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EXCLUSIVE

კვირის სკანდალი
ეროსის

პირველად „პრაიმტაიმში“ 
– ვანო მერაბიშვილის 
მოადგილე დუმილს არღვევს!
ექსკლუზიური ინტერვიუ 
გენერალ ლევან გვაზავასთან

„ვანო მერაბიშვილი და 
ოქრუაშვილი ერთად 

ისხდნენ მანქანაში... ჰაერში 
მოვახდინე გასროლა, რომ 

ისინი შემეჩერებინა“

ავთანდილ ზოზიროვი, იური ვაზაგაშვილის 
დის მეუღლე: „მე  პირდაპირ იმ ადგილებზე 

გავიარე, სადაც მეორე დღეს იურის 
აფეთქება მოხდა, იქ რომ ყოფილიყო 

დამონტაჟებული, აუცილებლად 
ავფეთქდებოდი. წინა დღეს სუფთა იყო, 

თორემ ამუშავდებოდა. გამოდის, როდესაც 
მე დავტოვე საფლავი, მერე დაამონტაჟეს“

რა სკანდალური განცხადების 
გაკეთებას გეგმავს გია 

სოსანაშვილის ოჯახი 

ვის ემუქრება 
ჯოკია ბოდოკია და 
რა შემთხვევაში 
დაარღვევს ის 
დუმილს?! EXCLUSIVE

მან „საჭირო პირებს“ შეუთვალა: 
თუ არ გინდათ საქმის გარშემო 

სიმართლე ვთქვა და ხმაურიანი გვარები 
დავასახელო, აქედან გამიყვანეთო...

 ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

სკანდალში ეხვევა

დააკავა თუ არა 
უწყების ბუღალტერი 

პროკურატურამ 
აეროპორტში

ექსკლუზიური 
ინტერვიუ ბაჩანა 

ახალაიას ბრალდების 
მთავარ მოწმესთან

რატომ სცემეს 
გირგვლიანის საქმის 

დანარჩენმა სამმა 
პატიმარმა გია ალანია?

სააკაშვილზე შესაძლოა, 
ძებნა გამოცხადდეს

„სააკაშვილი ყველა 
ვარიანტში დამნაშავეა“ 
„ან სააკაშვილი უშუალოდ 

ხელმძღვანელობდა ჟვანიას 
ლიკვიდაციის პროცესს“...

ვახო კომახიძე: ჩაჩუას დასკვნაში პირდაპირ ეწერა: უკანა ტანი 
სუფთაა. არანაირი კვალი სქესობრივი ურთიერთობის არ იყო

თვითმკვლელობა
მკვლელობით

იცვლება
„ავტოფარეხთან გაჩერდა მანქანა, ტაქსის ტრაფარეტით, 
იქიდან გადმოვიდა ერთი ადამიანი და ჩავიდა დაბლა 
ავტოფარეხში. მისი მანქანიდან გადმოსვლისთანავე 
მეორე ადამიანმა მოხსნა ტაქსის ტრაფარეტი. პირი, 

რომელიც ავტოფარეხში შევიდა, იქიდან მალევე 
ამოვიდა. ერთ ადგილზე მივიდა და თქვა, თუ გაიგეთ, 

რომ  ეროსი კიწმარიშვილმა თავი მოიკლაო?“
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ნა ნა შო ნია

ერ ოსი კი წმ არ იშ ვი ლის სა ქმ
ეზე თვ ით მკ ვე ლო ბის ვე რს ია შე
სა ძლ ოა  ამ კვ ირ აში გა და კვ ალ
იფ იც ირ დეს, გა მო ძი ება მკ ვლ
ელ ობ ის მუ ხლ ით წა რი მა რთ ოს. 
რო გო რც „პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ 
გა ხდა ცნ ობ ილი, გა მო ძი ება, 
ამ ეტ აპ ზე, ორ   მნ იშ ვნ ელ ოვ ან 
დე ტა ლზე მუ შა ობს, რო მე ლიც 
სა ქმ ის გა რე მო ებ ას რა დი კა ლუ
რად ცვ ლის. 

კი წმ არ იშ ვი ლე ბი თვ ით მკ ვლ
ელ ობ ის ვე რს იას თა ვი და ნვე გა
მო რი ცხ ავ დნ ენ, მი სი გა რე მო ცვ
აც. ახ ლა ოჯ ახი და ად ვო კა ტი 
პრ ოკ ურ ატ ურ ას თან შე ხვ ედ რი
სთ ვის ემ ზა დე ბი ან, რო მე ლიც ამ 

კვ ირ ის და სა წყ ის ში გა იმ არ თე ბა. 
ერ ოსი კი წმ არ იშ ვი ლის ძმა ზუ
რა კი წმ არ იშ ვი ლი ამ ბო ბს, 
რომ იმ ინ ფო რმ აც იას, რო
მე ლიც მათ სა გა მო ძი ებო 
ორ გა ნოს მი აწ ოდ ეს,  
უფ ლე ბა და მც ველ ნა
ნა კა კა ბა ძის მი ერ 
გა ჟღ ერ ებ ულ ე.წ. 
ტა ქს ის ეპ იზ ოდ თან 
სა ერ თო არა აქ ვს.

პრ ოკ ურ ატ ურ
ამ აღ ნი შნ ულ ე.წ. 
ტა ქს ის ეპ ოზ ოდ
ზე ნა ნა კა კა ბა ძე 
ორ ჯერ და კი თხა. 
კა კა ბა ძე არ გა მო
რი ცხ ავს, რომ ჭა
ვჭ ავ აძ ის 37 ბში მო
მხ დარ სა ქმ ეში, მი სი 

ჩვ ენ ება მნ იშ ვნ
ელ ოვ ანი აღ მო

ჩნ დეს, სა უბ არ ია 
ერ ოსი კი წმ არ იშ

ვი ლის მკ ვლ ელ ობ
ის ად გი ლზე, სა დაც  

კო ნკ რე ტუ ლი პი რე
ბი, ჟუ რნ ალ ის ტე ბზე 

და გა მო მძ იე ბლ ებ ზე ად
რე მი ვი დნ ენ. 

ნა ნა კა კა ბა ძე, უფ ლე ბა
და მც ვე ლი: გი და სტ ურ ებთ, რომ 

მთ ავ არ პრ ოკ ურ ატ ურ აში ორ ჯერ 
ვი ყა ვი და ბა რე ბუ ლი, ხუ თშ აბ ათს 
და პა რა სკ ევს. მი თხ რეს, რომ კი
დევ და მი კა ვშ ირ დე ბი ან და თუ 
და მი რე კა ვენ აუ ცი ლე ბლ ად მი
ვალ. 

 კო ნკ რე ტუ ლად თუ შე გი ძლ
იათ თქ ვათ რა ზე მა იწ ოდ ეთ ინ
ფო რმ აც ია გა მო ძი ებ ას?

 იმ აზე, რაც ჩე მთ ვის გა ხდა 
ცნ ობ ილი და ამ ას თან და კა ვშ ირ
ებ ით ინ ფო რმ აც ია მე პრეს კო

ეროსის თვითმკვლელობა 
მკვლელობით იცვლება

„ინფორმაცია, რომელიც 
საეჭვოა და რომელიც 
გადამოწმდება, უნდა 

გახდეს კვალიფიკაციის 
შეცვლის წინაპირობა“

„ავტოფარეხთან გაჩერდა 
მანქანა, ტაქსის ტრაფარეტით, 

იქიდან გადმოვიდა ერთი 
ადამიანი და ჩავიდა დაბლა 

ავტოფარეხში. მისი მანქანიდან 
გადმოსვლისთანავე მეორე 
ადამიანმა მოხსნა ტაქსის 

ტრაფარეტი. პირი, რომელიც 
ავტოფარეხში შევიდა, იქიდან 

მალევე ამოვიდა. ერთ ადგილზე 
მივიდა და თქვა, თუ გაიგეთ, 
რომ  ეროსი კიწმარიშვილმა 

თავი მოიკლაო?“

EXCLUSIVE
„ყველაფერი 

შეიძლება მოხდეს... 
შესაძლებელია 

ნებისმიერი უეცარი 
თუ მოულოდნელი 

გადაკვეთის 
წერტილები 
აღმოჩნდეს“
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ეროსის თვითმკვლელობა 
მკვლელობით იცვლება

ნფ ერ ენ ცი აზ ეც გა ვა ჟღ ერე. იმ 
ად გი ლზე, სა დაც აღ ნი შნ ული ფა
ქტი მო ხდა, პი რვ ელ ივე წუ თე ბში, 
მა ნამ სა ნამ შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლზე 
ჟუ რნ ალ ის ტე ბი და გა მო მძ იე ბლ
ები მი ვი დო დნ ენ, ავ ტო ფა რე ხთ ან 
გა ჩე რდა მა ნქ ანა, ტა ქს ის ტრ აფ
არ ეტ ით, იქ იდ ან გა დმ ოვ იდა ერ
თი ად ამ ია ნი და ჩა ვი და და ბლა ავ
ტო ფა რე ხში. მი სი მა ქა ნი დან გა
დმ ოს ვლ ის თა ნა ვე მე ორე ად ამ ია
ნმა მო ხს ნა ტა ქს ის ტრ აფ არ ეტი. 
პი რი, რო მე ლიც ავ ტო ფა რე ხში 
შე ვი და, იქ იდ ან მა ლე ვე ამ ოვ იდა. 
ერთ ად გი ლზე მი ვი და და თქ ვა, 
თუ გა იგ ეთ, რომ ერ ოსი კი წმ არ
იშ ვი ლმა თა ვი მო იკ ლაო? 

 სად მი ვი და ის და თუ უთ ხა
რით გა მო ძი ებ ას კო ნკ რე ტუ ლი 
სა ხე ლე ბი და გვ არ ები, ვინ იყ ვნ
ენ ეს ად ამ ია ნე ბი და რა შე ხე ბა 
ჰქ ონ დათ მათ კი წმ არ იშ ვი ლთ
ან?

 იც ით რა, მე ამ სა ხე ლე ბის 
და გვ არ ებ ის შე სა ხებ სა გა ზე
თოდ ვერ ვი სა უბ რებ. რი სი თქ მაც 
შე სა ძლ ებ ელი იყო, მე ეს  ინ ფო
რმ აც ია მი ვე ცი გა მო ძი ებ ას. რაც 
შე მე ძლო ყვ ელ აფ ერ ზე გა ვე ცი 
პა სუ ხი. ალ ბათ, სა ქმ ის და სრ
ულ ებ ის შე მდ ეგ გა მო ჩნ დე ბა ჩემ 
მი ერ მი წო დე ბუ ლი ინ ფო რმ აც ია 
რა მდ ენ ად ღი რე ბუ ლი იყო გა მო
ძი ებ ის თვ ის. ამ ეტ აპ ზე ამ აზე მეტ 
ინ ფო რმ აც იას არც მე და არც თქ
ვენ არ ავ ინ მო გც ემთ. 

 ჩვ ენი ინ ფო რმ აც იით გა მო
ძი ებ ამ აღ ნი შნ ულ სა კი თხ ზე კი
დევ ორი პი რი და კი თხა, თქ ვენ 
რა მდ ენ ად ამ ია ნზე მი აწ ოდ ეთ 
ინ ფო რმ აც ია?  

 მე არ მი ნდა, რომ გა მო ძი ებ ას 
ხე ლი შე ვუ შა ლო. ვი ლა პა რა კო ის, 
რაც შე მდ ეგ გა ხდ ება პრ ობ ლე მა. 
მე მხ ოლ ოდ ამ ის თქ მა შე
მი ძლ ია, რომ ჩე მს ხე ლთ 
არ სე ბუ ლი ინ ფო რმ აც
ია, სრ ულ ად მი ვა წო დე 
გა მო ძი ებ ას. ამ ის მე რე 
რა მო ხდა, რა ტა რდ
ება, ეს ჩე მთ ვის უც
ნო ბია. 

ზუ რა კი წმ არ იშ ვი
ლი, ერ ოსი კი წმ არ

იშ ვი ლის ძმა: ბო ლო პე რი ოდ ში, 
გა მო ძი ებ ის თვ ის ცნ ობ ილი გა ხდა 
სა ინ ტე რე სო დე ტა ლე ბი, რო მე
ლიც ჩვ ენ მი ერ იქ ნა მი წო დე ბუ ლი 
მა თთ ვის. ის ინი ახ ლა სწ ორ ედ ამ 
სა ქმ ით არ იან და კა ვე ბუ ლი. ყო
ვე ლდ ღე მი გვ აქ ვს მი მა რთ ვა, თუ
მცა ჩვ ენ თან შე ხვ ედ რა წი ნა კვ ირ
ას ვერ მო ხე რხ და. კო მუ ნი კა ცი ის 
პრ ობ ლე მა არ  არ სე ბო ბს, ვი ცით, 
რომ აქ ტი ურ ად არ იან ჩა რთ ული 
და, ალ ბათ, დღ ეს შე ვძ ლე ბთ მა
თთ ან გა სა უბ რე ბას.  

 თუ ეს ვე რს ია და და სტ ურ და, 
რაც თქ ვენ მი აწ ოდ ეთ გა მო ძი ებ
ას,  შე იძ ლე ბა რომ კო ნკ რე ტუ

ლი სა ხე ლე ბი და გვ არ ები გა
მო იკ ვე თოს?

 მკ ვლ ელ ობ ის 
ვე რს ია ზე ჩვ ენ 
აქ ტი ურ ად ვს
ა უ  ბ რ  ო ბ  დ ი თ 
და ამ აზე გა მო
ძი ებ აც ამ ბო
ბდა, რომ ის ინი 
სხ ვა და სხ ვა ვე

რს  იე  ბზე 

მუ შა ობ დნ ენ. რაც 
შე ეხ ება იმ ას, რა ზეც ახ ლა მი დის 
მუ შა ობა, ეს ჩვ ენი აქ ტი ური ჩა
რთ ულ ობ ის შე დე გია, სწ ორ ედ იმ 
მი ზნ ით, რომ და ნა შა ულ ის კვ ალი 
აღ მო ჩე ნი ლი ყო. გა მო ძი ებ ას ჰქ
ონ და რა სა ქმ ის კვ ალ იფ იკ აც ია 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, ის მუ შა ობ
და თვ ით მკ ვლე ლო ბის ვე რს ია ზე, 
თუ მცა   ამ ის უტ ყუ არი ფა ქტ ები 
დღ ემ დე არ გა აჩ ნია. ამ ის პა რა
ლე ლუ რად, ჩვ ენ ვფ იქ რო ბდ ით 
და ვა ან ალ იზ ებ დით რა თვ ით
მკ ვე ლო ბის ვე რს იას,  ვც დი ლო
ბდ ით მო გვ ეპ ოვ ებ ინა რა მე იმ 
მა სა ლე ბში, რაც მა თი მხ რი დან 

გა დმ ოგ ვე ცა; ვფ იქ რობ, ამ
ან გა რკ ვე ული ინ ტე

რე სი გა აჩ ინა, რო
დე საც ამ ახ ალი 
მი მა რთ ულ ებ ით 
მუ შა ობა და იწ
ყო,  სა ინ ტე რე
სო დე ტა ლე ბი 
გ ა  მ ო  ი კ  ვ ე  თ ა . 
გა მო ძი ებ ას მი

ვმ არ თეთ, რომ 

კო ნკ რე ტუ ლი ად ამ ია ნე ბის შე სა
ხებ ინ ფო რმ აც ია მო გვ ეპ ოვ ებ ინა. 
ახ ლა მი დის ეს პრ ოც ესი, ვი ცი, 
რომ და კი თხ ულ ია ერ თი ად ამ ია
ნი, არა მხ ოლ ოდ და კი თხ ულ ია, 
არ ამ ედ მის შე სა ხე ბაც ცდ ილ ობს 
გა მო ძი ება და მა ტე ბით დე ტა ლე
ბის გა რკ ვე ვას. მის გა რდა არ ის 
კი დევ ორი ად ამ ია ნი, რო მე ლიც, 
წე სით, უნ და და ეკ ით ხათ. ეს არ 
ეხ ება ნა ნა კა კა ბა ძის ეპ იზ ოდს. ეს 
კი დევ ცა ლკ ეა, რო მე ლიც ჩე მთ
ვი საც იმ დღ ეს გა ხდა ცნ ობ ილი, 
რო დე საც  ქა ლბ ატ ონ მა ნა ნამ ეს 
ამ ბა ვი გა აჟ ღე რა. სხ ვას ვე რა ფე
რს გე ტყ ვით, ვც დი ლო ბთ, რომ 
რა ღა ცნ აი რად მო ვი პო ვოთ ეს ინ
ფო რმ აც ია. 

 ბა ტო ნო ზუ რა, თქ ვენ ამ ბო
ბთ, რომ სა მი ად ამ ია ნია და კი
თხ ული, თუ შე გი ძლ იათ გვ ით
ხრ ათ, არ იან თუ არა ამ სი აში 
ბა დრი ნა ნი ტა შვ ილი და გია ხე
ვი აშ ვი ლი?

 არ აფ ერი არ არ ის და სა მა ლი, 
ის ინი არ არ იან. ხე ვი აშ ვი ლი და 
ნა ნი ტა შვ ილი აქ ამ დე არ იყ ვნ ენ 
გა მო ძი ებ ის ინ ტე რე სის ქვ ეშ, აქ
იდ ან გა მო მდ ინ არე, ის ინი და კი
თხ ულ ნი არ არ იან. 

 თუ იკ ვე თე ბა სა ვა რა უდო 
ეჭ ვმ იტ ან ილ თა წრე იმ ვე რს ია
ზე, რა ზეც ახ ლა მუ შა ობს გა მო
ძი ება?

 აქ არ არ ის ლა პა რა კი მკ ვლ
ელ ობ აში ეჭ ვმ იტ ან ილ ებ ზე, აქ 
სხ ვა გვ არ ად დგ ას სა კი თხი, დე ტა
ლე ბზე ამ ეტ აპ ზე ვერ მო გც ემთ 
ინ ფო რმ აც იას. უბ რა ლოდ, არ იან 
ად ამ ია ნე ბი, რო მლ ებ იც უნ და შე
მო წმ დნ ენ, მა თი სა ქმ ია ნო ბი დან 
გა მო მდ ინ არე, შე სა ძლ ოა რა ღაც 
სა ხის გა და კვ ეთა მო ხდ ეს. 

 შე სა ძლ ოა, რომ 
ეს სა ქმე მც ირე 

დრ ოში გა იხ
ნას? 

  ვა მბ ობ, 
რომ ყვ ელ
აფ ერი შე იძ
ლე ბა მო ხდ
ეს. თუ მცა ამ 

წუ თას, შე სა

ძლ ოა მათ ჰქ ონ დეთ სა ინ ტე რე სო 
ინ ფო რმ აც ია ამ ას თან და კა ვშ ირ
ებ ით; ისე, გა მო რი ცხ ული არ აფ
ერ ია, ვნ ახ ოთ, შე სა ძლ ებ ელ ია, 
რომ ნე ბი სმ იე რი უე ცა რი თუ მო
ულ ოდ ნე ლი გა და კვ ეთ ის წე რტ
ილი აღ მო ჩნ დეს.

„პრ აი მტ აი მი“ ბა დრი ნა ნი ტა შვ
ილს და გია ხე ვი აშ ვი ლს და უკ ავ
ში რდა. 

ბა დრი ნა ნი ტა შვ ილი: მთ ავ არ 
პრ ოკ ურ ატ ურ აში ჩე მი და კი თხ ვა 
ერ ოსი კი წმ არ იშ ვი ლის სა ქმ ეზე 
არ მო მხ და რა. არ ავ ინ არ შე მხ მი
ან ებ ია.

 არც და ბა რე ბუ ლი არ ხა რთ?
 არა, არც და ბა რე ბუ ლი ვარ. 
გი ორ გი ხე ვი აშ ვი ლი: მე გა ვა

კე თე ად რე გა ნც ხა დე ბა და სა ნამ 
არ და სრ ულ დე ბა გა მო ძი ება, ვერ 
გა ვა კე თებ კო მე ნტ არს. ვე რც თქ
ვე ნთ ან და ვე რც სხ ვა სთ ან.

 უბ რა ლოდ, ერ თი სი ტყ ვით 
რომ გვ ით ხრ ათ, და იკ ით ხეთ თუ 
არა პრ ოკ ურ ატ ურ აში.

 კა რგ ად ბრ ძა ნდ ებ ოდ ეთ. 
გა გი მო სი აშ ვი ლი, ად ვო კა ტი: 

პრ ოკ ურ ატ ურ ასა და ერ ოსი კი წმ
არ იშ ვი ლის ოჯ ახს შო რის ურ თი
ერ თა ნა მშ რო მლ ობა მი მდ ინ არ ეო
ბს. ჩვ ენი თხ ოვ ნით გა რკ ვე ული 
სა გა მო ძი ებო მო ქმ ედ ებ ები იქ ნა 

ჩა ტა რე ბუ ლი და ახ ლაც, 
გა რკ ვე ული მო ქმ ედ ებ

ები აქ ტი ურ ად მი მდ
ინ არ ეო ბს. მე იმ ედი 
მა ქვს, რომ მას შე მდ
ეგ რაც გა და მო წმ დე ბა 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ინ
ფო რმ აც ია, რო მლ ის 
მო პო ვე ბაც მო ხდა, არ 
არ ის გა მო რი ცხ ული, 
რომ სა ქმ ის კვ ალ იფ
იკ აც ია შე იც ვა ლოს. ამ 
ეტ აპ ზე ჩვ ენ წინ ვერ 
გა ვუ სწ რე ბთ სა გა მო
ძი ებო მო ქმ ედ ებ ას. 
ჩვ ენ ამ კვ ირ ის და სა
წყ ის ში გვ ექ ნე ბა შე
ხვ ედ რა სა გა მო ძი ებო 
ორ გა ნო ებ ის წა რმ ომ
ად გე ნლ ებ თან, სა დაც 
უფ რო მე ტი რა მე გა
ხდ ება ცნ ობ ილი. წი
ნა კვ ირ ას, იმ ის გა მო, 
რომ სა გა მო ძი ებო ორ

გა ნო ჩვ ენ მი ერ მი წო დე
ბუ ლი ინ ფო რმ აც იის გა და

მო წმ ებ აზე მუ შა ობ და, ვერ 
მო ხე რხ და ჩვ ენი შე ხვ ედ რა. 

 სა უბ არ ია მკ ვლ ელ ობ ის ვე
რს ია ზე, რო მე ლზ ეც თა ვის დრ
ოზ ეც სა უბ რო ბდა ოჯ ახი.

 დი ახ, ამ ეტ აპ ზე, ვფ იქ რო ბთ, 
რომ ინ ფო რმ აც ია, რო მე ლიც სა
ეჭ ვოა და რო მე ლიც გა და მო წმ დე
ბა, უნ და გა ხდ ეს კვ ალ იფ იკ აც იის 
შე ცვ ლის წი ნა პი რო ბა. რა შე დე გი 
მო ჰყ ვე ბა, ამ ას, უა ხლ ოეს პე რი
ოდ ში თი თო ეუ ლი ჩვ ენ გა ნი ვნ ახ
ავთ. 

ინ ფო რმ აც იის გა და მო წმ ებ ის 
მი ზნ ით „პრ აი მტ აი მი“ მთ ავ არ პრ
ოკ ურ ატ ურ ას და უკ ავ ში რდა, სა
დაც და გვ იდ ას ტუ რეს, რომ ერ ოსი 
კი წმ არ იშ ვი ლის სა ქმ ეზე მუ შა ობა 
აქ ტი ურ ად მი მდ ინ არ ეო ბს.

 ნა თია სუ ხი აშ ვი ლი: კი
წმ არ იშ ვი ლის სა ქმ

ეზე აქ ტი ურ ად 
მი მდ ინ არ ეო ბს 
გა მო ძი ება, ამ 
ეტ აპ ზე სხ ვა 
დ ე  ტ ა  ლ ე  ბ ზ ე 
ვე რა ფე რს ვი
ტყ ვით.

„დაკითხულია 
ერთი ადამიანი, 

არა მხოლოდ 
დაკითხულია, არამედ 

მის შესახებაც 
ცდილობს გამოძიება 

დამატებით 
დეტალების 
გარკვევას“

„ხევიაშვილი და 
ნანიტაშვილი 

აქამდე არ იყვნენ 
გამოძიების 
ინტერესის 

ქვეშ, აქედან 
გამომდინარე, 

ისინი დაკითხულნი 
არ არიან“

ნანა კაკაბაძე ბადრი ნანიტაშვილი გაგი მოსიაშვილი გია ხევიაშვილი
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სააკაშვილზე შესაძლოა, ძებნა გამოცხადდეს
ნა ნა შო ნია

ექ სპ რე მი ერ ზუ რაბ ჟვ ან იას და 
რა ულ უს უპ ოვ ის სა ქმ ის ირ გვ ლივ 
ხმ აუ რი არ ცხ რე ბა. თუ მცა ამ ჯე
რად ამ ხმ აუ რის ინ იც ია ტო რი არა 
და ზა რე ლე ბუ ლე ბის  ოჯ ახ ები და 
გა მო ძი ებ აა, არ ამ ედ წი ნა ხე ლი სუ
ფლ ება. გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ ფო რმ
აც იით, ბო ლო რა მდ ენ იმე დღ ეა, 
სა აკ აშ ვი ლი კი ევ ში ად გი ლს ვერ 
პო ულ ობს და აქ ტი ურ ად ეკ ონ ტა
ქტ ება თა ვის გა რე მო ცვ ას  თბ ილ ის
ში. სა ქა რთ ვე ლოს ხე ლი სუ ფლ ებ ამ, 
სა აკ აშ ვი ლზე წი თე ლი ცი რკ ულ არ
ით ძე ბნ ის და წყ ებ ის მო თხ ოვ ნით, 
ინ ტე რპ ოლს უკ ვე მი მა რთა.  თუ 
ინ ტე რპ ოლი სა აკ აშ ვი ლზე ძე ბნ ას  
სწ ორ ედ ექ სპ რე მი ერ ზუ რაბ ჟვ ან
იას სა ქმ ეზე გა მო აც ხა დე ბს, ეს სა
აკ აშ ვი ლის პო ლი ტი კუ რი კა რი ერ ის 
და სა სრ ული იქ ნე ბა. მს გა ვს შე მთ
ხვ ევ აში სა აკ აშ ვი ლზე არა მხ ოლ ოდ 
უკ რა ინა, არ ამ ედ ნე ბი სმ იე რი თა ვმ
ოყ ვა რე სა ხე ლმ წი ფო იტ ყვ ის უა რს. 
რო გო რც ამ ბო ბენ, ექ სპ რე ზი დე ნტი 
იმ დე ნად შე წუ ხე ბუ ლია ჟვ ან იას 
სა ქმ ის გა მო ძი ებ ით,  რომ ყვ ელა 
მი სა ღებ თუ მი უღ ებ ელ ხე რხ ებს 
ხმ არ ობს მის შე სა ჩე რე ბლ ად. სა აკ
აშ ვი ლი რომ ყვ ელ აფ ერ ზე მი დის 
იმ ის თვ ის, რომ ჟვ ან იას სა ქმე არ გა
იხ სნ ას, ეს „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო
ბის“ ბო ლო დრ ოი ნდ ელ გა მო სვ ლე
ბში და მის გა ნკ არ გუ ლე ბა ში მყ ოფი  
ად ამ ია ნე ბის აქ ტი ურ ობ აში ჩა ნს. 
ფა ქტ ია, რომ ჟვ ან იაუს უპ ოვ ის პი
რად ცხ ოვ რე ბა ზე, სა აკ აშ ვი ლის მხ
რი დან, ჯერ კი დევ რა მდ ენ იმე თვ ით 
ად რე და ან ონ სე ბუ ლმა პი კა ნტ ური 
ნა წი ლის გა სა ჯა რო ებ ამ შე დე გი 
ვერ გა მო იღო. სა ზო გა დო ება უფ რო 
აქ ტი ურ ად სვ ამს კი თხ ვე ბს იმ ას თან 
და კა ვშ ირ ებ ით, რა გა ხდა ექ სპ რე
მი ერ ის გა რდ აც ვა ლე ბის რე ალ ური 
მი ზე ზი და დგ ას თუ არა ამ სა ქმ ის 
უკ ან  ყო ფი ლი პრ ეზ იდ ენ ტი მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვი ლი? სა აკ აშ ვი ლი სა  და მი სი 
გუ ნდ ის ის ტე რია, მა შინ რო დე საც 
გა მო ძი ებ ას ჯერ სა ბო ლოო შე დე გე
ბი არ აქ ვს გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი, ბე ვრ
ის თვ ის თვ ით ლუ სტ რა ცი ის ტო ლფ
ასი გა ხდა. ფა ქტ ია, რომ სა აკ აშ ვი ლი  
სა ფრ თხ ეს გრ ძნ ობს და ეშ ინ ია, რომ  
გა ას ამ არ თლ ებ ენ. ის უა რს ამ ბო ბს 
გა მო ძი ებ ას თან თა ნა მშ რო მლ ობ აზე 
და ენ ერ გი ას არ იშ ურ ებს იმ ის თვ ის, 
რომ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ
ამ ამ თე მის ირ გვ ლივ ია ქტ იუ როს. 
ფა ქტ ია, რომ ბრ ალ ის წა ყე ნე ბის შე
მთ ხვ ევ აში ინ ტე რპ ოლი მას ქვ ეყ ან
აში ჩა მო იყ ვა ნს და ამ ში შის ნა თე ლი 
მა გა ლი თი  მი სი ად ვო კა ტის, ოთო 
კა ხი ძის მი ერ რა მდ ენ იმე დღ ის წინ 
გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი ნა ტოს სა პა რლ
ამ ენ ტო ას ამ ბლ ეის პრ ეზ იდ ენ ტის, 
ამ ერ იკ ელი კო ნგ რე სმ ენ ის მა იკლ 
ტე რნ ერ ის, ევ რო პა რლ ამ ენ ტის სა
გა რეო კო მი ტე ტის თა ვმ ჯდ ომ არ ის, 
ელ მარ ბრ ოკ ის წე რი ლე ბია. ის ინი 
თხ ოვ ნით მი მა რთ ავ ენ ინ ტე რპ ოლს 
და აც ხა დე ბენ, რომ  ყუ რა დღ ებ
ით აკ ვი რდ ებ იან ქა რთ ულ მე დი აში 
გა მო ქვ ეყ ნე ბულ ინ ფო რმ აც იე ბს 
და სთ ხო ვენ ინ ტე რპ ოლს, გა და
ხე დონ   სა აკ აშ ვი ლზე სა ერ თა შო
რი სო ძე ბნ ის გა მო ცხ ად ებ ას. ახ ლა 
ჯე რი ინ ტე რპ ოლ ზე და ქა რთ ვე ლი 
სა მა რთ ალ და მც ავი ორ გა ნო ებ ის 
აქ ტი ურ ობ აზ ეა. თუ გა მო ძი ება შე
ძლ ებს და ინ ტე რპ ოლს სა თა ნა დო 
მა სა ლე ბს წა რუ დგ ენს,  სა აკ აშ ვი ლს 
სა ქა რთ ვე ლო ში ჩა მო სვ ლა და გა სა
მა რთ ლე ბა ელ ოდ ება. 

მა მუ კა არ ეშ იძე, ექ სპ ერ ტი: 
– მთ ელი ამ აჟ იო ტა ჟის ძი რი

თა დი მი ზა ნი არ ის ზუ რაბ ჟვ ან იას 
სა ხე ლის დი სკ რე დი ტა ცია, რის შე
მდ ეგ აც და იწ ყე ბა, სა გა მო ძი ებო 

პრ ოც ეს ის დი სკ რე დი ტა ცია. რა დგ ან
აც  სა გა მო ძი ებო პრ ოც ესი ემ უქ რე ბა 
„ნა ცი ონ ალ ებ ის“ კე თი ლდ ღე ობ ას, 
ამ იტ ომ აც მათ სა ზო გა დო ება  უნ და 
და არ წმ უნ ონ ჟვ ან იას არ ატ რა დი ცი
ულ ორ იე ნტ აც ია ში, რომ სა ზო გა დო
ება  არ იყ ოს აქ ტი ური და მო მთ ხო ვნი 
იმ ის თვ ის, რომ სა გა მო ძი ებო პრ ოც
ესი მა ლე  და სრ ულ დეს. მე სა ერ თოდ 
არ მა ინ ტე რე სე ბს, რო გო რი ორ იე ნტ
აც იის იყო ჟვ ან ია, მე მა ინ ტე რე სე ბს, 
და დგ ინ დეს სი მა რთ ლე და მი მა ჩნ ია, 
რომ ამ სი მა რთ ლის და დგ ენ ას „ნა
ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ წა რმ ომ ად
გე ნლ ები უშ ლი ან ხე ლს. ას ევე, ხე ლს 
უშ ლის პრ ოკ ურ ატ ურ აში რა მდ ენ იმე 
ძა ლო ვა ნი, რო მლ ებ საც სა კუ თა რი 
ბი ოგ რა ფია ჭუ ჭყ ია ნი აქ ვთ. რაც შე
ეხ ება ექ სჰ უმ აც იას, ეს მნ იშ ვნ ელ ოვ
ანი სა კვ ან ძო ღო ნი სძ იე ბაა ას ეთი 
ტი პის გა მო ძი ებ ის დრ ოს. მე ამ სა
ქმ ის ფი ლო სო ფი ურ მხ არ ეზე ვა
მა ხვ ილ ებ ყუ რა დღ ებ ას. მთ ელი 
ზე წო ლა მი დის სა ზო გა დო ებ
აზე, რომ ამ სა ქმ ეზე ხა ლხ მა 
ხე ლი ჩა იქ ნი ოს. ჩვ ენ ძა ლი ან 
ბე ვრი ვე რს ია მო გვ ის მე ნია 
სა აკ აშ ვი ლთ ან და კა ვშ ირ ებ ით. 
პრ ემ იერმი ნი სტ რის სი კვ დი ლი 
ასე მა რტ ივ ად არ იქ ნე ბო და. რა
სა კვ ირ ვე ლია, ამ ას თან და კა ვშ
ირ ებ ით მა ში ნდ ელი პრ ეზ იდ ენ ტი 
სა ქმ ის კუ რს ში იქ ნე ბო და, ან სა აკ აშ
ვი ლი უშ უა ლოდ ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდა 
ჟვ ან იას ლი კვ იდ აც იის პრ ოც ესს ან, 
უკ ეთ ეს შე მთ ხვ ევ აში, შე მდ ეგ გა იგო. 
ყვ ელა ვა რი ან ტში სა აკ აშ ვი ლი და მნ
აშ ავ ეა. ავ იღ ოთ თუ ნდ აც მა რტ ივი 
დე ტა ლი, ხა რშ ილ აძე გა მო დის და 
ად ას ტუ რე ბს, რომ უს უპ ოვ ის გვ ამი 
ნა მდ ვი ლად გა იტ ან ეს და მე რე ის ევ 
შე მო იტ ან ეს შე ნო ბა ში. ეს ხომ ად რე 
არ უთ ქვ ამთ, თუ ერ თი ტყ უი ლი იყო 
თა ვის დრ ოზე ნა თქ ვა მი, იქ ნე ბა ასი 
ტყ უი ლი.  ერთ შე მთ ხვ ევ აში გა მო ჩნ
და და თვ ით ონ აღ ია რე ბენ, რომ ეს 
ასე მო ხდა, რა ტომ უნ და და ვი ჯე რო 
მე მა თი ნა თქ ვა მი? მა თი არც ერ თი 

სი ტყ ვის არ მჯ ერა. ეს ემ ოც იუ რი 
ნა თქ ვა მი არ არ ის, ეს არ ის ლო გი კა.  
ფა ქტ ია, ად ამ ია ნე ბმა გა და დგ ეს რა
მდ ენ იმე ნა ბი ჯი და ირ კვ ევა,  რომ ამ 
მო ქმ ედ ებ ათა ჯა ჭვ ში, რა საც ის ლა
პა რა კო ბდ ნენ,  თუ ნდ აც ერთ რგ ოლ
ში ყო ფი ლა ტყ უი ლი. იმ ის თვ ის, რომ 
სა აკ აშ ვი ლი გა სა მა რთ ლდ ეს, გა მო
ძი ებ ამ უნ და და ამ ტკ იც ოს, რომ მას 
ამ აში მო ნა წი ლე ობა აქ ვს მი ღე ბუ ლი. 
თუ სა აკ აშ ვი ლმა  ამ აში პი რო ვნ ულ ად 
მი იღო მო ნა წი ლე ობა და ეს და მტ კი
ცდა, ეს სხ ვა სა ქმ ეა.   

– ოჯ ახი პი რდ აპ ირ სა უბ რო ბს 
იმ აზე, რომ სა აკ აშ ვი ლმა ჟვ ან იას 

სა ხით პო ლი ტი კუ რი ოპ ონ ენ ტი 
მო იშ ორა?

– გა სა გე ბია, თუ მცა არ სე ბო ბს, სი
ტყ ვი ერი და წე რი ლო ბით გა ცე მუ ლი 
და ვა ლე ბე ბი. სი ტყ ვი ერი და ვა ლე ბის 
და და სტ ურ ება არ ის ძა ლი ან რთ ული, 
ამ იტ ომ აც გა მო ძი ებ ას ბე ვრი მუ შა
ობა მო უწ ევს. 

ლე ვან ალ აფ იშ ვი ლი, ექ სპ ერ ტი: 
– სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე რე სი არ ის 

ამ სა ქმ ეზე რე ალ ური სუ რა თის მა ქს
იმ ალ ურ ად წა რმ ოჩ ენა და გა მო ძი ება. 
დღ ეს ეს სა კი თხი ქუ ლე ბის და გრ
ოვ ებ ისა და პო ლი ტი კუ რი ან გა რი
შს წო რე ბის სა გა ნი ხდ ება, თუ მცა ეს 
მა რთ ლმ სა ჯუ ლე ბი სთ ვის შე სა ძლ ოა, 
ნა კლ ებ ად სა ინ ტე რე სო იყ ოს. ორ იე
ნტ აც იას ნა კლ ები მნ იშ ვნ ელ ობა აქ ვს. 
აქ მთ ავ არ ია, რე ალ ურ ად რამ გა მო
იწ ვია ამ ად ამ ია ნე ბის სი კვ დი ლი. ამ ის 
ირ გვ ლივ უნ და იყ ოს მე დია და სა ზო
გა დო ება კო ნც ენ ტრ ირ ებ ული. ფა ქტ
ია, რომ ორი ად ამ ია ნი გა რდ აი ცვ ალა, 
ამ სპ ეკ ულ აც იე ბში რამ გა მო იწ ვია 
სი კვ დი ლი, მკ აფ იო პა სუ ხი იკ არ გე
ბა. ამ ჟა მი ნდ ელ მა პრ ოკ ურ ატ ურ ამ 
და წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ ამ სი ნა მდ ვი
ლე იც იან. ჩე მთ ვის მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, 
გა ვი გო, რით გა რდ აი ცვ ალა ჩე მი ქვ
ეყ ნის პრ ემ იერმი ნი სტ რი? რო გორ 
გა რდ აი ცვ ალა, მე მი სი პი რა დი ცხ ოვ
რე ბა არ მა ინ ტე რე სე ბს. 

– ჟვ ან იას ოჯ ახი პი რდ აპ ირ სა
უბ რო ბს სა აკ აშ ვი ლის ინ ტე რე სე
ბზე და იმ აზე,  რომ სწ ორ ედ სა აკ
აშ ვი ლის და კვ ეთ ით მო ხდა ჟვ ან იას 
ლი კვ იდ აც ია, რა დგ ან აც მან მო იშ
ორა მთ ავ არი პო ლი ტი კუ რი მო წი
ნა აღ მდ ეგე?

– ეს არ ის ამ სა ქმ ის პო ლი ტი კუ რი 
შე მა დგ ენ ელი. ძა ლი ან ბე ვრი ად ამ ია
ნის   ინ ტე რე სში  შე იძ ლე ბა შე დი ოდა 
ჟვ ან იას არ ყო ფნა. სა ინ ტე რე სოა, რას 
შვ რე ბა გა მო ძი ება, ეს ვე რს იე ბი შე
სწ ავ ლი ლი აქ ვს? გა მო ძი ებ ამ უნ და 
შე ამ ოწ მოს ყვ ელა ვე რს ია  და მან 
უნ და თქ ვას ყვ ელ აფ ერი. გა უგ ებ არ
ია, რა ტომ ჩქ არ ობს პრ ოკ ურ ატ ურა, 
და ან ონ სე ბუ ლი გა ხს ნე ბით  თვ ით ონ 
აძ ლე ვს სხ ვა მხ არ ეს სპ ეკ ულ აც იის 
სა შუ ალ ებ ას.   

ვა სილ მა ღლ აფ ერ იძე: 
– დი დი მი ხვ ედ რა არ სჭ ირ დე

ბა იმ ას, რომ ჟვ ან იას სა ქმ ის ირ
გვ ლივ ეს აჟ იო ტა ჟი აწ ყო ბს იმ 
ხა ლხს, ვი საც  კვ ალ ის და ფა რვა 
უნ და. მით უმ ეტ ეს იმ ფო ნზე, 
რო დე საც ოჯ ახი აც ხა დე ბს, 
რომ სა ქმე თი თქ მის ბო ლო შია 
და მა ლე გა იხ სნ ება. ნე ბი სმ იე
რი ხე რხი რომ გა მო იყ ენ ება ად

ამ ია ნის დი სკ რე დი ტა ცი ის თვ ის, 
ეს მი უღ ებ ელ ია. მთ ელი სა ზო გა

დო ება და მათ შო რის მე დი აც უნ
და და ფი ქრ დეს, ხომ არ მი ვა დე ქით 
იმ ზღ ვა რს, რო დე საც ად ამ ია ნე ბის  
ღი რს ებ ის შე ლა ხვა ცხ ოვ რე ბის წე
სად იქ ცა. ჩვ ენ უნ და და ვე ლო დოთ  
გა მო ძი ებ ას. უნ და მი ვე ჩვ იოთ, რომ 
ად ამ ია ნე ბი სთ ვის ინ ტე რვ იუ ებ ით 
ბრ ალ დე ბე ბის წა ყე ნე ბა არ შე იძ ლე
ბა, მა გრ ამ ის, რომ სა აკ აშ ვი ლის მი
სა მა რთ ით არ სე ბო ბს უა მრ ავი ეჭ ვი, 
ამ ას ყვ ელა ვხ ედ ავთ და გა მო ძი ებ ას 
ვე ლო დე ბით. გა მო ძი ებ ამ უნ და თქ
ვას და სა სა მა რთ ლომ გა მო იტ ან ოს 
ვე რდ იქ ტი. 

კა ხა ჩი ტა ია, ყო ფი ლი პა რლ ამ
ენ ტა რი:  

– ფა ქტ ია, რომ ბო ლო დღ ეე ბის 

ის ტე რი აა, სა ზო გა დო ებ ამ უა რყ ოფ
ით ად მი იღო. რო გო რც ჩა ნს, გა მო
ძი ებ ის მხ რივ, სე რი ოზ ული ნა ბი ჯე
ბი გა და იდ გა და ამ ის გა მოა ის ტე
რია. ამ სი ბი ნძ ურ ით „ნა ცი ონ ალ ები“ 
ძა ბა ვენ მდ გო მა რე ობ ას და ჩვ ენც 
კი, ზუ რას მე გო ბრ ები, იძ ულ ებ ული 
გა ვხ დით, გა ნც ხა დე ბა გა გვ ეკ ეთ ებ
ინა.  ჩე მთ ვის არ აა დე კვ ატ ური იყო 
ის გა რე მო ება, რომ პრ ოკ ურ ატ ურ ის 
მხ რი დან წა ყე ნე ბულ კო ნკ რე ტულ 
ბრ ალ დე ბე ბზე, პა სუ ხე ბის მა გი ვრ ად 
მი ვი ღეთ ეს სი ბი ნძ ურე. ვფ იქ რობ, 
ზუ რას სა ქმ ეს ნა თე ლი მო ეფ ინ ება. 
მე არ ავ ის უდ ან აშ აუ ლო ბის პრ ეზ
უმ ფც იას არ და ვა რღ ვევ, მა გრ ამ მა
ოც ებს ის გა რე მო ება, რომ სა აკ აშ ვი
ლის ხე ლი სუ ფლ ებ ის პი რო ბე ბში არ 
ჩა ტა რდა უა მრ ავი მტ კი ცე ბუ ლე ბის 
ჯე რო ვა ნი გა მო კლ ევა. „ნა ცი ონ ალ
ებ ის“ მხ რი დან ზუ რას სა ხე ლის მი
მა რთ ვე რა ნა ირი  პა ტი ვი სც ემა ვერ 
და ვი ნა ხეთ.  მთ ავ არი კი, რაც მათ 
ვერ გა ით ვა ლი სწ ინ ეს, იყო ის, რომ 
მათ გა და წყ ვე ტი ლი ეგ ონ ათ ეს სა
ქმე და ამ აზე ლა პა რა კი არ უნ და გა
გრ ძე ლე ბუ ლი ყო. ეს მა შინ, რო დე
საც  სა ზო გა დო ებ აში უა მრ ავი უპ
ას უხო კი თხ ვა არ სე ბო ბს. დღ ეს რომ 
გა მო დის სა აკ აშ ვი ლის იუ რი სტი და 
ოპ ონ ირ ებ ას უწ ევს არ სე ბულ სი ტუ
აც იას, იმ  9 წე ლი წა დში  რა ტომ არ 
აკ ეთ ებ და ამ ას? ეს ყვ ელ აფ ერი სა
ზო გა დო ებ აში იწ ვე ვს ეჭ ვე ბს,  მა თი 
კო ნტ რა რგ უმ ენ ტე ბი კი ამ ეჭ ვე ბს 
კი დევ უფ რო აძ ლი ერ ებს. მთ ავ არ
ია, რა ვი თა რე ბა ში გა რდ აი ცვ ალა  
ყო ფი ლი პრ ემ იე რი? ფა ქტ ია, რომ 
სა აკ აშ ვი ლი და მი სი  გუ ნდი აღ
ელ ვე ბუ ლია, ალ ბათ, რა ღაც აქ ვთ 
ას აღ ელ ვე ბე ლი. თუ ის ინი და წრ მუ
მე ბუ ლი არ იან ვე რს ია ში, რო მე ლიც 
გა ცხ ად და, მა შინ სა ინ ტე რე სოა რა
ტომ ღე ლა ვენ? რამ გა მო იწ ვია ას
ეთი გა ბრ აზ ება, ის ტე რია, ზი ზღი, 
ში ში? ის ინი  ზე წო ლას ცდ ილ ობ ენ 
სა ზო გა დო ებ აზე, რაც თა ვი და ნვე 
გა ნწ ირ ულ ია“.

„სააკაშვილის 
მისამართით 

არსებობს 
უამრავი ეჭვი, 

ამას ყველა 
ვხედავთ და 
ველოდებით 
გამოძიებას. 
გამოძიებამ 

უნდა თქვას და 
სასამართლომ 
გამოიტანოს 
ვერდიქტი“

„ან სააკაშვილი 
უშუალოდ 
ხელმძღვანელობდა 
ჟვანიას 
ლიკვიდაციის 
პროცესს 
ან, უკეთეს 
შემთხვევაში, 
შემდეგ გაიგო“...

კახა 
ჩიტაია: 

„სააკაშვილი 
და მისი  გუნდი 
აღელვებულია, 

ალბათ, 
რაღაცა აქვთ 

ასაღელვებელი“

მამუკა 
არეშიძე: 

„სააკაშვილი 
ყველა 

ვარიანტში 
დამნაშავეა“ 

ვასილ 
მაღლაფერიძე: 

„ჟვანიას 
საქმეზე 

აჟიოტაჟს 
აწყობს ის 

ხალხი, ვისაც 
უნდა ამ 

საქმეზე კვალის 
დაფარვა...“
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როგორ შეიქმნა მტკიცებულებები 
ზურაბ ჟვანიას მამათმავლობაზე?

მა რი ამ ნა დი რა ძე

„მე არ ვი ცი, ვინ რას ლა პა რა
კო ბს. ზუ რაბ ჟვ ან ია იყო ჩე მი ახ
ლო მე გო ბა რი და ყვ ელ ამ ძა ლი ან 
კა რგ ად იც ის, იქ რა მო ხდა. იყო 
უბ ედ ური შე მთ ხვ ევა. იყო ფე დე რა
ლუ რი ბი ურ ოს დე ტა ლუ რი და სკ
ვნა და ოჯ ახი ამ და სკ ვნ ას იც ნო ბს. 
ჩვ ენ ეს და სკ ვნა არ გა მო ვა ქვ ეყ ნეთ 
გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო, იმ იტ ომ, 
რომ სა ქმე ეხ ება ად ამ ია ნის ბე ვრ, 
ძა ლი ან ღრ მა და ის ეთ დე ტა ლს... 
და ნა მდ ვი ლად, ჩე მთ ვის ზუ რა ბის 
სა ხე ლი იყო წმ ინ და თა წმ ინ და. თუ 
ვი ნმ ეს თვ ის ეს არ არ ის ხე ლშ ეუ ხე
ბე ლი, მათ შო რის ვი ნმე ოჯ ახ ის წე
ვრ ის თვ ის, ეს მათ სი ნდ ის ზე იყ ოს. 
მე ძა ლი ან მი ყვ არ და ზუ რაბ ჟვ ან
ია და მი სი რე პუ ტა ცია, მი სი სა ხე
ლი და მი სი ხს ოვ ნა არ ის ჩე მთ ვის 
წმ ინ და თა წმ ინ და. სა ქა რთ ვე ლო პა
ტა რა ქვ ეყ ან აა, ყვ ელ ამ ყვ ელ აფ ერი 
იც ის და ზღ აპ რე ბი მო უყ ვნ ენ ერ
თმ ან ეთს“, – ეს გა ნც ხა დე ბა მი ხე
ილ სა აკ აშ ვი ლმა 2013 წლ ის ოქ ტო
მბ ერ ში გა აკ ეთა. მა შინ მან კა რგ ად 
იც ოდა, რომ მი სი სა პრ ეზ იდ ენ ტო 
დღ ეე ბი თი თზე და სა თვ ლე ლად 
რჩ ებ ოდა და რო ცა ის ქვ ეყ ნის ტე
რი ტო რი ას და ტო ვე ბდა, ზუ რაბ ჟვ
ან იას სა ქმე სულ სხ ვა სი მძ აფ რით 
წა რი მა რთ ებ ოდა. ამ გა ნც ხა დე ბით, 
რო გო რც ჩა ნს, ერ თგ ვა რი სი გნ ალი 
მი სცა მათ, ვი საც სა კუ თა რი „რო
ლის“ ფა რგ ლე ბში უნ და მო ეხ დი ნა 
ამ თე მის გა ნვ რც ობა...

მო ვლ ენ ები ას ეც გა ნვ ით არ და... 
თუ მა ნა მდე მხ ოლ ოდ მი ნი შნ ებ ით 
სა უბ რო ბდ ნენ ყო ფი ლი პრ ემ იე რის 
არ ატ რა დი ცი ულ სე ქს უა ლურ ორ იე
ნტ აც ია ზე, ახ ლა მის ძმ ას, გო გლა ჟვ
ან იას ღი ად უწ ევს პა სუ ხი კი თხ ვა ზე 
– თუ ზუ რაბ ჟვ ან ია ჰო მო სე ქს უა ლი 
იქ ნე ბო და, მი სთ ვის ეს არ ის თუ არა 
სი ბი ნძ ურე?..

ცხ ად ია, ამ თე მი სთ ვის ტა ბუს 
მო ხს ნას ერ თგ ვა რი პრ ოვ ოც ირ ება 
გა უკ ეთა „რუ სთ ავი 2“ის ეთ ერ ით 
გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლმა გა მო ძი ებ ის ფე
დე რა ლუ რი ბი ურ ოს ე.წ. გა სა იდ უმ
ლო ებ ულ მა და სკ ვნ ამ, რო მლ ის შე
სა ხე ბაც ზე მო შე მო თა ვა ზე ბულ ცი
ტა ტა ში თა ვის დრ ოზე სა აკ აშ ვი ლიც 
სა უბ რო ბდა.

არ ადა, ფე დე რა ლუ რი ბი ურ ოს 
და სკ ვნ ას და ეყ რდ ნო ჟუ რნ
ალ ის ტი ვა ხო კო მა ხი ძეც, 
რო დე საც სა ზო გა დო ებ
ას შე სთ ავ აზა სკ ან და
ლუ რი ფი ლმი, „ტყ ვი ის 
გა რე შე“... 2013 წლ ის 
ოქ ტო მბ ერ ში ვა ხო კო
მა ხი ძეს უკ ვი რდა, რა 
და სკ ვნ აზე სა უბ რო ბდა 
სა აკ აშ ვი ლი და „პრ აი
მტ აი მთ ან“ სა უბ რი სას 

აც ხა დე ბდა: „თუ მა რთ ლა არ სე ბო ბს 
„ეფ ბი აი“ს ას ეთი და სკ ვნა, გვ აჩ ვე
ნონ. მი სი გა ნც ხა დე ბი დან გა მო დის, 
რომ ყვ ელ ას თვ ის ცნ ობ ილი და სკ ვნ
ის სა წი ნა აღ მდ ეგო სხ ვა და სკ ვნა და
დო ფე დე რა ლუ რმა ბი ურ ომ? ას ეთი 
რამ წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია. რო დე საც 
მის მთ ავ არ დო კუ მე ნტ ზე ფი ლმი გა
ვა კე თე, მა შინ ამ ერ იკ ის სა ელ ჩო ში 

შე ვხ ვდი ფე დე რა ლუ რი ბი ურ ოს წა
რმ ომ ად გე ნე ლს და მი სგ ან ვი ცი, რომ 
ეს არ ის ერ თა დე რთი და სკ ვნა და სხ
ვა არ არ სე ბო ბს. ვთ ქვ ათ, რომ მა ინც 
არ სე ბო ბს სხ ვა და სკ ვნა, რო მე ლზ ეც 
სა აკ აშ ვი ლი მი გვ ან იშ ნე ბს, რი სთ ვის 
სჭ ირ დე ბო დათ ის, რომ სა აკ აშ ვი ლს 
სა ფლ ავ ში ჩა ეტ ანა, რო ცა ის ამ ის გა
კე თე ბას აშ კა რად არ აპ ირ ებს? რო ცა 
ფე დე რა ლუ რი ბი ურო სა ქა რთ ვე ლო
ში ჩა მო ვი და, მა შინ ზუ რაბ ჟვ ან ია და 
რა ულ უს უპ ოვი უკ ვე და კრ ძა ლუ ლე
ბი იყ ვნ ენ. ამ იტ ომ, რაც ას ეთი კვ ლე
ვი სთ ვის არ ის სა ჭი რო, ამ ის თვ ის მა
სა ლას ვერ აი ღე ბდ ნენ“.

მა გრ ამ და სკ ვნ ის ეს ნა წი ლი გა
მო ქვ ეყ ნდა და აღ მო ჩნ და, რომ ის 
რე ალ ურ ად არ სე ბო ბს. 

ვფ იქ რო ბთ, მკ ით ხვ ელ ის თვ ის სა

ინ ტე რე სო უნ და იყ ოს, რას ფი ქრ ობს 
ვა ხო კო მა ხი ძე ამ ის შე სა ხებ დღ ეს. 
შე სა ბა მი სად, ინ ტე რვ იუს სწ ორ ედ 
მა სთ ან შე მო გთ ავ აზ ებთ:

– თქ ვენ ამ და სკ ვნ ას კა რგ ად 
იც ნო ბთ. რას გვ ეტ ყვ ით მის იმ ნა
წი ლზე, სა დაც სა უბ არ ია, რომ აღ
მო ჩე ნი ლია ჟვ ან ია სა და უს უპ ოვ ის 
„დე ენ ემი“ ზე წრ ებ ზე, ჭი ქე ბზე, ხა

ლა თე ბზე და ა.შ...
– ამ ას სა ერ თო არ აფ ერი აქ ვს რე

ალ ურ კვ ლე ვა სთ ან. ეს არ ის წმ ინ და 
წყ ლის პრ ოპ აგ ან და და აი, რა ტომ: 
ყო ფი ლი ხე ლი სუ ფლ ება ამ სა ქმ ეს 
ფა ქტ ია, რომ აყ ალ ბე ბდა. გა ყა ლბ ება 
შე იძ ლე ბო და ჩა დე ნი ლი ყო ორი მი
ზნ ით – ერ თი მხ რივ, თუ ნა მდ ვი ლად 
ჰქ ონ და ად გი ლი  მა მა თმ ავ ლო ბის 
ფა ქტს და მა ში ნდ ელ მა ხე ლი სუ ფლ
ებ ამ ამ ის და მა ლვა მო ის ურ ვა, მე ორე 
მხ რივ კი, ამ გა ყა ლბ ებ ებ ით სწ ორ ედ 
ამ მა მა თმ ავ ლო ბის ფა ქტ ის და სა
და სტ ურ ებ ლად მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბის 
შე ქმ ნას ცდ ილ ობ დნ ენ... რე ალ ურ ად 
მა ში ნდ ელ მა გა მო ძი ებ ამ ვე რც ერ თი 
ან აბ ეჭ დი ვერ ამ ოი ღო შე მთ ხვ ევ ის 
ად გი ლი დან და ძა ლი ან ცუდ მდ გო
მა რე ობ აში აღ მო ჩნ და. გა ნს აკ უთ რე
ბით მა შინ, რო დე საც ეს ამ ბა ვი გა
ხმ აუ რდა. სწ ორ ედ ამ გა ხმ აუ რე ბის 
შე მდ ეგ არ ის გა გზ ავ ნი ლი ამ ერ იკ აში 
ჭი ქაც, სი გა რე ტიც და ა.შ. მათ გა გზ
ავ ნილ მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბზე და ას კვ ნა 
ფე დე რა ლუ რმა ბი ურ ომ, რომ ნა მდ
ვი ლად იყო მა თზე ამ ად ამ ია ნე ბის 
„დე ენ ემი“, თუ მცა, სულ სხ ვა სა ქმ ეა, 
რო გორ შე იქ მნა ეს ნი ვთ მტ კი ცე ბე ბი. 
ეჭ ვს იწ ვე ვს ის ფა ქტ იც, რა ტომ არ 
აჩ ვე ნეს „ეფ ბი აის“ ეს ნი ვთ ები, მა შინ, 
რო დე საც ის თა ვი დან იყო სა ქა რთ
ვე ლო ში ჩა მო სუ ლი... წა რმ ოგ იდ გე
ნი ათ, ჭი ქი დან არ ამ ოვ იდა თი თის 
ან აბ ეჭ დი და ამ ოვ იდა რა ტო მღ აც მა

რტო ნე რწ ყვი. ჩე მი აზ რით, „დე
ენ ემი“ ამ სა გნ ებ ზე გა და ტა

ნი ლი იყო... სხ ვა მხ რივ, 
ლო გი კა არ არ სე ბო ბს 

იმ აში, რა ტომ იქ ნა 
ერ თსა და იმ ავე სა
გა ნზე ნა პო ვნი მხ
ოლ ოდ „დე ენ ემი“ 
და ვერ იქ ნა ნა პო
ვნი ან აბ ეჭ დი. 

– სხ ვა თა შო რის, შო თა უტ ია შვ
ილ მა გა ნა ცხ ადა ამ ას წი ნათ, სრ
ულ იად მა რტ ივ ად ხდ ება ნი ვთ მტ
კი ცე ბა ზე „დე ენ ემ ის“ გა და ტა ნაო...

– რა თქა უნ და, მათ კა რგ ად იც
ოდ ნენ, ეს რო გორ ხდ ებ ოდა. სა იდ ან 
ეც ოდ ინ ებ ოდ ათ, თუ მათ ეს პრ აქ ტი
კა ში არ ჰქ ონ დათ გა ნხ ორ ცი ელ ებ
ული? სა ყუ რა დღ ებ ოა კი დევ ერ თი 

დე ტა ლი. „დე ენ ემი“ აღ მო ჩე ნი ლი იყო 
რა ტო მღ აც მხ ოლ ოდ ერთ სი გა რე
ტზე, იმ დრ ოს, რო დე საც ჟვ ან ია ძა
ლი ან ბე ვრს ეწ ეო და და ამ ას და ად
ას ტუ რე ბს ყვ ელა, ვი ნც მას იც ნო ბს. 
იმ ხნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, რა დრ ოს აც 
გვ თა ვა ზო ბენ, რომ მან სა ბუ რთ ალ
ოს ქუ ჩა ზე მდ ებ არე ბი ნა ში და ჰყო, 
ძა ლი ან ბე ვრი სი გა რე ტი უნ და ყო ფი
ლი ყო, შე სა ბა მი სად, ბე ვრი დე ენ ემ
ით. არ ადა აღ მო ჩნ და მხ ოლ ოდ ერ თი. 

– გა მო დის, რომ თქ ვენ იზ ია
რე ბთ ამ ერ იკ ის ელ ჩის პო ზი ცი ას 
იმ ის შე სა ხებ, რომ ფე დე რა ლურ 
ბი ურ ოში ჩა ტა რდა კვ ლე ვა იმ ნი
ვთ მტ კი ცე ბე ბზე, რაც მა ში ნდ ელ მა 
ხე ლი სუ ფლ ებ ამ მი აწ ოდა...

– ცხ ად ია, ასე იყო და რა მი აწ ოდა 
სა აკ აშ ვი ლის გა მო ძი ებ ამ ფე დე რა
ლურ ბი ურ ოს, ეს ღმ ერ თმა იც ის...  

– რა კი „ეფ ბი აი“ს აქ ამ დე გა სა
იდ უმ ლო ებ ული ნა წი ლის გა სა ჯა
რო ება მა ინც მო ხდა, მო დით, ვი სა
უბ როთ ამ კო ნტ ექ სტ ში სა სა მა რთ
ლოსა მე დი ცი ნო ექ სპ ერ ტი ზის და
სკ ვნ აზე, იქ რა წე რია ამ თე მა სთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ით?

– ჩა ჩუ ას და სკ ვნ აში პი რდ აპ ირ ეწ
ერა: უკ ანა ტა ნი სუ ფთ აა. არ ან აი რი 
კვ ალი სქ ეს ობ რი ვი ურ თი ერ თო ბის 
არ იყო. ახ სნ ას მა შინ ჩა ჩუ ამ, რა იყო 
რე ალ ურ ად. რა მე რომ ყო ფი ლი ყო 
ამ ვე რს იის გა სა მა გრ ებ ლად, ამ და
სკ ვნ აში არ ჩა წე რდ ნენ? გა შვ ებ ული 
აქ ვთ ბე ვრი დე ტა ლი. თუ ნდ აც ას
ეთი: წყ ლის ნი ჟა რა ში იყო გუ ლის 
ამ ონ აღ ები მა სა ნა პო ვნი. ამ აზე გა
მო ძი ებ ას ექ სპ ერ ტი ზა არ ჩა უტ არ
ებ ია. რო გორ ფი ქრ ობთ, ეს ჟვ ან იას, 
ან უს უპ ოვ ის კვ ალი რომ ყო ფი ლი ყო, 
ამ ას არ გა აკ ეთ ებ დნ ენ? რა ში და სჭ
ირ დე ბო დათ „დე ენ ემ ებ ის“ გა და ტან
გა დმ ოტ ანა, „დე ენ ემი“ პი რდ აპ ირ სა
ხე ზე ექ ნე ბო დათ. თა ნაც სუ ლაც არ 
და სჭ ირ დე ბო დათ ჰო მო სე ქს უა ლუ
რი სც ენ ის მო ფი ქრ ება, იმ ის და სა და
სტ ურ ებ ლად, რომ ეს ორი ად ამ ია ნი 
ნა მდ ვი ლად იმ ბი ნა ში და იღ უპა გა
ზის მო წა მვ ლის შე დე გად. პი რდ აპ ირ 
იტ ყო დნ ენ – აგ ერ, სა მზ არ ეუ ლო ში 
ის ხდ ნენ, გა ზით მო იწ ამ ლნ ენ, რა საც 
ად ას ტუ რე ბს ესა და ეს მტ კი ცე ბუ
ლე ბაო. მა გრ ამ ამ ას ვერ გა აკ ეთ ებ
დნ ენ, იმ იტ ომ, რომ არ იყო არც ჟვ
ან ია სი და არც უს უპ ოვ ის.  

– თქ ვე ნი აზ რით, რა მი ზა ნს ემ
სა ხუ რე ბა ფე დე რა ლუ რი ბი ურ ოს 
და სკ ვნ ის ამ სკ ან და ლუ რი ნა წი
ლის გა მო ქვ ეყ ნე ბა დღ ეს?

– ეს ყვ ელ აფ ერი ნა ცი ონ ალ ებს 
სჭ ირ დე ბათ მხ ოლ ოდ იმ ის თვ ის, რომ 
შე ქმ ნან ილ უზ ია, თი თქ ოს რა ღაც აქ
ვთ სა თქ მე ლი და არ არ იან და მნ აშ ავ
ენი.

ინ ტე რვ იუ ვა ხტ ანგ კო მა ხი ძე სთ ან

„ეს ყველაფერი 
ნაციონალებს 

სჭირდებათ მხოლოდ 
იმისთვის, რომ 

შექმნან ილუზია, 
თითქოს რაღაც 
აქვთ სათქმელი 

და არ არიან 
დამნაშავენი“

EXCLUSIVE

როდის გადავიდა ჟვანიასა 
და უსუპოვის „დეენემი“ 

ნივთმტკიცებებზე?

ვახო კომახიძე: – ჩაჩუას დასკვნაში პირდაპირ 
ეწერა: უკანა ტანი სუფთაა. არანაირი კვალი 

სქესობრივი ურთიერთობის არ იყო
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პირველად „პრაიმტაიმში“
მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ვა ნო მე რა ბი შვ ილ ის მო ად გი
ლე დუ მი ლს არ ღვ ევს... პი რვ
ელ ად „პრ აი მტ აი მში“ გე
ნე რა ლი ლე ვან გვ აზ ავა 
ბო ლო დრ ოის გა ხმ აუ
რე ბულ სა ქმ ეე ბზე სა
უბ რო ბს. ვის აძ ლე ვს 
ხე ლს სა მა რთ ალ
და მც ავი უწ ყე ბე ბის 
დი სკ რე დი ტა ცია და 
რა სა ხის და პი რი სპ
ირ ება არ სე ბო ბდა 
სა აკ აშ ვი ლის დრ ოს 
ძა ლო ვა ნი უწ ყე ბის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლე ბს 
შო რის? ვინ დგ ას იუ
რი ვა ზა გა შვ ილ ის აფ
ეთ ქე ბის უკ ან და რა ტომ 
ფი ქრ ობს გე ნე რა ლი გვ
აზ ავა, რომ კვ ალი რუ სე თის 
სპ ეც სა მს ახ ურ ებ თან მი დის? 
ამ ინ ტე რვ იუ ში მკ ით ხვ ელი უშ უა
ლოდ ვა ნო მე რა ბი შვ ილ ის მო ად
გი ლი სგ ან შე იტ ყო ბს, იყ ენ ებ და თუ 
არა წი ნა ხე ლი სუ ფლ ება შსსს და
ნა ყო ფე ბს პო ლი ტი კუ რი ოპ ონ ენ
ტე ბის წი ნა აღ მდ ეგ. სა ნამ ამ კი თხ
ვე ბზე პა სუ ხე ბს იხ ილ ავთ, მა ნა მდე 
გე ტყ ვით, რომ გე ნე რა ლი ლე ვან გვ
აზ ავა ამ ჟა მად ორ გა ნი ზა ცია „სა მა
რთ ალ და მც ავ თა და ცვ ის ლი გას“ 
წა რმ ოა დგ ენს, რო მლ ის წა რმ ომ ად
გე ნლ ები, მათ შო რის კრ იმ პო ლის 
უფ რო სის ყო ფი ლი მო ად გი ლე, ირ
აკ ლი ფი რც ხა ლა ვა კო რტ ებ თან ჩა
ტა რე ბუ ლი სპ ეც ოპ ერ აც იის გა მო 
სი სხ ლის სა მა რთ ლის პა სუ ხი სგ ებ
აში მი სც ეს. გვ აზ ავა ამ და პა ტი მრ
ებ ებს პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე
ბუ ლს უწ ოდ ებს. 

– ბა ტო ნო ლე ვან, პი რვ ელ რი
გში გმ ად ლო ბთ, რომ და გვ თა ნხ მდ
ით ინ ტე რვ იუ ზე... მო დით, სა უბ არი 
და ვი წყ ოთ ყვ ელ აზე აქ ტუ ალ ური 
თე მით... რა ტომ ფი ქრ ობთ, რომ თქ
ვე ნი თა ნა მო აზ რე ებ ის, მათ შო რის 
ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვას და კა ვე ბა 
პო ლი ტი ზე ბუ ლია? რა გა ძლ ევთ 
ამ ის სა ფუ ძვ ელს?

– ამ ის სა ფუ ძვ ელს მა ძლ ევს ბრ
ალ ის და დგ ენ ილ ება, სა დაც პი რდ აპ
ირ ჩა წე რეს პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვი. 
თე თრზე შა ვით წე რია, რომ ეს პი რე
ბი არ იან წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ ის წა რმ
ომ ად გე ნლ ები, ლა პა რა კო ბენ ნუ ლო
ვან ტო ლე რა ნტ ობ ასა და არ ეუ ლო ბა
ზეო, რაც სრ ული აბ სუ რდ ია. ჩვ ენ არ 
ვა რთ ე.წ. 9წლ ია ნი პო ლი ცი ელ ები. 
უმ ეტ ესი ჩვ ენ გა ნი ამ სი სტ ემ აში 
15 წე ლი და კი დევ უფ რო დი დი 
ხა ნია მუ შა ობს. გა რდა ამ ისა, 
პრ ოკ ურ ატ ურა ბრ ალ ის და
დგ ენ ილ ებ აში პი რდ აპ ირ 
წე რს, რომ თი თქ ოს ფი
რც ხა ლა ვას აქ ვს კა ვშ
ირ ები სა ზღ ვა რგ არ
ეთ, სა ვა რა უდ ოდ, 
უკ რა ინ ას თან, იქ 
მყ ოფ ძა ლო ვნ

ებ თან, აპ ელ ირ ებ ენ, რა ღაც აბ სუ რდ
ულ არ ეუ ლო ბა ზე და ა.შ. ეს შე იძ ლე
ბა ის აუ ბრ ოს პო ლი ტი კო სმა, მა გრ ამ, 
რო დე საც უც ხო ურ კა ვშ ირ ებ ზე წე რს 
პრ ოკ ურ ატ ურა და ამ ით ას აბ უთ ებს 
და პა ტი მრ ებ ის აუ ცი ლე ბლ ობ ას, სხ ვა 
არ აფ ერ ია, თუ არა ბრ ალ ის პო ლი

ტი კუ რი მო ტი ვი. 
– რა მდ ენ ად სწ ორი იყო სა

აკ აშ ვი ლის ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
დრ ოს გა მო ცხ ად ებ ული 

ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რა ნტ
ობა... ხომ არ ფი ქრ

ობთ, რომ კრ იმ ინ
ალ თან ბრ ძო ლის 

ამ პო ლი ტი კამ არ 
გა ამ არ თლა?

– არა, ასე ნა მდ ვი ლად არ ვფ იქ
რობ. პო სტ სა ბჭ ოთა ქვ ეყ ნე ბს შო რის 
სა ქა რთ ვე ლო ით ვლ ებ ოდა ერთერთ 
ყვ ელ აზე კრ იმ ინ ალ ურ და კო რუ მპ
ირ ებ ულ სა ხე ლმ წი ფოდ. კრ იმ ინ ალ
ური სა მყ არ ოს ლი დე რე ბის 70 პრ ოც
ენ ტი სწ ორ ედ სა ქა რთ ვე ლო დან იყო. 
ის ინი აკ ონ ტრ ოლ ებ დნ ენ არ ამ არ ტო 
და ნა შა ულ ებ რივ და ჯგ უფ ებ ებს, არ
ამ ედ ქვ ეყ ნის ბი უჯ ეტ ებს, გა ვლ ენა 
ჰქ ონ დათ პო ლი ტი კო სე ბზე, მთ ავ
რო ბე ბზე და ა.შ. რომ არა ნუ ლო ვა ნი 
ტო ლე რა ნტ ობა, ამ სა ტკ ივ არს წე ლში 
ვერ გა და ვტ ეხ დით. 

– და ამ ით ხს ნით 2006 წლ ის 2 მა
ის ის სპ ეც ოპ ერ აც იას, რო მე ლს აც 
ზუ რაბ ვა ზა გა შვ ილი და ალ ექ სა ნდ
რე ხუ ბუ ლო ვი ემ სხ ვე რპ ლნ ენ?

– ამ კი თხ ვა ზე ასე გი პა სუ ხე ბთ: 
ჩვ ენ და ვი წყ ეთ სპ ეც და ნი შნ ულ ებ ის 
რა ზმ ის გა და მზ ად ება და სა ვლ ეთ ის 
გა ნვ ით არ ებ ულ ქვ ეყ ნე ბში. სი სტ ემ
ატ ურ ად მი დი ოდა მა თი ტრ ენ ინ გე
ბი. ბუ ნე ბრ ივ ია, მათ რაც ის წა ვლ ეს, 
ისე იმ ოქ მე დეს. ანუ და ინ ახ ეს სა ფრ
თხე და გა ხს ნეს სა პა სუ ხო ცე ცხ ლი. 
ნე ბი სმ იე რი ქვ ეყ ნის პო ლი ცია, მით 
უმ ეტ ეს სპ ეც რა ზმი, ან ალ ოგ იუ რად 

მო იქ ცე ოდა. ამ დრ ოს პო ლი ცი ელ ებ
მა და იც ვეს არა მხ ოლ ოდ სა კუ თა რი 
თა ვი, არ ამ ედ იქ ვე მყ ოფი მშ ვი დო ბი
ანი მო ქა ლა ქე ები. 

– თუ მცა ჩნ დე ბა კი თხ ვა – რა ში 
და სჭ ირ და სპ ეც რა ზმს ას ეუ ლო ბით 
სა ბრ ძო ლო ვა ზნ ის გა მო ყე ნე ბა?

– რო დე საც სპ ეც ოპ ერ აც ია ტა
რდ ება, იქ ვა ზნ ებს არ ავ ინ ით ვლ ის. 
თი თო მჭ იდ ში 30 ტყ ვი აა, იქ მყ ოფ მა 
სპ ეც რა ზმ ელ მა, ვინ რა მდ ენი ის რო

ლა, ამ ის რე გუ ლი რე ბა იმ მო მე ნტ ში 
წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია. არ სად არ წე რია 
კა ნო ნში, ორი ტყ ვია უნ და ეს რო ლო, 
თუ ათი. რო დე საც ხე დავ სა ფრ თხ ეს, 
ხს ნი ცე ცხ ლს. ეს ელ ემ ენ ტა რუ ლია. 
მა ინ ცდ ამ აი ნც პო ლი ცი ელი უნ და მო
მკ ვდ არ იყო? არ მე სმ ის, რა ლო გი კაა.

– რაც შე ეხ ება იუ რი ვა ზა გა შვ
ილ ის აფ ეთ ქე ბას... რო გორ ფი ქრ
ობთ, რა ტომ უნ და მო ეკ ლა და კა ვე
ბულ სო სა ნა შვ ილს ვა ზა გა შვ ილი?

ვანო მერაბიშვილის მოადგილე 

დუმილს არღვევს!

EXCLUSIVE

ექსკლუზიური 
ინტერვიუ 

გენერალ ლევან 
გვაზავასთან

„ძალიან 
დიდი

ძალაუფლება მისცეს 
კუდ-სა და სოდ-ს. სამწუხარო 

რეალობაა, რომ გარკვეულწილად 
ხდებოდა ამ სამსახურების 
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პირველად „პრაიმტაიმში“
– ამ ას მე ვერ გე ტყ ვით, მა გრ ამ 

და ზუ სტ ებ ით შე მი ძლ ია, ვთ ქვა, რომ 
ვა ზა გა შვ ილ ის ოჯ ახ ის შე მდ ეგ ამ 
აფ ეთ ქე ბით და ვზ არ ალ დით ჩვ ენ – მე 
და ჩე მი მე გო ბრ ები. ჩვ ენ სა მა რთ ლე
ბრ ივ და ვა ში ვი ყა ვით იუ რი ვა ზა გა
შვ ილ თან, სა ქმე სწ ორ ედ იქ ით მი დი
ოდა, რომ ეს სა მო ქა ლა ქო და ვა ჩვ ენს 
სა სა რგ ებ ლოდ და სრ ულ ებ ულ იყო. 
სწ ორ ედ იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ
ქე ბის შე მდ ეგ სა სწ რა ფოდ და კი თხ ეს 
კო რტ ებ ის სპ ეც ოპ ერ აც იის სა ქმ ეზე 
არ აე რთი პი რი და პრ აქ ტი კუ ლად 
ამ ას მო ჰყ ვა ფი რც ხა ლა ვა სა და სხ ვა 
ჩვ ენი მე გო ბრ ებ ის და კა ვე ბა. ვს ვამ 
ელ ემ ენ ტა რულ კი თხ ვას – რა ში გვ
აწ ყო ბდა ჩვ ენ ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ
ქე ბა? რაც შე ეხ ება სო სა ნა შვ ილს, პი
რა დად არ ვი ცნ ობ. მა სთ ან ახ ლო შე
ხე ბა არც ფი რც ხა ლა ვას ჰქ ონ ია. ჩვ ენ 
ვი ცნ ობ დით, რო გო რც ერთ რი გით 
პო ლი ცი ელს. ამ აფ ეთ ქე ბის შე მდ ეგ 
სა სწ რა ფოდ და იწ ყო კო რტ ებ ის სა ქმ
ის შე კე რვა. მი ნდა გი თხ რათ, რომ ის 
პრ ოკ ურ ორ ები, ვი ნც ამ სა ქმ ეს კე რა
ვენ, ად რე თუ გვ იან, კა ნო ნის წი ნა შე 
აგ ებ ენ პა სუ ხს. სა ზო გა დო ებ აც მა ლე 
მი ხვ დე ბა ყვ ელ აფ ერს. 

– მა შინ იქ ნებ გვ ით ხრ ათ თქ ვე
ნე ული ვე რს ია... ვის აძ ლე ვდა ხე
ლს ვა ზა გა შვ ილ ის მო ცი ლე ბა?

– მო დით, პი რდ აპ ირ გე ტყ ვით – 
ჩე მი აზ რით, ეს ყვ ელ აფ ერი ხე ლს 
აძ ლე ვდა იმ ხა ლხს, ვი ნც ახ ლა გა მო
ვა რდა და წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ ას თან 
ერ თად ლა ნძ ღა ვს მო ქმ ედ პო ლი
ცი ელ ებ საც. ეს ენი არ იან პრ ორ უს
ული ძა ლე ბი. დღ ეს ეს ხა ლხი ხე ლს 
იშ ვე რს პო ლი ცი ის კენ, რო გო რც 
ყო ფი ლი, ისე მო ქმ ედი თა ნა მშ რო
მლ ებ ის კენ. აქ ვე ყნ ებ ენ სხ ვა და სხ ვა 
სი ებს, უწ ოდ ებ ენ მკ ვლ ელ ებს და 
ავ რც ელ ებ ენ ათ ას გვ არ სი ბი ნძ ურ
ეს. ეს არ ის ძი რი თა დად ის ხა ლხი, 
ვი საც არ აწ ყო ბს ქვ ეყ ან აში ძლ იე რი 
პო ლი ცია, ძლ იე რი სა მა რთ ალ და მც
ავი სტ რუ ქტ ურ ები და ყვ ელ ან აი რად 
ძი რს უთ ხრ იან ამ ას. შე იძ ლე ბა, ვი ნმე 
კო ნკ რე ტუ ლმა პო ლი ცი ელ მა რა
ღაც ჩა იდ ინა და მან აუ ცი ლე ბლ ად 
უნ და აგ ოს პა სუ ხი, მა გრ ამ მთ ელი 
ის კა მპ ან ია, რო მე ლიც ახ ლა გა ჩა
ღე ბუ ლია პო ლი ცი ის წი ნა აღ მდ ეგ, 

ემ სა ხუ რე ბა მხ ოლ ოდ ჩვ ენი ქვ ეყ ნის 
მტ რის მი ზნ ებს. ხე ლი სუ ფლ ებ ამ უნ
და გა არ კვ იოს, ვი სგ ან ფი ნა ნს დე ბი ან 
ეს ჯგ უფ ები და ვის ინ ტე რე სე ბს ატ
არ ებ ენ.  გუ ლა ხდ ილ ად გე ტყ ვით, თუ 
ამ თე მას და უკ ავ ში რდა ჭი კა იძ ის გა
ნთ ავ ის უფ ლე ბაც, ძა ლი ან შე ცდ ნენ. 
თუ რო მე ლი მე ჩვ ენ გა ნი და მნ აშ ავე 
იქ ნე ბო და, ჭი კა იძე ნა მდ ვი ლად ვერ 
და გვ იც ავ და. 

– პი რა დად იც ნო ბთ ჭი კა იძ ეს?

– ის ჩე მზე გა ცი ლე ბით პა ტა რაა, 
მა გრ ამ კა რგ ად ვი ცნ ობ დი მის ოჯ ახს 
– მა მა მი სსა და ცხ ონ ებ ულ დე და მი სს, 
რო მე ლიც ახ ლა ხან გა რდ აი ცვ ალა. 
მა მა მი სი წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში პო
ლი ცი აში მუ შა ობ და და ძა ლი ან დიდ 
პა ტი ვს ვც ემ დი. ჭი კა იძ ეც უწ ეს იე რე

სი ახ ალ გა ზრ დაა და რო გო რც ვი ცი, 
მას დღ ეს აც პა ტი ვს სც ემს მთ ელი პი
რა დი შე მა დგ ენ ლო ბა. 

– ახ ალ მი ნი სტ რზე რა აზ რის ხა
რთ?

– ბე დის ირ ონ იაა, რომ ვა ხო გო მე
ლა ური მო ხვ და ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლთ
ან, რა დგ ან შე სა ძლ ოა, კო რტ ებ თან 
სწ ორ ედ ეგ ყო ფი ლი ყო. გო მე ლა ურ
იც სპ ეც რა ზმ ში მუ შა ობ და და ის ევე 
ას რუ ლე ბდა მი სთ ვის და კი სრ ებ ულ 

მო ვა ლე ობ ებს, რო გო რც ის ბი ჭე ბი, 
რო მლ ებ იც ახ ლა ცი ხე ში გა მო კე ტეს. 
მე ვფ იქ რობ, მას ნა მდ ვი ლად გუ ლი 
შე სტ კი ვა ბი ჭე ბზე და ჩე მი ვა რა უდ
ით, რა ღაც სა ხით თა ნა დგ ომ ას გა მო
ხა ტა ვს იმ სპ ეც რა ზმ ელ ებ ის მი მა რთ, 
რო მლ ებ იც არ აფ ერ შუ აში არ არ იან.  

– ცო ტა ხნ ის წინ პა ტი მრ ობ იდ
ან გა ნთ ავ ის უფ ლდა ემ ზარ კვ იც
ია ნი... თქ ვენ იყ ავ ით პო ლი ცი ის ის 
მა ღა ლჩ ინ ოს ანი, რო მე ლმ აც კო
დო რში იმ ცნ ობ ილი მო ვლ ენ ებ ის 
დრ ოს პი რვ ელ ად გა ის რო ლა ჰა ერ
ში, რა საც მე ორე მხ რი დან მო ჰყ ვა 
შე ია რა ღე ბუ ლი იე რი ში... ყო ველ 
შე მთ ხვ ევ აში ასე წე რია სა ქმ ის 
მა სა ლე ბში, რო მე ლიც ჯე რჯ
ერ ობ ით ეჭ ვქ ვეშ ოფ იც ია
ლუ რად არ ავ ის და უყ ენ ებ
ია... რა მდ ენ ად ად ეკ ვა ტუ
რად მო ქმ ედ ებ და მა შინ 
ხე ლი სუ ფლ ება?

– დი ახ, პი რვ ელი ჯგ
უფი ვი ყა ვით, რო მლ ებ იც 
კო დო რში შე ვე დით. გზ ად 
და გვ აწ იეს ინ ფო რმ აც ია,  
რომ იქ კვ იც ია ნი და მი სი 
ხა ლხი იყ ვნ ენ ჩა სა ფრ ებ
ულ ები. ვა ნო მე რა ბი შვ ილი 
და ოქ რუ აშ ვი ლი ერ თად ის
ხდ ნენ მა ნქ ან აში, მათ არ აც
ად ეს სპ ეც რა ზმს და თვ ით ონ ვე 
წა ვი დნ ენ წინ. ამ იტ ომ ჰა ერ ში 
მო ვა ხდ ინე გა სრ ოლა, რომ ეს ენი 
შე მე ჩე რე ბი ნა, რა დგ ან ვფ იქ რო ბდი, 
რომ ღო ნი სძ იე ბა სპ ეც რა ზმს უნ და 

ჩა ეტ არ ებ ინა. ამ ას მო ჰყ ვა ცე ცხ ლის 
გა ხს ნა მე ორე მხ რი დან. სა ბო ლო ოდ, 
კვ იც ია ნი გა იქ ცა და გა და ვი და აფ ხა
ზე თში, შე მდ ეგ უკ ვე თქ ვე ნთ ვი საც 
ცნ ობ ილ ია, რა გა ნც ხა დე ბე ბს აკ ეთ
ებ და ის რუ სულ ტე ლე არ ხთ ან. 

– ამ ბო ბენ, რომ შე მდ ეგი გა ხმ
აუ რე ბუ ლი სა ქმე, რო მე ლს აც პრ
ოკ ურ ატ ურა გა ხს ნი ლად გა მოა
ცხ ად ებს, სვ ან ეთ ში ჩა ტა რე ბულ 
სპ ეც ოპ ერ აც იას უკ ავ ში რდ ება... 
მა რთ ალ ია, პი რა დად თქ ვენ აფ რა

სი ძე ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ გა ნხ ორ ცი
ელ ებ ულ ოპ ერ აც ია ში არ მო ნა წი
ლე ბდ ით, მა გრ ამ უშ უა ლოდ ხე
ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდ ით გვ ამ ებ ის „აღ
მო ჩე ნის“ ოპ ერ აც იას... ცნ ობ ილ ია, 
რომ სა მა რხ ებ ის გა ხს ნის შე მდ ეგ 
იქ ლე ვან კა ლა ძი სა და ერთერ თი 
გა ტა ცე ბუ ლი გო გო ნას ცხ ედ რე ბის 
ნა ცვ ლად, მე19 სა უკ უნ ის ნე შტ ები 
და გხ ვდ ათ... 

– ვა ღი არ ებ, რომ ეს იყო ნა ჩქ არ
ევი გა ნც ხა დე ბა, რა დგ ან გვ ქო ნდა 
ინ ფო რმ აც ია, რომ სწ ორ ედ იქ უნ და 
ყო ფი ლი ყო კა ლა ძის ცხ ედ არი. სა მწ
უხ არ ოდ, ეს ინ ფო რმ აც ია მც და რი 
აღ მო ჩნ და. ერთერ თმა და კა ვე ბუ
ლმა, რუ სე თის მო ქა ლა ქე მუ რა ვი
ოვ მა გვ აც ნო ბა, რომ მას ნა მდ ვი ლად 
ჰყ ავ და ლე ვან კა ლა ძე ნა ნა ხი აფ რა
სი ძე ებ თან.  ეს მა სა ლე ბი მა ნა მდ ეც 
იყო შსსში და ამ იტ ომ აც გვ ინ დო და 
ინ ფო რმ აც იის გა და მო წმ ება. შე მდ ეგ 
და ვრ წმ უნ დით, რომ ეს პი რო ვნ ება 
სა სჯ ელ ის შე მს უბ უქ ებ ის მი ზნ ით 
ცდ ილ ობ და თა ნა მშ რო მლ ობ ას, რა
მაც პრ აქ ტი კუ ლად მც დარ კვ ალ ზე 
და გვ აყ ენა. 

– თქ ვენ იყ ავ ით ვა ნო მე რა ბი
შვ ილ ის მო ად გი ლე... შე გი ძლ იათ 
გვ ით ხრ ათ, რა იყო იმ დრ ოი ნდ ელი 
შსსს მთ ავ არი პრ ობ ლე მა?

– მი მა ჩნ და და დღ ეს აც მი მა ჩნ ია, 
რომ ის ეთი უწ ყე ბა, რო გო რიც არ ის 
ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო, პო ლი
ტი კუ რი აქ ტი ვით არ უნ და და აკ ომ
პლ ექ ტო. გა უგ ებ არ ია, რა ტომ უნ და 

ყო ფი ლი ყვ ნენ სი სტ ემ ის სა თა ვე ში 
„კმ არ ას“ წა რმ ომ ად გე ნლ ები. ეს 
თა ვი სთ ავ ად ახ დე ნდა უწ ყე ბის 
პო ლი ტი ზე ბას. ეს არ ის, რო გო რც 
წი ნა, ისე ახ ლა ნდ ელი ხე ლი სუ ფლ
ებ ის შე ცდ ომა. ყვ ელ ამ თა ვი უნ და 
და ან ებ ოს პო ლი ცი ას და პრ ოფ

ეს იო ნა ლე ბს მი სც ენ მუ შა ობ ის სა
შუ ალ ება. შე ცდ ომ ად ვთ ვლი, რომ 

თა ვის დრ ოზე ძა ლი ან დი დი ძა ლა
უფ ლე ბა მი სც ეს კუდსა და სოდს. 
სა მწ უხ არო რე ალ ობ აა და, ალ ბათ, 
ყვ ელა აღ ია რე ბს, რომ გა რკ ვე ულ
წი ლად ხდ ებ ოდა ამ სა მს ახ ურ ებ ის 
პო ლი ტი კუ რი ნი შნ ით გა მო ყე ნე ბა. 
რო დე საც „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო
ბა“ მო ვი და ხე ლი სუ ფლ ებ აში მა ში ნვე 
და იწ ყო იმ ის გა მო კვ ლე ვა – რა მდ ენი 
პა ტი მა რი გა დმ ოყ არ ეს შე ვა რდ ნა
ძის დრ ოს ფა ნჯ რე ბი დან. გა ხს ოვთ, 
ალ ბათ, რომ ეს თე მა სულ მუ სი რე
ბდა – აი, და კა ვე ბუ ლე ბს შსსს შე ნო
ბი დან ყრ იან და ა.შ. აღ მო ჩნ და, რომ 
სულ ორი შე მთ ხვ ევა იყო, რო დე საც 
მა რთ ლა გა დმ ოვ არ დნ ას ჰქ ონ და ად
გი ლი და იქ არ აფ ერი, გა რდა გა ქც

ევ ის მც დე ლო ბი სა, არ ყო ფი ლა. 
ეს რომ ნა ხეს, გა ჩუ მდ ნენ და ხმა 
აღ არ ავ ის ამ ოუ ღია. ახ ლა და

ახ ლო ებ ით მს გა ვსი ში ნა არ
სის თე მე ბით სა ქმ ეე ბს კე რა
ვენ და არ ავ ინ კი თხ ულ ობს, 
რე ალ ურ ად მო ხდა თუ არა 
მს გა ვსი რამ.  სა ბო ლოო 
ჯა მში, პო ლი ცი ელ ებ ის 
ტა ლა ხში ამ ოს ვრა სა რგ
ებ ელს არ ავ ის მო უტ ანს. 

– არ სე ბო ბდა და პი რი
სპ ირ ება ძა ლო ვა ნი უწ

ყე ბის პი რვ ელ პი რე ბს შო
რის?

– ჩვ ენ, პო ლი ცი ელ ები, ამ ას 
დიდ ყუ რა დღ ებ ას არ ვა ქც ევ დით, 

მა გრ ამ, რა თქ მა უნ და, გა ვლ ენ ებ ის 
გა ნს ამ ტკ იც ებ ლად და პი რი სპ ირ ებ
ებს ად გი ლი ჰქ ონ და.

„ვანო მერაბიშვილი და ოქრუაშვილი ერთად 
ისხდნენ მანქანაში... ჰაერში მოვახდინე 

გასროლა, რომ ისინი შემეჩერებინა“

„შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო 

პოლიტიკური 
აქტივით არ უნდა 
დააკომპლექტო. 

