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SCANDAL

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

ექსკლუზიურად პრაიმტაიმისთვის

აფრასიძეების 
ჩაცხრილვის 
საქმეზე 
მთავარი 
მოწმე 11 
წლის შემდეგ 
ალაპარაკდა

„ფინანსურ დაზვერვას“ 
კვლავაც ადეიშვილი 

აკონტროლებს?!

„გრძნობს თუ არა პასუხისმგებლობას 
ნიკა მელია. რომ არა მისი პოლიტიკური 

წარმოდგენა, ის ბავშვი ცოცხალი იქნებოდა“

ექსკლუზიური ინტერვიუ 
სოზარ სუბართან

ოლიკო ბაბლუანი 
– მოპედით, 

თავისუფლებითა 
და პირადით

„პატარები ვიყავით და შვიდ 
თვეში დავშორდით. მაშინ 

სახლიდან წასვლის და მეგობარი 
ბიჭის ყოლის საშუალება 
არ გვქონდა. მამაკაცთან 

ურთიერთობას ტრადიციული 
სახე უნდა ჰქონოდა“

სისტემური ცვლილებები 
პედაგოგთა განვითარებისა 

და მოტივაციის 
ამაღლებისთვის

 ოთხ ტერაქტში 
ბრალდებული 
„პრაიმტაიმს“ 
ექსკლუზიურ 

ინტერვიუს აძლევს

„ტყეში შემიყვანეს. იქ 
დამხვდნენ დათა ახალაია, 
„მასტერა“, მეგის ქარდავა. 

იმათაც იგივე მითხრეს. 
სასტიკად მცემეს“

„მეუბნებიან, ეს საინტერესო 
კონფიგურაცია და კარგი იდეააო“

ბაქრაძე-ალასანია-რურუა - 
ახალი პოლიტიკური ალიანსი

ბავშვის დასჯის 
სკანდალური 
მეთოდები სკოლებში

SCANDAL

„...კონტექსტიდან იყო ჩემი პასუხი ამოვარდნილი... 
დიახ, ცვლილებები იქნება და მალე...“

რისთვის მოიხადა ბოდიში 
ირაკლი კობახიძემ

EXCLUSIVE

ტერაქტში მხილებული, მეტსახელად „ბოღმა“
ვის დაურეკა მან აფეთქების შემდეგ პირველად?

ვისთან ჰქონდა მიმოწერა 
აფეთქებამდე

გია სოსანაშვილი: 
„მითხარი, რატომ 
დაწერე ჩემზე და 
ჩემს მეგობრებზე 

აუგი. არ 
მოგასვენებ... შენ არ 
მიცნობ, ვინ ვარ, მე 

კი გიცნობ“...

ვისი რეკომენდაციით 
დაინიშნა პოლიციაში

EXCLUSIVE

SCANDAL
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რისთვის მოიხადა ბოდიში 
ირაკლი კობახიძემ

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ჯერ ოფ ის ში შე სუ ლიც არ 
იყო, რომ სე რი ოზ ულ სკ ან და
ლში გა ეხ ვია. თუ მცა, რო გო რც 
კი ხმ აუ რის გა და ფა რვა სც ადა, 
აქ აც არ ას წო რი ნა ბი ჯი გა და
დგა და ხე ლი ჟუ რნ ალ ის ტე ბს 
შე აწ მი ნდა. ერ თი შე ცდ ომ ის 
„წა სა შლ ელ ად“ მე ორე შე ცდ ომ
ას რომ უშ ვებ, არ ვი ცი, სა ბო
ლო ოდ, სა ით მი დი ხარ.

ყვ ელ აფ ერი ჟუ რნ ალ ის ტის 
მა რტ ივი შე კი თხ ვით და იწ ყო. შე
კი თხ ვა ზე, რა ტომ და იმ სა ხუ რეს 
ირ აკ ლი ღა რი ბა შვ ილ ის ნა თე სა
ვე ბმა ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის კრ იტ
იკა, კო ბა ხი ძემ უპ ას უხა: „იმ იტ
ომ, რომ არ სე ბო ბდა ეს პრ ობ ლე
მა, თუ მცა პრ ობ ლე მა გა და იჭ რა“.

მო გვ ია ნე ბით იგ ივე ირ აკ ლი 
კო ბა ხი ძემ, ფა ქტ ობ რი ვად, ყვ
ელ აფ ერი მე დი ას გა და აბ რა
ლა, კო ნტ ექ სტ იდ ან იყო ჩე
მი კო მე ნტ არი ამ ოვ არ დნ
ილ იო. თუ მცა, რო მე ლი 
კო ნტ ექ სტ იდ ან, ეს უკ ვე 
ვე ღარ და აკ ონ კრ ეტა. 

ასე რომ, ერ თა დე
რთი, რი თაც მან თა
ვი და გვ ამ ახ სო ვრა, ეს 
სა კუ თარ კა რში გა ტა
ნი ლი გო ლია. ავ ტო გო
ლი!!! ვე რა ფე რს იტ ყვი. 
რო ცა აღ მა სრ ულ ებ ელი 
მდ ივ ანი სა კუ თა რი პა რტ
იის თა ვმ ჯდ ომ არ ეს ურ ტყ
ამს, ეს რას ნი შნ ავს? პა სუ ხში 
ყვ ელ ამ თა ვი სი „დი აგ ნო ზი“ 
ჩა დო. ზო გი სთ ვის ეს იყო კა ლა
ძეღა რი ბა შვ ილს შო რის და პი რი
სპ ირ ებ ის კლ ას იკ ური მა გა ლი თი, 
ზო გი სთ ვი საც მდ ივ ანი არ ამ ხო
ლოდ ახ ალი ახ ალ გა ზრ და კა დრ
ია და ჯერ არ იც ის, რომ დუ მი ლი 
ოქ როა. თუ მცა, ეს, ალ ბათ, ის შე
მთ ხვ ევა სუ ლაც არ არ ის, რო ცა 
დუ მი ლი ოქ როა, რო ცა პო ლი ტი
კი სთ ვის ემ ზა დე ბი და აც ხა დებ, 
რომ გე გმ ებ იც ამ ბი ცი ური გა ქვს, 
აქ ჭკ უა და გო ნე ბა უნ და გი ჭრ იდ
ეს... 

რო გო რც ით ქვა, ამ სკ ად ნა ლის 
გა მო, კო ბა ხი ძეს ღა რი ბა შვ ილ ის
თვ ის ბო დი შიც კი მო
უხ დია. რო გო რც 

ჩა ნს, პრ ემ იე რთ ან აც ყვ ელ აფ ერი 
ჟუ რნ ალ ის ტე ბს გა და აბ რა ლა. 

ას ეთი სკ ან და ლე ბით, რო გო
რც წე სი, შო რს ვე რს ად მი დი ან 
ხო ლმე. 

მე დი ას თან სა უბ არი არ სუ
რს. „პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ რი სას 
ის ზო გა დი და მო კლე ფრ აზ ებ ით 
შე მო იფ არ გლა. ძი რი თა დად თქ
ვა, რომ მე დი ას თან ახ ლა ურ თი
ერ თო ბა არ სუ რს, რომ ჯერ პა
რტ ია აქ ვს ას აშ ენ ებ ელი და რომ 
ცვ ლი ლე ბე ბიც იქ ნე ბა და მა ლე:

„დი ახ, ცვ ლი ლე ბე ბი იქ ნე ბა 
და მა ლე, მე რე უფ რო იქ ნე ბა სა
უბ რის სა შუ ალ ება...“ – გა ნმ არ ტა 
ირ აკ ლიმ.

ვე რც სხ ვა ინ ტე რვ იუ ებ ში მო

ახ დი ნა მან შთ აბ ეჭ დი ლე ბა. 
ძი რი თა დად პი რვ ელ არ ხზე ჩნ
დე ბა ხო ლმე და ზო გა დი ფრ აზ
ებ ით იფ არ გლ ება.

მა გა ლი თად: 
პა რტ იას აქ ვს რე იტ ინ გის ზრ

დის რე სუ რსი და ეს არ ის სა ქმ ია
ნო ბის ერთერ თი მი ზა ნი...

პა რტ იამ უნ და იტ ვი რთ ოს ან
ალ იტ იკ ური ცე ნტ რის ფუ ნქ ცია... 
აუ ცი ლე ბე ლია კო მუ ნი კა ცი ის გა

უმ ჯო ბე სე ბა...
პა რტ იის მკ აფ იო ხე დვა და სტ

რა ტე გია უნ და ჩა მო ყა ლი ბდ ეს...
ჩვ ენ ამ ბი ცი ური გე გმა და ვს

ახ ეთ და გა ნვ ახ ორ ცი ელ ებთ...
პრ ობ ლე მა მდ გო მა რე ობს იმ

აში, რომ პა რლ ამ ენ ტი არ ის ძა
ლი ან სუ სტი, არ შე სწ ევს უნ არი, 
სა თა ნა დოდ აკ ონ ტრ ოლ ოს მთ
ავ რო ბა; ბუ ნდ ოვ ნად არ ის გა მი
ჯნ ული კო მპ ეტ ენ ცი ები პრ ეზ
იდ ენ ტსა და პრ ემ იერმი ნი სტ რს, 
პრ ეზ იდ ენ ტსა და მთ ავ რო ბას 
შო რის. არ სე ბი თი ხა რვ ეზ ები აუ
ცი ლე ბლ ად სა ჭი რო ებს გა სწ ორ
ებ ას... 

და ვე ლო დოთ მო ვლ ენ ებს, გე
გმა გვ აქ ვს და გა ნხ ორ ცი ელ დე
ბა...

მო კლ ედ, კო ნკ რე ტუ ლი ჯერ 
არ აფ ერი. პა რტ ია „ქა რთ ულ ოც
ნე ბა ში“ მის მი მა რთ გა ნს აკ უთ
რე ბუ ლი მო ლო დი ნე ბი არ აქ ვთ. 
ჯერ მას ში და კო მუ ნი კა ცი აც არ 
ჰქ ონ ია ყვ ელ ას თან. 

სა ერ თო დაც, გა რე გნ ული ნი
შნ ებ ით თუ ვი მს ჯე ლე ბთ, ირ აკ
ლი პო დი უმს უფ რო მო უხ დე ბო
და, ვი დრე პო ლი ტი კას. პო ლი
ტი კი სთ ვის თი თქ ოს მას მთ ავ არი 
აკ ლია – ენ ერ გია და ში ნა გა ნი 
ძა ლა, პრ ინ ცი პუ ლო ბა და ლა ვი
რე ბის უნ არი.

და ვით სა გა ნე ლი ძის გა ნმ არ
ტე ბით, ხმ ები ან მო ლო დი ნე ბი 
იმ ის შე სა ხებ, რომ პა რტ იას კო
ბა ხი ძე ჩა იბ არ ებს არ ას წო რია:

„რა ტომ გა მო დი ოდა ხმ ები, 
რომ პა რტ იას ირ აკ ლი იბ არ ებს, 
არ ვი ცი. არა, ბა ტო ნო ჩე მო. პა

რტ იას ჰყ ავს თა ვმ ჯდ ომ არე, 
გე ნე რა ლუ რი მდ ივ ანი და პო
ლი ტს აბ ჭო, რო მლ ებ საც ირ ჩე ვს 
ყრ ილ ობა და რო მლ ებ იც იღ ებ ენ 
პო ლი ტი კურ გა და წყ ვე ტი ლე ბას. 
და ნა რჩ ენი, „სტ აფ ში“ არ სე ბო ბს 
რა მდ ენ იმე მდ ივ ანი – პო ლი ტი
კუ რი, სა ერ თა შო რი სო, აღ მა სრ
ულ ებ ელი და ა.შ. რა ტომ ატ ეხ ეთ 
ამ აზე ამ ხე ლა ამ ბა ვი?“

რო გო რც ჩა ნს, პო ზი ცი ებ ის 
და ფი ქს ირ ება უჭ ირს. არ არ ის 
სა ქმ ის კუ რს ში, რა ხდ ება ლა
რთ ან და კა ვშ ირ ებ ით, ან რას ნი
შნ ავს ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის 
ჩა ტა რე ბა. ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში, 
მი სი პო ზი ცი ებ იდ ან ასე გა მო იკ
ვე თა. 

სა ერ თო დაც, პა რტ ია ში ახ ალ
გა ზრ და ყმ აწ ვი ლის გა მო ჩე ნი სთ
ვის, ეტ ყო ბა, ჯერ მზ ად არ იყ ვნ
ენ. ერ თა დე რთი, ვი ნც ეს ღი ად 
„გა აპ რო ტე სტა“, არ მაზ ახ ვლ ედ
ია ნი იყო. თუ მცა, შე სა ძლ ოა, ამ
ას პრ ოტ ეს ტიც არ და ვა რქ ვათ...

არ მა ზის გა ნმ არ ტე ბით, გა
უგ ებ არ ია, რა სა ჭი როა მდ ივ ანი, 
რო ცა პა რტ ია „ქა რთ ულ ოც ნე
ბას“ გე ნე რა ლუ რი მდ ივ ანი ჰყ ავს 
– კა ხი კა ლა ძე. აღ მა სრ ულ ებ ელი 
მდ ივ ნის თა ნა მდ ებ ობა რა მდ ენ
იმე თვ ის წინ შე მო ვი ღეთ, ამ პო
სტ ის და ბრ უნ ებ ის აუ ცი ლე ბლ
ობ ას ნა მდ ვი ლად ვერ ვხ ედ ავო. 

პო სტი მა ინც შე მო იღ ეს და ახ
ალ გა ზრ და ირ აკ ლი კო ბა ხი ძე ახ
ლა ამ ბო ბს, რომ აქ ვს ამ ბი ცი ური 
გე გმ ები, თუ მცა, ჟუ რნ ალ ის ტე
ბთ ან ამ თე მა ზე სხ ვას ვე რა ფე რს 
აკ ონ კრ ეტ ებს.

„დიახ, 
ცვლილებები 

იქნება და 
მალე“

„რა ტომ გა მო დი ოდა 
ხმ ები, რომ 

პა რტ იას ირ აკ ლი 
იბ არ ებს, არ ვი ცი“

გიორგი 
ბარამიძე 

დაპატიმრებას 
ელოდება

მა რი ამ  ნა დი რა ძე

უკ ან ას კნ ელ ხა ნს გა ვრ
ცე ლე ბულ ინ ფო რმ აც იე ბს 
ბა რა მი ძის შე სა ძლო და კა
ვე ბა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით, 
დე პუ ტა ტი „პრ აი მტ აი მთ ან“ 
სა უბ არ ში ეხ მა ურ ება. რო
გო რც ირ კვ ევა, ის სუ ლაც 
არ გა მო რი ცხ ავს ამ ფა ქტს, 
მა გრ ამ ამ ის მი უხ ედ ავ ად, 
არ სად მი მა ლვ ას არ აპ ირ
ებს.

უა ხლ ოეს მო მა ვა ლში კი 
ბა რა მი ძეს ორი ვი ზი ტი აქ
ვს და გე გმ ილი – ბრ იუ სე ლსა 
და უკ რა ინ აში. და ბრ უნ დე ბა 
თუ არა ის სა ქა რთ ვე ლო ში, 
ამ ას ჩვ ენ ერ თად ვნ ახ ავთ. 
მა ნა მდე კი მა სთ ან ექ სკ ლუ
ზი ურ ინ ტე რვ იუს გთ ავ აზ
ობთ:

– ბო ლო ხა ნს ინ ტე ნს იუ
რად სა უბ რო ბენ იმ ას თან 
და კა ვშ ირ ებ ით, რომ პრ ოკ
ურ ატ ურა პა რლ ამ ენ ტი სგ
ან თქ ვე ნთ ვის იმ უნ იტ ეტ ის 
მო ხს ნას მო ით ხო ვს. თქ ვენ 
თუ გა ქვთ ამ ის შე სა ხებ და
ზუ სტ ებ ული ინ ფო რმ აც ია?

– მხ ოლ ოდ ჭო რე ბი მე სმ ის 
ამ ფა ქტ ზე, თუ მცა ტყ უი ლად 
ჰგ ონ იათ, რომ ამ ით რა მე მი
ზა ნს მი აღ წე ვენ...

– თქ ვე ნი კო ლე გე ბი პა
რლ ამ ენ ტში მი იჩ ნე ვენ, რომ 
თქ ვენ მა რთ ლაც უნ და გა
სც ეთ ყვ ელა კი თხ ვას პა სუ
ხი გა მო ძი ებ ის წი ნა შე.

– იგ ივ ეს ვა ცხ ად ებ მეც 
ორი წე ლია, რომ მზ ად ვარ, 
ვი თა ნა მშ რო მლო გა მო ძი ებ
ას თან და ვი თხ ოვ და კი თხ ვას, 
მა გრ ამ ამ ას, რო გო რც ჩა ნს, 
არ ავ ინ აპ ირ ებს. ვი ნა იდ ან 
რე ალ ურ თა ნა მშ რო მლ ობ
ასა და სი მა რთ ლის და დგ ენ ას 
მათ შო უე ბის მო წყ ობა ურ ჩე
ვნ იათ. რა ში სჭ ირ დე ბათ ჩე
მთ ვის იმ უნ იტ ეტ ის მო ხს ნა? 
მე სუ ლაც არ ვა პი რებ მის 
გა მო ყე ნე ბას იმ ის თვ ის, რომ 
გა მო ძი ებ ას გა ვე ქცე. მა გრ
ამ მათ ჩე მი და კი თხ ვა არ აფ
ერ ში სჭ ირ დე ბათ. სა კუ თა რი 
უნ ია თო ბის გა და სა ფა რად ხე
ლი სუ ფლ ება მხ ოლ ოდ უს აფ
უძ ვლო და ჭე რე ბით კა ვდ ება 
და ეს ყვ ელ აფ ერი, რო გო რც 
ჩა ნს, ამ შო უს ნა წი ლია. იმ იტ
ომ აც ვი წრ ოვ დე ბა ჩე მს გა რშ
ემო ამ ბო ლო დრ ოს აგ ორ ებ
ული ათ ასი ტყ უი ლის ტა ლღა.

– გა მო დის, რომ და ჭე რას 
ელ ოდ ებ ით...

– ცუ დი სა თქ მე ლია, რომ 
ვე ლო დე ბი. ფა ქტ ია, რომ ამ 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის გან არ აფ ერს 
გა მო ვრ იც ხავ. ბო ლო დრ ოს 
ატ ეხ ილი აუ რზ აუ რით ჩე მს 
გა რშ ემო, ალ ბათ, ფი ქრ ობ ენ, 
რომ მე შე ვე ცდ ები, გა ვე ქცე 
გა მო ძი ებ ას, ან მი ვი მა ლო. 
ვერ მი ვა ნი ჭებ მათ ამ სი ამ
ოვ ნე ბას. ორი ვი ზი ტი მა ქვს 
და გე გმ ილი – ჯერ ბრ იუ სე
ლში, მე რე კი უკ რა ინ აში. ამ ის 
მე რე, რაც უნ დათ, ის უქ ნი
ათ...
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

სკ ან და ლუ რი სა ქმ ის კი დევ უფ
რო სკ ან და ლუ რი გა გრ ძე ლე ბა... პრ
ოკ ურ ატ ურ ამ იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის 
მკ ვლ ელ ობ ის სა ქმე გა ხს ნი ლად გა
მო აც ხა და და ყა რა ფი ლა ში მო მხ დარ 
აფ ეთ ქე ბა ში ბრ ალი მო ქმ ედ პო ლი
ცი ელს, გია სო სა ნა შვ ილს წა უყ ენა. 

ვინ არ ის სო სა ნა შვ ილი? რას ყვ ებ
იან მის შე სა ხებ მშ ობ ლი ურ სო ფე ლში? 
რა კა ვშ ირი აქ ვს ზუ რაბ ვა ზა გა შვ ილ
ის სა ქმ ეზე და კა ვე ბულ პო ლი ცი ის 
ყო ფილ მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბთ ან? ვი სთ ან 
გა ნა ხო რც იე ლა აფ ეთ ქე ბის შე მდ ეგ 
სა ტე ლე ფო ნო ზა რი?

სა ნამ ამ კი თხ ვე ბზე პა სუ ხს გა ვც
ემთ, გე ტყ ვით, რომ „პრ აი მტ აი მს“ ხე
ლში ჩა უვ არ და გია სო სა ნა შვ ილ ისა და 
არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცია „თა ვი
სუ ფა ლი თა ობ ის“ წა რმ ომ ად გე ნლ ის, 
გი ორ გი ყუ ფა რა ძის მი მო წე რა. სო სა
ნა შვ ილი ყუ ფა რა ძეს სო ცი ალ ური ქს
ელ ით მას შე მდ ეგ და უკ ავ ში რდა, რაც 
„თა ვი სუ ფა ლმა თა ობ ამ“ სა ბო ტა ჟში 
მხ ილ ებ ული პო ლი ცი ელ ებ ის სია გა
მო აქ ვე ყნა, სწ ორ ედ ამ სი აში ფი გუ რი
რე ბდა გია სო სა ნა შვ ილ იც. 

გია სო სა ნა შვ ილი ყუ ფა რა ძეს 
„ფე ის ბუ კის“ მე შვ ეო ბით ჯერ კი დევ 
2014 წლ ის 19 ნო ემ ბე რს და უკ ავ ში
რდა. აი, რას წე რდა ის:

„გა მა რჯ ობა. მე მგ ონი, ბო დი ში უნ
და მო გვ იხ ადო მე და ჩე მს მე გო ბრ ებს, 
ყვ ელ აზე არ მა ქვს ლა პა რა კი. რა და
გი შა ვე შენ, ან ნე ბი სმ იე რს, ეს ეთი სტ
ატ ია, რომ და წე რე. მი ცნ ობ სა ერ თოდ, 
ვინ ვარ, რა გა მი კე თე ბია ამ ქვ ეყ ნი სთ
ვის. რა ტო ქე ნი ეგ სა ქმე, შენ კი არა, 
სა ერ თოდ რა და ვა შა ვე, მე ან ჩე მმა 
მე გო ბრ ებ მა, რო მლ ებ საც სა ერ თოდ 
არ იც ნობ. მე რომ შე ნზე გლ ახა ვთ ქვა, 
მა რთ ალი ვი ქნ ები და სა ერ თოდ, ბო
დი შის მო ხდა ცუ დი არ არ ის. შენ ჩე მს 
ად გი ლას სა სა მა რთ ლო ში მი ჩი ვლ ებ
დი. უბ რა ლოდ ჯო ბია გა მი ცნო, და თო 
მე ლა პა რა კა შე ნზე“.

ამ ის შე მდ ეგ სო სა ნა შვ ილი ყუ ფა
რა ძეს 21 ნო ემ ბე რს ეხ მი ან ება და და
ჟი ნე ბით მო ით ხო ვს პა სუ ხს, რა ტომ 
ფი გუ რი რე ბს მი სი სა ხე ლი ზე მო ხს ენ
ებ ულ სტ ატ ია ში.

21 ნო ემ ბე რი, 2014 წე ლი, გია სო სა
ნა შვ ილი:

 „პა სუ ხი გა მე ცი, რო გო რც ბრ
ალ დე ბუ ლს და მე თვ ით ონ მო ვი ხდი 
ბო დი შს მე დი ით. რა და ვა შა ვეთ, ვინ 
შთ აგ აგ ონა. შენ ხომ იც ნობ პო ლი ცი
ელ ებს, გიო“.

„შენ პა რტ იე ლე ბთ ან შე გხ ვდ ები, 
ბე ვრი მე გო ბა რი მყ ავს. უბ რა ლოდ მი
თხ არი, რა ტომ და წე რე ჩე მზე და ჩე მს 
მე გო ბრ ებ ზე აუ გი. შენ თუ გგ ონ ია, 
ვერ გი ჩი ვლ ებ, შე მც და რხ არ. არ მო
გა სვ ენ ებ კა ნო ნი ერ ად. შენ არ მი ცნ ობ, 
ვინ ვარ, მე კი გი ცნ ობ, და ნა შა ული გა
მო იკ ვე თა. იც ოდე, გი ჩი ვლ ებ“.

21 ნო ემ ბე რი, 2014 წე ლი, გი ორ გი 
ყუ ფა რა ძე:

„რა, მე მუ ქრ ები? სა დაც გი ნდა, 
იქ მი ჩი ვლე. მე მე გო ნა, მა რთ ლა შე
ვც დით თქ ვე ნს მი მა რთ, მა გრ ამ შე ნი 
ქმ ედ ებ ებ ით მი და სტ ურ ებ, რომ პი რი
ქი თაა სა ქმე. სა დაც გი ნდა იქ მნ ახე და 
იქ იჩ ივ ლე. სტ ატ იას რაც შე ეხ ება, რე
და ქც იის გა ბუ ქე ბუ ლია“. 

რა ტომ აა ფო რი აქა პო ლი ცი ის მო
ქმ ედი თა ნა მშ რო მე ლი „თა ვი სუ ფა ლი 
თა ობ ის“ ინ ფო რმ აც იამ? ორ გა ნი ზა ცი
აში და რწ მუ ნე ბუ ლნი არ იან, რომ მას 
კი დევ სხ ვა უა მრ ავი უკ ან ონო და ვა ლე
ბა აქ ვს შე სრ ულ ებ ული. ამ ასმ ალ ბათ, 
გა მო ძი ება და ად გე ნს. „პრ აი მტ აი მთ ან“ 
სა უბ რი სას გი ორ გი ყუ ფა რა ძე ამ ბო
ბს:

„პო ლი ცი აში და რჩ ენ ილი კა დრ ები, 
მათ შო რის სო სა ნა შვ ილი, აქ ტი ურ კა
ვშ ირ ზე იყ ვნ ენ ორ გა ნი ზა ცია „სა მა
რთ ალ და მც ავ თა და ცვ ის ლი გა სთ ან“, 
რო მე ლს აც ახ ალ ახ ან და კა ვე ბუ ლი ირ
აკ ლი ფი რც ხა ლა ვა ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბს. 
გვ აქ ვს ინ ფო რმ აც ია, რომ სო სა ნა შვ
ილი უწ ყე ბა ში სწ ორ ედ ფი რც ხა ლა ვა
სა და კრ იმ პო ლის ყო ფი ლი ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლის, ირ აკ ლი ქა და გი ძის რე კო მე
ნდ აც იით მო ხვ და. რო დე საც ჩვ ენ მათ 
შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია გა ვა ჟღ ერ ეთ, 
სო სა ნა შვ ილი თა ვად და მი კა ვშ ირ და 
სო ცი ალ ურ ქს ელ ში და და მე მუ ქრა, – 
სა სა მა რთ ლო ში გი ჩი ვლ ებო“. 

„პრ აი მტ აი მმა“ ინ ფო რმ აც იის გა
და მო წმ ება ირ აკ ლი ქა და გი ძე სთ ან 
სც ადა. ჩვ ენ გვ აი ნტ ერ ეს ებ და, მა
რთ ლაც და ინ იშ ნა თუ არა პო ლი ცი
აში მი სი რე კო მე ნდ აც იით გია სო სა
ნა შვ ილი? 

„არ ვი ცი, ას ეც, რომ იყ ოს, ეგ არ აფ
ერს ნი შნ ავს“, – ამ მც ირე კო მე ნტ არ ით 
შე მო იფ არ გლა ირ აკ ლი ქა და გი ძე, რო
მე ლიც ვრ ცე ლი გა ნმ არ ტე ბის გა კე თე
ბას მო მა ვა ლში და გვ პი რდა. 

სო სა ნა შვ ილი სა მა რთ ალ და მც ავ 
უწ ყე ბა ში ხე ლმ ეო რედ 2005 წე ლს მო
ხვ და. თუ მცა, მა ნა მდე, შე ვა რდ ნა ძის 
დრ ოს, პა ნკ ის ის ხე ობ აში მს ახ ურ ობ და. 
2005 წლ იდ ან კი შსს–ს ქვ ემო ქა რთ
ლის მთ ავ არი სა მმ არ თვ ელ ოს კა სპ ის 
გა ნყ ოფ ილ ებ აში მუ შა ობ და. მო ნა წი
ლე ობა აქ ვს მი ღე ბუ ლი, რო გო რც აფ
ხა ზე თის, ისე სა მა ჩა ბლ ოს ომ ში, მათ 
შო რის 2008 წე ლს. შე სა ბა მი სად, სა ბრ
ძო ლო მა სა ლის გა მო ყე ნე ბა მი სთ ვის 
დიდ სი რთ ულ ეს არ უნ და წა რმ ოა დგ
ენ დეს. სო სა ნა შვ ილ ის ოჯ ახი ქვ ემო 
ჭა ლის თე მის სო ფელ სა კო რი ნთ ლო
ში ცხ ოვ რო ბს. სო ფლ ის რწ მუ ნე ბუ ლი 
მა რეხ ყა მბ ეგ აშ ვი ლი „პრ აი მტ აი მთ ან“ 
სა უბ რი სას ამ ბო ბს, რომ სო სა ნა შვ ილს 
რა იო ნში „ბო ღმ ას“ მე ტს ახ ელ ით იც
ნო ბენ. 

მა რეხ ყა მბ ეგ აშ ვი ლი, სო ფლ ის 
რწ მუ ნე ბუ ლი:

– ცხ რა წე ლია, რაც აქ ვც ხო ვრ ობ. 
ამ წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ის მუ დმ ივ
ად მუ შა ობ და პო ლი ცი აში, ძა ლო ვან 
სტ რუ ქტ ურ აში. 2008ში იგ ოე თის გა
ნყ ოფ ილ ებ აში მუ შა ობ და, 20092010 
წლ ებ ში, მგ ონი, რო მე ლი ღაც რე გი ონ
ის პო ლი ცი აში გა და იყ ვა ნეს. აქ ბე ვრი 
იც ნო ბს, მე ტს ახ ელ ად „ბო ღმ ას“ ეძ ახ
იან. ცო ტა ის ეთი ტი პია, უკ ონ ტა ქტო, 

მე ვი ცი, რომ მას ნა ბრ ძო ლი აქ ვს 
აფ ხა ზე თში, სა მა ჩა ბლ ოში და 

მუ შა ობ და ძა ლო ვან სტ რუ ქტ ურ აში. 
სხ ვა მე მა გა ზე უა რყ ოფ ითი ან და დე
ბი თი არ გა მი გია. 

– იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ ქე ბის 
შე მდ ეგ თუ შე ხვ ედ რი ხა რთ?

– ეგ, ფა ქტ ობ რი ვად, წა სუ ლი იყო 
სო ფლ იდ ან და სო ფე ლში ძა ლი ან იშ
ვი ათ ად მო დი ოდა, მშ ობ ლე ბი ცხ ოვ
რო ბენ აქ, ძა ლი ან კა რგი მშ ობ ლე ბი ჰყ
ავს, მა გრ ამ ამ ბი ჭთ ან და კა ვშ ირ ებ ით 
ვე რც კა რგს გე ტყ ვით და ვე რც ცუ დს, 
ჩვ ეუ ლე ბრ ივი ად ამ ია ნია, ნა კლ ებ ად 
კო მუ ნი კა ბე ლუ რი.

– ხომ არ გს მე ნი ათ, რა იმე პი რა დი 
შუ რი სძ იე ბა ხომ არ ჰქ ონ და ვა ზა გა
შვ ილ თან?

– არ ვი ცი. ხომ გე უბ ნე ბით, იშ ვი
ათ ად მო დი ოდა სო ფე ლში და ჩვ ენ თან 
ვა უჩ ერ ებ თან, ან რა ღა ცა სთ ან შე იძ
ლე ბო და ჰქ ონ ოდა შე ხე ბა, მე ტი სხ ვა 
არ აფ ერი. მე გო ბრ ული ურ თი ერ თო ბა 
არ გვ ქო ნია. გა მა რჯ ობ ით გვ ქო ნდა 
ურ თი ერ თო ბა.

– რა იმე ინ ცი დე ნტ ში თუ ყო ფი ლა 
შე მჩ ნე ული?

– არ აფ ერი მს გა ვსი არ გა მი გია.
– წი ნა სა არ ჩე ვნ ოდ, რას სა ქმ ია

ნო ბდა?
– 2010 წლ ის არ ჩე ვნ ებ ის დრ ოს იყო 

და მკ ვი რვ ებ ელი ჩვ ენს უბ ან ზე. ას რუ
ლე ბდა თა ვის მო ვა ლე ობ ას, არ აფ ერი 
ზე დმ ეტი მას არ გა უკ ეთ ებ ია.

– ვინ გა ნა წე სა და მკ ვი რვ ებ ლად?
– პო ლი ცი იდ ან ხომ გვ ყა ვს ხო ლმე 

უბ ან ზე წა რმ ომ ად გე ნე ლი, ოღ ონდ ში
გნ ით არ იყო, ეს იყო გა რე პე რი მე ტრ
ზე ჩვ ეუ ლე ბრ ივ ად იდ გა და წე სე ბს იც
ავ და. არ ან აი რი ზე დმ ეტი მო ქმ ედ ება 

მას არ ჰქ ონ ია.
– ოს ებ თან რა იმე კა ვშ ირი აქ ვს?
– ზო გა დად, სა კო რი ნთ ლო იმ დე

ნად ახ ლოს არ ის, თუ ნდ აც იქ ით, მო
ნა სტ ერ თან, რომ მა რტო მა გას კი არა, 
ნე ბი სმ იერ ოჯ ახს აქ ვს კა ვშ ირი. ყვ ელა 
ყვ ელ ას იც ნო ბს. გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი 
არ აფ ერი გა მი გია, ვი ცი, რომ იბ რძ ოდა 
ჩვ ენს მხ არ ეს და ყვ ელა სა ბრ ძო ლო 
მო ქმ ედ ებ აში მო ნა წი ლე ობ და. და ნა
რჩ ენი არ აფ ერი ვი ცი.

– რა ტომ ეძ ახ იან „ბო ღმ ას“?
– ზე დმ ეტ ად სე რი ოზ ული და და ბღ

ვე რი ლი ტი პია.
ცნ ობ ილ ია, რომ თა ვად სო სა ნა

შვ ილი და ნა შა ულს არ აღ ია რე ბს. 
რა მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბს ეყ რდ ნო ბა გა
მო ძი ება? ამ ის გა რკ ვე ვა ჩვ ენ ვა ზა
გა შვ ილ ებ ის ოჯ ახ ის ად ვო კა ტთ ან, 
ირ მა ჭკ ად უა სთ ან ვც ად ეთ:

– ეს ად ამ ია ნი მხ ოლ ოდ ეჭ ვის სა
ფუ ძვ ელ ზე არ არ ის და კა ვე ბუ ლი, სა
ქმ ეში არ სე ბო ბს მტ კი ცე ბუ ლე ბა თა 
ერ თო ბლ იო ბა, არ სე ბო ბს დნმის ან
ალ იზი. ას ევე, ნი შა ნდ ობ ლი ვია, რომ ამ 
პი რო ვნ ებ ას შე მთ ხვ ევ იდ ან რა მდ ენ იმე 
წუ თში ზა რი აქ ვს გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული 
შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლი დან და არ სე ბო ბს 
სხ ვა მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბიც. რაც შე ეხ ება 
ჩე მს პი რად ინ ფო რმ აც იას, ეს ად ამ ია
ნი არ ის ახ ლო კა ვშ ირ ში იმ ჯგ უფ თან, 
რო მე ლიც ორი დღ ით ად რე და აკ ავ ეს 
ზუ რაბ ვა ზა გა შვ ილ ის სა ქმ ეზე. თა ვად 
ეს ად ამ ია ნი წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
მო ნა წი ლე ობ და ყვ ელა სა ბრ ძო ლო მო
ქმ ედ ებ აში და ძა ლი ან კა რგ ად ფლ ობს 
ია რა ღის გა მო ყე ნე ბის ტე ქნ იკ ას. რაც 
შე ეხ ება მო ტი ვს, ჯერ აკ ავ ებ ენ მკ ვლ

ელს და შე მდ ეგ ას ახ ელ ებ ენ მო ტი ვს. 
მა ქვს პი რა დი ინ ფო რმ აც ია, რომ ეს 
ად ამ ია ნი ახ ლო კა ვშ ირ შია ფი რც ხა ლა
ვას გუ ნდ თან.

– სა ტე ლე ფო ნო ზა რი ვი სთ ან არ
ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული?

– ამ ას, ბუ ნე ბრ ივ ია, ვერ გე ტყ ვით, 
მა გრ ამ გე ტყ ვით იმ ას, რომ ამ ად ამ
ია ნს შე მთ ხვ ევ იდ ან რა მდ ენ იმე წუ თში 
ზა რი აქ ვს გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული.

 მო დით ვნ ახ ოთ, რას ყვ ებ იან მთ ავ
არ პრ ოკ ურ ატ ურ აში. მთ ავ არი პრ ოკ
ურ ორ ის მო ად გი ლის, ირ აკ ლი შო თა
ძის ინ ფო რმ აც იით, მკ ვლ ელ ის კვ ალ
ზე გა მო ძი ება დნმის ან ალ იზ ისა და 
სა ტე ლე ფო ნო ან ძე ბი დან ამ ოღ ებ ული 
მო ნა ცე მე ბით გა ვი და. 

„გა მო ძი ებ ით გა და მო წმ და მო ბი
ლუ რი სა ტე ლე ფო ნო ოპ ერ ატ ორ ებ ის 
მო მს ახ ურე ან ძე ბზე და ფი ქს ირ ებ ული 
აბ ონ ენ ტე ბის ვი ნა ობა, და იკ ით ხა ათ
ეუ ლო ბით მო წმე, გა ნი სა ზღ ვრა და ნა
შა ულ ის შე სა ძლო ჩა მდ ენ პი რთა წრე, 
რო მე ლთა მი მა რთ სა ქა რთ ვე ლოს 
შსსს გე ნე რა ლუ რი ინ სპ ექ ცი ისა და 
კო ნტ რდ აზ ვე რვ ის დე პა რტ ამ ენ ტთ ან 
ერ თად ჩა ტა რე ბუ ლი ოპ ერ ატ იულსა
მძ ებ რო და სა გა მო ძი ებო მო ქმ ედ ებ
ებ ის შე დე გად და დგ ენ ილი და და კა ვე
ბუ ლი იქ ნა პო ლი ცი ის თა ნა მშ რო მე ლი 
გია სო სა ნა შვ ილი, რო მე ლიც, რო გო
რც გა მო ძი ებ ით და დგ ინ და, 2015 წლ
ის 1920 ია ნვ არს იმ ყო ფე ბო და კა სპ ის 
რა იო ნის სო ფელ ყა რა ფი ლის ტე რი
ტო რი აზე და რო მლ ის დნმი, გე ნე ტი
კუ რი ექ სპ ერ ტი ზის და სკ ვნ ის თა ნა ხმ
ად, და ემ თხ ვა შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლი დან 
(ზუ რაბ ვა ზა გა შვ ილ ის სა ფლ ავი) ამ
ოღ ებ ული ას აფ ეთ ქე ბე ლი მო წყ ობ ილ
ობ ის ფა ლი ის სა ხე ლუ რზე აღ მო ჩე ნილ 
დნმს. ამ დე ნად, უტ ყუ არ ად შე იძ ლე ბა 
ით ქვ ას, რომ იუ რი ვა ზა გა შვ ილი მო
კლ ული იქ ნა გია სო სა ნა შვ ილ ის მი ერ 
სა ფლ ავ ზე და მო ნტ აჟ ებ ული ხე ლყ უმ
ბა რის აფ ეთ ქე ბის შე დე გად. სა ქმ ეზე 
გრ ძე ლდ ება გა მო ძი ება და მა მძ იმ ებ ელ 
გა რე მო ებ აში ჩა დე ნი ლი გა ნზ რახ მკ
ვლ ელ ობ ის კვ ალ იფ იკ აც იით, სა ქა რთ
ვე ლოს სი სხ ლის სა მა რთ ლის კო დე ქს
ის 109ე მუ ხლ ის პი რვ ელი ნა წი ლის 
„გ“ ქვ ეპ უნ ქტ ით, რაც სა სჯ ელ ის სა ხით 
ით ვა ლი სწ ინ ებს თა ვი სუ ფლ ებ ის აღ კვ
ეთ ას 11დან 14 წლ ამ დე ვა დით“, – აც
ხა დე ბენ მთ ავ არ პრ ოკ ურ ატ ურ აში.

მთ ავ არი პრ ოკ ურ ატ ურა, ას ევე, 
გა ნმ არ ტა ვს, რა შე ცდ ომა და უშ ვა იუ
რი ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ ქე ბა ში ბრ ალ
დე ბუ ლმა გია სო სა ნა შვ ილ მა. ირ აკ ლი 
შო თა ძის გა ნც ხა დე ბით, სა ფლ ავ ზე 
აფ ეთ ქე ბუ ლი ხე ლყ უმ ბა რის ნა წი ლზე, 
ე.წ. ფა ლი ის სა ხე ლუ რზე გა და კრ ულ მა 
სა იზ ოლ აც იო ლე ნტ მა უზ რუ ნვ ელ ყო 
ის, რომ დნმის კვ ალი და რჩა.
P.S. გია სო სა ნა შვ ილ ის ად ვო კა ტის, 

სო სო ჯო გლ იძ ის გა ნც ხა დე ბით, მი სი 
და ცვ ის ქვ ეშ მყ ოფს იუ რი ვა ზა გა შვ
ილი არ მო უკ ლა ვს. “მის მი ერ აღ ნი შნ
ული და ნა შა ული არ არ ის ჩა დე ნი ლი. 
ეს არ ის ყვ ელ აფ ერი თი თი დან გა მო
წო ვი ლი. არ სე ბო ბს მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბი, 
რო მე ლიც მის უდ ან აშ აუ ლო ბას და ამ
ტკ იც ებს. რო დე საც გა ნხ ორ ცი ელ ებ
ული იყო ზა რე ბი, რა დრ ოს სად იმ ყო
ფე ბო და ამ ის მო წმ ეე ბი არ სე ბო ბენ”, 
 აღ ნი შნა ად ვო კა ტმა „რუ სთ ავი2“თან 
სა უბ არ ში.გიორგი ყუფარაშვილი
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გიორგი სოსანაშვილი

გია სოსანაშვილი: 
„მითხარი, რატომ 
დაწერე ჩემზე და ჩემს 
მეგობრებზე აუგი. 
არ მოგასვენებ... 
შენ არ მიცნობ, 
ვინ ვარ, მე კი 
გიცნობ“..

ვინ არის გია 
სოსანაშვილი, 

მეტსახელად „ბოღმა“, 
და რა კავშირი 
აქვს მას ზურაბ 

ვაზაგაშვილის საქმეზე 
დაკავებულ ყოფილ 

მაღალჩინოსნებთან?
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„ფინანსურ დაზვერვას“ კვლავაც 
ადეიშვილი აკონტროლებს?!

ვინ არიან ძმები 
როინიშვილები და 
რა კავშირი აქვთ 
მათ იუსტიციის 

ყოფილ მინისტრთან?

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ფი ნა ნს ური მო ნი ტო რი ნგ ის 
სა მს ახ ური, რო მე ლს აც და სა ვლ
ეთ ში „ფი ნა ნს ურ და ზვ ერ ვა საც“ 
უწ ოდ ებ ენ, სა ქა რთ ვე ლო ში 2003 
წე ლს ჩა მო ყა ლი ბდა და ის ერ
ოვ ნუ ლი ბა ნკ თან ფუ ნქ ცი ონ ირ
ებ და. დე ბუ ლე ბის თა ნა ხმ ად, ამ 
სა მს ახ ურ ის ფუ ნქ ცი აა სა ეჭ ვო 
და ზღ ვა რს ზე მოთ (30 000 ლა რი) 
გა რი გე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფო რმ
აც იის მო პო ვე ბა, მი სი და მუ შა
ვე ბა და  ან ალ იზი. ეს ორ გა ნო 
ვა ლდ ებ ულ ია ფუ ლის გა თე თრ
ებ ის, ან ტე რო რი ზმ ის და ფი ნა
ნს ებ ის თა ობ აზე სა ეჭ ვო სქ ემ ებ
ის ან გა რი გე ბე ბის გა მო ვლ ენ ის 
შე მთ ხვ ევ აში სა თა ნა დო ინ ფო
რმ აც ია გა და აგ ზა ვნ ოს სა მა რთ
ალ და მც ავ ორ გა ნო ებ ში, თუ მცა 
ჩვ ენი რე სპ ონ დე ნტი, ად ვო კა ტი 
გი ორ გი ფო ფხ აძე ყვ ება, რომ 
და მუ შა ვე ბუ ლი ინ ფო რმ აც ია 
არ ათუ სა გა მო ძი ებო ორ გა ნო ებ
ში, არ ამ ედ კი ევ სა და ბუ და პე შტ
ში, ზუ რაბ ად ეი შვ ილ თან მი დის, 
ვი ნა იდ ან დღ ეს აც სწ ორ ედ ად ეი
შვ ილ ის ერ თგ ული კა დრი ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლო ბს ფი ნა ნს ური მო ნი
ტო რი ნგ ის სა მს ახ ურს. 

სა ნამ ფო ფხ აძ ეს თან ინ ტე
რვ იუს შე მო გთ ავ აზ ებთ, შე გა
ხს ენ ებთ, რომ „ნა ცი ონ ალ ური 
მო ძრ აო ბის“ დრ ოს ფი ნა ნს ური 
მო ნი ტო რი ნგ ის სა მს ახ ურს ხშ ირ
ად პო ლი ტი კურ ოპ ონ ენ ტე ბზე 
ზე წო ლა ში ად ან აშ აუ ლე ბდ ნენ. ამ 
სა მს ახ ურ ის ან გა რი შზ ეა 2012 წლ
ის ივ ლი სში კა ხი კა ლა ძის ან გა რი
შე ბის და ყა და ღე ბა, ას ევე, „გლ ობ
ალ ტვ“ს ან ტე ნე ბის და ყა და ღე ბა
სთ ან და კა ვშ ირ ებ ული სკ ან და ლი 
და სხვ. 2014 წლ ის გა ზა ფხ ულ ზე, 
ცხ არე დე ბა ტე ბის ფო ნზე პა რლ
ამ ენ ტმა შე ცვ ალა ამ სა მს ახ ურ ის 
და ქვ ემ დე ბა რე ბა და ის ერ ოვ ნუ ლი 
ბა ნკ ის ნა ცვ ლად, მთ ავ რო ბის 
ქო ლგ ის ქვ ეშ მო ექ ცა, თუ მცა 
უც ვლ ელი და რჩა უწ ყე ბის ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლი, მი ხე ილ რო ინ იშ ვი ლი. 

გი ორ გი ფო ფხ აძე, ად ვო კა
ტი:

– დღ ეს არ სე ბუ ლი მდ გო მა
რე ობ ით ერ ოვ ნულ ბა ნკ საც და 
აღ ნი შნ ულ სა მს ახ ურ საც კვ ლა
ვაც ის ძვ ელი კა დრ ები ხე ლმ ძღ ვა
ნე ლო ბენ, რო მლ ებ იც აქ ტი ურ ად 
იყ ვნ ენ ჩა ბმ ულ ნი პო ლი ტი კუ რი 
ოპ ონ ენ ტე ბის წი ნა აღ მდ ეგ გა ჩა
ღე ბულ კა მპ ან ია ში, კე რძ ოდ, სა
უბ არი მა ქვს ბა ტო ნე ბზე გი ორ გი 
ქა და გი ძე სა და მი ხე ილ რო ინ იშ ვი
ლზე. ქა და გი ძე ზე აღ არ შე ვა ჩე რებ 
თქ ვე ნი მკ ით ხვ ელ ის ყუ რა დღ ებ ას, 
მის შე სა ხებ სა ზო გა დო ება ინ ფო
რმ ირ ებ ულ ია, ერ თი მხ რივ, „ქა
რთუ ბა ნკ ის“ გა კო ტრ ებ ის სქ ემ აში 
მო ნა წი ლე ობ ით, რო მე ლიც რა ტო
მღ აც დღ ემ დე გა მო უძ იე ბე ლია, 
და მე ორე მხ რივ, დღ ევ ან დე ლი 

ლა რის კუ რს ის რყ ევ ებ ის ფო ნზე 
მი სი რო ლი თა და გა ნც ხა დე ბე ბით, 
რო მე ლიც ცა ლკე კვ ლე ვის სა გა ნს 
წა რმ ოა დგ ენს. 

– რა მდ ენი ხა ნია, რაც ფი ნა ნს
ური მო ნი ტო რი ნგ ის სა მს ახ ურს 
მი ხე ილ რო ინ იშ ვი ლი ხე ლმ ძღ ვა
ნე ლო ბს? 

– 2008 წლ იდ ან. მა ქვს ინ ფო რმ
აც ია, რომ ეს ხა ლხი დღ ეს აც აგ რძ
ელ ებს სა ჭი რო ინ ფო რმ აც იის მო
პო ვე ბას, შე სა ბა მი სი და სკ ვნ ებ ისა 
და გე გმ ებ ის და სა ხვ ის თვ ის ბუ და
პე შტ სა თუ კი ევ ში მათ გა და გზ ავ
ნა სა და, სა ვა რა უდ ოდ, პა ტრ ონ ებ
ის მხ რი დან კო ნკ რე ტუ ლი შე კვ ეთ
ებ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ასა და ახ ალი 
და ვა ლე ბე ბის მი ღე ბას.

– რა შე იც ვა ლა მას შე მდ ეგ, 
რაც ეს უწ ყე ბა მთ ავ რო ბის და ქვ
ემ დე ბა რე ბა ში გა და ვი და?

– სა პა რლ ამ ენ ტო გა ნხ ილ ვე ბი
სას ხე ლი სუ ფლ ებ ის მთ ავ არი პო
ლი ტი კუ რი არ გუ მე ნტი სწ ორ ედ ის 
მო სა ზრ ება იყო, რომ სა მს ახ ური 
და კო მპ ლე ქტ ებ
ული იყო ად ეი
შვ ილ ის დრ ოი ნდ

ელი კა დრ ებ ით და სა ჭი რო იყო სა
მს ახ ურ ის რე ფო რმ ირ ება სა ერ თა
შო რი სო პრ აქ ტი კის გა თვ ალ ის წი
ნე ბით. ცვ ლი ლე ბე ბი პა რლ ამ ენ ტმა 
2014 წლ ის 29 მა ისს მი იღო 1ლი 
ივ ლი სი დან ამ ოქ მე დე ბის პი რო ბით, 
თუ მცა მთ ავ რო ბას დღ ემ დე ამ სა
მს ახ ურ ში არ ათუ რა იმე სა კა დრო 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა (გა რდა დე ბუ ლე
ბი სა და სა შტ ატო ნუ სხ ის ფო რმ
ალ ური გა და მტ კი ცე ბაგა და კა ტა
ვე ბი სა) არ მი უღ ია, არ ამ ედ უფ რო 
მე ტიც, 2014 წლ ის შე მო დგ ომ აზე 
პა რლ ამ ენ ტში შე ვი და ინ იც ია ტი
ვით, რო მლ ით აც უა რი გა ნა ცხ ადა 
ამ სა მს ახ ურ ის სა ხე ლმ წი ფო კო ნტ
რო ლზე. სა მს ახ ურ ის მი ერ გა ნხ ორ
ცი ელ ებ ული სა ქმ ია ნო ბის კა ნო ნი
ერ ებ ის, მი ზა ნშ ეწ ონ ილ ობ ის, 
ეფ ექ ტი ან ობ ისა და სა

ფი ნა ნსოეკ ონ ომ იკ ური სა ქმ ია ნო
ბის ზე და მხ ედ ვე ლო ბი სგ ან უა რის 
თქ მა, ცა ლს ახ ად ნი შნ ავს სა მს ახ
ურ ის უფ რო სი სთ ვის ერ თპ ირ ოვ
ნუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის გა და ცე მას, 
სა ხე ლმ წი ფო და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
კო ნტ რო ლის, რო გო რც შე მა კა ვე
ბლ ის, არ არ სე ბო ბის პი რო ბე ბში.

– რო გორ ფი ქრ ობთ, რა ტომ არ 
მო ხდა ამ სა მს ახ ურ ის ხე ლმ ძღ ვა
ნე ლო ბის გა მო ცვ ლა? 

– ეს ჩე მთ ვი საც გა უგ ებ არ ია. 
მეც მა ქვს კი თხ ვა, რო დის და იწ ყე
ბა სა მს ახ ურ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბის 
გა ნვ ლი ლი სა ქმ ია ნო ბის შე სწ ავ ლა 
და შე ფა სე ბა, რო დე საც არ სე ბო ბს 
ყო ვე ლნ აი რი სა ფუ ძვ ელი, კე რძ ოდ 
კი, სა ზო გა დო ებ ის თვ ის ცნ ობ ილ ია 
მი სი რო ლი იმ რე პრ ეს იულ კა მპ

ან ია ში, რო მე ლს აც 
ად გი ლი ჰქ ონ და 
ქვ ეყ ან აში 2012 
წლ ის არ ჩე ვნ
ებ ამ დე. და მო
უკ იდ ებ ლო ბის 
ეგ იდ ით ას ეთი 

უკ ონ ტრ ოლ ობ ის მი რთ მე ვა, ერ თი
ორ ად ზრ დის სა მს ახ ურ ის ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლო ბის მი ერ თა ნა მდ ებ ობ ის 
ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის, სა ხე ლმ წი
ფო სა ხს რე ბის გა ფლ ან გვ ის შე სა
ძლ ებ ლო ბას და სა ფრ თხ ეს უქ მნ ის 
ევ რო პა სთ ან ას ოც ირ ებ ის ხე ლშ ეკ
რუ ლე ბით გა თვ ალ ის წი ნე ბულ ფუ
ლის გა თე თრ ებ ისა და ტე რო რი ზმ ის 
და ფი ნა ნს ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო
ლის ვა ლდ ებ ულ ებ ებს, რომ არ აფ
ერი ვთ ქვ ათ სა ფი ნა ნსო სი სტ ემ ის 
რე პუ ტა ცი ასა და ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
იმ იჯ ზე.

– რო გო რც ცნ ობ ილ ია, სა კა ნო
ნმ დე ბლო ცვ ლი ლე ბე ბით, ამ სა
მს ახ ურს მი ენ იჭა უფ ლე ბა, ად ვო
კა ტე ბი სგ ან აც კი გა მო ით ხო ვოს 
ნე ბი სმ იე რი სა ხის ინ ფო რმ აც ია... 
რა პრ ობ ლე მე ბს შე უქ მნ ის ეს ად
ვო კა ტთა კო რპ უსს? 

– დი ახ, სულ რა მდ ენ იმე თვ ეა 
სა ქა რთ ვე ლო ში მო ქმ ედ ყვ ელა ად
ვო კა ტს კა ნო ნმ დე ბლ ობ ით გა უჩ
ნდა ვა ლდ ებ ულ ება, სა ფუ ძვ ლი ანი 
ეჭ ვის არ სე ბო ბის შე მთ ხვ ევ აში ინ
ფო რმ აც ია მი აწ ოდ ოს ფი ნა ნს ური 
მო ნი ტო რი ნგ ის სა მს ახ ურს. მე ტიც, 
სა მს ახ ურს უფ ლე ბა აქ ვს  ნე ბი სმ
იე რი ად ვო კა ტი სა გან გა მო ით ხო
ვოს და მი იღ ოს მის ხე ლთ არ სე
ბუ ლი დო კუ მე ნტ ები, მათ შო რის, 
კო ნფ იდ ენ ცი ალ ური, ნე ბი სმ იე რი 
გა რი გე ბის, გა რი გე ბის და დე ბის ან 
შე სრ ულ ებ ის მც დე ლო ბის და მი სი 
მო ნა წი ლე პი რე ბის შე სა ხებ, ას ევე, 
ნე ბი სმ იე რი სხ ვა ინ ფო რმ აც ია. აქ
ედ ან გა მო მდ ინ არე, ად ვო კა ტე ბს 
გვ იჩ ნდ ება სა მა რთ ლე ბრ ივი და 
მო რა ლუ რი პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის 
რი სკი, ერ თი მხ რივ, კა ნო ნი სა და 
სა ხე ლმ წი ფოს წი ნა შე, მე ორე მხ
რივ, ჩვ ენი კლ იე ნტ ებ ის წი ნა შე, 
– ვის უნ და მი ვა წო დოთ ინ ფო რმ
აც ია, რო დე საც არ სე ბო ბს მა ღა ლი 
სა ფრ თხე იმ ისა, რომ კო ნფ იდ ენ
ცი ალ ურ ად აღ ია რე ბუ ლი ინ ფო რმ
აც ია მო ხვ დეს იმ პი რე ბის ხე ლში, 
რო მლ ებ იც თა ვად იყ ვნ ენ ჩა რთ
ულ ნი უკ ან ონო და კო რუ ფც იულ 
სა ქმ ია ნო ბა ში? გა მო იყ ენ ებ ენ კი 
ის ინი ამ ინ ფო რმ აც იას და ნი შნ ულ
ებ ის ამ ებრ? ხომ არ „გა და იგ ზა ვნ
ება“ ის ბუ და პე შტ სა თუ კი ევ ში? 
მი ნდა თქ ვე ნი გა ზე თის მე შვ ეო ბით 
მო ვუ წო დო, რო გო რც აღ მა სრ ულ
ებ ელ, ისე სა კა ნო ნმ დე ბლო ხე ლი

სუ ფლ ებ ას, მათ შო რის, სა გა მო ძი
ებო ორ გა ნო ებს, აგ რე თვე, ფუ ლის 
გა თე თრ ებ ისა და ტე რო რი ზმ ის და
ფი ნა ნს ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ ბრ ძო ლის 
უწ ყე ბა თა შო რის სა ბჭ ოს, რო მლ ის 
შე მა დგ ენ ლო ბა ში ჩვ ენც, ად ვო
კა ტე ბიც, ვა რთ წა რმ ოდ გე ნი ლნი 
ად ვო კა ტთა ას ოც ია ცი ის სა ხით, 
დრ ოუ ლად გა ნხ ორ ცი ელ დეს და სმ
ული სა კი თხ ებ ის შე სწ ავ ლა, გა მო
ძი ება და სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე რე
სე ბი სა დმი თა ნმ ხვ ედ რი, სა კა დრო 
თუ სტ რუ ქტ ურ ული გა და წყ ვე ტი
ლე ბე ბის მი ღე ბა.

რა კა ვშ ირი აქ ვს მი ხე ილ რო ინ
იშ ვი ლს ზუ რაბ ად ეი შვ ილ თან და 
მა რთ ლაც ჟო ნა ვს თუ არა ინ ფო
რმ აც ია ფი ნა ნს ური მო ნი ტო რი ნგ ის 
სა მს ახ ურ იდ ან ბუ და პე შტ ში, ან კი
ევ ში? სა მწ უხ არ ოდ, თა ვად რო ინ იშ
ვი ლთ ან და კა ვშ ირ ება შე უძ ლე ბე ლი 
აღ მო ჩნ და. და ბო ლოს, მკ ით ხვ ელს 
აქ ვე მო ვუ ყვ ებ ით ერთ სა ინ ტე რე სო 
ფა ქტს: მი ხე ილ რო ინ იშ ვი ლის ძმა, 
ვა სილ რო ინ იშ ვი ლის ას ევე ზუ რაბ 
ად ეი შვ ილ ის კა დრ ად მო ია ზრ ებ
ოდა. მას ამ ჟა მად უზ ენ აე სი სა სა მა
რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ის მო ად გი
ლის პო სტი უკ ავ ია, რო მე ლიც ამ
ავ დრ ოუ ლად სა მო ქა ლა ქო სა ქმ ეთა 
პა ლა ტას ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბს. ვა სილ 
რო ინ იშ ვი ლი სა სა მა რთ ლო სი სტ
ემ აში პრ ოკ ურ ატ ურ იდ ან მო ხვ და. 
2004 წე ლს ის უშ იშ რო ებ ის სა მი
ნი სტ რო ში მუ შა ობ და, 20042006 
წლ ებ ში კი გე ნე რა ლურ პრ ოკ ურ
ატ ურ აში სა კა დრო უზ რუ ნვ ელ ყო
ფის დე პა რტ ამ ენ ტს ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლო ბდა. 20062008 წლ ებ ში აჭ არ ის 
პრ ოკ ურ ორ ის თა ნა მდ ებ ობა ეკ ავა, 
ხო ლო 2009 წე ლს მთ ავ არი პრ ოკ
ურ ორ ის მო ად გი ლეც კი გა ხლ დათ.

EXCLUSIVE

„ეს ხალხი დღესაც აგრძელებს საჭირო 
ინფორმაციის მოპოვებას, შესაბამისი 
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მა რი ამ ნა დი რა ძე

ელ ექ ტრ ონ ულ მე დი აში ვრ ცე
ლდ ება ინ ფო რმ აც ია იმ ის შე სა ხებ, 
რომ ზუ რაბ ვა ზა გა შვ ილ ის სა ქმ ის 
შე მდ ეგ, სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ
ენ ის ფა რგ ლე ბში, მო რი გი გა ხს
ნი ლი სა ქმე სო ფე ლ ეც ერ ში ჩა ტა
რე ბუ ლი სპ ეც ოპ ერ აც ია იქ ნე ბა. 
მე ტიც, გა მო ით ქმ ება და მა ჯე რე
ბე ლი ვა რა უდი იმ ის შე სა ხებ, რომ 
ამ ფა ქტ ზე სულ მა ლე გა მო ძი ება 
პა რლ ამ ენ ტს მი მა რთ ავს გია ბა რა
მი ძი სთ ვის იმ უნ იტ ეტ ის მო ხს ნის 
მო თხ ოვ ნით, ვი ნა იდ ან პე რს პე ქტ
იუ ლი ბრ ალ დე ბუ ლე ბის სი აში ნო
მე რი პი რვ ელი სწ ორ ედ ში ნა გან 
სა ქმ ეთა ყო ფი ლი მი ნი სტ რი, ამ ჟა
მად კი დე პუ ტა ტი უმ ცი რე სო ბი დან 
შე იძ ლე ბა გა ხდ ეს.

ამ ფო ნზე, მა ღა ლი სა ზო გა დო ებ
რი ვი ინ ტე რე სის გა თვ ალ ის წი ნე ბით 
„პრ აი მტ აი მი“ გთ ავ აზ ობთ ექ სკ
ლუ ზი ურ ინ ტე რვ იუს პი რთ ან, რო
მე ლიც ე.წ. „აფ რა სი ძე ებ ის სა ქმ ის“ 
ერთერ თი მთ ავ არი მო წმე იყო ბრ
ალ დე ბი სთ ვის. ეს გა ხლ ავთ ვლ ად იმ
ერ მუ რა ვი ოვი, რო მლ ის ჩვ ენ ებ აზე 
და ყრ დნ ობ ით აც ნა ცი ონ ალ ებ ის ხე
ლი სუ ფლ ება ად ას ტუ რე ბდა, რომ ეს 
ოჯ ახი მო ნა თმ ფლ ობ ელ ური წე სით 
ცხ ოვ რო ბდა და ამ ად ამ ია ნს მო ნა სა
ვით ექ ცე ოდ ნენ – ამ უშ ავ ებ დნ ენ ისე, 
რომ სა ჭმ ელ საც არ აჭ მე ვდ ნენ.

ამ ლე გე ნდ ის შე მდ ეგ, რა თქ მა უნ
და, ჩვ ენს გა ოც ებ ას გა მო იწ ვე ვდა ის 
ფა ქტი, რომ ვლ ად იმ ერ მუ რა ვი ოვი 
ის ევ აფ რა სი ძე ებ ის ოჯ ახ ში აღ მო ვა
ჩი ნეთ. 

რა თქ მა უნ და, გთ ავ აზ ობთ სკ
ან და ლურ ინ ტე რვ იუს ვლ ად იმ ერ 
მუ რა ვი ოვ თან, რო მე ლიც მრ ავ ალ
წლ ია ნი პა უზ ის შე მდ ეგ სწ ორ ედ 
„პრ აი მტ აი მთ ან“ ალ აპ არ აკ და:

– ამ ბო ბდ ნენ, რომ აფ რა სი ძე ებ
ის ოჯ ახ ში თქ ვენ მო ნა სა ვით გე ქც
ეო დნ ენ. ამ ის შე სა ხებ თქ ვე ნც კი 
გა ქვთ მი ცე მუ ლი ჩვ ენ ება...

– მო ნად რომ მე გრ ძნო თა ვი, პა
ტი მრ ობ ის შე მდ ეგ ის ევ ამ ოჯ ახ ში 
არ და ვბ რუ ნდ ებ ოდი. მე ამ ოჯ ახ ში 
სო ხუ მის ომ ის შე მდ ეგ მო ვხ ვდი. იქ 
აფ ხა ზე ბმა და მჭ რეს. ამ ომ ამ დე გუ

ლრ იფ შის სა ტყ ეო მე ურ ნე ობ აში ვმ
უშ აო ბდი, სა დაც ჩე მი უფ რო სი იყო 
აფ რა სი ძე ებ ის ნა თე სა ვი. ასე რომ, მე 
ამ ხა ლხს დი დი ხნ ის წინ ვი ცნ ობ დი. 
ომ ის და სრ ულ ებ ის შე მდ ეგ, დე ვნ ილ
ებ თან ერ თად წა მო ვე დი. თვ ით ონ მი
ვე დი ამ ხა ლხ თან. ოჯ ახ ის წე ვრ ივ ით 
მე ქც ეო დნ ენ... 

– მა შინ, რა ტომ მი ეც ით გა მო ძი
ებ ას სულ სხ ვა ჩვ ენ ება?

– იძ ულ ებ ული გა მხ ად ეს. ღმ ერ
თმა და იფ არ ოს ყვ ელა, რაც მე გა
და ვი ტა ნე. 8 სა ათი დე ნზე ვყ ავ დი 
შე ერ თე ბუ ლი. სა ვა რძ ელ ზე „სკ ოჩ
ით“ ვი ყა ვი მი ბმ ული და მთ ელი ღა მე 
მა წა მე ბდ ნენ. თა ვს აც იწ ონ ებ დნ ენ, – 
შე ნნ აი რე ბი გა გვ იტ ეხ იაო?

– ე.ი. წი ნა აღ მდ ეგ ობ ას უწ ევ
დით?

– ვე უბ ნე ბო დი, რაც თქ ვენ გი ნდ
ათ, იმ ას ვერ ვი ტყ ვი, მო რწ მუ ნე კა ცი 
ვარ და ვი ცი, ად ამ ია ნის ტყ უი ლად 
და და ნა შა ულ ება ცო დვ აამე თქი. 

– თქ ვენ ეც ერ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
სპ ეც ოპ ერ აც იის დრ ოს და გი ჭი რეს, 
არა?

– დი ახ, 2004 წლ ის 24 მა რტს... 
რო დე საც სა ჰა ერო და რტ ყმ ები და
იწ ყეს, ზუ სტ ად იმ დრ ოს აბ აზ ან ას 
ვა მზ ად ებ დი. ისის იყო, მის გა სუ
ფთ ავ ებ ას მო ვრ ჩი და დი ას ახ ლი სთ
ან მი ვე დი, რომ შტ ურ მიც და იწ ყო. 
ვე რს ად გა ქც ევა ვერ მო ვა სწ არი და 
სა ხლ ში და ვრ ჩი. ზუ სტ ად იმ დრ ოს 
მო კლ ეს ევ გე ნი აფ რა სი ძე. 

– ეს თქ ვენ და ინ ახ ეთ?
– სა ხლ ში მე შე მო ვი ყვ ანე გა რდ

აც ვლ ილი. ის ეთი სრ ოლ ები იყო, გა
რეთ ცხ ვი რის გა ყო ფაც შე უძ ლე ბე
ლი იყო. რო დე საც ჩე მა მდე მო ვი დნ ენ 
და და მა კა ვეს, მა ში ნვე და მი წყ ეს სა
სტ იკ ად ცე მა. ვე უბ ნე ბო დი, არ აფ ერი 
ვი ციმე თქი. და მც ინ ოდ ნენ, – ყვ ელ
აფ ერს გა იგ ებ, ჩვ ენ სა ქა რთ ვე ლოს 
რე სპ უბ ლი კის „სპ ეც ნა ზი“ ვა რთო. 
ცხ ვი რი გა მი ტე ხეს. რო დე საც ხე ლე
ბი ამ ომ იტ რი ალ ეს და ძი რს და მა წვ
ინ ეს, და ვი ნა ხე, რომ გო ჩას ზუ რგ ში 
და არ ტყ ეს „შტ იკ ნო ჟი“...

– ამ სპ ეც ოპ ერ აც იის დრ ოს მთ
ავ რო ბის წა რმ ომ ად გე ნე ლი ვი ნმე 
ნა ხეთ?

– გი ორ გი ბა რა მი ძე ვნ ახე მხ ოლ
ოდ. რო დე საც ხე ლბ ორ კი ლდ ად ებ
ულ ები ვე რტ მფ რე ნი სკ ენ მი ვყ ავ დით, 
სწ ორ ედ მა შინ ჩა მო ვი და ბა რა მი ძე 
ვე რტ მფ რე ნი დან და სა ხლ ის კენ გა
ემ არ თა. გა ბა დრ ული სა ხე ჰქ ონ და. 

ისე და სე ირ ნო ბდა, თი თქ ოს იქ აუ რო
ბის ბა ტონპა ტრ ონი იყო. მე რე ჩვ ენ 
ჯერ ქუ თა ის ში წა გვ იყ ვა ნეს, იქ იდ
ან – ზუ გდ იდ ში. გზ ად აგ ზა სი კვ დი
ლა მდე გვ ცე მდ ნენ. თბ ილ ის ში რომ 
მო ვყ ავ დით მა ნქ ან ით, გა ჩე რდ ნენ 
და გა და სვ ლა მი ბრ ძა ნეს. რომ გა
და ვი დე, ვი ცი, მე სვ რითმე თქი. მათ 
კი მი პა სუ ხეს, მა დლ ობა თქ ვი, რომ 
აქ ამ დე ცო ცხ ალი ხარ. ბრ ძა ნე ბა გვ
ქო ნდა, ყვ ელა და გვ ეხ ოც აო. მა შინ 
გა ვი გე, რა სა ხის ბრ ძა ნე ბა ჰქ ონ და 
„სპ ეც ნა ზს“ მი ღე ბუ ლი. 

– უკ ვე პა ტი მა რი იყ ავ ით, რო
დე საც სო ფელ ეც ერ ში სა ფლ ავ ები 
გა თხ რე ვი ნეს, თი თქ ოს იქ კა ხი კა
ლა ძის გა ტა ცე ბუ ლი ძმა იყო და მა
რხ ული?

– დი ახ, ცი ხი დან წა მი ყვ ან ეს. ირ
აკ ლი ქა და გი ძე იყო იქ და ბე რდ ია ხვ
ის ტა ნი. მე სა მეს გვ არი არ მა ხს ოვს. 
იმ ათ შე მა ერ თეს დე ნზე 8 სა ათ ის გა
ნმ ავ ლო ბა ში. მკ არ ნა ხო ბდ ნენ, ჩვ ენ
ებ აში რა უნ და მე თქ ვა. მე უბ ნე ბო დნ
ენ, შე ნთ ვის ჩვ ენი გე ნე რა ლი ღმ ერ
თია. თუ იმ ას იტ ყვი, რაც მას უნ და, 
ხვ ალ თა ვი სუ ფლ ებ აზე იქ ნე ბიო. არ 
მი ნდ ოდა ას ეთი თა ვი სუ ფლ ება.

– გე ნე რა ლში ვის გუ ლი სხ მო ბდ
ნენ?

– ირ აკ ლი ქა და გი ძეს. თუ ის იტ
ყო და, გა მი შვ ებ დნ ენ. ის ეთ რა მეს 
აკ ეთ ებ დნ ენ, ღმ ერ თმა უწ ყის. არ 

ჰქ ონ დათ ჩე მი ცი ხი დან გა ყვ ან ის 
უფ ლე ბა, მა გრ ამ მა ინც წა მი ყვ ან ეს 
ეც ერ ში. იმ სა ფლ ავ ებ ის გა თხ რას მი
ნი სტ რის მო ად გი ლე, ლე ვან გვ აზ ავა 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდა.

– ვი სი სა ფლ ავ ები გა თხ რე ვი ნეს 
რე ალ ურ ად?

– არ ვი ცი, მი ტო ვე ბუ ლი სა სა ფლ
აო  იყო. მა იძ ულ ეს, მე თქ ვა, რომ აქ 
და მა რხ ეს აფ რა სი ძე ებ მა ლე ვან კა
ლა ძე.

– გი ნდ ათ თქ ვათ, რომ თქ ვე ნი 
აღ ია რე ბი თი ჩვ ენ ება მხ ოლ ოდ და 
მხ ოლ ოდ წა მე ბის შე დე გი იყო?

– რა თქ მა უნ და. ას ეთი წა მე ბის 
დრ ოს მე უბ ნე ბო დნ ენ, ვი ნც არ გვ
იჯ ერ ებს, შე მთ ხვ ევ ით ვა რდ ება ფა
ნჯ რი და ნო. იმ დრ ოს კი მე შვ იდე სა
რთ ულ ზე ვი ყა ვით, ირ აკ ლი ქა და გი
ძის კა ბი ნე ტის წინ. ზუ სტ ად მა ხს ოვს 
გა ნლ აგ ება, შე მი ძლ ია და ზუ სტ ებ ით 
აღ ვწ ერო, სად რას აკ ეთ ებ დნ ენ.

– პა ტი მრ ობ იდ ან გა ნთ ავ ის უფ
ლე ბის შე მდ ეგ არ გი ფი ქრ იათ, სა
ჩი ვა რი შე გე ტა ნათ პრ ოკ ურ ატ ურ
აში?

– არ შე მი ტა ნია სა ჩი ვა რი. დი დი 
ხა ნია, ამ ყვ ელ აფ რის მო ყო ლა მი ნდ
ოდა. პი რვ ელ ად თქ ვე ნთ ან ვყ ვე ბი ამ
ის შე სა ხებ. მა ხს ოვს, რო დე საც მე შვ
იდე სა პყ რო ბი ლე ში ვი ყა ვი, იქ ზუ რაბ 
ად ეი შვ ილი მო ვი და. ვუ თხ არი, ბა ტო
ნო პრ ოკ ურ ორო, შე გი ძლ იათ, მი თხ
რათ, რა ტომ გყ ავ ართ და პა ტი მრ ებ
ულიმე თქი... შენ რო გორ ფი ქრ ობო? 
ალ ბათ, იმ იტ ომ, რომ რუ სი ვარმე
თქი. ას ეთი მუ ხლი არ არ სე ბო ბსო. 
მა შინ რა ტომ ვარ ცი ხე შიმე თქი. ე.ი. 
და იმ სა ხუ რეო, – ზუ სტ ად ასე მი თხ
რა. სა ბო ლო ოდ, 11 წლ ით თა ვი სუ
ფლ ებ ის აღ კვ ეთა მო მი სა ჯეს. იყო 
კი დევ ერ თი ას ეთი ფა ქტი – პა ტი
მრ ობ ის დრ ოს ცი ხი დან წა მი ყვ ანა 
თა მაზ გო გი ნა შვ ილ მა, გე ხს ომ ებ ათ 
გა ტა ცე ბუ ლი გო გო ნა, მა რი ამ გო
გი ნა შვ ილი. მი სი მა მა იყო. 4 დღე 
ვყ ავ დი სა ხლ ში გა მო კე ტი ლი. ის იც 
ცდ ილ ობ და, გა ეგო ჩე მგ ან, აფ რა
სი ძე ებ თან მი იყ ვა ნეს თუ არა მი სი 
ქა ლი შვ ილი. მა სთ ან ხშ ირ ად მო დი
ოდა ლე ვან გვ აზ ავა. ორ ჯერ მე რა

ბი შვ ილ იც იყო. რო დე საც ეს ხა ლხი 
მო დი ოდა, მე ცა ლკე ოთ ახ ში მკ ეტ ავ
დნ ენ გა სა ღე ბით. თვ ით ონ მე ორე სა
რთ ულ ზე ად იო დნ ენ. 4 დღ ის შე მდ ეგ 
ის ევ ცი ხე ში და მა ბრ უნ ეს.

– მე უბ ნე ბით, რომ აფ რა სი ძე ებ
ის ოჯ ახ ის გა ნა დგ ურ ებ აზე ბრ ძა
ნე ბა იყო გა ცე მუ ლი. რა ტომ უნ დო
დათ მა თი გა ნა დგ ურ ება?

– ჩე მი აზ რით, სა აკ აშ ვი ლი ვერ 
იტ ან და ავ ტო რი ტე ტე ბს. რა და სკ
ვნ ებ ის გა მო ტა ნის სა შუ ალ ებ ას აც 
მე სა ქა რთ ვე ლო ში ყო ფნ ის გა მო ცდ
ილ ება მა ძლ ევს, ის ას ეთი ხა ლხ ის 
გზ იდ ან ჩა მო ცი ლე ბას ცდ ილ ობ და 
მუ დმ ივ ად. ამ ოჯ ახს კი სვ ან ეთ ში 
მა რთ ლაც დი დი ავ ტო რი ტე ტი ჰქ
ონ და.  

– ამ ბო ბენ, რომ ბო ლო დრ ოს 
ეც ერ ის სპ ეც ოპ ერ აც იის შე სა ხებ 
გა მო ძი ება ინ ტე ნს იუ რად მი დის. 
თქ ვე ნგ ან ჩვ ენ ება არ აუ ღიათ გა
მო მძ იე ბლ ებს?

– არა.
– არც ოჯ ახ ის წე ვრ ებ ის გან?
– მე რო გო რც ვი ცი, არც მა თგ ან. 

თუ ძი ება მი დის, კა რგ ია. ყვ ელა უნ და 
და ის აჯ ოს, ვი ნც ამ აში ხე ლი გა ის ვა
რა.

– ვინ არ ის ეს ხა ლხი?
– უა მრ ავი ად ამ ია ნი იყო... მა გრ

ამ ყვ ელ აზე მე ტად ამ და ნა შა ულ ის 
გა მო გია ბა რა მი ძემ და მი ხე ილ სა
აკ აშ ვი ლმა უნ და აგ ონ პა სუ ხი. სა აკ
აშ ვი ლი თვ ით ონ აც ხა დე ბდა, რომ ამ 
ვა ნდ ალ ური ბრ ძა ნე ბის ავ ტო რი თა
ვად იყო.

აფრასიძეების მონად შერაცხილი 
ვლადიმერ მურავიოვი ალაპარაკდა

„ამ დანაშაულის გამო 
გია ბარამიძემ და 

მიხეილ სააკაშვილმა 
უნდა აგონ პასუხი“

რას იხსენებს ეცერის 
სპეცოპერაციის მთავარი 

მოწმე 11 წლის შემდეგ
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ჟვანიას საქმეზე გამოძიება 
ახალ ვერსიას ამოწმებს

მა რი ამ ნა დი რა ძე

თუ სო სო რო ბა ქი ძეს და ვუ ჯე
რე ბთ, პრ ოკ ურ ატ ურა უა ხლ ოეს 
მო მა ვა ლში ზუ რაბ ჟვ ან იას სა
ქმ ეს გა ხს ნი ლად გა მო აც ხა დე
ბს, თუ მცა არ სე ბო ბს მო სა ზრ ება 
იმ ის თა ობ აზე, რომ გა მო ძი ება 
ჯე რაც ვერ აზ უს ტე ბს მკ ვლ ელ
ობ ის ფა ქტს. ერ თა დე რთ იმ ედ ად 
ექ სჰ უმ აც ია რჩ ება. თუ მცა, თუ ამ 
სა პრ ოც ესო მო ქმ ედ ებ ამ აც სე რი
ოზ ული მტ კი ცე ბუ ლე ბა ვერ მი
სცა გა მო ძი ებ ას, ამ შე მთ ხვ ევ აში 
ის სა ქმ ეს გა ხს ნი ლად, რა თქ მა 
უნ და, მა ინც გა მო აც ხა დე ბს, მხ
ოლ ოდ იმ გა ნს ხვ ავ ებ ით, რომ პა
სუ ხი სგ ებ აში მი ეც ემ იან პი რე ბი, 
ვი ნც და ნა შა ულ ის გა ყა ლბ ებ აში 
მი იღო მო ნა წი ლე ობა, რა თქ მა 
უნ და, ის იც, ვი ნც ამ გა ყა ლბ ებ ებს 
„დი რი ჟო რო ბდა“. რაც შე ეხ ება 
თა ვად მკ ვლ ელ ობ ის მო ტი ვე ბი
სა და უშ უა ლო მო ნა წი ლე ებ ის 
და უდ გე ნლ ობ ას, გა მო ძი ება ამ ას 
შე მთ ხვ ევ იდ ან დი დი დრ ოის გა
სვ ლი თა და ჩა დე ნი ლი ფა ლს იფ იკ
აც იე ბით ახ სნ ის.

ამ მო სა ზრ ებ ას ის ფა ქტ იც ამ
ყა რე ბს, რომ ყვ ელა, ვი ნც აქ ამ დე 
მი ეცა პა სუ ხი სგ ებ აში ჟვ ან იას სა
ქმ ის ფა რგ ლე ბში, მხ ოლ ოდ სა მს
ახ ურ ებ რი ვი და ნა შა ულ ის ჩა დე ნა ში 
იმ ხი ლე ბა. მათ შო რის გა სულ კვ
ირ ას ბრ ალ დე ბუ ლი ყო ფი ლი მთ ავ
არი პრ ოკ ურ ორი და სა ექ სპ ერ ტო 
ბი ურ ოს ერთერ თი ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლი პი რიც, რო მლ ებ მაც პრ
ოკ ურ ატ ურ ის ოფ იც ია ლუ რი 
გა ნც ხა დე ბის მი ხე დვ ით, გა
აყ ალ ბეს ერთერ თი მთ ავ არი 
ნი ვთ მტ კი ცე ბა – შე მთ ხვ ევ ის 

ად გი ლზე აღ მო ჩე ნი ლი 

სუ ფრ ის შე მა დგ ენ ელი პრ ოდ უქ ტე
ბი. რა თქ მა უნ და, გა მყ ალ ბე ბე ლთა 
ჯა ჭვი დი დი წა რმ ატ ებ ით შე იძ ლე ბა 
მი ვი დეს, სა აკ აშ ვი ლა მდ ეც, რო მე
ლიც, სა ვა რა უდ ოდ, მთ ავ არ გა მყ
ალ ბე ბლ ად მო ინ ათ ლე ბა. თუ მცა, 
რო დე საც სა კი თხი მი დგ ება მო ტი
ვზე, რის გა მო გა სც ემ და ყო ფი ლი 
პრ ეზ იდ ენ ტი სა ქმ ის ფა ლს იფ იკ აც
ია ზე ბრ ძა ნე ბას, გა მო ძი ება, სა ვა
რა უდ ოდ, სწ ორ ედ აქ შე ვა ჩი ხში.

რა თქ მა უნ და, ეს მო ნა ხა ზი „პრ
აი მტ აი მმა“ გა რდ აც ვლ ილი პრ ემ იე
რის ძმ ას თან, გო გლა ჟვ ან ია სთ ან 
სა უბ რის დრ ოს აც გა ნი ხი ლა. თუ
მცა მხ ოლ ოდ ეს არ გა მხ და რა ჩვ ენი 
დი ალ ოგ ის ერ თა დე რთი თე მა...

მო გე ხს ენ ებ ათ, რომ სხ ვა და სხ ვა 
დრ ოს სხ ვა და სხ ვა ად ამ ია ნე ბი ჟვ ან
იას მკ ვლ ელ ობ ის სხ ვა და სხ ვა ად გი
ლს ას ახ ელ ებ დნ ენ. იყო წყ ნე თი, ოქ
რო ყა ნა, შა ვნ აბ ად ას რე ზი დე ნც ია. 
ბო ლო ხა ნს კი „ად ამ ია ნის უფ ლე ბა
თა ცე ნტ რმა სა ზო გა დო ებ ას სა აკ
აშ ვი ლის ყო ფი ლი სნ აი პე რის, თე იმ
ურ აზ გვ არ აძ ის 
წე რი ლი წა რუ
დგ ინა, რო მე
ლიც სრ ულ
იად ახ ალ 
ვი თა რე ბას 
აღ წე რს და 
პ რ  ო კ  უ რ 
ატ ურ ას მის 
და კი თხ ვას 
სთ ხო ვს. ის 

ირ წმ

უნ ება, რომ სე რი ოზ ულ ინ ფო რმ აც
იე ბს ფლ ობს ლა ფა ნყ ურ ისა და ჟვ
ან იას მკ ვლ ელ ობ ის სა ქმ ეე ბზე. მის 
წე რი ლში ვკ ით ხუ ლო ბთ: „ზუ რაბ 
ჟვ ან ია სა და უს უპ ოვ ის მკ ვლ ელ
ობა მო ხდა კა ხე თში, ფა ქტს 11 პი რი 
ეს წრ ებ ოდა და 3 მა თგ ანი ამ ჟა მად 
მი ნი სტ რია“. ვე რა ფე რს იტ ყვი, და
მა ინ ტრ იგ ებ ელი გა ნც ხა დე ბაა. რა 
თქ მა უნ და, თემ ის და კო ნკ რე ტე ბის 
მი ზნ ით „პრ აი მტ აი მი“ გვ არ აძ ის ად
ვო კა ტს, ნე სტ ან ლო ნდ არ იძ ეს და
უკ ავ ში რდა:

– მს ჯა ვრ და დე ბუ ლი ით ხო ვს და
კი თხ ვას, რაც მი სი სა მა რთ ლი ანი 
უფ ლე ბაა. ამ ის გა რდა, ის ირ წმ უნ
ება, რომ მას შე უძ ლია ეს ყვ ელ აფ
ერი და ამ ტკ იც ოს. ჩე მთ ვის გა უგ ებ
არ ია, რა ტომ არ უნ და პრ ოკ ურ ატ
ურ ას მი სი და კი თხ ვა. ეს ად ამ ია ნი 2 
წე ლია ით ხო ვს ამ ას.

– არ სე ბო ბს მო სა ზრ ება, რომ 
მას შე იძ ლე ბა ფს იქ იკ ური პრ ობ
ლე მე ბი ჰქ ონ დეს...

– ის ორ ჯერ არ ის ნა სა მა რთ ლე
ვი და არც ერ თხ ელ არ და მდ გა რა 

ეს სა კი თხი. 

თუ მცა გვ არ აძე მზ ად არ ის, ჩა იტ
არ ოს გა მო კვ ლე ვა და ამ გა მო კვ ლე
ვის პა სუ ხიც გა მო ქვ ეყ ნდ ეს.

– ის ჯერ აც ხა დე ბდა, რომ გა
მო ძი ებ ის თვ ის შე იძ ლე ბო და მნ
იშ ვნ ელ ოვ ანი მო წმე გა მხ და რი ყო 
ლა ფა ნყ ურ ის სა ქმ ეზე. ორი წლ ის 
შე მდ ეგ რა ტო მღ აც ახ სე ნდ ება, 
რომ ჟვ ან იას სა ქმ ეზ ეც მნ იშ ვნ
ელ ოვ ან ინ ფო რმ აც იას ფლ ობს...

– რო დე საც ჩვ ენ ლა ფა ნყ ურ თან 
და კა ვშ ირ ებ ით გა ვა კე თეთ გა ნც ხა
დე ბა, იქ ვე ვთ ქვ ით, რომ მას ჰქ ონ
და ინ ფო რმ აც იე ბი ჟვ ან იას სა ქმ ეზ
ეც. უბ რა ლოდ, მა შინ ჩა ვთ ვა ლეთ, 
რომ ამ ინ ფო რმ აც იის ას ეთი სა ხით 
გა ვრ ცე ლე ბა უხ იფ ათო არ იქ ნე ბო
და და სჯ ობ და, და კი თხ ულ იყო. რა
კი ეს ასე არ მო ხდა, ამ იტ ომ მი იჩ ნია 
სა ჭი როდ, რომ ეს ინ ფო რმ აც ია ას
ეთი სა ხით გა ეჟ ღე რე ბი ნა.

– სამ ად ამ ია ნზე სა უბ რო ბს მკ
ვლ ელ ობ ის მო წმ ედ, რო მლ ებ იც 
დღ ეს აც მი ნი სტ რე ბი არ იან. მა თი 
ვი ნა ობა თქ ვე ნთ ან აც არ და უკ ონ
კრ ეტ ებ ია?

– არა, მს ჯა ვრ და დე ბუ ლი მი იჩ

ნე ვს, რომ იმ სა მი მი ნი სტ რის ვი
ნა ობ ის ცო დნა ჩე მთ ვის სა ხი ფა თო 
იქ ნე ბა.

გვ არ აძ ის ამ ინ ფო რმ აც იას არ ას
ერ იო ზუ ლად მი იჩ ნე ვს გო გლა ჟვ ან
ია, თუ მცა, მან მა ინც სთ ხო ვა პრ ოკ
ურ ატ ურ ას ამ ის გა და მო წმ ება...

