ჩვ ენი ცხ ოვ რე ბის წა რმ მა რთ ვე
ლი ჩვ ენი ფი ქრ ებ ია?

– გე თა ნხ მე ბი, ას ეა. პა ტა რა რომ 
ვი ყა ვი ხე ლში მი კრ ოფ ონ ად დე და ჩე-
მის დე ზა დო რი მე ჭი რა და ვი თომ ტე-
ლე ვი ზო რში ვი ყა ვი. მე მქ ონ და ამ ის 
აკ ვი ატ ება. ყვ ელ აფ ერი მი ვი ღე, რა-
ზეც კი ვი ოც ნე ბე. რა ღაც აზ რს რომ 
ავ იკ ვი ატ ებ, მე რე მი სრ ულ დე ბა. თან 
კა დრ ებ ად ვხ ედ ავ, ვი ზუ ალ ურ ად. სი-
ზმ რე ბიც მი ცხ ად დე ბა, მნ იშ ვნ ელ ოვ ან 
სი ზმ არს ვნ ახ ულ ობ. რო ცა რა ღა ცა ზე 
ბე ვრს ვფ იქ რობ, ის იც მი სრ ულ დე ბა. 
ჩე მზე პრ აგ მა ტუ ლი და მი წა ზე მდ-
გო მი ად ამ ია ნი არ შე მხ ვე დრ ია. მი ნდა 
გი თხ რათ, რომ ბო ლო ერ თი წე ლია მა-
ნქ ან ით აღ არ და ვდ ივ არ. სულ ჰა ერ ის 
მო თხ ოვ ნი ლე ბა მა ქვს. ფე ხით და ვდ ივ-
არ და ამ ით ენ ერ გი ას ვი ღებ. მი წა სთ-
ან ურ თი ერ თო ბა შე მი ყვ არ და – ჰა ერი, 
მზე. ვნ ან ობ, რომ ეს წლ ები სა ჭე სთ ან 
და კო მპ იუ ტე რთ ან გა ვა ტა რე. მი ვხ-
ვდი, რომ მა ნქ ან ის გა რე შეც მშ ვე ნი ერ-
ია ცხ ოვ რე ბა. ალ ბათ, რე პო რტ აჟ ებ ზე 
სი არ ულ ის სუ რვ ილ იც ამ იტ ომ გა მი ჩნ-
და.

დინების საწინააღმდეგოდ  – ინგა გრიგოლია

EXCLUSIVE

„43 წლის ვარ და ვაღიარებ, 
რომ ხშირად დინების 
საწინააღმდეგოდ მივდივარ. 
ეს დისკომფორტი არ არის. 
ჩემი შვილი მეუბნება – რა 
საინტერესო ცხოვრებით 
გიცხოვრიაო. სულ რომ 
აღარაფერი მოხდეს ჩემს 
ცხოვრებაში, იმდენად ბობოქარი 
ცხოვრებით ვიცხოვრე – მაინც 
ასე შევაფასებ – „მე ძალიან 
მაგრად ვიცხოვრე“

 „დღეს სხვანაირი ვარ. ეს თავშეკავებულობა პოლიტიკაში ყოფნის წლებმა მოიტანა. დღეს ის პერიოდი მაქვს, ნაკლებად ვაწუხო საზოგადოება ჩემი მოსაზრებებით. თანაც მიმაჩნია, ჩემი აზრი დღეს არავის აინტერესებს. ალბათ, გავიზარდე“

„რომ მომკლან, ტელევიზიიდან არსად წავალ. 
ჩემით აღარ დავტოვებ საქმეს, რომელიც 
ყველაზე ძალიან მიყვარს – არ ვტიპობ! 

სამომავლოდ მინდა პროდიუსინგით დავკავდე“

„ძაღლები ჩემი ბოლო დროის გატაცებაა. იმის გამო, რომ ეს 
ბედნიერება ჩემთვის ხშირი იყოს, ნატახტართან ახლოს სახლი ვიყიდე. 

როცა არასამუშაო დღეები მაქვს, აგარაკზე მივდივარ, სამი დღით 
ვთიშავ ტელეფონს და დედამიწის ზურგზე ვერავინ მპოულობს“

„მეცინება, 
როდესაც 
ამბობენ, 
გრიგოლიას 
მაღალი 
ხელფასი 
აქვსო. ეს 
წარუმატებელი 
ადამიანების 
ბრალდებებია. 
დიდი ბოდიში, 
მაღალი 
ხელფასი რომ 
მაქვს, ჩემი 
გადაცემით 
ტელევიზიაში 
მინიმუმ 
20-წუთიანი 
რეკლამა 
შემაქვს. ჩემს 
გადაცემებში 
რეკლამების 
ერთი წუთი 
რაც ღირს, 
ის რომ 20-ზე 
გადაამრავლო, 
ვთვლი, რომ 
საამისოდ 
დაბალი 
ხელფასები 
მაქვს“
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„პოლიტიკური პროცესი მაქსიმალურად ეცდება 
რესპუბლიკელების კოალიციიდან გამოდევნას“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

სა არ ჩე ვნო მა რა თო ნზე ძა
ლე ბის მო სი ნჯ ვა უკ ვე წე ლს და
იწ ყე ბა. ძი რი თა დი მო თა მა შე ები 
ნა ცი ონ ალ ებ ისა და სა ხე ლი სუ
ფლ ებო ჯგ უფ ის სა ხით უკ ვე გა
მო კვ ეთ ილ ია. სხ ვა რა ალ ია ნს ები 
შე იძ ლე ბა წი ნა სა არ ჩე ვნ ოდ ჩა მო
ყა ლი ბდ ეს და რაც მთ ავ არ ია, სად 
იქ ნე ბი ან რე სპ უბ ლი კე ლე ბი? ამ 
და სხ ვა სა კი თხ ებ ზე „პრ აი მტ აი
მს“ ექ სპ ერ ტი გია ხუ ხა შვ ილი ეს
აუ ბრა:

– არ ჩე ვნ ებ ის თვ ის მზ ად ება, რა 
თქ მა უნ და, უკ ვე და იწ ყო... არ ას-
აპ არ ლა მე ნტო ოპ ოზ იც იას მე ტი 
სა ქმე არც აქ ვს და არ ჩე ვნ ებ ის თვ-
ის ემ ზა დე ბა. ისე, სი მა რთ ლე გი თხ-
რათ, არც ვი ცი, ეს სა მზ ად ისი რის 
მო მც ემ ია. 

ბუ ნე ბრ ივ ია, სა პა რლ ამ ენ ტო 
ჯგ უფ ებ იც ემ ზა დე ბი ან, მუ შა ობ ენ 
კი დეც და ეს ჩა ნს. არ ის მც დე ლო-
ბა, რომ არა ეკ ლე ქტ ური ჯგ უფ ები 
გა ჩნ დეს სხ ვა და სხ ვა მს ოფ ლმ ხე დვ-
ელ ობ ით, არ ამ ედ მს ოფ ლმ ხე დვ ელ-
ობ ის მი ხე დვ ით მო ხდ ეს, თუ ნდ აც 
ამ ეტ აპ ზე, თე მა ტუ რი თა ნა მშ რო-
მლ ობა, რაც შე მდ ეგ შე სა ძლ ოა, 
სი სტ ემ ურ თა ნა მშ რო მლ ობ აში გა-
და იზ არ დოს. ერ თი ფა ქტ ია, ყვ ელა 
პა რტ იას ეს მის, რომ და მო უკ იდ-
ებ ლად რე სუ რსი იმ ის თვ ის, რომ 
მეტ-ნა კლ ებ ად სე რი ოზ ული შე დე-
გი მი იღ ონ არ ჩე ვნ ებ ზე, არ აქ ვთ. 
ალ ბათ, უფ რო იქ ით გა ნვ ით არ დე ბა 
მო ვლ ენ ები, რომ ვი ხი ლოთ პა რტ-
იე ბის და ჯგ უფ ებ ის მც დე ლო ბა... 
ნე გა ტი ური ამ ოც ან ები თი თქ მის არ 
არ სე ბო ბს, ანუ ყვ ელა ერ თის წი ნა-
აღ მდ ეგ – ას ეთი პრ ინ ცი პით გა ერ-
თი ან ებ ებს, ალ ბათ, აზ რი არა აქ ვს. 
დღ ეს რე ჟი მი აღ არ არ სე ბო ბს, ას-
ეთი გა ერ თი ან ებ ები კი მხ ოლ ოდ 
რე ჟი მის წი ნა აღ მდ ეგ იქ მნ ება ხო-
ლმე. ახ ლა იმ ედი მა ქვს, რომ უფ რო 
იდ ეო ლო გი ური ან ფა სე ულ ობ ათა 
ერ თი ანი სი სტ ემ ის მი ხე დვ ით მო-
ხდ ება  პა რტ იე ბს გა ერ თი ან ება და 
არა ნე გა ტი ური მი ზნ ით – და ვა მა-
რც ხოთ ხე ლი სუ ფლ ება ნე ბი სმ იე რი 
მე თო დით...

– ანუ პრ ოდ ას ავ ლუ რი...
– ფა სე ულ ობ ათა გა გე ბით ჩვ ენი 

პო ლი ტი კუ რი სპ ექ ტრი მა ინც პრ-
ოდ ას ავ ლუ რია. შე იძ ლე ბა გა ვყ-
ოთ ის ინი პა რტ იე ბად, რო მლ-
ებ იც პრ ოდ ას ავ ლუ რე ბი არ იან 
არა მხ ოლ ოდ ფა სე ულ ობ ებ ის 
დო ნე ზე, არ ამ ედ გე ოგ რა ფი-
ულ ად აც, ანუ რწ მე ნის რა ნგ ში 
აქ ვთ ეს ყვ ელ აფ ერი აყ ვა ნი-
ლი – კო ნკ რე ტულ ქვ ეყ ნე ბთ ან 
თა ნა მშ რო მლ ობ აზე აქ ვთ მთ-
ავ არი აქ ცე ნტი გა კე თე ბუ ლი 
და არა ფა სე ულ ობ ებ ზე... არ იან 
პა რტ იე ბი, რო მლ ებ იც ფა სე ულ-
ობ ათა სი სტ ემ ას აღ ია რე ბენ, მა-
გრ ამ კი თხ ვის ნი შა ნს სვ ამ ენ ხი სტ 
თა ნა მშ რო მლ ობ ას თან და კა ვშ ირ-
ებ ით ქვ ეყ ნე ბის მი მა რთ. 

რომ გი თხ რათ, მა ინ ცდ ამ აი ნც 
კა რგი სუ რა თი არ არ ის. პო ლი ტი-
კუ რი ძა ლე ბი ქვ ეყ ან აში არც ცალ-
ცა ლკე და არც ჯგ უფ ურ ად სე რი-
ოზ ულ ძა ლას არ წა მო ად გე ნენ, ანუ 
იმ ძა ლას, რო მე ლიც ხე ლი სუ ფლ ებ-
ის თვ ის ან „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო-
ბი სთ ვის“ რე ალ ური კო ნკ ურ ენ ცი ის 
გა წე ვას შე ძლ ებს. თუ მცა, მათ ამ ის 
მც დე ლო ბა ექ ნე ბათ. 

რაც შე ეხ ება ოპ ოზ იც იის გა ერ-

თი ან ებ ას, თუ „ნა ცი ონ ალ ური მო-
ძრ აო ბის“ რე ბრ ენ დი ნგი არ მო ხდა, 
არა მგ ონ ია, რე სპ უბ ლი კე ლე ბი და 
თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ები ნა ცი-
ონ ალ ებს და უკ ავ ში რდ ნენ. თუ მი-

ხე ილ სა აკ შვ ილი სა ბო ლო ოდ არ ჩა-
მო შო რდა ამ პა რტ იას, ას ეთ ერ თი-
ან ობ ას ვერ ვხ ედ ავ. სხ ვა თა შო რის, 
არც „ნა ცი ონ ალ ურ მო ძრ აო ბას“ 
სჭ ირ დე ბა ეს პა რტ იე ბი მა ინ ცდ ამ-

აი ნც, ელ ექ ტო რა ლურ გა ფა რთ ოე-
ბას ეს ვერ გა მო იწ ვე ვს. არ ჩე ვნ ებ-
ამ დე ას ეთი ტი პის ალ ია ნსი ჩე მთ-
ვის წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია. არ ჩე ვნ ებ ის 
შე მდ ეგ თუ ორ ივე მო ხვ და პა რლ-
ამ ენ ტში, მა თი გა ერ თი ან ება უფ რო 
შე სა ძლ ებ ელ ია – კა რგ შე მთ ხვ ევ აში 
უმ რა ვლ ეს ობ ას შე ქმ ნი ან და ცუდ 

ვა რი ან ტში – უმ ცი რე სო ბას.  ეს 
უფ რო შე სა ძლ ებ ელ ია.

– შე იძ ლე ბა სა აკ აშ ვი
ლმა ტა ქტ იკ ური სვ ლა 
გა აკ ეთ ოს და თქ ვას, 
რომ ჩა მო შო რდა პა
რტ იას იმ ის თვ ის, 
რომ აქ გა ერ თი ან ებ
ის სა კი თხი გა და წყ
ვი ტოს?

– ას ეთი სვ ლე ბი 
პო ლი ტი კა ში მი ღე-
ბუ ლია, თუ მცა, ეს 
რა იმე პო ზი ტი ვის 
მო მტ ანი ნა ცი ონ ალ-
ებ ის თვ ის არ იქ ნე ბა, 
რა დგ ან აც მი სი ძი რი-

თა დი ძა ლა მა ინც სა-
აკ აშ ვი ლის პი რად ბრ-

ენ დზე დგ ას. პა რტ ია ში 
ნა ცი ონ ალ ური ლი დე რი არ 

ჰყ ავთ, ას ეთი ტი პის ლი დე-
რი არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა. სხ ვა 

ლი დე რე ბი და ახ ლო ებ ით იმ რა ნგ-
ის პო ლი ტი კო სე ბი არ იან, რო გო რე-
ბიც გა ხლ ავთ და ვით უს უფ აშ ვი ლი 
და ირ აკ ლი ალ ას ან ია. 

პო ლი ტი კუ რი მო თა მა შე დღ ეს 
ქვ ეყ ან აში არ ის ორი: ივ ან იშ ვი ლი 
და სა აკ აშ ვი ლი. მე ტი მო თა მა შე ქა-
რთ ულ პო ლი ტი კა ში არ არ ის. და-
ნა რჩ ენ ებ ზე ვი რტ უა ლუ რი ილ უზ ია 

იქ მნ ება, თი თქ ოს ის ინი რა მეს წა-
რმ ოა დგ ენ ენ. 

ერ თა დე რთი ად ამ ია ნი, ვი საც 
შა ნსი აქ ვს ნა ცი ონ ალ ურ ვე ლზე 
შე სვ ლის, ეს არ ის მა რგ ვე ლა შვ ილი. 
მა გრ ამ გა მო მდ ინ არე იქიდან, რომ 
მას ამ ბი ცია არ აქ ვს, აქ აც თე ორ-
იუ ლი შა ნსი არ სე ბო ბს. ორ ივე აქ-
ტი ური იქ ნე ბა:  ივ ან იშ ვი ლს აც მო-
უწ ევს აქ ტი ურ ობა 2016 წე ლს, მის 
გა რე შე ხე ლი სუ ფლ ებ ას პრ ობ ლე-
მე ბი შე ექ მნ ება... 

მე ორე მხ არ ეს აც სა აკ აშ ვი ლი 
იქ ნე ბა აქ ტი ური. კა მპ ან იას სა იდ-
ან წა რმ არ თა ვს – ვა ში ნგ ტო ნი დან, 
სა რფ ის სა ბა ჟო დან, რო მლ ის ფო-
ნზ ეც გა მო ჩნ დე ბა სა ქა რთ ვე ლოს 
ტე რი ტო რია, თუ სხ ვა ექ სტ რა ვა-
გა ნტ ურ სვ ლას მო ძე ბნ ის, ეს უკ ვე 
ტე ქნ იკ ის სა კი თხ ია. 

...სა ხე ლი სუ ფლ ებო ჯგ უფი და 
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“ ყვ ელ-
აფ ერს აკ ეთ ებ ენ იმ ის თვ ის, რომ 

სხ ვა ძა ლე ბს სი ვრ ცე არ გა უხ სნ ან. 
სწ ორ ედ მათ შე მდ ეგ მო დი ან 

თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ები და 
რე სპ უბ ლი კე ლე ბი (ის ინი ეც დე ბი-
ან, კო ალ იც ია არ და ტო ვონ, თუ-
მცა ლო გი კა მე ტყ ვე ლე ბს, რომ 
შე იძ ლე ბა იძ ულ ებ ული გა ხდ ნენ, 
ას ეთი გა და წყ ვე ტი ლე ბა მი იღ ონ 
და მე რე და ჯგ უფ დე ბი ან ალ ას-
ან ია სთ ან ერ თად). მათ რა ნგ ში 
გა დის რა დი კა ლე ბის ფრ თაც, რა-
საც ჰქ ვია ნი ნო ბუ რჯ ან აძე და პა-
ტრ იო ტთა ლი გა... ამ პა რტ იე ბის 
ძა ლე ბი თა ნა ბა რია... ეს ძა ლე ბი 

მთ ლი ან ობ აში 5-10%-ს ვერ აც დე-
ბი ან...

– რე სპ უბ ლი კე ლე ბი რა მი ზე
ზით და ტო ვე ბენ კო ალ იც იას?

– რე სპ უბ ლი კე ლე ბს ეს მით, 
რომ და მო უკ იდ ებ ლად პო ლი ტი-
კურ ბრ ძო ლა ში შე სვ ლა მათ ბე-
ვრს არ აფ ერს მო უტ ანს. ახ ლა 
ის ინი  იმ სი კე თე ებ ით სა რგ ებ ლო-
ბენ, რა საც ხე ლი სუ ფლ ებ აში ყო-
ფნა აძ ლე ვთ – ცდ ილ ობ ენ, თა ვი სი 
წი ლი ძა ლა უფ ლე ბა გა ზა რდ ონ და 
პო ზი ცი ები გა იმ აგ რონ. მა გრ ამ 
ის ინი ნა ცი ონ ალ ური ლი დე რე ბის 
ნა კლ ებ ობ ას გა ნი ცდ იან. ამ იტ ომ-
აც შე ეც დე ბი ან, რა ღაც კო ნფ იგ-
ურ აც ია გა აკ ეთ ონ თა ვის ირ გვ-
ლივ. 

პო ლი ტი კუ რი პრ ოც ესი მა ქს-
იმ ალ ურ ად ეც დე ბა რე სპ უბ ლი კე-
ლე ბის კო ალ იც იი დან გა მო დე ვნ ას. 
2016 წლ ამ დე, რა ღაც მი ზე ზით, 
ეც დე ბი ან, კო ალ იც ია და ტო ვონ...

– რე სპ უბ ლი კე ლე ბიც, ალ ას
ან იას მს გა ვს ად, იტ ყვ იან, რომ 
ქვ ეყ ნის პრ ოდ ას ავ ლუ რი კუ რს ია 
სა ფრ თხ ეში?

– ალ ას ან იამ რაც და ას ახ ელა, 
ცუ დი სტ არ ტა ფი იყო. მან ბა ნა ლუ-
რი კრ იმ ინ ალ ური სა ქმე გე ოპ ოლ-
იტ იკ ურ არ ჩე ვა ნს და უკ ავ ში რა... 
ეს, რბ ილ ად რომ ვთ ქვ ათ, ცუ დი 
იყო... რე სპ უბ ლი კე ლე ბი მი ზე ზს 
მო ძე ბნ იან. ბე ვრი სხ ვა თე მაც არ-
სე ბო ბს, ხე ლი სუ ფლ ებ ას ბე ვრი პრ-
ობ ლე მე ბი აქ ვს, რა ზეც შე უძ ლი ათ 
მათ  თა ვი სი დე მა რში აა გონ.

გია ხუხაშვილი: 
„პოლიტიკური 
მოთამაშე დღეს 
ქვეყანაში 
არის ორი: 
ივანიშვილი 
და სააკაშვილი. 
მეტი მოთამაშე 
ქართულ 
პოლიტიკაში 
არ არის“

„სახელისუფლებო 
ჯგუფი და 

„ნაციონალური მოძრაობა“ 
ყველაფერს აკეთებენ 

იმისთვის, რომ სხვა ძალებს 
სივრცე არ გაუხსნან“

„გადამწყვეტი იქნება 
მიმდინარე წელი“
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შეიძლება თუ არა აფხაზეთის 
ნავთობით დაბრუნება

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ერ თხ ელ ეს პრ ოე ქტი უკ ვე ჩა
ვა რდა. ერ თხ ელ მა სზე კა ტე გო
რი ული უა რი თქ ვა ედ უა რდ შე ვა
რდ ნა ძემ. პრ ეს კო ნფ ერ ენ ცი აზე, 
სა დაც ამ თე მა ზე შე კი თხ ვამ გა
იჟ ღე რა, პრ ეზ იდ ენ ტი შე ვა რდ ნა ძე 
მა შინ წყ ობ იდ ან აც კი გა მო ვი და, 
მა გი და ზე მუ შტი და არ ტყა და პრ
ინ ცი პუ ლი მკ აც რი ტო ნით თქ ვა, 
რომ ეს თე მა არც კი გა ნი ხი ლე ბა.

სა უბ არ ია ჩრ დი ლო ეთ-სა მხ რე-
თის ნა ვთ ობ დე რე ფა ნზე, რო მე ლმ-
აც აფ ხა ზე თზე უნ და გა ია როს. ამ 
პრ ოე ქტს მა შინ გი ორ გი ჭა ნტ ურ ია 
ლო ბი რე ბდა. ის სა ქა რთ ვე ლოს ნა-
ვთ ობ ის სა ერ თა შო რი სო კო რპ ორ-
აც იას ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდა ცხ რა 
წლ ის მა ნძ ილ ზე, 2004 წლ ის სე ქტ-
ემ ბრ ამ დე. კუ რი რე ბდა ბა ქო-თბ ილ-
ისი-ჯე იჰ ან ის ნა ვთ ობ სა დე ნი სა და 
ბა ქო-თბ ილ ისი-ერ ზე რუ მის გა ზს-
ად ენ ის მშ ენ ებ ლო ბა ზე მო ლა პა რა-
კე ბე ბსა და მათ გა ნხ ორ ცი ელ ებ ას. 
ის იყო ერთ-ერ თი ყვ ელ აზე გა ვლ-
ენ ია ნი ფი გუ რა შე ვა რდ ნა ძის დრ ოს. 

დღ ეს გია ჭა ნტ ურ ია ის ევ ჩრ დი-
ლო ეთ-სა მხ რე თის და მა კა ვშ ირ ებ-

ელი ნა ვთ ობ სა დე ნის მშ ენ ებ ლო ბა-
ზე ალ აპ არ აკ და. რო გო რც მა შინ, 
ახ ლაც და რწ მუ ნე ბუ ლია, რომ ეს 
პრ ოე ქტი ხე ლს შე უწ ყო ბს ტე რი-
ტო რი ული მთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ას. 
მი სი აზ რით, ახ ლა უფ რო მო მგ ებ ია-
ნი ვი თა რე ბაა და გე ოპ ოლ იტ იკ ური 
მდ გო მა რე ობ აც შე იც ვა ლა:

– ვერ ვი ტყ ვი, რომ შე ვა რდ ნა-
ძე ამ პრ ოე ქტ ის წი ნა აღ მდ ეგი იყო, 
მა შინ რუ სე თთ ან და ძა ბუ ლი ვი თა-
რე ბა გვ ქო ნდა, ელ ცი ნსა და შე ვა-
რდ ნა ძეს შო რის ძა ლი ან და ძა ბუ ლი 
ურ თი ერ თო ბა იყო. ამ ას თა ნვე, რუ-
სე თს მა შინ უფ რო ძლ იე რი სა ერ თა-
შო რი სო პო ზი ცი ები ჰქ ონ და, შე ვა-
რდ ნა ძეს ეშ ინ ოდა, რომ რუ სე თის 
ზე წო ლა გა ძლ იე რდ ებ ოდა და იმ 
პი რო ბე ბს ვერ მი ვი ღე ბდ ით, რაც 
გვ ინ დო და... 

– რო გორ ფი ქრ ობთ, დღ ეს რუ
სე თი მზ ად არ ის, რა მე და გვ ით
მოს? უკ ან წა იღ ოს აღ ია რე ბა და 
წა მო ვი დეს ლტ ოლ ვი ლე ბის და ბრ
უნ ებ აზე? ეს თე მე ბი იდ გა მა ში ნაც 
დღ ის წე სრ იგ ში...

– ეს მო ლა პა რა კე ბე ბის სა კი თხ ია. 
რუ სე თმა წი ნა სწ არი შე თა ნხ მე ბა მი-
აღ წია თუ რქ ეთ თან და ეს პრ ოე ქტი 
15 მი ლი არ დი უჯ დე ბა, ანუ ზღ ვა ში 

მი ლე ბის ჩა დე ბა სე რი ოზ ულ ფი ნა-
ნს ებს მო ით ხო ვს, მა შინ რო ცა ხმ-
ელ ეთ ზე მი სი გა ყვ ანა სულ 2 მი ლი-
არ დი ჯდ ება. ზღ ვა ში მშ ენ ებ ლო ბა 3 
წე ლი წა დს გა სტ ანს და რი სკ ია ნია, 
ხმ ელ ეთ ზე კი გა ცი ლე ბით მა რტ ივ-
ია...

რუ სე თს ჩრ დი ლო ეთ-სა მხ რე თის 
დე რე ფა ნი სჭ ირ დე ბა. სხ ვა შე მთ ხვ-
ევ აში ნო ვო რო სი ის კი ზა მთ არ ში 4 
თვ ით იყ ინ ება და იქ 150 მი ლი ონი 
ტო ნა ნა ვთ ობი გრ ოვ დე ბა... ბო სფ-
ორი ამ ას ვერ ატ არ ებს, ეს ფა ქტ-
ია. ჩრ დი ლო ეთ-სა მხ რე თის ნა კა დი 
უნ და გა ვა კე თოთ, კო მპ რო მისს 
უნ და მი ვა ღწ იოთ ბე ვრ სა კი თხ ში... 
ეს შა ნს ია, რო მლ ის გა მო ყე ნე ბაც 
შე იძ ლე ბა. შე იძ ლე ბა და წყ ოს სა უბ-
არი აფ ხა ზე თის ახ ალ სტ ატ უს ზე, 
ლტ ოლ ვი ლე ბის და ბრ უნ ებ აზე, რო-
გო რც მა შინ. შე ვა რდ ნა ძის დრ ოს 
სა უბ არი იყო ლტ ოლ ვი ლე ბის ეტ აპ-
ობ რივ და ბრ უნ ებ აზე გა ლი დან გუ-
და უთ ამ დე... 

რუ სე თს ნა ვთ ობ ის სა ერ თა შო-
რი სო ბა ზა რზე გა ტა ნა გე მით 70 
დო ლა რი უჯ დე ბა, მი ლით 7 დო ლა-
რი და უჯ დე ბა... გე მე ბით გა ტა ნა 20 
მი ლი არ დით მე ტი ჯდ ება, სა ერ თო 
ჯა მში, ვი დრე მი ლე ბით. ეს გა ნს აკ-
უთ რე ბით მა შინ ხდ ება სე ნს იტ იუ რი, 
რო ცა ნა ვთ ობ ზე ფა სი იკ ლე ბს. 

ასე რომ, ყვ ელ აფ ერი მო ლა პა რა-
კე ბე ბის სა გა ნია. 

– რაც შე ეხ ება მე ორე პრ ოე ქტს, 
რო მე ლიც სუ ფს აში ენ ერ გე ტი
კუ ლი კო მპ ლე ქს ის მშ ენ ებ ლო ბას 
ით ვა ლი სწ ინ ებს...

– ეს პრ ოე ქტი არ ის წმ ინ და სა ერ-
თა შო რი სო პრ ოე ქტი და აქ რუ სე-
ბი არ მო ნა წი ლე ობ ენ. რაც შე ეხ ება 

სუ ფს ას, ეს არ ის ძა ლი ან დი დი და 
სე რი ოზ ული პრ ოე ქტი, რო მე ლიც 
სა ქა რთ ვე ლო სთ ვის ახ ალი არ გა-
ხლ ავთ. რო დე საც ბა ქო-სუ ფს ის ნა-
ვთ ობ სა დე ნის მშ ენ ებ ლო ბა და ვი წყ-
ეთ, თა ვი და ნვე ჩა დე ბუ ლი იყო, რომ 
ამ პრ ოე ქტ თან ერ თად სუ ფს აში 
სე რი ოზ ული ენ ერ გე ტი კუ ლი კო მპ-
ლე ქს ის მშ ენ ებ ლო ბა უნ და გა ნხ ორ-
ცი ელ ებ ულ იყო. 1999 წე ლს ნა ვთ-
ობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ქა რხ ნის ტე-
ქნ იკ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური და სა ბუ თე ბა 
ამ ერ იკ ის მთ ავ რო ბამ და აფ ინ ან სა. 

რო ცა ბა ქო-სუ ფს ის ტე რმ ინ ალს 
ვა შე ნე ბდ ით, ის ეთი ტე რი ტო რია შე-
ირ ჩა, რომ მო მა ვა ლში ენ ერ გე ტი კუ-
ლი კო მპ ლე ქს ის ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა 
გა ნვ ით არ ებ ულ იყო. ეს ჯერ კი დევ 
2003-04 წლ ებ ის და სა წყ ის ში უნ და 
მო მხ და რი ყო, მა გრ ამ მა შინ რე ვო-
ლუ ცია მო ხდა, მო გვ ია ნე ბით კი ამ 
პრ ოც ესს 2008 წლ ის ომ მა შე უშ ალა 
ხე ლი... ომ ის შე მდ ეგ ფი ნა ნს ური კრ-
იზ ის იც და იწ ყო...

ეს პრ ოე ქტი სა ქა რთ ვე ლო სთ ვის 
ორი თვ ალ სა ზრ ის ით არ ის მნ იშ ვნ-
ელ ოვ ანი: ჩვ ენ ვხ დე ბით შა ვი ზღ ვის 
აუ ზში გა რა ნტ ორი ალ ტე რნ ატ იუ-
ლი რე სუ რს ის მი წო დე ბი სა აღ მო-
სა ვლ ეთ ქვ ეყ ნე ბი სთ ვის (ევ რო პა ში), 
და მე ორე, ში და ბა ზა რზე პრ ოდ უქ-
ცი ის ფა სი 20%-ით ნა კლ ებ ია... 

ახ ლა გა ნა ხლ და ეს თე მა იმ-
იტ ომ, რომ გე ოპ ოლ იტ იკ ური ვი-
თა რე ბა შე იც ვა ლა. ორი ახ ალი 
სა ბა დოს და მუ შა ვე ბა იწ ყე ბა კა-

სპ იის ზღ ვა ში.  ყა ზა ხე თი მა-
ლე წე ლი წა დში 62 მი ლი ონს 

მო იპ ოვ ებს და აქ ედ ან 20 
მი ლი ონი ბა ქო-თბ ილ-

ისი-ჯე იჰ ან ის მი ლს-
ად ენ ით გა ივ ლის, 
შე თა ნხ ებ ას ყა ზა-
ხე თმა და აზ ერ-
ბა იჯ ან მა უკ ვე 
მი აღ წი ეს. ნა წი-
ლი სუ ფს ის მი-
ლს ად ენ ით უნ-
და წა მო ვი ღოთ, 
ამ იტ ომ აც ახ ლა 
არ ის რე ალ ური 

პე რს პე ქტ ივა, სუ ფს აში შე სა ბა მი-
სი ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა გა ნვ ავ ით-
არ ოთ. 

მე ორე გა ზის სა ბა დოა,  „შა ჰდ ენ-
იზი“ იწ ყე ბა და გა ზის მე ტი მო ცუ-
ლო ბა  ბა ქო-თბ ილ ისი-ერ ზე რუ მის 
მი ლში გა ივ ლის. ამ იტ ომ აც ახ ალი 
მო ლა პა რა კე ბე ბის და წყ ებ აა სა ჭი-
რო.  

სუ ფს ის პრ ოე ქტ ში რუ სე თი არ 
მო ნა წი ლე ობს და არც რა იმე სა ხის 
და ინ ტე რე სე ბა აქ ვს. და სა ვლ ეთი 
და ინ ტე რე სე ბუ ლია, ამ ერ იკა – თა-
ვი სთ ავ ად, თა ვის დრ ოზე სწ ორ ედ 
მან და აფ ინ ან სა ეს პრ ოე ქტი და 
ას ევე, ევ რო კა ვშ ირი, იმ იტ ომ რომ 
ეს ალ ტე რნ ატ იუ ლი წყ არო ხდ ება. 
ას ოც ირ ებ ის ხე ლშ ეკ რუ ლე ბის შე-
მდ ეგ უკ ვე შე გვ იძ ლია ენ ერ გო-
უს აფ რთ ხო ებ ის ხე ლშ ეკ რუ ლე ბა 
შე ვთ ავ აზ ოთ ევ რო კა ვშ ირს. ამ ით 
სა ქა რთ ვე ლო გა მო ვა გა რა ნტი აღ-
მო სა ვლ ეთ ევ რო პის ენ ერ გო უს აფ-
რთ ხო ებ ის. 

სუ ფს აში სა უბ არ ია ხუთ მი ლი ონ 
ტო ნა ზე გა თვ ლილ ნა ვთ ობ გა და მა-
მუ შა ვე ბელ ქა რხ ან აზე. ამ მშ ენ ებ-
ლო ბა ზე 10 ათ ასი ად გი ლო ბრ ივი 
და სა ქმ დე ბა, მშ ენ ებ ლო ბის დრ ოს 
ბი უჯ ეტ ში შე ვა 50-60 მი ლი ონ-
ამ დე... გა რდა ამ ისა, პრ ოდ უქ ცია 
ად გი ლზე 20%-ით ია ფი იქ ნე ბა. 
შე გვ იძ ლია, მი ვი ღოთ ევ რო პუ ლი 
სა სუ ქი. ევ რო ას ოც ირ ებ ის ხე ლშ-
ეკ რუ ლე ბის შე მდ ეგ ევ რო პი სთ ვის 
სუ ლე რთი არ არ ის, რა ხა რი სხ ის 
სა სუ ქს ხმ არ ობს ჩვ ენ თან პრ ოდ უქ-
ტის მო სა ყვ ან ად. ას ევე, შე ღა ვა თი 
იქ ნე ბა სა წვ ავ „ევ რო5“-ზე... ყვ ელა 
ფე რმ ერს შე გვ იძ ლია მი ვც ეთ 1000 
ლი ტრ ამ დე უფ ასო სა წვ ავი იმ პი-
რო ბით, რომ მე რე, რო ცა მო სა ვა ლს 
მო იყ ვა ნს, მა გა ლი თად, ყუ რძ ენს და 
ღვ ინ ოს და წუ რა ვს, დღგ-ში იქ ნე ბა 
მი სი ფა სი გა თვ ალ ის წი ნე ბუ ლი. 

ასე რომ, ვფ იქ რობ, ახ ლა მთ ავ-
რო ბამ უნ და გა მო იჩ ინ ოს ინ იც ია-
ტი ვა. ორი სე რი ოზ ული სა ბა დოს 
ამ ოქ მე დე ბა იგ ეგ მე ბა – „კა ჩა გა ნი სა“ 
და „შა ჰდ ენ იზ ის“ და ჩვ ენ ამ პრ ოც-
ეს ებ ის მი ღმა არ უნ და და ვრ ჩეთ.

გია ჭანტურია: 
„ეს შანსია, რომლის 

გამოყენებაც 
შეიძლება. შეიძლება 
დაიწყოს  საუბარი 

აფხაზეთის 
ახალ სტატუსზე, 
ლტოლვილების 

დაბრუნებაზე...“

„კო მპ რო მისს უნ და მი ვა ღწ იოთ 
ბე ვრ სა კი თხ ში...“
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ევა ბუ რდ ული

ბი ძი ნა სი რბ ილ აძ ისა და მო მღ
ერ ალ მა ნა ნა თო და ძის სი ყვ არ ულ
ის ამ ბა ვი ჯერ კი დევ ერ თი წლ ის 
გა ხდა ცნ ობ ილი ჟუ რნ ალ ის ტე ბი
სთ ვის. თუ მცა მა შინ მო მღ ერ ალ
იც და მო მღ ერ ლის რჩ ეუ ლიც ამ 
ამ ბა ვს არ ახ მა ურ ებ დნ ენ. რუ სე
თში მო ღვ აწე ბე ვრ მა ქა რთ ვე ლმა 
მო მღ ერ ალ მა იც ის, რომ წყ ვი ლი 
მო სკ ოვ ში თვ ეე ბის გა ნმ ავ ლო ბა
ში ერ თად ცხ ოვ რო ბდა. მათ ხე ლი 
ოფ იც ია ლუ რად მო აწ ერ ეს. იუ რი
დი ულ ად მო მღ ერ ალი და ქუ თა
ის ელი ეკ ონ ომ ის ტი 6 თვ ის წინ 
და შო რდ ნენ ერ თმ ან ეთს. რო გო რც 
მო სკ ოვ ელი შო უბ იზ ნე სუ რი ელ
იტა ამ ბო ბს, ცოლქმ არს შო რის 
შა ვმა კა ტამ გა ირ ბი ნა და ბი ძი ნა 
მა ნა ნამ სა ხლ იდ ან და ით ხო ვა. იმ
ას აც ამ ბო ბენ, მა ნა ნამ ბი ძი ნა ღა
ლა ტში ამ ხი ლაო. 

დი დხ ანს არ უგ ლო ვია მო მღ ერ-
ლის პრ ოდ იუ სე რს. ბი ძი ნამ, იგ ივე 
ბი ბი სი რბ ილ აძ ემ მა ლე და თო ხუ-
ჯა ძის ყო ფილ ცო ლთ ან, ნა თია ონ-
ია ნთ ან გა აბა რო მა ნი. წყ ვი ლს ხშ ირ-
ად ხე და ვდ ნენ მო სკ ოვ ის ცნ ობ ილ 
რე სტ ორ ნე ბში. მა თი შე ხვ ედ რე ბის 
ამ სა ხვ ელი ფო ტო ებ იც არ სე ბო ბს. 
მა გრ ამ არც ამ ჯე რად გა უმ არ თლა 
ბი ბის. რო გორ გა ვი გეთ, ნა თი ას მშ-
ობ ლე ბმა წყ ვი ლის ურ თი ერ თო ბას 
ხე ლი შე უშ ალ ეს.

 
ჩვ ენ ბი ძი ნას მო სკ ოვ ში და ვუ კა-

ვშ ირ დით და მა სთ ან ინ ტე რვ იუ ჩა-
ვწ ერ ეთ.

 
 ბი ძი ნა, გა მა რჯ ობა, „პრ აი მტ

აი მი დან“ გა წუ ხე ბთ.
- ვფ იქ რობ, ვხ ვდ ები, რი სთ ვი საც.
 მი ხვ ედ რი ლი ყო ფი ლხ ართ, 

თქ ვე ნი ფო ტო ები და ვა თვ ალ იე
რეთ. და თო ხუ ჯა ძის ყო ფილ მე
უღ ლე სთ ან გა ქვთ გა და
ღე ბუ ლი, სა კმ აოდ 
რო მა ნტ იულ გა
რე მო ში. შე იძ

ლე ბა გკ ით ხოთ, რა ურ თი ერ თო ბა 
გა ქვთ?

- მე მე გო ნა სხ ვა თე მა ზე მკ ით ხა-
ვდ ით, რა დგ ან რა მდ ენ იმე ჟუ რნ ალ-

ის ტმა უკ ვე მო მწ ერა გა რკ ვე ული 
შე კი თხ ვე ბი. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 

რომ ბე ვრი მე გო ბა რი ჟუ რნ ალ ის ტი 
მყ ავს, მა თთ ან აც კი არ გა ნვ იხ ილ-
ავ პი რა დი ცხ ოვ რე ბის დე ტა ლე ბს...  
რაც შე ეხ ება ფო ტო ებს, ნა თი ას აც 
ჰქ ონ და ატ ვი რთ ული. მა გა საც შე ამ-
ჩნ ევ დით, თუ მცა ამ ას რა მნ იშ ვნ ელ-
ობა აქ ვს...

 რა თე მას გუ ლი სხ მო ბთ, იმ ას, 
რომ ოფ იც ია ლუ რად ჯერ ის ევ მა
ნა ნა თო და ძე სთ ან იმ ყო ფე ბით ქო
რწ ინ ებ აში?

- თქ ვე ნც გც ოდ ნი ათ, მა გრ ამ ჩვ-
ენ იუ რი დი ულ ად აც და ვშ ორ დით, 
უკ ვე ექ ვსი თვ ეა... ნა თი ას თე მას ნა-
მდ ვი ლად არ ვე ლო დი...

 ჩვ ენ ყვ ელ აფ ერი ვი ცით! კა
რგი, მა შინ ჯერ ქა ლბ ატ ონ მა ნა
ნა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით გკ ით ხა ვთ. 
რო გო რც გა ვი გეთ, ურ თი ერ თო ბა 
აგ ერ იათ. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
ახ ლაც მო სკ ოვ ში ხა რთ, ერ თად 
აღ არ ცხ ოვ რო ბთ. რა მო ხდა?

- მა ინც გი ნდ ათ ამ ალ აპ არ აკ ოთ 
იმ აზე, რა ზე სა უბ არ იც ნა მდ ვი ლად 

არ მი ყვ არს. ჟუ რნ ალ ის ტე ბის გა-
რდა ძა ლი ან ბე ვრი მე გო ბა რი 
თუ ნა ცნ ობი მი რე კა ვს და ჩე მი 
და მა ნა ნას თე მას გა ნი ხი ლა-
ვს. გა ნა და სა მა ლია სი ყვ არ-
ული? ის ხომ სი გი ჟეა და 
ად რე თუ გვ იან ყვ ელა იგ-
ებს, მით უმ ეტ ეს თა ვად 
ბრ ძა ნე ბთ და ის ედ აც ვი-
ცი, რომ თქ ვე ნს გა რდა 
ყვ ელ ამ იც ის ეს ამ ბა ვი. 
„არ არ სე ბო ბს, რომ და-
მა ლუ ლი არ გა ცხ ად-
დეს“. თუ მცა და სა მა-
ლი აქ არც არ აფ ერი 
ყო ფი ლა. უბ რა ლოდ, 
სა ქვ ეყ ნოდ პი რა დზე 
სა უბ არი არ ას წო რი 
მგ ონ ია... ეს ხომ კო-
ნც ერ ტი ან რა მე მს-
გა ვსი ღო ნი სძ იე ბა არ 
არ ის, რომ სა ჯა როდ 

ის აუ ბრო...  ძა ლი ან მი-
ხა რია და ვა მა ყობ იმ ით, 
რომ მე და მა ნა ნამ რა მდ ენ-
იმე და უვ იწ ყა რი პრ ოე ქტი 
ვა ჩუ ქეთ ქა რთ ველ და არ-
ამ არ ტო ქა რთ ველ ხა ლხს. 
ამ ად ამ ია ნთ ან მუ შა ობა და  
ურ თი ერ თო ბა, ვფ იქ რობ, 
დი დი ჯი ლდ ოა. ნი ჭი ერი 
არა მხ ოლ ოდ თა ვის სფ ერ-

ოშ ია, არ ამ ედ ურ თი ერ თო ბე ბში, შვ-
ილ ებ ის სი ყვ არ ულ ში, მე გო ბრ ობ ასა 
და ერ თგ ულ ებ აში. ამ ას სა ჯა როდ 
ყვ ელ გან ვა მბ ობ და ახ ლაც ვი ტყ ვი, 
რომ ის ამ მხ რივ უნ იჭ იე რე სია.

რაც შე ეხ ება ჩე მს მო სკ ოვ ში თუ 
სხ ვა ქვ ეყ ნე ბში სი არ ულს, ეს მხ ოლ-
ოდ ჩე მი პი რა დი სა ქმ ია ნი ვი ზი ტე-
ბია. ჩვ ენ ვერ ვხ ედ ავთ ერ თმ ან ეთს. 
თუ მცა, სა დაც არ უნ და შე ვხ ვდე, 
ყო ვე ლთ ვის გა მი ხა რდ ება და ჩე მს 
პა ტი ვი სც ემ ას გა მო ვხ ატ ავ.

 ის მა ინც გვ ით ხა რით, რამდ ენ 
ხა ნს იყ ავ ით ერ თად?

- არ ევ ით აც არ აფ ერი აგ ვრ ევ ია, 
ეგ ჭო რიც აქ ტი ურ ად გა ვრ ცე ლდა. 
რა უნ და აგ ვრ ეო და, ორი ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლი, ზრ და სრ ული ად ამ ია ნი 
ვა რთ, სა ღად მო აზ რო ვნე. ხომ იც ით 
რო გო რც ხდ ება, ერ თი იტ ყვ ის რა-
ღაც სი სუ ლე ლეს გა რკ ვე ული მი ზნ-
ებ ის გა მო და ედ ება მთ ელ ქვ ეყ ან ას.

 ურ თი ერ თგ ამ ომ რი ცხ ავ პა სუ
ხე ბს მც ემთ. იქ ნებ ჩა მო ყა ლი ბდ
ეთ... ანუ ახ ლაც მა ნა ნა თო და ძის 
მე უღ ლე ხა რთ?

- არა, ჩვ ენ არ ვა რთ ერ თად.
 გა სა გე ბია. პი რა დი სა ქმ ეე ბი 

ახ სე ნეთ. თუ სა იდ უმ ლო არ არ ის, 
რას სა ქმ ია ნო ბთ?

- ყვ ელ აფ ერს, რაც წე სი ერ ფუ ლს 

მა კე თე ბი ნე ბს პა ტი ოს ანი შრ ომ ით. 
კო ნკ რე ტუ ლი ერ თი თე მა არ გა მა-
ჩნ ია, თუ მცა, ტვ ინ ში სულ მი ტრ ია-
ლე ბს ის, რომ სა დაც არ უნ და ვი ყო 
და რა ფუ ლიც არ უნ და ვი შო ვო, ქა-
რთ ულ ხე ლო ვნ ებ ას  მა ქს იმ ალ ურ-
ად შე ვუ წყო ხე ლი, პი რვ ელ რი გში 
სი მღ ერ ის კუ თხ ით.

 ეკა კვ ალ ია შვ ილ ის პრ ოდ იუ
სე რიც თქ ვენ იყ ავ ით. ხომ არ ვც
დე ბი?

- ცდ ებ ით. ეკა ჩე მი მე გო ბა რი 
იყო და ეს ინ ფო რმ აც ია სა იდ ან გა-
ქვთ თქ ვენ, არ ვი ცი. სა უკ უნ ეა არ 
მი ნა ხა ვს, ტე ლე ვი ზი იდ ან და სა ერ-
თო მე გო ბრ ებ იდ ან ვი გებ მის ამ ბე ბს 
და ჩე მე ბუ რად ვგ ულ შე მა ტკ ივ რობ.

 მა ნა ნა თო და ძის პრ ოდ იუ სე
რი ხომ იყ ავ ით? მი სი სო ლო კო
ნც ერ ტი თბ ილ ის ში თქ ვენ გა აკ ეთ
ეთ...

- ვფ იქ რობ, ეგ მა ნა ნა სგ ან გე-
ცო დი ნე ბათ, მის მი ერ მი ცე მუ ლი 
ინ ტე რვ იუ ებ იდ ან. ჩვ ენ ერ თად ვმ-
უშ აო ბდ ით და თუ გი ნდ ათ პრ ოდ იუ-
სე რი და მა რქ ვით და გი ნდ ათ მა ნა-
ნას შე მო ქმ ედ ებ ის გვ ერ დში მდ გო-
მი ად ამ ია ნი. თუ მცა, მე და მა ნა ნას 
ის ეთი პრ ოე ქტ იც გა გვ იკ ეთ ებ ია, 
სა დაც მხ ოლ ოდ მა ნა ნას ნი ჭის დე-

მო ნს ტრ ირ ება არ მო მხ და რა და სხ-
ვა უნ იჭ იე რე სი ქა რთ ვე ლი ცნ ობ ილი 
მო მღ ერ ლე ბიც მო ხვ ედ რი ლან ჩვ ენს 
პრ ოე ქტ ში. მა გა ლი თად, 2013 წე ლს 
სა ნქტ-პე ტე რბ ურ გში, 6 თე ბე რვ-
ალს, გრ ან დი ოზ ულ პრ ოე ქტს შე ვე-
ჭი დეთ, - „добрые песни красивому 
городу“. სა მს აა თი ანი კო ნც ერ ტი 
ვა ჩუ ქეთ იქ მც ხო ვრ ებ ხა ლხს. მო ნა-
წი ლე ობ დნ ენ: ნა ნი ბრ ეგ ვა ძე, მა ნა ნა 
თო და ძე, დი ანა ღუ რწ კა ია, სო სო პა-
ვლ ია შვ ილი, ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვა, 
და თო ხუ ჯა ძე, გი ორ გი მე ლი ქი შვ-
ილი, ტრ იო „სე რე ნა და“.

რა ურთიერთობა აქვს მანანა თოდაძის ყოფილ ქმარს დათო ხუჯაძის ყოფილ ცოლთან

დათო 
ხუჯაძე: 
„ღმერთმა 
ქნას, რომ 
გათხოვდეს“

„არევითაც არაფერი აგვრევია, ეგ 
ჭორიც აქტიურად გავრცელდა. 

რა უნდა აგვრეოდა, ორი 
ჩამოყალიბებული, ზრდასრული 

ადამიანი ვართ, საღად მოაზროვნე“

„ბავშვობიდან 
მიყვარდა...“

„მაღალი, ქერათმიანი, ცისფერთვალება 
მამაკაცი ვარ, ბანკში დეპოზიტზე 5 

მილიონი მიდევს და ბენტლით დავდივარ“
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 მე გო ბრ ობა და სა ქმ ია ნი შე ხვ
ედ რე ბი სი ყვ არ ულ ში რო დის გა
და გე ზა რდ ათ? 

- ბა ვშ ვო ბი დან მი ყვ არ და... მი-
უხ ედ ავ ად  იმ ისა, რომ მას უა მრ ავი 
რამ აქ ვს გა კე თე ბუ ლი ქა რთ ული 
ხე ლო ვნ ებ ის თვ ის, კი დევ უა მრ ავი 
გე გმა აქ ვს, რაც ქა რთ ველ ერს ას-
ახ ელ ებს სა ქა რთ ვე ლოს სა ზღ ვრ ებს 
გა რე თაც და ვუ სუ რვ ებ მა ლე ახ დე-
ნო დეს.

 მშ ვე ნი ვრ ად ახ ერ ხე ბთ, რომ 
კი თხ ვე ბზე პა სუ ხე ბის გა ცე მას 
თა ვი აა რი დოთ. თქ ვე ნი ნე ბაა. ნა
თი ას და ვუ ბრ უნ დეთ. ჩვ ენ გა ვი
გეთ, რომ თქ ვე ნსა და ნა თი ას შო
რის სი ყვ არ ულ ის ქა რმა და ჰბ ერა. 
ამ აზე რას იტ ყვ ით?

- ნა თია რომ გა ვი ცა ნი, არც ვი-
ცო დი ვი სი ყო ფი ლი ცო ლი იყო, 
ან სა ერ თოდ თუ იყო გა თხ ოვ ილი. 
წვ ეუ ლე ბა ზე მო ვხ ვდ ით ერ თად 
და იქ ვნ ახე პი რვ ელ ად. და თო სთ-
ან მხ ოლ ოდ ნა ცნ ობ ობა მა კა ვშ ირ-
ებს, ზე მო ხს ენ ებ ულ პე ტე რბ ურ-
გის პრ ოე ქტ ში მი ვი წვ იე. რაც შე-
ეხ ება ნა თის, მე მქ ონ და სი მპ ათ იე-

ბი, მას რა ჰქ ონ და, მას ჰკ ით ხეთ, 
ან თვ ით ონ გა მო იტ ან ეთ აზ რი. 
სხ ვის მა გი ვრ ად ვერ ვი სა უბ რებ. 
ერ თს ვი ტყ ვი, ძა ლი ან კა რგი გო-
გოა და რო გო რც აღ მო ჩნ და, კა-
რგი ოჯ ახ ის შვ ილ იც. სა მწ უხ არ-
ოდ, ვერ მო ვა სწ არი მი სი ოჯ ახ ის 
გა ცნ ობა, ქა რის მე რე ქა რი შხ ალ მა 
და ჰბ ერა.

 რას გუ ლი სხ მო ბთ?
- სა მწ უხ არ ოდ ამ ცხ ოვ რე ბა ში 

ბე ვრი რამ ისე არ ხდ ება, რო გო რც 
ჩვ ენ გვ სუ რს. თუ მცა, ცხ ოვ რე ბა სა-
ვს ეა სი ურ პრ იზ ებ ით. არ ას ოდ ეს თქ-
ვა არ ას ოდ ეს.

 მა ლე და გი ყრ იათ ფარხმ
ალი...

- ხმ ალი არც ყო ფი ლა, მხ ოლ ოდ 
ფა რი.

 თქ ვე ნი ყო ფი ლი მე უღ ლის, 
მა ნა ნა თო და ძის ას აკს თუ გა ვი
თვ ალ ის წი ნე ბთ, უფ რო სი ქა ლბ ატ
ონ ები მო გწ ონთ. ნა თი აზე რა ტომ 
შე აჩ ერ ეთ არ ჩე ვა ნი?

- სი ყვ არ ულ მა ხომ ას აკი არ იც ის.
   ამ სა კი თხს მხ ოლ ოდ ეშ მა კი გა-

ნი ცდ ის.

 პო ეტ იც ყო ფი ლხ ართ...
- მე არ ვარ პო ეტი, მა გრ ამ მა-

ქვს გა ნც დე ბი,
   და იმ ედი მა ქვს ჯო ჯო ხე თს 

ავ ცდ ები.
 ცო ტა ოდ ენი თქ ვე ნზ ეც გვ

ია მბ ეთ, ოღ ონდ არა ლე ქს ად.
- მი ყვ არს უფ ალი, ოჯ ახი, მე-

გო ბრ ები, სი ყვ არ ული და სი მღ-
ერა. ზე მოთ ჩა მო თვ ლი ლის გა მო 
მზ ად ვარ სი გი ჟე ზე... ვარ ეკ ონ-
ომ ის ტი, ოფ იც ია ლუ რად მრ ავ ალ 
ად გი ლას მი მუ შა ვია. დღ ეს, ოფ-
იც ია ლუ რად, მხ ოლ ოდ ქუ თა ის ის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბის მთ ავ არ კო-
ორ დი ნა ტო რად ვმ უშ აობ. მო მა-
ვლ ის ჩა ნა ფი ქრ ები ბე ვრი მა ქვს. 
ერთ-ერ თი უმ თა ვრ ესი ქა რთ ული 
სი მღ ერ ის, კუ ლტ ურ ის შე ნა რჩ-
უნ ება და აღ ორ ძი ნე ბაა. ამ მი მა-
რთ ულ ებ ით დი დი სი ამ ოვ ნე ბით 
და ვი ხა რჯ ებ ოდი, ყო ვე ლგ ვა რი 
ან აზ ღა ურ ებ ისა და მო გე ბის გა-
რე შე.

 პი რვ ელ ქო რწ ინ ებ აზე არ
აფ ერს მე ტყ ვით? რო გო რც ვი
ცი, შვ ილი გყ ავთ, გო გო ნა...

- არც ერთ ქო რწ ინ ებ აზე არ 
მს ურს სა უბ არი, ვფ იქ რობ, დღ ეს  
ხე ლო ვნ ებ ის და რგ ში ჩე მი უმ ცი-
რე სი წვ ლი ლი და ამ მი მა რთ ულ-
ებ ით მო მა ვლ ის გე გმ ები უფ რო 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ყვ ელ ას თვ ის, 
ვი დრე წა რს ულ ში და კა რგ ული, 
მტ კი ვნ ეუ ლად და კა რგ ული სი ყვ-
არ ულ ები... გო გო ნა მყ ავს, 8 წლ-
ის ან უკა. უნ იჭ იე რე სია, რო გო რც 
ყვ ელ ას შვ ილი.

 მა ინც რა შა რმი გა ქვთ ას
ეთი, ას ეთ გა ვლ ენ იან და ცნ ობ
ილ ქა ლბ ატ ონ ებს რომ ხი ბლ
ავთ?

- მა ღა ლი, ქე რა თმ-
ია ნი, ცი სფ ერ თვ ალ-
ება მა მა კა ცი ვარ, 
ბა ნკ ში დე პო ზი-
ტზე 5 მი ლი ონი 
მი დე ვს და ბე-
ნტ ლით და ვდ-
ივ არ (იც ინ ის). 
პი რი ქით, ის ინი 
მხ იბ ლა ვენ.

 ამ ბი ცი
ურ იც ყო ფი ლხ
ართ...

- რაც ით ქმ ება, ის 
გი თხ არ ით (იც ინ ის).

 ახ ლა რა მი სი ით სტ

უმ რო ბთ მო სკ ოვს?
- არა, მე ის არ მყ ვა რე ბია, 

მო მწ ონ და, მო წო ნე ბის გა მო 2 
200 კი ლო მე ტრს არ გა ვდ ივ არ. 
სა ქმ ეე ბი მა ქვს. 

ჩვ ენ ნა თი ას თან და კა ვშ ირ-
ებ აც ვც ად ეთ, მა გრ ამ ტე ლე-
ფო ნი გა მო რთ ული აქ ვს, „ფე ის-
ბუ ქი“ გა უქ მე ბუ ლი. ამ იტ ომ მის 
ყო ფილ ქმ არს და თო ხუ ჯა ძეს 
ვთ ხო ვეთ და ხმ არ ება.

 და თო, ნა თია ონ ია ნთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ას ვც დი ლო ბთ...

- ნა თია ონ ია ნი ვინ არ ის?
 თქ ვე ნი ყო ფი ლი მე უღ ლე. 

ტე ლე ფო ნი, რო მე ლიც ჩვ
ენ გვ აქ ვს, გა მო რთ ულ
ია. იქ ნებ და გვ ეხ მა
როთ?

- რა ხდ ება, აქ ტუ-
ალ ური გა ხდა ნა თია?

 რა ღაც კი თხ ვე ბი გვ ქო ნდა 
მა სთ ან.

- მო ცე კვ ავ ეა ნა თია თუ სი მღ-
ერა და იწ ყო? რა კი თხ ვე ბი გა ქვთ?

 გვ აქ ვს ინ ფო რმ აც ია, რომ 
შე ყვ არ ებ ულ ია და ამ ის გა და მო
წმ ებ ას ვც დი ლო ბთ...

- შე ყვ არ ებ ულ ია? მა გას რა სჯ-
ობ ია? უბ რა ლოდ, მე ნუ რა ფე რში 
ნუ გა მხ ვე ვთ რა. 

 თქ ვენ ხომ არ გა ქვთ ამ ის 
შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია?

- არ ან აი რი ინ ფო რმ აც ია არ მა-
ქვს. 

 ანუ ნა თი ასა და ბი ძი ნა 
სი რბ ილ აძ ის ურ თი ერ
თო ბა ზე არ აფ ერი გს მე

ნი ათ?
- გა გე ბა ში არ ვარ, 

ვი ნაა ეგ სი რბ ილ აძე. 
ღმ ერ თმა ქნ ას, რომ 
გა თხ ოვ დეს.
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EXCLUSIVE

ბიძინა სირბილაძე:
„მაინც გინდათ 
ამალაპარაკოთ 

იმაზე, რაზე 
საუბარიც 

ნამდვილად არ 
მიყვარს“
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ციხეებში მასობრივი ბუნტი მზადდება
მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის სი სტ ემ
აში და გე გმ ილ რე ფო რმ ას, შე სა
ძლ ოა, მა სო ბრ ივი პრ ოტ ეს ტი 
მო ჰყ ვეს. სა ქმე ის გა ხლ ავთ, 
რომ რე ფო რმ ას მო წი ნა აღ
მდ ეგ ეე ბი თა ვად სი სტ ემ
ის ში გნ ით გა მო უჩ ნდ
ნენ. 

უწ ყე ბა ში რე ფო რმა 
მრ ავ ალი მი მა რთ ულ-
ებ ით იგ ეგ მე ბა, თუ-
მცა ყვ ელ აზე მე ტად  
სა ინ ტე რე სოა ის ფა-
ქტი, რომ ცვ ლი ლე ბე-
ბის თა ნა ხმ ად, უქ მდ-
ება სა სჯ ელ აღ სრ ულ-
ებ ის დე პა რტ ამ ენ ტის 
ავ ტო ნო მი ურ ობა, რო-
მე ლიც ამ დრ ომ დე თი-
თქ მის ერ თპ ირ ოვ ნუ ლად 
გა ნკ არ გა ვდა 150 მი ლი ონ-
ამ დე ბი უჯ ეტს და ნა კლ ებ ად 
ან გა რი შვ ალ დე ბუ ლი გა ხლ-
დათ სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ისა და 
პრ ობ აც იის სა მი ნი სტ რო სთ ან, რო-
მლ ის და ფი ნა ნს ება, თა ვის მხ რივ, 
სულ რა ღაც 7 მი ლი ონს შე ად გე ნს. 

რო გო რც ჩვ ენ თვ ის გა ხდა ცნ-
ობ ილი, სად-ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა 
და ცი ხე ებ ის ად მი ნი სტ რა ცია მა-
ქს იმ ალ ურ ად ცდ ილ ობ ენ ავ ტო-
ნო მი ურ ობ ის შე ნა რჩ უნ ებ ას. უკ ვე 
სა უბ რო ბენ იმ აზე, რომ რე ფო რმ ის 
შე სა ფე რხ ებ ლად შე სა ძლ ოა, პა ტი-
მრ ებ იც გა მო იყ ენ ონ. კე რძ ოდ, იმ 
პა ტი მრ ებს, რო მლ ებ იც სა სჯ ელ-
აღ სრ ულ ებ ის დე პა რტ ამ ენ ტის გა-
უქ მე ბას გა აპ რო ტე სტ ებ ენ, ცი ხის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა სხ ვა და სხ ვა პრ-
ივ ილ ეგ იე ბს ჰპ ირ დე ბათ. 