გაუგებარია, რატომ 
უნდა ყოფილიყვნენ 

სისტემის 
სათავეში „კმარას“ 

წარმომადგენლები. ეს 
თავისთავად ახდენდა 

უწყების 
პოლიტიზებას“

„გომელაურიც სპეცრაზმში მუშაობდა და ისევე ასრულებდა მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, როგორც 
ის ბიჭები, რომლებიც ახლა ციხეში გამოკეტეს. ვფიქრობ, მას ნამდვილად შესტკივა გული ბიჭებზე“
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ფოტო: თინა თუთისანი

ანა მარგველაშვილი და გიგი 

ჩიჩუა პირველად ტელეეთერში

  ნი ნო მჭ ედ ლი შვ ილი

მას მე რე, რაც პრ ეზ იდ ენ ტის ქა ლი შვ
ილი, ანა მა რგ ვე ლა შვ ილი და გი გი ჩი ჩუა 
და ქო რწ ინ დნ ენ, პრ ესა წყ ვი ლთ ან ინ
ტე რვ იუ ზე ნა დი რო ბს. სწ ორ ედ ამ იტ ომ, 
რო ცა სრ ულ იად შე მთ ხვ ევ ით სხ ვა ინ ტე
რვ იუ ზე მი სუ ლე ბს, „ჯდს“ის სტ უდ ია ში 
სასურველი რე სპ ონ დე ნტ ები და გვ ხვ და, 
ყვ ელა ხე რხს მი ვმ არ თეთ, რომ მა თთ ან 
ახ ლოს მი ვს ულ იყ ავ ით. 

ანა და გი გა, ვა ლე ნტ ინ ობ ის დღ ის ად მი 
მი ძღ ვნ ილ გა და ცე მა ში, „ბი ნა 18“ში მი იწ
ვი ეს. ეს არ ის პი რვ ელი გა და ცე მა, სა დაც 
შე ყვ არ ებ ული წყ ვი ლი გა მო ჩნ და. ცო ტა ხნ
ის წინ, პრ ეს აში გა ჩნ და ფო ტო, სა დაც ან ას 
მუ ცე ლი ეტ ყო ბა. რო გო რც ამ ბო ბენ, ანა 
ბა ვშ ვს ელ ოდ ება. ამ ინ ფო რმ აც იის გა და მო
წმ ება თა ვად წყ ვი ლთ ან ვერ მო ვა ხე რხ ეთ, 
ან ას პი რა დმა და ცვ ამ მა სთ ან არ მი გვ იშ ვა. 
სა მა გი ერ ოდ, უა მრ ავი ფო ტოს გა და ღე ბა 
მო ვა ხე რხ ეთ, სა დაც პრ ეზ იდ ენ ტის შვ ილს 
მუ ცე ლი ჯერ ნა მდ ვი ლად არ ეტ ყო ბა.

ჩვ ენ გი გის ძმ ას, მუ-
სი კოს ლე ვან ჩი ჩუ ას 
და ვუ კა ვშ ირ დით:

- თქვენს ძმ აზე და ან-
აზე მი ნდა გკ ით ხოთ, ქა-
ლა ქში ამ ბო ბენ, რომ ანა 
ორსულადაა. ამ ინ ფო რმ-
აც იის გა და მო წმ ება მი-
ნდა.

ლე ვან ჩი ჩუ ა: არა, ჭო რე-
ბია. არ არ ის ორ სუ ლად.
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ანა მარგველაშვილი და გიგი 

ჩიჩუა პირველად ტელეეთერში

გადაცემის ჩაწერის დროს შევიტყვეთ ისიც, 
რომ წყვილი ჯერ ქორწილს არ გეგმავს. გიგი 

ამბობს, რომ საამისოდ ჯერ ძალიან ცივა.

გადაცემიდან გაიგებთ, როგორ მიმართავს 
სიძე პრეზიდენტს და „ერთი ნახვით 

პრეზიდენტის სიძობის“ თუ სჯერა. ეს კითხვა 
მას იუმორისტმა თემო მჟავიამ დაუსვა. 

„ჭორია, არ არის 
ორსულად“
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რა ცვლილებებს გაატარებს დავით ნარმანია მერიაში
ვის ემუქრება 

ჯოკია 
ბოდოკია და 

რა შემთხვევში 
დაარღვევს ის 

დუმილს?!

მან „საჭირო პირებს“ 
შეუთვალა: თუ არ გინდათ 
საქმის გარშემო სიმართლე 

ვთქვა და ხმაურიანი 
გვარები დავასახელო, 
აქედან გამიყვანეთო...

„ნარმანია 
ვერ 

არეგულირებს 
სიტუაციას, 

რადგან არის 
სრულიად 

უავტორიტეტო“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

და ვით ნა რმ ან ია არ აღ მო ჩნ და 
ის პი რო ვნ ება, რო მე ლიც ლა ღად 
აგ რძ ნო ბი ნე ბდა თა ვს ხე ლი სუ
ფლ ებ ას თბ ილ ის ში – ექ სპ ერ ტე
ბის მს გა ვსს შე ფა სე ბე ბს პო ლი
ტი კო სე ბის მო თხ ოვ ნა მო ჰყ ვე ბა, 
რო მლ ებ იც მე რი ის მა ღა ლჩ ინ ოს
ნე ბის პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის სა კი
თხს აყ ენ ებ ენ და პრ ოკ ურ ატ ურ
ის გან მე რი ის მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბის 
სა ქმ ია ნო ბის შე სწ ავ ლას და უყ
ოვ ნე ბლ ივ მო ით ხო ვენ. 

დე და ქა ლა ქის მე რს წე ლი წა დზე 
მე ტი დრო ჰქ ონ და, სა კუ თა რი შე
სა ძლ ებ ლო ბე ბი ეჩ ვე ნე ბი ნა, თუ
მცა, ოპ ოზ იც იის გა ნც ხა დე ბით, ნა
რმ ან იამ სა ქმე მე რის ვა და მდ ელი 
არ ჩე ვნ ებ ის თე მის გა ნხ ილ ვა მდე 
მი იყ ვა ნა. ეს კი მა შინ, რო დე საც 
„ქა რთ ული ოც ნე ბის“ ხე ლმ ძღ ვა
ნე ლო ბა მი სგ ან 2016 წლ ის არ
ჩე ვნ ებ ამ დე რაც შე იძ ლე ბა მე ტი 
სა ქმ ის გა კე თე ბას ით ხო ვდა. მან 
კი ქუ ლე ბის და წე რის სა ნა ცვ ლოდ 
გუ ნდს სე რი ოზ ული პრ ობ ლე მე
ბი შე უქ მნა. პრ ობ ლე მას სა კმ აოდ 
უც ნა ური სა ხე ლი და გვ არი აქ ვს – 
ჯო კია ბო დო კია. 

ბო დო კი ას მე რი აში და სა ქმ ება 
ბე ვრ ის თვ ის პი რვ ელ ივე დღ იდ ან 
გა ხდა მი უღ ებ ელი. მა სზე გა ვრ
ცე ლე ბუ ლი პი რვ ელი ინ ფო რმ აც ია 
იყო ის, რომ ბო დო კია ნა რმ ან იას 
თა ნა სო ფლ ელი და უა ხლ ოე სი მე
გო ბა რი იყო. თუ მცა ეს მხ ოლ ოდ 
შა ვი პი არი აღ მო ჩნ და, რე ალ ურ ად, 
ის ვა კე ლია და ამ ით ყვ ელ აფ ერი 
ით ქვა.  ინ ფო რმ აც იას ბო დო კი ას 
და ბა დე ბი სა და გა ზრ დის ად გი
ლის შე სა ხებ მე რი ის ზე და მხ ედ ვე
ლო ბის სა მს ახ ურ ის უფ რო სი გე გი 
ნი ჟა რა ძე ავ რც ელ ებს: „ის თბ ილ
ის ელი ბი ჭია, და ბა დე ბუ ლი და გა
ზრ დი ლი ვა კე ში“... 

„ვა კე ში გა ზრ დი ლი ბი ჭის“ შე
სა ხებ ცნ ობ ილი გა ხდა, რომ  ჯერ 
კი დევ შე ვა რდ ნა ძის დრ ოს იყო 
და კა ვე ბუ ლი ქრ თა მის აღ ებ ის
თვ ის და იგ ივე და ნა შა ულ ზე მის 
კა რი ერ აში 2010 წე ლიც მნ იშ ვნ
ელ ოვ ანი თა რი ღია. ამ ჯე რად კი 
ბო დო კია დი დი ხნ ით გა ეხ ვია, სულ 
მც ირე, შა რში, ისე კი სა ქმ ეს სე რი
ოზ ული კო რუ ფც იის სუ ნი უდ ის. 
ის  შსსს ან ტი კო რუ ფც იუ ლმა სა
აგ ენ ტომ და აკ ავა გა ნს აკ უთ რე ბით 
დი დი ოდ ენ ობ ით ქრ თა მის აღ ებ ის 
ფა ქტ ზე. ბო დო კი ამ ერთერ თი კე
რძო კო მპ ან იის წა რმ ომ ად გე ნე ლს 
სა სტ უმ როს მშ ენ ებ ლო ბის ნე ბა
რთ ვის გა ცე მა ში და ხმ არ ებ ისა და 
მშ ენ ებ ლო ბის პრ ოც ეს ში, მფ არ ვე
ლო ბის გა წე ვის სა ნა ცვ ლოდ, ქრ
თა მის სა ხით, 180 000 ამ ერ იკ ული 
დო ლა რი მო სთ ხო ვა, სა იდ ან აც 
წი ნა სწ არ ქრ თა მის სა ხით  მო თხ
ოვ ნი ლი თა ნხ ის ნა წი ლი – 50 000 
ამ ერ იკ ული დო ლა რი აი ღო. 

ბო დო კია ჯე რჯ ერ ობ ით დუ მი
ლის უფ ლე ბას ინ არ ჩუ ნე ბს, თუ
მცა, რო გო რც კუ ლი სე ბში ით ქვა, 
მან „სა ჭი რო პი რე ბს“ შე უთ ვა ლა: 
თუ არ გი ნდ ათ სა ქმ ის გა რშ ემო 
სი მა რთ ლე ვთ ქვა და ხმ აუ რი ანი 
გვ არ ები და ვა სა ხე ლო, აქ ედ ან გა
მი ყვ ან ეთო. 

მე რი ის მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბი 
ღია გა ნც ხა დე ბე ბში კო
რუ ფც იულ გა რი გე ბას 
გა ემ იჯ ნენ და გა ნა ცხ
ად ეს, რომ ის ინი მზ ად 
არ იან, გა მო ძი ებ ას თან 
ით ან ამ შრ ომ ლონ.

თა ვდ აპ ირ ვე ლად 
გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ
ფო რმ აც იით, ბო დო
კი ას უფ ლე ბე ბს და
ვით ნა რმ ან იას ძმა, 
ად ვო კა ტი ირ აკ ლი 
ნა რმ ან ია იც ავ და, 
თუ მცა აღ ნი შნ
ული ინ ფო რმ აც
ია დე და ქა ლა ქის 
მე რმა თა ვად უა
რყო. ჯო კია ბო
დო კი ას ად ვო კა ტად 
გი ორ გი ყა ვლ აშ ვი ლია. 
სხ ვა თა შო რის ირ აკ ლი ნა რმ ან იას 
სა ხე ლი და გვ არი ად რეც და უკ
ავ ში რეს სკ ან და ლს, რო დე საც 
აღ მო ჩნ და, რომ ის პა ტი მრ ებ ის 
წა მე ბა ში ეჭ ვმ იტ ან ილ ის, კო ბა 

თო დუ ას უფ ლე ბე ბს იც ავ და. რო
გო რც ამ ჯე რად, ინ ფო რმ აც ია და
ვით ნა რმ ან იამ მა ში ნაც უა რყო.   

ნი კა მე ლია:
– არ ის თუ არა ჯო კია ბო დო კი

ას ად ვო კა ტი და ვით ნა რმ ან იას ძმა, 
ამ ის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც იას ნა მდ
ვი ლად არ ვფ ლობ, თუ მცა ფა ქტ ია, 
რომ  ჯო კია ბო დო კია ნა რმ ან იას 
უა ხლ ოე სი მე გო ბა რი და მი სი თა
ნა სო ფლ ელ ია, კო კი დან. და ვით ნა
რმ ან იამ უნ და აი ღოს პა სუ ხი სმ გე
ბლ ობა მო მხ და რზე, გა მო ვი დეს და 
სა ზო გა დო ებ ას გა ნუ ცხ ად ოს, რა 
ნი შნ ით და ნი შნა მან თა ვის დრ ოზე 
ჯო კია ბო დო კია მა ღალ თა ნა მდ ებ
ობ აზე. თუ ამ ის მი ზე ზი მხ ოლ ოდ 
და მხ ოლ ოდ მე გო ბრ ობა იყო, მე
რმა მი ნი მუმ ბო დი ში მა ინც უნ და 
მო უხ ად ოს სა ზო გა დო ებ ას. ისე კი, 
ჩვ ენ თა ვის დრ ოზე ხმ ამ აღ ლა გა
ვა პრ ოტ ეს ტეთ ჯო კია ბო დო კი ასა 
და კი დევ რა მდ ენ იმე ად ამ ია ნის 
თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე და ნი შვ ნა, რა
დგ ან მა თი წა რს ული არ იძ ლე ოდა 
იმ ის სა შუ ალ ებ ას, რომ ას ეთი მა
ღა ლი თა ნა მდ ებ ობ ები და ეკ ავ ებ ინ
ათ. ბუ ნე ბრ ივ ია, მა შინ ნა რმ ან იამ 
ჩვ ენი პრ ოტ ეს ტი ყუ რად არ იღო 
და მა ინც და ნი შნა ის ინი. შე დე გიც 
სა ხე ზეა. 

– კო ნკ რე ტუ ლად რა და ნა შა

ული ჰქ ონ და წა რს ულ ში ჩა დე ნი
ლი ჯო კია ბო დო კი ას?

– მას არ აე რთი და ნა შა ული აქ
ვს ჩა დე ნი ლი და სხ ვა და სხ ვა მუ
ხლ ებ ით არ ის გა სა მა რთ ლე ბუ ლი, 
მათ შო რის 2010 წე ლს ბო დო კია 
გა სა მა რთ ლე ბუ ლი იყო ქრ თა მის 
აღ ებ ის ფა ქტ ზე, იგ ივე და ნა შა
ულ ზე იყო და კა ვე ბუ ლი ის შე ვა
რდ ნა ძის დრ ოს აც, თუ მცა შე ვა
რდ ნა ძი სდ რო ინ დე ლი და ნა შა ულ ის 
სა ქმე სა სა მა რთ ლო ში არ მო იძ ებ
ნა, რა ტო მღ აც.  2010 წლ ის ფა ქტი 
კი  ნა მდ ვი ლად და ფი ქს ირ ებ ულ ია. 
ყვ ელ აზე სა მწ უხ არო ფა ქტი ის არ
ის, რომ ჯო კია ბო დო კია არ არ ის 
ერ თა დე რთი ად ამ ია ნი მე რი აში, 
რო მე ლიც ქრ თა მის აღ ებ ით აა და
კა ვე ბუ ლი. დღ ეს მე რი ას ძა ლი ან 
ბე ვრი ჯო კია ბო დო კია ჰყ ავს და 
თუ ნა რმ ან იას გა და წყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის უნ არი შე სწ ევს მან, პი რვ

ელ რი გში, და
კ ა  ვ ე  ბ უ  ლ ი 
ნი ჟა რა ძე და 
მე დუ ლა შვ
ილი უნ და  
გა ათ ავ ის უფ

ლოს თა ნა მდ
ებ ობ ებ იდ ან.

რო გო რც მე ლია ცხ
ად ებს, გა მო რი ცხ ულ
ია, ჯო კია ბო დო კი ას 
და მო უკ იდ ებ ლად ემ
ოქ მე და და 180 ათ ასი 
ამ ერ იკ ული დო ლა რის 
ოდ ენ ობ ით ქრ თა მი 
აე ღო, რა დგ ან მას თა

ნა მდ ებ ობა არ აძ ლე ვდა იმ ის სა
შუ ალ ებ ას, რომ და მო უკ იდ ებ ლად 
გა ეკ ეთ ებ ინა ის, რა საც ქრ თა მის 
მი მც ემს და ჰპ ირ და. აქ ედ ან გა მო
მდ ინ არე, მი სი ვე თქ მით, ამ სქ ემ აში 
ჩა რთ ული იყო ბე ვრი სხ ვა თა ნა მდ
ებ ობ ის პი რი. პი რვ ელ რი გში,  ნი
ჟა რა ძე და მე დუ ლა შვ ილი, რო მლ
ებ იც გა მო ძი ებ ის და სრ ულ ებ ამ დე 
და უყ ოვ ნე ბლ ივ უნ და გა ნთ ავ ის
უფ ლდ ნენ და კა ვე ბუ ლი თა ნა მდ ებ
ობ ებ იდ ან. ოპ ონ ენ ტე ბის აზ რით, 
ამ სა ქმ ეში ას ევე ჩა რთ ული იქ ნე
ბო და არ ქი ტე ქტ ურ ის სა მს ახ ური, 
მე რის მო ად გი ლე მა რგ იშ ვი ლიც, 
რო მლ ის თა ნხ მო ბაც სჭ ირ დე ბო და 
ნე ბა რთ ვის გა ცე მას. მა თი ვე გა ნც
ხა დე ბით, მა ღა ლი თა ნა მდ ებ ობ ის 
პი რე ბის გა რე შე ჯო კია ბო დო კია 
ამ სა ქმ ეს სი სრ ულ ეში ვერ მო იყ ვა
ნდა. გა მო ით ქვა მო სა ზრ ება, რომ 
ბო დო კია, უბ რა ლოდ, შუ ამ ავ ალი 
იყო მე წა რმ ესა და მე რი ის მა ღა ლჩ

ინ ოს ნე ბს შო რის, ახ ლა კი გა მო ძი
ებ ამ უნ და და ად გი ნოს, ვინ იყ ვნ ენ 
ეს მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბი.

შე იძ ლე ბა თუ არა ნა რმ ან იას 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის სა კი თხი და
დგ ეს? ოპ ონ ენ ტთა გა ნც ხა დე ბით, 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ჯო კია 
ბო დო კი ამ დეც არ აე რთი ად ამ ია ნი 
იქ ნა მხ ილ ებ ული, პრ ოკ ურ ატ ურა 
გა მო ძი ებ აზე ფე ხს ით რე ვს, თუ მცა 
მათ იმ ედი აქ ვთ, რომ აღ ნი შნ ული 
სა ქმ ეე ბის გა მო ძი ება მო მა ვა ლში 
მა ინც მო ხდ ება. 

„დე და ქა ლა ქის მე რია დღ ეს დღ
ეო ბით უპ ატ რო ნოდ არ ის და რჩ ენ
ილი. და ვით ნა რმ ან იას გა ნც ხა დე
ბა –  ეს იყო შე ში ნე ბუ ლი, და მფ რთ
ხა ლი მე რის თხ ოვ ნა, და არა მო თხ
ოვ ნა, სა კუ თა რი თა ნა მშ რო მლ ებ ის 
მი მა რთ, რომ არ აი ღონ ქრ თა მი. 
მე რი ას ნა რმ ან ია არ მა რთ ავს, ის 
არ ის ად ამ ია ნი, რო მე ლიც, უბ რა
ლოდ, რე ზო ლუ ცი ას ად ებს რა იმე 
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ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
სკანდალში ეხვევა

ას ეთი ინ ფო რმ აც იე ბი იშ ვი
ათ ად ვრ ცე ლდე ბა ხო ლმე. ძი რი
თა დად მა შინ, რო ცა სკ ან და ლი 
კუ ლი სე ბში „ვე ღარ ეტ ევა“ და გა
რეთ გა მო დის. მა ხს ოვს, წლ ებ ის 
წი ნათ პრ ოკ ურ ატ ურ ამ ტრ აპ იდ ან 
მო ხს ნა კა ვშ ირ გა მბ ულ ობ ის ყო
ფი ლი მი ნი სტ რი ფრ იდ ონ ინ ჯია. 
პრ ოკ ურ ატ ურ ას მა შინ გო ნი ვრ
ული ეჭ ვი გა უჩ ნდა, რომ ინ ჯია 
მი მა ლვ ას ცდ ილ ობ და. თუ მცა, 
შე მდ ეგ, რო ცა სა ქმ ეს მს ვლ ელ
ობა აღ არ მი ეცა, გო ნი ვრ ული 
ეჭ ვი უკ ვე სხ ვე ბს გა უჩ ნდ ათ და 
ით ქვა, რომ ყო ფი ლი მი ნი სტ რს 
სა ქმ ის ჩა ფა რც ხვა 100 ათ ასი დო
ლა რი და უჯ და.

ახ ლა გა ვრ ცე ლდა ინ ფო რმ აც ია 
იმ ის შე სა ხებ, რომ რა მდ ენ იმე დღ ის 
წინ აე რო პო რტ ში „სა ქა რთ ვე ლოს 
გა ერ თი ან ებ ული წყ ალ მო მა რა გე
ბის კო მპ ან იის“ (სგ წკ) ყო ფი ლი მთ
ავ არი ბუ ღა ლტ ერი თა მარ ფხ ოვ
ელ იშ ვი ლი და აკ ავ ეს. გა მო ძი ება მას 
მძ იმე ბრ ალ დე ბას უყ ენ ებს. ერთ
ერ თი ინ ფო რმ აც იით, სა უბ არ ია 2 
მი ლი ონი ლა რის გა ფლ ან გვ აზე.   

თუ მცა, ოფ იც ია ლუ რად არც 
ერ თი სა გა მო ძი ებო უწ ყე ბა ქა ლბ
ატ ონ ის ერ ოპ ორ ტში და კა ვე ბას, 
ის ევე რო გო რც სა ერ თოდ მის და
კა ვე ბას, არ ად ას ტუ რე ბს. თუ მცა, 
მო გვ ია ნე ბით, უწ ყე ბის ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლმა და ად ას ტუ რა, რომ აღ

მო ჩე ნი ლია ხა რვ ეზ ები, რო მე ლზ
ეც გა მო ძი ება მი მდ ინ არ ეო ბს. 

რე გი ონ ული გა ნვ ით არ ებ ისა 
და ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რის მი ნი
სტ რმა და ვით შა ვლ ია შვ ილ მა 
გა ნმ არ ტა:

„წყ ლის კო მპ ან იის ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლო ბამ, სა მი ნი სტ რო ში, 
პი რა დად ჩე მს სა ხე ლზე, ოფ
იც ია ლუ რი სა ხით მო ნა ცე მე ბი 
გა დმ ოგ ზა ვნა. შე ვი სწ ავ ლეთ ეს 

სა კი თხი და ჩა ვთ ვა ლეთ, რომ იყო 
და რღ ვე ვე ბი და ში ნა გან სა ქმ

ეთა სა მი ნი სტ როს ან ტი კო
რუ ფც იუ ლი დე პა რტ ამ ენ ტს 
სა ქმ ის მა სა ლე ბი მი მდ ინ
არე წლ ის 4 თე ბე რვ ალს გა
და ვუ გზ ავ ნეთ. გა მო ძი ება 
მი მდ ინ არ ეო ბს, რო მლ ის 
ინ ტე რე სი დან გა მო მდ ინ
არ ეც, მეტ კო მე ნტ არს ვერ 

გა ვა კე თე ბთ“.

დააკავა თუ 
არა უწყების 
ბუღალტერი 

პროკურატურამ 
აეროპორტში

სა ბუ თს და კა მე რე ბის წინ ჩნ დე ბა“, 
– ამ ბო ბენ ნა რმ ან იას ოპ ონ ენ ტე ბი

ბო დო კი ას და კა ვე ბის შე მდ ეგ 
მე რი აში სე რი ოზ ული ცვ ლი ლე ბე
ბის გა ნხ ორ ცი ელ დე ბა გა რდ აუ
ვა ლი ხდ ება. თუ მცა, რო გო რც ამ
ბო ბენ, და ვით ნა რმ ან იას უწ ყე ბა ში 
წმ ენ დის ჩა ტა რე ბა ის ედ აც გა და
წყ ვე ტი ლი ჰქ ონ და. უბ რა ლოდ, ის 
ატ ეს ტა ცი ის და სრ ულ ებ ას ელ ოდ
ება. ცვ ლი ლე ბე ბი მე რის მო ად გი
ლე ებ სა და იმ სა მს ახ ურ ის ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლე ბს შე ეხ ებ ათ, რო მე ლთა 
სა ქმ ია ნო ბის მი მა რთ ყვ ელ აზე 
მე ტი კი თხ ვის ნი შა ნი არ სე ბო ბს. 
ოპ ონ ენ ტე ბი კო ნკ რე ტულ პი რე ბს 
ას ახ ელ ებ ენ, ვის მო ხს ნა საც მე რი
სგ ან ით ხო ვენ. გა და სა ყე ნე ბელ ჩი
ნო ვნ იკ თა სი აში მო ხვ და ნა რმ ან იას 
მო ად გი ლე ალ ექ სა ნდ რე მა რგ იშ ვი
ლი, ზე და მხ ედ ვე ლო ბის სა მს ახ ურ
ის უფ რო სი გე გი ნი ჟა რა ძე, და ვით 
მე დუ ლა შვ ილი და მე რი ის სო ცი ალ
ური სა მს ახ ური უფ რო სი გე ლა ჩი
ვი აშ ვი ლი. სია სა კმ აოდ გრ ძე ლია. 
მე რი ის ყო ფი ლი თა ნა მშ რო მლ ის, 
ლე ვან ხა ბე იშ ვი ლის გა ნც ხა დე ბით, 
ჩი ვი აშ ვი ლი ნა სა მა რთ ლე ვი პი რია, 
რო მე ლს აც არ აქ ვს უფ ლე ბა, მა ღა
ლი თა ნა მდ ებ ობა ეკ ავ ოს. ხა ბე იშ
ვი ლის გა ნც ხა დე ბით, ჩი ვი აშ ვი ლმა 

სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლთა და ზღ
ვე ვი სთ ვის გა მო ყო ფი ლი თა ნხა მი
ით ვი სა.

ოპ ონ ენ ტე ბი აღ ნი შნ ულ ინ ფო რმ
აც იე ბზე და ყრ დნ ობ ით პრ ოკ ურ ატ
ურ ის გან კო ნკ რე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბის 
გა და დგ მას ით ხო ვენ. მა თი გა ნც ხა
დე ბით, ტე ნდ ერ ებ ის სა კი თხი აუ ცი
ლე ბლ ად აა შე სა სწ ავ ლი... ის ინი ვე
რც ერთ სა მს ახ ურს ვერ ას ახ ელ ებ ენ, 
რო მე ლიც მე რი აში თუ ნდ აც სა შუ
ალო დო ნე ზე მა ინც მუ შა ობს. 

 მა თი გა ნც ხა დე ბით, მე რი აში 
ტე ნდ ერ ებს ვერ ატ არ ებ ენ, ხე ლშ
ეკ რუ ლე ბე ბს ვერ დე ბენ, ტე ნდ ერ
ებ ის მა გი ვრ ად გა მა რტ ივ ებ ული 
შე სყ იდ ვის წე სით აფ ორ მე ბენ, რი
თიც კა ნო ნს არ ღვ ევ ენ, რა დგ ან 
გა მა რტ ივ ებ ული შე სყ იდ ვა უნ და 
გა კე თდ ეს მხ ოლ ოდ გა და უდ ებ ელი 
აუ ცი ლე ბლ ობ ის შე მთ ხვ ევ აში. ამ ის 
აუ ცი ლე ბლ ობა კი არ არ ის. რო გო
რც ოპ ონ ენ ტე ბი ამ ბო ბენ, ის ეთ შე
მთ ხვ ევ ებ ში ატ არ ებ ენ გა მა რტ ივ
ებ ულ შე სყ იდ ვას, რის შე დე გა დაც  
ქა ლა ქი სა და სა ხე ლმ წი ფოს თა ნხა 
იფ ლა ნგ ება და ამ ით პრ ოკ ურ ატ
ურა აუ ცი ლე ბლ ად უნ და და ინ ტე
რე სდ ეს. მა თი მო თხ ოვ ნაა პრ ოკ
ურ ატ ურ ამ შე ის წა ვლ ოს მე რი აში 

შე სყ იდ ვე ბის, გა მა რტ ივ ებ ული შე
სყ იდ ვე ბის, ტე ნდ ერ ებ ის სა კი თხ ები 
და აუ ცი ლე ბლ ად შე მო წმ დეს გა კე
თე ბუ ლის ხა რი სხ ია ნო ბა.

კი თხ ვა ზე: მო სა ლო დნ ელ ია თუ 
არა მე რის მო ად გი ლე ებ ის შე ცვ
ლა? ოპ ონ ენ ტე ბი ამ ბო ბენ, რომ  
ვი ნც არ უნ და შე იც ვა ლოს, შე იძ
ლე ბა უა რე სი მო ვი დეს უკ ვე არ
სე ბუ ლის მა გი ვრ ად, რა დგ ან მათ 
რე სუ რსი არ აქ ვთ. „მო ად გი ლე ებ
ის შე ცვ ლა შე იძ ლე ბა იმ მი ზნ ით 
გა ნხ ორ ცი ელ დეს, რომ თქ ვან, აი, 
აქ ამ დე ცუ დი კა დრ ები გვ ყა ვდა და 
ახ ლა ყვ ელ აფ ერი კა რგ ად იქ ნე ბაო, 
მა გრ ამ ამ ომ რჩ ევ ელი არ უნ და მო
ტყ უვ დეს“, – აც ხა დე ბენ ის ინი  და 
აქ ვე აღ ნი შნ ავ ენ, რომ კა დრ ებ ის 
შე ცვ ლა ყუ რა დღ ებ ის გა და ტა ნაა, 
რაც ძა ლი ან ცუ დი ტრ ად იც იაა. მა
თი თქ მით, მე რი აში პო ლი ტი კუ რად 
ან გა ჟი რე ბუ ლი ხა ლხ ია მო ყვ ან ილი 
სხ ვა და სხ ვა თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე, ის
ინი წა რმ ოა დგ ენ დნ ენ სხ ვა და სხ ვა 
ძა ლე ბს, მათ სხ ვა და სხ ვა პა ტრ ონ
ები ჰყ ავთ და  არ აქ ვთ ერ თმ ან ეთ ის 
მი მა რთ კო ლე გი ალ ური და მო კი დე
ბუ ლე ბა. აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, 
მე რი აში სა მუ შაო გა რე მო 
აბ სო ლუ ტუ რად არ აპ რო დუ
ქტ იუ ლია, მთ ავ რო ბა ვერ 
მუ შა ობს, რა დგ ან ერ თმ ან
ეთ შიც ვერ აქ ვთ ნო რმ ალ
ური ურ თი ერ თო ბე ბი.

მე რი ის სა ზო გა დო ებ
ას თან სა მს ახ ურ ის ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლის გა ნც ხა დე

ბით, უწ ყე ბა ში არ ან აი

რი ცვ ლი ლე ბა არ იგ ეგ მე ბა, თუ მცა 
აბ სო ლუ ტუ რად გა ნს ხვ ავ ებ ული 
ინ ფო რმ აც იე ბი ვრ ცე ლდ ება. რო
გო რც ამ ბო ბენ, ცვ ლი ლე ბე ბს ნა რმ
ან ია სგ ან გუ ნდი ით ხო ვს.  მი ზე ზი 
2016 წლ ის არ ჩე ვნ ებ ია. „ქა რთ ულ 
ოც ნე ბას“ მო მდ ევ ნო სა პა რლ ამ ენ
ტო არ ჩე ვნ ებ ის თვ ის ყვ ელ აზე მე
ტი მუ შა ობა სწ ორ ედ დე და ქა ლა ქში 
და სჭ ირ დე ბა, რა დგ ან, რო გო რც 
ექ სპ ერ ტე ბი ამ ბო ბენ, სა ხე ლი სუ
ფლ ებო გუ ნდს მხ არ და მჭ ერ ებ ის 
მო გრ ოვ ება ყვ ელ აზე მე ტად სწ ორ
ედ თბ ილ ის ში გა უჭ ირ დე ბა. ეს იმ 
შე მთ ხვ ევ აში, თუ არ ჩე ვნ ები სა არ

ჩე ვნო კა ლე ნდ არ ში ჩა ჯდ ება და არ 
და დგ ება თა ვად და ვით ნა რმ ან იას 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის სა კი თხი.

ხა თუ ნა ლა გა ზი ძე, ექ სპ ერ ტი:
–  ნა რმ ან იას პა სუ ხი სმ გე ბლ

ობ ის სა კი თხი და დგ ება იმ შე მთ
ხვ ევ აში, თუ მი სი ბრ ალ ეუ ლო ბა 
გა მო იკ ვე თე ბა. ას ეთ შე მთ ხვ ევ აში 
ვფ იქ რობ, ხე ლი სუ ფლ ება მას მა
რტ ივ ად შე ელ ევა, რა დგ ან ამ ბო ბენ, 
მთ ავ არი გა და წყ ვე ტი ლე ბის მი მღ
ები პი რი ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლოა 
დე და ქა ლა ქის მე რის სა ქმ ია ნო ბით. 
ეშ ინ იათ, რომ ნა რმ ან ია იქ ცე ვა 
ბა რი ერ ად თბ ილ ის ში არ ჩე ვნ ებ ის 
მო გე ბის გზ აზე. პრ ინ ცი პში, მეც 
და ვე თა ნხ მე ბი ამ აზ რს, ვფ იქ რობ, 
რომ მო მა ვა ლი სა პა რლ ამ ენ ტო 
არ ჩე ვნ ებ ის დრ ოს „ქა რთ ული ოც
ნე ბა“ თბ ილ ის ში მი იღ ებს ყვ ელ აზე 
ნა კლ ებ ხმ ას, ვი დრე ყვ ელა და ნა
რჩ ენ რე გი ონ ში, თუ კი რა იმე რა
დი კა ლუ რი ცვ ლი ლე ბა არ გა ნხ ორ
ცი ელ დე ბა. ნა რმ ან ია ის ედ აც იყო 
ივ ან იშ ვი ლი სგ ან შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
„სა ჩუ ქა რი“ თბ ილ ის ელ ებ ის თვ ის, 
და ნა რჩ ენი კი მთ ლი ან ად მა სზე 
იყო და მო კი დე ბუ ლი, გა ხდ ებ ოდა 

თუ არა ის მი სა ღე ბი და სა სუ
რვ ელი ფი გუ რა. მან ეს დღ
ემ დე ვერ შე ძლო. ნა რმ ან ია 
ვერ აღ მო ჩნ და ის ფი გუ რა, 
რო მე ლიც ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
ლა ღად აგ რძ ნო ბი ნე ბდა 
თა ვს თბ ილ ის ში.  

– ანუ არ გა მო რი ცხ
ავთ, რომ შე სა ძლ ოა, 
ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ
ის სა კი თხ იც კი და დგ
ეს?

– თუ ვა და მდ ელი 
არ ჩე ვნ ებ ის სა კი თხი 
და დგ ება დღ ის წე სრ
იგ ში, არ გა მო ვრ იც
ხავ, რომ ხე ლი სუ ფლ

ებ ას ძა ლი ან გა უჭ ირ
დეს არ ჩე ვნ ებ ის მო გე ბა. 

„მოადგილეების შეცვლა შეიძლება 
განხორციელდეს იმ მიზნით, რომ თქვან: 

აი, აქამდე ცუდი კადრები გვყავდა და 
ახლა ყველაფერი კარგად იქნებაო, მაგრამ 

ამომრჩეველი არ უნდა მოტყუვდეს“

ნიკა მელია: „2010 წელს ბოდოკია 
გასამართლებული იყო ქრთამის აღების 

ფაქტზე, იგივე დანაშაულზე იყო 
დაკავებული ის შევარდნაძის დროსაც“
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პრ ეს ტი ჟუ ლმა ფი ნა
ნს ურ მა გა მო მც ემ ლო
ბამ, Trade and Forfaiting 
Review, თი ბი სი ბა ნკ ის 
ვა ჭრ ობ ის და ფი ნა ნს ებ
ის ტრ ან ზა ქც ია, 2014 
წე ლს, მს ოფ ლი ოში 15 
სა უკ ეთ ესო ტრ ან ზა ქც
იას შო რის და ას ახ ელა.

ეს ტრ ან ზა ქც ია გუ
ლი სხ მო ბდა გა რი გე ბას, 
რო მლ ის მი ხე დვ ით აც, 
თი ბი სი ბა ნკ ის მი ერ 
გა ცე მუ ლი სა ერ თა შო
რი სო აკ რე დი ტი ვე ბის 
მე შვ ეო ბით, „სა ქა რთ
ვე ლოს მთ ის კუ რო რტ
ებ ის გა ნვ ით არ ებ ის კო
მპ ან იამ“ შე ძლო ხე ლო
ვნ ური თო ვლ ის მწ არ
მო ებ ელი აპ არ ატ ურ ის 
იმ პო რტი იტ ალ იი დან, 
რი სი და ხმ არ ებ ით აც, 
გუ და ურ სა და ბა კუ რი
ან ში, ბუ ნე ბრ ივი პი რო
ბე ბის მი უხ ედ ავ ად, სა
თხ ილ ამ ურო სე ზო ნის 
ჩა ტა რე ბა იქ ნე ბა შე სა
ძლ ებ ელი. 

სა ქა რთ ვე ლოს სა მთო 
კუ რო რტ ებ ის   გუ და ურ
ისა და ბა კუ რი ან ის ხე
ლო ვნ ური გა თო ვლ ია ნე
ბის პრ ოე ქტი მნ იშ ვნ ელ
ოვ ნად შე უწ ყო ბს ხე ლს 
ტუ რი სტ თა რა ოდ ენ ობ ის 
მა ტე ბას და შე სა ბა მი სად 

ად გი ლო ბრ ივი ბი ზნ ეს ის 
გა ნვ ით არ ებ ასა და და სა
ქმ ებ ის გა ზრ დას. 

 „ჩვ ენ ვა მა ყო ბთ ამ 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი აღ ია
რე ბით, რო მე ლიც ვა
ჭრ ობ ის და ფი ნა ნს ებ

ისა და კო რპ ორ ატ იუ
ლი ბა ნკ ინ გის მი მა რთ
ულ ებ ით მო ვი პო ვეთ. 
მო ხა რუ ლი ვა რთ, რომ 
ამ ტრ ან ზა ქც იით მნ იშ
ვნ ელ ოვ ნად შე ეწ ყო ბა 
ხე ლი ტუ რი ზმ ის გა ნვ
ით არ ებ ას სა ქა რთ ვე

ლოს ზა მთ რის კუ რო
რტ ებ ზე“, გა ნა ცხ ადა 
თი ბი სი ბა ნკ ის გე ნე რა
ლუ რმა დი რე ქტ ორ მა 
ვა ხტ ანგ ბუ ცხ რი კი
ძემ.  

ჟუ რნ ალი Trade and 
Forfaiting Review სა
უკ ეთ ესო გლ ობ ალ ური 
ტრ ან ზა ქც იე ბის გა მო
სა ვლ ენ ად კო ნკ ურ სს 
ყო ველ წე ლს ატ არ ებს. 
წე ლს ამ კო ნკ ურ სზე 
მს ოფ ლიო მა სშ ტა ბით 
180 ტრ ან ზა ქც ია იყო 
წა რდ გე ნი ლი. სწ ორ ედ 
ამ 180 ტრ ან ზა ქც იას 
შო რის შე ირ ჩა 15 სა უკ
ეთ ესო.

თი ბი სი ბა ნკ თან ერ
თად გა მა რჯ ვე ბუ ლი ბა
ნკ ები არ იან ის ეთი ცნ ობ
ილი სა ფი ნა ნსო ინ სტ იტ
უტ ები, რო გო რე ბი ცაა:  
HSBC, RBS, Deutsche 
Bank, Citi, ING, Societe 
Generale, ABN AMRO და 
BNP Paribas. 

A

 თიბისი ბანკმა სამთო ტურიზმის 
განვითარებისთვის განხორციელებული 

გარიგების გამო პრესტიჟული ჯილდო მიიღო

რა საფრთხე ემუქრება სატელევიზიო რეიტინგებს
მე დი აბ აზ არ ზე ახ ალი სკ ან

და ლი მწ იფ დე ბა. სა ტე ლე ვი ზიო 
რე იტ ინ გე ბის მთ ვლ ელი ერ თა
დე რთი კო მპ ან ია მა ლე შე სა ძლ ოა 
კო ნტ რა ქტ ორ ებ ის გა რე შე და
რჩ ეს. „პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ ცნ ობ
ილი ხდ ება, რა მდ ენ იმე წა მყ ვა ნი 
ტე ლე არ ხის გა უხ მა ურ ებ ელი შე
თა ნხ მე ბის შე სა ხებ, რო მლ ებ იც 
აპ ირ ებ ენ სა ერ თოდ უა რი თქ ვან 
კო მპ ან ია „თი ვი ემ არ ჯო რჯ იას“ 
მო მს ახ ურ ებ აზე და სა კუ თა რი 
რე იტ ინ გი აღ არ გა აზ ომ ინ ონ. ამ 
ტე ლე ვი ზი ებს შო რის არ არ ის 
„რუ სთ ავი 2“, რო მე ლს აც ცქ იტ
იშ ვი ლის კო მპ ან ია სთ ან რე იტ ინ
გის ნა მდ ვი ლო ბა ზე პრ ეტ ენ ზია 
არ ას დრ ოს ჰქ ონ ია, იმ არ ხე ბი
სგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ით, რო მლ ებ იც 
„თი ვი ემ არ ის“ მი ერ და თვ ლილ 
რე იტ ინ გე ბს პე რი ოდ ულ ად უნ
დო ბლ ობ ას უც ხა დე ბდ ნენ, თუ
მცა იმ ის გა მო, რომ ის ბა ზა რზე 
ერ თა დე რთი მთ ვლ ელ ია, მა სთ ან 
მა ინც თა ნა მშ რო მლ ობ დნ ენ. 

გა ხს ოვთ, ალ ბათ, ბო ლო სკ ან
და ლი, რო დე საც ცქ იტ იშ ვი ლის 
კო მპ ან ია „მა ეს ტრ ოს“ ყო ფი ლმა 

დი რე ქტ ორ მა რე იტ ინ გე ბის გა ყა
ლბ ებ აში ღი ად და ად ან აშ აუ ლა და 
ფა ქტ იც მო იყ ვა ნა, რო ცა  „მა ეს
ტრო“ 1 დღ ით გა თი შუ ლი იყო და 
არ ხს იმ დღ ის რე იტ ინ გე ბი წა რუ
დგ ინ ეს...  

რე იტ ინ გე ბით მა ნი პუ ლი რე ბის 
ნი შნ ები ბო ლო პე რი ოდ ში აშ კა
რად გა მო იკ ვე თა, სხ ვა არ ხის მი
მა რთ აც. ჯერ იყო და „მა ეს ტრ ოს“ 

რე იტ ინ გი „და ეცა“, შე მდ ეგ მას 
მი ჰყ ვა „იმ ედი“, რის ხა რჯ ზეც 
„რუ სთ ავი 2“ის გა სწ ვრ ივ „თი
ვი ემ არ ის“ ბა დე ში რე კო რდ ული 
მა ჩვ ენ ებ ელი გა უჩ ნდა... 

კო მპ ან ია „თი ვი ემ არი“, ფი
ფლ მე ტრ ებ ის სა შუ ალ ებ ით იღ
ებს აუ დი ტო რი ის ქც ევ ის შე
სა ხებ მო ნა ცე მე ბს, რო მე ლს აც 
შე მდ ეგ თა ვის კლ იე ნტ ებს  ტე
ლე კო მპ ან იე ბს და სა რე კლ ამო 
კო მპ ან იე ბს უზ ია რე ბს. სწ ორ ედ 
ამ მო ნა ცე მე ბზე და ყრ დნ ობ ით, 
სა რე კლ ამო კო მპ ან იე ბი შე მდ ეგ 
იღ ებ ენ გა და წყ ვე ტი ლე ბას, თუ 
რა დრ ოით და სად გა ნა თა ვს ონ 
სა კუ თა რი რე კლ ამა, რო მე ლიც 
ტე ლე ვი ზი ის ერ თა დე რთი შე მო
სა ვლ ის წყ არ ოა. 

დღ ეს დღ ეო ბით, ამ კო მპ ან
იის კლ იე ნტ ები სა ქა რთ ვე ლო ში 
მო ქმ ედი 11 ტე ლე ვი ზია და 18 
სა რე კლ ამო სა აგ ენ ტოა. თუ კო
ნფ იდ ენ ცი ალ ური წყ არ ოს მი ერ 
ჩვ ენ თვ ის მო წო დე ბუ ლი ინ ფო
რმ აც ია და და სტ ურ და და რა მდ
ენ იმე ტე ლე ვი ზი ამ უა რი თქ ვა 
„თი ვი ემ არ თან“ თა ნა მშ რო მლ
ობ აზე, რე იტ ინ გე ბის მთ ვლ ელი 
კო მპ ან ია, სა რე კლ ამ ოე ბს რე იტ
ინ გს ვე ღარ მი აწ ვდ ის, რაც იმ ას 
ნი შნ ავს, რომ სა ტე ლე ვი ზიო ბა
ზა რი სა სი ცო ცხ ლო არ ტე რი ის 
გა რე შე და რჩ ება. თუ მცა, რო გო
რც გა ვი გეთ, დრ ოე ბით, რა დგ ან 
ცქ იტ იშ ვი ლის კო მპ ან ია მა ლე 
შე სა ძლ ოა ტე ლე რე იტ ინ გე ბის 
ახ ალ მა მთ ვე ლე ლმა ჩა ან აც ვლ
ოს.
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მზ ეკო ჟვ ან ია

გა სულ კვ ირ ას „სმ არ
ტში“ „ნა ტუ რა ლუ რი ქა
რთ ული პრ ოდ უქ ტე ბის 
ფე სტ ივ ალი“ გა იმ არ თა, 
რო მლ ის ფა რგ ლე ბში ყვ
ელა სა ხე ობ ის ქა რთ ულ 
ხო რც ზე, ქა რთ ულ ყვ ელ
ზე, კა ლმ ახ სა და „კო დას“ 
წა რმ ოე ბულ კვ ერ ცხ ზე 
15%ია ნი ფა სდ აკ ლე ბა 
ვრ ცე ლდ ებ ოდა. შე სა ბა მი
სად, „სმ არ ტის“ ერ თგ ულ 
მო მხ მა რე ბლ ებს თბ ილ ის
ის სუ პე რმ არ კე ტე ბში სა
ქა რთ ვე ლო ში წა რმ ოე ბუ
ლი, ჯა ნს აღი, უმ აღ ლე სი 
ხა რი სხ ის, ნა ტუ რა ლუ რი 
პრ ოდ უქ ტე ბის ფა რთო არ
ჩე ვა ნის შე ღა ვა თი ან ფა
სში შე ძე ნა შე ეძ ლოთ. 

„ნა ტუ რა ლუ რი ქა რთ ული 
პრ ოდ უქ ტე ბის ფე სტ ივ ალ
ის“ პრ ეზ ენ ტა ცი აზე ნა ჩვ ენ
ები იყო მც ირე ფი ლმი, რო
მე ლიც აღ წე რს „სმ არ ტის“ 
ქს ელ ში არ სე ბუ ლი ხო რც ის 
წა რმ ოე ბის, შე ნა ხვ ისა და 
კო ნტ რო ლის ცი კლს მი წო
დე ბი დან რე ალ იზ აც ია მდე.

„ძა ლი ან ხშ ირ ად გვ ეს მის 
თი თო ეულ ჩვ ენ გა ნს, თუ 
რა მდ ენ ად ეკ ოლ ოგ იუ რად 
და ბი ნძ ურ ებ ულ ია ჩვ ენი გა
რე მო. ყვ ელ ას აი ნტ ერ ეს
ებს რი თი ვი კვ ებ ებ ით. ჩვ ენ 

გვ იხ არ ია, რომ „სმ არ ტი“ 
არ ის ერთერ თი კო მპ ან ია, 
რო მლ ის მთ ავ არი კო ნც ეფ
ცია იმ აში მდ გო მა რე ობს, 
რომ ჩვ ენს მო მხ მა რე ბე
ლს მი ვა წო დოთ ყო ვე ლთ
ვის ნა ტუ რა ლუ რი, ახ ალი, 
ჯა ნს აღი პრ ოდ უქ ტი. ჩვ ენ 
დღ ეს ვი წყ ებთ ფე სტ ივ ალს 

„ქა რთ ული ნა ტუ რა ლუ რი 
პრ ოდ უქ ტე ბი სა“ და კი დევ 
ერ თხ ელ გვ ინ და ჩვ ენს ერ
თგ ულ მო მხ მა რე ბე ლს და 
ზო გა დად სა ზო გა დო ებ ას 
შე ვა ხს ენ ოთ, რომ ჩვ ენ თან 
ყო ვე ლთ ვის არ ის ახ ალი 
ნა ტუ რა ლუ რი ქა რთ ული 
ხო რცი, არ ის ყვ ელ ის ნა

ირ სა ხე ობა, არ ის თე ვზ ის 
პრ ოდ უქ ტე ბი და ა.შ. ას ევე 
მი ნდა გი თხ რათ, „სმ არ ტმა“ 
გა აკ ეთა მა ღა ლტ ექ ნო ლო
გი ური მი კრ ობ იო ლო გი ური  
ლა ბო რა ტო რია, სა დაც მრ
ავ ალ სა ფე ხუ რი ან გა და მო
წმ ებ ას გა დის ნე ბი სმ იე რი 
პრ ოდ უქ ტი, რო მე ლიც სუ

პე რმ არ კე ტე ბში იყ იდ ება. 
„სმ არ ტი“ პი რვ ელ ივე დღ
იდ ან მხ არს უჭ ერს ქა რთ ულ 
წა რმ ოე ბას, მხ არს უჭ ერს 
სო ფლ ის მე ურ ნე ობ ას და 
ეს პრ ოც ესი იქ ნე ბა შე უქ
ცე ვა დი. არ ას ოდ ეს გა ყი ნუ
ლი პრ ოდ უქ ტი, გა ყი ნუ ლი 
ხო რცი „სმ არ ტში“ არ გა იყ
იდ ება. ეს არ ის ჩვ ენი ბი ზნ
ეს ის კე თე ბის მთ ავა რი ამ
ოც ანა“, გა ნა ცხ ადა ვი სოლ 
ჯგ უფ ის პრ ეზ იდ ენ ტმა, სო
სო ფხ აკ აძ ემ.

„სმ არ ტი“ გა მო რჩ ეუ ლია 
ბა ზა რზე უმ აღ ლე სი ხა რი
სხ ის პრ ოდ უქ ტის ფა რთო 
არ ჩე ვა ნი თა და მო მს ახ ურ
ებ ის ევ რო პუ ლი სტ ან და
რტ ებ ით. „ვი სოლ ჯგ უფ მა“ 
„სმ არ ტის“ ქს ელ ის გა ნვ
ით არ ება 2010 წე ლს და
იწ ყო. „სმ არ ტის“  სუ პე რმ
არ კე ტე ბი დღ ეს დღ ეო ბით 
წა რმ ატ ებ ით ფუ ნქ ცი ონ
ირ ებს თბ ილ ის ში, აღ მა შე
ნე ბლ ის ხე ივ ნის მე13 კი
ლო მე ტრ ზე, რუ სთ ავ ელ ის 
გა მზ ირ ზე, ვა კე ში, ვა ზი
სუ ბნ ის მე ორე მი კრ ორ აი
ონ ში, კა ხე თის გზ ატ კე ცი
ლზე, ბა თუ მში, გუ და ურ ში, 
ზუ გდ იდ ში, მა რნ ეუ ლში, 
ახ ალ ცი ხე ში, ყვ არ ელ სა და 
ჩქ არ ოს ნუ ლი ავ ტო მა გი
სტ რა ლის გო რის მო ნა კვ
ეთ ზე.

კო ნკ ურ სი „ოქ როს სა
ჭე“ გრ ძე ლდ ება, რო მე ლიც  
წლ ის სა უკ ეთ ესო  ავ ტო
მო ბი ლე ბის გა მო ვლ ენ ას 
გუ ლი სხ მო ბს. სა ავ ტო მო
ბი ლო ოს კა რად წო დე ბულ 
კო ნკ ურ სს ჟუ რნ ალი „აუ
ტო ბი ლდ სა ქა რთ ვე ლო“ 
კო მპ ან ია „ვი სო ლის“ მხ
არ და ჭე რით ახ ორ ცი ელ
ებს. ამ ჯე რად, კო ნკ ურს 
„ოქ როს სა ჭეს“ ფა რგ ლე
ბში, „ჯი პი“ს მხ არ და მჭ
ერი ღო ნი სძ იე ბა გუ და ურ
ში ჩა ტა რდა, რო მლ ის დრ
ოს აც „ჯი პი“ს ახ ალი მო
დე ლის დე ტა ლუ რი ტე სტი 
შე დგა. ტე სტ დრ აი ვი „აუ
ტო ბი ლდ სა ქა რთ ვე ლოს“ 
მთ ავ არ მა დი რე ქტ ორ მა 
შა ლვა ბუ აჩ იძ ემ და „ვი სო
ლის“ გუ ნდ ის წე ვრ მა, პრ
ოფ ეს იო ნა ლმა  მრ ბო ლე
ლმა შა კო ცი ხე ლა შვ ილ მა 
ჩა ატ არ ეს. „ჯი პის ცე ნტ
რმა“ ტე სტ დრ აი ვზე  უა
ხლ ესი Grand Cherokeeს, 
Overland ვე რს ია წა რა
დგ ინა, 3.0 ეკო დი ზე ლის  
ახ ალი ტე ქნ ოლ ოგ იის ეკ
ონ ომ იკ ური ძრ ავ ით და 8 
სი ჩქ არ ია ნი ავ ტო მა ტუ რი 
გა და ცე მა თა კო ლო ფით. 
„ეს არ ის „ოქ როს სა ჭის“ 
კო ნკ ურ სი, რო მე ლიც არ ის 
ყო ვე ლწ ლი ური და ემ სა
ხუ რე ბა წლ ის სა უკ ეთ ესო 
ავ ტო მო ბი ლე ბის გა მო ვლ

ენ ას ყვ ელა კლ ას ში. ამ შე
თხ ვე ვა ში წა რმ ოდ გე ნი ლია 
ახ ალი Grand Cherokee. 
ეს ავ ტო მო ბი ლი „ოქ როს 
სა ჭის“ კო ნკ ურ სში მო ნა
წი ლე ობს. დღ ეს მო გვ ეცა 
სა შუ ალ ება, რომ ქა რთ ულ 
რე ალ ობ აში, გუ და ურ ში, 
თო ვლ ში, გა მო ვც ად ოთ, 
გა ვტ ეს ტოთ, თუ რო გორ 
და დის, რა მდ ენ ად კა რგი 
ყვ ელ გა ნმ ავ ალ ია. სპ ეც

ია ლუ რად ზა მთ რის სა ბუ
რა ვე ბი და ვა ყე ნეთ  იმ ის
თვ ის, რომ მა ქს იმ ალ ურ ად 
მო მზ ად ებ ული ყო ფი ლი ყო 
ეს ავ ტო მო ბი ლი.  Grand 
Cherokeeი  არ ის კო მფ
ორ ტუ ლი,  აქ ვს თი თქ მის 
ყვ ელა ფუ ნქ ცია, რაც უნ
და ჰქ ონ დეს ყვ ელ გა ნმ ავ
ალს. წლ ის სა უკ ეთ ესო ავ
ტო მო ბი ლი ყვ ელა კლ ას ში 
თე ბე რვ ლის ბო ლოს გა მო

ვლ ინ დე ბა. ვნ ახ ოთ, რა მდ
ენ ად აქ ვს შა ნსი ჯიპ Grand 
Cherokeeს, რომ თა ვის 
კლ ას ში სა უკ ეთ ესო ავ ტო
მო ბი ლი გა ხდ ეს“,გა ნა ცხ
ადა შა ლვა ბუ აჩ იძ ემ. 

 კო ნკ ურ სში მო ნა წი ლე
ობ ას წლ ის სა უკ ეთ ესო ავ
ტო მო ბი ლე ბი მი იღ ებ ენ, 
რო მლ ებ იც გა და ნა წი ლე ბუ
ლი არ იან 6 კლ ას ში. რჩ ეუ
ლი ავ ტო მო ბი ლე ბი სთ ვის 

ხმ ის მი ცე მის პრ ოც ედ ურა 
www.autobild.geზე მი მდ
ინ არ ეო ბს. კო ნკ ურ სი სა ზე
იმო და ჯი ლდ ოე ბის ცე რე
მო ნი ალ ით  და სრ ულ დე ბა.  

„ოქ როს სა ჭის“ კო ნკ ურ
სში მო ნა წი ლე მს ოფ ლი ოს 
წა მყ ვა ნი ბრ ენ დე ბის უა ხლ
ესი მო დე ლე ბი სთ ვის რე
კო მე ნდ ებ ული სწ ორ ედ უა
ხლ ესი ევ რო პუ ლი სტ ან და
რტ ის, უმ აღ ლე სი ხა რი სხ ის 
სა წვ ავ ია, რო მლ ის რე ალ
იზ აც ია საც სა ქა რთ ვე ლო ში 
„ვი სო ლი“ „ეკ ოს“ პრ ოდ უქ
ტე ბის სა ხით, სა კუ თრ ებ აში 
არ სე ბუ ლი ავ ტო გა სა მა რთი 
სა დგ ურ ებ ის ყვ ელ აზე ფა
რთო ქს ელ ის სა შუ ალ ებ ით 
ახ დე ნს. ზა მთ რის სე ზო ნზე 
კი,  გა ნს აკ უთ რე ბუ ლად მნ
იშ ვნ ელ ოვ ან ია  ავ ტო მო ბი
ლის სა ბუ რა ვე ბის ხა რი სხი. 
„ნო აკ ია ნი სა“ და „პი რე ლის“ 
გა მო რჩ ეუ ლად მა ღა ლი  ხა
რი სხ ის სა ბუ რა ვე ბი კი, 
ექ სკ ლუ ზი ურ ად „ვი ან ორ
ში“ იყ იდ ება, შე სა ბა მი სად, 
„ვი სო ლი“ მო ხა რუ ლია, იყ
ოს  მხ არ და მჭ ერი სა ავ ტო
მო ბი ლო სი ვრ ცე ში წლ ის  
ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
ღო ნი სძ იე ბი სა“, გა ნა ცხ
ადა „ვი სოლ პე ტრ ოლ იუმ 
ჯო რჯ იას“ გე ნე რა ლუ რმა 
დი რე ქტ ორ მა  ვა სილ ხო
რა ვამ.

A

A

„ვისოლის“ მხარდაჭერით, საავტომობილო 
კონკურსი - „ოქროს საჭე“ გრძელდება

„სმარტმა“ „ნატურალური ქართული 
პროდუქტების ფესტივალს“ უმასპინძლა
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რას სთავაზობდა „ეფბიაი“ 
ვოვა არუთინიანს?

მა რი ამ ნა დი რა ძე

გი ორ გი მუ ხი გუ ლა შვ ილი ბა ჩა
ნა ახ ალ აი ას სა სა მა რთ ლო პრ ოც
ეს ზე ბრ ალ დე ბის მთ ავ არი მო წმე 
იყო. ეს ის პრ ოც ეს ია, სა დაც სა სჯ
ელ აღ სრ ულ ებ ის დე პა რტ ამ ენ ტის 
ყო ფილ უფ რო სს გი რგ ვლ ია ნის 
სა ქმ ეზე მს ჯა ვრ და დე ბუ ლი პი რე
ბი სთ ვის პრ ივ ილ ეგ ირ ებ ული პი
რო ბე ბის შე ქმ ნი სთ ვის გა ნა ჩე ნი 
გა მო უტ ან ეს.

დღ ეს სწ ორ ედ მა სთ ან შე მო გთ
ავ აზ ებთ ექ სკ ლუ ზი ურ ინ ტე რვ იუს, 
სა დაც მკ ით ხვ ელი აღ მო აჩ ენს, რომ 
რე სპ ონ დე ნტი, ამ სა ქმ ის გა რდა, სხ
ვა სა ინ ტე რე სო ინ ფო რმ აც იე ბს აც 
ფლ ობს.

და სა წყ ის ში კი, შე ნი შვ ნის სა ხით, 
გე ტყ ვით, რომ გი ორ გი მუ ხი გუ ლა შვ
ილი სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის სი სტ ემ ის 
ყო ფი ლი თა ნა მშ რო მე ლია, პა ტი მრ
ობა  მას ერ თი ავ ტო სა გზ აო შე მთ
ხვ ევ ის გა მო მო უხ და, რო მლ ის შე სა
ხე ბაც ჩვ ენ თან სა უბ არ ში აც ხა დე ბს, 
რომ მა ში ნდ ელ მა სა მა რთ ალ და მც ვე
ლე ბმა მას ამ და ნა შა ულ ის სა კუ თარ 
თა ვზე აღ ება აი ძუ ლეს. თუ მცა ეს 
ავ არ ია არ იქ ნე ბა ჩვ ენი ინ ტე რვ იუს 
თე მა. 

მაშ ასე, რე სპ ონ დე ნტ თან ინ ტე
რვ იუს იმ ნა წი ლი დან და ვი წყ ებთ, 
რო დე საც ის მე5 და წე სე ბუ ლე ბის 
ე.წ. „ფა ში სტ ებ ის კო რპ უს ში“ მო
ხვ და:

– ამ კო რპ უს ში მე ლა ძის და ხმ არ
ებ ით მო ვხ ვდი, ის ჩე მი შვ ილ ის ნა
თლ იაა. კა მე რა ში სა მნი ვი სხ ედ ით. 
ერთ დღ ეს გა მი ყვ ან ეს და მი თხ რეს, 
რომ ჩე მთ ან სა ავ ად მყ ოფ ოდ ან ვო ვა 
არ უთ ინ ია ნი უნ და შე მო ეყ ვა ნათ. მი
თხ რეს, ჩვ ენ ებ ას არ იძ ლე ვა და თუ 
აა ლა პა რა კებ, ამ ას და გი ფა სე ბთო. 
უა რი არ მი თქ ვა მს. სა მა გი ერ ოდ მო
ვი თხ ოვე ტე ლე ვი ზო რი, ტე ლე ფო ნი 
და სხ ვა პრ ივ ილ ეგ იე ბი. არ უთ ინ ია ნი 
სა კმ აოდ გა ნა თლ ებ ული ბი ჭი იყო. 
უა მრ ავ უც ხო ენ ას ფლ ობ და, მათ 
შო რის, არ აბ ულ საც. პრ ოფ ეს იო ნა ლი 
ამ ფე თქ ებ ელი იყო. მა სთ ან გა ნს აკ
უთ რე ბუ ლი სა ჭმ ელი შე მო ჰქ ონ დათ, 
რე სტ ორ ნე ბში ვერ ნა ხა ვთ ეგ ეთს. 
თან, სა ნამ მას მი სც ემ დნ ენ, მის 
თვ ალ წინ ჯერ თვ ით ონ აგ ემ
ოვ ნე ბდ ნენ სა ჭმ ელს, და სა
რწ მუ ნე ბლ ად, რომ მო წა
მლ ული არ იყო.

– რა ტომ ჰქ ონ დათ 
ას ეთი გა ნს აკ უთ რე
ბუ ლი და მო კი დე
ბუ ლე ბა მის მი მა
რთ?

– ალ ბათ, ში შო ბდ ნენ, რომ შე იძ
ლე ბო და ვი ნმ ეს მი სი მო კვ ლა მო ენ
დო მე ბი ნა. რა მდ ენ ჯე რმე გა იყ ვა ნეს 
სა ხა ზი ნო ად ვო კა ტთ ან. ამ დრ ოს 
ად მი ნი სტ რა ცი ული შე ნო ბის იმ ნა წი
ლში არ ავ ინ არ უნ და ყო ფი ლი ყო. ეს 
ჩე მი მო თხ ოვ ნა იყო. მე და ვყ ვე ბო დი 
და კი თხ ვე ბზე. ხმ ას არ იღ ებ და. ბო
ლოს თა ნა მშ რო მლ ებს ვუ რჩ იე, ახ
ალ გა ზრ და ად ვო კა ტი შე მო უყ ვა ნეთ, 
მო კლ ეკ აბ ია ნი და იქ ნებ ამ ან გა ჭრ
ასმე თქი. ას ეც მო იქ ცნ ენ. ამ გო გო
სთ ან მე ორე გა ყვ ან აზე უკ ვე მი იღ ეს 
ჩვ ენ ება. მა ხს ოვს, მა სთ ან „ეფ ბი აი“
და ნაც იყ ვნ ენ მო სუ ლე ბი. ამ ერ იკ აში 
წა ყვ ან ას და ათ ას პრ ივ ილ ეგ იას სთ
ავ აზ ობ დნ ენ. უა რი თქ ვა. ამ ერ იკ ელ
ებს ვერ იტ ან და. იმ სა ხე ლმ წი ფოს 
ბო რო ტე ბის იმ პე რი ას ეძ ახ და.

– იმ ინ ცი დე ნტ ის შე სა ხებ გი ამ
ბოთ რა მე, რაც ბუ შთ ან შე ხვ ედ რის 
დრ ოს მო ხდა?

– თქ ვა, რომ ცხ ვი რს ახ ოც ში მა
გრ ად გა მო ნა სკ ვა ხე ლყ უმ ბა რა, რო
მლ ის მხ ოლ ოდ დე ტო ნა ტო რი უნ და 
აფ ეთ ქე ბუ ლი ყო, რაც დიდ მს ხვ ერ
პლს არ გა მო იწ ვე ვდა. მხ ოლ ოდ ხმა 
ექ ნე ბო და მძ ლა ვრი, რაც ყვ ელ ას 
ყუ რა დღ ებ ას აფ ეთ ქე ბი სკ ენ გა და
იტ ან და და ამ დრ ოს სნ აი პე რს უნ და 
ემ ოქ მე და.

– ანუ ორ გა ნი ზე ბუ ლად იყო ეს 
ყვ ელ აფ ერი და გე გმ ილ იო?

– კი, მა გრ ამ ოფ იც ია ლურ ჩვ ენ
ებ აში ყვ ელ აფ ერი მა რტო სა კუ თარ 
თა ვზე აი ღო.

– გი რგ ვლ ია ნის სა ქმ ის ცნ ობ ილ 
პა ტი მრ ებ თან რო დის მო ხვ დით?

– „ფა ში სტ ებ ის“ კო რპ უს ზე ყო ფნ
ის დრ ოს ჩე მა მდე მო აღ წია ამ ბა ვმა, 
რომ ავ ჭა ლა ში, სა დაც ყო ფი ლი თა
ნა მშ რო მლ ები იხ დი დნ ენ სა სჯ ელს, 
პა ტი მრ ებ ის თვ ის სა უკ ეთ ესო პი რო
ბე ბი შე უქ მნ იათ. ჩა ვრ იე ხა ლხი და 
გა და მი ყვ ან ეს იქ. მე ტი თა ვი სუ ფლ
ებ ის თვ ის „აბ სლ უგ აში“ გა და ყვ ანა 
ვი თხ ოვე. იქ სულ 12 კა ცი ვი ყა ვით. 
ყვ ელ ას თა ვი სი ვა ლდ ებ ულ ება ჰქ
ონ და. მე პუ რის და რი გე ბა მე ვა ლე
ბო და. ამ ოთ ხი პა ტი მრ ის ოთ ახ ები 
ღო ბით იყო გა მო ყო ფი ლი და ნა რჩ ენ
ებ ის სა ცხ ოვ რე ბლ ის გან, თუ მცა „აბ

სლ უგ ას თან“ არ ავ ით არი ბა რი ერი 
არ ჰქ ონ დათ. ჩვ ენ თან ხშ ირ ად 

შე მო დი ოდ ნენ. ნა რდს ვთ ამ
აშ ობ დით, ვს აუ ბრ ობ დით. 

და რწ მუ ნე ბით შე მი ძლ ია 
გი თხ რათ, რომ ბი ბი ლუ

რი ძე სა და აფ ცი აუ რს 
სა ერ თოდ არ აფ ერი 

აკ ავ ში რე ბდ ათ ამ 
სა ქმ ეს თან. ის ინი 

ნა მდ ვი ლად სხ

რატომ 
სცემა 

გირგვლიანის საქმის 
დანარჩენმა სამმა 

პატიმარმა გია ალანია?

რა კავშირშია ზურაბ 
ჟვანიას საქმე 

ტელეკომპანია „202“-ის 
დახურვასთან?

მა რი ამ ნა დი რა ძე

ზუ რაბ ჟვ ან იას სა ქმე კი დევ 
ერ თხ ელ და დგა გა ხს ნის ზღ ვა
რზე... ეს ხმ აუ რი სა ერ თა შო რი სო 
სკ ან და ლში გა და იზ რდ ება, თუ 
კვ ლავ მო რიგ „ცხ ელ“ დრ ომ დე 
გა და იდ ება. ეს, ცხ ად ია, მხ ოლ
ოდ პრ ოკ ურ ატ ურ ის მა რი ფა თზე 
არ არ ის და მო კი დე ბუ ლი... რაც 
შე ეხ ება პო ლი ტი კურ ნე ბას, დი
დი ალ ბა თო ბით, ამ ნე ბის სრ ულ 
გა მო ვლ ენ ამ დე, სულ მც ირე, წე
ლი წადნა ხე ვა რია და რჩ ენ ილი...

ამ ას ობ აში კი ხმ აუ რი პი კშ ია, 
რა საც გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი სი მწ
ვა ვე ერთერ თი ტე ლე კო მპ ან იის 
ეთ ერ ით გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლმა „ეფ ბი
აი“ს აქ ამ დე გა მო უქ ვე ყნ ებ ელ მა 
დო კუ მე ნტ ებ მა შე მა ტა...

ჩა ნს, რომ არ აო რდ ინ არ ული 
პო ზი ცია დღ ეს იმ მხ არ ეს აა, რო მე
ლიც თა ვის დრ ოზე ჟვ ან იას სა ქმ ის 

სა ინ ფო რმ აც იო უზ რუ ნვ ელ ყო ფას 
გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი სი მწ ვა ვით აღ
იქ ვა მდა.

ცნ ობ ილი ტე ლე წა მყ ვა ნი, შა
ლვა რა მი შვ ილი „პრ აი მტ აი მთ ან“ 
სა უბ რი სას იხ სე ნე ბს, რომ ამ სა ქმ
ემ თა ვის დრ ოზე ტე ლე კო მპ ან ია 
„202“ის არ სე ბო ბა შე იწ ირა.

ჩვ ენს მკ ით ხვ ელს დღ ეს სწ
ორ ედ მა სთ ან ინ ტე რვ იუს შე ვთ
ავ აზ ებთ:

– ტე ლე კო მპ ან ია „202“ში გა
ვი და ვა ხო კო მა ხი ძის ფი ლმი „ტყ
ვი ის გა რე შე“. თა ნაც გა ვი და რა
მდ ენ ჯე რმე. ამ ფი ლმ ის ეთ ერ ში 
გა სვ ლის შე მდ ეგ ჩვ ენ თან მო ვი
წვ იეთ ზუ რას მე უღ ლე, ნი ნო და 
ძმა, გო გლა. რა მდ ენ იმე გა და ცე მა 
მი ვუ ძღ ვე ნით ამ ფი ლმს. ამ ის გა
მო ძა ლი ან შე წუ ხდ ნენ მა ში ნდ ელი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის პი რვ ელი პი რე ბი. 
ყვ ელ აზე მე ტად კი სა აკ აშ ვი ლი. სხ
ვა თა შო რის, ერთერთ სა უბ არ ში 
ბა ტო ნი ზუ რას მე უღ ლეს ის იც კი 
უთ ხრა, შა ლვა რა მი შვ ილი შენ გა
შა ნტ აჟ ებს, შე ნგ ან რა ღაც სუ რსო. 
ეს მო ხდა ხს ენ ებ ული გა ნხ ილ ვე ბის 
შე მდ ეგ. ასე რომ, მო მდ იო და ხმ ები 
მა ში ნდ ელი ხე ლი სუ ფლ ებ ის სი ბრ
აზ ის შე სა ხებ, ჟვ ან იას სა ქმ ის ას
ეთი გა შუ ქე ბის გა მო, რა საც „202“ 
ეწ ეო და. 

– ამ ამ ბა ვს მა ლე ვე მო ჰყ ვა 
ტე ლე კო მპ ან იის და ხუ რვა?

– ტე ლე კო მპ ან ია და იხ ურა 
ზუ რას გა რდ აც ვა ლე ბი დან რვა 
თვ ეში, მი სი გა რდ აც ვა ლე ბის 
შე სა ხებ ფი ლმ ის გა შვ ებ იდ ან – 
სამ თვ ეში. 

– მხ ოლ ოდ ნი ნო ქა და გი
ძი სა და მი ხე ილ სა აკ აშ

ვი ლის ამ ში ნა არ სის სა უბ არ მა 
გა ფი ქრ ებ ინ ათ, რომ ტე ლე კო მპ
ან იის და ხუ რვა ფი ლმ ის გა შვ ებ
ას თან იყო კა ვშ ირ ში?

– მა რი კა ვე რუ ლა შვ ილ მა და მი
რე კა და მი თხ რა, – მი შა შე ნზე გა
ბრ აზ ებ ულ ია ამ ფი ლმ ის გა შვ ებ ის 
გა მოო. მე ვუ პა სუ ხე, გა და ეცი მი
შას, მი სი ას ეც... და ის ეცთქო!.. 

– ეს გა ხდა შე ნსა და მი შას შო
რის გა ნხ ეთ ქი ლე ბის მი ზე ზი?

– არ მი ნდა გა ვი ხს ენო, რა გა ხდა 
გა ნხ ეთ ქი ლე ბის მი ზე ზი. ფა ქტ ია, 
რომ, რაც ის პრ ეზ იდ ენ ტი გა ხდა, 
სულ სხ ვა გან გა უბ ერა. 2003 წლ ის 
ნო ემ ბრ ამ დე ის სულ სხ ვა ად ამ ია
ნი იყო და ამ ის შე მდ ეგ – სულ სხ ვა. 
ამ ად ამ ია ნს დღ ეს, რო გო რც ჩა ნს, 
მძ იმე ფს იქ იკ ური მდ გო მა რე ობა 
აქ ვს. ის ეთ იც კი, რომ ამ ბო ბს, რუ
სე თს უკ რა ინა და იპ ყრ ობ სო. ამ
იტ ომ აც არ მი ნდა მა სზე სა უბ არი. 
ჩე მთ ვის ის არ ის წა რს ული – ზო
გჯ ერ კო მი კუ რი, ზო გჯ ერ ტრ აგ
იკ ული. მთ ლი ან ობ აში კი სა აკ აშ ვი
ლს ვუ ყუ რებ, რო გო რც წა რს ულს. 

– ბო ლოს და ბო ლოს, „202“ის 
და ხუ რვა პი რდ აპ ირ კა ვშ ირ შია 
ჟვ ან ია ზე ფი ლმ ის გა შვ ებ ას თან?

– „202“ზე შე ტე ვას რა მდ ენ იმე 
მი ზე ზი ჰქ ონ და და, ჩე მი აზ რით, 
ერთერ თი მა თგ ანი სწ ორ ედ ჟვ
ან იას გა რდ აც ვა ლე ბა სთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით სა გა მო ძი ებო ფი ლმ ის 
გა შვ ება იყო. მა შინ ამ ფი ლმს სხ ვა 
არც ერ თი ტე ლე ვი ზია არ გა უშ
ვე ბდა, ვი ნა იდ ან ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
უკ ვე და მყ არ ებ ული ჰქ ონ და კო ნტ
რო ლი თი თქ მის სხ ვა ყვ ელა ტე ლე
ვი ზი აზე. მით უმ ეტ ეს, ამ ფი ლმ ის 
გა შვ ებ ას მო ჰყ ვა თე მის ძა ლი ან სა
ინ ტე რე სო გა ნხ ილ ვე ბი და ას ეთი 
გა ნხ ილ ვე ბი ნა მდ ვი ლად ვერ წა რი
მა რთ ებ ოდა სხ ვა გან.

– ეს გა ნხ ილ ვე ბი, ალ ბათ, აბ
სო ლუ ტუ რად სა პი რი სპ ირო იქ
ნე ბო და იმ გა ნხ ილ ვე ბი სგ ან, რაც 
ბო ლო დრ ოს ერთერთ ტე ლე კო
მპ ან ია ში მო ვი სმ ინ ეთ, რო დე საც 
იქ „ეფ ბი აის“ და სკ ვნ ის გა სა იდ
უმ ლო ებ ული ნა წი ლი გა მო ქვ ეყ
ნდა...

– „რუ სთ ავი 2“ის რა მდ ენ იმე 
ტე ლე წა მყ ვა ნი და მი სი დი რე ქტ
ორი მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის პი რა
დი რუ პო რია. შე სა ბა მი სად, მი სი 
მო ქმ ედ ება უნ და გა ნვ იხ ილ ოთ, 
რო გო რც ერ თი პა რტ იი სა და მი
სი ლი დე რის მც დე ლო ბა, რო გო
რღ აც რე ან იმ ირ დეს. ამ იტ ომ აც 
ამ აზე კო მე ნტ არი ზე დმ ეტ ია. ჩვ ენ 
ვხ ედ ავთ ერ თი ხე ლმ ოც არ ული 
და სა ქა რთ ვე ლო დან გა გდ ებ ული 
ძე ბნ ილი ვი თო მპ ოლ იტ იკ ოს ის 
მც დე ლო ბე ბს, რა ღა ცნ აი რად მო
ახ დი ნოს რე აბ ილ იტ აც ია ამ ტე ლე
ვი ზი ის სა შუ ალ ებ ით და რა მე ნა
ირი გზ ებ ით და ბრ უნ დეს, რაც შე
უძ ლე ბე ლია. ამ იტ ომ აც, რო ცა ამ 
პრ იზ მით ვუ ყუ რე ბთ მო ვლ ენ ებს, 
არც ამ ფა ქტს სჭ ირ დე ბა ბე ვრი 

კო მე ნტ არი. 
– მა გრ ამ ფა ქტ ია, 

რომ დო კუ მე ნტ ის 
გა სა იდ უმ ლო ებ ული 
ნა წი ლი გა მო ქვ ეყ
ნდა, რაც აქ ამ დე სა
ზო გა დო ებ ის თვ ის 
უც ნო ბი იყო...

– გა მო ქვ ეყ ნდა 
რო? ჩვ ენ ვნ ახ ეთ, 
რომ რა ღა ცე ბზე ილ
აპ არ აკ ეს მი შას რუ პო
რე ბმა. ის ინი კი იმ დენ 
ტყ უი ლს ამ ბო ბდ ნენ 
ამ დე ნი წლ ის გა ნმ ავ
ლო ბა ში, რა ტომ უნ
და და ვი ჯე როთ მა თი 
მა ინ ცდ ამ აი ნც ახ ლა? 
რა ტომ უნ და და იჯ
ერო პა რტ იუ ლი ორ
გა ნოს სი ტყ ვე ბი? მე 
ძა ლი ან ცო ტა მე გუ
ლე ბა სა ქა რთ ვე ლო ში 
ის ეთი ად ამ ია ნი, რო
მე ლიც მათ ინ ფო რმ

აც იას და იჯ ერ ებს, ვი
ნა იდ ან ამ ტე ლე კო მპ ან იას 

არ ას დრ ოს ჰქ ონ ია რა იმე 
კა ვშ ირი ობ იე ქტ ურ ობ ას თან.

`მარიკა ვერულაშვილმა 
დამირეკა და მითხრა, – 

მიშა შენზე გაბრაზებულია 
ამ ფილმის გაშვების 
გამოო. მე ვუპასუხე, 
გადაეცი მიშას, მისი 

ასეც... და ისეც-თქო!..~
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რას სთავაზობდა „ეფბიაი“ 
ვოვა არუთინიანს?

EXCLUSIVE
ვის მა გი ვრ ად ის ხდ ნენ იქ...

– მე ლნ იკ ოვს გუ ლი სხ მო ბთ?
– დი ახ. ვგ ულ ის ხმ ობ მათ, ვი ნც 

ოქ რო ყა ნის სა სა ფლ აო ზე ალ ან ია სთ
ან ერ თად იყ ვნ ენ რე ალ ურ ად. ის იც 
ვი ცი, რომ, შე თა ნხ მე ბის მი ხე დვ ით, 
ის ინი ამ დე ნი ხა ნი არ უნ და და ეტ ოვ
ებ ინ ათ ცი ხე ში. ამ ის გა მო ერ თხ ელ 
სე რი ოზ ული ჩხ უბ იც მო უვ იდ ათ გია 
ალ ან ია სთ ან. ფი ზი კუ რა დაც შე ეხ ნენ 
მას.

– თა მაზ ბა კუ რი ძე, რო მე ლიც იმ 
დრ ოს კო ლო ნი ის პა ტი მა რი იყო, 
ამ ბო ბს, რომ  ერ თხ ელ გია ალ ან ია 
ვი ღა ცას უყ ვი რო და ტე ლე ფო ნში, 
შე ას რუ ლეთ, რა საც და გვ პი რდ ით, 
თო რემ ხომ არ გა ვი წყ დე ბათ ჟვ ან
იას სა ქმ ეო... ას ეთი სა უბ რე ბი მა
რთ ლა ჰქ ონ და?

– მეც მს მე ნია ას ეთი სა უბ რე ბი. 
მას ჰქ ონ და ას ეთი სა ხის სა ტე ლე
ფო ნო ზა რე ბი სხ ვა და სხ ვა დრ ოს. 
ყვ ელ აზე პრ ივ ილ ეგ ირ ებ ული ამ ოთ
ხს შო რის სწ ორ ედ გია ალ ან ია იყო. 
მი სთ ვის კო ლო ნი ის ტე რი ტო რი აზე 
სა მუ შაო ოთ ახ იც იყო გა მო ყო ფი ლი. 

– რას გუ ლი სხ მო ბთ?
– ერ თი ად მი ნი სტ რა ცი ის შე ნო ბა 

გა რეთ იყო, სა დაც ოფ იც ია ლუ რად 
იჯ და ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა, თუ მცა კო
ლო ნი ის ტე რი ტო რი აზ ეც გა კე თდა 
ოთ ახ ები, რა საც ად მი ნი სტ რა ცი ას 
ეძ ახ დნ ენ, მა გრ ამ კო ლო ნი ის უფ რო
სის, ტა ბა ღუ ას ოთ ახ ში მუ დმ ივ ად 
ალ ან ია იყო. დი ლით გა მო ვი დო და 
თა ვი სი სა ცხ ოვ რე ბლ იდ ან, მთ ელ 
დღ ეს კა ბი ნე ტში ატ არ ებ და, სა ღა მოს 
კი ის ევ ბრ უნ დე ბო და სა ხლ ში... იქ მას 
უა მრ ავი ად ამ ია ნი აკ ით ხა ვდა.

– მა ინც ვინ?
– მა გა ლი თად, და ვით ჩხ იტ უნ იძე, 

იუ სტ იც იის სა მი ნი სტ როს გე ნე რა
ლუ რი ინ სპ ექ ცი ის უფ რო სი...

– რა იც ით, რომ ის იყო?
– ერ თხ ელ გი ამ და მი ძა ხა, ოთ

ახ ში სტ უმ რე ბი ჰყ ავ და, მათ შო რის 
თე მურ ტა ბა ღუა და კი დევ ვი ღაც 
უც ნო ბი. მთ ხო ვა, ჩვ ენი მე გო ბა რი 
სა ში ნელ „პა ხმ ელ ია ზეა“ და შენ რომ 
იცი, ის „უხა“ მო უმ ზა დე, მე რე კი პი
რა დად გა გა ცნ ობო. მო ვუ მზ ადე ეს 
კე რძი. „დე პე ენ კამ“ მი თხ რა, გე ძა ხი ან 
ბი ჭე ბთ ანო. იმ უც ნო ბმა, ას ეთი რამ 
ცხ ოვ რე ბა ში არ მი ჭა მი აო, და სა მი 
ას დო ლა რი ანი მო მა წო და. უა რი ვუ
თხ არი. შენ, ალ ბათ, ამ ათი გე ში ნია 
და მე ამ ათ ზე მა ღლა ვდ გა ვარ, მე 

და ვით ჩხ იტ უნ იძე ვარ, იუ სტ იც იის 
სა მი ნი სტ როს გე ნე რა ლუ რი ინ სპ ექ
ცი ის უფ რო სიო. მა ინც უა რი ვთ ქვი 
ფუ ლზე. მე რე მი თხ რა, რაც გი ნდა, 
მთ ხო ვე, თა ვი სუ ფლ ებ ის გა რდა, ყვ
ელ აფ ერს შე გი სრ ულ ებო. ლუ დი მი
ნდამე თქი. ცო ტა ხა ნში ჩე მი ოთ ახი 
გა ივ სო სხ ვა და სხ ვა სა ხის სა სმ ელ ებ
ით – ლი მო ნა თე ბით, ლუ დით და არ
აყი „ფი ნლ ან დი ით“...

– მზ არ ეუ ლად მა ინ ცდ ამ აი ნც 
თქ ვენ რა ტომ შე გა რჩ იეს? ასე გე
ნდ ობ ოდ ნენ?

– დრ ოთა გა ნმ ავ ლო ბა ში ჩა მო
ყა ლი ბდა ეს ნდ ობა. ბო ლოს უკ ვე მე 
ვა კო ნტ რო ლე ბდი მთ ელ მათ სა მზ
არ ეუ ლოს. თუ ვი ნმე მო ვი დო და შე
მო წმ ებ აზე და უნ და გა ვმ ას პი ნძ ლე
ბო დი, წა სვ ლის წინ, თუ რა მე სა ჭი რო 
პრ ოდ უქ ტი არ მე ქნ ებ ოდა, თა ვი სუ
ფლ ად შე მე ძლო, მა თთ ან შე ვს ულ
იყ ავი და ნე ბი სმ იე რი დე ლი კა ტე სი 
ამ ეღო მა თი მა ცი ვრ იდ ან. ერთერ თი 
მა თგ ანი, ღა ჭა ვა, გა მო უს წო რე ბე ლი 
ლო თი იყო. ყო ვე ლდ ღე თვ რე ბო და. 
გი ამ მთ ელი სა სმ ელი ჩე მთ ან გა მო
იტ ანა და მი თხ რა, შენ გა და წყ ვი ტე, 
რო დის მი სც ემ მას და სა ლე ვსო. ასე 
რომ, ჩე მთ ან იყო 
ე.წ. მა რა ნი...

– თქ ვე ნი შე წყ ალ ება 
გია ალ ან იას და მს ახ
ურ ება ყო ფი ლა, რო ცა 
სა სჯ ელი გა გი ნა ხე ვრ
ეს...

– ეს მო ულ ოდ ნე ლად 
მო ხდა. მა ნა მდე იყო აგ
ვი სტ ოს ომი. ალ ბათ, 7 
აგ ვი სტო იქ ნე ბო და, ად
მი ნი სტ რა ცი ის შე ნო ბა ში 
და მი ძა ხეს, სხ ვა პა ტი მრ
ებ თან ერ თად. იქ და თა და 
ბა ჩა ნა ახ ალ აი ები იყ ვნ ენ მო
სუ ლე ბი. სა თი თა ოდ შე ვყ ავ დით 
და გვ ეკ ით ხე ბო დნ ენ, გვ იო მია თუ 
არა, რა ია რა ღის მო ხმ არ ება ვი ცო
დით და რა ზო მის ფო რმ ას ვა ტა რე
ბდ ით. სა ბო ლო ოდ, თა ნა მშ რო მლ ებ
ის გა რდა, 7 პა ტი მა რი ამ ოგ ვა რჩ იეს. 
ფო რმ ებ იც და გვ ირ იგ ეს და ავ ტო მა
ტე ბიც, რა თქ მა უნ და, ტყ ვი ებ ის გა
რე შე. სა ბო ლო ოდ, ჩვ ენ არ გა ვუ ყვ
ან ივ ათ. მხ ოლ ოდ ის ოთ ხი გა იყ ვა ნეს 
ერთ სა ღა მოს ჩუ მად, თუ მცა ორი 
კვ ირ ის შე მდ ეგ და აბ რუ ნეს. სულ 
მთ ლად ჭუ ჭყ ია ნე ბი იყ ვნ ენ. მა თგ ან 
ვი ცი, რომ მა რთ ლა იყ ვნ ენ სა ბრ ძო
ლო მო ქმ ედ ებ ებ ში. არ ეგ ონ ათ, რომ 
უკ ან შე მო აბ რუ ნე ბდ ნენ. ძა ლი ან უკ

მა ყო ფი ლო ები იყ ვნ ენ. ამ ის შე

მდ ეგ, გა ვი გეთ, რომ მა ლე შე
წყ ალ ება უნ და ყო ფი ლი ყო. 

ცხ ად ია, ამ შე წყ ალ ებ ას 
ვე ლო დით ის ინ იც, ვი
ნც ომ ში წა მს ვლ ელ თა 

სი აში ვი ყა ვით. თუ
მცა ის იც ვი ცი, რომ 
ეს სია ხე ლო ვნ ურ
ად გა ზა რდ ეს ამ 
შე წყ ალ ებ ის თვ ის. 
უფ რო სის მო ად
გი ლი სგ ან გა ვი გე, 
რომ შე წყ ალ ება 
მე არ შე მე ხე ბო
და, – მუ ხა, შე ნზე 

ვე რა ფე რი მო ვა ხე
რხ ეთო. გია ალ ან იას 

ვუ თხ არი, იმ ან სა დღ
აც და რე კა და მი თხ

რა, ყვ ელ აფ ერი რი გზე 
იქ ნე ბაო. მა რთ ლაც, ცო ტა 

ხა ნში პე რს ონ ალ ურ ად ჩე მზე 
პრ ეზ იდ ენ ტის სპ ეც გა ნკ არ გუ ლე ბა 

მო ვი და სა სჯ ელ ის გა ნა ხე ვრ ებ აზე. 
აშ კა რა იყო, რომ გია ალ ან იას სე რი
ოზ ული გა ვლ ენ ები ჰქ ონ და. ერ თხ ანს 
ჩვ ენ თან რა ღაც შპსს შე მო ჰქ ონ და 
პრ ოდ უქ ტი. ერთერ თმა თა ნა მშ რო
მე ლმა მთ ხო ვა, იქ ნებ უთ ხრა, ჩე მი 
ნა თე სა ვი გე გუ თი დან რუ სთ ავ ში 
გა დმ ოი ყვ ან ონ, იქ ით გვ იჭ ირს ჩა სვ
ლაო. რო გო რც კი ვუ თხ არი გი ას, ეს 
ბი ჭი ერთ კვ ირ აში გა დმ ოი ყვ ან ეს რუ
სთ ავ ში... 

– თქ ვე ნს ჩვ ენ ებ აში წე რთ, რომ 
სამ თვ ეში ერ თხ ელ მა თთ ან „გუ დვ
ილ ის“ მა ნქ ანა მო დი ოდა და პრ ოდ
უქ ტს იქ იდ ან იმ არ აგ ებ დნ ენ...

– მა რთ ლა იყო ასე. კუ რი ერს შე
მო ჰქ ონ და პრ აი სლ ის ტი. და ახ ლო

ებ ით 1000 ლა რის პრ ოდ უქ ტს იღ ებ
დნ ენ. ამ ფუ ლს კი „გუ დვ ილს“ გა რეთ 
უხ დი დნ ენ. მე ამ ათ ხე ლში ფუ ლი არ 
მი ნა ხა ვს, 20 ლა რზე მე ტი. ის იც, ალ
ბათ, ტე ლე ფო ნზე ჩა რი ცხ ვი სთ ვის 
რომ არ შე ეწ უხ ებ ინ ათ გა რეთ ვი ნმე.

– მა რთ ლა 100100 ათ ასი აი ღეს 
ამ სა ქმ ეზე?

– ეს მე ჩვ ენ ებ აში არ და მი წე
რია. 100 ათ ასი კი არა, მი
ლი ონი რა ტომ არ ექ ნე ბათ 

აღ ებ ული... ახ ალ თა ხა ლი მა ნქ ან ები 
ჰყ ავ დათ, გა რეთ რომ გა მო ვე დი და 
ეტ ყო ბო დათ, რომ სე რი ოზ ული სი
კე თე მი იღ ეს. კო ლო ნი აში რომ იყ ვნ
ენ, იქ აც მა ნქ ანა, რო მე ლიც ალ ან იას 
ოჯ ახს ემ სა ხუ რე ბო და, ში გნ ით იდ გა, 
კო ლო ნი ის ტე რი ტო რი აზე. მე რე გა
იყ ვა ნეს და გა რეთ და აყ ენ ეს, ეშ ინ
ოდ ათ, სა ხა ლხო და მც ვე ლს არ ენ ახა. 
რო ცა მა თი ოჯ ახ ის წე ვრ ები მო დი
ოდ ნენ, პი რდ აპ ირ მა ნქ ან ით შე მო ჰყ
ავ დათ კო ლო ნი ის ტე რი ტო რი აზე...

– ცნ ობ ილი ქა ლე ბი აკ ით ხა ვდ
ნე ნო, ჩვ ენ ებ აში წე რთ...