გო გლა ჟვ ან ია:
– ას ეთი სა ხის გა ნც ხა დე ბა არ

ად ამ აჯ ერ ებ ელ ია. ას ეთი არ აე რთი 
გა ნც ხა დე ბა შე მო სუ ლა პრ ოკ ურ
ატ ურ აში, ზო გი შე გნ ებ ულ ად ვრ
ცე ლდ ება. ამ ის მი უხ ედ ავ ად, ყვ ელა 
მა თგ ანი მო წმ დე ბა.

– ეს ინ ფო რმ აც იაც გა და მო წმ
და?

– რო გო რც ვი ცი, ამ ინ ფო რმ აც
ია საც გა და ამ ოწ მე ბენ. უკ ვე ვე სა
უბ რე პრ ოკ ურ ატ ურ ას ამ ის შე სა
ხებ.

– გა მო რი ცხ ავთ, რომ შე სა ძლ
ებ ელ ია ხე ლი სუ ფლ ებ აში იყ ვნ ენ 
პი რე ბი, რო მლ ებ იც თქ ვე ნი ძმ ის 
სა ქმ ეზე მი ნი მუმ ინ ფო რმ ირ ებ
ულ ნი შე იძ ლე ბა იყ ვნ ენ?

– გა მო ვრ იც ხავ, ვი ნა იდ ან ხე ლი
სუ ფლ ებ აში ას ეთი პი რე ბის არ სე
ბო ბის შე მთ ხვ ევ აში ეს სა ქმე ბე ვრ
ად წინ წა ვი დო და.

– კო ნკ რე ტუ ლი ად ამ ია ნე ბი 
აც ხა დე ბენ, რომ ვა ზა გა შვ ილ ის 
შე მდ ეგ პრ ოკ ურ ატ ურა ამ სა ქმ ეს 
გა ხს ნის...

– რი გი თო ბის შე სა ხებ ვე რა ფე რს 
მო გა ხს ენ ებთ, თუ მცა, და ნა მდ ვი
ლე ბით ვი ცი, რომ სა ქმე აუ ცი ლე
ბლ ად გა იხ სნ ება.

– თქ ვენ მო სა ლო დნ ელი ბრ ალ
დე ბუ ლე ბის შთ ამ ბე ჭდ ავი სია და
აა ნო ნს ეთ. ხომ ვერ და გვ იკ ონ კრ
ეტ ებთ ჩა მო ნა თვ ალს?

– სა ქმე გა იხ სნ ება და ყვ ელა ყვ
ელ აფ ერს ნა ხა ვს.

– არ სე ბო ბს მო სა ზრ ება, რომ 
გა მო ძი ება მხ ოლ ოდ გა მყ ალ ბე
ბლ ებ ით შე მო იფ არ გლ ება, მა გრ
ამ მკ ვლ ელ ობ ას ვერ და ად გე ნს, 
ვი ნა იდ ან დი დი დრ ოა გა სუ ლი და 
სა ქმ ის გა ყა ლბ ებ ის არ აე რთ გზ ის 
მც დე ლო ბა მაც თა ვი სი შე დე გი გა
მო იღო...

– თქ ვენ მა რთ ალს ბრ ძა ნე ბთ. დი
დი დრო გა ვი და მა რთ ლაც. ყო ფილ 
ხე ლი სუ ფლ ებ ას სა ქმ ის გა ყა ლბ ებ
ისა და მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბის გა ნა დგ
ურ ებ ის ბე ვრი მც დე ლო ბა ჰქ ონ და. 
მა გრ ამ რა ღაც მა ინც გა მო რჩა და 
ყვ ელ აფ ერი ისე არ გა მო უვ იდა, 
რო გო რც წა რმ ოე დგ ინა. ასე რომ, 
ეს სა ქმე აუ ცი ლე ბლ ად გა იხ სნ ება. 

EXCLUSIVE

რა გამორჩა ყოფილ 
ხელისუფლებას?

„ყოფილ 
ხელისუფლებას 

საქმის 
გაყალბებისა და 

მტკიცებულებების 
განადგურების 

ბევრი მცდელობა 
ჰქონდა“
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სამხედრო ნაწილებში დებოში მზადდება?!

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ინ ცი დე ნტი, რო მლ ის შე სა
ხე ბაც ახ ლა გი ამ ბო ბთ, თა ვდ
აც ვის სა მი ნი სტ როს ლო ჯი
სტ იკ ის ბა ზა ზე მო ხდა. ყო ველ 
შე მთ ხვ ევ აში ასე ყვ ება ჩვ ენი 
რე სპ ონ დე ნტი. „პრ აი მტ აი მი“ 
ამ ინ ფო რმ აც იის სი ზუ სტ ეზე 
თა ვს ნა მდ ვი ლად ვერ და დე ბს, 
მა გრ ამ შე სა ბა მი სი უწ ყე ბე ბი 
ამ ფა ქტ ის გა და მო წმ ებ ას, ალ
ბათ, ად ვი ლად მო ახ ერ ხე ბენ, 
რა მე თუ  შე ია რა ღე ბულ ძა ლე
ბში შე სა ძლო პრ ოვ ოკ აც ია ზეა 
სა უბ არი. 

ბა ტა ლი ონ „ავ აზ ას“ ყო ფი ლი 
მე თა ური, პო ლკ ოვ ნი კი ტრ ის
ტან წი თე ლა შვ ილი, რო მე ლიც 
ყო ფილ ხე ლი სუ ფლ ებ ას აქ ტი
ურ ად უპ ირ ის პი რდ ება, ამ ბო ბს, 
რომ  უკ რა ინ აში მე ბრ ძო ლი  ქა
რთ ვე ლე ბი პი რდ აპ ირ კო ნტ აქ
ტზე არ იან თა ვდ აც ვის სა მი ნი
სტ როს რი გი მა ღა ლი თა ნა მდ ებ

ობ ის პი რე ბთ ან. წი თე ლა შვ ილი 
კო ნკ რე ტულ გვ არ ებ საც ას ახ
ელ ებს და შე სა ბა მის უწ ყე ბე ბს 
რე აგ ირ ებ ის კენ მო უწ ოდ ებს. 
წი თე ლა შვ ილი ირ წმ უნ ება, რომ 
კი ევ ში მო ქმ ედი ქა რთ ული შტ
აბი სა ქა რთ ვე ლო ში უკ რა ინ ული 
სც ენ არ ის გა ნვ ით არ ებ აზე მუ შა
ობს, მა თთ ან კო ნტ აქ ტზე მყ ოფი 
თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ როს მა ღა
ლჩ ინ ოს ნე ბი კი ჯა რში სა ბო ტა ჟს 
აღ ვი ვე ბენ. 

„პრ აი მტ აი მი“ შე ეც ადა, გა ერ
კვ ია, რე ალ ურ ად რა მო ხდა ლო
ჯი სტ იკ ის ბა ზა ზე? ვინ გე გმ ავს 
შე ია რა ღე ბულ ძა ლე ბში პრ ოვ
ოკ აც იას და რა მდ ენ ად შე ეს აბ ამ
ება სი მა რთ ლეს  წი თე ლა შვ ილ ის 
ნა ამ ბო ბი, რო მე ლიც ამ ტკ იც ებს:

– ამ ად ამ ია ნე ბს დღ ეს კა ვშ ირი 
აქ ვთ ძა ლო ვა ნი უწ ყე ბის მო ქმ ედ 
თა ნა მშ რო მლ ებ თან. მა გა ლი თად, 
თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ რო ში პი
რდ აპ ირ კო ნტ აქ ტზე არ იან 
ლო ჯი სტ იკ ის სა რდ ალ გი
ორ გი კე რე სე ლი ძე სთ ან. 

კე რე სე ლი ძე იქ იდ ან იღ ებს დი რე
ქტ ივ ებს, რო გორ უნ და შე ქმ ნას 
არ აჯ ან სა ღი სი ტუ აც ია თა ვდ აც
ვის სა მი ნი სტ რო ში. 

– რა გა ძლ ევთ ამ ის თქ მის სა
ფუ ძვ ელს?

– მა ქვს ინ ფო რმ აც ია. უკ რა ინ
აში მე ბრ ძოლ და ვით მა რგ იშ ვი ლს 
სა ტე ლე ფო ნო სა უბ არი ჰქ ონ და 
კე რე სე ლი ძე სთ ან. პი რდ აპ ირ მი
თი თე ბა მი სც ეს კე რე სე ლი ძეს, 
რომ პი რად შე მა დგ ენ ლო ბა ში შე
ექ მნა არ აჯ ან სა ღი სი ტუ აც ია. უნ
და გა ნე ვი თა რე ბი ნა აზ რი, რომ 
უკ რა ინ აში ჩვ ენი ძმ ები იღ უპ ებ
იან და ამ დრ ოს ჩვ ენ აქ რას ვა
კე თე ბთ? გუ ლხ ელ და კრ ეფ ილ ები 
ვს ხე დვ არ თო... ას ეთი შე ფა რუ ლი 

უკ მა ყო ფი ლე ბა ღვ ივ დე ბა ჯა რში. 
და ახ ლო ებ ით ორი კვ ირ ის წინ, 
ოფ იც ერი გა მო ვი და სა მს ახ ურ ებ
რი ვი მო ვა ლე ობ ის შე სრ ულ ებ ის 
დრ ოს, და იწ ყო პი რდ აპ ირი მო წო
დე ბა, რომ წა ვი დეთ უკ რა ინ აში. 
ეს იყო ოფ იც ერი გი ორ გი გო გი ძე. 
ბუ ნე ბრ ივ ია, ჩა ერ თო სა მხ ედ რო 
პო ლი ცია, კო ნტ რდ აზ ვე რვ აც, ამ
ის იქ ით სა ქმე არ წა სუ ლა.  

– ანუ ეს ინ ცი დე ნტი უშ უა
ლოდ სა მხ ედ რო ბა ზა ზე მო ხდა?

– დი ახ. გო გი ძეს, უბ რა ლოდ, 
და ავ ალ ეს და თქ ვა ის, რაც უთ
ხრ ეს. მე რე გა ავ რც ელ ეს ჭო რე ბი, 
რომ თი თქ ოს ეს ოფ იც ერი ნა სვ
ამი იყო და მას წა მო სც და რა ღა
ცე ბი. რო გორ ხვ დე ბა სა მხ ედ რო 
ნა წი ლში ნა სვ ამი ჯა რი სკ აცი? რა 
თქ მა უნ და, ეს გა მო რი ცხ ულ ია. 
ხა ზგ ას მით მი ნდა გი თხ რათ, რომ 
დღ ეს თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ რო ში 
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ას კა დრ ია. იქ თუ 
ქვ ედა რგ ოლი არ 
შე იც ვა ლა, ნე ბი
სმ იერ დრ ოს შე იძ
ლე ბა სი ტუ აც იის 

აფ ეთ ქე ბა. 
„პრ აი მტ აი მი“ ინ

ფო რმ აც იის გა და მო
წმ ებ ის მი ზნ ით, ლოჯი

სტ იკ ის სა რდ ალს, გი ორ
გი კე რე სე ლი ძეს ეს აუ ბრა, 

რო მე ლიც წი თე ლა შვ ილ ის 
გა ნც ხა დე ბას ცი ლი სწ ამ ებ ას უწ
ოდ ებს. 

გი ორ გი კე რე სე ლი ძე, ლო ჯი
სტ იკ ის სა რდ ალი:

– აბ სუ რდი და სი სუ ლე ლეა, რა
საც ამ ბო ბს. არ ან აი რი სა უბ არი 
და ვით მა გი შვ ილ თან არ მქ ონ ია. 
ეს კა ცი არ მი ნა ხა ვს და მა სთ ან 
არ მი სა უბ რია ბო ლო ორი წე ლია 
ლა მის. სა ზღ ვა რი აქ ვს უკ ვე ამ 
სი ცრ უე ებ სა და ცი ლი სწ ამ ებ ებს. 

– ოფ იც ერ გი ორ გი გო გი ძე
სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით თუ ყო ფი
ლა რა იმე ინ ცი დე ნტი?

– პი რვ ელ ად მე სმ ის თქ ვე ნგ ან. 
ას ეთ ოფ იც ერს ვერ ვი ხს ენ ებ. უა
მრ ავ ოფ იც ერ თან მქ ონ ია შე ხე ბა, 
ყვ ელ ას სა ხე ლი და გვ არი ზე პი
რად არ ვი ცი, მა გრ ამ ას ეთი ინ ცი
დე ნტი ნა მდ ვი ლად არ ყო ფი ლა. 

გი ორ გი კე რე სე ლი ძე, ას ევე, 
უა რყ ოფს ბრ ალ დე ბას, რო მე ლიც 
მას ოფ იც ია ლუ რა დაც კი ჰქ ონ და 
წა რდ გე ნი ლი. თა ვდ აც ვის სა მი

ნი სტ როს ლო ჯი სტ იკ ის სა რდ ალი 
სა მხ ედ რო პო ლი ცი ამ 2012 წლ
ის სა პა რლ ამ ენ ტო არ ჩე ვნ ებ იდ ან 
რა მდ ენ იმე თვ ეში და აპ ატ იმ რა. 
მას ბრ ალი ედ ებ ოდა სა მს ახ ურ ებ
რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და მე
ტე ბა სა და სა მხ ედ რო ებ ის მი მა რთ 
ძა ლა დო ბრ ივი ქმ ედ ებ ებ ის გა მო
ყე ნე ბა ში. სა ქმე ეხ ება 2012 წლ ის 
არ ჩე ვნ ებ ამ დე გა რდ აბ ნის რა იო
ნის სო ფელ გა ჩი ან ის სა მხ ედ რო 
ბა ზა ზე ჯა რი სკ აც ებ ის ცე მი სა და 
არ აა და მი ან ური მი პყ რო ბის ფა
ქტს. ით ქვა, რომ სა რდ ალი კე რე
სე ლი ძე ავ ტო ბა ტა ლი ონ ში მძ ღო
ლე ბის მი ერ სა წვ ავ ის გა და ხა რჯ
ვამ გა აღ იზ ია ნა, რის გა მოც მან 
ჯა რი სკ აც ები გა აშ იშ ვლა, ფი ზი
კუ რად გა უს წო რდა, ორ მო ში ჩა
ყა რა და თა ვზე სა წვ ავი გა და ას ხა. 

მო კლ ედ, კე რე სე ლი ძეს ბრ
ალი წა უყ ენ ეს, პრ ოკ ურ ატ ურა 
მი სთ ვის აღ მკ ვე თი ღო ნი სძ იე ბის 
სა ხით წი ნა სწ არი პა ტი მრ ობ ის გა
მო ყე ნე ბას ით ხო ვდა, თუ მცა 2013 
წლ ის 13 თე ბე რვ ალს გა მა რთ ულ 
სა სა მა რთ ლო სხ დო მა ზე ცნ ობ
ილი გა ხდა, რომ მას თა ვდ ებ ში ჩა
უდ გნ ენ თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ როს 
მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბი, მათ შო რის მი
ნი სტ რის მო ად გი ლე. სა სა მა რთ
ლომ პრ ოკ ურ ატ ურ ის მო თხ ოვ ნა 
არ და აკ მა ყო ფი ლა და კე რე სე ლი
ძე თა ვდ ებ ის ქვ ეშ გა ათ ავ ის უფ
ლა. მე ტიც, მა ლე ვე სა მს ახ ურ ებ
რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და მე
ტე ბა ში  ბრ ალ დე ბუ ლი სა რდ ალი 
სა კუ თარ პო სტ ზე აღ ად გი ნეს.

გიორგი 
კერესელიძე: 
„აბსურდი და 

სისულელეა, რასაც 
ამბობს. არანაირი 
საუბარი დავით 
მაგიშვილთან არ 

მქონია“

„ოფიცერი გამოვიდა სამსახურებრივი მოვალეობის 
შესრულების დროს, დაიწყო პირდაპირი მოწოდება, 

რომ წავიდეთ უკრაინაში“

„უკრაინაში მებრძოლ 
დავით მაგიშვილს 

სატელეფონო საუბარი 
ჰქონდა კერესელიძესთან. 

პირდაპირ მითითება მისცეს 
კერესელიძეს, რომ პირად 
შემადგენლობაში შეექმნა 
არაჯანსაღი სიტუაცია“

რა მოხდა ლოჯისტიკის ბაზაზე?
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მა რი ამ ნა დი რა ძე

სკ ან და ლუ რი მკ ვლ ელ ობა, 
სა დაც მს ხვ ერ პლი უშ იშ რო ებ ის 
მი ნი სტ რის ყო ფი ლი მო ად გი ლის 
ვა ჟია, შე მს რუ ლე ბლ ები სა სა
ზღ ვრო დე პა რტ ამ ენ ტის ყო ფილ 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა სთ ან კა ვშ ირ
ში იმ ხი ლე ბი ან, მო ტი ვი კი რუ სი 
ოლ იგ არ ქის ბო რის ბე რე ზო ვს კის 
სა ქა რთ ვე ლო ში სა იდ უმ ლო ვი ზი
ტს უკ ავ ში რდ ება, ერ თხ ელ უკ ვე 
იყო „პრ აი მტ აი მის“ ერ თი სტ ატ
იის თე მა.

ამ ის ტო რი ას ერ თი მი ზე ზით 
ვუ ბრ უნ დე ბით: პი რვ ელ ად მე დი
ას ივ რც ეში ამ სკ ან და ლუ რი მკ ვლ
ელ ობ ის შე სა ხებ სა უბ რო ბს მო წმე, 
რო მლ ის და კი თხ ვა გა მო ძი ებ ას 
აზ რა დაც არ მო სვ ლია. ის კი, არც 
მე ტი, არც ნა კლ ები, უშ იშ რო ებ ის 
სა გა მო ძი ებო სა მს ახ ურ ის ყო ფი ლი 
უფ რო სი, მა ლხ აზ სა ლა ყა იაა.

თუ მცა, სა ნამ ჩვ ენი რე სპ ონ
დე ნტი თხ რო ბას შე უდ გე ბა, მო
კლ ედ გი ამ ბო ბთ ის ტო რი ის ფა
ბუ ლას:

ვა რდ ებ ის რე ვო ლუ ცი იდ ან ერთ 
კვ ირ აში სა ქა რთ ვე ლოს პლ ატ ონ 
ელ ენ ინ ის სა ხე ლით ბო რის ბე რე
ზო ვს კი ეწ ვია. გა ვრ ცე ლდა ინ ფო
რმ აც ია, რომ ბე რე ზო ვს კის ეს პა
რტ იზ ან ული ვი ზი ტი 2 მი ლი ონი 
და უჯ და, სა იდ ან აც სა ზღ ვრ ის და
ცვ ის დე პა რტ ამ ენ ტს თა ვი სი და მს
ახ ურ ებ ული წი ლი ერ გო. 

ოლ იგ არ ქის ვი ზი ტი დან მე ორე 
დღ ეს, ქა ვთ არ აძ ის ქუ ჩა ზე მდ ებ
არე ე.წ. უშ იშ რო ებ ის კო რპ უს ში 
სა ზღ ვრ ის და ცვ ის დე პა რტ ამ ენ ტის 
ერთერ თი მა ღა ლჩ ინ ოს ანი, და ვით 
ჩხ ეი ძე და აყ აჩ აღ ეს. მას ჯი ბე ში 25 
ათ ასი დო ლა რი ჰქ ონ და და დე პა
რტ ამ ენ ტის უფ რო სის, ვა ლე რი ჩხ
ეი ძის სა ხლ ის კენ მი ემ არ თე ბო და. 
ყა ჩა ღო ბას შე მთ ხვ ევ ით შე ეს წრო 
უშ იშ რო ებ ის თა ნა მშ რო მე ლი, ირ აკ
ლი ბა სი ლა შვ ილი, რო მე ლიც იმ ავე 
სა ხლ ში ცხ ოვ რო ბდა და სა მს ახ ურ
იდ ან შე სვ ენ ებ აზე გა მო სუ ლს სა მი 
წლ ის ქა ლი შვ ილ ის თვ ის ტკ ბი ლე
ული მი ჰქ ონ და. თა ვდ ამ სხ მე ლე ბმა 
და ვით ჩხ ეი ძეს თა ვში ჩა არ ტყ ეს 
ბლ აგ ვი სა გა ნი. ირ აკ ლი ბა სი ლა შვ
ილს კი ზუ რგ ში ეს რო ლეს.

„პრ აი მტ აი მის“ ინ ფო რმ აც იით, 
მო გვ ია ნე ბით და ვით ჩხ ეი ძე სთ ან 
ოპ ერ ატ იულ მუ შა ობ ას ქა ლა ქის სა
მძ ებ როს მა ში ნდ ელი უფ რო სი, აწ 
უკ ვე გა რდ აც ვლ ილი და ვით კე კუა 
აწ არ მო ებ და. ამ დე ნად, არ ავ ის გა
უკ ვი რდ ება, თუ აღ მო ჩნ დე ბა, რომ 
ვე რს ია  დე პა რტ ამ ენ ტის შე ფი სთ
ვის ბე რე ზო ვს კის მი ერ გა და ხდ ილი 
თა ნხ იდ ან წი ლის წა ღე ბის შე სა ხებ 
უკ ვე და არ ქი ვე ბულ ოპ ერ ატ იულ 
მა სა ლე ბში აი სა ხა... თა ვდ ამ სხ მე
ლე ბის გე გმ ით, ფუ ლის წა რმ ომ ავ
ლო ბის გა მო და ვით ჩხ ეი ძე ყა ჩა ღო
ბის ფა ქტს ვერ გა ამ ხე ლდა. თუ მცა 
გე გმა შე მთ ხვ ევ ით მა მო წმ ემ ჩა შა
ლა, რის გა მოც სა ჭი რო გა ხდა მი სი 
ლი კვ იდ აც ია...

სა ქმე 11 წლ ის  შე მდ ეგ გა იხ სნა, 
რო დე საც 2014 წლ ის თე ბე რვ ალ
ში და აკ ავ ეს სა ზღ ვრ ის და ცვ ის 
ყო ფი ლი მა ღა ლჩ ინ ოს ანი, მი ნდ ია 
არ აბ ული, რო მე ლიც ამ სა ქმ ეში 
სა ვა რა უდო ორ გა ნი ზა ტო რად გვ
ევ ლი ნე ბა, ას ევე სა მი შე მს რუ ლე
ბლ იდ ან ორი – გო ჩა მა ხა რო ბლ იძე 
და მა მუ კა ჩი კვ ილ აძე. და ნა შა ულ ის 
კვ ალ იფ იკ აც ია ასე გა ნი სა ზღ ვრა – 
ყა ჩა ღუ რი თა ვდ ას ხმა, და სრ ულ ებ
ული მს ხვ ერ პლ ით.

რა მდ ენ იმე თვ ის წინ სა მი ვე ბრ
ალ დე ბუ ლი სა სა მა რთ ლო და რბ აზ
იდ ან გა უშ ვეს, გა ამ არ თლ ეს. ჯე რი 
ახ ლა აპ ელ აც ია ზეა. 

აი, ამ მო კლე ფა ბუ ლის შე მდ ეგ 
გთ ავ აზ ობთ ინ ტე რვ იუს მო წმ ეს
თან, რო მე ლიც არ ავ ის და უკ ით ხა
ვს...

მა ლხ აზ სა ლა ყა ია:
– იმ დღ ეს, 2003 წლ ის 3 დე კე

მბ ერს შე სვ ენ ებ აზე დე რე ფა ნში 
შე მხ ვდა ირ აკ ლი. მას ბა ვშ ვო ბი
დან ვი ცნ ობ დი, მი ნი სტ რის 
ყო ფი ლი მო ად გი ლის, კო
ნს ტა ნტ ინე ბა სი ლა შვ ილ
ის შვ ილი გა ხლ დათ. ის 
ჩქ არი ნა ბი ჯით მი დი
ოდა, სა ხლ ში ას ვლა 
მი ნდა მო ვა სწ როო. 
ხე ლში პა რკი ეჭ ირა 
ბა ნა ნით და მა წვ
ნით. რო დე საც შე
სვ ენ ებ იდ ან უკ ან 
და ვბ რუ ნდი (უშ
იშ რო ებ ის სა მი
ნი სტ რო მა შინ 

დღ ევ ან დე ლი მო დუ ლის შე ნო ბა ში 
იყო გა ნთ ავ სე ბუ ლი. – მ.ნ.), გა მო მძ
იე ბე ლი შე მო ვი და ჩე მთ ან და მი თხ
რა, ირ აკ ლი ლი ფტ თან ნა ხეს გა რდ
აც ვლ ილ იო. რო დე საც მე მათ ოჯ
ახ ში მი ვე დი, ირ აკ ლი უკ ვე მო სვ ენ
ებ ული ჰყ ავ დათ. მა ლე ვე შე მო ვი და 
ჩვ ენი თა ნა მშ რო მე ლი, რო მე ლმ აც 
რო ია ლზე შე მო დო ირ აკ ლის ტა ნს აც
მე ლი, რაც გა რდ აც ვა ლე ბა მდე ეც ვა 
– ტყ ავ ის მო კლე ქუ რთ უკი, ნა ქს ოვი 
მა ის ური და ში გნ ით ჩა სა ცმ ელი მა
ის ური. ჩე მი ყუ რა დღ ება მი იპ ყრო 
ქუ რთ უკ მა, რო მე ლს აც ემ ჩნ ეო და ნა
ხო ხი ალ ებ ის კვ ალი. მო ვკ იდე ხე ლი, 
და ვა თვ ალ იე რე და აღ მო ვა ჩი ნე, რომ 
მკ ლა ვის ქვ ემ ოთ, იღ ლი ის ად გი ლზე 
ლო კა ლი ზე ბუ ლი იყო ცე ცხ ლის შე
დე გად გა მო წვ ეუ ლი ნა მწ ვის კვ ალი. 
შე ვყ ავი თი თი და ვნ ახე, რომ პი რდ
აპ ირ პრ ოპ ორ ცი ულ ად გა ხვ რე ტი ლი 
იყო სა რჩ ულ იც. იგ ივე ად გი ლზე იყო 
ნა ხვ რე ტი თბ ილ მა ის ურ ზეც. ბუ ნე
ბრ ივ ია, ვნ ახე მი ცვ ალ ებ ულ ის იღ
ლი აც და აღ მო ვა ჩი ნე ხა ლის ფო რმ ის 
შა ვი წე რტ ილი. მა ში ნვე ვუ თხ არი მა
მა მი სს, რომ ირ აკ ლის ჰქ ონ და ნა ტყ
ვი არი. გა ოგ ნდა...

– მა ნა მდე არ იც ოდ ნენ, რომ ცე
ცხ ლნ ას რო ლი ჭრ ილ ობა ჰქ ონ და?

– არა. რო დე საც ფე რწ ას ული, 
გო ნე ბა და კა რგ ული ირ აკ ლი ნა ხეს, 
„ლე ჩკ ომ ბი ნა ტში“ გა და იყ ვა ნეს. იქ 
რა ტო მღ აც ჩა თვ ალ ეს, რომ ის ნა რკ
ოტ იკ ული ზე მო ქმ ედ ებ ით იყო ფე
რმ იხ დი ლი. ნა რკ ან იც გა უკ ეთ ებ იათ 
და რა კი არ უშ ვე ლა, ჩა თვ ალ ეს, რომ 
ეს პრ ოც ედ ურა და გვ ია ნდა. არ ავ ის 
მო სვ ლია აზ რად, რომ და ეთ ვა ლი
ერ ებ ინ ათ. ექ სპ ერ ტი ზის და სკ ვნ ით 
აღ მო ჩნ და, რომ ის მწ ვა ვე სი სხ ლნ აკ
ლე ბო ბით გა რდ აი ცვ ალა. და ზი ან ება 
ქუ რთ უკ ზე მი ბჯ ენ ითი სრ ოლ ით იყო 
გა მო წვ ეუ ლი. „პე სე ემ ის“ ტყ ვია ორ
გა ნი ზმ ში იყო ჩა რჩ ენ ილი.

– ეს ჭრ ილ ობა თქ ვენ რომ არ აღ
მო გე ჩი ნათ, მა სთ ან ერ თად წა ვი დო
და იმ დღ ის სა იდ უმ ლო?

– გე თა ნხ მე ბით... ფა ქტ ია, რომ ვი
ნც ირ აკ ლის ია რა ღი მი აბ ჯი ნა, მას 
მკ ვლ ელ ობ ის გა ნზ რა ხვა ჰქ ონ და. ირ
აკ ლი ხომ იქ შე მთ ხვ ევ ით მო ხვ და? ის 
მო იშ ორ ეს, რო გო რც მო წმე. მას დე
ტა ლე ბში შე ეძ ლო აღ ეწ ერა ად ამ ია ნე
ბი, რო მლ ებ იც მა სთ ან ერ თად მგ ზა
ვრ ობ დნ ენ ლი ფტ ში. თა ვდ ამ სხ მე ლე
ბმა, ბუ ნე ბრ ივ ია, სა ფრ თხე შე ნი შნ ეს, 
ვი ნა იდ ან ოპ ერ აც ია ეშ ლე ბო დათ.

– ეს ყვ ელ აფ ერი გა მო ძი ებ ის თვ
ის მო ყო ლი ლი გა ქვთ?

– ამ თხ ოვ ნით ჩე მთ ვის არ ავ ის 
მო უმ არ თა ვს. შე სა ბა მი სად, ირ აკ ლი 
არ ის მს ხვ ერ პლი, რო მლ ის მკ ვლ ელ
ობ აც გა უხ სნ ელი და რჩა. ვი ნა იდ ან იმ 
პი რე ბის მი მა რთ, რო გო რც მე გა ვი გე, 
გა მა მა რთ ლე ბე ლი გა ნა ჩე ნი და მდ გა
რა. გა მო ძი ებ ის მტ კი ცე ბით, ეს იყო 
გა უფ რთ ხი ლე ბლ ობ ით მკ ვლ ელ ობა, 
რო მლ ის ხა ნდ აზ მუ ლო ბის ვა და გა

ვი და...
ეს არ იყო გა უფ რთ ხი ლე
ბლ ობა. არ ავ ის უს ვრ ია 

ჰა ერ ში, ან ან ას ხლ ეტი 
ტყ ვია არ მო ხვ ედ რია 
ამ ბი ჭს. მას ია რა ღი 
მი აბ ჯი ნეს და ისე ეს
რო ლეს. ეს გა ნზ რახ 
მკ ვლ ელ ობა იყო. 
და თქ ვენ წა რმ ოი
დგ ინ ეთ, ვი ნც ია
რა ღი მი აბ ჯი ნა, 
ის და კა ვე ბუ ლი 
ჰყ ავ დათ და სა
სა მა რთ ლომ გა
უშ ვა.

მოწმე, რომელსაც 
ჩვენება არ მიუცია, 
„პრაიმტაიმთან“ საუბრობს

მა ლხ აზ სა ლა ყა ია ირ აკ ლი ბა სი ლა შვ ილი

ვალერი ჩხეიძე
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მო კრ ატ ია და ნა მდ ვი ლად არ არ ის 
გა ნვ ით არ ებ ის თვ ის სა სა რგ ებ ლო.

– რო გორ ფი ქრ ობთ, 2016 წლ
ის არ ჩე ვნ ებ ის თვ ის კო ალ იც ია 
შე ნა რჩ უნ დე ბა?

– სა ერ თოდ, მი ნდა გი თხ რათ, 
რომ ყვ ელ აზე ნო რმ ალ ური პო ლი
ტი კა არ ის ის, რომ პა რტ იე ბი არ
ჩე ვნ ებ ში და მო უკ იდ ებ ლად გა დი
ან და შე მდ ეგ ქმ ნი ან კო ალ იც იას. 
ეს არ ის ევ რო პუ ლი გზა. სა ბო ლო
ოდ აქ ამ დე რომ მი ვა ლთ ჩვ ენ, ქა
რთ ვე ლე ბი, ფა ქტ ია, მა გრ ამ 2016 
წე ლს მი ვა ლთ თუ კი დევ უფ რო მე
რე, ამ აზე სა უბ არი გა მი ჭი რდ ება. 
თუ მცა არ გა მო ვრ იც ხავ, რომ ამ 
გზ აზე სწ რა ფად ვი არ ოთ. არ გა
მო ვრ იც ხავ, რომ პა რტ იე ბმა გა და
წყ ვი ტონ, და მო უკ იდ ებ ლად ვი არ
ოთ, ვნ ახ ოთ, ვინ ვინ არ ის... ცო ტა 
მო სა წყ ენი გა ხდა ლა პა რა კი იმ აზე, 
რომ რე სპ უბ ლი კე ლე ბს არა გვ აქ ვს 
რე იტ ინ გი... ხომ შე იძ ლე ბა, რო მე
ლი მე რე სპ უბ ლი კე ლს გა უჩ ნდ ეს 
სუ რვ ილი, რომ შე ამ ოწ მოს ჩვ ენი 
რე იტ ინ გი. რო გო რც ამ ბო ბენ, 2%
ია თუ 1,7%? ამ იტ ომ არ გა მო ვრ
იც ხავ, რომ არც ერ თი პა რტ ია არ 
გა ვი დეს კო ალ იც იუ რად. ვი ნა იდ ან 
ჩვ ენს ქვ ეყ ან აში მა ღა ლი ბა რი ერი 
აღ არ არ ის, შე ქმ ნი ლია პი რო ბე ბი 
დე მო კრ ატ იუ ლი არ ჩე ვნ ებ ის თვ
ის. არ გა მო ვრ იც ხავ, რომ პა რტ
იე ბი და მო უკ იდ ებ ლად გა ვი დნ ენ 
და შე მდ ეგ შე ქმ ნან კო ალ იც ია. 
შე სა ძლ ოა, ას ეთი რა მე 2016 წე ლს 
მო ხდ ეს. თუ მცა, თუ არა 2016 წე
ლს, 2020 წე ლს რომ მს გა ვსი რამ 
მო ხდ ება, ეს ნა თე ლია. არ ჩე ვნ ებ
ამ დე ჯერ დი დი დრ ოა, ამ აზე რომ 

ახ ლა ვი სა უბ როთ. ჩვ ენ არც იმ ას 
გა მო ვრ იც ხა ვთ, რომ კო ალ იც იუ
რად გა ვი დეთ და არც იმ ას, რომ 
და მო უკ იდ ებ ლად გა ვი დეთ არ ჩე
ვნ ებ ზე. სხ ვა თა შო რის, არც იმ ას 
გა მო ვრ იც ხა ვთ, რომ სა სუ რვ ელი 
შე დე გი ვერ მი ვი ღოთ 2016 წლ ის 
არ ჩე ვნ ებ ზე, თუ და მო უკ იდ ებ ლად 
გა ვა ლთ.  თუ მცა, რო ცა ამ ბო ბენ, 
2% აქ ვთ რე სპ უბ ლი კე ლე ბსო, მი
კვ ირს, რა დგ ან ერ თხ ელ, რო დე
საც და მო უკ იდ ებ ლად გა ვე დით 
არ ჩე ვნ ებ ზე 3,77% ავ იღ ეთ. ამ იტ
ომ 2%, მგ ონი, მე ტი სმ ეტ ია. უნ და 
ით ქვ ას 4%, რა დგ ან და მრ გვ ალ ება 
ასე ხდ ება. რაც უნ დათ, ის თქ ვან. 
რო გო რც ჩა ნს, ფი ქრ ობ ენ, რომ 
სხ ვი სი ად გი ლი გვ იჭ ირ ავს. მე, ალ
ბათ, ჯო ნდი ბა ღა თუ რი ას ად გი ლი 
მი ჭი რა ვს პა რლ ამ ენ ტში. მე ასე არ 
მგ ონ ია. არ მგ ონ ია, რომ დღ ევ ან
დე ლი პა რლ ამ ენ ტი ცუ დია, იმ იტ
ომ რომ იქ არ იან რე სპ უბ ლი კე ლე
ბი. შე იძ ლე ბა ასე ეჩ ვე ნე ბა ვი ნმ ეს, 
მა გრ ამ ვფ იქ რობ, რე სპ უბ ლი კე
ლე ბს კი დევ ჰყ ავთ ის ეთი წე ვრ ები, 
რო მლ ებ იც პა რლ ამ ენ ტს არ აწ ყე
ნდა. ჩვ ენ გვ ყა ვს კა რგი კა დრ ები. 

– რა ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ
ლი, კო ალ იც ია ში და რჩ ებ ით თუ 
და მო უკ იდ ებ ლად მი იღ ებთ მო
ნა წი ლე ობ ას არ ჩე ვნ ებ ში?

– ეს გა და წყ ვე ტი ლე ბა პა რტ იუ
ლი იქ ნე ბა და ეს შე იძ ლე ბა მი იღ ოს 
„რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ იის“ ყრ ილ
ობ ამ. ამ აზე სა უბ არი ჯერ ად რეა, 
თუ მცა ვი მე ორ ებ, გა მო რი ცხ ული 
არ აფ ერი არ არ ის. ისე კი, სა სუ
რვ ელ ია, რომ 2016 წლ ამ დე ვი ყოთ 
და და ვრ ჩეთ კო ალ იც ია ში.

მტ არ ებ ელი?
– არ მი ნდა ყო ფილ პა რლ ამ ენ

ტა რე ბზე სა უბ არი, თუ მცა იყ ვნ ენ 
ას ეთ ები, თა ნაც სა კმ არ ისი რა ოდ
ენ ობ ით...

– რა მდ ენ ად კმ აყ ოფ ილი ხა რთ 
იმ სტ რა ტე გი ით, რო მე ლიც „რე
სპ უბ ლი კურ პა რტ იას“ აქ ვს არ
ჩე ული?

– ჩვ ენ გვ ინ და, რომ გა ვა უმ ჯო
ბე სოთ ვი თა რე ბა კო ალ იც ია ში. 
ჩვ ენ გვ ინ და, რომ კო ალ იც ია ში ყვ
ელ აფ ერი იყ ოს უფ რო გა მჭ ვი რვ
ალე. გა რკ ვე ული გა გე ბით, ამ მხ
რივ, უკ ვე მი ვა ღწ იეთ წა რმ ატ ებ ას. 
ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში კო ალ იც იის 
პო ლი ტი კუ რი სა ბჭო ამ ჟა მად ისე 
ინ ტე ნს იუ რად მუ შა ობს, რო გო რც 
დი დი ხნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში არ უმ უშ
ავ ია. ძა ლი ან ხშ ირ ად ვი კრ იბ ებ ით 
და გა და წყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბაც ხდ
ება. იყო ცა ლკ ეუ ლი პრ ობ ლე მე ბი, 
მა გრ ამ ცე ნტ რა ლურ დო ნე ზე ჩვ ენ 
შო რის გა ნს ხვ ავ ებ ები არ არ ის და 
გვ აქ ვს სა შუ ალ ება, ერ თმ ან ეთს და
ვე ლა პა რა კოთ. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, 
ვა პი რე ბთ, კი დევ უფ რო გა ვა უმ
ჯო ბე სოთ მდ გო მა რე ობა, გა ვხ ად
ოთ კი დევ უფ რო გა მჭ ვი რვ ალე, გა
სა გე ბი, ნა თე ლი და ეს გა ვა კე თოთ 
ამ ომ რჩ ევ ლი სთ ვის, კო ალ იც იის 
მხ არ და მჭ ერ ებ ის თვ ის. რა საც „რე
სპ უბ ლი კუ რი პა რტ ია“ აკ ეთ ებს, ეს 
სა სა რგ ებ ლოა ძი რი თა დი წა რმ ატ
ებ ის და სა ფი ქს ირ ებ ლად კო ალ იც
ია ში. კო ალ იც იის ერთერ თი ყვ ელ
აზე წა რმ ატ ებ ული პრ ოე ქტი არ ის 
ის, რომ ერ თპ არ ტი ული ქვ ეყ ანა 
აქ ცია მრ ავ ალ პა რტ იუ ლად. ეს არ 
ჰქ ონ ია არ ავ ის, არც შე ვა რდ ნა ძეს, 
არც სა აკ აშ ვი ლს, არც ერ თის ინ ტე
რე სში არ შე დი ოდა მრ ავ ალ პა რტ
იუ ლო ბა. 

– ანუ „რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ
ია“ არ ის წა რმ მა რთ ვე ლი ძა ლა 
კო ალ იც ია ში?

– არა, ასე ნა მდ ვი ლად არ ვფ
იქ რობ. „რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ ია“ 
კო ალ იც ია ში ხე ლწ ამ ოს აკ რა ვი ძა
ლა ნა მდ ვი ლად არ არ ის, იქ არ ის 
მთ ავ არი, დი დი პა რტ ია, რო მე ლს
აც მე ტი წა რმ ომ ად გე ნლ ებ იც ჰყ
ავს და აქ ვს კო ნტ რო ლი მთ ელ აღ
მა სრ ულ ებ ელ ხე ლი სუ ფლ ებ აზე. 
თუ მცა „რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ ია“, 
ის ევე რო გო რც სხ ვა პა რტ იე ბი, 

მნ იშ ვნ ელ ოვ ან რო ლს ვა სრ ულ
ებთ. მა რთ ალ ია, რე სპ უბ ლი კე ლე
ბი პა რლ ამ ენ ტში წა რმ ოდ გე ნი ლე
ბი ვა რთ ერ თი მე ათ ედი, მა გრ ამ 
მნ იშ ვნ ელ ობ ის თვ ალ სა ზრ ის ით 
უფ რო მე ტი ვა რთ, ვი დრე ერ თი 
მე ათ ედი. თუ მცა ჩვ ენ არ გვ ინ და, 
სა კუ თარ თა ვზე გა და ჭა რბ ებ ული 
წა რმ ოდ გე ნა  გვ ქო ნდ ეს და არც 
სა ზო გა დო ებ ას მო ვუ წო დე ბთ, 
რომ მა ინ ცდ ამ აი ნც და იჯ ერ ონ, 
რომ, რე სპ უბ ლი კე ლე ბის გა რდა, 
არ აფ ერი არ არ სე ბო ბს. ჩვ ენ ასე 
არ ვუ ყუ რე ბთ სი ტუ აც იას, თუ მცა, 
რო ცა ამ ბო ბენ, რომ არ აფ ერს არ 
წა რმ ოვ ად გე ნთ, არ არ ის ეს სწ
ორი. 

– რო გორ უყ ურ ებთ ვა და მდ
ელი არ ჩე ვნ ებ ის შე სა ძლ ებ ლო
ბას?

– ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის არც 
აუ ცი ლე ბლ ობა არ სე ბო ბს და არც 
ჩა ნს, რო გორ უნ და გა ნხ ორ ცი ელ
დეს ის ტე ქნ იკ ურ ად. თქ ვენ იც ით, 
რომ   ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ები შე იძ
ლე ბა პო ლი ტი კუ რმა კრ იზ ის მა გა
მო იწ ვი ოს. ეს კი შე იძ ლე ბა მო ხდ ეს 
მა შინ, თუ პა რლ ამ ენ ტი არ და ამ ტკ
იც ებს ბი უჯ ეტს, ან პა რლ ამ ენ ტი 
არ ენ დო ბა მთ ავ რო ბას. ამ წუ თას 
ას ეთი მდ გო მა რე ობა არ არ ის. არც 
ნდ ობ ის პრ ობ ლე მაა და რაც შე ეხ
ება ბი უჯ ეტს, მო მა ვა ლი წლ ის დე
კე მბ რა მდე ამ ის სა ფრ თხე არ გვ ემ
უქ რე ბა. 2015 წლ ის დე კე მბ რა მდე 
თუ მი ვე დით, მა შინ რა ღა და რჩ ება 
არ ჩე ვნ ებ ამ დე... თუ წლ ევ ან დე ლი 
წე ლი გა ვი არ ეთ, არ ჩე ვნ ები გა ის
ად შე იძ ლე ბა და ინ იშ ნოს მხ ოლ ოდ 
ოქ ტო მბ ერ ში, ეს ჩვ ეუ ლე ბრ ივი ამ
ბა ვია. რაც შე ეხ ება პო ლი ტი კურ 
გა ნმ არ ტე ბას, ვი ნც დღ ეს პა რლ
ამ ენ ტშ ია წა რმ ოდ გე ნი ლი, არ ავ ის 
ინ ტე რე სში არ შე დის ვა და მდ ელი 
არ ჩე ვნ ები. ანუ პა რლ ამ ენ ტის მხ
რი დან ეს ინ იც ია ტი ვა არ იქ ნე ბა. 
აღ მა სრ ულ ებ ელ ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
ვერ ვა ტყ ობ, რომ ხე ლო ვნ ური კრ
იზ ის ის შე ქმ ნას აპ ირ ებ დეს. ამ იტ ომ 
ვა და მდ ელ არ ჩე ვნ ებ ზე სა უბ არი ხე
ლო ვნ ურ ია. თუ რა იმე გა ნს აკ უთ რე
ბუ ლი არ მო ხდა, 2016 წე ლს ჩვ ეუ
ლე ბრ ივ ად ჩა ტა რდ ება არ ჩე ვნ ები. 
სხ ვა თა შო რის, დრ ოუ ლი არ ჩე ვნ ები 
დე მო კრ ატ იის ერთერ თი ნი შა ნია, 
ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ები არ არ ის დე
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„რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ ია“ 
ერთერ თი ძლ იე რი სუ ბი ექ ტია 
კო ალ იც ია ქა რთ ულ ოცნება ში. 
ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში სწ ორ ედ ის 
ხდ ება ხო ლმე ბო ლო დრ ოს და
რტ ყმ ის ობ იე ქტი. სა ინ ტე რე
სოა, რომ მას არა მხ ოლ ოდ 
პრ ორ უს ული, არ ამ ედ პრ
ოდ ას ავ ლუ რი ფლ ან გი და
ნაც ურ ტყ ამ ენ.

ად რე რე სპ უბ ლი კე
ლე ბი ამ ბო ბდ ნენ, რომ 
სხ ვა პო ლი ტი კურ სუ ბი
ექ ტე ბს „რე სპ უბ ლი კუ
რი პა რტ იის“ სი ვრ ცის 
და კა ვე ბა სუ რთ და 
მა თი მი სა მა რთ ით და
რტ ყმ ებ საც სწ ორ ედ 
ის ინი ახ ორ ცი ელ ებ ენ. 
ალ ას ან იას კო ალ იც იი
დან გა სვ ლის შე მდ ეგ, 
მათ რი ცხ ვს პრ ოდ ას ავ
ლე ლე ბიც შე უე რთ დნ ენ. 
რო გო რია ახ ლა „რე სპ უბ
ლი კუ რი პა რტ იის“ პო ზი
ცია? „პრ აი მტ აი მი“ ლე ვან 
ბე რძ ენ იშ ვი ლს ეს აუ ბრა:

– მა რთ ალი გი თხ რათ, მთ
ელი ეს კა მპ ან ია უკ ვე ძა ლი ან 
უი ნტ ერ ესო გა ხდა, რა დგ ან ეს 
არ ის ჩვ ეუ ლე ბრ ივი პო ლი ტი კუ რი 
ბრ ძო ლის შე მა დგ ენ ელი ნა წი ლი. 
„რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ ია“, რო გო
რც ჩა ნს, კა რგი სა მი ზნ ეა, სხ ვე ბი 
ნა კლ ებ ად სა ინ ტე რე სო ნი არ იან. 
ჩვ ენ თვ ის ამ პრ ოც ესს არ აქ ვს დი
დი მნ იშ ვნ ელ ობა, რა დგ ან ჩვ ენ ვა
რთ კო ალ იც ია ში და ვი ქნ ებ ით მა
ნამ, სა ნამ ამ ის სა შუ ალ ება არ სე
ბო ბს. ამ იტ ომ ყვ ელა მც დე ლო ბა, 
რომ ნა ხა ზი შე იც ვა ლოს, ვი ღა ცე
ბი მო ვი დნ ენ, ვი ღა ცე ბი წა ვი დნ ენ, 
ეს მა თი გა და სა წყ ვე ტია. ჩა ტა რდ
ება არ ჩე ვნ ები და თა ვის დრ ოზე 
გა და წყ დე ბა, ვინ ვინ არ ის. არ ან აი
რი პრ ობ ლე მა არ არ სე ბო ბს. 

– „რე სპ უბ ლი კურ პა რტ ია ზე“ 
თი თქ ოს  გა რკ ვე ული ზე წო ლა 
ხდ ება პრ ოდ ას ავ ლუ რი ძა ლე ბის 
მხ რი და ნაც, ოპ ოზ იც იას ვგ ულ
ის ხმ ობ. თი თქ ოს ელ ოდ ებ იან, 
რო დის და ტო ვე ბენ რე სპ უბ ლი
კე ლე ბი კო ალ იც იას?

– არ ვი ცი, მათ რა გე გმ ები აქ ვთ, 
კო ალ იც ია არ ის პრ ოდ ას ავ ლუ რი, 
„რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ იაც“ არ ის 
კო ალ იც ია ში. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ ჩვ ენი კო ლე გე ბი დან ოპ ოზ
იც ია ში ხა ნდ ახ ან სხ ვა რა მეს ამ ბო
ბენ, ჩვ ენ ვერ შე ვა ტყ ვეთ კო ალ იც
იას ვე რა ფე რი სა მა გი სო. რო გო რც 
ვი ყა ვით პრ ოდ ას ავ ლუ რე ბი, ის ევე 
ვა რთ პრ ოდ ას ავ ლუ რე ბი. კო ალ
იც ია მუ შა ობს ნა ტო სა და ევ რო
კა ვშ ირ ის მი მა რთ ულ ებ ით. ვი ღა ცა 
შე იძ ლე ბა გუ ლში რა მეს მღ ერ ოდ
ეს, მა გრ ამ ფა ქტ ია, რომ კო ალ იც
იის ერ თა დე რთი გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი 
დო კუ მე ნტი  არ ის ევ რო პი სა და 
ევ რო ატ ლა ნტ იკ ური სი ვრ ცის აღ
ია რე ბა. ეს არ ის ის, რა ზეც ჩვ ენ 
შე ვთ ან ხმ დით, კო ალ იც ია ში არ იან 
ის ძა ლე ბი, რო მლ ებ იც ევ რო პი
სკ ენ მი ის წრ აფ ვი ან. ამ იტ ომ სა
უბ არი, სა ნამ რე სპ უბ ლი კე ლე ბი 
არ იან კო ალ იც ია ში, მა ნამ არ ის 
ის პრ ოდ ას ავ ლუ რი, და რო გო რც 
კი რე სპ უბ ლი კე ლე ბი კო ალ იც იას 
და ტო ვე ბენ, ის მა ში ნვე გა ექ ან ება 
ევ რა ზი ული კა ვშ ირ ის კენ... ეს არ 
არ ის სე რი ოზ ული სა უბ არი.

– თუ მცა ას ეთი მო სა ზრ ება ნა
მდ ვი ლად არ სე ბო ბს...

– მეც გა მი გია, მა გრ ამ წა რმ
ოუ დგ ენ ელ ია რე სპ უბ ლი კე ლე ბის 
ცხ რა წე ვრ მა შე აჩ ერ ოს პა რლ ამ
ენ ტის 150 წე ვრი. თუ მათ რუ სე
თში უნ დათ, ჩვ ენ რას ვუ ზა მთ? 
მი ნდა გი თხ რათ, რომ მე ვერ ვა
ტყ ობ ჩე მს კო ლე გე ბს რა იმე მს
გა ვსს, პი რი ქით, გა ნწ ყო ბა ყვ ელ ას 
პრ ოდ ას ავ ლუ რი აქ ვს. ამ მხ რივ, 
დღ ევ ან დე ლი პა რლ ამ ენ ტი უნ იკ
ალ ურ ია, რა დგ ან მა სში ევ რო პუ ლი 
ინ ტე რე სე ბის გა მტ არ ებ ელი 150 
დე პუ ტა ტი ზის. ას ეთი რამ არ ას
ოდ ეს ყო ფი ლა.

– წი ნა პა რლ ამ ენ ტში ვინ იყო 
პრ ორ უს ული ინ ტე რე სე ბის გა

exclusive

ლევან ბერძენიშვილი: „ვინც დღეს პარლამენტშია წარმოდგენილი, 
არავის ინტერესში არ შედის ვადამდელი არჩევნები“

„საუბარი, სანამ 
რესპუბლიკელები არიან 

კოალიციაში, მანამ არის ის 
პროდასავლური და როგორც 

კი რესპუბლიკელები 
კოალიციას დატოვებენ, 

ის მაშინვე გაექანება 
ევრაზიული კავშირისკენ... 

ეს არ არის სერიოზული 
საუბარი“

„რაც უნდათ, ის თქვან. როგორც 
ჩანს, ფიქრობენ, რომ სხვისი ადგილი 

გვიჭირავს. მე, ალბათ, ჯონდი 
ბაღათურიას ადგილი მიჭირავს 

პარლამენტში. მე ასე არ მგონია“
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ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ას ეა ყო ვე ლთ ვის. ყო ვე ლთ
ვის, რო ცა მე დი აში ახ ალი ძა
ლის შე ქმ ნა ზე იწ ყე ბა სა უბ არი, 
რო ცა ახ ალ ლი დე რს ქუ ჩა სა თუ 
პა რლ ამ ენ ტში ეძ ებ ენ. სწ ორ ედ 
მა შინ იწ ყე ბა და უს რუ ლე ბე ლი 
ვა რი აც იე ბი თე მა ზე, ვინ იქ ნე ბა 
ახ ალი და პე რს პე ქტ იუ ლი? რო
მელ პო ლი ტი კურ ძა ლას აქ ვს 
შა ნსი, სა არ ჩე ვნო რი ნგ ზე გა მა
რჯ ვე ბა მო იპ ოვ ოს. სხ ვა და სხ ვა 
სა ხის კო ნფ იგ ურ აც იე ბი თი თქ
ოს ლე გოს პრ ინ ცი პით იწ ყო ბა 
და იშ ლე ბა. თი თქ ოს ეს მტ კი ვნ
ეუ ლი პრ ოც ესი არ უნ და იყ ოს, 
თუ მცა, პო ლი ტი კო სე ბს მა ინც 
ჰყ ოფ ნით „გა მჭ რი ახ ობა“, პო
ლი ტი კუ რი ლე გო ებ ის უკ ან შა
ვი ხე ლე ბი და ინ ახ ონ. სა ერ თოდ, 
ეს შა ვი ხე ლი ქა რთ ულ პო ლი ტი
კა ში აქ ტუ ალ ურ ია... 

ბე ვრი სხ ვა და სხ ვა კო ნფ იგ ურ
აც ია იყო გა ნხ ილ ული. არ ჩე ვნ ებ
ის წინ ეს თე მა ყო ვე ლთ ვის უფ რო 
აქ ტუ ალ ური ხდ ება. მო მა ვალ წე
ლს უკ ვე არ ჩე ვნ ებ ია და სა უბ რე
ბიც და იწ ყო. 

„სა რწ მუ ნო წყ არ ოე ბი“ ორი ახ
ალი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის შე ქმ ნას 
წი ნა სწ არ მე ტყ ვე ლე ბენ. სა ინ ტე
რე სოა, რომ ირ აკ ლი ალ ას ან ია 
ორ ივე მა თგ ან ში ერთერთ მთ ავ
არ რო ლს თა მა შო ბს. 

გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ ფო რმ აც
იით, ირ აკ ლი ალ ას ან ია, და ვით 
ბა ქრ აძ ესა და ნი კა რუ რუ ას თან 
ერ თად, ახ ალ პო ლი ტი კურ გა
ერ თი ან ებ ას შე ქმ ნის. რა ტომ მა
ინ ცდ ამ აი ნც ის ინი? არ გუ მე ნტი 
მა რტ ივ ია – წა რს ულ შიც მე გო ბრ
ობ დნ ენ. და რაც მა რტ ივ ია, ხშ ირ
ად ლო გი კუ რიც ჩა ნს.

ნი კა რუ რუა და ირ აკ ლი ალ
ას ან ია თუ ერ თმ ან ეთს 
90ია ნი წლ ებ ის ქუ
ჩი დან იც ნო ბენ – 
„მხ ედ რი ონი“, „კუ
ლი ნა  რი ელ ები“ 
და ასე შე მდ ეგ, 
რო გო რც ამ ას 
მე დია ხშ ირ ად 
იხ სე ნე ბს ხო
ლმე, ირ აკ ლი 
ალ ას ან ია სა და 
და ვით ბა ქრ
აძ ეს ერ თმ ან
ეთ თან უკ ვე 
შე ვა რდ ნა ძის 
დრო აკ ავ
ში რე ბთ. ანუ 
ეს ქუ ჩი სა და 
პო  ლი  ტი  კის 
ნა ზა ვია.  

ხე ლც არ იე
ლი პო ლი ტი კა ში  
არც ნი კა რუ რუ აა. 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ
გა ნი ზა ცია „ივ ერ იის“ 
შე ქმ ნა, მა მუ კა გა მყ
რე ლი ძე სა და გრ იგ
ოლ ვა შა ძე სთ ან ერ
თად, მის სა ხე ლს აც 
უკ ავ ში რდ ება. აქ ძი

რი თა დად დი პლ ომ ატ ები არ იან. 
ეს ახ ალი, პრ ოდ ას ავ ლუ რი ორ

იე ნტ აც იის პა რტ ია იქ ნე ბა და მის 
მი სი ად, ნა ცი ონ ალ ებ ის კი არა, 
მმ არ თვ ელი კო ალ იც იის ჩა ნა ცვ
ლე ბა სა ხე ლდ ება. 

გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ ფო რმ აც
იის თა ნა ხმ ად, და ვით ბა ქრ აძ ეს აც 
უკ ვე დი დი ხა ნია, უნ და „ნა ცი ონ
ალ ური მო ძრ აო ბი დან“ წა სვ ლა. 
ას ეთი ინ ფო რმ აც იე ბი უკ ვე წე
ლზე მე ტია, ვრ ცე ლდ ება. 

და უკ ვე ორი წე ლია, სა უბ არ ია 
თა ვად „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო
ბის“ და შლ აზ ეც. სხ ვა და სხ ვა დრ ოს 
სხ ვა და სხ ვა ინ ფო რმ აც იე ბი ვრ ცე
ლდ ებ ოდა. ოპ ოზ იც ია ში გა და სვ
ლის შე მდ ეგ, პა რტ ია ზე „შე ფო ბა“ 
ჯერ ვა ნო მე რა ბი შვ ილს ჰქ ონ და 
აღ ებ ული, შე მდ ეგ – გი გი უგ ულ ავ
ას, ახ ლა კი გი გა ბო კე რია წა რმ არ
თა ვს. პა რტ ია რთ ულ პრ ოც ეს ებს 
გა დის. აქ ძვ ელი თა ობ ის ახ ლით 
ჩა ნა ცვ ლე ბის პრ ოც ესი მი მდ ინ არ
ეო ბს. ას ეთი პრ ოც ეს ებს კი თა ვი სი 
წი ლი ჭო რი ყო ვე ლთ ვის ახ ლა ვს. 

და ვით ბა ქრ აძ ეზე ად რე პა რტ
იი დან წა სვ ლა და ახ ალი პა რტ იის 
და არ სე ბა თი თქ ოს გი ორ გი ვა შა
ძე საც სუ რდა. ვა შა ძე სა კმ აოდ 
ამ ბი ცი ურ ია, მას კა რგ ად შე უძ

ლია აუ დი ტო რი აზე ზე მო ქმ ედ
ება. სუ რვ ილი ჰქ ონ და, მე რო ბის 
სა რჩ ევ ნო რი ნგ ზეც ას ულ იყო, მა
გრ ამ პა რტ იამ არ ჩე ვა ნი მე ლი ას 
სა სა რგ ებ ლოდ გა აკ ეთა. ხმ ებ იც 
ამ ის შე მდ ეგ გა ჩნ და. პა რტ ია არ 
და უტ ოვ ებ ია, მა გრ ამ კი ევ ში გა
და ვი და. სა ქა რთ ვე ლო ში იშ ვი ათ
ად ჩნ დე ბა, თუ მცა ჯერ ის ევ „ნა
ცი ონ ალ ურ მო ძრ აო ბა შია“...

გა რკ ვე ული დი სტ ან ცი რე ბა 

პრ ოც ეს ებ ის გან და ვით ბა
ქრ აძ ემ აც მო ახ დი ნა. „კო
მე დი შო უში“, ალ ბათ, შე
მთ ხვ ევ ით არ იხ უმ რეს, 
ეგ და ვით ბა ქრ აძე კი არა, 

და ვით გა ქრ აძ ეაო... ანუ 
გა ქრა, აღ არ ჩა ნსო. 

თუ მცა, კრ იზ ის
ულ ვი თა რე ბა ში 
ის მა ინც ჩნ დე ბა 
ხო ლმე. 

ხმ ებს იმ ის შე
სა ხებ, რომ ახ ალი 
პრ ოდ ას  ავ  ლუ რი 
პო ლი ტი კუ რი ძა
ლა იქ მნ ება, ალ
ას ან იას, ბა ქრ აძ
ისა და რუ რუ ას 
მო ნა წი ლე ობ
ით, არც ერ თი 
მა თგ ანი არ 
ად ას ტუ რე ბს. 

არ არ ის 
გ ა  მ ო  რ ი  ც ხ 

ული, ნა ცი ონ
ალ ებ ის გან ვი

ნმ ეს წა სვ ლა უნ დო
დეს კი დეც, არც ის არ ის 

გა მო რი ცხ ული, რომ რა მე 
ახ ალი მა რთ ლაც შე იქ მნ ას, 
თუ მცა, ჯე რჯ ერ ობ ით არ 
ჩა ნს ის ძა ლა და ენ ერ გია, 
რო მე ლიც ნა ცი ონ ალ ებ ის 
მი ღმა რა იმე ახ ლის ჩა
მო ყა ლი ბე ბას შე ძლ ებ და. 

შე ქმ ნა მა რტ ივ ია, მა გრ ამ შე მდ ეგ 
უკ ვე გა ვლ ენ ებ ის მო პო ვე ბა და 
პო ლი ტი კურ ბა ზა რზე სო ლი დუ
რი ად გი ლის და კა ვე ბა სუ ლაც არ 
არ ის მა რტ ივი ამ ოც ანა. 

 მე ორე ვე რს იით, ახ ალ პო ლი
ტი კურ პა რტ იას ძმ ები ჩხ ენ კე ლე
ბი ქმ ნი ან. ამ ის შე სა ხებ ინ ფო რმ
აც იას „მთ ავ არი.ინ ფო“ ავ რც ელ
ებს. ამ ონ ლა ინ გა მო ცე მის მი ხე
დვ ით თუ ვი მს ჯე ლე ბთ: 

„ჩხ ენ კე ლე ბი, რო გო რც გვ
ეუ ბნ ებ იან, აქ ცე ნტს ალ ას ან იას 
და ჯგ უფ ებ აზე აკ ეთ ებ ენ. თუ ძმ
ებ ის წა რს ულს გა ვი თვ ალ ის წი ნე
ბთ, არც მა თი ნა ცი ონ ალ ებ თან 
ალ ია ნს ია გა მო რი ცხ ული. აქ ვე 
სა ინ ტე რე სოა ერ თი მო მე ნტ იც: 
ჩხ ენ კე ლე ბსა და დღ ეს მო ქმ ედ 
ერთერთ მი ნი სტ რს ბი ზნ ეს ინ ტე
რე სე ბი აე რთ ია ნე ბთ. მა თი ინ ტე
რე სი ამ ჯე რად გა ჩე რე ბულ, მა გრ
ამ სა მო მა ვლ ოდ ას ამ ოქ მე დე ბელ 
ტე ლე ვი ზი ას აც ეხ ება. რო გო რც 
გვ ეუ ბნ ებ იან, სა ტე ლე ვი ზიო სი
ვრ ცე ში მა ლე ახ ალი გა და ნა წი
ლე ბე ბი და იწ ყე ბა და ის ეთი სა ხის 

„მკ ვდ არ თა გან აღ დგ ომ აზე“ „წი
ნა სწ არ მე ტყ ვე ლე ბენ“, რომ, თუ 
ეს მა რთ ლა გა მა რთ ლდ ება, სა ზო
გა დო ებ ის დი დი ნა წი ლი მა რთ ლა 
იო ცნ ებ ებს ცი დან მო ვლ ენ ილ მე
ტე ორ ზე“.

არ არ ის გა მო რი ცხ ული, რომ 
ას ეთი ახ ალი კო ალ იც იე ბის შე
ქმ ნა ირ აკ ლი ალ ას ან იას ინ ტე რე
სე ბში უფ რო შე დი ოდ ეს, ვი დრე 
იგ ივე ნა ცი ონ ალ ებ ის. ექ სპ ერტ 

თო რნ იკე შა რა შე ნი
ძის გა ნმ არ ტე ბით, 
ირ აკ ლი ალ ას ან იას 
პა რტ ია ჯერ არ არ
ის შე მდ გა რი, მას 
რე გი ონ ებ ში სტ რუ
ქტ ურ ებ იც კი არ 
აქ ვს. შე სა ბა მი სად, 

ალ ას ან იას უფ რო სჭ
ირ დე ბა დღ ეს ნა ცი ონ

ალ ები, ვი დრე ნა ცი ონ
ალ ებს ალ ას ან ია. 
ირ აკ ლი ალ ას ან იას, ბუ

ნე ბრ ივ ია, ექ ნე ბა ამ ბი ცია, მე
სა მე ძა ლად ჩა მო ყა ლი ბდ ეს. ეს 
ოც ნე ბა მა ნა მდე ბე ვრ სხ ვა საც 
ჰქ ონ და. ჩა მო თვ ლას აღ არ და
ვი წყ ებ. პო ლი ტი კა ში თი თქ მის 
ყვ ელა მა თგ ანი გა რდ აი ცვ ალა. 
იმ ის თვ ის, რომ მე სა მე შე იქ მნ ას, 
ჯერ პი რვ ელი ორი უნ და და იშ ალ
ოს. ეს კი სა ეჭ ვოა, მო ხდ ეს.

აღ სა ნი შნ ავ ია, რომ „პრ აი მტ აი
მთ ან“ პი რად სა უბ არ ში ამ კო ნფ
იგ ურ აც იის   ერთერ თმა მთ ავ არ
მა გმ ირ მა გა ნა ცხ ადა: „მე უბ ნე ბი
ან, ეს სა ინ ტე რე სო კო ნფ იგ ურ აც
ია და კა რგი იდ ეა აო, თუ მცა, არ 
ვი ცი, ჯერ არ აფ ერი ხდ ება“...

ექ სპ ერ ტე ბის ნა წი ლი მი იჩ ნე
ვს, რომ ას ეთი კო ნფ იგ ურ აც იე ბი, 
ლე გოს მს გა ვსი პრ ინ ცი პით, უფ
რო არ ჩე ვნ ებ ის წინ აი წყ ობ იან და 
ერ თი ან პრ ოდ ას ავ ლურ ფრ ონ
ტში გა ერ თი ან დე ბი ან.

„მეუბნებიან, 
ეს საინტერესო 
კონფიგურაცია 

და კარგი იდეააო“

რა 
ახალი 

პოლიტიკური 
ჯგუფები 
შეიძლება 
შეიქმნას
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ოლ იკო ბა ბლ უა ნი ჩა გე წე რა, სა
შე ნო რე სპ ონ დე ნტ იაო, მი რჩ იეს. 
„სა ჩე მო ში“ იმ ტი პის რე სპ ონ დე ნტს 
გუ ლი სხ მო ბენ, რო მე ლს აც ას ეთი 
სა ინ ტე რე სო ინ ტე რვ იუს მო ცე მა 
შე უძ ლია. რჩ ევა ნა მდ ვი ლად სწ ორი 
იყო, ოლ იკო სა სუ რვ ელი რე სპ ონ დე
ნტ ებ ის სი ას შე უე რთ და. ინ დი ვი დუ
ალ ობ ით მა მას ვგ ავ არ, სა მყ არ ოს
ად მი კე თი ლგ ან წყ ობ ით დე და სო, ამ
ბო ბს. ცნ ობ ილი ოჯ ახ ის შვ ილს იმ ის 
კო მპ ლე ქსი, რომ თე მურ ბა ბლ უა ნის 
ჩრ დი ლი დან გა მო სუ ლი ყო, არ ას
დრ ოს ჰქ ონ ია. ეს სწ ორი აღ ზრ დის 
შე დე გია. „თა ვი სუ ფლ ებ ის ად მი ლტ
ოლ ვა მა მამ მო მი ტა ნა. შვ ილ ებს მან 
გვ ას წა ვლა ვყ ოფ ილ იყ ავ ით ის, ვი ნც 
რე ალ ურ ად ვი ყა ვით. არ ას დრ ოს უთ
ქვ ამს, ასე არ მო იქ ცეთ, მე ზო ბე ლი 
რას იტ ყვ ისო. რა ჩრ დი ლი? პი რი ქით, 
მა მით ამ აყი ვარ“, – ამ ბო ბს ოლ იკო. 

ტე ლე ვი ზი ის ინ ტე რე სით მე დი აკ
ვლ ევ ის ფო რმ აც ია გა ია რა ( მა ნა მდე 
სწ ავ ლო ბდა: სო რბ ონ ის უნ ივ ერ სი
ტე ტში, შე მდ ეგ ის ტო რი ულ ფა კუ
ლტ ეტ ზე 1 წე ლი და ჰყო და პა რი ზის 
ცნ ობ ილფლ ორ ან ის თე ატ რა ლურ ინ
სტ იტ უტს შე უე რთ და და და ამ თა ვრა) 
და ბო ლო ოთ ხი წე ლია მს ახ იო ბო ბას 
მე დიაბა ზრ ის ინ ტე გრ ირ ებ ას უთ ან ხმ
ებს. რო ლე ბზე ვერ ამ ბო ბს უა რს.  თუ 
ქა რთ ულ კი ნო ზე ვი სა უბ რე ბთ, მა მის 
და ძმ ის ფი ლმ ებ ის გა რდა ის რუ სუ დან 
ჭყ ონ იას ფი ლმ ში „გა იღ იმ ეთ“ და რე ზო 
გი გი ნე იშ ვი ლის „სი ყვ არ ული აქ ცე ნტ
ით“ ვი ხი ლეთ. ას ევე ცნ ობ ილი ფრ ან
გუ ლი სე რი ალ ის „ბრ აკ ოს“ (რო მე ლს
აც ინ ტე რნ აც იო ნა ლუ რი ამ ერ იკ ული 
ჯი ლდო  „ემი“ აქ ვს  მო პო ვე ბუ ლი)
მე სა მე სე ზო ნის ერთერ თი გმ ირ ია. 
მო ნა წი ლე ობს ფრ ან გი რე ჟი სო რის და 
მე გო ბრ ის რო ბეტ გე დი დი ან ის ფილ
მში „კრ იმ ინ ალ ური ჯა რი“. ძა ლი ან 
პო პუ ლა რუ ლი რე ჟი სო რის ფი ლმ ში 
ახ ალი რო ლი ელ ოდ ება, რო მე ლს აც 
ჯერ არ ამ ხე ლს… ქე თი დე ვდ არ ია ნის 
შე მო თა ვა ზე ბა ზე სე რი ალ  „ჩე მი ცო
ლის და ქა ლე ბში“ დრ ოის უკ მა რი სო
ბის გა მო მნ იშ ვნ ელ ოვ ან პე რს ონ აჟ ზე 
უა რის თქ მა მო უხ და… ოჯ ახ იდ ან ერ
თა დე რთ ია, რო მე ლიც ტე ლე ვი ზი ის 
გა ნხ რით და ინ ტე რე სდა. ცნ ობ ილი რე
ჟი სო რის შვ ილ ები კი ნე მა ტო გრ აფ იას 
ემ სა ხუ რე ბი ან. გე ლა რე ჟი სო რია, გი
ორ გი მს ახ იო ბი, სო ფომ რე ჟი სუ რა ში 
ახ ლა სც ადა ბე დი. „ვფ იქ რობ, მე დი ას 
დი დი პო ტე ნც ია ლი აქ ვს. ტე ლე ვი ზია 
ყვ ელ აზე დი დი ია რა ღია ად ამ ია ნე ბს 
მი აწ ოდო ის, რი სი მი წო დე ბაც გი ნდა. 
კი ნო ლუ ქს ია, ტე ლე ვი ზია მუ შა სი სტ
ემ აა. გა ნვ ით არ ებ ად ია და მო მწ ონს“. 

  „მშ ვი დო ბით ია რა ღოს“ კო ნც ეფ
ცია მა ის ში შე იმ უშ ავა და სა ზო გა დო
ებ რივ არ ხს შე სთ ავ აზა. ეთ ერ ში უკ ვე 
ექ ვსი გა და ცე მა გა ვი და და ტე ლე პრ
ოე ქტი უკ ვე პო პუ ლა რუ ლია. პრ ოე
ქტი სო ცი ალ ური მე დია კვ ლე ვის სა
ფუ ძვ ელ ზე შე ქმ ნა. სა ხლ ის გა რე მო ში 
სხ ვა და სხ ვა სფ ერ ოს ცნ ობ ილ (არ ამ
ხო ლოდ), წა რმ ატ ებ ულ ად ამ ია ნე ბს 
იწ ვე ვს და პრ ობ ლე მა ტურ თე მე ბზე 
სა ინ ტე რე სო დი ალ ოგი იმ არ თე ბა. „მშ
ვი დო ბით ია რა ღოს“ მა ლე სხ ვა და სხ ვა 
ქვ ეყ ნე ბის სა ტე ლე ვი ზიო არ ხე ბიც შე
იძ ენ ენ. „ამ გა და ცე მას იხ ილ ავ ენ რა
მდ ენ იმე ქვ ეყ ან აში. ქვ ეყ ნე ბს ჯერ კო
ნკ რე ტუ ლად ვერ და ვა სა ხე ლებ. მა ლე 
მო სა ლა პა რა კე ბლ ად მი ვე მგ ზა ვრ ები“. 

ამ პრ ოე ქტ ებ ის პა რა ლე ლუ რად, 
უკ ვე ორი წე ლი წა დია, სა ტე ლე ვი
ზიო კი ნოს გა ნვ ით არ ებ აზე ფი ქრ ობს, 
რაც მა ღა ლი ხა რი სხ ის სა ტე ლე ვი ზიო 
სე რი ალ ებ ის შე ქმ ნას გუ ლი სხ მო ბს. 
ასე გა და წყ ვი ტა პა რი ზში მც ხო ვრ ებ

მა „ტე ლე ვი ზი ონ ში კმა“ სა მშ ობ ლო ში 
სა ქმ ია ნად და ბრ უნ ება და ქა რთ ვე
ლე ბი სთ ვის თა ვის „შე ხს ენ ება“. 17 
სე ქტ ემ ბრ იდ ან თბ ილ ის შია, პა რი ზში 
წა სვ ლაწა მო სვ ლი თა და შვ ილ ებ ისა 
და ოჯ ახ ის და ნა რჩ ენი წე ვრ ებ ის მო ნა
ხუ ლე ბით. 

გა ხს ნი ლო ბა, იუ მო რი, ინ ტე ლე ქტი, 
ცხ ოვ რე ბის სწ ორ ად აღ ქმა, თბ ილ ის
ურპა რი ზუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა – ეს 
ოლ იკ ოა. 

რა ცი ონ ალ ური
– ოლ იკო, თქ ვე ნი გა და ცე მით და

ვი წყ ოთ. ერთერთ სტ უმ რად პა ტრ
ია რქი გყ ავ დათ. რო გო რი შთ აბ ეჭ დი
ლე ბა მო ახ დი ნა მან თქ ვე ნზე?

– მე ჩე მი ოჯ ახ იდ ან ვი ცო დი, ვინ 
იყო პა ტრ ია რქი. ბე ბი ას მა მა, ლე ონ იდე 
ჟვ ან ია ცხ უმაფ ხა ზე თის ეპ ის კო პო სი 
გა ხლ დათ. ჩვ ენი პა ტრ ია რქი ძა ლი ან 
ახ ალ გა ზრ და იყო, რო დე საც ჩე მს წი
ნა პა რთ ან ჰქ ონ და ურ თი ერ თო ბა. ილ
ია მე ორ ის და სა სუ ლი ერო პი რე ბის 
სა ხე ლე ბი ყო ვე ლთ ვის ის მო და ჩვ ენს 
ოჯ ახ ში. უწ მი ნდ ესს მა მა იც ნო ბს, მე 
არ ვი ცნ ობ დი. ამ გა და ცე მის შე მდ ეგ 
და ვმ ეგ ობ რდ ით. სხ ვა თა შო რის, მას 
შე მდ ეგ სა პა ტრ ია რქ ოს თან ურ თი ერ
თო ბა ხშ ირ ად მა ქვს, დი დი პა ტი ვს ვც
ემ მათ. 

პა ტრ ია რქი ყვ ელა კი თხ ვას კე თი
ლგ ან წყ ობ ით პა სუ ხო ბდა. ძა ლი ან ჭკ
ვი ანი, კე თი ლი და მშ ვი დო ბი ანი ად ამ
ია ნია. დი დი გზა გა მო ია რა იმ ის თვ ის, 

რომ იყ ოს იქ, სა დაც არ ის. რო დე საც 
ად ამ ია ნი მშვიდობიანია, მა სთ ან თა ვს 
ყო ვე ლთ ვის კა რგ ად გრ ძნ ობ. მა ნა მდე 
ჯვ არს არ ას დრ ოს ვა ტა რე ბდი. ახ ლა 
პა ტრ ია რქ ის ნა ჩუ ქარ ჯვ არს ვა ტა რებ. 
თქ ვენ ეს გა ცე მა ში ნა ხეთ და ამ იტ ომ 
ვს აუ ბრ ობ ამ თე მა ზე. 

– არ უს აყ ვე დუ რია ჯვ არი რომ არ 
გე კე თათ?

– არა. მა სთ ან ყო ფნ ის ას არც თა
ვზე მე ხუ რა და შა რვ ალი მე ცვა. მე 
ვფ იქ რობ, რწ მე ნას ვი ზუ ალ ური მხ არე 
არ გა ნს აზ ღვ რა ვს. შენ უფ ლე ბა გა ქვს 
ჩა იც ვა რო გო რც გი ნდა, მა გრ ამ ში
ნა გა ნად და ინ ტე ლე ქტ უა ლუ რად ის 
გრ ძნ ობა ატ არო, რაც ინ ტი მუ რად რწ
მე ნა სთ ან არ ის და კა ვშ ირ ებ ული. მთ ავ
არ ია, წრ ფე ლი იყო იმ ის მი მა რთ, რაც 
გწ ამს. სა პა ტრ ია რქ ოში რა მდ ენ იმ ეჯ
ერ ვი ყა ვი და ჩე მთ ვის არ ავ ის უთ ქვ
ამს, შა რვ ლით არ მო ხვ იდ ეო. ლო ცვ ის 
დრ ოს თა ვზე უნ და და იხ ურო. 

– არ გა გა კრ იტ იკ ეს მა ყუ რე ბლ ებ
მა, პა ტრ ია რქ თან შა რვ ლით რო გორ 
მი ვი დაო?

– ალ ბათ, იყო ას ეთი კო მე ნტ არ
ები, მე არ გა მი გია. გა და ცე მა ძა ლი ან 
მო ეწ ონ ათ, არა ჩემ გა მო, პა ტრ ია რქ ის 
გა მო. 

– გა და ცე მა ში მე ორე რე იტ ინ გუ
ლი ად ამ ია ნი – ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი 
გყ ავ დათ. ეს ახ ალი გა და ცე მის რე
იტ ინ გის მო სა პო ვე ბლ ად მა რკ ეტ ინ
გუ ლი გა თვ ლა იყო?

– ასე გა მო ვი და, სპ ეც ია ლუ რი გა
თვ ლა არ მქ ონ ია. მე თვ ით ონ ვი ნც 
მა ინ ტე რე სე ბს, იმ ად ამ ია ნე ბს ვი წვ ევ. 
ვფ იქ რობ, ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლს გა და ცე
მის მი მა რთ ბუ ნე ბრ ივი ინ ტე რე სი გა
უჩ ნდა. ჩვ ენც ერ თი ის ეთი რე სპ ონ დე
ნტი გვ ყა ვს, ვი ნც სა ზო გა დო ებ ის ცნ
ობ იე რე ბა ზე გა ვლ ენ ას ახ დე ნს. ამ გა
და ცე მამ დი დი მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა. 
კვ ირ აში სამ გა და ცე მას ვწ ერ დით. 17 
სე ქტ ემ ბე რს მო ვა წე რეთ კო ნტ რა ქტს 
ხე ლი, 17 დე კე მბ ერს გა ვე დით ეთ ერ
ში და 17 გა და ცე მა გვ აქ ვს ჩა წე რი ლი. 
მო კლე ვა და ში უდ იდ ესი შრ ომა მო გვ
იხ და. მა ყუ რე ბე ლმა და ინ ახა, რომ ეს 
ყვ ელ აფ ერი მა თთ ვის მზ ად დე ბა და 
არა ჩვ ენი რე იტ ინ გი სთ ვის. მე მგ ონი 
ჩვ ენ სა და მა ყუ რე ბე ლს შო რის წრ ფე
ლი გა ცვ ლა ხდ ება. ყვ ელ აზე კა რგ ად 
პო რნ ოგ რა ფია იყ იდ ება, ინ დუ სტ რი ის 
გმ ირ ია :) მა გრ ამ ეს იმ ას ხომ არ ნი
შნ ავს, რომ ის სა უკ ეთ ესო სა ყუ რე ბე
ლია? მთ ავ არ ია ხა რი სხი და მა ყუ რე ბე
ლი არ მო ვა ტყ უოთ. ას ევე მთ ავ არ ია, 
რომ გა და ცე მას არა ჩვ ენ თვ ის, არ ამ ედ 
ხა ლხ ის თვ ის ვა კე თე ბდ ეთ.

ბი ნა, სა დაც პი რვ ელი სე ზო ნის გა
და ცე მე ბი ჩა იწ ერა უკ ვე შე იც ვა ლეს. 
მე ორე სე ზო ნი სთ ვის უკ ვე კე რძო სა
ხლ ში ორ სა რთ ულს აი თვ ის ებ ენ. ეს 
არ ის სა ხლი ურ ბა ნუ ლი ხე დით სა ბუ
რთ ალ ოზე. 

„სა ზო გა დო ებ ის სა ერ თო ინ ტე რე
სე ბის შე მც ვე ლი თე მე ბით გა და ცე მას 
გა ვა მწ ვა ვე ბთ. და გვ ემ ატ ება რე პო რტ
აჟ ები“.

– თვ ით ონ რა ია რა ღს გი ნდ ათ და
ემ შვ იდ ობ ოთ?

– კა რგი კი თხ ვაა. მე მო ტო ცი კლ
ეტ ზე ჯდ ომ ის ას და და შვ ებ ის ას ვი ღებ 
გა და წყ ვე ტი ლე ბას, ამ იტ ომ კა ტა სტ
რო ფულ მა ქს იმ ალ იზ მს და ვე მშ ვი დო
ბე ბო დი. მი ნდა ჩე მი თა ვი სგ ან არ და
დე გე ბზე წა ვი დე. ყვ ელა ქა ლში რა მდ
ენ იმე ქა ლია, ათი მა ინც. მთ ავ არ ია, 

რო მე ლია მა თი ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი. ერ თი 
და ნა რჩ ენს აწ ონ ას წო რე ბს, ან აწ ილ ებს  
– რა დრ ოს რო მე ლმა გა იღ ვი ძოს. 

– ახ ლა რო მე ლმა ქა ლმა გა იღ ვი ძა 
თქ ვე ნში?

– ახ ლა ყვ ელ აზე რა ცი ონ ალ ურ მა 
გა იღ ვი ძა. სხ ვა არ ჩე ვა ნი არ ჰქ ონ და.

– რთ ულ ად სა მა რთ ავი ქა ლი ხა
რთ?

– ის ეთ ად ამ ია ნე ბს, ვი საც ჩე მი მა
რთ ვის სუ რვ ილი გა სჩ ენ იათ, და ვმ შვ
იდ ობ ებ ივ არ. იმ არ თე ბა კო რპ ორ აც იე
ბი სა ხე ლმ წი ფო ები :) პი რად ურ თი ერ
თო ბე ბს თუ ვი გუ ლი სხ მე ბთ, ად ამ ია
ნე ბის მა რთ ვა დი ქტ ატ ურ ის ნი შა ნია. 
სა მა რთ ავი ქა ლი ნა მდ ვი ლად არ ვარ.  
ად ამ ია ნე ბს შო რის თა ვი სუ ფა ლი ურ
თი ერ თგ აც ვლა ქმ ნის ბე დნ იე რე ბას. 

დე და
– თა ვის და მკ ვი დრ ებ ის თვ ის გქ

ონ იათ პე რი ოდი მა მის ჩრ დი ლი დან 
გა მო სვ ლა გი ნდ ოდ ათ? 

– პა რი ზში რომ გა და ვს ახ ლდ ით, 
ოჯ ახ ის წე ვრ ები ერ თად ვმ უშ აო ბდ ით 
და სა ერ თო ფი ლმ ებს ვქ მნ იდ ით. რაც 
გა გვ იკ ეთ ებ ია, ოჯ ახ თან ურ თი ერ თო
ბით ყო ფი ლა. თა ვის და მკ ვი დრ ება, 
ყვ ელ ას ერ თად, პა რი ზში მო გვ იხ და. 
ვი ნმ ეს ჩრ დი ლში ყო ფნ ის დრო არ გვ
ქო ნდა. ნე ტა დი დი ყო ფი ლი ყო ეს ჩრ
დი ლი, რა ტომ უნ და მქ ონ ოდა მი სგ ან 
გა სვ ლის სუ რვ ილი?

– ინ ტე რვ იუ ებ ში ამ ბო ბთ, 90ია ნი 
წლ ებ ის სა ქა რთ ვე ლო დან რომ წა
ვე დით, პა რი ზში ჩა სუ ლე ბს თი თქ ოს 
სი სხ ლის სუ ნი აგ ვდ იო დაო. რო გორ 
გა თა ვი სუ ფლ დით ამ ფს იქ ოლ ოგ იუ
რი სტ რე სი სგ ან?

– ვე რა სდ როს იმ ად ამ ია ნე ბს ვერ 
და ვი ვი წყ ებთ, ვი ნც ჩვ ენ თან ერ თად 
გა იზ არ დნ ენ და ომ ის დრ ოს და იღ უპ
ნენ. თი თქ ოს ვა ლში ვი ყა ვი იმ მე გო ბრ
ებ თან და ად ამ ია ნე ბთ ან, ვი ნც აღ არ აა. 
წა ხვ ედი, ყვ ელ აფ ერი და ტო ვე და თა
ვს იმ არ თლ ებ, შენ თუ იც ხო ვრე, ეს 
ვი ღა ცამ ვერ მო ახ ერ ხა. რა ღაც უნ და 
გა და გვ ეწ ყვ იტა. 19 წლ ის ვი ქნ ებ ოდი 
სა ფრ ან გე თში რომ წა ვე დი და მე გა
და ვწ ყვ იტე, რომ უნ და მე ცხ ოვ რა. ამ ის 
გა ან ალ იზ ებ ის მე რე და ვი წყ ეთ იქ ცხ
ოვ რე ბა. იქ აურ კუ ლტ ურ ას შე ვე რი ეთ. 
დი დი სო ცი უმ ია სა ფრ ან გე თი. არ არ ის 
ად ვი ლი სხ ვა ქვ ეყ ნა ში და მკ ვი დრ ება 
და თან არა სხ ვა ზე ნა კლ ებ ად, ბე ვრ ზე 
მე ტა დაც კი. ამ ას კე თი ლგ ონ იე რე ბა 
და ბე ვრი შრ ომა სჭ ირ დე ბა. სხ ვა გვ არ
ად შე უძ ლე ბე ლია.

– სა დღ აც მო ყე ვით, სა მო ქა ლა
ქო ომ ის პე რი ოდ ის თბ ილ ის ში მა მამ 
მე გო ბრ ებ თან ერ თად მჯ დო მი გი პო
ვათ და ია რა ღის ტრ ია ლით წა მო გი
ყვ ან ათ სა ხლ ში. ას ეთი ძა რღ ვი და ქა

რთ ული ხა სი ათი კი დევ 
რო დის გა მო უვ ლე ნია 
მა მას?