დე პა რტ ამ ენ ტის ავ ტო ნო მი
ურ ობ ის გა უქ მე ბა, რომ გა რდ
აუ ვა ლია, ამ ას თა ვად სა სჯ ელ
აღ სრ ულ ებ ის მი ნი სტ რიც ად ას
ტუ რე ბს. გი ორ გი მღ ებ რი შვ ილ ის 
თქ მით, სადს უუ ქმ დე ბა სა ქვ ეუ
წყ ებო სტ ატ უსი. 

„მი სი ბი უჯ ეტი გა დმ ოვა სა მი-
ნი სტ რო ში და ეს იქ ნე ბა ცე ნტ რა-
ლი ზე ბუ ლი მა რთ ვა. დე პა რტ ამ-
ენ ტი მთ ლი ან ად ინ ტე გრ ირ დე ბა 
სა მი ნი სტ რო სთ ან და და ექ ვე მდ ებ-
არ ება მი ნი სტ რს“, – აღ ნი შნა მღ ებ-
რი შვ ილ მა.

იმ ას, რომ ზე მო ხს ენ ებ ულ რე-
ფო რმ ას ნა მდ ვი ლად ჰყ ავს მო-
წი ნა აღ მდ ეგ ეე ბი, არ უა რყ ოფს 
სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ისა და პრ ობ-
აც იის მი ნი სტ რის მო ად გი ლე კა-
ხი კა ხი შვ ილ იც, რო მე ლიც იმ ედს 
გა მო თქ ვა მს, რომ წა რმ ოდ გე ნილ 
ცვ ლი ლე ბე ბს სა ქა რთ ვე ლოს პა-
რლ ამ ენ ტი უმ ოკ ლეს ვა და ში და ამ-
ტკ იც ებს. 

„ეს არ ის ყვ ელ აზე სე ნს იტ იუ რი 
სა მი ნი სტ რო, სა იდ ან აც შე იძ ლე ბა 
ის ეთი ტი პის აფ ეთ ქე ბა მი იღო, 
რომ ქვ ეყ ან ამ ვერ გა უძ ლოს. 
ამ იტ ომ სი სტ ემ ის მდ გრ ად-
ობა არ უნ და იყ ოს და მო-
კი დე ბუ ლი იმ აზე, რო გო-
რი უფ რო სი ეყ ოლ ება 
სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის 
დე პა რტ ამ ენ ტს, ან 
რო გო რი იქ ნე ბა 
თა ვად მი ნი სტ-
რი. ეს უნ და 

იყ ოს ინ სტ იტ უც იუ რად გა ნმ ტკ იც-
ებ ული სა კი თხი. იმ ედი მა ქვს, რომ 
ჩვ ენ მი ერ შე თა ვა ზე ბულ ცვ ლი ლე-
ბე ბს გა იზ ია რე ბს სა ქა რთ ვე ლოს 
პა რლ ამ ენ ტი და ახ ალი კა ნო ნი 
უმ ოკ ლეს ვა და ში და მტ კი ცდ ება, 
რა დგ ან თი თო ეულ დღ ეს აქ ვს მნ-
იშ ვნ ელ ობა, გა მო მდ ინ არე იქ იდ ან, 
რომ არ სე ბო ბენ ამ კა ნო ნპ რო ექ-

ტის არ მი ღე ბის მს ურ ვე ლე ბიც“, 
– ამ ბო ბს კა ხი შვ ილი. 

მი სი ვე თქ მით, და გე გმ
ილი რე ფო რმ ის შე დე გად 

სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის 
დე პა რტ ამ ენ ტი სა მი ნი

სტ როს და ქვ ემ დე ბა
რე ბა ში თა ვის ბი უჯ

ეტ ია ნად გა და ვა.
„მთ ავ არი არ 

არ ის სა კა დრო 

პო ლი ტი კა, მთ ავ არ ია ინ სტ იტ უც-
იო ნა ლუ რი რე ფო რმა. დღ ეს სად-ი 
არ ის სა ხე ლმ წი ფო სა ხე ლმ წი ფო-
ში. სა მი ნი სტ რო კი ცა ლკე ქუ დია 
პო ლი ტი კუ რი კე კლ უც ობ ის თვ ის, 
რომ რე ალ ურ ად მი ნი სტ რს მხ-
ოლ ოდ კა მე რე ბთ ან კე კლ უცი შე-
ეძ ლოს. სად-ი არც ეკ ით ხე ბო და 
სა ერ თოდ მი ნი სტ რს აზ რს. ზოგ 
შე მთ ხვ ევ აში კი ტე ლე ფო ნს აც არ 
პა სუ ხო ბდა, ამ იტ ომ გვ ქო ნდა სი-
სტ ემა, სა დაც შა ვბ ნე ლი სა ქმ ია ნო-
ბე ბი არ სე ბო ბდა, ამ ავ დრ ოუ ლად 
მი ნი სტ რს ინ ფო რმ აც იაც კი არ 
გა აჩ ნდა. თუ მი ნი სტ რი პო ლი ტი-
კუ რად არ ის პა სუ ხი სმ გე ბე ლი, 
ტე ქნ იკ ური პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ აც 
უნ და იკ ის როს. სწ ორ ედ აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე, რე ფო რმ ის შე დე-
გად ყო ვე ლგ ვარ პა სუ ხი სმ გე ბლ-
ობ ას სა მი ნი სტ რო აი ღე ბს. სად-ი 
გა უქ მდ ება, ის გა ხდ ება რი გი თი 
დე პა რტ ამ ენ ტი და მი სი ბი უჯ ეტ-
იც, რო მლ ის ფა რგ ლე ბშ იც რო გო-
რც უნ დო დათ, ისე არ იგ ებ დნ ენ 
პრ ემ იე ბს, იქ ნე ბა სა მი ნი სტ როს 
და ქვ ემ დე ბა რე ბა ში“, – აღ ნი შნა კა-
ხი შვ ილ მა.

ექ სპ ერ ტი პე ნი ტე ნც ია რულ 
სა კი თხ ებ ში, ტა ტო ქე ლბ აქ ია ნი 
და გე გმ ილ ცვ ლი ლე ბე ბს მი ეს

ალ მე ბა და მი იჩ ნე ვს, რომ შე სა
ძლო სი რთ ულ ეე ბის მი უხ ედ ავ
ად, სა მი ნი სტ რომ ეს რე ფო რმა 
ბო ლო მდე უნ და მი იყ ვა ნოს. 

„რო დე საც სა სჯ ელ აღ სრ ულ-
ებ ის დე პა რტ ამ ენ ტი იუ სტ იც იის 
სა მი ნი სტ როს შე მა დგ ენ ლო ბა ში 
შე დი ოდა, მა შინ რა ღაც ლო გი კა 
იყო იმ აში, რომ ამ დე პა რტ ამ ენ-
ტს მე ტი და მო უკ იდ ებ ლო ბა ჰქ-
ონ ოდა. თუ მცა რო დე საც ცა ლკე 
სა მი ნი სტ რო შე იქ მნა, აღ მო ჩნ-
და, რომ ამ უწ ყე ბას სა სჯ ელ აღ-
სრ ულ ებ ის დე პა რტ ამ ენ ტი სა და 
პრ ობ აც იის სა მს ახ ურ ის მე ტი, 

სხ ვა სა ზრ უნ ავი არ აფ ერი აქ ვს. 
ამ იტ ომ ცა ლკე აპ არ ატ ის არ სე-
ბო ბა მი ზა ნშ ეწ ონ ილი არ არ ის. 
შე სა ბა მი სად, აბ სო ლუ ტუ რად 
მი ზა ნშ ეწ ონ ილ ია დე პა რტ ამ ენ-
ტის მთ ლი ანი შე რწ ყმა სა მი ნი სტ-
როს აპ არ ატ თან. არ ვი ცი, ამ ას 
კა დრ ებ ის შე მც ირ ება მო ჰყ ვე ბა 
თუ არა, მა გრ ამ, ალ ბათ, მო ხდ-
ება სა მს ახ ურ ებ ის ოპ ტი მი ზა ცია, 
პრ აქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ დე პა რტ-
ამ ენ ტის და მო უკ იდ ებ ლო ბამ და 
ერ თპ ირ ოვ ნუ ლმა გა და წყ ვე ტი-
ლე ბე ბმა არ იმ უშ ავა. ამ იტ ომ ამ 
მი მა რთ ულ ებ ით რე ფო რმა პო ზი-
ტი ურ ია. ფა ქტ ია, რომ ამ დრ ომ-
დე სა მი ნი სტ რო პრ ოც ეს ებს ბო-
ლო მდე ვერ აკ ონ ტრ ოლ ებ და, თუ 
ამ კო ნტ რო ლს ბო ლო მდე აი ღე ბს 
ხე ლში და შე სა ბა მი სად, პა-
სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას აც, რა 
თქ მა უნ და, უკ ეთ ეს ია“, 
– ამ ბო ბს „პრ აი მტ აი-
მთ ან“ სა უბ რი სას ტა-
ტო ქე ლბ აქ ია ნი.

ად ვო კა ტი ლა ლი 
აფ ცი აუ რი კი შე სა
ძლ ოა, ბუ ნტ ის თა ვი
დან ას აც ილ ებ ლად 
დე პა რტ ამ ენ ტსა და 
სა მა რთ ალ და მც ავ 

უწ ყე ბე ბს დრ ოუ ლი რე აგ ირ ებ
ის კენ მო უწ ოდ ებს. მი სი თქ მით, 
და უყ ოვ ნე ბლ ივ უნ და გა ათ ავ ის
უფ ლონ ად მი ნი სტ რა ცი ის ყვ ელა 
ის თა ნა მშ რო მე ლი, ვი ნც მს გა ვსი 
ქა ოს ის შე ქმ ნა შია შე მჩ ნე ული. 

„პა ტი მრ ებ ის თვ ის არა აქ ვს მნ-
იშ ვნ ელ ობა, ვის და ქვ ემ დე ბა რე ბა-
ში იქ ნე ბა ცი ხის ად მი ნი სტ რა ცია 
– სა მი ნი სტ რო სი თუ დე პა რტ ამ ენ-
ტის. თუ კი არ სე ბო ბს ას ეთი ინ ფო-
რმ აც ია, ცხ ად ია, ამ ის უკ ან დგ ას 
ცი ხის ად მი ნი სტ რა ცია. გა მო რი-
ცხ ულ ია, რომ თა ვად პა ტი მრ ებს 
გა მო ეჩ ინ ათ ას ეთი ინ იც ია ტი ვა და 

გა ეპ რო ტე სტ ებ ინ ათ სად-ის ავ ტო-
ნო მი ურ ობ ის გა უქ მე ბა. ხე ლი სუ-
ფლ ებ ამ უნ და მი იღ ოს დრ ოუ ლი 
ზო მე ბი. თუ კი ვი ნმე მა რთ ლაც 
აქ ეზ ებს პა ტი მრ ებს და მათ ბუ ნტ-
ის კენ მო უწ ოდ ებს, ყვ ელა და სა ჭე-
რია. რო გორ შე იძ ლე ბა პა ტი მრ ის 
გა მო ყე ნე ბა სა კუ თა რი პრ ივ ილ ეგ-
იე ბის შე სა ნა რჩ უნ ებ ლად. ჩე მთ ვის 
ეს გა სა კვ ირი ნა მდ ვი ლად არ არ ის, 
რა დგ ან კა ცმა არ იც ის, რო გორ 
გა ნკ არ გა ვს სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის 
დე პა რტ ამ ენ ტი უზ არ მა ზარ ბი-
უჯ ეტს, მათ და ქვ ემ დე ბა რე ბა შია 
ტე ნდ ერ ებ იც, სა პა ტი მრ ოე ბში არ-
სე ბუ ლი მა ღა ზი ები და ბუ ნე ბრ ივ-
ია, არ სუ რთ ამ ყვ ელ აფ რის და-
კა რგ ვა. პა ტი მრ ებ ის გა მო ყე ნე ბა 
ნე ბი სმ იე რი სა კი თხ ის გა სა პრ ოტ-

ეს ტე ბლ ად და ნა შა ულ ია და 
ყვ ელა ორ გა ნი ზა ტო რი 
უნ და და ის აჯ ოს, მი ნი-
მუმ დრ ოუ ლად უნ და 
გა ათ ავ ის უფ ლონ მა ინც. 
ეს უნ და გა კე თდ ეს და-
უყ ოვ ნე ბლ ივ, რა დგ ან 
რა იმე გა უთ ვა ლი სწ ინ ებ-
ელი შე დე გი არ და დგ ეს“, 

– ამ ბო ბს ლა ლი აფ ცი აუ-
რი.

ლალი 
აფციაური: 

„ხელისუფლებამ 
უნდა მიიღოს 

დროული ზომები, 
რადგან რაიმე 

გაუთვალისწინებელი 
არ მოხდეს“

ვინ დგას პატიმრების პროტესტის უკან?

ტატო 
ქელბაქიანი: 
„ამ დრომდე 
სამინისტრო 

პროცესებს ბოლომდე
 ვერ აკონტროლებდა, თუ ამ 
კონტროლს ბოლომდე აიღებს 

ხელში და, შესაბამისად, 
პასუხისმგებლობასაც, რა თქმა 

უნდა, უკეთესია“

კახი კახიშვილი: „ეს არის ყველაზე სენსიტიური 
სამინისტრო, საიდანაც შეიძლება ისეთი ტიპის 
აფეთქება მიიღო, რომ ქვეყანამ ვერ გაუძლოს... 

თითოეულ დღეს აქვს მნიშვნელობა, გამომდინარე 
იქიდან, რომ არსებობენ ამ კანონპროექტის 

არმიღების მსურველებიც“

გიორგი მღებრიშვილი
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ვინ არის მსუქანი ზოია?
მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

სულ ცო ტა ხნ ის წინ ინ ტე
რპ ოლ ის წი თე ლი ცი რკ ულ არ
ით სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა ქე 
ზო ია ჩხ აი ძე ზე სა ერ თა შო რი
სო ძე ბნა გა მო ცხ ად და. 61 წლ
ის ქა ლბ ატ ონი სა ქა რთ ვე ლოს 
სა მა რთ ალ და მც ავი ორ გა ნოს 
მო თხ ოვ ნის სა ფუ ძვ ელ ზე სი
სხ ლის სა მა რთ ლის კო დე ქს ის 
180ე მუ ხლ ის მე2 ნა წი ლის 
„ა“ და მე3 ნა წი ლის „ბ“ ქვ ეპ
უნ ქტ ით (თა ღლ ით ობა) გა თვ
ალ ის წი ნე ბუ ლი და ნა შა ულ ის 
ჩა დე ნი სთ ვის იძ ებ ნე ბა. 

რო გო რც გა ვა რკ ვი ეთ, ზო-
ია ჩხ აი ძე წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
დრ ოს აქ ტი ურ ად თა ნა მშ რო-
მლ ობ და პრ ოკ ურ ატ ურ ასა და 
ფი ნა ნს ურ პო ლი ცი ას თან და 
მი სი ჩვ ენ ებ ის სა ფუ ძვ ელ ზე 
სა პყ რო ბი ლე ში არ აე რთი პი რი 
აღ მო ჩნ და. მის მა ხე ში გა ბმ ულ 
მო ქა ლა ქე თა ნა წი ლთ ან პრ ოკ-
ურ ატ ურა სა პრ ოც ესო შე თა ნხ-
მე ბე ბს აფ ორ მე ბდა. ამ ად ამ ია-
ნე ბს თა ვი სუ ფლ ება ათი ათ ას-
ობ ით ლა რი უჯ დე ბო დათ. 

ყო ფი ლი პრ ოკ ურ ორი ნა ნა 
თხ ელ იძე, რო მე ლიც თა ვა დაც 
მს ჯა ვრ და დე ბუ ლი გა ხლ დათ, 
ამ ბო ბს, რომ მხ ოლ ოდ ქა ლთა 
ცი ხე ში ზო ია ჩხ აი ძის მი ერ 
და ზა რა ლე ბუ ლი ათ ობ ით პა-
ტი მა რი იხ დის სა სჯ ელს. მი-
სი სა ხე ლი, რო გო რც მთ ავ არი 
მო წმ ისა, სი სხ ლის სა მა რთ ლის 
არ აე რთ სა ქმ ეში ფი გუ რი რე ბს. 

ნა ნა თხ ელ იძე, ყო ფი ლი 
პრ ოკ ურ ორი:

– პრ ოკ ურ ატ ურ აში სი სტ ემ-
ატ ურ ად ხდ ებ ოდა აგ ენ ტუ რის 
და მუ შა ვე ბა, გა ნს აკ უთ რე ბით 
ფი ნა ნს ური კუ თხ ით. ის ინი ირ-
ჩე ვდ ნენ გა რკ ვე ულ და ნა შა-
ულ ში შე მჩ ნე ულ პი რო ვნ ებ ას, 
რო მე ლს აც სთ ავ აზ ობ დნ ენ მა-
თთ ან აგ ენ ტუ რულ თა ნა მშ რო-
მლ ობ ას. სწ ორ ედ ერთ-ერ თი 
ას ეთი მო ქა ლა ქე გა ხლ ავთ ზო-
ია ჩხ აი ძე, რო მე ლიც იყო ად ეი-
შვ ილ ის უწ ყე ბის აგ ენ ტი ფი ნა-
ნს ური მი მა რთ ულ ებ ით. 

– რა სქ ემ ით მო ქმ ედ ებ და 
ეს ქა ლბ ატ ონი?

–  სქ ემა იყო ორ გვ არი: იპ-
ოთ ეკ ური სე სხ ის გა მო ტა ნის 
მს ურ ველ ად ამ ია ნე ბს ზო ია 
ჩხ აი ძე ყა ლბ სა ბუ თე ბს უმ ზა-

დე ბდა, ბა ნკ ში მი სვ ლი სა და ამ 
სა ბუ თე ბის წა რდ გე ნი სთ ან ავე 
კი ამ პი რო ვნ ებ ებს აკ ავ ებ დნ-
ენ. შე მდ ეგ აგ ენტ ზო ია ჩხ აი-
ძეს აძ ლე ვდ ნენ უფ ლე ბას, წი-
ნა სწ არი და კა ვე ბის სა კა ნში 
შე სუ ლი ყო და თა ვის მს ხვ-
ერ პლ თან მო ლა პა რა კე ბა 
გა ემ არ თა. ის და პა ტი-
მრ ებ ულს არ წმ უნ ებ და, 
რომ აუ ცი ლე ბე ლი იყო 
სა პრ ოც ესო შე თა ნხ-
მე ბა, წი ნა აღ მდ ეგ 
შე მთ ხვ ევ აში  ორ-
ივ ეს და გვ იჭ ერ ენო. 
მე ორე სქ ემ ით, ზო ია 
მი დი ოდა ად ამ ია ნე-
ბთ ან და ეუ ბნ ებ ოდა, 
– შენ უნ და გა აკ ეთო 
სა მს ახ ურ ის ფი ქც იუ-
რი ცნ ობა, რომ სე სხი 
აი ღოო. შე მდ ეგ ეს ად-
ამ ია ნე ბი უკ ავ ში რდ ებ ოდ-
ნენ თა ვი ანთ ნა ცნ ობ ებს, 
რომ ას ეთი ცნ ობა გა ეკ ეთ-
ებ ინ ათ. ამ შე მთ ხვ ევ აში იჭ ერ-
დნ ენ რო გო რც ცნ ობ ის ამ ღე ბს, 
ას ევე გა მც ემს. 

– ბე ვრი ად ამ ია ნი და ზა რა
ლდა ამ სქ ემ ებ ით?

– რა თქ მა უნ და. ეს ად ამ-
ია ნი ას ეთ სა ქმ ია ნო ბას წლ-
ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ეწ ეო და. 
მხ ოლ ოდ ქა ლთა ცი ხე ში, სულ 
ცო ტა, 35 მს ჯა ვრ და დე ბუ ლია, 
რო მე ლიც ამ მა ხე ში გა ება. ოპ-
ერ ატ იულ ინ ფო რმ აც იე ბს რომ 
გა და ხე დოთ, იქ ნა ხა ვთ მის აგ-
ენ ტუ რულ მე ტს ახ ელ ებს: „ზო-
ია ტბ ილ ის კი“, „მს უქ ანი ზო ია“ 
და ა.შ. ძა ლი ან ბე ვრი სა ქმ ეა, 
სა დაც ეს ქა ლბ ატ ონი ფი გუ რი-
რე ბს. ეს ქა ლი აუ ცი ლე ბლ ად 
უნ და მი ეც ეს პა სუ ხი სგ ებ აში. 
სა მწ უხ არ ოდ, ას ეთ სა ქმ ია ნო-
ბას ეწ ეო და ად ვო კა ტთა დი დი 
ნა წი ლიც. მე ვი ყა ვი ყო ფი ლი 
პრ ოკ ურ ორი და სწ ორ ედ ას ეთი 
ად ვო კა ტის ჩვ ენ ებ ის სა ფუ ძვ-
ელ ზე და მა პა ტი მრ ეს, თი თქ ოს 
ზე წო ლას ვა ხდ ენ დი სა ოლ ქო 
პრ ოკ ურ ორ ზე. 

ად ვო კა ტი ლე ლა აბ აშ იძე 
ის ად ამ ია ნია, რო მე ლს აც თბ
ილ ის ის მთ ავ არი პრ ოკ ურ ორ
ის ყო ფი ლი მო ად გი ლე ვა ხტ
ანგ ია შვ ილი კო ნკ რე ტუ ლი 
პი რე ბის მი მა რთ ცრუ ჩვ ენ
ებ ის მი ცე მას სთ ხო ვდა.

„ვა ხტ ანგ ია შვ ილი, ქა ლა ქის 
მთ ავ არი პრ ოკ ურ ორ ის ყო ფი-
ლი მო ად გი ლე, მა იძ ულ ებ და, 
რომ ამა თუ იმ ად ამ ია ნის წი-
ნა აღ მდ ეგ მი მე ცა ჩვ ენ ება და 
მა თთ ან მე თა ნა მშ რო მლა. ის 
ამ ბო ბდა, რომ მათ ჰქ ონ დათ 
მა თთ ვის სა ინ ტე რე სო ად ამ ია-
ნე ბის სია და ამ სი ის მი ხე დვ-
ით უნ და მი მე წო დე ბი ნა მე ამ 
ხა ლხ ზე ინ ფო რმ აც ია. ის ინი მე 
პი რდ აპ ირ მე უბ ნე ბო დნ ენ, რომ 
ია ნვ რი დან აპ რი ლის ჩა თვ ლით 
87 ად ვო კა ტი ჰყ ავ დათ და კა ვე-
ბუ ლი. ამ 87-დან კი მხ ოლ ოდ 
24 გა ას ამ არ თლ ეს. ის ად ამ ია-
ნე ბი, ვი ნც მა თთ ან თა ნა მშ რო-
მლ ობ ას არ და სთ ან ხმ დნ ენ. ჩე-
მი უა რის შე მდ ეგ კი აღ მო ჩნ და, 
რომ მე გა ვხ დი 25-ე და კა ვე ბუ-
ლი ად ვო კა ტი. სა პა ტი მრო კი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის შე ცვ ლის შე-
მდ ეგ სა პა ტრ ია რქ ოს შე წყ ალ-
ებ ის სა ფუ ძვ ელ ზე და ვტ ოვე“, 
– აც ხა დე ბს აბ აშ იძე.

გი ორ გი დე მე ტრ აშ ვი ლი, 
რო მე ლიც ცი ხე ში ნა რკ ოტ იკ
ის შე ძე ნაშე ნა ხვ ის მუ ხლ ით 
იჯ და, აც ხა დე ბს, რომ ის აი
ძუ ლეს, მი სი მე გო ბრ ის, ბი
ზნ ეს მენ ზუ რა ჩა ხუ ნა შვ ილ ის 
წი ნა აღ მდ ეგ მი ეცა ჩვ ენ ება 
და ის იმ და ნა შა ულ ში ემ ხი
ლე ბი ნა, რო მე ლიც არ ჩა უდ
ენ ია.

„ჩე მი და კა ვე ბის მო მე ნტ-
იდ ან ჩე მგ ან პი რდ აპ ირ მო ით-
ხო ვდ ნენ, რომ ზუ რაბ ჩა ხუ ნა-
შვ ილი მე მხ ილ ებ ინა იმ და ნა-
შა ულ ში, რო მე ლიც მას არ ჩა-
უდ ენ ია. სა უბ არი იყო ჩა ხუ ნა-
შვ ილ ის მი ერ ნა რკ ოტ იკ ის რე-
ალ იზ აც ია ზე. მე უბ ნე ბო დნ ენ, 
რომ ამ ის სა ნა ცვ ლოდ სა პრ-
ოც ესო შე თა ნხ მე ბას გა მი ფო-
რმ ებ დნ ენ. ამ აზე უა რი ვთ ქვი. 
ჩე მი წი ნა აღ მდ ეგ ობ ის მი უხ-

ედ ავ ად, მა ინც მი მა ცე მი-
ნეს ჩვ ენ ება, რომ თი თოს 

მან შე ის ყი და სხ ვი სგ ან 
ნა რკ ოტ იკი. მე მო მა-

ტყ უეს, რა დგ ან აც 
არ ვი ცო დი, რომ 
ეს ჩვ ენ ება მის წი-
ნა აღ მდ ეგ მა ინც 
იქ ნე ბო და გა-
მო ყე  ნე  ბუ ლი“ , 
– აც ხა დე ბს დე
მე ტრ აშ ვი ლი.

კო  ნკ  რე  ტუ-
ლად ამ ჩვ ენ ებ-
ის სა ფუ ძვ ელ-
ზე ცრუ მო წმ ემ 
გი ორ გი დე მე-

ტრ აშ ვი ლმა პრ-
ოკ ურ ატ ურ ის გან 

17 წლ ის ნა ცვ ლად 
3-წლ ია ნი სა სჯ ელი 

მი იღო. ბი ზნ ეს მე ნი 
ზუ რა ჩა ხუ ნა შვ ილი კი 

დღ ეს აც იხ დის სა სჯ ელს 
რუ სთ ავ ის და წე სე ბუ ლე ბა-

ში.

ინტერპოლმა ადეიშვილის 
აგენტზე საერთაშორისო 

ძებნა გამოაცხადა

„მხოლოდ ქალთა
ციხეში, სულ ცოტა, 

35 მსჯავრდადებულია, 
რომელიც ამ მახეში გაება. 
ოპერატიულ ინფორმაციებს 

რომ გადახედოთ, 
იქ ნახავთ მის 

აგენტურულ მეტსახელებს: 
„ზოია ტბილისკი“, 

„მსუქანი ზოია“ 
და ა.შ.“
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ერ თწ ლი ანი გა ნშ ორ ებ ის შე მდ
ეგ ამ ერ იკ იდ ან სა მშ ობ ლო ში სო ფო 
ნი ჟა რა ძე  და ბრ უნ და, მა ღა ლკ ვა
ლი ფი ცი ური მო მღ ერ ლის რა ნგ ში. 
ნიუ იო რკ ში ბრ ოდ ვე ის სა მს ახ
იო ბო სკ ოლ ის ორი კუ რსი გა ია რა. 
რო გო რც მო მღ ერ ალ მა „პრ აი მტ
აი მს“ გა ნუ ცხ ადა, იქ მა სტ ერ კლ ას
ის ჩა ტა რე ბა თვ ით მე ტრ მა – რონ 
შე ტლ ერ მაც კი სთ ხო ვა. „შე ტლ ერ 
სტ უდ იოს“ კუ რსს ჰო ლი ვუ დის 
ყვ ელა ის მს ახ იო ბი გა დის, ვი ნც 
მი უზ იკ ლში თუ მუ სი კა ლურ სპ ექ
ტა კლ ებ ში თა მა შო ბს. მო მღ ერ ალი 
მი ღე ბუ ლი გა მო ცდ ილ ებ ით კმ აყ
ოფ ილ ია. სა კმ არ ისი იყო სო ფოს 
გა მო ჩე ნა, რომ ახ ალი ჭო რე ბის 
ტა ლღ ამ გა და უა რა თბ ილ ისს. „რუ
სთ ავი 2“ის მი ერ მო წყ ობ ილ სა
ახ ალ წლო კო ნც ერ ტზე, სხ ვა ბე ვრ 
მო მღ ერ ალ თან ერ თად, ახ ალი წლ
ის ღა მეს, მა ყუ რე ბე ლმა სო ფო ნი
ჟა რა ძეც იხ ილა. ყვ ელ ამ ერ თხ მად 
აღ ია რა – ნი ჟა რა ძე სა გრ ძნ ობ ლად 
გა სუ ქე ბუ ლი და ბრ უნ და ამ ერ იკ
იდ ან, ალ ბათ, ორ სუ ლად არ ისო. 
მა ნა მდე, სო ფო სო ცი ალ ურ ქს ელ
ში თა ვი სი ამ ერ იკ ული ცხ ოვ რე ბის 
ამ სა ხვ ელ ფო ტო ებს აქ ვე ყნ ებ და. 
წო ნა ში მა ტე ბა ფო ტო ებ იდ ან აც 
შე სა მჩ ნე ვი იყო. მო კლ ედ, თე მა გა
ჩნ და – „ის ეა მო მა ტე ბუ ლი, სო ფო 
ნი ჟა რა ძე ორ სუ ლად იქ ნე ბა“. გა
სუ ლი წლ ის ზა ფხ ულ ში თბ ილ ის ში 
იმ აზე ჭო რა ობ დნ ენ, რო გორ უყ
იდა ორ მი ლი ონ ად ბი ნა მა ნჰ ეტ ენ
ზე ნი ჟა რა ძეს ყო ფი ლმა პრ ეზ იდ
ენ ტმა. წყ ვი ლის რო მა ნზე ბო ლო 
დრ ოს ბე ვრი ით ქვა და და იწ ერა 
კი დეც. ჟუ რნ ალ „რე იტ ინ გს“ ამ
ის გა მო მო მღ ერ ალი უჩ იო და კი
დეც. მო გვ ია ნე ბით სა აგ ენ ტო ები 
ექ სპ რე ზი დე ნტ ისა და მო მღ ერ ლის 
ფო ტოს აქ ვე ყნ ებ დნ ენ, სა დაც ნიუ
იო რკ ის მუ სი კი სა და დრ ამ ის თე
ატ რში (New York City Center) ლი
ნკ ოლ ნის ცე ნტ რის ფე სტ ივ ალ ზე 
ერ თად არ იან და ფი ქს ირ ებ ულ ნი. 
და იწ ერა, რომ ფო ტო სო ცი ალ ურ 
ქს ელ ებ ში გა ვრ ცე ლდა.

„სი დნ ეის თე ატ რი და უბ რუ ნდა 
ლი ნკ ოლ ნის ცე ნტ რის ფე სტ ივ ალს, 
სა დაც გა იმ არ თა ჟან ჟე ნეს გა ხმ აუ-
რე ბუ ლი პი ეს ის „მო სა მს ახ ურ ეე ბის“ 
ჩვ ენ ება, რო მე ლშ იც მთ ავ არ რო ლე-
ბს კე იტ ბლ ან შე ტი, იზ აბ ელ იუ პე რი 
და ელ იზ აბ ეტ დე ბი ცკი თა მა შო ბენ“ 
– წე რდა თე ატ რის ვე ბგ ვე რდი. სო-
ფომ კი მათ, ვი ნც მა ნჰ ეტ ენ ზე 2 მი-
ლი ონ ად შე ფა სე ბულ ბი ნა ზე უვ რც-
ელ ებ და ჭო რე ბს, სო ცი ალ ური ქს-
ელ ში და დე ბუ ლი ფო ტო თი უპ ას უხა: 
„ეს არ ის ის „ორ მი ლი ონ ია ნი“ 15 კვ-
ად რა ტუ ლი მე ტრ ის სი დი დის ოთ ახი, 
რო მე ლშ იც ამ ჯე რად ვი მყ ოფ ები ამ-
ერ იკ აში, ერ თი პა ტა რა სტ უდ იოა, 
ერთ ჩვ ეუ ლე ბრ ივ სა ხლ ში, რო მე-
ლს აც ვქ ირ აობ! თუ მცა, ალ ბათ, ის 
თა ნხა, რო მე ლიც ამ აბ სუ რდ ული 
სტ ატ იის შე კვ ეთ აში გა და იხ ად ეს, ნა-
მდ ვი ლად მა ცხ ოვ რე ბდა ერ თი წე ლი 
უდ არ დე ლად მს ოფ ლი ოს ნე ბი სმ იერ 
კუ თხ ეში, ბი ნაც სა ყი დლ ად მო მი ვი-
დო და“.

გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ხმ ის თა ნა ხმ-
ად, „X ფა ქტ ორ ის“ მე ორე სე ზო ნის 
ჟი ურ ის წე ვრ ებს შო რის სო ფო საც 
ვი ხი ლა ვთ. ამ ას ნა წი ლო ბრ ივ პრ ოე-
ქტ ის მთ ავ არი პრ ოდ იუ სე რიც ად-
ას ტუ რე ბს და თა ვად მო მღ ერ ალ იც. 
თუ მცა გა და ჭრ ით ჯერ – ვე რც ერ-
თი. სო ფომ ინ ტე რვ იუ ში ექ სკ ლუ ზი-
ურ ად გა გვ იმ ხი ლა,  რომ ეკ რა ნზე 
ხშ ირ ად გა მო ვჩ ნდ ებ იო. 

„სო ფოს კა ნდ იდ ატ ურ აზე ვე რც 
კის გე ტყ ვით და ვე რც – არ ას. ჯერ 
არ ვა რთ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, რა დგ ან 
ამ თე მა ზე არ გვ ილ აპ არ აკ ია. „ნი-
ჭი ერ ის“ გრ ან დი ოზ ული ფი ნა ლის 
და სრ ულ ებ ის შე მდ ეგ და ვს ხდ ებ ით 
და მშ ვი დად ვი ლა პა რა კე ბთ. სა კმ-
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არ ის ია, ვი ნმე ახ სე ნო, რომ მა ში ნვე 
ამ ბა ვი ატ ყდ ება. რთ ულ ია, ჯერ ჟი-
ურ ის კა ნდ იდ ატ ურ ებ ზე წი ნა სწ არ 
ლა პა რა კი. ჯერ არც ჟი ურ ის წე-
ვრ ებ ზე და არც კა ტე გო რი ებ ზე არ 
გვ ილ აპ არ აკ ია“,– გვ ით ხრა გი ორ გი 
ხა ბუ რზ ან იამ. 

ბრ ოდ ვე ის სა მს ახ იო ბო სკ ოლა
სო ფო ნი ჟა რა ძე: არ სად არ მი-

თქ ვა მს, რომ მე ამ ერ იკ აში სა ცხ ოვ-
რე ბლ ად მი ვდ იო დი. სა სწ ავ ლე ბლ ად 
ვი ყა ვი, სწ ავ ლა და ვა სრ ულე და ჩა მო-
ვე დი. ბრ ოდ ვე ის აკ ად ემ ია ში ორი კუ-
რსი და ვხ ურე, ეს და ახ ლო ებ ით ერთ 
წლ ამ დე გა მო ვი და. გა ვი არე – დრ ამა, 
ვო კა ლი, მუ სი კა ლუ რი თე ატ რის სა-
გნ ები. მე ძი რი თა დად დრ ამ აზე ვი-
ყა ვი ორ იე ნტ ირ ებ ული. მო სკ ოვ შიც 
სა მს ახ იო ბო სკ ოლა მა ქვს და მთ ავ რე-
ბუ ლი, ეს ჩე მი პრ ოფ ეს იაა. ამ ერ იკ აში 
კი მა ინც სხ ვა მი მდ ინ არ ეო ბით ვს წა-
ვლ ობ დი, მა ინ ტე რე სე ბდა კვ ალ იფ-
იკ აც იის ამ აღ ლე ბა. ახ ალ ტე ქნ იკ ას 
ვე უფ ლე ბო დი და ძა ლი ან დი დი გა-
მო ცდ ილ ება შე ვი ძი ნე. ბე ვრი სი ახ ლე 
შე ვი თვ ისე. თუ ად რე ქა რთ ულ ენ ოვ-
ან და რუ სუ ლე ნო ვან სპ ექ ტა კლ ებ ში 
ვი ყა ვი და კა ვე ბუ ლი, ახ ლა უკ ვე ინ-
გლ ის ური ენა ისე ძა ლი ან და ვხ ვე წე, 
რომ შე მი ძლ ია ინ გლ ის ურ-

ენ ოვ ან სპ ექ ტა კლ ში ვი თა მა შო. სპ ეც-
ია ლუ რი კუ რსი გა ვი არე – უც ხო ელი 
სტ უდ ენ ტე ბი სთ ვის აქ ცე ნტ ის და ხვ-
ეწ ის კუ რს ია. ამ ერ იკ ულ აქ ცე ნტს გი-
ყე ნე ბენ და ეს მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია იგ ივე 
სი მღ ერ ის თვ ის აც. თუ ად რე მე გო ნა, 
რომ ინ გლ ის ურ ად კა რგ ად ვლ აპ არ-
აკ ობ დი და უა ქც ენ ტოდ ვმ ღე რო დი, 
ნიუ-იო რკ ში აღ მო ვა ჩი ნე, რომ ასე 
არ ყო ფი ლა. ენ ის ხა რი სხს დე ტა ლუ-
რად ვხ ვე წდი. ვო კა ლის კუ რსს ცნ ობ-
ილ „შე ტლ ერ სტ უდ იო ში“ გა ვდ იო დი. 
ჰო ლი ვუ დის ყვ ელა მს ახ იო ბი, ვი საც 
მი უზ იკ ლში თუ მუ სი კა ლურ სპ ექ-
ტა კლ ში უთ ამ აშ ია, რონ შე ტლ ერ ის 
მო სწ ავ ლე ყო ფი ლა. შე ტლ ერ ის რა-
მდ ენ იმე მა სტ ერ კლ ასი ჩა მი ტა რდა. 
ამ სკ ოლ აში მს ახ იო ბე ბი სწ ავ ლო ბენ 
და არა პრ ოფ ეს იო ნა ლი მო მღ ერ ლე-
ბი. და ის ინი რო გო რც მე ორ ად პრ-
ოფ ეს იას, ისე ეუ ფლ ებ იან სი მღ ერ ას. 

მე ორ ივე პრ ოფ ეს ია მა ქვს, მს ახ-
იო ბიც ვარ და მო მღ ერ ალ იც. ამ 

სტ უდ ია ში უკ ვი რდ ათ, მე რომ ვს წა-
ვლ ობ დი და უხ ერ ხუ ლია ამ ის თქ მა, 
მა გრ ამ გა გი მხ ელთ – მი თხ რეს, მა-
სტ ერ კლ ას ებ ის ჩა ტა რე ბა ში თუ და-
გვ ეხ მა რე ბით, კა რგი იქ ნე ბაო. ას ეთი 
კო მპ ლი მე ნტ იც მი ვი ღე. 

– ხომ არ ჩა გი ტა რე ბია მა სტ ერ
კლ ასი?

– არა, არ ჩა მი ტა რე ბია. 

ჭა რბი წო ნა – ბუ რგ ერ ები 
და ჭო რე ბი

– შენ ფო ტო ებს „ფე ის ბუ ქსა“ 
და „ინ სტ აგ რა მზე“ ვნ ახ ულ ობ
დით, ხშ ირ ად პა რკ ებ ში ვე ლო სი
პე დით გა და ღე ბუ ლს... 

– კი, აქ ტი ურ ად და ვდ იო დი ვე-
ლო სი პე დით. ამ ერ იკ აში კვ ებ ის პრ-
ობ ლე მაა.  რაც არ უნ და ეც ადო, წო-
ნა ში მა ინც იმ ატ ებ. მე ამ პრ ობ ლე-

მის წი ნა შე ნა მდ ვი ლად და ვდ ექი. 
– და მა სწ არი. შენ წო ნა ში მო

მა ტე ბას, აქ, შენ სა ვა რა უდო 
ორ სუ ლო ბა ზე ჭო რი მო ჰყ ვა.

– (იც ინ ის) ეკ რა ნიც ამ ატ ებს კი-
ლო გრ ამ ებს. სა ზო გა დო ება მი ნდა 
და ვა წყ ნა რო, არც ისე ბე ვრი  მა ქვს 
მო მა ტე ბუ ლი. შვ ილს არ ვე ლო დე-
ბი. ყვ ელ აფ ერს გა იგ ებთ. არ აფ რის 

მა ლვ ას არ და ვი წყ ებ. რაც არ ის ეგ 
არ ის. შვ იდი კი ლო მქ ონ და მო მა-
ტე ბუ ლი. ამ ერ იკ აში წო ნა ში ყვ ელა 
იმ ატ ებს. ცუ დი პრ ოდ უქ ტი კი არ 
არ ის, გე ნმ ოდ იფ იც ირ ებ ულ ია. დი დი 
რა ოდ ენ ობ ით შე იც ავს შა ქა რს. ბი ოპ-
რო დუ ქტი უნ და მი იღო, თუ არ ადა, 
სუ ქდ ები. მე სტ უდ ენ ტუ რად ვც ხო-
ვრ ობ დი, სად რას ვჭ ამ დი, კა ცმა არ 
იც ის. მა რტო და ვდ იო დი, ბუ რგ ერ ებს 
გე ახ ლე ბო დით. ხა ნდ ახ ან ფა სტ ფუ-
დე ბის ჭა მაც მი წე ვდა. სა სწ ავ ლე ბე-
ლში სულ ფე ხით და ვდ იო დი, 40 წუ-
თის სა ვალ გზ აზე. მა გრ ამ ამ ის მი უხ-
ედ ავ ად მა ინც მო ვი მა ტე. ახ ლა შე მი-
ძლ ია ყვ ელა გა ვა ხა რო. ორი კვ ირ აა, 
რაც სა ქა რთ ვე ლო ში ვარ და უკ ვე 4 
კი ლო და ვი კე ლი. კი დევ კა რგი, მე ტი 
არ მა ქვს მო მა ტე ბუ ლი. თა ნდ ათ ან 
ვდ გე ბი ფო რმ აში, ეკ რა ნზე უნ და გა-
მო ვჩ ნდე. შე მო ქმ ედ ებ ით ცხ ოვ რე ბას 
ვუ ბრ უნ დე ბი. 

„X ფა ქტ ორი“
– „X ფა ქტ ორ ში“ უნ და გა მო ჩნ

დე სო...
– ვნ ახ ოთ, ჯერ ვე რა ფე რს გე ტყ-

ვით. რა ღაც მო ლა პა რა კე ბა მი მდ-
ინ არ ეო ბს. მო მა ვალ გე გმ ებს არ ვა-
წყ ობ ხო ლმე. შე იძ ლე ბა ის ეთი რამ 
მო ხდ ეს, მე რე სულ გა და მე წყ ოს. 

– თვ ალ ის ცე მის გე ში ნია?
– არა, არ მჯ ერა. იმ აზე ლა პა რა-

კი, რა ზეც ბო ლო მდე არ არ ის შე თა-
ნხ მე ბა, სწ ორ ად არ მი მა ჩნ ია.

– აქ ცხ ელი ზა ფხ ულ ის ცხ ელი 
ჭო რი იყო – მა ნჰ ეტ ენ ზე სა ხლი 
უყ იდა ყო ფი ლმა პრ ეზ იდ ენ ტმ აო.

– ამ ყვ ელ აფ ერ ზე პა სუ ხი გა ცე-
მუ ლი მა ქვს და მგ ონ ია, რომ ამ ომ-
წუ რა ვიც. უკ ან და ბრ უნ ებ ას აღ არ 
ვა პი რებ. 

– და მა შინ წინ რა არ ის?
– წინ ბე ვრი სი ურ პრ იზი მა ქვს. 

წი ნა სწ არ ამ აზე სა უბ არი რომ არ 
მი ყვ არს, ეს შენ იცი, ჩვ ენ დი დი 
ხნ ის ურ თი ერ თო ბა გვ აკ ავ ში-
რე ბს. სულ ვმ ალ ავ, რა ხდ ება. 
ჭო რე ბი გა ვრ ცე ლდა ჩე მს სა მო-
მა ვლო გე გმ ებ თან და კა ვშ ირ ებ-
ით აც. ძა ლი ან მა ლე და ინ ახ ავს 
სა ზო გა დო ება ბე ვრ კა რგ რა მეს. 
ეკ რა ნზე ხშ ირ ად გა მო ვჩ ნდ ები – 
გა მხ და რი, ფო რმ აში ჩა მდ გა რი 
და მო მღ იმ არი. აი, ის ეთი და ვბ-
უნ დე ბი, რო გო რიც ვი ყა ვი. მი ნდა 
კი დევ უფ რო მი ნუ სე ბში წა ვი დე, 
ტე ლე ვი ზი ით ის ეთი მო მა ტე ბუ-
ლი რომ არ ვჩ ან დე. სა კმ აოდ გა-
მხ და რი მი ნდა გა მო ვჩ ნდე, რომ 
ჭო რე ბის სა ფუ ძვ ელი არ და ვტ-
ოვო. 

– პი რა დში რა სი ახ ლე გა ქვს?
– არ აფ ერი ის ეთი მნ იშ ვნ ელ ოვ-

ანი, რა ზეც შე იძ ლე ბა ვი ლა პა რა-
კოთ. ყვ ელ აფ ერი ძვ ელ ებ ურ ად. 

– ძვ ელ ებ ურ ად კა რგ ად და სტ
აბ ილ ურ ად?

– ყვ ელ აფ ერი ძვ ელ ებ ურ ად... 
რო გო რც კი მე ქნ ება სი ახ ლე, შე გა-
ტყ ობ ინ ებთ.

ამერიკიდან დაბრუნებული „საეჭვოდ“ 
გასუქებული სოფო ნიჟარაძე ჭორებს ეხმაურება

EXCLUSIVE

„წინ 
ბევრი 

სიურპრიზი 
მაქვს.
 სულ 

ვმალავ, 
რა ხდება“

შესაძლოა, სოფო „X ფაქტორის“ 
ჟიურიში ვიხილოთ

 „საზოგადოება 
მინდა დავაწყნარო, 

შვილს არ ველოდები. 
ყველაფერს 

გაიგებთ. არაფრის 
მალვას არ დავიწყებ. 
შვიდი კილო მქონდა 

მომატებული. 
ამერიკაში წონაში 

ყველა იმატებს. 
სტუდენტურად 

ვცხოვრობდი, სად 
რას ვჭამდი, კაცმა 

არ იცის“

გიორგი 
ხაბურზანია: 
„საკმარისია, 
ვინმე ახსენო, 
რომ მაშინვე 

ამბავი ატყდება“

„ორი კვირაა, რაც 
საქართველოში ვარ 

და უკვე 4 კილო 
დავიკელი. კიდევ 
კარგი, მეტი არ 

მაქვს მომატებული. 
თანდათან ვდგები 
ფორმაში, ეკრანზე 
უნდა გამოვჩნდე“ 

„ეკრანზე ხშირად 
გამოვჩნდები – გამხდარი, 

ფორმაში ჩამდგარი და 
მომღიმარი. აი, ისეთი 
დავბუნდები, როგორიც 

ვიყავი. საკმაოდ გამხდარი 
მინდა გამოვჩნდე, რომ 
ჭორების საფუძველი არ 

დავტოვო“ 
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თამარ ჩიკვაიძე: „უმუშევრობა არის ნომერ 
პირველი პრობლემა, მე ასე ვფიქრობ“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

„პრ აი მტ აი მის“ მი ერ გა მო კი
თხ ულ თა უმ რა ვლ ეს ობა აც ხა დე ბს, 
რომ ხე ლი სუ ფლ ებ ის სა ქმ ია ნო ბის 
შე სა ხებ მე ტი დე ტა ლუ რი ინ ფო
რმ აც იის მი ღე ბა სუ რთ. თა ნაც მათ 
ურ ჩე ვნ იათ სი ახ ლე ებ ის, გა კე თე
ბუ ლი სა ქმ ეე ბი სა თუ გა და დგ მუ ლი 
ნა ბი ჯე ბის შე სა ხებ უშ უა ლოდ სა
მთ ავ რო ბო წრ იდ ან იღ ებ დნ ენ ინ
ფო რმ აც იე ბს, ვი დრე, მა გა ლი თად, 
ოპ ოზ იც იი სგ ან. რაც შე ეხ ება პრ
ობ ლე მე ბს, თი თო ეულ მა თგ ანს მი
აჩ ნია, რომ ყვ ელ აზე სე რი ოზ ული 
პრ ობ ლე მა კვ ლავ უმ უშ ევ რო ბაა, 
ხო ლო ყვ ელ აზე წა რმ ატ ებ ული სფ
ერო – ჯა ნდ აც ვა, რო მლ ის შე დე
გი ან მუ შა ობ ას აც ის ინი სა კუ თარ 
თა ვზე გრ ძნ ობ ენ...

თა მარ ჩი კვ აი ძე, 48 წლ ის:
– უმ უშ ევ რო ბა არ ის ნო მერ პი-

რვ ელი პრ ობ ლე მა, მე ასე ვფ იქ რობ. 
ძა ლი ან ბე ვრი მა რთ ლაც ჭკ ვი ანი ად-
ამ ია ნი უს ამ სა ხუ როდ და დის. გა მო-
ცდ ები ჩა ტა რდა უს ამ არ თლ ოდ. აი, 
მა გა ლი თად მე, 23 წე ლი ვა სწ ავ ლი დი 
აგ რა რულ უნ ივ ერ სი ტე ტში, რა საც 
ვა კე თე ბდი 15 წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, 
რა შიც ნა მდ ვი ლად პრ ოფ ეს იო ნა ლი 
ვი ყა ვი, ზუ სტ ად ვი ცი, რომ გა მო ცდა 
ჩა ვა ბა რე, მა გრ ამ შე დე გად მო მი ვი და 
პა სუ ხი, გა მო ცდა ვერ ჩა აბ არ ეთო. 
გა სა ჩი ვრ ება არც კი მი ცდ ია, რა 
აზ რი ჰქ ონ და? 1999 წლ იდ ან ვმ უშ-
აო ბდი რე ეს ტრ ში, ვა სწ ავ ლი დი უნ-
ივ ერ სი ტე ტში, შე მდ ეგ სპ ეც ია ლო ბა, 
რო მე ლს აც ვა სწ ავ ლი დი, სა ერ თოდ 
გა აუ ქმ ეს ნა ცი ონ ალ ებ მა. აღ მო ჩნ-
და, რომ სა ქა რთ ვე ლო ში მი წის რე-
სუ რს ებ ის მა რთ ვა არ ავ ის სჭ ირ დე ბა. 
აგ რა რულ ქვ ეყ ან აში მი წის რე სუ რს-
ებ ის მა რთ ვის სპ ეც ია ლო ბა გა აუ ქმ-
ეს. სწ ორ ედ ნა ცი ონ ალ ებ ის წყ ალ-
ობ ით ვარ დღ ეს უმ უშ ევ არი, იმ დე ნი 
ცუ დი სა ქმე აქ ვს წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ-
ას გა კე თე ბუ ლი, მა თი გა მა რთ ლე ბა 

წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია. ვფ იქ რობ, პრ ობ-
ლე მად რჩ ება უს ამ არ თლ ობა, რა დგ-
ან ახ ალ ხე ლი სუ ფლ ებ ას არ გა მო უძ-
იე ბია ნა ცი ონ ალ ებ ის მი ერ ჩა დე ნი ლი 
და ნა შა ულ ები. სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ-
დგ ენ ას მა რთ ლაც ვე ლო დე ბო დით, 

მა რთ ლაც გვ ჯე რო და, რომ და-
მნ აშ ავ ეე ბი და ის ჯე ბო დნ ენ, 

მა გრ ამ ჯე რჯ ერ ობ ით გა-
კე თე ბუ ლს ვე რა ფე რს 

ვხ ედ ავ. თუ მცა არ ის 
სფ ერო, რო მლ ის შე-
დე გი ან მუ შა ობ ას აც 
სა კუ თარ თა ვსა და 
ოჯ ახ ზე ვგ რძ ნო-
ბთ. დე და პე ნს-
იო ნე რია და ჯა-
ნდ აც ვის სფ ერ ოს 
მუ შა ობ ით ძა ლი ან 
კმ აყ ოფ ილ ები ვა-

რთ. რაც და გვ ჭი რდ ება, ყვ ელ აფ ერი 
უს ას ყი დლ ოდ მი ვი ღეთ, შე უძ ლე ბე-
ლია, არ და ინ ახო ის, რაც კე თდ ება. 
მე სმ ის, ძნ ელ ია ქვ ეყ ნის წინ მო ტრ ია-
ლე ბა, რო დე საც ამ დე ნი წე ლი უკ ან 
მი დი ოდა, ძა ლი ან ძნ ელ ია, მა გრ ამ 
კე თე ბა სწ ორ ედ რომ ში გნ იდ ან უნ-
და და იწ ყონ და, პი რვ ელ რი გში, ნა-
ცი ონ ალ ებ ის მი ერ ჩა დე ნი ლი და ნა-
შა ულ ები გა მო იძ იონ, და მნ აშ ავ ეე ბი 
და სა ჯონ. 

ვა რდ ენ შა ლა მბ ერ იძე, 82 წლ ის:
– ჩვ ენ ამ დე, ჩვ ეუ ლე ბრ ივ მო ქა-

ლა ქე ებ ამ დე, მეტ-ნა კლ ებ ად მო დის 
მთ ავ რო ბის მუ შა ობ ის შე სა ხებ ინ-
ფო რმ აც იე ბი, მა გრ ამ კი დევ ბე ვრი 
უნ და გა აკ ეთ ონ და კი დევ ბე ვრი უნ-
და გა გვ აგ ებ ინ ონ. არ არ ის სა კმ არ-
ისი ის, რაც ჩვ ენ ამ დე მო დის. აი, მე, 
მა გა ლი თად, პე ნს იო ნე რი ვარ, მთ ელ 

პე ნს იას, რა საც ვი ღებ, გა ზის, დე ნის, 
წყ ლის გა და სა ხა დე ბში მი დის. სი გა-
რე ტი სთ ვის ფუ ლი ძლ ივს მრ ჩე ბო და 
და ახ ლა ეს ეც გა აძ ვი რეს. ყვ ელ აფ-
ერი ძვ ირ დე ბა. ასე იყო, გლ ეხ ის თვ-
ის მთ ავ რო ბა არ ას დრ ოს ყო ფი ლა. 
არ ადა ახ ალ მა ხე ლი სუ ფლ ებ ამ თა-
ვი დან კა რგ ად და იწ ყო, და გვ პი რდა 
პე ნს იე ბის გა ზრ დას, ცო ტა თი კი 
გა ზა რდ ეს, მა გრ ამ ფა სე ბმ აც რომ 
მო იმ ატა? კა რგ ით, მო იმ ატ ოს ფა სე-
ბმა, მა გრ ამ პე ნს ია გა ზა რდ ონ, რომ 
ყი დვა შე ვძ ლოთ. 5-10 ლა რს რომ 
უმ ატ ებ ენ, ეს ძა ლი ან ცო ტაა. 

გო გი ხო შტ არ ია, 76 წლ ის:
– უნ და ით ქვ ას, რომ მთ ავ რო ბა 

ხა ნდ ახ ან პი არ ში აგ ვი ან ებს, მე ტის 
თქ მაა სა ჭი რო. მთ ლი ან ობ აში ბე-
ვრი რამ აკ ლია ქვ ეყ ან ას, მა გრ ამ 
იმ ას აც გე ტყ ვით, რომ ჯე რჯ ერ ობ-
ით და მო უკ იდ ებ ელი ქვ ეყ ნის ის-
ტო რი აში არც ერ თი ხე ლი სუ ფლ-
ება არ მო მწ ონს. არც ერ თი არ იყო  
ის, რო მე ლიც ხა ლხს წა ად გე ბო და 
და ქვ ეყ ან ას წინ წა წე ვდა. ახ ლა 

ცო ტა უფ რო თა ვი სუ ფლ-
ად სუ ნთ ქა ვს ად ამ ია ნი, ტე რო რის 
გა ნც და აღ არ არ ის. გა ნს აკ უთ რე-
ბით სა ნდ რო გი რგ ვლ ია ნი სა და 
სხ ვა ახ ალ გა ზრ დე ბის მკ ვლ ელ ობ-
ებ მა ჩე მზე ძა ლი ან და მთ რგ უნ ვე-
ლად იმ ოქ მე და და იმ სი ტუ აც იის 
გა მე ორ ება სა ში ნლ ად არ მი ნდა. 
ამ იტ ომ არ ავ ით არ შე მთ ხვ ევ აში 
არ მს ურს, ნა ცე ბი და ბრ უნ დნ ენ. 
თუ მცა ფა ქტ ია, რომ ახ ალ ხე ლი-
სუ ფლ ებ ას თა ნაც ბე ვრი პრ ეტ ენ-
ზია აქ ვს მო სა ხლ ეო ბას. პი რვ ელ 
რი გში, ქმ ედ ით უნ არ ია ნო ბა. ყვ ელ-
აზე დი დი პრ ობ ლე მა სტ აგ ნა ცი აა, 
ქვ ეყ ანა გა ჩე რე ბუ ლია, უმ უშ ევ რო-
ბა ერთ-ერ თი უს ერ იო ზუ ლე სი პრ-
ობ ლე მაა. მშ იერ კუ ჭზე დე მო კრ-
ატ ია ზე სა უბ არი წა რმ ოუ დგ ენ ელი 
ამ ბა ვია. რაც შე ეხ ება და სა ვლ ურ 

ორ იე ნტ აც იას, ამ აში სა ფრ თხ ეს 
ნა მდ ვი ლად ვერ ვხ ედ ავ, მა გრ ამ 
სა გა რეო სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს 
თა ნმ იმ დე ვრ ული ქმ ედ ებ ები არ 
ჩა ნს. ის შა ნსი, რო მე ლიც ქვ-
ეყ ან ას ჰქ ონ და უკ რა ინ აში 
გა ნვ ით არ ებ ული მო ვლ-
ენ ებ ის დრ ოს... სწ ორ ედ 
მა თთ ვის უნ და მი გვ ება 
ჩვ ენ თან მი მდ ინ არე 
პრ ოც ეს ები, უნ და 
გვ ეთ ქვა, ჩვ ენც 
იგ ივე გა და ვი ტა-

ნეთ, მით უფ რო, რომ ჩვ ენ უფ რო 
პა ტა რა ქვ ეყ ანა ვა რთ, პი რვ ელი 
და რტ ყმა ჩვ ენ მი ვი ღეთ... 

გუ ლნ არა ჩე მი სე ნა შვ ილი, 50 
წლ ის:

– გა კე თე ბუ ლს ჯერ ვე რა ფე რს 
ვხ ედ ავ, ჯა ნდ აც ვის სფ ერო ყვ ელ-
აზე წა რმ ატ ებ ულ ია, ამ ას სა კუ თარ 
თა ვზ ეც ვგ რძ ნო ბთ ად ამ ია ნე ბი. მა-
გრ ამ ყვ ელ ას სჯ ობ ია, სა მს ახ ურ ებს 
მი ხე დონ, სა მა თხ ოვ რო რომ არ გვ-
ქო ნდ ეს ად ამ ია ნე ბს, სა მუ შაო ად-
გი ლე ბი შე ქმ ნან. ეს არ ის ყვ ელ აზე 
დი დი პრ ობ ლე მა. მთ ავ არი და პი რვ-
ელი პრ ობ ლე მა სა მუ შაო ად გი ლე-
ბია, რომ ხა ლხ მა იმ უშ აოს და პუ რის 
ფუ ლი მა ინც იშ ოვ ოს. ეს ნა მდ ვი ლად 
არ აქ ვთ მო გვ არ ებ ული. ად რეც იყო 
ეს პრ ობ ლე მა, არც წი ნა ხე ლი სუ ფლ-
ებ ამ უშ ვე ლა უმ უშ ევ რო ბას და არც 
ეს ხე ლი სუ ფლ ება აგ ვა რე ბს. მე პი-
რა დად გა რე მო ვა ჭრ ედ ვმ უშ აობ, მთ-
ელი დღე გა რეთ ვარ, ვი ყი ნე ბი, რომ 
სა ხლ ში ორი თე თრი შე ვი ტა ნო. 

– ფი ქრ ობთ, რომ ხე ლი სუ ფლ ება 
მუ შა ობს ამ მი მა რთ ულ ებ ით?

– შე იძ ლე ბა მუ შა ობს კი დეც, მა-
გრ ამ ჩვ ენ ამ დე არ მო დის არ ან აი რი 
ინ ფო რმ აც ია. არ ვი ცი, რას აკ ეთ ებ ენ 
იმ ის თვ ის, რომ უმ უშ ევ რო ბა შე მც-
ირ დეს. უმ უშ ევ რო ბა ბე ვრი უბ ედ-
ურ ებ ის მი ზე ზია. ახ ალ გა ზრ დე ბს სა-
მს ახ ურ ები რომ ჰქ ონ დეთ, დი ლი დან 
სა ღა მო მდე და კა ვე ბუ ლე ბი იქ ნე ბო-
დნ ენ და ათ ას სი სუ ლე ლე ზე აღ არ 
იფ იქ რე ბდ ნენ. 

