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კვირის სკანდალი
საბავშვო ბაღებში ბავშვები 
საკვებით იწამლებიან 

„თევზი, რომელიც ბაღებში შედის, ძალიან 
ბევრ დაავადებას იწვევს, პირველ რიგში 
ახდენს გულის დაავადებების პროვოცირებას, 
გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს“

„გვაქვს ვიდეომასალა, სადაც კარგად ჩანს, 
როგორ გამოდის ბაღის წარმომადგენელი 
სამსახურიდან დატვირთული, როგორ ალაგებს 
მანქანაში დახუნძლულ  პროდუქტებს“ 

დააპატიმრეს პირი, რომელიც მეტრო 
„სამგორის“ ტერიტორიაზე, ანტისანიტარიულ 
პირობებში, გაფუჭებულ ხორცს ასუფთავებდა 
და უვარგისი პროდუქტი შეჰქონდა ბაღებში 

ფაქტები და ვიდეომასალა – გაფუჭებული და მოპარული პროდუქტები
SCANDAL

ექსკლუზიური ინტერვიუ თბილისის მერთან
გიგი უგულავაზე: 
„დისკომფორტი არ მაქვს, 
თუმცა ვიცი, რომ ხალხი 
შედარებებს აკეთებს“

ნაციონალურ „კადრებზე“: 
„ისინი იყვნენ საბოტაჟის 
რეჟიმში, ხშირი იყო 
არასაჯარო ინფორმაციის 
უწყებიდან გატანის ფაქტი“ 

პირად სკანდალებზე: 
„ეს ყველაფერი სრული 
ბოდვაა... ეს სიცრუე იყო...“
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ზურაბ ჟვანიას საქმის 
მთავარი მოწმე გოგლა 
ჟვანიას წინააღმდეგ

„გოგლამ ყველაფერი იცის... ზურას 
შვილებს მოვლა უნდათ, გოგლას 

შვილებსაც. გოგლას კარგი ბიზნესი აქვს, 
გერმანიაში ახლახან მაღაზია გახსნა, 
მისი მეუღლე მინისტრის მოადგილეა“ 

გოჩა ინგოროყვა: „ჩვენთან გაპიარდა არა ეს 
კონკრეტული ფაქტი, არამედ ამ პროგრამის დაწყება, 
ანუ ის, რომ ასეთი ოპერაციების გაკეთება დაიწყო...“ 

ინგოროყვას კლინიკა სკანდალში ეხვევა
რატომ მალავდნენ 
პაციენტის 
გარდაცვალების 
ფაქტს კლინიკაში?

„თუ ჩემი კანდიდატურა 
ჩავარდება, ეს 

მხოლოდ პოლიტიკური 
პროცესების გამო 

მოხდება“

კიწმარიშვილის 
საქმეზე 

პროკურატურამ 
ეჭვმიტანილები 

დაკითხა?!

„საუბარია რამდენიმე 
პირზე. გვაქვს ეჭვი, რომ 

ისინი ერთმანეთთან 
იყვნენ დაკავშირებულნი“

რა წესით 
დაუპირისპირდება 

ნინო გვენეტაძე 
არასასურველ 

მოსამართლეებს?

სალომე ზურაბიშვილი: 
„მესამე ძალის შექმნაზე 
უფრო მნიშვნელოვანი  

პოლიტიკური სპექტრის 
განახლებაა“

როგორ ატერორებდნენ უცხოელ 
ბიზნესმენებს საქართველოში

ზურაბ ადეიშვილის სკანდალური სქემაოპოზიციის მორიგი შეთქმულება
როგორია მთავრობის დათხოვნის ახალი სქემა
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საკონსტიტუციო გადატრიალება

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ერ თი პო ლი ტი კუ რი შე თქ მუ
ლე ბა უკ ვე გა და ვა გო რეთ. მა შინ 
მე დი აში ბე ვრი იწ ერ ებ ოდა იმ 5 
მი ნი სტ რზე, რო მლ ებ საც თა ვი ან
თი გა და დგ ომ ით შე ეძ ლოთ, პრ
ემ იერმი ნი სტ რი გა და ეყ ენ ებ ინ
ათ... ამ ის შე მდ ეგ პა რლ ამ ენ ტში 
უკ ვე დი დი ვა ჭრ ობა და იწ ყე ბო და. 
არ გა მო რი ცხ ავ დნ ენ ახ ალი უმ
რა ვლ ეს ობ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ამ 
შე თქ მუ ლე ბის თე ორ იის მთ ავ არი 
გმ ირი ირ აკ ლი ალ ას ან ია იყო. მი
თქ მამო თქ მა იმ დე ნად გა ძლ იე
რდა, რომ კო მე ნტ არი ამ თე ორ
ია ზე პრ ემ იე რმა ღა რი ბა შვ ილ მაც 
გა აკ ეთა. 

თუ მცა, რო გო რც იტ ყვ იან, 
„Дыма без огня не бывает“. მა შინ ამ 
თე მა ზე „პრ აი მტ აი მიც“ წე რდა. სხ
ვა თა შო რის, გა და დგ ომ ებ ის სე რი
ალ ის მო ტი ვად მა შინ ჩვ ენ პო ლი ტი
კუ რი კუ რს იდ ან გა და ხვ ევა და ვა სა
ხე ლეთ. ანუ სც ენ არი და ახ ლო ებ ით 
ასე უნ და გა ნვ ით არ ებ ულ იყო: ხუ თი 
მი ნი სტ რი ერ თწ უთ იან გა ნც ხა დე
ბე ბს გა აკ ეთ ებ და სა გა რეო კუ რს
ის ცვ ლი ლე ბა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით, 
რუ სე თი სკ ენ გა და ხრ ას გა აპ რო ტე
სტ ებ და და გა და დგ ებ ოდა.  

ანუ, მთ ელი ინ ტრ იგა ის გა ხლ
ავთ, რომ კო ნს ტი ტუ ცი ის მი ხე

დვ ით, მთ ავ რო ბა ში 5 მი ნი სტ რის 
შე ცვ ლა ავ ტო მა ტუ რად იწ ვე ვდა 
მთ ელი მთ ავ რო ბის გა და დგ ომ ას. 
და სა ნამ პრ ემ იე რი 3 ან 4 მი ნი სტ რს 
შე ცვ ლის, 5ს შე ეძ ლო და ეს წრო და 
თა ვად გა და ეყ ენ ებ ინა მთ ავ რო ბის 
მთ ელი შე მა დგ ენ ლო ბა.

მა რთ ალ ია, ხუ თი მი ნი სტ რი 
არა, მა გრ ამ ირ აკ ლი ალ ას
ან იას გა და ყე ნე ბის შე მდ ეგ, 
მა სთ ან ნა თე სა ურ ად და
კა ვშ ირ ებ ული კი დევ ორი 
მი ნი სტ რი ნა მდ ვი ლად 
გა და დგა და მათ მა შინ 
მა რთ ლაც ევ რო ატ ლა
ნტ იკ ური კუ რს იდ ან 
გა და ხვ ევა და ას ახ ელ ეს 
პო სტ იდ ან წა სვ ლის მი
ზე ზად. ალ ას ან ია სთ ან 
პო ლი ტი კუ რად და კა ვშ
ირ ებ ულ მა იუ სტ იც იის 
მი ნი სტ რმა კი გა და დგ ომა 
სა ჭი როდ არ მი იჩ ნია. თეა 
წუ ლუ კი ან მა გა ნა ცხ ადა, 
რომ ის არ აპ ირ ებს პო სტ ის 
და ტო ვე ბას, რა დგ ან აც და რწ
მუ ნე ბუ ლია ქვ ეყ ნის კუ რს ის ურ
ყე ობ აში. არ ადა, ელ ოდ ნენ, რომ 
წუ ლუ კი ანი მე ოთ ხე იქ ნე ბო და და 
მე ხუ თეც გა მო ჩნ დე ბო და. თუ მცა, 
ჯა ჭვ ური რე აქ ცია თა ვდ აც ვის მი ნი
სტ რის გა და ყე ნე ბას არ მო ჰყ ოლ ია.

მას შე მდ ეგ ირ აკ ლი ალ ას ან ია 
თი თქ ოს ცდ ილ ობს მთ ელი თა ვი სი 

პო ლი ტი კუ რი მო ღვ აწ ეო ბა ირ აკ ლი 
ღა რი ბა შვ ილ ის გა ნა დგ ურ ებ ას მი
უძ ღვ ნას. 

ისე, ირ აკ ლი ალ ას ან ია რი სკ ავს, 
ნი ნო ბუ რჯ ან აძ ეს და ემ სგ ავ სოს. 
პო ლი ტი კა ში ახ ლა მათ ბო ღმა აე
რთ ია ნე ბთ. ნი ნო ბუ რჯ ან აძ ეს – მი

ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის, ირ აკ ლი ალ ას
ან იას – ირ აკ ლი ღა რი ბა შვ ილ ის. ბუ
რჯ ან აძ ეს გუ ლწ რფ ელ ად სწ ამ და, 
რომ პო ლი ტი კუ რი კა რი ერა მას სწ
ორ ედ სა აკ აშ ვი ლმა წა არ თვა, რო ცა 
პრ ეზ იდ ენ ტი გა ხდა. რო გო რც ჩა ნს, 
სწ ორ ედ ას ეთ ივე ჭმ უნ ვე ბი აქ ვს 

ალ ას ან იას ღა რი ბა შვ ილ ის მი მა
რთ. თა ვდ აც ვის ექ სმ ინ ის ტრი 

სა კუ თარ წა რუ მა ტე ბლ ობ აში 
ღა რი ბა შვ ილს ად ან აშ აუ ლე
ბს. 

ირ აკ ლი ალ ას ან ია თა
ვის გა ნც ხა დე ბე ბსა თუ 
ქმ ედ ებ ებ ში ბო ღმ ას უკ ვე 
ვე ღარ მა ლა ვს. და რო გო
რც ბუ რჯ ან აძე  იყო რა
დი კა ლუ რი შე ფა სე ბე ბში 
და სა აკ აშ ვი ლის გა და ყე
ნე ბას უკ ვე გა კა პა სე ბუ ლი 

მო ით ხო ვდა, დღ ეს ას ეთ
ივე აგ რე სია აქ ვს ალ ას ან

იას ღა რი ბა შვ ილ ის მი მა რთ. 
არა, სა აკ აშ ვი ლსა და ღა რი ბა

შვ ილს არ ვა და რებ ერ თმ ან ეთს, 
ის ინი სა კმ აოდ გა ნს ხვ ავ ებ ული 

პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რე ბი არ იან... 
თუ მცა, არ ის ბო ღმა, რო გო რც ფა
ქტ ორი, რო მე ლიც ქა რთ ულ პო ლი
ტი კა ში ხშ ირ ად პო ლი ტი კო სე ბის 
ბე დს აც კი გა ნს აზ ღვ რა ვს. 

ასე რომ, ბრ ძო ლა გრ ძე ლდ ება. 
„შე თქ მუ ლე ბის“ ახ ალი ეტ აპი, რო
გო რც ამ ბო ბენ, მა ლე და იწ ყე ბა. 
ჯერ სა ქმე მხ ოლ ოდ მა თე მა ტი
კა მდ ეა მი სუ ლი. მთ ავ რო ბი სთ ვის 
უნ დო ბლ ობ ის გა მო ცხ ად ებ ის, ვი
სთ ვის მი ზე ზი და ვი სთ ვის სა ბა
ბიც, არ სე ბო ბს – ლა რის კუ რსი და 
ეკ ონ ომ იკა. და ნა რჩ ენი უკ ვე რა ოდ
ენ ობ აზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი. 
უნ დო ბლ ობ ის გა მო ცხ ად ებ ის თვ ის 
პა რლ ამ ენ ტა რთა 76 ხმ აა სა ჭი რო. 
ნა ცი ონ ალ ები მი იჩ ნე ვენ, რომ ირ
აკ ლი ალ ას ან იას გა რდა, მათ კი დევ 
18 დე პუ ტა ტი უნ და იპ ოვ ონ, ვი
ნც მთ ავ რო ბის გა და ყე ნე ბის 
სა კი თხ ში და ეხ მა რე ბათ. ზა
ქა რია ქუ ცნ აშ ვი ლმა უზ
ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის კა ნდ
იდ ატ ობ ის კრ იტ ერ
იუ მე ბი გა აპ რო ტე
სტა და უმ რა ვლ
ეს ობ იდ ან 16 

დე პუ ტა ტის მხ არ და ჭე რა მო იპ ოვა. 
შე იძ ლე ბა ოპ ოზ იც იამ მა თზე გა თვ
ალ ოს? ვფ იქ რობ, არა. 

ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში მა თე მა ტი
კურ ამ ოც ან ას ამ ოხ სნა უნ და მო უძ
ებ ნონ. 

ირ აკ ლი ალ ას ან იამ „ტა ბუ ლა
სთ ან“ სა უბ არ ში გა ნმ არ ტა:

– ჩვ ენ, რა თქ მა უნ და, გვ იფ იქ
რია, რა ფო რმ ებ ით შე იძ ლე ბა ეს 
პრ აქ ტი კუ ლად უუ ნა რო და ნდ ობ
ად აკ არ გუ ლი მთ ავ რო ბა შე იც ვა
ლოს. პი რვ ელ რი გში, ბუ ნე ბრ ივ ია, 
რო ცა ეს კრ იზ ისი მწ ვა ვდ ება და არ 
უჩ ანს არ ან აი რი პი რი იმ ისა, რომ 
ამ ათ აქ ვთ ან ტი კრ იზ ის ული გე გმა, 
გა მო სა ვა ლი, ამ აზ ეც შე იძ ლე ბა ფი
ქრი და შე მდ ეგ ნა ბი ჯზ ეც, შე მდ
ეგ რა უნ და მო ჰყ ვეს ამ ას, ამ იტ ომ, 
გა მო რი ცხ ული არ აფ ერი არ არ ის. 
მა გრ ამ, პი რვ ელ რი გში, ჩვ ენ რაც 
გვ აი ნტ ერ ეს ებს, ჩვ ენი ფრ აქ ცი აც 
და და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ოპ ოზ იც
იის სხ ვა წა რმ ომ ად გე ნლ ებ იც ახ ლა 
უკ ვე სე რი ოზ ულ ად მო სთ ხო ვენ ეკ
ონ ომ იკ ურ გუ ნდს კო ნკ რე ტუ ლი ან
ტი კრ იზ ის ული გე გმ ის და დე ბას და 
ეს უნ და მო ხდ ეს უა ხლ ოეს პე რი ოდ
ში, რა დგ ან რა მდ ენი დღ ეც გა დის, 
უფ რო და უფ რო უა რე სდ ება თი თო
ეუ ლი ჩვ ენი მო ქა ლა ქის ცხ ოვ რე ბის 
პი რო ბე ბი

ოპ ოზ იც იას ტა ლღ ის ას აგ ორ ებ
ლად დი დი დრო არ აქ ვს. შა ნსი მათ, 
სულ რა ღაც, ორსამ კვ ირ აში მი ეც
ემ ათ. ეს ის დრ ოა, რო ცა მთ ავ რო ბა 
პა რლ ამ ენ ტში 2014 წლ ის ბი უჯ ეტ
ის შე სრ ულ ებ ის ან გა რი შით წა რდ
გე ბა. თუ კი პა რლ ამ ენ ტმა ბი უჯ ეტ
ის შე სრ ულ ებ ას მხ არი არ და უჭ ირა 
და თქ ვა, რომ ბი უჯ ეტი ვერ შე სრ
ულ და და ჩა ვა რდა, მა შინ მთ ავ რო
ბის ნდ ობ ის სა კი თხი და დგ ება. 

ექ სპ ერტ ლე ვან ალ აფ იშ ვი ლის 
გა ნმ არ ტე ბით, კრ იზ ის ის შე მთ ხვ ევ
აში „დი რი ჟო რის ჯო ხი უკ ვე პრ ეზ

იდ ენტ მა რგ ვე ლა შვ ილ ის ხე ლში 
გა და დის“, რა დგ ან აც პრ ეზ

იდ ენ ტს მო უწ ევს სა ბო ლოო 
გა და წყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. 

ანუ ის გა და წყ ვე ტს მთ
ავ რო ბის ახ ალი შე მა

დგ ენ ლო ბით შე ვი დეს 
პა რლ ამ ენ ტში თუ 

პა რლ ამ ენ ტი და

პოლიტიკური შეთქმულება 
თუ თეორიული შანსი

 ახ ლა 
ქა ოსი და 

დე სტ აბ ილ იზ აც ია 
მხ ოლ ოდ პრ ორ უს ულ ძა ლე ბს 

გა აძ ლი ერ ებს... პო ზი ცი ასა და 
ოპ ოზ იც იას მო ვუ წო დებ, და ივ იწ ყონ 

ყვ ელ აფ ერი, ყვ ელა ინ ტე რე სი 
გვ ერ დზე გა და დონ...

„ნა ცი ონ ალ ური 
მო ძრ აო ბა“ 

ფს იქ ოლ ოგ იურ 
ომს აწ არ მო ებს. 

პო ლი ტი კა ში 
ეს ნა ცა დი 
მე თო დია...
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საკონსტიტუციო გადატრიალება დემურ გიორხელიძე: „ბევრი შეცდომაა 
დაშვებული ეროვნული ბანკის 

მხრიდან – მარაგების ზრდის მიზნით ის 
ეკონომიკიდან იღებდა ფულს...“ 

მზ ეკო ჟვ ან ია

რა ხდ ება ლა რის კუ რს თან 
და კა ვშ ირ ებ ით? რა რო ლს თა
მა შო ბს ამ პრ ოც ეს ებ ში ერ ოვ
ნუ ლი ბა ნკი, რო გო რია მი სი 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა და რა შე
ცდ ომ ებ ია და შვ ებ ული? „პრ აი
მტ აი მს“ ლა რის კუ რს თან და
კა ვშ ირ ებ ით ექ სპ ერ ტი დე მურ 
გი ორ ხე ლი ძე ეს აუ ბრა:

– ბა ტო ნო დე მურ, ბე ვრი 
მს ჯე ლო ბა მი დის იმ ას თან და
კა ვშ ირ ებთ, რა პა სუ ხი სმ გე
ბლ ობა აქ ვს ერ ოვ ნულ ბა ნკს 
ამ პრ ოც ეს ში, ლა რის გა უფ ას
ურ ებ ას ვგ ულ ის ხმ ობ. თქ ვე ნი 
აზ რით, ეს სა კი თხი ერ ოვ ნულ 
ბა ნკს რო გორ უკ ავ ში რდ ება?

– მო ნე ტა რულ პო ლი ტი კას, 
კო ნს ტი ტუ ცი ით, მთ ელ მს ოფ
ლი ოში ას ეა, ახ ორ ცი ელ ებს ერ
ოვ ნუ ლი ბა ნკი. ამ იტ ომ, ცხ ად ია, 
რომ ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ებ ის პა სუ
ხი სმ გე ბლ ობა ძა ლი ან მა ღა ლია, 
რა დგ ან ის პო ლი ტი კა, რო მე ლს
აც ის ატ არ ებ და, შე ეს აბ ამ ებ
ოდა იმ პო ლი ტი კას, რო მე ლიც 
ქვ ეყ ნი სთ ვის იყო აუ ცი ლე ბე ლი, 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრ და სა და და სა
ქმ ებ ას, მა გრ ამ, სა მწ უხ არ ოდ, 
სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბა საც 
არ ჰქ ონ და ას ეთი პო ლი ტი კა. 
ეს ყვ ელ აფ ერი, ნა კლ ოვ ან ებ ები 
პო ლი ტი კა ში, გა და იფ არ ებ ოდა 
სა გა რეო კე თი ლი სმ ყო ფე ლი ფა
ქტ ორ ებ ით, რო დე საც ტუ რი სტი 
მო დი ოდა, რო დე საც კუ რს იც 
შე და რე ბით სხ ვა იყო, რო დე საც 
ჩვ ენი მწ ირი ექ სპ ორ ტი მე ზო
ბელ ქვ ეყ ნე ბსა და ევ რო კა ვშ ირ
ში, ასე თუ ისე, რა ღაც შე მო სა
ვლ ებს იძ ლე ოდა. რო გო რც კი 
ევ რო კა ვშ ირ ში მდ გო მა რე ობა 
გა რთ ულ და, იქ სე რი ოზ ული 
ეკ ონ ომ იკ ური კრ იზ ის ია, უკ რა
ინ აში ომ ია, დო ლა რმა და იწ ყო 
გა მყ არ ება ყვ ელა ვა ლუ ტის მი
მა რთ, ტუ რი სტ ები არ მო დი ან, 
რა დგ ან მათ ქვ ეყ ან აში კრ იზ ის
ია, ეს ყვ ელ აფ ერი ერ თმ ან ეთს 
და ემ თხ ვა და აფ ეთ ქდა. ცხ ად ია, 
შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ ერ ოვ
ნუ ლი ბა ნკ იც და მთ ავ რო ბაც 
პა სუ ხი სმ გე ბე ლია. არ სე ბო ბს 
მა კრ ოე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა, 
ერ თი ანი, სხ ვა ნა ირი არ შე იძ ლე
ბა იყ ოს. აქ ედ ან ფუ ლად სა კრ
ედ იტო პო ლი ტი კას ბა ნკი ატ
არ ებს, რომ მთ ავ რო ბის ხე ლში 
არ იყ ოს მა ნი პუ ლი რე ბა ფუ ლით 
და ა.შ. ფი სკ ალ ურ პო ლი ტი კას, 
ანუ სა გა და სა ხა დო და სა ბი უჯ
ეტო პო ლი ტი კას მთ ავ რო ბა ატ
არ ებს, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
სხ ვა და სხ ვა რგ ოლ ია ჩა რთ ული 
ამ პრ ოც ეს ში, პო ლი ტი კა ერ თი 
უნ და იყ ოს, კო ორ დი ნი რე ბუ ლი 
ეს არ იყო და შე დე გი მი ვი ღეთ. 
უა მრ ავი შე ცდ ომა და უშ ვა ერ
ოვ ნუ ლმა ბა ნკ მა ამ წლ ებ ის გა
ნმ ავ ლო ბა ში, მი ზა ნმ იმ არ თუ ლი 
თუ შე მთ ხვ ევ ითი, ცა ლკე თე მაა 
და შე დე გიც მი ვი ღეთ.

–  რა ში ხე და ვთ გა მო სა ვა
ლს – ერ ოვ ნუ ლმა ბა ნკ მა უნ და 
შე იც ვა ლოს პო ზი ცია, მთ ავ
რო ბის შე მა დგ ენ ლო ბა უნ და 
გა და ხა ლი სდ ეს თუ არ სე ბო ბს 
სხ ვა გე გმ აც?

– ახ ლა მთ ავ არ ია, შე ხე დუ
ლე ბა შე იც ვა ლოს. მთ ავ არ ია, 
გა ჩნ დეს ფი ნა ნს ური ნა კა დი. 
სა ვა ლუ ტო დე ფი ცი ტია ქვ ეყ ან
აში, იმ პო რტ ზე ჩა მო კი დე ბულ 
ქვ ეყ ან აში არ არ ის და არ შე
მო დის სა კმ არ ისი ვა ლუ ტა, მთ
ავ არ ია, ჩა ცხ რეს ეს აჟ იო ტა ჟი, 
გა რკ ვე ული ცი ებცხ ელ ება და 
თუ გნ ებ ავთ, სპ ეკ ულ აც იუ რი 
ზე წო ლა ლა რზე და შე მდ ეგ უკ
ვე მა კრ ოე კო ნო მი კუ რი პო ლი
ტი კა, კო ორ დი ნი რე ბუ ლი ერ
ოვ ნულ ბა ნკ სა და მთ ავ რო ბას 
შო რის. აქ ცვ ლი ლე ბე ბი კი არ 
არ ის სა ჭი რო, არ ამ ედ მთ ავ არ
ია, შე ხე დუ ლე ბე ბი შე იც ვა ლოს. 
თუ ვე რა ნა ირ ცვ ლი ლე ბას ვერ 
შე მო გვ თა ვა ზე ბენ, მა შინ ერ ოვ
ნუ ლი ბა ნკ ის შე მა დგ ენ ლო ბის, 
სა ბჭ ოსი, ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი სა და 
მთ ავ რო ბის პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა 
თა ვი სთ ავ ად და დგ ება და წა ვლ
ენ სა ხლ ში, სხ ვა რა გზ აა.

– კო ნკ რე ტუ ლად რა უნ და 
გა ეკ ეთ ებ ინა ერ ოვ ნულ ბა ნკს, 
რა ში გა მო იხ ატ ება მი სი პა სუ
ხი სმ გე ბლ ობა?

– ჯერ კი დევ წი ნა ხე ლი
სუ ფლ ებ ის დრ ოს და შვ ებ ული 
იქ ნა შე ცდ ომ ები, რო დე საც ფუ
ლის მი წო დე ბა ხე ლო ვნ ურ ად იქ
ნა შე ზღ უდ ული და შე სა ბა მი სად, 
კუ რსი ძა ლი ან მა ღალ დო ნე ზე 
და ფი ქს ირ და. ფუ ლის სა ში ნე ლი 
დე ფი ცი ტია ეკ ონ ომ იკ აში, არ 
აძ ლე ვდა მას გა ნვ ით არ ებ ის სა
შუ ალ ებ ას. ერ თი მხ რივ, კუ რსი 
იყო და ჭე რი ლი და მეტნა კლ ებ
ად ხე რხ დე ბო და ინ ფლ აც იის კო
ნტ რო ლი ეკ ონ ომ იკ აში. გა რდა 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის მი ერ ლო ბი რე
ბუ ლი ჯგ უფ ებ ისა და სა ხე ლი სუ
ფლ ებო მო თხ ოვ ნე ბი სა, ფუ ლი 
მი უწ ვდ ომ ელი იყო, რა დგ ან ამ 
მც ირე ეკ ონ ომ იკ აში 4,5 ნა კლ ები 
ფუ ლი ემ სა ხუ რე ბა ეკ ონ ომ იკ ას. 
მთ ელ მს ოფ ლი ოში ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ფუ ლის მო ცუ ლო ბა პრ აქ ტი
კუ ლად ერ თნ აი რია. ასე რომ, ბე
ვრი შე ცდ ომ აა და შვ ებ ული. ის, 
რომ მა რა გე ბის ზრ დის მი ზნ ით 
ეკ ონ ომ იკ იდ ან იღ ებ და ფუ ლს 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკი, რა საც ჩვ ენ 
ყო ვე ლთ ვის ვა პრ ოტ ეს ტე ბდ ით, 
იმ იტ ომ, რომ თი თქ ოს და მი ზა ნი 
არ ყო ფი ლა, რომ ეკ ონ ომ იკა უნ
და გა ნვ ით არ დეს, და სა ქმ ება უნ
და გა ნვ ით არ დეს, ჩვ ენ ხე ლო ვნ
ურ ად ავ იღ ეთ და მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კა იზ ოლ ირ ებ ული იყო 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კი დან 
ყო ვე ლთ ვის, თი თქ ოს და კუ რსი 
უნ და და გვ ეჭ ირა. კუ რსს იჭ ერ 
იმ ის თვ ის, რომ გა ნვ ით არ დე. თუ 
არ ვი თა რდ ები, ე.ი არ ას წო რად 
იჭ ერ. ასე მო უვ იდა ერ ოვ ნულ 
ბა ნკ საც.

ით ხო ვოს. 
თუ მცა, ლე ვან ალ აფ იშ ვი ლი 

მი იჩ ნე ვს, რომ კრ იზ ის ის შე ქმ ნა 
სა კმ აოდ ცუ დად აი სა ხე ბა ქვ ეყ ან
აზ ეც და ეკ ონ ომ იკ აზ ეც:

– რო გო რი პო ლი ტი კუ რი ინ ტე
რე სე ბიც არ უნ და არ სე ბო ბდ ეს, 
მთ ავ რო ბის ნდ ობ ის სა კი თხ ის და
ყე ნე ბა და კრ იზ ის შე ქმ ნა უპ ას უხ
ის მგ ებ ლო ბა იქ ნე ბა, ეს არ ას ტა ბი
ლურ მდ გო მა რე ობ ას შე ქმ ნის და 
ძნ ელ ად წა რმ ომ იდ გე ნია ის, ვი ნც ამ 
ვი თა რე ბა ში იხ ეი რე ბს. ეს სა კი თხი 
სა ხე ლმ წი ფო ებ რი ვად უნ და გა და
წყ დეს... რა თქ მა უნ და, ბი უჯ ეტ ში 
პრ ობ ლე მე ბი გვ აქ ვს, სა ვა ლუ ტო 
ფო ნდს უკ ვე მე ორ ედ მი ვმ არ
თეთ და სა ხმ არ ებ ლად... ახ ლა 
ქა ოსი და დე სტ აბ ილ იზ აც ია 
მხ ოლ ოდ პრ ორ უს ულ ძა
ლე ბს გა აძ ლი ერ ებს... პო
ზი ცი ასა და ოპ ოზ იც იას 
მო ვუ წო დებ, და ივ იწ ყონ 
ყვ ელ აფ ერი, ყვ ელა ინ
ტე რე სი გვ ერ დზე გა
და დონ... ახ ლა კრ იზ
ის ული მა რთ ვის დრ ოა 
და ის ერ თო ბლ ივ ად 
უნ და და იძ ლი ოს. პა სუ
ხი სმ გე ბლ ობა უმ რა ვლ
ეს ობ ამ აც უნ და აი ღოს 
და უმ ცი რე სო ბა მაც.

გრ იგ ოლ გე გე ლი ას მი
აჩ ნია, რომ:

– კრ იზ ის ის დრ ოს, აუ ცი
ლე ბე ლია, ხე ლი სუ ფლ ება იმ
ედ ის წყ არ ოდ გვ ევ ლი ნე ბო დეს. 
თუ სრ ული უი მე დო ბა გა მე ფდ ება, 
ეკ ონ ომ იკ ური ვი თა რე ბა მხ ოლ ოდ 
უა რე სო ბი სკ ენ წა ვა. ამ ის გა თვ ალ
ის წი ნე ბით, ვფ იქ რობ, მნ იშ ვნ ელ
ოვ ან ია სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბის 
შე მა დგ ენ ლო ბის ცვ ლა... ზო გა დად, 
ეკ ონ ომ იკ ური სტ აბ ილ ურ ობ ის თვ
ალ სა ზრ ის ით, ფა რთ ომ ას შტ აბ ია
ნი ცვ ლი ლე ბე ბი, გა ნს აკ უთ რე ბით 
კი ეკ ონ ომ იკ ური კუ რს ის უც აბ ედი 
ცვ ლი ლე ბე ბი უდ ავ ოდ ცუ დია. მა
გრ ამ, უკ ვე იმ ვი თა რე ბა ში, სა დაც 
არ სე ბუ ლი ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
პო ლი ტი კამ მი გვ იყ ვა
ნა, პი რა დად მე ვე ღარ 
ვხ ედ ავ, სტ აბ ილ ურ
ობ ის გა ნც და უფ
რო მე ტად რო გორ 
შე იძ ლე ბა გა ქრ ეს. 
სა მა გი ერ ოდ, თუ 
ახ ალი სა ხე ები და 
იმ ედი გა მო ჩნ და, მგ
ონ ია, რომ სტ აბ ილ

ურ ობ ის გა ნც დაც შე იძ ლე ბა და
ბრ უნ დეს. ამ დე ნად, მი მა ჩნ ია, რომ 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია მთ ავ რო ბის შე მა
დგ ენ ლო ბის გა ნა ხლ ება.

რაც შე ეხ ება მთ ავ რო ბის შე მა
დგ ენ ლო ბის გა ნა ხლ ებ ას, ამ თე
მა ზე სხ ვა და სხ ვა ინ ფო რმ აც იე ბი 
ვრ ცე ლდ ება. ვინ გა და ყვ ება ლა რს? 
ექ სპ ერ ტე ბის ნა წი ლი მი იჩ ნე ვს, 
რომ ეს ხა დუ რი უნ და იყ ოს, მე ორე 
ნა წი ლის აზ რით – ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ
ის პრ ეზ იდ ენ ტი... 

პო ლი ტი კუ რი „კრ იზ ისი“
„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“ ფს

იქ ოლ ოგ იურ ომს აწ არ მო ებს. პო
ლი ტი კა ში ეს ნა ცა დი მე თო დია. სა
აკ აშ ვი ლის ხე ლი სუ ფლ ებ ამ ას ეთი 
ბრ ძო ლე ბი არ აე რთ ხელ მო იგო. 
მო იგო თა ვის მა ში ნდ ელ ოპ ოზ

იც ია სთ ან. ახ ლა ის თა ვად არ ის 
ოპ ოზ იც ია ში და თა ვად აწ არ
მო ებს ფს იქ ოლ ოგ იურ ომს. 
ამ დრ ოს ყვ ელ აფ ერი მა ინც 
პი არ ზეა აგ ებ ული. აქ კი მათ, 
რო გო რც მა თი ვე კო ნკ ურ ენ
ტე ბი აღ ია რე ბენ, ბა და ლი არა 
ჰყ ავთ. 

მა გა ლი თად, აჭ არ ის უმ აღ
ლეს სა ბჭ ოში მმ არ თვ ელ მა 

პა რტ იამ უმ რა ვლ
ეს ობა და კა რგა, 

თუ მცა, ამ ით 
პო ლი ტი კუ რი 
სუ რა თი დი
დად ვერ იც

ვლ ება. ნა ცი ონ ალ ებს მთ ავ რო ბის 
შე ცვ ლი სთ ვის სა ჭი რო 14 ხმა არ 
აქ ვთ. თუ მცა, ამ ეტ აპ ზე ეს აუ ცი
ლე ბე ლიც არ იყო. ნა ცი ონ ალ ებ მა 
გა ნა წყ ენ ებ ული მუ რმ ან დუ მბ აძე 
კა რგ ად გა მო იყ ენ ეს იმ ის თვ ის, 
რომ აჭ არ ის უმ აღ ლეს სა ბჭ ოში 
უმ რა ვლ ეს ობა და ეშ ალ ათ. ამ ით 
კი ფს იქ ოლ ოგ იუ რი ზე მო ქმ ედ ება 
უფ რო მო ახ დი ნეს ელ ექ ტო რა ტზე, 
ვი დრე პო ლი ტი კურ პრ ოც ეს ებ
ზე გა მა რჯ ვე ბა. მით უფ რო, რომ 
იმ ავე დღ ეს გა ჩნ და ინ ფო რმ აც ია, 
რომ მმ არ თვ ელ მა კო ალ იც იამ უმ
რა ვლ ეს ობა ოზ ურ გე თშ იც და კა
რგა. თუ მცა, გუ რი ის ამ რე გი ონ ში 
ქო ცე ბი უმ რა ვლ ეს ობ ას არც ფლ
ობ დნ ენ.  

და ვით ბა ცი კა ძე ოპ ოზ იც იამ მი
ზა ნში შე მთ ხვ ევ ით არ ამ ოი ღო. ვი
ცესპ იკ ერი სა კმ აოდ სე რი ოზ ული 
ფი გუ რა იყო – ავ თა ნდ ილ ბე რი ძე 
მხ ოლ ოდ სი მბ ოლ ურ ად იკ ავ ებს 
თა ნა მდ ებ ობ ას და ფა ქტ ობ რი ვად, 
არ აფ ერს წყ ვე ტს. ახ ლა რო ცა სე
რი ოზ ული ფი გუ რა ჩა მო შო რე ბუ
ლია, მის ად გი ლს, სა ვა რა უდ ოდ, 
მუ რმ ან დუ მბ აძ ის კა დრი და იკ ავ
ებს. მი სი ფუ ნქ ცია გა სა გე ბია, რაც 
იქ ნე ბა... ასე რომ, „კრ იზ ისი“ აჭ არ
აში, სა ვა რა უდ ოდ, „უს ის ხლ ოდ“ გა
გრ ძე ლდ ება.

თბ ილ ის ში კო მე ნტ არ ები უკ ვე 
გა აკ ეთ ეს. პრ ემ იე რმა მო მხ და რი 
ღა ლა ტად შე აფ ასა: „სა მწ უხ არ ოდ, 
ეს არ ის ჩვ ენი გუ ნდ ის ყო ფი ლი 
წე ვრ ებ ის მი ერ და გე გმ ილი პრ ოვ
ოკ აც ია. ის ინი „ნა ცი ონ ალ ურ მო
ძრ აო ბას“ გა ურ იგ დნ ენ, მა გრ ამ იქ 
არ აფ ერი გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი არ 

ხდ ება. სი ტუ აც ია კო ნტ რო ლის 
ქვ ეშ აა. ის, რომ ორ მა, სა მმა, 

ასე ვთ ქვ ათ, დე პუ ტა ტმა 
მო ღა ლა ტე ობ რი ვად და
ტო ვა ჩვ ენი გუ ნდი და 
გა ურ იგ და „ნა ცი ონ
ალ ურ მო ძრ აო ბას“, 
მა თი არ ჩე ვა ნია, 
ჩვ ენ ამ აზე ძა ლი ან 
მკ აც რი რე აგ ირ ება 
გვ ექ ნე ბა“.

რე აგ ირ ება, სა
ვა რა უდ ოდ, დუ მბ
აძ ისა და მი სი კა
დრ ებ ის „ქა რთ ული 

ოც ნე ბი დან“ გა რი
ცხ ვა იქ ნე ბა. 

ასე რომ, ფს იქ ოლ
ოგ იუ რი ომი გრ ძე ლდ

ება. ეკ ონ ომ იკ ური და 
პო ლი ტი კუ რი კრ იზ ის ებ ის 

ხე ლო ვნ ურ ად გა მძ აფ რე ბა მა
რთ ლაც მთ ელ პო ლი ტი კურ სი ტუ

აც იას აა ფე თქ ებს. მღ ვრ იე წყ ალ ში 
კი ოქ როს თე ვზი შე სა ძლ ოა, მა რთ
ლაც პრ ორ უს ებ მა და იჭ ირ ონ. 

სხ ვა თა შო რის, კი დევ ერ თი სა
ინ ტე რე სო გა ნს ხვ ავ ება. ევ რო პა
ში კრ იზ ის ებ ის დრ ოს პო ზი ცი აც 
და ოპ ოზ იც იაც თა ნა მშ რო მლ ობ ის 
რე ჟი მში არ იან და კო ნკ ურ ენ ცი ას 
ქვ ეყ ან ას არ აყ ოლ ებ ენ... სა ქა რთ
ვე ლო ში კი თუ მცა, ყვ ელა თა ვს 
ევ რო პუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა
ტა რე ბლ ად მი იჩ ნე ვს, მა ინც ფე ხის 
და დე ბის ეფ ექ ტზე არ იან ორ იე ნტ
ირ ებ ულ ნი...

კრ იზ ის ის 
დრ ოს, 

აუ ცი ლე ბე ლია, 
ხე ლი სუ ფლ ება იმ ედ ის 

წყ არ ოდ 
გვ ევ ლი ნე ბო დეს. 

თუ სრ ული უი მე დო ბა 
გა მე ფდ ება, 

ეკ ონ ომ იკ ური 
ვი თა რე ბა მხ ოლ ოდ 

უა რე სო ბი სკ ენ 
წა ვა
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ზურაბ ჟვანიას საქმის ერთ-ერთი მთავარი
მოწმე საქართველოში ჩამოსვლას გეგმავს

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

ზუ რაბ ჟვ ან იას სა ქმ ის ერთერ
თი მთ ავ არი მო წმე, რო გო რც კი 
სა ბუ თე ბთ ან და კა ვშ ირ ებ ულ სა კი
თხ ებს მო აგ ვა რე ბს, სა ქა რთ ვე ლო ში 
ჩა მო სვ ლას აპ ირ ებს. ნა თე ლა მო
დე ბა ძემ ირ ლა ნდ იის მო ქა ლა ქე ობა 
ნო ემ ბე რში მი იღო, მი სი შვ ილ ები 
დღ ეს აც სა ქა რთ ვე ლო ში ცხ ოვ რო
ბენ, შე სა ბა მი სად, მი სი უა ხლ ოე სი 
გე გმ ებ იც სწ ორ ედ შვ ილ ებ თან სტ
უმ რო ბას უკ ავ ში რდ ება. გე გმ ებ ის 
მი უხ ედ ავ ად, ნა თე ლა მო დე ბა ძეს 
არ აქ ვს იმ ედი, რომ პრ ოკ ურ ატ ურა 
სა ქა რთ ვე ლო ში ჩა მო სვ ლის შე მდ ეგ 
მა ინც და კი თხ ავს. ნა თე ლა მო დე ბა
ძე და რწ მუ ნე ბუ ლია, რომ ყო ფი ლი 
პრ ემ იე რის გა რდ აც ვა ლე ბის სა ქმ
ის გა მო ძი ება არც მო ქმ ედი ხე ლი
სუ ფლ ებ ის პი რო ბე ბში მო ხდ ება. 
ნა თე ლა მო დე ბა ძის გა ნც ხა დე ბით, 
რე ალ ობ ის გა რკ ვე ვის სუ რვ ილი 
რომ არ სე ბო ბდ ეს, პი რვ ელ რი გში, 
ვა სილ მა ღლ აფ ერ იძ ეს და იბ არ ებ და 
პრ ოკ ურ ატ ურა და კი თხ ვა ზე და თა
ვად მო დე ბა ძის ავ არ იის ფა ქტ ით აც 
და ინ ტე რე სდ ებ ოდა, რო მე ლიც დღ
ემ დე გა მო უძ იე ბე ლია...

გა ხმ აუ რე ბუ ლი სა ქმ ის ერთერ
თი მთ ავ არი მო წმე აც ხა დეს, რომ 
ირ ლა ნდ ია ში მო მხ და რი ავ არ იის 
სა ქმ ის გა მო ძი ება ბე ვრ დე ტა ლს 
ახ დი და ფა რდ ას... თუ მცა ამ ფა ქტ
ით არც გა მო ძი ება ინ ტე რე სდ ება და 
არც გა რდ აც ვლ ილი პრ ემ იე რის ძმა, 
გო გლა ჟვ ან ია. 

ნა თე ლა მო დე ბა ძე, ზუ რაბ ჟვ ან
იას სა ქმ ის მთ ავ არი მო წმე:

– ბო ლო პე რი ოდ ში, მას შე მდ ეგ, 
რაც კვ ლავ გა აქ ტი ურ და ჟვ ან იას სა
ქმ ის გა ნხ ილ ვა, არ ავ ინ შე მხ მი ან ებ ია. 
სა მა გი ერ ოდ მა ნა მდე იყო ბე ვრი ზა
რი, მი რე კა ვდა ძა ლი ან ბე ვრი ვი თო მგ
ამ ომ ძი ებ ელი, გვ არ ებ იც მე წე რა მა თი 
და რო დე საც მა თი ვი ნა ობა გა და ვა მო
წმე, აღ მო ჩნ და, რომ არც ერ თი მა თგ
ანი პრ ოკ ურ ატ ურ აში არ მუ შა ობ და. 
ამ ის შე სა ხებ გო გლა ჟვ ან ია საც ვუ თხ
არი, ძა ლი ან ბე ვრი ვი ნმე მი რე კა ვს და 
ეს მა ეჭ ვე ბსმე თქი. თუ მცა პრ ოკ ურ
ორ მა ჩე მი ვა ჟე ბი და იბ არა პრ ოკ ურ
ატ ურ აში.  

– მას შე მდ ეგ, რაც ხე ლი სუ ფლ ება 
შე იც ვა ლა?

– დი ახ, 2012 წე ლს. 
– თქ ვენს შვ ილ ებს რა შე ხე ბა ჰქ

ონ დათ ამ სა ქმ ეს თან, ის ინი თვ ით მხ
ილ ვე ლე ბი ხომ არ იყ ვნ ენ?

– რა ტომ და იბ არ ეს ჩე მი ვა ჟე ბი, 
დღ ემ დე არ ვი ცი. არ და მა ვი წყ დე ბა 
მა თი აგ დე ბუ ლი სა უბ არი. რო დე საც 
ჩე მმა შვ ილ ებ მა მა თი ვი ნა ობა იკ ით
ხეს, პა სუ ხი ას ეთი იყო: თქ ვენ მო დით 
და ბა რე ბულ ად გი ლას და თა ვად შე
მო გი ყვ ან ენო. ასე რომ, ჩე მმა შვ ილ ებ
მა არც კი იც იან, ვი სთ ან იყ ვნ ენ. 

– რა კი თხ ვე ბი და უს ვეს, შე გი ძლ
იათ, გვ ით ხრათ?

– ჩე მს შე სა ხებ და უს ვეს კი თხ ვე
ბი. ჩე მს შვ ილ ებს სა იდ ან უნ და სც
ოდ ნო დათ ის, რაც მე ვი ცო დი? ჩე მმა 
შვ ილ ებ მა კი არა, ჩე მმა უა ხლ ოე სმა 
მე გო ბრ ებ მაც არ იც ოდ ნენ. მე ის ეთი 
სა ფრ თხე შე მე ქმ ნა, რომ ხმ ამ აღ ლა 
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პი რა დად ვნ ახე 
ორ ჯერ 

ამ ბი ნა ში“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

„რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ იის“ 
მი მა რთ კი თხ ვე ბი ჯერ კი დევ არ
სე ბო ბს და ყვ ელა თუ არა, მა თი 
უმ რა ვლ ეს ობა „თა ვი სუ ფალ დე
მო კრ ატ ებ თან“ არ ის კა ვშ ირ ში. 
„ქა რთ ული ოც ნე ბის“ ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლო ბი სთ ვის უს უფ აშ ვი ლის 
გუ ნდ ის ზე დმ ეტ ად ლო ია ლუ რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ალ ას ან ია სა
დმი, რო გო რც ჩა ნს, ეჭ ვე ბს აჩ ენს. 
თუ მცა პა რტ ია ში ირ წმ უნ ებ იან, 
„ქა რთ ული ოც ნე ბის“ და მფ უძ ნე
ბე ლთ ან ურ თი ერ თო ბა ში არ ან აი
რი პრ ობ ლე მე ბი არ გვ აქ ვსო.

და ვით ბე რძ ენ იშ ვი ლის გა ნც
ხა დე ბით, პა რტ ია ივ ან იშ ვი ლთ ან 
მი მა რთ ებ აში ძა ლი ან ფრ თხ ილი 
და კო რე ქტ ულ ია, ზუ სტ ად ის ევე, 
რო გო რც თა ვად ყო ფი ლი პრ ემ იე
რი.

და ვით ბე რძ ენ იშ ვი ლი, სა პა
რლ ამ ენ ტო უმ რა ვლ ეს ობ ის ერთ
ერ თი ლი დე რი:

– ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლმა სა მიოთ ხი 
თვ ის წი ნა ნდ ელი ვი თა რე ბა გა იხ
სე ნა, რო დე საც „თა ვი სუ ფა ლი დე
მო კრ ატ ები“ ოპ ოზ იც ია ში გა და დი
ოდ ნენ. მა შინ „რე სპ უბ ლი კუ რი პა
რტ იის“ გა ნც ხა დე ბე ბი, პო ზი ცი ები, 
ქმ ედ ებ ები კო ალ იც იი დან გა სუ ლი 
პა რტ იის მი მა რთ უფ რო ზო მი ერი 
და სხ ვა ტო ნა ლო ბის იყო, ვი დრე 
ვთ ქვ ათ „ქა რთ ული ოც ნე ბის“ ან 
სხ ვა ფრ აქ ცი ებ ის წა რმ ომ ად გე
ნლ ებ ის. ეს პრ ობ ლე მა დი დი ხა ნია 
აქ ტუ ალ ობ ად აკ არ გუ ლია, ამ იტ ომ 
ვფ იქ რობ, სა მი თვ ის წი ნა ნდ ელ ამ
ბე ბზე სა უბ არი დღ ევ ან დე ლი პო ლი
ტი კუ რი დღ ის წე სრ იგ ის თვ ის აბ სო
ლუ ტუ რად არ ას ერ იო ზუ ლია. 

– რო გო რც ჩა ნს, ბი ძი ნა ივ ან
იშ ვი ლი ასე არ ფი ქრ ობს, რა დგ ან 
გა იხ სე ნა...

– ივ ან იშ ვი ლმა ეს გა იხ სე ნა... ივ
ან იშ ვი ლი რომ ძა ლი ან ფრ თხ ილი 
და კო რე ქტ ულ ია, თუ ნდ აც ამ პა სა
ჟში ჩა ნს და ჩვ ენც ძა ლი ან ფრ თხ
ილ ები და კო რე ქტ ულ ები ვა რთ მა
სთ ან მი მა რთ ებ აში.

– რო დის ეს აუ ბრ ნენ რე სპ უბ
ლი კე ლე ბს ბო ლოს ბი ძი ნა ივ ან იშ
ვი ლის, რა კი თხ ვე ბი ჰქ ონ და მას?

– ჩვ ენ არ გვ აქ ვს პრ ობ ლე მე ბი 
ურ თი ერ თო ბა ში კო ალ იც იის და მფ
უძ ნე ბე ლთ ან. 

– უმ რა ვლ ეს ობ ის ერთერ თი 
წე ვრ ის გა ნც ხა დე ბით, ზა ქა რია 
ქუ ცნ აშ ვი ლი შე ძლ ებს იმ დე ნი დე
პუ ტა ტის და თა ნხ მე ბას, რომ ნი ნო 
გვ ენ ეტ აძ ის კა ნდ იდ ატ ურ ის ჩა სა
გდ ებ ად სა კმ არ ისი იყ ოს...

–  მე არ ვი ცი, ვინ რო გორ მო იქ
ცე ვა, მა გრ ამ არ სე ბო ბს პა რტ იულ
ფრ აქ ცი ული დი სც იპ ლი ნა. თი თო
ეუ ლი ფრ აქ ცი ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი, 
ბუ ნე ბრ ივ ია, ეც დე ბა, იმ ის რე ალ
იზ ება მო ახ დი ნოს გა რეთ, რა ზეც 
უმ რა ვლ ეს ობ ის ფო რმ ატ ში შე ვჯ
ერ დე ბით, ფრ აქ ცი ათა ხე ლმ ძღ ვა
ნე ლე ბის ფო რმ ატ ში კო ნს ულ ტა
ცი ებ ის დრ ოს. ფრ აქ ცია „ქა რთ ული 
ოც ნე ბა“, ვფ იქ რობ, მო ძე ბნ ის ფო
რმ ებს, რომ სა კუ თა რი ფრ აქ ცი ის 
წე ვრ ებ თან გა და უჭ რე ლი პრ ობ ლე

მე ბი არ შე ექ მნ ას და არ ჰქ ონ დეს, 
იმ იტ ომ რომ, თუ ეს პრ ობ ლე მე ბი 
გა და უჭ რე ლი იქ ნე ბა, მა შინ ეს უკ ვე 
გა ვა...

– კო ალ იც იის ფო რმ ატ იდ ან?
– არა, კო ალ იც ია არ აფ ერ შუ აშ

ია, ეს არ ის კო ნკ რე ტუ ლად ფრ აქ
ცია „ქა რთ ული ოც ნე ბის“ სა კი თხი, 
არც ერ თი სხ ვა ფრ აქ ცია პრ ობ ლე
მე ბს არ ქმ ნის, რო დე საც შე თა ნხ მე
ბე ბი ხდ ება. ეს არ ის იმ ფრ აქ ცი ის, 
მე ვფ იქ რობ, ამ ოწ ურ ვა დი პრ ობ
ლე მა და, ალ ბათ, შე თა ნხ მე ბულ პო
ლი ტი კას აწ არ მო ებ ენ. რაც შე ეხ ება 
ნი ნო გვ ენ ეტ აძ ეს, პრ ეზ იდ ენ ტმა 
წა რა დგ ინა ძა ლი ან კა რგი კა ნდ
იდ ატ ურა. ჩვ ენ ნი ნო გვ ენ ეტ აძ ის 
მი მა რთ, ბუ ნე ბრ ივ ია, კე თი ლგ ან წყ
ობ ილ ები ვა რთ. რე სპ უბ ლი კე ლე ბი 
ჯერ კი დევ 20042008 წლ ის მო წვ
ევ ის პა რლ ამ ენ ტში ვი ცა ვდ ით ნი
ნო გვ ენ ეტ აძ ეს, ტუ რა ვა სა და სხ ვა 
მო სა მა რთ ლე ებს, ვი საც მა ში ნდ ელი 
ხე ლი სუ ფლ ება უკ ან ონ ოდ და უს ამ
არ თლ ოდ ექ ცე ოდა. მა შინ მათ შე
უწ ყვ იტ ეს მო სა მა რთ ლის სტ ატ უსი. 
ნი ნო გვ ენ ეტ აძ ეს დი დი ხა ნია ვი ცნ
ობთ, მას შე მდ ეგ, რაც რე სპ უბ ლი

კე ლე ბი გა ვხ ელ ის უფ ლდ ით, გვ ენ
ეტ აძ ემ შე აჩ ერა პა რტ იის სტ ატ უსი. 
თუ მცა 2008 წე ლს გვ ენ ეტ აძე იყო 
რე სპ უბ ლი კე ლე ბის კა ნდ იდ ატი ძა
ლი ან მძ იმე სა არ ჩე ვნო პრ ოც ეს ში 
ხა შუ რში. გა რდა ამ ისა, პა რტ ნი ორ
ებ თან კო ალ იც ია ში, ყვ ელა სა პა
რლ ამ ენ ტო ფრ აქ ცი ას თან ვა პი რე
ბთ, კო ნს ულ ტა ცი ები ვა წა რმ ოოთ. 
დი დი იმ ედი მა ქვს, რომ ძა ლი ან 
სა ქმ იან გა რე მო ში წა რი მა რთ ება 
კო ნს ულ ტა ცი ები. იმ ედი მა ქვს, რომ 
პრ ოც ესი იქ ნე ბა მშ ვი დი, ნო რმ ალ
ური, პრ ოფ ეს იო ნა ლუ რი. 

– ერთერ თი მთ ავ არი მო თხ ოვ
ნა იყო, რომ კა ნდ იდ ატი პო ლი ტი
კუ რად აქ ტი ური არ ყო ფი ლი ყო, 
თუ მცა გვ ენ ეტ აძე სწ ორ ედ რომ 
რე სპ უბ ლი კე ლე ბის წე ვრ ია... 

– ვფ იქ რობ, „ნა ცი ონ ალ ურ მო
ძრ აო ბას“ პა რლ ამ ენ ტში აქ ვს შა ნსი, 
ად ეკ ვა ტუ რად შე აფ ას ონ ვი თა რე
ბა და არ აღ მო ჩნ დნ ენ სა კუ თა რი 
შე ცდ ომ ებ ის მძ ევ ლე ბი, არ გა ჯი
უტ დნ ენ, რა დგ ან გა ჯი უტ ება არ
ის სი ბრ იყ ვე. მე მგ ონ ია, რომ ნი ნო 
გვ ენ ეტ აძ ეს თან მი მა რთ ებ აში ის 
უს ამ არ თლ ობა, რაც ჩა დე ნი ლი 
იყო წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ ის მი ერ, არ 
უნ და იყ ოს სა ფუ ძვ ელი მის მი მა
რთ და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო ხა ტვ

აში. ამ იტ ომ ეს ნა ცი ონ ალ ებ ის თვ ის 
უფ როა ტე სტი, ვი დრე ნი ნო გვ ენ
ეტ აძ ის თვ ის. ის, რომ გვ ენ ეტ აძ ისა 
და კი დევ სხ ვა მო სა მა რთ ლე ებ ის  
მი მა რთ უს ამ არ თლ ოდ მო იქ ცა „ნა
ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ ხე ლი სუ
ფლ ება წი ნა წლ ებ ში, ეჭ ვს არ იწ ევს 
და სა ქმე სტ რა სბ ურ გის სა სა მა რთ
ლო შია, თუ მცა ეს არ ნი შნ ავს იმ ას, 
რომ რო გო რც გვ ენ ეტ აძ ეს მო ექ ცნ
ენ თა ვის დრ ოზე უს ამ არ თლ ოდ, ას
ევე მო ექ ცე ვა ის მათ სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის პო სტ ზე და ნი შვ ნის 
შე მთ ხვ ევ აში. მთ ავ არ ია, გა ნხ ილ ვა 
იყ ოს სე რი ოზ ული და სა ქმ ია ნი. 

– ფი ქრ ობთ, რომ გვ ენ ეტ აძე 
„ქა რთ ული ოც ნე ბის“ მხ არ და ჭე
რას მი იღ ებს?

– მას შე მდ ეგ, რაც ნი ნო გვ ენ
ეტ აძე მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის უშ
უა ლო ბრ ძა ნე ბით უკ ან ონ ოდ და 
უს ამ არ თლ ოდ ჩა მო აც ილ ეს მო სა
მა რთ ლე ობ ას, ის ძა ლი ან აქ ტი ური 
ად ამ ია ნი იყო და 2008 წე ლს ხა შუ
რში უმ ძი მეს სა პა რლ ამ ენ ტო არ
ჩე ვნ ებ ში იყო რე სპ უბ ლი კე ლე ბის 
სა პა რლ ამ ენ ტო კა ნდ იდ ატი.  2012 
წე ლს მან შე აჩ ერა „რე სპ უბ ლი კურ 
პა რტ ია ში“ წე ვრ ობა და სა მე ცნ იე
როპე და გო გი ური სა ქმ ია ნო ბით 
და კა ვდა იმ პე რი ოდ იდ ან დღ ემ დე. 
ამ იტ ომ სრ ულ იად გა სა გე ბია, რომ 
მას არ ავ ით არი პა რტ იუ ლი თა
ნა მდ ებ ობა ჰქ ონ ია, რო დე საც პა
რტ ია ში იყო და თა ნაც უკ ვე სა მი 
წე ლია, ის არ არ ის ჩვ ენი პა რტ იის 
წე ვრი, ის არ ის პრ ოფ ეს იო ნა ლი და 
და უბ რუ ნდ ება თა ვის პრ ოფ ეს იას. 
მის სა ქმ ია ნო ბა ში პო ლი ტი კუ რი 
შე მა დგ ენ ელი ძა ლი ან მი ნი მა ლუ რი 
იყო და რო გო რც უკ ვე გი თხ არ ით, 
ის გა მო იხ ატ ებ ოდა 2008 წლ ის სა
პა რლ ამ ენ ტო არ ჩე ვნ ებ ით. და თუ 
2008 წე ლს უთ ან ას წო რო ბრ ძო
ლა ში ხმ ალ ამ ოღ ებ ული  მე ბრ ძო ლი 
იყო, სა ერ თო ოპ ოზ იც იურ სპ ექ
ტრ თან ერ თად, ეს მი სი მი ნუ სი არ 
არ ის. ეს კა რგი ნი შა ნია. ვფ იქ რობ, 
ის არ შე ეგ უა უთ ან ას წო რო ბას და 
უს ამ არ თლ ობ ას. მე კა რგ ად მა ხს
ოვს სხ ვა მო სა მა რთ ლე, რო მე ლიც 
წნ ეხს შე ეგ უა, რა საც ვერ ვი ტყ ვით 
გვ ენ ეტ აძ ესა და ტუ რა ვა ზე. 

– მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლი უკ რა
ინ აში და ინ იშ ნა ოფ იც ია ლუ რად, 
მი გა ჩნ იათ, რომ ეს „ნა ცი ონ ალ ურ 
მო ძრ აო ბას“ გა აძ ლი ერ ებს? 

– სა კუ თარ თა ვს უფ რო ამ ხნ ევ
ებ ენ ნა ცი ონ ალ ები და ჯერ კი დევ 
შე რჩ ენ ილ მო მხ რე ებს. მათ პლ აც
და რმი შე ქმ ნეს უკ რა ინ აში, მა გრ ამ 
ეს პლ აც და რმი ქა რთ ველ ამ ომ რჩ
ევ ელ ზე ვერ იმ ოქ მე დე ბს. არც ერ
თი კვ ლე ვა არ აჩ ვე ნე ბს, რომ ნა ცი
ონ ალ ებ ის მი მა რთ კე თი ლგ ან წყ ობა 
იზ რდ ება, უფ რო პი რი ქით. 

– გა ქვთ ინ ფო რმ აც ია რომ მა თი 
რე იტ ინ გი გა ცი ლე ბით ნა კლ ებ ია, 
ვი დრე ბო ლო მო ნა ცე მე ბი იყო?

– ეს თე მა არ გვ აი ნტ ერ ეს ებს...
– აჭ არ აში გა ნვ ით არ ებ ულ მო

ვლ ენ ებს რო გორ შე აფ ას ებთ?
– იმ ედი მა ქვს, ჩვ ენი პა რტ იის 

ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბა გა უმ კლ ავ დე ბა 
სა კუ თარ რე გი ონ ულ პა რტ იულ პრ
ობ ლე მე ბს. ეს არ არ ის „რე სპ უბ ლი
კუ რი პა რტ იის“ პრ ობ ლე მა. 

„არც ერთი კვლევა არ 
აჩვენებს, რომ ნაციონალების 

მიმართ კეთილგანწყობა 
იზრდება, უფრო პირიქითაა“

დავით 
ბერძენიშვილი: 

„ფრაქცია 
„ქართული 

ოცნება“
ვფიქრობ, 
მოძებნის 

ფორმებს, რომ 
საკუთარი 
ფრაქციის 

წევრებთან 
გადაუჭრელი 

პრობლემები არ 
შეექმნას“
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ზურაბ ჟვანიას საქმის ერთ-ერთი მთავარი
მოწმე საქართველოში ჩამოსვლას გეგმავს

„უბედური 
შემთხვევიდან 
მეორე დღესვე 
უცხო პირები 
დადიოდნენ 

ეზოში და თითქოს 
ისე, ყველასთან 
ლაპარაკობდნენ, 

ჭორებს 
ავრცელებდნენ 

ჟვანიასა და 
უსუპოვის 
შესახებ“

ნათელა 
მოდებაძე: 
„გამოვიდა 

არჩილ 
კბილაშვილი 

და განაცხადა, 
ნათელა 

მოდებაძე 
დაკითხული 

გვყავსო, 
მე არავის 

დავუკითხივარ. 
ერთადერთი, 
ჩემი შვილები 

დაიბარეს“

სა ერ თოდ არ ვლ აპ არ აკ ობ დი ამ თე
მა ზე. თუ მცა ბე ვრი რამ ვი ცო დი, იყო 
ბე ვრი დე ტა ლი, რო მე ლიც შე მე ძლო 
მე თქ ვა.

– რა დე ტა ლე ბი?
– ბე ვრი რამ იყო რაც მე ვი ცო დი 

და ეს ვუ თხ არი მა შინ გო გლა ჟვ ან
ია საც, გა მო ძი ებ ას აც, თუ მცა არ ავ ინ 
და ინ ტე რე სდა. 

– და რა ტომ გა და წყ ვი ტეთ იმ 
ად ამ ია ნე ბის გა და მო წმ ება, რო მლ
ებ იც პრ ოკ ურ ატ ურ ის სა ხე ლით გი
რე კა ვდ ნენ?

– ძა ლი ან და მა ეჭ ვა, იმ დე ნი ზა
რი გა ნხ ორ ცი ელ და ერ თდ რო ულ ად 
იმ პე რი ოდ ში. მე უბ ნე ბო დნ ენ, ჩა ვწ
ერ ოთ თუ ნდ აც სკ აი პით, რაც თქ ვენ 
იც ით, ან ჩვ ენ ჩა მო ვა ლთ ირ ლა ნდ
ია ში და და გკ ით ხა ვთო. იძ ლე ოდ ნენ 
და პი რე ბე ბს და ამ ით მთ ავ რდ ებ ოდა 
ყვ ელ აფ ერი, შე მდ ეგ იკ არ გე ბო დნ
ენ. ამ ის შე მდ ეგ მო ვი სმ ინე, რო გორ 
გა მო ვი და არ ჩილ კბ ილ აშ ვი ლი და 
გა ნა ცხ ადა, ნა თე ლა მო დე ბა ძე და კი
თხ ული გვ ყა ვსო, რო გორ და რა ტომ 
გა აკ ეთა ეს გა ნც ხა დე ბა, არ ვი ცი. იგ
ივე გა ნა ცხ ადა ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლმა, 
სა ვა რა უდ ოდ, კბ ილ აშ ვი ლი სგ ან ჰქ
ონ და ეს ინ ფო რმ აც ია. 

– სი ნა მდ ვი ლე ში არ ავ ის და უკ
ით ხი ხა რთ?

– მე არ ავ ის და ვუ კი თხ ივ არ. ერ
თა დე რთი, ჩე მი შვ ილ ები და იბ არ ეს.  
სა ერ თო დაც, მი მა ჩნ ია, რომ ჟვ ან იას 
სა ქმე კი დევ დი დხ ანს გა ჭი ან ურ დე ბა. 
იგ ივ ეს ვი ტყ ვი ერ ოსი კი წმ არ იშ ვი
ლის, შა რა ძის სა ქმ ეე ბზ ეც. ეს სა ქმ ეე
ბი არ გა იხ სნ ება.

– რა ტომ, რის სა ფუ ძვ ელ ზე აკ
ეთ ებთ ას ეთ გა ნც ხა დე ბას?

– ჩვ ენ არ ვა რთ დე მო კრ ატ იუ ლი 
ქვ ეყ ანა... 

– ის, რომ ზუ რაბ ჟვ ან იას ძმა 
დღ ეს ხე ლი სუ ფლ ებ აშ ია, არ აფ ერს 
ნი შნ ავს?

– გო გლ ამ ყვ ელ აფ ერი იც

ის, ის ვე რა ფე რს შე ცვ ლის, მას რი სი 
შე ცვ ლაც შე უძ ლია ეს არ ის ის, რომ 
კა რგ ად იც ხო ვრ ოს. ზუ რას შვ ილ
ებს მო ვლა უნ დათ, გო გლ ას შვ ილ
ებ საც. გო გლ ას კა რგი ბი ზნ ესი აქ ვს, 
გე რმ ან ია ში ახ ლა ხან მა ღა ზია გა ხს
ნა, მი სი მე უღ ლე მი ნი სტ რის მო ად
გი ლეა. კა რგი ცხ ოვ რე ბის მო წყ ობა 
მეც შე მე ძლო, თუ ნდ აც სა აკ აშ ვი ლის 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის დრ ოს. თუ კი სი ნდ
ის ისა და ნა მუ სის ძა რღ ვს გა იწ ყვ ეტ 
ად ამ ია ნი, ყვ ელ აფ ერს შე ძლ ებ... ჩვ ენ 
და ჩვ ენ მა შვ ილ ებ მა კი უნ და ვი ბრ ძო
ლოთ, ვი ომ ოთ, და ვს ახ იჩ რდ ეთ ფი
ზი კუ რა დაც და სუ ლი ერ ად აც. ჩე მი 
ვა ჟი, რო მე ლს აც 7 შვ ილი ჰყ ავს, მათ 
შო რის ერ თი ინ ვა ლი დი, რო მე ლს აც 
გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი მკ ურ ნა ლო ბა ეს
აჭ ირ ოე ბა, ჩემ გა მო სა მს ახ ურ იდ ან 
გა ათ ავ ის უფ ლეს, ყო ვე ლგ ვა რი გა
ფრ თხ ილ ებ ის გა რე შე. უკ ვე მე ორე 
წე ლია, უმ უშ ევ არ ია, მა შინ რო ცა შვ
იდი წე ლი ისე იმ უშ ავა, ერ თი სა ყვ
ედ ურ იც არ მი უღ ია... დი რე ქტ ორ მა 
და იბ არა და პი რდ აპ ირ უთ ხრა, დე
და შე ნი თქ ვე ნზე არ ფი ქრ ობს, რად 
უნ და ას ეთი რა ღა ცე ბის წე რაო. ეს პი
რო ვნ ება ბო კე რი ას ახ ლო ბე ლია. ჩვ ენ 
უუ ფლ ებ ონი ვა რთ, უნ და ვი ომ ოთ, 
და ვს ახ იჩ რდ ეთ  ჩვ ენი სა მშ ობ ლოს 
გუ ლი სთ ვის, სხ ვამ კი ფუ ფუ ნე ბი თა 
და გა ნც ხრ ომ ით იც ხო ვრ ოს. 

– გა ნა ცხ ად ეთ, რომ სე რი ოზ ული 
პრ ობ ლე მე ბი შე გე ქმ ნათ, რა პრ ობ
ლე მე ბი შე გე ქმ ნათ და ვი სგ ან?

– პრ ობ ლე მე ბი შე მე ქმ ნა ის ეთი 
ახ ლო ბე ლი ად ამ ია ნი სგ ან, რო მე ლიც 
თა ნა მდ ებ ობ აზე იყო იმ პე რი ოდ ში.  
ჩე მი მი სა მა რთ ით იყო მი ნი შნ ებ ები, 
რომ უნ და გა ვჩ უმ ებ ულ იყ ავი. ჩე მს 
მე უღ ლე საც სა ში ნელ რა ღა ცე ბს მო
უყ ვნ ენ ჩე მზე, თი თქ ოს აგ ენ ტი ვი ყა ვი 
და უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და, თუ ქვ ეყ ნი
დან წა ვი დო დი. წი ნა აღ მდ ეგ შე მთ ხვ
ევ აში სუ ლს გა მა ფრ თხ ობ ინ ებ დნ ენ.  

რო დე საც პა ტა რკ აც იშ ვი ლის 

შტ აბ ში ვმ უშ აო ბდი, მა შინ მო ვი დნ ენ 
ვი ღაც ნი ღბ ია ნე ბი და მო მი ტა ნეს ფო
ტო სუ რა თე ბი, სა დაც მე და გო გლა 
ჟვ ან ია ვი ყა ვით და მე კი თხ ებ ოდ ნენ, 
რას ელ აპ არ აკ ებ ოდი ჟვ ან იას, რა იცი 
ზუ რაბ ჟვ ან იას გა რდ აც ვა ლე ბის შე
სა ხე ბო.

– ეს ნი ღბ ოს ნე ბი ვინ იყ ვნ ენ?
– ეს ის პე რი ოდი იყო, რო დე საც 

პა ტა რკ აც იშ ვი ლზე დი დი ზე წო ლე ბი 
ხო რც იე ლდ ებ ოდა. სწ ორ ედ მა შინ მო
ვი დნ ენ ჩე მთ ან ეს ნი ღბ ოს ნე ბი. ბუ ნე
ბრ ივ ია, მე არ ვი ცი, ვინ იყ ვნ ენ ის ინი. 
მი ნი შნ ება გა მი კე თეს, რომ არ უნ და 
მე ლა პა რა კა. სხ ვა თა შო რის, ჭო რე ბს 
იმ ის შე სა ხებ, რაც დღ ეს ვრ ცე ლდ ება 
ტე ლე ვი ზი ებ ის მე შვ ეო ბით, თი თქ ოს 
ჟვ ან ია და უს უპ ოვი ერ თად იყ ვნ ენ და 
არ ატ რა დი ცი ული ორ იე ნტ აც იი სა ნი 
იყ ვნ ენ... მა ში ნაც აქ ტი ურ ად ავ რც ელ
ებ დნ ენ.  

– ვინ სა უბ რო ბდა მა შინ ამ აზე?
– უბ ედ ური შე მთ ხვ ევ ის მე ორე 

დღ ეს ვე უც ხო პი რე ბი და დი ოდ ნენ 
ეზ ოში და თი თქ ოს ისე, ყვ ელ ას თან 
ლა პა რა კო ბდ ნენ, ჭო რე ბს ავ რც ელ ებ
დნ ენ ჟვ ან ია სა და უს უპ ოვ ის შე სა ხებ. 
ის ეთი შთ აბ ეჭ დი ლე ბა რჩ ებ ოდა, რომ 
ეს სპ ეც ია ლუ რად ხდ ებ ოდა. დღ ეს აც 
იგ ივე ხმ ებს ავ რც ელ ებ ენ, ეს არ ის და
დგ მუ ლი სპ ექ ტა კლი, რა ღა ცი სთ ვის 
სა ჭი რო. მე ამ ვე რს იას ვერ გა ვი თა ვი
სებ. მე ვი თხ ოვ დი, ჩა მო დით ირ ლა ნდ
ია ში და აქ და მკ ით ხეთმე თქი. ჩე მმა 
ად ვო კა ტმა მი თხ რა, თქ ვენ ჩვ ენი მფ
არ ვე ლო ბის ქვ ეშ ხა რთ, ჩა მო ვი დნ ენ 
და ჩვ ენი ად ვო კა ტე ბის თა ნდ ას წრ ებ
ით მო ხდ ება და კი თხ ვაო. თუ მცა არ
ავ ინ ჩა მო სუ ლა. 

– თქ ვენ აც ხა დე ბდ ით, რომ აუ ცი
ლე ბლ ად უნ და და კი თხ ულ იყო ვა
სილ მა ღლ აფ ერ იძე...

– რა თქ მა უნ და, ეს ბი ნა ვა სილ 
მა ღლ აფ ერ იძ ეს ჰქ ონ და ნა ქი რა ვე ბი. 
რო გორ უა რყ ოფს, ღმ ერ თის არ ეშ ინ
ია? მე ეს დე ტა ლი იქ იდ ან ვი ცი, რომ 
ეს ბი ნა ჩე მს მე გო ბა რს უნ და ექ ირ ავ
ებ ინა 150 დო ლა რად, თუ მცა შე მდ ეგ 

ბი ნის პა ტრ ონ მა გვ ით ხრა, ვა სილ მა
ღლ აფ ერ იძ ეს მი ვა ქი რა ვე ორ მაგ ფა
სშ იო. ვა სილ მა ღლ აფ ერ იძე პი რა დად 
ვნ ახე ორ ჯერ ამ ბი ნა ში.

– ოდ ეს მე და გი ნა ხა ვთ იქ ჟვ ან ია?
– არა, არ ას ოდ ეს. 
– ავ არ იის ფა ქტს უკ ავ ში რე ბთ 

იმ მუ ქა რე ბის გა გრ ძე ლე ბას, რაც 
სა ქა რთ ვე ლო დან წა სვ ლა მდე იყო, 
რო გო რც თქ ვენ ამ ბო ბთ?

– იც ით, სა ქა რთ ვე ლო ში ყო ფნ ის
ას ძა ლი ან აქ ტი ური ვი ყა ვი. ვა ვრ ცე
ლე ბდი სა აკ აშ ვი ლის სა წი ნა აღ მდ ეგო 
ფო ტო მა სა ლე ბს აქ ცი ებ ის და რბ ევ ის 
შე სა ხებ, ვა ვრ ცე ლე ბდი მი მა რთ ვე
ბს ინ გლ ის ში, სა ფრ ან გე თის, ჰო ლა
ნდ იის, ამ ერ იკ ის ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
სა ხე ლზე, სა კო ნს ულ ოე ბში ვა რი გე
ბდი ფო ტო მა სა ლე ბსა და მი მა რთ ვის 
ტე ქს ტე ბს. ავ არ იაც სწ ორ ედ მა შინ 
მო ხდა, რო დე საც ამ ერ იკ ის სა კო ნს
ულ ოდ ან გა მო ვე დი, მა რტო ვი ყა ვი იმ 
დღ ეს და ორ მო ცი ოდე მე ტრ ში მო ხდა 
ავ არ ია, „გო ლფ ის“ მა რკ ის მა ნქ ან ამ 
გა და მი არა და მე ორე მა ნქ ან ის, ჯი პის 
ქვ ემ ოდ ან თო თხ მე ტმა კა ცმა ძლ ივს 
გა მო მი ყვ ანა. ეს დე ტა ლე ბი იმ ად ამ ია
ნე ბის მი ერ მი ცე მუ ლი ჩვ ენ ებ ებ იდ ან 
გა ვი გე, რო მლ ებ იც თვ ით მხ ილ ვე ლე
ბი იყ ვნ ენ. ამ ფა ქტ ის შე მდ ეგ ერ თხ ელ 
მო ვი და მხ ოლ ოდ პო ლი ცია და მას შე
მდ ეგ ჩე მთ ვის აღ არ ავ ის მო უკ ით ხა ვს.  
სა მი თვე კო მა ში ვი ყა ვი, თე რთ მე ტი 
ოპ ერ აც ია გა ვი კე თე, სხ ეუ ლის ყვ ელა 
ნა წი ლი და მს ხვ რე ული მქ ონ და და გა
და ბმ ული ვარ შუ რუ პე ბი თა და მე ტა
ლო პლ ას ტმ ას ებ ით. 

– თვ ით მხ ილ ვე ლე ბი დან ვე რა ვინ 
და ინ ახა, ვინ იჯ და სა ჭე სთ ან, ან მა
ნქ ანა ვე რა ვინ ამ ოი ცნო?

– თვ ით მხ ილ ვე ლე ბის ჩვ ენ ებ ებ იდ
ან გა ვი გე სწ ორ ედ ავ არ იის დე ტა ლე
ბი. სხ ვა თა შო რის, ერთერ თი მა თგ
ანი ქა რთ ვე ლი იყო. 

– სა აკ აშ ვი ლის ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
ად ან აშ აუ ლე ბთ, რომ ავ არ იის გა
მო ძი ება არ მო ხდა?

– არ ვი ცი, თუ მცა ჩე მი ავ არ იის 

პე რი ოდ ში სი სტ ემ ატ ურ ად და დი
ოდ ნენ ირ ლა ნდ ია ში სა გა რეო სა ქმ
ეთა მა ში ნდ ელი მი ნი სტ რი გრ იგ ოლ 
ვა შა ძე, დე და ქა ლა ქის მე რი გი გი 
უგ ულ ავა, პრ ემ იე რიმი ნი სტ რი ნი კა 
გი ლა ური. გი ლა ურს, სა ერ თო დაც, 
ირ ლა ნდ ია ში აქ ვს გა ნა თლ ება მი ღე
ბუ ლი. 

– ფი ქრ ობთ, რომ ამ ად ამ ია ნე
ბის ხე ლი ურ ევ ია სა ქმ ის გა მო ძი
ებ ის შე ფე რხ ებ აში?

– სხ ვა რა ვი ფი ქრო? ეს ხომ დე
მო კრ ატ იუ ლი ქვ ეყ ან აა? მა შინ ამ
დენ ხა ნს რა ტომ არ გა მო იძ იეს 
ავ არ იის სა ქმე? ერ თა დე რთ ხელ 
მო ვი და ჩე მთ ან პო ლი ცია, სა ავ
ად მყ ოფ ოდ ან გა მო წე რის შე მდ ეგ. 
და მას შე მდ ეგ აღ არ ავ ის არ აფ ერი 
მო უკ ით ხა ვს. ად ვო კა ტი თა ვი დან 
აქ ტი ურ ობ და, ავ არ იი დან პი რვ ელი 
წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ყო ვე ლთ ვე მო
დი ოდა, მა სა ლე ბს მა ცნ ობ და, მე უბ
ნე ბო და, მა სა ლე ბი სა სა მა რთ ლო ში 
გა და ვა გზ ავ ნეთ, იქ იდ ან და სტ ური 
მო ვი და, რომ გა ნი ხი ლა ვენ, რა დგ ან 
მო სა გე ბი სა ქმ ეაო. შე მდ ეგ სა ერ
თოდ და იკ არ გა, კო ნტ აქ ტზ ეც აღ არ 
გა მო დის ჩე მთ ან. ეს სა ხა ზი ნო ად
ვო კა ტია. მე რომ კე რძო ად ვო კა ტი 
მყ ოლ ოდა და ამ სა ქმ ით გო გლა ჟვ
ან ია და ინ ტე რე სე ბუ ლი ყო, შე იძ ლე
ბა ბე ვრი რამ გა რკ ვე ულ იყო. 

– ირ ლა ნდ ია ში ჩვ ენი მა ში ნდ
ელი ელ ჩი არ და ინ ტე რე სე ბუ ლა 
თქ ვე ნი სა ქმ ით, მდ გო მა რე ობ ით?

– დი ას პო რის ყო ფი ლი მი ნი სტ
რი, სუ რგ ულ აძე და კო ნს ული კო
პლ ატ აძე, რო მლ ებ იც ვა ლდ ებ ული 
იყ ვნ ენ, გა უს აძ ლის მდ გო მა რე ობ აში 
მყ ოფ ის თვ ის, ელ ემ ენ ტა რუ ლი და
ხმ არ ება გა ეწ იათ, არ ათუ და მე ხმ
არ ნენ, არც კი და ინ ტე რე სე ბუ ლან. 
დღ ეს კი სუ რგ ულ აძ ეც და  კო პლ
ატ აძ ეც ელ ჩია, რა შე იძ ლე ბა ვუ
წო დოთ ამ სა ქც იე ლს? კო ნს ტი ტუ
ცი აში წე რია, რომ სა ქა რთ ვე ლოს 
მთ ავ რო ბა ვა ლდ ებ ულ ია, ყვ ელ გან 
და იც ვას სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა
ქის უფ ლე ბე ბი, რო მელ ქვ ეყ ან აშ იც 
არ უნ და ცხ ოვ რო ბდ ეს ის. რი სთ ვის 
არ ის სა ჭი რო მა შინ სა ელ ჩო ები და 
სა კო ნს ულ ოე ბი, რა ში გვ ჭი რდ ება? 
რი სთ ვის გვ ყა ვს დი ას პო რის სა მი
ნი სტ რო? რა მო ვა ლე ობ ას ას რუ ლე
ბდა სუ რგ ულ აძე მა შინ? მე შე მი ძლ
ია, სუ რგ ულ აძ ეს იუ რი დი ულ ად მო
ვე და ვო, მა გრ ამ სა სა მა რთ ლო ებ ში 
სი არ ული ჩე მთ ვის სა კმ აოდ მძ იმ ეა. 
ორ მა მა ნქ ან ამ გა და მი არა და ინ ვა
ლი დის ეტ ლში ვზ ივ არ. გა რკ ვე ული 
პე რი ოდ ის შე მდ ეგ ეკ ლე სი აში შე ვხ
ვდ ით და მკ ით ხა, რა ტომ და წე რეთ 
ჩე მზე ის ეთი ცუ დი რა ღა ცე ბიო. ვუ
თხ არი, ეკ ლე სი აში ამ აზე სა უბ არი 
სწ ორი არ იქ ნე ბა, გა რეთ გა მო ბრ ძა
ნდ ით და ვი სა უბ როთმე თქი. მე ჩქ
არ ებ აო და წა ვი და, არც მო ის ურ ვა 
ჩე მთ ან ლა პა რა კი. 

– თქ ვენ მა შინ სა ქა რთ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე იყ ავ ით?

– დი ახ. სა მი თვ ეა, რაც ირ ლა ნდ
იის მო ქა ლა ქე ობა მი ვი ღე და დი დი 
გა მო ფე ნი სთ ვის ვე მზ ად ები. მე ვა
კე თებ თო ჯი ნე ბს, უკ ვე ოც და ერ
თი  თო ჯი ნა მყ ავს. ას ევე გა მო მყ ავს 
ოც და ხუ თი სა ხე ობ ის ქა რთ ული 
ყვ ელი, მა თგ ან შვ იდი სა ხე ობა და
ძვ ელ ებ ული ყვ ელ ია. ოქ ტო მბ რი სთ
ვის უკ ვე მზ ად იქ ნე ბა. ასე რომ, თუ 
თა ვის დრ ოზე სა ქა რთ ვე ლოს ელ ჩმა 
ირ ლა ნდ ია ში და კი დევ ვი ღა ცე ბმა 
მი მა ტო ვეს, უფ ალი ჩე მთ ან არ ის. 

– სა ქა რთ ვე ლო ში ჩა მო სვ ლას 
ხომ არ აპ ირ ებთ?

– ჩა მო ვალ, რა თქ მა უნ და. უბ რა
ლოდ, ჯერ არ ვი ცი, რო დის, რა დგ ან 
დო კუ მე ნტ აც ია ჯერ კი დევ მო სა მზ
ად ებ ელი მა ქვს.

„მე შემიძლია სურგულაძეს იურიდიულად მოვედავო, 
მაგრამ სასამართლოებში სიარული ჩემთვის საკმაოდ 

მძიმეა. ორმა მანქანამ გადამიარა და ინვალიდის 
ეტლში ვზივარ“

„ჩემი ავარიის პერიოდში სისტემატურად დადიოდნენ 
ირლანდიაში საგარეო საქმეთა მაშინდელი მინისტრი 
გრიგოლ ვაშაძე, დედაქალაქის მერი გიგი უგულავა, 

პრემიერი-მინისტრი ნიკა გილაური“
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მა რი ამ ნა დი რა ძე

სა აკ აშ ვი ლის ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
თა ნა მდ ებ ობ ის პი რე ბის უკ რა ინ აში 
პო ლი ტი კურ თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე და
ნი შვ ნა სა ქა რთ ვე ლო ში ჯერ კი დევ 
რჩ ება მი თქ მამო თქ მის სა გნ ად.

პი რვ ელ ად „პრ აი მტ აი მში“ პი
რვ ელი პი რი სგ ან მი იღ ებთ პა სუ ხს 
ყვ ელა იმ კი თხ ვა ზე, რაც ყვ ელ აზე 
ხშ ირ ად ის მე ბა არა მა რტო სა ზო
გა დო ებ ის, არ ამ ედ ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
მხ რი და ნაც.

სკ ან და ლურ და ნი შვ ნე ბთ ან და 
ყო ფი ლი ხე ლი სუ ფლ ებ ის სა ქა რთ
ვე ლო ში და ბრ უნ ებ ის გე გმ ებ თან 
და კა ვშ ირ ებ ით დღ ეს უკ რა ინ ის იუ
სტ იც იის მი ნი სტ რის  მო ად გი ლე 
გია გე წა ძე გვ იპ ას უხ ებს:

– ამ ბო ბდ ით, რომ კე რძო ბი ზნ
ეს იდ ან აღ არ ას დრ ოს და ბრ უნ დე
ბო დით სა ჯა რო სა მს ახ ურ ში. თქ ვენ 
კი არ ათუ და ბრ უნ დით, სხ ვა ქვ ეყ
ნის მა ღა ლჩ ინ ოს ან იც გა ხდ ით...

– თუ რმე მა რთ ლა არ ას ოდ ეს უნ
და თქ ვა არ ას ოდ ეს... ჩე მთ ვის ძა ლი ან 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი იყო და არ ის უკ რა
ინ ის წა რმ ატ ება. „მა იდ ან ის“ დრ ოს 
ხშ ირ ად ვი ყა ვი აქ და ვე ხმ არ ებ ოდი 
ჩე მს უკ რა ინ ელ მე გო ბრ ებს. შე სა ბა
მი სად, მა თი მხ რი დან შე მო თა ვა ზე ბა
ზე – მო დი, მო გვ ეხ მა რე, ერ თად გა ვა
კე თოთ... – უა რის თქ მა ვერ შე ვძ ელი.

– ეს შე მო თა ვა ზე ბა უკ რა ინ ელ
ებ ის გან მი იღ ეთ, თუ მი ხე ილ სა აკ
აშ ვი ლი სგ ან?

– მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლი სგ ან შე
მო თა ვა ზე ბა არ მი მი ღია, თუ მცა ეს 
სუ ლაც არ ნი შნ ავს იმ ას, რომ მე სა
კუ თარ თა ვს მის გუ ნდ ში არ მო ვი აზ
რებ. პი რი ქით, ამ აყ იც ვარ ამ ით. იმ 
ხე ლი სუ ფლ ებ აში სა ხე ლმ წი ფო მო
ხე ლედ იმ იტ ომ აც ვმ უშ აო ბდი, რომ 
სწ ორ ედ ამ გუ ნდ ის წე ვრი ვი ყა ვი.  
მო მა ვა ლშ იც ასე გა ნვ იხ ილ ავ თა ვს. 
რაც შე ეხ ება შე მო თა ვა ზე ბას უკ რა
ინ აში ამ თა ნა მდ ებ ობ ის და კა ვე ბა ზე, 
შე მო თა ვა ზე ბა მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლი
სგ ან არ ყო ფი ლა. შე სა ძლ ებ ელ ია, 
მი სი მხ რი დან იყო რე კო მე ნდ აც იე ბი, 
მა გრ ამ ამ ის თა ობ აზე მე სა ქმ ის კუ
რს ში არ ვარ.

– ამ ბო ბთ, რომ ამ აყი ხა რთ სა
აკ აშ ვი ლის გუ ნდ ის წე ვრ ობ ით და 
იმ შე დე გე ბით, რაც იმ ხე ლი სუ ფლ
ებ ას ჰქ ონ და... თუ მცა იმ ხე ლი სუ
ფლ ებ ის პი რო ბე ბში, წა რმ ატ ებ ებ ის 
გა რდა, სა კმ აოდ სე რი ოზ ულ შე ცდ
ომ ებს, რიგ შე მთ ხვ ევ ებ ში კი და ნა
შა ულ ებ საც ჰქ ონ და ად გი ლი... ამ
აზ ეც იღ ებთ პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას?

– რა თქ მა უნ და, პა სუ ხი სმ გე ბე ლი 
ვარ იმ შე ცდ ომ ებ ზე, რაც იმ დრ ოს 
ხდ ებ ოდა, რო დე საც მე სა ქა რთ ვე
ლო ში პო ლი ტი კუ რი თა ნა მდ ებ ობა 
მე კა ვა... რაც შე ეხ ება და ნა შა ულს, 
თუ ვი ნმე მას ჩა იდ ენს, სი სხ ლის სა
მა რთ ლის კა ნო ნმ დე ბლ ობ ის შე სა ბა
მი სად უნ და აგ ოს პა სუ ხი, რა თქ მა 
უნ და, სა მა რთ ლი ანი და ყო ვე ლგ ვა რი 
პო ლი ტი კუ რი წნ ეხ ის გან თა ვი სუ ფა
ლი სა სა მა რთ ლოს პი რო ბე ბში... 

– სა ქა რთ ვე ლო ში პა ტი მრ ობ აში 
იმ ყო ფე ბი ან თქ ვე ნი ხე ლი სუ ფლ ებ
ის მა ღა ლი თა ნა მდ ებ ობ ის პი რე ბი... 

მათ მი მა რთ კო ნკ რე ტულ ეპ იზ ოდ
ებ ზე ძა ლა ში შე სუ ლი სა სა მა რთ ლო 
გა ნა ჩე ნე ბიც არ სე ბო ბს უკ ვე. მი ხე
ილ სა აკ აშ ვი ლმა ქა რთ ული მე დი
ის თვ ის მი ცე მულ ბო ლო ინ ტე რვ
იუ ში მხ ოლ ოდ მე რა ბი შვ ილ ისა და 
უგ ულ ავ ას პა ტი მრ ობ ის შე სა ხებ 
გა მო თქ ვა პრ ოტ ეს ტი. ბა ჩა ნა ახ ალ
აი ასა და სხ ვა თა შე სა ხებ არ აფ ერი 
უთ ქვ ამს. ხომ არ არ ის ეს გუ ნდ ის 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა, რომ ერ თგ ვა რი 
გა და ხა ლი სე ბა მო ხდ ეს და სა ზო გა

დო ებ ის დი დი ნა წი ლი სთ ვის ოდ იო
ზურ ფი გუ რე ბს გა ემ იჯ ნოს?

– მე არ მა ქვს პა სუ ხი ამ კი თხ ვა ზე. 
შე სა ძლ ოა, მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლმა სხ ვა 
ინ ტე რვ იუ ში სხ ვა და პა ტი მრ ებ ულ ებ
ზე ის აუ ბრ ოს, მით უმ ეტ ეს, რომ უა
მრ ავი ად ამ ია ნია უკ ვე ცი ხე ში...

– სა ქა რთ ვე ლო ში გა ნხ ილ ვის 
თე მაა მე გო ბარ ქვ ეყ ან აში, უკ რა
ინ აში იმ ად ამ ია ნე ბის თა ვმ ოყ რა, 
რო მლ ებ იც სა ქა რთ ვე ლოს ხე ლი
სუ ფლ ებ ის გან იძ ებ ნე ბი ან... ვგ ულ

ის ხმ ობთ, თუ ნდ აც, ზუ რაბ ად ეი შვ
ილს.

– გა აჩ ნია, ვინ უწ ოდ ებს უკ რა ინ
ას მე გო ბარ ქვ ეყ ან ას. მე, რო გო რც 
უკ რა ინ ის მო ქა ლა ქე, ვფ იქ რობ, რომ 
სა ქა რთ ვე ლოს სა გა რეო უწ ყე ბა ში 
უკ რა ინ ის ელ ჩის და ბა რე ბა იყო, სულ 
მც ირე, დი დი შე ცდ ომა. არ მი ნდა სხ
ვა შე ფა სე ბა გა ვა კე თო ამ ეტ აპ ზე. ჩე
მი აზ რით, უკ რა ინ ის ელ ჩი უნ და და
ებ არ ებ ინ ათ კი თხ ვით – რით შე გვ იძ
ლია და გე ხმ არ ოთ? ვი ნა იდ ან გა ქვთ 
ომი რუ სე თთ ან და თქ ვე ნი ტე რი ტო
რი ებ იც ჩვ ენ სა ვით ოკ უპ ირ ებ ულ ია.

– მა გრ ამ კი თხ ვა, რაც ელ ჩის მი
მა რთ და ის ვა – რა ტომ ინ იშ ნე ბი ან 
უკ რა ინ აში მა ღალ თა ნა მდ ებ ობ აზე 
ად ამ ია ნე ბი, რო მლ ებ საც სა ქა რთ
ვე ლოს ხე ლი სუ ფლ ება და მნ აშ ავ ეე
ბად მი იჩ ნე ვს და ეძ ებს? – არ ალ ეგ
იტ იმ ური კი თხ ვაა?

– ჩე მი აზ რით, ეს იყო შე ცდ ომა. 
მე რა მდ ენ ად აც ვი ცი, ზუ რაბ ად ეი
შვ ილი არ სად არ არ ის და ნი შნ ული 
ჯე რჯ ერ ობ ით...

– არც გა ნი ხი ლე ბა მი სი 
და ნი შვ ნა?

– ვერ გე ტყ ვით, არ ვარ 
ინ ფო რმ ირ ებ ული. თუ მცა 
სა ინ ტე რე სო იც ით, რა 
არ ის? – სა ნამ ზუ რაბ 
ად ეი შვ ილი უკ რა ინ
აში ჩა მო ვი დო და, 
რჩ ევ ებს აძ ლე
ვდა ევ რო კა ვშ

ირ ის წე ვრ, სულ მც ირე, ორ ქვ ეყ ან ას. 
იმ ქვ ეყ ნე ბის ელ ჩე ბი რა ტომ არ და
იბ არ ეს? ჩვ ენ, უკ რა ინა, რა, და ბა ლი 
ღო ბე ვა რთ? ან რა ტომ არ და იბ არ
ეს ამ ერ იკ ის ელ ჩი ახ სნაგა ნმ არ ტე
ბე ბი სთ ვის მა შინ, რო დე საც მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვი ლი ამ ერ იკ აში ცხ ოვ რო ბდა 
და ლე ქც იე ბს კი თხ ულ ობ და? რა ტომ 
მას არ მო სთ ხო ვეს ახ სნაგა ნმ არ ტე
ბე ბი? უკ რა ინა ყო ვე ლთ ვის უჭ ერ და 
მხ არს ქა რთ ველ ხა ლხს, მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, ვინ ჰყ ავ და ხე ლი სუ ფლ ებ აში. 
რა კო ნტ ექ სტ ში შე იძ ლე ბა იყ ოს გა
ნხ ილ ული სწ ორ ედ ამ ქვ ეყ ნის ელ ჩის 
და ბა რე ბა?

– და მა ინც, თქ ვე ნი ხე ლი სუ ფლ
ებ ის პი რო ბე ბში რომ და ნი შნ ულ
იყ ვნ ენ უკ რა ინ აში შე ვა რდ ნა ძის 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის თქ ვენ მი ერ ძე ბნ
ილი ჩი ნო ვნ იკ ები, რა ზო მე ბს მი მა
რთ ავ დით?

– მა შინ სულ სხ ვა პო ლი ტი კუ რი 
ვი თა რე ბა იყო და ამ იტ ომ აც ზუ სტ 
შე და რე ბას ვერ მო ვა ხდ ენ. დღ ეს ჩე მს 
ქვ ეყ ან ას, უკ რა ინ ას, ეო მე ბა რუ სე თი. 
აქ იხ ოც ებ იან ად ამ ია ნე ბი და ამ დრ
ოს სა ქა რთ ვე ლო ში უკ რა ინ ის ელ ჩს 
სთ ხო ვენ პა სუ ხს, რა ტომ და ინ იშ ნა 
სა აკ აშ ვი ლი პო რო შე ნკ ოს მრ ჩე ვლ
ად...

– სო ცი ალ ურ ქს ელ ში და იდო 
ზუ რაბ ად ეი შვ ილ ის ფო ტო, რო
მე ლიც ად ას ტუ რე ბს, რომ სა ქა
რთ ვე ლო ში ძე ბნ ილი ად ეი შვ ილი 
ნა მდ ვი ლად იმ ყო ფე ბა უკ რა ინ აში 
ოფ იც ია ლურ შე ხვ ედ რე ბზე...

– ზუ რაბ ად ეი შვ ილი ჩე მი მე გო
ბა რია. ად რე ის ევ რო კა ვშ ირ ის ერთ
ერთ ქვ ეყ ან აში იმ ყო ფე ბო და და მე ის 
იქ მო ვი ნა ხუ ლე. გი და სტ ურ ებთ, რომ 
გა რკ ვე ული დრ ოის წინ ის კი ევ შიც 
ვნ ახე. თუ მცა, ვერ გე ტყ ვით, დღ ეს აც 
არ ის თუ არა ის აქ...

– ნუ თუ ის კი ევ ში მხ ოლ ოდ მე
გო ბრ ებ ის მო სა ნა ხუ ლე ბლ ად ჩა
მო ვი და?

– რა თქ მა უნ და, არა. მე რა მდ ენ
ად აც ვი ცი, სხ ვა და სხ ვა კა ნო ნმ დე
ბლ ობ აზე მუ შა ობ აში ეხ მა რე ბა თა ვის 
უკ რა ინ ელ მე გო ბრ ებს. 

– სა ქა რთ ვე ლო ში დი დი ხმ აუ რი 
გა მო იწ ვია ცნ ობ ამ იმ ის თა ობ აზე, 
რომ უკ რა ინ აში ბე რკ უტ ის „სპ ეც
ნა ზის“ უფ რო სად და მო ად გი ლედ 
და თა ახ ალ აია და სო სო თო ფუ რი
ძე ინ იშ ნე ბი ან. არ სე ბო ბს ინ ფო რმ
აც იაც მე გის ქა რდ ავ ას შე სა ძლო 
და ნი შვ ნა ზე სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის 
„სპ ეც ნა ზის“ უფ რო სად. შე გი ძლ
იათ და გვ იდ ას ტუ როთ ეს ინ ფო რმ
აც იე ბი?

– აქ მე შე ვხ ვე დრ ივ არ ქა რთ ვე ლე
ბს, რო მლ ებ იც მუ შა ობ ენ სხ ვა და სხ ვა 
მი მა რთ ულ ებ ით, კო ნს ულ ტა ცი ებს 
უწ ევ ენ სხ ვა და სხ ვა უწ ყე ბე ბს. თქ ვენ 
მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი პი რე ბი არ მი
ნა ხა ვს. 

– ვრ ცე ლდ ება ინ ფო რმ აც იე
ბი იმ ის შე სა ხე ბაც, რომ უკ რა ინ
აში თა ვი მო იყ არ ეს არა მა რტო იმ 
ად ამ ია ნე ბმა, რო მლ ებ იც თქ ვე ნი 
ქვ ეყ ნის მთ ავ რო ბა ში და ინ იშ ნეთ 
კო ნკ რე ტულ თა ნა მდ ებ ობ ებ ზე, არ
ამ ედ მა ღა ლჩ ინ ოს ან მა სა მხ ედ რო
ებ მაც – ქა რთ ული შე ია რა ღე ბუ ლი 
ძა ლე ბის ყო ფი ლმა სა რდ ლე ბმა და 
ბრ იგ ად ის მე თა ურ ებ მაც. მათ შო
რის არ ის გე ნე რა ლი გი გი კა ლა ნდ
აძ ეც. რა მდ ენ ად სა ფუ ძვ ლი ან ია სა
ქა რთ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ეჭ ვი იმ ის 
შე სა ხებ, რომ შე სა ძლ ოა მა რთ ლაც 
არ სე ბო ბდ ეს ერ თგ ვა რი შტ აბი, რო
მე ლიც გე გმ ავს და ამ ზა დე ბს არ ეუ
ლო ბას სა ქა რთ ვე ლო ში იმ ის თვ ის, 
რომ ყო ფი ლი ხე ლი სუ ფლ ება კვ
ლავ და ბრ უნ დეს აქ ხე ლი სუ ფლ ებ
აში?

– სი სუ ლე ლედ მი მა ჩნ ია ეს ყვ ელ
აფ ერი. რო დე საც ორი ქა რთ ვე ლი 

თუ ნდ აც ყა ვა ზე შე ხვ დე ბა ერ
თმ ან ეთს, ის ინი აუ ცი ლე ბლ ად 

გა ნი ხი ლა ვენ პო ლი ტი კურ 
თე მე ბს – ვინ არ ის ხე ლი სუ

ფლ ებ აში და ვინ შე იძ ლე
ბა ის შე ცვ ალ ოს... მით 

უმ ეტ ეს, პო ლი ტი კო სი 
ყო ვე ლთ ვის ფი ქრ

ობს ხე ლი სუ ფლ
ებ აში და ბრ უნ

პირველად „პრაიმიტაიმში“

ექსკლუზიური ინტერვიუ 
უკრაინის იუსტიციის 

მინისტრის მოადგილესთან

რა 
საქმიანობას

ეწევიან კიევში
ყოფილი 

ხელისუფლების 
მაღალჩინოსანი სამხედროები?
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„პრაიმტაიმის“ სტატიას ახმეტაში 
პოლიტიკური გარჩევები მოჰყვა

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

გა ზეთ „პრ აი მტ აი მის“ წი ნა 
ნო მე რში გა მო ქვ ეყ ნე ბულ ინ ტე
რვ იუს ზუ რაბ ზვ ია და ურ თან  ახ
მე ტა ში პო ლი ტი კუ რი გა რჩ ევ ები 
მო ჰყ ვა. ჩვ ენ თვ ის ცნ ობ ილი გა
ხდა, რომ ამ ინ ტე რვ იუს შე მდ ეგ 
„რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ იის“ წე
ვრი ზა ქრო ქი ნქ ლა ძე გა მგ ებ ლის 
კა ბი ნე ტში და იბ არ ეს და სა ქმე 
„გა ურ ჩი ეს“. თა ვად ქი ნქ ლა
ძე  ამ ბო ბს, რომ ამ ინ ტე რვ იუ
ში გა მო თქ მუ ლი ბრ ალ დე ბე ბის 
შე სა ხებ ახ მე ტის გა მგ ებ ელს ნა
მდ ვი ლად ეს აუ ბრა, თუ მცა გა მგ
ეო ბა ში ის არ ავ ის და უბ არ ებ ია 
და ვი თა რე ბის გა რკ ვე ვა მი სი 
ინ იც ია ტი ვა იყო. ქი ნქ ლა
ძის ინ ტე რვ იუს ოდ ნავ 
ქვ ემ ოთ წა იკ ით ხა ვთ, მა
ნა მდე კი გა გა ხს ენ ებთ, 
რას ამ ბო ბდა ზუ რაბ ზვ
ია და ური რა იო ნში „რე
სპ უბ ლი კუ რი პა რტ იის“ 
წა რმ ომ ად გე ნე ლზე. 

„რე სპ უბ ლი კურ პა რტ
ია სთ ან“ არ მა ქვს ცუ დი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა. 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“… 
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… 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 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 ნი სტ ირ ებ ული 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, ხე ლფ ასი 
მო იმ ატა 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 ბმა, 
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“, – ამ ბო ბს გა
ზეთ „პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ რი სას 
ზუ რაბ ზვ ია და ური.

თა ვად ზა ქრო ქი ნქ ლა ძე ზვ
ია და ურ ის ბრ ალ დე ბე ბს აბ სუ
რდ ულს უწ ოდ ებს და ირ წმ უნ ება, 
რომ მას არ ან აი რი გა ნც ხა დე ბა 
პრ ოკ ურ ატ ურ აში არ შე უტ ან ია. 

ჩვ ენ, ას ევე, და ვი ნტ ერ ეს დით, რა 
კა ვშ ირი აქ ვს ახ მე ტა ში გა მო ცხ
ად ებ ულ ტე ნდ ერ ებ თან ქი ნქ ლა ძის 
ძმ ის კო მპ ან იას და ზუ რაბ ზვ ია და
ურ ის მე უღ ლის ოჯ ახს? გა ვრ ცე
ლე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იით, ახ მე ტა
ში არ აე რთ ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რულ 
პრ ოე ქტ ზე გა მო ცხ ად ებ ულ ტე
ნდ ერ ში სწ ორ ედ ქი ნქ ლა ძის ძმ ის 
კო მპ ან იამ გა იმ არ ჯვა, თუ მცა იყო 
შე მთ ხვ ევა, რო დე საც პრ ოე ქტ ის 

გა ნხ ორ ცი ელ ება, გა მა რჯ ვე ბუ ლი 
კო მპ ან იის ნა ცვ ლად, ზვ ია და ურ ის 
სა ნა თე სა ოს გა და ეცა.

– ძა ლი ან ძნ ელ ია, ზვ ია და ურ
ის სუ ლე ლურ ბრ ალ დე ბე ბზე კო
მე ნტ არი გა აკ ეთო. მა გან თა ვი სი 
სა ქმე რომ აკ ეთ ოს პა რლ ამ ენ ტში 
და ერ თხ ელ მა ინც თქ ვას სი ტყ ვა 
მი კრ ოფ ონ თან, ან კა ლა მი აი ღოს 
ხე ლში და ას ოე ბი თუ იც ის, რა იმე 
და წე როს, უკ ეთ ესი იქ ნე ბა.  ზვ
ია და ურს ვუ რჩ ევ, თა ვი გა ან ებ ოს 
რა იო ნის ად გი ლო ბრ ივ სა ქმ ეე ბში 
ცხ ვი რის ჩა ყო ფას. 

– რო გო რც ვი ცი, ამ ინ ტე
რვ იუს შე მდ ეგ გა მგ ებ ლის კა
ბი ნე ტში და გი ბა რეს და პა სუ ხს 
გთ ხო ვდ ნენ, შე იტ ან ეთ თუ არა 
ან ონ იმ ური სა ჩი ვა რი პრ ოკ ურ
ატ ურ აში... მა რთ ალ ია?

– არა, ბა ტო ნო, მე ჩე მი ინ იც
ია ტი ვით ნა მდ ვი ლად ვე სა უბ რე 
გა მგ ებ ელს. შე ვხ ვდი ამ ინ ტე რვ
იუს გა მო ქვ ეყ ნე ბის შე მდ ეგ. მა
ნაც და ად ას ტუ რა, რომ მს გა ვსი 
ინ ფო რმ აც ია აბ სუ რდ ულ ია. მი
თხ რა, მეც პი რვ ელ ად გა ვი გე ამ 
სა ჩი ვრ ის შე სა ხე ბო. ყვ ელ ამ კა
რგ ად იც ის ყვ ელ აფ ერი. ამ დენ 

ჭო რა ობ ას, მი მა რთ ოს პრ ოკ
ურ ატ ურ ას და გა არ კვ იოს, 

მა რთ ლა შე ვი ტა ნე თუ 
არა რა მე. 

– ბა ტო ნო ზა ქრო, 
აქ ვე მი ნდა გკ ით ხოთ 
ტე ნდ ერ ებ ზე... ამ ბო
ბენ, რომ რა მდ ენ იმე 
ტე ნდ ერ ში თქ ვე ნი 
ძმ ის კო მპ ან იამ გა
იმ არ ჯვა...

– ჩე მი ძმ ის კო მპ
ან ია სთ ან და მის სა
ქმ ია ნო ბა სთ ან შე ხე ბა 

არ მა ქვს. შე სა ბა მი სად, 
ამ აზე ვე რა ფე რს გე ტყ

ვით. არ ვე რე ვი ას ეთ სა კი
თხ ებ ში.
– ზვ ია და ურ ებ ის ნა თე

სა ვე ბზე რას იტ ყვ ით?.. ით ქვა 
ის იც, რომ ერთერთ ტე ნდ ერ ში 
თქ ვე ნი ძმ ის კო მპ ან იამ გა იმ
არ ჯვა, მა გრ ამ რე ალ ურ ად სა
მუ შა ოე ბი ზვ ია და ურ ის ცო ლის 
ოჯ ახ ის კუ თვ ნი ლმა კო მპ ან იამ 
შე ას რუ ლა...

– ვერ გე ტყ ვით. ზვ ია და ური 
ყვ ელ აფ ერ ში ერ ევა და ყვ ელ გან 
მო ნა წი ლე ობს. მა გას ახ მე ტა 
სა კუ თა რი სა მფ ლო ბე ლო ჰქ ონ
ია და ფი ქრ ობს, მი სი შე მო ღო
ბი ლი ტე რი ტო რი აა. ვც დი ლობ, 
მაგ ად ამ ია ნთ ან სა ერ თოდ არ 
მქ ონ დეს შე ხე ბა. ის თა ვის სა
დე პუ ტა ტო სა ქმ ია ნო ბას იყ ენ
ებს ჩე მი და ჩე მი ოჯ ახ ის დე ვნ

ის თვ ის.  

ზაქრო ქინქლაძე: 
„ზვიადაურს 

ვურჩევ, თავი 
გაანებოს რაიონის 

ადგილობრივ 
საქმეებში 

ცხვირის ჩაყოფას“

რატომ 
დაიბარეს 

რესპუბლიკელი 
ზაქრო ქინქლაძე 

გამგებლის 
კაბინეტში?

ებ აზე. პი რა დად მე დღ ეს სულ სხ ვა 
ამ ოც ან ები მა ქვს და სა ქა რთ ვე ლოს 
პო ლი ტი კა ზე არ ვფ იქ რობ. თუ ვი
ღა ცე ბი იკ რი ბე ბი ან და ფი ქრ ობ ენ, 
რო დის იქ ნე ბა შე მდ ეგი არ ჩე ვნ ები 
და რა მდ ენ პრ ოც ენ ტს აი ღე ბს რო მე
ლი მე პო ლი ტი კუ რი ძა ლა, ამ აში რა 
არ ის სა გა ნგ აშო? ამ ას აკ ეთ ებს ნე
ბი სმ იე რი სა მი კა ცი, სო ფე ლში რომ 
შე იკ რი ბე ბი ან ბუ ხა რთ ან...

– იქ ყო ფი ლი ძა ლო ვნ ებ ის თა ვმ
ოყ რა გა რკ ვე ულ სა ფრ თხ ეე ბზე არ 
უნ და მი ან იშ ნე ბდ ეს სა ქა რთ ვე ლოს 
მო სა ხლ ეო ბას?

– მე რა მდ ენ ად აც ვი ცი, ეს ძა ლო
ვნ ები თა ვი სი გა მო ცდ ილ ებ ით ეხ
მა რე ბი ან უკ რა ინ ელ ებს – არ იან ინ
სტ რუ ქტ ორ ები, ამ ზა დე ბენ სა მხ ედ
რო ებს და ეხ მა რე ბი ან ზუ სტ ად ისე, 
რო გო რც ჩვ ენი უკ რა ინ ელი ძმ ები 
გვ ეხ მა რე ბო დნ ენ ჩვ ენ ომ ის დრ ოს. 
რა არ ის ამ აში გა უგ ებ არი?

– ანუ გა და ჭრ ით შე გი ძლ იათ 
თქ ვათ, რომ უკ რა ინ აში მყ ოფი „ნა
ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“ და მი სი 
მხ არ და მჭ ერ ები სა ქა რთ ვე ლო ში 
დე სტ რუ ქც იულ პრ ოც ეს ებს არ გე
გმ ავ ენ?

– სა უბ რე ბი მა თთ ან, ვი საც მე აქ 
ვხ ვდ ები, შე მო იფ არ გლ ება მხ ოლ ოდ 
იმ პრ ოე ქტ ებ ით, რა საც ჩვ ენ უკ რა
ინ აში ვგ ეგ მა ვთ – რო გორ გა ტა რდ ეს 
რე ფო რმ ები და ა.შ. მე სხ ვა თე მა ტი
კის შე ხვ ედ რე ბს არ ას დრ ოს და ვს წრ
ებ ივ არ.

– სა ქა რთ ვე ლო ში კე თდ ება სხ
ვა და სხ ვა ტი პის შე ფა სე ბე ბი თქ
ვე ნი და თქ ვე ნი თა ნა გუ ნდ ელ ებ ის 
უკ რა ინ აში და ნი შვ ნე ბთ ან და კა ვშ
ირ ებ ით. მათ შო რის ას ეთ იც, რომ 
ყო ფი ლი ხე ლი სუ ფლ ება სა ქა რთ ვე
ლო ში ნა შო ვნი ფუ ლით უკ რა ინ აში 
ახ დე ნს დე სტ რუ ქც იუ ლი ძა ლე ბის 
ორ გა ნი ზე ბას იმ ის თვ ის, რომ კვ
ლავ და ბრ უნ დეს სა ქა რთ ვე ლოს 
ხე ლი სუ ფლ ებ აში...

– ამ შე ფა სე ბა ში სა ერ თოდ ვერ 
ვხ ედ ავ რა ცი ონ ალ ობ ას. არ ას დრ ოს 
მა ხა სი ათ ებს სხ ვი სი აქ ტი ვე ბით და
ინ ტე რე სე ბა, მა გრ ამ ყვ ელ აზე მდ
იდ არ ქა რთ ვე ლზე გა ცი ლე ბით მე ტი 
ფუ ლი ჰქ ონ და ია ნუ კო ვი ჩს. ხა ლხი 
მი ვი და და გა აგ დო. რა შუ აშ ია ხა ლხ
ის ნე ბა სთ ან ფუ ლი? 

– უკ რა ინ აში გრ ძე ლვ ად ია ნი გე
გმ ები გა ქვთ?

– სი მა რთ ლე გი თხ რათ, უკ რა ინ
აში გრ ძე ლვ ად ია ნი გე გმ ები არ მა
ქვს. გრ ძე ლვ ად ია ნი გე გმა მა ქვს სა
ქა რთ ვე ლო ში.

– რას გუ ლი სხ მო ბთ?
–  ქა რთ ულ პო ლი ტი კა ში მა ქვს 

გრ ძე ლვ ად ია ნი გე გმ ები. რო დე საც 
აქ შე ვა სრ ულ ებ ჩე მს ფუ ნქ ცი ას, ვი
ქნ ები აქ ტი ური პო ლი ტი კუ რი მო თა
მა შე ქა რთ ულ პო ლი ტი კურ ვე ლში, 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რო მე ლი ქვ ეყ ნის 
მო ქა ლა ქე ვი ქნ ები.

– ეს თქ ვე ნი მხ რი დან მო ულ
ოდ ნე ლი გა ნა ცხ ად ია. თქ ვენ აქ ტი
ური პო ლი ტი კუ რი მო თა მა შე არც 
ყო ფი ლხ ართ. გა რკ ვე ული დრ ოით 
მა ღალ თა ნა მდ ებ ობ ებს იკ ავ ებ დით 
მხ ოლ ოდ სა აკ აშ ვი ლის ხე ლი სუ
ფლ ებ აში. მე რე კი კე რძო ბი ზნ ეს ში 
წა ხვ ედ ით...

– მე მქ ონ და სხ ვა და სხ ვა დრ ოს 
პო ლი ტი კუ რი თა ნა მდ ებ ობ ები, მა
გრ ამ სა კუ თარ თა ვს მი ვი ჩნ ევ დი 
სა ხე ლმ წი ფო მო ხე ლედ. თუ მცა, მო
მა ვა ლში სა კუ თა რი თა ვი აქ ტი ურ 
მო ნა წი ლედ წა რმ ომ იდ გე ნია პო ლი
ტი კურ პრ ოც ეს ებ ში. 