– 90ია ნი წლ ები 
იყო, უდ იდ ესი სა ბჭ ოთა 
წყ ობ ის სი სტ ემა და გვ
ენ გრა და ქუ ჩა ში რომ 
გა დი ოდი, უკ ან და ბრ
უნ დე ბო დი თუ არა, არ 
იც ოდი. მა მა სულ გვ
ეძ ებ და. დღ ემ დე სულ 
გვ ეძ ებს. რაც ხშ ირ ად 
გვ ელ აპ არ აკ ება და მის 
ცნ ობ იე რში ერ თად მო
გვ იყ რის თა ვს, ბე დნ იე
რია. სხ ვა დრ ოს რო დის 

გა მო ამ ჟღ ავ ნა ქა რთ ული ხა სი ათი და 
სა ხლ იდ ან რომ გა ვი პა რე და გა ვთ ხო
ვდი მა შინ, 17 წლ ის ას აკ ში. ტრ ად იც
ია არ და ვუ რღ ვიე მე გო ბრ ებს და მეც 
ბე დნ იე რი გა ვი პა რე. ჩე მი უფ რო სი 
ქა ლი შვ ილ ის ლი კუ ნას მა მა კა რგი ად
ამ ია ნია. პა ტა რე ბი ვი ყა ვით და შვ იდ 
თვ ეში და ვშ ორ დით. მა შინ სა ხლ იდ ან 
წა სვ ლის და მე გო ბა რი ბი ჭის ყო ლის 
სა შუ ალ ება არ გვ ქო ნდა. მა მა კა ცთ ან 
ურ თი ერ თო ბას ტრ ად იც იუ ლი სა ხე 
უნ და ჰქ ონ ოდა. ტრ ად იც იუ ლად გა ვთ
ხო ვდი და ტრ ად იც იუ ლად გა ვშ ორ დი. 

– მა მა გა ბრ აზ და?
– მა მა ლი კუ ნას და ბა დე ბით ძა ლი ან 

ბე დნ იე რი იყო. ჩე მი მშ ობ ლე ბი სთ ვის 
არ იყო ად ვი ლი ჯერ კი დევ თი ნე იჯ
ერი შვ ილ ის გა თხ ოვ ება. მა გრ ამ მათ 
უდ იდ ესი წვ ლი ლი აქ ვთ ლი კუ ნას გა
ჩე ნა ში, მის არ სე ბო ბა სა და გა ზრ და ში. 

– იდ გა არ გა ჩე ნის სა კი თხი?
– რო დე საც პა ტა რა ხარ, კი თხ ვის 

ნი შა ნს სვ ამ, რა ხდ ება ჩვ ენს თა ვს? მე 
ძა ლი ან მი ნდ ოდა შვ ილ ის გა ჩე ნა, ას
ევე ჩე მს მშ ობ ლე ბს აც. 

– დე დო ბამ რი თი შე გც ვა ლათ? 
– ლი კუ ნა ჩე მი უმ ცრ ოსი და მე

გო ნა. ერ თად გა ვი ზა რდ ეთ. მნ იშ ვნ
ელ ოვ ანი რო ლი აქ ვს ჩე მს ცხ ოვ რე ბა
ში. ნა სტ ას ია ზე პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის 
გრ ძნ ობა მო ვი და. დე დო ბის შე მდ ეგ 
სა კუ თა რი თა ვი პი რვ ელ ად გი ლას აღ
არ დგ ას. ნა ბი ჯის გა და დგ მა მდე ჯერ 
შვ ილ ებ ზე ვფ იქ რობ, მა თთ ვის რა მა
გა ლი თი ვი ქნ ები, რო გორ ქა ლად შე
იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლი ბდ ნენ. ლი კუ ნა 19 
წლ ის აა და იუ რი დი ულ ის შე მდ ეგ მა
რკ ეტ ინ გის გა ნვ ით არ ებ ის რე სუ რს ებს 
გა დის. ნა სტ ას ია 10 წლ ის აა. ძა ლი ან 
ახ ლო ურ თი ერ თო ბა მა ქვს შვ ილ ებ
თან. ჰა სკი ვი ყი დე და ნა სტას იას უნ და 
ჩა ვუ ყვ ანო. 

თბ ილ ისი
– თბ ილ ის ში და ბრ უნ ებ ულს რა 

მო გხ ვდ ათ თვ ალ ში?
– აქ ად ამ ია ნე ბს იმ ის რწ მე ნა აკ ლი

ათ, რომ მა რთ ლა ნი ჭი ერ ები არ იან. 
ყვ ელ აზე მე ტად სა კუ თარ თა ვს ერ ჩი
ან და თვ ით გვ ემ აში არ იან. შე ეშ ვით რა 
ამ ას. დრ ოის შე გრ ძნ ებ ის პრ ობ ლე მა 
აქ ვთ. დრ ოის სწ ორ ად გა მო ყე ნე ბა არ 
იც ის ქა რთ ვე ლმა. დრო კი არ გა დის, 
ჩვ ენ გა ვდ ივ ართ ცხ ოვ რე ბას. აი, ამ ის 
შე გრ ძნ ება აქ ვერ და ვი ნა ხე. ქვ ეყ ან აა 
თვ ით ონ დრ ოში და კა რგ ული. ბე ვრი 
ის ტო რი ული პე რი ოდ ია ერ თმ ან ეთ ში 
არ ეუ ლი. ეს სი სტ ემ ის ნგ რე ვის შე დე
გია. ად ამ ია ნე ბი წა რს ულ ში ცხ ოვ რო
ბენ და ვფ იქ რობ, ეს დი დი ტრ აგ ედ იაა. 
იმ ის გა მბ ედ აო ბა უნ და გქ ონ დეს, რომ 
იყო ის, ვი ნც ხარ. სა ზო გა დო ებ ის თვ
ალ ის არ უნ და გე ში ნო დეს. მე ქა რთ ვე
ლე ბი მი ყვ არს, კაი ტი პე ბი არ იან. ჩე მი 
ხა ლხ ია და ამ ას ბო ლო მდე ვგ რძ ნობ. 
დრო ყვ ელ აფ ერს თა ვის ად გი ლას და
აყ ენ ებს, ამ აში და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ. 

ფე ხით ბე ვრს და ვდ ივ არ. რა მდ ენ
იმე წლ ის წინ ზა ფხ ულ ში ტა ბი ძე ზე 
ბი ნა მქ ონ და და ქი რა ვე ბუ ლი, სულ 
და ვდ იო დი და ვა თვ ალ იე რე ბდი ქა
ლა ქს. ახ ლა მო პე დით და ვდ ივ არ, ჩე მი 
გა და ცე მის ქუ დში რომ მო პე დია, იმ ით. 
პა რი ზშ იც ასე ვმ ოძ რა ობ. რო დე საც 
მო პე დით და დი ხარ, თა ვი სუ ფლ ებ ის 
სა ში ნე ლი შე გრ ძნ ება გა ქვს. ქა ლა ქს აც 
კი დევ უფ რო თა ვი სუ ფლ ად და მშ ვი
დად ათ ვა ლი ერ ებ. მა რტო ხარ. თა ნა
მე დრ ოვე ცხ ენ ია. ჩვ ენი ქვ ეყ ანა 
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my View

ოლიკო ბაბლუანი – მოპედით, თავისუფლებითა და პირადით

„გადაცემაში ისეთი 
რესპონდენტები გვყავს, 

ვინც საზოგადოების 
ცნობიერებაზე გავლენას 
ახდენს. პატრიარქი ყველა 
კითხვას კეთილგანწყობით 

პასუხობდა. ძალიან 
ჭკვიანი, კეთილი და 

მშვიდობიანი ადამიანია. 
მანამდე ჯვარს არასდროს 

ვატარებდი. ახლა 
პატრიარქის ნაჩუქარ 

ჯვარს ვატარებ“ 

„ყველა 
ქალში რამდენიმე 

ქალია, ათი მაინც. მთავარია, რომელია მათი 
ხელმძღვანელი. ახლა ყველაზე რაციონალურმა 

გაიღვიძა. სხვა არჩევანი არ ჰქონდა“

„ტრადიცია არ დავურღვიე მეგობრებს 
და მეც 17 წლის ასაკში ბედნიერი 

გავიპარე. პატარები ვიყავით და შვიდ 
თვეში დავშორდით. მაშინ სახლიდან 
წასვლის და მეგობარი ბიჭის ყოლის 
საშუალება არ გვქონდა. მამაკაცთან 

ურთიერთობას ტრადიციული სახე უნდა 
ჰქონოდა. ტრადიციულად გავთხოვდი და 

ტრადიციულად გავშორდი“ 
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თა ნა მე დრ ოვ ეო ბა სა და ცხ ენ ებს შო
რის არ ის გა ჭე დი ლი, ჩე მი გა და ცე მის 
ქუ დშ იც ამ იტ ომ შე ვა ჯა ხე ერ თმ ან ეთს 
ცხ ენი და მო პე დი. 

– ქუ დში გო რგ ას ლის ძე გლ იც გა
ქვთ. მო გწ ონთ ეს ძე გლი?

– რა გი თხ რათ, არა უშ ავს, ვფ იქ
რობ სტ ან და რტ ია ჩვ ენი მე ფე ებ ისა, 
ბა ვშ ვო ბი დან მი ჩვ ეუ ლი ვარ. 

პა რი ზი
18 წე ლია პა რი ზში ცხ ოვ რო ბს. უყ

ვა რს ღა მის პა რი ზში მო ტო ცი კლ ეტ ით 
სი არ ული. პა რი ზი თა ვი სუ ფლ ებ ის ქა
ლა ქი აო, ამ ბო ბს. ცხ ოვ რო ბს მო ნმ არ
ტრ ზე. მო ტო ცი კლ ეტი მე ორე ქმ არ მა 
შე აყ ვა რა: 

„პა რი ზი? თა ვი სუ ფლ ებ ას თან, მე
გო ბრ ობ ას თან, სი ყვ არ ულ თან და სი
ცო ცხ ლე სთ ან ას ოც ირ დე ბა. ად ამ ია
ნის უფ ლე ბე ბის ქა ლა ქია. 

ჩე მს უბ ან ში მო ტო ცი კლ ეტ ით რომ 
და ვე შვ ები, ყვ ელ აზე კა რგ ად მა შინ 
ვფ იქ რობ. გა და წყ ვე ტი ლე ბე ბს – პი რა
დი იქ ნე ბა თუ პრ ოფ ეს იო ნა ლუ რი, და
შვ ებ ის დრ ოს ვი ღებ. ჩე მი ცხ ოვ რე ბის 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი გა და წყ ვე ტი ლე ბე ბი ამ 
პრ ოც ეს ში მი მი ღია“.

– ბა ტო ნი თე მუ რის სა ტე ლე ვი
ზიო ინ ტე რვ იუ ვნ ახე, სა დაც ყვ ება, 
პა რი ზში, მი წა ზე მწ ოლ ია რე ქუ ჩის 
მა წა ნწ ალ ას რო გორ სთ ხო ვს პო
ლი ცი ელი ად გეს და მე ორე მხ არ ეს 
გა და ვი დეს. ის ამ თხ ოვ ნას არ ას რუ
ლე ბს. მა სთ ან მე ორე პო ლი ცი ელი 
მი დის და ბო ლოს ორ ივე ერ თად ეხ
მა რე ბი ან მა წა ნწ ალ ას ლე იბ ის და 
ბო თლ ებ ის ქუ ჩის მე ორე მხ არ ეს 
გა და ტა ნა ში. მა მა ამ ბო ბს, პი რჯ ვა
რი გა და ვი წე რე, ღმ ერ თო ას ეთი რამ 
მა ნა ხა ჩე მს ქვ ეყ ან აშ იო. 

– აი, ას ეთი ურ თი ერ თო ბე ბია პა რი
ზში, პა ტი ვი სც ემ ის, მა გრ ამ ხა ლხ მა ამ 
პა ტი ვი სც ემ ას არ უნ და გა და აჭ არ ბოს. 

– პა რი ზზე ცო ტა ხნ ის წინ მო მხ

და რი ტე რო რი სტ ული აქ ტი გა მა ხს
ენ და. თქ ვენ ხა რთ შა რლი?

– ის ეთი ემ ოც იუ რი ის ტე რი კა მო
ჰყ ვა ამ ყვ ელ აფ ერს, ამ სლ ოგ ან ის სწ
ორი, რა ცი ონ ალ ური შე ფა სე ბა ვე ღარ 
მო ხდა. ნე ბი სმ იერ ქვ ეყ ან აში ხა ლხ მა 
ვერ გა იგო, რა არ ის შა რლი. ახ ალი 
კა რი კა ტუ რაც გა ჩნ და: თი თქ ოს გა
რდ აც ვლ ილი ად ამ ია ნე ბის სუ ლე ბი 
ღმ ერ თთ ან არ იან და ზე ვი დან სი ნა
ნუ ლით იყ ურ ებ იან – რა სა ში ნე
ლე ბაა ამ დენ კრ ეტ ინს რომ 
უყ ვა რხ არო. მე ვარ შა რლი 
– ნი შნ ავს, მე ვე მხ რო ბი სი
ტყ ვის თა ვი სუ ფლ ებ ას, ამ 
ტე რო რი სტ ული აქ ტის 
წი ნა აღ მდ ეგი ვარ. ეს 
გა ზე თი დი დი ხა ნია ბე
ჭდ ავს კა რი კა ტუ რე ბს 
და დე და მი წის ზუ რგ
ზე არ ავ ის აი ნტ ერ
ეს ებ და. იუ მო რის და 
კა რი კა ტუ რის გა რე შე 
შე უძ ლე ბე ლია. 

– რე ლი გი ურ თე
მა ზე?

– რა ტო მაც არა, 
მა გრ ამ ზო მას გა აჩ
ნია. იუ მო რს ყვ ელ აზე 
დი დი სი მა რთ ლე გა
მო აქ ვს პრ ობ ლე მი დან. 
აუ ცი ლე ბე ლი ია რა ღია. 
კა რი კა ტუ რა სხ ვა რე ლი
გი ას შე ურ აც ხყ ოფ ას არ 
უნ და აყ ენ ებ დეს. შე ურ აც
ხყ ოფა სა იდ ან იწ ყე ბა, ეს ეც 
ინ დი ვი დუ ალ ური და გა სა რკ
ვე ვია. 

ყო ფი ლი
ოლ იკ ოს მე ორე ქმ არი ფრ ან გი პო

ლი ტი კო სი და მს ახ იო ბი ოგ იუ სტ ენ 
ლე გრ ანი გა ხლ დათ, მი შელ ლე გრ ან ის 
ძმ ის შვ ილ იშ ვი ლი. 

„ქა რთ ვე ლს ჰგ ავს, მა რთ ალი ხა რთ, 

რომ და ვი ნა ხე – სად იყ ავი აქ ამ დემე
თქი, ვუ თხ არი :) ერ თად ვს წა ვლ ობ
დით. რო გო რც პო ლი ტი კო სმა, სა ფრ
ან გე თი სთ ვის ბე ვრი კა რგი რამ გა აკ
ეთა. ქუ ჩი დან ორი კა ნო ნი მი აღ ებ ინა 
სა ხე ლმ წი ფოს. და აა რს ეს ას ოც ია ცია 
„დონ კი ხო ტის ძმ ები“. თუ შენ ბი ნა არ 
გა ქვს, შე გი ძლ ია სა ხე ლმ წი ფოს უჩ ივ
ლო და ის ბი ნით და გა კმ აყ ოფ ილ ებს. 
მა გა რი ბი ჭია. მი სით ამ აყი ვარ. ჩვ ენ 
მე შვ იდე წე ლს გა ვი ყა რეთ. ეს და სა
სრ ულ ის პე რი ოდ ია და უნ და გა და
წყვ იტო, და ას რუ ლო თუ გა აგ რძ ელო. 
სი ყვ არ ულ იც,  რა ღაც მო მე ნტ ში, არ
ჩე ვა ნია. დრო რომ გა დის, სი ყვ არ ული 
ძვ ელ ებ ური აღ არ არ ის. შე ნა რჩ უნ ებ აც 
არ ჩე ვა ნია. 

ჭო რე ბი
– ახ ლა შე ყვ არ ებ ული ხა რთ?
– კი თხ ვას ავ ირ იდ ებ, თუ შე იძ ლე ბა. 
– თბ ილ ის ში ჭო რა ობა უყ ვა რთ, 

თქ ვე ნსა და ცნ ობ ილ ქა რთ ველ მა
მა კა ცზე ერ თი პე რი ოდი აქ ტი ურ ად 
ჭო რა ობ დნ ენ.

– მე პი რად ცხ ოვ რე ბა ზე არ ვს აუ
ბრ ობ... რა ხან ორი კა ცით მე ტი მც ნო
ბს, პი რად ცხ ოვ რე ბა ზე ამ იტ ომ უნ და 
ვი სა უბ რო? ვის აი ნტ ერ ეს ებს? მე მს

გა ვსი რამ არ მა ინ ტე რე სე ბს. მთ
ავ არ ია რას სა ქმ ია ნობ, ვინ ხარ. 

ეს ად ამ ია ნე ბის ში ნა გა ნი მდ
გო მა რე ობ აა და ამ აზე ლა პა
რა კი ვერ წა რმ ომ იდ გე ნია. 

– შე ყვ არ ებ ული რო
გო რი ხდ ებ ით?

– სი ყვ არ ული დი დი 
ძა ლაა. რო დე საც ად
ამ ია ნი გი ყვ არს, ლა მა
ზდ ები, ბე დნ იე რდ ები, 
ძა ლა გე მა ტე ბა. თა ვი
სე ბუ რი და ინ დი ვი დუ
ალ ური მო მე ნტ ია. ცხ
ოვ რე ბის ბე დნ იე რი პე
რი ოდ ია. სი ყვ არ ულ ის 
დი დი ფე სტ ივ ალი ჩე მს 
სა მო მა ვლო გე გმ აშ ია. 

– ბე დნ იე რე ბა რა 
არ ის? 

– სა კუ თარ თა ვთ ან 
თა ნა სწ ორ ობ აში ყო ფნა. 

ამ დრ ოს რა საც გი ნდა და 
ვი საც გი ნდა, იმ ას აი რჩ ევ. 

სი ცო ცხ ლის სი ყვ არ ულ ია 
ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი. სა

იდ ან ღაც დი დი და ამ ავე დრ ოს 
ძა ლი ან პა ტა რა ცხ ოვ რე ბა გვ აქ ვს 

მო ცე მუ ლი. მა ქს იმ ალ ურ ად უნ და აი
თვ ისო მო ცე მუ ლი პე რი ოდი. გა აჩ ნია 
შენ რო გორ ჩა ატ ევ და დრ ოს რა მხ
ელ აზე გა ზრ დი. ყვ ელ აფ ერი ისე უნ
და ჩა ტიო ამ ქვ ეყ ნი დან წა სვ ლა აღ არ 
და გე ნა ნოს. რა დრ ოს სა ზო გა დო ებ ის 
აზ რი და თვ ალ ია? დრო არ არ სე ბო ბს, 

ჩვ ენი მო გო ნი ლია. დრო რჩ ება, ჩვ ენ 
მი ვდ ივ ართ. დრ ოის გა რე შე უნ და ცხ
ოვ რო ბდე, მა გრ ამ დრო უნ და იყ ოს 
ინ სტ რუ მე ნტი, რომ სწ ორ ად და გე გმო 
შე ნი აქ აუ რი ცხ ოვ რე ბა. ღუ ზის ჩა შვ
ება არ სად შე მი ძლ ია, არც სა ქმ ეში, არ 
პი რა დში. გე მი სულ მი დის. თუ მცა ღუ
ზა სულ გვ ერ დზე უნ და გქ ონ დეს, რა 
იცი, რა დრ ოს უნ და ჩა უშ ვა. სა კუ თა რი 
თა ვი სუ ფლ ებ ის გა რდა ჩა რჩო არ არ
სე ბო ბს. ყვ ელ აზე დი დი ჩა რჩო ყვ ელ
აზე დი დი თა ვი სუ ფლ ებ აა. 

– ას აკ ის მა ტე ბა გა ში ნე ბთ?
– აბ სო ლუ ტუ რად არა. არც ვი ცი, 

რა ას აკ ის ვარ. ღუ ზას აქ აც არ ვუ შვ
ებ. ას აკი რომ და ვა ფი ქს ირო, ნი შნ ავს, 
რომ ღუ ზა ჩა ვუ შვი. რა დრ ოს ეგ არ ის? 

– თბ ილ ის ური ჭო რა ობ ის ობ იე
ქტი გა ხდ ით.

– გა ვხ დი და ბუ ნე ბრ ივ იც იყო. პა
რი ზშ იც ვი ყა ვი ჭო რა ობ ის ობ იე ქტი. 
რო ცა ცნ ობ ილი ოჯ ახ ის შვ ილი ხარ, 
უბ რუ ნდ ები მშ ობ ლი ურ ქა ლა ქს, აკ
ეთ ებ გა და ცე მას, კა რგ ად ნა ცნ ობი 
რე სპ ონ დე ნტ ები გყ ავს გა და ცე მა ში და 
ყვ ელა მა თგ ან თან მე გო ბრ ული ურ თი
ერ თო ბა გა ქვს, შე ნთ ან მო დი ან სა ხლ ში 
– ბუ ნე ბრ ივ ია, ამ აზე ხა ლხი ილ აპ არ აკ
ებს. ათი ვე რს ია გა ჩნ და, სა იდ ან მი ჰყ
ავს გა და ცე მა, ვინ უქ ირ ავა ის ბი ნაო? 

– ქა რთ ვე ლე ბის აზ რი, რა წა რმ
ოდ გე ნა შე ექ მნ ებ ათ თქ ვე ნზე – გა ინ
ტე რე სე ბთ?

– არა. ვფ იქ რობ, თა ვი დან გა მო
მდ ინ არე, რაც ვარ, მა ქს იმ უმი უნ და 
მი ვა წო დო ად ამ ია ნს. თუ ჩე მს ფა სე
ულ ობ ებს მი ვყ ვე ბი, ვფ იქ რობ, ად ამ ია
ნე ბიც სწ ორ ად შე მა ფა სე ბენ. ამ იტ ომ 
მე სხ ვა საც არ შე ვა ცდ ენ. მთ ავ არ ია 

პა ტი ვი სც ემა ად ამ ია ნე ბის მი მა რთ. ყვ
ელ აფ ერი გა და ბმ ულ ია. 

– ჩა რჩ ოში რა გა ქც ევთ?
– ჩა რჩ ოში მხ ოლ ოდ ფა სე ულ ობ ებ

იდ ან გა და ხვ ევ ის ში ში მა ქც ევს. ვც დი
ლობ ოჯ ახ ის წევრ ებ თან და სა ქმ ეში 
არ შე მე შა ლოს და ყო ვე ლთ ვის მა რთ
ალი ვი ყო. 

– რას არ ღა ლა ტო ბთ?
– მა ქს იმ ალ ურ ად ვც დი ლობ სა კუ

თარ თა ვს არ ვუ ღა ლა ტო. თუ სა კუ თა
რი თა ვის რა იმე არ მო მწ ონს, იქ თვ ით
ონ აც არ გა მე ჩე რე ბა.  

მშ ობ ლე ბი – კლ დე და ყვ ავ ილი
– მშ ობ ლე ბს რი თი ჰგ ავ ხა რთ?
– მა მას ბრ ძო ლი სუ ნა რი ან ობ ით 

და ინ დი ვი დუ ალ ობ ით ვგ ავ არ. ძა ლი
ან ძლ იე რია, კლ დეა. ვგ ავ არ. დე დას 
სა მყ არ ოს მი მა რთ კე თი ლგ ან წყ ობ
ით ვგ ავ არ. დე და ძა ლი ან კე თი ლია. 
ის თე მუ რის თვ ალ ებ ია, სა მყ არ ოს 
მი მა რთ კე თი ლგ ან წყ ობ ილი თვ ალ
ები. თე მუ რი იბ რძ ოდა და დე და ლა
მა ზად უნ ათ ებ და გზ ას. დე და სულ 
ამ ზა დე ბს სა დი ლე ბს. კა ცმა არ იც ის, 
რო მლ ის შვ ილი მი ვა სტ უმ რად. და
ხუ ნძ ლუ ლე ბი ვი კრ იბ ებ ით ოჯ ახ ურ 
სა დი ლზე.  

– დე და და მა მა – კლ დე და ყვ ავ
ილი?! 

– აი, ეგ პო ეტ ური შე და რე ბა, ზუ სტ
ად ვი ცი, თე მუ რს ძა ლი ან მო ეწ ონ ება. 
დე და და მა მა პა რი ზში ხშ ირ ად და სე
ირ ნო ბენ. ჩე მი შვ ილი ლი კუ ნა ხშ ირ ად 
არ ის მა თთ ან. 

– და ბო ლოს, თქ ვენ და კი ნო?
–  მო მა ვა ლში, გა და ღე ბე ბზე პა რი

ზში გე ლო დე ბი თა მუ ნა :)

EXCLUSIVE

ოლიკო ბაბლუანი – მოპედით, თავისუფლებითა და პირადით
„სიყვარული დიდი 
ძალაა. როდესაც 

ადამიანი გიყვარს, 
ლამაზდები, 

ბედნიერდები, ძალა 
გემატება. ცხოვრების 
ბედნიერი პერიოდია. 

სიყვარულის დიდი 
ფესტივალი ჩემს 

სამომავლო გეგმაშია“

„როდესაც 
მოპედით დადიხარ, 
თავისუფლების 
საშინელი შეგრძნება 
გაქვს. მონმარტრზე 
მოტოციკლეტით რომ 
დავეშვები, ყველაზე 
კარგად მაშინ ვფიქრობ. 
გადაწყვეტილებებს 
– პირადი იქნება თუ 
პროფესიული, დაშვების 
დროს ვიღებ“

„მეშვიდე 
წელს 
გავიყარეთ. ეს 
დასასრულის 
პერიოდია 
და უნდა 
გადაწვიტო, 
დაასრულო თუ 
გააგრძელო. 
სიყვარულიც, 
რაღაც 
მომენტში, 
არჩევანია“

„არც 
ვიცი, 

რა ასაკის 
ვარ. ღუზას 
არ ვუშვებ. 
ასაკი რომ 

დავაფიქსირო, 
ნიშნავს, რომ 
ღუზა ჩავუშვი. 

რა დროს ეგ 
არის?“

ლიკუნა ნასტასია
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

რა ტომ უწ ევთ თბ ილ ის ში მც
ხო ვრ ებ დე ვნ ილ ებს სი ცო ცხ ლი
სთ ვის სა შიშ პი რო ბე ბში ცხ ოვ რე
ბა? რო გორ აპ ირ ებს მთ ავ რო ბა 
ამ პრ ობ ლე მის მო გვ არ ებ ას და 
გა მო ას ახ ლე ბს თუ არა სო ზარ 
სუ ბა რის უწ ყე ბა სხ ვა და სხ ვა ობ
იე ქტ ებ ში შე ჭრ ილ დე ვნ ილ ებს 
პო ლი ცი ის ძა ლით? ამ თე მე ბზე 
„პრ აი მტ აი მი“ ოკ უპ ირ ებ ული ტე
რი ტო რი ებ იდ ან იძ ულ ებ ით გა და
ად გი ლე ბულ პი რთა, გა ნს ახ ლე
ბი სა და ლტ ოლ ვი ლთა მი ნი სტ რს 
ეს აუ ბრა. სო ზარ სუ ბა რთ ან ინ ტე
რვ იუ ში თქ ვენ, ას ევე, შე იტ ყო ბთ, 
ემ უქ რე ბა თუ არა ქვ ეყ ან ას ტე
რო რი ზმ ის სა ფრ თხე? რა ტომ და
ტო ვა მან თა ვის დრ ოზე სა სჯ ელ
აღ სრ ულ ებ ის მი ნი სტ რის პო სტი? 
ვინ გე გმ ავ და ცი ხე ებ ში სპ ეც რა
ზმ ის შე ყვ ან ას და პრ ოვ ოკ აც იის 
მო წყ ობ ას? 

– ბა ტო ნო სო ზარ, დე ვნ ილ
ებ ის თვ ის და ხმ არ ებ ებ ის გა ცე
მის, ან ბი ნე ბის გა და ცე მის სა კი
თხი ყო ვე ლთ ვის გა ნს ჯის სა გა ნი 
იყო... წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ ას აკ
რი ტი კე ბდ ნენ, რომ პო ლი ტი კუ
რი ნი შნ ით ხდ ებ ოდა დე ვნ ილ ებ ის 
და ხმ არ ება, თუ მცა თქ ვე ნს შე მთ
ხვ ევ აშ იც სულ ის მის პრ ეტ ენ ზია, 
რომ იგ ივე ბი ნე ბის გა და ნა წი ლე
ბა არ ას ამ არ თლ ია ნად ხდ ება... 
რა ტომ?

– რა მდ ენ იმე დღ ეში შე დგ ება 
კო მი სი ის მო რი გი სხ დო მა და სა ვლ
ეთ სა ქა რთ ვე ლო ში ბი ნე ბის გა ნა
წი ლე ბა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით. გთ ავ
აზ ობთ, და ეს წრ ოთ ამ პრ ოც ესს და 
შე გი ძლ იათ, სა კუ თა რი თვ ალ ით ნა
ხოთ და შე აფ ას ოთ. „ნა ცი ონ ალ ური 
მო ძრ აო ბის“ დრ ოს, რაც არ უნ და 
სა მა რთ ლი ან ად გა და ენ აწ ილ ებ ინ
ათ ეს ბი ნე ბი, მა ინც და რჩ ებ ოდა 
კი თხ ვე ბი, რა დგ ან ეს ყვ ელ აფ ერი 
ხდ ებ ოდა ერ თი კა ცის – მი ნი სტ
რის კა ბი ნე ტში. დღ ეს, ამ მხ რივ, 

არ ის აბ სო ლუ ტუ რი გა მჭ ვი რვ
ალ ობა, გა და წყ ვე ტი ლე ბას იღ ებს 
სპ ეც ია ლუ რი კო მი სია, რო მე ლიც 
და კო მპ ლე ქტ ებ ულ ია, რო გო რც სა
მი ნი სტ როს, ისე არ ას ამ თა ვრ ობო 
სე ქტ ორ ის, სა ერ თა შო რი სო ორ გა
ნი ზა ცი ებ ისა და სა ხა ლხო და მც ვე
ლის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ ით. რა თქ მა 
უნ და, შე ცდ ომ ებ ის გან არც ეს კო
მი სი აა და ზღ ვე ული, მა გრ ამ რი სკ
ები მა ქს იმ ალ ურ ად შე ვა მც ირ ეთ. 
მა გა ლი თად, ერ თი კვ ირ ის წინ 
ზუ გდ იდ ში შე მო ვი და გა ნა ცხ
ადი ად ამ ია ნის, რო მე ლიც 
უთ ით ებ და, რომ ოჯ ახ
ის წე ვრი ჰყ ავ და ომ ში 
გა რდ აც ვლ ილი. ამ 
ფა ქტ ორს კო მი სია 
მხ ედ ვე ლო ბა ში იღ
ებს და ომ ში გა რდ
აც ვლ ილ ის ოჯ ახს 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
უპ  ირ  ატ ეს  ობა 
ენ იჭ ება, მა გრ
ამ აღ მო ჩნ და, 
რომ ის ად ამ ია ნი 
ომ ის და წყ ებ ამ
დე გა რდ აი ცვ ალა 
სრ ულ იად სხ ვა მი
ზე ზით და ად გი ლი 
ჰქ ონ და სა ბუ თე ბის 
გა ყა ლბ ებ ას. ამ გა ყა
ლბ ებ ული სა ბუ თე ბით 
ეს ოჯ ახი არ ათუ ბი ნის 
მო პო ვე ბას ცდ ილ ობ და, 
არ ამ ედ ბო ლო ერ თი წლ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში იღ ებ და ფუ ლად 
და ხმ არ ებ ას, რო მე ლიც პი რვ ელი 
ია ნვ რი დან უკ ვე 1000 ლა რს შე ად
გე ნდა. რა თქ მა უნ და, სა ქმე პრ ოკ
ურ ატ ურ ას გა და ვე ცით. ზუ გდ იდ ში 
ახ ლა ვა ნა წი ლე ბთ 320 ბი ნას. რა 
თქ მა უნ და, ყვ ელა ვერ და კმ აყ ოფ
ილ დე ბა, ამ იტ ომ ძი რი თა დი კრ იტ
ერ იუ მე ბი მა ინც სო ცი ალ ურ სტ ატ
უს ზეა მი ბმ ული. ის, ვი ნც  უფ რო 
და უც ვე ლია, პი რვ ელ რი გში, მას 
ვა კმ აყ ოფ ილ ებთ, შე მდ ეგ უკ ვე სხ
ვე ბს. სა მწ უხ არ ოდ, თბ ილ ის ში გვ
აქ ვს ის ეთი შე ნო ბე ბი, რო მე ლიც 

ნე ბი სმ იერ დრ ოს შე იძ ლე ბა ჩა მო
ინ გრ ეს და ყო ველ დღე ვლ ოც ულ
ობ, რომ ეს დღ ეც გა და გვ ატ ან ინა... 
ამ იტ ომ პი რვ ელ რი გში მო ხდ ება ამ 
ად ამ ია ნე ბის და კმ აყ ოფ ილ ება, რომ 
თა ვი დან ავ იც ილ ოთ სე რი ოზ ული 
ტრ აგ ედ ია. 

– თუ კი ყო ვე ლდ ღი ურ ად ას ეთი 

სა გა ნგ აშო ვი თა რე ბაა, რა ტომ არ 
მო ხდა აქ ამ დე ამ შე ნო ბე ბი დან 
დე ვნ ილ ებ ის გა ყვ ანა?

– თბ ილ ის ში ამ დე ნი წლ ის გა ნმ
ავ ლო ბა ში არც ერ თი ბი ნა არ აშ
ენ ებ ულა. ჩვ ენ და ვი წყ ეთ მშ ენ ებ
ლო ბა და პი რვ ელი, ვი საც ამ ახ ალ 
შე ნო ბა ში გა და ვი ყვ ათ, სწ ორ ედ ის 
ხა ლხი იქ ნე ბა, ვი ნც ამ ჟა მად ნგ

რე ვად ობ იე ქტ ებ ში ცხ ოვ რო ბს. ამ 
წუ თში იმ ის შე სა ძლ ებ ლო ბა, რომ 
ყვ ელა ეს ად ამ ია ნი ქი რით გა ვი ყვ
ან ოთ, არ გვ აქ ვს. 

– ყო ვე ლთ ვის დი დი ხმ აუ რით 
მი მდ ინ არ ეო ბდა ხო ლმე სხ ვა და
სხ ვა ობ იე ქტ ებ იდ ან დე ვნ ილ ებ ის 
გა მო სა ხლ ებ ის პრ ოც ესი... თუ შე
იც ვა ლა სა მი ნი სტ როს ას ეთი ხი
სტი მი დგ ომა?

– რაც მე ვარ მი ნი სტ რი, არც 
ერ თი ძა ლა დო ბრ ივი გა მო სა ხლ
ება არ მო მხ და რა. დი ახ, ხმ აუ რი 
იყო, რა დგ ან მო მი ვა რდ ებ ოდა 

ხო ლმე ნი კა მე ლია, იყ ვი რე ბდა 
და წა ვი დო და. ყვ ელა იმ ად

ამ ია ნმა, ვი ნც გა მო სა ხლ და, 
სა კუ თა რი ნე ბით და ტო ვა 
სა ცხ ოვ რე ბე ლი, რა დგ ან 
მო ვა ხდ ინ ეთ კო ნკ რე ტუ
ლი ობ იე ქტ ის გა რე მო ნტ
ება. ამ პრ ოც ესს ხე ლს 
უშ ლის ის, რომ კო ნკ
რე ტულ ობ იე ქტ ებ ში, 
დე ვნ ილ ებ თან ერ თად, 
არ იან სო ცი ალ ურ ად 
და უც ვე ლე ბიც. ის ინ იც 
გა ჰყ ავ და თბ ილ ის ის მე

რი ას, მა გრ ამ, ის ევ და ის
ევ, ხე ლის შე შლ ის გა მო, ეს 

ვერ მო ხე რხ და. სა მწ უხ არ
ოდ, ამ ას მო ჰყ ვა ტრ აგ ედ ია, 

შე ნო ბა ში ცე ცხ ლი გა ჩნ და და 
ერ თი არ ას რუ ლწ ლო ვა ნი გა რდ

აი ცვ ალა, მე ორე მძ იმ ედ და შა ვდა, 
ას ევე სე რი ოზ ული და მწ ვრ ობა მი
იღო ოჯ ახ ის უფ რო სმა. ძა ლი ან 
მა ინ ტე რე სე ბს, გრ ძნ ობს თუ არა 
ამ ტრ აგ ედ ია ზე პა სუ ხი სმ გე ბლ
ობ ას ნი კა მე ლია, რომ არა მი სი 
პო ლი ტი კუ რი წა რმ ოდ გე ნა, დღ ეს 
ის ბა ვშ ვი ცო ცხ ალი იქ ნე ბო და და 
მი სი ოჯ ახი მე რი ის მი ერ უს აფ რთ
ხო ად გი ლას იქ ნე ბო და გა ყვ ან ილი. 
მა ინ ტე რე სე ბს, ერ თხ ელ მა ინც მი
ვი და ამ ოჯ ახ თან? მი უს ამ ძი მრა 
მა ინც? სი ნდ ის ის ქე ნჯ ნას არ გა
ნი ცდ ის ამ ტრ აგ ედ ია ზე? რა თქ
მა უნ და, გა მო სა ხლ ებ ის პრ ოც ესი 
ყვ ელ გან ხა ვე რდ ოვ ნად ვერ მო ხდ

ება. არ ის კა ტე გო რია, რო მე ლს აც, 
პი რვ ელ რი გში, ეკ უთ ვნ ის ბი ნა, 
მა გრ ამ იმ ის გა მო, რომ სხ ვამ უფ
რო „იშ უს ტრა“: და დრ ოზე ად რე 
შე იჭ რა ობ იე ქტ ში, იქ მნ ება პრ ობ
ლე მა. სწ ორ ედ ეს შე ჭრ ილი ხა ლხი 
ით ხო ვს სა სწ რა ფოდ და კა ნო ნე ბას 
და აქ ცი ებ საც მა რთ ავს, მა გრ ამ არ 
და ვუ კა ნო ნებ! მე ვი ქნ ები მტ ყუ ანი 
იმ ათ ეუ ლო ბით ად ამ ია ნის წი ნა შე, 
რო მე ლიც ყო ვე ლდ ღე სი კვ დი ლს 
შე ჰყ ურ ებს, რა დგ ან ნგ რე ვად ობ
იე ქტ ებ ში ცხ ოვ რო ბს. ვერ და ვუ
კა ნო ნებ და იყ ვი რონ, რა მდ ენ იც 
უნ დათ. თუ სა ჭი რო გა ხდ ება რა
დი კა ლუ რი ზო მე ბის მი ღე ბა, ჩვ ენ 
ამ ას გა ვა კე თე ბთ. სა ხე ლმ წი ფო 
იმ იტ ომ არ ის სა ხე ლმ წი ფო, რომ 
ას ეთი ტი პის გა მო წვ ევ ებს ად ეკ ვა
ტუ რად უპ ას უხ ოს. ჩვ ენ ყვ ელ ან აი
რად ვც დი ლო ბთ, მო ლა პა რა კე ბის 
გზ ით მი ვა ღწ იოთ შე დე გს, მა გრ ამ, 
თუ ად ამ ია ნი სა სა მა რთ ლოს გა და
წყ ვე ტი ლე ბას ნე ბით არ ას რუ ლე
ბს, შე სა ძლ ოა, ძა ლის გა მო ყე ნე ბით 
მო ხდ ეს მა თი გა ყვ ანა. 

– რო გო რც ცნ ობ ილ ია, უკ რა
ინ იდ ან სა ქა რთ ვე ლო ში რა მდ ენ
იმე ას ეუ ლი ლტ ოლ ვი ლი ჩა მო ვი
და... რა შე ღა ვა თე ბით ის არ გე ბლ
ებს ეს ხა ლხი?

– 500მდე ად ამ ია ნია შე მო სუ ლი. 
მა თი აბ სო ლუ ტუ რი უმ რა ვლ ეს ობა 
გა რკ ვე ულ წი ლად ად რეც და კა ვშ
ირ ებ ული იყო სა ქა რთ ვე ლო სთ ან. 
მი ვი ღეთ გა და წყ ვე ტი ლე ბა, რომ 
ამ ად ამ ია ნე ბს მა ქს იმ ალ ურ ად შე
ვუ მს უბ უქ ოთ ის პრ ოც ედ ურ ები, 
რო მე ლიც ლტ ოლ ვი ლის სტ ატ უს ის 
მი ნი ჭე ბი სთ ვის არ ის სა ჭი რო, თუ
მცა ის ინი მა ნა მდ ეც ის არ გე ბლ ებ ენ 
სა ხე ლმ წი ფო შე ღა ვა თე ბით, იქ ნე ბა 
ეს და ზღ ვე ვა, სა ცხ ოვ რე ბე ლი ბი
ნის და ქი რა ვე ბა, გა ნა თლ ებ ის უფ
ლე ბის უზ რუ ნვ ელ ყო ფა თუ სხ ვა. 

– რა კი ღა უკ რა ინ ის თე მას შე
ვე ხეთ, აქ ვე გკ ით ხა ვთ, რო გო რია 
თქ ვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა იქ წა
სუ ლი ქა რთ ვე ლი მე ბრ ძო ლე ბის 
მი მა რთ?

„მაინტერესებს, 
გრძნობს თუ არა 
ამ ტრაგედიაზე 

პასუხისმგებლობას 
ნიკა მელია. რომ არა 

მისი პოლიტიკური 
წარმოდგენა, დღეს 
ის ბავშვი ცოცხალი 

იქნებოდა“

EXCLUSIVE

„ციხეებში  
ხმაური და შიმშილი 

ხშირად დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელების 

მხრიდან იყო 
ინსპირირებული, მათ 
ჰქონდათ სხვადასხვა 

მიზანი, მათ შორის ის, 
რომ ციხეში სპეცრაზმი 
შეგვეყვანა და ამ საქმეს 

ვიღაც 
გადაჰყოლოდა“

`ყოველი ქართველის 
სიცოცხლე ჩემთვის 
ძვირფასია~
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`მილიონი 
საქმეა, 

რომელიც შეიძლება 
ვერ გაიხსნას. დიდი 

განსხვავებაა „ვერგახსნასა“ 
და „არგახსნას“ შორის~

ექსკლუზიური ინტერვიუ სოზარ სუბართან

– ყო ვე ლი ქა რთ ვე ლის სი ცო
ცხ ლე ჩე მთ ვის ძვ ირ ფა სია. მით 
უმ ეტ ეს, რო დე საც ლა პა რა კია ახ
ალ გა ზრ და ბი ჭე ბზე, რო მლ ებ იც 
ქვ ეყ ნის მო მა ვა ლს წა რმ ოა დგ ენ ენ. 
ამ თე მა ზე სულ ილ ია ჭა ვჭ ავ აძ ის 
სი ტყ ვე ბი მა ხს ენ დე ბა, რო მე ლს აც 
რჩ ევ ის თვ ის მი მა რთ ეს სტ უდ ენ ტე
ბმა, რო დე საც ის ინი სა ბე რძ ნე თის 
აჯ ან ყე ბუ ლე ბის მხ არ და სა ჭე რად 
წა სვ ლას გე გმ ავ დნ ენ. ილ იამ მათ 
მო უწ ონა თა ვდ ად ება, შე მა რთ ება, 
მა გრ ამ იქ ვე უთ ხრა, რომ არ წა
სუ ლი ყვ ნენ, რა დგ ან თი თო ეუ ლი 
მა თგ ან ის სი ცო ცხ ლე სა მშ ობ ლოს 
სჭ ირ დე ბო და. მე არც ილ ია ვარ და 
ვე რც ას ეთი მო წო დე ბას გა ვა კე
თებ, მა გრ ამ ეს თი თო ეუ ლი ად ამ
ია ნის პი რა დი გა და წყ ვე ტი ლე ბაა. 
ზო გა დად, იმ ას, რაც უკ რა ინ აში 
ხდ ება, ძა ლი ან მტ კი ვნ ეუ ლად გა
ნვ იც დი. ჩე მი ძმა ცხ ოვ რო ბდა უკ
რა ინ აში, იქ აუ რი მო ქა ლა ქე იყო და 
იქ გა რდ აი ცვ ალა. ჩე მი რძ ალი და 
ძმ ის შვ ილი ამ ჟა მა დაც უკ რა ინ ის 
მო ქა ლა ქე ები არ იან. ასე რომ, ჩე
მთ ვის ნა მდ ვი ლად არ არ ის სუ ლე
რთი, რაც იქ ხდ ება. 

– ე.წ. სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ
დგ ენ ის პრ ოც ეს ზეც გკ ით ხა ვთ... 
რჩ ება შთ აბ ეჭ დი ლე ბა, რომ იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილ ის მკ ვლ ელ ობ ამ გა
ხმ აუ რე ბუ ლი სა ქმ ეე ბის გა მო ძი
ება და აჩ ქა რა...

– რა ხან სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ
დგ ენ აზე ვლ აპ არ აკ ობთ, მო დით, 
და ვს ვათ კი თხ ვა – ვინ იდ გა იმ უს
ამ არ თლ ობ ის სა თა ვე ში? ეს იყო 
ქვ ეყ ნის პი რვ ელი პი რი – მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვი ლი, რო მლ ის მი მა რთ
აც აღ ძრ ულ ია სი სხ ლის სა მა
რთ ლის სა ქმ ეე ბი. გა მო ცხ ად
ებ ულ ია ოფ იც ია ლუ რი ძე ბნა. 
ქვ ეყ ან აში მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი გა
და წყ ვე ტი ლე ბის მი მღ ები პი რე
ბი, იქ ნე ბა ეს ვა ნო მე რა ბი შვ ილი 
თუ სხ ვა, სხ ედ ან ცი ხე ში, ზო გი 
მა თგ ანი კი იძ ებ ნე ბა. 

– თუ მცა იგ ივე კე ზე რა შვ ილ ის 
შე მთ ხვ ევ აში, სა ფრ ან გე თის სა
ხე ლმ წი ფომ უა რი თქ ვა სა ქა
რთ ვე ლო სთ ვის მის გა დმ ოც
ემ აზე... 

– ეს არ ნი შნ ავს, რომ მი სი სა
ქმე პო ლი ტი კუ რად იყო მო ტი ვი
რე ბუ ლი. მა ხს ოვს, სა აკ აშ ვი ლის 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის დრ ოს სა ბე რძ
ნე თმა უა რი თქ ვა გა ხმ აუ რე ბუ
ლი ნა რკ ოტ რა ფი კის სა ქმ ეში 
ბრ ალ დე ბუ ლი ნუ გზ არ ბო ჭო
რი შვ ილ ის გა დმ ოც ემ აზე. რა, 
ეს სა ქმ ეც პო ლი ტი კუ რად 
იყო მო ტი ვი რე ბუ ლი? ზო
გჯ ერ ხდ ება ისე, რომ კო
ნკ რე ტულ სა ხე ლმ წი ფო ებს 
აქ ვთ გა რკ ვე ული ეჭ ვე ბი 
სა სა მა რთ ლო სი სტ ემ ის მი
მა რთ, ან ხდ ება პო ლი ტი
კუ რი გა და წყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა. რაც არ უნ და წა
რმ ატ ებ ული რე ფო რმ ები 
გა ატ არო, ეს ეჭ ვე ბი ერთ 
დღ ეში არ ქა რწ ყლ დე ბა. 
რაც შე ეხ ება სა მა რთ
ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ას, 
ამ ას დრო სჭ ირ დე ბა... 
სა ქმ ეე ბი, რო მე ლიც 
წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო
ბა ში ყა ლბ დე ბო და, 
ორსამ დღ ეში ვერ 
გა იხ სნ ება. 

– ერთერთ სა ტე ლე ვი ზიო ეთ
ერ ში თქ ვით, რომ იუ რი ვა ზა გა
შვ ილ ის სა ქმე იქ ნე ბა მთ ავ არი 
ინ დი კა ტო რი... თუ ეს სა ქმე არ 
გა იხ სნა, შე სა ძლ ოა „ქა რთ ული 
ოც ნე ბა“ და ტო ვოთ?

– მა შინ ჟუ რნ ალ ის ტე ბმა არ ას
წო რად და სვ ეს კი თხ ვა. მი ლი ონი 
სა ქმ ეა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ვერ გა
იხ სნ ას. დი დი გა ნს ხვ ავ ებ აა „ვე რგ
ახ სნ ასა“ და „არ გა ხს ნას“ შო რის. თუ 
შე გნ ებ ულ ად არ გა იხ სნა ეს სა ქმე, 
რა თქ მა უნ და, ვი გრ ძნ ობ პო ლი ტი
კურ პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას, თუ მცა ეს 
არ ნი შნ ავს, რომ ყვ ელა სა ქმ ეს აქ ვს 
გა ხს ნის პე რს პე ქტ ივა. იუ რის მკ ვლ
ელ ობა უმ ძი მე სი სა ქმ ეა, ცხ ად ია, 
მი სი გა მო ძი ება ად ვი ლი არ იქ ნე ბა, 
მა გრ ამ ვი ცი, რომ გა მო ძი ება ძა ლი
სხ მე ვას არ იშ ურ ებს.  

– ბო ლო პე რი ოდ ში სა კმ აოდ 
ხშ ირ ად სა უბ რო ბენ დე სტ აბ ილ
იზ აც ია ზე... ხომ არ ფი ქრ ობთ, 
რომ ამ თე მე ბზე აპ ელ ირ ება გა
და ჭა რბ ებ ულ ია?

– აქ სა უბ არ ია გა რკ ვე ულ მც დე
ლო ბე ბზე. ფა ქტ ია, რომ „ნა ცი ონ
ალ ური მო ძრ აო ბა“ არ ის ის ძა ლა, 
რო მე ლს აც სუ რს არ ეუ ლო ბა და 
დე სტ აბ ილ იზ აც ია. ის ინი ფი ქრ ობ
ენ, რომ ამ ღვ რე ულ წყ ალ ში თე ვზს 
ად ვი ლად და იჭ ერ ენ.

– რა გა ძლ ევთ ამ ის თქ მის სა
ფუ ძვ ელს? რა მე ინ ფო რმ აც ია გა
ქვთ?

– თი თო ეუ ლი მა თი გა ნც ხა დე ბა 
სწ ორ ედ აქ ეთ კენ არ ის მი მა რთ
ული. გა რდა ამ ისა, ვი ცით ში ნა გან 
სა ქმ ეთა ყო ფი ლი მი ნი სტ რის გა
ნც ხა დე ბა. მან გა აკ ეთა რა მდ ენ იმე 
მკ აფ იო მი ნი შნ ება ოპ ერ ატ იუ ლი 
ინ ფო რმ აც იის სა ფუ ძვ ელ ზე. ამ 
გა ნც ხა დე ბე ბს ჰქ ონ და ერ თგ ვა რი 
პრ ევ ენ ცი ის ხა სი ათი. რო ცა სა ფრ
თხ ეე ბზე ვლ აპ არ აკ ობთ, მხ ოლ ოდ 
„ნა ცი ონ ალ ურ მო ძრ აო ბა ზე“ 
ვერ ვი სა უბ რე ბთ. რა მდ ენ იმე 
დღ ის წინ პრ ესა შე ძრა ჩვ
ენი თა ნა მო ქა ლა ქის გა
ნც ხა დე ბამ, რო მე ლიც 
„ის ლა მუ რი სა ხე ლმ
წი ფოს“ მხ არ ეს იბ
რძ ვის. პრ აქ ტი კუ
ლად ის იმ უქ რე ბა 
ტ ე  რ ა  ქ ტ  ე ბ  ი თ , 
რო გო რც ხე ლი
სუ ფლ ებ ის, ისე 
სა ქა რთ ვე ლოს 
მა რთ ლმ ად იდ ებ
ლუ რი ეკ ლე სი ის 
წი ნა აღ მდ ეგ. ას
ეთი ინ ფო რმ აც იე
ბის „გა ტა რე ბა“ და 
ყუ რა დღ ებ ის მი ღმა 
და ტო ვე ბა არ შე იძ
ლე ბა. სწ ორ ედ ას ეთი 
მუ ქა რე ბით იწ ყე ბო და 
„შა რლი ებ დოს“ წი ნა აღ
მდ ეგ გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული 
თა ვდ ას ხმა, 11 სე ქტ ემ ბრ ის ტე
რა ქტი და სხვ. 

– რუ სე თი დან და პრ ორ უს ული 
ძა ლე ბი დან მო მდ ინ არე სა ფრ თხ
ეზე რას იტ ყვ ით?

– ქა რთ ველ სა ზო გა დო ებ აში პრ
ორ უს ული ძა ლე ბის გა ვლ ენა იმ დე
ნად და ბა ლია, რომ მა თი მხ რი დან 
რა იმე სე რი ოზ ულ სა ფრ თხ ეზე სა
უბ არი უს აფ უძ ვლ ოა. რა თქ მა უნ
და, რუ სე თს ყო ვე ლთ ვის ექ ნე ბა 
სუ რვ ილი, აქ რა იმე სა ხის და ძა ბუ
ლო ბა და არ ეუ ლო ბა გა მო იწ ვი ოს. 
ეს რომ ასე არ მო ხდ ეს, სა ჭი როა 
გო ნი ვრ ული პო ლი ტი კა. შე გა ხს ენ
ებთ უკ რა ინ ის მა გა ლი თს... პო რო

შე ნკო შა ნსს არ უშ ვე ბს ხე ლი
დან, რომ პუ ტი ნს და ელ აპ

არ აკ ოს. ჩვ ენც სწ ორ ედ 
მო ლა პა რა კე ბის, მშ ვი
დო ბი ანი გზ ით უნ და 
ვი არ ოთ და არ უნ და 
წა მო ვე გოთ მო რიგ 
პრ ოვ ოკ აც იას.

– არ სე ბო ბს 
თუ არა მთ ავ
რო ბის ში გნ ით 
და პი რი სპ ირ
ება? ხშ ირ ად 
სა  უბ რო ბენ 
კა ლა ძი სა და 
ღა  რი ბა  შვ
ილ ის გუ ნდ
ებ ზე... პი რა
დად თქ ვენ 
ვის გუ ნდ ში 

ხა რთ?
– ჭო რე ბზე 

კო მე ნტ არს ვერ 
გა ვა კე თებ.  პრ ემ

იერმი ნი სტ რი არ ის 
ირ აკ ლი ღა რი ბა შვ ილი 

და, რა თქ მა უნ და, მეც 
და მთ ავ რო ბის ყვ ელა წე

ვრ იც, ვა რთ მი სი გუ ნდ ის 
წე ვრ ები. რა თქ მა უნ და, კა
მა თი ხშ ირ ად არ ის. მა გა ლი

თად, მთ ავ რო ბის ბო ლო სხ დო მა ზე 
ძა ლი ან ვი კა მა თეთ ვი ზალი ბე რა
ლი ზა ცი ის სა კი თხ ზე. ხა ნგ რძ ლი ვი 
კა მა თის შე დე გად მი ვდ ივ ართ კო
ნს ენ სუ სა მდე და იმ გა და წყ ვე ტი
ლე ბა მდე, რო მე ლიც ქვ ეყ ნი სთ ვის 
არ ის სა ჭი რო. და მთ ავ რდა ის დრო, 
რო ცა ერ თი კა ცის გა და წყ ვე ტი ლე
ბე ბით იმ არ თე ბო და ქვ ეყ ანა. 

– რა ტომ წა ხვ ედ ით სა სჯ ელ
აღ სრ ულ ებ ის მი ნი სტ რის თა ნა
მდ ებ ობ იდ ან? რო გო რც ვი ცი, ეს 
პი რა დად თქ ვე ნი სუ რვ ილი იყო...

– დი ახ, სა მჯ ერ ვი ყა ვი ამ სა კი
თხ ით მი სუ ლი  პრ ემ იერმი ნი სტ
რთ ან. ვი თხ ოვ დი, ან სხ ვა უწ ყე ბა ში 
გა და მი ყვ ან ეთ, ან გა მა თა ვი სუ ფლ
ეთთქო. რო დე საც არ სე ბო ბს გა
ნს ხვ ავ ებ ული ხე დვ ები სი სტ ემ ის 
მა რთ ვა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით, ძნ ელ
ია მუ შა ობა. სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის 
დე პა რტ ამ ენ ტი გა ხლ დათ აბ სო
ლუ ტუ რად და მო უკ იდ ებ ელი 
სტ რუ ქტ ურა, თა ვი სი ბი უჯ
ეტ ით, სა კა დრო პო ლი ტი
კით. მი ნი სტ რს არ ჰქ ონ
და უფ ლე ბა, სა კა დრო 
პო ლი ტი კა ში ჩა რე
ულ იყო, რო მე ლიც 
ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში 
ჩე მთ ვის სრ ულ

იად მი უღ ებ ელი იყო. მე ვა მბ ობ დი 
– სი სტ ემა ან მე უნ და ვმ არ თო, ან 
იმ ად ამ ია ნმა, რო მე ლიც დე პა რტ

ამ ენ ტს ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბს. რო
გო რც ჩა ნს, მა ინც იყო გა ნც

და და კი თხ ვე ბი, რა მდ ენ ად 
ეფ ექ ტუ რად შე ვძ ლე ბდი მე, 
რო გო რც უფ ლე ბა და მც ვე
ლი, სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის 
სი სტ ემ ის მა რთ ვას. მი
მა ჩნ ია, რომ ჩე მი პო ლი
ტი კა ეფ ექ ტუ რი იქ ნე
ბო და. დღ ეს აც ვა მა ყობ 
იმ რე ფო რმ ებ ით, რო მე
ლიც გა ვა ტა რე, თუ მცა 
ხშ ირ ად ეს რე ფო რმ ები 
ხდ ებ ოდა დი ნე ბის სა წი
ნა აღ მდ ეგ ოდ და ამ დი

ნე ბას ქმ ნი და სა სჯ ელ აღ
სრ ულ ებ ის დე პა რტ ამ ენ ტი. 

რე ფო რმა, რო მე ლიც გი ორ გი 
მღ ებ რი შვ ილ მა და იწ ყო, სა სჯ

ელ აღ სრ ულ ებ ის დე პა რტ ამ ენ
ტის ავ ტო ნო მი ურ ობ ის გა უქ მე ბის 

კუ თხ ით, მი სა სა ლმ ებ ელ ია. ეს მო
ნა ხა ზი, კო ნც ეფ ცი ის დო ნე ზე ჩე მი 
მი ნი სტ რო ბის დრ ოს შე იქ მნა. 

– არ სე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იით, 
თა ვად დე პა რტ ამ ენ ტი და ცი ხის 
ად მი ნი სტ რა ცი ის ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლე ბი ამ რე ფო რმ ის კა ტე გო რი
ული წი ნა აღ მდ ეგი არ იან... ამ
ბო ბენ იმ ას აც, რომ შე სა ძლ ოა, 
ავ ტო ნო მი ურ ობ ის შე ნა რჩ უნ ებ
ის მი ზნ ით პა ტი მრ ებ ის გა მო ყე
ნე ბაც კი მო ხდ ეს...

– ზო გა დად, ცი ხე ძა ლი ან მგ რძ
ნო ბი არე ორ გა ნი ზმ ია. ჩე მი მი ნი
სტ რო ბის დრ ოს არ და მი ნი შნ ავს 
არც ერ თი ცი ხის დი რე ქტ ორი ისე, 
რომ ხმ აუ რი არ მო ჰყ ოლ ოდა, ის
ევე რო გო რც გა ნთ ავ ის უფ ლე ბას. 
იყო ხე ლე ბი სა და ფე ხე ბის და ჭე დვ
ები იმ ის გა მო, რა ტომ მო ვხ სე ნით 
კო ნკ რე ტუ ლი ცი ხის დი რე ქტ ორი. 
ცხ ად ია, სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის დე
პა რტ ამ ენ ტის ავ ტო ნო მი ურ ობ ის 
შე ზღ უდ ვას მო ჰყ ვე ბა პრ ოტ ეს ტი. 
უა მრ ავი ხმ აუ რი, არ ეუ ლო ბა და 
ში მშ ილი, ძა ლი ან ხშ ირ ად ინ სპ ირ

ირ ებ ული იყო სი სტ ემ ის ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლე ბის მხ რი დან, მათ 

ჰქ ონ დათ სხ ვა და სხ ვა მი
ზა ნი, მათ შო რის ის, რომ 

ცი ხე ში სპ ეც რა ზმი შე გვ
ეყ ვა ნა და ვი ღაც გა და

ჰყ ოლ ოდა ამ სა ქმ ეს. 
სა ბე დნ იე როდ, არც 

ერ თხ ელ ას ეთ პრ
ოვ ოკ აც იას არ 

წა მო ვე გეთ.

„არ დავუკანონებ, რადგან 
მე ვიქნები მტყუანი იმ 

ათეულობით ადამიანის წინაშე, 
რომელიც ყოველდღე სიკვდილს 

შეჰყურებს. თუ რადიკალური 
ზომების მიღება საჭირო 

გახდება, ჩვენ ამას გავაკეთებთ“

„ისლამური
სახელმწიფოს“ 

მებრძოლი იმუქრება 
ტერაქტებით, როგორც 

ხელისუფლების, 
ისე საქართველოს 

მართლმადიდებლური 
ეკლესიის წინააღმდეგ... 

ასეთი მუქარებით იწყებოდა 
„შარლი ებდოს“ წინააღმდეგ 

განხორციელებული 
თავდასხმა და 
11 სექტემბრის 

ტერაქტი“

`რახან 
სამართლიანობის 

აღდგენაზე 
ვლაპარაკობთ, 

მოდით, დავსვათ 
კითხვა – ვინ იდგა 
იმ უსამართლობის 
სათავეში? ეს იყო 
ქვეყნის პირველი 

პირი – მიხეილ 
სააკაშვილი~
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გა მო ცდ ილ ება არ ის ცხ ოვ რე ბის 
პრ ოც ესი. არა მგ ონ ია, რომ ად ამ
ია ნი სა იდ ან მე ჭკ უას სწ ავ ლო ბდ ეს. 
ცხ ოვ რე ბა მც დე ლო ბი სა და შე ცდ
ომ ის სე რი აა“,  მი თხ რა ინ ტე რვ იუს 
წინ გე ლა ჩა რკ ვი ან მა. რა გა მო ცდა 
მო უწ ყო ცხ ოვ რე ბამ, რა ფრ აგ მე ნტი 
ახ სე ნდ ება ირ აკ ლი ჩა რკ ვი ან ის ცხ
ოვ რე ბი დან და რო გო რი უნ და იყ ოს 
ქა ლი, რომ ის მუ დმ ივ ად სა სუ რვ ელი 
იყ ოს მა მა კა ცი სთ ვის, ჩე მი რე სპ ონ
დე ნტი გი ამ ბო ბთ. დღ ეს, ბა ტონ გე
ლას ცხ ოვ რე ბი სე ულ გა მო ცდ ილ ებ
აზე ვე სა უბ რეთ

ცე კას პი რვ ელი მდ ივ ნის 
შვ ილ ობა თუ  ჯე კპ ოტი

 1939 წე ლს და ვი ბა დე. მა მა ჩე მი 
პი რვ ელი პი რი იყო სა ბჭ ოთა სა ქა რთ
ვე ლო სი. მა შინ  პო ლი ტი კუ რი სი სტ ემა 
ას ეთი იყო, ცე კას პი რვ ელი მდ ივ ანი 
იყო რე ალ ურ ად პი რვ ელი პი რი. ცე კას 
პი რვ ელი მდ ივ ნის შვ ილ ად და ბა დე ბის 
ალ ბა თო ბა, და ახ ლო ებ ით სა მჯ ერ ნა
კლ ებ ია, ვი დრე სა ქა რთ ვე ლო ში ჯე კპ
ოტ ის მო გე ბის ალ ბა თო ბა. მგ ონი ჯო
ბდა ჯე კპ ოტი მო მე გო (იც ინ ის).

 რა ტომ?
 მე ტი ფუ ლი მე ქნ ებ ოდა. ცე კას პი

რვ ელი მდ ივ ნის შვ ილ ობ ამ ფუ ლი არ 
მო მცა, მა გრ ამ მო მცა პრ ივ ილ ეგ ირ
ებ ული ბა ვშ ვო ბა. ეს კა რგ იც არ ის და 
ცუ დიც. მძ იმე დრო იყო. ის პე რი ოდი, 
მა ტე რი ალ ური თვ ალ სა ზრ ის ით, ძა ლი
ან მს უბ უქ ად გა მო ვი არე. გა ჭი რვ ება 
არ მი ნა ხა ვს, იღ ბლ ია ნი ვი ყა ვი. ხა ლხ ის 
უმ რა ვლ ეს ობა ძა ლი ან გა ჭი რვ ებ ული 
იყო.

 რა იყო ცუ დი?
 ცუ დი არ აფ ერი ყო ფი ლა, თუ მცა 

შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო. რო ცა ყვ
ელა გე უბ ნე ბა, რა კა რგი ხარ, გე ლო
ლი ავ ება, თვ ალ ებ ში შე მო გც იც ინ ებს 
ყა ლბ ად, მა რთ ლა კა რგი კი არ ხარ, ამ
ით ოჯ ახ ის კე თი ლგ ან წყ ობ ას იმ სა ხუ
რე ბს. შენ კი შე იძ ლე ბა გე გო ნოს, რომ 
მა რთ ლა კა რგი ხარ და თა ვში აგ ივ არ
დეს. ფა ქტ ორი, რო მე ლიც ამ სა ში შრ
ოე ბას აბ ალ ან სე ბდა, აბ ათ ილ ებ და, იყო 
დე და ჩე მი. დე და ძა ლი ან მკ აც რი ქა ლი 
იყო. ობ ლო ბა ში გა იზ არ და, დედმა მა 
და ეღ უპა რო ცა 6 წლ ის იყო. დე იდ ამ 
გა ზა რდა, რო მე ლიც ქა რთ ვე ლი კა თო
ლი კე იყო. ის იც ძა ლი ან მკ აც რი, ღვ თი
სმ ოს ავი ქა ლი გა ხლ დათ და მკ აც რად 
გა ზა რდა. ამ იტ ომ დი სც იპ ლი ნა მძ აფ
რად ჰქ ონ და დე დას, თა ვა შვ ებ ულ ობა, 
ქე იფი არ უყ ვა რდა, გვ ეუ ბნ ებ ოდა, ყვ
ელ აფ ერი შე მთ ხვ ევ ით ობ აა, არ გე გო
ნოთ, რომ ას ეთ ცხ ოვ რე ბას იმ სა ხუ რე
ბთ, შე მთ ხვ ევ ით ხა რთ კა რგ ადო. 

 დე დას სი მკ აც რე კი დევ რა ში გა
მო იხ ატ ებ ოდა, რის უფ ლე ბას არ გა
ძლ ევ დათ?

 რო ცა სტ უდ ენ ტი ვი ყა ვი, მა მა ჩე
მი ცე კას მდ ივ ანი აღ არ იყო, მა გრ ამ 
მა ტე რი ალ ურ ად არც მა შინ გვ იჭ ირ
და, ინ სტ იტ უტ ის დი რე ქტ ორი იყო 

და პა ტა რა ხე ლფ ასი არ ჰქ ონ და. 
ყო ვე ლდ ღე დე და 3 მა ნე თზე მე ტს არ 
მა ძლ ევ და. ეს მყ ოფ ნი და იმ აში, რომ 
მი ვს ულ იყ ავი „გე პე იში“, უკ ან და ვბ
რუ ნე ბუ ლი ყა ვი და მე ყი და სი გა რე ტი 
„პრ იმა“. ფუ ლი ბა ვშ ვს რყ ვნ ისო, ამ ბო
ბდა დე და. არ მი ხდ იდ ნენ და ბა დე ბის 
დღ ეე ბს. კო მუ ნი სტ ებ ის თვ ის ბუ რჟ უა
ზი ული გა დმ ონ აშ თე ბი არ იყო მი ღე
ბუ ლი. მათ მი აჩ ნდ ათ, რომ ის ინი ახ ალ 
ად ამ ია ნე ბს ქმ ნი დნ ენ, რო მლ ებ იც არ 
უნ და ყო ფი ლი ყვ ნენ „მე შჩ ან ები“ ანუ 
წვ რი ლბ ურ ჟუ აზ იუ ლი იდ ეო ლო გი ის 
მქ ონე ად ამ ია ნე ბი. ამ იტ ომ და ბა დე ბის 
დღ ეე ბი, სა ჩუ ქრ ები არ ით ვლ ებ ოდა 
კა რგ ტო ნად.

 მშ ობ ლე ბი სა ჩუ ქრ ებს არ გჩ უქ
ნი დნ ენ?

 არა. მხ ოლ ოდ პა ტა რა ას აკ ში, სა
თა მა შოს სა ხით. ერ თხ ელ, მა ხს ოვს, მა
ტა რე ბე ლი გვ იყ იდ ეს შვ ილ ებს, თა ვი სი 
ლი ან და გე ბით, მთ ელი სი სტ ემა იყო, 
ძა ლი ან მო გვ წო ნდა. ალ ბათ, სა მხ ედ
რო ებ ის ჩა მო ტა ნი ლი იყო, ნა და ვლი 
გე რმ ან იი დან.

 ფუ ლი ბა ვშ ვს მა რთ ლაც რყ ვნ
ის?

  ბე ვრი ფუ ლი, რა თქ მა უნ და, ბა

ვშ ვს გა რყ ვნ ის, ზო მი ერ ება ყვ ელ აფ
ერ ში სა ჭი როა.

 გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი და რი გე ბა გა
ხს ენ დე ბათ მშ ობ ლე ბი სგ ან?

 მა მა ჩე მს მი აჩ ნდა, რომ პო ლი ტი
კა ში არ უნ და ვყ ოფ ილ იყ ავ ით გა რე
ული. იც ოდა, რომ პო ლი ტი კა, გა ნს
აკ უთ რე ბით იმ პე რი ოდ ის, იყო ბე წვ ის 
ხი დზე სი არ ული, სი კვ დილსი ცო ცხ
ლის სა კი თხი. ამ იტ ომ არ გვ ირ ჩე ვდა 
შვ ილ ებს ამ სფ ერ ოში ჩა რთ ვას. მე არ
ქი ტე ქტ ორ ობ ას მი რჩ ევ და. თა ვად უნ
დო და არ ქი ტე ქტ ორ ობა, მა გრ ამ ვერ 
მო ახ ერ ხა. მან კა რგ ად იც ოდა რუ სუ
ლი და ამ იტ ომ გა ზე თის რე და ქტ ორ ად 
წა იყ ვა ნეს. ასე რომ, თქ ვე ნი კო ლე გა 
იყო მა მა ჩე მი. დე და ჩე მს დი რი ჟო რი 
უნ დო და გა მო ვს ულ იყ ავი. დე დას შე სა
ნი შნ ავი სმ ენა ჰქ ონ და, მი სგ ან გა მო მყ
ვა მეც ეს ნი ჭი. მო სკ ოვ ში რომ გა და ვე
დი, მუ სი კას თა ვი და ვა ნე ბე, გა მე ბი სა 
და ეტ იუ დე ბის და კვ რა მე ზა რე ბო და. 

 მა შინ მუ სი კა ზე სი არ ული მო
დუ რი იყო, მხ ოლ ოდ ამ იტ ომ და ჰყ ავ
დით დე დას მუ სი კა ზე, თუ ეს თქ ვე ნი 
სუ რვ ილ იც იყო?

 სწ ავ ლე ბის ის მე თო დი კა, აკ ად ემ
იუ რი სწ ავ ლე ბა დი დად არ მხ იბ ლა ვდა. 

თუ მცა ჩე მი აქ აუ რი მა სწ ავ ლე ბე ლი, 
კა რგი ად ამ ია ნი იყო, მუ სი კა ლუ რი, 
ფა ქი ზი სუ ლის. ბა ლა ნჩ ივ აძ ის სა ბა ვშ
ვო კო ნც ერ ტის პი რვ ელი შე მს რუ ლე
ბე ლი ვი ყა ვი. პი რვ ელ ნა წი ლს, ბა ლა
ნჩ ივ აძ ის ვა ჟი უკ რა ვდა, მე ორ ეს მი შა 
კი ლა სო ნი ძე და მე სა მეს  მე. 1011 
წლ ის ბი ჭი სთ ვის არ იყო ეს უბ რა ლო 
ამ ბა ვი, მა გრ ამ მე რე, მო სკ ოვ ში, მა სწ
ავ ლე ბე ლი არ მო მე წო ნა. უხ ეში ქა ლი 
იყო, სი ფა ქი ზე, რო მე ლიც ჩე მს აქ აურ 
მა სწ ავ ლე ბე ლში იყო, მა სში ვერ აღ მო
ვა ჩი ნე. ერ თხ ელ, რო ცა მე მო ცა რტ ის 
„რე მი ნო რის ფა ნტ აზ იას“ ვუ კრ ავ დი, 
ძე ხვ ის სუ ნი მო მი ვი და. უკ ან მი ვი ხე
დე და და ვი ნა ხე, ბუ ტე რბ რო დს ჭა მდა. 
მო ვე დი სა ხლ ში და ვთ ქვი, რომ იქ აღ
არ წა ვი დო დი.  

 მშ ობ ლე ბი გა ქე ბდ ნენ?
 არა. დე და ჩე მი არ ას დრ ოს მა ქე

ბდა. ეს არ იყო სწ ორი. რო ცა არ გა ქე
ბენ, სწ ორ ად თვ ით შე ფა სე ბის უნ არს 
კა რგ ავ. მთ ელი ცხ ოვ რე ბის გა ნმ ავ
ლო ბა ში გა ცი ლე ბით მე ტი პო ტე ნც ია
ლი მქ ონ და, ვი დრე თვ ით ონ მჯ ერ ოდა 
ამ ის. ამ იტ ომ ჩვ ენ, მე და ნა ნა ირ აკ ლი
სთ ან მი მა რთ ებ აში ასე არ ვი ქც ეო დით. 
ნა ნა სულ არ ჰგ ავ და დე და ჩე მს, სა ერ
თოდ არ იყო მკ აც რი. 

პი რვ ელი ხე ლფ ასი, პი რვ ელი სა მს
ახ ური

 რო ცა მე და ნა ნა ცა ლკე გა და ვე
დით და მა რტო და ვი წყ ეთ ცხ ოვ რე ბა, 
ეს სა კი თხ იც და დგა დღ ის წე სრ იგ ში. 
მა რთ ალ ია ჩე მი მშ ობ ლე ბი გვ აძ ლე ვდ
ნენ ფუ ლს, თვ ეში 80 მა ნე თს, მა გრ ამ 
ეს არ იყო სა კმ არ ისი. ირ აკ ლი უკ ვე 
გვ ყა ვდა. მა შინ გა ვი ხს ენე მუ სი კა. მაგ 
დრ ოი სთ ვის უკ ვე ვუ კრ ავ დი ჯა ზს.  
მო გე ხს ენ ებ ათ, ნა ნა კო ნს ერ ვა ტო რი
აში სწ ავ ლო ბდა და მა სთ ან ერ თად თე
ორ იის კუ რს ებ იც გა ვი არე. გა მო მა დგა. 
მა შინ ყვ ელა და წე სე ბუ ლე ბას ჰყ ავ და 
თვ ით მო ქმ ედი ორ კე სტ რი. მი ვე დი „მა
უდ კა მვ ოლ ის“ კო მბ ინ ატ ში და გა ვხ დი 
ორ კე სტ რის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი. 50 მა ნე
თს მი ხდ იდ ნენ. 

 გა ხს ოვთ, პი რვ ელი ხე ლფ ასი 
რო გორ გა მო იყ ენ ეთ?

 ოჯ ახს მო ვა ხმ არე... სა ოც არი შე
გრ ძნ ებ აა, რო ცა შენ შე ნი გა მო მუ შა
ვე ბუ ლი ხე ლფ ასი მი გა ქვს ოჯ ახ ში, ეს 
არ ის იმ ის და სტ ური, რომ შენ კა ცი 
ხარ. თუ თა ვის და ოჯ ახ ის შე ნა ხვა არ 
შე გი ძლ ია, კა ცი აღ არ ხარ. ცუ დი სა
თქ მე ლია, მა გრ ამ ას ეა. 

 ფი ნა ნს ურ ად ყვ ელ აზე მძ იმე პე
რი ოდი რო მე ლი იყო თქ ვე ნს ცხ
ოვ რე ბა ში?

 90ია ნი წლ ებ ის და სა
წყ ისი, რო ცა და ინ გრა 
სა ბჭ ოთა ხე ლი სუ ფლ

ება. მა შინ უკ ვე ვმ უშ
აო ბდი, შე ვა რდ ნა ძის 

მრ ჩე ვლ ად, რო
მე ლიც ჯერ პრ

ეზ იდ ენ ტი არ იყო, 
სა ქა რთ ვე ლოს მე თა
ური ერ ქვა, მა გრ ამ 
ხე ლფ ასი მქ ონ და 165 

ლა რი. ამ ას ერ თვ ოდა 
უშ უქ ობა, უყ ვე ლა ფრ ობა. სხ ვა 

დრ ოს ნა მდ ვი ლი გა ჭი რვ ება არ 
გვ ინ ახ ავს. ყო ვე ლთ ვის მყ ავ და მო

წა ფე ები, ნა ნაც ცდ ილ ობ და და მხ მა რე
ბო და. მა ხს ოვს, ერ თხ ელ, სა ხის „კრ ემ
ებ ის“ კე თე ბა და გა ყი დვ აც და იწ ყო. ეს 
ხე ლო ბა მან დე და მი სი სგ ან იც ოდა. ასე 
რომ, ამ სხ ვა და სხ ვა წყ არ ოე ბი დან მეტ
ნა კლ ებ ად შე მო სა ვა ლი გვ ქო ნდა. ფუ
ლის გა და ნა ხვ აზე ლა პა რა კი ზე დმ ეტი 
იყო, მა გრ ამ ვც ხო ვრ ობ დით. 90ია ნი 
წლ ებ ის შე მდ ეგ უკ ვე ლე ქც იე ბი შე მო
მთ ავ აზ ეს სა ზღ ვა რგ არ ეთ. მს ოფ ლი ოს 
აღ ია რე ბულ კვ ლე ვა თა ცე ნტ რე ბში ვკ
ით ხუ ლო ბდი ლე ქც იე ბს, სა დ აც ერთ 
ლე ქც ია ში ათ ას დო ლა რს მი ხდ იდ ნენ. 
ეს იყო წე ლი წა დში ოთ ხჯ ერ, ხუ თჯ ერ.

„ნა მდ ვი ლი სი ყვ არ ული 
ქრ ონ იკ ული და ავ ად ებ აა და

 არ იკუ რნ ება“
 რა მდ ენ ჯე რმე ახ სე ნეთ თქ ვე ნი 

მე უღ ლე, ქა ლბ ატ ონი ნა ნა, რით გა
მო არ ჩი ეთ და ნა რჩ ენ ქა ლე ბში?

 ეს არ ავ ინ იც ის, და ვი ნა ხე თუ არა 
მო მე წო ნა. ზე მე ლზე შე ვხ ვდ ით პი რვ
ელ ად. მე გო ბა რთ ან ერ თად მო დი ოდა, 
რო მე ლს აც მეც ვი ცნ ობ დი. რა ღაც ძა
ლამ მი ბი ძგა, რომ მათ წა ვყ ოლ ოდი. ეს 
მი სტ იკ აა, არ იცი რა ტომ გი ზი და ვს. 19 
წლ ის ვი ყა ვი მა შინ. 

 სი ყვ არ ულ ში რო გორ გა მო უტ
ყდ ით?

ნინო მჭედლიშვილი

my View

გელა ჩარკვიანის ცხოვრებისეული გამოცდილება

„ერთხელ მითხრა, 
რომ მოვკვდები, შენ 

კიდევ ითხოვ ცოლსო. 
ძალიან გავბრაზდი. 

ამიტომ უნდა მეთქვა, 
სულ ვაპირებდი, რომ 

მეთქვა, მაგრამ...“

„როდესაც ირაკლი 
გარდაიცვალა, 
მე შემეცოდა ის 

ბავშვი, დიდი 
ირაკლი იმდენად 

არა. იმიტომ, 
რომ თვითონ 

მიდიოდა იქით, სულ 
ამბობდა, რომ არ 
უნდოდა სიბერე, 
არ მინდა ბებერი 

ირაკლი ჩარკვიანი 
არსებობდესო“
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 6 თვ ის შე მდ ეგ მი სს ავე სა ხლ ში გა
მო ვუ ტყ დი. ცი ოდა, ოქ ტო მბ ერი იყო... 
ლე ქს იც და ვწ ერე...

„გუ შინ ქრ ოდა ქა რი, ცი ოდა, ფო
თლ ები ცვ იო და, მმ ატ ებ და კა ეშ ანს.

სუ სხი სა ოც რად ცი სფ ერი ცი დან 
ჭვ არ ტლ იან ქა ლა ქს და ეშ ვა.

კვ ამ ლი ამ ოვ არ და ქა რხ ნის მი ლი
დან, სწ რა ფად მი აშ ურა მა ხა თას,

ქა რმა აზ ან ზა რა ფა ნჯ რის მი ნა 
და გა მვ ლელ მო ხუ ცს ქუ დი ახ ადა.

შო რე ულ ზა ფხ ულ ზე სტ ირ ოდ ნენ 
ხე ები, მე კი ყვ ელ ას და გა სა კვ ირ ვე
ლად 

მც ხე ლო და ოქ ტო მრ ის სუ სხ იან 
დღ ეე ბში, გა ხს ოვს, ოქ ტო მრ ის სუ სხ
იან დღ ეე ბში გა კო ცე პი რვ ელ ად“.

ამ შე მთ ხვ ევ იდ ან 23 თვ ის შე მდ ეგ 
და ვწ ერე ეს ლე ქსი, მა გრ ამ ზუ სტ ად 
აღ წე რს, იმ დღ ეს, რო ცა ნა ნას სი ყვ
არ ულ ში გა მო ვუ ტყ დი. ეს იყო პი რვ
ელი კო ცნა და პი რვ ელი აღ ია რე ბა. 
თუ მცა, „მე შენ მი ყვ არ ხარ“, ნა ნა სთ

ვის არ მი თქ ვა მს და ვნ ან ობ ამ ას. ეს 
უნ და თქ ვა, ბო ლოს მა ინც. მა ხს ოვს, 
ერ თხ ელ მი თხ რა, რომ მო ვკ ვდ ები, 
შენ კი დევ ით ხოვ ცო ლსო. ძა ლი ან გა
ვბ რა ზდი. ამ იტ ომ უნ და მე თქ ვა, სულ 
ვა პი რე ბდი, რომ მე თქ ვა, მა გრ ამ... 

 არ სე ბო ბს რე ცე პტი, რო მე ლიც 
სი ყვ არ ულს არ გა ახ უნ ებს?

 რე ცე პტი არა, პი რო ბე ბი არ სე ბო
ბს. მო ქმ ედ ებ ით ამ ას ვერ გა აკ ეთ ებ, ეს 
ად ამ ია ნე ბის ხა სი ათ ზეა და მო კი დე ბუ
ლი. სი ყვ არ ული ყო ვე ლთ ვის თხ ოუ
ლო ბას გა მო ცა ნას, სა იდ უმ ლო ებ ას. 
თუ სა იდ უმ ლო ება არ არ ის ად ამ ია ნე
ბში, სი ყვ არ ული ხუ ნდ ება. ნა ნა სფ ინ
ქსი იყო, არ ლა პა რა კო ბდა, სი ტყ ვა ძუ
ნწი იყო. შე იძ ლე ბა სა მი სა ათი მჯ და
რი ყო მე გო ბრ ებ ში და არ აფ ერი ეთ ქვა. 
რო ცა ად ამ ია ნი ცო ტას ლა პა რა კო ბს, 
ყო ვე ლთ ვის გგ ონ ია, რომ სა იდ უმ ლო
ება აქ ვს. ის მუ დმ ივ ად სა ინ ტე რე სო 
იყო ჩე მთ ვის, გა მო ცა ნა იყო ნა ნა, არ 
უყ ვა რდა ნა ნას ინ ტე ლე ქტ უა ლუ რი 
სა უბ რე ბი, ინ ტუ იც ია იყო მთ ლი ან ად. 
ვე რბ ალ ური ქა ლე ბი, რო მლ ებ იც ძა

ლი ან ბე ვრს ლა პა რა კო ბენ, აა შკ არ ავ
ებ ენ თა ვი ანთ თა ვს. ნა ნა, ერ თი მხ რივ, 
ლა მა ზი იყო და მე ორე მხ რივ, გა მო ცა
ნა. ნა მდ ვი ლი სი ყვ არ ული ქრ ონ იკ ული 
და ავ ად ებ აა და არ იკუ რნ ება. 

 რით იზ ომ ება სი ყვ არ ული?
 მს ხვ ერ პლ ით. სხ ვა სა ზო მი არ აქ

ვს. რო ცა ნა ნა სთ ან სი არ ული და ვი წყე, 
შე ხვ ედ რე ბი, ყვ ელა მს ხვ ერ პლ ის თვ ის 
მზ ად ვი ყა ვი: აღ არ და ვდ იო დი გე პე
იში, გა მო ცდ ებს ვე ღარ ვა ბა რე ბდი, ამ
ის გა მო სა ხლ ში მქ ონ და სკ ან და ლე ბი, 
არ აფ ერი მა ხს ოვ და, მხ ოლ ოდ ნა ნა ზე 
ვფ იქ რო ბდი. ეს არ ის მს ხვ ერ პლი, მთ
ლი ან ად ცვ ლი შე ნს ცხ ოვ რე ბას. 

თუ და ზო გავ ჯო ხს, 
გა აფ უჭ ებ ბა ვშ ვს

 თა ვად რა გა მო ცდ ილ ება გა უზ
ია რეთ შვ ილ ებს?

 ჭკ უას ვა რი გე ბდიმე თქი, ვერ გე
ტყ ვით, მა გრ ამ ბე ვრ რა მეს ვა სწ ავ ლი
დი. ვი ცო დი, რომ ორ ივე, თე ონ აც და 
ირ აკ ლიც შე მო ქმ ედ ებ ითი ად ამ ია ნე ბი 
იყ ვნ ენ. ამ იტ ომ თა ვი და ნვე შე მო ქმ

ედ ებ ით თა მა შე ბს ვე თა მა შე ბო დი. ეს 
იყო რი თმ ობ ანა (ვი ტყ ოდი სი ტყ ვას და 
რი თმა უნ და მო ეცა), პა რა დო ქს ობ ანა 
(უნ და მო ეფ იქ რე ბი ნა პა რა დო ქსი. მა
გა ლი თად, ერ თხ ელ მი თხ რა, მე ის ეთი 
მშ იე რი ვარ, მწ ვა დს აც კი არ შე ვჭ ამო. 
აი, ეს არ ის პა რა დო ქსი), ოქ სი მო რო ბა
ნა (შა ვი თო ვლი, ტკ ბი ლი ტკ ივ ილი) აფ
სუ რდ ობ ანა და ა.შ. აი, ას ეთ რა ღა ცე ბს 
ვა სწ ავ ლი დი შვ ილ ებს. მა მა ჩე მს ეს არ 
გა უკ ეთ ებ ია, თუ მცა მი კი თხ ავ და, სწ
ავ ლი სკ ენ მი მი თი თე ბდა ყო ვე ლთ ვის. 
შვ ილ თან ურ თი ერ თო ბა ში აუ ცი ლე ბე
ლია შე ნი გე მო ვნ ებ ის და ფი ქს ირ ებ აც. 
არ არ ის აუ ცი ლე ბე ლი ის და გე თა ნხ
მოს. მთ ავ არ ია უთ ხრა რა არ ის კა რგი 
და რა ცუ დი, ნა ხა ტი იქ ნე ბა ეს, მუ სი კა, 
თუ ფი ლმი. ოღ ონდ ამ ის თვ ის ჯერ შე
ნი გე მო ვნ ება უნ და და ხვ ეწო. 