შო თა, 25 წლ ის:
– ჩე მთ ვის არ აფ ერი შე ცვ ლი ლა 

და ვე რც ვხ ედ ავ, რომ ბე ვრ ის თვ ის 
რა მე შე ცვ ლი ლი ყოს, არც ის გვ ეს მის 
მო სა ხლ ეო ბას, მთ ავ რო ბი სგ ან გა კე-
თე ბუ ლი რა არ ის, რა ზე მუ შა ობ ენ, 
რის გა მო სწ ორ ებ ას ცდ ილ ობ ენ. ხე-
ლი სუ ფლ ებ ამ უნ და ილ აპ არ აკ ოს მის 
მი ერ გა და დგ მულ ნა ბი ჯე ბზე, გა კე-

თე ბულ სა ქმ ეე ბზე. ხა ლხ მა უნ და 
გა იგ ოს, რას აკ ეთ ებს მთ ავ რო ბა 

ხა ლხ ის თვ ის. ახ ალ გა ზრ დე ბის 
ყვ ელ აზე დი დი პრ ობ ლე მა 

უმ უშ ევ რო ბაა, უმ უშ ევ არი 
ახ ალ გა ზრ დო ბა იწ ვე ვს 

ბე ვრ პრ ობ ლე მას, მათ 
შო რის კრ იმ ინ ალ ის 

გა ზრ და საც...

გოგი 
ხოშტარია:

 „უნდა 
ითქვას,

რომ მთავრობა 
ხანდახან 

პიარში აგვიანებს“

გულნარა ჩემისენაშვილი: „ჯანდაცვის სფერო ყველაზე წარმატებულია, ამას საკუთარ თავზეც ვგრძნობთ ადამიანები“

ვარდენ შალამბერიძე: „ჩვენამდე, 
ჩვეულებრივ მოქალაქეებამდე, მეტ-

ნაკლებად მოდის მთავრობის მუშაობის 
შესახებ ინფორმაციები“
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სა ყდ რი სთ ან და კა ვშ ირ ებ-
ით ოპ ოზ იც იამ პა რლ ამ ენ ტში 
სა გა მო ძი ებო კო მი სი ის შე ქმ-
ნა ნა ად რე ვად იზ ეი მა. უფ რო 
სწ ორ ად სა ნამ გა და ხტ ებ ოდ-
ნენ, ჰო პლა მა ნა მდე და იძ ახ ეს 
და მე ტიც, ერ თმ ან ეთ ში კა მა-
თი იმ აზე და იწ ყეს, ვი სი გა-
მა რჯ ვე ბა იყო სა გა მო ძი ებო 
კო მი სი ის შე ქმ ნა. წა რმ ატ ებ ას 
სა კუ თარ ქუ ლე ბად ით ვლ იდა 
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“, 
მა შინ რო დე საც ირ აკ ლი ალ-
ას ან იას გუ ნდი ირ წმ უნ ებ ოდა, 
კო მი სი ის შე ქმ ნის ინ იც ია ტო-
რე ბი სწ ორ ედ ჩვ ენ ვი ყა ვი თო. 

ნი ნო გო გუ აძე, „თა ვი
სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ებ ის“ 
წე ვრი: „ეს სა ზო გა დო ებ ის 
წა რმ ატ ებ აა, სწ ორ ედ ამ სა-
ზო გა დო ებ ის ინ ტე რე სე ბშ ია, 
გა ირ კვ ეს, რა მო ხდა სი ნა მდ-
ვი ლე ში სა ყდ რი სში“.

 ას ეთ ივე სი ამ აყ ით იყო 
შე პყ რო ბი ლი ფო რუ მე ლი 
ანი მი რო ტა ძე, რო მე ლიც 
სრ ულ იად სა ზო გა დო ებ ას 
პი რო ბას აძ ლე ვდა: და და-
სტ ურ ებ ულ ად შე მი ძლ ია გი-
თხ რათ, რომ ამ სა კი თხ ზე 

სო ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში მო-
ულ ოდ ნე ლად გა ჩნ და თე მა, 
რო მე ლიც პო რო შე ნკ ოს პა ტრ-
იო ტი ზმს ეჭ ვქ ვეშ აყ ენ ებ და. 
უკ რა ინ ამ ნი გე რი ას მო დე რნ-
იზ ებ ული „მი-24“ მი აწ ოდა, ესე 
იგი პო რო შე ნკო კი არ იბ რძ ვის, 
ია რა ღით ვა ჭრ ობს და და სა-
ვლ ეთ ის და ხმ არ ებ ას ბი ზნ ეს ად 
იყ ენ ებ სო. ამ კო ნტ ექ სტ ში გა-
იხ სე ნეს და ვით კე ზე რა შვ ილი, 

რო მე ლს აც მე დი აში ას ევე უყ-
ენ ებ დნ ენ ია რა ღით ვა ჭრ ობ ის 
ბრ ალ დე ბას. 

პო რო შე ნკ ოს და მც ვე ლე ბიც 
გა მო უჩ ნდ ნენ, მა თი არ გუ მე-
ნტ ით ეგ „მი-24“ ად ვი ლად გა-
მო ვი დო და წყ ობ იდ ან, ამ იტ-
ომ აც ის პო რო შე ნკ ომ გა ყი და 

იმ ის თვ ის, რომ უკ ეთ ესი შე იძ-
ინ ოს. 

სხ ვა თა შო რის, პო რო შე ნკ-
ოს მი მა რთ კი თხ ვის ნი შნ ები 
იმ ლტ ოლ ვი ლე ბს აც ჰქ ონ დათ, 
ვი ნც უკ რა ინ აში ომს გა მო ექ ცა 
და სა ქა რთ ვე ლო ში და ბი ნა ვდა 
დრ ოე ბით. მა თი აზ რით, პო რო-
შე ნკო ოლ იგ არ ქია, რო მე ლს აც 
მო სკ ოვ ში მო ქმ ედი სე რი ოზ-
ული ბი ზნ ეს ები აქ ვს და, შე სა-

ბა მი სად, ის პუ ტი ნის მი მა რთ 
ლო ია ლუ რიც იქ ნე ბა. პუ ტი ნის 
გა რე შე ის ხე ლი სუ ფლ ებ აში ვე-
რც მო ვი დო დაო...

მო კლ ედ, რო გო რც წე სი, მო-
ვლ ენა ერ თია, მის მი მა რთ და-
მო კი დე ბუ ლე ბა კი – სა კმ აოდ 
მრ ავ ალ ფე რო ვა ნი.  

Polit baz Polit baz

ბო ლო დღ ეე ბში ნა ცი ონ-
ალ ები და მი სი ფა ნე ბი, გა ნს-
აკ უთ რე ბით კი ეს უკ ან ას კნ-
ელ ნი, აქ ტი ურ ად სა უბ რო ბენ 
სა აკ აშ ვი ლის და ბრ უნ ებ აზე. 
თა ვად ექ სპ რე ზი დე ნტ მაც 
სო ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში რა მდ-
ენ ჯე რმე და წე რა, რომ სულ 
მა ლე და ბრ უნ დე ბა. და ბრ-
უნ ებ ის დრ ოდ კუ ლუ-
არ ებ ში გა ზა ფხ ული 
სა ხე ლდ ება. იმ ას აც 
ამ ბო ბენ, რომ ხე-
ლი სუ ფლ ება სა აკ-
აშ ვი ლის და კა ვე ბას 
ვერ გა ბე და ვს.

ექ სპ ერ ტი ლე ვან 
ალ აფ იშ ვი ლი აც ხა-
დე ბს, რომ ას ეთი ხმ-
ები ნა ცი ონ ალ ებ სა და 
სა აკ აშ ვი ლს იმ-
იტ ომ და-
სჭ ირ-
დათ, 

რომ ახ ალი წლ ებ ის დღ ეე ბში 
სხ ვა თე მა, რო მლ ის აჟ იტ ირ-
ებ აც შე სა ძლ ებ ელი გა ხდ ებ-
ოდა, ან რო მლ ის მი მა რთ აც 
სხ ვა და სხ ვა გა ნწ ყო ბე ბი და-
ფი ქს ირ დე ბო და, არ იყო, ამ-
იტ ომ აც მო იფ იქ რეს სა აკ აშ ვი-
ლის და ბრ უნ ება. ამ ავე დრ ოს, 

ექ სპ ერ ტი მი იჩ ნე ვს, რომ 
და ბრ უნ ებ ის შე მთ ხვ ევ-

აში ექ სპ რე ზი დე ნტს 
ხე ლი სუ ფლ ება აუ-
ცი ლე ბლ ად და აკ ავ-
ებს: მე კრ იტ იკ ული 
ვი ქნ ები. თუ ბრ ალ-
დე ბა წა უყ ენ ეს და 
გა რკ ვე ული პრ ოც-

ედ ურ ები წა რმ არ-
თ ე ს , მა შინ უნ და 

და აკ ავ ონ 
კი დეც, 
– აღ-
ნი  შნა 
მან.

სა აკ აშ ვი ლი ბრ უნ დე ბა?
უკ რა ინ ის ჯა ნდ აც ვის მი ნი-

სტ რის პი რვ ელი ხმ აუ რი ანი გა-
ნც ხა დე ბა. სა ნდ რო კვ იტ აშ ვი ლს 
სა მკ ურ ნა ლო კლ ინ იკა „ოხ მა-
ტდ ეტ“-ის მშ ენ ებ ლო ბა სთ ან და-
კა ვშ ირ ებ ით კი თხ ვე ბი აქ ვს და 
ის იმ სა მშ ენ ებ ლო ფი რმ ის და-
სჯ ას ით ხო ვს, რო მე ლმ აც მშ ენ-
ებ ლო ბა ბო ლო მდე არ მი იყ ვა ნა 
და თა ნხ ები „გა ან ია ვა“. „მე ასე 

მო ვი ქც ეო დი – შე ვა მო წმ ებ დი 
იმ ას, რა აშ ენ და და სად წა ვი და 
ფუ ლი. ჩა ვს ვა მდი იმ ათ, ვი ნც 
მო იპ არა და და ვა ბრ უნ ებ ინ ებ დი 
მო პა რულ ფუ ლს და ამ ფუ ლით 
„ოხ მა ტდ ეტ“-ის ახ ალ კო რპ უსს 
ავ აშ ენ ებ დი. ჩე მთ ვის სულ ერ-
თია, რა მდ ენ ხა ნს ის ხდ ებ იან ის-
ინი – 10, 20 თუ 30 წე ლი. ჩე მთ-
ვის მთ ავ არ ია, რომ მათ ფუ ლი 
და აბ რუ ნონ. ასე იყო სა ქა რთ-
ვე ლო ში და დი დი იმ ედი მა ქვს, 
უკ რა ინ აშ იც ასე იქ ნე ბა. მე ამ ას 
თქ ვენ გე უბ ნე ბით, რო გო რც უკ-
რა ინ ის ახ ალი მო ქა ლა ქე“. – გა-
ნა ცხ ადა სა ნდ რო კვ იტ აშ ვი ლმა. 
მი სი ვე თქ მით, ომ ია ნო ბის დრ ოს 
სა ბი უჯ ეტო თა ნხ ებ ის გა ფლ ან-
გვა სა მშ ობ ლოს ღა ლა ტია.

კვ იტ აშ ვი ლის 
უკ რა ინ ული 
სკ ან და ლი – 

მი ნი სტ რი 
ხა ლხ ის 

და ჭე რას 
ით ხო ვს

ოპ ოზ იც ია ქუ ლე ბს 
არ შე ქმ ნი ლი სა გა მო ძი ებო 

კო მი სი ით იწ ერს
მს ჯე ლო ბას პა რლ ამ ენ ტში აუ ცი-
ლე ბლ ად მო ვი თხ ოვ თო. გა ნც ხა-
დე ბე ბის შე მდ ეგ ბრ ძო ლა იმ აზე 

და იწ ყეს, რო მე ლი პა რტ იის წა-
რმ ომ ად გე ნლ ებ ით უნ და და კო-
მპ ლე ქტ ებ ულ იყო სა გა მო ძი ებო 
კო მი სია. ად გი ლე ბი აქ აც წი ნა-
სწ არ ვე და ჯა ვშ ნეს. ბი ურ ოზე კი, 
სა ნამ კე ნჭ ის ყრა და იწ ყე ბო და, 
სა გა მო ძი ებო კო მი სი ის შე ქმ ნის 
მო მხ რე დე პუ ტა ტე ბმა კო მი სი ის 
და ჩქ არ ებ ულ ად და კო მპ ლე ქტ ება 
და პა რლ ამ ენ ტის მი ერ იმ ავე დღ-
ეს და მტ კი ცე ბა მო ით ხო ვეს, რა-
ზეც უა რი მი იღ ეს.

სა პა რლ ამ ენ ტო ოპ ოზ იც ია უკ-
ან არ იხ ევს და და რწ მუ ნე ბუ ლე-
ბი არ იან, რომ კო მი სი ის შე ქმ ნას 
მა ინც აი ძუ ლე ბენ უმ რა ვლ ეს ობ-
ას, თუ მცა, და ვით უს უფ აშ ვი ლის 
გა ნც ხა დე ბით, მი ზნ ის მი ღწ ევ ას 
მი ნი მუმ 76 ხმა სჭ ირ დე ბა, რაც 
ასე იო ლი მი სა ღწ ევი მო ქმ ედ პა-
რლ ამ ენ ტში ნა მდ ვი ლად არ არ ის. 

პო რო შე ნკო
ია რა ღით ვა ჭრ ობს?

ეს ფრ აზა რე სპ უბ ლი კე ლმა და ვით ზუ რა ბი შვ ილ მა სო-
ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში და წე რა. რე სპ უბ ლი კე ლე ბის წი ნა აღ-
მდ ეგ ბრ ალ დე ბე ბი არ წყ დე ბა. ზო გი მათ უმ ოქ მე დო ბა ში 
ად ან აშ აუ ლე ბს, ზო გიც მი იჩ ნე ვს, რომ ის ინი ყვ ელ ას ფე-
ხე ბში ებ ლა ნდ ებ იან. და ვით ზუ რა ბი შვ ილ მა და წე რა, რომ 
მათ მა რთ ვის პუ ლტ თან 
არ უშ ვე ბენ. ეს ფრ აზა არ 
და უკ ონ კრ ეტ ებ ია და არც 
ის გა ნუ მა რტ ავს, რა ტომ 
არ ით ვლ ება მა რთ ვის პუ-
ლტ ად პა რლ ამ ენ ტის თა-
ვმ ჯდ ომ არ ის პო სტი.

„მა რთ ვის პუ ლტ თან 
არ გვ იშ ვე ბენ“
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მაკა ზამბახიძე

ნინა წკრიალაშვილი

ფოტო: თინა თუთისანი

დემნა ჯაფარიძე და ზურა ბალანჩივაძე

ვანიკო თარხნიშვილი
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გიორგი 
ხაბურზანიააჩიკო სოლოღაშვილი

აჩი ფურცელაძე და თამუნა მუსერიძე
სანდრო 

მარგალიტაშვილი

ია ფარულავა ნიკა გრიგოლია
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„ვფიქრობ, არსებობს კვლევები, რომელიც ამ შედეგს გვიჩვენებს, 
მაგრამ ჯერჯერობით ეს დღის სინათლეს ვერ პოულობს“

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

სა ქა რთ ვე ლო ში ხე ლი სუ ფლ ებ
აზე მე ტად ყო ვე ლთ ვის არ სე ბო
ბდა ოპ ოზ იც იის პრ ობ ლე მა. უკ ვე 
ოც წე ლზე მე ტია ოპ ოზ იც ია ში პო
პუ ლა რუ ლია ორი ფრ აზა: ვა და მდ
ელი არ ჩე ვნ ები და გა და დგ ეს!!!! ას
ევე, ერ თი ქმ ედ ება – მი ტი ნგ ობა... 
მათ არ სე ნა ლშ ია ას ევე პრ ოვ ოკ
აც იე ბის მო წყ ობა – რა მდ ენ ად აც 
ეს შე სა ძლ ებ ელ ია...  

ექ სპ ერ ტი ხა თუ ნა ლა გა ზი ძე მი-
იჩ ნე ვს, რომ ქა რთ ული ოპ ოზ იც ია 
ძა ლი ან სუ სტ ია და ას ეთი მო თხ ოვ-
ნე ბის წა მო ყე ნე ბით მხ ოლ ოდ სა კუ-
თა რი პე რს ონ ის აქ ტუ ალ იზ აც იას 
ახ დე ნს. 

ქა რთ ული ოპ ოზ იც იის თა ვი სე-
ბუ რე ბე ბზე, ალ ას ან ია ზე, რო გო რც 
ლი დე რზე, ნა ცი ონ ალ ებ ზე, რო გო-
რც ოპ ოზ იც ია ზე, და ახ ალ პო ლი ტი-
კურ ტე ნდ ენ ცი ებ ზე „პრ აი მტ აი მს“ 
ეს აუ ბრა ექ სპ ერ ტი ხა თუ ნა ლა გა-
ზი ძე:

– სა ქა რთ ვე ლო ში ხე ლი სუ ფლ-
ებ ები კი არ იყო ძლ იე რი, მა გრ ამ 
ის ძლ იე რი ჩა ნდა სწ ორ ედ სუ სტი 
ოპ ოზ იც იის ხა რჯ ზე. ანუ სა ქა რთ-
ვე ლო ში ხე ლი სუ ფლ ებ აში ყო ფნ ის 
ვა დას ოპ ოზ იც იის სი სუ სტე გა ნს აზ-
ღვ რა ვდა.

ოპ ოზ იც იის ზო გად მა ხა სი ათ ებ-
ლად შე იძ ლე ბა და სა ხე ლდ ეს ძლ იე-
რი ნე ბის არ მქ ონე პა რტ იე ბი, რო-
მლ ებ საც კო ნკ რე ტუ ლი პო ლი ტი-
კუ რი მი ზა ნი არ აქ ვთ. შე სა ბა მი სად, 
ის ინი იყ ვნ ენ და ნა წი ლო ბრ ივ ახ ლაც 
არ იან:

ან პა რტ იე ბი, რო მლ ებ ის თვ ის აც 
პო ლი ტი კა სა კუ თა რი სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური ყო ფის გა უმ ჯო ბე სე-
ბის სა შუ ალ ებ აა, ას ეთი პა რტ იე ბის 
სი ჭა რბე გა ნს აკ უთ რე ბით იგ რძ ნო-
ბო და. 

 ან ერ თკ აც ია ნი პა რტ იე ბი, რო-
მლ ებ საც არ ჰქ ონ დათ ორ გა ნი ზა ცი-
ული სტ რუ ქტ ურა, ანუ პა რტ იუ ლი 
ქს ელი...

ან პა რტ იე ბი, რო მლ ებ საც არ ჰყ-
ოფ ნი დათ ინ ტე ლე ქტი და ად ამ ია ნუ-
რი რე სუ რსი იმ ის თვ ის, რომ რე ალ-
ური მი ზნ ებ ის თვ ის ებ რძ ოლ ათ. 

ან პა რტ იე ბი, ვი საც ინ ტე ლე ქტი 
ჰყ ოფ ნი დათ, მა გრ ამ და სა ხუ ლი მი-
ზნ ის კენ სვ ლის ნე ბე ლო ბა არ გა-
აჩ ნდ ათ. მა გა ლი თად, იგ ივე რი სკი, 
რო მე ლიც პო ლი ტი კა ში აუ ცი ლე ბე-
ლია. შე სა ბა მი სად, ის ინი რჩ ებ ოდ ნენ 
კლ უბ ურ პა რტ იე ბად... სა უკ ეთ ესო 
შე მთ ხვ ევ აში, ის ინი პა რლ ამ ენ ტში 
წა რმ ოდ გე ნი ლი იყ ვნ ენ რო მე ლი მე 
ორ თქ მა ვლ ის და ხმ არ ებ ით...

რა თქ მა უნ და, ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
ჰქ ონ და რე სუ რსი, გა ნხ ეთ ქი ლე ბა 
შე ეტ ანა ოპ ოზ იც ია ში... 

დღ ეს აც იგ ივე რე ალ ობ ის წი ნა შე 
ვდ გა ვა რთ. 

დღ ეს, რო გო რც არ ას დრ ოს, სი-
ვრ ცე გა ხს ნი ლია იმ ის თვ ის, რომ 
პა რლ ამ ენ ტში მრ ავ ალ პა რტ იუ ლი 
სპ ექ ტრი იყ ოს წა რმ ოდ გე ნი ლი, თუ-
მცა, ეს სპ ექ ტრი ძა ლი ან სუ სტ ია. 

შე სა ბა მი სად, ერ თი და იგ ივე მო-
თხ ოვ ნე ბი ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ისა 
თუ გა და დგ ომ ის მო თხ ოვ ნით, ეს ეც 
მა თი სი სუ სტ ის მა ჩვ ენ ებ ელ ია. სხ ვა 
რომ ვე რა ფრ ით ახ დე-

ნენ სა ზო გა დო ებ ის თვ ალ ში სა კუ-
თა რი თა ვის აქ ტი ვა ცი ას, ას ეთი თე-
მე ბი შე მო აქ ვთ... ეს თე მე ბი სა ზო გა-
დო ებ აში აჩ ენს შფ ოთ სა და ქა ოსს. 
ამ ით ის ინი აქ ტუ ალ ურ ები ხდ ებ იან 
და არა სა ჭი რო ები. ისე, ღი რს ები 
არ იან, ხვ ალ და უნ იშ ნო არ ჩე ვნ ები 
და ვნ ახ ავ, ვინ რა შე დე გს და დე ბს... 
სა ზო გა დო ებ ის მა ნი პუ ლი რე ბა არ 
შე იძ ლე ბა. დღ ეს ოპ ოზ იც იას პრ ოვ-
ოკ აც იე ბის თა ვიც არ აქ ვს... 

 რაც შე ეხ ება დღ ევ ან დელ სუ-
რა თს: „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ 
პრ ობ ლე მაა – რაც არ უნ და სა ინ ტე-
რე სო და ხა ლხ ის თვ ის აქ ტუ ალ ურ 
თე მე ბს აც არ უნ და აჟ ღე რე ბდ ეს ის, 
ცხ რა წლ ია ნი მმ არ თვ ელ ობ ის გა მო, 
ელ ექ ტო რა ტის დი დი ნა წი ლი მი იჩ-
ნე ვს, რომ მას მო რა ლუ რი უფ ლე ბა 
არ აქ ვს, იყ ოს წა მყ ვა ნი ოპ ოზ იც იუ-
რი ძა ლის რა ნგ ში, ამ იტ ომ აც მი სი 
მხ არ და მჭ ერ ები 15%-ის ფა რგ ლე-
ბში მე რყ ეო ბენ.

პრ ოდ ას ავ ლურ ფლ ან გს ოპ-
ოზ იც ია ში გა ნს აკ უთ რე ბუ-
ლად უჭ ირს – არ ჰყ ავს ის-
ეთი ლი დე რი, რო მე ლიც 
შე ძლ ებს, სა თა ვე ში ჩა-
უდ გეს... ეს იმ ფო ნზე, 

რო ცა, ფა ქტ ობ რი ვად, პრ ორ უს ული 
ინ ფო რმ აც იუ ლი ნა კა დი დო მი ნი რე-
ბს და ხა ლხ ის თვ ის პრ ოდ ას ავ ლუ რი 
იდ ეე ბის შე თა ვა ზე ბა მნ იშ ვნ ელ ოვ-
ან ია. დღ ეს პრ ოდ ას ავ ლუ რი ფლ-
ან გი ყვ ელ აზე სუ სტ ია, რო ცა სა ქა-
რთ ვე ლოს, ის ევე რო გო რც მთ ელ 
ევ რო პას ერ თი პრ ობ ლე მა  უდ გას: 
რუ სუ ლი სა ინ ფო რმ აც იო და ფს იქ-
ოლ ოგ იუ რი იდ ეო ლო გი ის ნა კა დის 
შე უზ ღუ და ვი შე მო სვ ლა და დო მი-
ნი რე ბა. ამ დრ ოს ალ ტე რნ ატ იუ ლი 
ძა ლე ბი არ ჩა ნს.

არ ის ალ ას ან ია, მან, ერ თი მხ რივ, 
უნ და ჩა ან აც ვლ ოს „ნა ცი ონ ალ ური 
მო ძრ აო ბა“ და სა ვლ ეთ ში ფა ვო რი-
ტის რო ლზე – სხ ვა გვ არ ად აქ წა რმ-
ატ ებ ას ვერ მი აღ წე ვს, მე ორე მხ რივ 
კი, მან უნ და გა აც ოც ხლ ოს და გა-
აა ქტ იუ როს და სა ვლ ეთი, რო გო რც 

ღი რე ბუ ლე ბა - ქვ ეყ ნის ში გნ ით. მი-
სთ ვის ეს რთ ული ამ ოც ან აა.

– რთ ულ ია თუ შე უძ ლე ბე ლი?
– თა ვი სი არ სით რთ ულ ია მი სთ-

ვის. არ ვი ცი, ეს მის პი რო ვნ ულ თვ-
ის ებ ებ ზეც არ ის და მო კი დე ბუ ლი. 

– „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“ 
ალ ას ან იას მი სც ემს სა შუ ალ ებ

ას, მის ალ ტე რნ ატ ივ ად ჩა მო
ყა ლი ბდ ეს?

– ეს არ ის ზუ სტ ად, 
ნე ბე ლო ბი სა და რი სკ-

ის ნა კლ ებ ობ აზე რომ 
ვს აუ ბრ ობთ. ანუ, რა-
მდ ენ ად აც ძლ იე რე ბი 
არ იან ინ ტე ლე ქტ-
ით,  იმ დე ნა დვე აქ-
ვთ რი სკ ის ნა კლ ებ-
ობა. ეს წა რმ ატ ებ-
ის მი ღწ ევ აში ხე ლს 
უშ ლით. თუ ლი დე-
რი ხარ, სა კი თხ ის 
ასე და სმა სა ჭი რო 
არ უნ და იყ ოს... გა-

ნს აკ უთ რე ბით მა შინ, 
რო ცა პრ ოდ ას ავ ლუ-

რი სი ვრ ცე ამ დე ნად 
ცა რი ელ ია, ჟუ რნ ალ ის-

ტს შე ნთ ან მი მა რთ ებ აში 
– ას ეთი კი თხ ვე ბი, ექ სპ ერ ტს 

კი ას ეთი ეჭ ვე ბი არ უნ და უჩ-
ნდ ებ ოდ ეს. ეს არ ის ლი დე რის მთ-

ავ არი თვ ის ება. 
– მე ვერ ვხ ედ ავ ლი დე რს ალ ას

ან ია ში, შენ ხე დავ?
– ეს არ ის ზუ სტ ად. მან უნ და 

გა მო ამ ჟღ ავ ნოს ის თვ ის ებ ები, რო-
მე ლიც მის მა მა რთ არ სე ბულ კი-
თხ ვე ბს მო ხს ნის, იმ იტ ომ რომ ეს 
კი თხ ვე ბი შე ნც გა ქვს, მეც მა ქვს და 
სხ ვე ბს აც აქ ვთ. ალ ას ან იას პო ლი-

ტი კუ რი გზა დღ ემ დე უფ რო რა ფი-
ნი რე ბუ ლი დი პლ ომ ატ ის გზა იყო, 
ვი დრე რი სკ ია ნი პო ლი ტი კო სი სა. ამ 
შე მთ ხვ ევ აში რი სკი სა სი ცო ცხ ლოდ 
აუ ცი ლე ბე ლია. შე ძლ ებს თუ არა ის 
ამ ას, მი ჭი რს გა ნს აზ ღვ რა, თუ მცა 
სუ რვ ილი დი დი მა ქვს. 

– შე ცდ ომ ას ხომ არ უშ ვებ, მა
შინ რო ცა ცა რი ელ პრ ოდ ას ავ ლუ
რი სი ვრ ცე ზე სა უბ რობ ოპ ოზ იც
ია ში... „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“ 
ამ ნი შას მყ არ ად იკ ავ ებს ...

– არა, მე ვა მბ ობ იმ ას, რომ ნა-
ცი ონ ალ ებს ჰყ ავთ თა ვი სი მყ არი 
ელ ექ ტო რა ტი, რო მე ლიც 15 პრ-
ოც ენ ტის ფა რგ ლე ბში მე რყ ეო ბს. 
პრ ოდ ას ავ ლუ რი ელ ექ ტო რა ტი კი 
გა ცი ლე ბით მე ტია. შე იძ ლე ბა ეს აღ-
არ იყ ოს 90% ან 60% – რე ალ ობ ას 
თვ ალ ებ ში უნ და შე ვხ ედ ოთ. რე გი-
ონ ებ ში, სო ცი ალ ური გა მო კი თხ ვის 
გა რე შეც შე იძ ლე ბა იმ ის თქ მა, რომ 
და სა ვლ ეთ ის მი მა რთ იმ ედ გა ცრ უე-
ბუ ლთა წი ლო ბრ ივი მა ჩვ ენ ებ ელი 
დღ ითი დღე იზ რდ ება. ანუ და სა ვლ-
ეთ ით იმ ედ გა ცრ უე ბუ ლთა და რუ-
სე თი სკ ენ მო მზ ირ ალ თა პრ ოც ენ-
ტუ ლი მა ჩვ ენ ებ ელი იზ რდ ება...

– ას ეთი კვ ლე ვე ბი არ სე ბო ბს?
– ვფ იქ რობ, არ სე ბო ბს კვ ლე ვე ბი, 

რო მე ლიც ამ შე დე გს გვ იჩ ვე ნე ბს, 
მა გრ ამ ჯე რჯ ერ ობ ით ეს დღ ის სი-
ნა თლ ეს ვერ პო ულ ობს. მე, პი რა-
დად, ას ეთი კვ ლე ვე ბი არ მი ნა ხა ვს. 
თუ მცა რე გი ონ ებ ში ეს გა ნწ ყო ბე ბი 
შე მა შფ ოთ ებ ლად თვ ალ სა ჩი ნოა. 

თე მას რომ მი ვუ ბრ უნ დე, და სა-
ვლ ეთ ის მი მა რთ ნი ჰი ლი ზმი იზ რდ-
ება, თუ მცა პრ ოდ ას ავ ლუ რი ნი შა 
მა ინც დი დია და გა ცი ლე ბთ დი დი, 
ვი დრე ნა ცი ონ ალ ებ ის 15%... სწ ორ-
ედ იმ და ნა რჩ ენს არ ჰყ ავს პა ტრ-
ონი... „ნა ცი ონ ალ ებს“ რე სუ რსი არ 
აქ ვს, რომ ის აი თვ ის ოს და არც არ-
ავ ინ ჩა ნს ძლ იე რი, ვი ნც აი თვ ის ებს. 

– შე იძ ლე ბა ეს რო ლი მა რგ ვე
ლა შვ ილ მა ით ავ ოს? იყო სა უბ
რე ბი იმ აზ ეც, რომ სა ქა რთ ვე ლოს 
პრ ეზ იდ ენ ტი და მო უკ იდ ებ ელ პო

ლი ტი კურ თა მა შს და იწ ყე ბს და 
რომ ის ერ თგ ვა რი მა გნ იტ ის რო
ლს ით ამ აშ ებს...

–  მა რგ ვე ლა შვ ილს არც პა რტ იის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის სუ რვ ილი აქ ვს და 
არც პო ლი ტი კურ ბრ ძო ლა ში შე სვ-
ლის...

– ამ იტ ომ აც გკ ით ხე პო ლი ტი
კუ რი მა გნ იტ ის ფუ ნქ ცი აზე...

– არა მგ ონ ია, მან ამ მა გნ იტ ის 
რო ლის შე სრ ულ ება ის ურ ვოს.. თუ-
მცა, ჩვ ენ არ ვი ცით მთ ავ არ კი თხ-
ვა ზე პა სუ ხი - სუ რს თუ არა მე ორე 
ვა დით პრ ეზ იდ ენ ტო ბა. თუ მას სუ-
რს, გა იხ ან გრ ძლ ივ ოს პო ლი ტი კუ რი 
მო მა ვა ლი, მა შინ უნ და შე ეც ად ოს 
და პო ლი ტი კუ რი სი ვრ ცის კო ნს ტრ-
უი რე ბა სა კუ თა რი თა ვის გა რშ ემო 
მო ახ დი ნოს.

– ანუ მთ ელი იმ ედ ები ალ ას ან
ია ზეა?

– მი ჭი რს პრ ოგ ნო ზის გა კე თე ბა, 
სხ ვა ჯერ არ ავ ინ ჩა ნს... 

სა ინ ტე რე სო ტე ნდ ენ ცია გა ჩნ და 
და ეს ახ ალი ტე ნდ ენ ცი აა, ახ ლა ოპ-
ოზ იც ია ში არ ად ას ავ ლუ რი ფლ ან გის 
ნა წი ლის პო ზი ცი ებ ის სი ძლ იე რეს 
პრ ოდ ას ავ ლუ რე ბის სი სუ სტე გა ნა-
პი რო ბე ბს. ეს ახ ალი ტე ნდ ენ ცი აა. 
და სა ვლ ეთ ის მი მა რთ ან ტა გო ნი სტ-
ურ ად გა ნწ ყო ბი ლი ბუ რჯ ან აძ ისა 
თუ ინ აშ ვი ლი-თა რხ ან-მო ურ ავ ის 
პა რტ იე ბის პო ზი ცი ებ ის სი ძლ იე რეს 
გა ნა პი რო ბე ბს პრ ოდ ას ავ ლე ლე ბის 
სი სუ სტე. ანუ პი რვ ელ ად შე იძ ლე ბა 
მი ვი ღოთ პა რლ ამ ენ ტი, სა დაც და-
სა ვლ ეთ ის მი მა რთ დი დი იმ ედ ებ ის 
არ მქ ონე და რუ სე თი სკ ენ მო მზ ირ-
ალი ძა ლე ბი სა კმ აოდ სო ლი დუ რად 
იქ ნე ბი ან წა რმ ოდ გე ნი ლნი.

„ალასანიამ უნდა 
გამოამჟღავნოს ის თვისებები, 

რომელიც მის მამართ 
არსებულ კითხვებს მოხსნის...“

ხათუნა 
ლაგაზიძე: 

„მარგველაშვილს 
არც პარტიის 

ჩამოყალიბების 
სურვილი აქვს და 
არც პოლიტიკურ 

ბრძოლაში 
შესვლის...“

EXCLUSIVE
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ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

სა პა რლ ამ ენ ტო უმ რა ვლ ეს
ობ ის ერთერ თი ლი დე რი, გია 
ვო ლს კი და რწ მუ ნე ბუ ლია, რომ 
მთ ავ რო ბა ში ცვ ლი ლე ბე ბი არ 
იქ ნე ბა. დე პუ ტა ტი იმ მა რტ ივი 
ლო გი კი დან გა მო დის, რომ 2014 
წე ლს მის გუ ნდს არც ერ თი წა
რუ მა ტე ბე ლი სფ ერო არ ჰქ ონ ია. 
რაც შე ეხ ება 2015 წე ლს, ვო ლს
კი  გა მო უყ ენ ებ ელი რე სუ რს ის 
ათ ვი სე ბას უს ურ ვე ბს კუ ლტ ურ
ის სფ ერ ოს. მი აჩ ნია, რომ პრ ობ
ლე მა სწ ორ ედ აქ არ ის... უც ნა
ურ ია, რა დგ ან ეს არ ის  სფ ერო, 
რო მე ლმ აც ნა მდ ვი ლი გა რღ ვე ვა 
მო ახ დი ნა ქვ ეყ ნის ის ტო რი აში 
– ერ თდ რო ულ ად ორი ქა რთ ვე
ლი რე ჟი სო რის ფი ლმი მო ხვ და 
ოს კა რზე წა რს ად გენ 9 ფი ლმს 
შო რის. თა ვი სუ ფლ ად შე იძ ლე ბა 
ით ქვ ას, რომ კუ ლტ ურ ის სფ ერო 
ნო მერ პი რვ ელი იყო 2014 წე ლს 
წა რმ ატ ებ ულ თა შო რის. ვო ლს
კი ასე ნა მდ ვი ლად არ თვ ლის...

გია ვო ლს კი, სა პა რლ ამ ენ ტო 
უმ რა ვლ ეს ობ ის ლი დე რი:

– ოპ ონ ენ ტე ბს რომ მო ვუ სმ-
ინ ოთ არც ერთ სფ ერ ოს არ მი-
იჩ ნე ვენ წა რმ ატ ებ ულ ად, ჯა ნდ-
აც ვა სა ერ თოდ მა სხ რად აი გდ ეს. 
და უს აბ უთ ებ ელი კრ იტ იკა ის მის 
მა თგ ან. აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, 
თვ ით ონ სა ზო გა დო ებ აშ იც, პო-
ლი ტი კურ სპ ექ ტრ შიც და მო კი დე-
ბუ ლე ბა მნ იშ ვნ ელ ოვ ნად და მა ხი-
ნჯ ებ ულ ია და და მო კი დე ბუ ლია 
პრ ოპ აგ ან დის ატ მო სფ ერ ოზე. 
არ ადა სა ზო გა დო ება თა ვად გრ-
ძნ ობს, რა არ ის გა კე თე ბუ ლი ენ-
ერ გე ტი კის მი მა რთ ულ ებ ით, თუ-
მცა აც ხა დე ბენ, რომ სა ჭი როა პი-
არი იმ ის თვ ის, რომ ყვ ელ ამ გა იგ-
ოს, რა გა კე თდა ამ კო ნკ რე ტულ 
სფ ერ ოში. შე სა ძლ ოა, თი თო ეუ ლი 
მო ქა ლა ქი სთ ვის მთ ავ რო ბი დან 
და ხმ არ ება მც ირ ეა, თუ მცა, სა-
ბო ლოო ჯა მში, სო ცი ალ ურ სფ-
ერ ოზე 120 მი ლი ონი გა მო იყო 
ბი უჯ ეტ იდ ან, რაც თა ვი სთ ავ ად 
სე რი ოზ ული ცი ფრ ია. ას ევე, თი-
თქ ოს ცო ტაა პე ნს იის ზრ და ათი 
ლა რით, მა გრ ამ არ ავ ინ ახ სე ნე ბს 
აბ სო ლუ ტურ ცი ფრს, რო მე ლიც 
ბო ლო ორ წე ლი წა დში 400 მი ლი-
ონ ით გა იზ არ და და მი ლი არდ 390 
მი ლი ონს გა და აჭ არ ბა. გა რდა ამ-
ისა, უა მრ ავი სხ ვა შე ღა ვა თი აქ ვს 
და უც ველ ფე ნას. არც ერ თი სფ-
ერო არ არ სე ბო ბს, რო მე ლს აც 
თა ვი სი კო ნკ რე ტუ ლი მი ღწ ევა 
არ ჰქ ონ ია. არ არ ის და რგი, რო-
მე ლზ ეც ნე გა ტი ურ ად ვი სა უბ რე-
ბდი.

– მა შინ ასე და გი სვ ამთ კი
თხ ვას – რო მე ლი სფ ერ ოს გა
ძლ იე რე ბას ის ურ ვე ბდ ით 2015 
წე ლს?..

– ვფ იქ რობ, ას ეთი და რგი იქ-
ნე ბა კუ ლტ ურა – მას დი დი გა-
მო უყ ენ ებ ელი რე სუ რსი აქ ვს. კუ-
ლტ ურა არ ის სფ ერო, რო მე ლიც 
ძნ ელ ბე დო ბის ჟა მს აც კი თა ვის 
მა ღალ დო ნეს ინ არ ჩუ ნე ბდა. აქ-
ედ ან გა მო მდ ინ არე, და რწ მუ ნე-
ბუ ლი ვარ, რომ ძა ლი ან დი დი 
რე სუ რს ია, რო მე ლიც უნ და გა მო-
ვი ყე ნოთ. 

– თქ ვენ გა ნა ცხ ად ეთ, რომ 
სო ცი ალ ურ და ხმ არ ებ ებ ზე გა
თვ ლი ლი ბი უჯ ეტი ქვ ეყ ან ას 
შე სა ძლ ოა, მა ქს იმ უმ ორ ჯერ 
ჰქ ონ დეს, წი ნა აღ მდ ეგ შე მთ ხვ
ევ აში ქვ ეყ ანა ვე ღარ გა უძ ლე ბს 
და ეკ ონ ომ იკა გა ნა დგ ურ დე
ბაო...

– რა სა კვ ირ ვე ლია, ეს თე მა ნა-
მდ ვი ლად არ სე ბო ბს, თუ მცა ხე-
ლი სუ ფლ ებ ის პო ლი ტი კაა ას ეთი. 
პრ ობ ლე მას ვხ ედ ავთ, სწ ორ ია შე-
ნი შვ ნე ბი, თუ მცა ვი თა რე ბა შე იქ-
მნა ის ეთი, რო დე საც სა ზო გა დო-
ებ ის დი დი ნა წი ლი და უს აქ მე ბე ლი 
და სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლია. 
სა ხე ლმ წი ფო ატ არ ებს სო ცი-
ალ ურ ად, ფი ზი კუ რად  გა-
და რჩ ენ ის პო ლი ტი კას. 

– ეს იმ ის თვ ის კე
თდ ება, რომ სა ზო გა
დო ებ ის უკ მა ყო ფი
ლე ბა არ გა ძლ იე
რდ ეს და უმ არ თა ვი 
შე დე გი არ მი იღ
ოთ?

– არ ავ ით არ შე-
მთ ხვ ევ აში, ეს არ ის 
პო ლი ტი კა, რო მე-
ლს აც თა ვი სი პრ ოგ-
რა მის შე სა ბა მი სად 
ახ ორ ცი ელ ებს „ქა რთ-
ული ოც ნე ბა“. ეს არ 
არ ის მა დლ იე რე ბის მი-
ღე ბის მც დე ლო ბა. მო რა-
ლუ რი ვა ლდ ებ ულ ებ ები უფ-
როა ჩვ ენს შე მთ ხვ ევ აში, ვი დრე  
პო ლი ტი კუ რი გა თვ ლე ბით გა და-
დგ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი.

– მა რთ ალ ია, თქ ვენ უა რყ
ოფთ, თუ მცა აქ ტი ურ ად 

სა უბ რო ბენ, რომ 
მ თ  ა ვ  რ ო  ბ ა  შ ი 

ცვ ლი ლე ბე ბი 
იქ ნე ბა, ის
იც კი ით ქვა, 
რომ მა ის ში 
ვა და მდ ელი 
სა პა რლ ამ
ენ ტო არ ჩე
ვნ ები და
ინ იშ ნე ბა...

– ეს 

ყვ ელ აფ ერი პო ლი ტი კუ რი ინ სი-
ნუ აც იე ბია, რაც, თა ვის მხ რივ, 
გა ნვ ით არ ებ ის სტ ად ია ში მყ ოფი 
დე მო კრ ატ იი სთ ვის და მა ხა სი ათ-
ებ ელი და პი რი სპ ირ ებ ებ ია. ამ ერ-
იკ აში, ევ რო პის გა ნვ ით არ ებ ულ 
დე მო კრ ატ იას აქ ვს ის ფუ ფუ ნე ბა, 
რომ ეს ოდ ენ მწ ვა ვე იყ ოს პო ლი-
ტი კო სე ბის გა მო ნა თქ ვა მე ბი, და-
პი რი სპ ირ ებ ები, გა ნც ხა დე ბე ბი, 
მა გრ ამ სა ქა რთ ვე ლო ში ეს არ-
აჯ ან საღ ფო რმ ას იღ ებს ხო ლმე. 
ფა ქტ ია, რომ ერ თი პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლა ცდ ილ ობს ძა ლა უფ ლე ბის 
უკ ან და ბრ უნ ებ ას და ამ ის თვ ის 
მას და სა შვ ებ ად მი აჩ ნია სი ტუ აც-
იის მი ზა ნმ იმ არ თუ ლად და ძა ბვა 
და წყ ლის ამ ღვ რე ვა. 

– ანუ ცვ ლი ლე ბე ბს გა მო რი
ცხ ავთ?

– მე არ ვარ მო მხ რე, კა ტე გო-
რი ულ ად უა რვ ყო რა იმე. ხომ გა-

გი გი ათ, არ ას ოდ ეს თქ ვა არ ას ოდ-
ეს. თუ მცა ვერ ვხ ედ ავ ცვ ლი ლე-
ბე ბის სა ჭი რო ებ ას. რო დე საც ამ-
ბო ბენ, რომ მა რთ ვის სა და ვე ები 
ხე ლში აქ ვს ყო ფილ პრ ემ იე რს, ეს 
თე მაც ძა ლი ან უტ რი რე ბუ ლია. 
ჩვ ენ არ ას ოდ ეს უა რვ ყო ფდ ით, 
რომ ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლს მნ იშ ვნ-
ელ ოვ ან სა კი თხ ებ ზე   ვე სა უბ-
რე ბით, თუ ნდ აც იმ იტ ომ, რომ ის 

ყო ფი ლი პრ ემ იე რია და დი დი გა-
მო ცდ ილ ება აქ ვს.

– სწ ორ ედ ამ ას ამ ბო ბენ ოპ
ონ ენ ტე ბი, რომ, თუ ას ეა, მა შინ 
ივ ან იშ ვი ლმა პა სუ ხი სმ გე ბლ
ობ აც უნ და აი ღოს... გქ ონ დათ 
მა სთ ან გუ ნდს სა უბ არი ამ სა კი
თხ ზე?

– მა სთ ან სა უბ არი იყო და არც 
არ ას დრ ოს და უმ ალ ავს, რომ არ-
სა დაც არ წა სუ ლა და სა კმ აოდ 
დი დი ვა ლდ ებ ულ ებ ები აი ღო თა-
ვის თა ვზე თუ ნდ აც იმ სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის სა ქმ-
ია ნო ბით. პრ ოგ რა მა, რო მე ლიც 
მან წა რმ ოა დგ ინა, სა კმ აოდ მნ იშ-
ვნ ელ ოვ ანი და ღი რე ბუ ლია. შე-
სა ბა მი სად, გა მო რი ცხ ულ ია, რომ 
მა სთ ან კო ნს ულ ტა ცი ები არ იყ-
ოს. რაც შე ეხ ება პა სუ ხი სმ გე ბლ-
ობ ას, მთ ავ რო ბას, ალ ბათ, უფ რო 
მე ტი გა მჭ ვი რვ ალ ობა მა რთ ებს 
წლ იუ რი ან გა რი შე ბის ჩა ბა რე ბი-
სას. რომ გა და ხე დოთ სა მი ნი სტ-
რო ებ ის მი ერ წა რმ ოდ გე ნილ და 
და გე გმ ილ პრ ოე ქტ ებს, და რწ მუ-
ნდ ებ ით, რომ მთ ავ რო ბა სა კმ აოდ 

ეფ ექ ტუ რად მუ შა ობს. 
– რაც შე ეხ ება რე სპ უბ

ლი კე ლე ბს, ექ სპ ერ ტე ბი 
აც ხა დე ბენ, რომ და ვით 
უს უფ აშ ვი ლის გუ ნდი 
მხ ოლ ოდ ფო რმ ალ ურ
ად აა კო ალ იც ია ში. 
რო გორ ფი ქრ ობთ, რა
მდ ენ ად მა ლე მო ხდ ება 
მა თი ოფ იც ია ლუ რად 
გა მო ყო ფა?

– ვფ იქ რობ, პი რვ ელ 
რი გში, თა ვად რე სპ უბ-
ლი კე ლე ბს არ აწ ყო ბთ 

არ ან აი რად კო ალ იც იუ რი 
ერ თო ბი დან გა მი ჯვ ნა.

– ანუ მა თი რე იტ ინ გი 
ის ეთ ივე და ბა ლია, რო გო

რიც კო ალ იც ია მდე იყო?
– ეს მათ სა კმ აოდ და აზ ია ნე ბს. 

თუ მცა რაც შე ეხ ება მათ კრ იტ-
იკ ულ შე ფა სე ბე ბს, პი რა დად მე  
ხვ ალ ინ დელ პო ლი ტი კურ სა ქა-
რთ ვე ლოს სწ ორ ედ ას ეთს ვხ ედ ავ. 
ერთ კო ალ იც ია ში მყ ოფი 
პო ლი ტი კუ რი ძა ლე-
ბი სწ ორ ედ რომ 
გა ნს ხვ ავ ებ ული 
შე ფა სე ბე ბი თა 
და იდ ეე ბით 
გა მო დი ან სხ-
ვა და სხ ვა სა-
კ ი  თ ხ  ე ბ  თ ა ნ 
მი მა რთ ებ აში 
– ეს დე მო-
კ რ  ა ტ  ი ა ა . 

ჩვ ენი პო ლი ტი კუ რი ცხ ოვ რე ბის 
ძი რი თა დი ას პე ქტ ები სა კმ აოდ 
მყ იფ ეა, ის სა კმ აოდ ად ვი ლად ზი-
ან დე ბა და, შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან 
ად ვი ლად გა უჩ ენს სა ზო გა დო ებ-
ას სხ ვა გა ნწ ყო ბე ბს, რო გო რც კი 
ამ ას მც ირ ედი ჩრ დი ლი მი ად გე ბა. 
თუ მცა უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ამ-
აში პო ზი ტი ურს არ ავ ინ ხე და ვს, 
მუ დმ ივ ად ეძ ებ ენ ამ აში უფ რო 
უა რყ ოფ ითს, ვი დრე და დე ბი თს. 
ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში გა მა ღი ზი ან-
ებ ელ ია, თუ მცა რას იზ ამ. მი მა ჩნ-
ია, რომ სა ჭი როა მე ტი ში და კო-
ნს ულ ტა ცი ები ბე ვრ სა კი თხ თან 
და კა ვშ ირ ებ ით, მა გრ ამ ამ აში ტრ-
აგ იკ ულს ნა მდ ვი ლად ვე რა ფე რს 
ვხ ედ ავ.  

– მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლი სო ცი
ალ ურ ქს ელ ში, სა კუ თარ გა მო
სვ ლე ბში ხშ ირ ად აღ ნი შნ ავს, 
რომ 2015 წე ლს სა ქა რთ ვე ლო 
შე ხვ დე ბა სე რი ოზ ული ცვ ლი
ლე ბე ბით. რა გე გმა შე იძ ლე ბა 
ჰქ ონ დეთ ნა ცი ონ ალ ებს და ელ
ოდ ებ ით თუ არა, რომ ყო ფი ლი 
პრ ეზ იდ ენ ტი კვ ლავ შე ეც დე ბა 
რე ვო ლუ ცი ის მო წყ ობ ას?

– 2007 წლ ის დე კე მბ ერ ში სა-
აკ აშ ვი ლმა გა ნა ცხ ადა, რომ რა-
მდ ენ იმე კვ ირ აში შე იძ ლე ბო და 
ცხ ინ ვა ლის რე გი ონი და ნა რჩ ენი 
სა ქა რთ ვე ლოს ტე რი ტო რი ას და-
ბრ უნ ებ ოდა, ხო ლო 2008 წლ ის 
ზა მთ არ ში გა ცი ლე ბით უკ ეთ ესი 
კლ იმ ატ ური პი რო ბე ბი იქ ნე ბო და. 
მი სი ეს გა ნც ხა დე ბე ბი და კა ვშ ირ-
ებ ული იყო გა რკ ვე ულ პო ლი ტი-
კურ კო ნი უნ ქტ ურ ას თან, ან თა-
ვად გა ხდა გა რკ ვე ული კო ნს პი რა-
ცი ის მს ხვ ერ პლი, ან კი დევ თა ვად 
იყო კო ნს პი რა ცი ის ნა წი ლი. ასე 
რომ, მას მს გა ვსი გა ნც ხა დე ბე ბი 
ახ ას ია თე ბს, შე ქმ ნი ლი ვი თა რე-
ბე ბი დან გა მო მდ ინ არე.

– არ არ ეა ლუ რად მი გა ჩნ იათ?
– შე იქ მნა ვი თა რე ბა, რო დე-

საც სა აკ აშ ვი ლზე სა კმ აოდ არ-
გუ მე ნტ ირ ებ ული ბრ ალ დე ბე ბი 
გა მო აქ ვე ყნ ეს სა გა მო ძი ებო ორ-
გა ნო ებ მა, პო ლი ტი კურ კა მა თში 
სა კმ აოდ მძ იმე მდ გო მა რე ობ აში 
აღ მო ჩნ და „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ-
აო ბა“ და პი რა დად სა აკ აშ ვი ლი. 
სხ ვა გა ნც ხა დე ბას არც მო ვე ლო-
დი მი სგ ან ყუ რა დღ ებ ის მი სა ქც-
ევ ად, სხვ ას რას იტ ყო და, აბა? მას 
არ უყ ვა რს თა ვის მა რთ ლე ბის პო-
ზი ცი აში ჩა დგ ომა. ეს არ ის შე ტე-
ვი თი სტ რა ტე გია, რო მე ლიც მან 
აი რჩ ია. სხ ვა პა სუ ხი მას ევ რო პის 
სი სხ ლის სა მა რთ ლის ვე რდ იქ ტი-
სა დმი არც ექ ნე ბო და, რო მე ლიც 
პი რდ აპ ირ ად ებს ხე ლს სა აკ აშ ვი-
ლს, რო გო რც გი რგ ვლ ია ნის სა ქმ-
ეს თან და კა ვშ ირ ებ ით, ას ევე არ 
აქ ვს სხ ვა პა სუ ხი იმ ბრ ალ დე ბე-
ბზე, რო მე ლიც არა მა რტო სა გა-
მო ძი ებო სტ რუ ქტ ურ ებს, არ ამ ედ 
ქა რთ ველ სა ზო გა დო ებ ას აქ ვს. 
აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, ად ვი ლი 
გა სა თვ ლე ლი იყო, რომ ის მს გა ვს 
გა ნც ხა დე ბას გა აკ ეთ ებ და.

„ჩვენ არასოდეს უარვყოფდით, რომ ბიძინა 
ივანიშვილს მნიშვნელოვან საკითხებზე ვესაუბრებით“

„ვფიქრობ, პირველ რიგში, 
თავად რესპუბლიკელებს არ 

აწყობთ არანაირად კოალიციური 
ერთობიდან გამიჯვნა“

„რომ 
გა და ხე დოთ 

სა მი ნი სტ რო ებ ის 
მი ერ წა რმ ოდ გე ნილ 

და და გე გმ ილ 
პრ ოე ქტ ებს, 

და რწ მუ ნდ ებ ით, რომ 
მთ ავ რო ბა სა კმ აოდ 

ეფ ექ ტუ რად 
მუ შა ობს“

EXCLUSIVE
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რა მდ ენ ად კა რგ ად იც ნო ბს 
ცოლ-ქმ არი ერ თმ ან ეთს – ამ 
რუ ბრ იკ ის მთ ელი არ სი ამ აში 
მდ გო მა რე ობს. ამ ის თვ ის ცალ-
ცა ლკე „ვკ ით ხავ“ ერ თს აც და 
მე ორ ეს აც და ამ ას ვა მო წმ ებ. 
პი რვ ელ ად ცო ტნე ცო ტა შვ ილ-
ად წო დე ბუ ლი გი ორ გი ბა ხუ-
ტა შვ ილი და ვკ ით ხე და გა მო-
ვც ადე, მე რე მი სი ცო ლი – თა-
კო შო ში აშ ვი ლი. და სკ ვნ ები 
თა ვად გა მო იტ ან ეთ. 

 
ვც დი გი ორ გი 
ბა ხუ ტა შვ ილს. 

– რა ეც ვა თა კოს თქ ვე ნი გა ცნ
ობ ის დღ ეს?

გი ორ გი: თა კოს ეც ვა სპ ორ ტუ ლი 
შა რვ ალი, შა ვი კე დე ბი და შა ვი ზე და. 

თა კო: მე ცვა შა ვი კე დე ბი, შა ვი 
ნა ქს ოვი ზე და და სპ ორ ტუ ლი შა რვ-
ალი.

– ყა ვა ში რა მდ ენ შა ქა რს იყ რის?
გი ორ გი: უშ აქ რო ყა ვას სვ ამს. 
თა კო:  უშ აქ როს ვს ვამ.
– ორ სუ ლო ბის დრ ოს რა იმ ეს 

სუ ნი თუ აღ იზ ია ნე ბს ან რა იმე სა
ჭმ ელს თუ ით ხო ვს?

გი ორ გი: სა მი თვე ყვ ელ აფ რის 
სუ ნი აღ იზ ია ნე ბდა. მწ ნი ლე ბი ის ედ-
აც უყ ვა რს და ახ ლა გა მძ აფ რე ბუ-
ლად უნ დე ბა ხო ლმე. ტო ქს იკ ოზ მა 
გა უა რა. ალ უჩა ძა ლი ან მო უნ და. აქ 
ვერ ვშ ოუ ლო ბდი. გა იგო, ბა ქო ში იყ-
იდ ებ აო, მა გრ ამ არ წა ვე დი.

თა კო: ამ შე კი თხ ვა ზე მე ცი ნე ბა. 
ბა ვშ ვო ბი დან ორ სუ ლის თვ ის ებ ები 
მა ქვს. ანუ მი ყვ არს მწ ნი ლე ბი, რა ღაც 
მზ იზ ღდ ებ ოდა, მე რე შე მი ყვ არ დე ბო-
და. ახ ლა ხან ჩე მმა და ქა ლმა თქ ვა, ახ-
ლა ალ უჩ ას შე ვჭ ამ დიო და მის მე რე 
სულ ალ უჩა მე ლა ნდ ება. 

– რა კრ ემს ხმ არ ობს?
გი ორ გი: სტ რი ებ ის თვ ის ხმ არ ობს 

კლ არ ინ სის ფი რმ ის კრ ემს, ამ ერ იკ-
აში და მა ბა რა და ამ იტ ომ მა ხს ოვს. 

თა კო: კრ ემს იშ ვი ათ ად ვხ მა რობ. 
თუ და მა ყა რა მის გა სა ქრ ობ ად თუ 
წა ვი სვ ამ. ყო ვე ლდ ღე ვი სვ ამ ტა ნის 
და მა ტე ნი ან ებ ელ კრ ემს. არ მი ნდა 
ორ სუ ლო ბის დრ ოს სტ რი ები გა მი-
ჩნ დეს. 

– რო გო რც მო დე ლს, სა ყვ არ ელი 
მო დე ლი თუ ჰყ ავს?

გი ორ გი: არა მგ ონ ია, სა ყვ არ ელი 
მო დე ლი ჰყ ავ დეს. შე იძ ლე ბა ად რი ანა 
ლი მა მო სწ ონს. 

თა კო: ლა მა ზი მო დე ლე ბის ჩა მო-
თვ ლა ბა ნა ლუ რი იქ ნე ბა. ლი მა და კე-
მპ ბე ლი მო მწ ონს. 

– რა ფე რის ლა ქს ის ვა მს?
გი ორ გი: ახ ლა სა ნტა კლ აუ სი ახ-

ატ ია ფრ ჩხ ილ ზე. ზო გა დად 
მხ ია რულ ფე რე ბს ის ვა-
მს. ისე, მე და ლტ ონ-
იკი ვარ. 

თა კო: ყო ვე-
ლდ ღი ურ ად ხო-

რც ის ფე რს ვი სვ ამ. ახ ლა წი თე ლი 
მი სვ ია და გი ორ გიმ სა ნტა კლ აუ სი 
და მა ხა ტა. 

– ხა ლი სად აქ ვს?
გი ორ გი: ძა ლი ან ბე ვრი ხა ლი აქ-

ვს, მა რტო სა ხე ზე ერ თი 40 ხა ლი ექ-
ნე ბა. ტა ნზ ეც ბე ვრი. 

თა კო: ბა ვშ ვო ბა ში მო მწ ონ და ხა-
ლე ბი. მი თხ რეს, თუ და ით ვლი, გა გი-
მრ ავ ლდ ებ აო, მეც ვი ჯე ქი სა რკ ეს-
თან და ვი თვ ლი დი... 

– თა ვი სუ ფალ დრ ოს რი სი კე თე
ბა უყ ვა რს?

გი ორ გი: თუ ორ ივ ეს თა ვი სუ ფა-
ლი დრო ემ თხ ვე ვა, ერ თად ყო ფნა 
გვ იყ ვა რს. 

თა კო: ვი სვ ენ ებ ან მე გო ბრ ებ თან 
ერ თად ვა რთ. 

– კბ ილ ის რო მელ პა სტ ას ხმ არ
ობს?

გი ორ გი: „ქო ლგ ეით უა ითს“. მეც 
მა გას ვხ მა რობ.

თა კო: ახ ლა „ქო ლგ ეი თი“ გვ აქ ვს. 
ისე ვც ვლ ით ხო ლმე.

– ყვ ელ აზე მე ტი რა არ ის თა კოს 
გა რდ ერ ობ ში?

გი ორ გი: ზე დე ბი. 
თა კო: ზე დე ბი, „ბლ უზ კე ბი“.

– სა ხლ ის სა ქმ ეე ბი დან რი სი კე
თე ბა უყ ვა რს?

გი ორ გი: ვერ იტ ანს და ულ აგ ებ-
ელ სა ხლს. ახ ალ წე ლს გუ და ურ ში 
მი ვდ იო დით. წი ნა ღა მე გა ვა თე ნეთ 
და მე ორე დღ ეს 5 სა ათ ზე გა ვი ღვ იძ-
ეთ. უნ და წა ვს ულ იყ ავ ით გუ და ურ ში, 
არ ადა, სა ხლი ძა ლი ან გა და სა ლა გე-
ბე ლი იყო. სა მი სა ათი სა ხლი მა ლა-
გე ბი ნა, ახ ალ წე ლს ას ეთ სა ხლ ში ვერ 
შე მო ვა ლო. ლა მის გზ აში შე ვხ ვდ ით 
ახ ალ წე ლს, 12-ს ხუ თი წუ თი აკ ლდა 
გუ და ურ ში სა სტ უმ რო ში რომ შე ვე-
დით. მო ყი ნუ ლი იყო გზა და ბუ ქს ირ-
ებ ით აგ ვი ყვ ან ეს. 

თა კო: ვერ ვი ტყ ვი სა ხლ ის სა ქმ-
ეე ბზე ვგ იჟ დე ბი-მე თქი, მა გრ ამ აყ-
რილ და არ ეულ სა ხლს ვერ ვი ტან 
და ვა ლა გებ. არ მი ყვ არს ჭუ რჭ ლის 
რე ცხ ვა.

