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ზურაბ ჭიაბერაშვილი: „უსუფაშვილის ეს 
განცხადებაა სწორედ ანტისახელმწიფოებრივი...“

EXCLUSIVE

სად არის განთავსებული 
სააკაშვილის შტაბი?

რას გეგმავენ გაზაფხულზე 
ნაციონალები?
ვინ აფინანსებს უკრაინაში 
ჩასულ ქართველებს?

სულხან მოლაშვილი: „იგეგმება უკრაინიდან 
დაბრუნებული შეიარაღებული ადამიანების 

გამოყენება მიკრო სამოქალაქო 
დაპირისპირებებში, რასაც დაერქმევა უბნის 

გარჩევები და ე.წ. საძმოების დაპირისპირება“

შტაბი განლაგებულია სასტუმრო „უკრაინის“ 
მესამე სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში. სწორედ 

აქ დაუთმეს სააკაშვილს რამდენიმე ოთახი

კახი კალაძის 
მეორე 
ნახევარი

ანუკი არეშიძე: „ძლიერი ვარ, 
საოცარი ინტუიციით, რაც ხშირად 
სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში 

მეხმარება... კახას ყოველთვის აქვს ჩემი 
იმედი. იცის, რომ მის გარეშე არსად 
წავალ, ისეთს არაფერს გავაკეთებ, 
რაზეც შეიძლება ინერვიულოს“

ელდარ შენგელაიას 
ცხოვრების გზა

„ცხოვრება ამოცანას გაძლევს და 
შენ უნდა გადაწყვიტო. საჩუქარი 
არ არის, მუდმივი გამოცდაა. ეს 

გამოცდა უნდა ჩააბარო“ 

ფირცხალავას სკანდალური აღიარება
რა კავშირი აქვს 
ვაზაგაშვილის 
ჩაცხრილვას 
ნარკობიზნესთან

ცოტნე გამსახურდია: 
„ლევან ფირცხალავა 

კოდუას ხალხს 
ჰყავდა დაკავებული 

ნარკოტიკებზე“

ირაკლი ფირცხალავა: „ჩემი ძმა 
ნამდვილად იყო დაკავებული. მას 
ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა 

მიესაჯა... მოხმარებაზე“
EXCLUSIVE

„არა მგონია, კიდევ რომელიმე შვილმკვდარი 
მშობელი იყოს მათი სამიზნე. მათი სამიზნე უფრო 

ხელისუფლების ის წარმომადგენლები იქნებიან, 
რომლებიც ძიებას აწარმოებენ და ბრძანებას გასცემენ“

 ტერაქტების ახალი სერია იწყება?

კვიციანი 
სააკაშვილს 
ემუქრება

`ეს საქმე მივა 
ჰააგამდე. 
ბოლომდე 

ვიბრძოლებ 
ამისთვის~

დაპირისპირება გრძელდება
„ახალი შენიშვნა“ მარგველაშვილს

ინტერვიუ 
სახელმწიფო 
მინისტრთან 
დიასპორის 
საკითხებში
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სკანდალური საექსპერტო 
დასკვნის ავტორი ალაპარაკდა

მა რი ამ ნა დი რა ძე

იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ ქე
ბა მდე და ახ ლო ებ ით ერ თი კვ ირ ის 
წინ სა ზო გა დო ებ ამ შე იტ ყო სკ ან
და ლუ რი სა ექ სპ ერ ტო და სკ ვნ ის 
შე სა ხებ, რო მლ ის მი ხე დვ ით აც და
სტ ურ დე ბო და, რომ ე.წ. კო რტ ებ
ის სპ ეც ოპ ერ აც იის დრ ოს ზუ რაბ 
ვა ზა გა შვ ილი ახ ლო მა ნძ ილ იდ ან 
სრ ოლ ით გა რდ აი ცვ ალა. ამ და სკ
ვნ ით, პრ აქ ტი კუ ლად, ბე ჭე დი ეს
მე ბო და იმ მო წმ ეე ბის ნა ამ ბო ბს, 
რო მლ ებ იც იგ ივ ეს ამ ტკ იც ებ დნ ენ 
სა კუ თარ ჩვ ენ ებ ებ ში. 20 ია ნვ რის 
შე მთ ხვ ევ ის შე მდ ეგ კი გა მო ჩნ და 
ახ ალი დე ტა ლი, მო წმე უკ რა ინ
იდ ან, რო მე ლიც ალ აპ არ აკ ებ ას 
აპ ირ ებ და... სწ ორ ედ ამ ორი სკ ან
და ლუ რი შე მთ ხვ ევ ის კვ ალ და კვ ალ 
აა ფე თქ ეს მა მა, რო მე ლს აც სა კუ
თა რი შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობ ის სა ქმ ის 
გა მო ძი ება სწ ორ ედ ამ კვ ალ იფ იკ
აც იით მი ჰყ ავ და მი წუ რუ ლა მდე.

ვთ ვლ ით, რომ ჩვ ენი მკ ით ხვ ელ ის
თვ ის სა ინ ტე რე სო უნ და იყ ოს ექ სპ
ერტ მა ია ნი კო ლე იშ ვი ლის მო სა ზრ
ება ამ შე მზ არ ავ ფა ქტ თან და კა ვშ
ირ ებ ით. ერ თად ვნ ახ ოთ, ხე და ვს თუ 
არა ექ სპ ერ ტი ამ ორ სა ქმ ეს შო რის 
პი რდ აპ ირ კა ვშ ირს:

– იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის გა რდ აც
ვა ლე ბა მდე თქ ვენ მა სთ ან ინ ტე ნს
იუ რად გქ ონ დათ ურ თი ერ თო ბა, 
ვი ნა იდ ან „კო რტ ებ ის სა ქმ ის“ 
ექ სპ ერ ტი ზა ზე იმ უშ ავ ეთ. ხომ 
არ უთ ქვ ამს რა მე სა ფრ თხ ის, 
ან ვი ნმ ეს მუ ქა რის შე სა ხებ?

– მა სთ ან ინ ტე ნს იუ რი ურ
თი ერ თო ბა არ მქ ონ ია. გვ ქო
ნდა მხ ოლ ოდ სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცია. ის იც მა შინ, რო
დე საც გა და წყ და, ექ სპ ერ ტი ზის 
და სკ ვნა პრ ეს კო ნფ ერ ენ ცი აზე 
გა ტა ნი ლი ყო. მო სა ლო დნ ელ სა
ფრ თხ ეე ბზე სა უბ არი არ გვ ქო ნია. 

– ჩვ ენი ინ ფო რმ აც იით, რო
დე საც იუ რი ვა ზა გა შვ ილ მა ნა ხა 
ფო ტო ები, რო მლ ებ იც მო გვ ია ნე
ბით პრ ეს კო ნფ ერ ენ ცი აზე გა მო ქვ
ეყ ნდა, ორი დღ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, 
ისე იყო შე ძრ ული, რომ მა სთ ან 
კო მუ ნი კა ცია ვერ ხე რხ დე ბო და... 
რამ შე ძრა ის? ეს ფო ტო ები სა ქმ
ის მა სა ლე ბში მა ნა მდე ნა ნა ხი არ 
ჰქ ონ და?

– აღ მო ჩნ და, რომ იუ რი ვა ზა გა
შვ ილს მი სი შვ ილ ის ლი კვ იდ აც იის 
ამ სა ხვ ელი ფო ტო ები შე გნ ებ ულ ად 
არ ჰქ ონ ია ნა ნა ხი და მა თმა ნა ხვ ამ ის 
ძა ლი ან შე ძრა. 

– იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის გა რდ
აც ვა ლე ბა მდე ერ თი კვ ირ ით ად რე 
გა მო ქვ ეყ ნდა და სკ ვნ ის ში ნა არ სი, 
მო გვ ია ნე ბით კი გა ირ კვა, რომ 19 
ია ნვ არს სკ ან და ლუ რმა მო წმ ემ 
უკ რა ინ იდ ან ალ აპ არ აკ ება გა და წყ
ვი ტა... თქ ვე ნი აზ რით, ამ ფა ქტ ებს 
შე იძ ლე ბა უკ ავ ში რდ ებ ოდ ეს ყა რა
ფი ლა ში იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის აფ
ეთ ქე ბა?

– ჩე მი ღრ მა რწ მე ნით ამ ას უკ
ავ ში რდ ებ ოდა, ვი ნა იდ ან სწ ორ ედ 
ამ ით  იუ რი ვა ზა გა შვ ილი ხდ ებ ოდა 
სა მა რთ ლი ან ობ ის თვ ის მე ბრ ძოლ 

სი მბ ოლ ოდ. სწ ორ ედ ეს სი მბ ოლო 
აა ფე თქ ეს. შე სა ძლ ოა, ეს სუ ლაც არ 
შე დი ოდა იმ ად ამ ია ნთა გე გმ ებ ში, 
ვის გვ არ ებ საც ღი ად აც ხა დე ბდა აწ 
უკ ვე გა რდ აც ვლ ილი. თუ მცა, მე ორე 
მხ რივ, ზუ რა ვა ზა გა შვ ილ ის სა ქმ ის 
გა ხს ნას შე სა ძლ ოა, ის ეთი ჯა ჭვ ური 
რე აქ ცია მო ჰყ ოლ ოდა, რომ ეს ჯა ჭვი 
ძა ლი ან შო რს და ზე ვი თაც ას ულ
იყო...

– იქ ნებ უფ რო მე ტად და გვ იკ ონ
კრ ეტ ოთ, ვის შე იწ ირ ავს კო რტ ებ ის 
სა ქმ ის გა ხს ნა, რო მლ ის უმ ოკ ლეს 
ვა დე ბში გა მო ცხ ად ებ ას აც პრ ოკ
ურ ატ ურა აა ნო ნს ებს?

– სა ხე ლე ბსა და გვ არ ებს ვერ 
და გი სა ხე ლე ბთ, ვი ნა იდ ან ამ ინ ფო
რმ აც იას არ ვფ ლობ და არც მი ნდა 
ვფ ლო ბდე, თუ მცა ფა ქტ ია, რომ სა
ქმ ის მა სა ლე ბით გა მო ძი ება წე ლშ ია 
გა მა რთ ული იმ ის თვ ის, რომ სი სტ
ემ ური და ნა შა ული გა მო იკ ვე თოს. 
ძა ლი ან შო რს ვარ იმ აზ რი დან, რომ 
ზუ რაბ ვა ზა გა შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობა 
უშ უა ლოდ ვა ნო მე რა ბი შვ ილ ის მი ერ 
გა ცე მუ ლი და ვა ლე ბა იყო. მი ნი სტ
რე ბი ას ეთ და ვა ლე ბე ბს არ იძ ლე ვი

ან. თუ მცა თვ ით ონ სპ ეც ოპ ერ აც იის 
ჩა ტა რე ბის ას ეთი წე სი, რო მე ლიც 
ძა ლი ან ჰგ ავ და სხ ვე ბი სთ ვი საც გა
სა თვ ალ ის წი ნე ბელ სა და მს ჯე ლო 
ოპ ერ აც იას, მით უმ ეტ ეს, რომ მო ხდა 
ახ ლო მა ნძ ილ იდ ან პი რის ლი კვ იდ აც
ია, იძ ლე ვა იმ ის პე რს პე ქტ ივ ას, რომ 
სა ხე ზე მი ვი ღოთ სი სტ ემ ური და ნა
შა ულ ის სრ ული სუ რა თი. 

– სი სტ ემ ური და ნა შა ული და და
სტ ურ და გა ნა ჩე ნე ბით გი რგ ვლ ია
ნის მკ ვლ ელ ობ ის ფა ქტ ზეც, მა გრ
ამ ვი ნმ ეს თვ ის ამ სა ფრ თხ ის არ სე
ბო ბას რო მე ლი მე მი სი ოჯ ახ ის წე
ვრ ის აფ ეთ ქე ბა არ გა მო უწ ვე ვია...

– გი რგ ვლ ია ნის სა ქმ ეში ის ეთი 
დე ტა ლე ბი და იკ არ გა, რო მე ლიც ვე
რა სო დეს აღ დგ ება. ამ იტ ომ აც გა

მო ძი ება ამ სა ქმ ეში ძლ იე რად ვერ 
და დგა ფე ხზე. ამ ის გან გა ნს ხვ ავ ებ
ით, კო რტ ებ ის სა ქმ ეზე გა ცი ლე ბით 
მყ არ ად არ ის პრ ოკ ურ ატ ურა. თა ნაც 
სა ქმ ეს იძ იე ბენ ის ეთი გა მო მძ იე ბლ
ები, რო მლ ებ საც შე ხე ბა არ ჰქ ონ იათ 
ძვ ელ გა მო ძი ებ ას თან...

– თუ ამ ით გი ნდ ათ თქ ვათ, რომ 
იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის  აფ ეთ ქე ბა იმ 
ად ამ ია ნთა წრ ის ინ ტე რე სში იყო, 
ვი საც ამ სა ქმ ის გა ხს ნით სა სჯ
ელი ემ უქ რე ბა, ფა ქტ ია, რომ პრ
ოკ ურ ატ ურა ამ სა ქმ ის გა ხს ნას 
მა ინც აა ნო ნს ებს უა ხლ ოეს მო მა
ვა ლში...

– მე თქ ვენ გი თხ არ ით, რომ  ვა
ზა გა შვ ილი გა ხდა სი მბ ოლო, ად ამ
ია ნი, რო მე ლიც მი ვი და ბო ლო მდე, 
მი ვი და ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლა მდ ეც და 
მას ყვ ელ აფ ერი უთ ხრა. სწ ორ ედ მან 
შე ძლო და მრ ავ ალ წლ ია ნი ბრ ძო ლის 
ფა სად შე დე გს მი აღ წია, გა ნს ხვ ავ
ებ ით ირ ინა ენ უქ იძ ის გან, რო მე ლიც 
ას ევე იყო სა მა რთ ლი ან ობ ის თვ ის 
ბრ ძო ლის სი მბ ოლო, მა გრ ამ სი ცო
ცხ ლე ში შე დე გს ვერ მი აღ წია. ვა
ზა გა შვ ილ მა სა ოც რე ბე ბი შე ძლო. 
სა ქმ ეში არ ის მო წმ ეე ბის სა ოც არი 
ჩვ ენ ებ ები. დი დი სა მუ შა ოა ჩა ტა რე
ბუ ლი. ად ვო კა ტე ბმა ძა ლი ან ბე ვრი 

იმ უშ ავ ეს. რე ზი უმე მი ნდა გა ვა
კე თო – იუ რი ვა ზა გა შვ ილი გა

ხდა სი სტ ემ ური და ნა შა ულ ის 
და მმ არ ცხ ებ ლის სი მბ ოლო, 

რო მე ლს აც სი ტყ ვა ეთ
ქმ ოდა და ძა ლი ან დი დი 
ძა ლა ჰქ ონ და. ეს ძა ლა 
აა ფე თქ ეს. ამ აქ ტით კი 
მო ხე რხ და 2 წლ ის წი
ნათ არ სე ბუ ლი ში შის 
გა ღვ იძ ება. ეს იყო ერ
თგ ვა რი მე სი ჯი – თუ 
მო ინ დო მებ სა მა რთ
ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ას, 
იგ ივე მო გე ლის...

– ის რე ბს ნა ცი ონ
ალ ებ ის კენ ის ვრ ით?

– ჩე მი სუ ბი ექ ტუ რი 
აზ რით, იუ რი ვა ზა გა შვ ილ

ის აფ ეთ ქე ბის და მკ ვე თი სა
ქა რთ ვე ლოს გა რე თაა. ის არ ის 

იმ ცხ ელი თა ვე ბის წა რმ ომ ად გე
ნე ლი, რო მე ლიც გა მუ დმ ებ ით იმ ის 
ფი ქრ შია, რო გორ და ღუ პოს ქვ ეყ ანა. 
ბა სტ ილ იის აღ ებ ამ გა მო იწ ვია რე ვო
ლუ ცია. ეს აფ ეთ ქე ბაც გა თვ ლი ლი 
იყო სა ზო გა დო ებ ის და ში ნე ბა სა და 
გა რკ ვე ული პრ ოც ეს ებ ის და წყ ებ აზე. 

– და ვკ ონ კრ ეტ დეთ, და მკ ვე თე
ბს ხე და ვთ რუ სე თის სპ ეც სა მს ახ
ურ ებ ში, თუ უკ რა ინ აში, სა და ცაა 
მო ბი ლი ზე ბუ ლი ძვ ელი ხე ლი სუ
ფლ ება?

– მო დით, ვთ ქვ ათ პი რდ აპ ირ, ად
ამ ია ნს, რო მე ლიც ტე ლე ეთ ერ ებ ით 
ბო ლო ხა ნს პო ლი ცი ის მუ ნდ ირ ით 
გვ ევ ლი ნე ბო და, და რწ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, რომ სა კუ თა რი თა ვის გა სა ძლ
იე რე ბლ ად სჭ ირ დე ბო და, ვი ნა იდ ან 
ჩვ ენ თვ ის აც ცხ ად ია, რომ ის იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ ქე ბით ბო ლო
მდე გა იწ ირა და მა ნაც კა რგ ად იც ის 
ეს. 

– ვის ობ იე ქტ ივ ში მო ხვ და იუ
რი ვა ზა გა შვ ილი? ფა ქტ ია, რომ 
მან სა ხი ფა თო ცნ ობ ად ობ ის ზღ

ვა რს მი აღ წია. ას ეთი ად ამ ია ნის 
ლი კვ იდ აც იის შე დე გად, რო გო რც 
წე სი, და მგ ეგ მა ვე ბი ქუ ჩის გა მო
სვ ლე ბზე აკ ეთ ებ ენ ხო ლმე გა თვ
ლას...

– ფა ქტ ია, რომ ის ძა ლი ან ცნ ობ
ილი გა ხდა. სა ზო გა დო ებ ის ყვ ელ აზე 
დი დი მო თხ ოვ ნა სა მა რთ ლი ან ობ ის 

აღ დგ ენ აა დღ ეს. სწ ორ ედ ამ ბრ ძო
ლა ში გა იმ არ ჯვა იუ რი ვა ზა გა შვ ილ
მა და ეს მის ბო ლო პრ ეს კო ნფ ერ ენ
ცი აზე უკ ვე ცა ლს ახ ად გა მო ჩნ და. 
სწ ორ ედ ამ გა მა რჯ ვე ბის წე რტ ილ ში 
მო ცე ლეს ის. ამ იტ ომ აც არ ის ეს და
მა ში ნე ბე ლი აქ ტი გა ფრ თხ ილ ებ ით – 
გა მა რჯ ვე ბა მდე შე იძ ლე ბა მი ხვ იდე, 
მა გრ ამ...

– ამ ტე რო რის ფა რგ ლე ბში ხომ 
არ მო ია ზრ ებთ თქ ვე ნც ერ თგ ვარ 
ან ონ სე ბს მო რი გი მს გა ვსი აფ ეთ
ქე ბის შე სა ხებ?

– ას ეთი ან ონ სე ბი არ ის ერ თგ ვა
რი მა ზო ხი ზმი. კა რგ ად ვი ცით, რომ 
ხე ლი სუ ფლ ებ ას, რო მე ლს აც წლ ებ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში ჰყ ავ და ხა ლხი ტე
რო რში, ის ევ უნ და და ბრ უნ ება. ეს 
ან ონ სე ბი, მო სა ლო დნ ელი მო რი გი 
აფ ეთ ქე ბის შე სა ხებ, სწ ორ ედ იმ ში
შის გა მო ძა ხი ლია, რო მე ლმ აც სა ზო
გა დო ებ აში გა იღ ვი ძა. იმ ტო ტა ლუ რი 
ში შის, რო მე ლიც ხა ლხ ში ორი წლ ის 
წი ნათ არ სე ბო ბდა და მათ შო რის მეც 
მქ ონ და.

– მო დი, ერ თგ ვა რი რე ზი უმე გა
ვა კე თოთ: თუ აფ ეთ ქე ბას ში ში უნ
და გა მო ეწ ვია, და ვა კო ნკ რე ტოთ, 
ვის ინ ტე რე სე ბში შე დის ეს? მე ორე 
მხ რივ კი, თუ ფი ქრ ობთ, რომ და
მკ ვე თე ბი რუ სულ სპ ეც სა მს ახ ურ
ებ ში უნ და ვე ძე ბოთ, მა შინ ჩნ დე ბა 
კი თხ ვა – ეს ორი მო სა ზრ ება ერ თმ
ან ეთ თან შე იძ ლე ბა რა მე კა ვშ ირ ში 
იყ ოს?

– ეს ორ ივე პო სტ ულ ატი ერ თმ ან
ეთ ის გან გა მო მდ ინ არ ეო ბს და ერ თმ
ან ეთ ის გა გრ ძე ლე ბაა.

EXCLUSIVE

რისი შიში 
გაუჩნდა 
ექსპერტ მაია 

ნიკოლეიშვილს?

„ჩემი 
სუბიექტური 
აზრით, იური 

ვაზაგაშვილის 
აფეთქების 
დამკვეთი 

საქართველოს 
გარეთაა“
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რატომ ამბობს ია მეტრეველი უარს 
პროკურატურის შეთავაზებაზე?

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის ცხ ედ არი 
თი თქ მის ჯერ არ იყო გა ცი ებ ული, 
რომ სა ხა ლხო და მც ვე ლმა სა ზო
გა დო ება მო რიგ შო კში ჩა აგ დო და 
გვ აც ნო ბა – შსსს იმ დრ ოი ნდ ელი 
მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბი 2008 წე ლს ბუ ტა 
რო ბა ქი ძის დე დის, ია მე ტრ ევ ლის 
ლი კვ იდ აც იას გე გმ ავ დნ ენ. უჩა ნა
ნუ აშ ვი ლი ნა რკ ოდ ან აშ აუ ლი სთ
ვის მს ჯა ვრ და დე ბუ ლი პა ტი მრ ის 
გა ნც ხა დე ბას ეყ რდ ნო ბო და, რო
მე ლმ აც ომ ბუ დს მე ნს წე რი ლო ბით 
მი მა რთა. ბრ ალ დე ბის მთ ავ არი 
ად რე სა ტი ამ შე მთ ხვ ევ აშ იც კრ
იმ ინ ალ ური პო ლი ცი ის ყო ფი ლი 
მა ღა ლჩ ინ ოს ანი ირ აკ ლი ფი რც ხა
ლა ვაა. 

„სა ხა ლხო და მც ვე ლს ერთერ თმა 
მს ჯა ვრ და დე ბუ ლმა მი მა რთა, სა დაც 
ის აც ხა დე ბს, რომ 2008 წლ ის ივ ლი
სში და აკ ავ ეს შსსს კრ იმ ინ ალ ური 
პო ლი ცი ის დე პა რტ ამ ენ ტის მა ში ნდ
ელ მა თა ნა მშ რო მ ლებმა გი ორ გი ხი
ზა ნი შვ ილ მა და გი ორ გი ჭა ნტ ურ იამ 
და მი იყ ვა ნეს ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა
ვა სთ ან. მი სი ინ ფო რმ აც იით, ფი რც
ხა ლა ვა მას ნა რკ ოტ იკ ული და ნა შა
ულ ის თვ ის პა სუ ხი სგ ებ აში მი ცე მით 
და ემ უქ რა, ხო ლო თა ვი სუ ფლ ებ ის 
სა ნა ცვ ლოდ ბუ ტა რო ბა ქი ძის დე და 
ია მე ტრ ევ ელი უნ და მო ეკ ლა, ას ევე, 
უნ და მო ეძ ებ ნა პი რი, რო მე ლიც ზუ
რა ვა ზა გა შვ ილ ის წი ნა აღ მდ ეგ მი
სც ემ და ჩვ ენ ებ ას. ფი რც ხა ლა ვა ამ 
პი რს თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე მთ ხვ ევ
აში გა ნთ ავ ის უფ ლე ბას და ჰპ ირ და“, 
– გა ნა ცხ ადა ომ ბუ დს მე ნმა და პრ
ოკ ურ ატ ურ ას გა მო ძი ებ ის და წყ ებ ის 
თხ ოვ ნით მი მა რთა.

პრ ოკ ურ ატ ურ აში გა მო ძი ება მა
რთ ლაც და იწ ყო. და იკ ით ხა თა ვად 
ია მე ტრ ევ ელ იც, რო მე ლს აც და ცვ ის 
სპ ეც ია ლურ პრ ოგ რა მა ში ჩა რთ ვაც 
შე სთ ავ აზ ეს, თუ მცა ამ დე ტა ლე ბს 
ოდ ნავ ქვ ემ ოთ თა ვად ია მე ტრ ევ ლის 
ინ ტე რვ იუ დან შე იტ ყო ბთ, მა ნა მდე 
კი ვნ ახ ოთ, რას პა სუ ხო ბს სა ხა ლხო 
და მც ვე ლის ბრ ალ დე ბე ბს ირ აკ ლი 
ფი რც ხა ლა ვა, რო მე ლიც უჩა ნა ნუ
აშ ვი ლს „კრ იმ ინ ალ ებ ის 
და მც ვე ლად მო იხ სე
ნი ებს“. 

„ეს არ ის 
დი დი სპ ექ
ტა კლი, რო
მე ლიც უკ ვე 
და დგა შა ვმა 
სა მყ არ ომ და 
ს ც  ე ნ  ა რ  ი ც 
და  წე  რი  ლი 

აქ ვს. უკ

ვე მე ორე აქ ტი მი მდ ინ არ ეო ბს. ამ ას 
სა ზო გა დო ება თვ ით ონ გა და წყ ვე ტს, 
უნ და იყ ოს ამ ქვ ეყ ან აში კრ იმ ინ ალი 
ზე ობ აში, თუ უნ და იყ ოს კა ნო ნი და, 
შე სა ბა მი სად, ის პო ლი ცი ელ ები, ვი
ნც ამ კა ნო ნს იც ავ ენ. სა ხა ლხო 
და მც ვე ლმა კი გა და წყ ვი ტა, 
რომ ეს გა ნც ხა დე ბა გა ეკ ეთ
ებ ინა და მე მას დღ ეი დან 
კრ იმ ინ ალ ური სა მყ არ ოს 
და მც ვე ლს ვუ წო დებ“, – 
გა ნა ცხ ადა ფი რც ხა ლა
ვამ, რო მე ლიც ირ წმ უნ
ება, რომ ზე მო ხს ენ ებ
ულ პა ტი მა რს არ ათუ 
ვი ნმ ეს ლი კვ იდ აც ია 
და უკ ვე თა, არ ამ ედ მას 
სა ერ თოდ არ შე ხვ ედ
რია. 

პა ტი მა რი, რო მე
ლზ ეც უჩა ნა ნუ აშ ვი ლი 
სა უბ რო ბს, ნა რკ ოდ ან აშ
აუ ლი სთ ვის და პა ტი მრ ებ
ული ლა შა შა ვა ძეა. ის ჯერ 
გე გუ თის, შე მდ ეგ კი რუ სთ
ავ ის მე6 და წე სე ბუ ლე ბა ში 
იხ დი და სა სჯ ელს. უჩა ნა ნუ აშ
ვი ლა მდე ის პი რა დად ია მე ტრ ევ
ელ საც არ აე რთ ხელ და უკ ავ ში რდა 
და იგ ივე ინ ფო რმ აც ია მი აწ ოდა. თა
ვის მხ რივ, ია მე ტრ ევ ელ მა სა ქმ ის 
კუ რს ში ჩა აყ ენა სა ხა ლხო და მც ვე
ლის ოფ ის იც და პრ ოკ ურ ატ ურ აც. 
თა ვის მხ რივ, პრ ოკ ურ ატ ურ ას რა
მდ ენ იმე თვ ის წინ მი მა რთა ირ აკ ლი 
ფი რც ხა ლა ვა მაც, რო მე ლმ აც აღ ნი
შნ ული სა ქმ ის შე სწ ავ ლა მო ით ხო ვა, 
თუ მცა ამ დრ ომ დე რა იმე სა გა მო ძი
ებო მო ქმ ედ ებ ები არ ჩა ტა რე ბუ ლა. 
რო ბა ქი ძე ებ ის ოჯ ახ ის ახ ლო ბე ლმა 
„პრ აი მტ აი მს“ უა მბო, რომ ზე მო ხს
ენ ებ ული პა ტი მა რი ბუ ტა რო ბა ქი ძის 
მა მა საც არ აე რთ ხელ და უკ ავ ში რდა, 
თუ მცა იმ შე მთ ხვ ევ აში თა ვად სო სო 
რო ბა ქი ძის ლი კვ იდ აც ია ზე სა უბ რო
ბდა. 

რა მდ ენ ად რე ალ ურ ია პა ტი მრ ის 
მი ერ გა ჟღ ერ ებ ული ინ ფო რმ აც ია? 
ამ ის გა რკ ვე ვას „პრ აი მტ აი მი“ ია მე
ტრ ევ ელ თან შე ეც ადა, რო მე ლიც ამ 
სა ქმ ეზე პრ ოკ ურ ატ ურ ამ გა სულ კვ
ირ ას და კი თხა. 

ია მე ტრ ევ ელი:
– პრ ოკ ურ ატ ურ ამ და იწ ყო გა მო

ძი ება სა ხა ლხო და მც ვე ლის გა ნც ხა
დე ბის სა ფუ ძვ ელ ზე. და მი ბა რეს ამ ის 
შე მდ ეგ, და მკ ით ხეს და რაც ვი ცო დი, 
მი ვე ცი ჩვ ენ ება. მათ ას ევე შე მო მთ
ავ აზ ეს და ცვ ის პრ ოგ რა მა ში ჩა სმა, 
რა ზეც უა რი ვთ ქვი. 

– რა ტომ?
– არ ვფ იქ რობ, რომ სა ფრ თხე არ 

მე მუ ქრ ება, მა გრ ამ გა და ვწ ყვ იტე, 
რომ და ცვა მა ინც არ გა მო ეყ ოთ. ამ 
ეტ აპ ზე ასე ჩა ვთ ვა ლე სა ჭი როდ. 

– რა ინ ფო რმ აც ია მი აწ ოდ ეთ გა
მო ძი ებ ას?

– მე ვუ თხ არი, რომ ეს პა ტი მა რი 
და ახ ლო ებ ით ერ თი წლ ის წი ნათ და
მი კა ვშ ირ და და შე მა ტყ ობ ინა, რომ 
და ავ ალ ეს ჩე მი ლი კვ იდ აც ია. 

– თქ ვენ რა მდ ენ ად რე ალ ურ ად 
გე ჩვ ენ ებ ათ ამ პა ტი მრ ის ნა ამ ბო
ბი?

– თა ვი დან ყუ რა დღ ებ ას არ ვა ქც
ევ დი, მა გრ ამ ის სა კმ აოდ და მა ჯე რე
ბლ ად სა უბ რო ბს. ას ახ ელ ებს კო ნკ
რე ტულ დე ტა ლე ბს და გა მო ძი ებ ას 
შე უძ ლია და ად გი ნოს, სი მა რთ ლეს 
ამ ბო ბს თუ არა ეს პა ტი მა რი. იმ ის შე
მდ ეგ, რაც ბა ტონ იუ რის და მა რთ ეს, 
ეს ინ ფო რმ აც ია სა ვს ებ ით რე ალ ურ
ად მე ჩვ ენ ება. ას ევე, მე მა ში ნვე ვთ
ვლ იდი და ახ ლაც ამ აზ რზე ვარ, რომ 
ირ ინა ენ უქ იძ ეც მო კლ ულ ია და ის 
თა ვი სი სი კვ დი ლით არ იყო გა რდ აც
ვლ ილი. ამ იტ ომ სუ ლაც არ არ ის გა
სა კვ ირი, რომ ჩე მი მო შო რე ბაც იყო 
და გე გმ ილი. ეს ბი ჭი მთ ელი წლ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში მი კა ვშ ირ დე ბო და და 
სა ნა ცვ ლოდ არ აფ ერს არ ით ხო ვდა. 

– რო გო რც გა ვი გეთ, ამ პი რო ვნ
ებ ამ ბა ტონ სო სო საც შე ატ ყო ბი ნა 
და ახ ლო ებ ით იგ ივე ის ტო რია...

– არა, მე არ მა ქვს ას ეთი ინ ფო რმ
აც ია. თუ ას ეთ ფა ქტს ად გი ლი ჰქ ონ
და, მეც მე ტყ ოდა. 

ია მე ტრ ევ ლის გა რდა, გა მო ძი ებ
ამ, სა ვა რა უდ ოდ, უკ ვე და კი თხა თა
ვად პა ტი მა რი ლა შა შა ვა ძეც. თა ვის 
დრ ოზე, ამ სა ქმ ეს თან და კა ვშ ირ ებ
ით ის ად ვო კა ტე ბმ აც გა მო კი თხ ეს. 
რო გო რც შა ვა ძე გა მო კი თხ ვის ოქ მში 
წე რს, ის 2008 წლ ის ივ ლი სში კრ იმ
ინ ალ ური პო ლი ცი ის თა ნა მშ რო მლ
ებ მა და აკ ავ ეს. პა ტი მა რი კრ იმ ინ ალ
ურ დე პა რტ ამ ენ ტის შე ნო ბა ში შსსს 
პი რვ ელი სა მმ არ თვ ელ ოს უფ რო სის 
გი ორ გი ხი ზა ნი შვ ილ ის კა ბი ნე ტში 
შე იყ ვა ნეს, სა დაც მას ხი ზა ნი შვ ილ
თან ერ თად და ხვ და ირ აკ ლი ფი რც
ხა ლა ვა.

„ხი ზა ნი შვ ილს ვი ცნ ობ დი, ირ
აკ ლი ფი რც ხა ლა ვას კი შო რი დან 
ვი ცნ ობ დი. რო დე საც დი დუ ბეჩუ
ღუ რე თის რა იო ნუ ლმა პო ლი ცი ამ 
და მა კა ვა, ჩე მს ცე მას პო ლი ცი ის შე
ნო ბა ში ეს წრ ებ ოდა ფი რც ხა ლა ვა. 
ხი ზა ნი შვ ილ მა და მი წყო სა უბ არი და 
მი თხ რა: მო კლ ედ, „სრ ოკ ზე“ ხარ და 
20 წლ ამ დე გე ლო დე ბაო. ხო ლო თუ 
ჩვ ენ თან ით ან ამ შრ ომ ლებ, აქ ედ ან 
სუ ფთ ად გა გი შვ ებ თო. ვკ ით ხე, რა ში 
მდ გო მა რე ობ და თა ნა მშ რო მლ ობა, 
რა ზეც ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვამ მი
თხ რა, – გა გი გია სა შკა ხუ ბუ ლო ვიო, 
რა ზეც ვუ თხ არი, რომ არ ვი ცნ ობ დი 
და ტე ლე ვი ზი ით მქ ონ და გა გე ბუ ლი 
მი სი ამ ბა ვი.

ფი რც ხა ლა ვა, ას ევე, და ინ ტე რე
სდა, ვი ცნ ობ დი თუ არა ზუ რაბ ვა
ზა გა შვ ილს, რა ზეც უა რი ვუ თხ არი. 

მან მი თხ რა, 

შენ ქუ ჩა ში მო ძრ აობ და შე გე ძლ ება 
შე აგ რო ვო ინ ფო რმ აც ია ვა ზა გა შვ
ილ ზე. იქ ნებ ვი ნმე ჰყ ავ დეს და ჭრ
ილი, და ყა ჩა ღე ბუ ლი ან მო კლ ულ იო. 
იც ოდე, ეს ძა ლი ან გვ აი ნტ ერ ეს ებ სო. 
თუ და გვ ეხ მა რე ბი, მე ფე სა ვით გა
ცხ ოვ რე ბთო – წა მა ლიც გე ქნ ება და 
ვე რა ვინ ვერ და გა კა ვე ბსო. აღ ნი შნ
ულ ზე მე მას თა ნხ მო ბა ვუ თხ არი, ვე
ცდ ები ყვ ელ აფ ერსთქო.

ამ დრ ოს ხი ზა ნი შვ ილ მა მი თხ რა, 
რომ კი დევ ერთ სა ქმ ეზე მი ნდა იფ იქ
როო. ბუ ტა რო ბა ქი ძის დე დას, ია მე
ტრ ევ ელს უნ და მო უა როო, რაც მდ
გო მა რე ობ და იმ აში, რომ მე ის უნ და 
მო მე კლა. ხი ზა ნი შვ ილ მა მი თხ რა, ია
რა ღს მო გც ემს „მა სტ ერა“ და ვი თომ 
და ყა ჩა ღე ბის დრ ოს შე მთ ხვ ევ ით გა
გი ვა რდ აო. ჩვ ენ კი და გი ჭე რთ, მც ირე 
„სრ ოკს“ მო გც ემთ, ცი ხე ში ყვ ელ აფ
ერი გე ქნ ება, მე ტა დო ნი, სუ ბო ტე ქსი 
და თვ ით ჰე რო ინ იც კი. მე ვუ თხ არი, 
რომ მო ვი ფი ქრ ებ დი. მა ნაც მი თხ რა, 
არ გა ჩქ არ ებთ, იფ იქ რეო. ამ ის შე მდ
ეგ რა მდ ენ იმე ხა ნში ხი ზა ნი შვ ილ მა 
და მი რე კა და მკ ით ხა, რა გა და ვწ ყვ
იტე. მე მას თა ნხ მო ბა გა ნვ უც ხა დე. 
თუ მცა, ძა ლი ან მა ლე მო ხდა ომი და 
რო გო რც ჩა ნს, ჩე მთ ვის ვე ღარ მო
იც ალ ეს.

მთ ელი წლ ებ ია ამ ამ ბა ვს ვი ნა
ხა ვდი. 2013 წლ ის დე კე მბ ერ ში ჩე მს 
თა ნა სა კნ ელ ებს – ირ აკ ლი კო ნც ელ
იძ ეს, გი გა მე სხ იშ ვი ლს, თე ნგ იზ ფხ
აკ აძ ეს მო ვუ ყე ვი. ვუ თხ არი მათ, რომ 
ამ ის სა ჯა როდ თქ მას ვა პი რე ბდი. 

2014 წლ ის ია ნვ არ ში ამ ბი ჭე ბის 
თა ნდ ას წრ ებ ით გე გუ
თის ცი ხის უფ რო სმა 
კა ხა ბე ბი ამ მი თხ რა: 

შე ეშ ვი ფი
რც ხა ლა ვას, 
თო რემ არ 
გა ცო ცხ ლე
ბო“, – წე რს 
2014 წლ ის 10 
თე ბე რვ ლის 
გა მო კი თხ ვის 
ოქ მში პა ტი
მა რი ლა შა 
შა ვა ძე.

ბუტა რობაქიძის დედამ დაცვის 
პროგრამაში ჩასმაზე უარი თქვა

პატიმარი 
ლაშა შავაძე: „ბუტა 
რობაქიძის დედას, 

ია მეტრეველს უნდა 
მოუაროო, რაც 

მდგომარეობდა იმაში, 
რომ მე ის უნდა მომეკლა. 

იარაღს მოგცემს 
„მასტერა“ და ვითომ 
დაყაჩაღების დროს 

შემთხვევით 
გაგივარდაო“

ირაკლი ფირცხალავა: 
„ეს არის დიდი 

სპექტაკლი, 
რომელიც უკვე 
დადგა შავმა 
სამყარომ და 

სცენარიც 
დაწერილი აქვს. 
უკვე მეორე აქტი 
მიმდინარეობს“
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სულხან მოლაშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება?!

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

სტ რა სბ ურ გის სა სა მა რთ ლოს 
გა და წყ ვე ტი ლე ბის სა ფუ ძვ ელ
ზე კო ნტ რო ლის პა ლა ტის ყო ფილ 
თა ვმ ჯდ ომ არ ეს, სუ ლხ ან მო ლა
შვ ილს, კო მპ ენ სა ცი ის სა ხით, სა
ხე ლმ წი ფო 20 ათ ას ევ როს ამ დღ
ეე ბში გა და ურ იც ხა ვს, თუ მცა მო
ლა შვ ილი ერ თი წლ ის ვა და ში მი სი 
სა ქმ ის ხე ლა ხალ გა მო ძი ებ ასა და 
მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის მი მა რთ ბრ
ალ ის წა რდ გე ნას ელ ის. სა გა მო
ძი ებო უწ ყე ბას ერ თწ ლი ანი ვა და 
ევ რო პის ად ამ ია ნის უფ ლე ბა თა 
და ცვ ის სა სა მა რთ ლომ და უწ ესა. 
სწ ორ ედ ამ პე რი ოდ ში უნ და მო
ხდ ეს მო ლა შვ ილ ის სა ქმ ის ხე ლა
ხა ლი გა მო ძი ება. „პრ აი მტ აი მი“ 
კო ნტ რო ლის პა ლა ტის ყო ფილ 
თა ვმ ჯდ ომ არ ეს სა ფრ ან გე თში და
უკ ავ ში რდა და მი სი სა ქმ ის გა რდა, 
ქვ ეყ ან აში მი მდ ინ არე მო ვლ ენ ებ ზე 
ეს აუ ბრა. მო ლა შვ ილი ქვ ეყ ან აში 
მო სა ლო დნ ელ სა მო ქა ლა ქო და პი
რი სპ ირ ებ აზე სა უბ რო ბს და მთ ავ
რო ბას დრ ოუ ლი რე აგ ირ ებ ის კენ 
მო უწ ოდ ებს. 

სუ ლხ ან მო ლა შვ ილი, კო ნტ რო
ლის პა ლა ტის ყო ფი ლი თა ვმ ჯდ
ომ არე:

– ევ რო სა ბჭ ოს მი ნი სტ რთა კა ბი
ნე ტი არ ის მე თვ ალ ყუ რე ორ გა ნო, 
რო მე ლიც მო ნი ტო რი ნგს გა უწ ევს, 
რო გორ შე სრ ულ დე ბა სა სა მა რთ
ლოს გა და წყ ვე ტი ლე ბა ერ თი წლ ის 
ვა და ში და იქ ნე ბა თუ არა ჩე მი წა
მე ბის სა ქმე სრ ულ ფა სო ვნ ად გა მო
ძი ებ ული. სტ რა სბ ურ გის სა სა მა რთ
ლოს გა და წყ ვე ტი ლე ბის სა ფუ ძვ ელი 
გა ხდა სა ხე ლმ წი ფოს ცა ლმ ხრ ივი აღ
ია რე ბა ევ რო კო ნვ ენ ცი ის არ აე რთი 
მუ ხლ ის და რღ ვე ვის შე სა ხებ. 
ეს იყო ერ თა დე რთი და უპ
რე ცე დე ნტო შე მთ ხვ ევა, 
რო დე საც ევ რო პუ ლი 
სა სა მა რთ ლო ად ას
ტუ რე ბს მთ ავ რო ბის 
მი ერ პო ლი ტი კუ
რი დი სკ რი მი ნა
ცი ის ფა ქტს. ეს 
უმ სგ ავ სო ბე ბი 
ჩა დე ნი ლია უშ
უა ლოდ მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვი ლი სა 
და მი სი ყუ რმ ოჭ
რი ლი მო ნე ბის 
მი ერ. და რწ მუ ნე
ბუ ლი ვარ, მო ვა 
დრო და ამ, ის ევე 
რო გო რც სხ ვა 
უა მრ ავი და ნა
შა ულ ის გა მო ეს 
ად ამ ია ნე ბი წა
რდ გე ბი ან მა რთ
ლმ სა ჯუ ლე ბის 
წი ნა შე. 

– ანუ თქ ვენ 
ფი ქრ ობთ, რომ 
ხე ლა ხა ლი გა მო
ძი ებ ის შე მთ ხვ ევ
აში, თქ ვე ნს სა ქმ
ეზე ბრ ალს მი ხე
ილ სა აკ აშ ვი ლს 
წა უყ ენ ებ ენ?

– არ ვი ცი, რა
მდ ენ ად შე ძლ ებს 
ამ ას გა მო ძი ება. თუ კი 
გა მო ძი ება მო ინ დო მე ბს, ყვ
ელა პი რო ბაა იმ ის თვ ის, რომ 
ძი რი თად და მნ აშ ავ ეე ბზე მა ინც 
გა ვი დეს. არ სე ბუ ლი კა ნო ნმ დე
ბლ ობ ის თა ნა ხმ ად, პა ტი მა რს გა
ნს აზ ღვ რუ ლი აქ ვს შე სა ბა მი სი 
სა არ სე ბო პი რო ბე ბი, რო მე ლიც 

მი ნი მა ლურ სტ ან და რტ ებს უნ და აკ
მა ყო ფი ლე ბდ ეს, იქ ნე ბა ეს ჰი გი ენ
ის ელ ემ ენ ტა რუ ლი სა შუ ალ ებ ები, 
ძი ლის უფ ლე ბა და ა.შ. ევ რო პის 
სა ბჭ ოს მო ნი ტო რი ნგ ის წა რმ ომ ად
გე ნლ ები რომ შე მო ვი დნ ენ ჩე მთ ან 
სა კა ნში, მა თაც და აფ იქ სი რეს, რომ 
მე არ ან აი რი მს გა ვსი პი რო ბა არ მქ
ონ და. იქ იყო მხ ოლ ოდ გა ფუ ჭე ბუ ლი 
ონ კა ნი და ღია სა პი რფ არ ეშო. ეს და
ად ას ტუ რა მო ნი ტო რი ნგ ის ჯგ უფ ის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლმა მა თი ას იო რშ მა, 
რო მე ლიც, სხ ვა თა შო რის, მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვი ლის მხ არ და მჭ ერი გა ხლ
დათ. მან აღ ნი შნა, ას ეთ პი რო ბე ბში 
ღო რე ბს აც კი არ ამ ყო ფე ბე ნო. ეს 
მო ხდა მა შინ, რო ცა კო ნკ რე ტუ ლი 
პი რო ვნ ებ ის ბრ ძა ნე ბით  მე ორ თა
ჭა ლის ცი ხი დან, ღა მის 2 სა ათ ზე 
სპ ეც რა ზმ ის თა ნხ ლე ბით გა და მი ყვ
ან ეს მე7 სა პყ რო ბი ლის სა რდ აფ ში. 
თუ გა მო ძი ებ ას სუ რს, გა არ კვ იოს, 
რა ტომ აღ მო ჩნ და მო ლა შვ ილი იქ 
და რა ტომ მო ეპ ყრ ნენ მას არ აა და
მი ან ურ ად, ამ ას შე ძლ ებს. ამ ის თვ ის 
სა ჭი როა ორისა მი კა ცის და კი თხ
ვა, რო მლ ებ საც შე უძ ლი ათ თქ ვან, 
ვინ გა სცა ბრ ძა ნე ბა, ხო ლო ბრ ძა

ნე ბის უშ უა ლო გა მც ემი შე სა ძლ ოა, 
თა ნა მშ რო მლ ობ აზ ეც წა მო ვი დეს 
და უფ რო მა ღა ლი თა ნა მდ ებ ობ ის 
პი რე ბი და ას ახ ელ ოს, ვი ნც სი ტყ ვი
ერი ბრ ძა ნე ბე ბი გა სცა, რა თა მე ვყ
ოფ ილ იყ ავი მძ იმე მდ გო მა რე ობ აში 
და გა ვე ტე ხე წი ნა სწ არი გა მო ძი ებ ის 
პრ ოც ეს ში. 

– ის ად ამ ია ნე ბი, ან მა თი ნა წი
ლი, რო მლ ებ ზეც თქ ვენ სა უბ რო
ბთ, არ იან თუ არა კვ ლავ თა ნა მდ
ებ ობ აზე? 

– რა თქ მა უნ და, არ იან. ეს არ ის 
ერთერ თი სა მწ უხ არო ფა ქტი. მი
ნდა თქ ვე ნი გა ზე თის მე შვ ეო ბით კი
დევ ერ თხ ელ მი ვმ არ თო პრ ოკ ურ ატ
ურ ას და ვუ თხ რა: ის ეთი ად ამ ია ნე
ბი, რო გო რე ბიც არ იან ვა ლე რი გრ
იგ ალ აშ ვი ლი, მა ნა ნა მო სუ ლი შვ ილი, 
სხ ვე ბი და სხ ვე ბი, ახ ლა მა ინც აღ არ 
უნ და მუ შა ობ დნ ენ პრ ოკ ურ ატ ურ ის 
სი სტ ემ აში. რომ აღ არ აფ ერი ვთ ქვ ათ 
იმ მო სა მა რთ ლე ებ ზე, რო მლ ებ იც 
იმ იტ ომ იყ ვნ ენ და წი ნა ურ ებ ულ ნი, 
რომ სუ ლხ ან მო ლა შვ ილ ის სა ქმე გა
ნი ხი ლეს და გა მა მტ ყუ ნე ბე ლი გა ნა
ჩე ნი გა მო იტ ან ეს. ეს ეხ ება ავ ად სა
ხს ენ ებ ელ მუ რუ სი ძეს, რო მე ლმ აც, 
რო გო რც უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
მო სა მა რთ ლემ, ვერ შე ამ ჩნ ია ვე რც 
ერ თი ის და რღ ვე ვა, რო მე ლიც ად ვი
ლად ამ ოი კი თხა მი სი ვე მთ ავ რო ბამ 
და ევ რო პუ ლმა სა სა მა რთ ლომ. იმ ის 
გა მო, რომ მუ რუ სი ძემ უს იტ ყვ ოდ 
მო აკ ვა რა ხჭ ინა ჩე მი სა ქმე, ის და აწ
ინ აუ რეს სა სა მა რთ ლო სი სტ ემ აში.  
სა მწ უხ არ ოდ, ის ერთერთ კა ნდ იდ
ატ ად გა ნი ხი ლე ბა უზ ენ აე სი სა სა მა
რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ის პო სტ ზე. 
იმ ედი მა ქვს, არც პრ ეზ იდ ენ ტი და 
არც პა რლ ამ ენ ტი ას ეთ სა სა ცი ლო 
აქ ტს არ და უშ ვე ბს. 

– თუ მცა, თუ პა რლ ამ ენ ტი და 
პრ ეზ იდ ენ ტი დრ ოუ ლად ვერ ჩა მო
ყა ლი ბდა უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის კა ნდ იდ ატ ურ აზე, 
შე სა ძლ ოა, მო ვა ლე ობ ის შე მს რუ
ლე ბე ლი ავ ტო მა ტუ რად გა ხდ ეს 
კუ ბლ აშ ვი ლის მო ად გი ლე ზა ზა 
მე იშ ვი ლი, რო მე ლიც სა აპ ელ აც
იო სა სა მა რთ ლო ში თქ ვე ნს სა ქმ
ეს უძ ღვ ებ ოდა...

– რა თქ მა უნ და, ეს პრ ოც ესი 
ჩი ხში არ უნ და შე ვი დეს, თუ ნდ აც 
ამ ფა ქტ ორ ის გა მო. ზა ზა მე იშ ვი
ლი იმ იტ ომ გა ხდა უზ ენ აეს სა სა
მა რთ ლო ში სი სხ ლის სა მა რთ ლის 
კო ლე გი ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი, რომ 
აპ ელ აც იის დო ნე ზე სუ ლხ ან მო
ლა შვ ილ ის სა ქმე გა ნი ხი ლა და 
უს იტ ყვ ოდ და ტო ვა პი რვ ელი 
ინ სტ ან ცი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი 
უმ სგ ავ სო გა ნა ჩე ნი. სხ ვა რომ 
არ აფ ერი ვთ ქვ ათ, მან და ცვ ის 
მო წმ ეე ბი სა და ექ სპ ერ ტე ბის 
და კი თხ ვის უფ ლე ბაც კი არ 
მო გვ ცა. ყვ ელა ამ პი რო ვნ ებ
ას ვუ რჩ ევ, სა კუ თა რი 

ყველა ამ 
პიროვნებას 
ვურჩევ, 
საკუთარი 
ნებით 
დატოვოს 
თანამდებობა, 
მოინანიოს და 
დაასახელოს 
ის პირები, ვის 
შეკვეთასაც 
ასრულებდა“

„

„
„იგეგმება უკრაინიდან დაბრუნებული 

შეიარაღებული ადამიანების გამოყენება 
მიკრო სამოქალაქო დაპირისპირებებში, 
რასაც დაერქმევა უბნის გარჩევები და 

ე.წ. საძმოების დაპირისპირება“

უვადო პატიმრებმა 
მასობრივი შიმშილობა 

გამოაცხადეს

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

უვ ადო პა ტი მრ ობ აში მყ ოფი 
მს ჯა ვრ და დე ბუ ლე ბი პრ ოტ
ეს ტის უკ იდ ურ ეს ზო მას მი
მა რთ ავ ენ და ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
წი ნა სა არ ჩე ვნ ოდ გა ცე მულ იმ 
და პი რე ბას ახ სე ნე ბენ, რო მლ ის 
თა ნა ხმ ად აც მო ხდ ებ ოდა მა თი 
სა ქმ ეე ბის გა და ხე დვა და სხ ვა
და სხ ვა ფო რმ ით სა სჯ ელ ის შე
ცვ ლა. ში მშ ილ ობა ამ ეტ აპ ზე 
გლ და ნის #8 და წე სე ბუ ლე ბა ში 
მყ ოფ მა 55 პა ტი მა რმა და იწ ყო, 
თუ მცა, რო გო რც „პრ აი მტ აი
მთ ან“ სა უბ რი სას ერთერ თი 
უვ ადო პა ტი მა რი ამ ბო ბს, მა ლე 
პრ ოტ ეს ტი სხ ვა და წე სე ბუ ლე
ბე ბს აც მო იც ავს. „პრ აი მტ აი
მს“ სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის #8 
და წე სე ბუ ლე ბი დან თა ვად და
უკ ავ ში რდა უვ ადო პა ტი მრ ობ
აში მყ ოფი ზუ რაბ სა მხ არ აძე, 
რო მე ლმ აც ხე ლი სუ ფლ ებ ამ დე 
უვ ადო პა ტი მრ ებ ის სა თქ მე ლის 
მი ტა ნა გვ თხ ოვა. 

ზუ რაბ სა მხ არ აძე, პა ტი მა რი: 
– უკ ვე ყვ ელ ას თვ ის ნა თე ლია, 

რომ სა მა რთ ლი ან ობა არ აღ დგა. 
აქ რა მდ ენ იმე პა ტი მა რი სულ 
ტყ უი ლად იხ დის სა სჯ ელს. არც 
ხა რვ ეზ ებ ის და მდ გე ნი კო მი სია 
შე ქმ ნეს და არც ჩვ ენი სა ქმ ეე ბის 
გა და ხე დვა მო ხდა. გვ ით ხრ ეს, შე
გე ხე ბა თო, მა გრ ამ არც ერ თი არ 
გა უშ ვეს. 

– ამ ნი სტ ია რა ტომ არ შე გე
ხოთ?

– ვი თომ შე გვ ეხო, მა გრ ამ ის
ევ სა მუ და მო და გვ რჩა. იმ მუ ხლს, 
რო მლ ით აც სა სჯ ელს ვი ხდ ით, 
ამ ნი სტ ია შეე ხო, მა გრ ამ ჩვ ენ 
არ აფ ერი შე გვ ახ ეს. გე დე ვან ფო
ფხ აძე იყო მო სუ ლი, გვ ით ხრა, 
მა რთ ლე ბი ხა რთო, მა გრ ამ ჩვ ენ 
რა გა ვა კე თოთ, ეგ სა კი თხი ზე
ვით წყ დე ბაო. ამ იტ ომ ჩვ ენ უკ ვე 
და ხვ რე ტას ვი თხ ოვთ. ეს არ ის 
ნე ლი სი კვ დი ლი, ამ იტ ომ ან შე ას
რუ ლონ და პი რე ბა, ან პი რდ აპ ირ 
და გვ ხვ რი ტონ. 

– რა მდ ენი წე ლია, რაც სა სჯ
ელს იხ დით?

– 2004 წლ იდ ან ვზ ივ არ მკ ვლ
ელ ობ ის მუ ხლ ით. ხა ლხი არ ის, 18 
წე ლი იხ დის სა სჯ ელს. ნუ თუ არ
აფ ერ ია ის ეთი, რო მე ლიც ჩვ ენც 
შე გვ ეხ ება, ასე ხომ არ შე იძ ლე ბა. 
პრ ეზ იდ ენ ტს აც არ აე რთ ხელ მი
ვმ არ თეთ შე წყ ალ ებ ის თხ ოვ ნით, 
მა გრ ამ ის იც ვე რა ფე რს წყ ვე ტს. 
ყვ ელ ას გან და ვი წყ ებ ული ხა ლხი 
ვა რთ. ჩვ ენ ზე უა რე სი მკ ვლ ელ ები 
გა უშ ვეს, იგ ივე სა აკ აშ ვი
ლის დრ ოს თუ რქ ები 
გა ათ ავ ის უფ ლეს, 6 
ად ამ ია ნი, რო მლ
ებ იც გა ცი ლე ბით 
მძ იმე სა ქმ ეე ბზე 
ის ხდ ნენ. 44 წლ ის 
კა ცი ვარ და ჩე
მს სი კვ დი ლს ელ
ოდ ებ იან. ჰკ ით ხონ 

ცი ხის ად მი ნი სტ რა ცი ას, გა მო
ით ხო ვონ და ხა სი ათ ებ ები, რა მეს 
ვა შა ვე ბთ? რა უნ და და ვა შა ვოთ 
ჩვ ენ გა რეთ?! ავ დე ქით და ამ უკ
იდ ურ ეს ფო რმ ას მი ვმ არ თეთ. მი
ვმ არ თავ ხე ლი სუ ფლ ებ ას, ეკა ბე
სე ლი ას, პრ ეზ იდ ენ ტსა და ყვ ელა 
იმ პი რს, ვი საც ეს სა კი თხი ეხ ება – 
შე ას რუ ლონ და პი რე ბა, რო მე ლს
აც წი ნა სა არ ჩე ვნ ოდ იძ ლე ოდ ნენ. 

უვ ადო პა ტი მრ ებს ცი ხის 
გა რეთ სო ლი და რო ბას ნი ნო 
ბუ რჯ ან აძ ის პო ლი ტი კუ რი გა
ერ თი ან ება უც ხა დე ბს. ჩვ ენ თან 
სა უბ რი სას ბუ რჯ ან აძ ის თა ნა
მო აზ რე, დი მი ტრი ლო რთ ქი
ფა ნი ძე ხე ლი სუ ფლ ებ ას ამ სა
კი თხ ით დრ ოუ ლად და ინ ტე რე
სე ბას ურ ჩე ვს, წი ნა აღ მდ ეგ შე
მთ ხვ ევ აში პრ ოტ ეს ტის უფ რო 
ფა რთო მა სშ ტა ბე ბს აა ნო ნს ებს.  

დი მი ტრი ლო რთ ქი ფა ნი ძე:
– ამ ად ამ ია ნე ბის პრ ეტ ენ ზი

ები და მო თხ ოვ ნე ბი სრ ულ იად 
კა ნო ნი ერ ია. ის ინი ით ხო ვენ, შე
წყ დეს მათ მი მა რთ დი სკ რი მი ნა
ცი ული მი დგ ომა, რა საც ად გი ლი 
აქ ვს სა კა ნო ნმ დე ბლო ორ გა ნოს 
მხ რი დან. ამ ნი სტ იის აქ ტი, რო
მე ლიც გა მო იცა, არ ან აირ ჩა ნა
წე რსა და შე ღა ვა თს არ ით ვა ლი
სწ ინ ებ და უვ ადო პა ტი მრ ებ ის 
მი მა რთ. ეს არ ის კო ნს ტი ტუ ცი ის 
იმ ნო რმ ის და რღ ვე ვა, რო მე ლიც 
კრ ძა ლა ვს დი სკ რი მი ნა ცი ას. და
ახ ლო ებ ით 90მდე მს ჯა ვრ და
დე ბუ ლი იხ დის უვ ადო სა სჯ ელს. 
ეს ად ამ ია ნე ბი მო ით ხო ვენ და პი
რე ბის შე სრ ულ ებ ას, რო მე ლს აც 
მათ აძ ლე ვდ ნენ უმ რა ვლ ეს ობ ის 
წა რმ ომ ად გე ნლ ები. გა რდა ამ ისა, 
პრ ეზ იდ ენ ტის ად მი ნი სტ რა ცი ას 
უნ და შე ეს წა ვლა ამ პა ტი მრ ებ ის 
სა ქმ ეე ბი და ჰპ ირ დე ბო დნ ენ, რომ 
მათ მი მა რთ აც ამ ოქ მე დდ ებ ოდა 
შე წყ ალ ებ ის მე ქა ნი ზმ ები. სა მწ
უხ არ ოდ, ეს ეც არ ხდ ება, ამ იტ ომ 
მი ვმ არ თავ პრ ეზ იდ ენ ტს, პა რლ
ამ ენ ტსა და მთ ავ რო ბას, რომ გა
ით ვა ლი სწ ინ ონ ის ვა ლდ ებ ულ
ება, რო მე ლიც აი ღეს მს ჯა ვრ და
დე ბუ ლე ბის, მათ შო რის უვ ადო 
მს ჯა ვრ და დე ბუ ლე ბის მი მა რთ, 
რო მლ ებ იც ის ევე ექ ვე მდ ებ არ ებ
ოდ ნენ არ აა და მი ან ურ მო პყ რო
ბას წი ნა წლ ებ ში, რო გო რც სხ ვა 
მს ჯა ვრ და დე ბუ ლე ბი. ამ ჟა მად 
55 პა ტი მა რი ში მშ ილ ობს, მათ 
სო ლი და რო ბის მი ზნ ით შე უე რთ
დე ბი ან სხ ვა პა ტი მრ ები და ას ევე, 
ოჯ ახ ის წე ვრ ები გა რე დან. 

– თქ ვე ნი პო ლი ტი კუ რი გა
ერ თი ან ება რა კუ თხ ით იქ ნე ბა 
ამ პრ ოც ეს ში ჩა რთ ული?

 – ეს არ ის არა მხ ოლ ოდ ჩვ ენი 
პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ან ებ ის, 

არ ამ ედ მთ ლი ან ად სა ზო გა
დო ებ ის ვა ლდ ებ ულ ება, რომ 
და ვუ დგ ეთ ამ ად ამ ია ნე ბს 
გვ ერ დით. ჩე მთ ვის უფ რო 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია სა ზო გა
დო ებ ის ჩა რთ ულ ობა, ვი
დრე ამ თე მის პო ლი ტი ზე ბა.

„ხელისუფლებას 
მოვუწოდებთ, შეასრულოს 
წინასაარჩევნო დაპირება, 
თუ არადა, დაგვხვრიტონ“
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ნე ბით და ტო ვოს თა ნა მდ ებ ობა, მო
ინ ან იოს და და ას ახ ელ ოს ის პი რე ბი, 
ვის შე კვ ეთ ას აც ას რუ ლე ბდა. დღ ეს 
უა მრ ავ მო ქა ლა ქეს აწ უხ ებს სა აკ აშ
ვი ლი სდ რო ინ დე ლი ჯა ლა თე ბის ხე
ლა ხა ლი აღ ზე ვე ბა მა რთ ლმ სა ჯუ ლე
ბი სა და ძა ლო ვან სი სტ ემ აში. ეს არ ის 
სა მა რთ ლი ანი უკ მა ყო ფი ლე ბა. ჩვ ენ 
ხე ლი სუ ფლ ება იმ ის თვ ის არ აგ ვი რჩ
ევ ია, რომ სა აკ აშ ვი ლის ჯა ლა თე ბის 
სა ქმ ეე ბი იქ ნას გა პრ ავ ებ ული. ვი ცი, 
რომ თვ ით ონ პრ ემ იერმი ნი სტ რი 
მთ ელი სუ ლით და გუ ლით მო ნდ ომ
ებ ულ ია, რომ ეს ნა ცი სტ ები თა ნა
მდ ებ ობ ებს მო შო რდ ნენ, რა თა მან 
სრ ულ ფა სო ვნ ად გა ნა ხო რც იე ლოს 
სა კუ თა რი გე გმ ები, ამ იტ ომ მე მშ ვე
ნი ვრ ად მე სმ ის, რომ ძა ლი ან ძნ ელ ია 
სრ ულ ფა სო ვა ნი სა მა რთ ლე ბრ ივი 
პო ლი ტი კის გა ნხ ორ ცი ელ ება. ღა რი
ბა შვ ილ ის გა რე მო ცვ აში სხ ვა და სხ ვა 
მხ რი დან, ძა ლო ვან უწ ყე ბე ბში თა ვმ
ოყ რი ლნი არ იან ის ეთი ად ამ ია ნე ბი, 
ვი ნც პი რდ აპ ირ ოპ ერ ატ იულ კა ვშ ირ
ზეა „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ უს
აფ რთ ხო ებ ის სა მს ახ ურ თან. ხე ლის 
ერთ აქ ნე ვას ელ ოდ ებ იან, რომ მტ რის 
ნა ვში გა და სკ უპ დნ ენ და ირ აკ ლი ღა
რი ბა შვ ილ ის სა წი ნა აღ მდ ეგო ქმ ედ ებ
ები გა ნა ხო რც იე ლონ. 

– თქ ვენ ფი ქრ ობთ, რომ დღ ეს 
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“ ას
ეთ გე გმ ას გა ნი ხი ლა ვს?

– რა თქ
მა უნ და... ეს 
არ ის მა თი 
გე გმ ის ერთ
ერ თი მც
ირე ნა წი ლი. 
ამ  ის  თვ  ის 

მათ აქ ვთ შე სა ბა მი სი ტე ქნ
იკა. ის ინი გე გმ ავ ენ დე სტ აბ
ილ იზ აც იის კე რე ბის შე ქმ ნას, 
უკ რა ინ იდ ან და ბრ უნ ებ ული 
შე ია რა ღე ბუ ლი ად ამ ია ნე ბის 
გა მო ყე ნე ბას. მათ მო ნა წი ლე
ობ ას მი აღ ებ ინ ებ ენ მი კრო 
სა მო ქა ლა ქო და პი რი სპ ირ ებ
ებ ში, რა საც და ერ ქმ ევა უბ ნის 
გა რჩ ევ ები და მი ეც ემა ე.წ. სა
ძმ ოე ბის და პი რი სპ ირ ებ ებ ის 
კვ ალ იფ იკ აც ია. ამ ით ეც დე
ბი ან, წა რმ ოა ჩი ნონ ში ნა გან 
სა ქმ ეთა და სა პა ტრ ულო სა
მს ახ ურ ებ ის უუ ნა რო ბა, ამ ას 
და ემ ატ ება ყო ვე ლკ ვი რე ული 
გა მო წვ ევ ები, გა ღი ზი ან ებ
ები სა მა რთ ალ და მც ავი მუ
შა კე ბის. თქ ვენ და მთ ხვ ევა 
გგ ონ იათ ის ჩა ნა წე რე ბი, რო
მე ლს აც გა სულ კვ ირ ას ატ
რი ალ ებ და მე დია პა ტრ ულ ის 
თა ნა მშ რო მლ ებ ის შე სა ხებ? 

– რას გუ ლი სხ მო ბთ?
– რა ტო მღ აც ეს ჩა ნა წე

რე ბი „ნა ცი ონ ალ ური მო
ძრ აო ბის“ აქ ტი ვი სტი მს
ახ იო ბე ბის ხე ლში ხვ დე ბა. 
ეს არ ის შე გნ ებ ულ ად და
გე გმ ილი და ინ სც ენ ირ ებ
ული პრ ოვ ოკ აც იე ბი, რა თა 

მა ქს იმ ალ ურ ად მო ხდ ეს 

სა მა რთ ალ და მც ავი უწ ყე ბე
ბის დი სკ რე დი ტა ცია. რო გორ 
ფი ქრ ობთ, რო მე ლი პა ტრ
ული ალ აპ არ აკ ებს ახ ალ გა
ზრ და გო გოს ამ დენ ხა ნს და 
ალ ან ძღ ვი ნე ბს თა ვს, თუ მა
რთ ლაც არ იყო და დგ მუ ლი, 
ან პრ ოვ ოც ირ ებ ული. ნა ცი
ონ ალ ებს აქ ვთ სპ ეც ტე ქნ იკა, 
მი ყუ რა დე ბის სა შუ ალ ებ ები 
და ამ ყვ ელ აფ ერს ქვ ეყ ნის წი
ნა აღ მდ ეგ იყ ენ ებ ენ.

– თუ კი „ნა ცი ონ ალ ური 
მო ძრ აო ბა“ დღ ეს აც ფლ ობს 
მი ყუ რა დე ბი სთ ვის სა ჭი რო 
ტე ქნ იკ ას, გე გმ ავს არ ეუ ლო
ბას, რას აკ ეთ ებს ამ დრ ოს 
შე სა ბა მი სი უწ ყე ბა? არ აქ ვთ 
მათ ეს ინ ფო რმ აც ია? და თუ 
აქ ვთ და არ რე აგ ირ ებ ენ, ეს 
კი დევ ცა ლკე პრ ობ ლე მაა...

– ცხ ად ია, პრ ობ ლე მაა. სა ქმ
ეც ის აა, რომ არ ვი ცით, რა მდ
ენ ად ინ ფო რმ ირ ებ ულ ია ხე ლი
სუ ფლ ება. ის სა მს ახ ურ ები, რო
მლ ებ მაც შე სა ბა მი სი 

ინ ფო რმ აც იით უნ და უზ რუ ნვ ელ ყოს 
ხე ლი სუ ფლ ება, რო გო რც ჩა ნს, გა ჯე
რე ბუ ლია იგ ივე სა აკ აშ ვი ლი სდ რო ინ
დე ლი კა დრ ებ ით. გა რდა ამ ისა, ხე ლი
სუ ფლ ებ ამ დე აღ წე ვს შე ზა ვე ბუ ლი 
და წი ნა აღ მდ ეგ ობ რი ვი ინ ფო რმ აც ია 
ის ეთი დო ზით, რომ აქ ცე ნტ ები გა
და ტა ნი ლი იყ ოს სხ ვა მო ჩვ ენ ებ ით 
სა ფრ თხ ეე ბზე. მთ ავ რო ბაც უნ და 
და რწ მუ ნდ ეს, რომ „ნა ცი ონ ალ ური 
მო ძრ აო ბის“ სა ხით ქვ ეყ ან აში არ სე
ბო ბს ან ტი სა ხე ლმ წი ფო ებ რი ვი კრ
იმ ინ ალ ური ორ გა ნი ზა ცია, რო მლ ის 
მთ ავ არი მი ზა ნი ცაა ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
შე ცვ ლა ნე ბი სმ იე რი გზ ით, მათ შო
რის არ აკ ონ სტ იტ უც იუ რი გზ ით. ამ 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის უწ ინ არ ეს ამ ოც ან ად 
მი მა ჩნ ია ამ და ჯგ უფ ებ ის გა ნე იტ რა
ლე ბა, გა მო აშ კა რა ვე ბა და გა სა მა რთ
ლე ბა. თუ ეს ასე არ მო ხდა, ყო ვე ლგ
ვა რი რე ფო რმა, მც დე ლო ბა ცხ ოვ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა იქ ნე ბა ფუ ჭი 
და არ აპ რო დუ ქტ იუ ლი. ეს, თა ვის 
მხ რივ, დი სკ რე დი ტა ცი ას გა უწ ევს 
ჩვ ენს ხე ლი სუ ფლ ებ ას. უმ თა ვრ ესი, 
რაც ქვ ეყ ნის გა ნვ ით არ ებ ის მთ ავ არ 
წი ნა ღო ბას წა რმ ოა დგ ენს, ეს არ ის 
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ გა ნე იტ
რა ლე ბა. არ ამ დგ რა დი დე მო კრ ატ იის 
მქ ონე ქვ ეყ ნე ბის გა მო ცდ ილ ებ იდ ან 
მშ ვე ნი ვრ ად ვი ცით, რომ ძი რი თა დი 
ქა რტ ეხ ილ ები და სა ხე ლმ წი ფო გა და
ტრ ია ლე ბის მთ ავ არი სე გმ ენ ტე ბი იგ
ეგ მე ბა  ძა ლო ვან უწ ყე ბე ბში. 

– ცო ტა გა და ჭა რბ ებ ული ხომ 
არ არ ის 90ია ნი წლ ებ ის აპ ოკ ალ
იპ სუ რი სუ რა თის და ხა ტვა?.. 

–  რა თქ მა უნ და, სც ენ არი ერ თი 
და იგ ივ ეა. სა მწ უხ არ ოდ, ის ტო რია 
ერ თი და იგ ივე გა კვ ეთ ილ ებს გვ
თა ვა ზო ბს. შე ცვ ლი ლია ფო რმა და 
მო ქმ ედ ებ ის ფი გუ რა ნტ ები. არ სი 
იგ ივ ეა. ფა ქტ ია, რომ „ნა ცი ონ ალ
ური მო ძრ აო ბა“ ხე ლი სუ ფლ ებ აში 
დე მო კრ ატ იუ ლი არ ჩე ვნ ებ ის გზ ით 
ვერ და ბრ უნ დე ბა, სა მა რთ ლი ანი 
არ ჩე ვნ ებ ის შე მთ ხვ ევ აში ის ინი იმ ის 
მე ოთ ხედ ხმ ებ საც ვერ და აგ რო ვე
ბენ, რაც ბო ლო არ ჩე ვნ ებ ზე მი იღ ეს, 
ამ იტ ომ მა თი ერ თა დე რთი გა მო სა ვა
ლი არ ის ის, რომ ძა ლი სმ იე რი გზ ით 
და იბ რუ ნონ ხე ლი სუ ფლ ებ ის სა და
ვე ები. იმ ედი მა ქვს, ქა რთ ვე ლი ხა ლი 
მათ ამ ის სა შუ ალ ებ ას არ მი სც ემს. 

– პი რა დად თქ ვენ ხომ არ აპ ირ
ებთ პო ლი ტი კა ში მო სვ ლას?

– სა დაც ჩე მი ქვ ეყ ნის ინ ტე რე სე
ბი მო ით ხო ვს, იქ შე ვი ტან ჩე მს წვ ლი
ლს. ბუ ნე ბით მე არ ვარ პა რტ იუ ლი 
ად ამ ია ნი, არ ას დრ ოს ვყ ოფ ილ ვარ 
პა რტ იის წე ვრი, მა გრ ამ ნე ბი სმ იერ 
იმ პა რტ ია სთ ან ვი თა ნა მშ რო მლ ებ,  
ვი საც ერ ოვ ნუ ლი ორ იე ნტ აც ია და 
მა რთ ლმ ად იდ ებ ლუ რი ინ ტე რე სე ბი 
ექ ნე ბა. 

– ლე ვან ვა სა ძე გა მა ხს ენ და, 
რო მე ლიც ხშ ირ ად აპ ელ ირ ებს ერ
ოვ ნუ ლო ბი სა და მა რთ ლმ ად იდ ებ
ლო ბის სა კი თხ ებ ზე...

– ლე ვა ნი ძა ლი ან ბე ვრ და სა სი კე
თო სა ქმ ეს აკ ეთ ებს ჩვ ენი ქვ ეყ ნი სთ
ვის. ვი ნც ან ალ ოგ იუ რად აზ რო ვნ
ებს, ყვ ელ ამ მი გუ ლოს მის გვ ერ დით 

ერთ რი გით ჯა რი სკ აც ად. 
– და ბო ლოს, გკ ით ხა ვთ 

იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის სა
ქმ ეზე... რო გორ ფი ქრ ობთ, 
ვის ინ ტე რე სე ბში შე დი
ოდა ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ
ქე ბა?.. 

– სა უბ არი იმ აზე, რომ 
აქ რა ღაც რუ სუ ლი კვ ალი 
იკ ვე თე ბა, უს აფ უძ ვლ ოა. 
ეს ის ეთ ივე ვე რს იაა, რომ, 
ვთ ქვ ათ, კოტდი’ვუ არ ის 
ხე ლი ურ ევ ია ამ სა ქმ ეში. 
ეს არ ის ვი ღა ცის თა ვის 
გა მა რთ ლე ბი სთ ვის მო გო
ნი ლი აბ სუ რდი. ეს ტრ აგ
ედ ია და იწ ყო 2006 წლ ის 
2 მა ისს, რო დე საც არ ას
წო რად ჩა ტა რე ბუ ლი სპ
ეც ოპ ერ აც იის შე დე გად 
და იღ უპ ნენ ად ამ ია ნე ბი, 
1920 წლ ის ბი ჭე ბი. ამ ყვ
ელ აფ ერს ჰყ ავს ერ თი და 
იგ ივე შე მს რუ ლე ბე ლი. ამ 
ყვ ელ აფ რის თა ვში დგ ას 
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო
ბა“. ას ეთი ტე რო რი სტ
ული აქ ტე ბი მა თი გე გმ ის 
შე მა დგ ენ ელი ნა წი ლია.

სულხან მოლაშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება?!

EXCLUSIVE

„ნებისმიერ იმ 
პარტიასთან 

ვითანამშრომლებ, 
ვისაც ეროვნული 
ორიენტაცია და 

მართლმადიდებლური 
ინტერესები ექნება“

`თუკი გამოძიება 
მოინდომებს, 

ყველა პირობაა 
იმისთვის, 

რომ ძირითად 
დამნაშავეებზე 
მაინც გავიდეს~
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ნინო ბურჯანაძის გამო „რუსთავი 2“-სა და 
„იმედს“ ჟურნალისტთა ქარტიაში უჩივიან

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ნი ნო ბუ რჯ ან აძ ის არ აე თი
კუ რი გა ნც ხა დე ბის გა მო ტე ლე
კო მპ ან იე ბს „რუ სთ ავი 2“სა და 
„იმ ედს“ ჟუ რნ ალ ის ტთა ქა რტ
ია ში უჩ ივ იან. თა ვად ბუ რჯ ან
აძ ეს კი პო ლი ტი კი სგ ან „და სვ
ენ ებ ას“ და ზო გა დი გა ნა თლ ებ ის 
დო ნის ამ აღ ლე ბას ურ ჩე ვენ. 

„დე მო კრ ატ იუ ლი მო ძრ აო ბის“ 
ლი დე რმა ოპ ონ ენ ტე ბის შე ფა სე
ბი სას სი ტყ ვა „და უნი“ გა მო იყ ენა, 
რი თიც მან შე ზღ უდ ული შე სა ძლ
ებ ლო ბე ბის მქ ონე პი რე ბს შე ურ
აც ხყ ოფა მი აყ ენა: „სა აკ აშ ვი ლს 
რომ წა უყ ენ ებ იმ ბრ ალ დე ბას, რა 
ბრ ალ დე ბე ბიც წა უყ ენ ეს, რო ცა 
და უყ ად აღ ებ ბე ბი ამ ის ის 12 წლ
ის მა ნქ ან ას, რა თქ მა უნ და, უნ
და ელ ოდო, რომ ამ და უნ იზ მზე, 
და უნ იზ მზე მა რთ ლა, მა პა ტი ოს 
სა ზო გა დო ებ ამ ამ სი ტყ ვე ბის გა
მო თქ მი სთ ვის, შე სა ბა მი სი რე აქ
ცია ექ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო თა ნა
მე გო ბრ ობ ას“.

 რო გო რც აღ მო ჩნ და, ბუ რჯ ან
აძე არ არ ის ერ თა დე რთი პო ლი
ტი კო სი, რო მე ლიც პო ლი ტი კუ რი 
ქუ ლე ბის და სა წე რად ად ამ ია ნე
ბის კო ნკ რე ტულ ჯგ უფს გუ ლს 
სტ კე ნს. ბუ ნე ბრ ივ ია, ზე დმ ეტ ია 
ამ დრ ოს პო ლი ტი კა ზე სა უბ არი, 
მა გრ ამ პო ლი ტი კო სის მი ზა ნი, 
რო დე საც პი რდ აპ ირ ეთ ერ ში ჩნ
დე ბა, რო დე საც პო ლი ტი კურ გა
ნც ხა დე ბას აკ ეთ ებს და ნე ბი სმ
იე რი სა ხით აქ ტი ურ ობს, ერ თია 
– გა ზა რდ ოს სა კუ თარ ამ ომ რჩ ევ
ელ თა რი ცხ ვი. ნი ნო ბუ რჯ ან აძ
ემ კი 30 ია ნვ არს ამ ომ რჩ ევ ელ თა 
ის ედ აც მც ირე რა ოდ ენ ობა კი დევ 
უფ რო შე იმ ცი რა... რო გო რც და
უნ ის სი ნდ რო მის მქ ონე ერთერ
თი ბა ვშ ვის დე დამ გა ნა ცხ ადა, 
დრ ოა, ყო ფი ლმა თა ვმ ჯდ ომ არ ემ 
პო ლი ტი კას თა ვი და ან ებ ოს:  „თუ 
ცო ტა ხნ ით მა ინც პო ლი ტი კო სის 
მა ნტ იას შე მო იძ არ ცვ ავთ, ნე ბას 
იბ ოძ ებთ და სა კუ თა რი გა ნა თლ
ებ ის დო ნის ას ამ აღ ლე ბლ ად ცო
ტა დრ ოს გა მო ნა ხა ვთ, აუ ცი ლე
ბლ ად გა იგ ებთ, 
რომ და უნ იზ

მი, რო გო რც ას ეთი, არ არ სე ბო
ბს. არ იან და უნ ის სი ნდ რო მით 
და ბა დე ბუ ლი ად ამ ია ნე ბი და თქ
ვენ ამ ად ამ ია ნე ბს თქ ვე ნი არ აკ
ორ ექ ტუ ლი და ქს ენ ოფ ობ იუ რი 
გა ნც ხა დე ბით შე ურ აც ხყ ოფა მი
აყ ენ ეთ. ბო დი ში? არა, პი რა დად 
მე, და უნ ის სი ნდ რო მით და ბა დე
ბუ ლი ბა ვშ ვის დე და, თქ ვე ნგ ან 
ბო დი შს არ მი ვი ღებ!“

ოფ იც ია ლუ რი გა ნც ხა დე ბა გა
ავ რც ელ ეს არ ას ამ თა ვრ ობო ორ
გა ნი ზა ცი ებ მა, რო მლ ებ იც ტე ლე
ვი ზი ებ ის გან ბო დი შის მო ხდ ას, 
გა ფრ თხ ილ ებ ასა და მს გა ვსი გა
ნც ხა დე ბე ბის აღ კვ ეთ ას ით ხო ვენ. 
გა ნც ხა დე ბას ორი ორ გა ნი ზა ცია 
და მა თი წა რმ ომ ად გე ნლ ები აწ
ერ ენ ხე ლს: „და უნ ის სი ნდ რო მის 

მქ ონე ბა ვშ ვთა მშ ობ ლე ბი სა და 

პრ ოფ ეს იო ნა ლე ბის კა ვშ ირი „ჩვ
ენი ბა ვშ ვე ბი“, „პა რტ ნი ორ ობა 
ად ამ ია ნის უფ ლე ბე ბი სთ ვის“ და 
მა თი წა რმ ომად გე ნლ ები: ლია 
ტა ბა ტა ძე, ანა აბ აშ იძე, ანა არ
გა ნა შვ ილი, მა რი კო რკ ოტ აძე, 
ქე თი ბა ხტ აძე, ნა ნა გო ჩი აშ
ვი ლი და თა მუ ნა მა რგ იშ ვი
ლი. 

„პრ აი მტ აი მი“ ანა აბ აშ იძ ეს 
ეს აუ ბრა, რო მე ლიც პი რო ბას 
დე ბს, რომ ბუ რჯ ან აძ ის გან 
სი ტყ ვე ბს: „უკ აც რა ვად, არ ვი
ცო დი“, ის არ ავ ით არ შე მთ ხვ ევ
აში არ მი იღ ებს...

ანა აბ აშ იძე, ორ გა ნი ზა ცია 
„პა რტ ნი ორ ობა ად ამ ია ნის უფ
ლე ბე ბი სთ ვის“ ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი:

– ნი ნო ბუ რჯ ან აძ ემ, რო მე ლიც 
სა კა ნო ნმ დე ბლო ორ გა ნოს ყო
ფი ლი თა ვმ ჯდ ომ არ ეა, არ აე თი
კუ რად გა მო იყ ენა შე ზღ უდ ული 
შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის მქ ონე პი რთა 
მდ გო მა რე ობა, იმ ის თვ ის რომ 
შე ურ აც ხყ ოფა მი ეყ ენ ებ ინა კო
ნკ რე ტუ ლი ად რე სა ტი სთ ვის, ამ 
შე მთ ხვ ევ აში ჩვ ენ თვ ის ნა კლ ებ ად 
სა ინ ტე რე სოა მი სი კო მე ნტ არ ის 
ში ნა არ სი და ად რე სა ტი. მას თუ 
არა, სხ ვას ვის უნ და ეს მო დეს, 
რო გო რი მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ად ამ
ია ნის უფ ლე ბე ბი სა და კა ნო ნის 
და ცვა. ჩვ ენ თვ ის მთ ავ არი იყო 
ის შე ურ აც ხყ ოფა, რო მე ლიც მი
სი სი ტყ ვე ბი დან იგ რძ ნო ბა. აქ ედ
ან გა მო მდ ინ არე, ჩვ ენ ამ ეტ აპ ზე 
გა ნც ხა დე ბით მო ვა ხდ ინ ეთ რე აგ
ირ ება. მი ნდა აღ ვნ იშ ნო, რომ არ
ან აკ ლებ არ აე თი კუ რად მო იქ ცნ ენ 
ტე ლე კო მპ ან იე ბი „რუ სთ ავი 2“ და 
„იმ ედი“, რო მლ ებ საც ჰქ ონ დათ 
ვა ლდ ებ ულ ება, რე აგ ირ ება მო ეხ
დი ნათ.

– პი რდ აპ ირი ეთ ერ ის შე მთ
ხვ ევ აში რო გორ უნ და მო იქ ცნ ენ 
ტე ლე ვი ზი ები?

– ის ეთ შე მთ ხვ ევ აში, თუ ეს ჩა
ნა წე რი იყო, მათ ჰქ ონ დათ ვა ლდ
ებ ულ ება, არ გა ეშ ვათ ამ და გვ არი 
შე ურ აც ხმ ყო ფე ლი ფრ აზა, რო მე
ლიც არ ღვ ევს სტ იგ მას და დი სკ
რი მი ნა ცი ის სა ფუ ძვ ელს ამ ყა რე
ბს, ან თუ პი რდ აპ ირი ეთ ერი იყო, 
ას ეთ შე მთ ხვ ევ აში ტე ლე ვი ზი ები 
ვა ლდ ებ ულ ები არ იან, იქ ვე გა მო

ხა ტონ თა ვი ან თი პო ზი ცია მს გა
ვსი ში ნა არ სის ტე ქს ტთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით. არც ერ თი და არც მე
ორე არ გა კე თე ბუ ლა აღ ნი შნ ული 
ტე ლე ვი ზი ებ ის მი ერ. 

– გა ნც ხა დე ბით შე მო იფ არ
გლ ებ ით თუ სა ჩი ვრ ის შე ტა ნა
საც აპ ირ ებთ მის წი ნა აღ მდ ეგ?

– არ სე ბო ბს თვ ით რე გუ ლი რე
ბის მე ქა ნი ზმი, ას ევე არ სე ბო ბს 
ჟუ რნ ალ ის ტუ რი ეთ იკ ის, ქა რტ
იის მე ქა ნი ზმი, მი ნდა გვ ით ხრ ათ, 
რომ უა ხლ ოეს დღ ეე ბში ორ ივე 
მე ქა ნი ზმი იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ტე ლე ვი ზი ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ. 

– რაც შე ეხ ება ნი ნო ბუ რჯ ან
აძ ეს?

– გვ ეს მის, რომ ქა ლბ ატ ონი 
ბუ რჯ ან აძე არ ის პო ლი ტი კო სი, 
რო მე ლიც სა რგ ებ ლო ბს თა ვი სუ
ფლ ებ ის გა მო ხა ტვ ის მა ღა ლი სტ
ან და რტ ით, შე სა ბა მი სად, მა სთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ით კო ნკ რე ტულ სა
მა რთ ალ წა რმ ოე ბას ნა მდ ვი ლად 
არ ვა პი რე ბთ, თუ მცა ყო ვე ლთ
ვის და ყვ ელ გან და ვა ფი ქს ირ ებთ, 
რომ ეს არ ის პო ლი ტი კო სე ბი სა 
და სა ჯა რო პი რე ბის არ აე თი კუ რი 
ქც ევა, რო მე ლმ აც უნ და მო ახ დი
ნოს გა ვლ ენა მათ იმ იჯ სა და მათ 
ღი რს ებ აზე. 

– რო გორ შე იძ ლე ბა აი ხს ნას 
პო ლი ტი კო სის ას ეთი სა ქც იე
ლი?

– ას ეთი გა მო თქ მე ბსა და შე
ურ აც ხმ ყო ფელ კო ნტ ექ სტს არა 
მა რტო ერ თი, არ ამ ედ თი თქ მის 
ყვ ელა პო ლი ტი კო სი  იყ ენ ებს, 
სა მწ უხ არ ოდ. ვფ იქ რობ, ამ ის მი
ზე ზია ცო დნ ის ნა კლ ებ ობა შე
ზღ უდ ული შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის 
პი რე ბის, მა თი უფ ლე ბრ ივი მდ
გო მა რე ობ ის შე სა ხებ. ზო გა დად, 
ცო დნა ერ თია, მა გრ ამ ჩვ ენ ახ ლა 
არ ვს აუ ბრ ობთ ჩვ ეუ ლე ბრ ივ მო
ქა ლა ქე ზე, ჩვ ენ ვს აუ ბრ ობთ პო
ლი ტი კო სე ბზე, იმ ად ამ ია ნე ბზე, 

რო მლ ებ იც პო ლი ტი კას, ცხ
ოვ რე ბას ქმ ნი ან ამ ქვ ეყ ან

აში და შე სა ბა მი სად, მათ 
მი მა რთ მო თხ ოვ ნე ბიც 

მა ღა ლია. არ გუ მე ნტი, 
რომ უკ აც რა ვად, არ 
ვი ცო დი, ჩვ ენ თვ ის 
მი უღ ებ ელ ია. არ
ცო დნა ჩვ ეუ ლე ბრ
ივი მო ქა ლა ქე ებ ის 
მი მა რთ შე იძ ლე ბა 
შე წყ ნა რე ბუ ლი იყ
ოს, მა გრ ამ რო დე

საც პო ლი ტი კო სი და 
სა ჯა რო პი რი აკ ეთ

ებს ამ ას, მს უბ უქი რე
აქ ცია ნა მდ ვი ლად ვერ 

გვ ექ ნე ბა. გპ ირ დე ბით, 
რომ ყვ ელა მს გა ვს შე მთ ხვ
ევ აში რე აგ ირ ებ ას მო ვა ხდ

ენთ. 

ანა აბაშიძე: „არგუმენტი, 
რომ უკაცრავად, არ ვიცოდი, 

ჩვენთვის მიუღებელია“

ანა 
აბაშიძე: 

„არსებობს 
თვითრეგულირების 

მექანიზმი, 
ჟურნალისტური 
ეთიკის ქარტია, 

უახლოეს დღეებში 
ორივე მექანიზმი 

იქნება გამოყენებული 
ტელევიზიების 
წინააღმდეგ“

„ეს არ ის პო ლი ტი კო სე ბი სა 
და სა ჯა რო პი რე ბის 
არ აე თი კუ რი ქც ევა, 

რო მე ლმ აც უნ და 
მო ახ დი ნოს გა ვლ ენა მათ 

იმ იჯ სა და მათ ღი რს ებ აზე“

ორშაბათი, 2 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 6



„ეროვნული ფორუმის“ სკანდალი

იური ვაზაგაშვილი 
„ეროვნულ ფორუმს“ 

აფინანსებდა?

„გულუას
პერსონამ 
მაშინდელ 

ოპოზიციაში 
სერიოზული 

დაპირისპირება გამოიწვია“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

„ერ ოვ ნუ ლმა ფო რუ მმა“ დი
დხ ნი ანი პა უზა და ას რუ ლა. პა რტ
ია ახ ალ სკ ან და ლში გა ეხ ვია, მი სი 
ლი დე რე ბი კი კვ ლავ ჩრ დი ლში 
და რჩ ენ ას ცდ ილ ობ ენ. გუ ბაზ სა
ნი კი ძეს ნა კლ ებ ად გა მო უვა მი ზნ
ის მი ღწ ევა. სა ვა რა უდ ოდ, ვე ღარ 
მო ახ ერ ხე ბს, ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის 
თვ ალს მო ერ იდ ოს, რომ ზე დმ ეტი 
კი თხ ვე ბი არ მი იღ ოს. თუ მცა არ 
არ ის გა მო რი ცხ ული, ივ ან იშ ვი ლმა 
სა ნი კი ძეს კო ალ იც ია პი რდ აპ ირ, 
ყო ვე ლგ ვა რი კი თხ ვე ბის გა რე შე 
და ატ ოვ ებ ინ ოს.