 და სჯ ის მე თო დი გქ ონ დათ?
 შვ ილ ები არ მი ცე მია, მა გრ ამ, სა

მწ უხ არ ოდ, მი ყვ ირ ია მა თთ ვის. მა გრ ამ 
მთ ლად და უს ჯე ლო ბაც არ ვა რგა. დე
და ჩე მი ზო გჯ ერ გა მა რტ ყა მდა კი დეც, 
მა გრ ამ ეს მა შინ უფ რო მი ღე ბუ ლი 
იყო, მა რტო ჩვ ენ თან კი არა, ყვ ელ გან. 
ინ გლ ის ში რა ღაც დრ ომ დე რო ზგ ავ
დნ ენ ბა ვშ ვე ბს, რუ სულ გი მნ აზ იე ბშ იც 
რო ზგ ავ დნ ენ ბა ვშ ვე ბს. არ ის ას ეთი გა
მო თქ მა, „თუ და ზო გავ ჯო ხს, გა აფ უჭ
ებ ბა ვშ ვს“. დღ ევ ან დელ მს ოფ ლი ოში 
და სჯა ამ ოღ ებ ულ ია, მხ ოლ ოდ სა უბ
რე ბით უნ და და არ წმ უნო ბა ვშ ვი შე ნს 
სი მა რთ ლე ში. მე არ ვარ ამ ის მო მხ რე, 
მგ ონი და სჯა მა ინც სა ჭი როა.
„ირ აკ ლის არ უნ დო და ბე ბე რი ირ აკ

ლი ჩა რკ ვი ანი ყო ფი ლი ყო“
 დღ ეს, რო ცა ირ აკ ლის იხ სე ნე

ბთ, ყვ ელ აზე ხშ ირ ად ცხ ოვ რე ბის რა 
ფრ აგ მე ნტი წა რმ ოგ იდ გე ბათ ხო ლმე 

თვ ალ წინ?
 ჩე მთ ვის დღ ეს აც, ირ აკ ლი არ ის 

პა ტა რა ბა ვშ ვი, ბა ვშ ვი, რო მე ლიც 
ხე ლში მე ჭი რა. რო დე საც ირ აკ ლი 
გა რდ აი ცვ ალა, მე შე მე ცო და ის ბა
ვშ ვი, დი დი ირ აკ ლი იმ დე ნად არა. 
იმ იტ ომ, რომ თვ ით ონ მი დი ოდა იქ
ით, სულ ამ ბო ბდა, რომ არ უნ დო და 
სი ბე რე, არ მი ნდა ბე ბე რი ირ აკ ლი 
ჩა რკ ვი ანი არ სე ბო ბდ ესო. ამ იტ ომ 
შე ცო დე ბით არ შე მც ოდ ებ ია, ნა ნა 
უფ რო მე ცო დე ბო და, უყ ვა რდა სი
ცო ხლე და ამ იტ ომ. ირ აკ ლის მე გო
ბრ ებ იც აღ არ ჰყ ავ და გა რშ ემო, ყვ
ელა და იღ უპა, წე რდა კი დეც თა ვის 
წი გნ ში, ალ ბათ, იმ იტ ომ გა და მა რჩ
ინა ღმ ერ თმა, რომ ეს „მა რთ ალი წი
გნი“ და მე წე რაო. რა ხან და ვწ ერე, კა
რი უნ და მო ვი ჯა ხუ ნო და წა ვი დეო, 
რაც სა თქ მე ლი გა ქვს, თქ ვი და მე რე 
წა დიო, წე რს. 

 რო გორ გგ ონ იათ, თქ ვა ირ აკ ლიმ 
ყვ ელ აფ ერი, რი სი თქ მაც უნ დო და?

 ბე ვრ ად მე ტი შე ეძ ლო ეთ ქვა. წა
რმ ოუ დგ ენ ლად ნი ჭი ერი ად ამ ია ნი 
იყო. ამ ბო ბდა, და ახ ლო ვე ბით 150 მე
ლო დია მა ქვს თა ვშ იო. წა რმ ოი დგ ინ ეთ, 
150 სი მღ ერა შე ეძ ლო კი დევ და ეწ ერა. 
ეს მა წუ ხე ბს ზუ სტ ად. ყვ ელ აფ ერს ად
ამ ია ნი ვე რა სდ როს ამ ბო ბს. მე რომ ხვ
ალ წა ვი დე ამ ქვ ეყ ნი დან, რა ღაც მა ინც 
და მრ ჩე ბა სა თქ მე ლი. 

 და და სრ ულ, შე ცდ ომ ებ ზეც გკ
ით ხა ვთ... რას შე ცვ ლი დით რომ შე
გძ ლე ბო დათ?

 ჩე მს ქც ევ აში არ აფ ერს, ის ეთი არ
აფ ერი და მი შა ვე ბია, სა ნა ნე ბლ ად რომ 
გა მხ დო მო და. ბე დი სწ ერ ას კი შე ვც ვლ
იდი, სა დაც კო ნტ რო ლი არ მა ქვს. ვერ 
ავ იც ილე ტრ აგ ედ იე ბი.

EXCLUSIVE

გელა ჩარკვიანის ცხოვრებისეული გამოცდილება
„თუ თავის 
და ოჯახის 
შენახვა არ 
შეგიძლია, 
კაცი აღარ 
ხარ. ცუდი 

სათქმელია, 
მაგრამ ასეა“

„ისეთი არაფერი დამიშავებია, 
სანანებლად რომ გამხდომოდა. 

ბედისწერას კი შევცვლიდი, 
სადაც კონტროლი არ მაქვს. 
ვერ ავიცილე ტრაგედიები“ 

„მა მა ჩე მს მი აჩ ნდა, რომ 

პო ლი ტი კა ში არ უნ და 

ვყ ოფ ილ იყ ავ ით გა რე ული. 

იც ოდა, რომ პო ლი ტი კა, 

გა ნს აკ უთ რე ბით იმ 

პე რი ოდ ის, იყო ბე წვ ის 

ხი დზე სი არ ული, სი კვ დილ-

სი ცო ცხ ლის სა კი თხი. 

ამ იტ ომ არ გვ ირ ჩე ვდა 

შვ ილ ებს ამ სფ ერ ოში 

ჩა რთ ვას. მე არ ქი ტე ქტ-

ორ ობ ას მი რჩ ევ და. თა ვად 

უნ დო და არ ქი ტე ქტ ორ ობა, 

მა გრ ამ ვერ მო ახ ერ ხა“
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„ჩვენ ვუყურებთ ოპოზიციებს, რომლებიც უაზროდ გაჰკივიან, ქუჩასა თუ პარლამენტში 
და რომლებიც სრულიად უპასუხისმგებლოდ აკრიტიკებენ ხელისუფლებებს“
„ის, რასაც ჩვენი 

პოლიტიკური ელიტები 
პოლიტიკას უწოდებენ, 

პოლიტიკა არ არის. 
ეს არის პოლიტიკის 

სამარცხვინო კარიკატურა“
ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

პო ლი ტი კუ რი იდ ეე ბის ის ტო
რი კო სი, ევ რო პის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ინ სტ იტ უტ ის დო ქტ ორ ან ტი გრ იგ
ოლ გე გე ლია „პრ აი მტ აი მს“ თა ნა
მე დრ ოვე ქა რთ ულ პო ლი ტი კა სა 
და ქა რთ ვე ლი პო ლი ტი კო სე ბის 
წი ნა შე არ სე ბულ მთ ავ არ გა მო წვ
ევ ებ ზე ეს აუ ბრა:

– შე გი ძლ იათ, ის აუ ბრ ოთ იმ თა
ვი სე ბუ რე ბე ბზე, რო მე ლიც ქა რთ
ულ პო ლი ტი კას და სა ვლ ურ ის გან 
გა ნა სხ ვა ვე ბს? მა გა ლი თად, იმ აზე, 
რო გორ ეს მით სა ქა რთ ვე ლო ში 
კო ალ იც იის მნ იშ ვნ ელ ობა. და სა
ვლ ეთ ში კო ალ იც იე ბი არ ჩე ვნ ებ ის 
შე მდ ეგ იქ მნ ება, სა ქა რთ ვე ლო ში კი 
არ ჩე ვნ ებ ის შე მდ ეგ იშ ლე ბა... 

– ქა რთ ულ პო ლი ტი კას და სა ვლ
ურ ის გან ბე ვრი რამ გა ნა სხ ვა ვე ბს. 
პი რვ ელ რი გში, სა ქა რთ ვე ლო ში დღ
ემ დე არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა ნა თე ლი 
პო ლი ტი კუ რი მხ არ ეე ბი. სა ქა რთ ვე
ლოს მო ქა ლა ქე ები პო ლი ტი კურ პა
რტ იე ბს ვი რჩ ევთ არა იმ იტ ომ, რომ 
მა თი იდ ეო ლო გია მო გვ წო ნს, არ ამ
ედ იმ იტ ომ, რომ სხ ვა არ ჩე ვა ნი არ 
გვ აქ ვს. სა ქა რთ ვე ლოს არც ერ თი 
ხე ლი სუ ფლ ება არ მო სუ ლა ქვ ეყ ნის 
სა თა ვე ში კო ნკ რე ტუ ლი იდ ეე ბის 
გა მო. პი რვ ელი პრ ეზ იდ ენ ტი მო ვი
და ერ ოვ ნუ ლი გა ნთ ავ ის უფ ლე ბის 
ტა ლღ ით, მე ორე – სა ქა რთ ვე ლოს 
პი რვ ელ ის გან გა ნთ ავ ის უფ ლე ბის მი
ზნ ით, მე სა მე – სა ქა რთ ვე ლოს მე ორ
ეს მი ერ შე ქმ ნი ლი ჭა ობ ის გან გა ნთ
ავ ის უფ ლე ბის მი ზნ ით, მე ოთ ხე ნი კი 
– სა ქა რთ ვე ლოს მე სა მეს ავ ტო რი ტა
რუ ლი ტე ნდ ენ ცი ებ ის გან გა ნთ ავ ის
უფ ლე ბის მი ზნ ით. სა ერ თოდ, შე სა
ძლ ებ ელ ია ამ ას პო ლი ტი კა ეწ ოდ ოს? 
არა მგ ონ ია.  

რა თქ მა უნ და, კო ალ იც ია არ ჩე ვნ
ებ ის შე მდ ეგ უნ და იქ მნ ებ ოდ ეს, ანუ 
მას შე მდ ეგ, რო ცა პა რტ იე ბს ცალ
ცა ლკე უკ ვე აღ ებ ული აქ ვთ ხმ ები. 
რო ცა ასე ხდ ება, პა რტ იე ბს შო რის 
აუ ცი ლე ბე ლია დი ალ ოგი სა ქმ ეზე. 
იმ ის მი ხე დვ ით, რო მე ლს რა მდ ენი 
ხმა მი ან იჭა ამ ომ რჩ ევ ელ მა, ის ინი 
ერ თმ ან ეთ ში ინ აწ ილ ებ ენ თა ნა მდ ებ
ობ ებს მნ იშ ვნ ელ ობ ისა და წო ნის მი
ხე დვ ით, მა გრ ამ, რაც უფ რო მნ იშ ვნ
ელ ოვ ან ია, მათ უწ ევთ მო ლა პა რა კე
ბა კო ნკ რე ტულ სო ცი ალ ურ და პო
ლი ტი კურ სა კი თხ ებ ზე, ანუ სა ერ თო 
კო მპ რო მი სუ ლი გზ ის გა მო ნა ხვა. ამ 
შე მთ ხვ ევ აში არ სე ბო ბს ნა მდ ვი ლი 
პო ლი ტი კა, რა დგ ან ას ეთ კო ალ
იც იას კრ ავს არა ერ თი ად ამ
ია ნის ზი ზღი ან სხ ვა ერ თი 
ად ამ ია ნის მო ნად ყო ფნა, 
არ ამ ედ იდ ეე ბი და სა
ქმე. სა ქა რთ ვე ლოს კი, 
ერ თხ ელ და სა მუ
და მოდ, სჭ ირ დე ბა 
ის ეთი მმ არ თვ ელი 
ძა ლა, რო მე ლიც 
იდ ეე ბი სა და სა
ქმ ის სა მს ახ ურ ში 
დგ ას.   

– ხომ არ ფი
ქრ ობთ, რომ 
სა ქა რთ ვე ლო ში 
ოპ ოზ იც იის პრ
ობ ლე მა უფ როა, 
ვი დრე ხე ლი სუ ფლ
ებ ის? ანუ ჯერ არ 
ყო ფი ლა ოპ ოზ იც ია, 
რო მე ლიც ვა და ზე ად რე 
ხე ლი სუ ფლ ებ აში მო სვ
ლას არ ცდ ილ ობს. რით 
ხს ნით ამ ფა ქტს? 

– სა ქა რთ ვე ლო ში ოპ
ოზ იც იის პრ ობ ლე მაც 
არ ის და ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
პრ ობ ლე მაც. ის, რა საც ჩვ
ენი პო ლი ტი კუ რი ელ იტ ები 
პო ლი ტი კას უწ ოდ ებ ენ, პო
ლი ტი კა არ არ ის. ეს არ ის 

პო ლი ტი კის სა მა რც ხვ ინო კა რი კა
ტუ რა, ძი ძგ ილ აო ბა სკ ამ ებ ისა და 
ძა ლა უფ ლე ბი სთ ვის, რო მე ლს აც 
შე მდ ეგ ყვ ელა ზუ სტ ად ერ თნ აი რად 
იყ ენ ებს. ეს არ ის სრ ულ იად ქა რთ ვე
ლი ხა ლხ ის შე ურ აც ხყ ოფა. 

პო ლი ტი კა, ამ სი ტყ ვის ნა მდ ვი
ლი გა გე ბით, იმ აზე ფი ქრ ის პრ ოც
ესი უნ და იყ ოს, რო გორ ვა ქც იოთ 
სა ქა რთ ვე ლო ღი რს ეულ, ეკ ონ ომ იკ
ურ ად სტ აბ ილ ურ და და ცულ სა ხე
ლმ წი ფოდ. ეს უა მრ ავ გა რდ აქ მნ ას 
მო ით ხო ვს, ქვ ეყ ნის კო ნს ტი ტუ ცი
ური წყ ობ ითა და ტე რი ტო რი ული და 
ინ სტ იტ უც იუ რი მო წყ ობ ით და წყ ებ
ული, ეკ ონ ომ იკ ისა და გა ნა თლ ებ ის 
სი სტ ემ ის ფუ ნდ ამ ენ ტუ რი რე ფო რმ
ით და სრ ულ ებ ული. თა ნა მე დრ ოვე 
სა ქა რთ ვე ლო ში პო ლი ტი კა, ას ევე, 
აუ ცი ლე ბლ ად უნ და იყ ოს პო ლი ტი
კუ რი ჩა რთ ულ ობ ის ახ ალი გზ ებ ის 
მო ძი ებ ისა და გა ნვ ით არ ებ ის პრ ოც
ეს იც. პო ლი ტი კა უნ და იყ ოს ახ ალი 
იდ ეე ბით სა ვსე ცო ცხ ალი პრ ოც ესი 
და არა ის სა მა რც ხვ ინო და უა ზრო 
აქ ტე ბი, რა დაც ჩვ ენ პო ლი ტი კად წა
რმ ოგ ვი დგ ენ ენ.

ამ ის სა ნა ცვ ლოდ კი ჩვ ენ უკ ვე 
ოც და მე სა მე წე ლია, შე ვყ ურ ებთ სა
კუ თარ თა ვში აბ სო ლუ ტუ რად და
რწ მუ ნე ბულ მთ ავ რო ბე ბს, რო მლ ებ
იც ტი პუ რად არ ავ ის არ უს მე ნენ და 
ქვ ეყ ნით სა თა მა შო სა ვით ერ თო ბი ან, 
ჩვ ენ ვუ ყუ რე ბთ ოპ ოზ იც იე ბს, რო
მლ ებ იც უა ზრ ოდ გა ჰკ ივ იან ქუ ჩა სა 
თუ პა რლ ამ ენ ტში და რო მლ ებ იც 
სრ ულ იად უპ ას უხ ის მგ ებ ლოდ აკ
რი ტი კე ბენ ხე ლი სუ ფლ ებ ებს. იყო 
ოპ ოზ იც ია, არ ნი შნ ავს, უბ რა ლოდ 
აკ რი ტი კე ბდე ხე ლი სუ ფლ ებ ას ნე
ბი სმ იე რი მუ ხლ ით. პი რი ქით, იყო 
ოპ ოზ იც ია, ეს ნი შნ ავს გა რკ ვე ული 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის აღ ებ ას და კო
ნკ რე ტუ ლი ცო დნ ის ფლ ობ ას იმ აზე, 
თვ ით ონ რას გა აკ ეთ ებ დი ხე ლი სუ
ფლ ებ აში მო სვ ლი სას. ეს კი ძა ლი ან 

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ნა ტოს ღია გა ფრ თხ ილ ება 
თბ ილ ისს. და სა ვლ ეთ ში არ 
გა მო რი ცხ ავ ენ, რომ სა ქა რთ
ვე ლო რუ სუ ლი აგ რე სი ის ობ
იე ქტი გა ხდ ეს. ნა ტოს წა რმ
ომ ად გე ნლ ის გა ნმ არ ტე ბით, 
რუ სე თი სა ქა რთ ვე ლო ში „ჰი
ბრ იდ ული ომ ის“ ტა ქტ იკ ას გა
მო იყ ენ ებს.

პა რა ლე ლუ რად, კი ევ იდ ან 
მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლი სულ უფ
რო მე ტად შე გვ ახ სე ნე ბს, რომ 
ის სა ქა რთ ვე ლო ში ჩა მო ვა. 

რა პრ ოც ეს ები შე იძ ლე ბა 
გა ნვ ით არ დეს სა ქა რთ ვე ლო ში 
და რო გო რია ომ ის პე რს პე ქტ
ივა. „პრ აი მტ აი მს“ ვა ლე რი გე
ლბ ახ ია ნი ეს აუ ბრა:

– სა აკ აშ ვი ლის სა ქა რთ ვე ლო
ში და ბრ უნ ებ ის ერ თა დე რთი შა
ნსი არ სე ბო ბს და ეს არ ის რე ვო
ლუ ცია, სხ ვა შა ნსი არ არ ის.

– რა დგ ან უკ ვე ას ეთ გა ნც
ხა დე ბე ბს აკ ეთ ებს, ეს იმ ას 
ნი შნ ავს, რომ გრ ძნ ობს რე ვო
ლუ ცი ურ გა ნწ ყო ბე ბს სა ქა რთ
ვე ლო ში?

– რე ვო ლუ ცი ას უნ და მო მწ
იფ ება. რა მდ ენ იც არ უნ და ვი
ლა პა რა კოთ რომ ხე ლი სუ ფლ ება 
ნდ ობ ას კა რგ ავს, სი ტუ აც ია რე
ვო ლუ ცი ის თვ ის მო მწ იფ ებ ული 
მა ინც არ არ ის. თუ მცა არ სე
ბო ბს ხე ლო ვნ ური რე ვო ლუ ცი
ები. მა გა ლი თად, შა რშ ან დე ლი 
მა იდ ან ის სც ენ არი უკ რა ინ აში 
იყო ხე ლო ვნ ური რე ვო ლუ ცია. 
არ ავ ით არი სა ბა ბი არ არ სე ბო
ბდა მა შინ რე ვო ლუ ცი ის თვ ის 
და გა ნხ ორ ცი ელ და სი სხ ლი ანი 
რე ვო ლუ ცია. 

– შე იძ ლე ბა ჩვ ენ თა ნაც 
მო ხდ ეს მს გა ვსი ხე ლო ვნ
ური რე ვო ლუ ცია?

– რა თქ მა უნ და, 
შე იძ ლე ბა, მით უფ
რო, რომ ნა ტოს 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა 
აც ხა დე ბს, რომ 
რუ სე თი სა ქა
რთ ვე ლო ში ომს 
გე გმ ავს. ომ ის 
პრ ოვ ოც ირ ებ
ის შე მთ ხვ ევ აში 
ნა ცი ონ ალ ურ 
ძა ლე ბს შე უძ
ლი ათ ხე ლი სუ
ფლ ებ ის გა და ყე
ნე ბა? ყვ ელ აფ ერი 
შე იძ ლე ბა მო ხდ ეს. 
სი მა რთ ლე გი თხ
რათ, მი კვ ირს, ნა ტოს 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა რა
ტომ აც ხა დე ბს ას ეთ რა მეს, 

მა გრ ამ ომს პი რდ აპ ირი სც ენ
არ ით კი არ და იწ ყე ბს, არ ამ ედ 
შე რე ული სი სტ ემ ით. ეს კი მი მა
ნი შნ ებს იმ აზე, რომ ვი ღა ცას პი
რდ აპ ირ ამ ზა დე ბენ თუ აქ ეზ ებ
ენ იმ ის თვ ის, რომ რუ სე თი პრ
ოვ ოკ აც იას იწ ყე ბს და ან ტი რუ
სუ ლი ძა ლე ბი უნ და გა ნე წყ ონ 
ამ ომ ის თვ ის. მე ტი სა ბა ბი რა ღა 
უნ და იყ ოს რე ვო ლუ ცი ის თვ ის? 

– და ეს რუ სუ ლი პრ ოვ ოკ
აც ია ვის წი სქ ვი ლზე ას ხა მს 
წყ ალს?

– ვფ იქ რობ, ამ ერ იკ ელ ებ ის 
ინ ტე რე სე ბშ ია, 

– რა ტომ?
– იმ იტ ომ რომ  კა ვკ ას იუ რი 

ნა წი ლი რუ სე თის ზუ რგ ია და 
მათ შო რის სა ქა რთ ვე ლო არ ის 

ერთერ თი სა კვ ან ძო ად გი ლი 
გე ოპ ოლ იტ იკ ური მნ იშ ვნ ელ
ობ ით. თუ სა ქა რთ ვე ლო მყ არი 
ზუ რგი იქ ნე ბა რუ სე თი სთ ვის, 
მას შე უძ ლია, თა ვი სუ ფლ ად 
და იწ ყოს ევ რო პუ ლი ომი, მა გრ
ამ ამ ას არ გა აკ ეთ ებს, თუ მი სი 
ზუ რგი მო რღ ვე ული იქ ნე ბა. ამ
იტ ომ დი დი მნ იშ ვნ ელ ობა აქ ვს, 
სა ქა რთ ვე ლო ვი სი კო ნტ რო ლის 
ქვ ეშ იქ ნე ბა ომ ის სი ტუ აც ია
ში – რუ სე თის თუ და სა ვლ ეთ ის. 
თუ სა ქა რთ ვე ლო და სა ვლ ეთ ის 
კო ნტ რო ლქ ვეშ მო ექ ცა, რუ სე
თი ომს ვერ გა ბე და ვს, რა დგ ან 
სა ქა რთ ვე ლო  შე იძ ლე ბა გა მტ
არ ის ფუ ნქ ცია იტ ვი რთ ოს და 
რუ სე თის კა ვკ ას იურ ნა წი ლში 
ყო ვე ლდ ღი ური ტე რო რი სტ ული 
აქ ტე ბი მო ეწ ყოს, სე პა რა ტი ზმი 
გა ნვ ით არ დეს. შე სა ბა მი სად, 
რუ სე თის ერ თმა ნა წი ლმა შე იძ

ლე ბა ჩა მო შლა და იწ ყოს. ვი
საც რუ სე თის ცე ნტ რა ლუ

რი ნა წი ლის გა თი შვა უნ
და, ამ სქ ემ ას მი ჰყ ვე ბა 

პი რვ ელ რი გში. რუ სე
თი კი არ და უშ ვე ბს, 
რომ ვი ნმ ემ მო არ
ღვ იოს კა ვკ ას იუ რი 
ზუ რგი და ისე და
იწ ყოს ომი და სა
ვლ ეთ თან. აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე სა
ქა რთ ვე ლოს ეძ
ლე ვა აბ სო ლუ ტუ
რად გა და მწ ყვ ეტი 

მნ იშ ვნ ელ ობა. 
– ასე თუ გა ნვ

ით არ და მო ვლ ენ ები, 
სა აკ აშ ვი ლს ხე ლი სუ

ფლ ებ აში და ბრ უნ ებ ის 
შა ნსი გა უჩ ნდ ება?
– ამ ას თა ვად ამ ბო ბს სა აკ

აშ ვი ლი. 
– ახ ალი ძა ლის გა მო ჩე ნას 

თუ ელ ოდ ებ ით პო ლი ტი კურ 
ას პა რე ზზე?

– სტ აბ ილ ურ პე რი ოდ ში ვე
ლო დე ბი, მა გრ ამ ომ ის პი რო ბე
ბში, რა თქ მა უნ და, არა. 

– ანუ ომი რა მდ ენ ად რე ალ
ურ ია?

– მგ ონი, ყვ ელ აზე რე ალ ურ
ია. ას ეთი გა ნც ხა დე ბა ამ ერ იკ ამ 
გა აკ ეთა. მა თი მხ რი დან აღ ნი შნ
ული გა ნც ხა დე ბა იყო პრ ევ ენ
ცია იმ ის თვ ის, რომ ომი იწ ყე ბა.

– რო გორ ფი ქრ ობთ, ხე ლი
სუ ფლ ება ემ ზა დე ბა ან მზ ად 
არ ის ამ გა მო წვ ევ ის თვ ის?

– ჩვ ენ თან ექ სპ ერ ტე ბი ფი
ქრ ობ ენ, რომ ეს არ არ ის რე
ალ ური, შე სა ბა მი სად, რო გო რც 
ჩა ნს, ხე ლი სუ ფლ ებ აც გა მო რი
ცხ ავს ას ეთ სც ენ არს. ამ ერ იკა 
რომ არ გა მო რი ცხ ავს, ეს ხომ 
ფა ქტ ია?

ვალერი გელბახიანი: 
„სააკაშვილის საქართველოში 
დაბრუნების ერთადერთი 
შანსი არსებობს და ეს არის 
რევოლუცია“

„სიმართლე 
გითხრათ, 

მიკვირს, ნატოს 
ხელმძღვანელობა 
რატომ აცხადებს 

ასეთ რამეს“
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EXCLUSIVE
იშ ვი ათ ად გვ ხვ დე ბა. 

– სა ერ თოდ, რა ტომ არ ის ას
ეთი რა დი კა ლუ რი და პი რი სპ ირ ება 
ყო ვე ლთ ვის ხე ლი სუ ფლ ებ ასა და 
ოპ ოზ იც იას შო რის, რა იწ ვე ვს კო
ნფ ლი ქტს, ამ ბი ცი ები თუ მს ოფ ლმ
ხე დვ ელ ობ ითი გა ნს ხვ ავ ება?

– პრ იმ იტ იუ ლი ზი ზღი. სა მწ უხ
არ ოდ, მს ოფ ლმ ხე დვ ელ ობ ითი გა ნს
ხვ ავ ება ქა რთ ულ პო ლი ტი კა ში ჯერ 
კი დევ არ არ ის მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ფა ქტ
ორი. თუ ნდ აც იმ იტ ომ, რომ ჩა მო ყა
ლი ბე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პრ ოგ რა მა 
ძა ლი ან ცო ტა ძა ლას აქ ვს, რაც ას ევე 
შე ურ აც ხყ ოფ ას აყ ენ ებს ქა რთ ველ 
ელ ექ ტო რა ტს, რო მე ლს აც ას ეთი პო
ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბი შე მდ ეგ ხმ ის 
მი ცე მას სთ ხო ვენ. 

ამ ბი ცია, ამ სი ტყ ვის ყვ ელ აზე უშ
ნო გა გე ბით, ნა მდ ვი ლად გვ ხვ დე ბა. 
იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ პო ლი ტი კო
სე ბის დიდ ნა წი ლს, სკ ამ ის მო პო ვე
ბის გა რდა, არც არ აფ ერი ად არ დე ბს 
და ამ ოძ რა ვე ბს, ყო ველ მა თგ ანს აქ
ვს პრ ეტ ენ ზია სა ქა რთ ვე ლოს მმ არ
თვ ელ ობ აზე. თა ვი სთ ავ ად, ჯა ნს აღი 
ამ ბი ცია კა რგი რამ არ ის. ჯა ნს აღი 
ამ ბი ცია, ეს არ ის სუ რვ ილი, გა ნა ვი
თა რო სა კუ თა რი თა ვი და იღ ვა წო 
სხ ვე ბი სთ ვის ის ეთი ქვ ეყ ნის შე სა
ქმ ნე ლად, სა დაც მა თაც აქ ვთ გა ნვ
ით არ ებ ის, წი ნს ვლ ისა და სა კუ თა რი 
თა ვის რე ალ იზ ებ ის შე სა ძლ ებ ლო ბა. 
მა გრ ამ, სა ქა რთ ვე ლო ში ეს ამ ბი ცია 
პო ლი ტი კა ში თი თქ მის არ გვ ხვ დე ბა. 
სა მა გი ერ ოდ, დი დი დო ზით გვ ხვ დე
ბა სკ ამ ის მო ყვ არ ული, პრ იმ იტ იუ
ლი პი რო ვნ ებ ებ ის არ აჯ ან სა ღი და 
უშ ნო ამ ბი ცია. 

ას ეთი პო ლი ტი კი სა და ას ეთი 
პო ლი ტი კო სე ბის დრო უნ და და ვა
სრ ულ ოთ. ამ ის თვ ის კი უა ხლ ოეს მო
მა ვა ლში სრ ულ იად ახ ლე ბუ რი პო ლი
ტი კის და წყ ებ აა სა ჭი რო, რო მე ლიც 
იქ ნე ბა ად ამ ია ნის კე თი ლდ ღე ობ ასა 
და გა ნვ ით არ ებ აზე ორ იე ნტ ირ ებ ული 
პო ლი ტი კა, კო ნც ენ ტრ ირ ებ ული ის
ეთი სა ხე ლმ წი ფოს შე ქმ ნა ზე, სა დაც 
ად ამ ია ნი არ ის არა ვი ღა ცის მო ნა და 
ქვ ეშ ევ რდ ომი, არ ამ ედ თა ვი სუ ფა ლი, 
თა ნა სწ ორი და და ცუ ლი მო ქა ლა ქე 
ნა მდ ვი ლი რე სპ უბ ლი კი სა. 

– ქუ ჩის პო ლი ტი კა და ქუ ჩის 
პო ლი ტი კო სე ბი, რა ტომ მო სწ ონთ 

სა ქა რთ ვე ლო ში რა დი კა ლი ზმი და 
აგ რე სია... ის, რომ კო მპ რო მა ტე ბის 
ომი უფ რო მი მზ იდ ვე ლია, ვი დრე 
პრ ოგ რა მე ბით კო ნკ ურ ენ ცია, სა
ზო გა დო ებ ის ბრ ალ იც არ ის? ელ ექ
ტო რა ტს სკ ან და ლი და სა ნა ხა ობა 
უფ რო არ თო ბს და აი ნტ ერ ეს ებს, 
ვი დრე და პი რე ბე ბის რე ალ ობ აში 
გა რკ ვე ვა. ას ეთი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
სა ნა ხა ობ ის ად მი აი ძუ ლე ბთ პო ლი
ტი კო სე ბს, იყ ვნ ენ სკ ან და ლუ რე ბი?

– თა ნა მე დრ ოვე ქა რთ ვე ლი პო ლი
ტი კო სე ბის დიდ ნა წი ლს სხ ვა ნა ირი 
პო ლი ტი კის წა რმ ოე ბა არც შე უძ ლია. 
ახ ლე ბუ რი პო ლი ტი კის წა რმ ოე ბას 
სჭ ირ დე ბა სე რი ოზ ული გა ნა თლ ება, 
ძა ლი ან ბე ვრი მუ შა ობ ის უნ არი 
და სუ რვ ილი, ურ ყე ვი პრ ინ ცი
პუ ლო ბა, ახ ალი პო ლი ტი კუ რი 
დრ ოის ნა თე ლი ხე დვა და იმ 
სი რთ ულ ეე ბი სთ ვის მზ ად
ყო ფნა, რო მე ლიც ახ ალი 
სა ქა რთ ვე ლოს შე ნე ბას აუ
ცი ლე ბლ ად მო ჰყ ვე ბა. 

ამ გა მო წვ ევ ებ ის თვ ის 
კი არ სე ბუ ლი პო ლი ტი
კუ რი ელ იტ ები მზ ად არ 
არ იან. თუ მცა, ვფ იქ რობ, 
ჩე მი თა ობა კა რდ ინ ალ ურ
ად გა რდ აქ მნ ის ქა რთ ული 
პო ლი ტი კის რა ობ ას. ჩვ ენი 
თა ობ ის სა ხით, მო დის სრ
ულ იად ახ ალი სა ხის ენ ერ გია, 
რო მე ლიც უდ ავ ოდ შე ძლ ებს, 
იმ გა მო წვ ევ ებს შე ეჭ იდ ოს, რო
მე ლთა წა რმ ოშ ობ აც რე ალ ურ ად 
გა რდ აუ ვლ ია ახ ალი სა ხის სა ქა რთ
ვე ლოს შე ნე ბი სას. 

– სა ერ თოდ, გა ნვ ით არ ებ ის რა 
ეტ აპ ზეა სა ქა რთ ვე ლო ში პო ლი ტი
კუ რი კუ ლტ ურა? 

– სა მწ უხ არ ოდ, სა შუ ალ ოზე ოდ
ნავ ქვ ევ ით; ამ შე ფა სე ბის გა კე თე ბი
სთ ვის სა ჭი რო ოპ ტი მი ზმ საც მხ ოლ
ოდ ის მა ძლ ევს, რომ დე მო კრ ატ იუ ლი 
პრ ოც ესი აღ ინ იშ ნე ბა, რაც თა ვი სთ
ავ ად კა რგ ია. მა გრ ამ, თუ შე ვხ ედ ავთ 
პო ლი ტი კო სე ბის გა ნც ხა დე ბე ბს და 
იმ ას აც, რა ზე გვ აქ ვს ჩვ ენ, მო ქა ლა
ქე ებს, პრ ოტ ეს ტი, და ვი ნა ხა ვთ, რომ 
პო ლი ტი კუ რი თვ ით შე გნ ება სა კმ აოდ 
და ბა ლია. ერ თი მი თი, რო მე ლიც ქა
რთ ვე ლი სა ზო გა დო ებ ის შე სა ხებ ხშ
ირ ად ის მის, ის არ ის, რომ ჩვ ენ „პო

ლი ტი ზე ბუ ლი“ სა ზო გა დო ება ვა რთ. 
ეს სი მა რთ ლეს არ შე ეს აბ ამ ება. ჩვ ენ 
სი ნა მდ ვი ლე ში პო ლი ტი კა მხ ოლ ოდ 
კრ იტ იკ ულ მო მე ნტ ებ ში გვ ად არ დე
ბს, მა შინ რო ცა ჩვ ენ ივე უყ ურ ად
ღე ბო ბის გა მო რე ჟი მი გა და გვ არ და 
(რაც ყო ვე ლთ ვის გა რდ აუ ვა ლია, რო
ცა მო ქა ლა ქე ები პო ლი ტი კუ რად არ 
ფხ იზ ლო ბენ) და აუ ცი ლე ბლ ად მი გვ
აჩ ნია მი სი შე ცვ ლა. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქა რთ
ვე ლო ში დე მო კრ ატ იუ ლი პრ ოც ესი 
არ სე ბო ბს, ელ ექ ტო რა ლუ რი ჩა რთ
ულ ობა უკ იდ ურ ეს ად და ბა ლია, რაც 
იმ ას ნი შნ ავს, რომ პო ლი ტი კურ პრ
ოც ესს ლე გი ტი მა ცი ას სა ქა რთ ვე ლოს 
ძა ლი ან ცო ტა მო ქა ლა ქე აძ ლე ვს. 
რაც კი დევ უფ რო უა რე სია, ეს იმ ას
აც ნი შნ ავს, რომ პო ლი ტი კა უმ რა ვლ
ეს ობ ას ან სა ვს ებ ით არ ად არ დე ბს, 

ან ად არ დე ბს, მა გრ ამ იმ ედ გა ცრ უე
ბუ ლია და რა ღაც ახ ალს ელ ის, რაც, 
მი სი აზ რით, დღ ეს არ არ სე ბო ბს. 

სა ქა რთ ვე ლო ში არ ჩე ვა ნის თა ვი
სუ ფლ ება თი თქ მის არ ას დრ ოს არ 
ყო ფი ლა, რა დგ ან, რო გო რც აღ ვნ იშ
ნეთ, ჩვ ენ მუ დმ ივ ად გვ იწ ევ და ერ თი 
სა ხის ექ სტ რე მი სგ ან თა ვის და ხს ნის 
მი ზნ ით იმ ერ თა დე რთი არ ჩე ვა ნის 
გა კე თე ბა, რო მე ლიც იმ დრ ოს იყო. 
ამ ას კი არ ჩე ვა ნის თა ვი სუ ფლ ება 
ვერ ეწ ოდ ება. არ ჩე ვა ნის თა ვი სუ

ფლ ება მა შინ ია რს ებ ებს, რო ცა 
გა მო ჩნ დე ბა ახ ალი პო ლი ტი კის 

მწ არ მო ებ ელი ახ ალი პო ლი
ტი კუ რი ძა ლა, რო მე ლიც 

ად ამ ია ნე ბს მი სც ემს ნა
მდ ვილ არ ჩე ვა ნს არ

სე ბულ პო ლი ტი კურ 
ელ იტ ასა და მათ 
მი ერ წა რმ ოე ბულ 
პო ლი ტი კა სა და 
რა ღაც ძა ლი ან ახ
ალს, ცო ცხ ალ სა 
და სა ინ ტე რე სოს 
შო რის. სრ ულ
იად და რწ მუ ნე
ბუ ლი ვარ, რომ 
სა ბო ლო ოდ სწ
ორ ედ სი ახ ლე და 

ახ ლე ბუ რი პო ლი
ტი კა გა იმ არ ჯვ ებს.      

მო კლ ედ, ერ
თი მხ რივ, ჩვ ენ არ 

ვა რთ პო ლი ტი კუ რი 
სა ზო გა დო ება, რა დგ ან 

პო ლი ტი კურ სა ზო გა დო
ებ ას პო ლი ტი კუ რი პრ ოც ესი, 

არ ჩე ვნ ებ ში მო ნა წი ლე ობა და 
სო ცი ალ ური აქ ტი ვი ზმი მუ დმ ივ ად 
უნ და ად არ დე ბდ ეს და არა მხ ოლ ოდ 
დრ ოდ ად რო. მე ორე მხ რივ, ჩვ ენ ვა
რთ სა ზო გა დო ება, რო მე ლს აც სუ რს 
უკ ეთ ესი სა ხე ლმ წი ფოს წე ვრ ობა. ამ
იტ ომ, დრ ოა უფ რო მე ტად გა ვპ ოლ
იტ იკ ურ დეთ. ამ ას ობ აში, იმ ედ ია, რე
ალ ურ ად ახ ალი პო ლი ტი კუ რი ძა ლაც 
გა მო ჩნ დე ბა, რო მე ლიც მი ლი ონ ობ ით 
ქა რთ ვე ლის იმ ედ გა ცრ უე ბას ახ ალ 
პო ლი ტი კურ დრ ოდ აქ ცე ვს. დღ ეს 
დი დი ენ ერ გია და რე სუ რს ია მი ძი ნე
ბუ ლი და გა მო უყ ენ ებ ელი. ეს უნ და 
შე ვც ვა ლოთ. ქა რთ ულ პო ლი ტი კა ში 
უნ და და ვა ბრ უნ ოთ მი ვი წყ ებ ული და 

მი ძი ნე ბუ ლი ხმ ები, პო ლი ტი კას კი 
უნ და და ვუ ბრ უნ ოთ მნ იშ ვნ ელ ობა. 
მყ არ ად მწ ამს, რომ ეს იქ ნე ბა სა კვ
ან ძო ენ ერ გია ახ ალი სა ქა რთ ვე ლოს 
შე ნე ბის პრ ოც ეს ში.         

– და ბო ლოს, ახ ლაც, რო გო რც 
წი ნა წლ ებ ში, ის ევ და იწ ყო სა უბ
არი ქუ ჩის აქ ცი ებ სა და ვა და მდ ელ 
არ ჩე ვნ ებ ზე? ას ეთი რა დი კა ლი ზმი 
რა მდ ენ ად გვ აშ ორ ებს ევ რო პულ 
პო ლი ტი კა სთ ან? თუ მი გა ჩნ იათ, 
რომ კრ იზ ისი, რო მე ლიც იგ ივე ვა
და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის ჩა ტა რე ბის 
აუ ცი ლე ბლ ობ ას აყ ენ ებს, სა ხე ზეა?

– ქუ ჩის აქ ცი ები, ვა და მდ ელი 
არ ჩე ვნ ებ ის მო თხ ოვ ნა და მს გა ვსი 
ქმ ედ ებ ები არ ას ერ იო ზუ ლი და სა
სა ცი ლოა. ეს სწ ორ ედ ის არ ის, რაც 
ნა მდ ვი ლი პო ლი ტი კუ რო ბის ხა რი სხს 
აკ ნი ნე ბს. ეს ის არ ის, რაც შე ურ აც ხყ
ოფს ქა რთ ველ ელ ექ ტო რა ტს. ის ევ 
და ის ევ, თუ ვი ღაც თვ ლის, რომ სა
ქა რთ ვე ლოს მა რთ ვა უკ ეთ ძა ლუ ძთ, 
დაე, ჩა მო ყა ლი ბდ ნენ პა რტ იე ბად; თუ 
პა რტ იე ბად უკ ვე არ იან ჩა მო ყა ლი
ბე ბუ ლი, დაე, გა აკ რი ტი კონ ხე ლი
სუ ფლ ება კო ნკ რე ტუ ლი მუ ხლ ებ ით 
და დაე, გა აც ნონ ქა რთ ველ ხა ლხს 
თა ვი ან თი ხე დვა იმ ისა, რო გორ უნ და 
იმ არ თე ბო დეს სა ქა რთ ვე ლო და რო
გო რი უნ და იყ ოს ის. 

არ ჩე ვნ ები შო რს აღ არ არ ის. დე
მო კრ ატ იუ ლი პრ ოც ეს ის ჯა ნმ რთ
ელ ობ ის თვ ის მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, ქა
რთ ველ ხა ლხს მი ეც ეს სა შუ ალ ება, 
წყ ნა რად და და ფი ქრ ებ ულ ად გა აკ
ეთ ოს არ ჩე ვნ ები. ქუ ჩის პო ლი ტი კა 
უნ და და სრ ულ დეს, პო ლი ტი კამ ერ
თხ ელ და სა მუ და მოდ უნ და მი იღ ოს 
ინ სტ იტ უც იუ რი ფო რმ ები და ად გი
ლო ბრ ივ ად, რე გი ონ ალ ურ ად და ერ
ოვ ნუ ლად ცვ ლი ლე ბი სა და ქმ ედ ებ ის 
ენ ერ გი ად იქ ცეს, უნ იჭო ფუ სფ უს ისა 
და არ აფ რი სმ ომ ცე მი ლა ყბ ობ ის ნა
ცვ ლად. 

ქა რთ ვე ლი ხა ლხი და ღლ ილ ია ამ 
სა ხის, ძვ ელ ებ ური პო ლი ტი კით. ვი
საც ასე სუ რს გა გრ ძე ლე ბა, დაე, გა
აგ რძ ელ ოს, მა გრ ამ სა ქა რთ ვე ლო ში 
სრ ულ იად ახ ლე ბუ რი პო ლი ტი კის 
დრო დგ ება. მო მა ვლ ის სა ქა რთ ვე
ლოს პო ლი ტი კა ძა ლი ან სხ ვა ნა ირი 
იქ ნე ბა და მას ძა ლი ან გა ნს ხვ ავ ებ
ული ად ამ ია ნე ბი შე ქმ ნი ან.

გრიგოლ გეგელია: 
„ქუჩის აქციები, 

ვადამდელი 
არჩევნების მოთხოვნა 
და მსგავსი ქმედებები 

არასერიოზული და 
სასაცილოა“

„ჩვ ენ უკ ვე 
ოც და მე სა მე წე ლია, 
შე ვყ ურ ებთ სა კუ თარ 
თა ვში აბ სო ლუ ტუ რად 

და რწ მუ ნე ბულ 
მთ ავ რო ბე ბს, რო მლ ებ იც 

ტი პუ რად არ ავ ის არ 
უს მე ნენ და ქვ ეყ ნით 

სა თა მა შო სა ვით 
ერ თო ბი ან“
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„და ვდ ივ არ სი ვრ ცეს ვა ნა გვ ია ნებ, 
მა გრ ამ სი ყვ არ ულს და არც სი ნა
ნუ ლს არ ვა გვ ია ნებ“,  ეს და თო ევ
გე ნი ძეა, დი ნე ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ 
მც ურ ავი მუ სი კო სი. რო ცა თა ვი სუ
ფა ლი ხარ და ჩა რჩ ოში ვერ ეტ ევი, 
ბუ ნე ბრ ივ ია, რომ დი ნე ბის სა წი ნა აღ
მდ ეგ ოდ მი დი ხარ. 5 მა რტს 55 წლ ის 
და თო ევ გე ნი ძეს კო ნც ერ ტი აქ ვს. 
ხუ თი შვ ილი და ხუ თი შვ ილ იშ ვი ლი 
ჰყ ავს. რო გო რც ამ ბო ბს,  5ია ნე ბის 
პე რი ოდი უდ გას. ეს კო ნც ერ ტი და
ეს იზ მრა, თა ვი დან ბო ლო მდე. ახ ლა 
მის გა ნხ ორ ცი ელ ებ აზე ფი ქრ ობს. 
ლე ქს ებ იც ეს იზ მრ ება. ზო გი გა დმ
ოა ქვს ფუ რც ელ ზე, ზო გი სთ ვის ღა მე 
ად გო მა ეზ არ ება. მის პა რტ იტ ურ ებს 
შა ვი სა მუ შაო ვა რი ან ტი არ გა აჩ ნია, 
პი რდ აპ ირ სი ზმ რი დან მზა პრ ოდ უქ
ცი ას სუ ფთ ად იწ ერს. მე ვი მე დო ვნ ებ 
ამ ინ ტე რვ იუ დან და თო ევ გე ნი ძე ზე 
ახ ალ საც შე იტ ყო ბთ... 

ეშ მა კი
და თო ევ გე ნი ძე:  ცხ ოვ რე ბა სა

ჩუ ქა რია. თუ დი ნე ბას წა ყვ ები ყვ ელა 
თა ვი სი კა ნო ნით – სი ყვ არ ულ ით, მო ნა
ნი ებ ით, პა ტი ებ ით – მა შინ სა წი ნა აღ მდ
ეგო მი მა რთ ულ ებ ით ცუ რვა არ და გჭ
ირ დე ბა. თუ თა ვი სუ ფა ლი ხარ, ყვ ელა 
ვა რი ან ტში დი ნე ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ 
მი დი ხარ. 

ჩვ ენ ღმ ერ თმა თა ვის სა ხედ და ხა
ტად გა გვ აჩ ინა. ცა ში ან გე ლო ზე ბის და 
დე მო ნე ბის ომი იყო. და ან გე ლო ზე ბმა 
გა იმ არ ჯვ ეს. ლუ ცი ფე რი სთ ვის  ერ
თი ჩა მო ვა რდ ნი ლი ან გე ლო ზი უფ რო 
დი დი მი ღწ ევ აა, ვი დრე ერ თი შე ცდ
ენ ილი ად ამ ია ნი. სა ქა რთ ვე ლო მა შინ 
არ ის უძ ლე ვე ლი, რო დე საც მას ერ თი 
იდ ეა კრ ავს. და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი და 
გი ორ გი ბრ წყ ინ ვა ლე თუ არ გვ ყა ვდა, 
დიდ ომ ებს ჩვ ენი ქვ ეყ ანა ვერ იგ ებ და. 
ბრ ძო ლე ბს უმ ცი რე სი ჯა რით უდ იდ ეს 
ურ დო ებ თან იგ ებ და. თი თო ეულ მე ბრ

ძო ლში თა ვს იყ რი და ის, რაც ნა მდ ვი
ლად ქა რთ ულ ია. ჩვ ენი პრ ობ ლე მა და
ქს აქ სვ აა. პო ლი ტი კა არ მი ყვ არს. არ ას
უფ თა პრ ოფ ეს იაა. მი ზნ ის მი სა ღწ ევ ად 
ად ამ ია ნი სთ ვის წა რმ ოუ დგ ენ ელი ნა ბი
ჯი, პო ლი ტი კო სი სთ ვის მი სა ღე ბია. ამ
იტ ომ ჩე მგ ან შო რს პო ლი ტი კა. მე ჩე მი 
ქვ ეყ ნის მხ არ ეს და ვდ გე ბი, ოღ ონდ სი
ყვ არ ულ ით.

ვე რა ფე რი მთ რგ უნ ავს. ბე ვრი რამ 
გა და ვი ტა ნეთ, ომ ები, უშ უქ ობა, გა ჭი
რვ ებ ის წლ ები... ჩე მმა თა ობ ამ ის წლ
ები, რო დე საც ყვ ელ აზე მე ტი რა მის 
გა კე თე ბა შე გი ძლ ია, 25 წე ლი ას ეთ 
პე რი ოდ ში გა ატ არა. ჩი ნე ლე ბს აქ ვთ 
წყ ევ ლა, შე ნი შვ ილი ცვ ლი ლე ბე ბის 
დრ ოს და იბ ად ოსო. ელ დარ შე ნგ ელ აი

ას „არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი გა მო ფე ნის“ ფი
ნა ლი ხომ გა ხს ოვთ, მა რმ არ ილ ოს ქვ
ას თან ამ ხტ არი ბი ჭის სტ ოპ კა დრი  მე 
ამ ის გან გა ვა კე თებ. ას ეთ სტ ოპ კა დრ
ში ვა რთ 25 წე ლია. მე და რა მდ ენ იმე 
ად ამ ია ნი უკ ან ას კნ ელი მო ჰი კა ნი ვით 
და ვრ ჩით. მა გრ ამ ძა ლი ან ბე ვრი უნ იჭ
იე რე სი ად ამ ია ნი ახ ალ გა ზრ და წა ვი და 
ამ ქვ ეყ ნი დან. ის დრო თა ვის თა ვში შე
იც ავ და ომ ში სი კვ დი ლს, ნა რკ ოტ იკ ით 
სი კვ დი ლს... მე ოცე სა უკ უნ ის სა ბჭ ოთა 
პე რი ოდ ის სა ქა რთ ვე ლო ში უფ რო სმა 
თა ობ ამ ქა რთ ული კუ ლტ ურა რომ 
შე ქმ ნა  რო ბე რტ სტ ურ უამ, ძმ ებ მა 
შე ნგ ელ აი ებ მა, ამ ის სა შუ ალ ება ჩე
მს თა ობ ას არ მი ეცა. ის ძვ ელი თა ობა 
სა ხე ლმ წი ფო დო ტა ცი აზე იყო. დი დი 
ფუ ლი სჭ ირ დე ბა კი ნოს და თე ატ რს. 
უნ იჭ იე რეს თა ობ ას არ ჰქ ონ და ამ ის 
სა შუ ალ ება. მა თში თვ ით გა ნა დგ ურ ება 
აქ ედ ან და იწ ყო. ხე ლო ვნ ებ ის და სი ყვ
არ ულ ის სა ჩუ ქრ ად გა სა ცე მად იყ ვნ ენ 
გა ჩე ნი ლე ბი და ეს აე კრ ძა ლათ. 

– თქ ვენ გა გი მა რთ ლათ, თუ არ და
ნე ბდ ით?

– არც ის ინი და ნე ბე ბუ ლან. გე გა 
კო ბა ხი ძე იყო პი რვ ელი, ვი ნც სა ერ
თოდ გა ფრ ინ და. უბ რა ლოდ, მე რომ 
გა და ვრ ჩი, ეს უბ რა ლოდ, ბე დი სწ ერ აა. 
ყვ ელა ის ტრ ავ მა ის ევე მა ქვს მი ღე ბუ
ლი, რო გო რც და ნა რჩ ენ ებს ჩე მი თა ობ
იდ ან. 90ან წლ ებ ში ნა რკ ოტ იკი ის ეთი 
რამ იყო, ჩა ის ავ ით მო იხ მა რდი. მუ სი
კო სი რომ ხარ და ქუ ჩა ში მხ ედ რი ონი 
და ძრ წო და, მათ უნ და გა სწ ორ ებ ოდი. 
ქუ ჩას სულ ან გა რი შს ვუ წე ვდი. თუ მცა 
წა მა ლზე და მო კი დე ბუ ლი არ ას დრ ოს 
ვყ ოფ ილ ვარ. მო ყვ არ ულ ის დო ნე ზე 
ვი ყა ვი. ნა რკ ოტ იკი ეშ მა კია, რო მე ლიც 
შენ სხ ეუ ლში შე მო დის. მე ყო ვე ლთ ვის 
ვი ცო დი, რომ ეს ეშ მა კია.

– და ებ რძ ოდ ით?
– ბრ ძო ლა არ და მჭ ირ ვე ბია. მა რტ

ივ ად ვთ ქვი, რომ აღ არ მი ნდა და მო
რჩა. ათი წლ ის წინ, ჩე მი ვა ჟი რომ 15 
წლ ის გა ხდა, მა შინ ვთ ქვი, მა მას თუ 
ას ეთ მდ გო მა რე ობ აში და ინ ახ ავს, მე რე 
რა ღა უნ და ვუ თხ რამე თქი. თვ ით ონ 
არ მი ნდ ოდა. რა მდ ენი ვი ცი 60 წლ
ის ნა რკ ომ ანი. ტყ უი ლია, ვერ ვა გდ ებ 
და თა ვს ვერ ვა ნე ბე ბო, რომ ამ ბო ბენ. 
ერ თხ ელ რომ იტ ყვი, მო რჩა. მე სი გა
რე ტს აც არ ვე წე ვი, წე ლი წა დი იქ ნე ბა. 
მწ ევ ელი არ ვარ. თუ მთ ვრ ალი არ ვარ, 
არ ვე წე ვი. ის იც ორ ღე რს მო ვწ ევ. ცო
ტა ლო თი ვარ. მა გრ ამ რო ცა სა ჭი როა, 
შე მი ძლ ია არ და ვლ იო. ის სი მთ ვრ ალე 
მო მწ ონს, ღვ ინო, მზ ის მა დლი, ყუ რძ
ენი რომ ჰქ ვია. ის იც იქ ამ დე ვუ შვ ებ 
სი მთ ვრ ალ ეს, სა ნამ გო ნე ბა და ბი ნდ
ვა მდე მი ვა. ღვ ინო კო ნტ აქ ტში გხ სნ ის 
და თუ უკ ვე გო ნე ბას კე ტა ვს, სმა უნ და 
შე წყ ვი ტო. სა ში ნე ლი შე გრ ძნ ებ აა, რო
ცა ისე თვ რე ბი, რომ წი ნა დღ ის ამ ბე ბი 
არ გა ხს ოვს. დე გე ნე რა ტი ხარ, რო გორ 
შე იძ ლე ბა გუ შინ ღა მე რა ქე ნი არ გა
ხს ოვ დეს.

– ამ დრ ოს წე რთ?
– ვწ ერ, მა გრ ამ მუ სი კას და ლე

ქს ებს სი ფხ იზ ლე ში უფ რო კა რგ ად 
ვწ ერ, ვი დრე ნა სვ ამ მდ გო მა რე ობ
აში. ნა სვ ამ ში გრ ძნ ობ იე რე ბა და 
ემ ოც ია ჭა რბ ობს და ლე ქსი რა ფი
ნი რე ბულ ფო რმ ას კა რგ ავს. შე
იძ ლე ბა ნა მთ ვრ ალ ევი რო ცა ხარ, 
ბე ვრი მი გნ ება გქ ონ დეს, მა გრ ამ 
ის ხა რი სხი არ აქ ვს. ღმ ერ თი ნი ჭს 
რომ გჩ უქ ნის, მას შვ ილ ივ ით უნ და 
მო ექ ცე. 

პა ტრ იო ტი
„რო გორ შე იძ ლე ბა ხე ლო ვა ნი რა

ღა ცას ქმ ნი დე, და შე ნი თა ვი ყვ ელ ას
თან, სა მყ არ ოს თან და ღმ ერ თთ ან არ 
გა აი გი ვო. სა ქა რთ ვე ლოს სი ყვ არ ულ
ით არ ის, რომ მე და სა ვლ ეთ ში არ გა
ვი კე თე კა რი ერა. წე ლი წადნა ხე ვა რში 
უკ ან მო ვდ იო დი, ხუ თწ ლი ან კო ნტ აქ
ტე ბს ვა ღრ ვე ვდი“. 

– ჯა რი მა?
– არ მა ჯა რი მე ბდ ნენ, ჩე მს მდ გო

მა რე ობ ას ხე და ვდ ნენ. წე ლი წადნა ხე
ვა რში ჩე მში ჩა დე ბულ ფუ ლს ამ ოვ აღ
ებ ინ ებ დი და მე რე მო ვდ იო დი. პა რი ზში 
ხუ თწ ლი ანი ხე ლშ ეკ რუ ლე ბა მქ ონ და 
და დე ბუ ლი, 1997 წე ლი იყო. ოთ ხო თა
ხი ანი ბი ნა და მი ქი რა ვეს და მა ნქ ანა მყ
ავ და.  თე ატ რში კო ნც ერ ტი გა ვა კე თე. 
უც ხო ეთ ში ქა რთ ვე ლე ბის კო ნც ერ ტზე 
უმ ეტ ეს ად ქა რთ ვე ლე ბი მო დი ან ხო
ლმე. ამ კო ნც ერ ტზე აბ სო ლუ ტუ რად 

ფრ ან გე ბი მო ვი დნ ენ. ბო ლოს აპ ლო
დი სმ ენ ტე ბით რომ და იღ ალ ნენ, ფე ხე
ბს აბ აკ უნ ებ დნ ენ ხო ლმე. ნიუიო რკ ში 
„სქ აი ლა ინ სტ უდ იო ში“ მქ ონ და ხე ლშ
ეკ რუ ლე ბა. იქ იდ ან აც წა მო ვე დი. 

ჩე მზე ან ტი კა რი ერ ის ტს არ ავ ის 
ვი ცნ ობ. კა რი ერ ის თვ ის სა ერ თოდ არ
აფ ერი მი კე თე ბია. რო გო რც კი კა რი
ერა მო მი ახ ლო ვდ ება, მე გა ვრ ბი ვარ. 
ჩე მთ ვის ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი თა
ვი სუ ფლ ებ აა. ეს თა ვი სუ ფლ ება მე ღმ
ერ თმა მო მცა. ვის წი ნა შეც შე იძ ლე ბა 
პა სუ ხი ვა გო ეს მა ცხ ოვ არი, ღვ თი სმ
შო ბე ლი და ჩე მი მშ ობ ლე ბია, ღმ ერ თის 
მა გვ არ ნი. ბე ვრი ნი ჭი ერი ად ამ ია ნი, 
ვი ნც პო ლი ტი კა ში წა სუ ლა, და რწ მუ
ნე ბუ ლი ვარ ხე ლო ვნ ებ ის თვ ის წა ურ
თმ ევ იათ. წა რმ ოი დგ ინ ეთ მო დი ლი ანი 
მი ტი ნგ ზე! ხომ წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია. 
არ ადა, მი ნდა ჩე მს ქვ ეყ ან ას რა ღა ცით 
გვ ერ დზე და ვუ დგე. ად ამ ია ნე ბს ვე რც 
წა რმ ოუ დგ ენ იათ, რა მა რტ ივ ია ერ თმ
ან ეთს და ელ აპ არ აკ ონ და ქვ ეყ ან ას მი
ხე დონ. სუ რვ ილ ია, ეს უნ და მო უნ დეთ. 
მე მგ ონი ამ აზე არც ფი ქრ ობ ენ. მტ ერს 
ჩვ ენი შუ აზე გა ყო ფა უნ და. აქ ბე ვრი 
მუ სი კო სი კა რის მუ სი კო სი ხდ ება იმ
იტ ომ, რომ სა ხე ლმ წი ფო აფ ინ ან სე ბს. 
მე ეს არ შე მი ძლ ია. ყო ვე ლთ ვის მა რტო 
ვი ყა ვი. 

ან გე ლო ზი
– სა იდ ან იღ ებთ ენ ერ გი ას, სა იდ ან 

იტ ენ ებ ით?
– ძნ ელი სა თქ მე ლია. ენ ერ გია თა

ვი დან იდო უკ ვე რო ცა და ვი ბა დე. ან
გე ლო ზი ყვ ელ ას გვ ყა ვს, და ნა ხვა უნ
და. ხი ლუ ლი ან გე ლო ზი რომ გყ ავს, 
ბო რო ტი უფ რო გე ბრ ძვ ის. გი ჟდ ება. 
ად ამ ია ნე ბი მფ არ ველ ან გე ლო ზს ვერ 
გრ ძნ ობ ენ, არ და უნ ახ ავთ. ეს ხომ ნი
შნ ებ ით ხდ ება. გა ცნ ობ იე რე ბუ ლი რო
ცა გა ქვს და ხე დავ, ბო რო ტი გე ბრ ძვ ის. 
ლე ქს იც მა ქვს და წე რი ლი. „მე მი ნდა 
ვი ცო დე ჩე მი მფ არ ვე ლი ან გე ლო ზის 
ტე ლე ფო ნი“... ყვ ელ აზე მძ აფ რად კო
ნც ერ ტის დრ ოს ვგ რძ ნობ ხო ლმე მის 
გვ ერ დით ყო ფნ ას. რო ია ლზე და კვ
რი სას ჩემ გვ ედ ით ზის ხო ლმე. მი ნდა 
ყვ ელა ქა რთ ვე ლს ოთ ხი ვე მი ლი ონს 
და ნა ხუ ლი ჰყ ავ დეს თა ვი სი მფ არ ვე
ლი ან გე ლო ზი. სუ რვ ილი უნ და, რომ 
და ინ ახო. ან გე ლო ზი შე იძ ლე ბა შენ 
გვ ერ დით მა გი და სთ ან იჯ დეს და ხი ნკ
ალს ჭა მდ ეს. შენ უნ და მი ხვ დე, რომ ის 
ან გე ლო ზია. კო ნც ერ ტს, რო მე ლს აც 5 
მა რტს რუ სთ ავ ელ ის თე ატ რში ვა ტა
რებ, ჰქ ვია „რა ვუ ყოთ, რომ ან გე ლო ზი 
შე მი ყვ არ და“. ამ კო ნც ერ ტის კო ნფ ეც
იაა ჩვ ენი არ ჩე ვა ნი. ყვ ელ აფ ერი ჩვ ენ 
გვ ეკ უთ ვნ ის. უფ ალ მა გა გვ აჩ ინა და 
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my View

დათო ევგენიძე - „ბერობაზე მიფიქრია, უბრალოდ, ღირსი არ ვარ“
„გრიგოლეთში 16 წლის 

და, ლია დამეხრჩო 
ზღვაში. მე 18 წლის 

ვიყავი. აი, იქ შეიცვალა 
დათო ევგენიძე. 

სულ სხვა ადამიანი 
გავხდი. დღესაც იმ 
მუსიკას ვწერ, რაც 

მაშინ  გადატრიალებით 
მოვიდა. მე მგონია, რომ 
პირველად იქ დავინახე 
მფარველი ანგელოზი“

„ბრძოლა არ 
დამჭირვებია. 

მარტივად ვთქვი, 
რომ აღარ მინდა 
და მორჩა. ათი 
წლის წინ, ჩემი 

ვაჟი რომ 15 
წლის გახდა, 
მაშინ ვთქვი, 

მამას თუ ასეთ 
მდგომარეობაში 

დაინახავს, 
მერე რაღა უნდა 
ვუთხრა-მეთქი“„ცოტა 

ლოთი ვარ. 
მაგრამ 

როცა 
საჭიროა, 
შემიძლია 

არ 
დავლიო. ის 
სიმთვრალე 

მომწონს, 
ღვინო, მზის 

მადლი, 
ყურძენი 

რომ ჰქვია“ 

„ჩემზე ანტი კარიერისტს არავის ვიცნობ. 
კარიერისთვის საერთოდ არაფერი 
მიკეთებია. როგორც კი კარიერა 
მომიახლოვდება, მე გავრბივარ“
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რა ღა ცე ბი ჩვ ენი გა და სა წყ ვე ტია. მო
სა ნა ნი ებ ლად მხ ოლ ოდ ეს სი ცო ცხ ლე 
გა ქვს მო ცე მუ ლი. 

სი მბ ოლ ური კო ნც ერ ტია, ბე ვრი ნი
შნ ით. მე ეს კო ნც ერ ტი და მე სი ზმ რა. 
დი ლის ექ ვს სა ათ ზე ცო ლი გა ვა ღვ იძე 
და ვუ თხ არი. თა ვი დან ბო ლო მდე მა ქვს 
ნა ნა ხი. ღა მე რომ ვწ ევ არ, ის ეთი კა რგი 
ლე ქს ები მო მდ ის, მა გრ ამ ად გო მა მე
ზა რე ბა. ზო გი ერ თი ლე ქსი ის ეთ ია, დგ
ები და იწ ერ. მზა პრ ოდ უქ ტს ვხ ედ ავ 
და იმ ას ვა ხო რც იე ლებ. ნო ტე ბში შა ვი 
არ მა ქვს. თე თრ ად ვწ ერ, ორ იგ ინ ალს. 
რომ და მე კა რგ ოს, სხ ვა არ მა ქვს. მთ
ელი სკ ივ რი მა ქვს პა რტ იტ ურ ებ ით სა
ვსე. 

– გა გი ბრ აზ ებ იათ მფ რა ვე ლი ან
გე ლო ზი?

– მფ არ ვე ლი ან გე ლო ზი არ ბრ აზ
დე ბა, მას სწ ყი ნს ხო ლმე. ეწ ყი ნე ბა და 
უფ რო მა გრ ად გი დგ ება გვ ერ დით. 
სი ყვ არ ული სა ჩუ ქა რია და რა ნა ირ
ად შე იძ ლე ბა ად ამ ია ნე ბს, რო მე ლთ აც 
ას ეთი სა ჩუ ქა რი გვ აქ ვს, გვ ძუ ლდ ეს. 
მე არ ავ ინ არ მძ ულს. არც არ ას დრ ოს 
მძ ულ ებ ია. გა ვბ რა ზე ბუ ლვ არ, მა გრ ამ 
სამ წუ თში გა უვ ლია და სა კუ თარ თა

ვზე გა ვბ რა ზე ბუ ლვ არ, რა ტომ გა ვბ
რა ზდიმე თქი? რა ფე რია? სი ყვ არ ულს 
ცი სა რტ ყე ლის ფე რე ბი აქ ვს. სი ყვ არ
ული ორ ად ამ ია ნს შო რის გა დე ბუ ლი 
ცი სა რტ ყე ლაა. კა ნა რის კუ ნძ ულ ებ ზე 
ვი ყა ვი. იწ ვი მა, მო იღ რუ ბლა და ოკ ეა
ნე ტყ ვი ის გა ხდა, გა შე შდა. უც ებ სა მი 
ცი სა რტ ყე ლა, ალ ალ ად, სა მი ცი სა რტ
ყე ლა გა მო ჩნ და და მის ქვ ეშ სა მი სუ
რვ ილ ის ჩა ფი ქრ ებ ით გა ვი არე. 

ტრ აგ ედ ია
„გა ვუ ოგ ნე ბი ვარ მყ ინ ვა რს, სა დაც 

ღმ ერ თის შე გრ ძნ ებ აა. მყ ინ ვა რი კა ცია 
და სუ ლი ერ ია. ზღ ვა ად ამ ია ნუ რია. ქა
ლს ჰგ ავს, დღ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ათ ას
ნა ირ ად შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს. ზღ ვა 
რთ ული თე მაა ჩე მთ ვის. გრ იგ ოლ ეთ ში 
16 წლ ის  და, ლია და მე ხრ ჩო ზღ ვა ში. 
მე 18 წლ ის ვი ყა ვი. აი, იქ შე იც ვა ლა 
და თო ევ გე ნი ძე. სულ სხ ვა ად ამ ია
ნი გა ვხ დი. დღ ეს აც იმ მუ სი კას ვწ ერ, 
რაც მა შინ  გა და ტრ ია ლე ბით მო ვი და. 
მე მგ ონ ია, რომ პი რვ ელ ად იქ და ვი ნა
ხე მფ არ ვე ლი ან გე ლო ზი. ჩე მი მფ არ
ვე ლი ან გე ლო ზი ჩე მი და არ ის. ად რე 
უფ რო მე სი ზმ რე ბო და, ხი ლვ ას ავ ით 

და მი ნა ხა ვს. ად ამ ია ნს ყვ ელა ტვ ირ თის 
ტა რე ბა შე უძ ლია. ფო რმ აა სხ ვა და სხ
ვა გვ არი, ვინ რას მო იმ ოქ მე დე ბს. ზო გს 
ან გრ ევს, ზო გს შე მო ქმ ედ ებ ას ჩუ ქნ ის. 
ეს პი რად არ ჩე ვა ნზ ეა და მო კი დე ბუ ლი, 
ამ ენ ერ გი ას სა ით გა უშ ვებ, გა ბო რო
ტდ ები და სა მყ არ ოს ვერ აი ტან, თუ 
პი რი ქით  გა კე თი ლშ ობ ილ დე ბი, რომ 
გა ხდე დის ის ევ ნა ხვ ის ღი რსი. დის გა
რდ აც ვა ლე ბა მაც გა ნა პი რო ბა, რომ მე 
სა ზღ ვა რგ არ ეთ დი დი ხნ ით წა სვ ლით 
ვერ ვტ ოვ ებ დი მშ ობ ლე ბს“. 

გა ჩე რე ბუ ლი ას აკი
„ხუ თი შვ ილი და ხუ თი შვ ილ იშ ვი

ლი მყ ავს. უმ ცრ ოსი შვ ილი ნი კო ლო ზი 
რომ გა მი ჩნ და, მა მო ბას მა შინ მი ვხ ვდი. 
23 წლ ის ვი ყა ვი პი რვ ელი შვ ილი რომ 
გა ჩნ და. გრ ძნ ობა მქ ონ და, მა გრ ამ მა მა 
რომ ვი ყა ვი ვერ აღ ვი ქვ ამ დი. ჩე მი შვ
ილ იშ ვი ლე ბი და ნი კო ლო ზი თი თქ მის 
ტო ლე ბი არ იან. ახ ლა ბა ბუ ობ ას ვერ 
აღ ვი ქვ ამ. ეტ ყო ბა ში ნა გა ნად ას აკს 
სხ ვა ნა ირ ად ვგ რძ ნობ. კა რგა ხა ნია გა
ჩე რე ბუ ლია ას აკი. ას აკ ის შე გრ ძნ ება 
ენ ერ გი ის ფლ ობ აზე და ში ნა გან მდ
გო მა რე ობ აზ ეა. მე გო ბრ ებ იც სულ ახ
ალ გა ზრ და მყ ავს. რა ტი ამ აღ ლო ბე ლი 
და ლა შა ბუ ღა ძე პა ტა რე ბი იყ ვნ ენ რომ 
აღ მო ვა ჩი ნე და ჩე მთ ან სა ხლ ში სა ლო
ნუ რი შე კრ ებ ები და ვი წყ ეთ“. 

სი ყვ არ ული
„სი ყვ არ ული და შე ყვ არ ებ ულ ობა 

სხ ვა და სხ ვაა. შე იძ ლე ბა სი გი ჟე მდე და 
ტკ ივ ილ ამ დე იყო შე ყვ არ ებ ული, მა გრ
ამ მა ლე ვე ჩა ქრ ეს. ფი თი ლს მა გრ ად 
თუ უკ იდ ია, მა ლე ქრ ება. სი ყვ არ ული 
დიდ დრ ოშ ია გა ნფ ენ ილი. კრ იზ ის ები 
არ ის, მა გრ ამ გა და გა ქვს. შე ყვ არ ება 
ბე ვრ ჯერ, სი ყვ არ ული ერ თხ ელ მო
დის. ნა მდ ვი ლი სი ყვ არ ული ის არ ის, 
რო მე ლს აც ბო ლო მდე გა იტ ან და იმ 
ქა ლის კა ლთ აში მო კვ დე ბი. თუ რა იმ ემ 
გა ჯო ბა, ესე იგი სი ყვ არ ულ მა ვერ გა
იმ არ ჯვა. სი ყვ არ ულს ბო რო ტი უშ ლის 
ხე ლს. ზუ სტ ად ისე ვერ იტ ანს ბო რო ტი 
სი ყვ არ ულს, რო გო რც ან გე ლო ზე ბს. 
რო ცა გი ყვ არს, შე ნც ან გე ლო ზი ხარ. 
სა ყვ არ ელი ქა ლის ხე ლი რომ გი ჭი რა
ვს, დრო ჩე რდ ება და სა მო თხ ეში ხარ“. 

 ნი ნოს რა ლე ქსი მი უძ ღვ ენ ით 
ბო ლოს?

 „და ვბ რუ ნდი და
ყვ ელ აფ ერი ამ ობ რუ ნდა 
ამ ოყ ირ ავ და...

და ვი ნა ხე უშ ენ ობა რას ნი შნ ავ და...
არ ვი ცო დი თუ დი ნე ბა
ამ ნა პი რას გა მო მრ იყ ავ და...
არ ვინ მყ ავ და მე შე ნს გა რდა
და ცის გა რდა
არ ვი ცო დი 
ან გე ლო ზე ბს სად მი ვყ ავ დით
არ ვი ცო დი
ან გე ლო ზი სად მი ყა ვდ ათ...
ახ ლა ვხ ვდ ები
აბა ნე ბას ვინ და მრ თა ვდა შე ნთ ან 

ყო ფნ ის...
რა ვქ ნა თუ კი ან გე ლო ზი შე მი ყვ

არ და...“
 რა ეტ აპ ია თქ ვენ ურ თი ერ თო ბა

ში?
 გვ ქო ნდა კრ იზ ისი, გა და ია რა. ათი 

წე ლია ცოლქმ არი ვა რთ და ერ თმ ან
ეთს 24 სა ათი არ და ვც ილ ებ ივ ართ. 
პი რვ ელ ცო ლთ ან იყო პე რი ოდი, ოთ ხი 
თვე, ექ ვსი თვე წა ვს ულ ვარ სა დღ აც, 
კა ნა რე ბზე... ნი ნოს გა რე შე მხ ოლ ოდ 
4 დღე ვი ყა ვი რო მში და თა ვს ვერ ვპ
ატ იო ბდი. რო ცა 24 სა ათი ერ თად ხა
რთ და არ გბ ეზ რდ ება, ეს არ ის სი ყვ
არ ული.  ათი წლ ის მე რეც ის გა ნც და 
რომ გა ქვს მი სი შე ხე ბი სას, რაც ად რე 
გქ ონ და, ამ აზე დი დი ბე დნ იე რე ბა არ 
არ სე ბო ბს. 

 ყო ფი ლა პე რი ოდი არ ყო ფი ლხ
ართ შე ყვ არ ებ ული?

 ეგ ეთი დრო არ მქ ონ ია, არ მა
ხს ოვს. გა ტა ცე ბუ ლი მა ინც ვი ყა
ვი. ვე რც წა რმ ომ იდ გე ნია, ამ ის გა

რე შე რა უნ და აკ ეთო კა ცმა. რო
ცა სი ყვ არ ული მი დის, ღმ ერ თთ ან 
უნ და მი ხვ იდე. ამ სი ყვ არ ულს ის 
და გი ბრ უნ ებს. ბე რად უნ და აღ იკ
ვე ცო, რომ სა ერ თოდ სი ყვ არ ულს 
არ გა ნუ დგე და არ გა ბო რო ტდე. 
სხ ვა თა შო რის, ბე რო ბა ზე მი ფი
ქრ ია, უბ რა ლოდ, ღი რსი არ ვარ. 
ალ ბათ, ბე ვრს ვც ოდ ავ და ამ იტ ომ. 
მა გრ ამ სი ნა ნუ ლი მუ დმ ივ ად მა
ქვს, რაც მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი მგ ონ ია. 
ჩე მი თა ვი ბე რად და მი ნა ხა ვს. ბე
ვრ ეთ ში არ ის დე და თა მო ნა სტ ერი. 
ამ სო ფე ლში შუ ქი წე ლს პი რვ ელ
ად გა იყ ვა ნეს. ბა ვშ ვო ბა იქ ლა მფ
ის შუ ქზე მა ქვს გა ტა რე ბუ ლი. იქ 
წმ ინ და გი ორ გის ეკ ლე სი აც არ ის. 
ბე რე ბი სთ ვის რომ შე მი ხე და ვს, 
რა ბე დნ იე რე ბი არ იანმე თქი, ხშ
ირ ად გა მი ფი ქრ ებ ია. თვ ალ ებ ში 
სულ სხ ვა სი მშ ვი დე უდ გათ. 

 მუ სი კა რი სთ ვის შე ქმ ნა ღმ ერ
თმა?

 მე მგ ონი თა ვი სთ ვის და ჩვ ენ მო
გვ ას მე ნი ნა. მე მგ ონ ია, ღმ ერ თს ყვ ელ
აზე მე ტად მუ სი კა უყ ვა რს. 

 სი კვ დი ლზე ხშ ირ ად ფი ქრ ობთ?
 ჩე მი მე გო ბა რია, ჭა დრ აკს ვთ ამ

აშ ობთ ხო ლმე. პა რტ იე ბი გა და გვ იდ ია. 
სა კმ აოდ ლმ ობ იე რად მო მქ ცე ვია.  სი
კვ დი ლიც ჩვ ეუ ლე ბრ ივი ან გე ლო ზია. 
თუ და ელ აპ არ აკე, ის იც გა გი გე ბს, და
გე ლა პა რა კე ბა... ბო ლოს ის მო იგ ებს.

EXCLUSIVE

დათო ევგენიძე - „ბერობაზე მიფიქრია, უბრალოდ, ღირსი არ ვარ“
„მე რომ გადავრჩი, ეს, 
უბრალოდ, ბედისწერაა. 
ყველა ის ტრავმა 
ისევე მაქვს მიღებული, 
როგორც დანარჩენებს 
ჩემი თაობიდან. 90-
ან წლებში ნარკოტიკი 
ისეთი რამ იყო, ჩაისავით 
მოიხმარდი. მუსიკოსი 
რომ ხარ და ქუჩაში 
მხედრიონი დაძრწოდა, 
მათ უნდა გასწორებოდი“

„საყვარელი 
ქალის ხელი რომ 
გიჭირავს, დრო 
ჩერდება და 
სამოთხეში ხარ“

„მე მგონია, 
ღმერთს ყველაზე 

მეტად მუსიკა 
უყვარს“

„ყველაზე 
მძაფრად 
კონცერტის 
დროს ვგრძნობ 
ხოლმე მის 
გვერდით 
ყოფნას“
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ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

მო სწ ავ ლე ებ ის თვ ის „შა ტა ლო
ზე“ წა სვ ლას გა რა ნტ ირ ებ ულ ად 
ერ თი ხი ბლი შე ემ ატა – გა კვ ეთ ილ
ებ იდ ან გა პა რუ ლი ბა ვშ ვე ბის უმ
რა ვლ ეს ობა სკ ოლ იდ ან ერ თკ ვი რი
ანი გა რი ცხ ვით „ის ჯე ბა“. ანუ ერ
თი დღ ით გა ცდ ენ ილ გა კვ ეთ ილ ებს 
აუ ცი ლე ბლ ად მო ჰყ ვე ბა მი ნი მუმ 
ხუ თდ ღი ანი იძ ულ ებ ითი არ და დე
გე ბი. ეს კი უფ რო წა ხა ლი სე ბას 
ჰგ ავს, ვი დრე და სჯ ას. იმ შე მთ ხვ
ევ აში, თუ დრ ოე ბით გა რი ცხ ული 
ბა ვშ ვი სკ ოლ ის სა ათ ებ ში რა იმე 
და ნა შა ულს ჩა იდ ენს, პა სუ ხი სმ გე
ბლ ობა სკ ოლ ას ეკ ის რე ბა, ყო ველ 
შე მთ ხვ ევ აში ას ეა და დგ ენ ილი კა
ნო ნის მი ხე დვ ით. რე ალ ობ აში კი 
სკ ოლ იდ ან და თხ ოვ ნილ ბა ვშ ვს არ
ავ ინ აკ ონ ტრ ოლ ებს. მით უფ რო, 
იმ შე მთ ხვ ევ აში, თუ მო სწ ავ ლის 
მშ ობ ლე ბი და სა ქმ ებ ულ ები არ იან 
და შე სა ბა მი სად, სა ხლ ში არ იმ ყო
ფე ბი ან. 

სა კა ნო ნმ დე ბლო ორ გა ნო ში აღ
ნი შნ ულ პრ ობ ლე მას სა ერ თოდ არ 
იც ნო ბენ, პა რლ ამ ენ ტის გა ნა თლ ებ ის 
კო მი ტე ტის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლს და სჯ ის 
ეს  მე თო დი  და მო სწ ავ ლის სპ ეც
ია ლი ზე ბულ სკ ოლ აში გა და ყვ ან ის 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა ერ თი და იგ ივე ჰგ
ონ ია და მი აჩ ნია, რომ კა ნო ნში ცვ ლი
ლე ბის შე ტა ნა სა ჭი რო არ არ ის... 

ბო ლო პე რი ოდ ში სკ ოლ ებ ში და
სჯ ის ყვ ელ აზე პო პუ ლა რუ ლი მე
თო დი კი სწ ორ ედ მო სწ ავ ლის სკ
ოლ იდ ან დრ ოე ბით გა რი ცხ ვა გა ხდა. 
მას იყ ენ ებ ენ რო გო რც „შა ტა ლოს“  
შე მთ ხვ ევ აში, ას ევე  სა სკ ოლო წე
რე ბში და ბა ლი ქუ ლე ბის მი ღე ბი სას. 

მო სწ ავ ლის მშ ობ ელი: „ბა ვშ ვე ბი 
„შა ტა ლო ზე“ წა ვი დნ ენ და ამ ის გა მო 
სკ ოლ ის დი რე ქც იამ მი იღო გა და წყ
ვე ტი ლე ბა, „და მნ აშ ავ ეე ბი“ სკ ოლ
იდ ან გა ერ იც ხა მთ ელი კვ ირ ით. სი
მა რთ ლე გი თხ რათ, ბა ვშ ვე ბი უფ რო 
გა ხა რე ბუ ლე ბი იყ ვნ ენ, ვი დრე და
სჯ ილ ები, რა დგ ან მა სწ ავ ლე ბლ ებ ის 
ნე ბა რთ ვი თა და მა თი ვე მო თხ ოვ ნით 
ის ინი მთ ელი კვ ირ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
თა ვი სუ ფლ ები იყ ვნ ენ სწ ავ ლი სგ ან“.

და სჯ ის მი ზნ ით მო სწ ავ ლის სკ
ოლ იდ ან გა რი ცხ ვის უფ ლე ბას, სა
მწ უხ არ ოდ, თა ვად კა ნო ნი იძ ლე ვა. 
„ზო გა დი გა ნა თლ ებ ის შე სა ხებ კა
ნო ნში“ აღ ნი შნ ულ წე სს მე ცხ რა მე ტე 
მუ ხლ ის მე სა მე პუ ნქ ტი არ ეგ ულ ირ
ებს: მუ ხლი 19. დი სც იპ ლი ნა – სკ
ოლ ის ში ნა გა ნა წე სით, სა ქა რთ ვე ლოს 
კა ნო ნმ დე ბლ ობ ით და დგ ენ ილი პა
სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის ზო მე ბის გა რდა, 
შე იძ ლე ბა გა თვ ალ ის წი ნე ბუ ლი იყ ოს 
მო სწ ავ ლის გა კვ ეთ ილ იდ ან გა ძე ვე
ბა, სკ ოლ იდ ან დრ ოე ბით და თხ ოვ ნა 
და სხ ვა დი სც იპ ლი ნუ რი სა ხდ ელ ები. 
მო სწ ავ ლის სკ ოლ იდ ან დრ ოე ბით 
და თხ ოვ ნის შე მთ ხვ ევ აში და უყ ოვ
ნე ბლ ივ უნ და ეც ნო ბოს მო სწ ავ ლის 
მშ ობ ელს. სკ ოლა ვა ლდ ებ ულ ია, მო
სწ ავ ლის გა კვ ეთ ილ იდ ან გა ძე ვე ბის 
ან სკ ოლ იდ ან დრ ოე ბით და თხ ოვ ნის 
შე მთ ხვ ევ აში მო სწ ავ ლე თა ვი სი მზ
რუ ნვ ელ ობ ის ქვ ეშ ჰყ ავ დეს“.

კა ნო ნში მი თი თე ბუ ლია, რომ და
სჯ ის ეს მე თო დი გო ნი ვრ ულ ად უნ და 
იყ ოს გა მო ყე ნე ბუ ლი. რე ალ ობა კი 
სულ სხ ვაა. რო გო რც წე სი, სკ ოლ
იდ ან გა რი ცხ ვა ერთერ თი ყვ ელ აზე 
ხშ ირ ად გა მო ყე ნე ბა დი მე თო დია და 
სა კმ აოდ პო პუ ლა რუ ლი, რო გო რც 
ბა ვშ ვე ბში, ას ევე მა სწ ავ ლე ბლ ებ ში. 
ბა ვშ ვე ბს, რო გო რც წე სი, ყვ ელ აზე 
მე ტად სწ ორ ედ აღ ნი შნ ული მე თო დი 

ახ არ ებთ. თა ვი სუ ფლ ად შე იძ ლე ბა 
ით ქვ ას, რომ და სჯ აზე მე ტად ის უფ
რო წა ხა ლი სე ბა ზე მუ შა ობს, რა დგ ან 
მო სწ ავ ლე ებს „შა ტა ლო ზე“ წა სვ ლის 
სუ რვ ილი უო რმ აგ დე ბათ, რო დე საც 
ერ თკ ვი რი ანი „იძ ულ ებ ითი არ და დე
გე ბი“ ახ სე ნდ ებ ათ. 

გა ნა თლ ებ ის შე სა ხებ კა ნო ნის  მი
ხე დვ ით, სკ ოლ ის ში ნა გა ნა წე სი იქ მნ
ება სკ ოლ ის დი რე ქტ ორ ის მი ერ და 
მას სა მე ურ ვეო სა ბჭო ამ ტკ იც ებს. 
წე სით, ში ნა გა ნა წე სი სკ ოლ ის დი რე
ქც იამ მა სწ ავ ლე ბლ ებ თან, მო სწ ავ
ლე ებ თან და მშ ობ ლე ბთ ან ერ თად 
უნ და შე იმ უშ აოს. რო გო რც ირ კვ ევა, 
ერ თო ბლ ივი მუ შა ობა სკ ოლ ის თვ ის 
ვა ლდ ებ ულ ებ აა. სკ ოლ ამ მშ ობ ლე ბის 
ინ ტე რე სე ბის გა თვ ალ ის წი ნე ბით უნ
და შე იმ უშ აოს მო სწ ავ ლის მხ რი დან 
წე სე ბის გა და ცდ ომ ის შე მთ ხვ ევ აში 
რა ტი პის სა ნქ ცი ები და წე სდ ება, იქ
ნე ბა ეს სი ტყ ვი ერი, წე რი ლო ბი თი 
გა ფრ თხ ილ ება, სა ყვ ედ ური თუ, მა
გა ლი თად, სკ ოლ იდ ან გა რი ცხ ვა. 

მა ია გე დე ვა ნი შვ ილი, ბა ვშ ვთა 
უფ ლე ბე ბის ცე ნტ რის უფ რო სი:

– რა თქ მა უნ და, არ ას წო რი გა და
წვ ეტ ილ ებ აა, ბა ვშ ვის და სჯ ის მი ზნ
ით მი სი სკ ოლ იდ ან დრ ოე ბით გა რი
ცხ ვა, რა დგ ან შე იძ ლე ბა ბა ვშ ვმა იმ 
დრ ოს, რო დე საც, წე სით, სკ ოლ აში 
უნ და იყ ოს, რა მე და აშ ავ ოს და შე მდ
ეგ სკ ოლ ის დი რე ქც იას მო ეკ ით ხოს. 
გა რდა ამ ისა, ის ბა ვშ ვი, რო მე ლიც 
სკ ოლ იდ ან გა ირ იც ხე ბა, შე იძ ლე ბა 
სა ხლ ში სრ ულ იად მა რტო აღ მო ჩნ
დეს. ეს ეც, რა თქ მა უნ და, სა ფრ თხ ის 
შე მც ვე ლია. რო გო რც წე სი, სა ფრ თხ
ეე ბი ას ეთ დრ ოს ბა ვშ ვი სთ ვი საც ბე
ვრ ად მე ტია და გა რდა ამ ისა, ირ ღვ
ევა მო სწ ავ ლის გა ნა თლ ებ ის უფ ლე
ბა. არ სე ბო ბს სხ ვა მე თო დი, რო მლ
ით აც შე იძ ლე ბა ბა ვშ ვს გა აგ ებ ინო, 
აუ ხს ნა, რომ ის არ ას წო რად მო იქ ცა. 
უნ და და ის აჯ ოს თუ არა, ეს კი დევ 
ცა ლკე თე მაა, მა გრ ამ მთ ავ არ ია, 
ბა ვშ ვმა გა იგ ოს, რომ არ ას
წო რი სა ქც იე ლი ჩა იდ ინა და 
კი დევ უფ რო მნ იშ ვნ ელ

ოვ ანი, და იგ ეგ მოს, 
რო გორ და იძ
ლი ოს პრ ობ
ლე მის. სკ

ოლ იდ ან გა რი ცხ ვა 
არ არ ის და სჯ ის ერ თა დე რთი და თა
ნაც სწ ორი გზა, მით უფ რო, რომ მთ
ელი კვ ირ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში მო სწ ავ
ლე აკ ად ემ იურ პრ ოც ესს ჩა მო რჩ ება. 
დი დი ალ ბა თო ბაა, რომ გა ცდ ენ ის 
შე მდ ეგ მას პრ ობ ლე მე ბი შე ექ მნ ას და 
და ხმ არ ებ აც კი და სჭ ირ დეს. ასე რომ, 
ეს ნა მდ ვი ლად არ არ ის გო ნი ვრ ული 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა.