– რა სა ჭმ ელი უყ ვა რს?
გი ორ გი: ლი მო ნი და მა რი ლი. 
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my View

კარგად იცნობთ ერთმანეთს?

რამდენად 
კარგად 
იცნობს 
გიორგი 
ბახუტაშვილი 
ცოლს?

„პირველი სამი თვე 
ყველაფრის სუნი 

აღიზიანებდა. მწნილები 
ისედაც უყვარს და 

ახლა გამძაფრებულად 
უნდება ხოლმე. ალუჩა 
ძალიან მოუნდა. აქ ვერ 

ვშოულობდი. გაიგო, 
ბაქოში იყიდებაო, მაგრამ 

არ წავედი“

„ახლა სანტა 
კლაუსი ახატია 
ფრჩხილზე. 
ზოგადად 
მხიარულ ფერებს 
ისვამს. ისე, მე 
დალტონიკი ვარ“
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თა კო: შე მწ ვა რი კა რტ ოფ ილი მი-
ყვ არს. გი ორ გი და მც ინ ის და ყვ ელ-
ას ეუ ბნ ება, რომ ლი მო ნი მი ყვ არს. 

გა მო ცდ ას თა კო 
შო ში აშ ვი ლი 

აბ არ ებს.
– ხე ლი რო გორ გთ ხო ვა გი ორ

გიმ?
თა კო: ხე ლი ოფ იც ია ლუ რად 

არ უთ ხო ვია. მე გო ბრ ის აგ არ აკ-
ზე ვი ყა ვით. რა მდ ენ იმე დღ ეში 
მო სკ ოვ ის მო დის კვ ირ ეუ ლზე 
მი ვდ იო დი. იქ მო ვი ლა პა-
რა კეთ, მო სკ ოვ იდ ან რომ 
ჩა მო ვი დო დი, უნ და გვ ექ-
ორ წი ნა. ვე ღარ ვძ ლებ 
და ჯვ არი და ვი წე რო-
თო. მე რე ისე აღ მო ჩნ-
და, რომ მო სკ ოვ ში არ 
წა ვე დი და წა ვე დი იტ-
ალ ია ში. 

გი ორ გი: აღ არ შე-
მი ძლ ია უშ ენ ოდ, მო სკ-
ოვ იდ ან რომ ჩა მო ხვ ალ 
(ჩვ ენ ებ აზე მი დი ოდა) 
ჯვ არი და ვი წე როთ-
მე თქი, ვუ თხ არი. მო სკ-
ოვ ში ვერ წა ვი და, მა გრ ამ 
სა მა გი ერ ოდ ფლ ორ ენ-
ცი აში გა ემ გზ ავ რა. ერ-
თი კვ ირ ით რო გორ 
მი მა გდო, კი იც ით.

– რო გორ პო
ზა ში უყ ვა რს ძი
ლი შე ნს ქმ არს?

თა კო: მთ ელი 

ღა მე ბო რგ ავს, მო ძრ აო ბს. ერთ ად-
გი ლას ვერ ის ვე ნე ბს. მე რო გო რც 
და ვი ძი ნებ, იმ პო ზა ში ვი ღვ იძ ებ.

გი ორ გი: ვბ ორ გავ ხო ლმე. 
– მი სი სა ყვ არ ელი ფე რია?
თა კო: ჩვ ენ თვ ის ია სა მნ ის ფე რს 

აქ ვს და ტვ ირ თვა. გი ორ გი რომ გა-
ვი ცა ნი რა მდ ენ იმე დღ ეში სპ ექ ტა-
კლ ზე – „მე რე რა, რომ სვ ელ ია, 
სვ ელი ია სა მა ნი“ და მპ ატ იჟა და 
ია სა მა ნმა და მი სმა ფე რმა სი-
მბ ოლ ური და ტვ ირ თვა შე იძ ინა. 
ჯვ რი სწ ერ ის დღ ეს სა ხლ ში ია-
სა მნ ებ ით მო მა კი თხა. 

გი ორ გი: მწ ვა ნეს ვერ ვხ-
ედ ავ, და ლტ ონ იკი ხომ ვარ?! 
ამ იტ ომ მწ ვა ნე მი ყვ არს. ეს 
ხუ მრ ობ ით. ია სა მნ ის ფე რი მი-

ყვ არს. მწ ვა ნეს მა რთ ლა ვერ 
ვხ ედ ავ. 
– „ჩე მი ცო ლის და ქა ლე ბი დან“ 

რო მე ლი სე რია უყ ვა რს?
თა კო: მე მგ ონ ია სა ყვ არ ელი 

სე რია არ აქ ვს.
გი ორ გი: მე რო მე ლშ იც არ 

ვარ, იმ სე რი ებს ყვ ელ აზე დი-
დი ინ ტე რე სით ვუ ყუ რებ. 

– მი სი სა ყვ არ ელი მს ახ
იო ბია...?

თა კო: ჯეკ ნი კო ლს ონი. 

გი ორ გი: ჯეკ ნი კო ლს ონი. 
– კა ტლ ეტ თან ერ თად გა რნ ირ ად 

რას მი ირ თმ ევს?
თა კო: მე მგ ონი პი რვ ელი ად ამ-

ია ნია, ვი საც შე მწ ვა რი კა რტ ოფ ილი 
არ უყ ვა რს, პი ურ ეზე და კა ტლ ეტ ზე 
გი ჟდ ება. 

გი ორ გი: პი ურე და კა ტლ ეტი ყვ-
ელ აფ ერ ზე მე ტად მი ყვ არს. 

– რო გორ იგ ინ ება?
თა კო: ხშ ირ ად არ იგ ინ ება, მა გრ ამ 

რო ცა „უწ ევს“, ძა ლი ან სა სა ცი ლოდ 

იგ ინ ება. პი რვ ელ ად რომ მე სმ ის, ის-
ეთ სი ტყ ვე ბს იგ ონ ებს და მე ცი ნე ბა. 

გი ორ გი: რო ცა ვი გი ნე ბი ძა ლი ან 
გუ ლით ვი გი ნე ბი. 

– რა მდ ენი ძმ აკ აცი ჰყ ავს?
თა კო: დი დი სა მე გო ბრო წრე ჰყ-

ავს. კლ ას ელ ებ თან კა რგი ურ თი ერ-
თო ბა აქ ვს. უნ ივ ერ სი ტე ტის მე გო-
ბრ ებ იც ჰყ ავს. ვერ ჩა მო ვთ ვლი, ბე-
ვრი მე გო ბა რი ჰყ ავს.

გი ორ გი: კლ ას ელ ებ იდ ან ოთ ხნი 
ვა რთ, პლ უს ამ ას ინ სტ იტ უტ ის, თე-
ატ რის მე გო ბრ ები... 

– რა სუ ნა მოს ხმ არ ობს ახ ლა?
თა კო: სა ნამ და ვო რს ულ დე ბო დი 

რა ღაც სუ ნა მო იყ იდა, და რა მდ ენ ჯე-
რმე მო ას წრო მი სი და სხ მა. ახ ლა მა-
ღი ზი ან ებს მი სი სუ ნი, სპ ეც იფ იკ ურ 
სუ ნს ვერ ვი ტან და აღ არ ის ხა მს. 

გი ორ გი: „დი ზე ლის“ ძა ლი ან მა-
გა რი სუ ნა მო მა ქვს, რო მე ლიც ერ თი-
ორ ჯერ და ვი სხი და ვე ღარ ვი სხ ამ, 
ვერ იტ ანს სუ ნა მოს სუ ნს. 

– რა ფე რის წი ნდ ებს იც ვა მს?
თა კო: შა ვს და ნა ცრ ის ფე რს.
გი ორ გი: შა ვს და ნა ცრ ის ფე რს. 
– ბო ლოს რა წა იკ ით ხა?
თა კო: რაც ერ თად გა დმ ოვ ედ ით, 

სულ სც ენ არ ებს კი თხ ულ ობს.
გი ორ გი: ვე ლბ ეკ ის „ელ ემ ენ ტა-

რუ ლი ნა წი ლა კე ბი“ წა ვი კი თხე. 
– რა სი ზმ არი მო უყ ოლ ია შე ნთ

ვის?
თა კო: გუ შინ მო მი ყვა ორ სუ ლად 

იყ ავი და მშ ობ ია რო ბა და გე წყ ოო. 
გი ორ გი: და მე სი ზმ რა მშ ობ ია რო-

ბა და ეწ ყო. ფა რთ ხა-ფუ რთ ხში გა მე-
ღვ იძა. 

კარგად იცნობთ ერთმანეთს?

„პრაიმტაიმი“
თაკოს 

და ბახუტას 
გამოცდას 

უწყობს

EXCLUSIVE

„ჩვენთვის იასამნისფერს 
აქვს დატვირთვა. გიორგი 
რომ გავიცანი რამდენიმე 

დღეში სპექტაკლზე – „მერე 
რა, რომ სველია, სველი 
იასამანი“ დამპატიჟა და 

იასამანმა და მისმა ფერმა 
სიმბოლური დატვირთვა 
შეიძინა. ჯვრისწერის 

დღეს სახლში იასამნებით 
მომაკითხა“

„ხშირად არ 
იგინება, მაგრამ 
როცა „უწევს“, 

ძალიან სასაცილოდ 
იგინება. პირველად 
რომ მესმის, ისეთ 

სიტყვებს იგონებს“ 

„მე მგონი პირველი 
ადამიანია, 

ვისაც შემწვარი 
კარტოფილი არ 

უყვარს, პიურეზე და 
კატლეტზე გიჟდება“
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

გა მო ცდ ილ ებ ამ აჩ ვე ნა, რომ 
სა ქა რთ ვე ლო ში სა ზო გა დო ებ
რი ვი წე სრ იგ ის და ცვა რთ ულ ია, 
თუ ის კო ნკ რე ტუ ლი სა ნქ ცი ებ
ითა და ჯა რი მე ბით არ იქ ნე ბა 
გა მყ არ ებ ული. ამ ის სა ილ უს ტრ
აც იოდ ავ ტო მო ბი ლე ბზე უს აფ
რთ ხო ებ ის ღვ ედ ის გა მო ყე ნე ბაც 
კმ არა. ამ იე რი დან, ქუ ჩა ში სი გა
რე ტის ნა მწ ვე ბს აც, წე სით, იშ
ვი ათ ად უნ და შე ვხ ვდ ეთ, რა დგ
ან 15 ია ნვ რი დან ძა ლა ში შე დის 
ნა რჩ ენ ებ ის მა რთ ვის კო დე ქსი, 
რო მე ლიც ქუ ჩა ში სი გა რე ტის, ან 
სხ ვა სა ყო ფა ცხ ოვ რე ბო ნა რჩ ენ
ის გა და გდ ებ აზე სო ლი დურ ჯა
რი მას აწ ეს ებს. ამ თე მა ზე უფ რო 
დე ტა ლუ რად სა პა ტრ ულო პო
ლი ცი ის დე პა რტ ამ ენ ტის უფ
რო სის მო ად გი ლე, ლე ვან მა
ჭა ვა რი ანი გვ ეს აუ ბრა, თუ მცა 
გე ტყ ვით, რომ გა ნვ ით არ ებ ულ მა 
ქვ ეყ ნე ბმა ნა რჩ ენ ებ ის მა რთ ვის 
სფ ერ ოში წა რმ ატ ებ ას მი აღ წი ეს 
არ ა მ ხო ლოდ იმ იტ ომ, რომ ეს 
ძა ლი ან უნ დო დათ, ან სწ ორ ად 
გა თვ ლი ლი რე ფო რმ ები გა ატ არ
ეს, არ ამ ედ იმ იტ ომ აც, რომ სა
ზო გა დო ება ამ ის თვ ის მზ ად იყო 
და ახ ლაც მზ ად არ ის, და მა ტე ბი
თი გა და სა ხა დე ბი გა და იხ ად ოს 
უფ რო ჯა ნს აღ და სუ ფთა გა რე
მო ში სა ცხ ოვ რე ბლ ად. ამ ას თა
ნა ვე, არ ამ ბო ბენ უა რს ნა რჩ ენ
ებ ის სე პა რა ცი აზე, რო მე ლიც 
და მა ტე ბით დრ ოსა და ძა ლი სხ
მე ვას მო ით ხო ვს მა შინ, რო ცა 
სა ქა რთ ვე ლოს მო სა ხლ ეო ბის 
ნა წი ლს რა მდ ენ იმე ნა ბი ჯის გა
და დგ მაც ეძ ნე ლე ბა უა ხლ ოეს 
ურ ნა სთ ან მი სა სვ ლე ლად, რომ 
არ აფ ერი ვთ ქვ ათ ავ ტო ტრ ან
სპ ორ ტი დან გა და გდ ებ ულ და 
ბუ ნე ბა ში და ყრ ილ ნა რჩ ენ ებ ზე. 
სპ ეც ია ლი სტ ებ ის ვა რა უდ ით, 
ახ ალი რე გუ ლა ცი ები და ჯა რი
მე ბი, სა ზო გა დო ებ ას ნა გვ ის ურ
ნე ბთ ან მი სვ ლას „აი ძუ ლე ბს“. 

ლე ვან მა ჭა ვა რი ანი, სა
პა ტრ ულო პო ლი ცი ის დე
პა რტ ამ ენ ტის უფ რო სის მო
ად გი ლე:

– დი ახ, 15 ია ნვ რი დან ძა-
ლა ში შე დის „მყ არი ნა რჩ ენ-
ებ ის მო ძრ აო ბის კო დე ქსი“. ეს 
კა ნო ნი არ ეგ ულ ირ ებს ნა რჩ ენ-
ებ თან და კა ვშ ირ ებ ულ სა კი თხ-
ებს, და გრ ოვ ებ ას, მო ძრ აო ბას, 
და სა წყ ობ ებ ას და მათ შო რის, 
ნა რჩ ენ ებ ით გა რე მოს და ბი ნძ-
ურ ებ ას. ახ ალ რე გუ ლა ცი აზე კო-
ნტ რო ლი და ევ ალა ად გი ლო ბრ ივ 
თვ ით მმ არ თვ ელ ობ ებს და გა რე-
მოს და ცვ ის სა მი ნი სტ როს შე სა-
ბა მის სა მს ახ ურს. სა პა ტრ ულო 
პო ლი ცი ას ეკ ის რე ბა ნა წი ლი 
ამ ვა ლდ ებ ულ ებ ებ იდ ან. სა უბ-
არ ია იმ შე მთ ხვ ევ ებ ზე, რო დე-
საც მო ძრ ავი ავ ტო მო ბი ლი დან 
ხდ ება გა რე მოს და ბი ნძ ურ ება 
კვ ებ ის, ან სხ ვა სა ხის ნა რჩ ენ-
ებ ით. ას ევე, ჩვ ენს კო ნტ რო ლს 
ექ ვე მდ ებ არ ება სა მშ ენ ებ ლო მა-
სა ლე ბის არ ას ათ ან ადო ად გი ლას 
და სა წყ ობ ება. ანუ, მა რტ ივ ად 
რომ ვთ ქვ ათ, რო დე საც სა პა ტრ-
ულო პო ლი ცია და ინ ახ ავს, რომ 
ად ამ ია ნი ცდ ილ ობს, მო იც ილ ოს 
ნა რჩ ენ ები და ის გა და ყა როს ქუ-
ჩა ში, სა პა ტრ ულო პო ლი ცია უფ-
ლე ბა მო სი ლია, მი იღ ოს ზო მე ბი, 
ანუ ეს პი რო ვნ ება და აჯ არ იმ ოს. 
რა თქ მა უნ და, ჩვ ენი მხ ედ ვე-
ლო ბის არ ეში მო ხვ დე ბა ის ავ-
ტო მო ბი ლე ბი, სა იდ ან აც ხდ ება 
ნა რჩ ენ ებ ის გა და ყრა, იქ ნე ბა ეს 
სი გა რე ტის ნა მწ ვი, სა კვ ებ ის 
პრ ოდ უქ ტე ბი თუ ა.შ. 

– და რა რა ოდ ენ ობ ის ჯა
რი მა და წე სდ ება ამ შე მთ ხვ
ევ აში?

– ჯა რი მის ოდ ენ ობა იქ ნე-
ბა 120 ლა რი. 

– ეს ცვ ლი ლე ბე ბი ევ რო
კა ვშ ირ ის რე კო მე ნდ აც იის 
სა ფუ ძვ ელ ზე ხო რც იე ლდ
ება?

– რა თქ მა უნ და. ალ ბათ, 
და მე თა ნხ მე ბით და თქ ვე ნც 

ხშ ირ ად შე გი მჩ ნე ვი ათ, რომ 
ავ ტო მო ბი ლი დან ად ამ ია ნი 
აგ დე ბს სი გა რე ტის ნა მწ ვე-
ბს, პი რდ აპ ირ მა გი სტ რა ლზე 

ის ვრ ის სა ზა მთ როს ქე რქ ებს 
და სხ ვა მს გა ვსი შე მთ ხვ ევ ები. 

21-ე სა უკ უნ ეში უფ რო მე ტი მო-
ეთ ხო ვე ბათ მძ ღო ლე ბს აც, მგ ზა-
ვრ ებ საც და ზო გა დად, სა ზო გა-
დო ებ ას. დრ ოა, ჩვ ენი თვ ით შე გნ-
ება ამ დო ნე მდე ამ აღ ლდ ეს და არ 
ვი ყოთ იმ ქვ ეყ ნე ბის რი გში, სა დაც 
და ბი ნძ ურ ებ ული ქუ ჩე ბი ჩვ ეუ ლე-
ბრ ივი მო ვლ ენ აა. ეს არ ის ნო რმა, 
რო მე ლიც მო ქმ ედ ებს ევ რო პის 
უმ ეტ ეს ქვ ეყ ნე ბში. 

– თქ ვე ნი ვა რა უდ ით, და წე სე
ბუ ლი ჯა რი მე ბი შე ამ ცი რე ბს გა
რე მოს და ბი ნძ ურ ებ ას?

– ყვ ელა სა ქმ ეს აქ ვს თა ვი-
სი წე სი. ჩვ ენი მი ზა ნია, ად ამ ია-
ნე ბმა იც ხო ვრ ონ ჯა ნმ რთ ელ და 
უს აფ რთ ხო გა რე მო ში. თი თო-
ეულ ჩვ ენ გა ნს გვ აკ ის რია რა ღაც 
ვა ლდ ებ ულ ებ ები და დრ ოა, ეს 
ვა ლდ ებ ულ ებ ები უფ რო მე ტად 
გა ვა ცნ ობ იე როთ. იგ ეგ მე ბა სა ინ-
ფო რმ აც იო კა მპ ან იის წა მო წყ ება, 
რა თა მო სა ხლ ეო ბა უფ რო მე ტად 
იყ ოს ინ ფო რმ ირ ებ ული ახ ალი რე-
გუ ლა ცი ებ ის შე სა ხებ. 

გა რე მოს და მც ვე ლე ბი ხე ლი-
სუ ფლ ებ ას აქ ტი ური სა ინ ფო რმ-
აც იო კა მპ ან იის და წყ ებ ის კენ მო-
უწ ოდ ებ ენ, რა თა მო სა ხლ ეო ბას 
გა ნე მა რტ ოს, რას ნი შნ ავს და რა 
შე იძ ლე ბა იყ ოს სა ხი ფა თო ნა რჩ-
ენი. ძა ლი ან ბე ვრს არ ეც ოდ ინ ება 
სა ქა რთ ვე ლო ში, რომ თე რმ ომ ეტ-
რი, ძვ ელი ტე ლე ვი ზო რი, სა ათ ის 
ბა ტა რეა, ეკ ონ ომ იუ რი ნა თუ რა, 

პრ ინ ტე რის კა რტ რი ჯი ან თმ ის 
სა ღე ბა ვი სა ხი ფა თო ნა რჩ ენ ებ ის 
კა ტე გო რი ას მი ეკ უთ ვნ ება. ას ეთი 
ნა რჩ ენ ებ ის თვ ის აუ ცი ლე ბლ ად 
უნ და იყ ოს გა მო ყო ფი ლი სპ ეც ია-
ლუ რი ურ ნე ბი, სა დაც მა თი ცა ლკე 
გა ნთ ავ სე ბა იქ ნე ბა შე სა ძლ ებ ელი. 
ამ ის გა კე თე ბა აუ ცი ლე ბე ლია და 
დღ ეს ან ხვ ალ მა ინც მო გვ იწ ევს 
ამ აზე ფი ქრ ის და წყ ება. 

ევ რო პის გა ნვ ით არ ებ ულ მა ქვ-
ეყ ნე ბმა ეს ეტ აპი უკ ვე გა ია რეს. 
მა გა ლი თად, გე რმ ან ია ში არ სე ბო-
ბს რა მდ ენ იმე ფე რის ურ ნა: მწ-
ვა ნე, ლუ რჯი, ყვ ით ელი, ყა ვი სფ-
ერი და ნა ცრ ის ფე რი. ძი რი თა დად 
გა მო იყ ოფა ნა რჩ ენ ებ ის შე მდ ეგი 
ჯგ უფ ები: ბი ოლ ოგ იუ რი ნა რჩ ენ-
ები (ბო სტ ნე ული, კვ ერ ცხ ის ნა-
ჭუ ჭე ბი, ძვ ელი პუ რი, გა მხ მა რი 
ყვ ავ ილ ები და სხ ვა), შუ შა (ყვ ელა 
სა ხის ცა რი ელი ბო თლი: ღვ ინ ის, 
ზე თის და სხ ვა), ქა ღა ლდი (ფუ-

რც ლე ბი, წი გნ ები, გა ზე თე ბი და 
სხ ვა), პრ ოდ უქ ტე ბის შე ფუ თვ ები 
(შა მპ უნ ის ცა რი ელი ბო თლ ები, 
პო ლი ეთ ილ ენ ის პა რკ ები, პა კე ტე-
ბი და სხ ვა) და და ნა რჩ ენი სა ყო ფა-
ცხ ოვ რე ბო ნა რჩ ენ ები (ტე ქნ იკა, 
ნა გა ვი, ნა ცა რი, სი გა რე ტის ნა მწ-
ვი და სხ ვა). უფ რო მე ტიც, ურ ნის 
სხ ვა და სხ ვა ჭრ ილ ში თა ვს დე ბა 
ყა ვი სფ ერი, მწ ვა ნე და გა მჭ ვი რვ-
ალე შუ შე ბი. ცა ლკე სპ ეც ია ლუ რი 
ურ ნე ბია გა მო ყო ფი ლი ბა ტა რე-
ებ ის თვ ის, რო მე ლიც სა ხი ფა თო 
ნა რჩ ენ ია. ძვ ელი ავ ეჯ ის თა ვი დან 
მო სა შო რე ბლ ად სა კმ არ ის ია მა თი 
ქუ ჩა ში გა მო ტა ნა, რა დგ ან მა თი 
წა ღე ბის მს ურ ვე ლი ძა ლი ან მა ლე 
გა მო ჩნ დე ბა. აქ ნა რჩ ენ ებ ის სე პა-
რა ცი ის იმ დე ნად რთ ული სი სტ-
ემ აა და დიდ დრ ოს აც მო ით ხო ვს, 
რომ ად ამ ია ნი იწ ყე ბს ფი ქრს, რო-
გორ და რჩ ეს დღ ის ბო ლოს, რაც 
შე იძ ლე ბა ნა კლ ები ნა რჩ ენი.

15 იანვრიდან 
ნარჩენების 
მართვის 
კოდექსი ძალაში 
შედის

ლევან მაჭავარიანი: „დროა, ჩვენი 
თვითშეგნება ამაღლდეს და არ 

ვიყოთ იმ ქვეყნების რიგში, სადაც 
დაბინძურებული ქუჩები ჩვეულებრივი 
მოვლენაა. ეს არის ნორმა, რომელიც 

მოქმედებს ევროპის უმეტეს ქვეყნებში“
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ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ინ ტე რნ ეტ თა ღლ ით ებ მა, თა ვი
სუ ფლ ად შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რე კო
რდი მო ხს ნეს. და ნა შა ულ ის აღ მო
ჩე ნი სას ყო ველ ჯე რზე ფი ქრ ობ, 
კი დევ რა შე იძ ლე ბა მო იფ იქ რონ, 
მა გრ ამ შე მთ ხვ ევ ები უფ რო და 
უფ რო „იხ ვე წე ბა“. ამ ჯე რად „შა
რში“ ერ თი ჩვ ეუ ლე ბრ ივი მო ქა ლა
ქე გა ეხ ვია, რო მე ლიც ბი ნის და
ქი რა ვე ბას ცდ ილ ობ და. შე დე გად 
კი სა ტე ლე ფო ნო და ვა ლი ან ებ ის 
კო ლო სა ლუ რი თა ნხა მი იღო და 
დი დხ ანს ვე რც გა ერ კვ ია, სა იდ ან 
და გრ ოვ და აღ ნი შნ ული და ვა ლი
ან ება.

„ინ ფო სე რვ ის ის“ მო მხ მა
რე ბე ლი:

– ბი ნას ვე ძე ბდი, ბუ ნე ბრ-
ივ ია, ძი ება ინ ტე რნ ეტ იდ ან 
და ვი წყე. „saqme.ge“-ზე 
იყო გა ნც ხა დე ბე ბი, სა-
დაც ერთ- და ორ ოთ ახ-
ია ნი ბი ნე ბი წა რმ ოუ დგ-
ენ ლად და ბალ ფა სე ბში 
ქი რა ვდ ებ ოდა, თა ნაც 
ის ეთ ად გი ლე ბში, სა-
დაც, რო გო რც წე სი, სა-
კმ აოდ ძვ ირ ია ბი ნის და-
ქი რა ვე ბა. მა გა ლი თად, 
სა ბუ რთ ალ ოზე, ვა ჟა-
ფშ ავ ელ აზე. ბუ ნე ბრ ივ-
ია, მი თი თე ბულ ნო მე რზე 
და ვრ ეკე და მო გვ ია ნე ბით 
აღ მო ვა ჩი ნე, რომ ზა რი ფა-
სი ანი იყო. ის ეთი პა ტა რა ას-
ოე ბით ეწ ერა ღი რე ბუ ლე ბის 
შე სა ხებ, რომ, კა რგ ად თუ არ და-
აკ ვი რდ ებ ოდი, ვე რც და ინ ახ ავ დი...

ზა რის ღი რე ბუ ლე ბა, რო გო რც 
მო გვ ია ნე ბით გა ირ კვა, ერ თი ლა რი 
იყო. ფა სი სა ახ ალ წლო „სი ურ პრ იზ-
ად“ ორ ლა რა მდე გა იზ არ და და თა-
ნაც ისე, რომ გა ნც ხა დე ბე ბს აღ ნი-
შნ ული ინ ფო რმ აც ია და რთ ული არ 
აქ ვს. „ინ ფო სე რვ ის ის“ წა რმ ომ ად გე-
ნლ ის გა ნც ხა დე ბით, ორ გა ნი ზა ცია 
უკ ვე ხუ თი წე ლია ფუ ნქ ცი ონ ირ ებს 
და მი სი მო მს ახ ურ ება პი რვ ელ ივე 
დღ იდ ან ფა სი ან ია. ბუ ნე ბრ ივ ია, ეს 
და ნა შა ული არ არ ის, თუ მცა, კა-
ნო ნდ არ ღვ ევ აა, რო დე საც ზა რის 
ღი რე ბუ ლე ბა ან მი ნი შნ ებ ულ ია და 
სა კმ აოდ წვ რი ლი შრ იფ ტით, ან სუ-
ლაც არ არ ის მი ნი შნ ებ ული. 

„ინ ფო სე რვ ის ის“ მი ერ  „saqme.
ge“-ზე და დე ბუ ლი გა ნც ხა დე ბის თა-
ვდ აპ ირ ველ ვა რი ან ტში ღი რე ბუ ლე-
ბა იმ დე ნად პა ტა რა შრ იფ ტით არ ის 
მი თი თე ბუ ლი, რომ ად ვი ლად შე იძ-

ლე ბა მხ ედ ვე ლო ბი დან გა მო გრ ჩეთ.. 
ამ ას თა ვად ორ გა ნი ზა ცი ის წა რმ-
ომ ად გე ნე ლიც ად ას ტუ რე ბს „პრ აი-
მტ აი მთ ან“ სა უბ რი სას. მა მა კა ცმა, 
რო მე ლმ აც სა კუ თა რი სა ხე ლი სა და 
გვ არ ის გა მხ ელა არ ის ურ ვა, რჩ ევა 
მო გვ ცა, თუ კა რგ ად და აკ ვი რდ ებ-
ით, ჩვ ენს გა ნც ხა დე ბას აწ ერ ია, რომ 
ზა რი ფა სი ან იაო...  რაც შე ეხ ება გა-
ნც ხა დე ბის ბო ლო ვე რს იას, იქ უბ-
რა ლოდ მი თი თე ბუ ლია, რომ ზა რი 
ფა სი ან ია, თუ მცა ღი რე ბუ ლე ბა არ 
წე რია, რაც, თა ვის მხ რივ, ას ევე, კა-

ნო ნდ არ ღვ ევ აა.
„ინ ფო სე რვ ის ის“ თა ნა მშ რო მე

ლი:
– თუ კა რგ ად და აკ ვი რდ ებ ით, 

მი თი თე ბუ ლია, რომ ზა რი ფა სი ან ია 
და ყო ვე ლთ ვის იყო მი თი თე ბუ ლი. 
თქ ვენ კო რპ ორ აც იუ ლი ნო მრ იდ ან 
მი რე კა ვთ და ჩვ ენ კო რპ ორ აც იულ 
ნო მრ ებს არ ვე მს ახ ურ ებ ით. მი თხ-
არ ით, ვინ და რე კა პრ ეტ ენ ზი ით და 
გე ტყ ვით, რა მდ ენ ჯერ აქ ვს და რე-
კი ლი...

– ამ ას არ აქ ვს მნ იშ ვნ ელ ობა, 
რა მდ ენ ჯერ აქ ვს და რე კი ლი. ჩვ

ენ თან და რე კა მო ქა ლა ქემ და გა
ნა ცხ ადა, რომ ღი რე ბუ ლე ბა არ 
იყო მი თი თე ბუ ლი, შე სა ბა მი სად, 
თქ ვე ნთ ან ბე ვრ ჯერ და რე კვ ის შე
მდ ეგ სა კმ აოდ დი დი გა და სა ხა დი 
მი უვ იდა...

– თქ ვენ ახ ლა და უზ უს ტე ბელ ინ-
ფო რმ აც იას მე უბ ნე ბით...

– და ზუ სტ ებ ული ინ ფო რმ აც
იაა, კო ნკ რე ტუ ლი ად ამ ია ნი გვ
ყა ვს ჩა წე რი ლი, რო მე ლიც აც ხა
დე ბს, რომ თა ვდ აპ ირ ვე ლად არ 
იყო მი თი თე ბუ ლი ფა სი ანი ზა რის 
შე სა ხებ, შე მდ ეგ კი ის ეთი პა ტა რა 
ას ოე ბით ეწ ერა, რომ თი თქ მის არც 
ჩა ნდა.

– მი თი თე ბუ ლი იყო ფა სი ანი 
ზა რის შე სა ხებ, თუ კა რგ ად 

და აკ ვი რდ ებ ოდ ით. 
– რა ღი რს თქ ვე ნთ ან 

ზა რის გა ნხ ორ ცი ელ
ება?

– ფა სე ბი შე იც ვა-
ლა ახ ალი წლ იდ ან. 
პი რვ ელ ია ნვ რა მდე 
ღი რდა ერ თი ლა რი, 
პი რვ ელი ია ნვ რის 
შე მდ ეგ კი გა ხდა 
ორი ლა რი. თუ 
რა მე გჭ ირ დე ბათ, 
და რე კეთ სა ტე ლე-
ფო ნო კო მპ ან იე ბში 
და იქ მო გც ემ ენ ინ-

ფო რმ აც იას. თუ ვი-
ნმ ეს პრ ეტ ენ ზია აქ ვს, 

შე იტ ან ოს სა ჩი ვა რი მა-
რე გუ ლი რე ბელ კო მი სი-

აში. ჩვ ენ ხუ თი წე ლია ამ 
სა ქმ ია ნო ბას ვე წე ვით... 
– თქ ვე ნი სა ხე ლი და გვ

არი მი თხ არ ით, თუ შე იძ ლე ბა.
– არა, ბა ტო ნო, მე ვერ მო გც ემთ 

ჩე მს სა ხე ლსა და გვ არს...
ფა სი ანი ზა რის მი თი თე ბის შე სა-

ხებ მო თხ ოვ ნაც, რო გო რც გა ირ კვა, 
თა ვად „saqme.ge“-ის ეკ უთ ვნ ოდა. 
იუ რი სტ ლე ვან ალ აფ იშ ვი ლის გა ნც-
ხა დე ბით, აღ ნი შნ ულ წე სე ბს სა მო ქა-
ლა ქო კო დე ქსი და რე კლ ამ ის შე სა-
ხებ კა ნო ნი არ ეგ ულ ირ ებს. კა ნო ნის 
მი ხე დვ ით, სა რე კლ ამო გა ნც ხა დე ბა-
ში, რო მე ლიც მო მს ახ ურ ებ ას ან კო-
ნკ რე ტუ ლი პრ ოდ უქ ტის რე კლ ამ ას 
ეხ ება, აუ ცი ლე ბე ლია, და ფი ქს ირ ებ-
ული იყ ოს მო მს ახ ურ ებ ისა თუ პრ-
ოდ უქ ტის ღი რე ბუ ლე ბა.

ლე ვან ალ აფ იშ ვი ლი, იუ რი სტი:
– სა მო ქა ლა ქო კო დე ქს ში დე ტა-

ლუ რად არ ის მი თი თე ბუ ლი, რომ 
ინ ფო რმ აც ია სრ ულ ად უნ და მი ეწ-
ოდ ოს მო მხ მა რე ბე ლს, იქ ნე ბა ეს მო-
მს ახ ურ ება თუ პრ ოდ უქ ტი. გა რდა 

ამ ისა, ამ ავე სფ ერ ოში არ ის კო მუ-
ნი კა ცი ებ ის კა ნო ნმ დე ბლ ობა, რო-
მე ლიც ას ევე იძ ლე ვა გა რკ ვე ულ წე-
სე ბს აღ ნი შნ ულ სფ ერ ოში მო მუ შა ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვ ის. 

– ანუ ფა სი უნ და იყ ოს მი თი თე
ბუ ლი?

– სა მო ქა ლა ქო კო დე ქს ის მი ხე-
დვ ით, რო დე საც ინ ფო რმ აც ია წი ნა-
სწ არ გა ნუ სა ზღ ვრ ელ წრ ეს მი ეწ ოდ-
ება, ფა სი აუ ცი ლე ბლ ად უნ და იყ ოს 
მი თი თე ბუ ლი.  

– სა იტი, რო მე ლზ ეც და რღ ვე
ვით დე ვს გა ნც ხა დე ბა, პა სუ ხი სმ
გე ბე ლია მა სზე?

– რა თქ მა უნ და, პა სუ ხი სმ გე ბე-
ლია ნე ბი სმ იერ შე მთ ხვ ევ აში. თუ-
მცა ცა ლკე თე მაა, რა იგ ულ ის ხმ ება 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ აში და ვის წი ნა შეა 
პა სუ ხი სმ გე ბე ლი. რო გო რც ვთ ქვი, 
ეს არ ის სა მო ქა ლა ქო კა ნო ნით გა ნს-
აზ ღვ რუ ლი რე გუ ლა ცია და, შე სა ბა-
მი სად, და ვის შე მთ ხვ ევ აში გა ნხ ილ ვა 
მო ხდ ება კო ნკ რე ტულ შე მთ ხვ ევ აში 
მო მხ დარ და რღ ვე ვა ზე. სა რე კლ ამო 
სფ ერო კი დევ ცა ლკე კა ნო ნით რე-
გუ ლი რდ ება – რე კლ ამ ის შე სა ხებ 
კა ნო ნით, რო მე ლიც ცა ლკე რე გუ-
ლა ცი ებს ით ვა ლი სწ ინ ებს. ამ შე მთ-
ხვ ევ აში პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა გა და ნა-
წი ლე ბუ ლია შე მკ ვე თზე, და მა მზ ად-
ებ ელ სა და გა მა ნა წი ლე ბე ლზე, იმ ის 
მი ხე დვ ით, რა პრ ოდ უქ ტი მი იღო 
სა ბო ლო ოდ გა მა ვრ ცე ლე ბე ლმა. 

თა ვის მხ რივ, „saqme.ge“-ც პა სუ-
ხი სმ გე ბე ლია, რა დგ ან კა ნო ნდ არ ღვ-
ევ ით შე დგ ენ ილი გა ნა ცხ ადი სწ ორ-
ედ მათ სა იტ ზეა გა ნთ ავ სე ბუ ლი, მა-
გრ ამ ის ინი ვე რც კა ნო ნდ არ ღვ ევ ას 
ხე და ვენ და მე ტიც, მი აჩ ნი ათ, რომ 
„ინ ფო სე რვ ის ის“ ფა სი ანი მო მს ახ-
ურ ის გა რკ ვე ვა მა თი ვე კლ იე ნტ ებ ის 
პრ ერ ოგ ატ ივ აა და თუ ვერ გა არ კვ-
ევ ენ, არც ეს არ ის მა თთ ვის დი დი 
უბ ედ ურ ება.

„პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ რი სას 
არც „saqme.ge“ს წა რმ ომ ად გე
ნე ლმა ის ურ ვა ვი ნა ობ ის და სა ხე
ლე ბა...

„saqme.ge“ს თა ნა მშ რო მე ლი:

– „ინ ფო სე რვ ისი“ ჩვ ენ თან აკ ეთ-
ებს ფა სი ან რე კლ ამ ას. ჩვ ენ მო ვი თხ-
ოვ ეთ მა თგ ან, რომ მი ეთ ით ებ ინ ათ 
იმ ის შე სა ხებ, რომ ზა რი იყო ფა სი ანი, 
მა გრ ამ ზა რის ღი რე ბუ ლე ბა ნა მდ ვი-
ლად არ და იდ ება. კლ იე ნტ ის სუ რვ-
ილ ის მი ხე დვ ით, გა და წყ დე ბა, და რე-
კა ვს თუ არა ამ კო ნკ რე ტულ შე მთ ხვ-
ევ აში მი თი თე ბულ ფა სი ან ნო მე რზე. 

– გა სა გე ბია, მო ქა ლა ქის სუ რვ
ილ ის მი ხე დვ ით რომ მო ხდ ება და
რე კვა, მა გრ ამ ღი რე ბუ ლე ბის მი
თი თე ბას კა ნო ნი გა ვა ლდ ებ ულ ებთ 
ამ შე მთ ხვ ევ აში...

– მა შინ თვ ით ონ უნ და მი უთ ით-
ონ, ჩვ ენ ხომ არ მი ვუ თი თე ბთ?

– თქ ვენ რა მდ ენ ად გქ ონ დათ 
უფ ლე ბა, მი გე ღოთ გა ნც ხა დე ბა, 
რო მე ლიც, თა ვის მხ რივ, კა ნო ნდ
არ ღვ ევ ით არ ის შე დგ ენ ილი?

– რა ტომ არ ის კა ნო ნდ არ ღვ ევ ით 
ეს გა ნც ხა დე ბა? ვერ გე ტყ ვით, ჩვ ენი 
მო ვა ლე ობ აა, შე მო სუ ლი  გა ნც ხა დე-
ბა და ვა რე და ქტ ირ ოთ და სა იტ ზე გა-
ნვ ათ ავ სოთ...  თუ „ინ ფო სე რვ ის ის“ 
სხ ვა გა ნც ხა დე ბე ბს თვ ალს გა და ავ-
ლე ბთ, ნა ხა ვთ, რომ მი თი თე ბუ ლია, 
რომ ზა რის ღი რე ბუ ლე ბა არ ის ერ თი 
ლა რი.

– იყო მი თი თე ბუ ლი, მა გრ ამ ახ
ლა უკ ვე ორი ლა რი ღი რს ზა რი და 
თა ნხა არ არ ის მი თი თე ბუ ლი...

– სა მწ უხ არ ოდ, ჩვ ენ ვერ და ვრ ეკ-
ავთ ყვ ელა კლ იე ნტ თან, რო მე ლიც 
აღ ნი შნ ულ ნო მე რზე აპ ირ ებს და რე-
კვ ას და ვერ გა ვა ფრ თხ ილ ებთ, რომ 
ამა და ამ ნო მე რზე და რე კვა ღი რს 
ორი ლა რი.

– ბუ ნე ბრ ივ ია, რომ ამ ას ვერ 
გა აკ ეთ ებთ. მე სხ ვა რა მეს გე კი თხ
ებ ით, რო დე საც კა ნო ნდ არ ღვ ევ ით 
შე მო დის თქ ვე ნთ ან გა ნა ცხ ადი, 
რა მდ ენ ად გა ქვთ უფ ლე ბა, რომ ის 
გა ნა თა ვს ოთ?

– სად წე რია ეს, ან ას ეთი კა ნო ნი 
სად არ სე ბო ბს?

– ამ ას არ ეგ ულ ირ ებს რე კლ ამ
ის შე სა ხებ კა ნო ნი და ად მი ნი სტ
რა ცი ული კო დე ქსი...

– ვე რა ფე რს გე ტყ ვით...

„ინფოსერვისის“ 
თანამშრომელი: 
„ფასები შეიცვალა 
ახალი წლიდან. 
პირველ იანვრამდე 
ღირდა ერთი ლარი, 
პირველი იანვრის 
შემდეგ კი გახდა 
ორი ლარი“

„მითითებულ ნომერზე დავრეკე და მოგვიანებით 
აღმოვაჩინე, რომ ზარი ფასიანი იყო“

ლევან 
ალაფიშვილი: 
„სამოქალაქო 

კოდექსში 
დეტალურად არის 
მითითებული, რომ 

ინფორმაცია სრულად 
უნდა მიეწოდოს 
მომხმარებელს, 

იქნება ეს 
მომსახურება თუ 

პროდუქტი“
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ერ ეკ ლე სტ ურ უა

გო რის რა იო ნის სო ფე ლი ფლ
ავი რუ სე ბის მი ერ ოკ უპ ირ ებ ულ 
ტე რი ტო რი ას ეს აზ ღვ რე ბა. ად
გი ლო ბრ ივ მა მო სა ხლ ეო ბამ იქ 
სა კუ თარ თა ვზე იწ ვნ ია 2008 წლ
ის მთ ელი ტრ აგ ედ ია. იქ აურ ბა
ვშ ვე ბს დღ ემ დე უა მრ ავი პრ ობ
ლე მა აქ ვთ. ალ ბათ, სწ ორ ედ ამ 
ყვ ელ აფ ერ მა გა მო უმ უშ ავა მათ 
თა ნა დგ ომ ის სა ოც არი უნ არი. 
რა მდ ენ იმე დღ ის წინ „იმ ედ ის 
კვ ირ აში“ გა სუ ლი რე პო რტ აჟ ის 
შე მდ ეგ, ფლ ავ ის სა ჯა რო სკ ოლ
ის მე10 კლ ას ის მო სწ ავ ლე ები 
კა ხე თში, სო ფელ ბო დბ ის ხე ვში 
მდ ებ არე ხა ნდ აზ მუ ლთა პა ნს იო
ნა ტს ეს ტუ მრ ნენ და მო ხუ ცე ბს 
და ხმ არ ებ ის ხე ლი გა უწ ოდ ეს. 

იდ ეა ქა რთ ულ ის გა კვ ეთ ილ ზე 
და იბ ადა, რო დე საც პე და გო გმა ბა-
ვშ ვე ბს სა თნ ოე ბის შე სა ხებ თე მის 
მო მზ ად ება და ავ ალა. ამ თე მა ზე 
კლ ას ში და წყ ებ ული დი სკ უს ია სა-
ქვ ელ მო ქმ ედო აქ ცი ით და სრ ულ-
და. მე-10 კლ ას ის მო სწ ავ ლე ებ მა 
სკ ოლ ის ყვ ელა მო სწ ავ ლეს შე ატ-
ყო ბი ნეს, რომ აპ ირ ებ დნ ენ ბო დბ-
ის ხე ვში მყ ოფი მო ხუ ცე ბის და-
ხმ არ ებ ას, უბ ან-უბ ან შე მო ია რეს 
სო ფე ლი ფლ ავი და მო სა ხლ ეო ბას 
და ხმ არ ებ ის კენ მო უწ ოდ ებ დნ ენ... 
ტკ ბი ლე ული, ხი ლი, სუ რს ათი სკ-
ოლ ის ერთ ოთ ახ ში შე გრ ოვ და, ბა-
ვშ ვე ბმა სა კუ თა რი სა ხს რე ბით სა-
მა რშ რუ ტო ტა ქსი და იქ ირ ავ ეს და 
კა ხე თი სკ ენ აი ღეს გე ზი. 

კო ნფ ლი ქტ ის პი რა სო ფლ იდ ან 
ახ ალ გა ზრ დე ბის ჩა სვ ლამ „უზ რუ-
ნვ ელი სი ბე რის“ ბე ნე ფი ცი არ ები 
გა ნს აკ უთ რე ბით გა ახ არა. მო სწ-
ავ ლე ებ ის სა ქვ ელ მო ქმ ედო აქ ცია 
თა ვშ ეს აფ რის ერთ-ერ თი მო ხუ-
ცის და ბა დე ბის დღ ეს და ემ თხ ვა. 

 
ლი ანა ფა შა ლი შვ ილი, თა ვშ

ეს აფ რის ბე ნე ფი ცი არი:
„ჩვ ენ, აქ მყ ოფ მო ხუ ცე ბს, ნა-

მდ ვი ლად არ გვ აქ ვს სა წუ წუ ნო, 
რა დგ ან გვ ეს მის ჩვ ენ ზე მე ტად 
გა ჭი რვ ებ ული ხა ლხ ის მდ გო მა რე-
ობა. თუ ნდ აც ეს ბა ვშ ვე ბი, რო მლ-
ებ მაც ომი და ათ ასი უბ ედ ურ ება 
გა მო ია რეს, შე წუ ხდ ნენ და ჩვ ენ-
თვ ის მო იც ალ ეს. ეს თი თო ეუ ლი 
ჩვ ენ გა ნი სთ ვის ძა ლი ან ბე ვრს ნი-
შნ ავს, რა დგ ან ამ დრ ოს ვგ რძ ნო-
ბთ, რომ თუ ნდ აც კი ლო მე ტრ ებ ის 
და შო რე ბით არ იან ას ეთი პა ტა რა 
ბა ვშ ვე ბი, რო მლ ებ საც შე უძ ლი ათ 
თა ნა დგ ომა და ას აკ ოვ ანი ხა ლხ ის-
თვ ის და ხმ არ ებ ის ხე ლის გა წვ დე-
ნა. თი თო ეუ ლს მი ნდა კი დევ ერ-
თხ ელ მო ვე ფე რო თქ ვე ნი გა ზე თის 
მე შვ ეო ბით და მა დლ ობა გა და ვუ-
ხა დო მათ მშ ობ ლე ბს ას ეთი კა რგი 
შვ ილ ებ ის გა ზრ დი სთ ვის“. 

სო ფელ ბო დბ ის ხე ვში ჩა სულ 
მო სწ ავ ლე ებს სკ ოლ ის რა მდ ენ იმე 
პე და გო გიც ახ ლდ ათ, რო მლ ებ იც 
ას ევე აქ ტი ურ ად უჭ ერ დნ ენ მხ არს 
ბა ვშ ვე ბის ამ წა მო წყ ებ ას. 

ნა ნა რა ზმ აძე, პე და გო გი:
– ჩვ ენი სო ფე ლი მდ ებ არ ეო ბს  

ე.წ. სა ზღ ვა რზე, რა მდ ენ იმე მე ტრ-
ის იქ ით ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო-
რია იწ ყე ბა. ჩე მმა მო სწ ავ ლე ებ მა 

კონფლიქტისპირა სოფლიდან კახეთში

კლასში დაწყებული დისკუსია 
საქველმოქმედო აქციით დასრულდა. 
მოსწავლეებმა უბან-უბან შემოიარეს 

სოფელი ფლავი და მოსახლეობას 
დახმარებისკენ მოუწოდეს...

ნა ხეს ინ გა გრ იგ ოლ იას გა და ცე-
მა ში ბო დბ ის ხე ვის მო ხუ ცთა თა-
ვშ ეს აფ რის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია. 
ძა ლი ან გა ნი ცა დეს და თა ვად გა-
უჩ ნდ ათ სუ რვ ილი და ხმ არ ებ ის. ბა-
ვშ ვე ბმა, რო მლ ებ იც თა ვად ცხ ოვ-
რო ბენ სა კმ აოდ სა შიშ ზო ნა ში და 
თა ვად სა ჭი რო ებ ენ სა ზო გა დო ებ ის 
ყუ რა დღ ებ ას, გა და წყ ვი ტეს კა ხე-
თის ამ სო ფე ლში მც ხო ვრ ებ უმ წეო 
მო ხუ ცე ბს და ხმ არ ებ ოდ ნენ. სკ ოლ-
აში კლ ას ებ ში და ია რეს, ყვ ელ ას შე-
სთ ავ აზ ეს, რომ აწ ყო ბდ ნენ ას ეთ 
აქ ცი ას და ვი საც რი სი სა შუ ალ ება 
ექ ნე ბო და, ამ მო ხუ ცე ბს და ხმ არ-
ებ ოდ ნენ. მა რთ ლაც, ზო გმა ფუ ლა-
დი თა ნხა გა იღო, ზო გმა სა კვ ები 
პრ ოდ უქ ტი მო იტ ანა, ზო გმა ხი ლი, 
ტკ ბი ლე ული და ა.შ. ეს ყვ ელ აფ ერი 
სკ ოლ აში შე ვა გრ ოვ ეთ, შე მდ ეგ მი-
კრ ოა ვტ ობ უსი და იქ ირ ავ ეს და კა-

ხე თში გა ვე მგ ზა ვრ ეთ.
– იდ ეა რო გორ და იბ ადა?
– იდ ეა და იბ ადა ქა რთ ულ ის 

გა კვ ეთ ილ ზე, რო დე საც სა თნ ოე-
ბა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით უნ და და-
ეწ ერ ათ თე მა. ეს თე მა ამ ბა ვშ ვე-
ბი სთ ვის უც ხო არ არ ის, რა დგ ან 
რა მდ ენ იმე მა თგ ანი ომ ის დრ ოს-
აც არ გა სუ ლა სო ფლ იდ ან და ბო-
ლო მდე იც ავ და სა კუ თარ სა ხლს, 
ოჯ ახ თან ერ თად. ას ევე, ეხ მა რე-
ბო დნ ენ სხ ვე ბს. ზო გს ჯერ თბ ილ-
ის ის, შე მდ ეგ კი გო რის სკ ოლ ებ ში 
სწ ავ ლა მო უწ ია. ახ ლა კი უბ ან-
უბ ან და ია რეს და ისე შე აგ რო ვეს 
პრ ოდ უქ ტი, რო მე ლიც მო ხუ ცე ბს 
ჩა ვუ ტა ნეთ. ჩვ ენი იქ ჩა სვ ლა ერთ-
ერ თი მო ხუ ცის და ბა დე ბის დღ ეს 
და ემ თხ ვა და ძა ლი ან გა იხ არ ეს. 

ელ გა გი უნ აშ ვი ლი, სა სწ ავ ლო 
ნა წი ლის გა მგე:

„ქა რთ ულ ის გა კვ ეთ ილ ზე და ებ-
ად ათ ბა ვშ ვე ბს ეს იდ ეა. შე აგ რო-
ვეს პრ ოდ უქ ტე ბი და მც ირე ფი ნა-
ნს ები, და იქ ირ ავ ეს სა მა რშ რუ ტო 
ტა ქსი და ამ მო ხუ ცე ბს ჩა აკ ით ხეს. 
ძა ლი ან გუ ლი სხ მი ერი და, ამ კუ-
თხ ით, მე ტად აქ ტი ური ბა ვშ ვე ბი 
არ იან. ალ ბათ, იმ იტ ომ, რომ მათ 
თა ვის თა ვზე ძა ლი ან ბე ვრი ტკ ივ-
ილი გა და იტ ან ეს, მი უხ ედ ავ ად მა-
თი ას აკ ისა. ამ ით ძა ლი ან გა ახ არ-
ეს მო ხუ ცე ბი, რო მე ლთ ათ ვი საც 
ელ ემ ენ ტა რუ ლი ყუ რა დღ ებ აც კი 
უკ ვე ძა ლი ან ბე ვრს ნი შნ ავს“. 

ლე ილა ბო ქო ლი შვ ილი, „უზ
რუ ნვ ელი სი ბე რის“ დი რე ქტ ორი:

– მი ნდა დი დი მა დლ ობა ვუ თხ-
რა ფლ ავ ის სა ჯა რო სკ ოლ ას, ამ 
ბა ვშ ვე ბს, მათ მშ ობ ლე ბსა და პე-
და გო გე ბს ას ეთი ახ ალ გა ზრ დე ბის 
აღ ზრ დი სთ ვის. მათ ას აკ ში კი არა, 
გა ცი ლე ბით ზრ და სრ ული ად ამ-
ია ნე ბი ვერ აც ნო ბი ერ ებ ენ იმ ას, 
რას ნი შნ ავს მო ხუ ცე ბი სთ ვის ას-
ეთი თა ნა დგ ომა და ყუ რა დღ ება. 
ბა ვშ ვე ბს სა კუ თა რი ხე ლით შე უგ-
რო ვე ბი ათ ტკ ბი ლე ული და პრ ოდ-
უქ ტე ბი, ჩა მო ვი დნ ენ კა ხე თში და 
მო უტ ან ეს აქ მყ ოფ მო ხუ ცე ბს. ამ 
ად ამ ია ნე ბი სთ ვის მა თი და ნა ხვა, 
ელ ემ ენ ტა რუ ლი ყუ რა დღ ება ძა-
ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია. 

სო ფელ ბო დბ ის ხე ვის მო ხუ ცე-
ბუ ლთა თა ვშ ეს აფ არ ში სტ უმ რო-
ბამ ერთ-ერთ პე და გო გს ლე ქს ის 
და წე რაც შთ აა გო ნა. ლია გო ჩი ნა-
შვ ილ მა ლე ქსი „უზ რუ ნვ ელი სი ბე-
რის“ ბე ნე ფი ცი არ ებს მი უძ ღვ ნა.  

„არ გე მღ ერ ებ ოდა და მა ინც გა-
მღ ერ ეთ, რა ღაც გი კლ ავ და გუ ლს, 

სუ ლში ხე ლე ბის ფა თუ რი და გი-
წყ ეთ და ამ ან და მძ აფ რა სულ. 

მგ ონი, რა ღაც და გრ ჩათ ჩვ ენ-
თვ ის აც უთ ქმ ელი, ამ ფი ქრს ვერ 
ვი ცი ლებ თა ვი დან, 

გუ ლი მი კვ ნე სის და ცრ ემ ლე ბს 
ვერ ვი კა ვებ, ღმ ერ თო, ას ეთი გა-
ნა ჩე ნი რად გი ნდა. 

ვინ იც ის, რო გო რი იყ ავ ით წლ-
ებ ის წინ, ვინ იც ის, რა მდ ენი გე-
ტრ ფო დათ მა ლუ ლად, 

თუ ბე დის მა წე რა ლი ამ ას გი მზ-
ად ებ დათ, ოჯ ახ იც ნუ გყ ოლ ოდ-
ათ, არ ღი რდა“!  

ფლ ავ ის სა ჯა რო სკ ოლ ის პე-
და გო გი ლია გო ჩი ნა შვ ილი – „ვუ-
ძღ ვნი შვ ილ ებ ის გან მი ტო ვე ბულ 
მო ხუ ცე ბს“

„ვგრძნობთ, 
რომ თუნდაც 
კილომეტრების 
დაშორებით 
არიან ასეთი 
პატარა ბავშვები, 
რომლებსაც 
შეუძლიათ 
თანადგომა 
და ასაკოვანი 
ხალხისთვის 
დახმარების 
ხელის გაწვდენა“
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„პრ აი მტ აი მი“ რა მდ ენ იმე ახ ალ 
რუ ბრ იკ ას გთ ავ აზ ობთ. მათ შო რი საა 
„უხ ერ ხუ ლი კი თხ ვე ბი“. ად ამ ია ნე ბი 
ხშ ირ ად გა ურ ბი ან „ის ეთ“ კი თხ ვე ბზე 
პა სუ ხე ბის გა ცე მას, თუ მცა უწ ევთ 
ხო ლმე. ან თა ნა მდ ებ ობ რი ვი ვა ლდ
ებ ულ ებ ის გა მო, ან უბ რა ლოდ იმ იტ
ომ, რომ ცნ ობ ილ ები არ იან და რო ცა 
სა ჯა რო პი რი გქ ვია, სა ზო გა დო ებ
ის ინ ტე რე სი უნ და და აკ მა ყო ფი ლო. 
ახ ალი არ აფ ერი მი თქ ვა მს, „ორ ჯერ 
ორ ის“ ჭე შმ არ იტ ებ აა. რუ ბრ იკ ის პი
რვ ელი მს ხვ ერ პლი ნი ნა წკ რი ალ აშ
ვი ლია. ნი ნას ჩა წე რა ჟუ რნ ალ ის ტე ბს 
გვ იყ ვა რს – სულ მო გყ ვე ბა, „გი სწ ორ
ებს“, რა ამ პლ უა საც სთ ავ აზ ობ, შე
ნი ან ია. მო კლ ედ, „უხ ერ ხუ ლი კი თხ
ვე ბის“ უხ ერ ხუ ლი პა სუ ხე ბი. 

– ნი ნა, თა ვს „ნა შად“ მი იჩ ნევ?
– მე „ნა შას“ ფო რმ აში მყ ოფ ყვ ელა 

ქა ლს ვე ძა ხი. რო ცა მო ვლ ილი და ფო-
რმ აში გა ხლ ავ ართ, მა მა კა ცე ბის 100 
პრ ოც ენ ტი დან 80-ის ყუ რა დღ ებ ას ვი-
ქც ევ. ამ ას მი ვე ჩვ იე, არც ვა ქც ევ ყუ-
რა დღ ებ ას. ალ ბათ, „ნა შად“ მათ ვე ჩვ-
ენ ები. თო რემ მე არ მი ვი ჩნ ევ და ამ ის 
თვ ით მი ზა ნი არ მა ქვს. ასე გა მო დის.

–  რო გორ ფი ქრ ობ, პლ ას ტი კუ რი 
ოპ ერ აც იე ბი რა მდ ენ ად წა რმ ატ ებ
ულ ად გა ქვს გა კე თე ბუ ლი?

– ცხ ვი რი მა ქვს მო ჭრ ილი და ტუ ჩი 
გა დი დე ბუ ლი. ვთ ვლი, რომ წა რმ ატ ებ-
ულ ად მა ქვს გა კე თე ბუ ლი. არ ვი ცი, ვის 
მო სწ ონს თუ არ მო სწ ონს. რაც მთ ავ-
არ ია, მე მო მწ ონს და აღ არ მა ქვს მა რც-
ხე ნა პრ ოფ ილ ის კო მპ ლე ქსი, რო მე ლს-
აც სულ ვმ ალ ავ დი. ახ ლა სულ თა ვი სუ-
ფლ ად ვარ. ვთ ვლი, რომ აუ ცი ლე ბლ ად 
უნ და გა მე კე თე ბი ნა. სულ მე ჩვ ენ ება, 
რომ რა ღა ცის გა კე თე ბა მჭ ირ დე ბა. 
ახ ლა სა ხე ზე ვი კე თებ პრ ოც ედ ურ ებს. 
ოპ ერ აც იე ბი ათი წე ლი არ და მჭ ირ-
დე ბა და მე რე, სა ხის აწ ევა იქ ნე ბა თუ 
სხ ვა რამ, გა ვი კე თებ. ამ ას ვი ნმ ეს თვ ის 
კი არ ვი კე თებ, მე თვ ით ონ ვარ კო მფ-
ორ ტუ ლად, რო ცა ისე გა მო ვი ყუ რე ბი, 
რო გო რც მე მი ნდა. ქა ლმა თა ვს უნ და 
მი ხე დო. ღა მე არ უნ და ჭა მო, არ უნ და 
გა სუ ქდე, უნ და ივ არ ჯი შო. მე სულ ვა-
კო ნტ რო ლებ თა ვს, რომ დი დხ ანს გა-
მო ვი ყუ რე ბო დე კა რგ ად. რო ცა თა ვი 
მო გწ ონს, სა ქმ ეც ად ვი ლად გა მო გდ ის, 
სა მს ახ ურ საც ად ვი ლად შო ულ ობ. და 
კა რგ ხა სი ათ ზე ხარ...

– სა მს ახ ურ ის სა შო ვნ ელ ად გა რე
გნ ობა გა მო გი ყე ნე ბია?

– მე არა, თვ ით ონ მთ ავ აზ ობ ენ. ვა-
ღი არ ებ, რომ ლა მა ზი არ ვარ. მო ვლ-
ილი ად ამ ია ნე ბი ყვ ელ გან სა ჭი როა, 
მით უმ ეტ ეს – შო უბ იზ ნე სში. ტე ლე ვი-
ზი აში რომ სა მს ახ ური იპ ოვო, ან კა რგ 
ფო რმ აში უნ და იყო, ან გე ნი ოსი უნ და 
იყო. მე გე ნი ოსი ვერ ვარ. ამ იტ ომ კა-
რგ ად უნ და გა მო ვი ყუ რე ბო დე და უნ და 
ვი ცო დე ჩე მი სა ქმე. მს ოფ ლი ოში ას ეა 
– გა რე გნ ობა იყ იდ ება. მე ვი ცი რა ჩა ვი-
ცვა, რო გორ გა მო ვი ყუ რე ბო დე. 

– რო გორ თე თრ ეუ ლს ან იჭ ებ უპ
ირ ატ ეს ობ ას?