შა რში პა რტ ია ზუ რაბ წი კლ აუ რმა 
გა ხვ ია. პრ ოფ ეს იით მხ ატ ვა რი „ერ
ოვ ნუ ლი ფო რუ მის“ წე ვრ ია. წი კლ
აუ რს უკ ვე უწ ინ ას წა რმ ეტ ყვ ელ ებ ენ, 
რომ ლე ლა კა კუ ლი ას წა რმ ატ ებ ით 
ჩა ან აც ვლ ებს, რა დგ ან მან თა ვის 
დრ ოზე სწ ორი  თა ნმ იმ დე ვრ ობ ით  
„იწ ინ ას წა რმ ეტ ყვ ელა“ ჯერ ცი ხის 
კა დრ ებ ის გა ვრ ცე ლე ბა, მო გვ ია ნე
ბით ცო ცხ ებ ით „ნა ცი ონ ალ ური მო
ძრ აო ბის“ გა ცი ლე ბა, სულ ცო ტა ხნ
ის წინ ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის, 
ალ ექ სა ნდ რე ჭი კა იძ ის გა და დგ ომა 
და ბო ლო, მე ოთ ხე სა ოც რე ბა იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობ ის „და
ან ონ სე ბა“ იყო. ამ ყვ ელ აფ ერს ზუ
რაბ წი კლ აუ რი თა ვის „ფო რუ მელ“ 
მე გო ბრ ებს უზ ია რე ბდა: „მო კლ ედ, 
პა ტი ვც ემ ულო პო ლი ტს აზ ოგ ად ოე
ბავ! ჩე მს ხე ლთ, და არ ამ არ ტო ჩე მს 
ხე ლთ, არ ის აწ უკ ვე გა ბა ზრ ებ ული 
ინ ფო რმ აც ია, რომ: და გე გმ ილ ია მკ
ვლ ელ ობა ფრ იად ერ ოვ ნუ ლი მგ ზნ
ებ არ ებ ით გა მო რჩ ეუ ლი კა ცი სა!“

„თბ ილ ისი ფო რუ მზე“ წი კლ აუ რი 
მე ტს ახ ელ ით იყო და რე გი სტ რი რე
ბუ ლი, სე ნს აც იურ ინ ფო რმ აც იე ბს აც 
ფს ევ დო ნი მით ავ რც ელ ებ და. „ფრ
ეშ ნი უს მა“ მი სი სა ხე ლი და გვ არი 
და ად გი ნა და კვ ალ იც „ერ ოვ ნულ 
ფო რუ მა მდე“ თა ვი სთ ავ ად  მი ვი და.  
წი კლ აუ რმა „ფრ ეშ ნი უს თან“ სა უბ რი
სას ვა ზა გა შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობ ის და
ან ონ სე ბას ხუ მრ ობა უწ ოდა და ირ წმ
უნ ებ ოდა, კო ნკ რე ტულ პი რო ვნ ებ ას 
არ ვგ ულ ის ხმ ობ დიო. შე სა ბა მი სად, 
კა ტე გო რი ულ ად უა რყ ოფს ვე რს იას, 

რომ მას წი ნა სწ არ ინ ფო რმ აც იე ბი 
მი ეწ ოდ ებ ოდა... ეჭ ვე ბის გა ქა რწ ყლ
ება წი კლ აუ რმა სა კმ აოდ უნ იჭ ოდ 
სც ადა: „რო ცა სი სტ ემა დე მო კრ ატ
იუ ლი არ არ ის და გა რკ ვე ული კლ
ას ის ინ ტე რე სე ბს ით ვა ლი სწ ინ ებს, 
ის იძ ულ ებ ულ ია, რომ პე რი ოდ
ულ ად სა ზო გა დო ებ ის სი სხ ლი 
გა მო უშ ვას. ანუ ყვ ელ აზე აქ
ტი ური წე ვრი მო იც ილ ოს. 
ამ ის უა მრ ავი შე მთ ხვ ევა 
გვ ქო ნდა, და წყ ებ ული 
ზვ იად გა მს ახ ურ დი
ად ან, კო სტ ავ ად ან... 
ბე ვრი ცნ ობ ილი 
ად ამ ია ნი მო კლ
ეს გა ურ კვ ევ

ელ პი რო ბე ბში“.
მი უხ ედ ავ ად პო ლი ტი კო სიმხ ატ

ვრ ის მტ კი ცე ბი სა, რომ ის უბ რა ლოდ 
ვა რა უდ ობ და და მი სი ვა რა უდი ყო
ველ ჯე რზე მა რთ ლდ ებ ოდა, გა მო
ძი ება მი სით მა ინც და ინ ტე რე სდა და 
წი კლ აუ რი სულ ორ იო დე დღ ის წინ 

და კი თხა. და კი თხ ვი დან გა მო სუ
ლმა ფო რუ მე ლმა დუ მი ლის უფ

ლე ბა გა მო იყ ენა. იგ ივე გზ ას 
ად გას თა ვად პა რტ იაც. ანი 

მი რო ტა ძის გა ნც ხა დე ბით, 
პა რტ ია ში კო ნკ რე ტულ 

ინ ფო რმ აც იე ბს აღ ნი შნ
ულ ფა ქტ თან და კა ვშ

ირ ებ ით არ ფლ ობ ენ, 
კო მე ნტ არ ის გა

კე თე ბას კი სა კი თხ ის გა რკ ვე ვის შე
მდ ეგ გვ პი რდ ებ იან. ეს სა კი თხ ის გან 
თა ვის არ იდ ებ ის მც დე ლო ბა უფ როა, 
მით უფ რო, რომ „ფო რუ მთ ან“ იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილ ის სა ხე ლი ფი ნა ნს ებ ით 
იყო და კა ვშ ირ ებ ული. რო გო რც ამ
ბო ბენ, იუ რი ვა ზა გა შვ ილი სა კმ აოდ 
დი დი ხნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ინ ახ ავ და 
„ერ ოვ ნულ ფო რუ მს“, მის წე ვრ ებ სა 
და ოფ ის ებს. ამ აზე სა უბ არი ხმ ამ
აღ ლა, ბუ ნე ბრ ივ ია, არ ავ ის სუ რს, 
თუ მცა წი კლ აუ რი „ფრ ეშ ნი უს თან“ 
ინ ტე რვ იუ ში მი ნი შნ ებ ას სწ ორ ედ ვა
ზა გა შვ ილ ის და ხმ არ ებ აზე აკ ეთ ებს: 
„ამ ად ამ ია ნს კა რგ ად ვი ცნ ობ დი, ის 
აქ ტი ურ ად იყო ჩა რთ ული სა ზო გა
დო ებ რივ ცხ ოვ რე ბა ში და ყვ ელ ას 
მხ არ ში ედ გა, ვი საც კი შე ატ ყო ბდა 
აქ ტი ურ ობ ის სუ რვ ილს. შე იძ ლე
ბა ამ აზე არ სა უბ რო ბენ, მა გრ ამ 
ეს ად ამ ია ნი სა კუ თა რი სა ხს რე ბით 
აფ ინ ან სე ბდა ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ღო
ნი სძ იე ბე ბს და სა კმ აოდ დი დი თა ნხ
ებ ით აც, არ აფ ერ ზე უკ ან არ იხ ევ და, 
ოღ ონდ სა მა რთ ლი ან ობა აღ დგ ენ
ილ იყო. ჩვ ენ სა კმ აოდ ხშ ირ ად ვხ ვდ
ებ ოდ ით ერ თმ ან ეთს და გა რკ ვე ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ურ სა კი თხ ებ ში მე ხმ არ
ებ ოდა, ამ იტ ომ მი სი გა რდ აც ვა ლე ბა 

ჩე მთ ვის ძა ლი ან მტ კი ვნ ეუ ლი იყო“.
 იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის ახ ლო ბე ლი 

აც ხა დე ბს, რომ პი რად სა უბ რე ბში 
თა ვად ვა ზა გა შვ ილი ძა ლი ან ნა ნო
ბდა, რომ პო ლი ტი კო სე ბს უფ ლე ბა 
მი სცა, მი სი შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობ ის 
თე მით „ევ აჭ რათ“ და სულ იმ ეო რე
ბდა, ახ ლა ნდ ელი გა დმ ოს ახ ედ იდ ან 
პო ლი ტი კო სე ბს ამ სა ქმ ეს არ ავ ით არ 
შე მთ ხვ ევ აში არ ჩა ვუ გდ ებ დი ხე ლშ
იო... რო გო რც ამ ბო ბენ, ის გა ნს აკ
უთ რე ბით ნა წყ ენი და გა ბრ აზ ებ ული 
სწ ორ ედ „ფო რუ მზე“ იყო... რო მლ ებ
იც, სხ ვა თა შო რის, მის და კრ ძა ლვ ას 
არც კი და ეს წრ ნენ...

ისე, ფო რუ მე ლე ბის მი მა რთ კი
თხ ვე ბი მა რტო იუ რი ვა ზა გა შვ ილს 
არ ჰქ ონ ია. გუ ბაზ სა ნი კი ძის ინ ტე რე
სე ბი და პო ლი ტი კუ რი ორ იე ნტ აც ია 
ყო ვე ლთ ვის გა ნხ ილ ვის თე მა იყო. 
უფ რო ად რე, ვი დრე ბი ძი ნა ივ ან იშ
ვი ლი გა მო ჩნ დე ბო და პო ლი ტი კა ში. 
პო ლი ტპ არ ტნ იო რე ბი „ფო რუ მე ლე
ბს“ ხშ ირ ად შო რდ ებ ოდ ნენ და მი ზე
ზი ყო ვე ლთ ვის მა თი მო ქმ ედ ება იყო. 

ეს იყო პა რტ ია, რო მე ლიც ყვ ელ აზე 
ხშ ირ ად ეხ ვე ოდა სკ ან და ლში, რო
მე ლიც თა ვის მხ რივ ან პრ ორ უს ულ 
ძა ლე ბთ ან იყო და კა ვშ ირ ებ ული, ან 
ფი ნა ნს ურ გა რი გე ბე ბთ ან... 

ერთერ თი პი რვ ელი „ერ ოვ ნუ
ლი ფო რუ მი“ იყო, რო მლ ებ იც თა
ვის დრ ოზე ჯერ კი დევ ოპ ოზ იც ია ში 
მყ ოფ „თა ვი სუ ფალ დე მო კრ ატ ებს“ 
უმ ტკ იც ებ დნ ენ, მი ნდ ია გუ ლუ ას თან 
თა ნა მშ რო მლ ობა ღა ლა ტს არ უდ
რი სო... ეს ის პე რი ოდ ია, რო დე საც 
ეგ რე თწ ოდ ებ ული „ექ ვს ია ნი“ მო ქმ
ედ ებ და. ალ ას ან იას მა შინ უნ და გა
ეკ ეთ ებ ინა არ ჩე ვა ნი, ან „ექ ვს ია ნი: 
და ეტ ოვ ებ ინა, ან რუ სე თში მო ღვ აწე 
ბი ზნ ეს მენ მი ნდ ია გუ ლუ ას ახ ალ პა
რტ ია სთ ან სა არ ჩე ვნო ბლ ოკი უნ და 
შე ექ მნა. გუ ლუა, რო მე ლიც პო ლი ტი
კით აქ ტი ურ ად იყო და ინ ტე რე სე ბუ
ლი იმ პე რი ოდ ში, თბ ილ ის ში ყრ ილ
ობ ის ჩა ტა რე ბას გე გმ ავ და. გუ ლუ ამ 
მა შინ „ექ ვს ია ნში“ შე მა ვალ რა მდ ენ
იმე სუ ბი ექ ტს არ ჩე ვნ ებ ზე ერთ ბლ
ოკ ად გა სვ ლა შე სთ ავ აზა. სა არ ჩე ვნო 
კა მპ ან იის ხა რჯ ებ სა და სხ ვა სა ხის 
და ფი ნა ნს ებ ას თა ვის თა ვზე იღ ებ და. 
გუ ლუ ას პე რს ონ ამ მა ში ნდ ელ ოპ ოზ
იც ია ში სე რი ოზ ული და პი რი სპ ირ ება 
გა მო იწ ვია, ალ ას ან ია და უს უფ აშ ვი
ლის პა რტ ია „ფო რუ მის“ წი ნა აღ მდ
ეგ, ანუ გუ ლუ ას, წი ნა აღ მდ ეგ გა მო
დი ოდა. „ფო რუ მი“ კი და უღ ალ ავ ად 
ცდ ილ ობ და მათ და ყო ლი ებ ას, რო მე
ლს აც გუ ლუ ას წი ნა და დე ბა სა კმ აოდ 
მო მხ იბ ვლ ელ ად ეჩ ვე ნე ბა. 

მო გვ ია ნე ბით კი, რო დე საც „ევ რა
ზი ული კა ვშ ირ ის“ შე ქმ ნის სა კი თხი 
აქ ტი ურ ად გა ნი ხი ლე ბო და, კა ვშ ირ ის 
ერთერთ მო მხ რე პა რტ იად კვ ლავ 
„ერ ოვ ნუ ლი ფო რუ მი“ და სა ხე ლდა, 
თა ნაც ნი ნო ბუ რჯ ან აძ ეს თან ერ თად. 
მა შინ ექ სპ ერ ტე ბი პი რდ აპ ირ ას ახ
ელ ებ დნ ენ პა რტ იე ბს, რო მლ ებ იც 
ევ რა ზი ული კა ვშ ირ ის შე ქმ ნას მხ არს 
და უჭ ერ დნ ენ. 

ნი კა ჩი ტი ძე, ექ სპ ერ ტი: „პი რვ
ელ რი გში, რა თქ მა უნ და, ეს იქ ნე ბა 
ნი ნო ბუ რჯ ან აძე, რო გო რც პრ ორ
უს ული ორ იე ნტ აც იის მა ტა რე ბე ლი 
პო ლი ტი კო სი. გა რდა ამ ისა, არ არ ის 
გა მო რი ცხ ული, „ქა რთ ული ოც ნე ბის“ 
ში გნ ით პრ ორ უს ულ ად ორ იე ნტ ირ ებ
ულ მა პა რტ იე ბმ აც გა რკ ვე ული ლო
ბი რე ბა გა უწ იონ „ევ რა ზი ულ კა ვშ ირ
ში“ სა ქა რთ ვე ლოს შე სვ ლის იდ ეას. 
მე ვგ ულ ის ხმ ობ, თუ ნდ აც პი რვ ელ 

რი გში „ერ ოვ ნულ ფო რუ მსა“ და 
„მრ ეწ ვე ლე ბს“.

„ჩვენ 
საკმაოდ 

ხშირად ვხვდებოდით 
ერთმანეთს და 

გარკვეულ 
ორგანიზაციურ 

საკითხებში 
მეხმარებოდა, ამიტომ 
მისი გარდაცვალება 

ჩემთვის ძალიან 
მტკივნეული 

იყო“
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ან უკი არ ეშ იძ ეს არ აე რთ ხელ მო
უც ია ინ ტე რვ იუ ჩვ ენ თვ ის. დი ზა ინ
ერი ამ ჯე რად „პრ აი მტ აი მის“ კი თხ
ვე ბს „მე ორე ნა ხე ვრ ის“ ამ პლ უა ში 
პა სუ ხო ბს. ყვ ელ ამ ვი ცით, რომ მას 
და სა ქა რთ ვე ლოს ვი ცეპრ ემ იე რსა 
და ენ ერ გე ტი კის მი ნი სტ რს, კა ხა კა
ლა ძეს სა მი ვა ჟი ჰყ ავთ. წყ ვი ლის ერ
თად გა მო ჩე ნა მუ დმ ივი ინ ტე რე სის 
სა გა ნია. მათ ყო ვე ლთ ვის ერ თმ ან ეთ
ის შე სა ფე რი სად აც ვი ათ. რო გო რც 
ან უკი ამ ბო ბს, მათ შო რის არ სე ბუ ლი 
11წლ ია ნი სხ ვა ობა ამ ურ თი ერ თო
ბას კრ ავს. ოჯ ახი კი დევ უფ რო შე
კრა მე სა მე ვა ჟის, ვა ჩეს და ბა დე ბამ. 
წყ ვი ლს ჯერ ჯვ არი არ და უწ ერ ია. 
წი ნა ინ ტე რვ იუ ში ან უკი სი ცი ლით 
იხ სე ნე ბდა უკ რა ინ ულ პრ ეს აში და
წე რილ ნი უსს. „ტა ძა რში გა და ღე ბუ
ლი ჩვ ენი ფო ტო გა მო აქ ვე ყნ ეს და 
და აწ ერ ეს, რო გო რც იქ ნა კა ლა ძემ 
თა ვი სი შვ ილ ებ ის დე და ზე და იწ ერა 
ჯვ არ იო“. წუ ხს, რომ ჯერ ჯვ რი სწ
ერა ვერ მო ახ ერ ხა. „სა მწ უხ არ ოდ და 
ჩე მდა სა მა რც ხვ ინ ოდ, ჯვ არი და წე
რი ლი არ გვ აქ ვს. ვე რც ვა მბ ობ, რო
დის გვ ექ ნე ბა, რა დგ ან აც რა მდ ენ ჯე
რაც და ვგ ეგ მეთ, არ გა მო გვ ივ იდა“. 

 თუ რო გო რი მე ორე ნა ხე ვა რია კა ხა 
და რა კო მფ ორ ტს ახ ვე დრ ებს და ტვ ირ
თუ ლი რე ჟი მის შე მდ ეგ შინ და ბრ უნ
ებ ულ მი ნი სტ რს მე უღ ლე, ამ ას ან უკ ის 
ინ ტე რვ იუ დან შე იტ ყო ბთ. 

ან უკი არ ეშ იძე: პი რვ ელ რი გში მე
ორე ნა ხე ვა რი უნ და გა ვს ებ დეს, უს იტ
ყვ ოდ ეს მო დეს შე ნი, შენ გრ ძნ ობ ებს 
პა ტი ვს სც ემ დეს. ზო გა დად ერ თმ ან
ეთს უნ და ავ სე ბდ ნენ. ის გვ ერ დით უნ
და გე დგ ას, რო გო რც ძლ იე რი პი რო ვნ
ება, რო მლ ის იმ ედი ყვ ელ აფ ერ ში გე ქნ
ება. ჩე მთ ვის ას ეთ ია მე ორე ნა ხე ვა რი. 

 თა ვად რო გო რი მე ორე ნა ხე ვა რი 
ხარ, რო გორ ფი ქრ ობ? 

 ვფ იქ რობ, კა რგი მე ორე ნა ხე ვა
რი ვარ, ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში სა ყვ ედ
ურ ებს არ ვი ღებ ხო ლმე. ძლ იე რი ვარ, 
სა ოც არი ინ ტუ იც იით, რაც ხშ ირ ად სწ
ორი გა და წყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში მე ხმ
არ ება. ეს მხ ოლ ოდ მე არ მა დგ ება. კა
ხას ყო ვე ლთ ვის აქ ვს ჩე მი იმ ედი. იც ის, 
რომ მის გა რე შე არ სად წა ვალ, ის ეთს 
არ აფ ერს გა ვა კე თებ, რა ზეც შე იძ ლე
ბა მან ინ ერ ვი ულ ოს. მი სი ხა სი ათი კა
რგ ად ვი ცი, ყო ვე ლთ ვის თვ ალ ებ ით 
ვხ ვდ ები, რა უნ და, რას გრ ძნ ობს. რაც 
მა ინ ტე რე სე ბს, არ ას დრ ოს უა დგ ილ ოდ 
არ ვე კი თხ ები. სწ ორ ად ვა რჩ ევ დრ ოს. 
ხშ ირ ად უთ ქვ ამს, რო ცა ჩემ გვ ერ დით 
ხარ, თა ვს ძლ იე რად ვგ რძ ნო ბო. შე იძ
ლე ბა ამ ყვ ელ აფ ერ ში ის იც მე ხმ არ ება, 
რომ ორ ძმ ას თან ერ თად გა ვი ზა რდე. 
თი თქ მის სულ მა თთ ან ერ თად ვი ყა ვი 
და ძლ იე რი სქ ეს ის ხა სი ათი კა რგ ად ვი
ცი. ვი ცი, რა მო სწ ონთ, რა  არა. 

 და რო გო რი მე ორე ნა ხე ვა რია 
თა ვად კა ხა? რა პლ უსმი ნუ სი აქ ვს? 

 ყუ რა დღ ებ ია ნი მე ორე ნა ხე ვა რია. 
თა ვი სა ზე მე ტად ჩე მი და ბა დე ბის დღე 
უყ ვა რს, მე კი დევ  მი სი. ხშ ირ ად მე კი
თხ ებ იან, რას გჩ უქ ნი სო? რა ტო მღ აც 
ჰგ ონ იათ, რომ ქა ლი ბე დნ იე რი მა ტე
რი ალ ური თვ ალ სა ზრ ის ით უნ და იყ ოს. 
არ ადა, ჩე მთ ვის კა ხას კო მპ ლი მე ნტი 

უფ რო დი დი სა ჩუ ქა რია, ვი დრე რა იმე 
ნი ვთი. მა ხს ოვს, ახ ალი შე უღ ლე ბუ
ლე ბი ვი ყა ვით, კი ევ ში რომ ჩა ვე დით, 
კა ხამ მი თხ რა  სა ხლ ში ავ იდ ეთო. აი
ნტ ერ ეს ებ და, მუ შე ბი სა მუ შა ოს რა ეტ
აპ ზე იყ ვნ ენ. სა ხლ თან რომ მი ვე დით, 
თვ ალ ებ ზე ხე ლი ამ აფ არა. შე ვე დით და 
რას ვხ ედ ავ, კა ხას სა ხლი უკ ვე მო წყ
ობ ილი ჰქ ონ და. ყვ ელ აფ ერი თვ ით ონ 
გა აკ ეთა. კა ხა მე ხმ არ ება, რომ მე რე
ალ იზ ებ ული ვი ყო და ის, რაც ძა ლი ან 
მი ყვ არს, მა ქს იმ ალ ურ ად ხა რი სხ ია ნად 
და ბო ლო მდე ვა კე თო. და მე რწ მუ ნეთ, 
სა მი შვ ილ ისა და ას ეთი მე უღ ლის პი
რო ბე ბში ეს ად ვი ლი არ არ ის, რა დგ ან
აც ის ინი ჩე მგ ან დიდ ყუ რა დღ ებ ას მო
ით ხო ვენ. ვფ ირ ობ, რო დე საც ად ამ ია ნი 
გი ყვ არს, მას ოც ნე ბე ბის ას რუ ლე ბა ში 
ეხ მა რე ბი. ძა ლი ან ვა ფა სებ კა ხას. და 
თუ ხა ნდ ახ ან ავ იწ ყდ ება ხო ლმე, რომ 
კა რში პი რვ ელი მე უნ და გა მა ტა როს, 
სხ ვა იმ დენ და დე ბი თს ვხ ედ ავ მა სში, 
რომ ამ აზე ვე ღარ ვბ რა ზდ ები. :)

  რო გორ ფი ქრ ობ, რა ში მდ გო
მა რე ობს ოჯ ახ ის კე თი ლდ ღე ობ ის 
სა იდ უმ ლო  სი ყვ არ ულ ში, მა ტე რი

ალ ურ უზ რუ ნვ ელ ყო ფა ში, გა მა რთ
ლე ბა ში, მო თმ ენ აში...?

  რო დე საც ორ ად ამ ია ნს ერ თმ ან
ეთი უყ ვა რს, ის ინი ამ გრ ძნ ობ ის გა მო 
რა ღა ცე ბზე თვ ალს ხუ ჭა ვენ. ას ეა და 
ამ ას ვე რა ვინ გა ექ ცე ვა. ხან ერ თმა უნ
და და უთ მოს, ხან  მე ორ ემ. ჩვ ენ შო
რის ას აკ ობ რი ვი სხ ვა ობა 11 წე ლია და 
ეს ეც ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ჩვ ენს 
ურ თი ერ თო ბა ში. რო ცა შე ვუ ღლ დით, 
კა ხა 30 წლ ის იყო და მა რტო ცხ ოვ რო
ბდა, და მო უკ იდ ებ ელი და შე მდ გა რი 
პი რო ვნ ება იყო. ამ ან კი დი დი რო ლი 
ით ამ აშა იმ აში, რომ ურ თი ერ თო ბა ში 
იდ ილ ია გვ ქო ნო და. ორ ივე წყ ლის სტ
იქ იის ზო დი აქ ოს ნი შნ ის მა ტა რე ბე ლი 
ვა რთ და ბე ვრ სა კი თხ ზე სა ერ თო აზ რი 
გვ აქ ვს. რო ცა ცოლქმ არს ერ თმ ან ეთ
ის გე სმ ით, ამ აზე ბე დნ იე რე ბა არ აფ
ერ ია. ქა ლზე ძა ლი ან ბე ვრი რამ არ ის 
და მო კი დე ბუ ლი. ხომ ვა მბ ობთ, ქმ არი 
ირ თა ვს ცო ლსო. ფს იქ ოლ ოგ ები კი 
ამ ბო ბენ, რომ ქა ლს მო ჰყ ავს კა ცი ქმ
რად. ქა ლია ყვ ელ აფ რის გა და მწ ყვ ეტი. 
ქა ლს დი დი რო ლი და მნ იშ ვნ ელ ობა 
აქ ვს. რო ცა ოჯ ახ ში ქა ლია მა გრ ად, 

ოჯ ახ იც ძლ იე რია და ყვ ელა სა ქმ ეში 
წა რმ ატ ებ ას აღ წე ვს. ქა ლთა იმ კა ტე
გო რი ას არ მი ვე კუ თვ ნე ბი, წა რამა რა 
რომ ურ ეკ ავ ენ და ტვ ინს უჭ ამ ენ ქმ
რე ბს. თა ვს არ ვა ბე ზრ ებ. რო ცა ოჯ ახ
ში ყვ ელ აფ ერი კა რგ ად არ ის და ქა ლი 
მა მა კა ცის არ ყო ფნ ის დრ ოს ოჯ ახ ის 
სა კი თხ ებს კა რგ ად უძ ღვ ება, ამ დრ ოს 
კა ციც ძლ იე რია. დღ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
კა ხას ბე ვრ რა მე ზე უხ დე ბა ფი ქრი, ეს
ეც ხომ გა რკ ვე ული სტ რე სია. რო დე
საც სა ხლ ში მო დის, პი რვ ელი რა საც 
ვა კე თე ბთ  ერ თმ ან ეთს ძლ იე რად ვე
ხუ ტე ბით, რომ და დე ბი თი ენ ერ გი ით 
და ვი მუ ხტ ოთ. მძ იმე ხა სი ათ ის არც ერ
თი არ ვა რთ და აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე 
ურ თი ერ თო ბა შიც ყვ ელ აფ ერს ძა ლი ან 
ად ვი ლად ვუ დგ ებ ით ხო ლმე. 

 გა იხ სე ნე, რო გორ აგ იხ სნა სი ყვ
არ ული და რო გორ გა მო ხა ტა ვს გრ
ძნ ობ ას დღ ემ დე? 

 სი ყვ არ ული არ აუ ხს ნია. ყო ვე ლდ
ღე სა ქც იე ლით ამ ტკ იც ებ და, რომ ვუ
ყვ არ დი. არ ეტ ყო ბა, თუ მცა რო მა ნტ
იკ ული ად ამ ია ნია.  შე ყვ არ ებ ულ ობ ის 
დრ ოს, ვა ლე ნტ ინ ობ ის დღ ეს ლა მა ზად 
შე ფუ თუ ლი ტე ლე ფო ნი მა ჩუ ქა და მი
ვხ ვდი, რომ გუ ლში ვყ ავ დი. თუ მცა, 
რაც და ვო ჯა ხდ ით, ხშ ირ ად მე უბ ნე ბა, 
რომ ვუ ყვ არ ვარ. კა ხა ძა ლი ან თბ ილი 
ად ამ ია ნია რო გო რც შვ ილი და მა მა, 
ას ევე რო გო რც მე უღ ლე. სი თბ ოს გა
მო ხა ტა ვს ხო ლმე. ჩვ ენი სი ყვ არ ული 
ფე რა დია. ის, რომ კა ხა სა ხლ ში არ არ
ის, მო ნა ტრ ებ ას ზრ დის და სულ მი ნდა 
მა სთ ან ერ თად ვი ყო. 

 ხე ლის თხ ოვ ნის დღ ეზე მო გვ იყ
ევი... რა გა რე მო ში იყო, რო გორ გთ
ხო ვა ხე ლი? 

 თა ვი სით მო ხდა ყვ ელ აფ ერი. ჩვ
ენ ერ თად ყო ფნა გა და ვწ ყვ იტ ეთ! ჯერ 
თა ფლ ობ ის თვე გ ვქო ნდა. შე მდ ეგ ხე
ლი მო ვა წე რეთ. ჩვ ენ შე მთ ხვ ევ აში ყვ
ელ აფ ერი არ ეუ ლად იყო, თუ მცა ამ ას 
ბე დნ იე რე ბა ში ხე ლი არ შე უშ ლია. პი
რი ქით, დღ ემ დე ძა ლი ან ბე ვრი რამ და
უგ ეგ მა ვად ხდ ება ჩვ ენს ცხ ოვ რე ბა ში.

 ვფ იქ რობ, შენ შე მთ ხვ ევ აში გა
მო თქ მა  „სა დაც არ ის ბე დი შე ნი, იქ 
მი გი ყვ ანს ფე ხი შე ნიო“  გა მა რთ ლე
ბუ ლია. 

 ნა მდ ვი ლად. ჩე მი ფე ხით ჩა ვე დი 

ად ამ ია ნთ ან, რო მე ლიც ჩე მი მე უღ ლე 
გა ხდა. ჩე მი გა თხ ოვ ება და თან კა ხა 
კა ლა ძე ზე იმ დე ნად წა რმ ოუ დგ ენ ელი 
და არ არ ეა ლუ რი იყო, რომ ამ თე მა ზე 
ვე რც ხუ მრ ობ დნ ენ. თუ მცა არ ას ოდ ეს 
არ უნ და თქ ვა „არ ას ოდ ეს“. 

 ძა ლი ან გი ყვ არს მი ლა ნი და რო
გორ იხ სე ნებ ახ ლა იტ ალ ია ში გა ტა
რე ბულ წლ ებს? რა მო გცა იმ პე რი
ოდ მა? 

 მი ლა ნუ რი ცხ ოვ რე ბა ყვ ელ აზე 
ბე დნ იე რი ეტ აპი იყო. სუ პე რმ არ კე ტში 
სი არ ული ძა ლი ან მი ყვ არს. უბ ედ ნი
ერ ესი ვი ყა ვი, პრ ოდ უქ ტე ბით და ტვ
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my View

კახი კალაძის მეორე ნახევარი

„კახა მეხმარება, 
რომ მე 

რეალიზებული 
ვიყო და ის, რაც 
ძალიან მიყვარს, 
მაქსიმალურად 
ხარისხიანად და 

ბოლომდე ვაკეთო. 
დამერწმუნეთ, სამი 
შვილისა და ასეთი 

მეუღლის პირობებში 
ეს ადვილი არ 

არის, რადგანაც 
ისინი ჩემგან 

დიდ ყურადღებას 
მოითხოვენ“

„კვირის სამუშაო დღეებში რამდენიმე საათს 
ვატარებთ ხოლმე ერთად. ხანდახან მაქვს 

პერიოდები, როდესაც ამას ძალიან განვიცდი. 
მერე გადამივლის. ეჩვევი ყველაფერს, თუმცა 

გულწრფელად გეტყვით - ძალიან მიჭირს“

„ძალიან ვაფასებ 
კახას. და 

თუ ხანდახან 
ავიწყდება ხოლმე, 

რომ კარში 
პირველი მე უნდა 
გამატაროს, სხვა 
იმდენ დადებითს 

ვხედავ მასში, 
რომ ამაზე ვეღარ 

ვბრაზდები“

„მილანში ცხოვრებისას, სანამ 
კახა ვარჯიშზე იყო, მე და ბუბუ 
ვსეირნობდით. მერე მამიკო რომ 

მოდიოდა, პარკში მივდიოდით, სადაც 
უგემრიელესი ჩამოსასხმელი ნაყინი 
იყიდებოდა და ჩვენც, ყინვასა თუ 

სიცხეში, ამ ნაყინით ვსეირნობდით“
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ირ თუ ლი რომ ვბ რუ ნდ ებ ოდი სა ხლ ში. 
აქ რა მდ ენ ჯე რაც მო მი ხდა მს გა ვს სი
ტუ აც ია ში ყო ფნა, ხა ლხ ის მზ ერ ის ობ
იე ქტი გა ვხ დი და სა მწ უხ არ ოდ, თა ვი
სუ ფლ ად ვე ღარ ვარ ხო ლმე. მი ლა ნში 
ცხ ოვ რე ბი სას, სა ნამ კა ხა ვა რჯ იშ ზე 
იყო, მე და ბუ ბუ ვს ეი რნ ობ დით. მე რე 
მა მი კო რომ მო დი ოდა, პა რკ ში მი ვდ
იო დით, სა დაც უგ ემ რი ელ ესი ჩა მო სა
სხ მე ლი ნა ყი ნი იყ იდ ებ ოდა და ჩვ ენც, 
ყი ნვ ასა თუ სი ცხ ეში, ამ ნა ყი ნით ვს ეი
რნ ობ დით. რა თქ მა უნ და, კა ხას ცნ ობ
დნ ენ და მის გვ არს ყვ ირ ოდ ნენ, ხშ ირ
ად პა პა რა ცე ბის ობ იე ქტ ივ შიც მო ვხ ვე
დრ ილ ვა რთ. ახ ლაც, მი ლა ნში ჩა სვ ლი
სას, არ მა ხს ენ დე ბა პა პა რა ცე ბს სა დმე 
არ და ვე ფი ქს ირ ებ ინ ეთ. ყო ვე ლთ ვის 
გა მო გვ იჭ ერ ენ ხო ლმე. ყო ფი ლი მი ლა
ნე ლის მი მა რთ სა ოც არი და მო კი დე ბუ
ლე ბა აქ ვთ და ეს უდ იდ ეს პო ზი ტი ვს 
იწ ვე ვს ჩე მში. უგ ემ რი ელ ესი კე რძ ები 
აქ ვთ. ყო ვე ლდ ღე რომ მუ ზე უმ ში ია
რო, სა ნა ხა ვს ვერ გა მო ლევ. სუ ფთა 
ჰა ერ ია, რაც ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ
ან ია. სა ოც რად უფ რთ ხი ლდ ებ იან მც
ენ არ ეე ბს, პა რკ ებს. ყვ ელა აი ვა ნზე 
გა მწ ვა ნე ბას შე ნი შნ ავთ. შო ბას ქა ლა

ქი ლა მა ზად ირ თვ ება, ქუ ჩა ში ყვ ელა 
გი ცი ნის და გე ფე რე ბა. იქ ცხ ოვ რე ბამ 
ბე ვრი რამ მო მცა. პი რვ ელ რი გში მა
სწ ავ ლა და მო უკ იდ ებ ლად ცხ ოვ რე ბა, 
სხ ვი სი აზ რის პა ტი ვი სც ემა, სხ ვა ად ამ
ია ნის შრ ომ ის და ფა სე ბა. ბე ვრი რამ ვნ
ახე, გა ვი გე, რა მაც ძა ლი ან გა მზ არ და. 
მი ნდა, რომ ჩე მი ქა ლა ქიც ევ რო პუ ლი 
იყ ოს. სუ ფთა და ძა ლი ან მწ ვა ნე. 

 ფე ხბ უთ ელ ებ ის და მო დე ლე ბის 
წყ ვი ლი ხშ ირი შე მთ ხვ ევ აა, ასე იყო 
თქ ვენ შე მთ ხვ ევ აში, თუ მცა ახ ლა 
არც ერ თია ფე ხბ ურ თე ლი და არც 
მე ორე ხარ მო დე ლი. მა ინც რა ტომ 
წყ ვი ლდ ება ამ ორი პრ ოფ ეს იის ად
ამ ია ნი? 

 არ ვი ცი. ალ ბათ, ამ ორი პრ ოფ
ეს იის ად ამ ია ნის მი მა რთ ყუ რა დღ ება 
დი დია, მე ტი პო პუ ლა რო ბით სა რგ ებ
ლო ბენ. იტ ალ ია ში ბე ვრ ფე ხბ ურ თე ლს 
ჰყ ავს მო დე ლი მე ორე ნა ხე ვა რი. 

 რო გო რი იყო კა ხა, რო დე საც 
და დგა ფა ქტ ის წი ნა შე, რომ ფე ხბ ურ
თი დან უნ და წა მო სუ ლი ყო და პო ლი
ტი კა ში წა სუ ლი ყო? და გა ცი ლე ბის 
ემ ოც იუ რი დღე გა იხ სე ნე. 

 კა რგ ად მა ხს ოვს ეს დღე. რთ ული 

იყო გუ ნდ იდ ან უც ებ წა მო სვ ლა, ყვ ელ
აფ რის თა ვი დან და წყ ება და სრ ულ იად 
ახ ალ ამ პლ უა ში ყო ფნა. გა ცი ლე ბის 
დღე ძა ლი ან მძ იმე იყო. თი თქ მის ყვ
ელა მი სი მე გო ბა რი ჩა მო ვი და. ყვ ელ ას 
ცრ ემ ლი ჰქ ონ და თვ ალ ზე. თუ მცა ოდ
ეს ღაც ყვ ელა ას რუ ლე ბს თა ვის სპ ორ
ტულ კა რი ერ ას. 

 თა ნა მდ ებ ობ იდ ან გა მო მდ ინ არე, 
შე ნთ ვის, ბუ ნე ბრ ივ ია, ვე ღარ იც ლის 
ძვ ელ ებ ურ ად. რო გო რია იყო ხე ლი
სუ ფლ ებ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ის მე ორე 
ნა ხე ვა რი? 

 ძა ლი ან რთ ულ ია. პა სუ ხი სმ გე ბლ
ობა, ვა ლდ ებ ულ ება ად ვი ლი არ არ ის. 
გა რდა ამ ისა, სა ზო გა დო ება სულ სხ
ვა გვ არ ად გი ყუ რე ბს. შენ მი მა რთ კრ
იტ იკ ულ ად არ იან გა ნწ ყო ბი ლნი. ხშ ირ 
შე მთ ხვ ევ აში ჩა სა ფრ ებ ული პო ზი ცი აა. 
ზო გა დად ცნ ობ ილი რომ ხარ, რთ ულ
ია და მით უმ ეტ ეს პო ლი ტი კო სის ცო
ლიც თუ ხარ. სულ ყუ რა დღ ებ ის ქვ ეშ 
ხარ. ვც დი ლობ არ ავ ინ გა ვა ღი ზი ანო. 
ვე რი დე ბი სა ჯა როდ აზ რე ბის გა მო ხა
ტვ ას. პო ლი ტი კა ყო ვე ლთ ვის მა ინ ტე
რე სე ბდა და დღ ეს აც მა ინ ტე რე სე ბს. 
ვუ ყუ რებ სა ინ ფო რმ აც იო გა მო შვ ებ
ებს. ვც დი ლობ, რომ კა ხას სი ახ ლე ებს 
სულ გა ვე ცნო. ყო ვე ლთ ვის ვუ ყუ რებ 
პი რდ აპ ირ ეთ ერ ში გა მო სვ ლი სას. კვ
ირ ის სა მუ შაო დღ ეე ბში რა მდ ენ იმე სა
ათს ვა ტა რე ბთ ხო ლმე ერ თად. ხა ნდ
ახ ან მა ქვს პე რი ოდ ები, რო დე საც ამ ას 
ძა ლი ან გა ნვ იც დი. მე რე გა და მი ვლ ის. 
ეჩ ვე ვი ყვ ელ აფ ერს, თუ მცა გუ ლწ რფ
ელ ად გე ტყ ვით  ძა ლი ან მი ჭი რს. 

 კა ხამ, რო გო რც პო ლი ტი კო სმა, 
პრ ოგ რე სი გა ნი ცა და.  რო გორ იმ უშ
ავა სა კუ თარ თა ვზე? 

 ზო გა დად, მი ზა ნდ ას ახ ულ ია. უყ
ვა რს სა ქმ ის ბო ლო მდე და ხა რი სხ ია

ნად კე თე ბა. ღა მე ები იჯ და და ბე ვრს 
კი თხ ულ ობ და. სა კუ თარ თა ვზე სულ 
მუ შა ობს. არ ას ოდ ეს და ეზ არ ება რა იმ
ეს გა კე თე ბა, დი ლით ად გო მა. პა სუ ხი
სმ გე ბლ ობ ის გრ ძნ ობა მა ღა ლი აქ ვს. ეს 

და ეხ მა რა მას სპ ორ ტულ კა რი ერ აში. 
რო გორ ცუ და დაც არ უნ და ყო ფი ლი
ყო, ერ თი დღ ეც არ გა უც დე ნია ვა რჯ
იში. მე ვი ცი მი სი რე სუ რსი. რა ვა ლდ
ებ ულ ებ აც აი ღო, სუ რს კე თი ლს ინ დი
სი ერ ად და კა რგ ად შე ას რუ ლოს. მე მქ
ონ და მი სი იმ ედი, რა დგ ან აც ვუ ყუ რებ 
რა მდ ენს შრ ომ ობს და მუ შა ობს თა ვის 
თა ვზე. მგ ონ ია, ას ეთ ად ამ ია ნე ბს ცხ
ოვ რე ბა ში ყვ ელ აფ ერი გა მო უვ ათ. 

 რო გორ ახ ერ ხებ სამ შვ ილ თან 
ერ თად სა კუ თა რი სა ქმ ის აქ ტი ურ ად 
წა რმ ოე ბას?

 მო ნდ ომ ებ ული ვარ. სი ყვ არ ული 
დიდ ძა ლას და მო ტი ვა ცი ას მა ძლ ევს, 
რომ ჩე მი სა ქმე ვა კე თო. იმ ხე ლა ენ
ერ გია მა ქვს, რომ სა ხლ ში ვერ გა ვჩ ერ
დე ბი. ყვ ელ აფ ერი გა ნწ ყო ბაა. ყო ვე ლი 
წუ თით ბე დნ იე რი ვარ. პრ ობ ლე მა საც 
და დე ბი თი კუ თხ ით ვუ ყუ რებ. 

EXCLUSIVE

კახი კალაძის მეორე ნახევარი
ანუკი არეშიძე: 
„ძლიერი ვარ, 
საოცარი 
ინტუიციით, რაც 
ხშირად სწორი 
გადაწყვეტილების 
მიღებაში მეხმარება. 
ეს მხოლოდ მე არ 
მადგება. კახას 
ყოველთვის აქვს 
ჩემი იმედი. იცის, 
რომ მის გარეშე 
არსად წავალ, ისეთს 
არაფერს გავაკეთებ, 
რაზეც შეიძლება 
ინერვიულოს“

„როდესა
ც სახ

ლში 
მოდის,

 პი
რველ

ი რ
ასა

ც 

ვაკ
ეთ

ებთ
 - ე

რთმან
ეთ

ს ძლ
იერ

ად 

ვეხ
უტები

თ, რომ 

დადები
თი ე

ნერ
გიი

თ 

დავი
მუხტოთ“

„ხშირად 
უთქვამს, 
როცა ჩემ 
გვერდით 
ხარ, თავს 
ძლიერად 

ვგრძნობო“

„მე მქონდა მისი იმედი, 
რადგანაც ვუყურებ 
რამდენს შრომობს 
და მუშაობს თავის 

თავზე. მგონია, ასეთ 
ადამიანებს ცხოვრებაში 
ყველაფერი გამოუვათ“
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ემზარ კვიციანი სააკაშვილს ჰააგის ტრიბუნალით ემუქრება
მა რი ამ ნა დი რა ძე

სა ზო გა დო ებ აში რა ტო მღ აც და
რჩა შთ აბ ეჭ დი ლე ბა, რომ, რა კი ემ
ზარ კვ იც ია ნი თა ვი სუ ფლ ებ აზ ეა, 
ის გა მა რთ ლდა. თუ მცა ეს სუ ლაც 
არ არ ის ასე. პრ ეზ იდ ენ ტის ყო ფილ 
რწ მუ ნე ბუ ლსა და პრ ოკ ურ ატ ურ
ას შო რის გა ფო რმ ებ ული ხე ლშ ეკ
რუ ლე ბა პო პუ ლა რუ ლი ენ ით რომ 
ავ ხს ნათ, ას ეთი სუ რა თი გვ აქ ვს 
სა ხე ზე – კვ იც ია ნმა, მა რთ ალ ია, 
არ აღ ია რა სა ხე ლმ წი ფოს წი ნა შე 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა ული, მა გრ ამ ის 
მა ინც რჩ ება ნა სა მა რთ ლე ვად სწ
ორ ედ იგ ივე მუ ხლ ებ ით, რაც მას 
თა ვის დრ ოზე სა აკ აშ ვი ლის ხე ლი
სუ ფლ ებ ამ წა უყ ენა. უბ რა ლოდ, 
12წლ ია ნი სა სჯ ელი შე იც ვა ლა 
11თვ ია ნით. ეს ის ვა დაა, რაც კვ
იც ია ნმა პა ტი მრ ობ აში უკ ვე გა
ატ არა და სა სა მა რთ ლოს ამ გა ნა
ჩე ნის შე მდ ეგ ის ავ ტო მა ტუ რად 
გა მო ვი და თა ვი სუ ფლ ებ აზე.

ეს სა პრ ოც ესო შე თა ნხ მე ბა არ 
სა ჩი ვრ დე ბა. ამ იტ ომ აც სა მშ ობ
ლოს წი ნა აღ მდ ეგ ჩა დე ნი ლი და
ნა შა ულ ებ ით გა სა მა რთ ლე ბუ ლი 
ყო ფი ლი გუ ბე რნ ატ ორი ბრ ძო ლას 
სხ ვა მი მა რთ ულ ებ ით და იწ ყე ბს და 
პი რო ბა საც დე ბს, რომ შე დე გად 
ყო ფილ პრ ეზ იდ ენ ტს კო დო რის 
ხე ობ ის ჩა ბა რე ბი სთ ვის და ტე რი
ტო რი ული მთ ლი ან ობ ის და რღ ვე
ვი სთ ვის ჰა აგ ის ტრ იბ უნ ალ ამ დე 
მი იყ ვა ნს...

არ სე ბო ბდა მო ლო დი ნი, რომ 
კვ იც ია ნი მე ტად სკ ან და ლურ ფა
ქტ ებს ახ დი და ფა რდ ას. დღ ეს ის 
თა ვი სუ ფა ლია და ამ აში ხე ლს არ
ავ ინ უშ ლის. ამ დე ნად დე ვნ ილ ობ
აში ყო ფნ ის დრ ოს აღ ებ ული ინ
ტე რვ იუს შე მდ ეგ „პრ აი მტ აი მი“ 
უკ ვე თბ ილ ის ში უს ვა მს მას კი
თხ ვე ბს. პა სუ ხად კი ერ თად შე
ვი ტყ ობთ კო ნკ რე ტულ გვ არ ებს, 
ვი ნც კო დო რის ჩა ბა რე ბი სთ ვის 
მო ხა ზულ სქ ემ აში მო ნა წი ლე ობ
და. შე ვი ტყ ობთ იმ ას აც, შე ხვ და 
თუ არა ის ირ აკ ლი ალ ას ან იას, 
მო სთ ხო ვა თუ არა მას პა სუ ხი 
კო დო რის ჩა ბა რე ბა ზე და რა დი
ალ ოგი გა იმ არ თა მათ შო რის და 
კი დევ იმ სა ინ ტე რე სო სა კი თხ ებ
საც შე ვე ხე ბით, რო მე ლზ ეც ჩვ ენს 
მკ ით ხვ ელს გა ნმ არ ტე ბა აქ ამ დე არ 
მი უღ ია. მაშ ასე, ინ ტე რვ იუ ემ ზარ 
კვ იც ია ნთ ან:

– თქ ვე ნი გა ნმ არ ტე ბე ბით იკ
ვე თე ბა, რომ კო დო რის ჩა ბა რე
ბის პრ ოც ესი ჯერ კი დევ 90ია ნი 
წლ ებ იდ ან იგ ეგ მე ბო და და ამ აში 
ყო ფი ლი ორი ხე ლი სუ ფლ ებ ის უმ
აღ ლე სი თა ნა მდ ებ ობ ის პი რე ბი 
ეტ აპ ობ რი ვად მო ნა წი ლე ობ დნ ენ. 
შე გი ძლ იათ მო კლ ედ და გვ იდ ოთ 
სქ ემა, რო გორ გა ნვ ით არ და ეს პრ

ოც ეს ები?
– რო დე საც 1994 წე ლს ოთ ხმ

ხრ ივი ხე ლშ ეკ რუ ლე ბა და იდო, ეს 
ნი შნ ავ და იმ ას, რომ სა ქა რთ ვე ლომ 
კა პი ტუ ლა ცი ას მო აწ ერა ხე ლი. თვ
ით ონ ამ ხე ლშ ეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბი 
იძ ლე ოდა იმ პე რს პე ქტ ივ ას, რომ ის 
ნე ბი სმ იერ დრ ოს შე იძ ლე ბო და და
რღ ვე ულ იყო ქა რთ ული მხ არ ის მი
ერ, რაც ჩვ ენს მტ რე ბს სა შუ ალ ებ ას 
მი სც ემ და, კო დო რი აე ღოთ.

– გუ ლი
სხ მო ბთ პი

რო ბას, რო მლ ის მი ხე დვ ით აც იმ 
ტე რი ტო რი აზე არ უნ და გა ნთ ავ სე
ბუ ლი ყო სა ხე ლმ წი ფოს შე ია რა ღე
ბუ ლი ძა ლე ბი?

– რა თქ მა უნ და. ამ ხე ლშ ეკ რუ
ლე ბის და რღ ვე ვის მც დე ლო ბა ჯერ 
კა ხა თა რგ ამ აძ ემ და იწ ყო და პრ აქ
ტი კუ ლად იგ ივ ეს ცდ ილ ობ და ში ნა
გან სა ქმ ეთა და უშ იშ რო ებ ის ყვ ელა 
მი ნი სტ რი, რო მლ ებ იც თხ ზა ვდ ნენ 
ათ ას გვ არ და ნა შა ულს იმ ის თვ ის, 
რომ ამ და ნა შა ულ ის აღ კვ ეთ ის მო
ტი ვით ხე ობ აში ჯა რი შე ეყ ვა ნათ. ამ
ას სა ბო ლო ოდ სა აკ აშ ვი ლმა მი აღ წია 
და რა შე დე გიც მი ვი ღეთ, სა ხე ზეა. 
ჩვ ენ მა მო წი ნა აღ მდ ეგ ეე ბმა ძა ლი ან 
კა რგ ად იც ოდ ნენ, რომ ძა ლი ან დი
დი სი სხ ლის ფა სად და უჯ დე ბო დათ 
აფ ხა ზე თის სა ზღ ვრ ებ ის გა დმ ოტ ანა 
კო დო რის ხე ობ აზე. ამ იტ ომ აც შე
მო ვლ ით გზ ას მი მა რთ ეს – ხე ლი სუ
ფლ ებ აში მო იყ ვა ნეს თა ვი სი ხა ლხი, 
რო მლ ებ იც ამ ას უს ის ხლ ოდ მო ახ
ერ ხე ბდ ნენ.

– ვის გუ ლი სხ მო ბთ მო წი ნა აღ
მდ ეგ ეე ბში?

– რუ სე თს, თქ ვენ რა, ვერ ხვ დე
ბით? ვინ წა იღო ხე ობა? ამ ერ იკ ამ? 
რა თქ მა უნ და, რუ სე თმა წა იღო...

– თქ ვე ნი გა ნც ხა დე ბე ბი ცო ტა 
და მა ბნ ევ ელ ია, ვი ნა იდ ან, რო დე
საც და უმ ორ ჩი ლე ბლ ობა გა მო
აც ხა დეთ, მა შინ ხე ლს ამ ერ იკ ის
კენ და კო ნდ ოლ იზა რა ის ის კენ 
იშ ვე რდ ით, უკ ვე მო გვ ია ნე ბით კი 
– რუ სე თი სკ ენ და იგ ორ გი ორ გა
ძი სკ ენ...

– ეს რუ სე თმა გა კე თა და სა ვლ ეთ
თან შე თა ნხ მე ბით. მე მა ხს ოვს, რო
გორ მი თხ რა შე ვა რდ ნა ძემ, ამ ერ იკ
ელ ები ით ხო ვენ ხე ობ ის ჩა ბა რე ბა სო. 
ამ იტ ომ აც ვა მბ ობ დი და უმ ორ ჩი ლე
ბლ ობ ის დრ ოს, ნი ღა ბი ჩა მო ვხ ადე 
ამ ერ იკ ელ ებსმე თქი. თუ მცა ეთ ერ
ით გა და ცე მუ ლი ჩე მი გა ნც ხა დე ბე

ბის დი დი ნა წი ლი და მო ნტ აჟ ებ ული 
იყო. მა შინ მე და ზუ სტ ებ ით არ ვი
ცო დი, რომ სა აკ აშ ვი ლი რუ სულ 
თა მა შს თა მა შო ბდა. ეჭ ვი მქ ონ და, 
მა გრ ამ მე გო ნა, მე ჩვ ენ ებ ოდა. მე რე 
კი და ვა ზუ სტე, რომ ხა ლხ ის გა სა
გო ნად აგ ინ ებ და სა აკ აშ ვი ლი რუ სე
თს, თო რემ ის რე ალ ურ ად „კა გე ბეს“ 
ერთერ თი მო წი ნა ვე თა ნა მშ რო მე
ლია. სა აკ აშ ვი ლი ხე ლი სუ ფლ ებ აში 
ვინ მო იყ ვა ნა, იგ ორ გი ორ გა ძემ არ 
მო იყ ვა ნა?

– პი რვ ელ ად მე სმ ის...
– აბა, გი ორ გა ძემ მას მა ნქ ანა იმ

იტ ომ აჩ უქა, რომ კა რგი ბი ჭია და 
ლა მა ზი თვ ალ ები აქ ვს? რე ალ ურ ად 
პა რტ ნი ორ ებ ის მტ რად გა მო ცხ ად
ება სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე, მი ღე ბუ
ლი ხე რხ ია. ამ ხე რხ მა გა ამ არ თლა 
სა ქა რთ ვე ლოს და ქც ევ ის პრ ოც ეს ში.

– თქ ვენ აც ხა დე ბთ, რომ სპ ეც
ოპ ერ აც ია ქი ბარ ხა ლვ აშ ის სა
ხლ ში და იგ ეგ მა... ამ ოპ ერ აც იის 
რე ალ ური მი ზა ნი კო ნკ რე ტუ ლად 
თქ ვე ნი გა ნე იტ რა ლე ბა იყო, თუ 

ხე ობ ის ჩა ბა რე ბა?..
– იმ შე კრ ებ ის მო ნა წი ლე თა შო

რის, ალ ბათ, ორ მა, ან სა მმა კა ცმა 
იც ოდა სა ბო ლოო მი ზნ ის შე სა ხებ. 
თო რემ ძი რი თად ნა წი ლს ეგ ონა, 
რომ სპ ეც ოპ ერ აც ია მხ ოლ ოდ ჩე მს 
წი ნა აღ მდ ეგ იგ ეგ მე ბო და...

– რჩ ება შთ აბ ეჭ დი ლე ბა, რომ 
ოქ რუ აშ ვი ლი სთ ვის გი ნდ ათ ხე ლის 
და ფა რე ბა...

– ოქ რუ აშ ვი ლზე ეჭ ვი შე მე პა რა 
მა შინ, რო დე საც კო დო რის მო ვლ
ენ ებ ის შე მდ ეგ გა და აყ ენ ეს. და მრ ჩა 
შთ აბ ეჭ დი ლე ბა, რომ მას სა ქმე გა
აკ ეთ ებ ინ ეს და მო იშ ორ ეს, ვი ნა იდ ან 
ოქ რუ აშ ვი ლის ხა სი ათ იდ ან გა მო
მდ ინ არე, შე მდ გო მში შე იძ ლე ბო და 
მი სი მა რთ ვა გა რთ ულ ებ ულ იყო, 
ვი ნა იდ ან ხე ობ ის ჩა ბა რე ბის წი ნა აღ
მდ ეგ წა ვი დო და. ეს ჩე მი ვა რა უდ ია. 
თუ მცა უფ რო მე ტად ვფ იქ რობ, რომ 
ის იც შე იძ ლე ბო და სრ ულ ად ყო ფი
ლი ყო სა ქმ ის კუ რს ში. 

– კი დევ ერ თი ად ამ ია ნის შე სა
ხებ მი ნდა გკ ით ხოთ, რო მე ლს აც 

`ეს საქმე მივა 
ჰააგამდე. ბოლომდე 

ვიბრძოლებ 
ამისთვის. ქალბატონ 

რუსიკოსა და იქ 
დაღუპული ბიჭების 
სული არ მომცემს 

სხვანაირად 
მოქცევის უფლებას~

EXCLUSIVE

`პირდაპირ ვკითხე, – ირაკლი, რატომ ჩააბარე კოდორის 
ხეობა? ხომ გითხარი, რომ არ შეიძლებოდა ჯარის შეყვანა. 
ხომ მართლა ისე მოხდა, როგორც მე გეუბნებოდი-მეთქი? 
მიპასუხა, თანამდებობიდან გადამაყენეს, პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებით მოხდა ჩემი ჩამოშორებაო~
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ემზარ კვიციანი სააკაშვილს ჰააგის ტრიბუნალით ემუქრება
დე ვნ ილ ობ აში ყო ფნ ის დრ ოს ას
ახ ელ ებ დით. იქ მნ ებ ოდა შთ აბ ეჭ
დი ლე ბა, რომ ალ ას ან ია ზე სკ ან და
ლუ რი ფა ქტ ები გე ქნ ებ ოდ ათ. თუ
მცა სა ბო ლო ოდ აღ მო ჩნ და, რომ 
თქ ვენ მას მხ ოლ ოდ მო რა ლურ 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას აკ ის რე ბთ, ვი
ნა იდ ან პი რო ბა მო გც ათ ხე ობ ის 
არ ჩა ბა რე ბა ზე...

– თქ ვენ რა გი ნდ ოდ ათ, თვ ალ ში 
მე ტა კა მი სთ ვის თი თი? ამ აზე მე ტი 
რა გი ნდ ათ, პი რდ აპ ირ ვა დებ ხე ლს, 
რომ მან ხე ლი შე უწ ყო ხე ობ ის ჩა ბა
რე ბას...

– გა ჟღ ერ და, რომ თქ ვენ შე მთ
ხვ ევ ით შე ხვ დით ერ თმ ან ეთს. რა 
დი ალ ოგი გქ ონ დათ?

– შე მთ ხვ ევ ით შე ვხ ვდ ით ტე ლე
კო მპ ან ია „იმ ედ ში“... პი რდ აპ ირ ვკ
ით ხე, – ირ აკ ლი, რა ტომ ჩა აბ არე კო
დო რის ხე ობა? ხომ გი თხ არი, რომ 
არ შე იძ ლე ბო და ჯა რის შე ყვ ანა. ხომ 
მა რთ ლა ისე მო ხდა, რო გო რც მე გე
უბ ნე ბო დიმე თქი? მი პა სუ ხა, თა ნა
მდ ებ ობ იდ ან გა და მა ყე ნეს, პო ლი
ტი კუ რი გა და წყ ვე ტი ლე ბით მო ხდა 
ჩე მი ჩა მო შო რე ბაო. ის იც ვუ თხ არი, 
ხომ გა ფრ თხ ილ ებ დი, შე იძ ლე ბა თა
ნა მდ ებ ობ ას ჩა მო გა შო რონ და ამ 
შე მთ ხვ ევ აში, ვინ აგ ებს პა სუ ხს კო
დო რზემე თქი. შენ კი მპ ირ დე ბო დი, 
პა სუ ხი სმ გე ბე ლი მე ვა რო... მი თხ რა, 
წი ნა სწ არ მე ტყ ვე ლი არ ვარ, ყვ ელ
აფ ერი მც ოდ ნო დაო... ას ეა, ად ამ ია
ნე ბი თა ნა მდ ებ ობ ას რომ იკ ავ ებ ენ, 
ჰგ ონ იათ, რომ მას სა მუ და მოდ შე ინ
არ ჩუ ნე ბენ. ოქ რუ აშ ვი ლს აც ამ იტ ომ 
ეგ ონა, რომ ფა დი შა ჰი და მს ოფ ლი
ოს მმ არ თვ ელი იყო. არ ადა, ფა ქტ ია, 
რომ ირ აკ ლი ოქ რუ აშ ვი ლის კი სე
რზ ეა ქა ლბ ატ ონ ის სი კვ დი ლი კო
დო რის ხე ობ აში, რო მლ ის სი ცო
ცხ ლეც სწ ორ ედ ოქ რუ აშ ვი ლის 
სა მხ ედ რო ებ ის და ბო მბ ვე ბმა 
შე იწ ირა. 

– არ ადა, ამ ქა ლბ ატ ონ
ის სი კვ დი ლი, გა ნა ჩე ნის 
მი ხე დვ ით, თქ ვე ნს კი სე
რზ ეა...

– არა, ამ აში არ მე დე
ბა ბრ ალი... ჩე მს ბრ ალ შია 
მხ ოლ ოდ ის, რაც 25 მა ისს 
მო ხდა... იმ ღა მით გა ვე დი მე 
ხე ობ იდ ან. ეს ქა ლბ ატ ონი კი 
26 მა ისს გა რდ აი ცვ ალა.

– ეს მე თქ ვე ნი ად ვო კა ტი
სგ ან ვი ცი...

– ად ვო კა ტე ბს აც ასე ეგ ონ ათ, 
მა გრ ამ სა სა მა რთ ლო ზე ყვ ელ აფ
ერი გა ირ კვა...

– ბა ტო ნო ემ ზარ, ცო ტა ბუ ნდ
ოვ ან ია თქ ვე ნი გა ნთ ავ ის უფ ლე ბის 
პრ ოც ესი. მო დით, და ვკ ონ კრ ეტ
დეთ, თქ ვენ რჩ ებ ით ნა სა მა რთ ლე
ვად იმ ბრ ალ დე ბე ბით, რაც თა ვის 
დრ ოზე სა აკ აშ ვი ლის ხე ლი სუ ფლ
ებ ამ წა გი ყე ნათ, უბ რა ლოდ, სა პრ
ოც ესო შე თა ნხ მე ბით 12წლ ია ნი 
სა სჯ ელი 11თვ ია ნით შე გე ცვ ალ
ათ?

– დი ახ, ას ეა. თუ მცა აქ ვე გა ნვ
მა რტ ავ, რომ ის ბრ ალ დე ბე ბი მე 
არ მი ღი არ ებ ია. ჩვ ენ შე ვთ ან ხმ დით 
მხ ოლ ოდ სა სჯ ელ ზე. მე რო ლა ნდ 
ახ ალ აი ას გა მო ძი ებ ულ სა ქმ ეზე გა
მო მი ტა ნეს გა ნა ჩე ნი. 

– თქ ვე ნთ ვის უხ ერ ხუ ლო ბას არ 
წა რმ ოა დგ ენს, რომ ნა სა მა რთ ლე

ვი ხა რთ სა მშ ობ ლოს წი ნა აღ მდ ეგ 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა ულ ებ ის გა მო? 
რა ტომ წა ხვ ედ ით ამ და თმ ობ აზე?

– და თმ ობ აზე მხ ოლ ოდ იმ იტ ომ 
წა ვე დი, რომ არ მქ ონ და ამ სა სა მა
რთ ლოს იმ ედი. ახ ლა კი თა ვი სუ ფა
ლი ვარ და უფ რო მე ტად შე ვძ ლებ, 
ვი ბრ ძო ლო სი მა რთ ლის და სა და სტ

ურ ებ ლად...
– თუ მცა ამ სა პრ ოც ესო შე თა

ნხ მე ბას ვე რს ად ვე ღარ გა ას აჩ ივ
რე ბთ...

– არა უშ ავს, სა პრ ოც ესო შე თა
ნხ მე ბას არც შე ვე ხე ბი. მე და ვა მტ
კი ცებ იმ ას, რომ სა აკ აშ ვი ლმა და
არ ღვ ია კო ნს ტი ტუ ცი ის რა მდ ენ იმე 
მუ ხლი. სწ ორ ედ კო ნს ტი ტუ ცი ის 
და რღ ვე ვით რომ წა მო იყ ვა ნა ჯა
რი, ერ თპ ირ ოვ ნუ ლი გა და
წყ ვე ტი ლე ბით რომ და ეს ხა 

თა ვს კო დო რის ხე ობ ას, ამ ას 
და ვუ მტ კი ცებ მას. ეს სა ქმე მი ვა ჰა
აგ ამ დე. ბო ლო მდე ვი ბრ ძო ლებ ამ
ის თვ ის. ქა ლბ ატ ონ რუ სი კო სა და იქ 
და ღუ პუ ლი ბი ჭე ბის სუ ლი არ მო მც
ემს სხ ვა ნა ირ ად მო ქც ევ ის უფ ლე
ბას. კო დო რის ხე ობა იყო ერ თა დე
რთი ად გი ლი, სა დაც შე იძ ლე ბო და 
აფ ხა ზე ბთ ან ერ თი ერ თზე სა უბ არი. 
იქ მო ვა ხე რხ ეთ ის, რომ აფ ხა ზე
ბის დი დი ნა წი ლი შე მო ვა ტრ ია ლეთ 
სა ქა რთ ვე ლო სკ ენ. ამ იტ ომ აც გა

უჩ ნდ ათ ში ში, რომ მო ვი დო და 
დრო, რო დე საც აფ ხა ზე ბი და 
ქა რთ ვე ლე ბი ერთ მხ არ ეს და
ვდ გე ბო დით. ეს არ აწ ყო ბდა 
რუ სე თს და ამ იტ ომ იყო 
მო ფი ქრ ებ ული მთ ელი ეს 
სქ ემა ასე ჭკ ვი ან ურ ად. 

ერ თი სი ტყ ვით, ჩვ ენ
მა მკ ით ხვ ელ მა უკ ვე შე
იტ ყო, შე სა ძლ ოა, პრ ოც
ეს ები წა რი მა რთ ოს ისე, 
რომ ორი წლ ის წი ნათ 
და ან ონ სე ბუ ლი მუ ქა რა 

სა აკ აშ ვი ლის ჰა აგ ის ტრ
იბ უნ ალ ზე წა რდ გო მის შე

სა ხებ, იქ ნებ რე ალ ობ ად აც 
იქ ცეს. ძვ ელი ან ონ სის მი ხე

დვ ით, ეს 2008 წლ ის მო ვლ ენ
ებს უნ და და კა ვშ ირ ებ ოდა. რო

გო რც ჩა ნს, ხე ლი სუ ფლ ება მი ხვ და, 
რომ ამ მი მა რთ ულ ებ ით სა ქმ ის წა
რმ ოე ბა მთ ლი ან ად სა ხე ლმ წი ფოს 
და აწ ვე ბო და ტვ ირ თად, ვი ნა იდ ან 
ჩვ ენი მხ რი დან ომ ის და წყ ებ ის აღ
ია რე ბას ით ვა ლი სწ ინ ებ და. ამ დე
ნად, სუ ლაც არ არ ის ლო გი კას 
მო კლ ებ ული, რომ ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
წი აღ ში ახ ალი გე გმა და იდო – სა
აკ აშ ვი ლი წა რდ გეს ტრ იბ უნ ალ ის 
წი ნა შე კო დო რის ხე ობ აში გა ნვ
ით არ ებ ული მო ვლ ენ ებ ის გა მო. ამ 
შე მთ ხვ ევ აში სა ხე ლმ წი ფოს პა სუ
ხი სმ გე ბლ ობა არ არ სე ბო ბს, ვი ნა
იდ ან, რო გო რც ემ ზარ კვ იც ია ნი 
უს ვა მს ხა ზს, ყო ფი ლმა პრ ეზ იდ ენ

ტმა ხე ობ აში ჯა რი „ერ თპ ირ ოვ
ნუ ლი გა და წყ ვე ტი ლე ბით“ 

შე იყ ვა ნა.

`ვინ წაიღო ხეობა? 
ამერიკამ? რა თქმა 
უნდა, რუსეთმა წაიღო...~

`ხალხის
 გასაგონად 
აგინებდა 

სააკაშვილი 
რუსეთს, თორემ 
ის რეალურად 

„კაგებეს“ ერთ-
ერთი მოწინავე 

თანამშრომელია~

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ქუ ჩის თე მა ნელნე ლა აქ
ტი ური და მი მზ იდ ვე ლი ხდ ება. 
ვა რა უდი, რომ გა ზა ფხ ულ ის 
მო ახ ლო ებ ას თან ერ თად პო ლი
ტი კუ რი ძა ლე ბის ნა წი ლი აუ
ცი ლე ბლ ად მი აკ ით ხა ვს ქუ ჩას, 
სა ვა რა უდ ოდ, უკ ვე მა რთ ლდ
ება. მა რთ ალ ია, გა ზა ფხ ულ ამ დე 
ჯერ მთ ელი თვ ეა და რჩ ენ ილი, 
მა გრ ამ თბ ილი ამ ინ დე ბიც სა
კმ არ ისი აღ მო ჩნ და იმ ის თვ ის, 
რომ გა რკ ვე ული ძა ლე ბი გა რეთ 
გა სუ ლი ყვ ნენ. 

ირ მა ინ აშ ვი ლმა რუ სთ ავ ელ ზე 
„გა სე ირ ნე ბით“ და იწ ყო და დი დი 
იმ ედი აქ ვს, რომ რი გე ბი გა უფ
არ თო ვდ ება. და წყ ება ლო გი კუ რი 
იყო – ქუ ჩას, რო გო რც ვა რა უდ
ობ ენ, სწ ორ ედ პრ ორ უს ული ძა
ლე ბი მი აკ ით ხა ვენ და, სა ვა რა უდ
ოდ, ზუ სტ ად ისე გა აპ რო ტე სტ
ებ ენ სტ ატ უსს პრ ორ უს ულ ობ ის 
შე სა ხებ, რო გო რც თა ვის დრ ოზე 
სი ტყ ვა „რა დი კა ლე ბსა“ და „ქუ ჩის 
ოპ ოზ იც იას“ აპ რო ტე სტ ებ დნ ენ 
ოპ ოზ იც იუ რი ძა ლე ბი. 

ექ სპ ერ ტე ბი ირ წმ უნ ებ იან, 
რომ ამ ეტ აპ ზე ქვ ეყ ან აში არ არ
ის ის ეთი მძ იმე სო ცი ალ ური და 
პო ლი ტი კუ რი სი ტუ აც ია რომ პრ
ოც ეს ებ მა ქუ ჩა ში გა და ინ აც ვლ
ოს, თუ მცა ასე არ ფი ქრ ობ ენ არც 
ბუ რჯ ან აძე და არც სხ ვა, მს გა ვსი 
ორ იე ნტ აც იის ძა ლე ბი. მა თთ ვის 
ახ ლა მთ ავ არი ის არ ის, ვინ აი ღე
ბს ხე ლში ქუ ჩის ლი დე რო ბას. ამ
ის და მტ კი ცე ბას ყვ ელა მა თგ ანი 
შე ეც დე ბა, მათ შო რის ირ აკ ლი 
ალ ას ან იაც კი... სხ ვა თა შო რის, 
ვა ლე რი გე ლბ ახ ია ნმა ივ არ აუ და, 
რომ ერთერ თი პი რვ ელი, ვი ნც 
ქუ ჩას მი აკ ით ხა ვს, ირ აკ ლი ალ
ას ან ია იქ ნე ბაო: „რო დე საც მი ხვ
დე ბა, რომ უნ და ია ქტ იუ როს, მი
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ალ ას ან ია 
ქუ ჩის პო ლი ტი კო სი არ არ ის, ალ
ბათ, ერთერ თი პი რვ ელი იქ ნე ბა, 
ვი ნც ქუ ჩას მი აკ ით ხა ვს. ამ ომ რჩ
ევ ლი სთ ვის ქუ ჩა ში აქ ტი ურ ობა 
ყვ ელ აზე მე ტა დაა მი მზ იდ ვე ლი. 
ვი ნც ქუ ჩა ში გა სვ ლას ბე და ვს, 
ით ვლ ება, რომ ის ყვ ელ აზე გა მბ
ედ ავი და ბრ ძო ლი სუ ნა რი ან ია“.

შე სა ძლ ოა, ქუ ჩა ალ ას ან ია სთ
ვის მა რთ ლაც ერ თა დე რთი გზა 
გა ხდ ეს პო ლი ტი კუ რი სი ცო ცხ
ლის შე სა ნა რჩ უნ ებ ლად, მა გრ ამ 
გია ხუ ხა შვ ილი და რწ მუ ნე ბუ ლია, 
რომ „თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ებ
ის“ ლი დე რი, რო გო რც კი ქუ ჩა ში 
გა ვა, ავ ტო მა ტუ რად და კა რგ ავს 
იმ ცი ფრ საც კი, რო მე ლიც დღ ეს 
აქ ვს, რა დგ ან მას არ გა აჩ ნია ის 
მუ ხტი, რო მე ლიც ქუ ჩის ლი დე რს 
სჭ ირ დე ბა. ხუ ხა შვ ილ ის გა ნც ხა
დე ბით, ვი საც ას ეთი მუ ხტი აქ ვს, 
ის ალ ას ან იას გვ ერ დით არც და
დგ ება და არც თა ვად და იყ ენ ებს, 
რა დგ ან ას ეთ შე მთ ხვ ევ აში მას 
უკ ანა პლ ან ზე გა და სვ ლა მო უწ
ევს...

გია ხუ ხა შვ ილი, ექ სპ ერ ტი:
– ირ აკ ლი ალ ას ან ია და ქუ ჩა 

– ეს ორი რამ შე უთ ავ სე ბე ლია, 
რა დგ ან ქუ ჩის პო ლი ტი კას სჭ
ირ დე ბა შე სა ბა მი სი ლი დე რე ბი, 
შე სა ბა მი სი ფი გუ რე ბი. მა ში ნაც 
კი, რო დე საც ქუ ჩის პრ ოც ეს ები 
მი მდ ინ არ ეო ბდა და ალ ას ან ია მო
ნა წი ლე ობ და, ის მე ორე პლ ან ზე 
იყო ყო ვე ლთ ვის. ნა ცი ონ ალ ური 
ლი დე რი, რო მე ლიც ქუ ჩის მუ
ხტ ის აკ უმ ულ ირ ებ ას შე ძლ ებს, 

ალ ას ან ია ნა მდ ვი ლად ვერ გა ხდ
ება, ეს გა მო რი ცხ ულ ია და ამ ის 
ილ უზ ია არ ავ ის არ უნ და ჰქ ონ
დეს. ის უფ რო და ვა რც ხნ ილი, ეგ
რე თწ ოდ ებ ული „Халевый“ არ ის. 
მის ნა ცი ონ ალ ურ ლი დე რო ბას 
ძა ლი ან სკ ეპ ტი კუ რად ვუ ყუ რებ 
მით უმ ეტ ეს ქუ ჩა სთ ან და კა ვშ ირ
ებ ით. ის ად ამ ია ნე ბი, ვი საც ქუ ჩა
ში გა რკ ვე ული მუ ხტ ის წა მო ღე ბა 
შე უძ ლი ათ, ალ ას ან იას გვ ერ დით 
არ დგ ან ან და ვე რც იდ გე ბი ან.

– ვინ არ იან ეს ად ამ ია ნე ბი, 
არ ის ას ეთი ლე ვან გა ჩე ჩი ლა
ძე?

– ჩვ ენ ოცი წე ლია, ამ ის ტო
რი ებს ვუ ყუ რე ბთ და ზუ სტ ად ვი
ცით, ვი საც შე უძ ლია მუ ხტ ის შე
ქმ ნა. ქუ ჩა ში გა მო დის გა ნს აკ უთ
რე ბით აქ ტი ური  სა პრ ოტ ეს ტო 
ელ ექ ტო რა ტუ ლი მა სა, რო მლ
ებ იც ორ იე ნტ ირ ებ ულ ები არ იან 
რა დი კა ლურ, ემ ოც იურ გა ნწ ყო
ბე ბზე. ალ ას ან ია სგ ან ყვ ელ აფ ერი 
მო დის, ემ ოც იის გა რდა. აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე, ას ეთი ტი პის ლი
დე რე ბი ვე რა სო დეს მა რთ ავ ენ 
ქუ ჩას. არ ათუ ვერ მა რთ ავ ენ, მი
ტი ნგ ზეც კი წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია 
მა თი გა მო სვ ლა. წა რმ ოი დგ ინ ეთ 
ალ ას ან ია მი ტი ნგ ზე შე ძა ხი ლე
ბით, ეს ხომ წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია?  

– და რა ტომ არ ის შე უძ ლე
ბე ლი, მის გვ ერ დით ვი ხი ლოთ 
ის ეთი პო ლი ტი კო სი, რო მე ლიც 
ქუ ჩის მუ ხტ ის შე ქმ ნა ში და ეხ
მა რე ბა?

– არც არ იან და ვე რც იქ ნე ბი ან 
მის გვ ერ დით ას ეთი ად ამ ია ნე ბი, 
იმ იტ ომ რომ მი სი პო ლი ტი კუ რი 
ტე მპ ერ ამ ენ ტი არ გუ ლი სხ მო ბს 
ას ეთ ად ამ ია ნე ბთ ან თა ნა მშ რო
მლ ობ ას. თუ ალ ას ან ია ას ეთ ებ
თან ით ან ამ შრ ომ ლე ბს, ავ ტო მა
ტუ რად გა და ინ აც ვლ ებს მე ორე 
პლ ან ზე, ვე რც ერთ შე მთ ხვ ევ აში 
ვერ გა ხდ ება ის ქუ ჩის ლი დე რი. 

– ქუ ჩის ლი დე რად ვის ხე და
ვთ?

– არ ვფ იქ რობ, რომ დღ ეს იმ
დე ნად დრ ამ ატ ული სი ტუ აც იაა, 
პრ ოც ეს ები ქუ ჩა ში გა და ვი დეს. 
ამ ის წი ნა პი რო ბას, მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ ქვ ეყ ან აში ბე ვრი პრ
ობ ლე მაა, მა ინც ვერ ვხ ედ ავ. ერ
თა დე რთ ია სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ
დგ ენ ის თე მა, ხე ლი სუ ფლ ება ამ 
მო თხ ოვ ნის წი ნა აღ მდ ეგი არ არ
ის. იგ ივე ინ აშ ვი ლის მი ერ მო წყ
ობ ილი აქ ცია, თა ვი სი იდ ეით არ 
ეწ ინ აა ღმ დე გე ბო და ხე ლი სუ ფლ
ებ ის გა ცხ ად ებ ულ პო ლი ტი კას. 
აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, სა ფუ ძვ
ელი, რომ ქუ ჩა ში ტე მპ ერ ატ ურ ამ 
აი წი ოს, არ არ სე ბო ბს, ყო ველ შე
მთ ხვ ევ აში ჯე რჯ ერ ობ ით. თუ მცა 
ეს არ გა მო რი ცხ ავს, რომ პო ლი
ტი კუ რი მო თხ ოვ ნე ბით აქ ცი ები 
არ იქ ნე ბა...

– რა მდ ენ ად შე იძ ლე ბა ქუ ჩის 
ლი დე რად ლე ვან ვა სა ძე ჩა მო
ყა ლი ბდ ეს, ან ამ ის მც დე ლო ბა 
მა ინც ჰქ ონ დეს?

– ლე ვან ვა სა ძე არც ქუ ჩის 
ლი დე რად ჩა მო ყა ლი ბდ ება და 
არც კა ბი ნე ტის, არც აქ ვს მას 
ამ ის შა ნსი და ვე რც ამ ის სუ რვ
ილს ვერ ვა ტყ ობ. სა ერ თოდ, მი
მა ჩნ ია, რომ ზე დმ ეტ ად ხდ ება 
მის ფი გუ რა ზე აქ ცე ნტ ირ ება. რა 
პა რა მე ტრ ით ხდ ება ეს, არ ვი
ცი. პე რი ოდ ულ ად გა მო თქ ვა მს 
ხო ლმე სა კუ თარ აზ რს კო ნკ რე
ტუ ლი სა კი თხ ის ირ გვ ლივ და ეს 
არ ის მი სი მო ღვ აწ ეო ბის მთ ელი 
ფი ლო სო ფია. 

ვინ იბრძოლებს ქუჩის 
ლიდერობისთვის

გია ხუხაშვილი: „ირაკლი 
ალასანია და ქუჩა – ეს 

ორი რამ შეუთავსებელია“
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რუ ბრ იკა „ცხ ოვ რე ბის გზა“ თვ
ით ონ მკ არ ნა ხო ბს რე სპ ონ დე ნტ ებს. 
ამ გვ ერ დე ბზე მხ ოლ ოდ ას ეთ ად ამ
ია ნე ბს თუ ჩა წერ, მს უყე ცხ ოვ რე ბი
სე ული გა მო ცდ ილ ებ ითა და სა ინ ტე
რე სო სა მყ არ ოთი. ცხ ოვ რე ბა ისე არ 
მი დის, რო გო რც ჩვ ენ გვ სუ რს ხო
ლმე, ვა რდ ებ ის სუ რნ ელ თან ერ თად 
ეკ ლე ბის ჩხ ვლ ეტ ის შე გრ ძნ ება მი
გვ ყვ ება. აღ მა რთდა ღმ არ თის ლო გი
კაც ამ თე მა შია. ბე დი სწ ერა თუ თა
ვი სუ ფა ლი ნე ბა – მუ დმ ივი ჭი დი ლია. 
ზო გჯ ერ რა ღა ცე ბი სთ ვის თა ვი და ნვე 
ხარ გა ნწ ირ ული, ან დი დე ბი სთ ვის, 
ან თა ვდ აღ მა რთ ის თვ ის. ელ დარ შე
ნგ ელ აი ას ბე დი მი სმა ოჯ ახ მა თა ვი
და ნვე გა ნს აზ ღვ რა. რე ჟი სო რი სა და 
მს ახ იო ბის შვ ილს თი თქ ოს არ ჩე ვა ნი 
არც ჰქ ონ და. ეც ადა „გზ იდ ან“ გა და
ხვ ევ ას, ჰი დრ ოტ ექ ნი კურ ფა კუ ლტ
ეტ ზე ჩა აბ არა, მა გრ ამ მა ლე ვე მი ხვ
და, რომ „გე პეი“ მი სი სა ქმე არ იყო. 
ამ იტ ომ „სც ენ არს“ მი ჰყ ვა, მო სკ ოვ
ში კი ნო სა რე ჟი სო რო ზე ჩა აბ არა. ქა
რთ ული კი ნო ელ და რის ფი ლმ ებ ის 
გა რე შე წა რმ ოუ დგ ენ ლად მე ჩვ ენ ება. 
26 ია ნვ არს კლ ას იკ ოსი რე ჟი სო რი 82 
წლ ის გა ხდა. 

ბე დი, ოჯ ახი, პრ ოტ ეს ტი
ელ დარ შე ნგ ელ აია: ვფ იქ რობ, ად

ამ ია ნი თვ ით ონ გა ნა გე ბს თა ვის ბე დს. 
არ ის რა ღა ცე ბი, რა საც ვერ ერ ევი, რა
დგ ან უფ ალი არ სე ბო ბს. თუ მცა სა ქმ
ის ად მი და მო კი დე ბუ ლე ბით ად ამ ია ნმა 
თვ ით ონ უნ და გა ნს აზ ღვ როს სა კუ თა
რი ბე დი. მე ის ეთ ოჯ ახ ში და ვი ბა დე, 
კი ნო რე ჟი სო რი უნ და გა ვმ ხდ არ იყ ავი. 
დე და შე წუ ხდა, უმ უშ ევ არი იქ ნე ბიო. 
ომ ის მე რე ბე ვრი ფი ლმი ჩა მო იტ ან
ეს და სტ ალ ინ მა ფი ლმ ებ ის წა რმ ოე ბა 
შე წყ ვი ტა. ქვ ეყ ან ას უჭ ირ და, ფუ ლს 
კი ნო ზე აღ არ ხა რჯ ავ დნ ენ და ცო ტა 
ფი ლმს იღ ებ დნ ენ. მე მა ინც გა და ვწ ყვ
იტე წა სვ ლა. დე და სა ბჭ ოთა კა ვშ ირ ში 
ცნ ობ ილი მს ახ იო ბი იყო და მე არ მი
ნდ ოდა მი სი სა ხე ლით ჩა ვრ იც ხუ ლო
ყა ვი უმ აღ ლე სში. გა ვა ფრ თხ ილე, თუ 
სა სწ ავ ლე ბე ლში მო ხვ ალ, მე იქ იდ ან 
წა მო ვალმე თქი. ან ბა ნის მი ხე დვ ით გვ
იძ ახ ებ დნ ენ, მე გვ არ ის გა მო დი დხ ანს 
მო მი ხდა გა მო ცდ აზე შე სა სვ ლე ლად 
ლო დი ნი. მო დის ბი ჭი, ვი ღაც ქა ლი გე
ძა ხი სო, მი თხ რა. ჩა ვე დი და დე და დგ
ას. დე და, რა ტომ მო ხვ ედი, მე აქ ედ ან 
წა ვალმე თქი, გა ვუ მე ორე. მშ იე რი ხარ, 
„ბე ლო რუ სს კი ვა გზ ალ ზე“ წა ვი დეთ, 
შე ვჭ ამ ოთ და მო დი ის ევ გა მო ცდ აზ ეო. 
დე და კა ხე ლი იყო და სა დი ლზე ერთ 
ჭი ქა ღვ ინ ოს სვ ამ და და ჩვ ენც, მე, გი
ორ გის და თე ნგ იზს გვ ას მე ვდა ხო ლმე. 
შე ვხ ედე, სა ჭმ ელ თან ერ თად ერ თი ჭი
ქა არ აყი მო აქ ვთ. გა მი კვ ირ და, დე დამ 
უნ და და ლი ოს არ აყიმე თქი? დე დამ 
მი თხ რა, შენ და ლიე და გა მო ცდ ას უფ
რო კა რგ ად ჩა აბ არ ებო. მა რთ ლაც ასე 
იყო. 

დე დი სა დმი სა ზო გა დო ებ ის დიდ 
ყუ რა დღ ებ ას ვა პრ ოტ ეს ტე ბდი. ომ ის 
პე რი ოდი იყო და ძმ ები გა და ხო ტრ ილ
ები და ვდ იო დით. დე და სთ ან ერ თად 
ქუ ჩა ში რომ მი ვდ იო დი, დე დას აჩ ერ ებ
დნ ენ, ელ აპ არ აკ ებ ოდ ნენ, მე რე ჩე მზე 
გა დმ ოდ იო დნ ენ, უი, რა ლა მა ზი ბი ჭი 
ხა რო მე უბ ნე ბო დნ ენ. ეს სა ში ნლ ად არ 
მო მწ ონ და. მე ვი ცო დი, რომ ლა მა ზი 
არ ვი ყა ვი. ამ იტ ომ დე დას ვუ თხ არი, 
შენ გვ ერ დით არ ვი ვლი, მე ან წინ წა
ვალ რა მდ ენ იმე ნა ბი ჯით, ან უკ ან ჩა
მო გრ ჩე ბიმე თქი. ასე და ვდ იო დით, მე 
ან წინ ვი ყა ვი, ან უკ ან. სკ ოლ აში ცუ
დად ვს წა ვლ ობ დი და დე დას ვა ბრ აზ
ებ დი. დე დას გა რდ აც ვა ლე ბის და რდი 
დი დხ ანს გა მყ ვა. ხშ ირ ად და ვდ ივ არ 
პა ნთ ეო ნში, დედმა მის სა ფლ ავ ზე. დე
დას ძა ლი ან უყ ვა რდა იე ბი. სა მი დღ ის 

წინ მი ვე დი სა ფლ ავ ზე და იე ბის კო ნე ბი 
და ვა ლა გე...

პი რვ ელი შე ნა ძე ნი – 
ღა მის ქო თა ნი

„ВГИК“ში ბე ვრი ქა რთ ვე ლი სწ ავ
ლო ბდა. იმ დრ ოს, რო დე საც ბა ტო ნი 
ელ და რი კი ნო სა რე ჟი სო რო ფა კუ ლტ
ეტ ის სტ უდ ენ ტი იყო, იმ პე რი ოდ ში 
მა სთ ან ერ თად სწ ავ ლო ბდ ნენ: თა მაზ 
მე ლი ავა, მე რაბ კო კო ჩა შვ ილი, ოთ არ 
იო სე ლი ანი, გი ორ გი შე ნგ ელ აია. მა ხს
ოვს, მე რაბ კო კო ჩა შვ ილ მა მო მი ყვა: 
„ერთ ოთ   ახ   ში ვც   ხო   ვრ   ობ   დით მე, ძმ  
ები შე   ნგ   ელ   აი   ები, ოთ   არ იო   სე   ლი   ანი, 
ბო   რის ან   დრ   ონ   იკ   აშ   ვი   ლი. გვ   ერ   დით 
ოთ   ახ   ში იყო ოთ   არ აბ   ეს   აძე, ქვ   ედა სა  
რთ   ულ   ზე ბა   ად   ურ წუ   ლა   ძე. „ВГИК“ში 
სწ   ავ   ლი   სას ყვ   ელ   ანი შე   ყვ   არ   ებ   ულ   ები 
ვი   ყა   ვით, ძი   რი   თა   დად რუს გო   გო   ნე   ბზე, 
მა   გრ   ამ სწ   რა   ფმ   ავ   ალი რო   მა   ნე   ბი იყო. 
ოთ   არ იო   სე   ლი   ან   მა სტ   უდ   ენ   ტო   ბის დრ  
ოი   ნდ   ელი სი   ყვ   არ   ული, რი   ტა შე   ირ   თო 
ცო   ლად, ელ   დარ შე   ნგ   ელ   აი   ამ  არ   ია  
დნა. არ   ია   დნა პა   რა   ლე   ლურ ჯგ   უფ   ში 
სწ   ავ   ლო   ბდა და იქ და   იწ   ყო მა   თი სი   ყვ  
არ   ულ   ის ის   ტო   რი   აც“. 

ელ დარ შე ნგ ელ აია: – სწ ავ ლი სას 
ბე ვრი მე გო ბა რი გა ვი ჩი ნე. იქ გა ვი ცა ნი 
თა მაზ მე ლი ავა, რო მე ლთ ან ერ თა დაც 
გა და ვი ღე ფი ლმი „თე თრი ქა რა ვა ნი“. 
რაც მთ ავ არ ია, გა ვი ცა ნი ლი ოშა სა
ხა რო ვი, რო მე ლს აც ჩე მს მე სა მე ძმ ას 
ვე ძა ხდი. მე და ლი ოშ ამ სწ ავ ლის და
მთ ავ რე ბის შე მდ ეგ „მო სფ ილ მში“ ორი 
ფი ლმი გა და ვი ღეთ  „ლე გე ნდა გა ყი
ნულ გუ ლზე“ და „ზა მთ რის ზღ აპ არი“. 
ევ გე ნი ლე ონ ოვ მა პი რვ ელი რო ლი ჩვ
ენ თან ით ამ აშა. კა რგ ად მი იღ ეს ჩვ ენი 
ნა მუ შე ვა რი. სა მთ ავ რო ბო აგ არ აკ ებ ზე 
აჩ ვე ნეს ფი ლმი. იქ ვი ღა ცამ და იწ უნა 
და ცო ტა ჰო ნო რა რი მო გვ ცეს. ბა ნკ
ეტ ის თვ ის თა ნხა გა და ვდ ეთ და და რჩ
ენ ილი თა ნხ ით მე ჩე მი ქა ლი შვ ილი ნა

ტო სთ ვის ღა მის ქო თა ნი ვი ყი დე. მა შინ 
არ ია დნა იყო ჩე მი ცო ლი და ძა ლი ან გა
უხ არ და ჩე მი ნა ყი დი ქო თა ნი. კი ნო დან 
ეს იყო ჩე მი პი რვ ელი შე ნა ძე ნი. 

„ეს კო ლი ას შვ ილ ია“
„მე და ლი ოშ ას გო გო ლის „ცხ ვი რის“ 

გა და ღე ბა გვ ინ დო და. ივ ან პე რე ვმა, 
გა ერ თი ან ებ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლმა, ჩვ ენი 
სც ენ არი გა და ყა რა, თა ნა მე დრ ოვე ფი
ლმი უნ და გა და იღ ოთო. მი ვხ ვდი, იქ არ 
იყო ჩე მი ად გი ლი. „მო სფ ილ მი“ და ტო
ვა ლი ოშ ამ აც და ყი რგ იზ ეთ ში წა ვი და. 
კა ნც ელ არ ია ში წა მო სვ ლის თა ობ აზე 
გა ნც ხა დე ბა, რომ და ვწ ერე, მი თხ რეს, 
„ერ თი კვ ირა წა სვ ლის უფ ლე ბას არ 
მო გც ემთ. ყვ ელ ას უნ და „მო სფ ილ მში“ 
მო ხვ ედ რა, თქ ვენ კი დევ მი დი ხა რთო“. 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა არ შე მი ცვ ლია, თბ
ილ ის ში წა მო ვე დი.

კი ნო სტ უდ ია ში და რა ჯი არ მი შვ ებ
და. შო თა მა ნა გა ძემ უთ ხრა, ეს კო ლი ას 
შვ ილ ია, ამ ის თვ ის ყვ ელა კა რი ღი ააო. 
და ვი წყე  მუ შა ობა. ჩვ ენი დი რე ქტ ორი 
მწ ერ ალი და ფი ლო სო ფო სი მი ხე ილ 
კვ ეს ელ ავა გა ხლ დათ. მან დი დი რო ლი 
შე ას რუ ლა ჩვ ენ თვ ის  ახ ალი ტა ლღ
ის თვ ის. სტ უდ ია ში მო იყ ვა ნა ახ ალ გა
ზრ და მწ ერ ლე ბი, რო მლ ებ იც მა შინ არ 
იბ ეჭ დე ბო დნ ენ. ეს ენი იყ ვნ ენ: ნო დარ 
დუ მბ აძე, რე ზო ინ ან იშ ვი ლი, რე ზო ჭე
იშ ვი ლი... „თე თრ ქა რა ვა ნი“ რომ გა და
ვი ღეთ, ერ ქვა „გზ ები და გზ აჯ ვა რე დი
ნე ბი“. ნო დარ ბუ მბ აძ ემ ნა ხა ფი ლმი და 
მე და თა მა ზს გვ ით ხრა, სა თა ური არ 
ვა რგა, „თე თრი ქა რა ვა ნი“ და არ ქვ ითო. 
ას ეც მო ვი ქე ცით. ეს ფი ლმი კა ნის ფე
სტ ივ ალ ზე იყო წა რდ გე ნი ლი. არც მე 
და არც თა მა ზი არ გა გვ იშ ვეს. კო მი
ტე ტის თა ვმ ჯდ ომ არე ბა სკ აკ ოვი იყო. 
მო გვ ია ნე ბით მო სკ ოვ ში „მი ქე ლას“ 
სც ენ არ ის გა მო ჩა ვე დი და ბა სკ აკ ოვი 
მე უბ ნე ბა, კა ნში რა ტომ არ ჩა მო ხვ ედი, 
ისე კა რგ ად მი იღ ეს „თე თრი ქა რა ვა
ნიო“. თი თქ ოს მე შე მე ძლო მათ გა რე შე 
სა ზღ ვა რგ არ ეთ წა სვ ლა“. 