– თქ ვე ნს ამ გა ნც ხა დე ბა ში სა აკ
აშ ვი ლის ბო ლო დრ ოი ნდ ელი ინ ტე
რვ იუს გა მო ძა ხი ლს ვხ ედ ავ – რომ 
ად ამ ია ნე ბი, რო მლ ებ იც დღ ეს უკ
რა ინ ის ხე ლი სუ ფლ ებ აში არ იან 
წა რმ ოდ გე ნი ლი, მო მა ვა ლში იქ ნე
ბი ან სა ქა რთ ვე ლოს ხე ლი სუ ფლ
ებ აში...

– პრ ინ ცი პში, რა ტო მაც არა... მე 
ვი ქნ ები აქ ტი ური ქა რთ ვე ლი პო ლი
ტი კო სი მო მა ვა ლში. თუ მცა, ამ ეტ
აპ ზე სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ობ ის 
და თმ ობა მო მი წე ვს. ეს ასე ხდ ება, 
რო დე საც სხ ვა ქვ ეყ ნის მო ქა ლა ქე

ობ ას იღ ებ, უნ და და თმო შე ნი ქვ ეყ
ნის მო ქა ლა ქე ობა. მე რე მო ვა დრო, 
რო დე საც მი ვმ არ თავ პრ ეზ იდ ენ ტს 
ორ მა გი მო ქა ლა ქე ობ ის თხ ოვ ნით, 
მნ იშ ვნ ელ ობა არ აქ ვს, დღ ევ ან დე ლი 
პრ ეზ იდ ენ ტი იქ ნე ბა ეს, თუ სხ ვა ვი
ნმე და არ მგ ონ ია, რო მე ლი მე პრ ეზ
იდ ენ ტმა ამ აზე უა რი მი თხ რას...

– რა ტომ ხა რთ ასე და რწ მუ ნე
ბუ ლი?

– რა არ გუ მე ნტი ექ ნე ბა რო მე ლი
მე პრ ეზ იდ ენ ტს ამ თხ ოვ ნა ზე უა რის 
თქ მი სთ ვის?

– უკ ვე უკ რა ინ ის მო ქა ლა ქე ხა
რთ?

– დი ახ. ამ დღ ეე ბში მი ვმ არ თავ სა
ქა რთ ვე ლოს სა კო ნს ულ ოს უკ რა ინ
აში. ხომ არ და ვმ ალ ავ, რომ მო ქა ლა
ქე ობა უკ ვე მი ვი ღე? თუ მცა, ჩვ ენს 
პრ აქ ტი კა ში იყო ას ეთი ფა ქტ იც, რო
ცა ერ თმა პი რო ვნ ებ ამ სა ფრ ან გე თის 
მო ქა ლა ქე ობა მი იღო და არ უც ნო ბე
ბია სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბი სთ ვის 
ამ ის შე სა ხებ. 

– ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლს გუ ლი სხ
მო ბთ?

– რა თქ მა უნ და... მე რე და იწ ყეს 
და ვა იმ ის შე სა ხებ, უნ და ჩა მო რთ მე
ოდა თუ არა მას სა ქა რთ ვე ლოს მო
ქა ლა ქე ობა. თუ ამ კუ თხ ით მი უდ გე
ბი ან სა კი თხს, იქ ნებ არც მე ჩა მო მე
რთ ვას სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ობა, 
რა იც ით...

– ქა რთ ულ პო ლი ტი კა ში მო თა
მა შედ ინ დი ვი დუ ალ ურ ად გე გმ ავთ 
შე მო სვ ლას, თუ რო მე ლი მე გუ ნდ
თან ერ თად?

– რა თქ მა უნ და, გუ ნდ თან ერ
თად...

– „ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ 
სა ხე ლით?

– გა აჩ ნია „ნა ცი ონ ალ ურ მო ძრ აო
ბა ში“ რას გუ ლი სხ მო ბთ?

– რა უნ და ვი გუ ლი სხ მო? ის, რა
საც დღ ეს წა რმ ოა დგ ენს ეს მო ძრ
აო ბა...

– ვერ გე ტყ ვით, რა იქ ნე ბა ხვ ალ. 
და ახ ლო ებ ით 6 თვ ის წინ ვი ნმ ეს რომ 
ეთ ქვა ჩე მთ ვის, რომ უკ რა ინ აში მო
მი წე ვდა სა მუ შა ოდ გა დმ ოს ვლა, 
ალ ბათ, ვე რც წა რმ ოვ იდ გე ნდი ამ ას. 
კო ნს ულ ტა ცი ებ ისა და რჩ ევ ებ ის მი
ცე მა, რა თქ მა უდ ნა, წა რმ ომ ედ გი ნა, 
ვი ნა იდ ან ას ეთი ტი პის ურ თი ერ თო
ბა ის ედ აც მქ ონ და ჩე მს უკ რა ინ ელ 
მე გო ბრ ებ თან. შე სა ბა მი სად, რა მო
ხდ ება მო მა ვა ლში სა ქა რთ ვე ლო ში, 
რო გო რი პო ლი ტი კუ რი გა ნლ აგ ება 
იქ ნე ბა, რა პა რტ იე ბი მო ვლ ენ, ამ ის 
შე სა ხებ ვე რა ფე რს გე ტყ ვით. თუ მცა, 
პი რა დად მე, გია გე წა ძე, აუ ცი ლე ბლ
ად ვი ქნ ები აქ ტი ური პო ლი ტი კუ რი 
მო თა მა შე.

– რა დრ ოში გე გმ ავთ სა ქა რთ ვე
ლო ში და ბრ უნ ებ ას?

– ვერ გე ტყ ვით, თუ მცა და ნა მდ
ვი ლე ბით გე ტყ ვით, რომ უკ რა ინ აში 
ყო ფნ ის ათ წლ ია ნი გე გმა ნა მდ ვი ლად 
არ მა ქვს...

– უა ხლ ოეს არ ჩე ვნ ებ ამ დე?..
– არ ვი ცი. წი ნა სწ არ მე ტყ ვე ლი არ 

ვარ.
– უკ რა ინ ულ პრ ეს აში გა ჟღ

ერ და, რომ სხ ვა მი ნი სტ რე ბი სგ ან 
გა ნს ხვ ავ ებ ით, რო მლ ებ საც და ქი
რა ვე ბუ ლი აქ ვთ აპ არ ტა მე ნტ ები, 
თქ ვენ სა სტ უმ რო ში ცხ ოვ რო ბთ. 
ად გი ლო ბრ ივი ბი უჯ ეტი უზ რუ ნვ
ელ ყო ფს თქ ვე ნს იქ ცხ ოვ რე ბას?

– დი ახ, ჯე რჯ ერ ობ ით ვც ხო ვრ ობ 
სა სტ უმ რო ში, სა კუ თა რი ხა რჯ ებ ით. 
შე უძ ლი ათ ეს გა და ამ ოწ მონ, მით უმ
ეტ ეს, მქ ონ და ინ ფო რმ აც იე ბი, რომ 
ჩე მი სა ბა ნკო ან გა რი შე ბი მო წმ დე ბო
და... ისე კი, მგ ონი, აპ ირ ებ ენ სა ცხ
ოვ რე ბლ ით ჩვ ენს უზ რუ ნვ ელ ყო ფას. 

– თქ ვენ გა ხდ ით იუ სტ იც იის მი
ნი სტ რის მო ად გი ლე ქვ ეყ ან აში, სა
დაც ომ ია...

– რა თქ მა უნ და, დი დი გა მო წვ
ევ აა. არ ვფ იქ რობ, რო მე ლი მე სხ ვა 
ქვ ეყ ან აში წა ვს ულ იყ ავი რა მე თა ნა
მდ ებ ობ აზე, უკ რა ინ ის გა რდა, თუ
ნდ აც ძა ლი ან მე გო ბრ ულ ში სა ქა
რთ ვე ლო სთ ვის. სულ სხ ვა პი რა დი 
ემ ოც ია მა ქვს უკ რა ინ ას თან მი მა
რთ ებ აში.

პირველად „პრაიმიტაიმში“
რა ფორმით გეგმავს 

უკრაინის ხელისუფლების 
ქართველი წარმომადგენელი 
საქართველოში 
დაბრუნებას?
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გია ბურჯანაძე: „დღეს ბაღებში უხარისხო 
პროდუქტი შედის და ბავშვებს წამლავენ“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

რა სა კვ ებ ით ამ არ აგ ებ ენ ბა
ღე ბს და რა მდ ენ ად მი დის ბა ვშ
ვე ბა მდე მა თთ ვის გა მო ყო ფი ლი 
პრ ოდ უქ ტე ბი? რო გო რც ირ კვ ევა, 
ბა ღე ბის გა მგ ებ ლე ბის უმ რა ვლ
ეს ობა ბა ვშ ვე ბის პრ ოდ უქ ტე
ბით სა კუ თარ ოჯ ახ ებს კვ ებ ავს. 
„ან ტი კო რუ ფც იუ ლი კა ვშ ირ ის“ 
მი ერ ქუ რდ ობ ის კო ნკ რე ტუ ლი 
ფა ქტ ები ვი დე ოე ბზ ეც არ ის აღ ბე
ჭდ ილი და შე სა ბა მი სი უწ ყე ბე ბის 
და ინ ტე რე სე ბის შე მთ ხვ ევ აში მათ 
მტ კი ცე ბუ ლე ბა აუ ცი ლე ბლ ად 
გა და ეც ემ ათ. 

თუ მცა ქუ რდ ობა არ არ ის ბა
ღე ბის ერ თა დე რთი პრ ობ ლე მა. 
ბა ღე ბის უმ რა ვლ ეს ობ აში ჯა ნმ
რთ ელ ობ ის თვ ის სა ში ში პრ ოდ
უქ ცია შე დის, არ ის შე მთ ხვ ევ ები, 
რო დე საც ბა ვშ ვე ბს ვა და გა სუ ლი 
ან გა ფუ ჭე ბუ ლი პრ ოდ უქ ტით კვ
ებ ავ ენ. 

გია ბუ რჯ ან აძ ის გა ნც ხა დე
ბით, უკ ვე წლ ებ ია, ბა ღე ბში სი
ცო ცხ ლი სთ ვის სა ში ში თე ვზ ის 
სა ხე ობა შე დის, რო მე ლიც გუ ლის 
და სი სხ ლძ არ ღვ ებ ის და ავ ად ებ
ებს იწ ვე ვს. 

გია ბუ რჯ ან აძე, „ან ტი კო რუ
ფც იუ ლი კა ვშ ირ ის“ თა ვმ ჯდ ომ
არე:

– უვ არ გი სი თე ვზი წლ ებ ია შე
დის ბა ღე ბში. ზო გა დად, ეგ რე თწ
ოდ ებ ული ფი ლე ები არ ის ორ ჯერ 
გა ყი ნუ ლი და ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში 
სა მჯ ერ და ოთ ხჯ ერ გა ყი ნუ ლიც 
კი შე აქ ვთ ხო ლმე. ჩვ ენ გვ აქ ვს ვი
დეო და დო კუ მე ნტ ური მა სა ლე ბი, 
რო მე ლიც პი რდ აპ ირ დე ვს ინ ტე რნ
ეტ ში და კა რგ ად ჩა ნს, რო გორ და 
რა პი რო ბე ბში ხდ ება აღ ნი შნ ული 
ფი ლე ებ ის და მზ ად ება. პრ ოც ედ
ურ ულ ად ავ ხს ნი, რო გორ მზ ად დე
ბა და შე მდ ეგ მშ ობ ლე ბმა გა და წყ
ვი ტონ, რა ტომ შე იც ავს სა ფრ თხ ეს 
ას ეთი თე ვზ ის მი ცე მა მა თი შვ ილ
ებ ის თვ ის: რე წვ ის დრ ოს თე ვზი პი
რვ ელ ად და მუ შა ვე ბას გა დის გე მზე 
და ხდ ება მი სი გა ყი ნვა. თე ვზ ის 70
80% ჩი ნე თი დან მო დის, ად გი ლზე 
ჩა მო სვ ლის შე მდ ეგ ქა რხ ნე ბში უკ ვე 
მე ორ ედ იყ ინ ება. პო ლი ფო სფ ატ ებ
ით ხდ ება ფი ლეს ნა ჭრ ებ ის და მუ შა
ვე ბა, და ახ ლო ებ ით 24 სა ათ ის გა ნმ
ავ ლო ბა ში ის ინი პო ლი ფო სფ ატ ის 
კა სრ ში ინ ახ ება. რო გო რც წე სი, ეს 
კე თდ ება მა სის მო მა ტე ბის მი ზნ ით. 
შე მდ ეგი ეტ აპი წყ ალ ში მო თა ვს ება 
და კვ ლავ გა ყი ნვ აა. აღ ნი შნ ული პო
ლი ფო სფ ატ ებ ით და მუ შა ვე ბუ ლი 
თე ვზი, რო მე ლიც ბა ღე ბში შე დის, 
ძა ლი ან ბე ვრ და ავ ად ებ ას იწ ვე ვს. 
პი რვ ელ რი გში, ახ დე ნს გუ ლის და
ავ ად ებ ებ ის პრ ოვ ოც ირ ებ ას, გულ
სი სხ ლძ არ ღვ თა და ავ ად ებ ებს და 
რო დე საც ას ეთი სა ხის პრ ოდ უქ ტი 
მო იხ მა რე ბა პა ტა რა ბა ვშ ვე ბში, სკ
ოლ ამ დე ლი ას აკი მა ქვს მხ ედ ვე ლო
ბა ში, სა ვს ებ ით მი უღ ებ ელ ია. 

– მშ ობ ლე ბს აქ ვთ მი ღე ბუ ლი 
ეს ინ ფო რმ აც ია?

– რაც უნ და გა გი კვ ირ დეთ, მშ
ობ ლე ბი ამ ყვ ელ აფ რის ახ სნ ის 
შე მდ ეგ იც ით, რა ზე ამ ახ ვი ლე ბენ 

„მოხდა ინდმეწარმის 
დაპატიმრება, 

რომელიც მეტრო  
„სამგორის“ 

ტერიტორიაზე, 
კერძო ბინებში 

ანტისანიტარიულ 
პირობებში 

გაფუჭებულ ხორცს 
ასუფთავებდა და 

სწორედ ეს უვარგისი 
პროდუქტი 

შეჰქონდა ბაღებში“

EXCLUSIVE
ყუ რა დღ ებ ას? ბა ღე ბი უფ ას ოა და 
რო გორ მო ვთ ხო ვოთ ბა ღს ხა რი სხ
ია ნი სა კვ ებ იო... სულ რა მდ ენ იმე წლ
ის წი ნათ მო ხდა ბა ღე ბის გა და სვ ლა 
სა ბი უჯ ეტო და ფი ნა ნს ებ აზე, მა გრ ამ 
ეს იმ ას არ ნი შნ ავს, რომ მათ ბა ვშ ვე
ბი უნ და და გვ იწ ამ ლონ და უხ არ ის ხო 
პრ ოდ უქ ცი ის გა მო პა სუ ხი არ ავ ინ არ 
უნ და აგ ოს. 

– რა და ავ ად ებ ებს იწ ვე ვს აღ ნი
შნ ული თე ვზ ის მი ღე ბა დრ ოთა გა
ნმ ავ ლო ბა ში, ეს ეც იც იან მშ ობ ლე
ბმა?

– რა თქ მა უნ და, არ იც იან და ახ ლა 
თქ ვე ნი გა ზე თის სა შუ ალ ებ ით გა იგ
ებ ენ. აღ ნი შნ ული პო ლი ფო სფ ატ ებ ის 
მი ღე ბა წა რმ ოუ დგ ენ ელ შე დე გე ბს 
იღ ებს, მე ვა მტ კი ცებ, რომ ეს სე ქტ
ორი, ბა ღე ბს ვგ ულ ის ხმ ობ, სა ვს ებ ით 
უხ არ ის ხო პრ ოდ უქ ცი ით არ ის გა ჯე
რე ბუ ლი. აბ სო ლუ ტუ რად და ცე მუ
ლია ხა რი სხი კვ ებ ის ბლ ოკ ში.

– კო ნკ რე ტუ ლი მა გა ლი თი შე
გი ძლ იათ და გვ ის ახ ელ ოთ, მა გა ლი

თად, რო მე ლი მე ბა ღი?
– მა გა ლი თად, შა რშ ან შე ვა მო წმ ეთ 

66ე ბა ღი და აღ მო ვა ჩი ნეთ, რომ ვა
და გა სუ ლი სო სი სი მო იხ მა რე ბო და. 

– რა მდ ენ ად ძვ ელი იყო?
– ორი კვ ირ ის ვა და გა სუ ლი იყო, 

ბა ვშ ვე ბს აჭ მე ვდ ნენ ვა და გა სულ ორ
ცხ ობ ილ ებს, ვა და გა სულ კვ ერ ცხს. არ 
იყო და ცუ ლი ტე მპ ერ ატ ურ ული რე
ჟი მი ხო რცპრ ოდ უქ ტე ბის შე ნა ხვ ის 
და ასე შე მდ ეგ. ანუ ამ სე გმ ენ ტს მა კო
ნტ რო ლე ბე ლი არ ავ ინ არ ჰყ ავს. არც 
მე რი ას აი ნტ ერ ეს ებს და არც მი ნი სტ
რს. ერ თა დე რთი ინ ტე რე სი არ სე ბო ბს 
მხ ოლ ოდ, რო გო რმე აკ ეთ ონ ფუ ლი 
კო მპ ან იე ბმა, რო მლ ებ იც ამ არ აგ ებ ენ 
ბა ღე ბს. ის ინი სა კუ თარ ჯი ბე ებს ჩვ
ენი ბა ვშ ვე ბის ჯა ნმ რთ ელ ობ ის ხა რჯ
ზე ის ქე ლე ბენ. ეს პრ ობ ლე მა ას ეთ ივე 
სი მწ ვა ვით იდ გა წი ნა ხე ლი სუ ფლ ებ
ის დრ ოს აც და იგ ივე მდ გო მა რე ობ
აა ამ ჯე რა დაც. მი ნდა სა მო მა ვლ ოდ 
და ინ ერ გოს კო ნტ რო ლის მე ქა ნი ზმი.  
აუ ცი ლე ბლ ად უნ და და ინ ერ გოს სკ

ოლ ამ დე ლი ას აკ ის ბა ვშ ვე ბის სა კვ ები 
პრ ოდ უქ ტის ხა რი სხ ის კო ნტ რო ლი. 
მა გა ლი თად, იყო შე მთ ხვ ევა, რო დე
საც ვა რგ ისი ხო რცი მი იტ ან ეს, მა
გრ ამ ტე მპ ერ ატ ურ ის და უც ვე ლო ბის 
გა მო ხო რცი გა ფუ ჭე ბუ ლი იყო, სუ ნი 
ჰქ ონ და. გა მო რთ ულ მა ცი ვრ ებ ში ალ
აგ ებ ენ ხო ლმე ხო რცპრ ოდ უქ ტე ბს. 
ბა ღის გა მგ ებ ლე ბი და დი რე ქტ ორ ები, 
რო გო რც წე სი, ას ეთ დე ტა ლე ბს არ 
აქ ცე ვენ ყუ რა დღ ებ ას, სი ნა მდ ვი ლე ში 
კი ეს ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი დე ტა
ლია. იყო ფა ქტი, რო დე საც სუ რს ათ ის 
უვ ნე ბლ ობ ის სა აგ ენ ტომ სტ ან და რტი 
შე იმ უშ ავა, რომ ყვ ელა ბა ღში უნ და 
იყ ოს რა მდ ენ იმე მა ცი ვა რი, რო მლ ებ
შიც სხ ვა და სხ ვა სა ხის პრ ოდ უქ ტე ბი 
ცალცა ლკე იქ ნე ბა შე ნა ხუ ლი. ხო
რც ის შე ნა ხვ ას აბ სო ლუ ტუ რად სხ ვა 
ტე მპ ერ ატ ურა ეს აჭ ირ ოე ბა, კვ ერ ცხს 
– სხ ვა და კა რა ქს კი დევ – უფ რო გა
ნს ხვ ავ ებ ული. პრ ობ ლე მა იმ დე ნია, 
ამ მხ რივ, რომ ჩა მო თვ ლა საც კი ვერ 
ავ უდ ივ ართ. სულ ახ ალი ფა ქტ ია, რა
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ლე ვან ვა სა ძის ბო ლო სა ტე
ლე ვი ზიო გა ელ ვე ბამ, პუ ტი ნთ ან 
და ახ ლო ებ ული ქა რთ ვე ლი ბი ზნ
ეს მე ნის, მი ხე ილ ხუ ბუ ტი ას ნა
თქ ვა მი გა მა ხს ენა. ხუ ბუ ტი ას თან 
ინ ტე რვ იუ ორ იო დე თვ ის წინ ჩა
ვწ ერე და ლე ვან ვა სა ძის შე სა ხე
ბაც ვკ ით ხე. 

„სბ ერ ბა ნკ ის“ პრ ეზ იდ ენ ტმა, 
გე რმ ან გრ ეფ მა და მე სულ ახ ლა
ხან შე ვს ვით ლე ვან ვა სა ძის სა დღ
ეგ რძ ელო“, – ამ ბო ბდა ხუ ბუ ტია. 
სი მა რთ ლე გი თხ რათ, მა ში ნაც არ 
გა მკ ვი რვ ებ ია, თუ რა ტომ სვ ამ დნ
ენ რუ სე თში ვა სა ძის სა დღ ეგ რძ
ელ ოს, მა გრ ამ ამ ერ იკ ელ ებ ის მი ერ 
კი ევ ის ცე ნტ რის გა და წვ ის შე სა ხებ 
გა კე თე ბუ ლმა გა ნც ხა დე ბამ, კი დევ 
უფ რო გა ამ ყა რა ჩე მი აზ რი ამ პი
რო ვნ ებ ის შე სა ხებ. 

რო დე საც კი ევ ის ცე ნტ რის გა
და წვ ას – ამ ერ იკ ის, 2008 წლ ის 
ომ ის და წყ ებ ას კი სა ქა რთ ვე ლოს 
„და მს ახ ურ ებ ად“ მი იჩ ნევ, ცხ ად ია, 
მო სკ ოვ ში შე ნს სა დღ ეგ რძ ელ ოს 
და ლე ვენ, თა ნაც ფე ხზე წა მო მდ
გა რი. არც იმ აშ ია რა იმე გა სა კვ ირი, 
რომ მას არ ას დრ ოს ჰქ ონ ია კო ნფ
ლი ქტი პუ ტი ნის ოლ იგ არ ქე ბთ ან.  

„ლე ვა ნი ჩე მს მე გო ბა რთ ან მუ
შა ობ და, სწ ორ ედ მი სი მე შვ ეო ბით 
გა ვი ცა ნი ის. მას არ ას დრ ოს ჰქ ონ ია 
რუ სე თში კო ნფ ლი ქტი. იც ოდა თა
ვი სი სა ქმე, რო გორ უნ და ეკ ეთ ებ
ინა ბი ზნ ესი. მის მი მა რთ აქ ყვ ელა 
კა რგ ად იყო და არ ის კი დეც გა ნწ
ყო ბი ლი“, – ამ ბო ბს ხუ ბუ ტია. 

პო ლი ტო ლო გი სო სო ცი სკ არ იშ
ვი ლი ვა სა ძის პი რო ვნ ებ ას კა რგ ად 
იც ნო ბს. ის ბი ზნ ეს მე ნის ლე ქტ ორ
იც იყო. „პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ რი
სას ცი სკ არ იშ ვი ლი გა კვ ირ ვე ბას 
გა მო თქ ვა მს ყო ფი ლი სტ უდ ენ ტის 
ბო ლო დრ ოი ნდ ელი გა ნც ხა დე ბე
ბის გა მო. 

სო სო ცი სკ არ იშ ვი ლი, ექ სპ ერ
ტი:

– ჩე მთ ვის ლე ვან ვა სა ძე არ გა
ხლ ავთ მხ ოლ ოდ ტე ლე ეკ რა ნი დან 
გა ცნ ობ ილი ად ამ ია ნი. ის იყო ჯერ 
ჩე მი სტ უდ ენ ტი, შე მდ ეგ ჩე მი თა
ნა მშ რო მე ლი სა გა რეო ურ თი ერ
თო ბა თა სა ხე ლმ წი ფო კო მი ტე ტში. 
კა რგ ად ვი ცნ ობ მის ოჯ ახს. რა იმე 
სწ რა ფვ ას პო ლი ტი კი სა დმი ვერ 
ვა ტყ ობ დი. ამ კა ცმა ლა მის ხა ტზე 
და იფ იცა, რომ პო ლი ტი კუ რი ამ ბი
ცი ები არ აქ ვს, თუ მცა კი თხ ვე ბი 

მა ინც ჩნ დე ბა. კა ტე გო რი ულ ად არ 
ვი ზი არ ებ ლე ვა ნის მო სა ზრ ებ ას, 
რომ კი ევ ის ცე ნტ რი ამ ერ იკ ელ ებ მა 
გა და წვ ეს. მი კვ ირს მი სი ას ეთი შე
ფა სე ბა, თუ მცა ბე ვრ იმ სა კი თხ ზე 
სი ამ ოვ ნე ბით ვი სა უბ რე ბდი მა სთ
ან, რა საც ჰქ ვია სა უკ ეთ ეს ოს წა მო
ღე ბა ჩვ ენი პა რტ ნი ორ ებ ის გან. ამა 
თუ იმ ვე ქტ ორ ის რა დი კა ლი ზა ცია 
არ შე იძ ლე ბა და ეს სა კმ აოდ მე ტი 
სა ფრ თხ ის შე მც ვე ლია“, – ამ ბო ბს 
ცი სკ არ იშ ვი ლი.

ლე ვან ვა სა ძემ გა ნა თლ ება „გა
რყ ვნ ილ“ და სა ვლ ეთ ში, კე რძ ოდ, 
შე ერ თე ბულ შტ ატ ებ ში მი იღო. 
90ია ნი წლ ებ ში კი რუ სე თს მი აშ
ურა და ბი ზნ ესი წა მო იწ ყო. 1998 
წე ლს ის ხდ ება კო რპ ორ აც ია „სი
სტ ემ ას“ ვი ცეპრ ეზ იდ ენ ტი. „სი
სტ ემა“ ერთერ თი ყვ ელ აზე დი დი 
რუ სუ ლი კო მპ ან იაა, რო მე ლიც ბე
ვრ სხ ვა და სხ ვა სფ ერ ოშ ია წა რმ ოდ
გე ნი ლი. კო მპ ან იის და მფ უძ ნე ბე ლი 
და დი რე ქტ ორ თა სა ბჭ ოს თა ვმ ჯდ
ომ არე ვლ ად იმ ირ ევ ტუ შე ნკ ოვი 
რუ სუ ლი ოლ იგ არ ქი ული ელ იტ ის 
ერთერ თი გა ვლ ენ ია ნი წე ვრ ია. მას 
აქ ვს პი რა დი კო ნტ აქ ტე ბი, რო გო
რც ვლ ად იმ ერ პუ ტი ნთ ან, ისე პო
სტ სა ბჭ ოთა ქვ ეყ ნე ბის სხ ვა ლი დე
რე ბთ ან. 

რუ სე თში გა მდ იდ რე ბუ ლი ვა
სა ძე 20082009 წლ ებ ში ბრ იტ ან
ეთ ში ცხ ოვ რო ბდა, 2009 წე ლს კი 
სა ქა რთ ვე ლო ში და ბრ უნ და, თუ
მცა, რო გო რც პრ ეს აში იწ ერ ება, 
რუ სე თში მას კვ ლავ აქ ვს აქ ტი ური 
ბი ზნ ესი – 2010 წლ ის ია ნვ არ ში 
ვა სა ძემ მო სკ ოვ ში ჩა მო აყ ალ იბა 
პი რდ აპ ირი ინ ვე სტ იც იე ბის ფო
ნდი – Prometheus Capital Partners. 

სა ქა რთ ვე ლო ში და ბრ უნ ებ
ული ვა სა ძე აა ქტ იუ რე ბს 

კო ნტ აქ ტე ბს რო გო რც მღ ვდ ელ
მს ახ ურ ებ თან, ისე ბა გრ ატ იო ნთა 
სა მე ფოს შტ ოს თან, რო მე ლმ აც მას 
რა ინ დის ტი ტუ ლიც კი უბ ოძა. სა
ზო გა დო ებ ის ნა წი ლი ეჭ ვო ბს, რომ 
ვა სა ძე პო ლი ტი კა ში შე მო სვ ლი სთ
ვის ნი ად აგს იმ ზა დე ბს და ამ მი ზნ
ის მი სა ღწ ევ ად ეკ ლე სი ის მხ არ და
ჭე რის მო პო ვე ბას ცდ ილ ობს. ის, 
ერ თი მხ რივ, მო ით ხო ვს „სა აკ აშ
ვი ლის კრ იმ ინ ალ ური რე ჟი მის გა
სა მა რთ ლე ბას“, მე ორე მხ რივ, უპ
ირ ის პი რდ ება მმ არ თვ ელი გუ ნდ ის 
ყვ ელ აზე უფ რო პრ ოდ ას ავ ლურ 
ძა ლე ბს. აშ კა რაა, რომ ამ ით ვა სა ძე 
პო ლი ტი კუ რი ვე ლის გა სუ ფთ ავ ებ
ას ცდ ილ ობს და სა სუ რვ ელ მო მე
ნტს ელ ის. ეს მო მე ნტი კი და დგ ება 
მა ში ნვე, რო გო რც კი „ქა რთ ული 
ოც ნე ბა“ პო პუ ლა რო ბას და კა რგ
ავს. არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა
ლე ბი სგ ან იმ ედ გა ცრ უე ბულ სა ზო
გა დო ებ ას ვა სა ძე ქვ ეყ ნის გა და რჩ
ენ ის სა კუ თარ რე ცე პტს შე სთ ავ აზ
ებს და, სა ვა რა უდ ოდ, პო ლი ტი კა ში 
მო სვ ლის გა და წყ ვე ტი ლე ბას გა
რდ აუ ვა ლი აუ ცი ლე ბლ ობ ით ახ სნ
ის – ქვ ეყ ანა იღ უპ ება და არ მა ქვს 
უფ ლე ბა, კვ ლავ გა რე დან ვუ ყუ რო 
ამ ყვ ელ აფ ერს. 

სა ბო ლო ოდ კი, ქვ ეყ ნის გა
და რჩ ენ ის ნა ცვ ლად, შე სა ძლ ოა, 
კრ ემ ლში და წე რი ლი პრ ოე ქტი შე
გვ რჩ ეს. ამ ის სა ფუ ძვ ელს იძ ლე ვა 
2013 წლ ის მა რტ ში მის მი ერ გა მო
ქვ ეყ ნე ბუ ლი ნა შრ ომი, რო მე ლიც 
ცა ლს ახ ად ან ტი და სა ვლ ური პა თო
სი თა და რუ სუ ლი იდ ეო ლო გი ით აა 
გა ჯე რე ბუ ლი. 

„ერ თმ ორ წმ უნე რუ სე ბი კუ ლტ
ურ ულ ად აც და ზნ ეო ბრ ივ ად აც 
ჩვ ენი მტ რე ბი კი არა, ჩვ ენი მო კა
ვშ ირ ეე ბი არ იან“, – ას ეთ ია ვა სა ძის 
ნა შრ ომ ის დე და აზ რი. რუ სე თში 
გა მდ იდ რე ბუ ლი ბი ზნ ეს მე ნი მი იჩ
ნე ვს, რომ ამ ერ იკ ელ ებს ღმ ერ თის 
ნა ცვ ლად მა სო ნე ბი სა და ფუ ლის 
სწ ამთ, მის რი სხ ვას იმ სა ხუ რე
ბენ კა თო ლი კე ები, რო მლ ებ საც 
მა რთ ლმ ად იდ ებ ლე ბის მტ რე ბად 
მო იხ სე ნი ებს. ვა სა ძე სა ჯა რო გა
მო სვ ლე ბში პი რდ აპ ირ, თუ ირ იბ ად 
ცდ ილ ობს, სა ზო გა დო ება და სა ვლ
ეთ ის გა ხრ წნ ილ ობ ასა და სა ქა რთ
ვე ლო ში პრ ოდ ას ავ ლუ რი ძა ლე ბის 
გა ნა დგ ურ ებ ის აუ ცი ლე ბლ ობ აში 
და არ წმ უნ ოს. 

ექ სპ ერ ტე ბის ნა წი ლი და რწ
მუ ნე ბუ ლია, რომ ვა სა ძე რუ სუ ლი 
პრ ოე ქტ ია, რო მე ლიც პო ლი ტი
კა ში სა კუ თა რი რო ლის გა აქ ტი
ურ ებ ას მო თმ ინ ებ ით ელ ოდ ება. 
რო დის გა მო ჩნ დე ბა ის რე ალ ურ 
პო ლი ტი კურ ტა ტა მზე, ამ ის თქ
მა რთ ულ ია, თუ მცა ყვ ელ აფ ერი 
მი უთ ით ებს იმ აზე, რომ ის პო
ლი ტი კუ რი ლი დე რო ბი სკ ენ ის წრ
აფ ვის. ამ ჟა მად ვა სა ძე სა კუ თარ 
შე ფა სე ბე ბში სრ ულ იად თა ვი სუ
ფა ლია და არც რა იმე პა სუ ხი სმ
გე ბლ ობა ეკ ის რე ბა, მა გრ ამ რა 
მო ხდ ება, თუ ის ქვ ეყ ნის მა რთ ვის 
სა და ვე ებს აი ღე ბს ხე ლში? მი სი 
რი ტო რი კი დან გა მო მდ ინ არე ამ 
კი თხ ვა ზე პა სუ ხი არ ცთუ ისე ძნ
ელ ია – და სა ვლ ეთ თან კა ვშ ირ ის 
გა წყ ვე ტა და სრ ული იზ ოლ აც ია. 
ცხ ად ია, ეს იქ ნე ბა სა ქა რთ ვე ლო
ში რუ სე თი სა და პრ ორ უს ული 
ძა ლე ბის სა ბო ლოო გა მა რჯ ვე ბის 
უტ ყუ არი ნი შა ნი. 

მი სი ხე დვა და რე ალ ური ცხ ოვ
რე ბა სა კმ აოდ წი ნა აღ მდ ეგ ობ რი
ვი ცაა: 1. ის ამ ბო ბს, რომ არ არ ის 
პრ ორ უსი, მა გრ ამ ოკ უპ ანტ ქვ ეყ
ან ას ჩვ ენს მო კა ვშ ირ ედ გა ნი ხი ლა
ვს და არა მტ რად. ეს გა სა გე ბი ცაა, 
რა დგ ან მი ლი ონ ებ ად შე ფა სე ბუ
ლი მი სი კა პი ტა ლის ძი რი თა დი 
ნა წი ლი, სწ ორ ედ ერ თმ ორ წმ უნე 
რუ სე თში ინ ახ ება; 2. ამ ერ იკ ას 
მა სო ნე ბი სა და გა რყ ვნ ილ ებ ის ქვ
ეყ ნად ახ ას ია თე ბს, თუ მცა თა ვად 
გა ნა თლ ება სწ ორ ედ ამ ერ იკ აში 
აქ ვს მი ღე ბუ ლი; 3. მო ით ხო ვს „სა
აკ აშ ვი ლის 9წლ ია ნი კრ იმ ინ ალ
ური რე ჟი მის“ გა სა მა რთ ლე ბას, 
თუ მცა თა ვად ამ 9 წლ ის გა ნმ ავ
ლო ბა ში ხმა არ ამ ოუ ღია; 4. სა
კუ თარ თა ვს ხე ლი სუ ფლ ებ ის მხ
არ და მჭ ერ ად მო ია ზრ ებს, თუ მცა 
შა ნსს არ უშ ვე ბს, რომ სა ჯა რო 
გა მო სვ ლე ბში მმ არ თვ ელ გუ ნდ ში 
შე მა ვა ლი პრ ოდ ას ავ ლუ რი ძა ლე
ბი ან ტი ერ ოვ ნულ ქმ ედ ებ ებ ში არ 
და ად ან აშ აუ ლოს; 5. გვ ევ ლი ნე ბა, 
რო გო რც მა რთ ლმ ად იდ ებ ლო ბის 
და მც ვე ლი, თუ მცა ეს ხე ლს არ 
უშ ლის, გა ამ არ თლ ოს, ან წა აქ ეზ
ოს ის ეთი ძა ლა დო ბრ ივი და ან ტი
ჰუ მა ნუ რი ქმ ედ ებ ები, რო გო რიც 
2013 წლ ის 17 მა ისს თბ ილ ის ში 
გა ნვ ით არ და.

ვასაძის 5 ელფერი

ვასაძე პოლიტიკური 
ველის გასუფთავებას 

ცდილობს და 
სასურველ მომენტს 
ელის. ეს მომენტი 

კი დადგება 
მაშინვე, როგორც კი 
„ქართული ოცნება“ 
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მდ ენ იმე დღ ის – ბა ღე ბის მა რთ ვის 
სა აგ ენ ტომ შე სა ბა მი სი მო ნი ტო
რი ნგ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის დრ ოს 
აღ მო აჩ ინა მო პა რუ ლი ხო რცპრ
ოდ უქ ტე ბი. რა მდ ენ იმე თვ ის წი ნათ 
ერთერთ ბა ღში თო რმ ეტი გა ფუ ჭე
ბუ ლი ქა თა მი აღ მო აჩ ინ ეს, ბა ღე ბის 
მა რთ ვის სა აგ ენ ტომ იქ ვე გა აფ ორ
მა გა ფუ ჭე ბუ ლი სა კვ ებ ის გა ნა დგ
ურ ებ ის აქ ტი და ნა გვ ის ბუ ნკ ერ ში 
ჩა ყა რა, რომ მა თი გა მო ყე ნე ბა არ 
მო მხ და რი ყო.

– რაც შე ეხ ება მო პა რულ პრ
ოდ უქ ტს, ამ ის და მა და სტ ურ ებ
ელი ფა ქტ ები არ სე ბო ბს?

– ბა ღე ბში შე სუ ლი პრ ოდ უქ ტის 
ნა წი ლი ვი ღაცვი ღა ცე ბს სა ხლ ში 
მი აქ ვთ. ამ ის ვი დე ოფ აქ ტე ბი არ სე
ბო ბს. ეს ვი დეო გა და ვე ცით ბა ღე
ბის მა რთ ვის სა აგ ენ ტოს, მა გრ ამ 
რე აგ ირ ება არ მო მხ და რა.

– რო მელ ბა ღში და ფი ქს ირ და 
მო პა რვ ის ფა ქტი?

– ეს ბა ღი მდ ებ არ ეო ბს ვა კესა
ბუ რთ ალ ოს ტე რი ტო რი აზე. თუ მცა 
იმ შე მთ ხვ ევ აში, თუ ამ ფა ქტ ით შე
სა ბა მი სი უწ ყე ბე ბი და ინ ტე რე სდ ებ
იან, ბუ ნე ბრ ივ ია, მე და ვა სა ხე ლებ 
კო ნკ რე ტულ ბა ღს, სა დაც მო პა რვ ის 
ფა ქტი და ვა ფი ქს ირ ეთ. მშ ობ ლე ბს 
თა ვი ან თი ტე ლე ფო ნე ბით ჰქ ონ დათ 
გა და ღე ბუ ლი, რო გორ გა ჰქ ონ დათ 
ბა ღი დან პრ ოდ უქ ტე ბი თა ნა მშ რო
მლ ებს. ამ ინ ფო რმ აც იის მი ღე ბის 
შე მდ ეგ ჩვ ენ თა ვად გა და ვწ ყვ იტ ეთ 
შე მო წმ ება აღ ნი შნ ული ბა ღის, ჩვ
ენი მო ნი ტო რი ნგ ის ჯგ უფი დი ლი
დან სა ღა მო მდე და უდ არ აჯ და და 
გვ აქ ვს ვი დე ომ ას ალა, სა დაც კა რგ
ად ჩა ნს, რო გორ გა მო დის ბა ღის 
წა რმ ომ ად გე ნე ლი და ტვ ირ თუ ლი 
სა მს ახ ურ იდ ან, რო გორ ალ აგ ებს 
მა ნქ ან აში და ხუ ნძ ლულ  პრ ოდ უქ
ტე ბს. სა და რბ აზ ომ დე მი ჰყ ვა ჩვ ენი 
მო ნი ტო რი ნგ ის ჯგ უფი ამ პი რო ვნ
ებ ას და სა ხლ ში შე იტ ანა ბა ღი დან 
წა მო ღე ბუ ლი პრ ოდ უქ ტე ბი.  მს გა ვს 
ფა ქტ ებ ზე მწ ვა ვე რე აგ ირ ება უნ და 
ხდ ებ ოდ ეს. 

– ბა ღე ბის სა აგ ენ ტო არ აწ არ
მო ებს მო ნი ტო რი ნგს მს გა ვს ფა
ქტ ებ ზე?

– და იწ ყო მო ნი ტო რი ნგი, მა გრ ამ 
ეს არ არ ის სა კმ არ ისი, სა ჭი როა გა
ძლ იე რე ბუ ლი ყუ რა დღ ება და მკ აც
რი რე აგ ირ ება. პე რი ოდ ულ ად უნ და 
ტა რდ ებ ოდ ეს მო ნი ტო რი ნგი სხ ვა
და სხ ვა სა კვ ებ ზე გა კო ნტ რო ლე ბის 
მი ზნ ით. მს გა ვსი არ აფ ერი კე თდ
ება. კვ ირ ის ან თვ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
უნ და აი ღონ სხ ვა და სხ ვა ბა ღი დან 
სა კვ ებ ის ნი მუ შე ბი, რი თიც ბა ვშ
ვე ბს კვ ებ ავ ენ, უნ და მო ხდ ეს მა თი 
ლა ბო რა ტო რი ული შე მო წმ ება და 
მშ ობ ლე ბს აუ ცი ლე ბლ ად უნ და გა
ეც ნოს მა თი პა სუ ხე ბი. რაც მთ ავ არ
ია, მს გა ვსი რე იდ ები მო ულ ოდ ნე ლი 
უნ და იყ ოს. ბა ღე ბი, სკ ოლ ამ დე ლი 
ას აკ ის ბა ვშ ვე ბის კვ ება არ ის აბ სო
ლუ ტუ რად ფუ ლის შო ვნ ის გა რე მო 
კო ნკ რე ტუ ლი ად ამ ია ნე ბი სთ ვის. ეს 
და უშ ვე ბე ლია. 

– რო დე საც რო მე ლი მე ბა ღში 
აღ მო აჩ ენთ და რღ ვე ვას, გა რკ ვე
ული პე რი ოდ ის შე მდ ეგ ხდ ება იმ 
კო ნკ რე ტუ ლი ბა ღის გა და მო წმ
ება?

– რა თქ მა უნ და. მა გა ლი თი სთ ვის 
მო გა ხს ენ ებთ დი დუ ბეჩუ ღუ რე თის 
ბა ღს, სა დაც შე მო წმ ებ ის შე მდ ეგ ად 
აღ მო ვა ჩი ნეთ გა ფუ ჭე ბუ ლი სა ქო

ნლ ის ხო რცი. სუ რს ათ ის უვ ნე ბლ
ობ ის სა აგ ენ ტომ აღ ნი შნ ულ ფა ქტ
ზე შე ად გი ნა სა მა რთ ალ და რღ ვე ვის 
აქ ტი და გა და სცა ფი ნა ნს ურ სა მს ახ
ურს. შე დე გად მო ხდა ინ დმ ეწ არ მის 
და პა ტი მრ ება, რო მე ლიც მე ტრო  
„სა მგ ორ ის“ ტე რი ტო რი აზე, კე რძო 
ბი ნე ბში ან ტი სა ნი ტა რი ულ პი რო
ბე ბში გა ფუ ჭე ბულ ხო რცს ას უფ
თა ვე ბდა და სწ ორ ედ ეს უვ არ გი სი 
პრ ოდ უქ ტი შე ჰქ ონ და ბა ღე ბში ბა
ვშ ვე ბი სთ ვის სა კვ ებ ად. ბე ვრს ჩვ ენი 
აქ ტი ურ ობა აღ იზ ია ნე ბს, თუ მცა 
მი ნდა ვთ ქვა, რომ ჩვ ენ არ გა ვჩ ერ
დე ბით და ყვ ელა ას ეთ და მნ აშ ავ ეს 
აუ ცი ლე ბლ ად გა მო ვა ვლ ენთ. ჩვ ენი 
ორ გა ნი ზა ცია არ ავ ით არ შე მთ ხვ
ევ აში არ გა ჩე რდ ება, კი დევ უფ რო 
აქ ტი ურ მო ნი ტო რი ნგს გა ნვ ახ ორ
ცი ელ ებთ სა კვ ებ პრ ოდ უქ ტე ბზე. 

– ქუ რდ ობ ის ფა ქტ ები რა მდ ენ
ად ხშ ირ ია?

– ძა ლი ან ხშ ირ ია. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ ზო გი ერთ ად გი ლას ვი
დე ოკ ამ ერ ები და მო ნტ აჟ და, მო პა
რვ ის ფა ქტ ებ ის შე მც ირ ებ ისა და 
სა ბო ლო ოდ აღ მო ფხ ვრ ის მი ზნ ით, 
მა ინც ხდ ება ბა ღე ბი დან პრ ოდ უქ
ტის გა ტა ნა. ბა თუ მში, სა დაც ვი დე
ოკ ამ ერ ები იყო და მო ნტ აჟ ებ ული, 7 
კი ლო ხო რც ის მო პა რვა მა ინც მო
ახ ერ ხა თა ნა მშ რო მე ლმა.

– რო გორ, არ იც ოდა კა მე რე ბის 
არ სე ბო ბის შე სა ხებ?

– 15 კი ლო ხო რცი, რო მე ლიც კო
ნკ რე ტუ ლი ბა ღის აღ სა ზრ დე ლე ბი
სთ ვის იყო გა მი ზნ ული, მზ არ ეუ ლმა 
მო ათ ავ სა ქვ აბ ში და იქ იდ ან ამ ოი
ღო მხ ოლ ოდ და მხ ოლ ოდ 6,5 კი ლო 
ხო ცი. გჯ ერ ათ, რომ ამ მზ არ ეუ ლმა 
მა რთ ლაც 15 კი ლო ხო რცი მო ათ ავ
სა ქვ აბ ში? რე ალ ურ ად მან 7 კი ლო 
ხო რცი გა მო იყ ენა ბა ვშ ვე ბი სთ ვის, 
და ნა რჩ ენი 8 კი ლო წა იღო სა ხლ ში 
და აჭ ამა თა ვი სი ოჯ ახ ის წე ვრ ებს. 
ზო გი ერ თი ბა ღის უნ ამ უსო გა მგე 
დღ ეს ასე შო ულ ობს, ხე ლფ ას ის 
გა რდა, შე მო სა ვა ლს.  ბა ვშ ვე ბის სა
კვ ებ ის ფუ ლს ჯი ბე ში იდ ებ ენ, შე სა
ბა მი სად, არ ამ იზ ნო ბრ ივ ად ხა რჯ ავ
ენ სა ბი უჯ ეტო თა ნხ ებ საც. თა ვად 
ფა ქტი, რომ  ბა ღი დღ ეს უფ ას ოა და 
მშ ობ ელს აღ არ უწ ევს ფი ქრი იმ აზე, 
რა აჭ ამ ოს და რა მი უტ ან ოს ბა ღში 
შვ ილს, ძა ლი ან კა რგ ია, მა გრ ამ მა
ღე ლვ ებს ის, რომ დღ ეს ბა ღე ბში 
უხ არ ის ხო პრ ოდ უქ ტი შე დის და 
ბა ვშ ვე ბს წა მლ ავ ენ. ბა ვშ ვე ბი უნ და 
იკ ვე ბე ბო დნ ენ უმ აღ ლე სი ხა რი სხ ის 
სა კვ ები პრ ოდ უქ ტე ბით და არა იმ 
ქი მი ური მი ნა რე ვე ბი თა და სა წა მლ
ავ ებ ით, რო მლ ებ იც ჩვ ენი ბა ვშ ვე ბის 
ჯა ნმ რთ ელ ობ აზე უა რყ ოფ ით ად აი
სა ხე ბა.

– რა მდ ენ ად პო პუ ლა რუ ლია 
ბა ღე ბში თე ვზი, სა ხე ლწ ოდ ებ ით 
პა ნგ ას იუ სი?

– პა ნგ ას იუ სი, პი რდ აპ ირ გე ტყ
ვით,  სა ში ნე ლე ბაა. სად და რო გორ 
იზ რდ ება ეს თე ვზი, დე ტა ლე ბი რომ 
გა არ კვ იოთ, ნა მდ ვი ლად მი ხვ დე
ბით, რა საც ვგ ულ ის ხმ ობ. მდ ინ არე, 
სა დაც ამ თე ვზს იჭ ერ ენ ეკ ოლ ოგ
იუ რად ერთერ თი ყვ ელ აზე და ბი
ნძ ურ ებ ული მდ ინ არ ეა მთ ელ მს ოფ
ლი ოში. ამ თე ვზ ის მი ღე ბა ზე ბე ვრი 
ქვ ეყ ანა სა ერ თოდ უა რს აც ხა დე ბს. 
შე სა ბა მი სად, პა ნგ ას იუ სი ვრ ცე ლდ
ება ის ეთ ქვ ეყ ნე ბში, სა დაც არც ლა
ბო რა ტო რი ული შე მო წმ ება ხდ ება 
და არც კვ ლე ვა.
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ინგოროყვას კლინიკა სკანდალში ეხვევა
ირ აკ ლი მა მა ლა ძე

წლ ის ტრ ან სპ ლა ნტ აც იად 
მო ნა თლ ული ოპ ერ აც ია, რო მე
ლიც ინ გო რო ყვ ას კლ ინ იკ აში 
ჩა ტა რდა, მს ხვ ერ პლ ით და სრ
ულ და. რა თქ მა უნ და, მს გა ვსი 
ფა ტა ლუ რი შე დე გი სგ ან და ზღ
ვე ული არ ავ ინ არ ის. ის, რომ 
შე დე გად სი კვ დი ლიც შე იძ ლე ბა 
და მდ გა რი ყო, ამ ის შე სა ხებ ინ
ფო რმ აც იას პა ცი ენ ტი ფლ ობ
და. ინ გო რო ყვ აში გა ნმ არ ტა ვენ, 
რომ ოჯ ახს პრ ეტ ენ ზი ები არ 
ჰქ ონ ია. თა ვი სთ ავ ად, ეს ვი თა
რე ბა ჩვ ენ თვ ის გა სა გე ბია. 

არ ის შე მთ ხვ ევ ები, რო ცა პა
ცი ენ ტი თა ვის თა ვზე იღ ებს რი
სკ ებს, რი სკ ავს და ეს მი სი არ ჩე
ვა ნია. ამ ფა ქტ ით ჩვ ენ სხ ვა მი
ზე ზით და ვი ნტ ერ ეს დით. ის ეთი 
შთ აბ ეჭ დი ლე ბა შე იქ მნა, თი თქ ოს 
ინ გო რო ყვ ას კლ ინ იკ ამ კო ნკ ურ
ენ ცი ის მი ზნ ით იჩ ქა რა და ოპ ერ
აც ია, რო მე ლიც ჩა ატ არა, წა რმ
ატ ებ ის მც ირე გა რა ნტ იას იძ ლე
ოდა. მა გრ ამ პი რვ ელ ობ ის სუ რვ
ილ მა, იმ ძლ ავ რა და ღვ იძ ლის გა
და ნე რგ ვის ოპ ერ აც ია პი რვ ელ ად 
სწ ორ ედ თბ ილ ის ში, ინ გო რო ყვ ას 
კლ ინ იკ აში ჩა ტა რდა. რო ცა მე
დი აში ეს ფა ქტი გა პი არ და და მას 
წა რმ ატ ებ ული უწ ოდ ეს, პა ცი ენ
ტი უკ ვე გა რდ აც ვლ ილი იყო. ის, 
რომ გა რდ აც ვა ლე ბა და დგა, ამ ის 
შე სა ხებ მო გვ ია ნე ბით ით ქვა და 
ის იც მხ ოლ ოდ ერთერთ ჟუ რნ
ალ ში, სხ ვა სა ხის გა ნმ არ ტე ბე ბი 
ან კო მე ნტ არ ები არ გა კე თე ბუ
ლა. 

„პრ აი მტ აი მს“ სუ რდა, პა ცი ენ
ტის ოჯ ახ იც ჩა ეწ ერა, თუ მცა, ინ
გო რო ყვ ას კლ ინ იკ ამ მა თთ ან ვერ 
და გვ აკ ავ ში რა. გა სა გე ბი მი ზე
ზის გა მო – უფ ლე ბა არ აქ ვთ. ას
ეთი ოპ ერ აც იე ბის შე მთ ხვ ევ აში 
პა ცი ენ ტის ვი ნა ობა და ხუ რუ ლია. 

მი ვყ ვეთ მო ვლ ენ ებს. რა ტომ 
შე ირ ჩა პა ცი ენ ტი, რო მე ლზ ეც 
რი სკ ის ფა ქტ ორი მა ღა ლი იყო? 
კო ნკ ურ ენ ცი ის გა მო? აქ ვე გა
ვშ იფ რა ვთ, რას ვგ ულ ის ხმ ობთ 
კო ნკ ურ ენ ცი აში. ღვ იძ ლის ტრ
ან სპ ლა ნტ აც იი სთ ვის თბ ილ ის ში 
ინ გო რო ყვ ას კლ ინ იკა ემ ზა დე ბო
და, ბა თუ მში – „ალ და გის“. ინ გო
რო ყვ ამ „ალ და გს“ ორი კვ ირ ით 
„და ას წრო“. 

„პრ აი მტ აი მს“ ვრ ცე ლი გა ნმ
არ ტე ბა მი სც ეს იმ ის შე სხ ებ, რო
გორ შე ირ ჩა დო ნო რი პა ცი ენ ტი
სთ ვის. და სა ერ თოდ, რო გორ მო
ხდა წყ ვი ლე ბის შე რჩ ევა. რო გო
რც ირ კვ ევა, ზო გმა უა რი თქ ვა, 
ზო გი ერთ შე მთ ხვ ევ აში დო ნო რი 
არ ას რუ ლწ ლო ვა ნი იყო, რა საც 
ქა რთ ული კა ნო ნმ დე ბლ ობა კრ
ძა ლა ვს. სა ბო ლო ოდ შე ირ ჩა ის, 
ვი საც ჯა ნმ რთ ელ ობ ის სხ ვა სე
რი ოზ ული პრ ობ ლე მე ბი ჰქ ონ და. 
რო გო რც აგ ვი ხს ნეს, სა ოპ ერ აც
იოდ ის თა ვად პა ცი ენ ტის და ჟი
ნე ბუ ლი მო თხ ოვ ნით შე ირ ჩა. 

თუ მცა, მი ვყ ვეთ მო ვლ ენ ებს. 
არ სე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იით, 

თბ ილ ის ში ცო ცხ ალი ღვ იძ ლის 
გა და ნე რგ ვა თბ ილ ის ის სა მე დი

ცი ნო უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და ინ გო
რო ყვ ას კლ ინ იკ ის ერ თო ბლ
ივი სა მე დი ცი ნო პრ ოე ქტ ის 
ფა რგ ლე ბში და იგ ეგ მა. 
რო გო რც უნ ივ ერ სი ტე
ტის რე ქტ ორი ზუ რაბ 
ვა და ჭკ ორ ია აც ხა დე
ბს, ამ ურ თუ ლეს ოპ
ერ აც ია ში, ქა რთ ულ 
მხ არ ეს თან ერ თად, 
ია პო ნი ის ნა გა სა
კის სა მე დი ცი ნო 
სკ ოლა და ნი დე
რლ ან დე ბის ერ აზ
მუ სის სა მე დი ცი ნო 
ინ სტ იტ უტი მო ნა წი
ლე ობ დნ ენ. მო ლა პა
რა კე ბე ბი რა მდ ენ იმე 
წე ლი გრ ძე ლდ ებ ოდა.

რო გო რც „პრ აი მტ აი
მი სთ ვის“ გა ხდა ცნ ობ ილი, 
ოპ ერ აც ია ინ გო რო ყვ ას კლ ინ

იკ აში 14 სა ათი მი მდ ინ არ ეო ბდა. 
პა ცი ენ ტი ამ ავე კლ ინ იკ ამ  შე

არ ჩია. რო გო რც ირ კვ ევა, შუ
ახ ნის მა მა კა ცი სა მე დი ცი ნო 

ცე ნტ რში  გა დი ოდა მკ ურ
ნა ლო ბის კუ რსს. ღვ იძ ლის 
გა და ნე რგ ვა ია პო ნე ლმა 
პრ ოფ ეს ორ მა, ქა რთ ველ 
კო ლე გე ბთ ან ერ თად, 
12კა ცი ანი ბრ იგ ად ით 
ჩა ატ არა. პა ცი ენ ტი პო
სტ ოპ ერ აც იულ პე რი
ოდ ში მე ექ ვსე დღ ეს გა
რდ აი ცვ ალა. 14სა ათ ია
ნი ოპ ერ აც იის და სრ ულ

ებ ის შე მდ ეგ, მე დი ას თან 
კლ ინ იკ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე

ლმა გო ჩა ინ გო რო ყვ ამ და 
ოპ ერ აც ია ში მო ნა წი ლე სხ ვა 

ექ იმ ებ მა ტრ ან სპ ლა ნტ აც ია 
და დე ბი თად შე აფ ას ეს, თუ მცა 

სა ბო ლო ოდ ცო ცხ ალი ღვ იძ ლის 

გა და ნე რგ ვა ფა ტა ლუ რად და სრ
ულ და.

აღ ნი შნ ული ოპ ერ აც იის დე ტა
ლე ბზე „პრ აი მტ აი მი“ კლ ინ იკ ის 
პრ ეს სა მს ახ ურს ეს აუ ბრა.

გა ნმ არ ტე ბე ბი ლე ლა მა ნა გა
ძემ გა აკ ეთა:

– ქა ლბ ატ ონო ლე ლა, რო გო
რც გა ვი გეთ, ინ გო რო ყვ ას კლ
ინ იკ აში ჩა ტა რე ბუ ლი უნ იკ ალ
ური ოპ ერ აც იის შე დე გად პა ცი
ენ ტი და იღ უპა...