– მა ღა ლი ხა რი სხ ის, და ღლ ილი რომ 
და წვ ები და გე მრ იე ლად და გა ძი ნე ბს. ან 
შავ-თე თრი მა ქვს, ან წი თე ლი, ჭრ ელ-
აჭ რუ ლა და ყვ ავ ილ ებ ია ნი არ მი ყვ არს. 

– ნი ნა, სა ცვ ალს ვგ ულ ის ხმ ობ.
– აა, გა სა გე ბია, თე თრ ეუ ლი მი რჩ-

ევ ნია ცო ტა და ხა რი სხ ია ნი. პი რვ ელ 
რი გში ჯა ნმ რთ ელ ობ ას ვა ყე ნებ. სა ცვ-
ალს კა ნთ ან აქ ვს კო ნტ აქ ტი და სა უკ-
ეთ ესო უნ და მე ცვ ას. სა ქა რთ ვე ლო შიც 
არ ის ის ეთი მა ღა ზი ები, სა დაც შე გი-
ძლ ია კა რგი სა ცვ ალი იყ იდო. ვი ცვ ამ 
გი პი ურ ის ას და კო ტო ნი სას. თუ ძა ლი-
ან ცი ვა ან სა ვა რჯ იშ ოდ მი ვდ ივ არ კო-
ტო ნის სა ცვ ალი მა ცვ ია, ძი რი თა დად 
კი გი პი ურ ის. სა ცვ ლე ბს აც სამ ფე რში 
ვი ძენ – შა ვს, თე თრს და წი თე ლს. შა რვ-
ალ ში ტა ნგა მა ცვ ია. არ არ ის ლა მა ზი 
შა რვ ალ ში ტრ უს იკ ის ტო ტე ბი გე ხა-
ტოს, „ტე ხა ვს“.

– რა ზო მის მკ ერ დი გა ქვს?
– ხან სა მი და ხან ოთ ხი ზო მის მკ ერ-
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დი მა ქვს. მე ექ ვსე კლ ას იდ ან გა მე ზა-
რდა და სულ მრ ცხ ვე ნო და და ვმ ალ-
ავ დი. წა რმ ოი დგ ინ ეთ, სკ ოლ აში ვმ-
ალ ავ დი მკ ერ დს და ახ ლა არ ვმ ალ ავ. 

– ბო ლო დრ ოს შო რე ნა ბე გა
შვ ილ თან და მე გო ბრ დი. კლ იპ შიც 
ერ თად გა და გი ღეს. მო გწ ონს თუ 
კო ნკ ურ ენ ტად აღ იქ ვამ და ამ იტ ომ 
„და იმ ეგ ობ რე“?

– შო რე ნა ჩე მი მე გო ბა რია, მი ყვ-
არს, კა რგი გო გოა. მა რთ ლა და ვმ ეგ-
ობ რდ ით. ერ თმ ან ეთს რჩ ევ ებს ვა ძლ-
ევთ, ჩა სა ცმ ელ ზე აქ სე სუ არ ებს ვუ-
ხა მე ბთ. ძა ლი ან მო მწ ონს, ვფ იქ რობ, 
იშ ვი ათ ად ლა მა ზი ქა ლია. არ მი ჭი რს 
ლა მა ზი ად ამ ია ნე ბის აღ ია რე ბა ქა ლია 
თუ მა მა კა ცი. რა საც ჩე მს თა ვს ვუ სუ-
რვ ებ, იმ ას ვუ სუ რვ ებ მა საც. ფა ნტ ას-
ტი კუ რი ად ამ ია ნია. რა კო ნკ ურ ენ ტი? 
ეგ რე თუ შე ვხ ედე და ყვ ელა კო ნკ ურ-
ენ ტად აღ ვი ქვი – სი სუ ლე ლეა. ყვ ელ-
აფ ერ სა უკ ეთ ეს ოს ვუ სუ რვ ებ. 

– გო გო სთ ვის გი კო ცნ ია? (ეს კი
თხ ვა შე ნმა ბო ლო კლ იპ მა შვა)

– რა მი კო ცნ ია? სად შე მი ძლ ია? 
კლ იპ ის გა და ღე ბის დრ ოს მე და შო-
რე ნა სი ცი ლით ვი ხო ცე ბო დით. იმ დე-
ნი კა დრი გა ვა ფუ ჭეთ. ორ ივ ეს გა გვ-
იჭ ირ და ქა ლზე მო ალ ერ სე ქა ლის თა-
მა ში. ზე და პი რუ ლი ამ იტ ომ არ ის, თო-
რემ ჩა ნა ფი ქრ ით უფ რო მძ აფ რი უნ და 
ყო ფი ლი ყო, მა გრ ამ ვე რც ერ თმა ვერ 
გა ვა კე თეთ. ვხ არ ხა რე ბდ ით.  გა და ღე-
ბის დრ ოს „კი კა ლა“ გა ვა მწ არ ეთ. 

– შე ნთ ვის ლე სბ ოს ური ურ თი ერ
თო ბა მი სა ღე ბია?

– ჩე მში კა ცი არ ჭა რბ ობს, თო რემ 
ვი საც რა უნ და ის აკ ეთ ოს. ვერ, თო-
რემ რომ იყ ოს ვი ტყ ოდი. 

– შე ნი ბო ლო დრ ოის ფო ტო ებ ზე 
კო მე ნტ არ ები ვნ ახე, ბრ იჯ იდ ბა რდ
ოს გა მს გა ვს ებ ენ. ეთ ან ხმ ები? 

– არ წა მი კი თხ ავს. გა მი ხა რდა. ბა-
რდო ორ მე ტრ ია ნი ქა ლი იყო. თუ ვი-
ნმ ეს მო ვე ჩვ ენე ბა რდ ოდ, რა სჯ ობს. 
ვა იმე, დი დი მა დლ ობა, მო მე რი და. 

– შე ნი კა რი კა ტუ რა რომ და გე ხა
ტა, რას გა აზ ვი ად ებ დი?

– და უხ ატ ავთ ჩე მი კა რი კა ტუ რა, 
და ამ ნა ხა ტე ბზე ტუ ჩე ბი და მკ ერ დი 
მა ქვს დი დი და წე ლი წვ რი ლი. და ვი-
ცი ნი. მთ ელ ცხ ოვ რე ბას იუ მო რით უნ-
და უყ ურო. 

– შე ნი რო გო რც ქა ლის ხი ბლი და 
კო ზი რი რა არ ის?

– და მი ჯე რე – გუ ლწ რფ ელ ობა. 
ჩე მი ენ ის ტლ იკ ინი ხშ ირ ად მღ უპ-
ავს ხო ლმე, მა გრ ამ ამ თვ ის ებ ას ბე-
ვრ ჯერ გა და ვუ რჩ ენ ივ არ კი დეც. არ 
იძ აბ ები, რო დე საც გუ ლწ რფ ელ ად-
ამ ია ნთ ან ურ თი ერ თობ. და ნა შა ულს 
რომ ჩა იდ ენ, იმ ის აღ ია რე ბა თუ შე-
გი ძლ ია, უკ ვე ძა ლი ან კა რგი ად ამ ია-
ნი ხარ.  

– მა მა კა ცი წა გი რთ მე ვია ვი ნმ ეს
თვ ის?

– ჩე მი წა რთ მე ული მა მა კა ცი არ 
გა იშ ვას! სად შე მი ძლ ია? ჩე მი ცხ ოვ-
რე ბის სხ ვა და სხ ვა ეტ აპ ზე ორ ბი ჭს 
მო ვწ ონ დი. ორ ივე ახ ალი გა ყრ ილი 
იყო ცო ლს. დე დას გე ფი ცე ბი, იმ დე ნი 
ვე ჩი ჩი ნე ორ ივ ეს, რომ შე ვა რი გე ცო-
ლს. რაც შე ნი არ არ ის, არ შე გრ ჩე ბა. 
შე მთ ხვ ევ ით არ უნ და ის არ გე ბლო 
და ერ თი თვ ის ცო ლს გა შო რე ბულ 
კა ცზე არ უნ და ინ ად ირო. თუ დი დხ-
ანს არ ის გა ყრ ილი, შე გი ძლ ია სც ადო. 
ზო გა დად, კა ცე ბი უფ რო გა ნი ცდ იან 
ოჯ ახ ის და ნგ რე ვას, ვი დრე ქა ლე ბი. 
ან უნ და და იჭ ირო და შე ნკ ენ გა დმ ოქ-
აჩო, ან სწ ორი რჩ ევა მი სცე და გო ნე ბა 
გა უნ ათო. ყვ ელა კმ აყ ოფ ილი რჩ ება. 
ამ ას რა სჯ ობს. კა ცის „ახ ევა“ რომ შე-
მძ ლე ბო და, ახ ლა სულ მა რტო კი არ 
ვი ქნ ებ ოდი? არ მი ნდა, სხ ვა ზე „ას ახ-
ევი“ არ აფ ერი მჭ ირს.

– ყვ ელ აზე ინ ტი მუ რი სა ჩუ ქა რი 
რა მი გი ღია?

– სად იც იან ქა რთ ვე ლმა კა ცე ბმა 
ინ ტი მუ რი სა ჩუ ქრ ის გა კე თე ბა? ან 
სუ ნა მოს გჩ უქ ნი ან, ან ყვ ავ ილს. ან თვ-
ით ონ კა რნ ახ ობ რა გი ნდა. ხან მა ნქ ან-
აზე მი წე რენ მი ყვ არ ხა რო, ხან – ეზ-
ოში, ამ 200 წლ ის გო გოს. მე თვ ით ონ 
ვჩ უქ ნი ჩე მს თა ვს ინ ტი მურ სა ჩუ ქა რს. 

– რა მდ ენი მე გო ბა რი მა მა კა ცი 
გყ ოლ ია?

– ორი ქო რწ ინ ებ ის გა რდა ორ ჯერ 
მქ ონ და სი მპ ათ ია... 

– მა ღა ლჩ ინ ოს ან მა მა კა ცთ ან?
– ჩი ნო ვნ იკ ებ თან არ მქ ონ ია ურ-

თი ერ თო ბა. არ შე მი ძლ ია ის ეთი მა მა-
კა ცე ბთ ან ურ თი ერ თო ბა, რო მე ლთ-
ათ ვის მთ ავ არი სა მს ახ ურ ია. ძნ ელ ია 
ას ეთ კა ტე გო რი ას თან ურ თი ერ თო ბა. 
ჩე მი ქმ არი იყო პო ლი ცი ელი, არ ას-
დრ ოს ეც ალა და ერ თმ ან ეთი რომ გვ-
ენ ახა ბო ლოს პო ლი ცი აში მე ძი ნა. არ 
შე მი ძლ ია 24-სა ათ ია ნი ლო დი ნი და 
რე კვა – სად ხარ? რო დის მო ხვ ალ-მე-
თქი? მი ვხ ვდი, რომ ას ეთ დი სკ ომ ფო-
რტს ჩე მს თა ვს არ ას დრ ოს შე ვუ ქმ ნი.  

– ათ ბა ლი ანი სი სტ ემ იდ ან შენ 
თა ვს, რო გო რც მო მღ ერ ალს, რა მდ
ენი ბა ლით შე აფ ას ებ?

– რო დე საც პა პსა კო ნც ერ ტე ბია, 
ათი ბა ლი დან ათ ბა ლს და ვუ წერ. მე 
სც ენ აზე ბო ლო მდე ვი ხა რჯ ები. ვც-
დი ლობ შო უც ვა ჩვ ენო, ვი ცე კვო. 

ორ კე სტ რთ ან ერ თად კო ნც ერ ტს რაც 
შე ეხ ება, ჩე მზე კა რგი ვო კა ლი სხ ვა 
მო მღ ერ ლე ბს აქ ვთ ხო ლმე. აკ ად ემ-
იურ კო ნც ერ ტე ბს თა ვს ვა რი დებ, ვი-
ცი, რომ შე სა ფე რი სი რე პე რტ უა რი არ 
მა ქვს. ჩე მი თა ვის შე ფა სე ბა რე ალ ურ-
ად შე მი ძლ ია. ნელ-ნე ლა და ვი წყე ფი-
ქრი ჩე მთ ვის შე სა ფე რის რე პე რტ უა-
რზე. სულ „ტრ უს იკ ში“ ვერ ვი რბ ენ. ამ 
ას აკ იდ ან გა ვდ ივ არ და სა დღ აც 5 წე-
ლში ეს სა ინ ტე რე სო არ იქ ნე ბა. მო დის 
ახ ალი, კა რგი თა ობა. ბე ვრი მო მწ ონს. 
ამ იტ ომ რე პე რტ უა რი უნ და გა ვა სე რი-
ოზ ულო. 

– ბო ლოს რა წა იკ ით ხე?
– ბო ლო დრ ოს ფი ლმ ის ნა ხვა მი-

რჩ ევ ნია წა კი თხ ვას. სც ენ არს ვკ ით ხუ-
ლობ. ფი ლმ ში  შე მო თა ვა ზე ბა მა ქვს. 

ახ ალ გა ზრ და ბი ჭე ბი იღ ებ ენ. ორი 
რო ლია და რო მე ლშ იც უფ რო და ვი ნა-
ხავ თა ვს, იმ ას ავ ირ ჩევ. სი ამ ოვ ნე ბით 
ვი თა მა შე ბდი ტრ აგ იკ ულ პე რს ონ აჟს. 
მე ყო ფა სუ ლე ლი გო გოს თა მა ში. 

– „ჩე მი ცო ლის და ქა ლე ბში“ დო
დო შკ ას რო ლი რა ტომ შე მო გთ ავ აზ
ეს?

– ვგ იჟ დე ბი ამ რო ლზე. გა და სა ღებ 
მო ედ ან ზე ერ თად შე ვქ მე ნით ეს პე რს-
ონ აჟი. მი ნდ ოდა სუ ლე ლი ქა ლის თა-
მა ში, რო მე ლიც არ აფ ერს არ აკ ეთ ებს 
და მხ ოლ ოდ ამ ბი ცი ები და პრ ეტ ენ ზი-
ები აქ ვს. მგ ონი გა მო გვ ივ იდა. სა ქა-
რთ ვე ლო ში ცო ტა მუ შა ობს. უმ ეტ ეს 
წი ლად სა ქმე რომ აქ ვთ, ჭო რა ობ ენ და 
გა ნი კი თხ ავ ენ. დო დო შკა ბო რო ტი არ 
არ ის, შტ ერ ია. ტა ნს აც მე ლი და „გუ-
ლა ობა“ აი ნტ ერ ეს ებს. თუ მცა მო ძღ-
ვა რი ჰყ ავს. იც ის, სა ჭი როა და კა რგ 
ტო ნად ით ვლ ება. 

– პი რდ აპ ირ მო წე ბე ბუ ლი გქ ონ
და „ნა ცი ონ ალ ებ ის მო მღ ერ ლის“ 
ია რლ იყი, გა უა რათ ნი ნა სა დმი ამ 
და მო კი დე ბუ ლე ბამ?

– ბო ლო მდე არ გა უვ ლია. ვი ნც 
გა მო რჩ ეუ ლად მხ არს ვუ ჭე რდ ით ნა-
ცმ ოძ რა ობ ას სა ხე ლმ წი ფო კო ნც ერ-
ტე ბზე, ახ ალი წლ ის კო ნც ერ ტზე არ 
გვ ქო ნდა შე მო თა ვა ზე ბა. არც მი კვ-
ირს. ერ თი ნა წი ლი მე უბ ნე ბა – შვ ილო, 
რა მა რთ ალი ყო ფი ლხ არო. მე ორე ნა-
წი ლი ამ ბო ბს, რა კა რგი გო გო ხარ და 
რას წი ოდ იო. 

უხერხული კითხვები ? ???
 ნინა წკრიალაშვილი: 
„კაცის „ახევა“ რომ 
შემძლებოდა, ახლა 
სულ მარტო კი არ 
ვიქნებოდი“ 

???
EXCLUSIVE

?

?

?

?

?

?

„შარვალში ტანგა 
მაცვია. არ არის 
ლამაზი შარვალში 
ტრუსიკის ტოტები 
გეხატოს, „ტეხავს“

„სად შემიძლია გოგოსთვის კოცნა? კლიპის გადაღების დროს მე 
და შორენა სიცილით ვიხოცებოდით. იმდენი კადრი გავაფუჭეთ. 

ორივეს გაგვიჭირდა ქალზე მოალერსე ქალის თამაში“ 

„ხან სამი და ხან ოთხი 
ზომის მკერდი მაქვს. 

სკოლაში ვმალავდი და 
ახლა არ ვმალავ“ 

„სულ „ტრუსიკში“ 
ვერ ვირბენ. ამ 

ასაკიდან გავდივარ“ 
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მაგდა კლდიაშვილი

2015 წე ლი სა ქა რთ ვე ლოს 
სპ ორ ტულ და არ ამ არ ტო სპ
ორ ტულ ცხ ოვ რე ბა ში სა კმ აოდ 
გა მო რჩ ეუ ლი იქ ნე ბა. წლ ის სპ
ორ ტუ ლი კა ლე ნდ არი სა კმ აოდ 
შთ ამ ბე ჭდ ავ ად გა მო იყ ურ ება. 
ჩვ ენი ქვ ეყ ნის დე და ქა ლა ქი 
ამ წე ლს ის ეთ ღო ნი სძ იე ბე ბს 
უმ ას პი ნძ ლე ბს, რო გო რიც ევ
რო პის ახ ალ გა ზრ დუ ლი ფე სტ
ივ ალი და უე ფას სუ პე რთ ას ია. 
გა რდა ამ ისა, წე ლს ვე იმ არ
თე ბა ფე ხბ ურ თის ფე დე რა ცი
ის არ ჩე ვნ ები, რო მე ლიც წი
ნა სწ არი ვა რა უდ ით, სა კმ აოდ 
ხმ აუ რი ანი უნ და გა მო დგ ეს. 
რა მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ღო ნი სძ
იე ბე ბი იგ ეგ მე ბა და რო გო რი 
იქ ნე ბა ქვ ეყ ნის სპ ორ ტუ ლი 
წე ლი წა დი, რო მლ ით აც სა ქა
რთ ვე ლო მს ოფ ლი ოს ყუ რა დღ
ებ ის ეპ იც ენ ტრ ში იქ ნე ბა მო
ქც ეუ ლი  „პრ აი მტ აი მი“ 2015 
წლ ის სპ ორ ტულ კა ლე ნდ არს 
ად გე ნს.

ქრ ონ ოლ ოგ იას არ მი ვყ ვეთ 
და სპ ორ ტუ ლი ღო ნი სძ იე ბე ბის 
მნ იშ ვნ ელ ობ ით და ვა ლა გოთ ჩვ-
ენი კა ლე ნდ არი. ამ სი აში კი პი-
რვ ელ ად გი ლს „თბ ილ ისი 2015“ 
იკ ავ ებს. სა ქა რთ ვე ლოს დე და-
ქა ლა ქი 26 ივ ლი სი დან პი რვ ელი 
აგ ვი სტ ოს ჩა თვ ლით ევ რო პის 
ახ ალ გა ზრ დულ ფე სტ ივ ალს მა-
სპ ინ ძლ ობს. გა რდა ღო ნი სძ იე-
ბის მა სშ ტა ბუ რო ბი სა, ამ ფე სტ-
ივ ალს პრ ეს ტი ჟს ის იც მა ტე ბს, 
რომ სწ ორ ედ თბ ილ ის ში გა თა-
მა შდ ება რი ოს 2016 წლ ის ზა-
ფხ ულ ის ოლ იმ პი ური თა მა შე ბის 
ლი ცე ნზ იე ბიც.

თბ ილ ისს, ფე სტ ივ ალ ის ფა-
რგ ლე ბში, 49 ქვ ეყ ნის 3 000-ზე 
მე ტი წა რმ ომ ად გე ნე ლი, სპ ორ-
ტს მე ნი, ოფ იც ია ლუ რი დე ლე-
გა ცია თუ გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი 
ეს ტუ მრ ება. „თბ ილ ისი 2015“ 
წლ ის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი-
ტე ტი კი უკ ვე დი დი ხა ნია ამ 
გრ ან დი ოზ ული ღო ნი სძ იე ბი სთ-
ვის ემ ზა დე ბა. რო გო რც გა ზეთ 
„პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ არ ში, სა-
ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის ხე-
ლმ ძღ ვა ნე ლმა, ალ ექ სი ახ ვლ-
ედ ია ნმა გა ნა ცხ ადა, ფე სტ ივ-
ალ ის გა ხს ნის გრ ან დი ოზ ული 
ღო ნი სძ იე ბა „დი ნა მო არ ენ აზე“ 
გა იმ არ თე ბა, სა ბე რძ ნე თი დან 
კი სა ქა რთ ვე ლო ში ოლ იმ პი ურ 
ცე ცხ ლს შე მო იტ ან ენ. წა მმ ზო მი 
31 დე კე მბ ერს ჩა ირ თო, „თბ ილ-
ისი 2015“-სთ ვის მზ ად ება უკ ვე 
ბო ლო ფა ზა ში შე დის.

მძ ლე ოს ნო ბა, კა ლა თბ ურ თი, 
ხე ლბ ურ თი, ძი უდო, ჩო გბ ურ-

თი, ტა ნვ არ ჯი ში, ვე ლო სპ ორ ტი, 
ფრ ენ ბუ რთი და ცუ რვა - სწ ორ-
ედ სპ ორ ტის ამ ცხ რა სა ხე ობ აში 
იქ ნე ბა შე ჯი ბრი, სა უკ ეთ ეს ოე-
ბი კი მე დლ ებს და ეუ ფლ ებ იან. 
ცა ლკე აღ ნი შვ ნის ღი რს ია ის 
ფა ქტი, რომ ამ სპ ორ ტუ ლი დღ-
ეს ას წა ულ ის თვ ის დე და ქა ლა ქში 
ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა და ოლ იმ პი-
ური სო ფე ლი შე ნდ ება თბ ილ ის-
ის ზღ ვა ზე, რაც ფე სტ ივ ალ ის 
და სრ ულ ებ ის შე მდ ეგ აც გა მო-
ად გე ბა ქვ ეყ ან ას და გა მა რთ ულ, 
მა ღა ლი ხა რი სხ ის ინ ფრ ას ტრ-
უქ ტუ რას და უტ ოვ ებს. თუ რა 
მო გე ბას მო უტ ანს „თბ ილ ისი 
2015“  ქვ ეყ ან ას, ალ ბათ, ახ სნა-
გა ნმ არ ტე ბე ბს არ სა ჭი რო ებს.

რი გით მე ორე გრ ან დი ოზ ული 
ღო ნი სძ იე ბა, რო მე ლს აც 2015 
წლ ის აგ ვი სტ ოში სა ქა რთ ვე-
ლო უმ ას პი ნძ ლე ბს, უე ფას სუ-
პე რთ ას ია, სა დაც ერ თმ ან ეთს 

ჩე მპ იო ნთა ლი გის და ევ რო პის 
ლი გის გა მა რჯ ვე ბუ ლე ბი და უპ-
ირ ის პი რდ ებ იან. ამ გუ ნდ ებ ის 
ვი ნა ობა მხ ოლ ოდ მა ის ში გა ხდ-
ება ცნ ობ ილი, მა გრ ამ ნე ბი სმ-
იერ შე მთ ხვ ევ აში სა ქა რთ ვე ლოს 
დე და ქა ლა ქს ორი მს ოფ ლიო 
დო ნის სა ფე ხბ ურ თო გრ ან დი 
ეს ტუ მრ ება, რაც სა ქა რთ ვე ლო-
ში უა მრ ავი სტ უმ რის, ტე ლე-
ვი ზიის და გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ის 
ჩა მო ყვ ან ას ნი შნ ავს. ღო ნი სძ-
იე ბი სთ ვის მზ ად ება დი დი ხა-
ნია და იწ ყო. არც ისე დი დი ხნ ის 
წინ, გა და წყ და, რომ ამ გრ ან დი-
ოზ ულ სპ ორ ტულ შე ჯი ბრ ებ ას 
„დი ნა მო არ ენა“ უმ ას პი ნძ ლე ბს, 
რო მე ლიც უე ფას სტ ან და რტ ებ-
ის შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და იქ ნეს 
მო ყვ ან ილი.

2014 წლ ის 11 დე კე მბ ერს 
სტ ად იო ნის სა პრ ეს კო ნფ ერ ენ-
ციო და რბ აზ ში სტ ად იო ნის ხე-

ლმ ძღ ვა ნე ლო ბის, ფე ხბ ურ თის 
ფე დე რა ცი ის, სუ პე რთ ას ის სა-
ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის, დე-
და ქა ლა ქის მე რი ის, მა სმ ედ იის, 
გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ებ ისა და თბ ილ-
ის ის „დი ნა მოს“ წა რმ ომ ად გე ნე-
ლთა შო რის შე ხვ ედ რა გა იმ არ-
თა, სა დაც გა ცხ ად და სწ ორ ედ, 
რომ არ ენ ას რე კო ნს ტრ უქ ცია 
ჩა უტ არ დე ბა.

ტე ქნ ოლ ოგ იუ რი გა ნვ ით არ-
ებ ის ფო ნდ მა ხე ლშ ეკ რუ ლე ბა 
გა აფ ორ მა შპს „დი ნა სტ ია სთ ან“, 
რო მე ლს აც არ ჩილ ქუ რდ ია ნი 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბს. არ ქი ტე ქტ-
ურ ულ ცვ ლი ლე ბე ბს სწ ორ ედ ეს 
ჯგ უფი მო ამ ზა დე ბს. ას ევე, გა-
და წყ და, რომ სტ ად იო ნი ორ ფე-
რში გა და იღ ებ ება, ტრ იბ უნ ებ ზე 
გა მო სა ხულ ჯვ არ ზე და ჯდ ომა 
კი თუ რმე სა თა კი ლო ყო ფი ლა 
და მო რწ მუ ნე თა უფ ლე ბე ბს ბღ-
ალ ავ სო. მო კლ ედ, სუ პე რთ ას ის-
თვ ის, „დი ნა მო არ ენ ას“ ტრ იბ-
უნ ები ლუ რჯ სა და თე თრ ფე რში 
იქ ნე ბა გა და წყ ვე ტი ლი. 

პრ ეს ის სა მუ შაო ად გი ლი ცა-
ლკე აშ ენ დე ბა, რო მე ლიც ამ 
მო მე ნტ ში ღია ცის ქვ ეშ არ ის 
გა ნთ ავ სე ბუ ლი და არ ან აი რი პი-
რო ბა არ არ ის იმ ის თვ ის, რომ 
მე დი ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ მა 
სრ ულ ფა სო ვნ ად იმ უშ აონ. რო-
გო რც ფე ხბ ურ თის ფე დე რა ცი-

ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლე ბი ამ ბო ბენ, 
უე ფას სუ პე რთ ას ის თვ ის დე და-
ქა ლა ქი მა ქს იმ ალ ურ ად კა რგ ად 
მო ემ ზა დე ბა. აგ ვი სტ ოს თვ ეში 
თბ ილ ის ში სა ინ ტე რე სო მო ვლ-
ენ ები გა ნვ ით არ დე ბა.

აგ ვი სტ ოში სპ ორ ტუ ლი ტე-
მპ ერ ატ ურა მა ღლა აი წე ვს არა 
მა რტო ამ მო ვლ ენ ებ ის გა მო, 
არ ამ ედ იმ ის გა მოც, რომ ფე ხბ-
ურ თის ფე დე რა ცი აში არ ჩე ვნ-
ებ ია და ნი შნ ული. იმ ის გა თვ ალ-
ის წი ნე ბით, თუ თა ვის დრ ოზე 
რო გორ მო ხდა ამ ჟა მი ნდ ელი 
პრ ეზ იდ ენ ტის, ზვ იად სი ჭი ნა ვას 
ფე დე რა ცი აში მო ყვ ანა, შე მდ ეგ 
კი სპ ორ ტის მი ნი სტ რს, ლე ვან 
ყი ფი ან სა და მას შო რის გა უთ-
ავ ებ ელი კო ნფ ლი ქტ ები, სი ჭი-
ნა ვა სთ ვის პო სტ ის და ტო ვე ბის 
მო თხ ოვ ნა და ა.შ. ფე ხბ ურ თის 
ფე დე რა ცი ის არ ჩე ვნ ებ მა მშ ვიდ 
გა რე მო ში ნა მდ ვი ლად არ უნ და 
ჩა ია როს.

უკ ვე ცნ ობ ილ ია, რომ ფე-

დე რა ცი ის მო ქმ ედი ხე ლმ ძღ-
ვა ნე ლო ბი დან, პრ ეზ იდ ენ ტის 
პო სტ ზე კე ნჭს რე ვაზ არ ვე ლა-
ძე იყ რის, რო მე ლიც არც თუ 
დი დი მხ არ და ჭე რი თა და სი ყვ-
არ ულ ით სა რგ ებ ლო ბს სა ზო-
გა დო ებ აში. თა ვი სი კა ნდ იდ ატი 
ჰყ ავს მი ნი სტრ ყი ფი ან საც. უკ-
ვე წლ ებ ია, მას ამ თა ნა მდ ებ-
ობ აზე სა კუ თა რი ფა ვო რი ტი 
ჰყ ავს მი ხე ილ ყა ვე ლა შვ ილ ის 
სა ხით, მა გრ ამ ამ გა და სა ხე დი-
დან, ვე ტე რა ნი ფე ხბ ურ თე ლის 
შა ნს ები მი ზე რუ ლია. მი ხე ილ 
მე სხ ის ძე გლ ის გა ხს ნა ზე, ზვ-
იად სი ჭი ნა ვამ ჟუ რნ ალ ის ტე-
ბთ ან გა ნც ხა დე ბა გა აკ ეთა, რომ 
მო მა ვალ არ ჩე ვნ ებ ზე შე სა ძლ-
ოა მან თა ვი სი კა ნდ იდ ატ ურ-
აც და აყ ენ ოს. პრ ეზ იდ ენ ტო ბა 
სუ რს ვე ტე რან ფე ხბ ურ თე ლს, 
ვლ ად იმ ერ გუ ცა ევ საც, თუ-
მცა მის შა ნს ებ ზე სა სა უბ როდ 
დრ ოს არ და გა კა რგ ვი ნე ბთ და, 
რაც მთ ავ არ ია, უკ ვე და ნა მდ-
ვი ლე ბით შე გვ იძ ლია ვთ ქვ ათ, 
რომ ლე ვან კო ბი აშ ვი ლმა, სა ქა-
რთ ვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ნა კრ ებ ის 
ყო ფი ლმა წე ვრ მა და კა პი ტა ნმა, 
რო მე ლიც ამ ჟა მად ბე რლ ინ ის 
„ჰე რტ აშ ია“ და სა ქმ ებ ული, გა-
და წყ ვი ტა, რომ სა პრ ეზ იდ ენ ტო 
არ ჩე ვნ ებ ის მა რა თო ნში ჩა ებ-
ას. სწ ორ ედ ლე ვან კო ბი აშ ვი ლი 

ცხელი სპორტული წლის მოლოდინში

„პრაიმტაიმი“ წლის 
მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებების სიას ადგენს

საქართველოს დედაქალაქი 26 
ივლისიდან პირველი აგვისტოს 

ჩათვლით ევროპის ახალგაზრდულ 
ფესტივალს მასპინძლობს

თბილისს, ფესტივალის 
ფარგლებში, 49 

ქვეყნის 3 000-ზე მეტი 
წარმომადგენელი, 

სპორტსმენი, ოფიციალური 
დელეგაცია თუ 

გულშემატკივარი ესტუმრება
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ია სპ არ ეზ ებ ენ. ჯე რჯ ერ ობ-
ით, უც ნო ბია და მხ ოლ ოდ 
ვა რა უდი შე იძ ლე ბა იმ გუ-
ნდ ებ ის, ვი ნც ევ რო სა გზ-
ურს მო იპ ოვ ებ ენ, თუ მცა, 
იმ ედი და ვი ტო ვოთ, რომ 
2014 წლ ის გან გა ნს ხვ ავ-
ებ ით, ქვ ეყ ნის ფლ აგ მა ნად 
წო დე ბუ ლი თბ ილ ის ის „დი-
ნა მო“ რო მე ლი მე ყა ზა ხურ 
გუ ნდ თან წე ლს მა ინც არ 
შე ირ ცხ ვე ნს თა ვს.

2015 წე ლი მნ იშ ვნ ელ ოვ-
ან ია ქა რთ ვე ლი კა ლა თბ ურ-
თე ლე ბი სთ ვი საც. მათ გა-
სულ წე ლს ევ რო ბა სკ ეტ ზე 
თა მა შის უფ ლე ბა მო იპ ოვ-
ეს. ჩვ ენ კი ის ღა და გვ რჩ ენ-
ია, რომ წა რმ ატ ებ ები ვუ სუ-
რვ ოთ ქა რთ ველ სპ ორ ტს მე-
ნე ბს ყვ ელა სფ ერ ოში. 

იქ ნე ბა უმ თა ვრ ესი კო ნკ ურ ენ-
ტი არ ვე ლა ძე-სი ჭი ნა ვას წყ ვი ლს 
შო რის (სა ინ ტე რე სოა, მო ქმ ედი 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბის პი რო ბე ბში, 
ორი კა ნდ იდ ატი არ ჩე ვნ ებ ამ დე 
ერ თად რო გორ იმ უშ ავ ებს, ან 
ორ ივე თუ იყ რის სა ბო ლო ოდ კე-
ნჭს), თა ვის მხ რივ, კო ბი აშ ვი ლს 
მხ არ და ჭე რა ვი ცე-პრ ემ იე რმა კა-
ხი კა ლა ძემ აღ უთ ქვა, თუ მცა თა-
ვად „კო ბის“ სუ რს, რომ კა ლა ძის 
„მფ არ ვე ლო ბი დან“ გა მო ვი დეს, 

რა დგ ან მას, რო გო რც პი რო ვნ-
ებ ას, აქ ვს ლე გი ტი მუ რი უფ ლე ბა 
და გა კე თე ბუ ლი, რომ ამ პო სტ ზე 
პრ ეტ ენ ზია გა მო თქ ვას. არ ჩე ვა-
ნი სა არ ჩე ვნო სუ ბი ექ ტე ბმა უნ-
და გა აკ ეთ ონ, ხა ლხ ის აზ-
რი კი აშ კა რად ლე ვან 
კო ბი აშ ვი ლის მხ-
არ ეს აა. ვნ ახ ოთ, 
რო გორ და სრ-
ულ დე ბა ფე ხბ-
ურ თის ფე დე-

რა ცი ის არ ჩე ვნ ები, თუ მცა სა ვა-
რა უდ ოა, რომ ეს ამ ბა ვი წყ ნა რად 
არ ჩა ივ ლის. 

29 მა რტს სა ქა რთ ვე ლო ში მს-
ოფ ლიო ჩე მპ იო ნი, გე რმ ან იის სა-
ფე ხბ ურ თო ნა კრ ები ჩა მო დის. მა-
ტჩი ევ რო პის 2016 წლ ის ევ რო პის 
ჩე მპ იო ნა ტის შე სა რჩ ევი ეტ აპ ის 
ფა რგ ლე ბში გა იმ არ თე ბა. ქა რთ ვე-
ლე ბი სთ ვის ამ შე ხვ ედ რას ღი რს-
ებ ის გა რდა, არ ან აი რი და ტვ ირ-
თვა არ აქ ვს, რა დგ ან ევ რო სა რბ იე-
ლზე გა სვ ლის შა ნს ები დი დი ხა ნია 
და ვკ არ გეთ. მთ ავ არი მო ვლ ენა კი 
სწ ორ ედ გე რმ ან იის სა ქა რთ ვე ლო-
ში ჩა მო სვ ლაა. ამ მა ტჩ ში შე დგ ება 
„ჯვ არ ოს ნე ბის“ ახ ალი თა ვკ აც ის, 
კა ხა ცხ ად აძ ის დე ბი უტ იც ნა კრ-
ებ ში და ყვ ელ აზე მთ ავ არი კი ის 
იქ ნე ბა, რაც შე იძ ლე ბა ნა კლ ები 
ან გა რი შით წა ვა გოთ მს ოფ ლიო 
ჩე მპ იო ნთ ან. ტრ იბ უნ ები რომ სა-
ვსე იქ ნე ბა გე რმ ან ელი ვა რს კვ ლა-
ვე ბის სა ნა ხა ვად, ამ აზე ორი აზ რი 
არ არ სე ბო ბს.

2015 წე ლი მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ქა-
რთ ული ფუ ტს ალ ის თვ ის აც. ფუ-
ტს ალ ის ერ ოვ ნულ ნა კრ ებს ევ რო-
პის ჩე მპ იო ნა ტის შე სა რჩ ევი თა-
მა შე ბი ლი ტვ აში, ქა ლაქ კა უნ ას ში 
ჩა ტა რდ ება. ქა რთ ვე ლთა მე ტო ქე-
ები ეს ტო ნე თის, შვ ეი ცა რი ისა და 
ლი ტვ ის ერ ოვ ნუ ლი ნა კრ ები გუ-
ნდ ები იქ ნე ბი ან. ჯგ უფ იდ ან გა სვ-

ლის შე მთ ხვ ევ აში ფუ ტს ალ-
ის ნა კრ ებს მე ინ-რა უნ-

დის თა მა ში მო უწ ევს 
რუ მი ნე თში, სა დაც 

გა სვ ლის შე მთ-
ხვ ევ აში, მე ტო-
ქე ები რუ მი ნე-

თი, ყა ზა ხე თი და პო რტ უგ ალ ია 
იქ ნე ბი ან. იმ შე მთ ხვ ევ აში, თუ კი 
ქა რთ ვე ლე ბი ჯგ უფ ში პრ ივ ელ ად-
გი ლს და იკ ავ ებ ენ, პი რდ აპ ირ მო-
ხვ დე ბი ან ევ რო პის ჩე მპ იო ნა ტის 
ფი ნა ლურ ეტ აპ ზე. გა რდა ამ ისა, 
ზა ფხ ულ ში მს ოფ ლიო ჩე მპ იო ნა-
ტის წი ლი სყ რაც გა იმ არ თე ბა, შე-
სა რჩ ევი მა ტჩ ები კი შე მო დგ ომ ით 
და იწ ყე ბა.

აპ რი ლის თვ ეში, სა ქა რთ ვე-
ლოს დე და ქა ლა ქი ძა ლო სნ ობ აში 
ევ რო პის ჩე მპ იო ნა ტს უმ ას პი-
ნძ ლე ბს, მა ის ში კი ძი უდ ოს გრ-
ან-პრი გა თა მა შდ ება, სპ ორ ტულ 
ღო ნი სძ იე ბას სპ ორ ტის სა სა ხლე 
უმ ას პი ნძ ლე ბს. 

ზა ფხ ულ ში, ტრ ად იც იუ ლად, 
ქა რთ ული გუ ნდ ები ევ რო პის ჩე-
მპ იო ნთა ლი გი სა და ევ რო პის 
ლი გის სა კვ ალ იფ იკ აც იო ეტ აპ ზე 

ცხელი სპორტული წლის მოლოდინში

„პრაიმტაიმი“ წლის 
მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებების სიას ადგენს
მძლეოსნობა, კალათბურთი, 

ხელბურთი, ძიუდო, ჩოგბურთი, 
ტანვარჯიში, ველოსპორტი, 

ფრენბურთი და ცურვა - სწორედ 
სპორტის ამ ცხრა სახეობაში 

იქნება შეჯიბრი, საუკეთესოები 
კი მედლებს დაეუფლებიან

რიგით მეორე გრანდიოზული 
ღონისძიება, რომელსაც 2015 წლის 

აგვისტოში საქართველო უმასპინძლებს, 
უეფას სუპერთასია, სადაც ერთმანეთს 
ჩემპიონთა ლიგის და ევროპის ლიგის 

გამარჯვებულები დაუპირისპირდებიან

29 მარტს 
საქართველოში 

მსოფლიო ჩემპიონი, 
გერმანიის 

საფეხბურთო ნაკრები 
ჩამოდის. მატჩი 

ევროპის 2016 წლის 
ევროპის ჩემპიონატის 

შესარჩევი ეტაპის 
ფარგლებში 
გაიმართება
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„ნი ჭი ერი“ „და მკ აში“ გა ვი და. 
უკ ვე მე გა შო უს ფი ნა ლია. სა
უკ ეთ ესო ფი ნა ლი სტ ებს სა უკ
ეთ ესო გა მა რჯ ვე ბუ ლი ეყ ოლ ება 
და ამ ას მა ყუ რე ბე ლი თა ვად გა
და წყ ვე ტს. რა მდ ენ იმე ფა ვო რი
ტს შო რის ერ თის ამ ორ ჩე ვა მა
რთ ლაც სა გო ნე ბე ლში ჩა ვა რდ
ნის ტო ლფ ას ია. პრ ოდ იუ სე რე ბი 
გრ ან დი ოზ ულ ფი ნა ლს გვ პი რდ
ებ იან. ას ეც იქ ნე ბა. ყვ ელ აზე 
სა ხა ლხო პრ ოე ქტი და უვ იწ ყა რი 
ფი ნა ლით!

გა სულ კვ ირ ას შო უში სულ 26 
331 ზა რი შე ვი და. ჟი ურ ის გა და-
წყ ვე ტი ლე ბით ნა ხე ვა რფ ინ ალ ში 
ტა ტი ანა კუ ნდ იკი გა და ვი და, მა-
ყუ რე ბლ ის გა და წყ ვე ტი ლე ბით 
ფი ნა ლი სტი გი ორ გი გო გო ბე რი-
შვ ილი გა ხდა, ხო ლო LG-ს მე ხუ-
თე რჩ ეუ ლი „ტი ტლ იკ ანა კა ცე-
ბი“ - გი ორ გი და პა პუ ნა გა ხდ ნენ. 
შოუ სა ნა ხა ობ რი ვი ნო მრ ებ ით  
მრ ავ ალ ფე რო ვა ნი იყო. აკ რო ბა-
ტე ბი, მძ ლე ოს ნე ბი, მო ცე კვ ავ-
ეე ბი... მე გა პრ ოე ქტს რა მდ ენ იმე 
სე ზო ნის არ სე ბო ბის მა ნძ ილ ზე 
ნა მდ ვი ლად ბე ვრი სა ინ ტე რე სო 
ად ამ ია ნი ჰყ ავს აღ მო ჩე ნი ლი. სა-
მწ უხ არ ოა ის, რომ ეს ად ამ ია ნე ბი 
ვე რც ამ შო უში გა მო ჩე ნის მე რე 
სა ქმ დე ბი ან და ის ევ ჩვ ეულ ცხ-
ოვ რე ბას უბ რუ ნდ ებ იან. 

ერ თმ ან ეთ ზე შე წყ ობ ილ ექ ვს 
სკ ამ ზე ას ვლ ით 27 წლ ის გია გო-
გო ბე რი შვ ილ მა ყვ ელა გა გვ აო ცა. 
გია წა რმ ოშ ობ ით გუ და უთ იდ ან 
არ ის. აფ ხა ზე თის ომ ამ დე ერ თი 
თვ ით ად რე მა მა და ეღ უპა. ომი 
რომ და იწ ყო 5 წლ ის იყო. გა უჩ-
ნდა პა ტა რა ძმა და სა მშ ობ ლო ში 
დე ვნ ილ მა ოჯ ახ მა ბე ბი ას თან და 
ბა ბუ ას თან, ქუ თა ის ში შე აფ არა 
თა ვი. დღ ეს აც იქ ცხ ოვ რო ბს. 

აკ რო ბა ტი კით ექ ვსი წლ იდ ან 
არ ის და კა ვე ბუ ლი. თუ მცა დი დი 
პა უზა ჰქ ონ და. სა აკ რო ბა ტო სკ-
ოლ ის ათ წლ ია ნი სწ ავ ლე ბის და-
სრ ულ ებ ის შე მდ ეგ ექ ვს წლ ია ნი 
პა უზა გა მო უვ იდა. დღ ემ დე პე-
და გო გის გა რე შე აკ რო ბა ტი კის 
სპ ორ ტულ და რბ აზ ში და მო უკ იდ-
ებ ლად ვა რჯ იშ ობს. 

გია გო გო რი შვ ილი:  ყო ვე ლდ-
ღი ურ ად დღ ეში 5 სა ათს ვვ არ ჯი-
შობ. ეს ჩე მი სა ყვ არ ელი სა ქმ ეა, 
მის გა რდა არ აფ ერი გა მო მდ ის. 
თა ვი დან დე დამ შე მი ყვ ანა ამ სკ-
ოლ აში. მე რე უკ ვე ეს ჩე მს ყო ვე-
ლდ ღი ურ ობ ად იქ ცა. 12 წლ ის ვი-
ყა ვი სა მუ შა ოდ ჰო ლა ნდ ია ში რომ 
წა ვე დი. ორ წლ ია ნი კო ნტ რა ქტ ით  

ჰო ლა ნდ იუ რი ცი რკ ით გა და ვდ-
იო დით გე რმ ან ია ში, ბე ლგ ია ში. 
იყო პე რი ოდი რა მდ ენ იმე კვ ირა 
ქა რთ ულ ცი რკ შიც ვმუ შა ობ დი. 
ამ ერ იკ აშ იც ვი ყა ვი სა მუ შა ოდ. 

მა გრ ამ, სა მწ უხ არ ოდ, ის გუ ნდი 
და იშ ალა, ვი სთ ან ერ თა დაც ვი ყა-
ვი წა სუ ლი. სა ზღ ვა რგ არ ეთ გა მგ-
ზა ვრ ებ ას აღ არ ვა პი რებ. მი ნდა 
ამ პრ ოფ ეს იით ჩე მს ქვ ეყ ან აში ავ-
იდ გა ფე ხი.

– „ნი ჭი ერ ში“ რა ტომ მი ხვ
ედი?

– მი ნდ ოდა მე ჩვ ენ ებ ინა, რომ 
არ სე ბო ბს ას ეთი ლა მა ზი სპ ორ-
ტის სა ხე ობა, რო მე ლს აც ყუ რა-
დღ ება არ ექ ცე ვა. ეს გუ ლდ ას აწ-
ყვ ეტ ია. მი ნდ ოდა მა ყუ რე ბე ლს 
ენ ახა ეს ნო მრ ები. შო უში წა რმ-

ოდ გე ნილ პი რვ ელ ნო მე რზე ხუ თი 
წე ლია ვმ უშ აო ბდი, ბო ლო ნო მე რი 
კი ორ კვ ირა-ნა ხე ვა რში და იდ გა. 

– თუ შე იძ ლე ბა ბო ლო ნო მრ
ის სი ტყ ვით ტე ქნ იკ ური ახ სნა?

– ის სკ ამ ები, რა ზეც ავ ედი, 
არ ის ჩვ ეუ ლე ბრ ივი, ზე დმ ეტი 
მა ქი ნა ცი ებ ის გა რე შე. კო მე ნტ-
არ ები მო ჰყ ვა თი თქ ოს ლუ რს მნ-
ებ ით იყო და მა გრ ებ ული. არა, ეს 
იყო უბ რა ლო სკ ამ ები. ეს ნო მე რი 
დიდ ბა ლა ნს სა და კო ნც ენ ტრ აც-
იას მო ით ხო ვს. ორ კვ ირა-ნა ხე ვა-
რში ამ ის გა კე თე ბა რთ ული იყო, 
მა გრ ამ ღმ ერ თის ნე ბით მე ეს გა-
მო მი ვი და. 

– რა იმე ხა რვ ეზი გქ ონ და?
– მქ ონ და. პი რვ ელ ივე ილ ეთ ზე 

სკ ამი გა მი ცუ რდა, მა გრ ამ თა ვის 

შე კა ვე ბა შე ვძ ელი, გა და ვრ ჩი, შე-
უმ ჩნ ევ ელი და რჩა. 

უკ რა ინ ელი გუ ლი სს წო რი ან-
ტა ლი აში მუ შა ობ ის დრ ოს გა იც-
ნო. ეს იყო სა მს ახ ურ ებ რი ვი რო-
მა ნი. კა ტე რი ნა ზა ხა რშ ენ კო სთ ან 
ორ წლ ია ნი რო მა ნი აქ ვს. 

„კა ტე რი ნა მო ცე კვ ავ ეა და 
ერთ სა სტ უმ რო ში ვმ უშ აო ბდ ით. 
45-წუ თი ან შოუ პრ ოგ რა მა ში ორ-
ივე ვმ ონ აწ ილ ეო ბდ ით. მე ერ თი 
აკ რო ბა ტი ვი ყა ვი, და ნა რჩ ენ ები 
ცე კვ ავ დე ნენ. კა ტე რი ნამ თა ვი 
მა პო ვნ ინა. ძა ლი ან გვ იყ ვა რს ერ-
თმ ან ეთი. ის ჩე მია. ჯე რჯ ერ ობ ით 
ცხ ოვ რე ბა ში ქო რწ ინ ებ ის მხ რივ 

არ აფ ერს ვც ვლ ით. თბ ილ ის ში 
პი რვ ელ ად ზა ფხ ულ ში იყო. ახ ლა 
ჩე მს სა გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ოდ მე ორ-
ედ ჩა მო ვი და“.

–  ფი ნა ლში რომ გა და ხვ ედი 
მი სი პი რვ ელი კო მე ნტ არი რა 
იყო?

– შენ სა უკ ეთ ესო ხარ, შე ნით 
ვა მა ყო ბო, მი თხ რა. სა მი კვ ირ აა 
ქუ თა ის ში ვა რთ. მე ვვ არ ჯი შობ, 
კა ტე რი ნა გვ ერ დით მი დგ ას, მა-
მხ ნე ვე ბს. ფი ნა ლში სა ხი ფა თო 
ნო მე რს შე მო გთ ავ აზ ებთ. თა ვი-
დან უბ რა ლოდ მო ნა წი ლე ბა მი-
ნდ ოდა, ახ ლა უკ ვე აზ არ ტში ვარ. 
მა ყუ რე ბე ლს მო სწ ონს და ეს სტ-
იმ ულს მი ღვ იძ ებს. მი ნდა კმ აყ-
ოფ ილი და ვტ ოვო მა ყუ რე ბე ლი. 
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„ნიჭიერის“ ფინალისტების ბოლო კრებული
გია გოგობერიშვილი: 

„ის სკამები, 
რაზეც ავედი, არის 

ჩვეულებრივი, 
ზედმეტი 

მაქინაციების 
გარეშე. კომენტარები 

მოჰყვა თითქოს 
ლურსმნებით იყო 

დამაგრებული. არა, 
ეს იყო უბრალო 

სკამები. ეს ნომერი 
დიდ ბალანსსა და 
კონცენტრაციას 

მოითხოვს“

„საზღვარგარეთ 
გამგზავრებას აღარ 
ვაპირებ. მინდა ამ 
პროფესიით ჩემს 

ქვეყანაში ავიდგა ფეხი“

ტატიანა კუნდიკი: „ვიმედოვნებ, 
რომ საქართველოშიც მომიწევს 

მუშაობა. მადლობა ღმერთს, რომ აქ 
ჩამოსასვლელად ვიზა არ მჭირდება“
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„აქ ჩა მო სვ ლა სულ მი ნდ ოდა“
უკ რა ინ ელ მა ტა ტი ანა კუ ნდ იკ-

მა ჟი ური შო კში ჩა აგ დო. ფე ხზე 
ამ დგ არი უკ რა ვდ ნენ ტა შს. 

15 წლ იდ ან აკ რო ბა ტია. სა მი 
წე ლია ვა რჯ იშ ობს იმ ნო მე რზე, 
რო მე ლიც „ნი ჭი ერ ის“ ნა ხე ვა რფ-
ინ ალ ში წა რმ ოა დგ ინა. მან გა გვ-
იმ ხი ლა, რომ უკ რა ინ ული „ნი ჭი-
ერ ის“ მო ნა წი ლე იყო, მა გრ ამ ფი-
ნა ლში ვერ მო ხვ და. 

ტა ტი ანა კუ ნდ იკი:  სა ქა რთ ვე-
ლო ყო ვე ლთ ვის მო მწ ონ და. აქ ჩა-
მო სვ ლა სულ მი ნდ ოდა. მო ვა სწ-
არი და თვ ალ იე რე ბა, ფო ტო ებ ის 
გა და ღე ბა. და ასე შე სა ნი შნ ავ ად 
გა მო ვი და, ჩე მი პრ ოფ ეს იით მო-
მი ხდა ჩა მო სვ ლა, თა ნაც სპ ონ ტა-
ნუ რად. ფი ნა ლი სტ ობა მი ნდ ოდა 
და ბე დნ იე რი ვარ, რომ ფი ნა ლში 
მო ვხ ვდი. კა რგი კო ნკ ურ ენ ცი აა, 
გია გო გო ბე რი შვ ილი ძლ იე რი კო-
ნკ ურ ენ ტია, დრ იფ ტე რი გო გო ნა 
მო მწ ონ და. 

– სად მუ შა ობთ?
– ჩე მს ქვ ეყ ან აში არ ვმ უშ აობ. 

რვა ქვ ეყ ან აში მი მუ შა ვია. ვნ ახ-
ოთ, რო გო რი იქ ნე ბა შე მდ ეგი 
წე ლი. ვი მე დო ვნ ებ, რომ სა ქა რთ-
ვე ლო შიც მო მი წე ვს მუ შა ობა. მა-
დლ ობა ღმ ერ თს, რომ აქ ჩა მო სა-
სვ ლე ლად ვი ზა არ მჭ ირ დე ბა.

– თქ ვე ნი ნო მრ ის სი რთ ულე 
რა არ ის? სა ოც რად და ეშ ვით ბა
გი რი დან. 

– და შვ ება სი რთ ულ ეს არ წა-
რმ ოა დგ ენს. რთ ული ას ვლ აა. მთ-
ავ არ ია და მუ ხრ უჭ ება. 

– სა იდ ან სწ ავ ლო ბთ ნო მრ
ებს?

– ინ ტე რნ ეტ იდ ან, კო ლე გა მე-
გო ბრ ებ ის გან. ტრ ენ ერი არ მყ ავს. 
მე გო ბრ ები ერ თმ ან ეთს ვა კვ ირ-
დე ბით და ერ თმ ან ეთ ის გან ვს წა-
ვლ ობთ. 

– ქა რთ ულ „ნი ჭი ერ ზე“ რა 
შთ აბ ეჭ დი ლე ბა და გრ ჩათ?

– ძა ლი ან შე კრ ული ჯგ უფ ია. 
არ ყვ ირ იან, ყვ ელ ას თა ვი სი სა ქმე 
აქ ვს და იმ ას აკ ეთ ებს. არ შე ვს-

წრ ებ ივ არ, რომ ეჩ ხუ ბათ და ეკ-
ამ ათ ათ. მა გა რი გუ ნდი აკ ეთ ებს 
ამ მე გა შო უს. ყვ ელა – დი რე ქტ-
ორ ია თუ უბ რა ლო სც ენ ის მუ შა, 
ბო ლო მდე იხ არ ჯე ბა. ერ თი შე კრ-
ული მე ქა ნი ზმ ივ ით აქ ვთ მთ ელი 
პრ ოე ქტი აწ ყო ბი ლი. 

„ფარხმ ალს არ და ვყ რი“ 
პა ვლ ოვ იჩი „ნი ჭი ერ ის“ „კო-

ლო რი ტია“. ნა ხე ვა რფ ინ ალ ში პა-
ვლ ოვ იჩ მა სა ნა ხა ობა შე ქმ ნა. თუ-
მცა შა ლვა ჩო ნი აშ ვი ლს ფი ნა ლში 
ვერ იხ ილ ავთ. 

პა ვლ ოვ იჩი: მე ყო ვე ლთ ვის 
მა ყუ რე ბლ ის თვ ის ვა კე თებ ყვ-
ელ აფ ერს. ის ინი ძა ლი ან მი ყვ არს. 
მთ ავ არი შე დე გია. ვარ მი ზა ნდ ას-

ახ ული და ამ ბი ცი ური. მზ ად ვი ყა-
ვი ფი ნა ლი სთ ვის. მა დლ ობა, ვი ნც 
მხ არი და მი ჭი რა. ფარ-ხმ ალს არ 
და ვყ რი და კი დევ უფ რო მა გარ 
რა მე ებს და ვგ ეგ მავ. 

ჩრ დი ლე ბის ტა ნგო
თა კო კე კე ლი ძე და გი ორ გი ბა-

რნ აძე შე ყვ არ ებ ულ ები არ იან და 
ამ იტ ომ აც გა მო უვ იდ ათ ასე შთ-
ამ ბე ჭდ ავ ად ჩრ დი ლე ბის ტა ნგო. 
წლ ებ ია ცე კვ ავ ენ. უნ ივ ერ სი ტეტ 
სე უს ბა ზა ზე ჩრ დი ლე ბის თე ატ-
რში არ იან და ნა ხე ვა რფ ინ ალ ში 
ცე კვ ის იდ ეა სწ ორ ედ გი ორ გის 
და თა კოს მო უვ იდ ათ. სა მწ უხ არ-
ოდ, წყ ვი ლი ფი ნა ლში ვერ მო ხვ-
და. 

გი ორ გი: „ნი ჭი ერ ში“ ცე კვ-
ის იდ ეა ჩვ ენ გვ ეკ უთ ვნ ის. და 
შე ვუ დე ქით იდ ეის გა ნვ ით არ-
ებ ას. ჩვ ენი შე დე გი ამ მე გა-
პრ ოე ქტ ის ნა ხე ვა რფ ინ ალ ია. 
დი დი შრ ომა ჩა ვდ ეთ, ღა მე ები 
ვა თე ნეთ. 

თა კო: ემ ოც ია უნ და და იჭ-
ირო. უნ და გრ ძნ ობ დე პა რტ ნი-
ორს. ჩრ დი ლი სა და სა კუ თა რი 
მო ძრ აო ბის ერ თმ ან ეთ ზე და-
მთ ხვ ევა რთ ულ ია. 

ბე ქა მა ქა ცა რია (ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლი): დი დი ხა ნია შე ყვ არ-
ებ ულ ები არ იან. მო ცე კვ ავე 
წყ ვი ლის სუ ლე ბი ერ თმ ან ეთს 
უკ ავ ში რდ ება. ნო მე რიც მე ტად 
ეფ ექ ტუ რი და ემ ოც იუ რია. 

„ვო გის“ ქა რთ ვე ლი მო ცე კვ
ავე

თე ონა მა ნა გა ძე ამ ერ იკ ული 
ცე კვ ის სტ ილ ით „ვო გით“ გა-
ეც ნო ნი ჭი ერ ის მა ყუ რე ბე ლს. 
გრ აფ იკ ული დი ზა ინ ერ ია, „ვო-
გი“ მი სი ჰო ბია. 

თე ონა ნი ჟნ ინ ოვ გო რო დში 
4 წლ იდ ან ცე კვ ავს. სა მი წლ ის 
წინ „ვო გიმ“ გა იტ აცა და და იწ-
ყო ცე კვ ის შე სწ ავ ლა. ამ ის თვ-
ის ყვ ელ აზე ხე ლმ ის აწ ვდ ომი 
ინ ტე რნ ეტი აღ მო ჩნ და. მე რე 
მა სტ ერ კლ ასი მე გო ბა რმა გა-
ატ არა.

 თე ონა მა ნა გა ძე: „იუ თუ-
ბზე“ ვნ ახე და და ვი ნტ ერ ეს დი 
ამ ცე კვ ით. ძა ლი ან აღ ია რე-
ბუ ლმა ბე ნი ნი ნჯ ამ მო სკ ოვ ში 
„ვო გის“ მა სტ ერ კლ ასი ჩა ატ-
არა და ჩე მი მე გო ბა რი და ეს-
წრო. ბე ნის „ვო გის“ სა ხლ იც 
აქ ვს. მე რე მე ნა ტა შამ მა სწ-
ავ ლა ცე კვა. აქ  იმ იტ ომ ჩა მო-
ვე დი, რომ მი ნდ ოდა „ვო გის“ 
პო პუ ლა რი ზა ცია. ცე კვა მე 
და ვდ გი. აჩ იკო სო ლო ღა შვ ილი 
და მე ხმ არა. მი ნდა უკ ეთ და ვე-
უფ ლო და მე რე სტ უდ იაც გა-
ვხ სნა.

„ყველა – 
დირექტორია თუ 
უბრალო სცენის 
მუშა, ბოლომდე 

იხარჯება. 
ერთი შეკრული 

მექანიზმივით აქვთ 
მთელი პროექტი 

აწყობილი“

„ნიჭიერის“ ფინალისტების ბოლო კრებული

„პირველივე 
ილეთზე სკამი 

გამიცურდა, 
მაგრამ თავის 

შეკავება 
შევძელი, 

გადავრჩი, 
შეუმჩნეველი 

დარჩა“

„ფინალში 
სახიფათო 

ნომერს 
შემოგთავაზებთ. 

თავიდან 
უბრალოდ 

მონაწილეობა 
მინდოდა, ახლა 
უკვე აზარტში 

ვარ“
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

კო მპ ან ია „არ ტპ ალ ას
მა“ კა ჭრ ეთ ის სა სტ უმ რო
კო მპ ლე ქს „ამ ბა სა დო რში“ 
7 ია ნვ არს გრ ან დი ოზ ული 
სა შო ბაო სა ღა მო გა მა რთა. 
ღო ნი სძ იე ბის მუ სი კა ლუ რი 
პრ ოგ რა მა რა მდ ენ იმე ნა
წი ლი სგ ან შე დგ ებ ოდა. კა
ჭრ ეთ ში შე კრ ებ ილ მა მს მე
ნე ლმა მს ოფ ლი ოს ცნ ობ ილ 
სა ოპ ერო შე მს რუ ლე ბლ ებს, 
სი მფ ონ იუ რი ორ კე სტ რის 
კო ნც ერ ტსა და ახ ალ გა ზრ
და ქა რთ ველ შე მს რუ ლე ბლ
ებს მო უს მი ნა. რაც მთ ავ არ
ია, „არ ტპ ალ ას ის“ ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლო ბამ და დო პი რო ბა, 
რომ სა შო ბაო სა ღა მო ტრ
ად იც იად იქ ცე ვა და ყო ვე
ლწ ლი ურ ად გა იმ არ თე ბა.