რე ზო გა ბრ ია ძის აღ მო ჩე ნა
რომ არა რე ზო გა ბრ ია ძი სა და ელ

დარ შე ნგ ელ აი ას დუ ეტი, „უბ რა ლოდ“ 
არ გვ ექ ნე ბო და „შე რე კი ლე ბი“ და „არ
აჩ ვე ულ ებ რი ვი გა მო ფე ნა“, ქა რთ ული 
კი ნოს ორი მა რგ ალ იტი. ეს კი ის ეთ ივე 
წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია, რო გო რც ცა თმ
ფრ ენ ის გა ფრ ენა „შე რე კი ლე ბში“. 

„ახ ალი ფი ლმ ის თვ ის ვე ძე ბდი სც
ენ არს და წა ვე დი მო სკ ოვ ში. სა სც ენ
არო კუ რს ზე მა მა ჩე მის მე გო ბარ რე ჟი
სორ ტრ აუ ბე რგ თან  მი ვე დი – აქ რა მდ

ენ იმე ქა რთ ვე ლი სწ ავ ლო ბს და რო მე
ლთ ან მი სვ ლას მი რჩ ევთმე თქი. რე ზო 
გა ბრ ია ძე სთ ან მი დიო, მი რჩ ია. მო მცა 
რე ზოს სც ენ არი. ეს იყო 250გვ ერ დი
ანი მა სა ლა. შე ვხ ვდი რე ზოს. „არ აჩ ვე
ულ ებ რი ვი გა მო ფე ნის“ სც ენ არი ნელ
ნე ლა და ვი ყვ ან ეთ სც ენ არ ის ნო რმ აზე, 
80 გვ ერ დზე. სტ უდ ია ში მო სა მზ ად ებ
ელი სა მუ შაო მა ქვს და თბ ილ ის ში ჩა
მო ვი და გია და ნე ლია. გია იწ ყე ბდა „არ 
და იდ არ დოს“ გა და ღე ბას. მე სც ენ არ
ის ტად რე ზო გა ბრ ია ძე ვუ რჩ იე. მე ორე 
დღ ეს შე ვა ხვ ედ რე ერ თმ ან ეთს. რე ზოს 
ვუ თხ არი, უფ რო მე ტად იყ ავი გი ას
თან, მე რომ და მჭ ირ დე ბი, და გი რე კავ 
და მო ხვ ალმე თქი. „არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი 
გა მო ფე ნა“ ისე გა და ვი ღე, რე ზო თი
თქ მის არ ეს წრ ებ ოდა. ბა თუ მში და ქუ
თა ის ში ჩა მო ვი და. უმ ეტ ეს აც გი ას თან 
იყო. ფი ლმი არც ერთ ფე სტ ივ ალ ზე არ 
ყო ფი ლა. ბუ ლგ არ ეთ ში აჩ ვე ნეს, მე და 
ლა ლა თა ბუ კა შვ ილი  ვი ყა ვით. გო რბ
აჩ ოვ ის პე რი ოდ ში რო ტე რდ ამ ში ჩე მი 
მო წა ფე დი ტო ცი ნც აძე გა ხლ დათ და 
მი თხ რა, იქ ფი ლმი ძა ლი ან კა რგ ად მი
იღ ესო. 

„შე რე კი ლე ბი“
ეს ფი ლმი ის ევე არ მბ ეზ რდ ება, 

რო გო რც „ცი სფ ერი მთ ები“. მუ დმ ივ
ად, ყო ველ ნა ხვ აზე ახ ალს აღ მო ვა ჩენ 
ხო ლმე. ბა ვშ ვო ბა ში იმ მო მე ნტ ზე, ბი
ძიაბა ბუა რომ თა ვი სი სი ყვ არ ულ ის 
ის ტო რი ას ჰყ ვე ბა, ვი სე სე ბო დი და ვე
ლო დე ბი მო მე ნტს, რო დე საც იტ ყო და 
– ეჰ, თა მუ ნია, თა მუ ნია... მო მწ ონ და 
კო კე ტი მა რგ ალ იტა თა ვზე და კო სე
ბუ ლი ბა ფთ ით. ნი ძლ ავ საც ვი გე ბდი – 
და მი სა ხე ლეთ ფი ლმი, სა დაც მხ ოლ ოდ 
ერ თა დე რთი ქა ლი თა მა შო ბსმე თქი. 
ეს „შე რე კი ლე ბია“ :) ბა ტო ნმა ელ და
რმა არ ია დნა შპ რი ნკს გვ არი მი სცა. 
არ ია დნა შე ნგ ელ აია „ევ გე ნი ონ ეგ ინ ში“ 
თა მა შის შე მდ ეგ ძა ლი ან პო პუ ლა რუ
ლი რომ გა ხდა, ელ და რს ეკ ით ხე ბო დნ
ენ, არ ია დნ ასი ვინ ხა რო? :) იყო ას ეთი 
დრ ოც. 

„ფი ლმ ის გა და ღე ბა რომ და ვი წყ ეთ, 
სი რთ ულ ეს გა და ვა წყ დით – ცა თმ ფრ
ენ ის გა კე თე ბა. მე მყ ავ და ნა თე სა ვი 
გე ნე რა ლი სუ დე ცი, სა ჰა ერო ძა ლე ბის 
უფ რო სი. მი სი ქა ლი შვ ილი გო გი ან
დრ ონ იკ აშ ვი ლის მე უღ ლე იყო. გა სცა 
ბრ ძა ნე ბა, რომ ჩვ ენ თვ ის ეს პრ ოე ქტი 
გა კე თე ბუ ლი ყო. წა ვე დით მო კო ვში. 
ორ სა რთ ულ იან შე ნო ბა ში შე ვე დით 
და ლი ფტი ქვ ევ ით ჩა ვი და, არ ვი ცი 
რა მდ ენი სა რთ ულ ით ქვ ევ ით. იქ და
გხ ვდა სა ტა რო ვი, კო ნს ტრ უქ ტო რი. 

ჩვ ენ ვა ჩვ ენ ეთ თე ნგ იზ მი რზ აშ ვი ლის 
და თა ვად რე ზო გა ბრ ია ძის და ხა ტუ
ლი ცა თმ ფრ ენ ის ეს კი ზე ბი. ერთ კვ
ირ აში გა ვა კე თე ბო, და გვ პი რდა. ერთ 
კვ ირ აში რკ ინ ის ჩო ნჩ ხი მა რთ ლაც 
და გვ ახ ვე დრა. იც ინ ოდა, ამ ერ იკ ელ
ებს შე ვუ გდ ებთ და იტ ყვ იან, ეს რა 
მო იგ ონ ეს რუ სე ბმ აო. ეს კო ნს ტრ უქ
ცია თბ ილ ის ში ჩა მო ვი ტა ნეთ. ჩვ ენ თან 
მხ ატ ვა რი იყო ჩუ ბჩ იკ ას მა მა, ბა ტო ნი 
რე ზო მი რზ აშ ვი ლი. მო სკ ოვ იდ ან წა მო
ღე ბუ ლი წე ბო თი და აწ ება ყვ ელ აფ ერი 
და სა ბო ლოო სა ხე მი სცა ცა თმ ფრ ენს. 
ჩა ვი ტა ნეთ თე ლა ვში, აე რო დრ ომ ზე. 
მო ვი და გე ნე რა ლი  ეს უნ და აფ რი ნდ
ესო? გა დმ ოგ ვხ ედა. აფ რი ნდ ებ აო, ვუ
თხ არ ით. ცა თმ ფრ ენი ნელნე ლა რომ 
აფ რი ნდა,  გე ნე რა ლმა  „იოფ ტვ აიუ 
მაწ, ლე წი ტო“. 

ფი ლმი შა ხის პე რი ოდ ში თე ირ ან ის 
კი ნო ფე სტ ივ ალ ზე აჩ ვე ნეს. მე სც ენ
აზე გა მო მი ყვ ან ეს. ვხ ედ ავ, ირ გვ ლიც 
ცი ცი ნა თე ლე ბს. ეს იყო ქა ლბ ატ ონ
ებ ის დე კო ლტ ეზე აბ რჭ ყვ ია ლე ბუ ლი 
ბრ ილ ია ნტ ები. დე დო ფა ლს  აჩ ვე ნეს 
„შე რე კი ლე ბი“ და მო ეწ ონა. ჩე მთ ან ერ
თად იყო სა ბჭ ოთა ელ ჩი, მთ ხო ვა, შე მი
ყვ ანე, არ მი ნა ხა ვს ეგ ფი ლმ იო. ძა ლი ან 
კა რგ სა სტ უმ რო ში ვც ხო ვრ ობ დი, ყვ
ელა რე სტ ორ ან ში შე მე ძლო მე სა დი ლა. 
მთ ელი სა ელ ჩო ჩე მთ ან ერ თად ჭა მდა. 
წა სვ ლის დღ ეს სა წო ლზე ან გა რი ში 
და მხ ვდა. ათ ას ობ ით დო ლა რი ეწ ერა. 
არ ადა, 25 დო ლა რის ამ არა ვი ყა ვი. ნე
რვ იუ ლო ბი სგ ან  მთ ელი ღა მე არ მი ძი
ნია. დი ლას სა ელ ჩოს თა ნა მშ რო მე ლი 
მო ვი და  ამ თა ნხ ით კი დევ შე გი ძლ იათ 
რე სტ ორ ნე ბით სა რგ ებ ლო ბაო. 

 არ ის სი ყვ არ ული ვე რტ იკ ალ
ური და თან ბრ უნ ვა დი?

 რა თმა უნ და.

„ცი სფ ერი მთ ები“ – კლ ას იკა
„სა მა ნი შვ ილ ის დე დი ნა ცვ ალ მა“ 

ქა ირ ოს ფე სტ ივ ალ ზე გა მო სა ხუ ლე
ბი სთ ვის აი ღო პრ იზი. ანუ ეს ჯი ლდო 
ლო მერ ახ ვლ ედ ია ნმა აი ღო. და და დგა 
„ცი სფ ერი მთ ებ ის“ პე რი ოდი. ეს ფი
ლმი სულ სხ ვა გვ არ ად ძვ ირ ფა სია რე
ჟი სო რი სთ ვის. მი სი გა და ღე ბის დრ ოს 
გა ჩნ და ელ და რის ქა ლი შვ ილი ელ ენე, 
რო მე ლიც მო გვ ია ნე ბით ტრ აგ იკ ულ
ად, ავ ტო ავ არ იით და იღ უპა. რე ჟი
სო რმა ფი ლმი ქა ლი შვ ილს მი უძ ღვ ნა. 
„ცი სფ ერი მთ ები“ კა ნის ფე სტ ივ ალ ზე 
1984 წე ლს ორ ჯერ აჩ ვე ნეს, მს გა ვსი 
რამ კი კა ნში არ ახ სო ვთ. 30 წლ ის შე
მდ ეგ კი ფი ლმი კლ ას იკ ური ფი ლმ ებ ის 
კა ტე გო რი აში მო ხვ და. ელ დარ შე ნგ
ელ აია კლ ას იკ ოს ად აღ ია რეს. 

„თი თქ მის ერ თი წე ლი წა დი ვწ ერ
დით მე და რე ზო ჭე იშ ვი ლი სც ენ არს. 
მას ჩვ ენ კი ნო სტ უდ ია ზე ჰქ ონ და პა
ტა რა მო თხ რო ბა „ცი სფ ერი მთ ები“. იქ 
არც მა რკ შრ ეი დე რი იყო, არც ნგ რე ვა. 
ამ მო თხ რო ბის სა ფუ ძვ ელ ზე და ვი წყ
ეთ წე რა. სც ენ არს კი ნო ში დი დი მნ იშ
ვნ ელ ობა აქ ვს. ეი ზე ნშ ტე ინი ამ ბო ბდა, 
თუ სც ენ არი კა რგი გა ქვს, ჩა თვ ალე, 
რომ ფი ლმი გა კე თე ბუ ლია. მო სკ ოვ
ში შე ნი შვ ნე ბი მო გვ ცეს, მა გრ ამ ჩვ ენ 
მა ინც ჩვ ენი გა ვა კე თეთ. თე მი კო ჩი
რგ აძ ეს რომ უნ და ეთ ამ აშა ეს უკ ვე 
გა და წყ ვე ტი ლი მქ ონ და. ქა ლბ ატ ონი 
სე სი ლი ას და ყო ლი ება მი ნდ ოდა. გი
ორ გი ვე რი კოს სი ძე იყო და ქა ლბ ატ
ონი სე სი ლია იქ სტ უმ რო ბი სას გა ვი
ცა ნი. მი ვუ ტა ნე სც ენ არი. შენ გი ჟი ხომ 
არ ხარ, ხვ ალ თუ ზეგ უნ და წა ვი დე 
ამ ქვ ეყ ნი და ნო, გა მო მი ცხ ადა. ქა ლბ
ატ ონო სე სი ლია, მე სც ენ არს და გი
ტო ვე ბთ, თქ ვენ წა იკ ით ხეთ, მი რჩ იეთ 
ვინ გა და ვი ღომე თქი. მე ორე დი ლის 
ცხ რა სა ათ ზე გა ის მა ტე ლე ფო ნის ზა
რი  ჩქ არა მო დი ჩე მთ ანო, ქა ლბ ატ ონი 
სე სი ლია იყო. ჩე მი „ნი ვით“ გა ვვ არ დი. 
კა რი გა მი ღო და ზუ სტ ად ისე და მხ
ვდა, რო გო რიც ფი ლმ შია, ქა ლბ ატ ონი 
თა მა რის რო ლში. მუ ხლ ზე და ვე ცი, 
წუ თე ბში გა და ვი ღე ბთმე თქი. ჯა ნდ
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my View

ელდარ შენგელაიას ცხოვრების გზა

„ცხოვრება 
ამოცანას 

გაძლევს და 
შენ უნდა 

გადაწყვიტო. 
საჩუქარი 
არ არის, 
მუდმივი 

გამოცდაა. 
ეს გამოცდა 

უნდა 
ჩააბარო“ 

 „ელენეს გადარჩენა შეიძლებოდა, უცებ რომ 
მიეღოთ საავადმყოფოში. გვიანი იყო. მე 

დავუხუჭე თვალები... ეს ისეთი ტრაგედიაა, 
რომელიც მე და ნელის სიცოცხლის 

ბოლომდე გაგვყვება. ამის მკურნალი არ 
არსებობს. ვისაც შვილი არ დაღუპვია, ის ამ 

დარდსა და წამებას ვერ გაიგებს“ 

ორშაბათი, 2 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 12



და წუ ნე ბუ ლი სც ენ არი – 
ორ ოს ანი კლ ას იკ ოსი

 – რა სც ენ არი და გი წუ ნეს?
 – ჩე მი პრ ოე ქტ ია „სა ვა რძ ელი“. 

თა ნა მდ ებ ობ ის პი რზე და სკ ამ ზეა. 
სა ვა რძ ელ ია თა ვად პე რს ონ აჟი. მე 
და გო გა ცხ ვე დი ან მა და ვწ ერ ეთ. არ 
მო ეწ ონ ათ. არ ადა, კო ნკ ურ სში უც ნა
ური ჟი ური იჯ და. კლ იპ ებ ის გა მკ ეთ
ებ ლე ბი, დო კუ მე ნტ ალ ის ტი... ერ თა
დე რთი, კო ტე ჯა ნდ იე რს რომ ეთ ქვა, 
ცუ დი სც ენ არ იაო, სა წი ნა აღ მდ ეგო 
არ აფ ერი მე ქნ ებ ოდა. რო დე საც კლ
იპ მე იქ ერი, რო მლ ის გა და ღე ბუ ლი 
კლ იპი არ მი ნა ხა ვს, ამ ბო ბს, რომ სც
ენ არი ცუ დია, მე შე ურ აც ხყ ოფ ილი 
ვარ. კო მპ ეტ ენ ტუ რის უა რს მი ვი
ღე ბდი. ჯერ ჩე მი ძმა ჩა აგ დეს, მე რე 
ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე, მე რე მი შა კო ბა
ხი ძე, მე რაბ კო კა ჩა შვ ილი, სა შა რე ხვ
ია ში ლი და ახ ლა ელ დარ შე ნგ ელ აია. 
გა მო დის, რომ კი ნო ცე ნტ რი უფ როს 
თა ობ ას ებ რძ ვის. ამ რე ჟი სო რე ბს 
ფუ ლი რომ არ მი სცე, ეს შე იძ ლე ბა? 
გია და ნე ლია შვ იდი წე ლი აკ ეთ ებ
და ან იმ აც იურ ფი ლმს „ქი ნძ აძა“. შვ
იდი წე ლი კუ ლტ ურ ის სა მი ნი სტ როს 
ფო ნდი ძა ლი ან დი დი ფუ ლით აფ ინ
ან სე ბდა. რუ სე თში უფ როს თა ობ ას 
უფ რთ ხი ლდ ებ იან. „მო სფ ილ მში“ უფ
რო სი თა ობ ის თვ ის ძვ ელი ტე ქნ იკა 

სპ ეც ია ლუ რად არ ის შე მო ნა ხუ ლი, 
სა ნამ ის ინი ცო ცხ ლე ბი არ იან, უნ
დათ, რომ იმ უშ აონ. ჩვ ენ თან ამ აზე 
არ ავ ინ ფი ქრ ობს. სი ონ ში პა ტა რა 8 
წლ ის ბი ჭი მე კი თხ ება, „შე რე კი ლე ბი“ 
შენ გა და იღ ეო? უფ რო სი თა ობ ის მი
მა რთ სხ ვა და მო კი დე ბუ ლე ბა უნ და 
იყ ოს. სა ნამ მე, გი ორ გი, სა შა, მე რა ბი 
და რე ზო ეს აძე ცო ცხ ლე ბი ვა რთ, გა
მო გვ იყ ენ ონ რა. 

– თქ ვენ ბო ლო ნა მუ შე ვრ ად „ექ სპ
რეს ინ ფო რმ აც ია“ ით ვლ ება, არა?

– თუ არ ჩა ვთ ვლ ით შა რშ ან დელ 
კო პრ ოდ უქ ცი ას რუ სე თთ ან, „ექ სპ რეს 
ინ ფო რმ აც ია“ ბო ლო ნა მუ შე ვრ ად ით
ლე ბა. გა მს ახ ურ დი ას დრ ოს ვი ღე ბდი, 
თან მი ტი ნგ ებ ზე და ვდ იო დი და მთ ლად 
კა რგი ფი ლმი არ გა მო ვი და. მე რე გა
და ვა მო ნტ აჟე. ახ ლა მე უბ ნე ბი ან, ცუ დი 
ფი ლმი არ ყო ფი ლაო. 

– რე ზო გა ბრ ია ძე სთ ან ის ევ უნ და 
გე თა ნა მშ რო მლ ათ, მა ხს ოვს. 

– „პა ტა რა ქა ლა ქი“ ჰქ ვია მის მო თხ
რო ბას. მა გრ ამ რა ტო მღ აც უა რი მი თხ
რა მის გა და ღე ბა ზე. რე ზო ცო ტა ჭი რვ
ეუ ლია. მე ეს არ მწ ყი ნს. 

ელ ენე
ას ეთი ოჯ ახი, თა ვბ რუ და მხ ვე ვი კა

რი ერა და ფი ლმ ოგ რა ფია, წა რმ ატ ება, 
სა ხე ლი და უც ებ მო ულ ოდ ნე ლი ტრ
აგ ედ ია. ელ ენე ელ და რის მე სა მე ქა ლი
შვ ილი იყო, მე ორე ქო რწ ინ ებ იდ ან. რვა 
წლ ის წინ 23 წლ ის სი ცო ცხ ლით სა ვსე 
გო გო ნა მო ულ ოდ ნე ლად და იღ უპა, ავ
არ იით. „ელ და რი დღ ემ დე ვერ მშ ვი დდ
ება, მა ნქ ანა არ უნ და გვ ეყ იდა, იქ ნებ 
ტრ აგ ედ ია თა ვი დან აგ ვე ცი ლე ბი ნაო“, 
– ამ ბო ბს რე ჟი სო რის მე უღ ლე, ქა ლბ
ატ ონი ნე ლი და ვლ ია ნი ძე.

„პრ აი მტ აი მი“ ამ ტრ აგ ედ ია ზე ხუ თი 
წლ ის წინ წე რდა. მა ეს ტრ ომ მა შინ შვ
ილ ის თვ ის მი ძღ ვნ ილი ფი ლმი მა ჩვ ენა, 
ელ ენ ეს ბა ვშ ვო ბი დან ცხ ოვ რე ბის ბო
ლო მდე გა და ღე ბუ ლი ვი დეო მა სა ლე
ბის ნა კრ ები. 

გო გო ნას წი ნა თგ რძ ნო ბა ჰქ ონ და. 
დე დას უთ ხრა, ის ეთი შე გრ ძნ ება მა ქვს, 
მა ლე უნ და მო ვკ ვდ ეო. მე არ გა ვთ ხო

ვდ ები, ქმ არი არ მე ყო ლე ბაო. ბო ლო 
ზა ფხ ულს მა ნქ ან ის ყი დვა არ ან ორ მა
ლუ რად აი ჩე მა. გა რდ აც ვა ლე ბა მდე 
ერ თი წლ ით ად რე სანფრ ან ცი სკ ოდ ან 
ჩა მო ვი და. უნ ივ ერ სი ტე ტი წა რჩ ინ ებ ით 
და ამ თა ვრა, მო ეწ ყო GIPAს მა გი სტ რა
ტუ რა ში და სა ღა მოს უნ და ევ ლო ლე
ქც იე ბზე. უც ებ გა და წყ ვი ტა, სწ ავ ლი
სთ ვის თა ვი და ენ ებ ებ ინა. წე ლს უნ და 
და ვი სვ ენო, ძა ლი ან და ვი ღა ლეო. თუ 
ვერ მა რჩ ენთ, მო წა ფე ამ იყ ვა ნე თო, ნა
ხე ვრ ად ხუ მრ ობ ით ამ ბო ბდა. მა მა ბრ
აზ ობ და, რა ტომ გა მო ვი და GIPAდა ნო... 

რე ჟი სო რს მა სზე სა სა უბ როდ თვ
ალ ები აე ნთო. ახ ლა ელ ენ ეზე ვი ლა პა
რა კე ბო. გუ ლი ჩა მწ ყდა...  

„ელ ენე სწ ორ ედ მა შინ და იბ ადა, რო
დე საც მე „ცი სფ ერ მთ ებს“ ვი ღე ბდი, 
1983 წე ლს. პა ვი ლი ონ ში მი თხ რეს, ელ
ენე და იბ ად აო. ჩე მმა დი რე ქტ ორ მა შა
მპ ან ური გა ხს ნა, იქ ვე აღ ვნ იშ ნეთ. „ცი
სფ ერი მთ ები“ მე ელ ენ ეს მი ვუ ძღ ვე ნი. 
ერ თხ ელ მე და ნე ლიმ წა ვი ყვ ან ეთ ოპ
ერ აში. ნი ნო ან ან ია შვ ილი რომ ნა ხა, ცე
კვა მო უნ და. ნე ლიმ პუ ან ტე ბი უყ იდა და 
სა ხლ ში ცე კვ ავ და. მე მი ნდა გა მო ვი დე 
ნი ნო ან ან ია შვ ილ იო, ამ ბო ბდა. სწ ავ ლო
ბდა გე რმ ან იში, ლო ნდ ონ ში, ამ ერ იკ აში, 
სან ფრ ან ცი სკ ოში. დი რე ქც იამ მო გვ
წე რა, იდ ეა ლუ რად იც ის ინ გლ ის ური 
ენა, მა გრ ამ მა ინც უნ და ნა ხოს ინ გლ
ის ური ფი ლმ ები და იკ ით ხოს ლი ტე რა
ტუ რაო. რომ ჩა მო ვი და მას და სვ ენ ება 
უნ დო და, მე მი ნდ ოდა ეს წა ვლა. ამ აზე 
კო ნფ ლი ქტი მო გვ ივ იდა. ეს ჩე მი შე ცდ
ომა იყო... მას მა რთ ლა ეს აჭ ირ ოე ბო და 
და სვ ენ ება. მა შინ მო ინ დო მა მა ნქ ან აზე 
და ჯდ ომა. ტა ნით ძა ლი ან პა ტა რა იყო. 
რო გო რც ჩა ნს, ამ ან იმ ოქ მე და და მო
ხდა ეს სა ში ნე ლი ამ ბა ვი, ავ არ ია. მი სი 
გა და რჩ ენა შე იძ ლე ბო და, უც ებ რომ 
მი ეღ ოთ სა ავ ად მყ ოფ ოში. ძა ლი ან დი
დხ ანს ატ არ ეს აქ ეთიქ ით. ლი ფტ ში 
რომ შე ვე დი, გუ ლი მი მდ ისო, მი თხ რა. 
რომ და მი ნა ხეს გა მო ცვ ივ დნ ენ ექ იმ ები 
და შე იყ ვა ნეს სა ოპ ერ აც იოდ. გვ ია ნი 
იყო. მე და ვუ ხუ ჭე თვ ალ ები... ეს ის ეთი 
ტრ აგ ედ იაა, რო მე ლიც მე და ნე ლის სი
ცო ცხ ლის ბო ლო მდე გა გვ ყვ ება. ამ ის 

მკ ურ ნა ლი არ არ სე ბო ბს. ვი საც შვ ილი 
არ და ღუ პვ ია, ის ამ და რდ სა და წა მე ბას 
ვერ გა იგ ებს. 

ერ თიორ ჯერ და მე სი ზმ რა. იშ ვი ათ
ად ვხ ედ ავ დე დას, მა მა სა ერ თოდ არ 
მი ნა ხა ვს. მას მე რე, რაც უწ მი ნდ ეს მა და 
უნ ეტ არ ეს მა გვ ით ხრა, ელ ენ ეს სუ ლი 
ცო ცხ ალ იაო, სხ ვა გვ არ ად შე ვხ ედე ყვ
ელ აფ ერს. შე მდ ეგ გო გი ხა რა ბა ძემ წა
გვ იყ ვა ნა ეკ ლე სი აში მა მა გი ორ გი ზვ ია
და ძე სთ ან... ასე და ვი წყ ეთ მე და ჩე მმა 
მე უღ ლემ ეკ ლე სი ური ცხ ოვ რე ბა...

სი ონ ში მა მა გი ორ გი ელ ენ ეს პა ნა
შვ იდს იხ დი და. ამ დრ ოს მო ფრ ინ და 
თე თრი მტ რე დი. ჯერ სა რკ მე ლზე იჯ
და, მე რე ბო ძზე გა და ვი და და ბო ლოს 
კა ნკ ელ ზე და ჯდა. პა ნა შვ იდ ის და მთ ავ
რე ბა მდე იქ იყო. პა ნა შვ იდი და სრ ულ და 
თუ არა გა ფრ ინ და. თი თქ ოს ელ ენ ეს 
სუ ლი იყო... მა მა გი ორ გი გვ ეუ ბნ ება, 
ყვ ელ აფ ერი უფ ლის ნე ბაა და ელ ენე ახ
ლა ან გე ლო ზია ცა შიო. მე ამ ის მჯ ერა. 
მო ძღ ვა რი რა ღა ცნ აი რად გვ ეხ მა რე ბა, 
მა გრ ამ ამ ის გა და ტა ნა ძნ ელ ია. მის სა
ფლ ავ ზე ვლ ოც ულ ობ. 

ოჯ ახი
„გი ორ გი ავ ად მყ ოფ ობს, ფე ხე ბი სტ

კი ვა და მე მა სთ ან ავ დი ვარ მო სა ნა ხუ
ლე ბლ ად. ერ თი ძმა მყ ავს და რო გორ 
შე იძ ლე ბა რომ ყუ რა დღ ება არ მი ვა ქც
იო? თე ნგ იზი უფ რო სი იყო, მე და გი
ორ გი ვჩ ხუ ბო ბდ ით ხო ლმე. გი ორ გიმ 
მო მი არა. მო სკ ოვ ში სწ ავ ლი სას და ძო
ნძ ილი პა ლტო მე ცვა. მან „ოთ არ აა ნთ 
ქვ რი ვში“ რომ ით ამ აშა, ფუ ლი აი ღო, 
მო სკ ოვ ში ჩა მო ვი და, წა მი ყვ ანა მკ ერ
ავ თან და ძა ლი ან კა რგი პა ლტო შე მი
კე რა“. 

– ცო ლი ოჯ ახ ის ბუ რჯ ია?
– რა თქ მა უნ და, ბუ რჯ ია. ნე ლი ჩე მი 

ცო ლი იყო, ახ ლა ჩე მი დე დაა, მის ბრ ძა
ნე ბას ვე მო რჩ ილ ები. 

– ცხ ოვ რე ბა რო გო რია?
– ცხ ოვ რე ბა ამ ოც ან ას გა ძლ ევს და 

შენ უნ და გა და წყ ვი ტო. სა ჩუ ქა რი არ 
არ ის, მუ დმ ივი გა მო ცდ აა. ეს გა მო ცდა 
უნ და ჩა აბ არო. რაც მთ ავ არ ია, უნ და 
იშ რო მო. 

EXCLUSIVE

ელდარ შენგელაიას ცხოვრების გზა
აბ ას შე ნი თა ვიო, და მთ ან ხმ და. ავ ად 
იყო, ლე ჩკ ომ ბი ნა ტში იწ ვა, იქ იდ ან 
მო ჰყ ავ დათ გა და ღე ბა ზე, ჩვ ენ მზ
ად ვხ ვდ ებ ოდ ით, გა და ვი ღე ბდ ით და 
უკ ან მი გვ ყა ვდა. კი ნოს სა ხლ ის დიდ 
და რბ აზ ში გვ ქო ნდა ჩვ ენ ება. ქა ლბ
ატ ონი სე სი ლია პა რტ ერ ში იჯ და. 
თა ვმ და ბა ლი ქა ლი იყო, სი ტყ ვით გა
მო სვ ლა არ უყ ვა რდა. შე მო ქმ ედ ებ ით 
ჯგ უფ თან ერ თად რომ და ვა სა ხე ლე, 
მუ შტი მო მი ღე რა. მა ინ ტე რე სე ბდა 
რო გორ მი იღ ებ და ფი ლმს. ყუ რს აკ
ლდა. კა რგი სუ რა თია, მა გრ ამ ვე რა
ფე რი გა ვი გეო, მი თხ რა. მე ორე დღ ეს 
მე ქა ნი კო სს ხმა ავ აწ ევ ინე. ყვ ელა და
ყრ უვ და, ქა ლბ ატ ონ მა სე სი ლი ამ ფი
ლმი შე აქო. ფი ლა რმ ონ ია ში ფი ლმ ის 
ჩვ ენ ებ ას სე რგო ფა რა ჯა ნო ვი ეს წრ
ებ ოდა. ჩვ ენ ებ ის შე მდ ეგ მს ახ იო ბე
ბის წა რდ გე ნი სას ხა ლხი ფე ხზე ად გა, 
ოვ აც იე ბით შე ხვ და სე სი ალ ია თა ყა
იშ ვი ლს. მი არ თვ ეს თა იგ ული. მა ნქ
ან აში ჩა ვს ვით, სა ხლ ში გა ვუ შვ ით... 
და სამ დღ ეში გა რდ აი ცვ ალა კი დეც... 

თა ვმ ჯდ ომ არე ერ მა ში თვ ლი და, 
რომ ეს ან ტი სა ბჭ ოთა ფი ლმ ია. გა
რდ აქ მნ ის დრ ოს ბი ჭვ ინ თა ში ჩა მო ვი
და გო რბ აჩ ოვი. ქა რთ ული ფი ლმ ები 
მო ით ხო ვა. იქ იყო შე ვა რდ ნა ძეც. მე 
მო გვ ია ნე ბით ეს მთ არ გმ ნე ლმა მო მი
ყვა. გო რბ აჩ ოვს სი ცი ლით უყ ურ ებ ია 
„ცი სფ ერი მთ ებ ის თვ ის“ და შე ვა რდ
ნა ძი სთ ვის უთ ქვ ამს, რა მე თუ არ 
ვი ღო ნეთ, რო გოც ამ ფი ლმ ში ჩა მო
ვა რდა ჭე რი, სა ხე ლმ წი ფოც ასე და
დგ ვე ნგ რე ვაო. ას ეც მო ხდა. 

1984 წე ლს კა ნის ფე სტ ივ ალ ის 
დი რე ქც იამ ერ მა შს სთ ხო ვა, რომ 
„ცი სფ ერი მთ ები“ კო ნკ ურ სში გა
ეშ ვათ. მან არ გა უშ ვა. დი ლას ად რე 
აჩ ვე ნეს, სა რე ჟი სო რო ჩვ ენ ებ აზე. 
ხმა მა ინც და ირ ხა, კა რგი ფი ლმ იაო. 
კა ნის ფე სტ ივ ალ ზე ფი ლმს ერ თხ ელ 
აჩ ვე ნე ბენ, „ცი სფ ერი მთ ები“ მე ორ
ეჯ ერ აც აჩ ვე ნეს. სე ნს აც ია მო ხდა, 
სა ღა მოს  ჟუ რნ ალ ის ტე ბმა გა ნგ აში 
ატ ეხ ეს, რაც კი რამ ვნ ახ ეთ, ყვ ელ
აზე სა უკ ეთ ესო ფი ლმი ეს არ ისო. 
ღა მით სპ ეც ია ლუ რად მე ორე ჩვ ენ
ება მო აწ ყვ ეს, რო მე ლს აც კი ნო მც
ოდ ნე ებ ის უმ აღ ლე სი შე ფა სე ბა მო
ჰყ ვა. ბე ვრი კრ იტ იკ ოსი, რე ჟი სო რი, 
პრ ესა... შე ად არ ეს კა ფკ ას, გო გო ლს. 
დი დი დრო გა ვი და და შა რშ ან მა ის ში 
კა ნში კლ ას იკ ოს ად გა მო მა ცხ ად ეს. 
ათ ასი ფი ლმ იდ ან „კან კლ ას იკ ში“ 20 
ფი ლმი შე ვი და. იქ მო ხვ და „ცი სფ ერი 
მთ ები“. ამ ოც ეუ ლში ჩე მი კე რპი რე
ჟი სო რე ბის – ფე ლი ნის, ან ტო ნი ონ ის, 
გო და რის, ბე რგ მა ნის ფი ლმ ები შე ვი
და.   გა მი ხა რდა ძა ლი ან. ეტ ყო ბა, ეს 
კი ნო ც ენ ტრს არ გა უხ არ და.

– რა ტომ?
– ახ ლა ხან კი ნო ცე ნტ რში სც ენ არი 

წა რვ ად გი ნე და ორ ია ნი და მი წე რეს, 
და მი წუ ნეს. კი ნო ცე ნტ რის და არ სე
ბის იდ ეა მე მე კუ თვ ნის. ამ ის თვ ის სა
ფრ ან გე თში გა ვფ რი ნდი, ფრ ან გუ ლი 
კი ნო ცე ნტ რის სა ნა ხა ვად. ოთ არ იო
სე ლი ანი ვნ ახე, რო მე ლიც იქ იღ ებ და 
ფი ლმ ებს. დი დხ ანს და ვდ იო დით მე 
და ოთ არი ფრ ან გულ კი ნო ცე ნტ რში. 
ყვ ელ აფ ერი აგ ვი ხს ნეს. აქ რომ და
ვბ რუ ნდი, არ აე რთ ხელ ჩა მო ვი დნ ენ 
ფრ ან გე ბი. ჩვ ენ მც ირე და რბ აზ ში 
კი ნე მა ტო გრ აფ ის ტე ბიც ის ხდ ნენ და 
ფრ ან გე ბი გვ იხ სნ იდ ნენ რო გო რი უნ
და მუ შა ობ დეს კი ნო ცე ნტ რი. პა რლ
ამ ენ ტში მი იღ ეს კა ნო ნი, რო მლ ის სა
ფუ ძვ ელ ზეც შე იქ მნა კი ნო ცე ნტ რი. 

„ჯერ ჩემი ძმა ჩააგდეს, 
მერე ლანა ღოღობერიძე, 
მერე მიშა კობახიძე, 
მერაბ კოკაჩაშვილი, 
საშა რეხვიაშვილი 
და ახლა ელდარ 
შენგელაია. გამოდის, 
რომ კინოცენტრი უფროს 
თაობას ებრძვის. ამ 
რეჟისორებს ფული რომ 
არ მისცე, ეს შეიძლება? 
სანამ ცოცხლები ვართ, 
გამოგვიყენონ რა“

„გორბაჩოვს სიცილით უყურებია „ცისფერი 
მთებისთვის“ და შევარდნაძისთვის უთქვამს, რამე თუ 

არ ვიღონეთ, როგორც ამ ფილმში ჩამოვარდა ჭერი, 
სახელმწიფოც ასე დაგვენგრევაო. ასეც მოხდა“
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მა რი ამ ნა დი რა ძე

სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ არ მა პრ
ოკ ურ ატ ურ ამ ში ნა გან სა ქმ ეთა 
სა მი ნი სტ როს ყო ფი ლი მა ღა ლჩ
ინ ოს ნე ბის ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა
ვას, კა ხა ლე გა შვ ილ ის, გი ორ გი 
ხი ზა ნი შვ ილ ისა და გი ორ გი ჭა
ნტ ურ იას წი ნა აღ მდ ეგ გა ნზ რახ 
და მა მძ იმ ებ ელ გა რე მო ებ ებ ში 
მკ ვლ ელ ობ ის მო მზ ად ებ ისა და 
სა მს ახ ურ ებ რი ვი უფ ლე ბა მო
სი ლე ბის გა და მე ტე ბის ფა ქტ ზე 
გა მო ძი ება ერ თი კვ ირ აა და იწ ყო. 
ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვას გა ნმ არ
ტე ბა უკ ვე უნ და იდ ოს სა ქმ ეში, 
ვი ნა იდ ან, ჩვ ენი ინ ფო რმ აც იით, 
მან ჯერ კი დევ ერ თი წლ ის წი
ნათ გა და წყ ვი ტა პრ ოკ ურ ატ ურ
აში თა ვი სი პო ზი ცია და ეფ იქ სი
რე ბი ნა. ეს მო ხდა მა შინ, რო დე
საც ამ ფა ქტ ის შე სა ხებ ინ ფო
რმ აც იამ პი რვ ელ ად გა იჟ ღე რა. 
თუ მცა ოფ იც ია ლუ რი ჩვ ენ ებ ის 
მი ღე ბას მი სგ ან ჯერ არ ჩქ არ
ობს პრ ოკ ურ ატ ურა ამ კო ნკ რე
ტულ სა ქმ ეზე, ის ევე, რო გო რც 
ჯერ არ ავ ის მო უთ ხო ვია მი სგ ან 
იგ ივე ცნ ობ ილი „კო რტ ებ ის“ სა
ქმ ეს თან და კა ვშ ირ ებ ით...

ამ ას ობ აში კი ყო ფი ლი მა ღა ლჩ
ინ ოს ანი ცდ ილ ობს, ყვ ელა კი თხ
ვას გა სც ეს პა სუ ხი და მო რი გე ობ
ით იპ ყრ ობს ქა რთ ული ტე ლე კო

მპ ან იე ბის სა ეთ ერო დრ ოს...
ამ ით ვს არ გე ბლ ობთ ჩვ ენც და 

ვთ ხო ვთ გა ნმ არ ტე ბას ვე რს ია ზე, 
რო მე ლმ აც მხ ოლ ოდ „პრ აი მტ აი
მში გა იჟ ღე რა“ ჯერ კი დევ მა შინ, 
რო დე საც ახ ალი ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
პი რო ბე ბში ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი
ნი სტ რო ში მა ღალ თა ნა მდ ებ ობ ებს 
იკ ავ ებ დნ ენ ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა
ვას მე გო ბრ ები, ალ ეკო ტა ბა ტა ძე 
და და ვით ბე დია. სწ ორ ედ მათ უკ
ავ ში რე ბდა აწ გა რდ აც ვლ ილი იუ
რი ვა ზა გა შვ ილი „კო რტ ებ ის სა ქმ
ის“ გა მო ძი ებ ის გა ჭი ან ურ ებ ას. 

ეს ვე რს ია კი შე მდ გო მში მდ
გო მა რე ობს: ზუ რაბ ვა ზა გა
შვ ილი და ალ ექ სა ნდ რე ხუ
ბუ ლო ვი ირ აკ ლი ფი რც
ხა ლა ვას ძმ ას თან კო ნფ
ლი ქტს შე ეწ ირ ნენ, ეს 
კო ნფ ლი ქტი კი ნა რკ
ოტ იკ ებ ის სა ქმ ეს 
უკ ავ ში რდ ებ ოდა. 
კო ნფ ლი ქტი ძა
ლი ან გა მწ ვა

ვდა და მათ ან გა რი ში ამ ის გა მო 
თა ვად ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვამ გა
უს წო რათ...

რო გო რც ჩა ნს, ამ აზე აკ ეთ ებ და 
მი ნი შნ ებ ას ცო ტნე გა მს ახ ურ დია 
ერთერთ გა და ცე მა ში, რო დე საც 
ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვას სა კუ თა რი 
ძმ ის შე სა ხებ სთ ხო ვა, სა ზო გა დო
ებ ის თვ ის ეა მბა. ეს თე მა აღ არ გა
გრ ძე ლე ბუ ლა. ამ იტ ომ აც, „პრ აი
მტ აი მმა“ სწ ორ ედ კო ნკ რე ტუ ლად 
ამ დე ტა ლის შე სა ხებ გა და წყ ვი ტა 
მკ ით ხვ ელ ის ინ ფო რმ ირ ება, რის 
გა მოც ჯერ ცო ტნე გა მს ახ ურ დი
ას და ვუ კა ვშ ირ დით. 

ცო ტნე გა მს ახ ურ დია:
– მე მი ნდ ოდა ირ აკ ლი ფი რც

ხა ლა ვას გა ეცა პა სუ ხი კი თხ ვა ზე, 
იყო თუ არა მი სი ძმა და კა ვე ბუ ლი 
ნა რკ ოტ იკ ებ ის რე ალ იზ აც ია ზე... 
სა მწ უხ არ ოდ, ეს კი თხ ვა უპ ას უხ
ოდ და რჩა. 

– ლე ვან ფი რც ხა ლა ვას ნა რკ
ოდ ან აშ აუ ლზე და კა ვე ბა რა კა
ვშ ირ ში უნ და იყ ოს ვა ზა გა შვ ილ
ისა და ხუ ბუ ლო ვის სა ქმ ეს თან? 

– ის ხე ლა ღე ბით უწ ოდ ებს კრ
იმ ინ ალ ებს გა რდ აც ვლ ილ ად ამ
ია ნე ბს და ამ იტ ომ აც იქ ნე ბო და 
სა ინ ტე რე სო, მი სგ ან ვე გა გვ ეგო, 
და კა ვშ ირ ებ ულ ია თუ არა მი სი 
ოჯ ახ ის წე ვრ იც კრ იმ ინ ალ თან... 

– მხ ედ ვე ლო ბა ში ხომ არ გქ
ონ იათ „კო რტ ებ ის სა ქმ ის“ გა
სა იდ უმ ლო ებ ული მო ტი ვი, ნა
რკ ოჯ გუ ფე ბის და პი რი სპ ირ ებ ის 
შე სა ხებ?

– ამ ვე რს იის შე სა ხებ, არ და გი
მა ლა ვთ, მეც მს მე ნია, თუ მცა არ 
ვარ კა რგ ად ჩა ხე დუ ლი ამ სა ქმ
ეში. ჩე მი კი თხ ვა შე ეხ ებ ოდა მი სი 
ოჯ ახ ის წე ვრ ებ ის კა ვშ ირს კრ იმ
ინ ალ თან და ძა ლა დო ბა სთ ან...

– ძა ლა დო ბა სთ ან?!
– და ზუ სტ ებ ით ვი ცი, რომ ბი

ზნ ეს მე ნი კო კა ია ძა ლდ ატ ან ებ ით 
წა იყ ვა ნეს თა ვის დრ ოზე ნო ტა რი
უს ში და მი ლი ონ ია ნი ქო ნე ბა გა
და აფ ორ მე ბი ნეს ნი ნო ხვ იტ იას სა
ხე ლზე. ეს ქა ლბ ატ ონი კი ირ აკ ლი 
ფი რც ხა ლა ვას მე უღ ლე გა ხლ ავთ. 

ამ თე მა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით 
„პრ აი მტ აი მი“ და ახ ლო ებ ით ორი 
წლ ის წი ნათ აწ უკ ვე გა რდ აც ვლ
ილ იუ რი ვა ზა გა შვ ილ საც ეს აუ
ბრა.

სი მა რთ ლე გი თხ რათ, ძა ლი ან 
უხ ერ ხუ ლი იყო, შვ ილ მკ ვდ არი 
მა მი სთ ვის კო მე ნტ არი გე თხ ოვა 
თე მა ზე, სა დაც მი სი შვ ილი ნა
რკ ოს აქ მი ან ობ ას თან შე იძ ლე ბო
და ყო ფი ლი ყო და კა ვშ ირ ებ ული. 
თუ მცა, იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის 
კო მე ნტ არ მა ყო ვე ლგ ვარ მო ლო
დი ნს გა და აჭ არ ბა. გთ ავ აზ ობთ 
ამ ონ აწ ერ ებს ამ ინ ტე რვ იუ დან:

– ...ფი რც ხა ლა ვა არ ის აღ ია
რე ბუ ლი ყა ჩა ღი. ამ ჟა მად ში ნა გან 
სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო ში მუ შა ობს 
მი სი დე იდ აშ ვი ლი, ირ ინა ყი ფი ანი, 
რო მე ლიც არ ის ად მი ნი სტ რა ცი ის 
უფ რო სი, რო მე ლიც დღე და ღა მე 
და რბ ის, რომ რო გო რმე და იხ სნ ას 
ეს ად ამ ია ნე ბი...

– თუ ფლ ობთ ინ ფო რმ აც იას 
იმ ის თა ობ აზე, რას სა ქმ ია ნო ბს 
ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვას ძმა?

– ამ აზ ეც მო გა ხს ენ ებთ: ლე ვან 
ფი რც ხა ლა ვა კო დუ ას ხა ლხს ჰყ
ავ და და კა ვე ბუ ლი ნა რკ ოტ იკ ებ ზე 
და მის ჩა ვა რდ ნას აბ რა ლე ბდ ნენ 
ფუ თუ რი ძეს, ან ხუ ბუ ლო ვს. კი
დევ გე ტყ ვით, რომ ეს ლე ვან ფი
რც ხა ლა ვა არ ამ არ ტო ას აღ ებ და 
ნა რკ ოტ იკს, თა ვად იყო გა მო უს

წო რე ბე ლი ნა რკ ომ ანი. მა თი მა
მა ფი ნა ნს ური გა ნყ ოფ ილ ებ ის 

უფ რო სი გა ხლ დათ უშ იშ რო
ებ აში, მე რე შსსში, მა თი 

დე იდ აშ ვი ლის შე სა ხებ 
უკ ვე მო გა ხს ენ ეთ, 

რო მლ ის სა იდ უმ ლო 
მი წერმო წე რე ბიც 

გვ აქ ვს... ერ თი 
სი ტყ ვით, ყა ჩა

ვინ არის ირაკლი ფირცხალავას ძმა და რა კავშირშია ის „კორტების საქმესთან“?

`ჩე მს ძმ ას 
არ ან აი რი კა ვშ ირი 

არ ჰქ ონ ია და მნ აშ ავ ეთა 
სა მყ არ ოს თან. არ იც ნო ბდა 

ხუ ბუ ლო ვს და სხ ვა მის 
მს გა ვს ებს...

„მოხმარებაზე 
იყო დაკავებული. 
ამაზე არავის არ 

იჭერდნენ და 
წინასწარ პატიმრობას 

არ აძლევდნენ. 
მარტო ჩემს ძმას 

მისცეს წინასწარი 
პატიმრობა“

მა რი ამ ნა დი რა ძე

უკ ან ას კნ ელ ხა ნს ბე ვრი სა
უბ რო ბს ნა ცი ონ ალ ური შტ აბ ის 
შე სა ხებ კი ევ ში. ამ თქ მუ ლე ბის 
მი ხე დვ ით, ყო ფი ლი ხე ლი სუ
ფლ ება სა ქა რთ ვე ლოს ტე რი
ტო რი აზე სხ ვა და სხ ვა სა ხის და
ნა შა ულ ებ რივ გე გმ ას აწ ყო ბს, 
რო მლ ის მი ზა ნიც ხე ლი სუ ფლ
ებ ის ძა ლი სმ იე რი გზ ით ხე ლში 
ჩა გდ ებ აა.

ამ ვე რს იას ხო რცს ას ხა მს და 
ამ ე.წ. შტ აბ ის წე ვრ ებ ისა და და
ფი ნა ნს ებ ის შე სა ხებ გვ ია მბ ობს 
სა მხ ედ რო ექ სპ ერ ტი ტრ ის ტან 
წი თე ლა შვ ილი, რო მე ლიც სა კმ
აოდ სკ ან და ლურ გა ნც ხა დე ბე ბს 
აკ ეთ ებს „პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ
რი სას. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
კო ნკ რე ტუ ლი გვ არ ებ ის და სა ხე
ლე ბი სას ექ სპ ერ ტი გვ არ წმ უნ ებს, 
ჩე მს ყვ ელა ნა თქ ვა მზე პა სუ ხს ვა
გე ბო, ჩვ ენ უდ ან აშ აუ ლო ბის პრ
ეზ უმ ფც იის გა თვ ალ ის წი ნე ბით, 
მა ინც ვერ გა ვუ მხ ელთ მკ ით ხვ
ელს ამ გვ არ ებს, თუ მცა ის ტო რი
ებს, რა თქ მა უნ და, უც ვლ ელ ად 
შე მო გთ ავ აზ ებთ.

მაშ ასე, რას გე გმ ავ ენ ნა ცი
ონ ალ ები გა ზა ფხ ულ ზე? ვინ უხ
დის ხე ლფ ასს უკ რა ინ აში ჩა სულ 
ქა რთ ველ მე ბრ ძო ლე ბს? რო მელ 
სა სტ უმ რო ში არ ის გა ნთ ავ სე ბუ
ლი ხს ენ ებ ული შტ აბი? რა ტი პის 
და ვა ლე ბე ბს იღ ებ ენ სხ ვა და სხ ვა 
სა ხე ლმ წი ფო სტ რუ ქტ ურ ებ ში 
და რჩ ენ ილი, ყო ფი ლი ხე ლი სუ
ფლ ებ ის მხ არ და მჭ ერი მა ღა ლი 
თა ნა მდ ებ ობ ის პი რე ბი და რა 
გზ ებ ით ხდ ება ამ და ვა ლე ბე ბის 
გა ნხ ორ ცი ელ ება? ამ კი თხ ვე ბზე 
პა სუ ხს ქვ ემ ოთ შე მო თა ვა ზე ბულ 
ინ ტე რვ იუ ში ამ ოი კი თხ ავთ:

– ეს შტ აბი შე ქმ ნა მი ხე ილ სა
აკ აშ ვი ლმა კი ევ ური მა იდ ან ის 
დრ ოს. შტ აბი გა ნლ აგ ებ ულ ია სა
სტ უმ რო „უკ რა ინ ის“ მე სა მე სა
რთ ულ ზე, მა რჯ ვე ნა ფლ იგ ელ ში. 

სწ ორ ედ აქ და უთ მეს სა აკ აშ ვი ლს 
რა მდ ენ იმე ოთ ახი, სა დაც ხდ ება 
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ ბა
ნდ ის მო ბი ლი ზა ცია. სწ ორ ედ სა
სტ უმ რო „უკ რა ინ იდ ან“ ხდ ებ ოდა 
პრ ოვ ოკ აც იე ბი.

– რას გუ ლი სხ მო ბთ?
– იქ იდ ან ხდ ებ ოდა გა სრ ოლ

ები მშ ვი დო ბი ანი აქ ცი ის მო ნა
წი ლე ებ ის მი მა რთ ულ ებ ით. ამ ას 
ერ თა დე რთი მი ზა ნი ჰქ ონ და – 
მო ეხ დი ნა პრ ოვ ოკ აც ია სი სხ ლი
სღ ვრ ის თვ ის.

– ვინ ის რო და?
– ამ შტ აბ ში მო ხდა ყო ფი ლი 

და მნ აშ ავე სა მხ ედ რო ებ ის მო
ბი ლი ზე ბა (ას ახ ელ ებს გვ არ ებს. 
– მ.ნ.). სხ ვა თა შო რის, სა ქა რთ ვე
ლო ში, ძა ლო ვან სტ რუ ქტ ურ ებ ში 
უკ მა ყო ფი ლე ბის გა ღვ ივ ება სწ
ორ ედ მა თგ ან იმ არ თე ბა. ის ინი 
კო ორ დი ნა ცი ას უწ ევ ენ სა ქა რთ
ვე ლო დან ჩა სულ ყო ფილ სა მხ ედ
რო ებ სა და პო ლი ცი ელ ებს უკ რა
ინ აში სა ბრ ძო ლო მო ქმ ედ ებ ებ ში 
ჩა სა რთ ავ ად. ერ თი სი ტყ ვით, მრ
ავ ალი მი მა რთ ულ ებ ით მუ შა ობ ენ 
იმ ის თვ ის, რომ უკ რა ინ ის მო ვლ
ენ ები სა ქა რთ ვე ლო შიც გა ნმ ეო
რდ ეს. ეს იგ ეგ მე ბა გა ზა ფხ ულ
ის თვ ის. ამ ად ამ ია ნე ბს კა ვშ ირი 
აქ ვთ ჩვ ენს ძა ლო ვან სტ რუ ქტ
ურ ებ ში მო მუ შა ვე თა ნა მდ ებ ობ ის 
პი რე ბთ ან, აძ ლე ვენ მი თი თე ბას 
იმ ის თვ ის რომ მო ხდ ეს სა ბო ტა ჟი 
სხ ვა და სხ ვა მი მა რთ ულ ებ ით.

– ას ეთ სა ბო ტა ჟე ბს აქ ვს ად
გი ლი?

– რა თქ მა უნ და. ამ ას წი ნათ 
სა ტე ლე ფო ნო სა უბ არი შე დგა 
თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ როს ერთ
ერთ თა ნა მდ ებ ობ ის პი რთ ან (ას
ახ ელ ებს გვ არ ებს. – მ.ნ.). ამ მი
თი თე ბის მი ხე დვ ით, ამ თა ნა მდ
ებ ობ ის პი რს და ევ ალა, სა მხ ედ რო 

ნა წი ლე ბში გა მო თქ მუ ლი ყო უკ
მა ყო ფი ლე ბა და ახ ლო ებ ით ას ეთი 
ფო რმ ულ ირ ებ ით – უკ რა ინ აში 
ჩვ ენი ძმ ები იღ უპ ებ იან და ჩვ ენ აქ 
რას ვა კე თე ბთ? მა რთ ლაც, ძა ლი
ან მა ლე, ამ თა ნა მდ ებ ობ ის პი რს 
და ქვ ემ დე ბა რე ბულ ერთერთ ნა
წი ლში მო ხდა ინ ცი დე ნტი – ერ თი 
ოფ იც ერი გა მო ვი და (მი სი გვ არ იც 
სა ხე ლდ ება. – მ.ნ.) და და იწ ყო უკ
მა ყო ფი ლე ბის გა მო თქ მა ზუ სტ ად 
იგ ივე ტე ქს ტე ბით. სა ქმ ეში სა მხ
ედ რო პო ლი ცია ჩა ერ თო. მო ვი და 
კო ნტ რდ აზ ვე რვ აც. გა რე გნ ულ ად 
თი თქ ოს და იწ ყეს მო კვ ლე ვა. მა
გრ ამ, მო გე ხს ენ ებ ათ, კო ნტ რდ
აზ ვე რვა სა ვს ეა ცნ ობ ილი „მა
სტ ერ ას“ კა დრ ებ ით და ეს სა ქმე 
ჩა იფ არ ცხა. 

– ის თა ნა მდ ებ ობ ის პი რიც 
ად გი ლზ ეა და რჩ ენ ილი, ვი ნც ეს 
და ვა ლე ბა მი იღო კი ევ იდ ან?

– კი, დღ ეს აც თა ნა მდ ებ ობ აზ
ეა. არ ადა მის კი სე რზ ეა წა მე ბის 
არ აე რთი ფა ქტი. ერ თი ას ეთი იყო 
იმ ოფ იც რე ბის წი ნა აღ მდ ეგ გა
ნხ ორ ცი ელ ებ ული, რო მლ ებ მაც 
უა რი თქ ვეს თა ვის დრ ოზე სა
პრ ოტ ეს ტო აქ ცი ებ ის და რბ ევ აში 
მო ნა წი ლე ობ აზე. მან ეს ოფ იც რე
ბი გა აშ იშ ვლა, ჩა ყა რა თხ რი ლში, 
გა და ას ხა დი ზე ლი და გა უთ ამ აშა 
და წვ ის იმ იტ აც ია. ამ სც ენ ას უყ
ურ ებ დნ ენ სხ ვე ბიც, რა თა მა თთ
ვი საც ყო ფი ლი ყო ჭკ უის სა სწ ავ
ლე ბე ლი. მე ტიც, ერ თხ ელ ერთ 
ბა ზა ზე მი ვი და, სა დაც პო ლკ ოვ
ნიკ მა ლხ აზ კო ბე რი ძეს აგ ინა, სა
ქმე ხე ლის შე ხე ბა მდე მი ვი და. ამ 
ინ ცი დე ნტ ის დრ ოს პო ლკ ოვ ნი კი 
გა რდ აი ცვ ალა. მი სი ოჯ ახი დღ
ემ დე იბ რძ ვის სა მა რთ ლი ან ობ ის 
მი სა ღწ ევ ად...

– ის ევ უკ რა ინ ულ შტ აბს და
ვუ ბრ უნ დეთ. რით ფი ნა ნს დე ბი
ან?

– სა ქა რთ ვე ლო დან თუ ჩა ვა 
ვი ნმე, გა ხდ ება უკ რა ინ ის მო ქა
ლა ქე და ჩა ირ იც ხე ბა უკ რა ინ ულ 
ჯა რში, ის ოფ იც ია ლუ რად იღ ებს 
ხე ლფ ასს. სხ ვე ბი სა აკ აშ ვი ლი სგ ან 
ფი ნა ნს დე ბი ან, რო მე ლს აც სა ქა
რთ ვე ლო დან 16 მი ლი არ დი აქ ვს 
გა ტა ნი ლი და სხ ვა და სხ ვა უც ხო 
ქვ ეყ ნის ან გა რი შე ბზე გა ნთ ავ სე
ბუ ლი... იქ მო ქმ ედ ებს და ქი რა ვე
ბუ ლთა ჯა რიც. ჩე მი ინ ფო რმ აც
იით, ამ ჯა რის რი გე ბში ჩა რი ცხ
ული მე ბრ ძო ლე ბი და ახ ლო ებ ით 
3000 დო ლა რს იღ ებ ენ ხე ლფ ას ის 
სა ხით. თუ მცა, მე და ვი ნტ ერ ეს დი 
და ღუ პუ ლი ქა რთ ვე ლი მე ბრ ძო
ლე ბის კა ვშ ირ ებ ით. აღ მო ჩნ და, 
რომ მათ არ ავ ით არი კა ვშ ირი არ 
ჰქ ონ იათ „ნა ცი ონ ალ ურ მო ძრ აო
ბა სთ ან“ და მის კი ევ ურ შტ აბ თან.

– თქ ვენ აც ხა დე ბთ, რომ გა
ზა ფხ ულ ზე იგ ეგ მე ბა არ ეუ ლო
ბა...

– სა სტ უმ რო „უკ რა ინ ის“ შტ აბ
ში მო ხდა ყვ ელა ზო ნდ ერ ის, სოდ
ისა და კუდის გა ქც ეუ ლი თა ნა
მშ რო მლ ებ ის მო ბი ლი ზე ბა. ხმ ამ
აღ ლა აც ხა დე ბენ, რომ თი თქ ოს 
ის ინი იქ სა ბრ ძო ლო მო ქმ ედ ებ
ებ ში მო ნა წი ლე ობ ენ. ეს არ ის სი
ცრ უე. სი ნა მდ ვი ლე ში ის ინი იქ გა
დი ან მო მზ ად ებ ას იმ აზე, თუ ვინ, 
სად, რო დის და რა ქმ ედ ება უნ და 
გა ნა ხო რც იე ლოს სა ქა რთ ვე ლო ში 
შე ია რა ღე ბუ ლი და პი რი სპ ირ ებ
ის დრ ოს და ვინ რო მე ლი სა ხე
ლმ წი ფო ობ იე ქტ ის ბლ ოკ ირ ება 
უნ და მო ახ დი ნოს. კო ნს ულ ტა ცი
ებ ზე ამ შტ აბ ში სი სტ ემ ატ ურ ად 
ჩა დის გი ორ გი ვა შა ძე, უწ ყვ ეტი 
კო მუ ნი კა ცია აქ ვს მა თთ ან გი ვი 
თა რგ ამ აძ ეს, გი ორ გი ბა რა მი ძეს, 
გი გა ბო კე რი ას. ამ ას თა ნა ვე, ახ ლა 
უკ რა ინ აში იმ ყო ფე ბა ძე ბნ ილი 
ად ეი შვ ილი. მე ტიც, ჩე მი ინ ფო
რმ აც იით, იქ ჩა სუ ლი იყო და თა 
ახ ალ აი აც და სო სო თო ფუ რი ძეც. 
ის ინი კო ნს ულ ტა ცი ებს უწ ევ ენ 
სხ ვა და სხ ვა უწ ყე ბე ბის პი რვ ელ 
პი რე ბს. ამ ას თა ნა ვე, სა ქა რთ ვე
ლოს მი მა რთ ულ ებ ით იგ ეგ მე ბა, 
გა ზა ფხ ულ ამ დე ეტ აპ ობ რი ვად 
მო ხდ ეს ამ შტ აბ ის მი ერ მო მზ
ად ებ ული ჯგ უფ ებ ის შე მო ყვ ანა 
სა ქა რთ ვე ლოს ტე რი ტო რი აზე. 
რო დე საც ჩვ ენს ტე რი ტო რი აზე 
მო ხდ ება მა თი სრ ული მო ბი ლი
ზე ბა, შე მდ ეგ უკ ვე გა და ვლ ენ 
გე გმ ის მე ორე ნა წი ლზე – მო ქმ
ედ ებ აზე ხე ლი სუ ლე ბის ხე ლში 
ას აღ ებ ად. მზ ად ვარ, ნე ბი სმ იერ 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რს და ვუ დო 
ყვ ელა მა სა ლა, რაც მე გა მა ჩნ ია 
ამ შტ აბ თან და მის გე გმ ებ თან 
და კა ვშ ირ ებ ით.

სად არის განთავსებული 
სააკაშვილის კიევური შტაბი?
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ღია, რა. ეს იყო მი შა სა და ვა ნოს 
ხე ლი სბ იჭი. რა ვე რს იაც თქ ვენ მი
თხ არ ით, ამ ის შე სა ხებ ინ ფო რმ ირ
ებ ული ვარ.

– იმ ას აც ამ ბო ბენ, რომ ამ ბი
ჭე ბი სგ ან რო მე ლი ღაც შსსში 
ფი რც ხა ლა ვა სთ ან და მის გუ ნდ
თან და პი რი სპ ირ ებ ულ და ჯგ უფ
ებ ას თან თა ნა მშ რო მლ ობ და და...

– ვი ცი, რა საც მე უბ ნე ბით. ამ ის 
და და სტ ურ ება შე უძ ლია მთ ავ არ 
პრ ოკ ურ ორს, რო მე ლს აც ხე ლი მი
უწ ვდ ება სა იდ უმ ლო მა სა ლე ბზე, 
რო მლ ის მი ხე დვ ით აც გა ირ კვ ევა, 
ვინ ვი სთ ან თა ნა მშ რო მლ ობ და...

ბუ ნე ბრ ივ ია, პრ ოკ ურ ატ ურ იდ
ან სა იდ უმ ლო ინ ფო რმ აც იას არ
ავ ინ გა აჟ ღე რე ბს პრ ეს აში, ამ იტ
ომ აც „პრ აი მტ აი მმა“ გა და წყ ვი ტა, 
თა ვად ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვა სთ ან 
გა და ემ ოწ მე ბი ნა ეს ვე რს ია. 

ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვა:
– თქ ვე ნი ძმა მა რთ ლა 

იყო და კა ვე ბუ ლი ნა რკ
ოდ ან აშ აუ ლზე?

– ვინ გი თხ რათ 
ეს?.. ჩე მი ძმა ნა მდ
ვი ლად იყო და კა ვე
ბუ ლი. მას ორ თვ ია ნი 
წი ნა სწ არი პა ტი მრ ობა 
მი ეს აჯა (ალ ბათ, უნ
დო და ეთ ქვა, „შე ეფ არ
და“. – მ.ნ.).

– მი ეს აჯ აო, რომ ამ ბო
ბთ, ად მი ნი სტ რა ცი ულ პა ტი
მრ ობ ას გუ ლი სხ მო ბთ?

– არა... ორი თვე იჯ და. შე მდ
ეგ ში გა ფო რმ და მა სთ ან სა პრ
ოც ესო შე თა ნხ მე ბა და პი რო
ბი თი მს ჯა ვრი მო იხ ადა. ამ ის 
შე მდ ეგ ჩე მი ძმა და კა ვე ბუ ლი 
არ ყო ფი ლა. ჩე მი ძმა არ ის უკ
ეთ ილ შო ბი ლე სი ად ამ ია ნი თა
ვი სი ცხ ოვ რე ბის წე სით. ჰყ ავს 
ორი არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი ბა ვშ
ვი. ამ ფა ქტ ის შე მდ გომ მას 
რა იმე შე ხე ბა და ნა შა ულ თან 
არ ჰქ ონ ია. 

– თქ ვე ნი ძმა ნა რკ ოტ
იკ ებ ის მო ხმ არ ებ აზე და
აკ ავ ეს, თუ რე ალ იზ აც იის 
გა მო?

– რა რე ალ იზ აც იის, 
ტო!.. მო ხმ არ ებ აზე იყო 
და კა ვე ბუ ლი. ამ აზე არ
ავ ის არ იჭ ერ დნ ენ და წი
ნა სწ არ პა ტი მრ ობ ას არ 
აძ ლე ვდ ნენ. მა რტო ჩე მს 
ძმ ას მი სც ეს წი ნა სწ არი 
პა ტი მრ ობა. ორი თვე ცი
ხე ში გა ატ არა. ის უპ ატ
იო სნ ესი, უწ ეს იე რე სი ად
ამ ია ნია. ამ ის შე მდ ეგ მას 
არ ან აი რი შე ხე ბა ნა რკ ოტ

იკ ებ თან აღ არ ჰქ ონ ია. ცხ ოვ რო ბს 
თა ვი სი ცხ ოვ რე ბით.

– არ ავ ის არ იჭ ერ დნ ენ და ჩე
მი ძმა და იჭ ირ ესო, – ამ ბო ბთ... 
ამ ით რა მეს გი ნდ ათ ხა ზი გა უს
ვათ?

– ამ ით იმ ის ხა ზგ ას მა მი ნდა, 

რომ ჩვ ენ ხე ლს არ ვა ფა რე ბდ ით 
სა კუ თარ ოჯ ახ ის წე ვრ ებს.

– მა გრ ამ, რო გო რც ჩა ნს, მა
ინც აძ ლე ვთ მნ იშ ვნ ელ ობ ას იმ
ას, რომ მა ინ ცდ ამ აი ნც თქ ვე ნი 
ძმა და იჭ ირ ეს...

– მან და აშ ავა და და იჭ ირ ეს. 
თუ მცა ის მკ აც რად და ის აჯა მა
რტო იმ იტ ომ, რომ ჩე მი ოჯ ახ ის 
წე ვრი იყო. 

– იქ ნებ იმ იტ ომ შე უფ არ დეს 
წ ი  ნ ა  ს წ 

არი პა ტი მრ ობა, რომ 
ად მი ნი სტ რა ცი ული 
სა სჯ ელ ის შე მდ ეგ 
მან კვ ლავ ჩა იდ ინა ეს 
და ნა შა ული. სი სხ ლის 

სა მა რთ ლის წე სით მხ
ოლ ოდ ასე ის ჯე ბა ნა

რკ ოტ იკ ული სა შუ ალ ებ
ის მო მხ მა რე ბე ლი...

– მს გა ვსი ფა ქტი მა ნა მდე 
არ ყო ფი ლა. ეს იყო პი რვ ელი 
შე მთ ხვ ევა და მა ში ნაც ასე სა
მა გა ლი თოდ და ის აჯა. ამ ის 
შე მდ ეგ მას ნა რკ ოდ ან აშ აუ
ლთ ან შე ხე ბა რომ არ ჰქ ონ ია, 
ყვ ელა და გი და სტ ურ ებთ ამ ას.

– არ ადა, არ სე ბო ბს ვე რს
ია, რომ კო რტ ებ ის სა ქმე სწ

ორ ედ ნა რკ ოტ იკ ებ თან და კა

ვშ ირ ებ ით სხ ვა და სხ ვა ჯგ უფ ის 
და პი რი სპ ირ ებ ას უკ ავ ში რდ ება.

– ჩე მს ძმ ას არ ან აი რი კა ვშ ირი 
არ ჰქ ონ ია და მნ აშ ავ ეთა სა მყ არ
ოს თან. არ იც ნო ბდა ხუ ბუ ლო ვს 
და სხ ვა მის მს გა ვს ებს...

– თქ ვე ნი ძმა ერ თა დე რთი 
არ არ ის, ვი სმა სა ხე ლმ აც თქ
ვე ნი ოჯ ახ ის წე ვრ ებ იდ ან გა
იჟ ღე რა. ცო ტნე გა მს ახ ურ დია 
ირ წმ უნ ება, რომ ბი ზნ ეს მე ნმა 
ილ ია კო კა იამ მი ლი ონ ის ღი

რე ბუ ლე ბის ქო ნე ბა ძა ლო ვნ
ებ ის ძა ლდ ატ ან ებ ით თქ

ვე ნი მე უღ ლის სა ხე ლზე 
გა და აფ ორ მა...

– მი ჩუ ქე ბია ცო
ტნ ეს თვ ის ეს მი ლი

ონ ები. მე ნა მდ ვი
ლად არ მე გო ნა, 
რომ ას ეთი ბუ
მბ ერ აზი კა ცის 
შვ ილი ისე და
ეც ემ ოდა, რომ 
ჩე მი ოჯ ახ ის 
წე ვრ ებს შე ეხ
ებ ოდა... ცო
ტნ ემ მი ხე დოს 
თა ვის კრ იმ
ინ ალ ურ წა რს
ულს... თუ სხ ვა 

მტ კი ცე ბუ ლე ბა 
აქ ვს, გა მო აქ ვე ყნ

ოს...
– კი დევ ერ თი 

თქ ვე ნი ნა თე სა ვი, კო
ნკ რე ტუ ლად კი დე იდ

აშ ვი ლი, ირ ინა ყი ფი ანი 
ახ სე ნა ად რე ჩვ ენ თან ინ ტე

რვ იუ ში იუ რი ვა ზა გა შვ ილ მა, 
რო მე ლიც შსსს ად მი ნი სტ რა
ცი აში მუ შა ობ და და თქ ვე ნს 
გა და სა რჩ ენ ად ყვ ელ აფ ერს აკ
ეთ ებ და. 

– ის არ ყო ფი ლა ად მი ნი სტ
რა ცი ის თა ნა მშ რო მე ლი. ის 
მუ შა ობ და თა ნა შე მწ ედ.

– ვის თა ნა შე მწ ედ?
– კრ იმ ინ ალ ურ დე პა

რტ ამ ენ ტში, თუ არ ვც
დე ბი. ის იქ მას შე მდ
ეგ და ინ იშ ნა, რაც მე 
წა მო ვე დი სა მი ნი

სტ რო დან. ვის უნ და უმ ფა რვ ელ
ოს? უბ რა ლო თა ნა შე მწ ეა...

მაშ ასე, პო ზი ცი ები სა ხე ზეა, 
შე ნი შვ ნი სთ ვის კი მკ ით ხვ ელს გა
ნვ უმ არ ტა ვთ, რომ სი სხ ლის სა
მა რთ ლის კო დე ქს ის მი ხე დვ ით 
ნა რკ ოტ იკ ული სა შუ ალ ებ ის მო
ხმ არ ება ის ჯე ბა მხ ოლ ოდ ერ თა
დე რთ შე მთ ხვ ევ აში. გთ ავ აზ ობთ 
ამ ონ აწ ერს: პი რა დი მო ხმ არ ებ ის
თვ ის ნა რკ ოტ იკ ული სა შუ ალ ებ ის, 
მი სი ან ალ ოგ ის ან პრ ეკ ურ სო რის 
მც ირე ოდ ენ ობ ით უკ ან ონო და
მზ ად ება, შე ძე ნა, შე ნა ხვა, ან და 
ექ იმ ის და ნი შნ ულ ებ ის გა რე შე 
უკ ან ონ ოდ მო ხმ არ ება, ჩა დე ნი ლი 
ას ეთი ქმ ედ ებ ის თვ ის ად მი ნი სტ
რა ცი ულ სა ხდ ელ შე ფა რდ ებ ული 
ან ამ და ნა შა ულ ის თვ ის ნა სა მა
რთ ლე ვი პი რის მი ერ ის ჯე ბა ჯა
რი მით ან სა ზო გა დო ებ ის თვ ის სა
სა რგ ებ ლო შრ ომ ით ვა დით ასოც
იდ ან ას ოთ ხმ ოც სა ათ ამ დე, ან და 
თა ვი სუ ფლ ებ ის აღ კვ ეთ ით ვა დით 
ერთ წლ ამ დე“. შე სა ბა მი სად, თუ 
ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვას და ვუ
ჯე რე ბთ და ვი რწ მუ ნე ბთ, რომ 
ლე ვან ფი რც ხა ლა ვა მა რთ ლაც 
ნა რკ ოტ იკ ული სა შუ ალ ებ ის მო
ხმ არ ებ ის თვ ის პი რვ ელ ად და იჭ
ირ ეს და სა მა გა ლი თოდ და სა ჯეს, 
გა მო დის, რომ მა ში ნდ ელ შსსს 
კა ნო ნი და ურ ღვ ევ ია და ფი რც
ხა ლა ვე ბის ოჯ ახს თა ვი სუ ფლ ად 
შე უძ ლია უკ ან ონო პა ტი მრ ობ ის
თვ ის იჩ ივ ლონ. მე ორე მხ რივ კი, 
თუ ვი ვა რა უდ ებთ, რომ ეს ნა რკ
ოტ იკ ული სა შუ ალ ებ ის მო ხმ არ
ებ ის გა ნმ ეო რე ბი თი ფა ქტ ია ად
მი ნი სტ რა ცი ული სა სჯ ელ ის, ან 
სა ხდ ელ ის შე მდ ეგ, მა შინ მი სი სა
მა გა ლი თო და სჯა 1 წლ ით თა ვი

სუ ფლ ებ ის აღ კვ ეთა იქ ნე ბო და 
და არა წი ნა სწ არი პა ტი მრ ობ

ის შე მდ ეგ პი რო ბი თით სა
ხლ ში გა შვ ება. ამ დე ნად, 

ეს კო დე ქსი მკ ით ხვ ელს 
აძ ლე ვს სა შუ ალ ებ ას, 

ეჭ ვი შე იტ ან ოს ირ
აკ ლი ფი რც ხა ლა

ვას გუ ლწ რფ ელ
ობ აში.

„მე მინდოდა
ირაკლი 

ფირცხალავას გაეცა 
პასუხი კითხვაზე, 
იყო თუ არა მისი 
ძმა დაკავებული 
ნარკოტიკების 

რეალიზაციაზე...“

„ლე ვან 
ფი რც ხა ლა ვა 

არ ამ არ ტო 
ას აღ ებ და 

ნა რკ ოტ იკს, 
თა ვად იყო
გა მო უს წო რე ბე ლი 
ნა რკ ომ ანი“

„მი ჩუ ქე ბია 
ცო ტნ ეს თვ ის 

ეს მი ლი ონ ები. 
მე ნა მდ ვი ლად არ 

მე გო ნა, რომ ას ეთი 
ბუ მბ ერ აზი კა ცის შვ ილი

ისე და ეც ემ ოდა, რომ 
ჩე მი ოჯ ახ ის წე ვრ ებს 

შე ეხ ებ ოდა... “

„...ფი რც ხა ლა ვა 
არ ის 

აღ ია რე ბუ ლი 
ყა ჩა ღი“
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ცნ ობ. მა შინ გი ორ გის სა ხე ზეც 
არ ვი ცნ ობ დი. ის ჩე მთ ვის იყო 
უბ რა ლოდ ძა ლი ან სი მპ ათ იუ რი 
მა მა კა ცი, მე ტი სმ ეტ ად კე თი ლი 
თვ ალ ებ ით. მე რე, რო ცა უკ ვე 

გა ვი გე ვინ იყო, გა ვი ხს ენ ეთ ფი
ლმი მი სი მო ნა წი ლე ობ ით, „ორ
მა გი სა ხე“ და გა მა ხს ენ და, რომ 
ყო ვე ლთ ვის ცრ ემ ლი ანი თვ ალ
ებ ით ვუ ყუ რე ბდი ამ მა მაშვ ილ
ურ დრ ამ ას.

 გი ორ გი, იმ გო გოს, და უპ
ატ იჟ ებ ლად რომ მო ვი და, ლა
რი სას და ნა ხვ აზე რე აქ ცია არ 
ჰქ ონ და?

გი ორ გი:
 იმ ან იე ჭვ ია ნა, სც ენა მო მი

წყო, ვი სში გა მც ვა ლეო, მი თხ რა 
და გა იქ ცა. იმ დღ ეს ვე გა ვი ტა ცე 
ლა რი სა.

 სად გა იტ აცე?
 ეს სა იდ უმ ლოა (იც ინ იან). 

მის მე რე ერ თად ვა რთ.
 ლა რი სა, ზღ აპ არს ჰგ ავს ეს 

ამ ბა ვი. ასე, ერ თი ნა ხვ ით რო
გორ მი ხვ დი, რომ გი ორ გი შე
ნი ანი იყო?

 ზო გა დად ძა ლი ან რთ ული 
ად ამ ია ნი ვარ, უხ ეში, მკ აც რი. 
გა მო რი ცხ ულ ია, რომ ასე, უც
ხო მა მა კა ცი გა მო მე ლა პა რა კოს 
და მას გა ვუ ღი მო, მით უმ ეტ ეს 
სა დმე წა ვყ ვე. არ ვი ცი, ვერ აგ
იხ სნი, რა და მე მა რთა... მე ორე 

დღ ეც ერ თად გა ვა ტა რეთ. სა გი
ჟე თში წა მი ყვ ანა.

 სა გი ჟე თში? რა ტომ?
გი ორ გი:
 დი ლით ნა ბა ხუ სე

ვზე ჯერ ბუ ლი ონი 
ვა ჭა მე და მე რე სა
გი ჟე თში წა ვი ყვ
ანე. იქ ჩე მი მე გო
ბა რი, მხ ატ ვა რი, 
გიო კი ლა ძე მკ
ურ ნა ლო ბს. ტრ
ავ მუ ლი ში ზო ფრ
ენ ია აქ ვს. მთ ელი 
ას ათ ია ნი მო ხა ტა. 
ხშ ირ ად მი ვდ ივ არ 
ხო ლმე მა სთ ან, კვ
ირ აში ერ თხ ელ მა ინც. 
ახ ლა გლ და ნში გა და
იყ ვა ნეს. ერ თი სა ათი ტა
ქს ით ვე ძე ბდ ით სა გი ჟე თს. 
გა ვა გი ჟე ლა რი სა, მო ვი არ ეთ 
მთ ელი გლ და ნი, ყვ ელა მთ აზე 
ავ ედ ით. მთ ავ არი სი გი ჟე იქ 
ელ ოდ ებ ოდა. ასე გი ჟუ რად გრ
ძე ლდ ება ჩვ ენი ურ თი ერ თო ბა. 
მე რე ჩე მი შვ ილი, ან დრ ია და 
ლა რი სა ჩე მს ძმ აკ აც თან წა ვი ყვ
ანე სა ხლ ში, ვა ზი სუ ბა ნში აქ ვს 
ეზ ოი ანი ბი ნა და იქ და ვს ახ ლდ
ით. ბა სე ინი მო ვა წყ ვეთ და ვი
რუ ჯე ბო დით, გა და ვრ იეთ მე ზო
ბლ ები. მე რე ზუ რა ყი ფშ იძე, ერ
ეკ ლე ბა დუ რა შვ ილი, მე და ლა
რი სა წა ვე დით ზღ ვა ზე. არ ას ამ
თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცი აში ვარ 
გა წე ვრ ია ნე ბუ ლი. ჩვ ენ ვი ყა ვით 
პი რვ ელ ები, ვი ნც ამ ავ ად მყ
ოფ ობ ის უფ ასო მკ ურ ნა ლო ბა 
მო ვი თხ ოვ ეთ და ფრ ან გე ბი ჩა
მო ვი ყვ ან ეთ ამ სა კი თხ ის მო სა
გვ არ ებ ლად. ამ ორ გა ნი ზა ცი ის 
ეგ იდ ით გვ ქო ნდა აქ ცია ბა თუ
მში. აქ ცი ით გა თვ ალ ის წი ნე ბუ
ლი დღ ეე ბი რომ გა ვი და, და რჩ
ენა გა და ვწ ყვ იტ ეთ. ბა თუ მე ლმა 
ძმ აკ აც მა მი თხ რა, სა სტ უმ რო ში 
ფუ ლი რომ არ გა და იხ ად ოთ, ჩე
მს მე გო ბა რს ვთ ხოვ, სა სტ უმ რო 
აქ ვს გო ნი ოში და უფ ას ოდ და
გა ბი ნა ვე ბთო. უა რს რო გორ ვი
ტყ ოდი. მი ვე დით და ბო რდ ელ ში 
მო ვხ ვდ ით (იც ინ იან), უზ ბე კი, 
აზ იე ლი ქა ლე ბი, მე, ყი ფშ იძე, 
ერ ეკ ლე და ლა რი სა. ერ თი ღა მე 
გა ვა თი ეთ და გა მო ვი ქე ცით.

 ლა რი სა, მო გწ ონ და ას ეთი 
გი ჟუ რი ვო ია ჟე ბი?

 მო მწ ონ და, მეც გი ჟი ვარ 
ბუ ნე ბით, არ ან ორ მა ლუ რი.

გი ორ გი:
 ოცი წლ ით უფ რო სი ვარ ლა

რი სა ზე და მე ნდ ობ ოდა ყვ ელ
აფ ერ ში. რა იც ოდა, რა გი ჟთ ან 
მო ხვ და. თვ ით ონ აც არ არ ის ჭკ
ვი ანი. ორი ად ამ ია ნი სა ხლ ობს 
მა სში, ერ თი ფს იქ ოპ ატი და მე
ორე მშ ვი დი, მო სი ყვ არ ულე. 

 რო გო რია გა ბრ აზ ებ ული 
ლა რი სა?

 კლ ან ჭე ბით მო დის, ზო გჯ
ერ და ნი თაც (იც ინ ის). ვხ უმ რობ, 
რა თქ მა უნ და, მა გრ ამ ხე ვს ურ
ია, სულ ში ში მა ქვს, ღრ მად არ 
ჩა მე ძი ნოს. ჯი შში უკ რა ინ ელ ებ
იც ჰყ ავს, მა გრ ამ მთ იუ ლი სა და 
ხე ვს ურ ის სი სხ ლი ვერ გა და ფა
რეს. სი სხ ლის აღ ებ ის პე რი ოდი 
უდ გე ბა ხო ლმე და თა ვდ ას ხმ ებს 
აწ ყო ბს (იც ინ ის). ნე ბი სმ იერ რა
მე ზე შე უძ ლია „გა ჭე დოს“. მა გა
ლი თად, იმ აზე, რომ არ და ვუ რე
კე, არ მო ვი კი თხე. 

 ლა რი სამ იც ის, რომ პე რი
ოდ ულ ად, რა მდ ენ იმე კვ ირ ით, 
თვ ით გა ნმ არ ტო ვე ბა გჭ ირ დე
ბა ხო ლმე?

 იც ის, მა გრ ამ ვერ ეგ უე ბა. 
ორი ად ამ ია ნია ჩემ გა რშ ემო, 
რო მლ ებ იც ჩე მს სი მა რტ ოვ ეს 
ვერ იტ ან ენ. ეს ენი არ იან: ან
დრ ია, ჩე მი ბი ჭი მე სა მე ქო რწ
ინ ებ იდ ან და ლა რი სა. 24სა ათ
იან რე ჟი მში სუ რთ გვ ერ დით 
ვყ ავ დე. ან დრ ია არ მე ყო ფო და, 
ახ ლა ეს კი დევ (იც ინ ის). ის ეთი 
სი ტუ აც ია მა ქვს, ტუ ალ ეტ ში თუ 
და ვწ ერ რა მეს და იმ აზ ეც მე ჩხ
უბ ებ იან, ამ დენ ხა ნს ტუ ალ ეტ ში 
რას აკ ეთ ებო. 

 „ფე ის ბუ ქზე“ და იდო ინ
ფო რმ აც ია, რომ და ქო რწ ინ
დით.

ლა რი სა:
 ეს ჩე მი ბრ ალ ია, სა მი ცო

ლი გყ ავ და, და სა ქო რწ ინ ებ ელი 
რა ტომ გა ქვს მი თი თე ბუ ლიმე
თქი, ვუ თხ არი და შე ვც ვა ლე სტ
ატ უსი. ვე რც წა რმ ოვ იდ გე ნდი 
ას ეთი ამ ბა ვი თუ ატ ყდ ებ ოდა. 
მე რე ნა ხეს ფო ტო, სა დაც გი
ორ გის შვ ილ იშ ვი ლი მი ჭი რა ვს 
ხე ლში და ჩა თვ ალ ეს, რომ უკ
ვე შვ ილ იც შე გვ ეძ ინა. მო კლ ედ, 
გა უგ ებ რო ბა ში მო ვყ ევ ით. ჯერ 
არც ჯვ არი და გვ იწ ერ ია და არც 
ხე ლი მო გვ იწ ერ ია. 

გი ორ გი:
 ლა რი სკ ას მშ ობ ლე ბი კა რგ

ად არ შე ხვ დნ ენ ამ ამ ბა ვს, ბე
ბერ კა ცთ ან რა გი ნდა, შვ ილ იშ
ვი ლე ბი ჰყ ავ სო, ეუ ბნ ებ ოდ ნენ. 
მა რთ ალ იც არ ის, 11 წლ ის შვ ილ
იშ ვი ლი მყ ავს, სტ აჟ ია ნი ბა ბუა 
ვარ. ამ ას იმ დე ნი შვ ილ ები და 
შვ ილ იშ ვი ლე ბი ჰყ ავს, შე ნთ ვის 

ას ეთი სი ყვ არ ულ ის ის ტო
რია ჯერ არ მო გი სმ ენ იათ. გი
ორ გი გუ რგ ულ იას და ლა რი სა 
გი გა ურს ერ თმ ან ეთი ერ თი ნა
ხვ ით შე უყ ვა რდ ათ. გი ორ გიმ 
ლა რი სა მე გო ბრ ებს მა შინ გა
აც ნო, რო ცა თა ვად არ იც ნო
ბდა. რა ტომ წა იყ ვა ნა გა ცნ ობ
იდ ან მე ორე დღ ეს სა გი ჟე თში 
თა ვი სი რჩ ეუ ლი და რო გორ 
მო ხვ დნ ენ ბო რდ ელ ში, შე ყვ არ
ებ ული წყ ვი ლი თა ვად გი ამ ბო
ბთ.

 მო მი ყე ვით, რო გორ გა იც
ან ით ერ თმ ან ეთი?

გი ორ გი:
 გია ნი კო ლა ძე სთ ან და სხ ვა 

მო მღ ერ ალ ძმ აკ აც ებ თან ერ თად 
კა ფე ში ვი ყა ვით. კო ნც ერ ტი ჰქ
ონ დათ ჩე მს მე გო ბრ ებს, თან 
ვს ვა მდ ით. იმ პე რი ოდ ში ერთ 
გო გოს მო ვწ ონ დი. გა მო მტ ყუა 
სად ვი ყა ვი და და უპ ატ იჟ ებ ლად 
მო ვი და. მე გო ბა რი გა მო ვა ცი ლე 
გა რეთ, ვს აუ ბრ ობ დით. ამ დრ ოს 
მო ვი და ლა რი სა. მა გი დის და ჯა
ვშ ნა უნ დო და, მა გრ ამ მი ხვ და, 
რომ უკ ვე ძა ლი ან მთ ვრ ალ ები 
ვი ყა ვით და უკ ან გა ბრ უნ და. გა
რეთ ტა ქსი ელ ოდ ებ ოდა. კი ბე
ებ ზე შე ვხ ვდ ით ერ თმ ან ეთს. სად 
მი დი ხარმე თქი, ვკ ით ხე. უკ ვე 
არ სა დო, გა მი ღი მა. მეც გა ვუ
ღი მე. ჩა ვი და, ტა ქსი გა უშ ვა და 
და ბრ უნ და. ჩვ ენს მა გი და სთ ან 
მი ვი ყვ ანე, მე გო ბრ ებს ისე გა ვა
ცა ნი, რომ მეც არ ვი ცნ ობ დი.

ლა რი სა:
 დი დი ხნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 

გე რმ ან ია ში ვც ხო ვრ ობ დი და 
ქა რთ ულ კი ნო სთ ან შე ხე ბა არ 
მქ ონ ია, შე სა ბა მი სად, ქა რთ
ველ მს ახ იო ბე ბს აც ცუ დად ვი

„ადრე მსგავსი ამბავი, 
რომ გამეგო, 

შეიძლება მეც 
მეჭორავა. მაგრამ 

ახლა, როცა 
საკუთარ თავზე 
გამოვცადე...“

რატომ წაიყვანა საგიჟეთში შეყვარებული ქალი გიორგი გურგულიამ
ნინო მჭედლიშვილი

my View
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„არ ვთვლი, 
რომ 

აუცილებლად 
ბეჭდით უნდა 
იარო ქალთან, 

რომელიც 
გიყვარს. სად 
წავიყვანო, 

თვითონ 
გარდერობის 

თავზე 
მძინავს“„მამაჩემთან 

იყო გიორგი 
ხელის 

სათხოვნელად. 
ყვავილები 

უნდოდა ეყიდა, 
მაგრამ ფული 
არ ჰქონდა“
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ვერ მო იც ლი სო, ეუ ბნ ებ ოდ ნენ. 
ლა რი სა:
 მა მა ჩე მთ ან იყო გი ორ გი ხე

ლის სა თხ ოვ ნე ლად. ყვ ავ ილ ები 
უნ დო და ეყ იდა, მა გრ ამ ფუ ლი 
არ ჰქ ონ და. მა მა რუ სე თში ცხ
ოვ რო ბს. ცო ტა ხნ ით იყო ჩა მო
სუ ლი და ის არ გე ბლა.

გი ორ გი:
თა ვი დან ნო რმ ალ ურ ად ვი

სა უბ რეთ. მე რე და იძ აბა სი
ტუ აც ია. რა ჭა ში გვ ინ დო და წა
სვ ლა ერ თად. ზუ რა ყი ფშ იძ ის 
იუ ბი ლე იყო და იქ ვუ ხდ იდ ით. 
მეც ერთერ თი ორ გა ნი ზა ტო
რი ვი ყა ვი. მა მა მი სი არ უშ ვე
ბდა ლა რი სკ ას, ჯერ ხე ლი მო
აწ ერ ეთ ან ჯვ არი და იწ ერ ეთ 
და მე რე ია რე თო, გვ ით ხრა. მე 
არ ვთ ვლი, რომ აუ ცი ლე ბლ ად 
ბე ჭდ ით უნ და ია რო ქა ლთ ან, 
რო მე ლიც გი ყვ არს. სად წა ვი
ყვ ანო, თვ ით ონ გა რდ ერ ობ ის 
თა ვზე მძ ინ ავს. სა ხლ ები გა ვყ
იდე, უს ახ ლკ არო ვარ, თვ ით ონ 
მე გო ბრ ებ თან ვრ ჩე ბი. მა რთ ლა 

სუ ფი სტი ვარ, კი არ ვი ტყ უე
ბი. სუ ფი სტ ები არ იან პო ეტ ები, 
რო მლ ებ მაც მთ ელი ქო ნე ბა გა
იღ ეს და მა თხ ოვ რ ად იქ ცნ ენ. 
ყვ ელ აფ ერი რაც ჩე მია, თან და
მა ქვს. სუ ფი სტ ობა კა რგ ია, რო
ცა მა რტო შე ნი თა ვი გა ბა რია, 
მა გრ ამ რო ცა ამ დე ნი ცო ლე ბი, 
შვ ილ ები, შვ ილ იშ ვი ლე ბი გყ ავს 
და კი დევ ცო ლის მო ყვ ანა გი
ნდა, ძნ ელი ყო ფი ლა. 

 ლა რი სა, ცო ტა ხნ ით მა ინც 
და ფი ქრ ებ ულ ხარ ამ ას აკ ობ
რივ სხ ვა ობ აზე?

 არა. თუ ვი ნმე რა მეს მე
ტყ ოდა ამ თე მა ზე, მა ში ნვე 
ვა ჩუ მე ბდი, მე ორ ედ ეგ თე მა 
აღ არ წა მო წი ოთმე თქი, ვე უბ
ნე ბო დი. სი ყვ არ ულ მა მა რთ ლა 
არ იც ის ას აკი. ად რე მს გა ვსი 
ამ ბა ვი, რომ გა მე გო, შე იძ ლე
ბა მეც მე ჭო რა ვა. მა გრ ამ ახ
ლა, რო ცა სა კუ თარ თა ვზე გა
მო ვც ადე... პა ტა რა ბი ჭე ბი არ 
მო მწ ონს, არ შე მი ძლ ია მა თთ
ან ურ თი ერ თო ბა, რა ტომ არ 

შე იძ ლე ბა ვი ყო ად ამ ია ნთ ან, 
ვი სთ ან აც თა ვს კა რგ ად ვგ რძ
ნობ.