– აღ ნი შნ ული მე თო დი რო მე ლი
მე ქვ ეყ ნის მო დე ლი და ნაა გა დმ
ოღ ებ ული?

– ძა ლი ან ეჭ ვი მე პა რე ბა, და სჯ
ის ას ეთი მე თო დი იყ ოს რო მე ლი მე 
ქვ ეყ ან აში. და სჯ ის ას ეთი მე თო დი 
არ ღვ ევს გა ნა თლ ებ ის უფ ლე ბას, 
არ არ ის უს აფ რთ ხო და მე ტიც, სე
რი ოზ ული სა ფრ თხ ის შე მც ვე ლია 
და გა რე მო სთ ვი საც მეტნა კლ ებ ად 
სა ფრ თხ ის შე მც ვე ლია. თუ რთ ული 
ქც ევ ის ბა ვშ ვზე გვ აქ ვს სა უბ არი და, 
რო გო რც წე სი, წე სრ იგს სწ ორ ედ ას
ეთი ბა ვშ ვე ბი არ ღვ ევ ენ, შე იძ ლე ბა 
ის ეთი რამ ჩა იდ ინ ონ იმ დრ ოს, რო
დე საც ის ინი, წე სით, სკ ოლ აში უნ და 
იყ ვნ ენ, რომ შე მდ ეგ პა სუ ხი სწ ორ ედ 
სკ ოლ ას მო ეკ ით ხოს. 

– მა შინ რა არ ის ას ეთი და სჯ ის 
არ ჩე ვის ლო გი კა ან რა ტომ არ ხდ
ება მი სი სხ ვა მე თო დით ჩა ნა ცვ ლე
ბა?

– იც ით, რა ტომ არ ხდ ება სხ ვა მე
თო დით ჩა ნა ცვ ლე ბა? ეს ყვ ელ აზე მა
რტ ივი მე თო დია. ყვ ელ აზე ად ვი ლია 
– თა ვი დან მო იშ ორო პრ ობ ლე მუ რი 
ბა ვშ ვი და ერ თი კვ ირ ის გა ნმ ავ ლო
ბა ში მი სგ ან და ის ვე ნო. აღ ნი შნ ული 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა აბ სო ლუ ტუ რად არ 
არ ის ორ იე ნტ ირ ებ ული მი ზე ზე ბსა 
და შე დე გე ბზე. აღ ნი შნ ული მე თო დი 
არ აფ რი სმ ომ ცე მია. ეს არ ის პრ ობ
ლე მი სგ ან თა ვის არ იდ ება და მი სი 

არ და ნა ხვა. ბუ ნე ბრ ივ ია, გა ცი ლე
ბით რთ ულ ია რთ ულ ბა ვშ ვთ ან 

მუ შა ობა.
– თქ ვე ნი სა მს ახ ურ

ის მხ რი დან თუ ყო ფი ლა 
რე კო მე ნდ აც ია, რომ 

მს გა ვსი წე სე ბი შე ცვ
ლი ლი ყო?

– ამ კო ნკ რე
ტულ შე მთ ხვ ევ

ას თან და კა ვშ

ირ ებ ით არ გვ ქო ნია არ ან აი რი რე კო
მე ნდ აც ია, რა დგ ან ას ეთ სა კი თხ ზე 
ნა მდ ვი ლად არ გვ იმ უშ ავ ია.  ჩვ ენ 
ვმ უშ აო ბთ სკ ოლ აში ბა ვშ ვთა მი მა რთ 

ძა ლა დო ბა ზე, რა დგ ან გვ აქ ვს ბე ვრი 
გა ნც ხა დე ბა. ჩვ ენ ვმ უშ აო ბთ იმ მი მა
რთ ულ ებ ით, რო გორ გა ნც ხა დე ბე ბს
აც ვი ღე ბთ. 

გა ნა თლ ებ ის ყო ფი ლი მი ნი სტ
რის, დი მა შა შკ ინ ის გა ნც ხა დე ბით, 
სკ ოლ იდ ან გა რი ცხ ვის მე თო დი ბე ვრ 
ქვ ეყ ან აშ ია აპ რო ბი რე ბუ ლი, მათ შო
რის ევ რო პულ ქვ ეყ ნე ბში და ბა ვშ ვის 
და სჯ აზე მე ტად მშ ობ ლის „და სჯ ას“ 
ის ახ ავს მი ზნ ად. 

დი მი ტრი შა შკ ინი: „ეს ყვ ელ აზე 
არ აე რთ გვ არ ოვ ანი და სჯ ის მე ქა ნი
ზმ ია. სა ნქ ცი ის მთ ავ არი  და ტვ ირ თვა 
არ ის ის, რომ ბა ვშ ვი და რჩ ება სა ხლ

ში და მშ ობ ელი უფ რო შე წუ ხდ ება და 
უფ რო მეტ ყუ რა დღ ებ ას მი აქ ცე ვს. 
ანუ სა ნქ ცი ის გა ნმ არ ტე ბა სწ ორ ედ 
ას ეთი იყო.

– გა მო დის, მი ზა ნი უფ რო მშ ობ
ლის და სჯ აა?

– დი ახ, ას ეა. სა ნქ ცი ის იდ ეა არ
ის ის, რომ ბა ვშ ვი კი არა, მშ ობ ელი 
და ის აჯ ოს.  თუ მცა რე ალ ობა აბ სო
ლუ ტუ რად სხ ვაა. უგ უნ ურ ად და ცა
ლს ახ ად სა ნქ ცი ის გა მო ყე ნე ბა, მო დი 
გა ვრ იც ხოთ ბა ვშ ვი ერ თი კვ ირ ით, 
სე რი ოზ ული სა ფრ თხ ეა და შე დე გად 
უა რე სი შე იძ ლე ბა მი ვი ღოთ. შე იძ ლე
ბა მო ხდ ეს ისე, რომ ბა ვშ ვი გა თი შონ 
სა სკ ოლო პრ ოც ეს იდ ან, მა გა ლი თად, 
სა მი დღ ით, ის და რჩ ეს ქუ ჩა ში მშ ობ
ლის ყუ რა დღ ებ ის გა რე შე და მო ექ
ცეს ქუ ჩის უა რყ ოფ ითი ზე გა ვლ ენ ის 
ქვ ეშ. რო დე საც მი ნი სტ რო ბის პე
რი ოდ ში სკ ოლ ებ ის დი რე ქტ ორ ებს 
ვხ ვდ ებ ოდი, ყო ვე ლთ ვის ვი თხ ოვ დი, 
რომ აღ ნი შნ ული სა ნქ ცია გა მო ყე ნე
ბუ ლი ყო ფი ლი ყო მხ ოლ ოდ იმ შე მთ
ხვ ევ აში, რო დე საც მშ ობ ლის ჩა რთ
ვის გა რა ნტ ია იქ ნე ბო და. 

– სკ ოლა ვა ლდ ებ ულ ია, გა აკ ონ
ტრ ოლ ოს ბა ვშ ვი, მშ ობ ლის ყუ რა
დღ ებ ის ქვ ეშ არ ის თუ არა?

– წე სით, დი რე ქტ ორ მა უნ და შე
ატ ყო ბი ნოს მშ ობ ელს სა ნქ ცი ის ამ
ოქ მე დე ბის გა რე შე, რო გო რც მი ნი
მუმ, ან მშ ობ ელი უნ და იყ ოს სკ ოლ
აში გა მო ძა ხე ბუ ლი, ან და მრ იგ ებ ელი 
უნ და მი ვი დეს სა ხლ ში, მშ ობ ლე ბთ
ან. ეს უნ და გა კე თდ ეს იმ მი ზნ ით, 
რომ სკ ოლ ამ არ აი რი დოს ბა ვშ ვზე 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა, მშ ობ ელ მაც არ 
აი რი დოს პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა სკ ოლ
ის იმ ედ ად და რე ალ ურ ად ბა ვშ ვი არ 
და რჩ ეს ქუ ჩა ში. 

სა ქა რთ ვე ლო ში რე ალ ობა სწ ორ
ედ ეს არ ის. „და სჯ ილი“ ბა ვშ ვე ბი, 
რო გო რც წე სი, უყ ურ ად ღე ბოდ რჩ
ებ იან. კა ნო ნმ დე ბლ ები კი კა ნო ნში 
ცვ ლი ლე ბის შე ტა ნას არც გე გმ ავ ენ 
და მე ტიც, ის ინი აღ ნი შნ ულ პრ ობ
ლე მას არც კი იც ნო ბენ. პა რლ ამ ენ
ტის გა ნა თლ ებ ის კო მი ტე ტის ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლის, ივ ანე კი ღუ რა ძის მტ კი
ცე ბით, სა ნქ ცი ის გა მო ყე ნე ბა სკ ოლ
ებ ში თი თქ მის არ ას დრ ოს ხდ ება:

– სა კი თხს კა რგ ად მო ფი ქრ ება და 
აწ ონდა წო ნა სჭ ირ დე ბა. მხ ოლ ოდ 
ერ თი პა რლ ამ ენ ტის წე ვრ ის მო სა ზრ
ება, ამ შე მთ ხვ ევ აში ჩე მი, არ არ ის 

სა კმ არ ისი. ვფ იქ რობ, აღ ნი შნ ულ 
მე თო დზე უა რის თქ მა სწ ორი არ 
იქ ნე ბა, უნ და გვ ახ სო ვდ ეს, რომ 
სა ქმე ბა ვშ ვს ეხ ება...

– რა ტომ მი გა ჩნ იათ, რომ 
და სჯ ის ამ მე თო დის გა უქ
მე ბა სწ ორი არ იქ ნე ბა, მით 
უფ რო, რომ ბა ვშ ვე ბი უყ ურ
ად ღე ბოდ რჩ ებ იან?

– ხომ გი თხ არ ით, კა რგ ად 
მო ფი ქრ ება სჭ ირ დე ბა. შე იძ ლე ბა 

ის ეთი ბა ვშ ვია, რომ სხ ვა აღ მზ
რდ ელ ობ ითი ღო ნი სძ იე ბა არ ჭრ ის 

და ჩვ ეუ ლე ბრ ივი სკ ოლ იდ ან სხ ვა, 
სპ ეც ია ლი ზე ბულ სკ ოლ აში უნ და გა
და იყ ვა ნონ...

– ეს აბ სო ლუ ტუ რად სხ ვა შე მთ
ხვ ევ აა, ჩვ ენ ვს აუ ბრ ობთ და სჯ ის 
მი ზნ ით სკ ოლ იდ ან რა მდ ენ იმე დღ
ით გა რი ცხ ვა ზე...

– მე რო გო რც ვი ცი, და ბალ ქუ
ლე ბზე არ რი ცხ ავ ენ სკ ოლ იდ ან, ას
ეთ შე მთ ხვ ევ აში ბა ვშ ვს, სა ერ თოდ, 
ტო ვე ბენ კლ ას ში და სა ერ თოდ, გა
რი ცხ ვის მე თო დი ძა ლი ან იშ ვი ათ ად 
გა მო იყ ენ ება. სა კა ნო ნმ დე ბლო წი ნა
და დე ბით, რომ აღ ნი შნ ული მე თო დი 
გა უქ მდ ეს, არ ავ ინ არ შე მო სუ ლა 
პა რლ ამ ენ ტში, არც სა მი ნი სტ რო, 
არც რო მე ლი მე სკ ოლა და არც მშ
ობ ლე ბი. შე სა ბა მი სად, აღ ნი შნ ული 

ცვ ლი ლე ბა არ გა ნი
ხი ლე ბა.

სკოლაში ბავშვების დასჯის 
არაადეკვატური მეთოდები

განათლების ყოფილი 
მინისტრი: „შეიძლება მოხდეს 

ისე, რომ ბავშვი გათიშონ 
სასკოლო პროცესიდან, 

მაგალითად, სამი დღით, ის 
დარჩეს ქუჩაში მშობლის 
ყურადღების გარეშე და 

მოექცეს ქუჩის უარყოფითი 
ზეგავლენის ქვეშ“

„სკოლა 
ვალდებულია, 

მოსწავლის 
გაკვეთილიდან 

გაძევების ან სკოლიდან 
დროებით დათხოვნის 

შემთხვევაში მოსწავლე თავისი 
მზრუნველობის ქვეშ ჰყავდეს“

განათლების 
კომიტეტის 

ხელმძღვანელი: 
„შეიძლება ისეთი 
ბავშვია, რომ სხვა 
აღმზრდელობითი 

ღონისძიება არ ჭრის და 
ჩვეულებრივი სკოლიდან 

სხვა სპეციალიზებულ 
სკოლაში უნდა 
გადაიყვანონ“
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კაპიტანი ეკა გიგაური რეჟისორ 
გოგა ხაინდრავას წინააღმდეგ

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ეს უც ნა ური ის ტო რი აა. უც ებ 
აღ მო ჩნ და, რომ ერთერთ არ ას
ამ თა ვრ ობ ოს ჩი ნით კა პი ტა ნი 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბს და რომ ეს 
უბ რა ლო კი არა, რო გო რც ახ ლა 
გა ნმ არ ტა ვენ, „ბრ ალ ია ნი“ კა
პი ტა ნია. ბრ ალ ად კი 2007 წლ ის 
7 ნო ემ ბრ ის და რბ ევ ის შე მდ ეგ  
იმ თა ნა მშ რო მლ ებ ზე პრ ემ იე
ბის გა ცე მა ედ ება, რო მლ ებ მაც 
აქ ცი ის მო ნა წი ლე ები და არ ბი ეს.

„გა ნკ არ გუ ლე ბა ში, რო მე ლიც 
2007 წლ ის 14 ნო ემ ბე რს არ ის 
გა ცე მუ ლი, ვკ ით ხუ ლო ბთ: სა
მს ახ ურ ებ რი ვი მო ვა ლე ობ ის მა
ღალ დო ნე ზე შე სრ ულ ებ ის თვ ის 
ფუ ლა დი პრ ემ იე ბით და ჯი ლდ
ოვ დნ ენ სა სა ზღ ვრო პო ლი ცი ის 
მო სა მს ახ ურ ეე ბი. ამ ად ამ ია ნე ბის 
სა ხე ლე ბი სა და გვ არ ებ ის და სა ხე
ლე ბი სგ ან თა ვს შე ვი კა ვებ. თი თო
ეუ ლი მა თგ ანი 10001000 ლა რით 
და ჯი ლდ ოვ და. გი გა ურს ამ დრ ოს 
სა მს ახ ურ ებ რი ვად ამ და ჯი ლდ ოე
ბის კო ნტ რო ლი და გა ნა წი ლე ბა 
ევ ალ ება. ეს არ ის ის სპ ეც რა ზმი, 
რო მე ლმ აც 7 ნო ემ ბე რს სა ზო გა
დო ება და ლე წა. ეს ად ამ ია ნი კი 
დღ ეს სა ქა რთ ვე ლო ში ად ამ ია ნის 
უფ ლე ბე ბს იც ავს. ეკა გი გა ური 
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ ინ
ტე რე სე ბის გა მტ არ ებ ელი იყო, 
არ ის და იქ ნე ბა. აი, ვინ არ ის ეკა 
გი გა ური და რა ინ ტე რე სე ბი აქ ვს 
მას“, – აც ხა დე ბდა ხა ინ დრ ავა.

ამ ბრ ალ დე ბას „სა ერ თა შო რი
სო გა მჭ ვი რვ ალ ობა – სა ქა რთ
ვე ლოს“ ხე ლმ ძღ ვა ნე ლს ეკა გი
გა ურს რა ტო მღ აც რე ჟი სო რად 
მო ნა თლ ული გო გა ხა ინ დრ ავა 
უყ ენ ებს. 

მე ტიც, რე ჟი სო რი ხა ინ დრ ავა 
ირ წმ უნ ება, რომ კა პი ტან გი გა ურს 
ივ ანე მე რა ბი შვ ილ მა წო დე ბა ვა
და ზე ად რე მი ან იჭა. „ეს არ ის ივ
ანე მე რა ბი შვ ილ ის 2007 წლ ის 13 
ნო ემ ბრ ის ბრ ძა ნე ბა, სა დაც ვკ ით
ხუ ლო ბთ: ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი
ნი სტ როს ერთერ თი სა ქვ ეუ წყ ებო 
და წე სე ბუ ლე ბა უზ რუ ნვ ელ ყო ფს 
პო ლი ცი ის ერთერთ ლე იტ ენ ან
ტს ეკა სი მო ნის ას ულ გი გა ურს 
ვა და ზე ად რე მი ენ იჭ ოს წო დე ბა 
სა სა ზღ ვრო პო ლი ცი ის კა პი ტა ნი. 
ეს მო ხდა მა შინ, რო დე საც ჯერ 
კი დევ 7 ნო ემ ბე რს და ლე წი ლი ხა
ლხი სა ავ ად მყ ოფ ოე ბში წე ვს და 
სა ქა რთ ვე ლო ტრ ავ მას იშ უშ ებს“, 
– აც ხა დე ბს გო გა ხა ინ დრ ავა. 

რე ჟი სო რმა დო კუ მე ნტ ები წა
რუ დგ ინა ჟუ რნ ალ ის ტე ბს. და 
რა იყო ეკა გი გა ურ ის რე აქ ცია, 
რო გორ ფი ქრ ობთ? დი ახ, სა სა
მა რთ ლოს მი მა რთა. თუ მცა, რა
ტო მღ აც სა რჩ ელი უც ნა ურ ად 
აქ ვს შე დგ ენ ილი. ის ხა ინ დრ ავ ას 
რა ტო მღ აც სი ტყ ვი სა და გა მო ხა
ტვ ის თა ვი სუ ფლ ებ ის შე ზღ უდ ვა

ში ედ ავ ება. 
სა ინ ტე რე სოა, რომ თა ვად ეკ

ამ „პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ არ ზე 
უა რი გა ნა ცხ ადა. გა ნმ არ ტე ბა ამ 
სა კი თხ ზე ორ გა ნი ზა ცი ის იუ რი
სტ მა გა კე თა.

ეკა ბო კუ ჩა ვა, „სა ერ თა შო რი
სო გა მჭ ვი რვ ალ ობა – სა ქა რთ
ვე ლოს“ იუ რი სტი:

– სი ტყ ვი სა და გა მო ხა ტვ ის 
თა ვი სუ ფლ ებ ის შე სა ხებ სა ქა რთ
ვე ლოს კა ნო ნის მე ექ ვსე მუ ხლ ის 
პი რვ ელი პუ ნქ ტი გვ აძ ლე ვს სა
შუ ალ ებ ას, მი ვმ არ თოთ სა სა მა
რთ ლოს და ცი ლი სწ ამ ებ ის თვ ის 
მი ყე ნე ბუ ლი კო ნკ რე ტუ ლი ზი
ან ის თვ ის მო ვი თხ ოვ ოთ ან აზ ღა
ურ ება. ეს არ ის სა მა რთ ლე ბრ ივი 
ტე ქნ იკ ის კუ თხ ით გა მო ყე ნე ბუ
ლი მუ ხლი, რო მე ლიც სა ჭი როა 
იმ ის თვ ის, რომ სა სა მა რთ ლო ში 
წა რვ ად გი ნოთ სა რჩ ელი. ჩვ ენ სა
რჩ ელი შე გვ აქ ვს იმ ცი ლი სწ ამ ებ
ის თვ ის, რაც ჩვ ენი მი სა მა რთ ით 
გა ჟღ ერ და და, ას ევე, სა ქმ ია ნი 
რე პუ ტა ცი ის პა ტი ვი სა და ღი რს
ებ ის შე ლა ხვ ის გა მო. მო გე ხს ენ
ებ ათ, რომ სი სხ ლის სა მა რთ ლის 
კო დე ქს ში ცი ლი სწ ამ ებ ის მუ ხლი 
გა უქ მდა უკ ვე რა მდ ენ იმე წე ლია.

ეკა გი გა ურ ის ბი ოგ რა ფი აში, 
რო მე ლიც „სა ერ თა შო რი სო 
გა მჭ ვი რვ ალ ობა – სა ქა
რთ ვე ლოს“ ვე ბგ ვე რდ
ზეა გა ნთ ავ სე ბუ ლი, 
ვკ ით ხუ ლო ბთ: „ეკა 
გი გა ური მუ შა ობ და 
სხ ვა და სხ ვა სა ხე ლმ
წი ფო და წე სე ბუ ლე
ბე ბში, ძი რი თა დად 
სა გა რეო ურ თი
ერ თო ბე ბის კუ
თხ ით, მათ შო რის 
სა გა რეო სა ქმ ეთა 
სა მი ნი სტ რო ში, 
ტრ ან  სპ  ორ ტის 
სა  მი  ნი  სტ რო სა 
და ში ნა გან სა ქმ
ეთა სა მი ნი სტ რო
ში. 2008 წლ ამ დე 
ეკა სა ქა რთ ვე ლოს 
სა სა ზღ ვრო პო ლი ცი ის 
უფ რო სის მო ად გი ლე იყო, 
სა დაც იუ რი დი ულ და სა ერ
თა შო რი სო სა მს ახ ურ ებს ხე
ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდა და უწ ყე ბის 
რე ფო რმ ირ ებ ის პრ ოც ეს ის 
კო ორ დი ნა ცია ევ ალ ებ ოდა“.

აქ მი სი წო დე ბა არ არ
ის ნა ხს ენ ები. ეკა გი გა ური 
ბა დრი ბი წა ძის მო ად გი ლე 
იყო. რო გო რც ჩა ნს, მათ უწ
ყე ბა ერთ დრ ოს და ტო ვეს. 
მთ ავ არი კი თხ ვა, რო გორ 
აღ მო ჩნ და პო ლკ ოვ ნი კი მო
გვ ია ნე ბით არ ას ამ თა ვრ ობ
ოს პი რვ ელი პი რი? გი გა ურ
მა, სა მწ უხ არ ოდ, უა რი თქ ვა 
ინ ტე რვ იუ ზე. 

რო გო რც ჩა ნს, ის მე დი ის
თვ ის ჩა იკ ეტა. გა ნს აკ უთ რე

ბით „ალ ია ში“ გა მო ქვ ეყ  ნე 
ბუ ლი პუ ბლ იკ აც იის შე მდ ეგ. 

გა ზე თი „ალ ია“ გი გა ურ ის მუ
შა ობ ის პე რი ოდ ში, 20052006 
წლ ებ ში გა მო ცხ ად ებ ულ ტე ნდ
ერ ზე წე რს, რომ სა ტე ნდ ერო კო
მი სი ას, „ალ იას“ ინ ფო რმ აც იით, 
სწ ორ ედ ეკა გი გა ური ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლო ბდა. ტე ნდ ერ ის ღი რე ბუ
ლე ბა 1 მი ლი ონ ლა რს შე ად გე
ნდა. სა ქმე ეხ ებ ოდა სა მხ ედ რო 
უნ იფ ორ მის შე კე რვ ას. რო გო რც 
გა ზე თს ერთერ თი ყო ფი ლი სა
მხ ედ რო პი რი უყ ვე ბა, ტე ნდ ერ ში 
მო ნა წი ლე ობ და რა მდ ენ იმე კო მპ
ან ია, მათ შო რის – ქუ თა ის ის სა
მკ ერ ვა ლო ფა ბრ იკა, თუ მცა გა
მა რჯ ვე ბუ ლად გი გა ურ ის ახ ლო 

ნა თე სა ვის, კე რძ ოდ, მი სი ძმ ის, 
მი ხე ილ გი გა ურ ის მმ არ თვ ელ ობ
ის ქვ ეშ მყ ოფი ფი რმა გა მო ცხ ად
და, რო მე ლს აც სა მხ ედ რო თვ ალ
სა ზრ ის ით არ ან აი რი გა მო ცდ ილ
ება არ ჰქ ონ და. ას ევე, არ ჰქ ონ და 
სა მკ ერ ვა ლო სა ქმ ია ნო ბი სთ ვის 
სა ჭი რო აღ ჭუ რვ ილ ობა.

„რომ არ ყო ფი ლი ყო ინ ტე რე
სთა კო ნფ ლი ქტი, მი ხე ილ გი გა
ურ მა ხს ენ ებ ული ფი რმა უც ნობ 
პი რზე და არ ეგ ის ტრ ირა. გა რი გე
ბის შე მდ ეგ, სა ტე ნდ ერო პი რო ბე
ბის შე სრ ულ ებ ის მი ზნ ით, ქვ ემ
ოი ჯა რედ და იქ ირ ავა ქუ თა ის ის 

სა მკ ერ ვა ლო ფა ბრ
იკა, რი თაც აშ კა რად 
შე ქმ ნა ე.წ. „ატ კა
ტის“ მი მღ ები სა
შუ ამ ავ ლო რგ ოლი. 
იმ პე რი ოდ ში სა სა
ზღ ვრო პო ლი ცი ას 
ნი ნო ბუ რჯ ან აძ ის 
მე უღ ლე ბა დრი ბი
წა ძე ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლო ბდა. ბი წა ძი სთ
ვის გა რი გე ბის შე
სა ხებ ყვ ელ აფ ერი 
ცნ ობ ილი იყო“, 
– წე რს გა ზე თი წყ
არ ოს ინ ფო რმ აც
ია ზე და ყრ დნ ობ ით. 
წყ არ ოს ვე ინ ფო რმ
აც იით, 30 ივ ნი სს 
ბა დრი ბი წა ძე ეკა 
გი გა ურს და უკ ავ
ში რდა და შე ხვ ედ
რა სთ ხო ვა, თუ მცა, 
რო გო რც „ალ იას“ 

გი გა ურ მა გა ნუ ცხ
ადა, აღ ნი შნ ული ინ ფო

რმ აც ია სი მა რთ ლეს არ შე ეს
აბ ამ ება.

„თქ ვენ მე შე ურ აც ხყ ოფ ას 
მა ყე ნე ბთ. ტე ნდ ერ ში მო ნა წი

ლე არც ერ თი კო მპ ან ია არ არ ის 
ჩე მს ძმ აზე გა ფო რმ ებ ული, ის 
ბი ზნ ეს მე ნი არ ას დრ ოს ყო ფი ლა. 
არ ვი ცი, რა ვთ ქვა. ას ეთ ტყ უი
ლზე კო მე ნტ არს ვერ გა ვა კე თებ“, 
– გა ნა ცხ ადა ეკა გი გა ურ მა „ალ
ია სთ ან“ სა უბ რი სას.

მე ტიც, რო გო რც ჩა ნს, ეკა გი
გა ურ მა გა და წყ ვი ტა, პრ ოტ ეს ტის 
რა დი კა ლურ ფო რმ ებს მი მა რთ ოს 
და ახ ლა არც სა ზო გა დო ებ რივ 
სა ქმ ია ნო ბა ში მი ღე ბს მო ნა წი ლე
ობ ას. მან უკ ვე გა ნა ცხ ადა, რომ 
პრ ოტ ეს ტის ნი შნ ად ის არც უზ
ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ
ომ არ ის შე რჩ ევ ის პრ ოც ეს ში მი
ღე ბს მო ნა წი ლე ობ ას:

„მთ ელი სა მო ქა ლა ქო სე ქტ
ორ ის სა ხე ლით ვერ ვი სა უბ

რებ, მა გრ ამ ეს არ ის ჩვ ენი 
და რა მდ ენ იმე პა რტ ნი
ორი ორ გა ნი ზა ცი ის 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა. იმ 
ვი თა რე ბა ში, რო ცა ჩვ
ენს წი ნა აღ მდ ეგ ას ეთი 
კა მპ ან ია მი მდ ინ არ
ეო ბს, ვი ფი ქრ ეთ, რომ 
ყო ფი ლი პრ ემ იერმი
ნი სტ რის გა ნც ხა დე ბა 
შე სა ძლ ოა, ყო ფი ლი ყო 

გზ ავ ნი ლი პა რლ ამ ენ
ტში უმ რა ვლ ეს ობ ის თვ

ის აც, რა თა კა ნდ იდ ატი, 
რო მე ლს აც ჩვ ენ წა რვ ად გე

ნდ ით, არ არ ჩე ულ იყო. აქ ედ
ან გა მო მდ ინ არე მი ვი ღეთ ეს გა

და წყ ვე ტი ლე ბა. ჩვ ენ არ გვ ინ და, 
უხ ერ ხულ მდ გო მა რე ობ აში ჩა ვა
ყე ნოთ ძა ლი ან ბე ვრი ღი რს ეუ ლი 
ად ამ ია ნი, რო მე ლმ აც შე იძ ლე ბა 
და იკ ავ ოს ეს პო ზი ცია და რო მლ
ის წა რდ გე ნა საც ჩვ ენ ნა მდ ვი ლად 
ვფ იქ რო ბდ ით“, – გა ნმ არ ტა ეკა 
გი გა ურ მა.

მი სი ეს უც ნა ური პრ ოტ ეს ტი 
გვ აფ იქ რე ბი ნე ბს, რომ რა მდ ენ იმე 
არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცი ას 
სწ ორ ედ ეკა გი გა ურ ის კა ნდ იდ
ატ ურა ჰქ ონ და შე რჩ ეუ ლი პრ
ეზ იდ ენ ტი სთ ვის წა რს ად გე ნად. 
თუ მცა, ახ ლა კა პი ტა ნს, რო გო რც 
ჩა ნს, მი სთ ვის არ ას ას ია მო ვნო 
ბე ვრი კი თხ ვი სთ ვის მო უწ ევ და 
სა ჯა როდ პა სუ ხის გა ცე მა, ამ იტ
ომ აც პრ ოტ ეს ტის ფო რმ ას მი მა
რთა. არც მე დი ას ეს აუ ბრ ება და 
არც პრ ოც ეს ებ ში აქ ტი ურ ობს.

რო გო რც ჩა ნს, მთ ელი ეს პო
პუ ლი სტ ური გა მო ხტ ომ ები, რო
მე ლიც არ ას ამ თა ვრ ობ ოე ბმა, 
გა ნს აკ უთ რე ბით მო სმ ენ ებ თან 
და კა ვშ ირ ებ ით, შე მო გვ თა ვა ზეს, 
ის ევ მათ გა პი არ ებ ას ემ სა ხუ რე
ბო და.

სხ ვა თა შო რის, ეკა გი გა ური 
თუ ბა დრი ბი წა ძის კა დრ ია, გი
ორ გი მა რგ ვე ლა შვ ილი ნი ნო ბუ
რჯ ან აძ ის პა რტ ია ში ფო ნდს ხე
ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდა, მა ში ნაც კი, 
რო ცა მას პრ ეზ იდ ენ ტად ვი რჩ ევ
დით... და მთ ხვ ევ აა?

ში ნა გან სა ქმ ეთა 
სა მი ნი სტ როს ერთ-ერ თი 

სა ქვ ეუ წყ ებო 
და წე სე ბუ ლე ბა 

უზ რუ ნვ ელ ყო ფს 
პო ლი ცი ის ერთ-ერთ 

ლე იტ ენ ან ტს ეკა 
სი მო ნის ას ულ გი გა ურს 
ვა და ზე ად რე მი ენ იჭ ოს 

წო დე ბა სა სა ზღ ვრო 
პო ლი ცი ის კა პი ტა ნი. ეს 
მო ხდა მა შინ, რო დე საც 
ჯერ კი დევ 7 ნო ემ ბე რს 

და ლე წი ლი ხა ლხი 
სა ავ ად მყ ოფ ოე ბში წე ვს 

და სა ქა რთ ვე ლო 
ტრ ავ მას იშ უშ ებს

გიგაური 
არც მედიას 
ესაუბრება 

და არც 
პროცესებში 
აქტიურობს

ეკა გი გა ური ბა დრი 
ბი წა ძის მო ად გი ლე 
იყო. რო გო რც ჩა ნს, 

მათ უწ ყე ბა ერთ დრ ოს 
და ტო ვეს. მთ ავ არი 

კი თხ ვა, რო გორ 
აღ მო ჩნ და 

პო ლკ ოვ ნი კი 
მო გვ ია ნე ბით 

არ ას ამ თა ვრ ობ ოს 
პი რვ ელი პი რი?
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რუ ბრ იკა „მე ორე ნა ხე ვა რში“ ამ
ჯე რად „პრ აი მტ აი მი“ არ ჩილ ხა ბა
ძის მე უღ ლეს გა გა ცნ ობთ. მე სა მე 
წე ლია ხა ბა ძე აჭ არ ის მთ ავ რო ბის 
თა ვმ ჯდ ომ არე გა ხლ ავთ. პრ ოფ ეს
იით ეკ ონ ომ ისტ არ ჩი ლს წლ ებ ის გა
ნმ ავ ლო ბა ში ბა ნკ ებ ის სა კრ ედ იტო 
მე ნე ჯე რის თა ნა მდ ებ ობა ეკ ავა. ორი 
წე ლი „ბა ნკი ქა რთ ულს“ ბა თუ მის 
ფი ლი ალ ის სა კრ ეტ იდო გა ნყ ოფ ილ
ებ ის უფ რო სი გა ხლ დათ, შე მდ ეგი 
სა მი წე ლი კი მი სი დი რე ქტ ორ ის თა
ნა მდ ებ ობ აზე იყო. მე უღ ლე არ ჩი ლს 
ძა ლი ან და დე ბით პი რო ვნ ებ ად ახ
ას ია თე ბს. რა შე ცვ ალა პო ლი ტი კამ 
წყ ვი ლის ცხ ოვ რე ბა ში, ამ ას თა მუ ნა 
სი რა ბი ძი სგ ან შე იტ ყო ბთ.

 თა მუ ნა სი რა ბი ძე:  პრ ოფ ეს იით 
იუ რი სტი ვარ. სხ ვა და სხ ვა ორ გა ნი ზა
ცი ებ ში სტ აჟ იო რად მი მუ შა ვია, რაც 
შე ეხ ება ჩე მს ამ ჟა მი ნდ ელ სა ქმ ია ნო
ბას: 2009 წე ლს სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტრ
ის მი ერ გა მო ცხ ად ებ ულ  კო ნკ ურ სში 
მი ვი ღე მო ნა წი ლე ობა, გა ვი მა რჯ ვე და 
სა ხე ლმ წო ფო სე რვ ის ებ ის გა ნვ ით არ
ებ ის სა აგ ენ ტოს ბა თუ მის სა მს ახ ურ
ში მთ ავ არ სპ ეც ია ლი სტ ად ვმ უშ აობ. 
პრ ოფ ეს იად იუ რი სტ ობა იმ იტ ომ ავ
ირ ჩიე, რომ სა კმ აოდ პრ ინ ცი პუ ლი ხა
სი ათი მა ქვს და რო გო რც მე უბ ნე ბი ან, 
სა მა რთ ლი ან იც ვარ. მა შინ ვფ იქ რო
ბდი, რომ ჩე მი ცო დნ ით და სა ქმ ია ნო
ბით ად ამ ია ნე ბს და ვე ხმ არ ებ ოდი და 
წა რმ ატ ებ ული იუ რი სტი ვი ქნ ებ ოდი, 
მა გრ ამ ისე აღ მო ჩნ და, რომ იუ რი სტ ად 
მუ შა ობა არ გა მო ვი და და და ვრ ჩი ვი
წრო მი მა რთ ულ ებ ით.

თა მუ ნას მო მა ვა ლი მე უღ ლე სა ერ
თო მე გო ბა რმა გა აც ნო. ეს არ იყო ერ
თი ნა ხვ ით შე ყვ არ ება, თუ მცა სი ყვ არ
ული მა ლე ეწ ვია.

 „არ ჩი ლი სა კმ აოდ აქ ტი ური და 
ყუ რა დღ ებ ია ნი იყო. უყ ვა რდა სი ურ

პრ იზ ებ ის მო წყ ობა და ჩე მი გა ხა რე ბა. ალ ბათ, 
არ არ სე ბო ბენ შე ყვ არ ებ ულ ები ჩხ უბ ის გა რე შე, 
ჩვ ენც გვ ქო ნია მს გა ვსი მო მე ნტ ები. ერ თხ ელ 
მა გრ ად აც ვი ჩხ უბ ეთ, მა გრ ამ წყ ენა მხ ოლ ოდ 
სამ დღ ეს გა გრ ძე ლდა. აი, მა შინ მი ვხ ვდი, რომ 
ძა ლი ან მი ყვ არ და. ფა ქტ ობ რი ვად, ეს გა ხდა ჩვ
ენი თვ ით გა მო რკ ვე ვის მი ზე ზი და ამ ის შე მდ ეგ, 
ძა ლი ან მა ლე, ნი შნ ობ აც აღ ვნ იშ ნეთ. პი რდ აპ ირ 
სი ყვ არ ული არ აუ ხს ნია, რა ღაც თა ვი სთ ავ ად 
მო ხდა ყვ ელ აფ ერი. შე ყვ არ ებ ულ ობ ის პე რი
ოდი სა კმ აოდ ხა ნმ ოკ ლე იყო, მხ ოლ ოდ 8 თვე. 
ბა თუ მში სა სე ირ ნო ად გი ლე ბს რა გა მო ლე ვს 
და ჩვ ენც მო ვლ ილი გვ ქო ნდა ყვ ელა მშ ვი დი და 
სა სი ამ ოვ ნო ად გი ლი. მა ში ნაც სა კმ აოდ და კა ვე
ბუ ლი იყო  „ქა რთუ ბა ნკ ის“ ბა თუ მის ფი ლი ალ
ის მმ არ თვ ელ ად მუ შა ობ და, მა გრ ამ ახ ერ ხე ბდა 
მო ეწ ყო რო მა ნტ იკ ული სა დი ლე ბი, სა ინ ტე რე
სო სა ჩუ ქრ ები. მა ში ნაც გვ ერ დით მე დგა და 
მა მხ ნე ვე ბდა. მა ხს ოვს, სა მს ახ ურ იდ ან აც და
ეთ ხო ვა, რომ თბ ილ ის ში გა მო მყ ოლ ოდა, რო ცა 
ტრ ენ ინ გე ბი და ტე სტ ირ ება მქ ონ და.  უყ ვა რდა 
ყვ ავ ილ ებ ის მო რთ მე ვა. ახ ლა ისე ხშ ირ ად ვე
ღარ ახ ერ ხე ბს, მა გრ ამ ჩე მთ ვის ეს სრ ულ იად 
გა სა გე ბია. და ჩო ქე ბე ბი და მს გა ვსი რო მა ნტ
იკ ული მო ქმ ედ ებ ები არ ყო ფი ლა, პი რდ აპ ირ 
მი თხ რა, რომ სუ რვ ილი ჰქ ონ და და მზ ად იყო 
ჩე მთ ან ერ თად ოჯ ახი შე ექ მნა. ეს მო ხდა გა
ცნ ობ იდ ან სულ რა ღაც ერთ თვ ეში. თა ვი დან 
უა რით გა ვი სტ უმ რე, მა გრ ამ შე მდ ეგ მო ხდა 
ისე, რომ ერ თად მი ვე დით ეკ ლე სი აში სუ ლი
ერ მო ძღ ვა რთ ან, და გვ ლო ცა და მტ კი ცე ოჯ
ახ ის შე ქმ ნა გვ ის ურ ვა. ტრ ად იც იუ ლი ნი შნ ობა 
გვ ქო ნდა და შე მდ ეგ ძა ლი ან ლა მა ზი და დი დი 
ქო რწ ილი გა და გვ იხ ად ეს მშ ობ ლე ბმა. ყვ ელ ამ   
და მათ შო რის ჩვ ენც,  კა რგ ად მო ვი ლხ ინ ეთ. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეს დღე  და ტვ ირ თუ ლი 
იყო ემ ოც იუ რად, ყო ვე ლი დე ტა ლი ზუ სტ ად მა
ხს ოვს, ჯვ არი ბა თუ მში ერთ ლა მაზ და პა ტა რა, 
თა მა რის  სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი აში და ვი წე რეთ. 
ძა ლი ან მი ნდ ოდა ქო რწ ილ ში ქა რთ ული ცე კვა 
შე გვ ეს რუ ლე ბი ნა, მა გრ ამ არ ჩი ლი ვე რა ფრ ით 
და ვი თა ნხ მე. ვე რც „გა ნდ აგ ანა“ ვა ცე კვე. აი, აქ 
კი და ვა რღ ვი ეთ ტრ ად იც ია. 

ქო რწ ინ ებ ამ დე ერ თად გა ტა რე ბუ ლი ყო ვე
ლი დღე სა სი ამ ოვ ნოდ მა ხს ენ დე ბა. დი დი ხნ ის 
შე ყვ არ ებ ულ ებ საც აქ ვთ ქო რწ ინ ებ ის შე მდ ეგ 
შე გუ ებ ისა და პი რო ვნ ული ახ ალი თვ ის ებ ებ ის 
აღ მო ჩე ნე ბის პე რი ოდი. რა თქ მა უნ და, ჩვ ენც 
არ ვი ყა ვით ამ მხ რივ გა მო ნა კლ ისი. თუ მცა ძა
ლი ან მა რტ ივ ად მო ვე რგ ეთ ერ თმ ან ეთს და შე
ვე წყ ვეთ ხა სი ათ ით“. 

 
– რი თი მო გხ იბ ლათ ბა ტო ნმა არ ჩი ლმა? 
– ძა ლი ან თბ ილი და მზ რუ ნვ ელი ად ამ ია ნია. 

შე მი ძლ ია ვთ ქვა, რომ დღ ემ დე ძვ ელ ებ ურ ად 
ყუ რა დღ ებ ია ნია და ამ ას გა მო ხა ტა ვს მი სი სა
მს ახ ურ ის სი რთ ულ ის და გა და ტვ ირ თუ ლი გრ
აფ იკ ის მი უხ ედ ავ ად. ყო ვე ლთ ვის მხ იბ ლა ვს და 
მხ იბ ლა ვდა მი სი პრ ინ ცი პუ ლო ბა, პო ზი ტი ურ ია 
ძა ლი ან, სა მა რთ ლი ანი და მი ზა ნდ ას ახ ულ ია. არ 
არ ის თვ ალ თმ აქ ცი, მლ იქ ვნ ელი ად ამ ია ნი. ის 
არ ის, რაც არ ის და არ მო აქ ვს თა ვი სხ ვა ად ამ
ია ნად, არ ას ოდ ეს თა მა შო ბს. ის ძა ლი ან მზ რუ
ნვ ელ ია. ყო ვე ლთ ვის გვ ერ დით მი დგ ას, ყვ ელა 
პრ ობ ლე მის დრ ოს. მი სგ ან ის ეთი სი მშ ვი დე და 
პო ზი ტი ვი მო დის, რომ ყვ ელა სი რთ ულ ის გა
და ლა ხვა მა რტ ივ დე ბა. ვფ იქ რობ, სწ ორ ედ ერ
თო ბლ ივი მო ნდ ომ ებ ით, შრ ომ ით და ძა ლი სხ
მე ვით შე ვქ მე ნით ძლ იე რი ოჯ ახი და შე ვი ძი ნეთ 
ის, რაც დღ ეს გვ აბ ად ია.  

– რა შე ცვ ალა ერთ ჭე რქ ვეშ ცხ ოვ რე ბამ? 
რო გო რი გა ხდა ურ თი ერ თო ბა? 

– სა კმ აოდ ბე ვრი რამ შე იც ვა ლა უკ ეთ ეს ობ
ის კენ. გა და ფა სდა ღი რე ბუ ლე ბე ბი, წინ წა მო
ვი და ერ თმ ან ეთ ის პა ტი ვი სც ემა, სა კუ თა რის 
და თმ ენა და ოჯ ახ ის ინ ტე რე სე ბის წი ნა პლ ან ზე 
წა მო წე ვა და ვი წყ ეთ. ერ თი რამ, რის შე ცვ ლა ზე 
გუ ლი მწ ყდ ება, არ ის ის, რომ იშ ვი ათ ად გვ იწ ევს 
დღ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ერ თად ყო ფნა. მე ნა ტრ ება 
მა სთ ან ერ თად თუ ნდ აც სა სე ირ ნოდ გა სვ ლა, 
დრო არ ას ოდ ეს რჩ ება  ჩვ ენი თე კლ ას გა სა სე
ირ ნე ბლ ად, რომ აღ არ აფ ერი ვთ ქვა მა ღა ზი აში 
წა სვ ლა ზე და ბე ვრ მს გა ვს ბა ნა ლურ ერ თო ბლ
ივ ოჯ ახ ურ სა ქმ ია ნო ბა ზე.

– რო გო რი მე უღ ლეა ბა ტო ნი არ ჩი ლი?
– ყუ რა დღ ებ ია ნი, მზ რუ ნვ ელი. ძა ლი ან აფ

ას ებს ოჯ ახ ის წე ვრ ებს. არ ავ იწ ყდ ება დღ ეო
ბე ბი, დღ ეს ას წა ულ ები. სა მწ უხ არ ოდ, ბა ვშ ვის 
დღ ეო ბა ზეც კი უჭ ირს დრ ოუ ლად სა ხლ ში მო
სვ ლა. მა გა ლი თად, წე ლს სა მს ახ ურ ში მი ვა კი
თხ ეთ, მა გრ ამ სულ რა მდ ენ იმე წუ თით მო იც
ალა, სტ უმ არი ჰყ ავ და. სა ხლ შიც გვ იან მო ვი და, 
მა გრ ამ ის მა ინც მო ახ ერ ხა, რომ დღ ის ბო ლოს 
ტო რტ ზე სა ნთ ლე ბი ერ თად ჩა გვ ექ რო. თე კლ ამ 
და ბა დე ბი სას ძა ლი ან შე გვ აშ ინა. ძა ლი ან რთ
ული პე რი ოდი გა და ვი ტა ნეთ, რა დგ ან ჩვ ენი 
თე კლ ას სი ცო ცხ ლეს სა ფრ თხე ემ უქ რე ბო და. 6 
თვ ის და იბ ადა, ერ თი ცი ცქ ნა  950 გრ ამი იყო. 
ის ეთი პა ტა რა და უს უს ური იყო, რომ და ვი ნა ხე, 
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my View

გიორგი ლაღიძე

ლუ დის მწ არ მო ებ ელი კო
მპ ან იე ბი, ფი ნა ნს თა სა მი
ნი სტ როს მი ერ, ალ კო ჰო ლურ 
სა სმ ელ ებ ზე აქ ცი ზის გა და
სა ხა დის გა ძვ ირ ებ ას უა რყ
ოფ ით ად აფ ას ებ ენ და აც ხა
დე ბენ, რომ ამ ით სა ფრ თხე 
ექ მნ ება ქა რთ ული ინ დუ სტ
რი ის მო მა ვალ გა ნვ ით არ ებ
ას და სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შე ქმ ნას.

რო გო რც კო მპ ან ია „ნა ტა ხტ
არი“ს, „ზე და ზე ნი“ს და „კა
სტ ელი“ს წა რმ ომ ად გე ნლ ებ მა 
გა ნა ცხ ად ეს, აქ ცი ზის გა და სა
ხა დის ზრ დით, სა ხე ლმ წი ფოს 
ფი სკ ალ ური ეფ ექ ტი მი ნი მა ლუ
რი იქ ნე ბა და, სა ბო ლოო ჯა მში, 
ეს პრ ოც ეს ები ნე გა ტი ურ ად აი
სა ხე ბა, რო გო რც კო მპ ან იე ბზე, 
ას ევე სა წა რმ ოში და სა ქმ ებ ულ 
პე რს ონ ალ ზე.

კა ნო ნპ რო ექ ტი უკ ვე მი ღე ბუ
ლია და ის მი მდ ინ არე წლ ის პი
რვ ელი მა რტ იდ ან ამ ოქ მე დდ ება. 
პრ ოე ქტ ის პი რვ ელ ადი ვა რი ან
ტი აქ ცი ზის გა და სა ხა დის ას პრ
ოც ენ ტი ან ზრ დას ით ვა ლი სწ ინ
ებ და, თუ მცა სა ბო ლო ოდ ის 50 
პრ ოც ენ ტით გა ნი სა ზღ ვრა.

ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ რო აღ ნი
შნ ული კა ნო ნის მი ღე ბას, ევ რო

კა ვშ ირ თან ას ოც ირ ებ ის ხე ლშ
ეკ რუ ლე ბით ხს ნის, რო მლ ის თა
ნა ხმ ად, სა ქა რთ ვე ლოს ეკ ის რე
ბა ვა ლდ ებ ულ ება და 100 ლი ტრ 
ლუ დზე, აქ ცი ზის მი ნი მა ლუ რი 
გა და სა ხა დი 8.5 ევ როს შე ად გე
ნს, თუ მცა, დღ ევ ან დე ლი მდ გო
მა რე ობ ით, სა ქა რთ ვე ლოს, თო
რმ ეტ ევ რო პულ ქვ ეყ ან ას შო რის 
აქ ცი ზის ყვ ელ აზე მა ღა ლი გა და
სა ხა დის გა და ხდა მო უწ ევს, რაც 
100 ლი ტრ ზე 18.5 ევ როა.

ლუ დის მწ არ მო ებ ლე ბის გა
ნც ხა დე ბით, მი ღე ბუ ლი კა ნო
ნპ რო ექ ტი მხ ოლ ოდ ლუ დის პრ
ოდ უქ ცი ას შე ეხო.

კო მპ ან იე ბის წა რმ ომ ად გე ნლ
ები, პრ ემ იერმი ნი სტ რთ ან შე
ხვ ედ რას და სა კი თხ ის გა და ხე
დვ ას ით ხო ვენ.

 „არ გა მი ძვ ირო ლუ დი“ – მწ არ მო ებ ლე ბის 
პრ ოტ ეს ტი და გა ძვ ირ ებ ული გა და სა ხა დი

არჩილ ხაბაძის მეორე ნახევარი

„პირდაპირ მითხრა, რომ 
სურვილი ჰქონდა და მზად იყო 
ჩემთან ერთად ოჯახი შეექმნა. 

ეს მოხდა გაცნობიდან სულ 
რაღაც ერთ თვეში. თავიდან 

უარით გავისტუმრე“

„დიდი ხნის შეყვარებულებსაც აქვთ ქორწინების 
შემდეგ შეგუებისა და პიროვნული ახალი თვისებების 

აღმოჩენების პერიოდი. რა თქმა უნდა, ჩვენც არ ვიყავით 
ამ მხრივ გამონაკლისი. თუმცა ძალიან მარტივად 
მოვერგეთ ერთმანეთს და შევეწყვეთ ხასიათით“

ორშაბათი, 9 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 24



გუ ლი შე მი ღო ნდა, ტი რი ლი და ვი წყე. 
არ ჩი ლმა კი და ხე და და თქ ვა  რა ლა
მა ზი გო გო ნა გვ ყა ვსო. ისე გა მა მხ ნე ვა 
მი სმა ნა თქ ვა მმა, ისე და მა მშ ვი და, რომ 
შე მდ ეგ მა რთ ლაც ყვ ელ აფ ერი კა რგ
ად გა ნვ ით არ და და დღ ეს, ღვ თის წყ
ალ ობ ით, გვ აქ ვს ბე დნ იე რე ბა ვი ყოთ 
ჯა ნმ რთ ელი და ცე ლქი ბა ვშ ვის მშ ობ
ლე ბი. ყო ვე ლი დი ლა თე კლ ას ბა ღში 
წა სვ ლი სთ ვის მზ ად ებ ით იწ ყე ბა. შე ძლ
ებ ის და გვ არ ად, ერ თად ვს აუ ზმ ობთ, 
მე რე მე თე კლა მი მყ ავს ბა ღში, იქ იდ ან 
მი ვდ ივ არ სა მს ახ ურ ში. არ ჩი ლი ყო ველ 
დი ლით ჩა გვ კო ცნ ის, გა გვ აც ილ ებს და 
შე მდ ეგ მი დის სა მს ახ ურ ში. მა მე ბს გო
გო ნე ბი გა ნს აკ უთ რე ბით უყ ვა რთ და 
არ ჩი ლი სთ ვი საც თე კლა გა ნს აკ უთ რე
ბუ ლია. მა თი ურ თი ერ თო ბა მა მა ჩე მის 
და ჩე მს ურ თი ერ თო ბას მა გო ნე ბს. დღ
ის გა ნმ ავ ლო ბა ში მა მას თუ შე აგ ვი ან
და გა დმ ორ ეკ ვა, თე კლა აუ ცი ლე ბლ ად 
მა რე კი ნე ბს და ჰკ ით ხა ვს  მა მა, რო დის 
მო დი ხარ სა ხლ შიო? იც ის, რომ მას უკ
ვე ეძ ინ ება, მა გრ ამ მა ინც აქ ვს მა მა
სთ ან თა მა შის იმ ედი. გა ნს აკ უთ რე ბით 
უყ ვა რთ მა მაშვ ილს ერ თად სა დი ლო
ბა. რაც არ უნ და და ნა ყრ ებ ული იყ ოს 
თე კლა, მა მას რომ და ინ ახ ავს, სუ ფრ
ას თან გვ ერ დით მი უს კუ პდ ება  და ერ
თად მი ირ თმ ევ ენ.

– ამ ბო ბენ, შე ყვ არ ებ ული მა მა კა
ცი ეჭ ვი ან იაო. თქ ვენ შე მთ ხვ ევ აშ იც 
ას ეა?

– რას ამ ბო ბთ? არ არ ის ეჭ ვი ანი. 
პრ ინ ცი პში, მა გი სთ ვის დრ ოც არ რჩ
ება და ამ აში სა მს ახ ურ იც ეხ მა რე ბა, 

ალ ბათ. სა ერ თოდ ზო მი ერ ია, მე ამ ას 
უფ რო ყუ რა დღ ებ ას და ვა რქ მე ვდი და 
არა ეჭ ვი ან ობ ას. არც მე ვარ ეჭ ვი ანი, 
მა გრ ამ უკ ვე მის სა მს ახ ურ ზე ვე ჭვ ია
ნობ. 

– რა შე ცვ ალა პო ლი ტი კის შე მო
სვ ლამ თქ ვე ნს ცხ ოვ რე ბა ში?

– არ ჩი ლის პო ლი ტი კა ში წა სვ ლის 
შე მდ ეგ ისე თა ვი სუ ფლ ად ვე ღარ ვა
ტა რე ბთ დრ ოს, რო გო რც მა ნა მდე. პო
ლი ტი კო სო ბა გა რკ ვე ულ ჩა რჩ ოე ბში 
გა ქც ევს, ბე ვრ ის და თმ ობა მო გვ იწ ია, 
მა გრ ამ ეს ყვ ელ აფ ერი არ აფ ერ ია იმ
ას თან შე და რე ბით, რომ ამ თა ნა მდ ებ
ობ ამ მი სი მთ ელი დრო და ენ ერ გია წა
იღო. უკ ვე მხ ოლ ოდ ჩვ ენი ოჯ ახ ის და 
ახ ლო ბლ ებ ის პრ ობ ლე მე ბით და ყო
ფით აღ არ შე მო ვი ფა რგ ლე ბით. რე გი
ონ ის ყვ ელა პრ ობ ლე მა მი სი ტკ ივ ილ ია 
და მის მო გვ არ ებ აზე ზრ უნ ვა არ ჩი ლის 
ვა ლია. შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ ერ თად 
გა ნვ იც დით ყვ ელა მწ ვა ვე სა კი თხს. 
თი თო ეუ ლი პრ ობ ლე მა გუ ლთ ან მი
აქ ვს და მუ დმ ივ ად ფი ქრ ობს – რა გა
აკ ეთ ოს, რომ ად ამ ია ნე ბს და ეხ მა როს. 
მი კვ ირს ზო გჯ ერ, რო გორ ახ სო ვს ყვ
ელა დე ტა ლი, თი თო ეუ ლი ად ამ ია ნის 
ის ტო რია. მა გრ ამ თა ვის სა ქმ ეს იმ დე
ნად პა სუ ხი სმ გე ლო ბით და გუ ლით 
უდ გე ბა, რომ დღ ეში 5სა ათ ია ნი ძი ლის 
მი უხ ედ ავ ად, დი ლით ზღ ვა ენ ერ გი ით 
იღ ვი ძე ბს და ახ ალი შე მა რთ ებ ით იწ ყე
ბს სა მუ შაო დღ ეს. ცდ ილ ობს რაც შე
იძ ლე ბა მე ტი გა აკ ეთ ოს. იყო პე რი ოდი, 
რო ცა მის მო უც ლე ლო ბა ზე ვწ უწ უნ
ებ დი და ვნ ერ ვი ულ ობ დი, მა გრ ამ ეს 
პე რი ოდი გა და ვლ ახ ეთ და დღ ეს, მი ჭი
რს, მა გრ ამ მე სმ ის მი სი მდ გო მა რე ობა, 
ვც დი ლობ ოჯ ახ ის ტვ ირ თი შე ვუ მს უბ
უქო, მო ვა გვ არო სა ოჯ ახო სა ქმ ეე ბი, 
რომ ოჯ ახ ის სა ხით მას მხ არ და ჭე რა 
და ძლ იე რი ზუ რგი ჰქ ონ დეს. 

– მო გა ქც იათ თუ არა ჩა რჩ ოში მე
უღ ლის თა ნა მდ ებ ობ ამ – რა აკ რძ ალ
ვე ბი და გე წე სათ, თა ვს რი სი გა კე თე
ბის უფ ლე ბას ვერ აძ ლე ვთ?

– ნე ბი სმ იე რი ჩვ ენი მო ქმ ედ ება 
ლუ პის ქვ ეშ ექ ცე ვა და შე სა ბა მი სად, 
ვც დი ლობ სა ზო გა დო ებ ის თვ ის მი სა
ღე ბი იყ ოს ჩე მი ყვ ელა ნა ბი ჯი. ძა ლი ან 
შე ვი ცვ ალემე თქი, ვერ ვი ტყ ვი, მა გრ
ამ უფ რო ფრ თხ ილი გა ვხ დი და ყვ ელა 
დე ტა ლს ვა კვ ირ დე ბი. ვუ ფრ თხ ილ დე
ბი სა ზო გა დო ებ ის აზ რს. თუ მცა ის ეთ
ივე და ვრ ჩი, რო გო რიც ვი ყა ვი, სტ ატ
უსს თუ არ ჩა ვთ ვლ ით. ვფ იქ რობ, რომ 
ყვ ელ აფ ერი იწ ყე ბა და მთ ავ რდ ება. 
გა დის დრო და პი რო ვნ ებ ები ტო ვე ბენ 
თა ნა მდ ებ ობ ებს. ისე არ უნ და მო იქ ცე, 
რომ ქუ ჩა ში გა სვ ლა და ად ამ ია ნე ბი სთ

ვის თვ ალ ებ ში ჩა ხე დვა შე გრ ცხ ვეს. 
– ძნ ელ ია თა ნა მდ ებ ობ ის პი რის 

ცო ლო ბა? ხე ლი სუ ფლ ებ ის კრ იტ იკ
ის მო სმ ენა გი წე ვთ, ალ ბათ.

– ჯა ნს აღი კრ იტ იკა გვ აძ ლი ერ ებს, 
რა დგ ან სხ ვა თვ ალ ით უყ ურ ებ სა კუ
თარ თა ვს. კრ იტ იკ ულ აზ რს ვი თვ ალ
ის წი ნე ბთ. ყო ფი ლა შე მთ ხვ ევ ები, რო
დე საც კრ იტ იკა და უმ სა ხუ რე ბე ლი იყო 
და ბე ვრ ჯერ მი ტი რია კი დეც  მე ხომ 
ვი ცი, რე ალ ურ ად რა არ ის და ამ დრ ოს, 
ერ თი და იგ ივე მო ვლ ენ ასა თუ ფა ქტს 
გა ნს ხვ ავ ებ ულ ად ხე და ვენ. ად ამ ია ნს 
მა რთ ლაც აძ ლი ერ ებს კრ იტ იკა, მუ
დმ ივ ად ტო ნუ სში ამ ყო ფე ბს და მე ტის 
გა კე თე ბის სუ რვ ილს და ძა ლას მა ტე ბს 
სა კუ თა რი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის და სა მტ
კი ცე ბლ ად.

– ბა თუ მე ლე ბს რო გო რი და მო კი
დე ბუ ლე ბა აქ ვთ მის მი მა რთ? 

– იმ დე ნად და დე ბი თი ენ ერ გია მო
დის, იმ დე ნად უშ უა ლოა, რომ ად ამ ია
ნს თუ ერ თხ ელ მა ინც უს აუ ბრ ია არ ჩი
ლთ ან, არ არ სე ბო ბს კა რგ ად არ გა ნე
წყ ოს მი სა დმი. რო გო რც მე უბ ნე ბი ან,  
ჟუ რნ ალ ის ტე ბიც კი, რო მლ ებ იც 
ყვ ელ აზე კრ იტ იკ ულ ები არ იან 
და თა ნა მდ ებ ობ ის პი რე ბის 
ნე გა ტი ურ მხ არ ეე ბს სე ნს
აც იუ რად წა რმ ოა ჩე ნენ 
ხო ლმე, არ ჩი ლი სა დმი და
დე ბი თად არ იან გა ნწ ყო
ბი ლნი. 

– და ახ ას ია თეთ მე
უღ ლე. 

– რაც არ უნ და ცუდ 
გა ნწ ყო ბა ზე იყო, და დე
ბი თი ენ ერ გი ით და გმ უხ
ტა ვს. შრ ომ ის მო ყვ არ ეა,  
გა ნა თლ ებ ული, ჭკ ვი ანი, 
მი ზა ნს წრ აფ ული, ძა ლი ან უშ
უა ლო და თა ვმ და ბა ლი. პა ტა რა 
ბა ვშ ვი ვით უხ არ ია, რო ცა სხ ვას ახ
არ ებს, რო ცა სა ქმ ეს მც ირ ედ ით აც გა
აუ მჯ ობ ეს ებს, ვი ნმ ეს პრ ობ ლე მას მო
აგ ვა რე ბს. შე უძ ლია ყვ ელა სა კი თხ ის 
გა თა ვი სე ბა  და გუ ლთ ან მი ტა ნა. თი
თო ეუ ლი მც ირე წა რმ ატ ებ აც ბე დნ იე
რე ბას ან იჭ ებს და შე მი ძლ ია ვთ ქვა, სუ
ნთ ქა ვს თი თო ეუ ლი ად ამ ია ნის მი მა რთ 
გა კე თე ბუ ლი სი კე თით, მო გვ არ ებ ული 

სა კი თხ ით, გა და ჭრ ილი პრ ობ ლე მით.
– რა ზე დგ ას თქ ვე ნი ოჯ ახი? 
– ჩვ ენი ოჯ ახ ის ძლ იე რე ბას წა რმ

ოა დგ ენს სი ყვ არ ული, ურ თი ერ თპ ატ
ივ ის ცე მა და ერ თგ ულ ება. ქა რთ ული 
ტრ ად იც იუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი კრ ავს 
ჩვ ენს ოჯ ახს. არ ჩი ლი ჩე მთ ვის არ ის 
მე გო ბა რი, მე უღ ლე და შვ ილ ის მა მა. ის 
და თე კლა ჩე მთ ვის ყვ ელ აზე ძვ ირ ფა
სია და და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ის იც ასე 

ფი ქრ ობს. მი უხ ედ ავ ად მი სი და ტვ ირ
თუ ლი გრ აფ იკ ისა, ჩვ ენ ვი ნა რჩ უნ ებთ 
ოჯ ახ ურ სი თბ ოსა და იდ ილ იას. ვც დი
ლო ბთ, რომ დიდ სი ყვ არ ულ ში გა ვზ
არ დოთ პა ტა რა თე კლა და მი სთ ვი საც 
უპ ირ ვე ლეს ღი რე ბუ ლე ბას რწ მე ნა, 
ად ამ ია ნი და სა მშ ობ ლოს სი ყვ არ ული 
წა რმ ოა დგ ენ დეს და რაც მთ ავ არ ია, 
არ ას ოდ ეს შე რც ხვ ეს მშ ობ ლე ბის მი ერ 
გა ნვ ლი ლი ცხ ოვ რე ბის.   

EXCLUSIVE

არჩილ ხაბაძის მეორე ნახევარი

თამუნა სირაბიძე: „ერთხელ მაგრადაც ვიჩხუბეთ, მაგრამ წყენა 
მხოლოდ სამ დღეს გაგრძელდა. აი, მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან 
მიყვარდა. ფაქტობრივად, ეს გახდა ჩვენი თვითგამორკვევის 
მიზეზი და ამის შემდეგ, ძალიან მალე, ნიშნობაც აღვნიშნეთ“ 

„ჟურნალისტებიც კი, 
რომლებიც ყველაზე 

კრიტიკულები არიან და 
თანამდებობის პირების 

ნეგატიურ მხარეებს 
სენსაციურად წარმოაჩენენ 

ხოლმე, არჩილისადმი 
დადებითად არიან 

განწყობილნი“

„ყოველთვის მხიბლავს და მხიბლავდა მისი პრინციპულობა, 
პოზიტიურია ძალიან, სამართლიანი და მიზანდასახულია. არ 
არის თვალთმაქცი, მლიქვნელი ადამიანი. ის არის, რაც არის 
და არ მოაქვს თავი სხვა ადამიანად, არასოდეს თამაშობს“

„არჩილი ყოველ 

დილით ჩაგვკოცნის, 

გაგვაცილებს და შემდეგ 

მიდის სამსახურში. 

მამებს გოგონები 

განსაკუთრებით უყვართ 

და არჩილისთვისაც თეკლა 

განსაკუთრებულია. მათი 

ურთიერთობა მამაჩემის 

და ჩემს ურთიერთობას 

მაგონებს“

„შეყვარებულობის პერიოდი საკმაოდ ხანმოკლე 
იყო, მხოლოდ 8 თვე. ბათუმში სასეირნო 

ადგილებს რა გამოლევს და ჩვენც მოვლილი 
გვქონდა ყველა მშვიდი და სასიამოვნო ადგილი“

„მენატრება მასთან ერთად თუნდაც 

სასეირნოდ გასვლა, დრო არასოდეს 

რჩება  ჩვ
ენი თეკლას 

გასასეირნებლად“
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ამერიკის ვიზა 18 ათას დოლარად
მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ეს ფა ქტი, ალ ბათ, მა გა ლი თი 
იქ ნე ბა მა თთ ვის, ვი ნც ევ რო
პა სა, თუ ამ ერ იკ აში გა მგ ზა ვრ
ებ ის სა ნა ცვ ლოდ მზ ად აა, ნე
ბი სმ იე რ ხე რხს მი მა რთ ოს. არ 
გა გი კვ ირ დეთ, რომ გა მგ ზა ვრ
ებ ის სა ნა ცვ ლოდ და ნა შა ულ ებ
რივ სქ ემ აში აღ მო ჩნ დეთ ჩა რთ
ული. ამ ის ნა თე ლი მა გა ლი თია 
ის ერ თო ბლ ივი ღო ნი სძ იე ბა, 
რო მე ლიც შსსს ცე ნტ რა ლუ რი 
კრ იმ ინ ალ ური პო ლი ცი ის დე
პა რტ ამ ენ ტი სა და ამ ერ იკ ის შე
ერ თე ბუ ლი შტ ატ ებ ის სა ელ ჩოს 
უს აფ რთ ხო ებ ის დე პა რტ ამ ენ
ტის მი ერ ჩა ტა რდა. ვი ზე ბის მი
სა ღე ბად ყა ლბი დო კუ მე ნტ ებ ის 
და მზ ად ებ ის ბრ ალ დე ბით და
ნა შა ულ ებ რი ვი ჯგ უფ ის ერ თი 
წე ვრი სა კო ნს ულ ოს მი მდ ებ არე 
ტე რი ტო რი აზე და აკ ავ ეს. ას ევე, 
და კა ვე ბუ ლია მი სი თა ნა მზ რა
ხვ ელი ქა ლბ ატ ონი. 1975 წე ლს 
და ბა დე ბუ ლი სა მს ონ ჯ. და 1965 
წე ლს და ბა დე ბუ ლი ელ ზა კ. ყა
ლბი ოფ იც ია ლუ რი დო კუ მე ნტ
ის და მზ ად ებაგა სა ღე ბაშე ძე
ნი სა და გა მო ყე ნე ბის ფა ქტ ზე 
სი სხ ლის სა მა რთ ლის პა სუ ხი
სგ ებ აში მი ეც ნენ, თუ მცა ორ ივე 
მა თგ ანი სა სა მა რთ ლომ გი რა ოს 
სა ნა ცვ ლოდ გა ათ ავ ის უფ ლა.

სა ქმ ის მა სა ლე ბით ირ კვ ევა, 
რომ ელ ზა კ. მო ქა ლა ქე ოლ ია შს 
18 000 ამ ერ იკ ული დო ლა რის სა
ნა ცვ ლოდ ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი 
შტ ატ ებ ის ყა ლბი ვი ზის და მზ ად
ებ ას და ჰპ ირ და. ელ ზა კმ, თა ვი სი 
ახ ლო ბლ ის, სა მს ონ ჯს და ხმ არ
ებ ით, ოლ ია შს ერთერთ ბა ნკ ში 
წი ნა სწ არ ჩა არ იც ხვ ინა ვი ზის მი
ღე ბი სთ ვის აუ ცი ლე ბე ლი აპ ლი კა
ცი ის შე სა ვს ებ ად სა ჭი რო ოფ იც
ია ლუ რი გა და სა ხა დი – 336 ლა რი. 
მან ქა ლბ ატ ონს, ას ევე, და უმ ზა და 
ყა ლბი ცნ ობა სა მუ შაო ად გი ლის 
შე სა ხებ, რო მლ ის მი ხე დვ ით აც, 
ოლ ია შს ან აზ ღა ურ ება 770 ლა რს 
შე ად გე ნდა. გა მო ძი ებ ამ, ას ევე, 
და ად გი ნა, რომ სა მს ონ ჯმ, ყა
ლბი ვი ზის მი სა ღე ბად, მო ქა ლა ქე 
სო ფი კო ჩს და უმ ზა და ყა ლბი ცნ
ობა სა მუ შაო ად გი ლის შე სა ხებ, 
რო მლ ის მი ხე დვ ით აც, მი სი ან აზ
ღა ურ ება 870 ლა რს შე ად გე ნდა.

ას ევე, და დგ ინ და, რომ ელ ზა კ. 
მო ქა ლა ქე ია მზე კს პო ლო ნე თის 
ყა ლბი ვი ზის მი ღე ბა ში და ხმ არ
ებ ას და ჰპ ირ და. კე რძ ოდ, ყა ლბი 
ოფ იც ია ლუ რი დო კუ მე ნტი – ცნ
ობა სა მუ შაო ად გი ლის შე სა ხებ 
და უმ ზა და, რო მლ ის მი ხე დვ ით
აც, აღ ნი შნ ული მო ქა ლა ქე ერთ
ერთ კე რძო კო მპ ან ია ში ოპ ერ ატ
ორ ის პო ზი ცი აზე მუ შა ობ და და 
მი სი ყო ვე ლთ ვი ური სა რგო თვ
ეში 770 ლა რს შე ად გე ნდა. ელ ზა 
კმ, ას ევე, და ამ ზა და ყა ლბი ოფ
იც ია ლუ რი დო კუ მე ნტი – ცნ ობა 
მო ქა ლა ქე ქე თე ვან ღს სა მუ შაო 
ად გი ლის შე სა ხებ, რო მლ ის მი ხე
დვ ით აც, ამ უკ ან ას კნ ელს იმ ავე 
კე რძო კო მპ ან ია ში ოპ ერ ატ ორ ის 
პო ზი ცია ეკ ავა და მი სი ყო ვე ლთ
ვი ური სა რგო 950 ლა რს შე ად გე
ნდა. ელ ზა კმ აღ ნი შნ ული ყა ლბი 
ცნ ობ ები სა მს ახ ურ ის შე სა ხებ 
პო ლო ნე თის სა ელ ჩო ში წა რს ად
გე ნად და ამ ზა და.

ექ სპ ერ ტი ზამ და ად გი ნა, რომ 
სა მს ონ ჯმ და ელ ზა კმ ცნ ობ
ებ ში თა ვად გა აყ ალ ბეს ხე ლმ ოწ
ერ ები. სა მა რთ ალ და მც ვე ლე ბმა 
სა მს ონ ჯს კუ თვ ნი ლი ავ ტო მა ნქ
ან ის ჩხ რე კი სას ყა ლბი დო კუ მე
ნტ ები ნი ვთ მტ კი ცე ბად ამ ოი ღეს, 
ხო ლო ელ ზა კს სა ცხ ოვ რე ბე ლი 
ბი ნის ჩხ რე კი სას ამ ოღ ებ ულ ია 29 
000 აშშ დო ლა რი და 2 000 ევ რო. 
და ნა შა ულ ში მხ ილ ებ ული ორ ივე 
პი რი აღ ია რე ბს ჩა დე ნილ და ნა შა
ულს.

„პრ აი მტ აი მი“ ამ თე მა ზე ერთ
ერ თი ბრ ალ დე ბუ ლის ად ვო კა ტს 
ეს აუ ბრა.

გი ორ გი გი უნ აშ ვი ლი, ელ ზა 
კს ად ვო კა ტი:

– ჩე მი და ცვ ის ქვ ეშ მყ ოფი აღ
ია რე ბს ყა ლბი დო კუ მე ნტ ის და

მზ ად ებ ას, რო მე ლიც ეხ ებ ოდა 
პი რო ვნ ებ ის სა მუ შაო ად გი ლს. 
ანუ ხე ლი მო აწ ერა დო კუ მე ნტს, 
რო მლ ის თა ნა ხმ ად აც კო ნკ რე ტუ
ლი პი რო ვნ ება თი თქ ოს მუ შა ობ
და მის კო მპ ან ია ში. ეს იყო მი სი 
ახ ლო ბე ლი და, უბ რა ლოდ, სთ
ხო ვეს დო კუ მე ნტ ზე ხე ლმ ოწ ერა. 
სა სა მა რთ ლომ გი რა ოს სა ხით გა
ათ ავ ის უფ ლა.

– თუ კი ეს შე მთ ხვ ევ ით ობა 
იყო, მა შინ ვის ეკ უთ ვნ ოდა თა
ნხა, რო მე ლიც გა მო ძი ებ ამ ამ
ოი ღო?

– ეს იყო ოჯ ახ ის და ნა ზო გი. 
ჩე მი და ცვ ის ქვ ეშ მყ ოფ ის დე და 
არ ის ავ ად და სა ჭი რო ებს სა ზღ
ვა რგ არ ეთ მკ ურ ნა ლო ბას. ეს თა
ნხა სწ ორ ედ ამ მი ზნ ით ინ ახ ებ
ოდა ოჯ ახ ში. 

მო მხ და რი და ნა შა ულ ის შე სა
ხებ გა ნც ხა დე ბა გა აკ ეთა ამ ერ იკ
ის შე ერ თე ბუ ლი შტ ატ ებ ის სა ელ
ჩო მაც. 

„დი დი მა დლ ობა ცე ნტ რა ლურ 
კრ იმ ინ ალ ურ პო ლი ცი ას, ეს სა
ქმე არ ის ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ
ანი, რო გო რც ამ ერ იკ ის თვ ის, ისე 
სა ქა რთ ვე ლო სთ ვის. ეს ცხ ად ად 
მი უთ ით ებს ორი ქვ ეყ ნის თა ნა
მშ რო მლ ობ ის აქ ტი ურ ობ აზე“, 
– აღ ნი შნა სა ელ ჩოს რე გი ონ ული 
უს აფ რთ ხო ებ ის უფ რო სმა, ჯე იმს 

ჰა იმ იმ. 
მა მუ კა ჭე ლი ძე, ში ნა გან სა

ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო:
„ბრ ალ დე ბუ ლე ბი 18 ათ ასი აშშ 

დო ლა რის სა ნა ცვ ლოდ მო ქა ლა
ქე ებს პე რი ოდ ულ ად უმ ზა დე ბდ
ნენ ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტ
ატ ებ ისა და შე ნგ ენ ის ვი ზე ბის მი
სა ღე ბად ყა ლბ დო კუ მე ნტ ებს. წი
ნა სწ არ არ იც ხვ ინ ებ დნ ენ სა ვი ზო 
აპ ლი კა ცი ის შე სა ქმ ნე ლად ოფ იც
ია ლუ რად გა და სა ხდ ელს თა ნხ ას, 
რის შე მდ ეგ აც უმ ზა დე ბდ ნენ ყა
ლბ ცნ ობ ებს სა მუ შაო ად გი ლი სა 
და ყო ვე ლთ ვი ური ან აზ ღა ურ ებ ის 
შე სა ხებ. ამ ყვ ელ აფ ერს კი ვი ზე
ბის მი ღე ბის მი ზნ ით წა რა დგ ენ
დნ ენ აშშსა და შე ნგ ენ ის ქვ ეყ ნე
ბის სა ელ ჩო ებ ში“.

როგორ 
უმზადებდნენ 

ყალბ დოკუმენტებს 
საზღვარგარეთ 
გამგზავრების 

მსურველებს და რა 
სქემით მოქმედებდა 

თაღლითური 
ჯგუფი?

„ეს საქმე ძალიან 
მნიშვნელოვანია 

როგორც 
ამერიკისთვის, ისე 

საქართველოსთვის“

ჩხრეკისას ამოღებულია 29 000 
აშშ დოლარი და 2 000 ევრო. 

დანაშაულში მხილებული ორივე 
პირი აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს
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„პრემიერ-მინისტრი არის საქმის 
კურსში, ასევე, ბატონი კახი კალაძე“

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

მა ლე სა ქა რთ ვე ლოს პა რლ ამ
ენ ტს კი დევ ერ თი სპ ორ ტს მე ნი, 
ლუ კა კუ რტ ან იძე შე ემ ატ ება. 
ჯე რჯ ერ ობ ით, სა კა ნო ნმ დე ბლო 
ორ გა ნო ში სა კუ თა რი სპ ორ ტუ
ლი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი მხ ოლ
ოდ ზვ იად ზვ ია და ურ მა აჩ ვე ნა, 
რო დე საც სხ დო მა თა და რბ აზ ში 
ხე ლჩ არ თუ ლი ჩხ უბ ის დრ ოს პი
რდ აპ ირ მა გი დი დან იფ რი ნა... 
მო ხს ნის თუ არა კუ რტ ან იძე 
ზვ ია და ურ ის რე კო რდს, ეს უკ
ვე მას შე მდ ეგ გა ირ კვ ევა, რაც 
დე პუ ტა ტის მა ნტ იას ოფ იც ია
ლუ რად მო ის ხა მს, მა ნა მდე კი 
პა რტ იის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა სთ ან 
სა ბო ლოო დე ტა ლე ბი ზუ სტ დე ბა. 
უმ აღ ლეს სა კა ნო ნმ დე ბლო ორ
გა ნო ში ლუ კა კუ რტ ან იძ ის შე სვ
ლამ ზო გს ცნ ობ ილი ფრ აზ აც კი 
გა ახ სე ნა – ტა ტა მია, ტა ტა მი იი...

შე გა ხს ენ ებთ, რომ ლუ კა კუ
რტ ან იძ ის პა რლ ამ ენ ტში შე სვ ლის 
სა კი თხი დღ ის წე სრ იგ ში მას შე მდ
ეგ და დგა, რაც დე პუ ტა ტი თა მაზ 
ავ და ლი ანი გა რდ აი ცვ ალა. „ქა რთ
ული ოც ნე ბის“ სა არ ჩე ვნო სი ით 
ავ და ლი ან ის ად გი ლმ ონ აც ვლე სწ
ორ ედ ლუ კა კუ რტ ან იძ ეა. 

„პრ აი მტ აი მი“ გთ ავ აზ ობთ 
ინ ტე რვ იუს მო მა ვალ დე პუ ტატ 

ლუ კა კუ რტ ან იძ ეს თან. 
– თუ გა და წყ და, ოფ იც ია ლუ

რად რო დის ჩა იბ არ ებთ დე პუ ტა
ტის მა ნდ ატს?

– პი რვ ელ რი გში, თქ ვე ნი გა
ზე თის ფუ რც ლე ბი დან სა მძ იმ არი 
მი ნდა გა მო ვუ ცხ ადო თა მაზ ავ და
ლი ან ის ოჯ ახს. ჩვ ენ ერ თი მე ორ ის 
იმ ედ ად გა მო ვი არ ეთ ძა ლი ან რთ
ული დრო.  სა ქა რთ ვე ლომ და კა
რგა ქვ ეყ ნი სთ ვის ძა ლი ან მო სი ყვ
არ ულე ად ამ ია ნი. ბა ტო ნი თა მა ზი 
იე ზი დი გა ხლ დათ, მის და კრ ძა ლვ
აზე კი დევ ერ თხ ელ და ვრ წმ უნ დი, 
რომ ეს არ ის სა ქა რთ ვე ლოს ღი
რს ეუ ლი ხა ლხი. რაც შე ეხ ება თქ
ვე ნს კი თხ ვას, ამ თე მა ზე კვ ლა ვაც 
მი დის კო ნს ულ ტა ცი ები და სა ბო
ლოო გა და წყ ვე ტი ლე ბა მა ლე იქ
ნე ბა. 

– ვინ იღ ებს სა ბო ლოო გა და
წყ ვე ტი ლე ბას?

– გა და წყ ვე ტი ლე ბას იღ ებს პა
რტ ია „ქა რთ ული ოც ნე ბა“. შე ვჯ
ერ დე ბით და რო გო რც სა ჭი რო 
იქ ნე ბა, ისე გა და წყ დე ბა. ჯე რჯ
ერ ობ ით სხ ვა ვა რი ან ტე ბი არ გა
ნხ ილ ულა. 

– უშ უა ლოდ ვი სთ ან გა ქვთ სა
უბ არი?

– რა თქ მა უნ და, პრ ემ იერმი
ნი სტ რი არ ის სა ქმ ის კუ რს ში, ას
ევე, ბა ტო ნი კა ხი კა ლა ძე, ირ აკ ლი 
კო ბა ხი ძე, რო მე ლთ ან აც მქ ონ და 

უკ ვე შე ხვ ედ რა. მთ ელი ჩე მი ცხ
ოვ რე ბა ვშ რო მობ და ვი ბრ ძვი ჩე მი 
ქვ ეყ ნი სთ ვის. ას ევე გა ვა გრ ძე ლებ 
მო მა ვა ლში.

– და პა რლ ამ ენ ტი ის ად გი
ლია, სა დაც შე ძლ ებთ სა კუ თა რი 
თა ვის რე ალ იზ ებ ას?

– მე ვი ქნ ები იქ, სა დაც ჩე მს 
ქვ ეყ ან ას და ვჭ ირ დე ბა ჩე მი გა მო
ცდ ილ ებ ისა და იმ გა ნა თლ ებ ის 
ფა რგ ლე ბში, რა გა ნა თლ ებ აც მა
ქვს. რაც არ ვი ცი და ჩე მს შე სა ძლ
ებ ლო ბას აღ ემ ატ ება, იქ ნე ბი ან სხ
ვე ბი, რო მლ ებ იც ამ ას გა აკ ეთ ებ ენ. 
ჩვ ენ ერ თმ ან ეთი უნ და შე ვა ვს ოთ. 

– არ ფი ქრ ობთ, რომ სა კა ნო
ნმ დე ბლო ორ გა ნო მა ინც სხ ვა 
სფ ერ ოა და ეს არ არ ის სპ ორ ტს
მე ნე ბი სა და მს ახ იო ბე ბის ად გი
ლი?

– ყვ ელ აზე დი დი პო ლი ტი კა 
არ ის სა მშ ობ ლო ზე ზრ უნ ვა. აუ
ცი ლე ბე ლი არ არ ის, მხ ოლ ოდ იუ
რი სტი, ან ეკ ონ ომ ის ტი იყო. პა
რლ ამ ენ ტში უნ და იყ ოს ყვ ელა 
სფ ერ ოს წა რმ ომ ად გე ნე ლი, 
რო მე ლთა ერ თო ბაც შე ქმ ნის 
რე ალ ურ ად ჯა ნს აღ სი ვრ
ცეს ყვ ელა მი მა რთ ულ ებ
ით. მა რტო იუ რი სტ ებ ისა 
და ეკ ონ ომ ის ტე ბის არ არ
ის ეს ქვ ეყ ანა, ქვ ეყ ნის უმ
აღ ლეს სა კა ნო ნმ დე ბლო 
ორ გა ნო ში ყვ ელა სფ ერ ოს 

წა რმ ომ ად გე ნე ლი უნ და იყ ოს. ერ
თმ ან ეთ თან პა ექ რო ბა სა და გა
მო კი დე ბას, სჯ ობს კო ნკ რე ტულ 
თე მე ბზე ვი სა უბ როთ. მე რაც ვი
ცი და რაც შე მი ძლ ია, იმ ით გა ვა
ძლ იე რებ პა რლ ამ ენ ტს, სხ ვა სხ ვა 
მი მა რთ ულ ებ ით იმ უშ ავ ებს. 

– ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის პო ლი
ტი კა ში და ბრ უნ ებ აზე რა აზ რის 
ხართ?

– დღ ეს რომ ჩვ ენ თა ვი სუ ფლ ად 
ვს აუ ბრ ობთ, ეს სწ ორ ედ ბა ტო ნი 
ბი ძი ნას და მს ახ ურ ებ აა. დღ ეს მის 
სი ტყ ვას აქ ვს ძა ლი ან დი დი წო ნა. 
მან სა კმ აოდ მკ აფ იოდ გა ნმ არ ტა 
პო ლი ტი კა ში შე სა ძლო და ბრ უნ
ებ ის სა კი თხი და მეც ვე თა ნხ მე ბი. 
რო დე საც სა ჭი როდ ჩა თვ ლის და 
თუ ჩა თვ ლის სა ერ თოდ, მა შინ მი

იღ ებს ას ეთ გა და წყ ვე ტი ლე ბას.  
– სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ის 

პრ ოც ეს ით რა მდ ენ ად კმ აყ ოფ
ილი ხართ?

– სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ის
თვ ის პი რვ ელ რი გში სა ზო გა დო
ებ ამ უნ და იზ რუ ნოს. მხ ოლ ოდ ხე
ლი სუ ფლ ება ვე რა ფე რს შე ძლ ებს. 
სა ზო გა დო ება უნ და გა ძლ იე რდ ეს 
იმ დე ნად, რომ ვი ნც ქა რთ ველ ერს 
უდ იდ ესი ტკ ივ ილი მი აყ ენა, შე სა
ბა მი სი პა სუ ხი გა სც ეს. ხე ლი სუ
ფლ ება მო მა რთ ულ ია ამ პრ ოც ეს
ის თვ ის, ის იკ ვლ ევს არა მა რტო 
ფა ქტ ებს, არ ამ ედ მტ კი ცე ბუ ლე
ბე ბს. შე იძ ლე ბა ამ იტ ომ აც გა ჭი ან
ურ და ეს პრ ოც ესი. 

– და ბო ლოს, მი ნდა გკ ით ხოთ 
ჭი და ობ ის ფე დე რა ცი ის ირ გვ
ლივ ატ ეხ ილ სკ ან და ლზე, რო მე
ლს აც თქ ვე ნი პო სტი შე ეწ ირა.. 
დღ ევ ან დე ლი გა დმ ოს ახ ედ იდ ან 

რო გორ უყ ურ ებთ ამ სა კი
თხს?

– ად ამ ია ნუ რად რომ გი
თხ რათ, ის, რაც მო ხდა, 
ძა ლი ან გუ ლდ ას აწ ყვ ეტ
ია, თუ მცა მე სმ ის, რომ 
ემ ოც იე ბმა იჭ არ ბა. ვე
თა ნხ მე ბი ბი ჭე ბს, რომ 
წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა
ში ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა 
მო იშ ალა, ბე ვრ სტ რა
ტე გი ულ ად გი ლას სპ

ორ ტუ ლი ობ იე ქტ ები 
გა იყ იდა. რო დე საც ხე

ლი სუ ფლ ება იც ვლ ება, 
თა ვი სუ ფლ ებ ის მო ლო დი

ნიც ბე ვრ ია, შე მდ ეგ ამ ას და
ემ ატა პი რო ვნ ული წყ ენ ები და 

ზღ ვა რს გა და აჭ არ ბა. მე ბე ვრი 
რამ გა და ვი ტა ნე, აფ ხა ზე თის ომი, 
სა მა ჩა ბლო, მა მის უგ ზოუკ ვლ
ოდ და კა რგ ვა და ცხ ად ია, ამ ას აც 
გა და ვი ტან. მე მათ ვა პა ტიე, შე
იძ ლე ბა შე ცდ ომ ები იყო, მა გრ ამ 
ეს შე ცდ ომ ები არ ღი რდა იმ ად, 
რაც მო ხდა. რო დე საც მე მო ვე დი, 
2300 ლა რა მდე იყო ფე დე რა ცი ის 
ან გა რი შზე და და ვტ ოვე ნა ხე ვარ 
მი ლი ონ ამ დე, ჩა ვა ტა რე არ აე
რთი წა რმ ატ ებ ული ჩე მპ იო ნა ტი. 
რა თქ მა უნ და, მო თხ ოვ ნა მე ტია, 
მე ტი გა მო წვ ევ აა. იმ ედი მა ქვს, 
ის ინი ამ გა მო წვ ევ ებს გა უმ კლ ავ
დე ბი ან. ფე დე რა ცი ის ახ ალ პრ ეზ
იდ ენ ტს შე ვთ ავ აზე, რომ კვ ირ აში 
ერ თხ ელ ცე ნტ რა ლურ და რბ აზ ში 
ჩა ვა ტა რებ ვა რჯ იშს ყო ვე ლგ ვა რი 
ან აზ ღა ურ ებ ის გა რე შე. ეს არ ის 
პი რვ ელი ნა ბი ჯი, რო მე ლიც მე გა
და ვდ გი მათ მი მა რთ.