– ცნ ობ ილი არ ავ ინ მო სუ ლა, თუ
მცა, ალ ან ია სთ ან ერ თხ ელ მო ვი და 
ერ თი გო გო. 15 წუ თი გა ჩე რდა. სა
ღა მოს კი ცო ლი მო ვი და და სე რი
ოზ ული სკ ან და ლი გა უმ არ თა. მას 
შე მდ ეგ ალ ან ია სთ ან არ ავ ინ მო სუ ლა. 
ღა ჭა ვას კი ნა მდ ვი ლად აკ ით ხა ვდა 
ერ თი და იგ ივე გო გო, და ახ ლო ებ ით 
თვ ეში ერ თხ ელ. ერ თხ ელ უფ რო სის 
მო ად გი ლის ოთ ახ ში სა მი დღ ეც და
რჩა... 

– გა მო დის, რომ იმ პე რი ოდ ში 
კო ლო ნი ას ის ინი მა რთ ავ დნ ენ და 
არა ად მი ნი სტ რა ცია...

– გია ალ ან ია მა რთ ლა მა რთ ავ და 
კო ლო ნი ას. ეტ აპ ებ საც ის იღ ებ და, 
ფო რმ ალ ურ ად მხ ოლ ოდ ერ თი თა ნა
მშ რო მე ლი ეს წრ ებ ოდა, მა სთ ან ერ
თად, ეტ აპ ის მი ღე ბას.

– მა თი გა სვ ლის შე მდ ეგ თქ ვე ნი 
პრ ივ ილ ეგ იე ბი ის ევ გა გრ ძე ლდა?

– მე იმ დრ ოს უკ ვე „აბ სლ უგ ის“ 
ბრ იგ ად ირი ვი ყა ვი. მა ქს იმ ალ ურ ად 
შე ვი ნა რჩ უნე ეს მდ გო მა რე ობა. პრ
აქ ტი კუ ლად, მე მე ბა რა ად მი ნი სტ რა
ცი ის გა სა ღე ბე ბი. ფო რმ აც მქ ონ და 
ოთ ახ ში და სა ჭი რო ებ ის შე მთ ხვ ევ
აში, რა ცი აც...

– ფო რმა და რა ცია რი სთ ვის გჭ
ირ დე ბო დათ?

– ზო გჯ ერ გა რე პე რი მე ტრ ზეც 
მი წე ვდა გა სვ ლა იმ შე მთ ხვ ევ აში, 

თუ რო მე ლი მე თა ნა მშ რო მე ლი 
და თვ რე ბო და...

– რო გორ, პა ტი მა რს ასე 
გე ნდ ობ ოდ ნენ?

– კი, ას ეც იყო. ზო გჯ
ერ ის ეც ხდ ებ ოდა, რომ, 
თუ ვი ნმე მო ვი დო და შე
მო წმ ებ აზე და უფ ლე ბა
მო სი ლი პი რი ად გი ლზე 
არ იყო, ჩა ვი ცვ ამ დი ამ 
ფო რმ ას და მე ვა თვ ალ
იე რე ბი ნე ბდი ტე რი ტო
რი ებს. ამ ის თვ ის იყო 
სა ჭი რო ეს ფო რმა. 

– ამ ად ამ ია ნე ბთ ან 
ასე ახ ლოს თუ იყ ავ ით, 

რო გორ აღ მო ჩნ დით ბრ
ალ დე ბის მო წმე?

– გია ალ ან ია ზე ძა ლი ან 
ნა წყ ენი ვარ. რო გო რც კი ზო

ნი დან გა ვი დნ ენ, მას სა ერ თოდ 
აღ არ მო უხ ედ ავს ჩე მკ ენ. ბი ბი
ლუ რი ძე და აფ ცი აუ რი კი იყ ვნ ენ 
შე მო სუ ლე ბი. თა ვი ან თი ნი ვთ ები 
და მი ტო ვეს. მხ ოლ ოდ ხა ტე ბი და 
თე თრ ეუ ლი გა იტ ან ეს. ფუ ლს აც 
მა ძლ ევ დნ ენ, 1000 დო ლა რს, მა
გრ ამ არ გა მო ვა რთ ვი. თა ვი სუ
ფლ ებ აზე რომ გა მო ვე დი, მა ში ნაც 
მნ ახ ეს. ყვ ელ გან ვგ რძ ნო ბდი მათ 
მხ არ და ჭე რას. გია ალ ან იას ორ ჯერ 
შე ვხ ვდი, სა მს ახ ურს მპ ირ დე ბო და, 
მა გრ ამ მო მა ტყ უა. მი ვხ ვდი, რომ 

მას მხ ოლ ოდ იქ ვჭ ირ დე ბო
დი და მი ყე ნე ბდა...

ექსკლუზიური 
ინტერვიუ 

ბაჩანა 
ახალაიას 

ბრალდების 
მთავარ 

მოწმესთან

უყვიროდა 
ტელეფონში, 
შეასრულეთ, 

რასაც 
დაგვპირდით, 
თორემ ხომ არ 
გავიწყდებათ 

ჟვანიას 
საქმეო...

„მერე მითხრა, რაც 
გინდა, მთხოვე, 
თავისუფლების 
გარდა, ყველაფერს 
შეგისრულებო. ლუდი 
მინდა-მეთქი. ცოტა 
ხანში ჩემი ოთახი 
გაივსო სხვადასხვა 
სახის სასმელებით 
– ლიმონათებით, 
ლუდით და არაყი 
„ფინლანდიით“...“
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ნუ ცა ამ რუ ბრ იკ ის ზუ სტი რე სპ
ონ დე ნტ ია, რა დგ ან ის ბუ ნე ბრ ივ ად 
ასე ცხ ოვ რო ბს, ჩა რჩ ოს გა რე შე და 
დი ნე ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ. თა ვად 
დი ნე ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ ცუ რვ ის 
სა ინ ტე რე სო ინ ტე რპ რე ტა ცია აქ ვს. 
გა ხს ნილ გო ნე ბა სთ ან ერ თად გუ ლის 
მო სმ ენა ჩა რჩ ოდ ან აგ დე ბს. გა ნს ხვ
ავ ებ ული ტი პია. ში ნა გან თა ვი სუ
ფლ ებ ას მის ჩა ცმ ულ ობ აშ იც ად ვი
ლად შე ამ ჩნ ევთ. გლ ამ ურ ულ ღო ნი
სძ იე ბე ბზე, სა დაც ქა ლბ ატ ონ ებს თა
ვზე სა ლო ნე ბის ოხ ში ვა რი ას დით და 
კო ქტ ეი ლის კა ბე ბით იწ ონ ებ ენ თა ვს, 
ნუ ცა გრ ძე ლი ჟა კე ტით, ვი წრო შა
რვ ლით და უბ რა ლო „რე ზი ნკ ით“ აწ
ეუ ლი თმ ით გა მო გე ცხ ად ებ ათ. ეს მი
სი სტ ილ ია. ის, რაც ად რე ულ ას აკ ში 
ამ ერ იკ ამ მი სცა, მა სში ჩა ლე ქი ლია. 
მი სთ ვის უც ხო არც სა ხლ იდ ან ოთ
ხი დღ ით გა პა რვა ყო ფი ლა და არც 
14 წლ ის ას აკ ში შე ყვ არ ებ ულ თან ერ
თად ცხ ოვ რე ბა. მა შინ ამ ყვ ელ აფ ერს 
პრ ოტ ეს ტის სა ხე ლს არ არ ქმ ევ და. 
არც იც ოდა, რომ „ამ ოვ არ დნ ილ ად“ 
იქ ცე ოდა. უბ რა ლოდ, ასე სუ რდა. 
გუ ლი სთ ქმ ას დღ ემ დე ყუ რს უგ დე ბს, 
თუ მცა ამ ბო ბს, რომ 31 წლ ის ას აკ ში 
გო ნე ბის პა ტი ვი სც ემა და იწ ყო... ეს 
ახ ალი ეტ აპ ია და მს ახ იო ბი ახ ლა ამ
ით „კა იფ ობს“.

ამ ერ იკა
ნუ ცა კუ ხი ან იძე: დი ნე ბის სა წი ნა

აღ მდ ეგ ოდ ცუ რვა გა ხს ნი ლი გო ნე ბის 
შე დე გია, თუ მცა ჩა რჩ ოს გა რე შეც არ 
არ სე ბო ბს. ეს იმ აზ ეა და მო კი დე ბუ ლი, 
რა მდ ენ ად იღ ებ სი ახ ლეს, ცვ ლი ლე ბას, 
სხ ვა აზ რს... და ნა რჩ ენი ნი ჭია. ნი ჭი ჩა
რჩ ოში ვერ გა კა ვე ბს. ში გნ იდ ან გჭ ამს 
და არ გა სვ ენ ებს. სა ხე ლე ბის და რქ მე
ვა და ჩა რჩ ოში ჩა ჯდ ომა მა რთ ლა არ 
მი ყვ არს. აზ რს სპ ონ ტა ნუ რად გა მო
ვთ ქვ ამ, მე რე, ყო ვე ლთ ვის, რო დე საც 
ვფ იქ რობ, იმ ნა თქ ვა მს ცა ლი მხ არე 
არ ას დრ ოს აქ ვს, არც ორი. ბე ვრ ად 
მე ტი აქ ვს. მე ბუ ნე ბრ ივ ად ას ეთი ვარ, 
თუ მცა არ სე ბო ბენ ნი ჭი ერი ად ამ ია
ნე ბი, თუ ნდ აც პი არ ის თვ ის, თუ ნდ აც 
რა ღა ცე ბის და სა მტ კი ცე ბლ ად რომ 
ცხ ოვ რო ბენ ისე, რომ სა ზო გა დო ება 
ალ აპ არ აკ ონ. ჩა რჩ ოს ას ეთი მკ ვე თრი 
ქმ ედ ებ ით აღ წე ვენ თა ვს. ზო გს კა რგ
ად გა მო სდ ის. ეს აც ნი ჭზ ეა. მხ ოლ ოდ 
ეპ ატ აჟ ის იმ ედ ზე მყ ოფთ არ უმ არ თლ
ებთ. 

ამ ერ იკ აში რომ წა ვე დი 9 წლ ის ვი
ყა ვი და სა მყ არ ოს თან ბრ ძო ლის პე
რი ოდი და იწ ყო. ეს, ალ ბათ, გა რე მომ 
და დი დმა სხ ვა ობ ამ გა მო იწ ვია. 1993 
წე ლი იყო, არ ეუ ლი დრო, ჩე მი ოჯ ახი 
ატ ლა ნტ აში გა ემ გზ ავ რა. მა მა ექ იმ ია 
და იქ მი იწ ვი ეს. დღ ემ დე იქ ცხ ოვ რო
ბენ მშ ობ ლე ბი. იქ აც, რო გო რც ყვ ელა 
ტი პის სა ზო გა დო ებ აში, თა ვი სი წე სე ბი 
იყო. მე ეს ზე წო ლა არ მო მწ ონ და, რომ 
ვყ ოფ ილ იყ ავი მა ინ ცდ ამ აი ნც ის ეთი, 
რო გო რც ვი ღაც ით ხო ვდა. იმ ის თვ ის
აც პა ტა რა ვი ყა ვი, რომ პრ ოტ ეს ტის 
სა ხე მი მე ცა, თა ვი სით გა მო დი ოდა ასე. 

– პი რო ვნ ულ ად ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
დრ ოს რა მო გცა იმ პე რი ოდ ის ამ ერ
იკ ამ?

– ჯერ იყო სხ ვა ობ ის შე გრ ძნ ება, 
ამ ერ იკა სულ სხ ვა, უზ ამ რა ზა რი და 
მრ ავ ალ ფე რო ვა ნი სა მყ არ ოა. მე რე, 
პრ ოფ ეს იი დან გა მო მდ ინ არე, ბე ვრი 

მო გზ აუ რო ბა და სხ ვა და სხ ვა ტი პის 
ხა ლხ თან მო მი ხდა შე ხვ ედ რა. მს ახ იო
ბე ბი ბე ვრ სხ ვა და სხ ვა სა კუ თარ თა ვს 
ვი გო ნე ბთ. იმ ის დი დი სა შუ ალ ება ჯერ 
არ მო მც ემ ია, რომ ეს სა კმ აოდ აზ რი
ან ად გა მე კე თე ბი ნა. პა ტა რა ვი ყა ვი და 
სპ ონ ტა ნუ რად ვა კე თე ბდი. ამ ის გა აზ
რე ბუ ლი კე თე ბა მგ ონ ია, რომ წინ მა
ქვს. 

– რა გი კე თე ბია ის ეთი, რომ თი
ნე იჯ ერს გე გო ნა, რომ თა ვი სუ ფა ლი 
ხარ?

– იყო გა დმ ოხ ტო მე ბი, სა ხლ იდ ან 
გა პა რვ ები, ოთ ხი დღ ით უმ ის ამ არ თოდ 
და კა რგ ვე ბი... არ ავ ინ იც ოდა სად ვი ყა
ვი. ხან სა ქა რთ ვე ლო ში ვი ქც ეო დი ასე, 
ხან ამ ერ იკ აში. 14 წლ იდ ან მა რტო, და
მო უკ იდ ებ ლად ვც ხო ვრ ობ დი. სა დაც 

მი ნდ ოდა და რო ცა მი ნდ ოდა იქ ვი ყა
ვი. ეს ყვ ელ აზე დი დი გი ჟო ბა იყო, რაც 
მი კე თე ბია. ბე ვრი დაძმა მყ ავს. ის ინი 
სულ სწ ავ ლო ბდ ნენ და ეს მო მწ ონ და. 
სულ ვე უბ ნე ბო დი, ვერ ხვ დე ბით ჩე მთ
ვის თქ ვე ნი ას ეთი მო წე სრ იგ ებ ულ ობა 
რა მდ ენ ად მა გა რიამე თქი. ამ დრ ოს 
ის ინი ჩე მი მა გა ლი თე ბის მო ყვ ან ას იწ
ყე ბდ ნენ, აი, შენ რომ ასე მო იქ ეც იო... 
აქ ეთ ცდ ილ ობ დნ ენ მო ბა ძვ ას. ნუ ცდ
ილ ობთ მე და მე მს გა ვს ოთმე თქი, ვა
ფრ თხ ილ ებ დი. მე ვარ მა გა ლი თი იმ
ისა, თუ რა არ უნ და გა აკ ეთ ონ. ამ აზე 
გი ჟდ ებ იან :)

– რას აკ ეთ ებ დი ას ეთ ას აკ რძ ალს?
– ხან შე ყვ არ ებ ული ვი ყა ვი, ხან 

ოჯ ახ ზე გა ბრ აზ ებ ული – მი ლი ონი სი
სუ ლე ლე... ამ ყვ ელ აფ ერ მა ბე ვრი რამ 
მა სწ ავ ლა და ბე ვრ იც გა ნა პი რო ბა. პა
ტა რა რომ ხარ, მა შინ ვერ ფი ქრ ობ ამ 
ყვ ელ აფ რი სგ ან გა მო ცდ ილ ებ ას რომ 
იღ ებ. არ აფ ერს ვკ რძ ალ ავ. ვი საც რა 
უნ და, ის უნ და აკ ეთ ოს. სულ ვც დი
ლობ ჩე მი შვ ილ იც მაგ მი მა რთ ულ ებ ით 
წა ვი ყვ ანო. ჩე მს აზ რზს კი შე ვთ ავ აზ ებ, 
მა გრ ამ მი ნდა არ ჩე ვა ნი თვ ით ონ გა აკ
ეთ ოს და თვ ით ონ მი ხვ დეს, რა ჯო ბია. 
შრ ომ ის ფა სი უნ და იც ოდ ეს. არ აფ ერი 
აკ ეთო, ასე არ გა მო დის. 

ლე ვან აბ აშ იძე 
– პა ტა რას ლე ვან აბ აშ იძე გი ყვ

არ და...
– ახ ლაც მი ყვ არს, ვგ იჟ დე ბი ისე...
– იმ ბა ვშ ვუ რი ემ ოც იი დან რა გა

ქვს ჩა რჩ ენ ილი?
– ქა ლი სთ ვის იდ ეა ლუ რი კა ცის ხა

ტე ბა თუ არ სე ბო ბს, ჩე მს წა რმ ოს ახ ვა
ში ას ეთი ლე ვა ნია. და ხვ ეწ ილი, სუ ფთა 
და ლა მა ზი, ოქ რო სფ ერი თმ ით, თე თრი 
პე რა ნგ ით, ჯი ნს ებ ით და და დე ბი თი... 
ძა ლი ან სხ ვა ნა ირი იყო, ამ ოვ არ დნ ილი 
იყო იმ გა რე მო დან, რო მე ლშ იც იყო. 
ცო ცხ ალი რომ ყო ფი ლი ყო, ახ ლაც 
ამ ოვ არ დნ ილი იქ ნე ბო და ჩვ ენი რე ალ
ობ იდ ან. ამ მი მა რთ ულ ებ ით ჩვ ენ მა ქვ
ეყ ან ამ კი თა ვი სი გა აკ ეთა, მა გრ ამ ლე
ვა ნს მა ინც ვე რა ფე რი და ჩრ დი ლა ვდა. 
რომ არა ლე ვა ნთ ან შე ხვ ედ რა, ბე ვრი 
რა ღაც სხ ვა ნა ირ ად წა ვი დო და. მო ვლ
ენ ები ჩვ ენს ცხ ოვ რე ბა ში ერ თმ ან ეთ ზე 
ჯა ჭვ ურ ად არ ის გა და ბმ ული. ად ამ ია ნს 
არ ჩე ვა ნის თა ვი სუ ფლ ება აქ ვს, მა გრ ამ 
ას ეთი შე ხვ ედ რე ბი ჩვ ენს ცხ ოვ რე ბას 
გა ნა პი რო ბე ბს. 

„ნა რკ ოტ იკს ვერ ვე გუ ებ ოდი“
– პა ტა რა გა თხ ოვ დი, რა საც, ბუ

ნე ბრ ივ ია, აკ რძ ალ ვე ბი მო ჰყ ვა. რო
გორ გა უმ კლ ავ დი ამ ას?

– კი, თუ მცა გა თხ ოვ ება კი დევ სხ
ვა რა მეა. ჩა რჩ ოე ბი დან გა მო მდ ინ არე 
ერ ქვა გა თხ ოვ ება, თო რემ 1415 წლ ის 
რომ ხარ, გი ნდა შე ყვ არ ებ ულ თან ერ
თად ყო ფნა და მო რჩა. ჩვ ეუ ლე ბრ ივი, 
კლ ას იკ ური დრ ამ ატ ურ გი ული სც ენ
არ ია. გი კრ ძა ლა ვენ და შენ მა ინც აკ

ეთ ებ. ბა ნა ლუ რია. თუ მცა ის სი ყვ არ
ული და გა ნც და – ყვ ელ აფ ერი ძა ლი ან 
რე ალ ური და ნა მდ ვი ლია. ის მო ვლ ენა 
დღ ეს აც სა თუ თი და გა ნს აკ უთ რე ბუ
ლია ჩე მთ ვის. ყვ ელა ჩე მი ურ თი ერ თო
ბა ჩე მთ ვის რა ღა ცას ნი შნ ავს. ის ხა ლხი 
ახ ლო ბლ ები არ იან, ერთ ნა ვში ვს ხე დვ
ართ. ვე რა ფე რს იზ ამ, შე ნი ნა წი ლია. 

 ცუ დი პე რი ოდი იყო. 90ია ნი წლ
ებ იდ ან გა მო სულ ჩე მს თა ობ აში კა რგ 
ტო ნად ით ვლ ებ ოდა ბი ჭე ბი რომ ქუ
ჩა ში იყ ვნ ენ, კა რგ ტო ნად ით ვლ ებ ოდა, 
რო დე საც კა იფ ობ დი. იმ მო მე ნტ ის რე
ალ ობა ეს სუ რა თი იყო. ბე ვრი ჩე მი ახ
ლო ბე ლი შე ეწ ირა ამ უბ ედ ურ ებ ას. არა 
მხ ოლ ოდ ფი ზი კუ რად, გო ნე ბრ ივ ად 
შე წი რუ ლე ბი არ იან. ეს ჩე მთ ვის არ იყო 
ორ გა ნუ ლი და ყო ვე ლთ ვის ვა პრ ოტ ეს
ტე ბდი. ნა რკ ოტ იკს ვერ ვე გუ ებ ოდი. 
იყო კო ნფ ლი ქტ ები, ჩხ უბ ები, ღა მე ებ ის 
თე ნე ბა... არ იყო ად ვი ლი. ვხ ვდ ებ ოდი, 
რომ ეს უპ ირ ვე ლე სად სა ში ში იყო. დღ
ეს რომ ვი ცი წა მა ლზე, ამ ის მე ას ედი 
არ ვი ცო დი 15 წლ ის ას აკ ში, მა გრ ამ 
ძა ლი ან ვე ბრ ძო დი. სხ ვა თა შო რის, დღ
ემ დე აგ რე სი ული და მო კი დე ბუ ლე ბა 
მა ქვს მძ იმე ნა რკ ოტ იკ ის მი მა რთ. ამ ის 
გა მო აკ რძ ალ ვე ბი და და ჭე რე ბი იდ იო
ტი ზმი მგ ონ ია. ნო რმ ალ ურ ქვ ეყ ნე ბში 
მო ახ ერ ხეს ამ თე მი სა დმი ნო რმ ალ ური 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ჰქ ონ დეთ, თუ ნდ აც 
ამ აზე ილ აპ არ აკ ონ. რო დე საც სა ქმ ეს 
ვერ აკ ეთ ებ, ვერ ვი თა რდ ები, ქვ ეყ ანა 
რომ ამ ის სა შუ ალ ებ ას არ გა ძლ ევს, არ 
გა ქვს ფუ ლი, რომ ელ ემ ენ ტა ლურ დო
ნე ზე ად ამ ია ნად იგ რძ ნო თა ვი, ას ეთ 
დრ ოს კი არ სე ბო ბს ნა რკ ოტ იკი, აი, ეს 
არ ის და მღ უპ ვე ლი. არ ჩე ვა ნი არ იყო 
თი თქ ოს. რო დე საც ნო რმ ალ ურ ია ქვ
ეყ ანა, ამ ის კე თე ბა მხ ოლ ოდ შენ არ ჩე
ვა ნზ ეა. რო დე საც ას ეთ გა რე მო ში ხარ, 
უფ რო ხე ლი გე წყ ობა იქ ით წა ხვ იდე. 
თუ მცა იყ ვნ ენ ძლ იე რი ად ამ ია ნე ბი ვი
სზ ეც ეს არ მო ქმ ედ ებ და. 

– თქ ვე ნი და შო რე ბის მი ზე ზი წა
მა ლი იყო?

– შე იძ ლე ბა ქვ ეც ნო ბი ერ ში ეგ ეც 
იყო, მა გრ ამ ნა ნა ჯო რჯ აძ ემ გა და მი
ღო ფი ლმ ში „27 და კა რგ ული კო ცნა“. 
ამ ერ იკ აში წა სვ ლაც მო მი ხდა და ასე 
აე წყო. ჩვ ენ ყო ვე ლთ ვის ახ ლო ბლ ური 
ურ თი ერ თო ბა გვ ქო ნდა. ის უკ ვე გა
რდ აც ვლ ილ ია. ცხ ოვ რე ბა სა ბე დნ იე
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ნუცა კუხიანიძე – „მინდა ამერიკაში წავიდე, ვიმსახიობო, მომენატრა“

„ათი წელია ერთად ვართ. გავიარეთ 
ყველანაირი პერიოდი. არ ვიცი, 

რატომ რჩებიან ადამიანები ერთად, 
ან რატომ შორდებიან ერთმანეთს. 
იყო პერიოდი ამერიკაში წავედი, 

გუკა აქ დარჩა. იმდენად ჩემიანი და 
ჩემი ნაწილია, რომ როცა გუკა არ 

არის, ძალიან მწყინდება“ 

„14 წლიდან 
მარტო, 

დამოუკიდებლად 
ვცხოვრობდი. იყო 
გადმოხტომები, 

სახლიდან 
გაპარვები, 
ოთხი დღით 

უმისამართოდ 
დაკარგვები... 
არავინ იცოდა 
სად ვიყავი. ეს 
ყველაზე დიდი 
გიჟობა იყო“

„სულ ვისთან 

ერთადაც ხარ, 

ეს საკუთარი 

თავია, ამიტომ 

კარგად უნდა 

იყო მასთან“

ორშაბათი, 16 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 16



როდ სხ ვა ვა რი ან ტე ბს მთ ავ აზ ებ და 
ხო ლმე. მეც მა ქს იმ ალ ურ ად ვი ღე ბდი.

გუ ლით
– შა ნსი, რო მლ ის ხე ლი დან გა შვ

ება გი ნა ნია.
– ეს კი თხ ვა მეც და მი სვ ამს სა კუ

თა რი თა ვი სთ ვის. რა იდ იო ტი ხარ, 
ნუ ცა, ეს კა ცი ამ დე ნს რომ გთ ხო ვდა 
– ჩა მო დიო, უა რი რამ გა თქ მე ვი ნამე
თქი? მე და წყ ობ ილი გე გმ ებ ის მე ში ნია. 
ხშ ირ ად, რომ გა ნე წყ ობი, მე რე თი თქ
ოს არ გა მო დის. იმ მო მე ნტ ში ეტ ყო ბა 
არ მი ნდ ოდა და უა რს ვა მბ ობ დი შე მო
თა ვა ზე ბა ზე. მე გუ ლს მი ვყ ვე ბო დი და 
არა პრ აგ მა ტულ გო ნე ბას. ეს კი ბე ვრ 
რა მე ში მი შლ ის ხე ლს. მე მა ინც გუ ლს 
ვუ სმ ენ. თუ მცა, ამ ბო ლო დრ ოს გო ნე
ბას ვც ემ პა ტი ვს. ვერ ვი ხს ენ ებ გო ნე
ბის კა რნ ახ ით წა ვს ულ იყ ავი. გა მო ცდ
ილ ება რა საც გი ჩვ ენ ებს, ისე იქ ცე ვი. 
უნ და აწ ონდა წო ნო კი დეც, მა გრ ამ ეს 
პრ ოც ესი – გუ ლის და გო ნე ბის ბჭ ობა 
უნ და გა ია რო. 

– და ახ ლა რო გო რი გა ხდი?
– 31 წლ ის ვარ და ახ ლა ტვ ინ ის 

გა და წყ ვე ტი ლე ბე ბით, ჩე მს თა ვთ ან 
რა ღა ცე ბის და მტ კი ცე ბით, და სკ ვნ ებ
ით „ჩა ვკ აი ფდი“. მე რე რა ღა ცე ბი ის ევ 
შე იც ვლ ება. ბე ბია მე უბ ნე ბა, ყვ ელა 
ას აკს თა ვი სი ხი ბლი აქ ვსო. მე მშ ვე
ნი ვრ ად ვგ რძ ნო ბდი ყვ ელა ას აკ ში თა
ვსო. 70 წლ ამ დეა და ახ ლა ეს პე რი ოდი 
მო სწ ონს. სულ ვი სთ ან ერ თა დაც ხარ, 

ეს სა კუ თა რი თა ვია, ამ იტ ომ  კა რგ ად 
უნ და იყო მა სთ ან. 

გუ კა
„ათი წე ლია ერ თად ვა რთ. გა ვი არ

ეთ ყვ ელ ან აი რი პე რი ოდი. მე მგ ონ ია, 
რომ ყო ველ შვ იდ წე ლი წა დში ერ თხ ელ 
არ ის კრ იზ ის ული პე რი ოდი. დე დაც 
მე უბ ნე ბო და, მეც მქ ონ დაო, ყვ ელ ას 
აქ ვს. მა რთ ლა არ ვი ცი, რა ტომ რჩ ებ
იან ად ამ ია ნე ბი ერ თად, ან რა ტომ შო
რდ ებ იან ერ თმ ან ეთს. ჯერ ვერ გა ვი გე. 
ოდ ეს მე, ალ ბათ, მი ვხ ვდ ები. თუ არ გი
ნდა მი დი ხარ ქმ რი სგ ან და თუ გი ნდა, 
მა სთ ან რჩ ები. თუ თა ვს ატ ყუ ებ და ეს 
იცი, მა შინ უბ ედ ური ხარ. იყო პე რი
ოდი ამ ერ იკ აში წა ვე დი, გუ კა აქ და რჩა. 
მა გრ ამ ეს დი დხ ანს არ გა გრ ძე ლე ბუ
ლა. ეს არ იყო გა თი შვა, 24სა ათ ია ნი 
კო ნტ აქ ტი მა ინც გვ ქო ნდა. გუ კა სგ ან 
გა თი შვ ის პე რი ოდი არ მა ხს ენ დე ბა. 
ვთ ქვ ათ, ორი კვ ირა გა ვი თი შოთ ერ თმ
ან ეთ ის გან, მა გრ ამ იც ით რა? იმ დე ნად 
ჩე მი ან ია და ჩე მი ნა წი ლია, რომ რო ცა 
გუ კა არ არ ის, ძა ლი ან მწ ყი ნდ ება. ის 
ჩე მს დიდ ნა წი ლს ავ სე ბს. მეც მძ იმე 
ტი პი ვარ. ვი ღა ცამ ჟუ რნ ალ ში და წე
რა ჩე მზე, ძა ლი ან მხ ია რუ ლი ნუ ცაო 
და მე გა მი ხა რდა. შენ ხარ მხ ია რუ ლიო, 
გუ კამ „შე იც ხა და“, იქ ეთ აჰ ყვა ვა ხოც 
– „შენ ყვ ელ აზე მძ იმე ხა რო“. ერ ეკ ლე 
დე ის აძე გვ ყა ვდა სტ უმ რად. ერ ეკ ლე, 
შე ნც ასე ფი ქრ ობმე თქი? ვკ ით ხე. არა, 

მხ ია რუ ლი ხა რო. გა ვბ რა ზდი, ისე, ხუ
მრ ობ ით. თუ მცა ხა ნდ ახ ან აუ ტა ნე ლი 
ვარ. ტვ ინს რომ მი ვუ შვ ებ, ცუდ ად
გი ლე ბში ჩა დის. დე და ჩე მის ზა რს აც 
არ ვპ ას უხ ობ ამ დრ ოს. აგ ზნ ებ ული 
ტვ ინი მა ქვს, ძა ლი ან ემ ოც იუ რი ვარ 
და ამ ფი ქრ ებს გა უკ ვა ლავ ად გი ლე ბში 
გა და ვყ ავ არ. ჩე მს თა ვს აც სხ ვა ნა ირ ად 
ვა ფა სებ. ურ თი ერ თო ბა ში სა ინ ტე რე
სო ობ ას ქმ ნის ის, რომ ორ ივ ეს – მე და 
გუ კას სხ ვა და სხ ვა ხა სი ათ ები გვ აქ ვს. 
კო ნტ რა სტ ულ ები ვა რთ. მას თა ვი სი 
აზ რი აქ ვს, მე ჩე მი და ეს სი ცო ცხ ლეს 
მმ ატ ებს“. 

– ბო ლოს რა აჩ უქ ეთ ერ თმ ან ეთს?
– მე არ ას დრ ოს მო მწ ონს რა საც 

მჩ უქ ნის და მე უბ ნე ბა, აღ არ ას ოდ ეს 
სა ჩუ ქა რს არ გა ჩუ ქე ბო. ეს მწ ყი ნს და 
ვე ხვ ეწ ები, გთ ხოვ, რა იმე მა ჩუ ქემე
თქი. ვი თომ გა ვი ზა რდ ეთ, მა გრ ამ არა. 
ხა ნდ ახ ან პი რვ ელ კლ ას ელ ებ ივ ით ვი
ქც ევ ით. 

კა ტო
– რე ლა ქს ის თვ ის რას აკ ეთ ებ?
– ჩე მს შვ ილ თან, რვა წლ ის კა ტო

სთ ან ურ თი ერ თო ბაა ჩე მთ ვის რე
ლა ქსი. კა ტოც „გა სუ ლია“, თა ვი სი 
სა მყ არო აქ ვს, თუ მცა ყუ რა დღ ებ ას 
ით ხო ვს. ხა ნდ ახ ან ამ ის თა ვი არ მა ქვს. 
კი დევ ამ ერ იკ ული სე რი ალ ებ ის ყუ რე
ბა მა რე ლა ქს ებს. ახ ლა „Game of froze“ 
მი ყვ არს. 

– დე დო ბამ რო გორ შე გც ვა ლა?
– ბე ვრ ად მე ტი სი ყვ არ ულ ის გა მო

ხა ტვა მი წე ვს. ეს გრ ძნ ობა მუ დამ ჩე
მთ ან ერ თა დაა. სი ყვ არ ული შე იძ ლე ბა 
გა გე ქც ეს თუ შე ნი თა ვით და ეგ ოთი 
ხარ მო ცუ ლი და სი ყვ არ ულს ყუ რა
დღ ებ ას არ აქ ცევ. შვ ილი რომ გყ ავს, 
ეგო გი კვ დე ბა, შენ ეგ ოს შა ნსი აღ არ 
აქ ვს :) რო დე საც შე გი ძლ ია შე ნზე წინ 
სხ ვა ად ამ ია ნი და აყ ენო, ეს თვ ის ება 
და სა ფა სე ბე ლია. ხშ ირ ად არ ის ჩე მი 
და გუ კას ეგ ოე ბის შე ჯა ხე ბა. მა გრ ამ 
ეს ჩვ ენი ნა წი ლია. ჩე მი ეგო გუ კა სთ ან 
და კა ტო სთ ან ტრ ია ლე ბს. ჩვ ენი ტრ

ად იც ია? ჩვ ენ შე მთ ხვ ევ აში ეს ცნ ება 
არ არ სე ბო ბს. აი, ამ ერ იკ აში ერ თად 
და ვდ ივ ართ ხო ლმე. დე და ჩე მთ ან სა
ახ ალ წლო პე რი ოდ ში ვი ყა ვით. თბ ილი 
ახ ალი წე ლი იყო. ჩვ ენს ოჯ ახ ში ბე ვრი 
ბა ვშ ვე ბი არ იან და დღ ეს ას წა ულ ზე 
შე ვი კრ იბ ეთ. ამ იტ ომ მხ ია რუ ლი და 
ოჯ ახ ური ახ ალი წე ლი გა მო ვი და, მე 
და გუ კა კი ლოსან ეჯ ელე სში შე ვხ
ვდ ით. მო ვწ ყდ ით ყვ ელ აფ ერს. ლოს
ან ჯე ლე სი არ გე გო ნე ბა თუ დე და მი
წა ზეა. სხ ვა ნა ირი ად გი ლია. პა ლმ ებ ში 
ვი ყა ვით, გა ნს ხვ ავ ებ ული ახ ალი წე ლი 
იყო.

ბე დნ იე რე ბა
– კა რი ერ აში რა სი ახ ლე გა ქვს?
– სა მწ უხ არ ოდ, არ აფ ერი. აქ არ 

გვ აქ ვს დი დი არ ჩე ვა ნი. თუ მცა რაც 
არ ის ყვ ელ აფ ერს არ ვთ ან ხმ დე ბი. 
მი ნდა ამ ერ იკ აში წა ვი დე, იდ იო ტურ 

კუ რს ებ ზე ვი არო, სუ ლე ლურ სპ ექ
ტა კლ ებ ში ვი თა მა შო, ვი მს ახ იო ბო. 
მო მე ნა ტრა. ფი ლმ ში გმ ირს რომ ვერ 
ვა სა ხი ერ ებ, მე რე ცხ ოვ რე ბა ში ვი წყ ებ 
თა მა შს და ეს გა რშ ემო მყ ოფ თა თვ ის 
და მღ ლე ლია. 

 – ბე დნ იე რე ბა რა არ ის?
 – ბე დნ იე რი ხარ, რო დე საც შვ ილი 

ჯა ნმ რთ ელი გყ ავს, რო დე საც გა რშ
ემო გყ ავს ად ამ ია ნე ბი, რო მე ლთ აც 
უყ ვა რხ არ. რო ცა სა ყვ არ ელ სა ქმ ეს 
აკ ეთ ებ. ვერ ვარ ბე დნ იე რი, რო დე საც 
ჩემ გა რშ ემო ად ამ ია ნე ბი არ არ იან ბე
დნ იე რე ბი. მხ ოლ ოდ მე ვი ყო კა რგ ად, 
ასე არ ვარ.

– სა სწ აუ ლე ბს ამ ჩნ ევთ?
–  მი ყვ არს ის მო მე ნტი, სა სწ აუ ლს 

რომ და ვი ჭერ. მე რე ფრ თხ ილ ად ვარ, 
რომ შო რს არ გა მე ქც ეს, ან არ გა ბრ
აზ დეს და არ და მე ნა ხოს. დი ახ, ეს მი
გრ ძნ ია.

EXCLUSIVE

ნუცა კუხიანიძე – „მინდა ამერიკაში წავიდე, ვიმსახიობო, მომენატრა“

„ჩარჩოებიდან გამომდინარე ერქვა 
გათხოვება, თორემ 14-15 წლის რომ ხარ, 

გინდა შეყვარებულთან ერთად ყოფნა 
და მორჩა. ჩვეულებრივი კლასიკური 

დრამატურგიული სცენარია. გიკრძალავენ 
და შენ მაინც აკეთებ. თუმცა ის 

სიყვარული და განცდა – ყველაფერი 
ძალიან რეალური და ნამდვილია“

„ნარკოტიკს ვერ 
ვეგუებოდი. იყო 
კონფლიქტები, 

ჩხუბები, ღამეების 
თენება... არ იყო 

ადვილი. ვხვდებოდი, 
რომ ეს უპირველესად 
საშიში იყო. დღეს რომ 

ვიცი წამალზე, ამის 
მეასედი არ ვიცოდი 15 
წლის ასაკში, მაგრამ 
ძალიან ვებრძოდი. 

სხვათა შორის, 
დღემდე აგრესიული 

დამოკიდებულება მაქვს 
მძიმე ნარკოტიკის 

მიმართ“

„ქალისთვის იდეალური კაცის ხატება თუ 
არსებობს, ჩემს წარმოსახვაში, ასეთი ლევან 

აბაშიძეა. დახვეწილი, სუფთა და ლამაზი, 
ოქროსფერი თმით, თეთრი პერანგით, ჯინსებით 

და დადებითი... ძალიან სხვანაირი იყო, 
ამოვარდნილი. რომ არა ლევანთან შეხვედრა, 

ბევრი რაღაც სხვანაირად წავიდოდა“
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

აჭ არ აში მა რთ ვის სა და ვე ები 
შე სა ძლ ოა „ნა ცი ონ ალ ურ მა მო
ძრ აო ბამ“ აი ღოს ხე ლში. ამ ის თქ
მის სა ფუ ძვ ელს იძ ლე ვა უმ აღ ლე სი 
სა ბჭ ოს ვი ცესპ იკ ერ ის, და ვით ბა
ცი კა ძის ინ ფო რმ აც ია, რო მე ლიც 
ირ წმ უნ ება, რომ ნა ცი ონ ალ ები, 
მუ რმ ან დუ მბ აძ ეს თან და მე დეა 
ვა სა ძე სთ ან ერ თად პო ლი ტი კურ 
გა და ტრ ია ლე ბას გე გმ ავ ენ. მი სი ვე 
ინ ფო რმ აც იით, შე თქ მუ ლე ბის სც
ენ არი ტრ აპ იზ ონ ში, ლე ვან ვა რშ
ალ ომ იძ ეს თან გა მა რთ ულ სა იდ უმ
ლო შე ხვ ედ რე ბზე გა იწ ერა. 

აჭ არ ის უმ აღ ლეს სა ბჭ ოში სულ 
21 დე პუ ტა ტია, აქ ედ ან 10 „ქა
რთ ულ ოც ნე ბას“ წა რმ ოა დგ ენს, 
8 – „ნა ცი ონ ალ ურ მო ძრ აო ბას“, 2 
– „თა ვი სუ ფალ დე მო კრ ატ ებს“, ერ
თი მა ნდ ატი კი უმ რა ვლ ეს ობ იდ ან 
პრ ოტ ეს ტის ნი შნ ად წა სულ მე დეა 
ვა სა ძეს ეკ უთ ვნ ის.

და ვით ბა ცი კა ძე, უმ აღ ლე სი 
სა ბჭ ოს ვი ცესპ იკ ერი, „ქა რთ
ული ოც ნე ბა“:

– შე სა ბა მის არ გუ მე ნტ ებ ზე და
ყრ დნ ობ ით, მა ქვს სა ფუ ძვ ლი ანი 
ეჭ ვი, რომ „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ
აო ბა“, მუ რმ ან დუ მბ აძ ისა და მე
დეა ვა სა ძის ტა ნდ ემ თან ერ თად, 
აჭ არ აში გა და ტრ ია ლე ბას გე გმ ავს. 
ამ ის თქ მის სა ფუ ძვ ელს მა ძლ ევს 
ინ ფო რმ აც ია, რო მლ ის მი ხე დვ ით
აც მუ რმ ან დუ მბ აძე 5 თე ბე რვ ალს 
ტრ აპ იზ ონ ში შე ხვ და ლე ვან ვა რშ

ალ ომ იძ ეს. ბა თუ მში და ბრ უნ ებ ული 
დუ მბ აძე აკ ეთ ებს გა ნც ხა დე ბას, რომ 
იწ ყე ბს აქ ტი ურ მო ქმ ედ ებ ას და გე გმ
ავს აჭ არ ის პო ლი ტი კუ რი რე ალ ობ ის 
შე ცვ ლას. ამ დრ ოს მე დეა ვა სა ძე უკ
ვე გა სუ ლი იყო უმ რა ვლ ეს ობ ის რი
გე ბი დან. პო ლი ტი კუ რი რე ალ ობ ის 
შე ცვ ლას, რა შიც გუ ლი სხ მო ბს უმ აღ
ლე სი სა ბჭ ოსა და აჭ არ ის მთ ავ რო ბის 
წა რმ ომ ად გე ნლ ებ ის გა და ყე ნე ბას, ის 
ვერ შე ძლ ებს „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ
აო ბის“ მხ არ და ჭე რის გა რე შე. ანუ 
მი ვყ ვეთ მო ვლ ენ ებ ის გა ნვ ით არ ებ
ას: 5 თე ბე რვ ალს დუ მბ აძე ხვ დე ბა 
ვა რშ ალ ომ იძ ეს ტრ აპ იზ ონ ში, 6ში 
ბა თუ მში აკ ეთ ებს ამ გა ნც ხა დე ბას, 

7ში ას ევე ტრ აპ იზ ონ ში ვა რშ ალ ომ
იძე იბ არ ებს „ნა ცი ონ ალ ური მო
ძრ აო ბის“ წა რმ ომ ად გე ნლ ებს 
და სპ ეც ია ლურ თა თბ ირ
ზე აძ ლე ვს მი თი თე ბე ბს. 
ტრ აპ იზ ონ იდ ან და ბრ
უნ ებ ული „ნა ცი ონ
ალ ები“ აკ ეთ ებ ენ 
ზუ სტ ად იგ ივე 
გა ნც ხა დე ბე ბს, 
რა საც მუ რმ
ან დუ მბ აძე. 9 
თე ბე რვ ალს კი 
„ნა ცი ონ ალ
ური მო ძრ აო
ბა“ უმ აღ ლეს 
სა ბჭ ოში უკ ვე 
არ ეგ ის ტრ ირ
ებს ერთერ თი 
კო მი სი ის თა
ვმ ჯდ ომ არ ის, 
ალ ექ სა ნდ რე ჩი
ტი შვ ილ ის გა და
ყე ნე ბის სა კი თხს. 
პა რა ლე ლუ რად, მე
დეა ვა სა ძე აქ ვე ყნ ებს 
მუ რმ ან დუ მბ აძ ის და
წე რილ ტე ქს ტს, რო მე ლიც 
სი ტყ ვა სი ტყ ვით იმ ეო რე ბს იმ 
ბრ ალ დე ბე ბს, რა საც „ნა ცი ონ ალ

ური მო ძრ აო ბის“ წა რმ ომ ად გე ნლ
ები გვ იყ ენ ებ ენ. ძა ლი ან 

გუ ლუ ბრ ყვ ილო უნ
და იყო ად ამ ია ნი, 
რომ ამ ყვ ელ აფ ერს 
შო რის კა ვშ ირი ვერ 
და ინ ახო. ფა ქტ ია, 
რომ ეს ხა ლხი უნ
ის ონ ში მო ქმ დე ბს 
და ად გი ლი აქ ვს აჭ
არ აში პო ლი ტი კუ
რი გა და ტრ ია ლე ბის 
მც დე ლო ბას. 2012 
წლ ის 1ელ ოქ ტო
მბ ერს ქა რთ ვე ლმა 
ხა ლხ მა „ნა ცი ონ
ალ ურ მო ძრ აო ბას“ 

უთ ხრა უა რი, მუ რმ ან 
დუ მბ აძე კი ცდ ილ ობს 

ამ ძა ლის რე აბ ილ იტ
აც იას. 

– ამ ჟა მად უმ აღ
ლეს სა ბჭ ოში ნა ცი
ონ ალ ებს ჰყ ავთ 8 
დე პუ ტა ტი, „ქა რთ
ულ ოც ნე ბას“ კი 
– 10... შე სა ძლ ებ
ელ ია, რომ მა ლე 

ნა ცი ონ ალ ები უმ რა ვლ ეს ობ აში 
მო ვი დნ ენ აჭ არ აში?

– ეს შე სა ძლ ებ ელ ია, თუ თა ვი სუ
ფა ლი დე მო კრ ატ ებ ის 2 წა რმ ომ ად
გე ნე ლი გა ურ იგ დე ბა „ნა ცი ონ ალ ურ 
მო ძრ აო ბას“. დღ ევ ან დე ლი მდ გო მა
რე ობ ით, ის ინი არ აპ ირ ებ ენ ამ გე
გმ აში მო ნა წი ლე ობ ას, თუ მცა გა მო
რი ცხ ული არ აფ ერ ია. მე ეჭ ვე ბა, რომ 
ალ ას ან იას გუ ნდ ის წა რმ ომ ად გე ნლ
ები ნა ცი ონ ალ ებს გა ურ იგ დნ ენ, გა
ნს ხვ ავ ებ ით მე დეა ვა სა ძი სგ ან. თუ კი 
ნა ცი ონ ალ ები უმ რა ვლ ეს ობ ის მო პო
ვე ბას მო ახ ერ ხე ბენ და მთ ავ რო ბის 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის გა და ყე ნე ბას შე ცდ
ებ იან, ეს შე ქმ ნის ხე ლო ვნ ურ კრ იზ
ისს, რა საც აუ ცი ლე ბლ ად მო ჰყ ვე ბა 
ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ები. 

შე ხვ და თუ არა ტრ აპ იზ ონ ში 
ლე ვან ვა რშ ალ ომ იძ ეს? ამ ის გა სა

რ კ  ვ ე  ვ ა დ 
მუ რმ ან დუ მბ აძ ეს თან 

და კა ვშ ირ ება ვც ად ეთ, მა გრ ამ 
ის სა ტე ლე ფო ნო ზა რე ბს არ პა სუ

ხო ბს. თუ მცა „პრ აი მტ აი მი“ ეს აუ ბრა 
უმ აღ ლე სი სა ბჭ ოს დე პუ ტა ტს, მე დეა 
ვა სა ძეს, რო მე ლს აც ბა ცი კა ძე ას ევე 
ად ან აშ აუ ლე ბს ნა ცი ონ ალ ებ თან კა
ვშ ირ სა და გა და ტრ ია ლე ბის და გე გმ
ვა ში. 

მე დეა ვა სა ძე, უმ აღ ლე სი სა ბჭ
ოს დე პუ ტა ტი:

 ბა ცი კა ძე არ ის შე ში ნე ბუ ლი. მას 
ეშ ინ ია, მის თა ნა მდ ებ ობ ას არ შე ვე
ხოთ და უმ აღ ლე სი სა ბჭ ოს თა ვმ
ჯდ ომ არ ის მო ად გი ლის პო სტ იდ ან 
არ გა და ვა ყე ნოთ. შე მი ძლ ია, მი გი
თი თოთ ერთერთ მა სა ლა ზე, სა დაც 
მის შე სა ხებ მო იპ ოვ ება გა რკ ვე ული 
ინ ფო რმ აც ია. მო დით, ჯერ მი სი ჯა
ნმ რთ ელ ობ ისა და ფს იქ იკ ური მდ
გო მა რე ობა შე ვა ფა სოთ და შე მდ ეგ 
ვი სა უბ როთ პო ლი ტი კურ შე ფა სე ბე
ბზე. ეს არ ის 2013 წლ ის მო ნა ცე მე ბი. 

– რას გუ ლი სხ მო ბთ?
– თქ ვენ შე გი ძლ იათ, თა ვად გა არ

კვ იოთ. რო დე საც ამ ინ ფო რმ აც იას 
გა ეც ნო ბით, მგ ონი, კი თხ ვე ბი 

აღ არ გა გი ჩნ დე ბათ. რა გა და ტრ ია
ლე ბა ზეა სა უბ არი, ცო ტა სა სა ცი
ლოა. 

– ბა ცი კა ძე აც ხა დე ბს, რომ რე
ალ ურ ად თქ ვენ მუ რმ ან დუ მბ აძ ის 
მო სა ზრ ებ ებს ახ მო ვა ნე ბთ, თა ვის 
მხ რივ, მუ რმ ან დუ მბ აძე კი თა ნა
მშ რო მლ ობს ლე ვან ვა რშ ალ ომ იძ
ეს თან, რო მე ლს აც, მი სი ვე თქ მით, 
ტრ აპ იზ ონ ში შე ხვ და 5 თე ბე რვ
ალს...

– ბა ტო ნი მუ რმ ან დუ მბ აძე  სა ქა
რთ ვე ლო დან არ გა სუ ლა იმ დღ ეე ბში, 
რო დე საც ბა ტო ნი ვა რშ ალ ომ იძე ტრ
აპ იზ ონ ში იმ ყო ფე ბო და. 

– თქ ვენ რა იც ით, ვა რშ ალ ომ იძე 
რო დის იმ ყო ფე ბო და ტრ აპ იზ ონ ში?

– ეს მე ვნ ახე სო ცი ალ ური ქს ელ
ით. დე ვს ფო ტო, სა დაც სუ ფრ აა გა
შლ ილი და თა რი ღიც არ ის მი თი თე
ბუ ლი. აბ სუ რდ ია. არ ავ ინ და იჯ ერ
ებს, რომ მუ რმ ან დუ მბ აძე და მე დეა 
ვა სა ძე გა რი გე ბა ში არ იან „ნა ცი ონ
ალ ურ მო ძრ აო ბა სთ ან“. სა ქა რთ ვე
ლოს პა რლ ამ ენ ტში პო რტ ირ ებ ული 
ნა ცი ონ ალ ებ ის ხა რჯ ზე იღ ებ ენ და
დგ ენ ილ ებ ებს. ვი სზე რა აქ ვთ სა ლა
პა რა კო. 

– შე სა ძლ ებ ელ ია, აჭ არ ის უმ აღ
ლეს სა ბჭ ოში „ქა რთ ულ მა ოც ნე
ბამ“ და კა რგ ოს უმ რა ვლ ეს ობა და 
და დგ ეს მთ ავ რო ბის იმ პი ჩმ ენ ტის 
სა კი თხი?

– ჯერ ამ აზე არ ყო ფი ლა სა უბ არი. 
იმ პი ჩმ ენ ტს ძა ლი ან რთ ული პრ ოც
ედ ურა აქ ვს. მე პი რა დად მც დე ლო

ბას არ მო ვა კლ ებ, რომ მთ ავ რო ბის 
თა ვმ ჯდ ომ არე გა და დგ ეს თა

ნა მდ ებ ობ იდ ან, თუ ამ ას სა კუ თა რი 
ნე ბით გა აკ ეთ ებს და ჩვ ენ დრ ოს არ 
და გვ აკ არ გვ ინ ებს, ძა ლი ან გო ნი ვრ
ული იქ ნე ბა.

– თუ მცა შე სა ძლ ოა, ამ ას პო ლი
ტი კუ რი კრ იზ ისი და შე სა ბა მი სად,  
ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ები მო ჰყ ვეს...

– არც ამ აში ვხ ედ ავ რა იმე პრ ობ
ლე მას. თუ რე გი ონს სჭ ირ დე ბა ახ
ალი არ ჩე ვნ ები, ეს უნ და გა კე თდ ეს 
კი დეც.

მედეა ვასაძე: „მცდელობას არ 
მოვაკლებ, რომ მთავრობის 

თავმჯდომარე თანამდებობიდან 
გადადგეს. თუ ამას საკუთარი 

ნებით გააკეთებს და ჩვენ დროს 
არ დაგვაკარგვინებს, ძალიან 

გონივრული იქნება“

დავით
 ბაციკაძე: 

„ნაციონალური 
მოძრაობა“, მურმან 
დუმბაძისა და მედეა 
ვასაძის ტანდემთან 

ერთად, აჭარაში 
გადატრიალებას 

გეგმავს 

ვინ გეგმავს 
გადატრიალებას აჭარაში?

`2012 წლ ის 1-ელ 
ოქ ტო მბ ერს ქა რთ ვე ლმა 
ხა ლხ მა „ნა ცი ონ ალ ურ 

მო ძრ აო ბას“ უთ ხრა უა რი, 
მუ რმ ან დუ მბ აძე კი 
ცდ ილ ობს ამ ძა ლის 
რე აბ ილ იტ აც იას~
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ირმა ინაშვილი: „სია, სავარაუდოდ, კიდევ გაიზრდება“
ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

„პა ტრ იო ტთა ალ ია ნს ის“ ლი დე
რი ირ მა ინ აშ ვი ლი პი რო ბას დე ბს, 
რომ თე ბე რვ ლის ბო ლოს გა ას აჯ
არ ოე ბს მო ქმ ედი ჩი ნო ვნ იკ ებ ის 
სი ას,  რო მლ ებ იც წი ნა ხე ლი სუ
ფლ ებ ის პი რო ბე ბში მო ნა წი ლე ობ
დნ ენ ქო ნე ბის წა რთ მე ვა ში, ზე წო
ლას ახ დე ნდ ნენ ბი ზნ ეს მე ნე ბსა და 
მე დი ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ ზე, არ
ბე ვდ ნენ აქ ცი ებს და აწ ამ ებ დნ ენ 
პა ტი მრ ებს. სია და ზუ სტ ებ ის პრ
ოც ეს შია და მა სში შე მა ვა ლი კო ნკ
რე ტუ ლი ად ამ ია ნე ბის სა ხე ლე ბი 
და გვ არ ები იც ვლ ება. ინ აშ ვი ლის 
გა ნც ხა დე ბით, რა ზმ აძ ისა და გრ
იგ ალ აშ ვი ლის ამ ოშ ლის შე მდ ეგ, 
სი ას ხუ თი ახ ალი გვ არი მი ემ ატა. 
შე მა დგ ენ ლო ბა ჯე რჯ ერ ობ ით გა
სა იდ უმ ლო ებ ულ ია, თუ მცა, რო
გო რც ცნ ობ ილი ხდ ება, ერთერ თი 
მა თგ ანი ბა თუ მის მო ქმ ედი მე რი 
გი ორ გი ერ მა კო ვია... 

სი აში მო ხვ ედ რი ლთა დი დი ნა
წი ლი კო ნტ რდ აზ ვე რვ ის, ან ტი ტე
რო რი სტ ული ცე ნტ რის, თა ვდ აც
ვის სა მი ნი სტ რო ებ ის მა ღა ლჩ ინ
ოს ნე ბზე მო დის, თუ მცა, რო გო რც 
ირ კვ ევა, ძა ლო ვა ნი სტ რუ ქტ ურ
ებ ის მი ღმა ყვ ელ აზე მე ტი „და
მნ აშ ავე“ შე მო სა ვლ ებ ის სა მი ნი
სტ როს ჰყ ავს და  ბე ვრი მა თგ ანი 
სა ზო გა დო ებ ის თვ ის კა რგ ად ნა ცნ
ობი პი რო ვნ ებ აა.

ირ მა ინ აშ ვი ლი, „პა ტრ იო ტთა 
ალ ია ნს ის“ წე ვრი:

– სა ნამ თი თო ეუ ლი ად ამ ია ნი არ 
გა და მო წმ დე ბა, რო მე ლიც სი აშ ია და 
ყვ ელ აფ ერი არ და ზუ სტ დე ბა, მა ნა
მდე არც სია გა სა ჯა რო ვდ ება და 
არც კო ნკ რე ტუ ლი სა ხე ლე ბი და გვ
არ ები და სა ხე ლდ ება.  

– რო გო რც ცნ ობ ილ ია, სია ოც
და თო რმ ეტი კა ცი სგ ან შე დგ ება...

– ამ დღ ეე ბში კი დევ ხუ თი ად ამ
ია ნი და ემ ატა მას, ჯერ კი დევ  მი მდ
ინ არ ეო ბს და ზუ სტ ებ ის პრ ოც ესი, 
სა ნამ ყვ ელ აფ ერი არ და ზუ სტ დე ბა, 
მა ნა მდე კო ნკ რე ტულ გვ არ ებს ვერ 
და ვა სა ხე ლებ.  არ მი ნდა ვი ნმ ეს და
უმ სა ხუ რე ბლ ად რა იმე ზი ანი მი ად
გეს.

– რო დი სთ ვის გა სა ჯა რო ვდ ება 
სია?

– სა ვა რა უდ ოდ,  თვ ის ბო ლოს გა
ვა სა ჯა რო ებთ.

– თქ ვენ გა ნა ცხ ად ეთ, რომ არ
ჩილ კბ ილ აშ ვი ლმა პა სუ ხი უნ და 
აგ ოს გა ხმ აუ რე ბუ ლი სა ქმ ეე ბის 
არ გა მო ძი ებ ისა და მა თი თა რო ზე 
შე მო დე ბის გა მო. სა რჩ ელ ის შე ტა
ნას ხომ არ აპ ირ ებთ ყო ფი ლი პრ
ოკ ურ ორ ის წი ნა აღ მდ ეგ?

– რო დე საც პო ლი ტი კო სი,  ჟუ
რნ ალ ის ტი ან უბ რა ლოდ მო ქა ლა ქე 
სა ჯა რო გა ნც ხა დე ბას აკ ეთ ებს, ეს 
იმ ას ნი შნ ავს, რომ ის პა სუ ხი სმ გე ბე
ლია თი თო ეულ სი ტყ ვა ზე. შე სა ბა მი
სად,  რო დე საც მე კბ ილ აშ ვი ლზე გა
ნც ხა დე ბა გა ვა კე თე, რა თქ მა უნ და, 
და ვა ყე ნე მი სი პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის 
სა კი თხი. იმ ის გა მო, რომ მთ ავ არ მა 
პრ ოკ ურ ორ მა არ შე ას რუ ლა სა კუ
თა რი ფუ ნქ ცია, და ემ ორ ჩი ლა ყო
ვლ ად მი უღ ებ ელ კო ჰა ბი ტა ცი ას და 
თა რო ზე შე მო დო ათ ას ობ ით სა ქმე, 
რო მლ ის გა მო ძი ებ ასა და გა ხს ნას 
მთ ელი სა ზო გა დო ება ელ ოდ ებ ოდა, 
მან პა სუ ხი უნ და აგ ოს. 

– ფი ქრ ობთ, რომ მას ჰქ ონ და 
რე სუ რსი აღ ნი შნ ული სა ქმ ეე
ბის გა მო ძი ებ ის?

– ჩვ ენ გვ ჭი რდ ება ის ეთი 
სა ხე ლმ წი ფო მო ხე ლე
ები, რო მლ ებ ის თვ ის აც, 
პი რვ ელ რი გში, მნ იშ
ვნ ელ ოვ ანი იქ ნე ბა 
ად ამ ია ნის უფ ლე
ბე ბი, რო მლ ებ იც 
სა  ჭი  რო ებ  ის 

შე მთ ხვ ევ აში დი ნე ბის სა წი ნა აღ
მდ ეგ ოდ აც კი წა ვლ ენ. ჩვ ენ არ გვ
ჭი რდ ება ის ეთი ჩი ნო ვნ იკ ები, რო
მლ ებ იც ემ ორ ჩი ლე ბი ან ქა რთ ული 
სა ხე ლმ წი ფო სთ ვის სა ზი ანო  თე ორ
იე ბს. კო ჰა ბი ტა ცია კი სა ზი ანო იყო 
ქა რთ ული სა ხე ლმ წი ფო სთ ვის.

– დღ ევ ან დე ლი პრ ოკ ურ ატ ურ
ის მო ქმ ედ ებ ით კმ აყ ოფ ილი ხა რთ?

– რო დე საც  კბ ილ აშ ვი ლი სდ
რო ინ დელ პრ ოკ ურ ატ ურ აზე ვს

აუ ბრ ობ, ხა ზი მი ნდა გა ვუ სვა, 
რომ სუ ლაც არ ვგ ულ ის ხმ ობ 

მხ ოლ ოდ კბ ილ აშ ვი ლს. არ 
ვა მბ ობ, რომ მხ ოლ ოდ კბ

ილ აშ ვი ლი და ემ ორ ჩი ლა 
ახ ალი ხე ლი სუ ფლ

ებ ის მი ერ გა ტა რე
ბულ პო ლი ტი კას, 

მხ ოლ ოდ ის არ 

იყო და მნ აშ ავე, თუ მცა სწ ორ ედ 
მან შე მო დო თა რო ზე გა მო უძ იე ბე
ლი სა ქმ ეე ბი. კო ჰა ბი ტა ცია ახ ალი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის პო ლი ტი კა იყო, 
რო მე ლიც ქა რთ ველ ხა ლხს თა ვზე  
მო ახ ვი ეს. რაც შე ეხ ება ახ ალ პრ ოკ
ურ ატ ურ ას, ვფ იქ რობ, რომ ძვ ელი, 
გა ხმ აუ რე ბუ ლი სა ქმ ეე ბის გა მო ძი
ება და იძ რა  და ეს ძა ლი ან კა რგ ია. 
ვნ ახ ოთ, რო გორ წა რი მა რთ ება მო
მა ვა ლში სა ქმ ეე ბი.

– თქ ვენ გა ნა ცხ ად ეთ, რომ სი ას 
ხუ თი კა ცი შე ემ ატა, კი დევ შე იძ
ლე ბა გა იზ არ დოს?

– სია, სა ვა რა უდ ოდ, კი დევ გა
იზ რდ ება, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
რა მდ ენ იმე ად ამ ია ნი გა მო აკ ლდა. 
მა გა ლი თად, ზუ მბ აძე და გრ იგ ალ
აშ ვი ლი, რო მლ ებ მაც თა ნა მდ ებ ობ
ები და ტო ვეს. 

– რო გო რც ვი ცით, სი აშ ია ბა
თუ მის მო ქმ ედი მე რი ერ მა კო ვი...

– კი, ნა მდ ვი ლად და სა ხე ლდა 
და ის სი აშ ია, ჩვ ენ სა ზო გა დო
ებ ის ფა რთო ფე ნე ბი გვ აწ
ვდ იან ინ ფო რმ აც იას. 

– მხ ოლ ოდ 
სა ზო გა დო ებ
ის გან იღ ებთ 
ცნ ობ ებს?

– პი რვ ელ 

რი გში, სწ ორ ედ სა ზო გა დო ებ ის გან 
ვი ღე ბთ ინ ფო რმ აც იას, გა ნს აკ უთ
რე ბით რე გი ონ ებ იდ ან, სა დაც, ამ 
მხ რივ, მა რთ ლაც კა ტა სტ რო ფუ ლი 
მდ გო მა რე ობ აა. სა ზო გა დო ებ იდ ან 
წა მო სულ ინ ფო რმ აც იას ეყ რდ ნო ბა 
ეს სია, სწ ორ ედ ამ იტ ომ მი მდ ინ არ

ეო ბს გა და მო წმ ებ ის პრ ოც ესი, არ 
გვ ინ და, სი აში მო ყვ ნენ ის ეთი ად ამ
ია ნე ბი, ვი ნც პი რა დი ან გა რი შს წო
რე ბის მს ხვ ერ პლ ნი აღ მო ჩნ დე ბი ან. 

– ყვ ელ აზე მე ტი რო მე ლი უწ
ყე ბი დან და სა ხე ლდა?

– ძა ლო ვა ნი უწ ყე ბე ბის გა რდა, 
სხ ვა სტ რუ ქტ ურა თუ გა ინ ტე რე სე
ბთ, გე ტყ ვით, რომ ყვ ელ აზე მე ტი 
არა, მა გრ ამ სა კმ აოდ დი დი რა ოდ
ენ ობა ას ეთი ად ამ ია ნე ბი სა შე მო სა
ვლ ებ ის სა მი ნი სტ რო შია. 

– სი ის და ზუ სტ ებ ის პრ ოც ეს ის 
და სრ ულ ებ ის შე მდ ეგი ეტ აპი რა 
იქ ნე ბა?

– და ზუ სტ ებ ის შე მდ ეგ, პი რვ
ელ რი გში, სი ას გა ვა სა ჯა რო ებთ, 
სა ზო გა დო ებ ას, ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
მი ვა წვ დით ინ ფო რმ აც იას და შე

მდ ეგ უკ ვე სა ზო გა დო ებ ისა და ხე
ლი სუ ფლ ებ ის გა და სა წყ ვე ტი იქ ნე
ბა, რო გორ უნ და იმ ოქ მე დონ. ჩვ ენი 
თვ ით მი ზა ნი ნა მდ ვი ლად არ არ ის 
მტ რე ბის ძი ება, უბ რა ლოდ, სა ზო
გა დო ებ აში უნ და იყ ოს ზნ ეო ბის 
ნო რმ ები, ფა სე ულ ობ ები. დე მო კრ
ატ იაც სწ ორ ედ ამ ფა სე ულ ობ ებ ზე 
დგ ას. თუ და ვუ შვ ებთ, რომ ზუ მბ
აძ ის ნა ირი ად ამ ია ნე ბი, რო მლ ებ მაც 
სი ცო ცხ ლე გა უმ წა რეს  ად ამ ია ნე ბს, 
კვ ლავ მა ღალ თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე იმ
უშ ავ ებ ენ, ასე დე მო კრ ატ

იულ სა ხე ლმ წი ფო სა და ნო რმ ალ ურ 
ქვ ეყ ან ას ვერ ავ აშ ენ ებთ. ვი ცი, რომ 
თა ვდ აც ვის, შე მო სა ვლ ებ ის სა მი ნი
სტ რო ში და სხ ვა სტ რუ ქტ ურ ებ შიც 
არ აე რთი პა ტი ოს ანი ად ამ ია ნი მუ
შა ობს. ამ ად ამ ია ნე ბს არ ავ ინ არ არ 
შე ეხ ება, მა თი შრ ომა  და ფა სე ბუ ლი 
იქ ნე ბა. აქ სა უბ არ ია იმ მა ღა ლჩ ინ
ოს ნე ბზე, რო მლ ებ საც ბო ლო ათი 
წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში კო ნკ რე ტუ ლი 
სი სხ ლის სა მა რთ ლის და ნა შა ულ ები 
აქ ვთ ჩა დე ნი ლი. 

– ხე ლი სუ ფლ ებ ის გან მო ით ხო
ვთ ამ ად ამ ია ნე ბის გა ნთ ავ ის უფ

ლე ბას?
– თა ვი სთ ავ ად.
– სი აში ბე ვრი ცნ ობ ილი პი

რო ვნ ებ აა?
– ზო გი ცნ ობ ილ ია, ზო გიც – 

ნა კლ ებ ად. თა ვად ნა ხა ვთ, რო
დე საც სია გა სა ჯა რო ვდ ება. 

– აპ ირ ებთ ხე ლი სუ ფლ
ებ ას თან თა ნა მშ რო მლ ობ ას 
სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ის 
პრ ოც ეს ში?

– აუ ცი ლე ბლ ად, რო დე საც 
სია გა სა ჯა რო ვდ ება და მას ხე

ლი სუ ფლ ებ ას მი ვა წვ დით, ჩვ ენ 
ერ თო ბლ ივ ად ვი ფი ქრ ებთ, რო გორ 
შე იძ ლე ბა და ვი ცვ ათ ქა რთ ული სა
ხე ლმ წი ფო იმ ად ამ ია ნე ბი სგ ან, რო
მლ ებ იც უა ხლ ოეს წა რს ულ ში ად ამ
ია ნე ბს სა ქმ ეე ბს უთ ით ხნ იდ ნენ და 
აწ ამ ებ დნ ენ.  მათ გა მო ბე ვრ მა უდ
ან აშ აუ ლო ად ამ ია ნმა უს ამ არ თლ
ოდ გა ატ არა ცი ხე ში უა მრ ავი წე ლი. 
და უშ ვე ბე ლია ის ეთ სა ხე ლმ წი ფო ში 
ცხ ოვ რე ბა, სა დაც მო ძა ლა დე და მს
ხვ ერ პლი თა ნა არ სე ბო ბენ. და მნ აშ
ავ ეე ბმა პა სუ ხი უნ და აგ ონ და ის ინი 
აუ ცი ლე ბლ ად უნ და და ის აჯ ონ. ეს 
არ ის დე მო კრ ატ იის გა ნუ ყო ფე ლი 
ნა წი ლი. ჩვ ენ კი თა ვს გვ ახ ვე ვენ, თი
თქ ოს დე მო კრ ატ ია და მნ აშ ავ ეე ბის 
და უს ჯე ლო ბაა, თი თქ ოს და მნ აშ ავ ის 
და სჯ ის მო თხ ოვ ნა  რა დი კა ლი ზმი 
და  ექ სტ რე მი ზმ ია. არ ან აი რი ექ
სტ რე მი ზმი და რა დი კა ლი ზმი ეს არ 
არ ის. თუ გვ ინ და დე მო კრ ატ იუ ლი 
სა ხე ლმ წი ფოს აშ ენ ება, ქვ ეყ ანა  უნ
და იყ ოს სა მა რთ ლი ან  მა რთ ლმ სა
ჯუ ლე ბა ზე და ფუ ძნ ებ ული.

– ექ სპ ერ ტე ბის გა ნც ხა დე ბით, 
რო გო რც კი ხე ლი სუ ფლ ება სა მა
რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ის პრ ოც ესს 
და იწ ყე ბს, თქ ვე ნი რე იტ ინ გი მა ში
ნვე და ეც ემა...

– ექ სპ ერ ტე ბს, რო მლ ებ იც ას
ეთ გა ნც ხა დე ბე ბს აკ ეთ ებ ენ, მი ნდა 
ვუ თხ რა, რომ  ჩვ ენ პო ლი ტი კუ რი 
ქუ ლე ბის და სა წე რად  არ ვი ყე ნე ბთ 
სა მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ისა და და
მკ ვი დრ ებ ის თე მას. არ სე ბო ბს არ აე
რთი სხ ვა თე მა ჩვ ენი პო ლი ტი კუ რი 
გუ ნდ ის თვ ის, რო მე ლს აც წი ნა პლ ან
ზე წა მო ვწ ევთ.  ჩვ ენ არ ვა პი რე ბთ, 
მხ ოლ ოდ ერთ თე მა ზე ავ აგ ოთ ჩვ ენი 
პო ლი ტი კუ რი სა ქმ ია ნო ბა. მე ტს აც 
გე ტყ ვით, თუ ქვ ეყ ან აში სა მა რთ ლი
ან ობ ის აღ დგ ენ ის პრ ოც ესი და იწ ყე
ბა, მზ ად ვარ, ხმ ებ იც კი და ვკ არ გო, 
ოღ ონდ ეს მო ხდ ეს. ხმ ებ ის მო სა პო
ვე ბლ ად ჩვ ენ არ ვს აუ ბრ ობთ და გა
რწ მუ ნე ბთ, რომ რე იტ ინ გთ ან ამ ას 
არ ან აი რი შე ხე ბა არ აქ ვს. თუ მცა 
ზუ სტ ად ვი ცი, რომ ამ ომ რჩ ევ ელი 
არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბი სას აუ ცი ლე
ბლ ად გა ით ვა ლი სწ ინ ებს იმ პო ლი
ტი კუ რი ძა ლის და მს ახ ურ ებ ას, მის 
შრ ომ ასა და ბრ ძო ლას, რო მე ლს აც 

წვ ლი ლი ექ ნე ბა შე ტა ნი ლი სა მა
რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ის 

სა ქმ ეში. თუ აღ მო ჩნ
დე ბა, რომ ჩვ ენს გუ
ნდს რა იმე წვ ლი ლი 
ექ ნე ბა შე ტა ნი ლი ამ 
სა ქმ ეში, სა ზო გა დო

ება ამ ას და აფ ას ებს 
და ეს ჩვ ენს რე იტ

ინ გზე მხ ოლ ოდ 
და მხ ოლ ოდ 
პო ზი ტი ურ ად 
იმ ოქ მე დე ბს.

ირმა ინაშვილი: „არჩილ 
კბილაშვილმა თაროზე 

შემოდო ათასობით 
საქმე, რომლის 

გამოძიებასა და გახსნას 
მთელი საზოგადოება 

ელოდებოდა, ამის გამო 
მან პასუხი უნდა აგოს“

„ამ 
დღეებში 

კიდევ ხუთი ადამიანი 
დაემატა სიას, ჯერ კიდევ 

მიმდინარეობს დაზუსტების პროცესი“
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`ჩვენ არ 
ვაპირებთ, 
მხოლოდ 

ერთ თემაზე 
ავაგოთ ჩვენი 
პოლიტიკური 
საქმიანობა~
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ეკ ონ ომ ის ტი მა მი სა და პე და გო
გი დე დის ოჯ ახ ში გა იზ არ და. თე ატ
რი დე დამ შე აყ ვა რა. სტ უდ ენ ტო ბი
დან დღ ემ დე რუ სთ ავ ელ ის თე ატ რის 
ერთერ თი სტ აჟ ია ნი მს ახ იო ბია. სპ
ექ ტა კლი ით ამ აშა მა ში ნაც კი, რო ცა 
მა მა სა ხლ ში ჰყ ავ და და სვ ენ ებ ული. 

დღ ეს ჯე მალ ღა ღა ნი ძის ცხ ოვ რე
ბის გზ ას გა ვუ ყე ვით.

  მა გა ლი თე ბი მშ ობ ლე ბის 
ცხ ოვ რე ბი დან

 სა ხლი, სა დაც ახ ლა ჩვ ენ ვი მყ
ოფ ებ ით, მა მა ჩე მის აშ ენ ებ ულ ია. 
ჩვ ენ, წა რმ ოშ ობ ით სა მტ რე დი ის 
რა იო ნი დან ვა რთ, იმ ერ ლე ბი გა ხლ
ავ ართ. მა მა წა მო სუ ლა სო ფლ იდ ან 
და სა ბუ ღა ლტ რო და უმ თა ვრ ებ ია 
თბ ილ ის ში. სწ ავ ლის და მთ ავ რე ბის 
შე მდ ეგ დუ შე თში გა უნ აწ ილ ებ იათ, 
თა ვი სი სპ ეც ია ლო ბით. დე დამ, გო
რში, პე და გო გი ური გი მნ აზ ია და ამ
თა ვრა და ის იც პე და გო გად გა ან
აწ ილ ეს დუ შე თში, მზ რუ ნვ ელ ობ ას 
მო კლ ებ ულ ბა ვშ ვთა თა ვშ ეს აფ არ ში. 
იქ გა უც ვნ იათ ჩე მს მშ ობ ლე ბს ერ თმ
ან ეთი და და ოჯ ახ ებ ულ ან. თბ ილ ის ში 
გა და წყ ვი ტეს ცხ ოვ რე ბა. მა შინ დო
ლი ძე ზე ტყე იყო, მა მამ სა ხლ ის სა ძი
რკ ვე ლი რომ ჩა ყა რა, ეუ ნბ ენ ოდ ნენ, 
რას შვ რე ბი, სა ხლს ტყ ეში აშ ენ ებო. 
ორ ოთ ახ იან სა ხლს აშ ენ ებ და მა მა. 
სა ძი რკ ვე ლი რომ გა თხ არა, მო ვი დნ

ენ კო ოპ ერ ატ ივ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ები 
და შე სთ ავ აზ ეს ტე რი ტო რი ის და თმ
ობა, უკ ეთ ესი სა ხლი და დი დი ფა რთი 
შე სთ ავ აზ ეს. ამ სა ხლ ში გა ვჩ ნდ ით 
ორ ივე ძმა.  მა მა ცე კა ვშ ირ ის მთ ავ არი 
ბუ ღა ლტ ერი გა ხლ დათ. სი ცო ცხ ლის 
ბო ლო მდე მუ შა ობ და. 80 წე ლს ერ თი 
წე ლი აკ ლდა, რომ გა რდ აი ცვ ალა. პა
ტი ოს ან ზე პა ტი ოს ანი ად ამ ია ნი იყო. 
ახ ლა რომ სა სტ უმ რო „ჰო ლი დე ინ ია“, 
მა შინ იქ სა ბა ვშ ვო ბა ღი იყო. ჩე მი თა
ობ ის გო გობი ჭე ბი ამ სა ბა ვშ ვო ბა ღში 
გა ვი ზა რდ ეთ. ჩუ მად მო მნ ათ ლეს, 
უფ ან ჯრო ოთ ახ ში, რომ არ ავ ის და ვე
ნა ხეთ. მო გე ხს ენ ებ ათ, მა შინ ეკ ლე სი

აშ იც ჩუ მად და დი ოდ ნენ, სა მს ახ ურ ის 
და კა რგ ვის ეშ ინ ოდ ათ. სკ ოლ აც ახ
ლო სვე გვ ქო ნდა, შო რს სი არ ული არ 
მჭ ირ დე ბო და. 

 გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი და რი გე ბა 
გა ხს ენ დე ბათ მშ ობ ლე ბის მხ რი დან?

 და რი გე ბა ნა კლ ებ ად გვ ჭი რდ ებ
ოდა შვ ილ ებს, უბ რა ლოდ, ვუ ყუ რე
ბდ ით რო გორ ცხ ოვ რო ბდ ნენ ჩვ ენი 
მშ ობ ლე ბი, მა თი ცხ ოვ რე ბა მა გა ლი თი 
იყო ჩე მთ ვის. რა მდ ენ იმე ეპ იზ ოდს გი
ამ ბო ბთ ჩე მი მშ ობ ლე ბის ცხ ოვ რე ბი
დან და მი ხვ დე ბით, რა ტომ იყ ვნ ენ სა
მა გა ლი თო ნი ჩე მთ ვის...  დე დი სე რთა 
მა მი და შვ ილი მყ ავ და. მო ხა ლი სედ 
წა ვი და ომ ში. ორი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა
ში წე რი ლე ბს წე რდა, მე რე და იკ არ გა. 
ბო ლოს მო ვი და წე რი ლი უკ რა ინ იდ ან, 
რომ ჰო სპ იტ ალ ში იწ ვა. გა ქა ნე ბუ ლი 
სა მა მუ ლო ომ ია უკ რა ინ აში. მა მი და
ჩე მმა აი ტე ხა, უნ და წა ვი დეო. მა მა
ჩე მი გვ ერ დით ამ ოუ დგა და წა ჰყ ვა 
უკ რა ინ აში. ბი ძა შვ ილ ად ეკ უთ ვნ ოდა, 
მა მის და კი არ იყო. ჩა ვი დნ ენ უკ რა
ინ აში და გა წე რი ლი და ხვ დათ სა ავ
ად მყ ოფ ოდ ან. „ჯა რი სკ აც ის მა მა“ 
გა მა ხს ენ და, ეს ამ ბა ვი რომ გა ვი გე. 

ბო ლოს კი გა მო ჩნ და ჩე მი მა მი და შვ
ილი... მე ორე ამ ბა ვი თე ატ რს უკ ავ
ში რდ ება, ხო ბში იხ სნ ებ ოდა თე ატ რი 
სპ ექ ტა კლ ით, „კა ვკ ას იუ რი ცა რც ის 
წრე“. მა მა სა ავ ად მყ ოფ ოში იწ ვა, იმ 
დღ ეს უნ და გა მო გვ ეყ ვა ნა სა ავ ად
მყ ოფ ოდ ან. მა ტა რე ბე ლში ვჯ დე ბი, 
ხო ბში მი ვდ ივ არ, ჩე მი ძმა მა მა ჩე მის 
გა მო სა ყვ ან ად მი ვი და სა ავ ად მყ ოფ
ოში და უბ ედ ურ ება და ტრ ია ლდა. 
მა მა ჩე მს ტრ ომ ბმა და არ ტყა და გა
რდ აი ცვ ალა. დე დას სუ ფრა ჰქ ონ და 
გა შლ ილი, მა მის და ბრ უნ ება უნ და 
აღ ენ იშ ნათ. მე, რა თქ მა უნ და, მო ვბ
რუ ნდი. დე დას ძლ ივს გა ვუ მხ ილ ეთ ეს 

ამ ბა ვი. მე ორე დი ლას დე დამ და გვ იძ
ახა მე და ჩე მს ძმ ას და  მი თხ რა, შენ 
ის ეთ სა მს ახ ურ ში ხარ, შენ თა ვს არ 
ეკ უთ ვნი. პა რტ ნი ორ ები გყ ავს, რე ჟი
სო რი, არ გე პა ტი ება სპ ექ ტა კლი ჩა აგ
დო, ამ ას აღ არ აფ ერი ეშ ვე ლე ბა, ჩვ ენ 
მი ვხ ედ ავთ, და ჯე ქი მა ტა რე ბე ლზე 
და წა დიო. აი, ას ეთ სი ტუ აც ია ში წა ვე
დი ხო ბში და ვი თა მა შე სპ ექ ტა კლ ში. 
ჩე მზე ამ ბო ბენ, რე კო რდი აქ ვს მო
ხს ნი ლიო. „კა ვკ ას იუ რი ცა რც ის წრე“ 
650ჯერ და იდ გა სც ენ აზე და ამ დე ნი
ვე ჯერ მა ქვს ნა თა მა შე ვი. არც ერ თი 
არ გა მი ცდ ენ ია, გი ნე სის რე კო რდ ებ ის 
წი გნ ში ვარ შე სა ყვ ანი... მა მა ზე კი დევ 
ერ თი ამ ბა ვი მა ხს ენ დე ბა. ძმ აკ აცი ჰყ
ავ და ერ თი, ძა ლი ან ახ ლო ურ თი ერ
თო ბა ჰქ ონ და, ერ თად ნა დი რო დნ ენ, 
ერ თი შე ხე დუ ლე ბე ბი ჰქ ონ დათ ბე ვრ 
სა კი თხ ზე. მო კლ ედ, ერ თხ ელ, ეს კა ცი 
სა ყვ არ ელს და აკ ვდა ზედ. იქ ნე ბო და 
ასე 50 წლ ის. და რე კეს, ცუ დად არ ისო, 
წა ვი და მა მა ჩე მი სა ავ ად მყ ოფ ოში და 
გა რდ აც ვლ ილი და ხვ და. ცო ლი სა ხლ
ში რო გორ მი იღ ებ და, წა რმ ოშ ობ ით 
ოფ ჩი დან იყო. 

 არ მი თხ რათ ახ ლა, რომ სა ხლ ში 

მო ას ვე ნა.
 სწ ორ ედ ამ ის თქ მას ვა პი რე ბდი. 

მო ას ვე ნა ჩვ ენ თან სა ხლ ში. და მე ორე 
დი ლას გა და ას ვე ნეს ოფ ჩა ში. ას ეთ 
რა მე ებს რომ ვუ ყუ რე ბდი, რჩ ევადა
რი გე ბა რად მი ნდ ოდა. მა მა ჩე მი ჩე მი 
და ჩე მი ძმ ის თვ ის სი ნდ ის ისა და პა ტი
ოს ნე ბის მა გა ლი თი იყო. 

ვინ შე აყ ვა რა თე ატ რი
 დე და პე და გო გი იყო, მა მა  ეკ

ონ იმ ის ტი. თქ ვენ პრ ოფ ეს ია რო
გორ აი რჩ იეთ?

 დე დას ძა ლი ან უყ ვა რდა ლი ტე
რა ტუ რა, თე ატ რი, პა ტა რე ბი რომ 
ვი ყა ვით მე და ჩე მი ძმა, ფე ხით და
გვ ატ არ ებ და ხან მა რჯ ან იშ ვი ლის და 
ხან რუ სთ ავ ელ ის თე ატ რში. გა ვი და 
წლ ები, მე უკ ვე მს ახ იო ბი ვი ყა ვი და 
მო ზა რდ მა ყუ რე ბლ ის წა მყ ვა ნმა მს
ახ იო ბმა, და ვით ცხ აკ აი ამ გა მო მი
გზ აც ვნა ორი მო სა წვ ევი ჩე მთ ვის და 
დე და სთ ვის. კი გა მი კვ ირ და, დე და რა 
შუ აში იყო, მა გრ ამ წა ვე დით. სპ ექ ტა
კლ ის შე მდ ეგ ამ ად ამ ია ნმა სც ენ იდ ან 
ას ეთი სი ტყ ვე ბი თქ ვა, სო ფი კო მა სწ
ავ ლე ბლ ის დი დი და მს ახ ურ ებ აა, მე 
რომ დღ ეს მს ახ იო ბი ვა რო. იქ გა ვი გე 

დე და ჩე მი მი სი მა სწ ავ ლე ბე ლი რომ 
იყო. გა ან ათ ეს და რბ აზი, ად გა დე და
ჩე მი, ტი რო და, სა წყ ალი, მა ყუ რე ბე ლი 
ტა შს უკ რა ვდა. წა რმ ოი დგ ინ ეთ. მო
სწ ავ ლი სთ ვის შე უყ ვა რე ბია თე ატ რი 
და შვ ილ ის თვ ის მით უმ ეტ ეს. 

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

 ხე ლფ ას იც არ ერ ქვა ამ ას, რუ სთ
ავ ელ ის თე ატ რში 50 მა ნე თი გვ ქო ნდა, 
იმ ას აც იქ ვე სა სა დი ლო ში ვხ არ ჯა ვდ
ით. თუ მცა გვ ყო ფნ იდა, თუ მნ ად სა მი 
კა ცი კა რგ ად მო ვუ ლხ ენ დით ხო ლმე. 
სი მბ ოლ ური იყო ეს ხე ლფ ასი, დი დხ
ანს არც ეს გვ ქო ნდა. ყვ ელა სე ზო ნი 
იწ ყე ბო და წუ წუ ნით, რომ ხე ლმ ოკ
ლედ ვა რთ, რომ სა და დგ მო ფუ ლიც 
არ არ ის. მე რე გა მო ჩნ და ეს კა ცი, 
ივ ან იშ ვი ლი, რო მე ლმ აც ხე ლი გა
გვ იმ არ თა ამ მხ რივ, მს ახ იო ბე ბს აც, 
სპ ორ ტს მე ნე ბს აც. გა გვ ია თმ აგ ეს ხე
ლფ ას ები. თუ მცა, მა ნა მდ ეც მო გვ იმ
ატ ეს ხე ლფ ას ები, ვერ და ვუ კა რგ ავ, 
ბა ტო ნი, სე რგო ზა ქა რი აძე იყო მა შინ 
თე ატ რის დი რე ქტ ორი. „ჯა რი სკ აც ის 
მა მა“ უკ ვე ნა თა მა შე ვი ჰქ ონ და. წა ვი
და მო სკ ოვ ში, ბრ ეჟ ნე ვთ ან მო ით ხო ვა 

ნინო მჭედლიშვილი

my View

ჯემალ ღაღანიძის ცხოვრებისეული გამოცდილება

„სერგო ზაქარიაძე იყო მაშინ 
თეატრის დირექტორი. „ჯარისკაცის 

მამა“ უკვე ნათამაშევი ჰქონდა. 
წავიდა მოსკოვში, ბრეჟნევთან 
მოითხოვა შესვლა და შევიდა. 

იქ გადაწყდა, რომ რუსთაველის 
თეატრის ხელფასები გაზრდილიყო“

„ვხუმრობდი 
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კი ლამაზი 
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მეთქი“ 
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შე სვ ლა და შე ვი და. იქ გა და წყ და, რომ 
რუ სთ ავ ელ ის თე ატ რის ხე ლფ ას ები 
გა ზრ დი ლი ყო.

 ის ეთი პე რი ოდი თუ გქ ონ იათ, 
რო ცა გი ნა ნი ათ მს ახ იო ბო ბა რომ 
გა იხ ად ეთ პრ ოფ ეს იად?

 ყვ ელ აფ რის მი უხ ედ ავ ად, ერ თი 
წუ თი არ მი ნა ნია. მე რომ თე ატ რში 
მი ვე დი, სულ სხ ვა სი ტუ აც ია და მხ
ვდა. ყო ვე ლდ ღე სპ ექ ტა კლ ები იყო, 
ზე იმი იყო ყო ვე ლი დღე ჩვ ენ თვ ის. ყვ
ელა სპ ექ ტა კლ ში და კა ვე ბუ ლი ვი ყა
ვი. ჩე მი სტ აჟ ის მს ახ იო ბი ბე ვრ კი ნო
ში უნ და იყ ოს გა და ღე ბუ ლი. ოც ამ დე 
ფი ლმ ში ვარ გა და ღე ბუ ლი, მა გრ ამ 
ეს ცო ტაა. ამ ის მი ზე ზი თე ატ რი იყო. 
გა და ღე ბე ბი ქა ლა ქგ არ ეთ იყო ძი რი
თა დად. იქ რომ წა ვს ულ იყ ავი, უა რი 
უნ და მე თქ ვა თე ატ რზე. და სა კა რგ ად 
მე ნა ნე ბო და ჩე მი მდ გო მა რე ობა თე
ატ რში. იმ ფი ლმ ებ ის გა და ღე ბე ბიც, 
რო მე ლშ იც ნა თა მა შე ვი მა ქვს, ქა ლა

ქთ ან ახ ლოს მი მდ ინ არ ეო ბდა, რომ 
თე ატ რი არ გა მე ცდ ინა.  

 ყვ ელ აზე მძ იმ ედ ეკ ონ ომ იკ ური 
თვ ალ სა ზრ ის ით რო მე ლი პე რი ოდი 
გა ხს ენ დე ბათ?

 რო გო რც ყვ ელ ას სა ქა რთ ვე ლო
ში, ჩვ ენც 9095 წლ ებ ში გვ იჭ ირ და. 
არ იყო სი ნა თლე, სა ჭმ ლის ფუ ლიც კი 
არ გვ ქო ნდა. კო მე რც იას მო ვკ იდ ეთ 
ხე ლი, ჯი ხუ რი გა ვხ სე ნით სა ხლ თან 
ახ ლოს, მა გრ ამ კრ ახ ით და სრ ულ და 
ჩვ ენი ბი ზნ ესი... მძ იმე იყო სა მა მუ
ლო ომ ის პე რი ოდი. ერ თი პა ტე ფო ნი 
გვ ქო ნდა, დე და ჩე მს გა სა ყი დად გა
უტ ან ია. გა უწ ყრა მა მა, უკ ან და აბ
რუ ნე ბი ნა. გა ჭი რვ ება რო გორ არ გვ
ინ ახ ავს, მა გრ ამ სა ხლ იდ ან არ აფ ერი 
გა გვ იყ იდ ია, რო გო რღ აც ვი ტა ნდ ით. 
მე ზო ბლ ები გვ ერ დში ვე დე ქით ერ
თმ ან ეთს. დიდ ქვ აბს გა მო ვი ტა ნდ ით, 
ლო ბი ოს მო ვხ არ შა ვდ ით, ერ თად ვვ
ახ შმ ობ დით.

 სა სი ყვ არ ულო გა მო ცდ ილ ება...
 ცო ტა გვ იან და ვი წყე თო ხნა. 33 

წლ ის ვი ყა ვი ცო ლი რომ მო ვი ყვ ანე.
 რა და იწ ყეთ?
 (იც ინ ის) თო ხნა, შრ ომა, ასე ვე ძა

ხი მე ამ ამ ბა ვს. მს ახ იო ბი კა ცი ვი ყა ვი, 
კი ვი ყუ რე ბო დი აქ ეთიქ ით, მა გრ ამ 
რაც ცო ლი შე ვი რთე, ოჯ ახ ის ერ
თგ ული ვარ. რა საც უყ ურ ებთ ამ სა
ხლ ში, არ აფ ერი ჩე მი მშ ობ ლე ბის არ 
არ ის, ყვ ელ აფ ერი თა ვად შე ვი ძი ნე. 
გა სტ რო ლე ბზე რომ და ვდ იო დი, მე
უღ ლი სთ ვის ყო ვე ლთ ვის ჩა მო მქ ონ
და სა ჩუ ქრ ები, ან ტი კვ არ ული ავ ეჯ იც 
კი იქ იდ ან მო მქ ონ და. 

 სად გა იც ან ით მო მა ვა ლი მე
უღ ლე?