გი ორ გი:
 მო ხუ ცი ვარ ახ ლა მე?! 
 არა, რას ამ ბობ... ლა რი სა, 

გა თხ ოვ ილი არ ყო ფი ლხ არ?
 არა.
 რას სა ქმ ია ნობ, რა პრ ოფ

ეს ია გა ქვს?
 არ აფ ერს. თე ატ რა ლუ რში 

ვა პი რე ბდი ჩა ბა რე ბას. მე რე 
რუ სე თში წა ვე დი, ხე ლი შე მე შა
ლა სწ ავ ლა ში. მე რე და ვბ რუ ნდი 
სა ქა რთ ვე ლო ში და გე რმ ან ია ში 
წა ვე დი ის ევ. მო კლ ედ, მთ ელი 
ცხ ოვ რე ბა მო გზ აუ რო ბა ში გა ვა
ტა რე.

 30 წლ ამ დე არ ავ ინ შე გყ ვა
რე ბია?

 გე რმ ან იი დან ერთ ბი ჭს გა
მო ვე ქე ცი. თა ვი დან მეც მი ყვ არ
და, მა გრ ამ რო ცა მი ვხ ვდი, რომ 
მა სთ ან ყო ფნა აღ არ მო მწ ონ და 
და ვე ღარ მო ვი შო რე, გა მო ვი ქე
ცი. 

 გი ორ გი, რო გორ წა რმ ოგ
იდ გე ნია შე ნი მო მა ვა ლი, სულ 
სუ ფია ხომ არ იქ ნე ბი?

 სულ სუ ფია ვი ქნ ები. დე და
მი წაა ჩე მი სა ხლი. რა ტომ უნ და 
გა და ვწ ყვ იტო, რომ ერთ ად გი
ლას ვი ცხ ოვ რო, რო ცა ყვ ელ გ ან 
შე მი ძლ ია ვი ცხ ოვ რო?

ლა რი სა:
 რა არ ას ერ იო ზუ ლი ხარ. 

ზო გჯ ერ სხ ვა ნა ირ ად ლა პა რა
კო ბს. გა იხ სე ნე, რა ზე ოც ნე
ბობ ხო ლმე ყო ველ ღა მე?

 ეზ ოი ან სა ხლ ზე ვო ცნ ებ ობ, 
სა დმე ტყ ეს თან ახ ლოს. ქა ლა ქი 
აღ არ შე მი ძლ ია.

 ეგ ოც ნე ბა მეც მა ხს ოვს, 
ერ თხ ელ, ჩე მთ ან ინ ტე რვ იუ ში 
თქ ვი, რომ გი ნდა სა დმე ტყ ეს
თან ახ ლოს დი დი სა ხლი, რომ 
18 წლ იდ ან ცო ლი ანი ხარ, რომ 
და გღ ალ ეს ამ დე ნმა ცო ლე ბმა, 
მა გრ ამ დღ ეს ის ევ ცო ლზე ფი
ქრ ობ... 

 რა შია სა ქმე იცი, ქა ლთ ან 
ერ თა დაც შე უძ ლე ბე ლია ცხ ოვ

რე ბა და უქ ალ ოდ აც არ გა მო
დის. 

 ის ეთი ქა ლე ბი არ არ სე ბო
ბენ, რო მლ ებ იც მხ ოლ ოდ კო
მფ ორ ტს გი ქმ ნი ან და დი სკ ომ
ფო რტი არ გა ქვს?

 არ ვი ცი, მე ჯერ არ შე მხ ვე
დრ ია. დი დი პე რი ოდი ვარ კო მფ
ორ ტუ ლად, მე რე ჩნ დე ბა დი დი 
დი სკ ომ ფო რტი და მე რე ურ თი
ერ თო ბა ინ გრ ევა. ოღ ონდ არ ავ
ის არ ვა ბრ ალ ებ, ჩე მი ბრ ალ ია. 

 და ქო რწ ინ ებ ას გე გმ ავთ?
 მა ნა მდე თუ არ და ვხ ოც ეთ 

ერ თმ ან ეთი (იც ინ იან)...
ლა რი სა:
 ეს ჩე მზ ეა და მო კი დე ბუ ლი. 

ჯე რჯ ერ ობ ით ერ თად ვა რთ და 
გვ ინ და ერ თად ვი ყოთ.

გი ორ გი:
 ქა ლზე ბე ვრ ია და მო კი დე ბუ

ლი, რო გორ მო იქ ცე ვა. კა ცი და
მყ ოლ ია. ლო მი ვარ, მო მე ფე რე 
და ყვ ელ აფ ერს გა მა კე თე ბი ნებ. 
უნ და მა გრ ძნ ობ ინო, რომ გი ყვ
არ ვარ, ეს აა მთ ავ არი.

„ადრე მსგავსი ამბავი, 
რომ გამეგო, 

შეიძლება მეც 
მეჭორავა. მაგრამ 

ახლა, როცა 
საკუთარ თავზე 
გამოვცადე...“

რატომ წაიყვანა საგიჟეთში შეყვარებული ქალი გიორგი გურგულიამ

EXCLUSIVE

„ხევსურია, 
სულ შიში 
მაქვს 
ღრმად არ 
ჩამეძინოს“

„ამას იმდენი

შვილები და

შვილიშვილები

ჰყავს, შენთვის

ვერ მოიცლისო,

ეუბნებოდნენ“
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როგორ გაიმარჯვეს ახლად დაარსებულმა 
კომპანიებმა მერიის ტენდერებში?

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ნა რმ ან იას უწ ყე ბის მი ერ ჩა
ტა რე ბუ ლი ტე ნდ ერ ები არ ას
ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
შე სწ ავ ლის სა ფუ ძვ ელი გა ხდა.  
ავ ან სად გა ცე მუ ლი თა ნხ ები და 
ახ ლად და არ სე ბუ ლი კო მპ ან იე
ბი სთ ვის უპ ირ ატ ეს ობ ის მი ნი
ჭე ბა – ეს ის თე მე ბია, რო მლ ებ
მაც სა მო ქა ლა ქო სე ქტ ორ ის 
ყუ რა დღ ება მი იპ ყრო. „სა
ერ თა შო რი სო გა მჭ ვი
რვ ალ ობა – სა ქა რთ ვე
ლოს“ ინ ფო რმ აც იით, 
2014 წლ ის აგ ვი სტ
ოდ ან ამ ავე წლ ის 
12 დე კე მბ რა მდე 
ჩა ტა რე ბუ ლი 67 
ტე ნდ ერ იდ ან, რო
მლ ებ იც ავ ან სის 
სა ხით თა ნხ ის გა
ცე მას ტე ნდ ერ
ის ღი რე ბუ ლე ბის 
50%ით ან მე ტი 
ოდ ენ ობ ით ით ვა
ლი სწ ინ ებ და, 10 
შე მთ ხვ ევ აში გა იმ
არ ჯვ ეს კო მპ ან იე ბმა, 
რო მლ ებ იც 2012 წლ ის 
შე მდ ეგ შე იქ მნ ენ. 

„გა ნს აკ უთ რე ბით აღ სა ნი შნ
ავ ია ის შე მთ ხვ ევ ები, სა დაც ტე
ნდ ერ ის გა მო ცხ ად ებ ის შე მდ ეგ 
ან წი ნა და დე ბე ბის მი ღე ბის ვა დის 
ამ ოწ ურ ვა მდე ცო ტა ხნ ით ად რე 
და არ სე ბუ ლმა კო მპ ან იე ბმა გა
იმ არ ჯვ ეს“, – გვ ით ხრ ეს „სა ერ თა
შო რი სო გა მჭ ვი რვ ალ ობ აში“, სა
დაც კო ნკ რე ტულ კო მპ ან იე ბს აც 
ას ახ ელ ებ ენ. ასე, მა გა ლი თად:

2014 წლ ის 8 ოქ ტო მბ ერს გზ ის 
შე კე თე ბის სა მუ შა ოე ბის გა ნხ ორ
ცი ელ ებ ის მი ზნ ით გა მო ცხ ად ებ
ულ ტე ნდ ერ ში, სა დაც წი ნა და დე
ბე ბის მი ღე ბის ვა და 31 ოქ ტო მბ
ერს იწ ურ ებ ოდა, 2014 წლ ის 16 
ოქ ტო მბ ერს და ფუ ძნ ებ ულ მა შპს 
„ენ კომ“ გა იმ არ ჯვა.  შე სყ იდ ვის 
სა ხე ლშ ეკ რუ ლე ბო ღი რე ბუ ლე
ბამ 459 164 ლა რი შე ად გი ნა. ტე
ნდ ერ ის პი რო ბე ბი გა და სა ხდ ელი 
თა ნხ ის 95%ის წი ნა სწ არ გა და
ხდ ის შე სა ძლ ებ ლო ბას ით ვა ლი სწ
ინ ებს. კო მპ ან იის მე სა კუ თრ ეე ბი 
თო რნ იკე ში ოლ აშ ვი ლი (50%) და 
ნუ გზ არ მო წყ ობ ილი (50%) არ იან. 
თო რნ იკე ში ოლ აშ ვი ლი წა რს ულ
ში შპს „თბ ილ სე რვ ის ჯგ უფ ის“ 
დი რე ქტ ორი (20112013 წ.წ.) 
და თბ ილ ის ის მე რი ის და სუ
ფთ ავ ებ ის სა მს ახ ურ ის უფ
რო სი იყო (2013 წ.).

2014 წლ ის 3 ოქ ტო მბ
ერს გზ ის შე კე თე ბის სა მუ
შა ოე ბის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის 
მი ზნ ით გა მო ცხ ად ებ ულ 
ტე ნდ ერ ში (2014 წლ ის 13 
აგ ვი სტ ოს და არ სე ბუ ლმა 
კო მპ ან იამ „შპს ნიუ ქა სთ
ელ ქო ნს თრ აქ შენ“მა გა იმ
არ ჯვა. შე სყ იდ ვის სა ხე ლშ
ეკ რუ ლე ბო ღი რე ბუ ლე ბამ 
605 555 ლა რი შე ად გი ნა. 
„შპს ნიუ ქა სთ ელ ქო ნს თრ
აქ შენ“ ტე ნდ ერ ში მო ნა წი ლე 
ერ თა დე რთი კო მპ ან ია იყო. 
კო მპ ან ია მა ლხ აზ გე ლა შვ
ილს (25%), ლია ოდ იშ ვი ლსა 
(50%) და ირ აკ ლი ბლ ია ძეს 
(25%)  ეკ უთ ვნ ით. ტე ნდ ერ
ის პი რო ბე ბი გა და სა ხდ ელი 
თა ნხ ის 95%ის ავ ან სად გა
ცე მის შე სა ძლ ებ ლო ბას ით
ვა ლი სწ ინ ებს.

2014 წლ ის 5 სე ქტ ემ ბე რს 
გზ ის შე კე თე ბის სა მუ შა ოე ბის 
გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის მი ზნ ით გა მო
ცხ ად ებ ულ ტე ნდ ერ ში, სა დაც 
წი ნა და დე ბე ბის მი ღე ბის ვა და 
29 სე ქტ ემ ბე რს იწ ურ ებ ოდა, 
შპს „გზ ამ შე ნი 4მა“ გა იმ არ
ჯვა. შე სყ იდ ვის სა ხე ლშ ეკ რუ
ლე ბო ღი რე ბუ ლე ბამ 477 905 
ლა რი შე ად გი ნა. ტე ნდ ერ ის 
პი რო ბე ბი გა და სა ხდ ელი თა
ნხ ის 50%ის ავ ან სად გა ცე მის 
შე სა ძლ ებ ლო ბას ით ვა ლი სწ ინ ებ
და. შპს „გზ ამ შე ნი 4“ 1997 წე ლს 
არ ის და ფუ ძნ ებ ული, თუ მცა მი
სი 99.2% წი ლის მფ ლო ბე ლი შპს 

„გზა2014“ 2014 წლ ის 22 აგ
ვი სტ ოს აა და არ სე ბუ ლი. „გზა
2014“ თა ვდ აპ ირ ვე ლად ნა ზი
ბრ ოლა ალ ას ან იას ეკ უთ ვნ ოდა, 
ამ ჟა მად კი ირ ან ული კო მპ ან ია 
„შპს Roham Sperlus Co“ის სა
კუ თრ ებ აშ ია.  

2014 წლ ის 3 ოქ ტო მბ ერს რკ
ინაბე ტო ნის სა მუ შა ოე ბის გა ნხ
ორ ცი ელ ებ ის მი ზნ ით გა მო ცხ ად
ებ ულ ტე ნდ ერ ში, სა დაც წი ნა და
დე ბე ბის მი ღე ბის ვა და 27 ოქ ტო
მბ ერს იწ ურ ებ ოდა, 2014 წლ ის 8 
ივ ლი სს და ფუ ძნ ებ ულ მა 
კო მპ ან იამ „შპს ნი
კას ფი ლი ალი 
სა ქა რთ ვე ლო
ში“ გა იმ არ
ჯვა. ტე ნდ ერ
ის სა ხე ლშ ეკ
რუ ლე ბო ღი
რე  ბუ  ლე  ბამ 
649 000 ლა რი 
შე ად გი ნა. ტე
ნდ ერ ის პი რო
ბე ბით გა და
სა ხდ ელი 
თ ა 

ნხ ის 50%ის ავ ან სად გა ცე მის 
შე სა ძლ ებ ლო ბა იყო გა თვ ალ ის

წი ნე ბუ ლი. კო მპ ან იის დი რე ქტ
ორი გი ორ გი გო ჩი აშ ვი ლია, 

და მფ უძ ნე ბე ლი კი – რუ
სე თის ფე დე რა ცი აში 

რე გი სტ რი რე ბუ ლი შპს 
„ნი კა“. გი ორ გი გო ჩი
აშ ვი ლი კი დევ ოთ ხი 
კო მპ ან იის: შპს „გ. 
ანა 2009“ის, შპს 
„ეკ ომ შე ნის“, შპს 
„მშ ენ სე რვ ის ცე ნტ
რის“, შპს „იბ ერ ია
ვე სტ ის“ დი რე ქტ
ორი და მე წი ლეა.

ეს არ ას რუ ლი 
ჩა მო ნა თვ ალ ია იმ 

ტე ნდ ერ ებ ისა, სა
დაც ახ ლად შე ქმ ნი ლი 

კო მპ ან იე ბი იმ არ ჯვ
ებ ენ. „სა ერ თა შო რი სო 

გა მჭ ვი რვ ალ ობა – სა ქა
რთ ვე ლო“ მი იჩ ნე ვს, რომ ამ 

მი მა რთ ულ ებ ით მე რი ის შე სყ
იდ ვე ბი არ ად ამ აკ მა ყო ფი ლე ბე
ლია და გა რკ ვე ულ ეჭ ვე ბს აჩ ენს. 

„ეს პრ აქ ტი კა კი თხ ვის ნი შნ ებს 
ბა დე ბს სა ხე ლმ წი ფო სა ხს რე ბის 
სწ ორ ად გა ნკ არ გვ ისა და მე რი
ის სა მს ახ ურ ის მი ერ ხა რი სხ ია ნი 
მო მს ახ ურ ებ ის მი ღე ბის მი ზნ ით 
მა რთ ებ ული ქმ ედ ებ ებ ის და გე გმ
არ ებ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით.

ვფ იქ რო ბთ, სა ჭი როა მე ტი 
სი ცხ ადე შე სყ იდ ვე ბის გა ნხ

ორ ცი ელ ებ ის ას გა სა ცე მი 
ავ ან სის ზე და ზღ ვრ ის და
წე სე ბის პრ ოც ეს ში. ას ევე, 
სა სუ რვ ელ ია, არ სე ბო ბდ
ეს გა მო ცხ ად ებ ულ ტე
ნდ ერ ებ ზე ავ ან სის ზე და 
ზღ ვრ ის (50% და მე
ტი) გა ცე მის 
უ ფ  რ ო 
ნა თე ლი 

კრ იტ ერ იუ მე ბი, რა თა არ და რჩ ეს 
შთ აბ ეჭ დი ლე ბა, რომ ავ ან სის გა
ცე მა კო ნკ რე ტუ ლი, გა მო ცდ ილ
ებ ის არ მქ ონე კო მპ ან იე ბი სთ ვის 
უპ ირ ატ ეს ობ ის მი ნი ჭე ბას ემ სა
ხუ რე ბა“, – გა ნგ ვი მა რტ ეს ორ გა
ნი ზა ცია „სა ერ თა შო რი სო გა მჭ ვი
რვ ალ ობა – სა ქა რთ ვე ლო ში“.

რა კრ იტ ერ იუ მით ხდ ება გა
მო ცდ ილ ებ ის არ მქ ონე კო მპ ან
იე ბი სთ ვის უპ ირ ატ ეს ობ ის მი ნი
ჭე ბა? ამ კი თხ ვით „პრ აი მტ აი მმა“ 
მე რი ის შე სყ იდ ვე ბის სა მს ახ ურ ის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლს, და ვით მო რა ლი
შვ ილს მი მა რთა. მი სი თქ მით, სა
ტე ნდ ერო კო მი სი ას და ფუ ძნ ებ ის 
თა რი ღის მი ხე დვ ით კო მპ ან იის 
დი სკ ვა ლი ფი კა ცი ის კა ნო ნი ერი 
სა ფუ ძვ ელი არ გა აჩ ნია. 

„ტე ნდ ერი ცხ ად დე ბა სა ტე
ნდ ერო პი რო ბე ბის მი ხე დვ ით, 
სა ხე ლმ წი ფო შე სყ იდ ვე ბის ერ
თი ან ელ ექ ტრ ონ ულ სი სტ ემ აში 
(procurement.gov.ge) და ელ ექ
ტრ ონ ული ვა ჭრ ობ ის შე დე გად 
სი სტ ემ ის მი ერ ვე ავ ტო მა ტუ რად 
ვლ ინ დე ბა გა მა რჯ ვე ბუ ლი პრ ეტ
ენ დე ნტი (ყვ ელ აზე და ბა ლი ფა სის 

მქ ონე წი ნა და დე ბა). აღ ნი შნ ული 
პრ ეტ ენ დე ნტ ის მი ერ სი სტ ემ აში 
ატ ვი რთ ულ ტე ქნ იკ ურ დო კუ მე
ნტ აც იას სა ტე ნდ ერო კო მი სია 
იხ ილ ავს შე რჩ ევაშე ფა სე ბის ეტ
აპ ზე და თუ პრ ეტ ენ დე ნტი აკ მა
ყო ფი ლე ბს სა ტე ნდ ერო პი რო ბე
ბს (სი სტ ემ აში ატ ვი რთ ული სა
ტე ნდ ერო გა ნც ხა დე ბა და სა ტე
ნდ ერო დო კუ მე ნტ აც ია),  კო მი სია 
შე სა ბა მი სი ოქ მით აც ხა დე ბს მას 
გა მა რჯ ვე ბუ ლად. შე სა ბა მი სად,  
სა ტე ნდ ერო კო მი სია კო მპ ან იე ბს 
და ფუ ძნ ებ ის თა რი ღის მი ხე დვ ით 
უპ ირ ატ ეს ობ ას არ ან იჭ ებს და 
მხ ოლ ოდ ამ კრ იტ ერ იუ მით არც 
მა თი დი სკ ვა ლი ფი კა ცი ის კა ნო
ნი ერი სა ფუ ძვ ელი აქ ვს. ამ ას თა
ნა ვე, პი რი ქით, სა ტე ნდ ერო კო
მი სი ის ამ ოც ან აა მა ქს იმ ალ ურ ად 
კო ნკ ურ ენ ტუ ლი გა რე მოს შე ქმ ნა 
და  ამ მი ზნ ით, თი თო ეუ ლი ტე ნდ
ერ ის  სა ტე ნდ ერო პი რო ბე ბის გა
ნს აზ ღვ რი სას (მი ზა ნშ ეწ ონ ილ ობ
ის ფა რგ ლე ბში) გა ით ვა ლი სწ ინ ოს 
ეს პრ იო რი ტე ტი“, – გა ნუ ცხ ადა 
„პრ აი მტ აი მს“ და ვით მო რა ლი შვ
ილ მა.

კომპანიის 
დირექტორი 

გიორგი 
გოჩიაშვილია, 
დამფუძნებელი 
კი – რუსეთის 
ფედერაციაში 

რეგისტრირებული 
შპს „ნიკა“

გამარჯვებული 
კომპანიის მფლობელი 

თორნიკე შიოლაშვილი 
წარსულში შპს 

„თბილსერვის ჯგუფის“ 
დირექტორი და გიგი 

უგულავას დროს 
თბილისის მერიის 

დასუფთავების 
სამსახურის 

უფროსი 
იყო

EXCLUSIVE

რა 
კრიტერიუმით 

ხდება 
გამოცდილების 

არმქონე 
კომპანიებისთვის 

უპირატესობის 
მინიჭება?
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მებაჟეების კლიპი ინტერნეტსივრცეში 
ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით გავრცელდა

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

მე ბა ჟე ოფ იც რე ბმა სა კუ თა
რი დღე თა ვი სა ვე გა და ღე ბუ ლი 
კლ იპ ით აღ ნი შნ ეს. კლ იპს პრ
ოფ ეს იო ნა ლუ რს ნა მდ ვი ლად 
ვერ უწ ოდ ებ, თუ მცა, რო გო რც 
ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ როს თა ნა
მშ რო მლ ები აც ხა დე ბენ, პრ ოფ
ეს იო ნა ლი ზმ ზე პრ ეტ ენ ზია არც 
ჰქ ონ იათ. ეს, უბ რა ლოდ, მძ იმე 
დღ ის მხ ია რუ ლი და სა სრ ული 
იყ ოო...  მხ ია რუ ლი და სა სრ ული 
უფ რო ოც ნე ბა იყო, რა დგ ან რე
ალ ობა მე ბა ჟე ებ ის თვ ის სა კმ
აოდ მძ იმე აღ მო ჩნ და. ინ ტე რნ
ეტ სი ვრ ცე ში გა ვრ ცე ლე ბუ ლმა 
კლ იპ მა დი დი აჟ იო ტა ჟი გა მო
იწ ვია და „მხ ია რუ ლო ბის“ ორ
გა ნი ზა ტო რე ბს თა ვი სმ არ თლ ებ
აც კი მო უწ იათ. 

შე მო სა ვლ ებ ის სა მს ახ ურ ის 
სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი ერ
თო ბის სა მს ახ ურ ის ხე ლმ ძღ ვა
ნე ლი, ხა ტია მო ის წრ აფ იშ ვი ლი 
სა ზო გა დო ებ ის რე აქ ცი ებ ითა და 
შე ფა სე ბე ბით გა კვ ირ ვე ბუ ლია, 
რა დგ ან ვე რც კლ იპ ში და ვე რც 
მე ბა ჟე ებ ის ინ იც ია ტი ვა ში ის 
უა რყ ოფ ითს ვე რა ფე რს ხე და ვს. 
მო ის წრ აფ იშ ვი ლის გა ნც ხა დე
ბით, 26 ია ნვ არს, სა ქა რთ ვე ლოს 
ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ როს შე მო
სა ვლ ებ ის სა მს ახ ურში მე ბა ჟე 
ოფ იც ერ თა პრ ოფ ეს იუ ლი დღ ეს
ას წა ული – სა ბა ჟოს სა ერ თა შო
რი სო დღე აღ ნი შნ ეს და სწ ორ ედ 
ამ მი ზნ ით მო ამ ზა დეს მხ ია რუ
ლი კლ იპი, რო მე ლიც მო გვ ია ნე
ბით სა მი ნი სტ როს ოფ იც ია ლურ 
გვ ერ დზ ეც და იდო.

ხა ტია მო ის წრ აფ იშ ვი ლი:
– არ ან აი რი ფი ნა ნს ები არ და

ხა რჯ ულა კლ იპ ის გა და ღე ბა ზე, 
აქ სა უბ არი არ არ ის სა ხე ლმ წი ფო 
თა ნხ ებ ზე, სა კუ თა რიც კი არ და
ხა რჯ ულა. ეს არ ის ტე ლე ფო ნით 

გა და ღე ბუ ლი სა ხა ლი სო ვი დეო. 
ეს იყო სა ხუ მა რო კლ იპი სა კუ
თა რი პრ ოფ ეს იუ ლი დღ ის აღ სა
ნი შნ ავ ად, რო მე ლიც  თა ნა მშ რო
მლ ებ მა თა ვად მო ამ ზა დეს... სი
მა რთ ლე გი თხ რათ, ძა ლი ან გა მა
კვ ირ ვა რე აქ ცი ებ მა. რა ტომ უნ და 
გა გა ღი ზი ან ოს ახ ალ გა ზრ დე ბის 
სუ რვ ილ მა, რო მლ ებ საც პრ ოფ ეს
იულ დღ ეს  ემ ღე რე ბათ ან ეც ეკ
ვე ბათ, არ ვი ცი. მი კვ ირს და მი
ჭი რს იმ ის გა რკ ვე ვა, რა და ინ ახ ეს 
ამ აში ცუ დი.  უფ რო მე ტად გა
მა კვ ირ ვა მა თმა რე აქ ცი ამ, ვი ნც  
ერ თმ ან ეთ ის გან კა რგ ად ას ხვ ავ
ებს ტე ლე ფო ნი თა და პრ ოფ ეს
იო ნა ლუ რი კა მე რით გა და ღე
ბულ კა დრ ებს. მა თგ ან მე ტად 
გუ ლს ატ კე ნი იყო ის გა მა ღი
ზი ან ებ ელი და ცი ლი სმ წა
მე ბლ ური ფრ აზ ები, ვი დრე 
ად ამ ია ნე ბი სგ ან, ვი საც არ 
აქ ვთ სა შუ ალ ება და წვ დო
მა, ზუ სტ ად გა არ ჩი ონ მო ყვ
არ ულ ის მი ერ გა და ღე ბუ ლი 
კა დრი პრ ოფ ეს იო ნა ლის 
მი ერ გა და ღე ბუ ლი სგ
ან. არ აუ შა ვს, მთ ავ
არ ია, რომ ეს ენი 
არ იან არ აჩ ვე ულ
ებ რი ვი ახ ალ გა
ზრ დე ბი, ძა ლი ან 
კა რგი მე ბა ჟე ები, 
ის ინი შვ იდი დღ
ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
ოც და ოთ ხი სა ათი 
მუ შა ობ ენ და რო
დე საც და სვ ენ ებ ის 
სა ათ ები აქ ვთ, 
მა ინც რჩ ებ
ათ გა ნწ ყო
ბა, იყ ვნ ენ 
კა რგ ხა სი
ათ ზე. ვფ
იქ რობ, ეს 

ახ ალ გა ზრ დე ბი შე ქე ბას უფ რო 
იმ სა ხუ რე ბენ, ვი დრე გა კი ცხ ვას. 

– ტე ქს ტსა და სი მღ ერ აზე ვინ 
იმ უშ ავა?

– თა ვად იმ ახ ალ გა ზრ დე ბმა, 
ვი ნც კლ იპ ში მო ნა წი ლე ობ ენ. 

– ანუ თა ვად გა უკ ეთ ეს ყვ ელ
აფ ერს ორ გა ნი ზე ბა?

– აბ სო
ლუ ტუ რად. 

სი მღ ერ
ის ტე ქს ტი 
ლა შა ცა

გა რე იშ ვი ლს ეკ უთ ვნ ის. კლ იპ იც 
მი სი ტე ლე ფო ნით არ ის გა და
ღე ბუ ლი. ლა შას გა ნც ხა დე ბით, 
კლ იპ ის გა და ღე ბა უშ უა ლოდ  
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა სთ ან შე თა ნხ
მე ბით გა ნხ ორ ცი ელ და. თა ვდ აპ
ირ ვე ლად ით ქვა, რომ ის მხ ოლ ოდ 
თა ნა მშ რო მლ ებ ის წრ ეში უნ და 
გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ყო, მო გვ ია ნე ბით 
კი  სა მი ნი სტ როს ხე ლმ ძღ ვა ნე

ლო ბი სთ ვის სპ ეც ია ლუ რი ჩვ ენ
ება გა იმ არ თა და გა და წყ და, 

რომ ის ინ ტე რნ ეტ სი ვრ
ცე შიც გა ევ რც ელ ებ ინ

ათ...
ლა შა ცა გა რე იშ

ვი ლი, მე ბა ჟე:
– 26 ია ნვ არს იყო 

სა ბა ჟოს სა ერ თა
შო რი სო დღე და 
მე გო ბრ ებს გა გვ
იჩ ნდა ას ეთი იდ
ეა, და ვს ხე დით, 
ტე ქს ტი მო ვი
ფი ქრ ეთ, კლ იპ ის 
გა და სა ღე ბად ერ
თი დღ ით შე ვი კრ

იბ ეთ, მე ორე დღ ეს 
სი მღ ერა ჩა ვწ ერ ეთ. 

ეს ყვ ელ აფ ერი არ ას
ამ უშ აო სა ათ ებ ში მი

მდ ინ არ ეო ბდა. ჩვ ენ ვე 
და ვა მო ნტ აჟ ეთ. 
– ტე ლე ფო ნით არ ის გა

და ღე ბუ ლი?
– დი ახ, ჩე მი პი რა დი ტე ლე ფო

ნით გა და ვი ღეთ და ჩვ ენ თა ვად 
და ვა მო ნტ აჟ ეთ. ჩვ ენ არ გვ ქო ნია 
არ ან აი რი პრ ეტ ენ ზია, უბ რა ლოდ, 
გვ ინ დო და, მე გო ბრ ებ ში გა ვრ ცე
ლე ბუ ლი ყო და და ძა ბუ ლი დღ ის 
ბო ლოს ხა ლი სი შე მო გვ ეტ ანა.

– რა მდ ენ ად მო ულ ოდ ნე ლი 
აღ მო ჩნ და ის რე აქ ცი ები, რაც 
კლ იპ ის გა ვრ ცე ლე ბას მო ჰყ ვა?

– რე აქ ცი ები მო ულ ოდ ნე ლი 
იყო იმ დე ნად, რა მდ ენ ად აც კლ იპი 
ნა მდ ვი ლად არ იყო გა მი ზნ ული 
ფა რთო სა ზო გა დო ებ ის თვ ის.  ჩვ
ენ თან, სა მს ახ ურ ში, თა ნა მშ რო
მლ ებ მა, ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბამ ზუ
სტ ად გა იგო და სწ ორ ად მი იღო 
ის, რი სი ჩვ ენ ებ აც გვ ინ დო და ამ 
კლ იპ ით, მათ სწ ორ ად აღ იქ ვეს. 

– რო დე საც კლ იპ ის გა და ღე ბა 
და გე გმ ეთ, ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბას 
შე უთ ან ხმ ეთ?

– ელ ემ ენ ტა რუ ლი სა კი თხ ები 
გვ ქო ნდა შე თა ნხ მე ბუ ლი უშ უა
ლო ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა სთ ან, უკ
ვე 26 ია ნვ არს მო ხდა ჩა ნა წე რის 
ჩვ ენ ება ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბი სთ ვის 
სა მს ახ ურ ში, იქ გა მო ხა ტეს მო
წო ნე ბა და მო ხდა ღო ნი სძ იე ბა ზე 
და შვ ება. შე მდ ეგ აი ტვ ირ თა სა მი
ნი სტ როს ოფ იც ია ლურ გვ ერ დზე 
რი სთ ვი საც მა დლ ობ ას ვუ ხდი 
მათ, რა დგ ან შე სა ძლ ოა, ივ არ
აუ დეს კი დეც, რო გო რი კრ იტ იკა 
მო ჰყ ვე ბო და აღ ნი შნ ულ ვი დე ოს, 
მა გრ ამ მა ინც გა ნა თა ვს ეს ის. 

– არ ავ ინ გი რჩ იათ, რომ უმ
ჯო ბე სი იქ ნე ბო და, პრ ოფ ეს იო
ნა ლე ბის და ხმ არ ებ ით მო მხ და
რი ყო კლ იპ ის გა და ღე ბა?

– არ ყო ფი ლა ას ეთი რამ, არც 
გვ იფ იქ რია, რომ  პრ ოფ ეს იო ნა
ლურ დო ნე ზე უნ და გა და გვ ეღო 
და გა გვ ეკ ეთ ებ ინა კლ იპი. წმ ინ და 
გა გე ბით, არ ის სა მო ყვ არ ულო ვი
დეო და გა ვრ ცე ლე ბის მა სშ ტა ბი 
უნ და ყო ფი ლი ყო თა ნა მშ რო მლ
ები. რა იმე მი ზა ნი ამ კლ იპს ნა მდ
ვი ლად არ ჰქ ონ ია. 

– კი დევ ხომ არ გე გმ ავთ რა
იმე კლ იპ ის ჩა წე რას?

– არა, არ ეტ აპ ზე არ აფ ერი არ 
იგ ეგ მე ბა, მთ ლი ან ად სა მუ შაო 
რე ჟი მზე ვა რთ გა და რთ ულ ები. 

– სი ტყ ვე ბზე ვინ იმ უშ ავა?
– ტე ქს ტის ავ ტო რო ბა ცო ტა 

ხმ ამ აღ ალი ნა თქ ვა მი იქ ნე ბო და, 
სი ტყ ვე ბი მე მე კუ თვ ნის.

ლაშა ცაგარეიშვილი: 
„მოხდა ჩანაწერის ჩვენება 

ხელმძღვანელობისთვის 
სამსახურში, იქ გამოხატეს 

მოწონება და შემდეგ 
აიტვირთა სამინისტროს 
ოფიციალურ გვერდზე“

ხატია 
მოისწრაფიშვილი: 

„ეს იყო სახუმარო 
კლიპი საკუთარი 

პროფესიული დღის 
აღსანიშნავად, 

რომელიც  
თანამშრომლებმა 

თავად 
მოამზადეს“...
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ახ ალი სკ ან და ლი მო მწ იფ და. სა
ტე ლე ვი ზიო შო უდ ან და იწ ყო და 
„ფე ის ბუ ქზე“ გა და ინ აც ვლა. რი თი 
და სრ ულ დე ბა, ჯერ უც ნო ბია, პრ
ოგ ნო ზს აც ვე რა ვინ აკ ეთ ებს, თუ მცა 
გა გრ ძე ლე ბის სუ ნი უდ ის. შოუ უნ და 
გა გრ ძე ლდ ეს, თუ გა არ ძე ლე ბენ, არც 
ეს და რჩ ება კუ ლი სე ბში გა უხ მა ურ
ებ ლად, ყვ ელ აფ ერს გა ვი გე ბთ. იყო 
მუ ქა რაც – იუ ნა შა ფა თა ვას კე სა რია 
აბ რა მი ძე და ემ უქ რა – ცუ დად და ამ
თა ვრ ებ და ამ ის სა თა ვე ში მე ვი ქნ
ებ იო. ეს იყო ქა ლუ რი კო ნკ ურ ენ ცია 
თუ... რა ღაც ძვ ელი, პი რა დი ჩა რჩ ენ
ილი წყ ენ ები გა მო ამ ზე ურ ეს გია ჯა
ჯა ნი ძის „სხ ვა რა კუ რს ში“, უხ ამ სი 
ფრ აზ ებ ით, შე ურ აც ხყ ოფ ებ ით. ამ ავე 
შო უში და ვით ქა ცა რა ვა კი მე ორ ედ 
იქ ნა ჰო მო ფო ბი ურ გა ნც ხა დე ბა ში  
მხ ილ ებ ული. პი რვ ელ ად, ორი წლ ის 
წინ, ტე ლე კო მპ ან ია „იმ ედ ის“ და ტო
ვე ბა ამ მი ზე ზით მო უხ და. დი ლის ეთ
ერ ში სა ლო მე გო გი აშ ვი ლთ ან ერ თად 
კო მე ნტ არი გა აკ ეთა ელ ტონ ჯო ნზე, 
რო მე ლმ აც შვ ილ ები აი ყვ ანა. „მე ვთ
ქვი, რომ გუ ლწ რფ ელ ად მე ცო დე ბა 
ელ ტონ ჯო ნის ორ ივე შვ ილიმე თქი. 
სა ლო მემ და ამ ატა, მე მა რთ ლაც არ 
მშ ურს ამ ბა ვშ ვე ბის; რომ გა იზ რდ
ებ იან ორი მა მა ეყ ოლ ებ ათო. და ჩვ ენ 
ტე ლე ვი ზია და გვ ატ ოვ ებ ინ ეს“, – ამ
ბა ვს იხ სე ნე ბს და ვით ქა ცა რა ვა. მე
ორე ჰო მო ფო ბი ურ მა გა ნც ხა დე ბამ 
ის ევ „იმ ედ ში“ გა იჟ ღე რა. ამ ჯე რად 
სა მი ზნე ქა რთ ვე ლი ტრ ან სე ქს უა ლი 
– კე სა რია აბ რა მი ძე გა ხდა. „და თო 
ქა ცა რა ვა და მე ტა კა და სა სა ცი ლო 
გა ნც ხა დე ბე ბი აკ ეთა, ეს არ არ ის ნა
ტუ რა ლუ რი ქა ლი, ერ ოტ იკ ულ სც ენ
ებ ში მე არ ატ რა დი ცი ული ორ იე ნტ
აც იის მქ ონე  ად ამ ია ნთ ან არ ვი თა მა
შე ბო“,– ამ ბო ბს კე სა რია.  

 „სხ ვა რა კუ რს ის“ გა მო კი თხ ვით „იმ
ედ ის“ თა ნა მშ რო მლ ებ მა სე ქს უა ლურ 

მა მა კა ცად და ვით ქა ცა რა ვა და ას ახ
ელა. შო უში მი სუ ლი სე ქს სი მბ ოლო კი 
იუ ნა შა ფა თა ვა სა და კე სა რი ას შო რის 
მო მხ და რმა და პი რი სპ ირ ებ ამ და აბ ნია. 
და თო ამ ბო ბს, რომ გა და ცე მა ში სულ 
სხ ვა თე მით მი იყ ვა ნეს და სულ სხ ვა 
სუ რა თი და ხვ და. 

და ვით ქა ცა რა ვა: შო უს პრ ოდ იუ
სე რმა მა ია სტ ეფ ნა ძემ მი თხ რა, „იმ ედ
ში“ გა მო კი თხ ვა გა ვა კე თეთ და ყვ ელ
აზე სე ქს უა ლურ მა მა კა ცად შენ და გა
სა ხე ლეს, ამ იტ ომ გი წვ ევთ, რო გო რც 
სე ქს სი მბ ოლ ოსო. თე მა არ ის ქა ლი 
და მა მა კა ციო. ამ „კა მპ ოტ ით“ მი ვე დი 
და  ის ეთ გა უგ ებ რო ბა ში მო ვყ ევი, გა
ვო ცდი, კე სომ და იუ ნამ ისე და სც ხეს, 
თმ ებ ში წვ დე ბი ან, ალ ბათმე თქი, ვფ იქ

რო ბდი.

გია ჯა ჯა ნი ძე:  „იმ ედი“ გა მო ვკ
ით ხეთ – და ას ახ ელ ეთ სა ქა რთ ვე ლო
ში ვინ არ ის  სე ქს უა ლუ რი ქა ლი და 
მა მა კა ციმე თქი. ყვ ელ ას გა უჭ ირ და 
და სა ხე ლე ბა. ბო ლოს და თო ქა ცა რა ვა 
პი რვ ელ ად გი ლას გა ვი და და მო ვი წვ
იეთ. ქა ლე ბს შო რის ბე ვრი და სა ხე ლდა, 
ამ იტ ომ არ გა მო იკ ვე თა. თე მა იყო, რო
გო რი უნ და იყ ოს ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
ურ თი ერ თო ბა. და თო მს ახ იო ბია და ნე
ბი სმ იერ თე მა ზე შე იძ ლე ბა ვკ ით ხო აზ
რი. ყვ ელა კი თხ ვა და გე გმ ილი ხომ არ 
არ ის. კი თხ ვე ბი სპ ონ ტა ნუ რად ის მე ბა. 
ამ ას მო ჰყ ვა ის, რაც ნა ხეთ. 

– ტრ ან სს ექ სუ ალ სა და სე ქს სი მბ
ოლო მა მა კა ცს შო რის და ძა ბუ ლო
ბის გა მო წვ ევ აც არ გქ ონ იათ და გე
გმ ილი?

– მე ამ თე მას სე რი ოზ ულ ად არ ვუ
ყუ რებ. დღ ეს ვი ძა ბე ბით, ხვ ალ გა და
ვი ძა ბე ბით და ასე შე მდ ეგ. ცხ ოვ რე ბა 
მი ჰქ რის, გუ შინ რომ მო ვხ იე კა ლე ნდ
არ ზე 1 ია ნვ არი, დღ ეს უკ ვე 2 თე ბე
რვ ალ ია. ამ აზე კე სა რი ას არ ჰქ ონ ია 
მძ აფ რი რე აქ ცია. მს ახ იო ბს უფ ლე ბა 
აქ ვს რო ლზე უა რი თქ ვას. ჩე მო სა ყვ
არ ელო, ეს ამ ბა ვი ჰგ ავს ფო იე რვ ერ კს, 
რო მე ლიც აი ნთ ება, იბ რჭ ყვ ია ლე ბს და 
მა ში ნვე ქრ ება.

– თქ ვე ნი შო უს გა რშ ემო ატ ეხ ილი 
ეს ხმ აუ რი გა ხა რე ბთ?

– შო უს გა რშ ემო ატ ეხ ილი ხმ აუ რი 
სა სი ამ ოვ ნოა, თუ მცა ცო ტა ვი ძა ბე ბი. 
მგ ონ ია, რომ კე თი ლი ვარ, არ მი ყვ არს 
ჩხ უბი, მა გრ ამ გა მო დის. მე ვნ ერ ვი ულ
ობ, ად ამ ია ნე ბი რომ ერ თმ ან ეთს გუ ლს 
სტ კე ნენ, მე რე ღა მე არ მძ ინ ავს. 

– ხომ და აპ უტ ინ ეთ სტ უმ რე ბს ერ
თმ ან ეთი?!

– ეს ჩა ფი ქრ ებ ული არ მქ ონ ია. მე 
კი თხ ვა და ვს ვი, ეს ენი კი ეც ნენ ერ თმ
ან ეთს და რა უნ და მე ქნა? 

შო უში იუ ნა სა და კე სა რი ას და პი რი
სპ ირ ებ აზე სკ ან და ლუ რი „ფე ის ბუ ქზე“ 
გა გრ ძე ლე ბუ ლი „და პი რი სპ ირ ებ აა“. 
ძი რი თა დად კე სა რი ას მხ არ ეს იჭ ერ ენ, 
კო მპ ლი მე ნტ ებ ით ავ სე ბენ, იუ ნას კი 
პი რი ქით – ლა ნძ ღა ვენ. კო მე ნტ არ ებ ში 
არ ას ას ურ ვე ლი კო ნტ ექ სტ ით მო იხ სე
ნი ეს და ვით ქა ცა რა ვაც. იუ ნა კი და
თოს და მშ ვი დე ბას სთ ხო ვს: „გთ ხოვ, 
შე ნი თმ ის ღე რის მო ლე კუ ლა დაც არ 
ღი რს არც ერ თი, შე ნი ყუ რა დღ ებ ის 
ღი რს ები არ არ იან. Sorry, რომ ამ ყვ
ელ აფ რის მო წმე გა ხდი. მე, სა ერ თოდ 
ვერ გა ვი გე ტრ ან სს ექ სუ ალს ვინ მა და
რე ბს? შე ად არ ეთ სხ ვა, პლ ას ტი კუ რი 
ქი რუ რგ ის მს ხვ ერ პლ ები. მე მა ნდ სხ ვა 
თე მა ზე მი ვე დი და გი სუ რვ ებთ მა გა ზე 
მა გა რი ქა ლი არ გყ ოლ ოდ ეთ ცხ ოვ
რე ბა ში“. გა და ცე მის ეთ ერ ში გა სვ ლის 
შე მდ ეგ იუ ნას ჩვ ენც და ვუ კა ვი ში რდ
ით, ის შე მდ ეგ გა ნც ხა დე ბას აკ ეთ ებს: 
„ბო დი შს მო ვი ხდი სა ჯა როდ. სა მწ უხ
არ ოდ, ქა რთ ული კა ნო ნმ დე ბლ ობა, 
მხ ოლ ოდ უმ ცი რე სო ბის უფ ლე ლე ბს 
იც ავს და უმ რა ვლ ეს ობა კნ ინ დე ბა. 
თი თქ ოს სა მა რც ხვ ინ ოა, იყო ნა ტუ რა
ლი. იუ რი სტი ვარ, უა მრ ავი იუ რი სტი 
მე გო ბა რი მყ ავს. გპ ირ დე ბით, კე სა რია 
აბ რა მი ძე აუ ცი ლე ბლ ად მო იხ დის სა
ჯა როდ ბო დი შს ჩე მი შე ურ აც ხყ ოფ ის
თვ ის“.

იქ ვე ახ ალი და უფ რო ხმ აუ რი ანი 
სკ ან და ლი მწ იფ დე ბა – ვი ნმე ელ ენა 
ალ ეგ რო ვა და თო ქა ცა რა ვს ტრ ან
სს ექ სუ ალ ებ თან ინ ტი მურ კა ვშ ირ ში 
ამ ხე ლს: „და ვით არ გრ ცხ ვე ნი აა, არ 
გა გი ხს ენო 2 წლ ის წი ნა ნდ ელი ამ ბე ბი, 
არ ღი რს. კე სა რი ას თე მა მეც შე მე ხო, 
ამ იტ ომ მო ლბ ით, არ გა მა ცხ არ ოთ. მთ
ელი მს ოფ ლიო აღ ია რე ბს ტრ ან სს ექ
სუ ალს ქა ლად, მა მა კა ცთა 99% ის არ
ჩე ვა ნი – ჩვ ეენ. იუ ნას და ყა ნე ბის დრო 
და მთ ავ რდა, ახ ლა ჩვ ენი დრ ოა, ფე ხე ბს 
ნუ ღარ შლ იით. და ვით და რწ მუ ნე ბუ ლი 
ხარ რომ გი ნდა მო ვყ ვე რა მეე? უკ რა
ინ ის ამ ბე ბი გა იხ სე ნე, შენ თვ ით ონ ვე 

გა და ხე დე შე ნს ის ტო რი ას. ნუ ეხ ები 
უწ მა წუ რად ტრ ან სს ექ სუ ალ ებს, რო
დე საც სე ქს უა ლურ ურ თი ერ თო ბას ამ
ყა რე ბდი მა თთ ან, მა შინ ხომ გრ ძნ ობ
დი, რომ ქა ლი იყო? კე სა რია აბ რა მი ძის 
წი ნა აღ მდ ეგ რა ტომ გა მო ხვ ედი? ხომ 
იცი, რომ ევ რო პა ში ბე ვრს ხე დავ და 
ბე ვრ თან გა ქვს ურ თი ერ თო ბა. ამ აზე 
გა ვჩ ერ დეთ, კი დევ არ ამ ალ აპ არ აკო, 
რო დე საც ტრ ან სს ექ სუ ალ ებ ზე და იწ
ყებ ლა პა რა კს, და ფი ქრ დი კა რგ ად...“

ალ ეგ რო ვას ქა ცა რა ვა პა სუ ხო ბს: 
„შენ ხარ და რწ მუ ნე ბუ ლი იმ აში რა საც 
წერ? ან ვი ღა ცა ში გე შლ ები, ან რა ღაც 
სი ბი ნძ ურ ეს იგ ონ ებ!!!!! შე ნთ ან და შე ნნ
აი რე ბთ ან არ აფ ერი სა ერ თო არ მა ქვს 
და ვერ მე ქნ ება!!!!! „ფე ის ბუ ქზე“ ძა ლი ან 
გუ ლა დე ბი ხა რთ და ენ ას და შვ ებ ულ ზე 
მე ტად იგ რძ ელ ებთ. სა ბე დნ იე როდ, 
თქ ვე ნი სთ ანა არ სე ბე ბთ ან არ ან აი რი 
ურ თი ერ თო ბა არც მქ ონ და, არც მა ქვს 
და არც მე ქნ ება!!! ამ „ფე ის ბუ ქის“ სი ვრ
ცე საც რო გო რმე შე ვზ ღუ დავ თქ ვე ნი
სთ ანა არ სე ბე ბთ ან ურ თი ერ თო ბი სგ ან. 
ის ედ აც ძა ლი ან მი ვქ არე, რომ აქ აც 
შე გი მჩ ნი ეთ. და შენ სა ერ თოდ ვინ ხარ 
და სა ერ თოდ რო გორ მი ბე დავ რა მე ზე 
მე ნტ ორ ული ტო ნით სა უბ არს? ძა ლი
ან გა და...ით ზო გა დად ლგ ბტებ მა და 
ცო ტა ტრ აკ ზე მო ჯე ქით!“.

და ვით ქა ცა რა ვა თვ ლის, რომ „ფე

ის ბუ ქზე“ სწ ორ ედ კე სა რია აბ რა მი ძემ 
„მი უქ სია“ ტრ ან სს ექ სუ ალ ები. „თუ გი
ნდა ტრ ან სე ბის გა ცნ ობა, ყვ ელა იქ შე
მო ყა რა, ეტ ყო ბა, ამ კე სომ რა აა. „ფას“ 
– უთ ხრა, თვ ით ონ შო რი პო ზი ცია და
იჭ ირა, არც ერ თი პო სტი არ და უდ ია 
და ძუ კნ ები შე მო ყა რა“. 

აქ მთ ავ არი არ ის ის, რომ ყვ ელ აფ
ერი ჯა ჯა ნი ძის შო უში არ და წყ ებ ულა. 
კე სა რი ასა და ქა რთ ვე ლი სე ქს სი მბ
ოლო მა მა კა ცის გა და კვ ეთა გა ცი ლე
ბით ად რე მო ხდა. მათ ერთ სე რი ალ ში 
ით ამ აშ ეს. 

და თო ქა ცა რა ვა:  ერ თმა ჟუ რნ
ალ ის ტმა მო იგ ონა, რომ თი თქ ოს მე 
უა რი ვთ ქვი კე სო სთ ან ერ თად ინ ტი
მუ რი კა დრ ებ ის გა და ღე ბა ზე. რად 
გი ნდ ათ ამ თე მის ტი რა ჟი რე ბამე თქი, 
მა ში ნაც აღ ვშ ფო თდი. ვს აუ ბრ ობ, სე
რი ალ ზე „ფს იქ ოპ ატ თა თა მა შე ბი“. 
არ ადა, სე რი ალ ში კე სო სთ ან სა ერ თო 
სც ენ აც არ მქ ონ და, არ ათუ, ერ ოტ იკ
ული. ას ეთი შე მო თა ვა ზე ბა რომ ყო
ფი ლი ყო, რე ჟი სო რს უხ ეშ ად და ვე ლა
პა რა კე ბო დი, ხომ არ გა გი ჟდიმე თქი. 
რა თქ მა უნ და, ას ეთ რო ლზე უა რს 
ვი ტყ ოდი. ჩვ ეუ ლე ბრ ივ კა დრ ებ ში მა
სთ ან ერ თად ვი თა მა შე ბდი, მა გრ ამ 
– არა სე ქს უა ლურ სც ენ ებ ში. მა გრ ამ 
სა ერ თო სც ენა არ გვ ქო ნია. კა ცე ბთ

ან კო ტრ ია ლს ხომ არ და ვი წყ ებ, არა? 
კა ცე ბთ ან ინ ტი მუ რი კა ვშ ირი არ მა
კა ვშ ირ ებს. ვე რც მე ქნ ება. ეს ბო ღმა 
ეტ ყო ბა ჩა იდ ეს. ენ ას ძვ ალი არ აქ ვს 
და მე თუ რმე ევ რო პა ში და ვდ ივ არ და 
იქ ტრ ან სე ბი მე ვა სე ბი ან და აქ რომ 
ჩა მო ვდ ივ არ, პი რი ქით ვლ აპ არ აკ ობ. 
ეს მა რა ზმ ია, ავ ად მყ ოფ ები არ იან. 
იუ ნას გა მო ვე სა რჩ ლე და ერთერ თი 
ტრ ან სს ექ სუ ალი აქ ეთ მო მდ გა. თუ
რმე უკ რა ინ აში და ევ რო პა ში იმ იტ ომ 
და ვდ ივ არ, რომ ტრ ან სე ბთ ან სე ქსი 
მქ ონ დეს. ორი წლ ის წინ ვი ყა ვი უკ რა
ინ აში, ფი ლმ ში მი ღე ბდ ნენ და ფი ლმ ის 
სუ რა თე ბი მი დე ვს კი დეც „ფე ის ბუ
ქზე“. ეს არ ის ფი ლმი „URSUS THE 
CAUCASIAN BROWN BEAR“, სა დაც 
ნი კა თა ვა ძე მთ ავ არ რო ლშ ია. 
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my View

დავით ქაცარავას ტრანსექსუალებთან სექსუალურ კავშირში ამხელენ

იუნა შაფათავა: 
„გპირდებით, კესარია 

აუცილებლად მოიხდის 
საჯაროდ ბოდიშს ჩემი 

შეურაცხყოფისთვის“

„წარმოიდგინე, ტიპები ნოტაციებს მიკითხავენ და ქალის სილამაზის ეტალონად კესარია აბრამიძე მოყავთ. კარგი, რააა! საქართველოში ლამაზი ქალი დაგველია? როგორი შეურაცხყოფაა ქალებისაც და კაცებისაც, საერთოდ ყველასი“ 

 „ჩვენ ჰომოფობები ვართ და ბნელებს 
გვიწოდებენ. რისი უფლება აქვთ? 

შეურაცხყოფა რომ მომაყენონ? მათთან 
პოლემიკაში შესვლით თავს ვიბანძებ. 

ისიც მივქარე, მათთან დისკუსიაში რომ 
შევედი, რატომ დავეცი მაგ დონემდე, 

ჩემი შეცდომაა. ეგეთებს ან უნდა 
დასცინო, ან სრული იგნორი გაუკეთო“

დავით ქაცარავა: 
„სერიალში 

კესოსთან საერთო 
სცენაც არ 

მქონდა, არათუ, 
ეროტიკული. ასეთი 

შემოთავაზება 
რომ ყოფილიყო, 

რეჟისორს უხეშად 
დაველაპარაკებოდი, 

ხომ არ გაგიჟდი-
მეთქი. რა თქმა 

უნდა, ასეთ როლზე 
უარს ვიტყოდი“

კესარია: 

„მე უამრავი 

ადამიანი 

მიცავდა, დათოს 

კი მხოლოდ 

თავისი ცოლი“ 

გია ჯაჯანიძე: „შოუს გარშემო ატეხილი ხმაური სასიამოვნოა, 
თუმცა ცოტა 
ვიძაბები. მე კითხვა დავსვი, ესენი კი ეცნენ ერთმანეთს და რა უნდა მექნა?“
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– სა ნა ცნ ობო წრ ეში ტრ ან სს ექ
სუ ალი არ გყ ავს?

– არა, ღა და ობ? კე სო ვი ცი. ყვ ელ
ამ იც ის, რომ გე ები და ტრ ან სე ბი არ 
მე ვა სე ბი ან. „იმ ედ იდ ან“ მაგ მი ზე ზით 
წა მო ვე დი, ეს ის ტო რია ბე ვრ მა გა იგო. 

– აბა, ასე თა მა მად რო გორ მო გმ
არ თა ვს და გა მხ ელს ელ ენა? შე ნი მა
თდ ამი ამ გვ არი  და მო კი დე ბუ ლე ბის 
გა მო ხომ არა? 

– ალ ბათ, ას ეც არ ის. იც იან ჩე მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა. ენ ას ძვ ალი არ აქ
ვს, მი დი და გო იმ ებს სდ იე. თქ ვა და რა 
უნ და უყო? 

– ელ ენე ალ ეგ რო ვას არ იც ნობ?
– პი რვ ელ ად ვნ ახე „ფე იბ უქ ის“ კო

მე ნტ არ ებ ში. ჩვ ენი დრ ოაო, წე რს და 
ეგ რეა. სა ზო გა დო ებ ამ „გა აბ ლა ტა ვა“ 
ეს არ არ აო ბე ბი. ეს დღ ევ ან დე ლი სა
ზო გა დო ებ ის კი ბო და პრ ობ ლე მაა. 

ლი ბე რა ლუ რი და ტო ლე რა ნტ ული 
და მო კი დე ბუ ლე ბით სა ზო გა დო ებ ამ 
ეს მა თხ ოჯ ები თა ვს გა იყ ვა ნა. ტი პე
ბს ყვ ელ აფ რის უფ ლე ბა აქ ვთ და გა
მო დი ან აქ ვი თომ ჩვ ეუ ლე ბრ ივ ები, 
მა გრ ამ სუ ლით ავ ად მყ ოფ ები და მათ 
იც ავ ენ, არა, ძმ აო, მა თი უფ ლე ბე ბიო... 
ჩვ ენ ჰო მო ფო ბე ბი ვა რთ და ბნ ელ ებს 
გვ იწ ოდ ებ ენ. რი სი უფ ლე ბა აქ ვთ? შე
ურ აც ხყ ოფა რომ მო მა ყე ნონ? მა თთ ან 
პო ლე მი კა ში შე სვ ლით თა ვს ვი ბა ნძ ებ. 
ის იც მი ვქ არე, მა თთ ან დი სკ უს ია ში 
რომ შე ვე დი, რა ტომ და ვე ცი მაგ დო
ნე მდე, ჩე მი შე ცდ ომ აა. ეგ ეთ ებს ან 
უნ და და სც ინო, ან სრ ული იგ ნო რი 
გა უკ ეთო. წა რმ ოი დგ ინე, ტი პე ბი ნო
ტა ცი ებს მი კი თხ ავ ენ და ქა ლის სი ლა

მა ზის ეტ ალ ონ ად კე სა რია აბ რა მი ძე 
მო ჰყ ავთ. კა რგი, რა აა! სა ქა რთ ვე ლო ში 
ლა მა ზი ქა ლი და გვ ელ ია? რო გო რი შე
ურ აც ხყ ოფ აა ქა ლე ბი საც და კა ცე ბი
საც, სა ერ თოდ ყვ ელ ასი. 

კე სა რი ას ქა ცა რა ვას მი მა რთ წყ ენა 
სე რი ალ ის შე მდ ეგ და ბე ჭდ ილი ინ ტე
რვ იუს შე მდ ეგ აქ ვს, სა დაც და თოს 
უთ ქვ ამს, რომ ტრ ან სს ექ სუ ალ თან 
ერ ოტ იკ ულ კა დრ ებ ში არ ით ამ აშ ებს. 
აბ რა მი ძე, ჩვ ენ თან სა უბ რი სას ამ ბო ბს, 
რომ „ელ ენე ალ ეგ რო ვას არ იც ნო ბს, 
ჰო მო ფო ბი ური გა ნც ხა დე ბის გა კე თე
ბა ჩვ ენს სა უკ უნ ეში კი უბ რა ლოდ „ტე
ხა ვს“.

კე სა რია აბ რა მი ძე: მე „ფე ის ბუ
ქზე“ კო მე ნტ არ ებ ის და სა წე რად არ მც
ალ ია. თან ეს  იმ დე ნად მდ აბ იო თე მაა, 
რომ კო მე ნტ არ ის და წე რის ღი რს ად აც 

არ ჩა ვთ ვა ლე. ძა ლი ან და კა ვე ბუ ლიც 
ვარ. ვხ ალ ის ობ დი იმ აზე, რომ სა მი 
დღ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში კო მე ნტ არ ები არ 
შე წყ ვე ტი ლა. ეს სკ ან და ლი სა მი დღე 
გრ ძე ლდ ებ ოდა „ფე ის ბუ ქზე“, რო მე
ლშ იც ჩა რთ ული იყო და თო ქა ცა რა ვა, 
მი სი ცო ლი და იუ ნა შა ფა თა ვა. ძა ლი ან 
აქ ტი ურ ობ და და თო და მი სი ცო ლი და 
ჩემ მი მა რთ ჰო მო ფო ბი ურ გა ნც ხა დე
ბე ბს წე რდ ნენ. ქა ლი არ არ ის, ლა მა ზი 
არ არ ისო. მე არც არ ას დრ ოს ვა მბ ობ, 
რომ მე ვარ ქა ლი და სა ქა რთ ვე ლო
ში ყვ ელ აზე ლა მა ზიმე თქი. ეს თე მა 
ჩე მთ ვის ვუ ლგ არ ულ ია. ხა ლხი მა ღი
არ ებს და ხა ლხ ივე მი ჯა ნყ დე ბა. მე რე 
ერ თმ ან ეთ ში აწ ყო ბენ გა რჩ ევ ებს. რაც 
შე ეხ ება და თო ქა ცა რა ვს, ჩვ ენ ერთ 

ფი ლმ ში ვი თა მა შეთ. მან ინ ტე რვ იუ ში 
ჰო მო ფო ბი ური გა ნც ხა დე ბა გა აკ ეთა. 
სტ ატ ია ში ამ ბო ბს, არ ატ რა დი ცი ული 
ორ იე ნტ აც იის მქ ონე ად ამ ია ნთ ან ერ
თად ფი ლმ ში არ ვი თა მა შე ბო. რა ტომ, 
არ ვი ცი, ალ ბათ, ის ტრ ან სს ექ სუ ალ
ებს სრ ულ ფა სო ვან ად ამ ია ნე ბად ვერ 
აღ იქ ვა მს. 21ე სა უკ უნ ეში ჰო მო ფო
ბია, უბ რა ლოდ, სი რც ხვ ილ ია. რო ცა 
კა რგ მს ახ იო ბო ბა ზე გა ქვს პრ ეტ ენ ზია, 
გე ის რო ლიც უნ და ით ამ აშო და კა ბაც 
უნ და ჩა იც ვა. შე იძ ლე ბა და თო ქა ცა რა
ვა არ არ ის ლგ ბტ ად ამ ია ნე ბის მი მა რთ 
ცუ დად გა ნწ ყო ბი ლი, მა გრ ამ ას ეთი 
გა ნც ხა დე ბე ბით, თუ ნდ აც ჩემ მი მა რთ 
შო უში – ეს ქა ლი არ არ ისო – ამ ით, 
ალ ბათ, ტრ ად იც იუ ლი ქა რთ ვე ლი ად
ამ ია ნე ბის გუ ლს იგ ებს. სრ ულ ფა სო
ვან ად ამ ია ნე ბად არ გვ თლ ის და ამ ით 
იგ ებს ქა რთ ვე ლი ად ამ ია ნე ბის ცო ტა 
ნა წი ლის გუ ლს. ეს მი სი სუ ბი ექ ტუ რი 
აზ რია, მე სხ ვის აზ რს პა ტი ვს ვც ემ. 

– ვინ არ ის ელ ენა ალ ეგ რო ვა, რო
მე ლიც და თო ქა ცა რა ვას უკ რა ინ აში 
ვი ზი ტს უხ სე ნე ბს? 

– არ ვი ცი, ვინ არ ის ელ ენა ალ ეგ რო
ვა. „ფე ის ბუ ქზე“ სულ აქ ტი ურ ობს. მე 
„ფე ის ბუ ქზე“ უა მრ ავი მე გო ბა რი მყ ავს. 
ყვ ელ ას არც ვი ცნ ობ და ვე რც გა ვი ცნ
ობ. ვი რტ უა ლუ რი ცხ ოვ რე ბის დრო არ 
მა ქვს.  და თოს ისე და ბე ჯითე ბით გა უხ
სე ნა ეს ყვ ელ აფ ერი, მე ვე რა ფე რს გე
ტყ ვით, და თოს უნ და ჰკ ით ხოთ. თა ვი სი 
გა ნც ხა დე ბით ელ ენ ამ და თო გა აჩ უმა 
და კო მე ნტ არ ებს თუ გა და ხე და ვთ, და
თო სა ერ თოდ გა ქრა ინ ტე რნ ეტ სი ვრ
ცი დან. მე არ ვი ცი რა მო ხდა, ან და თოს 
უკ რა ინ აში რა უკ ეთ ებ ია, ინ ფო რმ ირ ებ
ული არ ვარ. ვი ცი ის, რომ კო მე ნტ არ
ებ ში ბე ვრი გა მა ლე ბით მი ცა ვდა, ბე ვრს 
ვუ ყვ არ ვარ და მა დლ ობა მათ ამ ის თვ ის. 
მე უა მრ ავი ად ამ ია ნი მი ცა ვდა, და თოს 
კი მხ ოლ ოდ თა ვი სი ცო ლი. ად ამ ია ნი 
ორ იე ნტ აც იის გა მო გძ ულ დეს, დღ ეს ეს 
გა უგ ებ არ ია. ტრ ან სს ექ სუ ალ ები იტ ალ
ია ში პა რლ ამ ენ ტშ იც სხ ედ ან და ბე ვრ 
ქვ ეყ ან აშ იც ას ეა.

– და თოს მი დგ ომ ის გა მო, სა მა გი
ერ ოს გა და ხდ ის მი ზნ ით ხომ არ იყო 
ეს ბრ ალ დე ბა?

– ვე რც იმ ას ვი ტყ ვი და აბ რა ლამე
თქი და ვე რც იმ ას, რომ მა რთ ალი თქ
ვამე თქი. არ ვი ცი და სკ ან და ლის გა მო 
ვერ მო ვი გო ნებ. მე ის ედ აც სკ ან და
ლუ რი ვარ სკ ოლ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი. 
და დგ მუ ლი შო უე ბი არ მჭ ირ დე ბა. მე 
რა საც შე ვხ ედე იყო ის, რომ ამ კო მე
ნტ არ ის მე რე ქა ცა რა ვა ინ ტე რნ ეტ სი
ვრ ცი დან გა ქრა. 

– ანუ ას კვ ნი, რომ სი მა რთ ლე უთ
ხრ ეს?

– რა ტომ არ ის ტრ ან სს ექ სუ ალ თან 
სე ქსი ას ეთი გა სა კვ ირი, ვერ ვხ ვდ
ები. ის ეთი სი ლა მა ზის ტრ ან სს ექ სუ
ალ ები არ იან მს ოფ ლი ოში (თუ ნდ აც 
უკ რა ინ აში), რომ ბე ვრი ქა ლი ოც ნე
ბო ბს იმ ვი ზუ ალ ის იყ ოს, თუ ნდ აც 
სე ქს უა ლუ რი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბით 
ჰგ ავ დეს მათ. ქა ლი ვე რა სო დეს გა აკ
ეთ ებს იმ ას, რა საც ტრ ან სს ექ სუ ალი 
აკ ეთ ებს. ვი საც სე ქს უა ლუ რი ფა ნტ
აზ ია ღია აქ ვს და და კო მპ ლე ქს ებ
ული არ არ ის, ყო ვე ლთ ვის ცდ ილ ობს 

ურ თი ერ თო ბა ტრ ან სს ექ სუ ალ თან 
ჰქ ონ დეს. ეს ჩვ ენს სა უკ უნ ეში სა კმ
აოდ ნო რმ ალ ურ ია. ასე რომ, რა ტომ 
უნ და გა გი ჟდე და გა გი კვ ირ დეს ის, 

ქა ცა რა ვას ჰქ ონ და თუ არა ტრ ან
სს ექ სუ ალ თან სე ქსი?! არ არ ის გა
მო რი ცხ ული და თოს ჰო მო ფო ბი ურ 
გა ნც ხა დე ბას გა გრ ძე ლე ბა მო ჰყ ვეს. 
ტრ ან სს ექ სუ ალ ები ძლ იე რე ბი არ იან 
და მათ მი მა რთ აგ რე სია ცუდ შე დე
გა მდე მი დის. ბე ვრ მა ქა რთ ვე ლმა 
გა აკ ეთა მს გა ვსი გა ნც ხა დე ბა და მის 
მი მა რთ აგ რე სია წა მო ვი და. აქ მხ ოლ
ოდ და თოს არ ვგ ულ ის ხმ ობ. ჭკ ვი ანი 
ად ამ ია ნი ჰო მო ფო ბი ურ გა ნც ხა დე
ბას არ აკ ეთ ებს. ელ ენა ალ ეგ რო ვა 
აქ არ არ ის. სა ქა რთ ვე ლო ში კი ბე
ვრი ტრ ან სს ექ სუ ალ ია, რო მლ ებ იც 
არ ჩა ნან ას პა რე ზზე. შე სა ბა მი სად, 
ეს ად ამ ია ნე ბი შე იძ ულ ებ ენ ჰო მო ფო
ბი ური გა ნც ხა დე ბის გა კე თე ბი სთ ვის. 
მხ ოლ ოდ სე ქს უა ლუ რი მა მა კა ცის 
რო ლის მო რგ ებ ით ცხ ოვ რე ბა ში წინ 
ვერ წა ხვ ალ. პი რო ვნ ულ ად აც კა რგი 
ად ამ ია ნი უნ და იყო. „ტე ხა ვს“ ჩვ ენ 
სა უკ უნ ეში ამ თე მის გა რჩ ევა. 

– შენ თვ ლი და თო ქა ცა რა ვას სე
ქს უა ლურ მა მა კა ცად?

– და თო ქა ცა რა ვს სე ქს უა ლუ რო ბა
ზე არ მი ფი ქრ ია. ჩე მთ ვის სე ქს უა ლუ
რი ჩე მი მე გო ბა რი ბი ჭია. 

– და თო, რო გორ ფი ქრ ობ, გა და
იკ იდ ებ არ ატ რა დი ცი ული ორ იე ნტ
აც იის მქ ონე ად ამ ია ნე ბს?

და ვით ქა ცა რა ვა:  სი მა რთ ლე რომ 
გი თხ რა,  მა თი გა და მტ ერ ება მა გა რი 
„მკ იდ ია“, სრ ულ იგ ნო რს ვუ კე თებ. მა
გათ დო ნე ზე ჩა მო ვი დე და შე ვე პა სუ
ხო, უბ რა ლოდ, არ მი ნდა. მა შინ ძა ლი
ან უნ და გა დმ ომ წვ დნ ენ და შე ტე ვა ზე 
გა დმ ოვ იდ ნენ. ჩე მთ ვის მა თი არ სე ბო
ბა სრ ული ნუ ლია. 

– რო გორ ფი ქრ ობ, ეს ფა ქტი შენ 
იმ იჯ ზე უა რყ ოფ ით ად იმ ოქ მე დე ბს?

– ალ ბათ, უნ დათ რომ გა მს ვა რონ. 
იმ იჯ ზე ცუ დად რა ტომ უნ და იმ ოქ მე
დოს, ჩვ ეუ ლე ბრ ივი, სრ ულ ფა სო ვა ნი 
მა მა კა ცი ვარ. 
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„სიმართლე რომ 
გითხრათ, მათი 
გადამტერება 

მაგარი „მკიდია“, 
სრულ იგნორს 

ვუკეთებ. მაგათ 
დონეზე ჩამოვიდე 
და შევეპასუხო, 
უბრალოდ, არ 

მინდა“

ელენა ალეგროვა: „დავით, არ გაგიხსენო 2 წლის 
წინანდელი ამბები. უკრაინის ამბები გაიხსენე, 
შენ თვითონვე გადახედე შენს ისტორიას. ნუ 

ეხები უწმაწურად ტრანსსექსუალებს, როდესაც 
სექსუალურ ურთიერთობას ამყარებდი მათთან, 
მაშინ ხომ გრძნობდი, რომ ქალი იყო? იუნას და 
ყანების დრო დამთავრდა, ახლა ჩვენი დროა“  

 საიდან იწყება კესარიას და 
დავით ქაცარავას კონფლიქტი?

კესარია აბრამიძე: „21-ე საუკუნეში 
ჰომოფობია, უბრალოდ, სირცხვილია. 

როცა კარგ მსახიობობაზე გაქვს 
პრეტენზია, გეის როლიც უნდა 

ითამაშო და კაბაც უნდა ჩაიცვა“ 

„ალბათ, 
უნდათ, რომ 
გამსვარონ“

„მხოლოდ სექსუალური 
მამაკაცის როლის 

მორგებით ცხოვრებაში 
წინ ვერ წახვალ. 

პიროვნულადაც კარგი 
ადამიანი უნდა იყო“ 
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ვის წინააღმდეგ 
იგეგმება ტერაქტი

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ვინ იქ ნე ბა შე მდ ეგი – იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილ ის შე მდ ეგ ბე ვრი ვე
რს ია გა მო ით ქვა, ვის წი ნა აღ მდ ეგ 
შე იძ ლე ბა და იგ ეგ მოს მო მდ ევ ნო 
ტე რა ქტი და რა მი ზნ ით. ყო ფი ლმა 
პრ ემ იერმი ნი სტ რმა ერთერთ სა
ტე ლე ვი ზიო ეთ ერ ში პი რდ აპ ირ 
და ას ახ ელა პო ლი ტი კუ რი ძა ლა, 
რო მე ლს აც არ ეუ ლო ბა და ხა ლხ ის 
ქუ ჩა ში გა მო ყვ ანა აწ ყო ბს. ნა ცი
ონ ალ ებ ის რე ვო ლუ ცი ურ გე გმ ებ
ზე სა უბ არი აქ ტი ურ ად მი მდ ინ არ
ეო ბს, შე სა ბა მი სად, მათ მი მა რთ 
დღ ეს დღ ეო ბით ყვ ელ აზე მე ტი კი
თხ ვა არ სე ბო ბს. 

ექ სპ ერ ტი, მა მუ კა არ ეშ იძე პი რდ
აპ ირ ად ებს ხე ლს ყო ფი ლი სა ხე ლი
სუ ფლო გუ ნდ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებს 
და აც ხა დე ბს, რომ იუ რი ვა ზა გა შვ
ილ ის მკ ვლ ელ ობა სწ ორ ედ მა თი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის დრ ოს სხ ვა და სხ ვა 
თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე და ნი შნ ული ძა
ლო ვნ ებ ის ჩა დე ნი ლია, რო მლ ებ იც 
დღ ეს ერ თა დე რთ  მი ზა ნს ემ სა ხუ
რე ბი ან – რო გო რმე სა კუ თა რი თა ვე
ბი გა და ირ ჩი ნონ. პა რა ლე ლუ რად კი 
ნა ცი ონ ალ ებ ის წი სქ ვი ლზ ეც ას ხა
მენ წყ ალს. სო სო რო ბა ქი ძემ პი რდ
აპ ირ გა ნა ცხ ადა, ჩვ ენი და ხო ცი ლი 
შვ ილ ებ ის გა მო უძ იე ბელ სა ქმ ეე ბს 
შე ეწ ირა წი ნა ხე ლი სუ ფლ ება და თუ 
იგ ივე გა გრ ძე ლდ ება, დი დი ალ ბა
თო ბით, მო ქმ ედი ხე ლი სუ ფლ ებ აც 
იმ ავე გზ ას და ად გე ბაო. უკ მა ყო ფი
ლე ბა სა ხე ზეა. მით უფ რო, რომ ხე
ლი სუ ფლ ებ ის გან სა მა რთ ლი ან ობ ის 
აღ დგ ენ ას სა თა ვე ში მო სვ ლის პი რვ
ელ ივე დღ იდ ან ით ხო ვენ...

ვა რა უდი, რომ ვა ზა გა შვ ილ ის 
მკ ვლ ელ ობა პრ ოფ ეს იო ნა ლე ბის 
და გე გმ ილ ია, ბე ვრი მი ზე ზით აი
ხს ნე ბა. ვა ზა გა შვ ილ ებ ის ოჯ ახ ის 
ახ ლო ბლ ის გა ნც ხა დე ბით, იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილს შვ ილ ის სა ფლ ავ ზე 
სე ნს ორ ული გა ნა თე ბა ჰქ ონ და და
მო ნტ აჟ ებ ული, რო მე ლიც მა ში ნვე 
ინ თე ბო და, რო გო რც კი სა ფლ ავ ზე 
ფე ხს და ად გა მდა. აღ ნი შნ ული მო წყ
ობ ილ ობა ვა ზა გა შვ ილ ის მკ ვლ ელ
ობ ამ დე ზუ სტ ად ორი დღ ით ად რე 
გა მო სუ ლა მწყ ობრ იდ ან. სო სო რო
ბა ქი ძის გა ნც ხა დე ბით, გა ნა თე ბის 
გა ფუ ჭე ბა და გე გმ ილი მკ ვლ ელ ობ ის 
ნა წი ლი იყო. გა ნა თე ბის მუ შა ობ ის 
შე მთ ხვ ევ აში სპ უტ ნი კი სი გნ ალს 
და იჭ ერ და და სა ფლ ავ ზე და მნ აშ ავ
ეე ბის მი ერ ას აფ ეთ ქე ბე ლი მო წყ ობ
ილ ობ ის და მო ნტ აჟ ებ ის პრ ოც ეს ის 
და ფი ქს ირ ება შე სა ძლ ებ ელი გა ხდ
ებ ოდა. 

სო სო რო ბა ქი ძის მს გა ვს ად, მა
მუ კა არ ეშ იძ ეც და რწ მუ ნე ბუ ლია, 
რომ მკ ვლ ელ ობ ას კო ნკ რე ტუ ლი 
და მნ აშ ავ ეე ბი ჰყ ავს, რო მლ ებ იც უკ
ან არ აფ ერ ზე და იხ ევ ენ, მათ შო რის 
არც ყო ფი ლი პრ ემ იე რის წი ნა აღ მდ
ეგ ტე რა ქტ ის და გე გმ ვა ზე...

მა მუ კა არ ეშ იძე, ექ სპ ერ ტი:
– ამ ის ტო რი აში მთ ავ არი და მკ

ვე თია. და მკ ვე თს რაც შე ეხ ება, ვფ
იქ რობ, აქ არც ისე დი დი წრე შე იძ
ლე ბა იყ ოს ეჭ ვმ იტ ან ილი. ვა ზა გა შვ
ილი პი რდ აპ ირ ას ახ ელ ებ და, ვი საც 
სუ რდა მი სი მო შო რე ბა და რა მდ ენ
ად აც მე ვი ცი, მან მო ახ ერ ხა ბი ძი

ნა ივ ან იშ ვი ლის და რწ მუ ნე ბა თა ვის 
სი მა რთ ლე ში, რო დე საც ბო ლოს 
შე ხვ და. ვა ზა გა შვ ილი ახ ალი მო წმ
ის გა მო ჩე ნის შე მდ ეგ ივ ან იშ ვი ლის 
მო თხ ოვ ნით მი ვი და მა სთ ან, სხ ვა თა 
შო რის, და ყვ ელ ან აი რი დო კუ მე ნტ
აც ია წა რუ დგ ინა. გა რდა დო კუ მე
ნტ აც იი სა, ის იც მი ან იშ ნა, რომ ის 
ად ამ ია ნე ბი, ვი ნც ეჭ ვმ იტ ან ილ ები 
იყ ვნ ენ მი სი შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობ აში, 
ის ევ რჩ ებ იან მა ღალ თა ნა მდ ებ ობ
ებ ზე. მა თი სა უბ რის დე ტა ლე ბი ზუ
სტ ად არ ვი ცი, მა გრ ამ რა მდ ენ ად აც 
ჩე მთ ვის გა ხდა ცნ ობ ილი, ბი ძი ნა 
ივ ან იშ ვი ლი არ და ეთ ან ხმა გა ზა გა

შვ ილს, რომ და მნ აშ ავ ეე ბი კვ ლავ 
თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე იმ ყო ფე

ბო დნ ენ. ამ ის შე მდ ეგ 
იქ ვე მო ხდა გა და მო
წმ ება და გა ირ კვა, 
რომ ვი თომ გა ნთ
ავ ის უფ ლე ბუ ლი 
და და ქვ ეი თე ბუ ლი 
და მნ აშ ავე ად
ამ ია ნე ბი კვ ლავ 
მუ შა ობ დნ ენ. ამ
აზე, რო გო რც 
ვი ცი, ივ ან იშ
ვი ლს ძა ლი ან 
მწ ვა ვე რე აქ
ცია ჰქ ონ და. 
ზო გი ერ თი მა

თგ ანი მა რთ ალ ია, გა შვ ებ
ულ ია ძა ლო ვა ნი უწ ყე ბი დან, 
მა გრ ამ ზო გი ერ თი მხ ოლ ოდ 
სი ტყ ვი ერ ად და აქ ვე ით ეს. სწ
ორ ედ ამ ის გა რკ ვე ვის შე მდ ეგ 
მო კლ ეს ვა ზა გა შვ ილი. ამ იტ ომ 
ვფ იქ რობ, ვა ზა გა შვ ილ ის მკ ვლ ელ
ობა ივ ან იშ ვი ლთ ან ვი ზი ტის შე მდ ეგ 
და იგ ეგ მა. რა დგ ან ვი ღა ცამ იგ რძ ნო, 
რომ მა სზე სი მა რთ ლე ირ კვ ეო და. 
რო გო რც ჩა ნს, და მნ აშ ავ ეე ბმა შე
მხ ვე დრი ნა ბი ჯი გა და დგ ეს. ვი ღა
ცამ, რო გო რც ჩა ნს, იფ იქ რა, რომ 
ვა ზა გა შვ ილ ის მო კვ ლით რა მდ ენ იმე 
კუ რდ ღე ლს და იჭ ერ დნ ენ, ჩა ფა რც
ხა ვდ ნენ სი ტუ აც იას და გა რდა ამ
ისა, მთ ავ რო ბის დი სკ რე დი ტა ცი ას 
მო ახ დე ნდ ნენ. ეს მკ ვლ ელ ობა სა კმ
აოდ მა ღალ დო ნე ზე იყო ჩა ტა რე ბუ
ლი, ეს მა ფი ქრ ებ ინ ებს, რომ ძა ლო
ვნ ებ ის მი ერ აა გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული. 

– გა მო რი ცხ ავთ, რომ მს გა ვსი 
ტე რა ქტი, მკ ვლ ელ ობა კი დევ გა
ნხ ორ ცი ელ დეს? ით ქვა, რომ ას
ეთი რამ კი დევ იყო და გე გმ ილი...

– ია მე ტრ ევ ელი ამ ბო ბდა, რომ 
მი სი ლი კვ იდ აც ია იგ ეგ მე ბო და. რა
მდ ენ ად აც ჩე მთ ვის ცნ ობ ილ ია, ეს 
ბე ვრ ად ად რე იგ ეგ მე ბო და, ჯერ 
კი დევ 2007 თუ 2008 წე ლს, თუ მცა 
მა შინ კო ნკ რე ტუ ლმა გა რე მო ებ ებ მა 
ამ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ას ხე ლი შე უშ

ალა. დღ ეს არა მგ ონ ია, მი სი მკ ვლ
ელ ობა იყ ოს და გე გმ ილი. თუ მცა 
უნ და ით ქვ ას, რომ ის ად ამ ია ნე ბი, 
ვი ნც ვა ზა გა შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობა 
და გე გმა, არ აფ ერ ზე არ არ იან უკ
ან და მხ ევ ები. არა მგ ონ ია, კი დევ 
რო მე ლი მე შვ ილ მკ ვდ არი მშ ობ ელი 
იყ ოს მა თი სა მი ზნე. მა თი სა მი ზნე 
უფ რო ხე ლი სუ ფლ ებ ის ის წა რმ ომ
ად გე ნლ ები იქ ნე ბი ან, რო მლ ებ იც 
ძი ებ ას აწ არ მო ებ ენ და ბრ ძა ნე ბას 

გა სც ემ ენ. 
– ანუ შე სა ძლ ოა, რო მე ლი მე 

თა ნა მდ ებ ობ ის პი რის წი ნა აღ მდ ეგ 
და იგ ეგ მოს ტე რო რი სტ ული აქ ტი?

– შე სა ძლ ოა, თა ნა მდ ებ ობ ის პი
რის წი ნა აღ მდ ეგ იყ ოს ჩა ტა რე ბუ ლი 
ტე რა ქტი და ვინ არ ის ის თა ნა მდ ებ
ობ ის პი რი ან ის ეთი მდ გო მა რე ობ
ის ად ამ ია ნი, რო მე ლს აც შე უძ ლია 
სი ტუ აც ია მკ აც რად გა აკ ონ ტრ ოლ
ოს? ას ეთი ად ამ ია ნი, პი რვ ელ რი
გში, ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლია. აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე, არ გა მო ვრ იც ხავ 
რომ მის წი ნა აღ მდ ეგ აც და იგ ეგ მოს 
ტე რა ქტი. სწ ორ ედ იმ იტ ომ რომ 
თა ვი დან ავ იც ილ ოთ სა ფრ თხ ეე
ბი, ძა ლი ან სე რი ოზ ული ოპ
ერ ატ იუ ლი ღო ნი სძ იე ბე ბია 

ჩა სა ტა რე ბე ლი და რაც შე იძ ლე ბა 
სწ რა ფად. 

– ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლმა თა ვის 
ინ ტე რვ იუ ში გა ნა ცხ ადა, რომ 
არ ეუ ლო ბა, პი რვ ელ რი გში, ნა
ცი ონ ალ ებს აწ ყო ბთ...

– სა ერ თოდ, რო დე საც ას ეთი 
სი ტუ აც ია ვი თა რდ ება, ყო ვე ლთ
ვის ის მის კი თხ ვა, ვის აწ ყო ბს ეს 
ყვ ელ აფ ერი? და სა ხე ლდა „ნა ცი ონ
ალ ური მო ძრ აო ბა“ და თა ვი სთ ავ ად 
შე იძ ლე ბა გა მო ჩნ დნ ენ ამ ის უკ ან, 
მა გრ ამ არ გა მო ვრ იც ხავ, რომ და
მნ აშ ავ ეე ბი და მო უკ იდ ებ ლად მო ქმ
ედ ებ ენ, მხ ოლ ოდ და მხ ოლ ოდ სა

კუ თა რი თა ვის გა და სა რჩ ენ ად. 
– ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის გა

რე მო ცვა სა ფრ თხ ეს ად ეკ
ვა ტუ რად აც ნო ბი ერ ებს?

– ად ეკ ვა ტუ რად რომ 
აც ნო ბი ერ ებ ენ სა ფრ თხ
ეს, სწ ორ ედ ამ იტ ომ და
ინ იშ ნა ან ზორ ჩუ ბი ნი ძე 
სა ხე ლმ წი ფო და ცვ ის სა
მს ახ ურ ის უფ რო სად და 
გო მე ლა ური – ში ნა გან 
სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს ხე

ლმ ძღ ვა ნე ლად.

მამუკა არეშიძე: 
„მათი სამიზნე უფრო 

ხელისუფლების ის 
წარმომადგენლები 

იქნებიან, რომლებიც 
ძიებას აწარმოებენ და 
ბრძანებას გასცემენ“

მამუკა 
არეშიძე:

„არ გამოვრიცხავ, 
რომ ბიძინა 

ივანიშვილის 
წინააღმდეგაც 

დაიგეგმოს 
ტერაქტი“
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ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

„პრ აი მტ აი მს“ ეს აუ ბრ ება „ნა
ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ ერთ
ერ თი ლი დე რი, ჯა ნდ აც ვის ყო ფი
ლი მი ნი სტ რი და სტ რა სბ ურ გში 
სა ქა რთ ვე ლოს ყო ფი ლი ელ ჩი ზუ
რაბ ჭი აბ ერ აშ ვი ლი: 

– ერ თი მხ რივ, არ სე ბო ბს ხე
ლი სუ ფლ ება, რო მე ლიც ამ ბო ბს: 
ნა ცი ონ ალ ები ან ტი სა ხე ლმ წი ფო
ებ რივ ქმ ედ ებ ებს ეწ ევ ია ნო, მე
ორე მხ რივ, ნა ცი ონ ალ ები ამ ბო
ბენ, მა გა ლი თად, გი გა ბო კე რია, 
რომ ეს ხე ლი სუ ფლ ება სწ რა ფად 
და დე მო კრ ატ იუ ლად უნ და და
სრ ულ დეს... ეს ყვ ელ აფ ერი 90იან 
წლ ებს ჰგ ავს... რო ცა გა მს ახ ურ
დი ამ და ჭა ნტ ურ იამ ვერ მო ილ
აპ არ აკ ეს, გა ჩნ და შე ია რა ღე ბუ ლი 
კი ტო ვა ნი და ის ად ამ ია ნე ბი, რო
მლ ებ საც რუ სე თმა ფუ ლი მი სცა...

– პა სუ ხი არ ის ჰოც და არაც. მდ
გო მა რე ობა უა ხლ ოვ დე ბა 90იან 
წლ ებს იმ გა გე ბით, რომ ხდ ება სა
ხე ლმ წი ფო სტ რუ ქტ ურ ებ ის მო შლა. 
სე რი ოზ ული პრ ობ ლე მის წი ნა შე 
ვდ გა ვა რთ, სა ხე ზეა ეკ ონ ომ იკ ური 
ვა რდ ნა, ლა რის ინ ფლ აც ია, მთ ავ
რო ბა კი უუ ნა როა, არ ათუ შე ცვ
ალ ოს მდ გო მა რე ობა, არ ამ ედ ად ეკ
ვა ტუ რად უპ ას უხ ოს მას. ამ მხ რივ, 
90იან წლ ებს ნა მდ ვი ლად ვუ ახ ლო
ვდ ებ ით. პა ტრ ულ თან და კა ვშ ირ ებ
ული ინ ცი დე ნტი იმ ის კლ ას იკ ური 
მა გა ლი თია, რო გორ იშ ლე ბა სა ხე
ლმ წი ფო ინ სტ იტ უტ ები და რო გორ 
იმ ატ ებს მო ქა ლა ქე ებ ის მხ რი დან 
უნ დო ბლ ობა სა ხე ლმ წი ფო სე ქტ
ორ ის მი მა რთ. 

ჩვ ენ უკ ვე მო პო ვე ბუ ლი გვ აქ
ვს სე რი ოზ ული პო ლი ტი კუ რი კუ
ლტ ურა – ერ თხ ელ უკ ვე შე იც ვა ლა 
ხე ლი სუ ფლ ება არ ჩე ვნ ებ ის გზ ით. 
ეს გა მო ცდ ილ ება არ სე ბო ბს, მი უხ
ედ ავ ად იმ ისა, რომ ცვ ლი ლე ბე ბის 
შე მდ ეგ მი ვი ღეთ მთ ავ რო ბა, რო
მე ლიც და კა ვე ბუ ლია სა ხე ლმ წი ფო 
ინ სტ იტ უტ ებ ის ნგ რე ვით და ოპ ონ
ენ ტე ბის დე ვნ ით, ამ ის მი უხ ედ ავ
ად, სა ზო გა დო ებ ამ გა აც ნო ბი ერა, 
რომ, რო გო რც არ უნ და  მო გწ ონ
დეს მთ ავ რო ბა, კო ნს ტი ტუ ცი ური 
და სა მა რთ ლე ბრ ივი ჩა რჩო მდ გო
მა რე ობ იდ ან ყვ ელ აზე ად ეკ ვა ტუ რი 
გა მო სა ვა ლია...

– პა ტრ ულ თან და კა ვშ ირ ებ
ით, მო ვი სმ ინ ეთ პა რლ ამ ენ ტის 

თა ვმ ჯდ ომ არ ის გა ნც ხა დე ბა. სა
ერ თოდ, უს უფ აშ ვი ლი ძა ლი ან 
იშ ვი ათ ად აფ იქ სი რე ბს ხო ლმე სა
კუ თარ პო ზი ცი ას. ეს ის შე მთ ხვ
ევა იყო, რო ცა თქ ვა, რომ ად გი ლი 
ჰქ ონ და მო ნტ აჟს და რომ გა ვრ ცე
ლდა ცრუ ინ ფო რმ აც ია... პრ ემ იე
რმა პა ტრ ულ ის წი ნა აღ მდ ეგ კა
მპ ან იას ან ტი სა ხე ლმ წი ფო ებ რი ვი 
უწ ოდა... ფა ქტ ობ რი ვად, ნა ცი ონ
ალ ები პრ ოვ ოკ აც იულ ქმ ედ ებ ებ
ში და ად ან აშ აუ ლეს...

– მთ ავ რო ბას  და მათ შო რის 
პა რლ ამ ენ ტის თა ვმ ჯდ ომ არ ეს აც 
ახ ას ია თე ბს უა პე ლა ციო გა ნც ხა დე
ბის გა კე თე ბა. რა არ ის მო ნტ აჟი 
და რა არ ის ნა მდ ვი ლი კა დრი, 
ამ ის თა ობ აზე გა მო ძი ება არ 
ჩა ტა რე ბუ ლა. ასე გა მო გვ
იც ხა დეს ვა ნოს სა კნ იდ
ან გა ყვ ან ის დრ ოს აც, 
ეს ყვ ელ აფ ერი ტყ უი
ლი აო... მე რე აღ მო
ჩნ და, რომ ფი რე ბი 
სა ერ თო დაც იშ ლე
ბო და... პა ტრ ულ
თან და კა ვშ ირ ებ ით 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, 
რომ გა მო ძი ებ ამ 
გა სც ეს პა სუ ხი და 
გა მო იძ იოს... უს
უფ აშ ვი ლის ეს გა
ნც ხა დე ბაა სწ ორ ედ 
ან ტი სა ხე ლმ წი ფო ებ
რი ვი...

– შე სა ძლ ოა, ის 
შსსს გა ნც ხა დე ბას და
ეყ რდ ნო, თქ ვა, რომ ამ 
ეკ იპ აჟ იდ ან ერ თი და წი
ნა ურ და, მე ორე კი მხ ოლ ოდ 
წე ლი წადნა ხე ვრ ის შე მდ ეგ 
წა ვი და პა ტრ ულ იდ ან...

– ეგ, ალ ბათ, ბო რჯ ომ ის ინ ცი დე
ნტს ეხ ება, ია რა ღის ტრ ია ლი რომ 
იყო. რაც შე ეხ ება სხ ვა კა დრ ებს, ის 
ახ ალ ია. სა ინ ტე რე სოა, რომ მა გა ზე 
ჯერ გა მო ძი ებ აც არ და წყ ებ ულა... 
წი ნა სწ არი და სკ ვნ ებ ის გა კე თე ბაც 
რთ ულ ია.