თა მარ ივ ერი, მე დეა ამ ირ-
ან აშ ვი ლი, ან იტა რა ჭვ ელ იშ-
ვი ლი, ოთ არ ჯო რჯ იკ ია, და-
ვით ალ ად აშ ვი ლი, , და ნი ელე 
აჯ იმ ანი,  ნა ნი ბრ ეგ ვა ძე, ირ-
აკ ლი კა ხი ძე, თე ონა დვ ალი, 
ახ ალ გა ზრ და ქა რთ ვე ლი შე-
მს რუ ლე ბლ ები  - ლე ვან მა სპ-
ინ ძე ლა შვ ილი, ნი კო ბე რი ძე, 
ლუ კა ზა ქა რი აძე,  სა ლო მე 
ჩიტ აძე, თი კო ან დღ ულ აძე, 
ელ ენე კა ლა ნდ აძე ნი ნა სუ-
ბლ ატი, მა კა ზა მბ ახ იძე, ეს 
იმ ვა რს კვ ლა ვე ბის  ჩა მო ნა-
თვ ალ ია, რო მლ ებ მაც შო ბის 
ღა მე გა ულ ამ აზ ეს ქა რთ ველ 
მს მე ნე ლს. შო ბის სა ღა მოს 
სპ ეც ია ლუ რი სტ უმ რე ბი ნა ნი 
ბრ ეგ ვა ძე და პა ატა ბუ რჭ ულ-
აძე იყვნ ენ. 

სა ღა მოს მუ სი კა ლუ რი პრ-
ოგ რა მის პი რვ ელი ნა წი ლი 
კლ ას იკ ური მუ სი კის შე მს-
რუ ლე ბლ ებს, თა მარ ივ ერს, 
ოთ არ ჯო რჯ იკ იას, ირ აკ ლი 
კა ხი ძეს და თე ონა დვ ალს 
და ეთ მოთ. სი მფ ონ იუ რი ორ-
კე სტ რის კო ნც ერ ტს სპ ეც ია-
ლუ რად მო წვ ეუ ლი მა ეს ტრო, 
ჯუ ზე პე ვე რდ ის სა ხე ლო ბის 
მი ლა ნის კო ნს ერ ვა ტო რი ის 
პრ ოფ ეს ორი და ჯა კო მო რო-
სი ნის სა ხე ლო ბის სი მფ ონ იუ-
რი ორ კე სტ რის მთ ავ არი დი-
რი ჟო რი, და ნი ელე აჯ იმ ანი 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდა. ცნ ობ-
ილ მა მა ეს ტრ ომ, არა მხ ოლ-
ოდ ორ კე სტ რს უდ ირ იჟ ორა, 
არ ამ ედ მა ყუ რე ბე ლიც აი ყო-
ლია და და მა ტე ბი თი მუ ხტი 
შე სძ ინა სა ღა მოს. 

გრ ან დი ოზ ული კო ნც ერ-
ტის ნა მდ ვი ლი მშ ვე ნე ბა ან-
იტა რა ჭვ ელ იშ ვი ლი გა ხლ-
დათ, რო მე ლმ აც პო პუ ლა-
რულ ახ ალ გა ზრ და ქა რთ ველ 
პი ან ის ტთ ან, ჯუ ლი არ დის 
სკ ოლ ის კუ რს და მთ ავ რე-
ბულ და ვით ალ ად აშ ვი ლთ ან 
ერ თად, მის მი ერ შე ქმ ნი ლი 
ახ ალი პრ ოგ რა მა წა რმ ოა დგ-
ინა. მუ სი კო სე ბი ამ პრ ოგ რა-
მით 4 წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
წა რს დგ ებ იან მა ყუ რე ბლ ის 
წი ნა შე.

რო გო რც ცნ ობ ილ მა მე-
ცო-სო პრ ან ომ მე დი ას თან 
სა უბ არ ში გა ნმ არ ტა, შო ბის 
დღ ეს ას წა ულ ზე სა ქა რთ ვე-

ლო ში დი დი ხა ნია არ ყო ფი ლა, 
„არ ტპ ლა სმა“ კი მას ამ დღ ეს ას-
წა ულ ზე შინ და ბრ უნ ებ ის შა ნსი 
მი სცა. ან იტა რა ჭვ ელ იშ ვი ლის 
თქ მით, ის მზ ად აა, სა ხე ლო ვნ-
ებო კო მპ ან იას ყო ვე ლთ ვის გვ-
ერ დით და უდ გეს.

ან იტა რა ჭვ ელ იშ ვი ლი: 
„პი რვ ელ რი გში, ყვ ელ ას მი-

ნდა შო ბა მი ვუ ლო ცო. ბე დნ იე-
რი ვარ, რომ სა ქა რთ ვე ლო ში 
ვხ ვდ ები შო ბის დღ ეს ას წა ულს. 
ძა ლი ან დი დი ხა ნია შო ბას სა-
მშ ობ ლო ში არ ვყ ოფ ილ ვარ, ამ-
იტ ომ ჩე მთ ვის ეს ორ მა გი ბე დნ-

იე რე ბაა. ეს სა ღა მო, რო მე ლიც 
„არ ტპ ალ ას მა“ გვ აჩ უქა, ას ეთ 
ლა მაზ დღ ეს, არ ის ქა რთ ული 
ხე ლო ვნ ებ ის ზე იმი და მა დლ-
ობა „არ ტპ ალ ას ის“ პრ ეზ იდ ენ-
ტს, გია ან დღ ულ აძ ეს ამ სა ღა-
მო სთ ვის. ბე დნ იე რი ვარ იმ ით, 
რომ სა ქა რთ ვე ლო ში რა ღაც კე-
თდ ება ას ეთი მა სშ ტა ბის, რაც 
გვ ინ და, რომ ტრ ად იც იად იქ-
ცეს და ყო ვე ლთ ვის გვ ერ დით 
და ვუ დგ ები „არ ტპ ალ ასს“.

თა ვის დრ ოზე, „არ ტპ ალ-
ას ის“ სა ზე იმო გა ხს ნა ზე კრ ის 
ბო ტი იყო მო წვ ეუ ლი. სა ზე იმო 

კო ნც ერ ტის ორ გა ნი ზე ბა „არ-
ტპ ალ ას მა“ „ია ვნ ან ას თან“ ერ-
თად მო ახ დი ნა. 

შო ბის სა ღა მოს ეს წრ ებ ოდა 
სა ქვ ელ მო ქმ ედო ფო ნდ ის პრ-
ეზ იდ ენ ტი, პა ატა ბუ რჭ ულ აძე, 
რო მე ლიც ამ ბო ბს, რომ „არ ტპ-
ალ ას ის“ წა მო წყ ებ ული სა ქმე 
სა ქა რთ ვე ლოს ხე ლო ვნ ებ ის თვ-
ის წინ გა და დგ მუ ლი ნა ბი ჯია. 

პა ატა ბუ რჭ ულ აძე: 
„გე ტყ ვით ერთ რა მეს - ბე დნ-

იე რი ვარ, რომ სა ქა რთ ვე ლო ში 
გა ჩნ და ის ეთი ორ გა ნი ზა ცია, 
რო გო რიც „არ ტპ ალ ას ია“. მან 
სი ახ ლე შე მო იტ ანა, კა რგი და 
და დე ბი თი. ვი ცი, რომ ძნ ელ ია 
ამ ის და წყ ება, მა გრ ამ ნა ხეთ, 
რა კა რგი შე დე გი აქ ვს უკ ვე ამ 
წა მო წყ ებ ას. ყვ ელ ანი ვც დი-
ლო ბთ, რომ გვ ერ დში ამ ოვ უდ-
გეთ „არ ტპ ალ ასს“, რაც შე გვ იძ-
ლია, რა დგ ან ეს კე თდ ება სა ქა-
რთ ვე ლოს ხე ლო ვნ ებ ის თვ ის და 
ეს წინ გა და დგ მუ ლი ნა ბი ჯია“.

„არ ტპ ალ ას ის“ და მფ უძ ნე ბე-
ლი და პრ ეზ იდ ენ ტი, გია ან დღ-
ულ აძე აც ხა დე ბს, რომ სა შო-
ბაო შე ხვ ედ რე ბს „არ ტპ ალ ასი“ 
ტრ ად იც იად აქ ცე ვს და სხ ვა 
ბე ვრ სი ახ ლე ებ საც ჰპ ირ დე ბა 
სა ზო გა დო ებ ას. რაც შე ეხ ება 
სა შო ბაო კო ნც ერ ტს, ან დღ ულ-
აძ ის გა ნმ არ ტე ბით, მს გა ვსი 
ფო რმ ატ ის სა ღა მო სა ქა რთ ვე-
ლო ში არ ას დრ ოს ჩა ტა რე ბუ ლა.

გია ან დღ ულ აძე: 
„სა ქა რთ ვე ლო ში მს გა ვსი 

ფო რმ ატ ის სა ღა მო არ ას დრ ოს 
ჩა ტა რე ბუ ლა. ევ რო პა ში კი ეს 
კა რგ ად და მკ ვი დრ ებ ული ტრ-
ად იც იაა - სა შო ბაო შე ხვ ედ რე-
ბი. „არ ტპ ალ ასი“ ცდ ილ ობს სი-
ახ ლე შე მო იტ ან ოს - ეს არ ის სა-
შო ბაო სა ღა მო ები სი მფ ონ იურ 
ორ კე სტ რთ ან ერ თად. ამ დე ნი 
ვა რს კვ ლა ვი, რაც დღ ეს იქ ნე ბა 
წა რმ ოდ გე ნი ლი, ძნ ელი სა ნა ხა-
ვია. მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, რო გო რც 
სა ოპ ერო, ისე სა ეს ტრ ადო ნა-
წი ლი სი მფ ონ იურ ორ კე სტ რთ-
ან ერ თად და იმ ედ ია, ეს კი დევ 
ბე ვრ სი ახ ლეს და ამ კვ იდ რე ბს. 
ეს არ ის პი რვ ელი ნა ბი ჯი ჩვ ენს 
შე მო ქმ ედ ებ ით სა ქმ ია ნო ბა ში. 

„არ ტპ ალ ას ის“ კრ ეა ტი ული 
სა მს ახ ურ ის უფ რო სი, ნი კა წუ-

ლუ კი ძე, რო მე ლიც შო ბის გრ-
ან დი ოზ ული კო ნც ერ ტის წა მყ-
ვა ნიც იყო,  ბე დნ იე რია იმ ით, 
რომ კო მპ ან იამ ას ეთ ტრ ად-
იც იას ჩა უყ არა სა ფუ ძვ ელი და 
მს ოფ ლიო დო ნის მე გა ვა რს კვ-
ლა ვე ბი შე კრ იბა სა შო ბაო სა-
ღა მო სთ ვის.

ნი კა წუ ლუ კი ძე: 
„ჩვ ენ გვ ინ და, რომ ეს ღო ნი-

სძ იე ბა ტრ ად იც იუ ლი გა ხდ ეს, 
რა დგ ან ყვ ელ გან ტა რდ ება სა-
შო ბაო შე ხვ ედ რე ბი და მე ჯლ-
ის ები და რა ტომ არ უნ და იყ ოს 
ეს სა ქა რთ ვე ლო ში. მით უფ რო, 
რო დე საც ას ეთი ვა რს კვ ლა ვე ბი 
გვ ყა ვს, მს ოფ ლიო მნ იშ ვნ ელ-
ობ ის და მი ხა რია, რომ ჩვ ენ თან 
ერ თად არ იან მე გა ვა რს კვ ლა-

ვე ბი და სა ზო გა დო ებ ას ახ ალ, 
სრ ულ იად გა ნს ხვ ავ ებ ულ სა ხე-
ლო ვნ ებო პრ ოდ უქ ტს ვთ ავ აზ-
ობთ, ტრ ად იც იის და ნე რგ ვის 
მი ზნ ით“.

სა შო ბაო კო ნც ერ ტის მე სა მე 
ნა წი ლი ორ იგ ინ ალ ური პრ ოგ-
რა მი სგ ან შე დგ ებ ოდა, რო მე-
ლიც სა ზო გა დო ებ ას ახ ალ გა-
ზრ და ქა რთ ვე ლმა შე მს რუ ლე-
ბლ ებ მა კა მე რუ ლი ორ კე სტ-
რი სა და მუ სი კა ლუ რი ბე ნდ ის 

 მს ოფ ლი ოს მე გა ვა რს კვ ლა ვე ბი - „არ ტპ ალ ასი“ - შო ბის მი ღე ბა კა ჭრ ეთ ის „ამ ბა სა დო რში“
`მან სიახლე შემოიტანა, კარგი და 
დადებითი. ვიცი, რომ ძნელია ამის 
დაწყება, მაგრამ ნახეთ, რა კარგი 
შედეგი აქვს უკვე ამ წამოწყებას. 

ყველანი ვცდილობთ, რომ გვერდში 
ამოვუდგეთ „არტპალასს“, რაც 
შეგვიძლია, რადგან ეს კეთდება 
საქართველოს ხელოვნებისთვის 
და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია~

„საქართველოში 
მსგავსი ფორმატის 
საღამო არასდროს 

ჩატარებულა. 
ევროპაში კი 
ეს კარგად 

დამკვიდრებული 
ტრადიციაა - საშობაო 

შეხვედრები. 
„არტპალასი“ 

ცდილობს სიახლე 
შემოიტანოს - ეს არის 
საშობაო საღამოები 

სიმფონიურ 
ორკესტრთან ერთად. 
ამდენი ვარსკვლავი, 

რაც დღეს იქნება 
წარმოდგენილი, 

ძნელი სანახავია~
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EXCLUSIVE

თა ნხ ლე ბით შე სთ ავ აზ ეს. ლუ კა 
ზა ქა რი აძე, ელ ენე კა ლა ნდ აძე, 
მა კა ზა მბ ახ იძე, ლე ვან მა სპ ინ-
ძე ლა შვ ილი, თი კო ან დღ ულ აძე, 
ნი ნა სუ ბლ ატი, ნი კო ბე რი ძე  
- ამ ახ ალ გა ზრ და შე მს რუ ლე-

ბლ ებს სა შუ ალ ება ჰქ ონ დათ, 
მს ოფ ლი ოს მე გა ვა რს კვ ლა ვე-
ბის გვ ერ დით ემ ღე რათ. მე სა მე 
ნა წი ლის მუ სი კა ლუ რი ხე ლმ ძღ-
ვა ნე ლი კი და ვით მა ზა ნა შვ ილი 
გა ხლ დათ. გრ ან დი ოზ ული შო-
უს რე ჟი სუ რა კი და ვით სა ყვ არ-
ელ იძ ეს ეკ უთ ვნ ის.

ნი კო ბე რი ძე: 
„ყვ ელ ას ვუ ლო ცავ დღ ევ-

ან დელ დღ ეს ას წა ულს. მი ხა-
რია, რომ ამ გე ნი ალ ურ დღ ეს 
აქ ვარ და ვმ ღე რი ჩე მს კო ლე-
გე ბთ ან ერ თად. „არ ტპ ალ ასს“ 
ძა ლი ან კა რგი სტ აფი ჰყ ავს და 
ძა ლი ან მა გა რი კო ნც ერ ტი გა-
მო ვი და“.

ნი ნა სუ ბლ ატი: 
„ვუ ლო ცავ შო ბას ჩვ ენს ქვ-

ეყ ან ას, სა სი ამ ოვ ნო სი ახ ლე ებს 
ვუ სუ რვ ებ. კო ნც ერ ტი კი ძა ლი ან 
კა რგი გა მო ვი და, იმ იტ ომ, რომ 
ძა ლი ან ცნ ობ ილი ვა რს კვ ლა ვე ბი 
დ ჩე მი მე გო ბრ ები მო ნა წი ლე-
ობ დნ ენ. მს მე ნე ლიც კა რგი 
იყო და ყვ ელ აფ ერ მა წა რმ-
ატ ებ ულ ად ჩა ია რა“.

ამ ღო ნი სძ იე ბით „არ-
ტპ ალ ასი“ სა ფუ ძვ ელს 

უყ რის სა შო ბაო სა ღა მო ებ ის 
გა მა რთ ვის ტრ ად იც იას სა ქა-
რთ ვე ლო ში, რო მე ლიც ევ რო-
პის მრ ავ ალ ქვ ეყ ან აშ ია და მკ-
ვი დრ ებ ული.

 მს ოფ ლი ოს მე გა ვა რს კვ ლა ვე ბი - „არ ტპ ალ ასი“ - შო ბის მი ღე ბა კა ჭრ ეთ ის „ამ ბა სა დო რში“

`ძალიან დიდი ხანია შობას სამშობლოში არ ვყოფილვარ, ამიტომ 
ჩემთვის ეს ორმაგი ბედნიერებაა. ეს საღამო, რომელიც „არტპალასმა“ 

გვაჩუქა, ასეთ ლამაზ დღეს, არის ქართული ხელოვნების ზეიმი 
და მადლობა „არტპალასის“ პრეზიდენტს, გია ანდღულაძეს ამ 

საღამოსთვის. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოში რაღაც 
კეთდება ასეთი მასშტაბის, რაც გვინდა, რომ ტრადიციად 
იქცეს და ყოველთვის გვერდით დავუდგები „არტპალასს“

`ჩვენთან ერთად არიან 
მეგავარსკვლავები და 

საზოგადოებას ახალ, სრულიად 
განსხვავებულ სახელოვნებო 

პროდუქტს ვთავაზობთ, 
ტრადიციის დანერგვის მიზნით“
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და ზო გა დად, რო გო რც მთ ლი ანი 
სა ზო გა დო ება. ჩვ ენ გვ ინ და იმ უა-
ხლ ოე სი წა რს ულ ის გა ან ალ იზ ება, 
რო მე ლშ იც და ვი ბა დეთ და რო მე-
ლშ იც ჩა მო ვყ ალ იბ დით პი რო ვნ ებ-
ებ ად. ამ პრ ოე ქტ ში მო ნა წი ლე ობს 5 
ხე ლო ვა ნი, მათ შო რის 4 ქა რთ ვე ლი 
და ერ თი მო წვ ეუ ლი სტ უმ არი არ-
გე ნტ ინ იდ ან, ბუ ენ ოს აი რე სი დან; 
გვ აი ნტ ერ ეს ებ და, ამ პრ ოე ქტ ში 
ყო ფი ლი ყო, არა მხ ოლ ოდ ლო კა-
ლუ რი ხე დვა, არ ამ ედ უფ რო მე ტი, 
ეს უნ და გა სც დე ნო და ამ ჩვ ენს ლო-
კა ლურ იდ ეე ბს, რომ უფ რო ფა რთ-
ოდ გა გვ ეშ უქ ებ ინა იდ ენ ტო ბის და 
მე მკ ვი დრ ეო ბის თე მა. 

უტა ბე ქა ია (მხ ატ ვა რი): ჩე მი 
ნა მუ შე ვა რი უფ რო პი რად გა მო ცდ-
ილ ებ აზ ეა და ყრ დნ ობ ილი, ვი დრე 
რა მე სხ ვა ზე. ჩე მი ოჯ ახ ის წე ვრ ები 
არ იან სა მე გრ ელ ოდ ან და მე ბა ვშ-
ვო ბა ში მა ხს ოვს ბე ბი აჩ ემი რო გორ 
მი კე თე ბდა შე ლო ცვ ებს, რო ცა ავ ად 
ვხ დე ბო დი, ან რო ცა კბ ილ ები მტ კი-
ოდა. ეს შე ლო ცვ ები იყო მე გრ ულ 
ენ აზე და ზუ სტ ად ეს სი ტყ ვე ბი გა-
დმ ოვ იტ ანე ტი ლო ზე, ასე ვთ ქვ ათ, 
ჩე მი ნა მუ შე ვრ ები არ ის სა მგ ან ზო-

მი ლე ბი ანი, უკ ანა ფე ნა, რო მე ლიც 
არ ის და ხა ტუ ლი, ქა ნდ აკ ება, გა მჭ-
ვი რვ ალე ფა რდა, რო მე ლიც მის წინ 
კი დია. 

ტა ტო ახ ალ კა ცი შვ ილი (მხ ატ
ვა რი): ნა მუ შე ვრ ებს რაც შე ეხ ება, 
ეს არ ის ერ თგ ვა რი მც დე ლო ბა სხ-
ვა და სხ ვა მე ტა ფო რე ბით გა მო ხა ტო 
ად ამ ია ნის მდ გო მა რე ობა, რო მე-
ლიც მე ნტ ალ ურ ად იმ ყო ფე ბა ერ-
თგ ვარ იზ ოლ აც ია ში. თვ ალს ვერ 
უს წო რე ბს რე ალ ობ ას და აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე, ის პო ულ ობს გზ ებს, 
რომ გა თა ვი სუ ფლ დეს, ამ მე ნტ ალ-
ური ჩა კე ტი ლო ბი სგ ან. 

თა მარ კი რვ ალ იძე (თი ბი სი 
ბა ნკ ის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე
ბი სა და მე დია კო მუ ნი კა ცი ებ
ის დი რე ქტ ორი): დღ ეს იხ სნ ება 
ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო გა მო ფე ნა 
ლო ნდ ონ ში, „რიჩ მი ქს ის“ გა ლე-
რე ის სი ვრ ცე ში 4 ქა რთ ვე ლი სა 
და ერ თი არ გე ნტ ინ ელი ხე ლო ვა-
ნის ნა მუ შე ვრ ებ ით. ეს „ფო ნდ ქა-
რთ ვე ლთ ან“ ჩვ ენი თა ნა მშ რო მლ-
ობ ის პი რვ ელი მც დე ლო ბაა; ის 
და ფუ ძნ ებ ულ ია ბრ იტ ან ეთ ში და 
ხე ლს უწ ყო ბს ახ ალ გა ზრ და ხე-
ლო ვა ნე ბის ნა მუ შე ვრ ებ ის გა ტა-
ნას სა ერ თა შო რი სო ას პა რე ზზე 
და ჩვ ენ თვ ის ეს პრ ოე ქტი ორი ნი-
შნ ით არ ის ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო, 
პი რვ ელი ის, რომ ეს ქა რთ ვე ლი 
არ ტი სტ ები არ იან უკ ვე კა რგ ად 
ცნ ობ ილი სა ერ თა შო რი სო ას პა-
რე ზზე და ის ინი უკ ვე დი დი ხა ნია 
იფ ინ ებ იან ევ რო პი სა და ამ ერ იკ ის 
გა ლე რე ებ ში და მე ორ ეს ის, რომ 
ეს პრ ოე ქტი ერ თხ ელ უკ ვე იყო 
გა მო ფე ნი ლი სა ქა რთ ვე ლოს ერ-
ოვ ნულ მუ ზე უმ ში, ის ფა ქტი, რომ 
სა ხე ლმ წი ფო მუ ზე უმი სი ვრ ცეს 
უთ მო ბს თა ნა მე დრ ოვე ხე ლო ვნ-
ებ ას, უკ ვე დი დი მნ იშ ვნ ელ ობ ას 
ან იჭ ებს თვ ით ონ პრ ოე ქტს. 

რე ვაზ გა ჩე ჩი ლა ძე (სა ქა რთ ვე
ლოს ელ ჩი დიდ ბრ იტ ან ეთ ში): სა-
ქა რთ ვე ლოს სა ელ ჩო და მთ ლი ან ად 
ჩვ ენი სა გა რეო სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ-
რო მა ქს იმ ალ ურ ად და ინ ტე რე სე-
ბუ ლია, რომ ქა რთ ული კუ ლტ ურ ის 
ექ სპ ორ ტი მო ხდ ეს სა ზღ ვა რგ არ ეთ. 
ქა რთ ვე ლი მხ ატ ვრ ებ ის ნა ხა ტე ბის 
გა მო ფე ნა უკ ვე მო ეწ ყო ლო ნდ ონ ის 
ცე ნტ რში და მას და ახ ლო ებ ით 500 
კა ცი და ეს წრო, რო გო რც ქა რთ ული 
დი ას პო რა, ას ევე  ბრ იტ ან ელ ებ იც, 
ის ინი, ვი ნც და ინ ტე რე სე ბუ ლნი არ-
იან ხე ლო ვნ ებ ით.

ჟო ზე ფინ ბა რტ ონი, DaSH 
aRtის სა მხ ატ ვრო დი რე ქტ ორი: 
აღ ფრ თო ვა ნე ბუ ლი ვარ ამ გა მო-
ფე ნით. ეს არ ის არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი 
მი ქსი. 

ამ ახ ვი ლოს ინ დი ვი დუ ალ ური აღ ქმ-
ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მათ ად გი ლზე.

გა მო ფე ნის გა ხს ნა ზე ნა ჩვ ენ ები 
იქ ნა თა მუ ნა ქა რუ მი ძის ფი ლმი „ზა-
ჰე სი 708“ და უტა ბე ქა იას ვი დეო პე-
რფ ორ მა ნსი „ფუ ას ია ტა ტა სია“.

რო გო რც „პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ-
არ ში, გა მო ფე ნის ორ გა ნი ზა ტო რი, 
ფო ნდ cARTveli-ს და მფ უძ ნე ბე ლი 
ელ ის აბ ედ ჩა ჩხ ია ნი ამ ბო ბს, ეს ფო-
ნდ ის თვ ის მე ოთ ხე წა რმ ატ ებ ული 
პრ ოე ქტ ია.

ელ ის აბ ედ ჩა ჩხ ია ნი, ფო ნდ 
caRtveliს და მფ უძ ნე ბე ლი: თა-
ნა მე დრ ოვე ხე ლო ვნ ებ ის გა მო ფე ნა 
„მე მკ ვი დრ ეო ბა“,  რო მე ლიც ლო ნდ-
ონ ში RICH MIX-ში ტა რდ ება, გუ შინ 
გა იხ ნა და 31 ია ნვ რა მდე გა გრ ძე ლდ-
ება. ეს არ ის ჯგ უფ ური გა მო ფე ნა, 
სა დაც 4 ქა რთ ვე ლი და ერ თი არ-
გე ნტ ინ ელი მხ ატ ვა რია წა რმ ოდ გე-
ნი ლი. ეს არ ის სხ ვა და სხ ვა მე დი აში 
შე სრ ულ ებ ული ექ სპ ოზ იც ია, რო მე-
ლიც სა ნა ხა ობ რი ვად სა ინ ტე რე სოა. 
ლო ნდ ონ ში გა მო ფე ნა მდე იყო თბ-
ილ ისი; 2013 წე ლს მხ ატ ვა რთა ამ 
ჯგ უფ მა გა მო ფე ნა სა ხე ლწ ოდ ებ ით 
„მე მკ ვი დრ ეო ბა“ პი რვ ელ ად სა ქა რთ-
ვე ლო ში გა მა რთა.   ლო ნდ ონ ის პრ-
ოე ქტ ის თვ ის შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ 
ნა მუ შე ვრ ებ ის უმ ეტ ეს ობა ახ ალ ია. 
ჩვ ენ მა დლ ობა გვ ინ და გა და ვუ ხა-
დოთ სა ქა რთ ვე ლოს კუ ლტ ურ ისა და 
ძე გლ თა და ცვ ის სა მი ნი სტ როს, თი-
ბი სი ბა ნკს, სა და ზღ ვე ვო კო მპ ან იას 
„არ დი“, NES გა ლე რე ას და კე რძო 
დო ნო რე ბს, რო მე ლთა მხ არ და ჭე რის 
გა რე შე „მე მკ ვი დრ ეო ბა“ ლო ნდ ონ ში 
ვერ შე დგ ებ ოდა. ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ-
ოვ ან ია, რომ ას ეთი მხ არ და ჭე რა მო-
მა ვა ლშ იც გა გრ ძე ლდ ეს, რა დგ ან ეს 
ქა რთ ული თა ნა მე დრ ოვე ხე ლო ვნ ებ-
ის პო პუ ლა რი ზა ცი ას უწ ყო ბს ხე ლს.

თი თო ეუ ლი პრ ოე ქტი, სა დაც ქა-
რთ ვე ლი მხ ატ ვრ ები და სა ვლ ელი 
კუ რა ტო რე ბის, არ ტკ რი ტი კო სე ბი სა 

და  გა ლე რი სტ ებ ის წი ნა შე წა რს-
დგ ებ იან,  ქა რთ ვე ლი ხე ლო ვა ნე ბის 
აღ ია რე ბი სთ ვის წინ გა და დგ მუ ლი 
ნა ბი ჯია. ლო ნდ ონი, თა ნა მე დრ ოვე 
ხე ლო ვნ ებ ის ევ რო პუ ლი ცე ნტ რია, 
სა დაც თა ვს იყ რი ან ამ სფ ერ ოს პრ-
ოფ ეს იო ნა ლე ბი, რო მლ ებ იც ქმ ნი ან  
თა ნა მე დრ ოვე ხე ლო ვნ ებ ის ახ ალ 
ტე ნდ ენ ცი ებს, მი მა რთ ულ ებ ებს და 
კა რნ ახ ობ ენ გე მო ვნ ებ ას.

ტე რე ზა კა ნდ ელ აკი (ფო ნდ 
caRtveliს  და მფ უძ ვნ ებ ელი): 
ფო ნდ ქა რთ ვე ლის სა ხე ლით, მი ნდა 
დი დი მა დლ ობა გა და ვუ ხა დო თი თო-
ეულ სპ ონ სო რს, სა ქა რთ ვე ლოს კუ-
ლტ ურ ის სა მი ნი სტ როს, თი ბი სი ბა-
ნკს, სა და ზღ ვე ვო კო მპ ან იას „არ დი“ 
და „ნეს“ გა ლე რის. ას ევე თი თო ეულ 
კე რძო დო ნო რს, ვი სი და ხმ არ ებ ით-
აც შე სა ძლ ებ ელი გა ხდა დღ ევ ან დე-
ლი ღო ნი სძ იე ბა გა კე თე ბუ ლი ყო. 

ეკა მო ნი ავა (ფო ნდ caRtveliს  
და მფ უძ ვნ ებ ელი): მი ნდა მა დლ ობა 
გა და ვუ ხა დო ყვ ელ ას, ვი ნც იჩ ენს მხ-
არ და ჭე რას ფო ნდი cARTveli-ს  მი მა-
რთ. ეს ჩვ ენი ფო ნდ ის თვ ის მე ოთ ხე 
გა მო ფე ნაა და ძა ლი ან მო ხა რუ ლე ბი 
ვა რთ და მთ ვა ლი ერ ებ ლე ბის რა ოდ-
ენ ობ ის ზრ დით. ფო ნდი cARTveli-ს  
მი ზა ნია სა ქა რთ ვე ლო და აკ ავ ში როს 
სა ერ თა შო რი სო ხე ლო ვნ ებ ის სა მყ-
არ ოს და გლ ობ ალ ურ აუ დი ტო რი ას 
შე სა ძლ ებ ლო ბა მი სც ეს გა ეც ნოს ქა-
რთ ულ თა ნა მე დრ ოვე ხე ლო ვნ ებ ას. 
ამ პრ ოც ეს ში ჩვ ენი რო ლია ქა რთ ვე-
ლი მხ ატ ვრ ები და ვა კა ვშ ირ ოთ თა ნა-
მა დე რო ვე ხე ლო ვნ ებ აში წი ნს ვლ ის-
თვ ის ინ სტ იტ უტ ებს, არტ კუ რა ტო-
რე ბს, კრ იტ იკ ოს ებს და სა გა მო ფე ნო 
ინ სტ იტ უტ ებს. კი დევ ერ თხ ელ მი-
ნდა მა დლ ობა გა და ვუ ხა დო ყვ ელ ას, 
ვი ნც მხ არ ში უდ გას ამ სა ქმ ეს. 

ლე ვან მი ნდ ია შვ ილი (მხ ატ ვა
რი): პრ ოე ქტი მე მკ ვი დრ ეო ბა არ ის 
ჩვ ენი მც დე ლო ბა, მა სში მო ნა წი ლე 
მხ ატ ვრ ებ ის მც დე ლო ბა, გა ვი აზ-
როთ ის აქ ტუ ალ ური მდ გო მა რე ობა, 
თუ სად ვა რთ ახ ლა ჩვ ენ, რო გო რც 
პი რო ვნ ებ ები, რო გო რც სა ზო გა დო-
ებ ის წე ვრ ები, რო გო რც ად ამ ია ნე ბი 

ნა ნა შო ნია

ლო ნდ ონი ფო ნდი caRtveliს 
მუ ლტ იმ ედ ია ხე ლო ვნ ებ ის პრ ოე
ქტ „მე მკ ვი დრ ეო ბის“ გა მო ფე ნას 
მა სპ ინ ძო ლო ბს.

გა მო ფე ნა, რო მე ლიც  ფო ნდი 
cARTveli-ს, RichMix-ის  და Dash Arts-
ის, ერ თო ბლ ივი, წა რმ ატ ებ ული თა-
ნა მშ რო მლ ობ ის შე დე გია,  7 ია ნვ არს  
გა იხ სნა და ერთ თვ ეს გა სტ ანს.

„მე მკ ვი დრ ეო ბა“ ეს არ ის, ლე ვან  
მი ნდ ია შვ ილ ის, ტა ტო ახ ალ კა ცი შვ-
ილ ის, უტა ბე ქა იას, ირ აკ ლი ბუ გი-
ან ისა და ქრ ის ტი ან ტო ნჰ ეი ზე რის 
ერ თო ბლ ივი პრ ოე ქტი. დი დი ხნ ის 
მე გო ბრ ებ მა, ხე ლო ვა ნე ბმა, და იწ-
ყეს ის ტო რი ულ, სო ცი ალ ურ და კუ-
ლტ ურ ულ სა ფუ ძვ ლე ბთ ან და კა ვშ-
ირ ებ ული კვ ლე ვა და იმ ის შე სწ ავ ლა 
თუ რო გორ ყა ლი ბდ ება ეს სა ფუ ძვ-
ლე ბი ინ დი ვი დის ბი ოლ ოგ იუ რი, გო-
ნე ბრ ივი და ფი ზი კუ რი მე მკ ვი დრ-
ეო ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად. ლე ვან 
მი ნდ ია შვ ილ მა, რო მე ლმ აც თა ვი სი 
შე მო ქმ ედ ება მი უძ ღვ ნა იდ ენ ტუ-
რო ბის სა კი თხს, გა მო ფე ნი სთ ვის 
შე იმ უშ ავა კო ნც ეფ ცია. რო გო რც 
ქა რთ ვე ლი სთ ვის, მი სთ ვის ბუ ნე ბრ-
ივი იყო მუ დმ ივ ად ეფ იქ რა მი სი სა-
მშ ობ ლოს იდ ენ ტო ბა ზე, რაც სა კუ-
თა რი თა ვის გა და ფა სე ბის აქ ტი ურ 
პრ ოც ესს წა რმ ოა დგ ენს და და მა ხა-
სი ათ ებ ელ ია ყო ფი ლი სა ბჭ ოთა ქვ-
ეყ ნე ბის უმ რა ვ ლეს ობ ის თვ ის, ებ რძ-
ვის დე ზი ნტ ეგ რი რე ბულ და ხა ნდ ახ-
ან სა წი ნა აღ მდ ეგო ღი რე ბუ ლე ბით 
სი სტ ემ ას. ირ აკ ლი ბუ გი ანი უფ რო 
მე ტად და ინ ტე რე სე ბუ ლია კო ლე-
ქტ იუ რი მე ხს იე რე ბის პრ ობ ლე მით, 
იკ ვლ ევს სა ბჭ ოთა არ ქი ტე ქტ ურ ას 
და და რწ მუ ნე ბუ ლია, რომ ად ამ-
ია ნის მი ერ გა რდ აქ მნ ილი გა რე მო 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან რო ლს თა მა შო ბს 
ად ამ ია ნის სუ ლი ერი სა მყ არ ოს ფო-
რმ ირ ებ აში. ტა ტო ახ ალ კა ცი შვ ილი 
ყუ რა დღ ებ ას ამ ახ ვი ლე ბს თა ვდ აუ-
ღწ ევ ლო ბის კლ აუ სტ რო ფო ბი ულ 
გრ ძნ ობ აზე, რაც ლე იტ მო ტი ვად 
გა სდ ევ და მის თა ობ ას თი ნე იჯ ერ-
ულ ას აკ ში, უშ უა ლოდ სა ბჭ ოთა 
კა ვშ ირ ის და შლ ამ დე. უტა ბე ქა ია, 
იღ ებს გა ცნ ობ იე რე ბულ გა და წყ-
ვე ტი ლე ბას არ გა ნი ხი ლოს თა ვი 
კო ნკ რე ტულ ის ტო რი ულ კო ნტ ექ-
სტ ში, შე ის წა ვლ ოს მე მკ ვი დრ ეო ბის 
კო ნც ეფ ცია უნ ივ ერ სა ლუ რი პე რს-
პე ქტ ივ იდ ან და ად ამ ია ნის გა მო ცდ-
ილ ებ ის ცი კლ ური ხა სი ათ იდ ან გა-
მო მდ ინ არე. ქრ ის ტი ან ტო ნჰ აზ ერი, 
რო მე ლიც შთ აგ ონ ებ ულ ია არ გე ნტ-
ინ ელი პო ეტ ის ალ ეხ ან დრა პი ზა რნ-
იკ ის შე მო ქმ ედ ებ ით, ყუ რა დღ ებ ას 
ამ ახ ვი ლე ბს ოჯ ახ ურ ურ თი ერ თო-
ბე ბზე და სა კრ ალ ურ მნ იშ ვნ ელ ობ-
ას ან იჭ ებს ამ კა ვშ ირ ებს. არ სე ბო ბს 
დი ნა მი კუ რი  ურ თი ერ თდ ამ ოკ იდ-
ებ ულ ება კე რძ ოსა და სა ხე ლმ წი-
ფოს, პი რა დსა და უნ ივ ერ სა ლუ რს, 
ემ ფა ტი კუ რსა და შე უბ რა ლე ბე ლს 
შო რის, იმ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით თუ 
რო გო რი მი დგ ომა აქ ვს ამ ხე ლო ვა-
ნე ბს და რო გორ იკ ვლ ევ ენ ის ინი წა-
რს ულს. მი ნდ ია შვ ილი, ბუ გი ანი, და 
ახ ალ კა ცი შვ ილი ყუ რა დღ ებ ას ამ ახ-
ვი ლე ბენ სა ქა რთ ვე ლოს უა ხლ ოეს 
წა რს ულ ზე, გვ ია ნდ ელ სა ბჭ ოთა 
ეპ ოქ ასა და და მო უკ იდ ებ ლო ბის პი-
რვ ელ წლ ებ ზე; ეს წლ ები სა ვსე იყო 
იმ ედ გა ცრ უე ბე ბით, შე ცდ ომ ებ ითა 
და პე რი ოდ ულ ად სტ აგ ნა ცი ით. ამ 
გა მო ფე ნის მი ზა ნია წი ნა პლ ან ზე 
წა მო სწ იოს თვ ით ან ალ იზ ის, სო ცი-
ალ ური და კუ ლტ ურ ული გა მო ცდ-
ილ ებ ებ ის კრ იტ იკ ული შე ფა სე ბის 
აუ ცი ლე ბლ ობა და ყუ რა დღ ება გა-
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ნი   ნო მჭ   ედ   ლი   შვ   ილი

ვე   რი   კო ტუ   რა   შვ  
ილი ცო   ტა ხნ   ის წინ 
მე   ორე შვ   ილ   ის დე  
და გა   ხდა. ლი   ზას 
მე   რე მო   მღ   ერ   ალ  
მა მე   ორე ქა   ლი  
შვ   ილი, ნა   ტა   შკა 
გა   აჩ   ინა.

ჩვ   ენ მო   მღ   ერ   ლის 
ას   ტრ   ოლ   ოგ   იუ   რი და  -
ხა   სი   ათ   ება ას   ტრ   ოლ   ოგ 
და   ვით ბუ   ტი   კა   შვ   ილს ვთ  -
ხო   ვეთ, რო   მე   ლს   აც  მხ   ოლ   ოდ 
მო   მღ   ერ   ლის და   ბა   დე   ბის წე   ლი,  
თვე, რი   ცხ   ვი, სა   ათი და სქ   ესი ვუ   თხ  -
არ   ით, რის მი   ხე   დვ   ით   აც მან ვე   რი   კოს 
და   ხა   სი   ათ   ება შე   ძლო. ინ   ტე   რვ   იუს ბო  -
ლო   მდე ას   ტრ   ოლ   ოგ   მა არ იც   ოდა ვი  -
სზე სა   უბ   რო   ბდა. 

- მი   უხ   ედ   ავ   ად იმ   ისა, რომ ეს ად   ამ  -
ია   ნი და   ბა   დე   ბუ   ლია ქა   ლწ   ულ   ის ზო   დი  -
აქ   ოს ნი   შნ   ით, ამ   ომ   ავ   ალი ზო   დი   აქო მი  -
სი და   ბა   დე   ბის მო   მე   ნტ   ში იყო ლო   მი. ეს 
იმ   აზე მე   ტყ   ვე   ლე   ბს, რომ ეს ად   ამ   ია   ნი 
ხშ   ირ   ად არ   ის ყუ   რა   დღ   ებ   ის ცე   ნტ   რში. 
თუ   მცა მი   სი ძლ   იე   რი მხ   არე სა   წი   ნა   აღ  -
მდ   ეგ   ოა. მას ურ   ჩე   ვნ   ია იყ   ოს ჩრ   დი   ლში, 
იქ   იდ   ან აკ   ეთ   ოს სა   ქმე და მი   სი სა   ქმ   ია  -
ნო   ბა იყ   ოს წა   რმ   ატ   ებ   ული. მი   სთ   ვის 
კა   რგი არ არ   ის სა   კუ   თა   რი უპ   ირ   ატ   ეს  -
ობ   ებ   ის აფ   იშ   ირ   ება. ამ   ან შე   იძ   ლე   ბა გა  -
უჩ   ინ   ოს ფა   რუ   ლი მტ   რე   ბი.

  სა   კუ   თა   რი უპ   ირ   ატ   ეს   ობ   ებ   ის 
აფ   იშ   ირ   ება უყ   ვა   რს?

-  უყ   ვა   რს ყუ   რა   დღ   ებ   ის ცე   ნტ   რში 
ყო   ფნ   აც და უპ   ირ   ატ   ეს   ობ   ებ   ის აფ   იშ  -
ირ   ებ   აც. მა   გრ   ამ კი   დევ ერ   თხ   ელ ვი   მე  -
ორ   ებ, ეს არ არ   ის მი   სი ძლ   იე   რი მხ   არე. 
მას ჩრ   დი   ლში ყო   ფნა და იქ   იდ   ან სა   ქმ   ის 
კე   თე   ბა ურ   ჩე   ვნ   ია. 

 რას სა   ქმ   ია   ნო   ბს?
- ის და   კა   ვშ   ირ   ებ   ულ   ია იუ   რი   სპ   რუ  -

დე   ნც   ია   სთ   ან ან ხე   ლო   ვნ   ებ   ას   თან. ეს 
ორი სფ   ერო მი   სთ   ვის ას   ტრ   ოლ   ოგ   იუ  -
რად კა   რგ   ია. არ გა   მო   ვრ   იც   ხავ გა   და   კვ  -
ეთ   ას პუ   ბლ   იც   ის   ტი   კა   სთ   ან, ჟუ   რნ   ალ   ის  -
ტი   კა   სთ   ან. ყვ   ელ   აზე და   დე   ბით გა   ვლ  -
ენ   ას მის ცხ   ოვ   რე   ბა   ზე ახ   დე   ნენ წყ   ლის 
სტ   იქ   იის ზო   დი   აქ   ოს ნი   შნ   ით და   ბა   დე   ბუ  -
ლი ად   ამ   ია   ნე   ბი: მო   რი   ელ   ები, თე   ვზ   ები 
და კი   რჩ   ხი   ბე   ბი. არ არ   ის აუ   ცი   ლე   ბე   ლი 
ამ ად   ამ   ია   ნე   ბთ   ან ახ   ლო   ბლ   ური ურ   თი  -
ერ   თო   ბა ჰქ   ონ   დეს, მა   გრ   ამ ერ   თი რამ 
უნ   და იც   ოდ   ეს, რო   დე   საც მის გა   რშ   ემო 
ეს ად   ამ   ია   ნე   ბი აწ   რი   ალ   დე   ბი   ან, უფ   რო 
ხშ   ირ   ად ხვ   დე   ბი   ან ცხ   ოვ   რე   ბის გზ   აზე, 
ე.ი. სა   მყ   არ   ოში ხდ   ება რა   ღაც ის   ეთი, 
რა   მაც შე   იძ   ლე   ბა  წა   რმ   ატ   ება მო   უტ   ან  -
ოს. ამ   იტ   ომ უნ   და მი   ენ   დოს მათ.

 რაც შე   ეხ   ება პა   რტ   ნი   ორ მა   მა   კა  
ცს...

-  მშ   ვი   ლდ   ოს   ანი მა   მა   კა   ცე   ბი მას ის  -
ეთ სი   ტუ   აც   ია   ში ახ   ვე   დრ   ებ   ენ, სა   დაც 
შე   უძ   ლია ენ   ერ   გია პო   ზი   ტი   ურ   ად და  -
ხა   რჯ   ოს. სა   სწ   ორი მა   მა   კა   ცე   ბიც და   დე  -
ბით რო   ლს ას   რუ   ლე   ბენ მის ცხ   ოვ   რე  -
ბა   ში. არ გა   მო   ვრ   იც   ხავ, რომ სა   სწ   ორი 
მა   მა   კა   ცი მის ცხ   ოვ   რე   ბა   ში იყ   ოს მა   მა, 
ნა   თე   სა   ვი ან უბ   რა   ლოდ მა   მა   კა   ცი, რო  -
მე   ლიც მას მფ   არ   ვე   ლო   ბს. ქა   ლწ   ული 
მა   მა   კა   ცე   ბი მის ფი   ნა   ნს   ურ და მა   ტე  -
რი   ალ   ურ მხ   არ   ეზე ახ   დე   ნენ და   დე   ბით 
გა   ვლ   ენ   ას.

 რო   მე   ლი ზო   დი   აქ   ოს ნი   შნ   ის ქვ   ეშ 
და   ბა   დე   ბულ ქა   ლე   ბთ   ან გრ   ძნ   ობს თა  

ვს კო   მფ   ორ   ტუ   ლად?
- მო   რი   ელ   ებ   თან. 
 ცნ   ობ   ის   მო   ყვ   არ   ეა?
- ცნ   ობ   ის   მო   ყვ   არ   ეა, მა   გრ   ამ ამ   ას 

ვერ შე   ატ   ყო   ბთ. მა   სთ   ან ინ   ფო   რმ   აც   ია 
თა   ვი   სთ   ავ   ად მო   დის. ამ გრ   ძნ   ობ   ის გა  -
მო   მჟ   ღა   ვნ   ება არ უწ   ევს. 

  ხა   სი   ათ   ის სხ   ვა თვ   ის   ებ   ებ   ზე რას 
მე   ტყ   ვით?

- მა   მა   კა   ცი რომ იყ   ოს გე   ტყ   ოდ   ით, 
რომ მო   ერ   იდ   ოს ჩხ   უბს, კო   ნფ   ლი   ქტ  -
ებს. მთ   ვა   რე მო   რი   ელ   ში მი   უთ   ით   ებს 
იმ   აზე, რომ ნე   ბი   სმ   იე   რი კო   ნფ   ლი   ქტი 
მის ცხ   ოვ   რე   ბა   ში წა   რმ   ოქ   მნ   ის ძა   ლი   ან 
სა   ხი   ფა   თო ტე   ნდ   ენ   ცი   ას. ას   ეთი ად   ამ  -
ია   ნე   ბის კო   ნფ   ლი   ქტ   ები სა   ხი   ფა   თოა 
არა მხ   ოლ   ოდ მი   სთ   ვის, არ   ამ   ედ მი   სი 
გა   რშ   ემ   ომ   ყო   ფე   ბი   სთ   ვი   საც. 

 კო   ნფ   ლი   ქტ   ურ   ია?
- სა   ში   ნლ   ად. შე   უძ   ლია მს   ოფ   ლმ   ხე  -

დვ   ელ   ობ   ის, შე   ხე   დუ   ლე   ბე   ბის, თუ   ნდ  -
აც რე   ლი   გი   ური შე   ხე   დუ   ლე   ბე   ბის გა  -
მო შე   ვი   დეს კო   ნფ   ლი   ქტ   ში ნე   ბი   სმ   იერ 
ად   ამ   ია   ნთ   ან, ვი   ნც მის აზ   რს ეწ   ინ   აა  -
ღმ   დე   გე   ბა. შე   ურ   აც   ხყ   ოფ   ილ   ად გრ   ძნ  -

ობს თა   ვს, რო   ცა რჩ   ევ   ას აძ   ლე   ვს 
ვი   ნმ   ეს და ეს უგ   ულ   ებ   ელ   ყო   ფი  -
ლი რჩ   ება. შე   ურ   აც   ხყ   ოფ   ილ   ია, 
რო   ცა მის ავ   ტო   რი   ტე   ტს ეხ   ებ  -
იან... რო   გო   რც გი   თხ   არ   ით მას 
მთ   ვა   რე აქ   ვს მო   რი   ელ   ში. მთ  -
ვა   რე მო   რი   ელ   ში ჰო   რო   სკ   ოპ  -
ებ   ში ჰქ   ონ   დათ მს   ოფ   ლი   ოში 
გა   ნთ   ქმ   ულ მკ   ვლ   ელ   ებს: და  -
ნტ   ესს, რო   მე   ლმ   აც დუ   ელ   ში 
მო   კლა პუ   შკ   ინი, ჩი   კო   ტი   ლოს, 
რო   მე   ლს   აც 56 სა   დი   სტ   ური 
მკ   ვლ   ელ   ობა აქ   ვს ჩა   დე   ნი   ლი. 
ასე რომ, მო   ერ   იდ   ოს შა   რს, 
კო   ნფ   ლი   ქტ   ებს! არ ვი   ცი თქ  -
ვენ გჯ   ერ   ათ თუ არა რე   ინ  -
კა   რნ   აც   იის, მა   გრ   ამ მე მა   ინც 
გე   ტყ   ვით, რომ ეს ქა   ლი, წი  -
ნა ცხ   ოვ   რე   ბა   ში იყო ად   ამ   ია  -
ნი, რო   მე   ლიც ძა   ლი   ან ბე   ვრს 
მუ   შა   ობ   და, ბე   ვრს შრ   ომ   ობ  -
და და ძა   ლი   ან ცო   ტა ან   აზ  -

ღა   ურ   ებ   ას იღ   ებ   და. ამ   იტ   ომ ამ ცხ   ოვ  -
რე   ბა   ში გა   დმ   ოჰ   ყვა ში   ში, რომ „უფ   ასო 
ყვ   ელი მხ   ოლ   ოდ ხა   ფა   ნგ   შია“. რო   ცა 
მის ცხ   ოვ   რე   ბა   ში რა   იმე იო   ლად მო  -
დის, უჩ   ნდ   ება გა   რკ   ვე   ული ში   ში, ხომ 
არ იმ   ალ   ება აქ გა   რკ   ვე   ული ხი   ფა   თი. ეს 
მი   სი უა   რყ   ოფ   ითი თვ   ის   ებ   აა, უნ   და წი  -
ნა   სწ   არ გა   ნჭ   ვრ   იტ   ოს, მო   სა   ლო   დნ   ელი 
ხი   ფა   თე   ბი. 

 ინ   ტუ   იც   ია აქ   ვს?
- სა   კმ   აოდ ძლ   იე   რი და ვუ   რჩ   ევ, 

მი   ენ   დოს ინ   ტუ   იც   იას. მა   გრ   ამ ამ შე  -
მთ   ხვ   ევ   აში ინ   ტუ   იც   ია მი   მა   რთ   ულ   ია 
მხ   ოლ   ოდ და მხ   ოლ   ოდ მო   სა   ლო   დნ   ელ 
პრ   ობ   ლე   მა   ზე და ეს უკ   არ   გა   ვს გა   რე  -
მო   ებ   ებ   ზე რე   აგ   ირ   ებ   ის იმ აუ   ცი   ლე  -
ბელ ტე   მპს, რაც მი   სთ   ვის წა   რმ   ატ   ებ   ის 
მო   მტ   ან   ია. ას   ეთი ად   ამ   ია   ნი   სთ   ვის სა  -
უკ   ეთ   ესო  ფო   რმ   ულ   აა მი   სდ   იოს ცხ  -
ოვ   რე   ბას. ის ზის ნა   ვში, სა   დაც ნი   ჩბ   ები 
არ არ   ის სა   ჭი   რო. მი   სდ   იოს დი   ნე   ბას და 
ის აუ   ცი   ლე   ბლ   ად მი   იყ   ვა   ნს სა   უკ   ეთ   ესო 
ნა   პი   რთ   ან. ოღ   ონდ ყო   ვე   ლგ   ვა   რი ეჭ  -
ვის გა   რე   შე უნ   და მი   ენ   დოს ნა   პი   რე   ბს, 
სა   დაც დი   ნე   ბა მი   აყ   ენ   ებს. რო   გო   რც კი 
ეც   დე   ბა ნი   ჩბ   ები მო   უს   ვას, და   ამ   უხ   რუ  -
ჭე   ბს წა   რმ   ატ   ებ   ის შა   ნსს.

 მის პი   რად ცხ   ოვ   რე   ბა   ზე რა შე  
გი   ძლ   იათ მი   თხ   რათ?

-  თუ 30 წლ   ის ას   აკ   ამ   დე და   ოჯ   ახ  -
ებ   ული იყო, მი   სი ოჯ   ახ   ური ურ   თი   ერ  -
თო   ბე   ბი იქ   ნე   ბო   და სა   კმ   აოდ რთ   ული. 
2011-12 წლ   ებ   ში მან გა   მო   ცდ   ები გა   ია  -
რა ოჯ   ახ   ურ ურ   თი   ერ   თო   ბე   ბში და ამ   ის 
შე   მდ   გომ მი   სი ოჯ   ახ   ური ურ   თი   ერ   თო  -
ბე   ბი პრ   ობ   ლე   მუ   რი აღ   არ იქ   ნე   ბა. ას   ეთ 
ად   ამ   ია   ნე   ბს ას   ტრ   ოლ   ოგ   ები ურ   ჩე   ვენ, 
30 წლ   ის შე   მდ   ეგ და   ოჯ   ახ   ებ   ას. 

 რთ   ულ   ია სა   სი   ყვ   არ   ულო ურ   თი  
ერ   თო   ბე   ბში?

- სა   კმ   აოდ. ახ   ას   ია   თე   ბს წვ   რი   ლმ  -
ან   ებ   ის გა   ზვ   ია   დე   ბა. კრ   იტ   იკ   ულ   ია 
პა   რტ   ნი   ორ   ის შე   რჩ   ევ   ის   ას   აც, მა   გრ   ამ 
რო   გო   რც კი მი   ვა იმ კო   ნდ   იც   ია   მდე, 
რომ მზ   ად არ   ის ყვ   ელ   აფ   ერი და   თმ   ოს 
პა   რტ   ნი   ორ   ის გუ   ლი   სთ   ვის, მო   სა   ლო  -
დნ   ელ   ია იმ   ედ   გა   ცრ   უე   ბა გა   მო   იწ   ვი   ოს 

მა   სში. რა   დგ   ან ყუ   რა   დღ   ებ   ას ამ   ახ   ვი  -
ლე   ბს წვ   რი   ლმ   ან   ებ   ზე, დე   ტა   ლე   ბზე 
და რაც ნა   მდ   ვი   ლად ყუ   რა   დს   აღ   ებ   ია, 
შე   იძ   ლე   ბა სწ   ორ   ედ ის გა   მო   რჩ   ეს. ის 
ეძ   ებს სრ   ულ   ყო   ფი   ლე   ბას, რაც არ არ  -
სე   ბო   ბს დე   და   მი   წა   ზე. 

  იპ   ოვ   ნის?
- თუ და   ოჯ   ახ   ებ   ული არ არ   ის, ყვ  -

ელ   აზე კა   რგი მე   უღ   ლე მი   სთ   ვის იქ  -
ნე   ბა მშ   ვი   ლდ   ოს   ანი. ქა   ლწ   ულ   იც, რო  -
მე   ლიც ას   ევე წვ   რი   ლმ   ან   ებს მი   აქ   ცე   ვს 
ყუ   რა   დღ   ებ   ას და ისე წა   რუ   დგ   ენს თა  -
ვს, რომ მო   ეწ   ონ   ოს, ას   ევე სა   სწ   ორი.

 რო   გო   რი მშ   ობ   ელ   ია?
- ან   ებ   ივ   რე   ბს შვ   ილ   ებს, მა   გრ   ამ 

სა   ოც   არი გა   ვლ   ენა აქ   ვს მა   თზე. შე   იძ  -
ლე   ბა ბა   ვშ   ვს არ წა   მო   არ   ტყ   ას, მა   გრ   ამ 
თუ სა   ყვ   ედ   ურს ეტ   ყვ   ის, გა   აკ   რი   ტი   კე  -
ბს, ბა   ვშ   ვის ცნ   ობ   იე   რე   ბა   ში ეს ძა   ლი   ან 
დი   დხ   ანს რჩ   ება. ამ   იტ   ომ ვუ   რჩ   ევ, არ 
აკ   რი   ტი   კოს ბა   ვშ   ვი, ამ   ით შე   სა   ძლ   ოა 
და   აკ   ომ   პლ   ექ   სოს. მას შე   უძ   ლია ბა   ვშ   ვი 
აღ   ზა   რდ   ოს შე   ქე   ბით, თუ   ნდ   აც იმ თვ  -
ის   ებ   ის შე   ქე   ბით, რო   მე   ლიც ბა   ვშ   ვს რე  -
ალ   ურ   ად არ აქ   ვს. ეს ბა   ვშ   ვს სტ   იმ   ულს 
მი   სც   ემს და გა   ნა   ვი   თა   რე   ბს. მო   კლ   ედ 
რომ ვთ   ქვ   ათ, ფს   იქ   ოლ   ოგ   იუ   რი კა   ვშ  -
ირი აქ   ვს შვ   ილ   ებ   თან და დო   მი   ნა   ნტ   ია 
ამ მხ   რივ.

 ჯა   ნმ   რთ   ელ   ობ   ას   თან რო   გორ აქ  
ვს სა   ქმე?

- მი   დრ   ეკ   ილ   ება აქ   ვს ქა   ლუ   რი და  -
ავ   ად   ებ   ებ   ის   ად   მი. ჯა   ნმ   რთ   ელ   ობ   ით 
ჰგ   ავს დე   დას და დე   დის მხ   რი   დან წი  -
ნა   პრ   ებს. 

 რო   გო   რი იქ   ნე   ბა 2015 წე   ლი მი  
სთ   ვის?

- წლ   ის პი   რვ   ელ ნა   ხე   ვა   რში, 12 აგ  -
ვი   სტ   ომ   დე, უნ   და გა   ამ   ახ   ვი   ლოს ყუ  -
რა   დღ   ება ჯა   ნმ   რთ   ელ   ობ   ას   თან და 
სა   მს   ახ   ურ   თან და   კა   ვშ   ირ   ებ   ულ სა   კი  -
თხ   ებ   ზე. 21 მა   რტ   იდ   ან 20 აპ   რი   ლა   მდე 
მო   სა   ლო   დნ   ელ   ია სი   ახ   ლე   ები, რო   მე  -
ლიც გა   აუ   მჯ   ობ   ეს   ებს მის სა   მუ   შაო პი  -

რო   ბე   ბს. ეს ტე   ნდ   ენ   ცია და   იწ   ყო 2014 
წლ   ის მე   ორე ნა   ხე   ვრ   იდ   ან და გა   გრ   ძე  -
ლდ   ება 2015 წლ   ის 12 აგ   ვი   სტ   ომ   დე. 
12 აგ   ვი   სტ   ოს შე   მდ   გო   მი პე   რი   ოდი სა  -
სი   კე   თო იქ   ნე   ბა მი   სთ   ვის ფი   ნა   ნს   ური 
შე   მო   სა   ვლ   ებ   ის კუ   თხ   ით, მი   ზნ   ებ   ისა 
და სუ   რვ   ილ   ებ   ის რე   ალ   იზ   ებ   ის კუ   თხ  -
ით. ნე   გა   ტი   ური პე   რი   ოდი აქ   ვს 20 აპ  -
რი   ლი   დან 20 მა   ის   ამ   დე, ამ პე   რი   ოდ   ში 
გა   ზრ   დი   ლი იქ   ნე   ბა კო   ნფ   ლი   ქტ   ებ   ის 
ალ   ბა   თო   ბა. შე   იძ   ლე   ბა კო   ნფ   ლი   ქტი 
მო   ხდ   ეს ფი   ნა   ნს   ურ სა   კი   თხ   თან და  -
კა   ვშ   ირ   ებ   ით. ამ   იტ   ომ ამ პე   რი   ოდ   ში 
მო   ერ   იდ   ოს ფი   ნა   ნს   ურ ხე   ლშ   ეკ   რუ   ლე  -
ბე   ბს, ბა   ნკ   იდ   ან კრ   ედ   იტ   ის გა   მო   ტა  -
ნას. 12 აგ   ვი   სტ   ომ   დე, თუ უკ   იდ   ურ   ესი 
ვა   ლდ   ებ   ულ   ება არ აქ   ვს, მო   ერ   იდ   ოს 
ფი   ნა   ნს   ურ ვა   ლდ   ებ   ულ   ებ   ებს. 12 აგ   ვი  -
სტ   ომ   დე მო   ერ   იდ   ოს ას   ევე უც   ხო   ეთ   ში 
ვი   ზი   ტე   ბს   აც. წლ   ის ბო   ლოს 22 ნო   ემ  -
ბრ   იდ   ან 21 დე   კე   მბ   რა   მდე ფრ   თხ   ილ   ად 
იყ   ოს ყი   დვა-გა   ყი   დვ   ას   თან. სა   ერ   თოდ 
მო   ერ   იდ   ოს რი   სკს. ამ   ავე პე   რი   ოდ   ში 
უც   ხო   ეთ   ში მგ   ზა   ვრ   ობ   ის   ას დი   დი იქ  -
ნე   ბა ხი   ფა   თის ალ   ბა   თო   ბა. არ ვი   ცი ეს 
ად   ამ   ია   ნი თხ   ილ   ამ   ურ   ებ   ზე დგ   ას თუ 
არა, მა   გრ   ამ ამ პე   რი   ოდ   ში კა   ტე   გო  -
რი   ულ   ად არ ვუ   რჩ   ევ თხ   ილ   ამ   ურ   ებ   ზე 
და   დგ   ომ   ას. 