 თე ატ რში გა ვი ცა ნი. რუ სთ ავ
ელ ის თე ატ რში იტ ალ იე ლი მო მღ
ერ ალი, მა რი ნო მა რი ნის კო ნც ერ ტი 
გა იმ არ თა. თბ ილ ის ში ბუ მი ატ ყდა. 
რე პე ტი ცი იდ ან გა მო ვე დი და ერ თი 
ნა ცნ ობი გო გო და მხ ვდა, გვ ერ დით 
ედ გა ჩე მი მო მა ვა ლი მე უღ ლე. ბი
ლე თე ბს ვერ ვშ ოუ ლო ბთო, შე მო მჩ
ივ ლეს. მე ორე დღ ის თვ ის და ვი ბა რე 
და შე ვი ყვ ანე თე ატ რში. მო ვი ხი ბლე 
ელ ენ ეს გა რე გნ ობ ით. მე რე ჩე მს სპ
ექ ტა კლ ებ ზეც და ვპ ატ იჟე და ნელ
ნე ლა და ვა ხლ ოვ დით. იმ დე ნად ლა
მა ზი იყო, მხ ატ ვრ ები ხა ტა ვდ ნენ. 
არ აე რთი პო რტ რე ტი მა ქვს მი სი. 
აღ მო სა ვლ ური ენ ები აქ ვს და მთ ავ
რე ბუ ლი და მუ სი კა ლუ რი ტე ქნ იკ
უმი. ჩე მი ქა ლი შვ ილი მის გზ ას გა
ყვა. ახ ლა პი ან ის ტია და სა ზღ ვა რგ
არ ეთ მო ღვ აწ ეო ბს. 

 ეჭ ვი ანი იყ ავ ით?
 ეჭ ვი ანი რომ  ვყ ოფ ილ იყ ავი, და

ინ გრ ეო და ყვ ელ აფ ერი. არც მე წა ვი
დო დი გა სტ რო ლზე და არც ის გა მი
შვ ებ და, ნდ ობა რომ არ ყო ფი ლი ყო 
ჩვ ენ შო რის. გა სტ რო ლზე თე ატ რთ ან 
ერ თად მი ვდ იო დი. თე ატ რის გო გო
ები ყვ ელა ჩე მი ცო ლის და ქა ლე ბი იყ
ვნ ენ. ვხ უმ რო ბდი ხო ლმე, რაც კი ლა
მა ზი ქა ლია, ყვ ელა შე ნი და ქა ლია და 
ვი სკ ენ გა ვი წიო არ ვი ციმე თქი. 

ბა ბუა და შვ ილ იშ ვი ლი სც ენ აზე
 თა ვად რა გა მო ცდ ილ ება გა უზ

ია რეთ შვ ილს, შვ ილ იშ ვი ლს...
 მე ტი გა მო ცდ ილ ება რა გი ნდ ათ, 

მე და ჩე მი შვ ილ იშ ვი ლი, სა ნდ რო, ერ
თად ვდ გა ვა რთ სც ენ აზე. არ მე გო ნა 
ჩე მი სპ ეც ია ლო ბით თუ წა ვი დო და 
სა ნდ რო. კა რგ ად ცე კვ ავ და, სუ ხი შვ
ილ ებ ის სტ უდ ია ში იყო და ან სა მბ ლზე 
რომ მი დგა სა ქმე, თე ატ რი არ ჩია. თე
ატ რა ლუ რის სტ უდ ენ ტი იყო, ვე ღარ 
შე უთ ავ სა სწ ავ ლა და ცე კვა ერ თმ
ან ეთს. გა გვ იმ არ თლა, რომ სა ნდ რო 
რუ სთ ავ ელ ის თე ატ რის მს ახ იო ბია. 
რო ბი კო ძა ლი ან მკ აც რია. არ ავ ით არი 
ნა ცნ ობ ობა მა სთ ან არ ჭრ ის. მე დეა 
ჩა ხა ვას და კო ტე მა ხა რა ძის ივ იკო არ 
მი იღო თე ატ რში, გუ რამ სა ღა რა ძის 

შვ ილი, შო შია გა ათ ავ ის უფ ლა თე ატ
რი დან, ბე ვრი რამ ის ეთი გა აკ ეთა, ჩვ
ენც რომ გა გვ იკ ვი რდა, მს ახ იო ბე ბს. 
ამ დე ნად ორ მა გად სა სი ხა რუ ლოა ის 
ფა ქტი, რომ სა ნდ რო დღ ეს აც თე ატ
რშ ია.

 სპ ექ ტა კლ ში ერ თად გი წე ვთ 
სც ენ აზე დგ ომა, ამ დრ ოს, ალ ბათ, 
გა ნს აკ უთ რე ბით ნე რვ იუ ლო ბთ...

  რა თქ მა უნ და, სა ამ აყ ოა და 
თან სა ნე რვ იუ ლოც. ვუ სუ რვ ებ იმ
დე ნი წე ლი იდ გეს რუ სთ ავ ელ ის თე
ატ რის სც ენ აზე, რა მდ ენი წე ლიც მე 
ვი დე ქი. 

 ბე ვრი უა რყ ოფ ითი რო ლი გა
ქვთ შე სრ ულ ებ ული...

 ძა ლი ან ბე ვრი. სო მხ ებს მა თა მა
შე ბენ ამ გა ქა ნე ბულ იმ ერ ელს (იც
ინ ის). სხ ვა თა შო რის, უა რყ ოფ ით მა 
რო ლმა გა მი კვ ლია გზა დი დი სც ენ
ის კენ. „ბა ხტ რი ონ ში“ ვი თა მა შე „წი
წო ლა“. ლე ნა იყო ზი ნა კვ ერ ენ ჩხ ილ
აძე, კო ტე მა ხა რა ძე მი სი სა ტრ ფო. 
იქ იყო სც ენა, სა დაც ერ თი ამ ბო ბს, 
 მთ ვა რე ჩა დის. მე ორე პა სუ ხო ბს, 
ის ევ ამ ოვა. მე ქვ ეწ არ მა ვლ ის რო

ლი მაქ ვს, ბუ ჩქ ებ იდ ან უნ და ამ ოვ ყო 
თა ვი და ვუ თხ რა, თქ ვე ნთ ვის აღ არ. 
სა მჯ ერ იყო ეს სც ენა. მე სა მედ რომ 
და ვი ძა ხე,  თქ ვე ნთ ვის აღ არმე თქი, 
პა რტ ერ იდ ან წა მო დგა ერ თი კა ცი და 
და მი ყვ ირა, თა ვი და ან ებე რა, კა ცი 
არა ხა რო (იც ინ ის). გა ვბ რა ზდი, სად 
არ ის ად მი ნი სტ რა ტო რი, გა იყ ვა ნოს 
მა ყუ რე ბე ლი და რბ აზ იდ ანმე თქი. 
გა სა გდ ები შენ ხარ, ისე ით ამ აშე, კა
ცი გა და რიე პა რტ ერ შიო, მი თხ რეს.

 და სა სრ ულ, შე ცდ ომ ებ ზეც 
ვი სა უბ როთ, უკ ან რომ და ბრ უნ ებ
ულ იყ ავ ით, რას შე ცლ იდ ით თქ ვე
ნს ცხ ოვ რე ბა ში?

 გუ ლა ხდ ილი კა ცი ვარ და გუ
ლწ რფ ელ ად გე ტყ ვით. მე ტს წა ვი
კი თხ ავ დი. არ მე გო ნა ჩე მი სპ ეც ია
ლო ბა, ამ დე ნს თუ ით ხო ვდა. მე გო ნა 
რე ჟი სო რს უნ და მი ვნ დო ბო დი მთ
ლი ან ად, მხ ოლ ოდ ტე ქს ტის და ზე პი
რე ბა იქ ნე ბო და სა კმ არ ისი. ამ იტ ომ 
მი ნდ ობ ილი ვარ რე ჟი სო რზე, რო მე
ლიც ერ უდ ირ ებ ულ ია. რო ბი კოს სი
ტყ ვა ყვ ელ აფ ერ ია ჩე მთ ვის, ეპ ოქ აც 
უკ ეთ იც ის, ჩა ხე დუ ლია მა სა ლა ში.
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ჯემალ ღაღანიძის ცხოვრებისეული გამოცდილება
„ჩუმად 
მომნათლეს, 
უფანჯრო 
ოთახში, 
რომ არავის 
დავენახეთ“

„მამა საავადმყოფოში იწვა, იმ დღეს 
უნდა გამოგვეყვანა საავადმყოფოდან. 

მატარებელში ვჯდები, ხობში 
მივდივარ, ჩემი ძმა მამაჩემის 

გამოსაყვანად მივიდა საავადმყოფოში 
და უბედურება დატრიალდა. მამაჩემს 
ტრომბმა დაარტყა და გარდაიცვალა“ 

„რობიკო ძალიან 
მკაცრია. არავითარი 
ნაცნობობა მასთან არ 
ჭრის. მედეა ჩახავას 
და კოტე მახარაძის 

ივიკო არ მიიღო 
თეატრში, გურამ 

საღარაძის შვილი, 
შოშია გაათავისუფლა 

თეატრიდან, 
ბევრი რამ ისეთი 
გააკეთა, ჩვენც 

რომ გაგვიკვირდა, 
მსახიობებს“

„გულახდილი კაცი ვარ და გულწრფელად გეტყვით. 
მეტს წავიკითხავდი. არ მეგონა ჩემი სპეციალობა 

ამდენს თუ ითხოვდა. მეგონა რეჟისორს უნდა 
მივნდობოდი მთლიანად, მხოლოდ ტექსტის 

დაზეპირება იქნებოდა საკმარისი“

ორშაბათი, 16 თებერვალი, 2015© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 21
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კონსტანტინე კუბლაშვილის 
წლიური ხელფასი 127 

300 ლარს შეადგენს, 
მისი მოადგილეების 

ანაზღაურება კი ასეთია: 
ზაზა მეიშვილი – 114 795 

ლარი, ვასილ როინიშვილი 
– 97 025 ლარი, მიხეილ 

ჩინჩალაძე – 108 
175 ლარი

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

კო ტე კუ ბლ აშ ვი ლმა დღ ეე ბის 
ათ ვლა უკ ვე და იწ ყო. სა ქა რთ ვე
ლოს პრ ეზ იდ ენ ტი პა რლ ამ ენ ტს 
მა ლე უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
ახ ალ თა ვმ ჯდ ომ არ ეს წა რუ დგ
ენს. გი ორ გი მა რგ ვე ლა შვ ილ მა 
პა რლ ამ ენ ტში და სა მტ კი ცე ბლ
ად კა ნდ იდ ატი იმ 28 პი რი დან 
უნ და შე არ ჩი ოს, რო მლ ებ იც სხ
ვა და სხ ვა სა ინ იც ია ტი ვო ჯგ უფ
ებ ის მი ერ და სა ხე ლდ ნენ. ვნ ახ
ოთ, ვი სზე და დე ბს ფს ონს სა ხე
ლმ წი ფოს მე თა ური და და უჭ ერს 
თუ არა მხ არს სა კა ნო ნმ დე ბლო 
ორ გა ნო მის შე რჩ ეულ კა ნდ იდ
ატს? მა ნა მდე კი „პრ აი მტ აი მი“ 
შე ეც ადა, გა ერ კვ ია, რა სი სტ ემ
ას უტ ოვ ებს კუ ბლ აშ ვი ლი თა ვის 
შე მც ვლ ელს და ვინ არ იან სა ქა
რთ ვე ლოს მო სა მა რთ ლე ები?

ორ გა ნი ზა ცია „სა ერ თა შო რი
სო გა მჭ ვი რვ ალ ობა – სა ქა რთ ვე
ლოს“ ინ ფო რმ აც იით, ჯა მში, 19 
ხე ლმ ძღ ვა ნელ პო ზი ცი აზე მყ ოფი 
მო სა მა რთ ლე ებ იდ ან 11 წა რს
ულ ში პრ ოკ ურ ატ ურ აში, ან სხ ვა 
ძა ლო ვან უწ ყე ბა ში მუ შა ობ და. 
მა გა ლი თად, უზ ენ აე სი სა სა მა რთ
ლოს 16 მო სა მა რთ ლი დან 9 მო სა
მა რთ ლე სა კუ თა რი პრ ოფ ეს იუ ლი 
კა რი ერ ის მა ნძ ილ ზე იუ სტ იც იის 
სა მი ნი სტ როს, პრ ოკ ურ ატ ურ
ისა და სხ ვა ძა ლო ვა ნი უწ ყე ბის 
სი სტ ემ აში მუ შა ობ და. აქ ედ ან 5 
მო სა მა რთ ლე წა რს ულ ში უშ უა
ლოდ პრ ოკ ურ ატ ურ ის სი სტ ემ აში 
მო ღვ აწ ეო ბდა. მო სა მა რთ ლე ები: 
ვა სილ რო ინ იშ ვი ლი (მთ ავ არი პრ
ოკ ურ ორ ის ყო ფი ლი მო ად გი ლე), 
მი ხე ილ ჩი ნჩ ალ აძე და ლე ვან მუ
რუ სი ძე სა სა მა რთ ლო სი სტ ემ აში 
პრ ოკ ურ ატ ურ იდ ან გა დმ ოვ იდ
ნენ. და ნა რჩ ენ მო სა მა რთ ლე ებს 
წა რს ულ ში სხ ვა და სხ ვა პო ზი ცი
ებ ზე აქ ვთ ნა მუ შე ვა რი სა ჯა რო 
და კე რძო სე ქტ ორ ში, თუ მცა უდ
ავ ოა, რომ მა თი ფი ნა ნს ური მდ
გო მა რე ობა სა სა მა რთ ლო სი სტ
ემ აში მკ ვე თრ ად გა უმ ჯო ბე სდა. 
ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, კო ნს ტა ნტ
ინე კუ ბლ აშ ვი ლის წლ იუ რი ხე
ლფ ასი 127 300 ლა რს შე ად გე ნს, 
მი სი მო ად გი ლე ებს ან აზ ღა ურ ება 
კი ას ეთ ია: ზა ზა მე იშ ვი ლი – 114 
795 ლა რი, ვა სილ რო ინ იშ ვი ლი – 
97 025 ლა რი, მი ხე ილ ჩი ნჩ ალ აძე 
– 108 175 ლა რი. 

რაც შე ეხ ება მე ორე ინ სტ ან
ცი ას... თბ ილ ის ის სა აპ ელ აც იო 
სა სა მა რთ ლოს 32 მო სა მა რთ ლი
დან 12 მო სა მა რთ ლე წა რს ულ ში 
იუ სტ იც იის სა მი ნი სტ როს, ში ნა
გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს, პრ
ოკ ურ ატ ურ ისა და ფი ნა ნს ური 

პო ლი ცი ის სი სტ ემ აში მუ შა ობ და. 
მა გა ლი თი სთ ვის სა კმ არ ისი იქ
ნე ბა სა აპ ელ აც იო სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის, ვა ლე რი ცე რც
ვა ძის კა რი ერ ული გზ ის მი მო ხი
ლვა. ირ კვ ევა, რომ ცე რც ვა ძეს 
სა კმ აოდ მდ იდ არი გა მო ცდ ილ ება 
აქ ვს, რო გო რც პრ ოკ ურ ატ ურ
ის, ისე უშ იშ რო ებ ის სი სტ ემ აში 
მო ღვ აწ ეო ბის. ის მო სა მა რთ ლის 
პო ზი ცი აზე 2007 წე ლს და ინ იშ
ნა, მა ნა მდე კი 19992004 წლ ებ ში 
იუ სტ იც იის სა მი ნი სტ რო ში სხ ვა
და სხ ვა წა მყ ვან თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე 
მუ შა ობ და, 2004 წე ლს სა ხე ლმ წი
ფო უშ იშ რო ებ ის სა მი ნი სტ რო ში 
ორ გა ნი ზა ცი ული უზ რუ ნვ ელ ყო
ფის დე პა რტ ამ ენ ტს ხე ლმ ძღ ვა
ნე ლო ბდა, 20052007 წლ ებ ში კი 
გე ნე რა ლუ რი პრ ოკ ურ ატ ურ ის 
სა მა რთ ლე ბრ ივი უზ რუ ნვ ელ ყო
ფის დე პა რტ ამ ენ ტს ედ გა სა თა ვე
ში.  წა რს ული გა მო ცდ ილ ებ იდ ან 
გა მო მდ ინ არე, სა აპ ელ აც იო სა
სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეს, ხშ

ირ ად ზუ რაბ ად ეი შვ ილ ის კა დრ
ად მო ია ზრ ებ ენ, ის ევე, რო გო რც 
ად მი ნი სტ რა ცი ულ სა ქმ ეთა პა
ლა ტის თა ვმ ჯდ ომ არ ეს, ირ აკ ლი 

შე ნგ ელ იას, რო მე ლიც სა სა მა რთ
ლო სი სტ ემ აში მც ხე თა მთ ია ნე
თის სა ოლ ქო პრ ოკ ურ ატ ურ იდ ან 
მო ხვ და, სა დაც ის გა მო მძ იე ბლ ის 

თა ნა მდ ებ ობ აზე მუ შა ობ
და. 

პრ ოკ ურ ატ ურ იდ ან არა, მა
გრ ამ ფი ნა ნს ური პო ლი ცი იდ ან 
გა დმ ოი ყვ ან ეს თბ ილ ის ის სა აპ
ელ აც იო სა სა მა რთ ლოს სა გა მო
ძი ებო კო ლე გი ის თა ვმ ჯდ ომ არე 
მე რაბ გა ბი ნა შვ ილი. 2006 წლ
ამ დე ის ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ როს 
ფი ნა ნს ური პო ლი ცი ის სა გა მო ძი
ებო დე პა რტ ამ ენ ტის გა მო მძ იე
ბე ლი გა ხლ დათ. 

ძა ლო ვა ნი უწ ყე ბის კა დრ ებ
ით არ ის შე ვს ებ ული ქუ თა ის ის 
სა აპ ელ აც იო სა სა მა რთ ლოც. აღ
ნი შნ ული ინ სტ ან ცი ის 4 მო სა მა
რთ ლეს სა მს ახ ურ ებ რი ვი კა რი
ერ ის მა ნძ ილ ზე ნა მუ შე ვა რი აქ ვს 
პრ ოკ ურ ატ ურ ის სი სტ ემ აში, ორი 
მო სა მა რთ ლე კი შსსს სი სტ ემ აში 
მუ შა ობ და, თუ მცა აქ ედ ან ერთ
ერ თი 1991 წლ ამ დე სხ ვა ძა ლო
ვან უწ ყე ბა ში მუ შა ობ და, შე მდ ეგ 
კი სა სა მა რთ ლო სი სტ ემ აში იწ ყე
ბს სა მს ახ ურს. 

თბ ილ ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მა
რთ ლო ქვ ეყ ან აში ყვ ელ აზე და
ტვ ირ თუ ლი პი რვ ელი ინ სტ ან ცი
ის სა სა მა რთ ლოა. სა სა მა რთ ლოს 
შე მა დგ ენ ლო ბა შია 84 მო სა მა რთ
ლე, აქ ედ ან სი სხ ლის სა მა რთ ლის 
სა ქმ ეთა კო ლე გი აში – 33, სა მო
ქა ლა ქო სა ქმ ეთა კო ლე გი აში – 34 
და ად მი ნი სტ რა ცი ულ სა ქმ ეთა 
კო ლე გი აში 17 მო სა მა რთ ლე სა
ქმ ია ნო ბს. სა ქა ლა ქო სა სა მა რთ

ლოს 8 მო სა მა რთ ლე, წა რს ულ ში 
ას ევე შსსსა და პრ ოკ ურ ატ ურ ის 
სი სტ ემ აში მუ შა ობ და. ქუ თა ის
ისა და ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა
მა რთ ლო ებ ში კი პრ ოკ ურ ატ ურ
ის სი სტ ემ იდ ან 33 მო სა მა რთ ლე 
მო ხვ და. მა გა ლი თად, ბა თუ მის 
სა ქა ლა ქო სა სა მა რთ ლოს თა ვმ
ჯდ ომ არე და ვით მა მი სე იშ ვი ლი 
20022004 წლ ებ ში მუ შა ობ და 
სა ქა რთ ვე ლოს შსს სა გა მო ძი ებო 
დე პა რტ ამ ენ ტის იმ ერ ეთ ის სა მხ
არ ეო სა გა მო ძი ებო სა მს ახ ურ ში 
გა მო მძ იე ბლ ად. 20042005 წლ
ებ ში სა ქმ ია ნო ბას აგ რძ ელ ებს 
სა ქა რთ ვე ლოს ფი ნა ნს თა სა მი ნი
სტ როს ფი ნა ნს ური პო ლი ცი ის სა
გა მო ძი ებო დე პა რტ ამ ენ ტის და
სა ვლ ეთ ის სა მმ არ თვ ელ ოში გა მო
მძ იე ბლ ად. 2005 წე ლს (მა ის იდ ან 
ნო ემ ბრ ამ დე) მუ შა ობ და სა ქა რთ
ვე ლოს ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ როს 
ფი ნა ნს ური პო ლი ცი ის სა გა მო
ძი ებო დე პა რტ ამ ენ ტის მც ხე თა
მთ ია ნე თის სა მმ არ თვ ელ ოში გა
მო მძ იე ბლ ად. 20052007 წლ ებ ში 
მუ შა ობ და ში და ქა რთ ლის სა ოლ
ქო პრ ოკ ურ ატ ურ ის სა გა მო ძი ებო 
ნა წი ლის უფ როს გა მო მძ იე ბლ ად, 
ხო ლო რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე მდ ეგ 
ში და ქა რთ ლი სა და მც ხე თამთ
ია ნე თის სა ოლ ქო პრ ოკ ურ ატ ურ
ის სა გა მო ძი ებო ნა წი ლის უფ როს 
გა მო მძ იე ბლ ად. ბა თუ მის სა ქა
ლა ქო სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ
არ ედ მა მი სე იშ ვი ლი 2013 წე ლს 
და ინ იშ ნა. 

რაც შე ეხ ება მო სა მა რთ ლე თა 
უმ აღ ლეს გა ნა თლ ებ ას... ფი ქს
ირ დე ბა რა მდ ენ იმე შე მთ ხვ ევა, 
რო დე საც მო სა მა რთ ლე თა მი ერ 
მი თი თე ბუ ლი წლ ები არ ემ თხ ვე ვა 
ზო გი ერ თი კე რძო უნ ივ ერ სი ტე
ტის და ფუ ძნ ებ ის თა რი ღს, ას ევე 
ერთერ თი მო სა მა რთ ლის რე ზი
უმ ეს მი ხე დვ ით მან 1998 წე ლს 
მი იღო იუ რი სტ ის დი პლ ომი კე
რძო უნ ივ ერ სი ტე ტი სგ ან. სა ჯა
რო რე ეს ტრ ის მო ნა ცე მთა ბა ზის 
გა და მო წმ ებ ის შე დე გად კი აღ
მო ჩნ და, რომ მო სა მა რთ ლის მი
ერ მი თი თე ბუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი 
1995 წე ლს არ ის და ფუ ძნ ებ ული. 
იმ პე რი ოდ ში კი სა ქა რთ ვე ლო ში 
სრ ული უმ აღ ლე სი იუ რი დი ული 
გა ნა თლ ება 5წლ ია ნი პრ ოგ რა მი
სგ ან შე დგ ებ ოდა. შე სა ბა მი სად, 
ჩნ დე ბა კი თხ ვა, რო გორ მო ახ ერ ხა 
მო სა მა რთ ლემ 1995 წე ლს და ფუ
ძნ ებ ული უნ ივ ერ სი ტე ტის დი პლ
ომ ის აღ ება 3 წე ლში? „სა ერ თა
შო რი სო გა მჭ ვი რვ ალ ობა – სა ქა
რთ ვე ლოს“ წა რმ ომ ად გე ნლ ები 
მი იჩ ნე ვენ, რომ ყვ ელა მს გა ვსი 
ქმ ედ ება იუ სტ იც იის უმ აღ ლე სი 
სა ბჭ ოს მი ერ უნ და იქ ნას გა მო კვ
ლე ული.

რა სისტემას 
გადააბარებს 

კოტე 
კუბლაშვილი 

თავის 
შემცვლელს?

19 ხელმძღვანელ პოზიციაზე 
მყოფი მოსამართლეებიდან 11 
წარსულში პროკურატურაში, ან 

სხვა ძალოვან უწყებაში მუშაობდა
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ლე ლა წი კლ აუ რი

რო ცა ცნ ობ ილი გა ხდა, რომ  რუ
სე თში მო ღვ აწე ქა რთ ვე ლმა ბი ზნ ეს
მე ნმა და ვით ია კო ბა შვ ილ მა ფო თის 
პო რტ ის აქ ცი ათა წი ლი რუ სულ „რო
სნ ეფ ტს“ და უთ მო, სა ქა რთ ვე ლო ში  
მა ში ნვე გა ჩნ და კი თხ ვა, რა ტომ?.. 
ია კო ბა შვ ილ მა სა კმ აოდ მო მგ ებ იან 
ბი ზნ ეს ში გა ყი და წი ლი და ოფ იც ია
ლუ რად გა ნა ცხ ადა, რომ ბი ზნ ეს გა
რი გე ბა პი რა დი გა და წყ ვე ტი ლე ბის  
სა ფუ ძვ ელ ზე შე დგა. ეს იმ ფო ნზე, 
რო ცა ექ სპ ერ ტე ბი იხ სე ნე ბენ, რომ 
და ვით ია კო ბა შვ ილი აქ ცი ათა პა კე
ტის და თმ ობ ამ დე  რუ სე თში სა კუ
თარ ბი ზნ ეს ებ თან და კა ვშ ირ ებ ულ 
პრ ობ ლე მე ბზე სა უბ რო ბდა. ია კო ბა
შვ ილი რუ სე თში სა ქმ ია ნო ბს და ამ
იტ ომ გა ჩნ და სა ზო გა დო ებ აში კი დევ 
მე ორე კი თხ ვა: ხომ არ და თმო ფო
თის პო რტ ის წი ლე ბი ბი ზნ ეს მე ნმა 
კრ ემ ლის ზე წო ლის ქვ ეშ. არ ის თუ 
არა რუ სუ ლი „რო სნ ეფ ტის“ ბი ზნ
ეს გა რი გე ბა ამ იე რკ ავ კა სი ის ხე ლში 
ჩა გდ ებ ის პუ ტი ნი სე ული გე გმ ის ნა
წი ლი და ყვ ელ აზე ეფ ექ ტუ რი სც ენ
არი. არ ღვ ევს თუ არა სა ქა რთ ვე ლოს 
კა ნო ნმ დე ბლ ობ ას  ხე ლშ ეკ რუ ლე ბა, 
რო მე ლიც რუ სულ „რო სნ ეფ ტსა“ და 
ია კო ბა შვ ილს შო რის გა ფო რმ და. აქ
ცე ვს თუ არა ქვ ეყ ნის ხე ლი სუ ფლ ება 
სა კუ თარ ტე რი ტო რი ას (აფ ხა ზე თი 
იგ ულ ის ხმ ება) ეკ ონ ომ იკ ური ბლ ოკ
ად ის ქვ ეშ. და დგა თუ არა იმ ის დრო, 
რომ მთ ავ რო ბამ ფო თის პო რტ ის მი
მდ ებ არ ედ ალ ტე რნ ატ იუ ლი ტე რმ
ინ ალ ებ ის შე ქმ ნა ზე და იწ ყოს ფი ქრი. 
მო კლ ედ, კი თხ ვე ბი ჩნ დე ბა და მა თზე 
პა სუ ხე ბი სა ინ ტე რე სოა.

კა ხა ბერ ჯა ყე ლი, ექ სპ ერ ტი ეკ ონ
ომ იკ ის სა კი თხ ებ ში:

– იმ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით, რომ ფო
თის პო რტ ის მთ ავ არი ტე რმ ინ ალ ები 
და ფო თის პო რტ ის  მთ ავ არი სი მდ იდ
რე ები  „რო სნ ეფ ტის“ ხე ლში გა და დის, 
უკ ვე ჩნ დე ბა კი თხ ვე ბი. ად ამ ია ნი  ეკ
ით ხე ბა თა ვის თა ვს, სა ით მი დის ჩე მი 
სა ხე ლმ წი ფო  და სა ით მი ვდ ივ არ მე და 

რა იქ ნე ბა მო მა ვა ლში. მა რთ ვის რო
გორ მო დე ლს ირ ჩე ვს სა ხე ლმ წი ფო და 
მი სი  პო ლი ტი კუ რი ელ იტა. ჩვ ენ ხომ 
ვი ცით, რომ „რო სნ ეფ ტის“ ფო თში შე
მო სვ ლა – ეს უკ ვე ამ იე რკ ავ კა სი ის ხე
ლში ჩა გდ ებ ის ეფ ექ ტუ რი სც ენ არ ია 
ჩვ ენი მო წი ნა აღ მდ ეგე სა ხე ლმ წი ფოს 
მხ რი დან. „რა კია“ იყო გა რკ ვე ული 
კა პი ტა ლი, ნა ცი ონ ალ ური ნი შნ ებ ის 
გა რე შე. „რო სნ ეფ ტი“ კი არ ის გა მო ხა
ტუ ლი კა პი ტა ლი იდ ეო ლო გი ით, გა მო
ხა ტუ ლი ინ ტე რე სე ბით და ეს უკ ვე არ 
არ ის თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა ლი... რუ სე
თი დღ ეს სა ხე ლმ წი ფო კა პი ტა ლი ზმს 
ქა და გე ბს. რუ სე თში უკ ვე და იწ ყეს იმ
აზე სა უბ არი, რომ ის არ ის უნ იკ ალ ური 
ქვ ეყ ანა, სა დაც ქუ რდ ებ ის დი ქტ ატ ურ
აა. ას ეთ დრ ოს ფო თში შე მო დის „რო
სნ ეფ ტი“, ქუ რდ ებ ის „ობ ში აკ ით“, და 
უნ და მო გწ ყვ იტ ოს მთ ელ მს ოფ ლი ოს. 
„რო სნ ეფ ტმა“ ყვ ელ აზე დი დი ტე რმ
ინ ალ ები ჩა იგ დო ხე ლში და გა და ჭრა 
კა რი ბჭე და სა ვლ ეთ ის კენ. რუ სუ ლი 

კო მპ ან იის ფო თში შე მო სვ ლა არ ის 
გა ვლ ენ ის მო პო ვე ბა აზ ერ ბა იჯ
ან სა და რე გი ონ ზე. კრ ემ ლი 
აზ ერ ბა იჯ ან საც ეუ ბნ ება, 
რომ ის მო მა ვა ლშ იც გა
ნა გე ბს ამ მნ იშ ვნ ელ ოვ ან 
ობ იე ქტს. ყა რსიახ ალ
ქა ლა ქით სა ქა რთ ვე ლო 
და უკ ავ ში რდა  და სა
ვლ ეთს და ეს კა რგ ია, 
მა გრ ამ  ახ ალი გა
და ნა წი ლე ბით შე სა
ძლ ოა, აზ ერ ბა იჯ ანი 
გა ნა წყ ენ დეს და აა
მო ქმ ედ ოს გა ზის გა
ძვ ირ ებ ის ბე რკ ეტი.  ამ 
შე მთ ხვ ევ აში ვერ ვი ტყ
ვით, რომ  და ვით ია კო
ბა შვ ილი ცუ დად მო ექ ცა 
სა ქა რთ ვე ლოს. ის ბი ზნ ეს
მე ნია და თა ვი სი ბი ზნ ეს ინ ტე
რე სე ბი აქ ვს. ამ შე მთ ხვ ევ აში ბი
ზნ ეს სუ ბი ექ ტე ბს ვერ ვე ხე ბით, აქ 

მთ ავ არ ია ობ იე ქტ ები. ფო თის პო რტი 
და სა ვლ ეთ ის კენ მი სწ რა ფე ბის ერთ
ერ თი მთ ავ არი კა რი ბჭ ეა. ამ იტ ომ ის 
ღია უნ და იყ ოს. შუა აზ ია ში მო კვ დე ბა  
და სა ვლ ური ცი ვი ლი ზა ცი ის კენ მი სწ
რა ფე ბის იმ ედი. 

პა ატა შე შე ლი ძე, ექ სპ ერ ტი ეკ ონ
ომ იკ ის სა კი თხ ებ ში:

– მე მგ ონი, ეს თე მა ზე დმ ეტ ად გა
და ჭა რბ ებ ულ ია. ეს ტე რმ ინ ალი არც 
მთ ავ არ ია და არც ერ თა დე რთი. სი ტუ
აც ია ას ეთ ია: კო მპ ან ია, რო მე ლზ ეც ეს 
აქ ცი ები გა იყ იდა კე რძო პი რის მი ერ, 
არ ღვ ევს იმ კა ნო ნს, რო მე ლიც აფ ხა
ზე თში მო ღვ აწე ორ გა ნი ზა ცი ებს უკ
რძ ალ ავს სა ქა რთ ვე ლო ში სა ქმ ია ნო ბას. 
ერ თა დე რთ პრ ობ ლე მას აქ ვხ ედ ავ, თუ
მცა მი მა ჩნ ია, რომ თვ ით ონ ის კა ნო ნიც 
კი, რო მე ლიც აფ ხა ზე თში ზღ უდ ავს 
სა ქმ ია ნო ბას, არ ას წო რია. რა დგ ან, თუ 
აფ ხა ზე თი სა ქა რთ ვე ლოა, მა შინ ჩვ ენ 
იქ არ უნ და ვუ შლ იდ ეთ სა ქმ ია ნო ბას, 
არ ამ ედ ჩვ ენი კა ნო ნმ დე ბლ ობ ის ქვ ეშ 
უნ და მო ვა ქც იოთ, იზ ოლ აც ია არ უნ და 
გა ვუ კე თოთ ამ მხარეს. 

დათმო თუ არა ფოთის პორტში
 საკუთარი წილი დავით 

იაკობაშვილმა კრემლის ზეწოლით?!

გაგრძელება 24-ე გვ.

„თუ
 იაკობაშვილი 

შეგნებულად მიდის 
ზარალზე, ეგ მისი 
პრობლემაა. თუ 
აიძულეს, რომ 

ზარალზე წავიდეს, ეს 
გამოჩნდება“

EXCLUSIVE

„ეს იყო 

არამიზანდასახული 

მოქმედებების 

შედეგი“

`ჩვენ 
ბევრი 
რამის 
დათმობა 
მოგვიწევს~

ვის ჰბრალდება 
გაზის გაძვირება?

პერსონა
გიორგი კაპანაძე

 „აქსისმა“ ბანკისგან 
საკუთარი ქონება უკან, 
6,5 მილიონ დოლარად 

გამოისყიდა
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ლე ლა წი კლ აუ რი

არ ის თუ არა კა ხა კა ლა ძის 
ენ ერ გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კა ბე
ლე ტრ ის ტი კა. გა უშ ვა თუ არა 
ხე ლი დან ხე ლს აყ რე ლი მო მე
ნტი ხე ლს აყ რე ლი ხე ლშ ეკ რუ
ლე ბე ბის და სა დე ბად ენ ერ გე ტი
კის მი ნი სტ რმა. რა გა მო ეპ არა 
მთ ავ რო ბას და იყო თუ არა გა
ზის გა ძვ ირ ებ ის თა ვი დან აც ილ
ებ ის შა ნსი. რა ბრ ალ დე ბა კა ლა
ძეს და რა ბრ ალ დე ბა ერ ოვ ნულ 
ვა ლუ ტას. ვინ აგ ებს პა სუ ხს 
სა მო მხ მა რე ბლო კა ლა თის გა
ძვ ირ ებ აზე. 

მა რჯ ვნ ივ წა ხვ ალ და გა ზის 
ფა სთ ან ერ თად პრ ოდ უქ ტის ფა
სიც მო იმ ატ ებს, მა რც ხნ ივ წა ხვ
ალ და გა ზის ფა სთ ან ერ თად მა
სზე მი ბმ ული წა რმ ოე ბაც გა ძვ ირ
დე ბა,  უკ ან და ბრ უნ დე ბი და გა ზი 
ის ედ აც ძვ ირი იყო, თა ნაც მძ იმე 
პო ლი ტი კურ ფა სს აც ვი ხდ იდ ით, 
წინ წა ხვ ალ და გა ზის სა ფა სუ
რის ზრ და გა რდ აუ ვა ლი იქ ნე ბა, 
მო კლ ედ, ეს ამ ბა ვი შე სა ძლ ოა, 
ასე და მთ ავ რდ ეს. ხა ლხი, სა ბო
ლო ოდ, იმ პო ლი ტი კურ პა რტ იას 
აი რჩ ევს, ვი ნც მათ ახ ალ ოც ნე ბე
ბს და ჰპ ირ დე ბა. ამ სც ენ არ ის შე
სა ცვ ლე ლად კი ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
ბე ვრი მუ შა ობა მო უწ ევს. ოქ როს 
წვ იმა არ წა მო ვი და და გა ზზ ას აც 
ოქ როს ფა სი ად ევს. რა სჭ ირს ქა
რთ ულ ლა რს, რა სჭ ირს ქა რთ ულ 
ეკ ონ ომ იკ ას და კი დევ, რა სჭ ირს 
მთ ავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ურ გუ ნდს, 
რომ გა იძ ახ ის ყვ ელ აფ ერი კა რგ
ად არ ის და ცო ტა ხა ნში გვ ეშ ვე
ლე ბაო.

ლა რი რომ გა უფ ას ურ და და 
დო ლა რი გა გვ იძ ვი რდა გა ზის 
სა დი სტ რი ბუ ციო კო მპ ან იე ბმა 
ბუ ნე ბრ ივ აი რზე ფა სის მო სა
ლო დნ ელი ზრ და და აა ნო ნს ეს და 
სა კუ თა რი გა და წყ ვე ტი ლე ბა ლა
რიდო ლა რის კუ რს ის ცვ ლი ლე
ბით ახ სნ ეს  კო მპ ან იე ბი ბუ ნე ბრ
ივ აი რს დო ლა რში ყი დუ ლო ბენ, 
მო მხ მა რე ბე ლი კი გა ხა რჯ ული 
აი რის სა ფა სუ რს ლა რში იხ დის. 
მო სა ხლ ეო ბა დი სტ რი ბუ ტო რე ბმა 
მა ში ნვე და ამ შვ იდ ეს და თქ ვეს, 
რომ მათ ტა რი ფს არ გა უზ რდ
იდ ნენ. მა გრ ამ, რა მნ იშ ვნ ელ ობა 
აქ ვს ჩვ ენ თვ ის, უბ რა ლო მო კვ
და ვი აბ ონ ენ ტე ბი სთ ვის, გა ზის 
გა ზრ დილ სა ფა სუ რს პი რდ აპ ირ, 
თუ ირ იბ ად, გა ძვ ირ ებ ულ პრ
ოდ უქ ტში გა და ვი ხდ ით, რო მლ ის 
ღი რე ბუ ლე ბა შიც და ხა რჯ ული 
ენ ერ გო მა ტა რე ბლ ებ ის ხა რჯ იც 
შე დის.

მო კლ ედ, რაც არ უნ და ვთ ქვ
ათ, გა ზი მა ინც გა ძვ ირ დე ბა და 
მა სთ ან ერ თად გა ძვ ირ დე ბა პუ რი, 
რძ ის პრ ოდ უქ ტე ბი, ხო რც პრ ოდ
უქ ტე ბი, სა კო ნდ იტ რო ნა წა რმი 
და სა მო მხ მა რე ბლო კა ლა თის ყვ
ელა ის კო მპ ონ ენ ტი, რო მე ლიც ამ 
ქვ ეყ ან აში მზ ად დე ბა, ან იმ პო რტ
ის სა ხით შე მო დის. გა ძვ ირ დე ბა 
ყვ ელ აფ ერი სა წვ ავ ის გა რდა და 
კი დევ კა რგი, რომ ამ შე მთ ხვ ევ
აში მა ინც გვ იმ არ თლ ებს. მს ოფ
ლიო ბი რჟ ებ ზე ნა ვთ ობ ის ფა სი 
ეც ემა. მა რთ ალ ია, სა მყ არ ოს 
ცი ვი ლი ზა ცი ის ეს კა ნო ნზ ომ იე
რი თუ უნ ებ ლიე სი კე თე ჩვ ენ ზე 
გვ იან გა დმ ოდ ის ხო ლმე, მა გრ ამ 
მა ინც ბე დნ იე რე ბი ვა რთ. სა წვ ავი 
გა გვ იი აფ ეს...

გა ძვ ირ დე ბა გა ზი, გა ძვ ირ
დე ბა ელ ექ ტრ ოე ნე რგ იაც. თბ
ოს ად გუ რე ბი, რო მლ ებ იც გა ზზე 
მუ შა ობ ენ ტა რი ფს ელ ექ ტრ ოე
ნე რგ ია ზეც გა აძ ვი რე ბენ. კე რძო 
კო მპ ან იე ბის სა ქმ ეში, წე სით, 
სა ხე ლმ წი ფო ვერ ჩა ერ ევა. რამ 
გა მო იწ ვია გა ზის გა ძვ ირ ებ ის სა
კი თხ ის და სმა. ეს იყო ლა რის გა
უფ ას ურ ებ ის თა ნმ დე ვი პრ ოც ესი, 
თუ  ჩვ ენ თვ ის, ბუ ნე ბრ ივი აი რის 
მთ ავ არი მო მწ ოდ ებ ლის – აზ ერ
ბა იჯ ან ის სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი 
სვ ლა. თა ვად სა დი სტ რი ბუ ციო 
კო მპ ან იე ბი ყვ ელ აფ ერს ქა რთ ულ 
ლა რს აბ რა ლე ბენ. კო მე რც იულ 
მო მხ მა რე ბე ლთ ან გა ფო რმ ებ ულ 
ხე ლშ ეკ რუ ლე ბა ში მათ ჩა დე ბუ ლი 
აქ ვთ პუ ნქ ტი, რო მლ ის თა ნა ხმ ად
აც, თუ ლა რიდო ლა რის კუ რსი 
მი ნი მუმ 10%ით შე იც ვლ ება, აქ
ვთ უფ ლე ბა, ბუ ნე ბრ ივი აი რის 
სა ფა სუ რი გა ზა რდ ონ. სა ქა რთ
ვე ლო 100%ით იმ პო რტ ირ ებ ულ 
ბუ ნე ბრ ივ აი რზ ეა და მო კი დე ბუ
ლი და შე სა ბა მი სად, ამ ენ ერ გო
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20 წე ლია, შე გნ ებ ულ ად ვკ რა ვთ 
ხე ლს იქ მც ხო ვრ ებ ად ამ ია ნე ბს და 
ეს ჩვ ენი მხ რი დან გა მო უს წო რე ბე ლი 
შე ცდ ომ აა. ეკ ონ ომ იკ ურ ბლ ოკ ად აში 
არ უნ და მო ვა ქც იოთ ჩვ ენ ივე ქვ ეყ
ანა. მო მწ ონს თუ არ მო მწ ონს ეს კა
ნო ნმ დე ბლ ობა, ეს ბი ზნ ეს გა რი გე ბა 
კა ნო ნს არ არ ღვ ევს. სა კუ თრ ება არ ის 
ხე ლშ ეუ ხე ბე ლი. ნე ბი სმ იე რი წე სი ერი 
სა ზო გა დო ება უნ და სც ემ დეს პა ტი ვს 
ბი ზნ ეს გა რი გე ბე ბს, მა გრ ამ ამ ავე დრ
ოს უნ და ჰქ ონ დეს სა შუ ალ ება, რომ 
კე რძო სა კუ თრ ება არ იქ ნას გა მო ყე
ნე ბუ ლი სხ ვა  ად ამ ია ნე ბის კე თი ლდ
ღე ობ ის სა ზი ან ოდ. და თუ კი ას ეთი 
ფა ქტი მო ხდ ება,  რე აგ ირ ებ ის სა შუ
ალ ებ აც უნ და მი ეც ეს. თუ კი რუ სუ
ლმა კო მპ ან იამ შე იძ ინა, მა გა ლი თად, 
ტე რმ ინ ალი და შე მდ ეგ ამ ტე რმ ინ ალს 
იყ ენ ებს სა ზო გა დო ებ ის სა წი ნა აღ მდ
ეგ ოდ, მა შინ, ქა რთ ული კა ნო ნმ დე
ბლ ობ ის სა ფუ ძვ ელ ზე, თა ვი სუ ფლ ად 
უნ და მი ხვ იდე და მო სთ ხო ვო პა სუ ხი. 
აქ მთ ავ რდ ება მთ ელი ის ტო რია. რუ
სე თის ბე ვრი სა კუ თრ ებ აა სა ქა რთ ვე
ლო ში, მა გა ლი თად, „რაო ეე სი“ „თე
ლა სი“ და ა.შ., მა გრ ამ ომ ის დრ ოს აც 
კი ვე რა ვინ გა ბე და, რომ სა ბო ტა ჟი 
მო ეწ ყო და ელ ექ ტრ ოე ნე რგ ია გა ეთ
იშა მო სა ხლ ეო ბი სთ ვის. რომ გა ეთ იშ
ათ, მი ვი დო დნ ენ ქა რთ ვე ლი სა მა რთ
ალ და მც ვე ლე ბი, ჩა არ თვ ევ ინ ებ დნ ენ 
და პა სუ ხს აც მო სთ ხო ვდ ნენ. შე იძ ლე
ბა მათ ეს სა კუ თრ ება და ეკ არ გათ კი
დეც, იმ იტ ომ რომ ის გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნე ბო და სა ზო გა დო ებ ის სა ზი ან ოდ. 
ასე რომ, ჩვ ენ უნ და გა ვყ ოთ სა კუ

თრ ება და სა კუ თრ ებ ის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბა. სა კუ თრ ება უნ და იყ ოს 
ხე ლშ ეუ ხე ბე ლი, ბო რო ტად გა მო ყე
ნე ბა კი – და სჯ ადი. თუ და სჯ ის თა ვი 
არ აქ ვს, მა შინ ქვ ეყ ან ას პე რს პე ქტ ივ
აც არ აქ ვს. პი რვ ელი – უნ და გა ვა რკ
ვი ოთ, რა მდ ენ ად კა ნო ნი ერ ად მო ხდა 
გა სხ ვი სე ბა; მე ორე – რა მდ ენ ად თა
ვი სუ ფა ლი იყო ბა ტო ნი ია კო ბა შვ ილი, 
რო ცა აქ ცი ებ ის გა სხ ვი სე ბის გა და წყ
ვე ტი ლე ბას იღ ებ და და რა მე ზე წო ლა 
ხომ არ იყო მა სზე. ჩვ ენ არ ან აი რი ხე
ლჩ ას აჭ იდი ფა ქტი არ გვ აქ ვს, რომ ეს 
ვა მტ კი ცოთ, თუ მცა იყო ამ ის შე სა ხებ 
მი ნი შნ ებ ები. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა კუ
თრ ება ხე ლშ ეუ ხე ბე ლია და ვი სიც არ 
უნ და იყ ოს ის, უნ და გა ვუ ფრ თხ ილ
დეთ, მა გრ ამ თუ ეს სა კუ თრ ება არ ის 
თუ ნდ აც ერ თი ად ამ ია ნის წი ნა აღ მდ
ეგ აა გა მო ყე ნე ბუ ლი, სა მა რთ ალ და მც
ავ ებს უნ და ჰქ ონ დეთ რე აგ ირ ებ ისა და 
მი სი და ცვ ის სა შუ ალ ება.

– რა მდ ენ ად კა ნო ნი ერ ად მო ხდა 
გა რი გე ბა? რა ტომ გა ხდა ეს ეჭ ვის 
სა ბა ბი?

– ბა ტო ნი ია კო ბა შვ ილი გა რი გე ბა
მდე ცო ტა ხნ ით ად რე ამ ბო ბდა, რომ 

მის ბი ზნ ესს რა ღაც სა ფრ თხ ეე ბი ემ
უქ რე ბა და ის ვერ მუ შა ობს ისე, რო
გო რც მი აჩ ნია, რომ უნ და მუ შა ობ დეს. 
მას არ გა უშ იფ რა ვს, რა ფა ქტ ორ ებს 
გუ ლი სხ მო ბდა. არც ად რე სა ტი და
უს ახ ელ ებ ია, ვის მი მა რთ სა უბ რო ბდა 
კო ნკ რე ტუ ლად. ამ იტ ომ მი სი ას ეთი 
გა ნწ ყო ბა იძ ლე ვა მხ ოლ ოდ და ფი ქრ
ებ ისა და ეჭ ვის სა ბა ბს. მას  ოფ იც ია
ლუ რად პრ ოტ ეს ტი არ გა მო უთ ქვ ამს, 
ამ იტ ომ უც ნო ბია, სი ნა მდ ვი ლე ში რა 
ხდ ება და ჩვ ენც და ზუ სტ ებ ით ვერ 

ვი ტყ ვით ვე რა ფე რს. მა გრ ამ გა მო
მდ ინ არე იქ იდ ან, რომ ბა ტო ნი ია კო
ბა შვ ილ ის სა ქმ ია ნო ბა რუ სე თში მი
მდ ინ არ ეო ბს, მას შე მო სა ვლ ის წყ არო 
სწ ორ ედ რუ სუ ლი სა მყ არ ოდ ან აქ ვს. 
არ გა მო ვრ იც ხავ, რომ მა სზე იყო გა
რკ ვე ული ზე წო ლა. სა ნამ ამ ის შე სა
ხებ ინ ფო რმ აც ია ოფ იც ია ლუ რად არ 
გა ჟღ ერ დე ბა, ამ თე მას ტა ბუ უნ და 
და ვა დოთ. 

– ზო გი ერ თი ექ სპ ერ ტი მი იჩ ნე
ვს, რომ ვა რა უდ ები, რო მლ ებ იც ამ 
ბი ზნ ეს გა რი გე ბის ირ გვ ლივ გა მო
ით ქმ ის, გა და ჭა რბ ებ ულ ია. თქ ვენ 
რო გორ ფი ქრ ობთ, იკ ვე თე ბა თუ არა 
კრ ემ ლის პო ლი ტი კუ რი მი ზა ნი?

– ფუ ლის კე თე ბა სჭ ირ დე ბა ყვ ელ
ას, ფუ ლის კე თე ბის სა ქმ ეში სა ზღ ვრ
ები და ეთ ნი კუ რი ნი შნ ები არ არ სე ბო
ბს. კო რი დო რი რომ არ ის და კა რგი 
რომ არ ის, იმ იტ ომ სჭ ირ დე ბა. სწ ორ
ედ ამ იტ ომ არ გა მო ვრ იც ხავ, რომ შე
სა ძლ ოა, პი რი ქით, ფუ ლი და იხ არ ჯოს 
და ინ ვე სტ იც იე ბი გა კე თდ ეს. ფუ ლის 
კე თე ბა არ ის ყვ ელ აზე კა რგი პო ლი
ტი კუ რი მი ზა ნი. თო რემ სხ ვა პო ლი
ტი კუ რი მი ზა ნი შე იძ ლე ბა გა ნხ ორ

ცი ელ დეს ერ თი ბო მბ ის ჩა მო გდ ებ ით 
და გზ ებ ის გა და კე ტვ ით, რად უნ და 
ამ ას ბე ვრი ფი ქრი. ჩა მო აგ დე ბო მბი, 
გა და კე ტე გზ ები და მთ ელი პო ლი ტი
კუ რი ამ ოც ანა შე სრ ულ ებ ულ ია. ამ ას 
ფუ ლის ხა რჯ ვა სუ ლაც არ სჭ ირ დე ბა. 
ამ აზე აქ ცე ნტ ებ ის გა კე თე ბა დრ ოის 
ტყ უი ლი ხა რჯ ვაა. სხ ვა რა მეს ვი ტყ
ოდი, თუ ვი ნმე  ფი ქრ ობს, რომ სა ქა
რთ ვე ლო თვ ით ონ არ ის კო რი დო რი, 
მა შინ ამ კო რი დო რე ბის რა ოდ ენ ობ
ები უნ და გა ზა რდ ოს. ეს ტე რმ ინ ალი 

არ უნ და იყ ოს ერ თა დე რთი, გა მო რჩ
ეუ ლი და გა ნუ მე ორ ებ ელი. სხ ვა ად
ამ ია ნე ბს აც – კე რძო პი რე ბს, ბი ზნ
ეს მე ნე ბს უნ და მი ეც ეთ სა შუ ალ ება, 
ფო თის ტე რმ ინ ალ ის გვ ერ დზე სხ ვა, 
ახ ალი ტე რმ ინ ალი გა ხს ნან. უნ და იყ
ოს ბე ვრი ტე რმ ინ ალი, კო რი დო რი, მა
გი სტ რა ლი. უნ და იყ ოს არ ჩე ვა ნის თა
ვი სუ ფლ ება და იქ არ ის სა შუ ალ ება. 
არ ავ ის არ უნ და ჰქ ონ დეს პრ ივ ილ ეგ
ირ ებ ული პლ აც და რმი, რომ იქ იდ ან ან 
ფა სე ბზე ან სხ ვა რა ღა ცე ბზე თა ვი სი 
პი რო ბე ბი გი კა რნ ახ ოს. ამ იტ ომ, თუ 
ვი ნმე და რდ ობს, უნ და გა ხს ნას ეს სხ
ვა მი მა რთ ულ ებ ები. ან აკ ლი იდ ან და
წყ ებ ული ბა თუ მა მდე შე იძ ლე ბა იყ ოს 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი და შე სა ბა მი სად გა
მო ყე ნე ბუ ლი პო ტე ნც იუ რი სა ტვ ირ
თო გა და ზი დვ ებ ის თვ ის სა ჭი რო ტე
რმ ინ ალი. აგ ერ გა იხ სნა თუ რქ ეთ ზე 
სა ტრ ან ზი ტო მი მო სვ ლა, სა რკ ინ იგ ზო 
მა ტა რე ბლ ებს ვგ ულ ის ხმ ობ.  ყო ველ 
შე მთ ხვ ევ აში, სა ფო სტო ვა გო ნე ბმა 
უკ ვე ჩა ია რა. ამ იტ ომ ას ეც არ არ ის, 
რომ ერ თი პა ტა რა, 2კი ლო მე ტრ ია ნი 
ტე რმ ინ ალი გვ იწ ყვ ეტ დეს სა ქმ ეს. უფ
რო ფა რთ ოდ უნ და შე ვხ ედ ოთ, მე ტი 

არ ჩე ვა ნი უნ და მი ვც ეთ ჩვ ენს მო ქა
ლა ქე ებს, პო ტე ნც იურ ინ ვე სტ ორ ებს 
და აი, აქ არ ის რე ზე რვ ები. 

– რო დე საც ამ ბო ბთ, რომ ფუ ლის 
კე თე ბაა ყვ ელ აზე კა რგი პო ლი ტი
კუ რი მი ზა ნი, რო გორ ფი ქრ ობთ, 
რა მდ ენ ად მო მგ ებ ია ნი წი ლი და თმო 
და ვით ია კო ბა შვ ილ მა?

– მან წი ლი და თმო, ალ ბათ, იმ იტ
ომ, რომ და მა ტე ბი თი ინ ვე სტ იც იე ბი 
და რე სუ რს ები მო ეზ იდა. შე სა ძლ ოა, 
მას იგ ივე წა რმ ატ ებ ით გა მო ეცა აქ ცი
ები, ან სე სხი აე ღო.

– ვნ ახ ოთ, ჩა დე ბს თუ არა ინ ვე
სტ იც იე ბს რუ სუ ლი „რო სნ ეფ ტი“...

– იყო რა ღაც შე თა ნხ მე ბა. რა მდ ენ
ად გრ ძე ლვ ად ია ნია ეს შე თა ნხ მე ბა და 
რა მდ ენ ად იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი, და
ვი ნა ხა ვთ, მა გრ ამ კი დევ ერ თხ ელ ვა
მბ ობ, ახ ლა აქ დგ ას ფუ ლის სა კი თხი, 
შე მო სა ვლ ებ ის სა კი თხი. თუ ია კო ბა
შვ ილი შე გნ ებ ულ ად მი დის ზა რა ლზე, 
ეგ მი სი პრ ობ ლე მაა. თუ აი ძუ ლეს, 
რომ ზა რა ლზე წა ვი დეს, ეს გა მო ჩნ
დე ბა. ამ ტე რმ ინ ალ ის გვ ერ დზე სხ ვა 
ტე რმ ინ ალი გა იხ სნ ება და ტვ ირ თე ბი 
წა ვა იმ ტე რმ ინ ალ ში. არ ავ ინ არ არ ის 
ვა ლდ ებ ული, რომ მა ინ ცდ ამ აი ნც ამ 
ტე რმ ინ ალ ით ის არ გე ბლ ოს, ამ იტ ომ 
ხე ლმ ის აწ ვდ ომი უნ და გა ხდ ეს ალ ტე
რნ ატ იუ ლი გზ ები.

ემ ზარ ჯგ ერ ენ აია, ექ სპ ერ ტი ეკ
ონ ომ იკ ის სა კი თხ ებ ში:

– „რო სნ ეფ ტმა“ იყ იდა აქ ტი ვი, 
რო მე ლიც მი მა რთ ულ ია სა ტრ ან
სპ ორ ტო დე რე ფნ ის მა რთ ვი სკ ენ. 
სო მხ ეთ ის,  მი მა რთ ულ ებ ებს აკ
ონ ტრ ოლ ებს და ის მას ძა ლი ან 
სჭ ირ დე ბა დი ვე რს იფ იკ აც იი სთ
ვის. რა თქ მა უნ და, პო ლი ტი კა
სთ ან აა და კა ვშ ირ ებ ული, რა დგ ან 
ის პუ ტი ნის კო მპ ან იაა. და აზ ერ
ბა იჯ ან მაც არა მგ ონ ია, გა ზის 
ფა სზე გა და იტ ან ოს ეს თე მა. ეს 
გა რი გე ბა მო ხდა სა ქა რთ ვე ლოს 
გვ ერ დის ავ ლით და ის ვერ ჩა
ერ ევა, ეს ბი ზნ ეს ია. ერ თი რამ 
შე უძ ლია სა ქა რთ ვე ლოს, რომ 
სტ რა ტე გი ულ ობ იე ქტ ებ ში ოფ
შო რუ ლი კო მპ ან იე ბი არ და უშ
ვას, მო სთ ხო ვოს მათ გა ხს ნი ლი 
და გა მჭ ვი რვ ალე ან გა რი შე ბი. ამ  
სა კი თხს ასე დრ ამ ატ ულ ად არ 
ვუ ყუ რებ, რომ და სა ვლ ეთ ის კენ 
კა რი ბჭე ჩა იკ ეტ ოს. „რო სნ ეფ
ტი“ სა ბო ტა ჟს ვე რა ნა ირ ად ვერ 
მო აწ ყო ბს. კა რი ბჭ ის და ხუ რვა 
და ომ ის გა მო ცხ ად ება სა კმ აოდ 
გა ზვ ია დე ბუ ლია. ჯე რჯ ერ ობ ით 
მხ ოლ ოდ მე სა კუ თრე შე იც ვა
ლა. ამ მე სა კუ თრ ეს არ გა მო უც
ხა დე ბია, რას გე გმ ავს, ამ იტ ომ 
და დე ბით ბე ნე ფი ტე ბზე ლა პა
რა კი გა გვ იჭ ირ დე ბა. შე იძ ლე ბა 
არც არ აფ ერი გა აკ ეთ ოს ახ ალ
მა მფ ლო ბე ლმა და, უბ რა ლოდ, 
ტვ ირ თე ბის მო ძრ აო ბა გა აგ რძ
ელ ოს, მი იღ ოს მო გე ბა და მე ტი 
არ აფ ერი, ან, პი რი ქით, ჩა დოს 
ინ ვე სტ იც ია, ან გა აღ რმ ავ ოს სა
ზღ ვაო დე რე ფა ნი, და ტვ ირ თოს. 
ჩვ ენ ახ ლა ყა ვა ზე ვმ კი თხ აო ბთ, 
ეს არ არ ის სწ ორი. ხა ზს ვუ სვ ამ, 
რომ ეს არ ის პო ლი ტი კუ რი გა და
წყ ვე ტი ლე ბა და ამ გა და წყ ვე ტი
ლე ბა ში პო ლი ტი კუ რი ელ ემ ენ
ტე ბი იკ ვე თე ბა.

დათმო თუ არა ფოთის პორტში საკუთარი აქციების 
წილი დავით იაკობაშვილმა კრემლის ზეწოლით?!

23-ე გვერდიდან

„ერთი რამ შეუძლია 
საქართველოს, 

რომ სტრატეგიულ 
ობიექტებში ოფშორული 

კომპანიები არ 
დაუშვას, მოსთხოვოს 

მათ გახსნილი 
და გამჭვირვალე 

ანგარიშები“

„როსნეფტი“ არის კაპიტალი გამოხატული 
იდეოლოგიით, გამოხატული ინტერესებით და ეს უკვე 

არ არის თავისუფალი კაპიტალი...“
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რე სუ რსს დო ლა რში ყი დუ ლო ბს. ამ დე
ნად, მო სა ლო დნ ელ იც იყო, რომ გა ზის 
სა დი სტ რი ბუ ციო კო მპ ან იე ბი წა გე ბა
ზე არ იმ უშ ავ ებ დნ ენ და ტა რი ფის გა
ზრ დის სა კი თხს წა მო ჭრ იდ ნენ.

ლა რი – გა ზს, გა ზი – ელ ექ ტრ ოე
ნე რგ იას, ელ ექ ტრ ოე ნე რგ ია და გა ზი 
– პრ ოდ უქ ტს, პრ ოდ უქ ტზე გა ზრ დი
ლი ფა სე ბი – ყო ფით ცხ ოვ რე ბას გა
აძ ვი რე ბს და ასე წა ვა დო მი ნოს პრ ინ
ცი პით. მს ყი დვ ელ უნ არ და ქვ ეი თე ბულ 
მო სა ხლ ეო ბას ბე ვრ რა მე ზე მო უწ ევს 
უა რის თქ მა, მო უხ დე ბა ქა მრ ებ ის შე
მო ჭე რაც და მა დის და ოკ ებ აც. „BUSI
NESS TIME“ ექ სპ ერ ტე ბს ეს აუ ბრა.

კა ხა ბერ ჯა ყე ლი, ექ სპ ერ ტი ეკ
ონ ომ იკ ის სა კი თხ ებ ში:

– გა ზის გა ძვ ირ ება სა ქა რთ ვე ლო ში 
არ ა მ არ ტო  იმ პო რტ ირ ებ ული პრ ოდ
უქ ტე ბის გა ძვ ირ ებ ას, არ ამ ედ სა ქა რთ
ვე ლო ში შე ქმ ნი ლი ყვ ელა პრ ოდ უქ ტი
სა და სე რვ ის ის გა ძვ ირ ებ ას გა მო იწ
ვე ვს. გა ზი მნ იშ ვნ ელ ოვ ან გა ვლ ენ ას 
ახ დე ნს პრ ოდ უქ ტის თვ ით ღი რე ბუ ლე
ბის შე ქმ ნის პრ ოც ეს ზე, ამ იტ ომ მი სი 
გა ძვ ირ ება პი რდ აპ ირ პრ ოპ ორ ცი ულ
ად აი სა ხე ბა პუ რის, რძ ის პრ ოდ უქ ტე
ბის, ას ევე სა ქა რთ ვე ლო ში შე ქმ ნი ლი, 
გა და ტა ნი ლი, თუ ტრ ან სპ ორ ტი რე
ბუ ლი პრ ოდ უქ ცი ის გა ძვ ირ ებ აზ ეც. 
გა ზის გა ძვ ირ ება ქა რთ ულ ბა ზა რზე 
აი სა ხე ბა და ეს გა რდ აუ ვა ლია, რა დგ ან 
ქა რთ ული ბა ზა რი და კა ვშ ირ ებ ლია ამ 
ენ ერ გო მა ტა რე ბლ ებ ის ინ დუ სტ რი ის 
ფა სე ბზე. მა გა ლი თად, თუ ად ამ ია ნი 
ყი დის ას კი ლს და სხ ვა ალ ტე რნ ატ ივა 
მას არ გა აჩ ნია, მან ეს ას კი ლი იმ ფა
სად უნ და გა ყი დოს, რომ გა ძვ ირ ებ
ული გა ზის ფა სი იყ იდ ოს. გა ზი არ ის 
მს ოფ ლი ოში ბი ზნ ეს ის მა მო ძრ ავ ებ
ელი, ე.წ. შა ვი ოქ რო, დღ ეს მას უფ ერ
ულ ოქ როს უწ ოდ ებ ენ. გა ზის ფა სე ბი 
მს ოფ ლიო ბი რჟ ებ ზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ან 
გა ვლ ენ ას ახ დე ნს, მით უფ რო ის ეთ 
უმ ცი რეს და უპ ატ არ ავ ეს ქა რთ ულ ეკ
ონ ომ იკ აზე, სა დაც ბი ზნ ეს ზე მო ქმ ედი 
ნე ბი სმ იე რი ფა ქტ ორი გა ვლ ენ ის მა ტა
რე ბე ლია. ასე რომ, გა ზის გა ძვ ირ ება 
გა მო იწ ვე ვს დო მი ნოს პრ ინ ცი პით, ყვ
ელა პრ ოდ უქ ტის გა ძვ ირ ებ ას, გა რდა 
სა წვ ავ ისა, რა დგ ან მას ჰყ ავს თა ვი სი 
პა ტრ ონი, ეს არ ის მს ოფ ლი ოში  ლო
ნდ ონ ის, ჩი კა გო სა და ნიუიო რკ ის ბი
რჟ ები, რო მლ ებ ზეც გა ვლ ენ ას ახ დე ნს 
სა უდ ის არ აბ ეთ ის ნა ვთ ობ ის გა ყი დვ
ებ ის მზ არ დი და შე უჩ ერ ებ ელი ტე მპ
ები და ჩვ ენი ბე ნზ ინ ის მწ არ მო ებ ლე ბი 
და შე მო მტ ან ები არ იან ამ კვ ოტ ირ ებ
ებ ზე ჩა მო კი დე ბუ ლნი. შე სა ბა მი სად, 
სა ქა რთ ვე ლო ში გვ აქ ვს უნ იკ ალ ური 
სი ტუ აც ია, რო ცა ბე ნზ ინ ის ფა სე ბი იქ
ნე ბა გა რკ ვე ულ წი ლად და ბა ლი, სხ ვა 
ყვ ელა პრ ოდ უქ ტის ფა სი კი და იწ ყე ბს 
ზრ დას, რა ზეც იმ ოქ მე დე ბს უა ლტ
ერ ნა ტი ვო სა წვ ავ ის, გა ზის გა ძვ ირ ება 
და გა ზი არ არ ის მხ ოლ ოდ სა წვ ავი, ის 
არ ის ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი მა კრ
ოე კო ნო მი კუ რი ფა ქტ ორი, დღ ეს, იმ
ისა, რომ სტ აბ ილ ურ ობა იყ ოს მს ოფ
ლი ოში. ავ იღ ოთ გე რმ ან ია, იქ გა ზით 
გა თბ ობ ის რა ოდ ენ ობა არ ის 70%ი და 
წა რმ ოი დგ ინ ეთ ნე ბი სმ იერ ქვ ეყ ან აში 
გა ზის გა ძვ ირ ება რას გა მო იწ ვე ვს. გა
ნს აკ უთ რე ბით სა ქა რთ ვე ლო ში, რო მე
ლს აც თა ვი სი არ აფ ერი არ გა აჩ ნია ამ 
მი მა რთ ულ ებ ით. 

– სა წვ ავ ზე ფა სე ბი შე მც ირ და, 
რა მდ ენ ად და აბ ალ ან სე ბს ის მო სა
ხლ ეო ბის გა ზრ დილ ხა რჯ ებს.

– რა თქ მა უნ და, შე ღა ვა თი იქ ნე ბა, 
დღ ეს ხა ლხი თა ვს, ამ მხ რივ, ბე დნ იე
რად გრ ძნ ობს, შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ 
გა გვ იმ არ თლ და, რა დგ ან მს ოფ ლი ოში 
ნა ვთ ობ ის ფა სი გა ია ფდა. დღ ეს სა ტრ
ან სპ ორ ტო გა და ზი დვ ებ ის ხა რჯ ებ იც 
შე მც ირ და და ეს კა რგ ია. ერ თი ოჯ ახ
ის ზო გად სა მო მხ მა რე ბლო კა ლა თა
ში ტრ ან სპ ორ ტის ხა რჯ ები აღ წე ვდა 
და ახ ლო ებ ით 60%ს. წა რმ ოიდ გი ნეთ, 
ჩე მს ოჯ ახ ში მე ვმ ოძ რა ობ ჩე მი ავ ტო

მო ბი ლით, ჩე მი მე უღ ლე კი თა ვი სით, 
სა წვ ავ ის გა ია ფე ბის შე მდ ეგ ორ ივ ეს 
ხა რჯი, ცალცა ლკე, და ახ ლო ებ ით 20
25%ით შე გვ იმ ცი რდა. ამ ფა ქტ ორ ის 
გა მო შე სა ძლ ოა, რომ პრ ოდ უქ ტზე 
ფა სე ბის გა ძვ ირ ებ ის ტე მპი დრ ამ ატ
ულ ად არ გა ნვ ით არ დეს.

– პრ ემ იერმი ნი სტ რმა თი თი ენ
ერ გე ტი კის მი ნი სტ რი სკ ენ გა იშ ვი რა 
და თქ ვა, რომ გა ზის გა ძვ ირ ებ ის თა
ვი დან აც ილ ება შე სა ძლ ებ ელი იყო, 
რა ხდ ება ბა ტო ნო კა ხა, რა ტომ იშ ვე
რს ღა რი ბა შვ ილი თი თს კა ლა ძი სკ ენ. 

– გა ზის გა ძვ ირ ებ ის სა ში შრ ოე ბა 
და დგა, რო ცა ვერ გა ფო რმ და დრ
ოუ ლად მო მგ ებ ია ნი კო ნტ რა ქტ ებ ის 
გა ფო რმ ება. ხე ლს აყ რე ლი დრო ხე
ლი სუ ფლ ებ ამ ხე ლი დან გა უშ ვა, იმ
იტ ომ, რომ ძი რი თა დად მთ ავ რო ბა 
გა და რთ ულ ია სხ ვა სა კი თხ ებ ზე და 
ამ სა კი თხ ებს ჰქ ვია ბე ლე ტრ ის ტი კა, 
შე სა ბა მი სად, მას ხშ ირ ად ეპ არ ება სა
თვ ალ ავ იდ ან ის ფა ქტი, რომ ის არ ის 
მა კრ ოე კო ნო მი კის მო ტი ვა ტო რი და 
ეკ ონ ომ იკ ის გა ნვ ით არ ებ ის გა რა ნტ

ორი. რო ცა ას ეთი რა ღა ცე ბი ხე ლი სუ
ფლ ებ ას გა მო რჩ ება, მა შინ შე იძ ლე ბა 
ვი ფი ქრ ოთ, რომ სხ ვა მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
ფა ქტ ორ ებ იც მა თი ყუ რა დღ ებ ის მი
ღმა და რჩ ეს.

– ანუ, სა ბო ლოო ჯა მში ვის შე იძ
ლე ბა მო ვთ ხო ვოთ პა სუ ხი. 

– კა ლა ძეს და ეს არ ის  გა რკ ვე
ულ წი ლად არ ას წო რი კო ნტ რა ქტ ებ ის 
შე ქმ ნი სა და  მო ლა პა რა კე ბე ბის და გვ
ია ნე ბის შე დე გი.  არ ას წო რი მო ლა პა
რა კე ბე ბი კი ამ სფ ერ ოში ჩა ვა რდ ნის 
შე დე გია. შე იძ ლე ბო და მი ზა ნდ ას ახ
ულ გუ ნდს მო ეპ ოვ ებ ინა დი დი ქუ ლე
ბი, შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნა ფა სე ბი, თუ ნდ აც 
მო კლ ევ ად იან პე რს პე ქტ ივ აში, ერ თი 
წლ ის პე რი ოდ ში და ეს იქ ნე ბო და ვე ებ
ერ თე ლა შვ ება სა ქა რთ ვე ლო სთვ ის. ეს  
იყო  დი ახ, არ ამ იზ ან და სა ხუ ლი მო ქმ
ედ ებ ებ ის შე დე გი. ჩვ ენ ყო ვე ლდ ღი ურ
ად ვხ ედ ავთ, რომ ლა რი ეც ემა დო ლა
რთ ან მი მა რთ ებ აში, ეს არ ის ტრ აგ ედ
ია ქა რთ ვე ლი ხა ლხ ის თვ ის, რო მე ლიც 
პა ტა რა ხე ლფ ას ებ ზეა და მო კი დე ბუ
ლი. აშ კა რაა ის იც, რომ ამ ხე ლფ ას
ებ მაც დე ვა ლვ აც ია გა ნი ცა დეს, მა თი 
მს ყი დვ ელ უნ არ ია ნო ბა ვა რდ ება, შე სა
ბა მი სად, ხა ლხი ნელნე ლა რჩ ება არა 
მა რტო გა ოგ ნე ბუ ლი, არ ამ ედ ის მის 
შე კი თხ ვე ბიც: ხომ არ მო დის სა ქა
რთ ვე ლო ში კი დევ ერ თი დი დი ქა ოსი, 
რო მე ლიც ჩვ ენ ერ თხ ელ უკ ვე გა და
ვი ტა ნეთ. არ ის გა ნც და, ხომ არ მი ვდ
ივ ართ სე რი ოზ ული ეკ ონ ომ იკ ური და 
სო ცი ალ ური ქა ოს ის აკ ენ, იმ იტ ომ, 
რომ ფა სე ბის ამ გვ არი გა ნვ ით
არ ება, ამ გვ არი ინ ფლ აც
იის ტე მპ ები, მი გვ იყ ვა ნს  
და თმ ობ ამ დე. ჩვ ენ ბე
ვრი რა მის და თმ ობა 
მო გვ იწ ევს. 

– რა მდ ენ ად 
გა გვ იძ ვი რდ ება 
სა მო მხ მა რე
ბლო კა ლა თა და 
და ეწ ევა თუ არა 
მას სა არ სე ბო 
მი ნი მუ მი.

– ზო გა დად თუ 
ავ იღ ებთ სა მო მხ
მა რე ბლო კა ლა თას, 
ქა რთ ვე ლე ბის მა დის 
მი ხე დვ ით და არა იმ ას, 
რაც არ ის სტ ატ ის ტი კის სა მს

ახ ურ ის მი ერ და დგ ენ ილი, მა შინ ჩვ ენ 
გვ ექ ნე ბა სა მო მხ მა რე ბლო ფა სე ბის 
ძა ლი ან სე რი ოზ ული გა ძვ ირ ება. ანუ 
სა მო მხ მა რე ბლო კა ლა თა შე იძ ლე ბა 
მა ლე ორ მა გი ღი რე ბუ ლე ბა და უჯ დეს 
ად ამ ია ნს. თუ კა ლა თა გა ძვ ირ და და ახ
ლო ებ ით 2025%ით  ად ამ ია ნე ბი გა
და ვლ ენ კა ლო რი ებ ის შე მც ირ ებ აზე ან 
ჯა ნმ რთ ელი კვ ებ იდ ან  სუ რო გა ტულ 
კვ ებ აზე. დღ ეს მე ვი ცი ბა ზრ ობ ებ ის 
ბრ ოკ ერ ებს რომ და ელ აპ არ აკო, უმ
ჯო ბე სია ჩა მო იტ ანო კო ნს ერ ვი, მა
გა ლი თად, თე ვზ ის, რო მე ლიც ია ფია 
და კა რგ ად იყ იდ ება და მი ლი ონ ობ ით 
გა გე ყი დე ბა, ად ამ ია ნე ბი გა და ვლ ენ 
70თე თრ იან  კო ნს ერ ვის ჩა მო ტა ნა ზე. 
ჩვ ენ შე გვ იძ ლია ვთ ქვ ათ, რომ გა ზის 
გა ძვ ირ ებ ამ დო მი ნოს ეფ ექ ტი იქ ონ ია 
სო ცი ალ ური სფ ერ ოს გა უა რე სე ბა ზე. 
სა ბო ლოო ჯა მში ამ ად ამ ია ნე ბის გა
ნკ ურ ნე ბა ბი უჯ ეტს ძვ ირი და უჯ დე ბა 
და ჩვ ენ აქ ვხ ედ ავთ ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
არ ას წორ ეკ ონ ომ იკ ურ პო ლი ტი კას, 
რო გორ ყვ ლე ფს ბი უჯ ეტს და ქვ ეყ ან
ას, სა ბო ლო ოდ ყვ ელ აფ ერი ბი უჯ ეტ

ის ას ან აზ ღა ურ ებ ელი ხდ ება და ბი
უჯ ეტი რო გორ აა ნა ზღ აუ რე ბს, ჩვ ენ 
ყვ ელ ამ კა რგ ად ვი ცით. სა ბო ლო ოდ 
ჩა მო ყა ლი ბდ ება სო ცი ალ ურ ად გა ავ
ებ ული მა სა, რო მე ლიც ნე ბი სმ იერ ახ
ალ პო ლი ტი კურ პა რტ იას, რო მე ლიც 
ახ ალ ოც ნე ბას  შე ჰპ ირ დე ბა, წა ყვ ება. 
რი სკ ენ მი ვდ ივ ართ ნელნე ლა, რომ 
სა ქა რთ ვე ლო ში იბ ად ება ახ ალი რე ვო
ლუ ცი ური სი ტუ აც ია და მი სი მა მო ძრ
ავ ებ ელი იქ ნე ბა დღ ევ ან დე ლი ინ ფლ
აც ია, ფა სე ბის ზრ და. ჯა ნმ რთ ელ ობ
აც გა ძვ ირ და დღ ეს სა ქა რთ ვე ლო ში, 
რა დგ ან მთ ელ რიგ წა მლ ებ ზე ფა სმა 
მო იმ ატა და  თან 2025%ით, რაც სა
გა ნგ აშ ოა.  

 პა ატა შე შე ლი ძე, ექ სპ ერ ტი ეკ
ონ ომ იკ ურ სა კი თხ ებ ში: გა ზის გა ძვ
ირ ება, უნ და გა ვა რკ ვი ოთ რას გუ ლი
სხ მო ბს. მო მწ ოდ ებ ელ თან კო ნტ რა ქტი 
გა ფო რმ ებ ულ ია უც ხო ურ ვა ლუ ტა ში 
და ეს კო ნტ რა ქტ ები უც ვლ ელ ია. იქ 
არ აფ ერი არ შე ცვ ლი ლა. იც ვლ ება 
ვი თა რე ბა მო მხ მა რე ბლ ის თვ ის, რო
მე ლიც ამ გა ზს ყი დუ ლო ბს ლა რში; შე
სა ბა მი სად, სა კი თხი არა სა ერ თა შო რი
სო კო ნტ რა ქტ ებ ის გა და ხე დვ ას უნ და 
ეხ ებ ოდ ეს, არ ამ ედ ში და მო მს ახ ურ
ებ ის გა და ხდ ის ცვ ლი ლე ბის სა კი თხს, 
ანუ მო მწ ოდ ებ ელს  ვა ლდ ებ ულ ებ ები 
ამ ერ იკ ულ დო ლა რში აქ ვს, შე მო სა
ვლ ები კი ლა რში, ამ იტ ომ მას სჭ ირ
დე ბა და ნა ხა რჯ ებ ის კო მპ ენ სა ცია. ეს 
დე ვა ლვ აც იის გა რდ აუ ვა ლი შე დე გი 

იყო. შე იძ ლე ბა გა
ძვ ირ დეს ელ

ექ ტრ ოე ნე რგ იაც, იმ იტ ომ რომ ზა მთ
არ ში ჩვ ენ უც ხო ეთ იდ ან ვყ იდ ულ ობთ 
ელ ექ ტრ ოე ნე რგ იას და შე სა ბა მი სად, 
მო გვ იწ ევს უც ხო ურ ვა ლუ ტა ში გა
და ხდა. ჯერ ელ ექ ტრ ოე ნე რგ ია ზე არ 
და სმ ულა სა კი თხი, მა გრ ამ შე იძ ლე ბა 
ეს სა კი თხ იც მა ლე და დგ ეს. გა რდა ამ
ისა თბ ოე ლე ქტ რო სა დგ ურ ებ იც მუ შა
ობ ენ გა ზზე და მა თი და ნა ხა რჯ ებ იც 
მი ბმ ულ ია ლა რის თე მა ზე. სწ ორ ედ 
ამ იტ ომ, არ არ ის გა მო რი ცხ ული, რომ 
სა კი თხი ელ ექ ტრ ოე ნე რი ის გა ძვ ირ
ებ ის მი მა რთ ულ ებ ით აც და დგ ეს. ჯე
რჯ ერ ობ ით ამ ის გა ხმ ოვ ან ებ ის გან 

თა ვს იკ ავ ებ ენ, ცდ ილ ობ ენ ერ თბ აშ ად 
არ გა გვ ახ არ ონ სი ახ ლე ებ ით, ან სხ ვა 
რე სუ რს ები მო ძე ბნ ეს კო მპ ენ სი რე
ბი სთ ვის. ამ იტ ომ, რო დე საც ლა რის 
დე ვა ლვ აც იის თა ნა მდ ევ სა კი თხ ებ ზე 
ვს აუ ბრ ობ დით, ან ყუ რა დღ ება არ მი
აქ ცი ეს, ან და ივ იწ ყეს, ან ფე ხე ბზე და
იკ იდ ეს. მო კლ ედ, რომ შე ვა ფა სოთ გა
ზზე და ელე ქტ რო ენ ერ გი აზე ფა სე ბის 
ზრ და, პი რდ აპ ირ და კა ვშ ირ ებ ულ ია 
ლა რის დე ვა ლვ აც ია სთ ან, მის გა უფ ას
ურ ებ ას თან და იმ ას თან, რომ მო მწ ოდ
ებ ლე ბსა და სა დი სტ რი ბუ ციო კო მპ
ან იე ბის და ნა ხა რჯ ები გა ეზ არ დათ და 
ის ინი შე ეც დე ბი ან ეს ტვ ირ თი გა და ან
აწ ილ ონ მო სა ხლ ეო ბა ზე. ეს  შე იძ ლე ბა 
ჩვ ენი გა და სა ხდ ელი იყ ოს ირ იბ ად, რა
დგ ან ხე ლი სუ ფლ ებ ამ შე სა ძლ ოა სუ
ბს იდ ირ ება გა ნა ხო რც იე ლოს, მა გრ ამ 
ჩვ ენ ვხ დე ბით მა ინც ირ იბი გა და მხ დე
ლე ბი, რა დგ ან სუ ბს იდ ირ ება მა ინც ბი
უჯ ეტ იდ ან მო ხდ ება, რო მე ლიც ჩვ ენი 
გა და სა ხა დე ბით ივ სე ბა. ყო ველ შე მთ
ხვ ევ აში გა და სა ხა დე ბის გა და მხ დე ლის 
ხა რჯ ზე მო ხდ ება, სხ ვა სა ხს რე ბი სა ხე
ლმ წი ფოს არა აქ ვს. 

– ჩვ ენ ახ ლა ვი სა უბ რეთ გა ზის 
გა ძვ ირ ებ ის მი ზე ზე ბზე, მა გრ ამ რა   
შე დე გე ბი იქ ნე ბა, ჩვ ენ შე იძ ლე ბა 
გა ძვ ირ ებ ული ტა რი ფით არ ვი სა რგ
ებ ლოთ, მა გრ ამ გა ძვ ირ ებ ულ პრ ოდ
უქ ტში ირ იბ ად მა ინც გა და ვი ხდ ით 
გა ზრ დილ გა და სა ხა დს.

– ნე ბი სმ იე რი მე წა რმე შე ეც დე ბა 
თა ვის გა ზრ დი ლი და ნა ხა რჯ ები სხ ვას 
და აკ ის როს. თუ პუ რის მც ხო ბე ლს გა

უძ ვი რდ ება გა ზი, ის შე ეც დე ბა, რომ 
და ნა ხა რჯ ები ას ახ ოს პუ რის ფა სში, 
თუ ის დღ ეს მზ ად არ ის ერ თი შო თის 
პუ რი 70 თე თრ ად გა ყი დოს და მი
სთ ვის ეს მო მგ ებ ია ნია, გა ძვ ირ ებ ის 
შე მდ ეგ მან თო ნის პუ რი 75, 80 ან შე
სა ძლ ოა 85 თე თრ ად აც გა ყი დოს, სხ ვა 
სა კი თხ ია რა მდ ენ ად გა ვა გრ ძე ლე ბთ, 
ჩვ ენ, მო მხ მა რე ბლ ები გა ძვ ირ ებ ული 
პრ ოდ უქ ცი ის შე ძე ნას, რა მდ ენ ად მზ
ად ვი ქნ ებ ით  ახ ალი შე მო თა ვა ზე ბუ
ლი ფა სი მი ვი ღოთ, მა გა ლი თად, სი გა
რე ტის შე მთ ხვ ევ აში იშ ვი ათ ად არ ის, 
რომ მო ხმ არ ება შე მც ირ დეს. ხშ ირ 
შე მთ ხვ ევ აში სი გა რე ტის ფა სი იზ რდ
ება და მო ხმ არ ება არ მც ირ დე ბა. ერ თი 
სი ტყ ვით,  მო გვ იწ ევს შე მო სა ვლ ებ ის 
ახ ლე ბუ რად გა და ნა წი ლე ბა, რომ მო
ვე რგ ოთ ახ ლე ბურ გა რე მო ებ ას.

– მა დის შე მც ირ ება რომ მო გვ იწ
ევს, ეს ფა ქტ ია.  რა ზე გა ძვ ირ დე ბა 
ფა სი?

– ყვ ელა პრ ოდ უქ ტს, რო მე ლიც წა
რმ ოე ბის პრ ოც ეს ში გა ზის გა მო ყე ნე
ბას მო ით ხო ვს, გა ეზ რდ ება და ნა ხა რჯ
ები, ამ იტ ომ ბე ვრი გა ზრ დილ ფა სე ბს 
შე მო გვ თა ვა ზე ბს. კო მპ ან იე ბის ნა წი
ლი მო მხ მა რე ბლ ებ ზე გა და ან აწ ილ ებ
ენ და ნა ხა რჯ ებს.ზო გი გა კო ტრ დე ბა, 
ზო გი გა და რჩ ება, ზო გიც მი ნი მა ლუ რი 
მო გე ბით ია რს ებ ებს, ზო გი წინ წა ვა და 
ა.შ.

– აქ ცი ზის ფა სი გა იზ არ და სი გა
რე ტსა და ლუ დზე და ალ კო ჰო ლურ 
სა სმ ელ ებ ზეც, ამ შე მთ ხვ ევ აშ იც 
მო მხ მა რე ბე ლი ზა რა ლდ ება, ან და
სა ქმ ებ ული, რო მე ლმ აც შე სა ძლ ოა 
სა მს ახ ური და კა რგ ოს, რა დგ ან  მწ
არ მო ებ ელ მა ზა რა ლის თა ვი დან ას
აც ილ ებ ლად შე სა ძლ ოა, წა რმ ოე ბა 
შე ამ ცი როს, ან ეს ბუ ნე ბრ ივი პრ ოც
ესი გა ხდ ეს, თუ კი გა ყი დვ ები შე მც
ირ დე ბა. 

–  აქ ცი ზის ფა სი ალ კო ჰო ლურ 
სა სმ ელ ებ ზე გა ძვ ირ და და ორ ჯერ 
გა ძვ ირ და სი გა რე ტზე. ალ კო ჰო ლუ
რი სა სმ ელ ებ ის მწ არ მო ებ ლე ბი ხა
რჯ ებს გა და იტ ან ენ მო მხ ამ რე ბე ლზე, 
სი გა რე ტის შე მთ ხე ვა ში კვ ლე ვე ბი 
გვ იჩ ვე ნე ბს, რომ რაც არ უნ და გა
ძვ ირ დეს მო მხ მა რე ბე ლი ნა კლ ებ ად 
ამ ბო ბს მო წე ვა ზე უა რს და მო მწ ოდ
ებ ლი სთ ვის ძა ლი ან იო ლია ხა რჯ ებ
ის მა თზე და კი სრ ება. გა ზრ დი ფა სს 
და მა ინც იყ იდ იან. ასე რომ, ხა რჯ ის 
სი მძ იმ ეს მწ არ მო ებ ელი და მო მწ ოდ
ებ ელი მა ინ ცდ ამ აი ნც ვერ გრ ძნ ობს, 
მა გრ ამ შე სა ძლ ოა, ად ამ ია ნე ბმა თქ
ვან ძვ ირ ად ღი რე ბულ სი გა რე ტზე 
უა რი და გა და ვი დნ ენ ნა კლ ებ ფა სი
ანი პრ ოდ უქ ტის მო ხმ არ ებ აზე და ეს 
მათ ჯა ნმ რთ ელ ობ აზე აი სა ხე ბა. რაც 
შე ეხ ება ალ კო ჰო ლურ სა სმ ელ ებს 
ად ამ ია ნე ბი გა და ხე და ვენ სა კუ თარ 
ხა რჯ ებს და აქ აც ის ინი ალ ტე რნ ატ
იუ ლი ია ფი პრ ოდ უქ ტის მო ხმ არ ებ
აზე გა და ვლ ენ. უა რს იტ ყვ იან აქ ცი
ზურ პრ ოდ უქ ტზე და გა მო იყ ენ ებ ენ 
ოჯ ახ ში ჩა მო სა სხ მელ იაფ ალ კო ჰო
ლურ სა სმ ელ ებს, აქ სა უბ არ ია  სა შუ
ალო შე მო სა ვლ იან ად ამ ია ნე ბზე. ტე
ნდ ენ ცია აქ ეთ იქ ნე ბა. რაც შე ეხ ება 
ლუ დს, მი სი პო პუ ლა რო ბა იზ რდ ება, 
ხა რი სხ ია ნი ლუ დი ძვ ირ ია, ლუ დზე 
აქ ცი ზის გა ზრ და მო ხმ არ ებ ას შე ამ
ცი რე ბს, რა დგ ან აქ სხ ვა ალ ტე რნ
ატ ივა, ია ფი პრ ოდ უქ ტის სა ხით არ 
არ სე ბო ბს ოჯ ახ ში, მას ნა კლ ებ ად 
ამ ზა დე ბენ. 

ვის ბრალდება გაზის გაძვირება?

„ეს იყო არამიზანდასახული 
მოქმედებების შედეგი“

„ხომ არ მოდის 

საქართველოში კიდევ 

ერთი დიდი ქაოსი, 

რომელიც ჩვენ ერთხელ 

უკვე გადავიტანეთ. 

არის განცდა, ხომ არ 

მივდივართ სერიოზული 

ეკონომიკური 

და სოციალური 

ქაოსისაკენ“

„გაზის გაძვირება დომინოს 
პრინციპით, ყველა პროდუქტის 

გაძვირებას გამოიწვევს“
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ლე ლა წი კლ აუ რი

სად იყო ტრ ამ პი და სა უბ რე ბი 
„ტრ ამპ თა უე რზე“, რო ცა თბ ილ ის
ში, ჯერ კი დევ  8 წლ ის წინ, ომ ამ დე 
ცა თა მბ ჯენ „აქ სის თა უე რს ის“ მშ
ენ ებ ლო ბა და ან ონ სდა. პრ ოე ქტ ის 
გა ნხ ორ ცი ელ ება და იწ ყო და და იწ ყო 
ომ იც სა ქა რთ ვე ლო ში, და იწ ყო მს ოფ
ლი ოში ეკ ონ ომ იკ ური და ფი ნა ნს ური 
კრ იზ ის იც. ასე რომ, კო მპ ან ია „აქ სი
სს“, რო მე ლიც პრ ოე ქტ ის ავ ტო რი და 
და მფ ინ ან სე ბე ლი იყო, კო ვზი ნა ცა
რში ჩა უვ არ და. თუ მცა დე ვე ლო პე
რუ ლი კო მპ ან ია „აქ სი სი“ გა და ურ ჩა 
კრ იზ ის ებს, ბა ზა რზე სხ ვა სა მშ ენ ებ
ლო კო მპ ან იე ბი სგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ით 
და რჩა მყ არ ად და დღ ეს იგი „აქ სის 
თუ ერ სის“ მშ ენ ებ ლო ბის გა ნა ხლ ებ
ას, უკ ვე თა ნა ინ ვე სტ ირ ებ ის ფო ნდ
თან ერ თად აა ნო ნს ებს. 

პრ ოე ქტ ზე სა უბ რი სას თა ნა ინ ვე
სტ ირ ებ ის ფო ნდ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლმა 
გი ორ გი ბა ჩი აშ ვი ლმა გა ნა ცხ ადა, რომ 
ახ ალი წა მო წყ ება და  თა ნა ინ ვე სტ ირ
ებ ის ფო ნდ ის მო რი გი ინ ვე სტ იც ია, სა
ქა რთ ვე ლოს ბა ზა რს უძ რა ვი ქო ნე ბი სა 
და ტუ რი ზმ ის მი მა რთ ულ ებ ით გა აა ქტ
იუ რე ბს. 