სა ერ თოდ, ცხ ად ია, რომ კრ იმ
ინ ალ მა მო იმ ატა... პო ლი ცი ელ ებს 
ას ეთ მდ გო მა რე ობ აში  იმ ის გა ცნ
ობ იე რე ბა სჭ ირ დე ბათ, რომ სა ხე
ლმ წი ფო მათ გვ ერ დით დგ ას, ახ ლა 
ის ინი ხე და ვენ, რომ ხე ლი სუ ფლ ება 
და კრ იმ ინ ალი შე ხმ ატ კბ ილ ებ ულ ად 
მო ქმ ედ ებ ენ. ბა თუ მში, მა გა ლი თად, 
კრ იმ ინ ალ ებ მა  22 წლ ის პო ლი ცი
ელი გა ნზ რახ მო კლ ეს და რომ არა 

რი გი თი პო ლი ცი ელ ებ ის ვა ჟკ აც
ობა, სა ბა ჟო ზე მკ ვლ ელ ები თუ რქ
ეთ ში გა აღ წე ვდ ნენ. და მა შინ არც 
მი ნი სტ რი და არც სა მი ნი სტ როს 
სხ ვა მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბი პო ლი ცი
ელ ის და კრ ძა ლვ აზე არც ჩა სუ ლან. 
ან ალ ოგ იუ რი შე მთ ხვ ევა მო ხდა იგ
ივე ბა თუ მში, რო ცა პრ ოკ ურ ორ ს 
მა ნქ ანა და უწ ვეს... სხ ვა შე მთ ხვ ევ
აში უკ ვე ჩვ ეუ ლე ბრ ივი მო ქა ლა ქის 
მი მა რთ აც გა იმ ეო რეს. თა ვი სთ ავ

ად, მა ნქ ან ის და წვა კრ იმ ინ ალ ებ
ის შუ რი სძ იე ბის 
ია რა ღია ხო ლმე. 
რო ცა კრ იმ ინ ალი 
ასე თა მა მად გრ
ძნ ობს თა ვს ამ 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
პი რო ბე ბში, პო
ლი ცი ელ ის გა
მბ ედ აო ბა იკ ლე
ბს, სა ხე ლმ წი ფო 
ინ სტ იტ უტ ები 
მც ირ დე ბა. ამ 
ნა წი ლში  90იან 
წლ ებს ვე მს გა
ვს ებ ით...

– კრ იმ ინ ალ
თან და კა ვშ ირ
ებ ით, იგ ივე გი
ვი თა რგ ამ აძ ის 
წი ნა აღ მდ ეგ ის
მის გა რკ ვე ული 
ბრ ალ დე ბე ბი. 
ით ქვა, რომ არ
სე ბო ბს რა ღაც 
შტ აბი კი ევ ში, 
სა იდ ან აც ის 
რა ღაც დი რე
ქტ ივ ებს იღ ებს, 
ას ევე, ქუ რდ
ულ სა მყ არ ოს
თან აქ ვს კა
ვშ ირი... ას ეთი 
გა ნც ხა დე ბე ბი 
პა რლ ამ ენ ტშ იც 

გა კე თდა.
– ვი საც ამ ტი

პის სპ ეკ ულ აც იე ბის 
სჯ ერა, მათ თა ვი

სუ ფლ ად შე უძ ლი ათ 
აი ღონ „ალ იას“ ის ნო

მე რი, სა დაც ჭი კა იძ ემ ვრ ცლ ად 
ის აუ ბრა ნა ცი ონ ალ ებ ის მი ერ ახ
ალი სა ბუ რა ვე ბის ჩა მო ტა ნა ზე... 
შსსმ ამ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით ნა
ცი ონ ალ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ სა ქმ ეც 
კი აღ ძრა. ვი საც ამ აბ სუ რდ ული 
ვე რს იე ბის სჯ ერა, მათ რაც არ უნ
და ვუ პა სუ ხო, აზ რი არ აქ ვს; ხო
ლო ვი საც ამ ვე რს იე ბის არ სჯ ერა, 
იქ სა ერ თო დაც ჩე მი მხ რი დან გა
ნმ არ ტე ბის გა კე თე ბა ზე დმ ეტ ია...

– რას იტ ყვ ით სა აკ აშ ვი ლის 
გა ნც ხა დე ბე ბზე: მა ლე ჩა მო ვა ლთ, 
ხე ლი სუ ფლ ებ აში მა ლე და ვბ რუ
ნდ ებ ით...

– მა ლე რომ და ვბ რუ ნდ ებ ით, ამ
აში ეჭ ვი არ მე პა რე ბა... ეკ ონ ომ იკ ის 
მო შლა, ხა ლხ ის მდ გო მა რე ობ ის გა
უა რე სე ბა და კრ იმ ინ ალ ის მა ტე ბა 
– შე უძ ლე ბე ლია, სა ზო გა დო ებ ამ ეს 
დი დხ ანს მო ით მი ნოს. შე სა ბა მი სად, 
ჩვ ენ, რო გო რც ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
ერ თა დე რთი ალ ტე რნ ატ ივა, ვხ ედ
ავთ სა ზო გა დო ებ აში გა ნწ ყო ბე ბის 
ცვ ლი ლე ბას, მთ ავ რო ბამ სრ ულ ად 
და კა რგა სა ზო გა დო ებ ის მხ რი დან 

ნდ ობა. რო ცა არ უნ და იყ ოს 
არ ჩე ვნ ები, 2016 წე ლს, თუ 

ბი ძი ნა გა და წყ ვე ტს მის 
2015ში ჩა ტა რე ბას, ჩვ ენ 

და რწ მუ ნე ბუ ლე ბი ვა
რთ, რომ ამ ხე ლი სუ
ფლ ებ ას არ ჩე ვნ ებს 
მო ვუ გე ბთ...

– ახ ლა სხ
ვა დრო და სხ ვა 
რე ალ ობ აა... 

რო ცა გა მს ახ ურ დიაჭა ნტ ურ ია
კი ტო ვა ნზე ვს აუ ბრ ობ დით, მა შინ 
პრ ორ უს ებ მა ხე ლში ია რა ღი აი
ღეს, ახ ლა რა მდ ენ ად არ ის იმ ის 
შა ნსი, რომ არ ჩე ვნ ებ ში გა იმ არ
ჯვ ონ? თქ ვენ ამ ბო ბთ, რომ  ხე
ლი სუ ფლ ებ ის რე იტ ინ გი ვა რდ
ება, მა გრ ამ თქ ვე ნი იწ ევს? არ ის 
რა იმე კვ ლე ვე ბი ამ ას თან და კა ვშ
ირ ებ ით?

– შე და რე ბის დრ ოს, აქ ერ თი 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი გა ნს ხვ ავ ებ აა... სა
ქა რთ ვე ლოს ის ტო რი აში ძი რი თა
დი ოპ ოზ იც იუ რი ძა ლა არ ას ოდ ეს  
ყო ფი ლა  ქვ ეყ ნის კო ნს ტი ტუ ცი
ური გა ნვ ით არ ებ ის გა რა ნტი. რო
ცა ჩვ ენ ვი ყა ვით ხე ლი სუ ფლ ებ აში, 
აბ სო ლუ ტუ რად დე სტ რუ ქც იუ ლი 
ოპ ოზ იც ია გვ ყა ვდა, რო მე ლიც ცდ
ილ ობ და, არა მხ ოლ ოდ პო ლი ტი
კუ რად და ეზ ია ნე ბი ნა ხე ლი სუ ფლ
ება, არ ამ ედ მთ ელი სა ხე ლმ წი ფო 
გა მო ეყ ვა ნა წყ ობ იდ ან. ახ ლა ის ინი 
ხე ლი სუ ფლ ებ აში არ იან და ისე იქ
ცე ვი ან, რო გო რც ჭო რე ბზე, სპ ეკ
ულ აც იე ბზე და მყ არ ებ ული დე სტ
რუ ქც იუ ლი ძა ლა. 

რაც შე ეხ ება არ ჩე ვნ ებს, ღრ მად 
ვარ და რწ მუ ნე ბუ ლი, ივ ან იშ ვი ლს 
მო უწ ევს პრ ორ უს ულ ძა ლე ბთ ან 
ღია და და უფ არ ავი ალ ია ნს ის შე
კვ რა. დღ ეს ის ინი ბე ვრი  მი მა რთ
ულ ებ ით  მო კა ვშ ირ ეე ბი არ იან. თუ
ნდ აც, პო ლი ტი კუ რი ოპ ოზ იც იის – 
ნა ცი ონ ალ ებ ის გა ნა დგ ურ ებ ის თვ
ალ სა ზრ ის ით. ბი ძი ნას პო ზი ცი ები 
ისე სუ სტ დე ბა, რომ მას მო უწ ევს 
ღია ალ ია ნსი ბუ რჯ ან აძ ეს თან და 
„პა ტრ იო ტთა ალ ია ნს თან“. ბე ვრი, 
ვი საც ივ ან იშ ვი ლი პრ ორ უსი არ ჰგ
ონ ია, და ინ ახ ავს, რომ მი სი პო ლი
ტი კუ რი გა და რჩ ენ ის ერ თა დე რთი 
გზა ეს არ ის...

– ვა ზა გა შვ ილ ის მა გა ლი თი 
ავ იღ ოთ... იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის 
შვ ილ ის სა ფლ ავ ზე აფ ეთ ქე ბის 
შე მდ ეგ სო ზარ სუ ბა რმა თქ ვა, 
რომ ეს  ნა ცი ონ ალ ებ ის ხე ლწ ერ
აა, ნა ცი ონ ალ ები ხე ლი სუ ფლ ებ
ის უუ ნა რო ბა ზე ალ აპ არ აკ დნ ენ,  
პრ ორ უს ულ მა ძა ლე ბმა კი ხა ლხს 
ქუ ჩა ში გა სვ ლი სკ ენ მო უწ ოდ ეს...

– ეს სა ში ნე ლი ტრ აგ ედ იაა, უა
ღრ ეს ად ტრ აგ იკ ული მო ვლ ენ აა. 
ვი თა რე ბას ამ ძი მე ბს ის, რომ სა
ქა რთ ვე ლო ში ის ევ და ვუ ბრ უნ დით 
მდ გო მა რე ობ ას, რო ცა ამ გვ არი 
მკ ვლ ელ ობ ის შე კვ ეთა და გა ნხ ორ
ცი ელ ება შე სა ძლ ებ ელ ია. ჩვ ენ კრ
იმ ინ ალ თან ძა ლი ან მძ იმე ბრ ძო ლის 
ფა სად,  მი ვი ღეთ სა ზო გა დო ება, სა
დაც ად ამ ია ნე ბი თა ვს უს აფ რთ ხოდ 
გრ ძნ ობ დნ ენ, დღ ეს უს აფ რთ ხო ებ
ის გა ნც და გა ქრა და სა ზო გა დო ებ
აში ში შმა და ის ად გუ რა. 

გა მო ძი ებ ის გა რე შე ამ თე მით 
პო ლი ტი კუ რი სპ ეკ ულ ირ ება სრ
ულ იად და უშ ვე ბე ლია, პო ლი ტი კუ
რი უპ ას უხ ის მგ ებ ლო ბა და ან ტი სა
ხე ლმ წი ფო ებ რი ვი ქმ ედ ებ აა. 

მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, რომ სა მა რთ
ალ და მც ვე ლე ბმა უშ უა ლოდ იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილ ის შვ ილ ის სა ქმ ეს თან 
და კა ვშ ირ ებ ით აც კა ნო ნის შე სა ბა
მი სად იმ ოქ მე დონ. სპ ეკ ულ აც იე ბი 
აქ აც უნ და გა მო ირ იც ხოს... არ ავ ინ 
არ შე იძ ლე ბა გა ნტ ევ ებ ის ვა ცი გა

ხდ ეს...

ზურაბ ჭიაბერაშვილი: 
„უსუფაშვილის 
ეს განცხადებაა 
სწორედ ანტი-

სახელმწიფოებრივი...“

„რაც შეეხება 
არჩევნებს, ღრმად 

ვარ დარწმუნებული, 
ივანიშვილს მოუწევს 
პრორუსულ ძალებთან 

ღია და დაუფარავი 
ალიანსის შეკვრა“

EXCLUSIVE
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პა რი ზში მა ღა ლი მო დის კვ ირ ეუ
ლი 25 ია ნვ არს დო ნა ტე ლა ვე რს აჩ ემ 
გა ხს ნა. ყვ ელ აზე გლ ამ ურ ული დე
ფი ლე და სა ერ თოდ მთ ელი კვ ირ ეუ
ლი სა ქა რთ ვე ლო სთ ვის მნ იშ ვნ ელ
ოვ ანი გა ხდა იმ ით, რომ ჩვ ენ ებ ებ ში 
16 წლ ის მო დე ლი თა კო ნა ცვ ლი შვ
ილი მო ნა წი ლე ობ და. სა კუ თა რი კო
ლე ქც იის წა რმ ოს აჩ ენ ად ახ ალ ბე და 
მო დე ლი პო დი უმ ზე თი თქ მის ყვ ელა 
დი დმა ბრ ენ დმა და დი ზა ინ ერ მა გა
მო იყ ვა ნა.  მო დე ლის დე ბი უტი, რომ 
ვე რს აჩ ეს კო ლე ქც იის ჩვ ენ ებ ით 
შე დგ ება, ეს ცო ტა ოც ნე ბას წა აგ
ავს. ეს სა კმ აოდ მი ზა ნდ ას ახ ული 
თა კო სთ ვის რე ალ ობ აა და მას უკ ვე 
იმ კა ბე ბის ფე რე ბი აქ ვს, რო მლ ის 
ჩვ ენ ებ ით აც ის მა ღა ლი მო დის სა მყ
არ ოში თა მა მად შე ვი და. ქა რთ ვე ლი 
ლა მა ზმ ანი მა მა კა ცე ბის ია მა მო ტოს 
ჩვ ენ ებ აზ ეც  გა მო იყ ვა ნეს. დი ორს 
არ მა ნის დე ფი ლე მო ჰყ ვა, არ მა ნის 
ელი სა აბი და ბო ლოს რა ლფ ენდ 
რუ სო. არ გე ჩვ ენ ებ ათ, ამ დი ზა ინ ერ
ებ მა თა კო ნა ცვ ლი შვ ილს სა კუ თა რი 
კო ლე ქც იი დან პო დი უმ ზე კა
ბა გა მო ატ ან ინ ეს. დე დას 
გა ხა რე ულ მა უთ ხრა, 
რომ ბე ქს თე იჯ ში 
მთ ელი ყუ რა დღ ება 
მი სი მი სა მა რთ ით 
იყო მი მა რთ ული. 
ვი ნმე ტო პმ ოდ
ელ ში ხომ არ ვე
შლ ები, ძა ლი ან 
დიდ ყუ რა დღ ებ ას 
მა ქც ევ ენ, ფო ტო
ებს მი ღე ბენ, ფე შენ 
ტი ვიმ ინ ტე რვ იუ ჩა
მო მა რთ ვაო, გო გო ნა 
თა ვს და მტ ყდ არ მა წა რმ ატ
ებ ამ გა აო გნა. 

თა კო ნა ცვ ლი შვ ილი:  პა რი ზში 
რომ ჩა ვე დი, იმ ედი მქ ონ და, ერ თი დი
ზა ინ ერი მა ინც ამ ირ ჩე ვდა და კა სტ ინ
გე ბზე სი არ ული და ვი წყე. გა კვ ირ ვე
ბუ ლი და ვრ ჩი ყვ ელ აზე მა გა რმა ამ დე
ნმა დი ზა ინ ერ მა თა ვი სი ჩვ ენ ებ ის თვ ის 
რომ ამ ირ ჩია. თა ვი დან თა ვი სი ზმ არ ში 
მე გო ნა. ეს ჩე მი პი რვ ელი სე ზო ნია და 
ახ ალი სა ხე ვარ ყვ ელ ას თვ ის და უც ებ 
ას ეთი წა რმ ატ ება. უზ ომ ოდ მი ხა რია, 
ჩე მზე ას ეთი მო თხ ოვ ნა რომ არ ის. 

თა კო ნაც – ასე ეძ ახ იან ქა რთ ველ 
მო დე ლს პა რი ზში. ორი წე ლია რაც მო
დე ლო ბს, უც ხო ურ ბა ზა რზე კი მხ ოლ
ოდ ერ თი წე ლია გა სუ ლი. მო დე ლო ბა 
14 წლ ის ას აკ ში დე დის – ას ევე მო დე
ლის, ნი ნო ცქ იტ იშ ვი ლის სა მო დე ლო 
სა აგ ენ ტო „ლუქ მო დე ლს ში“ და იწ ყო, 
სპ ონ ტა ნუ რად. მო უნ და, რომ დე დი სნ
აი რი ყო ფი ლი ყო. სი მა ღლ ეში დე დას 4 
სა ნტ იმ ეტ რით ჩა მო რჩ ება, 180 სა ნტ
იმ ეტ რია. ახ ალ ბე და მო დე ლის პა რა
მე ტრ ები ას ეთ ია: მკ ერ დის გა რშ ემ ოწ
ერ ილ ობა 83 სმ, წე ლი 59 სმ, თე ძო 87 
სმ. 52 კი ლო გრ ამ ია. დი ეტ აზე არ არ ის. 
მი ირ თმ ევს შავ შო კო ლა დს, სა ლა თე
ბს. ფე ხით ბე ვრს და დის. სა ფრ ან გე
თში მყ ოფს ენ ატ რე ბა დე დის სა დი
ლე ბი. „კვ ირ ეუ ლი რომ და მთ ავ რდ ება 

ხი ნკ ალი უნ და ვჭ ამო 
ქა რთ ულ რე სტ ორ ან შიო, 

მი თხ რა“, – ამ ბო ბს ნი ნო ცქ
იტ იშ ვი ლი.

ნი ნო ცქ იტ იშ ვი ლი:  ფრ ან გუ ლმა 
სა აგ ენ ტომ „ნე ქს თმა“ უთ ხრა თა კოს, 
რომ მს გა ვსი პრ ეც ედ ენ ტი – მო დე ლი 
ერ თდ რო ულ ად ამ დენ დი ზა ინ ერს აე
ყვ ან ოს, აქ ამ დე არ და შვ ებ ულ აო. 

პი რვ ელ ად რომ გა და წყ და და ვე
რს აჩ ეს ჩვ ენ ებ აზე უნ და გა მო სუ ლი
ყო, თა კოს ხმ ის ჩა ნა წე რი მო მი ვი და, 
კი ოდა,  დე და, ვე რს აჩ ემ და მა მტ კი
ცაო. მა ნა მდე მო მწ ერა, სა ვა რა უდ ოდ 
ამ იყ ვა ნს, სა ოც რად მო ვე წო ნე და ალ
ბათ და მა მტ კი ცე ბსო. პა სუ ხი მე ორე 
დღ ეს მო ვი და და შო კი რე ბუ ლი იყო. 
ას ევე მეც. ემ ოც იე ბის გა მო ხა ტვა და 
აჟ იტ ირ ება არ შე მი ძლ ია. სა ვა რძ ელ ში 
და ვჯ ექი და ჩე მთ ვის ვფ იქ რო ბდი, ასე 
უც ებ ეს ყვ ელ აფ ერი რო გორ მო ხდა
მე თქი. ენ ით მით უმ ეტ ეს ვერ გა დმ ოვ
ცემ, ში ნა გა ნად ის ეთი ემ ოც ია მქ ონ და. 
და არა მხ ოლ ოდ მე. მთ ელ ოჯ ახს, 
ახ ლო ბლ ებს და მგ ონი სრ ულ იად სა
ქა რთ ვე ლოს. ვა ტო შო კი რე ბუ ლი მე
უბ ნე ბო და, იცი, სად არ ის ახ ლა თა კო? 
ასე უც ებ ეს ყვ ელ აფ ერი რო გორ მო ახ
ერ ხეო? მა რტო ჩე მზე არ იყო და მო კი
დე ბუ ლი, მო დე ლზე იყო. 

თა კო ნა ცვ ლი შვ ილი:  ვე რს აჩ
ეს მო კლე ლუ რჯი კა ბა მე ცვა დი დი 

სა რტ ყე ლით. პი რვ ელ ჩვ ენ ებ ას და
დე ბი თი შე ფა სე ბე ბი მო ჰყ ვა. ყვ ელ ამ 
გა მი ცნო და შე მდ ეგ შო უე ბზე უკ ვე 
მც ნო ბდ ნენ ფო ტო გრ აფ ები, ვი ზა ჟი
სტ ები და ზო გა დად ხა ლხი. ეს და უჯ
ერ ებ ელი იყო. ჩვ ენ ებ ის შე მდ ეგ ბე ქს
თე იჯ ში რომ შე ვდ იო დი, აქ ეთიქ იდ ან 
მე ძა ხდ ნენ, თა კო გა მო გვ ხე დე, თა კოო! 
გა რეთ ფო ტო გრ აფ ები მო მყ ვე ბო დნ ენ 
მე ტრ ომ დე და ფო ტო ებს მი ღე ბდ ნენ. 
მი ვხ ვდი, რომ ეს მხ ოლ ოდ და სა წყ ისი 
იყო. დი ორ ის ჩვ ენ ებ აზე 5კი ლო ია ნი 
მო კლე თვ ლე ბი ანი კა ბა მე ცვა. შა ვი 
თვ ლე ბი ანბი სე რე ბი ანი გრ ძე ლი კა ბა 
მე ცვა არ მა ნის ჩვ ენ ებ აზე. ელი სა აბ ზე 
გა და წყ ვი ტეს ჩე მთ ვის მო კლე ვა რდ ის
ფე რი კა ბა ჩა ეც ვათ, ულ ამ აზ ესი ყვ ავ
ილ ებ ით. გა ზა ფხ ულ ის აუ რა მო ჰქ ონ
და. ბო ლოს კი Ralph&Russoს ყვ ავ ილ
ებ ია ნი კა ბა მე ცვა, რო მე ლს აც სა ოც
არი გა რდ ამ ავ ალი ფე რე ბი ჰქ ონ და. იქ 

რაც ხდ ება, ეს ჯა დო ქრ ობ აა. ყვ ელა 
და რბ ის, ზო გი თმ ას გი კე თე ბს, ზო გი 
მა კი აჟს. ცნ ობ ილი ჟუ რნ ალ ებ ის ფო
ტო გრ აფ ებს ყვ ელ გან გა და აწ ყდ ები, 
გი ღე ბენ. ამ ყვ ელ აფ ერს მო დის სფ ერ
ოს არ ხე ბი აშ უქ ებ ენ. ახ ალ კო ლე ქც იას 
პი რვ ელ ად ვიპ სა ზო გა დო ება ათ ვა ლი
ერ ებს. ბე ქს თე იჯ ში გა ვი ცა ნი ცნ ობ
ილი ვი ზა ჟი სტი Path Macgrathrealი, 
რო მე ლიც და მი მე გო ბრ და, ჩე მზე ყვ
ელ აფ ერი ჩა ინ იშ ნა და ხე ლი შე მი წყო 
დი ზა ინ ერ ებ თან. 

ნი ნო ცქ იტ იშ ვი ლი:  ბე ვრი ჩვ ენ ება 
ერ თმ ან ეთს და ემ თხ ვა. შა ნე ლმა თა ვის 
ჩვ ენ ებ აზე რომ ვერ გა მო იყ ვა ნა, ჟუ
რნ ალი „ედ ით ორ ია ლი სთ ვის“ ახ ალი 
კო ლე ქც იით ფო ტო სე სი აში მა ინც გა
და იღო თა კო. მე ძა ლი ან მო მე წო ნა 
არ მა ნის ჩვ ენ ებ აზე, შა ვი ელ ეგ ან ტუ რი 
კა ბა ძა ლი ან უხ დე ბო და. სა ოც არი იყო 
ელი სა აბ ის დე ფი ლე ზე. ვე რს აჩ ეს კო
ლე ქც ია ზე მე დი დად არ ვგ იჟ დე ბი. 

– თა კო, „ახ ლო დან“ რო გო რე ბი 
არ იან მს ოფ ლიო მო დის შე მქ მნ ელ
ები?

თა კო ნა ცვ ლი შვ ილი: ჩვ ეუ ლე
ბრ ივი ად ამ ია ნე ბი არ იან, უბ რა ლოდ, 
არ აჩ ვე ულ ებ რივ სა ქმ ეს აკ ეთ ებ ენ. 
რა ხან პი რვ ელი დო ნა ტე ლა ვე რს აჩე 
იყო, პი რვ ელი მძ აფ რი ემ ოც იე ბიც მა
სთ ან არ ის და კა ვშ ირ ებ ული. დო ნა ტე
ლა სთ ან რომ შე მი ყვ ან ეს, გა ვი არე და 
სი არ ულ ის დრ ოს მე სმ ოდა შე ფა სე ბის 
ხმ ები  – mamamia bella!! Gourgeous! არ 
მჯ ერ ოდა, ყუ რე ბს არ ვუ ჯე რე ბდი. ამ
ას ერ თი წუ თი თაც არ და ვუ ბნ ევ ივ არ, 
თა ვდ აჯ ერ ებ ულ ობა არ და მი კა რგ ავს, 
პი რი ქით, მო მე მა ტა და უკ ეთ გა ვი არე. 
შე მდ ეგ იყო დი ორ ის კა სტ ინ გი. დი ორი 
მკ აც რი არ მო ჩნ და. სა მჯ ერ და მი ბა
რეს, ყვ ელ ან აი რი გა მო ცდა გა მა ტა
რეს. რო გო რც მე რე გა ვი გე დი ორ ის 
სა ხლ ის კრ ეა ტი ულ დი რე ქტ ორს რა ფს 
ძა ლი ან მო ვწ ონ ებ ივ არ.

არ მა ნი შო კი სმ ომ გვ რე ლი იყო. მო
მი ახ ლო ვდა ნი კა პზე მო მკ იდა ხე ლი და 
მი თხ რა: „great face“. ამ დრ ოს თვ ალ ებ
ში ვუ ყუ რე ბდი და გა ვო გნ დი სა ოც არი 
თვ ალ ები აქ ვს!!!

ნი ნო ცქ იტ იშ ვი ლი:  თა კომ მი

თხ რა, ის ეთი მგ ლი სფ ერი თვ ალ ებ ით 
მი ყუ რე ბდა შე მე ში ნდა და ცო ტა და
ვი ბე ნიო. 

თა კო ნა ცვ ლი შვ ილი:  რო დე საც 
პო დი უმ ზე გა ვდ ივ არ, ყვ ელ აფ ერი 
მა ვი წყ დე ბა. იქ მხ ოლ ოდ მე და კა მე
რე ბი ვა რთ. ვც დი ლობ კა მე რა ჩე მი 
მზ ერ ითა და სი არ ულ ით გა ვხ ვრ იტო. 
ამ კვ ირ ეუ ლზე უზ ომ ოდ დი დი გა მო
ცდ ილ ება მი ვი ღე. მი ვხ ვდი, ამ ხე ლა 
დი ზა ინ ერ ებ თან მუ შა ობ ის ას რა მხ ელა 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა გა კი სრ ია – რო გორ 
უნ და წა რმ ოა ჩი ნო თა ვი ყვ ელ ას თან 
ისე, რომ აგ იტ აც ონ. ბე ვრი რამ ვი სწ
ავ ლე. გა ვი გე ნა მდ ვი ლად ვის უხ არ ია 
ჩე მი წა რმ ატ ება და ვის – არა. პი რვ ელ 
რი გში კი იმ ას მი ვხ ვდი, რომ თუ შე ნი 
თა ვის გჯ ერა, შე უძ ლე ბე ლი არ აფ ერ
ია. ყვ ელ აფ ერი ისე გა მო ვა, რო გო რც 
გი ნდა რომ გა მო ვი დეს. თუ უჟ მუ რი 
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„გაისმა ზარი, მილოცავდენენ, მე 
დონატელა ვერსაჩეს ჩვენებაზე 

დამამტკიცეს! ცხოვრებამ თვითონ 
დამანახა ჩემი გასავლელი გზა“

ნინო ცქიტიშვილი: „ამ ყველაფერს არ მოველოდი-მეთქი, 
რომ გითხრათ, მოგატყუებთ. უბრალოდ, არ მეგონა ასე 

ადრე თუ მოხდებოდა ყველაფერი და ამდენი დიზაინერი 
ასე აიტაცებდა თაკოს. ეს შოკის მომგვრელია ჩვენთვის“

ნინო: 
„ემოციების 
გამოხატვა 

და 
აჟიტირება 

არ შემიძლია. 
სავარძელში 

დავჯექი 
და ჩემთვის 
ვფიქრობდი, 
ასე უცებ ეს 
ყველაფერი 

როგორ 
მოხდა-
მეთქი“

ორშაბათი, 2 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 24



ხარ, არ აფ ერ იც არ გა მო გი ვა არა მა
რტო ამ სფ ერ ოში, ზო გა დად. ამ იტ ომ 
ხა სი ათ იც უნ და გი წყ ობ დეს ხე ლს. ამ ას 
ნა მდ ვი ლად მი ვხ ვდი. 

ყვ ელ აზე მე ტად მი ნდ ოდა, რომ 
დე და ჩე მს ეა მა ყა ჩე მით. ის ამ ას იმ სა
ხუ რე ბს, რა დგ ან მან ჩე მი წა რმ ატ ებ ის
თვ ის ბე ვრი იშ რო მა. მან შე უძ ლე ბე ლი 
შე ძლო. ჩვ ენ ერ თნი ვა რთ. გა მი ხა რდა 
სა აგ ენ ტოს მო ლო ცვა, რო ცა მი თხ რეს, 
რომ ჩე მით ამ აყ ობ დნ ენ. დე დას და მა
მას ორ ივ ეს დი დი რო ლი აქ ვთ ჩე მს წა
რმ ატ ებ აში. 

ნი ნო ცქ იტ იშ ვი ლი: 14 წლ ამ დე რა
ტო მღ აც მო დე ლო ბის კა ტე გო რი ული 
წი ნა აღ მდ ეგი იყო. არ მი ნდა, მო დე ლი 
არ გა მო ვალ, ხე ლს შე მი შლ ის სპ ორ ტშ
იო, სი სუ ლე ლე ბს ამ ბო ბდა. იმ დრ ოს 
კა რგ ად თა მა შო ბდა ჩო გბ ურ თს. ერთ 
დღ ეს აც აზ რი რა დი კა ლუ რად შე იც
ვა ლა და შე ნთ ან მო ვალ სა აგ ენ ტო შიო, 
გა მო მი ცხ ადა. მე გა მი ხა რდა. ალ ბათ, 
ბა ვშ ვო ბი დან ახ სო ვდა ჩე მი პო დი უმ ზე 
გა მო სვ ლა, ჩა რჩ ენ ილი ჰქ ონ და და სუ
რვ ილ იც გა უჩ ნდა. ასე და იწ ყო თა კოს 
კა რი ერა. და ვხ ვე წეთ ჩვ ენს სკ ოლ აში, 
სი არ ული, პო ზი რე ბა ვა სწ ავ ლეთ. ფო
ტო ები გა და ვუ ღეთ. პი რვ ელი შე მო თა
ვა ზე ბა ჰო ნგკო ნგ ის კა რგი სა აგ ენ ტო 
„ელ იტ ის გან“ მი იღო. 15 წლ ის იყო და 
მეც გა ვყ ევი. პი რვ ელი ნა ბი ჯე ბის მა
რტო გა და დგ მა რთ ული რომ არ ყო
ფი ლი ყო, რა მდ ენ იმე კვ ირა მა სთ ან ერ
თად და ვყ ავი. მე რე და ვტ ოვე და სა მი 
თვე იმ უშ ავა. რო მელ კა სტ ინ გზ ეც არ 
წა ვი და, ყვ ელა სა მუ შა ოზე და ამ ტკ იც
ეს, მათ შო რის დი ორ თან. მო მდ იო და 
შე ტყ ობ ინ ებ ები, ეს ბა ვშ ვი ბე ვრს მი

აღ წე ვსო. რომ ვა კვ ირ დე ბო დი, თა კოს 
კა რი ერა ისე სწ რა ფად ვი თა რდ ებ ოდა, 
მი ვხ ვდი, რომ დი დი მო მა ვა ლი ექ ნე ბო
და და ფა ქტი სა ხე ზეა. ამ ყვ ელ აფ ერს 
არ მო ვე ლო დიმე თქი, რომ გი თხ რათ, 
მო გა ტყ უე ბთ. ამ დე ნს იმ იტ ომ ვშ რო
მობ, რომ არამხ ოლ ოდ ჩე მმა შვ ილ მა, 
ჩე მმა მო დე ლე ბმა წა რმ ატ ებ ას მი აღ
წი ონ. მე ხე ლს ვუ წყ ობ. მე უბ რა ლოდ 
არ მე გო ნა ასე ად რე თუ მო ხდ ებ ოდა 
ყვ ელ აფ ერი და ამ დე ნი დი ზა ინ ერი ასე 
აი ტა ცე ბდა თა კოს. ეს შო კის მო მგ ვრ
ელ ია ჩვ ენ თვ ის. ვის ჰგ ავს? ჩე მგ ან აც 
და ვა ტო სგ ან აც სა უკ ეთ ესო აქ ვს აღ
ებ ული. უფ რო მე მა მს გა ვს ებ ენ, ახ ალ
გა ზრ დო ბი სას. 

– თა კო, მო დე ლო ბა შე ნი სა მო მა
ვლო პრ ოფ ეს იაა?

– რა თქ მა უნ და. თა ვის და ნე ბე ბას 
არ ვა პი რებ, მით უმ ეტ ეს ამ იე რი დან, 
რო დე საც ას ეთ ჩვ ენ ებ ებ ში გა მო ვე დი. 
ჯერ მხ ოლ ოდ 16 წლ ის ვარ და ბო ლო
მდე მი ვყ ვე ბი. რა მდ ენი რამ გა ნვ იც ადე 
და ეს მხ ოლ ოდ და სა წყ ის ია. ეს ჩე მი 
ცხ ოვ რე ბის ნა წი ლია და აზ რს ვე რა ვინ 
და ვე რა ფე რი  შე მა ცვ ლე ვი ნე ბს. ცხ
ოვ რე ბამ და მა ნა ხა ის იც, რომ არ უნ
და და ვნ ებ დე. სა ნამ კა სტ ინ გე ბზე არ 
ამ იყ ვა ნეს, ვფ იქ რო ბდი, თუ არ აფ ერი 
გა მო ვა, ამ სა ქმ ეს თა ვს და ვა ნე ბებმე
თქი. გა ის მა ზა რი, მი ლო ცა ვდ ენ ენ, მე 
დო ნა ტე ლა ვე რს აჩ ეს ჩვ ენ ებ აზე და მა

მტ კი ცეს! ცხ ოვ რე ბამ თვ ით ონ და მა
ნა ხა ჩე მი გა სა ვლ ელი გზა და მა ნი შნა, 
რომ არ და ვნ ებ ებ ულ იყ ავი. მე ახ ლა ამ 
გზ ას მი ვყ ვე ბი. 

  – და ახ ას ია თეთ ქა ლი შვ ილი.
 ნი ნო ცქ იტ იშ ვი ლი:  თა კო შრ

ომ ის მო ყვ არე და მი ზა ნდ ას ახ ული, 
ძლ იე რი პი რო ვნ ებ აა. და მო უკ იდ
ებ ელი გო გოა. ასე რომ არ ყო ფი
ლი ყო, ამ დე ნს ვერ მი აღ წე ვდა. 
მა რთ ალ ია ამ აში დი დია ჩე მი წვ ლი ლი, 
მა გრ ამ სხ ვა ნა ირი ტი პა ჟია. რა საც ჩა
იფ იქ რე ბს, აკ ეთ ებს. რქ ებ ით „აწ ვე ბა“. 
სა ზღ ვა რგ არ ეთ ჩა ვი და თუ არა, ყვ ელ
აფ ერი იმ დღ ეს ვე აი თვ ისა. მე
ტრ ოთი მა რტო და დის. 
მგ ონი თა ვში ნა ვი გა
ცია აქ ვს. ერ თს ჩა ხე
და ვს რუ კა ში და იც ის, 
სად უნ და მი ვი დეს. ასე 
იყო მი ლა ნშ იც, ჰო ნგ
კო ნშ იც და ლო ნდ ოში. 
ეტ ყო ბა, ნი ჭი ერ ია. 

თა კო პა რი ზში სა
აგ ენ ტო სთ ან ახ ლოს 
მა რტო ფრ ანგ დი ას
ახ ლი სთ ან ერ თად ცხ
ოვ რო ბს. მი სთ ვის ეს 
ქა ლა ქი უც ხო არ არ ის. 
ბა ვშ ვო ბის გა რკ ვე ული 
წლ ები იქ გა ატ არა. 

ნი ნო: ხუ თი წე ლი 
პა რი ზში ვც ხო ვრ
ობ დით. თა კო 6 წლ
იდ ან ათთე რთ მეტ 
წლ ამ დე იქ იყო. თა ვს 
ყვ ელ აზე კა რგ ად იქ 
გრ ძნ ობს.

თა კო:  პა რი ზი მე
ორე თბ ილ ის ია ჩე მთ
ვის. აქ ყვ ელ გან ერ თო
ბი, სა ხლ შიც კი, იმ დე ნად სა ოც
არი ქა ლა ქია. ყვ ელ აზე მე ტად „hotel 
costes“ის რე სტ ორ ანი მი ყვ არს. 
მი ყვ არს ოპ ერ ის ტე რი ტო რი აზე ფე
ხით სი არ ული, კა ფე ებ ში კა პუ ჩი ნოს 
სმა. პა რი ზში სხ ვა რა უნ და აკ ეთო, 
თუ არა მის ქუ ჩე ბში სე ირ ნო ბა?! და
ვდ ივ არ კა სტ ინ გე ბზე, ან დი ლით, ან 
სა ღა მოს. ქუ ჩა ში მა ჩე რე ბენ, ფო ტო 
გვ ინ და თქ ვე ნთ ანო. 

– და თა ყვ ან ის მც ემ ლე ბი?
– ჯერ მაგ თე მა ზე არ ვფ იქ რობ, 

ჯერ კა რი ერა. მი ნდა სწ ავ ლა პი არმე
ნე ჯმ ენ ტის ფა კუ ლტ ეტ ზე გა ვა გრ ძე
ლო. ეს ჩე მს პრ ოფ ეს იას ეთ ავ სე ბა. 
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„ყველაზე მეტად მინდოდა, რომ 

დედაჩემს ეამაყა ჩემით. ის ამას 

იმსახურებს, რადგან მან ჩემი 

წარმატებისთვის ბევრი იშრომა. 

ჩვენ ერთნი ვართ“

„ჯერ 
მხოლოდ 
16 წლის 
ვარ და 

ბოლომდე 
მივყვები. 
რამდენი 

რამ 
განვიცადე 

და ეს 
მხოლოდ 

დასაწყისია“

„პირველ რიგში 
კი იმას მივხვდი, 

რომ თუ შენი 
თავის გჯერა, 
შეუძლებელი 
არაფერია. 
ყველაფერი 
ისე გამოვა, 

როგორც გინდა 
რომ გამოვიდეს. 
თუ უჟმური ხარ, 
არაფერიც არ 

გამოგივა“
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მთავარი პოლიტიკური 
ინტრიგა
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დი დი პო ლი ტი კუ რი ბა ტა ლი
ები ევ რო სა ბჭ ოს კუ ლი სე ბში. 
შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ ჯერ არც 
ერ თი მხ არ ის უპ ირ ატ ეს ობ ით 
ეს ბრ ძო ლა არ და სრ ულ ებ ულა. 
მო სკ ოვი ის ევ და რწ მუ ნე ბუ ლია 
თა ვის სი მა რთ ლე ში და მი აჩ ნია, 
რომ მას უს ამ არ თლ ოდ ექ ცე ვი
ან. ამ ვი თა რე ბა ში ის შა ნტ აჟ ის 
ენ ით სა უბ არ საც კი ბე და ვს. სტ
რა სბ ურ გი კი, თა ვის მხ რივ, ას
ევე, ცდ ილ ობს, მო კრ ძა ლე ბუ ლი 
მე თო დე ბით გა აგ ებ ინ ოს კრ ემ
ლს, რომ პო ლი ტი კა კუ ნთ ებ ით 
არ იზ ომ ება. ას ეა თუ ისე, ეს იყო 
დი პლ ომ ატ იი სა და უხ ეში ძა ლის 
და პი რი სპ ირ ებ ის სა ინ ტე რე სო 
ფრ აგ მე ნტი. 

მო სკ ოვ მა თა ვდ აპ ირ ვე ლად მო
ახ ერ ხა და მო ნი ტო რი ნგ ის ჯგ უფ ში 
შე ძლო, მი სთ ვის სა ნქ ცი ები და ებ
ლო კა. ანუ მო ნი ტო რი ნგ ის ჯგ უფ მა 
მხ არი არ და უჭ ირა რუ სე თი სთ ვის 
ხმ ის მი ცე მის შე ჩე რე ბას. სხ დო მა 
და ხუ რუ ლია, თა მა შის წე სე ბი კი – 
ევ რო პუ ლი, ამ იტ ომ აც, პი რად სა
უბ რე ბშ იც კი არ სა უბ რო ბენ, ვინ, 
რო მე ლი ქვ ეყ ნე ბი გა მო ვი დნ ენ, უკ
რა ინ ას თან ომ ის ფო ნზე, სა ნქ ცი ებ
ის და წე სე ბის წი ნა აღ მდ ეგ.  

თუ მცა, რო ცა რუ სე თმა აქ წა
რმ ატ ებ ის მი ღწ ევ ის შე მდ ეგ მი
სთ ვის სხ ვა სა ნქ ცი ებ ის მო ხს ნაც 
მო ით ხო ვა, მა შინ უკ ვე დი სკ უს იამ 
სხ დო მა ზე გა და ინ აც ვლა და დე
პუ ტა ტე ბმა რუ სე თი სთ ვის აპ რი

ლა მდე ხმ ის ჩა მო რთ მე ვას მხ არი 
და უჭ ირ ეს. 

ევ რო პის პრ ოტ ეს ტზე რუ სე თმა 
პრ ოტ ეს ტი თვე უპ ას უხა და სტ რა
სბ ურ გი 2016 წლ ამ დე და ტო ვა. თუ 
გა ვი თვ ალ ის წი ნე ბთ, რომ რუ სე
თის ფე დე რა ცი ას სა კმ აოდ დი დი 
დე ლე გა ცია ჰყ ავს სტ რა სბ ურ გში, 
მი ვხ ვდ ებ ით, რა მდ ენ ად სო ლი დუ
რია მი სი სა წე ვრო შე ნა ტა ნი ევ
რო სა ბჭ ოს ბი უჯ ეტ ში. რუ სე თის 
დე ლე გა ცია შა ნტ აჟ ის დრ ოს სწ
ორ ედ ამ აზე აპ ელ ირ ებ და და აც
ხა დე ბდა, რომ ის შე წყ ვე ტდა სა წე
ვრ ოს გა და ხდ ას და სტ რა სბ ურ გს 
სე რი ოზ ულ ფი ნა ნს ურ და რტ ყმ ას 
მი აყ ენ ებ და. უნ და ით ქვ ას, რომ, სა
წე ვრ ოს გა რდა, რუ სე თი სხ ვა და სხ
ვა კუ ლტ ურ ულ ღო ნი სძ იე ბე ბს აც 
აფ ინ ან სე ბდა. 

რუ სე თმა სტ რა სბ ურ გში ძა ლე

ბის დე მო ნს ტრ ირ ება გა და წყ ვი ტა 
და ეს მი სგ ან არ ავ ის გა ჰკ ვი რვ ებ ია. 
კუ ლი სე ბში მა ში ნვე და იწ ყო სა უბ
არი რუ სე თის შე მც ვლ ელ ზე, ანუ 
მის ალ ტე რნ ატ ივ აზე. ცნ ობ ილ ია, 
რომ თუ რქ ეთ მა მა ში ნვე გა მო თქ ვა 
სუ რვ ილი, გა ზა რდ ოს და ფი ნა ნს ება 
და უფ რო მე ტი სა წე ვრო შე იტ ან ოს 
ევ რო სა ბჭ ოს ბი უჯ ეტ ში, თუ მცა, 
აქ ვე ის ით ხო ვს, გა იზ არ დოს მი სი 
დე ლე გა ცი აც. 

ეს რუ სე თს დი პლ ომ ატ იუ რი 
პა სუ ხი. მო სკ ოვი კი დევ ერ თხ ელ 
და რწ მუ ნდ ებ ოდა ერთ რუ სულ ჭე
შმ არ იტ ებ აში: „Свято место пусто 
не бывает“.

ასე რომ, ახ ლა მან თა ვად უნ და 

აი რჩ იოს, თა ვის სი ვრ ცეს თუ რქ ეთს 
და უთ მო ბს თუ აპ რი ლში მა ინც გა
მო ცხ ად დე ბა. სა ნქ ცი ები  მის წი ნა
აღ მდ ეგ სწ ორ ედ გა ზა ფხ ულ ამ დე 
ვრ ცე ლდ ება. ექ სპ ერ ტე ბის გა ნმ არ
ტე ბით, თუ კი რუ სე თი უკ რა ინ აში 
პო ზი ცი ებს და თმ ობს და ცე ცხ ლის 
შე წყ ვე ტის მო თხ ოვ ნას შე ას რუ ლე
ბს, მას აპ რი ლში სრ ულ ფა სო ვნ ად 
შე ეძ ლე ბა სე სი აში მო ნა წი ლე ობა. 

თუ მცა, ყვ ელ აზე სა ინ ტე რე სო 
მა ინც ამ ის შე მდ ეგ და იწ ყო. სო ცი
ალ ურ ქს ელ ებ ში გა ვრ ცე ლე ბუ ლი 
ინ ფო რმ აც იით, რუ სე თის დე ლე
გა ცი ამ პრ ოტ ეს ტის ნი შნ ად კა რი 
გაიჯ ახ უნა, თუ მცა მა ნა მდე პი
რწ მი ნდ ად, და აც არ იე ლეს თა ვი სი 
ოფ ისი და ტუ ალ ეტ ის ქა ღა ლდი და 
სა პო ნიც კი წა იღ ესო. 

პი რვ ელ ად ამ ის შე სა ხებ სო ცქ
სე ლე ბში უკ რა ინ ის სა ხე ლმ წი ფო 

ეკ ოლ ოგ იუ რი ინ სპ ექ ცი ის პრ ეს მდ
ივ ან მა იგ ორ ტი ხო ლა ზმა და წე რა:

„სტ რა სბ ურ გი დან შე მა ტყ ობ
ინ ეს ნა ცნ ობ მა ჟუ რნ ალ ის ტე ბმა, 
რო მლ ებ იც PACEს სხ დო მას ეს
წრ ებ ოდ ნენ, სა დაც რუ სე თის წა
რმ ომ ად გე ნლ ებს კა რი სკ ენ მი უთ
ით ეს... მათ სკ ან და ლით და ტო ვეს 
სა მუ შაო კა ბი ნე ტე ბი და ხმ აუ რით 
გა იჯ ახ უნ ეს კა რი. მა გრ ამ მა ნა მდე 
კა ბი ნე ტე ბი პი რწ მი ნდ ად და აც არ
იე ლეს – წა იღ ეს სა კა ნც ელ არ იო 
ნი ვთ ები (კა ლმ ები, ფა ნქ რე ბი, A4 
ფო რმ ატ ის ქა ღა ლდი, სტ ეპ ლე რე
ბი, ფა ილ ები), ზო გან ნა თუ რე ბიც 
კი მო ხს ნეს, ტუ ალ ეტ ებ იდ ან კი სა
პო ნი და ტუ ალ ეტ ის ქა ღა ლდ იც გა
აყ ოლ ეს ხე ლს“.

დიპლომატია უხეში 
ძალის წინააღმდეგ

„ახალი შენიშვნა“ მარგველაშვილს
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ყვ ელა პო პუ ლი სტ ურ თე მა ზე 
პრ ეზ იდ ენ ტი ქუ ლე ბის მა ქს იმ
ალ ურ ად ჩა წე რას ცდ ილ ობს. თუ
მცა, ვერ ახ ერ ხე ბს. კლ ას იკ ური 
მა გა ლი თი მო სმ ენ ებ ის შე სა ხებ 
კა ნო ნია. მა შინ მა რგ ვე ლა შვ ილს 
მო უწ ია, თა ვად მო ეწ ერა ხე ლი 
კა ნო ნი სთ ვის, რო მე ლს აც თა ვა
დვე და ადო ვე ტო უფ რო ად რე. 
კლ ას იკა, რო გო რც ამ ბო ბენ, შე
იძ ლე ბა გა ნმ ეო რდ ეს და უკ ვე მე
ორ დე ბა კი დეც. ახ ლა პრ ეზ იდ ენ
ტის ად მი ნი სტ რა ცი აში უზ ენ აე სი 
სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეს 
ირ ჩე ვენ. პრ ეზ იდ ენ ტს, რო გო რც 
ჩა ნს, მა ქს იმ ალ ურ ად სუ რს, სა
ზო გა დო ებ ას აჩ ვე ნოს, რა მდ ენ ად 
სე რი ოზ ულ ად ეკ იდ ება ამ სა ქმ ეს, 
რა მდ ენ ად მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ეს 
მი სთ ვის. ნუ, ეს ხომ ლო გი კუ რია. 
ბო ლოს და ბო ლოს, სა ქმე ეხ ება 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის მე სა მე შტ ოს, 
რო მე ლიც და მო უკ იდ ებ ელი უნ
და იყ ოს და სა მა რთ ლი ან ობ ის 
გა ნც და და უბ რუ ნოს სა ზო გა დო
ებ ას. 

ასე რომ, მა რგ ვე ლა შვ ილ ის პა
სუ ხი სმ გე ბლ ობა სრ ულ იად გა სა
გე ბი და მი სა ღე ბია, რომ არა ერ თი 
დე ტა ლი: პრ ეზ იდ ენ ტი ამ პრ ოც
ედ ურ ებს ისე წე ლა ვს და ჭი მა ვს, 
რომ პრ ოც ესი უკ ვე კო მე დი ურ ხა
სი ათ საც კი იღ ებს. თა ვად გა ნს აჯ
ეთ, ჯერ ხა ნგ რძ ლი ვი პე რი ოდ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში ხვ დე ბა სხ ვა
და სხ ვა პო ლი ტი კურ 
ჯგ უფ ებ სა და 
არ ას ამ თა ვრ
ო ბ  ო ე  ბ ს 

იმ მო ტი ვით, რომ სუ რს, შე ათ ან
ხმ ოს ის კრ იტ ერ იუ მი, რო მლ ით აც 
ახ ალი თა ვმ ჯდ ომ არე უნ და იყ ოს 
შე მკ ული. შე მდ ეგ და ნი შნა სა გა ნგ
ებო ბრ იფ ინ გი და ეს კრ იტ ერ იუ მე
ბი ისე მო გვ ახ სე ნა, თი თქ ოს დი დი 
აღ მო ჩე ნა იყო. თქ ვა, რომ: „ეს არ ის 
კა ნო ნით გა ნს აზ ღვ რულ თვ ის ებ
ებს და მა ტე ბუ ლი, რო მე ლიც უნ და 
ჰქ ონ დეს უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის კა ნდ იდ ატ ურ
ას, პრ ინ ცი პუ ლო ბა, მე ნე ჯე რუ ლი 
თვ ის ებ ები, პა რტ იუ ლი ნი შნ ის გან 
თა ვი სუ ფლ ება და პრ ოფ ეს იო ნა ლი
ზმი“. 

ამ ის შე მდ ეგ კი შე რჩ ევ ის მე ორე 
რა უნ დი გა მო აც ხა და: „ჩვ ენ შე მდ ეგ 
ეტ აპ ზე გა და ვდ ივ ართ, კო მპ ეტ ენ
ტურ ხა ლხს ვთ ხო ვთ, 9 თე ბე რვ
ლა მდე წა რმ ოა დგ ინ ონ თა ვი ან თი 
მო სა ზრ ებ ები კა ნდ იდ ატ ურ ებ თან 
და კა ვშ ირ ებ ით“.

რა ვი ცი, შე იძ ლე ბა ბე ვრ რა მე ში 
არ და ეთ ან ხმო ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლს, 
მა გა ლი თად, ლა რთ ან ან ვა და მდ
ელ არ ჩე ვნ ებ თან და კა ვშ ირ ებ ით 
(თუ მცა, აქ მას არ უთ ქვ ამს, რომ 
ვა და მდ ელი აუ ცი ლე ბლ ად იქ ნე ბა), 
მა გრ ამ ამ შე მთ ხვ ევ აში ექ სპ რე მი
ერ მა სა ვს ებ ით სა მა რთ ლი ანი შე ნი
შვ ნა გა აკ ეთა: 

„უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ
ჯდ ომ არ ის სა კი თხ ზე არ მა ქვს და 
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„ვადამდელის  შემთხვევაში, 
არჩევნებს „ოცნება“ მოიგებს“

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ვის აწ ყო ბს ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ
ები? რა ცვ ლი ლე ბას გა მო იწ ვე ვს ეს 
პო ლი ტი კურ სპ ექ ტრ ში? რა მდ ენ ად 
დგ ას ქა რთ ული პო ლი ტი კა რე ალ ური 
და პი რი სპ ირ ებ ის წი ნა შე? ამ და სხ ვა 
სა კი თხ ებ ზე „პრ აი მტ აი მს“ ექ სპ ერ ტი 
თო რნ იკე შა რა შე ნი ძე ეს აუ ბრა:

– ერ თი მხ რივ, ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი 
აც ხა დე ბს: „სი ტყ ვას გა ძლ ევთ, რომ 
მი ნი მუმ 20 წე ლი ვი ქნ ები თქ ვე ნთ ან 
ერ თად“... მე ორე მხ რივ, მი ხე ილ სა
აკ აშ ვი ლი ამ ბო ბს: „მა ლე და ვბ რუ ნდ
ები“!!!

– მე კი მგ ონ ია, რომ არც „ოც ნე ბა“ 

და რჩ ება მა გდ ენი ხნ ით ხე ლი სუ ფლ ებ
აში და არც სა აკ აშ ვი ლი ჩა მო ვა წე ლს...

– რო გორ ფი ქრ ობთ, ას ეთი გა ნც ხა
დე ბე ბის მი ღმა სე რი ოზ ული და პი რი
სპ ირ ებ აც გა ჩნ დე ბა?

– თუ  ასე გა გრ ძე ლდა, და პი რი სპ
ირ ებ ას მი ვი ღე ბთ... ოღ ონდ და პი რი სპ
ირ ება იქ ნე ბა არა ნა ცე ბსა და ქო ცე ბს 
შო რის, არ ამ ედ მთ ავ რო ბა სა და ხა ლხს 
შო რის... თუ მთ ავ რო ბამ პრ ობ ლე მე ბი 
ვერ მო აგ ვა რა, ხე ლი სუ ფლ ებ ას პა სუ
ხს მო სთ ხო ვენ, მით უფ რო, რომ თა ვის 
დრ ოზე, სა პა რლ ამ ენ ტო არ ჩე ვნ ებ ის 
წინ მან ძა ლი ან ბე ვრი და პი რე ბა გა სცა. 

– ხა ლხი ახ სე ნე, უკ ვე ით ქვა, რომ 
ვი თა რე ბა ქუ ჩის პრ ოც ეს ებ ის კენ მი
დის, ით ქვა, ლი დე რს ის ევ ქუ ჩა გა
მო ავ ლე ნსო... რო გორ ფი ქრ ობთ, ამ 
შე მთ ხვ ევ აში ნა ცი ონ ალ ები შე ძლ
ებ ენ ალ ტე რნ ატ იუ ლი ძა ლის რო ლი 
შე ინ არ ჩუ ნონ?

– „ნა ცმ ოძ რა ობ ას“ ყო ვე ლთ ვის ეყ
ოლ ება თა ვი სი ამ ომ რჩ ევ ელი, თუ მცა, 
სხ ვა სა კი თხ ია, რა მდ ენ ად შე ძლ ებს ის 
ქუ ჩის ორ გა ნი ზე ბას. ნა ცი ონ ალ ებს 
ჰყ ავთ რო გო რც თა ვი სი ამ ომ რჩ ევ
ელი, ისე მო წი ნა აღ მდ ეგ ეე ბიც. ანუ, 
მას ჰყ ავს ერ თგ ული მო წი ნა აღ მდ ეგ
ეე ბი და ერ თგ ული მო მხ რე ები. ასე 
რომ, ქუ ჩა ში გა უჭ ირ დე ბათ. თუ ის ინი 
ქუ ჩა ში გა მო ვლ ენ, ყო ვე ლთ ვის მო იძ
ებ ნე ბი ან ის ინი, ვი ნც მათ ქუ ჩა ში ვე და
უპ ირ ის პი რდ ებ იან... აქ უფ რო მნ იშ ვნ

ელ ოვ ანი იქ ნე ბა, რა მდ ენ ად და იშ ლე ბა 
კო ალ იც ია „ქა რთ ული ოც ნე ბა“...

– რო ცა ამ ბო ბთ, რომ ხა ლხი მო სთ
ხო ვს პა სუ ხს ხე ლი სუ ფლ ებ ას, პო ლი
ტი კუ რი პრ ოც ეს ებ ის ქუ ჩა ში გა და ტა
ნას გუ ლი სხ მო ბთ?

– ად რე თუ გვ იან, გა და ვა. იმ დე ნს 
თუ ვერ ახ ერ ხე ბს ხე ლი სუ ფლ ება, რომ 
ხა ლხს  ელ ემ ენ ტა რუ ლი პი რო ბე ბი ჰქ
ონ დეს, ის მა ინც უნ და მო ახ ერ ხოს, რომ 
ლა რი არ გა იქ ცეს. ხა ლხს უნ და აუ ხს
ნას, რა ხდ ება, უნ და და აჯ ერ ოს თა ვის 
არ გუ მე ნტ ებ ში. ლა რთ ან და კა ვშ ირ ებ ით 
ის ახ სნაგა ნმ არ ტე ბე ბი, რაც კე თდ ება, 
რო გო რც ჩა ნს, ხა ლხს არ მო სწ ონს და 
არ სჯ ერა, ამ იტ ომ აც უს ამ არ თლ ობ ის 

შე გრ ძნ ება უჩ ნდ ება... უს ამ არ თლ ობ ის 
შე გრ ძნ ებ ას ხა ლხი ქუ ჩა ში გა მო ჰყ ავს...

– ქუ ჩის ლი დე რს ხე დავ ვი ნმ ეს? ვი
ღა ცე ბმა ალ ას ან ია და ას ახ ელ ეს...

– ალ ას ან იას სა ერ თოდ ვერ ვხ ედ ავ 
ქუ ჩის ლი დე რე ბს შო რის ვე რა ნა ირ ად. 
ხა ლხი ქუ ჩა ში გა მო ვი დეს და ლი დე რი 
ყო ვე ლთ ვის გა მო ჩნ დე ბა, გა ვი ხს ენ ოთ, 
2007 წ ლის 7 ნო ემ ბე რი. მა შინ მთ ელი 
პო ლი ტი კუ რი ოპ ოზ იც ია, ყვ ელა ქუ ჩა
ში იდ გა. მა გას მნ იშ ვნ ელ ობა არ აქ ვს, 

მთ ავ არ ია მა ინც ხა ლხი გა მო ვი დეს, ლი
დე რი ყო ვე ლთ ვის მო იძ ებ ნე ბა. თუ ნდ აც 
ნა თე ლა შვ ილი იქ ნე ბა ერთერ თი ლი დე
რი. 

– რა მდ ენ ად არ ის იმ ის სა ფრ თხე, 
რომ ეს ლი დე რი პრ ორ უს ული ორ იე
ნტ აც იის იქ ნე ბა?

– ას ეთი სა ფრ თხე სა ქა რთ ვე ლო ში 
ყო ვე ლთ ვის არ სე ბო ბს... 

– ვა და მდ ელ არ ჩე ვნ ებ ზე რას ფი
ქრ ობთ, იქ ნე ბა?

– არ ვი ცი, რო გო რც გა მო ჩნ და, მა გას 
სხ ვე ბი წყ ვე ტენ... ვა და მდ ელ ის  შე მთ
ხვ ევ აში, არ ჩე ვნ ებს „ოც ნე ბა“ მო იგ ებს, 
მა გრ ამ ეს შე იძ ლე ბა მი სთ ვის უა რე სი 
იყ ოს, იმ იტ ომ რომ ხე ლი სუ ფლ ებ აში 
კი დევ 4 წლ ით მო ვა და მე რე ვე რა ვის, 
ვე რც სა აკ აშ ვი ლს და ვე რც ვე რა ფე რს 
ვერ და აბ რა ლე ბს. იმ აზე მე ტს მო სთ ხო
ვს ხა ლხი, ვი დრე ორი წლ ის წი ნათ მო
სთ ხო ვა.

– ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის შე მთ ხვ
ევ აში ნა ცი ონ ალ ები გა ცი ლე ბით ნა
კლ ები პრ ოც ენ ტით შე ვლ ენ პა რლ ამ
ენ ტში?

– კი, მათ პრ ოც ენ ტი შე უმ ცი რდ ებ
ათ, მა გრ ამ ეს არ ნი შნ ავს, რომ და სრ
ულ დე ბა – პა რტ იამ და ამ ტკ იცა, რომ 
თა ვის გა და რჩ ენა შე უძ ლია, რომ უკ ვე 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სა კმ აოდ სე რი ოზ
ულ ძა ლად... პა რლ ამ ენ ტში მო ვა გა
ცი ლე ბით მც ირე შე მა დგ ენ ლო ბით და 
შე მდ ეგ ნა ცი ონ ალ ებ ის ში გნ ით ცვ ლი
ლე ბე ბი მო ხდ ება, ცვ ლი ლე ბე ბის შე დე
გად სი ტუ აც ია სთ ან შე გუ ებ ას, მგ ონი, 
მო ახ ერ ხე ბენ.

– რაც შე ეხ ება „ქა რთ ული ოც ნე
ბის“ რღ ვე ვას, რაც ზე მოთ ახ სე ნეთ...

– ჯე რჯ ერ ობ ით, ამ ეტ აპ ზე, ვერ ვხ
ედ ავ, რომ რე სპ უბ ლი კე ლე ბი გა მო ეყ
ოფ იან... თუ ვი ნმ ეს ძა ლით არ გა უშ ვე
ბენ ოც ნე ბი დან, თა ვი სით იქ იდ ან არ ავ
ინ არ აა წა მო მს ვლ ელი...

– ფი ქრ ობთ, რომ ივ ან იშ ვი ლს მო
უწ ევს, ღია ალ ია ნსი გა აფ ორ მოს პრ
ორ უს ულ ძა ლე ბთ ან?

– იმ ედი მა ქვს, ამ აზე არ წა ვა, ის ედ
აც  პრ ორ უს ობ ას აბ რა ლე ბენ და ას ეთი 
ალ ია ნსი მას სა ბო ლო ოდ და ან გრ ევს.

თორნიკე 
შარაშენიძე: 

„თუ ვინმეს ძალით 
არ გაუშვებენ 
„ოცნებიდან“, 

თავისით იქიდან 
არავინ არაა 

წამომსვლელი...“

„ალასანიას 
საერთოდ 

ვერ ვხედავ 
ქუჩის 

ლიდერებს 
შორის“

„ახალი შენიშვნა“ მარგველაშვილს

არც უნ და მქ ონ დეს მო სა ზრ ება. პრ ინ ცი პუ ლად არ ვე
რე ვი ამ პრ ოც ეს ში. ეს პრ ეზ იდ ენ ტის პრ ერ ოგ ატ ივ აა, 
მან უნ და და ას ახ ელ ოს. ზე დმ ეტ ად წე ვს თა მა სას პრ
ეზ იდ ენ ტი ის ევ“. 

და ის ევ და იწ ყო კო ნს ულ ტა ცი ებ ის ახ ალი ეტ აპი. 
ამ ჯე რად პა რტ იე ბი სა კუ თარ კა ნდ იდ ატ ურ ებს შე
სთ ავ აზ ებ ენ მა რგ ვე ლა შვ ილს. თუ მცა, უმ რა ვლ ეს ობა 
მი იჩ ნე ვს, რომ მა რგ ვე ლა შვ ილ ის პრ ერ ოგ ატ ივ აა კა
ნდ იდ ატ ურ ის და სა ხე ლე ბა და ის ინი ამ პრ ოც ეს ში ჩა
რთ ვას არ აპ ირ ებ ენ. 

ექ სპ რე მი ერ მა პრ ეზ იდ ენ ტს „ახ ალი შე ნი შვ ნა“ 
მი სცა:

„შე მი ძლ ია, ახ ალი შე ნი შვ ნა მი ვცე, რომ მი ეჩ ვია და 
და აფ უძ ნა ტე რმ ინი „ქვ ეყ ნის პი რვ ელი პი რი“. სა ზო
გა დო ებ აც, მთ ელი მე დია ამ ას იმ ეო რე ბს. ეს ში ნა არ
სში უნ და გა და იტ ან ოს. ფო რმ ალ ურ ად მა რთ ლა ასე 
იწ ოდ ება – სა ხე ლმ წი ფოს მე თა ური, მა გრ ამ კო ნს ტი
ტუ ცი ით მას რე ალ ურ ად აღ არ აქ ვს სა პრ ეზ იდ ენ ტო 
რე სპ უბ ლი კის მქ ონე პრ ეზ იდ ენ ტის უფ ლე ბე ბი, თუ
მცა ცდ ილ ობს, ში ნა არ სში გა და იყ ვა ნოს ეს და ძა ლი ან 
მა ღლა წე ვს თა მა სას“. 

ას ეა, ზო გჯ ერ ის ეთი შთ აბ ეჭ დი ლე ბა იქ მნ ება, რომ 
ხმ აუ რით სუ რს მას თა ვი სი თა ვის სა ზო გა დო ებ აში 
და მკ ვი დრ ება. პო პუ ლა რულ თე მე ბზე მე დგ არი სა ხით 
ჩნ დე ბა ხო ლმე. თუ მცა, ის ევ კო მი კურ ვი თა რე ბა ში 
ვა რდ ება. ასე იყო მა ში ნაც, რო ცა ის სტ რა სბ ურ გში 
გა ემ გზ ავ რა, სა დაც ევ რო პა რლ ამ ენ ტს ას ოც ირ ებ ის 
ხე ლშ ეკ რუ ლე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა უნ და მო ეხ დი ნა. 
წა სვ ლით კი სა სწ რა ფოდ წა ვი და, თუ მცა, ქა ნდ არ აზე 
მო უწ ია ჯდ ომა და სი ტყ ვის უფ ლე ბი თაც ვერ ის არ გე
ბლა. 

ისე, უც ნა ური ბე დი და ჰყ ვა პო ლი ტი კა ში...

„შე მი ძლ ია, 
ახ ალი შე ნი შვ ნა 

მი ვცე, რომ 
მი ეჩ ვია და 
და აფ უძ ნა 
ტე რმ ინი 
„ქვ ეყ ნის 
პი რვ ელი 

პი რი“
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

სა ქა რთ ვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ნა კრ
ებ ის ნა ხე ვა რმ ცვ ელი, ბუ ბა და უშ ვი
ლი მა ლე მე ორე შვ ილ ის მა მა გა ხდ
ება. მი სი მე უღ ლე ეკო ჭუ მბ ურ იძე 
ყო ფი ლი მო დე ლია, ბუ ბა ზე და ქო
რწ ინ ებ ის შე მდ ეგ პრ ოფ ეს იას თა ვი 
და ან ება და ოჯ ახ ის სა ქმ ეე ბშ ია ახ ლა 
ჩა ფლ ული. წყ ვი ლმა ჯერ ბა ვშ ვის 
სქ ესი არ იც ის, მა გრ ამ ძა ლი ან უნ
დათ, რომ ვა ჟი შე ეძ ინ ოთ, რო მლ ის 
სა ხე ლიც ეკ ომ უკ ვე მო იფ იქ რა. რუ
ბრ იკა – „ფე ხბ ურ თე ლე ბის ცო ლე ბი“ 
ბუ ბა და უშ ვი ლის მო მხ იბ ვლ ელ მე
უღ ლეს გა გა ცნ ობთ.

შე ხვ ედ რა 
ერ თმ ან ეთი ღა მის კლ უბ ში გა იც

ნეს. გა ცნ ობ ის ის ტო რი ას ეკო დღ ეს 
სი ცი ლით იხ სე ნე ბს.

„ღა მის კლ უბი იყო – „ბა მბა რუ მი“, 
ჩე მმა მე გო ბა რმა მთ ხო ვა, ჩე მი მე გო
ბრ ები არ იან და არ უშ ვე ბენ კლ უბ ში, 
შენ ხომ იც ნობ მა ნდ ვი ღა ცე ბსო და 
შე მო აშ ვე ბი ნეო. გა ვე დი გა რეთ, ბუ ბა 
და მი სი გუ ნდ ელი, ირ აკ ლი ძა რია იყ ვნ
ენ, და ხე ული ჯი ნს ებ ით, მა ის ურ ებ ზე 
რა ღა ცე ბი ჰქ ონ დათ, ბო ტა სე ბით და 
ამ ის გა მო არ უშ ვე ბდ ნენ. ვთ ხო ვე და 
შე მო უშ ვეს. მე ჩე მს მე გო ბრ ებ თან და
ვბ რუ ნდი. ცო ტა ხა ნში, ვხ ედ ავ მო დის 
ბუ ბა, სა სმ ელ ზე და მპ ატ იჟა მა დლ ობ
ის ნი შნ ად, მა გრ ამ უა რით გა ვი სტ უმ რე 
(იც ინ ის), მა ლე ვე მო ბრ უნ და, იქ ნებ ვი
ცე კვ ოთო და უა რით გა ვი სტ უმ რე. იქ 
მე ტი არ აფ ერი მო მხ და რა. შე მდ ეგ სო
ცი ალ ურ ქს ელ ში და მი მა ტა, odnoklass
niki  იყო ჩვ ენ დრ ოს. მო მი კი თხ ავ და, 
ზო მი ერ ად. 

სე ვა სტი თო დუა ჰყ ავ და გუ ნდ ელი, 
რო მე ლთ ან მეც ვმ ეგ ობ რო ბდი. ერთ 
დღ ეს და მი რე კა, სა დღ აც მი ვდ ივ ართ 
და წა მო დიო. იქ ვნ ახე ის ევ. ვერ მი ვხ
ვდი, რომ და გე გმ ილი იყო. მა ნა მდე, 
ლა პა რა კი ჩა მო ვა რდა, მი თხ რეს, რომ 
20 წლ ის არ ისო. არ ას დრ ოს მი ფი ქრ ია, 
რომ პა ტა რას შე ვხ ედ ავ დი. მე მა შინ 23 
წლ ის ვი ყა ვი. იქ იდ ან სა ხლ ში და მტ ოვა 
და იმ ის შე მდ ეგ კა რგა ხა ნი არ მი ნა ხა
ვს. ის ევ სო ცი ალ ურ ქს ელ ში ვწ ერ დით 
ერ თმ ან ეთს, რა მუ სი კა მო გწ ონს, რა 
ფი ლმს უყ ურ ებ და ა.შ.

მე გო ბრ ობ იდ ან ოჯ ახ ის შე ქმ ნა მდე
რო გო რც ეკო ყვ ება, გა რკ ვე ული 

პე რი ოდი მე გო ბრ ობ დნ ენ, ვი დრე ბუ
ბა მას სი ყვ არ ულ ში გა მო უტ ყდ ებ ოდა, 
თუ მცა მი სგ ან უა რი მი იღო. რო გო რც 
გა ირ კვა, ფე ხბ ურ თე ლს მა სთ ან მხ ოლ
ოდ მე გო ბრ ობა არ სუ რდა, ეკ ომ კი უა
რით გა ის ტუ მრა და ბუ ბას სი ყვ არ ულს 
უა რით უპ ას უხა.

„არ მი ყვ არ ხარმე თქი, ვუ თხ არი და 
დღ ემ დე არ მპ ატ იო ბს ამ ას (იც ინ ის). 
ძა ლი ან პა ტა რა ხარ და პა ტა რა ბი ჭე ბი 
არ მო მწ ონსმე თქი. შე ვთ ავ აზე  გვ ემ
ეგ ობ რა, რა ზეც ბუ ბამ მი თხ რა, რომ 

ჩე მთ ან მე გო ბრ ულ ად არ ას დრ ოს ყო
ფი ლა და ან და ვთ ან ხმ ებ ოდი მის შე
მო თა ვა ზე ბას, ან და ვშ ორ დე ბო დით 
და უა რით გა ვი სტ უმ რე. გა რკ ვე ული 
პე რი ოდი აღ არ ვუ რთ იე რთ ობ დით. იმ 
პე რი ოდ ში, თუ ვი ნმე გა მო ჩნ და ჩე მს 
გა რშ ემო, ყვ ელა ისე ჩა მო მშ ორ და, თა
ყვ ან ის მც ემ ელი აღ არ შე მო მრ ჩა (იც ინ
ის). რა მდ ენ იმ ეჯ ერ და ბა დე ბის დღ ეზე 
შე მხ ვდა, უკ ვე და გე გმ ილი იყო მი სგ ან. 
უკ ვე სხ ვა ნა ირი თვ ალ ით შე ვხ ედე. თა
ვი დან თუ არ მე ნა ტრ ებ ოდა, შე მდ ეგ 
ძა ლი ან აც შე მი ყვ არ და. ერ თი წე ლი ვი
ყა ვით შე ყვ არ ებ ულ ები, „ზე სტა ფო ნში“ 
თა მა შო ბდა. ხან მე ჩა ვდ იო დი, ხან ის 
ჩა მო დი ოდა. ერ თი წლ ის მე რე გა და ვწ
ყვ იტ ეთ, ოჯ ახი შე გვ ექ მნა.

ქო რწ ილი
წყ ვი ლს ქო რწ ილი ჯერ არ ჰქ ონ ია. 

მხ ოლ ოდ ხე ლი მო აწ ერ ეს და ჯვ რი სწ
ერ ის ცე რე მო ნი ალ საც ქო რწ ილ ის თვ
ის ინ ახ ავ ენ, რო გო რც ეკო ამ ბო ბს.

„ქო რწ ილი არ გვ ქო ნია. გვ ინ და, 
რომ დი დი და გრ ან დი ოზ ული გა ვა კე
თოთ, მა გრ ამ ჯერ ვერ და ვგ ეგ მეთ. მხ
ოლ ოდ ხე ლი მო ვა წე რეთ, ჯვ რი სწ ერ ას 
ქო რწ ილ ის თვ ის ვი ნა ხა ვთ, ძა ლი ან ვი
წრო მე გო ბრ ებ ის წრ ეში აღ ვნ იშ ნეთ და 
ეგ ვი პტ ეში წა ვე დით თა ფლ ობ ის თვ ის 
გა სა ტა რე ბლ ად.

ბუ ბა, ფე ხბ ურ თი და „ზე სტ აფ ონი“
ეკ ოს და ფე ხბ ურ თის ურ თი ერ თო ბა 

ფე ხბ ურ თი დან არ და წყ ებ ულა. რო გო
რც ფე ხბ ურ თე ლის ცო ლი ამ ბო ბს, სა

ქა რთ ვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი სა ფე ხბ ურ თო 
ნა კრ ებ ის დი დი ქო მა გია და პა ტა რა
ობ იდ ან ყვ ელა თა მა შზე და დის. გა რდა 
ამ ისა, იც ოდა თბ ილ ის ის „დი ნა მო“ და 
„ზე სტ ფო ნი“. „ზე სტ აფ ონი“ იმ იტ ომ, 
რომ თა ვა დაც ზე სტ აფ ონ ელ ია. თუ მცა 
ოჯ ახ ის ყვ ელ აზე რთ ული პე რი ოდი 
სწ ორ ედ იმ ერ ულ კლ უბს უკ ავ ში რდ
ება, სა იდ ან აც ბუ ბა პრ ობ ლე მე ბით წა
მო ვი და.

„ყვ ელ აზე რთ ული პე რი ოდი იყო, 
რო დე საც ბუ ბას გუ ნდ იდ ან გა ყი დვ აზე 
უა რი უთ ხრ ეს და დუ ბლ ებ ში გა და იყ
ვა ნეს. არც იქ ათ ამ აშ ებ დნ ენ, ან აზ ღა
ურ ებ აც შე უწ ყვ იტ ეს. ძა ლი ან ცო ტა 
პე რი ოდი იყო და რჩ ენ ილი ტრ ან სფ
ერ ამ დეც და ვშ იშ ობ დით, გუ ნდს ვერ 
იშ ოვ იდა, თუ მცა „კა რპ ატი“ გა მო ჩნ და 
და პრ ობ ლე მე ბიც მო გვ არ და. მე, რო
გო რც შე მე ძლო, ხე ლს ვუ წყ ობ დი ყვ
ელ აფ ერ ში. 

ლი დე რი ოჯ ახ ში
ბუ ბა და უშ ვი ლი ჯი უტ ია. ეს მის 

ცო ლს აც რომ არ ეთ ქვა, ყვ ელა, ვი ნც 
სა ფე ხბ ურ თო სფ ერ ოში სა ქმ ია ნო ბს, 
ამ ის შე სა ხებ მც ირ ედი ინ ფო რმ აც ია 

იქ იდ ან აც ექ ნე ბა, რა მო ვლ ენ ებ იც გა
ნვ ით არ და თა ვის დრ ოზე „ზე სტ აფ ონ
ში“.

ეკ ოს თქ მით, ბუ ბა თუ რა მეს იტ ყვ
ის, იშ ვი ათ ად, რომ რა მე გა და თქ ვას, 
მი უხ ედ ვად ამ ისა, ქმ რის სი ჯი უტე, 
ოჯ ახ ში პრ ობ ლე მე ბს არ ქმ ნის.

„პი რა დი ურ თი ერ თო ბა ძა ლი ან აწ
ყო ბი ლი გვ აქ ვს. ვი ცი, მე რა მე ვა ლე ბა 
და სა დაა ჩე მი მა ქს იმ უმი. ოჯ ახ ში ბუ
ბას სი ტყ ვა გა და მწ ყვ ეტ ია“. 

ჩხ უბი 
მას შე მდ ეგ, რაც და ქო რწ ინ დნ ენ, 

ბე ვრ ის თვ ის შე იძ ლე ბა და უჯ ერ ებ ელი 
იყ ოს, მა გრ ამ წყ ვი ლს არ უჩ ხუ ბია. 
ფე ხბ ურ თე ლის ცო ლს ქმ არი მუ დამ 
ენ ატ რე ბა, რა დგ ან ერ თად ხშ ირ ად არ 
არ იან, ამ იტ ომ ერ თმ ან ეთ ის თვ ის მუ
დამ კო მფ ორ ტის შე ქმ ნა ზე ფი ქრ ობ ენ.

„ბუ ბას პრ ოფ ეს იი დან გა მო მდ ინ
არე, იმ დე ნად ხშ ირ ად არ ვა რთ ერ თად, 

რომ არ ას დრ ოს გვ იჩ ხუ ბია. ვც დი ლობ, 
კო მფ ორ ტი შე ვუ ქმ ნა, ზე დმ ეტ ად არ 
ვა ნე რვ იუ ლო, არ ვა წყ ენ ინო. სულ მე
ნა ტრ ება. ახ ლაც, ერ თი თვ ეა არ მი ნა
ხა ვს და კი დევ ერ თი თვე ვერ ვნ ახ ავ. 

თი კა 
ეკ ოს უფ რო სი ქა ლი შვ ილი თი კა, 

პი რვ ელი ქო რწ ინ ებ იდ ან ჰყ ავს. გო
გო ნა სკ ოლ ის მო სწ ავ ლეა, ბუ ბა სთ ან 
კი იდ ეა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა აქ ვს და 
მა მი სგ ან არ ან სხ ვა ვე ბს, რა ზე დაც პა
ტა რა ქა ლი შვ ილი, ტა სო ძა ლი ან ეჭ ვი
ან ობს.

„ჯერ კი დევ შე ყვ არ ებ ულ ობ ის 
პე რი ოდ ში, ბუ ბას და თი კას მე გო
ბრ ული ურ თი ერ თო ბა ჩა მო უყ ალ იბ
დათ. თვ ით ონ ბუ ბა ძა ლი ან თბ ილ ია 
და ძა ლი ან უყ ვა რს ბა ვშ ვე ბი, არ ამ
არ ტო თი კა და ტა სო, მე გო ბრ ებ ის 
შვ ილ ებ იც. პა ტა რე ბიც გრ ძნ ობ ენ, 
რომ და დე ბი თი აუ რა მო დის მი სგ ან. 
გი ჟდ ება ბუ ბა ზე, არ ან სხ ვა ვე ბს მა

მი სგ ან, მა გრ ამ აქ ხდ ება სა ში ნე ლე
ბა. ტა სო ეგ ოი სტ ია, მა მა სი გი ჟე მდე 
უყ ვა რს, სულ ენ ატ რე ბა. რო ცა ჩა მო
დის, მეც არ მა კა რე ბს, ამ ბო ბს, რომ 
ბუ ბა მა რტო მი სია და სხ ვი სი არ ავ
ისი.

უკ რა ინა
ბუ ბა და უშ ვი ლი ლვ ოვ ის „კა რპ არ

ტში“ თა მა შო ბს. მი უხ ედ ავ ად ქვ ეყ ან აში 
არ სე ბუ ლი მძ იმე ვი თა რე ბი სა, ქა რთ ვე
ლი ფე ხბ ურ თე ლი უკ რა ინ აში კი დევ 
ერ თი წე ლი და რჩ ება და მო ვა ლე ობ ას 
შე ას რუ ლე ბს. ეკო და ბა ვშ ვე ბი კი მა
სთ ან შე ძლ ებ ის და გვ არ ად ხშ ირ ად ჩა
დი ან.

„თუ შე კრ ება არ აქ ვს, ჩა ვდ ივ არ უკ
რა ინ აში. ბა ვშ ვე ბი ხან მი მყ ავს, ხან დე
დას და დე და მთ ილს ვუ ტო ვებ. ორ ივე 
ძა ლი ან მი წყ ობს ხე ლს და მე ხმ არ ება. 
თი კაც მყ ავ და თა ვი დან, მა გრ ამ ახ ლა 
სკ ოლა აქ ვს და ათ ას რა მე ზე და დის და 
ვერ ვა ცდ ენ ინ ებ. 

დი ას ახ ლი სი
ბე ვრი ცო ლი სგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ით, 

ეკო გა და სა რე ვი მზ არ ეუ ლია და რო
გო რც თა ვად ამ ბო ბს, ყვ ელ აფ რის 
კე თე ბა ეხ ერ ხე ბა. ბუ ბას ფა ვო რი ტი 
სა ჭმ ელი კი ქა თა მია. ფე ხბ ურ თე ლის 
ცო ლი სი ცი ლით ამ ბო ბს, რომ მი სი 
ქმ არი ყვ ელ ან აირ ქა თა მზე გი ჟდ ება. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ორ სუ ლა
დაა, სა მზ არ ეუ ლო ში ახ ლაც და უზ
არ ლად ტრ ია ლე ბს. 
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„ბუბა და მისი გუნდელი, 
ირაკლი ძარია იყვნენ, დახეული 

ჯინსებით, მაისურებზე 
რაღაცები ჰქონდათ, ბოტასებით 

და ამის გამო არ უშვებდნენ“

„არ მიყვარხარ-მეთქი, ვუთხარი და 
დღემდე არ მპატიობს ამას (იცინის). 

ძალიან პატარა ხარ და პატარა ბიჭები 
არ მომწონს-მეთქი. შევთავაზე  

გვემეგობრა, რაზეც ბუბამ მითხრა, 
რომ ჩემთან მეგობრულად არასდროს 
ყოფილა და ან დავთანხმებოდი მის 

შემოთავაზებას, ან დავშორდებოდით“
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„ვა კე თებ ყვ ელ აფ ერს. ბუ ბას ჩე მი 
გა კე თე ბუ ლი ყვ ელ აფ ერი მო სწ ონს და 
არ ამ არ ტო მას. ჩე მი მე გო ბრ ებ იც სა მს
ახ ურ იდ ან ჯერ ჩე მთ ან მო დი ან, აქ უნ
და ჭა მონ და მე რე წა ვი დნ ენ სა ხლ ში. 
მას შე მდ ეგ, რაც თბ ილ ის ში გა დმ ოვ
ედი და მა რტო ვც ხო ვრ ობ დი, ყვ ელ აფ
რის კე თე ბა მე მი წე ვდა. ეს ჩე მთ ვის ჩვ
ეუ ლე ბრ ივი მო ვლ ენ აა. დი ლით უნ და 
ავ დგე, რა ღაც უნ და გა ვა კე თო – არ აე
რთ ნა ირი, იმ იტ ომ, რომ ყვ ელ ას თა ვის 
მო თხ ოვ ნა აქ ვს, თი კას, ტა სოს, დე და
ჩე მს. ბუ ბაც არ არ ის რთ ული მჭ ამ ელი. 
ქა თა მი უყ ვა რს შე მწ ვა რი, ქა თა მი ბა
ჟე ში, ჩა ხო ხბ ილი, ქა თა მი ყვ ელ ან აი რი, 
ქა თმ ის ფა ნია (იც ინ ის).

ბუ ბა და ტრ ავ მე ბი
ყვ ელა სპ ორ ტს მე ნი სთ ვის გა რდ აუ

ვა ლია ტრ ავ მა. გა მო ნა კლ ისი არც ბუ ბა 

და უშ ვი ლია. ად ვი ლი რომ არ არ ის, მე
ორე ნა ხე ვა რს მო ედ ან ზე ხე და ვდე, 
რომ ცუ დად არ ის და ვერ შვ ელ ოდე, ეს 
ეკ ომ თა ვის თა ვზე გა მო სც ადა.

„ზე სტ აფ ონს“ რუ სთ ავ ში ჰქ ონ და 
თა მა ში. სტ ად იო ნზე ვი ყა ვი. და ვი ნა
ხე, წა იქ ცა ბუ ბა და ექ იმ ები მი რბ იან 
მა სთ ან, სა კა ცე ზე და აწ ვი ნეს. პი რვ
ელ ად ვნ ახე ბუ ბა ას ეთ 
მდ გო მა რე ობ აში. 
რომ და ვე შვი 

ტრ იბ უნ იდ ან, მო ედ ნი სა და ტრ იბ
უნ ებ ის გა მყ ოფ მე სე რზე ავ ხტი. გია 
გე გუ ჩა ძე იყო მა შინ გუ ნდ ის მწ ვრ
თნ ელი, მი ყუ რე ბდა, რა გნ ებ ავთ 
ქა ლბ ატ ონ ოო, ვკ იო დი, ბუ ბას ცო
ლი ვარმე თქი, კა პლ ები მო ატ ან ინა 
ჩე მს და სა მშ ვი დე ბლ ად (იც ინ ის). 
მთ ელი სტ ად იო ნი მე მი ყუ რე ბდა და 
იც ინ ოდა.

მე ორე ას ეთი შე მთ ხვ ევა იყო, 
„კა რპ ატს“ დნ იპ რო ში ჰქ ონ

და თა მა ში. ტე ლე ვი ზო რში 
ვუ ყუ რე ბდი. მე გო ბა რს 

ვწ ერ დი ტე ლე ფო ნზე, 
ამ დრ ოს შე ვხ ედე 
ტე ლე ვი ზო რს, ბუ ბა 
სა კა ცით გა ჰყ ავთ 
მო ედ ნი დან, ხე ლი და
მე ჭი რა ტე ლე ფო ნზე 
და ვკ ივი, მი შვ ელ ეთ, 
ბუ ბა გა იყ ვა ნეს სა კა
ცით. იმ ან  გა იგო ბუ
ბა მო კვ და, სა კა ცით 

გა ჰყ ავ თო, და ურ ეკა ნა
ხე ვარ სა მე გო ბრ ოს, ბუ

ბა მო კვ დაო და იყო ერ თი 
ამ ბა ვი (იც ინ ის).

ტა სო  და მო მა ვა ლი ბა ვშ ვი
ბუ ბა და უშ ვი ლი პი რვ ელი შვ ილ ის 

ამ ქვ ეყ ნად მო ვლ ინ ებ ას არ და სწ რე
ბია. ფე ხბ ურ თე ლი მა შინ ლე გი ონ ერი 
არ ყო ფი ლა, „ზე სტ აფ ონ ის“ წე ვრი 
იყო, მა გრ ამ ზე მო ხ სე ნე ბუ ლი მი ზე
ზის გა მო, კლ უბ ის პრ ეზ იდ ენ ტმა, 
ცო ლის მშ ობ ია რო ბა ზე ზე სტ აფ ონ
იდ ან თბ ილ ის ში არ გა მო უშ ვა. მე ორე 
ბა ვშ ვს ეკო აგ ვი სტ ოში ელ ოდ ებ ა. ჯერ 
სქ ესი არ იც იან, მა გრ ამ ძა ლი ან უნ
დათ, რომ ბი ჭი გა ჩნ დეს, რო მლ ის სა
ხე ლიც ეკ ომ უკ ვე მო იფ იქ რა. 

„ზე სტ აფ ონ ში“ თა მა შო ბდა მა შინ 
და ტა სო ზე მშ ობ ია რო ბა რომ და მე
წყო, არ გა მო უშ ვეს. უა რი უთ ხრ ეს. 
მე ორე ბა ვშ ვის სქ ესი ჯერ არ ვი ცით, 
მა გრ ამ ძა ლი ან გვ ინ და ბი ჭი. თუ ბი ჭი 
იქ ნე ბა, ჩე მი გა და წყ ვე ტი ლე ბით, მას 
ბუ ბას და ვა რქ მევ და ვე რა ვინ გა და მა
ფი ქრ ებ ინ ებს.

პრ ოფ ეს ია
ეკო პრ ოფ ეს იით ჟუ რნ ალ ის ტია, 

თუ მცა არ ას დრ ოს უმ უშ ავ ია ამ მი მა
რთ ულ ებ ით. პრ ოფ ეს იო ნა ლი მო დე ლი 

იყო და მას შე მდ ეგ, რაც ბუ ბა გა იც ნო, 
ამ სა ქმ ეს თა ვი და ან ება.

„ბუ ბა რომ გა ვი ცა ნი, ფა ქტ ობ რი
ვად, უკ ვე და ნე ბე ბუ ლი მქ ონ და თა ვი 
მო დე ლო ბი სთ ვის. სე რი ოზ ულ ად რომ 
ვუ ყუ რე ბდი ამ სფ ერ ოს. ერთორ ჩვ
ენ ებ აში ახ ლაც მი ვი ღე მო ნა წი ლე ობა, 
ძი რი თა დად ძვ ელი დი ზა ინ ერ ებ ის. 
ბო ლოს ავ თო ცქ ვი ტი ნი ძეს ჰქ ონ და 
ლე იკ ემ იით და ავ ად ებ ული ბა ვშ ვე
ბის და სა ხმ არ ებ ლად სა ქვ ელ მო ქმ ედო 
ჩვ ენ ება და იქ სი ამ ოვ ნე ბით მი ვი ღე 
მო ნა წი ლე ობა. პრ ოფ ეს იით მუ შა ობა 
არ ას დრ ოს მი ცდ ია. სტ უდ ენ ტო ბი სას 
„იმ ედ ზე“ „დუ ბლ იო რი“ გა დი ოდა და იქ 
ვი ყა ვი“. 

პლ ას ტი კუ რი ოპ ერ აც ია
პლ ას ტი კუ რი ოპ ერ აც ია არ ას დრ ოს 

გ ა 
უკ ეთ ებ ია, მა გრ ამ მას მი ეს ალ მე ბა. 
თვ ლის, რომ რო დე საც ად ამ ია ნს რა
მე არ მო გწ ონს სა კუ თარ თა ვში და 
შე სწ ორ ებ ის სა შუ ალ ება გა ქვს, უა რი 
არ უნ და თქ ვა.

„იმ ას აკ ში ვარ, რომ ჯერ არ აფ
ერი გა მი კე თე ბია, მა გრ ამ მო მხ რე 
ვარ პლ ას ტი კუ რი ოპ ერ აც იის. სა რკ
ეში რომ ჩა ვი ხე დო და ბე ვრი ნა ოჭი 
ვნ ახო, შე იძ ლე ბა გუ ლი გა მი სკ დეს. 
რო დე საც, ად ამ ია ნს ეს სა უკ უნე აძ
ლე ვს იმ ის სა შუ ალ ებ ას, რომ დი დი 
ხა ნი გა მო იყ ურ ებ ოდე ახ ალ გა ზრ დუ
ლად და ნა ოჭი არ გქ ონ დეს, რა ტო
მაც არა“.

ტა ნს აც მე ლი
ეკო ამ ბო ბს, რომ თა ვს ბრ ენ დე

ბის ტა ნს აც მლ ით გა ნე ბი ვრ ებ ის სა
შუ ალ ებ ას არ აძ ლე ვს, რა დგ ან იმ სა
ზო გა დო ებ აში, სა დაც ასე არ ავ ინ არ ის 
შე მო სი ლი და უმ ეტ ეს ობ ას უჭ ირს, ეს 
ზე დმ ეტი ფუ ფუ ნე ბაა.

„რომ გი თხ რათ, რომ თა ვს ბრ ენ დე
ბით ვა თა მა მებ, ასე არ არ ის. სხ ვა ნა ირ
ად ვფ იქ რობ, მა შინ უნ და ტრ ია ლე ბდე 
იმ სა ზო გა დო ებ აში, სა დაც ყვ ელ ას ბრ
ენ დი აც ვია, არ ავ ის უჭ ირს, ჩე მს გა რშ
ემო კი ას ეთი სა ზო გა დო ება არ არ ის, 
ჩე მს მე გო ბა რს რომ უჭ ირს, მი რჩ ევ ნია 
მას და ვე ხმ არო და სხ ვას, ვი დრე ამ აში 
და ვხ არ ჯო ფუ ლი. მა ქვს რა მდ ენ იმე 
ჩა ნთა, ქუ რქი და ა.შ. აქ ეს მი უღ ებ ელ
ია, მა გრ ამ თუ პა რი ზში, ლო ნდ ონ სა და 
ნიუიო რკ ში  ცხ ოვ რობ, სა დაც ყვ ელა 
ასე და დის, მა შინ შე ნც შე სა ბა მი სად 
უნ და ჩა იც ვა“.