 არ   აფ   ერი გვ   ით   ქვ   ამს მის სე   ქს  
უა   ლუ   რო   ბა   ზე.

- მა   მა   კა   ცთ   ან კო   მფ   ორ   ტუ   ლად მხ  -
ოლ   ოდ მა   შინ იგ   რძ   ნო   ბს თა   ვს, რო   დე  -
საც ინ   ტი   მუ   რი მხ   არე არ   ის უმ   აღ   ლეს 
დო   ნე   ზე. სა   კმ   არ   ის   ია ამ სფ   ერ   ოში გა  -
ჩნ   დეს პრ   ობ   ლე   მა, იწ   ყე   ბა დი   სკ   ომ   ფო  -
რტი ურ   თი   ერ   თო   ბა   ში.  

 ის   ღა და   მრ   ჩე   ნია, მი   სი ვი   ნა   ობა 
გა   გი   მხ   ილ   ოთ. ეს ად   ამ   ია   ნი არ   ის ვე  
რი   კო ტუ   რა   შვ   ილი. 

- სა   სი   ამ   ოვ   ნოა. იმ   ედი მა   ქვს კმ   აყ  -
ოფ   ილი და   რჩ   ება.

 ამ   ას შე   მდ   ეგ ნო   მე   რში გა   ვი   გე  
ბთ.
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი 

ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ის მუ დმ ივ მო ქმ ედ მა სა ტე ნდ
ერო კო მი სი ამ ბა თუ მის სპ ორ ტუ
ლი ბა ზის, ან გი სის მშ ენ ებ ლო ბა ზე 
გა მო ცხ ად ებ ული ტე ნდ ერი შე აჩ
ერა. ამ ის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია 
6 ია ნვ არს სა ხე ლმ წი ფო შე სყ იდ
ვე ბის სა აგ ენ ტოს ოფ იც ია ლურ 
ვებგვ ერ დზე გა ნთ ავ სდა. ან გი სის 
ბა ზის მშ ენ ებ ლო ბა ზე გა მო ცხ
ად ებ ულ ტე ნდ ერ ში არ სე ბულ ხა
რვ ეზ ებ ზე გა ზე თი „პრ აი მტ აი მი“ 
მე300 ნო მე რში წე რდა, რო მე ლიც 
19 ნო ემ ბე რს, სპ ორ ტი სა და ახ ალ
გა ზრ დულ სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის მე
გო ბრ ის, და ვით ნო ზა ძის კო მპ ან
იამ, „გლ ობ ალ სტ ან და რტ მშ ენ მა“ 
მო იგო. „გლ ობ ალ სტ ან და რტ მშ
ენ ის დი რე ქტ ორი, და ვით ნო ზა ძე, 
ბა თუ მის ტე ნდ ერ ის ჩა შლ ას „პრ
აი მტ აი მს“ აბ რა ლე ბს და გა ზე თი
სგ ან ბო დი შის მო ხდ ას ით ხო ვს.

„კო მი სი ის წე ვრ მა, ვლ ად იმ ერ ხი-
ნთ იბ იძ ემ, სა ტე ნდ ერო კო მი სი ას მო-
ახ სე ნა, რომ ქ. ბა თუ მის მე რი ის მი ერ 
გა მო ცხ ად ებ ულ, ან გი სის და სა ხლ-
ებ აში სპ ორ ტუ ლი ბა ზის მშ ენ ებ-
ლო ბის ელ ექ ტრ ონ ულ ტე ნდ-
ერ ში (SPA 40027696), ტე-
ნდ ერ ის გა მო ცხ ად ებ ის 
ეტ აპ იდ ან  28/11/2014. 
17:48) წი ნა და დე ბის 
მი ღე ბის და მთ ავ-
რე ბის ეტ აპ ამ დე 
(19.12.2014.15:00). 
სა ხე ლმ წი ფო შე-
სყ იდ ვე ბის სა აგ ენ-
ტოს ოფ იც ია ლურ 
ვებ-გვ ერ დზე და-
სა ხე ლე ბუ ლი ტე ნდ-
ერ ის კი თხ ვა-პა სუ-
ხის რე ჟი მში, სა ტე ნდ-
ერო დო კუ მე ნტ აც იის 
ტე ქნ იკ ურ პი რო ბე ბთ ან 
და სა კვ ალ იფ იკ აც იო მო-
თხ ოვ ნე ბთ ან და კა ვშ ირ ებ ით, 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სა და 
პო ტე ნც იუ რი პრ ეტ ენ დე ნტ ებ ის მი-
ერ და ის ვა კი თხ ვე ბი, რა საც შე მს-
ყი დვ ელი ორ გა ნი ზა ცი ის მხ რი დან 
გა ეცა შე სა ბა მი სი პა სუ ხე ბი სა პრ ოე-
ქტო-სა ხა რჯ თა ღრ იც ხვო დო კუ მე-
ნტ აც იის შე მდ გე ნი  ორ გა ნი ზა ცი ის 
მო წო დე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იი სა და 
გა ნმ არ ტე ბე ბის სა ფუ ძვ ელ ზე. ერთ-
ერ თი პო ტე ნც იუ რი პრ ეტ ენ დე ნტ ის 
მი ერ, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობ ას არ 
იღ ებ და აღ ნი შნ ულ ელ ექ ტრ ონ ულ 
ტე ნდ ერ ში (შპს „ხა გი“), გა მო ით ქვა 
ვა რა უდი, რომ „ტე ქნ იკ ური და ფი-
ნა ნს ური პი რო ბე ბი მო რგ ებ ული 
იყო ერთ კე რძო კო მპ ან ია ზე“. აღ ნი-
შნ ული მო სა ზრ ება გა ვრ ცე ლდა სა-
გა ზე თო პუ ბლ იკ აც იე ბშ იც.

ქ. ბა თუ მის მე რი ის მუ დმ ივ მო-
ქმ ედი სა ტე ნდ ერო კო მი სია გა ნმ-
არ ტა ვს, რომ ან გი სის და სა ხლ ებ აში 
სპ ორ ტუ ლი ბა ზის მშ ენ ებ ლო ბის 
ელ ექ ტრ ონ ული ტე ნდ ერ ის სა ტე ნდ-
ერო დო კუ მე ნტ აც ია მო მზ ად ებ ულ-
ია კა ნო ნმ დე ბლ ობ ის სრ ული და ცვ-
ით, არ იყო მო რგ ებ ული არც ერთ 
კე რძო კო მპ ან ია ზე, მა გრ ამ კი თხ ვა-
პა სუ ხის რე ჟი მში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლი შე ნი შვ ნე ბის, მო სა ზრ ებ ებ ის და 
წი ნა და დე ბე ბის გა თვ ალ ის წი ნე ბით 
მი იჩ ნე ვს, რომ სა ჭი რო ებს გა და მო-
წმ ებ ას, ტე ქნ იკ ური პი რო ბე ბი სა და 
სა კვ ალ იფ იკ აც იო მო თხ ოვ ნე ბის შე-
მდ გომ და ხვ ეწ ას და კი დევ უფ რო 
სრ ულ ყო ფას და მა ტე ბით წი ნა სწ არი 
გა უთ ვა ლი სწ ინ ებ ელი გა რე მო ებ ებ-
იდ ან გა მო მდ ინ არე.

აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, მი ზა ნშ ეწ-
ონ ილ ია, შე წყ დეს ქ. ბა თუ მის მე რი-
ის მი ერ გა მო ცხ ად ებ ული, ან გი სის 
და სა ხლ ებ აში სპ ორ ტუ ლი ბა ზის მშ-
ენ ებ ლო ბის ელ ექ ტრ ონ ული ტე ნდ-
ერი, ხო ლო სა პრ ოე ქტო-სა ხა რჯ თა-
ღრ იც ხვო დო კუ მე ნტ აც ია გა და ეგ-
ზა ვნ ოს შე მს რუ ლე ბელ ორ გა ნი ზა-
ცის პო ტე ნც იუ რი პრ ეტ ენ დე ნტ ებ ის 

და ელ ექ ტრ ონ ულ 
ტე ნდ ერ ში არ ამ ონ აწ-

ილე კო მპ ან იე ბის შე ნი შვ ნე ბი სა და წი-
ნა და დე ბე ბის სა ფუ ძვ ლი ანი შე სწ ავ ლი-
სა და სა ჭი რო ებ ის შე მთ ხვ ევ აში, მა თი 
შე მდ გო მი გა თვ ალ ის წი ნე ბის მი ზნ ით 
(პრ ოე ქტი სრ ულ ყო ფი ლად უნ და მო-
იც ავ ეს შე სყ იდ ვის ობ იე ქტ ის ტე ქნ იკ-
ური და ხა რი სხ ობ რი ვი მა ჩვ ენ ებ ლე ბის 
სრ ულ აღ წე რას, მათ შო რის, შე სა ბა მის 
ტე ქნ იკ ურ სპ ეც იფ იკ აც იე ბს, გე გმ ებს, 
ნა ხა ზე ბსა და ეს კი ზე ბს. გა რდა ამ ისა, 
სა ტე ნდ ერო კო მი სი ას მი ზა ნშ ეწ ონ ილ-
ად მი აჩ ნია, ეთ ხო ვოს სა ქა რთ ვე ლოს 
ფე ხბ ურ თის ფე დე რა ცი ას პრ ოე ქტ ში 
გა მო ყე ნე ბუ ლი მა სა ლე ბის (ბუ ნე ბრ ივი 
და ხე ლო ვნ ური სა ფა რი, გა ნა თე ბა და 
სხ ვა) შე სა ბა მი სო ბის და დგ ენა FIFA-ს 
სტ ან და რტ ებ თან“, - წე რია ბა თუ მის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის მუ დმ ივ მო-
ქმ ედი სა ტე ნდ ერო კო მი სი ის სხ დო მის 
ოქ მში.

„პრ აი მტ აი მი“ ამ ჯე რა დაც და უკ ავ-
ში რდა კო მპ ან ია „გლ ობ ალ სტ ან და რტ-
მშ ენ ის“ დი რე ქტ ორს, და ვით ნო ზა ძეს, 
რო მე ლმ აც ჟუ რნ ალ ის ტის მი სა მა რთ-
ით გა მო თქ მულ უც ენ ზუ რო გა მო ნა-
თქ ვა მე ბზე მო იბ ოდ იშა, მა გრ ამ მა ინც 
თვ ლის, რომ გა ზე თი კო მპ ან ია „ხა გის“ 
წა რმ ომ ად გე ნე ლმა, გი ორ გი გო გო ლა-
ძემ გა მო იყ ენა და ის, რომ ბა თუ მის სპ-
ორ ტუ ლი ბა ზის მშ ენ ებ ლო ბის ტე ნდ-
ერი ჩა იშ ალა, „პრ აი მტ აი მის“ ბ რა ლია.

და ვით ნო ზა ძე, სპ ორ ტი სა და ახ-
ალ გა ზრ დულ სა ქმ ეთა მი ნი სტ რთ ან, 
ლე ვან ყი ფი ან თან მე გო ბრ ობ ას აც უა-
რ ყო ფს და აც ხა დე ბს, რომ მი ნი სტ რთ-
ან მხ ოლ ოდ ნა ცნ ობ ობა აკ ავ ში რე ბს, 
თუ მცა ად ას ტუ რე ბს იმ ფა ქტს, რომ 
ლე ვან ყი ფი ან ის ძმა, ნი კა, მათ კო მპ ან-
ია ში მუ შა ობს გა ყი დვ ებ ის მე ნე ჯე რის 
თა ნა მდ ებ ობ აზე:

- ლე ვან ყი ფი ანი ჩე მი მე გო ბა რი არ 
არ ის და მე ორ ეც - ლე ვან ყი ფი ან ის მე-
გო ბრ ობა და ტე ნდ ერ ის მო გე ბა-არ მო-
გე ბა ერ თმ ან ეთ თან და უკ ავ ში რე ბე ლი 

თე მე ბია. არ ან აი რი შე ხე ბის წე რტ ილი 
არ აქ ვს სპ ორ ტის სა მი ნი სტ როს ტე-
ნდ ერ თან, რო მე ლს აც აჭ არ ის ავ ტო-
ნო მი ური რე სპ უბ ლი კა ატ არ ებს. არ 
და ვერ ჩა ერ ევა სპ ორ ტის სა მი ნი სტ რო 
ამ აში. ლე ვან ყი ფი ან ის მე გო ბრ ობ ას 
რაც შე ეხ ება, მა სთ ან არც ძმ აკ აც ობა, 
არც მე გო ბრ ობა არ მა კა ვშ ირ ებს. შე-
იძ ლე ბა გვ აქ ვს რა ღაც ნა ცნ ობ ობა, 
იმ იტ ომ, რომ წლ ებ ია ამ სფ ერ ოში ვმ-
უშ აობ და სპ ორ ტუ ლი ობ იე ქტ ებ ის 
მშ ენ ებ ლო ბა ში ვარ ჩა რთ ული. აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე თუ შე იძ ლე ბო და ლე ვა-
ნს გა და ვკ ვე თო დით, რა დგ ან ის მთ ელი 
ცხ ოვ რე ბაა სპ ორ ტულ სტ რუ ქტ ურ ებ-
ში მუ შა ობს. ეს აა და ეს, მე ტი არ აფ ერი.

  ლე ვა ნის ძმა, ნი კა ყი ფი ანი თქ
ვე ნს კო მპ ან ია ში გა ყი დვ ებ ის მე ნე
ჯე რის პო სტ ზე მუ შა ობს...

- მი სი ძმა, ნი კუ შა, მუ შა ობს ჩვ ენ-
თან. იყო პე რი ოდი, რო დე საც ნი კა იყო 
ჩე მი დი რე ქტ ორი, მას სხ ვა ფი რმა ჰქ-
ონ და, სპ ორ ტუ ლი ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ-
რის მო წყ ობ ის, შე მდ ეგ და იშ ალა და მე 
ჩა მო ვა ყა ლი ბე და მო ვი წვ იე სა მუ შა ოდ 
ჩე მთ ან. 

 თქ ვე ნი ოპ ონ ენ ტე ბი ფი ქრ ობ ენ, 

რომ ბა თუ მის ან გი სის ბა ზის მშ ენ
ებ ლო ბის სა ტე ნდ ერე პი რო ბე ბი თქ
ვე ნს კო მპ ან ია ზე იყო მო რგ ებ ული, 
რო გორ უპ ას უხ ებთ ამ ბრ ალ დე ბე ბს?

- სა ქა რთ ვე ლო ში ნა კლ ებ ად არ ის,  
რომ ვი ნმე ერ კვ ეო დეს ამ კო ნკ რე ტულ 
სფ ერ ოში. ამ იტ ომ სა პრ ოე ქტ ოე ბი ეძ-
ებ ენ ან ალ ოგ ებს და სა ბო ლოო ჯა მში, 
არც სა პრ ოე ქტ ომ იც ის რა მი იღ ოს და 
არც და მკ ვე თმა. ამ ქვ ეყ ან აში ას ეთი 
მშ ენ ებ ლო ბე ბის გა მო ცდ ილ ება  ნა კლ-
ებ ია, ამ იტ ომ, რო ცა ვი ნმე რა მეს აკ-
ეთ ებს, ეძ ებს ან ალ ოგ ებს, რა გა კე თე-
ბუ ლა სა ქა რთ ვე ლო ში. ფე ხბ ურ თის მი-
მა რთ ულ ებ ით თუ ვი ტყ ვით, ყვ ელ აზე 
კა შკ აშა ვა რს კვ ლა ვი, რაც ბო ლო 4-5 
წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში სა ქა რთ ვე ლო ში 
გა კე თდა, ეს იყო თბ ილ ის ის „დი ნა მოს“ 
სა წვ რთ ნე ლი ბა ზა და აკ ად ემ ია, რო-
მე ლიც კე რძო ინ ვე სტ იც იით გა კე თდა. 
მა ში ნაც ში და და ხუ რუ ლი კო ნკ ურ სი 
ჩა ტა რდა და გა კი თხ ვით მო ხდა ჩვ ენს 
კო მპ ან ია ზე არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა. „დი-
ნა მო არ ენ აზ ეც“ რე კო ნს ტრ უქ ცია ჩვ-
ენი კო მპ ან იის გა კე თე ბუ ლია. აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე, რო ცა ახ ალი პრ ოე ქტ-
ებ ის კე თე ბა იწ ყე ბა, ცდ ილ ობ ენ ან-

ალ ოგი აი ღონ სა იდ ან მე. სა უბ არი იყო 
თუ რქ ული გა ნა თე ბის ან ძე ბზე, რაც 
„დი ნა მოს“ ბა ზა ზე და აკ ად ემ ია შიც არ-
ის და მო ნტ აჟ ებ ული და ყვ ელ ას შე უძ-
ლია ამ ის ნა ხვა. 

 რა გგ ონ იათ ბა თუ მის ტე ნდ ერ ის 
ჩა შლ ის მი ზე ზი?

- რა ტომ ჩა იშ ალა ტე ნდ ერი? - ჩე-
მდა სა მწ უხ არ ოდ, თუ წა იკ ით ხეთ ბა-
თუ მის მე რი ის სა ტე ნდ ერო კო მი სი ის 
ოქ მი, გა მო ყო ფი ლად წე რია, რომ სა გა-
ზე თო პუ ბლ იკ აც ია გა ხდა. 

 ოქ მში ას ევე წე რია, რომ ოპ ონ
ენ ტე ბის მი ერ გა ჩე ნი ლი კი თხ ვე ბიც 
გა ხდა ამ ის მი ზე ზი...

- ოპ ონ ენ ტი არა, პო ტე ნც იუ რი მო-
ნა წი ლი სგ ანო. პო ტე ნც იუ რი მო ნა წი ლე 
რო გორ არ ის გუ შინ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
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სატენდერო კომისია: 
„მიზანშეწონილია, შეწყდეს 

ქ. ბათუმის მერიის მიერ 
გამოცხადებული, ანგისის 
დასახლებაში სპორტული 
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ელექტრონული ტენდერი“
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ბოდიში მოუხადოთ 
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გულშემატკივარს, 
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დასწყვიტეთ“
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ირ ინა ქვ ილ ით აია

გა ზეთ „პრ აი მტ აი მის“ 
22 დე კე მბ რის ნო მე რში გა
სულ სტ ატ იას, რო მე ლიც 
სა ფე ხბ ურ თო კლ უბ ბა
თუ მის „დი ნა მოს“ ბა ზის   
„ან გი სის“ მშ ენ ებ ლო ბა ზე 
გა მო ცხ ად ებ ულ ტე ნდ ერს 
და წყ ალ ტუ ბოს სტ ად იო
ნის რე კო ნს ტრ უქ ცი ის პრ
ოე ქტს ეხ ებ ოდა, სპ ორ ტის 
სა მი ნი სტ რო ეხ მა ურ ება. 
„პრ აი მტ აი მის“ რე სპ ონ
დე ნტი llC KHaGiის წა
რმ ომ ად გე ნე ლი გი ორ გი 
გო გო ლა ძე ლე ვან ყი ფი ანს 
კო მპ ან ია „გლ ობ ალ სტ ან
და რტ მშ ენ ის“ ლო ბი რე ბა
ში ად ან აშ აუ ლე ბდა. თე მა
ზე მო მუ შა ვე ჟუ რნ ალ ის ტი 
ლე ვან ყი ფი ანს პი რა დად 
და უკ ავ ში რდა და კო მე ნტ
არი სთ ხო ვა, თუ მცა მი
ნი სტ რმა გა ნა ცხ ადა, რომ 
კო მე ნტ არს ვერ გა აკ ეთ ებ
და, რა დგ ან და კრ ძა ლვ აზე 
იმ ყო ფე ბო და. ჩვ ენ, არ აე
რთი სა ტე ლე ფო ნო ზა რით, 
ვც ად ეთ მი ნი სტ რის პო ზი
ცი ის მო სმ ენა, რა დგ ან ამ 
შე მთ ხვ ევ აში გა უგ ებ რო
ბას, რო მე ლიც სტ ატ ია სთ
ან და კა ვშ ირ ებ ით შე ქმ ნა, 
ად გი ლი აღ არ ექ ნე ბო და. 
ჩვ ენ ახ ლაც მზ ად ვა რთ და
ვუ თმ ოთ გა ზე თი სა მი ნი სტ
რო დან მი ღე ბულ წე რი ლს, 
რო მე ლს აც აქ ვე შე მო გთ ავ
აზ ებთ. 

„22 დე კე მბ რის „Prime 
Times“-ში და იბ ეჭ და სტ ატ-
ია სა თა ურ ით „რა აკ ავ ში-
რე ბს ლე ვან ყი ფი ანს სტ-
ად იო ნე ბის მშ ენ ებ ლო ბის 
ტე ნდ ერ ში გა მა რჯ ვე ბულ 
კო მპ ან ია სთ ან“, სა დაც სპ-
ორ ტი სა და ახ ალ გა ზრ დო-
ბის სა მი ნი სტ რო სა და კე-
რძ ოდ, მი ნი სტ რის ლე ვან 
ყი ფი ან ის მი მა რთ გა ჟღ ერ-
და სრ ულ იად და უს აბ უთ-
ებ ელი ბრ ალ დე ბე ბი და ცი-
ლი სწ ამ ება.

სპ ორ ტი სა და ახ ალ გა ზრ-
დო ბის სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო 
აც ხა დე ბს, რომ სტ ატ ია ში 
მო ყვ ან ილი ფა ქტ ები აბ სო-
ლუ ტუ რად არ შე ეს აბ ამ ება 
სი მა რთ ლეს.

სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბის 
2013 წლ ის 28 მა რტ ის N 296 
გა ნკ არ გუ ლე ბით (და ნა რთი 
1) შპს „სა ხე ლმ წი ფო სა მშ ენ-
ებ ლო კო მპ ან იას“ და ევ ალა 
წყ ალ ტუ ბოს სტ ად იო ნის რე-
კო ნს ტრ უქ ცი ის სა პრ ოე ქტო 
მო მს ახ ურ ება, სპ ორ ტი სა და 
ახ ალ გა ზრ დო ბის სა ქმ ეთა 
სა მი ნი სტ როს რე კო მე ნდ-
აც იე ბის (მხ ოლ ოდ ტე ქნ იკ-
ურ-სპ ორ ტუ ლი სა ხის) შე სა-
ბა მი სად. სა მი ნი სტ როს მი ერ 
აღ ნი შნ ული რე კო მე ნდ აც იე ბი  
სა ქა რთ ვე ლოს ფე ხბ ურ თის 
ფე დე რა ცი ას თან  კო ნს ულ ტა-
ცი ის შე დე გად  მო მზ ად და და  
გა იცა 2013 წლ ის 27 აპ რი ლს 
(და ნა რთი 2). 

რაც შე ეხ ება ქ.ბა თუ მის მე-
რი ის მი ერ გა მო ცხ ად ებ ულ 
ტე ნდ ერს, სპ ორ ტი სა და ახ-
ალ გა ზრ დო ბის სა ქმ ეთა სა მი-
ნი სტ როს არ ავ ით არი შე ხე ბა 
არ ჰქ ონ ია და არც შე იძ ლე ბა 
ჰქ ონ ოდა თვ ით თმ მა რთ ვე ლი 
ერ თე ულ ის მი ერ გა მო ცხ ად-
ებ ულ ტე ნდ ერ თან. 

სპ ორ ტი სა და ახ ალ გა ზრ-
დო ბის სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო 
აც ხა დე ბს, რომ გა ზე თის რე-

სპ ონ დე ნტი ტყ უის, რი სი და-
მა და სტ ურ ებ ელი ფა ქტ ებ იც 
ქვ ევ ით მო გვ ყა ვს:

სტ ატ ია ში ნა თქ ვა მია: „მო-
ულ ოდ ნე ლად აღ მო ჩნ და, რომ 
სპ ორ ტის სა მი ნი სტ რომ ამ 
სა კი თხ ზე კო ნს ულ ტა ცი ები 
„გლ ობ ალ სტ ან და რტ მშ ენ-
თან“ და იწ ყო, ხე ლშ ეკ რუ ლე-
ბაც მა სთ ან და დო“ - პა სუ ხად 
ვა ცხ ად ებთ, რომ სპ ორ ტი სა 
და ახ ალ გა ზრ დო ბის სა ქმ ეთა 
სა მი ნი სტ როს „გლ ობ ალ სტ-
ან და რტ მშ ენ თან“ არ ან აი რი 
კო ნს ულ ტა ცი ები არ უწ არ მო-
ებ ია და არ ან აი რი ხე ლშ ეკ რუ-
ლე ბა აღ ნი შნ ულ შპს-თან არ 
გა ფო რმ ებ ულა.

გა ზე თის რე სპ ონ დე ნტ ის 
კი თხ ვა ზე - „რა ში სჭ ირ დე ბა 
მი ნი სტ რის სა რე კო მე ნდ აც იო 
წე რი ლი ტე ნდ ერ ში მო ნა წი ლე 
კო მპ ან იას...“ - ვა ცხ ად ებთ, 
რომ არ ან აი რი სა რე კო მე ნდ-
აც იო წე რი ლი სა მი ნი სტ როს 
ან მი ნი სტ რის სა ხე ლით „გლ-
ობ ალ სტ ან და რტ მშ ენ ის თვ ის“ 
არ გა ცე მუ ლა“. - ნა თქ ვა მია 
სპ ორ ტი სა და ახ ალ გა ზრ დო-
ბის სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს 
მი ერ გა მო გზ ავ ნილ წე რი ლში. 

სპ ორ ტის სა მი ნი სტ რო LLC KHAGI-ის კომპანიის 
წა რმ ომ ად გე ნე ლს სი ცრ უე ში ად ან აშ აუ ლე ბს

დანართი 1

დანართი 2

ფი რმა. მო თხ ოვ ნა იყო, რომ 3-4 წე-
ლი, მი ნი მუმ, გა მო ცდ ილ ება უნ და 
გქ ონ ოდა, მა ტე რი ალ ურ ტე ქნ იკ ური 
ბა ზა, ვი ნც ამ ას ჩი ოდა, თქ ვენ გა მო-
გი ყე ნათ ბო როტ ია რა ღად.

 ჩვ ენ თქ ვე ნც და გი კა ვშ ირ დით 
და ბა ტონ მი ნი სტ რს აც, თუ მცა მა
შინ თქ ვენ ჩვ ენ თან ურ თი ერ თო ბის 
სხ ვა გზა არ ჩი ეთ. აპ ირ ებთ ხე ლა
ხლა ტე ნდ ერ ში მო ნა წი ლე ობ ას?

- რა სა კვ ირ ვე ლია, ვა პი რებ იმ-
დე ნად, რა მდ ენ ად აც არ მი ნდა, რომ 
გუ ლი და ვწ ყვ იტო ბა თუ მე ლე ბს და 
ბა თუ მის „დი ნა მოს“. ლი რი ული გა-
და ხვ ევა მა ქვს, თუ შე სა ძლ ებ ელ ია 
და ეს თქ ვე ნი გა და სა წყ ვე ტია, თქ-
ვე ნი გა ზე თის ფუ რც ლე ბი დან, მეც 
მო გი ხა დეთ პი რა დად ბო დი ში ჩვ ენს 
შო რის არ სე ბულ გა უგ ებ რო ბა სთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ით, თქ ვე ნი გა ზე თი და-
ნაც რომ ბო დი ში მო უხ ად ოთ ლე ვან 
ყი ფი ანს და ბა თუ მელ გუ ლშ ემ ატ კი-
ვა რს, რო მე ლს აც  სა ვა რა უდ ოდ გუ-
ლი და სწყ ვი ტეთ.

 ოქ მში გა რკ ვე ვით წე რია, რომ 
იყო ხა რვ ეზ ები, თქ ვენ თვ ლით, 
რომ ტე ნდ ერ ის შე წყ ვე ტის გა და
წყ ვე ტი ლე ბა „პრ აი მტ აი მმა“ მი
იღო? 

- არ ან აი რი ხა რვ ეზ ები არ იყო. 
ბა თუ მის სა ტე ნდ ერო კო მი სი ამ თა-
ვის თა ვზე ვერ აი ღო ეს სა ქმე. ის ეთ 
გა ზე თში წე რთ, რომ თქ ვე ნი და წე-
რი ლი სი ტყ ვა, შე სა ძლ ოა ტყ ვი ას ავ-
ით გა სრ ოლ ილი აღ მო ჩნ დეს. 

 მე დი ას რომ ზე მო ქმ ედ ებ ის 
ბე რკ ეტი აქ ვს, ეს კა რგ ია, მა გრ ამ 
ტე ნდ ერ ის ჩა შლა „პრ აი მტ აი მის“ 
ბრ ალი ნა მდ ვი ლად არ არ ის. 

კო მპ ან ია GTG იყო სწ ორ ედ „გლ-
ობ ალ სტ ან და რტ მშ ენ ის“ პა რტ ნი-
ორი კო მპ ან ია, რო მე ლს აც ბა თუ მის 
სპ ორ ტულ ბა ზა ზე, გა ნა თე ბა უნ და 
და ემ ონ ტა ჟე ბი ნა. კო მპ ან იის კო-
მე რც იუ ლი დი რე ქტ ორი, გი ორ გი 
ჩი ლა ჩა ვა გა ნმ არ ტა ვს, რომ სა ტე-
ნდ ერო დო კუ მე ნტ აც ია ში სა უბ არი 
არ ყო ფი ლა კო ნკ რე ტუ ლი ფი რმ ის 
გა ნა თე ბა ზე, იქ იყო სა უბ არი ან ალ-
ოგ ზე, ალ ტე რნ ატ იუ ლზე.

გი ორ გი ჩი ლა ჩა ვა, ჯითიჯის 
კო მე რც იუ ლი დი რე ქტ ორი:  „კო-
ნკ რე ტუ ლად, არ ან აირ თუ რქ ულ 
გა ნა თე ბა ზე არ ყო ფი ლა სა უბ არი. 
ეს იყო ბო ძე ბი და ნა ხა ზი იყო და ტა-
ნი ლი დო კუ მე ნტ აც ია ში. გა ნა თე ბის 

პრ ოე ქტი 

გა კე თე ბუ ლია „ფი ლი პს ის“ პრ ოე-
ქტ ით და სა ტე ნდ ერე დო კუ მე ნტ-
აც ია ში  მი თი თე ბუ ლი იყო, ან ალ ოგი 
ან ალ ტე რნ ატ იუ ლი. ის მა სა ლე ბი, 
რაც კო მპ ან ია „ხა გიმ“ მო გც ათ, მც-
და რია. თბ ილ ის ის  „დი ნა მოს“ მო ედ-
ნე ბის მო წყ ობა, არც ხე ლო ვნ ურ ის 
და არც ბუ ნე ბრ ივ ის, ამ კო მპ ან იას 
არ გა ნუ ხო რც იე ლე ბია და რო დე საც 
ბა თუ მის მე რი ამ, „გლ ობ ალ სტ ან-
და რტ მშ ენ ის“ სა ვა რა უდო კო ნკ ურ-
ენ ტად „ხა გი“ და ას ახ ელა, სა მწ უხ-
არ ოა. რაც შე ეხ ება და ვით ნო ზა ძი სა 
და ლე ვან ყი ფი ან ის მე გო ბრ ობ ას, 
სი ცრ უეა. ლე ვა ნის ძმა, ნი კა არ ის 
„გლ ობ ალ სტ ან და რტ მშ ენ ის“ თა ნა-
მშ რო მე ლი, გი და სტ ურ ებთ ამ ას, მა-
გრ ამ ის ამ კო მპ ან ია ში 2012 წლ იდ ან 
მუ შა ობს და „გლ ობ ალ სტ ან და რტ-
მშ ენ მა“ დი დი ხნ ის წინ და იწ ყო ამ 
სფ ერ ოში სა ქმ ია ნო ბა“. 

ჩი ლა ჩა ვა, და ვით ნო ზა ძი სგ ან 
გა ნს ხვ ავ ებ ით, ტე ნდ ერ ის ჩა შლ ის 
მი ზე ზად კო მპ ან ია „ხა გის“ წა რმ-
ომ ად გე ნლ ის, გი ორ გი გო გო ლა ძის 
მი ერ გა ჩე ნილ შე კი თხ ვე ბს უკ ავ ში-
რე ბს და იმ ას აც და სძ ენს, რომ წყ-
ალ ტუ ბოს სტ ად იო ნთ ან „გლ ობ ალ 
სტ ან და რტ მშ ენს“ და არც მის კო მპ-
ან იას არ ან აი რი შე ხე ბა არ აქ ვს და 
არც კო ნტ რა ქტ ია გა ფო რმ ებ ული.

გი ორ გი ჩი ლა ჩა ვა: 
„ერ თა დე რთი მი ზე ზი, რაც ტე-

ნდ ერ ის შე წყ ვე ტა ზე აზ რად მო მდ ის, 
გი ორ გი გო გო ლა ძის მი ერ გა ჩე ნი ლი 
აბ სუ რდ ული კი თხ ვე ბია. მე რი ამ, ამ 
გა და წყ ვე ტი ლე ბით, კი დევ ერ თხ ელ 
და ად ას ტუ რა, რომ არ ავ ის მხ რი დან 
არ მო მხ და რა და ინ ტე რე სე ბა და გო-
გო ლა ძეს და სხ ვა კო მპ ან იე ბს შა ნსს 
აძ ლე ვს. მე რა ინ ფო რმ აც იაც მა ქვს, 
ორი წლ ის წინ, ამ პი რო ვნ ებ ას ბა-
თუ მის „დი ნა მოს“ პრ ეზ იდ ენ ტო ბა 
სუ რდა და ახ ლა პი რო ვნ ული ბო ღმა 
ახ რჩ ობს“. 

„პრ აი მტ აი მი“ სპ ორ ტი სა და 
ახ ალ გა ზრ დულ სა ქმ ეთა სა მი ნი-
სტ როს სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი-
ერ თო ბის დე პა რტ ამ ენ ტის ხე ლმ-
ძღ ვა ნე ლს, ეკა კვ იტ აშ ვი ლს აც და-
უკ ავ ში რდა, რო მე ლმ აც გა ნა ცხ ადა, 
რომ სა მი ნი სტ როს ბა თუ მში გა მო-
ცხ ად ებ ულ და ჩა შლ ილ ტე ნდ ერ თან 
მი ახ ლო ებ ითი შე ხე ბაც კი არ აქ ვს. 
რა დგ ან ეს კო ნკ რე ტუ ლად აჭ არ ის 
რე სპ უბ ლი კა სა და ბა თუ მის მე რი ის 
მე სვ ეუ რე ბს ეხ ებ ათ.

„ტე ნდ ერ ის შე წყ ვე ტა სთ ან და-
კა ვშ ირ ებ ით კო მე ნტ არი აჭ არ ის 

მთ ავ რო ბა ში უნ და გა კე თდ ეს. 
ჩვ ენც არც და სა წყ ის ში გვ-

ქო ნია შე ხე ბა ტე ნდ ერ-
თან და მით უმ ეტ ეს, 

თუ ჩა იშ ალა, არც 
ამ ბო ლო ფა-
ქტ თან. ჩვ ენი 
უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბა ვერ 
გა ვრ ცე ლდ-
ება ამ აზე“, - 
გა ნა ცხ ადა 
ეკა კვ იტ-
აშ ვი ლმა.

„პრაიმტაიმში“ დაბეჭდილი 
პუბლიკაციის შემდეგ 

ბათუმის სპორტული ბაზის 
ტენდერი ჩაიშალა

ბათუმის სპორტული ბაზის მშენებლობის ტენდერი ჩაიშალა
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რუ ბრ იკ აში „ცხ ოვ რე ბის გზა“ 
რე სპ ონ დე ნტ ები „პრ აი მტ აი მის“ მკ
ით ხვ ელს თა ვი სი ცხ ოვ რე ბის ყვ ელა 
ეპ იზ ოდ ზე მო უყ ვე ბი ან. ამ ორ გვ ერ
დზე ბე ვრ სა ინ ტე რე სო და ჯერ არ 
გა გე ბულ ამ ბა ვს შე იტ ყო ბთ. ალ ბათ, 
ცო ტამ თუ იც ით, რომ გიო ხუ ცი შვ
ილი თა ვი სი ცხ ოვ რე ბის რა მდ ენ იმე 
წე ლი ალ კო ჰო ლზე იყო და მო კი დე
ბუ ლი და აფ ხა ზე თის ომ იდ ან და ბრ
უნ ებ ის შე მდ ეგ რა დი კა ლუ რად შე
ცვ ალა თა ვი სი ცხ ოვ რე ბა. ნა კლ ებ ად 
გე ცო დი ნე ბათ ის იც, რომ პროფ ეს
იით კი ნო რე ჟი სო რია და მის ფი ლმს 
უკ რა ინ აში პრ იზ იც აქ ვს აღ ებ ული. 
ეს ის რუ ბრ იკ აა, ჩა ჯდ ომ ით რომ უნ
და წა იკ ით ხო. 

პი რვ ელ ად ნა მღ ერი
„ლა ღი ბა ვშ ვო ბა მქ ონ და. პლ ეხ ან-

ოვ ზე და ვი ბა დე, მე რე სა ბუ რთ ალ ოზე 
გა და ვე დით და მე და ჩე მი და ხა თუ ნა 
პა ტა რა სა ხლ ში ვი ზრ დე ბო დით. ახ ლა 
ვა კე ში ვც ხო ვრ ობ და ვა მბ ობ, თბ ილ-
ისი ჩე მი სა ხლ ია-მე თქი. პლ ეხ ან ოვ ის 
სა ხლი კა რგ ად მა ხს ოვს, კუ ლტ ურ ული 
ძე გლ ია. ახ ლა ჩე მი მა მი და შვ ილი ცხ-
ოვ რო ბს იქ. მო ხა ტუ ლი სა და რბ აზო 
ჰქ ონ და. ჩვ ენ ჩა შე ნე ბუ ლი ბუ ხა რი 
გვ ქო ნდა, გე რმ ან ელ ებ ის აშ ენ ებ ული 
იყო. მშ ობ ლე ბი მღ ერ ოდ ნენ და ბა ვშ-
ვო ბა სულ სი მღ ერ აში მა ქვს გა ტა რე-
ბუ ლი. მა მა, ნო დარ ხუ ცი შვ ილი მო ქე-
იფე კა ცი იყო და ყო ვე ლდ ღე სტ უმ არი 
გვ ყა ვდა სა ხლ ში. ბა ბი ნა ზე ჩე მი ბა ვშ-
ვო ბის ნა მღ ერი იყო ჩა წე რი ლი, მე რე 
სი დი ზე გა და ვი ტა ნე. ზუ კა ზე მა ღა ლი 
ხმა მქ ონ და. მა ხს ოვს, მა მა და გია ყა-
ნჩ ელი მო ვი დნ ენ ღა მით, გა გვ აღ ვი ძეს, 
ჩე მი და რო ია ლთ ან და სვ ეს და მე მა-
მღ ერ ეს. ეს ჩა იწ ერ ეს. ან სა მბ ლე ბი მშ-
ობ ლე ბს ჩე მზე სთ ხო ვდ ნენ - მო იყ ვა ნე, 
ვა მღ ერ ოთო, მა გრ ამ სც ენ აზე დგ ომა 
არ მი ნდ ოდა. ჩე მი და მღ ერ ოდა. იყო 
ას ეთი დუ ეტი - ხა თუ ნა ხუ ცი შვ ილი და 
ნა ნა გე ლო ვა ნი. ოქ როს ფო ნდ შია მა-
თი ნა მღ ერი. ამ დუ ეტ ის კო ნც ერ ტზე 
ვი ყა ვი ხე ლო ვნ ებ ის მუ შა კთა სა ხლ ში. 
მა ხს ოვს, წი ნა რი გში ვი ჯე ქი, პუ ტკ უნა, 
შო რტ ებ ში. ვი ღა ცამ წე რი ლი მო მა წო-
და, წა მყ ვა ნს გა და ეც იო. მეც მი ვა წო-
დე და წა მყ ვა ნმა რომ წა იკ ით ხა, ხე ლი 
მო მკ იდა. თუ რმე წე რია, ეგ ბა ვშ ვი არ 
გა მო უშ ვა, ამ ღე რეო. და რბ აზ ში აჟ იო-
ტა ჟი ატ ყდა - აქ ეთ მე სც ენ იდ ან ჩა მო-
სვ ლა მი ნდა, ვი წე ვი. ძა ლი ან შე მრ ცხ ვა 
და მა ინც მა მღ ერ ეს - „მე ვარ თა მა და“. 
აი, ას ეთ სი მღ ერ ებს ვმ ღე რი ბა ვშ ვო ბი-
დან. 

მა მას დი დი სა მე გო ბრო წრე ჰყ ავ-
და. სულ სხ ვა ნა ირი იყო მა ში ნდ ელი 
თბ ილ ისი და მი სი უბ ნე ბი. ეს ქა ლა ქუ-
რო ბა თა ვი და ნვე გა ჯდა ჩე მში. წი გნი 
და იწ ერა ჩვ ენს ოჯ ახ ზე. მა მა ზე ერ თი 
ეპ იზ ოდი წე რია. მა ტე რი ალ ურ ად რომ 
გა უჭ ირ და ძმ აკ აცს, ნო დარ ქო რი ძეს 
მი სცა ბრ ილ ია ნტ ის ბე ჭე დი, გა ყი დეო. 
ნო და რმ აც ფუ ლი მო უტ ანა. მა გრ ამ 
ჩე მი და 17 წლ ის რომ გა ხდა ნო და რმა 
(ხა თუ ნას ნა თლ ია იყო) ეს ბე ჭე დი მი-
სცა, ანუ და გვ იბ რუ ნა. თუ რმე არ გა-
უყ იდ ია, შე უნ ახ ავს და მა მა ჩე მი სთ ვის 
თა ვი სი ფუ ლი მო უტ ან ია. აი, ას ეთი 
ურ თი ერ თო ბე ბი ჰქ ონ დათ. დე და ცი-
სა ნა გრ იგ ორ აშ ვი ლი რე პრ ეს ირ ებ ული 
ოჯ ახ იდ ან იყო. 1937 წე ლს ყვ ელა და-
უხ ვრ იტ ეს. ბე ბია ცი მბ ირ ში წლ ები იყო 
გა და სა ხლ ებ ული. რომ და ბრ უნ და გა-
თხ ოვ და და დე დას და გა უჩ ნდა. მა მამ 
დე და რომ ცო ლად შე ირ თო, ოჯ ახ ში 
სტ ალ ინ ის სუ რა თი ეკ იდა და დე დამ 
ჩა მო ახ სნ ევ ინა, ეგ სუ რა თი არ და მა ნა-
ხო თო. ჩხ უბ ობ დნ ენ ამ თე მა ზე, ეს მა-
ხს ოვ და და სა ბჭ ოთა რე ჟი მზე და მო კი-
დე ბუ ლე ბა მა შინ ჩა მო მი ყა ლი ბდა. მე-
60 სკ ოლ აში მე და მა ია ჯა ბუა პი რვ ელ 
მე რხ ზე და გვ სვ ეს. ორ ივე პა ტა რე ბი 

ვი ყა ვით და რომ გა მო ვჩ ენ ილ იყ ავ ით 
წინ ვი სხ ედ ით. მე რე 54-ში გა და მი ყვ-
ან ეს. დე და ის ტო რი ას ას წა ვლ იდა და 
გვ ერ დზე რომ ვყ ოლ ოდი და არ მე მა-
იმ უნა, წა მი ყვ ანა“.  

და რტ ყმა  მა მის 
გა რდ აც ვა ლე ბა

„მა მას თა ნა მდ ებ ობა ეჭ ირა და პრ-
ივ ილ ეგ იე ბი გვ ქო ნდა. ორ ჯო ნი კი ძის 
რა იო ნის აღ მა სკ ომ ის თა ვმ ჯდ ომ არე 
იყო. კა რგ ად ვც ხო ვრ ობ დით, მა გრ ამ 
ცხ ოვ რე ბა რთ ული და ცვ ალ ებ ად ია. 
47 წლ ის ას აკ ში გუ ლით და იღ უპა. სა-
მს ახ ურ ში ნა ბა ხუ სე ვზე წა ვი და და გუ-
ლმა უმ ტყ უნა. 18 წლ ის ვი ყა ვი. ერთ 
დღ ეში და ინ გრა ყვ ელ აფ ერი. დი დი 
და რტ ყმა იყო. დე და სთ ვის მა მა ჩე მი 
ძმ აც იყო, ქმ არ იც და მა მაც. მთ ელი 
ცხ ოვ რე ბა გა ჭი რვ ებ აში უც ხო ვრ ია. 
მა მა რომ და იღ უპა, ტი რი ლი რომ და-

იწ ყო და ძა ძე ბი ჩა იც ვა, მას შე მდ ეგ 
მის სა ხე ზე მხ ია რუ ლე ბა არ ყო ფი ლა. 
კა ცი მე და ვრ ჩი ოჯ ახ ში. ოჯ ახი ჩემ იმ-
ედ ად აღ მო ჩნ და. ნა თუ რის გა მო ცვ ლა 
იყო, ონ კა ნი გა ფუ ჭდ ებ ოდა თუ კა ცის 
სა ქმე იყო, მე უნ და გა მე კე თე ბი ნა. სხ-
ვა გზა არ და მრ ჩა. მა გრ ამ და დგა პე-
რი ოდი ამ ყვ ელ აფ ერს ვერ გა ვუ ძე ლი 
და ბო ჰე მუ რად და ვი წყე ცხ ოვ რე ბა. 
ვს ვა მდი, თა ნაც მა გრ ად. სულ ვქ ეი-
ფო ბდი. ამ დრ ოს, 19 წლ ის ას აკ ში ცო-
ლი შე ვი რთე. მე და ლე ლა ბა კუ რა ძეს 
ორი შვ ილი გა გვ იჩ ნდა. მა გრ ამ მა შინ 
ია რა ღს გა ის ვრი, ყა ნწს და ლევ და ეგ 
არ ის შვ ილ ის გა ჩე ნა. იმ ას აკ ში, გი ჟურ 
ყო ფა ში ვერ გა ვა ცნ ობ იე რე მა მის პა-
სუ ხი სმ გე ბლ ობა. თან პრ ივ ილ ეგ ირ ებ-
ულ ად გა ზრ დი ლი რომ ხარ და უც ებ 
გა წვ ება პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა - გა ურ ბი-
ხარ. ეს გა ქც ევა სა სმ ელ სა და ქე იფ ში 
იყო. არც მა ხს ოვს, რა ტომ გა ვშ ორ დი 
ცო ლს. თუ მცა რვა წე ლი ვი ცხ ოვ რეთ 
ერ თად. სკ ან და ლე ბის გა რე შე გა ვშ ორ-
დით. მე სხ ვა რამ მი ნდ ოდა, ერ თი თვე 
სა ხლ ში არ მი ვდ იო დი, გა და ბმ ულ ად 
ვქ ეი ფო ბდი, ბა თუ მში მი ვდ იო დით... 
ვერ აღ ვი ქვი ის, რაც უნ და გა მე კე-
თე ბი ნა. შვ ილი უნ და აღ ზა რდო, ხე 
და რგო, სა ხლი აა შე ნო... ამ აზე არ ვფ-
იქ რო ბდი. რომ გა ვი ყა რეთ, სულ რა-
ღა ცის ძი ებ აში ვი ყა ვი, მა ინც არ ეუ ლი  
ვი ყა ვი“. 

ბო ჰე მა  უფ სკ რუ ლი
„უფ სკ რუ ლის პი რას რომ მი ვი-

დო დი და უნ და გა და ვვ არ დნ ილ იყ ავი, 
სულ რა ღაც მა ჩე რე ბდა. ბო ლო მდე 
თა ვი არ ას დრ ოს და მი კა რგ ავს. ეს იყო 
რა ღაც ში ნა გა ნი ძა ლა. მე გო ბრ ები ყო-
ვე ლთ ვის გვ ერ დით მე დგ ნენ, მა გრ ამ 

შენ თუ თვ ით ონ არ მო ინ დო მე, სხ ვა 
ვერ გი შვ ელ ის. სვ ამ და თან ფი ქრ ობ, 
რომ ყო ვე ლთ ვის მა გა რი ხარ! ფრ აზ-
ები - „ცხ ოვ რე ბის ბრ ალ ია, რომ ასე 
ვარ“, „ცხ ოვ რე ბა ასე უნ და გა ვი დეს“ 
და ცო ლს აც ეჩ ხუ ბე ბი და დე და საც. 
მა გა რი ტი პი გგ ონ ია თა ვი. მა გრ ამ 
ამ დრ ოს ძა ლი ან სუ სტი ხარ. იმ იტ ომ 
რომ რა ღა ცე ბს ვერ გა ვუ ძე ლი, მა ტე-
რი ალ ურ ად გვ იჭ ირ და და ვე რა ფე რს 
ვა კე თე ბდი. არც ვი ცო დი, რა უნ და 
გა მე კე თე ბი ნა. დე და მუ შა ობ და და მა-
მა ჩე მის მე გო ბრ ები, ბი ძა ჩე მი გვ ეხ მა-
რე ბო დნ ენ. ყვ ელ ას თა ვი სი ცხ ოვ რე ბა 
აქ ვს. თუ ვი ნმე ვე ღარ მო ვი და, სა წყ ენი 
არ აფ ერ ია. შენ შე ნი თა ვის იმ ედი უნ და 
გქ ონ დეს. მა გრ ად ვნ ან ობ იმ გა და ბმ-
ულ სმ ას და ტყ უი ლად და კა რგ-
ულ წლ ებს, რაც ძა ლი ან ბე ვრი 
იყო“. 

 წა მა ლი?
- წა მა ლს სა სმ ელ ით ავ ცდი. 

ცდ უნ ებ ები იყო და არ ვმ ალ ავ, 
რა ღა ცე ბი მა ქვს გა სი ნჯ ული, 
მა გრ ამ და მო კი დე ბუ ლი არ გა-
ვმ ხდ არ ვარ. ღვ ინ ომ, გი ტა რამ 
და ქე იფ მა ოცი კა ცი აგ ვა ცი ლა 
ნა რკ ომ ან ობ ას. მე რე შვ ილ ები 
ჩვ ენ ავ არ იდ ეთ ამ უბ ედ ურ ებ ას. 
რომ გვ იყ ურ ებ დნ ენ რო გორ ვქ-
ეი ფო ბდ ით ის ინ იც გა რთ ობ ის კენ 
- სი მღ ერ ის კენ და ქა ლე ბი სკ ენ 
წა მო ვი დნ ენ. ამ სა გი ჟე თი ცხ ოვ-
რე ბის გა და მკ იდე - წა მლ ის გან, 
სა სმ ელ ის გან, ნე რვ იუ ლო ბი სგ ან 
ბე ვრი წა ვი და ამ ქვ ეყ ნი დან. ყვ-
ელა არ ეუ ლი იყო, ნი ჭი ერი უფ-
რო არ ეუ ლი იყო, სპ ორ ტს მე ნი 
იყო თუ მხ ატ ვა რი. წყ ალ ბუ რთ ზე 
და ვდ იო დი, წყ ალი არ ეს ხა აუ-
ზში. და კა რგ ული თა ობ აა, აბა, 
სხ ვა რა ჰქ ვია? და ჭრ ები რომ 
წა ვი და, ეს ის თა ობ აა, რო მე ლიც 
ყო ვე ლდ ღე ავ ტო მა ტს და წა მა-
ლს უყ ურ ებ და სა ხლ ში. 6 წლ ის 
ბი ჭი რომ უყ ურ ებს სა ხლ ში რვა 
მთ ვრ ალ თუ კა იფ ში მყ ოფ კა ცს 
ან ქუ ჩა ში აფ ეთ ქე ბე ბს, სრ ოლ ას, 
რო გო რი გა იზ რდ ება? ზუ კა რომ 

და იბ ადა ერთ ნა ვთ ის ღუ მე ლზე ვხ არ-
შა ვდ ით ფა ფას მთ ელი უბ ანი. ვი ღა ცას 
ნა ვთი ჰქ ონ და, ვი ღა ცას კე რა სი ნი, გა-
და ვდ იო დით და ასე გა გვ ქო ნდა თა ვი. 
აქ ეთ ფი დე რი, იქ ით ხა ზი მო იპ არე. ამ 
ქა ოს ში ჯა ბა იო სე ლი ან თან მხ ედ რი-
ონ ში წა ვე დით გუ ლა ნთ ებ ული ბი ჭე ბი. 
სა მშ ობ ლო რა გა ნს აც დე ლის დღ ეში 
იყო?! რო გორ უნ და გვ ეყ ურ ებ ინა იმ 
ყვ ელ აფ რი სთ ვის, რაც ხდ ებ ოდა. ის-
ეთი კა რტი და არ იგ ეს, ვინ ვის ეს რო და 
და რა ხდ ებ ოდა ვე რც მი ხვ დე ბო დი. 
წლ ებ ის მე რე გა ვა თვ ით ცნ ობ იე რეთ, 
სად ჩა გვ ით რი ეს და წე ლი წად-ნა ხე-
ვა რი გვ ათ ამ აშ ეს პა იკ ებ ივ ით. თა მა ში 
იყო თუ რაც იყო, ომი ომ ია. გმ ირ ობ ის 
ომი იყო. ის ეთი გე ნო ფო ნდი გა წყ და... 
თუ რო მე ლი მე ქა ლა ქში და სო ფე ლში 
ვა ჟკ აცი ბი ჭი იყო, ყვ ელა იქ ომ ობ და 
გუ ლით. სა მა მუ ლო ომი იყო. ვე ტე რა-
ნე ბი ყვ ელ აზე და სა ფა სე ბე ლი ხა ლხ ია. 
რე აბ ილ იტ აც ია ყვ ელ ამ ვერ გა და იტ-
ანა. ამ იტ ომ ჩვ ენი თა ობა აფ ხა ზე თის 
ომ ის მე რე გა წყ და. გა და რჩ ენ ილ ებ იც 
ომ ის სი ნდ რო მით და ღუ პუ ლად ჩა თვ-
ალ ეთ. 

აფ ხა ზე თის ომ ში
„წყ ნე თში ვი ყა ვით, ზუ კას „პი ლი-

ონ კა“ მო ვხ სე ნი, კი სე რში გა ვი კე თე და 
ომ ში წა ვე დი. ავ ტო მა ტი პი რვ ელ ად 
მე ჭი რა ხე ლში, მა გრ ამ იქ ყვ ელ აფ ერს 
სწ ავ ლობ. თა ვის გა და რჩ ენ აზე ხარ. 
ის ეთ ად გი ლე ბში ვი ყა ვით სპ ეცრა ზმი 
არ ავ იდ ოდა. გა გრ აში კუ რს ან ტე ბი 
რომ და ხო ცეს, ჩვ ენ გა მო ვი ყვ ან ეთ. 
ჯი ლდ ოც მი ვი ღე. ორ ჯერ და ვი ჭე რი. 
ჩა მო ვე დი, ვი მკ ურ ნა ლე და ის ევ წა-
ვე დი. სო ხუ მში, ოჩ ამ ჩი რე ში, ყვ ელა 
ცხ ელ წე რტ ილ ში ვი ბრ ძო ლე. რთ ული 
გა სა ხს ენ ებ ელ ია და იუ მო რით ვი ხს ენ-
ებ. იქ აც იუ მო რით ვი ყა ვი, ვმ ღე რო დი 
კი დეც. ამ იტ ომ აც თა ნა მე ბრ ძო ლე ბი 
სულ მე მე ძე ბდ ნენ, გიო სად არ ისო. 
ნუ ყვ ირ ით ჩე მს სა ხე ლს, გიო მე თა-
ური ეგ ონ ებ ათ და არ ჩა მო მკ იდ ონ და 
არ გა მა ტყ აონ-მე თქი. რომ ჩა მო ვე დი, 
1993 წე ლი იყო, მა ნდ მო ხდა ჩე მი ცხ-
ოვ რე ბის გა და ფა სე ბა. მი ვხ ვდი, რომ 
ან უნ და მო ვმ კვ და რი ყა ვი ან მთ ლი ან-
ად შე მე ცვ ალა ყვ ელ აფ ერი. სა ხლ ში 
ჩა ვი კე ტე ორი კვ ირა, მა რტო  პუ რზე 
და წყ ალ ზე ვი ყა ვი. და სხ ვა გიო გა-
მო ვე დი. აღ არც და მი ლე ვია, არც გა-
ვგ იჟ ებ ულ ვარ. თო რემ მა ნა მდე მეც 
მქ ონ და სი ნდ რო მის გა მო ვლ ინ ება, 
რა მდ ენს და ვლ ევ დი ვი წყ ებ დი - ჩვ ენ 
ომ ში ვი ყა ვით... გი ჟუ რად ყვ ები ომ-
ის ამ ბე ბს, გე ლა ნდ ება რომ ალ ყა ში 
ხარ. სა მჯ ერ სა ხლ ში ყო ფნ ის ას ისე 
ამ ერ ია - სხ ვა გან ვი ყა ვი, ის ევ იქ, ომ-
ში... და იძ ინ ებ და ის ევ იქ ხარ, ბო რგ-
ავ. ვი ეტ ნა მის სი ნდ რო მს ეძ ახ იან. ვი-
ეტ ნა მში ნა ბრ ძო ლმა ამ ერ იკ ელ ებ მა 
ავ ტო ბუ სე ბში თა ვი აი ფე თქ ეს, თა ვი 
ალ ყა ში მო ელ ან დათ. ამ ას კლ ინ იკა 
და წა მლ ები უნ და, იზ ოლ ირ ებ აა სა ჭი-
რო. სა ხლ ში ავ ტო მა ტე ბი რომ გი დე ვს, 
ოფ იც ია ლუ რი გი ჟი ხარ. ერ თე ულ ები 
უძ ლე ბენ ამ ას. მე ჩე მს თა ვს თვ ით ონ 
ვუ შვ ელე. 9 წე ლი ლუ დიც აღ არ და მი-
ლე ვია, ყვ ელ აფ ერი შე ვც ვა ლე. მი ვხ-
ვდი, რომ ოჯ ახი და მა ია იდ გა პი რვ ელ 
ად გი ლას, რო მე ლმ აც ჩემ გვ ერ დით ამ 
სა გი ჟე თს გა უძ ლო. რვ აჯ ერ გა იქ ცა 
და და ბრ უნ და. ყვ ელ აფ ერი ნა ნა ხი აქ-
ვს. გა გრ იდ ან და ჭრ ილი რომ ჩა მო ვე-
დი (ფე ხში, ზუ რგ ში), ვი მკ ურ ნა ლე და 
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გიო ხუციშვილის ცხოვრების ბოჰემური გზა

„მამას თანამდებობა ეჭირა და პრივილეგიები 
გვქონდა. მაგრამ ცხოვრება რთული და 
ცვალებადია. 47 წლის ასაკში გულით 
დაიღუპა. 18 წლის ვიყავი. ერთ დღეში 

დაინგრა ყველაფერი. დიდი დარტყმა იყო“

„ვერც სიდუხჭირემ 
გამაბოროტა, ვერც ომმა. 
ჩემი ცხოვრებაა, ვისთვის 

გადამებრალებინა? 
ღმერთმა რომ ორჯერ 
დაგიფარა - სიკვდილს 

თვალებში ჩახედავ 
და აღარ გაშინებს, 

საგიჟეთში იცხოვრებ 
და ბოჰემაში გახვეული 

ფეხებზე იკიდებ 
ყველაფერს - მერე უკვე 
აზრზე უნდა მოხვიდე“

„მაია ჯორჯაძე ამ დროს შემოვიდა 

ჩემს ცხოვრებაში. გაცნობა არც 

მახსოვს. სულ ერთად ვართ, უკვე 

25 წელია. სიმღერამ დაგვაახლოვა“
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და მი რე კეს, უნ და წა ვი დე თო. ძლ ივს 
ავ დე ქი, ჩა ვი ცვი და აე რო პო რტ ში მა-
იამ მი მი ყვ ანა, სა ჭე სთ ან იჯ და. გზ აში 
მი თხ რა, ხმ ას არ ამ ოვ იღ ებ, არ აფ ერი 
არ მი ნდა, ოღ ონდ არ წა ხვ იდ ეო. მე-
ლო დე ბი ან, არ არ სე ბო ბს-მე თქი, ვუ-
თხ არი. აღ არც ტკ ივ ილ გა მა ყუ ჩე ბე ლი 
და მი ლე ვია, არც სა სმ ელი. ყვ ელა რომ 
გა და ვრ ჩით და ჩა მო ვე დი, რა დი კა ლუ-
რად შევ ცვ ალე ყვ ელ აფ ერი“. 