– იც ით, რო გორ არ ის? იქ ნებ 
პა ცი ენ ტის ოჯ ახ ის გან ავ იღ ოთ 
ნე ბა რთ ვა, თუ ის ინი აპ ირ ებ ენ 
სა უბ არს ამ თე მა ზე...

– ჩვ ენ გვ აი ნტ ერ ეს ებს, უბ
რა ლოდ, პა ცი ენ ტი ამ უნ იკ ალ
ური ოპ ერ აც იის შე მდ ეგ და იღ
უპა? 

– იც ით, რო გორ არ ის? პა ცი

წლის ტრანსპლანტაცია 
მსხვერპლით დასრულდა!!!

„ჩვენთან გაპიარდა 
არა ეს კონკრეტული 

ფაქტი, არამედ ამ 
პროგრამის დაწყება, 
ანუ ის, რომ ასეთი 

ოპერაციების 
გაკეთება 

დაიწყო... დაიწყო 
საქართველოში ეს 
ოპერაციები და ეს 

კარგია“
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ინგოროყვას კლინიკა სკანდალში ეხვევა
ენ ტი არ და ღუ პუ ლა ტრ ან სპ ლა
ნტ აც იის გა მო. მას ჰქ ონ და სხ ვა 
პა თო ლო გი ები და თვ ით ონ მი სი 
ოჯ ახ ის წე ვრ ები მო ვი დნ ენ თხ
ოვ ნით... პა ტრ ონი თუ მო გვ ცე მს 
უფ ლე ბას, რომ ვი ლა პა რა კოთ ამ 
თე მა ზე, კი ბა ტო ნო.

– პა ტრ ონი რა შუ აშ ია ამ შე
მთ ხვ ევ აში, კლ ინ იკ ამ ხომ გა
და წყ ვი ტა და შე არ ჩია სა სუ რვ
ელი პა ცი ენ ტი?

– პა ცი ენ ტი ძა ლი ან მძ იმე მდ
გო მა რე ობ აში იყო, პა ტრ ონი იყო 
თვ ით ონ თხ ოვ ნით მო სუ ლი, მათ 
არ შე ეძ ლოთ მი სი წა ყვ ანა, და 
რა დგ ან ჩვ ენ ვა პი რე ბდ ით და 
ად რე გვ ქნ ოდა მო ლა პა რა კე ბე
ბი, სწ ორ ედ ამ პა ცი ენ ტის გა მო 
გა ნა ხლ და ეს მო ლა პა რა კე ბე ბი, 
თხ ოვ ნის სა ხით, რომ ჩა მო სუ ლი
ყვ ნენ, იმ იტ ომ რომ პა ცი ენ ტის 
პა ტრ ონ ის ძა ლი ან დი დი თხ ოვ ნა 
იყო, რომ მა ინც გვ იკ ვდ ებ აო და 
იქ ნებ რო გო რმე...

– მა ინც გვ იკ ვდ ება და იქ ნებ 
რო გო რმე თქ ვენ მო კლ ათო? თუ 
რო გორ არ ის?

– არა, ასე არ ყო ფი ლა, იქ ნებ 
რო გო რმე რა მე ეშ ვე ლო სო.

– ქა რთ ვე ლი ექ იმ ები თუ მო
ნა წი ლე ობ დნ ენ ამ ოპ ერ აც ია
ში?

– იც ით, რო გორ იყო? მას მი სი 
გუ ნდი ჰყ ავს.

– და ფი ნა ნს ება ვი სი მხ რი
დან გა კე თდა?

– კლ ინ იკ ის მხ რი დან, პა ცი
ენ ტს არ აფ ერი გა და უხ დია.

– და ამ პა ცი ენ ტზე რა ტომ 
შე ჩე რდ ით?

– არა, ჩვ ენ კი არ შე ვჩ ერ დით 
ამ პა ცი ენ ტზე, და ამ აზე კი არ 
არ ის, უბ რა ლოდ ეს სა ქმე უნ და 
აე წყ ოს სა ქა რთ ვე ლო ში, რა დგ ან 
ძა ლი ან ძვ ირ ად ღი რე ბუ ლია და 
ქვ ეყ ნი დან ვერ ახ ერ ხე ბს ხა ლხი 
გა სვ ლას, მი ხვ დით რა შია სა ქმე, 
ჩვ ენ თან სხ ვა ბე ვრი ოპ ერ აც იაც 
კე თდ ება, ახ ლა ჩა ტა რდა გუ ლზე 
ოპ ერ აც ია ლა პა რა სკ ოპ იით, მა
გრ ამ ას ეც ხდ ება ხო ლმე...

– აპ ირ ებთ კი დევ ღვ იძ ლის 
ტრ ან სპ ლა ნტ აც იის ოპ ერ აც იე
ბის ჩა ტა რე ბას?

– ძა ლი ან ბე ვრი რამ კი დევ არ
ის გა სა კე თე ბე ლი, რა თქ მა უნ და, 
ვა კე თე ბთ და რა თქ მა უნ და, ვა
პი რე ბთ.

ინ გო რო ყვ ას კლ ინ იკ ის პრ ეს
სა მს ახ ურ ის უფ რო სმა თა ვდ აპ
ირ ვე ლად მო გვ ცა პი რო ბა, რომ 
პა ცი ენ ტის ოჯ ახ თან მო გვ ეც ემ
ოდა გა სა უბ რე ბის სა შუ ალ ება. 
თუ მცა მო გვ ია ნე ბით, რო გო რც 
მან გა ნა ცხ ადა, კო ნფ იდ ენ ცი ალ
ობ ის და ცვ ის მი ზნ ით, ოჯ ახ მა ამ 
თე მა ზე სა უბ არი არ ის ურ ვა. გა
რდ აც ვლ ილი პა ცი ენ ტის ოჯ ახს 
ინ გო რო ყვ ას კლ ინ იკ აში ფა ტა
ლუ რად და სრ ულ ებ ული ოპ ერ
აც იის ფა ქტ ზე, ამ ეტ აპ ზე, გა მო
ძი ებ ის მო თხ ოვ ნით არ მი უმ არ
თა ვს ჯა ნდ აც ვის სა მი ნი სტ როს 
რე გუ ლი რე ბის სა აგ ენ ტო სთ ვის. 
„პრ აი მტ აი მი“ ამ თე მა სთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით, ჯა ნდ აც ვის  რე გუ ლი
რე ბის სა აგ ენ ტოს და უკ ავ ში რდა. 
გა ინ ტე რე სე ბდა, მი მდ ინ არ ეო ბს 
თუ არა აღ ნი შნ ულ ოპ ერ აც ია
სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით მო კვ ლე ვა. 
ამ სა კი თხ ზე ჩვ ენს კი თხ ვე ბს 
პა სუ ხო ბს თე მურ პი რვ ელ აშ
ვი ლი, რე გუ ლი რე ბის სა აგ
ენ ტოს უფ რო სის პი რვ ელი 
მო ად გი ლე:

– რე გუ ლი რე ბის სა
აგ ენ ტო ში აღ ნი შნ ულ 
შე მთ ხვ ევ ას თან და
კა ვშ ირ ებ ით გა ნც
ხა დე ბა ან სა ჩი
ვა რი არ შე მო

სუ ლა. ჩვ ენ თვ ის, ას ევე, უც ნო ბია 
ამ ოპ ერ აც იის დე ტა ლე ბი და ამ 
ეტ აპ ზე მო კვ ლე ვა არ მი მდ ინ არ
ეო ბს.

– ბა ტო ნო თე მურ, რო გო რც 
მი ვხ ვდი, ჩვ ენ ვა რთ პი რვ ელ
წყ არო, ვი ნც აღ ნი შნ ულ ინ ფო
რმ აც იას გა წვ დით და, შე სა
ბა მი სად, ამ ინ ფო რმ აც იის 
სა ფუ ძვ ელ ზე გა ქვთ თუ 
არა ვა ლდ ებ ულ ება, და
იწ ყოთ მო კვ ლე ვა? 

– დი ახ, აღ ნი შნ ული 
შე მთ ხვ ევა მა რთ ლაც 
სა ყუ რა დღ ებ ოა. აქ
ედ ან გა მო მდ ინ არე, 
ჩვ ენ ვგ ეგ მა ვთ ამ შე
მთ ხვ ევ ის შე სწ ავ ლას. 
პა ცი ენ ტის ოჯ ახ ის
გან რომ შე მო სუ ლი ყო 
სა ჩი ვა რი, პრ ოც ედ
ურ ებს და ვი წყ ებ დით, 
თუ მცა რა ხან ას ეთი 
სა ჩი ვა რი არ შე მო სუ ლა, 
იძ ულ ებ ულ ები ვა რთ, სა
სა მა რთ ლოს მი ვმ არ თოთ, 
რა თა მო ვი პო ვოთ ნე ბა რთ ვა, 
რომ შე ვი დეთ,  და ვი წყ ოთ მო
კვ ლე ვა ამ  ფა ქტ თან და კა ვშ ირ
ებ ით.

„პრ აი მტ აი მთ ან“ რა მდ ენ იმე 
გა ნმ არ ტე ბა კლ ინ იკ ის გე ნე რა
ლუ რმა დი რე ქტ ორ მა გო ჩა ინ
გო რო ყვ ამ აც გა აკ ეთა. ის სა გა
ნგ ებ ოდ შეგვ ხვ და იმ ის თვ ის, რომ 
აე ხს ნა, რა მნ იშ ვნ ელ ობა აქ ვს ას
ეთი ოპ ერ აც იე ბის ჩა ტა რე ბას სა
ქა რთ ვე ლო სთ ვის. რა თქ მა უნ და, 
ჩვ ენ მას სრ ულ იად ვე თა ნხ მე ბით 

და მის პა თო სს აც ვი ზი არ ებთ. 
იმ ას აც ვა ღი არ ებთ, რომ ინ

გო რო ყვ ას კლ ინ იკ აში ბე
ვრი სა კმ აოდ რთ ული ოპ

ერ აც ია წა რმ ატ ებ ულ ად 
ჩა ტა რდა. თუ მცა, ჩვ

ენ მა ინც და ვი ნტ
ერ ეს დით, რა ტომ 

მო ხდა წა რუ მა
ტე ბე ლი ოპ ერ

აც იის წა რმ

ატ ებ ულ ად გა პი არ ება. 
– პა ცი ენ ტს სხ ვა პა თო ლო გი

ებ იც ჰქ ონ და, რო მე ლიც ღვ იძ

ლი სგ ან იყო გა მო წვ ეუ ლი.... 
– ბა ტო ნო გო ჩა, ვი ცით, რომ 

პა ცი ენ ტს ხე ლი ჰქ ონ და მო წე
რი ლი შე სა ბა მის დო კუ მე ნტ ებ
ზე და იც ოდა, რომ ას ეთი შე დე
გი შე იძ ლე ბა და მდ გა რი ყო. ჩვ ენ 
სხ ვა სა კი თხი გვ აი ნტ ერ ეს ებს: 

ეს ოპ ერ აც ია გა პი არ და, რო
გო რც წლ ის ტრ ან სპ ლა

ნტ აც ია, რე ალ ურ ად ოპ
ერ აც ია წა რუ მა ტე ბე ლი 

აღ მო ჩნ და...
– კი, გა პი არ და და 

გა პი არ და იმ იტ ომ 
კი არა, რომ ჩვ ენ ეს 
ფუ ლის გა მო გა ვა
კე თეთ. გა პი არ და 
იმ იტ ომ, რომ 40 პა
ცი ენ ტმა გა ია რა იმ 
ია პო ნე ლი ქი რუ რგ ის 
ხე ლში, მან ჩა მო იყ

ვა ნა თა ვი სი ბრ იგ ადა, 
ან ეს თე ზი ოლ ოგ ებ იც 

კი. 20 ათ ასი ლა რის სა მე დი ცი
ნო ია რა ღე ბი ვი ყი დეთ, მა გრ ამ 
მა ინც თა ვი სი ჩა მო იტ ან ეს. მე რე 
ჩვ ენ მა აჯ ობა და ჩვ ენი ია რა ღე
ბით გა აკ ეთ ეს; გა პი არ და იმ იტ
ომ აც, რომ ეს იყო უნ იკ ალ ური 
ოპ ერ აც ია. ბა თუ მშ იც ხომ გა კე
თდა და გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ობ დით, 
რომ ის მა ინც გა და რჩ ენ ილ იყო.

– ბა ტო ნო გო ჩა, პი რვ ელ ად 
ბა თუ მში ჩა ტა რდა ღვ იძ ლის გა
და ნე რგ ვის ოპ ერ აც ია თუ თქ ვე
ნს კლ ინ იკ აში?

– პი რვ ელ ად ჩვ ენ გა ვა კე თეთ, 
მა გრ ამ გა ნს ხვ ავ ება ის იყო, რომ 
იქ ახ ალ გა ზრ და დაძმა იყო. რა 
თქ მა უნ და, გა გვ იხ არ და, იქ ოპ
ერ აც ია წა რმ ატ ებ ით რომ ჩა ტა
რდა. სხ ვა გა ნაც კე თდ ება, ჩვ ენც 
გა ვა კე თე ბთ. ეს და რგი წინ უნ და 
წა ვი დეს. ასეთი ფორმით და ავ
ად ებულთა დიდი ნაწილი კვ დე ბა 
და ეს პრ აქ ტი კა ჩვ ენ შიც უნ და 
და ინ ერ გოს... პა ცი ენ ტი ჩვ ენი მი
ზე ზით არ და ღუ პუ ლა... და იღ უპა 
თა ვის და ავ ად ებ ით... ჩვ ენ თან 
გა პი არ და არა ეს კო ნკ რე ტუ ლი 
ფა ქტი, არ ამ ედ ამ პრ ოგ რა მის 
და წყ ება, ანუ ის, რომ ას ეთი ოპ
ერ აც იე ბის გა კე თე ბა და იწ ყო... 
და იწ ყო სა ქა რთ ვე ლო ში ეს ოპ
ერ აც იე ბი და ეს კა რგ ია. 

– თუ შე იძ ლე ბა, ერთ კი
თხ ვას და გი სვ ამთ. ბა თუ მიც 
ემ ზა დე ბო და ამ ოპ ერ აც იი
სთ ვის და თქ ვე ნი კლ ინ იკ აც, 
რა ხან თქ ვე ნთ ან პი რვ ელ ად  
გა კე თდა, ხომ არ და ას წა რით 
ბა თუ მს და პა ცი ენ ტი ხომ არა 

შე არ ჩი ეთ ნა ჩქ არ ევ ად?
– ეს გა მო მძ იე ბლ ის კი თხ ვე ბია 

უკ ვე... ერ თი წე ლია ვა რჩ ევთ პა
ცი ენ ტე ბს და არ სე ბო ბს პრ ოტ
ოკ ოლი, რომ ეს კლ ინ იკა მზ ად 
არ ის ტრ ან სპ ლა ნტ აც იი სთ ვის. 
ეს 9 თვ ის წინ და იწ ერა... ოპ ერ
აც ია იმ იტ ომ კი არ გაკე თე ბულა, 
რომ მე პი რვ ელი ვყ ოფ ილ იყ ავი 
ან ვი ნმ ეს და ვა სწ არ ით... ბა თუ
მთ ან ჩვ ენ მე გო ბრ ული კა ვშ ირ
ები გვ აქ ვს... რა უა ზრ ობა ჩვ ენს 
სა ქმ ეში კო ნკ ურ ენ ცია. ას ეთი 
მი დგ ომ ები სა ერ თოდ არა გვ აქ ვს 
და არც არ ას ოდ ეს გვ ექ ნე ბა. ეს 
აბ სუ რდ ია.  

გო ჩა ინ გო რო ყვ ას გა ნმ არ
ტე ბით, პა ცი ენ ტის ოჯ ახ იც და 
დო ნო რიც და პა ცი ენ ტიც ინ ფო
რმ ირ ებ ულ ები იყ ვნ ენ რი სკ ებ ის 
თა ობ აზე. მი სი გა ნმ არ ტე ბით, 
პა ცი ენ ტს მა ინც ჰქ ონ და იმ ედი, 
რომ წა რმ ატ ებ ით და სრ ულ დე ბო
და ოპ ერ აც ია. თუ მცა, ას ეთი შე
დე გი და დგა.

კონკურენცია 
თუ უბრალო შემთხვევითობა

14-საათიანი 
ოპერაციის 

დასრულების შემდეგ, 
მედიასთან კლინიკის 
ხელმძღვანელმა გოჩა

ინგოროყვამ და ოპერაციაში 
მონაწილე სხვა ექიმებმა 

ტრანსპლანტაცია დადებითად 
შეაფასეს, თუმცა საბოლოოდ 

ცოცხალი ღვიძლის გადანერგვა 
ფატალურად დასრულდა

„ოპერაცია იმიტომ 
კი არ გამიკეთებია, 

რომ მე პირველი 
ვყოფილიყავი ან ვინმეს 

დავასწარით... ბათუმთან 
ჩვენ მეგობრული 

კავშირები გვაქვს... რა 
უაზრობაა ჩვენს საქმეში 

კონკურენცია. ასეთი 
მიდგომები საერთოდ არა 
გვაქვს და არც არასოდეს 

გვექნება. 
ეს აბსურდია“
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კულტურის სამინისტრო vs „მანდარინები“
ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

„ოს კა რი დან“ და ბრ უნ ებ ის შე
მდ ეგ „მა ნდ არ ინ ებ ის“ მს ახ იო
ბე ბი, ჯი ლდ ოს სა ხით, ფუ ლად 
პრ ემ იას მი იღ ებ ენ. კუ ლტ ურ ის 
სა მი ნი სტ რომ გა და წყ ვე ტი ლე ბა 
უკ ვე მი იღო, თუ მცა მის მი ღე ბა
მდე მი ხე ილ გი ორ გა ძეს გი ორ გი 
ნა კა ში ძის სკ ან და ლუ რი „სფ იჩ ის“ 
მო სმ ენა მო უწ ია. შე სა ბა მი სად, 
უც ნო ბია სა მი ნი სტ რო ში ფუ ლა
დი პრ ემ იის იდ ეა ნა კა ში ძის აღ შფ
ოთ ებ ის მო სმ ენ ამ დე მი იღ ეს თუ 
მას შე მდ ეგ... მს ახ იო ბე ბის „სხ ვა 
შუ ად ღე ში“ გა მო სვ ლის შე მდ ეგ 
კუ ლტ ურ ის მი ნი სტ რს ახ სნაგა
ნმ არ ტე ბის მი ცე მა რა მდ ენ ჯე რმე 
მო უწ ია. გი ორ გა ძე ყო ველ ჯე რზე 
ერ თსა და იმ ავ ეს იმ ეო რე ბდა, რა
მდ ენ იც მო ით ხო ვეს, იმ დე ნი მი იღ
ესო. „მა ნდ არ ინ ებ ის“ და მდ გმ ელ
მა რე ჟი სო რმა და პრ ოდ იუ სე რმა 
„ოს კა რის“ ცე რე მო ნი აზე და სა სწ
რე ბად სა მი ნი სტ როს მს ახ იო ბე ბის 
მგ ზა ვრ ობ ის, ვი ზი სა და ყო ვე ლდ
ღი ური სა ხა რჯო ფუ ლის ან აზ ღა
ურ ება სთ ხო ვა. თხ ოვ ნა, რო გო რც 
სა მი ნი სტ რო ში აც ხა დე ბენ, ას ივე 
პრ ოც ენ ტით შე სრ ულ და: ზა ზა 
ურ უშ აძ ეს 18 დღ ის თვ ის გა მო ეყო 
– 1080 დო ლა რი. ანუ დღ ეში 60 ამ
ერ იკ ული დო ლა რი. მს ახ იო ბე ბს, 
მი შა მე სხ სა და გი ორ გი ნა კა ში ძეს 
ყო ვე ლდ ღი ურ ად – 420 დო ლა რი 
თი თო ეუ ლს. მა თი ბი ლე თე ბი სთ
ვის – 2236 დო ლა რი, გი ორ გი ნა კა
ში ძის ვი ზი სთ ვის – 160 დო ლა რი. 
მთ ლი ანი თა ნხა 5395 დო ლა რს 
შე ად გე ნს, ლა რე ბში კი – 10 301 
ლა რსა და 25 თე თრს. გა მო დის, 
გი ორ გი ნა კა ში ძე სა და მი შა მე
სხს ყო ვე ლდ ღი ურ ად გა ცი ლე ბით 
მე ტი თა ნხ ის და ხა რჯ ვის სა შუ
ალ ება ექ ნე ბათ, ვი დრე ფი ლმ ის 
რე ჟი სო რსა და პრ ოდ იუ სე რს. რაც 
შე ეხ ება სა სტ უმ როს, მა თი უზ რუ
ნვ ელ ყო ფა თა ვის თა ვზე ეს ტო ნუ
რმა მხ არ ემ აი ღო. შე სა ბა მი სად, 
„ოს კა რის“ და ჯი ლდ ოე ბის ცე რე
მო ნი ამ დე რო მე ლი მე კა ფე ში მი შა 
მე სხი კი რა ნა ით ლის თუ გა და აწ
ყდ ება, გა იც ნო ბს და ჭი ქა ყა ვა ზე 
და სთ ან ხმ დე ბა, მს ახ იო ბს ფს იქ
ოლ ოგ იუ რი პრ ობ ლე მა ნა მდ ვი
ლად აღ არ შე ექ მნ ება. ეს გი ორ გი 
ნა კა ში ძის ერთერ თი მო თხ ოვ ნა 
იყო, რო მე ლმ აც, ას ევე, პი რდ აპ
ირ ეთ ერ ში სტ უმ რო ბი სას გა ნა
ცხ ადა: „მი შკა კო მუ ნი კა ბე ლუ რი 
პი რო ვნ ებ აა, იქ რომ კა ფე ში კი რა 
ნა ით ლი შე ხვ დეს, ყა ვა ზე და პა ტი
ჟოს, ფს იქ ოლ ოგ იუ რი პრ ობ ლე მა 
ხომ არ უნ და შე ექ მნ ას?“  

ამ ერ იკ იდ ან და ბრ უნ ებ ულ ებს 
თა ნხ ის რა ოდ ენ ობ ით და აჯ ილ დო
ებ ენ, ეს ჯე რჯ ერ ობ ით უც ნო ბია. 
თუ მცა მი ნი სტ რი პი რო ბას დე ბს, 
რომ უკ მა ყო ფი ლო არ ავ ინ  და რჩ
ება.

რამდენი 
გადაურიცხა 

მერიამ 
„მანდარინების“ 

მსახიობებს

მი შა გი ორ გა ძე, კუ ლტ ურ ის მი
ნი სტ რი: „გი ორ გი ნა კა ში ძის მი ერ 
სა კმ აოდ ირ ონ იუ ლად იყო მო ხს ენ იე
ბუ ლი ის სა ღა მო, რო მე ლიც სა მი ნი
სტ რომ მო აწ ყო. სა ქა რთ ვე ლოს პრ ემ
იერმი ნი სტ რმა თა ვად გა და სცა ზა ზა 
ურ უშ აძ ესა და გი ორ გი ოვ აშ ვი ლის მე
უღ ლეს ყვ ელ აზე მა ღა ლი ჯი ლდ ოე ბი, 
რაც კი კუ ლტ ურ ის სა მი ნი სტ რო ში არ
სე ბო ბს. რაც შე ეხ ება ფუ ლს, ცნ ობ ილ
ია, რომ რაც ზა ზამ მო ით ხო ვა, 100%
ით და ფი ნა ნს და. სა უბ არი იყო იმ აზე, 
რომ ეს ცო ტა იყო და ამ ბო ბდ ნენ, ჩვ ენ 
რომ არ გვ ეთ ხო ვა, თა ვად ვერ უნ და 
მო ეფ იქ რე ბი ნა თო... ჩვ ენ მო ვი ფი ქრ
ეთ. სა ღა მო ზე, სა დაც ზა ზა ურ უშ აძ
ესა და გი ორ გი ოვ აშ ვი ლს ჯი ლდ ოე ბი 
გა და ეც ათ, ზა ზა სთ ან ერ თად მო ვი
ლა პა რა კეთ, რომ, რო დე საც ამ ერ იკ
იდ ან და ბრ უნ დე ბო დნ ენ, ერ თად გა
ნვ აც ხა დე ბდ ით, რა ში გა მო იხ ატ ებ ოდა 
ჯი ლდო, იქ ნე ბო და ეს გა რკ ვე ული 
სა პრ ემ იო ფო ნდი, ახ ალი პრ ოე ქტ ის 
და ფი ნა ნს ება თუ კი დევ სხ ვა რამ... 
ზა ზა არ ის  ფი ლმ ის პრ ოდ იუ სე რი და 
რე ჟი სო რი, ად ამ ია ნი, რო მე ლიც ჯგ
უფ ის ში და ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბას ას ახ
ავს. ამ იტ ომ, მა სთ ან ერ თად, ჩვ ენ აღ
ვნ იშ ნეთ, რომ მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რა 
შე დე გით და ბრ უნ დე ბი ან ამ ერ იკ იდ ან, 
მი გვ აჩ ნია, რომ ეს უკ ვე დი დი წა რმ ატ
ებ აა და  ჯე რო ვნ ად უნ და აღ ინ იშ ნოს. 
შე სა ბა მი სად, სა ნამ ასე არ ტი სტ ულ
ად მო ხდ ებ ოდა თე მის გა ხმ ოვ ან ება, 
გი ორ გის ძა ლი ან მა რტ ივ ად შე ეძ ლო 
სა კუ თარ პრ ოდ იუ სე რთ ან გა და ემ ოწ
მე ბი ნა, მა რთ ლაც ასე უყ ურ ად ღე ბოდ 
და ვტ ოვ ეთ, მა დლ ობ ებ ის, „სფ იჩ ებ ისა“ 
თუ სი მბ ოლ ური ჯი ლდ ოე ბის ამ არა, 
თუ კი დევ რა მე იქ ნე ბო და. მას ას ევე 
გა და მო წმ ება შე ეძ ლო ჩე მს პი რვ ელ 
მო ად გი ლე სთ ან, რო მე ლს აც ბა ვშ ვო
ბი დან იც ნო ბს. ვფ იქ რობ, ეს წმ ინ და 
ში და ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბის არ არ სე ბო
ბის პრ ობ ლე მაა. რო ცა და ბრ უნ დე ბი
ან, ყვ ელ აფ ერს ძა ლი ან ლა მა ზად და 
კა რგ ად გა ვა კე თე ბთ და ნა მდ ვი ლად 
არ ავ ინ და რჩ ება უკ მა ყო ფი ლო“.

მს ახ იო ბი გი ორ გი ნა კა ში ძე მი იჩ
ნე ვს, რომ ყუ რა დღ ება მას სწ ორ ედ 
ამ ერ იკ აში გა მგ ზა ვრ ებ ამ დე სჭ ირ დე
ბო და, რა დგ ან „ოს კა რის“ ცე რე მო ნი ის 
დრ ეს კო დი მკ აც რად გა წე რილ წე სე ბს 
შე იც ავს, რო მლ ის უზ რუ ნვ ელ ყო ფაც 
სა კმ აოდ სე რი ოზ ულ ფი ნა ნს ებ თან 
არ ის და კა ვშ ირ ებ ული. 

გი ორ გი ნა კა ში ძე: „ოს კა რზე“ გა
მგ ზა ვრ ება არ არ ის მხ ოლ ოდ ის, რომ 
თვ ით მფ რი ნა ვში ჩა ჯე ქი და წა ხვ ედი, 
ეს არ ის დრ ეს კო დი, მდ გო მა რე ობა, 
ელ ემ ენ ტა რუ ლი ფი ნა ნსი, რომ ჯი
ბე ში გე დოს... „ოს კა რზე“ ნო მი ნი რე
ბუ ლი ფი ლმ ის მს ახ იო ბე ბის მუ შა ობა 
კუ ლტ ურ ის სა მი ნი სტ რომ არ აფ რით 
აღ ნი შნა და მათ არც ამ ერ იკ ის კი ნო
აკ ად ემ იის და ჯი ლდ ოე ბის ცე რე მო ნი
აზე და სა სწ რე ბი თა ნხ ები გა მო უყო. 
ის, რომ მს ახ იო ბე ბი ვა რთ და ტე ლე ვი
ზი ით გა მო ვდ ივ ართ, არ ნი შნ ავს, რომ 
ფუ ლი გვ აქ ვს“.

რაც შე ეხ ება დრ ეს კო დს, მს ახ იო
ბე ბის გა რე გნ ობ აზე უს ას ყი დლ ოდ 
იზ რუ ნეს კო ნკ რე ტუ ლმა პრ ოფ ეს იო
ნა ლე ბმა. მა ნა მდე კი „ოს კა რის“ დრ
ეს კო დის მრ ავ ალ წლ ია ნი ის ტო რი ის 
შე სწ ავ ლა მო უწ იათ, პრ ობ ლე მე ბის 
თა ვი დან აც ილ ებ ის მი ზნ ით. 

ირ აკ ლი ბო ჭო რი შვ ილი: 
– გი ორ გი და მი შა ძა ლი ან ახ ლო ბლ

ებ ის მე შვ ეო ბით და გვ იკ ავ ში რდ ნენ. 
დრო ორი კვ ირა გვ ქო ნდა და ძა ლი ან 
ბე ვრი წლ ის „ოს კა რის“ ჩა ცმ ულ ობ ის 
შე სწ ავ ლა მო გვ იხ და. ვა კვ ირ დე ბო დით 
ყვ ელა დე ტა ლს, რო გო რი ფე ხს აც მე
ლი ეც ვათ, რო გო რი ბა ფთა თუ ვა რდი 
ეკ ეთ ათ. გი ორ გის ვა რი ან ტში ყვ ელა 
იდ ეა აბ სო ლუ ტუ რად ჩვ ენი იყო. მი სი 
პი რო ვნ ებ იდ ან გა მო მდ ინ არე, ჩა ცმ
ულ ობა კლ ას იკ ურ სტ ილ ში გა და წყ და, 
შე სა ბა მი სი იყო ფე ხს აც მე ლიც. რაც 
შე ეხ ება მი შას, ის თა ვა დაც აქ ტი ურ
ად ჩა ერ თო პრ ოც ეს ში, გვ აწ ვდ იდა 
იდ ეე ბს და ჩვ ენც გა ვი თვ ალ ის წი ნეთ 
მი სი იდ ეე ბი. მი სი სტ ილი უფ რო „ხმ
აუ რი ან ია“. სხ ვა თა შო რის, სხ ვა და სხ ვა 
წლ ებ ის და ჯი ლდ ოე ბე ბი რომ და ვა
თვ ალ იე რეთ, ჩვ ენ რომ გვ გო ნია, ჩა
ცმ ულ ობა აუ ცი ლე ბლ ად კლ ას იკ ური 
უნ და იყ ოს, ას ეც არ არ ის. მი შას უნ
დო და მო კა ლო შო ტი პის ლა კის ფე ხს
აც მლ ით გა სუ ლი ყო წი თელ ხა ლი ჩა ზე 
და ამ ას აც გა ბე დვა უნ და. 

– ეს უს ას ყი დლო მო მს ახ ურ ება 
იყო?

– ეს სა ჩუ ქა რია და ამ აზე სა უბ არ იც 
კი არ ღი რს. მთ ავ არ ია, რომ ორ ივ ემ 
ძა ლი ან კო მფ ორ ტუ ლად იგ რძ ნო თა
ვი და ორ ივ ეს ძა ლი ან მო ეწ ონა ჩვ ენი 
ნა მუ შე ვრ ები. მთ ავ არი ეს არ ის. 

 ვი ზუ ალ ის გა რდა, რო გო რც ცნ
ობ ილი გა ხდა, გი ორ გი ნა კა ში ძეს ფი
ნა ნს ური და ხმ არ ება გა უწ ია ერ თმა 
სა ჯა რო უწ ყე ბამ  და ერ თმა კე რძო 
კო მპ ან იამ. არც ერ თი მა თგ ანი კო ნკ
რე ტულ თა ნხ ას არ ას აჯ არ ოე ბს. „ბო
რჯ ომ ის“ წა რმ ომ ად გე ნლ ის გა ნც ხა
დე ბით, თა ნხა კო ნფ იდ ენ ცი ალ ურ ია, 
რა დგ ან ის კე რძო პი რს გა და ერ იც ხა 
და არა ორ გა ნი ზა ცი ას. „ბო რჯ ომ მა“ 
მხ ოლ ოდ გი ორ გი ნა კა ში ძეს გა და ურ
იც ხა თა ნხა, რაც შე ეხ ება მე რი ას, რო
გო რც „პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ გა ხდა ცნ
ობ ილი, მე რი ის სა რე ზე რვო ფო ნდ იდ
ან გი ორ გი ნა კა ში ძი სა და მი შა მე სხ ის 
სა ხე ლზე 10001000 ლა რი გა მო იყო. 

კუ ლტ ურ ის ყო ფი ლი მი ნი სტ რის, 
ნი კა რუ რუ ას გა ნც ხა დე ბით, იმ შე მთ
ხვ ევ აში, თუ ფი ლმ ის პრ ოდ იუ სე რის მო
თხ ოვ ნა სრ ულ ად და კმ აყ ოფ ილ და, გა
მო დის, რომ კუ ლტ ურ ის სა მი ნი სტ როს 
არ ან აი რი „და ნა შა ული“ არ ჩა უდ ენ ია... 

გი ორ გი ნა კა ში ძი სგ ან გა ნს ხვ ავ ებ
ით, და ძა ბუ ლი სი ტუ აც იის გა ნე იტ რა
ლე ბა მი შა მე სხ მა მა ში ნვე სც ადა და 
გა ნა ცხ ადა, რომ მა თთ ვის ყვ ელ აზე 
დი დი ჯი ლდო შე მდ ეგი სი ტყ ვე ბის მო
სმ ენ აა: „რო დე საც კი თხ ულ ობ და გე
სმ ის, ამ აყ ები ვა რთ იმ ით, რომ ქა რთ
ული ფი ლმი „ოს კა რზე“ მო ხვ დაო, – ეს 

ყვ ელ აფ ერ ია ჩვ ენ თვ ის“.

„ოსკარიდან“ დაბრუნების შემდეგ 
„მანდარინების“ მსახიობები, ჯილდოს 

სახით, ფულად პრემიებს მიიღებენ
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ექსკლუზიური ინტერვიუ თბილისის მერთან

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

დე და ქა ლა ქის მთ ავ არი მე ურ
ნე სა კუ თარ თა ვს დი დი პო ლი ტი
კის ნა წი ლად არ გა ნი ხი ლა ვს, ანუ 
ის პო ლი ტი კო სი არ არ ის. თუ მცა 
მი იჩ ნე ვს, რომ სა კმ არ ის ად რი სკ
ია ნია იმ ის თვ ის, რომ, სა ჭი რო ებ ის 
შე მთ ხვ ევ აში, პო ლი ტი კუ რი გა და
წყ ვე ტი ლე ბე ბიც მი იღ ოს.  

და ვით ნა რმ ან იას მძ იმე დრ ოს 
უხ დე ბა თბ ილ ის ის მე რო ბა. კო ალ
იც ია „ქა რთ ულ მა ოც ნე ბამ“ სა კმ
აოდ დი დი მო ლო დი ნე ბი შე ქმ ნა, 
თა ვად მე რიც წი ნა სა არ ჩე ვნო მა
რა თო ნზე თბ ილ ის ელ ებს ბე ვრი 
სა ინ ტე რე სო პრ ოე ქტ ის გა ნხ ორ
ცი ელ ებ ას და ჰპი რდა. თუ მცა ოპ
ტი მი სტ ურ ად არ ის გა ნწ ყო ბი ლი 
და ამ ბო ბს, რომ ზუ სტ ად იც ის, 
რო გორ თბ ილი სს და უტ ოვ ებს თბ
ილ ის ელ ებს.

და ვით ნა რმ ან ია „პრ აი მტ აი მს“ 
მე რი აში შე ქმ ნილ ვი თა რე ბა სა და 
დე და ქა ლა ქის პრ ობ ლე მე ბზე ეს
აუ ბრა: 

– ბა ტო ნო და ვით, თქ ვე ნი წა რმ
ოდ გე ნე ბი იმ ის შე სა ხებ, თუ რა არ
ის მე რო ბა, რა სა ხის პრ ობ ლე მე ბის 
გა და ჭრ ას უკ ავ ში რდ ება ის, რო გო
რია სა მუ შაო გრ აფ იკი და ასე შე
მდ ეგ, რე ალ ობ ას და ემ თხ ვა?

– მე რო ბა, პი რვ ელ რი გში, ძა ლი
ან დი დი პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ აა. მე ორე 
მხ რივ, ეს არ ის სა ქმ ის კე თე ბის აზ
არ ტი. პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ აა, ვი ნა იდ
ან ყვ ელ აფ ერი, კა რგ იც და ცუ დიც, 
რაც ამ ხე ლა სი სტ ემ აში კე თდ ება, 
ერთ ად ამ ია ნს უკ ავ ში რდ ება. უნ და 
ეც ადო და წი ნა სა არ ჩე ვნო და
ნა პი რე ბი ფი ნი შა მდე მი იყ ვა
ნო. რო ცა სა კი თხს პა სუ
ხი სმ გე ბლ ობ ით უდ გე ბი, 
შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის მა ქს
იმ უმი უნ და გა აკ ეთო. რა 
თქ მა უნ და, ეს მა რტ ივი 
არ არ ის, სა კმ აოდ მძ იმე 
ტვ ირ თია. სხ ვა ყვ ელ
აფ ერი უნ და გა და დო 
და დი ლი დან გვ იან 
ღა მე მდე იმ უშ აო, 
რომ  შე დე გი და დო. 
ექ ვსი თვე გა ვი და 
და ჩვ ეუ ლე ბრ ივი 
სა მუ შაო გრ აფ
იკ ით დღე ჯერ 
არ მქ ონ ია. მა ქს
იმ ალ ურ ად უნ და 
და იხ არ ჯო, თუ 
შე დე გის მი ღწ ევა 
გი ნდა...

– ანუ ეს არ ის 
ის, რაც წა რმ ოგ
ედ გი ნათ?

– წა რმ ომ ედ გი
ნა, რომ იქ ნე ბო და 
რთ ული სა მუ შაო, 
იქ ნე ბო და ბე ვრი წი
ნა აღ მდ ეგ ობა, პრ ობ
ლე მა, მა გრ ამ ყვ ელა 
ნი უა ნს ზე წა რმ ოდ გე ნა 
ვერ გე ქნ ება. პრ აქ ტი
კა ში სხ ვა სა კი თხ ებ იც 
იჩ ენს ხო ლმე თა ვს. ასე 
რომ, სა ნამ პრ აქ ტი კა ში 
არ ნა ხავ, ვე რა სო დეს 
წა რმ ოი დგ ენ. შე სა ბა
მი სად, ახ ლა უკ ვე ცა
ლკ ეულ ნი უა ნს შიც გა
მო ჩნ და სა კმ აოდ ბე ვრი 
პრ ობ ლე მა და გა სა თვ
ალ ის წი ნე ბე ლი დე ტა
ლი. არ უნ და შე ცდე და 
ოპ ტი მა ლუ რი შე დე გი 
მი იღო.

– რო გორ ფი ქრ ობთ, 
თქ ვე ნი გა მო ცდ ილ ება 
სა კმ არ ის ია იმ ის თვ ის, 
რომ ამ წი ნა აღ მდ
ეგ ობ ებს გა უმ კლ ავ
დეთ?.. ანუ რა მდ ენ ად 

სწ ორი იყო გა თვ ლა, რო ცა ფს ონი 
მე ურ ნე ზე და იდო და არა პო ლი ტი
კო სზე? ამ ას იმ იტ ომ აც გე კი თხ ებ
ით, რომ თბ ილ ისი ძა ლი ან პო ლი
ტი ზე ბუ ლი ქა ლა ქია და გვ ინ და თუ 
არა, მა ინც პო ლი ტი კი დან ფა სდ ება 
ნე ბი სმ იე რი პრ ობ ლე მა... 

– გე თა ნხ მე ბით, ბე ვრი სა კი თხი, 
პრ ობ ლე მა ხშ ირ ად პო ლი ტი ზდ ება 
და პო ლი ტი კუ რი გა ნს ჯის სა გა ნი 
ხდ ება, თუ მცა, სა ქმ ის კე თე ბა, რაც 
დე და ქა ლა ქთ ან და მე რის ფუ ნქ ცი ებ
თან არ ის და კა ვშ ირ ებ ული, დი დწ ილ
ად მე ურ ნის სა ქმ ია ნო ბაა, ამ იტ ომ აც 
ის გა მო ცდ ილ ება, რაც სა მი ნი სტ რო
დან მო მყ ვე ბა სა მე ურ ნეო სა კი თხ
ებ ის და გე გმ ვა სა და აღ სრ ულ ებ აში, 
მე ხმ არ ება. არ ის ცა ლკ ეუ ლი სა კი თხ
ები, რაც პო ლი ტი კურ გა და წყ ვე ტას 
მო ით ხო ვს და მა ღა ლი რა ნგ ის თა ნა
მდ ებ ობ ის პი რს, რა თქ მა უნ და, უნ და 
ეყ ოს პო ლი ტი კუ რი გა მბ ედ აო ბა და 
მი იღ ოს გა რკ ვე ული გა და წყ ვე ტი
ლე ბე ბი, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, მო ჰყ ვე
ბა თუ არა ამ ას სა ზო გა დო ებ ის 

გიგი უგულავაზე: 
„დისკომფორტი არ მაქვს, თუმცა ვიცი, 

რომ ხალხი შედარებებს აკეთებს“

ნაციონალურ „კადრებზე“: 
„ისინი იყვნენ საბოტაჟის რეჟიმში 

და ხშირი იყო ხელშეშლა, ხშირი იყო 
არასაჯარო ინფორმაციის უწყებიდან გატანის 
ფაქტი“ 

კორუფციაზე: „ვერავის დავინდობთ, 
ყველამ მოწესრიგებულად უნდა აკეთოს 

თავისი საქმე და ცდუნებას არ აჰყვეს“

სისტემაში სუსტ რგოლზე:
„ეს გამონაკლისი არ იქნება, სხვა 

სამსახურებიც შემოწმდება“

პირად სკანდალებზე: „ეს ყველაფერი 
სრული ბოდვაა... ეს სიცრუე იყო...“

თბილისის მომავალზე: „მეტი ადამიანია 
დასაქმებული, მეტად მოწესრიგებულია 

საჯარო ინფრასტრუქტურა და ცხოვრების 
პირობებიც უსაფრთხო და უკეთესია“

გა რკ ვე ული ფე ნის უკ მა ყო ფი ლე ბა. 
სა ერ თოდ, არ არ სე ბო ბს სა კი

თხი, რო მე ლიც, რო გო რი 
ფო რმ ით აც არ უნ და 
გა და წყ ვი ტო, ვი ღა ცამ 
მა ინც არ გა აპ რო ტე
სტ ოს. ამ იტ ომ აც ამ ას 
წი ნა სწ არ უნ და იყო 
შე გუ ებ ული. რო ცა 
ოქ როს არ ჩე ვა ნია 
გა სა კე თე ბე ლი, ას
ეთ შე მთ ხვ ევ აში, 
მი ღე ბუ ლი გა
და წყ ვე ტი ლე ბის 
დრ ოს მო წი ნა აღ
მდ ეგე მე ტია... ეს 
რე ალ ობ აა და ამ
ას თვ ალი უნ და 
გა უს წო რო. 

– თქ ვე ნი მე
რო ბის 6 თვე 
ახ სე ნეთ, შე გი
ძლ იათ, და ას
ახ ელ ოთ ერ თი 
მთ ავ არი პრ ობ
ლე მა, რო მე ლიც 
გა და წყ ვი ტეთ და 
კმ აყ ოფ ილი ხა
რთ?

– არ ის რა მდ
ენ იმე ას ეთი სა კი
თხი, მათ შო რის, 
ერთერ თი მთ ავ არი 
პრ ობ ლე მა, რო მე
ლიც ჩვ ენ ამ დე ვერ 
წყ დე ბო და და ჩვ ენ 
გა და ვწ ყვ იტ ეთ, მი უს
აფ არ თა თა ვშ ეს აფ
არ ია... მი მდ ინ არ ეო ბს 
მშ ენ ებ ლო ბა და ამ სა
კი თხს სწ ორ ედ თბ ილ
ის ის ახ ალი მთ ავ რო ბა 
წყ ვე ტს; ეს არ ის იგ ივე 
პუ შკ ინ ის ქუ ჩა ზე ორ
მხ რი ვი მო ძრ აო ბის 
აღ დგ ენ ის სა კი თხი; 
ეს არ ის ახ ალი სა ბა
ვშ ვო ბა ღე ბის მშ ენ
ებ ლო ბის სა კი თხი 
და ამ მი მა რთ ულ
ებ ით მდ გო მა რე
ობ ის გა უმ ჯო ბე სე

ბა; ეს არ ის ორ მო ცი 

ქუ ჩა, რო მე ლიც ჩვ ენ გა ვა კე თეთ და 
მო ვა წე სრ იგ ეთ – იგ ულ ის ხმ ება სა გზ
აო სა ფა რის და გე ბა, ტრ ოტ უა რე ბის 
მო წე სრ იგ ება...

– პრ ობ ლე მე ბის სი ას რომ ჩა ვხ
ედ ოთ, აქ მთ ავ არი პრ ობ ლე მა მა
ინც დე და ქა ლა ქში შე ქმ ნი ლი სა ცო
ბე ბია. გა ქვთ კო ნკ რე ტუ ლი გე გმა 
ამ სა კი თხ ის გა და სა ჭრ ელ ად?

– სა ცო ბე ბი ერთერ თი უმ თა ვრ
ესი გა მო წვ ევ აა. რაც არ უნ და კა
რგ ად გა მა რთ ული გე გმა გვ ქო ნდ ეს, 
დე და ქა ლა ქის ტე რი ტო რია ლი მი ტი
რე ბუ ლია, ავ ტო მა ნქ ან ებ ის რი ცხ ვი 
კი – მზ არ დი. შე სა ბა მი სად, მი სი მთ
ლი ან ად მო ხს ნა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე
ბა... მა ქს იმ ალ ურ ად  შე ვე ცდ ებ ით, 
ეს სა კი თხი ნა წი ლო ბრ ივ მა ინც მო
ვა გვ არ ოთ. რა მდ ენ იმე მი მა რთ ულ
ებ ით ვმ უშ აო ბთ. პი რვ ელ რი გში, ეს 
არ ის სა გზ აო ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რის 
მო წე სრ იგ ება; მე ორე, მე ტი ჭკ ვი
ანი შუ ქნ იშ ნის და მო ნტ აჟ ება. ას ევე, 
ცა ლკ ეულ ტე რი ტო რი ებ ზე, სა დაც 
მო ნი შნ ული პა რკ ირ ება ხე ლს უშ

ლის ტრ ან სპ ორ ტის გა და ად გი ლე ბას, 
პა რკ ირ ებ ის მო ხს ნა, და გე გმ ილ ია ცა
ლკ ეუ ლი მო ნა კვ ეთ ებ ის გა ფა რთ ოე ბა 
ან მო ძრ აო ბის სხ ვა ნა ირ ად გა ნს აზ ღვ
რა. ეს ეხ ება „ლა გუ ნა ვე რეს“ მი მდ
ებ არე ტე რი ტო რი ის გა ფა რთ ოე ბას, 
რაც წე ლს აა და გე გმ ილი. 

– ეს ყვ ელ აფ ერი ბი უჯ ეტ ში უკ ვე 
გა თვ ალ ის წი ნე ბუ ლია?

– ის, რაც თა ნხ ებ თან არ ის და კა
ვშ ირ ებ ული – გზ ებ ის მო წე სრ იგ ება, 
შუ ქნ იშ ნე ბი და ასე შე მდ ეგ, ბი უჯ ეტ
ში ას ახ ულ ია.

– ნა ცი ონ ალ ებს ჰქ ონ დათ გე გმ
აში, სხ ვა უბ ნე ბშ იც ის ეთ ივე ეს ტა
კა დე ბი გა ეკ ეთ ებ ინ ათ, რო გო რიც 
გმ ირ თა მო ედ ან ზეა...

– სხ ვა უბ ნე ბზე ას ეთი პრ ოე ქტი 
ნა მდ ვი ლად არ და გვ ხვ ედ რია. თუ მცა, 
რა საც ჩვ ენ ვგ ეგ მა ვთ, ეს არ ის თა მა
რა შვ ილ ის გა მზ ირ ზე გა და სა სვ ლე ლი 
ეს ტა კა და, რა თა ავ ტო მო ბი ლე ბმა 
გა ჩე რე ბის გა რე შე იმ ოძ რა ონ. ას ევე, 
ვა შლ იჯ ვრ ის მი მდ ებ არე ტე რი ტო
რი აზე ცა ლკე ას ას ვლ ელჩა მო სა სვ
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ლე ლი გზ ის გა კე თე ბა. ეს პრ ოე ქტ ები 
ზო გი პრ ოე ქტ ირ ებ ის პრ ოც ეს შია, 
ზო გი ჯერ კი დევ იდ ეის დო ნე ზეა. სხ
ვა თა შო რის, უკ ვე გა მო ცხ ად ებ ული 
გვ აქ ვს ტე ნდ ერი ში ნდ ისიკრ წა ნი სის 
მო ნა კვ ეთ ზე ახ ალი გზ ის მშ ენ ებ ლო
ბა ზე. წე ლს სა პრ ოე ქტო სა მუ შა ოე ბს 
შე ვი სყ იდ ით, მო მდ ევ ნო წლ ის გა ზა
ფხ ულ იდ ან კი უკ ვე სა მუ შა ოე ბს და
ვი წყ ებთ.... 

– რა იმე დი სკ ომ ფო რტს ხომ არ 
გი ქმ ნით უგ ულ ავ ას ფა ქტ ორი? ის, 
რომ ხა ლხი მუ დმ ივ ად ად არ ებს... 
კო ნკ ურ ენ ცი ას გრ ძნ ობთ?

– დი სკ ომ ფო რტი არ მა ქვს, თუ
მცა, ვი ცი, რომ ხა ლხი შე და რე ბე ბს 
აკ ეთ ებს... შე სა ძლ ოა, ვი ღა ცე ბი უფ
რო ად რი ნდ ელ პე რი ოდ საც იხ სე
ნე ბენ, რო დის რა გა კე თდა. ხა ლხი 
იღ ებს გა და წყ ვე ტი ლე ბას და ის ინი 
აკ ეთ ებ ენ არ ჩე ვა ნს...

– რო ცა მე რის ოფ ისი და იკ ავ ეთ, 
სი სტ ემ აში ნა ცი ონ ალ ებ ის დრ ოი
ნდ ელი კა დრ ები და გხ ვდ ნენ, გა გი
ჭი რდ ათ მა თთ ან სა ერ თო ენ ის გა
მო ნა ხვა?

– ზო გი ერთ მა თგ ან თან მუ შა ობა 
პრ აქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი იყო, 
ის ინი იყ ვნ ენ სა ბო ტა ჟის რე ჟი მში და 
ხშ ირი იყო ხე ლშ ეშ ლა, ხშ ირი იყო არ
ას აჯ არო ინ ფო რმ აც იის უწ ყე ბი დან 
გა ტა ნის ფა ქტი და ამ თვ ალ სა ზრ ის
ით პი რვ ელი თვ ეე ბის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
ბე ვრი წი ნა აღ მდ ეგ ობა შე გვ ხვ და. 

– ვრ ცე ლდ ება ინ ფო რმ აც ია, 
რომ მე რი აში დი დი წმ ენ და იწ ყე ბა, 
ეს ნა ცი ონ ალ ებ ის კა დრ ებს ეხ ება? 
თუ ფი ქრ ობთ, სა კუ თა რი გუ ნდ იც 
გა და ახ ალ ის ოთ და სტ რუ ქტ ურა 
გა ნა ახ ლოთ?

– მო ქმ ედი კა ნო ნი დან გა მო მდ ინ
არე, თვ ით მმ არ თვ ელ ობ ის სი სტ ემ აში 
აუ ცი ლე ბე ლი იყო ატ ეს ტა ცი ისა და 
კო ნკ ურ სის ჩა ტა რე ბა... შე სა ბა მი სად, 
ჩვ ენ პი რვ ელ ეტ აპ ზე ჩა ვა ტა რეთ 
ატ ეს ტა ცი ები, მო ქმ ედ მა თა ნა მშ რო
მლ ებ მა გა ია რეს ტე სტ ირ ება და გა
სა უბ რე ბა. ამ ის შე მდ გომ და რჩ ენ ილ 
ვა კა ნს იე ბზე გა მო ვა ცხ ად ეთ კო ნკ
ურ სი, სა დაც ას ევე ტე სტ ირ ებ ით და 
გა სა უბ რე ბით შე ირ ჩნ ენ კა ნდ იდ ატ
ები, მათ შო რის 40%  ახ ალი თა ნა მშ
რო მლ ებ ით და კო მპ ლე ქტ და. კი დევ 
გვ აქ ვს ვა კა ნს იე ბი და ტე სტ ირ ებ ით 
შე ვა რჩ ევთ.

– ბა ტო ნო და ვით, თქ ვენ სა ბო
ტა ჟი ახ სე ნეთ, შე გი ძლ იათ, კო ნკ
რე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი მო იყ ვა ნოთ, 

გა ნს აკ უთ რე ბით ინ ფო რმ აც იე ბის 
უკ ან ონ ოდ გა ტა ნის მი მა რთ ულ ებ
ით?

– უფ რო ხშ ირი იყო შე მთ ხვ ევ ები, 
რო ცა თა ნა მდ ებ ობ ის პი რე ბს და ვა
ლე ბე ბი ეძ ლე ოდ ათ და არ ას რუ ლე
ბდ ნენ, დრ ოს წე ლა ვდ ნენ, რომ სა ქმ
ია ნო ბა ჩა ეგ დოთ. ას ევე, იყო შე მთ ხვ
ევ ები, რო ცა იგ ივე კა ნც ელ არ იი დან 
ან სხ ვა და სხ ვა სა მს ახ ურ ებ იდ ან დო
კუ მე ნტ აც იის უკ ან ონ ოდ მო პო ვე ბა 
ხდ ებ ოდა. თუ ვი ნმ ეს ინ ფო რმ აც ია 
სჭ ირ დე ბა, მან ის უნ და გა მო ით ხო
ვოს... სა ჯა რო დო კუ მე ნტ აც იის გა
მო თხ ოვ ას თა ვი სი წე სე ბი აქ ვს და ის 
ფა რუ ლად არ უნ და მო იპ ოვო... ინ
ფო რმ აც იის ფა რუ ლად გა ტა ნა და უშ
ვე ბე ლია. ამ ას არ აე რთ ხელ ჰქ ონ და 
ად გი ლი.

– მათ წი ნა აღ მდ ეგ სა ქმე აღ იძ
რა?

– არა, მა გრ ამ გა ნთ ავ ის უფ ლდ ნენ 
და კა ვე ბუ ლი თა ნა მდ ებ ობ ებ იდ ან...

– ბო დო კი ას სა ქმ ის შე მდ ეგ, ოპ
ოზ იც იამ სი სტ ემ ურ კო რუ ფც ია ზე 
და იწ ყო სა უბ არი. ამ სი სტ ემ აში, 
სა დაც უფ ლე ბე ბიც დი დია და ფუ
ლის კე თე ბის შა ნს იც, რო გო რც ჩა
ნს, ცდ უნ ებ ას ყვ ელა ვერ უძ ლე ბს... 
გა მო რი ცხ ავთ, რომ შე იძ ლე ბა ეს 
პრ ობ ლე მა არ სე ბო ბდ ეს? რო გორ 
აპ ირ ებთ მა სთ ან და პი რი სპ ირ ებ ას? 

– გა მო ვრ იც ხავ, რომ სი სტ ემ ურ 
და ნა შა ულ თან გვ აქ ვს სა ქმე. სა მა რთ
ალ და მც ავ ები სწ ავ ლო ბენ ამ სა ქმ ეს 
და და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ გა მო ძი
ება ყვ ელა კი თხ ვას პა სუ ხს გა სც ემს. 
აქ ვე ვი ტყ ვი, რომ, თუ კი ვი ნმ ეს ხე ლი 
წა სც დე ბა ან თუ ვი ნმე არ ას ათ ან ად
ოდ მო იქ ცე ვა, მათ მი მა რთ ად ეკ ვა
ტუ რი ღო ნი სძ იე ბე ბი გა ტა რდ ება. 
ვე რა ვის და ვი ნდ ობთ, ყვ ელ ამ მო წე
სრ იგ ებ ულ ად უნ და აკ ეთ ოს თა ვი სი 
სა ქმე და ცდ უნ ებ ას არ აჰ ყვ ეს. 

– სა კუ თა რი სი სტ ემ ას თვ ით ონ 
თუ აკ ონ ტრ ოლ ებთ?

– ჩვ ენ გვ ყა ვს ში და აუ დი ტი სა და 
მო ნი ტო რი ნგ ის სა მს ახ ური. ამ სა
მს ახ ურს უკ ვე და ვა ვა ლე სა მი დი დი 
სა მს ახ ურ ის – ქო ნე ბის მა რთ ვის სა
აგ ენ ტოს, არ ქი ტე ქტ ურ ისა და ზე და
მხ ედ ვე ლო ბის სა მს ახ ურ ებ ის შე მო
წმ ება. შე ის წა ვლ ის ში და აუ დი ტი მათ 
და ნა ხა ვს, რა მდ ენ ად გა მა რთ ულ ად 
მუ შა ობ ენ ის ინი.

– ფი ქრ ობთ, რომ ეს ყვ ელ აზე 
სუ სტი რგ ოლ ია?

– არა, ეს ენი ყვ ელ აზე დი დი სტ

რუ ქტ ურ ებ ია, რო მე ლთ აც ძა ლი ან 
დი დი პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა აქ ვთ და ბე
ვრი და ვა ლე ბა ეძ ლე ვათ. მა ინ ტე რე
სე ბს მა თი გა მა რთ ული და კა ნო ნი ერი 
მუ შა ობა. ეს გა მო ნა კლ ისი არ იქ ნე ბა, 
სხ ვა სა მს ახ ურ ებ იც შე მო წმ დე ბა.