გი ორ გი ბა ჩი აშ ვი ლი, სა ქა რთ ვე
ლოს თა ნა ინ ვე სტ ირ ებ ის ფო ნდ ის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი: „აქ სის თა უე რსი“ 
გა ხდ ება თა ნა მე დრ ოვე ქა რთ ული არ
ქი ტე ქტ ურ ის ერთერ თი სა უკ ეთ ესო 
ნი მუ ში. „აქ სის თა უე რსი“ თა ნა მე დრ
ოვე თბ ილ ის ის ახ ალ სა ვი ზი ტო ბა რა
თად იქ ცე ვა. აქ ვე მი ნდა აღ ვნ იშ ნო, 
რომ ფო ნდ ის ეს კო ნკ რე ტუ ლი ინ ვე
სტ იც ია მო ემ სა ხუ რე ბა სა ქა რთ ვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ის გა ნვ ით არ ებ ას, კე რძ ოდ, 
კო მე რც იუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზრ ის 
გა ჯა ნს აღ ებ ას; ას ევე, ხე ლს შე უწ ყო ბს 
ქვ ეყ ან აში პი რდ აპ ირი უც ხო ური ინ ვე
სტ იც იე ბის შე მო დი ნე ბას და ახ ალი სა
მუ შაო ად გი ლე ბის შე ქმ ნას.

გი ორ გი კა პა ნა ძე, გე ნე რა ლუ რი 
დი რე ქტ ორი: ეს ახ ალი პრ ოე ქტი არ 
არ ის, ეს არ ის „აქ სის თა უე რსი“, რო მე
ლიც ყვ ელ ას თვ ის ცნ ობ ილ ია, რა დგ ან 
თა ვის დრ ოზე ამ პრ ოე ქტ ის ირ გვ ლივ 
დი დი ინ ტე რე სი და აჟ იო ტა ჟი იყო. 
გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო 2008 წლ ის 
ომ ისა და მს ოფ ლიო ფი ნა ნს ური და ეკ
ონ ომ იკ ური კრ იზ ის ებ ის გა მო შე ჩე რდა 
მი სი მშ ენ ებ ლო ბა, ბა ნკ მა, რო მე ლშ იც 
უზ რუ ნვ ელ ყო ფის სა ხით იდო ეს აქ ტი
ვი, თა ვის დრ ოზე გა და იფ ორ მა და რა
მდ ენ იმე წე ლი მათ სა კუ თრ ებ აში იყო. 
თუ მცა 2013 წე ლს მო ვა ხე რხ ეთ და 
თა ვი დან ვი ყი დეთ ეს აქ ტი ვი 6,5 მი ლი
ონ დო ლა რად. მას შე მდ ეგ შე ვხ ვდ ით 
თა ნა ინ ვე სტ ირ ებ ის ფო ნდს, შე ვთ ან ხმ
დით და თა ნა ბა რი ინ ვე სტ იც იით ვმ ონ
აწ ილ ეო ბთ ამ პრ ოე ქტ ში. დღ ეი სა თვ ის 
ჩვ ენ უკ ვე გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული გვ აქ ვს 
ამ პრ ოე ტში 12 მი ლი ონი დო ლა რის ინ
ვე სტ იც ია, თა ნა ინ ვე სტ ირ ებ ის ფო ნდს 
ამ დრ ოი სთ ვის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული 
აქ ვს 3,5 მი ლონ დო ლა რზე მე ტი ინ ვე
სტ იც ია.  პრ ოე ქტი, ჯა მში, 83 მი ლი ონი 
ჯდ ება და მხ არ ეე ბი სა კუ თა რი პო რტ
ფე ლი დან თა ნა ბრ ად გა ვი ნა წი ლე ბთ 
ინ ვე სტ იც იის მო ცუ ლო ბას. პრ ოე ქტ ის 
ფუ ნქ ცი ებ ზე სა უბ რი სგ ან თა ვს შე ვი
კა ვებ, ჩვ ენ აპ რი ლში ვგ ეგ მა ვთ პრ ეზ

ენ ტა ცი ას, სა დაც  ინ ფო რმ აც ია დე
ტა ლუ რად გა ხდ ება ცნ ობ ილი. ერ თი 
შე მი ძლ ია გი თხ რათ, რომ ფუ ნქ ცი ებ ით 
ძა ლი ან მდ იდ არ ია ეს პრ ოე ქტი. სხ ვას 
ჯერ ვე რა ფე რს ვი ტყ ვი. ეს არ ის 40სა
რთ ულ ია ნი ობ იე ქტი, რო მლ ის ოთ ხი 
სა რთ ულ იც მი წი სქ ვეშ იქ ნე ბა. პრ ოე
ქტი და ას აქ მე ბს 1000მდე ად ამ ია ნს, 
ჩვ ენ მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი კო მპ ან იე ბი 
კი ერ თი ამ დე ნს. 

– რა პი რო ბე ბზე შე თა ნხ მდ ით თა
ნა ინ ვე სტ ირ ებ ის ფო ნდ თან. 

– თა ნა ბა რი პი რო ბე ბით ვმ ონ აწ
ილ ეო ბთ და პრ ოე ქტ ის და სრ ულ ებ ის 
შე მდ ეგ ჩვ ენ გა მო ვი სყ იდ ით წი ლს თა
ნა ინ ვე სტ ირ ებ ის ფო ნდ იდ ან. ფუ ნქ
ცი ებ ზე ვერ ვლ აპ არ აკ ობთ, მა გრ ამ 
არ ქი ტე ქტ ურა არ შე ცვ ლი ლა. იგ ივე 
დი ზა ინი და რჩა, იქ ნე ბა, ლა მა ზი, მნ იშ
ვნ ელ ოვ ანი შე ნო ბა, ერ თგ ვა რი „ლე ნდ
მა რკი“ თბ ილ ის ის თვ ის.

– „აქ სი სს“ უკ ვე აქ ვს თა ვი სი, არც 
თუ პა ტა რა ის ტო რია. კრ იზ ის ულ პე
რი ოდ ში  მო გი ხდ ათ ბე ვრი პრ ოე ქტ
ის გა ჩე რე ბა, გყ ავ დათ უკ მა ყო ფი ლო 
კლ იე ნტ ებ იც, რა პრ ოც ეს შია თქ ვენ 
მი ერ და წყ ებ ული მშ ენ ებ ლო ბე ბი, თუ 
გა მო ინ ახა ფუ ლა დი რე სუ რსი ძვ ელი 
პრ ოე ქტ ებ ის და სა მთ ავ რე ბლ ად.

– ბა ზრ ის ლი დე რი ვი ყა ვით ყო ვე
ლთ ვის და ახ ლაც ვა რთ. მა გრ ამ ომ მა 
და მს ოფ ლიო ფი ნა ნს ურ მა კრ იზ ის მა 
რა დი კა ლუ რად შე ცვ ალა ბი ზნ ეს ის კე
თე ბის სტ რუ ქტ ურა. არა მა რტო ჩვ ენს 
კო მპ ან ია ში, არ ამ ედ ბა ზა რზ ეც. ად რე 
თუ წი ნა სწ არ გა ყი დვ ებ ზე იყო და მო
კი დე ბუ ლი უკ ლე ბლ ივ ყვ ელა, ახ ლა წი
ნა სწ არ უნ და გქ ონ დეს ფი ნა ნს ური რე
სუ რსი მო პო ვე ბუ ლი. მე მი ნდა შე ვე ხო 
იმ ძვ ელ პრ ოე ქტ ებს, რო მლ ებ იც 2008 
წლ ამ დე იყო და წყ ებ ული და გა იწ ელა. 
ჩვ ენც არ ან აკ ლებ და ვზ არ ალ დით. პრ
აქ ტი კუ ლად ერთ ნა ვში ვზ ივ ართ ჩვ ენ 
და ჩვ ენი მო მხ მა რე ბლ ებ იც. თუ მცა 
სა სი ხა რუ ლო ის არ ის, რომ ყვ ელა ის 
პრ ოე ქტ ები, რო მლ ებ იც 2008 წლ იდ ან 
მო გვ დე ვს, უკ ვე და ფი ნა ნს და, ან მი ღე
ბუ ლია გა და წყ ვე ტი ლე ბა და ფი ნა ნს ებ
ის შე სა ხებ. ყვ ელა ჩვ ენს ვა ლდ ებ ულ ებ
ებს ვი სტ უმ რე ბთ წე ლს. რა თქ მა უნ და, 
ვა გრ ძე ლე ბთ მუ შა ობ ას ახ ალ პრ ოე ქტ
ებ ზეც.

– დღ ეს ბა ზა რზე რთ ული სი ტუ აც
იაა. ენ დო ქა რთ ულ კო მპ ან იას, გა ხდე 
მი სი პა რტ ნი ორი და თან ჩა დო ფუ ლი 
პრ ოე ქტ ებ ში, ამ ას და მს ახ ურ ება სჭ
ირ დე ბა. 

– ჩვ ენ, ბო ლო ერ თი წლ ის გა ნმ ავ
ლო ბა ში, უკ ვე გა ნვ ახ ორ ცი ელ ეთ 12 
მი ლი ონ დო ლა რზე მე ტი პი რდ აპ ირი 

უც ხო ური ინ ვე სტ იც ია ჩვ ენს პრ ოე
ქტ ებ ში და უკ ვე და გე გმ ილი და 

შე თა ნხ მე ბუ ლია  8 მი ლი ონი დო
ლა რის ინ ვე სტ იც ია უა ხლ ოე სი 

8 თვ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში.
– რო გორ და რჩ ით ლი

დე რი ბა ზა რზე, მა შინ, 
რო ცა ომ ისა და ფი ნა

ნს ური კრ იზ ის ის და 
კი დევ მთ ელი რი

გი სუ ბი ექ ტუ
რი მი ზე

ზ ე  ბ ი ს 

გა მო, ქა რთ ული ბა ზრ იდ ან ბე ვრი 
სა მშ ენ ებ ლო თუ დე ვე ლო პე რუ ლი 
კო მპ ან ია გა ქრა, ზო გი ერ თი სა სა მა
რთ ლო ში დღ ემ დე და ობს სა კუ თარ 
კლ იე ნტ ებ თან, მო კლ ედ, რა იყო ყვ
ელ აზე მთ ავ არი თქ ვე ნთ ვის კრ იზ ის
ული სი ტუ აც იი დან გა მო სვ ლის დრ
ოს და რა იყო თქ ვე ნი სა ქმ ია ნო ბის 
მა სტ იმ ულ ირ ებ ელი.

– ეს არ ის, პი რვ ელ რი გში, ის, რომ 
ჩვ ენი პრ ოე ქტ ები არ ის მო მგ ებ ია ნი და 
რე ნტ აბ ელ ური, მი უხ ედ ავ ად კრ იზ ის
ებ ისა, და რი ცხ ული პრ ოც ენ ტე ბი სა და 
გა წე ლი ლი მშ ენ ებ ლო ბე ბი სა, მა ინც, 
ბა ნკ ები და ინ ვე სტ ორ ები ჩვ ენი პრ
ოე ქტ ებ ით ინ ტე რე სდ ებ იან. ას ევე, ძა
ლი ან დი დი აქ ტი ვი გვ ქო ნდა კო მე რც
იუ ლი ფა რთ ებ ის სა ხით, რო მლ ის ღი
რე ბუ ლე ბაც შე იძ ლე ბა დღ ეს 34ჯერ 
აღ ემ ატ ებ ოდ ეს სა ცხ ოვ რე ბე ლი ბი ნის 
კვ ად რა ტუ ლი მე ტრი ფა რთ ის ფა სს. 
ამ ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი რო ლი შე ას რუ ლა. 
ეს იყო ჩვ ენი კო ნტ რა ქტ ები და ჩვ ენი 
კო მპ ეტ ენ ცია. ჩვ ენ გუ ნდ ზე გა და ია რა 
მთ ელ მა სი რთ ულ ეე ბმა. სწ ორ ედ ჩვ ენი 
გუ ნდ ის პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმ მა და გა მო
ცდ ილ ებ ამ უზ რუ ნვ ელ ყო ის, რომ ერთ 
ენ აზე ვე ლა პა რა კეთ პა რტ ნი ორ ებს, ბა
ნკ ებს, ინ ვე სტ ორ ებს, ას ევე სა მშ ენ ებ
ლო ნა წი ლში ინ ჟი ნრ ებს, მშ ენ ებ ლე ბს 
და ა.შ. ჩვ ენ ერთ გუ ნდ ად ვი მუ შა ვეთ. 
თუ გუ ნდ ში რა ღაც ირ ღვ ევა, პრ ობ ლე
მე ბიც აქ ედ ან იწ ყე ბა.

– თქ ვენ კო მპ ან ია „აქ სი სის“ მე
ნე ჯმ ენ ტში ხა რთ, გი კა ვი ათ გე ნე რა
ლუ რი დი რე ქტ ორ ის პო სტი. კო მპ ან
იის წა რმ ატ ებ ის თვ ის ეს სა კმ არ ის ია? 
რო გო რი მმ არ თვ ელი ხა რთ. რო გო
რია „აქ სი სში“ თქ ვე ნი მა რთ ვის სტ
ილი. რა არ ის ის, რა საც წა რმ ატ ება 
მო აქ ვს, თქ ვე ნს მი მა რთ ეს კი თხ ვა ამ 
შე მთ ხვ ევ აში ნა მდ ვი ლად ლე გი ტი
მუ რია.

– უნ და იყო მო ქნ ილი, გა ნს აკ უთ რე
ბით დღ ევ ან დელ დღ ეს. გა რე მო იმ დე
ნად სწ რა ფად იც ვლ ება და დი ნა მი კუ
რია, რომ თუ ვერ ახ ერ ხე ბს ბი ზნ ესი 
სწ რა ფად ად აპ ტი რე ბას, უბ რა ლოდ, 
ჩა მო რჩ ები პრ ოც ეს ებს და სწ ორ ედ ეს 
იყო ჩვ ენი წა რმ ატ ებ ის ერთერ თი გა
ნმ აპ ირ ობ ებ ელი. მთ ავ არ ია მო ქნ ილ
ობა და სწ რა ფი რე აგ ირ ებ ის უნ არი.

– დღ ეს, ქვ ეყ ან აში შე ქმ ნი ლი სი
ტუ აც იი დან გა მო მდ ინ არე, რა მდ ენ
ად აქ ვს შა ნსი დე ვე ლო პე რულ ბი
ზნ ეს ში ჩა რთ ულ კო მპ ან იე ბს, იყ ვნ ენ 
მო მგ ებ ია ნე ბი. არ ის თუ არა მო თხ
ოვ ნა უძ რავ ქო ნე ბა ზე?

– ბა ზა რი ვი თა რდ ება, მო თხ ოვ ნა 
არ ის პრ აქ ტი კუ ლად ყვ ელა მი მა რთ
ულ ებ აზე. წი ნა პე რი ოდ ის გან გა ნს
ხვ ავ ებ ით, არ ის 
შ ე  ც ვ  ლ ი  ლ ი 
მი დგ ომ ები. 
ად რე ძა ლი ან 
ად ვი ლი იყო ბა
ზა რზე შე მო სვ
ლა, გა სვ ლა კი 
რთ ული, მა თთ
ვის, ვი ნც ვე ღარ 
ას რუ ლე ბდა ვა
ლდ ებ ულ ებ ებს. 
ძა ლი ან ად ვი ლი 

იყო შე მო სვ ლა იმ იტ ომ, რომ იტ ყო დი, 
მე ამ პრ ოე ქტს ვა შე ნებ და მე რე ფუ ლი 
შე მო გდ იო და. ახ ლა პი რი ქით არ ის, დღ
ეს და ფი ნა ნს ებ ის მო ძი ებ აა და ვე რა ფე
რს აც ვერ მი იღ ებ თუ კი კო მპ ეტ ენ ცია, 
გა მო ცდ ილ ება არა გა ქვს და ა.შ. რაც 
შე ეხ ება უძ რა ვი ქო ნე ბის გა ძვ ირ ებ ას, 
ას ეთი ტე ნდ ენ ცია არ არ ის, რა დგ ან არ 
გა ძვ ირ ებ ულა სა მშ ენ ებ ლო მა სა ლე ბი.

– თქ ვე ნი აზ რით, რა მდ ენ ად მო
ქნ ილ ია დღ ეს სა მშ ენ ებ ლო კო დე ქსი 
და რა მდ ენ ად მო ქნ ილი იქ ნე ბა ახ ალი 
დო კუ მე ნტი. არ ის თუ არა ის თა ნა მე
დრ ოვე ბა ზრ ის მო თხ ოვ ნე ბის ად ეკ
ვა ტუ რი, რა ხა რვ ეზ ებს გა უს ვა მდ ით 
ხა ზს  პი რა დად თქ ვენ.

–  კა რგ ია, რომ სა მშ ენ ებ ლო კო დე
ქსი მუ შა ვდ ება, რა დგ ან ბე ვრი მშ ენ
ებ ლო ბა ვი ცი, სა დაც ელ ემ ენ ტა რუ ლი 
ნო რმ ებ ის და ცვა არ ხდ ება. მა გა ლი
თად, 20სა ნტ იმ ეტ რი ანი ბე ტო ნის ბლ
ოკ ით შე იძ ლე ბა კე დე ლი გა კე თდ ეს და 
იმ ას და თბ უნ ება არ გა უკ ეთ დეს და მე
რე მო სა ხლ ეო ბას აქ ვს პრ ობ ლე მა ზა
მთ არ ში, შე მდ ეგ სვ ელ დე ბა ეს კე დლ
ები და ძა ლი ან ძვ ირი უჯ დე ბათ გა თბ
ობა. ვი ცი მშ ენ ებ ლო ბე ბი, მა გა ლი თად, 
სა დაც სა ვე ნტ ილ აც იო შა ხტ ებ საც არ 
აკ ეთ ებ ენ, რაც, უბ რა ლოდ, წა რმ ოუ
დგ ენ ელ ია და ეს ყვ ელ აფ ერი ხდ ება 
ჩვ ენს დრ ოში, აი, ახ ლა. ამ იტ ომ, ვი საც 
კა რგი პრ ოდ უქ ტის შე ქმ ნა უნ და, ის ინი 
ვა რდ ებ იან არ ამ ომ გე ბი ან სი ტუ აც ია
ში, ეს სი ტუ აც ია უნ და გა მო სწ ორ დეს. 
მა გა ლი თად, დღ ეს ას ეთი პრ აქ ტი კაა, 

რომ დღ ეს არ ხმ შე ნი ნს პე ქც ია მო ვა და 
და ათ ვა ლი ერ ებს გა რე გნ ულ იე რს, ობ
იე ქტს. მა გა ლი თად, ფა ნჯ რე ბის ზო
მე ბს და ფა რულ სა მუ შა ოე ბს ვე რა ვინ 
ამ ოწ მე ბს, პრ ოე ქტ ში მე შე იძ ლე ბა მე
დოს, რომ გა რკ ვე ული არ მა ტუ რა უნ და 
გა მო ვი ყე ნო, მა გრ ამ არ გა მო ვი ყე ნო, 
და რო ცა ბე ტო ნს ჩა ვა სხ ამ, ვე რა ვინ 
გა იგ ებს ში გნ ით რა მდ ენი არ მა ტუ რაა 
რე ალ ურ ად ჩა სმ ული. ახ ალი კო დე ქს ის 
მი ხე დვ ით, რა მდ ენ ად აც მე ვი ცი, უკ ვე 
დე ვე ლო პე რე ბი ვი ქნ ებ ით ვა ლდ ებ ულ
ები და ვი ქი რა ოთ კე რძო, და მო უკ იდ ებ
ელი კო მპ ან ია და ის გა უწ ევს ამ ას მო
ნი ტო რი ნგს. 

– ბი ზნ ეს ის ხე ლშ ეწ ყო ბა, დღ ეს, ეს 
არ ის მთ ავ რო ბის მთ ავ არი გზ ავ ნი ლი 
ბი ზნ ეს ის მი მა რთ, გრ ძნ ობთ თუ არა 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის მხ რი დან ხე ლშ ეწ
ყო ბას, რო გო რც ერთერ თი რი გი თი 
ბი ზნ ეს მე ნი.

– ბი ზნ ესს გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი ხე
ლშ ეწ ყო ბა არ სჭ ირ დე ბა, ბი ზნ ესს სჭ
ირ დე ბა სტ აბ ილ ური გა რე მო და ის 
თვ ით ონ ვი თა რდ ება. ზე დმ ეტი რე გუ
ლა ცი ები ხე ლის შე მშ ლე ლი იქ ნე ბა, გა
ნს აკ უთ რე ბით გა ნვ ით არ ებ ადი ეკ ონ
ომ იკ ის თვ ის. ზე დმ ეტი ბი ურ ოკ რა ტია 
არ აფ რით არ შე იძ ლე ბა. უნ და იყ ოს ის 
ელ ემ ენ ტა რუ ლი, რო მე ლიც უზ რუ ნვ
ელ ყო ფს უს აფ რთ ხო ებ ის ელ ემ ენ ტა
რულ ზო მე ბს. ზე დმ ეტი ბი ურ ოკ რა
ტი ული ფა ქტ ორი ახ ლა იქ ნე ბა ხე ლი
სშ ემ შლ ელი ფა ქტ ორი. სტ აბ ილ ურ ობა 
მო გვ ცე მს ჩვ ენ იმ ის სა შუ ალ ებ ას, რომ 
გა ნვ ვი თა რდ ეთ სწ რა ფად.

– რო გო რია მო თხ ოვ ნა თქ ვე ნს უძ
რავ ქო ნე ბა ზე. ხომ არ აი სა ხა ლა რის 
კუ რს ის გა უფ ას ურ ება კო მპ ან იის გა
ყი დვ ებ ზე.

– ჩვ ენს კო მპ ან აი ში 2010 წლ იდ ან 
გა მო იკ ვე თა ზრ და, უკ ვე მი ვუ ახ ლო ვდ
ით იმ მა ჩვ ენ ებ ელს, რო მე ლიც გვ ქო
ნდა კრ იზ ის ამ დე, რო გო რც გა ყი დვ ებ
ის, ას ევე მშ ენ ებ ლო ბე ბის მო ცუ ლო ბის 
მხ რი ვაც. მო თხ ოვ ნა ჩვ ენ თან ძა ლი ან 
დი დია, თბ ილ ის ში ერთ სულ მო სა ხლ
ეზე მო დის 17 კვ ად რა ტუ ლი მე ტრი, 
რო ცა აღ მო სა ვლ ეთ ევ რო პა ში 34ა. 
გა რდა ამ ისა, ეს 17 კვ ად რა ტუ ლი მე
ტრი ავ არ იუ ლი შე ნო ბე ბია. ან ეს არ ის 
ძვ ელი ხრ უშ ოვ კე ბი, ან სტ ან და რტ ული 
სა ცხ ოვ რე ბე ლი გე გმ არ ებ ები, რო მე
ლიც არ აკ ომ ფო რტ ულ ია. კუ ლტ ურ აც 
იც ვლ ება ნელნე ლა. სა ბჭ ოთა პე რი
ოდ ში ლა მის 4 თა ობა ერთ ჭე რქ ვეშ ცხ
ოვ რო ბდა. დღ ეს კი, რო ცა უკ ვე ახ ალ
გა ზრ და სა მს ახ ურს შო ულ ობს და სა
კუ თა რი შე მო სა ვა ლი უჩ ნდ ება, ცა ლკე 
უნ და ცხ ოვ რე ბა. ასე რომ, მო თხ ოვ ნა 
უძ რავ ქო ნე ბა ზე სა კმ აოდ დი დია. ჩვ ენ 
ვე რც კი ვა სწ რე ბთ უძ რა ვი ქო ნე ბის მი
წო დე ბას ბა ზა რზე. ამ ას თან ერ თად ჩვ
ენს ქვ ეყ ან აში ბა ნკ ებ ის სა პრ ოც ენ ტო 
გა ნა კვ ეთ ებ იც მც ირ დე ბა და შე სა ძლ
ებ ელს ხდ ის უფ რო მე ტმა ად ამ ია ნმა 
გა იუ მჯ ობ ეს ოს ცხ ოვ რე ბა და მს ყი დვ
ელ უნ არ ია ნო ბის სტ იმ ულ ატ ორ იც ხდ
ება. დღ ეს ჩვ ენი მო მხ მა რე ბლ ის 95%ი 
ად გი ლო ბრ ივ ია და ეს უკ ვე ბე ვრ რა მე
ზე მე ტყ ვე ლე ბს.

ჭავჭავაძის 
გამზირზე 
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ჯერ კი დევ 2012 წლ ის არ ჩე ვნ
ებ ამ დე „ქა რთ ული ოც ნე ბა“ სა ზო
გა დო ებ ას არ წმ უნ ებ და, რომ თი თო 
ლი ტრი სა წვ ავ ის ფა სი დან გა რკ ვე
ული თა ნხა (სა ხე ლდ ებ ოდა 1 ლა რი) 
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ ჯი
ბე ში მი დი ოდა. ახ ალ ხე ლი სუ ფლ
ებ ას მო გვ ია ნე ბით ხშ ირ ად ახ სე ნე
ბდ ნენ წი ნა სა არ ჩე ვნო და პი რე ბას 
სა წვ ავ ის ფა სის შე მც ირ ებ ას თან 
და კა ვშ ირ ებ ით. უფ რო მე ტიც, 1 
ლი ტრი სა წვ ავ იდ ან მო პა რუ ლი 1 
ლა რი უკ ვე იუ მო რის თე მა დაც კი 
იქ ცა, თუ მცა სა ქმე, რო მე ლიც შე
სა ძლ ოა, მა ლე სკ ან და ლის სა ფუ
ძვ ელი გა ხდ ეს, სრ ულ ებ ით აც არ 
არ ის იუ მო რი სტ ული. რო გო რც 
ამ ბო ბენ, ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ როს 
სა გა მო ძი ებო სა მს ახ ური სა კმ აოდ 
სე რი ოზ ულ კო რუ ფც იულ სქ ემ ას 
იკ ვლ ევს. ექ სპ ერ ტე ბი არ გა მო რი
ცხ ავ ენ, რომ ამ სქ ემ ის გა ში ფვ რის 
შე დე გად სა წვ ავ ის ფა სი, მა რთ ლაც 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ნად შე მც ირ დეს, სა ვა
რა უდ ოდ, 4050 თე თრ ით. თუ იმ ას
აც გა ვი თვ ალ ის წი ნე ბთ, რომ 2012 
წლ იდ ან დღ ემ დე ნა ვთ ობ პრ ოდ უქ
ტე ბზე ფა სე ბი 5060 თე თრ ით  უკ ვე 
ის ედ აც შე მც ირ და, შე სა ძლ ოა, აღ
მო ჩნ დეს, რომ სა ბო ლო ოდ თი თო 
ლი ტრ იდ ან „მო ტე ხი ლი“ 1 ლა რი 
არ ათუ იუ მო რი, არ ამ ედ ჩვ ეუ ლე
ბრ ივი რე ალ ობა იყ ოს. 

სა გა მო ძი ებო სა მს ახ ურ ის ინ ფო
რმ აც იით, გა მო ძი ება მი მდ ინ არ ეო ბს 
კო მპ ან იე ბში, რო მლ ებ საც შე გვ იძ
ლია, ვუ წო დოთ შუ ამ ავ ალი კო მპ
ან იე ბი ნა ვთ ობ პრ ოდ უქ ტის იმ პო
რტ იო რე ბსა და სა ცა ლო ბა ზრ ობ ას 
შო რის. ეს კო მპ ან იე ბია: „ბი ნუ ლი 1“, 
„უნ იგ რუ პი“, „ბი თი აი“, „ინ ტე რპ ლუ
სი“ შპს „პო რტ ალი“ და „ელ ოი ლი“.   

ცნ ობ ილ ია, რომ ნა ვთ ობ პრ ოდ უქ
ტე ბის ბა ზა რზე ძი რი თა დად 5 კო მპ
ან ია დო მი ნი რე ბს, ეს ენ ია: „ვი სო ლი“, 
„სო კა რი“, „რო მპ ეტ რო ლი“, „ლუ კო
ილი“ და „გა ლფი“. სწ ორ ედ ეს კო მპ
ან იე ბი წა რმ ოა დგ ენ ენ იმ პო რტ იორ 
კო მპ ან იე ბს. ამ ბო ბენ, რომ წლ ებ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში მათ შო რის თა მა შის 
წე სე ბს თა ვდ აც ვის ყო ფი ლი მი ნი
სტ რი და ვით კე ზე რა შვ ილი გა ნს აზ
ღვ რა ვდა, რო მლ ის მფ ლო ბე ლო ბა ში 
გა ხლ დათ კო მპ ან ია „გა ლფი“. რო
გო რც ჩა ნს, კა რტ ელ ური გა რი გე ბა 
კე ზე რა შვ ილ ის შე მდ ეგ აც შე ნა რჩ უნ
და, ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში ამ თე მა ზე 
სა უბ არ ია კო ნკ ურ ენ ცი ის სა აგ ენ ტოს 
შუ ალ ედ ურ და სკ ვნ აში, რო მე ლიც 
პრ ემ იერმი ნი სტ რს წა რე დგ ინა. ამ 
და სკ ვნ ის დე ტა ლე ბი ჯე რჯ ერ ობ ით 
არ ხმ აუ რდ ება, თუ მცა „პრ აი მტ აი მი
სთ ვის“ ცნ ობ ილი გა ხდა დო კუ მე ნტ
ის ში ნა არ სი.     

მო კვ ლე ვის შე დე გად ირ კვ ევა, 
რომ იმ პო რტ იორ კო მპ ან იე ბს თა
ვა დვე აქ ვთ და ფუ ძნ ებ ული ე.წ. სა
შუ ამ ავ ლო კო მპ ან იე ბი, რო მლ ებ იც 
ად გი ლო ბრ ივ ბა ზა რზე ნა ვთ ობ ის 
გა და ნა წი ლე ბას ახ დე ნენ. ხე ლო ვნ
ურ ად შე ქმ ნი ლი ბა რი ერი თა ვი სთ ავ
ად აი სა ხე ბა სა წვ ავ ის ფა სე ბზ ეც. ანუ  

მა გა ლი თად: თუ „ლუ კო ილ ის“ მი ერ 
რუ სე თი დან შე მო ტა ნი ლი სა წვ ავი 
პი რდ აპ ირ სა ცა ლო ბა ზა რზე მო ხვ
დე ბა, ბე ნზ ინ გა სა მა რთ სა დგ ურ ებ ში 
სა წვ ავ ის ყი დვა გა ცი ლე ბით ნა კლ
ები და გვ იჯ დე ბა,  მა გრ ამ სა ქმე ის აა, 
რომ სა ცა ლო ქს ელ ში სა წვ ავი იგ ივე 
„ლუ კო ილ ის“ მი ერ და ფუ ძნ ებ ული 
სა შუ ამ ავ ლო კო მპ ან იის გა ვლ ით ხვ
დე ბა, რაც ბუ ნე ბრ ივ ად ზრ დის სა წვ
ავ ის ფა სს. ექ სპ ერ ტე ბის თქ მით, ეს 
კო რუ ფც იუ ლი სქ ემა ჯერ კი დევ და
ვით კე ზე რა შვ ილ ის დრ ოს და ინ ერ გა 
და ნა ვთ ობ პრ ოდ უქ ტე ბის ბა ზა რზე 
ძი რი თა დი მო თა მა შე ებ ის გა მდ იდ
რე ბას ემ სა ხუ რე ბო და, ამ სი სტ ემ ის 
და ნგ რე ვის შე მთ ხვ ევ აში კი შე სა ძლ
ოა, სა წვ ავ ის ფა სმა 2012 წე ლთ ან 
შე და რე ბით მა რთ ლაც 1 ლა რით და
იკ ლოს. 

სა ვა რა უდ ოდ, სწ ორ ედ ამ სქ ემ ის 
გა ში ფვ რას გე გმ ავს სა გა მო ძი ებო სა
მს ახ ური, რო მე ლმ აც ე.წ. შუ ამ ავ ალი 
კო მპ ან იე ბი დან ფი ნა ნს ური დო კუ
მე ნტ აც ია უკ ვე ამ ოი ღო, თუ მცა მა
ნა მდე სა გა მო ძი ებო უწ ყე ბა თა ვად 
ერთერ თი მს ხვ ილი იმ პო რტ
იო რი კო მპ ან იის, „გა
ლფ ის“ სა

ქმ ია ნო ბი თაც და ინ ტე რე სდა. და ვით 
კე ზე რა შვ ილ ის ყო ფილ კო მპ ან ია ში 
ძი ება სი სხ ლის სა მა რთ ლის კო დე
ქს ის 218ე მუ ხლ ით და იწ ყო, რაც 
გა და სა ხა დე ბი სგ ან თა ვის არ იდ ებ ას 
გუ ლი სხ მო ბს.   

ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ როს სა გა
მო ძი ებო სა მს ახ ურ ში არც „გა ლფ
ის“ და არც შუ ამ ავ ალი კო მპ ან იე ბის 
ირ გვ ლივ და წყ ებ ულ გა მო ძი ებ აზე 
დე ტა ლურ კო მე ნტ არს არ აკ ეთ ებ ენ, 
თუ მცა კო ნკ ურ ენ ცი ის სა აგ ენ ტოს 
შუ ალ ედ ური და სკ ვნ ით იკ ვე თე ბა 
„კო ნკ ურ ენ ცი ის შე სა ხებ“ სა ქა რთ ვე
ლოს კა ნო ნის მე7 მუ ხლ ის და რღ ვე
ვის ნი შნ ები, რაც გუ ლი სხ მო ბს: შე სყ
იდ ვის ან გა ყი დვ ის ფა სე ბის ან სხ ვა 
სა ვა ჭრო პი რო ბე ბის პი რდ აპ ირ ან 
არ აპ ირ და პირ და დგ ენ ას (ფი ქს ირ ებ
ას); წა რმ ოე ბის, ბა ზრ ებ ის, ტე ქნ ოლ
ოგ იუ რი გა ნვ ით არ ებ ის ან ინ ვე სტ
იც იე ბის შე ზღ უდ ვას;  ბა ზრ ებ ის ან 
მი წო დე ბის წყ არ ოე ბის 
მო მხ მა რე ბლ
ის, ტე

რი ტო რი ული ან სხ ვა ნი შნ ით გა
ნა წი ლე ბას; გა რკ ვე ული სა ვა ჭრო 
პა რტ ნი ორ ებ ის მი მა რთ იდ ენ ტურ 
ტრ ან ზა ქც იე ბზე გა ნს ხვ ავ ებ ული/
დი სკ რი მი ნა ცი ული პი რო ბე ბის გა
მო ყე ნე ბას, რი თაც ხდ ება მა თი კო ნკ
ურ ენ ცი ულ ად წა მგ ებ იან მდ გო მა რე
ობ აში ჩა ყე ნე ბა; გა რი გე ბის პი რო ბად 
გა რი გე ბის მხ არ ის თვ ის ის ეთი და
მა ტე ბი თი ვა ლდ ებ ულ ებ ის და კი სრ
ებ ას, რო მე ლიც არც სა გნ ობ რი ვად 
და არც კო მე რც იუ ლად და კა ვშ ირ
ებ ული არ არ ის გა რი გე ბის სა გა ნთ
ან;  მა ტე რი ალ ური გა მო რჩ ენ ის ან 
უპ ირ ატ ეს ობ ის მი სა ღე ბად სა ხე ლმ
წი ფო შე სყ იდ ვე ბში მო ნა წი ლე ურ თი
ერ თშ ეთ ან ხმ ებ ული ეკ ონ ომ იკ ური 
აგ ენ ტე ბი სთ ვის ან სხ ვი სთ ვის სა ტე
ნდ ერო წი ნა და დე ბის შე თა ნხ მე ბუ ლი 
პი რო ბე ბის და წე სე ბას, რაც არ სე ბი
თად ლა ხა ვს შე მს ყი დვ ელი ორ გა ნი
ზა ცი ის კა ნო ნი ერ ინ ტე რე სე ბს. 

„მო ცე მუ ლი მუ ხლ ის ში ნა არ სი ცა
ლს ახ ად მი უთ ით ებს, რომ ნა ვთ ობ იმ
პო რტ იო რე ბს, დი დი ალ ბა თო ბით, 
კა რტ ელ ურ გა რი გე ბა ში ამ ხე ლენ. 
მი გვ აჩ ნია, რომ მო კვ ლე ვა, რო მე ლს

აც აწ არ მო ებს კო
ნკ ურ ენ

ცი ის სა აგ ენ ტო, ინ ვე სტ ორ ებ ის თვ ის 
არ ის უმ ნი შვ ნე ლო ვა ნე სი, რა დგ ან შე
სა ბა მი სი სა ნქ ცი ებ ის და წე სე ბა ბა ზა
რზე მო თა მა შე სუ ბი ექ ტე ბი სთ ვის იქ
ნე ბა ნა თე ლი მა გა ლი თი იმ ისა, რომ 
ამ სფ ერ ოში გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული 
ინ ვე სტ იც ია არ იქ ნე ბა ხე ლო ვნ ურ ად 
შე ზღ უდ ული. მი სა სა ლმ ებ ელ ია, რომ 
მო კვ ლე ვის პრ ოც ეს ში მე თო დო
ლო გი ურ ად მუ შა ვდ ება და ფა სდ ება 
ყვ ელა მო სა ზრ ება, რო მე ლიც უკ ავ
ში რდ ება აღ ნი შნ ული ბა ზრ ის სუ ბი
ექ ტთა მო ქმ ედ ებ ასა და ბა ზა რზე არ
სე ბუ ლი ფა სწ არ მო ქმ ნის სა კი თხ ებს. 
ამ დე ნად იმ ედს ვი ტო ვე ბთ, რომ უა
ხლ ოეს მო მა ვა ლში „კო ნკ ურ ენ ცი ის 
სა აგ ენ ტო“ სა ზო გა დო ებ ას კვ ლე ვის 
შე დე გე ბს წა რუ დგ ენს, რო მე ლიც ამ 
სა კი თხ თან მი მა რთ ებ აში ყვ ელა არ
სე ბულ კი თხ ვას გა სც ემს პა სუ ხს“, – 
აც ხა დე ბს ორ გა ნი ზა ცია  „ად ამ ია ნი, 
კა ნო ნი, თა ვი სუ ფლ ებ ის“ აღ მა სრ
ულ ებ ელი დი რე ქტ ორი  ნი კო ლოზ 
მა ღა ლდ აძე.

ირ აკ ლი ლე ქვ ინ აძე, ექ სპ ერ ტი:
„შე მო სა ვლ ებ ის სა მს ახ ურს აქ ვს 

რო გო რც  გე გმ ური, ისე არ აგ ეგ მუ რი 
შე მო წმ ებ ები. ეს მა შინ, რო დე საც კო
ნკ რე ტუ ლი კო მპ ან იე ბის მი მა რთ ჩნ
დე ბა გა რკ ვე ული კი თხ ვე ბი. მი მა რთ
ულ ია თუ არა ეს მო კვ ლე ვა სა წვ ავ ის 
ფა სე ბთ ან, გა მო ძი ებ ის და სრ ულ ებ ის 
შე მდ ეგ გა ირ კვ ევა. სა ვა რა უდ ოდ, ამ 
კო მპ ან იე ბის სა ქმ ია ნო ბა სთ ან და
კა ვშ ირ ებ ით კი თხ ვის ნი შნ ები იყო, 
რა დგ ან ამ სფ ერ ოში ბა ზა რი იყო შე
ზღ უდ ული. ეჭ ვე ბი არ სე ბო ბდა, რომ 
ძი რი თა დი მო თა მა შე ები ერ თმ ან ეთ
თან კა რტ ელ ურ გა რი გე ბა ში იყ ვნ ენ. 

ალ ბათ, ეს გა მო ძი ება ამ კი თხ ვე ბს აც 
გა სც ემს პა სუ ხს“. 

სა გა მო ძი ებო უწ ყე ბამ შუ ამ ავ ალ 
კო მპ ან იე ბში გა მო ძი ება, სა ვა რა უდ
ოდ, კო ნკ ურ ენ ცი ის სა აგ ენ ტოს შუ
ალ ედ ური და სკ ვნ ის სა ფუ ძვ ელ ზე 

და იწ ყო, თა ვად კო ნკ ურ ენ ცი ის 
სა აგ ენ ტომ კი მო კვ ლე ვის 

შე სა ხებ და ვა ლე ბა პი
რა დად პრ ემ იერმი

ნი სტ რი სგ ან მი იღო. 
ირ აკ ლი ღა რი ბა
შვ ილი  ნა ვთ ობ
პრ ოდ უქ ტე ბის 
ფა სით უკ მა
ყო ფი ლოა.

„გა  სუ ლი 
წლ ის მე ორე 
ნ ა  ხ ე  ვ ა  რ შ ი 
მ ს  ო ფ  ლ ი ო 
ბა ზა რზე და
იწ ყო ფა სე ბის 

მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
შე მც ირ ება და 

დღ ეის მდ გო მა
რე ობ ით გვ აქ ვს და

ახ ლო ებ ით 60%ია ნი 
კლ ება. ნა ვთ ობ ის სა ერ

თა შო რი სო ბა ზა რზე გა ნვ ით არ
ებ ულ მო ვლ ენ ებს, რა თქ მა უნ და, 
ად ეკ ვა ტუ რი ას ახ ვა უნ და ჰქ ონ ოდა 
ქა რთ ულ ბა ზა რზე, მა ქს იმ უმ, 12 
თვ ეში. სა მწ უხ არ ოდ, ასე არ მო ხდა, 
რაც ჩვ ენი სა ზო გა დო ებ ის სა მა რთ
ლი ანი უკ მა ყო ფი ლე ბის სა ბა ბი გა
ხდა და კი თხ ვე ბი გა აჩ ინა. ფა ქტი 
ერ თია, რომ ნა ვთ ობ იმ პო რტ იო რი 
კო მპ ან იე ბის ფა ქტ ობ რი ვი სა ოპ ერ
აც იო ხა რჯ ები არ გა ზრ დი ლა. შე
მც ირ და სა ერ თა შო რი სო ბა ზრ ებ ზე 
შე ძე ნი ლი ნა ვთ ობ ის ფა სი, მა გრ ამ, 
სა მწ უხ არ ოდ, გა უგ ებ არი რჩ ება, ამ 
ფა სთა სხ ვა ობ ის ეფ ექ ტით რა ტომ 
ვერ ის არ გე ბლა ად გი ლო ბრ ივ მა მო
მხ მა რე ბე ლმა“, – გა ნა ცხ ადა პრ ემ იე
რმა.

საწვავი 50 თეთრით გაიაფდება?!

„ნავთობიმპორტიორებს, 
დიდი ალბათობით, კარტელურ 

გარიგებაში ამხელენ“

კორუფციული 
სქემის გასაშიფრად 

საგამოძიებო 
სამსახური 

ხელოვნურად 
შექმნილ 

კომპანიებში 
შევიდა

რა წერია 
კონკურენციის 

სააგენტოს 
სკანდალურ 
დასკვნაში?
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ბე ვრი იშ აყ ირ ეს, უა ზრ ოდ იქ ილ
იკ ეს და ენა მო იფ ხა ნეს, მე კი ზუ სტ
ად ვი ცი, რომ მს ოფ ლიო ლე გე ნდ ის 
თბ ილ ის ში ვი ზი ტის შე სა ხებ წი გნ ად 
თა ვმ ოყ რილ მო გო ნე ბე ბში თუ ვე რა, 
შვ ილს მა ინც სი ამ აყ ით მო ვუ ყვ ები, 
ალ ენ დე ლო ნის პრ ეს კო ნფ ერ ენ ცი
აზე ვარ ნა მყ ოფი და მი სთ ვის კი თხ
ვა მა ქვს და სმ ულიმე თქი. 80 წლ ის 
ფრ ან გი ვა რს კვ ლა ვი ჩვ ენს ქვ ეყ ან ას 
ორი დღ ით სტ უმ რო ბდა. აქ ამ დე არ 
მო მი წვ იეთ და რა მე ქნ აო, ხუ მრ ობ
ით გვ ით ხრა. არ აფ რა ნგ ულ ად ემ
ოც იუ რი და ექ სპ რე სი ული ტი პია. 
უფ რო იტ ალ იუ რი ტე მპ ერ ამ ენ ტით 
და ქა რი ზმ ით. პრ ეს კო ნფ ენ ეც ია ზე 
შე მო სვ ლი სთ ან ავე მო აფ რქ ვია და
რბ აზს და დე ბი თი ენ ერ გე ტი კა. კი
თხ ვე ბს არ ტი სტ ულ ად პა სუ ხო ბდა. 
ერ თი კი თხ ვა, რო მე ლიც ყვ ელ ას 
გვ იტ რი ალ ებ და თა ვში ჩვ ენ თან გა
ვრ ცე ლე ბულ „მი თს“ შე ეხ ებ ოდა, 
რო მლ ის თა ნა ხმ ად, თი თქ ოს დე ლო
ნმა დე პრ ეს იის პე რი ოდ ში ვა ჟაფშ
ავ ელ ას ნა წა რმ ოე ბე ბი წა იკ ით ხა და 
მდ გო მა რე ობ იდ ან გა მო ვი და. მა რთ
ლა მი თი აღ მო ჩნ და. მო მე ჩვ ენა, რომ 
რო მი შნ აი დე რზე კი თხ ვამ ცო ტა აა
ღე ლვა. ამ წყ ვი ლს მს ოფ ლი ოს ერთ
ერთ ულ ამ აზ ეს წყ ვი ლად მი ვი ჩნ ევ. 
ის აუ ბრა ქა ლი შვ ილ ზე, ფი ლმ ებ ზე, 
თა ვის გა მო ცდ ილ ებ აზე. „ძა ლი ან 
მი ყვ არს, რო დე საც მე უბ ნე ბი ან, გვ
იხ არ ია, ცო ცხ ლად რომ გხ ედ ავ თო“, 
– იხ უმ რა მს ახ იო ბმა. პი რვ ელი კი
თხ ვა კი ფრ ანგ მს ახ იო ბს „პრ აი მტ
აი მმა“ და უს ვა.

– რა იც ოდ ით აქ ამ დე სა ქა რთ ვე
ლოს შე სა ხებ და რო გო რი იყო თქ
ვე ნი ემ ოც ია, რო დე საც პა ატა ბუ
რჭ ულ აძ ის სა იუ ბი ლეო კო ნც ერ ტის 
წა ყვ ან ის შე თა ვა ზე ბა მი იღ ეთ?

– პი რვ ელ ად ვარ სა ქა რთ ვე ლო ში 
და მა სზე არ აფ ერი ვი ცო დი. ეს მე არ 
უნ და მი სა ყვ ედ ურ ოთ, არ ას დრ ოს, არ
ას დრ ოს და ვუ პა ტი ჟე ბი ვარ. ემ ოც იას 
რაც შე ეხ ება, შე კა ვე ბუ ლი ემ ოც ია მქ
ონ და. მე მო ვდ იო დი მხ ოლ ოდ პა ატ ას
თვ ის. მის გა რდა არ ავ ინ და არ აფ ერი 
ვი ცო დი სა ქა რთ ვე ლო ზე. ვი ცო დი მხ
ოლ ოდ ექ სპ რე ზი დე ნტი, შე ვა რდ ნა ძე, 
რო მე ლმ აც ვე ნა ში გო რბ აჩ ოვ თან ერ
თად პრ იზი გა დმ ომ ცა. სულ ეს არ ის 
რა შე ხე ბაც მქ ონ და ქა რთ ვე ლე ბთ ან. 
ძა ლი ან მი ყვ არს ოპ ერა, მე ის ლუ კი ნო 
ვი სკ ონ ტი სთ ან ერ თად აღ მო ვა ჩი ნე. 
ის ას ევე ოპ ერ ის რე ჟი სო რიც იყო. მს
ოფ ლი ოს კა ლა სი მან გა აც ნო. ოპ ერა 
იტ ალ ია ში აღ მო ვა ჩი ნე და შე ვი ყვ არე. 
მა შინ პა ატა ხუ თი წლ ის იქ ნე ბო და. 

– აქ ას ეთი ინ ფო რმ აც ია იყო, თი
თქ ოს თქ ვენ ქა რთ ვე ლი კლ ას იკ ოსი 
მწ ერ ლის ვა ჟაფშ ავ ელ ას შე მო ქმ
ედ ებ ას გა ეც ან ით და დე პრ ეს იი დან 
გა მო გი ყვ ან ათ. ეს რე ალ ობ აა? 

– ეს მც და რი ინ ფო რმ აც იაა. ვწ უხ
ვარ, რომ ეს გა მო გო ნი ლი ის ტო რი აა. 
ასე ით ქვა, რომ ვა ჟაფშ ავ ელ ას წყ ალ
ობ ით თი თქ ოს მე ქა რთ ულ ად აც ვლ
აპ არ აკ ობ დი. 

– ქა რთ ულ კი ნე ტო გრ აფ ია ზე გს
მე ნი ათ რა იმე?

– არ ვი ცნ ობ და ეს ძა ლი ან ცუ დია. 
– რა არ ის იმ ის თვ ის სა ჭი რო, რომ 

ად ამ ია ნი წა რმ ატ ებ ული გა ხდ ეს?
– წა რმ ატ ებ ას რომ მი აღ წიო, უნ და 

აკ ეთო ის, რი სი კე თე ბის სუ რვ ილ იც 
გა ქვს. ჩე მი პრ ივ ილ ეგ ია ის იყო, ვა კე
თე ბდი იმ ას, რაც ძა ლი ან მი ყვ არ და. 
თუ ნა მდ ვი ლად გი ყვ ართ ის, რა საც 
აკ ეთ ებთ, უკ ვე „იძ ულ ებ ულ იც“ ხა რთ, 
რომ წა რმ ატ ება გქ ონ დეთ. 

– ფი ლმ ოგ რა ფი იდ ან რო მელ კი
ნო რო ლს გა მო ყო ფთ?

– ყვ ელა ნა ნა ხი გა ქვთ? მი ყვ არს 
„აუ ზი“, „რო კო და მი სი ძმ ები“, „სა მუ
რაი“, „ორ ნი ქა ლა ქში“. არ არ ის რო ლი 
და პე რს ონ აჟი, რო მე ლიც არ მყ ვა
რე ბია, ყვ ელ აფ ერს სი ყვ არ
ულ ით ვა კე თე ბდი. პი რვ
ელ ად ფი ლმ ში 1957 
წე ლს გა და მი ღეს. 
გი ნდ ათ წა რმ ოი
დგ ინ ოთ რო გორ 

მი ყვ არს ეს სა ქმე? 58 წლ ის შე მდ ეგ 
დღ ემ დე ას ეთი ინ ტე რე სია ჩემ მი მა
რთ. ამ ას ბე ვრი ად ამ ია ნი ვერ და იტ
რა ბა ხე ბს. ეს ის ეთი პრ ოფ ეს იაა, რო
მე ლს აც პე ნს ია არ აქ ვს. სი კვ დი ლის 
ბო ლო წუ თე ბა მდე ვთ ამ აშ ობთ, თა
მა ში სი ცო ცხ ლეა, ამ იტ ომ ბო ლო მდე 
ვთ ამ აშ ობთ.

– მს ახ იო ბი, სც ენ არ ის ტი, პრ ოდ
იუ სე რი, რო მე ლია გა მო რჩ ეუ ლი ამ
პლ უა თქ ვე ნთ ვის?

– ყვ ელა ამ პლ უა ში კო მფ ორ ტუ
ლად ვგ რძ ნობ თა ვს. 

– ამ ბო ბდ ნენ, პრ ოდ იუ სე რე ბს 
დე ლო ნი ბე ვრ ჯერ და უწ უნ იათ იმ ის 

გა მო, რომ ის ზე დმ ეტ ად ლა მა ზი 
იყ ოო.

– ალ ბათ, უფ რო ჩე
მი ხა სი ათ ის ეშ ინ ოდ

ათ. არ სე ბო ბს სა მი 
ტი პის რე ჟი სო რი 
– გე ნი ოს ები, სა
შუ ალ ონი და არ
არ აო ბე ბი. არ არ
აო ბე ბი სჭ არ ბო
ბენ გე ნი ოს ებს. 
მე მა თთ ან მი მა

რთ ებ აში სა ში ნე ლი 
ვარ. 

– რო მე ლმა რე ჟი
სო რმა მო ახ დი ნა თქ

ვე ნზე გა ვლ ენა?
– კლ ემ ან მა, ვი სკ ონ ტიმ, მე ლვ

ილ მა. 
– ქა ლი შვ ილს ან უშ კას, რო მე

ლიც მს ახ იო ბია, ეხ მა რე ბით, ალ ბათ, 
არა?

– 24 წლ ის აა და მას უკ ვე ბე ვრი და
ვე ხმ არე, გა ნს აკ უთ რე ბით სა წყ ის ეტ
აპ ზე. ერ თხ ელ მკ ით ხეს, არ ღე ლა ვთ, 
რომ თქ ვე ნი ქა ლი შვ ილი იგ ივე პრ ოფ
ეს იას გა ჰყ ვაო? ეს არ ან აირ უხ ერ ხუ
ლო ბას არ მი ქმ ნის. ად ამ ია ნი მს ოფ
ლი ოში ყვ ელ აზე ლა მაზ პრ ოფ ეს იას 
ფლ ობს. ის სა ფრ ან გე თში ცნ ობ ილ ია. 
ერ თად ვი თა მა შეთ სპ ექ ტა კლ ში, რო
მე ლიც პო პუ ლა რუ ლი გა ხდა ევ რო პა
ში. ახ ლა რი სი კე თე ბაც მი ნდა, ეს ჩე მს 
ქა ლი შვ ილ თან ერ თად სც ენ აზე თა მა
შია. მას სც ენ აზე რე პლ იკ ას ვე უბ ნე
ბო დი, მა გრ ამ ში ნა გა ნად ის გა ნც და 

მქ ონ და, ეს ხომ ჩე მი ქა ლი შვ
ილ იამე თქი?! ჩე მს პრ ოფ ეს ია ში რაც 
შე იძ ლე ბა და გე მა რთ ოდ, ეს ყვ ელ აზე 
ლა მა ზი გა ნც დაა. 

– რო მი შნ აი დე რი სა დმი მი ძღ ვნ
ილი თქ ვე ნი წე რი ლი წლ ებ ია პო პუ
ლა რო ბით სა რგ ებ ლო ბს.

– გმ ად ლო ბთ. რო მი შნ აი დე რი ყო
ვე ლთ ვის ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში და ჩე მს 
გუ ლშ ია. ის ჩე მი ცხ ოვ რე ბის ნა მდ ვი
ლი პი რვ ელი ქა ლბ ატ ონ ია.

– თა ნა მე დრ ოვე კი ნო ზე რას იტ
ყვ ით?

– არ მი ყვ არს. მე მი ყვ არ და წი თე ლი 
სა ვა რძ ლე ბით მო წყ ობ ილი კი ნო და რბ

აზი, სა დაც შუ ქი ქრ ებ ოდა, შე ყვ არ ებ
ულ გო გო ნა სთ ან ერ თად ვუ ყუ რე ბდი 
ფი ლმს და ვო ცნ ებ ობ დი. ახ ლა კი ნო
და რბ აზ ში აღ არ ვო ცნ ებ ობ. 

– თქ ვე ნთ ვის იდ ეა ლუ რი ქა ლი 
რო გო რია?

– იდ ეა ლუ რი ქა ლი არ ის ის, ვი ნც 
მი ყვ არს. დღ ეს არ მყ ავს სა ყვ არ ელი 
ქა ლი. სა მხ ედ რო სა მს ახ ურ იდ ან რომ 

და ვბ რუ ნდი, 23 წლ ის ვი ყა ვი. ყვ ელა 
აღ ნი შნ ავ და, რომ ფი ზი კუ რად არ
ამ იშ ავ და. ბე ვრი ქა ლი იყო ჩემ გა
რშ ემო. მათ შო რის მს ახ იო ბე ბი. ეს 
ქა ლბ ატ ონ ები, რო გო რც წე სი, 810 
წლ ით უფ რო სე ბი იყ ვნ ენ. მა თი წყ
ალ ობ ით გა ვხ დი ის, ვი ნც ვარ. მათ 
ყვ ელ აფ ერი მო მც ეს. ასე რომ არ გა
მმ არ თლ ებ ოდა ცხ ოვ რე ბა ში, დღ ეს 
აქ აც არ ვი ქნ ებ ოდი. 
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my View

რომელმა კითხვამ ააღელვაა ალენ დელონი პრესკონფერენციაზე?
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„ძალიან მიყვარს, როდესაც 
მეუბნებიან, გვიხარია, 

ცოცხლად რომ გხედავთო“

„ბევრი ქალი იყო 
ჩემ გარშემო. მათ 

შორის მსახიობები. ეს 
ქალბატონები, როგორც 

წესი, 8-10 წლით 
უფროსები იყვნენ. მათი 
წყალობით გავხდი ის, 

ვინც ვარ“

„საქართველოზე არაფერი 
ვიცოდი. ეს მე არ უნდა 

მისაყვედუროთ, არასდროს 
დავუპატიჟებივარ. მე 

მოვდიოდი მხოლოდ 
პაატასთვის. მის გარდა 

არავინ და არაფერი 
ვიცოდი საქართველოზე. 

ვიცოდი მხოლოდ 
ექსპრეზიდენტი, 

შევარდნაძე“

„რომი შნაიდერი 
ყოველთვის ჩემს 
ცხოვრებაში და 
ჩემს გულშია“

„ასე ითქვა, რომ ვაჟა-ფშაველას წყალობით თითქოს მე ქართულადაც ვლაპარაკობდი“

„ახლა რისი კეთებაც 
მინდა, ეს ჩემს 

ქალიშვილთან ერთად 
სცენაზე თამაშია“

ორშაბათი, 16 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 28



სა ხე ლო ვნ ებო ინ დუ სტ რია 
„არ ტპ ალ ას მა“ მს ოფ ლიო ბა ნს, 
პა ატა ბუ რჭ ულ აძ ეს, 12 თე ბე რვ
ალს, ნა მდ ვი ლად მა ღა ლი რა ნგ ის 
სა იუ ბი ლეო კო ნც ერ ტი მო უწ ყო. 
15მდე ქა რთ ვე ლი და უც ხო ელი 
მს ოფ ლიო ვა რს კვ ლა ვი სპ ეც ია
ლუ რად ამ ღო ნი სძ იე ბი სთ ვის გა
ერ თი ან და. მა ყუ რე ბე ლი სა ოპ ერო 
მო მღ ერ ალ თა ნა მდ ვილ ზე იმს შე
ეს წრო. თი თო ეუ ლი მს ოფ ლი ოს 
სხ ვა და სხ ვა სც ენ აზე ათი ათ ას ობ
ით მა ყუ რე ბე ლს კრ ებს. ფო იე რვ
ერ კულ კო ნც ერ ტში მო ნა წი ლე
ობ დნ ენ: ნი ნო მა ჩა იძე, მა ყვ ალა 
ქა სრ აშ ვი ლი, ია ნო თა მა რი (ალ
იბ ეგ აშ ვი ლი), ან იტა რა ჭვ ელ იშ ვი
ლი, თა მარ ივ ერი, ნი ნო სუ რგ ულ
აძე, მა რი კა გუ ლო რდ ავა, თე ონა 
დვ ალი, ნა ნა მი რი ანი (ქა ვთ არ აშ
ვი ლი) და უც ხო ელი პრ იმ ად ონ
ები: ოლ გა ბო რო დი ნა და ირ ინა 
მა კა რო ვა. ამ ად ამ ია ნე ბის ერ თად 
შე კრ ება ნე ბი სმ იე რი რა ნგ ის თე
ატ რს უჭ ირს. ის ინი პა ატ ას იუ ბი
ლემ შე კრ იბა. მა თი ერ თო ბლ იო ბა 
ვუ ლკ ან ის ამ ოფ რქ ვე ვას ჰგ ავ და. 
კო ნც ერ ტზე და უკ რა ლი ანა ის აკ
აძ ემ. კო ნც ერ ტზე ას ევე იმ ღე რეს 
მა რი ამ რო ინ იშ ვი ლმა, ნა ტა ლია 
ქუ თა თე ლა ძემ. სპ ორ ტის სა სა ხლ
ის ინ ტე რი ერი ვი ოლ ინ ოს გა სა ღე
ბის ფო რმ ის 600 კვ ად რა ტუ ლმა 
მე ტრ ის სც ენ ამ, ეკ რა ნე ბი ან მა 
ორ იგ ინ ალ ურ მა დე კო რა ცი ამ, სპ
ეც იფ იკ ურ მა გა ნა თე ბაგა ხმ ოვ ან
ებ ამ  სრ ულ იად შე ცვ ალა. კო ნც
ერ ტის კო ნც ეფ ცია იყო შე მდ ეგი 
– ქა რთ ვე ლი და უც ხო ელი პრ იმ
ად ონ ები მს ოფ ლიო ბა ნს 60 წლ ის 
იუ ბი ლეს ულ ოც ავ დნ ენ. 

სპ ეც ია ლუ რად ამ დღ ის თვ ის გა
ერ თი ან და ორი სი მფ ონ იუ რი ორ კე
სტ რი, ზ.ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
ოპ ერ ისა და ბა ლე ტის სა ხე ლმ წი ფო 
თე ატ რის სი მფ ონ იუ რი ორ კე სტ რი 
და ე.მი ქე ლა ძის სა ხე ლო ბის სა ხე
ლმ წი ფო სი მფ ონ იუ რი ორ კე სტ რი. 
გა ერ თი ან ებ ულ ორ კე სტ რს ორი მა
ეს ტრო უდ ირ იჟ ორ ებს  ჯა ნლ უკა 
მა რჩ ანო და ნი კო ლოზ რა ჭვ ელი. ევ
გე ნი მი ქე ლა ძის სა ხე ლო ბის პრ იზი 
სპ ეც ია ლუ რად იუ ბი ლა რი სთ ვის 
შე იქ მნა და ის ნი კო ლოზ რა ჭვ ელ მა 
გა და სცა. ას ევე კო ნც ერ ტის ფი ნა

ლში მი უძ ღვ ნა ლა ღი ძის „გა ნთ ია
დი“, რო მე ლიც ან იტა რა ჭვ ელ იშ ვი
ლმა იმ ღე რა. 

136 პრ ემ იი სა და პრ იზ ის მფ ლო
ბე ლი იუ ბი ლა რი სა ოც არი თა ვმ და
ბლ ობ ით იჯ და პა რტ ერ ში. ის ას ეთი 

პო მპ ეზ ურ ობ ის დი დი მო წი ნა ამ ღდ
ეგე იყო. 

კო ნც ერ ტს ინ ცი დე ნტ ებ ის გა
რე შე არ ჩა უვ ლია. რვა ათ ასი მა
ყუ რე ბე ლი კო ნც ერ ტზე დრ ოუ ლად 
გა მო ცხ ად და, მა თი სა სა ხლ ეში შე
შვ ება კი შე ფე რხ ებ ით მი მდ ინ არ
ეო ბდა, რა მაც ქა ოსი და ჭყ ლე ტვა 
გა მო იწ ვია. ამ ის გა მო კო ნც ერ ტის 

ორ გა ნი ზა ტო რმა და „არ ტპ ალ ას
ის“ პრ ეზ იდ ენ ტმა, გია ან დღ ულ აძ ემ 
მა ყუ რე ბე ლს სც ენ იდ ან  მო უბ ოდ
იშა. კო ნც ერ ტის და წყ ებ ამ დე ალ ენ 
დე ლო ნს ორ გა ნი ზა ტო რე ბის გა
და წყ ვე ტი ლე ბა გა უპ რო ტე სტ ებ ია, 

რო მლ ის მი ხე დვ ით აც პლ აზ მურ ეკ
რა ნე ბზე მი სი ახ ალ გა ზრ დო ბის დრ
ოი ნდ ელი კი ნო კა დრ ები გა დი ოდა. 
80 წლ ის მს ახ იო ბის აზ რით, მი სი ახ
ალ გა ზრ დო ბის სუ რა თე ბის ფო ნზე 
დღ ევ ან დე ლი გა რე გნ ობა ძლ იერ 
შე უს აბ ამ ობ აში იქ ნე ბო და. თუ მცა 

ამ ას ხე ლი 
არ შე უშ ლია 
იმ აში, რომ სც
ენ აზე არ ტი სტ
ული და მა ნე რუ ლი 
ყო ფი ლი ყო. სც ენ იდ ან 
და ცვ ას თვ ალი ჩა უკ რა, მი
მი კე ბით მო ძრ აო ბდა. პუ ბლ იკ ამ 
აღ აფ რთ ოვ ანა, რო მლ ის დი დი ნა
წი ლი სწ ორ ედ მის სა ნა ხა ვად იყო 
მი სუ ლი. მან პა ატ ას შე მო ქმ ედ ებ
ასა და  ქვ ელ მო ქმ ედ ებ აზე ია სა უბ
რა. ფრ ან გი ვა რს კვ ლა ვის სა უბ არს 
პი ან ის ტი და თუ ნა ალ ად აშ ვი ლი 
გვ ით არ გმ ნი და. წა მყ ვა ნმა ალ ენ მა 
გვ ამ ცნო, რომ დი დი ხა ნია ეს მის ჩვ
ენი ქვ ეყ ნის შე სა ხებ. პა ატ ას დი დი 
წვ ლი ლი მი უძ ღვ ის, რომ მს ოფ ლი
ომ სა ქა რთ ვე ლო გა იც ნო. თქ ვე ნი 
წყ ალ ობ ით სა ოპ ერო თე ატ რე ბში 
ქა რთ ვე ლი მო მღ ერ ლე ბის დი დი მო
თხ ოვ ნი ლე ბა აო. 

და თუ ნა ალ ად აშ ვი ლი: ფა ნტ ას
ტი კუ რი პი რო ვნ ება აღ მო ჩნ და ალ
ენი. მა რტ ივი იყო მა სთ ან ერ თად 
მუ შა ობა. დიდ ენ ერ გი ას გა მო სც
ემს. 

– რას გე ჩუ რჩ ულ ებ ოდა სც ენ
იდ ან გა სვ ლი სას?

– მო მღ ერ ლე ბის შე სრ ულ ებ ას 
გა ნვ იხ ილ ავ დით. ეს ნა მდ ვი ლად 
იყო ის ტო რი ული სა ღა მო. 

კო ნც ერ ტის და სა სრ ულს მე დია 
დე ლო ნის სა გრ იმ იო როს კა რთ ან 
გა მა გრ და, დი დი ჩა სა ფრ ებ ით. ვა

რს კვ ლა ვმა კა რი რომ გა აღო და მი
კრ ოფ ონ ებ ის თა ვდ ას ხმ აში მო ჰყ ვა, 
გა ოგ ნე ბუ ლი შე ბრ უნ და ოთ ახ ში და 
კა რი მო ხუ რა. სე ლფ ებ ის და კო მე
ნტ არ ებ ის მო ლო დი ნი ამ აო გა დმ
ოდ გა. დე ლო ნი და ცვ ამ კო რი დო
რის გა კე თე ბით გა იყ ვა ნა. 

იუ ბი ლა რი ბე დნ იე რი ჩა ნდა.  
პა ატა ბუ რჭ ულ აძე: იუ ბი ლეს 

ყვ ელა მე მი ლო ცა ვდა, მე კი მთ
ელ სა ქა რთ ვე ლოს ვუ ლო ცავ. ამ 
კო ნც ერ ტზე, ხე ლო ვნ ებ ის და გე
მო ვნ ებ ის ზე იმი იყო. სც ენ აზე ფა
ნტ აზ ია ვი ხი ლეთ. ამ ყვ ელ აფ რის 
გვ ირ გვ ინი ალ ენ დე ლო ნი იყო, 
მა გრ ამ მი ხა რია, რომ ამ ზე იმ ის 
99 პრ ოც ენ ტი ქა რთ ვე ლი ხე ლო

ვა ნე ბი იყ ვნ ენ. სა ქა რთ ვე ლო 
თა ვი სი ხე ლო ვნ ებ ით იპ

ყრ ობს მს ოფ ლი ოს. 
– რა ას აკ ია 60 წე

ლი?
– თუ პა სპ ორ ტში 

არ ჩა იხ ედ ავ, 60 წე
ლი არ აფ ერ ია. 

ლი ანა ის აკ აძე: 
მე რომ სა მო ცი წლ

ის გა ვხ დი, პა ატ ამ 
მი იღო მო ნა წი ლე ობა 

ჩე მს სა იუ ბი ლეო კო ნც
ერ ტში მი უნ ჰე ნში. გა მო ვი

და, რომ სა მა გი ერო გა და ვუ ხა
დე. 

ან იტა რა ჭვ ელ იშ ვი ლი: მი ლა
ნი დან სპ ეც ია ლუ რად ბა ტო ნი პა
ატ ას კო ნც ერ ტი სთ ვის ჩა მო ვფ ინ
დი და ორ სა ათ ში მი ვფ რი ნავ. 

ნი კო ლოზ რა ჭვ ელი: პა ატა ბუ
რჭ ულ აძ ეს შე იძ ლე ბა ბე ვრი რამ 
უს ურ ვო, მა გრ ამ ჩვ ენი ფა ნტ აზ ია 
იმ ას არ ეყ ოფა, რაც მას ღმ ერ თმა 
აჩ უქა, ეს სა ხა ლხო სი ყვ არ ულ ია, 
არა მხ ოლ ოდ თა ნა მე მა მუ ლე ებ ის, 
არ ამ ედ მთ ელი მს ოფ ლი ოს. ყვ ელ
აზე მე ტად მა ხა რე ბს ის, რომ მის 
სა ხე ლს უკ ავ ში რდ ება ქვ ელ მო ქმ
ედ ება თა ვი სი ფო ნდ ით – „ია ვნ
ან ათი“ და მა ხა თას მთ ის ტა ძრ ის 
მშ ენ ებ ლო ბა. ეს მა გა ლი თს გვ აძ
ლე ვს ყვ ელ ას, ვი ნც თა ვის ქვ ეყ ან
აში ცნ ობ ილი ხდ ება ხე ლო ვნ ებ ით. 
ღმ ერ თმა დი დხ ანს გვ იმ ყო ფოს.  

ბუ ბა კი კა ბი ძე: მე და პა ატ ას 
დი დხ ნი ანი მე გო ბრ ობა გვ აკ ავ ში
რე ბს. ნა ღდი თბ ილ ის ელი კა ცია. 
უნ იჭ იე რე სი ად ამ ია ნი, დი დი ქვ ელ
მო ქმ ედი, მო თე ვზ ავე და მო ქე იფე, 
კა რგი ბი ჭია. 40 წლ ის ბი ჭი ვით გა
მო იყ ურ ება. ვუ სუ რვ ებ იმ დე ნი ხა ნი 
ემ ღე როს, რა მდ ენ იც მო უნ დე ბა. 
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my View

პაატა ბურჭულაძე:  „იუბილეს ყველა მე 
მილოცავდა, მე კი მთელ საქართველოს ვულოცავ“

EXCLUSIVE

ლიანა ისაკაძე: 
„გამოვიდა, 
რომ სამაგიერო 
გადავუხადე“

პაატა 
ბურჭულაძე: 

„თუ 
პასპორტში 

არ ჩაიხედავ, 
60 წელი 

არაფერია“
ბუბა 

კიკაბიძე: „ნაღდი 
თბილისელი კაცია. 

უნიჭიერესი ადამიანი, 
დიდი ქველმოქმედი, 

მოთევზავე და 
მოქეიფე, კარგი ბიჭია. 

40 წლის ბიჭივით 
გამოიყურება“
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„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“ 
და თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ები 
თა ვდ აც ვის მი ნი სტ რს სე რი ოზ
ულ ბრ ალ დე ბე ბს უყ ენ ებ ენ. გი
გა ბო კე რი ას გა ნმ არ ტე ბით, თა
ვდ აც ვის უწ ყე ბას ახ ლა პრ ორ
უს ული ორ იე ნტ აც იის მი ნი სტ რი 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბს. 

უშ იშ რო ებ ის სა ბჭ ოს ყო ფი
ლი მდ ივ ანი გი გა ბო კე რია ჯა
ნე ლი ძის გა და დგ ომ ას ით ხო ვს. 
მი სი გა ნმ არ ტე ბით:

„ჯა ნე ლი ძემ ბუ რჯ ან აძ ის 
თა ნა მე ბრ ძო ლი მი იყ ვა ნა სა მი
ნი სტ რო ში, რო მე ლს აც სა ქა რთ
ვე ლო სთ ვის სა ზი ანო ხე დვ ები 
აქ ვს. ამ ის შე მდ ეგ შე ურ აც ხყო 
სა მხ ედ რო, რო მე ლიც უკ რა ინ

აში გმ ირ ულ ად და იღ უპა. ახ ლა 
ის ცდ ილ ობს, რომ დო კუ მე ნტ
ებ იდ ან ამ ოი ღოს ან ტი სა ჰა ერო 
თა ვდ აც ვის სი სტ ემა, რო გო რც 
პრ იო რი ტე ტი. ამ ად ამ ია ნის თა
ნა მდ ებ ობ აზე ყო ფნა სა ფრ თხ ის 
შე მც ვე ლია სა ქა რთ ვე ლო სთ ვის.

ეს პი რვ ელი შე მთ ხვ ევა არ 
არ ის, რო ცა ნა ცი ონ ალ ური მო
ძრ აო ბა ახ ალ ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
პრ ორ უს ობ აში სდ ებს ბრ ალს. ეს 
მა თი სტ რა ტე გი აა, ისე წა რმ ოა
ჩი ნონ, თი თქ ოს ნა ცი ონ ალ ები 
ერ თა დე რთი პრ ოდ ას ავ ლუ რი 
ძა ლაა სა ქა რთ ვე ლო ში.

ნა ცი ონ ალ ებ ის ამ პო ზი ცი ასა 
და შე ხე დუ ლე ბას სე რი ოზ ული 
ექ სპ ერ ტე ბი არ იზ ია რე ბენ. მა

თი გა მა რტ ებ ით, თა ვდ აც ვის 
გე გმ ებ ში ცვ ლი ლე ბე ბი არ არ
ის... და თუ კი ბა ზა სთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით რა იმე გა და იდო ან 
დრ ოში გა იწ ელა, ეს მხ ოლ ოდ 
უკ რა ინ ული მო ვლ ენ ებ ის გა მო. 
და სა ვლ ეთს არ სუ რს, ზე დმ ეტ
ად და ძა ბოს ურ თი ერ თო ბა რუ
სე თთ ან და ფრ ონ ტის ხა ზი აქ აც 
გა ხს ნას. 

 თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ რო ში 
კი აც ხა დე ბენ, რომ ყვ ელ აფ ერი 
გე გმ ურ ად მი დის და რომ ბა ზა
სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით შე მფ ას ებ
ელ თა ჯგ უფ ის ჩა მო სვ ლა და
გე გმ ილ ია, თუ მცა ზუ სტი დრო 
ცნ ობ ილი ჯერ არ არ ის. ექ სპ
ერ ტე ბის გა ნმ არ ტე ბით, ვი ნც 

არ უნ და იყ ოს ახ ლა თა ვდ აც ვის 
მი ნი სტ რი ან პრ ემ იე რი, ბა ზის 
თე მა მა რტ ივი არ იქ ნე ბო და.   

თა ვდ აც ვის მი ნი სტ რმა მო
გვ ია ნე ბით, „მა ეს ტრ ოში“ ის
აუ ბრა იმ ცი ლი სმ წა მე ბლ ურ 
კა მპ ან ია ზე, რო მე ლიც მი სი 
თქ მით, თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ
როს წი ნა აღ მდ ეგ მი მდ ინ არ
ეო ბს. 

“ჯა რი არ ის დე პო ლი ტი ზე
ბუ ლი და მი სი პო ლი ტი კა ში ჩა
რთ ვის მც დე ლო ბა არ ის ნა ბი ჯი 
უკ ან ჩვ ენი შე ია რა ღე ბუ ლი ძა
ლე ბის მშ ენ ებ ლო ბის პრ ოც ეს
ში. სა ვა რა უდ ოდ, ამ ძა ლე ბს 
აშ ფო თე ბთ ის პრ ოც ეს ები, რაც 
მი მდ ინ არ ეო ბს შე ია რა ღე ბულ 

ძა ლე ბში. მი მდ ინ არ ეო ბს პრ ოც
ეს ები მხ ოლ ოდ ოპ ტი მი ზა ცი ის 
კუ თხ ით, მათ შო რის ორ გა ნი
ზა ცი ული და სა კა დრო ოპ ტი მი
ზა ცი ის კუ თხ ით. შე სა ბა მი სად, 
ამ ძა ლე ბს მი ნდა ვუ რჩ იო, რომ 
მათ მღ ელ ვა რე ბის სა ფუ ძვ ელი 
ნა მდ ვი ლად არა აქ ვთ. თუ რა იმე 
სა კი თხ ია, ჩვ ენ ღია ვა რთ მა თთ
ვის. შე გვ იძ ლია, მრ გვ ალ მა გი
და სთ ან და ვს ხდ ეთ, მო სა ზრ ებ
ები გა ვც ვა ლოთ. ას ეთ რე ჟი მში 
თა ვდ ას ხმ ები და მი ზა ნმ იმ არ
თუ ლი კა მპ ან ია ყო ვლ ად მი უღ
ებ ელ ია პი რვ ელ რი გში ჯა რი სთ
ვის, აქ ჩე მს დი სკ რე დი ტა ცი აზე 
არ არ ის სა უბ არი“  აღ ნი შნა მი
ნი სტ რმა.

ნაციონალების 
შავი პიარი

სა ქა რთ ვე ლოს პრ ემ იერმი ნი სტ რი 
ირ აკ ლი ღა რი ბა შვ ილი გე რმ ან ული გა
მო ცე მა Die Weltსთ ვის მი ცე მულ ინ ტე
რვ იუ ში ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის პო ლი ტი კა
ზე გა ვლ ენ ის შე სა ხებ და სმ ულ კი თხ ვა
საც პა სუ ხო ბს.

ჟუ რნ ალ ის ტის კი თხ ვა ზე, ქა რთ ული 
არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცი ები აკ
რი ტი კე ბენ, რომ ყო ფი ლი პრ ემ იერმი
ნი სტ რი ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი ჯერ კი დევ 
ახ დე ნს გა ვლ ენ ას პო ლი ტი კა ზე, ღა რი
ბა შვ ილი პა სუ ხო ბს: „რას გუ ლი სხ მო
ბთ გა ვლ ენ აში? ის არ ის დი დი ოჯ ახ ის, 
ქა რთ ული ოც ნე ბის კო ალ იც იის და მფ
უძ ნე ბე ლი. მე და სა წყ ის ში ვე აღ ვნ იშ ნე, 
რომ ზო გჯ ერ ვი ღებ რჩ ევ ებს ყო ფი ლი 
პრ ემ იერმი ნი სტ რის  ივ ან იშ ვი ლი სგ ან. 
ჩვ ენ მჭ იდ რო ურ თი ერ თო ბა გვ აქ ვს, მე 
მა სთ ან 10 წე ლი ვი მუ შა ვე. ბუ ნე ბრ ივ ია, 
რო ცა კო ნს ულ ტა ცი ის თვ ის მი მა რთ ავ 
ის ეთ ად ამ ია ნს, რო მე ლს აც სწ ორი რჩ
ევ ის მო ცე მა შე უძ ლია. მას კა რგი რე პუ
ტა ცია აქ ვს, ის 20 წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
უდ იდ ესი მე ცე ნა ტი იყო სა ქა რთ ვე ლო
ში“.

ღა რი ბა შვ ილ ის თქ მით, ყო ფილ პრ ემ
იე რს კო ნს ულ ტა ცი ებ ის თვ ის მი მა რთ ავს 
და მი სგ ან რჩ ევ ებს ძი რი თა დად სტ რა
ტე გი ულ სა კი თხ ებ ზე იღ ებს, რო გო რი
ცაა ეკ ონ ომ იკ ური გა ნვ ით არ ება.

Die Weltის ჟუ რნ ალ ის ტი სა ქა რთ ვე

ლოს პრ ემ იე რს კი თხ ვას გა სულ წე ლს 
მთ ავ რო ბის რა მდ ენ იმე წე ვრ ის გა და
დგ ომ აზ ეც უს ვა მს, რო მლ ებ მაც გა ნა
ცხ ად ეს, რომ ქა რთ ული დე მო კრ ატ ია 
სა ფრ თხ ეშ ია, რა საც ღა რი ბა შვ ილი შე
მდ ეგ ნა ირ ად პა სუ ხო ბს: „არ შე მი ძლ ია 
ამ ის კო მე ნტ ირ ება, ეს სა სა ცი ლოა. ეს 
ბრ ალ დე ბა არ ის პო ლი ტი კუ რი და არა 
ობ იე ქტ ური. პი რი ქით, ჩვ ენ სა ქა რთ ვე
ლო ში დე მო კრ ატ ია გა ვა ძლ იე რეთ“.

გე რმ ან ული გა მო ცე მის ჟუ რნ ალ ის ტი 
ღა რი ბა შვ ილს სა აკ აშ ვი ლის წი ნა აღ მდ
ეგ სი სხ ლის სა მა რთ ლის სა ქმ ის აღ ძვ რის 
შე სა ხე ბაც ეკ ით ხე ბა. “მე არ ვარ მო სა მა
რთ ლე და არ შე მი ძლ ია ეს გა და ვწ ყვ იტო. 
ჩვ ენი მთ ავ რო ბის მი ზა ნია, გა არ ღვ იოს 
და უს ჯე ლო ბის მა ნკ იე რი წრე. რო დე
საც შს მი ნი სტ რი ვი ყა ვი, ჩე მი პი რვ ელი 
მო ად გი ლის და პა ტი მრ ებ ას და ვე თა ნხ
მე, რო მე ლიც ჩე მი უა ხლ ოე სი მე გო ბა რი 
იყო. ვი ნც და ნა შა ულს სჩ ად ის, პა სუ ხი 
უნ და აგ ოს”,  აც ხა დე ბს პრ ემ იე რი.

ამ ას თანავე, გე რმ ან ული გა მო ცე მა 
აღ ნი შნ ავს, რომ სა ქა რთ ვე ლოს პრ ემ
იერმი ნი სტ რს, ირ აკ ლი ღა რი ბა შვ ილს 
სუ რს, თა ვი სი ქვ ეყ ანა ევ რო პის მი მა
რთ ულ ებ ით წა იყ ვა ნოს. „ამ ის თვ ის მან 
თვ ით ძვ ელი მე გო ბა რიც და აჭ ერ ინა. 
მა გრ ამ უკ რა ინ ის კრ იზ ისი ბლ ოკ ავს მის 
გე გმ ებს“,  წე რს Die Welt, რო მე ლიც ღა
რი ბა შვ ილ თან ინ ტე რვ იუს აქ ვე ყნ ებს.

ირაკლი ღარიბაშვილი: „ჩვენი მთავრობის მიზანია, 
გაარღვიოს დაუსჯელობის მანკიერი წრე“
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და ვით სა გა ნე ლი ძეს სა კუ თა რი გუ ნდი უკ ვე მე
რა მდ ენ ედ უპ ირ ის პი რდ ება. „ახ ალი მე მა რჯ ვე ნე
ებ ის“ ყო ფილ წე ვრს „ქა რთ ულ ოც ნე ბა ში“ გა და ბა

რგ ებ ის შე მდ ეგ ვე ღა რა ვინ ცნ ობს და და
ვით გა მყ რე ლი ძი სგ ან პა სუ ხს მო ით ხო ვენ 
– ყვ ელ ას აი ნტ ერ ეს ებს, ას ეთი ამ ბი ცი ებ
ით იყო მა ში ნაც შე პყ რო ბი ლი სა გა ნე ლი ძე 
თუ „ოც ნე ბამ“ და აა ვა და?..

წი ნა რა უნ დი სა პა რლ ამ ენ ტო უმ რა ვლ
ეს ობ ის ლი დე რის გა მა რჯ ვე ბით და სრ ულ
და. თუ მცა მა შინ სა გა ნე ლი ძეს, რო გო რც 
ამ ბო ბენ, პი რა დად ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლთ ან 
მო უწ ია ახ სნაგა ნმ არ ტე ბე ბის გა კე თე ბა 
და იმ ის მტ კი ცე ბა, რომ გუ ნდ ში პრ ობ
ლე მას მი სი ფი გუ რა არ ქმ ნის. არ ადა 
პი რად სა უბ რე ბში „ოც ნე ბის“ წე ვრ ები 
წუ წუ ნით ამ ტკ იც ებ დნ ენ, რომ სა გა
ნე ლი ძე ყვ ელა სა კი თხ ის გა რკ ვე ვა ში 
ცდ ილ ობს სა კუ თა რი აზ რის ჩა ჩრ ას 

და რაც მთ ავ არ ია, გა რა ნტ ირ ებ
ულ ად ით ხო ვს, რომ მი სი რჩ

ევ ები თუ მო სა ზრ ებ ები გა
იზ ია რონ. 

ამ ჯე რად და პი რი სპ ირ
ება სა გა ნე ლი ძექუ ცნ აშ
ვი ლს შო რის და იწ ყო და 
ის უკ ვე „ბრ ძო ლა წე სე ბის 
გა რე შე“ს ემ სგ ავ სე ბა. არ

ადა სულ ორ იო დე დღ ის 
წინ ის ინი ერ თად იმ ყო ფე ბო

და სა ზღ ვა რგ არ ეთ ვი ზი ტით და 
იქ სა გა ნე ლი ძეს წა რმ ოდ გე ნაც კი არ ჰქ ონ და, 
რომ ქუ ცნ აშ ვი ლი უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბას უმ იზ ნე ბდა. ოც ნე ბე ბის 
გა მჟ ღა ვნ ებ ის შე მდ ეგ სა გა ნე ლი ძემ ქუ ცნ აშ
ვი ლს კრ იტ ერ იუ მე ბი და უწ უნა და გა ნა ცხ ადა, 
რომ ბა ტო ნი ზა ქა რი ას პი რო ვნ ება ვე რა ფრ ით 

და აკ მა ყო ფი ლე ბდა იმ მო თხ ოვ ნე ბს, რა საც უმ რა
ვლ ეს ობა უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ
ის კა ნდ იდ ატ ურ ის გან ით ხო ვს. ორ თა ბრ ძო ლაც 
სწ ორ ედ აქ და იწ ყო და სა ერ თო და პი რი სპ ირ ებ აში 
გა და იზ არ და. ყვ ელ აზე სა ინ ტე რე სო ის არ ის, რომ 
„ქა რთ ული ოც ნე ბის“ პო ლი ტს აბ ჭოს მდ ივ ან მა, გია 
ვო ლს კიმ ზა ქა რია ქუ ცნ აშ ვი ლს და უჭ ირა მხ არი. 

გია ვო ლს კი: „თუ კი პრ ეზ იდ ენ ტი უზ ენ აე სი 
სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბის კა ნდ იდ ატ ად 
ზა ქა რია ქუ ცნ აშ ვი ლს წა რა დგ ენს, ეს სწ ორი გა და
წყ ვე ტი ლე ბა იქ ნე ბა, რა დგ ან ქუ ცნ აშ ვი ლი ამ თა ნა
მდ ებ ობ აზე რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი პა რტ იის 
გა ვლ ენ ის ქვ ეშ არ მო ექ ცე ვა“.

მხ არ და ჭე რით გა თა მა მე ბუ ლმა ქუ ცნ
აშ ვი ლმა თა ვდ ას ხმა გა აგ რძ ელა და აღ
ია რა, რომ გუ ნდ ში პრ ობ ლე მაა და მი
ზე ზი ერ თი კო ნკ რე ტუ ლი პე რს ონ ის 
გა მო ხდ ება: „გუ ნდ ში პრ ობ ლე მე ბია, 
მა გრ ამ ეს ერ თი პე რს ონ ის პრ ობ ლე
მაა და არა მთ ელი გუ ნდ ის“.

პა სუ ხი სა გა ნე ლი ძის მხ რი დან 
კი დევ უფ რო გა მო მწ ვე ვი იყო: 
„სა მწ უხ არ ოდ, ზა ქა რია ქუ ცნ აშ ვი
ლს იმ დე ნად უნ და უზ ენ აე სი სა
სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბა, 
ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში თა ვის თა ვს 
აძ ლე ვს უფ ლე ბას, თქ ვას იმ დე
ნი სი ცრ უე და სი სუ ლე ლე, რომ 
მე რე თვ ით ონ ვა რდ ება მძ იმე სი
ტუ აც ია ში“.

ეს არ არ ის და სა სრ ული. და
ვით სა გა ნე ლი ძე ქუ ცნ აშ ვი ლს 
ფრ აქ ცი იდ ან გა რი ცხ ვით არა, მა
გრ ამ  ცხ ვირპი რის წა მტ ვრ ევ ით 
ემ უქ რე ბა და პი რო ბას დე ბს, რომ 
ზო გი ერ თე ბს „მო რა ლურ სა ქც იე ლზე 
პა სუ ხი მო ეკ ით ხე ბა“.

და ვით სა გა ნე ლი ძე vs 
ზა ქა რია ქუ ცნ აშ ვი ლი

იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის აფ
ეთ ქე ბის სა ქმ ეზე ექ სპ ერტ 
ზა ზა ალ თუ ნა შვ ილ თან მხ
ოლ ოდ აფ ეთ ქე ბის მე ქა ნი
ზმ ზე ვი სა უბ რე ბთ და მკ
ით ხვ ელი თა ვად მი ხვ დე ბა, 
რე ალ ურ ად რა სთ ან გვ აქ ვს 
სა ქმე. ზა ზა ალ თუ ნა შვ ილი 
მი იჩ ნე ვს, რომ ეს სა ქმე გა
სულ წლ ებ ში გა მო ძი ებ ული 
სა ქმ ეე ბი სგ ან იმ ით გა ნს ხვ
ავ დე ბა, რომ პრ ოკ ურ ატ
ურ ამ ის ნი ვთ მტ კი ცე ბე ბით 
გა ხს ნა და არ ამ ხო ლოდ ვი
ნმ ეს ჩვ ენ ებ ებ ზე და ყრ დნ
ობ ით: 

– ეს იყო სა ბრ ძო ლო და
ნი შნ ულ ებ ის ხე ლყ უმ ბა რა 
„ეფ1“, რო მე ლიც ქა რხ ნუ
ლი წა რმ ოე ბი საა. სა ერ თოდ, 

ას აფ ეთ ქე ბე ლი მო წყ ობ ილ
ობა შე დგ ება ას აფ ეთ ქე ბე ლი 
მუ ხტ ის გან (ხე ლყ უმ ბა რის 
ლი თო ნის კო რპ უსი და მა
სში მო თა ვს ებ ული ფე თქ ებ
ადი ნი ვთ იე რე ბა, ტრ ოტ ილი), 
რო მლ ის აფ ეთ ქე ბი სთ ვი საც 
აუ ცი ლე ბე ლია დე ტო ნა ცია, 
რა საც იწ ვე ვს დე ტო ნა ტო რი. 
შე სა ბა მი სად, დე ტო ნა ტო რი 
კი არა, ხე ლყ უმ ბა რა აფ ეთ
ქდა. ამ დრ ოს ად ამ ია ნი სთ ვის 
და მა ზი ან ებ ელ ია კო რპ უს ის 
ნა მს ხვ რე ვე ბი, რო მლ ის გა ტყ
ორ ცნ ის სი ჩქ არე არ ის 700
720 მე ტრი წა მში.

– თუ მცა სა სწ ავ ლო ხე ლყ
უმ ბა რე ბის გა მო ყე ნე ბი სას 
დე ტო ნა ტო რი ფე თქ დე ბა მხ
ოლ ოდ...

ზა ზა ალ თუ ნა შვ ილი: 
„დე ტო ნა ტო რი კი არა, 
ხე ლყ უმ ბა რა აფ ეთ ქდა“

– ეს იმ იტ ომ, რომ კო რპ უს ში 
ას აფ ეთ ქე ბე ლი ნი ვთ იე რე ბა არ 
არ ის...  

– ანუ ვე რს ია იმ ის შე სა ხებ, 

რომ ტა ლღა, რო მე ლმ აც იუ რი 
ვა ზა გა შვ ილი გა და აგ დო, დე
ტო ნა ტო რის აფ ეთ ქე ბამ გა მო
იწ ვია, მც და რია?

– დე ტო ნა ტო რი არ წა რმ ოქ
მნ ის ტა ლღ ას. და რტ ყმ ის ტა
ლღ ას წა რმ ოქ მნ ის ხე ლყ უმ ბა
რის აფ ეთ ქე ბა.
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ჟუ რნ ალ ის ტე ბს მი სი ინ ტე რვ
იუს ფუ ფუ ნე ბა ხშ ირ ად არ გვ აქ
ვს. ზუ რა ზვ ია და ური თვ ლის, რომ 
ჯო ბია სა ქმე აკ ეთ ოს, ვი დრე ტე
ლე შო უე ბში, დე ბა ტე ბში მი იღ ოს 
მო ნა წი ლე ობა ან პრ ეს ის წა რმ ომ
ად გე ნლ ებს შე ხვ დეს. ამ ბო ბს, რომ 
სა ამ ის ოდ ნე რვ ებ იც არ უწ ყო ბს 
ხე ლს. მის სი ხი სტ ეში, ცო ტა ხნ
ის წინ, პა რლ ამ ენ ტში მო მხ და რი 
ინ ცი დე ნტ ის დრ ოს კი დევ ერ თხ
ელ და ვრ წმ უნ დით. დე დის გი ნე
ბის პა სუ ხი, მო ღე რე ბუ ლი მუ შტი 
და ფრ ენა სხ დო მა თა და რბ აზ ის 
რი გი დან რი გში ოლ იმ პი ური ჩე
მპ იო ნი სგ ან ყვ ელა ტე ლე ვი ზი
ამ არ აე რთი რა კუ რს ით გა აშ უქა. 
პო ლი ტი კა მი სთ ვის თა ვს ატ ეხი 
აღ მო ჩნ და. ნე პო ტი ზმ ის ბრ ალ დე
ბა მის სა ხე ლთ ან და კა ვშ ირ ებ ით 
არ აე რთ ხელ გა ის მა. მაშ ასე, ახ
მე ტის მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტი, 
ოლ იმ პი ური ჩე მპ იო ნი, პა რლ ამ
ენ ტა რი ზუ რაბ ზვ ია და ური „პრ აი
მტ აი მის“ შე კი თხ ვე ბს პა სუ ხო ბს.