პი რვ ელი თა ნა მდ ებ ობა
„ავ ტო მა ტი გა და ვდე და ქუ ჩა ში 

მგ ელ ივ ით სა შო ვა რზე გა მო ვდ იო დი, 
პა მპ ერ სი რომ მე ყი და და სა ჭმ ელი 
მი მე ტა ნა. ყვ ელა სა მუ შა ოს ვა სრ ულ-
ებ დი. ქა რხ ნი დან პუ რი გა მო მქ ონ და 
და მა ღა ზი ებ ში  ვა ბა რე ბდი. ფუ ლის 
სა ნა ცვ ლოდ მა ნქ ან ებს სო მხ ეთ ში ვა-
ცი ლე ბდ ით, რომ არ და ეყ აჩ აღ ებ ინ ათ. 
მო სკ ოვ ში სა სმ ელი წა ვი ღე, ორი კა პი-
კი გა ვა კე თე და მა ნქ ანა ვი ყი დე. მე რე 
ძმ აკ აცი იკა მე ძმ არ ია შვ ილი კრ წა ნი-
სის რა იო ნის გა მგ ებ ლად და ინ იშ ნა. 
მე წა მი ყვ ანა მო ად გი ლედ. ნი კო ლე-
კი შვ ილი მა მა ჩე მი სგ ან გა მო მდ ინ არე 
გვ ერ დით და მი დგა. არ სად არ მქ ონ და 
ნა მუ შე ვა რი. მა გრ ამ მე ნდ ობ ოდ ნენ და 
მე გა ვუ მა რთ ლე. შე მხ ედა რომ თა ვის 
გა და რჩ ენ აზე ვი ყა ვი გა და სუ ლი. დე-
დამ სა ხლი გა ყი და და ორ ოთ ახ ია ნში 
ვი ყა ვით. ჩე მი და ამ ერ იკ აში წა ვი და. 
ჰა ლს ტუ ხიც არ მქ ონ და რომ სა მს ახ-
ურ ში მი ვს ულ იყ ავი. პე რა ნგ თან ერ-
თად დი დმა და თო ყი ფი ან მა მა ჩუ ქა 
წი ნა დღ ეს. დი ლას 24-მა რომ მო მა კი-
თხა, უბ ანი ფი ქრ ობ და, მხ ედ რი ონ ელი 
უც ებ ჰა ლს ტუ ხით სად მი ჰყ ავთ, ხომ 
არ გა გი ჟდ აო. პი რნ ათ ლად ვმ უშ აო-
ბდი. ასე ნელ-ნე ლა ავ მუ შა ვდი. მე რე 
გა ვი გე, რომ ნო და რი კოს და ელ ენ ეს 
გა ზრ და უნ დათ, შვ ილ ები არ იან. ასე 
ყვ ელ აფ ერი და ლა გდა“... 

კი ნო რე ჟი სო რი
„სტ უდ ენ ტო ბის პე რი ოდს და ვუ-

ბრ უნ დე ბი. წყ ალ ბუ რთს ვთ ამ აშ ობ-
დი. მა გრ ამ ის ეთი დრო იყო აუ ზე ბში 

წყ ალი არ იყო და ან სპ ორ ტი უნ და 
ამ ერ ჩია ან ხე ლო ვნ ება. მე ეს უკ ან ას-
კნ ელი ვა რჩ იე და 16 წლ ის ამ კი ნო სა-
რე ჟი სო რო ფა კუ ლტ ეტ ზე ჩა ვა ბა რე. 
პი რვ ელ ად გა იხ სნა ეს ფა კუ ლტ ეტი 
- მხ ატ ვრ ული, დო კუ მე ნტ ური, სა მე-
ცნ იე რო-პო პუ ლა რუ ლი და ერთ ად-
გი ლას 30 კა ცი მო დი ოდა. პე და გო-
გე ბი რე ზო ჩხ ეი ძე, თე ნგ იზ აბ ულ აძე, 
გუ რამ ჟვ ან ია, გია ჭუ ბა ბრ ია იყ ვნ ენ. 
ჩე მთ ან ერ თად სწ ავ ლო ბდ ნენ - ოთ-
არ ლი თა ნი შვ ილი, ლე ვან ერ ის თა ვი, 
ოთ არ შა მა თა ვა, ირ აკ ლი ტრ იპ ოლ-
სკი, გო დე რძი ჩო ხე ლი, ტა ტო კო ტე-
ტი შვ ილი, ერ ეკ ლე ბა დუ რა შვ ილი, 
ლე ვან ან ჯა ფა რი ძე, დი ტო ცი ნც აძე. 
ბე ვრს ვს წა ვლ ობ დი მა თგ ან, მა გრ ამ, 
რო გო რც 16 წლ ის სკ ოლ იდ ან მი სუ-
ლს, გა ცდ ენ ის კენ და ქუ ჩი სკ ენ მე-
ჭი რა თვ ალი. ვერ ვა ცნ ობ იე რე ბდი, 
სად ვს წა ვლ ობ დი. ყვ ელ აზე პა ტა რა 
ვი ყა ვი. იმ დრ ოს რაც მტ კი ოდა, იმ-
ავ ეზე ვწ ერ დი. სც ენ არს და ჩა ნა ხა ტს 
იმ თე მა ტი კა ზე ვა კე თე ბდი. ეს იყო 
ბი ოგ რა ფი ული. რომ და ვა მთ ავ რე 
დო კუ მე ნტ ალ ის ტი კა ზე და ვრ ჩი. გა-
მა ფო რმ ეს დო კუ მე ნტ ური ფი ლმ ებ ის 
სტ უდ ია ში „მე მა ტი ანე“, პლ ეხ ან ოვ ზე. 
ჭა ბუა ამ ირ ეჯ იბი იყო დი რე ქტ ორი. 
მი ვე დი 20 წლ ის ბი ჭი და ვხ ედ ავ აქ-
ეთ რე ზო თა ბუ კა შვ ილი ამ ონ ტა ჟე ბს 
თა ვის ფი ლმს... და მე ის ევ ას ეთ ხა-
ლხ ში აღ მო ვჩ ნდი. ფი ლმი გა და ვი ღე 
„ბე ბია ფე ნია“ სკ ოლ ის უკ რა ინ ელ მა-
რტ ოხ ელა და მლ აგ ებ ელ ზე, რო მე ლიც 
სკ ოლ აში ცხ ოვ რო ბდა. არ და დე გე ბი 
მი სთ ვის ტრ აგ ედ ია იყო, მა რტო რჩ-
ებ ოდა. ამ ფი ლმ მა უკ რა ინ აში პრ იზი 
აი ღო. გა და ვი ღე დო კუ მე ნტ ური ფი-
ლმი ხე ლნ აწ ერ თა ინ სტ იტ უტ ში წი-
გნ ებს რო გორ აღ ად გე ნენ. მა მის მა მა 
იქ მუ შა ობ და და სა ხლ შიც მო ჰქ ონ და 
წი გნ ები. რო გორ უკ ეთ ებ დნ ენ ტყ ავ-
ის ყდ ებს ამ ყვ ელ აფ ერს ვუ ყუ რე ბდი. 
და ვი ღე ბდი იმ აზე, რა საც ვხ ედ ავ დი, 
ფი ლო სო ფი ურ ად კი არ ვა ზრ ოვ ნე-
ბდი. ერ თი დო კუ მე ნტ ური ფი ლმი გუ-
რი ის ეკ ლე სია-მო ნა სტ რე ბზე გა და-

ვი ღე. გა და ვი ღე ფი ლმი აბ ორ ტე ბის 
სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ - „დე და-შვ ილ ობა“. 
სტ უდ ენ ტე ბს ფი ლმ ებს მო სკ ოვ ში გვ-
აჩ ვე ნე ბდ ნენ. ფი ლმ ები რუ სე ბს მო პა-
რუ ლი ჰქ ონ დათ. იქ ვნ ახ ეთ „ვი ღა ცამ 
გუ გუ ლის ბუ დეს გა და უფ რი ნა“ დიდ 
ეკ რა ნზე, შო კი იყო. 17 წლ ის ვი ყა ვი, 
სად იყო ჯერ ვი დე ოე ბი, ორი არ ხი 
არ სე ბო ბდა. „ილ უზ იო ნი“ კვ ირ აში ერ-
თხ ელ. დი დი სკ ოლა გა ვი არ ეთ. ყვ ელა 
წა რმ ატ ებ ული რე ჟი სო რი და სც ენ არ-
ის ტი გა მო ვი და. ბე ვრი რამ მო მცა და 
იმ ას ვა კე თე ბდი, რაც მს ია მო ვნ ებ და. 
ეგ მა გა რი რა მაა. მე რე ცხ ოვ რე ბა ში 
იმ დე ნი რამ ვა კე თე, რაც არ მი ნდ-
ოდა, მა გრ ამ უნ და მე კე თე ბი ნა რომ 
მე ცხ ოვ რა... მე რე ხომ ის ედ აც და ინ-
გრა ყვ ელ აფ ერი, კი ნოს გა და ღე ბა კი 
არა. გუ ლი მწ ყდ ება კი არა, ჩე მთ ვის 
ძა ლი ან რთ ული პე რი ოდი იყო კი ნოს 
სა ხლ ში შრ ომ ის წი გნ აკ ის გა მო სა ტა-
ნად რომ მი ვე დი. თი თქ ოს ცხ ოვ რე ბის 
ის ნა წი ლი და ინ გრა“. 

რო ლე ბი და მა ია
„სტ უდ ენ ტურ ფი ლმ ებ ში ყვ ელა კუ-

რს ელი მი ღე ბდა. სულ ვთ ამ აშ ობ დი. მე 
და ნი კუ შა შე ნგ ელ აია მე გო ბრ ები ვა-
რთ. ბა ვშ ვო ბი დან ერ თად მო ვდ ივ ართ. 
დი ღო მში მა სთ ან ვრ ჩე ბო დი ხო ლმე. 
თან თე ატ რა ლუ რში ვს წა ვლ ობ დი. 
გი ორ გი შე ნგ ელ აი ამ იც ოდა ჩე მი ნი-
ჭი, იუ მო რი. და პი რდ აპ ირ წა მი ყვ ანა 
ფი ლმ ში გა და სა ღე ბად. 16 წლ ის ვარ 
„სი ყვ არ ული ყვ ელ ას უნ და ში“. ძა ლი ან 
დი დი პრ აქ ტი კა მი ვი ღე. მე რე იყო „ხა-
რე ბა და გო გია“. მე რე ბა ად ურ წუ ლა-
ძე სთ ან „ჩვ ენი ჯე რია, ბი ჭე ბო“. ქე თი 
დო ლი ძის „სა ნამ წვ იმა გა დი ვლ იდ ეს“ 
- მე დეა ჯა ფა რი ძე და თე ნგ იზ არ ჩვ აძე. 
თე ნგ იზი მა მა ჩე მის მე გო ბა რი იყო“. 

 პო პუ ლა რო ბამ რა მო იტ ანა?
- ეს ეც ბო ჰე მაა. გო გო ნე ბი გე პრ-

ან ჭე ბი ან, ეპ რა ნჭ ები. უმ ღე რი, მა გრ ამ 
მე რე იმ ათ აც აღ არ უნ დათ ეგ ეთი არ-
ას ტა ბი ლუ რი ტი პი. დღ ეს აქ ვარ, ხვ-
ალ იქ ვარ... მა ია ჯო რჯ აძე ამ დრ ოს 
შე მო ვი და ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში. გა ცნ ობა 
არც მა ხს ოვს. სულ ერ თად ვა რთ, უკ ვე 
25 წე ლია. სი მღ ერ ამ და გვ აა ხლ ოვა. მა-
რთ ლა ძა ლი ან მა გრ ად მღ ერ ოდა, პუ-
შკ ინ ის კვ არ ტე ტი ცნ ობ ილი იყო. ოთ-
ხი ვეს გა ვუ ვლ იდი ნა სვ ამი, ჩა ვი სვ ამ დი 
მა ნქ ან აში, ვი ქე იფ ებ დით და მეც სულ 
შა რე ბში ვი ყა ვი. კა რგი სი მთ ვრ ალე 
არ ას დრ ოს მქ ონ ია. ბუ ნტ ის თა ვი ვი ყა-
ვი, ვა ღი არ ებ. წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
თე მა იყო - ვა იმე, გიო სვ ამ სო და იც-
ოდ ნენ, შა რში ვი ყა ვი. ცუდ სი მთ ვრ ალ-
ეს ცხ ოვ რე ბა ში და გრ ოვ ილი ფა ქტ ები 
იწ ვე ვდა. 

სი მღ ერა
„მე გო ბრ ები ის ეთ ები შე გვ ყა რა ღმ-

ერ თმა, რომ ყვ ელა ვმ ღე რო დით - მე, 
და თო გო გი აშ ვი ლი - თა ვგ ასა, გია გო-
რდ ეზ ია ნი, მე რაბ თე ვზ აძე, და თო გო-
მა რთ ელი, ირ აკ ლი ჭა ნტ ურ ია, ალ ეკო 
კვ აშ ალი... ერ თხ ელ აც ქუ ჩა ში შე მხ ვდა 
მა მუ კა ჩა რკ ვი ანი. ყვ ელა მღ ერ ის და 
არ ვა ნა ხოთ სი მღ ერა რო გორ უნ დაო? 
და ეს ის დრ ოა, რო ცა ჩვ ენ ვი მღ ერ ეთ 
„თა ვი სი დრო აქ ვს ყვ ელ აფ ერს, ჩე მო“. 
თა კო ჩა რკ ვი ან მა ვი დე ორ გო ლიც გა-
და იღო და და ტრ ია ლდა. მე რე ნა ტო 
გე ლა შვ ილ იც გა მო ჩნ და და ჩვ ენი დუ-
ეტ ები წა ვი და. ასე და დგა სა ქვ ეყ ნოდ 
სი მღ ერ ის დრ ოც... ჩე მი და ამ ერ იკ აში 
სა ბა ლე ტო სკ ოლ ის მუ სი კა ლუ რი გა-
მფ ორ მე ბე ლია. იქ უკ რა ინ ელ ბა ლე-
რო ნზე გა თხ ოვ და. ორი სა ხლი იყ იდ ეს. 
ვა ში ნგ ტო ნში ცხ ოვ რო ბს. ასე მო ვი და 
ეს დრ ოც. თვ ით ონ რომ გი ნდა რა ღაც 
მო ვი დეს, თა ვი სით მო დის კი დეც. რო-
გო რც ფი ქრ ობ, ცხ ოვ რე ბაც ისე წა მო-
გყ ვე ბა. მკ აც რია ცხ ოვ რე ბა. შე ცდ ომ-
ებს მა შინ გპ ატ იო ბს, ბო რო ტუ ლად თუ 
არ მო ქმ ედ ებ. ვე რც სი დუ ხჭ ირ ემ გა მა-
ბო რო ტა, ვე რც ომ მა. ჩე მი ცხ ოვ რე ბაა, 
ვი სთ ვის გა და მე ბრ ალ ებ ინა? ჩე მს თა-
ვზე ვი ყა ვი და მო კი დე ბუ ლი. ად ამ ია ნმა 
თა ვი სი თა ვი თვ ით ონ უნ და წა რმ ოა-
ჩი ნოს და ყვ ელ აფ ერს მო ერ იოს. კა ცი 
ხარ. ღმ ერ თმა რომ ორ ჯერ და გი ფა რა 
- სი კვ დი ლს თვ ალ ებ ში ჩა ხე დავ და აღ-
არ გა ში ნე ბს, სა გი ჟე თში იც ხო ვრ ებ და 
ბო ჰე მა ში გა ხვ ეუ ლი ფე ხე ბზე იკ იდ ებ 
ყვ ელ აფ ერს - მე რე უკ ვე აზ რზე უნ და 
მო ხვ იდე. თუ არ ადა, ად ვი ლია, რო გორ 
ად ვი ლა დაც წა ვი და ცხ ოვ რე ბი დან ნა-
ხე ვა რი სა ქა რთ ვე ლო იმ პე რი ოდ ში. 
დე და ექ ვსი წლ ის წინ გა რდ აი ცვ ალა 
და იმ ას ვფ იქ რო ბდი, ამ ქა ლს ძვ ელი 
ცხ ოვ რე ბა და ვუ ბრ უნე და სი ბე რე ში 
მა ინც იყო კა რგ ად-მე თქი. ნე ტავ კი დევ 
ეც ოც ხლა-მე თქი, ვნ ატ რო ბდი...“ 

ხე ლის გუ ლზე
„სა დაც და ვი წყე მუ შა ობა, ყვ ელ გან 

წა რმ ატ ება მქ ონ და. დი დი ხა ნი ვი მუ შა-
ვე თბ ილ ის ის სა ბა ჟო ზე. ვც დი ლო ბდი 
ისე მე მუ შა ვა, რომ ჩე მს შვ ილ ებს წინ 
არ და ხვ ედ რო დათ წა მო ძა ხე ბა - მე ბა-
ჟე მა მა შე ნიო. ყო ვე ლთ ვის ისე ვა კე-
თე ბდი, რომ მო ვა ლე ობ ებ ის თვ ის არ 
გა და მე მე ტე ბი ნა. მე რე მი ვე დი „თე-
ლი ან ვე ლში“ და ისე და ვქ ოქ ეთ, რომ 
ხუ თი წლ ის მე რე დღ ეს აც მი რე კა ვენ 
- იქ ნებ ივ ენ თი გა ვა კე თო თო. მქ ონ და 
რა გბ ის კლ უბ ის პე რი ოდი. ტუ რნ ირ ები 
მო ვი გეთ. სა ქა რთ ვე ლოს ჩე მპ იო ნე ბი 
გა ვხ დით, თა სი ავ იღ ეთ. და „აჭ არა ჯგ-
უფი“, სა დაც დღ ემ დე ვარ. ბე ვრ კა რგ 

რა მეს ვა კე თე ბთ. სპ ორ ტის სა სა ხლ ის 
დი რე ქტ ორი რომ ვარ, ეს ეც ამ ის ნა-
წი ლია. თბ ილ ის ელი კა ცი სთ ვის ეს თა-
ნა მდ ებ ობა ძა ლი ან მა გა რი გრ ძნ ობ აა. 
მი ნდა ამ ქა ლა ქში ყვ ელ ას ყვ ელ აფ ერი 
კა რგ ად ჰქ ონ დეს. ბე ვრი რამ გა და ვი-
ტა ნეთ და სულ სტ რე სში ვა რთ. ბე ვრი 
და იბ ოღ მა, ვერ გა უძ ლო. მა გრ ამ მე მა-
ინც მი ნდა ყვ ელა კა რგ ად იყ ოს. კა რგ-
ად ხარ, რო ცა შვ ილ ები კა რგ ად გყ ავს. 
ზუ კა ამ ერ იკ იდ ან ჩა მო ვი და და სა გა-
რეო სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს პრ ოტ ოკ-
ოლ ში და იწ ყო მუ შა ობა. ნო და რი კო წვ-
ალ ობს. ელ ენ ეს გან შვ ილ იშ ვი ლი მყ ავს, 
2 წლ ის კა ტო. ასე, ძა ლა უნ და მო იკ რი-
ბო და იმ ად ამ ია ნს ეფ ერო, რო მე ლიც 
გვ ერ დით გყ ავს. ხე ლის გუ ლზე უნ და 
ატ არო. ამ ას გვ იან ხვ დე ბი, მა გრ ამ სა-
ერ თოდ რომ ხვ დე ბი, უკ ვე კა რგ ია. კა-
ცე ბს სულ ვე უბ ნე ბი, ქა ლთ ან „ბლ ატ-
აო ბით“ ლა პა რა კი არ გი ნდ ათ-მე თქი. 
ვის უმ ტკ იც ებ? წა დი და სა ქმ ით და-
უმ ტკ იცე. ქა ლმა უნ და იგ რძ ნოს, რომ 
კა ცი ჰყ ავს გვ ერ დით“. 

წა რმ ატ ებ ის სა იდ უმ ლო
 რა შია ად ამ ია ნის წა რმ ატ ებ ის 

სა იდ უმ ლო?
- თა ვის თა ვში უნ და იპ ოვ ოს ად ამ-

ია ნმა წა რმ ატ ებ ის სა იდ უმ ლო. არ ავ-
ის  უნ და გა და აბ რა ლო. პრ ობ ლე მე ბს 
თვ ით ონ იგ ონ ებ. გა ურ ბი ხარ და ბო-
ჰე მუ რად იწ ყებ ცხ ოვ რე ბას. ამ დრ ოს 
იმ ატ ებს პრ ობ ლე მა. იქ ვე უნ და გა და-
ჭრა. უნ და თქ ვა, რომ ახ ალ ცხ ოვ რე ბას 
იწ ყებ, მა გრ ამ შე ნი თა ვი არ უნ და მო-
ატ ყუო. სულ სა კუ თარ თა ვს ატ ყუ ებს 
ად ამ ია ნი. ამ დრ ოს ტყ უი ლის გა რე შე 
ცხ ოვ რე ბა ძა ლი ან ად ვი ლია. არ უნ და 
და ეცე, სულ ფე ხზე უნ და იდ გე და შე-
უტ იო ყვ ელ აფ ერს. კა რგი შვ ილ ები უნ-
და გა ზა რდო, ქვ ეყ ნის პა ტრ იო ტი უნ და 
იყო, ცო ლი ხე ლის გუ ლზე ატ არო, სა-
ხლი აა შე ნო და ხე და რგო. ეს გა ვა კე-
თე. ბე დნ იე რი ვარ, რო დე საც ვი ღაც 
მხ ვდ ება და მე უბ ნე ბა, შე ნი შვ ილი 
ვნ ახე და რა მა გა რი ბი ჭია, ან რა მა გა-
რი გო გო აო, მე მე ტი არ აფ ერი მი ნდა. 
ბა ბუ ობ ამ გა მა თბო. სხ ვა ტი პი ხდ ები. 
სხ ვა ნა ირ ად ფი ქრ ობ ცხ ოვ რე ბა ზე. 52 
წლ ის ვარ, ვერ ვგ რძ ნობ. შე იძ ლე ბა რა-
ღა ცე ბი სგ ან და იღ ალო, მა გრ ამ იგ ივე 
ვარ, რო გო რიც 18 და 30 წლ ის ას აკ ში 
ვი ყა ვი.  გა და ფა სე ბა მო ხდა, მა გრ ამ 
გუ ლით და სუ ლით იგ ივე ვარ. კი დევ 
გა ვი პრ ან ჭე ბი, აუ ცი ლე ბლ ად. ეს სტ იმ-
ულ ია. იშ ვი ათ ად ვქ ეი ფობ. თუ მცა მო-
ქე იფ ის სა ხე ლი კი მა ქვს შე რჩ ენ ილი. 
მხ ოლ ოდ დღ ეს ას წა ულ ებ ზე ვს ვამ და 
აღ არ ვბ უნ ტა რობ. თუ მცა მა ინც ეშ ინ-
იათ. მე უკ ვე და ვწ ყნ არ დი და ვმ ღე რი. 
ეგ არ ის მთ ელი ფი ლო სო ფია. 

გიო ხუციშვილის ცხოვრების ბოჰემური გზა
„ბაბუობამ 

გამათბო. სხვა ტიპი 

ხდები.  52 წლის ვარ, 

მაგრამ იგივე ვარ, 

როგორიც 18 და 30 წლის 

ასაკში ვიყავი. კიდევ 

გავიპრანჭები. იშვიათად 

ვქეიფობ. აღარ 

ვბუნტარობ. უკვე 

დავწყნარდი 

და ვმღერი“

„ამ ყველაფერს ვერ გავუძელი და ბოჰემურად 
დავიწყე ცხოვრება. ვსვამდი, თანაც მაგრად. 
სულ ვქეიფობდი. ვერ გავაცნობიერე მამის 

პასუხისმგებლობა. თან პრივილეგირებულად 
გაზრდილი რომ ხარ და უცებ გაწვება 

პასუხისმგებლობა - გაურბიხარ. ეს გაქცევა 
სასმელსა და ქეიფში იყო“

„წამალს სასმელით ავცდი. 
ცდუნებები იყო და არ ვმალავ, 
რაღაცები მაქვს გასინჯული, მაგრამ 
დამოკიდებული არ გავმხდარვარ“
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რას სთავაზობს რუსეთი 
საქართველოში მცხოვრებ რომანოვებს?

მა რი ამ ნა დი რა ძე

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო და მთ
ხვ ევ ას თან გვ აქ ვს სა ქმე: მას 
შე მდ ეგ, რაც სა ქა რთ ვე ლო ში 
მე დი ამ  რუ სე თის პრ ეზ იდ ენ ტს 
დე და, ვე რა პუ ტი ნა აღ მო უჩ ინა, 
წლ ები გა ვი და და თა ვად ვლ ად
იმ ერ პუ ტი ნმა, ის ევ სა ქა რთ ვე
ლო ში, კე რძ ოდ კი გუ რი აში აღ
მო აჩ ინა ქა ლი, რო მე ლზ ეც გა
ნც ხა და, რომ ის იყო რუ სე თის 
უკ ან ას კნ ელი სა მე ფო ოჯ ახ ის 
ერ თა დე რთი ცო ცხ ლად და რჩ
ენ ილი წე ვრი, ან ას ტა სია რო
მა ნო ვა. ამ უკ ან ას კნ ელ მაც არ 
უა რყო ეს ამ ბა ვი და მი სთ ვის 
პრ ეზ იდ ენ ტის მი ერ შე თა ვა ზე
ბუ ლი სა მე ფო მე მკ ვი დრ ეო ბა 
ის ევ პუ ტი ნს გა და სცა სა კუ თრ
ებ აში...

ამ ის ტო რი ას თან იქ ნებ პი რდ-
აპ ირ კა ვშ ირ შიც იყ ოს სულ სხ ვა 
ის ტო რი აც:

რო დე საც პრ ეზ იდ ენ ტი ბუ ში 
და ვლ ად იმ ერ პუ ტი ნი ერ თმ ან-
ეთს პო ლო ნე თში შე ხვ დნ ენ, შე-
ხვ ედ რის შე მდ ეგ ბუ შმა უთ ხრა 
პო ლო ნე თის პრ ეზ იდ ენ ტს, – შთ-
აბ ეჭ დი ლე ბა და მრ ჩა, რომ ვე სა-
უბ რე ბო დი რუ სე თის მე ფეს. ჩვ ენ 
ის და ვკ არ გეთ, რო გო რც პრ ეზ-
იდ ენ ტიო...

ჩვ ენი დღ ევ ან დე ლი პუ ბლ იკ-
აც იით არ ვა პი რე ბთ, გა ნვ ავ რც-
ოთ რუ სე თის ამ ჟა მი ნდ ელი თა-
ვკ აც ის შე სა ძლო სა იმ პე რა ტო რო 
ზრ ახ ვე ბი, თუ მცა რუ სულ ზრ ახ-
ვე ბზე კი ნა მდ ვი ლად მო გა ხს ენ-
ებთ, რო მლ ის შე სა ბა მი სა დაც მს-
ოფ ლი ოს სხ ვა და სხ ვა ქვ ეყ ნე ბში 
მც ხო ვრ ებ რო მა ნო ვე ბთ ან და იგ-
ზა ვნა წე რი ლე ბი შე თა ვა ზე ბით – 
მი ეღ ოთ რუ სე თის მო ქა ლა ქე ობა, 
სა მა გი ერ ოდ კი ის ინი მი იღ ებ დნ-
ენ ამ სა ხე ლმ წი ფოს მფ არ ვე ლო-
ბას, ჩა ნა ცვ ლე ბულ მე მკ ვი დრ ეო-
ბას და შე სა ბა მის შე ღა ვა თე ბს. 
ერ თი ას ეთი წე რი ლი რა მდ ენ იმე 
წლ ის წი ნათ სა ქა რთ ვე ლო ში, კე-
რძ ოდ კი აბ აშ აში ჩა მო სუ ლა...

და ნა რჩ ენს „პრ აი
მტ აი მის“ მკ ით ხვ
ელს ჩვ ენი რე სპ
ონ დე ნტი, მა რი კო 
წი ქო რი ძე უა მბ
ობს, რო მე ლიც 
სა მე ფო გვ არ ის 
ერთერ თი ხა
ზის წა რმ ომ ად
გე ნლ ის, აწ უკ ვე 
გა რდ აც ვლ ილი 
რა ისა რო მა ნო ვას 
შვ ილ იშ ვი ლი გა
ხლ ავთ:

– გუ რი აში აღ მო
ჩე ნი ლი ან ას ტა სია 
რო მა ნო ვას შე სა ხებ 
რას ამ ბო ბდა ბე ბია?

– ბე ბია იმ დრ ოს უკ ვე გა-
რდ აც ვლ ილი იყო, ამ იტ ომ აც 

ამ აზე სა უბ არი არ გვ ქო ნია. ვერ 
გე ტყ ვით, რა ტომ ჩა თვ ალა გუ რი-
აში მც ხო ვრ ები ქა ლი ან ას ტა სია 
რო მა ნო ვად. ამ ის და და სტ ურ ება 
ძა ლი ან რთ ულ ია. მას შე მდ ეგ რაც 
გა ირ კვა, რომ ეს გო გო ნა გა და რჩა, 
30 ან ას ტა სია რო მა ნო ვა გა მო ჩნ-
და... სხ ვა თა შო რის, რო მა ნო ვე ბის 
ქო ნე ბა იმ დე ნად დი დია, რომ მას 
3 სა ხე ლმ წი ფოს შე ნა ხვა შე უძ ლია. 
რო მა ნო ვე ბმა გვ არ ის მე თა ურ-
ად და ნი შნ ეს ნი კო ლოზ რო მა ნო ვი 
ბენ, რო მე ლიც შვ ეი ცა რი აში ცხ ოვ-
რო ბს და მას შე უძ ლია ამ ქო ნე ბის 
გა ნკ არ გვა. თუ კი პუ ტი ნს სუ რდა, 
ამ ხე ლა სი მდ იდ რეს და უფ ლე ბო-
და, ჯერ მი სთ ვის უნ და ეკ ით ხა და 
მე რე ეძ ებ ნა გუ რი აში ან ას ტა სია 
რო მა ნო ვა. სა ინ ტე რე სოა, სა იდ ან 
აქ ვს ამ ქა ლს ეს ქო ნე ბა, რო მე ლიც 
შე უძ ლია პუ ტი ნს გა და სც ეს... რო-
მა ნო ვე ბი თა ვის ქო ნე ბას ასე ად ვი-
ლად არ ავ ის მი სც ემ ენ. ერთ მა გა-
ლი თს გე ტყ ვით: ბე ბი აჩ ემს ჰქ ონ და 
ერ თი ძვ ელი ჩა იდ ანი, რო მე ლიც 
ვე რა ვის აჩ უქა. უფ რო მე ტიც, სხ ვა 
უს არ გე ბლო ჭუ რჭ ელ თან ერ თად 
ჰქ ონ და შე ნა ხუ ლი, ვი ნმ ეს ძვ ირ-

ფას ნი ვთ ად რომ არ აღ-
ექ ვა...

– თუ მცა, რა მდ ენ
ად აც ვი ცი, ამ ჩა იდ
ნის გა რდა, თქ ვე ნს 
ოჯ ახს აქ ვს დე დო
ფლ ის ბე ჭდ ის ას
ლი ბე ჭე დიც, რო
მე ლიც უმ ცრ ოს 
ქა ლი შვ ილ ებ ზე 
გა და ეც ემა თა ობ
ებს...

– დი ახ... ეს მხ-
ოლ ოდ ას ლია, რო-
მე ლიც ნი კო ლოზ 

მე ფის დე დას ეკ უთ-
ვნ ოდა. ბე ბია მი იჩ ნე-

ვდა, რომ თუ ოდ ეს მე 
მა რთ ლაც გა მო ჩნ დე ბო-

და ან ას ტა სია რო მა ნო ვა, 
მას აუ ცი ლე ბლ ად ექ ნე ბო-

და ნი ვთი, რო მე ლიც მის იდ-

ენ ტო ბას და ად ას ტუ რე ბდა და ეს 
ნი ვთი სწ ორ ედ დე დო ფლ ის ბე ჭე-
დი შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო...

– ამ ის ტო რი ით ხომ არ შე იძ
ლე ბა ვი ფი ქრ ოთ ვე რს ია ზე, 
რომ და სა ხვ რე ტად მი მა ვა
ლმა დე დო ფა ლმა შვ ილ იშ
ვი ლი გა აპ არა და მას ეს 
ბე ჭე დი მი სცა?

– ვერ გე ტყ ვით, ფა-
ქტ ია, რომ რო დე საც 
ამ მკ ვლ ელ ობ აზე 
1993 წე ლს და იწ-
ყო გა მო ძი ება, 
რო მა ნო ვე ბის 

მთ ელი ქო ნე ბა აღ მო აჩ ინ ეს, ამ ბე-
ჭე დის გა რდა. ამ იტ ომ აც ბე ბია 
ფი ქრ ობ და, რომ, თუ ოდ ეს მე გა-
მო ჩნ დე ბო და ან ას ტა სია, მას აუ-
ცი ლე ბლ ად ექ ნე ბო და ეს ბე ჭე დი. 
ზო გა დად, ბე ბი ას არ უყ ვა რდა ამ 
თე მე ბზე სა უბ არი. ეს, ალ ბათ, იმ 
სტ რე სის შე დე გი იყო, რაც მან და 
მი სმა ოჯ ახ მა გა მო ია რა. 10 წლ ის 
იყო ბე ბია, რო დე საც მი სი ოჯ ახი 
გა და ას ახ ლეს. ამ იტ ომ აც ვერ იტ-
ან და მა ტა რე ბლ ებს, რა დგ ან ახ-
სო ვდა, რო გორ შე სვ ეს ის და მი სი 
ოჯ ახი მა ტა რე ბე ლში, ჟა კე ტის ამ-
არა. დე და მი სი  ფე ხმ ძი მედ იყო. 
ამ ბო ბდა, ერ თმ ან ეთს ვა თბ ობ დით, 
რა დგ ან ვხ ედ ავ დით, რო გორ ყრ იდ-
ნენ მა ტა რე ბლ იდ ან გა ყი ნულ ბა ვშ-
ვე ბსო. მე რე, რო დე საც ცი მბ ირ ში 
ერთ-ერთ და სა ხლ ებ აში ჩა იყ ვა ნეს, 
სა კუ თა რი ხე ლით გა ათ ხრ ევ ინ ეს 
მი წუ რე ბი. იქ იმ შო ბი არა დე და მაც 
და გა რდ აი ცვ ალა. მე არ მა ქვს უფ-
ლე ბა, კი დევ ბე ვრ სხ ვა დე ტა ლზე 
გე სა უბ როთ...

– რო გორ აღ მო ჩნ და თქ ვე ნი 
ბე ბია სა ქა რთ ვე ლო ში?

– გა და სა ხლ ებ ის შე მდ ეგ ოჯ ახი 
დნ ეპ რო პე ტრ ოვ სკ ში წა ვი და დიდ 
ქა რხ ან აში სა მუ შა ოდ. იქ მუ შა ობ-
და თუ რმე ბა ბუ აც, გრ იშა ძვ ელ-
აია. მან ბე ბია ცო ლად მო იყ ვა ნა 
და სა ქა რთ ვე ლო ში მა სთ ან ერ თად 
და ბრ უნ და. კო მუ ნი სტ ის ცო ლო ბა 
ბე ბი ას თვ ის ერ თგ ვა რი ფა რი იყო.

– ვი ცით, რომ რო მა ნო ვე ბის 
და ხვ რე ტა ზე გა მო ძი ებ ის და წყ
ებ ის შე მდ ეგ ბე ბი ათ ქვ ენ მა მი
იღო წე რი ლი რუ სე თი დან მო ქა
ლა ქე ობ ის შე თა ვა ზე ბით...

– ეს წე რი ლე ბი მან უპ ას უხ ოდ 
და ტო ვა, ვი ნა იდ ან ეჭ ვო ბდა, რომ 
ეს მხ ოლ ოდ ხე რხი იყო, რო მა ნო-
ვე ბი და ეთ ვა ლათ. სხ ვა თა შო რის, 
წე რი ლის ავ ტო რი თა ვა დაც რო-
მა ნო ვი გა ხლ დათ, რო მე ლიც სა-
ხე ლმ წი ფო დუ მა ში მუ შა ობ და. ამ 
შე თა ვა ზე ბას არ იღ ებ დნ ენ სხ ვა 
რო მა ნო ვე ბიც, რო მლ ებ იც ამ ერ-
იკ აში, შვ ეი ცა რი აში და სხ ვა და სხ ვა 
ქვ ეყ ნე ბში ცხ ოვ რო ბდ ნენ. 

– შე სა ძლ ოა ამ წე რი ლის გა მო
ქვ ეყ ნე ბა?

– სა მწ უხ არ ოდ, არა, რა დგ-
ან ბე ბი ას ერ თგ ვა რი ან დე რძი 

არ სე ბო ბს, რო მლ ის მი ხე დვ-
ით აც მი სი კუ თვ ნი ლი წე-

რი ლე ბი ხე ლშ ეუ ხე ბე ლი 
უნ და და რჩ ეს გა რკ ვე-

ული დრ ოის გა ნმ ავ-
ლო ბა ში.

„თუკი 
პუტინს 

სურდა, ამხელა 
სიმდიდრეს 

დაუფლებოდა, ჯერ 
მისთვის უნდა ეკითხა და 

მერე ეძებნა გურიაში 
ანასტასია რომანოვა“

`რომანოვების ქონება 
იმდენად დიდია, რომ მას 
3 სახელმწიფოს
შენახვა 
შეუძლია~

„რომანოვები თავის 
ქონებას ასე ადვილად 

არავის მისცემენ“
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რგი გუ ნდ ის გა კე თე ბაა. ორი წლ ის 
წინ გა და რჩ ენა და გვ ის ახ ეს მი ზნ-
ად, შე მდ ეგ ექ ვს ეუ ლი და ძა ლი ან 
კა რგ ად გა ვა რთ ვით თა ვი. ახ ლაც 
ას ეა, ექ ვს გუ ნდ ში უნ და ვი ტრ-
ია ლოთ. მე ბრ ძო ლი გუ ნდ ის გა-
კე თე ბა გვ ინ და და თუ ღმ ერ თის 
ნე ბაც იქ ნე ბა, ის ევ გა ვი მე ორ ებთ 
იმ შე დე გს, რაც გა სულ წე ლს გვ-
ქო ნდა. მჯ ერა, რომ ის ფე ხბ ურ-
თე ლე ბი, რო მლ ებ იც ჩვ ენ თან 
გა დმ ოვ იდ ნენ, გა აძ ლი ერ ებ ენ 
„სი ონს“ და კა რგ კო ლე ქტ ივს ჩა-
მო ვა ყა ლი ბე ბთ. 

 ბო ლო პე რი ოდ ში ბე ვრს სა
უბ რო ბდ ნენ თქ ვე ნს გა და სვ ლა
ზე ხან თბ ილ ის ის „დი ნა მო ში“, 
ხან „ზე სტ აფ ონ ში“, გა იზ არ და 
ლა დო ბუ რდ ულ ზე მო თხ ოვ ნა?

- მი ნდა, რომ ჩე მი სა ხით კა-
რგი მწ ვრ თნ ელი ჩა-

მ ო  ყ ა  ლ ი  ბ დ  ე ს . 
ბე ვრს ვმ უშ-

აობ სა კუ-

თარ თა ვზე, მი ყვ არს ხა ლხ ის აზ-
რის გა თვ ალ ის წი ნე ბაც, თუ მცა 
ეს იმ ას არ ნი შნ ავს, რომ რა საც 
მე ტყ ვი ან, ყვ ელ აფ ერს ვა კე თებ. 
ჯი უტი ად ამ ია ნი ვარ, მა გრ ამ ვი-
სმ ენ გა მო ცდ ილი ხა ლხ ის აზ რს. 
ჩემ ირ გვ ლის ბე ვრი ად ამ ია ნი 
ტრ ია ლე ბს და უმ ეტ ეს ობ ას სი-
მა რთ ლის თქ მა უჭ ირს. ად ვი ლია 
თქ ვა, რა მა გრ ად მო უგე „დი ნა-
მო ზე“, შვ იდი თა მა ში ზე დი ზედ 
მო იგე, ამ ან შე იძ ლე ბა მო გც ეს 
სა ბა ბი, რომ ზრ და შე აჩ ერო და 
და კმ აყ ოფ ილ დე სა კუ თა რი თა-
ვით. მო გე ბულ თა მა შშ იც უნ და 
ეძ ებო ხა რვ ეზი, რი სი გა მო სწ ორ-
ებ აა შე სა ძლ ებ ელი. მო ვა დრო, 
რომ სა ქა რთ ვე ლოს ფე ხბ ურ თის 
ფე დე რა ცია ერ ოვ ნულ ნა კრ ებ ში 
და მი ძა ხე ბს, თბ ილ ის ის „დი ნა მო“ 
ან „ზე სტ აფ ონი“ თა ვი ანთ კლ უბ-
ებ ში. გა სულ სე ზო ნში სა უკ ეთ-
ესო მწ ვრ თნ ელ ად და ვს ახ ელ დი 
და ბა ვშ ვი ვით მი ხა რო და, მა გრ ამ 
ახ ლა ვი ძა ხო, ყვ ელ აზე მა გა რი 
მწ ვრ თნ ელი ვარ-მე თქი, ასე არ 
არ ის. აღ მა რთს და ღმ არ თი მო-
სდ ევს და პი რი ქით.

 ჩე მი ინ ფო რმ აც იით, ბო
ლნ ის ში სტ უმ რად სპ ორ ტის 
მი ნი სტ რის ლე ვან ყი ფი ან ის 
მე გო ბა რი და სფფს მო მა ვალ 
არ ჩე ვნ ებ ზე ფა ვო რი ტი კა ნდ
იდ ატი, მი ხე ილ ყა ვე ლა შვ ილი 
იმ ყო ფე ბო და. კუ ლუ არ ებ ში იმ
ას აც ამ ბო ბენ, რომ ყა ვე ლა შვ
ილს თქ ვე ნი პო სტ ის და კა ვე ბა 
სუ რს. რა მე ინ ფო რმ აც იას ფლ
ობთ ამ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით?

- ვი ცი, რომ შე ხვ ედ რა შე დგა. 
მა სთ ან მე გო ბრ ული ურ თი ერ თო-
ბა მა ქვს, გვ ით ამ აშ ია ერ თად და 
მწ ვრ თნ ელ იც ყო ფი ლა მე რაბ ჟო-
რდ ან ია სთ ან ერ თად ორ შე ხვ ედ-
რა ში. მი შა ბო ლნ ის ელ ია, იქ და ბა-
დე ბუ ლი, სკ ოლ აც იქ ვე და ას რუ ლა. 
ვი ცი, რომ ბე ვრი მე გო ბა რი ჰყ ავს 
და ბო ლნ ის ის ამ ჟა მი ნდ ელი გა მგ-
ებ ლის კლ ას ელ ია. რო გო რც გა ვი-
გე, მე გო ბრ ებს შე კრ ება ჰქ ონ დათ. 
კა რგი რა ღა ცე ბიც გა და წყ და. ის, 
რომ ჩვ ენს მო ედ ან ზე ბუ ნე ბრ ივი 
და იგ ება, აზ რი მი შა მაც გა მო თქ ვა. 
კო ნკ ურ ენ ცია ყვ ელ გან არ ის. მჯ-
ობ ნის მჯ ობი არ და ილ ევა. ბო ლო 
შე ხვ ედ რი სას,  გა მგ ებ ელ მა აღ ნი-
შნა, რომ სუ რს, ჩე მი ცო დნა მო-
ვა ხმ არო ბო ლნ ისს და ამ სე ზო ნის 
და სრ ულ ებ ის შე მდ ეგ გრ ძე ლვ ად-
იან ურ თი ერ თო ბა ზე და ვი ლა პა რა-
კე ბთ. ბო ლნ ისი ში ნა ური მხ არე გა-
ხდა ჩე მთ ვის და პი რო ბაც და ვდე, 
რომ თუ კი რა მე სი ახ ლე იქ ნე ბა, 
მე მათ პი რვ ელი ვე ტყ ვი. არ მი ნდა 
ცუ დი სა ხე ლი და ვტ ოვო, პი რი ქით. 
ზო გი ერ თს კი ვე ტყ ოდი, რომ, რაც 
არ უნ და ეც ად ონ, ჩე მი სა ხე ლი „სი-
ონ ში“ ცუ დად არ და რჩ ება და ყვ-
ელ ას ვუ სუ რვ ებ იმ „Come Back“-ს, 
რაც ჩვ ენ შა რშ ან გა ვა კე თეთ.

- ბე ვრ მა ფე ხბ ურ თე ლმა ტრ ავ მა 
მი იღო. ჩა ვა რდ ნა იმ ით აც იყო გა ნპ-
ირ ობ ებ ული, რომ „ფლ ამ ურ ტა რთ-
ან“ თა მა შის შე მდ ეგ ის ევ ორი კვ ირა 
და ვი სვ ენ ეთ, შე კრ ება აღ არ გა გვ ივ-
ლია, რო მლ ის არც დრო იყო და არც 
სა ხს რე ბი. ერ თჯ ერ ადი ვა რჯ იშ ებ ით 
მო გვ იწ ია ერ ოვ ნულ ჩე მპ იო ნა ტზე 
შე ხვ ედ რა. პი რვ ელ ტუ რში, სა ჩხ ერ-
ეს თან არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი თა მა ში ვა-
ნა ხეთ, მა გრ ამ შე მდ ეგ იყო გა და ღლ-
ილ ობა, მო ტი ვა ცია და იკ არ გა. ბე ვრ მა 
მო თა მა შემ, ალ ბათ, ამ ოწ ურა კი დეც 
პო ტე ნც ია ლი, სპ ორ ტუ ლი მი დგ ომა 
და აკ ლდ ათ. სა მი-ოთ ხი თვე ხე ლფ ას-
ები არ აუ ღი ათ ბი ჭე ბს. ახ ალ გა ზრ და 
ფე ხბ ურ თე ლს ათ ამ აშ ებ ენ თუ ზი აზ-
მზე, მა გრ ამ, რო დე საც გა მო ცდ ილი 
მო თა მა შე გყ ავს, რო მე ლს აც ოჯ ახი 
ჰყ ავს სა რჩ ენი, ძნ ელ ია რა მე მო სთ ხო-
ვო. თუ მცა, ბე ვრ შე ხვ ედ რა ში წა გე ბას 
არ ვი მს ახ ურ ებ დით. 

 ბე ვრ შე ხვ ედ რა ში „სი ონს“ არ 
უნ და წა ეგო, თუ მცა ხშ ირ შე მთ ხვ
ევ აში სა გო ლე მო მე ნტ ებ ის რე ალ
იზ ებ ას აც ვერ ახ ერ ხე ბდ ით. იყო 
სა კა მა თო მო მე ნტ ებ იც, მს აჯ ობ ას 
ჰქ ონ და თქ ვე ნს მა ტჩ ებ ზე გა ვლ ენა?

- ჩე მს თა ვთ ან და ვდე პი რო ბა, რომ 
მს აჯ ებ ზე აღ არ ვი სა უბ რებ და ნე რვ-
ებს აღ არ მო ვი შლი. იყო მა რთ ლაც 
ფა ქტ ები, შე იძ ლე ბა ად ამ ია ნი ერ თხ-
ელ და ორ ჯერ შე ცდე, მა გრ ამ ახ ლაც 
მგ ონ ია, რომ მი ზა ნმ იმ არ თუ ლად  ხდ-
ებ ოდა ეს ყვ ელ აფ ერი. და გვ აკ ლდა 
იღ ბა ლიც, მე სა მე ტუ რში სი რა ძე და-
გვ ემ ტვ რა და 5-6 თა მა ში გა მო ტო ვა, 
შე მდ ეგ კი კო ნდ ი ცი ებ ის აღ დგ ენა 
გა უჭ ირ და. ვქ მნ იდ ით მო მე ნტ ებს, 
მა გრ ამ რე ალ იზ ებ ას ვერ ვა ხე რხ ებ-
დით. გა სულ სე ზო ნში უა რე სი შე დე-
გი გვ ქო ნდა და ფე ხზე და ვდ ექ ით, 
წა უგ ებ ლად ვი ას პა რე ზეთ. ბო ლნ ის ში 
რომ გვ ეთ ამ აშა, უმ ეტ ეს ობ ას მო ვი-
გე ბდ ით, რო დე საც სა კუ თარ მო ედ ან-
ზე თა მა შობ, შე ნი გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ის 
რი დი მს აჯ საც აქ ვს და ვერ გწ ირ ავს 
ისე ძა ლი ან. მო ხა რუ ლი ვარ, რომ და-
დე ბი თად გა და წყ და ბო ლნ ის ში სტ-
ად იო ნის რე კო ნს ტრ უქ ცი ის სა კი თხი. 
მა ლე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სტ ად იო ნის 
პრ ოე ქტ ზე ტე ნდ ერს გა მო აც ხა დე ბს 
და რო გო რც ვი ცი მა რტ იდ ან სა ფა რის 
გა მო ცვ ლა და იწ ყე ბა. გა და წყ და, რომ 

ხე ლო ვნ ურ ის ნა ცვ ლად, ბუ ნე ბრ ივი 
მი ნდ ორი გვ ექ ნე ბა და წე ლს ვე რა, მა-
გრ ამ ახ ალ სე ზო ნს „სი ონი“ სა კუ თარ 
კე დლ ებ ში და იწ ყე ბს. 

 ვინ წა ვი და გუ ნდ იდ ან და ვინ 
და იმ ატ ეთ?

- პი რვ ელ რი გში, თქ ვე ნი გა ზე თის 
სა შუ ალ ებ ით, მი ნდა ჩე მს ძვ ელ კო-
ლე ქტ ივს გა და ვუ ხა დო დი დი მა დლ-
ობა იმ ორი წლ ის თვ ის, რაც ერ თად 
გა ვა ტა რეთ. კა რგ ები ვი ყა ვით  თუ 
ცუ დე ბი, ვფ იქ რობ, რომ მა ყუ რე ბე ლი 
ცო ტა თი მა ინც გა ვა ხა რეთ, რა დგ ან 
ბო ლო 8 წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში „სი ონ-
ის“ უმ აღ ლეს ლი გა ში და რჩ ენ ის ბე დი 
ბო ლო ტუ რში წყ დე ბო და. ქა რთ ული 
ფე ხბ ურ თის ის ტო რი აში კი ვინ და იკ-
ვე ხნ ის, ზე დი ზედ ორ ჯერ „დი ნა მოს“ 
და მა რც ხე ბას მი სს ავე სტ ად იო ნზე? 
მე სა მე ად გი ლზე და ვა სრ ულ ეთ სე ზო-
ნი და ეს ძა ლი ან კა რგი შე დე გი იყო. 
გუ ლი მწ ყდ ება დღ ეს აც, რომ ბე-
ვრი მა თგ ანი გუ ნდ ში ვერ და-
რჩ ება, რა დგ ან ბი უჯ ეტი 
ძა ლი ან შე გვ იმ ცი რდა 
და რა მდ ენ იმე გა მო-
ცდ ილი ფე ხბ ურ თე-
ლის გა რდა, „სი-
ონი“ ახ ალ გა ზრ და 
ფე ხბ ურ თე ლე ბით 
და კო მპ ლე ქტ დე-
ბა. ას ეთ ია ბო ლნ-
ის ის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის მო თხ ოვ ნა 
და 10-11 მო თა მა შე 
სწ ორ ედ ბო ლნ ის იდ-
ან იქ ნე ბა.  გა მო ცდ-
ილ ებ იდ ან და რჩ ებ იან 
მე კა რე ები, მე რლ ანი და 
ბა თი აშ ვი ლი, და ჩი ფო ფხ აძე, 
და ვით სვ ან იძ ის და რჩ ენ აც პრ-
აქ ტი კუ ლად გა და წყ ვე ტი ლია, ცხ ად-
აია, გო გო ბე რი შვ ილი. ჩვ ენ არ გვ აქ ვს 
იმ ის ფუ ფუ ნე ბა, რომ ის ეთი დო ნის 
მო თა მა შე ებს, რო გო რე ბიც არ იან სი-
რა ძე, კა ნდ ელ აკი და კვ არ აც ხე ლია, 
ამ ბი უჯ ეტ ით რა მე შე ვთ ავ აზ ოთ. 
და ვი მა ტეთ და თა სი ჭი ნა ვა, გი ორ გი 
მი ქა ბე რი ძე, გა და წყ ვე ტი ლია სა ჯა ია, 
გუ რე ში ძე და გე ზი გუ ნდ ის გა ახ ალ გა-
ზრ და ვე ბი სკ ენ გვ აქ ვს აღ ებ ული. 

 მე ორე წრ ეში რა მი ზნ ები გა
ქვთ?

- მთ ავ არი მი ზა ნი მე ბრ ძო ლი, კა-

მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

ლა დო ბუ რდ ულ ის თა ვკ აც ობ ით, 
ბო ლნ ის ის „სი ონ მა“ გა სულ სა ფე
ხბ ურ თო სე ზო ნში მე სა მე ად გი ლი 
და იკ ავა და ევ რო სა გზ ურ იც მო იპ
ოვა. შინ წა გე ბუ ლი და გა სვ ლა ზე 
მო გე ბუ ლი შე ხვ ედ რა ალ ბა ნე თში 
 რა იყო გუ ნდ ის წა რუ მა ტე ბლ ობ
ის მი ზე ზი „ფლ ამ ურ ტა რთ ან“ და 
რა ტომ არ ავ ინ გა უწ ოდა ბო ლნ ის
ელ ებს და ხმ არ ებ ის ხე ლი, რა ტომ 
აი ღო ახ ალ გა ზრ და სპ ეც ია ლი სტ მა 
გე ზი გუ ნდ ის გა ახ ალ გა ზრ და ვე ბა
ზე, რას უკ ავ ში რდ ება წლ ევ ან დე ლი 
ჩა ვა რდ ნა, ვინ წა ვი და და ვინ და რჩა 
გუ ნდ ში  ლა დო ბუ რდ ული მო მა
ვალ გე გმ ებ ზე „პრ აი მტ აი მთ ან“ სა
უბ რო ბს. 

 გა სულ წე ლს, „სი ონ მა“ ევ
რო სა რბ იე ლზე ია სპ არ ეზა და ალ
ბა ნურ „ფლ ამ ურ ტა რთ ან“ გა მო
ვა რდა, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
გა სვ ლი თი მა ტჩი მო იგ ეთ. ეს იყო 
გა მო უც დე ლო ბის მი ზე ზი თუ ქა
რთ ულ ფე ხბ ურ თში არ სე ბუ ლი რე
ალ ობ იდ ან გა მო მდ ინ არე მო ხდა?

- გა მო უც დე ლო ბას ვერ და ვა ბრ-
ალ ებ, რა დგ ან რა მდ ენ იმე ფე ხბ ურ-
თე ლის გა რდა, ყვ ელ ას ჰქ ონ და ამ 
ტუ რნ ირ ზე ბე ვრ ჯერ ნა თა მა შე ბი. მწ-
ვრ თნ ელ ებ იდ ან, ჩე მი დე ბი უტი იყო 
ევ რო სა რბ იე ლზე, მა გრ ამ არ მაზ ჯე-
ლა ძე მყ ავს, რო მე ლმ აც „მე ტა ლუ რგ-
ით“ რა მდ ენ იმე ეტ აპი რა მდ ენ ჯე რმე 
და ძლ ია. გა მო ცდ ილ ებ ის ნა კლ ებ ობა 
ნა მდ ვი ლად არ ყო ფი ლა. და გვ აკ ლდა 
მო სა მზ ად ებ ელი პე რი ოდი. სე ზო ნის 
და სრ ულ ებ იდ ან მა ლე ვე მო გვ იწ ია შე-
კრ ება და ურ ეკ ში გა ვე მგ ზა ვრ ეთ. ფი-
ზი კუ რად ცუ დად არ ვი ყა ვით, მა გრ ამ 
ვი ცო დით, რომ მხ ოლ ოდ ფი ზი კუ რი 
მო მზ ად ებ ით შო რს ვერ წა ვი დო დით. 
შე უთ ამ აშ ებ ლო ბა და ტა ქტ იკ ურ ად 
გა უმ არ თა ობა, და ღლ ილ ობა და ეტ ყო 
გუ ნდს. ის, რაც სა ქა რთ ვე ლოს ჩე მპ-
იო ნა ტში ყო ფნ იდა, სა კმ არ ისი არ აღ-
მო ჩნ და ევ რო სა რბ იე ლზე. წი ნა წე ლს, 
შე კრ ებ აზე ვი ყა ვით ზა მთ არ ში უც ხო-
ეთ ში, რა მაც დი დი შე დე გი მო იტ ანა; 
11 თა მა ში წა უგ ებ ლად ჩა ვა ტა რეთ 
და აქ ედ ან 7 მო ვი გეთ, კა რგი ამ ხა ნა-
გუ რი მა ტჩ ები გვ ქო ნდა, სხ ვა სი სწ-
რა ფე ები და კო ნდ ი ცი ები იყო, რაც 
გა მო ჰყ ვა გუ ნდს და მა ღალ დო ნე ზე 
ჩა ვა ტა რეთ ჩვ ენს ჩე მპ იო ნა ტში შე-
ხვ ედ რე ბი. ეს იყო პრ ობ ლე მა, ვი თხ-
ოვ დით და ხმ არ ებ ას, მა გრ ამ ცუ დია, 
რომ ხე ლშ ეწ ყო ბა არ გვ ქო ნდა.

 ევ რო სა რბ იე ლის წინ ფი ნა ნს
ურ და ხმ არ ებ ას ით ხო ვდ ით, ანუ 
სწ ორ ედ მხ არ და ჭე რის არ ქო ნა გა
ხდა გუ ნდ ის წა რუ მა ტე ბლ ობ ის მი
ზე ზი?

- მა შინ ბო ლნ ის ში გა მგ ებ ელი ქა-
ლი იყო, რო მე ლმ აც გა მო გვ იც ხა და, 
რომ წი ნა სა არ ჩე ვნო პე რი ოდ ში  სა-
კრ ებ ულ ოს ბი უჯ ეტი და ხუ რუ ლი 
იყო და ღი აც რომ ყო ფი ლი ყო, მათ 
არ ჰქ ონ დათ სა ჭი რო თა ნხ ები „სი ონ-
ის თვ ის“. მი ვმ არ თეთ სპ ორ ტის სა-
მი ნი სტ როს და ხმ არ ებ ის თვ ის, რომ 
მთ ავ რო ბა მა ინც და გვ ხმ არ ებ ოდა, 
მა გრ ამ ვერ მო იძ ებ ნა სა ხს რე ბი; ფა-
ქტ ია, რომ არ ავ ინ და გვ ხმ არ ებ ია. 
თა ვა დვე მო ვი ფი ქრ ეთ გა მო სა ვა ლი 
ამ სი ტუ აც იი დან. აღ მო ჩნ დნ ენ კე თი-
ლი ად ამ ია ნე ბი, მათ შო რის „ქა რთუ“ 
ბა ნკ ის მა ში ნდ ელი პრ ეზ იდ ენ ტი, 
ნო დარ ჯა ვა ხი შვ ილი და კო მპ ან-
ია „აი რზ ენ ას“ მფ ლო ბე ლი, თა მაზ 
გა ია შვ ილი. ევ რო სა გზ ურ ის მო პო-
ვე ბი სთ ვის უე ფა დან სა მო ნა წი ლეო 
გვ ეკ უთ ვნ ოდა - 120 ათ ასი ევ რო, 
სა ქა რთ ვე ლოს ფე ხბ ურ თის ფე დე-
რა ცი ამ და გვ იწ ერა სა გა რა ნტ იო წე-
რი ლი, რომ ნა მდ ვი ლად მი ვი ღე ბდ ით 
ამ თა ნხ ას დე კე მბ ერ ში და „ქა რთუ“ 
ბა ნკ მა 100 ათ ასი ევ როს კრ ედ იტი 
გა გვ იკ ეთა.  ალ ბა ნე თში ჩვ ენი ოფ-
იც ია ლუ რი გა და მზ იდი „აი რზ ენა“ 
იყო, რო მე ლმ აც ნა ხე ვარ ფა სში გა-
გვ იკ ეთა ჩა რტ ერ ული რე ისი და ორ 
გა და სხ დო მას აც და გუ ნდი, რი სთ ვი-
საც თა მაზ გა ია შვ ილს ძა ლი ან დი დი 
მა დლ ობა მი ნდა გა და ვუ ხა დო. ძა ლი-
ან ცო ტა და გვ აკ ლდა, თო რემ გა ჭი-
რვ ებ ის პი რო ბე ბშ იც შე იძ ლე ბო და ამ 
ეტ აპ ის და ძლ ევა. 

 მი მდ ინ არე სე ზო ნში ჯერ მხ
ოლ ოდ 14 ქუ ლა აქ ვს „სი ონს“ მო
პო ვე ბუ ლი, რამ გა მო იწ ვია ჩა ვა
რდ ნა?

ლადო ბურდული ახალგაზრდა გუნდს აყალიბებს
ლადო 
ბურდული 
- ყველას 
ვუსურვებ 
იმ come 
back-ს, რაც 
შარშან 
„სიონს“ 
ჰქონდა
EXCLUSIVE

„ჩვენ არ 
გვაქვს იმის 

ფუფუნება, რომ 
ისეთი დონის 
მოთამაშეებს, 

როგორებიც არიან 
სირაძე, კანდელაკი 
და კვარაცხელია, 

ამ ბიუჯეტით რამე 
შევთავაზოთ“

„არ მინდა ცუდი სახელი დავტოვო, 
პირიქით. ზოგიერთს კი ვეტყოდი, 
რომ, რაც არ უნდა ეცადონ, ჩემი 

სახელი „სიონში“ ცუდად არ დარჩება 
და ყველას ვუსურვებ იმ „Come 

Back“-ს, რაც ჩვენ შარშან გავაკეთეთ“
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exclusive

შპს `ასავალ-დასავალის სტამბა”

რამდენად 
კარგად 
იცნობს 
გიორგი 

ბახუტაშვილი 
ცოლს?

„ახლა სანტა კლაუსი 
ახატია ფრჩხილზე. 
ზოგადად მხიარულ 

ფერებს ისვამს. ისე, მე 
დალტონიკი ვარ“

უხერხული 
კითხვები

 ნინა წკრიალაშვილი: „კაცის „ახევა“ რომ 
შემძლებოდა, ახლა სულ მარტო კი არ ვიქნებოდი“

exclusive

exclusive ლონდონი ფონდი 
cARTveli-ს  გამოფენას 

მასპინძლობს

„ნიჭიერის“ 
ფინალისტების 
ბოლო კრებული
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