– ვე ლო დოთ ხმ აუ რი ან შე დე გე
ბს, გა ნთ ავ ის უფ ლე ბე ბს?

– არა მგ ონ ია, რა ღაც დი დი, გა სა
ხმ აუ რე ბე ლი შე დე გე ბი და იდ ოს. სა
დმე გა და ცდ ომ ებს თუ იპ ოვ ი ან, ამ ას, 
ჩე მი მხ რი დან, ად ეკ ვა ტუ რი რე აგ ირ
ება მო ჰყ ვე ბა...

– ძლ იე რი მე რი ხა რთ?
– ამ აზე კო მე ნტ არი ხა ლხ მა უნ და 

გა აკ ეთ ოს... 
– გჯ ერ ათ, რომ ბო დო კი ას ეს 

თა ნხა სხ ვე ბთ ან არ მი ჰქ ონ და? 
ოპ ოზ იც ია და რწ მუ ნე ბუ ლია, რომ 
წი ლში სხ ვე ბიც იჯ დნ ენ...

– მა გა ლი თად, ვინ?
– მა გა ლი თად, თქ ვენ...
– ეს ყვ ელ აფ ერი სრ ული ბო დვ აა, 

სხ ვა ტე რმ ინი ამ გვ არ სა კი თხ თან მი
მა რთ ებ ით ვერ მო ვძ ებ ნე.

– თი თქ ოს ბო დო კი ამ თქ ვა კი
დეც, ხმ აუ რი ან ფი გუ რე ბს და ვა სა
ხე ლე ბო...

– და ას ახ ელ ოს... გა მო ძი ება მი დის 
და ყვ ელ აფ ერი გა ირ კვ ევა...

– ჩვ ენ პრ ობ ლე მე ბის პო ლი ტი
ზე ბა ზე ვს აუ ბრ ობ დით, ერ თი ას ეთი 
ფა ქტი მა ხს ენ დე ბა: რო ცა სო ცი ალ
ურ ქს ელ ებ ში ნა გვ ით სა ვსე ურ ნე
ბის ფო ტო ებს დე ბდ ნენ, ფო ტო ები 
ძვ ელი იყო, თუ მცა, ისე და იდო, თი
თქ ოს დე და ქა ლა ქის ქუ ჩე ბი ერ თი 
წუ თის წინ იყო გა და ღე ბუ ლი... სა
კი თხ ებ ის ას ეთი პო ლი ტი ზე ბა მუ
შა ობ აში ხე ლს არ გი შლ ით?

– რა თქ მა უნ და, ას ეთი არ ას წო რი 
ინ ფო რმ აც იის გა ვრ ცე ლე ბა სა მს ახ
ურ ში თა ნა მშ რო მლ ებ ის მო ცდ ენ ას 
იწ ვე ვს – ის ინი ცდ ილ ობ ენ, ვი თა რე
ბა გა არ კვ იონ, გა იგ ონ, ეს რე ალ ურ ია 
თუ არა... გა რკ ვე ული კა ტე გო რი ის 
ად ამ ია ნე ბზე კი ეს მო რა ლუ რა დაც 
მო ქმ ედ ებს. 

– თა ვის დრ ოზე ით ქვა იმ ის შე სა
ხებ, რომ თქ ვენ თბ ილ ის ელი არ ხა
რთ და თბ ილ ის ური გა გე ბა და ჯი
გა რი თქ ვე ნთ ვის უც ხოა... მა რთ ალი 
გი თხ რათ, ეს ტე რმ ინ ები ჩე მთ ვი საც 
უც ხოა... ას ეთი მე ნტ ალ იტ ეტ ის მქ
ონე ად ამ ია ნე ბის გა გე ბა შე ძე ლით? 
მა თთ ან კო მუ ნი კა ცია და ამ ყა რეთ? 

– სა ერ თოდ, ად ამ ია ნე ბთ ან კო
მუ ნი კა ცია არ მი ჭი რს...   ად ამ ია ნე
ბის მო სმ ენა შე მი ძლ ია, მათ შო რის. 
და პი რი სპ ირ ებ ული მხ არ ეე ბი საც. 
სა ერ თო ენ ის გა მო ნა ხვ აც შე მი ძლ ია 
და გა და წყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დრ ოს 
შუ ალ ედ ის პო ვნ აც. ყო ვე ლთ ვის მზ
ად ვარ, მო ვუ სმ ინო ად ამ ია ნე ბს, რაც 
არ უნ და რა დი კა ლუ რი შე ხე დუ ლე ბა 
ჰქ ონ დეთ მათ და რა ცი ონ ალ ური გა
და წყ ვე ტი ლე ბა მი ვი ღო... 

– ეგ რე თწ ოდ ებ ულ ნა ცი ონ ალ
ებ ის კა დრ ებ თა ნაც სც ად ეთ სა ერ
თო ენ ის გა მო ნა ხვა?  

– თბ ილ ის ის მე რი აში ბე ვრ ია, ვი ნც 
მა ნა მდ ეც მუ შა ობ და და ჯე რო ვნ ად 

ას რუ ლე ბდა მა სზე და კი სრ ებ ულ მო
ვა ლე ობ ას. თუ მცა, იყო კა ტე გო რია, 
რო მე ლთ ან აც მე რის მო ად გი ლე ები 
ან სხ ვა და სხ ვა უწ ყე ბის ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლი პი რე ბი მუ შა ობ ას ვერ ახ ერ ხე ბდ
ნენ, ის ინი და თხ ოვ ნი ლე ბი არ იან.

– არ ჩე ვნ ებ ის დრ ოს მა ხს ოვს დე
და თქ ვე ნთ ან და კა ვშ ირ ებ ული სკ ან
და ლი...

– ეს სი ცრ უე იყო...
– არ სე ბო ბს წი თე ლი ხა ზე ბი ოჯ

ახ სა და სა მს ახ ურს შო რის? იც იან 
მათ, რომ თქ ვე ნს სა ქმ ია ნო ბა ში არ 
უნ და ჩა ერ იონ?

– რა თქ მა უნ და, ოჯ ახი ოჯ ახ ია, 
ყვ ელ ას თა ვი სი სა ქმე და ფუ ნქ ცია აქ
ვს და ამ წი თელ ხა ზე ბს არ გა დმ ოდ
იან, რა თა მე ხე ლი არ შე მე შა ლოს. ამ 
თვ ალ სა ზრ ის ით თა ვს კო მფ ორ ტუ
ლად ვგ რძ ნობ...

– სა ხლ ში მი სუ ლს სია არ გხ ვდ
ებ ათ? მა გა ლი თად, მე ზო ბე ლს სუ
რს ავ ტო ფა რე ხის გა კე თე ბა, სხ ვას 
რა ღა ცის აშ ენ ება და ნე ბა რთ ვა სჭ
ირ დე ბა...

– სია? ვე რა ნა ირ ად ვერ და მხ ვდ
ება... რო ცა სა ხლ ში მი ვდ ივ არ, ყვ ელ
ას სძ ინ ავს და რო ცა დი ლით სა მს ახ
ურ ში გა ვდ ივ არ, მა ში ნაც სძ ინ ავთ...

– „პა ნო რა მა თბ ილ ის ზე“ მო გვ
იყ ევ ით, ამ პრ ოე ქტ ის გა რშ ემო ბე
ვრი მი თქ მამო თქ მაა...

– „პა ნო რა მა თბ ილ ისი“ ძა ლი ან სე
რი ოზ ული პრ ოე ქტ ია და რა მდ ენ იმე 

მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ეფ ექ ტის მო მტ ანი 
იქ ნე ბა. ეს არ ის დი დი ინ ვე სტ იც ია, 
რო მლ ის მს გა ვსი ერთ ობ იე ქტ თან 
და კა ვშ ირ ებ ით დე და ქა ლა ქში ჯერ 
არ გა ნხ ორ ცი ელ ებ ულა. სა უბ არ ია 
ნა ხე ვარ მი ლი არდ დო ლა რა მდე ინ ვე
სტ იც ია ზე, პრ ოე ქტი თა ნა ინ ვე სტ ირ
ებ ის ფო ნდ ის მხ რი დან ხო რც იე ლდ
ება. მე ორე მხ რივ, ეს მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
ბი ძგ ია ეკ ონ ომ იკ ური ზრ დი სთ ვის. 
მე სა მე, გა სა თვ ალ ის წი ნე ბე ლია პრ
ოე ქტ ის სო ცი ალ ური ეფ ექ ტი – რო
გო რც მშ ენ ებ ლო ბის, ისე ექ სპ ლუ
ატ აც იის პრ ოც ეს ში ბე ვრი ად ამ ია ნი 

და სა ქმ დე ბა. სა მი ათ ას ზე მე ტი ად
ამ ია ნი მუ დმ ივ ად იქ ნე ბა ამ ობ იე ქტ
ზე და სა ქმ ებ ული. და სა ქმ ებ ულ ებ ის 
ოჯ ახ ებ ში სო ლი დუ რი შე მო სა ვლ ები 
შე ვა. ით ქვა, თი თქ ოს სე რი ოზ ული 
რა ოდ ენ ობ ის ხე ები უნ და მო იჭ რას 
პრ ოე ქტ ის გა ნხ ორ ცი ელე ბი სთ ვის. 
ეს სი ცრ უეა. 187 ხე იჭ რე ბა, თუ მცა, 
ინ ვე სტ ორ მა 30 ათ ასი ხის და რგ ვის 
ვა ლდ ებ ულ ება აი ღო. გა მხ მა რი ხე ებ
ის მო ჭრა და გა მო ტა ნა უკ ვე და იწ ყო, 
პა რა ლე ლუ რად მი მდ ინ არ ეო ბს ახ
ლის და რგ ვა. პრ ობ ლე მა სა და წი ნა
აღ მდ ეგ ობ ას ვერ ვხ ედ ავ. 

– რაც შე ეხ ება ვა კის პა რკ ში სა
სტ უმ რო „ბუ და პე შტ ის“ მშ ენ ებ
ლო ბას, რა საც ას ევე მო ჰყ ვა ხმ აუ
რი და და პი რი სპ ირ ება...

– დე და ქა ლა ქის მე რია უს აფ უძ
ვლ ოდ ხე ლს არ ავ ის უშ ლის, პი რი
ქით, ხე ლს ვუ წყ ობთ ყვ ელ ას, ვი საც 
გა ნვ ით არ ებ ის სუ რვ ილი აქ ვს. კო ნკ
რე ტუ ლად ამ ობ იე ქტ თან სა კმ აოდ 
მო ცუ ლო ბი თი სა სტ უმ როს მშ ენ ებ
ლო ბა ზეა სა უბ არი. პი რვ ელი ხა რვ
ეზი და ფი ქს ირ და – მშ ენ ებ ლო ბა წი
თელ ხა ზე ბს იყო გა დმ ოც დე ნი ლი და 
ჯა რი მა გა მო იწ ერა.

– ეს ხა რვ ეზი გა სწ ორ და?..
– გა სწ ორ და. სხ ვა და ნა რჩ ენს მო

მა ვა ლი გვ იჩ ვე ნე ბს. თუ ეს პრ ოე ქტი 
და კო რე ქტ ირ დე ბა, მი სა ღე ბი იქ ნე ბა 
მო ცუ ლო ბით, ან ის ევ რე სტ ორ ანი 

აშ ენ დე ბა, ას ეთ შე მთ ხვ ევ აში ჩვ ენ გა
ნვ ით არ ებ ისა და მშ ენ ებ ლო ბის წი ნა
აღ მდ ეგი არ ვა რთ, სა ქმე სა სა მა რთ
ლო შია და და ვე ლო დოთ მის გა და წყ
ვე ტი ლე ბას. 

– თქ ვე ნი პრ ობ ლე მე ბის გა და
ჭრა მა ინც მთ ავ რო ბა სთ ან აა გა
და ჯა ჭვ ული. მა გა ლი თად, იგ ივე 
სა ცო ბე ბთ ან და კა ვშ ირ ებ ით, პა
რლ ამ ენ ტმა მი იღო გა და წყ ვე ტი
ლე ბა და ტე ქდ ათ ვა ლი ერ ებ ის ვა და 
კი დევ ერ თხ ელ გა და წია. ამ ბო ბენ, 
რომ მთ ავ რო ბა ში არ არ ის კო ორ
დი ნა ცია და კო მუ ნი კა ცია ჭი რს. 
გა ქვთ პრ ობ ლე მე ბი ამ მი მა რთ
ულ ებ ით?

– ცე ნტ რა ლურ ხე ლი სუ ფლ ებ ას
თან კო მუ ნი კა ცი ის არ ან აი რი პრ ობ
ლე მა არ გვ აქ ვს. მთ ავ რო ბის სხ დო
მა ზე გა დის კო ნკ რე ტუ ლი სა კი თხ ები 
და არ მა ხს ოვს, რომ რა იმე თე მა ჩა
ვა რდ ნი ლი ყო. მთ ავ არ ია, სა კი თხი მო
მზ ად ებ ული იყ ოს. რო ცა ერ თო ბლ ივ
ად ვმ უშ აო ბთ, შე დე გს აც ვა ღწ ევთ. 

– და ბო ლოს, ბა ტო ნო და ვით, წა
რმ ოდ გე ნი ლი გა ქვთ ის თბ ილ ისი, 
რო მე ლიც თქ ვე ნს შე მდ ეგ და რჩ
ება?

– რა თქ მა უნ და, წა რმ ოდ გე ნი ლი 
მა ქვს... ეს არ ის ის თბ ილ ისი, რო მე
ლიც ჩე მს სა არ ჩე ვნო პრ ოგ რა მა შია 
ას ახ ული... 

– ეს თა ნა მე დრ ოვე თბ ილ ის ია, 
ტუ რი სტ ული თუ რო გო რი?

– ეს არ ის მო წე სრ იგ ებ ული თბ
ილ ისი, რო გო რც ჩვ ენი რე გი ონ ის 
კუ ლტ ურ ული და ტუ რი სტ ული ცე
ნტ რი. მე ტი ად ამ ია ნია და სა ქმ ებ ული, 
მე ტად მო წე სრ იგ ებ ულ ია სა ჯა რო ინ
ფრ ას ტრ უქ ტუ რა და ცხ ოვ რე ბის პი
რო ბე ბიც უს აფ რთ ხო და უკ ეთ ეს ია.
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ამ სამ ქა რთ ველ ოპ ერ ის დი ვას 
პა ატა ბუ რჭ ულ აძ ის სა იუ ბი ლეო 
კო ნც ერ ტის შე მდ ეგ კუ ლი სე ბში მო
ვუ ყა რეთ თა ვი. მა თი ერ თად ნა ხვა 
ას ეთ გა ნს აკ უთ რე ბულ შე მთ ხვ ევ
აში თუ გა ხდ ებ ოდა შე სა ძლ ებ ელი. 
„პრ აი მტ აი მმა“ შა ნსი ხე ლი დან არ 
გა უშ ვა და სა ამ აყო მო მღ ერ ლე ბის 
ბლ იც ინ ტე რვ იუ ები ჩა წე რა. 

ოპ ერ ის ან ჯე ლი ნა ჯო ლი 
დე დო ბამ შე ცვ ალა

ნი ნო მა ჩა იძე მი ლა ნში იტ ალ იელ 
მე უღ ლე სთ ან გვ იდო ლო კო ნს ოლ ოს
თან და ვა ჟთ ან ერ თად ცხ ოვ რო ბს. 
ნი ნო უც ხო ური პრ ეს ის გა მო კი თხ ვით 
ყვ ელ აზე ლა მაზ ოპ ერ ის მო მღ ერ ალ
თა ათ ეუ ლში ნი ნო სუ რგ ულ აძ ეს თან 
ერ თად მო ხვ და. ქა რთ ვე ლი სო პრ ანო, 
არა მხ ოლ ოდ მი სი სი ლა მა ზის, არ ამ
ედ პი რო ვნ ული თვ ის ებ ებ ისა და შა
რმ ის გა მო იკ ავ ებს პი რვ ელ ად გი ლს 
ათ ეუ ლში. ის მს ოფ ლი ოში წა მყ ვან 
სა ოპ ერო სც ენ ებ ზე ას რუ ლე ბს ნა წა
რმ ოე ბე ბს. ნი ნოს უნ იკ ალ ური სტ ილი, 
შე სრ ულ ებ ის ტე ქნ იკა და ვო კა ლუ რი 
დი აპ აზ ონი აქ ვს, რო მლ ით აც მს ოფ
ლი ოს აო ცე ბს. ნი ნოს ოპ ერ ის ან ჯე
ლი ნა ჯო ლი საც ეძ ახ იან. 

ნი ნო მა ჩა იძე თბ

ილ ისს ბო ლოს რვა თვ ის 
წინ სტ უმ რო ბდა. ძმ ის ქო
რწ ილ ში იყო ჩა მო სუ ლი. 

ნი ნო მა ჩა იძე: ჩე მი 
შე მდ ეგი ვი ზი ტი თბ ილ
ის ში აპ რი ლშ ია და გე გმ
ილი, პა ტრ ია რქ ის ფე
სტ ივ ალი უნ და გა ვხ სნა 
და კო ნს ერ ვა ტო რი ის 
დიდ და რბ აზ ში კო ნც
ერ ტი მე ქნ ება. ერ თი 
სუ ლი მა ქვს, ამ ფა ქტ
ით ძა ლი ან ბე დნ იე რი 
ვარ. ეს წე ლი ჩე მთ ვის 
რთ ულ ია. რვა სა დე ბი
უტო რო ლი მა ქვს სა მღ
ერი. ერთ ოპ ერ ას რომ 
ვმ ღე რი, მე ორ ეს ვმ ეც ად
ინ ეობ. ამ გა და ტვ ირ თუ
ლი პე რი ოდ ის მი უხ ედ ავ
ად, მე ძა ლი ან ბე დნ იე რი 
ვარ. 

ნი ნომ იტ ალ იე ლი კო

ლე გა გვ იდო „ლა სკ ალ ას“ აკ ად ემ ია
ში გა იც ნო. პი რვ ელ წე ლს იყო მე გო
ბრ ობა. შე მდ ეგ ორ ივ ეს „ლა სკ ალ ამ“ 
„რი გო ლე ტო ში“ მო ნა წი ლე ობა შე სთ
ავ აზა. 

„მე და გვ იდ ოს ხშ ირ ად გვ იწ ევს 
ერ თმ ან ეთ ის გან შო რს ყო ფნა, მე ერთ 
ქა ლა ქში, გვ იდ ოს  მე ორ ეში. თა ვი
სუ ფა ლი დრო რომ გა მო გვ იჩ ნდ ება, 
ერ თმ ან ეთ თან ჩა ვდ ივ ართ. ეს არ ის 
მო მღ ერ ლის ცხ ოვ რე ბა. აქ ვს კა რგი 
მხ არ ეე ბიც და ცუ დიც. უა რყ ოფ ითი 
ის არ ის, რომ ახ ლო ბლ ებ ის გან შო რს 
ხარ, მა გრ ამ, რო ცა ამ დე ნხ ნი ანი გა
ნშ ორ ებ ის შე მდ ეგ ხვ დე ბი, ეს ძა ლი ან 
დი დი ბე დნ იე რე ბაა“.

 და სვ ენ ებ ას რო გორ გე გმ ავთ?
 ვერ ვი ტყ ვი, რომ ვგ ეგ მავ. რე

პე ტი ცი ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში შე უძ
ლე ბე ლია და სვ ენ ება, მა გრ ამ, რო ცა 
სპ ექ ტა კლ ები იწ ყე ბა, შუ ალ ედ ში შე
მი ძლ ია, და ვი სვ ენო. რო დე საც გა სტ
რო ლე ბზე ვარ, ყო ვე ლთ ვის ვა ხე რხ ებ 
ქა ლა ქე ბის და თვ ალ იე რე ბას. ძა ლი ან 
მი ყვ არს სე ირ ნო ბა, ბე ვრს და ვდ ივ არ. 
კი დევ მი ყვ არს მზ არ ეუ ლო ბა. ახ ლა
ხან, ავ სტ რი ამ გა მო სცა კუ ლი ნა რი
ული წი გნი, რო მე ლშ იც შე ვი და მს ოფ
ლი ოს 65 ყვ ელ აზე ცნ ობ ილი ოპ ერ ის 
მო მღ ერ ლის კუ ლი ნა რი ული რე ცე პტ
ები. მეც შე მი ყვ ან ეს ჩე მი ლო ბი ან ის 
რე ცე პტ ით. წი გნ ში არ ის ფო ტო ები 
– რო გორ ვა მზ ად ებ ლო ბი ანს და რაც 
მთ ავ არ ია, რე ცე პტი და ვწ ერე ქა რთ
ულ ად. ქვ ევ ით კი წე რია თა რგ მა ნი. მე 
და ჩე მს მე უღ ლეს  ერ თად გვ იყ ვა რს 
კე რძ ებ ის მო მზ ად ება. ის იც ძა ლი ან 
კა რგი კუ ლი ნა რია. 

 წე ლი წადნა ხე ვრ ის წინ დე და 
გა ხდ ით. დე დო ბამ რა შე ცვ ალა თქ
ვე ნში?

 ალ ეს ან დრ ოს და ბა დე ბის შე მდ ეგ 
უკ ეთ ესი გა ხდა ყვ ელ აფ ერი. მან ჩე მი 
და ჩე მი მე უღ ლის ცხ ოვ რე ბას ბე დნ
იე რე ბა შე მა ტა. ყვ ელ აფ ერი გა ლა მა
ზდა. ალ ეს ან დრო ჩე მი ძმ ის ქო რწ ილ
ში მყ ავ და ჩა მო ყვ ან ილი. 

ან იტა რა ჭვ ელ იშ ვი ლმა ლა სკ
ალ ას და რბ აზი და ან გრ ია

ან იტა, მი ლა ნი დან, რა მდ ენ იმე 
სა ათ ით სპ ეც ია ლუ რად სა იუ ბი
ლეო კო ნც ერ ტი სთ ვის სტ უმ რო ბდა 
თბ ილ ისს. 14 თე ბე რვ ალს ლა სკ ალ აში 
„აი დას“ პრ ემ იე რა ჰქ ონ და. ამ ნე რი სის 
პე რტ ია ბე ვრ ჯერ აქ ვს ნა მღ ერი, თუ
მცა ლა სკ ალ აში პი რვ ელ ად იმ ღე რა. 
პი ტერ შტ აი ნის და დგ მა შთ ამ ბე ჭდ ავი 
ყო ფი ლა. ოპ ერ ას ზუ ბინ მე ტა დი რი
ჟო რო ბდა. ან იტ ას თან ერ თად მთ ავ
არი, ამ ონ ას რო სის პა რტ ია გია გა გნ
იძ ემ იმ ღე რა.  

ან იტა რა ჭვ ელ იშ ვი ლი: ძა ლი ან 
ემ ოც იუ რი იყო. ორი ქა რთ ვე ლი ერთ 
სპ ექ ტა კლ ში  სა ოც არ ია. 

 რე ჟი სუ რა ზე რას გვ ეტ ყვ ით?
 სტ ან და რტ ული და კლ ას იკ ურ ია. 

დე კო რა ცი აა მი ნი მა ლი სტ ური.  ძი რი
თა დი აქ ცე ნტი კო სტ იუ მე ბზე და მო
მღ ერ ლე ბზ ეა გა და ტა ნი ლი.

 ლა მა ზი კო სტ იუ მე ბი აო, ით ქვა.
 ძა ლი ან ლა მა ზი, ნა ნა ჩე კის კო

სტ იუ მე ბი გვ ეც ვა. ჩე კის ჰო ლი ვუ დის 
უა მრ ავი ფი ლმ ის კო სტ იუ მე ბზე აქ ვს 
ნა მუ შე ვა რი. 

 კი დევ სად მღ ერ ით?
 ზა ლს ბუ რგ ის ფე სტ ივ ალ ზე მი

ვდი ვ არ. შე მდ ეგ მი ვე მგ ზა ვრ ები რო
მში, ის ევ „აი დას“ სა მღ ერ ად. 

ან იტ ას პრ ემ იე რას ლა სკ ალ აში მა
რი ამ რო ინ იშ ვი ლი და ეს წრო. მას ემ
ოც იე ბის გა ზი არ ება ვთ ხო ვე.

მა რი ამ რო ინ იშ ვი ლი: მე სა ოც

რე ბა ვნ ახე. ყვ ელა ქა რთ ვე ლი ჩე მს ავ
ით ია მა ყე ბდა იმ ით, რომ ან იტა ჩვ ენი 
ქვ ეყ ნის შვ ილ ია და ქა რთ ვე ლია. მი სი 
ხმა ზღ ვის ტა ლღ ებ ივ ით მო დი ოდა 
და რბ აზ ში ყვ ელა მს მე ნე ლა მდე. ეს 
იყო სა სწ აუ ლი. ან იტ ას მი სა მა რთ ით 
ატ ეხ ილი აპ ლო დი სმ ენ ტე ბის ხმა ყუ
რე ბი დან არ ას ოდ ეს ამ ომ ივა, ალ ბათ. 
ან იტა რომ გა მო ვი და, ლა სკ ალ ას 
და რბ აზი და ინ გრა, სრ ული ამ სი ტყ
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my View

 ოპერის ქართველი დივების პირადი და კარიერა
ნინო მაჩაიძე: 
„ალესანდროს 
დაბადების შემდეგ 
უკეთესი გახდა 
ყველაფერი. 
მან ჩემი და 
ჩემი მეუღლის 
ცხოვრებას 
ბედნიერება 
შემატა“

ანიტა 
რაჭველიშვილი: „ნანა ჩეკის ლამაზი კოსტიუმები გვეცვა. ჩეკის ჰოლივუდის უამრავი ფილმის კოსტიუმებზე აქვს ნამუშევარი“

მარიამ როინიშვილი: „ანიტას 
მისამართით ატეხილი 
აპლოდისმენტების ხმა 

ყურებიდან არასოდეს ამომივა“
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ვის მნ იშ ვნ ელ ობ ით. ამ სპ ექ ტა კლ ში 
მე ორე სა ოც არი ქა რთ ვე ლი გი ორ გი 
გა გნ იძ ეც მო ნა წი ლე ობ და. ეს ჩე მს 
სი ამ აყ ის გა ნც დას აო რმ აგ ებ და. იტ
ალ ია ში ლა სკ ალ ას სც ენ აზე ქა რთ ვე
ლე ბის გა მო სლ ამ და რბ აზი და ან გრ ია. 
უბ ედ ნი ერ ესი ვარ, რომ ან იტ ას მე გო
ბა რი და ამ წა რმ ატ ებ ის გა მზ ია რე ბე
ლი აღ მო ვჩ ნდი. ვუ ლო ცავ და მჯ ერა, 
რომ ეს არ აფ ერ ია იმ ას თან შე და რე
ბით, რაც მას წინ ელ ოდ ება. 

თე ონა დვ ალი ია პო ნი აში სუ შის 
სა ჭმ ელ ად ემ ზა დე ბა

თე ონ ას ოპ ერ ის ყვ ელ აზე გა მხ
დარ მო მღ ერ ალს ვე ძა ხი. თა ვი სი ფი
ზი კუ რი მო ნა ცე მით სრ ულ იად ან გრ
ევს ოპ ერ ის მო მღ ერ ლის სტ ერ ეო ტი
პს. მის პი რად ცხ ოვ რე ბა ში სი ახ ლეა, 
თუ მცა ამ აზე მო მღ ერ ალი ჯერ და

კო ნკ რე ტე ბით არ სა უბ რო ბს, თუ მცა 
პი რო ბას დე ბს, რომ პი რვ ელ ად ჩვ ენი 
ფუ რც ლე ბი დან გა მჟ ღა ვნ დე ბა მი სი 
რჩ ეუ ლის ვი ნა ობა. 

თე ონა დვ ალი: ფლ ორ ენ ცი აში ბე
ვრი კო ნც ერ ტი და სპ ექ ტა კლი მე ლის. 
ვე რდ ის სამ რო მა ნსს სა ბა ლე ტო და
დგ მა სთ ან ერ თად წა რმ ოვ ად გე ნთ. 

 სო ლო კო ნც ერ ტი მა ქვ სო, მი
თხ არი.

 დი ახ, სო ლო კო ნც ერ ტი მა ქვს 
რა მდ ენ იმე ქა ლა ქში  ფლ ორ ენ ცი აში, 
რო მში, მი ლა ნში. 

 კო ნც ერ ტის პრ ოგ რა მა რო გო
რია?

 ძი რი თა დად არ იე ბი სა და დუ
ეტ ებ ის გან შე დგ ება. მე გო ბარ 
ტე ნო რთ ან ჯო რდ ანო ლუ კა სთ ან 
ერ თად ვმ ღე რი. ად რე სხ ვა სო ლო 
კო ნც ერ ტე ბით წა რვ მდ გა რვ არ 

იტ ალ იე ლი მს მე ნე ლის წი ნა შე. 
 სა სც ენო კა ბე ბს სად იძ ენ 

ხო ლმე?
 იტ ალ ია ში, ინ გლ ის ში, სა ქა

რთ ვე ლო ში ვი ძენ სა სც ენო კა ბე
ბს. წი თე ლი ყვ ელ აზე ძა ლი ან მი ყვ
არს. იმ პე რს ონ აჟ ებს, რო მე ლს აც 
ვა სა ხი ერ ებ, ეს ფე რი უხ დე ბა ხო
ლმე. სა ქა რთ ვე ლო ში ძი რი თა დად 
ვი კე რავ ხო ლმე. კო ნკ რე ტულ ბრ
ენ დე ბს არ ვა ნი ჭებ მნ იშ ვნ ელ
ობ ას. სხ ვა თა შო რის, მა რტ ში 
ია პო ნი აში მი ვდ ივ არ, ვე რდ ის 
„ტრ ავ ია ტას“ ვმ ღე რი. პი რვ
ელ ად მი ვდ ივ არ ია პო ნი აში 
და მი ხა რია. შვ იდი სპ ექ ტა
კლი მა ქვს. თვენა ხე ვა რში 
და თვ ალ იე რე ბას მო ვა სწ
რებ. შე ვე ცდ ები ტო კი ოს 
მთ ავ არი ღი რს შე სა ნი შნ აო
ბე ბი და ვა თვ ალ იე რო, სუ ში 
და ვა გე მო ვნო. მი ხა რია ის, 
რომ სა ყვ არ ელ ია პო ნურ 
სა მზ არ ეუ ლოს და ვა გე მო
ვნ ებ. 

 და პი რა დში რა სი ახ
ლე გა ქვს?

  პი რად ცხ ოვ რე ბა ში 
რა ღა ცე ბი ხდ ება, სა ინ ტე
რე სო ცვ ლი ლე ბე ბი და სი
ახ ლე ებ ია, რო მლ ის შე სა
ხებ პი რვ ელი შენ გა იგ ებ. 

 რა მდ ენ ხა ნში?
 ვნ ახ ოთ. ჯე რჯ ერ

ობ ით არ მც ალ ია პი რა
დი ცხ ოვ რე ბი სთ ვის, ის 
გვ ერ დით მა ქვს გა და
დე ბუ ლი. 

 ქა რთ ვე ლია თუ 
იტ ალ იე ლი?

 ჯერ ვე რც ამ ას ვი
ტყ ვი. 

 ვე ლო დე ბით შე ნი 
სი ყვ არ ულ ის ის ტო რი
ის მო სმ ენ ას.

 პი რო ბა პი რო ბაა. 

 ოპერის ქართველი დივების პირადი და კარიერა

ქართველი 
მომღერლები  

ოპერის მსოფლიოს 
ლამაზ 

მომღერალთა 
ათეულში

თეონა დვალი: „პირად ცხოვრებაში საინტერესო ცვლილებები და სიახლეებია“

`წი თე ლი ყვ ელ აზე ძა ლი ან მი ყვ არს. იმ 
პე რს ონ აჟ ებს, რო მე ლს აც ვა სა ხი ერ ებ, 

ეს ფე რი უხ დე ბა ხო ლმე~
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პატიმრები არასათანადო 
მოპყრობის შესახებ საუბრობენ

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

არ ას ათ ან ადო და არ აა და მი
ან ური მო პყ რო ბის ფა ქტ ები სა
სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის და წე სე ბუ
ლე ბე ბში... ცი ხის სკ ან და ლუ რი 
კა დრ ებ ის შე მდ ეგ სა ზო გა დო ება 
„ქა რთ ული ოც ნე ბის“ ხე ლი სუ
ფლ ებ ის გან სი ტუ აც იის რა დი კა
ლუ რი ცვ ლი ლე ბას ელ ოდა, თუ
მცა „9წლ იან რე ჟი მს“ ახ ალ მა 
ხე ლი სუ ფლ ებ ამ მხ ოლ ოდ ფა რთ
ომ ას შტ აბ ია ნი ამ ნი სტ იით უპ ას
უხა, ნა ცვ ლად იმ ისა, რომ სი სტ
ემ აში რა დი კა ლუ რი ცვ ლი ლე ბე ბი 
გა ნე ხო რც იე ლე ბი ნა. 

სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის და წე სე
ბუ ლე ბე ბში არ სე ბუ ლი პრ ობ ლე მე
ბის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია სა პა ტი
მრ ოე ბი დან პე რი ოდ ულ ად ჟო ნა ვს. 
არ ას ათ ან ადო მო პყ რო ბა ზე მი უთ
ით ებს ის წე რი ლიც, რო მე ლიც „პრ
აი მტ აი მის“ რე და ქც იამ ბა თუ მის #3 
და წე სე ბუ ლე ბი დან მი იღო. წე რი ლს, 
სა დაც სწ ორ ედ ცი ხე ში არ სე ბულ 
გა უს აძ ლის სი ტუ აც ია ზეა სა უბ არი, 
არ აე რთი პა ტი მა რი აწ ერს ხე ლს.

„მო გა ხს ენ ებთ ბა თუ მის #3 და
წე სე ბუ ლე ბა ში არ სე ბულ ვი თა
რე ბა ზე, თუ რა გა უს აძ ლის პი რო
ბე ბში გვ იწ ევს სა სჯ ელ ის მო ხდა. 
პი რვ ელ რი გში, მო გა ხს ენ ებთ, რომ 
ვა რთ სხ ვა და სხ ვა და ავ ად ებ ით და
ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბი. ეს ყვ ელ აფ ერი 
იც ის მთ ავ არ მა ექ იმ მა ზუ რა ორ აგ
ვე ლი ძემ ჩვ ენი სა მე დი ცი ნო ბა რა
თე ბი დან, რომ დრ ოუ ლად გვ ეს აჭ
ირ ოე ბა გა მო კვ ლე ვე ბი და სა სწ რა
ფოდ მკ ურ ნა ლო ბის კუ რსი გვ აქ ვს 
ჩა სა ტა რე ბე ლი, ათ ასი თხ ოვ ნის 
მი უხ ედ ავ ად არ გვ ხდ ება, მა რტო 
გვ ით ვლ ის ექ იმ ებ ის პი რით, – მე 
რა ვუ ყო თუ ავ ად არ იან, მე ხომ არ 
გა ვხ ადე ავ ადო. იმ ეო რე ბს იგ ივე 
სი ტყ ვე ბს რა საც იმ ეო რე ბდა წი ნა 
ჯა ლა თე ბის რე ჟი მის დრ ოს. რო
ცა ვთ ხო ვთ წა მლ ებს, არ ის ერ თი 
და იგ ივე პა სუ ხი, რომ სა მე დი ცი
ნო დე პა რტ ამ ენ ტის თა ვმ ჯდ ომ არე 
თა მთა დე მუ რი შვ ილი არ უგ ზა ვნ ის 
სა ჭი რო მა რა გს. და წე სე ბუ ლე ბა ში 
არ არ სე ბო ბს აფ თი აქი, რომ ჩვ ენი 
ხა რჯ ებ ით შე ვი ძი ნოთ მე დი კა მე
ნტ ები. სა კვ ებ ის რა ცი ონი „დი ეტა“ 
არ ის ეკ ოლ ოგ იუ რად უს უფ თა ოდ 
და მზ ად ებ ული, და ბი ნძ ურ ებ ული, 
ყვ ელ ან აირ ვი ტა მი ნე ბგ ამ ოც ლი ლი. 
სა კა ნში წყ ალი გვ აქ ვს გრ აფ იკ ით, 
24 სა ათ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 45 სა
ათ ით მო დის, რო გო რც და სა ლე ვი, 
ას ევე და სა ბა ნი, რი თაც ხშ ირ ად 
ვა ვა დდ ებ ით დი ზე ნტ ერ იით. აგ
რე თვე, სა კა ნში მწ ყო ბრ იდ ან არ ის 
გა მო სუ ლი ვე ნტ ილ აც ია, სა კნ ის 
ფა ნჯ არა არ ის ძა ლი ან პა ტა რა, სა
იდ ან აც არ მო გვ ეწ ოდ ება ჰა ერი და 
ჟა ნგ ბა დი, ას ევე, ვერ ვს არ გე ბლ
ობთ ჩვ ენი კუ თვ ნი ლი ერ თს აა თი
ანი ჰა ერ ზე გა სე ირ ნე ბით. ცი ხის 
ად მი ნი სტ რა ცი ის თა ნა მშ რო მლ ები, 
დი რე ქტ ორ ის კა ხა გვ ელ ეს ია ნის 
ბრ ძა ნე ბით, გვ არ თმ ევ ენ თბ ილ ტა
ნს აც მე ლს და ამ ის შე მდ ეგ გვ იშ ვე
ბენ სა კნ ებ ში. ას ევე, მო გა ხს ენ ებთ, 
რომ, რო ცა ჩვ ენი კუ თვ ნი ლი ტე
ლე ფო ნის სა შუ ალ ებ ით ვუ კა ვშ ირ
დე ბით ოჯ ახ ის წე ვრ ებს, გვ ერ დზე 
გვ იდ გას 34 თა ნა მშ რო მე ლი, ხმ ამ
აღ ლა სა უბ რო ბენ, ამ ბო ბენ უზ რდ
ელ ურ სი ტყ ვე ბს და გა მო ირ ჩე ვი ან 
აგ რე სი ით. ამ აგ რე სი აზე ჩვ ენ არ 
ვპ ას უხ ობთ, რა დგ ან პი რად სა ქმ
ეში ჩა გვ იდ ებ ენ სა ყვ ედ ურს, მო
გვ ათ ავ სე ბენ სა მა რტ ოო სა კა ნში, 
სა დაც სა პი რფ არ ეშ ოში სა თვ
ალ თვ ალო კა მე რაა და მო ნტ აჟ
ებ ული. ას ევე, შე გვ იზ ღუ და ვენ 
ტე ლე ფო ნით, პა ემ ნით, მა ღა
ზი ით სა რგ ებ ლო ბის უფ ლე ბას. 
სულ გვ ემ უქ რე ბი ან, – #7 მკ აც
რი რე ჟი მის იზ ოლ ატ ორი უა
რე სი იქ ნე ბაო. აქ ძა ლი ან ბე ვრი 
თა ნა მშ რო მე ლი და სა მე დი ცი ნო 
ნა წი ლის მუ შა კი ძვ ელი რე ჟი მის 
დრ ოს აა ნა მუ შე ვა რი. ყვ ელა ფა
ქტი უფ რო ვრ ცლ ად თა ვის პი
რად ან გა რი შში აქ ვს ას ახ ული სა ხა
ლხო და მც ვე ლს, უჩა ნა ნუ აშ ვი ლს, 
მას ყვ ელ აფ ერი სა კუ თა რი თვ ალ ით 
აქ ვს ნა ნა ხი. თვ ეე ბი გა დის და უფ
რო უა რე სი ხდ ება. გთ ხო ვთ, ხმა 
მი აწ ვდ ინ ოთ სა ზო გა დო ებ ას, რა
თა შე იტ ყონ ჩვ ენი გა უს აძ ლის ტყ
ვე ობ აში ყო ფნა, შე იტ ყოს ხა ლხ მა, 
თუ რა ტა ნჯ ვაწა მე ბა გვ იწ ევს ამ 
ვი თომ კა ნო ნდ ამ ცვ ელ ებ ის ხე ლში“, 
– გვ წე რენ სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის #3 
და წე სე ბუ ლე ბის პა ტი მრ ები: ალ
ექ სა ნდ რე ჩე რქ ეზ იშ ვი ლი, მი ხე ილ 

წი თა ძე, კა ხა მე ცხ ვა რი შვ ილი და 
გი ორ გი მა რს აგ იშ ვი ლი.    

გრ ძე ლდ ება თუ არა ცი ხე ებ
ში არ აა და მი ან ური მო პყ რო ბა და, 
ზო გა დად, რა ხდ ება სა სჯ ელ აღ სრ
ულ ებ ის სი სტ ემ აში? ამ ის გა რკ ვე ვა 
სა ხა ლხო და მც ველ უჩა ნა ნუ აშ ვი
ლთ ან ვც ად ეთ. 

უჩა ნა ნუ აშ ვი ლი, სა ხა ლხო და
მც ვე ლი:

– გა სულ წე ლს პრ ოკ ურ ატ
ურ აში ჩვ ენ მი ერ 18 შე ტყ

ობ ინ ება გა იგ ზა ვნა არ
ას ათ ან ადო მო პყ რო ბის 
ფა ქტ ებ თან და კა ვშ ირ
ებ ით. ვფ იქ რობ, ეს სა კმ
აოდ დი დი ცი ფრ ია. რიგ 
შე მთ ხვ ევ აში გა მო ძი ება 
და წყ ებ ულ ია, მა გრ ამ პა
სუ ხი სმ გე ბლ ობა არ არ
ის და მდ გა რი. არ ას ათ
ან ადო მო პყ რო ბა ბო ლო 
პე რი ოდ ში გა მო იკ ვე თა, 
რო გო რც ერთერ თი 
სე რი ოზ ული პრ ობ ლე
მა. კი დევ უფ რო მე ტი 
პრ ობ ლე მაა ის, რომ 
ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში გა
მო ძი ება არ მი დის კო
ნკ რე ტულ შე დე გა მდე. 
ბო ლო თვ ეე ბის გა ნმ
ავ ლო ბა ში ჩვ ენ მი ერ 
მო მზ ად ებ ული რა
მდ ენ იმე რე კო
მე ნდ აც ია არ 

არ ის შე სრ ულ ებ ული. ეს რე კო მე
ნდ აც იე ბი ეხ ება სწ ორ ედ არ ას ათ
ან ადო მო პყ რო ბის ფა ქტ ებს. მათ 
შო რის 12 ნო ემ ბე რს, გლ და ნის #80 
და წე სე ბუ ლე ბა ში მო მხ და რი ცნ
ობ ილი ფა ქტი, რა საც ჩვ ენი წა რმ
ომ ად გე ნლ ები პი რა დად შე ეს წრ
ნენ. შე იძ ლე ბა ცა ლკე გა მო ვყ ოთ 
#7 და წე სე ბუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი 
გა უს აძ ლი სი ვი თა რე ბა. იქ პი რო
ბე ბი სა კმ აოდ მძ იმ ეა. 

– რო გო რც ვი ცი, თქ ვენ ამ და
წე სე ბუ ლე ბის სა ერ თოდ და ხუ რვ
ას ით ხო ვთ, თუ მცა სა სჯ ელ აღ სრ
ულ ებ ის სა მი ნი სტ რო ამ აზე უა რს 
ამ ბო ბს...

– დი ახ, ჩვ ენ ვი თხ ოვთ ამ და
წე სე ბუ ლე ბის სა ერ თოდ და ხუ რვ
ას. იქ და რღ ვე ულ ია პა ტი მრ ობ ის 
სა ერ თა შო რი სო სტ ან და რტ ები, 
რო გო რც სა ყო ფა ცხ ოვ რე ბო პი
რო ბე ბის, ისე გა და ტვ ირ თუ ლო ბის 
კუ თხ ით. ვფ იქ რობ, ზო გა დად, პრ
ობ ლე მა ძა ლი ან ბე ვრ ია და ამ ას სჭ
ირ დე ბა სი სტ ემ ური ხე დვა. 

– რა მდ ენ იმე დღ ის წინ და აკ ავ
ეს ცი ხის დი რე ქტ ორი, რო მე ლიც 
ე.წ. მა ყუ რე ბლ ებ თან გა რკ ვე ულ 
თა ნა მშ რო მლ ობ აში ამ ხი ლეს... 
ზო გა დად, მა ყუ რე ბლ ებ ის ინ სტ
იტ უტი, მა თთ ვის პრ ივ ილ ეგ იე ბის 

მი ნი ჭე ბა, რა მდ ენ ად აქ ტუ ალ ურ
ია?

– რა თქ მა უნ და, ეს პრ ობ ლე მა 
არ სე ბო ბს. თქ ვენ მი ერ ნა ხს ენ ები 
სუ ბკ ულ ტუ რა გა ნს აკ უთ რე ბით 
მწ ვა ვე პრ ობ ლე მაა რა მდ ენ იმე და
წე სე ბუ ლე ბა ში. ე.წ. მა ყუ რე ბლ ები 
ცდ ილ ობ ენ, ზე გა ვლ ენა მო ახ დი
ნონ არა მხ ოლ ოდ სხ ვა პა ტი მრ ებ
ზე, არ ამ ედ ად მი ნი სტ რა ცი აზ ეც. ამ 
პრ ობ ლე მის გა და ჭრ ას სჭ ირ დე ბა 
კო ნკ რე ტუ ლი გე გმა, რა თა მი ნი მუ
მა მდე იყ ოს და ყვ ან ილი ეს გა ვლ ენა. 

– არ სე ბო ბს ეს გე გმა?
– რა ღაც ნა ბი ჯე ბი ამ მი მა რთ

ულ ებ ით ნა მდ ვი ლად გა და იდ გა, მა
გრ ამ ეს არ არ ის სა კმ არ ისი. 

– არ ის თუ არა გა მო სა ვა ლი იმ 
რე ფო რმ აში, რო მე ლიც და გე გმ
ილ ია სა სჯ ელ აღ სრ ულ ებ ის სი
სტ ემ აში? ვგ ულ ის ხმ ობ, სადის 
ავ ტო ნო მი ურ ობ ის შე ზღ უდ ვას...

– სწ ორ ედ ამ რე ფო რმ ას ვგ ულ
ის ხმ ობ, რო დე საც სი სტ ემ ური ცვ
ლი ლე ბე ბის აუ ცი ლე ბლ ობ აზე ვს
აუ ბრ ობ. სი სტ ემა უფ რო მე ტად უნ
და იყ ოს პა ტი მრ ებ ის უფ ლე ბე ბის 
და ცვ აზე ორ იე ნტ ირ ებ ული. ვფ იქ
რობ, ეს რე ფო რმა ხე ლს შე უწ ყო ბს, 
ერ თი სტ რუ ქტ ურ ის ქვ ეშ მო ხდ ეს 
ამ სა კი თხ ებ ის მო გვ არ ება.

წერილი 
ციხიდან: 

„თვეები გადის 
და უფრო უარესი 
ხდება. გთხოვთ, 
ხმა მიაწვდინოთ 
საზოგადოებას, 
რათა შეიტყონ 

ჩვენი გაუსაძლის 
ტყვეობაში ყოფნა“

უჩა 
ნანუაშვილი:

„არასათანადო 
მოპყრობა ბოლო 

პერიოდში გამოიკვეთა,
როგორც ერთ-ერთი 

სერიოზული პრობლემა. კიდევ 
უფრო მეტი პრობლემაა ის, რომ ხშირ 

შემთხვევაში გამოძიება არ მიდის 
კონკრეტულ შედეგამდე“

`და წე სე ბუ ლე ბა ში 
არ არ სე ბო ბს აფ თი აქი, 

რომ ჩვ ენი 
ხა რჯ ებ ით შე ვი ძი ნოთ 

მე დი კა მე ნტ ები. 
სა კვ ებ ის რა ცი ონი 

„დი ეტა“ არ ის 
ეკ ოლ ოგ იუ რად 

უს უფ თა ოდ 
და მზ ად ებ ული, 

და ბი ნძ ურ ებ ული~

EXCLUSIVE
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ზუ რაბ ჟვ ან იას გა რდ აც ვა
ლე ბის სა ქმ ეს უა ხლ ოეს ხა ნში 
ნა თე ლი მო ეფ ინ ება – ირ წმ უნ
ება გა რდ აც ვლ ილ ის ძმა, გო გლა 
ჟვ ან ია. პრ ოკ ურ ატ ურ ის კუ ლუ
არ ებ ში კი ამ ბო ბენ, რომ ამ ას 
ავ ტო მა ტუ რად მო ჰყ ვე ბა ექ სპ
ერ ტი ზის ერ ოვ ნუ ლი ბი ურ ოს 
ყო ფი ლი ხე ლმ ძღ ვა ნე ლის, ლე
ვან სა მხ არ აუ ლის მკ ვლ ელ ობ ის 
გა ხს ნა, რო მე ლიც აქ ამ დე არ სე
ბულ ოფ იც ია ლურ ვე რს იას რა
დი კა ლუ რად ეწ ინ აა ღმ დე გე ბა. 

რა იყო სა მხ არ აუ ლის მკ ვლ
ელ ობ ის რე ალ ური მი ზე ზი – ბა
ვშ ვო ბი სდ რო ინ დლი წყ ენა თუ 
ფა ლს იფ იც ირ ებ ული სა ექ სპ ერ ტო 
და სკ ვნა ზუ რაბ ჟვ ან იას სა ქმ ეზე? 
ამ ბო ბენ, რომ ამ კი თხ ვას პრ ოკ
ურ ატ ურა მა ლე გა სც ემს პა სუ ხს. 
კი თხ ვა და ეჭ ვი კი სა კმ აოდ ბე ვრ
ია. 

გა მო ძი ებ ის იმ დრ ოი ნდ ელი ვე
რს იით: 25 წლ ის ლე ვან სა მხ არ აუ
ლი მო რიგ უქ მე ებ ზე ჩა დის ყვ არ
ელ ში. კლ ას ელ თან,ზე ზვა ას აბ აშ
ვი ლთ ან ერ თად მი დის სხ ვა კლ ას
ელ თან. მი სგ ან მო ბრ უნ ებ ულ ებს 
ხვ დე ბათ კი დევ ერ თი კლ ას ელი, 
და ვით მჭ ედ ლი შვ ილი, რო მე ლიც 
სა მხ არ აუ ლს მი სა ლმ ებ ის თა ნა ვე 
და ახ ლის ტყ ვი ას „TT“ს სი სტ ემ ის 
პი სტ ოლ ეტ იდ ან. იგ ივე ია რა ღით 
და ჭრ ის სა ბა შვ ილ საც. შე მდ ეგ კი 
მი დის სა ხლ ში და ორი ია რა ღით, 
იგ ივე „TT“თი და გა და ჭრ ილი გლ
უვ ლუ ლი ანი სა ნა დი რო თო ფით, 
იკ ლა ვს თა ვს. შე სა ბა მი სად, აქ ვს 
ორი ჭრ ილ ობ აც: „აბ რე ზით“ მი
ყე ნე ბუ ლი – გულმკ ერ დის არ ეში 
და პი სტ ოლ ეტ ით – თა ვის არ ეში. 
ვი ნა იდ ან ლე ვან სა მხ არ აუ ლი სა 
და ზე ზვა ას აბ აშ ვი ლის მი მა რთ 
და ნა შა ულ ის ჩა დე ნი სთ ვის სი სხ
ლის სა მა რთ ლის პა სუ ხი სგ ებ აში 
მი სა ცე მი პი რი გა რდ აი ცვ ალა, სი
სხ ლის სა მა რთ ლის სა ქმ ეზე გა მო
ძი ება შე წყ და.

ექ სპ ერ ტი ზის ბი ურ ოს ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლი ზუ რაბ ჟვ ან იას გა რდ
აც ვა ლე ბა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ული 
ფი ლმ ის ეთ ერ ში გა სვ ლი დან მე
ორე დღ ეს მო კლ ეს, 2005 წლ ის 
22 მა ისს. ხს ენ ებ ული ფი ლმი ჟვ
ან იას გა რდ აც ვა ლე ბის ოფ იც ია
ლურ ვე რს იას ეჭვ ქვ ეშ აყ ენ ებ და 
და ამ ის გა სა მყ არ ებ ლად, სწ ორ ედ 
ექ სპ ერ ტი ზის ბი ურ ოს მა სა ლე ბს 
ეყ რდ ნო ბო და, რო მე ლიც სა ზო გა
დო ებ ის თვ ის იმ დრ ომ დე არ იყო 
ცნ ობ ილი. 

სა გა მო ძი ებო ფი ლმ ის ავ ტო
რმა, ჟუ რნ ალ ის ტმა ვა ხო კო მა
ხი ძემ შვ ეი ცა რი აში პო ლი ტი კუ რი 
თა ვშ ეს აფ არი ით ხო ვა და სა ქა რთ
ვე ლო ში ის სულ ცო ტა ხნ ის წინ 
და ბრ უნ და. „პრ აი მტ აი მი“ სა მხ არ
აუ ლიმჭ ედ ლი შვ ილ ის სა ქმ ეს თან 
და კა ვშ ირ ებ ით სწ ორ ედ ვა ხო კო
მა ხი ძეს ეს აუ ბრა. 

ვა ხო კო მა ხი ძე, ჟუ რნ ალ ის
ტი:

– ფა ქტ ია, რომ სა მხ არ აუ ლი 
მო კლა თა ვი სმა კლ ას ელ მა. ეჭ
ვი იმ ისა, რომ მას არ მო უკ ლა ვს, 
არ ავ ის გა მო უთ ქვ ამს, მა გრ ამ რა

ტომ მო კლა, ეს სულ სხ ვა თე მაა. 
ოფ იც ია ლუ რი ვე რს იით, მკ ვლ ელ
ობა ბა ვშ ვო ბის დრ ოს გუ ლში ჩა
რჩ ენ ილ წყ ენ ას უკ ავ ში რდ ებ ოდა, 
მა გრ ამ ძა ლი ან სა კა მა თო იყო ყო
ვე ლთ ვის მკ ვლ ელ ის თვ ით მკ ვლ
ელ ობ ის სა კი თხი. 

– რა ტომ?
–  მჭ ედ ლი შვ ილი მკ ვლ ელ ობ

ის შე მდ ეგ მი დის სა ხლ ში და თა ვს 
იკ ლა ვს ორი ია რა ღით – გა და ჭრ
ილი თო ფი თა და პი სტ ოლ ეტ ით. 
რა მდ ენ ად შე სა ძლ ებ ელ ია ორი ია
რა ღით თვ ით მკ ვლ ელ ობა, თა ნაც 
ისე, რომ ერ თი თა ვში ის რო ლო და 
მე ორე გულმკ ერ დის არ ეში, ეს 

ბა დე ბს სე რი ოზ ულ ეჭ ვე ბს. ექ სპ
ერ ტე ბი ამ ბო ბენ, რომ ეს შე უძ ლე
ბე ლია. ას ევე, სა ეჭ ვოა ის გა რე
მო ება, რომ გა სრ ოლ ის ხმ ები იყო 
აც დე ნი ლი. თუ კი მას თა ვის მო კვ
ლა ჰქ ონ და გა და წყ ვე ტი ლი, ამ ას 
ერ თი ია რა ღი თაც გა აკ ეთ ებ და. 
რო დე საც ეს შე მთ ხვ ევა მო ხდა, 
მჭ ედ ლი შვ ილ ის დე და ქვ ედა სა
რთ ულ ზე იმ ყო ფე ბო და, გა სრ ოლ
ის ხმ ის შე მდ ეგ ის ად ის ზე ვით და 
ხე და ვს, რომ გა და ჭრ ილი თო ფი 
გვ ამ იდ ან მო შო რე ბით გ დია. 

– ეს რა ზე მი უთ ით ებს?
– ანუ თუ ჩა ვთ ვლ ით, 

რომ მან გა და ჭრ ილი თო

ფი თაც ის რო ლა გულმკ ერ დის 
არ ეში, შე მდ ეგ ეს ია რა ღი უნ და 
გა და ეგ დო მო შო რე ბით. ეს რა მდ
ენ ად შე სა ძლ ებ ელი იქ ნე ბო და? 
ეს ეც კი დევ და მა ტე ბი თი შე უს აბ
ამ ობა იყო. გა მო ძი ებ ამ ეს თო ფი 
წა იღო შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლი დან, 
ისე, რომ მა ნძ ილი არ და აფ იქ სი
რეს. წე სით, პო ლი ცი ას უნ და სც
ოდ ნო და, რომ ას ეთი ნი ვთ მტ კი
ცე ბა ად გი ლი დან არ უნ და აი ღოს. 
მან უნ და და იც ვას შე მთ ხვ ევ ის 
ად გი ლი, რაც არ გა აკ ეთ ეს. არ ადა 
პო ლი ცია იქ გა ჩნ და მო მე ნტ ალ
ურ ად. დე და ამ ბო ბს, რომ გა რეთ 
მა ნქ ანა უკ ვე იდ გა, რო დე საც მი სი 
შვ ილი სა ხლ ში მი ვი და. 

– ანუ შე სა ძლ ოა, ნი ვთ მტ კი
ცე ბა შე გნ ებ ულ ად მო აშ ორ ეს 
შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლს?

– ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში ეს კი თხ
ვა ლე გი ტი მუ რია. მა ხს ოვს პო ლი
ცია ნი ვთ მტ კი ცე ბის მო შო რე ბას 
დე დის უს აფ რთ ხო ებ ით ხს ნი და 
და ამ ბო ბდა, რომ ქა ლბ ატ ონი 
იმ დე ნად მძ იმე მდ გო მა რე ობ აში 
იყო, რომ შე სა ძლ ოა, იქ ვე და გდ
ებ ული ია რა ღით მა საც მო ეკ ლა 
თა ვი. აბ სო ლუ ტუ რად მი უღ ებ ელ ი 
არ გუ მე ნტ ია, რა დგ ან ნი ვთ მტ კი
ცე ბის ამ ოღ ება გა მო ძი ებ ის თვ ის 
სა სი ცო ცხ ლოდ მნ იშ ვნ ელ ოვ ან
ია. შე ეძ ლოთ, დე და სა ერ თოდ არ 
მი ეშ ვათ შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლზე. 
ას ეთი დე ტა ლე ბით იყო ეს სა ქმე 
და ხუ ნძ ლუ ლი და ამ იტ ომ აც გა ჩნ
და სა ფუ ძვ ლი ანი ეჭ ვი, რომ მჭ ედ
ლი შვ ილს ბა ვშ ვუ რი წყ ენ ის გა მო 
არ მო უკ ლა ვს სა მხ არ აუ ლი. ამ ეჭ
ვს აღ რმ ავ ებს ოჯ ახ ის ნა ამ ბო ბი, 
რომ სა მხ არ აუ ლის მკ ვლ ელ ობ
ის წი ნა პე რი ოდ ში მჭ ედ ლი შვ ილი 

და დი ოდა თბ ილ ის ში, თუ მცა არ 
ამ ბო ბდა ვი სთ ან. არ არ ის გა მო
რი ცხ ული, რომ მას ამ უშ ავ ებ დნ ენ 
კო ნკ რე ტუ ლი სა ქმ ის თვ ის. 

– თუ კი მკ ვლ ელ ობ ის  მო ტი ვი 
არ ყო ფი ლა ბა ვშ ვო ბი სდ რო ინ
დე ლი წყ ენა, მა შინ რა სთ ან გვ
აქ ვს სა ქმე? ვის აძ ლე ვდა ხე ლს 
ლე ვან სა მხ არ აუ ლის მო ცი ლე
ბა?

– სა მხ არ აუ ლის არ სე ბო ბა არ 
იყო სა სუ რვ ელი  ხე ლი სუ ფლ
ებ ის თვ ის, რა დგ ან სა ექ სპ ერ ტო 
და წე სე ბუ ლე ბა ში, რო მე ლს აც ის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდა ხდ ებ ოდა უკ
ან ონო და ვა ლე ბე ბის შე სრ ულ ება. 
ამ ბო ბდ ნენ, რომ ამ ას უშ უა ლოდ 
ლე ვან სა მხ არ აუ ლი აკ ეთ ებ და. ის 
თა ვი სი ინ იც ია ტი ვით, ამ ას ვერ 
გა აკ ეთ ებ და, მას აძ ლე ვდ ნენ უკ
ან ონო და ვა ლე ბე ბს. მას შე მდ ეგ, 
რაც სა მხ არ აუ ლი ცო ცხ ალი აღ
არ არ ის, ძნ ელ ია იმ ის გა გე ბა, ვინ 
აძ ლე ვდა მას ას ეთ და ვა ლე ბე ბს 
იგ ივე ზუ რაბ ჟვ ან იას სა ქმ ეზე. 
არ არ ის გა მო რი ცხ ული, სწ ორ ედ 
ეს გა მხ და რი ყო მი სი მო ცი ლე ბის 
სა ფუ ძვ ელი. ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში 
არ სე ბო ბენ მო წმ ეე ბი, რო მლ ებ იც 
ამ ბო ბენ, რომ სა მხ არ აუ ლი ავ ალ
ებ დათ ზუ რაბ ჟვ ან იას სა ქმ ის მა
სა ლე ბის გა ყა ლბ ებ ას. 

მა ია ნი კო ლე იშ ვი ლი, ექ სპ ერ
ტი: 

„რა კი სა ხე ზე გვ აქ ვს ორი ჭრ
ილ ობა, შე და რე ბით სა რწ მუ ნოდ 
დე დის ჩვ ენ ება მი მა ჩნ ია, თუ მცა 
კა ტე გო რი ულ ად ვა ცხ ად ებ, რომ 
იმ და ზი ან ებ ებ ის მი ხე დვ ით, რა
საც თა ვის კვ ლე ვა ში აღ წე რს 
ექ სპ ერ ტი ნა ტრ ოშ ვი ლი, გა მო
რი ცხ ულ ია ეს ორ ივე გა სრ ოლა 
ერ თი და იგ ივე ად ამ ია ნის მი ერ 
გა ნხ ორ ცი ელ ებ ულ იყო. ფა ქტ
ია, რომ ამ ორი ია რა ღი დან ერ
თდ რო ულ ად, თუ ნდ აც წა მე ბის 
შუ ალ ედ ით გა სრ ოლა ერ თი და 
იგ ივე პი რის მი ერ, კა ტე გო რი ულ
ად გა მო რი ცხ ულ ია. ის სა ნა დი რო 
თო ფი გა და ჭრ ილი რომ არ იყ ოს, 
კი დევ და სა შვ ებ ია, რომ ამ ბი ჭმა 
მი სი კო ნდ ახი რა ღაც მყ არს და
აყ რდ ნო, თუ ნდ აც ია ტა კს და თო
კით გა მო ჰკ რა სა სხ ლე ტი, მა გრ ამ 
მს გა ვსი არ აფ ერ ია ნა ჩვ ენ ები სა
ქმ ის მა სა ლე ბში. ბა ლი სტ იკ ური 
ექ სპ ერ ტი ზა გა და ჭრ ილი ია რა
ღის ზო მე ბს აც გვ თა ვა ზო ბს. 
მი სი ლუ ლა 34 სა ნტ იმ ეტ რია, 
მთ ლი ანი სი გრ ძე კი – 55 სმ. 
ამ შე მთ ხვ ევ აში გა მო ძი ებ ას 
აუ ცი ლე ბლ ად უნ და ჩა ეტ
არ ებ ინა ექ სპ ერ იმ ენ ტი, 
რა მდ ენ ად მო ახ ერ ხე ბდა 
და თო მჭ ედ ლი შვ ილი ამ 
ორი ია რა ღის თუ ნდ აც 
ერ თდ რო ულ ად ხე ლში 
და ჭე რას. თქ ვე ნმა მკ
ით ხვ ელ მა თა ვა დაც რომ 
გა და წყ ვი ტოს მს გა ვსი 
ექ სპ ერ იმ ენ ტის ჩა ტა რე
ბა, თვ ით ონ აც მი ხვ დე ბა, 
რომ ას ეთი მო ნა ცე მე ბით 
გა და ჭრ ილი სა ნა დი რო 
თო ფის მა რც ხე ნა ხე ლში 
და ჭე რა და ჩა ხმ ახ თან 
თი თის და დე ბა, იმ დრ ოს 

რო ცა მა რჯ ვე ნა ში კი დევ 
ერ თი ია რა ღი გი ჭი რა ვს, რბ

ილ ად რომ ვთ ქვ ათ, ძა ლი ან დიდ 
უხ ერ ხუ ლო ბას ქმ ნის. უკ ვე აღ არ 
მა ქვს სა უბ არი სა სხ ლე ტზე თი
თის ერ თდ რო ულ გა მო კვ რა ზე“.

რა იყო მკვლელობის 
რეალური მოტივი – 

ბავშვობისდროინდელი 
წყენა თუ 

ჟვანიას საქმის 
ფალსიფიცირება?

ვახო კომახიძე: 
„სამხარაულის 
მკვლელობის 

წინა პერიოდში 
მჭედლიშვილი 

დადიოდა 
თბილისში... არ არის 
გამორიცხული, რომ 
მას ამუშავებდნენ 

კონკრეტული 
საქმისთვის“

„არსებობენ მოწმეები, 
რომლებიც ამბობენ, რომ 
სამხარაული ავალებდათ 
ზურაბ ჟვანიას საქმის 

მასალების გაყალბებას“
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შე სა ძლ ოა გა და ცე მა „ექ იმ ებს“ 
რე გუ ლა რუ ლად არ უყ ურ ებ დეთ, 
მა გრ ამ ამ სა ინ ტე რე სო ოთ ხე ულ ის
თვ ის ერ თიორ ჯერ მა ინც გე ქნ ებ ათ 
თვ ალი მო კრ ული. ყვ ელა მა თგ ანი 
კა სტ ინ გის მე შვ ეო ბით შე ირ ჩა. სა
ნდ ოო ბა, კო მუ ნი კა ბე ლუ რო ბა და 
პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმი – ეს ამ ექ იმ ებ
ის ის სა ერ თო თვ ის ებ ებ ია, რი თიც 
ის ინი გა და ცე მი სთ ვის შე ირ ჩნ ენ. 
ექ იმ ებს რომ იუ მო რი აქ ვთ აქ სი ახ
ლე არ აფ ერ ია. რო გო რც ჩე მი რე სპ
ონ დე ნტი ამ ბო ბს, ქი რუ რგ ები კი დევ 
უფ რო სხ ვა კა სტ აა, თა ვი ან თი ნი
შანთვ ის ებ ებ ით. ამ ჯე რად, ბა ვშ ვთა 
ქი რუ რგს ლე ვან ხა რა შვ ილს წა რმ
ოგ იდ გე ნთ. რვა წე ლია ია შვ ილ ის 
კლ ინ იკ ის ქი რუ რგ ია. „ეს ის არ ის, 
„ექ იმ ებ ში“ რომ „გა მო დის“ – ჩუ
რჩ ულ ებ ენ ჩე მი და ნა ხვ ის ას. ზო გი 
ეჭ ვის თვ ალ ით მი ყუ რე ბს, წა მყ ვა ნი 
ვგ ონ ივ არ. მე ვა მშ ვი დებ, ნა მდ ვი
ლი ექ იმი ვარმე თქი. გა და ცე მის და 
წა მყ ვა ნე ბის მი მა რთ და დე ბი თი გა
ნწ ყო ბა აქ ვთ. ჩვ ენი და ნა ხვა უხ არ
იათ“, – შთ აბ ეჭ დი ლე ბას მი ზი არ ებს 
ლე ვა ნი.  ამ ბო ბს, რომ ბა ვშ ვთა ექ
იმ ობა გა ცი ლე ბით კო მფ ორ ტუ ლია 
მი სთ ვის. „პა ტა რე ბი მი მნ დო ბე ბი 
არ იან. უნ და აუ ხს ნა და რო ცა გუ
ლწ რფ ელ ად უხ სნი, მო გყ ვე ბა. მე რე 
შენ თა ვს იმ ის უფ ლე ბას ვერ მი სც
ემ, რომ მო ატ ყუო. თუ მტ კი ვნ ეუ ლი 
მა ნი პუ ლა ცია ელ ის, უნ და გა აფ რთ
ხი ლო, რომ ნდ ობა არ და კა რგ ოს. ძა
ლი ან სა ყვ არ ლე ბი არ იან“.

– თქ ვე ნს ბა ვშ ვო ბა სთ ან ას ოც ირ
ებ ული თე თრ ხა ლა თი ანი ად ამ ია ნი 
რო გო რია?

– ჩე მს ბა ვშ ვო ბა სთ ან ას ოც ირ დე
ბა ბე ბი აჩ ემ ის სა მს ახ ური, არ ამ ია ნც ის 
კლ ინ იკ ურ ლა ბო რა ტო რი აში მუ შა ობ
და და რო ცა ბა ღში არ მი ვყ ავ დი, იქ ვი
ყა ვი და არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი გა სა რთ ობი 
გა რე მო იყო ჩე მთ ვის. მა ხს ოვს უა მრ
ავი სი ნჯ არა, ხს ნა რე ბი, სა ნა ხა ობა... 
ექ იმ ის არ ას დრ ოს მშ ინ ებ ია, არც ნე მს
ის გა კე თე ბა ზე მო მი წყ ვია ის ტე რი კა, 
არც კბ ილ ის ექ იმ თან. ხშ ირ ად და ვდ
იო დი თვ ალ ის ექ იმ თან. სა მკ ურ ნა ლო 
ფა კუ ლტ ეტი და ვა მთ ავ რე და დი დე
ბის ექ იმი უნ და გა ვმ ხდ არ იყ ავი, მა
გრ ამ  პე დი ატ რი ულ გა ნყ ოფ ილ ებ აში 
აღ მო ვჩ ნდი. რომ ვი მო რი გე ვე, მი ვხ
ვდი, რომ ჩე მი სა ქმე ბა ვშ ვე ბთ ან მუ
შა ობ აა. ყვ ელ აფ ერი პრ ოფ ეს ორ პა ატა 
გვ ეტ აძ ის გან ვი სწ ავ ლე, მან გა მზ არ და 
რო გო რც ქი რუ რგი. რე ზი დე ნტ ურ აში 
რომ ვი ყა ვი, ყვ ელა ქი რუ რგს ვი ყა ვი 
მი მა გრ ებ ული, ხე ლე ბში ვუ ყუ რე ბდი, 
რომ არ აფ ერი გა მო მპ არ ვო და. ბა ვშ
ვთა ქი რუ რგი ვარ, მა გრ ამ უმ ეტ ეს ად 
ახ ლა გუ ლმ კე რდ ის ქი რუ რგ ია ში ვარ 
და ტვ ირ თუ ლი. პე დი ატ რი ული ქი რუ
რგ ია ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა, ნი უა ნს
ური და რგ ია, გა ნს აკ უთ რე ბით ახ ალ
შო ბი ლთა ქი რუ რგ ია. მი ნი მა ლურ ჩა
რე ვა ზეა ორ იე ნტ ირ ებ ული. ია შვ ილ ის 
კლ ინ იკ აში კე თდ ება სა ინ ტე რე სო და 
ჩვ ენი სი ვრ ცი სთ ვის ექ სკ ლუ ზი ური 
ოპ ერ აც იე ბი, მა გა ლი თად ის ეთი, რო
გო რი ცაა გულ მკ ერ დის დე ფო რმ აც
ია. ეს არ ის „მე წა ღის“ და „ქა თმ ის“ 
გუ ლმ კე რდი, ერ თი ჩა ვა რდ ნი ლია, 
მე ორე – გა მო წე ული. ამ ას მა სა ჟი არ 
შვ ელ ის. ჩე მთ ვის ყვ ელ აზე დი დი კა
იფ ია, რო დე საც ოპ ერ აც ია წა რმ ატ ებ
ით ჩა ივ ლის, ღა მე მშ ვი დად გძ ინ ავს. 
კა იფ ია, რო დე საც ბა ვშ ვი, რო მე ლიც 
ტკ ივ ილ ის გან იტ ან ჯე ბო და, გა წე რის 
დრ ოს გა გი ღი მე ბს და სა ხლ ში უშ ვებ. 
ეს დი დი სი ამ ოვ ნე ბაა. ამ ის თვ ის ბე ვრი 

სწ ავ ლაც ღი რს, ღა მი სთ ევ აც და შრ
ომ აც. პრ ოფ ეს ია რთ ულ ია ემ ოც იუ
რა დაც და ფი ზი კუ რა დაც. 

– გა ნს ატ ვი რთ ად რას აკ ეთ ებთ 
ექ იმ ები?

– გა ნს აკ უთ რე ბუ ლს არ აფ ერს. ექ
იმ ებს ქე იფი გვ იყ ვა რს, რო გო რც სხ
ვას ყვ ელ ას. ჩე მთ ვის სპ ორ ტიც გა ნტ
ვი რთ ვაა, თუ მცა ჰო ბი სთ ვის დრო არ 
გვ რჩ ება. ხშ ირ ად ექ იმ ები ვერ ვა ხე რხ
ებთ სა დმე ერ თად წა სვ ლას. გა და ცე
მის ჩა წე რა ღა მის 11 სა ათ ზე მთ ავ რდ
ება და მე რე სა დმე ერ თად წა სვ ლის 
თა ვი არ გვ აქ ვს. ზო გჯ ერ ორ გა და
ცე მას გა და ბმ ულ ად ვწ ერთ. მთ ელი 
ჯგ უფი მხ ია რუ ლი და ად ვი ლად სა ურ
თი ერ თო ბო ხა ლხ ია. ბე ვრი მა იმ უნ ობა 
ეთ ერ ში არ ხვ დე ბა, სა მა გი ერ ოდ სა ხა

ლი სო ვი დე ოე ბი სა ახ ალ წლო ეთ ერ ში 
მო ხვ და. მა თთ ან ერ თად ქე იფი ძა ლი
ან სა სი ამ ოვ ნოა. ძა ლი ან ძნ ელი იყო 
ის ეთი დღ ის გა მო ნა ხვა, ოთ ხი ვეს რომ 
დრო გვ ქო ნო და. ბო ლოს ას ეთი დღე 
ორ შა ბა თი სა ღა მო აღ მო ჩნ და. თუ მცა 
ამ დღ ეს აც და მი რე კეს. გა და ცე მა ჩა
იწ ერა და უც ებ და მი რე კეს, ბა ვშ ვს სა
სუ ნთქ სი სტ ემ აში უც ხო სხ ეუ ლი აქ ვს 
გა და ცდ ენ ილ იო, მძ იმ ედ იყო, თხ ილი 
თუ მზ ეს უმ ზი რა ჰქ ონ და გა და ყლ აპ
ული. სა ბე დნ იე როდ ყვ ელ აფ ერი კა
რგ ად და სრ ულ და. 

მა ყუ რე ბლ ის და წა მყ ვა ნი ექ იმ ებ ის 
გე მო ვნ ება ერ თმ ან ეთს არ ემ თხ ვე ვა. 
რე იტ ინ გი ან გა და ცე მა ზე მე ტად მე
დი კო სე ბს სხ ვა გა და ცე მა მო სწ ონ ებ
იათ, ანუ ექ იმ ებს რა თე მაც ეჩ ვე ნე ბათ 
სა ინ ტე რე სოდ იმ გა და ცე მას ის ეთი 
რე იტ ინ გი არ ჰქ ონ ია. „პი რვ ელი თუ 
მე ორე გა და ცე მა იყო წყ ალ ზე. ვი ნც 
მხ ვდ ება, ყვ ელა მე უბ ნე ბა, თქ ვე ნი გა
და ცე მის მე რე წყ ლის სმა და ვი წყ ეო. 
გა და ცე მის მი ზა ნიც ეს არ ის, გა ით ვა
ლი სწ ინ ონ რჩ ევ ები. სი სხ ლის დო ნა ცი
აზე გვ ქო ნდა გა და ცე მა და სი სხ ლის 
ბა ნკ მა გვ ით ხრა, მო მა რთ ვე ბმა მო იმ
ატ აო“. 

– კა მე რე ბს ად ვი ლად შე ეჩ ვი ეთ?
– კა მე რე ბთ ან ურ თი ერ თო ბის გა

მო ცდ ილ ება არც ერ თს არ გვ ქო ნია, 
ყვ ელ ანი პრ ოფ ეს იო ნა ლი ექ იმ ები ვა
რთ. ახ ალ გა ზრ და და თა ვის სა ქმ ეში 
მეტნა კლ ებ ად წა რმ ატ ებ ული ექ იმ
ები სჭ ირ დე ბო დათ. მა ყუ რე ბე ლს ნდ
ობა უნ და ჰქ ონ ოდა ჩვ ენი, რომ ჩვ ენ 
ნა მდ ვი ლად ექ იმ ები ვა რთ და სა ზო
გა დო ება გვ ცნ ობს. იუ მო რს და მე ტყ
ვე ლე ბას თა ვი სთ ავ ად მი აქ ცი ეს ყუ რა
დღ ება. 

ერ თმ ან ეთს არ იც ნო ბდ ნენ, გა და
ცე მამ კი ისე და აა ხლ ოვ ათ, რომ უკ
ვე მე გო ბრ ობ ენ. „მხ ია რუ ლი, კა რგი 
ხა ლხ ია. ქი რუ რგ ები ვა რთ ოთ ხი ვე, 
ქი რუ რგ ები თა ვი ან თი ხა სი ათ ით გა
ნს ხვ ავ დე ბი ან ექ იმ ებ ის გან. ექ იმ ები 
ხომ კა სტ აა და ქი რუ რგ ები ცა ლკე 
კა სტ აა. ექ სტ რე მა ლურ სი ტუ აც ია
ში გვ იწ ევს მუ შა ობა და ჩვ ენი სა მუ
შაო არა მხ ოლ ოდ დი აგ ნო ზის და სმა 
და მკ ურ ნა ლო ბაა, არ ამ ედ ქმ ედ ებ აა, 
რო მე ლიც ხშ ირ ად დრ ოშ ია შე ზღ უდ
ული. მო კლე დრ ოში სწ რა ფად ვი ღე
ბთ რა ცი ონ ალ ურ გა და წყ ვე ტი ლე ბას. 
შე და რე ბით პრ აგ მა ტუ ლი ტვ ინ ის მქ
ონე ხა ლხი ვა რთ“. 

– არ აპ რო ფე სი ონ ალი წა მყ ვა ნე ბი 
ეთ ერ ში არ გა ჭე დი ლხ ართ?

– მე ტყ ვე ლე ბა არ გვ იჭ ირს ზო გჯ
ერ, მა გრ ამ ზო გჯ ერ ვჭ ედ ავთ. ამ აზე 
ტყ დე ბა სი ცი ლი, და ნა რჩ ენი სა მი მხ
ია რუ ლო ბს, და რბ აზ საც ეს უნ და, ერ
თმ ან ეთი აბ უჩ ად ავ იგ დოთ და ვი მხ ია
რუ ლოთ. მე რე ეს უს აშ ვე ლოდ გრ ძე
ლდ ება. ას ეთ დრ ოს ძნ ელ ია ფო რმ აში 
ჩა დგ ომა. პრ ოფ ეს იო ნა ლი წა მყ ვა ნე ბი 
ხომ არ ვა რთ?! მე ვჭ ედ ავ სი ტყ ვა – 
რი სკ ჯგ უფ ებ ზე. არ ადა ეს სი ტყ ვა 
ტე ქს ტში აუ ცი ლე ბლ ად მი წე რია. რომ 
და ინ ახ ავ ენ ეს სი ტყ ვა მი წე რია, ჩე მი 
კო ლე გა წა მყ ვა ნე ბი ემ ზა დე ბი ან სა ხა
ლი სოდ. არ აბ უნ ებ რი ვი სი ტყ ვაა. 

პი რა დი
ლე ვა ნის მე უღ ლე 

თა თა ფე რა ძე კო ნფ
ლი ქტ ოლ ოგ ია. ორი 
ვა ჟი ჰყ ავთ. ბი ჭე ბი 
გა და ცე მა შიც ჰყ
ავ და ლე ვა ნს. გრ

იპ ის სა წი ნა აღ მდ ეგო აც რა გა უკ ეთ ეს. 
ცხ რა წლ ის ოთო და შვ იდი წლ ის სა
ნდ რო მა მით ამ აყ ობ ენ. 

„შენ მხ ეცი ხარ, გვ ატ კე ნო და ყე
ლში არ მა ხე დე ბენ, ეშ ინ იათ. გა და ცე
მა ში რომ მი ვი ყვ ანე, გა ვა ფრ თხ ილე, 
მთ ელი სა ქა რთ ვე ლო გი ყუ რე ბთ, არ 
შე მა რც ხვ ინ ოთმე თქი. კა ცუ რად აი
ტა ნეს ნე მს ის ჩხ ვლ ეტა. ავ ად რომ 
ხდ ებ იან კო ლე გე ბთ ან მი მყ ავს. ჩე მი 
სუ რვ ილ ები და სუ ბი ექ ტუ რი შე ხე
დუ ლე ბე ბი რე ალ ობ ას შე იძ ლე ბა არ 

და ემ თხ ვეს. შე იძ ლე ბა არ გი
ნდ ოდ ეს, რომ შენ შვ ილს 

სჭ ირ დეს და თვ ალი 
და ხუ ჭო. ნე მსი არ 

გა უკ ეთ ეო, ეტ კი
ნე ბაო. ამ იტ ომ 
ჯო ბს სხ ვამ ნა
ხოს. მკ აც რი 
მა მა არ ვარ, მე
გო ბრ ული ვარ. 
თუ მცა ჩე მი 
რი დი აქ ვთ. მა

მა შე ნს ვე ტყ ვიო, 
რომ ეუ ბნ ებ იან, 

ჭრ ის. არ კა ნკ ალ ებ
ენ, მა გრ ამ ერ იდ ებ ათ. 

შე ამ ხა ნა გე ბუ ლე ბი ვა რთ. 
ას აკ ში დი დი სხ ვა ობა არ არ ის. 

22 წლ ის ვი ყა ვი პი რვ ელი შვ ილი რომ 
გა ჩნ და. 

მე მგ ონი მო სწ ონთ მა მის პო პუ
ლა რო ბა. ექ იმი რომ ვარ, ეს უფ რო 
მო სწ ონთ. გა მი გია, რომ უთ ქვ ამთ, 
მა მა ჩე მი ექ იმ იაო. ძა ლი ან სე რი ოზ
ული რა ღაც ჰგ ონ იათ:). მა თი კლ
ას ელ ები ამ ბო ბენ, „ექ იმ ებ ში“ რომ 
არ ის ის, ის მა მა მო ვი დაო. 

თა თას მე დი ცი ნა აი ნტ ერ ეს ებს. ჩე
მი, რო გო რც წა მყ ვა ნის მი მა რთ, ზო
მი ერ ად კრ იტ იკ ულ ია, აუ ცი ლე ბლ ად 
მე უბ ნე ბა, რაც არ მო სწ ონს და მე უბ
ნე ბა. ჩვ ენი გა და ცე მის კა რგი მა ყუ რე
ბე ლია.
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 „ექიმების“ ბავშვთა ქირურგი სამსახურსა და ოჯახში
ლევან ხარაშვილი: 
„დიდების ექიმი უნდა 
გავმხდარიყავი, 
მაგრამ  პედიატრიულ 
განყოფილებაში 
აღმოვჩნდი. რომ 
ვიმორიგევე, მივხვდი, 
რომ ჩემი საქმე 
ბავშვებთან მუშაობაა“ 

„პატარები 
მიმნდობები 
არიან. უნდა 

აუხსნა და როცა 
გულწრფელად 

უხსნი, მოგყვება. 
მერე შენ თავს 
იმის უფლებას 
ვერ მისცემ, 

რომ მოატყუო. 
თუ მტკივნეული 

მანიპულაცია 
ელის, უნდა 

გააფრთხილო, 
რომ ნდობა არ 

დაკარგოს“

 „შვილები არ 
კანკალებენ, მაგრამ 

ჩემი ერიდებათ. 
შეამხანაგებულები 
ვართ. ასაკშიც არ 

არის დიდი სხვაობა. 
22 წლის ვიყავი 
პირველი შვილი 

რომ გაჩნდა“ „მეტყველება არ 
გვიჭირს ზოგჯერ, 
მაგრამ ზოგჯერ 
ვჭედავთ. ამაზე 
ტყდება სიცილი, 
დანარჩენი სამი 
მხიარულობს, 
დარბაზსაც ეს 

უნდა, ერთმანეთი 
აბუჩად ავიგდოთ და 

ვიმხიარულოთ“
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პერსონა - 
ტარიელ 
ხეჩიკაშვილი

`ჩვენ აქ ერთი დიდი ოჯახი 
ვართ. ჩვენთვის ადამიანური 
ურთიერთობები მთავარია~

ბინების 
გაქირავებიდან 
მიღებული 
შემოსავალი, 
20%-ის 
ნაცვლად,
5%-ით 
დაიბეგრება

იქცევა თუ არა ბანკების 
მიერ საკრედიტო 

განაკვეთების გაძვირება 
საგანგაშო ტენდენციად

დოლარში აღებული სესხების 
გარდა ლარში გაცემული 

კრედიტებიც ძვირდება

სამშენებლო კომპანიები, 
რომლებმაც 2008 წლის ომი და 

მსოფლიო კრიზისი გადაიტანეს, 
დღგ-სგან თავისუფლდებიან 

ქართული ქვევრის ღვინო 
მსოფლიოს მთავარი 

მარკეტინგული სიახლე ხდება
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ლე ლა წი კლ აუ რი

სა ქა რთ ვე ლო ში ცო ტა თუ მე გუ
ლე ბა ად ამ ია ნი, თუ კა ნო ნი არ ავ
ალ დე ბუ ლე ბს, სა გა და სა ხა დო სტ
რუ ქტ ურ ებ ში მი ვი დეს, სა კუ თა რი 
შე მო სა ვა ლი ბი უჯ ეტ ს გა უნ აწ ილ ოს 
და თა ვი გა და სა ხა დე ბის გა და მხ დე
ლად აღ ია როს. რო გო რც ჩა ნს, მთ ავ
რო ბა ჩვ ენს მა ღალ მო ქა ლა ქე ობ რივ 
ვა ლდ ებ ულ ებ ას ცდ ის. ასე რომ, ხე
ლი სუ ფლ ებ ის მხ რი დან ახ ალი ინ
იც ია ტი ვის გა ჟღ ერ ება გა რკ ვე ული 
ტე სტ ია.

მა გრ ამ ყვ ელ აფ ერი ამ ით არ და
მთ ავ რდ ება. თუ ბი ნის გა ქი რა ვე ბით 
მი ღე ბულ შე მო სა ვა ლს და მა ლა ვთ, 
არ არ ის გა მო რი ცხ ული, სა კო ნტ რო
ლო შე სყ იდ ვის მს ხვ ერ პლი გა ხდ ეთ 
და კა ნო ნით გა თვ ალ ის წი ნე ბუ ლი სა
შე მო სა ვლო გა და სა ხა დის სა ხე ლმ
წი ფო სთ ვის და მა ლვ ის თვ ის დი დი 
ჯა რი მის გა და ხდა მო გი ხდ ეთ და 
ის თქ ვე ნი შე მო სა ვლ ის 5%ზე 
გა ცი ლე ბით დი დი იქ ნე ბა.

მო კლ ედ, ვი ნც მო ქა ლა ქე ობ
რივ ვა ლს პა ტი ოს ნად მო იხ დის ქვ ეყ
ნი სა და ბი უჯ ეტ ის წი ნა შე, კა ნო ნით 
გა თვ ალ ის წი ნე ბუ ლი სა ნქ ცი ები არ 
შე ეხ ება, მა გრ ამ ვი ნც ასე არ მო იქ
ცე ვა, ვინ იც ის, რო დის აი ძუ ლე ბენ 
ამ ის გა კე თე ბას და რა ძვ ირი და უჯ
დე ბა ეს. ასე რომ, სა გა და სა ხა დო 
სტ რუ ქტ ურ ები გე ლი ან.  

სა ცხ ოვ რე ბე ლი ბი ნის გა ქი რა
ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი, 
20%ის ნა ცვ ლად, 5%ით და იბ ეგ
რე ბა. მთ ავ რო ბა მი იჩ ნე ვს, რომ ახ
ალი ინ იც ია ტი ვა ახ ალ მო ტი ვა ცი ას 
გა აჩ ენს. პრ ემ იე რის შე ფა სე ბით, 
აღ ნი შნ ული ინ იც ია ტი ვა სა ინ ტე რე სო 
იქ ნე ბა სა ცხ ოვ რე ბე ლი ბი ნის გა მქ ირ
ავ ებ ელი ფი ზი კუ რი პი რე ბი სთ ვის. რა
მდ ენ ად? ეს ექ სპ ერ ტე ბსა და თა ვად 
კა ნო ნში ცვ ლი ლე ბის შეტანის ინ იც ია
ტო რე ბს  ვკ ით ხეთ.

ლე ვან კა ლა ნდ აძე, ექ სპ ერ ტი ეკ
ონ ომ იკ ის სა კი თხ ებ ში:

– ბუ ნე ბრ ივ ია, ბი ნის გა ქი რა ვე ბა
სთ ან და კა ვშ ირ ებ ული და ბე გვ რის ინ
სტ იტ უტ ის რე ალ ური ფუ ნქ ცი ონ ირ
ება ქვ ეყ ან აში პრ ობ ლე მუ რია, იმ იტ ომ 
რომ ყვ ელ ამ კა რგ ად ვი ცით, რომ ბი

ნის გა მქ ირ ავ ებ ლე ბის აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რა ვლ ეს ობა ამ თა ნხ ას რე ალ ურ ად 
არ იხ დის. ანუ გა მქ ირ ავ ებ ელ სა და მქ
ირ ავ ებ ელს შო რის სი ტყ ვი ერი შე თა
ნხ მე ბის სა ხით ხდ ება გა რი გე ბა და ის 
თა ნხა, რო მე ლიც ბი უჯ ეტ ში უნ და შე
ვი დეს, არ შე დის. გა მო ნა კლ ის ია, თუ
კი ბი ნის და მქ ირ ავ ებ ელი ან გა მქ ირ ავ
ებ ელი იუ რი დი ული პი რია, ან ფი რმა, 
რო მლ ის თვ ის აც ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ
ან ია გა და ხდ ილი თა ნხ ის და ნა ხა რჯ ებ
ში ას ახ ვა, თუ მცა მთ ავ რო ბის სი ახ ლე 
მათ არ ეხ ება. ეს არ ის შე მო სა ვლ ებ ის 
სა მს ახ ურ ის კო მპ ეტ ენ ცია, სწ ორ ედ 
მათ უნ და აკ ონ ტრ ოლ ონ ეს სა კი თხი. 
გა და სა ხა დის გა და მხ დე ლის რე გი სტ
რა ცი აზე და დგ ომ ის სა კი თხი, შე მდ ეგ 
უკ ვე დე კლ არ აც იის წა რდ გე ნი სა და 
გა და სა ხა დის გა და ხდ ის სა კი თხ იც.

– ეს პრ ობ ლე მა არ სე ბო ბდა გა
სულ წლ ებ ში, მა გრ ამ მძ იმე სო ცი
ალ ური ფო ნის გა მო ხე ლი სუ ფლ ება 
თვ ალს ხუ ჭა ვდა და ბი ნე ბის გა ქი
რა ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვლ ის 
ას ახ ვი სთ ვის სა კუ თარ ბე რკ ეტ ებს 
არ იყ ენ ებ და. 

– ხე ლი სუ ფლ ება თვ ალს ხუ
ჭა ვდა ამ პრ ობ ლე მა ზე,  იმ იტ ომ 
რომ ეს გა რკ ვე ულ სო ცი ალ ურ 

პრ ობ ლე მე ბთ ან და კა ვშ ირ ებ ული სა
კი თხ ია და გა რკ ვე ულ სო ცი ალ ურ 
უკ მა ყო ფი ლე ბას გა მო იწ ვე ვდა, მმ არ
თვ ელი პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი კი ყო
ვე ლთ ვის გა ურ ბი ან უკ მა ყო ფი ლე ბას 
სა ზო გა დო ებ აში. მე მგ ონ ია, რომ 20%
ის 5%მდე ჩა მო წე ვა თა ვი სთ ავ ად სწ
ორი გა და წყ ვე ტი ლე ბაა იმ იტ ომ, რომ 
ჩვ ენ, ერ თი მხ რივ, მნ იშ ვნ ელ ოვ ნად 
ვა მც ირ ებთ სა გა და სა ხა დო ტვ ირ თს, 
ამ ავ დრ ოუ ლად ვქ მნ ით მო ტი ვა ცი ას 
ბი ნე ბის გა მქ ირ ავ ებ ლე ბი სთ ვის, რომ 
მათ, პრ ინ ცი პში, კა ნო ნი არ და არ ღვ
იონ. დღ ეს რაც ხდ ება, ეს არ ის კა ნო

ნის გვ ერ დის ავ ლა, რაც და სჯ ად ია 
სა გა და სა ხა დო კა ნო ნმ დე ბლ ობ ით. ას
ეთი ფა ქტ ის აღ მო ჩე ნის შე მთ ხვ ევ აში 
ბი ნის გა მქ ირ ავ ებ ელს სე რი ოზ ული 
სა ნქ ცი ები და ეკ ის რე ბა.

– რა სა ხის სა ნქ ცი ებ ზეა სა უბ
არი?

– აქ არ ის ფუ ლად ჯა რი მე ბზე ლა
პა რა კი, რო მე ლიც მნ იშ ვნ ელ ოვ ნად 
აღ ემ ატ ება იმ თა ნხ ას, რო მე ლიც გა
და სა ხა დის სა ხით ეკ ის რე ბა გა მქ ირ
ავ ებ ელს, მა გრ ამ, თუ ეს თა ნხა გა ნს
აკ უთ რე ბით დი დი ოდ ენ ობ ის აა, მა შინ 
არ არ ის გა მო რი ცხ ული, სი სხ ლის 
სა მა რთ ლის დე ვნ ის კა ტე გო რი აშ იც 
გა და ვი დეს. ჩვ ენ თუ სა გა და სა ხა დო 
ტვ ირ თს შე ვა მც ირ ებთ და აქ ეთ კენ 
მი ვდ ივ ართ, ამ ავ დრ ოუ ლად, თუ შე
ვქ მნ ით მო ტი ვა ცი ას, რომ ად ამ ია ნე ბი 
და რე გი სტ რი რდ ნენ და გა და იხ ად ონ 
ეს გა და სა ხა დი, სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა 
რო გო რც სა ხე ლმ წი ფო სთ ვის, ას ევე 
იმ ად ამ ია ნე ბი სთ ვის, რო მლ ებ იც აქ ამ
დე კა ნო ნმ იღ მა აყ ენ ებ დნ ენ სა კუ თარ 
თა ვს, რა დგ ან 20% მა რთ ლაც მა ღა ლი 
სა გა და სა ხა დო ტვ ირ თია ბი ნის გა მქ

ირ ავ ებ ლი სთ ვის.
– მა გრ ამ გა და სა ხა

დის 4ჯერ შე მც ირ ება 
რა მდ ენ ად მო მხ იბ ვლ
ელი მო ტი ვა ცი აა?

 – გა და სა ხა დის გა
და ხდ ის მო ტი ვა ცია არ 
არ სე ბო ბს, არც ერ თი გა
და მხ დე ლი არ არ ის მო

ტი ვი რე ბუ ლი, რომ გა და სა ხა დი გა და
იხ ად ოს.

– რო გორ უნ და მო იქ ცნ ენ ად ამ
ია ნე ბი, ვი ნც კა ნო ნით სა შე მო სა
ვლო გა და სა ხა დის გა და მხ დე ლად 
ით ვლ ებ იან?

– პრ ოც ედ ურა ას ეთ ია. გა და სა ხა
დის გა და მხ დე ლი სა გა და სა ხა დო ში 
და რე გი სტ რი რდ ება, რო გო რც გა და
სა ხა დის გა და მხ დე ლი და, დე კლ არ
აც იის წა რდ გე ნის შე მდ ეგ, გა და იხ დის 
გა და სა ხა დს.

პრ ობ ლე მა არ ის ის, რომ ას ეთი 
ფა ქტ ის გა მო ვლ ენ ის შე მთ ხვ ევ აში არ 
არ ის გა მო რი ცხ ული, ად მი ნი სტ რა
ცი ული სა სჯ ელი და ეკ ის როს მას. მგ
ონ ია, რომ სა კუ თა რი რე პუ ტა ცი ისა 

და ფი ნა ნს ური მდ გო მა რე ობ ის ას ეთი 
რი სკ ის  ქვ ეშ და ყე ნე ბა, უბ რა ლოდ, 
არ ღი რს. 5%ია ნი გა და სა ხა დი სი მბ
ოლ ურ ია. მა გა ლი თად, 500 დო ლა რი
დან მათ ბი უჯ ეტ ის სა სა რგ ებ ლოდ 
25 დო ლა რის გა და ხდა მო უწ ევთ. 5% 
უკ ვე გო ნი ვრ ული თა ნხ აა და ხე ლი სუ
ფლ ებ ამ ხე ლი უნ და შე უწ ყოს გა და მხ
დე ლს, კა ნო ნის ჩა რჩ ოე ბში მო ქც ევა 
არ ჩი ოს.

– ხომ არ ვი ხი ლა ვთ  სა კო ნტ
რო ლო შე სყ იდ ვე ბის ვი დე ოჩ
ან აწ ერ ებ სა და და ჯა რი მე
ბულ მო ქა ლა ქე ებს  ჩვ
ენი ტე ლე ეკ რა ნე ბი დან 
და ეს ხომ არ გა ხდ ება 
უფ რო კა ნო ნით გა თვ
ალ ის წი ნე ბუ ლი ვა
ლდ ებ ულ ებ ის შე სრ
ულ ებ ის მო ტი ვა ცია 
გა მქ ირ ავ ებ ლე ბი სთ
ვის?

– ნა მდ ვი ლად არ 
გა მო ვრ იც ხავ, იმ იტ ომ  
რომ შე მო სა ვლ ებ ის სა მს
ახ ურ სა და იმ ფი ნა ნს ური 
მო კვ ლე ვის სა მს ახ ურს აქ ვს 
გა რკ ვე ული უფ ლე ბა მო სი ლე
ბა, რომ ღო ნი სძ იე ბე ბი, მათ შო
რის სა კო ნტ რო ლო შე სყ იდ ვე ბიც აწ
არ მო ოს და ურ ჩი გა და მხ დე ლე ბი გა
მო ავ ლი ნოს. სწ ორ ედ გა რთ ულ ებ ებ ის 
თა ვი დან აც ილ ებ ის მი ზნ ით, მო ქა ლა
ქე ებ მა სა გა და სა ხა დო სა მს ახ ურ ებს 
უნ და მი მა რთ ონ და თა ვი სი შე მო სა

ვლ ებ ის ის ნა წი ლი და არ ეგ ის ტრ ირ ონ, 
რო მე ლს აც ბი ნის გა ქი რა ვე ბის შე დე
გად იღ ებ ენ. კა ნო ნთ ან კო ნფ ლი ქტ ში 
შე სვ ლა სა სა რგ ებ ლო არ ავ ის თვ ის არ 
იქ ნე ბა.

ლე ვან დგ ებ უა ძე, ფი ნა ნს თა სა
მი ნი სტ როს მო მს ახ ურ ებ ის სა აგ ენ
ტოს დე პა რტ ამ ენ ტის სა მს ახ ურ ის 
უფ რო სის მო ად გი ლე:

– ეს ცვ ლი ლე ბა ეხ ება მხ ოლ ოდ იმ 
შე მთ ხვ ევ ას, რო ცა ფი ზი კუ რი პი რი 
მი აქ ირ ავ ებს ფი ზი კურ პი რს სა ცხ ოვ
რე ბელ სა ხლს და ის ის ევ სა ცხ ოვ რე
ბელ სა ხლ ად და რჩ ება. მხ ოლ ოდ ამ აზ
ეა სა უბ არი.

– რო გორ გა აკ ონ ტრ ოლ ებს შე მო
სა ვლ ებ ის სა მს ახ ური გა მქ ირ ავ ებ
ლე ბს. რა მე თო დით აღ რი ცხ ავთ მათ 
და რო გორ აი ძუ ლე ბთ, გა და იხ ად ონ 
სა შე მო სა ვლო გა და სა ხა დი. თუ მცა 
უნ და ით ქვ ას, რომ ინ ტე რნ ეტი სა
ვს ეა მათ შე სა ხებ ინ ფო რმ აც იით, 
პი რდ აპ ირ კო ნტ აქ ტე ბია მი თი თე ბუ
ლი. ბა ზა რზე დი დი კო ნკ ურ ენ ცი აა. 
ე.ი. სა შე მო სა ვლ ოს ბე ვრი არ იხ დის.

– ჩვ ენ არ ავ ის არ აფ ერს ვა იძ ულ
ებთ, პი რი ქით, მო ტი ვა ცი ას ვა ჩე ნთ. 
კო ნტ რო ლის მე ქა ნი ზმ ები კი სხ ვა და
სხ ვაა. ეს სი ახ ლე გა ვრ ცე ლდ ება სა
ინ ფო რმ აც იო სა შუ ალ ებ ებ ით. 20% სა 
და 5%ს შო რის დი დი გა ნს ხვ ავ ებ აა და 
ამ თა ნხ ის გა და ხდა პრ ობ ლე მა არ უნ
და იყ ოს. თუ ვი ნმ ეს ჩვ ენი ახ ალი ინ იც
ია ტი ვის შე მდ ეგ გა უჩ ნდ ება იმ ის სუ
რვ ილი, რომ გა და სა ხა დე ბი და მა ლოს, 
ამ ის გა მო ვლ ენა ჩვ ენ თვ ის პრ ობ ლე მა 
არ იქ ნე ბა.

– რა მე ქა ნი ზმ ებ ითა და მე თო დე
ბით მო ახ დე ნთ გა მო ვლ ენ ას?

– ჩვ ენ თვ ის ეს ად ვი ლია, ჩა ვა ტა რე
ბთ გა მო კი თხ ვას, გა ნვ ახ ორ ცი ელ ებთ 
სა კო ნტ რო ლო შე სყ იდ ვას და გა მო ვლ
ენ ილ ნი იქ ნე ბი ან კა ნო ნის და მრ ღვ ევ
ები, მა გრ ამ ეს შე მო სა ვლ ებ ის სა მს ახ
ურ ის სტ რა ტე გია არ არ ის. და მრ ღვ
ევ ებ მა, უბ რა ლოდ, კა ნო ნი ერ ად უნ და 
გა და იხ ად ონ. გვ ეს მის სო ცი ალ ური 
მდ გო მა რე ობა. ეს ენი ხომ ბი ზნ ეს მე ნე
ბი არ არ იან, ას ეთი ტი პის შე მო სა ვლ
ის მქ ონე პი რე ბი არ ას ამ ეწ არ მეო სა ქმ
ია ნო ბას ეწ ევ იან და ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში 
ოჯ ახ ებს ამ შე მო სა ვლ ით არ ჩე ნენ, 
ამ იტ ომ აც, მათ რომ  მძ იმე წნ ეხ ად 
არ და სწ ოლ ოდ ათ გა და სა ხა დი, მნ იშ
ვნ ელ ოვ ნად შე ვა მც ირ ეთ ის. ბი ნე ბის 
გა მქ ირ ავ ებ ლე ბს შე მო სა ვლ ის 5%ის 

და მა ლვ ის სუ რვ ილი 
აღ არ უნ და 

გა უჩ ნდ
ეთ.
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შემოსავალს დამალავს, კანონის წინაშე აგებს პასუხს

ბინების 
გაქირავებიდან 

მიღებული 
შემოსავალი, 20%-

ის ნაცვლად, 5%-ით 
დაიბეგრება
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`გამქირავებელსა და 
მქირავებელს შორის 

სიტყვიერი შეთანხმების 
სახით ხდება გარიგება და ის 
თანხა, რომელიც ბიუჯეტში 
უნდა შევიდეს, არ შედის~

`...თუკი ბინის 
დამქირავებელი 

ან გამქირავებელი 
იურიდიული 

პირია, ან ფირმა, 
რომლისთვისაც 

ძალიან 
მნიშვნელოვანია 

გადახდილი თანხის 
დანახარჯებში 
ასახვა, თუმცა 

მთავრობის სიახლე 
მათ არ ეხება~

`დღეს რაც 

ხდება, ეს
 არის კანონის 

გვერდის ავლ
ა, რაც 

დასჯადია საგადასახადო 

კანონმდებლობით. ასეთი 

ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევა
ში 

ბინის გამქირავებ
ელს

 სერიოზული სანქციები 

დაეკი
სრება~

ორშაბათი, 23 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 22



B
U
S
IN
E
S
S

ლე ლა წი კლ აუ რი

ვი საც სე სხი დო ლა რში გვ ქო ნდა, 
მათ და სა ფა რად ხა რჯი ყო ვე ლთ
ვი ურ ად გვ ეზ რდ ება. ლა რი დო ლა
რთ ან მი მა რთ ებ აში 18%ით და ეცა 
და გა ცვ ლი თი კუ რს ის ტა ბლ ოზე 
დო ლა რის მა ჩვ ენ ებ ლე ბთ ან შე და
რე ბით ლა რი ცი ფრ ებ ში იზ რდ ება. 
ერ თი დო ლა რი 2 ლა რზე მე ტი ღი
რს და არც არ ავ ინ პრ ოგ ნო ზი რე ბს 
რა მო ხდ ება მო მა ვა ლში, თუ ლა რის 
დე ვა ლვ აც იის პრ ოც ესი გა გრ ძე ლდა 
ეს კა ტა სტ რო ფის ტო ლფ ასი იქ ნე ბა 
თვ ით ოე ული ჩვ ენ გა ნი სთ ვის. ვი საც 
სე სხი ლა რში აქ ვს აღ ებ ული, ეგ ონა, 
რომ თა ვი ქუ დში ჰქ ონ და, მა გრ ამ ეს 
ასე არ არ ის. ლა რში აღ ებ ული კრ ედ
იტ ებ იც ძვ ირ დე ბა. სქ ემა მა რტ ივ ია: 
ერ ოვ ნულ ბა ნკს ლა რის გა უფ ას ურ
ებ ის და ფა სე ბის ზრ დის ტე ნდ ენ ცი ის 
შე სა ჩე რე ბლ ად ან ტი ინ ფლ აც იუ რი 
ინ სტ რუ მე ნტ ის გა მო ყე ნე ბა მო უხ
და. კო მე რც იულ ბა ნკ ებს ფუ ლი, ანუ 
რე ფი ნა ნს ირ ებ ის სე სხი 0,5%ით 
გა უძ ვი რა და შე სა ბა მი სი შე დე გიც 
და დგა. ქა რთ ულ მა სა ფი ნა ნსო ინ
სტ იტ უტ ებ მაც სა კუ თარ კრ ედ იტ
ორ ებს მყ ის იე რად, რე ინ ვე სტ ირ ებ ის 
გა ნა კვ ეთ ზე მი ბმ ული სე სხ ები ას ევე 
0,5%ით გა უძ ვი რა. ახ ლა ის ღა და გვ
რჩ ენ ია, რომ თა რო დან გა დმ ოვ იღ ოთ 
და კა რგ ად  წა ვი კი თხ ოთ ბა ნკ ებ თან 
გა ფო რმ ეუ ლი სა სე სხო ხე ლშ ეკ რუ
ლე ბე ბი, თუ კი, რა თქ მა უნ და, ის 
აქ ამ დე არ წა გვ იკ ით ხა ვს და გა ვა რკ
ვი ოთ, არ ის თუ არა მი ბმ ული ჩვ ენი 
კრ ედ იტი ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის რე ინ ვე
სტ ირ ებ ის მც ოც ავ გა ნა კვ ეთ ზე. და
ზა რა ლე ბუ ლე ბი ბე ვრ ნი არ იან. 

ფი ნა ნს ის ტე ბი ამ ბო ბენ, რომ, თუ
კი მთ ავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ურ მა გუ ნდ მა 
შე ქმ ნი ლი მდ გო მა რე ობ ის შე სა ცვ ლე
ლად კო ნკ რე ტუ ლი გე გმა არ წა რმ
ოა დგ ინა, დღ ეს გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული 
ნე ბი სმ იე რი ინ ტე რვ ენ ცია მო კლ ევ ად
ია ნი იქ ნე ბა და ლა რი უც ხო ურ ვა ლუ
ტე ბთ ან მი მა რთ ებ აში გა უფ ას ურ ებ ის 
რე კო რდ სმ ენი გა ხდ ება. იქ ცე ვა თუ 
არა სა გა ნგ აშო ტე ნდ ენ ცი ად ბა ნკ ებ ის 
მი ერ სა კრ ედ იტო გა ნა კვ ეთ ის გა ძვ ირ
ება. რა შე დე გს მო იტ ანს სა ბო ლო ოდ 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის მი ერ მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კის გა მკ აც რე ბა. რე ფი ნა ნს
ირ ებ ის გა ნა კვ ეთ ის ნა ხე ვა რი პრ ოც
ენ ტით გა ზა რდა პი რდ აპ ირ პრ ოპ ორ
ცი ულ ად  მო ქმ ედ ებს ბა ნკ ებ ის კლ იე
ნტ ებ ის ჯი ბე ზე და მა თი სო ცი ალ ური 
პი რო ბე ბის გა უა რე სე ბა ზე. ამ არ თლ
ებ ენ თუ არა დღ ეს გი ორ გი ქა და გი ძის 
გა და წყ ვე ტი ლე ბას მთ ავ რო ბის წე ვრ
ები, რო მლ ებ იც ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის 
პრ ეზ იდ ენ ტს ბო ლო პე რი ოდ ში ლა რის 
გა უფ ას ურ ებ ის შე მო ქმ ედ ად მი იჩ ნე
ვდ ნენ და თი თს მი სკ ენ იშ ვე რდ ნენ. 
რას ამ ბო ბენ ექ სპ ერ ტე ბი, შე უშ ლი ს 
თუ არა ხე ლს ეკ ონ ომ იკ ის ზრ დას ან
ტი ინ ფლ აც იუ რი ქმ ედ ებ ები და შე ჩე
რდ ება თუ არა სა ბო ლო ოდ ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის და ღმ ას ვლ ის პრ ოც ესი. ამ 
კი თხ ვე ბზე პა სუ ხე ბი ყვ ელა იმ მხ არ ეს 
მო ვთ ხო ვეთ, ვი ნც დღ ეს ფი ნა ნს ური 
ბა ზრ ის სტ აბ ილ ურ ობ აზ ეა პა სუ ხი სმ
გე ბე ლი.

ზუ რა გვ ას ალ ია, ბა ნკ ებ ის ას ოც

ია ცი ის პრ ეზ იდ ენ ტი:
– გა ძვ ირ დე ბა თუ არა ლა რში აღ

ებ ული ყვ ელა ტი პის სე სხი ბა ნკ ებ
ში?

– არა ყვ ელა სე სხს ეს არ შე ეხ ება. 
ეს შე ეხ ება იმ სე სხ ებს, რო მე ლიც რე
ფი ნა ნს ირ ებ ის გა ნა კვ ეთ ზე არ ის მი
ბმ ული. მს ეს ხე ბლ ებ მა ამ ის შე სა ხებ 
წი ნა სწ არ იც ოდ ნენ, რო ცა სე სხს იღ
ებ დნ ენ. ეს ხე ლშ ეკ რუ ლე ბით არ ის გა
თვ ალ ის წი ნე ბუ ლი. რომ მო მხ და რი ყო 
რე ფი ნა ნს ირ ებ ის გა ნა კვ ეთ ის კლ ება, 
ბუ ნე ბრ ივ ია, სა ბა ნკო სა პრ ოც ენ ტო 
გა ნა კვ ეთ იც და იკ ლე ბდა, მა გრ ამ ახ ლა 
გვ აქ ვს სხ ვა რე ალ ობა. მო ხდა ზრ და 
და ბუ ნე ბრ ივ ია პრ ოც ენ ტი მო იმ ატ ებს. 
ლა რში აღ ებ ულ და ნა რჩ ენ სე სხ ებს ეს 
არ შე ეხ ება. სხ ვა ტი პის სა კრ ედ იტო 
ხა ზე ბზე სა პრ ოც ენ ტო გა ნა კვ ეთ ის 
მა ტე ბის სა ფრ თხ ეე ბს ჯერ ვერ ვხ ედ
ავთ, ბუ ნე ბრ ივ ია, დე პო ზი ტე ბზე სა
პრ ოც ენ ტო გა ნა კვ ეთ ის მა ტე ბა შე მდ
გომ გა სა ცე მი სე სხ ებ ის სა პრ ოც ენ ტო 
გა ნა კვ ეთ ებ ზეც იმ ოქ მე დე ბს, მა გრ ამ 
ამ აზე ჯერ ად რეა სა უბ არი. ამ ას დი ნა
მი კა ში და ვა კვ ირ დე ბით, რო გორ მო ახ
დე ნს სა პრ ოც ენ ტო მა ტე ბა ზე  სა ფი ნა
ნსო ბა ზა რი რე აგ ირ ებ ას.

– კო ნკ რე ტუ ლად რა მდ ენი ლა
რით გა უძ ვი რდ ება მო სა ხლ ეო ბას 
ლა რში აღ ებ ული სე სხ ები, რო მლ
ებ იც რე ინ ვე სტ ირ ებ ის გა ნა კვ ეთ ზეა 
მი ბმ ული და ძი რი თა დად რა ტი პის 
სე სხ ებს შე ხე ბა ეს. არ ის თუ არა ზე
და ზრ ღვ არი და წე სე ბუ ლი ას ეთ შე
თხ ვე ვა ში, თუ ეს ბა ნკ ებ ის კე თილ 

ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი?
– არა, ეს ბა ნკ ებ ის კე თილ ნე ბა ზე 

არ არ ის და მო კი დე ბუ ლი. იმ პრ ოდ
უქ ტე ბზე გა ცე მუ ლი სე სხ ები გა ძვ
ირ დე ბა მხ ოლ ოდ, რო მლ ებ იც რე ფი
ნა ნს ირ ებ ის გა ნა კვ ეთ ზეა მი ბმ ული. 
მა გა ლი თად, თუ სე სხი წლ იურ 10%ში 
გა ქვთ აღ ებ ული და აქ ედ ან 6%ი არ ის 
ბა ნკ ის მი ერ ფო რმ ირ ებ ული და 4%ი  
რე ფი ნა ნს ირ ებ ის გა ნა კვ ეთ ით სე სხ ია, 
მა შინ ოთ ხს და ემ ატ ება ის ნა ხე ვა რი და 
კრ ედ იტ ზე გა და სა ხა დი 0,5%ით გა ძვ
ირ დე ბა, სა ერ თო ჯა მში კი ის 10,5%ი 
გა ხდ ება. ეს არ ის მა რტ ივი ფო რმ ულა. 
და ნა რჩ ენ სე სხ ებ ზე იქ, სა დაც რე
ფი ნა ნს ირ ებ ის სე სხი არ მო ქმ ედ ებს 
და  ხე ლშ ეკ რუ ლე ბე ბში არც არ ის შე
სა ბა მი სი პი რო ბა ჩა დე ბუ ლი, ას ეთი 
სე სხ ები ჩვ ეუ ლე ბრ ივ ად და რჩ ება იმ 
პრ ოც ენ ტში რა პრ ოც ენ ტიც არ ის გა
თვ ალ ის წი ნე ბუ ლი კო ნტ რა ქტ ით.

– ხომ არ გა კე თე ბუ ლა ან ალ იზი 
რა მდ ენ ად ამ ია ნს შე იძ ლე ბა შე ექ მნ
ას პრ ობ ლე მა. რა მდ ენ ია ას ეთი  მს
ეს ხე ბე ლი?

– მე მი ნდა გი თხ რათ, რომ სა კრ ედ
იტო პო რთ ფე ლში ას ეთი ტი პის სე სხი 
რა მდ ენ ია ჯერ არ და გვ ით ვლ ია, რა
დგ ან არ იყო ამ ის სა ჭი რო ება, მა გრ ამ 
და რწ მუ ნე ბით შე მი ძლ ია გი თხ რათ, 
რომ ეს მც ირე პრ ოც ენ ტია. სა კრ ედ
იტო პო რტფე ლში მათ დი დი წი ლი არ 
უჭ ირ ავთ.