EXCLUSIVE
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ეკო ჭუმბურიძეს შვილისთვის ქმრის 
სახელის დარქმევა აქვს გადაწყვეტილი

„ქორწილი არ გვქონია. გვინდა, რომ დიდი და გრანდიოზული გავაკეთოთ, მაგრამ ჯერ ვერ დავგეგმეთ“

„ყველაზე რთული 
პერიოდი იყო, 
როდესაც ბუბას 
გუნდიდან გაყიდვაზე 
უარი უთხრეს 
და დუბლებში 
გადაიყვანეს. არც 
იქ ათამაშებდნენ, 
ანაზღაურებაც 
შეუწყვიტეს“

„იმდენად 
ხშირად 
არ ვართ 

ერთად, რომ 
არასდროს 
გვიჩხუბია“

„რომ გითხრათ, რომ თავს ბრენდებით ვათამამებ, ასე არ 
არის. სხვანაირად ვფიქრობ, მაშინ უნდა ტრიალებდე იმ 
საზოგადოებაში, სადაც ყველას ბრენდი აცვია, არავის 
უჭირს, ჩემ გარშემო კი ასეთი საზოგადოება არ არის“
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მზ ეკო ჟვ ან ია

სა ზღ ვა რგ არ ეთ მც ხო ვრ ებ 
ქა რთ ვე ლე ბს კი დევ უფ რო მე
ტად აი ნტ ერ ეს ებთ სა ქა რთ ვე
ლო ში მი მდ ინ არე პრ ოც ეს ები. 
მა თთ ვის თი თო ეულ ცვ ლი ლე
ბას დი დი მნ იშ ვნ ელ ობა აქ ვს, 
მით უფ რო ის ეთს, რო მე ლიც 
მათ ეხ ება. სწ ორ ედ ამ იტ ომ 
სა ხე ლმ წი ფო მი ნი სტ რი დი ას
პო რის სა კი თხ ებ ში ხშ ირ შე
ხვ ედ რე ბს აწ ყო ბს უც ხო ეთ ში 
მც ხო ვრ ებ ქა რთ ვე ლე ბთ ან და 
მა თთ ან ერ თად სწ ავ ლო ბს იმ 
პრ ობ ლე მე ბს, რო მლ ებ იც მათ 
ყვ ელ აზე მე ტად აწ უხ ებთ. სა
ხე ლმ წი ფო მი ნი სტ რის, გე ლა 
დუ მბ აძ ის გა ნც ხა დე ბით, უწ
ყე ბა აქ ტი ურ ად მუ შა ობს ქა
რთ ვე ლე ბი სთ ვის სა ქა რთ ვე
ლოს მო ქა ლა ქე ობ ის აღ დგ ენ ის 
მი სა ნი ჭე ბე ლი პრ ოც ედ ურ ის 
კი დევ უფ რო გა მა რტ ივ ებ აზე, 
სა მი ნი სტ რო შე სა ბა მის უწ ყე
ბე ბთ ან კო ნს ულ ტა ცი ებს აწ
არ მო ებს არ ალ ეგ ალ ებ ის პრ
ობ ლე მე ბის მო გვ არ ებ ის გზ ებ
ზე. მი ნი სტ რის გა ნც ხა დე ბით, 
სხ ვა და სხ ვა ქვ ეყ ნე ბის დი ას
პო რულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში პო
ლი ტი კუ რი და პი რი სპ ირ ებ ის 
ფა ქტ ებ საც აქ ვს ად გი ლი. სწ
ორ ედ ამ იტ ომ გე ლა დუ მბ აძ ის 
მი ზა ნია, ემ იგ რა ნტ ებ მა უზ
არ მა ზა რი ენ ერ გია და ემ ოც ია 
პრ ოფ ეს იულ სფ ერ ოში გა დმ
ოა ნა ცვ ლონ და შე ქმ ნან ის ეთი 
ფო რუ მი, სა დაც პრ ოფ ეს იუ ლი 
ნი შნ ით სე რი ოზ ული სა კი თხ
ებ ის ირ გვ ლივ მს ჯე ლო ბა და 
გა მო ცდ ილ ებ ის გა ცვ ლა მო
ხდ ება...

გე ლა დუ მბ აძე: 
– იმ პე რი ოდ იდ ან, რაც მე მი

ნი სტ რი გა ვხ დი, ერთერ თი ძი
რი თა დი ღო ნი სძ იე ბა იყო გა სულ 
წე ლს, 12დან 18 ოქ ტო მბ რა მდე, 
დი ას პო რუ ლი კვ ირ ეუ ლის ჩა ტა
რე ბა, სა დაც ჩვ ენ პი რვ ელ ად 
შე ვე ცა დეთ, ძი რი თა დი აქ ცე
ნტი ის ეთ თე მა ზე გა და გვ ეტ ანა, 
რო გო რი ცაა დი ას პო რუ ლი ინ
ვე სტ იც იე ბი. სა სტ უმ რო „მე ტე
ხში“ მო ვა წყ ვეთ პი რვ ელი დი დი 
დი ას პო რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
ფო რუ მი. გა იმ არ თა ორი და მო
უკ იდ ებ ელი კო ნფ ერ ენ ცია, 
რო მე ლთა ძი რი თა დი 
თე მაც გა ხლ დათ დი
ას პო რუ ლი ინ ვე სტ იც
იე ბთ ან და კა ვშ ირ ებ
ული სა კი თხ ები. ევ
რო პის ქვ ეყ ნე ბი დან 
მო ვი წვ იეთ წა რმ ატ
ებ ული ბი ზნ ეს მე ნე
ბი, რო მლ ებ მაც 
გა ნა ხო რც იე ლეს 
მც ირე და სა შუ
ალო დი ას პო რუ
ლი სა ინ ვე სტ იც იო 
პრ ოე ქტ ები სო ფლ ის 
მე ურ ნე ობ ასა და სხ ვა 
და რგ ებ ში და, შე სა ბა
მი სად, აქ და ვა

ხვ ედ რეთ ფე რმ ერ ული წრ ეე ბის 
წა რმ ომ ად გე ნლ ები, ეკ ონ ომ
იკ ურ თე მა ზე მო მუ შა ვე სპ ეც
ია ლი სტ ები რე გი ონ ებ იდ ან და 
იყო ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო აზ რთა 
ურ თი ერ თგ აც ვლა, რო მე ლმ აც 
შე მდ გო მშ იც ჰპ ოვა გა ნვ ით არ
ება. ამ ფო რუ მის ფა რგ ლე ბში 
ხე ლი მო ვა წე რეთ USAIDთან 
თა ნა მშ რო მლ ობ ის მე მო რა ნდ
უმს. ზო გა დად, ფო რუ მი მო ეწ
ყო სა ერ თა შო რი სო დი ას პო რულ 
ალ ია ნს თან ერ თად, რო მლ ის 
წე ვრ იც აგ ვი სტ ოში გა ვხ დით. 
ეს ორ გა ნი ზა ცია ჰი ლა რი კლ
ინ ტო ნის მი ერ აა და არ სე ბუ ლი. 
მო ცე მულ ეტ აპ ზე ვა გრ ძე ლე ბთ 
დი ალ ოგს და ლა პა რა კია სტ რა
ტე გი ული თა ნა მშ რო მლ ობ ის შე
თა ნხ მე ბის გა ფო რმ ებ აზე. ჩვ ენ 
ეს ხა ლხი აღ მო სა ვლ ეთ ევ რო პის 
რე გი ონ ში თა ვის პა რტ ნი ორ

ად მო გვ ია ზრ ებს. შე სა ბა მი სად, 
ას ეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ
თი ერ თო ბა, ჩა რთ ულ ობა, თა ნა
მშ რო მლ ობა აა მა ღლ ებს ჩვ ენი 
დი ას პო რე ბის ჩა რთ ულ ობ ის ხა
რი სხს გლ ობ ალ ურ პრ ოც ეს ებ ში, 
თუ ნდ აც აშშში და სხ ვა ქვ ეყ ნე
ბშ იც, რა დგ ან ჩვ ენ აქ ტი ურ ად 
ვც დი ლო ბთ, ახ ალი მე ქა ნი ზმ ები 
და სა მუ შაო ფო რმ ები შე ვთ ავ
აზ ოთ ჩვ ენს დი ას პო რე ბს. მი ნდა 
გი თხ რათ, რომ დი ას პო რუ ლი 
კვ ირ ეუ ლის ფა რგ ლე ბში ჩა ტა
რდა 1924 წლ ის აჯ ან ყე ბი სა დმი 
მი ძღ ვნ ილი 2 კო ნფ ერ ენ ცია ჭი
ათ ურ ასა და თბ ილ ის ში, ას ევე 
უკ რა ინ ის სო ლი და რო ბი სა დმი 
მი ძღ ვნ ილი დი ას პო რუ ლი მა
რა თო ნი ჩვ ენი ფე რე იდ ნე ლი და 
ჰე რე თე ლი თა ნა მე მა მუ ლე ებ ის 
მო ნა წი ლე ობ ით. 

მო გე ხს ენ ებ ათ, რომ 

სა ქა რთ ვე ლოს დი ას პო რუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ები მრ ავ ლად არ იან 
მს ოფ ლი ოში წა რმ ოდ გე ნი ლი. ამ 
ჯგ უფ ებს შო რის, ზო გი ერთ ქვ
ეყ ან აში, სა მწ უხ არ ოდ, შე ინ იშ
ნე ბა პო ლი ტი კუ რი ნი შნ ით და
პი რი სპ ირ ება. ჩვ ენ გვ ინ და, რომ 
მა თი უზ არ მა ზა რი ენ ერ გია და 
ემ ოც ია პრ ოფ ეს იულ სფ ერ ოში 
გა დმ ოვ იტ ან ოთ და მო ვა წყ ოთ 
ფო რუ მე ბი, სა დაც სა მუ შაო სე
ქც იე ბში პრ ოფ ეს იე ბის მი ხე
დვ ით და ნა წი ლდ ებ იან და ბე ვრ 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან სა კი თხს გა ნი
ხი ლა ვენ უც ხო ეთ ში მო ღვ აწე 
ქა რთ ვე ლი ექ იმ ები, ინ ჟი ნრ ები, 
რო მლ ებ მაც გა რკ ვე ულ წა რმ
ატ ებ ას მი აღ წი ეს, ის ინი სა ქა
რთ ვე ლო ში შე ხვ დე ბი ან მა თი ვე 
პრ ოფ ეს იის ად ამ ია ნე ბს და მათ 
გა უზ ია რე ბენ თა ვი ანთ გა მო
ცდ ილ ებ ას. გვ ინ და, ამ ენ ერ გი
ის აკ უმ ულ ირ ება პრ ოფ ეს იო ნა
ლურ სე გმ ენ ტე ბში მო ვა ხდ ინ ოთ 
და ჩა მო სულ თა ნა მე მა მუ ლე ებ
თან ცო ცხ ალი, აქ ტი ური დი ალ
ოგი გა იმ არ თოს. 

– სა ზღ ვა რგ არ ეთ მც ხო ვრ
ებ ქა რთ ვე ლთა ზუ სტი რი ცხ ვი 
თქ ვე ნთ ვის ცნ ობ ილ ია? რა ოდ
ენ ობ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით ყო
ვე ლთ ვის პრ ობ ლე მა იყო...

– უც ხო ეთ ში მც ხო ვრ ები ქა
რთ ვე ლე ბის ზუ სტი ცი ფრი, სა
მწ უხ არ ოდ, არ არ სე ბო ბს. ზუ
სტი ცი ფრ ის და დგ ენა მხ ოლ ოდ 
იმ შე მთ ხვ ევ აში შე იძ ლე ბა, თუ 
სხ ვა ქვ ეყ ან აში ჩა სუ ლი მო ქა
ლა ქე სა კო ნს ულო აღ რი ცხ ვა ზე 
და დგ ება. რო გო რც მო გე ხს ენ ებ
ათ, ახ ლა იგ ეგ მე ბა სა ყო ვე ლთ აო 
აღ წე რა, რის შე დე გა დაც უფ რო 
ფა რთო სუ რა თი გა მო იკ ვე თე ბა. 
მა ნა მდე კი არ სე ბო ბს მი ახ ლო
ებ ითი რი ცხ ვი და ეს არ ის 1 500 
000 ად ამ ია ნი.

– ქვ ეყ ნი დან არ ალ ეგ ალ ურ
ად გა სულ მო ქა ლა ქე თა პრ ობ
ლე მა ყო ვე ლთ ვის ნო მერ პი რვ
ელი იყო, რა სი ტუ აც იაა ახ ლა, 
ამ მხ რივ?

– ეს პრ ობ ლე მა არ სე ბო ბს და 
არა მხ ოლ ოდ სა ქა რთ ვე ლო სთ
ვის, ეს არ ის მს ოფ ლიო პრ ობ
ლე მა. ვც დი ლო ბთ, შე ვი სწ ავ
ლოთ პრ ოგ რე სულ ქვ ეყ ან ათა 
გა მო ცდ ილ ება ამ სა კი თხ ში. ზო
გა დად, არ ალ ეგ ალ ებ ის პრ ობ
ლე მა მხ ოლ ოდ ჩვ ენი სა მი ნი სტ
როს კო მპ ეტ ენ ცია არ არ ის.

– ერ თო ბლ ივ გე გმ აზე ხომ 
არ მუ შა ობთ იმ უწ ყე ბე ბთ ან 
ერ თად, რო მლ ებ საც ას ევე ეხ
ებ ათ ეს პრ ობ ლე მა?

– ინ ტე ნს იუ რი დი ალ ოგი მი
მდ ინ არ ეო ბს ამ თე მა ზე.  შე მი
ძლ ია გი თხ რათ, რომ აქ ტი ურ ად 
ვი მუ შა ვეთ სხ ვა და სხ ვა უწ ყე ბე
ბთ ან, სა ლო მე ზუ რა ბი შვ ილ ის 
ინ იც ია ტი ვა სთ ან და კა ვშ ირ ებ
ით. ვგ ულ ის ხმ ობ, სხ ვა ქვ ეყ
ნის მო ქა ლა ქე ობ ის მი ღე ბის შე
მთ ხვ ევ აში, სა კუ თა რი ქვ ეყ ნის 
მო ქა ლა ქე ობ ის შე ნა რჩ უნ ებ ის 
სა კი თხს. ამ სა კი თხ ის გლ ობ ალ
ურ ად შე სწ ავ ლი სთ ვის, სა გა რეო 
სა ქმ ეთა, იუ სტ იც იის  სა მი ნი
სტ რო ებ ისა და  უს აფ რთ ხო ებ ის 
სა ბჭ ოს წა რმ ომ ად გე ნლ ები და
ვს ხე დით და თე მა სე რი ოზ ულ ად 
შე ვი სწ ავ ლეთ. შე დე გად, ჩვ ენ ამ 
იდ ეის ინ იც ია ტო რე ბს შე ვთ ავ
აზ ებთ დრ ოსა და თა ნხ ებ ში მა
ქს იმ ალ ურ ად შე მც ირ ებ ულ, გა
მა რტ ივ ებ ულ მო დე ლე ბს, რა თა 

მა ქს იმ ალ ურ ად მა რტ ივ ად 
გა ნხ ორ ცი ელ დეს მა თთ

ვის სა ქა რთ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ებ ის აღ
დგ ენა. ბო ლო წლ ებ
ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, 
ვი ნც მო ქა ლა ქე ობ
ის აღ დგ ენა ით ხო
ვა, 90%მა ყო ვე ლგ

ვა რი და ბრ კო ლე ბის 
გა რე შე აღ იდ გი ნა მო ქა

ლა ქე ობა. არ მი ნდა ქვ ეყ ან

აში იყ ოს  მც და რი წა რმ ოდ გე ნე
ბი, თი თქ ოს ვი ნმე მო ქა ლა ქე ობ
ას კა რგ ავს, ეს არ არ ის სწ ორი. 
ად ამ ია ნე ბს შე უძ ლი ათ მყ ის იე
რად, კო მპ იუ ტე რის მე შვ ეო ბით, 
ინ სტ ან ცი ებ ში მი სვ ლის გა რე შე, 
იმ წა მს ვე გა ნა ცხ ად ონ სუ რვ ილი 
სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ობ ის 
და ბრ უნ ებ ის შე სა ხებ. მა თი გა
ნა ცხ ადი შე სა ძლო გა მა რტ ივ ებ
ამ დე არ სე ბუ ლი წე სით, 3 თვ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში გა ნი ხი ლე ბა და 
ის და იბ რუ ნე ბს  მო ქა ლა ქე ობ ას, 
თუ მას რა იმე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
სა მა რთ ლე ბრ ივი პრ ობ ლე მა არ 
გა აჩ ნია.

– რა მდ ენ ად კა რგ ად იც ნო
ბთ სა ზღ ვა რგ არ ეთ მც ხო ვრ ები 
მო ქა ლა ქე ებ ის პრ ობ ლე მე ბს 
და რა მდ ენ ად გა ნს ხვ ავ დე ბა 
სხ ვა და სხ ვა  ქვ ეყ ნე ბის პრ ობ
ლე მე ბი ერ თმ ან ეთ ის გან?

– აბ სო ლუ ტუ რად გა ნს ხვ
ავ ებ ული პრ ობ ლე მე ბია. არ ის 
ქვ ეყ ნე ბი, რო მლ ებ იც ეკ ონ ომ
იკ ურ ად გა ცი ლე ბით მა ღლა 
დგ ან ან სა ქა რთ ვე ლო სთ ან შე
და რე ბით, ას ეთ ქვ ეყ ნე ბში წა მო
წე ული არ არ ის მა ტე რი ალ ური 
პრ ობ ლე მე ბი, სა მა გი ერ ოდ არ ის 
კო მუ ნი კა ცი ის პრ ობ ლე მა. ჩვ ენი 
ყვ ელ აფ ერს ვა კე თე ბთ, რომ მათ 
თვ ით მყ ოფ ად ობა, ენა შე ვუ ნა
რჩ უნ ოთ.  ვა გზ ავ ნით სა ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლო ებს, მე თო დურ ლი
ტე რა ტუ რას, მხ ატ ვრ ულ ლი ტე

რა ტუ რას, ვე ხმ არ ებ ით ან სა მბ
ლე ბს, ას ევე, ჩვ ენი სა ქმ ია ნო ბის 
ერთერ თი ძი რი თა დი მი მა რთ
ულ ებ აა ქვ ეყ ან აში მი მდ ინ არე 
პრ ოც ეს ებ ში ჩვ ენი თა ნა მე მა მუ
ლე ებ ის ჩა რთ ულ ობ ის უზ რუ ნვ
ელ ყო ფა. მრ ავ ალი პრ ობ ლე მაა, 
რო მე ლს აც ვს წა ვლ ობთ და თე
მა ტურ სე გმ ენ ტა ცი ას ვა ხდ ენთ. 

– არ ალ ეგ ალ ები ერთერ თი 
ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი და 
სე რი ოზ ული პრ ობ ლე მაა... არ
სე ბო ბს მო ნა ცე მე ბი, რო მელ 
ქვ ეყ ან აში უფ რო მე ტი არ ალ
ეგ ალი ცხ ოვ რო ბს? 

– არა, ას ეთ ცი ფრს ვერ მო გა
ხს ენ ებთ, თუ სად უფ რო მე ტნი 
არ იან. ალ ბათ, უფ რო ევ რო კა
ვშ ირ სა და აშშში.  

– ყო ვე ლთ ვის იყო და არ ის 
სა უბ არი, რომ  ყო ფი ლი ხე ლი
სუ ფლ ებ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ები 
სა ზღ ვა რგ არ ეთ ქა რთ ულ დი ას
პო რე ბთ ან აქ ტი ურ ობ ენ, რომ 
ახ ალი ხე ლი სუ ფლ ებ ის იმ იჯი 
შე ბღ ალ ონ. ამ მხ რივ, თქ ვენ 
თუ გრ ძნ ობთ რა იმე პრ ობ ლე
მას?

– ყო ველ  შე მთ ხვ ევ აში იმ ქვ
ეყ ნე ბში, სა დაც მე გა ხლ დით, 
მს გა ვსი პრ ობ ლე მა არ მი გრ
ძნ ია. უა ხლ ოეს მო მა ვა ლში 
ვგ ეგ მავ უკ რა ინ აში ჩა სვ ლას, 
აუ ცი ლე ბლ ად მი ნდა ჩა სვ ლა 
ფე რე იდ ან ში, რომ ვნ ახო ჩვ ენი 
ფე რე იდ ნე ლი ქა რთ ვე ლე ბი, ვგ
ეგ მავ ვი ზი ტს აშშში. ზო გა დად, 

ინტერვიუ სახელმწიფო მინისტრთან დიასპორის საკითხებში
„თუ გუ ნდი 

და პი რე ბე ბს ვერ 
შე ას რუ ლე ბს, ის
 ჩა ნა ცვ ლდ ება 

უფ რო პრ ოფ ეს იუ ლი 
და მო აზ რო ვნე 

გუ ნდ ით. ეს არ ის 
დი ნა მი კუ რი 

გა ნვ ით არ ებ ის 
პრ ოც ესი“

„ბო ლო წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, 
ვი ნც მო ქა ლა ქე ობ ის 

აღ დგ ენა ით ხო ვა, 
90%-მა ყო ვე ლგ ვა რი 

და ბრ კო ლე ბის 
გა რე შე აღ იდ გი ნა 

მო ქა ლა ქე ობა“

„უც ხო ეთ ში 
მც ხო ვრ ები 

ქა რთ ვე ლე ბის 
ზუ სტი ცი ფრი, 
სა მწ უხ არ ოდ, 
არ არ სე ბო ბს“
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EXCLUSIVE

ყვ ელა პა რტ ია სა თა ვი სოდ იყ
ენ ებს იმ თე მე ბს, რაც  სა თა ნა
დო დო ნე ზე ვერ მო აგ ვა რა ხე
ლი სუ ფლ ებ ამ. თუ მცა მი მა ჩნ ია, 

რომ ყვ ელა ქა რთ ვე ლთ ან, სა
ქა რთ ვე ლოს ყვ ელა მო ქა ლა ქე
სთ ან უნ და არ სე ბო ბდ ეს გუ ლწ
რფ ელი და მა რთ ალი დი ალ ოგი, 
რა საც ჩვ ენ ვა წა რმ ოე ბთ ად გი
ლე ბზე ჩა სვ ლთა და ას ევე ჩვ
ენი ცი ფრ ული კო მუ ნი კა ცი ებ ის 
მე შვ ეო ბით, რო გო რი ცაა ჩვ ენი 
ვებგვ ერ დი „ფე ის ბუ კი“, დი ას
პო რუ ლი ქს ელი tanamemamule.
ge და ბე ვრი სხ ვა რამ. 

– კი დევ ერ თი, რა ზეც ოპ
ოზ იც იის მხ რი დან ყო ვე ლთ
ვის ხდ ება ხო ლმე აპ ელ ირ ება, 
არ ის ის, რომ ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
ცვ ლი ლე ბის შე მდ ეგ ძა ლი ან 
ბე ვრი ქა რთ ვე ლი გა ვი და და 
არ და ბრ უნ და ქვ ეყ ან აში, ეს 
რე ალ ობ ას თან ახ ლო საა?

– ვფ იქ რობ, გა ნს აკ უთ რე
ბუ ლი ტა ლღა ან მო ძრ აო ბა არ 
ყო ფი ლა. მი თ უ მე ტეს, შე იძ ლე
ბა დღ ევ ან დელ ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
ბე ვრი რამ და სწ ამ ოს ოპ ონ ენ
ტმა, მა გრ ამ ქვ ეყ ან აში არ არ
ის ის ეთი სი ტუ აც ია, რომ ვი ნმე 
აქ ედ ან ჩე მო დნ ებ ით გა რბ ოდ ეს. 

გა სულ წლ ებ თან შე და რე ბით, 
აშ კა რად თა ვი სუ ფა ლი გა რე
მოა, ად ამ ია ნე ბს აღ არ ეშ ინ იათ, 
შე სა ბა მი სად, ხს ენ ებ ული ხე დვა 
სი მა რთ ლეს არ შე ეს აბ ამ ება. 
ცა ლკე თე მაა, რა ოდ ენ შე სრ
ულ და ხე ლი სუ ფლ ებ ის მი ერ 
გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბი,  რაც 
დრ ოს მო ით ხო ვს. ქვ ეყ ან აში 
ორი ძი რი თა დი ფუ ნდ ამ ენ ტუ რი 
ფა სე ულ ობ აა მი ღწ ეუ ლი,  ეს 
არ ის თა ვი სუ ფა ლი გა რე მო და 
ბი ზნ ეს ზე წნ ეხ ის არ არ სე ბო
ბა, რაც ფუ ნდ ამ ენ ტია ყვ ელა 
ნო რმ ალ ური სა ზო გა დო ებ ის 
გა ნვ ით არ ებ ისა, რა საც თა ვის 
მხ რივ, გა რკ ვე ული დრო სჭ ირ
დე ბა.

– მო სა ხლ ეო ბის მთ ავ არი 
მო თხ ოვ ნე ბი რაც არ ის, კა რგ
ად ვხ ედ ავთ და კა რგ ად ვი ცით. 
მა თი მხ რი დან იმ პრ ობ ლე მე
ბის მო გვ არ ებ ის გა რდა, რა 
მო თხ ოვ ნე ბი არ სე ბო ბს დი ას
პო რე ბში ხე ლი სუ ფლ ებ ის მი
მა რთ?

– მო დით, ასე ვთ ქვ ათ, ეს 
მო თხ ოვ ნე ბი გა რკ ვე ულ წი ლად 
იმ პრ ობ ლე მე ბს უკ ავ ში რდ ება, 
რაც მათ ად გი ლზე აქ ვთ. ბე ვრი 
მო თხ ოვ ნაა, მა გრ ამ ყვ ელ აზე 
აქ ტუ ალ ური, ალ ბათ, ტე რი ტო
რი ული მთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენა 
და და სა ქმ ებ აა. ად ამ ია ნი, რო
მე ლიც მო წყ ვე ტი ლია სა მშ ობ
ლოს, წვ ალ ობს, და ეს იმ იტ ომ 
ხდ ება, რომ აქ არ არ ის სა კმ
არ ისი  სა მუ შაო ად გი ლი. მათ 
უნ დათ, რომ აქ იყ ვნ ენ, არ სე ბუ
ლთ ან შე და რე ბით, აქ ნა ხე ვა რი 
შე მო სა ვა ლი მა ინც თუ ექ ნათ, 
ის ინი აუ ცი ლე ბლ ად და ბრ უნ
დე ბი ან.

– ამ პრ ოც ეს ებ ის და წყ ებ
ის ნი შნ ებს ხე და ვთ?

– მუ დმ ივი მო ლო დი ნია... 
რა მაც შე იძ ლე ბა პრ ოც ესი 
და აჩ ქა როს, ეს არ ის გლ ობ
ალ ური პრ ობ ლე მა ტი კა, რაც 
ქვ ეყ ნის კე თი ლდ ღე ობ ას თა
ნაა და კა ვშ ირ ებ ული და რაც 
ყვ ელა ჩვ ენ გა ნის გა სა კე თე
ბე ლია. ძა ლი ან ბე ვრი ინ დი კა
ტო რია, რო მე ლიც ან იშ ნე ბთ, 
რომ მათ ქვ ეყ ან აში „და თბა“ 
და შე და რე ბით უკ ეთ ესი მდ
გო მა რე ობ აა. შე ვქ მნ ათ უკ
ეთ ესი ეკ ონ ომ იკ ური კლ იმ ატი 
და ის ინი და ბრ უნ დე ბი ან.  ქვ
ეყ ნის კე თი ლდ ღე ობა ემ იგ რა

ნტ ებ ის და ბრ უნ ებ ის ძი რი თა
დი ინ დი კა ტო რია.  ამ ას გა ნყ
ენ ებ ულ ად ვე რც ერ თი სა მი
ნი სტ რო ვერ გა აკ ეთ ებს, ეს 
არ ის ერ თო ბლ ივ ად  ბი ზნ ეს ის, 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის, სა ზო გა დო
ებ ის ძი რი თა დი მი ზა ნი. ჩე მთ
ვის, რო გო რც ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
წა რმ ომ ად გე ნლ ის ათ ვის სა სუ
რვ ელ ია, ეს ყვ ელ აფ ერი ჩვ ენ
მა გუ ნდ მა გა აკ ეთ ოს. თუ გუ
ნდი და პი რე ბე ბს ვერ შე ას რუ
ლე ბს, ის ჩა ნა ცვ ლდ ება უფ რო 
პრ ოფ ეს იუ ლი და მო აზ რო ვნე 
გუ ნდ ით. ეს არ ის დი ნა მი კუ რი 
გა ნვ ით არ ებ ის პრ ოც ესი. უნ
და ვი ჩქ არ ოთ, ოღ ონდ ნე ლა.
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გელა დუმბაძე: 
„ქვ ეყ ან აში ორი 
ძი რი თა დი 
ფუ ნდ ამ ენ ტუ რი 
ფა სე ულ ობ აა 
მი ღწ ეუ ლი - ეს 
არ ის თა ვი სუ ფა ლი 
გა რე მო და 
ბი ზნ ეს ზე წნ ეხ ის 
არ არ სე ბო ბა“

„უა ხლ ოეს მო მა ვა ლში 
ვგ ეგ მავ უკ რა ინ აში 

ჩა სვ ლას, აუ ცი ლე ბლ ად 
მი ნდა ჩა სვ ლა 

ფე რე იდ ან ში, რომ 
ვნ ახო ჩვ ენი ფე რე იდ ნე ლი 

ქა რთ ვე ლე ბი“„აქ ტი ურ ად 
ვი მუ შა ვეთ
 სხ ვა და სხ ვა 
უწ ყე ბე ბთ ან,

 სა ლო მე 
ზუ რა ბი შვ ილ ის 

ინ იც ია ტი ვა სთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ით“

„ახ ლა იგ ეგ მე ბა სა ყო ვე ლთ აო 
აღ წე რა, რის შე დე გა დაც უფ რო ფა რთო 

სუ რა თი გა მო იკ ვე თე ბა. მა ნა მდე კი 
არ სე ბო ბს მი ახ ლო ებ ითი რი ცხ ვი და 

ეს არ ის 1 500 000 ად ამ ია ნი“
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რო გო რც უკ ვე იც ით, წი ნა კვ ირ
ას, ას ტრ ოლ ოგ მა და ვით ბუ ტი კა შვ
ილ მა ია ფა რუ ლა ვას ას ტრ ოლ ოგ
იუ რი და ხა სი ათ ება სპ ეც ია ლუ რად 
„პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ გა აკ ეთა. რო
გო რც წი ნა შე მთ ხვ ევ ებ ში, ამ ჯე რა
დაც ას ტრ ოლ ოგი არ იყო ინ ფო რმ
ირ ებ ული ვი სზე სა უბ რო ბდა. ის ევე 
რო გო რც და ნა რჩ ენი რე სპ ონ დე ნტ
ები, იაც კმ აყ ოფ ილი და რჩა ბა ტო
ნი და ვი თის გა მო თვ ლე ბით. თუ მცა 
იყო დე ტა ლე ბი, რა შიც არ და ეთ ან
ხმა.

 თა ვი დან სკ ეპ ტი კუ რად ვი ყა ვი 
გა ნწ ყო ბი ლი, მე გო ნა ის ეთ რა ღა ცე ბს 
იტ ყო და, რაც ნე ბი სმ იერ ად ამ ია ნს შე
იძ ლე ბა მო ერ გოს. ის ფა ქტ ორი, რომ 
ას ტრ ოლ ოგ მა არ იც ის ვი სზე ლა
პა რა კო ბს და მა ინც ბე ვრი რამ მი სი 
და ხა სი ათ ებ იდ ან რე სპ ონ დე ნტ ის ხა
სი ათს ემ თხ ვე ვა, მის პრ ოფ ეს იო ნა ლი
ზმ ზე მე ტყ ვე ლე ბს. მის ინ ტე რვ იუ ში 
იყო ძა ლი ან ბე ვრი ის ეთი გა მო თვ ლა, 
რაც არ აპ რო ფე სი ონ ალს ნა მდ ვი ლად 
გა უჭ ირ დე ბო და. ბა ტო ნმა და ვი თმა 
გა მო იც ნო, რომ ჩე მი პრ ოფ ეს ია ხე
ლო ვნ ებ ას თან არ ის კა ვშ ირ ში, რომ 
ახ ლა ტე ლე ვი ზი აა ჩე მი სა ქმ ია ნო ბის 
მთ ავ არი სფ ერო. ბა ტო ნი და ვი თი ჩე
მზე წე რს,  რო ცა ეს ად ამ ია ნი სა უბ
რო ბს, ძლ იერ ფს იქ ოლ ოგ იურ გა ვლ
ენ ას ახ დე ნს გა რშ ემ ომ ყო ფე ბზ ეო.  აბ
სო ლი ტუ რი ჭე შმ არ იტ ებ აა. ეს, ახ ლა 
კი არა, ჯერ კი დევ სკ ოლ ის პე რი ოდ ში 
აღ მო ვა ჩი ნე.

 რო გორ?
 კლ ას ში მა სწ ავ ლე ბე ლი ავ ად თუ 

გა ხდ ებ ოდა და სხ ვა მა სწ ავ ლე ბლ ით 
ან აც ვლ ებ დნ ენ, მო გე ხს ენ ებ ათ 
ახ ალ მა სწ ავ ლე ბე ლს უჭ ირს 
ბა ვშ ვე ბის და მო რჩ ილ ება, 
ვდ გე ბო დი და ვი წყ ებ დი 
ზღ აპ რის მო ყო ლას, რო მე
ლიც მა ნა მდე მი ლი ონ ჯერ 
მქ ონ და მო ყო ლი ლი. ის ეთი 
ინ ტე რე სით მი სმ ენ დნ ენ, თი

თქ ოს პი რვ ელ ად ვყ ვე ბო დი. ახ ლაც 
ასე ვარ, შე იძ ლე ბა ბე ვრი არ აფ ერი 
ვთ ქვა, მა გრ ამ ხა ლხი მი სმ ენს. რო გო
რც ჩა ნს, სწ ორ ად ვა ნა წი ლებ სა უბ რი
სას ემ ოც იე ბს. 

 ას ტრ ოლ ოგი ამ ბო ბს, რომ რჩ
ევ ებ ის თვ ის ხშ ირ ად მო გმ არ თა ვენ 
ად ამ ია ნე ბი...

 რჩ ევა ბე ვრ ჯერ მი მი ცია ად ამ
ია ნე ბი სთ ვის და მე რე აღ მო ჩე ნი ლა, 
რომ სწ ორ ად მი რჩ ევ ია. ალ ბათ, იმ
იტ ომ რომ რჩ ევ ას, ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში, 
ინ ტუ იც ია ზე და ყრ დნ ობ ით ვა მბ ობ და 
არა ლო გი კა ზე.

 ძლ იე რი ინ ტუ იც ია აქ ვსო, ამ
ბო ბს ას ტრ ოლ ოგი.

 ეს მა რთ ალ ია. უბ რა ლოდ, არ ვი
ცო დი ეს ჰო რო სკ ოპ ში თუ ჩა ნდა. და
მც ინ იან კი დეც, „მკ ით ხა ვმ აშო“ ხა რო. 
ად ამ ია ნს რომ შე ვხ ედ ავ, ვი ცი სა იდ ან 
მო დის, რა ატ მო სფ ერო აქ ვს გა რშ
ემო, რო გო რი აუ რა აქ ვს, გა მო უვა 
თუ არა ესა თუ ის და წყ ებ ული სა ქმე. 
ხშ ირ ად მო დი ან და მე კი თხ ებ იან, გა
მო მი ვა ეს სა ქმ ეო. მე ვხ ედ ავ, მა რთ ლა 
ვხ ედ ავ, გა მო უვა თუ არა. ეს წა რმ ოს
ახ ვის, ინ ტუ იც იის და მს ახ ურ ებ აა. 

 შე ნს შე სა ძლო ბი ზნ ეს ვუ მე ნო
ბა ზე რას იტ ყვი?

 აი, აქ მა გრ ად შე ეშ ალა ბა ტონ და
ვი თს. ჩე მგ ან ბი ზნ ეს ვუ მე ნი არ ას დრ
ოს არ და დგ ება.

 ცხ ოვ რე ბა წინ არ ის, რა იცი, რა 
ხდ ება?

 მა თე მა ტი კა სთ ან ძა ლი ან შო რს 
ვარ, კა ლკ ულ ატ ორ ული გო ნე ბა მთ
ლი ან ად გა თი შუ ლი მა ქვს. ეს, ალ ბათ, 
ჩე ხო ვის მე თო დის ბრ ალ ია, მა გას გვ
ას წა ვლ ის სწ ორ ედ. 

 ბი ზნ ეს ის კე თე ბა არ ას დრ ოს 
გი ცდ ია?

 ერ თხ ელ, კრ ემ ებ ის ბი ზნ ესი 
წა მო ვი წყე და აღ მო ჩნ და, რომ, 

სა ოც არი გა რღ ვე ვა მქ ონ და. 
კრ ემ ებ ის ორ მო ცი პრ ოც ენ
ტი გა მი ჩუ ქე ბია. ჩე მმა ბუ
ღა ლტ ერ მა კი ნა ღამ მც ემა. 
მა შინ მი ვხ ვდი, რომ ბი ზნ

ეს ვუ მე ნი ჩე მგ ან არ გა მო ვა.
 არ ავ ის კმ აყ ოფ აზე არ 

უნ და იყ ოს, მან თა ვად უნ და გა
მო იმ უშ აოს თა ვი სი სა არ სე ბო მი ნი
მუ მიო, ამ ბო ბდა ბა ტო ნი და ვი თი...

 მე რე, მე ვის კმ აყ ოფ აზე ვარ?! 
მთ ელი ცხ ოვ რე ბა აქ ეთ ვი ნა ხავ ოჯ
ახ ის წე ვრ ებს, მე ღა და ვე ბით?!... შე იძ
ლე ბა რა ღა ცას ვა ქი რა ვე ბდე, შე ნო
ბას, ბი ნას, მა გრ ამ ეს რა ბი ზნ ეს ია?

 სწ ორ ედ უძ რავ ქო ნე ბა ზე გა აკ
ეთა აქ ცე ნტი ას ტრ ოლ ოგ მაც.

 ეს რა ბი ზნ ეს ია, ასი დო ლა
რი დან რომ იწ ყე ბენ და დიდ იმ
პე რი ებს ქმ ნი ან, ეს არ ის ბი ზნ
ესი. ამ ის ნი ჭი მე ნა მდ ვი ლად 
არ მა ქვს. 

 სა ქა რთ ვე ლო დან შო რს ყო ფნა 
არ გა მო სდ ისო...

 ამ აში არ შე მი ძლ ია არ და ვე თა ნხ
მო ბა ტონ და ვი თს. რო ცა ამ ერ იკ აში 
ვც ხო ვრ ობ დი, ყო ვე ლდ ღე ვი ტა ნჯ ებ
ოდი. ოთ ხმ ოც და ათ ია ნი წლ ები იყო, 
ომი, სა მა ჩა ბლ ოს და კა რგ ვა. ფს იქ
ოლ ოგ იუ რად ძა ლი ან გა ნვ იც დი დი 
ამ ყვ ელ აფ ერს, იმ ას, რომ ჩე მს სა მშ
ობ ლო ში არ ვი ყა ვი, ძა ლი ან მტ კი ოდა 
გუ ლი. დღ ემ დე რუ სთ ავ ელ ის ქუ ჩა ზე 
გა ვლა ის ეთ ბე დნ იე რე ბას მა ნი ჭე ბს... 
რომ ლა პა რა კო ბენ, რა ქვ ეყ ან აში ვც
ხო ვრ ობთ, რა სა ში ნე ლი პი რო ბე ბი აო, 
ვგ იჟ დე ბი. ტრ აკი და აყ ენ ეთ ყვ ელ ამ, 
და აფ ას ეთ რა ქვ ეყ ან აში, რა მი წაწყ
ალ ზე ვც ხო ვრ ობთ. ცუდ ქვ ეყ ან აში 
ვც ხო ვრ ობ თო, რომ გა იძ ახ ის ყვ ელა, 
ეს ნე გა ტი ურ აუ რას ქმ ნის, ნე გა ტი ურ 
ღრ უბ ელს ად ებ ენ ჩვ ენი ქვ ეყ ნის ცას. 
არ ვი ცი რა უნ და მო მცე, რა მდ ენი 
ფუ ლი, ბი ნა, რომ მე სა ქა რთ ვე ლოს 
გა რეთ ვი ცხ ოვ რო. ამ ერ იკ ის პა სპ ორ
ტი მა ქვს, რო ცა მი ნდა წა ვალ, არ სად 
არ და ვი კა რგ ები, ბო ლობო ლო და
მლ აგ ებ ლად ვი მუ შა ვებ, მა გრ ამ არ 
მი ნდა, ჩე მს ფუ ძე ში, ჩე მს ფე სვ ებ ში, 
ჩე მს სა მშ ობ ლო ში მი ნდა ყო ფნა.  

 რა მდ ენი წე ლი გა ატ არე ამ ერ
იკ აში?

 რვა წე ლი და თი თო ეუ ლი დღე 
სა ქა რთ ვე ლოს გა რე შე ძა ლი ან მტ კი
ოდა. ეს, ალ ბათ, მა მა ჩე მი სგ ან ჩა დე
ბუ ლი კო დია. მა მა ჩე მი პი რვ ელი ჩო
ხო სა ნი იყო სა ქა რთ ვე ლო ში. დღ ემ დე 
„ჩა კრ ულ ოს“ და „მრ ავ ალ ჟა მი ერს“ 
რომ ვუ სმ ენ, ცრ ემ ლი მა დგ ება. 

 ას ტრ ოლ ოგ მა მა ჰა თმა გა ნდ ის 
და ლე ნი ნს შე გა და რათ...

 კი, ვი ხა ლი სე, მა გრ ამ ეს ორი ად
ამ ია ნი ის ეთი დი დი პი რო ვნ ებ ები იყ
ვნ ენ, მე ვის და ვე კა რგე სა ერ თოდ... 
მა გრ ამ, რომ ამ ბო ბს, არ მი აყ ენ ოს და
რტ ყმა ად ამ ია ნს, თო რემ ორ მა გად შე
მო უბ რუ ნდ ებ აო, ასე არ ვი ქც ევი. თუ 
ად ამ ია ნმა არ გა მა მწ არა და სა მა გი ერ
ოს გა და ხდ ის პო ზი ცი აში არ ვარ, პი
რვ ელ და რტ ყმ ას არ ას დრ ოს  ვა კე თებ. 
ალ ბათ, მა ფრ თხ ილ ებს ას ტრ ოლ ოგი, 
დი დი მა დლ ობა ამ ის თვ ის. მტ რე ბი არ 
მყ ავს, ერ თიორი თუ არ ის, მა თაც თა
ვის თა ვს და აბ რა ლონ.

 პრ ობ ლე მე ბს უქ მნ ის თხ ის რქა, 
ვე რძ იო...

 თხ ის რქა ტა რი ელ ია (იც ინ ის), 
თუ მცა მე რწ ყუ ლის ზღ ვა რზ ეა. 

 სა უკ ეთ ესო პა რტ ნი ორი მი სთ
ვის მო რი ელი, კი რჩ ხი ბი და თე ვზ ები 
იქ ნე ბაო, წე რს...

 ძა ლი ან დი დი ბო დი ში, ბა ტო ნო 
და ვით, მა გრ ამ არ გე თა ნხ მე ბით. ჩე
მი პი რვ ელი ქმ არი იყო მო რი ელი. ვერ 
ვი ტან მო რი ელ ებს ვე რც ქა ლე ბს და 
ვე რც კა ცე ბს. თე ვზ ებ იც არ ავ ინ მყ
ოლ ია. 

 მა შინ გე ყო ლე ბა, თე ვზ ებ ის ზო
დი აქ ოს ნი შნ ით და ბა დე ბუ ლი მა მა
კა ცი მე ტად მნ იშ ვნ ელ ოვ ან რო ლს 
თა მა შო ბსო, წე რს ას ტრ ოლ ოგი.

 მე რე, სად არ ის, ან სად იყო?
 იქ ნებ ახ ლა გა მო ჩნ დეს?
 რა ტომ? ტა რი ელი ხომ არ ის ჩე მს 

ცხ ოვ რე ბა ში. თქ ვენ გგ ონ იათ, მე ტა
რი ელს მა რთ ლა და ვშ ორ დი?

 იმ „პრ ოფ ილ ის“ შე მდ ეგ სა დაც 
ტა რი ელი იყო სტ უმ რად, ყვ ელ ას ას
ეთი შთ აბ ეჭ დი ლე ბა და რჩა. 

 ლე ნი ნზე გა მა ხს ენ და, რო გო რც 
კა რლ მა რქ სი და ელ გე ნსი არ და შო
რდ ნენ ერ თმ ან ეთს, ისე მე და ტა რი
ელი არ და ვშ ორ დე ბით (იც ინ ის). ძა
ლი ან დი დი კა რმ ული მი ჯა ჭვ ულ ობა 
გვ აქ ვს. პრ ობ ლე მე ბი რო მელ ცოლ
ქმ არს არ აქ ვთ?

 კო ნფ ლი ქტ ურ ია ოჯ ახ ურ თა
ნა ცხ ოვ რე ბა ში, ოღ ონდ მნ იშ ვნ ელ
ოვ ან ია რო მე ლი ზო დი აქ ოს ნი შნ ის 
ქვ ეშ და ბა დე ბუ ილი ად ამ ია ნი ჰყ ავს 
გვ ერ დი თო...

 იცი რა, შვ ილი რომ არ მყ ავს, ალ
ბათ, კო მპ ენ სი რე ბას ქმ რით ვა ხდ ენ, 

ქმ არს შვ ილ ივ ით ვუ ვლი, ვკ არ ნა ხობ, 
რა გა აკ ეთ ოს, რო დის გა აკ ეთ ოს. აბა, 
ხე ლე ბი და იბ ანე, ჭა მე, ახ ლა იქ წა დი, 
აქ წა მო დი. გა და ვი ყვ ანე ჭკ უი დან (იც
ინ ის). რთ ული არ ვარ ოჯ ახ ურ ურ
თი ერ თო ბე ბში, ძა ლი ან უბ რა ლო ვარ, 
გე ფი ცე ბი.

 არც უხ ას ია თო?
 ყვ ელა ადა მი ანს აქ ვს კა რგი და 

ცუ დი ხა სი ათი, მა გრ ამ რო ცა უხ ას ია
თოდ ვარ, სა კუ თარ თა ვში ვი კე ტე ბი. 
ად რე სხ ვა ზე ვა ნთ ხე ვდი ბო ღმ ას. ახ
ლა გა მო ვს წო რდი, ვი სწ ავ ლე, რომ ამ
ის გა კე თე ბა არ შე იძ ლე ბა. თან ახ ლა 
ში ნა გა ნად შე ვს ებ ული ვარ, იმ იტ ომ 
არა, რომ ჩე მი ქმ არი კა რგ ად უკ რა ვს 
გი ტა რა ზე, არა, უბ რა ლოდ შე ვს ებ
ული ვარ ში ნა გა ნი მი სტ იკ ური პრ ოც
ეს ებ ით, თა ვს ვი ვს ებ კო სმ იუ რი ძა
ლე ბით, ბა ხით, კლ ას იკ ური მუ სი კით. 
მე ეს მა ვს ებს. გა ბრ აზ ებ ულ გუ ლზე 
ვრ თავ ბა ხს და იქ მთ ავ რდ ება ჩე მი 
გა ბრ აზ ება. ერ თი სი ტყ ვით, ბა ტო ნი 
და ვი თის და ხა სი ათ ებ იდ ან, ბი ზნ ეს ვუ
მე ნო ბის გა რდა, ყვ ელ აფ ერი მე ნი შნა.

 და სა სრ ულ, ტა რი ელ ზე უნ და 
გკ ით ხო, შე ნი სა უბ რი დან გა მო მდ
ინ არე, ვხ ვდ ები, რომ შენ და ტა რი
ელი ის ევ ერ თად ხა რთ.

 მე და ტა რი ელ მა გა და ვწ ყვ იტ ეთ, 
რომ ერ თმ ან ეთ ზე აღ არ ვი ლა პა რა
კოთ. 

 ბა ტო ნი და ვი თი ამ ბო ბს, რომ 
შე ნი ოჯ ახ ური თა ნა ცხ ოვ რე ბა, ყო
ვე ლთ ვის იქ ნე ბა სა ზო გა დო ებ ის გა
ნს ჯის სა გა ნი. ასე რომ, გა გი ჭი რდ
ება ამ ყვ ელ აფ ერს თა ვი და აღ წიო.

 ჰო, ეგ სულ და მა ვი წყ და, ზუ სტ ად 
გა არ ტყა! ამ იტ ომ ვც დი ლობ ამ თე მე
ბზე არ ვი ლა პა რა კოთ. ერ თად ვა რთ 
და ამ ით და ვა მთ ავ როთ!

EXCLUSIVE

„დამცინიან კიდეც, „მკითხავმაშო“ 
ხარო. ადამიანს რომ შევხედავ, 
ვიცი, საიდან მოდის, რა 
ატმოსფერო აქვს გარშემო, 
როგორი აურა აქვს, გამოუვა თუ 
არა ესა თუ ის დაწყებული საქმე“

ნინო მჭედლიშვილი

my View

რა ბიზნესი დაამთავრა კრახით ია ფარულავამ

„ტარიელი ხომ არის ჩემს 
ცხოვრებაში, თქვენ გგონიათ, მე 
ტარიელს მართლა დავშორდი?“

„შვილი რომ არ მყავს, ალბათ, 
კომპენსირებას ქმრით ვახდენ, ქმარს 

შვილივით ვუვლი, ვკარნახობ, რა 
გააკეთოს, როდის გააკეთოს. აბა, 

ხელები დაიბანე, ჭამე, ახლა იქ წადი, 
აქ წამოდი. გადავიყვანე ჭკუიდან“

„ახლა შინაგანად 
შევსებული ვარ, 

იმიტომ არა, 
რომ ჩემი ქმარი 
კარგად უკრავს 

გიტარაზე“

„ჩემი 
პირველი 

ქმარი 
მორიელი 
იყო, ვერ 
ვიტან ამ 
ნიშანს“
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„ბოლოს განვითარებულმა მოვლენებმა 
უდიდესი პრობლემები შემიქმნა“

„ჩემ ირგვლივ ისეთი 
ამბავია, რომ დიდი 

ალბათობით პირადი 
ცხოვრება დამენგრევა“

ხათუნა მგალობლიშვილი

ეკა ყუ ში ტა შვ ილ ის პა ტრ ულ
თან და პი რი სპ ირ ებ ის ჩა ნა წე რს  
„youtube“ზე ორ დღ ეში ოც და
თე ქვ სმ ეტ ათ ას ზე მე ტი ნა ხვა და
უგ რო ვდა. თა ვად ჩა ნა წე რე ბს არ 
ნა ხუ ლო ბს, არც შვ ილს აძ ლე ვს 
ინ ტე რნ ეტ თან წვ დო მის სა შუ ალ
ებ ას, სი ახ ლე ებს სა კუ თა რი თა ვის 
შე სა ხებ ახ ლო ბლ ებ ის გან იგ ებს 
და ელ ოდ ება დრ ოს, რო დის მო ბე
ზრ დე ბათ უც ხო ად ამ ია ნე ბს მა სზე 
სა უბ არი. 

ეკა 24 წლ ის არ ის, მას 5 წლ ის 
გო გო ნა ჰყ ავს, რო მე ლს აც მა რტო 
ზრ დის. მე უღ ლეს მა შინ და შო რდა, 
რო ცა ერ თი თვ ის ორ სუ ლი იყო... 
ამ ბო ბს, რომ სი ნა მდ ვი ლე ში სუ
ლაც არ არ ის ის ეთი, რო გო რიც 
ჩა ნა წე რე ბი დან ჩა ნს, სწ ორ ედ ამ
იტ ომ ის არ ას რუ ლწ ლო ვან მო ზა
რდ ებ სა და მათ მშ ობ ლე ბს ბო დი შს 
უხ დის სა კუ თა რი უც ენ ზუ რო სი
ტყ ვე ბის გა მო... 

 ეკა ყუ ში ტა შვ ილი:
– ჩე მს შვ ილს არ ან აი რი შე ხე ბა არ 

აქ ვს ინ ტე რნ ეტ თან, ბა ღშ იც სა სტ იკ
ად გა ვა ფრ თხ ილე ყვ ელა, რომ არ აფ
ერი უთ ხრ ან. გუ ლით მი ნდა, ბო დი ში 
მო ვუ ხა დო მშ ობ ლე ბს, ვი სმა შვ ილ
ებ მაც ჩე მი უც ენ ზუ რო სი ტყ ვე ბი მო
ის მი ნეს, ეს ჩე მთ ვი საც მი უღ ებ ელი 
იქ ნე ბო და. ვი ნც აღ ნი შნ ული ვი დეო 
გა ავ რც ელა, მათ თა ვი სუ ფლ
ად შე ეძ ლოთ, გა და ეფ არ
ათ უც ენ ზუ რო სი ტყ ვე ბი, 
ან სა ხე და ეფ არ ათ და 
ისე გა ევ რც ელ ებ ინ ათ, 
რა დგ ან მათ კა რგ ად 
იც ოდ ნენ, რომ ამ ას 
ბე ვრი არ ას რუ ლწ
ლო ვა ნი ნა ხა ვდა. მა
რთ ლაც მი ნდა ბო
დი ში მო ვუ ხა დო იმ 
არ ას რუ ლწ ლო ვან 
მო ზა რდ ებ სა და 
მათ მშ ობ ლე ბს 
იმ ჩა ნა წე რე ბის 
გა მო, რაც ნა
ხეს. ეს ყვ ელ
აფ ერი მო ხდა 
ნა ცი ონ ალ ებ ის 
გა მო, რა დგ ან 
მათ გა ავ რც
ელ ეს აღ ნი შნ
ული ვი დეო. მე 
ჩე მს შვ ილს არ
ას ოდ ეს ვა ყუ
რე ბი ნებ მას და 
ყვ ელ აფ ერს 
გა ვა კე თებ იმ
ის თვ ის, რომ 
აღ ნი შნ ული 
ვი დეო ან და
იბ ლო კოს ან 
და იფ არ ოს მა

ინც. სა ერ თოდ, ქა რთ ვე ლე ბის უმ
რა ვლ ეს ობა ის ეთი კა ტე გო რი ის აა, 
სხ ვი სი ცუ დი რომ ახ არ ებს. თუ მცა 
არ აუ შა ვს, ბე ვრი წა რმ ატ ებ ული ად
ამ ია ნის ცხ ოვ რე ბა ში ყო ფი ლა მს გა
ვსი ინ ცი დე ნტი, შა ვი პი არი, თუ მცა 
ყვ ელ აფ ერი კა რგ ად და სრ ულ ებ ულა. 
და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ასე იქ ნე ბა ჩე
მს შე მთ ხვ ევ აშ იც. ჩე მი ნა მდ ვი ლი 
მე გო ბრ ები ამ ის გა მო არ და მკ არ გა
ვენ, უბ რა ლოდ, გუ ლი მტ კი ვა ნა მდ
ვი ლად, რა დგ ან სი ნა მდ ვი ლე ში არ 
ვარ ას ეთი. არც პა ტრ ულ ის მი მა რთ 
მა ქვს ას ეთი აგ რე სია, პი რი ქით. ოქ
ტო მბ ერ ში ძა ლი ან და მე ხმ არა პა ტრ
ული, რო დე საც ჩე მს მა ნქ ან ას რა ღაც 
ნა წი ლი და უზ ია ნდა და კი ნა ღამ ამ
ოვ ტრ ია ლდი... ეს ერთ კო ნკ რე ტულ 
პა ტრ ულს ეხ ებ ოდა მხ ოლ ოდ. მე იმ 
ად ამ ია ნს ვერ და ვწ ყე ვლ იდი, ამ იტ ომ 
წყ ევ ლას გი ნე ბა ვა მჯ ობ ინე. ჩე მს თა
ვზე ერ თი წი სქ ვი ლის ბო რბ ალი არ 
და ტრ ია ლე ბუ ლა, თო რემ ისე ყვ ელ
აფ ერი გა მო ვც ადე ცხ ოვ რე ბა ში, ზუ
სტ ად ვი ცო დი, რომ წყ ევ ლა წინ და
მხ ვდ ებ ოდა, ამ იტ ომ მო ვი ქე ცი ასე. 

– მე უღ ლეს რო დის და შო რდ ით?
– მე უღ ლე სთ ან გა ნქ ორ წი ნე ბუ

ლი ვარ. ერ თი თვ ის ორ სუ ლი ვი ყა ვი, 
რო ცა ერ თმ ან ეთს და ვშ ორ დით. 

– რა მდ ენი წლ ის იყ ავ ით, რო ცა 
გა თხ ოვ დით?

– 18 წლ ის. დრ ოე ბით ვი ყა ვი ჩა
მო სუ ლი სა ქა რთ ვე ლო ში, პა სპ ორ
ტს ვა და გა სდ იო და და ახ ალი უნ და 
გა მე კე თე ბი ნა. შე მდ ეგ ის ევ ვა პი

რე ბდი უკ რა ინ აში და ბრ უნ ებ ას, 
გე გმ აში მქ ონ და სწ ავ ლა, თუ
მცა მო ხდა ისე, რომ ჩე მი მე
უღ ლე გა ვი ცა ნი და მა ლე ვე 
და ვქ ორ წი ნდ ით. უკ რა ინ აში 
ორ ივე ერ თად წა ვე დით. იქ 
ვც ხო ვრ ობ დით, თუ მცა 
უკ რა ინ აში დი დხ ანს ვერ 

გა ვძ ელ ით და მა ლე ვე 
და ვბ რუ ნდ ით სა ქა
რთ ვე ლო ში. სა ქა
რთ ვე ლო ში და
ბრ უნ ებ ულ ები კი 
მა ლე და ვშ ორ დით 
ერ თმ ან ეთს. 

– და შო რე ბის 
მი ზე ზი რა იყო?

– ჩა რე ულ ები 
იყ ვნ ენ ჩე მი და ჩე
მი მე უღ ლის ურ
თი ერ თო ბა ში და 
ამ ან გა ნა პი რო ბა 
ჩვ ენი და შო რე
ბა. 

– ვინ იყო ჩა

რე ული?
– მა მა კა ცის გა მო და მე ნგ რა ოჯ

ახი, ჩე მი მე უღ ლის ოჯ ახ ის წე ვრი 
იყო ჩა რე ული ჩვ ენს ცხ ოვ რე ბა ში. 
მე უღ ლის ოჯ ახ იდ ან მო დი ოდა პრ
ოვ ოკ აც ია... ჩე მთ ვის ძა ლი ან მტ კი ვნ
ეუ ლი თე მაა და არ მი ნდა ამ ის გა ხს
ენ ება. ქო რწ ინ ებ ამ არ გა ამ არ თლა და 
მა ლე ვე და ვშ ორ დით, თუ მცა ბა ვშ ვის 
მო ცი ლე ბა არც მი ფი ქრ ია, მი უხ ედ
ავ ად იმ ისა, რომ ჯერ მხ ოლ ოდ ერ თი 
თვ ის ვი ყა ვი. 

– ვინ გე ხმ არ ებ ოდ ათ იმ პე რი
ოდ ში?

– არ ავ ინ, მა რტო ვი ყა ვი, სა მშ
ობ ია რო და ნაც კი მა რტო გა მო ვე დი, 
თუ მცა იმ დე ნი შე ვძ ელი, რომ შვ ილი 
გა მე ზა რდა, მე მუ შა ვა. მა ქვს იმ ის 
სა შუ ალ ება, რომ მას ვა სწ ავ ლო, მი
ვხ ედო და ყვ ელა ის პი რო ბა შე ვუ
ქმ ნა, რომ სა უკ ეთ ესო მო მა ვა ლი 
ჰქ ონ დეს... 18 წლ ის ას აკ ში გა ვა ჩი ნე 
ბა ვშ ვი, იმ პე რი ოდ ში ბე ვრ ად გი ლას 
ვმ უშ აო ბდი, არ ამ არ ტო სა ლო ნში. 
არ ან აი რი შრ ომა არ მე თა კი ლე ბო და 
და არც დღ ეს მე თა კი ლე ბა, ჩე მი შვ
ილ ის გა მო ყვ ელ აფ ერს გა ვა კე თებ. 

– არ გი ჭი რდ ათ და მო უკ იდ ებ
ლად ბა ვშ ვის გა ზრ და?

– კი, ეს სა კმ აოდ მძ იმე პე რი ოდი 
იყო ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში. თა ნაც რო
დე საც ბა ვშ ვი გა ვა ჩი ნე, მას თა ვში 
სი თხე აღ მო აჩ ნდა. იმ პე რი ოდ ში სა
შუ ალ ება არ მქ ონ და და ერ თი კვ ირ
ის გა ნმ ავ ლო ბა ში გა გუ ას კლ ინ იკ აში 
და გვ ტო ვეს, რი სთ ვი საც დღ ემ დე მა
დლ ობ ელი ვარ ჩე მი შვ ილ ის ექ იმ ის. 
სა ნამ ბო ლო მდე არ გა მო ჯა ნმ რთ
ელ და, არ გა მო გვ წე რეს. რო დე საც 
სა ხლ ში და ვბ რუ ნდ ით, სრ ულ იად 
მა რტ ოე ბი ვი ყა ვით და მა შინ და იწ ყო 
ჩვ ენ თვ ის და მო უკ იდ ებ ელი ცხ ოვ რე
ბა. იყო პე რი ოდი, რო დე საც სა მს ახ
ურ ში შვ ილ თან ერ თად და ვდ იო დი, 
ჩე მი უა ხლ ოე სი მე გო ბრ ები მე ხმ არ
ებ ოდ ნენ. ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში ყვ ელ ან
აი რი პე რი ოდი იყო.

– მშ ობ ლე ბი არ გე ხმ არ ებ ოდ
ნენ?

– ვერ მე ხმ არ ებ ოდ ნენ, რა დგ ან 
სა ქა რთ ვე ლო ში ჩა მო სვ ლას ხშ ირ ად 
ვერ ახ ერ ხე ბდ ნენ. დე და ჩე მს აც და 
მა მა ჩე მს აც თა ვი სი ოჯ ახ ები აქ ვთ, მე 
მა რტო აღ მო ვჩ ნდი. 

– ბა ვშ ვს მა მა სთ ან ურ თი ერ თო
ბა აქ ვს?

– ად რე გა ვა ცა ნი ერ თმ ან ეთი, 
თუ მცა უშ ედ ეგ ოდ. ჩე მი ყო ფი ლი 
მე უღ ლე არ იმ სა ხუ რე ბს იმ ას, რომ 
ჩე მს შვ ილ თან ერ თად იყ ოს. აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე, არ ან აი რი ურ თი ერ
თო ბა არ გვ აქ ვს მა სთ ან. მე მა ქვს 
იმ ის შე სა ძლ ებ ლო ბა, რომ შვ ილს და
მო უკ იდ ებ ლად მო ვუ არო, გა ვზ არ დო 
და გზ აზე და ვა ყე ნო. და რწ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, მო მა ვა ლში ას ეც იქ ნე ბა.

– უკ რა ინ აში ვი სთ ან ერ თად ცხ
ოვ რო ბდ ით, სა ნამ გა თხ ოვ დე ბო
დით?

– უკ რა ინ აში ჩე მი ოჯ ახი ცხ ოვ
რო ბდა, მე იქ ვი ყა ვი ბა ვშ ვო ბი დან. 
რო დე საც სა ქა რთ ვე ლო ში ჩა მო ვე დი, 
ქა რთ ულ იც არ ვი ცო დი. აქ სკ ოლ ის 
პე რი ოდ ში ჩა მო ვე დი, თუ მცა ძა ლი ან 
ხშ ირ ად მი წე ვდა უკ რა ინ აში ყო ფნა.

– თქ ვე ნი მშ ობ ლე ბი ახ ლაც იქ 
ცხ ოვ რო ბენ?

– ჩე მი მშ ობ ლე ბი დღ ეს აც სა ზღ
ვა რგ არ ეთ ცხ ოვ რო ბენ, ის ინი ჩვ იდ
მე ტი წე ლია და შო რე ბუ ლე ბი არ იან. 
დე და ხან უკ რა ინ აშ ია, ხან – რუ სე
თში. ამ ჟა მად მო სკ ოვ ში ცხ ოვ რო ბს. 
ამ იტ ომ ხშ ირ ად მი წე ვდა მა სთ ან სი
არ ული, ჩე მი ხე ლო ბაც იქ ვი სწ ავ ლე.

– რა შე ის წა ვლ ეთ?
– სტ ილ ის ტის პრ ოფ ეს იას და ვე

უფ ლე. სა მწ უხ არ ოდ, არ მქ ონ და იმ ის 
სა შუ ალ ება, რომ რო მე ლი მე უნ ივ ერ
სი ტე ტში ჩა მე ბა რე ბი ნა და მე სწ ავ ლა, 
ბა ვშ ვი მყ ავ და იმ პე რი ოდ ში პა ტა რა. 
თუ მცა ერ თი პე რი ოდი სა მე დი ცი ნო
ზე ვს წა ვლ ობ დი, კე რძო ინ სტ იტ უტ
ში, მა გრ ამ არც ამ ან გა ამ არ თლა, რა
დგ ან იმ პე რი ოდ ში დე და მო სკ ოვ ში 
გა და დი ოდა სა ცხ ოვ რე ბლ ად, მე კი 
უკ რა ინ აში მა რტო ვერ და ვრ ჩე ბო დი, 
ამ იტ ომ სა ქა რთ ვე ლო ში წა მო ვე დი. 

– თქ ვენ გვ ერ დით არ ის დღ ეს ვი
ნმე?

– მე გო ბა რი მა მა კა ცი მყ ავს დი დი
ხა ნია, სა ხე ლს და გვ არს ვერ და გი სა
ხე ლე ბთ, სა მი წე ლია ერ თად ვა რთ, 
თუ მცა სა კი თხ ავ ია, კი დევ მე ყო ლე ბა 
თუ არა. ჩე მს ირ გვ ლივ ის ეთი ამ ბა

ვია, რომ დი დი ალ ბა თო ბით პი რა დი 
ცხ ოვ რე ბა და მე ნგ რე ვა. სწ ორ ედ ამ 
ად ამ ია ნის და ხმ არ ებ ით გა ვა კე თე 
და მი ვა ღწ იე ძა ლი ან ბე ვრს. სწ ორ ედ 
მი სი და მს ახ ურ ებ აა, რომ ჩე მი ცხ ოვ
რე ბა უკ ეთ ეს ობ ის კენ შე იც ვა ლა, ის 
ყო ვე ლთ ვის გვ ერ დით მე დგა.

– რო გორ გა იც ან ით?
– მე გო ბრ ის სა შუ ალ ებ ით გა ვი

ცა ნი, შე მთ ხვ ევ ით, კა ფე ში. ბე ვრი 
სა ერ თო ინ ტე რე სი აღ მო გვ აჩ ნდა და 
ნელნე ლა და ვა ხლ ოვ დით. თა ვი დან 
მე სი ჯე ბით ვუ რთ იე რთ ობ დით, ბე
ვრს ვწ ერ დით ერ თმ ან ეთს, ალ ბათ, 
და ახ ლო ებ ით ერ თი წლ ის გა ნმ ავ ლო
ბა ში. შე მდ ეგ  შე ხვ ედ რე ბი და ვი წყ ეთ 
და აე წყო ჩვ ენი ურ თი ერ თო ბა. ერ
თად ვც ხო ვრ ობ დით და ახ ლო ებ ით 
ორი წე ლი.

– ახ ლა?
– ბო ლოს გა ნვ ით არ ებ ულ მა მო

ვლ ენ ებ მა უდ იდ ესი პრ ობ ლე მე ბი 
შე მი ქმ ნა, რა დგ ან მე არ ვარ ის ად ამ
ია ნი, ვი ნც ქუ ჩა ში ვი ღა ცე ბს აგ ინ ებს. 
ის ერ თი კო ნკ რე ტუ ლი შე მთ ხვ ევა 
იყო და ამ ას აც აქ ვს თა ვი სი ახ სნა. 
სა ერ თოდ არ ვარ ის ეთი, რო გო რიც 
გა მო მა ჩი ნეს, ძა ლი ან მშ ვი დი ცხ ოვ
რე ბით ვც ხო ვრ ობ, მთ ელი დღე ვმ
უშ აობ და რო გო რც კი ჩე მი შვ ილი 
ბა ღი დან მო დის, სა ღა მო ებს ერ თად 
ვა ტა რე ბთ. ახ ლაც გვ ერ დით მი ზის.

– ამ ინ ცი დე ნტ ის გა მო სა
ყვ არ ელი ად ამ ია ნი და კა
რგ ეთ?

– ყო ველ შე მთ ხვ ევ
აში ახ ლა ერ თად აღ არ 
ვც ხო ვრ ობთ. მას შე მდ
ეგ ერ თხ ელ და მი რე კა, 
და მა წყ ნა რა, მი თხ რა, 
ყვ ელ აფ ერი კა რგ ად იქ ნე
ბაო. მა გრ ამ რა იქ ნე ბა 
მო მა ვა ლში, არ ვი ცი. 
ამ ფა ქტ მა ძა ლი ან 
გა მა ნა დგ ურა, სა
ხლ ში  რომ მო
ვე დი, დღ ეს აც 
მე უბ ნე ბო და ჩე მი 
შვ ილ ის ძი ძა, რომ 
ვი დე ოე ბი დღ ეს აც 
იდ ება ინ ტე რნ ეტ
ში. ეს ყვ ელ აფ ერი 
ძა ლი ან ცუ დად მო ქმ
ედ ებს ჩე მზე. მე გო
ბრ ები ძა ლი ან მე ხმ
არ ებ იან. სი მა რთ ლე 
გი თხ რათ, არ ას ოდ
ეს ვი მა ლე ბი და 
ამ ჯე რა დაც ვე ცდ
ები, და ვა მტ კი ცო, 
რომ არ ვარ ის 

ად ამ ია ნი, რო მე ლიც ქუ ჩა ში იგ ინ ება. 
ხა ლხ ის რე აქ ცი აც მე სმ ის, მათ მე ტი 
სა ქმე არ აქ ვთ და მლ ან ძღ ავ ენ. 

– ამ კა დრ ებ ის გა ვრ ცე ლე ბის შე
მდ ეგ კი დევ თუ გა გა ჩე რე ბთ პა ტრ
ული, რო გორ მო იქ ცე ვით?

– არ ვი ცი, ის ეთი პრ ობ ლე მე ბი შე
მე ქმ ნა, რომ არც კი ვი ცი, დღ ეს იგ
ივ ეს გა ვა კე თე ბდი თუ არა...გა რდა 
ამ ისა, ეს ფა ქტი ზა ფხ ულ ში მო ხდა, 
ამ დე ნი ხნ ის შე მდ ეგ კი ნა ცი ონ ალ ებ
მა გა მო იყ ენ ეს. ამ იტ ომ მე მათ ვა ფრ
თხ ილ ებ, რომ ჩე მს ენ ას აც არ აქ ვს 
ძვ ალი და მეც შე მი ძლ ია ბე ვრი რა მის 
თქ მა. ამ იტ ომ თა ვი და მა ნე ბონ და 
თა ვის სა ქმ ეს მი ხე დონ. 

– ხომ არ აპ ირ ებთ სა ჩი ვრ ის შე
ტა ნას იმ ად ამ ია ნე ბის წი ნა აღ მდ ეგ 
ვი ნც აღ ნი შნ ული ჩა ნა წე რი გა ავ
რც ელა?

– აუ ცი ლე ბლ ად, რა დგ ან ჩე მი უფ
ლე ბე ბი ძა ლი ან და ირ ღვა. არ იყო 
აუ ცი ლე ბე ლი ჩე მი სა ხე ლი სა და გვ
არ ის გა მჟ ღა ვნ ება, თუ მა ინ ცდ ამ აი
ნც სუ რდ ათ ჩა ნა წე რის გა ვრ ცე ლე
ბა, შე ეძ ლოთ ან სა ხე და ეფ არ ათ, ან 
უც ენ ზუ რო სი ტყ ვე ბი ამ ოე ღოთ. ასე 
სპ ეც ია ლუ რად და მი ზა ნმ იმ არ თუ
ლად მო იქ ცნ ენ. რა ტომ გა აკ ეთ ეს ეს, 
არ ვი ცი.  

– სა ზღ ვა რგ არ ეთ ხომ არ აპ ირ
ებთ დრ ოე ბით მშ ობ ლე ბთ ან წა სვ
ლას?

– არა, უკ რა ინ აში ვერ წა ვალ, 
რა დგ ან იქ არ ეუ ლო ბაა, ჯე რჯ

ერ ობ ით არ ვფ იქ რობ. 
– დღ ეს შვ ილ თან ერ თად 

მა რტო ცხ ოვ რო ბთ?
– მა რტო არ ვც ხო ვრ ობთ, 

ჩვ ენ თან ერ თად ძი ძა და მი სი 
შვ ილი ცხ ოვ რო ბენ.

– პი რა დად გრ ძნ ობთ აგ რე
სი ას?

– სი მა რთ ლე გი თხ
რათ, არც გა ვს ულ

ვარ გა რეთ.  ძა
ლი ან ბე ვრი სა
ქმე მქ ონ და და 
მხ ოლ ოდ ის ეთ 

ად გი ლე ბში და
ვდ ივ არ, სა დაც ჩე მი 

ახ ლო ბლ ები არ იან, ამ იტ
ომ ასე პი რდ აპ ირ აგ რე სი ას ვერ 
ვგ რძ ნობ.  სა ერ თოდ, ცუ დია, 
მა გრ ამ ჩვ ენ თან სულ ასე ხდ ება, 
ყო ვე ლთ ვის ცდ ილ ობ ენ, ჩა ქო
ლონ ად ამ ია ნი. მე თუ ერთ 
კო ნკ რე ტულ ად ამ ია ნს შე ვა

გი ნე, იმ ად ამ ია ნე ბის სა ქც
იე ლი, რო მლ ებ იც მე მლ ან
ძღ ავ ენ, რას ჰგ ავს? ჩე მი 
ერ თი გი ნე ბა გა მო ჩნ და 
და მა თი დღ ევ ან დე ლი 
ქმ ედ ებ ები და ქც ევ ები 

არ ჩა ნს? ხომ გა გი გი ათ, პი
რვ ელი ქვა იმ ან ის რო ლოს, ვი
საც ცო დვა არ ჩა უდ ენ იაო...

„მინდა ბოდიში მოვუხადო იმ 
არასრულწლოვან მოზარდებსა 

და მათ მშობლებს იმ 
ჩანაწერებისგამო, რაც ნახეს“
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„საქართველომ აქედან 
შეიძლება კომერციული 

მოგებაც კი ნახოს“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

სად გა ნთ ავ სდ ება ნა ტოს სა
სწ ავ ლო ცე ნტ რი სა ქა რთ ვე ლო
ში, სა ბო ლო ოდ ჯერ გა და წყ ვე
ტი ლი არ არ ის. თა ვდ აც ვის მი ნი
სტ რის გა ნც ხა დე ბით, ერთერთ 
ად გი ლად ვა ზი ანი გა ნი ხი ლე ბა, 
თუ მცა ექ სპ ერ ტე ბი არ გა მო რი
ცხ ავ ენ, რომ სა ბო ლო ოდ სა ჩხ
ერ ეზე გა კე თდ ეს არ ჩე ვა ნი, მით 
უფ რო, რომ იქ  სა მთო მო მზ ად
ებ ის სკ ოლა უკ ვე არ სე ბო ბს. 

ირ აკ ლი ალ ად აშ ვი ლი, „არ
სე ნა ლის“ მთ ავ არი რე და ქტ
ორი:

– ეს იქ ნე ბა სა სწ ავ ლო ცე ნტ რი 
და არა ბა ზა. ბა ზა სა და ცე ნტ
რს შო რის დი დი სხ ვა ობ აა. ბა ზას 
მუ დმ ივი კო ნტ ინ გე ნტი ჰყ ავს, 
ხო ლო სა სწ ავ ლო ცე ნტ რში, ინ
სტ რუ ქტ ორ ებ ის გა რდა, ცვ ალ ებ
ადი კო ნტ ინ გე ნტი იქ ნე ბა, ვი ნც 
სწ ავ ლე ბას გა ივ ლის.  შე იძ ლე ბა 
ჩვ ენს მტ რე ბს სუ რთ, და აფ იქ სი
რონ, რომ ეს იქ ნე ბა ბა ზა, მა გრ ამ 
ასე ნა მდ ვი ლად არ არ ის. აქ არ
ის სა უბ არი სა სწ ავ ლო ცე ნტ რზე, 
სა დაც შე იძ ლე ბა მო მზ ად დნ ენ, 
რო გო რც ნა ტოს წე ვრი ქვ ეყ ნის 
სა მხ ედ რო ები, ას ევე ნა ტოს პა
რტ ნი ორი ქვ ეყ ნე ბის, მათ შო რის 
სა ქა რთ ვე ლოს არ მი ებ ის წა რმ ომ
ად გე ნლ ებ იც.

– რო დი სთ ვის გა იხ სნ ება სა
სწ ავ ლო ცე ნტ რი?

– სა ქა რთ ვე ლო ში ვი ზი ტით 
იმ ყო ფე ბო და ნა ტოს გე ნე რა ლუ
რი მდ ივ ნის მო ად გი ლე, ალ ექ
სა ნდ რე ვე რშ ბოუ და სწ ორ ედ ამ 
დე ტა ლე ბზე იქ ნე ბო და სა უბ არი, 
სად შე იძ ლე ბა გა იხ სნ ას ცე ნტ რი 
და გა და წყ დე ბა, რო დის გა ნხ ორ
ცი ელ დე ბა გა ხს ნა. 

– უშ უა ლოდ სა სწ ავ ლო და ნი
შნ ულ ება ექ ნე ბა?

– ას ეთ დე ტა ლურ ინ ფო რმ
აც იას შე იძ ლე ბა ჯერ თა ვა დაც 
არ ფლ ობ ენ, სა უბ არ ია რო გო რც 
სა სწ ავ ლო, ას ევე ლო ჯი სტ იკ ის 
ცე ნტ რზ ეც, ას ევე იქ ნე ბა სკ ოლ
აც, სა დაც მო ხდ ება სა სწ ავ ლო 
პრ ოც ეს ის გა ვლა. სხ ვა თა შო რის, 
სა ქა რთ ვე ლოს აქ ვს გა რკ ვე ული 
გა მო ცდ ილ ება ამ აში, ვგ ულ ის ხმ

ობ სა ჩხ ერ ის სა მთო მო მზ ად ებ ის 
სკ ოლ ას, მას უკ ვე რა მდ ენ იმე წე
ლია, მი ღე ბუ ლი აქ ვს ნა ტოს BFT 
სე რტ იფ იკ ატი. ასე რომ, სა ჩხ ერ
ეში უკ ვე არ სე ბო ბს სწ ავ ლე ბის 
გა მო ცდ ილ ება. ჯერ კი დევ 2008 
წლ ის აგ ვი სტ ოს ომ ამ დე ემ ზა
დე ბო დნ ენ, ძი რი თა დად ნა ტოს 
პა რტ ნი ორი ქვ ეყ ნე ბის წა რმ ომ
ად გე ნლ ები, მათ შო რის იყო უკ
რა ინა, სო მხ ეთი, აზ ერ ბა იჯ ანი, 
ლი ტვა, ლა ტვ ია, ეს ტო ნე თი. დე
ტა ლე ბი ჯერ არ არ ის ცნ ობ ილი, 
რა მხ ელა იქ ნე ბა ცე ნტ რი, სად 
გა ნლ აგ დე ბა კო ნკ რე ტუ ლად, ეს 

ყვ ელ აფ ერი გა
ნს ახ ილ ვე ლი და 
და სა თვ ლე ლია. 
ბუ ნე ბრ ივ ია, მა
რტო სა ქა რთ ვე ლო 
ამ ას ვერ უზ რუ ნვ ელ ყო
ფს. მე ტს აც გე ტყ ვით, იდ ეა ში 
სა ქა რთ ვე ლომ აქ ედ ან შე იძ ლე ბა 
კო მე რც იუ ლი მო გე ბაც კი ნა ხოს. 
იგ ივე სა ჩხ ერ ის სკ ოლა,  შე იძ ლე
ბა რო მე ლი მე ქვ ეყ ან ას სა მთო 
მო მზ ად ება და სჭ ირ დეს თა ვი
სი სა მხ ედ რო ებ ის თვ ის და ამ აში 
მათ ფუ ლი გა და იხ ად ონ. ეს იდ ეა 
თა ვის დრ ოზ ეც  არ სე ბო ბდა, თუ
მცა, სა მწ უხ არ ოდ, არ გა კე თე ბუ
ლა. იგ ივე შე იძ ლე ბა ვთ ქვ ათ ახ
ალ ცე ნტ რზ ეც. 

– შე იძ ლე ბა სა სწ ავ ლო ცე ნტ

რის გა ხს ნის პრ ოც ესი შე ფე რხ
დეს?

– შე თა ნხ მე ბა უკ ვე მი ღწ ეუ
ლია, მა რთ ალ ია, თა ვდ აც ვის სა
მი ნი სტ რო ში ცვ ლი ლე ბე ბი გა ნხ
ორ ცი ელ და,  მა გრ ამ გე ზი, რო
მე ლიც არ ჩე ულ ია, არ იც ვლ ება 
და იგ ივე რჩ ება. სა ვა რა უდ ოდ, 
ყვ ელ აფ ერი ისე გა ნხ ორ ცი ელ დე
ბა, რომ ცე ნტ რი 2015 წლ ის ბო
ლოს ამ ოქ მე დდ ეს. ბუ ნე ბრ ივ ია, 
ბე ვრ ია და მო კი დე ბუ ლი თა ნხ ებ
ზე, რო მლ ის ძი რი თა დი ნა წი ლიც 
ნა ტოს მხ რი დან გა მო იყ ოფა, 
თუ მცა სა ჭი რო იქ ნე ბა თა ნხ ის 
გა მო ყო ფა  სა ქა რთ ვე ლოს მხ რი
და ნაც. სა ჭი როა, მო ეწ ყოს ის ეთ 
მა ღალ დო ნე ზე და იყ ოს ის ეთი 
ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა, რომ გა ნხ
ორ ცი ელ დეს მა ღა ლი დო ნის გა
და მზ ად ება. სა სწ ავ ლო ცე ნტ რში  
არ ჩა მო ვლ ენ აბ სო ლუ ტუ რად 
მო უმ ზა დე ბე ლი სა მხ ედ რო ები, იქ 
სწ ავ ლე ბას გა ივ ლი ან სა მხ ედ რო
ები, რო მლ ებ იც მრ ავ ალი წე ლია 
მს ახ ურ ობ ენ და ეს აჭ ირ ოე ბათ 
გა და მზ ად ება.

– ანუ იქ ნე ბა  წი ნა სწ არი შე
რჩ ევა?

– ბუ ნე ბრ ივ ია, შე რჩ
ევა მო ხდ ება. ჩე მი აზ

რით, ჩა მო ვლ ენ და 
შე ის წა ვლ იან ის ეთი 
კო  ნფ  ლი  ქტ  ებ  ის 
გა მო ცდ ილ ებ ას,  
რო გო რიც არ ის  
ავ ღა ნე თში, კო
სო ვო ში, ერ აყ ში. 

ამ კო ნფ ლი ქტ ებ ში 
სა ქა რთ ვე ლოს სა

მხ ედ რო მო სა მს ახ ურ
ეე ბიც სა კმ აოდ მო ნა წი

ლე ობ დნ ენ, შე სა ბა მი სად, 
ჩვ ენც სა კმ აო გა მო ცდ ილ ება გვ
აქ ვს და კა რგი იქ ნე ბა, თუ სა სწ
ავ ლო პრ ოც ეს ში ინ სტ რუ ქტ ორ
ებ ად ნელნე ლა ქა რთ ვე ლი სა მხ
ედ რო ებ იც გა მო ჩნ დე ბი ან.

– ინ სტ რუ ქტ ორ ები მხ ოლ ოდ 
უც ხო ელ ები იქ ნე ბი ან?

– ვნ ახ ოთ. და რწ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, რომ ქა რთ ულ არ მი აშ იც მო
იპ ოვ ება არ აე რთი სა მხ ედ რო მო
სა მს ახ ურე, ოფ იც ერი და სე რჟ
ან ტი, რო მე ლს აც ამ ერ იკ ელ ებ ზე 
არ ან აკ ლე ბი გა მო ცდ ილ ება აქ ვთ.

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

მხ ატ ვრ ულ სე რი ალს „ნა ცი
ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ მმ არ
თვ ელ ობ ის შე სა ხებ გო გა ხა ინ
დრ ავა „ურ ეჟ ის ორ ებს“. თუ მცა 
და სა ხმ არ ებ ლად, არ არ ის გა
მო რი ცხ ული, გო გი ქა ვთ არ აძ ეც 
მი აშ ვე ლონ, რა დგ ან ყო ფი ლმა 
პრ ემ იე რმა, ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი
ლმა აღ ნი შნა, რომ  მხ ატ ვრ ული 
ფი ლმი ორ ას სე რი ია ნი იქ ნე ბა.

ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი, ყო ფი ლი 
პრ ემ იერმი ნი სტ რი: „ვა პი რე ბთ 
მხ ატ ვრ ული ფი ლმ ის გა და ღე ბას 
„9+1“ის სა ხე ლწ ოდ ებ ით. ძა ლი
ან სე რი ოზ ულ ად ვმ უშ აო ბთ. ეს, 
ალ ბათ, მი გა ნი შნ ებთ „ნა ცი ონ ალ
ური მო ძრ აო ბის“ მმ არ თვ ელ ობ
აზე გვ ინ და ძა ლი ან დი დი, ალ ბათ, 
200სე რი ია ნი ფი ლმ ის გა და ღე ბა. 
შე მო დგ ომ ის თვ ის უნ და მო მზ ად
დეს უკ ვე. 

გო გა ხა ინ დრ ავა სა ბო ლოო 
გა და წყ ვე ტი ლე ბას ელ ოდ ება და 
მხ ოლ ოდ ამ ის შე მდ ეგ იტ ყვ ის, 
ვინ იმ უშ ავ ებს მის გუ ნდ ში, ვინ 
იქ ნე ბა სც ენ არ ის ტი და და მხ მა
რე რე ჟი სო რი. რო გო რც „პრ აი
მტ აი მი სთ ვის“ გა ხდა ცნ ობ ილი, 
ხა ინ დრ ავ ას გა რდა, შე სა ძლ ოა, 
სე რი ალ ზე გო გი ქა ვთ არ აძ ემ აც 
იმ უშ აოს. 

გო გი ქა ვთ არ აძე: 
– შე თა ვა ზე ბა ჯერ არ მი მი ღია, 

თუ მცა არ არ ის გა მო რი ცხ ული, 
ას ეთი წი ნა და დე ბა იყ ოს, რა დგ ან, 
რო გო რც ით ქვა, სე რი ალი დი დი 
იქ ნე ბა. შე სა ბა მი სად, შე სა ძლ ოა, 
ერ თმა რე ჟი სო რმა ვერ გა არ თვ ას 
თა ვი და ერ თი ან რა მდ ენ იმე სე
რია მე ჩა მა ბა რონ.

– ანუ და სთ ან ხმ დე ბით, თუ 
შე მო თა ვა ზე ბა იქ ნე ბა?

– კი, რა თქ მა უნ და. 
სე რი ალი მხ ატ ვრ ული იქ ნე ბა. 

ხა ინ დრ ავ ას გა ნც ხა დე ბით, დღ ეს 
მს ოფ ლი ოში ბე ვრ პო ლი ტი კურ 
სე რი ალს იღ ებ ენ და ეს აპ რო ბი
რე ბუ ლი მე თო დია. 

გო გა ხა ინ დრ ავა: „ჩე მთ ვის 
ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა ეს ყვ ელ აფ
ერი და ვფ იქ რობ, ყვ ელა კა ნდ იდ
ატს შო რის ფა ვო რი ტი მე ვი ქნ ები, 

რა დგ ან ჩე მზე კა რგ ად ეს თე მა, 
ნა კლ ებ ად მგ ონ ია, ვი ნმ ემ იც ოდ
ეს. ამ აზე ბე ვრი მა ქვს ნა ფი ქრი.
სა კმ არ ისი გა მო ცდ ილ ება და პრ
ოფ ეს იო ნა ლი ზმ იც მა ქვს იმ ის
თვ ის, რომ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 
ნა მუ შე ვა რი გა მო ვი დეს. ბუ ნე ბრ
ივ ია, ჩე მთ ან ერ თად ის ად ამ ია
ნე ბი იმ უშ ავ ებ ენ, რო მლ ებ საც 
ეს სა ქმე, ჩე მი აზ რით, ყვ ელ აზე 
კა რგ ად ხე ლე წი ფე ბათ. ამ თვ ალ
სა ზრ ის ით პრ ობ ლე მა არ არ ის. 
სა ქა რთ ვე ლო ში უა მრ ავი ნი ჭი ერი 
ად ამ ია ნია, ვი ნც სც ენ არ ის წე რა 
იც ის“.

სე რი ალ ის და ან ონ სე ბი სთ ან
ავე გა ჩნ და კი თხ ვა, ვინ შე ას რუ
ლე ბს ყო ფი ლი პრ ეზ იდ ენ ტის, მი
ხე ილ სა აკ აშ ვი ლს რო ლს. პა სუ ხი 
თა ვი სთ ავ ად მი ვი და ქა რთ ლოს 
ნა ტრ ოშ ვი ლა მდე. სა აკ აშ ვი ლის 
პა რო დი სტი შე თა ვა ზე ბის გა კე
თე ბა მდე აც ხა დე ბს უა რს და ამ
ბო ბს, რომ ხა ინ დრ ავ ას რე ჟი სო
რულ გა ნც დე ბში ჩა რე ვის სუ რვ
ილი არ აქ ვს. 

 ქა რთ ლოს ნა ტრ ოშ ვი ლი, 
მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის პა რო დი
სტი: „მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
ფი ლმ ის გა და ღე ბას აპ ირ ებ ენ, მე 
პი რა დად არ ან აი რი სუ რვ ილი არ 
მა ქვს, ჩა ვე ბა გო გა ხა ინ დრ ავ ას 
რე ჟი სო რულ გა ნც დე ბსა და ფი
ქრ ებ ში, ამ ის არ ან აი რი სუ რვ ილი 
არ მა ქვს, გა და იღ ონ, რა მდ ენ იც 
უნ დათ, 300 სე რი ალი, თუ უნ დათ 
აჯ ობ ონ მე ქს იკ ურ სე რი ალ ებს, 
მა გრ ამ მე პი რა დად სუ რვ ილი არ 
მა ქვს. თუ მცა და ვე ლო დე ბი, რა 
ფი ლმს გა და იღ ებ ენ, მა ინ ტე რე
სე ბს“.

გა და ცე მა „2030“ის პრ ოდ
იუ სე რი, ვა სილ მა ღლ აფ ერ იძე 
და რწ მუ ნე ბუ ლია, რომ „ფა ვო
რი ტი“ ხა ინ დრ ავა იქ ნე ბა: „რო
გო რც ვი ცი, გო გა ხა ინ დრ ავ აზე 
გა და წყ და, დე ტა ლე ბს თა ვად ხა
ინ დრ ავა გა აჟ ღე რე ბს“. 

მხ ატ ვრ ული ფი ლმი GDSზე, 
სა ვა რა უდ ოდ, შე მო დგ ომ იდ ან გა
ვა. თუ მცა მა ნა მდე ყო ფი ლი პრ ემ
იე რი „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ 
მმ არ თვ ელ ობ ის შე სა ხებ სა კუ თარ 
ან ალ იზს  „facebook“ის სა შუ ალ
ებ ით გა ავ რც ელ ებს.

გვინდა ძალიან დიდი, 
ალბათ, 200-სერიიანი 

ფილმის გადაღება

`ყველა 
კანდიდატს 

შორის 
ფავორიტი 

მე 
ვიქნები~

გოგი 
ქავთარაძე: 
„შესაძლოა, 

ერთმა 
რეჟისორმა 

ვერ გაართვას 
თავი და ერთი 
ან რამდენიმე 

სერია მე 
ჩამაბარონ“

ქართლოს 
ნატროშვილი: 

„არანაირი 
სურვილი 
არ მაქვს, 

ჩავება გოგა 
ხაინდრავას 
რეჟისორულ 
განცდებში“

ირაკლი 
ალადაშვილი: 

„შეიძლება ჩვენს 
მტრებს სურთ, 
დააფიქსირონ, 
რომ ეს იქნება 

ბაზა, მაგრამ ასე 
ნამდვილად არ 

არის“

ორშაბათი, 2 თებერვალი, 2015© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 35



გა და ცე მამ „ექ იმ ები“, შე იძ
ლე ბა ით ქვ ას, რომ „რუ სთ ავი 2“
ის მა ყუ რე ბე ლი ეკ რა ნს მი აჯ აჭ
ვა. სხ ვა და სხ ვა სფ ერ ოს ოთ ხმა 
გა მო ცდ ილ მა ექ იმ მა ტე ლე წა მყ
ვა ნის ფუ ნქ ცია შე ით ავ სა და მა
ყუ რე ბე ლს არ აე რთი სა ინ ტე რე
სო გა და ცე მა აჩ უქა. მე დი ცი ნა 
მრ ავ ალ მხ რი ვია, თე მე ბი ამ ოუ
წუ რა ვი. სა ინ ტე რე სო წა მყ ვა ნე
ბი, ხა ლი სი ანი სტ უმ რე ბი, ცო ტა 
იუ მო რი და ბე ვრი სა სა რგ ებ ლო 
რჩ ევა. აი, რა მო სწ ონს მა ყუ რე
ბე ლს ამ გა და ცე მა ში ყვ ელ აზე 
მე ტად. 

გა და ცე მის ერთერთ წა მყ ვა ნს, 
პლ ას ტი კურ ქი რუ რგს, კო ტე მა
თი თა შვ ილს სა მს ახ ურ ში, „კა რა
ფს მე დლ აი ნში“ ვე სტ უმ რეთ.

 კო ტე, ექ იმ ობა, კე რძ ოდ 
პლ ას ტი კუ რი ქი რუ რგ ია, რა ტომ 
აი რჩ იეთ პრ ოფ ეს იად?

 ეს ტე თი კა, სი ლა მა ზე ყვ ელ ას 
გვ იყ ვა რს. მე დი ცი ნა ში ეს მი მა
რთ ულ ება გა ნს აკ უთ რე ბით მო
მწ ონს, უფ რო რე ალ ურ ად და სა
ინ ტე რე სოდ მო მე ჩვ ენა ეს გა ნხ რა 
ჩე მთ ვის. მე ოთ ხე კუ რს იდ ან ამ 
და რგ ის სპ ეც ია ლი სტ ებ თან ვს წა

ვლ ობ დი და ვმ უშ აო ბდი. „კა რა
ფს მე დლ აი ნში“ ვარ მი სი გა ხს ნის 
დღ იდ ან და დღ ემ დე აქ ვმ უშ აობ. 
1012 წე ლია ბა ტონ, სა შა კა ლა
ნტ არ ოვ თან ერ თად ვმ უშ აობ. 
ვა მა ყობ იმ ით, რაც შე ვძ ელ ით ამ 
ხნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, ჩვ ენი არ ათუ 
თა ვდ აუ ზო გა ვი, არ ამ ედ გი ჟუ რი 
მუ შა ობ ით აც კი. 