– ზუ რა, ცო ტა ხნ ის წინ თუ
რქ ეთ იდ ან და ბრ უნ დი, სპ ორ ტის 
სხ ვა სა ხე ობ აში, ფე ხბ ურ თშ იც 
სც ადე ბე დი, რო გორ შე გა რჩ იეს 
დე პუ ტა ტე ბი?

– სპ ორ ტის კო მი ტე ტს და ევ ალა 
გუ ნდ ის შე რჩ ევა. კო მი ტე ტის თა
ვმ ჯდ ომ არე ლე რი ხა ბე ლო ვი გა ხლ
ავთ, ოლ იმ პი ური ჩე მპ იო ნი. მან შე
არ ჩია გუ ნდი, რო მე ლიც თუ რქ ეთ ში 
უნ და წა სუ ლი ყო ამ ხა ნა გურ შე ხვ
ედ რა ზე. ზო გმა უა რი თქ ვა ამ აქ ცი
აში მო ნა წი ლე ობ აზე, ზო გმა ტრ ავ მა 
მი იღო ვა რჯ იშ ის დრ ოს.

– წი ნა სწ არ ემ ზა დე ბო დით ამ 
შე ხვ ედ რი სთ ვის?

 – რა თქ მა უნ და, უბ რა ლოდ, ცო
ტა გვ იან, შე ხვ ედ რა მდე ორი კვ ირ
ით ად რე და ვი წყ ეთ მო მზ ად ება. მეც 

გვ იან ჩა ვე რთე ვა რჯ იშ ებ ში. თა
ვი დან გა და წყ ვე ტი ლი იყო მე კა რე 
ვყ ოფ ილ იყ ავი, მა გრ ამ შე მდ ეგ აღ
მო ჩნ და, რომ ერთერ თი მო ძრ ავი 
აღ მო ვჩ ნდი გუ ნდ ში და მა რც ხე ნა 
ნა ხე ვა რმ ცვ ელ ის სტ ატ უსი მო მა ნი
ჭეს. მა რთ ალი გი თხ რათ, ფე ხბ ურ
თში დი დად ვერ ვე რკ ვე ვი. ამ იტ ომ, 
შე სა ბა მი სი ვა რჯ იში ჩე მთ ვი საც 
ის ეთ ივე აუ ცი ლე ბე ლი იყო, რო გო
რიც სხ ვე ბი სთ ვის. 

 – თა მა შის შე დე გე ბს თუ გა ვი
თვ ალ ის წი ნე ბთ, მო წი ნა აღ მდ ეგე 
გუ ნდ ები უკ ეთ მო მზ ად ებ ულ ან...

 – ჩვ ენ რო გო რც გვ ით ხრ ეს, 
ტუ რნ ირ ში მო ნა წი ლე ობა უნ და მი

ეღ ოთ მხ ოლ ოდ დე პუ ტა ტე ბს. და
ვე ყრ დე ნით მათ ინ ფო რმ აც იას და 
მხ ოლ ოდ დე პუ ტა ტე ბი წა ვე დით. 
ეს იყო პი რვ ელი შე მთ ხვ ევა, მს გა
ვს ტუ რნ ირ ში მო ნა წი ლე ობ ის გა
მო ცდ ილ ება მა ნა მდე არ გვ ქო ნია. 
სულ სხ ვა სუ რა თი და გვ ხვ და იქ. 
ფე ხბ ურ თე ლე ბთ ან, ყო ფილ ფე ხბ
ურ თე ლე ბთ ან მო გვ იწ ია პა ექ რო
ბამ. გა ფო რმ ებ ული იყ ვნ ენ, ვი თომ 
პო ლი ტი კო სე ბად, პო ლი ტი კო სე ბის 
თა ნა შე მწ ეე ბად. პი რვ ელ ივე დღ ეს, 
გა ცნ ობ ის დრ ოს, რომ ვნ ახ ეთ ვი
სთ ან გვ ექ ნე ბო და სა ქმე, მა თი სა
ბუ თე ბი მო ვი თხ ოვ ეთ, შე ხვ ედ რის 
ორ გა ნი ზა ტო რე ბმა გვ თხ ოვ ეს, თა
მა შს ნუ ჩა გვ იშ ლი თო. ვე ცით პა ტი
ვი, მა გრ ამ რო ცა პი რვ ელ ივე შე ხვ
ედ რა ზე „ბუ რთი თა ვზე და გვ ახ იეს“, 
5:1 წა ვა გეთ უნ გრ ეთ თან, ინ ტე რნ
ეტ ით და ვი წყ ეთ მო ძი ება, გა რკ ვე ვა 
ვი სთ ან გვ ქო ნდა სა ქმე. აღ მო ჩნ და, 
რომ ეს ად ამ ია ნე ბი არ იყ ვნ ენ დე
პუ ტა ტე ბი. მე ორე შე ხვ ედ რა შე და
რე ბით მო ბი ლი ზე ბუ ლად ჩა ვა ტა
რეთ და 3:2 წა ვა გეთ პო ლო ნე თთ ან. 
მე კა რის, სო სო ვა ხტ ან გა შვ ილ ის, 
გო რის მა ჟო რი ტა რის უმ ოძ რა ობ
ის ბრ ალი იყო ეს წა გე ბაც. პი რვ ელ 
დღ ეს კა რში გია ცა გა რე იშ ვი ლი იდ
გა. სხ ვა თა შო რის, რა მდ ენ ჯე რმე 
გა და გვ არ ჩი ნა გო ლს.

– ერ თი გო ლი შე ნც გა იტ ანე 
მო წი ნა აღ მდ ეგ ის კა რში...

 – (იღ იმ ება) ჰო, მეც მხ ვდა წი
ლად გო ლის გა ტა ნის შა ნსი. ყო ფი
ლმა ფე ხბ ურ თე ლმა, და თო ლო
რთ ქი ფა ნი ძემ მო მცა პა სი. სხ ვა
თა შო რის, და თო სა უკ ეთ ესო 
მო თა მა შედ და ას ახ ელ ეს 
ამ ტუ რნ ირ ზე. ორი შე
ხვ ედ რა ჩა ვა ტა რეთ და 
ოთხ გუ ნდ ში მე ოთ ხე 
ად გი ლზე გა ვე დით. 
არა უშ ავს, შე მდ ეგ ში 
უკ ეთ მო ვე მზ ად ებ ით. 
მე, რო გო რც ყვ ელ აზე 
ახ ალ გა ზრ და დე პუ ტა
ტი, სა თა ვე ში ჩა ვუ დე ქი 
წა მო წყ ებ ას, რომ კვ ირ აში ორი 
დღე ვი ვა რჯ იშ ოთ და შე მდ ეგი 
წლ ის თვ ის მო ვე მზ ად ოთ. სა ქა
რთ ვე ლო შიც მო ვა წყ ობთ მს გა ვს 
ტუ რნ ირ ებს, სა მი ნი სტ რო ებ საც 
მო ვი წვ ევთ, გვ ექ ნე ბა ამ ხა ნა გუ რი 
შე ხვ ედ რე ბი.

 – სპ ორ ტუ ლი გე გმ ები გქ ონ
ია, ახ ლა პო ლი ტი კურ გე გმ ებ ზე 
მი ამ ბე. რო გორ ფი ქრ ობ, გა ამ არ
თლა სპ ორ ტს მე ნე ბის ჩა რთ ულ
ობ ამ პო ლი ტი კა ში?

– რას გუ ლი სხ მობ?
 – ჩვ ენს ბო ლო ინ ტე რვ იუ ში 

ამ ბო ბდი, რომ პო ლი ტი კა შე ნი 
სა ქმე არ არ ის.

– იმ ავე აზ რზე ვარ დღ ეს აც. 23 
წე ლი წა დი ვი ჭი და ვე და ვფ იქ რობ, 
ჩე მი სა ქმე ძი უდ ოა. მა გრ ამ ის მა
ნდ ატი, რო მე ლიც ხა ლხ მა მო მცა, 
არ მა ძლ ევს უფ ლე ბას, მა თთ ვის არ 
ვი მუ შაო. მა ქს იმ ალ ურს ვა კე თებ, 
რომ გვ ერ დში და ვუ დგე ჩე მს რა იო
ნს, ახ მე ტას და ახ მე ტე ლე ბს. მა ქს
იმ ალ ურს ვა კე თებ იმ ის თვ ის, რომ 
მთ ავ არი პრ ობ ლე მე ბი აღ მო ვფ ხვ
რათ რა იო ნში.

 – დღ ეს რა არ ის ახ მე ტე ლე ბის 
მთ ავ არი პრ ობ ლე მა?

 – დღ ეს მთ ელ ქვ ეყ ან აში უმ უშ
ევ რო ბის პრ ობ ლე მაა და არც ჩე მი 

რა იო ნია გა მო ნა კლ ისი ამ მხ რივ. 
დი დი გა ჭი რვ ებ აა ახ მე ტა ში. სო
ცი ალ ურ ად და უც ველ ად ამ ია ნე ბს 
გვ ერ დში ვუ დგ ავ არ. ამ მხ რივ მე ხმ
არ ება ჯა ნდ აც ვის სა მი ნი სტ როს ახ
ალი პრ ოგ რა მაც, მა გრ ამ, რა თქ მა 
უნ და, ეს არ არ ის სა კმ არ ისი. კი დევ 
ბე ვრ ია გა სა კე თე ბე ლი. 

– ხშ ირ ად გა და ნა შა ულ ებ ენ იმ
აში, რომ შენ კა დრ ებს ნი შნ ავ რა
იო ნში თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე.

– ეს სი სუ ლე ლეა. რაც ხე ლი სუ
ფლ ებ აში მო ვე დი, მის მე რე ის მის 
ჩემ მი მა რთ ცი ლი სმ წა მე ბლ ური 
ფრ აზ ები, რომ ზვ ია და ური ნე პო ტი
ზმ ით არ ის და კა ვე ბუ ლი, თა ვი სი ან
ებს ნი შნ ავს თა ნა მდ ებ ობ ზე, უხ ეშ
ად ერ ევა კა დრ ებ ის ცვ ლი ლე ბე ბში. 
ამ ას ამ ბო ბენ ად ამ ია ნე ბი, რო მლ ებ
იც ცხ რა წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში იყ
ვნ ენ „გა და მჯ და რი“ ახ მე ტა ზე, „სი
სხ ლს წო ვდ ნენ“ გა ჭი რვ ებ ულ მო
სა ხლ ეო ბას და „ჭა მდ ნენ“ რა იო ნს. 
მე არ ავ ის და ნი შვ ნის უფ ლე ბა არ 
მა ქვს, ჩვ ენ კო ალ იც ია სთ ან ერ თად 
ვნ იშ ნა ვდ ით ად ამ ია ნე ბს თა ნა მდ ებ
ობ ებ ზე. კო ალ იც ია ში ექ ვსი პა რტ
იაა. რა მდ ენ იმე თვ ეში „რე სპ უბ ლი
კუ რი პა ტრ ია“ გა მო ეყო კო ალ იც იას 
და ჩა დგა ოპ ოზ იც ია ში.

 – სწ ორ ედ „რე სპ უბ ლი კუ რი 
პა რტ ია“ გა და ნა შა ულ ებს ნე პო
ტი ზმ ში.

– „რე სპ უბ ლი კურ პა რტ ია სთ ან“ 
ცუ დი და მო კი დე ბუ ლე ბა არ მა ქვს. 

კო ნკ რე ტულ პი რო ვნ ებ ებ თან მა
ქვს პრ ეტ ენ ზია, რო მლ ებ იც ჩი რქს 
მც ხე ბენ. ძა ლი ან მა რტ ივ ია პო ლი
ტი კო სმა თა ვი იმ არ თლო და თქ ვა, 
რომ ტყ უი ლია რა საც ჩე მზე ამ ბო

ბე ნო. ამ იტ ომ ჰკ ით ხეთ კო ალ იც ია
ში შე მა ვალ სხ ვა პა რტ იე ბს, რა ხდ
ება რა იო ნში, ვინ არ ის ზვ ია და ური, 
რას აკ ეთ ებს ის ახ მე ტა ში და ვინ 
არ ის ზა ქრო ქი ნქ ლა ძე, მე ტს ახ ელ
ად „ჯო რი“. ხომ ხარ ჟუ რნ ალ ის ტი, 
ჩა ბრ ძა ნდი რა იო ნში და გა მო კი თხე 
მო სა ხლ ეო ბა.

– ზა ქრო ქი ნქ ლა ძე შენ გა ათ ავ
ის უფ ლე თა ნა მდ ებ ობ იდ ან?

– რო გორ გე კა დრ ებ ათ, ჩვ ენ ერ
თი გუ ნდ ის წე ვრ ები ვი ყა ვით. რო
ცა ჩვ ენ ხე ლი სუ ფლ ებ აში მო ვე დით 
ზა ქრო ქი ნქ ლა ძე სა კრ ებ ულ ოს თა
ვმ ჯდ ომ არ ედ და ინ იშ ნა. ამ ავ დრ
ოუ ლად ბე ქა ბა იდ აუ რი და ინ იშ ნა 
გა მგ ებ ლად...

– რო მე ლიც შე ნი მე გო ბა რია...
– ამ პრ ინ ცი პით თუ მი ვუ დგ ებ ით 

მე და ზა ქრ ოც მე გო ბრ ები ვი ყა ვით. 
მე ყვ ელ ას თან ვმ ეგ ობ რო ბდი, ვი ნც 
ჩვ ენი გუ ნდ ის წე ვრი იყო. რა იო
ნი პა ტა რაა, ყვ ელა ყვ ელ ას იც ნო
ბს, ყვ ელა ყვ ელ ას მე გო ბა რია. ამ ას 
ვერ ავ ცდ ებ ით, ვი ღაც მე გო ბა რია, 
ვი ღაც ნა თე სა ვია. მა გრ ამ და ცუ ლი 
მა ქვს კა ნო ნი, ად ამ ია ნუ რი პრ ინ
ცი პე ბი, რო მე ლს აც არ უნ და გა და
აბ იჯო. სა კრ ებ ულ ოს წე ვრ ებ მა და
ინ ახ ეს რო გორ მო ქმ ედ ებ და ზა ქრო 
ქი ნქ ლა ძე. მან მო ინ დო მა გა მგ ეო ბა 
ხე ლში აე ღო და ბა იდ აუ რს უჩ ივ ლა. 
ინ კო გნ იტო წე რი ლი შე იტ ანა პრ ოკ
ურ ატ ურ აში, რომ ბე ქა ბა იდ აუ რს 
პა სპ ორ ტში გა და კე თე ბუ ლი ჰქ ონ
და ას აკი და ეს იყო კა ნო ნდ არ ღვ ევა. 
ბა იდ აუ რი სა ქა რთ ვე ლოს სა მგ ზის 
ჩე მპ იო ნია ძი უდ ოში, სპ ორ ტს მე ნე ბი 
ხშ ირ ად მი მა რთ ავ დნ ენ ამ მე თო დს, 
ას აკ ის გა და კე თე ბას, მა გრ ამ ეს პო
ლი ტი კა სთ ან რა კა ვშ ირ შია, არ ვი
ცი. თან ეს მუ ხლი ამ ინ ის ტი რე ბუ ლი 
იყო. ეს არ არ ის გუ ნდ ურ ობა. ამ ით 
ქი ნქ ლა ძეს სუ რდა ბე ქა ბა იდ აუ რი 
გა ეთ ავ ის უფ ლე ბი ნათ და კა ვე ბუ ლი 
თა ნა მდ ებ ობ იდ ან, თა ვი სი კა ნდ იდ
ატ ურა წა მო ეყ ენ ებ ინა გა მგ ებ ლის 
თა ნა მდ ებ ობ აზე და სა კრ ებ ულ
ოს თან ერ თად გა მგ ეო ბაც ხე ლში 
ჩა ეგ დო. გა და ხე დეთ მო ნა ცე მე ბს, 
რო გო რც კი სა კრ ებ ულ ოს თა ვმ ჯდ
ომ არ ედ და ინ იშ ნა, მო იმ ატა ხე ლფ
ას ები და მა ქს იმ ალ ური პრ ემ იე ბი 
და ინ იშ ნა. ეს და ინ ახ ეს კო ალ იც ია ში 
შე მა ვა ლმა სხ ვა პა რტ იე ბმ აც, ბრ მა 
არ ავ ინ აა და ზა ქრო ქი ნქ ლა ძე გა ათ
ავ ის უფ ლეს და კა ვე ბუ ლი თა ნა მდ
ებ ობ იდ ან. 

– ეს ყვ ელ აფ ერი იყო ორი 
წლ ის წინ, დღ ეს რა ტომ 

ნინო მჭედლიშვილი

my View

ზურაბ ზვიადაურის პოლიტიკური და არაპოლიტიკური ცხოვრება

„ამას ამბობენ 
ადამიანები, 
რომლებიც 
ცხრა წლის 

განმავლობაში იყვნენ 
„გადამჯდარი“ 

ახმეტაზე, 
„სისხლს წოვდნენ“ 

გაჭირვებულ 
მოსახლეობას და 

„ჭამდნენ“ რაიონს“ 
„დღ ემ დე არ ვი ცი 

რა ტომ და მი პი რი სპ ირ და 
ეს ად ამ ია ნი, ვერ ამ ოვ ხს ენი. 

ახ მე ტა ში რა მე ცუ დი გა ვა კე თე? 
თუ რამ ცუ დი გა ვა კე თე, მა რტო 

მი სთ ვის არ ის ცუ დი და 
ხა ლხ ის თვ ის არა?! “

„იმ ავე 
აზ რზე 

ვარ დღ ეს აც. 
23 წე ლი წა დი 
ვი ჭი და ვე და 

ვფ იქ რობ, ჩე მი 
სა ქმე ძი უდ ოა“
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გა ხდა აქ ტუ ალ ური ეს თე მა, დღ ეს 
რას გე და ვე ბი ან?

– ახ ლა მი სი შვ ილ ის გა თა ვი სუ
ფლ ება და მა ბრ ალ ეს. გა იგ ეთ, ზვ
ია და ური არ ნი შნ ავს და არც ათ ავ
ის უფ ლე ბს არ ავ ის! გა თა ვი სუ ფლ
ება რომ მდ ომ ებ ოდა, რო ცა ჩვ ენი 
უთ ან ხმ ოე ბა და იწ ყო, მის შვ ილს 
მა შინ გა ვა თა ვი სუ ფლ ებ დი. გა მგ ებ
ლის პრ ერ ოგ ატ ივ აა და ნი შვ ნაც და 
გა თა ვი სუ ფლ ებ აც, ის ხე და ვს ვინ 
აკ ეთ ებს სა ქმ ეს და ვინ პრ ემ იე ბს 
ინ იშ ნა ვს. მე მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა
ტი ვარ, ერ თპ ირ ოვ ნუ ლად რა იო ნში 
გა და წყ ვე ტი ლე ბე ბს არ ვი ღებ. დღ
ემ დე არ ვი ცი რა ტომ და მი პი რი სპ
ირ და ეს ად ამ ია ნი, ვერ ამ ოვ ხს ენი. 
ახ მე ტა ში რა მე ცუ დი გა ვა კე თე? 
თუ რამ ცუ დი გა ვა კე თე, მა რტო მი
სთ ვის არ ის ცუ დი და ხა ლხ ის თვ ის 
არა?! ... გა მო დის ქა ლბ ატ ონი სა მნ
იძე და ამ ბო ბს, რომ ნა ძი რა ლა ვარ. 
მე მაგ ქა ლბ ატ ონს პი რო ვნ ულ ად 
არ ვი ცნ ობ, შე სა ბა მი სად, არც თა
ვად მი ცნ ობს. რო ცა არ იც ნობ ად
ამ ია ნს, სხ ვის სი ტყ ვე ბს ეყ რდ ნო ბი 
და მას ნა ძი რა ლას უწ ოდ ებ, ქა ლბ
ატ ონ ია და არ მი ნდა შე ურ აც ხყ ოფა 
მი ვა ყე ნო, და ფი ქრ ება მა რთ ებს. სა
ნამ პო ლი ტი კო სი პი რი დან სი ტყ ვას 
ამ ოუ შვ ებს, უნ და გა აა ნა ლი ზოს, 
რას ამ ბო ბს.

– და სა ნამ მუ შტს მო იღ ერ ებს 
და სხ დო მა თა და რბ აზ ის რი გი დან 
რი გში გა და ფრ ინ დე ბა, მა ნა მდე 
არ უნ და და ფი ქრ დეს პო ლი ტი კო
სი?

– თა ვი სთ ავ ად, უნ და და ფი ქრ
დეს, მა გრ ამ ერთ კი თხ ვას და გი სვ
ამ, რო გო რც ქა რთ ველ ქა ლბ ატ ონს 
და არა რო გო რც ჟუ რნ ალ ის ტს, დე
და რომ შე გა გი ნოს ვი ნმ ემ, რას მო
იმ ოქ მე დებ?

– უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და შე ნი 
კი თხ ვის ად რე სა ტი ქა რთ ვე ლი 
მა მა კა ცი ყო ფი ლი ყო, რა დგ ან მე 
მუ შტ ით ნა მდ ვი ლად ვერ ვუ პა სუ
ხე ბდი...

– მი თხ არი, რა გა აკ ეთე ამ ორი 

წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ახ მე ტე ლე
ბი სთ ვის?

– 19 წლ ის წინ და მწ ვა რი კუ
ლტ ურ ის სა ხლი აღ ვა დგ ინ ეთ. 
ჩე მი თუ არ გჯ ერ ათ, ჰკ ით ხეთ, 
იმ დრ ოი ნდ ელ გა მგ ებ ლის მო
ად გი ლეს, ვა ჟა ნა სყ იდ აშ ვი ლს, 
რო მე ლიც დღ ეს აც გა მგ ებ ლის 
მო ად გი ლედ მუ შა ობს ახ მე ტა
ში. და გი და სტ ურ ებთ, რომ წი ნა 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის დრ ოს, გა მო ყო
ფი ლი იყო თა ნხა იმ ის თვ ის, რომ 
მთ ლი ან ად და ენ გრ იათ ეს შე ნო
ბა. სა ვა რა უდ ოდ, გა ყი დდ ნენ ამ 
ტე რი ტო რი ას და ახ მე ტას აღ არ 
ექ ნე ბო და კუ ლტ ურ ის სა ხლი. 
რომ იტ ყვ იან, სუ ლზე მი ვუ სწ არ
ით ამ შე ნო ბას. მი ლი ონ სა მა სი
ათ ასი ლა რი და ჯდა ამ შე ნო ბის 
გა რე მო ნტ ება და სი ამ აყ ით უნ
და ვთ ქვა, რომ სა ქა რთ ვე ლოს 
მა სშ ტა ბით, რე გი ონ ებ ში, მს გა
ვსი კუ ლტ ურ ის სა ხლი არ არ სე
ბო ბს. სა მი თვ ის წინ გა ვხ სე ნით 
აღ ნი შნ ული შე ნო ბა და მხ ოლ ოდ 
„პი რვ ელ მა არ ხმა“ გა აშ უქა ეს 
ინ ფო რმ აც ია. და ნა რჩ ენი ტე ლე
ვი ზი ები კი თხ ულ ობ დნ ენ, მი ნი
სტ რე ბი თუ მო ვი დო დნ ენ. ძა
ლი ან ცუ დი და მო კი დე ბუ ლე ბაა, 
ამ ხე ლა რამ გა კე თდა და არ ავ ინ 
გა აშ უქა... აგ რე თვე ჩა ვა ტა რეთ 
ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რუ ლი სა მუ შა
ოე ბი, ქი სტ ებ ში და ვა გეთ ხუ
თკ ილ ომ ეტ რი ანი გზ ატ კე ცი ლი. 
გა ვა კე თეთ ნა პი რს ამ აგ რი სა მუ
შა ოე ბი. ჯო ყო ლო სა და ომ ალ ოს 
და მა კა ვშ ირ ებ ელი ხი დი გა ვა კე
თეთ.

– შე ნი სა ხე ლო ბის სპ ორ ტუ ლი 
სკ ოლა არ სე ბო ბს ახ მე ტა ში, თუ
მცა ვი ცი, რომ ამ რა იო ნში ძი უდ
ოს სპ ორ ტუ ლი სკ ოლ ის გა ხს ნა ზე 
ოც ნე ბობ.

– ეს ოც ნე ბა ოც ნე ბად არ და რჩ
ება. დრო სჭ ირ დე ბა ამ ყვ ელ აფ ერს. 
მო ლა პა რა კე ბა მა ქვს მს ოფ ლიო ბა
ნკ თან. ახ მე ტა არ ის ძი უდ ოს სა მჭ
ედ ლო, ბე ვრი ნი ჭი ერი ახ ალ გა ზრ

და იზ რდ ება ამ რა იო ნში და მი ნდა 
მათ გა სა ქა ნი ჰქ ონ დეთ. რო ცა ამ ას 
გა ვა კე თებ, მს ოფ ლი ოს ოლ იმ პი ურ 
ჩე მპ იო ნე ბს მო ვი წვ ევ ჩე მს რა იო ნში 
და გრ ან დი ოზ ულ ად გა ვხ სნ ით ძი
უდ ოს სპ ორ ტულ კო მპ ლე ქსს. რაც 
შე ეხ ება უკ ვე არ სე ბულ სპ ორ ტულ 
სკ ოლ ას, გუ ლი მწ ყდ ება, რომ მწ ვრ
თნ ელ ებს არ აქ ვთ შე სა ბა მი სი ან აზ
ღა ურ ება, ფა ქტ ობ რი ვად, ენ თუ ზი
აზ მზე მუ შა ობ ენ. ხე ლფ ას ებს ვერ 
ვზ რდ ით იმ ის გა თვ ალ ის წი ნე ბით, 
რომ ზო გა დად პე და გო გე ბს და ბა
ლი ან აზ ღა ურ ება აქ ვთ. მხ ოლ ოდ 
ამ სფ ერ ოში ხე ლფ ას ის მო მა ტე ბა 
არ იქ ნე ბა მა რთ ებ ული ჩვ ენი მხ რი
დან. არ ადა, ეს არ ის სპ ორ ტის ის 
სა ხე ობა, რო მე ლმ აც არ აე რთ გზ ის 
ას ახ ელა სა ქა რთ ვე ლო. ჩვ ენ უნ და 
გა ვზ არ დოთ თა ობა, რო მე ლმ აც ნა
კრ ებ ში უნ და ია სპ არ ეზ ოს. რა იო ნე
ბში არ სე ბუ ლი სპ ორ ტუ ლი სკ ოლ
ები არ ის სა მჭ ედ ლო, რო მე ლს აც 
სა ფუ ძვ ელი სჭ ირ დე ბა, თო რემ რაც 
არ უნ და აშ ენო ზე მო დან, სა ძი რკ ვე
ლს ვე ღარ გა ამ აგ რებ, ჩა მო იშ ლე ბა.

– რო გო რია ზუ რა ზვ ია და ური 
სპ ორ ტუ ლი სკ ოლ ის, პა რლ ამ ენ
ტის გა რეთ. რა იმე ჰო ბი, ინ ტე რე
სე ბი თუ გა ქვს?

 – რო გო რც უკ ვე გი თხ არ ით, 23 
წე ლი სპ ორ ტს მი ვუ ძღ ვე ნი, შე სა
ბა მი სად, ჩე მი ინ ტე რე სე ბიც ამ სფ
ერ ოს უკ ავ ში რდ ება. თუ ის ოც ნე ბა 
ვერ ავ იხ დი ნე, ზე მოთ რომ მო გა ხს
ენ ებ დით, თბ ილ ის ში მი ნდა გა ვხ სნა 
პა ტა რა და რბ აზი, სა დაც რთ ული 
სა პა რლ ამ ენ ტო დღ ის შე მდ ეგ შე
ვალ და ახ ალ თა ობ ას გა ვზ რდი. 
ჯა ნს აღი ცხ ოვ რე ბის წე სი ძლ იე რი 
ერ ის გა რა ნტ იაა.

 – თა ვად რა ტომ და ივ იწ ყე, სპ
ორ ტუ ლი ცხ ოვ რე ბა და ჯა ნს აღი 
ცხ ოვ რე ბის წე სი?

– ვინ გი თხ რათ, რომ და ვი ვი წყე? 
ჯა ნმ რთ ელ ობ ის პრ ობ ლე მე ბი მქ
ონ და და ამ იტ ომ მო ვი მა ტე წო ნა
ში. შე ძლ ებ ის და გვ არ ად ვვ არ ჯი შობ 
დღ ეს აც. ცხ ოვ რე ბა ში სი გა რე ტი არ 

ჩა მი დია პი რში. სა სმ ელ საც, რო
გო რც ყვ ელა ქა რთ ვე ლი კა ცი, ზო
მი ერ ად, სა ჭი რო ებ ის შე მთ ხვ ევ აში 
გე ახ ლე ბით. 

– ოჯ ახ ზეც მი ნდა გკ ით ხო, 
რთ ული ხა სი ათი გა ქვს, ეს აშ კა
რაა, ოჯ ახ ში რო გორ გი ძლ ებ ენ?

– ეს, ალ ბათ, უმ ჯო ბე სია ჩე მს 
მე უღ ლეს ჰკ ით ხოთ, თუ მცა ხშ ირ
ად არ ვარ სა ხლ ში, შე იძ ლე ბა და
ავ იწ ყდა კი დეც, რო გო რი ხა სი ათი 
მა ქვს (იც ინ ის). არ ვარ კა რგი ქმ
არი, მა გრ ამ ეს ჩე მგ ან და მო უკ იდ

ებ ელი მი ზე ზე ბით ხდ ება. მე გო ბა
რს რო ცა ვჭ ირ დე ბი, არ ვე ტყ ვი, 
დღ ეს ვა ხშ ამი მა ქვს მე უღ ლე სთ ან 
და არ მც ალ იამე თქი. ის ჩე მი ცო
ლია, ყო ვე ლთ ვის ჩე მი იქ ნე ბა და 
გა მი გე ბს. მე გო ბა რს კი ვერ და ვკ
არ გავ.

– სა მთ ავ რო ბო ღო ნი სძ იე ბე
ბზე, წვ ეუ ლე ბე ბზე, არ სად არ 
ჩნ დე ბა შე ნი მე უღ ლე, რა ტომ?

– ხშ ირ ად მეც არ და ვდ ივ არ 
ას ეთ ღო ნი სძ იე ბე ბზე, თა ვს ვა რი
დებ ხო ლმე. ას ეთი ვარ.

EXCLUSIVE

ზურაბ ზვიადაურის პოლიტიკური და არაპოლიტიკური ცხოვრება
„ჰკითხეთ კოალიციაში 
შემავალ სხვა პარტიებს, 
რა ხდება რაიონში, ვინ 
არის ზვიადაური, რას 
აკეთებს ის ახმეტაში და 
ვინ არის ზაქრო ქინქლაძე, 
მეტსახელად „ჯორი“

„გაიგეთ, ზვიადაური არ 

ნიშნავს და არც ათავისუფლებს 

არავის! გათავისუფლება რომ 

მდომებოდა, როცა ჩვენი 

უთანხმოება დაიწყო, მის შვილს 

მაშინ გავათავისუფლებდი“

„ხე ლფ ას ებს ვერ ვზ რდ ით 
იმ ის გა თვ ალ ის წი ნე ბით, 

რომ ზო გა დად პე და გო გე ბს 
და ბა ლი ან აზ ღა ურ ება აქ ვთ“

„მე გო ბა რს 
რო ცა ვჭ ირ დე ბი, 
არ ვე ტყ ვი, 
დღ ეს ვა ხშ ამი 
მა ქვს მე უღ ლე სთ ან 
და არ მც ალ ია-
მე თქი. ის ჩე მი 
ცო ლია, ყო ვე ლთ ვის 
ჩე მი იქ ნე ბა და 
გა მი გე ბს. 
მე გო ბა რს კი 
ვერ და ვკ არ გავ“
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ორი ხმაურიანი რეფორმა
ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ხე ლი სუ ფლ ება სე რი ოზ
ული რე ფო რმ ებ ის თვ ის ემ
ზა დე ბა. პრ ოკ ურ ატ ურ ისა 
და შსსს რე ფო რმ ირ ებ ის 
კუ თხ ით. ეს ამ მთ ავ რო ბის 
ღი რს ებ ის სა კი თხ ია. შე
სა ბა მი სად, რო დის და რა 
სა ხის რე ფო რმ ები გა ტა
რდ ება, ეს სა სი ცო ცხ ლოდ 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია.  

რე ფო რმ ებ ზე ორი სხ
ვა და სხ ვა ჯგ უფი მუ შა ობს, 
პრ ოკ ურ ატ ურ ის რე ფო რმ
ირ ებ აზე მუ შა ობს სი სხ ლის 
სა მა რთ ლის რე ფო რმ ის 
უწ ყე ბა თა შო რი სი სა ბჭო, 
შსსს გა ყო ფა ზე უს აფ რთ
ხო ებ ისა და კრ იზ ის ებ ის 
მა რთ ვის სა ბჭო. ვა ხტ ანგ 
ხმ ალ აძ ის გა ნმ არ ტე ბით, 
პრ ოკ ურ ატ ურ ის რე ფო
რმა მა ქს იმ ალ ურ ად მო
კლე ვა დე ბში უნ და გა ტა
რდ ეს.

– შე იქ მნა სა მუ შაო ჯგ
უფი, რო მე ლიც პრ ინ ცი
პე ბის დო ნე ზე მო ამ ზა დე ბს 
რე ფო რმ ას და შე მდ ეგ მას სა
ბჭ ოს წა რუ დგ ენს უკ ვე სა კა ნო ნმ
დე ბლო პრ ოე ქტ ის მო სა მზ ად ებ
ლად, – აღ ნი შნა ვა ხტ ანგ ხმ ალ აძ ემ.

ასე რომ, ჯე რჯ ერ ობ ით რე ფო რმ
ას თან და კა ვშ ირ ებ ით ყვ ელ აფ ერი კი
თხ ვის ნი შნ ის ქვ ეშ დგ ას, მათ შო რის 
ის მთ ავ არი შე კი თხ ვაც, ვინ და ამ
ტკ იც ებს მთ ავ არ პრ ოკ ურ ორს. პრ
ეზ იდ ენ ტის ად მი ნი სტ რა ცი ამ უკ ვე 
შე ახ სე ნა ყვ ელ ას 2012 წლ ის 25 ოქ
ტო მბ ერს პა რლ ამ ენ ტის მი ერ და მტ
კი ცე ბუ ლი სა მთ ავ რო ბო პრ ოგ რა მა.

ად ამ ია ნის უფ ლე ბა თა სა კი თხ
ებ ში პრ ეზ იდ ენ ტის მრ ჩე ვე ლმა კა
ხა კო ჟო რი ძემ გა ნმ არ ტა:

– ეს იყო მო დე ლი, რო მე ლიც 2012 
წლ ის 25 ოქ ტო მბ ერს ახ ლად არ ჩე
ული პა რლ ამ ენ ტის მი ერ და მტ კი
ცე ბულ სა მთ ავ რო ბო პრ ოგ რა მა ში 
წე რია და რო მლ ის მი ხე დვ ით აც მთ
ავ არი პრ ოკ ურ ორი, პრ ეზ იდ ენ ტის 
წა რდ გი ნე ბით, სა კა ნო ნმ დე ბლო ორ
გა ნომ უნ და და ამ ტკ იც ოს...

ჯე რჯ ერ ობ ით არ ას ამ თა ვრ ობ ოე
ბის მხ რი დან სა ბჭ ოს თვ ის პრ ოკ ურ
ატ ურ ის და მტ კი ცე ბის ორი მო დე ლია 
შე თა ვა ზე ბუ ლი:

პი რვ ელი მო დე ლი ით ვა ლი სწ ინ
ებს მთ ავ არი პრ ოკ ურ ორ ის პრ ეზ იდ
ენ ტის წა რდ გი ნე ბით პა რლ ამ ენ ტის 
მი ერ არ ჩე ვას. მე ორე მო დე ლის მი ხე
დვ ით კი, პრ ეზ იდ ენ ტი არ ჩე ვს პრ ემ
იერმი ნი სტ რის მი ერ წა რდ გე ნილ კა
ნდ იდ ატ ებს (პრ ემ იე რი პრ ეზ იდ ენ ტს 
წა რუ დგ ენს არ ან აკ ლებ 3 კა ნდ იდ
ატს), ვი საც შე მდ გომ ას არ ჩე ვად პრ
ეზ იდ ენ ტი პა რლ ამ ენ ტს წა რუ დგ ენს.

არ ას ამ თა ვრ ობ ოთა მი ერ შე
მო თა ვა ზე ბუ ლი ორ ივე მო დე ლის 
მი ხე დვ ით, მთ ავ არი პრ ოკ ურ ორი 
თა ნა მდ ებ ობ აზე მხ ოლ ოდ 1 ვა დით 
შე იძ ლე ბა იყ ოს  არ ჩე ული, რაც არ 
უნ და ემ თხ ვე ოდ ეს სა პა რლ ამ ენ ტო 
არ ჩე ვნ ებ ის ცი კლს. კო ალ
იც იამ მთ ავ არი პრ ოკ ურ ორ
ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ოპ
ტი მა ლურ ვა დად 7 წე ლი 
და ას ახ ელა.

თუ მცა, ეს მხ ოლ ოდ 
შე თა ვა ზე ბუ ლი ვა რი
ან ტია. ვა ხტ ანგ ხმ
ალ აძ ის გა ნმ არ ტე
ბით, პრ ინ ცი პე ბის 
დო ნე ზე შე თა ნხ
მე ბა სა მუ შაო ჯგ
უფ ის ფა რგ ლე ბში 
მო ხდ ება.

ჯე რჯ ერ ობ ით სა მუ შაო ჯგ უფი 
არ შე კრ ებ ილა უს აფ რთ ხო ებ ისა და 
კრ იზ ის ებ ის მა რთ ვის სა ბჭ ოს ფა
რგ ლე ბში. რო გო რც კა ნც ელ არ ია ში 
გა ნმ არ ტა ვენ, პრ ოც ესი სა კა დრო 
ცვ ლი ლე ბე ბმა შე აფ ერ ხა და სა ბჭო 
მუ შა ობ ას ამ მი მა რთ ულ ებ ით ახ ლო 
მო მა ვა ლში გა ნა გრ ძო ბს.  

ჯე რჯ ერ ობ ით ამ მი მა რთ ულ ებ
ით აც არ აფ ერ ია გა რკ ვე ული. რე
ფო რმ ამ მთ ავ არ კი თხ ვე ბს აც უნ და 
უპ ას უხ ოს. კე რძ ოდ, ვინ და ნი შნ ავს 
უშ იშ რო ებ ის სა მს ახ ურ ის უფ რო სს 
და ვის ექ ნე ბა წვ დო მა სა იდ უმ ლო 
დო კუ მე ნტ ებ ზე.

ვა ხტ ანგ ხმ ალ აძ ის გა ნმ არ ტე ბით, 
კა ნო ნმ დე ბლ ობა გა ნს აზ ღვ რა ვს იმ 
პი რე ბის წრ ეს, ვი საც სა იდ უმ ლო ინ
ფო რმ აც ია სთ ან და შვ ებ ის უფ ლე ბა 
ექ ნე ბა. პი რვ ელი ტი პის კა ტე გო რი
აში ხმ ალ აძ ის აზ რით, უნ და შე დი
ოდ ნენ პრ ეზ იდ ენ ტი, პა რლ ამ ენ ტის 
თა ვმ ჯდ ომ არე და პრ ემ იე რი. სხ ვა 
პი რე ბის და შვ ებ ის დო ნე კა ნო ნის პრ
ერ ოგ ატ ივ აა. 

რაც შე ეხ ება უშ იშ რო ებ ის სა მს ახ
ურ ის (სა ხე ლი პი რო ბი თია) უფ რო სის 
და ნი შვ ნას, ხმ ალ აძ ის გა ნმ არ ტე ბით, 

ეს და მო კი დე ბუ ლია იმ აზე, სა პა რლ
ამ ენ ტო ქვ ეყ ან ას თან გვ აქ ვს სა ქმე 
თუ სა პრ ეზ იდ ენ ტო სთ ან. სა პრ ეზ იდ
ენ ტო ქვ ეყ ნე ბში ას ეთი სა მს ახ ურ ებ
ის პი რვ ელი პი რე ბი, პრ ეზ იდ ენ ტის 
წა რდ გი ნე ბით, პა რლ ამ ენ ტის მი ერ 
ინ იშ ნე ბი ან, რე სპ უბ ლი კუ რი ტი პის 
ქვ ეყ ნე ბში კი მთ ავ რო ბა ნი შნ ავს პა
რლ ამ ენ ტის შე სა ბა მის კო მი ტე ტთ ან 
ერ თად. შე სა ძლ ოა, მხ ოლ ოდ პრ ემ იე
რმ აც და ნი შნ ოს.  

ვა ხტ ანგ ხმ ალ აძ ის გა ნმ არ ტე
ბით, სა ქა რთ ვე ლო რე სპ უბ ლი კუ
რი ქვ ეყ ანა უფ როა, ვი დრე შე რე
ული, სა პა რლ ამ ენ ტო მო დე ლი
სგ ან კი სა ქა რთ ვე ლო ძა ლი ან 
შო რს დგ ას. 

ვა ხტ ანგ ხმ ალ აძე არ ჩქ არ
ობს რა იმე კო ნკ რე ტუ ლი მო
სა ზრ ებ ისა თუ შე ხე დუ ლე ბის 
და ფი ქს ირ ებ ას. ის მი იჩ ნე ვს, 
რომ რე ფო რმ ებ ზე შე სა ბა მი სი 
ჯგ უფ ები მუ შა ობ ენ და პრ ინ ცი პე
ბის დო ნე ზე შე თა ნხ მე ბაც სწ ორ ედ 
იქ შე დგ ება. 

ასე რომ, წინ სა ინ ტე რე სო და ამ
ავე დრ ოს ხმ აუ რი ანი პრ ოც ესი გვ ელ

ის. 

უფ რო ად რე „პრ აი მტ აი მმა“ ამ 
თე მა ზე უს აფ რთ ხო ებ ისა და კრ
იზ ის ებ ის მა რთ ვის სა ბჭ ოს რი გით 
მე ორე მდ ივ ან თან, და ვით სუ ჯა შვ
ილ თან ექ სკ ლუ ზი ური ინ ტე რვ იუ 

ჩა წე რა. მი სი გა ნმ არ ტე ბით: 
– არ სე ბო ბს პო ლი ტი კუ რი გა

და წყ ვე ტი ლე ბა, გა ნხ ორ ცი ელ დეს, 
ერ თი მხ რივ, სა ხე ლმ წი ფო უს აფ
რთ ხო ებ ისა და მე ორე მხ რივ, პო ლი
ცი ური და სე რვ ის ებ ის ფუ ნქ ცი ებ ის 
ერ თმ ან ეთ ის გან გა მი ჯვ ნა. ეს გა და
წყ ვე ტი ლე ბა ემ სა ხუ რე ბა ქვ ეყ ნის 

უს აფ რთ ხო ებ ისა და მა რთ ლწ
ეს რი გის და ცვ ის კი დევ უფ

რო გა უმ ჯო ბე სე ბას. ჩვ ენი 
მთ ავ არი მი ზა ნია, შე იქ მნ ას 

უს აფ რთ ხო ებ ის ის ეთი 
სი სტ ემა, სა დაც შე მა
ვალ რგ ოლ ებს შო რის 
უზ რუ ნვ ელ ყო ფი ლი 
იქ ნე ბა კო ორ დი ნა ცია 
და ინ ფო რმ აც იის ოპ
ერ ატ იუ ლად გა ცვ ლა, 
რაც უს აფ რთ ხო ებ ის 
სი სტ ემ ის ეფ ექ ტუ რი 
და მო ქნ ილი მუ შა ობ ის 

სა წი ნდ არი იქ ნე ბა. სა
ბო ლო ოდ, რო გორ ჩა მო

ყა ლი ბდ ება სტ რუ ქტ ურა, 
მო ცე მულ ეტ აპ ზე, სა უბ არი 

ნა ად რე ვია, რა დგ ან ეს  უწ ყე ბა
თა შო რი სი ჯგ უფ ის სა მუ შაო პრ ოც

ეს ის შე დე გად გა მო იკ ვე თე ბა. ამ ას
თა ნა ვე, გა თვ ალ ის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
მს ოფ ლი ოს წა მყ ვა ნი და იმ ქვ ეყ ნე ბის 
გა მო ცდ ილ ება, რო მე ლთ აც სა ქა რთ
ვე ლოს მს გა ვსი უს აფ რთ ხო ებ ის გა
რე მო აქ ვთ... ამ ეტ აპ ზე რე ფო რმ ის 
გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის კო ნკ რე ტუ ლი ვა
დე ბის და დგ ენა, სა კი თხ ის კო მპ ლე
ქს ურ ობ იდ ან გა მო მდ ინ არე, შე უძ
ლე ბე ლია. ბუ ნე ბრ ივ ია, მას  ის დრო 
და სჭ ირ დე ბა, რაც სა კმ არ ისი იქ ნე ბა 
რე ფო რმ ის კო ნც ეფ ცი ისა და შე სა ბა
მი სი სა მა რთ ლე ბრ ივი აქ ტე ბის  სრ
ულ ყო ფი ლად მო მზ ად ებ ის თვ ის. მას 
შე მდ ეგ, რაც შე მუ შა ვდ ება შე სა ბა მი
სი ნო რმ ატ იუ ლი ბა ზა, ეტ აპ ობ რი ვად 
და იწ ყე ბა მა თი პრ აქ ტი კა ში იმ პლ ემ
ენ ტა ცია.

ვინ დანიშნავს 
მთავარ 

პროკურორსა 
და უშიშროების 

პირველ პირს

`არ სე ბო ბს 
პო ლი ტი კუ რი 

გა და წყ ვე ტი ლე ბა, 
გა ნხ ორ ცი ელ დეს, ერ თი 

მხ რივ, სა ხე ლმ წი ფო 
უს აფ რთ ხო ებ ისა 
და მე ორე მხ რივ, 
პო ლი ცი ური და 

სე რვ ის ებ ის 
ფუ ნქ ცი ებ ის 

ერ თმ ან ეთ ის გან 
გა მი ჯვ ნა~
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EXCLUSIVE

მაია სიდამონიძე: „ვფიქრობ, დღეს ჩვენს ეკონომიკას ძალიან სჭირდება 
ტურიზმის გააქტიურება, განვითარება და საექსპორტო შემოსავალი“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ბა კუ რი ან სა და გუ და ურ ში ტუ
რი სტ ებ ის რა ოდ ენ ობა გა ნა ხე ვრ ებ
ულ ია. იგ ივე პრ ობ ლე მაა ყა ზგ ებ ში, 
რო მე ლიც სულ ორ იო დე წლ ის წი
ნათ ყვ ელ აზე მი მზ იდ ვე ლი ზო ნა 
იყო უც ხო ელი ტუ რი სტ ებ ის თვ ის. 
ად გი ლო ბრ ივ ები კი სი ღნ აღ ში ხუ
მრ ობ ენ, ქუ ჩე ბი ის ეთი ცა რი ელ ია 
90ია ნი წლ ებ ის ას ოც ია ცია თა ვი
სთ ავ ად ჩნ დე ბაო... 

სტ ატ ის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, გა
სუ ლი წლ ის ია ნვ არ თან შე და რე ბით 
ტუ რი სტ თა რა ოდ ენ ობა 9%ით არ ის 
შე მც ირ ებ ული, ხო ლო ვი ზი ტო რე ბის 
რი ცხ ვმა 3%ით მო იკ ლო. ტუ რი ზმ ის 
დე პა რტ ამ ენ ტის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბას 
მი აჩ ნია, რომ სა გა ნგ აშო არ აფ ერ ია, 
მათ შო რის არც ცი ფრ ებ ში. თუ მცა 
სა კუ თარ მო ნა ცე მე ბში ის ინი მხ ოლ
ოდ 3%იან კლ ებ ას უთ ით ებ ენ. რაც 
შე ეხ ება 9%ს, გი ორ გი ჩო გო ვა ძის 
უწ ყე ბა, რო გო რც ჩა ნს, ამ ცი ფრს არ 
აღ ია რე ბს. სა მა გი ერ ოდ ხა ზგ ას მით 
აღ ნი შნ ავ ენ, რომ 2014 წე ლს ქვ ეყ ან
აში ტუ რი სტ ებ ის უპ რე ცე დე ნტო რა
ოდ ენ ობა და ფი ქს ირ და, ხო ლო 2015 
წე ლს კი დევ უფ რო დიდ ტუ რი სტ
ულ ნა კა დს ელ ოდ ებ იან. რა მდ ენ ად 
რე ალ ურ ია მო ნა ცე მე ბი, ეს ცა ლკე 
სა კი თხ ია, თუ მცა პრ ოფ ეს იო ნა ლე ბი 
აღ ნი შნ ავ ენ, რომ ტუ რი სტ ებ ის რი
ცხ ვი ჯე რჯ ერ ობ ით შე უჩ ერ ებ ლად 
მი დის კლ ებ ის კენ... ამ ის მი ზე ზი ბე
ვრ ია, მათ შო რის ერთერთ მთ ავ არ 
პრ ობ ლე მად სა ვი ზო რე გუ ლა ცი ები 
სა ხე ლდ ება, რა საც ეკ ონ ომ იკ ის მი
ნი სტ რი, გი ორ გი კვ ირ იკ აშ ვი ლიც კი 
აღ ია რე ბს. 

ტუ რი ზმ ის დე პა რტ ამ ენ ტში აც
ხა დე ბენ, რომ სა ვი ზო რე ჟი მის 
პრ ობ ლე მა უკ ვე მო ხს ნი ლია 
და კო ნკ რე ტუ ლი გე გმ აც 
შე მუ შა ვე ბუ ლი, რო გორ 
უნ და გა ზა რდ ოს ტუ რი
სტ თა რა ოდ ენ ობა და, 
ზო გა დად, რო გორ უნ და 
გა ნვ ით არ დეს ტუ რი ზმი 
სა ქა რთ ვე ლო ში. სა ინ ტე
რე სოა გე გმ ის ში ნა არ სი, 
მა გრ ამ, რო გო რც ირ
კვ ევა, ის ჯერ „გა სა იდ
უმ ლო ებ ულ ია“. ყო ველ 
შე მთ ხვ ევ აში ტუ რი ზმ
ის დე პა რტ ამ ენ ტი მის 
გა სა ჯა რო ებ აზე უა რს 
აც ხა დე ბს და მო კლე 
ახ სნაგა ნმ არ ტე ბე ბით 
შე მო იფ არ გლ ება. ის იც, 
ზო გა დად, ტუ რი ზმ ის 
ერ ოვ ნუ ლი ად მი ნი სტ რა
ცი ისა და არა კო ნკ რე ტუ
ლად ხე ლმ ძღ ვა ნე ლის, გი
ორ გი ჩო გო ვა ძის სა ხე ლით. 

სხ ვა თა შო რის მა შინ, 
რო დე საც აკ აკი გო გი ჩა იშ
ვი ლმა ჩო გო ვა ძეს სა კუ
თარ გა და ცე მა ში და კი
თხ ვა მო უწ ყო, სრ ულ იად 
სა ზო გა დო ება ჩო გო ვა
ძის მხ არ ეს და დგა და 
გო გი ჩა იშ ვი ლი ჟუ რნ ალ
ის ტუ რი ეთ იკ ის არ ქო ნა ში 

და ად ან აშ აუ ლა. არ ადა კი თხ ვა უმ არ
ტი ვე სი იყო, ტუ რი ზმ ის ად მი ნი სტ რა
ცი ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლს, წე სით, უნ და 
სც ოდ ნო და, რა იყო  დე დო ფლ ის წყ
არ ოს ტუ რი სტ ული და ნი შნ ულ ება. 
მით უფ რო მა შინ, რო დე საც გო გი
ჩა იშ ვი ლმა სა ვა რა უდო პა სუ ხე ბიც 
თა ვად შე სთ ავ აზა...  უკ ვე დღ ეს, შე
დე გე ბის და დე ბი სა და ტუ რი სტ ებ ის 
რა ოდ ენ ობ ის გა მო ან გა რი შე ბის შე
მდ ეგ, გო გი ჩა იშ ვი ლის კი თხ ვის არ
სიც მა რტ ივ ად აღ სა ქმ ელი ხდ ება... 
ფა ქტ ია, რომ გი ორ გი ჩო გო ვა ძე პა
სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის სა კუ თარ თა ვზე 
აღ ებ ას გა ურ ბის. 

ტუ რი ზმ ის ერ ოვ ნუ ლი ად მი ნი
სტ რა ცია: „2014 წე ლს სა ქა რთ ვე
ლო ში ტუ რი სტ ებ ის უპ რე ცე დე ნტო  
რა ოდ ენ ობა და ფი ქს ირ და. ჩვ ენს ქვ
ეყ ან აში შე მო მა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო 
მო გზ აუ რე ბის რი ცხ ვმა თი თქ მის 5 
მი ლი ონნა ხე ვა რს მი აღ წია. მა რთ ალ
ია, წე ლს პი რვ ელი თვ ის მო ნა ცე მე
ბით კლ ება ფი ქს ირ დე ბა (3%), წი ნა 
წლ ის ან ალ ოგ იურ პე რი ოდ თან შე
და რე ბით, მა გრ ამ ეს მო ნა ცე მე ბი არ 
იძ ლე ვა პა ნი კის სა ფუ ძვ ელს, მით უმ
ეტ ეს, რომ ჩვ ენ უკ ვე გა წე რი ლი გვ
აქ ვს მთ ელი წლ ის სა მო ქმ ედო გე გმა 

და აქ ტი ვო ბე ბი რო გო რც ში და, ას
ევე  სა ერ თა შო რი სო ბა ზრ ებ ზე, რაც 
სწ ორ ედ ტუ რი სტ ებ ის მო ზი დვ აზ ეა 
ორ იე ნტ ირ ებ ული. სა ქა რთ ვე ლო ში 
და გე გმ ილ ია რა მდ ენ იმე სა ერ თა შო
რი სო ღო ნი სძ იე ბის, მათ შო რის, ევ
რო პის ახ ალ გა ზრ დუ ლი ოლ იმ პი ად
ისა და უე ფას სუ პე რთ ას ის მა ტჩ ის 
ჩა ტა რე ბა. გა რდა ამ ისა, წე ლს პი რვ
ელ ად თბ ილ ის ში და პი რვ ელ ად კა ვკ
ას ია ში გა იმ არ თე ბა ევ რო პის რე კო ნს
ტრ უქ ცი ისა და გა ნვ ით არ ებ ის ბა ნკ ის 
(EBRD) ყო ვე ლწ ლი ური შე ხვ ედ რა და 
ბი ზნ ეს ფო რუ მი, ვე ლო დე ბით მა ღა
ლი რა ნგ ის სტ უმ რე ბს, სა მთ ავ რო ბო 
დე ლე გა ცი ებს და ბი ზნ ეს ისა და სა
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წა
რმ ომ ად გე ნლ ებს, რაც კი დევ უფ რო 
აა მა ღლ ებს სა ქა რთ ვე ლოს, რო გო რც 
ტუ რი სტ ული და ნი შნ ულ ებ ის ად
გი ლის, ცნ ობ ად ობ ას. გა რდა ამ ისა, 
ჯერ არ და სრ ულ ებ ულა ზა მთ რის 
ტუ რი სტ ული სე ზო ნი. ხე ლო ვნ ური 
გა თო ვლ ია ნე ბის სი სტ ემა სე ზო ნის 
კი დევ უფ რო გა ხა ნგ რძ ლი ვე ბის სა
შუ ალ ებ ას გვ აძ ლე ვს და, შე სა ბა მი
სად, ამ რე გი ონ ებ შიც ვე ლო დე ბით 
ტუ რი სტ ებს. თუ სა ერ თა შო რი სო 
შე მო სვ ლე ბის ტე ნდ ენ ცი ებს და ვა კვ
ირ დე ბით, ვნ ახ ავთ, რომ კლ ება ძი
რი თა დად და კა ვშ ირ ებ ულ ია შე მდ ეგ 
ფა ქტ ორ ებ თან: სა ვა ლუ ტო კრ იზ ისი, 
რო მე ლიც ფი ქს ირ დე ბა მრ ავ ალ ქვ ეყ
ან აში, გა ნს აკ უთ რე ბით კი რუ სე თში, 
სო მხ ეთ სა და უკ რა ინ აში. ას ევე, ერთ
ერ თი უმ ნი შვ ნე ლო ვა ნე სი ფა ქტ ორი, 
რაც შა რშ ან აც ახ დე ნდა გა ვლ ენ ას, 
გა ხლ ავთ რუ სე თსა და უკ რა ინ ას 
შო რის მი მდ ინ არე ომი. სა ომ არი მდ
გო მა რე ობა უკ რა ინ აში, თა ვი სთ ავ ად 
ცხ ად ია, ამ ცი რე ბს სა ერ თა შო რი სო 
შე მო სა ვლ ებს უკ რა ინ იდ ან. ეს, ზო გა
დად, რე გი ონ ში ქმ ნის და ძა ბულ ფო

ნს. ან ალ იზი აჩ ვე ნე ბს, რომ სა ერ
თა შო რი სო შე მო სვ ლე ბის კლ ება 

სწ ორ ედ იმ ქვ ეყ ნე ბი დან შე ინ
იშ ნე ბა, სა დაც სა ვა ლუ ტო, ეკ
ონ ომ იკ ური ან პო ლი ტი კუ რი 
კრ იზ ის ია“. 

დი დი ალ ბა თო ბით გე გმა 
სა ერ თო დაც არ არ სე ბო ბს. 
ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში, ჯე რჯ
ერ ობ ით, და ის იც ფა ქტ ია, 
რომ გი ორ გი ჩო გო ვა ძის 
უწ ყე ბას 2015 წე ლს ტუ
რი სტ ებ ის რა ოდ ენ ობ ის 
ზრ დის იმ ედი მთ ლი ან ად  
ხე ლი სუ ფლ ებ ის მი ერ და
გე გმ ილ ღო ნი სძ იე ბე ბზე აქ
ვს გა თვ ლი ლი. შე სა ბა მი სად, 
არ ჩა ნს, რა ნა ბი ჯე ბს დგ ამ ენ 

თა ვად, ან რა ღო ნი სძ იე ბე ბს 
ატ არ ებ ენ სფ ერ ოს გა ნვ ით

არ ებ ის თვ ის. მით უფ რო მა შინ, 
რო დე საც ტუ რი ზმ ის დე პა რტ
ამ ენ ტის ბი უჯ ეტი წი ნა წლ ებ თან 
შე და რე ბით სა გრ ძნ ობ ლად გა ზრ
დი ლია. სხ ვა თა შო რის, ბი უჯ ეტ
ის ზრ დის დე ტა ლი სა ინ ტე რე სოა 
იმ დე ნად, რა მდ ენ ად აც მო ქმ ედი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის წა რმ ომ ად გე
ნლ ები წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ ას სწ
ორ ედ გა და ჭა რბ ებ ული პი არ ის 
გა მო აკ რი ტი კე ბდ ნენ. მათ მი
აჩ ნდ ათ, რომ სა ქა რთ ვე ლოს 

სა იმ იჯო კლ იპ ებ ის გა და ღე ბა ში მი
უღ ებ ლად დი დი ოდ ენ ობ ის თა ნხ ები 
იხ არ ჯე ბო და, რო მე ლიც წყ ალ ში გა
და ყრ ილ ფი ნა ნს ებს უდ რი და... ტუ
რი ზმ ის დე პა რტ ამ ენ ტის ყო ფი ლი 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლის, მა ია სი და მო ნი ძის 
გა ნც ხა დე ბით, ჩო გო ვა ძის გუ ნდი კა
რგ ად ვერ აც ნო ბი ერ ებს, რა მნ იშ ვნ
ელ ოვ ანი წვ ლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლია 
ტუ რი ზმ ის სფ ერ ოს არ სე ბუ ლი ეკ ონ
ომ იკ ური კრ იზ ის ის და ძლ ევ აში. 

მა ია სი და მო ნი ძე, ტუ რი ზმ ის 
დე პა რტ ამ ენ ტის ყო ფი ლი ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლი:

– ტუ რი სტ ებ ის ნა კა დის შე მც ირ
ებ ის მი ზე ზი ძა ლი ან ბე ვრ ია, რა დგ ან 
შე მც ირ ებ ის  ტე ნდ ენ ცია არა მა რტო 
სტ ატ ის ტი კურ მო ნა ცე მე ბში, არ ამ ედ 
კე რძო სე ქტ ორ შიც ჩა ნს. ჩა ნს, რომ 
სხ ვა და სხ ვა სა სტ უმ რო ებ ში და ტვ
ირ თვა შე მც ირ ებ ულ ია, არც ტუ რი
სტ ულ სა აგ ენ ტო ებ შია ის ეთი მო თხ
ოვ ნე ბი ჯგ უფ ებ ზე, რო გო რიც ად რე 
იყო. ამ ყვ ელ აფ რის მი ზე ზი, რაც სა
ხე ლდ ება და რო გო რც კე რძო სე ქტ
ორ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ იდ ან ვი ცი, 
გა რკ ვე ულ წი ლად და კა ვშ ირ ებ ულ ია 
რე გი ონ ში შე ქმ ნილ არ ას ტა ბი ლურ 
სი ტუ აც ია სთ ან. რო გო რც წე სი,  უს
აფ რთ ხო ებ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით ძა
ლი ან ბე ვრი შე კი თხ ვა ის მის ხო ლმე, 
პრ ობ ლე მე ბს ქმ ნის ას ევე სა ვი ზო 
შე ზღ უდ ვე ბი. ამ ყვ ელ აფ ერ მა კი 
გა რკ ვე ულ ბა ზრ ებ ზე იმ ოქ მე და, მა
გა ლი თად, ის ეთ ზე, რო გო რი ცაა დუ
ბაი. მო ლო დი ნი კი, რომ ეს ბა ზრ ები 
თუ ნდ აც პო სტ სა ბჭ ოთა ქვ ეყ ნე ბის 

ბა ზრ ებ ით ჩა ნა ცვ ლდ ებ ოდა, არ გა
მა რთ ლდა. მო გე ხს ენ ებ ათ, რა ხდ ება 
უკ რა ინ აში. რაც შე ეხ ება რუ სე თს, 
იქ დი დი ეკ ონ ომ იკ ური კრ იზ ის ია და 
ტუ რი ზმ ზე ეს ნა მდ ვი ლად აი სა ხე ბა. 
მე ორე მხ რივ, უა რყ ოფ ით ად მო ქმ ედ
ებს უკ ვე სა ქა რთ ვე ლო ში, ად გი ლზე 
შე მც ირ ებ ულ ია მა რკ ეტ ინ გუ ლი კა
მპ ან იე ბი, აქ ტი ვო ბე ბი. პრ ობ ლე მაა 
ახ ალ ბა ზრ ებ თან და კა ვშ ირ ებ ით აც, 
რა დგ ან წი ნა წლ ებ ში სა კმ აოდ დი დი 

აქ ტი ვო ბე ბი იყო ამ მხ რივ. რა საც ვერ 
ვი ტყ ვით დღ ევ ან დელ რე ალ ობ აზე. 
თუ გა ვი თვ ალ ის წი ნე ბთ, რომ მს ოფ
ლიო ტუ რი სტ ულ ბა ზა რზე დი დი 
კო ნკ ურ ენ ცი აა, შე სა ბა მი სად, ძა ლი
ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ქვ ეყ ნის სა ხე ლის 
გა რეთ გა ტა ნა,  მი ვხ ვდ ებ ით, რომ 
სა კმ აოდ ბე ვრი მი ზე ზი გრ ოვ დე ბა 
იმ ის ას ახ სნ ელ ად, რა ტომ შე მც ირ და 
სა ქა რთ ვე ლო ში ვი ზი ტო რე ბის რა
ოდ ენ ობა. დი დი იმ ედი მა ქვს, რომ შე
მც ირ ება სე ზო ნის და დგ ომ ის თა ნა ვე 
შე ჩე რდ ება და ზრ და ში გა და ვა. 

– თუ მცა ტუ რი ზმ ის დე პა რტ
ამ ენ ტის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა აც ხა
დე ბს, რომ არ აფ ერი სა პა ნი კო არ 
არ ის...

– ზო გა დად, სა კი თხ ის ად მი პო
ზი ტი ური მი დგ ომა ცუ დი არ არ ის. 
იმ ედი მა ქვს, რომ მათ სი ტყ ვე ბს და
ეჯ ერ ება, იმ იტ ომ რომ, თუ არ სე
ბუ ლი სუ რა თი სა გა ნგ აშო არ არ ის, 
მა შინ ეს პრ ობ ლე მა მა ლე უნ და გა
მო სწ ორ დეს. მა გრ ამ, მე ორე მხ რივ, 
კე რძო სე ქტ ორ ში პა ნი კის სა ფუ ძვ

ელი, რა თქ მა უნ და, არ ის, რა დგ ან აქ 
კე რძო კა პი ტა ლზე, ინ ვე სტ იც იე ბზ ეა 
სა უბ არი და რე ალ ურ ად ეს  ბი ზნ
ესი კო მე რც იუ ლია. ტუ რი ზმ ის ად
მი ნი სტ რა ცი ას დღ ეს დღ ეო ბით აქ ვს 
ბე რკ ეტ ები, რომ უფ რო აქ ტი ურ ად 
ჩა ერ თონ იგ ივე კა ნო ნმ დე ბლ ობ ის 
შე მუ შა ვე ბა ში, რო მე ლიც სა ვი ზო შე
ზღ უდ ვე ბის შე მო ღე ბას ეხ ება. ას ევე, 
აქ ვთ სა შუ ალ ება, ძა ლი ან აქ ტი ურ ად 
იყ ვნ ენ ჩა რთ ულ ები ბე ვრ სა კა ნო
ნმ დე ბლო ინ იც ია ტი ვა ში, რო მე ლიც 
უშ უა ლოდ ტუ რი ზმ ის ინ დუ სტ რი ას 
ეხ ება, და და იც ვან ამ სფ ერ ოს ინ ტე
რე სე ბი მთ ავ რო ბა ში. მე ორე მხ რივ, 
ტუ რი ზმ ის დე პა რტ ამ ენ ტს აქ ვს სა
კმ აოდ დი დი ბი უჯ ეტი, ბე ვრ ად დი
დი ბი უჯ ეტი, ვი დრე ჩემ დრ ოს იყო. 
მათ მა ქს იმ ალ ურ ად უნ და გა მო იყ ენ
ონ და შე ის წა ვლ ონ ბა ზრ ები, სა დაც 
პო ტე ნც ია ლია, რომ, რაც შე იძ ლე ბა 
სწ რა ფად, ამ ავე სე ზო ნზე მო იზ იდ ონ 
ვი ზი ტო რე ბი. 

–  თა ვად აღ ნი შნ ეთ, რომ აქ ტი
ვო ბე ბი წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ ის დრ ოს 
ბე ვრ ად მე ტი იყო. სწ ორ ედ ამ იტ ომ 
გა კრ იტ იკ ებ დათ მა ში ნდ ელი ოპ
ოზ იც ია, ამ ბო ბდ ნენ, რომ ზე დმ ეტ
ად ბე ვრი ფი ნა ნს ები იხ არ ჯე ბო და 
პი არ ში...

–  რა დგ ან მა თი მთ ავ არი კრ იტ იკა 
იყო ის, რომ ძა ლი ან დი დი თა ნხ ები 
იხ არ ჯე ბო და პი არ ში, ახ ალი ხე ლი სუ
ფლ ებ ის პო ლი ტი კა სა წი ნა აღ მდ ეგ ოა 
და  ის ინი მი იჩ ნე ვენ, რომ პი არ ში ფი
ნა ნს ები არ უნ და და იხ არ ჯოს. მა თი 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა სა ხე ზეა. ცხ ად ია, 
რომ არ იხ არ ჯე ბა ფი ნა ნს ები ტუ რი
ზმ ის მი მა რთ ულ ებ ით და შე დე გე ბიც 
და დგა. არ ვი ცი, და მე თა ნხ მე ბი ან თუ 
არა, მა გრ ამ ფა ქტ ია, რომ ამ სფ ერ
ოში თა ნხ ებ ის ჩა დე ბა სა ჭი როა, რა
დგ ან ეს არ არ ის მხ ოლ ოდ ხა რჯ ები, 
რო მე ლს აც ქვ ეყ ანა იღ ებს. თა ნხ ებ ის 
ჩა დე ბას ძა ლი ან დი დი შე მო სა ვა ლი 
მო სდ ევს. ტუ რი ზმ ში, ას ევე, არ ის სა
ექ სპ ორ ტო შე მო სა ვა ლი. ვფ იქ რობ, 
დღ ეს ჩვ ენს ეკ ონ ომ იკ ას ძა ლი ან სჭ

ირ დე ბა ტუ რი ზმ ის სფ ერ ოს გა აქ ტი
ურ ება, გა ნვ ით არ ება და სა ექ სპ ორ
ტო შე მო სა ვა ლი. 

– შე იძ ლე ბა ვთ ქვ ათ, რომ ტუ
რი ზმ ის დე პა რტ ამ ენ ტის ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლო ბა და, ზო გა დად, დღ ევ ან
დე ლი მთ ავ რო ბა სა თა ნა დოდ ვერ 
აფ ას ებს აღ ნი შნ ული სფ ერ ოს მნ იშ
ვნ ელ ობ ას?

– გა რკ ვე ულ წი ლად, ას ევე ხდ ება 
სხ ვა ქვ ეყ ნე ბშ იც, სა დაც ტუ რი ზმ ის 
სფ ერო სე რი ოზ ულ ად არ არ ის აღ
ქმ ული და ტუ რი ზმ ის მნ იშ ვნ ელ ობა 
ბო ლო მდე არ არ ის გა თვ ით ცნ ობ იე
რე ბუ ლი. ბე ვრს ტუ რი ზმი მხ ოლ ოდ 
და მხ ოლ ოდ გა რთ ობა და მო გზ აუ
რო ბა ჰგ ონ ია. ას ეთ შე მთ ხვ ევ აში, ვფ
იქ რობ, ტუ რი ზმ ის დე პა რტ ამ ენ ტის 
რო ლი ის იც არ ის, რომ აქ ცე ნტ ირ ება 
მო ახ დი ნოს და ყუ რა დღ ება გა ამ ახ ვი
ლოს, რა მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი წვ ლი ლის 
შე ტა ნა შე უძ ლია ტუ რი ზმს ეკ ონ ომ
იკ ური კრ იზ ის ის და ძლ ევ ასა და მის 
გა ნვ ით არ ებ აში.

„ტურიზმის 
დეპარტამენტის 

როლი ისიც არის, რომ 
მოახდინოს აქცენტირება 

და ყურადღება 
გაამახვილოს, რა 

მნიშვნელოვანი წვლილის 
შეტანა შეუძლია ტურიზმს 
ეკონომიკური კრიზისის 

დაძლევასა და მის 
განვითარებაში“

ტუ რი ზმ ის დე პა რტ ამ ენ ტის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბას მი აჩ ნია, 
რომ სა გა ნგ აშო არ აფ ერ ია, 
მათ შო რის არც ცი ფრ ებ ში. 

თუ მცა სა კუ თარ 
მო ნა ცე მე ბში ის ინი მხ ოლ ოდ 
3%-იან კლ ებ ას უთ ით ებ ენ. 
რაც შე ეხ ება 9%-ს, გი ორ გი 

ჩო გო ვა ძის უწ ყე ბა, რო გო რც 
ჩა ნს, ამ ცი ფრს არ აღ ია რე ბს. 
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მა რი ტა და ჯე ჯი თე ატ რა
ლურ უნ ივ ერ სი ტე ტში ჯგ უფ ელ
ები არ იან, გი ზო ჟო რდ ან ია სა და 
ნა ნუ კა ხუ სკ ივ აძ ის ჯგ უფ ში. ცნ
ობ ილი ოჯ ახ ის შვ ილ ები ორ წე
ლი წადნა ხე ვრ ის წინ შე ხვ დნ ენ 
ერ თმ ან ეთს. ზუ სტ ად არც ერ თს 
ახ სო ვს, ამ ურ ის ის არ მა რო დის 
გა უა რათ გუ ლში. 23 წლ ის მა რი
ტა მს ახ იობ მა რი ნა ჯა ნა ში ას შვ
ილ იშ ვი ლია, 21 წლ ის ჯე ჯი ნი კო 
გო მე ლა ურ ისა და ეკა ნი ჟა რა ძის 
ვა ჟია. რო გო რც ხე და ვთ, ორ ივე 
ოჯ ახ ის ტრ ად იც იას გა ჰყ ვა. წყ
ვი ლი სწ ავ ლის გა სა გრ ძე ლე ბლ
ად გე რმ ან ია ში აპ ირ ებს გა მგ ზა

ვრ ებ ას. ეს წე ლი წადნა ხე ვა რში 
იქ ნე ბა. 

გე რმ ან ია ში
„ამ დე ნი ნე რვ ებ ის შლ ის თვ ის 

და ტკ ივ ილ ის თვ ის მე ცო დე ბიო, 
ბე ბია მე უბ ნე ბო და, არ უნ დო და 
მს ახ იო ბო ბის კვ ალ ზე გა ვყ ოლ
ოდი. მა რთ ლა არ ის მო მე ნტი, 
რო დე საც გუ ლი გტ კი ვა, მა გრ ამ 
არ უნ და შე იმ ჩნ იო და უნ და მო
ერ იო ამ ყვ ელ აფ ერს. დღ ეს მს ახ
იო ბი სთ ვის სა ქა რთ ვე ლო ში ცუ
დი სი ტუ აც იაა, სპ ექ ტა კლ ები არ 
იდ გმ ება. ამ იტ ომ გა და ვწ ყვ იტ ეთ 
სა ზღ ვა რგ არ ეთ სა სწ ავ ლე ბლ ად 
წა სვ ლა“ – სულ ახ ალ გა ჩე ნილ იდ
ეას გვ იმ ხე ლს მა რი ტა.

– იდ ეა ვის ეკ უთ ვნ ის? 
– მე, ჯე ჯი და ჩვ ენი რა მდ ენ იმე 

მე გო ბა რი ვი სხ ედ ით, ჩა ის ვს ვა მდ
ით და ვწ უხ დით, იმ აზე რა რთ ულ
ია ჩვ ენს ქყ ვე ყა ნა ში სა მუ შა ოს პო
ვნა. იქ ნებ სა ფრ ან გე თში წა ვს ულ
იყ ავ ითმე თქი, იდ ეა წა რმ ოვ თქ ვი. 
მა მა იქ ცხ ოვ რო ბს. ჯე ჯიმ თქ ვა, 
სა ფრ ან გე თში არ გვ ინ და, გე რმ
ან ია ში წა ვი დეთ, რა დგ ან ყვ ელ აზე 
სტ უდ ენ ტუ რი ქვ ეყ ან ააო. იდ ეა 
მო მე წო ნა და ავ იტ აცე. ახ ლა ვა მუ
შა ვე ბთ. ოჯ ახ ში ვთ ქვ ით და თქ ვენ 
გე უბ ნე ბით, სულ ახ ალი იდ ეაა. 

„ჯე ჯის შო რი დან იც ნო ბდა“
მა რი ტას მა მა, ბე ქა ჯა ნა შია, 

მა მის მს გა ვს ად, მხ ატ ვა რია. დე
დის გვ არ ზე იმ იტ ომ არ ის, რომ 

უკ ვე თი თქ მის ორი თვ ეა ინ დი რა 
ჯგ ერ ნა ია შე ყვ არ ებ ულს და შო რდა. 
ჯერ კი დევ „ნი ჭი ერ ში“ მო ნა წი ლე
ობ ის დრ ოს ყუ რე ბა მდე შე ყვ არ ებ
ულ მა მო გვ ცა ინ ტე რვ იუ. ვი ნა ობა 
არც მა შინ გა უმ ხე ლია და ამ ის გან 
თა ვი ამ ჯე რა დაც შე იკ ავა. „თა ვი და
ნვე ვე ცი პა ტი ვი მის გა და წყ ვე ტი
ლე ბას, რომ არ გა მე სა ჯა რო ე ბი ნა 
მი სი ვი ნა ობა. უპ ირო ად ამ ია ნი გა
მო ვალ, ახ ლა თუ ვი ტყ ვი, ვინ არ ის. 
თან და მე მუ ქრა, პრ ეს აში არც ჩე მი 
ფო ტო და არც ვი ნა ობა გა მო აქ ვე
ყნო, თო რემ არ ას დრ ოს გა გა ხა რე
ბო“– ექ სკ ლუ ზი ურ ინ ტე რვ იუს გვ
აძ ლე ვს ინ დი რა. 

სა მწ ლი ანი ურ თი ერ თო ბა „ნი ჭი
ერ ის“ პე რი ოდ ში და ეძ აბ ათ. მე გა შო
უს წინ ინ დი რას დე პრ ეს იუ ლი პე რი
ოდი უძ ღო და. ამ დრ ოს მო მღ ერ ალს 
შე ყვ არ ებ ული გვ ერ დით ედ გა და მდ
გო მა რე ობ იდ ან გა მო სვ ლა ში ძა ლი ან 
და ეხ მა რა. წყ ვი ლი სა მი წე ლი, ქო რწ
ინ ებ ის გა რე შე, ერ თად ცხ ოვ რო ბდა. 
ამ ის გა მო ინ დი რას ოჯ ახ ის წე ვრ
ებ თან კო ნფ ლი ქტ იც კი მო უვ იდა. 
„გვ ქო ნდა პრ ობ ლე მე ბი. ჩვ ენ ორ ივე 
მო რი ელ ები ვა რთ და არ ავ ის აზ რი 
არ გა ვი თვ ალ ის წი ნეთ. უფ რო სი ძმ აც 
ეც ადა და მლ აპ არ აკ ებ ოდა. ჩე მგ ან ას
ეთ სა ქც იე ლს არ იმ სა ხუ რე ბდა, მა გრ
ამ იც ის, რომ ხე ლო ვა ნი ვარ და თან 
ას ეთი ბე დნ იე რი. ამ იტ ომ თვ ით ონ აც 
ბე დნ იე რია. მთ ავ არ ია სი ყვ არ ული იყ
ოს, და თუ თე თრი კა ბა არ ჩა ვი ცვი და 
სა ქო რწ ინო ბე ჭე დი არ მი კე თია, არ 
არ ის ჩე მთ ვის აუ ცი ლე ბე ლი. ბე ვრი 
მი ნა ხა ვს ოფ იც ია ლუ რი ქო რწ ინ ებ ის 
მე რე ორ წე ლში და ნგ რე ული ოჯ ახ
ით. ეს არ არ ის სი ყვ არ ული. სი ყვ არ
ული, პი რვ ელ რი გში, შე ჩვ ევ აა, რო მე
ლს აც მო სდ ევს ურ თი ერ თგ აგ ება, თა
ნა დგ ომა. მის გვ ერ დით ყვ ელ აფ ერი 
გი ნდა“– ეს ინ ტე რვ იუ მო მღ ერ ალ მა 
„პრ აი მტ აი მს“ დე კე მბ ერ ში მი სცა. 
დღ ეს კი და ნგ რე ულ ურ თი ერ თო ბა ზე 
სა უბ რო ბს, ის ევ ჩვ ენ თან და ჩვ ენი მკ
ით ხვ ელ ის თვ ის. 

„ვნ ან ობ“
ინ დი რა ჯგ ერ ნა ია: გუ ლი მწ ყდ ება 

იმ აზე, რომ სა მი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
ვერ გა ვი ცა ნი ად ამ ია ნი და სულ სხ ვა 
ვი ნმე შე მრ ჩა ხე ლში. პი რვ ელი წე ლი 
იდ ეა ლუ რი იყო, მე ორე წე ლიც კა რგი 
იყო. ბო ლო სა მი თვე კი მე გო ნა, სულ 
სხ ვა ად ამ ია ნთ ან ვც ხო ვრ ობ დი. დღ ეს 
მე ძა ლი ან ვნ ან ობ, რომ ამ ად ამ ია ნის 
გუ ლი სთ ვის ჩე მი ოჯ ახ ის წი ნა აღ მდ
ეგ წა ვე დი. ვგ ულ ის ხმ ობ იმ ას, რომ 
ჩე მე ბი ჩე მი მა სთ ან ერ თად ცხ ოვ რე
ბის წი ნა აღ მდ ეგ ნი იყ ვნ ენ. ვნ ან ობ. ეგ 
ად ამ ია ნი არ ღი რდა იმ ად, რომ მე ჩე
მი ოჯ ახ ის წი ნა აღ მდ ეგ წა ვს ულ იყ ავი. 
მი ხა რია ის, რომ ქო რწ ინ ებ აში არ ვყ
ოფ ილ ვა რთ. მე რომ შვ ილი მყ ოლ ოდა 
მი სი ხა თრ ით ამ რა ღა ცე ბის და თმ ობა 
მო მი წე ვდა. მა რტ ოხ ელა დე დო ბა ზე 
გა ფი ქრ ებ აც არ მი ნდა. 

ჩვ ენი ურ თი ერ თო ბა „ნი ჭი ერ ის“ 
პე რი ოდ ში და იძ აბა. სა უბ რე ბს ჩხ
უბ ით ვა სრ ულ ებ დით. ჩვ ენს სა ხლ ში 
ლე წვამს ხვ რე ვის ხმა ის მო და. ამ ის 
გა გრ ძე ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო. ახ ლა 
სა ხლ ში ხე ლო სნ ები მყ ავს და ჩვ ენს 

და ლე წი ლს ვა სწ ორ ებ ინ ებ. 
– მა ინც რა გა ხდა მი სი ასე შე ცვ

ლის მი ზე ზი?
– მე აღ არ მრ ჩე ბო და იმ ის დრო, 

რომ მი სთ ვის ყუ რა დღ ებ ის დი დი ნა
წი ლი და მე თმო. ეს გა უგ ებ რო ბა დრ
ოის უქ ონ ლო ბის გა მო გა ჩნ და. დე პრ
ეს ია ში მყ ოფი სა ხლ ში ვი ჯე ქი და გვ
ერ დით მყ ავ და. რომ გა მო ვკ ეთ დი და 
პრ ოე ქტ ში ვმ ონ აწ ილ ეო ბდი, უყ ურ
ად ღე ბო ბით პრ ობ ლე მე ბი შე გვ ექ მნა. 
შე იც ვა ლა და ის ეთი ეჭ ვი ანი გა ხდა, 
რომ მის გვ ერ დით ცხ ოვ რე ბა გა უს აძ
ლი სი იყო. ქუ ჩა ში წა ნწ ალს მი ეჩ ვი ეო 
– ეს იყო სა ყვ ედ ურ ებ ის და სა წყ ისი. 
იყო უა ზრო ეჭ ვი ან ობს ფრ აზ ები – 
რა ტომ გე ჯდა გვ ერ დით? ასე ახ ლოს 
რა ტომ და გი ჯდა? რა ტომ ეს აუ ბრე? 
ას ეთი ელ ემ ენ ტა რუ ლი რა მი დან იმ
ხე ლა ჩხ უბ ამ დე მი ვდ იო დით, წყ ობ
იდ ან გა მო ვყ ავ დი. ღა მით მა ღვ იძ ებ და 
და იგ ივე კი თხ ვე ბს მი სვ ამ და, რა საც 

დღ ის ით. ეგ ონა ძი ლში „სი მა რთ ლეს“ 
და მა ცდ ენ ინ ებ და. „ფე ის ბუ ქზე“ კი
თხ ულ ობ და კო მე ნტ არ ებს, პა სუ ხე ბს 
ჩე მს ნა ცვ ლად თვ ით ონ წე რდა. ნი კა 
გვ არ ამ იას გა და წყ ვე ტი ლე ბით „ნი ჭი
ერ ში“ 10 ათ ასი ევ რო რომ მო ვი გე, 
„ფე ის ბუ ქზე“ ჭო რა ობა ატ ყდა – რა
ტომ მი სცა ამ დე ნი ფუ ლი, სა ყვ არ
ლე ბი ხომ არ არ ია ნო? გა ღი ზი ან და 
ამ კო მე ნტ არ ებ ზე, თა ვს შე ურ აც ხყ
ოფ ილ ად გრ ძნ ობ და, ვერ ეგ უე ბო და. 
ამ დრ ოს თვ ით ონ იც ოდა, ნი კა სთ ან 
რო გო რი მო რი დე ბუ ლი ურ თი ერ თო
ბაც მა ქვს. მა გრ ამ ამ ჭო რა ობ ას უღ
რმ ავ დე ბო და, ეჭ ვე ბში ვა რდ ებ ოდა, 
რას იფ იქ რე ბენ შე ნზ ეო. მა რტ ივ ად 
იც ხო ვრემე თქი ვუ რჩ ევ დი, მა გრ ამ ეს 
ვერ მო ახ ერ ხა, გუ ლში იხ ვე ვდა ბე ვრ 
რა მეს. ერ თი კვ ირა და რდ ობ და, ასე 
რა ტომ გი თხ რე სო. ხა ლხი რომ დიდ 
ყუ რა დღ ებ ას მა ქც ევ და, გა ღი ზი ან
ება და ეწ ყო. გი ჟდ ებ ოდა, სრ ული ამ 
სი ტყ ვის მნ იშ ვნ ელ ობ ით. რე სტ ორ
ან ში ვი ყა ვი მე გო ბრ ებ თან ერ თად 
და იქ მო ვა რდა და „კო ნც ერ ტე ბი“ 
ჩა მი ტა რა. უკ ვე გა უს აძ ლი სი გა ხდა 
მის გვ ერ დით ყო ფნა. ბე ვრი სი კე თე 
გა მი კე თა, მძ იმე დრ ოს გვ ერ დით მე
დგა. მა სზე და მო კი დე ბუ ლი ვი ყა ვი. 
მი ვე ნდე. მა გრ ამ ავ ად მყ ოფ ური ეჭ ვი
ან ობ ით არც მე, არც ოჯ ახ ის წე ვრ ები 
და არც მე გო ბრ ები არ და გვ ზო გა. ეს 
ავ ად მყ ოფ ობ აა, სი ყვ არ ული არ არ ის. 
ზო გი კა ცის ბუ ნე ბა ში ეს დე ვს და ად
რე თუ გვ იან ამ ჟღ ავ ნე ბს. თუ პი რვ
ელი გა მო ვლ ინ ება აპ ატ იე, მე რე სულ 
გა მო ამ ჟღ ავ ნე ბს და ჯო ჯო ხე თში გა
ცხ ოვ რე ბს. ამ იტ ომ, ერ თხ ელ აც კა რი 
გა ვუ ღე და გა დი, შე ნი და ნა ხვა აღ არ 
მი ნდამე თქი, ვუ თხ არი. არ ის რა ღაც, 
რა საც ვერ ვპ ატ იობ. მას ვერ წა რმ
ოე დგ ინა თუ მე ამ გა და წყ ვე ტი ლე ბას 
მი ვი ღე ბდი. ბო დი შე ბი მი ხა და, პა ტი

ება ით ხო ვა, მა გრ ამ ეს უკ ვე გვ ია ნია. 
ერ თხ ელ რომ გა ტკ ენს, ის მე ორ ედ აც 
გა ტკ ენს და ასე გა აგ რძ ელ ებს. ამ იტ
ომ იქ ვე უნ და გა წყ ვი ტო ურ თი ერ თო
ბა. ძნ ელ ია, მის გა რე შე ცხ ოვ რე ბა მი
ჭი რს, მა გრ ამ იმ ედ ია, ამ ყვ ელ აფ ერს 
და ვძ ლევ. 

 „მე ძლ იე რი გო გო ვარ“
 მე სა მე კრ იზ ის ული წლ ის ბრ

ალი ყო ფი ლა.
 ეგ არ აფ ერ შუ აშ ია. მე რომ ვერ 

გა მი გებ, ას ეთ მა რტ ივ ად ამ ია ნს, თვ
ით ონ გა ქვს პრ ობ ლე მა. 

 სა ხლ ში ლე წვა გა გვ ქო ნდ აო და 
სი ტყ ვი ერი ან ფი ზი კუ რი შე ურ აც
ხყ ოფ აც ხომ არ ყო ფი ლა?

 იყო, რა საც ვე რა სდ როს ვა პა ტი
ებ. არ და ვმ ალ ავ და სი ტყ ვი ერ თან ერ
თად ფი ზი კუ რი შე ურ აც ხყ ოფა იყო, 
რო გო რც მი სგ ან, ას ევე ჩე მგ ან აც. 
სა ლა ნძ ღა ვი სი ტყ ვა არ და გვ იტ ოვ
ებ ია ერ თმ ან ეთ ის თვ ის რომ არ გვ ეძ
ახა. შო კში ჩა მა გდო მი სმა არ აა დე კვ
ატ ურ მა ეჭ ვი ან ობ ამ. მტ ერ მა მნ ახა 
გა გი ჟე ბუ ლი. ძა ლი ან ხი სტი ვხ დე ბი. 
რო ცა ბე ვრი ად ამ ია ნი მც ნო ბს და 
კო მპ ლი მე ნტს მე უბ ნე ბა, ეს შე გნ ებ
ულ მა ად ამ ია ნმა ჩვ ეუ ლე ბრ ივ უნ და 
მი იღო და არა შე რც ხვ ენ ად და თა ვის 
მო ჭრ ად. „ფე ის ბუ ქზე“ კო მპ ლი მე ნტი 
მო უწ ერ იათ და ჩე მს ნა ცვ ლად გა უც
ია პა სუ ხი... თა ვი დან ვც დი ლო ბდი ეს 
ყვ ელ აფ ერი არ გა მე მხ ილა. თუ მცა 
და მა ლუ ლი არ აფ ერი რჩ ება. ად რე თუ 
გვ იან მჟ ღა ვნ დე ბა. ეს ჩვ ენ მა ოჯ ახ
ებ მა გა იგ ეს, ამ ას მო ჰყ ვა შე სა ბა მი სი 
ზო მე ბის მი ღე ბა. ოჯ ახ იც და მე ხმ არა, 
რომ ამ ურ თი ერ თო ბი სთ ვის წე რტ
ილი და მე სვა. ჩე მს ძმ ას სხ ვა ზო მე ბის 
მი ღე ბა უნ დო და, მა გრ ამ ჯე რჯ ერ ობ
ით ჩე მი ძა ლე ბით შე ვძ ელი სა ქმ ის მო
გვ არ ება. 

– შე გე შვა?
– არ შე მე შვა. ეტ ყო ბა მა ინც ჰგ ონ

ია, რომ ვა პა ტი ებ. სი ტყ ვი ერ ად ვე ტყ
ვი მი პა ტი ებ იამე თქი. რო გო რც ად ამ
ია ნი მე ცო დე ბა, უჩ ემ ოდ რა ტა ნჯ ვის 
გა ვლ აც მო უწ ევს. 

– თვ ით ონ რო გორ გა და იტ ანე?
– მე ძლ იე რი გო გო ვარ, თა მუ ნა! 

ად ამ ია ნე ბი ერ თმ ან ეთ ის სი კვ დი ლს 
ვე გუ ებ ით და და შო რე ბა საც მო ვი ნე
ლებ. 
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my View

მარიტა ჯანაშიამ საფრანგეთში მამას შეყვარებული ჩაუყვანა

„ჯეჯი ვერ 
იტანს სამოდელო 
სფეროს. თავიდან 
ურთიერთობა რომ 
დავიწყეთ, მთხოვა, 

არასდროს წამიყვანო 
ჩვენებებზეო. 

გავიდა ხუთი თვე 
და მეკითხება, 

რატომ არ მიგყავარ 
ჩვენებაზეო? 