EXCLUSIVE

ლუკა კურტანიძე: 
„მარტო იურისტებისა 
და ეკონომისტების არ 

არის ეს ქვეყანა, ქვეყნის 
უმაღლეს საკანონმდებლო 
ორგანოში ყველა სფეროს 
წარმომადგენელი უნდა იყოს“

`მე ვი ქნ ები 
იქ, სა დაც 

ჩე მს ქვ ეყ ან ას 
და ვჭ ირ დე ბა ჩე მი 

გა მო ცდ ილ ებ ისა და 
იმ გა ნა თლ ებ ის 
ფა რგ ლე ბში, რა 

გა ნა თლ ებ აც 
მა ქვს~
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ბექა ონიანი

ანიტა რაჭველიშვილი

ნიკოლოზ რაჭველი 
და დემნა ჯაფარიძე

ფოტო: თინა თუთისანი

სოზარ სუბარი მეუღლესთან ერთად
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დათო როსტომაშვილი და გია ჯაჯანიძე

გია ჯაჯანიძე

დათო როსტომაშვილი და გიორგი წერეთელი

ნინო ანანიაშვილი

თიკა ჯამბურია
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აჭარაში „ქართული ოცნება“ იშლება?!

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

გა სულ კვ ირ ას აჭ არ ის უმ
აღ ლე სი სა ბჭ ოს სკ ან და ლუ რმა 
დე პუ ტა ტმა, მე დეა ვა სა ძემ კო
ალ იც ია „ქა რთ ული ოც ნე ბა“ 
და ტო ვა. ვა სა ძემ, რო მე ლიც 
უმ აღ ლეს სა ბჭ ოში ად ამ ია ნის 
უფ ლე ბე ბის და ცვ ის კო მი ტე ტს 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბს, სა კუ თა რი 
გა და წყ ვე ტი ლე ბის შე სა ხებ ჟუ
რნ ალ ის ტე ბს სპ ეც ია ლურ ბრ
იფ ინ გზე აც ნო ბა, თუ მცა მი ზე
ზე ბის და კო ნკ რე ტე ბი სგ ან თა ვი 
შე იკ ავა. 

გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ ფო რმ აც
იით კი, აჭ არ ის მმ არ თვ ელ კო
ალ იც ია ში გა ნხ ეთ ქი ლე ბა მი ვლ
ინ ებ ებ ის გა მო მო ხდა. ვა სა ძემ 
ეს გა და წყ ვე ტი ლე ბა სწ ორ ედ მას 
შე მდ ეგ მი იღო, რაც მა სა და უმ
აღ ლე სი სა ბჭ ოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეს, 
ავ თა ნდ ილ ბე რი ძეს შო რის ბრ იუ
სე ლში მი ვლ ინ ებ ას თან და კა ვშ
ირ ებ ით უთ ან ხმ ოე ბა მო ხდა. 

რა ტომ და ტო ვა მე დია ვა სა
ძემ კო ალ იც ია და და იწ ყე ბა თუ 
არა აჭ არ აში „ქა რთ ული ოც
ნე ბის“ რღ ვე ვის პრ ოც ესი? 
ამ კი თხ ვე ბს თა ვად ვა სა ძე 
რა მდ ენ იმე დღ ეში უპ ას
უხ ებს. ყო ველ შე მთ ხვ ევ
აში ას ეთი პი რო ბა მი სცა 
ჟუ რნ ალ ის ტე ბს. სა ნამ 
უმ აღ ლე სი სა ბჭ ოს სკ
ან და ლუ რი დე პუ ტა ტი 
კო ალ იც იის და ტო ვე
ბის მი ზე ზე ბს გა ნმ
არ ტა ვს, ჩვ ენ თვ ალი 
გა და ვა ვლ ეთ მის სა
მი ვლ ინ ებო ხა რჯ ებს, 
რო მე ლიც 20132014 
წლ ებს მო იც ავს. 

ერ თი წლ ის გა ნმ
ავ ლო ბა ში მე დეა ვა
სა ძე სა ქა რთ ვე ლო ში 
და მის ფა რგ ლე ბს გა
რეთ 11ჯერ იყო მი
ვლ ინ ებ ული. უმ აღ ლე სი 
სა ბჭ ოს ად ამ ია ნის უფ
ლე ბა თა და ცვ ის კო მი ტე
ტის თა ვმ ჯდ ომ არე ორ ჯერ 
სტ უმ რო ბდა სა ფრ ან გე თს, 
ერ თხ ელ კი – გე რმ ან იას, ერ
თკ ვი რი ანი ვი ზი ტით. სა ერ თო 
ჯა მში, მე დეა ვა სა ძის მი ვლ ინ
ებ ები აჭ არ ის უმ აღ ლეს სა ბჭ ოს 
ერ თი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 12 
323 ლა რი და უჯ და. 

ად გი ლო ბრ ივი პრ ეს ის წა
რმ ომ ად გე ნლ ები ყვ ებ იან, რომ 
ევ რო პუ ლი მი ვლ ინ ებ ებ ის მო ყვ

არ ულ მე დეა ვა სა ძეს უმ აღ ლე
სი სა ბჭ ოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეს თან 
სწ ორ ედ ამ სა კი თხ ზე მო უხ და 
უთ ან ხმ ოე ბა. ით ქვა, რომ დე პუ
ტა ტე ბმა სა მი ვლ ინ ებო ხა რჯ ები 
ვერ გა იყ ვეს. 

„სა ერ თა შო რი სო გა მჭ ვი რვ ალ
ობა  სა ქა რთ ვე ლოს“ მი ერ გა
მო თხ ოვ ილი ინ ფო რმ აც იით ირ
კვ ევა, რომ სა ბჭ ოს წე ვრ ები და 
სა ბჭ ოში და სა ქმ ებ ული პი რე ბი 
მხ ოლ ოდ 2013 წლ ის გა ნმ ავ ლო
ბა ში მი ვლ ინ ებ აში 121ჯერ იმ ყო
ფე ბო დნ ენ, ჯა მში, ამ მი
ზნ ით ბი უჯ ეტ იდ ან 114 
704 ლა რი და იხ არ ჯა. 
მი ვლ ინ ებ ის და ნი შნ
ულ ებ ის ად გი ლე ბია 
თბ ილ ისი, ქუ თა ისი, 
აჭ არ ის მა ღა ლმ თი
ან ეთ ში არ სე ბუ
ლი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბი, რაც 
შე ეხ ება 

სა ზღ ვრ ებს გა რეთ გა ნხ ორ ცი
ელ ებ ულ მი ვლ ინ ებ ებს, და ნი შნ
ულ ებ ის ქვ ეყ ნე ბი იყო: უკ რა ინა, 
ჩე ხე თი, სა ფრ ან გე თი, გე რმ ან ია, 
ავ სტ რია, თუ რქ ეთი, აზ ერ ბა იჯ
ანი, იტ ალ ია, ბე ლგ ია.

ჯა მში, ყვ ელ აზე მე ტი თა ნხა 
– 58 744 ლა რი, 20132014 წლ
ებ ში აჭ არ ის უმ აღ ლე სმა სა ბჭ ომ 
დე პუ ტა ტე ბის სა ფრ ან გე თში არ
აე რთ გზ ის მი სა ვლ ინ ებ ლად და
ხა რჯა. უმ აღ ლე სი სა ბჭ ოს თა ვმ
ჯდ ომ არე ავ თა ნდ ილ ბე რი ძე ერ
თი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ქვ ეყ ნის 
ტე რი ტო რი ასა და მის ფა რგ ლე ბს 
გა რეთ 14ჯერ იმ ყო ფე ბო და მი

ვლ ინ ებ აში. ჯა მში, ამ მი ზნ ით 
სა ბჭ ოს ბი უჯ ეტ იდ ან  15 

021  ლა რი და იხ არ ჯა. 
ავ თა ნდ ილ ბე რი ძე ორ
ჯერ იმ ყო ფე ბო და სა
ფრ ან გე თში, ას ევე, თი
თო კვ ირ ით ავ სტ რი ასა 
და გე რმ ან ია ში.

სა ბჭ ოს კი დევ ერ
თი წე ვრ ის ჯე მალ 

ფუ ტკ არ აძ ის თბ ილ ის
ში ერ თხ ელ და სა ზღ ვა

რგ არ ეთ 3ჯერ მი ვლ ინ ებ ის 
მი ზნ ით 9127 ლა რი და იხ არ ჯა. 
დე პუ ტა ტი ამ ავე პე რი ოდ ში 

თუ რქ ეთ ში ორ ჯერ იმ ყო ფე
ბო და მი ვლ ინ ებ ით, პი რვ
ელ ჯე რზე ერ თკ ვი რი ანი 
მი ვლ ინ ებ ის უზ რუ ნვ ელ
სა ყო ფად მი სთ ვის 1294 
ლა რი გა მო იყო, მე ორ ედ 
კი – ორ დღ ია ნი მი ვლ ინ
ებ ის თვ ის 1217 ლა რი, 
ას ევე, სა ფრ ან გე თში 

მი სი ერ თკ ვი რი ანი მი ვლ ინ ება ბი
უჯ ეტს 6585 ლა რი და უჯ და.

დე პუ ტა ტი და ვით ბა ცი კა ძე 
ერ თი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში სულ 
5ჯერ იყო მი ვლ ინ ებ ული, ორ
ჯერ სა ქა რთ ვე ლოს ტე რი ტო რი
აზე, თი თოთი თო ჯერ კი უკ რა
ინ აში, ჩე ხე თსა და სა ფრ ან გე თში. 
ჯა მში, მი სთ ვის გა მო ყო ფი ლი სა
მი ვლ ინ ებო თა ნხ ებ ის რა ოდ ენ ობ
ამ 8046 ლა რი შე ად გი ნა.

სულ, ორ ჯერ იყო მი ვლ ინ ებ
ული სა ბჭ ოს კი დევ ერ თი წე ვრი 
პე ტრე ზა მბ ახ იძე. სა ბჭ ოს ბი უჯ
ეტს მი სი თი თოთი თო კვ ირ ია ნი 
მი ვლ ინ ება სა ფრ ან გე თში 4337 
ლა რი და უჯ და.

2014 წლ ის 1ლი ია ნვ რი დან 
1ელ მა ის ამ დე სა ბჭ ოს წე ვრ ებ ისა 
და თა ნა მშ რო მლ ებ ის მი ვლ ინ ებ
აზე 32 614 ლა რი გა მო იყო. აქ ედ
ან ავ თა ნდ ილ ბე რი ძის 7 მი ვლ ინ
ებ აზე – 2124 ლა რი. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ მე დეა ვა სა ძე ამ ხნ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში სულ 5ჯერ იყო 
მი ვლ ინ ებ აში, ამ მი ზნ ით მი სთ ვის 
გა ცი ლე ბით მე ტი თა ნხა – 5878 
ლა რი გა მო იყო: სა ფრ ან გე თში მი
სი 10დღ ია ნი მი ვლ ინ ება სა ბჭ ოს 
ბი უჯ ეტს 3853 ლა რი და უჯ და. 
2330 მა რტს სა ფრ ან გე თში, მა
სთ ან ერ თად, სა ბჭ ოს კი დევ ორი 
წე ვრი: სვ ეტ ლა ნა კუ დბა და პე
ტრე ზა მბ ახ იძე იმ ყო ფე ბო დნ ენ. 
ჯა მში, სა მი ვე მა თგ ან ის თვ ის 10 
838 ლა რი გა მო იყო. 

რო გო რც ირ კვ ევა, უმ აღ ლე სი 
სა ბჭ ოს ბი უჯ ეტ იდ ან მე დეა ვა
სა ძის მი ვლ ინ ებ ებ ზე გა ცი ლე ბით 
მე ტი თა ნხა 

გა მო იყ ოფ ოდა, ვი დრე სა ბჭ ოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის მი ვლ ინ ებ ებ ზე. 
სა ვა რა უდ ოდ, სწ ორ ედ ეს გა ხდა 
და პი რი სპ ირ ებ ის მი ზე ზიც, რაც 
სა ბო ლო ოდ კო ალ იც ია „ქა რთ
ული ოც ნე ბი დან“ მე დეა ვა სა ძის 
წა სვ ლით და სრ ულ და.  

„ქა რთ ული ოც ნე ბი დან“ მე დეა 
ვა სა ძის წა სვ ლის შე სა ხებ ხმ ები 
ჯერ კი დევ მა შინ გა ვრ ცე ლდა, 
რო ცა მმ არ თვ ელ მა გუ ნდ მა სა კუ
თა რი რი გე ბი დან გა რი ცხა სა ქა
რთ ვე ლოს პა რლ ამ ენ ტის წე ვრი, 
ვი ცესპ იკ ერი მუ რმ ან დუ მბ აძე. 
მა შინ აჭ არ ის უმ აღ ლეს სა ბჭ ოში 
ფრ აქ ცია „ქა რთ ული ოც ნე ბის“ 
სამ წე ვრს პო ლი ტს აბ ჭომ დი სც
იპ ლი ნუ რი და რღ ვე ვის გა მო სა ყვ
ედ ური გა მო უც ხა და. ამ სამ წე ვრ 
შო რის მო ხვ და მე დეა ვა სა ძეც. 

აჭ არ აში მმ არ თვ ელი კო ალ იც
იის რი გე ბში ბზ არი მას შე მდ ეგ 
გა ჩნ და, რაც უმ აღ ლეს სა ბჭ ოში 
დღ ის წე სრ იგ ში და დგა არ ჩილ 
ხა ბა ძის მთ ავ რო ბი სთ ვის უნ დო
ბლ ობ ის გა მო ცხ ად ებ ის სა კი თხი. 
მა შინ და პი რი სპ ირ ება იქ ამ დეც 
მი ვი და, რომ თბ ილ ის ში, კო ალ იც
იის ცე ნტ რა ლურ ოფ ის ში პო ლი
ტს აბ ჭოს სა გა ნგ ებო სხ დო მაც კი 
გა იმ არ თა. ერთერ თი დე პუ ტა ტი, 
ვი ნც ხა ბა ძეს ღი ად უპ ირ ის პი
რდ ებ ოდა, სწ ორ ედ მე დეა ვა სა ძე 
იყო, ამ იტ ომ აც არ გა მო რი ცხ ავ
ენ, რომ ვა სა ძე სწ ორ ედ ხა ბა ძე
სთ ან და პი რი სპ ირ ებ ას შე ეწ ირა. 
მან, უბ რა ლოდ, მო ვლ ენ ებს და
ას წრო და „ქა რთ ული ოც ნე ბა“ სა
კუ თა რი ნე ბი თვე და ტო ვა. 

`სა ბჭ ოს წე ვრ ები და სა ბჭ ოში 
და სა ქმ ებ ული პი რე ბი მხ ოლ ოდ 

2013 წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
მი ვლ ინ ებ აში 121-ჯერ 

იმ ყო ფე ბო დნ ენ, ჯა მში, ამ 
მი ზნ ით ბი უჯ ეტ იდ ან 

114 704 ლა რი და იხ არ ჯა~

„ავთანდილ 
ბერიძის 7 

მივლინებაზე
2124 ლარი გამოიყო. 

მიუხედავად იმისა, რომ მედეა 
ვასაძე ამ ხნის განმავლობაში 
სულ 5-ჯერ იყო მივლინებაში, 

ამ მიზნით მისთვის 
გაცილებით მეტი თანხა – 5878 
ლარი გამოიყო: საფრანგეთში 

მისი 10-დღიანი მივლინება 
საბჭოს ბიუჯეტს 3853 

ლარი დაუჯდა“

მედეა ვასაძემ და 
ავთანდილ ბერიძემ 

სამივლინებო ხარჯები 
ვერ გაიყვეს?
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უკონტროლოდ დარჩენილი 
სიცოცხლისთვის საშიში ნივთები

მადონა 
კოიძე: „არც

 ბიჟუტერიაზე,  
არც კოსმეტიკაზე, 

არც ბავშვთა 
სათამაშოებზე არ 

ხორციელდება კონტროლი...“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ევ რო პა ში ნე ბი სმ იე რი სა თა
მა შო, ან ბი ჟუ ტე რია, რო მე ლიც 
კა დმ იუ მს შე იც ავს, გა ყი დვ იდ ან 
ამ ოღ ებ ულ ია. გა სა ყიდ ნი ვთ ებ ზე 
მკ აც რი კო ნტ რო ლი უკ ვე წლ ებ
ია, მი მდ ინ არ ეო ბს და ამ ით მთ ავ
რო ბე ბი სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ებ ის 
სი ცო ცხ ლეს უფ რთ ხი ლდ ებ იან. 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა მას შე მდ ეგ მი
იღ ეს, რო დე საც ჩი ნურ ბი ჟუ ტე
რი ასა და სა თა მა შო ებ ზე კვ ლე ვა 
ჩა ტა რდა. შე დე გი კი დევ უფ რო 
მძ იმე იყო, ვი დრე ამ ას ელ ოდ ნენ: 
ზო გი ერთ სა ბა ვშ ვო სა მკ აუ ლში 
კა დმ იუ მი 90%ს აღ წე ვდა. ას ეთი 
შე მა დგ ენ ლო ბის ნი ვთ ის გა მო ყე
ნე ბა  მო მა კვ დი ნე ბელ შე დე გე ბს 
იწ ვე ვს. 

ბი ჟუ ტე რი ისა და გა ნს აკ უთ რე
ბით სა თა მა შო ებ ის მწ არ მო ებ ელ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა კა დმ იუ მის გა
მო ყე ნე ბის ათ ვი სე ბა მას შე მდ ეგ 
და იწ ყეს, რაც კა ნო ნმა მათ ტყ ვი ის 
გა მო ყე ნე ბა აუ კრ ძა ლა. პრ ოდ უქ ტის 
და სა მზ ად ებ ლად ტყ ვი ის აკ რძ ალ ვა 
კი უს აფ რთ ხო ებ ის მი ზნ ით მო ხდა. 
სუ რვ ილი ნა მდ ვი ლად კე თი ლშ ობ
ილ ური იყო, თუ მცა შე დე გი უა რე
სი: კა დმ იუ მი თი თქ მის იგ ივე ზი ან ის 
მო მტ ან ია, რო გო რც ტყ ვია. მათ შო
რის გა ნს ხვ ავ ება ის არ ის, დღ ეს დღ
ეო ბით კა დმ იუ მით სა თა მა შო ებ ის 
წა რმ ოე ბა და ინ ტე რე სე ბულ ორ გა
ნი ზა ცი ებს ბე ვრ ად ია ფი უჯ დე ბათ, 
რა დგ ან ერ თი კი ლო კა დმ იუ მი სა მი 
ამ ერ იკ ული დო ლა რი ღი რს, ტყ ვია 
კი ბე ვრ ად აღ ემ ატ ებ ოდა სამ დო
ლა რს. 

კა დმ იუ მი „უა ღრ ეს ად სა შიშ ნი
ვთ იე რე ბე ბში“ რი გით მე ორე ად გი
ლს იკ ავ ებს და  ერთერთ ყვ ელ აზე 
ტო ქს იკ ურ ლი თო ნად ით ვლ ება. მი
სი ყვ ელ აზე სა ში ში და უა რყ ოფ ითი 
თვ ის ება ორ გა ნი ზმ ში და გრ ოვ ებ აა. 
სხ ეუ ლში და გრ ოვ ილი კა დმ იუ მის 
ყვ ელ აზე დი დი ოდ ენ ობა თი რკ მლ
ებ ში ნა წი ლდ ება – 3060%, რი გით 
მე ორე ღვ იძ ლია – 2025%,  კა დმ იის 
და ნა რჩ ენი „მა რა გი“ პა ნკ რე ას ში, 
ელ ენ თა ში, ძვ ლე ბსა და სი სხ ლში 
ინ ახ ება. ყო ვე ლდ ღი ურ ად ად ამ ია
ნის ორ გა ნი ზმ იდ ან 48 გრ ამი კა დმ
იუ მი გა მო დის და თან დი დი ოდ ენ
ობ ით კა ლცი გა მო აქ ვს. ეს კი, თა ვის 
მხ რივ, იწ ვე ვს ძვ ლის მტ ვრ ევ ის, 
დე ფო რმ აც იის, თი რკ მლ ის ფუ ნქ ცი
ის მო შლ ას, ორ გა ნი ზმ ში დი დი ოდ
ენ ობ ით მო ხვ ედ რის შე მთ ხვ ევ აში კი 
გა რდ აუ ვა ლია ავ თვ ის ებ ია ნი სი მს ივ
ნის გა ნვ ით არ ება. კა დმ იუ მის ხს ნა
დი ნა ერ თე ბის სი სხ ლში მო ხვ ედ რით 
ავ ად დე ბა ცე ნტ რა ლუ რი ნე რვ ული 
სი სტ ემა, ღვ იძ ლი და თი რკ მლ ები, 
ირ ღვ ევა ფო სფ ორკა ლც იუ მის მი
მო ცვ ლა. კა დმ იუ მი გა ნს აკ უთ რე ბით 
აზ ია ნე ბს ად ამ ია ნის რე პრ ოდ უქ ცი
ულ სი სტ ემ ას.  კა დმ იუ მით და ავ
ად ებ ულ ებს ძი რი თა დად ერ თნ აი რი 
სი მპ ტო მე ბი აქ ვთ, რო მე ლიც სხ ვა 
და ავ ად ებს ჰგ ავს და სწ ორ ედ ამ იტ
ომ მი სი და დგ ენა ძა ლი ან რთ ულ დე
ბა. სი მპ ტო მე ბში ყვ ელ აზე ხშ ირ ია 
თა ვის ტკ ივ ილი, გუ ლი სრ ევ ის შე გრ
ძნ ება, შე მც ივ ნე ბა, სი სუ სტე, დი არ
ეა, ფი ლტ ვე ბის შე შუ პე ბა. რო გო რც 
ცნ ობ ილი ხდ ება, კა დმ იუ მის მო ქმ
ედ ებ ით გა მო წვ ეუ ლი  ფა ტა ლუ რი 
შე დე გე ბიც და ფი ქს ირ ებ ულ ია. რაც 
შე ეხ ება ბა ვშ ვე ბს, კა დმ იუ მი მა თზე 
გა ნს აკ უთ რე ბით მძ იმ ედ მო ქმ ედ
ებს. ევ რო პე ლი პე დი ატ რის, ნა ტა
ლია ვო ლრ ინ გე მის გა ნც ხა დე ბით, 
კა დმ იუ მის მა ღა ლი შე მა დგ ენ ლო ბის 
მქ ონე სა თა მა შო ებ ით ხშ ირი სა რგ
ებ ლო ბა აუ ცი ლე ბლ ად გა მო იწ ვე ვს 
გო ნე ბრ ივ ჩა მო რჩ ენ ილ ობ ასა და 
ტვ ინ ის და ზი ან ებ ას. 

ლია ად ეი შვ ილი, ტო ქს იკ ოლ
ოგი:

– კა დმ იუ მით მო წა მვ ლის სი მპ
ტო მე ბია ძლ იე რი სპ აზ მე ბი კუ ჭში, 
ღე ბი ნე ბა, ფა ღა რა თი, ყე ლის სი
მშ რა ლე, თა ვის ტკ ივ ილი, შო კი და 
კო მა საც კი იწ ვე ვს. ას ევე, იწ ვე ვს 
თი რკ მლ ებ ის მწ ვა ვე უკ მა რი სო ბას. 
ას ეთი ნი შნ ებ ის აღ ნი შვ ნი სას სა ჭი
როა გა და უდ ებ ელი და ხმ არ ება 
– კუ ჭის ამ ორ ეც ხვა რძ ით ან 
ალ უმ ინ ით. ას ეთ დრ ოს ხშ
ირ ად ხე ლო ვნ ური სუ ნთ
ქვ ის აპ არ ატ ზე მი ერ თე
ბაც ხდ ება. 

– რო გორ აღ წე ვს ორ
გა ნი ზმ ში კა დმ იუ მი?

– რო გო რც წე სი,, კა
დმ იუ მი ორ გა ნი ზმ ში პი
რის ღრ უდ ან შე დის და, 
ას ევე, კა ნზე შე ხე ბით. 

სწ ორ ედ ამ იტ ომ პე

დი ატ რე ბი მშ ობ ლე ბს ურ ჩე ვენ, სა
კუ თა რი შვ ილ ები კა დმ იუ მის შე მც
ვე ლი სა თა მა შო ებ ის გან სამ წლ ამ დე 
მა ინც და იც ვან, რა დგ ან ბა ვშ ვე ბი 
აღ ნი შნ ულ ას აკ ამ დე ყვ ელ აფ ერს 
გე მოს უს ინ ჯა ვენ... თუ მცა ძნ ელ ია 
იმ ის გა რკ ვე ვა, რო მე ლი სა თა მა შო 
ან ბი ჟუ ტე რია შე იც ავს სი ცო ცხ ლი
სთ ვის სა შიშ კა დმ იუ მს. მა გა ლი თად, 
უკ რა ინ აში აღ ნი შნ ულ ნი ვთ ებ ზე კვ
ლე ვას მო მხ მა რე ბე ლთა უფ ლე ბე ბის 
და ცვ ითი ორ გა ნი ზა ცია ატ არ ებს: 
„მო მხ მა რე ბე ლთა უფ ლე ბე ბის და
ცვ ის ორ გა ნი ზა ცია ვა ლდ ებ ულ ია, 
და იც ვას უფ ლე ბე ბი და რე გუ ლა რუ
ლად აი ღოს სა თა მა შო ებ ის, ბი ჟუ ტე
რი ის ნი მუ შე ბი და შე ამ ოწ მოს მა თი 
შე მა დგ ენ ლო ბა. მო მხ მა რე ბე ლს არ 
აქ ვს სა შუ ალ ება, თა ვად შე ამ ოწ მოს, 
რი სგ ან შე დგ ება ნი ვთი, რო მლ ის შე
ძე ნაც მას სუ რს. ას ევე, ძნ ელ ია, გა
არ კვ იოს, რა ოდ ენ ობ ის კა დმ იუ მს 
შე იც ავს ესა თუ ის ბი ჟუ ტე რია, ან 
სა თა მა შო, ან და სა შვ ებ ია თუ არა ის 

კო ნკ რე ტუ ლი რა ოდ ენ ობა. სწ ორ ედ 
ამ იტ ომ მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, შე მო წმ
დეს ის ინი“.

ჩი ნე თში წა რმ ოე ბუ ლი უხ არ ის
ხო და სა მა გი ერ ოდ და ბა ლფ ას ია ნი 
პრ ოდ უქ ტე ბი დღ ეს სა ქა რთ ვე ლო ში 
დი დი ოდ ენ ობ ით შე მო დის. მას თა
ვი სი და არ ცთუ ისე ცო ტა მო მხ მა
რე ბე ლი ჰყ ავს. კა დმ იუ მის სა შუ ალ
ებ ით ბი ჟუ ტე რი ას აც და სა თა მა შო
ებ საც გა ნს აკ უთ რე ბით მკ ვე თრი და 
მი მზ იდ ვე ლი  ფე რე ბი ეძ ლე ვა, რაც 
მს ურ ვე ლის ყუ რა დღ ებ ას აც უფ
რო იქ ცე ვს და შე ძე ნის სუ რვ ილ
საც უძ ლი ერ ებს. 

უკ რა ინ აში მს გა ვს ნი ვთ
ებ ზე კო ნტ რო ლს სა ხე ლმ
წი ფო სტ რუ ქტ ურა აწ არ
მო ებს, სა ქა რთ ვე ლო ში 
კი არც ბი ჟუ ტე რია 
მო წმ დე ბა და მით 
უფ რო უკ ონ ტრ
ოლ ოა სა თა მა

შო ები. მო მხ მა რე ბე ლთა ფე დე რა ცი
ის თა ვმ ჯდ ომ არ ის, მა დო ნა კო იძ ის 
გა ნც ხა დე ბით, სა ქა რთ ვე ლო ში ლა
ბო რა ტო რი ებ იც კი არ არ ის, სა დაც 
სი ცო ცხ ლი სთ ვის სა ში ში ნი ვთ ებ ის 
გა მო კვ ლე ვა გა ნხ ორ ცი ელ დე ბა. კო
იძ ის გა ნც ხა დე ბით, გა სა ყი დი პრ
ოდ უქ ტე ბის ხა რი სხ ის კო ნტ რო ლს 
სა ნი ტა რი ული სა მს ახ ური ახ ორ ცი
ელ ებ და. მი სი გა უქ მე ბის შე მდ ეგ კი 
აღ ნი შნ ულ ფუ ნქ ცი ას აღ არ ავ ინ იღ
ებს სა კუ თარ თა ვზე...

მა დო ნა კო იძე, სა ქა რთ ვე ლოს 
მო მხ მა რე ბე ლთა ფე დე რა ცი ის 

თა ვმ ჯდ ომ არე.:
– პა რფ იუ მე რი აზე, ჭუ რჭ

ელ ზე, ბი ჟუ ტე რი აზე და 
ყვ ელა ის ეთ სა გა ნზე, რო

მე ლს აც შე ეძ ლო მო მხ
მა რე ბლ ის ჯა ნმ რთ ელ

ობა და ეზ ია ნე ბი ნა, 
კო ნტ რო ლს ახ ორ

ცი ელ ებ და სა

ნი ტა რი ული სა მს ახ ური. რო დე საც 
ქვ ეყ ან აში სა ნი ტა რი ული სა მს ახ ური 
გა უქ მდა, შე იქ მნა სა ხე ლმ წი ფო სგ ან 
ერ თა დე რთი რე გუ ლი რე ბა დი სა
მს ახ ური – სუ რს ათ ის უვ ნე ბლ ობ ის 
სა აგ ენ ტო. ის მხ ოლ ოდ და მხ ოლ ოდ 
სუ რს ათს ამ ოწ მე ბს. შე სა ბა მი სად, 
და ნა რჩ ენი პრ ოდ უქ ტე ბი სრ ულ იად 
უკ ონ ტრ ოლ ოდ არ ის და რჩ ენ ილი. 
ამ ის მა გა ლი თია ის იც, რომ სა ქა
რთ ვე ლო ში რა მდ ენ იმე წლ ის წი ნათ 
შე მო ვი და სწ რა ფი შე ტყ ობ ინ ებ ის 
სი სტ ემა, რო მლ ის მი ხე დვ ით აც და
დგ ინ და, რომ სა ქა რთ ვე ლო ში ჩი
ნე თი დან შე მო ვი და ბა ვშ ვე ბი სთ ვის 
გა ნკ უთ ვნ ილი ჭუ რჭ ელი, რო მე ლიც 
მო პი რკ ეთ ებ ული იყო კა დმ იუ მის 
შე მც ვე ლი სხ ვა და სხ ვა სა ღე ბა ვე
ბით. სა კვ ებ თან შე ხე ბის დრ ოს  ცხ
იმ ები კა დმ იუ მს ხს ნის, შე სა ბა მი სად, 
რი სკი, რომ ას ეთი ჭუ რჭ ლის გა მო
ყე ნე ბით ბე ვრი ბა ვშ ვის სი ცო ცხ ლე 
სა ფრ თხ ეში ჩა ვა რდ ებ ოდა, დი დია. 
არც ერ თი სტ რუ ქტ ურა არ მო იძ
ებ ნა სა ქა რთ ვე ლო ში, რო მე ლიც შე
ძლ ებ და, შე ემ ოწ მე ბი ნა და სა ვა ჭრო 
ქს ელ იდ ან ამ ოე ღო მს გა ვსი სა ფრ
თხ ის შე მც ვე ლი  პრ ოდ უქ ტი. ჩვ ეუ
ლე ბრ ივ ად მო ხდა მა თი რე ალ იზ აც
ია. რო გორ შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ 
პა რფ იუ მე რი აზე, რო დე საც ბა ვშ ვი
სთ ვის გა ნკ უთ ვნ ილი ჭუ რჭ ელ იც კი 
არ მო წმ დე ბა. 

– კო ნტ რო ლის ვა ლდ ებ ულ ება 
რო მე ლი უწ ყე ბის პრ ერ ოგ ატ ივ აა?

– სო ფლ ის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნი
სტ როს ეხ ება მხ ოლ ოდ სა კვ ებ ის 
კო ნტ რო ლი, სხ ვა სა მი ნი სტ რო ამ ას 
არ აკ ონ ტრ ოლ ებს. სა ერ თოდ, არ 
არ სე ბო ბს სა მს ახ ური, რო მე ლიც სი
ცო ცხ ლი სთ ვის სა ში ში ნი ვთ იე რე ბის 
შე მც ველ პრ ოდ უქ ტე ბს გა აკ ონ ტრ
ოლ ებს და სა ჭი რო ებ ის შე მთ ხვ ევ
აში მათ გა ყი დვ ას აკ რძ ალ ავს. 

– ვი ღა ცამ ხომ უნ და გა აკ ონ
ტრ ოლ ოს, ან აკ რძ ალ ოს სა ჭი რო
ებ ის შე მთ ხვ ევ აში?

– სწ ორ ედ ამ აზ ეა სა უბ არი, რომ 
პრ ობ ლე მა ის არ ის, რომ სა ქა რთ ვე
ლო ში არ არ სე ბო ბს ას ეთი უწ ყე ბა, 
რო მე ლიც გა აკ ონ ტრ ოლ ებს და სა
ჭი რო ებ ის შე მთ ხვ ევ აში აკ რძ ალ ავს 
კი დეც სა შიშ პრ ოდ უქ ტე ბს. არც ბი
ჟუ ტე რი აზე, არც კო სმ ეტ იკ აზე, არც 
ბა ვშ ვთა სა თა მა შო ებ ზე არ ხო რც იე
ლდ ება არ ან აი რი კო ნტ რო ლი... არ 
აქ ვს მნ იშ ვნ ელ ობა სა ქმე ბა ვშ ვს ეხ
ება, ზრ და სრ ულ ად ამ ია ნს თუ ხა ნდ
აზ მუ ლს. სა ქა რთ ვე ლო ში ნე ბი სმ იერ 
ად ამ ია ნს აქ ვს ჯა ნმ რთ ელ გა რე მო
ში არ სე ბო ბის უფ ლე ბა. რო დე საც 
სა ხე ლმ წი ფო კო ნტ რო ლი არ ხდ ება 
და ნე ბი სმ იე რი პრ ოდ უქ ტის შე მო
ტა ნა შე სა ძლ ებ ელ ია, მე რწ მუ ნეთ, ეს  
სა კმ აოდ მძ იმე შე დე გე ბს მო იტ ანს, 
ვი დრე ვი ნმ ეს ჰგ ონ ია. ამ ის გა რდა, 
კი დევ უფ რო სე რი ოზ ული პრ ობ ლე
მა სკ ოლ ის წი გნ ებ ია. ყვ ელ ამ ვი ცით, 
რომ ბა ვშ ვი წი გნ ის გა და ფუ რც ვლ ის 
დრ ოს თი თს ას ვე ლე ბს და ის ევ პი
რში იდ ებს. თუ კი სა ღე ბა ვი არ არ ის 
სწ ორ ად შე რჩ ეუ ლი და ტე ქნ ოლ ოგ
იაც არ არ ის და ცუ ლი, იგ ივე მძ იმე 
მე ტა ლე ბი, რო გო რც სა კვ ებ იდ ან, 
ას ევე შე იძ ლე ბა სწ ორ ედ სა ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლო დან მო ხვ დეს ბა ვშ ვის ორ გა
ნი ზმ ში. 

– აღ მო ჩნ და ეს სა ში ში მე ტა ლი 
სა ღე ბა ვე ბში?

– არ ავ ის შე უმ ოწ მე ბია სა ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლო ები, ამ ას არ ავ ინ აკ ონ
ტრ ოლ ებს. 

– ეს ხომ გა ნა თლ ებ ის პრ ერ ოგ
ატ ივ აა?

– გა ნა თლ ებ ის სა მი ნი სტ რო აკ
ონ ტრ ოლ ებს სწ ავ ლის ხა რი სხს და 
არა წი გნ ის... 

– ას ოც ირ ებ ის ხე ლშ ეკ რუ ლე
ბის თა ნა ხმ ად, სა კმ აოდ ბე ვრი მო
თხ ოვ ნის შე სრ ულ ებ ის ვა ლდ ებ
ულ ება და ეკ ის რა სა ქა რთ ვე ლოს. 
თუ გა ქვთ ინ ფო რმ აც ია, არ ის თუ 
არა იქ მს გა ვს პრ ოდ უქ ტე ბზე კო
ნტ რო ლის და წე სე ბის მო თხ ოვ ნა? 

–  ამ ას არ სჭ ირ დე ბა არ ან აი რი 
ხე ლშ ეკ რუ ლე ბა და არ ავ ის მი თი
თე ბა. მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ის, რომ 
ქვ ეყ ან აში და ცუ ლი იყ ოს მო მხ მა
რე ბლ ის უფ ლე ბე ბი, იყ იდ ებ ოდ ეს  
უვ ნე ბე ლი, ჯა ნს აღი პრ ოდ უქ ტი, 
რო მე ლიც მო მხ მა რე ბლ ის სი ცო
ცხ ლეს სა ფრ თხ ეს არ შე უქ მნ ის. 
ეს არ ის ქვ ეყ ნის გე ზი და ხე ლი
სუ ფლ ებ ის გა და წყ ვე ტი ლე ბა. 
მო სა ხლ ეო ბის ჯა ნმ რთ ელ ობ აზე 
ხე ლი სუ ფლ ება ზრ უნ ავს, მა გრ ამ 
ელ ემ ენ ტა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური გა
თვ ლაა, რო დე საც უკ ვე და ავ ად ებ
ულ ად ამ ია ნს მკ ურ ნა ლობ, სჯ ობს, 
პრ ევ ენ ცია მო ახ დი ნო და ად ამ ია ნი 
არ და ავ ად დეს მო მწ ამ ვლ ელი პრ
ოდ უქ ტით.

მადონა კოიძე: „არ არსებობს 
სამსახური, რომელიც 

სიცოცხლისთვის საშიში 
ნივთიერების შემცველ 

პროდუქტებს გააკონტროლებს 
და საჭიროების შემთხვევაში 

მათ გაყიდვას აკრძალავს“

„არ არსებობს სამსახური, 
რომელიც სიცოცხლისთვის 

საშიში ნივთიერების 
შემცველ პროდუქტებს 

გააკონტროლებს და 
საჭიროების შემთხვევაში 
მათ გაყიდვას აკრძალავს“
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

გი ორ გი (გი გა) და თუ ნა იშ ვი
ლი და დეა ბა ლი აშ ვი ლი უკ ვე 9 
წე ლია ცოლქმ არი არ იან. წყ ვი
ლს ორი პა ტა რა ჰყ ავს და კი დევ 
აპ ირ ებ ენ შვ ილ ის გა ჩე ნას. მა თი 
შე მხ ედ ვა რე, ად ამ ია ნი იფ იქ რებ, 
რომ სი ყვ არ ული არ სად ქრ ება 
და ერ თად თა ნა ცხ ოვ რე ბის მე
ცხ რე წე ლს, ერ თმ ან ეთი იმ აზე 
მე ტად უყ ვა რთ, ვი დრე ეს თა ვი
დან იყო. მათ ცხ ოვ რე ბა შიც იყო 
რთ ული პე რი ოდ ები, დე ამ პი რვ
ელი ბა ვშ ვი და კა რგა და დი დი 
ხნ ის შე მდ ეგ ფე ხმ ძი მედ და რჩა. 
ექ იმ ებ მა წყ ვი ლს უთ ხრ ეს, რომ 
გო გო ნა შე ეძ ინ ებ ოდ ათ და ასე 
ეუ ბნ ებ ოდ ნენ 8 თვ ის გა ნმ ავ ლო
ბა ში, მხ ოლ ოდ დე ას არ სჯ ერ
ოდა, რომ მას გო გო ჰყ ავ და. ბა
ვშ ვის და ბა დე ბა მდე ცო ტა ხნ ით 
ად რე, ექ ოს კო პი ამ მათ ამ ცნო, 
რომ ბი ჭის მშ ობ ლე ბი გა ხდ ებ ოდ ნენ. ასე და იბ ადა ნი კო ლო

ზი, რო მე ლიც დღ ეს 5 წლ ის აა და 
შე მდ ეგ ნუ ცა, რო მე ლიც და თუ
ნა იშ ვი ლე ბის გვ არ ში პი რვ ელი 
გო გო ნაა. რუ ბრ იკ ის სტ უმ არი 
„სა მტ რე დი ას“ ფე ხბ ურ თე ლის, 
გი გა და თუ ნა იშ ვი ლის ცო ლი, 
დეა ბა ლი აშ ვი ლია. 

 რო გორ გა იც ან ით ერ თმ ან
ეთი?

 დღ ემ დე მა ხს ოვს რი ცხ ვი, 
რო დე საც ერ თმ ან ეთი გა ვი ცა
ნით. ეს მო ხდა 19 აგ ვი სტ ოს, 
ცხ ვა რი ჭა მი აში, სა დაც გი გა შე
კრ ებ აზე იმ ყო ფე ბო და, მე კი  
მე გო ბრ ის და ბა დე ბის დღ ეზე. იმ 
დღ ის შე მდ ეგ ერ თად ვა რთ, თუ
მცა თა ვი დან ვმ ეგ ობ რო ბდ ით. 
რო გო რც შე მდ ეგ გა მო მი ტყ და, 
პი რვ ელ ივე და ნა ხვ ის ას გა უფ იქ
რია, რომ მე ის ქა ლი ვი ყა ვი, ვის 

გვ ერ დი თაც მთ ელი ცხ ოვ რე ბის 
გა ტა რე ბა სუ რდა. (იც ინ ის)

 ქო რწ ილი თუ გქ ონ დათ?
 კი, გვ ქო ნდა.
 ის ეთი ქო რწ ილი გქ ონ და, 

რო გო რზ ეც ოც ნე ბო ბდი?
 არ ვი ცი, ბა ვშ ვო ბა ში რო გორ 

ქო რწ ილ ზე ვო ცნ ებ ობ დი, მა გრ ამ 
ის ეთი ქო რწ ილი იყო, რო გო რზ ეც, 
ალ ბათ, ყვ ელა ქა ლი ოც ნე ბო ბს.

 შე ნი ქმ არი შე ნი ოც ნე ბის მა
მა კა ცია?

 კო ნკ რე ტუ ლი სა ოც ნე ბო სტ
ერ ეო ტი პუ ლი მა მა კა ცი ჩე მს ოც

ნე ბე ბში არ ყო ფი ლა, მა გრ ამ გი გა 
მა რთ ლაც რომ სა ოც ნე ბო ქმ არ ია.

 თქ ვე ნს პი რვ ელ შვ ილ ზე, ნი
კო ლო ზზე, ექ იმი რვა თვ ის გა
ნმ ავ ლო ბა ში გე უბ ნე ბო დათ რომ 
გო გო გე ყო ლე ბო დათ, მხ ოლ ოდ 
და ბა დე ბა მდე რა მდ ენ იმე დღ ით 
ად რე გა იგ ეთ, რომ ბი ჭი იყო, შო
კი იყო თქ ვე ნთ ვის?

 ინ სტ ინ ქტ ურ ად ყო ვე ლთ ვის 
ვგ რძ ნო ბდი, რომ მუ ცლ ით ბი ჭს 
ვა ტა რე ბდი, ამ იტ ომ ეს ჩე მთ ვის 
იმ დე ნად მო ულ ოდ ნე ლი არ ყო ფი
ლა, რა მდ ენ ად აც გი გა სთ ვის, ოჯ
ახ ისა და ახ ლო ბლ ებ ის თვ ის.

 რო გო რი ცო ლი ხარ?
 ამ კი თხ ვა ზე გი გას პა სუ ხი 

უფ რო კო მპ ეტ ენ ტუ რი იქ ნე ბო და, 
თუ მცა, ვც დი ლობ, რომ კა რგი ცო
ლი ვი ყო.

 ქმ არს ნე რვ ებს ხშ ირ ად უშ
ლი?

კო მპ ან ია „ნა ტა ხტ არ
მა“ 2014 წე ლს რე კო რდ
ული რა ოდ ენ ობ ის პრ ოდ
უქ ცია აწ არ მოა და გა ყი
და  100 მი ლი ონ ლი ტრ ზე 
მე ტი, რაც სა ქა რთ ვე ლოს 
ლუ დის ბა ზრ ის თვ ის უნ
იკ ალ ური მა ჩვ ენ ებ ელ ია. 
„ნა ტა ხტ არი“ 2005 წლ იდ
ან აწ არ მო ებს ლუ დსა და 
ლი მო ნა თს. 2008 წლ იდ ან 
მან უკ ვე მო იპ ოვა ლუ დის 
ბა ზრ ის 50%ზე მე ტი წი
ლი და დღ ემ დე ინ არ ჩუ
ნე ბს ლი დე რის პო ზი ცი
ას. 100 მი ლი ონი ლი ტრ ის 
გა ყი დვა კო მპ ან იის მი ერ 
არ ჩე ული სტ რა ტე გი ის 
ეფ ექ ტი ან ობ ამ, სტ აბ ილ
ურ მა ხა რი სხ მა და მო მხ
მა რე ბლ ის ერ თგ ულ ებ ამ 
გა ნა პი რო ბა. ამ ას თან, ეს 
უტ ყუ არი და სტ ურ ია იმ
ისა, რომ „ნა ტა ხტ არ ის“ 
პრ ოდ უქ ცია უყ ვა რს მო
მხ მა რე ბე ლს, რო გო რც სა
ქა რთ ვე ლო ში, ას ევე მის 
ფა რგ ლე ბს გა რე თაც.

2010 წლ იდ ან კო მპ ან ია
ში და იწ ყო გა და ია რა ღე ბა 
და სა წა რმ ოო სი მძ ლა ვრ
ეე ბის ზრ და და თა ნდ ათ ან 
გა ნა ხლ და ჩა მო სა სხ მე ლი 
ხა ზე ბი, აშ ენ და და მა ტე ბი
თი სა ხა რში გა ნყ ოფ ილ ება, 
გა იზ არ და ლუ დის შე მნ ახ
ვე ლი რე ზე რვ უა რე ბის რა

ოდ ენ ობა და მო ცუ ლო ბა. 
დღ ეი სა თვ ის კო მპ ან ია წა
რმ ად ობ ის კუ თხ ით სრ ულ
ად აკ მა ყო ფი ლე ბს სა ქა რთ
ვე ლოს ბა ზრ ის მო თხ ოვ ნას 
წლ ის ყვ ელ აზე ცხ ელ მო ნა
კვ ეთ შიც კი.

კო მპ ან იის პრ იო რი ტე ტია 
გა ით ვა ლი სწ ინ ოს სუ რს ათ
ის უვ ნე ბლ ობ ის, ჯა ნმ რთ
ელ ობ ისა და თა ნა მშ რო მე
ლთა კე თი ლდ ღე ობ ის სა ერ
თა შო რი სო სტ ან და რტ ები. 

შე სა ბა მი სად, ნა ტა ხტ არი 
ერ თა დე რთი კო მპ ან იაა სა
ქა რთ ვე ლო ში, რო მე ლს აც 
აქ ვს ყვ ელა არ სე ბუ ლი ISO 
სტ ან და რტი, რაც კი დევ 
ერ თხ ელ ამ ტკ იც ებს ჩვ ენი 
პრ ოდ უქ ტის გა მო რჩ ეუ ლო
ბა სა და უნ იკ ალ ურ ობ ას. 
კო მპ ანია შე მდ ეგ სა ერ თა
შო რი სო სტ ან და რტ ებ ის 
და მა და სტ ურ ებ ელი სე რტ
იფ იკ ატ ებ ის მფ ლო ბე ლია: 
ISO 9001 (ხა რი სხ ის მა რთ
ვის სი სტ ემა); ISO 22000 

(სუ რს ათ ის უვ ნე ბლ ობ ის მა
რთ ვის სი სტ ემა); ISO 17025 
(ლა ბო რა ტო რი ის კო მპ
ეტ ენ ცი ისა და კა ლი ბრ აც
იის ზო გა დი მო თხ ოვ ნე ბი); 
HACCP (რი სკ ის ან ალ იზი 
და კრ იტ იკ ული წე რტ ილ ებ
ის კო ნტ რო ლი); ISO 50001 
(ენ ერ გი ის მა რთ ვის სი სტ
ემ ები) და გა ნს აკ უთ რე ბით 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია OHSAS 
18001 (ჯა ნმ რთ ელ ობ ისა და 
შრ ომ ის უს აფ რთ ხო ებ ის მა
რთ ვის სი სტ ემა).

კო მპ ან ია „ნა ტა ხტ არი“ 
ზრ უნ ავს გა ნვ ით არ ებ აზე 
ტე ქნ იკ ური, ტე ქნ ოლ ოგ იუ
რი და პრ ოფ ეს იუ ლი მი მა
რთ ულ ებ ით. ამ ის თვ ის ყო
ვე ლწ ლი ურ ად მი ლი ონ ობ
ით დო ლა რის ინ ვე სტ იც ია 
ხო რც იე ლდ ება. კო მპ ან ია 
ამ აყ ობს პრ ოფ ეს იო ნა ლთა 
გუ ნდ ით და წა რმ ატ ებ ული 
პრ ოე ქტ ებ ით.

წა რმ ოე ბის მა ღა ლი სტ
ან და რტ ებ ისა და ხა რი სხ ის 
სტ აბ ილ ურ ობ ის აღ ია რე
ბაა 2014 წე ლს ბო რდ ოში 
(სა ფრ ან გე თში) მი ღე ბუ ლი 
„მო ნდ სე ლე ქშ ენ ის“ (Monde 
Selection) ბრ იუ სე ლის ოქ
როს მე და ლიც.

2014 წე ლი კო მპ ან იი
სთ ვის წა რმ ატ ებ ული იყო. 
ჩვ ენ მო მხ მა რე ბლ ებს შე
ვთ ავ აზ ეთ  სა ქა რთ ვე ლო ში 
ლი ცე ნზ იით წა რმ ოე ბუ ლი 
 კა რგ ად ნა ცნ ობი ჩე ხუ რი 
ბრ ენ დი „კო ზე ლი“, გე რმ
ან ული ბრ ენ დი „ჰე რე ნჰ ოი
ზე რი“ და ას ევე გე რმ ან ული 
(ბა ვა რი ული), მა გრ ამ გა ნა
ხლ ებ ული „კა იზ ერი“. 

წა რმ ატ ებ ულ ია ლი მო
ნა თიც, 35%ით გა იზ არ და 
ექ სპ ორ ტის მო ცუ ლო ბა. 
ლი მო ნა თის ექ სპ ორ ტი 20 
ქვ ეყ ან აში ხო რც იე ლდ ება.

A

2014 წე ლს კო მპ ან ია „ნა ტა ხტ არ მა“ 100 მი ლი ონი 
ლი ტრი პრ ოდ უქ ცია აწ არ მოა და გა ყი და

 გიორგი დათუნაიშვილის ცოლი, ქმრისგან განსხვავებით, ბადრიჯანს „კენწლავს“

„ისეთი ქორწილი 
იყო, როგორზეც, 

ალბათ, ყველა 
ქალი ოცნებობს“

„ინსტინქტურად 
ყოველთვის 

ვგრძნობდი, რომ 
მუცლით ბიჭს 

ვატარებდი, ამიტომ 
ეს ჩემთვის იმდენად 

მოულოდნელი 
არ ყოფილა, 
რამდენადაც 
გიგასთვის“
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 მის ნე რვ ებს მა ქს იმ ალ ურ ად 
ვუ ფრ თხ ილ დე ბი, რა დგ ან მი სი პრ
ოფ ეს იი სთ ვის მყ არი ნე რვ ები და 
ნე ბი სყ ოფა აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა.

 რო გორ შე აყ ვა რა დე ამ გი გას 
თა ვი?

 ვფ იქ რობ, ლა ღი ხა სი ათ ით, პი
რო ვნ ული თვ ის ებ ებ ით, გუ ლწ რფ
ელ ობ ით და გვ ერ დში დგ ომ ით?

 რას თვ ლის გი გა შე ნს ყვ ელ
აზე დიდ ნა კლ ად?

 სუ ლს წრ აფ ობ ას და მო უთ მე
ნლ ობ ას.

 ფე ხბ ურ თი გი გას გა მო შე გი
ყვ არ და?

 პი რვ ელ რი გში, შე მი ყვ არ და 
მი სი სა ქმე, რო მე ლიც მი სთ ვის 
ყვ ელ აფ ერ ია და რო ცა შე ნი სა ყვ
არ ელი ად ამ ია ნი სთ ვის ეს მნ იშ ვნ
ელ ოვ ან ია, შე ნთ ვი საც სა ყვ არ ელი 
და მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ხდ ება. ამ ით 
იმ ის თქ მა მი ნდა, რომ ეს ჩვ ენი ცხ
ოვ რე ბის გა ნუ ყრ ელი ნა წი ლია და 
შე იძ ლე ბა ას ეც ით ქვ ას, რომ ფე
ხბ ურ თში გი გას გა ცნ ობ ის შე მდ ეგ 
უფ რო მე ტად გა ვე რკ ვიე.

 ნი კო ლო ზი გი გას ძა ლი ან ჰგ
ავს გა რე გნ ულ ად, მა საც ფე ხბ
ურ თე ლო ბა სუ რს?

 პი რა დად მე, ძა ლი ან მი ნდა, 
რომ ნი კა მა მის კვ ალს გა ჰყ ვეს და 
ამ ის თვ ის ყვ ელ ან აი რად გვ ერ დში 
და ვუ დგ ები, მა გრ ამ მის გა და წყ
ვე ტი ლე ბა ში არ ჩა ვე რე ვით და პრ
ოფ ეს იის არ ჩე ვა ში სრ ულ თა ვი სუ
ფლ ებ ას მი ვც ემთ. 

 რო გო რი მა მაა გი გა?
 მე გო ბრ ული, ყუ რა დღ ებ იან, 

მო სი ყვ არ ულე, ძა ლი ან მზ რუ ნვ
ელი. ოჯ ახი მი სთ ვის უმ ნი შვ ნე
ლო ვა ნე სია, მა გრ ამ სა ქმ იდ ან გა
მო მდ ინ არე, ყო ვე ლთ ვის დრ ოის 
დე ფი ცი ტი აქ ვს, რა საც თა ვა დაც 
ძა ლი ან გა ნი ცდ ის და ბა ვშ ვე ბიც. 

 ბა ვშ ვე ბს რო მე ლი ტუ ქს ავთ 
და რო მლ ის უფ რო ეშ ინ იათ მათ?

 შვ ილ ებს ისე არ ვზ რდ ით, რომ 
ჩვ ენი ეშ ინ ოდ ეთ. ვც დი ლო ბთ, ჰუ
მა ნუ რე ბი და მე გო ბრ ულ ები ვი ყოთ. 
გა ბრ აზ ებ ით, ორ ივე ვუ ბრ აზ დე ბით. 
უმ ეტ ეს ად, სი ტყ ვი ერ ად ვც დი ლო
ბთ ავ უხ ნათ, რა არ ის კა რგი და რა 
ცუ დი. ბა ვშ ვე ბს მშ ობ ლე ბის რი დი 
და პა ტი ვი სც ემა აქ ვთ.

 რო გო რი მზ არ ეუ ლი ხარ?
 გი გას ძა ლი ან მო სწ ონს ჩე მი 

გა კე თე ბუ ლი კე რძ ები, ამ ას ხშ ირ
ად აღ ნი შნ ავს, რაც მეტ სტ იმ ულს 

მა ძლ ევს. (იც ინ ის) ერთ 
ინ ტე რვ იუ ში ის იც კი 
აღ ნი შნა, ჩე მი ცო ლი ის
ეთი მზ არ ეუ ლია, ბა დრ
იჯ ანს ჰა ერ ში კე ნწ ლა ვსო. 
(იც ინ ის)

 ყვ ელ აზე მე ტად რა მო სწ
ონს?

 უყ ვა რს სპ აგ ეტი ნა ღე ბით და 
ქა თმ ის ხო რც ით, სა ლა თე ბი, ბლ ინ
ები არ აჟ ნით...

 კა რგი მძ ღო ლი ხარ?
 მგ ონი კი. კა ნო ნმ ორ ჩი ლი და 

ყუ რა დღ ებ ია ნი ვარ.
 რა ზე ჩხ უბ ობთ შენ და გი გა?
 არ უყ ვა რს ჩე მი აქ ტი ურ ობა 

facebookზე და სხ ვა სო ცი ალ ურ 
ქს ელ ებ ში. ეს ძი რი თა დად სპ ორ
ტულ თე მე ბს ეხ ება, რო დე საც რა
მე ის ეთ ვკ ით ხუ ლობ, რო მე ლზ ეც 
პრ ოტ ეს ტი მი ჩნ დე ბა, ემ ოც იუ რად 

ვპ ას უხ ობხო ლმე.
 კი დევ აპ ირ ებთ შვ ილ ებ ის 

ყო ლას?
 ნი კო ლო ზს ძა ლი ან უნ და პა

ტა რა ძმა ჰყ ავ დეს. იმ ედ ია, ღმ ერ
თის წყ ალ ობ ით, ეს სუ რვ ილი აუ
სრ ულ დე ბა.

 გი გა ახ ლა „სა მტ რე დი აში“ 
თა მა შო ბს, თუ

მცა სა ინ

ტე რე სოა, რო მე ლია მი სი სა ყვ
არ ელი გუ ნდი, სა დაც კი მას უთ
ამ აშ ია?

 მი სთ ვის ფე ხბ ურ თი მხ ოლ
ოდ შე მო სა ვლ ის წყ არო არ არ ის. 
ფე ხუ რთი გი გას მთ ელი ცხ ოვ რე
ბაა. აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, რო მელ 
კლ უბ შიც კი უთ ამ აშ ია, ყვ ელ გან 
ოფ ლის ბო ლო წვ ეთ ამ დე იხ არ ებ
ოდა. მეც ბო ლო მდე ვი ხა რჯ ებ
ოდი მი სი გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ობ ით. 
ყვ ელა კლ უბ თან სა სი ამ ონო მო
გო ნე ბე ბი მა ქვს. თი თო ეუ ლმა მა
თგ ან მა ბე ვრი მე გო ბა რი შე მძ ინა, 
მა გრ ამ, არ ავ ის გა უკ ვი რდ ება და 
ეწ ყი ნე ბა, რომ „ვიტ ჯო რჯ იას“ გა
მო ვა რჩ ევ, რო მე ლიც გი გა სთ ვის 
პი რვ ელი გუ ნდი იყო უმ აღ ლეს 
ლი გა ში და ეს არ იყო უბ რა ლოდ 
გუ ნდი, ეს იყო ერ თი დი დი ოჯ ახი, 
მა თთ ან ერ თად გა ვხ დით ჩე მპ იო
ნე ბი, და ვით ყი ფი ან ის სა ხე ლო ბის 
თა სის მფ ლო ბე ლე ბი და სუ პე რთ
ას ის გა მა რჯ ვე ბუ ლე ბი. მი ნდა ვი
სა რგ ებ ლო შე მთ ხვ ევ ით და ჩე მს 
ქმ არ სა და მის გუ ნდს წა რმ ატ ებ
ები ვუ სუ რვო. 

 გიორგი დათუნაიშვილის ცოლი, ქმრისგან განსხვავებით, ბადრიჯანს „კენწლავს“

EXCLUSIVE

„პირველივე 
დანახვისას 
გაუფიქრია, რომ 
მე ის ქალი ვიყავი, 
ვის გვერდითაც 
მთელი ცხოვრების 
გატარება სურდა“

 „არავის გაუკვირდება და ეწყინება, რომ 
„ვიტ ჯორჯიას“ გამოვარჩევ, რომელიც 

გიგასთვის პირველი გუნდი იყო უმაღლეს 
ლიგაში და ეს არ იყო უბრალოდ 

გუნდი, ეს იყო ერთი დიდი ოჯახი“

„ოჯახი მისთვის 
უმნიშვნელოვანესია, 

მაგრამ საქმიდან 
გამომდინარე, 

ყოველთვის დროის 
დეფიციტი აქვს, 
რასაც თავადაც 

ძალიან განიცდის 
და ბავშვებიც“

ორშაბათი, 9 თებერვალი, 2015© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 33



მა რი ამ ნა დი რა ძე

თა ვის დრ ოზე ნა ცი ონ ალ ებ მა 
ამ სა ქმ ეს „კო ჭო იას სა ქმე შე
არ ქვ ეს“ იმ ის ხა ზგ ას ას მე ლად, 
რომ რუ სე ბი სა ქა რთ ვე ლოს ტე
რი ტო რი აზე ტე რა ქტ ებს „კლ
იჩ კი ანი“ ტი პე ბის სა შუ ალ ებ ით 
ახ დე ნდ ნენ. ამ მი დგ ომ ამ დი დხ
ანს იმ უშ ავა და იმ დრ ოს და კა
ვე ბუ ლი 12 ად ამ ია ნის უფ ლე ბე
ბის და სა ცა ვად არ ას ამ თა ვრ ობო 
სე ქტ ორს ხმ აც არ ამ ოუ ღია. ხე
ლი სუ ფლ ებ ის ცვ ლის შე მდ ეგ 
„კო ჭო იე ბის“ მფ არ ვე ლო ბა ში 
ახ ლე ბს ად ან აშ აუ ლე ბდ ნენ და 
ეს უკ ვე კრ ებ ითი სა ხე ლი გა ხდა 
„ძვ ელ ბი ჭუ რი გა გე ბის“. ალ ბათ, 
ამ იტ ომ აც, ვი ნმ ეს „ოც ნე ბა“ ქუ
რდ ულ სა მყ არ ოს თან კა ვშ ირ ში 
რომ არ ემ ხი ლე ბი ნა, სა ქმე კვ
ლა ვაც თა რო ზე და რჩა. არ ადა, 
პა ტი მრ ობ აში რჩ ება შვ იდი ად
ამ ია ნი, რო მლ ებ იც ირ წმ უნ ებ
იან, რომ 2010 წე ლს  სე ქტ ემ
ბერნო ემ ბე რში სა ქა რთ ვე ლოს 
ტე რი ტო რი აზე გა ნხ ორ ცი ელ
ებ ულ აფ ეთ ქე ბე ბთ ან არ აფ ერი 
აკ ავ ში რე ბთ. მა თგ ან ზო გი ერ თს 
აღ ია რე ბაც არ აქ ვს მი ცე მუ ლი, 
რის გა მოც 30წლ ია ნი პა ტი მრ
ობა „და იმ სა ხუ რეს“...

„პრ აი მტ აი მმა“ ჩა წე რა პა ტი მა
რი, რო მე ლიც ამ სა ქმ ის მთ ავ არი 
„გმ ირ ია“. ეს არ გა ხლ ავთ მე რაბ 
ყო ლბ აია, მე ტს ახ ელ ად კო ჭო ია. 
ეს არ ის გო გი ტა არ ქა ნია, რო მლ
ის სა ნა თე სა ოს გან, მე ზო ბლ ებ ის
გან და ჯა რის ამ ხა ნა გე ბი სგ ან შე
კრა მა ში ნდ ელ მა პრ ოკ ურ ატ ურ ამ 
და მნ აშ ავ ეთა წრე. ალ ბათ, იმ იტ
ომ, რომ სა ქმ ეს ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
სა ხე მი სც ემ ოდა.

დღ ეს ის პი რვ ელ ად უა მბ ობს 
სა ზო გა დო ებ ას, რა გა და ხდა 
თა ვს, რო გორ და რი სთ ვის გა
უს წო რდა მას სა მე გრ ელოზე
მო სვ ან ეთ ის კო ნტ რდ აზ ვე რვა, 
რა და ვა ლე ბე ბს იღ ებ და მე გის 
ქა რდ ავ ას გან, რის გა კე თე ბას 
აი ძუ ლე ბდა და თა ახ ალ აია და 
მი სგ ან რა ჩვ ენ ებ ის მი სა ღწ ევ ად 
და იჭ ირ ეს მი სი უა ხლ ოე სი წრე:

– მო გე ხს ენ ებ ათ, რომ ვარ აფ
ხა ზე თი დან. ერთ დღ ეს და მი რე კა 
მე გის ქა რდ ავ ას მო ად გი ლემ, კო
ხტა კო დუ ამ. შე ვხ ვდ ით. მი თხ რა, 
გა ვი გე, პრ ოფ ეს იო ნა ლი ხარ, ვი
ცი, შე გი ძლ ია აფ ხა ზე თში გა და სვ
ლაგა დმ ოს ვლა. ჩვ ენ ზე იმ უშ ავე, 
ფუ ლს აც მო გც ემთ, მა ნქ ან ას აც და 
ყვ ელ აფ რით იქ ნე ბი უზ რუ ნვ ელ
ყო ფი ლიო. უა რი ვუ თხ არი, რა დგ ან 
აფ ხა ზე თში ჩე მი მშ ობ ლე ბი, ბი ძა
შვ ილ ები ცხ ოვ რო ბდ ნენ და მათ 
სა ფრ თხ ეს ვერ შე ვუ ქმ ნი დი. 2010 
წლ ის 3 დე კე მბ ერს და მი რე კეს, მი
თხ რეს, პო ლი ცი იდ ან გი რე კა ვთ, 
გა დმ ოდი ზუ გდ იდ ში, სა მს ახ ურ ის 
თა ობ აზე გი ბა რე ბთო. გზ აში და
მა კა ვეს, ნა რკ ოლ ოგ იუ რში უნ და 
წა გი ყვ ან ოთო. წი ნა აღ მდ ეგ ობა 
არ გა მი წე ვია. გზ აში სა მო ქა ლა ქო 
მა ნქ ანა და გვ ეწ ია. იქ იდ ან გა დმ
ოს ულ ებ მა ტო მა რა ჩა მო მა ცვ ეს 
თა ვზე. მი თხ რეს, თბ ილ ის ში ტე რა
ქტ ები მო ხდა და შენ უნ და აღ ია რო 
და თა ნა მო ნა წი ლე ებ ად ცხ ად აი ები 
უნ და და ას ახ ელ ოო. თუ ასე მო იქ
ცე ვი, 15 წე ლს მო გი სჯ იან და 3 წე
ლი წა დში გა მო ხვ ალო. უა რი ვუ თხ
არი. ამ ას ობ აში ხა შუ რში მო ვე დით. 
ტყ ეში შე მი ყვ ან ეს. იქ და მხ ვდ ნენ 
და თა ახ ალ აია, „მა სტ ერა“, მე გის 
ქა რდ ავა. იმ ათ აც იგ ივე მი თხ რეს. 
მა თაც უა რი ვუ თხ არი. სა სტ იკ ად 
მც ემ ეს. ელ ექ ტრ ოშ ოკ იც გა მო
იყ ენ ეს. ორ ჯერ და ვკ არ გე გო ნე
ბა. თბ ილ ის ში რომ ჩა მო მი ყვ ან ეს, 
პო ლი ცი ის სა მმ არ თვ ელ ოში, აქ აც 
მც ემ ეს. რა ღაც ნე მს იც გა მი კე თეს. 
მა ინც არ ვა ღი არე. ამ იტ ომ სხ ვა 
ხე რხს მი მა რთ ეს – და აკ ავ ეს ჩე მი 
ძმა, რძ ალი, ლე ლა ხუ რც ილ ავა და 
მი სი ძმა, გო ჩა ხუ რც ილ ავა, ჩე მი 
მე გო ბა რი ჯო ნი ნი კო ლა ძე და მი
სი მე უღ ლე, მა ია ნი კო ლა ძე. ამ ის 
მე რე და იწ ყეს ჩე მი და კი თხ ვა მო
დუ ლში. მა ძა ლე ბდ ნენ ჩვ ენ ებ აზე 
ხე ლის მო წე რას. უა რი რომ ვთ ქვი, 
მა ჩვ ენ ეს, ჩე მი რძ ალი რომ ჰყ ავ
დათ გა მო კე ტი ლი, რო გორ იტ

ან ჯე ბო და. მე მუ ქრ ებ ოდ ნენ ჩე მი 
ოჯ ახ ის წე ვრ ებ ის ლი კვ იდ აც იით. 
მე რე ამ იყ ვა ნეს სხ ვა სა რთ ულ ზე. 
იქ აც მც ემ ეს უკ ვე სხ ვე ბმა. ბო ლოს 
და ბო ლოს, და ვთ ან ხმ დი იმ პი რო
ბით, რომ ჩე მს და კა ვე ბულ ოჯ ახ
ის წე ვრ ებს გა ათ ავ ის უფ ლე ბდ ნენ. 
უნ და მო მე წე რა ხე ლი იმ აზე, რომ 
მე და კო ჭო იამ მო ვა ხდ ინ ეთ აფ
ეთ ქე ბე ბი ამ ერ იკ ის სა ელ ჩო სთ ან, 

ლე იბ ორ ის ტე ბის ოფ ის თან, მუ ხი
ან ში მა ღა ზი ას თან, ტე ლე კო მპ ან ია 
„იმ ედ თან“ და კი დევ ზუ გდ იდ ში. ამ 
ყვ ელ აფ ერს კი ვა კე თე ბდ ით ვი ღაც 
რუ სი ოფ იც რის, ევ გე ნი ბო რი სო
ვი სა და ჩე მი თა ნა სო ფლ ელი მუ
ხრ ან ცხ ად აი ას და ვა ლე ბით. ამ ის 
მი სა ღწ ევ ად წა მე ბის რა ხე რხს აღ
არ მი მა რთ ეს. მო რგ შიც ჩა მკ ეტ ეს, 

მკ ვდ არ თან ერ თად... მა ში შვ ლე ბდ
ნენ და ისე მა გდ ებ დნ ენ მო რგ ში... 

– რე ალ ურ ად არ იც ნო ბდ ით 
ბო რი სო ვს?

– ჩე მს თვ ალ წინ ამ ოა რჩ იეს 
მი სი კა ნდ იდ ატ ურა. რა მდ ენ იმე 
რუ სი ოფ იც რის სუ რა თი ჰქ ონ
დათ და მა სზე შე აჩ ერ ეს არ ჩე
ვა ნი.  სა ბო ლო ოდ მო მა ტყ უეს 

და ჩემ გა მო და კა ვე ბუ ლი ხა ლხი 
აღ არ გა ათ ავ ის უფ ლეს. იმ იზ ეზ
ებ დნ ენ, სა სა მა რთ ლო ში გა და თქ
ვამ ამ ჩვ ენ ებ ასო. სა სა მა რთ ლო
ზე აღ ია რე ბა მი ვე ცით, მა გრ ამ 
უა რვ ყა ვით ტე რა ქტ ებ ში გო ჩა 
ხუ რც ილ ავ ას, და ვით ეკ უტ ია სა 
და სხ ვე ბის მო ნა წი ლე ობა. გო ჩა 
ხუ რც ილ ავა იც ით, რა ტომ მო ხვ
და ამ სა ქმ ეში? იმ დღ ეს მა ნქ ანა 
გა გვ იფ უჭ და და გო ჩას ვთ ხო ვე 
წა ყვ ანა. სტ უმ არი მყ ავ და და უა
რი ვერ მი თხ რა. სხ ვას რომ წა
ვე ყვ ან ეთ, მის ად გი ლზე ის სხ ვა 
იქ ნე ბო და... პრ ოკ ურ ორ მა ხი ზა
ნა იძ ემ თა ვის ტკ ივ ილი მო იმ იზ
ეზა, გა და ად ებ ინა სა სა მა რთ ლო. 
ერ თი კვ ირ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ყო
ვე ლღ ამე კუდის თა ნა მშ რო მლ
ები მო ჰყ ავ დათ და გვ აწ ამ ებ დნ ენ 
მე და მე რაბ ყო ლბ აი ას (კო ჭო იას. 
– მ.ნ.).

– ამ ტკ იც ებთ, რომ თქ ვენ არ
აფ ერ შუ აში ხა რთ. რა ტომ აგ
ირ ჩი ეს მა ინ ცდ ამ აი ნც თქ ვენ ამ 
სა ქმ ის თვ ის?

– ალ ბათ, იმ იტ ომ, რომ მათ 
სც ენ არ ში ზუ სტ ად ვჯ დე ბო დი – 
ყო ფი ლი ძა ლო ვა ნი ვი ყა ვი, აფ ხა
ზე თში ხშ ირ ად გა და ვდ იო დი და 
თა ნაც, რა კი მა თი და ვა ლე ბე ბის 
შე სრ ულ ებ აზე უა რს ვა მბ ობ დი, 
გა ნა წყ ენ ებ ულ ნი იქ ნე ბო დნ ენ. 

– ჩვ ენი ინ ფო რმ აც იით, თქ
ვენ მა თი რა მდ ენ იმე და ვა ლე ბა 
შე სრ ულ ებ ული გა ქვთ...

– მა შინ მე ოფ იც ია ლუ რად 
ვმ უშ აო ბდი თა ვდ აც ვის სა მი ნი
სტ რო ში და ეს ჩე მი მო ვა ლე ობა 
იყო. ყვ ელა სა ბრ ძო ლო მო ქმ
ედ ებ აში მა ქვს მო ნა წი ლე ობა 
მი ღე ბუ ლი. ტე რი ტო რი ული მთ
ლი ან ობ ის თვ ის ბრ ძო ლის გა მო 
ორ დე ნიც მა ქვს მი ღე ბუ ლი. მე
რე კი უნ დო დათ, რომ შა ვი სა ქმე 
მე კე თე ბი ნა. ამ აზე ვთ ქვი უა რი. 

ან ალ ოგ იუ რად გა ნა წყ ენ ებ ულ ნი 
იყ ვნ ენ მუ ხრ ან ცხ ად აი აზ ეც, მი
სგ ან აც უა რი ჰქ ონ დათ მი ღე ბუ
ლი. 

– მა ხს ოვს, მა შინ ვი დე ომ
ტკ იც ებ ულ ებ აც გა მო ქვ ეყ ნდა, 
რო ცა თქ ვენ ლე იბ ორ ის ტე ბის 
ოფ ის თან ვი დე ოკ ამ ერ ამ და გა
ფი ქს ირ ათ...

– იქ მე და კა ვე ბის მე რე მი მი
ყვ ან ეს. ჯერ გა მა ტა რეს. მე რე 
მი თხ რეს, გა იქ ეც იო. მათ ხე ლში 
ვი ყა ვი და მა პო ზი ორ ეს. ამ ერ
იკ ელ ებ ის სპ ეც კუ რსი მა ქვს გა
ვლ ილი. რო გორ გგ ონ იათ, ჯერ 
კა მე რას და ვა ფი ქს ირ ებ ინ ებ დი 
თა ვს და მე რე და ვდ ებ დი ბო მბს? 
ბო ლოს და ბო ლოს, სხ ვა თუ არ
აფ ერი, ტა ნს აც მე ლს მა ინც გა
მო ვი ცვ ლი დი... ამ ას გა რდა, ექ
სპ ერ ტი ზის და სკ ვნ ები გვ აქ ვს, 
რო მლ ის მი ხე დვ ით აც ამ ჩა ნა წე
რში ად ამ ია ნის ამ ოც ნო ბა შე უძ
ლე ბე ლია...

– აფ ეთ ქე ბე ბის დღ ეს თქ ვენ 
მა რთ ლაც იმ ყო ფე ბო დით იმ უბ
ნე ბში, სა დაც აფ ეთ ქე ბე ბი მო
ხდა. ეს და მთ ხვ ევა რას მი ვა წე
როთ?

– ამ ერ იკ ის სა ელ ჩო ზე რომ 
მო ხდა აფ ეთ ქე ბა, იმ დღ ეს სა ერ
თოდ არ ვყ ოფ ილ ვარ თბ ილ ის ში. 
აფ ეთ ქე ბა ლე იბ ორ ის ტე ბის ოფ
ის თან და მუ ხი ან ში თი თქ მის ერ
თდ რო ულ ად მო ხდა. რო გორ ვი
ქნ ებ ოდ ით ერ თსა და იმ ავე დრ ოს 
იქ აც და იქ აც...

– რა საც დღ ეს ჩვ ენ გვ იყ ვე
ბით, პრ ოკ ურ ატ ურ ას ახ ლა მა
ინც მო უყ ევ ით?

– კბ ილ აშ ვი ლის სა ხე ლზე შე ვი
ტა ნეთ გა ნც ხა დე ბა. სა ქმე ქა ლა
ქის პრ ოკ ურ ატ ურ ას და აწ ერ ეს, 
რო მე ლმ აც თა ვის დრ ოზე შე გვ
ით ით ხნა ეს ის ტო რია. რა თქ მა 
უნ და, თა რო ზე შე მო დეს ეს გა ნც
ხა დე ბა. ალ ბათ, იმ იტ ომ, რომ არ 
ვარ ცნ ობ ადი, ჩე მი მშ ობ ლე ბიც 
უბ რა ლო ხა ლხ ია, გა ჭი რვ ებ აში 
ცხ ოვ რო ბენ. თუ ჩვ ენს სა ქმ ეს 
ხე ლა ხლა გა ნი ხი ლა ვს სა სა მა რთ
ლო, რო მე ლს აც არ ას ამ თა ვრ ობ
ოე ბი და ჟუ რნ ალ ის ტე ბი და ეს წრ
ებ იან, ჩვ ენ და ვა მტ კი ცე ბთ ჩვ ენს 
უდ ან აშ აუ ლო ბას. ეს თუ ასე არ 
მო ხდა, მზ ად ვარ, პა სუ ხი ვა გო 
სა მუ და მო პა ტი მრ ობ ით.

ექსკლუზიური ინტერვიუ გოგიტა არქანიასთან

ოთხი ტერაქტის 
ჩადენისთვის 

დადანაშაულებული 
პატიმარი 

ალაპარაკდა

რის გაკეთებას აიძულებდა 
დათა ახალაია
რა დავალებებს აძლევდა 
მეგის ქარდავა?

EXCLUSIVE
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ვინ იქნება პრეზიდენტის შვილის ნათლია

გი ორ გი მა რგ ვე ლა შვ ილ ისა და 
მა კა ჩი ჩუ ას შვ ილ ის მი მა რთ ინ
ტე რე სი ძა ლი ან დი დია, გა ვრ ცე
ლე ბუ ლი ინ ფო რმ აც ია – კი მწ ირი. 
ერ თა დე რთი, რაც სა ზო გა დო ებ ამ 
პრ ეზ იდ ენ ტის ახ ლად და ბა დე
ბულ ბი ჭუ ნა ზე გა იგო, ეს არ ის 
სქ ესი, სა ხე ლი, წო ნა და სი გრ ძე. 
თე იმ ურ აზ მა რგ ვე ლა შვ ილი  2 
თე ბე რვ ალს – 3,600 და 51 სა ნტ
იმ ეტ რი და იბ ადა. ინ ფო რმ აც ია 
პრ ეზ იდ ენ ტის პრ ეს სა მს ახ ურ მა 
გა ავ რც ელა და ამ ით და სრ ულ
და ყვ ელ აფ ერი. 

მკ აც რად არ ის გა სა იდ უმ
ლო ებ ული სა მშ ობ ია რო, სა დაც 
მა კა ჩი ჩუ ამ იმ შო ბი არა. რო გო

რც ოჯ ახ ის ახ ლო ბლ ები აც ხა დე
ბენ, მა კას სუ რვ ილ ია, რომ ჯე რჯ
ერ ობ ით არ ან აი რი ინ ფო რმ აც ია 
არ გა ვრ ცე ლდ ეს. ერ თა დე რთი, 
რა საც ახ ლო ბლ ები ამ ბო ბენ, არ ის 
ის, რომ პა ტა რა ძა ლი ან სა ყვ არ
ელ ია...

ბუ ნე ბრ ივ ია, ყვ ელ ას აი ნტ ერ
ეს ებს, ვინ იქ ნე ბა თე იმ ურ აზ მა
რგ ვე ლა შვ ილ ის ნა თლ ია ან ნა თლ
იე ბი. თუ გა ვი თვ ალ ის წი ნე ბთ, რომ 
ხე ლის მო წე რის დრ ოს წყ ვი ლის 
მო წმ ეე ბი მა თი ვე შვ ილ ები იყ ვნ ენ, 
არ არ ის გა მო რი ცხ ული, ნა თლ
იე ბა დაც სწ ორ ედ ანა მა რგ ვე ლა
შვ ილი და მა შო ჩი ჩუა შე არ ჩი ონ 
ბუ ნე ბრ ივ ია, სხ ვა მე გო ბარ ნა თლ
იე ბთ ან ერ თად... ყო ველ შე მთ ხვ
ევ აში, ჯე რჯ ერ ობ ით ნა თლ იე ბზე 
ინ ფო რმ აც იე ბს არ ავ რც ელ ებ ენ...

რო გო რც ამ ბო ბენ, თე იმ ურ აზ
ის და ბა დე ბა ერ თა დე რთი სი ახ ლე 
არ არ ის პრ ეზ იდ ენ ტის ოჯ ახ ში. 
ინ ტე რნ ეტ ში გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ
ფო რმ აც იით. გი ორ გი მა რგ ვე ლა
შვ ილი შე სა ძლ ოა, მა ლე ბა ბუ აც 
გა ხდ ეს. ინ ფო რმ აც იას „intermedia“ 
ავ რც ელ ებს: „გი გი და ანა სო ცი
ალ ურ ქს ელ ში ოჯ ახ ურ ფო ტო ებს 
ხშ ირ ად ავ რც ელ ებ ენ. ერთერთ 
ოჯ ახ ურ ფო ტო ზე პრ ეზ იდ ენ ტის 
ქა ლი შვ ილს მე გო ბა რი ფე ხმ ძი მო
ბას ულ ოც ავს“. 

ანა მა რგ ვე ლა შვ ილი ორ იო დე 
თვ ის წინ გა თხ ოვ და, თა ვი დან ინ
ფო რმ აც ია არც მი სი გა თხ ოვ ებ ის 
შე სა ხებ და სტ ურ დე ბო და. სა ბო
ლო ოდ კი, რო დე საც ერთერთ 

ტო ქშ ოუ ში სტ უმ რო ბი სას გი ორ
გი მა რგ ვე ლა შვ ილს ქა ლი შვ ილ
ის გა ბე დნ იე რე ბა მი ულ ოც ეს, მან 
მი ლო ცვა მი იღო, კი თხ ვე ბს აც სწ
ორ ედ მა შინ გა ეცა ოფ იც ია ლუ რი 
პა სუ ხი. ან ას მე უღ ლე გი გი ჩი ჩუ
აა, ის რე პე რი თი ელ ის ძმ აა. გი გი 
ჩი ჩუა 22 წლ ის აა და, ძმ ის მს გა
ვს ად, ის იც მუ სი კო სია. გი გი ჩი
ჩუა დი ჯე ია და რა მდ ენ იმე ბა რში 
უკ რა ვს. 

ანა მა რგ ვე ლა შვ ილ ის მე
გო ბრ ები მის ორ სუ ლო ბას არ 
ად ას ტუ რე ბენ. თი კა ჯა მბ ურ
იას გა ნც ხა დე ბით, ეს მხ ოლ ოდ 
და მხ ოლ ოდ ჭო რია, რო მე ლიც 
ინ ტე რნ ეტ სი ვრ ცე ში გა ვრ ცე
ლდა. თუ მცა თა ვდ აპ ირ ვე ლად 
პრ ეზ იდ ენ ტის ქა ლი შვ ილ ის მე
გო ბრ ები მის გა თხ ოვ ებ ას აც 
კა ტე გო რი ულ ად უა რყ ოფ დნ
ენ...
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ნუ კა კვ ალ ია შვ ილ ის თვ ის „ერ
თი ერ თში“ მე სა მე მუ სი კა ლუ რი 
პრ ოე ქტ ია იყო, რო მე ლშ იც მო ნა
წი ლე ობ და. პრ ოე ქტ ის მს ვლ ელ
ობ ის დრ ოს მო მღ ერ ალი გა ცი ვდა 
და ერ თი ტუ რის გა მო ტო ვე ბაც 
მო უწ ია. თუ მცა მა ლე ვე მო ახ ერ
ხა და ფი ნა ლი სტ თა ოთ ხე ულ ში 
მო ხვ და. პრ ოე ქტ ის გა მა რჯ ვე
ბუ ლი სა ლო მე ბა კუ რა ძე გა ხდა, 
ნუ კამ, მა ყუ რე ბლ ისა და ჟი ურ ის 
გა და წყ ვე ტი ლე ბით, მე ოთ ხე ად
გი ლი და იმ სა ხუ რა და ათი ათ ასი 
ლა რით და სა ჩუ ქრ და.

რა ხდ ებ ოდა პრ ოე ქტ ის კუ ლი სე
ბში და რას აპ რო ტე სტ ებ დნ ენ მო
ნა წი ლე ები, ჩე მი რე სპ ონ დე ნტ ის გან 
შე იტ ყო ბთ. 

 ნუ კა, ვი ცი, რომ კო ნკ ურ სე
ბი არ გი ყვ არს. ამ ას ჯერ კი დევ 
მა შინ ამ ბო ბდი, რო ცა „გო ლდ ენ 
ტა ლა ნტ ში“ მო ნა წი ლე ობ დი. მის 
მე რე იყო „სა ქა რთ ვე ლოს ვა რს
კვ ლა ვი“ და ახ ლა „ერ თი ერ თში“. 
რა ტომ მი იღე მო ნა წი ლე ობა?

 ეს არ იყო სა სი მღ ერო კო ნკ ურ
სი, უფ რო არ ტი სტ იზ მზ ეა გა თვ ლი 
და ამ იტ ომ აც გა და ვწ ყვ იტე.

 თუ მცა, აქ აც იყო მა ყუ რე
ბლ ის მხ არ და ჭე რა, სმსები, რაც 
ყვ ელ აზე მე ტად გა წუ ხე ბდა კო ნკ
ურ სე ბში...

 მა წუ ხე ბს, იმ იტ ომ, რომ მე არ 
ვარ ის ად ამ ია ნი, ვი ნც სმსებ ის თვ
ის „ჩა ლი ჩო ბს“. თა ვი და ნვე რომ 
მც ოდ ნო და, რა იყო სა
ჭი რო და მთ ავ არი ამ 

კო ნკ ურ სი სთ ვის, მო ნა წი ლე ობ ას 
არ მი ვი ღე ბდი.

 რა იყო მთ ავ არი?
 პი რდ აპ ირ გე ტყ ვი, რო ცა ას ეთ 

კო ნკ ურ სში მო ნა წი ლე ობ, თვ ით ონ 
უნ და, უხ ეშ ად რომ ვთ ქვა, იჩ ალ

იჩო სმსებ ზე. მე ეს სუ ფთა თა მა
ში მე გო ნა, მა გრ ამ შე ვც დი. წი ნა 
სე ზო ნის კო ნკ ურ სა ნტ ებ საც ვე
სა უბ რე და მი ვხ ვდი სა დაც მო

ვხ ვდი. ამ იტ ომ მა ლე ვე ჩა ვი ქნ იე 
ხე ლი. ერ თა დე რთი, რო ცა ჩე მს გუ
ლშ ემ ატ კი ვა რს ვთ ხო ვე და ხმ არ ება, 
იყო ნა ახ ევ არ ფი ნა ლის დღე, რა დგ
ან მქ ონ და ნა ხე ვა რფ ინ ალ ში მო ხვ
ედრის შა ნსი.  

 თი თქ მის მთ ელი კო ნკ ურ სის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში გა ცი ებ ული იყ
ავი...

 ყვ ელ აფ ერი მა შინ და მე მა რთა. 
ჩე მი აზ რით, ზა მთ არ ში მს გა ვსი პრ
ოე ქტ ებ ის ჩა ტა რე ბა დი დი რი სკ ია. 
ყვ ელ ას არ აქ ვს ძლ იე რი იმ უნ იტ
ეტი. ვერ გა ვუ ფრ თხ ილ დი ყე ლს და 
დი დხ ანს გა მი გრ ძე ლდა ავ ად მყ ოფ
ობა. ახ ლაც ან ტი ბი ოტ იკ ებს ვს ვამ. 
დე და ჩე მის ტუ რი ყვ ელ აზე მა გრ ად 

მე წყ ინა, ეს ის არ იყო, რაც მი ნდ
ოდა. ფი ზი კუ რად არ მქ ონ და ხმა. 
რე პე ტი ცი ებ იდ ან მი შვ ებ და სი სი, 
ყე ლი და ას ვე ნეო. ერ თი ტუ რი სა
ერ თოდ გა მო ვტ ოვე, ხმ ის ამ ოღ ებ
აც არ შე იძ ლე ბო და, ის ეთ დღ ეში 
ვი ყა ვი. ამ ტუ რის „წყა ლო ბით“ ბო
ლო დან მო რე ად გი ლზე „ჩა მო ვვ არ
დი“. 