 ხშ ირ ად პრ ოფ ეს იას მშ ობ
ლის ან ნა თე სა ვის მი ბა ძვ ით ირ
ჩე ვენ, თქ ვენ ოჯ ახ ში თუ არ ის 
ვი ნმე ექ იმი?

 ოჯ ახ ში არა, მა გრ ამ ნა თე სა
ობ აში  კი. მყ ავს ორი ბი ძა შვ ილი. 
ერ თი ძა ლი ან წა რმ ატ ებ ული გი
ნე კო ლო გი, ექ ოს კო პი სტი, სე რგო 
მა თი თა შვ ილი და მე ორე ონ კო

ლო გი, ამ ირ ან მა თი თა შვ ილი. სა
მი ვე ერ თი თა ობა ვა რთ და თვ ით
ონ გა ვი კვ ალ ეთ გზა მე დი ცი ნა ში. 

 სხ ვა პრ ოფ ეს ია ზე არ ას დრ
ოს გი ფი ქრ იათ?

 არ ას დრ ოს არ ის გვ იან. მი ყვ
არს ფო ტო გრ აფ ია, მხ ატ ვრ ობა. 
ყვ ელა ად ამ ია ნის ცხ ოვ რე ბა ში 
შე იძ ლე ბა და დგ ეს დრო, რო ცა ის 
რა დი კა ლუ რად სხ ვა პრ ოფ ეს იას 
აი რჩ ევს და სხ ვა გან იპ ოვ ის თა
ვის თა ვს. მა გრ ამ დღ ეს არ არ ის 
ამ ის დრო, დღ ეს უნ და ვა კე თოთ 
ის, რაც გვ ის წა ვლ ია და რაც სა
ზო გა დო ებ აშ იც აქ ტუ ალ ურ ია. 
რო ცა არ აა ქტ უა ლუ რი პრ ოფ ეს
ია გა ქვს, ავ ტო მა ტუ რად ფი ქრ ობ 
შე ცვ ლა ზე. ამ ეტ აპ

ზე პრ ოფ ეს იის შე ცვ ლა ზე ნა მდ
ვი ლად არ ვფ იქ რობ. უბ რა ლოდ, 
ახ ალი პრ ოფ ეს ია შე ვი თა ვსე (იღ
იმ ება).

 ტე ლე წა მყ ვა ნო ბას გუ ლი სხ
მო ბთ, ალ ბათ, რო გორ მო ხვ დით 
გა და ცე მა ში „ექ იმ ები“?

 ოთ ხი ვე წა მყ ვა ნი შე სა რჩ ევი 
ტუ რის სა შუ ალ ებ ით აგ ვა რჩ იეს. 
ხუ თა სა მდე ექ იმი გა სი ნჯ ეს და ამ 
ოთ ხე ულს და გვ ირ ეკ ეს. 

 და ნა რჩ ენ სა მს იც ნო ბდ ით 
მა ნა მდე?

 არა, ნი ნოს ვი ცნ ობ დი მხ ოლ
ოდ, ის იც შო რი დან, სა ერ თო სა
მე გო ბრო წრე გვ ყა ვს, ისე, არც 
სა მე დი ცი ნო და არც მე გო ბრ ული 
კო ნტ აქ ტი არ გვ ქო ნია. დღ ეს ძა

ლი ან კა რგი მე გო ბრ ები აღ მო
ვჩ ნდ ით ერ თმ ან ეთ ის თვ ის.

 პი რვ ელ ივე გა და
ცე მი დან თა ვი სუ ფლ

ად, ლა ღად უძ ღვ ებ
ით ეთ ერს, ნე რვ
იუ ლო ბის მო მე
ნტი თა ვი და ნაც 
არ გქ ონ იათ?

 ემ ოც იე ბი 
ოთ ხი ვეს გვ აქ
ვს, არ ის ად რე
ნა ლი ნი, რო მე
ლიც რა დი კა ლუ
რად გა ნს ხვ ავ დე

ბა მე დი ცი ნი სგ ან, 
მე დი ცი ნა ში სხ ვა 

ტი პის ფს იქ ოლ ოგ
იუ რი სა მუ შა ოა სა წა

რმ ოე ბე ლი ყო ვე ლდ ღი
ურ ად. ოთ ხი ვე ჩვ ენ თვ ის 

აბ სო ლუ ტუ რად უც ხო სი ვრ ცე ში 
აღ მო ვჩ ნდ ით. ამ დე ნი კა მე რა, აუ
დი ტო რია, პრ ოდ იუ სე რი თა ვი სას 
გე უბ ნე ბა, რე ჟი სო რი თა ვი სას 
გთ ხო ვს, ყუ რში გე ლა პა რა კე ბი
ან, შენ შე ნი უნ და თქ ვა, მო კლ ედ, 
არც ის ეთი ად ვი ლია ჩვ ენი წვ ალ
ება, რო გო რც ეს მა ყუ რე ბე ლს 
ჰგ ონ ია. ბუ ნე ბრ ივ ია, ნე რვ იუ ლო
ბაც იყო. პი რვ ელი ოთ ხი გა და ცე
მა ზა ფხ ულ ის პე რი ოდს და ემ თხ
ვა. ის ედ აც და ღლ ილ ები ვი ყა ვით 
ოთ ხი ვე და კი დევ ახ ალი სა ქმე 
და გვ ემ ატა. მგ ონი გა ვა რთ ვით 
თა ვი, წა რმ ატ ებ ული შოუ გა მო
ვი და, ამ ას რე იტ ინ გე ბი აჩ ვე ნე ბს. 
რო გო რც ჩვ ენ ივე კო ლე გე ბი გვ
ეუ ბე ნი ან, სა კმ აოდ რე იტ ინ გუ ლი 
გა და ცე მაა, გა ნს ხვ ავ დე ბა ტე ლე
სი ვრ ცე ში სხ ვა სა მე დი ცი ნო გა
და ცე მი სგ ან. ჩვ ენ თან იუ მო რია, 
ბე ვრი სტ უმ არი.

 და გა სა გებ ენ აზე სა უბ რო
ბთ.

 ჩვ ენც გა გვ ირ ბის ზო გჯ ერ 
ტე რმ ინ ები, მა გრ ამ მე რე ერ თმ
ან ეთს ვუ სწ ორ ებთ. მეც ფი ზი კო
სი რომ მე სა უბ როს თა ვი სი ტე რმ
ინ ებ ით, ვე რა ფერს გა ვი გებ.

 რო გორ ირ ჩე ვთ თე მე ბს?
 თე მე ბს პრ ოდ უს ინ გი არ ჩე ვს. 

ვც დი ლო ბთ აქ ტუ ალ ური თე მე ბი 
ავ ირ ჩი ოთ. მა გა ლი თად, ახ ალ წე
ლს ავ არ ჩი ეთ ნა ბა ხუ სე ვი, ერთ
ერთ ბო ლო გა და ცე მა ში გვ ქო ნდა 
სა ზო გა დო ებ ის თვ ის რა ტო მღ აც 
ტა ბუ და დე ბუ ლი ჰე მო რო იდ ული 
და ავ ად ებ ები, ბუ ას ილი. ბე ვრი 
მა ლა ვს ამ და ავ ად ებ ას, თვ ით მკ
ურ ნა ლო ბას იწ ყე ბს და ამ იტ ომ 
აუ ცი ლე ბე ლია ის ინ ფო რმ ირ ებ
ული იყ ოს, თუ ნდ აც ას ეთი ტი
პის გა და ცე მი დან. გა და ცე მის 
ში ნა არ სი იმ აში მდ გო მა რე ობს, 
რომ და ვა მს ხვ რი ოთ მი თე ბი, რო
მე ლზ ეც აწ ყო ბი ლია ად ამ ია ნის 

ჯა ნმ რთ ელ ობა. ხა ლხს ჰგ ონ ია, 
რომ ძმ რი ანი წი ნდ ები სა სა რგ ებ
ლოა გა ცი ებ ის დრ ოს, რომ ბე ვრი 
ლი მო ნი გა ცი ებ ას კუ რნ ავს და ა. 
შ. ბე ვრი არ ას წო რი სა მე დი ცი ნო 
მი დგ ომ აა, რო მლ ის შე სა ხე ბაც 
სა ზო გა დო ება ინ ფო რმ ირ ებ ული 
უნ და იყ ოს. მა გა ლი თად, წყ ლის 
და ლე ვას სა ზო გა დო ება ჩვ ენ მი
ვა ჩვ იეთ.

 მა რთ ლა არ ის წყ ალ ში სი
ლა მა ზის სა იდ უმ ლო?

 წყ ალ ში არ ის ჩვ ენი ცხ ოვ
რე ბის სა იდ უმ ლო. წყ ლი დან მო
ვდ ივ ართ ჩვ ენ ყვ ელ ანი, ამ იტ ომ 
წყ ალი ჩვ ენი ორ გა ნი ზმ ის უმ ნი
შვ ნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლია. ამ იტ ომ 
კი დევ ერ თხ ელ, თქ ვე ნი პო პუ
ლა რუ ლი გა ზე თის სა შუ ალ ებ ით 
ვე ტყ ვი თქ ვენს მკ ით ხე ლს, რომ 
წყ ალს თუ და ლე ვთ, იქ ნე ბით ბე
ვრ ად უფ რო კა რგ ად, გა მო იყ ურ
ებ ით ბე ვრ ად უფ რო უკ ეთ და იქ
ნე ბით ჯა ნმ რთ ელ ები. 

 კი დევ რა რჩ ევ ას მი სც ემთ 
ჩვ ენს მკ ით ხვ ელს?

 ფე ხით ია რეთ ბე ვრი. ალ კო
ჰო ლი მი იღ ეთ დღ ეში ერ თი ერ
თე ული, მა გა ლი თად, ერ თი ბო კა
ლი ღვ ინო და ია რეთ დღ ეში ერ თი 
სა ათი მა ინც.

 თქ ვენ ბე ვრს მო ძრ აო ბთ ფე
ხით?

 კი, რო ცა სე ზო ნია კუს ტბ
აზე და ვდ ივ არ. დი ლა ობ ით ვვ
არ ჯი შობ, რო ცა ამ ის სა შუ ალ ება 
მა ქვს. ვც ურ ავ, თხ ილ ამ ურ ებ ზე 
ვდ გა ვარ, რო ცა სე ზო ნია.

 სი გა რე ტს ეწ ევ ით?
 მხ ოლ ოდ მა შინ, რო ცა დი დი 

ნა დი მია. მა გრ ამ ზუ სტ ად ვი ცი, 
რომ ეს ყვ ელ აზე დი დი და ნა შა
ულ ია, რაც ად ამ ია ნმა შე იძ ლე ბა 
სა კუ თარ თა ვს და ოჯ ახ ის წე ვრ
ებს გა უკ ეთ ოს. თა მბ აქ ოს მო ხმ
არ ება არ ის თვ ით მა ვნ ებ ლო ბის 
სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება.

 ე.ი. სი გა რე ტს ეწ ევ ით, ალ
კო ჰო ლს მი ირ თმ ევთ, მო კლ ედ, 
დი მი ტრი გე ლო ვა ნი არ ხა რთ. 

 (იც ინ ის) არა, არა, ჩვ ეუ ლე ბრ
ივი ად ამ ია ნი ვარ. ოღ ონდ, კა რგ
ად მა ქვს გა აზ რე ბუ ლი თა მბ აქ ოს 
მო ხმ არ ებ ის შე დე გე ბი, ამ იტ ომ 
თვ ეში სულ რა ღაც 23 ღე რს ვე
წე ვი. ალ კო ჰო ლთ ან აც ფრ თხ ილ
ად ვარ. კვ ირ აში ერ თი სა ღა მო მა
ქვს, რო დე საც თა ვს ალ კო ჰო ლის 
მი ღე ბის უფ ლე ბას ვა ძლ ევ, ის იც 
ზო მი ერ ად.    

 მას მე რე რაც ტე ლე წა მყ ვა
ნი გა ხდ ით, რა შე იც ვა ლა თქ ვე
ნს ცხ ოვ რე ბა ში?

 ეს კი თხ ვა ბე ვრ ჯერ და მი სვ
ეს თქ ვე ნმა კო ლე გე ბმა. ად ამ ია
ნე ბი მი ღი მი ან, ქუ ჩა ში მც ნო ბენ. 
ეს ცო ტა არ არ ის დღ ევ ან დელ 
რე ალ ობ აში, სა დაც ად ამ ია ნე ბი, 
სა მწ უხ არ ოდ, ერ თმ ან ეთს არ უღ
იმ იან. სხ ვა არ აფ ერი შე ცვ ლი ლა.

 უფ რო და კა ვე ბუ ლი არ ხა
რთ?

 დი დად არა, ეს გა და ცე მა თა
ვი სი რე პე ტი ცი ითა და ჩა წე რით 
იკ ავ ებს ერთ სა ღა მოს.

 ერ თი სა ღა მოს შე დე გია ის, 
რა საც ჩვ ენ ეთ ერ ში ვნ ახ ულ
ობთ?

 ერ თი სა ღა მო, 67 სა ათი. ეს 
კა რგი პრ ოდ იუ სი ნგ ის და მს ახ
ურ ებ აა, რი სთ ვი საც მა დლ ობ ას 
იმ სა ხუ რე ბენ ეს ად ამ ია ნე ბი. აბ
სო ლუ ტუ რად უც ხო გა რე მო ში 
მი ვე დით და ძა ლი ან კა რგ ად და
გხ ვდ ნენ. 

 რთ ული აღ მო ჩნ და თქ ვე ნთ
ვის ტე ლე წა მყ ვა ნო ბა? ნე რვ იუ
ლო ბის მო მე ნტი გქ ონ დათ პი
რვ ელი ეთ ერ ის დრ ოს მა ინც?

 ტა ხი კა რდ ია დღ ეს აც, ყვ ელა 
გა და ცე მის ჩა წე რის წინ არ ის. 
უკ ვე ბე ვრი გა და ცე მა ჩა ვწ ერ ეთ, 
მა გრ ამ ზო გჯ ერ ერ თმ ან ეთს ვა
ტყ ობთ, რომ ვი ძა ბე ბით, პა უზ
ებ იც გვ აქ ვს. ალ ბათ, გა ვა დრო 
და ისე ჩა ვწ ერთ გა და ცე მას, რომ 
ამ აზე არც ვი ფი ქრ ებთ, მა გრ
ამ ეს არ იქ ნე ბა კა რგი. რო ცა ეს 
ყვ ელ აფ ერი რუ ტი ნა ში გა და დის, 
რო ცა ამ ას მო ვა ლე ობ ის მო ხდ ის 
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მი ზნ ით აკ ეთ ებ, ემ ოც ია იკ ლე ბს, 
ის შე დე გი აღ არ იდ ება, რაც მა
ყუ რე ბე ლს მო სწ ონს, რი სთ ვი საც 
გა ქე ბს. ად რე ნა ლი ნი სა ჭი როა. 

 იუ მო რიც კა რგი გა ქვთ ოთ
ხი ვეს, ალ ბათ, ეს ეც გა ით ვა ლი
სწ ინ ეს, რო ცა კა დრ ებს არ ჩე ვდ
ნენ.

 ალ ბათ, რო ცა ვი დეო კა მე
რის წინ და ვდ ექ ით და რა ღა ცე ბის 
მო ყო ლა და ვი წყ ეთ, გვ თხ ოვ ეს, 
თა ვი სუ ფლ ად ის აუ ბრ ეთო. არ 
ვი ცი რო გორ მო ხდა ყვ ელ აფ ერი, 
მა გრ ამ ნე პო ტი ზმი არ ყო ფი ლა. 
იყო თა ვი სუ ფა ლი სი ვრ ცე, სა დაც 
ძა ლი ან მო ულ ოდ ნე ლად მო ვხ ვდ
ით. სა ხლ ში რომ ვთ ქვი, ტე ლე ვი

ზი აში მი ვდ ივ არ ჩა წე რა ზემე თქი, 
მო კვ დნ ენ სი ცი ლით. არ სჯ ერ ოდ
ათ. 

 რო დის გა და უა რათ სკ ეპ ტი
ცი ზმ მა ოჯ ახ ის წე ვრ ებს?

 დღ ემ დე არ გა და სვ ლი ათ (იღ
იმ ება), დღ ემ დე იუ მო რით უყ ურ
ებ ენ ამ ას. 

 გგ ულ შე მა ტკ ივ რო ბენ მა
ინც?

 კი, კი. დი დად არ მი ყვ არს 
ოჯ ახ ზე ლა პა რა კი. ჩვ ენ ექ იმ ები 
ვა რთ, არ ვა რთ ვა რს კვ ლა ვე ბი, 
„ფე შენ“ სა ზო გა დო ებ ის ნა წი ლე
ბი, კი ნოს, თე ატ რის მს ახ იო ბე ბი, 
მა გრ ამ უც ებ გა ჩნ და ინ ტე რე სი. 
ჩვ ეუ ლე ბრ ივი ოჯ ახ ები გვ ყა ვს, 

ის ევე, რო გო რც ყვ ელ ას სა ქა რთ
ვლ ოში.

 ვინ გყ ავთ ყვ ელ აზე დი დი 
კრ იტ იკ ოსი ოჯ ახ ში?

 ბა ვშ ვე ბი. ვი ღაც რომ გა მი
ცი ნე ბს ქუ ჩა ში, და მც ინ იან, გი
ცნ ესო. 

 გა და ცე მას და ვუ ბრ უნ დეთ, 
ზო გჯ ერ, ალ ბათ, რა მდ ენ იმე 
დუ ბლ ად გი წე ვთ კო ნკ რე ტუ ლი 
ფრ აზ ის ან სი ტუ აც იის ჩა წე რა...

 სა სა ცი ლო სი უჟ ეტ ები გა ნთ
ავ სე ბუ ლია ჩვ ენს ფე ის ბუ ქგ ვე
რდ ზე. ზო გი ერ თი მო მე ნტი ისე 
კა რგ ად გა მო გვ ივ იდა, იუ მო რი
სტ ულ გა და ცე მა საც შე ამ კო ბდა. 
არ ის შე მთ ხვ ევა, რო ცა რა ღაც სი

ტყ ვას ვერ ამ ბობ სწ ორ ად. ვა რჯ
იშ ებ საც ვა კე თე ბთ, მა გრ ამ იმ
დე ნად სა სა ცი ლო და სა ნა ხე ბი ვა
რთ ამ დრ ოს, ამ აზ ეც გვ ეც ინ ება 
ხო ლმე. არ ის მო მე ნტ ები, რო ცა 
ტე ქს ტი გა ვი წყ დე ბა, ყუ რში გკ
არ ნა ხო ბენ, ჩა მო რჩ ები ტე ქს ტს. 
რო ცა სტ უმ არი შე მო დის მა სთ ან 
სა უბ არი უფ რო ად ვი ლდ ება. იქ 
არ არ ის სა ჭი რო და ზე პი რე ბუ ლი 
ტე ქს ტე ბი, ამ დე ნად, უფ რო თა ვი
სუ ფლ ად ვა რთ.

 ის ეთი სტ უმ არი თუ გყ ოლ
იათ, მი სი ალ აპ არ აკ ება რომ გა
გჭ ირ ვე ბი ათ?

 გვ ყო ლია ძა ლი ან სე რი ოზ
ული სტ უმ რე ბი, ვე რა ფრ ით რომ 
ვერ გა მო ვა ცო ცხ ლეთ, ის ეთ იც. 
ამ დენ კა მე რე ბში ვერ ვი ლა პა რა
კე ბო, უთ ქვ ამთ. 

 კუ რი ოზ ული, სა ხა ლი სო 
მო მე ნტ ებ იც გე ქნ ებ ოდ ათ.

 კუ რი ოზ ული იყო, რო ცა თა
ვი დან სი მხ ნე ვი სთ ვის ალ კო ჰო ლი 
მი ვი ღეთ. ცო ტა მე ტი მო გვ ივ იდა 
და სა ნამ ჭკ უა ზე არ მო ვე დით, 
გა და ღე ბა ვერ და ვი წყ ეთ. ახ ლა 
კი მი ვე ჩვ იეთ ერ თი კა მე რი დან 
მე ორ ეში გა და სვ ლას, თა ვი დან 
რთ ული იყო, 67 კა მე რა იღ ებს, 
თვ ალ ებ ში „პრ ოჟ ექ ტო რე ბი“ გა

ნა თე ბს. 
 და სა სრ ულ, რას ეტ ყვ ით და 

რას ჰპ ირ დე ბით თქ ვე ნს ერ თგ
ულ მა ყუ რე ბე ლს?

 პი რვ ელ რი გში მა დლ ობ ას 
გა და ვუ ხდი გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ობ ის
თვ ის, მგ ონი ყვ ელ ას ვუ ყვ არ ვა
რთ. ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში, მე ჯერ 
კრ იტ იკა არ წა მი კი თხ ავს. არ ის 
მხ ოლ ოდ რჩ ევ ები, რა თე მა ზე ვი
სა უბ როთ შე მდ ეგ გა და ცე მა ში. 
მე დი ცი ნა ამ ოუ წუ რა ვია. ამ ერ
იკ აში ეს და გა ცე მა 2007 წლ იდ ან 
გა დის, პრ აქ ტი კუ ლად ყო ველ სა
ღა მოს და თე მა არ იწ ურ ება დღ
ემ დე. ასე რომ, ამ შო უს პე რს პე
ქტ ივა დი დი აქ ვს თუ ქვ ეყ ან აშ იც 
და ტე ლე ვი ზი აშ იც ყვ ელ აფ ერი 
კა რგ ად წა ვი და. ჩე მთ ვის, რო გო
რც დი ლე ტა ნტ ის თვ ის ამ სფ ერ
ოში, მა ყუ რე ბლ ის სი ყვ არ ული ძა
ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია. ფო ტო ებ
ის გა და ღე ბას რომ მთ ხო ვენ ქუ
ჩა ში, ეს ძა ლი ან უც ხოა ჩე მთ ვის, 
მე ცი ნე ბა კი დეც ამ ყვ ელ აფ ერ ზე.
ზო გჯ ერ „რუ გზ აკი“ მო მი კი დია 
მხ არ ზე და გა მო ვპ არ ულ ვარ სტ
უდ იი დან. მე მი ყვ არს ჩე მი მა ყუ
რე ბე ლი. მა დლ ობ ას ვუ ხდი მათ 
და უფ რო სა ინ ტე რსო ეთ ერს ვპ
ირ დე ბი.

EXCLUSIVE

კოტე მათითაშვილის ტელეწამყვანობას ოჯახის წევრები დღემდე იუმორით უყურებენ
„ტახიკარდია 
დღესაც, ყველა 
გადაცემის ჩაწერის 
წინ არის. უკვე 
ბევრი გადაცემა 
ჩავწერეთ, მაგრამ 
ზოგჯერ ერთმანეთს 
ვატყობთ, რომ 
ვიძაბებით, 
პაუზებიც გვაქვს“

„თქვენი პოპულარული გაზეთის 
საშუალებით ვეტყვი თქვენს 

მკითხელს, რომ წყალს თუ დალევთ, 
იქნებით ბევრად უფრო კარგად, 

გამოიყურებით ბევრად უფრო უკეთ 
და იქნებით ჯანმრთელები“
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ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ები – ვინ 
არ ის და ინ ტე რე სე ბუ ლი ამ ით ყვ
ელ აზე მე ტად და რა შე მთ ხვ ევ აში 
შე იძ ლე ბა პო ლი ტი კა ში „სა გა ნგ
ებო მდ გო მა რე ობა“ გა მო ცხ ად
დეს. რა ტომ გა თა მა მდ ნენ დღ ეს 
პრ ორ უს ული ძა ლე ბი სა ქა რთ ვე
ლო ში და რო გო რია მა თი პე რს პე
ქტ ივ ები. ამ და სხ ვა სა ინ ტე რე სო 
თე მე ბზე „პრ აი მტ აი მს“ ექ სპ ერ ტი 
ხა თუ ნა ლა გა ზი ძე ეს აუ ბრა:

– შე ნი აზ რით, ჩა მო ყა ლი ბდა 
თუ არა „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ
აო ბა“ კო ნს ტრ უქ ცი ულ ოპ ოზ
იც იად? შე იძ ლე ბა ვთ ქვ ათ, რომ 
ის ინი კო ნს ტი ტუ ცი ური ვე ლი დან 
არ გა დი ან?

– ფო რმ ალ ურ ად ნა ცი ონ ალ ები 
სა კო ნს ტი ტუ ციო ჩა რჩ ოე ბს არ სც
დე ბი ან და იმ გზ ით მი დი ან, რა გზ
ით აც უნ და მი დი ოდ ეს ოპ ოზ იც იუ
რი პა რტ ია, ანუ ყვ ელა მა თი ნა ბი ჯი 
მი მა რთ ულ ია ხე ლი სუ ფლ ებ აში მო
სვ ლი სკ ენ... ამ მი ზა ნს ის ინი ხშ ირ ად 
ქვ ეყ ნის ინ ტე რე სე ბს აც კი სწ ირ ავ
დნ ენ. ასე იყო მა შინ, რო ცა ნა ცი ონ
ალ ები ხე ლი სუ ფლ ებ აში იყ ვნ ენ და 
ახ ლაც, რო ცა ოპ ოზ იც ია ში არ იან. 

მი უხ ედ ავ ად თა ვი სი მძ იმე წა რს
ულ ისა, მათ შე ეძ ლოთ, მა რთ ლაც 
ჰქ ონ ოდ ათ მც ირე, მა გრ ამ რე ალ
ური შა ნსი, ქც ეუ ლი ყვ ნენ კო ნს ტრ
უქ ცი ულ ოპ ოზ იც იად, რა საც დღ ევ
ან დე ლი ხე ლი სუ ფლ ებ ის ნა კლ ებ ად 
რე ზუ ლტ ატ ურ ობა უწ ყო ბს ხე ლს. 

 უკ ვე დღ ეს, არ ჩე ვნ ებ იდ ან 2 წე
ლში, ამ ბო ბენ: ნა ცი ონ ალ ებ ის დრ
ოს შე ნდ ებ ოდა სა ხლ ები, იგ ებ ოდა 
გზ ები, იყო ნა კლ ები კრ იმ ინ ალი, 
იყო პა ტრ ული, არ იყო მა სო ბრ ივი 
კო რუ ფც ია. მე ორე მხ რივ, იმ ავე ნა
ცი ონ ალ ებ ის დრ ოს, იყო მა სო ბრ ივი 
ტე რო რი. მა გრ ამ სწ ორ ედ ეს პო
ზი ტი ვი – თუ კი ის ინი შე ძლ ებ დნ ენ, 
და ენ ახ ათ სა კუ თა რი შე ცდ ომ ები, 
გა და ეხ არ შათ სა კუ თა რი და მა რც ხე
ბა, და ევ იწ ყე ბი ნათ სა ზო გა დო ებ ის 
მი მა რთ წყ ენა, რომ ის ინი ხე ლი სუ
ფლ ებ იდ ან გა ის ტუ მრ ეს – მათ გა
და რჩ ენ ის შა ნსს აძ ლე ვდ ათ... მათ 
უნ და და ენ ახ ათ, რი სთ ვის უთ ხრა 
სა ზო გა დო ებ ამ მათ უა რი. და ეს მო
ხდა არა იმ იტ ომ, რომ სო ცი ალ ური 
გა რე მო იყო ცუ დი, არ ამ ედ იმ იტ
ომ, რომ თი თო ეულ ოჯ ახ ში ში ში 
იყო ჩა სა ხლ ებ ული. ჯერ კი დევ 2011 
წე ლს ვთ ქვი, რომ ნა ცი ონ ალ ები წა
აგ ებ დნ ენ, იმ იტ ომ, რომ მათ ვერ და
ინ ახ ეს, რის გა მო ეუ ბნ ებ ოდა სა ზო
გა დო ება მათ უა რს და სა არ ჩე ვნო 
კა მპ ან ია აა გეს სწ ორ ედ იმ აზე, რი სი 
მი უღ ებ ლო ბაც იყო სა ზო გა დო ებ აში 
– ში შზე. 

არ ჩე ვნ ებ ის მე რეც, ის ინი ვერ მი
ხვ დნ ენ, რა ტი პის ტრ ან სფ ორ მა ცია 
სჭ ირ დე ბო დათ. არ ადა, რა დი კა ლუ
რი ცვ ლი ლე ბე ბი იყო სა ჭი რო – იმ 
ძა ლე ბის ჩა მო შო რე ბა, ვი ნც ტე რო
რში იყო შე მჩ ნე ული, ანუ ძა ლა, რო
მე ლიც აშ ინ ებ და და ატ ერ ორ ებ და 
სა ზო გა დო ებ ას... თუ ამ ას მო ახ ერ
ხე ბდა, რე ალ ური შა ნსი გა უჩ ნდ ებ
ოდა – ამ არ ჩე ვნ ებ ზე თუ არა, შე მდ
ეგ ზე მა ინც გა მხ და რი ყო ფა ვო რი ტი 
პო ლი ტი კუ რი ძა ლა.

თუ მცა, თუ კი მათ ცა ლკ ეულ გა
მო სვ ლე ბს და ვა კვ ირ დე ბით, ის ინი 
მუ ქა რის ტო ნს არ იშ ორ ებ ენ. სა აკ
აშ ვი ლს არ ვგ ულ ის ხმ ობ მხ ოლ ოდ, 
ბე ვრი ცნ ობ ადი სა ხე მყ ავს მხ ედ ვე
ლო ბა ში. ამ იტ ომ აც, სა ქმე სა ქმ ეზე 
რომ მი დგ ეს, სა ზო გა დო ება, რო მე
ლს აც ნა ცე ბის მი მა რთ ში ში არ გა
ნე ლე ბია, ის ევ ყვ ელ ას აი რჩ ევს, ნა
ცე ბის გა რდა. 

– ყვ ელ აში დე სტ რუ ქც იუ ლი და 
პრ ორ უს ული ძა ლე ბიც იგ ულ ის
ხმ ებ იან?

– კი... ყვ ელ აფ რი დან ჩა ნს, რომ, 
თუ ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ები იქ ნე ბა, 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის მთ ავ არი მე სი ჯე ბი 
სწ ორ ედ ნა ცი ონ ალ ებ ის და ბრ უნ ებ
ის ში შზე აი გე ბა. 

და აკ ვი რდ ით, რო გო რი მე სი ჯე ბი 
მო დის სო ცქ სე ლი დან: ნა ცი ონ ალ
ები უკ რა ინ აში ამ ზა დე ბენ დე სა ნტს, 
აქ ედ ან წა სუ ლი ქა რთ ვე ლე ბი მათ 
სწ ორ ედ სა კუ თა რი მი ზნ ებ ის თვ ის 
სჭ ირ დე ბათ; ნა ცი ონ ალ ები კი ევ ში 
დიდ ფუ ლს შო ულ ობ ენ, რო მე ლს აც 
ის ევ აქ და სა ბრ უნ ებ ლად და ხა რჯ
ავ ენ. სა ქა რთ ვე ლო ში რომ სა მო
ქა ლა ქო და პი რი სპ ირ ება და იწ ყოს 
და აქ ფრ ონ ტის ხა ზი მი ვი ღოთ, ეს 
იქ ნე ბა სა ქა რთ ვე ლოს და მო უკ იდ
ებ ლო ბის და სა სრ ული... ეს ის მე სი
ჯე ბია, რაც მკ ვი დრ დე ბა...

რატომ დადგა დღის წესრიგში 
ვადამდელი არჩევნები

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ები თუ მთ
ავ რო ბის შე ცვ ლა? ამ კი თხ ვა ზე 
დღ ეს ყვ ელა ექ სპ ერ ტსა თუ პო
ლი ტი კურ ჯგ უფს სა კუ თა რი პა
სუ ხი და მო სა ზრ ება აქ ვს. ზო გი 
მი იჩ ნე ვს, რომ ვა და მდ ელი არ ჩე
ვნ ები და ინ იშ ნე ბა, ზო გი ფი ქრ
ობს, რომ ღა რი ბა შვ ილი შე იც ვლ
ება, ზო გიც ღრ მად არ ის და რწ
მუ ნე ბუ ლი, რომ პა რლ ამ ენ ტიც 
და იშ ლე ბა და მი ნი სტ რთა კა ბი ნე
ტიც... სულ ეს არ ის ქა რთ ული პო
ლი ტი კის თა ვი სე ბუ რე ბა – ვი თა
რე ბა არ ას ტა ბი ლუ რი ჩა ნს, მი სი 
წი ნა სწ არ გა ნჭ ვრ ეტა კი თი თქ ოს 
შე უძ ლე ბე ლია. რა თქ მა უნ და, ეს 
გა ზვ ია დე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბაა. 
ას ეთი ლა ბი რი ნთი ქა რთ ულ პო
ლი ტი კა ში ბე ვრ წი ლად იმ ცრუ 
პრ ოგ ნო ზე ბი სა თუ მო ლო დი
ნე ბის გა მო იქ მნ ება, რო მე ლს აც 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი ექ სპ ერ ტე ბი 
თუ პო ლი ტი კო სე ბი ხა ტა ვენ 
იმ ის თვ ის, რომ მა თთ ვის სა სუ
რვ ელი გზ ით წა იყ ვა ნონ პო ლი
ტი კუ რი პრ ოც ეს ები. 

პო ლი ტი კა ში ილ უზ იე ბი უფ რო 
ხი ლუ ლია ხო ლმე, ვი დრე რე ალ
ობა... ამ იტ ომ აც ხშ ირ ად აბ სუ რდ
ული ვე რს იე ბიც ის მის. 

მა გა ლი თი სთ ვის 2015 წლ ის პრ
ოგ ნო ზე ბიც კმ არა. თუ მცა ეს სულ 
სხ ვა თე მაა.

რაც შე ეხ ება ვა და მდ ელ არ ჩე ვნ
ებს, ვე რა ვინ, ვი საც ღა რი ბა შვ ილ ის 
მო შო რე ბა სუ რს, ან პა რლ ამ ენ ტის 
და შლა (სუ რთ, რომ ამ ორ იდ ან 
რო მე ლი მე აუ ცი ლე ბლ ად მო ხდ ეს), 
ვე რა ფე რს ამ ბო ბს იმ აზე, რა კრ იზ
ისი შე იქ მნ ება. ანუ, რა ტომ გა ხდ ება 
სა ჭი რო არ ჩე ვნ ებ ის მა ინ ცდ ამ აი ნც 
წე ლს ჩა ტა რე ბა. ერთერ თი არ გუ
მე ნტი, რო მე ლიც მო ვი სმ ინე, ასე 
ჟღ ერ და: ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი ახ ლა 
და დე ბს სა გა მო ძი ებო მა სა ლე ბს 

რა მდ ენ იმე მი ნი სტ რზე, შე სა ბა მი
სად, სა ჭი რო გა ხდ ება მა თი შე ცვ
ლა, პა რლ ამ ენ ტი ახ ალ კა ნდ იდ ატ
ებს ვერ თუ არ და ამ ტკ იც ებს და 
კრ იზ ის იც და ფი ქს ირ დე ბა.   

თუ მცა, სრ ულ იად გა უგ ებ არ ია, 
რა ტომ ვერ და ამ ტკ იც ებს ახ ალ კა
ნდ იდ ატ ებს პა რლ ამ ენ ტი, მით უფ
რო, თუ ეც ოდ ინ ება, რომ შე იძ ლე ბა 
გა რეთ აღ მო ჩნ დეს და მძ იმე სა არ
ჩე ვნო პრ ოც ეს ში ჩა ებ ას. ეს სა კმ
აოდ ხე ლო ვნ ურ კრ იზ ისს ჰგ ავს.

ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის და ნი შვ
ნას ერ თა დე რთი მი ზა ნი შე იძ ლე ბა 
ჰქ ონ დეს – ეს ნა ცი ონ ალ ებ ის გა ნა
დგ ურ ებ აა. სწ ორ ედ ასე წა რმ ოუ
დგ ენ ია ბუ რჯ ან აძ ეს იმ პა რტ იის 
მო მა ვა ლი, რო მლ ის გუ ლმ ხუ რვ
ალე და მც ვე ლიც ერთ დრ ოს თა ვა
დვე იყო. 

ახ ლა კი მას, რო გო რც (ას ევე) 
გუ ლმ ხუ რვ ალე პრ ორ უს ულ ძა
ლას, ნა ცი ონ ალ ებ ის სი ვრ ცე ზე აქ
ვს პრ ეტ ენ ზია. ის და რწ მუ ნე ბუ ლია, 
რომ პო ლი ტი კუ რი მზე მას მხ ოლ
ოდ იმ იტ ომ არ ან ათ ებს, რომ სა
აკ აშ ვი ლის სი მა ღლე უჩ რდ ილ ავს... 
პრ ინ ცი პში, პო ლი ტი კა ში ბუ რჯ ან
აძე რე ალ ის ტი არ ას ოდ ეს ყო ფი ლა, 
არც რო მა ნტ იკ ოსი, ის ყო ვე ლთ ვის 
ქა ლი იყო...

1992 წლ ის შე მდ ეგ ვა და მდ ელი 
სა პა რლ ამ ენ ტო არ ჩე ვნ ები არ და
ნი შნ ულა და ამ ხე ლი სუ ფლ ებ ის
თვ ის აც, ის ევე რო გო რც მი სი წი ნა
მო რბ ედ ებ ის თვ ის, ღი რს ებ ისა და 
იმ იჯ ის სა კი თხ ია, ქვ ეყ ან აში და ცუ
ლი იყ ოს სა კო ნს ტი ტუ ციო ვა დე ბი. 
კრ იზ ის ის და ფი ქს ირ ებ ით, ბუ ნე
ბრ ივ ია, ის სა კუ თარ სი სუ სტ ესა 
და უძ ლუ რე ბა საც და აფ იქ სი რე ბს. 
ამ იტ ომ აც, სე რი ოზ ული ექ სპ ერ ტე
ბი ას ეთ მც დე ლო ბე ბს არ მი ეს ალ
მე ბი ან, ყო ვე ლთ ვის სჯ ობს, მო

ით მი ნო ოპ ოზ იც იის გა მო ხტ ომ ები, 
ვი დრე შუ რი იძ იო, მით უფ რო პრ
ორ უს ული ძა ლე ბთ ან და თმ ობ აზე 
წა ხვ იდე. 

ვა და მდ ელ არ ჩე ვნ ებ თან და
კა ვშ ირ ებ ით ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლმა 
გა ნა ცხ ადა:

– მე პი რა დად არ ვი სუ რვ ებ დი. 
ძა ლი ან მი ნდა მი ვე ჩვ იოთ, რომ კა
ნო ნის ფა რგ ლე ბში ვი ცხ ოვ როთ, 
კო ნს ტი ტუ ცი ას მო ვუ სმ ინ ოთ და 
ასე შე მდ ეგ. ჩე მი სუ რვ ილი არ იქ
ნე ბო და, ამ ის აუ ცი ლე ბლ ობ ას აც 
ვერ ვხ ედ ავ, მა გრ ამ არ აფ ერი უნ
და გა მო ვრ იც ხოთ და თუ პრ ოც
ეს ები ისე გა ნვ ით არ და, რომ ამ ის 
აუ ცი ლე ბლ ობა და დგ ება, არ აფ ერი 
ამ აში კა ტა სტ რო ფა არ აა, თუ მცა 
არ იქ ნე ბა კა რგი და სჯ ობ ია, ყვ ელ
აფ ერი კო ნს ტი ტუ ცი ურ ად გა ნვ ით
არ დეს და, დი დი ალ ბა თო ბით, ას ეც 
იქ ნე ბა...

ჩე მი აზ რით, ამ ით მან პრ ორ უს
ული ძა ლე ბი უფ რო და აშ ოშ მი ნა, 
ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის შე სა ძლ
ებ ლო ბა გა უჩ ინა. ეს მხ ოლ ოდ 
ჩე მი მო სა ზრ ებ აა. რე ალ ურ ად, 
ეს ძა ლი ან ცუ დი პრ ეც ედ ენ ტი 
იქ ნე ბა, რა დგ ან აც ყო ვე ლთ ვის 
გა მო ჩნ დე ბი ან ქუ ჩის პო ლი ტი
კო სე ბი, რო მლ ებ იც ვა და ზე ად

რე მო ით ხო ვენ არ ჩე ვნ ებს... 
მე ორე მო ლო დი ნი, რო მე ლიც 

რა ტო მღ აც გა ჩნ და – ეს ირ აკ ლი 
ღა რი ბა შვ ილ ის პო ლი ტი კი დან წა
სვ ლაა.  

ისე ჩა ნს, რომ ახ ლა ირ აკ ლი 
ღა რი ბა შვ ილ ის წი ნა აღ მდ ეგ შე ტე
ვაც, რო მე ლმ აც კა მპ ან იუ რი 

ხა სი ათი მა რთ ლაც მი იღო, ას ევე 
მო ხვ და პრ ორ უს ული ძა ლე ბის ობ
იე ქტ ივ ში. ბე ვრ ის თვ ის პრ ემ იე რის 
შე ცვ ლაა მი ზნ ის მი ღწ ევა, მი ზა ნი 
კი ის ევ და ის ევ ვა და მდ ელი არ
ჩე ვნ ებ ია. აქ ძი რი თა დად მა რგ ვე
ლა შვ ილ სა და ივ ან იშ ვი ლს შო რის 
და ძა ბუ ლო ბა ზე თა მა შო ბენ. ანუ 
მი იჩ ნე ვენ, რომ, თუ კი პრ ემ იე რი 

შე იც ვლ ება, დი დი კუ ლუ არ ული 
ბრ ძო ლე ბი შე იძ ლე ბა და იწ ყოს. ამ 
შე მთ ხვ ევ აში სწ ორ ედ პრ ეზ იდ ენ ტს 
მო უწ ევს, პა რლ ამ ენ ტს პრ ემ იე რის 
ახ ალი კა ნდ იდ ატ ურა შე სთ ავ აზ ოს. 
და ხომ შე იძ ლე ბა ირ აკ ლი ალ ას ან ია 
გა ხდ ეს მი სი ფა ვო რი ტი? და მა შინ 
პრ ოც ესი ჩი ხში შე ვა, – ამ ტკ იც ებ ენ 
და რწ მუ ნე ბით. 

ირ აკ ლი ღა რი ბა შვ ილს მც ირე 
პო ლი ტი კუ რი გა მო ცდ ილ ება აქ ვს. 

გა რკ ვე ული შე ცდ ომ ებ ის მი უხ
ედ ავ ად, მას და მო უკ იდ ებ ელ 

პო ლი ტი კურ ფი გუ რად ჩა
მო ყა ლი ბე ბის შა ნსი უნ და 
მი ეც ეს. მო სწ ონს ეს ვი ნმ
ეს დღ ეს თუ არა, ირ აკ ლი 
ღა რი ბა შვ ილი ერთერ თი 
(თუ ერ თა დე რთი არა) 
პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რაა, 
ვი საც წა რმ ატ ებ ის მი ღწ
ევ ის პე რს პე ქტ ივა აქ ვს. 
თუ მცა, ამ ის თვ ის მას ახ
ალი და პრ ოფ ეს იუ ლი გუ

ნდი სჭ ირ დე ბა. 
პო ლი ტი კო სი სთ ვის მნ

იშ ვნ ელ ოვ ან ია, ით ამ აშ ოს 
ჭრ ელ ინ ტე რე სე ბზე, გა ით ვა

ლი სწ ინ ოს ყვ ელ ას ამ ბი ცია და 
მი აღ წი ოს კო მპ რო მი სს. პო ლი ტი კა 
კო მფ ორ ტი არ არ ის... 

ასე რომ, პრ ორ უს ულ ძა ლე ბს 
მი სი წა სვ ლა ორი მი ზე ზით შე იძ
ლე ბა სუ რდ ეთ: ის წა რმ ოა დგ ენს იმ 
ხე ლი სუ ფლ ებ ას, რო მე ლმ აც ვერ 
შე ძლო ნა ცე ბის გა ნა დგ ურ ება, და 
მე ორე, მი სი წა სვ ლით იო ლი იქ ნე ბა 
ვა და მდ ელ არ ჩე ვნ ებ ამ დე მი სვლა.

პრ ემ იე რის წი ნა აღ მდ ეგ ნა ცი
ონ ალ ებ იც აქ ტი ურ ობ ენ. მა თთ ვის 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, რომ ღა რი ბა შვ
ილს წა რმ ატ ებ ის მი ღწ ევ ის პე რს პე
ქტ ივა გა უქ რონ, რა საც გა რკ ვე უწ
ილ ად მი აღ წი ეს კი დევ ეგ რე თწ ოდ
ებ ული „კა ხუ რი კლ ან ის“ და შლ ით; 
და მე ორე, ირ აკ ლი უნ და წა ვი დეს. 
ნა ცი ონ ალ ები აქ ტი ურ ად უჭ ერ ენ 
მხ არს, მა გა ლი თად, იგ ივე ჯა ნდ აც
ვის მი ნი სტ რს სე რგ ეე ნკ ოს. მი ზე ზი 
გა სა გე ბია – ის და ნე ბი სმ იე რი სხ ვა, 
ღა რი ბა შვ ილ ის გა რდა, მა ინც ტე
ქნ იკ ური და ნი შვ ნა იქ ნე ბა და არა 
პო ლი ტი კუ რი. შე სა ბა მი სად, მის 
წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლაც – უფ რო ად
ვი ლი. 

P.S. ასე რომ, პრ ორ უს ები ახ
ლა გა თა მა მე ბუ ლნი არ იან და 
სა კუ თარ პი რო ბე ბს დე მო ნს ტრ

აც იუ ლი მა ნე რი თაც კი აფ იქ
სი რე ბენ, თუ კი რო მე ლი მე 

მა თი პი რო ბა შე სრ ულ
დე ბა, მა შინ ის ინი თა ვს 
უკ ვე გა ვლ ენ იან ფი გუ
რე ბად წა რმ ოი დგ ენ ენ 
და მა რთ ვის სა და ვე
ებ ის კე ნაც გა ექ ცე ვათ 
თვ ალი.

ირაკლი
ღარიბაშვილს 
პოლიტიკური 
წარმატების 
შანსი აქვს
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„დღეს პროდასავლური ძალები ისეთი 
სუსტია, როგორც არასდროს...“

– ეს შა ვი პი არ ია, თუ ფი ქრ ობ, 
რომ ნა ცი ონ ალ ები რა ღა ცას რე
ალ ურ ად გე გმ ავ ენ?

– რთ ული სა თქ მე ლია. თუ მცა, 
ფა ქტ ია, სა ზო გა დო ებ აში ამ ის და ჯე
რე ბის მზ აო ბა არ ის. ეს უკ ვე ნა მდ ვი
ლად ნა ცი ონ ალ ებ ის ბრ ალ ია... მათ 
ამ იმ იჯ ის ჩა მო სა რე ცხ ად არ აფ ერი 
გა აკ ეთ ეს. 

– ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ები ახ სე ნე 
და რა ტომ შე იძ ლე ბა ამ ის სა ჭი რო
ება და დგ ეს? 

– აქ ორი ფა ქტ ორ ია გა სა თვ ალ
ის წი ნე ბე ლი. ერ თი: ხე ლი სუ ფლ ებ ამ 
უნ და იგ რძ ნოს, რომ მი სი რე იტ ინ გი 
ისე ეც ემა, რომ 2016 წლ ამ დე ვე ღარ 
მი აღ წე ვს. იმ ავ დრ ოუ ლად, ის უნ და 
გრ ძნ ობ დეს პო ლი ტი კურ სპ ექ ტრ ში 
იმ გვ არი ძა ლის გა მო ჩე ნას, რო მე ლიც 
გა მო თა ვი სუ ფლ ებ ულ ამ ომ რჩ ევ ელ
თა ხმ ებს შე მო იკ რე ბს. ამ გვ არი პო
ლი ტი კუ რი ძა ლა ჯე რჯ ერ ობ ით არ 
ჩა ნს. 

ამ შე მთ ხვ ევ აში, არ ვგ ულ ის ხმ ობ 
მათ, ვი ნც გა რკ ვე ული პრ ოც ენ ტით 
შე ვლ ენ პა რლ ამ ენ ტში, ვგ ულ ის ხმ ობ 
ის ეთ ძა ლას, რო მე ლიც ხე ლი სუ ფლ
ებ ის ალ ტე რნ ატ ივ ად ჩა მო ყა ლი ბდ
ება... თუ კი ამ გვ არი პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლა გა მო ჩნ დე ბა და მმ არ თვ ელი 
პა რტ იის რე იტ ინ გიც მკ ვე თრ ად და
იწ ევს, ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ იც შე იძ
ლე ბა გა მო ცხ ად დეს... 

აქ სხ ვა პრ ობ ლე მაა. ბე ვრი მო ქმ

ედი დე პუ ტა ტი ხვ დე ბა, რომ მო მა
ვა ლში პა რლ ამ ენ ტში ვერ მო ხვ დე ბა. 
სწ ორ ედ ის ინი იქ ნე ბი ან  ბა რი ერი ამ 
გზ აზე მთ ავ არი ბა რი ერ ის რო ლში. 

– ხომ არ ფი ქრ ობ, რომ ვა და მდ
ელი არ ჩე ვნ ებ ის მო თხ ოვ ნი ლე ბა 
მა ინც უფ რო პრ ორ უს ულ ძა ლე ბს 
აქ ვთ? 

– კი, რა თქ მა უნ და... დღ ეს პრ ოდ
ას ავ ლუ რი ძა ლე ბი ის ეთი სუ სტ ია, 
რო გო რც არ ას დრ ოს... ჩვ ენ შე იძ ლე ბა 
მი ვი ღოთ პა რლ ამ ენ ტი, რო მე ლს აც 
არ ექ ნე ბა და სა ვლ ური სა გა რეო ორ
იე ნტ აც ია... ეს ძა ლე ბი ამ ას უკ ვე არც 
მა ლა ვენ. ის, რა საც ის ინი რა მდ ენ იმე 
წლ ის წი ნათ ვერ იტ ყო დნ ენ, ახ ლა 
ღი ად აფ იქ სი რე ბენ. მი იჩ ნე ვენ, რომ 
ახ ლა შე იძ ლე ბა თა მა მად თქ ვა, რომ 
რუ სე თთ ან ურ თი ერ თო ბის და ლა გე
ბა არ ის სა ქა რთ ვე ლოს გა და რჩ ენ ისა 
და ტე რი ტო რი ებ ის და ბრ უნ ებ ის (თუ
მცა ამ მო სა ზრ ებ ას კა ტე გო რი ულ ად 
არ ვი ზი არ ებ) ერ თა დე რთი გზა... მა
თი მო სა ზრ ებ ით, ან ტი და სა ვლ ური 
პო ლი ტი კის დე კლ არ ირ ებ ის სა შუ ალ
ებ ას მათ სა ზო გა დო ებ ის დი დი ნა წი
ლის გა ნწ ყო ბე ბი აძ ლე ვს...

– რამ გა ნა პი რო ბა ეს – ეკ ონ ომ
იკ ურ მა ვი თა რე ბამ?

– მათ შო რის, ეკ ონ ომ იკ ურ მაც... 
სა ქა რთ ვე ლოს ყვ ელა ხე ლი სუ ფლ
ებ ის მთ ავ არი და ნა შა ულ ია ის, რომ 
მათ სა ზო გა დო ებ ის თვ ის ელ ემ ენ ტა
რუ ლი სო ცი ალ ური მო თხ ოვ ნე ბის 
და კმ აყ ოფ ილ ება ვერ შე ძლ ეს. ვერ 
მო ახ ერ ხეს ის, რომ სა ზო გა დო ება არ 
და მდ გა რი ყო სა ხი ფა თო არ ჩე ვა ნის 
წი ნა შე: სო ცი ალ ური კე თი ლდ ღე ობა 
თუ სა ქა რთ ვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო
ბა... მე ორ ეც, ყვ ელ ან აირ იმ ედს აქ ვს 
ლი მი ტი... 20 წე ლი გვ ქო ნდა იმ ის თვ
ის, რომ და სა ვლ ეთი მი რა ჟი დან რე
ალ ობ ად ქც ეუ ლი ყო... მა გრ ამ დღ ეს 
ნა ტო ცა და ევ რო კა ვშ ირ იც ძა ლი ან 
შო რს არ ის. 

და აკ ვი რდ ით, ახ ლა იხ სნ ება ნა
ტოს სა სწ ავ ლო ცე ნტ რი... მო სა
ხლ ეო ბას ეს უკ ვე უს აფ რთ ხო ებ ის 
ფა რად კი აღ არ მი აჩ ნია, არ ამ ედ იმ 

სა ფრ თხ ედ, რო მე ლმ აც შე იძ ლე ბა 
მას რუ სე თის რი სხ ვა და ატ ეხ ოს 
თა ვს... რა დი კა ლუ რად შე იც ვა
ლა აღ ქმა...

– დე მო კრ ატ იუ ლი სი სტ
ემა გა ნა პრ ორ უსი ძა ლე ბის 
არ სე ბო ბა საც არ გუ ლი სხ
მო ბს? 

– რა თქ მა უნ და, ხე ლი
სუ ფლ ებ ას რო მც უნ დო დეს 
მა თი აკ რძ ალ ვა, მძ იმე დი

ლე მის წი ნა შე და დგ ება. თუ ერ თი პო
ლი ტი კუ რი პა რტ ია ან ერ თი არ ას ამ
თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცია აი კრ ძა ლა, 
მე რე აღ არ ავ ინ იქ ნე ბა და ზღ ვე ული 
აკ რძ ალ ვე ბი სგ ან, თა ნაც ნე ბი სმ იე რი 
მო ტი ვით... 

აქ სა ჭი როა რუ სუ ლი ბა ზრ ის ალ
ტე რნ ატ ივა შე იქ მნ ას...

– მი ნდა, ხე ლი სუ ფლ ებ ას აც შე
ვე ხოთ. შე ნი აზ რით, ვის აქ ვს ვე რტ
იკ ალ ზე პო ლი ტი კურ ლი დე რად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის შა ნსი და პე
რს პე ქტ ივა? 

– რა მდ ენ იც არ უნ და 
აკ რი ტი კონ ივ ან იშ ვი ლი, 
რომ მან ახ ალი სა ხე ები 
მო იყ ვა ნა პო ლი ტი კა ში, 
სჯ ობ და პო ლი ტი კუ
რი გა მო ცდ ილ ებ ით 
და კვ ალ იფ იკ აც
იით ყო ფი ლი ყვ

ნენ, მა გრ ამ ის ფა ქტი, რომ პო ლი ტი
კა ში ახ ალ სი სხ ლს გზა გა ეხ სნა, იყო 
მი სა სა ლმ ებ ელი... თუ მცა, ამ ის პა რა
ლე ლუ რად მათ არ მი ეც ათ იმ დო ზის 
თა ვი სუ ფლ ება, რო მე ლიც მათ და მო
უკ იდ ებ ელ და პე რს პე ქტ იულ პო ლი
ტი კო სე ბად შე დგ ომ ის სა შუ ალ ებ ას 
მი სც ემ და. შე ვა რდ ნა ძეს დღ ეს ბე ვრ 
ქო ქო ლას კი აყ რი ან, მა გრ ამ მან ყვ
ელ ას მი სცა შა ნსი. ყვ ელ ას, ვი ნც კი 
პო ლი ტი კურ სი ვრ ცე ში გა მო ჩნ და, 

სა კუ თა რი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის გა
მო მჟ ღა ვნ ებ ის სა შუ ალ ება ჰქ ონ

და. 
დღ ეს გა ნს ხვ ავ ებ ული ვი

თა რე ბაა. არც ერთ ახ ალ 
სა ხეს არ ეძ ლე ვა სა შუ ალ

ება, ჰყ ავ დეს თა ვი სი გუ
ნდი და ჩა მო ყა ლი ბდ ეს 

პო ლი ტი კუ რი პე რს
პე ქტ ივ ის მქ ონე 

ლი დე რად. შე სა ძლ ოა, ეს ივ ან იშ ვი
ლის წა რს ული მწ არე გა მო ცდ ილ ებ ის 
ბრ ალ იც იყ ოს. ხშ ირ ად გვ ეს მის, რომ, 
რო გო რც მე რა ბი შვ ილი, ისე ად ეი შვ
ილი ად რე კო ნს ულ ტა ცი ებს სწ ორ ედ 
ივ ან იშ ვი ლთ ან გა დი ოდ ნენ. ივ ან იშ
ვი ლს არ აე რთ ხელ უთ ქვ ამს მა თი მი
სა მა რთ ით, რომ ის ინი წა რმ ატ ებ ული 
მე ნე ჯე რე ბი იყ ვნ ენ. ად ამ ია ნმა, რო
მე ლმ აც მი ლი არ დე ბი ჩა დო მა შინ და 
ეგ ონა, რომ ხე ლი სუ ფლ ება, მი ნი მუმ, 
მო უს მე ნდა მა ინც, მის წი ნა აღ მდ ეგ 
წა ვი და... ეტ ყო ბა, ამ მწ არე გა მო ცდ
ილ ებ იდ ან გა მო მდ ინ არე, სა მზ ეო ზე 
ახ ლად გა მო ყვ ან ილ  ფი გუ რე ბს დღ ეს 
ნა კლ ები თა ვი სუ ფლ ება აქ ვთ. 

არ ადა, ამ გუ ნდს მხ ოლ ოდ პა სუ
ხი სმ გე ბლ ობა კი არ უნ და ჰქ ონ დეს, 
არ ამ ედ მა რთ ვის რე ალ ური ბე რკ
ეტ ებ იც. სხ ვა რა პე რს პე ქტ ივა ჩა ნს? 
ერ თსა და იმ ავე პო ლი ტი კურ წრ ეზე 
ვტ რი ალ ებთ ერ თი და იგ ივე პო ლი
ტი კუ რი სა ხე ებ ით... თუ ახ ალი პო
ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბი არ იშ ვა, სა
კმ აოდ რე ალ ური შე იძ ლე ბა გა ხდ ეს 
„ნა ცი ონ ალ ებ ის“ ხე ლი სუ ფლ ებ აში 
და ბრ უნ ებ ის შა ნსი, მით უფ რო რომ 
ის ინი დღ ემ დე რჩ ებ იან და სა ვლ ეთ
ის რე ალ ურ ფა ვო რი ტე ბად. არ ადა, 
სა ქა რთ ვე ლო ში მი მზ იდ ვე ლი ახ ალი 
სა ხე ებ ის არ სე ბო ბის შე მთ ხვ ევ აში, 
და სა ვლ ეთს ფს ონი შე იძ ლე ბა სწ ორ
ედ მა თზე და ედო.

ხათუნა ლაგაზიძე: 
„20 წელი გვქონდა 

იმისთვის, რომ 
დასავლეთი 

მირაჟიდან რეალობად 
ქცეულიყო... მაგრამ 

დღეს ნატოც და 
ევროკავშირიც 

ძალიან შორს არის“ 

„არც ერთ 
ახალ სახეს არ 

ეძლევა საშუალება, 
ჰყავდეს თავისი 

გუნდი და 
ჩამოყალიბდეს 
პოლიტიკური 
პერსპექტივის 

მქონე 
ლიდერად“

EXCLUSIVE

„ხე ლი სუ ფლ ებ ამ 
უნ და იგ რძ ნოს, 

რომ მი სი რე იტ ინ გი 
ისე ეც ემა, რომ 2016 

წლ ამ დე ვე ღარ მი აღ წე ვს“
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2015 წლ ის 12 თე ბე რვ ალს, 
სპ ორ ტის სა სა ხლ ეში, სა ხე ლო
ვნ ებო ინ დუ სტ რია „არ ტპ ალ ასი“ 
დი დი ქა რთ ვე ლი სა ოპ ერო მო მღ
ერ ლის  პა ატა ბუ რჭ ულ აძ ის 60 
წლ ის იუ ბი ლი სა დმი მი ძღ ვნ ილ, 
სი ურ პრ იზ ებ ით აღ სა ვსე, გრ ან
დი ოზ ულ კო ნც ერ ტს გე გმ ავს.

კო ნც ერ ტში მო ნა წი ლე ობ ის მი
სა ღე ბად „არ ტპ ალ ას ის“ მო წვ ევ ით 
სა ქა რთ ვე ლოს ეს ტუ მრ ება 15მდე 
ქა რთ ვე ლი და უც ხო ელი მს ოფ
ლიო ვა რს კვ ლა ვი. სა გა ნგ ებ ოდ 
იუ ბი ლი სა დმი სპ ორ ტის სა სა ხლ
ეში შე ნდ ება უპ რე ცე დე ნტო 600 
მ2ია ნი სც ენა და ორ იგ ინ ალ ური 
დე კო რა ცია ეკ რა ნე ბით, სპ ეც იფ
იკ ური გა ნა თე ბი თა და გა ხმ ოვ ან
ებ ით. 

კო ნც ერ ტის კო ნც ეფ ცია: ქა
რთ ვე ლი და უც ხო ელი პრ იმ ად ონ
ები მს ოფ ლიო ბა ნს 60 წლ ის იუ ბი
ლეს ულ ოც ავ ენ.

კო ნც ერ ტის მა ღალ ხა რი სხ სა 
და მა სშ ტა ბუ რო ბა ზე მე ტყ ვე ლე ბს 
ის ფა ქტ იც, რომ სა ქა რთ ვე ლო ში 
პი რვ ელ ად ჩა მო ვა ლე გე ნდ არ ული 
ფრ ან გი მს ახ იო ბი ალ ენ დე ლო ნი, 
რო მე ლიც ქა რთ ველ პი ან ისტ და
ვით ალ ად აშ ვი ლთ ან ერ თად წა რუ
ძღ ვე ბა სა ღა მოს. და თუ ნა ფრ ან გი 
მს ახ იო ბის სა უბ არს გა და გვ ით არ
გმ ნის. 

ამ ფო იე რვ ერ კულ კო ნც ერ
ტში მო ნა წი ლე ობ ენ: ნი ნო მა ჩა
იძე, მა ყვ ალა ქა სრ აშ ვი ლი, ია ნო 
თა მა რი (ალ იბ ეგ აშ ვი ლი)ან იტა რა
ჭვ ელ იშ ვი ლი, თა მარ ივ ერი, ნი ნო 
სუ რგ ულ აძე, მა რი კა გუ ლო რდ ავა, 
თე ონა დვ ალი, ნა ნა მი რი ანი (ქა
ვთ არ აშ ვი ლი) და უც ხო ელი პრ იმ
ად ონ ები: მი შელ კრ აი დე რი, ოლ გა 
ბო რო დი ნა და ირ ინა მა კა რო ვა. ამ 
ად ამ ია ნე ბის ერ თად შე კრ ება ნე
ბი სმ იე რი რა ნგ ის თე ატ რს უჭ ირს. 
ის ინი პა ატ ას იუ ბი ლემ შე კრ იბა.  

სპ ეც ია ლუ რად ამ დღ ის ათ ვის 
ერ თი ან დე ბა ორი სი მფ ონ იუ რი 
ორ კე სტ რი, ზ.ფა ლი აშ ვი ლის სა
ხე ლო ბის ოპ ერ ისა და ბა ლე ტის 
სა ხე ლმ წი ფო თე ატ რის სი მფ ონ
იუ რი ორ კე სტ რი და ე.მი ქე ლა ძის 
სა ხე ლო ბის სა ხე ლმ წი ფო სი მფ ონ
იუ რი ორ კე სტ რი. გა ერ თი ან ებ ულ 
ორ კე სტ რს ორი მა ეს ტრო უდ ირ
იჟ ორ ებს  ჯა ნლ უკა მა რჩ ანო და 
ნი კო ლოზ რა ჭვ ელი. 

გა რდა მო მღ ერ ლე ბი სა, კო ნც
ერ ტში მო ნა წი ლე ობ ას მი იღ ებს 
მს ოფ ლი ოში აღ ია რე ბუ ლი ქა რთ
ვე ლი მე ვი ოლ ინე  ლი ანა ის აკ აძე.

ეს კო ნც ერ ტი რომ სპ ორ ტის 
სა სა ხლ ეში ჩა ტა რე ბუ ლი ყო, და
ვით სა ყვ არ ელ იძ ის და ჟი ნე ბუ ლი 
მო თხ ოვ ნა ყო ფი ლა. ის ამ კო ნც
ერ ტის და მდ გმ ელი რე ჟი სო რია. 
„არტპა ლა სთ ან“ მე ორ ედ თა ნა
მშ რო მლ ობს. კა ჭრ ეთ ის სა შო ბაო 
კო ნც ერ ტის რე ჟი სო რიც ის გა ხლ
დათ. 

სა იუ ბი ლეო კო ნც ერ ტზე რომ 
მხ ოლ ოდ ქა ლბ ატ ონ ებს ემ ღე რათ 
ეს ღო ნი სძ იე ბის მუ სი კა ლუ რი პრ
ოდ იუ სე რის მა რი ნა ბე რი ძის იდ ეა 
იყო. და მთ ავ არი სტ უმ რის – ალ ენ 
დე ლო ნის ჩა მო ყვ ან ის იდ ეაც მას 
ეკ უთ ვნ ის. 

მა რი ნა ბე რი ძე: რო ცა კო ნც
ერ ტის მა სშ ტა ბუ რო ბა ზე წა ვი და 
სა უბ არი, მო მი ნდა, რომ მას ის ეთი 
წა მყ ვა ნი ჰყ ოლ ოდა, რო მე ლს აც 
სულ არ ვხ ედ ავთ. მე ტიც – ძა ლი ან 
ცნ ობ ილი უნ და ყო ფი ლი ყო. ის ეთ
ივე ცნ ობ ილი, რო გო რიც პა ატ აა. 
რა მდ ენ იმე გვ არი და ვა სა ხე ლე, პი
რდ აპ ირ ალ ენ დე ლო ნი არ და მი სა
ხე ლე ბია. ბრ ედ პი ტი, რი ჩა რდ გი
რი... თა მა მად ვი ძა ხდი ამ სა ხე ლე

ბს, ეს ჩე მი მა ნე რაა. ერ თდ რო ულ
ად რა მდ ენ იმე ად ამ ია ნთ ან მი დი
ოდა მო ლა რა კე ბა. ას აკ ობ რი ვად 
ყვ ელ აზე მე ტად ვი ნც „მა წყ ობ და“, 
ის და გვ თა ნხ მდა ჩა მო სვ ლა ზე. 

და თო სა ყვ არ ელ იძე: სწ ორი 
მი დგ ომ ით სპ ორ ტის სა სა ხლე 
შე იძ ლე ბა კლ ას იკ ური კო ნც ერ
ტე ბი სთ ვის მი მზ იდ ველ შე ნო ბად 
იქ ცეს. იკა ავ ალ ია ნთ ან ერ თად ამ 

კო ნც ერ ტის 
შე მდ ეგ ამ
აში მს მე ნე ლს 
და ვა რწ მუ ნებ. 
სა ოც არი სც ენა 
და გხ ვდ ებ ათ. ირ
აკ ლი ნიუიო რკ იდ ან 
დრ ოე ბით და ბრ უნ და. პრ ოე
ქტ ებს გა აკ ეთ ებს და და ტო ვე ბს 
თბ ილ ისს. ამ გრ ან დი ოზ ულ ობ ის 
შე სა ძლ ებ ლო ბა ჩე მი ძა ლე ბით არ 
მქ ონ ია. გა მო ჩნ და „არ ტპ ალ ასი“, 
რო მე ლმ აც თა ვის გა მო ჩე ნის სა
შუ ალ ება მო გვ ცა. რო დე საც კლ
ას იკ ურ კო ნც ერ ტს აკ ეთ ებს „არ
ტპ ალ ასი“ ჩე მთ ან მო დი ან ხო ლმე. 
მე ეს მი ხა რია. ბა ტონ პა ატ ას 
დი დი სი ყვ არ ულს სა ქმ ით ვუ მტ
კი ცებ. 

– რი თი იქ ნე ბა ეს კო ნც ერ ტი 
გა ნს ხვ ავ ებ ული?

– ატ მო სფ ერო, რო მე ლიც იქ იქ

ნე ბა, ძა ლი ან მი მზ იდ ვე ლია. 
სპ ორ ტის სა სა ხლ ეში ბე ვრი კო ნც
ერ ტი ჩა ტა რე ბუ ლა, მა გრ ამ ას ეთი 
ატ მო სფ ერო და სც ენა იქ არ ავ ის 
უნ ახ ავს. გა რდა ამ ისა, პა ატ ას შე
მო ქმ ედ ებ იდ ან ეპ იზ ოდ ებს ალ ენ 
დე ლო ნი მო ყ ვე ბა. ბე ვრ მა არ იც ის 
მი სი სა ერ თა შო რი სო კა რი ერ ული 
მი ღწ ევ ები. სე რი ოზ ული სა ოპ ერო 
პრ ოგ რა მა გვ აქ ვს. პო მპ ეზ ურ ობ ას 
და სა ზე იმო გა ნწ ყო ბას შე ვი ნა რჩ
უნ ებთ. 

პრ ოე ქტ ის გე ნე რა ლუ რი სპ ონ
სო რია სა მშ ენ ებ ლო კო მპ ან ია „ჯი
დიჯი“.

ბე ჟან წა ქა ძე (სა მშ ენ ებ ლო 
კო მპ ან ია „ჯო რჯ იან დე ვე

ლო პმ ენტ გრ უპ ის“ და
მფ უძ ნე ბე ლი): ჩვ ენ 

დი დი სი ყვ არ ულ ით 
და ვთ ან ხმ დით ამ 
კო ნც ერ ტის სპ ონ
სო რო ბას. გვ ინ და 
ეს სა ღა მო მა ღალ 
დო ნე ზე ჩა ტა რდ
ეს. ახ ალ გა ზრ
დე ბი სთ ვის დი დი 

მო ტი ვი იქ ნე ბა, 
რომ სა მო მა ვლ ოდ 

ას ევე წა რმ ატ ებ ით 
იღ ვა წ ონ.
მა რი ნა ბე რი ძე: მე მო მწ

ონს, რომ ორი ორ კე სტ რი ერ თი
ან დე ბა და ერ თი დი დი ორ კე სტ რი 
ხდ ება. მე მო მწ ონს, რომ ჯა ნლ უკა 
მა რჩ ანო და ნი კა რა ჭვ ელი თა ვი
ან თი სი უპ რი ზე ბით გა გვ აო ცე ბენ. 
მე მო მწ ონს წა მყ ვა ნის რა ნგ ში ალ
ენ დე ლო ნი და და თუ ნა ალ ად აშ
ვი ლი რომ გვ ყა ვს. ძა ლი ან ბე ვრი 
სი ურ პრ იზი გვ ელ ის. ბე ვრი სა ოპ
ერო მძ ივ ია ამ კო ნც ერ ტზე. მათ 
ასე ეძ ახ იან. მთ ავ არ ია, რომ კა რგი 
გა მო ვი დეს, რა შიც ეჭ ვი არ მე პა
რე ბა. ეს იქ ნე ბა ზე იმი. პა ატ ას მს
გა ვსი მო მღ ერ ალი ცო ტა გვ აყ ვს. 
ის ამ ას იმ სა ხუ რე ბს.
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my View

 ვისი იდეა იყო პაატა ბურჭულაძის 
იუბილის სპორტის სასახლეში მოწყობა?

EXCLUSIVE
„არტპალასი“ 
მსოფლიოდან 15 საოპერო 
მომღერალს უყრის თავს

მარინა ბერიძე: 
„პირდაპირ ალენ 

დელონი არ 
დამისახელებია. 

ბრედ პიტი, 
რიჩარდ გირი... 

თამამად ვიძახდი 
ამ სახელებს, ეს 
ჩემი მანერაა. 
ერთდროულად 

რამდენიმე 
ადამიანთან 

მიდიოდა 
მოლარაკება. 
ასაკობრივად 

ყველაზე მეტად 
ვინც „მაწყობდა“, 
ის დაგვთანხმდა 

ჩამოსვლაზე“

დავით საყვარელიძე: 
„სპორტის სასახლეში ბევრი 

კონცერტი ჩატარებულა, 
მაგრამ ასეთი ატმოსფერო  და 

სცენა იქ არავის უნახავს“

„პაატას მსგავსი მომღერალი ცოტა გვყავს. ის ამას იმსახურებს“

ორშაბათი, 2 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 40



13 თე ბე რვ ალს სა ღა მოს 9 სა
ათ ზე „ქო რთ ია რდ მე რი ოტი“ მა
სპ ინ ძლ ობს კო ნკ ურ სს, „მი სტ ერ 
ვა ლე ნტ ინი 2015“. პი რვ ელი ქა
სთ ინ გი დან შე რჩ ეუ ლი 20 ახ ალ გა
ზრ და ბი ჭი სხ ეუ ლის დე მო ნს ტრ
ირ ებ ას მო ახ დე ნს პო დი უმ ზე და 
„მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინ ის“ ტი ტუ ლი
სთ ვის იბ რძ ოლ ებს. 

კო ნკ ურ სის დე ტა ლე ბი პრ ოე
ქტ ის ორ გა ნი ზა ტო რს, სა მო დე ლო 
სა აგ ენ ტო „ბე სტ მო დე ლს ის“ ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლს, კა ხი ხა ბე იშ ვი ლს გა მო
ვკ ით ხეთ. 

 მე ექ ვსე წე ლია „მი სტ ერ ვა ლე
ნტ ინი“ ტა რდ ება სა ქა რთ ვე ლო ში. 
იდ ეის ავ ტო რი გია ჯა ჯა ნი ძე გა ხლ
ავთ. წი ნა წლ ებ ში კო ნკ ურ სს ატ არ
ებ და ქე თა ნა ჭყ ებ ია. სა მწ უხ არ ოდ, 
ქე თა გა რდ აი ცვ ალა და 2013 წლ
იდ ან დღ ემ დე, უკ ვე მე სა მედ „ბე სტ 
მო დე ლსი“ ატ არ ებს კო ნკ ურ სს. 

 კა ხი, შე ნი ორ გა ნი ზა ტო რო
ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კო ნკ ურ სის გა
მა რჯ ვე ბუ ლე ბი, ბე რდ ია თო ფუ
რია და თო რნ იკე ტყ ემ ალ აძე სა
ზო გა დო ებ ამ უკ ვე გა იც ნო...

 ბე რდ ია მი ნე რა ლუ რი წყ ლის 
სა ხე გა ხდა, ას ევე აზ ერ ბა იჯ ან ული 
„პე პს ის“ სა ხე. თო რნ იკე ტყ ემ ალ
აზე, რო მე ლიც მა ნა მდე „იმ იჯ ცე
ნტ რის“ მო დე ლი იყო და გა მა რჯ ვე
ბის შე მდ გომ, ჩე მს სა აგ ენ ტო სთ ან 
გა აფ ორ მა კო ნტ რა ქტი, „ცე კვ ავ ენ 
ვა რს კვ ლა ვე ბში“ მი იწ ვი ეს. ექ სკ ლუ
ზი ურ ად გე ტყ ვით იმ ას აც, რომ „მი
სტ ერ ვა ლე ნტ ინი 2014“, თო რნ იკე 

ტყ ემ ალ აძე, თა მუ ნა მუ სე რი ძე სთ ან 
ერ თად წა იყ ვა ნს „მი სტ ერ ვა ლე ნტ
ინი 2015“ის ფი ნა ლს. 

 ამ ყვ ელ აფ რის გა თვ ალ ის წი
ნე ბით წე ლს, ალ ბათ, კო ნკ ურ სში 
მო ნა წი ლე ობ ის მე ტი მს ურ ვე ლი 
გა მო ჩნ და.

 რა თქ მა უნ და. თუ მცა აქ ტი ვო
ბის მი ზე ზი მხ ოლ ოდ პო პუ ლა რო
ბის სუ რვ ილი არ არ ის. მს ურ ვე ლთა 
რი ცხ ვი გა იზ არ და იმ იტ ომ, რომ ად
ამ ია ნე ბმა კა რგ ად გა ია ზრ ეს რა კო
ნკ ურ სში მო ნა წი ლე ობ ენ. ეს არ არ
ის მო დე ლე ბის კო ნკ ურ სი. ეს არ ის, 
კა რგი ბი ჭე ბის, მო ვლ ილი ბი ჭე ბის 
კო ნკ ურ სი. შე სა ბა მი სად, კო მპ ლე
ქს ებ იც აღ არ აქ ვთ. შე სა რჩ ევი ტუ
რე ბი ცხ რა ია ნვ რი დან და ვი წყ ეთ. 
პი რვ ელი შე სა რჩ ევი ტუ რი შე დგა 
26 ია ნვ არს. ჟი ურ ის თა ვმ ჯდ ომ არე 
გა ხლ დათ გია ჯა ჯა ნი ძე. ქა სთ ინ გს 
ეს წრ ებ ოდ ნენ: მა კა შა ლი კა შვ ილი, 

ზა ლი კო ბე რგ ერი, მო დე ლი, თა მთა 
პო პი აშ ვი ლი. 50 მს ურ ვე ლი დან გა
და ვა რჩ იეთ 20 სა უკ ეთ ესო.  

 რა მდ ენ ლუ ქში წა რს დგ ებ იან 
კო ნკ ურ სა ნტ ები მა ყუ რე ბლ ის წი
ნა შე?

 სა მი ლუ ქი იქ ნე ბა წა რმ ოდ გე
ნი ლი: კლ ას იკ ური სა მო სი, სპ ორ
ტუ ლი სტ ილი და სა ცუ რაო კო სტ
იუ მი.

 ვინ იქ ნე ბი ან ფი ნა ლზე ჟი ურ
ის წე ვრ ები?

 სა კმ აოდ მრ ავ ალ რი ცხ ოვ ანი 
ჟი ური მყ ავს წე ლს, მათ შო რის 
არ იან: მა ია ას ათ ია ნი, თა კო ჩხ
ეი ძე, ნი ნო იო სე ლი ანი, თეა აგ
ლა ძე, მა კა შა ლი კა შვ ილი, ზა ლი
კო ბე რგ ერი, ნი ნო ნა დი რა ძე, გია 
ჯა ჯა ნი ძე, „არ ენ ას“ გე ნე რა ლუ
რი დი რე ქტ ორი სო ფო ხა ჭა პუ რი
ძე, რო მე ლიც გა მა რჯ ვე ბუ ლზე 
და აწ ეს ებს ექ ვს თვ იან ულ იმ იტო 
პა კე ტს, გა მო ავ ლე ნს მი სტ ერ ფი
ტნ ესს და და აჯ ილ დო ებს სა მთ
ვი ანი მო მს ახ ურ ებ ის პა კე ტით. 
კო ნკ ურ სა ნტ ებ მა და იწ ყეს უკ ვე 
მა სტ ერ კლ ას ები დე ფი ლე ში, ცუ
რა ვენ, არ ჩე ვენ ვა რც ხნ ილ ობ ებს, 
ირ უჯ ებ იან, აქ ვთ ფო ტო სე სი ები. 
იგ ეგ მე ბა ბე ვრი სა ტე ლე ვი ზიო 
ეთ ერი. 

ნინო მჭედლიშვილი

my View

„კონკურსანტებმა დაიწყეს 
უკვე მასტერკლასები 

დეფილეში, ცურავენ, არჩევენ 
ვარცხნილობებს, ირუჯებიან, 

აქვთ ფოტოსესიები“ 

EX
CL

US
IV

E

თბილისში „კაი ბიჭების“ კონკურსი ჩატარდება

„ეს არ არის მოდელების 
კონკურსი. ეს არის, კარგი 

ბიჭების, მოვლილი ბიჭების 
კონკურსი. შესაბამისად, 

კომპლექსებიც აღარ აქვთ“

ამ კვირაში იური ვაზაგაშვილის საქმეზე 
ექსპერტიზის პასუხები დაიდება

ამ ის შე სა ხებ „პრ აი მტ აი მმა“ 
შე იტ ყო კო მპ ეტ ენ ტუ რი წყ არ
ოს გან. ინ ფო რმ აც იის მი ხე დვ ით, 
ლე ვან სა მხ არ აუ ლის ექ სპ ერ
ტი ზის ბი ურ ოში გა გზ ავ ნი ლია 
შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლზე აღ მო ჩე

ნი ლი, გა მო ძი ებ ის თვ ის სა ინ ტე
რე სო მა სა ლე ბი. მათ შო რის ას
აფ ეთ ქე ბე ლი მო წყ ობ ილ ობ ის გან 
და რჩ ენ ილი ნა წი ლა კე ბი. მა სზე 
ჩა ტა რე ბუ ლმა კვ ლე ვამ, სა ვა
რა უდ ოდ, უნ და გა სც ეს პა სუ ხი 

არ აე რთ კი თხ ვა ზე, მათ შო რის 
იმ აზე, რა ტი პის მო წყ ობ ილ ობა 
იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი და რო
გორ მო ხდა მი სი აფ ეთ
ქე ბა.

ვა  რა  უდ ობ  ენ , 

რომ ამ და სკ ვნ ის შე მდ ეგ გა
მო ძი ებ ას უფ რო მე ტად გა უა
დვ ილ დე ბა მუ შა ობა, ვი ნა იდ ან 
დღ ეს არ სე ბუ ლი სა მუ შაო ვე
რს იე ბი დან, მთ ელი რი გი ვე რს

იე ბი სა გა მო ირ იც ხე ბა და პრ ოკ
ურ ატ ურ ას და რჩ ენ ილი ნა წი ლის 
გა რშ ემო მო უწ ევს მუ შა ობ ის გა
გრ ძე ლე ბა. 

შე სა ბა მი სად, თუ გე ნე რა ლუ
რი პრ ოკ ურ ორ ის მო ად გი ლე, 
ირ აკ ლი შო თა ძე 30 ია ნვ არს გა
კე თე ბუ ლი გა ნც ხა დე ბით, აი მე
დე ბდა სა ზო გა დო ებ ას – დღ ეს 
გა ცი ლე ბით მე ტია ცნ ობ ილი, 
ვი დრე 11 დღ ის წი ნო, ექ სპ ერ
ტი ზის და სკ ვნ ებ ის შე მდ ეგ გა
მო ძი ებ ის ინ ფო რმ ირ ებ ულ ობა 
აშ კა რად გა ცი ლე ბით მე ტად გა
იზ რდ ება.

რა მდ ენ ად მო ხდ ება მე დი აში 
აღ ნი შნ ული და სკ ვნ ებ ის ში ნა არ
სის გა მჟ ღა ვნ ება, რთ ული სა თქ
მე ლია, ვი ნა იდ ან, სა ვა რა უდ ოდ, 

გა მო ძი ებ ის ინ ტე რე სე ბის გა
თვ ალ ის წი ნე ბით ეს სა კი თხი 
და ხუ რუ ლი იქ ნე ბა, თუ მცა 
„პრ აი მტ აი მი“ შე ეც დე ბა, 
თა ვი სი მკ ით ხვ ელ ის მა ქს
იმ ალ ურ ად ინ ფო რმ ირ ებ
ას, რა ღა თქ მა უნ და, გა

მო ძი ებ ის ინ ტე რე სე ბის 
და უზ ია ნე ბლ ად.

ირ აკ ლი შო თა ძე

ლე ვან სა მხ არ აუ ლის ექ სპ ერ ტი ზის 
ბი ურ ოში გა გზ ავ ნი ლია შე მთ ხვ ევ ის 
ად გი ლზე აღ მო ჩე ნი ლი, 
გა მო ძი ებ ის თვ ის სა ინ ტე რე სო მა სა ლე ბი
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დი დი კუ ლი ნა რო ბით ვერ და ვი
კვ ეხ ნიო, თა ვი და ნვე გა გვ აფ რთ ხი
ლა თა კო ჩა რკ ვი ან მა, თუ მცა იმ დე
ნი გე მრ იე ლი და იო ლად მო სა მზ ად
ებ ელი, კე რძ ის, სა ლა თის, დე სე რტ ის 
რე ცე პტი გა გვ ან დო, არ ვი ცი კი დევ 
რა უნ და გა აკ ეთ ოს დი ას ახ ლი სმა, 
კა რგი კუ ლი ნა რის სტ ატ უსი რომ 
და იმ სა ხუ როს.

 კუ ლი ნა რი ული გა მო ცდ ილ
ება დე დი სგ ან მი ვი ღე. მა ხს ოვს, 
პა ტა რა ვი ყა ვი, დე და ხა ჭო ნა რევ 
ცო მს აბ რტ ყე ლე ბდა, მე რე ოთ
ხკ უთ ხე დე ბად ჭრ იდა და წყ ალ ში 
ხა რშ ავ და. ეს პრ ოც ესი ძა ლი ან 
მო მწ ონ და. დე და ხვ დე ბო და, ვერ 
მო მი შო რე ბდა, პა ტა რა და ფას მა
ძლ ევ და და ცო მს მი წი ლა დე ბდა. 
ვხ არ შა ვდ ით მე და დე და ამ ხა
ჭო ნა რევ ცო მე ბს და მე რე კა რა
ქით ან არ აჟ ნით გე ახ ლე ბო დით 
ხო ლმე. ისე კა რგ ად ვე რთ ობ ოდი 
ამ პრ ოც ეს ით, დი ას ახ ლი სი მე გო
ნა თა ვი. ერ თხ ელ მი თხ რა, და მო
უკ იდ ებ ლად გა აკ ეთ ეო. გა ვა კე თე 
და, სხ ვა თა შო რის, წა რმ ატ ებ ით
აც. რომ გი თხ რათ, დი დი კუ ლი
ნა რი ვარმე თქი, მო გა ტყ უე ბთ. 
თუ მცა, მა ღი ზი ან ებ ენ ქა ლე ბი, 
რო მლ ებ იც ტრ აბ ახ ობ ენ იმ ით, 
რომ არ აფ რის კე თე ბა არ იც იან. 
უნ იჭ ოე ბი მგ ონ ია ას ეთი ქა ლე ბი. 
გო ნი ერი ქა ლი, ოჯ ახს არ მო აშ
იე ბს.

 კე რძი გა მო გი გო ნია?  
 რო გორ არა. თან ძა ლი ან მა

რტ ივი კე რძი. ყვ ელ ას გვ იყ ვა რს 
მა კა რო ნი. მო ხა რშ ავთ ნე ბი სმ იე
რი ფო რმ ის მა კა რო ნს, გა და წუ
რა ვთ წყ ალს, გა და ავ ლე ბთ ცივ 
წყ ალს და მო ათ ავ სე ბთ ქვ აბ ში. 
შე მო დგ ამთ ნელ ცე ცხ ლზე, და
უმ ატ ებთ ერთ მა იო ნე ზს, რო მე
ლშ იც გა ქნ ილ ია 34 კბ ილი გა ჭყ
ლე ტი ლი ნი ორი. წა მო დუ ღდ ება 
თუ არა, გა მო რთ ავთ. სა ოც არი 
გე მო აქ ვს. მა წვ ნი თაც შე იძ ლე ბა 
იგ ივ ეს გა კე თე ბა მა თთ ვის, ვი ნც 
კა ლო რი ებს ით ვლ ის. მს გა ვსი კე
რძი ვნ ახე ამ ას წი ნათ ინ ტე რნ ეტ
ში, „პე ტუ ჩი ნო“ ერ ქვა. 

 გი გა ნე ბმა სვ ან ური კე რძ ები 
არ გა სწ ავ ლეს?

 კუ ბდ არი რთ ული მო სა მზ ად
ებ ელ ია, თან დი დად არ ვწ ყა ლობ 
ამ კე რძს. ჭვ იშ ტა რი მი რჩ ევ ნია. 
დე და მთ ილს ვთ ხო ვე და მა სწ ავ ლა 
მო მზ ად ება. ძა ლი ან მა რტ ივ ია და 
სა ოც არ რა მეს გე ტყ ვი, არ აფ ერი 
ისე არ უხ დე ბა ყა ვას, რო გო რც 
ჭვ იშ ტა რი. 

 რო გორ მო ვა მზ ად ოთ სვ ან
ური ჭვ იშ ტა რი?

 გე მრ იე ლი ჭვ იშ ტა რის მთ ავ
არი სა იდ უმ ლო ყვ ელ შია. ყვ ელი 
უნ და იყ ოს ჭა დის ფქ ვი ლზე მე ტი, 
იმ დე ნი, რომ გა და ტე ხავ ჭვ იშ ტა
რს, უნ და იწ ელ ებ ოდ ეს, ჭა დი ვით 
არ უნ და იფ ხვ ნე ბო დეს. ზო გა დად 
ყვ ელ აფ ერს თვ ალ ის ზო მით ვა
კე თებ და ამ იტ ომ დო ზე ბის თქ მა 
მი ჭი რს. თა სში ჩა ვყ რით ოთხ მუ
ჭა ჭა დის ფქ ვი ლს და ნა ხე ვარ კი
ლო გრ ამ გა ხე ხილ ყვ ელს. ყვ ელი 
არც მა რი ლი ანი უნ და იყ ოს და 
არც უმ არ ილო. და ვუ მა ტე ბთ ერთ 
კვ ერ ცხ ის გუ ლს, ძა ლი ან ცო ტა 
სო დას, წყ ალს, რა მდ ენ საც შე იზ
ელს, მო ვზ ელთ და ცხ ელ, ცხ იმ
იან ტა ფა ზე შე ვბ რა წა ვთ ორ ივე 
მხ რი დან. უმ ჯო ბე სია თა ვდ ახ
ურ ულ ტა ფა ში შე ვწ ვათ, ში გნ
ით აც რომ გა მო ცხ ვეს. ჩე მს ქმ
არს მო სწ ონს ჩე მი გა კე თე ბი ლი 
ჭვ იშ ტა რი. დე და მთ ილს ჯერ არ 
გა უს ინ ჯა ვს, მა გრ ამ, რო მც არ 
მო ეწ ონ ოს, იტ ყვ ის, რომ კა რგ ია.

 შე ნი სა ფი რმო კე რძი რო
მე ლია?

 ბი ვს ტრ ოგ ან ოვი. მო ხა რშ
ავთ ერთ კი ლო გრ ამ სა ქო ნლ ის 
ხო რცს და წვ რი ლად და ჭრ ით. 
ცა ლკე ზე თში მო თუ შა ვთ წვ რი
ლად და ჭრ ილ ხა ხვს, და უმ ატ ებთ 
ტო მა ტს, მო ხა რშ ულ ხო რცს და 
სუ ნე ლე ბი ან (უც ხო სუ ნე ლი, ხმ

ელი ქი ნძი, შა ვი პი ლპ ილი) არ
აჟ ანს. წა მო დუ ღდ ება თუ არა, 
მზ ად არ ის. მა რი ლი გე მო ვნ ებ ით. 
თე ფშ ზე გვ ერ დით მო უწ ყო ბთ 
შე მწ ვარ კა რტ ოფ ილს ან ფრ ის. 
ფა ნტ ას ტი კუ რი კე რძ ია, თი თე ბს 
ჩა ატ ანთ.

 წო ნის პრ ობ ლე მა გქ ონ ია?
 არა, თუ მცა, არ ის ფო რმ ები, 

რო მე ლიც ას აკს მო აქ ვს. პა ტა რა 
არ ვარ, ამ იტ ომ ყო ფი ლა პე რი
ოდი, რო ცა მკ აც რად ვა კო ნტ რო
ლე ბდი წო ნას, ზო გჯ ერ არ აფ ერს 
არ ვჭ ამ დი. მე რე მი ვხ ვდი, რომ 
კა რგ ხა სი ათ ზე რომ იყო, უნ და 
ჭა მო ყვე ლა ფე რი, ოღ ონდ ზო
მი ერ ად და უნ და იც ოდე რას რა
მდ ენი კა ლო რია აქ ვს, რა არ ის 
მა ვნ ებ ელი შე ნი ჯა ნმ რთ ელ ობ
ის თვ ის. მა გა ლი თად, მა იო ნე ზი 
სა ერ თოდ ამ ოვ იღე მე ნი ურ ად, 
არ აჟ ნით ჩა ვა ნა ცვ ლე. მი ყვ არს 
სა ლა თე ბი, ხი ლი. მგ ონ ია, რომ 
სწ ორ ად ვი კვ ებ ები. თუ მო ხდა 
ისე, რომ არ აფ ერ ია სა ჩე მო სა
ხლ ში, არ აკ ალ ორ იუ ლი, უბ რა
ლოდ თა ვს ვი კა ვებ, არ ვჭ ამ. თუ 
ძა ლი ან მო მი ნდა ხა ჭა პუ რი არც 
ამ სი ამ ოვ ნე ბა ზე ვა მბ ობ უა რს, 

მა გრ ამ ხა ჭა პუ რს ტო რტს არ და
ვა ყო ლებ, გა მო რი ცხ ულ ია. ამ ის 
ნე ბი სყ ოფა მა ქვს. სუ ფრ ას თან 
თუ ვჯ დე ბი, შე და რე ბით მს უბ
უქი კე რძ ებ ით და ვი წყ ებ. მი ირ
თვ ით სუ ფრ ას თან ნა დუ ღი, თე
ვზი და მს უყე კე რძ ებ ის თვ ის აღ
არ და გრ ჩე ბათ ად გი ლი. ფო რმ ის 
შე სა ნა რჩ უნ ებ ლად სა უკ ეთ ესო 
სა შუ ალ ებ აა ვა რჯ იში. კვ ირ აში 
სა მი დღე 15 წუ თით ვა ხე რხ ებ 
ვა რჯ იშს. 

 ეგ ზო ტი კუ რი კე რძ ები და
გი გე მო ვნ ებ ია?

 გვ ელ თე ვზა გე ახ ელ ით, ერ
თხ ელ, ჟე ნია ევ ტუ შე ნკ ოს თან, 
ბე ლა ახ მა დუ ლი ნას და ბა დე ბის 
დღ ეზე, ძა ლი ან პა ტა რა ვი ყა ვი 
მა შინ. ჩვ ეუ ლე ბრ ივი თე ვზ ის 
გე მო ჰქ ონ და, არ აფ ერი გა ნს აკ
უთ რე ბუ ლი. ეგ ზო ტი კურ კე რძ
ებ თან და კა ვშ ირ ებ ით ერ თი კუ
რი ოზი მა ხს ენ დე ბა ახ ლა, ბა ტო
ნი, სა შა ჩი კვ აი ძე ჰო ლა ნდი აში 
ელ ჩი გა ხლ დათ. დე ლე გა ცია 
ვი ყა ვით ჩა სუ ლი ჰო ლა ნდ ია
ში, დი დი პა ტი ვით გვ იმ ას პი ნძ
ლა ბა ტო ნმა სა შამ, მთ ელი დღე 
ვა ნგ ოგ ის მუ ზე უმ ში ვი ყა ვით. 