თავის პრინციპს 
გადააბიჯა და ჩემ 

გამო დათმო თავისი 
დამოკიდებულება“

ინდირა ჯგერნაია „ბოიფრენდს“ სკანდალურად დაშორდა

E
X

C
L
U

S
IV

E

„დამემუქრა, 
პრესაში 
არც ჩემი 
ფოტო და 
არც ვინაობა 
გამოაქვეყნო, 
თორემ 
არასდროს 
გაგახარებო“

„სიტყვიერთან ერთად ფიზიკური შეურაცხყოფა იყო. 
ჩვენს სახლში ლეწვა-მსხვრევის ხმა ისმოდა. ახლა სახლში 

ხელოსნები მყავს და ჩვენს დალეწილს ვასწორებინებ“

„ნიკა გვარამიას გადაწყვეტილებით 
„ნიჭიერში“ 10 ათასი ევრო რომ 
მოვიგე, „ფეისბუქზე“ ჭორაობა 

ატყდა – რატომ მისცა ამდენი ფული, 
საყვარლები ხომ არ არიანო? ამ 

კომენტარებზე გაღიზიანდა, თავს 
შეურაცხყოფილად გრძნობდა“

„დღეს ძალიან ვნანობ 
იმას, ამ ადამიანის 
გულისთვის ჩემი 

ოჯახის წინააღმდეგ 
რომ წავედი“

„შეიცვალა და 
ეჭვიანი გახდა – 
ქუჩაში წანწალს 

მიეჩვიეო, 
მეუბნებოდა. 

ღამით მაღვიძებდა 
და იგივე კითხვებს 

მისვამდა, 
რასაც დღისით. 

ეგონა ძილში 
„სიმართლეს“ 

დამაცდენინებდა“ 

„რესტორანში ვიყავი 

მეგობრებთან ერთად, იქ 

მოვარდა და „კონცერტები“ 

ჩამიტარა“

ორშაბათი, 16 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 36



პა ტა რა ობ აში სა ბუ თი და კა რგა. 18 
წლ ის იყო სა ხლ ის ყი დვ ის ას ეს სა ბუ თი 
რომ და სჭ ირ და. უც ებ გა მო უთ ქვ ამს 
სუ რვ ილი, დე და, შე ნს გვ არ ზე მი ნდა 
ყო ფნ აო. ასე გა ხდ ნენ გო ცა ძე ები ჯა
ნა ში ები. 

– ეს ბა ბუ ას არ სწ ყი ნს?
– არა, ბა ბუა ყვ ელ აზე სა ყვ არ ელ

ია მთ ელ მს ოფ ლი ოში. მი სგ ან ბე ვრ 
რა მეს ვს წა ვლ ობ. უბ რა ლოდ რომ სა
უბ რო ბს, მის ყო ველ სი ტყ ვა ში დიდ ინ
ფო რმ აც იას იჭ ერ. 

მა რი ტა მა მა სთ ან სა ფრ ან გე თში, 
ლე ჰა ვრ ეში ზა მთ რის და ზა ფხ ულ
ის არ და დე გე ბზე ჩა დის. ჯე ჯი უკ ვე 
გა აც ნო. ორ ჯერ მა სთ ან ერ თად იყო 
მა მა სთ ან. შო ბაახ ალ წე ლი წა დს აც იქ 
შე ხვ დნ ენ. 

„მა მა ჯე ჯის შო რი დან იც ნო ბდა, 
მა გრ ამ ჩე მთ ვის მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი იყო 
პი რა დად გა ეც ნო, რომ ახ ლო ბლ ურ ად 
და მშ ობ ლუ რად შე ეყ ვა რე ბი ნა. მა მამ 

სა დი ლე ბი მო ამ ზა და, რაც ჩე მთ ვის 
სა სწ აუ ლი იყო. მე არ გა მო მდ ის. ჯე
ჯი ჩე მზე ბე ვრ ად კა რგ ად ამ ზა დე ბს 
სა ჭმ ელს. მე მხ ოლ ოდ კვ ერ ცხ ის შე წვა 
ვი ცი.  თუ რა იმ ეს გა კე თე ბა მო მი ნდა, 
ვა კე თებ. რე ცე პტ ები არ ვი ცი. მგ ონ
ია, რომ ჩე მს სი ცო ცხ ლე ში ჩა ხო ხბ ილს 
ვე რა სდ როს გა ვა კე თებ. ვერ ვხ ვდ ები, 
რო გორ უნ და გა ვა კე თო ჩა ხო ხბ ილი? 
შე იძ ლე ბა ურ თუ ლე სი მა თე მა ტი კუ რი 
ფო რმ ულა გა ვი გო, მა გრ ამ ამ კე რძ ის 
მო მზ ად ებ ის ვე რა ფე რი გა ვი გე. ჯე ჯის 
ყვ ელ აფ ერი გე მრ იე ლი გა მო სდ ის, შე
მწ ვა რი კა რტ ოფ ილ იც კი. მი სი მო მზა
დე ბუ ლი სე ნდ ვი ჩი მი ყვ არს. კვ ერ ცხს 
წვ ავს სა სწ აუ ლად გე მრ ილს“. 

– მშ ობ ლე ბის ცალცა ლკე ცხ ოვ
რე ბამ შე ნზე იმ ოქ მე და?

– რა მდ ენ იმე წე ლია მა მა სა ფრ ან გე
თშ ია, დე და აქ არ ის. არ იყო ეს ჩე მთ
ვის სტ რე სუ ლი. სხ ვის ურ თი ერ თო ბა
ში ჩა რე ვა არ მჩ ვე ვია. არც არ ას დრ ოს 
მი ფი ქრ ია მათ ურ თი ერ თო ბა ში ჩა ვრ

ეუ ლი ყა ვი. რა ხან ასე გა და წყ ვი ტეს, 
ესე იგი ას ეა სა ჭი რო. ერ თმ ან ეთს ეკ
ონ ტა ქტ ებ იან და კა რგ ად არ იან ერ თმ
ან ეთ თან. ორ ივე უჩ ემ ოდ აც მი ხე და ვს 
თა ვი ანთ ცხ ოვ რე ბას. არ მი ყვ არს შვ
ილ ის გა მო ძა ლით რომ ცდ ილ ობ ენ 
ოჯ ახ ის შე ნა რჩ უნ ებ ას. 

სი ყვ არ ულ ის ის ტო რია
– თქ ვე ნი სი ყვ არ ულ ის ის ტო რია 

რო გორ და იწ ყო?
– და სა წი სი არც ერ თს არ გვ ახ სო

ვს. გრ ძნ ობა ბუ ნე ბრ ივ ად მო ვი და. ინ
ტუ იც იით მეც ვგ რძ ნო ბდი, რომ მო ვწ
ონ დი და ჯე ჯიც იგ ივ ეს გრ ძნ ობ და ჩე
მგ ან. და სა წყ ის ში, მე მგ ონი, მე უფ რო 
მო მწ ონ და, ვი დრე მას. უფ რო სწ ორ ად 
ჯე ჯი არ გა მო ხა ტა ვდა და ამ იტ ომ ვთ
ვლ იდი ასე.  ემ ოც იე ბი სა ხე ზე მა წე რია, 
ვერ ვმ ალ ავ, არ შე მი ძლ ია. შე სა ბა მი
სად, ჯე ჯი რომ მო მწ ონ და, მე ტყ ობ
ოდა და ყვ ელა მი ხვ და. ჯე ჯი მა ლა ვდა, 
ვერ შე ამ ჩნ ევ დი. 

– ხომ არ ავ არ და?
– არა, აღ ია რა, რომ გნ ახე მო მე წო

ნე, მა გრ ამ რა დგ ან ვმ ეგ ობ რო ბდ ით, იმ 
წუ თა სვე გა და ვა გდე თა ვი დან ეგ ამ ბა
ვიო. დრო რომ გა ვი და, მი ვხ ვდი, რომ 
მო მწ ონ და, ეს მხ ოლ ოდ მე გო ბრ ობა არ 
იყო. ამ დრ ოს თუ რმე ჯე ჯის ეგ იდ ეა 
მო კლ ული ჰქ ონ და. 

– რა შე ცვ ალა ჯე ჯიმ?
– ბე ვრი რამ, რაც არ მე გო ნა, რომ 

შე იც ვლ ებ ოდა. ის ევე რო გო რც მე შე
ვც ვა ლე ჯე ჯი ში. ჯე ჯი ვერ იტ ანს სა
მო დე ლო სფ ერ ოს. თა ვი დან ურ თი ერ
თო ბა რომ და ვი წყ ეთ, მთ ხო ვა, არ ას
დრ ოს წა მი ყვ ანო მო დის კვ ირ ეუ ლზე, 
ჩვ ენ ებ ებ ზეო. გა ვი და ხუ თი თვე და 
მე უბ ნე ბა, რა ტომ არ მი გყ ავ არ ჩვ ენ
ებ აზ ეო? გა მი ხა რდა ეს ამ ბა ვი. თა ვის 
პრ ინ ცი პს გა და აბ იჯა და ჩემ გა მო და
თმო თა ვი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა. სი ყვ
არ ული და ურ თი ერ თო ბა და თმ ობ აა. 
რაც ვი ცი, რომ მე არ მე სი ამ ოვ ნე ბა, 
იმ ას მა საც არ გა ვუ კე თებ. მე რა და
ვთ მე და ად რე თუ მო დის კვ ირ ეუ ლის 
ავ თე რფ არ თი ზე წა ვი დო დი და ეს ჩვ
ეუ ლე ბრ ივი ფა ქტი იყო, ახ ლა ჯე ჯის 

გა რე შე არ წა ვალ. თუ არ წა მო ვა, არც 
მე წა ვალ. მის გა რე შე არ აფ ერი მი ნდა. 
მი რჩ ევ ნია ჯე ჯი სთ ან ერ თად გა ვა ტა
რო ის სა ღა მო, ვი დრე მა რტ ომ ავ თე
რფ არ თი ზე. ეგ ეთი რა ღა ცე ბი უკ ვე 
გვ ერ დზ ეა გა და დე ბუ ლი. ჩე მთ ვის გა
ცი ლე ბით მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია თუ ნდ აც 
ჩაი და ვლ იოთ ერ თად, რა დგ ან გა სა
რთ ობ ად წა სვ ლამ ჩე მთ ვის მნ იშ ვნ ელ
ობა და კა რგა. 

– პო დი უმ ზე რო გორ გა ფა სე ბს?
– ჯე ჯის უნ და ჰკ ით ხოთ, სა კუ თა რი 

თა ვის ქე ბა გა მო მდ ის, რაც მე ზი ზღ ება 
ხო ლმე. მა გრ ამ რა ხან ინ ტე რვ იუ ები 
არ უყ ვა რს, გე ტყ ვით: ერ თხ ელ მი თხ
რა, პო დი უმ ზე ისე მო მწ ონ ხარ, ძა ლი ან 
ცუ დი ად ამ ია ნი უნ და ვი ყო, ეგ ყვ ელ
აფ ერი რომ და გი შა ლოო. ეს იყო ყვ ელ
აზე დი დი კო მპ ლი მე ნტი, რაც კი ოდ ეს
მე ვი ნმ ეს უთ ქვ ამს. კო მფ ორ ტუ ლი და 
თბ ილი ად ამ ია ნია. მის გვ ერ დით თა ვს 
კა რგ ად გრ ძნ ობ ენ. 

– მო დე ლის კა რი ერ ას რას უპ ირ
ებ?

– მო დე ლო ბა ჩე მთ ვის პრ ოფ ეს ია 
არ ას დრ ოს ყო ფი ლა. გა რკ ვე ული ას
აკ ის მე რე მო დე ლო ბას ემ შვ იდ ობ ები. 
მთ ელი ცხ ოვ რე ბა ვერ იმ ოდ ელ ებ. 
მი ყვ არს, მა გრ ამ არც ჰო ბია, და არც 
პრ ოფ ეს ია. გა რკ ვე ულ წრ ეში ამ სფ
ერ ოთი მც ნო ბენ. იმ ედ ია, მო მა ვა ლში 
მს ახ იო ბად გა მი ცნ ობ ენ. 

– ხშ ირ ად ჯე ჯი რა კო მპ ლი მე ნტს 
გე უბ ნე ბა ხო ლმე?

– კო მპ ლი მე ნტს ვე რა ფრ ით გა მო
სძ ალ ავ. უნ და გა და ირ იოს, რომ მი თხ
რას, ლა მა ზი ხარ ან კა რგ ად გა მო იყ
ურ ებ იო. არც მას უყ ვა რს კო მპ ლი მე
ნტ ის მო სმ ენა. არ გა მო ხა ტა ვს, მა გრ ამ 

თბ ილი ბი ჭია. ცო ტა მი ნა ხა ვს მის მს
გა ვს ად თბ ილი ად ამ ია ნი. 

– სა ჩუ ქა რი?
– სულ ვი ნა ხავ მის ნა ჩუ ქარ რა ღაც 

ნი ვთ ებს. მა გა ლი თად, პლ აჟ ზე სე ირ
ნო ბი სას ზღ ვის და მუ შა ვე ბუ ლი შუ შის 
ნა ტე ხი მო უც ია, მი დი ებ ის ნი ჟა რა, მე 
მი სთ ვის მნ იშ ვნ ელ ობა მი მი ნი ჭე ბია 
და ჯი ბე ში ჩა მი დია. ამ ას წი ნათ მე ცვა 
პი ჯა კი, რო მე ლიც ერ თი წე ლია არ მც
მია. ჯი ბე ში ხე ლი რომ ჩა ვყ ავი პა ტა რა 
გა მხ მა რი მი ნდ ვრ ის ყვ ავ ილი ამ ოვ იღე. 
ის ტო რი აც უც ებ გა მა ხს ენ და. სა ფრ ან
გე თში მა მა ჩე მს სა მს ახ ურ თან ვე ლო
დე ბო დით. ეს ყვ ავ ილი მო წყ ვი ტა, მეც 
ჯი ბე ში ჩა ვი დე. 

– ნი კოს იც ნო ბდი?
– სა მწ უხ არ ოდ, მე არ ვი ცნ ობ დი 

და მწ ყი ნს ეს ამ ბა ვი. ბე ბი აჩ ემი მა
რი ნა იც ნო ბდა. ძა ლი ან უყ ვა რდა ნი
კო.  ეკა ჯე ჯიმ გა მა ცნო და ძა ლი ან 
კა რგი ურ თი ერ თო ბა მა ქვს მა სთ ან. 
კა რგი ქა ლია. ჯე ჯის და სთ ან და ძმ
ას თან ვმ ეგ ობ რობ. სა ოც რად კა რგი 
ბა ვშ ვე ბი არ იან. მა თში გა მი მა რთ ლა. 
დღე არ გა დის ან მე რომ არ ვე სტ უმ
რო ჯე ჯის, ან ის არ მო ვი დეს ჩე მთ ან. 
მე უფ რო ხშ ირ ად ვარ მა სთ ან, რა დგ
ან ჯე ჯი მთ აწ მი ნდ აზე ცხ ოვ რო ბს და 
თე ატ რა ლუ რი დან სა ჭმ ელ ად მა სთ ან 
ავ დი ვა რთ ხო ლმე. ეკ ას გა კე თე ბუ ლი 
გე მრ იე ლი სა დი ლე ბი გვ ხვ დე ბა. 

– ორი ცნ ობ ილი ოჯ ახ ის და ახ
ლო ება გა ხა რე ბს?

– ეს სა სი ხა რუ ლოა. ჩე მს ცხ ოვ რე
ბა ში ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ჯე ჯის 
შე მო სვ ლა. სა ინ ტე რე სო ად ამ ია ნია, მი
სგ ან ბე ვრი რამ ვი სწ ავ ლე და მი ხა რია, 
რომ პი რვ ელ რი გში ჩე მი მე გო ბა რია. 

E
X

C
L
U

S
IV

E

მარიტა ჯანაშიამ საფრანგეთში მამას შეყვარებული ჩაუყვანა
ორი 

ცნობილი 
ოჯახი 

ერთმანეთს 
დაუახლოვდა

„სამწუხაროდ, მე არ 
ვიცნობდი ნიკოს და 
მწყინს. ბებიაჩემს 
ძალიან უყვარდა“

მარინა ჯანაშია და 
ჯეჯი გომელური

მამასთან ერთად

„მამა ჯეჯის 
შორიდან იცნობდა, 

მაგრამ ჩემთვის 
მნიშვნელოვანი იყო 
პირადად გაეცნო, 
რომ ახლობლურად 
და მშობლიურად 
შეეყვარებინა“

„დრო რომ გავიდა, მივხვდი, 
რომ მომწონდა, ეს მხოლოდ 

მეგობრობა არ იყო. ამ 
დროს თურმე ჯეჯის ეგ 

იდეა მოკლული ჰქონდა“

„ჩემთვის 
გაცილებით 
მნიშვნელოვანია 
თუნდაც ჩაი 
დავლიოთ 
ერთად, რადგან 
გასართობად 
წასვლამ ჩემთვის 
მნიშვნელობა 
დაკარგა“
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EXCLUSIVE

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ ქე ბა
ში ბრ ალ დე ბუ ლის სა ქმე შე სა ძლ
ოა, მა ლე კი დევ ერ თხ ელ გა ხდ ეს 
ხმ აუ რის სა ფუ ძვ ელი. სა ქმე ისა, 
რომ და კა ვე ბუ ლი გია სო სა ნა შვ ილი 
სა კმ აოდ მძ იმე სე ნით არ ის და ავ
ად ებ ული. ჯა ნმ რთ ელ ობ ის შე სა ხებ 
პი რად ინ ფო რმ აც იას არ გა ვა სა ჯა
რო ებ დით, რომ არა მა ღა ლი სა ზო
გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სი და სო სა ნა
შვ ილ ის ოჯ ახ ის და სტ ური. 

მო კლ ედ, რო გო რც ჩვ ენ თვ ის გა
ხდა ცნ ობ ილი, გია სო სა ნა შვ ილს 
თა ვის ტვ ინ ის სი მს ივ ნე სჭ ირს და ის 
სა სწ რა ფო მკ ურ ნა ლო ბას სა ჭი რო
ებს.  სი სხ ლის სა მა რთ ლის სა პრ ოც
ესო კო დე ქსი მძ იმე ავ ად მყ ოფ ობ ის 
შე მთ ხვ ევ აში უშ ვე ბს სა სჯ ელ ის გა და
ვა დე ბას, ან სა სჯ ელ ის გან სა ერ თოდ 
გა ნთ ავ ის უფ ლე ბის შე სა ძლ ებ ლო ბას. 
სო სა ნა შვ ილ ის ად ვო კა ტი სო სო ჯო
გლ იძე ამ ბო ბს, რომ ის ამ შე სა ძლ ებ
ლო ბის გა მო ყე ნე ბას აპ ირ ებს, თუ მცა 
სა ქმ ის რე ზო ნა ნს ულ ობ იდ ან გა მო
მდ ინ არე, პრ ოგ ნო ზე ბის გა კე თე ბა 
უჭ ირს. იუ რი სტ ებ ის გა ნმ არ ტე ბით, 
სი სხ ლის სა მა რთ ლის სა პრ ოც ესო 
კო დე ქს ის 283ე მუ ხლი სა შუ ალ ებ ას 
იძ ლე ვა, სა სა მა რთ ლომ მს ჯა ვრ და დე
ბუ ლს გა ნა ჩე ნის აღ სრ ულ ება გა და
უვ ად ოს მის გა მო ჯა ნმ რთ ელ ებ ამ დე 
ან ჯა ნმ რთ ელ ობ ის მდ გო მა რე ობ ის 
არ სე ბი თად გა უმ ჯო ბე სე ბა მდე, სა ხე
ლმ წი ფო სა სა მა რთ ლოსა მე დი ცი ნო 
ექ სპ ერ ტი ზის და სკ ვნ ის სა ფუ ძვ ელ
ზე.

„შე იძ ლე ბა მო მა ვა ლში მო მზ ად დეს 
ჯა ნმ რთ ელ ობ ას თან და კა ვშ ირ ებ ული 
მდ გო მა რე ობ ის შუ ამ დგ ომ ლო ბა, რა 
და ავ ად ება აქ ვს, რა მდ გო მა რე ობ აშ
ია. მე სა ბუ თე ბი მო ვი თხ ოვე კი დეც 
და მო მი ტა ნენ, მა გრ ამ აქ ცო ტა სხ
ვა ნა ირ ად აა სა ქმე... ეს ძა ლი ან რე ზო
ნა ნს ული სა ქმ ეა“, – აც ხა დე ბს სო სო 
ჯო გლ იძე.

„პრ აი მტ აი მი სთ ვის“, ას ევე, ცნ ობ
ილი გა ხდა, რომ უა ხლ ოეს დღ ეე ბში 
სო სა ნა შვ ილ ებ ის ოჯ ახი სა გა ნგ ებო 
გა ნც ხა დე ბის გა კე თე ბას გე გმ ავს. ამ 
ინ ფო რმ აც იას ბრ ალ დე ბუ ლის და, 
ლია სო სა ნა შვ ილ იც გვ იდ ას ტუ რე ბს, 
თუ მცა გა ნც ხა დე ბის ში ნა არ სის და
კო ნკ რე ტე ბი სგ ან თა ვს იკ ავ ებს. 

„რო ცა სა ჭი რო იქ ნე ბა, მე თვ ით
ონ ვი ლა პა რა კებ, მა გრ ამ ჯერ დრო 
გვ ჭი რდ ება, პრ ეს კო ნფ ერ ენ ცი ას აც 
ჩა ვა ტა რებ, ბრ იფ ინ გს აც და ინ ტე რვ
იუ საც მო გც ემთ, მა გრ ამ ჯე რჯ ერ ობ
ით დრო უნ და მო გვ ცეთ. არ ას წო რი 
ინ ფო რმ აც ია ვრ ცე ლდ ება, ერ თს ვა
მბ ობთ და მე ორ ეს ავ რც ელ ებ ენ“, – 
აც ხა დე ბს ლია სო სა ნა შვ ილი. 

რას ყვ ებ იან მშ ობ ლი ურ სო ფე
ლში გია სო სა ნა შვ ილ ის შე სა ხებ? 
ამ ის გა სა რკ ვე ვად ჩვ ენ სო ფელ სა
კო რი ნთ ლოს ვე სტ უმ რეთ. ირ კვ ევა, 
რომ ად გი ლო ბრ ივ ები ხე ლმ ოწ ერ ებ
ის შე გრ ოვ ებ ას აპ ირ ებ ენ. სა კო რი
ნთ ლო ელ ებს 20 ია ნვ არს მო მხ დარ 
ტე რო რი სტ ულ აქ ტზე ბე ვრი ვე რს ია 
აქ ვთ და ერ თმ ან ეთ შიც აქ ტი ურ ად 
გა ნი ხი ლა ვენ, თუ მცა ხმ ამ აღ ლა სა უბ
არს თი თქ მის ყვ ელა გა ურ ბის, უმ ჯო
ბე სია, გა მო ძი ებ ას და ვე ლო დო თო... 
პი რად სა უბ რე ბში კი ყვ ელ აზე აქ ტი

ავთანდილ ზოზიროვი, 
იური ვაზაგაშვილის 
დის მეუღლე: 
„სოსანაშვილი არ 
იყო მელაშვილების 
ისეთი ახლობელი, 
რომ პანაშვიდზე 
მისულიყო“

ურ ად სწ ორ ედ გია სო სა ნა შვ ილ ის 
ჯა ნმ რთ ელ ობ ის მდ გო მა რე ობ აზე 
სა უბ რო ბენ. რო გო რც ამ ბო ბენ, სო
სა ნა შვ ილს და ახ ლო ებ ით ორი წლ ის 
წი ნათ აღ მო აჩ ნდა თა ვში სი მს ივ ნე და 
მას შე მდ ეგ მკ ურ ნა ლო ბის არ აე რთი 
კუ რს იც ჩა უტ არ ებ ია. ოპ ერ აც ია ზე 
უა რი გა ნუ ცხ ად ებ ია, ვერ გა ვი კე თებ, 
მი რჩ ევ ნია, წა მლ ებ ითა და ნე მს ებ ით 
ვი მკ ურ ნა ლოო... 

ოჯ ახ ის ახ ლო ბლ ები ად ას ტუ რე
ბენ, რომ გი ორ გი გა მუ დმ ებ ით აკ
ონ ტრ ოლ ებ და სა კუ თა რი ჯა ნმ რთ
ელ ობ ის მდ გო მა რე ობ ას და მუ დამ 
წა მლ ებ ით და დი ოდა, თუ მცა ავ ად მყ
ოფ ობ ის შე სა ხებ გი ორ გის მა მამ, კა
კო სო სა ნა შვ ილ მა არ აფ ერი იც ოდა. 
მან შვ ილ ის და ავ ად ებ ის შე სა ხებ მას 
შე მდ ეგ გა იგო, რაც ის და აკ ავ ეს. „პრ
აი მტ აი მთ ან“ სა უბ რი სას კა კო სო სა
ნა შვ ილი აც ხა დე ბს:

„ჩე მმა ცო ლმა მა ჩვ ენა სა ბუ თე ბი 
და ახ ლა გა ვი გე, ცუ დად რომ ყო ფი
ლა, ჩვ ენი გო გო ელ აპ არ აკა ად ვო კა
ტს და არ ვი ცი, რო გო რია მი სი ჯა ნმ
რთ ელ ობ ის მდ გო მა რე ობა, არც ის 
ვი ცი, ეს აჭ ირ ოე ბა თუ არა სა სწ რა ფო 
ოპ ერ აც ია“...

მზ ია, გი ორ გი სო სა ნა შვ ილ ის 
ოჯ ახ ის ახ ლო ბე ლი:

– მეც და ჩე მი მე უღ ლეც კა რგ ად 
ვი ცნ ობთ გი ორ გის, ძა ლი ან ახ ლოს, 
ჩე მი მე უღ ლის ნა მო წა ფა რი იყო. ხშ
ირ ად ჩვ ენ თან სა ხლ შიც მო სუ ლა, ჩე
მს მე უღ ლე სთ ან.

– ბო ლოს რო დის ნა ხეთ, რო გო
რი იყო მი სი ჯა ნმ რთ ელ ობ ის მდ
გო მა რე ობა?

– შე უძ ლოდ იყო, ვი ცი. ერ თხ ელ 
სო ფე ლში შე ვხ ვდ ით შე მთ ხვ ევ ით 
ერ თმ ან ეთს და ხე ლში რა ღაც სა ბუ
თე ბი ეჭ ირა, მი თხ რა რა ღაც სე რი
ოზ ული მჭ ირ სო და ტო მო გრ აფ იის 
სუ რა თი მა ჩვ ენა. 

– ეს რო დის იყო?
– და ახ ლო ებ ით ორი წლ ის წი ნათ
– სა ხლ ში იც იან მი სი ჯა ნმ რთ

ელ ობ ის მდ გო მა რე ობა?
– იც იან, რომ ვერ იყო კა რგ ად. 

მეც ვუ თხ არი, კა რგ ად მი ხე დე შე ნს 
თა ვსმე თქი. ბო ლოს რო ცა ვნ ახე, 
ვკ ით ხე ჯა ნმ რთ ელ ობ ის შე სა ხებ და 
მი თხ რა, ის ეთი წა მლ ები და ნე მს ები 
და მი ნი შნ ეს და მი ვი ღე, რომ, მგ ონი, 
უკ ეთ ვა რო. 

– სად მკ ურ ნა ლო ბდა?

– თბ ილ ის ში, აქ ედ ან წა მლ ები მი
ჰქ ონ და ხო ლმე. ვი ცი, რომ მკ ურ ნა
ლო ბდა და სე რი ოზ ული რამ სჭ ირ

და... 
– ოჯ ახი ხომ არ აპ ირ ებს 

ხე ლმ ოწ ერ ებ ის შე გრ ოვ
ებ ას?

– ამ აზე არ ავ ის არ
აფ ერი უთ ქვ ამს, მა
გრ ამ ყვ ელ ას აქ ვს 
სი ნა ნუ ლი გი ორ გის 
მი მა რთ, რა დგ ან 
ძა ლი ან კა რგი, მშ
რო მე ლი ოჯ ახ იდ
ან აა, უპ ატ იო სნ
ესი დე და და მა მა 
ჰყ ავს. 

– ოჯ ახი ჰყ
ავს?

– გა შო რე ბუ
ლია, მა გრ ამ ისე, 
რომ არც ის არ 
და ოჯ ახ ებ ულა და 

არც მი სი მე უღ ლე 
არ გა თხ ოვ ილა.  ვი

ღა ცე ბი ამ ბო ბდ ნენ, 
პა ნა შვ იდ ებ ზე არ და დი

ოდ აო, ტყ უი ლია. ნა მდ ვი
ლად არ იყო უყ ურ ად ღე ბო. 
– ხშ ირ ად ჩა მო დი ოდა?

– ხშ ირ ად არ ვი ცი, მა გრ ამ, 
რო გო რც სა მს ახ ური აძ ლე ვდა ამ ას 

სა შუ ალ ებ ას, ისე, თვ ეში ერ თხ ელ, ან 
ორ ჯერ, ალ ბათ.

– იმ პე რი ოდ ში, რო ცა ჯა ნმ რთ
ელ ობ აზე პრ ობ ლე მე ბი ჰქ ონ და, 
მა ში ნაც მუ შა ობ და?

– ას ეთი დე ტა ლე ბი არ ვი ცი. 
– ოპ ერ აც ია ხომ არ გა უკ ეთ ებ

ია?
– არა, ოპ ერ აც ია არ გა უკ ეთ ებ ია, 

წა მლ ებ ითა და ნე მს ებ ით მკ ურ ნა
ლო ბდა. თა ვად მი თხ რა, ოპ ერ აც იას 
ვერ გა ვი კე თებ, ის ეთი წა მლ ებ ით ვმ
კუ რნ ალ ობ, რომ, მგ ონი, შე ჩე რდ ება 
პრ ოც ეს იო.  

– კი თხ ვე ბი გა ჩნ და ად ვო კა ტთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ით აც...

– ამ ან სო ფე ლში ყვ ელა გა ან აწ
ყე ნა, ვი ნც ეს კი თხ ვა და სვა მის მი
მა რთ. ამ ოჯ ახს კი დევ ჰყ ავს შვ ილი, 
გო გო. გო გოს მე უღ ლე ჰყ ავს, მუ შა
ობს და უპ ატ რო ნოდ რო გორ და ტო
ვე ბდ ნენ ამ ბი ჭს? 

– იც ნო ბდა ვა ზა გა შვ ილს?
– არა, არ იც ნო ბდა, არ ას ოდ ეს 

უხ სე ნე ბია ვა ზა გა შვ ილი. 
რო გო რც ირ კვ ევა, სო სა ნა შვ ილ ის 

დე დაც პო ლი ცი ის თა ნა მშ რო მე ლია. 
ის სა კო რი ნთ ლოს პო ლი ცი აში მუ
შა ობს, თუ მცა მკ ვლ ელ ობ ის შე მდ ეგ 
მას სა მს ახ ურ ში აღ არ უშ ვე ბდ ნენ, 
რა მდ ენ იმე დღ ის წინ კი უფ ლე ბა მი
სც ეს, სა კუ თა რი სა მუ შაო გა ეგ რძ

გიორგი 
სოსანაშვილის 

და: „პრეს-
კონფერენციასაც 

ჩავატარებ, 
ბრიფინგსაც მოვაწყობ 

და ინტერვიუსაც 
მოგცემთ, 

მაგრამ 
ჯერჯერობით დრო 

უნდა მოგვცეთ“

კა კო სო სა ნა შვ ილი

გია სოსანაშვილი

ორშაბათი, 16 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 38



რა სკანდალური განცხადების გაკეთებას გეგმავს გია სოსანაშვილის ოჯახი
გიორგი სოსანაშვილის ოჯახის ახლობელი: 

„შეუძლოდ იყო, ვიცი, ერთხელ სოფელში 
შევხვდით შემთხვევით ერთმანეთს და ხელში 

რაღაც საბუთები ეჭირა. მითხრა, რაღაც 
სერიოზული მჭირსო და ტომოგრაფია მაჩვენა“

ავთანდილ ზოზიროვი, იური ვაზაგაშვილის 
დის მეუღლე: „იყო ეს ეჭვი და ვინც 

საფლავზე განათება დაამონტაჟა, ის კაცი 
მოვიყვანე და დავაშლევინე, აღმოჩნდა, რომ 
მოკლე ჩართვის ბრალი იყო და გადამწვარა“

ავთანდილ ზოზიროვი, იური ვაზაგაშვილის დის მეუღლე: „მე  
პირდაპირ იმ ადგილებზე გავიარე, სადაც მეორე დღეს იურის 

აფეთქება მოხდა, იქ რომ ყოფილიყო დამონტაჟებული, აუცილებლად 
ავფეთქდებოდი. წინა დღეს სუფთა იყო, თორემ ამუშავდებოდა. 
გამოდის, როდესაც მე დავტოვე საფლავი, მერე დაამონტაჟეს“

ელ ებ ინა. 
გი ორ გი სო სა ნა შვ ილ ის თა ნა სო

ფლ ელი:
– გი ორ გის დე და სა მს ახ ურ ში აო, 

გვ ით ხრ ეს...
– დე და მი სს არ უშ ვე ბდ ნენ სა მს ახ

ურ ში და გუ ში ნწ ინ და უშ ვეს, ისე გა მი
ხა რდა, ოჯ ახ ში ეგ მუ შა ობს და მე უღ
ლეს მო ვლა უნ და, ავ ად მყ ოფი კა ცია, 
უა მრ ავი წა მა ლი სჭ ირ დე ბა. 

– რა ტომ არ უშ ვე ბდ ნენ სა მს ახ
ურ ში?

– პო ლი ცი აა მა ინც, ხომ იც ით... 
 გი ორ გის რო გო რი ურ თი ერ თო

ბა ჰქ ონ და ოჯ ახ თან?
  სა ნამ სკ ოლ აში შე ვი დო და, ძა ლი

ან ჩა კე ტი ლი ბა ვშ ვი იყო, დე და მი სს 
არ აფ ერს არ ეუ ბნ ებ ოდა, არც ეტ ყო
და, არ უყ ვა რდა ბე ვრი ლა პა რა კი. რა
ღაც მო ატ ყუ ეს და შე აც დი ნეს.

– ხე ლმ ოწ ერ ები შე იძ ლე ბა შე აგ
რო ვო ნო...

„ბო ღმ ას“ მე ტს ახ ელ ით ცნ ობ ილი 
სო სა ნა შვ ილი სა კუ თა რი სო ფლ ის 
ყუ რა დღ ებ ის ცე ნტ რშ ია, სა კო რი ნთ
ლო ში ყვ ელა ინ ფო რმ აც ია, რო მე ლიც 
20 ია ნვ რის ფა ქტს უკ ავ ში რდ ება, ყვ
ელ აზე სწ რა ფად ვრ ცე ლდ ება. ად გი
ლო ბრ ივ ები აც ხა დე ბენ, რომ სო სა
ნა შვ ილი თა ვის თა ვში ჩა კე ტი ლი ად
ამ ია ნი იყო და სა კუ თა რი სა მს ახ ურ ის 
შე სა ხებ ოჯ ახ ის წე ვრ ებ საც კი არ 
უყ ვე ბო და: „ეს მე ტს ახ ელ იც ამ იტ ომ 
შე არ ქვ ეს, ის  ბა ვშ ვო ბი დან ას ეთი იყო 
და თა ვად მა მა მი სმა და არ ქვა“. – აც
ხა დე ბს გია სო სა ნა შვ ილ ის მე ზო ბე ლი 
„პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ რი სას.

სა კო რი ნთ ლო სგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ით, 
აბ სო ლუ ტუ რად სა პი რი სპ ირო მო სა
ზრ ებ ებს ავ რც ელ ებ ენ ყა რა ფი ლა ში. 
ად გი ლო ბრ ივ ები და რწ მუ ნე ბუ ლე ბი 
არ იან, რომ და მნ აშ ავე და კა ვე ბუ ლი 
პი რო ვნ ებ აა. მა თთ ვის ჯე რჯ ერ ობ ით 
ერთერ თი მთ ავ არი „მტ კი ცე ბუ ლე ბა“ 
19 ია ნვ არს სო სა ნა შვ ილ ის ყა რა ფი ლა
ში გა მო ჩე ნაა, მე ლა შვ ილ ებ ის ოჯ ახ ში, 
სა დაც ოჯ ახ ის წე ვრ ის გა სვ ენ ება იყო. 
იუ რი ვა ზა გა შვ ილ ის დის მე უღ ლის, 
ავ თა ნდ ილ ზო ზი რო ვის გა ნც ხა დე
ბით, სო სა ნა შვ ილი არ იყო მე ლა შვ
ილ ებ ის ის ეთი ახ ლო ბე ლი, რომ პა ნა
შვ იდ ზე და, მით უფ რო, გა სვ ენ ებ აში 
მი სუ ლი ყო...

ავ თა ნდ ილ ზო ზი რო ვი, იუ რი ვა
ზა გა შვ ილ ის დის მე უღ ლე:

– რა ზე მო ვი და აქ, ამ სო ფე ლში იმ 
დღ ეს?

– პა ნა შვ იდ ზე იყო მო სუ ლიო, ხომ 
ით ქვა...

– სო სა ნა შვ ილი არ იყო ის ეთი ახ
ლო ბე ლი მე ლა შვ ილ ებ ის, რომ პა ნა შვ
იდ ზე მი სუ ლი ყო. 

– ბი ძა შვ ილ ებ იც აქ ვე ცხ ოვ რო ბე
ნო, თა ვად თქ ვით, ხშ ირ ად მო დი ოდა 
ნა თე სა ვე ბთ ან, თუ იც ით?

– არ ვი ცი, მა გრ ამ იმ სა ღა მოს რომ 
სო ფე ლში იყო ამ ოს ული, ზუ სტ ად ვი
ცით, ბე ვრ მა ნა ხა. რომ ამ ბო ბენ, გა სვ
ენ ება ად რე და იწ ყო და ად რე აი ყვ ან ეს 
იუ რი ვა ზა გა შვ ილი სა ფლ ავ ზეო, ამ ას 
რა მნ იშ ვნ ელ ობა აქ ვს? იმ წუ თში ხომ 
არ და უმ ონ ტა ჟე ბი ათ ას აფ ეთ ქე ბე
ლი? წი ნა დღ ეს იყო, რო გო რც ჩა ნს, 
და მო ნტ აჟ ებ ული და მა შინ ამ ოქ მე
დდ ებ ოდა, რო დე საც სა ფლ ავ ზე მი ვი
დო და იუ რი. სო სა ნა შვ ილი ჩა მო სუ ლი 
რომ იყო იმ დღ ეს სო ფე ლში, ყვ ელ ამ 
იც ის, პა ნა შვ იდ ზეც იყო მი სუ ლი და 
იქ ვე ცხ ოვ რო ბს მი სი ბი ძა შვ ილი და 
იმ ას თა ნაც იყო სტ უმ რად მი სუ ლი 
პა ნა შვ იდ ის შე მდ ეგ. ყვ ელ ამ ნა ხა. მე 
პი რა დად არ მი ნა ხა ვს, მა გრ ამ ბე ვრ მა 
ნა ხა.

– სა ფლ ავ ზე იყო ას ული? ნა ხა ვი
ნმ ემ?

– სა ფლ ავ ზე არ ვი ცი, იყო თუ არა, 
მე რო მც მე ნა ხა, ვერ ვი ცნ ობ დი, არ 
ვი ცნ ობ ამ პი რო ვნ ებ ას.

– თქ ვენ თუ იც ით, იც ნო ბდ ნენ 
ერ თმ ან ეთს? ხომ არ უხ სე ნე ბია რო
დი სმე თა ვად ბა ტონ იუ რის სო სა ნა

შვ ილი?
– არ ას ოდ ეს არ უხ სე ნე ბია იუ რის 

სო სა ნა შვ ილი, არ ვი ცი ნა მდ ვი ლად, 
ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში არ უხ სე ნე ბია. 

– სა ფლ ავ ზე თქ ვენ წი ნა დღ ეს 
რა დრ ოს იყ ავ ით ას ული?

– სა ღა მო სკ ენ ვი ყა ვი ას ული და 
იქ არ აფ ერი არ იყო, სუ ფთა იყო სა
ფლ ავი. 

– უკ ვე და მო ნტ აჟ ებ ული რომ 
ყო ფი ლი ყო,  შე ამ ჩნ ევ დით?

– მე  პი რდ აპ ირ იმ ად გი ლე ბზე 
გა ვი არე, სა დაც მე ორე დღ ეს იუ რის 
აფ ეთ ქე ბა მო ხდა, იქ რომ ყო ფი ლი
ყო და მო ნტ აჟ ებ ული, აუ ცი ლე ბლ ად 
ავ ფე თქ დე ბო დი. წი ნა დღ ეს სუ ფთა 
იყო, თო რემ ამ უშ ავ დე ბო და. გა მო
დის, რო დე საც მე და ვტ ოვე სა ფლ
ავი, მე რე და ამ ონ ტა ჟეს.

– სა სა ფლ აოს ზე და მხ ედ ვე ლი 
არ ჰყ ავს?

– არა, არ ჰყ ავს სა ფლ ავს ზე და
მხ ედ ვე ლი, მა გრ ამ პა ტრ ული სულ 
იქ ტრ ია ლე ბს და აუ ცი ლე ბლ ად 
და ინ ახ ავ დნ ენ. სულ სა ფლ ავ ის ტე
რი ტო რი აზე მო ძრ აო ბენ, ის ის ეთი 
ად გი ლია, სა იდ ან აც მთ ელი სო ფე
ლი ჩა ნს, სო ფე ლს მთ ელ წრ ეს და
არ ტყ ამ ენ ხო ლმე და შე მდ ეგ იქ ჩე
რდ ებ იან. რო დე საც მე ვი ყა ვი ას ული 
სა ფლ ავ ზე, პო ლი ცია იყო, და ვი ნა ხე. 

– და კი თხ ეს პა ტრ ულ ის ის წე
ვრ ები, ვი ნც იმ ღა მეს მო რი გე ები 
იყ ვნ ენ?

– კი, და კი თხ ეს, მა გრ ამ რა თქ ვეს, 
რა ინ ფო რმ აც ია მი აწ ოდ ეს, ეს არ ვი
ცით. 

– რო გო რც ვი ცით, სა ფლ ავ ზე 
გა ნა თე ბა იყო და მო ნტ აჟ ებ
ული, რო მე ლიც ფე ხის და დგ
მი სთ ან ავე ინ თე ბო და...

– ეს გა ნა თე ბა ახ ლაც არ
ის, ოღ ონდ ფე ხის და დგ მი

სთ ან ავე არა, რო გო რც კი ბნ ელ დე
ბო და, მა ში ნვე ნა თდ ებ ოდა, ავ ტო მა
ტუ რია. 

– ბო ლოს ეს გა ნა თე ბა გა ფუ ჭე
ბუ ლი იყო, რო გო რც ვი ცით.

– კი, გა ფუ ჭე ბუ ლი იყო სა ფლ ავ ის 
გა ნა თე ბა, და ახ ლო ებ ით ერ თი თვ ის 
წინ შე ვა მჩ ნიე, რომ აღ არ მუ შა ობ და 
და მი ნდ ოდა კი დეც იუ რი სთ ვის მე
კი თხა, მა გრ ამ ვე ღარ მო ვა სწ არი...

– გა მო ით ქვა ეჭ ვი, რომ ეს გა ნა
თე ბა მი ზა ნმ იმ არ თუ ლად იყო გა
ფუ ჭე ბუ ლი...

– კი, იყო ეს ეჭ ვი და ვი ნც  სა ფლ
ავ ზე გა ნა თე ბა და ამ ონ ტა ჟა, ის კა ცი 
მო ვი ყვ ანე და და ვა შლ ევ ინე, აღ მო
ჩნ და, რომ მო კლე ჩა რთ ვის ბრ ალი 

იყო და გა და მწ ვა რა. 
– ანუ ხე ლო ვნ ურ ად გა ფუ ჭე ბუ

ლი არ იყო?
– არა, რო გო რც გა აკ ეთა ამ ად

ამ ია ნმა, ისე და ხვ და ზუ სტ ად, ხე ლი 
არ იყო არ აფ ერ ზე მო კი დე ბუ ლი, მო
კლე ჩა რთ ვის ბრ ალი იყო

– ბო დი ში, რომ გე კი თხ ებ ით, მა
გრ ამ სა ნდო ად ამ ია ნია ეს ხე ლო
სა ნი?

– კი, სა ნდო კა ცია.
– ოჯ ახ ის ახ ლო ბე ლია?
– ძა ლი ან ახ ლო ბე ლი არა, მა გრ ამ 

მთ ელი ოჯ ახი ვი ცნ ობთ მის ოჯ ახს 
და ვე ნდ ობ ით, ახ ლო ბე ლია. 

– ით ქვა, რომ აფ ეთ ქე ბა არ იყო 
ის ეთი სი მძ ლა ვრ ის, რომ ად ამ ია ნი 

მო ეკ ლაო...
– რა სი სუ ლე ლეა, გულღვ იძ ლი 

სულ და გლ ეჯ ილი იყო, თა ვშ იც ჰქ
ონ და მო ხვ ედ რი ლი, რო გორ გა და
რჩ ებ ოდა, აბა... მე და კრ ძა ლვ აზე 
გა ვი გე და რომ ავ ედი, უკ ვე გა რდ აც
ვლ ილი იყო. 

გია სო სა ნა შვ ილ ის სა ქმ ეს სა
სა მა რთ ლო და ახ ლო ებ ით ერთ 
თვ ეში გა ნი ხი ლა ვს. ბრ ალ დე ბუ
ლის ად ვო კა ტი, სო სო ჯო გლ იძე, 
სა ვა რა უდ ოდ, სწ ორ ედ სა სა მა რთ
ლო პრ ოც ეს ზე ის აუ ბრ ებს და კა
ვე ბუ ლის ჯა ნმ რთ ელ ობ ის მდ გო
მა რე ობ ის სი მძ იმ ეზე. მა ნა მდე კი 
ოჯ ახი სა გა ნგ ებო გა ნც ხა დე ბის 
გა კე თე ბას აპ ირ ებს, თუ მცა ამ 
ეტ აპ ზე უც ნო ბია, რა ში ნა არ სის 
იქ ნე ბა გა ნც ხა დე ბა. ერთერ თი 
ვე რს იით, ის შე იძ ლე ბა ბრ ალ დე
ბუ ლის ად ვო კა ტის, სო სო ჯო

გლ იძ ის მი ერ ნა ხს ენ ებ ალ იბ ის 
შე ეხ ოს. რო გო რც ამ ბო ბენ, 

ვა ზა გა შვ ილ ის აფ ეთ ქე ბის 
მო მე ნტ ში სო სა ნა შვ ილი მე
გო ბა რთ ან ერ თად კა სპ ში, 
ერთერთ სა სა დი ლო ში 
იმ ყო ფე ბო და. „პრ აი მტ
აი მი“ აღ ნი შნ ული სა სა
დი ლოს ერ თა დე რთ თა
ნა მშ რო მე ლს ეს აუ ბრა, 
რო მლ ის გა ნც ხა დე ბი
თაც, გია სო სა ნა შვ ილი 
მა ში ნაც კი ვერ იც ნო, 
რო დე საც ტე ლე ვი ზი ით 

მის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც
ია გა ვრ ცე ლდა: „მი სი სა ხე 

არ აფ ერს მე უბ ნე ბა, ვერ გა
ვი ხს ენე, რომ ის ჩვ ენ თან ყო

ფი ლი ყო“. მე ორე ვე რს იით კი, 
ოჯ ახი სწ ორ ედ გია სო სა ნა შვ ილ

ის ჯა ნმ რთ ელ ობ ის მდ გო მა რე ობ
ის შე სა ხებ აპ ირ ებს სა უბ არს.

ავთანდილ ზოზიროვი

ავთანდილ ზოზიროვი, 
იური ვაზაგაშვილის დის 
მეუღლე: „სოსანაშვილი 

ჩამოსული რომ იყო იმ დღეს 
სოფელში, ყველამ იცის, 

პანაშვიდზეც იყო მისული და 
იქვე ცხოვრობს მისი ბიძაშვილი 

და იმასთანაც იყო სტუმრად, 
პანაშვიდის შემდეგ“
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ავ თა ნდ ილი მე ორე ნა ხე ვრ ის ამ
პლ უა ში პი რვ ელ ად ჩა ვწ ერე. უკ ვე 
რა მდ ენ იმე თვ ეა, ხა თუ ნა თო რთ
ლა ძე სა გა რეო სა ქმ ეთა მი ნი სტ რის 
მო ად გი ლეა. ის მი ნი სტ რის ერ თა დე
რთი ქა ლი მო ად გი ლეა, რო მე ლს აც 
სა ქა რთ ვე ლოს სა გა რეო უწ ყე ბა ში 
მუ შა ობ ის 12წლ ია ნი გა მო ცდ ილ ება 
აქ ვს; მას, ბო ლოს,  სა ერ თა შო რი სო 
სა მა რთ ლე ბრ ივი დე პა რტ ამ ენ ტის 
დი რე ქტ ორ ის თა ნა მდ ებ ობა ეკ ავა 
სა მი ნი სტ რო ში. წლ ებ ია, რაც უნ ივ
ერ სი ტე ტში დი პლ ომ ატ იურ სა მა რთ
ალს კი თხ ულ ობს. 

ავ თა ნდ ილი პა რი ზში იყო, რო დე
საც ხა თუ ნა თა ნა მდ ებ ობ აზე და ინ იშ
ნა. „სა ოც არი ემ ოც ია მქ ონ და. ში ნა გა
ნი შო კი მა საც და ეუ ფლა მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ ამ სა მი ნი სტ რო ში უკ ვე 12 
წე ლია მუ შა ობს. უც ებ გა აც ნო ბი ერა, 
მო ბი ლი ზე ბა გა აკ ეთა. უც ებ ჩა ერ თო.  
„ავ თა ნდ ილ ცქ ვი ტი ნი ძის მე უღ ლე და
ინ იშ ნაო“ პრ ეს ამ და წე რა. ალ ბათ, ამ ის 
მო ლო დი ნი იყო. ის სა ზო გა დო ებ ის თვ
ის ამ კუ თხ ით სა ინ ტე რე სოა. მე სა პა
სუ ხოდ სო ცი ალ ურ ქს ელ ში ხა თუ ნას 
CV და ვდე და ეს კო მე ნტ არ ები სა მუ და
მოდ შე წყ და. ეს იმ იტ ომ გა ვა კე თე, გა
ეგ ოთ, რომ თა ნა მდ ებ ობ აზე ჩემ გა მო 
არ და ნი შნ ულა. 

ავ თო არ მი იჩ ნე ვს, რომ პო ლი ტი კამ 
ცო ლი წა არ თვა, რა დგ ან ამ ბო ბს, რომ 
დრო სწ ორ ად აქ ვთ ყვ ელ აფ რი სთ ვის 
გა და ნა წი ლე ბუ ლი. მძ იმე გრ აფ იკ ის მი
უხ ედ ავ ად ახ ალ წე ლს დუ ბა იში ოთ ხი 
დღ ით გა ძვ რნ ენ. 

 ამ აყი ხა რთ მე უღ ლით?
 მი სით ყო ვე ლთ ვის ვა მა ყო ბდი. 

წლ ებ ის მა ნძ ილ ზე სა უკ ეთ ესო წყ ვი
ლად ვი თვ ლე ბო დით. ჩვ ენ გა მო ჩე ნას 
მუ დმ ივ ად ელ ოდ ნენ. წლ ებ ია ავ თა
ნდ ილ ის სა ხე და მუ ზაა და მი სი ხი ლვა 
ყო ვე ლთ ვის სა ინ ტე რე სოა. მი სი სა ხით 

შთ აგ ონ ებ ის წყ არო არც დღ ეს და მი
კა რგ ავს. მი სგ ან მუ დმ ივ ად მო დის ის 
მუ ხტი და ენ ერ გია, რაც ყო ვე ლთ ვის 
მა ნთ ებს. მე და ხა თუ ნა 12 წე ლია ერ
თად ვა რთ, აქ ედ ან ქო რწ ინ ებ აში ათი 
წე ლი. რო დე საც წყ ვი ლი ერ თმ ან ეთ ის 
პა რა ლე ლუ რად თა ვის სა ქმ ეში მუ დმ
ივ ად იზ რდ ება, ეს დრო არ აფ ერ ია. გა
რკ ვე ულ წლ ებს გა რკ ვე ული ეტ აპ ები 
მო აქ ვს და ეს სა ინ ტე რე სოა. მუ დმ ივ ად 
ზრ და დი ეტ აპ ებ ია. არ ის ეტ აპ ები, რო
დე საც ჩე მი კა რი ერა სა ოც არი სი სწ რა
ფით ვი თა რდ ება, ბე ვრი გე გმ აა, სხ ვა
და სხ ვა ქვ ეყ ან ას თან ვუ რთ იე რთ ობთ. 
ბა ერ ებ თან შო ურ უმ ებ ში ჩვ ენ ებ ები 
მა ქვს. კა ტა სტ რო ფუ ლი გრ აფ იკ ია. ამ 
დრ ოს ხა თუ ნას მხ არ და ჭე რა სა და გვ
ერ დში დგ ომ ას მუ დმ ივ ად ვგ რძ ნობ. 
ჩე მთ ვის ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია კო
მფ ორ ტუ ლად ვი ყო სა მს ახ ურ შიც და 

სა ხლ შიც. ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში, რო დე
საც ად ამ ია ნე ბი ერ თმ ან ეთ ის ზრ დას 
ვერ ეწ ევ იან, მა თი სი ნთ ეზი ირ ღვ ევა. 
იწ ყე ბა კო ნფ ლი ქტ ები, სი ცა რი ელე, 
და შო რე ბა. რაც გა ნს აკ უთ რე ბით ხე
ლო ვა ნი ად ამ ია ნე ბის ოჯ ახ ებს ეხ ება, 
დი დხ ანს ვერ ინ არ ჩუ ნე ბენ და წყ ვი ლე
ბი ერ თმ ან ეთ ის პე რი ოდ ულ ცვ ლა ში 
არ იან. ცო ტა ხნ ის წინ ხა თუ ნას კა რი
ერ აშ იც და იწ ყო სე რი ოზ ული კა რი ერ
ული ზრ და. უბ რა ლო სტ აჟ იო რო ბი დან 
და იწ ყო და ყო ვე ლწ ლი ურ ად ვი თა რდ
ებ ოდა. ყვ ელ აფ ერი კა ნო ნზ ომ იე რად 
და ეტ აპ ობ რი ვად მო ხდა, რაც, ზო გა
დად, ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია კა რი
ერ ის თვ ის და ში ნა გა ნი მდ გო მა რე ობ
ის თვ ის. 

 რა შე ცვ ალა ხა თუ ნას თა ნა მდ
ებ ობ ამ?

 გა ცი ლე ბით და ტვ ირ თუ ლი გრ აფ
იკი აქ ვს. მე მა ქს იმ ალ ურ ად ვც დი ლობ 
ყვ ელ აფ ერ ში ხე ლი შე ვუ წყო, რომ მან 
დი სკ ომ ფო რტი არ იგ რძ ნოს, რაც შე
იძ ლე ბა მე ორე ნა ხე ვრ ის გან იგ რძ ნოს 
ად ამ ია ნმა. რთ ული იყო გა რდ ერ ობ ის 
რა დი კა ლუ რად შე ცვ ლა. სი ლუ ეტ ები 
შე და რე ბით გა მკ აც რდა, ელ ეგ ან ტუ რი 
გა ხდა, და იხ ვე წა და მი ნი მა ლი სტ ურ ია. 
თუ მც აღა მი სი ქა ლუ რო ბა არ და ვკ არ
გეთ. აც ვია კა ბე ბი, ქვ ედ აბ ოლ ოე ბი, 
შა რვ ლე ბი. ბე ვრ მა პო ლი ტი კო სმა ქა
ლბ ატ ონ მა თა ვის თა ვზე უნ და იმ უშ
აოს. ამ ის ნა კლ ებ ობა არ ის და მა გა ლი
თე ბი ნა თე ლია. 

 რა ფე რე ბია ახ ლა მის გა რდ ერ
ობ ში?

 თა ნა მე დრ ოვე ტო ნა ლო ბე ბი  შა
ვი, ლუ რჯი, ნა ცრ ის ფე რი, კა ნი სფ ერი, 
მუ ქი ბო რდო, მუ ქი მწ ვა ნე. ტა ნს აც მე
ლი არ უნ და იყ ოს მჭ ახე ფე რე ბის და, 
სი მა რთ ლე გი თხ რათ, არც არ ას დრ ოს 
უყ ვა რდა ჟო ლო სფ ერი პი ჯა კით სა მს
ახ ურ ში სი არ ული.

 რო გო რი გა და ხა ახ ალ მა სა მს ახ
აუ რმა?

 გრ აფ იკი და პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა 
სა ათ ებ ში გა იზ არ და.  ვც დი ლობ, რომ 
სა ღა მო ობ ით და ღლ ილ ობა მო ვუ ხს ნა, 
ჩა ის ვუ მზ ად ებ. დი ლით ყა ვას ვუ დუ
ღებ. მე ორე ნა ხე ვა რს არ უნ და აგ რძ
ნო ბი ნო, რომ მი სი და კა ვე ბუ ლო ბით 
ძა ლი ან წუ ხდ ები. ჩვ ენ დღ ის გა ნმ ავ
ლო ბა ში ერ თმ ან ეთს ვე ხმ ია ნე ბით, შე
სვ ენ ებ აზე ერ თმ ან ეთს ვნ ახ ულ ობთ, 
სა ღა მოს ის ედ აც ერ თად ვა რთ, დი
ლით ერ თად ვა ცი ლე ბთ ტუ სი ას სკ
ოლ აში. სა ღა მოს მის მო მზ ად ებ ულ გა
კვ ეთ ილ ებს აუ ცი ლე ბლ ად ვი ბა რე ბთ. 
ვც დი ლო ბთ ორისა მი დღ ით გა ვი დეთ 
ქა ლა ქგ არ ეთ. თუ კა რგ ად გა ან აწ ილ ებ 
დრ ოს, ყვ ელ აფ რის მო ხე რხ ება შე იძ
ლე ბა. 

 ჯერ არ და გი წუ წუ ნი ათ?
 მე გუ რუ ლი იუ მო რი მა ქვს და შე

მი ძლ ია ეს არ ას აწ ყე ნად იუ მო რით აღ
ვნ იშ ნო. ჩე მი სა ოც არი გრ აფ იკ ის გა მო 
მა საც იგ ივე პრ ეტ ენ ზი ის გა მო თქ მა 
შე უძ ლია ჩე მი მი სა მა რთ ით. ზო გჯ ერ 
ფი ზი კუ რად არ ვარ ქვ ეყ ან აში. ორ ივე 

ხე ლს ვუ წყ ობთ ერ თმ ან ეთს გა ნვ ით არ
ებ აში და გვ ინ და ქვ ეყ ან ას აც წა ად გეს 
ჩვ ენი შრ ომა. მე ქვ ეყ ნის სა ხე ლი გა მა
ქვს ჩე მი პრ ოდ უქ ცი ით, ხა თუ ნა სა ერ
თა შო რი სო პო ლი ტი კა ში თა ვი სი სა ქმ
ის კე თე ბით ეხ მა რე ბა სა ქა რთ ვე ლოს. 

 პი რო ვნ ულ ად რო გო რია?
 მო წე სრ იგ ებ ული ად ამ ია ნია. ძა

ლი ან ძლ იე რია. გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი 
ოჯ ახ ის შვ ილ ია და ეს მის ში ნა გან სა
მყ არ ოშ ია. მი სი შე მო სვ ლით ჩე მს ცხ
ოვ რე ბა ში ბე ვრი რამ შე იც ვა ლა, თუ
ნდ აც ხე დვა. ზუ სტ ად ვი ცი, რომ ის ჩე
მი მე ორე ნა ხე ვა რია. 30 წლ ის ვი ყა ვი, 
რო დე საც ცო ლად შე ვი რთე. მა ნა მდე 
ზუ სტ ად ვი ცო დი, რო გო რი ქა ლი უნ და 
მო მე ყვ ანა ცო ლად. და კა ბის შე სა კე
რად რომ მო ვი და, მი ვხ ვდი, რომ ეს ის 
ქა ლია. მი ვხ ვდი, რომ ყვ ელ აფ ერი უნ
და გა მე კე თე ბი ნა იმ ის თვ ის, რომ  ჩემ 
გვ ერ დით ყო ფი ლი ყო. 

 გა ხს ოვთ რო გო რი კა ბა შე უკ ერ
ეთ? 

 შა ვი კა ბა, დი დი წი თე ლი ვა რდ ით, 
რო მლ ით აც არც ერ თი აღ ფრ თო ვა ნე
ბუ ლი არ ვი ყა ვით, მა გრ ამ ორ ივე ერ
თმ ან ეთ ის აღ მო ჩე ნით  ვი ყა ვით ბე დნ
იე რე ბი. 

 შო რი დან არ აგ ახ სნ ილი ად ამ ია
ნის შთ აბ ეჭ დი ლე ბას ტო ვე ბს. 

 ის, არც მს ახ იო ბია და არც პო პუ
ლა რუ ლი პი რო ვნ ება „ექ შე ნი“ რომ სჭ
ირ დე ბო დეს და ყვ ელ ას თვ ის გა ხს ნი ლი 
იყ ოს. არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი გა რე გნ ობა 
აქ ვს, ინ ტე ლე ქტი და თა ვდ აჯ ერ ებ ულ
ობა ეტ ყო ბა. არ მა ხს ოვს ყუ რა დღ ებ ის 
ქვ ეშ არ მო ქც ეუ ლი ყოს. მას ას ეთი ენ
ერ გე ტი კა აქ ვს. ის ის არ ის, ვი ნც მე ცხ
ოვ რე ბა ში მი ნდ ოდა. იც ით რა უკ ვი რთ, 
კი დევ ერ თად არ ია ნო? მა გა ლი თად, 
ბა დრი პა ტა რკ აც იშ ვი ლი რომ გა რ და
იც ვა ლა, წა მო ვი და ხმ ები, ერ თმ ან ეთს 
გა შო რდ ებ ია ნო. 

 ბა დრ ის გა მო მო იყ ვა ნა ცო ლა
დო, ამ ას აც ამ ბო ბდ ნენ თქ ვე ნზე.

 ეს სა სა ცი ლოც არ ის და რა ღაც 
მო მე ნტ ში სა წყ ენ იც. 

 არ გქ ონ იათ კრ იზ ის ული პე რი
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my View

ხათუნა თორთლაძის მეორე ნახევარი

„არ მახსოვს 
ყურადღების 

ქვეშ არ 
მოქცეულიყოს. 

მას ასეთი 
ენერგეტიკა 
აქვს. ის ის 

არის, ვინც მე 
ცხოვრებაში 
მინდოდა“

„როდესაც ადამიანები ერთმანეთის 
ზრდას ვერ ეწევიან, მათი სინთეზი 

ირღვევა. იწყება კონფლიქტები, 
სიცარიელე, დაშორება“

„რთული 
იყო მისი 

გარდერობის 
რადიკალურად 

შეცვლა. 
სილუეტები 
შედარებით 
გამკაცრდა, 
ელეგანტური 

გახდა, 
დაიხვეწა“
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ოდი?
 ეს მა შინ დგ ება, რო დე საც ად ამ ია

ნე ბი ერ თ მა ნე თს ზრ და ში ვერ ეწ ევ იან. 
ჩვ ენ ეს არ გვ ქო ნია. მუ დმ ივ ად სა ინ ტე
რე სო ეტ აპ ებს გა ვდ ივ ართ. ვერ ვი ცლ
ით იმ ის თვ ის, რომ კრ იზ ისი და ვუ შვ ათ. 
მს ოფ ლიო კრ იზ ის იც გვ ეყ ოფა, რა მე
ნა ირ ად ვი მყ ოფ ინ ებთ :)

 სი ყვ არ ულ ის შე სა ნა რჩ უნ ებ
ლად რი სი კე თე ბაა სა ჭი რო?

 ამ ის თვ ის აუ ცი ლე ბე ლია ორი დღ
ით ოჯ ახი ერ თად სა დმე გა ძვ რეს. აქ
ვე ახ ლოს, კა ხე თში, ერ თად გა აკ ეთ ონ 
თუ ნდ აც ბლ ინ ები, ხა ჭა პუ რე ბი, ერ
თად გა ის ეი რნ ონ. ამ დრ ოს ხე დავ, რომ 

ამ ის და თმ ობა არ ან აი რად არ გი ნდა და 
ეს შე ნია. რო დე საც თა ვს კი თხ ვას უს
ვამ  კი დევ უნ და ვი ყო თუ არა მა სთ ან 
ერ თა დო, თა ვს გა რე დან უნ და შე ხე დო. 
გო ნე ბა შიც არ უნ და და უშ ვა, რომ წყ
ვი ლი ცალცა ლკე ეძ ებ დეს სი ტუ აც
იას, გა მო სა ვა ლს, ექ სპ ერ იმ ენ ტე ბს, თუ 
ეს მას არ უნ და. უნ და მი ხვ დე, ვი ღაც 
ად ამ ია ნი ამ ყვ ელ აფ რის და თმ ობ ად 
გი ღი რს თუ არა. პრ ობ ლე მე ბი ძა ლით 
რა ტომ უნ და შე ქმ ნა? ბე დნ იე რე ბა წა
მი ერი შე გრ ძნ ებ აც არ ის და მუ დმ ივ იც, 
უბ რა ლოდ, უნ და და ინ ახო. ბე დნ იე რი 
შე იძ ლე ბა სულ იყო, რო ცა სა ქმ ეს აკ
ეთ ებ, დი ლით შვ ილს სკ ოლ აში აც ილ

ებ, სა ღა მოს ერ თი სუ ლი გა ქვს მი ხვ
იდე და ცო ლს და ელ ოდო, ან ის გე ლო
დოს. ერ თად ვა ხშ მო ბა, მის გვ ერ დით 
გა ღვ იძ ება  ბე ვრი ნი უა ნს ია, რო დე საც 
თვ ალს ახ ელ და ცხ ოვ რე ბა გი ხა რია. 

 უმ ად ურ ობ აში გა მო გი ჭე რი ათ 
თა ვი?

 ად ამ ია ნე ბი ვა რთ უმ ად ურ ები. 41 
წლ ის ვარ და ცხ ოვ რე ბა ში კი დევ უფ
რო მე ტი გე გმა მქ ონ დამე თქი გა ვი
ფი ქრ ებ ხა ნდ ახ ან. რო ცა ვერ ხე დავ, 
ღმ ერ თი და გა ნა ხე ბს, სხ ვა გა ჭი რვ ებ
ულ ად ამ ია ნს, ან ქუ ჩა ში ან ეკ ლე სი
აში  რო გორ შე იძ ლე ბა იყო. მა ში ნვე 
გა ფხ იზ ლე ბს. ჩე მი კა რი ერა ურ თუ ლეს 
პე რი ოდ ში და ვი წყე  შუ ქი არ იყო, ტრ
ან სპ ორ ტი არ იყო, კო რპ უს ებ ში შე შის 
ღუ მე ლე ბს დგ ამ დნ ენ და ვის რა ში აი
ნტ ერ ეს ებ და მო და. მა გრ ამ არა, თუ
რმე ხა ლხს გა ხა ლი სე ბა და ზე იმი უნ
დო და. ამ პე რი ოდს ხშ ირ ად ვი ხს ენ ებ. 

ეს შე მთ ხვ ევ ით არ მო მხ და რა. უნ და 
გა მე ვლო. ნე ბი სმ იერ ად ამ ია ნს აქ ვს შა
ნსი ფე ხზე და დგ ეს თუ მთ ელი გუ ლით 
უნ და. სხ ვი სი მო ლო დით არ უნ და იც
ხო ვრო. დი ლით 7 სა ათ ზე ად გო მა მი
ხა რია, მუ ზე ბი არ მა სვ ენ ებს, ეს კი ზე ბს 
ვა კე თებ და მო ვდ ივ არ სა მს ახ ურ ში, ვა
კე თებ იმ ას, რაც ძა ლი ან მი ყვ არს. ამ ის 
არ და ნა ხვა რო გორ შე იძ ლე ბა?!

 ან ას ტა სი ამ შე გც ვა ლათ? 
 მე არ მა ხს ოვს რა ხდ ებ ოდა ან ას

ტა სი ამ დე ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში. ფს იქ იკა 
გე ცვ ლე ბა მშ ობ ელი რომ ხდ ები. მე 
მის და ბა დე ბას და ვე სწ არი. ეს რას ნი
შნ ავს, ენ ით ვერ გა დმ ოს ცემ. აფ ექ ტია, 
არ იცი, რა ხდ ება შე ნს ცხ ოვ რე ბა ში. 
ქა ლი ამ მი სი ის გა მო გმ ირ ია, სა ოც რე
ბაა. ამ ტკ ივ ილ ის გა და ტა ნა მხ ოლ ოდ 
ქა ლს შე უძ ლია. ქა ლი ბე ვრს იღ ებს თა
ვის თა ვზე. სა მუ შა ოდ არ იან წა სუ ლე
ბი, ამ დრ ოს მა მა კა ცი სა ხლ შია და სა
დღ ეგ რძ ელ ოს სვ ამს  ახ ლა ასე უნ და 
ვი ყო მეო? ამ ის თვ ის კი არ აფ ერს არ 
აკ ეთ ებს. ან ას ტა სია ცხ რა წლ ის აა, კა
რგ ად ხა ტა ვს, კა რგ ად სწ ავ ლო ბს. მშ
ობ ლი ურ თან ერ თად კა რგ ად ფლ ობს 
რუ სუ ლს, ფრ ან გუ ლს და ინ გლ ის ურ 
ენ ებს. რა მდ ენ იმე კვ ირ ის წინ სა მე ჯლ
ისო ცე კვ ებ ში პი რვ ელი ად გი ლი აი ღო. 
ლე ქს ებს მხ ატ ვრ ულ ად ამ ბო ბს. სპ ექ
ტა კლ ებ ში გა ტა ცე ბით, ემ ოც იუ რად 
თა ნა მა შო ბს, ხან ბო რო ტი ჯა დო ქა რია, 
ხან სხ ვა გმ ირი. შე ძლ ებ ის და გვ არ ად 
სულ ვე სწ რე ბი მის წა რმ ოდ გე ნე ბს, 
მი ნდა ვუ გუ ლშ ემ ატ კი ვრო, ვი ყვ ირო. 
მშ ობ ელი ამ ით უნ და სუ ნთ ქა ვდე. მი კვ
ირს ად ამ ია ნე ბის, რო დე საც შვ ილ ებ ის 
ას ეთ სი ხა რუ ლს არ იზ ია რე ბენ და ძი
ძე ბი ეს წრ ებ იან მათ წა რმ ოდ გე ნე ბს. 
ბა ვშ ვს მშ ობ ლის ემ ოც ია სჭ ირ დე ბა და 
ამ ახ სო ვრ დე ბა. წლ ებ ის მე რე უკ ვი რთ 
ხო ლმე, ნე ტა, სად გა მე პა რაო? 

 რა პრ ოფ ეს იას გი ნდ ათ გა ჰყ ვეს?
 მე მი ნდა ჩე მს პრ ოფ ეს იას გა ჰყ

ვეს. კა რგი ხე დვა აქ ვს, ფა ნტ ას ტი კუ
რად ხა ტა ვს. არ მი ჭი რს შვ ილ ის ქე ბა. 

ეს ბა ვშ ვმა უნ და იც ოდ ეს. მე მი ნდა ჩე
მი სა ქმე აი რჩ იო, მე ორ ეა  ან ას ტა სია 
რას აი რჩ ევს. ჩვ ენ გვ ერ დით ვუ დგ ავ
ართ... 

EXCLUSIVE
ხათუნა თორთლაძის მეორე ნახევარი

ავთანდილ ცქვიტინიძე: 
„მისით ყოველთვის 
ვამაყობდი. წლების 
მანძილზე საუკეთესო 
წყვილად ვითვლებოდით. 
ჩვენ გამოჩენას 
მუდმივად ელოდნენ. 
წლებია, ავთანდილის 
სახე და მუზაა და მისი 
ხილვა ყოველთვის 
საინტერესოა“

„სოციალურ ქსელში 
ხათუნას CV დავდე 

და ეს კომენტარები 
სამუდამოდ შეწყდა. 

ეს იმიტომ გავაკეთე, 
რომ გაეგოთ, 

თანამდებობაზე ჩემ 
გამო არ დანიშნულა“
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„ვცდილობ, რომ 
საღამოობით 

დაღლილობა მოვუხსნა, 

ჩაის ვუმზადებ. დილით 

ყავას ვუდუღებ. მეორე 
ნახევარს არ უნდა 
აგრძნობინო, რომ 

მისი დაკავებულობით 
ძალიან წუხდები“
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პრეზიდენტი ისევ სკანდალში გაეხვია
ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

რით და გვ ამ ახ სო ვრ ებს თა ვს 
გი ორ გი მა რგ ვე ლა შვ ილი. ამ 
სა კი თხ ზე ჯერ ვერ ვი მს ჯე ლე
ბთ, წინ მას პრ ეზ იდ ენ ტო ბის 
კი დევ სა მი წე ლი აქ ვს. თუ მცა, 
უკ ვე შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ 
ტე ნდ ენ ცია გა მო კვ ეთ ილ ია – 
მა რგ ვე ლა შვ ილი ხმ აუ რი ანი 
და სკ ან და ლუ რი პრ ეზ იდ ენ
ტია. 

ახ ლა მო რი გი სკ ან და ლი მწ იფ
დე ბა და ამ ის ნი შნ ები უკ ვე გა მო
იკ ვე თა კი დეც. ვინ შე ცვ ლის კო ტე 
კუ ბლ აშ ვი ლს? პა სუ ხი სთ ვის, რო
გო რც ჩა ნს, პო ლი ტი კა ცო ტა ხნ ით 
ყი რა ზეც კი და დგ ება. ყი რა მა ლას 
მთ ავ არი გმ ირ ებ იც უკ ვე გა მო ჩნ დნ
ენ – და ვით სა გა ნე ლი ძე და ზა ქა რია 
ქუ ცნ აშ ვი ლი ერ თმ ან ეთს ისე და უპ
ირ ის პი რდ ნენ, თი თქ ოს ერთ ჯგ უფ
ში კი არა, სხ ვა და სხ ვა პო ლი ტი კურ 
ბა ნა კე ბში იყ ვნ ენ. 

თუ მცა, თე მას და ვუ ბრ უნ დეთ. 

პრ ეზ იდ ენ ტმა კა ნდ იდ ატ ურ ის შე
რჩ ევ ის პრ ოც ედ ურ ას თან და კა ვშ
ირ ებ ით თა ვი და ნვე უც ნა ური მე
თო დი შე არ ჩია. ამ პრ ოც ედ ურ ამ 

ერ თი ან ეკ დო ტიც კი გა მა ხს ენა. 
მა მა შვ ილს ხო რც ის მც ირე ნა
ჭე რს და უდ ებს თე ფშ ზე, ბა ვშ ვი 

მას სწ რა ფად 
გ ა  დ ა 
ყლ აპ ავს 
და მა მას 
მ ე  ო რ ე 
ნ ა  ჭ ე 
რს მო

სთ ხო ვს. 
ხო რც ის ნა ჭრ ის 

ნა ცვ ლად, მა მა მას 
ეტ ყვ ის: რას ყლ აპ ავ დი, 

გე გლ ახ ავ ებ ინა ცო ტა ხნ ით პი
რშ იო...

ხო რც ის მც ირე ნა ჭე რი ვით 
აგ ლა ხა ვა ეს სა კი თხი პრ ეზ იდ

ენ ტმ აც. მას იმ დე ნად მც ირე უფ
ლე ბე ბი აქ ვს, რომ შე სა ძლ ოა, ცდ
ილ ობს, სა კუ თა რი მნ იშ ვნ ელ ობა 
რო მე ლი მე კო ნკ რე ტულ თე მა ზე 
მა ქს იმ ალ ურ ად გა აპ ია როს. ამ იტ
ომ აც ჯერ პა რტ იე ბსა და არ ას ამ
თა ვრ ობ ოე ბს შე ხვ და და მთ ელი 
პრ ოც ედ ურა გა ია რა კრ იტ ერ იუ მე
ბის გა მო სა ვლ ენ ად. ერთერ თი მთ
ავ არი კრ იტ ერ იუ მი იყო კა ნდ იდ
ატ ის მა ქს იმ ალ ური დი სტ ან ცი რე ბა 
პო ლი ტი კუ რი პრ ოც ეს ებ იდ ან. 

კრ იტ ერ იუ მე ბის და დგ ენ ის შე
მდ ეგ, და ან ონ სდა პრ ეზ იდ ენ ტის სა
გა ნგ ებო ბრ იფ ინ გი, სა დაც გი ორ გი 
მა რგ ვე ლა შვ ილ მა თქ ვა, რომ ახ ლა 
ყვ ელ ას შე უძ ლია, კა ნდ იდ ატ ები წა
რუ დგ ინ ოს პრ ეზ იდ ენ ტსო. და კა
ნდ იდ ატ ებ ის ცვ ენ აც და იწ ყო. 

მო კლ ედ, უზ ენ აე სი სა სა მა რთ
ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ის პო სტ ზე კა
ნდ იდ ატ ურ ის შე რჩ ევ ის პრ ოც ესი 
და პრ ოც ედ ურ აც სა ნა ხა ობ ად უფ
რო იქ ცა, ვი დრე სა ქმ ედ. სა ბო ლოო 
ჯა მში, გა ირ კვა, რომ პრ ეზ იდ ენ ტმა 
სა ერ თო დაც არ იც ის, რო გორ, რა 
კრ იტ ერ იუ მე ბით შე არ ჩე ვს თა ვად 
უკ ვე იმ ერთ კა ნდ იდ ატს, რო მე ლს
აც პა რლ ამ ენ ტს წა რუ დგ ენს. 

ეს ის ტო რია ძა ლი ან ჰგ ავს ვე
ტოს და დე ბას. მა ში ნაც, პრ ეზ იდ ენ
ტმა ორ ჯერ და ადო ვე ტო ფა რუ ლი 
მო სმ ენ ებ ის შე სა ხებ კა ნო ნს. პა რლ
ამ ენ ტში უმ რა ვლ ეს ობ აც კი ორ ად 
გა იყო. ერთერ თმა დე პუ ტა ტმა პი
რად სა უბ რე ბში მი თხ რა: მე გო ნა, 
პრ ეზ იდ ენ ტს სა კუ თა რი პრ ოე ქტი 
ჰქ ონ და, მე გო ნა, რომ ის, რა საც 
მი სი ად მი ნი სტ რა ცია შე მო იტ ან და, 
გა ნხ ილ ვი სა და მხ არ და ჭე რის ღი
რსი იქ ნე ბო და, თუ მცა, სა ბო ლო ოდ, 
გა ირ კვა, რომ პრ ეზ იდ ენ ტმა არა 

მხ ოლ ოდ თა ვად ვერ წა რმ ოა დგ ინა 
ვე რა ფე რი, აი, სა ერ თოდ ვე რა ფე
რი, ამ პრ ოც ეს საც შე უშ ალა ხე ლი 
და ვა დე ბი შე გვ იზ ღუ და. 

რო გო რც ჩა ნს, ახ ლაც იგ ივე ხმ
აუ რი და იმ ედ გა ცრ უე ბა გვ ელ ის 
წინ. პა რლ ამ ენ ტში უმ რა ვლ ეს ობა 
უკ ვე გა იყო. პრ ეზ იდ ენ ტმა კი არ 
იც ის, წა რდ გე ნი ლი კა ნდ იდ ატ ებ იდ
ან რო გორ, რის მი ხე დვ ით შე არ ჩე
ვს კა ნდ იდ ატს. ად მი ნი სტ რა ცი ას აქ 
პა სუ ხი არ აქ ვს. 

ექ სპ ერ ტე ბის მო სა ზრ ებ ით, ას
ეთი პრ ოც ედ ურ ებ ის არ ჩე ვით, მა
რგ ვე ლა შვ ილ მა მთ ლი ან ად მო იხ სნა 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა. ახ ლა მას შე უძ
ლია თქ ვას: და რა გი ნდ ათ ჩე მგ ან? 
კრ იტ ერ იუ მე ბიც თქ ვენ გა ნს აზ ღვ
რეთ და კა ნდ იდ ატ ებ იც თა ვად წა
რმ ოა დგ ინ ეთ. მე მხ ოლ ოდ გა მტ არი 
ვი ყა ვიო.

სხ ვა თა შო რის, გა მტ არ ის ფუ ნქ
ცია მა ქვ სო, პრ ეზ იდ ენ ტმა ად რეც 
თქ ვა. მა შინ რო ცა ღა რი ბა შვ ილ მა 
კა ბი ნე ტის შე მა დგ ენ ლო ბა წა რუ
დგ ინა პა რლ ამ ენ ტს. შე მა დგ ენ
ლო ბა სა კა ნო ნმ დე ბლო ორ გა ნო ში 
სწ ორ ედ პრ ეზ იდ ენ ტმა შე იტ ანა. მა
ში ნაც მა რგ ვე ლა შვ ილ მა თქ ვა, რომ 
მას გა მტ არ ის ფუ ნქ ცია აქ ვს. 

ანუ ამ გა მტ არ ობ ით ის ყო ველ 
ჯე რზე პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას იხ სნ ის. 

ექ სპ ერ ტე ბის შე ფა სე ბით, ვი ნც 
არ უნ და წა რა დგ ინ ოს პრ ეზ იდ ენ
ტმა იმ 28კა ცი ანი სი იდ ან, პა რლ
ამ ენ ტში ყვ ელა ჩა ვა რდ ება. სა გა ნე
ლი ძექუ ცნ აშ ვი ლის და პი რი სპ ირ
ება უკ ვე ამ ის მა ნი შნ ებ ელ ია. 

სა ერ თოდ, კა ნდ იდ ატ ურ ის შე
რჩ ევ ის პრ ოც ეს შიც ბე ვრი რამ იყო 
ბუ ნდ ოვ ანი და გა ურ კვ ევ ელი. მა გა
ლი თად, თუ კი ერთერთ კრ იტ ერ
იუ მად შე ირ ჩა კა ნდ იდ ატ ის აპ ოლ
იტ იკ ურ ობა, მა შინ გა ურ კვ ევ ელ ია, 
რა ტომ წა რა დგ ინ ეს თა ვი სუ ფა ლმა 
დე მო კრ ატ ებ მა შა ლვა შა ვგ ულ იძ
ის კა ნდ იდ ატ ურა? ან რა ტომ მი იღო 
მი სი კა ნდ იდ ატ ურა პრ ეზ იდ ენ ტის 
ად მი ნი სტ რა ცი ამ?

თუ მცა, ირ აკ ლი ალ ას ან იას პა
რტ ია აქ მა რტო არ ყო ფი ლა. პო ლი
ტი კა სთ ან შე ხე ბა ში მყ ოფი პი რე ბი 
სხ ვე ბმ აც და ას ახ ელ ეს. მა გა ლი
თად, ნი ნო გვ ენ ეტ აძე, რო მე ლიც 
„რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ იის“ სა ხე
ლით მა ჟო რი ტა რად იყ რი და კე ნჭს 
ხა შუ რში. მა გა ლი თად, ზა ქა რია ქუ
ცნ აშ ვი ლი, რო მე ლიც ბო ლო დრ ომ
დე აქ ტი ურ პო ლი ტი კა შია.

მა რგ ვე ლა შვ ილ მა სა პა რლ ამ ენ
ტო უმ რა ვლ ეს ობ ას თან, ოპ ოზ იც
ია სთ ან და არ ას ამ თა ვრ ობო სე ქტ
ორ თან კო ნს ულ ტა ცი ებ ის შე დე
გად, ოთ ხი ძი რი თა დი კრ იტ ერ იუ მი 

ჩა მო აყ ალ იბა – პრ ინ ცი პუ ლო ბა, 
მე ნე ჯე რუ ლი თვ ის ებ ები, პა რტ იუ
ლი გა ვლ ენ ის გან თა ვი სუ ფლ ება და 
პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმი. სე რი ოზ ული 
ექ სპ ერ ტე ბის შე ფა სე ბით, ამ კრ იტ
ერ იუ მე ბს სრ ულ ად არც ერ თი ის 
კა ნდ იდ ატი არ აკ მა ყო ფი ლე ბს, ვი
ნც უკ ვე წა რდ გე ნი ლია. 

უკ ვე არ ის ვე რს იე ბი, ვის წა რდ
გე ნას გე გმ ავს პრ ეზ იდ ენ ტი, თუ მცა 
ამ ჯე რად მო ვლ ენ ებს წინ არ გა ვუ
სწ რე ბთ და თი თო ეუ ლი მა თგ ან ის 
გა ნხ ილ ვას არ შე ვუ დგ ებ ით.

თუ მცა, ვი ტყ ვით, რომ ძა ლი ან 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, ვინ გა ხდ ება  უზ
ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ
არე, რა მდ ენ ად შე ძლ ებს ის რე ფო
რმ ებ ის გა ტა რე ბას, სა ზო გა დო ებ
აში ნდ ობ ისა  და სი სტ ემ ის ში გნ ით 
ავ ტო რი ტე ტის მო პო ვე ბას.

ასე რომ, გი ორ გი მა რგ ვე ლა შვ
ილს დი დი პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა აქ ვს 
თა ვის თა ვზე აღ ებ ული და რო გო რი 
„გა მჭ ვი რვ ალე“ პრ ოც ეს იც არ უნ და 
შე ქმ ნას, სა ბო ლო ოდ პა სუ ხი სმ გე
ბე ლი მა ინც თა ვად არ ის. ექ სპ ერ
ტე ბი პრ ეზ იდ ენ ტს ურ ჩე ვენ, უზ ენ
აე სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ
ის კა ნდ იდ ატ ის შე სა რჩ ევ ად ახ ალი 
პრ ოც ედ ურა და იწ ყოს. 

P.S. გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ ფო რმ
აც იით, ყვ ელ აზე დი დი შა ნს ები 
მა ინც ქა ლე ბს აქ ვთ. არ გა მო რი
ცხ ავ ენ, რომ პრ ეზ იდ ენ ტი პა რლ
ამ ენ ტს სწ ორ ედ ქა ლის კა ნდ იდ
ატ ურ ას წა რუ დგ ენს. მათ შო რის 
სა ხე ლდ ებ იან: ევა გო ცი რი ძე, 
რო მე ლს აც სტ რა სბ ურ გის სა სა
მა რთ ლო ში მუ შა ობ ის გა მო ცდ
ილ ებ აც აქ ვს; ნი ნო გვ ენ ეტ აძე, 
რო მე ლმ აც სა სა მა რთ ლო, სხ ვა 5 
მო სა მა რთ ლე სთ ან ერ თად და ტო
ვა, რი თაც სა აკ აშ ვი ლის მმ არ თვ
ელ ობ ის დრ ოს მო სა მა რთ ლე ებ
ზე გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული ზე წო ლა 
გა აპ რო ტე სტა; და ანა დო ლი ძე, 
რო მე ლიც სა იას თა ვმ ჯდ ომ არ ეო
ბდა. ამ ის გა რდა, კო ნკ ურ სში მო
ნა წი ლე ობს კი დევ ორი ქა ლბ ატ
ონი, რო მე ლთ ან აც ერ თი არ ჩილ 
კბ ილ აშ ვი ლის ოჯ ახ ის წე ვრ ია და 
მე ორე მა სთ ან ერ თად პრ ოკ ურ
ატ ურ აში მო ღვ აწ ეო ბდა. ვი სზე 
შე არ ჩე ვს პრ ეზ იდ ენ ტი ყუ რა დღ
ებ ას, ჯერ უც ნო ბია. ვა რა უდ ობ
ენ, რომ ის ფს ონს იუ რი დი ული 
ფა კუ ლტ ეტ ის დე კა ნზე და დე ბს. 
მო კლ ედ, ვა რა უდი ბე ვრ ია, ვა კა
ნს ია – მხ ოლ ოდ ერ თი. ექ სპ ერ ტე
ბი პრ ეზ იდ ენ ტს ახ ალი პრ ოც ეს ის 
წა მო წყ ებ ას ურ ჩე ვენ. მათ მი აჩ ნი
ათ, რომ შე რჩ ეულ კრ იტ ერ იუ მე ბს 
არც ერ თი მა თგ ანი არ აკ მა ყო ფი
ლე ბს.  

რას საყვედურობენ 
მარგველაშვილს 

ექსპერტები

ევა 
გოცირიძე, 
ნინო 
გვენეტაძე თუ 
ანა დოლიძე – 
ვინ გახდება 
პრეზიდენტის 
რჩეული
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სოსო ცინცაძე: „კლასიკური იმპრესარიო 
გვყავს კულტურის მინისტრად, ბუღალტერი კი – 

განათლების მინისტრად, მეტი რაღა უნდა ვთქვა?..“

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

მთ ავ არ პო ლი ტი კურ ძა ლე ბს 
შო რის შე თა ნხმ ება ჯერ ვერ შე
დგა, ის ინი ორ მტ რულ ბა ნა კად 
არ იან გა ყო ფი ლნი. ეს არ ის დღ ეს 
მთ ავ არი კრ იზ ისი სა ქა რთ ვე ლო
ში. და სა ნამ ას ეა, გა მო სა ვა ლი 
არც ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ია და 
არც სა კა დრო ცვ ლი ლე ბე ბი... 
სა ნამ მთ ავ არი პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლე ბი თა მა შის ერ თი ან წე სე
ბზე არ შე თა ნხ მდ ებ იან, მა ნა მდე 
ძნ ელ ია ის აუ ბრო სტ აბ ილ ურ ობ
აზე. სა ნამ პო ლი ტი კო სე ბი გუ
ნდ ურ ად თა მა შს არ ის წა ვლ იან, 
მა ნა მდე „გო ლი“ ავ ტო გო ლი იქ
ნე ბა...

და სა ნამ ქა რთ ული პო ლი ტი
კა ჯერ კი დევ ძა ლი ან შო რს არ ის 
პო ლი ტი კუ რი სტ ან და რტ ებ ის გან, 
ექ სპ ერ ტე ბი ცდ ილ ობ ენ, გა მო იც
ნონ, რო გორ გა ნვ ით არ დე ბა მო
ვლ ენ ები.

„პრ აი მტ აი მს“ ექ სპ ერ ტი სო სო 
ცი ნც აძე ეს აუ ბრა. სა უბ არი ვე რტ
იკ ალ ზე მო სა ლო დნ ელი ცვ ლი ლე
ბე ბით და ვი წყ ეთ:

– ვფ იქ რობ, სა კა დრო ცვ ლი ლე
ბე ბი გა ნს ახ ორ ცი ელ ებ ელ ია. გა
ნა თლ ებ ისა და სა გა რეო სა ქმ ეთა 
მი ნი სტ რე ბი გა სა შვ ებ ები არ იან. ფა
ქტ ობ რი ვად, ეს მა თი და ნი შვ ნის დღ
იდ ან ვე იყო ცნ ობ ილი. და ნა რჩ ენ ებს 
ვერ გე ტყ ვით, ეს ჩე მი პრ ოფ ეს იის 
სფ ერ ოს შო რდ ება. ფი ნა ნს თა მი ნი
სტ რზე ვე რა ფე რს გე ტყ ვით, ვე რც 
ეკ ონ ომ იკ ის მი ნი სტ რზე. აქ ობ ივ
ატ ელ ის დო ნე ზე შე მი ძლ ია ვი მს ჯე
ლო. ანუ რა დგ ან ეკ ონ ომ იკა ცუ დია, 
ეკ ონ ომ იკ ის მი ნი სტ რი არ ვა რგა, ან 
რა დგ ან ლა რი ეც ემა, ფი ნა ნს თა მი
ნი სტ რი არ ვა რგა. ეს არ იქ ნე ბო და 
სწ ორი. ამ ას შე იძ ლე ბა ობ იე ქტ ური 
მი ზე ზე ბი აქ ვს, რაც არ აპ რო ფე სი
ონ ალ ის თვ ის მი უწ ვდ ომ ელ ია. 

რაც შე ეხ ება სა გა რეო პო ლი ტი
კას, ქვ ეყ ან ას სა გა რეო პო ლი ტი კა 
არ გა აჩ ნია, მი ნი სტ რი აბ სო ლუ ტუ
რად  არ აა დე კვ ატ ურ ია...

– მა გა ლი თე ბის მო ყვ ანა შე გი
ძლ იათ?

– მა გა ლი თად, რუ სე თთ ან ვერ 
მო ხე რხ და დი ალ ოგ ის რე ჟი მში გა
და სვ ლა და მო ლა პა რა კე ბა. მა რთ
ალ ია, რუ სე თი აფ ხა ზე თსა და ცხ ინ
ვა ლს ვერ და აბ რუ ნე ბს, მა გრ ამ ხომ 
უნ და და იწ ყოს დი ალ ოგი, რო მე ლიც  
სტ იმ ულს მი სც ემს რუ სე თს, რომ ეს 
მა ვთ ულ ხლ არ თე ბი აღ არ გა დმ ოი წი
ოს?