– არ ის, თუ არა დღ ეს შე სა ძლ ებ
ელი, რომ ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის მი ერ 
გა ძვ ირ ებ ული რე ფი ნა ნს ირ ებ ის გა
ნა კვ ეთი სა ბა ნკო კრ ედ იტ ებ ის გა და
სა ხა დე ბზე არ აი სა ხოს?

– ეს თა ნხა აუ ცი ლე ბლ ად უნ და აი
სა ხოს გა და სა ხა დე ბში, რა დგ ან ფუ ლი 
ბა ნკ ებ საც უძ ვი რდ ებ ათ. რო გო რც 
ბა ნკ სა და კლ იე ნტს შო რის არ სე ბო ბს 
ოფ იც ია ლუ რი ურ თი ერ თვ ალ დე ბუ
ლე ბე ბი, ას ევე არ სე ბო ბს კო მე რც იულ 
ბა ნკ ებ სა და ერ ოვ ნულ ბა ნკს შო რის 
გა ფო რმ ებ ული ხე ლშ ეკ რუ ლე ბე ბი, 
რო მლ ის მი ხე დვ ით აც, რე ფი ნა ნს ირ ებ
ის გა ნა კვ ეთ ის მა ტე ბის შე მთ ხვ ევ აში 
სა პრ ოც ენ ტო გა ნა კვ ეთი იმ ატ ებს, კლ
ებ ის შე მთ ხვ ევ აში კი იკ ლე ბს.

– ხომ არ ფი ქრ ობთ, რომ ბა ნკ
ებს შე სა ძლ ოა  სე სხ ებ ის ამ ოღ ებ ის 
პრ ობ ლე მე ბი შე ექ მნ ათ, რა დგ ან მო
სა ხლ ეო ბას გა ძვ ირ ებ ული სა პრ ოც
ენ ტო გა ნა კვ ეთ ები მძ იმე ტვ ირ თად 
და აწ ვა. რა მდ ენ ად გა და ხდ ის უნ არ
ია ნი იქ ნე ბი ან კრ ედ იტ ორ ები?

– მა გა ლი თად, 2007 წე ლს 7%ი იყო 
რე ფი ნა ნს ირ ებ ის გა ნა კვ ეთი, შე მდ ეგ 
წლ ებ ში 6,05% 2013 წე ლი 3,75%ია ნი 
გა ნა კვ ეთ ით და სრ ულ და, მა გრ ამ 2014 
წე ლს მო იმ ატა 0,25%ით, ახ ლა კი ის 
4,05%ი გა ხდა, ეს პრ ოც ესი  მტ კი ვნ
ეუ ლად არ ას ახ ულა არ ცე რთ წლ ებ ში, 
მა გრ ამ, ახ ლა სხ ვა რე ალ ობ ის წი ნა შე 
ვდ გა ვა რთ. ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკი მთ ავ რო
ბა სთ ან კო ორ დი ნი რე ბუ ლად მო ქმ ედ
ებს და ბუ ნე ბრ ივია ბე ვრი რა მეა და
მო კი დე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ურ გუ ნდ ზე, 
ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ რო ზე, ეკ ონ ომ იკ
ის სა მი ნი სტ რო ზე. მხ არ ჯვ ელ ორ გა
ნი ზა ცი ებ ზე, რო გო რიც არ ის ინ ფრ
ას ტრ უქ ტუ რის სა მი ნი სტ რო, მნ იშ ვნ
ელ ოვ ან ია, რო გორ ხდ ება დი ნა მი კა ში 
ბი უჯ ეტ ის ხა რჯ ვა. ის, არ უნ და იყ ოს 

სა ქა რთ ვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბა
ნკ ის მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
კო მი ტე ტმა მი იღო გა და წყ ვე
ტი ლე ბა რე ფი ნა ნს ირ ებ ის გა ნა
კვ ეთ ის 50 სა ბა ზი სო პუ ნქ ტით 
გა ზრ დის შე სა ხებ. მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კის გა ნა კვ ეთი 4.5 პრ
ოც ენ ტს შე ად გე ნს. 

მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა
ნა კვ ეთი ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის ფუ
ლადსა კრ ედ იტო პო ლი ტი კის 
მთ ავ არი ინ სტ რუ მე ნტ ია და ის 
ერ თგ ვარ ორ იე ნტ ირს წა რმ ოა დგ
ენს სა ბა ზრო გა ნა კვ ეთ ებ ის თვ ის.

ვი ნა იდ ან ბო ლო თვ ეე ბია სა
ხე ზეა ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მკ
ვე თრი დე ვა ლვ აც ია და ქვ ეყ ან აში 
მი მდ ინ არე ნე გა ტი ური ეკ ონ ომ იკ
ური პრ ოც ეს ები, შე დე გად და დგა 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ნა
კვ ეთ ის ზრ დის სა კი თხი.  

მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა
ნა კვ ეთ ის ზრ და გა მო იწ ვე ვს იმ სე
სხ ებ ზე სა ბა ზრო გა ნა კვ ეთ ის ზრ
დას, რო მე ლიც რე ფი ნა ნს ირ ებ ის 
გა ნა კვ ეთ ზეა მი ბმ ული. შე დე გად 
შე მც ირ დე ბა ერ თო ბლ ივი მო თხ
ოვ ნა, ეკ ონ ომ იკ ის და კრ ედ იტ ება 
და ფა სე ბის სა ერ თო დო ნე. სა
ბო ლო ოდ მო ხდ ება მი მო ქც ევ აში 
არ სე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
შე მც ირ ება, რაც ლა რის გა ცვ

ლით კუ რსს დრ ოე ბით და ას ტა
ბი ლუ რე ბს. თუ მცა მი მო ქც ევ აში 
არ სე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
შე მც ირ ება ეკ ონ ომ იკ ურ ზრ და ზე 
უა რყ ოფ ით ად აი სა ხე ბა.

იმ ის თვ ის, რომ ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის კუ რს ის დრ ოე ბით და
სტ აბ ილ ურ ება მა ინც მო ხდ ეს, 
ამ ეტ აპ ის თვ ის, რე ფი ნა ნს ირ
ებ ის გა ნა კვ ეთ ის ზრ და, ჩვ ენი 
აზ რით, ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის ფუ
ლადსა კრ ედ იტო პო ლი ტი კის 
ინ სტ რუ მე ნტ ებს შო რის ყვ ელ აზე 
ოპ ტი მა ლუ რია. მა რთ ალ ია, მო
ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ნა კვ
ეთ ის ზრ და ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
და სტ აბ ილ ურ ებ ას გა მო იწ ვე ვს, 
თუ მცა ამ ას მხ ოლ ოდ დრ ოე ბი
თი ეფ ექ ტი ექ ნე ბა. თუ არ მო ხდა 
ფუ ნდ ამ ენ ტუ რი ფა ქტ ორ ებ ის გა
მო სწ ორ ება, რო გო რი ცაა ინ ვე სტ
იც იე ბის ზრ და, სა გა რეო სა ვა ჭრო 
სა ლდ ოს გა უმ ჯო ბე სე ბა და ა.შ. 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მკ ვე თრი 
გა უფ ას ურ ება ქვ ეყ ნის ეკ ონ ომ იკ
ის თვ ის კვ ლავ ერთერთ მთ ავ არ 
გა მო წვ ევ ად და რჩ ება.

2015 წლ ის ია ნვ რის მდ გო მა
რე ობ ით რე ფი ნა ნს ირ ებ ის გა ნა კვ
ეთ ზე მი ბმ ული იპ ოთ ეკ ური სე სხი 
4902 ად ამ ია ნს, ხო ლო ბი ზნ ეს სე
სხი 2111 იუ რი დი ულ პი რს აქ ვს.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება 
და ბანკები“ რეფინანსირების განაკვეთის 

ზრდასთან დაკავშირებით კვლევას  ავრცელებს
 

იქცევა თუ არა ბანკების მიერ საკრედიტო 
განაკვეთების გაძვირება საგანგაშო ტენდენციად

ნა ხტ ომ ის ებ ური, რომ ფი ნა ნს ურ ბა ზა
რს არ და აწ ვეს მძ იმ ედ ფუ ლა დი მა სა.  
მნ იშ ვნ ელ ობა აქ ვს, იმ ას აც, თუ რო გო
რი იქ ნე ბა ტუ რი სტ ული ნა კა დე ბი. ექ
სპ ორტ იმ პო რტი და ა.შ. სწ ორ ედ ამ ას 
აკ ვი რდ ება ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკი და პრ
ევ ენ ცი ულ ად  იღ ებს გა და წყ ვე ტი ლე
ბე ბს. ასე რომ, ცე ნტ რა ლუ რი ბა ნკ ის 
ქმ ედ ება გა კო ტრ ებ ამ დე ნა მდ ვი ლად 
არ მი იყ ვა ნს მო სა ხლ ეო ბას. გა და ხდ იი
სუ უნ არო ად ამ ია ნი სხ ვა, უფ რო კო მპ
ლე ქს ური მი ზე ზე ბის გა მო ხდ ება.

– რა მდ ენ ად კო ორ დი ნი რე ბუ ლია 
მთ ავ რო ბა და ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკი. არ
სე ბო ბდა, თუ არა არ სე ბუ ლი ვი თა
რე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ის შა ნსი? 
ექ სპ ერ ტე ბი ყო ვე ლთ ვის ამ ბო ბდ ნენ, 
რომ ცე ნტ რა ლუ რი მთ ავ რო ბა და 

ცე ნტ რა ლუ რი ბა ნკი არ აკ ოო რდ ინ
ირ ებ ულ ად მო ქმ ედ ებ დნ ენ.

– შე ქმ ნი ლი ვი თა რე ბა მთ ავ რო ბის 
ეკ ონ ომ იკ ური გუ ნდ ისა და ერ ოვ ნუ ლი 
ბა ნკ ის ცუდ მუ შა ობ აზე კი არა, გა რე 
ფა ქტ ორ ებ ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი. ას
ეთი პი რო ბე ბი სა ქა რთ ვე ლოს კა რგა 
ხა ნია არ ჰქ ონ ია.  ჩვ ენ მა მთ ავ არ მა 
სა ვა ლუ ტო შე მო მტ ან ებ მა სა ზღ ვა რგ
არ ეთ ის ქვ ეყ ნე ბი დან ტრ ან ზა ქც იე ბი 
შე ამ ცი რეს. გზ ავ ნი ლე ბი შე მც ირ და 
რუ სე თი დან, სა ბე რძ ნე თი დან უკ რა ინ
იდ ან  და თუ რქ ეთ იდ ან აც კი. თუ რქ
ული ლი რაც უფ ას ურ დე ბა ევ რო სა და 
დო ლა რის მი მა რთ. ანუ მდ გო მა რე ობა 
იქ აც მძ იმ ეა. აი, ამ ფო ნზე, ვფ იქ რობ, 
სა ქა რთ ვე ლო მა ინც ნა კლ ები და ნა კა
რგ ებ ით გა მო დის. 

დოლარში 
აღებული 

სესხების გარდა 
ლარში გაცემული 

კრედიტებიც 
ძვირდება

ეს შეეხება 
იმ სესხებს, 
რომელიც 

რეფინანსირების 
განაკვეთზე 

არის მიბმული

ბანკებში რეფინანსირების 
განაკვეთზე მიბმული სესხი 

4902 ადამიანს და 2111 
იურიდიულ პირს გაუძვირდება

რეფინანსირების 
განაკვეთი იზრდება, 
შემცირდება თუ არა 

ეკონომიკასთან ერთად 
ფასების საერთო დონე
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ლე ლა წი კლ აუ რი

KIA,WOLKSVAGEN, SEATI, 
SHKODA, MITSUBISHI, RENAULT, 
PEUGEUT, AUDI, SALLER…

ვინ ყი დუ ლო ბს დღ ეს ძვ ირ ად ღი რე
ბულ ავ ტო მო ბი ლე ბს.  „იბ ერ ია ბი ზნ ეს 
ჯგ უფი“ 15წლ ია ნი გა მო ცდ ილ ებ ით 
დღ ეს აც ხა დე ბს, რომ მო თხ ოვ ნა მის 
მი ერ შე მო ყვ ან ილ ბრ ენ დე ბზე მთ ლი
ან ად, რე გი ონ ის მა სშ ტა ბით დი დია. 
ავ ტო მო ბი ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბა კო
მპ ან იის სა ლო ნში 11 000 დო ლა რი
დან  100 000 დო ლა რა მდე მე რყ ეო ბს. 
რო გორ ინ არ ჩუ ნე ბს კო ნკ ურ ენ ცი ის 
პი რო ბე ბში ბა ზა რზე 35 %იან წი ლს 
კო მპ ან იის და მფ უძ ნე ბე ლი ტა რი ელ 
ხე ჩი კა შვ ილი. რას ფი ქრ ობს ბი ზნ ეს
მე ნი მთ ავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ურ პო ლი
ტი კა ზე. გრ ძნ ობს თუ არა მთ ავ რო ბის 
მხ არ და ჭე რას. რა არ ის ის, რაც უნ და 
შე ცვ ალ ოს მთ ავ რო ბამ ინ ვე სტ იც იე ბის 
მო სა ზი დად. რა რე ფლ ექ სი აქ ვს გა მო
მუ შა ვე ბუ ლი „იბ ერ ია ბი ზნ ეს ჯგ უფ ის“ 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლს. „BUSINESS TIME“ ტა
რი ელ ხე ჩი კა შვ ილს ეს აუ ბრა.

 
– ბა ტო ნო ტა რი ელ, 15 წე ლია, 

„იბ ერ ია ბი ზნ ეს ჯგ უფი“ ქა რთ ულ 
ბა ზა რზ ეა და მთ ელი ამ ხნ ის გა ნმ
ავ ლო ბა ში ახ ერ ხე ბთ ბა ზა რზე სა კუ
თა რი წი ლი შე ინ არ ჩუ ნოთ.  ომ ისა და 
ფი ნა ნს ური კრ იზ ის ის პე რი ოდ შიც კი 
ვი თა რდ ებ ით. რო გო რია თქ ვე ნი მა
რთ ვის სტ ილი. რა არ ის ის, რაც თქ
ვე ნთ ვის მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია.

– თქ ვენ წა რმ ოი დგ ინ ეთ, ქა რთ ულ 
კო მპ ან იე ბს უკ ვე რე ფლ ექ სი გა მო
უმ უშ ავ დათ, რო გორ უნ და მა რთ ონ 
კრ იზ ის ულ სი ტუ აც იე ბში სა კუ თა რი 
კო მპ ან ია. მთ ავ არ ია მა ინც, იმ ად ამ
ია ნუ რი რე სუ რს ის მო ბი ლი ზე ბა, რო
მე ლიც არ სე ბო ბს კო მპ ან ია ში. შე მდ ეგ 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ფი ნა ნს ური რე სუ რს
ის მო ბი ლი ზე ბა, გა ყი დვ ებ ის არ ხე ბის 
ბო ლო მდე გა მო ყე ნე ბა, რაც თა ვი სთ ავ
ად გუ ლი სხ მო ბს რე გი ონ ალ ურ პრ ოე

ქტ ებ ში ჩა რთ ვას, რომ არ იყო და მო კი
დე ბუ ლი მხ ოლ ოდ ად გი ლო ბრ ივ ბა ზა
რზე. სწ ორ ედ ამ ყვ ელ აფ რის ხა რჯ ზე 
შე ვი ნა რჩ უნ ეთ ბა ზრ ის წი ლი და უფ რო 
მე ტიც, გა ვზ არ დეთ კი დეც. რა მდ ენ იმე 
ბრ ენ დი და ვი მა ტეთ და ახ ალ სა ინ ვე
სტ იც იო პრ ოე ქტ ებ ზეც ვმ უშ აო ბთ. ამ 
მი მა რთ ულ ებ ით მუ შა ობ ას ვა გრ ძე
ლე ბთ და მო მხ მა რე ბე ლს მი ვა წვ დით 
ახ ალ პრ ოდ უქ ტე ბს, რაც მა თთ ვი საც 
და ჩვ ენი კო მპ ან იი სთ ვი საც მო მგ ებ ია
ნი იქ ნე ბა. მო მხ მა რე ბე ლი იღ ებს ახ ალ 
სე რვ ის ებს და ზო გა დად, ბა ზა რიც ვი
თა რდ ება.

– თქ ვე ნი მა რთ ვის სტ ილი კო რპ
ორ აც ია ში, რა არ ის თქ ვე ნთ ვის ყვ
ელ აზე მთ ავ არი.

– ეს ინ დი ვი დუ ალ ურ ია, ზო გი სთ ვის 
მი სა ღე ბი მკ აც რი მე ნე ჯმ ენ ტია, ზო
გი ერ თი სთ ვის ლო ია ლუ რი. ჩ ვე ნთ ან 
ყვ ელ აფ ერი ნდ ობ ას და პრ ოფ ეს იო ნა
ლი ზმს ემ ყა რე ბა. პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმი 
ჩე მთ ვის ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, ამ
იტ ომ კვ ალ იფ იკ აც იის ას ამ აღ ლე ბლ ად 
ინ ვე სტ იც ია საც ვდ ებთ ჩვ ენს თა ნა მშ
რო მლ ებ ში. „იბ ერ ია ბი ზნ ეს ჯგ უფს“ 
სხ ვა და ნა რჩ ენი კო მპ ან იე ბი სგ ან გა ნა
სხ ვა ვე ბს ის, რომ ჩვ ენ ვც დი ლობ კო
მპ ან ია ში მა ქს იმ ალ ურ ად და ვნ ერ გოთ 
ის სტ ან და რტ ები, რაც სა თა ვო ოფ ისს 

აქ ვს. მა გა ლი თად, შკ ოდ ის შე მო ყვ ან
ის თვ ის ახ ალი სტ ან და რტ ებ ის და ნე
რგ ვის ვა ლდ ებ ულ ება დი ლე რე ბს 2015 
წლ ამ დე უნ და მო ეხ დი ნა, ჩვ ენ კი ეს 
2013 წე ლს გა ვა კე თეთ. მა რტ ის თვ
ეში გა იხ სნ ება ახ ალი აუ დის სა ლო ნი, 
ას ევე თა ნა მე დრ ოვე სტ ან და რტ ებ ით. 
გე რმ ან ია ში რომ ნა ხოთ უა ხლ ესი აუ
დის ცე ნტ რი ვე რა ფრ ით გა ნა სხ ვა ვე ბთ 
სა ქა რთ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ცე ნტ რი სგ
ან, რა დგ ან მშ ენ ებ ლო ბა იგ ივე სტ ან
და რტ ებ ით გა ნხ ორ ცი ელ და. ამ  მხ რივ, 
ჩვ ენ არ ვზ ოგ ავთ თა ნხ ას, რომ, ერ თი 
მხ რივ, თა ნა მშ რო მლ ებ მა მი იღ ონ შე
სა ბა მი სი კვ ალ იფ იკ აც ია, მე ორე მხ რივ 
კი, ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რუ ლად გა ნვ ვი თა
რდ ეთ ისე, რომ ახ ალი სტ ან და რტ ები 
იყ ოს და ნე რგ ილი. პრ ოფ ეს იო ნა ლი
ზმ თან ერ თად  აუ ცი ლე ბე ლია ნდ ობ
აც. ჩვ ენ აქ ერ თი დი დი ოჯ ახი ვა რთ. 
ყვ ელ აზე ნა კლ ები გა დი ნე ბა გვ აქ ვს 

კა დრ ებ ის მხ რივ. მო დი ან და რჩ ებ იან 
აქ. ვხ უმ რო ბთ კი დეც, რომ ყო ფი ლი 
ibgელ ები არ არ სე ბო ბენ, ზო გი ერ თი 
წა რმ ატ ებ ული მე ნე ჯე რი ახ ალ პრ ოე
ქტ ებ ზე გა და ვი და, მა გრ ამ ჩვ ენ მა ინც 
ერ თად ვა რთ ყო ვე ლთ ვის. გვ ეა მა ყე ბა 
ის იც, რომ იმ დე ნად კა რგი გა რე მო შე

იქ მნა ამ დი დი კო რპ ორ აც იის წი აღ ში, 
რომ და ახ ლო ებ ით 12 ოჯ ახი შე იქ მნა 
და უკ ვე პა ტა რა  ibgელ ებ იც გვ ყა ვს. 
ყვ ელა ხე და ვს, რომ ჩვ ენ თვ ის ად ამ ია
ნუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი მთ ავ არ ია.

– ახ ალი ხე ლი სუ ფლ ებ ის გზ ავ
ნი ლი სა ქმ ია ნი ად ამ ია ნე ბის მი მა რთ 
არ ის ბი ზნ ეს ის მხ არ და ჭე რა, გრ ძნ
ობთ თუ არა მხ არ და ჭე რას მთ ავ რო
ბის მხ რი დან. რა მდ ენ ად მი მზ იდ ვე
ლია დღ ეს სა ინ ვე სტ იც იო გა რე მო. 
რას აკ ეთ ებს თქ ვე ნი აზ რით ხე ლი
სუ ფლ ება ბი ზნ ეს ის გა ნვ ით არ ებ ის 
მხ არ და ჭე რის კუ თხ ით და უწ ყო ბს 
თუ არა ხე ლს მა რთ ლაც ბი ზნ ესს მათ 
მი ერ გა და დგ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი?

– რა ტო მღ აც ბი ზნ ეს მე ნე ბის ნა წი
ლს ჰგ ონ ია, რომ მთ ავ არი მშ ვე ლე ლი 
არ ის მთ ავ რო ბა, ეს ასე არ არ ის. შე ნც 
ხე ლი უნ და გა ან ძრ იო. ეს კო მუ ნი სტ
ური მი დგ ომ ებ იდ ან და გვ რჩა, მა გრ ამ 
ყვ ელ აზე კა რგი მხ არ და ჭე რა მთ ავ რო
ბის მხ რი დან არ ის ის, რომ ხე ლი არ 
შე უშ ალ ოს ბი ზნ ესს. ყვ ელ აზე კა რგი 
მთ ავ რო ბა არ ის ის, რო მე ლიც ბი ზნ
ესს ხე ლს არ უშ ლის. პი რვ ელ რი გში, 
ეს უნ და მო ვთ ხო ვოთ, შე მდ ეგ უკ ვე 
თუ იქ ნე ბა ჯა ნს აღი პრ ოტ ექ ცი ონ  იზ მი, 
რომ ბი ზნ ესი გა ნვ ით არ დეს, თან იმ პე
რი ოდ ში, რა გზ ას აც სა ქა რთ ვე ლო გა
დის, ძა ლი ან კა რგი იქ ნე ბა. მც დე ლო ბა 
იმ ისა, რომ ბი ზნ ესს და ეხ მა რონ, ნა მდ

მზ ეკო ჟვ ან ია

რა შე იძ ლე ბა იყ ოს 34?  
ეს შე კი თხ ვა უკ ვე კვ ირ აზე 
მე ტია მთ ელ თბ ილ ისს აწ უხ
ებს. თუ მცა რა ტომ მხ ოლ ოდ 
თბ ილ ისს? ამ ბა ვი იდ უმ ალი 
34ის შე სა ხებ დე და ქა ლა
ქის ფა რგ ლე ბს აც გა სც და. 
ამ აზე სა უბ რო ბენ ყვ ელ გან: 
ქუ ჩა ში, სა ზო გა დო ებ რივ 
ტრ ან სპ ორ ტში, სი ლა მა ზის 
სა ლო ნე ბსა თუ სო ცი ალ ურ 
ქს ელ ებ ში. 34თან და კა ვშ
ირ ებ ით უა მრ ავი მო სა ზრ ება 
არ სე ბო ბს, თუ მცა ეს ჯერ 
მხ ოლ ოდ ვე რს იე ბია და ზუ
სტ ად არ ავ ინ იც ის რას უნ და 
ნი შნ ავ დეს.

ყვ ელ აფ ერი კი იმ ით და
იწ ყო, რომ სა ზო გა დო ებ ის 
გა რკ ვე ულ მა ნა წი ლმა, მათ 
შო რის ჟუ რნ ალ ის ტე ბმა და 
სო ცი ალ ური ქს ელ ებ ის აქ
ტი ურ მა მო მხ მა რე ბლ ებ მა, 
„სრ ულ იად სა იდ უმ ლო“ და
მღ ით აღ ნი შნ ული წე რი ლე ბი 
მი იღ ეს. 14 თე ბე რვ ალს, სი
ყვ არ ულ ის დღ ეს მი ღე ბულ 
სა იდ უმ ლო ბა რა თს ზო გი 
გუ ლის ფა ნც ქა ლით ხს ნი და, 
ზო გიც ცო ტა შე შფ ოთ ებ
ული ათ ვა ლი ერ ებ და უც ნა
ურ გზ ავ ნი ლს. წე რი ლი კი 
ის ეთ ივე მო ულ ოდ ნე ლი და 
უც ნა ური იყო, რო გო რც თა
ვად ამ ოუ ცნ ობი 34ია. წე რი
ლში მა გა ლი თი იყო მო ცე მუ

ლი, რო მე ლიც უნ და ამ ოგ ეხ
სნა, პა სუ ხი კი მი თი თე ბულ 
ელ ექ ტრ ონ ულ მი სა მა რთ ზე 
გა გე გზ ავ ნა. სხ ვა და სხ ვა მა
გა ლი თის მი უხ ედ ავ ად, ას
ობ ით ად რე სა ტმა ერ თი პა
სუ ხი მი იღო  34 და რო გო
რც წე რი ლში ეწ ერა, ყვ ელა 

შე მდ ეგი ინ სტ რუ ქც იი სა და 
შე სა ბა მი სად, შე მდ ეგი წე რი
ლის მო ლო დი ნში გა ირ ინ და. 
ამ ას ობ აში კი იდ უმ ალი 34 
ქუ ჩა ში ბი ლბ ორ დე ბზე, ტე
ლე ვი ზი ით და მო მდ ევ ნო წე
რი ლთ ან ერ თად ე.წ. ბრ ელ
ოკ ებ ზე გა მო ჩნ და. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
34 სულ უფ რო აქ ტი ურ ად 
იკ ავ ებს სი ვრ ცეს ჩვ ენ გა
რშ ემო, რე ალ ურ ად არ ავ ინ 
იც ის რას უკ ავ ში რდ ება მი სი 
გა მო ჩე ნა. ხო ლო მა ნამ, სა
ნამ გა მჟ ღა ვნ დე ბა ვინ დგ ას 
ამ მრ ავ ლი სმ ეტ ყვ ელი რი

ცხ ვის უკ ან, სა ზო გა დო ებ ას 
მხ ოლ ოდ ის და რჩ ენ ია, ფა
ნტ აზ იას მო უხ მოს და ვე რს
იე ბი 34ის რა ობ ის ან იქ ნებ 
ვი ნა ობ ის შე სა ხებ ვე ბგ ვე
რდ ზე www.34.ge  ჩა წე როს, 
სა დაც ყვ ელ აფ ერი ის ევ 34
ზე მრ ავ ლდ ება.

A

რას უკ ავ ში რდ ება 34-ის გა მო ჩე ნა?
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გასაგზავნი, რომ საქართველო უნდა გახდეს 
ჰაბი, შესაბამისი კანონმდებლობებით. სწორედ 
ასეთი საქართველო იზიდავს ინვესტორებს და 

არა ისეთი, როცა ელემენტარულად საზღვარზევე 
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ობა მი
იღ ოთ ხე

ლი სუ ფლ ებ ის 
მი ერ და ან ონ სე ბულ 

პრ ოგ რა მე ბში, თუ ნდ აც „აწ არ მოე სა
ქა რთ ვე ლო ში“?

– მე რა სა ქმ ეშ იც ვარ პრ ოფ ეს იო
ნა ლი, მი ნდა ამ მი მა რთ ულ ებ ით კი დევ 
უფ რო გა ნვ ვი თა რდე, სხ ვა და რგ ში, უბ
რა ლოდ, კო მპ ეტ ენ ცია არ გა მა ჩნ ია, მა
გრ ამ თუ იქ ნე ბა რა იმე ძა ლი ან სა ინ ტე
რე სო ბი ზნ ეს იდ ეა, რო მე ლიც სა სა რგ
ებ ლო იქ ნე ბა, არ არ ის გა მო რი ცხ ული, 
ჩე მს პა რტ ნი ორ ებ საც შე ვთ ავ აზო. 
ჩვ ენ, ბი ზნ ეს მე ნე ბი, ფა ქტ ობ რი ვად ყვ
ელ აზე კა რგ ად ვუ კე თე ბთ პო პუ ლა რი
ზა ცი ას სხ ვა ქვ ეყ ნე ბში ჩვ ენი ქვ ეყ ნის 
შე სა ძლ ებ ლო ბე ბს, რომ ხე და ვენ, რომ 
თუ ნდ აც ჩე მი კო მპ ან ია წა რმ ატ ებ ულ
ია, ყო ვე ლთ ვის უჩ ნდ ებ ათ სა ქა რთ
ვე ლო სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით კი თხ ვე ბი. 
ჩვ ენ თან, იმ მხ რივ, რომ კო მუ ნი კა ცი ის 
პრ ობ ლე მა მთ ავ რო ბა სთ ან არ გვ აქ ვს, 
სა წუ წუ ნო ნა მდ ვი ლად არ არ ის. სხ ვა 
ქვ ეყ ნე ბში გა ცი ლე ბით რთ ულ ად არ ის 
სა ქმე. ჩვ ენ თან კა რგი პრ ოე ქტ ებ ის ნა
კლ ებ ობა უფ როა და ხშ ირ შე თხ ვე ვა ში 
სწ ორ ად არ არ ის გა ნს აზ ღვ რუ ლი პრ
იო რი ტე ტე ბი და ის მი მა რთ ულ ებ ები, 
რო მე ლიც გლ ობ ალ ურ ად უფ რო სა ინ
ტე რე სოა და ჩვ ენი ქვ ეყ ნის პო ტე ნც ია
ლს პა სუ ხო ბს. სა ქა რთ ვე ლო ში პა ტა რა 
ბა ზა რია და დი დი ინ ვე სტ ორ ის მო ყვ
ანა ძა ლი ან რთ ულ ია, ამ იტ ომ სწ ორ ად 
უნ და გა ნვ სა ზღ ვრ ოთ ჩვ ენი შე სა ძლ ებ
ლო ბე ბი.

– რა რა ოდ ენ ობ ის ინ ვე სტ იც ია გა
ქვთ ჩა დე ბუ ლი სა ქა რთ ვე ლო ში, სა
ინ ტე რე სოა თქ ვე ნი სა ინ ვე სტ იც იო 
პო რტ ფე ლი და ახ ალი სა ინ ვე სტ
იც იო პრ ოე ქტ ები.

– ჩვ ენ 15 წე ლია ბა ზა რზე 
ვა რთ, ამ ხნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
ყო ვე ლწ ლი ურ ად ბი უჯ ეტ ში 
და ახ ლო ებ ით 15 მი ლი ონი 
ლა რი შე გვ აქ ვს. დი დია ჩვ
ენი სა ხე ლფ ასო ფო ნდ იც, 
რა დგ ან 500ზე მე ტი ად ამ
ია ნი მუ შა ობს ჩვ ენს სი ვრ ცე
ში. კო მპ ან ია დო ვლ ათს ქმ ნის 
და ეს დო ვლ ათი ნა წი ლდ ება 
ქვ ეყ ან აში. სხ ვა და სხ ვა პრ ოე
ქტ ებ ში ამ წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 
მი ნი მუმ 15 მი ლი ონ ის ინ ვე სტ იც ია გვ
აქ ვს გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული. მი მდ ინ არე 
პრ ოე ქტი „პრ ეს იჟ ენი“, რომ ავ იღ ოთ, 

ჩვ ენი შე ნა ტა ნი არ ის 4 მი ლი ონი ლა რი. 
ეს არ ის მუ ლტ იბ რე ნდ ული სე რვ ის ებ ის 
ამ ერ იკ ული ქს ელი. ჩვ ენ ვა რთ პა რტ ნი
ორ ები ამ იე რკ ავ კა სი ის რე გი ონ ში და 
შე ვძ ლე ბთ ეს ენ გეს სი ვრ ცე შიც გა სვ
ლას. ეს მო ხდა ამ ერ იკ ის ხე ლი სუ ფლ
ებ ის და ხმ არ ებ ით, ია ფი სე სხი ავ იღ ეთ 
პა რტ ნი ორ ებ მა ოპ ეკ იდ ან. მა რტ ში და 
აპ რი ლში ცე ნტ რე ბი გა იხ სნ ება ქუ თა
ის სა და ბა თუ მში, თბ ილ ის ში და რუ
სთ ავ ში კი უკ ვე წა რმ ოდ გე ნი ლია, და 
მო მხ მა რე ბე ლი სწ რაფ და მა ღა ლხ არ
ის ხი ან მო მს ახ ურ ებ ას მი იღ ებს. არ არ
ის გა მო რი ცხ ული, რომ ინ ვე სტ იც იე ბი 
ამ კუ თხ ით ავ ტო ბი ზნ ეს ში ჩა რთ ულ მა 
პი რე ბმ აც გა ნა ხო რც იე ლონ და ჩვ ენ გან 
მო იპ ოვ ონ ცნ ობ ილი ამ ერ იკ ული ბრ ენ
დის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა. სე რვ ის ებ
ის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და გა ფა რთ ოე ბის 
მი ზნ ით ამ წე ლს  კი დევ, და მა ტე ბით 3 
მი ლი ონი დო ლა რის და ხა რჯ ვას ვა პი
რე ბთ, ასე რომ, გე გმ ები ამ ბი ცი ურ ია.

– თქ ვენ ახ სე ნეთ ამ ერ იკ ული ბა
ნკი და ია ფი სე სხი. რა ტი პის თა ნა მშ
რო მლ ობა გა ქვთ ქა რთ ულ ფი ნა ნს ურ 
ინ სტ იტ უტ ებ თან.

– რომ არა ქა რთ ული ბა ნკ ები, 
ალ ბათ, ჩვ ენ ამ დე ნს ვერ გა ვა კე
თე ბდ ით, სა ერ თოდ, ბა ნკ ები არ
იან ბი ზნ ეს ის ავ ან გა რდ ში, ვი საც 
არ ეზ არ ება ყვ ელა აკ რი ტი კე ბს 
ბა ნკ ებს, მა გრ ამ ბა ნკს თა ვი სი ფუ
ნქ ცია აქ ვს და თა ვის მი სი აც, რა 
თქ მა უნ და, უკ ეთ ეს ია ია ფი სე სხი, 
რომ უფ რო მო ქნ ილ ები ვი ყოთ, მა
გრ ამ ბა ნკ ები იმ მო ცე მუ ლო ბით 
მო ქმ ედ ებ ენ, რა მო ცე მუ ლო ბაც 

ბა ზა რზ ეა.

– რო გო რია სტ ატ ის ტი კუ რი მა ჩვ
ენ ებ ლე ბი ექ სპ ორ ტის კუ თხ ით.

– სტ ატ ის ტი კუ რი მა ჩვ ენ ებ ლე ბი 
მზ არ დია, ჩვ ენ მი მა რთ ინ ტე რე სი ას ევე 
მზ არ დია. ყო ვე ლწ ლი ური მა ჩვ ენ ებ ლე
ბი მა ტუ ლო ბს და ჩვ ენ იმ ედი გვ აქ ვს, 
რომ გა ის ად კი დევ 50%იან ზრ დის მმ
აჩ ვე ნე ბლ ეს და ვდ ებთ.

– შე გი ძლ იათ გვ ით ხრ ათ იმ ქვ ეყ
ნე ბის სა მე ული, რო მე ლიც თქ ვე ნი 
ყვ ელ აზე აქ ტი ური მო მხ მა რე ბე ლია.

–  ბა ზა რი სა კმ აოდ დი ვე რს იფ იც ირ
ებ ული გვ აქ ვს. შე მი ძლ ია ვთ ქვა, რომ 
ეს ეს ენ გეს  ქვ ეყ ნე ბია.

– მო დით ვი სა უბ როთ ლა რზ ეც, 
რა დგ ან ლა რთ ან და კა ვშ ირ ებ ული 
პრ ობ ლე მე ბი ბი ზნ ეს ზე აი სა ხა. ბა
ტო ნო ტა რი ელ, ავ ტო მო ბი ლე ბის გა
ყი დვ ებ ის თვ ალ სა ზრ ის ით  ქა რთ ული 
ბა ზა რი რა მდ ენ ად რე ლე ვა ნტ ურ ია, 
აქ ვთ ქა რთ ვე ლე ბს იმ ის შე სა ძლ ებ
ლო ბა ახ ლა, რომ ფუ ფუ ნე ბის სა გნ
ები იყ იდ ონ. მათ შო რის ხა რი სხ ია ნი 
და ძვ ირ ად ღი რე ბუ ლი მა ნქ ან ები?

– რომ არა რე გი ონ ალ ური პრ ოე ქტ
ები, ჩვ ენ ნა მდ ვი ლად გა გვ იჭ ირ დე ბო
და, რა დგ ან ბო ლო წლ ებ ია მს ყი დვ ელ
უნ აი ონ ობა ქა რთ ულ ბა ზა რზე შე მც
ირ და. კრ იზ ისი ნა მდ ვი ლად სა ხე ზეა. 
ჩვ ენ თვ ით ონ ამ წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა
ში გა ვი ზა რდ ეთ და ბა ზრ ის 35%ია ნი 
წი ლიც შე ვი ნა ჩუ ნეთ, მა გრ ამ თვ ით ონ 
სა ქა რთ ვე ლოს ბა ზა რია პა ტა რა და ამ 
მხ რი ვაც ქვ ეყ ნის მთ ავ რო ბამ ქმ ედ ითი 
ნა ბი ჯე ბი უნ და გა და დგ ას. ჩვ ენ ევ რო
პა სთ ან ას ოც ირ ებ ის ხე ლშ ეკ რუ ლე ბას 
მო ვა წე რეთ ხე ლი, რაც ეკ ოლ ოგ იუ რი 
ნო რმ ებ ის ევ რო სტ ან და რტ ებ თან შე სა
ბა მი სო ბა ში მო ყვ ან ას გუ ლი სხ მო ბს. ქა
ლა ქში ძვ ელი ავ ტო პა რკ ია და ის გა მო
სა ცვ ლე ლია, ამ მხ რივ უნ და ვი მო ქმ ედ
ოთ. ქვ ეყ ან აში უნ და გა ჩნ დეს სა შუ ალ
ოშ ემ ოს ავ ლი ანი ფე ნა და სო ცი ალ ური 
ფო ნი არ უნ და იყ ოს და მო კი დე ბუ ლი 
პო ლი ტი კურ ცვ ლი ლე ბე ბზე. ქვ ეყ ნი სა 
და მით უფ რო ბი ზნ ეს ის გა ნვ ით არ ებ
ის თვ ის სტ აბ ილ ურ ობა ყვ ელ აზე მნ იშ
ვნ ელ ოვ ან ია.

ვი ლად არ ის, რა მდ ენ ად სა კმ არ ის ია, 
ეს სხ ვა სა ქმ ეა და ამ მი მა რთ ულ ებ ით 
კი დევ ბე ვრი სა მუ შა ოა. ერ თი მხ რივ, 
ბი ზნ ეს მე ნე ბმა უნ და წა რა დგ ინ ონ 
სრ ულ ყო ფი ლი და სა ინ ტე რე სო პრ
ოე ქტ ები, მე ორე მხ რივ კი, მთ ავ რო
ბამ უფ რო მე ტი პრ ოე ქტ ის მხ არ და
ჭე რა უნ და მო ახ დი ნოს. მთ ავ რო ბის 
ეკ ონ ომ იკ ური გუ ნდი ამ ეტ აპ ზე ცდ
ილ ობს იყ ოს აქ ტი ური. ამ მი მა რთ
ულ ებ ით ჩვ ენ მთ ავ რო ბა სთ ან გვ აქ ვს 
სა უკ ეთ ესო კო მუ ნი კა ცია, ცდ ილ ობ
ენ გა ით ვა ლი სწ ინ ონ ჩვ ენი მო თხ ოვ
ნე ბი. თუ მცა მო ცე მუ ლო ბა სა ერ თო 
ჯა მში არ ის არ ას ახ არ ბი ელო, თუ 
გა ვი თვ ალ ის წი ნე ბთ სა გა რეო ფა ქტ
ორ ებს. არ უნ და ვთ ქვ ათ, ის იც, რომ 
არ იყო შე ცდ ომ ები. ეს ბი ზნ ეს საც 
ეხ ება და თა ვად მთ ავ რო ბა საც. ამ
იტ ომ უფ რო მე ტი დი ალ ოგი უნ და 
იყ ოს ხე ლი სუ ფლ ებ ასა და ბი ზნ ესს 
შო რის. 

–  ზო გა დად ბი ზნ ეს ში არ ის 
გა ნწ ყო ბა, რომ მთ ავ რო ბამ ინ
ვე სტ იც იე ბის მო ზი დვ ის მი ზნ ით 
ბი ზნ ეს გა რე მო კი დევ უფ რო მე
ტად უნ და გა აუ მჯ ობ ეს ოს. დღ
ეს ინ ვე სტ იც იე ბის ზრ და თი თქ ოს 
ფი ქს ირ დე ბა, მა გრ ამ არ სე ბუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური მა ჩვ ენ ებ ლე
ბით სა ქა რთ ვე ლო ში კა
პი ტა ლის და ბა ნდ ებ ის 
თვ ალ სა ზრ ის ით მა ინც 
სი ხა ლვ ათ ეა, თუ მცა 
კო მპ ან იე ბი, ვი საც 
აქ მუ შა ობ ის გა მო
ცდ ილ ება აქ ვს, არ
სად წა სუ ლან და 
არ სად წა უღ იათ 
სა კუ თა რი ბი ზნ
ეს ები. რა მდ ენ ად 
მი მზ იდ ვე ლია დღ
ეს სა ქა რთ ვე ლო, 
თუ ნდ აც თქ ვე ნი 
პა რტ ნი ორ ებ ის თვ
ის. რო გო რია ეკ ონ
ომ იკ ური პო ლი ტი კა. 
რა ში ხე და ვთ ხა რვ ეზ ებს.

– მე შე მი ძლ ია აუ დის სა
ლო ნზე ვი სა უბ რო, რა დგ ან ეს 
ძა ლი ან კა რგი მა გა ლი თია. რო დე
საც ახ ალ პრ ოე ქტ ში ინ ვე სტ ირ ება 
გა და ვწ ყვ იტ ეთ, ძა ლი ან ია ფად გა დმ
ოგ ვე ცა მი წა. ეს არ ის ძა ლი ან კა რგი 
წა ხა ლი სე ბაა, რა დგ ან, რე ალ ურ ად 
შე იქ მნა ახ ალი ბი ზნ ეს ცე ნტ რი, სა
დაც და სა ქმ და და და სა ქმ დე ბი ან 
ად ამ ია ნე ბი, ანუ ინ ვე სტ იც იამ გა ამ
არ თლა და ას ეთი მი დგ ომა უნ და იყ
ოს ხე ლი სუ ფლ ებ ის მხ რი დან. კა რგი 
სა ინ ვე სტ იც იო პი რო ბე ბი ბი ზნ ეს მე
ნე ბი სთ ვის, რა თქ მა უნ და, მა სტ იმ
ულ ირ ებ ელ ია. თა ვის დრ ოზე, რო ცა 
ახ ალი ხე ლი სუ ფლ ება მო ვი და, რა
ტო მღ აც იყო გა ნწ ყო ბა, რომ ძა ლი ან 
სე რი ოზ ული ინ ვე სტ იც იე ბი წა მო ვი
დო და, ამ იტ ომ ძა ლი ან ძვ ირი ღი რდა 
უძ რა ვი ქო ნე ბაც და მი წაც, მა გრ
ამ, ჩე მი აზ რით, მი დგ ომ ები უფ რო 
ლი ბე რა ლუ რი უნ და იყ ოს. რა თქ მა 
უნ და, ქა რთ ული მი წაც და ქო ნე ბაც 
მა რჯ ვნ ივ და მა რც ხნ ივ არ უნ და არ
იგ ონ, მა გრ ამ უნ და ჩა იდ ოს მკ აც რი 
პი რო ბა ინ ვე სტ იც იე ბის გა ნხ ორ ცი
ელ ებ ის მხ რივ. თუ ას ეთ მი დგ ომ
ებ ზე გა და ვა მთ ავ რო ბა უფ რო მეტ 
ინ ვე სტ იც იას მო იზ იდ ავს. იმ იტ ომ 
რომ, თუ ინ ვე სტ ორს ეუ ბნ ები, რომ 
თან უნ და იყ იდო თან უნ და ჩა დო 
დი დი კა პი ტა ლი და და ხა რჯო ფუ ლი 
სა ინ ვე სტ იც იო პრ ოე ქტ ში, არ ჩე ვა ნი 
ძა ლი ან დი დია მთ ელ მს ოფ ლი ოში, 
რომ არ აკ ეთო ეს სა ქა რთ ვე ლო ში. 
აი, მა გა ლი თად, ის შე ცდ ომ ები, რაც 
სა ვი ზო რე ჟი მე ბის გა მკ აც რე ბას 
მო ჰყ ვა, აღ ია რეს. ჩე მს ბე ვრ პა რტ
ნი ორს პრ ობ ლე მე ბი შე ექ მნა ვი ზის 
გა მო. გა კე თდა მთ ავ რო ბის მხ რი დან 
სწ ორი ან ალ იზი და რო გო რც ვი ცით, 
უა ხლ ოეს დღ ეე ბში მო ხდ ება ლი ბე
რა ლი ზა ცია, მე ვფ იქ რობ, რომ ქვ ეყ
ანა ამ ით მო იგ ებს. ინ ვე სტ ორს უნ და 
შე უქ მნა კა რგი პი რო ბე ბი და მა თთ ან 
უფ რო მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი მე სი ჯია გა
სა გზ ავ ნი, რომ სა ქა რთ ვე ლო უნ და 
გა ხდ ეს ჰა ბი, შე სა ბა მი სი კა ნო ნმ
დე ბლ ობ ებ ით. სწ ორ ედ ას ეთი სა ქა
რთ ვე ლო იზ იდ ავს ინ ვე სტ ორ ებს და 
არა ის ეთი, რო ცა ელ ემ ენ ტა რუ ლად 
სა ზღ ვა რზ ევე ექ მნ ებ ათ ვი ზე ბთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ით პრ ობ ლე მე ბი.

– თუ გი ცდ იათ ბი ზნ ეს ის სხ ვა 
და რგ ში გე ცა დათ თქ ვე ნი თა ვი, თუ 
გი ჩნ დე ბათ სუ რვ ილი მო ნა წი ლე

პერსონა - ტარიელ ხეჩიკაშვილი
EXCLUSIVE

`რა რეფლექსი 

გამოუმუშავდათ 

ქართველ 

ბიზნესმენებს 

ბოლო წლების 

განმავლობაში~

`ჩვენ აქ ერთი 
დიდი ოჯახი 

ვართ. ჩვენთვის 
ადამიანური 

ურთიერთობები 
მთავარია~

სად არის ფული, რომელიც 
საქართველოში უნდა 

დაიხარჯოს. რითი მოიგებს 
ქვეყანა. რაზე უნდა დადოს 

ფსონი ხელისუფლებამ 

`ჩვენ 15 წელია 
ბაზარზე ვართ, ამ 

ხნის განმავლობაში 
ყოველწლიურად 

ბიუჯეტში დაახლოებით 
15 მილიონი ლარი 

შეგვაქვს. დიდია ჩვენი 
სახელფასო ფონდიც, 
რადგან 500-ზე მეტი 
ადამიანი მუშაობს 
ჩვენს სივრცეში~ 
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ლე ლა წი კლ აუ რი

ბი ოლ ოგ იუ რად სუ ფთა ღვ ინ ის 
და ყე ნე ბა ში სა ქა რთ ვე ლო ფლ აგ
მა ნი ხდ ება. ქა რთ ვე ლე ბი მს ოფ
ლი ოს ქვ ევ რის ღვ ინ ის და ყე ნე ბას 
ას წა ვლ იან. ილ ია ჭა ვჭ ავ აძ ის მე
მა რნე სი მა მრი ღვ ინ ის სა ერ თა
შო რი სო ბა ზა რზე ახ ალი სტ ან
და რტ ებ ის ფუ ძე მდ ებ ელი ხდ ება. 
სად შე ნდ ება მს ოფ ლი ოში უა ნა
ლო გო მა რა ნი, სა დაც გა მო ცდ ილ 
მე ღვ ინ ეე ბსა და გა მო უც დელ სტ
უდ ენ ტე ბს ქა რთ ული ღვ ინ ის შე
ქმ ნის პრ ოც ესს ას წა ვლ იან. სა სწ
ავ ლე ბლ ის უნ იკ ალ ურ ობა იმ აში 
მდ გო მა რე ობს, რომ  ბი ოლ ოგ
იუ რად სუ ფთა ღვ ინ ის და ყე ნე ბის 
მთ ელი ტე ქნ ოლ ოგ იუ რი ჯა ჭვი  
სტ ან და რტ ად უნ და იქ ცეს და ეს 
კა ვკ ას იის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ
ერ სი ტე ტის ბა ზა ზე მო ხდ ება. 

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

– იუ ნე სკ ომ ქვ ევ რის ღვ ინო მს
ოფ ლიო კუ ლტ ურ ის მა ტე რი ალ ურ 

ძ ე  გ ლ  ა დ 

აღ ია რა. ეს მო ხდა დი დი შრ ომ ის 
შე დე გად. მს ოფ ლიო ეძ ებ და ღვ
ინ ის წა რმ ოშ ობ ის ად გი ლსა და სა
მშ ობ ლოს. მან იც ოდა, რომ ეს სა
ქა რთ ვე ლოა. მა გრ ამ სხ ვა და სხ ვა 
ქვ ეყ ნე ბი აპ რო ტე სტ ებ დნ ენ ამ ფა
ქტს. მა გა ლი თად, ჩი ნე ლე ბი, მა თაც 
ჰქ ონ დათ უძ ვე ლე სი სა წნ ახ ელი, მა
გრ ამ გა იმ არ ჯვა ქა რთ ულ მა ტრ ად
იც იუ ლმა მე ღვ ინ ეო ბამ. ქა რთ ულ მა 
ტრ ად იც იუ ლმა ღვ ინ ის და ყე ნე ბის 
მე თო დმა, რო მე ლიც არ ის უფ ალი 
ღმ ერ თის მი ერ ბუ ნე ბრ ივი ღვ ინ
ის შე ქმ ნის პრ ინ ცი პე ბზე აგ ებ ული 
პრ ოც ესი, ეს იმ ას ნი შნ ავს, რომ უნ
და და უგ დო ყუ რი ბუ ნე ბას, და აკ მა

ყო ფი ლო მი სი მო თხ ოვ ნე ბი და, 
უბ რა ლოდ, უნ და მი ჰყ ვე 

მას. არ ან აი რი ქი მია, 
არ ან აი რი ჩა რე ვა. 
ღვ ინ ის და ყე ნე ბის 

თი თო ეუ ლი ეტ აპი მე ღვ ინ ეს გან 
და ფი ქრ ებ ას მო ით ხო ვს. ქი მი ურ 
სა სუ ქე ბს არ იყ ენ ებს ის და უნ იკ
ალ ურ ბუ ნე ბრ ივ სა სუ ქე ბზ ეა ორ
იე ნტ ირ ებ ული.  

ჩვ ენ  ვქ მნ ით ფა კუ ლტ ეტს, რო
მე ლიც ყვ ელა მს ურ ვე ლს ას წა ვლ
ის ბუ ნე ბრ ივი ღვ ინ ის და ყე ნე ბის 
პრ ინ ცი პე ბს. გა ვუ ზი არ ებთ წი ნა
პრ ებ ის გა მო ცდ ილ ებ ას – ეს არ ის 
მს ოფ ლი ოში უა ნა ლო გო სა სწ ავ ლო 
ცე ნტ რი. ჩვ ენი მრ ავ ალი ათ ასი წლ
ის ღვ ინ ის კუ ლტ ურა, ქა რთ ული 
მე ღვ ინ ეო ბა ქა რთ ლო სი დან, ჩვ ენი 
ეთ ნა რქ ებ იდ ან მო დის. უძ ვე ლე სი 

ქვ ევ რე ბი და მა რნ ები ამ ის და მა და
სტ ურ ებ ელ ია. ილ ია ჭა ვჭ ავ აძ ის ჩა
ნა წე რე ბიც მე ტყ ვე ლე ბს ბე ვრ რა
მე ზე. ეს არ ის მს ოფ ლი ოს თვ ის მთ
ავ არი მა რკ ეტ ინ გუ ლი სი ახ ლე. სად 
უნ და ნა ხონ და გა სი ნჯ ონ ბი ოლ ოგ
იუ რად სუ ფთა ღვ ინო. სწ ორ ედ ბი
ოლ ოგ იუ რად სუ ფთა ღვ ინ ის და ყე
ნე ბა ში უნ და გა ხდ ეს სა ქა რთ ვე ლო 
ფლ აგ მა ნი და ას წა ვლ ოს მს ოფ ლი
ოს სა მე ცნ იე რო დო ნე ზე. კა ვკ ას იის 
სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ბა ზა ზე შე იქ მნა ქა რთ ული მე ღვ ინ
ეო ბი სა და მე ვე ნა ხე ობ ის პრ ოგ რა
მა, სა დაც უც ხო ელი და ქა რთ ვე ლი 

სტ უდ ენ ტე ბი ის წა ვლ იან. რო გო
რც  იო გას კუ რს ებ ის შე სა სწ ავ ლად 
უნ და წა ხვ იდ ეთ ინ დო ეთ ში, ას ევე 
უნ და ჩა მო ხვ იდ ეთ სა ქა რთ ვე ლო
ში ბი ოლ ოგ იუ რად სუ ფთა ღვ ინ ის 
და ყე ნე ბის შე სა სწ ავ ლად. სხ ვა გან 
სა მე ცნ იე რო ბა ზი სი არ არ სე ბო ბს. 
მე ვე ნა ხე ობამე ღვ ინ ეო ბი სა და აგ
რო ტე ქნ იკ ის ფა კუ ლტ ეტი ცა ლკე 
შე ნო ბა ში გა ნთ ავ სდ ება, რო მე ლიც 
ილ ია ჭა ვჭ ავ აძ ის სი მა მრ ის ცნ ობ
ილი მა რნ ის ან ალ ოგ ია. „მე მა რნე“ 
თა დე ოზ გუ რა მი შვ ილ ის პრ ინ ცი
პე ბი დან გა მო მდ ინ არე მო ეწ ყო ბა, 
სა დაც ღვ ინ ოს და აყ ენ ებ ენ, რთ
ვე ლში მუ შა ობა კი სტ უდ ენ ტე ბს 
უნ ივ ერ სი ტე ტის  კა ხურ ვე ნა ხე ბში 
მო უწ ევთ. ილ ია ჭა ვჭ ავ აძ ის სი მა
მრი თა დე ოზ გუ რა მი შვ ილი არ ის 
ად ამ ია ნი, რო მე ლმ აც სა ქა რთ ვე
ლოს  კლ ას იკ ური მა რნ ისა და ღვ
ინ ის და ყე ნე ბის პრ ინ ცი პი შე მო
უნ ახა. ამ პრ ოგ რა მის ფა რგ ლე ბში 
სტ უდ ენ ტო ბა თე ორ იუ ლი ცო დნ ას 
მი იღ ებს, სა სწ ავ ლე ბლ ის უნ იკ ალ
ურ ობა კი იმ აში მდ გო მა რე ობს, 
რომ  ბი ოლ ოგ იუ რად სუ ფთა ღვ ინ
ის და ყე ნე ბის მთ ელი ტე ქნ ოლ ოგ
იუ რი ჯა ჭვი გვ ინ და გა რდ ავ ქმ ნათ 
სტ ან და რტ ად. ანუ დღ ეს ქა რთ ული 
ქვ ევ რის ღვ ინ ის სტ ან და რტ იზ აც ია 
ხდ ება.
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ნა ნა შო ნია

ფა რმ აც ევ ტუ ლი კო მპ ან
იე ბის ას ოც ია ცი ის წა რმ ომ
ად გე ნლ ები მე დი კა მე ნტ ებ
ის ფა სე ბის კა ტა სტ რო ფულ 
ზრ დას გა მო რი ცხ ავ ენ.

გა ნც ხა დე ბა ამ ას თან და
კა ვშ ირ ებ ით ორ გა ნი ზა ცი ის 
წა რმ ომ ად გე ნლ ებ მა „პრ აი
მტ აი მის“ პრ ეს კლ უბ ში გა
აკ ეთ ეს. მა თი თქ მით, ბო ლო 
პე რი ოდ ში   ზო გი ერ თი ტი
პის მე დი კა მე ნტ ზე მხ ოლ ოდ 
89%იან ზრ და შე იმ ჩნ ევა, 
თუ მცა ეს მა სობრივი ხა სი
ათ ის მა ტა რე ბე ლი არ არ ის. 

„ბო ლო პე რი ოდ ში სა ზო გა
დო ებ აში გა ჩნ და დი დი ინ ტე
რე სი მე დი კა მე ნტ ებ ზე ფა სის 
შე სა ძლო ზრ და სთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით. ფა რმ აც ევ ტულ 
სა ქმ ია ნო ბა ში გა უთ ვი თც ნო
ბი ერ ებ ელი ად ამ ია ნი სთ ვის 
ერთ და ორ პრ ეპ არ ატ ზე ფა
სის ზრ დი დან გა მო მდ ინ არე 
წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია სა ერ თო 
სუ რა თის და ნა ხვა. ჩვ ენ არ 
უა რვ ყო ფთ იმ ას, რომ პრ ეპ
არ ატ ებ ზე ფა სე ბი გა იზ არ
და, სხ ვა და სხ ვა პრ ეპ არ ატ ზე 
გა იზ არ და, სხ ვა და სხ ვა პრ
ოც ენ ტუ ლი მა ჩვ ენ ებ ლით, 
სა შუ ალ ოდ ეს ზრ და არ არ
ის კა ტა სტ რო ფუ ლი და ში
და მო ნი ტო რი ნგ ზე და ყრ
დნ ობ ით ეს არ ის 89%, ის იც 
ეხ ება დო ლა რის ზო ნი დან 

შე მო ტა ნილ პრ ეპ არ ატ ებს“,– 
აც ხა დე ბს  ფა რმ აც ევ ტუ ლი 
კო მპ ან იე ბის ას ოც ია ცი ის ხე
ლმ ძღ ვა ნე ლი ილ ონა კო კი აშ
ვი ლი. 