 ნა ნობ, რომ ამ პრ ოე ქტ ში მი
იღე მო ნა წი ლე ობა?

 ვერ ვი ტყ ვი, რომ ვნ ან ობ. ამ 
პრ ოე ქტ ში რაც ვი სწ ავ ლე, ეს არ ის 
თა ვი სუ ფლ ება სც ენ აზე. სც ენ აზე 
კო მპ ლე ქს ები მო ვი ხს ენი. ეს ყვ ელ
აზე მე ტად გა მო მა დგ ება ცხ ოვ რე
ბა ში. ასე რომ, სა ნა ნე ბლ ად ნა მდ
ვი ლად არ მა ქვს სა ქმე, უბ რა ლოდ, 
სა წყ ენ ია ის, რომ სა ქა რთ ვე ლო ში 
ყვ ელ აფ ერი მა ინც ნა ცნ ობმე გო
ბრ ობ ით გვ არ დე ბა. სხ ვა თა შო რის, 
მო ვი თხ ოვე, ერ თი ახ ლო ბე ლი მეც 
და მი სვ ით ჟი ურ იშიმე თქი (იღ იმ
ება). ერ თი პე რი ოდი სა ერ თოდ ხე
ლი ჩა ვი ქნ იე პრ ოე ქტ ზე. ის ეთი შთ
აბ ეჭ დი ლე ბა მრ ჩე ბო და, რომ რაც 
არ უნ და გა მე კე თე ბი ნა და რო გო რი 
მო ნდ ომ ებ ით აც არ უნ და ვყ ოფ ილ
იყ ავი, აზ რი არ ჰქ ონ და, არ მი ფა სდ
ებ ოდა, ამ ას მხ ოლ ოდ შ იგ ნით კო ნკ
ურ სში ვგ ულ ის ხმ ობ, მი ფა სდ ებ ოდა 
მხ ოლ ოდ ხა ლხ ის გან. დღ ეს აც სი ამ
ოვ ნე ბას მა ნი ჭე ბს, რო ცა პრ ოე ქტ ის 
„ფე იჯ ზე“ შე ვდ ივ არ ან ჩე მს „ინ ბო
ქსს“ ვხ სნი, კო მე ნტ არ ებს ან პი რად 
გზ ავ ნი ლე ბს  ვკ ით ხუ ლობ. 

 რო მე ლი კო ნც ერ ტის მე რე 
ჩა იქ ნიე ხე ლი?

 კრ ის ტი ნა აგ ილ ერ ას სი მღ ერა 
რომ ვი მღ ერე, ამ ის მე რე ჩა ვი ქნ იე 
ხე ლი. სტ იმ ული და ვკ არ გე. თი თქ
ოს ყვ ელ აფ ერი ისე ხდ ებ ოდა, რო
გო რც სა ჭი როდ თვ ლი დნ ენ რომ 
მო მხ და რი ყო.

 ვინ თვ ლი და, ვის გუ ლი სხ
მობ?

 არ ვი ცი, პრ ოე ქტ ის მე სვ ეუ რე
ბი. ხე ლს ვე რა ვის და ვა დებ, მა გრ ამ 
სუ ფთა რომ არ იყო ეს ყვ ელ აფ ერი, 
ყვ ელ ამ იც ის, ნუ ეწ ყი ნე ბა ნუ რა ვის, 
იყო ახ ლო ბლ ური ურ თი ერ თო ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბა მო ნა წი ლე ებ სა და სტ
აფს შო რის. 

 შენ არ ავ ის ახ ლო ბე ლი არ იყ
ავი?

 არ ავ ის. გა მი მა რთ ლა და არც 
ბა ვშ ვო ბის მე გო ბრ ები მყ ოლ ია კო
ნკ ურ ენ ტე ბად. ას ეც რომ ყო ფი ლი
ყო, არ ვარ ის ად ამ ია ნი, და ქა ლს ან 
ძმ აკ აცს მე გო ბრ ობ ის ხა თრ ით რომ 
და უწ ერს ქუ ლას... 

 კო ნკ ურ სა ნტ ებს შო რის იგ
რძ ნო ბო და და ძა ბუ ლო ბა?

 არა, კა რგ ად ვი ყა ვით ერ თმ ან
ეთ ში, ყვ ელ აზე მე ტად ვი სთ ან აც 
და ვმ ეგ ობ რდი და სა ერ თო ენა გა
მო ვნ ახე, არ ის ზუ რა ჯა ვა ხია. არ
ავ ის სა წყ ენ ად არ ვა მბ ობ, ალ ბათ, 
იმ იტ ომ გა ვუ გეთ ერ თმ ან ეთს, რომ 
ერ თნ აი რად თა ვი სუ ფლ ები ვა რთ, 
ის ეთი ცხ ოვ რე ბა მო სწ ონს ზუ რა
საც, რო გო რიც  მე.

 რო გორ და გა ბრ უნ ეს პრ ოე
ქტ ში?

 პრ ოე ქტ იდ ან არც წა ვს ულ ვარ, 
მა გის სი ამ ოვ ნე ბას არ ავ ის მი ვა ნი
ჭე ბდი. რა დგ ან და ვი წყე, ბო ლო მდე 
მი ვი ყვ ან დი. უბ რა ლოდ, იყო დღ ეე
ბი, რო ცა ვფ იქ რო ბდი, რომ არ აფ
ერს მო მც ემ და ის ათ წუ თი ანი რე
პე ტი ცი ები ვო კა ლის პე და გო გთ ან. 
რა მდ ენ იმე რე პე ტი ცია გა ვა ცდ ინე 

და რო დე საც ძა ლი ან და მე ტყო რომ 
აღ არ მა ინ ტე რე სე ბდა და აღ არც 
ვი ნდ ომ ებ დი აღ არ აფ ერს, ამ ის მე
რე იყო თა თბ ირი. ამ შე ხვ ედ რა ზე 
ერ თმა მი თხ რა (არ და ვა სა ხე ლებ 
მის ვი ნა ობ ას), ხე ლი არ უნ და ჩა იქ
ნიო, აქ მთ ავ არი არ არ ის ქუ ლე ბიო. 
მა შინ რა არ ის მთ ავ არი, ყვ ელ ამ იც
ის რო გორ ვმ ღე რი, ეს არ აე რთ ხელ 
და მი მტ კი ცე ბია მა ყუ რე ბლ ის თვ ის, 
პი რს არ ვა ღებ პლ იუს ფო ნო გრ
ამ ებ ზე, ცო ცხ ლად ვმ ღე რი. მაშ რა 
მი ნდა აქ, თუ ქუ ლე ბზე არ არ ის პრ
ოე ქტიმე თქი, ვი კი თხე.

 თა ვად ყვ ელა შე ნი გა მო სვ ლა 
ერ თნ აი რად მო გწ ონ და?

 არა, რა თქ მა უნ და, ძა ლი ან თვ
ით კრ იტ იკ ული ვარ, ამ ას და ემ თხ ვა 
ჩე მი გა ცი ებ აც, შე სა ბა მი სად, იყო 
ნო მრ ები, რო მლ ებ იც ნა კლე ბად 
მო მწ ონ და. ჩე მი მთ ავ არი მო თხ ოვ
ნა იყო, მე ოთ ხე ჟი ურ ის წე ვრ ად მო
ეწ ვი ათ ად ამ ია ნი, რო მე ლს აც ეს მის 
მუ სი კა. მე არ და ვუ ჯდ ები დი ზა ინ
ერს და არ შე ვუ ფა სებ კო ლე ქც იას, 
ეს ჩე მი სფ ერო არ არ ის.

 ეს მხ ოლ ოდ შე ნი მო თხ ოვ ნა 
იყო, თუ და ნა რჩ ენი კო ნკ ურ სა
ნტ ებ ის აც?

 ყვ ელა ასე ფი ქრ ობ და, ალ ბათ, 
მა გრ ამ ყვ ელ აზე მე ტი მე ვი ლა პა
რა კე, რო გო რც ყო ვე ლთ ვის ხდ ება 
ხო ლმე. თა თბ ირ ზე პი რდ აპ ირ ვთ
ქვი, არ მი ნდა მა ფა სე ბდ ეს მე ეზ ოვე 
მა ია ან მე ზო ბე ლი ნა ირამე თქი. 
ვო კა ლი სტი ვარ და არ მი ნდა არ ავ
ოკ ალ ის ტი მა ფა სე ბდ ეს. მგ ონი ბე
ვრს არ ვი თხ ოვ დი. მპ ას უხ ობ დნ ენ, 
რომ ჟი ურ ის მე ოთ ხე წე ვრი არ ის 
ხა ლხ ის წა რმ ომ ად გე ნე ლი. ხა ლხ
ის აზ რი თუ ას ეთი მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
იყო, შე სუ ლი ყვ ნენ პრ ოე ქტ ის ფე
ის ბუ ქგ ვე რდ ზე და წა ეკ ით ხათ კო
მე ნტ არ ები. შე იძ ლე ბა ჩე მი პრ ობ
ლე მაა ის, რომ ზე დმ ეტ ად მი ყვ არს 
სი მა რთ ლე, სი სუ ფთ ავე, მა გრ ამ ეს 
მხ ოლ ოდ ვი ღა ცი სთ ვის არ ის პრ ობ
ლე მა და არა ჩე მთ ვის...

 ვო კა ლის პე და გო გი ვა ხს ენ
ეთ, სი სი სა მი, რო მლ ის ვი დეო 
„ფე ის ბუ ქზე“ გა ზი არ ებ ული ჰქ
ონ და ლი ზა ყე ნი ას და კო ნკ ურ
სა ნტ ებ ის ნა წი ლი მის ნა მღ ერს, 
რბ ილ ად რომ ვთ ქვ ათ, აკ რი ტი კე
ბდ ით...

 ამ ბო ბენ, რომ არ არ ის აუ ცი
ლე ბე ლი ვო კა ლის პე და გო გი კა

ნინო მჭედლიშვილი

my View

ნუკა კვალიაშვილი პროექტის „ერთი ერთში“ კულუარებზე ალაპარაკდა

„სუფთა 
თამაში 
მეგონა, 
მაგრამ 

შევცდი“

„მოვითხოვე, ერთი 
ახლობელი მეც დამისვით 

ჟიურიში-მეთქი“

„თათბირზე 
პირდაპირ 

ვთქვი, 
არ მინდა 

მაფასებდეს 
მეეზოვე მაია 
ან მეზობელი 
ნაირა-მეთქი“
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კოტე მათითაშვილის ტელეწამყვანობას ოჯახის წევრები დღემდე იუმორით უყურებენ

რგ ად მღ ერ ოდ ეს. მა შინ ას ეთი 
ვო კა ლის პე და გო გი არ უნ და 
ამ ღე რო სც ენ აზე, რომ კო ნკ
ურ სა ნტ ებს არ გა გვ იჩ ნდ ეს 
კი თხ ვა, ეს რა ტომ მა ფა სე ბდა 
მე. ეს მო ქმ ედ ებს არ ხის, კო
ნკ ურ სის, კო ნკ ურ სა ნტ ებ ის 
პრ ეს ტი ჟზე. ვი ტნი ჰი უს ტო
ნის სი მღ ერ ას მღ ერ ოდა სი სი. 
რომ გა ვი გო ნე, მე გო ნა ვი ღაც 
ვი ტნ ის პა რო დი ას აკ ეთ ებ და. 
მა შინ გა მი ჩნ და შე კი თხ ვა, რა
ტომ მო ვდ ივ არ ყო ვე ლდ ღე აქ. 
არ ვი ცი, ვის რა ჰგ ონ ია, მა გრ ამ 
ვო კა ლის გა კვ ეთ ილ ები გვ ქო
ნდა დღ ეში 810 წუ თი. ის ეთს 
არ აფ ერს გვ ას წა ვლ იდა, რაც არ 
ვი ცო დით. ზო გი ერ თი მო ნა წი ლე 
არც შე დი ოდა რე პე ტი ცი აზე. ახ

ლა ვხ ვდ ები, რომ სწ ორ ად აც იქ
ცე ოდ ნენ. 

 სი სის გა კვ ეთ ილ ებ მა არ
აფ ერი მო გცა?

 აბ სო ლუ ტუ რად არ აფ ერი. 
ის, რა საც სი სი მა სწ ავ ლი და, ეკ ამ 
მა სწ ავ ლა, რო ცა 17 წლ ის ვი ყა ვი. 
ახ ლა 22 წლ ის ვარ. ასე რომ, ახ
ალი ჩე მთ ვის სი სის არ აფ ერი მო
უც ია, გა რდა კა რგი ურ თი ერ თო
ბი სა. ერ თა დე რთი ვი ნც რა ღაც 
მა სწ ავ ლა, იყო დუ ტა სხ ირ ტლ
აძე. მა რთ ლა სუ ლი და გუ ლი ჩა
დო იმ აში, რა საც აკ ეთ ებ და. მი სი 
და მს ახ ურ ებ აა, რომ მე სც ენ აზე 
დგ ომ ის კო მპ ლე ქსი აღ არ მა ქვს. 
და ვმ ეგ ობ რდ ით მე და დუ ტა, ძა
ლი ან მი ყვ არს და მა დლ ობ ის მე
ტი არ აფ ერი მე თქ მის. 

 თქ ვე ნი ცი ნი კუ რი კო მე
ნტარ ები სი სის ვი დე ოს ქვ ეშ, 
რომ ვი ტნ იმ იმ დე ნი იტ რი ალა 
სა ფლ ავ ში, რომ ბო ლოს ჭა გა
თხ არა და ა. შ. სი სის ყუ რა მდე 
მი ვი და?

 არ ვი ცი და სი მა რთ ლე გი
თხ რა, არც მა ინ ტე რე სე ბს, სი სი 
ყო ვე ლთ ვის გვ ეუ ბნ ებ ოდა იმ
ას, რა საც ფი ქრ ობ და ჩვ ენ ზე. 
ჩვ ენ არ ვა რთ ვი ღაც გა ნუ ვი
თა რე ბე ლი ხე პრე და თა ვჩ აღ
უნ ული ად ამ ია ნე ბი, რომ არ 
შე გვ ეძ ლოს სა კუ თა რი აზ რის 
გა მო ხა ტვა. 

 შენ მო იგე 10 ათ ასი ლა რი.
 ოღ ონდ სა ხე ლმ წი ფომ 20 

% ჩა მო აჭ რა. ასე რომ, 8 ათ ასი 
ლა რი და მე რი ცხ ება.

 უკ ვე გა ქვს გა თვ ილ ილი 
რა ში გა მო იყ ენ ებ?

 პი რვ ელ რი გში ჩე მს შვ ილს, 
ლუ კას მო ვუ მა რა გებ იმ ას, რაც 
აკ ლია: სა ჭმ ელი, ტა ნს აც მე ლი. 
თუ მე ყო ფა, მა ნქ ანა მი ნდა შე
ვი ძი ნო.

 მა ნქ ან ის მა რთ ვა იცი?
 არა, მა გრ ამ თუ შე ვი ძენ, 

სტ იმ ული მე ქნ ება, რომ მა ლე 
ვი სწ ავ ლო და მა რთ ვის მო წმ
ობა ავ იღო. 

 სა მო მა ვლ ოდ, წა სვ
ლას აპ ირ ებ სა ქა რთ ველ
ოდ ან...

 სა ქა რთ ვე ლო ძა ლი ან 
მი ყვ არს. არ მი ყვ არს ის, 
რომ ად ამ ია ნე ბი ქმ ნი
ან სი ტუ აც იას, რომ არ 
გა ვჩ ერ დე სა ქა რთ ვე
ლო ში.

 რას გუ ლი სხ
მობ?

 შუ რით, ბო ღმ
ით, კრ იტ იკ ით, სხ
ვის ცხ ოვ რე ბა ში ცხ
ვი რის ჩა ყო ფით ქმ
ნი ან ამ სი ტუ აც იას. 
რა ტომ გი კე თია ოთ
ხკ უთ ხე დი სა ყუ რე, 
თმა რა ფრ ად გა ქვს 
შე ღე ბი ლი, ფე ხზე რა
ტომ არ იც ვამ მა ღლ
ებს... სა მს ახ ური ჭი რს 
დღ ეს დღ ეო ბით და ამ ით 
ირ თო ბენ თა ვს.... 

 უკ ვე დი დი ხა ნია გა
გი ცნო სა ზო გა დო ებ ამ. ამ
ას უნ და მი ჩვ ეუ ლი ყა ვი.

 ამ ას მი ვე ჩვ იე. ვერ მი ვე
ჩვ ევი იმ ას, რომ ჩე მი ნი ჭი აქ 
და იკ არ გოს. არ მი ნდა და მე მა
რთ ოს ის, რაც ეკ ას და ძა ლი ან 
ბე ვრ სხ ვა ნი ჭი ერ ად ამ ია ნს 
და ემ არ თა. ხე ლო ვნ ება არ 
ფა სდ ება ჩვ ენს ქვ ეყ ან აში, 
პე რს პე ქტ ივა ნუ ლია, ახ ლო
ბლ ებ ით გა დი ან ფო ნს. სა წყ
ენ ია.

EXCLUSIVE

ნუკა კვალიაშვილი პროექტის „ერთი ერთში“ კულუარებზე ალაპარაკდა

„გამიმართლა და 
არც ბავშვობის 

მეგობრები 
მყოლია 

კონკურენტებად. 
ასეც რომ 

ყოფილიყო, არ 
ვარ ის ადამიანი, 

დაქალს ან ძმაკაცს 
მეგობრობის 
ხათრით რომ 

დაუწერს ქულას“

„პროექტიდან 

არც წავსულვარ, მაგის

 სიამოვნებას არავის 

მივანიჭებდი. რადგან 

დავიწყე, ბოლომდე 

მივიყვანდი. უბრალოდ, 

იყო დღეები, როცა 

ვფიქრობდი, რომ არაფერს 

მომცემდა ის ათწუთიანი 

რეპეტიციები ვოკალის პედაგოგთან“

„ის, რასაც სისი მასწავლიდა, ეკამ მასწავლა, 
როცა 17 წლის ვიყავი. ახლა 22 წლის ვარ. ასე რომ, 

ახალი ჩემთვის სისის არაფერი მოუცია“

„ვერ მივეჩვევი 
იმას, რომ 
ჩემი ნიჭი 
საქართველოში 
დაიკარგოს. 
არ მინდა 
დამემართოს 
ის, რაც ეკას და 
ძალიან ბევრ 
სხვა ნიჭიერ 
ადამიანს 
დაემართა“
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polit baz polit baz

ირ ინა იმ ერ ლი შვ ილი, ანა დო
ლი ძე, ევა გო ცი რი ძე, ლა დო ჭა
ნტ ურ ია – მი ნი მა ლუ რი ჩა მო ნა
თვ ალი უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბის კა ნდ იდ ატ
ებ ისა. ერთერთ მა თგ ანს პრ ეზ
იდ ენ ტი 23 თე ბე რვ ლა მდე  პა რლ
ამ ენ ტს წა რუ დგ ენს, მა ნა მდე კი, 
ბუ ნე ბრ ივ ია, იქ ნე ბა ში და მო ლა
პა რა კე ბე ბი და კო ნს ულ ტა ცი ები. 

ირ ინა იმ ერ ლი შვ ილი ერთერ
თი პი რვ ელი იყო, ვი სი გვ არ იც 
გა ჟღ ერ და. რო გო რც ამ ბო ბენ, 

იმ ერ ლი შვ ილი არ ის კა ნდ იდ
ატ ურა, რო მე ლიც რო გო რც 
პრ ეზ იდ ენ ტი სთ ვის, ას ევე 
მთ ავ რო ბი სთ ვი საც მი სა
ღე ბია...

ანა დო ლი ძის კა
ნდ იდ ატ ურ ას ხუ თი 
არ ას ამ თა ვრ ობო ორ
გა ნი ზა ცია უჭ ერს 
მხ არ ეს. დო ლი ძე ამ 
ეტ აპ ზე ამ ერ იკ აში 
ცხ ოვ რო ბს. 

ლა დო ჭა ნტ ურ

ია რა მდ ენ იმე თვ ის წინ ერთერ
თი მი ნი სტ რის პო სტ ზეც მო ია
ზრ დე ბო და, თუ მცა სა ბო ლო ოდ 
მან მო ღვ აწ ეო ბა კვ ლავ გე რმ ან
ია ში გა აგ რძ ელა, ელ ჩის რა ნგ ში. 
ამ ჯე რად, რო გო რც ამ ბო ბენ, ლა
დო ჭა ნტ ურ იას შა ნს ები დი დია. 

ევა გო ცი რი ძე კი დევ ერ თი კა
ნდ იდ ატ ია, რო მლ ის სა ხე ლმა და 
გვ არ მაც გა იჟ ღე რა და თა ნაც სა
ფუ ძვ ლი ან ად. გო ცი რი ძე მი ნდ ია 
უგ რე ხე ლი ძის მე უღ ლეა და, ად
ვო კატ მა მუ კა ნო ზა ძის გა ნც ხა
დე ბით, თეა წუ ლუ კი ან ის ახ ლო
ბე ლი. შე სა ბა მი სად, მი სი სა ხე ლი 
და გვ არი ხშ ირ ად ის მის.

მა მუ კა ნო ზა ძე, ად ვო კა ტი: 
„ევა გო ცი რი ძეს, რო გო რც ვი ცი, 
ძა ლი ან ბე ვრი იუ რი სტი ლო ბი
რე ბს და მას დი დი შა ნს ები აქ ვს. 
გო ცი რი ძე არ ის მი ნდ ია უგ რე ხე
ლი ძის მე უღ ლე, რო მე ლს აც სა ხე
ლი სუ ფლ ებო წრ ეე ბში დი დი გა
ვლ ენა აქ ვს. მი სი შვ ილი თეა წუ
ლუ კი ან ის და ხმ არ ებ ით სა ჯა რო 
რე ეს ტრ ში მა ღალ თა ნა მდ ებ ობ
აზ ეა, წუ ლუ კი ანს ეთ ქმ ის სი ტყ
ვა, მით უმ ეტ ეს მას შე მდ ეგ, რაც 
ალ ას ან იას არ და უჭ ირა მხ არი და 
არ გა და დგა. რაც შე ეხ ება ლა დო 
ჭა ნტ ურ იას,  ის ერ თხ ელ უკ ვე  
იყო ამ პო სტ ზე, მა გრ ამ ვე რა ფრ
ით გა მო იჩ ინა თა ვი, მის დრ ოს 
კო რუ ფც იას ჰქ ონ და ად გი ლი და 
ბე ვრი იმ მო სა მა რთ ლის მი მა რთ 

იქ ნა გა მა მტ ყუ ნე ბე ლი გა
ნა ჩე ნი და მდ გა რი 

კო რუ ფც იის გა
მო, რო მლ ებ

იც ჭა ნტ ურ
იას დრ ოს 

მუ შა ობ
დნ ენ“.

უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბის კა ნდ იდ ატ ები

კი ნო სთ ვის ის უც ხო არ არ ის, 
ჰო ლი ვუ დის გმ ირ იც იყო, რო ცა 
ენ დი გა რს იამ 2008 წლ ის ომ ზე 
გა და ღე ბულ ფი ლმ ში სა აკ აშ ვი
ლი გა ნა სა ხი ერა, და სე ქს უა ლუ
რი გი გა ნტ იც, რო ცა რუ სე თში 
სა აკ აშ ვი ლი სე ქს ის გი გა ნტ ად 
წარმოაჩინეს. ახ ლა სა აკ აშ ვი ლის 
პო ლი ტი კუ რი და ის ტო რი ული 
სა ხის შე ქმ ნას გო გა ხა ინ დრ ავა 
შე ეც დე ბა. მა გრ ამ ეს ხმ ამ აღ ლა 
ნა თქ ვა მია... სა ერ თოდ, გა უგ ებ
არ ია, რა ტომ მო იხ სე ნი ებ ენ ხა ინ
დრ ავ ას რე ჟი სო რად. 

თუ მცა, ის უკ ვე „ობ რა ზშ ია“ 

შე სუ ლი, სა თვ ალე გა იკ ეთა და 
მო მა ვალ ფი ლმ ზე რუ სუ ლი ტე
ლე კა მე რე ბის წინ მს ჯე ლო ბს: 

სა პნ ის ოპ ერ ის გა და ღე ბას არ 
ვა პი რებ, ის ეთ სე რი ალს არ გა
ვა კე თებ. რო მლ ის ყუ რე ბის დრ
ოს აც ქა ლე ბი სა მზ არ ეუ ლო ში 
ტი რი ან. მე სე რი ოზ ული ფი ლმ ის 
გა და ღე ბას ვა პი რებ. მი ნდა გა
ვა ან ალ იზო, რო გორ მი ვე დით 
იქ ამ დე, რომ ქვ ეყ ნის სა თა ვე ში 
ეს ში ზო ფრ ენ იკი, ბო რო ტი ში
ზო ფრ ენ იკი აღ მო ჩნ და, – ამ ბო ბს 
ჭკ ვი ან ური გა მო მე ტყ ვე ლე ბით 
ხა ინ დრ ავა.  

რუ სე თის მე დი ამ 200სე რი
ია ნი ფი ლმი სა აკ აშ ვი ლზე დი დი 
ამ ბით და აა ნო ნსა. ამ ბო ბენ, რომ 
ელ ოდ ებ იან...

რუ სე თი სა აკ აშ ვი ლზე ფი ლმს ელ ოდ ება
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polit baz polit baz

ჯერ იყო და „თა ვი სუ ფა ლი დე
მო კრ ატ ებ ის“ წე ვრ ები გა ეხ ვივნ
ენ შა რში თა ვი ან თი „ემ ოც იუ რი, 
სო ლი და რუ ლი გა უგ ებ რო ბით“ 

და ახ ლა ჯე რი ჟუ რნ ალ ის ტე ბზე 
მი დგა. 

პრ ოტ ეს ტის ნი შნ ად „მა ეს ტრ
ოდ ან“ წა სულ ჟუ რნ ალ ის ტთა შო

რის ხა ტია ქვ ათ აძე და ნი ნო თო
ლო რდ ავ აც აღ მო ჩნ დნ ენ. თუ მცა, 
და ნა რჩ ენ ებ ის გან გა ნს ხვ ავ ებ ით, 
ემ ოც იუ რმა და სა პრ ოტ ეს ტო ტა
ლღ ამ მათ მა ლე ვე გა და უა რა და 
დღ ეს ის ინი კვ ლავ იმ ავე არ ხის 
თა ნა მშ რო მე ლთა რი გე ბში ირ იც
ხე ბი ან. 

ხა ტია ქვ ათ აძე თა ვის გა და წყ
ვე ტი ლე ბას „მა ეს ტრ ოში“ შვ იდ
წლ ია ნი მუ შა ობ ის სტ აჟ ით ხს ნის: 
„ამ ტე ლე ვი ზი აში ჩე მთ ვის ახ ალი 

შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი და პე რს პე ქტ
ივ ები იშ ლე ბა, და ბრ უნ ებ ის გა
და წყ ვე ტი ლე ბაც ამ ის გა მო მი
ვი ღე“. 

რაც შე ეხ ება თო ლო რდ ავ ას, 
„მა ეს ტრ ოს“ და ტო ვე ბას მან ემ
ოც იუ რი გა და წყ ვე ტი ლე ბა უწ
ოდა. რო გო რც ჩა ნს, ემ ოც იე ბის 
გა ვლ ას თან ერ თად, შე თა ვა ზე
ბე ბის ნა კლ ებ ობ ამ აც მი აღ ებ ინა 
უკ ან და ბრ უნ ებ ის გა და წყ ვე ტი
ლე ბა: „მი ხა რია, რომ, მი უხ ედ ავ

ად ემ ოც იუ რი გა და წყ ვე ტი ლე ბი
სა და ამ დე ნი ვნ ებ ათ აღ ელ ვი სა, 
კვ ლავ მა ქვს შა ნსი, „მა ეს ტრ ოს“ 
ეთ ერ იდ ან ის ევ გი თხ რათ გა მა
რჯ ობა და ყო ვე ლი დღე თქ ვე ნთ
ან ერ თად გა ვა ტა რო“...

თუმცა, ორი ჟუ რნ ალ ის ტის 
და ბრ უნ ება „მა ეს ტრ ოს“ პრ ობ
ლე მას არ წყ ვე ტს. რო გო რც „პრ
აი მტ აი მი სთ ვის“ გა ხდა ცნ ობ ილი, 
თა ნა მშ რო მლ ებ ის ნა წი ლს ჯერ 
ნო ემ ბრ ის ხე ლფ ას იც არ აუ ღია.

„მა ეს ტრ ოს“ წა სუ ლი ჟუ რნ ალ ის ტე ბი უბ რუ ნდ ებ იან

გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ ფო
რმ აც იით, სა ქა რთ ვე ლოს 
მა ლე უკ რა ინ ელი მი ნი სტ რი 
ეყ ოლ ება. რო გო რც ამ ბო
ბენ, სე რგ ეი ტე რე ხი ნი სა
ქა რთ ვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ ის 
სფ ერ ოს ჩა იბ არ ებს და, შე
სა ბა მი სად, კვ ირ იკ აშ ვი ლის 
ჩა მნ აც ვლ ებ ელ იც გა ხდ ება. 

ცვ ლი ლე ბა ზე, ბუ ნე
ბრ ივ ია, ჯერ ხმ ამ აღ ლა 
არ ავ ინ სა უბ რო ბს, ინ
ფო რმ აც იას არც არ ავ ინ 
ად ას ტუ რე ბს, თუ მცა ფა
ქტ ია, რომ გა სულ კვ ირ ას 
ვი ცეპრ ემ იე რი კა ხი კა
ლა ძე უკ რა ინ აში სწ ორ ედ 
ეკ ონ ომ იკ ის მი ნი სტ რთ ან, 
კვ ირ იკ აშ ვი ლთ ან ერ თად 
იმ ყო ფე ბო და. 

რაც შე ეხ ება სე რგ ეი 
ტე რე ხი ნს, ის ეკ ონ ომ იკ ის 

მი ნი სტ რი იყო იუ ლია ტი
მო შე ნკ ოს პრ ემ იე რო ბი სა 
და ლე ონ იდ კუ ჩმ ას პრ ეზ
იდ ენ ტო ბის დრ ოს და არ ის 
ექ ვსი მო წვ ევ ის უმ აღ ლე სი 
რა დას დე პუ ტა ტი. სე რგ
ეი ტე რე ხი ნი პა რტ ია 

„ჩვ ენი უკ რა ინ ას“ წე ვრ იც 
გა ხლ დათ. გა ნა თლ ება უკ
რა ინ აში აქ ვს მი ღე ბუ ლი, 
სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ
თო ბე ბი სა და სა ერ თა შო

რი სო სა მა რთ ლის გა ნხ
რით.

ლა მბ ერ სე ქს უა ლი მა მა
კა ცე ბი ცდ ილ ობ ენ, მო და
სთ ან ერ თად პო ლი ტი კაც 
„მო იგ ონ“. ამ იტ ომ აც, ის
ინი პა რტ იას ქმ ნი ან და უნ
დათ, სხ ვე ბიც ჩა რთ ონ ამ 
წა მო წყ ებ აში. „ფე ის ბუ კზე“ 
უკ ვე ჯგ უფ იც შე იქ მნა. ამ 
იდ ეის მი მდ ევ რე ბი მი იჩ ნე
ვენ, რომ:

„ლა მბ ერ ები და ხვ ეწ ილი 
და ვა ჟკ აც ური გა რე გნ ობ
ით გა მო ირ ჩე ვი ან, ას ეთი 
ხა ლხ ით და კო მპ ლე ქტ
ებ ული პა რტ იის ჩა მო ყა
ლი ბე ბა სი ახ ლეს შე იტ ანს 
ერ თფ ერ ოვ ან პო ლი ტი კურ 
გა რე მო ში.

ვე რც ნა ცე ბი და ვე რც 
ქო ცე ბი ვერ და იკ ვე ხნ იან 
ვა ჟკ აც ური და მი მზ იდ ვე
ლი ფე ის ებ ით, რა ღა ცნ აი
რი უმ არ ილო „სა სტ ავ ია“.

ამ იტ ომ, ვი საც გი ნდ
ათ, ნა მდ ვი ლი ვა ჟკ აც ური 
ტი პე ბის ყუ რე ბა და არა 
ამ „ჩმ ორ იკ ებ ის“, ხმა მო
გვ ეც ით შე მდ ეგ არ ჩე ვნ
ებ ზე. ჩვ ენ ინ ტე ლე ქტ
იც ლა მბ ერ სე ქს უა ლუ
რი გვ აქ ვს.

რო ცა სა თა ვე ში მო
ვა ლთ, გა ნა ხე ბთ, რო
გორ უნ და ქვ ეყ ნის მა
რთ ვა.

ჩვ ენ გა და გა რჩ ენთ“.
აი, ას ეთ ია გზ ავ ნი

ლი.
ლა მბ ერ სე ქს უა ლი 

მა მა კა ცე ბი ვე რტ იკ ალ
ში მო მრ ავ ლდ ნენ. მო დას 
პი რვ ელ ად ფე ხი აუ წყო 
ვი ცეპრ ემ იე რმა კა ხი 
კა ლა ძემ და წვ ერ იც სა
სწ რა ფო წე სით მო უშ ვა... 
ისე, უხ დე ბა კი დეც. მას 
სხ ვე ბმ აც მი ჰბ აძ ეს. 

სო ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში 
ახ ალი ინ იც ია ტი ვა გა ჩნ და

ეკ ონ ომ იკ ის ახ ალი 
მი ნი სტ რი უკ რა ინ ელი იქ ნე ბა
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„კა ცი, რო მე ლიც ბე ვრს ლა პა რა
კო ბს“ ცო ლს გა ეყ არ აო, მი თხ რეს. 
ილ ია ბე რო შვ ილ ისა და  დღ ის „კუ რი
ერ ის“ ახ ალი წა მყ ვა ნის, ნე ლი აგ ირ
ბას ხუთ წლ ინ ახ ევ რი ანი ურ თი ერ
თო ბა გა ზა ფხ ულ ზე ცალცა ლკე ცხ
ოვ რე ბით და სრ ულ და. წყ ვი ლს ორი 
ქა ლი შვ ილი ჰყ ავს, 5 წლ ის სე სი ლი და 
წლ ინ ახ ევ რის ევა. ეს ის პე რი ოდ ია, 
რო დე საც ილ ია პო პუ ლა რუ ლი გა
ხდა, სულ „ჯე ოს ელ ის“ სა რე კლ ამო 
რგ ოლ ებ ში იყო, დი დი დო ზით გა მო
ჩნ და. ამ ბო ბდ ნენ, ამ ბი ჭს პო პუ ლა
რო ბა უც ებ თა ვში აუ ვა რდ აო. ახ ალი 
სა ხე მა ყუ რე ბლ ის თვ ის სა ინ ტე რე სო 
გა ხდა. ქა რი ზმ ატ ულ მა მო ლა პა რა
კე ბი ჭმა უც ებ მი იქ ცია ყუ რა დღ ება. 
ვი საც დუ ტა „ყე ლში“ ჰყ ავ და, ილ იას 
გა მო ჩე ნით გა იხ არა. და ამ და ტვ
ირ თვ ას ოჯ ახ ის და ნგ რე ვა მო ჰყ ვა. 
„კვ ამ ლი უც ეც ხლ ოდ არ არ ისო, ამ
ობ ობ ენ. ეს გა ზა ფხ ულ ზე არ და წყ ებ
ულა, გა ცი ლე ბით ად რე და იწ ყო, მო
მწ იფ და და ას ეთი შე დე გი მი იღო. მე 
და ნე ლი რვა თვ ის წინ და ვშ ორ დით. 
ეს ის თე მაა, რო მე ლზ ეც ბე ვრს ვერ 
ვლ აპ არ აკ ობ“, მი თხ რა რე სპ ონ დე
ნტ მა და ჩვ ენ და ვი წყ ეთ. 

თა ვში ავ არ დნა
პო პუ ლა რო ბა მო სწ ონს, წლ ის ვა რს

კვ ლა ვის ნო მი ნა ცი აში პრ იზ იც აი ღო. 
„სა სი ამ ოვ ნოა ას ეთი პრ იზი. არ მჯ ერა 
პო პუ ლა რო ბას და მღ ლე ლს რომ უწ
ოდ ებ ენ. პო ზა აქ ვთ“.

მი თი იმ ის შე სა ხებ, რომ ილ იამ ბე
ვრი ენა იც ის,  და ამ სხ ვრ ია. ფლ ობს 
ქა რთ ულს, რუ სუ ლს, ინ გლ ის ურ სა და 
ჩე რქ ეზ ულს. „ვი ნც ენა არ იც ის, შე მი
ძლ ია, 15 ენ ის ცო დნ აში და ვა ჯე რო“.

მს ახ იო ბო ბა და ფე ხბ ურ თე ლო ბა 
უნ დო და. მყ ეს ებ ის ტრ ავ მამ, შვ იდ წლ
ია ნი თა მა შის შე მდ ეგ, ფე ხბ ურ თს გა
მო ამ შვ იდ ობა“. „ვით ჯო რჯ ია ში“ თა
მა შო ბდა. 

„ჩე მი ხა სი ათ იდ ან გა მო მდ ინ არე 
გა რკ ვე ულ წრ ეში იმ პე რი ოდ შიც ვს
არ გე ბლ ობ დი პო პუ ლა რო ბით. ამ ის 
პა ტარპა ტა რა „ას კო ლკ ები“ იყო. სა
დაც ვარ, იმ სა ზო გა დო ებ ის სუ ლი ვარ, 
ყუ რა დღ ება მი ყვ არს. პო პუ ლა რო ბი სას 
ამ ყუ რა დღ ებ ას კი დევ უფ რო გრ ძნ ობ. 

ჯერ იმ დე ნად და იმ დე ნი ხნ ის პო პუ
ლა რუ ლი არ ვარ, რომ მის უკ უქ ცე ვით 
მო ვლ ენ ებ ზე და მი ნუ სე ბზე ვი სა უბ რო. 
რა მი ნუ სე ბიც მქ ონ და, იგ ივე მა ქვს ახ
ლა. 

 თა ვში აუ ვა რდ აო, თქ ვე ნზე ით
ქვა.

 არა მგ ონ ია, რომ მე თა ვში ისე 
ამ ივ არ და. შე იძ ლე ბა თა ვში ავ არ დნ ის 
ნი შნ ები გა მო მე პა რა, მა გრ ამ ეს გა რდ
აუ ვა ლია. ყვ ელ ას ემ არ თე ბა. ჩუ ტყ ვა
ვი ლა სა ვით არ ის, უნ და მო იხ ადო. რი
ტმს რომ იც ვლი და მით უმ ეტ ეს, თუ 
ეს ცვ ლი ლე ბა კა რდ ინ ალ ურ ია, ში გნ ით 
მი ნი გა მო ცდ ები მო ჰყ ვე ბა ხო ლმე. ყო
ფი ლა პე რი ოდი მე ტად მძ აფ რი ში და 
გა მო ცდ ები მქ ონ ია ხო ლმე. ჩე მს ად
გი ლას ბე ვრს ძა ლი ან აუ ვა რდ ებ ოდა 
თა ვში. სნ ობ ურ რა ღა ცე ბს და იწ ყე ბდა, 
გა რკ ვე ულ „ტუ სო ვკ ებ ზე“ არ იკ ად რე
ბდა მი სვ ლას. შე იძ ლე ბა ვი ღაც ჩე მს 
ად გი ლას ბე ვრ ად ღი რს ეუ ლიც ყო
ფი ლი ყო. თა ვში ავ არ დნ აც პი რო ბი თი 
რა მეა, გა აჩ ნია რას ეძ ახ იან. სა ქა რთ ვე
ლო ში თა ვში ავ არ დნა სა სა ცი ლოა. არ 
ვთ ვლი, რომ თა ვში ას ავ არ დნი რა იმე 
შე ვქ მე ნი. არც 70ია ნი წლ ებ ის როკ ენ 
რო ლის „სთ არი“ ვარ და არც 2 ათ ას ია
ნე ბის ჰიპჰო პის მე ფე. ვც დი ლობ, ჩე მს 
თა ვში რა ღაც „ნი ტო“ და ვი ნა ხო. შე
იძ ლე ბა სა კუ თა რი თა ვი სთ ვის მე ტად 

მი მი ცია უფ ლე ბა, მა გა ლი თად, ამ დე ნს 
ვშ რო მობ, ვი ხა რჯ ები და ეს მე კუ თვ
ნისმე თქი. და რჩ ენ ილი ცო ტა დრო გი
ნდა შე ნი სი ამ ოვ ნე ბი სთ ვის გა ატ არო. 
თა ვი დან გი ხა რია და ეს გე ტყ ობა. მე რე 
ეჩ ვე ვი და ალ აგ ებ. 

ბო ჰე მა
„ად რე ბო ჰე მუ რად ვც ხო ვრ ობ დი. 

90ია ნი წლ ებ იდ ან გა მო ყო ლი ლი ბო
ჰე მა იყო და მე ამ აში ახ ალი ტი პი ვი ყა
ვი. გა და ბმ ულ ად ვს ვა მდი. ფე ხბ ურ თს 
ტრ ავ მის გა მო შე ვე შვი, ამ ან სტ რე სი 
გა მო იწ ვია. გუ ნდ ში გი ჟი და გა და რე
ული ვჩ ან დი. ფე ხბ ურ თს რომ შე ვე შვი 
ის ეთი ად ამ ია ნე ბი გა ვი ცა ნი, ვი სთ ან 
ერ თა დაც მუ სი კის მო სმ ენა და ვი წყე, 
წი გნ ებ ზე ვლ აპ არ აკ ობ დით. ჩე მნ აი რი 
გი ჟე ბი ვი პო ვე და ამ ან ამ აფ ორ ია ქა. 
ჩე მს გუ ნდ ელ ებს ფო რმ ან ის „ამ ად ეუ
სზე“ ვერ და ვე ლა პა რა კე ბო დი. მო კლ
ედ, ეს ეც კა რდ ინ ალ ური ცვ ლი ლე ბა 
იყო. და უფ რო მე ტი, ვი დრე ახ ლა მა
ქვს. არ აფ ერს ვნ ან ობ. ეს შე ცდ ომ ები 
და ცვ ლი ლე ბე ბი რომ არ ყო ფი ლი ყო, 
ას ეთ ად ვერ ჩა მო ვყ ალ იბ დე ბო დი. არ 
ვა მბ ობ, რომ ბო ლო ინ სტ ან ცი აზე ვარ, 
მა გრ ამ ამ ეტ აპ ზე ასე ვარ. ყო ვე ლთ ვის 
შე იძ ლე ბა ად ამ ია ნი უკ ეთ ესი გა ხდე და 
სა კუ თარ თა ვზე იმ უშ აო. 

 „სთ არი“ ხარ?
 „სთ არი“ და სა ქა რთ ვე ლო ერ თმ

ან ეთს ლა მის გა მო რი ცხ ავს. ჩე მთ ვის 
სე სი ლია თა ყა იშ ვი ლზე, იპ ოლ იტე ხვ
იჩ ია ზე, კა ხი კა ვს აძ ეზე, ნა ნი ბრ აგ ვა
ძე ზე, ირ აკ ლი ჩა რკ ვი ან ზე და კი დევ 
ძვ ელი სკ ოლ ის ბე ვრ ად ამ ია ნზე მე ტი 
ვა რს კვ ლა ვი ვინ არ ის? „სთ არ ობა“ ში
ნა გა ნი მდ გო მა რე ბაა, ენ ერ გე ტი კუ
ლად იგ რძ ნო ბა. 

 რო გორ გგ ონ იათ, რა მდ ენ ხა ნს 
გა გყ ვე ბათ სა ხე ლი „კა ცი, რო მე ლიც 
სულ ლა პა რა კო ბს“? ჯერ სა კუ თარ 
გვ არ ზე მე ტად ამ ფრ აზ ით გც ნო ბენ. 

 თუ ის ევ გა მო ვჩ ნდ ები „ჯე ოს ელ
ის“ კლ იპ ებ ში, ეს სა ხე ლი კი დევ უფ რო 
მეტ ხა ნს გა მყ ვე ბა. ჩე მზ ეა და მო კი დე
ბუ ლი. ერ თია, რომ რა ღაც „გა გი ვა
რდ ება“, მა გრ ამ მე რე შე ნა რჩ უნ ებ აა 
ძნ ელი. მე ექ სპ ერ იმ ენ ტე ბში ვარ. ჯერ 
მა სა ლა ვარ, რო მლ ის გა ნაც ვი ღაც რა
ღა ცას შე ქმ ნის. 

სტ რე სი
 და პრ ოფ ეს იით ვინ ხა რთ?
 კა ვკ ას იო ლო გი ვარ. სა ნამ ამ ყვ

ელ აფ ერს და ვი წყ ებ დი, ჩე მს პრ ოფ
ეს ია სთ ან აქ ტი ური შე ხე ბა მქ ონ და. 
დე და ჩე რქ ეზ ია  თა მარ უჯ უხუ (პა პა 
შა მი ლმა სა ქა რთ ვე ლოს ის ტო რი ის სი
ყვ არ ულ ით მე ფე თა მა რის სა ხე ლი და
არ ქვა). მეც ჩე რქ ეზ თა გე ნო ცი დის აღ
ია რე ბა ში აქ ტი ურ ად ვმ ონ აწ ილ ეო ბდი. 
და წყ ებ ით კლ ას ებ ში ჩე რქ ეზ ეთ ში ვს
წა ვლ ობ დი. ფე ხბ ურ თი ნა ლჩ იკ ის „სპ
არ ტა კშ იც“ ვი თა მა შე. ვი ცი ენა. იქ რომ 
ჩა ვი დე, ერთ კვ ირ აში სრ ულ ყო ფი ლად 

მე ცო დი ნე ბა. მე და დე და ქა რთ ულ ად 
ვლ აპ არ აკ ობთ. 

 რო გო რი მო სწ ავ ლე იყ ავი?
 თბ ილ ის ში მე ექ ვსე გი მნ აზ ია ში 

ვს წა ვლ ობ დი და სპ ორ ტის გა მო ორ
ოს ანი ვი ყა ვი, მა გრ ამ არა ხუ ლი გა ნი. 
თა ვი სუ ფალ თე მე ბში ვი ღე ბდი კა რგ 
ნი შნ ებს. ჯერ ჭა დრ აკს ვთ ამ აშ ობ დი 
და ფე ხბ ურ თზე მე რე შე ვე დი. 14 წლ
ის ამ და ვი წყე თა მა ში და 18 წლ ის უკ ვე 
„ვით ჯო რჯ ია ში“ ვთ ამ აშ ობ დი. 3 ათ ასი 
ლა რი მქ ონ და ხე ლფ ასი, რაც დღ ევ ან
დელ ათი ათ ას ლა რს უდ რის. 

 რა იყ იდე პი რვ ელი ხე ლფ ას ით?
 მა მამ მი თხ რა, ვა ლი მა ქვს 500 

ლა რიო. მეც და ხმ არ ება გა და ვწ ყვ იტე. 
თი თო თა მა შის პრ ემ ია იყო 500 ლა რი. 
ბუ ღა ლტ ერს ვთ ხო ვე ხუთ ლა რი ან ებ
ად მო მე ციმე თქი. მე ტი ეფ ექ ტი რომ 
მო ეხ დი ნა, სა ხლ ში მი ვე დი თუ არა, 
ფუ ლი მა გი და ზე და ვყ არე. ცხ ოვ რე
ბა უც ნა ურ ია. იმ პე რი ოდ ში რო გორ 
ვც ხო ვრ ობ დი იც ით, სა ხლ ში  ფე ხე ბი 
ტა შტ ში, აქ ეთ მა რწ ყვი მე დგა, აქ ეთ 
 ბა ლი და ფე ხბ ურ თს რომ უყ ურ ებ. 

მა მა თხ ოვ ნით რომ მო დის, შვ ილო, 
ერ თი წუ თით სა ინ ფო რმ აც იო ზე გა
და ვრ თა ვო. ოჯ ახ ის ბუ რჯი ვი ყა ვი 
და ვი ფე რე ბდი. ტრ ავ მა რომ მი ვი ღე, 
აღ არც მა რწ ყვი იყო, აღ არც ბა ლი და 
უკ ვე იქ ით ვი თხ ოვ დი, შე იძ ლე ბა ფე ხბ
ურ თზე გა და ვრ თომე თქი? ტრ ავ მამ 
და მს ტრ ესა, და რწ მუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი, 
რომ ფე ხბ ურ თე ლი ვი ქნ ებ ოდი. მე რე 
ნელნე ლა გა და ვე წყე. მშ ობ ლე ბთ ან 
არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ზა ცი აში ვი ყა
ვი. „პი რვ ელ არ ხზე“ დი ლის წა მყ ვა ნი 
გა ხლ დით. ერ თი წე ლი მი მტ ან ად ვი მუ
შა ვე და მო მწ ონს, რომ არ „გა მი ტყ და“.  

ნე ლი და შვ ილ ები
მო მა ვა ლი მე უღ ლე ტე ლე ვი ზი აში 

გა იც ნო. ნე ლი პი რვ ელი ქო რწ ინ ებ ის 
და ნგ რე ვით გა მო წვ ეულ ია რე ბს იშ უშ
ებ და. ილ იას მი სი ყუ რა დღ ებ ის მი ქც
ევა უნ დო და. თა ვის მო წო ნე ბა სც ადა.

„რო გო რც ნე ლი ამ ბო ბს, ვე რც მა
მჩ ნე ვდა. ჩე მი ეგ ოც ენ ტრ იკ ულ ობ იდ ან 
გა მო მდ ინ არე ვერ ვხ დე ბო დი, რა ტომ 
ვერ მა მჩ ნე ვდა. ხან რას ვა კე თე ბდი, 
ხან  რას. ერ თხ ელ და ვი ლა პა რა კეთ და 
სა ბო ლო ოდ და ვა ინ ტე რე სე. მა ღალ მა
ტე რი ებ ზე ვლ აპ არ აკ ობ დით და უც ებ 
მი თხ რა, იშ ვი ათ ია ასე რომ ვი ნმ ემ გა
მი გო სო. და წა ვი და და წა ვი და“.

ილ ია ორ ივე ქა ლი შვ ილ ის და ბა
დე ბას და ეს წრო. მე ორე ქა ლი შვ ილ ის 
შე ნა რჩ უნ ებ ის სა კი თხი რომ და დგა, 
ცო ლს ბო ლო მდე გვ ერ დით და უდ გა 

და იბ ძო ლა.
„მა მო ბამ ყუ რა დღ ებ ია ნი გა მხ ადა. 

შე ვი ცვ ალე, რა ღაც სა კი თხ ებ ში ნა კლ
ებ ად ეგ ოი სტი გა ვხ ვდი. გა და ფა სე ბე ბი 
ხშ ირ ად ხდ ება ამ დრ ოს. იცი, რომ ეს 
პა ტა რა ად ამ ია ნე ბი უა ნგ არ ოდ, უპ ირ
ობ ოდ გი ყვ არს. ეს ის ეთი შე გრ ძნ ებ აა, 
რო მე ლიც ცხ ოვ რე ბა ში მხ ოლ ოდ ბა ვშ
ვის მი მა რთ თუ გე ქნ ება“. 

 შე გი ძლ იათ ენ ით გა დმ ოს ცეთ ის 
შე გრ ძნ ება, რაც შვ ილ ებ ის ამ ქვ ეყ
ნად მო ვლ ინ ებ ის ას და გე უფ ლე ბათ?

 ამ ას ენ ით ვერ გა დმ ოს ცემ, რო
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my View

ილია ბეროშვილისა და „კურიერის“ წამყვანის დანგრეული ოჯახის ისტორია
„დღეს მე და ნელი 
ვმეგობრობთ. ვერ 

ვიტყვი, რომ ეს 
ადვილია. ორივეს 
რაციონალურად 

გვესმის, რომ 
შვილებისთვის 

მშობლების 
ნორმალური 

ურთიერთობა 
მნიშვნელოვანია. 

ნელი კარგი 
ადამიანია, არც 
მე ვარ ბოროტი 
და გამოგვდის 
ურთიერთობა“

„კაპოტზე ჯონჯოლის და 
არყის მიღებას, მშობიარობაზე 

დასწრება ვარჩიე. როგორ 
შეიძლება ადამიანს, რომელიც 

გიყვარს, ყველაზე მნიშვნელოვან 
მომენტში გვერდით არ ჰყავდე?“

„ბოჰემურად 
ვცხოვრობდი. 90-
იანი წლებიდან 
გამოყოლილი 
ბოჰემა იყო და მე 
ამაში ახალი ტიპი 
ვიყავი. გადაბმულად 
ვსვამდი. არაფერს 
ვნანობ. ეს 
შეცდომები და 
ცვლილებები რომ 
არ ყოფილიყო, 
ასეთად ვერ 
ჩამოვყალიბდებოდი“

„მამობამ ყურადღებიანი გამხადა. 
შევიცვალე, 

რაღაც 
საკითხებში ნაკლებად 

ეგოისტი 
გავხვდი. გადაფასებები ხშირად ხდება ამ დროს. იცი, რომ ეს პატარა ადამიანები უანგაროდ, უპირობოდ 

გიყვარს“
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გო რც იმ ას, რა ტომ გი ყვ არს შვ ილი. 
ის ეთი შე გრ ძნ ება მქ ონ და, თი თქ ოს 
„დი სქ ავ ერ იზე“ სა მყ არ ოს შე ქმ ნა ზე 
ფი ლმს ვუ ყუ რე ბდი. მი ვხ ვდი, რომ ამ 
დრ ოს ქა ლი სთ ვის მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია 
მე უღ ლის და სწ რე ბა. ენ ერ გე ტი კუ ლად 
ეხ მა რე ბი. ად რე ულ ას აკ ში ვე უა ხლ ოვ
დე ბა შვ ილს მა მაც. სხ ვა მი სტ იკ აა. ამ
იტ ომ კა პო ტზე ჯო ნჯ ოლ ის და არ ყის 
მი ღე ბას, მშ ობ ია რო ბა ზე და სწ რე ბა ვა
რჩ იე. რო გორ შე იძ ლე ბა ად ამ ია ნს, რო
მე ლიც გი ყვ არს, ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ
ოვ ან მო მე ნტ ში გვ ერ დით არ ჰყ ავ დე? 
ეს მო მე ნტი რა ტომ უნ და გა მო ტო ვო?! 

 და რა მო ხდა ხუ თწ ლი ანი თა ნა
ცხ ოვ რე ბი სა და ას ეთი სი ყვ არ ულ ის 
მე რე? 

 ყვ ელა ოჯ ახ ში დგ ება კრ იზ ის ული 
პე რი ოდი. ჩე მი ცხ ოვ რე ბის რი ტმ ის კა
რდ ინ ალ ური ცვ ლი ლე ბაც იყო მი ზე ზი. 
მა ნა მდე არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა
ცი აში რომ ვმ უშ აო ბდი, მშ ვი დი გრ
აფ იკი მქ ონ და, მე ტწ ილ ად სა ხლ ში ვი
ყა ვი. მე ორე შვ ილ ზე ტო ქს იკ ური ორ
სუ ლო ბა ჰქ ონ და, იწ ვა და მე სა ხლ ში 

ვი ყა ვი, სა ჭმ ელ ებს ვა კე თე
ბდი, ვე ხმ არ ებ ოდი. სა მმა 
ექ იმ მა გვ ით ხრა, ბა ვშ ვი 
ვერ გა და რჩ ებ აო. ექ
ომ გვ იჩ ვე ნა ბა ვშ ვი 
ცო ცხ ალი იყო. ექ
იმ ებს არ ვე ნდ ეთ 
და არ და ვნ ებ დით. 
ღმ ერ თის და ხმ არ
ებ ით გა ჩნ და ევ აც.  
ორ ივ ეს მძ იმე გრ აფ იკი 
გვ ქო ნდა. რთ ული რე ჟი მი რომ 
და მე წყო, მთ ელი დღე გა რეთ ყო ფნა 
მი წე ვდა, თან ამ სფ ერ ოში გა მო უც
დე ლი ვი ყა ვი. დი დი ყუ რა დღ ება, და
ინ ტე რე სე ბა, ერ თი ტე ლე ვი ზია, მე
ორე ტე ლე ვი ზია, კო ნტ რა ქტ ები... ეს 
ხომ სა ქა რთ ვე ლოა, უპ რო დი უს ერ ოდ, 
იუ რი სტ ის გა რე შე ყვ ელ აფ რის კე თე ბა 
გი წე ვს და და კა ვე ბუ ლი ვი ყა ვი. მე რე 
ღა მე ბა ვშ ვე ბის და ძი ნე ბა და... არც მე 
და არც ნე ლი არ ვი ყა ვით იმ დო ნე ზე 
ძლ იე რე ბი, რომ ერ თმ ან ეთ ის თვ ის მხ
არი და გვ ეჭ ირა. ამ და ტვ ირ თვ ის გა მო 
ხან მე ვი ყა ვი სუ სტ ად, ხან  ის. და ძა
ბულ რი ტმი იყო მთ ავ არი მი ზე ზი. 

 და სკ ან და ლის გა რე შე და შო რდ
ით?

 რა ღაც იყო... ჩე მმა ცო ლმა „ფე ის
ბუ ქზე“ სტ ატ უს იც და წე რა. მტ კი ვნ ეუ
ლია გა ნშ ორ ება. ქა ოტ ური იყო ბე ვრი 
რამ. თუ მცა უს ია მო ვნო და შო რე ბის 
მი უხ ედ ავ ად ვმ ეგ ობ რო ბთ. და შო რე
ბის მე რე სტ რე სუ ლი და დე პრ ეს იუ ლი 
პე რი ოდი მქ ონ და, თუ მცა სა ქმე იმ ის 
დრ ოს არ მა ძლ ევ და, რომ ბო ლო მდე 
მო ვდ უნ ებ ულ იყ ავი. და რდ ის გა სა ქა
რვ ებ ლად ვს ვა მდი. ვფ იქ რო ბდი, რო
გორ მო ვე შვა ამ დე ნი სა ქმ ის მე რემე
თქი. ეს სა სმ ელ იც დო სკ ომ ფო რტს 
მი მა ტე ბდა. ოთ ხი თვ ეა წვ ეთი არ და
მი ლე ვია. მი ვხ ვდი, ვა რჯ იშ ით თუ გა
ვქ აჩ ავ დი იმ ტე მპს, რა შიც ახ ლა ვც ხო
ვრ ობ. დღ ეს ვმ ეგ ობ რო ბთ მე და ნე ლი. 
ვერ ვი ტყ ვი, რომ ეს ად ვი ლია. ორ ივ ეს 
რა ცი ონ ალ ურ ად გვ ეს მის, რომ შვ ილ
ებ ის თვ ის სი ყვ არ ული და მშ ობ ლე ბის 

ნო რმ ალ ური ურ თი ერ თო ბა მნ იშ ვნ ელ
ოვ ან ია. ნე ლი კა რგი ად ამ ია ნია, არც მე 
ვარ ბო რო ტი და გა მო გვ დის ურ თი ერ
თო ბა. 

 შე რი გე ბა?
 შე რი გე ბის პე რს პე ქტ ივა და და შო

რე ბის პე რს პე ქტ ივა ყო ვე ლთ ვის არ ის. 
წი ნა სწ არ პრ ოგ ნო ზი რე ბა რთ ულ ია, 
არ მჯ ერა. 

 მა სზე, რო გო რც წა მყ ვა ნზე, რას 
იტ ყვ ით? 

 მა გა რი წა მყ ვა ნია. ას ეთი პრ ოფ ეს
იო ნა ლი იშ ვი ათ ად შე მხ ვე დრ ია. იუ რი
სტ ია, მა გრ ამ ჟუ რნ ალ ის ტუ რი ეთ იკა 
გა და სა რე ვად აქ ვს გა მჯ და რი. ზუ სტი 
აზ რო ვნ ება აქ ვს. არ გუ მე ნტ ირ ებ ული 

სა უბ არი აქ ვს. მა სზე, რო გო რც წა
მყ ვა ნზე, ად ამ ია ნე ბი მუ დამ 

პო ზი ტი ურ ად სა უბ რო ბენ. 

დუ ტა ზე
ათ თვ ია ნი თა ნა მშ რო

მლ ობ ის შე მდ ეგ დრ ოე
ბით „ჯე ოს ელ თან“ აღ არ 
თა ნა მშ რო მლ ობს. ილო 
დუ ტას შვ ილ იც ეგ ონ
ათ. 

„105 მი ყვ არ და და 
მე ორე შენმე თქი, პი რვ

ელ ად რომ ვნ ახე დუ ტას ეს ვუ თხ არი. 
ისე ვე ლა პა რა კე, ალ ბათ, იგ რძ ნო, რომ 
ბე ბე რია. მე მის ად გი ლას ეჭ ვი ან ობ ის 

მო მე ნტი მე ქნ ებ ოდა. ათი წე ლია სა ხე 
ხარ და ამ დრ ოს ქუ ჩი დან ვი ღაც მო
ვი და და სა ხე გა ხდა. მე რომ მი ვე დი, 
დუ ტას გა რე შე გა დი ოდა „ჯე ოს ელ ის“ 
რე კლ ამ ები. მე, დუ ტა და ვა კა ჭი ვმ ეგ
ობ რო ბთ. ვხ ალ ის ობთ. სხ ვა ნა ირ ად ნი
ჭი ერი კა ცია. წლ ები გა უძ ლო ამ სი ხშ
ირ ის პო პუ ლა რო ბას, ად ვი ლი არ არ ის. 
20 კვ ად რა ტულ მე ტრ ში პე რფ ორ მა
ნსს დგ ამს. შო უმ ენ ობ აზე ღა და ობ ით 
აკ ეთ ებს შო უს“. 

„ორ ვა რს კვ ლა ვზე“
„მი კრ ოფ ონი ორ ჯერ მა ქვს აღ ებ

ული, ძა ლი ან მთ ვრ ალ ზე კა რა ოკე მი
მღ ერ ია. მხ ოლ ოდ სა შხ აპ ეში მი მღ ერ
ია. დი დად არ მი ნდ ოდა ამ პრ ოე ქტ ში 
მო ნა წი ლე ობა. წი ნა სე ზო ნს არ აღ ვუ
ფრ თო ვა ნე ბი ვარ. აქ ყვ ელა მო ნა წი
ლე კა რგ ად არ ის შე რჩ ეუ ლი. კა რგ ად 
მი მი ღეს. ში ნა ურ ული გა რე მოა. მე რე 
აზ არ ტში რომ შე ვა, არ ვი ცი რა იქ ნე ბა. 
ბე ვრს და ვუ მე გო ბრ დი. ძა ლი ან სა სი
ამ ოვ ნოა ნუ ცა სთ ან ურ თი ერ თო ბა. მგ
ონ ია, რომ ნუ ცა სთ ან ერ თად ნა მღ ერი 
კა დრ ები სა მო მა ვლ ოდ გა მო მა დგ ება. 
ოდ ეს მე ვი ტყ ვი, ნუ ცა ბუ ზა ლა ძე სთ ან 
ერ თად მა ქვს ნა მღ ერიმე თქი. 

 თბ ილ ის ში ყვ ელა მა გა რი ნა შა 
უნ და ეც ემ ოდ ეს ილ ია ბე რო შვ ილ
ზეო, თე ონა კო ნტ რი ძემ ჩვ ეუ ლი სტ
ილ ის რე პლ იკა ის რო ლა.

 რომ გი თხ რათ, ამ შე ფა სე ბის მე რე 
მა გა რი ნა შე ბის რი გი და მი დგა „ფე ის
ბუ ქზე“მე თქი, მო გა ტყ უე ბთ. სა სი ამ
ოვ ნო შე ფა სე ბა იყო. თვ ით ონ კო ნტ რი
ძის და ცე მა უფ რო სა სი ამ ოვ ნო იქ ნე
ბო და... სა ინ ტე რე სო და მა გა რი ქა ლია. 

 რას იტ ყვი ბო ლოს?
 მი ნდა შო უე ბის მა გნ ატ ებ სა და 

„ტე ლე ვი ზი ონ ში კე ბს“ მი ვმ არ თო. მე 
ვარ ქუ ჩი დან მო სუ ლი ტი პი. აი ღონ 
ეს მა გა ლი თი. სე ლე ქც ია გა ამ ძა ფრ ონ. 
ბე ვრ არ ხზე ქა სტ ინ გზე მი ვს ულ ვარ და 
რო გო რც უნ იჭო უკ ან გა მო ვუ შვ ივ არ. 
მო აწ ყონ ქა სთ ინ გე ბი და აი ყვ ან ონ ქუ
ჩი დან მი სუ ლი ტი პე ბი.
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ილია ბეროშვილისა და „კურიერის“ წამყვანის დანგრეული ოჯახის ისტორია

„მძიმე გრაფიკი დამეწყო - დიდი 
ყურადღება, დაინტერესება, ერთი 
ტელევიზია, მეორე ტელევიზია, 
კონტრაქტები... არც მე და არც ნელი 
არ ვიყავით იმ დონეზე ძლიერები, რომ 
ერთმანეთისთვის მხარი დაგვეჭირა“

 „დაშორების მერე სტრესული და 
დეპრესიული პერიოდი მქონდა, 

დარდის გასაქარვებლად ვსვამდი“

„არა მგონია, რომ მე 
თავში ისე ამივარდა. 

შეიძლება თავში ავარდნის 
ნიშნები გამომეპარა, 

მაგრამ ეს გარდაუვალია. 
ყველას ემართება. 

ჩუტყვავილასავით არის, 
უნდა მოიხადო“
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ას ამ აღ ლე ბლ ად გა ცვ ლი თი პრ ოგ
რა მე ბი ჩა ვა ტა როთ. ან ალ ოგ იუ რად 
ჩვ ენც ვთ ავ აზ ობთ კა ვკ ას იის ფლ ორ
ით და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი, ჩა მო ვი დნ ენ 
და აღ ნი შნ ულ პრ ოგ რა მე ბში მი იღ ონ 
მო ნა წი ლე ობა. მს გა ვსი ტი პის თა ნა
მშ რო მლ ობა გე რმ ან ია სთ ან, ინ გლ
ის თან, ნიუიო რკ ის ბა ღთ ან ძა ლი ან 
ინ ტე ნს იუ რად ხდ ება, ას ევე მჭ იდ რო 
კა ვშ ირ ებ ია აზ ერ ბა იჯ ან თან და სო
მხ ეთ თან. ეს ყვ ელ აფ ერი არც თუ ისე 
ხშ ირი ფუ ფუ ნე ბაა, რომ ყო ვე ლწ ლი
ურ ად ხდ ებ ოდ ეს, მა გრ ამ 23 წე ლი
წა დში ერ თხ ელ მა ინც ვა ხე რხ ებთ ამ 
პრ ოგ რა მის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ას. პი რო
ბე ბს აც თვ ით ონ გვ თა ვა ზო ბენ.

 ტუ რი სტ ებ თან და კა ვშ ირ ებ ით 
რას გვ ეტ ყვ ით? 

 რაც შე ეხ ება ტუ რი ზმს, ჩვ ენ და 
სა მწ უხ არ ოდ, ძა ლი ან და ბა ლი და ინ
ტე რე სე ბის დო ნეა სა ქა რთ ვე ლო ში. 
უფ რო მე ტიც, თბ ილ ის ის მა ცხ ოვ რე
ბლ ებ ის დი დმა ნა წი ლმა არც კი იც ის 
ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი სა დმე თუ არ სე
ბო ბს. წლ ის მა ნძ ილ ზე მი ლი ონი ტუ
რი სტი გა ივ ლის მე იდ ან ზე და აბ ან ოე
ბთ ან, ბო ტა ნი კურ ბა ღში კი მა თი 10% 
არ შე მო დის. არც ერთ ტუ რი სტ ულ 
მა რშ რუ ტში არ არ ის ბო ტა ნი კუ რი ბა
ღი ჩა სმ ული და ამ აზე ვმ უშ აო ბთ, მა
გრ ამ არ ის პრ ობ ლე მა, რომ რო დე საც 
ტუ რი სტს ეპ ატ იჟ ები, მას სე რვ ის იც 
უნ და შე სთ ავ აზო და ჯე რჯ ერ ობ ით 
ეს სე რვ ისი არ არ ის ის ეთ დო ნე ზე, 
რო გო რიც გვ ინ და რომ იყ ოს. მო ლა
პა რა კე ბე ბი მი დის, რომ ტუ რი სტ ებ ის
თვ ის ელ ექ ტრ ომ ობ ილ ები ჩა მო ვი ყვ
ან ოთ, რა დგ ან ამ ხე ლა ტე რი ტო რი ის 
ფე ხით შე მო ვლა, უბ რა ლოდ, შე უძ
ლე ბე ლია, ელ ექ ტრ ომ ობ ილ ით კი გა
ცი ლე ბით იო ლი და მო სა ხე რხ ებ ელი 
იქ ნე ბა. გა რდა ამ ისა, ვა მზ ად ებთ ვე
ლო ბი ლი კე ბს, შე ძე ნი ლია ვე ლო სი პე
დე ბი, ამ ის სა შუ ალ ებ ით ნე ბი სმ იე რი 

ად ამ ია ნი ჯა ნმ რთ ელ ობ ას აც 
გა იუ მჯ ობ ეს ებს და ბა

ღს აც და ათ ვა ლი ერ ებს. 
ერ თს აც გე ტყ ვით, 
შე მო სა სვ ლე ლში ნა
ხა ვდ ით ახ ალ შე ნო
ბას, ვი ზი ტო რთა 
სა ხლ ია. შე ნო ბა 3 
წლ ის წი ნაა აშ ენ
ებ ული და მე რი ის 
მფ ლო ბე ლო ბა შია. 
ვე ლო დე ბით, რომ 

ბო ტა ნი კურ ბა ღს 
გა დმ ოს ცენ. იქ კა ფე

ტე რია უნ და გა კე თე
ბუ ლი ყო და ჩვ ენც იგ ივე 

და ტვ ირ თვ ას მი ვც ემთ, უხ
ერ ხუ ლია, რომ ამ ხე ლა ტე რი

ტო რი აზე არც წყ ალ ია, არც ყა ვა და 
არც ნა ყი ნი. ამ იტ ომ, და მს ვე ნე ბე ლს 
გვ ინ და შე სა ბა მი სი ად გი ლი შე ვთ ავ
აზ ოთ, რაც ვი ზი ტო რე ბის ზრ და საც 
გა მო იწ ვე ვს.

 რო გორ ფი ქრ ობთ, და ახ ლო ებ
ით რო დი სთ ვის გა ნა ხო რც იე ლე ბთ 
გე გმ ებს?

 შე ვე ცდ ებ ით ყვ ელა სა მუ შა ოე ბის 
ჩა ტა რე ბა ზა ფხ ულ ამ დე და სრ ულ
დეს, ყვ ელ ან აი რად ვც დი ლო ბთ, რაც 
შე იძ ლე ბა მა ლე გა ვა კე თოთ, მა გრ ამ 
ეს მხ ოლ ოდ ჩვ ენ ზე არ არ ის და მო
კი დე ბუ ლი, ეს „მი ნდა“ მა რტო ჩვ ენს 
სუ რვ ილ ზე არ არ ის. ზა ფხ ულ ამ დე 
ელ ექ ტრ ომ ობ ილ ები, ვე ლო ბი ლი კე
ბი, ვი ზი ტო რთა სა ხლი და კა ფე ტე რია 
და სრ ულ დე ბა. თუ ზა ფხ ულ ამ დე მო
ეს წრო ორ ან ჟე რე ას აც გა ვა კე თე ბთ. 
ჯერ უნ და შე ვუ თა ნხ მდ ეთ იუ სტ იც
იის სა მი ნი სტ როს, რომ ამ მო მს ახ ურ
ეო ბი სთ ვის ნე ბა და გვ რთ ონ, თუ მცა 
ორ ან ჟე რე ის მო წყ ობ ას ეს ფუ ნქ ცი ის 
და მა ტე ბა ხე ლს არ უშ ლის. მა ნა მდე 
პა რტ ერ ის გა ნა ხლ ებ აც გვ აქ ვს და გე
გმ ილი, ბა ღის გა ფე რა დე ბა პი რვ ელ 
მა ის ამ დე უნ და მო ვა სწ როთ, რომ იუ
ბი ლეს გა ნს აკ უთ რე ბუ ლად  შე ვხ ვდ
ეთ.

 ამ ეტ აპ ზე კო ნკ რე ტუ ლად რო
მე ლი პრ ობ ლე მე ბი მო ით ხო ვს აუ
ცი ლე ბელ მო გვ არ ებ ას?

 გზ ის პრ ობ ლე მა გვ აქ ვს, რთ ულ
ია იმ აღ მა რთ ზე ამ ოს ვლა. პა რკ ირ ებ
ის პრ ობ ლე მა უნ და მო იხ სნ ას, გვ ინ და 
პა რკ ინ გი მი რზ აშ აფ იდ ან მო ვა წყ ოთ. 
ძა ლი ან ხშ ირ ად ყო ფი ლა პრ ობ ლე მა, 
მა ნქ ან ით რომ ამ ოდ იან ვერ აჩ ერ ებ
ენ და უკ ან ბრ უნ დე ბი ან. აბ ან ოე ბთ ან 
პა ტა რა მო ედ ან ია და ის იც მო სა ხლ
ეო ბას ეკ უთ ვნ ის, თუ მცა სულ მა
ლე ამ უხ ერ ხუ ლო ბა საც მო ვხ სნ ით.  
ერთერ თი ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
და მძ იმე პრ ობ ლე მა გვ ირ აბ ია, რო მე
ლიც ას ათ ია ნის ქუ ჩი დან ამ ოდ ის და 
პი რდ აპ ირ ბა ღის ხი დთ ან გა მო დის. ეს 
გვ ირ აბი ბა ღში შე მო სვ ლას აი ოლ ებს. 
600მე ტრ ია ნი გვ ირ აბ ია, რო მე ლიც 
ახ ლა და კე ტი ლია და თა ვდ აც ვის სა
მი ნი სტ როს ეკ უთ ვნ ის. მო სა ხლ ეო ბის 
და პი რა დად ჩე მი ძა ლი ან დი დი და
ინ ტე რე სე ბაა, რომ ეს გვ ირ აბი გა იხ
სნ ას, ერ თი იმ იტ ომ, რომ გა ცი ლე ბით 
მო სა ხე რხ ებ ელ ია გვ ირ აბ იდ ან ბა ღში 
შე მო სვ ლა. თა ვი სუ ფლ ებ ის მო ედ ნი
დან ად ამ ია ნი უპ რო ბლ ემ ოდ შე მო ვა. 
გა რდა ამ ისა, და მთ ვა ლი ერ ებ ლე ბის 
რა ოდ ენ ობა, რაც გვ ირ აბი და იკ ეტა 
2/3ით შე მც ირ და. გვ ირ აბ ის თე მის 
გა ნხ ილ ვა თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ რო
სთ ან აც და მე რი ას თა ნაც მი მდ ინ არ
ეო ბს, ვი საც ეკ უთ ვნ ის ეს სა კი თხ ები. 
რა ღაც აქ ვთ თა ვი სი ობ იე ქტი, არ ვი
ცი რა არ ის ში გნ ით. რა მდ ენ ად და გვ
ით მო ბენ ამ გვ ირ აბს არ ვი ცი, მა რტო 
ჩვ ენ ზე არ არ ის და მო კი დე ბუ ლი, თუ
მცა ძა ლი ან დი დი სუ რვ ილი მა ქვს, 
რომ ეს გვ ირ აბი გა იხ სნ ას.

 რო ცა გვ ირ აბი ფუ ნქ ცი ონ ირ
ებ და რა და ტვ ირ თვა ჰქ ონ და, რა 
იყო გვ ირ აბ ის და კე ტვ ის მი ზე ზი?

 და ახ ლო ებ ით 1015 წლ ის წინ 
ღა მის ბა რი იყო და რა მდ ენ იმე წე ლი 
ფუ ნქ ცი ონ ირ ებ და, მე რე, რა მდ ენ ად
აც ვი ცი, იმ ბა რში მკ ვლ ელ ობა მო ხდა 
და ამ ის შე მდ ეგ და იკ ეტა გვ ირ აბი. 
რო ცა და იკ ეტა უკ ვე ეს და ტვ ირ თვა 
აღ არ ჰქ ონ და და ბა ღს ვი ნღა მი სც ემ
და. და ახ ლო ებ ით 2005  წე ლს გვ ირ აბი 
თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ როს გა და ეცა. 

 თუ თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ რომ 
და მე რი ამ გვ ირ აბი ბო ტა ნი კურ ბა
ღს გა და სცა, რა ფუ ნქ ცი ებს შე ით ავ
სე ბს? 

 ძა ლი ან ბე ვრი რა მის გა კე თე ბა 
შე იძ ლე ბა. შე სა ძლ ებ ელ ია მო ეწ ყოს 
პა ვი ლი ონ ები, შე იძ ლე ბა თბ ილ ის ის 
სხ ვა და სხ ვა ხე დე ბის სუ რა თე ბი გა მო
იფ ინ ოს, თვ ალ სა ჩი ნო ებ ის თვ ის ბე ვრი 
რა მის მო წყ ობ აა შე სა ძლ ებ ელი, რაც 
ტუ რი სტს და აი ნტ ერ ეს ებს, ქა რთ ული 
ტა ნს აც მე ლი, ქა რთ ული ია რა ღე ბი და 
ა.შ.

რომ ბი უჯ ეტი არ არ ის სა კმ არ ისი. მო
გი ყვ ანთ მს ოფ ლოს სხ ვა ბო ტა ნი კუ რი 
ბა ღე ბის მა გა ლი თს, რო მლ ებ საც რა
მდ ენ იმე ათ ეუ ლი მი ლი ონი აქ ვთ და
ფი ნა ნს ება, სა კუ თა რი შე მო სა ვლ ები კი 
კი დევ უფ რო მე ტი. მათ იმ ის ფუ ფუ
ნე ბა აქ ვთ, რომ ყვ ელ აფ ერი უმ აღ ლეს 
დო ნე ზე გა აკ ეთ ონ. სა მწ უხ არ ოდ, ჩვ ენ 
ამ ის სა შუ ალ ება არ გა გვ აჩ ნია, მა გრ ამ 
მწ ირი ბი უჯ ეტ ის ფა რგ ლე ბში შე ვე ცდ
ებ ით შე ძლ ებ ის და გვ არ ად მო ვა გვ არ
ოთ პრ ობ ლე მე ბი. ამ ას სწ რა ფად ვერ 
მო ვა ხე რხ ებთ, რა დგ ან ყვ ელ აფ რის გა
კე თე ბას დი დი დრო სჭ ირ დე ბა და ნელ
ნე ლა ყვ ელ აფ ერი მო გვ არ დე ბა.

 ამ ეტ აპ ზე კო ნკ რე ტუ ლად რა 
სა მუ შა ოე ბი ტა რდ ება?

 ახ ლა კა ნა ლი ზა ცი ის სი სტ ემ ას 
ვა წე სრ იგ ებთ, და წყ ებ ულ ია სა პი რფ
არ ეშ ოე ბის პრ ობ ლე მე ბის მო გვ არ ება. 
სა რწ ყა ვი სი სტ ემ ის გა ყვ ან ილ ობა თი
თქ მის ბო ლო მდ ეა მი სუ ლი და სა სმ
ელი წყ ლის პრ ობ ლე მაც ძა ლი ან მა ლე 
მო გვ არ დე ბა. ბო ტა ნი კურ ბა ღა მდე 
მო სა სვ ლელ გზ ის ნა წი ლზე ას ფა ლტი 
უკ ვე და გე ბუ ლია. რაც შე ეხ ება ბი ლი
კე ბს ამ დრ ოი სთ ვი საც სა რე მო ნტო 
სა მუ შა ოე ბი მი მდ ინ არ ეო ბს. ზო გან 
მო იკ ირ წყ ლე ბა და ხრ ეშ ის სა ფა რი და
იგ ება, იმ ის მი ხე დვ ით, რო გო რც ბა ღის 
სპ ეც იფ იკა მო ით ხო ვს, ყვ ელ გან ას ფა
ლტს ვერ და ვა გე ბთ, ვე ლუ რი ბუ ნე ბაა 
და არ შე იძ ლე ბა. გა რდა ამ ისა, გვ ინ და 
აღ ვა დგ ინ ოთ ბა სე ინ ები, სა დაც  ბი ჭუ
ნას და ქა ლის ქა ნდ აკ ებ ები იყო, სა უკ
უნ ის ან უფ რო მე ტის, რო მე ლიც ფი
ზი კუ რად აღ არ არ სე ბო ბს. სუ რვ ილი 
გვ აქ ვს გა ვა კე თოთ ვა რდ ებ ის ნა კვ ეთი, 
რო მე ლიც სა ჩვ ენ ებ ელი იქ ნე ბა, იმ ის 
გა თვ ალ ის წი ნე ბით, რომ სა ქა რთ ვე ლო 
ვა რდ ებ ის ქვ ეყ ან აა, სწ ორი არ იქ ნე ბა, 
რომ ბო ტა ნი კურ ბა ღში ვა რდ ები არ 
იყ ოს. ძა ლი ან ვე მზ ად ებ ით 1 მა ის ის
თვ ის. გვ ინ და, რომ თბ ილ ის ის ბო ტა ნი
კუ რი ბა ღის 170 წლ ის იუ ბი ლე გა ვა კე
თოთ. იმ ედ ია, იმ დრ ოი სთ ვის ვა რდ ებ
იც აყ ვა ვდ ებ იან.

 რა გე გმ ები და პრ ოე ქტ ები გა
ქვთ?

 გვ აქ ვს კო ნკ რე ტუ ლი პრ ოე ქტ ები, 
რო მლ ებ ზეც ამ ეტ აპ ზე ვმ უშ აო ბთ. 
ერთერ თი პრ ოე ქტი არ ის ის, რომ გვ
ინ და სა რი ტუ ალო ორ ან ჟე რეა გა ვა
კე თოთ. ამ ის თვ ის ფა რთ ობი გა მო ყო
ფი ლი და გა სუ ფთ ავ ებ ულ ია, ძა ლი ან 

სა სი ამ ოვ ნო ინ ტე რი ერი ექ ნე ბა 
სა რი ტუ ალო ორ ან ჟე რე ას. ბე ვრი 
წყ ვი ლი გვ ყა ვს სტ უმ რად, რო

მლ ებ იც კი თხ ულ ობ ენ შე იძ ლე ბა თუ 
არა ქო რწ ილ ები ჩა ტა რდ ეს. მი ნდა მათ 
ვუ თხ რა, რომ უა ხლ ოეს მო მა ვა ლში 
შე სა ძლ ებ ლო ბა ექ ნე ბათ მო ვი დნ ენ და 
ხე ლი აქ მო აწ ერ ონ. მე ორე მი მდ ინ არე 
პრ ოე ქტი, ბა ვშ ვე ბი სთ ვის სა შა ბა თო 
სკ ოლ ის მო წყ ობ აა. იქ ნე ბა პა ტა რა სა
სა თბ ურე მე ურ ნე ობ აა გა მო ყო ფი ლი, 
და ახ ლო ებ ით 200 კვ.მ, სა დაც სკ ოლ ის 
ბა ვშ ვე ბი და რგ ავ ენ, და თე სა ვენ, მო იყ
ვა ნენ ბო სტ ნე ულს და ამ ას ობ აში ბო
ტა ნი კას, მი წა სთ ან მუ შა ობ ას, ბუ ნე ბის 
სი ყვ არ ულ სა და მც ენ არ ეე ბის მო ვლ
ას აც ის წა ვლ იან. ნე ბი სმ იე რი სკ ოლ ის 
მო სწ ავ ლი სთ ვის და მს ურ ვე ლი სთ ვის 
იქ ნე ბა შე სა ძლ ებ ელი, მო ვი დნ ენ და გა
კვ ეთ ილ ებს და ეს წრ ონ.

 კო ნკ რე ტუ ლად ფა რმ აც იის კუ
რს ის სტ უდ ენ ტე ბთ ან ან მო სწ ავ ლე
ებ თან თუ ხდ ება კო მუ ნი კა ცია?

 ერთერ თი უნ ივ ერ სი ტე ტის სტ
უდ ენ ტე ბი ჩვ ენ თან მუ შა ობ ენ. თე ორ
იულ კუ რსს უნ ივ ერ სი ტე ტში გა დი ან, 
პრ აქ ტი კას კი აქ. მა თთ ან ას ეთი თა ნა
მშ რო მლ ობ ის მე მო რა ნდ უმი გვ აქვს და 
ნე ბი სმ იერ ინ სტ იტ უტს თუ ექ ნე ბა სუ
რვ ილი და ის მი მა რთ ულ ებ ები, რი თიც 
ჩვ ენ შე გვ იძ ლია რომ და ვე ხმ არ ოთ და 
მხ არ ში და ვუ დგ ეთ, მზ ად ვა რთ  თა
ნა მშ რო მლ ობ ის თვ ის. სხ ვა თა შო რის, 
მა ტო სა ბუ ნე ბი სმ ეტ ყვ ელო კუ თხ ით 
არა, სა მხ ატ ვრო აკ ად ემ იის სტ უუ დე
ნტ ებ საც ვე ხმ არ ებ ით თა ვი ან თი ფა ნტ
აზ იე ბი გა შა ლონ და ხა ტონ. ვუ ქმ ნით 
სა მუ შაო გა რე მოს.

 ის ევ ორ ან ჟე რე ას და ვუ ბრ უნ
დეთ, რო გო რც ვი ცი არ სე ბუ ლის გა
რდა კი დევ ერ თის მო წყ ობა იგ ეგ მე
ბა...

 ორ ან ჟე რე ას, რო მე ლიც წე ღან ვა
ხს ენე, მხ ოლ ოდ სა რი ტუ ალო და ტვ ირ
თვა არ ექ ნე ბა. ნე ბი სმ იერ მს ურ ვე ლს 
შე ეძ ლე ბა შე ვი დეს და და ათ ვა ლი ერ ოს 
იქ აუ რო ბა. გა რდა ამ ისა, კი დევ ერ თი, 
ფრ ან გუ ლი ორ ან ჟე რე ის აღ დგ ენა გვ
ინ და, მხ ოლ ოდ თე თრი კა რკ ას ია შე მო
რჩ ენ ილი. ამ ის პრ ოე ქტ იც ახ ლა მზ ად
ებ ის პრ ოც ეს შია, უნ და აღ ვა დგ ინ ოთ 
ზუ სტ ად ის ეთი ფო რმ ით, რო გო რი 
ფო რმ ით აც რო ლო ვის დრ ოს გა კე თდა. 
გვ ინ და ძვ ელი იე რი და ვუ ბრ უნ ოთ. გა
რდა ამ ისა, სა მო მა ვლ ოდ, ძა ლი ან დი
დი სუ რვ ილი მა ქვს, რომ გა ვა კე თოთ 
ლე ქც იასე მი ნა რე ბი, სა ბუ ნე ბი სმ ეტ
ყვ ელო მი მა რთ ულ ებ ის სტ უდ ენ ტე ბის 
გა რდა ნე ბი სმ იე რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
მს ურ ვე ლი სთ ვის. ეს მა რტო ბო ტა ნი კა
ზე არ იქ ნე ბა, ეს სა ბუ ნე ბი სმ ეტ ყვ ელო 
გა კვ ეთ ილ ები, სე მი ნა რე ბი, კო ნფ ერ ენ
ცი ები და სხ ვა და სხ ვა სა ხა ლი სო, შე მე
ცნ ებ ითი შე ჯი ბრი იქ ნე ბა.

 უც ხო ელ ებ თან გა ცვ ლი თი პრ
ოგ რა მე ბის ჩა ტა რე ბა იგ ეგ მე ბა?