გა რდა ამ ისა, პრ ემ იე რის გა ნც
ხა დე ბე ბი, იგ ივე დიდ აბ რე შუ მის 
გზ აზე, სა გა რეო პო ლი ტი კის ნა წი
ლია... არ არ ეა ლუ რია – დი დი აბ რე
შუ მის გზა ჩი ნე თმა 2013 წე ლს უკ ვე 
აა მუ შა ვა და 2014 წე ლს მა ტა რე ბლ
ებ ის უკ ვე მე ორე შე მა დგ ენ ლო ბა  
გა უშ ვა ეს პა ნე თში... ჩვ ენ თან შე
მო დგ ომ აზე კო ნფ ერ ენ ცი ას ატ არ
ებ ენ. 

აღ არ აფ ერს ვა მბ ობ ჩვ ენს სა ზღ
ვრ ებ ზე... რუ სე თს თა ვი და ვა ნე ბოთ, 
სა ზღ ვა რი აზ ერ ბა იჯ ან თა ნაც კი არ 
გვ აქ ვს და დგ ენ ილი... 

რაც შე ეხ ება გა ნა თლ ებ ისა და 
მე ცნ იე რე ბის მი ნი სტ რს, მე ცნ იე
რე ბა აღ არ არ სე ბო ბს, რაც ლო
მა იამ და იწ ყო – ქა რთ ული მე ცნ
იე რე ბის ნგ რე ვა, სხ ვა მი ნი სტ რე
ბმ აც წა რმ ატ ებ ით გა აგ რძ ელ ეს... 
და ახ ლა ას ეთ ივე წა რმ ატ ებ ით 
აგ რძ ელ ებს ეს ბუ ღა ლტ ერი ქა ლბ
ატ ონ იც.

ანუ კლ ას იკ ური იმ პრ ეს არ იო გვ
ყა ვს კუ ლტ ურ ის მი ნი სტ რად, ბუ ღა
ლტ ერი კი – გა ნა თლ ებ ის მი ნი სტ
რად, მე ტი რა ღა უნ და ვთ ქვა?..

– არ ის მი ნი სტ რი, რო მლ ის 
მი მა რთ აც პო ზი ტი ური გა ნწ
ყო ბა გა ქვთ?

– პო ზი ტი ურ ად ჯა ნდ
აც ვის მი ნი სტ რს ვუ ყუ
რებ...

– უფ ასო და ზღ ვე
ვის მი უხ ედ ავ ად?..

– იც ით, რა? და
ზღ ვე ვის სი სტ ემ ას 
ამ ერ იკა 200 წლ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში აწ ყო
ბდა, ის ევე რო გო რც 
ევ რო პა... სა ერ თო
დაც, მს ოფ ლი ოში 
და ზღ ვე ვა და ბა ნკ ები 
უთ ოფო ყა ჩა ღე ბი არ
იან...

– დი ახ, აწ ყო ბდა 200 
წე ლი, თუ მცა, უფ ასო და
ზღ ვე ვა ზე არ აწ ყო ბდა...

– უფ ასო და ზღ ვე ვა არც არ
სე ბო ბს... და აკ ვი რდ ით ფს იქ ოლ
ოგ იურ მო მე ნტს. შე წუ ხე ბუ ლი სა ხე 
მხ ოლ ოდ ერთ მი ნი სტ რს აქ ვს, და ნა
რჩ ენ ებს ბე დნ იე რი სა ხე ები აქ ვთ... 
ნა ხეთ სხ ვა მი ნი სტ რე ბი... ვერ ატ ყო
ბთ, რომ შე წუ ხე ბუ ლია, რომ რა ღა
ცა ზე და რდ ობს და ფი ქრ ობს... რაც 
შე ეხ ება და ზღ ვე ვას, მეც არ მო მწ
ონს... რა თქ მა უნ და, ათ ასი თა ღლ
ით ური კო მპ ან იაა... 

– რა მდ ენ ად შე სა ძლ ებ ელ ია, მი
ნი სტ რთა კა ბი ნე ტი შე იც ვა ლოს?

– ეს ვა და მდ ელ არ ჩე ვნ ებ თან 

არ ის და კა ვშ ირ ებ ული. თუ ივ ან იშ
ვი ლმა ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის ჩა
ტა რე ბა გა და წყ ვი ტა, მა შინ ეს უნ და 
შე იფ უთ ოს კო ნს ტი ტუ ცი ურ ად...  

თუ მცა, მე ორე უკ იდ ურ ეს ობა 
არ ის ის, რომ ქვ ეყ ანა კრ იზ ის შია და 
პა სუ ხი სმ გე ბე ლი არ ავ ინ აა. თუ რმე, 
ყვ ელა ჩვ ენი გა სა ჭი რი სა გა რეო ფა
ქტ ორ ებ ით არ ის გა ნპ ირ ობ ებ ული. 

სა ერ თა შო რი სო ბა ზა რზე ნა ვთ
ობ ის ფა სე ბი 70%ით და ეცა, ჩვ
ენ თან კი ბე ნზ ინი 5%ით გა ია ფდა 
და ეს ეც სა ერ თა შო რი სო მო ვლ ენ ის 
ბრ ალ ია? ამ იტ ომ ვი ღა ცამ პა სუ ხი 
უნ და აგ ოს. 

თუ მცა, თუ ბი ძი ნამ გა და წყ ვი ტა, 
რომ მო მა ვალ წე ლს კი დევ უფ რო 
მძ იმე ვი თა რე ბა იქ ნე ბა და „ქა რთ
ულ ოც ნე ბას“ რე იტ ინ გი კი დევ უფ
რო და უვ არ დე ბა, მა შინ კა ბი ნე ტს 
შე ცვ ლის... ისე კი,  ვერ ვხ ედ ავ ამ ის 
აუ ცი ლე ბლ ობ ას. 

– „ქა რთ ული ოც ნე ბი სგ ან“ შე
იქ მნ ება ერ თი გუ ნდი?

– არა, ივ ან იშ ვი ლმა თა მა სა ძა
ლი ან მა ღლა ას წია პო ლი ტი კა ში... 
პო ლი ტი კა ყვ ელ გან ფუ ლზ ეა და მო
კი დე ბუ ლი, იგ ივე არ ჩე ვნ ები... ჩვ ენ
თან ეს ძა ლი ან გა ძვ ირ და. იმ იტ ომ 
რომ უდ აბ ნო ში არ ის ერ თი გი გა ნტი 
– ივ ან იშ ვი ლი... თა მა სა მა ღა ლია. ივ

ან იშ ვი ლს შე უძ ლია და ხა რჯ ოს ერ
თი მი ლი არ დი, სხ ვას რა შე უძ ლია?.. 
ახ ალი ძა ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ძვ ირი 
და ჯდ ება... თუ ახ ალი ოლ იგ არ ქი არ 
გა მო ჩნ და.

– მე ვგ ულ ის ხმ ობ, „ქა რთ ული 
ოც ნე ბის“ ში გნ ით თუ გა მო იკ ვე
თე ბა ერ თი ანი გუ ნდი...

– არა, „ქა რთ ული ოც ნე ბა“ – ეს 
არ ის ხე ლო ვნ ური ეკ ლე ქტ იკა, სა
დაც 23 ად ამ ია ნიც კი არ არ ის ფა
სე ულ ობ ებ ითა და ღი რე ბუ ლე ბე ბით 
ერ თი ანი. ის ინი სხ ვა და სხ ვა პრ ინ ცი
პე ბი სა და მო რა ლის მქ ონე ად ამ ია
ნე ბის ნა კრ ებ ია... „ქა რთ ული ოც ნე
ბა“ პა რტ ია კი არა, კო ალ იც ია იყო, 
ეს იყო ფრ ონ ტი, მა თი მთ ავ არი ამ
ოც ანა სა აკ აშ ვი ლის გა და გდ ება იყო. 
და, კა ნო ნით, პა რლ ამ ენ ტში შე ვი დნ
ენ თუ არა, უნ და და შლ ილ იყ ვნ ენ. 

რაც შე ეხ ება გუ ნდ ებს, არ ის ლა
პა რა კი მა რგ ვე ლა შვ ილ ის, ვა სა ძის 

ლი დე რო ბა ზე, მა გრ ამ არა, ეს ძა ლა 
არ არ ის. 

თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ები ნა
ხეთ. ალ ას ან ია, ეს ნო მერ პი რვ ელი 
თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატი, გა მო დის 
და კო ნტ რდ აზ ვე რვ ას მო უწ ოდ ებს, 

შე ის წა ვლ ეთ, არ ას ამ თა ვრ ობო 
ორ გა ნი ზა ცი ებს ფუ ლი სა იდ ან 
აქ ვთო, ამ ას ასე ღი ად პუ ტი
ნიც არ ამ ბო ბს... მე თვ ით ონ 
ვუ სმ ინე ალ ას ან იას, ეს რომ 
თქ ვა. ეს არ ის კუ დი ან ებ ზე 
ნა დი რო ბა... მით უფ რო, რო
ცა ოპ ოზ იც იუ რი პა რტ იის 
ლი დე რი ამ აზე ღი ად ლა პა
რა კო ბს, რა თა ვი სუ ფლ ებ ასა  
და პო ლი ტი კურ ძა ლე ბზ ეა 
სა უბ არი? 

რაც შე ეხ ება მთ ავ რო ბის, 
რო გო რც წა რმ ატ ებ ული პო

ლი ტი კუ რი ძა ლის პე რს პე ქტ ივ ას, 
ეს ყო ვე ლთ ვის სო ცი ალ ური მდ
გო მა რე ობ აზ ეა და მო კი დე ბუ ლი. 
გა არ თმ ევს თა ვს ღა რი ბა შვ ილი 
ამ კრ იზ ისს და, რა სა კვ ირ ვე ლია, 
შა ნს ებ იც ექ ნე ბა. თუ მას იგ ივე 
და ემ არ თე ბა, რაც სა აკ აშ ვი ლს – 
ყო ვლ ის შე მძ ლე ობ ის სი ნდ რო მი, 
ეს ცუ დი იქ ნე ბა. ჩე მთ ვის მი უღ
ებ ელ ია, რო ცა ქვ ეყ ნის პრ ემ იე რი 
ნა ცი ონ ალ ებ ზე ამ ბო ბს, ეს არ ის 

და მნ აშ ავე ძა ლაო. 
– გე თა ნხ მე ბით ამ აში...
– დი ახ, ეს მი უღ ებ ელ ია. ნა ცი ონ

ალ ებს 20%  უჭ ერს მხ არს, ამ ათ კი 
ნუ ლა ნძ ღავ, იმ 20%ზე იმ უშ ავე და 
გა აკ ეთე ისე, რომ ნა ცი ონ ალ ებ მა ნა
კლ ები პრ ოც ენ ტი მი იღ ონ. 

სა ერ თოდ, გა მს ახ ურ დი ად ან 
დღ ემ დე ჩვ ენი სა ზო გა დო ება სულ 
იმ ედ გა ცრ უე ბის გზ ით მი დი ოდა. 
გა მს ახ ურ დი ას რომ მხ არ და ჭე რა 
ჰქ ონ და, მა სე თი სხ ვას ვის ჰქ ონ და? 
მა გრ ამ სა მო ქა ლა ქო ომ ის დრ ოს ისე 
გა და აგ დეს, რომ ორი კა ციც არ გა
მო ვი და მის და სა ცა ვად, შე ვა რდ ნა
ძე საც დი დი მხ არ და ჭე რა ჰქ ონ და... 
მი შა რომ მო ვი და, მთ ელი სა ქა რთ
ვე ლო მი შამი შას ყვ ირ ოდა. მე რე, 
ბი ძი ნაბი ძი ნას ყვ ირ ოდ ნენ, ახ ლა 
სა ქა რთ ვე ლო ში აღ არ ავ ის სა ხე ლს 
აღ არ ყვ ირ იან...

„ალასანია გამოდის და 
კონტრდაზვერვას მოუწოდებს, 
შეისწავლეთ, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს ფული საიდან აქვთო, 
ამას ასე ღიად პუტინიც არ ამბობს“

EXCLUSIVE

„რაც შეეხება 
გუნდებს, არის 

ლაპარაკი 
მარგველაშვილის, 

ვასაძის 
ლიდერობაზე, 
მაგრამ არა, ეს 
ძალა არ არის“
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ამ ჯე რად, ას ტრ ოლ ოგ და ვით ბუ
ტი კა შვ ილს, ლე ლა წუ რწ უმ იას მო
ნა ცე მე ბი გა ვუ გზ ავ ნეთ. რო გო რც 
უკ ვე იც ით, ბა ტო ნმა და ვი თმა არ 
იც ის, კო ნკ რე ტუ ლად რო მელ ცნ ობ
ილ ად ამ ია ნზე უწ ევს სა უბ არი. აი, რა 
თქ ვა მან მო მღ ერ ალ ზე.

 არ ვი ცი ქა ლია თუ კა ცი, მა გრ ამ 
ორ ივე შე მთ ხვ ევ ას გა ნვ იხ ილ ავ.

თუ ქა ლია, მა შინ მი სი მო ღვ აწ ეო
ბის ძი რი თა დი სფ ერო მო სა ლო დნ ელ
ია ხე ლო ვნ ება იყ ოს, კე რძ ოდ, სა სც ენო 
ხე ლო ვნ ება, იქ, სა დაც თა ვი სი ინ დი
ვი დუ ალ ობ ის გა მო ვლ ენ ით იზ იდ ავს 
სა ზო გა დო ებ ის ყუ რა დღ ებ ას, ამ აზე 
მი უთ ით ებს ვე ნე რა ვე რძ ის ზო დი
აქ ოში, რაც ნი შნ ავს იმ ას, რომ ის ძა
ლზ ედ კა რგ ად გა მო ხა ტა ვს სა კუ თარ 
ინ დი ვი დუ ალ ობ ას და ამ ით იხ ვე ჭს 
პო პუ ლა რო ბას. და ღმ ავ ალი კა რმ ული 
კვ ან ძი სა სწ ორ ის ზო დი აქ ოში ას ევე მი
უთ ით ებს ხე ლო ვნ ებ ის თა ნდ აყ ოლ ილ 
ნი ჭზე…

 28 ან 30 წლ ის ას აკ ამ დე პე რი ოდ
ში მას უწ ევ და სი ძნ ელ ეე ბის და ძლ ევა, 
რო მლ ებ მაც მას ას წა ვლ ეს უფ რო აქ
ტი ურ ად და ღი ად გა მო ეხ ატა სა კუ
თარ ინ დი ვი დუ ალ ობა და ამ ის შე მდ ეგ 
ის უკ ეთ ეს ად ახ დე ნს სა კუ თა რი ნი ჭის 
რე ალ იზ აც იას. ამ ას აკ ის შე მდ გომ იწ
ყე ბს ის უკ ეთ ეს კა რი ერ ას. ამ აზე მის 
ჰო რო სკ ოპ ში მი უთ ით ებს სა ტუ რნი 
ვე რძ ის ზო დი აქ ოში. ამ პლ ან ეტ ამ სრ
ული ცი კლი შე ას რუ ლა 28 წლ ის 30 
წლ ის ას აკ ის შე სა ბა მის პე რი ოდ ებ ში.

 რო მე ლი ზო დი აქ ოს ნი შნ ები თა
მა შო ბენ მის ცხ ოვ რე ბა ში და დე ბით 
რო ლს?

 მის ცო ხვ რე ბა ში და დე ბით რო ლს 
ხშ ირ ად ით ამ აშ ებ ენ ად ამ ია ნე ბი, რო
მლ ებ იც და ბა დე ბუ ლნი არ იან მე რწ ყუ
ლის და სა სწ ორ ის ზო დი აქ ოს ნი შნ ით, 
არა აქ ვს მნ იშ ვნ ელ ობა რა ურ თი ერ
თო ბე ბი აკ ავ ში რე ბს მას ამ ად ამ ია ნე
ბთ ან, ამ ად ამ ია ნე ბის ლო გი კა ხშ ირ ად 
და ემ თხ ვე ვა მი სი წა რმ ატ ებ ებ ის გზ ას. 
ამ იტ ომ ამ ად ამ ია ნე ბის იდ ეე ბი და რჩ
ევ ები ხშ ირ ად წა რმ ატ ებ ებ ის მო მტ ანი 
იქ ნე ბა მი სთ ვის. მე რკ ურ ის ტრ იგ ონი 
ურ ან თან მი უთ ით ებს, რომ ას ეთი ად
ამ ია ნი თა ვი სი სა უბ რის, ნი ჭის ან ხმ ის 
წყ ალ ობ ით ყვ ელ აზე კა რგ ად გა მო ხა
ტა ვს სა კუ თარ ინ დი უვ იდ უა ლო ბას, 
ამ იტ ომ თუ ქა ლია, ეს შე იძ ლე ბა იყ ოს 
მს ახ იო ბი, ტე ლე წა მყ ვა ნი ან მო მღ ერ
ალი, ხო ლო თუ კა ცია, ვი ნა იდ ან მა რსი 
იმ ყო ფე ბა მო რი ელ ის ზო დი აქ ოში, ეს 
შე იძ ლე ბა იყ ოს იუ რი სტი, ფს იქ ოლ ოგი 
ან ას ევე ჟუ რნ ალ ის ტი. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ მზ ის მი ხე დვ ით ის მე რწ
ყუ ლია, მი სთ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელ ია 
მშ ვი ლდ ოს ნის ზო დი აქ ოს თვ ის ებ ებ იც. 
ამ იტ ომ არ გა მო ვრ იც ხავ, რომ რო
მე ლი მე მშ ობ ელი და ბა დე ბუ ლი იყ ოს 
მშ ვი ლდ ოს ნის, ვე რძ ის და ლო მის ზო
დი აქ ოს ნი შნ ით. 

 რას იტ ყვ ით მი სი ხა სი ათ ის თვ
ის ებ ებ ზე?

 ურ თი ერ თო ბე ბში ის სა კმ აოდ პი
რდ აპ ირ ია. ნე ბი სმ იერ შე მთ ხვ ევ აში 
გა რშ ემ ომ ყო ფე ბმა კა რგ ად იც იან თუ 
რა შე ხე დუ ლე ბის არ ის ის ამა თუ იმ 
ად ამ ია ნზე. მთ ვა რე მშ ვი ლდ ოს ან ში მი
უთ ით ებს, რომ არ არ ის გა მო რი ცხ ული 
მის ცხ ოვ რე ბა ში იყ ოს პე რი ოდ ები, რო
დე საც მას უც ხო ეთ ში მო უწ ევს ან უწ

ევ და ხა ნგ რძ ლი ვი ცხ ოვ რე ბა. შე სა ძლ
ოა, რა იმე უძ რა ვი ქო ნე ბის პა ტრ ონი 
გა ხდ ეს უც ხო ეთ ში. მი სი ცხ ოვ რე ბი სა
თვ ის და მა ხა სი ათ ებ ელ ია მო ულ ოდ ნე
ლი ცვ ლი ლე ბე ბი, მა გა ლი თად, ას ეთი 
ად ამ ია ნის ცხ ოვ რე ბა ში მო ულ ოდ ნე
ლად შე იძ ლე ბა გა ჩნ დეს წა რმ ატ ებ ებ
ის მო მტ ანი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი, მა გრ
ამ ას ევე მო ულ ოდ ნე ლად შე იძ ლე ბა 
შე წყ დეს წა რმ ატ ებ ები. ამ აზე მის ჰო
რო სკ ოპ ში მი უთ ით ებს იუ პი ტე რის და 
ურ ან ის შე ერ თე ბა. ეს შე ერ თე ბა იმ აზ
ეც მე ტყ ვე ლე ბს, რომ ას ეთი ად ამ ია ნი 
სა კუ თა რი მი ზნ ებ ის და სუ რვ ილ ებ ის 
რე ალ იზ აც იას და ოჯ ახ ებ ის შე დე გად 
აღ წე ვს, მა გრ ამ არა ნა ად რევ ას აკ ში 
და ოჯ ახ ებ ის შე მთ ხვ ევ აში. თუ ას ეთი 
ად ამ ია ნი 28 წლ ის ას აკ ამ დე არ ის და
ოჯ ახ ებ ული, შე სა ძლ ოა ეს ოჯ ახი და
ნგ რუ ლი ყო, რა დგ ან ამ პე რი ოდ ში მას 
მო უწ ევ და სე რი ოზ ული სი ძნ ელ ეე ბის 
და ძლ ევა ამ ოჯ ახ ურ ურ თი ერ თო ბე
ბში. 28 წლ ის ას აკ ის შე მდ გომ, რო
დე საც სა ტუ რნი ერთ სრ ულ ცი კლს 
შე ას რუ ლე ბდა მის ჰო რო სკ ოპ ში, და
ოჯ ახ ება მი სთ ვის წა რმ ატ ებ ებ ის მო

მტ ანი იქ ნე ბო და და წა რმ ატ ებ ებ
ის მი ღწ ევ ის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბს 
გა აფ არ თოე ბდა მის ცხ ოვ რე
ბა ში. მა რსი მო რი ელ ში მი
უთ ით ებს, რომ მას შე უძ ლია, 
რო დე საც სა ჭი როა, ჩრ დი
ლში იყ ოს და გა აქ ტი ურ დეს 
მა შინ, რო დე საც ეს ყვ ელ აზე 
წა რმ ატ ებ ული იქ ნე ბა მი სთ
ვის... 

 რას მე ტყ ვით მის პი
რად ცხ ოვ რე ბა ზე?

 რა დგ ან ვე ნე რა იმ ყო
ფე ბა კა რდ ინ ალ ურ ზო დი
აქ ოში, მე4 ან მე5 სა ხლ ში 
(ვი ნა იდ ან და ბა დე ბის დრო 

ზუ სტ ად არ ვი ცით), ას ეთ ად ამ ია ნს 
თა ვად გა რე მო ებ ები ახ ვე დრ ებს ის ეთ 
სი ტუ აც ია ში, სა დაც ჩნ დე ბა პი რა დი 
ოჯ ახ ის მო წყ ობ ის სა უკ ეთ ესო შე სა
ძლ ებ ლო ბა და ამ ად ამ ია ნის ოჯ ახ
ური ურ თი ერ თო ბე ბი სა ზო გა დო ებ ის 
ყუ რა დღ ებ ის ცე ნტ რში ხვ დე ბა. აგ რე
თვე, ვე ნე რას ას ეთი პო ზი ცია პი რად 
ჰო რო სკ ოპ ში მი უთ ით ებს, რომ ას ეთი 
ად ამ ია ნი ოჯ ახ ურ ურ თი ერ თო ბე ბში 
ან დო მი ნი რე ბს, ან დო მი ნი რე ბის სა
შუ ალ ებ ას მე უღ ლეს ან იჭ ებს. შუ ალ
ედ ური მდ გო მა რე ობა ნა კლ ებ ად არ ის 
მო სა ლო დნ ელი. თუ მცა, ეს არ ან აი რად 
არ არ ღვ ევს მის ოჯ ახ ურ იდ ილ იას. 

 რო მე ლი ზო დი აქ ოს ნი შნ ები უქ
მნ იან მას პრ ობ ლე მე ბს?

 მის ცხ ოვ რე ბა ში პრ ობ ლე მე ბი 
შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ონ კი რჩ ხი ბის ზო
დი აქ ოს ნი შნ ით და ბა დე ბუ ლმა ად ამ ია
ნე ბმა. ამ ად ამ ია ნე ბის ლო გი კა ხშ ირ ად 
შე ეწ ინ აა ღმ დე გე ბა მი სი წა რმ ატ ებ
ებ ის გზ ას. ამ იტ ომ ის უკ ეთ ესი მრ
ჩე ვე ლია ამ ად ამ ია ნე ბი სთ ვის 
ვი დრე პი რი ქით. შა ვი მთ
ვა რე (კა რმ ული ვა ლე ბის 
პლ ან ეტა) მის ჰო რო სკ ოპ
ში იმ ყო ფე ბა ტყ უპ ებ ის 
ზო დი აქ ოში. ეს ფა ქტი 
მი უთ ით ებს, რომ მო
სა ლო დნ ელ ია კა რმ ული 
ვა ლე ბის გა სტ უმ რე ბამ 
მო უწ იოს სა ნა თე სა ოს თან 
ურ თი ერ თო ბე ბში, კე რძ ოდ, 
შე სა ძლ ოა, ას ეთ ად ამ ია ნს ხშ ირ ად 
უწ ევ დეს რა იმე და ხმ არ ებ ის გა წე ვა 
სა ნა თე სა ოს მი მა რთ. აგ რე თვე, თუ ას
ეთი ად ამ ია ნი მა რთ ავს ავ ტო მო ბი ლს, 
სი ფრ თხ ილ ეა სა ჭი რო, გა ნს აკ უთ რე
ბით 9ის ჯე რად ას აკ ებ ში (ეს არ ის 18, 
27, 36, 45, 54, 63 და ა.შ. წლ ის ას აკ ები). 
უმ ჯო ბე სია, ამ ას აკ ებ ის შე სა ბა მის პე
რი ოდ ებ ში სა ჭე სთ ან არ და ჯდ ეს. 

 რო მე ლი წლ ებ ია მი სთ ვის ყვ ელ
აზე წა რმ ატ ებ ული?

 ყვ ელ აზე წა რმ ატ ებ ული პე რი ოდი 
უა ხლ ოეს მო მა ვა ლში მი სთ ვის იქ ნე ბა 
2016 წლ ის სე ქტ ემ ბრ იდ ან  2017 წლ ის 
სე ქტ ემ ბრ ამ დე, თუ მცა თუ რა იმ ეს წა
მო წყ ება შე ძლო 2014 წლ ის 17 ივ ლი სი
დან  2015 წლ ის 12 აგ ვი სტ ომ დე პე რი
ოდ ში, მო სა ლო დნ ელ ია ეს წა მო წყ ებ
ებ იც მი სთ ვის წა რმ ატ ებ ებ ის მო მტ ანი 
აღ მო ჩნ დეს. პე რი ოდი 2015 წლ ის 12 
აგ ვი სტ ოს შე მდ გომ სა სი კე თო იქ ნე ბა 
ფი ნა ნს ური შე მო სა ვლ ებ ის სფ ერ ოში, 
მა გრ ამ სა სუ რვ ელ ია გა ით ვა ლი სწ ინ
ოს, რომ ამ პე რი ოდ ში სა კუ თა რი სუ
რვ ილ ებ ის აყ ოლ ამ მო სა ლო დნ ელ ია 
გა და ჭა რბ ებ ული ფი ნა ნს ური და ნა
ხა რჯ ები მო უტ ან ოს. ვი ნა იდ ან 
იუ პი ტე რი მის ჰო რო სკ ოპ ში 
იმ ყო ფე ბა რე ტრ ოგ რა დულ 
მო ძრ აო ბა ში სა სწ ორ ში, შე
იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ წა რმ
ატ ებ ები ას ეთ ად ამ ია ნთ ან 

მო დის მა შინ, 
რო ცა უნ და 
მო ვი დეს. არა 
აქ ვს აზ რი რა
იმ ეს და ჩქ არ ებ ას 
მის ცხ ოვ რე ბა ში. წა რმ
ატ ებ ებ ის მი სა ღწ ევ ად უმ ჯო ბე სია ის 
ჩა მო ყა ლი ბდ ეს თა ვი დან სა კუ თარ მი
ზნ ებ ში, თუ რი სი მი ღწ ევა სუ რს და შე
მდ გომ ამ მი ზნ ებ ის კენ მო ძრ აო ბა და
იწ ყოს სა კუ თარ თა ვზე მუ შა ობ ით, ანუ 
იმ თვ ის ებ ებ ის გა მო მუ შა ვე ბით და იმ 
აუ ცი ლე ბე ლი ცო დნ ის ან ინ ფო რმ აც
იის მო პო ვე ბით, რო მე ლიც ამ მი ზნ ებ
ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის ათ ვის სჭ ირ დე ბა 
და რო დე საც ამ მხ რივ გა რკ ვე ული სა
მუ შაო ჩა ტა რე ბუ ლი ექ ნე ბა სა კუ თარ 
თა ვზე, ცხ ოვ რე ბა მას თა ვად შე სთ ავ
აზ ებს ამ მი ზნ ებ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის 

სა უკ ეთ ესო შე სა ძლ ებ ლო ბე ბს.
  ლე ლა, ზო გა დად რა და მო კი დე

ბუ ლე ბა გა ქვთ ას ტრ ოლ ოგ ია სთ ან?
ლე ლა წუ რწ უმ ია: ზო მი ერი, ნო რმ

ალ ური. ყვ ელა ად ამ ია ნი ინ დი ვი დია, 
ყვ ელ ას აქ ვს თა ვი სი ინ დი ვი დუ ალ ური 
თვ ის ებ ები, ჩვ ევ ები, თუ მცა სა ერ თო 
ყო ვე ლთ ვის აქ ვთ ერ თი ნი შნ ის ქვ ეშ 
და ბა დე ბულ ად ამ ია ნე ბს. ამ დე ნად, გა
რკ ეუ ლი ინ ფო რმ აც ია მა ქვს მე რწ ყუ
ლის შე სა ხებ. ბე ვრი რამ, რაც ბა ტო ნმა 
და ვი თმა ჩე მს შე სა ხებ თქ ვა, აქ ამ დეც 
არ იყო უც ხო.

 თქ ვენ უკ ვე გა ეც ან ით ბა ტო ნი 
და ვი თის ინ ტე რვ იუს, უბ რა ლოდ, მე 
ფრ აგ მე ნტ ულ ად შე გა ხს ენ ებთ ამ ონ
არ იდ ებს თქ ვე ნი და ხა სი ათ ებ იდ ან. 
თქ ვენ და მე თა ნხ მეთ ან უა რყ ავ ით... 
2829 წლ ის ას აკ ამ დე სი რთ ულ ეე ბი 
ჰქ ონ და ცხ ოვ რე ბა ში... რას უკ ავ ში
რდ ებ ოდა ეს სი რთ ულ ეე ბი?

 ზო გა დად ქვ ეყ ან აში იყო რთ
ული პე რი ოდი. ჩე მი სტ უდ ენ

ტო ბის პე რი ოდ ში და იწ ყო 
ერ ოვ ნუ ლი მო ძრ აო ბა, ძა
ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი პო
ლი ტი კუ რი ცვ ლი ლე ბე ბი. 
შე სა ბა მი სად, არ იყო ად ვი

ლი თა ვის და მკ ვი რდ ება. ახ ლა ბე ვრი 
სა შუ ალ ებ აა იმ სთ ვის, რომ  ად ამ ია ნი 
ცნ ობ ილი გა ხდ ეს. მა შინ არ იყო ამ დე
ნი არ ხი, ამ დე ნი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ
ალ ება. მხ ოლ ოდ ერ თი ცე ნტ რა ლუ რი 
არ ხი არ სე ბო ბდა და ძა ლი ან მწ ირი იყო 
ჩვ ენი პრ ოფ ეს იის ად ამ ია ნე ბზე ინ ფო
რმ აც ია. ყვ ელ ას არ შე ეძ ლო სც ენ აზე 
გა სუ ლი ყო და ემ ღე რა. ალ ბათ, ამ სი
რთ ულ ეე ბს გუ ლი სხ მო ბდა ბა ტო ნი 
და ვი თი.   ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში ად ვი ლად 
არ აფ ერი მო სუ ლა. 5 წლ იდ ან ვმ ღე რი, 
მთ ელი ბა ვშ ვო ბა სც ენ აზე მა ქვს გა ტა
რე ბუ ლი. ყვ ელა სც ენ აზე ნა მღ ერი მა
ქვს: ფი ლა რმ ონ იის, კო ნს ერ ვა ტო რი ის, 
რუ სთ ავ ელ ის თუ ოპ ერ ის თე ატ რის. 
ბე ვრი ვი წვ ალე, ვი შრ ომე, რომ ვყ ოფ
ილ იყ ავი ის, ვი ნც ვარ.

 სა კმ აოდ პი რდ აპ ირ ია ურ თი ერ
თო ბა შიო...

 ას ეა, მა გრ ამ მა ქს იმ ალ ურ ად ვც
დი ლობ ზო მი ერ ება და ვი ცვა. თუ ნდ
აც, რო ცა მწ ვა ვე თე მა ზე ვკ ამ ათ ობ, 
ვც დი ლობ ვი ყო კო რე ქტ ული, მა გრ ამ 
მი ყვ არს პი რდ აპ ირ ობა, ამ ას ვერ უა
რვ ყოფ.

 ნე ბი სმ იერ შე მთ ხვ ევ აში გა რშ
ემ ომ ყო ფე ბმა, კა რგ ად იც იან თუ რა 
შე ხე დუ ლე ბის არ ის ის ამა თუ იმ ად
ამ ია ნზე...

 (იღ იმ ება)... ვერ ეც ოდ ინ ებ ათ. ას
ეთი გა ხს ნი ლიც არ ვარ. ეს იც იან მხ
ოლ ოდ იმ ად ამ ია ნე ბმა, რო მლ ებ თა

ნაც წლ ები მა კა ვშ ირ ებს.
 გა მო რი ცხ ული არ არ ის, ამ 

ად ამ ია ნის ცხ ოვ რე ბა ში იყ ოს 
პე რი ოდი, რო დე საც მას უც
ხო ეთ ში მო უწ ევს ან მო უწ ია 
ცხ ოვ რე ბამ...

 უც ხო ეთ ში ხშ ირ ად მი წე ვს 
წა სვ ლა, ზო გჯ ერ გა სტ რო ლით, 

ზო გჯ ერ ტუ რი სტ ულ ად, თუ მცა, 
არა მგ ონ ია რო მე ლი მე ქვ ეყ ან აში და

ვს ახ ლდე, გა მო რი ცხ ულ ია, არ შე მი ძლ
ია. გა მა კვ ირ ვა იმ ან აც, რომ შე სა ძლ ოა, 
უც ხო ეთ ში რა იმე უძ რა ვი ქო ნე ბის მფ
ლო ბე ლი გა ვხ დე. ჯე რჯ ერ ობ ით ამ ის 
არ ან აი რი წი ნა პი რო ბა არ არ სე ბო ბს. 

 და ოჯ ახ ებ ის შე მდ ეგ აღ წე ვს მი
ზნ ებ სა და სუ რვ ილ ებ სო...

 ამ აში ნა მდ ვი ლად ვერ შე ვე და ვე ბი 
ბა ტონ და ვი თს, ნა მდ ვი ლად ასე მო ხდა 
ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში. იმ ას რა საც ახ ლა 
მა მუ ლი ჩა აკ ეთ ებს, ვა კე თე ბდი მე. 
რთ ულ ია მო მღ ერ ლი სთ ვის შე ით ავ სო 
პრ ოდ იუ სე რის ფუ ნქ ცი ებ იც. რო გო რც 
კი მა მუ ლი ჩა გა ჩნ და ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში, 
რა თქ მა უნ და, ის იყო კა რგი სა ყრ დე
ნი ჩე მთ ვის. ყვ ელ აფ ერ თან ერ თად ამ 
ად ამ ია ნმა კა რგ ად შე ის წა ვლა ჩე მი პრ

ოფ ეს ია და ასე მო ვდ ივ ართ ერ თად. 
ჩვ ენ არ ვა რთ მხ ოლ ოდ ცოლქმ არი, 

ჩვ ენ ვა რთ კა რგი პა რტ ნი
ორ ები.

 ამ ბო ბენ, წყ ვი ლმა 
ზო გჯ ერ უნ და და ის ვე ნოს 

ერ თმ ან ეთ ის გა ნო. თქ
ვენ, ალ ბათ, ამ ას ვერ 

მო ახ ერ ხე ბთ...
 რა გი თხ რათ, ას ტრ

ოლ ოგ მა, ნი ნო ხო მე რი კმა 
მი თხ რა ერ თხ ელ, შენ და 

მა მუ ლი ჩას კა რმ ული ქო რწ ინ
ება გა ქვ თო.

 ეს რას ნი შნ ავს?
 იმ ას, რომ ერ თი მთ ელი ვა რთ ორ

ივე ერ თად. არ ას დრ ოს გა მჩ ენ ია სუ რვ
ილი, მი სგ ან და მე სვ ენა.

 თუ 28 წლ ის ას აკ ამ დე შე ქმ ნი და 
ოჯ ახს, აუ ცი ლე ბლ ად და ენ გრ ეო
დაო. იყო ალ ბა თო ბა, რომ ამ ას აკ ამ
დე შე გე ქმ ნათ ოჯ ახი?

 ბე ვრი თა ყვ ან ის მც ემ ელი მყ ავ და, 
იყო მც დე ლო ბე ბი, მა გრ ამ ძი რი თა დად 
პრ ეტ ენ ზია ჰქ ონ დათ ჩე მს პრ ოფ ეს ია
სთ ან. ვი ნა იდ ან სე რი ოზ ულ ად ვუ ყუ
რე ბდი ჩე მს პრ ოფ ეს იას, ამ ად ამ ია ნე ბს 
უფ რო ად ვი ლად ვთ მო ბდი, ვი დრე პრ
ოფ ეს იას. ვი ღა ცე ბს უკ ვი რდ ათ, რა
ტომ არ შე ვქ მე ნი ოჯ ახი ამ ას აკ ამ დე. 
ალ ბათ, იმ იტ ომ აც რომ მს უბ უქ ად არ 
ვუ ყუ რე ბდი ოჯ ახ ის ინ სტ იტ უტს.

 მას შე უძ ლია, ჩრ დი ლში იყ ოს 
და გა აქ ტი ურ დეს მა შინ, რო დე საც 
ეს ყვ ელ აზე წა რმ ატ ებ ული იქ ნე ბა 
მი სთ ვის. 

 მა რთ ალ ია, ინ ტუ იც ია მკ არ ნა
ხო ბს, რო დის უნ და ვი ყო აქ ტი ური და 
რო დის  პა სი ური.

 მი სი ოჯ ახ ური ურ თი ერ თო ბე ბი 
აუ ცი ლე ბლ ად ხდ ება სა ზო გა დო ებ ის 
ყუ რა დღ ებ ის ცე ნტ რში...

 ბუ ნე ბრ ივ ია, პო პუ ლა რუ ლი ად
ამ ია ნე ბის ცხ ოვ რე ბა ყო ვე ლთ ვის არ
ის სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე რე სის სფ ერო, 

ნინო მჭედლიშვილი

my View

რა გაფრთხილება მისცა ასტროლოგმა ლელა წურწუმიას

„არასდროს გამჩენია 
სურვილი მამულიჩასგან 

დამესვენა“

„ბევრი 
თაყვანისმცემელი 
მყავდა, იყო 
მცდელობები, 
მაგრამ ძირითადად 
პრეტენზია 
ჰქონდათ ჩემს 
პროფესიასთან. 
ამიტომ, ვინაიდან 
სერიოზულად 
ვუყურებდი ჩემს 
პროფესიას, ამ 
ადამიანებს უფრო 
ადვილად ვთმობდი, 
ვიდრე პროფესიას“

„ვიღაცებს 
უკვირდათ, 
რატომ არ 
შევქმენი 
ოჯახი ამ 
ასაკამდე“
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თუ მცა მე მა ინც ვც დი ლობ ეს და ფა
რუ ლი იყ ოს, არ მი ყვ არს პი რა დი ცხ
ოვ რე ბის გა დმ ოფ ენა, სა აშ კა რა ოზე 
გა მო ტა ნა. პი რა დი არ ის პი რა დი.

 ას ეთი ად ამ ია ნი ოჯ ახ ურ ურ თი
ერ თო ბე ბში ან დო მი ნი რე ბს, ან დო
მი ნი რე ბის სა შუ ალ ებ ას მე უღ ლეს 
ან იჭ ებს. შუ ალ ედ ური ფო რმა არ არ
სე ბო ბს. გა მო ტყ დით, რო მე ლია დო
მი ნა ნტი ოჯ ახ ში.

 (იღ იმ ება) უნ და ვა ღი არო, შუ ალ
ედ ური ფო რმა მა რთ ლაც არ არ სე ბო
ბს. შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ ვარ დო მი
ნა ნტი.

 მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ გა თა მა
მე ბუ ლი გყ ავთ, ზე დმ ეტ ად უვ ლით?

 არ ვი ცი ამ ას გა თა მა მე ბა ჰქ
ვია თუ არა, ჩე მი ბუ ნე ბაა ას ეთი, 
რო გო რც შე აჩ ვევ ის ევე მო გთ ხო ვს 
ბო ლო მდე. მე ვარ ას ეთი, ზე დმ ეტ
ად მო წე სრ იგ ებ ული. ყვ ელ აფ ერი 
უნ და ვი ცო დე, სად რა დე ვს, რო მელ 
სა ათ ზე მო დის სა ხლ ში, რო მელ სა
ათ ზე მი ვდ ივ ართ. რო მელ სა ათ ზეა 
ფრ ენა, რა მდ ენი დრო სჭ ირ დე ბა 
ფრ ენ ას, რა მდ ენ ია ლუ ფტი გა და
ჯდ ომ ის, ად გი ლზე რო მელ სა ათ ზე 
იქ ნე ბა, რა მდ ენ ია გა ნს ხვ ავ ება დრ
ოში სა ქა რთ ვე ლო სა და იმ ქვ ეყ ან
ას შო რის, რო მე ლშ იც მი ფრ ინ ავს. 
მით უმ ეტ ეს თუ ჩე მს სა ქმ ეს ეხ ება. 
გა რდა იმ ისა, რომ ვარ მე რწ ყუ ლი, 
წლ ის მი ხე დვ ით ვარ მა მა ლი. მა მლ
ის წე ლში და ბა დე ბუ ლი ად ამ ია ნე ბი 
არ იან სა მხ ედ რო პი რე ბი. მა მა ლს 
უყ ვა რს წე სრ იგი. მე რწ ყულ მა მლ
ებს, უფ რო კა ცუ რი თვ ის ებ ები აქ ვთ 
ვი დრე ქა ლის. ამ იტ ომ უნ და ვი ცო
დე ყვ ელ აფ ერი წი ნა სწ არ. 

 კა რმ ული ვა ლე ბის გა სტ უმ რე
ბამ შე იძ ლე ბა მო უწ იო სო სა ნა თე
სა ოს თან ურ თი ერ თო ბა ში, კე რძ ოდ, 
ას ეთ ად ამ ია ნს, შე სა ძლ ოა, ხშ ირ ად 
უწ ევ დეს რა მე ტი პის და ხმ არ ებ ის 
გა წე ვა ნა თე სა ობ ის თვ ის.

  ეს აც მა რთ ალ ია, მი წე ვს ყო ვე ლთ
ვის.

 წა რმ ატ ებ ები ამ ად ამ ია ნთ ან 
მო დის მა შინ, რო ცა უნ და მო ვი დეს. 
არ აქ ვს აზ რი და ჩქ არ ებ ას.

 ზუ სტ ად ას ეა. 
 და სა სრ ულ, გა ფრ თხ ილ ებთ ბა

ტო ნი და ვი თი. კო ნკ რე ტულ ას აკ ებს 
გე უბ ნე ბათ, რო ცა უნ და მო ერ იდ ოთ 
სა ჭე სთ ან ჯდ ომ ას, რა დგ ან დი დია 
ავ არ იის ალ ბა თო ბა. მა რთ ავთ სა ჭეს?

 კი, 21 წე ლია სა ჭე სთ ან ვზ ივ არ  
და კა რგი მძ ღო ლი ვარ. კა ცი ვით და
მყ ავს მა ნქ ანა, ქა ლი ვით  არა (იც ინ ის). 
შე იძ ლე ბა ქა ლე ბს ჩე მი ეს სი ტყ ვე ბი 
გუ ლზე მო ხვ დეთ, მა გრ ამ ზო გა დად 
სუ სტი სქ ესი მა ინც მო იკ ოჭ ლე ბს ამ 
სა კი თხ ში. თუ მცა, ამ გა ფრ თხ ილ ებ ას 
აუ ცი ლე ბლ ად გა ვი თვ ალ ის წი ნებ.

13 თე ბე რვ ალს „ქო რთ ია რდ მე
რი ოტ მა“ უმ ას პი ნძ ლა კო ნკ ურ სს, 
„მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინი 2015“. მე ექ ვსე 
წე ლია „მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინი“ ტა რდ
ება სა ქა რთ ვე ლო ში. იდ ეის ავ ტო რი 
გია ჯა ჯა ნი ძე გა ხლ ავთ. წი ნა წლ ებ
ში კო ნკ ურ სს ქე თა ნა ჭყ ებ ია ატ არ
ებ და. სა მწ უხ არ ოდ, ქე თა გა რდ აი ცვ
ალა და 2013 წლ იდ ან დღ ემ დე, უკ ვე 
მე სა მედ, „ბე სტ მო დე ლსი“ ატ არ ებს 
კო ნკ ურ სს. 

სა ღა მოს „მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინი 2015“ 
თო რნ იკე ტყ ემ ალ აძე და ტე ლე წა მყ ვა
ნი, თა მუ ნა მუ სე რი ძე უძ ღვ ებ ოდ ნენ. 
წლ ის ვა ლე ნტ ინ ის ას არ ჩე ვად სა კმ აოდ 
მრ ავ ალ რი ცხ ოვ ანი ჟი ური შე იკ რი ბა. 
მათ შო რის იყ ვნ ენ: გია ჯა ჯა ნი ძე, ნუ კი 
კო შკ ელ იშ ვი ლი, ნი ნო ნა დი რა ძე, ნი ნო 
იო სე ლი ანი, ლი ზა ვა და ჩკ ორ ია, მა კა 
შა ლი კა შვ ილი. მო წვ ეულ სტ უმ რე ბს 
შო რის იყ ვნ ენ: ოთო ფო ლა და შვ ილი, 
ჯუ ლი ანა ბა რგ ნა რი, ხა ტია შა მუ გია, 
ანი ჯა ჯა ნი ძე, მს ახ იო ბი თა მარ მა ყა
შვ ილი, მო მღ ერ ალი თა მთა ჭე ლი ძე, 
მს ახ იო ბი ნი ნო მუ მლ აძე... ღრ მა დე კო
ლტე ეც ვათ, თა მუ ნა მუ სე რი ძე სა და 
ნუ კი კო შკ ელ იშ ვი ლს. 

კო ნკ ურ სა ნტ ები სა მი ლუ ქით წა რს
დგ ნენ მა ყუ რე ბლ ის წი ნა შე: ყო ვე ლდ
ღი ური სა მო სით, სა ცუ რაო კო სტ იუ
მი თა და კლ ას იკ ური ლუ ქით. პი რვ ელი 
გა მო სვ ლის მე რე, სა ღა მოს წა მყ ვა ნმა 
ჟი ურ ის მო ნა წი ლე ებ ის შე ფა სე ბა სთ
ხო ვა. ის ეთი ბი ჭე ბი იყ ვნ ენ, სულ ნე რწ
ყვ ებს ვყ ლა პა ვდ იო, ღი მი ლით და სძ ინა 
ნი ნო კუ ზა ნო ვამ. 

გა ნს აკ უთ რე ბულ აპ ლო დი სმ ენ ტე
ბსა და ოც ავ იე ბს პო დი უმ ზე გა მო სვ
ლი სას იწ ვე ვდა მე ცხ რე ნო მე რი, გი გა 
ლა ზა რე შვ ილი, რო მე ლიც თი თქ მის 
ყვ ელა მხ არ და მჭ ერი კო მპ ან იის რჩ
ეუ ლი გა ხდა, მა გრ ამ არა „მი სტ ერ ვა
ლე ნტ ინი“. რა ღა და გი მა ლოთ და ჩე მი 
ფა ვო რი ტიც ეს ბი ჭი იყო. 

გი გა ლა ზა რე შვ ილი:
 23 წლ ის ვარ. „იმ იჯ ცე ნტ რის“ 

მო დე ლი გა ხლ ავ ართ. მა ნა მდე ვთ ან
ამ შრ ომ ლო ბდი „კა ტრ ინ თან“. აქ ამ დე 
მს გა ვს კო ნკ ურ სე ბში არ მი მი ღია მო
ნა წი ლე ობა. სი მა რთ ლე გი თხ რათ, პო

დი უმი უც ხოა ჩე მთ ვის. უფ რო ფო ტო
მო დე ლი ვარ, სა რე კლ ამო რგ ოლ ებ ში 
ვმ ონ აწ ილ ეობ. 

 თო რნ იკე, მა ლე გა მა რჯ ვე ბუ ლი 
გა მო ცხ ად დე ბა, ვა და გა გი ვი და, რო
გორ გრ ძნ ობ თა ვს?

თო რნ იკე ტყ ემ ალ აძე: ვა და გა მი
ვი და, რო გო რც „მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინს 
2014“ს, მა გრ ამ მე მა ინც ვარ ერთ
ერ თი ვა ლე ნტ ინი და ყო ვე ლთ ვის ვი
ქნ ები.

 შა რშ ან დელ კო ნკ ურ სს თუ შე ვა
და რე ბთ, წლ ევ ან დენ მო ნა წი ლე ებ ზე 
რას იტ ყვი?

 მო ნა წი ლე ებ იც, სი ტუ აც იაც, ორ
გა ნი ზე ბაც წე ლს ბე ვრ ად კა რგ ია. გუ
ლიც კი მწ დე ბა, რომ წე ლს არ ვი ღებ 
მო ნა წი ლე ობ ას. 

 ფა ვო რი ტე ბი გყ ავს?
 გი გა ლა ზა რე შვ ილი და პა ატა მი

გი ნე იშ ვი ლი მო მწ ონს.
ამ ას ობ აში ჟი ურ იმ გა და წყ ვე ტი

ლე ბა მი იღო, რაც კო ნკ ურ სის ორ გა
ნი ზა ტო რმა, კა ხი ხა ბე იშ ვი ლმა სც ენ
იდ ან გა აჟ ღე რა. „მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინი 
2015“ 18 წლ ის ლე ვან სო ლო ღა შვ
ილი გა ხდა. ვი ცე მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინი 
 ალ ექ სა ნდ რე გე ლა შვ ილი. კო ნკ ურ
სა ნტ ები სხ ვა და სხ ვა ნო მი ნა ცი ებ შიც 
გა მო ავ ლი ნეს და მხ ად ამ ჭე რმა კო მპ
ან იე ბმა პრ იზ ებ ით და აჯ ილ დო ვეს. 
კო ნკ ურ სის ბო ლოს ჟი ურ ის რა მდ ენ
იმე წე ვრს გა ვე სა უბ რეთ.

ნუ კი კო შკ ელ იშ ვი ლი: ძა ლი ან კა
რგი ბი ჭია გა მა რჯ ვე ბუ ლი, მა გრ ამ მე 
უპ ირ ატ ეს ობ ას ვა ნი ჭე ბდი ალ ექ სა ნდ

რე გე ლა შვ ილს, რო მე ლიც „ვი ცე მი
სტ ერ ვა ლე ნტ ინი“ გა ხდა. ცხ არე დე
ბა ტე ბი გვ ქო ნდა, ჟი ურ ის ხმ ები გა იყო, 
86ზე. 

ლი ზა ვა და ჩკ ორ ია: მეც, ნუ კიც 
და ნი ნო იო სე ლი ან იც იმ ექ ვს ხმ აში 
ვი ყა ვი, რო მე ლიც გე ლა შვ ილ ის გა
მა რჯ ვე ბას ემ ხრ ობ ოდა. ამ იტ ომ ეს 
„მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინი“ ჩე მი არ ჩე ული 
არ არ ის, რო გო რც წი ნა „მი სტ ერ ვა
ლე ნტ ინი“. არ ას ოდ ეს არ მი ჯე რე ბენ 
(იც ინ ის). 

გია ჯა ჯა ნი ძე: მე სი მბ ოლ ურ ად 
ვი ყა ვი ჟი ურ ის თა ვმ ჯდ ომ არე. ჟი
ურ ის წე ვრ ებ ის იმ ედი მქ ონ და. ვე
თა ნხ მე ბი მათ გა და წყ ვე ტი ლე ბას. 
არ და ვე ძებ (იც ინ ის).

მა კა შა ლი კა შვ ილი: მე პი რვ ელი 

ნო მე რი მო მწ ონ და, ზუ რა ჰქ ვია, გვ
არი არ მა ხს ოვს. მო მწ ონს კი დევ 
გი ორ გი მუ ხრ ან ელი. ეტ ყო ბა სხ ვა 
კრ იტ ერ იუ მე ბით აფ ას ებ დნ ენ, არ 
ვი ცი. თუ მცა გა მა რჯ ვე ბუ ლიც კა
რგი ბი ჭია. 

„მი სტ ერ ვა ლე ნტ ინი 2015“, ლე
ვან სო ლო ღა შვ ილი: გა მა რჯ ვე ბის 
იმ ედი მქ ონ და, თუ მცა ღი რს ეუ ლი 
კო ნკ ურ ენ ტე ბი მყ ავ და. უფ ლის წყ
ალ ობ აა, რომ გა ვი მა რჯ ვე... 18 წლ
ის ვარ, თე ატ რა ლუ რზე მი ნდა ჩა
ვა ბა რო. „იმ იჯ ცე ნტ რის“ მო დე ლი 
გა ხლ ავ ართ, „ელ იტ მო დელ ლუ ქის“ 
ფი ნა ლი სტი.

 კა ხი, „იმ იჯ ცე ნტ რის“ მო დე
ლმა გა იმ არ ჯვა, ხომ არ გა ხდ ება 
გა მა რჯ ვე ბუ ლი შე ნი სა აგ ენ ტოს 
მო დე ლი?

კა ხი ხა ბე იშ ვი ლი: პი რვ ელ რი
გში, ვუ ლო ცავ „იმ იჯ ცე ნტ რს“ ამ 
გა მა რჯ ვე ბას. რო გო რც ხე და ვთ, 
ჩვ ენ კო ლე გი ალ ურ ები ვა რთ სხ ვა 
სა აგ ენ ტოს მო დე ლე ბთ ან. იგ ივ ეს 
ვუ რჩ ევ დი სხ ვა სა მო დე ლო სა აგ ენ
ტო ებ საც. რაც შე ეხ ება სა აგ ენ ტოს 
გა მო ცვ ლას, ეს გა მა რჯ ვე ბუ ლის 
სუ რვ ილ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. კო ნკ
ურ სში გა მა რჯ ვე ბა მას თა ვის სა აგ
ენ ტო სთ ან კო ნტ რა ქტ ის გა წყ ვე ტას 
არ ავ ალ დე ბუ ლე ბს.

EXCLUSIVE

ნინო მჭედლიშვილი

my View

რა გაფრთხილება მისცა ასტროლოგმა ლელა წურწუმიას
„ასეთი ადამიანი ოჯახურ 

ურთიერთობებში ან დომინირებს, 

ან დომინირების საშუალებას 

მეუღლეს ანიჭებს. შუალედური 

ფორმა არ არსებობს“

„21 წელია საჭესთან ვზივარ და 
კარგი მძღოლი ვარ. კაცივით 

დამყავს მანქანა, ქალივით - არა“

„მისტერ ვალენტინი 2015“ გამოვლინდა – 
„ღვთის წყალობაა, რომ გავიმარჯვე“

გიგა ლაზარეშვილილევან სოლოღაშვილი
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მუ ქა რე ბში. სა ბე დნ იე როდ, ეს 
ყვ ელ აფ ერი წა რს ულს ჩა ჰბ არ და. 
მო მა ვა ლში, ძი რი თა დი პრ ინ ცი პი, 
რო მლ ით აც კო მი ტე ტი იხ ელ მძ
ღვ ან ელ ებს, იქ ნე ბა სა მა რთ ლი
ან ობა და თა ნა სწ ორ ობა. ყვ ელა 
სპ ორ ტს მე ნს, კო მი ტე ტის შე სა
ძლ ებ ლო ბე ბის ფა რგ ლე ბში და
უფ ას დე ბა მი ღწ ევა“, – აც ხა დე ბს 
ოდ იშ არ ია. 

გა რდა იმ ისა, რომ, უზ ენ აე სი 
სა სა მა რთ ლოს გა და წყ ვე ტი ლე
ბით, ლე ვან ოდ იშ არ ია პო სტს და
იბ რუ ნე ბს, უკ ვე ყო ფილ, არ ალ
ეგ იტ იმ ურ კო მი ტე ტს ოდ იშ არ იას 
სა სა რგ ებ ლოდ და ეკ ის რა 1768 
ლა რის გა და ხდა, ად ვო კა ტის მო
მს ახ ურ ებ ის თვ ის გა წე ული ხა რჯ
ის და სა ფა რად.

ლე ვან ოდ იშ არ ია მა დლ იე რე
ბას გა მო ხა ტა ვს ყვ ელა იმ ად ამ
ია ნის მი მა რთ, ვი ნც ამ პე რი ოდ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში მხ არს უჭ ერ და, 
გა ნს აკ უთ რე ბით კი იმ სპ ორ ტს
მე ნე ბი სა და მწ ვრ თნ ელ ებ ის, რო
მლ ებ იც ყო ფი ლი ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლო ბის ზე წო ლის მს ხვ ერ პლ ნი არ 
გა ხდ ნენ და არ და ნე ბდ ნენ.

„პრ აი მტ აი მი“ რა მდ ენ იმე კვ
ირ ის წინ წე რდა, რომ სპ ორ ტი სა 
და ახ ალ გა ზრ დულ სა ქმ ეთა მი
ნი სტ რმა, ლე ვან ყი ფი ან მა ლე ვან 
ოდ იშ არ ია სა მს ახ ურ იდ ან და
ით ხო ვა, მი ზე ზი კი ის იყო, რომ 
მი ნი სტ რმა მი სგ ან პა რა ოლ იმ პი
ურ კო მი ტე ტზე სა მა რთ ლე ბრ
ივი და ვის შე წყ ვე ტა მო ით ხო ვა, 
რა ზეც უა რი მი იღო. მთ ელი ამ 
ხნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ოდ იშ არ იას 
გუ ნდი სა მი ნი სტ როს აფ ცი აუ რის 
ლო ბი რე ბა სა და მფ არ ვე ლო ბა ში 
ად ან აშ აუ ლე ბდა, თუ მცა ახ ლა, 
სა სა მა რთ ლო გა და წყ ვე ტი ლე ბით, 
ოდ იშ არ ია პა რა ოლ იმ პი ურ კო მი
ტე ტში და ბრ უნ და. 

„პრ აი მტ აი მი“ ლე ლა აფ ცი აუ
რს ამ სა კი თხ ზე გა სულ წე ლს 
ეს აუ ბრა, მა შინ აფ ცი აუ რი 
ოდ იშ არ ია სა და მის გუ
ნდს ად ან აშ აუ ლე ბდა და 
მათ მა ტყ უა რე ბს უწ
ოდ ებ და, მი უხ ედ ავ ად 
მა შინ უკ ვე არ სე ბუ ლი 
ორი სა სა მა რთ ლო ინ
სტ ან ცი ის გა ნა ჩე ნი
სა. 

სა ბო ლოო გა ნა ჩე
ნის შე მდ ეგ „პრ აი მტ
აი მი“ ლე ლა აფ ცი აუ რს 
ის ევ და უკ ავ ში რდა.

რო გო რც პა რა ოლ იმ
პი ური კო მი ტე ტის ყო
ფი ლმა პრ ეზ იდ ენ ტმა გა
ნა ცხ ადა, ის უზ ენ აე სი სა სა
მა რთ ლოს გა და წყ ვე ტი ლე ბას 
უს ამ არ თლ ოდ მი იჩ ნე ვს.

„თქ ვენ ჩე მზე კა რგ ად იც ით ეგ 
ამ ბე ბი. რა კო მე ნტ არი გა ინ ტე რე
სე ბთ, ამ გა და წყ ვე ტი ლე ბას არ 
ვა ღი არ ებ. ეს იყო უს ამ არ თლო 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა და კო მე ნტ არს 
არ ვა კე თებ არ აფ ერ ზე“, – გა ნა
ცხ ადა აფ ცი აუ რმა. 

სა სა მა რთ ლოს გა და წყ ვე ტი ლე
ბა სა ბო ლო ოა და არ სა ჩი ვრ დე ბა. 
ლე ვან ოდ იშ არ ია პა რა ოლ იმ პი ურ 
კო მი ტე ტში 23 კვ ირ ის ვა და ში 
და ბრ უნ დე ბა. 

მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

სა ქა რთ ვე ლოს პა რა ოლ იმ პი
ურ კო მი ტე ტზე მი მდ ინ არე სა
სა მა რთ ლო და ვა, რო მე ლიც 
ორ წე ლზე მე ტი გრ ძე ლდ
ებ ოდა, და სრ ულ ებ ულ
ია. მო მჩ ივ ან მა მხ არ
ემ, ლე ვან ოდ იშ არ იას 
სა ხით, რო მე ლიც მის 
უკ ან ონო გა და ყე ნე
ბას კა ნო ნის ძა ლით 
აპ რო ტე სტ ებ და, სა მი 
ინ სტ ან ცი ის პრ ოც
ესი მო იგო. უზ ენ აე
სმა სა სა მა რთ ლომ 
30 ია ნვ არს სა ბო ლოო 
გა ნა ჩე ნი გა მო აქ ვე
ყნა, რო მლ ით აც ირ კვ
ევა, რომ თა ვის დრ ოზე 
2012 წლ ის 27 ია ნვ არს 
წე სდ ებ ის უხ ეში და რღ
ვე ვით მო ხდა ლე ლა აფ
ცი აუ რის პრ ეზ იდ ენ ტის 
პო სტ ზე არ ჩე ვა. რა მდ ენ იმ
ეწ ლი ანი ბრ ძო ლის შე მდ ეგ 
ლე ვან ოდ იშ არ იამ და ამ ტკ იცა, 
რომ ის მა რთ ალი იყო და სულ 
მა ლე კუ თვ ნილ პო სტს და იბ
რუ ნე ბს. 

სა მი ვე ინ სტ ან ცი ის სა სა მა რთ
ლომ, ფა ქტ ობ რი ვად, და ად ას ტუ
რა, რომ ორი წლ ის გა ნმ ავ ლო
ბა ში პა რა ოლ იმ პი ურ კო მი ტე ტს, 
წე სდ ებ ის უხ ეში და რღ ვე ვით, არ
ალ ეგ იტ იმ ური ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა 
მა რთ ავ და.

რო გო რც ლე ვან ოდ იშ არ ია 
ამ ბო ბს, თა ვის დრ ოზე ეს იყო 
შე თქ მუ ლე ბა ლე გი ტი მუ რი ხე
ლმ ძღ ვა ნე ლო ბის წი ნა აღ მდ ეგ, 
რო მე ლიც რა მდ ენ იმე ად ამ ია ნმა 
და გე გმა. სც ენ არ ის ძი რი თა დი 
მო თა მა შე ები კი გია ძნ ელ აძე, 
და ვით მა ის ურ აძე, ალ ექ სა ნდ რე 
ტა ლა ხა ძე, შა ლვა მა ის ურ აძე, 
რა ტი იო ნა თა მა შვ ილი და ლე ლა 
აფ ცი აუ რი იყ ვნ ენ.

ლე ვან ოდ იშ არ ია: „ყვ ელ აფ
ერი 2012 წლ ის პირველ დე კე
მბ ერს და იწ ყო, რო დე საც სა იდ
უმ ლოდ და გე გმ ილ სა მკ აც იან 
შე კრ ებ აზე მო იშ ალა კო მი ტე ტის 
ლე გი ტი მუ რი გა მგ ეო ბა, მი იღ ეს 
წე სდ ებ ის ახ ალი რე და ქც ია და 
შე ზღ უდ ეს პრ ეზ იდ ენ ტის უფ ლე
ბა მო სი ლე ბა. მი უხ ედ ავ ად ჩვ ენი 
დი დი მც დე ლო ბი სა, სა ჯა რო რე
ეს ტრ ში ცვ ლი ლე ბე ბი არ შე სუ
ლი ყო, 2013 წლ ის 5 თე ბე რვ ალს 
რე ეს ტრ მა, ჩვ ენ თვ ის გა უგ ებ არი 
მი ზე ზე ბით, რო მე ლიც მო გვ ია
ნე ბით გა ხდა გა სა გე ბი, მა ინც 
გა ნა ხო რც იე ლა უკ ან ონო გზ ით 
მი ღე ბუ ლი წე სდ ებ ის ახ ალი რე
და ქც იის რე გი სტ რა ცია. სწ ორ ედ 
ეს რე გი სტ რი რე ბუ ლი მო ნა ცე
მე ბი გა ხდა მო გვ ია ნე ბით სა ფუ
ძვ ელი, ჩა ტა რე ბუ ლი ყო კო მი ტე
ტის ე.წ. რი გგ არ ეშე არ ჩე ვნ ები, 
სა დაც აი რჩ იეს ე.წ. პრ ეზ იდ ენ ტი 
ლე ლა აფ ცი აუ რი და გა მგ ეო ბის 
არ ალ ეგ იტ იმ ური შე მა დგ ენ ლო
ბა. სა მწ უხ არ ოდ, ხა ნგ რძ ლი ვი 
დრო და სჭ ირ და კო მი ტე ტში სა
მა რთ ლი ან ობ ის აღ დგ ენ ას, მა
გრ ამ ახ ლა ახ ალი რე ალ ობ აა და 
ახ ალი გა მო წვ ევ ები, რა საც, მი
უხ ედ ავ ად ორ წლ ია ნი ჩა ვა რდ ნი
სა, ახ ალი გუ ნდ ის და ხმ არ ებ ით, 
თა ვს ეფ ექ ტუ რად გა ვა რთ მე ვთ“.

პა რა ოლ იმ პი ური კო მი ტე ტის 
ლე გი ტი მუ რი პრ ეზ იდ ენ ტი, რო
მე ლიც კუ თვ ნილ პო სტს მა ქს
იმ უმ სამ კვ ირ აში გა და იბ არ ებს, 
აც ხა დე ბს, რომ სპ ორ ტს მე ნე ბი 
იმ წნ ეხ ის გან გა ნთ ავ ის უფ ლდ ებ
იან, რა საც ძვ ელი, არ აკ ან ონ იე რი 
გზ ით მი სუ ლი ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო
ბი სგ ან გა ნი ცდ იდ ნენ, რო მლ ებ
მაც პა რა სპ ორ ტს მე ნე ბი ორ მხ
არ ედ – მათ მო მხ რე ებ ად და მო
წი ნა აღ მდ ეგ ეე ბად და ყვ ეს. 

„სწ ორ ედ ეს იყო მი ზე ზი მა
თს „მო წი ნა აღ მდ ეგე“ სპ ორ ტს
მე ნე ბზე გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული 
არ აე რთი ზე წო ლი სა, რო მე ლიც 
ამ პე რი ოდ ში და ფი ქს ირ და. ეს 
გა მო იხ ატ ებ ოდა ხე ლფ ას ებ ით 
მა ნი პუ ლი რე ბა ში, შე ჯი ბრ ზე არ
გა შვ ებ ასა თუ სხ ვა და სხ ვა სა ხის 

EXCLUSIVE
მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

ბო ლნ ის ის „სი ონი“ თუ რქ ულ 
შე კრ ებ აზე რუ მი ნე თის ნა კრ ებს 
და უპ ირ ის პი რდა და მა სთ ან მხ
ოლ ოდ მი ნი მა ლუ რი ან გა რი შით 
წა აგო. რო გო რი ამ ბა ვია? – იმ 
პი რო ბე ბში, რომ სა ქა რთ ვე ლოს 
ერ ოვ ნულ ნა კრ ებს არ აქ ვს იმ
ის ფუ ფუ ნე ბა, ას ეთი დო ნის ნა
კრ ებ ებს შე ხვ დეს, ერ ოვ ნუ ლი 
ჩე მპ იო ნა ტის ერთერ თი კლ უბი 
ას ეთი დო ნის მა ტჩ ის „გა ჩა რხ
ვას“ ახ ერ ხე ბს. ახ ერ ხე ბს ერ თია 
და ბუ რთ ის ფლ ობა 61/39ზე იყო 
პი რვ ელი ტა იმ ის შე მდ ეგ. „სი ონ
მა“ რუ მი ნე თის ნა კრ ებს არ აფ
ერი და უთ მო და მა თი მთ ავ არი 
მწ ვრ თნ ელ ის აღ ფრ თო ვა ნე ბაც 
და იმ სა ხუ რა, მთ ავ არი მწ ვრ თნ
ელი კი შე აქო და ამ ბი ცი ური გუ
ნდი მო უწ ონა.

„პრ აი მტ აი მი“ ამ შე ხვ ედ რას 
ად გი ლზე და ეს წრო და უშ უა ლო 
თვ ით მხ ილ ვე ლი გა ხდა მი ნდ ორ ზე 
გა ნვ ით არ ებ ული მო ვლ ენ ებ ისა. 
გა და ჭა რბ ებ ული არ იქ ნე ბა შე ფა
სე ბა, რომ „სი ონ მა“ მე ტო ქეს ტო
ლი არ და უდო და გე ნე რლ ის ჩი ნის 
მქ ონე რუ მი ნე თის ნა კრ ებ ის თა ვკ
აცი, ან გელ იო რდ ან ეს კუ პი რვ ელი 
ტა იმ ის შე მყ ურე სა კმ აოდ აფ ორ
ია ქე ბუ ლი და აღ ელ ვე ბუ ლიც ვი
ხი ლეთ.

ზა მთ რის შე სვ ენ ებ აზე ახ ალ გა
ზრ და მწ ვრ თნ ელ მა, ლა დო ბუ რდ
ულ მა აქ ცე ნტი ახ ალ გა ზრ დე ბზე 
გა აკ ეთა და, გუ ნდ ში და რჩ ენ ილ 
რა მდ ენ იმე ფე ხბ ურ თე ლთ ან ერ
თად, სი ნთ ეზი მო ახ დი ნა. თა ნა მე
დრ ოვე ქა რთ ული ფე ხბ ურ თის ის
ტო რი აში ძნ ელ ად თუ გა იხ სე ნე ბთ 
სხ ვა ის ეთ შე მთ ხვ ევ ას, რომ ას ეთი 
დო ნის მე ტო ქეს ქა რთ ულ მა გუ ნდ
მა ბუ რთი გა და უმ ალა და მა ტჩ ის 
მი მდ ინ არ ეო ბის მთ ავ არი ინ იც ია
ტო რი თა ვად იყო. „სი ონ მა“ კი ეს 
შე ძლო. 

პი რვ ელ ივე სა ხი ფა თო მო მე
ნტი სწ ორ ედ ქა რთ ულ მა გუ ნდ მა 
შე ქმ ნა. ქე ბუ რი აზე და ნი შნ ული 
სა ჯა რი მო ბო ლნ ის ელ თა ბრ აზ
ილ იე ლმა ლე გი ონ ერ მა ენ დრ იუმ 
სა ხი ფა თოდ ჩა აწ ოდა, თუ მცა რუ
მი ნე ლთა და ცვა სა იმ ედ ოდ გა ის
არ ჯა. იქ იდ ან გა მო მდ ინ არე, რომ 
ბუ რთს ქა რთ ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე
ბი აკ ონ ტრ ოლ ებ დნ ენ, იო რდ ან ეს
კუს გუ ნდ მა აქ ცე ნტი კო ნტ რშ ეტ
ევ ებ ზე გა აკ ეთა და რა მდ ენ ჯე რმე 
სა ხი ფა თოდ და ემ უქ რა „სი ონ ის“ 
კა რს. პი რვ ელი ტა იმი ბუ რდ ულ ის 
გუ ნდ ის უდ იდ ესი უპ ირ ატ ეს ობ ით 
და სრ ულ და. მე ორე ნა ხე ვრ ის და
წყ ებ ის თა ნა ვე ან გელ იო რდ ან ეს
კუმ ცვ ლი ლე ბე ბი გა ნა ხო რც იე ლა, 
ლა დო ბუ რდ ულ მა კი ეს მო გვ ია ნე
ბით გა აკ ეთა. შე ხვ ედ რის 66ე წუ
თზე, კუ თხ ურ იდ ან მო წო დე ბულ 
ბუ რთ ზე დუ მი ტრ აშ მა იყ ოჩ აღა და 
ან გა რი ში გა ხს ნა. შე ცვ ლა ზე შე სუ
ლმა ქა რთ ვე ლმა ფე ხბ ურ თე ლე ბმა 
მა ტჩი გა ამ წვ ავ ეს და შე ხვ ედ რის 
მი წუ რუ ლს ხი ფა თიც შე ქმ ნეს მო
წი ნა აღ მდ ეგ ის კა რთ ან, თუ მცა 
შე ხვ ედ რა ში მე ტი გო ლი აღ არ გა

ბოლნისის 
„სიონი“ 

რუმინეთის 
ნაკრებთან 

მინიმალური 
ანგარიშით 
დამარცხდა

პარაოლიმპიურ კომიტეტზე ბრძოლა დასრულებულია
ლევან 

ოდიშარია 
უზენაესმა 

სასამართლომ 
პრეზიდენტის 

პოსტზე 
აღადგინა

„ყველაფერი 2012 წლის პირველ დეკემბერს 
დაიწყო, როდესაც საიდუმლოდ დაგეგმილ სამკაციან 

შეკრებაზე მოიშალა კომიტეტის ლეგიტიმური 
გამგეობა, მიიღეს წესდების ახალი რედაქცია და 

შეზღუდეს პრეზიდენტის უფლებამოსილება“

„ამ 
გადაწყვეტილებას 
არ ვაღიარებ. ეს 
იყო უსამართლო 
გადაწყვეტილება 
და კომენტარს 

არ ვაკეთებ 
არაფერზე“

მარცხში დანახული პროგრესი
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სუ ლა.
მა ტჩ ის შე მდ ეგ „პრ აი მტ აი მი“ რუ

მი ნე თის ნა კრ ებ ის თა ვკ აცს, ან გელ 
იო რდ ან ეს კუს გა ეს აუ ბრა, რო მე ლმ აც 
„სი ონ ის“ მთ ავ არ მწ ვრ თნ ელს მი ულ
ოცა, რომ ას ეთი ამ ბი ცი ური გუ ნდი 
ჰყ ავს და აღ ნი შნა, რომ მი სი გუ ნდ ის 
ფე ხბ ურ თე ლე ბს მა ლე ბე ვრი გა იც
ნო ბს.

„ამ თა მა შმა ჩე მზე დი დი შთ აბ ეჭ
დი ლე ბა მო ახ დი ნა, იმ იტ ომ, რომ ჩე მი 
გუ ნდ ის თვ ის ეს შე და რე ბით რთ ულ ად 
ამ ოს ახ სნ ელი მა ტჩი იყო. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ თქ ვე ნს გუ ნდს სა ქა რთ ვე
ლოს ჩე მპ იო ნა ტში ახ ლა კა რგი პო ზი
ცია არ უკ ავ ია, მა სთ ან თა მა ში ძა ლი ან 
გა გვ იჭ ირ და. „სი ონი“ ამ ბი ცი ური გუ
ნდ ია, მე ვუ ლო ცავ თქ ვე ნს მწ ვრ თნ
ელს, მას ამ ბი ცი ური გუ ნდი ჰყ ავს“, 
– გა ნა ცხ ადა იო რდ ან ეს კუმ.

რო გორ მო ახ ერ ხა „სი ონ მა“ რუ მი
ნე თის ნა კრ ებ თან მა ტჩ ის „გა ჩა რხ ვა“ 
და რის ხა რჯ ზე შე ძლო უპ ირ ატ ეს ობ
ის მო პო ვე ბა? მა ტჩ ის და სრ ულ ებ ის 
შე მდ ეგ „პრ აი მტ აი მი“ ლა დო ბუ რდ
ულს ეს აუ ბრა:

– უკ ვე მე სა მე წე ლია, თუ რქ ეთ ში, 
ან ტა ლი აში, კე რძ ოდ კი, ელ ეკ ში ერ
თსა და იმ ავე სა სტ უმ რო ში, ერ თი და 
იგ ივე ფი რმ ით მო ვდ ივ ართ. ეს და ვით 
ყე ნი ასა და „ენ და ჯგ უფ ის“ და მს ახ
ურ ებ აა. ის ჩვ ენ გუ ნდ თან მე გო ბრ
ობს. პი რვ ელ ივე წე ლს კა რგი პი რო ბე
ბი და სპ არ ინგპა რტ ნი ორ ები შე მო გვ
თა ვა ზეს, ამ ის შე მდ ეგ გრ ძე ლვ ად იან 
ურ თი ერ თო ბა ზე შე ვთ ან ხმ დით და 
ქა რთ ული გუ ნდ ებ იდ ან პი რვ ელ ები 
ვა რთ, ვი საც „ენ და ჯგ უფ თან“ ამ დე
ნი ხნ ის ურ თი ერ თო ბა აქ ვს. აქ ედ ან 
გა მო მდ ინ არე, ასე ვთ ქვ ათ, გა რკ ვე
ული პრ ივ ილ ეგ იე ბით ვს არ გე ბლ ობთ. 
იო ლი არ არ ის, ქა რთ ულ გუ ნდ ებს კა
რგი მო წი ნა აღ მდ ეგე უშ ოვო, რა დგ ან 
მა თთ ან თა მა ში ბე ვრს არ სუ რს. თუ 
ვი ნმ ეს თან უნ დათ თა მა ში, ეს თბ ილ
ის ის „დი ნა მოა“, რო მე ლიც ფლ აგ მა
ნია და ყვ ელა იც ნო ბს. გვ იყ ურ ეს და 
ნა ხეს, რო გორ ლა მაზ და ქა რთ ულ, 
ტე ქნ იკ ურ ფე ხბ ურ თს ვთ ამ აშ ობთ. 
არ წა გვ იგ ია დი დი ან გა
რი შით. გა სულ წე ლს, 
„ბა ტე სთ ან“ 2:1 წა
ვა გეთ და ერ თი 

წლ ის თა ვზე შე ვთ ან ხმ დით, რომ წე ლს 
ის ევ ვი თა მა შე ბდ ით ერ თმ ან ეთ თან, 
იმ დე ნად კმ აყ ოფ ილი იყო ბე ლა რუ
სთა მთ ავ არი მწ ვრ თნ ელი. ეს ყვ ელ
აფ ერი „ენ და ჯგ უფ ისა“ და და ვით ყე
ნი ას და მს ახ ურ ებ აა. ჩვ ენ ვთ ამ აშ ობთ 
ლა მაზ, სა ნა ხა ობ რივ ფე ხბ ურ თს და 
არ გა გვ იჭ ირ და, მო გვ ეძ ებ ნა 6 გუ ნდი 
და ნა ხეთ, რო გორ ძლ იერ გუ ნდ ებ თან 
ვი თა მა შეთ – ბე ლო რუ სის „ბა ტე“, რუ
მი ნე თის ნა კრ ები, უზ ბე კე თის „ლო კო
მო ტი ვი“, რო მე ლიც აზ იის ჩე მპ იო ნთა 
ლი გას თა მა შო ბს. ბო ლო თა მა ში მო
ლდ ავ ური „შე რი ფის“ წი ნა აღ მდ ეგ გვ
ქო ნდა, ვე რც ერ თი გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი 
ვერ იტ ყვ ის იმ ას, რომ სუ სტ გუ ნდ ებს 

ვე თა მა შეთ. 
– ქა რთ ველ ფე ხბ ურ თე ლე ბს არ 

აქ ვთ ძლ იერ და ელ იტ არ ულ მე ტო
ქე ებ თან თა მა შის ფუ ფუ ნე ბა. ში შის 
ფა ქტ ორი არ იყო რუ მი ნე თთ ან მა
ტჩ ის წინ?

– თა მა შის წინ მა რტო ტე ქნ იკ ური 
და რი გე ბე ბი არ გვ აქ ვს. გვ ინ და, ბი
ჭე ბს ფს იქ ოლ ოგ იუ რი პო ტე ნც ია ლი 
ავ უმ აღ ლოთ და ვა გრ ძნ ობ ინ ოთ, რომ 
ზე ბუ ნე ბრ ივი ძა ლე ბი არ არ სე ბო ბს, 
რომ ყვ ელა ად ამ ია ნს შე უძ ლია მა ღალ 
დო ნე მდე ავ იდ ეს. ეს არ ის ტვ ინ ში ჩა
სა დე ბი. ჩე მი პი რვ ელი სი ტყ ვე ბი ის 
იყო, რომ სა ფრ ან გე თის და ძა ლი ან 
ბე ვრი მა ღა ლი დო ნის ნა კრ ებ ებ თან 
მა ქვს ნა თა მა შე ბი და თე თრი შუ რით 
მშ ურ და ჩე მი ფე ხბ ურ თე ლე ბის, რომ 
მათ გვ ერ დზე არ ვი დე ქი და არ ვთ
ამ აშ ობ დი. მათ ვუ სუ რვე, შე ხვ ედ რა 
ისე და სრ ულ ებ ულ იყო, რომ 78 ფე
ხბ ურ თე ლი მე ნე ჯე რმა შე გა მჩ ნი ოთ 
და ახ ალი სე ზო ნი ძლ იერ გუ ნდ ებ ში 

და იწ ყოთმე თქი. ეს ად ამ ია ნე ბიც 
უბ რა ლო ად ამ ია ნე ბი არ იან და 

მა თთ ან აც შე იძ ლე ბა თა მა ში. 
ამ ლა პა რა კით, ვფ იქ რობ, მათ 

ზე წო ლა მო ეხ სნ ათ და ვე
რც ერთ მო თა მა შე ზე ვერ 

ვი ტყ ვი, რომ რა მე შე ეშ
ალა. 

– პი რვ ელი ტა იმ
ის შე მდ ეგ ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სო სტ
ატ ის ტი კა და ფი
ქს ირ და. ბუ რთ ის 
ფლ ობა 61/39
ზე იყო „სი ონ ის“ 
სა სა რგ ებ ლოდ. 
ელ ოდ ებ ოდი, 
რომ თუ ნდ აც 
მი ნი მა ლუ რი ან
გა რი შით და მა
რც ხდ ებ ოდ ით?

– იმ სა უბ რის 
შე მდ ეგ, მათ შთ ავ
აგ ონე, რომ ყვ ელ ას

თან შე იძ ლე ბა თა მა
ში, ლა მა ზი, შე მტ ევი 

ფე ხბ ურ თის ჩვ ენ ება 
და არა და ცვ აში ყო ფნა 
ორი ტა იმი და წა რთ
მე ვა ზე თა მა ში. ამ ის 
შე მდ ეგ, მათ თა ვდ აჯ
ერ ება შე ემ ატ ათ და ყვ
ელა მა თგ ან მა კა რგ ად 
წა რმ ოა ჩი ნა თა ვი. 

– თა მა შის და სრ
ულ ებ ის შე მდ ეგ იო
რდ ან ეს კუმ „სი ონს“ 

ამ ბი ცი ური გუ ნდი უწ
ოდა და აღ ფრ თო ვა ნე ბა 
ვერ და მა ლა. თქ ვენ ერ თმ
ან ეთ საც ეს აუ ბრ ეთ, რა გი
თხ რა მან?

– ძვ ელი მე გო ბრ ები მო
იკ ით ხა, ვო ვა გუ ცა ევი გა იხ

სე ნა და სხ ვა ფე ხბ ურ თე ლე ბი, ძვ ელი 
თა ობ ის. იმ ედი გა მო თქ ვა და მო მა ვა
ლშ იც დი დი სუ რვ ილი აქ ვს „სი ონ თან“ 
თა მა შის. მკ ით ხა, 67 ფე ხბ ურ თე ლი, 
ალ ბათ, ახ ალ გა ზრ დუ ლი ნა კრ ებ ის 
წე ვრ იაო და გა მო გი ტყ დე ბით, ტყ უი
ლის თქ მა მო მი ხდა, ვუ თხ არი, კა ნდ
იდ ატ ები არ იანმე თქი. იო რდ ან ეს კუმ 
პი რდ აპ ირ მი თხ რა, რომ რუ მი ნე თის 
ნა კრ ები ჩვ ენ თან კა რგ ვა რჯ იშს ელ
ოდა, აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, მას კა რგი 
გა კვ ეთ ილ იც ჩა უტ არ ეს ჩე მმა ბი ჭე

ბმა. ეს ხუ მრ ობ ით იყო ნა თქ ვა მი, მა
გრ ამ იმ ას აც ვერ ვი ტყ ვი, რომ არ ნე
რვ იუ ლო ბდა. 

– მი უხ ედ ავ ად მა რც ხი სა, რა პრ
ოგ რე სი და ინ ახა ლა დო ბუ რდ ულ
მა?

– შე კრ ებ აზე შე იძ ლე ბა მო ძე ბნო 
მე სა მემე ოთ ხე ლი გის გუ ნდი, ან ახ
ალ გა ზრ დუ ლი შე მა დგ ენ ლო ბის ფე
ხბ ურ თე ლე ბი და მათ დი დი ან გა რი
შით მო უგო, მა გრ ამ ჩვ ენ ეს გზა არ 
ავ ირ ჩი ეთ. ფე ხბ ურ თი ის ეთი რა მეა, 
მე ტო ქე აუ ცი ლე ბლ ად უნ და და აფ
ასო. მა სე მო გვ ივ იდა „სა ბუ რთ ალ ოს
თან“. 7:0 წა ვა გეთ, და უფ ას ებ ლო ბის 
გა მო. შე იძ ლე ბა 10ჯერ და არ ტყა კა
რში, მა გრ ამ სა ნა ცვ ლოდ ერ თი გო ლი 
მი იღო. ასე იყო რუ მი ნე თის ნა კრ ებ
თან და გუ ნდ მა ძა ლი ან კა რგ ად ით ამ
აშა. ეს, რო გო რც იც ით, იო რდ ან ეს კუ
მაც აღ ნი შნა. 

„პრ აი მტ აი მი“ ბე ლე კში „ენ და ჯგ
უფ ის“ წა რმ ომ ად გე ნე ლს, და ვით 

ყე ნი ას აც ეს აუ ბრა, რო მე ლმ აც გა ნმ
არ ტა, რო გორ მო ხდა რუ მი ნე თის ნა
კრ ებ სა და ბო ლნ ის ის „სი ონს“ შო რის 
ამ ხა ნა გუ რი მა ტჩ ის შე თა ნხ მე ბა.

და ვით ყე ნია: 
– ნე ბი სმ იე რი გუ ნდი გა ძლ ევს თა

ვის გა ნრ იგს, რო დის, რა რი ცხ ვე ბში 
სუ რს თა მა ში. რუ მი ნე თის ნა კრ ებს 
10 თე ბე რვ ალს სუ რდა თა მა ში. რუ
მი ნე თის ფე ხბ ურ თის ფე დე რა ცი ას 
ქა რთ ული გუ ნდი შე ვთ ავ აზ ეთ. შე იძ
ლე ბო და, სხ ვა გუ ნდ იც ყო ფი ლი ყო, 
მა გრ ამ „ენ დას“ უკ ვე სა მი წე ლია, 
„სი ონ თან“ აქ ვს ურ თი ერ თო ბა, მი
სი ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბით ჩა მო დის და 
გა დის შე კრ ებ ებს თუ რქ ეთ ში. რუ
მი ნე თის ფე ხბ ურ თის ფე დე რა ცი ამ 
გა ით ვა ლი სწ ინა ჩვ ენი კო მპ ან იის 
იმ იჯი, გა და ხე და „სი ონ ის“ შე მა დგ
ენ ლო ბას, ვინ იყო და რა გუ ნდი. ეს 
ხომ რუ მი ნე თის ნა კრ ებ ია და ჩვ ეუ
ლე ბრ ივი გუ ნდი არ აა, ასე ად ვი ლად 
არ გე თა მა შე ბა. ძლ იე რი მე ტო ქის 
შე რჩ ევა ქა რთ ული გუ ნდ ებ ის თვ ის 
ყო ვე ლთ ვის ჭი რს. რა თქ მა უნ და, 
ჩვ ენს ფი რმ ას თა ვი სი პრ ეს ტი ჟი აქ
ვს რუ მი ნე თის ფე ხბ ურ თის ფე დე რა
ცი ას თან და რუ მი ნე თის ნა კრ ებ თან 
სპ არ ინ გი ასე გა და წყ და. ჩვ ენი ფი
რმ ის სა ქმ ეა, რო ცა ქა რთ ული გუ ნდი 

ჩვ ენი მე შვ ეო ბით შე კრ ებ აზე მო დის, 
კა რგი სპ არ ინ გე ბი და ვუ გე გმ ოთ და 
გუ ნდ ებ იც კმ აყ ოფ ილ ები და რჩ ნენ. 
„სი ონ მა“ შთ ამ ბე ჭდ ავი რა ღაც გა აკ
ეთა რუ მი ნე თის ნა კრ ებ თან. იო რდ
ან ეს კუც მო ხი ბლ ული და რჩა. „ბა
ტეც“ არ ელ ოდ ებ ოდა ას ეთ თა მა შს. 
„შე რი ფთ ან აც“ არ ყო ფი ლა ურ იგო 
შე ხვ ედ რა. იმ ედ ია, ას ეთი სპ არ ინ
გე ბი უფ რო მე ტად გა მო ად გე ბა ქა
რთ ულ გუ ნდ ებს. რაც უფ რო მე ტი 
ას ეთი ამ ხა ნა გუ რი მა ტჩი გა იმ არ თე
ბა, ევ რო სა რბ იე ლზე მე ტად უკ ეთ
ესი შე დე გე ბი გვ ექ ნე ბა, რა დგ ან იქ 
ის ეთი დო ნის გუ ნდ ები გვ ხვ დე ბი ან, 
მი ჩვ ეუ ლი უნ და იყო შე ნც. ქა რთ ულ
მა გუ ნდ ებ მა ას ეთი მო წი ნა აღ მდ ეგ
ეე ბით ორი შე კრ ებ აც რომ გა ია რონ, 
კა რგი გა კვ ეთ ილი იქ ნე ბა და ქა რთ
ულ ფე ხბ ურ თს მნ იშ ვნ ელ ოვ ნად წა
ად გე ბა.

ან ტა ლია, ბე ლე კი

EXCLUSIVE

მარცხში დანახული პროგრესი

„იოლი არ არის, 
ქართულ გუნდებს 

კარგი მოწინააღმდეგე 
უშოვო, რადგან 

მათთან თამაში ბევრს 
არ სურს“

„რუმინეთის ფეხბურთის 
ფედერაციამ 

გაითვალისწინა ჩვენი 
კომპანიის იმიჯი, 

გადახედა „სიონის“ 
შემადგენლობას, ვინ იყო 

და რა გუნდი. ეს ხომ 
რუმინეთის ნაკრებია 

და ჩვეულებრივი გუნდი 
არაა, ასე ადვილად არ 

გეთამაშება“

„გამოგიტყდებით, ტყუილის თქმა მომიხდა, ვუთხარი, 
კანდიდატები არიან-მეთქი. იორდანესკუმ პირდაპირ 

მითხრა, რომ რუმინეთის ნაკრები ჩვენთან კარგ 
ვარჯიშს ელოდა, აქედან გამომდინარე, მას კარგი 

გაკვეთილიც ჩაუტარეს ჩემმა ბიჭებმა“

ფოტო: გიორგი ჯიქია
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შპს `ასავალ-დასავალის სტამბა”

exclusive

exclusive

exclusive

exclusiveexclusive

exclusive

exclusive

 „მისტერ 
ვალენტინი 

2015“ 
გამოვლინდა 

– „ღვთის 
წყალობაა, რომ 

გავიმარჯვე“

რა გაფრთხილება 
მისცა ასტროლოგმა 

ლელა წურწუმიას

ზურაბ ზვიადაურის 
პოლიტიკური და 
არაპოლიტიკური 

ცხოვრება

ჯემალ ღაღანიძის 
ცხოვრებისეული 

გამოცდილება
„ჩუმად მომნათლეს, 

უფანჯრო ოთახში, რომ 
არავის დავენახეთ“

 ხათუნა თორთლაძის 
მეორე ნახევარი

ავთანდილ ცქვიტინიძე: „მისით ყოველთვის ვამაყობდი. წლების მანძილზე 
საუკეთესო წყვილად ვითვლებოდით. ჩვენ გამოჩენას მუდმივად ელოდნენ. 

წლებია, ავთანდილის სახე და მუზაა და მისი ხილვა ყოველთვის საინტერესოა“

პაატა ბურჭულაძე:  „იუბილეს ყველა მე 
მილოცავდა, მე კი მთელ საქართველოს ვულოცავ“

ინდირა ჯგერნაია 
„ბოიფრენდს“ 
სკანდალურად 

დაშორდა

„სიტყვიერთან ერთად 
ფიზიკური შეურაცხყოფა 
იყო. ჩვენს სახლში ლეწვა-

მსხვრევის ხმა ისმოდა. 
ახლა სახლში ხელოსნები 

მყავს და ჩვენს დალეწილს 
ვასწორებინებ“

ნუცა კუხიანიძე – „მინდა 
ამერიკაში წავიდე, 
ვიმსახიობო, მომენატრა“

„ათი წელია ერთად ვართ. გავიარეთ 
ყველანაირი პერიოდი. არ ვიცი, რატომ 
რჩებიან ადამიანები ერთად, ან რატომ 
შორდებიან ერთმანეთს. იყო პერიოდი 

ამერიკაში წავედი, გუკა აქ დარჩა. 
იმდენად ჩემიანი და ჩემი ნაწილია, რომ 
როცა გუკა არ არის, ძალიან მწყინდება“

მარიტა ჯანაშიამ 
საფრანგეთში მამას 

შეყვარებული ჩაუყვანა
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