გვ შია, გუ ლი მი გვ დის. შე გვ იყ
ვა ნეს რე სტ ორ ან ში. ჩა ვხ ედე 
მე ნი უს და არ აფ ერი მე ცნო. ამ
იტ ომ ბრ ინ ჯი და ქა თმ ის ხო რცი 
შე ვუ კვ ეთე. გო გო ებ მა რა ღაც 
გრ ძე ლი და სა ხე ლე ბის ეგ ზო
ტი კუ რი კე რძ ები მო ატ ან ინ ეს. 
ჯერ ერ თი სა ათი ელ ოდ ნენ შე
კვ ეთ ას, რომ მო აგ ორ ეს მა გი
და, ცე ცხ ლე ბი ენ თო კე რძ ებ ზე, 
ფო იე რვ ერ კე ბით, პო მპ ეზ ურ ად 
მო იტ ან ეს ყვ ელ აფ ერი. ცო ტა 
გუ ლიც კი და მწ ყდა, ეს რა და მე
მა რთამე თქი. ჩა ქრა ცე ცხ ლე ბი 
და თე ფშ ებ ზე და რჩა მე და ლი
ონ ის ხე ლა რა ღაც. გვ ერ დით 
ედ გა მი სა ყო ლე ბე ლი სა სმ ელი, 
რო მე ლიც ხო რხ ში ტო ვე ბს რა
ღაც გე მოს, ამ აშ ია მთ ელი მუ
ღა მი ამ მე დლ ის ხე ლა კე რძ ისა. 
ამ და მშ ეულ ოთხ ქა ლს ეს გე მო 
სულ არ ად არ დე ბდა. ცალცა
ლკე მე ხვ ეწ ებ ოდ ნენ, ბრ ინ ჯი 
გა გვ იყ ავი ან კა რტ ოფ ილი შე
უკ ვე თეო. მე რე დი დხ ანს ვი ხს
ენ ებ დით ამ ამ ბა ვს ღი მი ლით.

 ყვ ელ აზე ხშ ირ ად რო მელ 
კე რძს აკ ეთ ებ სა ხლ ში?

 „ბლ ინ ჩი კე ბს“ დი ლით სა
უზ მი სთ ვის. ამ ის თვ ის და გჭ
ირ დე ბათ ორი კვ ერ ცხი, ერ
თმ ან ეთ ში არ ეუ ლი ერ თი ქი ლა 
მა წო ნი და არ აჟ ანი, შა ქა რი 
გე მო ვნ ებ ით, ცო ტა სო და, ვა
ნი ლი და პუ რის ფქ ვი ლი, იმ დე
ნი, რომ მა სა გა მო ვი დეს სქ ელი 
არ აჟ ნის კო ნს ის ტე ნც იის. ამ 
ყვ ელ აფ ერს ერ თმ ან ეთ ში კა
რგ ად აუ რე ვთ და ცხ ელ, ზე თი
ან ტა ფა ზე და ას ხა მთ კო ვზ ით. 
ორ ივე მხ რი დან და ბრ აწ ავთ და 
ბო ლოს, თე ფშ ზე მო აყ რით შა
ქრ ის ფხ ვნ ილს.

 კი დევ რო მე ლი კე რძ ის 
რე ცე პტს გა გვ იმ ხელ?

 მო ხა რშ ული კვ ერ ცხი არ
აჟ ნით. მო ხა რშ ავთ ოთხ კვ ერ
ცხს და გა ჭრ ით შუ აზე. ცა ლკე, 

არ აჟ ან ში აუ რე ვთ ხმ ელ ქი ნძს, 
უც ხო სუ ნე ლს და შავ პი ლპ ილს 
და მო ას ხა მთ შუაშუა და ჭრ ილ 
მო ხა რშ ულ კვ ერ ცხს. ზა რმ აცი 
დი ას ახ ლი სე ბის კე რძ ია და თან 
ძა ლი ან გე მრ იე ლი, ჭა დი უხ დე
ბა ძა ლი ან. 

 „ჩე პე“ გქ ონ ია სა მზ არ ეუ
ლო ში?

 რო გორ არა. და მხ მა რე ქა
ლი მყ ავს, რო მე ლიც მთ ავ არ 
კე რძს მი კე თე ბს, დი ლის 9 სა
ათ ზეც შე მი ძლ ია და ვი ბა რო 
ეს ქა ლბ ატ ონი, მა გრ ამ ერ თი 
დი ლა გვ აქ ვს ოჯ ახს, რო მე ლს
აც ერ თად ვა ტა რე ბთ და მა ქს
იმ ალ ურ ად ვც დი ლობ გა მო ვი
ყე ნო. მი ყვ არს რა ღა ცას რომ 
ვხ ლა ფო რთ ობ, მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ არ აფ რით არ ვარ 
გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი კუ ლი ნა რი. 
ჩე მე ბი მა შა ყი რე ბენ კი დეც, სა
მზ არ ეუ ლო დან სუ ნი გა მო დის, 
რა და გე წვ აო. თვ ით ონ მს ია მო
ვნ ებს, რო ცა მათ ვე მს ახ ურ ები, 
რა იმე გე მრ იე ლო ბას ვა მზ ად ებ. 

 ალ კო ჰო ლთ ან რო გორ 
ხარ?

 არ მი ყვ არს. ვხ უმ რობ ხო
ლმე, ჩე მი ოჯ ახ ის კა ცე ბმა იმ
დე ნი და ლი ეს, ჩე მი წი ლი ალ
კო ჰო ლიც მი ღე ბუ ლი აქ ვთმე
თქი.

 რა იმე დე სე რტ ის რე ცე პტ
საც ხომ არ შე მო გვ თა ვა ზებ?

 დე სე რტ ში ცო ტას მო ვი კო
ჭლ ებ, მა გრ ამ ერთ სა ინ ტე რე სო 
რე ცე პტს გა გი მხ ელთ. აი ღე ბთ 
ნა ხე ვარ კი ლო გრ ამ შა ვი ქლ ია
ვის ჩი რს, კა რგ ად გა რე ცხ ავთ 
და და ას ხა მთ მდ უღ არე წყ ალს. 
არ უნ და ჩა ფლ ავ დეს ჩი რი, მა
გა რი უნ და და რჩ ეს. გა და წუ რა
ვთ წყ ალს და მო ას ხა მთ არ აჟ ან
ში გა რე ულ შა ქა რსა და და ჭრ
ილ, მო უხ ალ ავ ნი გო ზს. ზე მო
დან მო აყ რით მო ხა ლულ ნი გო
ზს და დე სე რტი მზ ად არ ის. 
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10 დღეში ბადაშვილს გაუშვებენ?!
მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

რა ღი რს სა მა რთ ლი ან ობ ის 
აღ დგ ენა? ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის 
და ან გა რი შე ბით ამ სა ქმ ეს და
ახ ლო ებ ით 1 მი ლი არ დი ლა რი 
და სჭ ირ დე ბა. ექ სპ რე მი ერ მა ვრ
ცელ სა ტე ლე ვი ზიო ინ ტე რვ იუ
ში და აა ნო ნსა, რომ ეს პრ ოც ესი 
თე ბე რვ ლი დან და იწ ყე ბა, თუ მცა 
ექ სპ ერ ტე ბი ვა რა უდ ობ ენ, რომ 
სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენა არ
ჩე ვნ ებ ის პე რი ოდს და ემ თხ ვე ვა, 
რი თაც ხე ლი სუ ფლ ება პო ლი ტი
კუ რი ქუ ლე ბის და გრ ოვ ებ ას შე
ეც დე ბა. ამ აზე ოდ ნავ მო გვ ია ნე
ბით, მა ნა მდე კი ერ თად ვნ ახ ოთ, 
რას ამ ბო ბს ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი 
სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ის შე
სა ხებ. რო გო რც ივ ან იშ ვი ლმა 
ტე ლე კო მპ ან ია „იმ ედ ის“ ეთ
ერ ში გა ნა ცხ ადა, სა მა რთ ლი
ან ობ ის აღ დგ ენა ძა ლი ან გა ჭი
ან ურ და, თუ მცა თე ბე რვ ლი დან 
ქო ნე ბრ ივი კუ თხ ით ეს პრ ოც ესი 
და იწ ყე ბა. 

„სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენა 
ძა ლი ან გა ჭი ან ურ და. ეს ვა ლდ
ებ ულ ება გვ ქო ნდა, რო დე საც 
მო ვე დით. ხშ ირ ად ვა ძლ ევ დით 
და პი რე ბას ჩე მი პრ ემ იე რო ბის 
დრ ოს აც, რომ ვე მზ ად ებ ით ამ ის
თვ ის და იქ ნე ბა. ირ აკ ლი ღა რი
ბა შვ ილ მა გა აკ ეთა გა ნც ხა დე ბა, 
რომ თე ბე რვ ლი დან ეს პრ ოც ესი 
და იწ ყე ბა. რო გო რც მან თქ ვა, არ
ის ამ ის მზ აო ბა. ამ ას სჭ ირ დე ბა 
შე სა ტყ ვი სი თა ნხ ები. რო გო რც 
ვი ცი, მი ნი მუმ მი ლი არ დზ ეა სა
უბ არი, რაც ჩვ ენ თვ ის არ ცთუ ისე 
ცო ტა თა ნხ აა“, – გა ნა ცხ ადა ივ ან
იშ ვი ლმა.

მი სი ვე თქ მით, გა ჭი ან ურ ება 
არ მო მხ და რა ვი ღა ცის სუ ბი ექ
ტუ რი ინ ტე რე სე ბის გა მო ან იმ ის 
გა მო, რომ ვი ნმ ეს არ უნ დო და. 

შე ძლ ებს თუ არა ის ედ აც არ
ას ახ არ ბი ელო მდ გო მა რე ობ აში 
მყ ოფი ქვ ეყ ნის ეკ ონ ომ იკა სა მ
ა  რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ის თვ ის 1 
მი ლი არ დის გა ღე ბას, ეს სხ ვა სა 
კი თხ ია, თუ მცა, რო გო რც ექ სპ ერ
ტე ბი ამ ბო ბენ, წა რთ მე ული ქო ნე
ბის ნა წი ლის და ბრ უნ ება ქვ ეყ ნის 
ბი უჯ ეტ იდ ან არ ან აი რი სა ხს რე ბის 
გა მო ყო ფას არ სა ჭი რო ებს. 

ვა ლე რი გე ლბ ახ ია ნი, იუ რი
სტი:

– ივ ან იშ ვი ლს მხ ედ ვე ლო ბა ში 
ჰქ ონ და ის, რაც ღა რი ბა შვ ილ მა 
უკ ვე და აა ნო ნსა. პრ ოკ ურ ატ ურ
აში იქ მნ ება სპ ეც ია ლუ რი დე პა
რტ ამ ენ ტი, რო მე ლიც იმ სა ქმ ეე
ბის შე სწ ავ ლას და იწ ყე ბს, რაც 
9წლ ია ნი მმ არ თვ ელ ობ ის პე რი

ოდ ში ჩა დე ნი ლი ჰქ ონ და სა აკ აშ
ვი ლის ხე ლი სუ ფლ ებ ას. სა უბ არ ია 
ქო ნე ბის უკ ან ონო წა რთ მე ვა ზე. 
ბუ ნე ბრ ივ ია, ას ეთი ორ გა ნო შე იქ
მნ ება, მა გრ ამ მან იქ ვე აღ ნი შნა, 
რომ მი ლი არ დი ლა რი სჭ ირ დე ბა 
იმ ად ამ ია ნე ბზე კო მპ ენ სა ცი ის 
გა ცე მას, რო მლ ებ იც ას ეთი გზ
ით და ზა რა ლდ ნე ნო. რო გო რც 
ჩა ნს, აქ მხ ედ ვე ლო ბა შია ის, რომ 
ეს ქო ნე ბა გა და ყი დუ ლია, მა გრ ამ 
არ აფ ერი არ თქ მუ ლა იმ ის თა ობ
აზე, რომ წა რთ მე ული ქო ნე ბის 
ნა ხე ვა რზე მე ტი არ სად არ არ ის 
გა ყი დუ ლი, აღ რი ცხ ულ
ია და დე ვს ეკ ონ
ომ იკ ის სა მი
ნი  სტ როს 

ბა ლა ნს ზე. ამ იტ ომ ამ ას პე
ქტ ში, რო დე საც სა ხე ლმ წი ფოს 
სა კუ თრ ებ აშ ია გა და ტა ნი ლი ეს 
ქო ნე ბა, ამ ას არ ან აი რი კო მპ ენ
სა ცია არ სჭ ირ დე ბა. სა ხე ლმ
წი ფოს შე უძ ლია, გა მო სც ეს 
აქ ტი და ეს ქო ნე ბა მე სა
კუ თრ ეს და უბ რუ ნოს. 
მე ორე ნა წი ლში კი, ალ
ბათ, გა იც ემა კო მპ ენ
სა ცი ები. რა მდ ენ ად 

სწ რა ფად მო ხდ ება ეს პრ ოც ესი, 
სხ ვა სა კი თხ ია. ვფ იქ რობ, ამ პრ
ოე ქტ ის გა ნხ ორ ცი ელ ება უფ რო 
არ ჩე ვნ ებ ის წინ და იწ ყე ბა, რა საც 
გა რკ ვე ულ წი ლად პო ლი ტი კუ რი 
და ტვ ირ თვა ექ ნე ბა. 

– რაც შე ეხ ება მთ ავ არი პრ
ოკ ურ ორ ის ყო ფნაარ ყო ფნ ის 
სა კი თხს? ით ქვა, რომ შე სა ძლ
ოა, მა ლე პო სტი გი ორ გი ბა და
შვ ილ საც და ატ ოვ ებ ინ ონ...

– თუ იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის სა
ქმე არ გა იხ სნა, გა რწ მუ ნე ბთ, იმ
აზე მა ლე და დგ ება პრ ოკ ურ ატ

ურ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლო ბის პა სუ

ხი სმ გე ბლ ობ ის სა კი თხი, ვი დრე 
ჩვ ენ ვვ არ აუ დო ბთ. ეს ვა რა უდი 
მო იც ავს და ახ ლო ებ ით ერთ თვ
ეს, თუ მცა, რო გო რც სა პა რლ ამ
ენ ტო უმ რა ვლ ეს ობ ის წე ვრ ებ მა 
გა ნა ცხ ად ეს, 10 დღე არ ის ვა და, 
რა ვა დე ბშ იც უნ და მო ხდ ეს იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობ ის ცხ
ელ კვ ალ ზე გა ხს ნა. 

– ვის მო ია ზრ ებთ ბა და შვ ილ
ის შე მც ვლ ელ ად?

– ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის 
ჩა ნა ცვ ლე ბამ კი დევ ერ თხ ელ და
გვ ან ახა, რომ სა ხე ლი სუ ფლ ებო 
ვე რტ იკ ალ ზე წი ნა ურ დე ბი ან ის 
კა დრ ები, ვი საც ივ ან იშ ვი ლთ ან 
აქ ვთ გა ვლ ილი გა რკ ვე ული სა მს
ახ ური. ანუ მის მი ერ ნდ ობ ის ფა
ქტ ორი იქ ნე ბა გა ნმ სა ზღ ვრ ელი. 
მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბის იმ კა ტე გო რი
ის მი მა რთ, რო მლ ებ იც ად რე ძა
ლო ვნ ებ ში მუ შა ობ დნ ენ, ივ ან იშ
ვი ლის ნდ ობა და ბა ლია, რა დგ ან 
მა ინც ნა ცი ონ ალ ებ ის პე რი ოდ ში 
გა იზ არ დნ ენ ჩი ნო სნ ებ ად. მგ ონ
ია, რომ პრ ოკ ურ ატ ურ აშ იც ან
ალ ოგ იუ რი მი დგ ომა იქ ნე ბა. 

მთ ავ არი პრ ოკ ურ ორ ის შე
ცვ ლა ლო გი კუ რად ეჩ ვე ნე ბა ექ
სპ ერტ სო სო ცი სკ არ იშ ვი ლს აც. 
„პრ აი მტ აი მნ იუ სთ ან“ ცი სკ არ იშ
ვი ლი ე.წ. „კა ბე ლე ბის სა ქმ ეს“ იხ
სე ნე ბს და ამ ბო ბს, რომ ეს სა ქმე 
იქ ნე ბა ერთერ თი სა ფუ ძვ ელი, 
რის გა მოც ბა და შვ ილს პო სტ ის 
და ტო ვე ბა მო უწ ევს. 

სო სო ცი სკ არ იშ ვი ლი, ექ სპ
ერ ტი:

– მთ ავ არი პრ ოკ ურ ორ ის შე
ცვ ლა უფ რო ლო გი კუ რი და სა
მა რთ ლი ანი იქ ნე ბა, ვი დრე მი სი 
და ტო ვე ბა ამ თა ნა მდ ებ ობ აზე. 
თუ ნდ აც იმ იტ ომ, რომ ვე რც ის 
და ვე რც მი სი  წი ნა მო რბ ედი ვერ 
ერ კვ ეო და, რო მე ლი პრ ოკ ურ ორი 
მუ შა ობს სა ხე ლმ წი ფო ინ ტე რე
სე ბი დან გა მო მდ ინ არე და რო მე
ლი გრ ძნ ობ და თა ვს წა რჩ ინ ებ ულ 
პი რად ზუ რი კე ლა ად ეი შვ ილ ის 
სა ხე ლო ბის პრ ოკ ურ ატ ურ აში. 
სა მწ უხ არ ოდ, ას ეთი ტი პის აფ
ეთ ქე ბა გა ხდა სა ჭი რო, რომ მათ 
ცო ტა და ეძ აბ ათ გო ნე ბა. არ ცთუ 
შო რია ის დრო, რო დე საც პრ ოკ
ურ ატ ურ ის წა რჩ ინ ებ ულ ები იძ
ულ ებ ულ ნი იქ ნე ბი ან გა აჟ ღე რონ 
ის მი ზე ზი, რა ტომ არ ის დღ ემ დე 
და პა ტი მრ ებ ული თა ვდ აც ვის სა
მი ნი სტ როს თა ნა მშ რო მლ ებ ის 
ჯგ უფი, რო მე ლთა მი მა რთ აც ამ 
დრ ომ დე ვე რა ნა ირი არ გუ მე ნტ

ირ ებ ული ბრ ალ დე ბა 
ვერ მო ვი სმ ინ ეთ.

„ში ნა გან სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის ჩა ნა ცვ ლე ბამ 
კი დევ ერ თხ ელ და გვ ან ახა, რომ 
სა ხე ლი სუ ფლ ებო ვე რტ იკ ალ ზე 

წი ნა ურ დე ბი ან ის კა დრ ები, ვი საც 
ივ ან იშ ვი ლთ ან აქ ვთ გა ვლ ილი 

გა რკ ვე ული სა მს ახ ური“

სოსო 
ცისკარიშვილი:

„მთავარი პროკურორის 
შეცვლა უფრო ლოგიკური 
და სამართლიანი
იქნება, ვიდრე
მისი დატოვება 
ამ თანამდებობაზე“

ვალერი გელბახიანი: 
„გარწმუნებთ, რომ იმაზე 

მალე დადგება პროკურატურის 
ხელმძღვანელობის 

პასუხისმგებლობის საკითხი, 
ვიდრე ჩვენ ვვარაუდობთ“
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მო მღ ერ ალ მა, გო გა მე სხ მა 
გა და ცე მა ში „ერ თიერ თში“ თა
ვის რჩ ეუ ლს ხე ლი სთ ხო ვა. პი
რდ აპ ირ ეთ ერ ში ას ეთი ჟე სტი 
სი ურ პრ იზი აღ მო ჩნ და მა რი ამ
ის თვ ის. ცალ მუ ხლ ზე და ჩო ქი
ლმა მო მღ ერ ალ მა ბე ჭე დი გა
უწ ოდა თა ვის რჩ ეუ ლს. მა რი ამი 
სც ენ აზე ავ იდა და შე ყვ არ ებ ულს 
გა და ეხ ვია. 

 გო გა, გა გვ აც ანი შე ნი რჩ ეუ
ლი...

 მა რი ამ ივ არ და ვა, ორი წლ ის 
წინ, პრ ოე ქტ ში „ახ ალი ხმა“ გა ვი
ცა ნი. მწ ვრ თნ ელ ები არ შე მო უტ
რი ალ დნ ენ და მე ორე ტუ რში ვე
ღარ გა და ვი და. თა ვი და ნვე ძა ლი ან 
მო მე წო ნა, მა გრ ამ კა მა თში გა ვი ცა
ნით ერ თმ ან ეთი.

 რა თე მა ზე იკ ამ ათ ეთ?
 ამ ბი ცი ური ვე გო ნე, ზე დმ ეტ ად 

თა ვდ აჯ ერ ებ ული, ავ არ დნ ილი. მე
რე, უფ რო ახ ლოს რომ გა ვი ცა ნით 
ერ თმ ან ეთი, მი ხვ და, რომ შე ცდა. გა

ცნ ობ იდ ან ექ ვს თვ ეში გა მო ვუ ტყ დი 
გრ ძნ ობ ებ ში და უა რი მი ვი ღე. მა შინ 
16 წლ ის იყო მა რი ამი. ვე რც წა რმ ოვ
იდ გე ნდი, ისე გა მო იყ ურ ებ ოდა. ათი 
წლ ით უფ რო სი ვარ მა სზე. ეს რომ 
გა ვი გე, უხ ერ ხუ ლად ვი გრ ძე ნი თა ვი. 
გა ვწ ყვ იტე ურ თი ერ
თო ბა. მი ვხ ვდი, 

რომ შე მე შა ლა. ას აკი იყო მხ ოლ ოდ 
გა და მწ ყვ ეტი, უა რი რომ მი თხ რა სი
ყვ არ ულ ზე, ამ ას დიდ მნ იშ ვნ ელ ობ ას 
არ ვა ნი ჭე ბდი. ერ თი წლ ის მე რე თვ
ით ონ შე მე ხმ ია ნა, სა ზღ ვა რგ არ ეთ ვი
ყა ვი, „ფე ის ბუ ქით“ მო მი კი თხა. ჩა მო
ვე დი თუ არა, აღ ვა დგ ინე კო ნტ აქ ტი. 

 რა დგ ან თვ ით ონ მო გი კი თხა, 
მთ ლად გუ ლგ რი ლი არ უნ და 

ყო ფი ლი ყო შენ მი მა რთ.
 თა ვი დან გა მი რბ ოდა, 

არ ვი ცი რას ფი ქრ ობ ენ ამ 
დრ ოს ქა ლე ბი.

 გა და ცე მა ში „ერ თი 
ერ თში“ ხე ლი სთ ხო ვე 
შენ რჩ ეუ ლს. ამ ის შე
სა ხებ წი ნა სწ არ ვი ნმ ემ 
იც ოდა?

 მი სმა რა მდ ენ იმე მე გო
ბა რმა იც ოდა, თვ ით ონ  არა. 

ამ იტ ომ აც ცუ დად გა მხ და რა 
მე რე. გო ნე ბა არ და უკ არ გა ვს, 

მა გრ ამ შე უძ ლოდ ყო ფი ლა.
 თვ ით ონ აც ნე რვ იუ ლო ბდი...
 არ მქ ონ და სა ნე რვ იუ ლო? 
 მა რი ამ ის მშ ობ ლე ბი რო გორ 

შე ხვ დნ ენ ამ ამ ბა ვს, ეთ ერ იდ ან ხომ 
არ გა იგ ეს ყვ ელ აფ ერი?

 არა, მა რი ამ ის მშ ობ ლე ბმა იც ოდ
ნენ, გა ვა ფრ თხ ილე, წი ნა აღ მდ ეგი ხომ 
არ იქ ნე ბითმე თქი, ვკ ით ხე. 

 თქ ვე ნი ას აკ ობ რი ვი სხ ვა ობა 
ხომ არ აწ უხ ებს მა რი ამ ის ოჯ ახს?

 არა, არა, მის მშ ობ ლე ბთ ან ყვ ელ
აფ ერი რი გზ ეა.

 რო გო რც გა და ცე მი დან ჩა ნდა, 
მა რი ამი და გთ ან ხმ და ცო ლო ბა ზე.

 ჯერ ერ თად არ ვც ხო ვრ ობთ. გა
რკ ვე ული სა კი თხ ები გვ აქ ვს მო სა გვ
არ ებ ელი მეც, მა რი ამ საც. მა რი ამ მა 
უმ აღ ლე სი გა ნა თლ ება უნ და მი იღ ოს.

 სკ ოლა და ამ თა ვრა?
 წე ლს ამ თა ვრ ებს. სკ ოლ ის მო სწ

ავ ლეა.

 სკ ოლ ის მო სწ ავ ლეს სთ ხო ვე 
ცო ლო ბა?

 აუ, რა სკ ოლ ის მო სწ ავ ლე, შე
ხე დეთ, ვე რც წა რმ ოი დგ ენთ (იც ინ
ის). 

 მო კლ ედ, და ნი შნ ულ ები ხა
რთ. ქო რწ ილს ხომ არ გე გმ ავთ?

 არა, ქო რწ ილი, ალ ბათ, არ გვ
ექ ნე ბა. ყა ნწი, ამ დე ნი მთ ვრ ალი 
ად ამ ია ნი ერ თად, ქა რთ ული ცე კვა 
და სა ცი ვში ჩა ყო ფი ლი თა ვი, არ შე
მი ძლ ია. სა ქო რწ ინო მო გზ აუ რო ბას 
ვა მჯ ობ ინ ებთ ორ ივე. ერ თი თვ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში მო ვი ვლ ით ევ რო პას.

 ბე დნ იე რე ბას გი სუ რვ ებთ.
 მა დლ ობა.

ნინო მჭედლიშვილი

my View

გოგა მესხმა პირდაპირ ეთერში 
ცოლობა სკოლის მოსწავლეს სთხოვა
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„ათი წლით უფროსი ვარ 
მასზე. ეს რომ გავიგე, 

უხერხულად ვიგრძენი თავი. 
გავწყვიტე ურთიერთობა. 
მივხვდი, რომ შემეშალა“„თავიდან 

გამირბოდა, 
არ ვიცი, რას 

ფიქრობენ 
ამ დროს 
ქალები“

გა სულ კვ ირ ას, თი ბი სი ბა
ნკ ის გე ნე რა ლუ რმა დი რე ქტ
ორ მა, ვა ხტ ანგ ბუ ცხ რი კი ძემ 
2014 წლ ის შე დე გე ბი შე აჯ ამა 
და  მთ ელი წლ ის გა ნმ ავ ლო
ბა ში ბა ნკ ის ძი რი თა დი მი ღწ
ევ ები დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლა.

ფი ზი კუ რი პი რე ბის დე პო ზი
ტე ბი სა და სე სხ ებ ის მი ხე დვ ით 
თი ბი სი ბა ნკ მა სა ცა ლო ბა ზა
რზე პი რვ ელი ად გი ლი და იკ ავა. 
ლო ნდ ონ ის სა ფო ნდო ბი რჟ აზე 
ქა რთ ულ კო მპ ან იე ბს შო რის 
ყვ ელ აზე მს ხვ ილი გა ნთ ავ სე ბა 
სწ ორ ედ თი ბი სი ბა ნკ მა გა ნა
ხო რც იე ლა. ას ევე, წა რმ ატ ებ ით 
და ას რუ ლა ბა ნკი კო ნს ტა ნტ ას 
შე რწ ყმა და მი კრ ოფ ინ ან სე ბის 
პო რტ ფე ლი 40 მლნ ლა რა მდე 
გა ზა რდა.

მთ ელი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა
ში დი ნა მი კუ რად გა ზრ დი ლმა 
ძი რი თა დმა ფი ნა ნს ურ მა მა ჩვ
ენ ებ ელ მა მა ქს იმ ალ ურ შე დე გს 
მი აღ წია. ალ ბათ, ყვ ელ ას აი ნტ
ერ ეს ებს რა მდ გო მა რე ობა აქ ვს 
თი ბი სი ბა ნკს სა ცა ლო სე სხ ებ
თან, ან დე პო ზი ტე ბთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით. გე ტყ ვით, რომ 2014 
წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში სა ცა ლო 
სე სხ ებ ის ზრ დამ 38 %ს მი აღ
წია, სა ცა ლო დე პო ზი ტე ბის ზრ
დამ კი 22,8 % შე ად გი ნა. რაც 
შე ეხ ება კო რპ ორ ატ იულ სე სხ
ებს, აქ სა ქმე უფ რო მს უბ უქ
ად აა, რა დგ ან წლ იუ რმა ზრ დამ 
6,4 %, დე პო ზი ტე ბში კი 1,6 % 
შე ად გი ნა.

თი ბი სი ბა ნკ მა პრ ოკ რე დიტ 
ბა ნკ ის 40 მლნ ლა რა მდე მო

ცუ ლო ბის სა სე სხო პო რტ ფე ლი 
შე ის ყი და. რო გო რც გა ირ კვა, 
ბა ნკი კო ნს ტა ნტ ას შე რწ ყმ ის შე
მდ ეგ მი კრ ოფ ინ ან სი რე ბა თი ბი
სი ბა ნკ ის ერთერთ პრ იო რი ტე
ტულ მი მა რთ ულ ებ ად ჩა მო ყა
ლი ბე ბუ ლა. სწ ორ ედ ამ ის შე მდ
ეგ მი იღო თი ბი სი ბა ნკ მა ზე მოთ 
აღ ნი შნ ული გა და წყ ვე ტი ლე ბა, 
რაც ბა ნკს სა შუ ალ ებ ას მი სც ემს 
გა ნვ ით არ დეს რე გი ონ ებ ში და 
გა ზა რდ ოს ბა ზრ ის წი ლი მი კრო 
სე გმ ენ ტში.

იმ ის თვ ის, რომ თი ბი სი ბა ნკს 
სხ ვა და სხ ვა მი მა რთ ულ ებ ები 
ემ არ თა, მს ოფ ლი ოს წა მყ ვა ნი 
ბა ნკ ებ ის ტოპ მე ნე ჯე რე ბი მო
იწ ვია. გა სულ წე ლს გა ნხ ორ ცი

ელ ებ ული რე ფო რმ ებ ის შე დე
გად, გი ორ გი თხ ელ იძ ემ რი სკ
ებ ის მა რთ ვის დი რე ქტ ორ ის პო
სტი და იკ ავა, ნი კო ლოზ ქუ რდ
ია ნი მი კრ ობ იზ ნე სის მა რთ ვის 
დი რე ქტ ორ ად და ნი შნ ეს, და ვით 
წი კლ აუ რი კი კო რპ ორ ატ იუ ლი 
სა ბა ნკო ბი ზნ ეს ის მა რთ ვის დი
რე ქტ ორ ად იქ ნა არ ჩე ული.

შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, 2014 წე ლი 
თი ბი სი ბა ნკ ის თვ ის ძა ლი ან წა
რმ ატ ებ ული იყო, რა დგ ან სხ ვა
და სხ ვა პრ ეს ტი ჟუ ლი უც ხო ური 
გა მო ცე მე ბი სგ ან (Global Finance, 
Euromoney, EMEA Finance და 
The Banker and PWM) ბა ნკ მა 
არ აე რთი აღ ია რე ბა მო იპ ოვა. 
ას ევე, თი ბი სი ბა ნკ ის სა ხით ქა

რთ ულ მა ბა ნკ მა პი რვ ელ ად მი
იღო ჯი ლდო ორ კა ტე გო რი აში 
 სა უკ ეთ ესო პე რს ონ ალ ური 
სა ბა ნკო მო მს ახ ურ ება და სა უკ
ეთ ესო სო ცი ალ ური პა სუ ხი სმ
გე ბლ ობ ის მქ ონე ბა ნკი.

ალ ბათ, ყვ ელ ას გა ინ ტე რე სე
ბთ, თუ რა მდ ენ ად აქ ტი ური იყო 
გა სულ წე ლს თი ბი სი ბა ნკი სო
ცი ალ ური პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის 
მი მა რთ ულ ებ ით. გე ტყ ვით, რომ 
ტრ ად იც იუ ლად, კუ ლტ ურ ისა 
და ხე ლო ვნ ებ ის მხ არ და სა ჭე
რად, ბა ნკ მა რა მდ ენ იმე მს ხვ
ილი პრ ოე ქტი გა ნა ხო რც იე ლა. 
კე რძ ოდ, ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
პრ ემ ია, „სა ბას“ და ჯი ლდ ოე ბი
სთ ვის ექ სკ ლუ ზი ური პრ ოე ქტი 

„ეპ ოქ ის ხმ ები“ შე ქმ ნა, რო მე
ლიც „ოქ როს ფო ნდ ის“ ჩა ნა წე
რე ბზე აი ღო და რო მლ ის თვ ის
აც ქა რთ ვე ლმა ხე ლო ვა ნე ბმა 
მუ სი კა ლუ რი ნა წა რმ ოე ბე ბი,  
ქო რე ოგ რა ფი ული ნო მრ ები და 
ორ იგ ინ ალ ური მხ ატ ვრ ობა შე
ქმ ნეს. და ჯი ლდ ოე ბის ცე რე მო
ნია კი „სა ბას“ ის ტო რი აში ერთ
ერ თი გრ ან დი ოზ ული იყო.

და ბო ლოს, მო კლ ედ მი
მო ვი ხი ლოთ ის პრ ოე ქტ ები, 
რო მე ლიც თი ბი სი ბა ნკ ის თა
ნა დგ ომ ით გა ნხ ორ ცი ელ და. 
2014 წე ლს თი ბი სი ბა ნკ მა მის 
მი ერ ინ იც ირ ებ ული და სა ზო
გა დო ებ რი ვი მნ იშ ვნ ელ ობ ის 
პრ ოე ქტ ებ ის და ფი ნა ნს ება 
გა ნა გრ ძო, სი აში, ელ ექ ტრ ონ
ული წი გნ ებ ის სა ხლი „სა ბა“ 
და არ ხი კუ ლტ ურ აზე, „არ ტა
რეა“ მო ხვ და. თი ბი სი ბა ნკ მა 
ას ევე და აფ ინ ან სა ქა რთ ვე ლი 
ხე ლო ვა ნე ბის სა ზღ ვა რგ არ ეთ 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის არ აე რთი 
ინ იც ია ტი ვა და თა ნა მე დრ ოვე 
ხე ლო ვა ნთ ათ ვის ქა ლა ქში თა
ვი სუ ფა ლი „არტ კე დე ლი“ შე
ქმ ნა.

ამ ავე წე ლს, პი რვ ელ ად სა
ქა რთ ვე ლო ში, თი ბი სი ბა ნკ ის 
სა ხით, კე რძო ბი ზნ ესი ჩა ერ თო 
კი ნოს და ფი ნა ნს ებ აში, რის შე
მდ ეგ აც კი ნო ცე ნტ რთ ან ერ თად 
ერ თო ბლ ივი პრ ოე ქტი გა ნხ ორ
ცი ელ და.

ზე მო აღ ნი შნ ულ მი ღწ ევ ებ სა 
და წა რმ ატ ებ ებს თუ გა ვი თვ ალ
ის წი ნე ბთ, 2014 წე ლი თი ბი სი 
ბა ნკ ის თვ ის ყო ფი ლა გა ნკ უთ
ვნ ილი. A

თი ბი სი ბა ნკ მა 2014 წლ ის შე დე გე ბი შე აჯ ამ ა
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ზუ რაბ კი კნ აძ ემ, ემ ზარ კვ იტ აი
შვ ილ მა, ზა ზა აბ ზი ან იძ ემ, აბ ბა 
ალ ავ ერ დე ლმა  მი ტრ ოპ ოლ იტ მა 
და ვი თმა, ბა დრი ქუ თა თე ლა ძემ, 
ემ ზარ ჯგ ერ ენ აი ამ...

ზუ რაბ კი კნ აძე,  ლი ტე რა
ტო რი: 

„ნი ნოს პი რვ ელი წი გნ ის პრ
ეზ ენ ტა ცია შა რშ ან იყო, მა გრ ამ 
მე ვერ და ვე სწ არი, ახ ლა მე ორე 
წი გნი გა მო იცა და მე მგ ონი, კი
დევ გა გრ ძე ლდ ება ამ კუ თხ ით 
მუ შა ობა.

ეს ორი ტო მი ყვ ელ აფ ერ თან 
ერ თად შე სა ნი შნ ავი პრ ეზ ენ ტა
ცი აა ჩვ ენი გა ნთ ქმ ული მხ ატ
ვრ ებ ის, რო მლ ებ იც, უკ ლე ბლ ივ 
ყვ ელა, პრ ოფ ეს იო ნა ლია, ტი ლო
ებ ზე მუ შა ობ ენ და დი დი პა ნო ები 
აქ ვთ შე ქმ ნი ლი, მა გრ ამ წი გნ ის
თვ ის აც არ და უშ ურ ებ იათ ენ ერ
გია...

ად რე წი გნ ის ავ ტო რსა და მხ ატ
ვა რს შო რის სხ ვა გვ არი თა ნა მშ რო
მლ ობა იყო. მა ხს ოვს, გა ნს აკ უთ რე
ბით გა მო მც ემ ლო ბა „ნა კა დუ ლი“ 
და სხ ვა გა მო მც ემ ლო ბე ბიც, ყუ რა

დღ ებ ას აქ ცე ვდ ნენ წი გნ ის გა ფო
რმ ებ ას, მხ ატ ვრ ები იკ რი ბე ბო დნ ენ, 
სა გა ნგ ებო ოთ ახი ჰქ ონ დათ, სა დაც 
უა მრ ავი ხა ლხი ტრ ია ლე ბდა, თა ვი
ანთ აზ რს გა მო თქ ვა მდ ნენ, ნა მდ
ვი ლი თა ნა მშ ომ ლო ბა იყო წი გნ ის 
ავ ტო რსა და მხ ატ ვრ ებს შო რის. ახ
ლა ცო ტა სხ ვა ნა ირ ად არ ის სა ქმე... 
ალ ბათ, ეს პრ ოე ქტი გა გრ ძე ლდ ება, 
რა თქ მა უნ და, კი დევ გა მო ჩნ დე ბი ან 
მხ ატ ვრ ები და აა ღო რძ ინ ებთ ურ თი
ერ თო ბას მხ ატ ვა რსა და სი ტყ ვი ერ 
შე მო ქმ ედს შო რის. წა რმ ატ ებ ას გი
სუ რვ ებთ!“. 

ემ ზარ კვ იტ აი შვ ილი, პო ეტი:  
„ნი ნოს მა მა, შე სა ნი შნ ავი მხ ატ

ვა რი ოთ არ ჯი შკ არ ია ნი ჩე მი ახ ლო 
მე გო ბა რი იყო, და ვი ცი, თუ რა მდ
ენი ენ ერ გია შე ალ ია მან ქა რთ ულ 
წი გნს. შე დე ვრ ად მი მა ჩნ ია მის მი
ერ შე ქმ ნი ლი ან ბა ნთ ქე ბა. ჟუ რნ ალ 
„ცი სკ რის“ წა რწ ერა ოთ არ ის გა კე
თე ბუ ლია, მგ ონი, შე ცვ ლას აპ ირ
ებ ენო და ეს არ ავ ით არ შე მთ ხვ ევ
აში არ იქ ნე ბა გა მა რთ ლე ბუ ლი. 

პი რვ ელი წი გნ ის გა მო ცე მა ჩე მი 
მე გო ბრ ის გან, ზუ რაბ კი კნ აძ ის გან 
გა ვი გე და და ვი ნტ ერ ეს დი, მი ვი ღე 
ეს წი გნი და არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი შთ აბ
ეჭ დი ლე ბა და ტო ვა ჩე მზე. დღ ეს თუ 
ვი ნმე ხე ლო ვნ ებ აზე წე რს, ერთერ
თი უპ ირ ვე ლე სი და თო ან დრ ია ძეა. 
არა მგ ონ ია ამ დე ნი ინ ფო რმ აც ია, ამ
დე ნი ცო დნა ვი ნმ ეს ჰქ ონ დეს ჩვ ენ ში 
მხ ატ ვრ ობ აზე. 

პი რვ ელი წი გნ ის გა მო გუ ლი მწ
ყდ ებ ოდა, რომ ელ გუ ჯა ბე რძ ენ იშ
ვი ლი არ იყო შე სუ ლი და აი, მე ორე 
წი გნ ში ვნ ახე, რომ ის იც გა თვ ალ ის
წი ნე ბუ ლია.... წი გნ ში ბე ვრი შე მო ქმ
ედი წინ წა მო სწ ია ჩვ ენ მა ნი ნომ, რაც 
ძა ლი ან მი ხა რია. რო გო რც სი მფ ონ
იას, ისე ვა თვ ალ იე რებ ამ წი გნ ებს. 
თქ ვენ ის ეთი ენ ერ გია და გე მო ვნ ება 
გა ქვთ, იმ ედი მა ქვს, ამ ორ წი გნ ზე 
არ შე ჩე რდ ებ ით. მა დლ ობა ნი ნოს  ამ 
სა ჩუ ქრ ის თვ ის“. 

მი ტრ ოპ ოლ იტი და ვი თი: 
„პი რვ ელი თა რგ მა ნე ბი ღვ

თის სუ ლი ერი წი გნ ისა არ ის, და 
ალ ბათ, და მო კი დე ბუ ლე ბა ხე
ლნ აწ ერ თან და ხე ლით ნა კე თებ 
სა ქმ ეს თან ამ წი გნ ებ იდ ან შე ვი

სუ ნთ ქეთ დ შე ვი სი სხ ლხ ორ ცეთ. 
ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, რო ცა 
ასე ერ თო ბით, კრ ებ ით ად არ
ის ეს ნა მუ შე ვრ ები შე კრ ებ ილი, 
რა დგ ან აც, არ გა და ვა ჭა რბ ებ 
თუ ვი ტყ ვი, რომ გვ ახ სე ნე ბს იმ 
დრ ოს, რო დე საც ეს თა ობა, თქ
ვე ნი თა ობა, უფ რო სი თა ობა, 
მა რთ ლაც მუ ხლ ჩა უხ რე ლად, 
რუ დუ ნე ბით შრ ომ ობ და და ზრ
დი და თა ვის თა ვში შვ ილ ებ სა და 
შვ ილ იშ ვი ლე ბზე გა და სა ცე მად 
იმ და ხვ ეწ ილ გე მო ვნ ებ ას, რო მე
ლიც მრ ავ ლად არ ის ამ ორ წი გნ
ში გა დმ ოც ემ ული. ამ წი გნ ებ ის 
და თვ ალ იე რე ბას ახ ლა ვს რა ღა
ცნ აი რი ნო სტ ალ გია, სი ნა ნუ ლი, 
დრო მი დის, არ ჩე რდ ება, კა რგი 
იქ ნე ბა, თუ ამ წი გნ ებ ის შე მდ ეგ, 
ალ ბათ, შე ერ თდ ება ტრ ად იც
იე ბი და დღ ევ ან დე ლთ ან მო ვა... 
იმ იტ ომ, რომ, თუ ძი რზე ნა მყ ენი 
კა რგ ად გა კე თდ ება, შე დე გიც კა
რგი იქ ნე ბა.

არა მგ ონ ია, რომ ხე ლით შრ
ომა, მით უფ რო წი გნ ის გრ აფ
იკ აში ხე ლი სშ ემ შლ ელი რამ იყ
ოს, უფ რო მე ტიც, ვი ნც ხე ლით 
გრ აფ იკ ას კა რგ ად შე ის წა ვლ ის, 
კო მპ იუ ტე რულ გრ აფ იკ ას უფ
რო უკ ეთ ეს ად გა არ თმ ევს თა ვს. 
სი ტყ ვა რომ არ გა მი გრ ძე ლდ ეს, 
მა დლ ობა მი ნდა გა და ვუ ხა დო წი
გნ ზე მო მუ შა ვე ჯგ უფს, ქა ლბ ატ
ონ ნი ნოს, თი თო ეულ თქ ვე ნთ აგ
ანს, ეს თქ ვე ნი მო მა ვა ლიც არ ის 
და იმ ედ ია ნი მო მა ვლ ის მზ ერ აც. 
ღმ ერ თმა და გლ ოც ოთ და გა გა
ხა როთ“. 

გა რდა იდ ეუ რი და ტე ქს ტო
ბრ ივი თვ ალ სა ზრ ის ისა, წი გნი 

გა მო ირ ჩე ვა რო გო რც სა ნდ რო 
ჩხ აი ძის არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი დი ზა
ინ ით, ისე ბე ჭდ ვის ხა რი სხ ით აც. 
„ქა რთ ული წი გნ ის ხე ლო ვნ ება“ 
გა მო მც ემ ლო ბა „მე რი დი ნი მა“ 
(კა ხა რუ სი ძე) და ბე ჭდა და ფა ქტ
ია, რომ ხე ლო ვნ ებ ის თვ ალ სა ზრ
ის ით შე სა ნი შნ ავი წი გნი შე სთ ავ
აზ ეს სა ზო გა დო ებ ას.

„ვფ იქ რობ, რომ ეს ერ თად 
თა ვმ ოყ რი ლი ვი ზუ ალ ური მა
სა ლა არა მა რტო წა რს ული გა
მო ცდ ილ ებ ის შე მე ცნ ებ ას მო ემ
სა ხუ რე ბა, არ ამ ედ, შე სა ძლ ოა, 
ინ სპ ირ აც იის მი ზე ზად იქ ცეს 
ახ ალ გა ზრ და თა ობ ის თვ ის, ახ
ალი სი ცო ცხ ლე შთ აბ ერ ოს თა ნა
მე დრ ოვე ტე ქნ იკ ით შე ჯე რე ბულ 
წი გნ ის გრ აფ იკ ას. თუ ერ თი ახ
ალ გა ზრ და მა ინც და ინ ტე რე სდ
ება ამ ით, ჩა ვთ ვლი, რომ სა ქმე 
გა ვა კე თე“  ამ ბო ბს ქა ლბ ატ ონი 
ნი ნო და მი სგ ან ვე ვი გე ბთ, რომ 
უა ხლ ოეს მო მა ვა ლში გე გმ ავს 
„ქა რთ ული წი გნ ის ხე ლო ვნ ებ ის“ 
მე სა მე ნა წი ლის გა მო ცე მას, რო
მე ლიც წი გნ ის ილ უს ტრ აც იე ბს 
მი ეძ ღვ ნე ბა და ფა ქტ ობ რი ვად, 
სა მტ ომ ეუ ლში მთ ლი ან ად იქ ნე
ბა ას ახ ული XX სა უკ უნ ის ქა რთ
ული წი გნ ის გრ აფ იკ ის გა ნვ ლი
ლი გზა.

კვ ლა ვაც წა რმ ატ ებ ას ვუ სუ
რვ ებთ ქა ლბ ატ ონ ნი ნოს ამ ფა
სდ აუ დე ბელ სა ქმ ია ნო ბა ში და 
წე რი ლს ბა ტო ნი მე რაბ ბე რძ ენ
იშ ვი ლის სი ტყ ვე ბით და ვა სრ ულ
ებთ: 

„კა რგ სა ქმ ეს ხარ შე ჭი დე ბუ
ლი. ბრ წყ ინ ვა ლეა, ღმ ერ თმა ხე
ლი მო გი მა რთ ოს!“.

`ქართული წიგნის ხელოვნება“
თა მთა მჭ ედ ლი შვ ილი

„მგ ონ ია, რომ ალ ბო მში შე
სუ ლი ნა მუ შე ვრ ები ბე ვრს და
აფ იქ რე ბს, ბე ვრს ბა ვშ ვო ბას გა
ახ სე ნე ბს, ბე ვრს იქ ნებ სტ იმ ულ
საც გა უღ ვი ძე ბს“...  ამ ფრ აზ ით 
ას რუ ლე ბდა  თა ვი სი წი გნ ის 
„ქა რთ ული წი გნ ის ხე ლო ვნ ება“ 
 პი რვ ელი ნა წი ლის შე სა ვა ლს 
ქა ლბ ატ ონი ნი ნო ჯი შკ არ ია ნი, 
იდ ეის ავ ტო რი და პრ ოე ქტ ის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი, რო მლ ის მი
ზა ნმ იმ არ თუ ლმა ჩა ნა ფი ქრ მა 
მა ლე ვე უც ილ ობ ლად სა ჭი რო 
გა ხა და წი გნ ის გრ აფ იკ ის უფ რო 
დე ტა ლუ რი სუ რა თის ჩვ ენ ება. 
შე დე გმ აც არ და აყ ოვ ნა, მი სი და 
წი გნ ზე მო მუ შა ვე სა მუ შაო ჯგ
უფ ის (ტე ქს ტის ავ ტო რი – და თო 
ან დრ ია ძე; დი ზა ინი  სა ნდ რო 
ჩხ აი ძე; რე და ქტ ორი  ქე თი კო
რძ ახ ია) და უღ ალ ავი შრ ომ ისა 
და პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმ ის წყ
ალ ობ ით, ქა რთ ულ კუ ლტ ურ ას 
კი დევ ერ თი არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი 
წი გნი შე ემ ატა  „ქა რთ ული წი
გნ ის ხე ლო ვნ ებ ის“ მე ორე ნა წი
ლი, რო მლ ის პრ ეზ ენ ტა ცი აც 27 
ია ნვ არს ერ ოვ ნულ ბი ბლ იო თე
კა ში შე დგა.  

გა მო ცე მის პი რვ ელი ნა წი ლი 
XX სა უკ უნ ის ქა რთ ული წი გნ ის 
სა ტი ტუ ლო შრ იფ ტე ბს მი ეძ ღვ ნა, 
მე ორე ნა წი ლი კი XX სა უკ უნ ის 
ქა რთ ული წი გნ ის გა ფო რმ ებ ის, 
კო ნს ტრ უი რე ბი სა და სა ტი ტუ
ლო შრ იფ ტის ის ტო რი ას ას ახ ავს. 
მა სში 60 მხ ატ ვრ ის ნა მუ შე ვა რია 
შე სუ ლი: წი გნ ის ყდ ები, სა ტი ტუ
ლო ფუ რც ლე ბი, მხ ატ ვრ ული შრ
იფ ტე ბი და წი გნ ის გა ფო რმ ებ ის 
სხ ვა ელ ემ ენ ტე ბი. 

„ქა რთ ული წი გნ ის ხე ლო ვნ
ებ ის“ რო გო რც პი რვ ელი, ისე 
მე ორე ნა წი ლის ტე ქს ტის ავ ტო
რი ფი ლო სო ფი ის მე ცნ იე რე ბა თა 
დო ქტ ორი, კუ ლტ ურ ოლ ოგი და
ვით ან დრ ია ძე გა ხლ ავთ, რო მე
ლზ ეც ბე ვრ ჯერ აღ ნი შნ ულა და 
პრ ეზ ენ ტა ცი აზ ეც კი დევ ერ თხ ელ 
გა იმ ეო რეს, რომ „ქა რთ ულ სა ზო
გა დო ებ ას წა რუ დგ ინა ში ნა გა ნი 
სუ ლი ერი კუ ლტ ურ ით სა ოც რად 
ნა გრ ძნ ობი, პრ ოფ ეს იუ ლად ამ
აღ ლე ბუ ლი და სრ ულ ყო ფი ლი, 
მა რთ ლაც რომ შე სა ნი შნ ავი ნა
მუ შე ვა რი“. თა ვად ბა ტო ნი და ვი
თი ხა ზგ ას მით აღ ნი შნ ავს, რომ 
„წი გნი შე დგა, და ეს წი გნი თა ვი
სთ ავ ად არ ის წი გნ ის ხე ლო ვნ ებ ის 
ერთერ თი ყვ ელ აზე სა ინ ტე რე სო 
პრ ეც ედ ენ ტი“. 

წი გნ ის პრ ეზ ენ ტა ცი აზე ამ არ
აჩ ვე ულ ებ რი ვი ნა შრ ომ ის შე სა
ხებ ის აუ ბრ ეს წი გნ ის ავ ტო რმა, 
მხ ატ ვა რმა ნი ნო ჯი შკ არ ია ნმა, 
წი გნ ის რე და ქტ ორ მა, ხე ლო ვნ ებ
ათ მც ოდ ნე ქე თე ვან კო რძ ახ იამ, 
ას ევე სა კუ თა რი მო სა ზრ ებ ები 
გა მო თქ ვა იქ და მს წრე სა ზო გა
დო ებ ამ, მათ შო რის ბა ტო ნე ბმა: 
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სხ ვა და მო კი დე ბუ ლე ბაა ჩვ ენ მი მა რთ, 
გა ნს აკ უთ რე ბით, რო დე საც მწ ვრ თნ
ელ ის შვ ილი ხარ, დი დი პა სუ ხი სმ გე
ბლ ობ აა და შე ჩვ ეუ ლი ვარ ამ ას. თუ 
ობ იე ქტ ურ ად გა გა კრ იტ იკ ებ ენ, ეს 
უნ და მი იღო. რომ არ მჯ ერ ოდ ეს ჩე
მი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის, გა მო ვი დო დი 
და ვი ტყ ოდი, რომ ნა კრ ებ ის ღი რსი არ 
ვარ. იმ ას აკ ში არ ვარ, რომ ჩე მთ ვის 
სა ნა კრ ებო კა რი ერა და სრ ულ ებ ული 
იყ ოს, ეს სხ ვა თე მაა ჩე მთ ვის და ყვ
ელა ფე ხბ ურ თე ლი სთ ვის გა ნს აკ უთ
რე ბუ ლია. სა და მდ ეც შე გი ძლ ია, უნ და 
გა მო ად გე ქვ ეყ ან ას, თუ მას სჭ ირ დე
ბი. თუ და ვჭ ირ დე ბი, ვე ცდ ები, რომ 
გა მო ვა დგე.

– რო დე საც სა კუ თარ კლ უბ ში წა
რმ ატ ებ ული მწ ვრ თნ ელი ხარ, რო
გო რც ფე ხბ ურ თე ლი, კა ხა ცხ ად აძ ეს 
ურ ჩე ვდი სა ქა რთ ვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი 
ნა კრ ებ ის მთ ავ არ მწ ვრ თნ ელ ობ ას?

– რო გო რც ჩე მთ ვის, ისე ჩვ ენს 

გუ ნდ ში მო თა მა შე ყვ ელა ფე ხბ ურ
თე ლი სთ ვის ძა ლი ან ცუ დი იქ ნე

ბა გუ ნდ იდ ან კა ხას წა სვ ლა. 
რა მდ ენ იმე წე ლია ერ თად 

ვა რთ, შე თა მა შე ბუ ლე ბი. 
რა მდ ენ იმე მო თა მა შემ 
აღ ნი შნა უკ ვე ინ ტე რვ
იუ ებ შიც და არ აო ბი
ექ ტუ რო ბა ში არ ჩა
მო მა რთ ვათ, ყვ ელა 
ერთ აზ რზ ეა, ყვ ელ ამ 
ვი ცით, რას გვ თხ ოვს 
მწ ვრ თნ ელი, რო დის 
რა უნ და გა ვა კე თოთ, 

ძა ლი ან რთ ული იქ ნე ბა 
გა და წყ ობა. ვინ მო ვა გუ

ნდ ში ის იც არ ვი ცით, მა გრ
ამ პი რა დად კა ხას რო გო რც 

ქა რთ ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლი, ვფ
იქ რობ, უნ და წა სუ ლი ყო ნა კრ ებ ში.
– რო გო რც შვ ილ მა ისე მი პა სუ ხე 

ამ კი თხ ვა ზე, გა რი სკა თუ არა წა რმ
ატ ებ ულ მა მწ ვრ თნ ელ მა კა ხა ცხ
ად აძ ემ, სა ქა რთ ვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი 
ნა კრ ებ ის ჩა ბა რე ბით?

– რო გო რც შვ ილ იც, თი თქ მის იგ
ივე აზ რზე ვარ და რო გო რც შვ ილს, 
უფ რო გა მე ხა რდა. რო დე საც მა მა 
ერ ოვ ნუ ლი ნა კრ ებ ის მთ ავ არი მწ ვრ
თნ ელი ხდ ება, შვ ილ ის თვ ის უფ რო 
გა სა ხა რე ბე ლია, ვი დრე, რო გო რც ფე
ხბ ურ თე ლი სთ ვის.

– კა ხას „ინ ტე რი დან“ წა სვ ლის 
შე მდ ეგ თუ შე ნა რჩ უნ დე ბა ბა ქო ში 
ქა რთ ული კო ნტ ინ გე ნტი?

– ქა რთ ული კო ნტ ინ გე ნტი წა რმ
ოა დგ ენს ზუ სტ ად იმ ბი რთ ვის ნა წი
ლს, რა ზეც გუ ნდ ია აწ ყო ბი ლი. ახ ალი 
მწ ვრ თნ ელ ის გა და სა წყ ვე ტიც იქ ნე ბა, 
მა გრ ამ ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა სთ ან გვ
ქო ნდა სა უბ არი და გვ ით ხრ ეს, რომ 
სუ რთ ჩვ ენ თან თა ნა მშ რო მლ ობ ის 
გა გრ ძე ლე ბა. პრ ინ ცი პში, ეს ფუ რც
ელ ზე გა და ტა ნი ლი არ არ ის, მა გრ ამ 
სი ტყ ვი ერ შე თა ნხ მე ბა მი ვა ღწ იეთ და 
ვი მე დო ვნ ებ, რომ გუ ნდ ის ად გი ლო
ბრ ივი ბი რთ ვი შე ნა რჩ უნ დე ბა, არ ა 
მ არ ტო ქა რთ ვე ლე ბის, არ ამ ედ სხ ვა 
ქვ ეყ ნი და ნც არ იან ლე გი ონ ერ ები. სა
ერ თოდ, თუ და რჩ ება შე მა დგ ენ ლო ბა, 
უფ რო გა გვ ია დვ ილ დე ბა ახ ალ მწ ვრ
თნ ელ ზე გა და წყ ობა.

– რო გო რი პრ ესა ჰქ ონ და აზ ერ
ბა იჯ ან ში კა ხას ნა კრ ებ ში და ნი შვ
ნას, ეწ ყი ნათ თუ გა ეხ არ დათ, რომ 
კა ხა ბა ქო დნ მი დის?

 – ბო ლო მდე არ სჯ ერ ათ, რომ 
„ინ ტე რი დან“ წა ვა. პრ ეზ იდ ენ ტის ინ
ტე რვ იუც იყო, რო მე ლიც იმ ედ ოვ ნე
ბს, რომ რა ღაც შე იც ვლ ება და კა ხა 
გუ ნდ ში და რჩ ება. ყვ ელა ხე და ვს იმ 
წა რმ ატ ებ ას, რო მე ლიც „ინ ტე რს“ აქ
ვს მი სი მწ ვრ თნ ელ ობ ის  პე რი ოდ ში 
და რო დე საც წა სვ ლა ზე მი დგა სა ქმე, 
ახ ლა და იწ ყეს ამ აზე ლა პა რა კი რა ტო
მღ აც. ობ იე ქტ ური მე დია კი სულ აღ
ია რე ბდა ჩვ ენს წა რმ ატ ებ ას. არ ავ ის 
არ სუ რს, რომ კა ხა წა ვი დეს, გუ ნდ შიც 
და გა რშ ემო ად ამ ია ნე ბს აც. რთ ულ ია, 
რო დე საც აწ ყო ბი ლი გუ ნდი სხ ვა სი
სტ ემ აზე უნ და გა და ეწ ყოს.

– „ინ ტე რი“ ჩე მპ იო ნო ბი სთ ვის 
იბ რძ ვის და დი დი ალ ბა თო ბით, ევ
რო ზო ნა შიც მო ხვ დე ბა. რო გო რი 
იქ ნე ბო და კა ხა ცხ ად აძ ის თვ ის იდ
ეა ლუ რი წა სვ ლა „ინ ტე რი დან“?

– იდ ეა ლუ რი წა სვ ლა გუ ნდ იდ ან 
იქ ნე ბო და ტი ტუ ლით და პი რვ ელ რი
გში, ჩე მპ იო ნო ბით. დი დი სუ რვ ილი 
გვ აქ ვს და იმ ედი ამ ის. ყვ ელ აფ ერს 
გა ვა კე თე ბთ, რომ თა სი ან ჩე მპ იო ნო
ბა მო ვი პო ვოთ. ჩე მპ იო ნო ბა ძა ლი ან 
რთ ული იქ ნე ბა, რა დგ ან ლი დე რს 5 
ქუ ლით ჩა მო ვრ ჩე ბით, მა გრ ამ, რო გო
რც შა რშ ან, ახ ლაც ბო ლო მდე ვი ბრ
ძოლ ებთ. ფე ხბ ურ თე ლე ბს გვ სუ რს, 
რომ ტი ტუ ლით გა ვა ცი ლოთ კა ხა და 
ეს მი სთ ვის იდ ეა ლუ რი წა მო სვ ლა იქ
ნე ბო და.

სა კუ თა რი შვ ილი არ გა გი მა რთ ლე ბს. 
ამ შე მთ ხვ ევ აში, ყვ ელ აფ ერი და მო კი
დე ბუ ლია ფე ხბ ურ თე ლზე, ანუ ჩე მზე. 
თუ ვი ქნ ები მზ ად, გა მო მი ძა ხე ბს, უნ და 
გა ვა მა რთ ლო და ასე უნ და იფ იქ როს 
ნე ბი სმ იე რმა ფე ხბ ურ თე ლმა. წი ნა მწ
ვრ თნ ელ საც აკ რი ტი კე ბდ ნენ ფე ხბ ურ
თე ლე ბის გა მო, მა გრ ამ ეს ჩვ ეუ ლე ბრ
ივი მო მე ნტ ია. ვი ნც იქ ნე ბა ნა კრ ებ ში, 
ყვ ელ ამ უნ და და ამ ტკ იც ოს, რომ იმ სა
ხუ რე ბს. 

– თუ კი კა ხა ცხ ად აძე არ გა მო
იძ ახ ებს ნა კრ ებ ში სა კუ თარ შვ ილს, 
ამ ით, შე სა ძლ ოა, გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ის 
პა ტი ვი სც ემა და იმ სა ხუ როს, გი ლა
პა რა კით, გი ფი ქრ იათ ამ აზე?

– სი მა რთ ლე გი თხ რა, ჩვ ენ ამ აზე 
ვი ლა პა რა კეთ და არ აფ ერ ია გა ნს აკ
უთ რე ბუ ლი. ამ ის გა მო, ის შე ზღ უდ
ული არ უნ და იყ ოს. თუ მე სხ ვას ვჯ
ობ ივ არ, მე გა მო მი ძა ხე ბს.

– ანუ, კა ხა მზ ად არ ის, მი იღ ოს 
კრ იტ იკა შე ნთ ან და კა ვშ ირ ებ ით?

– თა მა ში დან გა მო მდ ინ არე?
– თუ ნდ აც...
– ჩე მი აზ რით, მა რტო იმ იტ ომ გა

კრ იტ იკ ონ, რომ მწ ვრ თნ ელ ის შვ ილი 
ხარ, არ ას წო რია. თუ სხ ვას ჯო ბი ხარ 
და არ ჯდ ება ეს ობ იე ქტ ური კრ იტ იკ
ის ფა რგ ლე ბში, არ ავ ინ უნ და გა გა კრ
იტ იკ ოს, თუ მცა ამ ას აც და მს ახ ურ ება 
უნ და. სხ ვა მხ რი დან შე ვხ ედ ოთ, თუ 
მა მა ჩე მი მო მც ემს შა ნსს, ნა კრ ებ ში თა
ვი გა მო ვი ჩი ნო, იმ აზე თუ ვი ფი ქრ ებ, 
რომ კრ იტ იკა არ და ვი მს ახ ურო, ვერ 
ვი თა მა შებ. თუ ნა კრ ებ ში გა მო ძა ხე ბას 
კლ უბ ში თა მა შით და ვი მს ახ ურ ებ და 
ამ აზე ვი ფი ქრ ებ, მა შინ ვე რც ამ შა ნსს 

გა მო ვი ყე ნებ. პი რი ქით, 
თუ შა ნსი მო მე ცე

მა, ვე ცდ ები, რომ 

გუ ლშ ემ ატ კი ვა რს თა ვი უკ ეთ ეს ად და
ვა მა ხს ოვ რო და მწ ვრ თნ ელ ის იმ ედი 
გა ვა მა რთ ლო. არ ავ ის არ აფ რის გა რა
ნტ ია არ აქ ვს. მა დლ ობ ას გუ ში ნდ ელ
ის თვ ის არ გა და გი ხდ იან, ან რო გორ 
თა მა შობ კლ უბ ში, ნა კრ ები სულ სხ ვა 
თე მაა. 

– თუ მცა, თქ ვე ნი მა მა შვ ილ ობ ის 
ამ ბა ვი ახ ლა უფ რო ხომ არ გა ხდ ება 
გა ნხ ილ ვის სა გა ნი, ვი დრე ეს აქ ამ დე 
იყო ბა ქო ში, სა დაც შე ნზე და დე ბუ ლი 
ავ ან სი სრ ულ ად გა ამ არ თლე...

– ზუ სტ ად ამ ას ვა მბ ობ. კა რგ ად 
იცი, ჩვ ენ მი მა რთ აქ აუ რი პრ ეს ის და
მო კი დე ბუ ლე ბა, ჩვ ენ წი ნა აღ მდ ეგ რო
გორ არ იან გა ნწ ყო ბი ლე ბი. 5 წლ ის გა
ნმ ავ ლო ბა ში არ ავ ის თვ ის მი მი ცია იმ ის 
სა შუ ალ ება, რომ რა მე ეთ ქვ ათ და არც 
ზე წო ლა მი გრ ძნ ია პრ ეს იდ ან. რო დე
საც მო ედ ან ზე გა დი ხარ, ლე გი ონ ერი 
რო ცა ხარ,  შე ნს ქვ ეყ ან ას წა რმ ოა დგ ენ 
და მე ზო ბელ ქვ ეყ ან აში თა მა შობ, სულ 

მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

ახ ალ წლ ამ დე, რა მდ ენ იმე დღ ით 
ად რე, სა ქა რთ ვე ლოს ფე ხბ ურ თის 
ფე დე რა ცი ამ სა ქა რთ ვე ლოს ერ ოვ
ნუ ლი ნა კრ ებ ის მთ ავ არი მწ ვრ თნ
ელ ის პო სტ ზე კა ხა ცხ ად აძე წა რა
დგ ინა, რო მე ლიც პა რა ლე ლუ რად 
ბა ქოს „ინ ტე რის“ მთ ავ არი მწ ვრ თნ
ელ ის პო სტ ზეც იმ უშ ავ ებს უა ხლ
ოე სი 6 თვ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში. კა ხა 
ცხ ად აძ ეს „ინ ტე რში“ სა კუ თა რი შვ
ილი, ბა ჩო ცხ ად აძ ეც ჰყ ავს წა ყვ ან
ილი და ძი რი თა დი შე მა დგ ენ ლო ბის 
მო თა მა შე ცაა. თე მურ ქე ცბ აი ამ ბა
ჩო ცხ ად აძე ზა ფხ ულ ში ამ ხა ნა გურ 
მა ტჩ ებ ში გა მო იძ ახა, თუ მცა მი სთ
ვის მი ნდ ორ ზე თა ვის გა მო ჩე ნის შა
ნსი არ მი უც ია. გა მო იძ ახ ებს თუ არა 
სა კუ თარ შვ ილს ნა კრ ებ ში – ეს არ ის 
ერთერ თი აქ ტუ ალ ური კი თხ ვა კა ხა 
ცხ ად აძ ის ად მი და იმ სა ხუ რე ბს თუ 
არა შვ ილი ნა კრ ებ ში თა მა შს, რას 
ფი ქრ ობს ამ აზე თა ვად ბა ჩო ცხ ად
აძე და რა პრ ივ ილ ეგ ია აქ ვს მას სხ ვა 
ფე ხბ ურ თე ლე ბი სგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ით. 
„პრ აი მტ აი მი“ ერ ოვ ნუ ლი თა ვკ აც ის 
ვა ჟს ბა ქო ში და უკ ავ ში რდა. 

– დი დი ხა ნი ტრ ავ მი რე ბუ ლი იყ
ავი, თუ მცა ბო ლო ამ ხა ნა გურ მა ტჩ
ში თუ რქ ეთ ში დუ ბლი შე ას რუ ლე, 
სრ ულ ად მო ირ ჩი ნე ტრ ავ მა? 

–  ექ ვსი თა მა ში დან ოთ ხი გა მო ვტ
ოვე და ეს ცუ დი იყო მო სა მზ ად ებ ელ 
პე რი ოდ ში, თუ მცა პი რვ ელი 10 დღე 
ფი ზი კურ ვა რჯ იშ ებს და ეთ მო და ის 
არ გა მი ცდ ენ ია. რაც შე ეხ ება იმ ას, მო
ვი რჩ ინე თუ არა ტრ ავ მა ბო ლო მდე, 
ამ აზე ზუ სტ ად ვერ გი პა სუ ხე ბთ, ეს 
თა მა შე ბში უნ და ნა ხო, რო დე საც სე
ზო ნი და იწ ყე ბა. დღ ეს კი თა ვს კა რგ ად 
ვგ რძ ნობ.

– ბო ლო ინ ტე რვ იუ ში, რო დე საც 
ნა კრ ებ ზე ვს აუ ბრ ობ დით, მი თხ არი, 
რომ ყვ ელა ფე ხბ ურ თე ლის მს გა ვს
ად, შე ნც გი ნდ ოდა ერ ოვ ნულ გუ ნდ
ში თა მა ში. ახ ლა, რო დე საც ერ ოვ
ნუ ლი სა ფე ხბ ურ თო ნა კრ ებ ის მთ
ავ არი მწ ვრ თნ ელი მა მა შე ნი გა ხდა, 
რო მე ლიც ბა ქოს „ინ ტე რშ იც“ შე ნი 
მწ ვრ თნ ელ ია, რო გო რც გგ ონ ია, გა
მო გი ძა ხე ბს?

– ახ ლა, ეს ბე ვრს არ აფ ერს ცვ ლის, 
იმ ას თუ არ ჩა ვთ ვლ ით, რომ ყო ვე ლდ
ღი ური კო ნტ აქ ტი გვ ექ ნე ბა და ყო ვე
ლდ ღი ურ ად შე უძ ლია ჩე მი მდ გო მა რე
ობ ის შე ფა სე ბა. მა რტო ეს პრ ივ ილ ეგ
ია თუ მე ქნ ება. სხ ვა მხ რივ, რო გო რც 
აქ ამ დე იყო, ისე იქ ნე ბა. მე ექ ვსე წე
ლია, „ინ ტე რში“ ერ თად ვმ უშ აო ბთ და 
არ ას დრ ოს ყო ფი ლა ეჭ ვი, რომ სხ ვა 
რა მის გა მო და ვუ ყე ნე ბი ვარ შე მა დგ
ენ ლო ბა ში. მხ ოლ ოდ პრ ოფ ეს იო ნა
ლი ზმ ის ნი შნ ით. ამ იტ ომ, ვფ იქ რობ, 
რა ღაც გა ნს ხვ ავ ება უნ და იყ ოს ჩე მსა 
და სხ ვა ფე ხბ ურ თე ლე ბს შო რის, რო
დე საც გა მო ძა ხე ბა ზე მი დგ ება სა ქმე. 
თუ და ვი მს ახ ურ ებ მე და ნე ბი სმ იე რი 
მო თა მა შე, რო მე ლიც და იმ სა ხუ რე ბს, 
სწ ორ ედ ის ით ამ აშ ებს ნა კრ ებ ში. რა 
თქ მა უნ და, მეც ამ ის ძა ლი ან დი დი სუ
რვ ილი  მა ქვს. ჩე მი ინ ტე რე სი არ არ ის, 
რომ სა ქა რთ ვე ლოს ნა კრ ები კა რი ერ
ის თვ ის გა მო ვი ყე ნო, ჩე მი ინ ტე რე სია, 
სა ქა რთ ვე ლოს ნა კრ ებს გა მო ვა დგე. 

– კა ხა ცხ ად აძ ეს არ  გა აკ რი ტი კე
ბენ იმ ის გა მო, რომ შვ ილს და უძ ახ
ებს ნა კრ ებ ში?

– ნე ბი სმ იე რი ფე ხბ ურ თე ლის გა მო, 
რო მე ლიც ნა კრ ებ ში იქ ნე ბა მი წვ ეუ ლი 
და არ გა ამ არ თლ ებს, ყვ ელა ვა რი ან
ტში მწ ვრ თნ ელს გა აკ რი ტი კე ბენ, თუ 
ის მი ნდ ორ ზე თა მა შით არ გა ამ არ
თლ ებს ნდ ობ ას, მით უფ რო, რო დე საც 
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

სა ფე ხბ ურ თო კლ უბი „ზე სტ აფ
ონი“ სულ რა მდ ენ იმე დღ ეა შე იკ რი
ბა და თბ ილ ის ში, თბ ილ ის ის ზღ ვა ზე 
მშ ენ ებ არე ბა ზა ზე ემ ზა დე ბა. ახ ალ 
წლ ამ დე გა ცხ ად და, რომ იმ ერ ულ 
კლ უბს ერ თა დე რთი მე პა ტრ ონე და 
და მფ ინ ან სე ბე ლი, ილ ია კო კა ია აღ
არ უპ ატ რო ნე ბდა, კლ უბ იდ ან ყვ ელა 
ფე ხბ ურ თე ლი გა უშ ვეს და ახ ლა თა
ვკ აც ობა დუ ბლ ებ ის მწ ვრ თნ ელს ან
დეს. რა გა ხდა ილ ია კო კა იას გუ ლის 
აც რუ ებ ის მი ზე ზი და რას პა სუ ხო ბს 
„ზე სტ აფ ონ ის“ გე ნე რა ლუ რი მდ ივ
ანი, სფფს პრ ეზ იდ ენ ტს იმ აზე, რომ 
მათ გუ ნდ ში ფი ნა ნს ური პრ ობ ლე
მე ბი არ არ ის. რო დის და უბ რუ ნდ ება 
„ზე სტ აფ ონი“ ზე სტ აფ ონს – ამ და 
სხ ვა სა კი თხ ებ ზე „პრ აი მტ აი მი“ მი
ხე ილ ხუ ცი შვ ილს ეს აუ ბრა.

– რა გა ხდა ილ ია კო კა იას, „ზე სტ
ფო ნი დან“ წა სვ ლის მი ზე ზი?

– ეს დღ ევ ან დელ ფე ხბ ურ თში არ
სე ბუ ლი არ ას ტა ბი ლუ რი სი ტუ აც იაა. 
სა ხე ლმ წი ფო სგ ან არ ან აი რი და ხმ არ
ება არ არ ის ჯე რჯ ერ ობ ით, არც ფე
დე რა ცი ის გან. ის სი ტუ ცია, რაც დღ ეს 
ფე ხბ ურ თშ ია, მი უღ ებ ელ ია ინ ვე სტ
ორ ის თვ ის, ეს იყო მი ზე ზი და ამ იტ ომ 
აი ცრ უა გუ ლი.

– აქ ვს თუ არა „ზე სტ აფ ონს“ ფი
ნა ნს ური პრ ობ ლე მე ბი?

– დღ ეის მდ გო მა რე ობ ით გუ ნდ ის 
ან გა რი შზე 0 თე თრ ია. ჩვ ენი იუ რი სტი 
ჩა სუ ლი იყო ზე სტ აფ ონ ში, ეს აუ ბრა 
სა კრ ებ ულ ოს თა ვმ ჯდ ომ არ ესა და 
გა მგ ებ ელს. უკ ვე და იწ ყო  50%ია ნი 
წი ლის გა და ბა რე ბის პრ ოც ესი. იუ რი
დი ული სა კი თხ ებ ია მო სა გვ არ ებ ელი, 
რომ ოფ იც ია ლუ რდ გა და ეც ეს მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტს, სა ხე ლმ წი ფოს კლ უბ
ის წი ლი და ამ ის შე მდ ეგ ჩა ირ იც ხე ბა 
კლ უბ ის ან გა რი შზე 200 ათ ასი ლა რი. 
ეს მა ის ამ დე, ას ეთ ია პი რო ბა, პლ უს 
იქ ნე ბა 300 ათ ასი ლა რი, მა გრ ამ ეს ზე
სტ აფ ონ ში არ სე ბუ ლი სტ ად იო ნი სა და 
ბა ზის მო ვლ ის თვ ის აა გა მო ყო ფი ლი,  
მო ვლა თვ ეში 9 ათ ასი ლა რი ჯდ ება. 

– ბო ლო ინ ფო რმ აცი ით, ილ ია 
კო კა ია თა ნა ხმ აა, რომ 50/50ზე და
აფ ინ ან სოს გუ ნდი, რე ალ ურ ია ეს 
ინ ფო რმ აც ია?

– ალ ბათ, ასე იქ ნე ბა, 50/50ზე. 
არ ის მო ლა პა რა კე ბა, რომ 51% ჩვ ენი 
იყ ოს და 49% – მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, 
მა გრ ამ სა ვრ აუ დოდ, პი რვ ელი ვე რს ია 
და რჩ ება.

– ფე ხბ ურ თის ფე დე რა ცი ის პრ
ეზ იდ ენ ტმა „პრ აი მტ აი მთ ან“ ინ
ტე რვ იუ ში გა ნმ არ ტა, რომ „ზე სტ
აფ ონს“ ფი ნა ნს ური პრ ობ ლე მე ბი 
არ აქ ვს, რა დგ ან ფე დე რა ცი ასა და 
კლ უბს შო რის არ ის ფი ნა ნს ური ურ
თი ერ თო ბა, რო მე ლზ ეც სა ჯა როდ 
სა უბ არი არ ის ურ ვა, თუ მცა ფი ნა
ნს ური კრ იზ ისი არ და ად ას ტუ რა, 
ამ აზე რას იტ ყო დი?

– დღ ევ ან დე ლი მდ გო მა რე ობ ით 
ჩვ ენს ან გა რი შზე თა ნხ ები არ არ ის, 
თუ მცა ყვ ელა ვა ლი გა სტ უმ რე ბუ
ლია. 56 ფე ხბ ურ თე ლის ხე ლფ ას ია 
გა სა სტ უმ რე ბე ლი, სხ ვა ვა ლი არ არ
სე ბო ბს. უბ რა ლოდ, პი რვ ელი ია ნვ რი
დან მა ის ამ დე ხომ უნ და იყ ოს გუ ნდი 
და ფი ნა ნს ებ ული, ეს ბი უჯ ეტი აღ არ 
არ ის. აქ ამ დე, ეს, ერ თი ად ამ ია ნის ჯი
ბი დან ფი ნა ნს დე ბო და, ილ ია კო კა იას 
ჯი ბი დან, მან ყვ ელა ვა ლდ ებ ულ ება 
შე ას რუ ლა ია ნვ რა მდე. და რჩ ენ ილ წვ
რილ ვა ლს გა ვი სტ უმ რე ბთ მა ში ნვე, 
რო გო რც კი ან გრ იშ ზე თა ნხა გა ჩნ დე
ბა. ახ ალ წლ ამ დე გა ცხ
ად და, რომ 1 ია ნვ რი

დან კლ უბ ის მფ ლო ბე ლი გუ ნდს აღ არ 
და აფ ინ ან სე ბდა, აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე 
აქ ვს „ზე სტ აფ ონს“ ფი ნა ნს ური პრ ობ
ლე მა.

– რო გო რც ვი ცი, ოდ იკ აძ ეს თან 
დღ ემ დე გა და სა ხდ ელი გა ქვთ და ვა
ლი ან ება და ამ ის გა მო ფე დე რა ცი
აში „ზე სტ აფ ონს“ წე ვრ ობ აც შე ჩე
რე ბუ ლი აქ ვს.  სპ ორ ტულ ტრ იბ უნ
ალ ში წა გე ბუ ლი სა ქმ ეე ბის და ვა ლი
ან ებ ები გა სტ უმ რე ბუ ლია? 

– წე ვრ ობ ის შე ჩე რე ბა სთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით, სა ქმ ის კუ რს ში არ ვარ.  ბა
ბუ ნა შვ ილ თან დი დი ხა ნია მი ღწ ეუ ლია 
შე თა ნხ მე ბა და ყო ვე ლთ ვი ურ ად ვუ
ხდ ით მას ხე ლფ ასს, ხე ლფ ას ის სა ხით 
თვ ეე ბზე გა იწ ერა და ვა ლი ან ება. ბო
ლო ერ თი თვე არ გა და გვ იხ დია, რაც 
ეს ფი ნა ნს ური კრ იზ ისი გა მო ცხ ად და, 
ვა და სტ ურ ებ ამ ას, მა გრ ამ, რო გო რც 
კი გუ ნდ ში თა ნხ ები გა ჩნ დე ბა, ვა ლდ
ებ ულ ებ ის შე სრ ულ ებ ას გა ვა გრ ძე ლე
ბთ. აფ ცი აუ რთ ან და კა ვშ ირ ებ ით, მის 
წა რმ ომ ად გე ნე ლთ ან, ჯა ბა მუ ჯი რთ ან 
ვა წა რმ ოე ბთ მო ლა პა რა კე ბას და წი ნა
სწ არ, მო ვი ლა პა რა კეთ კი დეც. რაც 
შე ეხ ება ოდ იკ აძ ის სა კი თხს, მის წა რმ
ომ ად გე ნე ლს არ შე ვხ ვე დრ ივ არ ამ ის 
თა ობ აზე.

– ილ ია კო კა ია სგ ან ბე ვრ ჯერ მო
ვი სმ ინ ეთ გა ნც ხა დე ბე ბი, რომ ის 
გუ ნდს ტო ვე ბს, რომ კრ იზ ის ია. ეს 
ხომ რ იყო მა ნი პუ ლი რე ბა სა ხე ლმ
წი ფო სთ ან შე სა თა ნხ მე ბლ ად?

– უკ ვე მე ოთ ხე წე ლია ამ გუ ნდ ში 
ვარ და დღ იდ ან მო სვ ლი სა, ამ სა კი
თხ ზე ვს აუ ბრ ობ დით სა ხე ლმ წი ფო
სთ ან აც, ფე დე რა ცი ას თა ნაც. მა რთ ლა 
გე უბ ნე ბით, კე რძო კლ უბ ები ძა ლი ან 
მძ იმე მდ გო მა რე ობ ში არ იან. ვი ხდ ით 
ქო ნე ბის გა და სა ხა დს, დღგს და ა.შ. 
ეს თა ნხ ები მი დის სა ხე ლმ წი ფო სთ
ან, რო მე ლიც აფ ინ ან სე ბს კლ უბ ებს, 
რო მლ ებ იც ჩვ ენი მო წი ნა აღ მდ ეგ ეე ბი 
არ იან. რა ტომ აფ ინ ან სე ბს, ამ ის წი ნა
აღ მდ ეგი არ ვა რთ, მა გრ ამ თუ კი აფ
ინ ან სე ბს ბა თუ მს, ქო ბუ ლე თს, წა ლე
ნჯ იხ ას მი ლი ონი ლა რით, მა შინ და გვ
აფ ინ ან სონ ჩვ ენც. თუ 
სა ხე ლმ წი ფო მო გვ

ცე მს მი ლი ონს, 

ინ ვე სტ ორი ზე მო დან ორ მი ლი ონს 
და დე ბს და ეს ყვ ელ ას თვ ის კა რგი იქ
ნე ბა. ეს იყო ამ ოს ავ ალი წე რტ ილი, 
ამ აზე იყო სა უბ რე ბი და ყო ვე ლთ ვის 
გვ აი მე დე ბდ ნენ, რომ ეს მო ხდ ებ ოდა, 
დღ ეს  ხვ ალ და უკ ვე მე ოთ ხე წე ლია, 
მო ლო დი ნის რე ჟი მში ვა რთ. რო ცა გა
და ეწ ურა პრ ეზ იდ ენ ტსა და მფ ლო ბე
ლს იმ ედი, რომ ეს აღ არ მო ხდ ება, გა
ცლა ამ ჯო ბი ნა. რბ ილ იც ვც ად ეთ და 
მე გო ბრ ულ იც, მა გრ ამ არ ეშ ვე ლე ბა. 
და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ, გა მო სწ ორ დე ბა 
ეს სი ტუ ცია, ამ ოქ მე დდ ება სა ხე ლმ წი
ფო პრ ოგ რა მა და ვნ ახ ოთ. 

– ილ ია კო კა იამ „პრ აი მტ აი მთ ან“ 
ინ ტე რვ იუ ში გა ნა ცხ ადა, რომ პრ ეზ
იდ ენ ტო ბის ყვ ელ აზე დი დი შე ცდ ომა 
ნი კა გე ლა შვ ილ ის გუ ნდ იდ ან გა ყი
დვა იყო, მან ეს და ბე ვრი სხ ვა ფე ხბ
ურ თე ლი და აბ რუ ნა კი დეც გუ ნდ ში, 
მა გრ ამ  ევ რო სა რბ იე ლზე შე რც ხვ
ენ ის შე მდ ეგ, გუ ნდი და შა ლა, რა იყო 
ამ ის მი ზე ზი?

– ერ თი რა მის თქ მა შე მი ძლ ია, სპ
ორ ტუ ლი მხ არე მე მე ხე ბა და სრ ული 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ით ვა ცხ ად ებ, ის მი
ზე ზი, რომ ჩვ ენ უე ფას თა სი დან პი
რვ ელ ივე ეტ აპ იდ ან გა მო ვვ არ დით; 
მე ორე ეტ აპ იდ ან ჩა ვე რთ ეთ, მა გრ ამ 
ჩვ ენ თვ ის პი რვ ელი თა მა ში იყო, ეს არ 
ყო ფი ლა იმ ის მი ზე ზი, რომ გუ ნდ ის 
ბი უჯ ეტი 1/3ით შე მც ირ და. რო გო
რც მე მა ქვს ინ ფო რმ აც ია, გა რკ ვე ული 
პრ ობ ლე მე ბი იყო ის ევ თა ნხ ებ თან და
კა ვშ ირ ებ ით, რაც უმ ჯო ბე სია, თა ვად 
ბა ტონ ილ იას ჰკ ით ხოთ.

– ზა ფხ ულ ში, უკ ვე გა შვ ებ ულ ფე
ხბ ურ თე ლე ბთ ან იყო და პი რე ბა, რომ 
გუ ნდი თბ ილ ის ში გა დმ ოვ იდ ოდა 
შე მო დგ ომ იდ ან და დე და ქა ლა ქში 
მო ემ ზა დე ბო და. ახ ლა სად მო ხდ ება 
„ზე სტ აფ ონ ის“ ბა ზი რე ბა?

– და პი რე ბა იყო, რომ აღ მო სა ვლ
ეთ ში ვი ქნ ებ ოდ ით, თბ ილ ის ში მო ემ
ზა დე ბო და გუ ნდი. თბ ილ ის ის ბა ზა ზე 
ერ თი მი ნდ ორი და სრ ულ ებ ულ ია და 
უკ ვე რა მდ ენ იმე დღ ეა, გუ ნდი აქ ვა
რჯ იშ ობს. მე ორე მი ნდ ორი გა ზა ფხ

ულ ზე იქ ნე ბა მზ ად. პრ ობ ლე მა 
გვ აქ ვს გა სა ხდ ელ ებ თან და

კა ვშ ირ ებ ით. უკ ვე მე რვე 
თვ ეა შე ტა ნი ლი გვ აქ ვს 
მე რი აში გა სა ხდ ელ ებ

ის პრ ოე ქტი, რო მლ
ის და მტ კი ცე ბა საც 
ვე ლო დე ბით, რომ 
და ვი წყ ოთ მშ ენ
ებ ლო ბა. ეს იყო 
მი ზე ზი იმ ისა, 
რომ შე მო დგ ომ
აზე გუ ნდი ვერ 

გა დმ ოვ იყ ვა ნეთ 
თბ ილ ის ში, თო რემ 

მო ედ ანი უკ ვე მზ ად 
იყო, რომ ფე ხბ ურ თე

ლე ბი მი ეღო. დღ ეს აც 
გა სა ხდ ელ ებ ის პრ ობ ლე მა 

გვ აქ ვს. უბ რა ლოდ, ზე სტ აფ
ონ იდ ან 45 ფე ხბ ურ თე ლი გვ ყა ვს 

ჩა მო ყვ ან ილი, რო მე ლიც გა ვა მწ ეს ეთ 
აქ და მათ და ბი ნა ვე ბა ზე ვფ იქ რო ბთ, 
და ნა რჩ ენ ები ყვ ელ ანი თბ ილ ის ელ ები 
არ იან და ფი ნა ნს ურ ად და ყვ ელ ან აი
რად, ეს მო მგ ებ ია ნია. ახ ლა არ გვ აქ ვს 
ის თა ნხ ები, რომ გუ ნდს სა სტ უმ რო 
ვუ ქი რა ვოთ ზე სტ აფ ონ ში, გა მო ვკ ვე
ბოთ.

– ანუ გუ ნდი ზე სტ აფ ონ ში მხ ოლ
ოდ სა თა მა შოდ ჩა ვა?

– ჯე რჯ ერ ობ ით ას ეა და თუ გა ჩნ
დე ბა თა ნხ ები, ჩე მი სუ რვ ილ ია პი რა
დად და არ აე რთ ხელ და მი ფი ქს ირ ებ ია, 
რომ „ზე სტ აფ ონი“ ზე სტ აფ ონ ში უნ და 
იყ ოს, იქ უნ და ვა რჯ იშ ობ დეს და ა.შ.

– და სრ ულ დე ბა თუ არა „ზე სტ აფ
ონ ის“ თბ ილ ის ის ზღ ვის ბა ზა?

– ეს, და ახ ლო ებ ით, 5მი ლი ონ
ია ნი პრ ოე ქტ ია, რო მე ლიც აუ ცი
ლე ბლ ად და სრ ულ დე ბა. არ აე რთ
ხელ მი სა უბ რია ამ თე მა ზე ილ ია 
კო კა ია სთ ან. რო გო რც ის ამ ბო ბს, 
ძა ლი ან კარ გი სა ქმე კე თდ ება, 
იდ ეა ში, და გე გმ ილი გვ აქ ვს ფი ტნ
ესდა რბ აზ ის აშ ენ ება, რო მე ლიც 
შე ზღ უდ ული შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის 
მქ ონე ად ამ ია ნე ბს მო ემ სა ხუ რე ბა. 
გა კე თდ ება ბა ვშ ვთა სა ფე ხბ ურ თო 
აკ ად ემ ია, რო მე ლიც უფ ასო იქ ნე ბა 
და ბა ვშ ვე ბს ან აზ ღა ურ ებ ის გა რე
შე ექ ნე ბათ სა შუ ალ ება, მო ემ ზა
დონ.  ეს ბი ურ ოკ რა ტი ული პრ ობ
ლე მე ბია მო სა გვ არ ებ ელი, რო მე
ლიც დღ ეს აც გვ აქ ვს, მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ ბე ვრი მა ღა ლჩ ინ ოს ან
ია სა ქმ ის კუ რს ში და გვ პი რდ ებ იან 
მო გვ არ ებ ას.

– რა იქ ნე ბა გუ ნდ ის მი ზა ნი?

– აქ ტი ურ ად მი მდ ინ არ ეო ბს ახ ლა 
შე რჩ ევ ები. 35 კა ცა მდე ვა რჯ იშ ობს 
ყო ვე ლდ ღე. აქ ედ ან, 25  და რჩ ება გუ
ნდ ში. კი დევ ვე ლო დე ბით გა ძლ იე რე
ბას. მი ზა ნი ჩე მპ იო ნა ტში ად გი ლის 
შე ნა რჩ უნ ება იქ ნე ბა. ყვ ელა თა მა შზე 
რომ მო სა გე ბად გა ვა ლთ, ამ აზე სა უბ
არი ბა ნა ლუ რია. 

– ბო ლო დღ ეე ბში გა ჟღ ერ და ინ
ფო რმ აც ია, რომ ფე ხბ ურ თის ფე დე
რა ცი ის პრ ეზ იდ ენ ტო ბი სთ ვის ბრ
ძო ლა ში ილ ია კო კა იაც ჩა ერ თვ ება, 
რა ინ ფო რმ აც ია გა ქვს ამ აზე?

– ამ თე მა ზე ბე ვრი სა უბ არი იყო და 
რო გო რც მე მა ქვს ინ ფო რმ აც ია, ილ ია 
კო კა იას არ ან აი რი სუ რვ ილი არ გა აჩ
ნია პრ ეზ იდ ენ ტო ბა ზე კე ნჭი იყ არ ოს.

– გა მო რი ცხ ავთ?
– ამ ეტ აპ ზე გა მო ვრ იც ხავ, თი თქ

მის და რმ წუ ნე ბუ ლი ვარ, შე მდ ეგ ში არ 
ვი ცი.

– ილ ია კო კა ია გა და წყ ვე ტი ლე
ბე ბს ხშ ირ ად იც ვლ ის, რა დგ ან ამ 
ეტ აპ ზე სა უბ რო ბთ, ანუ მო მა ვა ლში 
შე სა ძლ ებ ელ ია?

 – ამ ეტ აპ ზე, მე გა მო ვრ იც ხავ. 
ზო გა დად, ბე ვრ ჯერ გვ ილ აპ არ აკ ია 
ფე დე რა ცი ის მუ შა ობ აზე და მი სი აზ
რი ვი ცი, თუ მცა სჯ ობს  თა ვად მას 
ჰკ ით ხოთ.

მიხეილ ხუციშვილი – ილია კოკაიას არანაირი 
სურვილი არ გააჩნია პრეზიდენტობაზე კენჭი იყაროს

„ზესტაფონი“ ზესტაფონში 
მხოლოდ სათამაშოდ ჩავა

`ის სიტუცია, რაც დღეს ფეხბურთშია, 
მიუღებელია ინვესტორისთვის, ეს იყო 

მიზეზი და ამიტომ აიცრუა გული~

`დღეის მდგომარეობით 

გუნდის ანგარიშზე 

0 თეთრია~
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