 რო გო რც მო გა ხს ენ ეთ, ჩვ ენ ვთ
ან ამ შრ ომ ლო ბთ სხ ვა და სხ ვა ბო ტა ნი
კურ ბა ღე ბთ ან და ის ინი ყო ვე ლთ ვის 
ძა ლი ან კე თი ლგ ან წყ ობ ილ ები არ იან 
ჩვ ენს მი მა რთ. ხშ ირ ად გვ თა ვა ზო ბენ 
თა ვი ანთ პრ ოგ რა მე ბს. ის ევე, რო გო
რც ჩვ ენ, მა თაც უნ დათ და ინ ტე რე სე
ბულ პი რე ბი სთ ვის კვ ალ იფ იკ აც იის 

მზ ეკო ჟვ ან ია

მტ კვ რის მა რჯ ვე ნა სა ნა პი რო ზე, 
წა ვკ ის ის ხე ობ აში, სო ლო ლა კის ქე
დზე გა ნფ ენ ილი სა ქა რთ ვე ლოს ერ
ოვ ნუ ლი ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი ოთხ სა
უკ უნ ეს ით ვლ ის. ალ ბათ, ცო ტამ თუ 
იც ის, რომ ეს ბა ღი სა მე ფო სა კუ თრ
ება იყო და სა მე ფო ბა ღს უწ ოდ ებ დნ
ენ. და ახ ლო ებ ით ორი სა უკ უნ ის წინ 
ბა ღში სა მკ ურ ნა ლო მც ენ არ ეე ბის 
მო ყვ ანა და იწ ყეს და ხა ლხ ური მე
დი ცი ნით და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი 
სა ბა ღო სა მუ შა ოე ბში მო ნა წი ლე
ობ დნ ენ, შე დე გად კი სა მკ ურ ნა ლო 
მც ენ არ ეე ბის მო ყვ ანა და იწ ყეს. სწ
ორ ედ ამ ან გა ნა პი რო ბა ის, რომ სა
მე ფო ბა ღს სა აფ თი აქო ბა ღი და ერ
ქვა. ამ ყვ ელ აფ ერ მა კი კა ვკ ას იი სა 
და მს ოფ ლიო ბო ტა ნი კუ რი ბა ღე ბის, 
სხ ვა და სხ ვა კუ თხ ის მე ცნ იე რე ბის 
და ინ ტე რე სე ბა გა მო იწ ვია. გე ტყ ვით 
იმ ას აც, რომ ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის 
სა მე ცნ იე რო და წე სე ბუ ლე ბად ჩა
მო ყა ლი ბე ბა სა და სა ქა რთ ვე ლო ში 
ბო ტა ნი კის გა ძლ იე რე ბა ში დი დი 
წვ ლი ლი მი უძ ღვ ის ბა ღის პი რვ ელ 
დი რე ქტ ორს, რო ლო ვს, რო მე ლიც 
გე რმ ან ელი ტყ ვე გა ხლ დათ. რაც შე
ეხ ება ბა ღის ფა რთ ობს, ტე რი ტო რია 
128 ჰე ქტ არი იყო, თუ მცა წი თე ლი 
ხა ზე ბის გა ვლ ებ ის შე მდ ეგ შე მც
ირ და და ამ ჟა მად ბა ღის ფა რთ ობი 
98100 ჰე ქტ არ ია. ალ ბათ, ყვ ელ ამ 
კა რგ ად იც ით, რომ ბო ტა ნი კურ ბა
ღში სა მე ცნ იე რო კუ თხ ით გა ნს ხვ
ავ ებ ული მი მა რთ ულ ებ ებ ია. ბა ღის 
ენ დე მურ ნა კვ ეთ ზე სა ქა რთ ვე ლო სა 
და კა ვკ ას იის ის იშ ვი ათი სა ხე ობ ები 
ხა რო ბს, რო მე ლთა დი დი ნა წი ლიც 
სა ქა რთ ვე ლოს წი თელ ნუ სხ აშ ია შე
ტა ნი ლი და სა ქა რთ ვე ლო ში მხ ოლ
ოდ რა მდ ენ იმე ად გი ლას მო იპ ოვ ება. 

იმ ის თვ ის, რომ მკ ით ხვ ელ მა უფ
რო დე ტა ლუ რი ინ ფო რმ აც ია მი იღ ოს 
ბო ტა ნი კურ ბა ღში მი მდ ინ არე სა მუ შა
ოე ბზე, და სა ხულ გე გმ ებ სა და უფ რო 
კა რგ ად გა იც ნოს ბა ღის ახ ალი დი რე
ქტ ორი, „პრ აი მტ აი მი“ სა ქა რთ ვე ლოს 
ერ ოვ ნუ ლი ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დი
რე ქტ ორს, ბი ოლ ოგ იის მე ცნ იე რე ბა თა 
დო ქტ ორს, ნი ნო გო ცა ძეს ეს აუ ბრა, 
რო მე ლიც სულ ოთ ხი თვ ეა, რაც ბო
ტა ნი კუ რი ბა ღის დი რე ქტ ორ ის თა ნა
მდ ებ ობ ას იკ ავ ებს.

ნი ნო გო ცა ძე: 
„მო გე ხს ენ ებ ათ, მე ცნ იე რე ბას, 

ბო ტა ნი კას და ბი ოლ ოგ იას ნა კლ ები 
ყუ რა დღ ება ექ ცე ვა ქვ ეყ ან აში და ბო
ტა ნი კუ რი ბა ღიც რა ტო მღ აც უყ ურ
ად ღე ბოდ იყო და რჩ ენ ილი. ძა ლი ან 
ბე ვრი რამ არ ის გა სა კე თე ბე ლი, გა სა
ახ ლე ბე ლია მც ენ არ ეე ბის დი დი ნა წი
ლი, ყვ ელა მც ენ არე ბე რდ ება და ახ
ლით ჩა ნა ცვ ლე ბა სჭ ირ დე ბა, ჩვ ენ ეს 
სა მუ შა ოე ბი უკ ვე და ვი წყ ეთ. ნე რგ ები, 
რო მლ ებ იც ად გი ლზე არ მო გვ ეპ ოვ ება 
შე ვი ძე ნთ, რაც გვ ექ ნე ბა გა და ვი ტა ნთ 
ერ თი ად გი ლი დან მე ორ ეზე. ინ ფრ
ას ტრ უქ ტუ რა საც დი დი ყუ რა დღ ება 
სჭ ირ დე ბა. თუ გა ივ ლით და და ათ ვა
ლი ერ ებთ, ნა ხა ვთ, რომ გზ ები სა ში
ნლ ად არ ის გა ფუ ჭე ბუ ლი, არ არ ის 
კა ნა ლი ზა ცი ის სი სტ ემა, არც სა პი რფ
არ ეშ ოე ბია, რაც არ ამ ხო ლოდ თა ნა მშ
რო მლ ებს, ვი ზი ტო რე ბს აც დი სკ ომ
ფო რტს უქ მნ ის. ჩვ ენ უკ ვე და ვი წყ ეთ 
ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რუ ლი სა მუ შა ოე ბი, 
იგ ება ას ფა ლტი, იმ ად გი ლე ბში სა
დაც ხა ლხი ინ ტე ნს იუ რად მო ძრ აო ბს 
ბი ლი კე ბს ვა წე სრ იგ ებთ. ვც დი ლო ბთ 
ყვ ელ აფ ერი მა ქს იმ ალ ურ ად სწ რა ფად 
გა ვა კე თოთ, თუ მცა ძა ლი ან ბე ვრი ბი
ურ ოკ რა ტი ული სა ფრ თხ ეა, რო მე ლიც 
დრ ოში გვ აფ ერ ხე ბს. ბა ღში იმ დე ნად 

ბე ვრი სა მუ შა ოე ბია შე
სა სრ ულ ებ ელი, 
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`შევეცდებით ყველა სამუშაოების 
ჩატარება ზაფხულამდე 

დასრულდეს, ყველანაირად 
ვცდილობთ, რაც შეიძლება მალე 
გავაკეთოთ, მაგრამ ეს მხოლოდ 
ჩვენზე არ არის დამოკიდებული~

`ძალიან 

ბევრი რამ არის 

გასაკეთებელი, 

გასაახლებელია 

მცენარეების დიდი 

ნაწილი, ყველა მცენარე 

ბერდება და ახლით 

ჩანაცვლება სჭირდება, 

ჩვენ ეს სამუშაოები 

უკვე დავიწყეთ~
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მზეკო ჟვანია

გა ნა თლ ებ ის სი სტ ემ აში ცვ
ლი ლე ბე ბის ახ ალი ეტ აპი იწ
ყე ბა. სი ახ ლე პე და გო გე ბს უკ
ავ ში რდ ებ ათ, რო მლ ებ იც მა
სწ ავ ლე ბე ლთა პრ ოფ ეს იუ ლი 
გა ნვ ით არ ებ ის ახ ალ სქ ემ აში 
ჩა ერ თვ ებ იან და არ ამ ხო ლოდ 
სტ ატ უს ის, შე მო სა ვლ ის გა ზრ
და საც შე ძლ ებ ენ.  

მა სწ ავ ლე ბლ ის სა ქმ ია ნო ბის 
და წყ ებ ის, პრ ოფ ეს იუ ლი გა ნვ ით
არ ებ ისა და კა რი ერ ული წი ნს ვლ
ის სქ ემ ის მა რე გუ ლი რე ბელ დო
კუ მე ნტ ებ ზე მუ დმ ივ მო ქმ ედ მა 
სა ხე ლმ წი ფო კო მი სი ამ მუ შა ობა 
ცო ტა ხნ ის წინ და ას რუ ლა და 20 
თე ბე რვ ლა მდე ის და სა მტ კი ცე
ბლ ად სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბას 
წა რე დგ ინ ება.

სქ ემ ის მი ხე დვ ით, გა ნი სა ზღ
ვრა მა სწ ავ ლე ბლ ის პრ ოფ ეს იუ
ლი გა ნვ ით არ ებ ის სხ ვა და სხ ვა 
ეტ აპ ებ ის სა ფე ხუ რე ბი, რაც მი
ბმ ულ ია პე და გო გთა შრ ომ ით ან
აზ ღა ურ ებ ას თან. ეს ფა ქტ ორი 
კი, მა სწ ავ ლე ბე ლს მო ტი ვა ცი ას 
გა უზ რდ ის პრ ოფ ეს იუ ლად გა
ნვ ით არ დეს, პრ აქ ტი კო სის სა
ფე ხუ რი დან, ყვ ელა სა ფე ხუ რის 
გა ვლ ით, უმ აღ ლეს  მე ნტ ორ ის 
სა ფე ხუ რა მდე ავ იდ ეს. მნ იშ ვნ
ელ ოვ ან ია ის იც, რომ ცვ ლი ლე
ბე ბის თა ნა ხმ ად, მა სწ ავ ლე ბლ ის 
შე ფა სე ბა და გა ნვ ით არ ებ ის სა
ფე ხუ რე ბის გა ნს აზ ღვ რა, ძი რი
თა დად სკ ოლ აში მო ხდ ება, რაც 
სკ ოლ ის პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას, ავ
ტო რი ტე ტს გა ზრ დის და შე ფა სე
ბის იმ კო მპ ონ ენ ტს და ნე რგ ავს, 
რო მე ლს აც სკ ოლა წლ ებ ის გა ნმ
ავ ლო ბა ში მო კლ ებ ული იყო. 

19 წე ვრ ის აგ ან შე მდ გა რი სპ
ეც ია ლუ რი მუ დმ ივ მო ქე მდი სა
ხე ლმ წი ფო კო მი სი ის წე ვრ ები 
თსუსა და ილ იას უნ ივ ერ სი ტე
ტე ბი დან, გა ნა თლ ებ ის თე მე ბზე 
მო მუ შა ვე არ ას ამ თა ვრ ობო ორ
გა ნი ზა ცი ებ იდ ან, თვ ით მმ არ თვ

ელ ობ იდ ან, სხ ვა და სხ ვა სა ხე
ლმ წი ფო უწ ყე ბი დან და პრ ოფ
ეს იუ ლი კა ვშ ირ ებ იდ ან არ იან. 
კო მი სი აში შე დი ან პე და გო გე ბი, 
დი რე ქტ ორ ები და  გა ნა თლ ებ ის 
ექ სპ ერ ტე ბი.

თსუს პრ ოფ ეს ორი, ქე თი ჭკ
უა სე ლი, რო მე ლიც კო მი სი ის შე
მა დგ ენ ლო ბა შია, აც ხა დე ბს, რომ 
წა რმ ომ ად გე ნლ ობ ითი კო მი სია 
მუ შა ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბას ნი შნ
ავს. მი სი თქ მით, პე და გო გე ბის 
პა რა ლე ლუ რად, კო მი სი ამ იმ სჯ
ელა იმ აზ ეც, რო გორ გა ზა რდ
ონ მო სწ ავ ლე ებ ში სუ რვ ილი და 
მო ტი ვა ცია, რომ მა სწ ავ ლე ბლ ის 
პრ ოფ ეს იას და ეუ ფლ ონ: „ამ მი
ზნ ით, შე ვი მუ შა ვეთ ას ეთი მე თო
დი  ბა კა ლა ვრ ის პრ ოგ რა მა ში ვე, 
ჩა შე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სა მა გი სტ რო 
პრ ოგ რა მა. ანუ, 5 წლ ის შე მდ ეგ 
სტ უდ ენ ტი მა გი სტ რთ ან გა თა ნა
ბრ ებ ულ ხა რი სხ საც მი იღ ეს. ეს 
მი სთ ვის მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი იქ ნე ბა 
დრ ოის, თუ ეკ ონ ომ იუ რი თვ ალ
სა ზრ ის ით. პა რა ლე ლუ რად, უმ
აღ ლე სი სა სწ ავ ლე ბლ ები, პე და
გო გის პრ ოფ ეს იის და უფ ლე ბის 
მს ურ ველ სტ უდ ენ ტე ბს, სა სუ რვ
ელ ში და პრ აქ ტი კას შე სთ ავ აზ ებ
ენ  მათ, პრ აქ ტი კუ ლად, მი ეც ემ

ათ სა შუ ალ ება, უნ ივ ერ სი ტე ტშ
ივე გა ხდ ნენ „პრ აქ ტი კო სი მა სწ

ავ ლე ბლ ები“.
ას ევე კო მი სი ის 

წე ვრი, თსუს რე ქტ
ორ ის მო ად გი ლე 
სო სო სა ლუ ქვ აძე 
მი იჩ ნე ვს, რომ 
აუ ცი ლე ბე ლია, 
ქვ ეყ ან აში ერ
თხ ელ და სა მუ
და მოდ მკ აც რად 
გა ნი სა ზღ ვრ ოს 
მო დე ლი, ვის შე
იძ ლე ბა ჰქ ონ დეს 
პრ ეტ ენ ზია მა სწ
ავ ლე ბლ ობ აზე და 
რო გორ უნ და მო ხდ ეს 
პე და გო გის და წი ნა ურ
ება: „კა რგ ია, რომ გა მო კვ
ეთ ილ ად, დე ტა ლუ რად იქ ნე ბა 
გა წე რი ლი, რო გორ გა იზ რდ ება 
მა სწ ავ ლე ბლ ის ან აზ ღა ურ ება. 
რაც შე იძ ლე ბა ნა კლ ები კი თხ ვა 
უნ და და რჩ ეს. ყვ ელ აფ ერი უნ და 
გა ვა კე თოთ, რომ პე და გო გე ბი
სთ ვის გა სა გე ბი იყ ოს რა მო ეთ
ხო ვე ბათ, რა გზ ით უნ და ია რონ, 
რომ ქვ ედა სა ფე ხუ რი დან მა ღალ 
სა ფე ხუ რს მი აღ წი ონ. მა სწ ავ ლე
ბლ ებს პე რი ოდ ულ ად და აკ ვი რდ
ებ იან, შე აფ ას ებ ენ, გა და ამ ზა დე
ბენ. მათ ყვ ელა პი რო ბა შე ექ მნ

ებ ათ, კვ ალ იფ იკ აც ია აი მა ღლ ონ 
და გა ნვ ით არ დნ ენ“. 

სპ ეც ია ლუ რი კო მი სი ის შე ქმ
ნა პო ზი ტი ური მო ვლ ენ აა პრ ოფ
კა ვშ ირ ებ ის ხე ლმ ძღ ვა ნელ მა ია 
კო ბა ხი ძი სთ ვის. მის მუ შა ობ აში 
თა ვი სუ ფა ლი პრ ოფ კა ვშ ირ ებ ის 
ჩა რთ ვა კი, მი სი თქ მით, მა სწ ავ
ლე ბლ ებს მეტ გა რა ნტ იე ბს უქ მნ
ის, რომ ცვ ლი ლე ბე ბი, მა თი პრ
ოფ ეს იუ ლი ინ ტე რე სე ბის და ცვ ის 
მი ზნ ით გა ტა რდ ება.

„კო მი სი ის წე ვრ ებს შო რის მწ
ვა ვე დი სკ უს ია გა იმ არ თა იმ აზე, 
მკ აც რი მო თხ ოვ ნე ბი უნ და და
წე სდ ეს პე და გო გე ბი სთ ვის თუ, 
რო გო რც ჩვ ენ ვი თხ ოვ დით, მა
სწ ავ ლე ბლ ებს ყვ ელ ან აი რი ხე
ლშ ეწ ყო ბა ჰქ ონ დეთ, რომ რე ალ
ურ ად შე ძლ ონ კვ ალ იფ იკ აც იის 
ამ აღ ლე ბა. მი ნი სტ რიც მა სწ ავ

ლე ბლ ებ ის ინ ტე რე სე ბზე 
იყო ორ იე ნტ ირ ებ

ული. სა ბო ლო ოდ, 9 
ნო რმ ატ იუ ლი აქ
ტი და ვხ ვე წეთ“, 

 აც ხა დე ბს 
კ ო  ბ ა  ხ ი  ძ ე , 
რო მლ ის გა
ნმ არ ტე ბით, 

ცვ ლი ლე ბის თა ნა ხმ ად, გა რე შე
ფა სე ბა არ შე ეხ ებ ათ პრ აქ ტი კოს 
პე და გო გე ბს. მა თზე არ ან აკ ლებ 
2 ში და გა ნმ ავ ით არ ებ ელი და კვ
ირ ვე ბა მო ხდ ება. ანუ, მათ, გა
კვ ეთ ილ ის წა რმ არ თვ ის პრ ოც
ეს ში, სკ ოლ ის და მკ ვი რვ ებ ელ თა 
ჯგ უფი, 4 წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, 
არ ან აკ ლებ 2ჯერ და აკ ვი რდ ება. 

ხა ზგ ას ას მე ლია ის იც, რომ 
დო ქტ ორ ის ხა რი სხ ის მქ ონე მო
ქმ ედ პე და გო გს, უფ რო სი ან წა
მყ ვა ნი მა სწ ავ ლე ბლ ის სტ ატ უსი 
მი ენ იჭ ება, სტ აჟ ის მი უხ ედ ავ ად, 
მთ ავ არ ია, რომ ის სკ ოლ აში მუ
შა ობ დეს. ანუ, თუ აქ ამ დე ას ეთ 
პე და გო გს, სკ ოლ აში მუ შა ობ ის 
ბო ლო სა მი წლ ის სტ აჟი უნ და 

ჰქ ონ ოდა, უფ რო სი პე და გო გის 
სტ ატ უს ის მი სა ღე ბად, ახ ლა აქ
ცე ნტი გა კე თდ ება მა სწ ავ ლე ბლ
ის კვ ალ იფ იკ აც ია ზე, რა მდ ენ ად 
მა ღა ლი დო ნის გა ნა თლ ება აქ ვს 
მას მი ღე ბუ ლი, სა გნ ის რა მდ ენ
ად სი ღრ მი სე ული ცო დნა აქ ვს. 
ხო ლო, თუ ეს პე და გო გი პა რა ლე
ლუ რად სე რტ იფ იც ირ ებ ულ იც აა, 
მას წა მყ ვა ნი მა სწ ავ ლე ბლ ის სტ
ატ უსს მი ან იჭ ებ ენ. 

მა ია კო ბა ხი ძის გა ნმ არ ტე
ბით, შე იც ვა ლა სა ფე ხუ რი დან 

სა ფე ხუ რზე გა და სვ ლის ვა დე
ბიც: „პრ აქ ტი კოს მა სწ ავ ლე ბე
ლს, სა ფე ხუ რი დან სა ფე ხუ რზე 
გა და სა სვ ლე ლად და უწ ეს და არ
ან აკ ლებ 4 წე ლი. ეს მათ პრ ოფ
ეს იულ უფ ლე ბე ბს აუ მჯ ობ ეს ებს 
და შე სა ძლ ებ ლო ბას ქმ ნის, სა ვა
ლდ ებ ულო აქ ტი ვო ბე ბი მშ ვი დად 
გა ნა ხო რც იე ლონ. ას ევე, შე ვთ ან
ხმ დით, რომ 201516 წე ლი გა მო
ცხ ად დეს პი ლო ტი რე ბის წლ ად. 
აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, ყვ ელა მა
სწ ავ ლე ბლ ის თვ ის, სა ფე ხუ რი დან 
სა ფე ხუ რზე გა და სა სვ ლის ვა და 
გა იზ არ დოს ერ თი წლ ით. გა ნი სა
ზღ ვრა პე და გო გის მი ღე ბის კო
ნკ ურ სის წე სიც. აქ ამ დე თუ ვა კა
ნტ ური  სა ათ ებ ის არ სე ბო ბის შე
მთ ხვ ევ აში სკ ოლა უმ ეტ ეს ად კო
ნკ ურ სს აც ხა დე ბდა, ამ იე რი დან, 
2 ტი პის  ში და და გა რე კო ნკ ურ
სი ჩა ტა რდ ება. ჯერ, პრ იო რი ტე
ტი იმ ავე სკ ოლ ის იმ მო ქმ ედ პე
და გო გე ბს მი ენ იჭ ებ ათ, ვი ნც სრ
ული სა ათ ობ რი ვი და ტვ ირ თვ ით 
არ მუ შა ობს და მხ ოლ ოდ ას ეთი 
მა სწ ავ ლე ბლ ის არ არ სე ბო ბის შე
მთ ხვ ევ აში გა მო ცხ ად დე ბა ღია 
კო ნკ ურ სი“,  აც ხა დე ბს კო ბა ხი
ძე. მი სი ვე თქ მით,     მი ნი სტ რის 
გა და წყ ვე ტი ლე ბით, აღ მო ჩე ნი ლი 
ხა რვ ეზ ებ ისა და ნა კლ ოვ ან ებ ებ
ის გა მო სწ ორ ებ ის მი ზნ ით, კო მი
სია 2015 წლ ის 1 სე ქტ ემ ბრ იდ ან 
და წყ ებ ულ პი ლო ტი რე ბის პრ ოც
ეს შიც აქ ტი ურ ად ჩა ერ თვ ება. 

კო მი სი ის კი დევ ერ თი წე ვრ ის
თვ ის, ილ იას უნ ივ ერ სი ტე ტის ას
ოც ირ ებ ული პრ ოფ ეს ორ ის თვ ის, 
გა ნა თლ ებ ის სკ ოლ ის ხე ლმ ძღ ვა
ნელ სო ფი კო ლო ბჟ ან იძ ის თვ ის
აც ყვ ელა ცვ ლი ლე ბა, რო მე ლიც 
ტა რდ ება, უმ ნი შვ ნე ლო ვა ნე სია, 
რა დგ ან ერ თმ ან ეთ ის გან გა მო
მდ ინ არ ეო ბს და ჯა მში, სქ ემ ის 
ნო რმ ალ ურ ად ფუ ნქ ცი ონ ირ ებ
ის თვ ის აუ ცი ლე ბე ლია: „აქ ამ დე, 
რე ფო რმ ები ხდ ებ ოდა ცა ლკ ეულ 

სფ ერ ოე ბში. დღ ეს კი, სა ქმე სი
სტ ემ ურ ცვ ლი ლე ბა სთ ან გვ აქ ვს. 
ეს სი სტ ემ ური ხე დვ აა, რო მე ლიც 
მო ია ზრ ებს ყვ ელ აფ ერს: მა სწ ავ
ლე ბე ლთა მო მზ ად ებ იდ ან და წყ
ებ ული, კა რი ერ აში შე სვ ლით გა
გრ ძე ლე ბუ ლი და პრ ოფ ეს იუ ლი 
გა ნვ ით არ ებ ით და სრ ულ ებ ული. 
ამ ფო ნზე, ვფ იქ რობ, ეს ცვ ლი
ლე ბე ბი, ნა მდ ვი ლად გა მო იღ ებს 
სა სუ რვ ელ შე დე გს“. 

EXCLUSIVEსისტემური ცვლილებები პედაგოგთა 
განვითარებისა და მოტივაციის ამაღლებისთვის

„ამ მიზნით, შევიმუშავეთ ასეთი მეთოდი - 
ბაკალავრის პროგრამაშივე, ჩაშენებული იქნება 

სამაგისტრო პროგრამა. ანუ, 5 წლის შემდეგ 
სტუდენტი მაგისტრთან გათანაბრებულ ხარისხსაც 
მიიღეს. ეს მისთვის მნიშვნელოვანი იქნება დროის, 
თუ ეკონომიური თვალსაზრისით. პარალელურად, 
უმაღლესი სასწავლებლები, პედაგოგის პროფესიის 

დაუფლების მსურველ სტუდენტებს, სასურველ 
შიდაპრაქტიკას შესთავაზებენ - მათ, პრაქტიკულად, 
მიეცემათ საშუალება, უნივერსიტეტშივე გახდნენ 

„პრაქტიკოსი მასწავლებლები“

„კომისიის წევრებს შორის მწვავე 
დისკუსია გაიმართა იმაზე, მკაცრი 

მოთხოვნები უნდა დაწესდეს 
პედაგოგებისთვის თუ, როგორც ჩვენ 

ვითხოვდით, მასწავლებლებს ყველანაირი 
ხელშეწყობა ჰქონდეთ, რომ რეალურად 

შეძლონ კვალიფიკაციის ამაღლება. 
მინისტრიც მასწავლებლების ინტერესებზე 

იყო ორიენტირებული. საბოლოოდ, 9 
ნორმატიული აქტი დავხვეწეთ“

`პრიორიტეტი 
იმავე სკოლის იმ 

მოქმედ პედაგოგებს 
მიენიჭებათ, ვინც 

სრული საათობრივი 
დატვირთვით არ 

მუშაობს და მხოლოდ 
ასეთი მასწავლებლის 

არარსებობის 
შემთხვევაში 

გამოცხადდება ღია 
კონკურსი“
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ვდ ები, ვა ძლ ევ სა შუ ალ ებ ას ბო ლო მდე 
გა მო ავ ლი ნონ თა ვი სი ცუ დი ჩვ ევ ევი, 
ხა სი ათი, მა ინ ტე რე სე ბს სა და მდე მი ვა, 
სა და მდე შე ტო პა ვს.

 რი სთ ვის, რომ შე იძ ულო?
 არა, არ ვი ცი ად ამ ია ნე ბის შე ძუ

ლე ბა. უბ რა ლოდ, მე რე ვა გრ ძნ ობ ინ
ებ, რომ მა სთ ან მე გო ბრ ულ ად ვე ღარ 
ვი ქნ ები და დი სტ ან ცი ას და ვი ჭერ. არ 
მი ყვ არს ჩხ უბი, და ძა ბუ ლო ბა. ალ ბათ, 
ამ ის ხა რჯ ზე ხდ ება ის, რომ ურ თი ერ
თო ბა ში ხშ ირ ად გუ ლნ ატ კე ნი ვრ ჩე ბი.

 ქა ლე ბს ხშ ირ ად გვ აქ ვს არ ას რუ
ლფ ას ოვ ნე ბის კო მპ ლე ქსი, ჩა იხ ედ ავ 
სა რკ ეში და ხვ დე ბი, რომ არ ხარ ის
ეთი ლა მა ზი, რო გო რიც გი ნდა რომ 
იყო. მს გა ვსი კო მპ ლე ქსი თუ გქ ონ ია 
ცხ ოვ რე ბის რო მე ლი მე ეტ აპ ზე? 

 ბა ვშ ვო ბა ში არ მო მწ ონ და ჩე მი 
თვ ალ ებ ის გა მო მე ტყ ვე ლე ბა. ხშ ირ ად 
ვა მო წმ ებ დი სა რკ ეში, რო გო რიც მი ნდ
ოდა ის ეთი არ იყო. რაც უფ რო ვი ზრ
დე ბი უფ რო მო მწ ონს. არ ვი ცი მი ვე
ჩვ იე თუ მა რთ ლა შე ვი ცვ ალე, მა გრ ამ 
ახ ლა, სა რკ ეში რომ ვი ყუ რე ბი, იქ

იდ ან ვი ნც მი ყუ რე ბს, უფ რო ჩე მი ანი 
გა ხდა.

 ში ნა გნ ად თა ვი სუ ფა ლია სო
ფია?

 ბო ლო მდე თა ვი სუ ფა ლი არ ავ ინ აა, 
მა გრ ამ ახ ლა რო გო რც ვარ, მო მწ ონს.

 კო მპ ექ სე ბი გა ქვს?
 რა თქ მა უნ და, მა გრ ამ კო მლ ექ სე

ბზე ხმ ამ აღ ლა არ ავ ინ სა უბ რო ბს. არც 
მე ვი ქნ ები გა მო ნა კლ ისი. 

 ფო ბი ები გა ქვს?
 ჯო კო ნდ ასი მე ში ნო და. მის სუ რა

თს რომ ვხ ედ ავ დი, თვ ალს ვერ ვუ სწ
ორ ებ დი. და ვძ ლიე ეს ში ში. ახ ლა ვმ ეგ
ობ რო ბთ მე და ჯო კო ნდა (იც ინ ის).

 შე ნი თა ვი სუ ფა ლი ხა სი ათ ის გა
მო მშ ობ ლე ბთ ან კო ნფ ლი ქტი გქ ონ
ია?

 ნე ბი სმ იერ ურ თი ერ თო ბა ში და მთ
მო ბი ვარ. კა მა თიც იშ ვი ათ ად მო მდ ის. 
თუ ვკ ამ ათ ობ, სა სტ იკ ფო რმ აში. გა რდ
ატ ეხ ის პე რი ოდ ში მქ ონ და ჩე მე ული, 
უც ნა ური თვ ის ებ ები, მა გრ ამ არ ას
დრ ოს მი შლ იდ ნენ. არ მი შლ იდ ნენ იმ
ას, რომ ერ თი პე რი ოდი ძა ლი ან ბე ვრი 
რკ ინ ებ ით, მე ტა ლე ბით და ვდ იო დი, 
და გლ ეჯ ილი შა რვ ლით, ბუ ლა ვკ ებ ით. 
იმ პე რი ოდ ში მძ იმე რო კს ვუ სმ ენ დი. 
დე და ამ ბო ბდა, გა უვ ლი სო. მა რთ ლაც 
გა მი არა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ქუ
თა ის ში ვც ხო ვრ ობ დი, სა დაც უფ რო 
მე ტად უყ ვა რთ ლა პა რა კი, ფი ქრ ობ ენ 
იმ აზე, რას იტ ყვ იან მე ზო ბლ ები, ნა
თე სა ვე ბი, ამ იტ ან ეს. შე იძ ლე ბა არ მო
სწ ონ დათ, მა გრ ამ არ მე ჩხ უბ ებ ოდ ნენ 
ამ ის გა მო. მქ ონ და პე რი ოდი, რო ცა 
სა ერ თოდ არ ვლ აპ არ აკ ობ დი. ვკ ით
ხუ ლო ბდი, მუ სი კას ვუ სმ ენ დი, მა გრ ამ 
არ ვლ აპ არ აკ ობ დი, არ ვმ ეგ ობ რო ბდი 
გო გო ებ თან. ბა ვშ ვო ბის ორი მე გო ბა
რი და ვკ არ გე, ამ ან აც შე უწ ყო ხე ლი 
ჩემ ჩა კე ტი ლო ბას. ერ თი და კა რგ ული 
იყო და გა რდ აც ვლ ილი იპ ოვ ეს, მე ორ
ეს სი მს ივ ნე ჰქ ონ და. ეს ორი ტრ აგ ედ ია 
ძა ლი ან ცუ დად აი სა ხა ჩე მზე, არც მი
ნდ ოდა გა ხე დვა ქუ თა ის ის კენ.

 პი რვ ელი სი ყვ არ ული...
 ჩე მი პი რვ ელი სი ყვ არ ული იყო 

მა იკლ ჯე ქს ონი. იმ პე რი ოდ ში ას ეთი 

არ არ ეა ლუ რი გმ ირ ები მი ყვ არ და, ლი
ტე რა ტუ რუ ლიც. გა და რე ული ვი ყა ვი 
რა სკ ოლ ნი კო ვზე, კო ბე ინ ზე. 14 წლ ის 
ვი ყა ვი, რო ცა ჩე მი ყო ფი ლი მე უღ ლე 
გა ვი ცა ნი. 19 წლ ის ვხ დე ბო დი, ოჯ ახი 
რომ შე ვქ მე ნით, თვ ით ონ 17ის იყო. 
ერ თად გა ვი ზა რდ ეთ. ჩე მი ქმ არი ჩე
მზე პა ტა რა რომ იყო, მა შინ გა ვი გე, 
რო ცა ფე ხმ ძი მედ ვი ყა ვი. და მი მა ლა. 
მე გო ნა ჩე მზე ერ თი წლ ით დი დი იყო. 

 რო გორ გა იც ან ით ერ თმ ან ეთი?
 ჩე მთ ან სა ხლ ში, ჩე მი ძმ ის მე გო

ბა რს მო ჰყ ვა. შე გვ იყ ვა რდა ერ თმ ან
ეთი. გა ვი პა რეთ. 5 წე ლი ვი ცხ ოვ რეთ 
ერ თად.

 და შო რე ბის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა 
გკ ით ხო?

 არა, არ მი ყვ არს ამ აზე ლა პა რა კი. 
გა ვი ზა რდ ეთ უბ რა ლოდ. მი ვხ ვდ ით, 
რომ სხ ვა და სხ ვა ად ამ ია ნე ბი ვა რთ, სხ
ვა და სხ ვა ინ ტე რე სე ბი, ღი რე ბუ ლე ბე ბი 
გვ აქ ვს... ამ ქო რწ ინ ებ იდ ან მყ ვას მა რი, 
რო მე ლიც ახ ლა 12 წლ ის არ ის.

 შე მდ ეგ შე ნს ცხ ოვ რე ბა ში გა მო
ჩნ და რე ჟი სო რი, გი ორ გი ლი ფო ნა
ვა...

 გი ორ გი სე რი ალ ის, „მე სა მე თა
ობა“ გა და ღე ბე ბის დრ ოს გა ვი ცა ნი. ამ 
სე რი ალ ის ქა სთ ინ გზე მი ვე დი. იქ შე ვხ
ვდ ით პი რვ ელ ად ერ თმ ან ეთს.

 მა შინ გი ორ გის ოჯ ახი ჰყ ავ და?
 არა, რო გო რც ვი ცი, რა ღაც კო

ნფ ლი ქტი ჰქ ონ დათ. ჩე მი და გი ორ გის 
ურ თი ერ თო ბა რომ და იწ ყო, ცოლქმ
არი ერ თად აღ არ იყ ვნ ენ. 5 წე ლი ვი ყა
ვით ერ თად.

 ქა რთ ვე ლი ქა ლე ბის უმ ეტ ეს ობა 
ას ეთი ურ თი ერ თო ბე ბის დრ ოს მნ იშ
ვნ ელ ობ ას ან იჭ ებს სა ქო რწ ინო ბე ჭე
დს, ხე ლმ ოწ ერ ილ ქა ღა ლდს, არ ას
დრ ოს გი კი თხ ავს გი ორ გი სთ ვის, რა 
ერ ქვა თქ ვე ნს ურ თი ერ თო ბას?

 არა. ეტ ყო ბა და ღლ ილი ვი ყა ვი სა
ქო რწ ინო ბე ჭდ ითა და ხე ლმ ოწ ერ ით. 
ეს ეც რომ არ ყო ფი ლი ყო, რო გორ უნ
და მე თქ ვა გი ორ გი სთ ვის ცო ლად მო
მი ყვ ანემე თქი. სულ მი კვ ირს, რო გორ 
ეუ ბნ ებ იან კა ცს ას ეთ რა მეს ქა ლე ბი. 
თა ვმ ოყ ვა რე ობ ის სა კი თხ ია, თუ უნ და 
თვ ით ონ უნ და გი თხ რას. ეს ის ეთი რამ 
არ ის, ერ თდ რო ულ ად უნ და მი ხვ იდ
ეთ ამ გა და წყ ვე ტი ლე ბა მდე. რო გო რც 
ჩა ნს, ორ ივე და ღლ ილი ვი ყა ვით ოჯ
ახ ური ვა ლდ ებ ულ ებ ებ ით და ერ თად 
და ვი სვ ენ ეთ. 

 რა ტომ და მთ ავ რდა თქ ვე ნი ურ
თი ერ თო ბა?

 არ ვი ცი, ამ ას ვერ ავ ხს ნი, არ აფ
ერი მო მხ და რა, ურ თი ერ თო ბის ზე ნი
ტში და ვი შა ლეთ. ჩა მო ვე დით ბე რლ ინ
იდ ან, სა დაც ფა ნტ ას ტი კუ რად ვგ რძ
ნო ბდ ით თა ვს ერ თად და და ვშ ორ დით. 
ყვ ელ აფ ერს აქ ვს და სა სრ ული. ერ თმ
ან ეთ ის თვ ის არ აფ ერი და გვ იშ ავ ებ ია. 
ლა მა ზად მა ხს ენ დე ბა ის 5 წე ლი.

 თვ ლი, რომ ოჯ ახ ური ურ თი ერ
თო ბე ბი აფ უჭ ებს ყვ ელ აფ ერს?

 კი. ძა ლი ან რთ ულ ია ოჯ ახ ური 
თა ნა ცხ ოვ რე ბა. პა რტ ნი ორ იც უნ და 
გი წყ ობ დეს ხე ლს, რომ ურ თი ერ თო ბა 
ვა ლდ ებ ულ ებ ებ ში, ყო ვე ლდ ღი ურ პრ
ობ ლე მე ბში არ გა და იზ არ დოს. სი მა
რთ ლე გი თხ რათ, არც მი ფი ქრ ია, რომ 
მე და გი ორ გის ბო ლოს ერ თად უნ და 
გვ ეც ხო ვრა. 

 პი რვ ელი ოჯ ახ ის შე ნა რჩ უნ ებ ას 
ეც ადე?

 ვე ცა დე. არ მი ნდ ოდა ოჯ ახ ის და
ნგ რე ვა, პა ტა რა ვი ყა ვი. მე რე, რომ 
გა ვი ზა რდე, მი ვხ ვდი, რომ ად ამ ია ნის 
ცხ ოვ რე ბა ის კი არ არ ის, რას იტ ყვ ის 
ხა ლხი, არ ამ ედ ის, რო ცა კა რგ ად ხარ, 
ბე დნ იე რი ხარ. 

 სა კმ აოდ თა მამ ფო ტო ებს აქ ვე
ყნ ებ შე ნს „ფე ის ბუ ქგ ვე რდ ზე“. ეს ეც 
შე ნი თა ვი სუ ფა ლი ხა სი ათ ის მა ჩვ ენ
ებ ელ ია?

 თუ იმ ფო ტო ებს გუ ლი სხ მო ბთ, 
სა ცვ ლე ბის ამ არა რომ ვარ, ეს იყო 
გა და ღე ბა, ინ ტე რნ ეტ ჟუ რნ ალ ის თვ ის, 
რუ ბრ იკ ას ერ ქვა, სა ცვ ლე ბი. შე სა ბა მი
სად, გა და ვი ღე ფო ტო ები სა ცვ ლე ბში. 
ვფ იქ რობ, იმ ფო ტო ებ ში ბე ვრ იც მა ცვ
ია. ყვ ელ ას გვ აქ ვს ზღ ვის სა ნა პი რო ზე 
სა ცუ რაო კო სტ იუ მში გა და ღე ბუ ლი 
ფო ტო ები. ში შვ ელი არც ერთ ფო ტო
ში არ ვარ. 

 ქა რთ ველ მს ახ იობ ქა ლე ბს ერ
ოტ იკ ული სც ენ ებ ის თა მა ში უჭ ირთ, 
შე ნთ ვი საც რთ ულ ია მს გა ვსი რო ლი?

 ერ თა დე რთი ერ ოტ იკ ული სც ენა 
მქ ონ და „ჭა მა და სე ქს ში“ და ისე გა და
ვი ღეთ ეს სც ენა, პა რტ ნი ორს არ კი შე

ად ამ ია ნის ცხო ვრ ება არ ის მც დე
ლო ბა გა თა ვი სუ ფლ დე კო მპ ლე ქს ებ
ის გან, რო მე ლიც აგ კი დეს, ფი ქრ ობს 
32 წლ ის მს ახ იო ბი, სო ფია სე ბი სკ ვე
რა ძე. თა ვი დან რომ და ეწ ყო ცხ ოვ რე
ბა, ნა კლ ებს იფ იქ რე ბდა იმ აზე, თუ 
რას იტ ყვ ის ხა ლხი: მე ზო ბლ ები, ნა
თე სა ვე ბი, ახ ლო ბლ ები. კო მპ ექ სე ბი 
მა საც აქ ვს, მა გრ ამ ამ აზე სა ჯა როდ 
არ სა უბ რო ბს. დღ ეს მა რტ ოა და არც 
ეს აწ უხ ებს. ამ ბო ბს, რომ ბე დნ იე რე
ბა მხ ოლ ოდ სა ყვ არ ელ მა მა კა ცში არ 
არ ის. 

 1112 წლ ის ვი ყა ვი სა რკ ის წინ გა
პრ ან ჭვა რომ და ვი წყე. მა ში ნდ ელი შე
გრ ძნ ება, რომ ქა ლი ვარ, არ მა ხს ოვს, 
მა გრ ამ ყუ რა დღ ებ ას ვა ქც ევ დი, ჩა ცმ
ას, თმ ას.

 დე დას ქუ სლ იან ფე ხს აც მე ლე ბს
აც იპ არ ავ დი?

 ეს უფ რო ად რე ულ ას აკ ში იყო, 
ოღ ონდ ბე ბოს გა რდ ერ ობი უფ რო მი
ყვ არ და. კლ ას იკ ური ჩა ნთ ები, სა მო სი 
ინ ახ ებ ოდა ბე ბოს გა რდ ერ ობ ში. პა ტა
რა და გა მხ და რი ქა ლი იყო ბე ბი აჩ ემი, 
მის სა მო სს უფ რო ვი რგ ებ დი. მა კი აჟ ით 
უფ რო გვ იან და ვი ნტ ერ ეს დი. უბ რა
ლოდ, მა ხს ოვს, რომ „პო მა დე ბს“ ვჭ ამ
დი. თმ ას და წა მწ ამ ებს ჩუ მად ვი ჭრ იდი.

 მშ ობ ლე ბის და უკ ით ხა ვად ცვ
ლი ლე ბე ბი შე გი ტა ნია სა კუ თარ გა
რე გნ ობ აში?

 პი რვ ელ კუ რს ზე ვი ყა ვი, თმა რომ 
შე ვი ღე ბე სხ ვა და სხ ვა ფრ ად, ერ თდ
რო ულ ად მქ ონ და მწ ვა ნე, ლუ რჯი და 
ვა რდ ის ფე რი. ასე შუ ქნ იშ ნი სფ ერ ებ ში 
გა მო ვც ხა დდი ლე ქც იე ბზე. ჩემ და ნა
ხვ აზე რე ჟი სო რს კი ნა ღამ გუ ლი წა უვ
იდა. 

 ოჯ ახ ში არ შე იც ხა დეს შე ნი თმ
ის ფე რე ბი?

 არა, დი დი ვი ყა ვი უკ ვე. ჩე მი მშ
ობ ლე ბი ჩე მს უც ნა ურ გა მო ხტ ომ ებს 
მი ჩვ ეუ ლე ბი იყ ვნ ენ. სკ ოლ ის ბა ნკ ეტ
ზე დი დი ტყ ავ ის ბა თი ნკ ებ ით, ტყ ავ ის 
შა რვ ლით, გა კო ჭი ლი პე რა ნგ ით და 
გა შლ ილი თმ ით წა ვე დი. ყვ ელა გო გო 
გა პრ ან ჭუ ლი იყო, მე ასე გი ჟუ რად გა
მო ვი ყუ რე ბო დი. არ ავ ის გა ჰკ ვი რვ ებ ია. 
ის უფ რო გა უკ ვი რდ ებ ოდ ათ, გა პრ ან
ჭუ ლი რომ მი ვს ულ იყ ავი. არ ვი ყა ვი  
არ ას დრ ოს პრ ან ჭია. ხშ ირ ად უთ ქვ ამთ 
ჩე მთ ვის, რა პრ ან ჭია ხარ, ლა პა რა კის 
დრ ოს აც კი იპ რა ნჭ ებ იო. შე იძ ლე ბა სა
უბ რის მა ნე რა მა ქვს ას ეთი, მა გრ ამ პრ
ან ჭია გო გო არ ას დრ ოს ვყ ოფ ილ ვარ, 
არც ახ ლა ვარ. ბი ჭი რომ მო მწ ონ ებ ია, 
უფ რო სუ ლე ლუ რად მო ვქ ცე ულ ვარ 
მა სთ ან, ვი დრე რე ალ ურ ად ვი ქც ევი 
ხო ლმე. თუ მცა არ მი ყვ არს თა მა ში. არ
ას დრ ოს ვა ჩვ ენ ებ თა ვს ად ამ ია ნე ბს სხ
ვა ნა ირს. ზო გჯ ერ უთ ქვ ამთ, გვ ეგ ონა 
სა ყვ არ ელ გო გოს თა მა შო ბდი, მა გრ ამ 
მა რთ ლა ას ეთი ყო ფი ლხ არო.

 სო ფია, რო ცა მა მა კა ცთ ან ურ
თი ერ თობ, გი რჩ ევ ნია მა რთო ის?

 არა. არ მი ყვ არს ვი ნმ ეს რომ ვმ არ
თავ, თუ ნდ აც არ იყ ოს ეს მა მა კა ცი და 
იყ ოს უბ რა ლოდ მე გო ბა რი. არ ვი ცი ეს 
კა რგ ია თუ ცუ დი. 

 თვ ით ონ ად ვი ლად იმ არ თე ბი?
 ძა ლი ან ად ვი ლად. მა გრ ამ თუ ად

ამ ია ნი ზე დმ ეტს აკ ეთ ებს, იყ ენ ებს ჩე მს 
ხა სი ათს, ამ ას ვხ ედ ავ. ერ თი ცუ დი ჩვ
ევა მა ქვს, რო ცა ას ეთ ად ამ ია ნე ბს ვხ

ნინო მჭედლიშვილი

my View

სოფია სებისკვერაძის ექსკლუზიურად პირადი

„გიორგის 
ვეკითხებოდი, 

სექსის დროს 
ამდენი უნდა 

მეცვას-მეთქი“

„სკოლის 
ბანკეტზე 
დიდი ტყავის 
ბათინკებით, 
ტყავის შარვლით, 
გაკოჭილი 
პერანგითა და 
გაშლილი თმით 
წავედი“

„ჩემი ქმარი ჩემზე 
პატარა რომ იყო, 

მაშინ გავიგე, როცა 
ფეხმძიმედ ვიყავი. 

დამიმალა“

„ეტყობა დაღლილი 
ვიყავი საქორწინო 

ბეჭდითა და 
ხელმოწერით. ესეც 
რომ არ ყოფილიყო, 

როგორ უნდა მეთქვა 
გიორგისთვის ცოლად 

მომიყვანე-მეთქი“
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ვხ ებ ივ არ. მე ცვა კო ლჰ ოტი, ქვ ედა სა
ცვ ალი და ბი უს ტჰ ალ ტე რი. გი ორ გის 
ვე კი თხ ებ ოდი კი დეც, სე ქს ის დრ ოს 
ამ დე ნი უნ და მე ცვ ასმე თქი. გე ცვ ას, 
კა დრ ში მა ინც არ გა მო ჩნ დე ბაო, მი
თხ რა.

 ხომ არ და გი ნდო გი ორ გიმ?
 არ ვი ცი, შე იძ ლე ბა და მი ნდო კი

დეც (იღ იმ ება).
 უღ ალ ატ იათ შე ნთ ვის?
 გა აჩ ნია რას და ვა რქ მე ვთ ღა ლა

ტს?
 შე ნთ ვის რა არ ის ღა ლა ტი?
 ტყ უი ლი, რო ცა გა ტყ უე ბენ, გა

სუ ლე ლე ბენ, გვ ერ დში არ გი დგ ებ იან. 
 პი რდ აპ ირი მნ იშ ვნ ელ ობ ით თუ 

უღ ალ ატ ია მა მა კა ცს შე ნთ ვის?
 ეს ის ეთი თე მაა, რო მე ლზ ეც ხმ

ამ აღ ლა არ სა უბ რო ბენ, მა გრ ამ ამ 
თე მით ნა მდ ვი ლად არ ვარ გუ ლნ ატ
კე ნი.

 ეჭ ვი ანი ხარ?
 ბო ლო დრ ოს გა ვხ დი, მა გრ ამ ჩე

მი ბრ ალი არ იყო, ასე მგ ონ ია, სა ბა ბი 
მქ ონ და. თუ მცა ხე ლჩ ას აჭ იდ იც არ
აფ ერი ყო ფი ლა. გუ ლი მტ კე ნია ზო
გჯ ერ გი ორ გი სთ ან ურ თი ერ თო ბის 
დრ ოს, მა გრ ამ კო ნკ რე ტი კა არ მი ნდა. 
არ უყ ვა რს რო ცა მა სზე ვლ აპ არ აკ ობ.

 მის ტე ლე ფო ნში „ჩა მძ ვრ ალ
ხარ“?

 არ ას დრ ოს. თუ მცა ერ თხ ელ „ფე
ის ბუ ქი“ და რჩა ჩა რთ ული და ჩა ვი ჭყ
იტე. და ვმ შვ იდ დი.

 დღ ეს ბე დნ იე რი ხარ?
 ად ამ ია ნი უმ ად ურ ია. გგ ონ ია, 

რომ არ ხარ ბე დნ იე რი და მე რე უკ
ან რომ მო იხ ედ ავ, იტ ყვი, ბე დნ იე რი 
ვყ ოფ ილ ვა რო. დღ ეს ვა ცნ ობ იე რებ, 
რომ ბე დნ იე რი ვარ. ვარ ჯა ნმ რთ ელი, 
მყ ავს დე და, მა მა, ძმა, შვ ილი და ვა კე
თებ იმ სა ქმ ეს, რაც მი ყვ არს. 

 სა ყვ არ ელი ად ამ ია ნი გვ ერ
დით?

 აი, რა არ ის ქა ლის მი ნუ სი, მხ
ოლ ოდ სა ყვ არ ელ მა მა კა ცში ეძ ებ ენ 
ბე დნ იე რე ბას. სა ყვ არ ელი ად ამ ია ნი 

არ ის ბე დნ იე რე ბის შე მა დგ ენ ელი ნა
წი ლი. თი თოე ულ დღ ეში, შე ნი თა ვის 
რე ალ იზ ებ აში უნ და იპ ოვ ო ბე დნ იე
რე ბა. შე იძ ლე ბა ცხ ოვ რე ბის სხ ვა ეტ
აპ ზე სხ ვა ნა ირ ად ვი ფი ქრო, მა გრ ამ 
ახ ლა ასე ვფ იქ რობ, ბე დნ იე რე ბა მხ
ოლ ოდ სა ყვ არ ელ მა მა კა ცში არ არ ის.

სოფია სებისკვერაძის ექსკლუზიურად პირადი

„გიორგის 
ვეკითხებოდი, 

სექსის დროს 
ამდენი უნდა 

მეცვას-მეთქი“

„ზოგჯერ, 
გული მტკენია 
გიორგისთან 

ურთიერთობის 
დროს, მაგრამ 

კონკრეტიკა არ 
მინდა. არ უყვარს 

როცა მასზე 
ვლაპარაკობ“

„აი, რა არის ქალის მინუსი, 
მხოლოდ საყვარელ მამაკაცში 

ეძებენ ბედნიერებას. საყვარელი 
ადამიანი არის ბედნიერების 

შემადგენელი ნაწილი. თითოეულ 
დღეში, შენი თავის რეალიზებაში 

უნდა იპოვო ბედნიერება“
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ვა კე თოთ სა ქმე, რო მე ლიც ქა რთ ულ 
ფე ხბ ურ თს წა რმ ატ ებ ის მი ღწ ევ აში 
და ეხ მა რე ბა. ქუ თა ისს ჰყ ავს დუ ბლ
ები, ჭა ბუ კე ბი, თუ იქ ნე ბა დრო და 
სა შუ ალ ება, მა თაც უნ და მი ვა ქც იო 
ყუ რა დღ ება.

 რა დგ ან სა შუ ალ ებ აზე სა უბ
რო ბთ, რა მდ ენ ია სა ჭი რო იმ ის თვ ის, 
რომ ნო რმ ალ ური პი რო ბე ბი შე უქ
მნა გუ ნდს?

 ამ თა ნხ ას მე ვერ და ვა სა ხე ლებ, 
რა დგ ან ჩე მს კო მპ ეტ ენ ცი აში არ შე
დის ფი ნა ნს ები, მა გრ ამ ახ ლა რა და
ფი ნა ნს ებ აც არ ის, ცო ტას თუ მო უმ
ატ ებ ენ, ურ იგო არ იქ ნე ბა, ნო რმ ალ
ურ პი რო ბე ბში რომ გყ ავ დეს გუ ნდი. 
ყო ველ წე ლს მე სმ ოდა, რომ  გუ ნდ ები 
უც ხო ურ შე კრ ებ აზე ვერ მი დი ოდ ნენ, 
ახ ლა უმ აღ ლე სი ლი გის 16 გუ ნდ იდ ან, 
12 შე კრ ებ ას თუ რქ ეთ ში გა დის. რო
დის ყო ფი ლა, რომ რა მდ ენ იმე გუ ნდს 
ერთ მი ნდ ორ ზე ევ არ ჯი შოს?

 აქ ხუ მრ ობ ენ კი დეც, ან ტა
ლი აში ხომ არ ჩა ვა ტა როთ ჩე

მპ იო ნა ტი ბა რე მო...
 ეს სა ხუ მა რო არ არ ის. ეს რომ 

ხდ ება, სა სი ხა რუ ლოა, ბე ვრი გუ ნდი, 
რო მე ლიც მა ლე სე ზო ნს და იწ ყე ბს 

სა ქა რთ ვე ლო ში, ერ თად ვა რჯ იშ
ობს. 

 მო სა მზ ად ებ ელი პე რი
ოდი რო გორ მი დის, კმ აყ

ოფ ილი ხა რთ?
 სამ ია ნვ არს შე იკ რი

ბეთ. იქ იდ ან მო ყო ლე
ბუ ლი ვე მზ ად ებ ოდ ით 
ან ტა ლი ური შე კრ ებ
ის თვ ის. 29ში ჩა მო
ვე დით თუ რქ ეთ ში. 
ვი ცო დით, რა თა მა
შე ბი გვ ექ ნე ბო და, 
რო მელ გუ ნდ ებს 
შე ვხ ვდ ებ ოდ ით, 
ამ იტ ომ ვც დი ლო
ბდ ით, მე ტი და
ტვ ირ თვა მი გვ ეცა 
ფე ხბ ურ თე ლე ბი
სთ ვის. ზო გი ერ თი 
გუ ნდი ამ ხა ნა გურ 
თა მა შე ბს თა მა შო

ბს და და ტვ ირ თვ ები 
არ არ ის. ჩვ ენ  პი რი

ქით. ორ ჯე რა დი ვა
რჯ იშ ები გვ აქ ვს, მე ტი 

ფი ზი კუ რი მო მზ ად ება, 
რომ და რჩ ენ ილ სა თა მა შო 

პე რი ოდ ში გა მო გვ ად გეს. 
 ფი ზი კუ რი მო მზ ად ებ ის 

გა რდა, მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი არ აა 
ტე სტმა ტჩ ები?
 რა თქ მა უნ და. ჩვ ენი მთ ავ არი 

ამ ოც ანა იყო, ის ეთ მე ტო ქე ებ თან 
გვ ეთ ამ აშა, რომ ჩვ ენი პლ უს ები და 
მი ნუ სე ბი გა მო ჩე ნი ლი ყო. ვი ცო დით, 
ვი სთ ან გვ ექ ნე ბო და თა მა ში. მთ ავ არ
ია, რომ და ვი ნა ხოთ, და დე ბი თი და უა
რყ ოფ ითი მხ არ ეე ბი.

 და ინ ახ ეთ ეს მხ არ ეე ბი?
 უა რყ ოფ ითს სულ და ინ ახ ავ ად ამ

ია ნი. ამ ის პრ ობ ლე მა არ არ ის, პი რი
ქით, უნ და და გვ ენ ახა და დე ბი თი და 
ეს ყვ ელ აფ ერი გა მო ჩნ და აქ, მა რტო 
ჩვ ენი არა, ქა რთ ული კლ უბ ებ ის ზო
გა დად.

 არ და აკ ონ კრ ეტ ებთ?
 არა, იმ იტ ომ, რომ შე მდ ეგ გა მო

გვ ად გე ბა ჩე მპ იო ნა ტში ეს და დე ბი თი 
და უა რყ ოფ ითი.

 კო ნკ რე ტუ ლი მი ზა ნი რა და ის
ახ ეთ „ტო რპ ედ ოში“?

 მთ ავ არი ამ ოც ან აა, რაც შე იძ
ლე ბა ლა მა ზი ფე ხბ ურ თი ვა ჩვ ენ ოთ 
და ავ იწ იოთ სა ტუ რნ ირო ცხ რი ლში. 
ახ ლა მე ცა მე ტე ად გი ლზე ვი მყ ოფ ებ
ით და ეს „ტო რპ ედ ოს“ არ ეკ ად რე ბა. 
არ შე იძ ლე ბა ის გუ ნდ ები, რო მლ ებ იც 
ევ რო სა რბ იე ლზე გა მო დი ოდ ნენ, ცხ
რი ლის ამ ნა წი ლში იმ ყო ფე ბო დნ ენ. 
პი რვ ელ ად გი ლზ ეც რომ ვი ყო, ვერ 
ვი ტყ ოდი, რომ პი რვ ელ ად გი ლზე ყო
ფნ აა მი ზა ნი. შე დე გე ბი უნ და გა მო ვა
სწ ორ ოთ და ნელნე ლა წინ წა ვი წი ოთ. 

 რა არ ის მწ ვრ თნ ელი გი ორ გი 
და რა სე ლი ას ყვ ელ აზე ძლ იე რი და 
სუ სტი მხ არე?

 პი რვ ელ რი გში, ყვ ელ აზე დიდ 
ყუ რა დღ ებ ას დი სც იპ ლი ნას ვა ქც ევ. 
ამ ის გა რე შე არ შე მი ძლ ია. ეს  ელ
ემ ენ ტა რუ ლია, მით უმ ეტ ეს, რომ 
ქა რთ ვე ლე ბს ძა ლი ან გვ იჭ ირს დი
სც იპ ლი ნა ში. ამ ის გა რე შე შო რს ვერ 
წა ვა ლთ. რაც შე ეხ ება უა რყ ოფ ითს, 
ბე ვრ ია, არ და ვკ ონ კრ ეტ დე ბი, თუ
მცა წლ ებ თან ერ თად გა მო ცდ ილ ებ
აც მო დის, 45 წლ ის წინ თუ უფ რო 
მეტ შე ცდ ომ ას ვუ შვ ებ დი, ახ ლა ასე 

აღ არ აა. ის რა ელ ში მა სწ ავ ლეს, 
რომ ჯერ და ვფ იქ რდე და 

შე მდ ეგ მი ვი ღო გა და
წყ ვე ტი ლე ბა.

ჩა სუ ლე ბი, გა ნს აკ უთ რე ბით თბ ილ
ის ელ ები...

 რა მნ იშ ვნ ელ ობა აქ ვს ქუ თა ის
ელი იქ ნე ბი, თბ ილ ის ელი თუ სხ ვა ქვ
ეყ ნი დან ჩა მო სუ ლი. მთ ავ არ ია, გუ ნდი 
ჯა ნმ რთ ელი ფე ხბ ურ თე ლე ბით იყ ოს 
და კო მპ ლე ქტ ებ ული. ქუ თა ის ის „ტო
რპ ედ ოშ იც“ მი თა მა შია და თბ ილ ის ის 
„დი ნა მო შიც“, მა გრ ამ არ გვ იგ რძ ნია, 
რომ სხ ვა ქა ლა ქი დან ვი ყა ვით ჩა სუ ლე
ბი. მთ ავ არ ია სა ქმე გა ვა კე თოთ, ერ თი 
სა ქმე, წა რმ ატ ებ ის თვ ის უნ და ვი ბრ ძო
ლოთ. 

 „დი ლა დან“ „ტო რპ ედ ომ დე“ ქა
რთ ული ფე ხბ ურ თი რომ შე ვა ფა სოთ, 
დო ნემ მო იმ ატა თუ და იკ ლო?

 გო რის „დი ლა“ 2011 წლ იდ ან მო
ყო ლე ბუ ლი ის ეთ კლ უბ ად ჩა მო ყა ლი
ბდა, რომ ყო ველ წე ლს ფი ქრ ობ ენ წა
რმ ატ ებ ის მი ღწ ევ აზე, იქ ნე ბა ეს ჩე მი
ონ ატი, თა სი თუ მე ორე ად გი ლი, რომ 
ევ რო პა ზე გა ვი დნ ენ. რო დის იყო, რომ 
გო რი ევ რო სა გზ ურ ებ ის თვ ის იბ რძ
ოდა? ახ ლა პი რვ ელმე ორე ად გი ლე
ბზე აქ ვს პრ ეტ ენ ზია. იქ ის ეა აწ ყო ბი ლი 
სი სტ ემა, რომ შე უძ ლი ათ კა რგი ფე ხბ
ურ თე ლე ბის და მა ტე ბა და წა რმ ატ ებ
აზე ფი ქრი. 

 კო ნკ რე ტულ კლ უბ ზე არ მა ქვს 
სა უბ არი, ზო გა დად ქა რთ ული ფე ხბ
ურ თის დო ნე ზე გე კი თხ ებ ით...

 ჯე რჯ ერ ობ ით, ქა რთ ული ფე ხბ
ურ თის დო ნე ვერ არ ის და მა კმ აყ ოფ
ილ ებ ელი. ის რა ელ ში ვც ხო ვრ ობ და 
ის რა ელ ზე ვი სა უბ რებ. ვი ცი, იქ რა დო
ნე ზეა ფე ხბ ურ თი და ჩვ ენ თან რა ხდ
ება. და წყ ებ ული ბა ვშ ვთა ფე ხბ ურ თით, 
რო დე საც იქ ბა ვშ ვი მი დის სა ფე ხბ ურ
თო სკ ოლ აში, იც იან, რომ 100დან 10% 
დიდ გუ ნდ ში მო ხვ დე ბა. ასე უნ და იყ ოს 

ჩვ ენ თა ნაც, ისე უნ და ავ არ ჩი ოთ ფე ხბ
ურ თე ლე ბი, რომ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი 
წა ვი დეს შე მდ ეგ დიდ ფე ხბ ურ თში. უნ
და ვა სწ ავ ლოთ ბა ვშ ვე ბს სწ ორი თა მა
ში, სწ ორი ფე ხბ ურ თი.

 ანუ თქ ვე ნც ფი ქრ ობთ, რომ პრ
ობ ლე მე ბის მო გვ არ ება ბა ვშ ვთა ფე
ხბ ურ თი დან უნ და და იწ ყოს?

 უნ და და იწ ყოს მწ ვრ თნ ელ ებ იდ
ან. ბა ვშ ვთა ფე ხბ ურ თი რომ გა ნვ ით
არ დეს, მწ ვრ თნ ელ ები უნ და გვ ყა ვდ ეს 
ის ეთი, რომ მათ ფე ხბ ურ თი ას წა ვლ
ონ, გზ აზე და აყ ენ ონ. 1616 წლ ის ბი ჭი 
რომ მო ვა გუ ნდ ში, მას ვე ღა რა ფე რს 
ას წა ვლი. ის რა ელ ში, ბა ვშ ვთა ფე ხბ
ურ თთ ან აც მა ქვს შე ხე ბა, ყო ვე ლდ ღე 
ვუ ყუ რებ რო გორ ემ ზა დე ბი ან, რა პი
რო ბე ბში არ იან, თუ მცა იქ აც შე იძ ლე ბა 
წე ლი ისე გა ვი დეს, რომ დიდ გუ ნდ ში 
არ ცე რთი ფე ხბ ურ თე ლი არ მო ხვ დეს, 
მა გრ ამ ზო გჯ ერ 56 მა გა რი 
ბი ჭი მო დის. მწ ვრ თნ
ელ ებ მა უნ და ვი
სწ ავ ლოთ, ჩე მი 
თა ვი დან და ვი წყ
ებ, ისე არ არ ის, 
რომ მე ვი ცი და 
სხ ვამ არა. ერ
თად უნ და გა

მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

გი ორ გი და რა სე ლი ამ სა ფე ხბ
ურ თო კა რი ერა ქუ თა ის ის „ტო რპ
ედ ოში“ და იწ ყო და ახ ლა იმ ერ ულ 
გუ ნდს, მრ ავ ალი წლ ის შე მდ ეგ, 
მთ ავ არი მწ ვრ თნ ელ ის რა ნგ ში და
უბ რუ ნდა. რა ტომ ჩა მო დი ოდა სა ქა
რთ ვე ლო ში სა მუ შა ოდ მც ირე ვა დით 
და რა გე გმ ები აქ ვს მას ქუ თა ის ში. 
და რა სე ლია პი რვ ელ ია, რო მე ლიც 
ამ ბო ბს, რომ ქა რთ ული ფე ხბ ურ
თის პრ ობ ლე მე ბის მო გვ არ ება არა 
ბა ვშ ვთა ფე ხბ ურ თი დან, არ ამ ედ 
მწ ვრ თნ ელ ებ იდ ან უნ და და იწ ყოს, 
რა დგ ან მხ ოლ ოდ კვ ალ იფ იც იუ რი 
კა დრ ები შე ძლ ებ ენ მო მა ვა ლი თა
ობ ის აღ ზრ დას. გი ორ გი და რა სე ლია 
და მი სი გუ ნდი ახ ლა ან ტა ლი აში, 
კე რძ ოდ კი ბე ლე კში იმ ყო ფე ბა შე
კრ ებ აზე. ეს ინ ტე რვ იუც სწ ორ ედ 
თუ რქ ეთ ში ჩა იწ ერა.

 სა ქა რთ ვე ლო ში სა მუ შა ოდ მე
სა მედ და ბრ უნ დით, თუ მცა მა ნა მდე 
მხ ოლ ოდ მც ირე დრ ოით იყ ავ ით, ახ
ლა გრ ძე ლვ ად ია ნი გე გმ ები გა ქვთ?

 მა რთ ალი რომ გი თხ რათ, გრ ძე ლი 
ვა დით არც მე მი ფი ქრ ია სა ქა რთ ვე
ლო ში და რჩ ენა. პი რვ ელი სი ტუ აც იი
დან და ვი წყ ოთ  გო რში სი ტუ აც იი დან 
გა მო მდ ინ არე მო მი წია ჩა მო სვ ლა, 
მე გო ბრ ებ ის თხ ოვ ნით, მათ სჭ ირ
დე ბო დათ ჩე მი და ხმ არ ება. იგ ივე გა
ნმ ეო რდა ზუ გდ იდ შიც. რაც შე ეხ ება 
ქუ თა ისს, ჯე რჯ ერ ობ ით, მო კლე გე
გმ ებ ით და ვი წყე და ვნ ახ ოთ, რო გორ 
გა გრ ძე ლდ ება.

 რო გო რია ეს მო კლე გე გმა?
 ქუ თა ისი ჩე მთ ვის უც ხო ქა ლა ქი 

არ არ ის. ყვ ელ ამ კა რგ ად იც ის, რომ 
ჩე მი, რო გო რც ფე ხბ ურ თე ლის კა რი
ერა „ტო რპ ედ ოდ ან“ და იწ ყო, იგ ივე 
მი ნდა მწ ვრ თნ ელ ის რა ნგ შიც.

 თქ ვე ნს წი ნა მო რბ ედს გუ ნდ ში 
ძა ლი ან ბე ვრი ფე ხბ ურ თე ლი ჰყ ავ
და და რე გი სტ რი რე ბუ ლი, რო მლ ის 
დიდ ნა წი ლს თა მა ში არც კი უწ ევ და, 
რო გორ მო ხდა გა წმ ენ და და იმ ფე
ხბ ურ თე ლე ბის შე რჩ ევა, რო მე ლიც 
თქ ვენ გჭ ირ დე ბათ?

 ჩე მს წი ნა მო რბ ედს თა ვი სი გე გმ
ები და შე ხე დუ ლე ბე ბი ჰქ ონ და ფე ხბ
ურ თში. რაც შე ეხ ება ფე ხბ ურ თე ლე ბს, 
ყვ ელა, ვი ნც წა ვი და, მათ მო კლ ევ ად
ია ნი კო ნტ რა ქტ ები ჰქ ონ დათ და ჩე მი 
მო სვ ლის შე მდ ეგ არ გა მო უხ ატ ავთ 
პრ ეტ ენ ზია და არც სუ რვ ილი, რომ 
აქ უნ დო დათ თა მა ში. „ტო რპ ედ ოში“ 
და მხ ვდ ნენ ად გი ლო ბრ ივი მო თა მა შე
ები. რაც შე ეხ ება შე რჩ ევ ას, პი რვ ელ 
რი გში, ის ეთი ფე ხბ ურ თე ლე ბი მო
ვი ყვ ანე, რო მე ლთ აც „ტო რპ ედ ოში“ 
ჰქ ონ დათ ნა თა მა შე ბი და სუ რვ ილი 
ჰქ ონ დათ ჩე მს გუ ნდ ში თა მა შის. შე ვა
რჩ იე ის ფე ხბ ურ თე ლე ბი, რო მლ ებ იც 
ამ სი ტუ აც ია ში გა მო ად გე ბი ან გუ ნდს.

 ქუ თა ის ელი გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი 
ემ ოც იუ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა, რა მდ
ენ იმე მწ ვრ თნ ელი მა თთ ან კო ნფ
ლი ქტ საც შე ეწ ირა. თქ ვენ რო გორ 
აპ ირ ებთ მა თთ ან ურ თი ერ თო ბას, 
თქ ვე ნი ქუ თა ის ელ ობ ის ფა ქტ ორი 
იქ ონ იე ბს გა ვლ ენ ას?

 მნ იშ ვნ ელ ობა არ აქ ვს მწ ვრ თნ
ელი ქუ თა ის ელი იქ ნე ბა, ქუ თა ის ში ნა
თა მა შე ბი თუ ნა ცხ ოვ რე ბი. გუ ლშ ემ
ატ კი ვა რი იმ იტ ომ მო დის სტ ად იო ნზე, 
რომ ის ინი კმ აყ ოფ ილ ები და რჩ ნენ 
გუ ნდ ის თა მა შით და სა ერ თოდ, ქო მა
გი მა შინ არ ის კმ აყ ოფ ილი და მა რტო 
ქუ თა ის ში არა, რო დე საც მა თი გუ ნდი 
მუ დამ გა მა რჯ ვე ბი სთ ვის იბ რძ ვის. 
არ ავ ის მო სწ ონს, რო დე საც მი სი გუ
ნდი ქუ ლას ებ ღა უჭ ება ან აგ ებს.

 თუ მცა ქუ თა ის ში არ უყ ვა რთ 
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

და ვით ჩა გე ლი შვ ილი უკ ვე მე ოთ
ხე წე ლია რაც ყა ზა ხე თში თა მა შო ბს. 
ამ ჟა მად მი სი გუ ნდი თუ რქ ეთ ში, 
ბე ლე კში იმ ყო ფე ბა შე კრ ებ აზე. ბე
ვრი უც ხო ური გუ ნდ ის გან გა ნს ხვ
ავ ებ ით, „კი ზი ლჟ არ ში“ მის გა რდა 
კი დევ სა მი ქა რთ ვე ლია. ერ თი ფი
ზმ ომ ზა დე ბის სპ ეც ია ლი სტი, ორი 
კი მუ სლ იმ ანი მე სხი. სა სი ამ ოვ ნოა 
იმ ის მო სმ ენა, რო გორ სა უბ რო ბენ 
ეს ად ამ ია ნე ბი ქა რთ ულ ად, რო გორ 
იხ სე ნე ბენ ის ტო რი ულ წა რს ულს და 
რო გორ უყ ვა რთ ქა რთ ვე ლე ბი. ერ
თი შე ხე დვ ით აც მი ხვ დე ბი, რო გორ 
უყ ვა რთ 28 წლ ის ფო რვ არ დი გუ
ნდ ელ ებს. და ვით ჩა გე ლი შვ ილ თან 
ინ ტე რვ იუ ან ტა ლი აში შე დგა, რა
ტომ არ ჩია ყა ზა ხე თი და იქ არ სე
ბუ ლი მა ღა ლი ხე ლფ ას ები მი თია 
თუ რე ალ ობა, ამ აზე ინ ტე რვ იუ დან 
შე იტ ყო ბთ.

 რა ტომ გა და წყ ვი ტე ყა ზა ხე
თში სა თა მა შოდ წა სვ ლა, რა ტომ 
სხ ვა გან არა?

 უკ ვე მე ოთ ხე წე ლია აქ ვარ. სხ
ვა ქვ ეყ ნე ბთ ან შე და რე ბით, უკ ეთ ესი 
შე მო თა ვა ზე ბა ჰქ ონ დათ ყა ზა ხე ბს.

 ფი ნა ნს ური თუ სპ ორ ტუ ლი?
 ფი ნა ნს ურ იც და სპ ორ ტუ ლიც. 

ამ იტ ომ გა და ვწ ყვ იტე ყა ზა ხე თში ჩე მი 
კა რი ერ ის გა გრ ძე ლე ბა. ჯე რჯ ერ ობ
ით, კმ აყ ოფ ილი ვარ.

 თა ვდ ამ სხ მე ლი ხარ, თუ მცა მა
ინ ცდ ამ აი ნც დი დი შე დე გი ან ობ ით 
არ ყო ფი ლხ არ გა მო რჩ ეუ ლი, რი თი 
მო აწ ონე თა ვი ყა ზა ხე ბს?

 ცო ტაც არ გა მა ქვს. სე ზო ნზე, ყვ
ელ აზე მც ირე 7 გო ლი გა ვი ტა ნე უმ
აღ ლეს ლი გა ში, ახ ლაც  10 ბუ რთი. 
შე ვე ცდ ები უფ რო მე ტი გა ვი ტა ნო. 
რაც შე ეხ ება და ტო ვე ბას, არ ვი ცი, 
ალ ბათ, მო ვწ ონ ვარ. 

 4 წე ლია ყა ზა ხე თში ხარ, ამ ხნ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში ყა ზა ხუ რი ფე ხბ ურ
თი გა ნვ ით არ და?

 რა თქ მა უნ და, წინ წა ვი და, აქ უფ
რო და უფ რო ვი თა რდ ება, ვი დრე სხ ვა 
ქვ ეყ ნე ბში.

 მა გა ლი თად  სა ქა რთ ვე ლო ში?
 ფი ნა ნს ური პი რო ბე ბი არ ვი ცი, 

ვის რო გო რი ან აზ ღა ურ ება აქ ვს, მა
გრ ამ ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რას რაც შე ეხ
ება, მო ედ ნე ბი აშ კა რად გა მო სწ ორ და. 
ტა ლა ნტ ებ იც ბე ვრი ჰყ ავს ჩვ ენს ქვ
ეყ ან ას. უბ რა ლოდ, ყვ ელა ცდ ილ ობს 
წა ვი დეს სა ქა რთ ვე ლო დან და კა რი
ერა უც ხო ეთ ში გა აგ რძ ელ ოს, რა დგ ან 
არ მი ვდ ივ ართ წინ. პრ ოგ რე სს მა შინ 
გა იგ ებ, რო დე საც შე დე გი გე ქნ ება, 
რო მე ლი მე პრ ეს ტი ჟულ ტუ რნ ირ ზე 
ით ამ აშ ებ. ცო ტა ხნ ის წინ გვ ქო ნდა 
სა ჩხ ერ ის „ჩი ხუ რა სთ ან“ თა მა ში, რო

მე ლს აც ევ რო ტუ რნ ირ ზე წა რმ ატ ებ ის 
მი სა ღწ ევ ად ძა ლი ან ცო ტა და აკ ლდა. 
პე რს პე ქტ იუ ლი გუ ნდ ია, კა რგი ბა ვშ
ვე ბი ჰყ ავს.

 „ჩი ხუ რამ“ ით ამ აშა კა რგ ად თუ 
თქ ვენ ვერ აჩ ვე ნეთ თქ ვე ნი თა მა ში?

 შე კრ ებ აზე ვერ გა იგ ებ, ვინ ძლ იე
რია და ვინ სუ სტი. ზო გი მე ორე შე მა
დგ ენ ლო ბით თა მა შო ბს, ზო გს დი ლა
სა ღა მოს აქ ვს სპ არ ინ გე ბი. მთ ავ არი 
მწ ვრ თნ ელი და ტვ ირ თვ ას აძ ლე ვს 
ფე ხბ ურ თე ლე ბს და ამ ოწ მე ბს, ვის 
რო გორ შე უძ ლია გა ძლ ება. შე კრ ებ
აზე ემ ზა დე ბი იმ ის თვ ის, რომ შე მდ ეგ 

მთ ელი სე ზო ნი ით ამ აშო. მა რტო ფი
ზი კურ მო მზ ად ებ აზე არ აა ლა პა რა კი, 
ფს იქ ოლ ოგ იუ რი მო მე ნტ იც აა. 

 „კი ზი ლჟ არს“ სა მი 20დღ ია ნი 
თუ რქ ული შე კრ ება აქ ვს და გე გმ
ილი, აქ ედ ან ერ თი ახ ლა მი მდ ინ არ
ეო ბს. ფს იქ ოლ ოგ იუ რად არ აა რთ
ული ამ და ტვ ირ თვ ებს გა უძ ლო?

 რა თქ მა უნ და. ამ იტ ომ აც არ ის, 
რომ ყო ვე ლი 20 დღ ის შე მდ ეგ სა ხლ ში 
გვ იშ ვე ბენ, რომ გა ნვ იტ ვი რთ ოთ, თო
რემ შე ეძ ლოთ გა და ებ ათ და სა მი თვე 
აქ ვყ ოფ ილ იყ ავ ით. თუ მცა, გე ტყ ვით, 
რომ ძა ლი ან ძნ ელ ია ამ ხე ლა პე რი ოდ
ის გა ძლ ება. 

 ყა ზა ხე თში რო გორ აღ მო ჩნ დი, 
ეს ქვ ეყ ან აა შე ნი კა რი ერ ის მა ქს იმ
უმი?

 არა, შე ვე ცდ ები, რომ უფ რო და 
უფ რო მო ვუ მა ტო. ყა ზა ხე თში აგ ენ
ტე ბის და ხმ არ ებ ით მო ვხ ვდი, რო მე
ლთ აც სა ერ თო ნა ცნ ობი ჰყ ავ დათ 
იქ. რო გო რც ყვ ელა ნო რმ ალ ური ფე
ხბ ურ თე ლი, მეც სი ნჯ ებ ზე წა ვე დი, 
და მი ტო ვეს და ასე მო ვი კი დე ფე ხი 
სი ნჯ ებ ზე. ვც დი ლობ, რომ ჩე მი შე
სა ძლ ებ ლო ბე ბი უფ რო და უფ რო გა
ვა უმ ჯო ბე სო.  მა ქს იმ უმი არ აა და და
რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ბე ვრ ად მე ტი 
შე მი ძლ ია, თუ მცა ხდ ება ისე, რომ ხშ
ირ ად ფე ხბ ურ თე ლს არ უმ არ თლ ებს. 
ფე ხბ ურ თში მა რტო მო ნდ ომ ება და 
სი რბ ილი არ არ ის მთ ავ არი. აუ ცი ლე
ბე ლია, გა გი მა რთ ლოს. 

 სი ნჯ ებ ზე სი არ ული თა ვმ ოყ

ვა რე ობ ას არ ულ ახ ავს ფე ხბ ურ თე
ლს?

 თუ შენ თა ვში და რწ მუ ნე ბუ ლი 
ხარ, სჯ ობს, სი ნჯო. მე ვი ყა ვი და რწ
მუ ნე ბუ ლი ჩე მს შე სა ძლ ებ ლო ბე ბში, 
წა ვე დი ყა ზა ხე თში და და ვრ ჩი. ამ ის 
შე მდ ეგ მე ორე გუ ნდ იც გა მო ვი ცვ
ალე და იქ აც იგ ივე სი ტუ აც ია იყო. 
სი ნე ბზე წა ვე დი და და იტ ოვ ეს. აგ ენ
ტი თუ გუ ნდს გი კე თე ბს, სი ნჯ ებ ზე 
უნ და წა ხვ იდე. არ იან აგ ენ ტე ბი, რო
მლ ებ იც პი რდ აპ ირ გი კე თე ბენ გუ ნდს. 
სა მწ უხ არ ოდ, სა ქა რთ ვე ლო ში ას ეთი 
მე ნე ჯე რე ბი არ არ იან, ამ იტ ომ არ ის 

ქა რთ ული ფე ხბ ურ თი ას ეთ დღ ეში და 
მო თა მა შე ები იჩ აგ რე ბი ან. 

 არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა ყა ზა ხე თსა 
და რა ქვ ეყ ნე ბს შო რის მო გი ხდა?

 და ინ ტე რე სე ბა იყო ფი ნე თი დან, 
ლა ტვ ია, ეს ტო ნე თი და ნაც, მა გრ ამ ყა
ზა ხე თი გა და ვწ ყვ იტე, რა დგ ან კა რგი 
ხე ლფ ასი კა რგი შე მო მთ ავ აზ ეს. იყო 
ყა ზა ხეთი, ფი ნე თი, ლა ტვ ია, ეს ტო
ნე თიც იყო, გა და ვწ ყვ იტე ყა ზა ხე თში, 
იმ იტ ომ რომ კა რგი ხე ლფ ასი შე მო მთ
ავ აზ ეს.

 ამ ბო ბენ, რომ ყა ზა ხე თში ძა
ლი ან მა ღა ლი ხე ლფ ას ებ ია, ეს მი
თია თუ რე ალ ობა?

 მი თე ბი არ არ ის შე ქმ ნი ლი, 
კა რგი ან აზ ღ აურ ებ აა მა რთ ლაც, 
ამ იტ ომ არ ის, რომ ყა ზა ხუ რი ფე
ხბ ურ თი პრ ოგ რე სი რე ბს, ლე გი
ონ ერ ები ჩა მო ჰყ ავთ, თუ მცა 
ლი მი ტია და წე სე ბუ ლი და 
სა კუ თა რი რე სუ რს ით ცდ
ილ ობ ენ წა რმ ატ ებ ის მი
ღწ ევ ას. ჩე მს გუ ნდს რაც 
შე ეხ ება, მთ ლი ან ად ახ ალი 
შე მა დგ ენ ლო ბაა, რა მდ ენ
იმე ფე ხბ ურ თე ლის გა რდა, 
ახ ალი მწ ვრ თნ ელი მო იყ
ვა ნეს და მი ზა ნი უმ აღ ლეს 
ლი გა ში და ბრ უნ ებ აა და ვნ
ახ ოთ, რა გა მო გვ ივა. 

 არ გა გი ჭი რდა ყა ზა ხე
თში ცხ ოვ რე ბა, რო გორ შე ეგ
უე იქ აუ რო ბას?

 მა რთ ალი გი თხ რათ, არ გა მჭ
ირ ვე ბია სა ერ თოდ. პი რვ ელი ორი 
თვე მი ჩვ ევ ის პე რი ოდი იყო. ძა ლი ან 
თბ ილი და მე გო ბრ ული ხა ლხ ია. ენ
ის პრ ობ ლე მა არ მქ ონ ია სხ ვა ლე
გი ონ ერ ებ ის გან გა ნს ხვ ავ ებ ით. ორი 
თვე გა მი ჭი რდა, იმ იტ ომ, რომ ჩე მი 
უს აყ ვა რლ ესი გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ის გან, 
ჩე მი ოჯ ახ ის გან შო რს ვი ყა ვი და ჩე
მს ყვ ელა გა მა რჯ ვე ბას მათ ვუ ძღ ვნი 
და ვი ცი, რო გო რც მე მი ხა რია გა მა
რჯ ვე ბა, ჩე მზე არ ან აკ ლე ბად უხ არ ია 
მა მა ჩე მს და ჩე მი ოჯ ახ ის თი თო ეულ 
წე ვრს, ჩე მი წა რმ ატ ება. ორი თვ ის 
შე მდ ეგ მი ვე ჩვ იე, მა გრ ამ ყო ვე ლდ ღე 
ვგ რძ ნობ მა თი და ჩე მი სა ყვ არ ელი 
ად ამ ია ნე ბის გვ ერ დში დგ ომ ას. 

 ნა კრ ებ ის ახ ალ მა მწ ვრ თნ ელ
მა კა ხა ცხ ად აძ ემ გა ნა ცხ ადა, რომ 
მი სთ ვის მნ იშ ვნ ელ ობა არ აქ ვს, ვინ 
სად თა მა შო ბს, მთ ავ არ ია კო ნკ რე
ტუ ლი მო მე ნტ ის თვ ის მზ ად იყ ოს, 
შენ გა ქვს  გა მო ძა ხე ბის იმ ედი?

 პი რა დად ვი ცნ ობ კა ხა ცხ ად
აძ ეს და და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ, 
რომ ნა კრ ებ ში სა ქმე უკ ეთ
ეს ობ ის კენ წა ვა. ვე ცდ ები, 
თა ვი ჯერ ჩე მპ იო ნა ტში 
გა მო ვი ჩი ნო და ნა კრ ებ
ში შა ნსი თუ მო მე ცე მა, 
იმ აზე კა რგი არ აფ ერ
ია ფე ხბ ურ თე ლი სთ
ვის, თა ვის ქვ ეყ ან ას 
რომ გამოად გე ბა და 
ეხ მა რე ბა, რო გო რც 
შე უძ ლია.

 სა ნა კრ ებო კა
რი ერა რომ გქ ონ
ოდა, რო გორ გგ ონ ია, 
დღ ეს უკ ეთს გუ ნდ ში 
იქ ნე ბო დი?

 ნა კრ ებ ში თა მა ში სა
ხე ლი ცაა და დი დი რე კლ
ამ აც ფე ხბ ურ თე ლი სთ ვის. ეს 
ძა ლი ან ბე ვრს ნი შნ ავს. თუ ნა
კრ ებ ში გა ქვს ნა თა მა შე ბი, ორ მა გად 
უწ ევს ფე ხბ ურ თე ლსს ფა სს. 
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დავით ჩაგელიშვილი - ფეხბურთელისთვის 
ნაკრებში თამაში სახელიცაა და დიდი რეკლამაც

`იმაზე კარგი არაფერია 
ფეხბურთელისთვის, თავის 

ქვეყანას რომ გამოადგება და 
ეხმარება, როგორც შეუძლია~

`ორი თვე
 გამიჭირდა, 

იმიტომ, რომ ჩემი 
უსაყვარლესი 

გულშემატკივრისგან, 
ჩემი ოჯახისგან შორს 
ვიყავი და ჩემს ყველა 

გამარჯვებას მათ 
ვუძღვნი~

`თუ შენ თავში დარწმუნებული ხარ, სჯობს, სინჯო. მე ვიყავი დარწმუნებული ჩემს შესაძლებლობებში, წავედი ყაზახეთში და დავრჩი~
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დათო ევგენიძე 
- „ბერობაზე 

მიფიქრია, უბრალოდ, 
ღირსი არ ვარ“

ილია ბეროშვილისა 
და „კურიერის“ 
წამყვანის 
დანგრეული ოჯახის 
ისტორია exclusive

„დაშორების 
მერე სტრესული 
და დეპრესიული 

პერიოდი 
მქონდა, დარდის 
გასაქარვებლად 

ვსვამდი“

არჩილ ხაბაძის 
მეორე ნახევარი

 თამუნა სირაბიძე: „ერთხელ 
მაგრადაც ვიჩხუბეთ, 

მაგრამ წყენა მხოლოდ 
სამ დღეს გაგრძელდა. 

აი, მაშინ მივხვდი, 
რომ ძალიან მიყვარდა. 

ფაქტობრივად, ეს გახდა ჩვენი 
თვითგამორკვევის მიზეზი 

და ამის შემდეგ ძალიან მალე 
ნიშნობაც აღვნიშნეთ“

გიორგი დათუნაიშვილის 
ცოლი, ქმრისგან 
განსხვავებით, 

ბადრიჯანს „კენწლავს“

`პირველივე დანახვისას 
გაუფიქრია, რომ მე ის ქალი 

ვიყავი, ვის გვერდითაც 
მთელი ცხოვრების 
გატარება სურდა~

სოფია სებისკვერაძის 
ექსკლუზიურად პირადი

„ზოგჯერ, გული მტკენია 
გიორგისთან ურთიერთობის დროს, 
მაგრამ კონკრეტიკა არ მინდა. არ 
უყვარს როცა მასზე ვლაპარაკობ“

გელა ჩარკვიანის 
ცხოვრებისეული 
გამოცდილება

ნუკა კვალიაშვილი პროექტის 
„ერთი ერთში“ კულუარებზე 

ალაპარაკდა
„სუფთა თამაში მეგონა, 

მაგრამ შევცდი“
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