ფა რმ აც ევ ტუ ლი კო მპ ან იე
ბის ას ოც ია ცი ის პრ ეზ იდ ენ
ტის ირ ინა ჭე ლი ძის გა ნც ხა
დე ბით, კო მპ ან იე ბი მი ნი მუმ 
წე ლი წა დში ერ თხ ელ მა ინც 
აკ ეთ ებ ენ ფა სე ბის ში და მო
ნი ტო რი ნგს და ფა სე ბს ამ ოწ
მე ბენ. 

„ამ კვ ლე ვე ბის შე მდ ეგ ჩვ ენ  
გვ ექ ნე ბა ინ ფო რმ აც ია, სა შუ
ალ ოდ რა რა ოდ ენ ობ ის მე დი

კა მე ნტ ებ ზე გა იზ არ და 
ფა სე ბი და რა პრ ოც
ენ ტით. ეს არ ის იმ 
კვ ლე ვის მო ნა ცე მე
ბი, რო მე ლს აც ფა
რმ აც ევ ტუ ლი კო მპ
ან იე ბის ას ოც ია ცია 
ცო ტა ხა ნში და დე ბს. 
დღ ეს არ სე ბუ ლი სი
ტუ აც იით შე გვ იძ ლია 
ვთ ქვ ათ, რომ მა სო ბრ ივ
ად მე დი კა მე ნტ ებ ზე ფა სე
ბი არ გა ზრ დი ლა. არ ის, რი გი 
მე დი კა მე ნტ ები, რო მლ ებ ზეც 
შე იმ ჩნ ევა ფა სის მა ტე ბა და 
ამ ავ დრ ოუ ლად რიგ მე დი

კა მე ნტ ებ ზე 
ფა სე ბი შე მც

ირ და კი დეც“,  
– აც ხა დე ბს ფა

რმ აც ევ ტუ ლი კო
მპ ან იე ბის ას ოც ია

ცი ის პრ ეზ იდ ენ ტი 
ირ ინა ჭე ლი ძე.

კო მპ ან ია „ჯი პი
სის“ ფა რმ აც ევ ტუ

ლი დე პა რტ ამ ენ
ტის ხე ლმ ძღ ვა

ნე ლის ნი ნო 
ბა რა თა შვ
ილ ის გა ნც
ხ ა  დ ე  ბ ი თ , 
მა თი კო მპ
ან ია აქ ტი
ურ ად არ ის 

ამ ყვ ელ აფ
ერ ში ჩა რთ ული. 
„ჩვ ენი კო მპ ან

იე ბი ად რეც ახ დე ნდ
ნენ ფა სე ბის კო ნტ რო ლს, 

დღ ეს კი ას ოც ია ცი ის ეგ
იდ ით ვა რთ ამ ყვ ელ აფ ერ ში 
ჩა რთ ული. კვ ლე ვა ნა მდ ვი
ლად კო მპ ეტ ენ ტუ რი იქ ნე ბა 
და  ყვ ელა ერ თად ვნ ახ ავთ 
შე დე გე ბს. მა ნა მდე კი სხ ვა
და სხ ვა სა ხის ინ ფო რმ აც იე ბი 
მი დის მო სა ხლ ეო ბა მდე, ზო
გი ერ თი ფა სე ბის დრ ამ ატ ულ 
ცი ფრ საც ას ახ ელ ებს. ას ეთ 
დრ ამ ატ ულ ზრ და სთ ან ნა
მდ ვი ლად არ გვ აქ ვს სა ქმე და 
სა ზო გა დო ებ ამ ეს აუ ცი ლე
ბლ ად უნ და გა იგ ოს“. A

რა დაუტოვა საქართველოს 
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ლე ლა წი კლ აუ რი

გა და სა ხა დე ბის პა ტი ება ეკ ონ
ომ იკ აში აღ იქ მე ბა, რო გო რც უს ამ
არ თლო გა და წყ ვე ტი ლე ბა, რა დგ ან 
მი იჩ ნე ვა, რომ, ვი ნც პა ტი ოს ნად 
იხ დის გა და სა ხა დს, ის იჩ აგ რე ბა, 
ნა პა ტი ები მე წა რმე კი გა რკ ვე ულ
წი ლად უპ ირ ატ ეს მდ გო მა რე ობ აში 
რჩ ება და ეს არ ის პი რდ აპ ირი ჩა
რე ვა ბი ზნ ეს ში და არ აკ ონ კუ რე ნტ
უნ არ ია ნი გა რე მოს შე ქმ ნა. მა გრ ამ 
მე ორე სა კი თხ ია შე ჩე რე ბუ ლი მშ
ენ ებ ლო ბე ბი და ომ ის პე რი ოდ ში 
და წყ ებ ული ბი ზნ ესი, რო მე ლს აც 
მს ოფ ლიო ფი ნა ნს ური კრ იზ ისი 
და ემ თხ ვა და იყო ობ იე ქტ ური გა
რე მო ებ ები, რო მე ლმ აც ის ინი და
აზ არ ალა, მა გრ ამ, რო გორ გა ვა რკ
ვი ოთ, ეს ობ იე ქტ ური მი ზე ზე ბი იყო 
თუ სუ ბი ექ ტუ რი, რო ცა შე ქმ ნი ლი 
ფო რს მა ჟო რუ ლი სი ტუ აც იით არ
აკ ეთ ილ სი ნდ ის იე რი ბი ზნ ეს მე ნე ბი 
ხე ლს ით ბო ბენ, სი ტუ აც იას სა კუ
თა რი გა მო რჩ ენ ის მი ზნ ით იყ ენ ებ
ენ და არ ას რუ ლე ბენ სა ხე ლმ წი
ფო სა და სა კუ თა რი კლ იე ნტ ებ ის 
მი მა რთ აღ ებ ულ ვა ლდ ებ ულ ებ ებს.

თუ ეს ობ იე ქტ ური მი ზე ზია, მა შინ 
შე იძ ლე ბა ვი ფი ქრ ოთ მა სტ იმ ულ ირ
ებ ელ ინ იც ია ტი ვე ბსა და ინ სტ რუ მე
ნტ ებ ზე, რო მე ლიც შე ჩე რე ბულ პრ
ოე ქტს და ძრ ავს, მა გრ ამ თუ აქ სხ ვა 
მი ზნ ები იკ ვე თე ბა, მა შინ რა ტომ უნ
და აპ ატ იოს ხე ლი სუ ფლ ებ ამ ბი ზნ ესს 
შე უს რუ ლე ბე ლი ვა ლდ ებ ულ ებ ები? 
ას ეთ შე მთ ხვ ევ აში, პი რი ქით, სა ჯა
რი მო სა ნქ ცი ები უნ და აა მო ქმ ედ ოს.

ზო გა დად, ამ ნი სტ იე ბი ქმ ნის ორ
მა გი სტ ან და რტ ის სა ფრ თხ ეს და ნე
ბი სმ იე რი ამ ნი სტ ია ჩი ნო ვნ იკ ებ ის მი
ერ ვი ღა ცის სა სა რგ ებ ლოდ მი ღე ბულ 
გა და წყ ვე ტი ლე ბად აღ იქ მე ბა და აქ 
ყო ვე ლთ ვის იბ ად ება კი თხ ვა: ხომ არ 
ჩნ დე ბა გა რკ ვე ული კო რუ ფც იუ ლი 
რი სკ ები? ამ იტ ომ აც აა, რომ, ზო გა
დად, ეკ ონ ომ იკ ასა და ბი ზნ ეს ში არ
ას წო რია ას ეთი მი დგ ომ ები.

უნ და იყ ოს თუ არა გა და სა ხა
დი ყვ ელ ას თვ ის ერ თნ აი რად სა მა
რთ ლი ანი და თა ნა ბა რი? „Business 
time“მა კი თხ ვე ბით ახ ალი ინ იც ია
ტი ვის ერთერთ ავ ტო რს, სა მშ ენ ებ
ლო კო მპ ან ია „არ სის“ გე ნდ ირ ექ ტო
რს თო რნ იკე აბ ულ აძ ეს მი მა რთა.

– მე აქ ცო ტა სუ ბი ექ ტუ რი ვარ. ამ 
კა ნო ნპ რო ექ ტზე 8 თვ ეა ვმ უშ აო ბთ. 
ვფ იქ რობ, ეს კა რგ ად გა აზ რე ბუ ლი 
და მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ინ იც ია ტი ვაა. ვი
მუ შა ვეთ სა გა და სა ხა დო ომ ბუ დს მე
ნთ ან, ეკ ონ ომ იკ ისა და ფი ნა ნს თა სა
მი ნი სტ რო ებ თან. აქ სა უბ არ ია იმ კო
მპ ან იე ბზე, რო მლ ებ მაც მშ ენ ებ ლო ბა 
და იწ ყეს 2008 წლ ამ დე, გა ჩე რდ ნენ 
რე ალ ურ ად და ვე ღარ აგ რძ ელ ებ ენ, 
ან მათ და ამ თა ვრ ეს უკ ვე მშ ენ ებ ლო
ბა, გა და სც ეს ბი ნე ბი მო სა ხლ ეო ბას, 
მა გრ ამ აღ არ აქ ვთ იმ ის თა ნხა, რომ 
გა და უფ ორ მონ. მყ იდ ვე ლი ცხ ოვ
რო ბს თა ვის ბი ნა ში, მა გრ ამ არ აქ ვს 
ბი ნა გა და ფო რმ ებ ული იმ იტ ომ, რომ 
კო მპ ან იამ დღგ ვერ გა და იხ ადა და 
რომ გა და უფ ორ მოს, მა ში ნვე დღგს 
გა და სა ხა დი უწ ევს. ამ ის გა მო ბი ნის 
მფ ლო ბე ლი ბი ნას ვერ იფ ორ მე ბს, 
ვე რც იპ ოთ ეკ აში დე ბს სე სხ ის აღ ებ
ის მი ზნ ით, ზო გი არც არ ემ ონ ტე ბს, 
იმ იტ ომ, რომ ეშ ინ ია, რომ არ გა და
უფ ორ მე ბენ. შე სა ბა მი სად, ქვ ეყ ან აში 
არ სე ბო ბს ჰა ერ ში გა მო კი დე ბუ ლი 
პრ ობ ლე მა. აქ ედ ან გა მო მდ ინ არე, ყვ
ელ ან აი რი ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბა 
შე ჩე რე ბუ ლია.

– მო დით, იმ სი კე თე ებ ზე ვი სა
უბ როთ, რაც შე იძ ლე ბა ამ ახ ალ ინ
იც ია ტი ვას მო ჰყ ვეს.

– რო გო რც კი ბი ნა რე ალ ური 
მფ ლო ბე ლის სა კუ თრ ებ აში გა და ვა. 
ბი ნის მე პა ტრ ონე იწ ყე ბს რე მო ნტს. 
კვ ად რა ტუ ლი მე ტრი ფა რთ ის რე მო
ნტი, უხ ეშ ად რომ ვი ან გა რი შოთ, 300 
დო ლა რა მდე ჯდ ება, აქ ედ ან უშ უა
ლოდ რე მო ნტი 150 დო ლა რი დან 180 
დო ლა რა მდე ხა რჯს ით ვა ლი სწ ინ ებს. 
ბი ნის აღ ჭუ რვა კი, კვ ად რა ტუ ლი მე
ტრ ობ ით თუ ვი ან გა რი შე ბთ, ას ევე, 
150 დო ლა რა მდე აღ წე ვს. ეს რომ 
თბ ილ ის ში არ სე ბულ უზ არ მა ზარ ფა
რთ ობ ზე გა და ვი ან გა რი შოთ, მი ლი ონ 
ორ ასი ათ ასი გა მო დის. მა გრ ამ თუ
ნდ აც 300 ათ ას კვ ად რა ტულ მე ტრ ზე 
რომ და იწ ყოს აქ ტი ური სა რე მო ნტო 
სა მუ შა ოე ბი, ეს გა ხდ ება ეკ ონ ომ იკ
ური მა ჩვ ენ ებ ლე ბის ზრ დის მო ტი ვა
ცია და სა მი თვ ის შე მდ ეგ სა კმ აოდ 
შთ ამ ბე ჭდ ავი შე დე გი და დგ ება. ცი
ფრ ები აქ აც დი ნა მი კა ში გა იზ რდ ება. 
და მო კლე დრ ოში უა მრ ავი ქო ნე ბის 
გა და ფო რმ ება მო ხდ ება.

– უს ამ არ თლო ხომ არ არ ის თქ
ვე ნი ინ იც ია ტი ვა იმ მე წა რმ ეე ბის 
მი მა რთ, ვი ნც გა და სა ხა დე ბს პა ტი
ოს ნად იხ დი და და დღგც გა და ხდ
ილი აქ ვთ?

– ზო გა დად, ამ ნი სტ ია, რო გო რც 
ას ეთი, მი იჩ ნე ვა ხო ლმე, რომ არ ის 
უს ამ არ თლო. ეს ნი შნ ავს იმ ას, რომ 
ვი საც უკ ვე გა და ხდ ილი აქ ვს, მას ეს 
არ ეხ ება, მან გა რკ ვე ული ხა რჯი გა
სწ ია, და ვი საც არ აქ ვს გა და ხდ ილი, 
მას არ გა და ახ დე ვი ნე ბენ და ჩა მო ეწ
ერ ება. ზო გა დად, ამ ნი სტ იის ბუ ნე ბა 
ას ეთ ია, მა გრ ამ ჩვ ენ ამ შე მთ ხვ ევ აში 
არ უნ და მი ვუ დგ ეთ სა კი თხს ამ გვ
არ ად. რე ალ ურ ად ეს ინ იც ია ტი ვა ეხ
ება იმ მე წა რმ ეე ბს, ვი ნც 2008 წლ ის 
8 აგ ვი სტ ომ დე და იწ ყო მშ ენ ებ ლო ბა, 
მო ყვ ნენ ომ ის ქარცე ცხ ლში და გა
ია რეს   მს ოფ ლიო ფი ნა ნს ური კრ იზ
ის იც. შე სა ბა მი სად, იმ მშ ენ ებ ლე ბს, 
ვი ნც წა რმ ოე ბას იწ ყე ბდ ნენ 2010, 
2012 და 2013 წლ ებ ში, გა აზ რე ბუ ლი 
ჰქ ონ დათ, რა ბა ზა რზე შე დი ოდ ნენ, 
რა პი რო ბე ბი ჰქ ონ დათ ბი ზნ ეს ის გა
ნს ავ ით არ ებ ლად და ამ პი რო ბე ბის 
ფა რგ ლე ბში თა მა შო ბენ. მშ ენ ებ ლო
ბა, რო მე ლიც გა ჩე რე ბუ ლია და მშ ენ
ებ ლო ბა, რო მე ლიც მი დის, ერ თმ ან
ეთ ის კო ნკ ურ ენ ტი ვე რა სდ როს ვერ 
იქ ნე ბა. იმ იტ ომ, რომ ერ თი ბა ზა რზე 
მო ქმ ედ ებს, მე ორ ეს კი ვა ლდ ებ ულ
ებ ები აქ ვს  შე სა სრ ულ ებ ელი, რო
მე ლიც 2008 წლ იდ ან მო სდ ევს. შე
სა ბა მი სად, არ ას წო რია, შე ვა და როთ 
ომ ამ დე და ომ ის შე მდ ეგ და წყ ებ ული 
მშ ენ ებ ლო ბე ბი, რა დგ ან მათ აბ სო
ლუ ტუ რად სხ ვა და სხ ვა გა რე მო ებ ები 
აქ ვთ.

– ხომ არ ფი ქრ ობთ, რომ იმ მე
წა რმ ეთა შო რის, ვი საც რე ალ ურ ად 
შე ექ მნ ათ პრ ობ ლე მე ბი, ის ეთ ებ იც 
არ იან, რო მლ ებ მაც ზა რა ლი  იმ 
დრ ოს გა ნვ ით არ ებ ულ მო ვლ ენ ებს 
და აბ რა ლეს, რე ალ ურ ად კი ფუ ლი 
“მო უტ ეხ ეს” რო გო რც სა ხე ლმ წი
ფოს, ას ევე სა კუ თარ მო მხ მა რე ბლ
ებს?

– ვინ შე იძ ლე ბა იყ ოს ის ეთი ტი პი, 
ვი ნც შე იძ ლე ბა ამ ით ის არ გე ბლ ოს? 

სა უბ არი არ არ ის იმ აზე, რომ მთ ავ
რო ბა ამ შე მთ ხვ ევ აში ამ კო მპ ან იე ბს 
ეხ მა რე ბა. კი, ცხ ად ია, რომ და მა ტე
ბი თი ეფ ექ ტი არ ის ის, რომ ამ კო მპ
ან იის მფ ლო ბე ლე ბს აღ არ და იჭ ერ ენ 
გა და სა ხა დე ბის და მა ლვ ის თვ ის, მა
გრ ამ რე ალ ურ ად ამ ით სა რგ ებ ლო ბს 
15 000 ოჯ ახი, რო მლ ებ იც წლ ებ ია, 
იბ რძ ვი ან სა კუ თა რი ბი ნე ბის გა სა
ფო რმ ებ ლად. სა ბო ლოო ჯა მში, მთ
ავ რო ბის ეს ინ იც ია ტი ვა ემ სა ხუ რე ბა 
ამ 15 000 ოჯ ახ ის კე თი ლდ ღე ობ ას 
და არა კო მპ ან იე ბის გა მო რჩ ენ ას. ვინ 
ის არ გე ბლა მშ ენ ებ ლო ბის ბუ მით ჩვ
ენს სფ ერ ოში? ია რა ღის ბი ზნ ეს ში თუ 
იყო ვი ნმე, არ ვი ცი, მა გრ ამ ამ ბი ზნ
ეს ით სხ ვა ბე ვრი ბი ზნ ეს იც ხე ირ ობს. 
მა გა ლი თად, სა მშ ენ ებ ლო მა სა ლე ბის 

ბი ზნ ესი. ახ ლა შე იძ ლე ბა ვი ღა ცამ 
2008 წლ ამ დე მა რთ ლაც მო ტე ხა ფუ
ლი, მა გრ ამ ას ეთი უძ რა ვი ქო ნე ბა ან 
და ყა და ღე ბუ ლია, ან ბა ნკ მა წა არ თვა, 
ან მა თი სა ქმ ეე ბი პრ ოკ ურ ატ ურ აშ ია.

ფა ქტ ობ რი ვად, ამ ინ იც ია ტი ვით 
იმ ბი ნის მფ ლო ბე ლე ბს ვე ხმ არ ებ
ით, ვი ნც სა კუ თა რი ფუ ლით ნა ყიდ 
ბი ნე ბს ვერ იფ ორ მე ბენ. თუ პი რმა 

ბი ნა გა და აფ ორ მა, ე.ი. კო მპ ან იას 
ეძ ლე ვა შა ნსი, რომ გა და აფ ორ მოს 
და აი, ამ მო მე ნტ ში არ და იჭ ირ ონ. 
დღგს გა და ხდ ის ვა ლდ ებ ულ ება გი
დგ ება მა შინ, რო ცა ბი ნას უფ ორ მებ 
და ბი ნას თუ არ უფ ორ მებ, ეს ვა ლდ
ებ ულ ებ ები ის ედ აც არ გი დგ ება. შე
სა ბა მი სად, თუ არ გი დგ ება ამ ის ვა
ლდ ებ ულ ება, არც ამ ნი სტ ია გე ხე ბა, 
და თუ შენ დღგს ჩა თვ ლის გა რე შე 

გა და ფო რმ ებ ის შა ნსი გე ძლ ევა, ამ
ით, უბ რა ლოდ, მო სა ხლ ეს  აძ ლევ 
იმ ის შა ნსს, რომ ბი ნა, რო მე ლშ იც 
ცხ ოვ რო ბს, მის სა კუ თრ ებ აში ოფ
იც ია ლუ რად გა და ვი დეს. ასე რომ, ამ 
ინ იც ია ტი ვით მო სა ხლ ეო ბა მი იღ ებს 
სა რგ ებ ელს.

– რა მდ ენი ბი ნაა და თვ ლი ლი, რა  
თა ნხ ას შე ად გე ნს დღგს გა და სა ხა
დი, რო მე ლს აც ბი უჯ ეტი კა რგ ავს?

– და ახ ლო ებ ით 200 მი ლი ონს. ფა
ქტ ია ის, რომ ეს დღგს გა და სა ხა დი 
ამ ოღ ებ ადი არ იყო კო მპ ან იე ბი დან, 
იმ იტ ომ რომ არ ჰქ ონ დათ. და, სა
ბო ლოო ჯა მში, ეს მო სა ხლ ეო ბა ზე 
ტყ დე ბო და. კო მპ ან იას ფუ ლი არ ჰქ
ონ და და ამ ის გა მო ვერ უფ ორ მე ბდა 
ბი ნას მე სა კუ თრ ეს. თუ ვი ნმე არ აკ
ეთ ილ სი ნდ ის იე რად თა ვის დრ ოზე 
მი ით ვი სა თა ნხა, მე მა გა ზე თა ვს ვერ 
და ვებ, პრ ოკ ურ ატ ურა იძ ებს. კა ნო
ნით მას პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა ეკ ის რე ბა 
და ამ ინ იც ია ტი ვით მი სი მდ გო მა რე
ობა ვერ გა უმ ჯო ბე სდ ება,  მა გრ ამ 
მო სა ხლ ეო ბა აღ არ და იჩ აგ რე ბა. კო
მპ ან იე ბის სა კე თი ლდ ღე ოდ ამ ნა ბი
ჯს არ ავ ინ გა და დგ ამ და. იყო შე მთ
ხვ ევ ები, რო ცა თა ვად სა მშ ენ ებ ლო 
კო მპ ან ია სთ ხო ვდა ბი ნის მე პა ტრ ონ
ეს დღგს გა და სა ხა დის გა და ფა რვ ას 
ბი ნის გა და ფო რმ ებ ის თვ ის და ამ ას 
დი დი აჟ იო ტა ჟიც მო ჰყ ვა, მა გრ ამ რე
ალ ურ ად მო სა ხლ ეო ბას აღ არ მო უწ
ევს ფუ ლის გა და ხდა იმ აში, რაც უკ ვე 
გა და ხდ ილი აქ ვს.

პრ ემ იე რის შე ფა სე ბით, სა მშ ენ ებ
ლო კო მპ ან იე ბის მი ერ სა ხე ლმ წი ფოს 
მი მა რთ და გრ ოვ ილი ვა ლდ ებ ულ ებ
ები კო მპ ან იე ბს დღ ემ დე მძ იმე ტვ ირ
თად აწ ევს, რაც აღ ნი შნ ული და რგ ის 
გა ნვ ით არ ებ ას აფ ერ ხე ბს. 

„სა ბა ნკო და კრ ედ იტ ებ ის გა მკ აც
რე ბამ და უძ რავ ქო ნე ბა ზე მო თხ ოვ
ნის შე მც ირ ებ ამ ძა ლი ან სე რი ოზ ული 
ზი ანი მი აყ ენა სა მშ ენ ებ ლო და რგს და 
შე დე გად კო მპ ან იე ბს სა ხე ლმ წი ფოს 
მი მა რთ მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ვა ლდ ებ
ულ ებ ები და უგ რო ვდ ათ, რაც მათ 

დღ ემ დე ძა ლი ან მძ იმე ტვ ირ თად აწ
ევთ. ეს, ბუ ნე ბრ ივ ია, ხე ლს უშ ლის ამ 
და რგ ის გა ნვ ით არ ებ ას. მდ გო მა რე
ობ ის გა მო სწ ორ ებ ის მი ზნ ით, ჩვ ენ 
მი ვი ღეთ გა და წყ ვე ტი ლე ბა, რომ ის 
სა მშ ენ ებ ლო ობ იე ქტ ები, რო მე ლთა 
მშ ენ ებ ლო ბაც 2008 წლ ის აგ ვი სტ ომ
დე და იწ ყო და დღ ემ დე არ და სრ
ულ ებ ულა, გა ვა თა ვი სუ ფლ ოთ 
სა ხე ლმ წი ფოს წი ნა შე არ სე

ბუ ლი ვა ლდ ებ ულ ებ ებ ის გან, მათ 
შო რის დღგს გა და სა ხა დი სგ ან და 
K2 მო სა კრ ებ ლის გა და სა ხა დი სგ ან“, 
– გა ნა ცხ ადა პრ ემ იე რმა. 

მთ ავ რო ბის თა ვმ ჯდ ომ არე ფი ქრ
ობს, რომ აღ ნი შნ ული გა და წყ ვე ტი
ლე ბა ხე ლს შე უწ ყო ბს ქვ ეყ ან აში სა
მშ ენ ებ ლო სე ქტ ორ ის გა მო ცო ცხ ლე
ბას, მის შე მდ გომ გა ნვ ით არ ებ ას და 
ამ და რგ ის გან და დე ბი თი ეფ ექ ტე ბის 
სხ ვა სფ ერ ოე ბზე გა და ცე მას. 

„ამ პრ ოე ქტ ის არ ან აკ ლებ მნ იშ
ვნ ელ ოვ ანი ეფ ექ ტი იქ ნე ბა შე ჩე რე
ბუ ლი მშ ენ ებ ლო ბე ბის და სრ ულ ებ ის 
შე დე გად ქა ლა ქის იე რს ახ ის გა უმ
ჯო ბე სე ბაც. ჩვ ენ ამ მი მა რთ ულ ებ ით 
აქ ტი ურ ად ვთ ან ამ შრ ომ ლო ბთ ქა ლა
ქის მე რი ას თან“, – გა ნა ცხ ადა ღა რი
ბა შვ ილ მა. 

ვი ცეპრ ემ იე რი, ეკ ონ ომ იკ ის მი
ნი სტ რი გი ორ გი კვ ირ იკ აშ ვი ლი და
რწ მუ ნე ბუ ლია, რომ პრ ემ იერმი ნი
სტ რის მი ერ გა მო თქ მუ ლი ინ იც ია ტი
ვით ბე ვრი გა ჩე რე ბუ ლი მშ ენ ებ ლო ბა 
გა ნა ხლ დე ბა.

„ის ეთი ტი პის ობ იე ქტ ებ ზე, რო
მე ლზ ეც მშ ენ ებ ლო ბის ნე ბა რთ
ვა 2008 წლ ამ დეა გა ცე მუ ლი და 
დღ ემ დე არ არ ის და სრ ულ ებ ული, 
ხდ ება გა და სა ხა დე ბის კუ თხ ით შე
ღა ვა თე ბის და წე სე ბა. ეს გა მო იწ
ვე ვს იმ ას, რომ ბე ვრი შე ჩე რე ბუ ლი 
მშ ენ ებ ლო ბა გა ნა ხლ დე ბა, ბე ვრ 
ობ იე ქტს შე სა ძლ ოა, პა რტ ნი ორი 
გა მო უჩ ნდ ეს, რო მე ლიც და ას რუ
ლე ბს და წყ ებ ულ მშ ენ ებ ლო ბას და 
უდ ავ ოდ წა ად გე ბა ბი ზნ ეს ის გა
მო ცო ცხ ლე ბას მშ ენ ებ ლო ბის სე
ქტ ორ ში. ძა ლი ან ბე ვრი კო მპ ან იაა, 
რო მე ლს აც ას ეთი ტი პის პრ ობ ლე
მა აქ ვს. ჩვ ენ სი სტ ემ ურ ად შე ვა ფა
სეთ ეს პრ ობ ლე მა ეკ ონ ომ იკ ური 
სა ბჭ ოს სხ დო მა ზე და მი ვი ღეთ და
დე ბი თი გა და წყ ვე ტი ლე ბა სწ ორ ედ 
იმ იტ ომ, რომ უა მრ ავ კო მპ ან იას 

სხ ვა გა მო სა ვა ლი 
არ გა აჩ ნია“.

აყენებს თუ არა მთავრობა ბიზნესმენებს არათანაბარ პირობებში? ჩნდება 
თუ არა კორუფციის საფრთხე? რა არის ხელისუფლების რეალური მოტივი?
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S სამშენებლო კომპანიები, რომლებმაც 2008 წლის ომი და 

მსოფლიო კრიზისი გადაიტანეს, დღგ-სგან თავისუფლდებიან 

`ნებისმიერი ამნისტია ჩინოვნიკების 
მიერ ვიღაცის სასარგებლოდ მიღებულ 

გადაწყვეტილებად აღიქმება და აქ 
ყოველთვის იბადება კითხვა: ხომ არ ჩნდება 

გარკვეული კორუფციული რისკები~

`იყო შემთხვევები, როცა 
თავად სამშენებლო 

კომპანია სთხოვდა ბინის 
მეპატრონეს დღგს 

გადასახადის გადაფარვას 
ბინის გადაფორმებისთვის 
და ამას დიდი აჟიოტაჟიც 

მოჰყვა, მაგრამ 
რეალურად მოსახლეობას 

აღარ მოუწევს ფულის 
გადახდა იმაში, რაც უკვე 

გადახდილი აქვს~
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გა სულ კვ ირ ას თი ბი სი ბა ნკ
ის ორ გა ნი ზე ბი თა და ენ ერ გე ტი
კის სა მი ნი სტ როს მხ არ და ჭე რით 
თი ბი სი ბა ნკ ის სა კო ნფ ერ ენ ციო 
და რბ აზ ში ენ ერ გოკო ნფ ერ ენ ცია 
სა ხე ლწ ოდ ებ ით „სა ინ ვე სტ იც იო 
შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი და გა მო წვ ევ
ები სა ქა რთ ვე ლოს ენ ერ გე ტი კის 
სფ ერ ოში“ გა იმ არ თა. კო ნფ ერ ენ
ცი ას ენ ერ გე ტი კის სა მი ნი სტ როს, 
სა პა რტ ნი ორო ფო ნდ ის, სა ქა რთ
ვე ლო ში მო ქმ ედი ყვ ელა ძი რი თა
დი ენ ერ გო კო მპ ან იის, ევ რო პის 
გა ნვ ით არ ებ ისა და რე კო ნს ტრ
უქ ცი ის ბა ნკ ის (EBRD) და USAID 
წა რმ ომ ად გე ნლ ები და ეს წრ ნენ. 
კო ნფ ერ ენ ცია ვი ცეპრ ემ იე რმა, 
სა ქა რთ ვე ლოს ენ ერ გე ტი კის მი ნი
სტ რმა, კა ხა კა ლა ძემ გა ხს ნა. 

კა ხა კა ლა ძე: 
„ჩვ ენი და რგი წი ნს ვლ ის და გა

ნვ ით არ ებ ის ფა ზა ში იმ ყო ფე ბა. კა
რგ ად გვ ეს მის, რომ ენ ერ გე ტი კის 
გა ნვ ით არ ებ ის გა რე შე წა რმ ოუ დგ
ენ ელ ია სა ქა რთ ვე ლოს ეკ ონ ომ იკ
ური წი ნს ვლა. აღ სა ნი შნ ავ ია, რომ 
სა ქა რთ ვე ლო მდ იდ არ ია ბუ ნე ბრ ივი 
რე სუ რს ებ ით, ჩვ ენი მდ ინ არ ეე ბი ენ
ერ გე ტი კუ ლი მნ იშ ვნ ელ ობ ით გა მო
ირ ჩე ვა, მა გრ ამ ამ ეტ აპ ზე არ სე ბუ
ლი ჰი დრ ოპ ოტ ენ ცი ალ ის მი ნი მუ მია 
ათ ვი სე ბუ ლი. სა ქა რთ ვე ლო ში და ახ
ლო ებ ით 25 000 მდ ინ არ ეა, აქ ედ ან 
და ახ ლო ებ ით 300 არ ის ენ ერ გე ტი
კუ ლად სა ინ ტე რე სო. მი ნდა გი თხ
რათ, რომ ჩვ ენ და ვი წყ ეთ მო კვ ლე ვა 
და და ახ ლო ებ ით სე ქტ ემ ბრ ის ბო
ლოს, ოქ ტო მბ რის და სა წყ ის ში, გვ
ექ ნე ბა სრ ული სუ რა თი. და წყ ებ ული 
გვ აქ ვს სა ქა რთ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი 
ყვ ელა მდ ინ არ ის ენ ერ გე ტი კუ ლად 
შე სწ ავ ლა და ოქ ტო მბ ერ ში ეს რე
პო რტი იქ ნე ბა წა რმ ოდ გე ნი ლი. ეს 
გა ნა პი რო ბე ბს სე ქტ ორ ში ინ ვე სტ
ორ ებ ის მა ქს იმ ალ ურ ად მო ზი დვ ას. 
დღ ეს, ჩვ ენ და სა მწ უხ არ ოდ, სა ქა

რთ ვე ლო ენ ერ გე ტი კუ ლად და მო კი
დე ბუ ლია მე ზო ბელ ქვ ეყ ნე ბზე. ჩვ ენ 
ყო ვე ლწ ლი ურ ად, გა ნს აკ უთ რე ბით 
კი ზა მთ რის პე რი ოდ ში, ვა ხო რც იე
ლე ბთ იმ პო რტს ჩვ ენი მე ზო ბე ლი 
ქვ ეყ ნე ბი დან. თუ მცა, სა ქა რთ ვე
ლოს ნა მდ ვი ლად აქ ვს რე ალ ურ ად 
შე სა ძლ ებ ლო ბა, რომ უა ხლ ოეს მო
მა ვა ლში გა ხდ ეს ენ ერ გე ტი კუ ლად 
და მო უკ იდ ებ ელი ქვ ეყ ანა და მე ტიც, 
სა ქა რთ ვე ლო ში გა მო მუ შა ვე ბუ ლი 
ელ ექ ტრ ოე ნე რგ ია იყ ოს მო ხმ არ
ებ ული, არა მა რტო ად გი ლო ბრ ივი 
ბა ზრ ის თვ ის, არ ამ ედ შე ვძ ლოთ ელ
ექ ტრ ოე ნე რგ იის ექ სპ ორ ტი ჩვ ენს 
მე ზო ბელ ქვ ეყ ნე ბში. ბე ვრი მნ იშ
ვნ ელ ოვ ანი, სა ინ ტე რე სო პრ ოე ქტი 
იქ ნა გა ნხ ორ ცი ელ ებ ული ბო ლო 
წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში. ჩვ ენ ას ევე 

ძა ლი ან ბე ვრი ცვ ლი ლე ბა გა ნვ ახ
ორ ცი ელ ეთ რე გუ ლა ცი ებ ში, რაც 
თა ვი სთ ავ ად აი სა ხე ბა გა ნხ ორ ცი
ელ ებ ულ ინ ვე სტ იც იე ბზე. მო ხა
რუ ლი ვარ და მო ხა რუ ლია ყვ ელა 
ჩე მი თა ნა მშ რო მე ლი, რო მე ლიც ამ 
და რგ ში სა ქმ ია ნო ბს, რომ ძა ლი ან 
გა აქ ტი ურ და ად გი ლო ბრ ივი ბი ზნ
ესი, დი დია ინ ტე რე სი ახ ალი პრ ოე
ქტ ებ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ის თვ ის და 
ეს მი სა სა ლმ ებ ელ ია. სა ერ თა შო რი
სო ფი ნა ნს ური ინ სტ იტ უტ ებ ისა და 
ად გი ლო ბრ ივი ბა ნკ ებ ის რო ლი ჩვ
ენი ქვ ეყ ნის გა ნვ ით არ ებ აში ძა ლი ან 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია და ჩვ ენ აქ ტი ური 
თა ნა მშ რო მლ ობა გვ აქ ვს სხ ვა და სხ
ვა სა ფი ნა ნსო უც ხო ურ ორ გა ნი ზა
ცი ებ თან და ად გი ლო ბრ ივ ბა ნკ ებ
თან. თი ბი სი ბა ნკი არ ის ერთერ თი 

წა მყ ვა ნი და გა მო რჩ ეუ ლი ბა ნკი 
სა ქა რთ ვე ლო ში, რო მე ლმ აც ბო ლო 
წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში და ახ ლო
ებ ით 10 მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი პრ ოე ქტი 
და აფ ინ ან სა, რაც 150 მი ლი ონი ლა
რის ინ ვე სტ იც იაა. და რწ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, რომ თი ბი სი ბა ნკი მო მა ვა ლშ
იც ბე ვრს სა ინ ტე რე სო პრ ოე ქტს გა
ნა ხო რც იე ლე ბს. ჩვ ენ მე გო ბრ ული 
ურ თი ერ თო ბა და თა ნა მშ რო მლ ობა 
გვ აქ ვს. მი ნდა და გა რწ მუ ნოთ იმ აში, 
რომ სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბა, ხე
ლი სუ ფლ ება, ყვ ელ აფ ერს გა აკ ეთ
ებს იმ ის თვ ის, რომ სა ქა რთ ვე ლო ში 
გა ნხ ორ ცი ელ დეს ახ ალი პრ ოე ქტ
ები, რა თა სა ქა რთ ვე ლომ უა ხლ ოეს 
მო მა ვა ლში მი აღ წი ოს ენ ერ გე ტი
კულ და მო უკ იდ ებ ლო ბას. მე ყო ვე
ლთ ვის ვა მბ ობ და ვი მე ორ ებ, რომ 

ქვ ეყ ნის ენ ერ გე ტი კუ ლი და მო უკ იდ
ებ ლო ბა არ ის ტო ლფ ასი სა ქა რთ ვე
ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა“.

ენ ერ გოკო ნფ ერ ენ ცი ის მი ზა ნს 
სა ქა რთ ვე ლოს ენ ერ გე ტი კის სფ ერ
ოში არ სე ბუ ლი გა მო წვ ევ ებ ისა და 
სა მო მა ვლო გა ნვ ით არ ებ ის პე რს პე
ქტ ივ ებ ის გა ნხ ილ ვა წა რმ ოა დგ ენ და, 
ას ევე მთ ავ რო ბის წა რმ ომ ად გე ნლ
ებს, სე ქტ ორ ის ძი რი თად მო თა მა
შე ებ სა და და რგ ის სპ ეც ია ლი სტ ებს 
შო რის გა მო ცდ ილ ებ ის გა ზი არ ება. 

ენ ერ გე ტი კის სე ქტ ორ ის და ფი
ნა ნს ებ ის მი ხე დვ ით თი ბი სი ბა ნკ ის, 
რო გო რც წა მყ ვა ნი ქა რთ ული ბა ნკ
ის სა ქმ ია ნო ბის ერთერ თი პრ იო რი
ტე ტია ენ ერ გე ტი კუ ლი პრ ოე ქტ ებ ის 
მხ არ და ჭე რა და და რგ ის გა ნვ ით არ
ებ ის ხე ლშ ეწ ყო ბა. თი ბი სი ბა ნკს ბო
ლო ხუ თი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში 150 
მლნ ლა რით და ფი ნა ნს ებ ული აქ ვს 
ათ ამ დე ენ ერ გე ტი კუ ლი პრ ოე ქტი. 

თი ბი სი ბა ნკ ის გე ნე რა ლუ რი 
დი რე ქტ ორი, ვა ხტ ანგ ბუ ცხ რი კი
ძე: 

„ენ ერ გოკო ნფ ერ ენ ცია სა შუ
ალ ებ ას მო გვ ცე მს სრ ულ ად წა რმ
ოვ აჩ ინ ოთ სა ქა რთ ვე ლოს ენ ერ გე
ტი კის ინ დუ სტ რი აში არ სე ბუ ლი 
შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი და გა მო წვ ევ
ები, რო გო რც მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ორ გა ნო ებ ის, ას ევე სა ქა რთ ვე ლო
სა და უც ხო ეთ ში ენ ერ გე ტი კის სფ
ერ ოში მო ღვ აწე კო მპ ან იე ბის წა
რმ ომ ად გე ნლ ებ ის თვ ალ ით. აღ სა
ნი შნ ავ ია, რომ ას ეთ მნ იშ ვნ ელ ოვ ან 
ღო ნი სძ იე ბას ბა ნკი მა სპ ინ ძლ ობს, 
რა დგ ან სა ბა ნკო სე ქტ ორ ის რო ლი 
უმ ნი შვ ნე ლო ვა ნე სია ქა რთ ული ენ
ერ გე ტი კის სფ ერ ოს გა ნვ ით არ ებ
ის სა კი თხ ში“. 

მს გა ვსი მა სშ ტა ბის ენ ერ გოკო
ნფ ერ ენ ცია სა ქა რთ ვე ლო ში პი რვ
ელი პრ ეც ე დე ნტ ია, რო მლ ის ინ იც
ია ტო რი და ორ გა ნი ზა ტო რი კო მე
რც იუ ლი ბა ნკ ია.

თი ბი სი ბა ნკ მა ქა რთ
ული ბა ნკ ებ ის ის ტო რი აში 
ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი 
ტრ ან ზა ქც ია გა ნა ხო რც
იე ლა. ერ ოვ ნულ ვა ლუ
ტა ში 100 მი ლი ონი ლა რი, 
აზ იის გა ნვ ით არ ებ ის ბა
ნკ ის გან ის ეს ხა. 

თი ბი სი ბა ნკ მა და აზ იის 
გა ნვ ით არ ებ ის ბა ნკ მა სწ
ორ ედ დღ ეს, 20 თე ბე რვ
ალს მო აწ ერ ეს ხე ლი სა სე
სხო ხე ლშ ეკ რუ ლე ბას, რო
მლ ის თა ნხ ებ იც მო ხმ არ
დე ბა თი ბი სი ბა ნკ ის მი ერ 
მც ირე, სა შუ ალო და მი კრო 
ბი ზნ ეს ებ ის და ფი ნა ნს ებ ას 
სა ქა რთ ვე ლოს რე გი ონ ებ
ში.

„ეს ტრ ან ზა ქც ია შე დგ ება 
ორი ნა წი ლი სა გან, ერ თი 
რომ ჩვ ენ შე ვი ძი ნეთ აზ იის 
გა ნვ ით არ ებ ის ბა ნკ ის მი ერ 
გა მო შვ ებ ული ობ ლი გა ცი
ები ლა რე ბში, ამ მო ცუ ლო
ბით ლა რე ბში ობ ლი გა ცი
ები ჯერ არ გა მო სუ ლა სა
ქა რთ ვე ლოს ბა ზა რზე, მე
ორე, აზ იის გა ნვ ით არ ებ ის 
ბა ნკი ამ რე სუ რსს გვ აძ ლე
ვს სე სხ ად და შე სა ბა მი სად, 

ჩვ ენ გვ იჩ ნდ ება სა შუ ალ ება 
100 მი ლი ონი ლა რი გა ნვ
ათ ავ სოთ ქა რთ ულ ეკ ონ
ომ იკ აში. მა შინ, რო დე საც, 
ლა რის კუ რსი იც ვლ ება 
დო ლა რთ ან მი მა რთ ებ აში, 
ამ ფო ნზე ლა რში სე სხ ის 
აღ ება გა ნს აკ უთ რე ბით პრ
იო რი ტე ტუ ლი ხდ ება მო მხ
მა რე ბლ ის თვ ის. 100 მი ლი
ონი ლა რის ქო ნე ბა ძა ლი ან 
კა რგი და ხმ არ ება და სტ იმ
ულ ია ეკ ონ ომ იკ ის ზრ დი

სა თვ ის“,  აღ ნი შნა თი ბი სი 
ბა ნკ ის სა მე თვ ალ ყუ რეო 
სა ბჭ ოს თა ვმჯ დო მა რის 
მო ად გი ლემ ბა დრი ჯა ფა
რი ძემ.

აზ იის გა ნვ ით არ ებ ის ბა
ნკ ის სა ქა რთ ვე ლოს წა რმ
ომ ად გე ნე ლის კა ტი ჯუ ლი
ან ის გა ნც ხა დე ბით. ამ ხე
ლშ ეკ რუ ლე ბის გა ფო რმ ება 
ხე ლს შე უწ ყო ბს სა ქა რთ ვე
ლო ში სა მუ შაო ად გი ლე ბის 

შე ქმ ნა სა და კო მპ ან იე ბის 
გა ნვ ით არ ებ ას.

„ეს ღო ნი სძ იე ბა უპ ირ
ვე ლეს ყო ვლ ისა ემ სა ხუ
რე ბა სა ქა რთ ვე ლო ში კა
პი ტა ლუ რი ბა ზრ ებ ის გა
ნვ ით არ ებ ას, ხო ლო მე ორე 
მხ რივ, რა თქ მა უნ და, მნ
იშ ვნ ელ ოვ ან ია, რა დგ ან ამ 
ობ ლი გა ცი ებ იდ ან მი ღე
ბუ ლი შე მო სა ვა ლი მც ირე, 
სა შუ ალო და მი კრო სა წა

რმ ოე ბის გა ნვ ით არ ებ ას 
მო ხმ არ დე ბა. ბუ ნე ბრ ივ ია, 
ეს ხე ლს შე უწ ყო ბს სა მუ
შაო ად გი ლე ბის შე ქმ ნას 
და კო მპ ან იე ბის გა ნვ ით
არ ებ ას“,  გა ნა ცხ ადა აზ
იის ბა ნკ ის სა ქა რთ ვე ლოს 
წა რმ ომ ად გე ნე ლმა კა ტი 
ჯუ ლი ან მა.

ცნ ობ ილ ია, რომ ობ ლი
გა ცი ებ ის და ფა რვა 2018 
წლ ის 15 თე ბე რვ ალს გა ნხ
ორ ცი ელ დე ბა.
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4 თე ბე რვ ალს „ფე ის ბუ ქმა“ გვ
ამ ცნო, რომ მო მღ ერ ალი გი ორ გი 
მა ხა რა შვ ილი ლე კა მი ქა ძე ზე და
ინ იშ ნა. ამ წყ ვი ლის სი ყვ არ ულ ის 
ის ტო რი აზე რა მდ ენ იმე თვ ის წინ 
ვწ ერ დით. გი ორ გიმ პი რვ ელ ად 
„პრ აი მტ აი მში“ ილ აპ არ აკა თა ვის 
შე ყვ არ ებ ულ ზე. „არც ერ თს არ გვ
ია ქტ იუ რია. რო გო რც ყვ ელ ამ „ორ 
ვა რს კვ ლა ვში“, მე და ლე კა მაც გა
ვი ცა ნით ერ თმ ან ეთი. და მე რე ამ 
ნა ცნ ობ ობ ას ერთერ თი გა მო ეყო, 
ეს ლე კაა. ძა ლი ან ბე ვრი რამ გვ აქ ვს 
სა ერ თო. ეს იყო ჩვ ენი და ახ ლო ებ
ის გა და მწ ყვ ეტი ფა ქტ ორი. ორ ივ ეს 
გვ იყ ვა რს ჭა მა, თან მა გრ ად გვ იყ ვა
რს“– გვ ით ხრა მა შინ გი ორ გიმ.  

წყ ვი ლი სთ ვის ეს წე ლი უც ნა ურ ად 
და იწ ყო. ია ნვ რის და სა წყ ის ში დი დთ
ოვ ლო ბის გა მო ყა ზბ ეგ ში ჩა რჩ ნენ. 
მთ აში მა ნქ ან ით ას ულ ები რა მდ ენ იმე 
დღ ის შე მდ ეგ უკ ან ვე რტ მფ რე ნით 
და ბრ უნ დნ ენ. მა ნა მდე გი ორ გიმ ერთ
ერთ სა აგ ენ ტოს კო მე ნტ არი მი სცა. 
„მა ნქ ან ას აც ვერ ვძ რა ვთ ად გი ლი დან, 
ვე რც სა სტ უმ რო დან გა ვდ ივ ართ. ყვ
ელ აფ ერი და კე ტი ლია. ხე ლი სუ ფლ
ებ ას ვთ ხო ვთ, რომ რა მე სა შუ ალ ება 
გა მო ნა ხონ იმ ის თვ ის, რომ ჩვ ენ გა მო
ვი დეთ აქ ედ ან. სა მს ახ ურ ები გვ აქ ვს, 
პრ ოე ქტ ები და გვ ეწ ყო, გა მო ცდ ები 
და უა მრ ავი სა ქმე გვ აქ ვს. მა ნქ ან ის 
წა მო ყვ ან ას აღ არ ვფ იქ რობ, აქ და ვტ
ოვ ებ გა ზა ფხ ულ ამ დე, ოღ ონდ გუ და
ურ ამ დე ჩა ვა ღწ იოთ. ვე რტ მფ რე ნით 
მა ინც და გვ ეხ მა რონ, რომ მო ხე რხ დეს 
ხა ლხ ის გა და ყვ ანა.  ჩე მთ ან ერ თა დაა 
ჩე მი შე ყვ არ ებ ული ლე კა მი ქა ძე, მა
გრ ამ აქ სა სტ უმ რო ში ბე ვრ ნი ვა რთ, 
მი შა ან დღ ულ აძე, კრ ის ტი ყი ფშ იძე და 
ჩვ ენი მე გო ბრ ები. ყვ ელ ანი ას ეთ დღ
ეში ვა რთ. სა სტ უმ როს ფუ ლი გვ აქ ვს, 
მა გრ ამ სა ჭმ ელ ზე რა მო გა ხს ენ ოთ, 
ნელნე ლა გვ ით ავ დე ბა, პრ ოდ უქ ტე ბი 
ფა ქტ ობ რი ვად არ არ ის და რა მე უნ და 
გვ იშ ვე ლონ“.  სო ცი ალ ური ქს ელ ის 
სა კუ თარ გვ ერ დზე ყა ზბ ეგ ში ჩა რჩ
ენ ილი გი ორ გი ასე „ხუ მრ ობ და“ – „ჩა
რჩ ენ ილ ები“. დღე მე ხუ თე –„ზვ ავ სა
ში შრ ოე ბაა, გი ხა რო დენ“, „მა ნქ ან ებს 
გა ზა ფხ ულ ზე ჩა მო აკ ით ხე თო“.

სო ცი ალ ურ ქს ელ ში აქ ტი ური გი
ორ გი ბო ლო დრ ოს პი რად ცხ ოვ რე
ბა ზე და წე რილ ფრ აზ ებს არ ერ იდ ება 
– „მე ბე დნ იე რი ვარ შე ნით, ლე კა მი ქა
ძე“. 4 თე ბე რვ ალს კი წყ ვი ლის და ნი შვ
ნის ამ ბა ვი შე ვი ტყ ვეთ. 

ბე ქა ჩხ აი ძე: გი ორ გის დი დი სი ყვ
არ ულ ით ვუ ლო ცავ. რო გო რი წა რმ
ატ ებ ულ იც არ ის ხე ლო ვნ ებ აში, ის ეთი 
წა რმ ატ ებ ული ოჯ ახი ჰყ ოლ ოდ ეს!!! 

მა რი ამ რო ინ იშ ვი ლი: გი ორ გი და 
ლე კა, უს აყ ვა რლ ესო ად ამ ია ნე ბო, გი
ლო ცა ვთ! მა რთ ლა დიდ სი ყვ არ ულს 
ას ხი ვე ბთ ერ თად და გი სუ რვ ებთ, რომ 
დი დი სი ყვ არ ული მთ ელი სი ცო ცხ ლე 
თან გდ ევ დეთ. მი ყვ არ ხა რთ!!! 

ირ ინა ონ აშ ვი ლი: ვუ ლო ცავ, ვუ
სუ რვ ებ ორ ივ ეს ბე დნ იე რე ბას და 
წა რმ ატ ებ ას ყვ ელა სა ქმ ეში, ას ეთი 
შე ყვ არ ებ ულ ები ყო ფი ლი ყვ ნენ ცხ ოვ
რე ბის ბო ლო მდე.

ირ ინა ბა ირ ამ აშ ვი ლი: ნუ პი კო 
(ჩვ ენ „ჯე ოს ტა რე ლე ბი“ ვა რთ და ასე 
ვე ძა ხით), გი ლო ცავ, ჩე მო სა ყვ არ
ელო. ბე დნ იე რი იყ ავი შენ ლა მაზ გო
გო სთ ან ერ თად. 

მა რი კო ებ რა ლი ძე: ორ ივ ეს ვუ
სუ რვ ებ ბე დნ იე რე ბას, გა მრ ავ ლე ბას 
და წა რმ ატ ებ ას. გი ორ გი ძა ლი ან კა
რგი ად ამ ია ნი და მო მღ ერ ალ ია, ლე
კა პრ ოე ქტ ის – „ორი ვა რს კვ ლა ვის“ 
ფა რგ ლე ბში გა ვი ცა ნი და სა სწ აუ ლი 
გო გოა. მა თი სი ყვ არ ულ ის ის ტო რი
ის ორი ლა მა ზი დე ტა ლი ვი ცი და და
რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ ასე სა ინ ტე რე სოდ, 
მხ ია რუ ლად და სი ურპ რი ზე ბით აღ

სა ვსე ცხ ოვ რე ბით შე აბ ერ დე ბი ან ერ
თმ ან ეთს. 

გი ორ გიმ ლე კა სი მღ ერა Moon 
riverის შე სრ ულ ებ ით მო ხი ბლა, რო მე
ლიც „ახ ალ ხმ აში“ იმ ღე რა. „ეს სი მღ
ერა მი ყვ არს მთ ელი ცხ ოვ რე ბა. მო მე
წო ნა ამ ის ნა მღ ერი და „ფე ის ბუ ქზე“ 
და ვდე“ – ერთ ინ ტე რვ იუ ში ამ ბო ბს 
ლე კა. 

„ორ ვა რს კვ ლა ვში“ და ახ ლო ვდ ნენ. 
ბი ჭი კო ნკ ურ სა ნტი გა ხლ დათ, მღ ერ
ოდა, გო გო კუ ლი სე ბში იყო, პრ ოდ იუ
სე რის რა ნგ ში. ურ თი ერ თო ბა მე გო
ბრ ობ ით და იწ ყო, ამ ას ობ აში სა ერ თო 
თვ ის ებ ები და ინ ტე რე სე ბი გა მო იკ ვე
თა. გე მრ იე ლად კვ ებ ის სი ყვ არ ულ მა 
წყ ვი ლი მა ლე ისე და ახ ლო ვა, რომ გრ
ძნ ობ აც მო ვი და. ეს არ ის შე მთ ხვ ევა, 
რო დე საც გრ ძნ ობ ამ გე ზი გუ ლი სკ ენ 
კუ ჭის გა ვლ ით აი ღო. იყო გა ცი ლე ბა, 

მი კი თხ ვა, ერ თად ჭა მა. ოო, ეს ის თე
მაა, თუ გი ორ გი ზე სა უბ რო ბთ  გვ ერ
დის ავ ლა გა მო რი ცხ ულ ია. „თა ვი დან 
მა გრ ად ვე ჩა ლი ჩე ბო დი, „მა კდ ონ ალ
დს ში“ ვპ ატ იჟ ებ დი“ – ამ ბო ბს გი ორ გი. 
ის პრ ოე ქტი ირ ინა ონ აშ ვი ლმა მო იგო, 
რო მლ ის მე წყ ვი ლეც გი ორ გი იყო. მე 
მხ ოლ ოდ ლე კა მო ვი გე იმ პრ ოე ქტ
შიო, მო გვ ია ნე ბით ასე ხუ მრ ობ და მო
მღ ერ ალი.

ლე კა (ლი კა) „ორი ვა რს კვ ლა ვი სა“ 
და „ცე კვ ავ ენ ვა რს კვ ლა ვე ბის“ სა პრ
ოდ იუ სე რო გუ ნდ ის წე ვრ ია. მა ხა რა
შვ ილს კი ყვ ელა იც ნო ბთ. მუ სი კა ლუ
რი შო უე ბის გა მო რჩ ეულ კო ნკ ურ სა
ნტს – „ჯე ოს ტა რი“, „ახ ალი ხმა“ და 
„ორი ვა რს კვ ლა ვი“ – უკ ვე მე ორ ედ.

გი ორ გი მა ხა რა შვ ილი:  „მა კდ
ონ ალ დს ზე“ ერ თნ აი რად ვგ იჟ დე ბით. 
მი სი ყვ ელა პრ ოდ უქ ტი გვ იყ ვა რს, მნ
იშ ვნ ელ ობა არ აქ ვს. ხშ ირ ად იქ ვი ყა
ვით ხო ლმე. ორ ივ ეს გვ იყ ვა რს დი დი 
ტა ნს აც მე ლი. დი დი ზო მის სპ ორ ტუ
ლი ზე დე ბი, მა ის ურ ები. თა ვი დან ვხ
უმ რო ბდ ით. მე რე ერ თმ ან ეთი ნელ
ნე ლა გა ვი ცა ნით. სი ყვ არ ულ ის ახ სნა 

და ფო იე რვ ერ კი არ ყო ფი ლა. 21ე 
სა უკ უნ ეა, რა დრ ოს ეგ აა? ნელნე
ლა ირ კვ ევა ყვ ელ აფ ერი და დი ნე ბას 
მი ჰყ ვე ბი. პი რვ ელ ად სად და რო გორ 
ვუ თხ არი – მე შენ მი ყვ არ ხარ, არ მა
ხს ოვს. ასე არც ყო ფი ლა. არც ერ თს 
არ გვ ხი ბლ ავს სა ხლ ში სი უპ რი ზად 
და დგ ომა და სა ჩუ ქრ ებ ის კე თე ბა. ყვ
ელ აფ ერს ერ თად ვა კე თე ბთ. სი ურ
პრ იზ ები არ ას დრ ოს მყ ვა რე ბია. თუ კი 
რა იმე ხდ ება ჩვ ენს ცხ ოვ რე ბა ში, „ფე
ის ბუ ქზე“ ჩა ნს. კი დევ, რაც შე ვა ყვ
არე, ეს სი ჩქ არ ეა. მა ნქ ანა სწ რა ფად 
და მყ ავს. ად რე ამ აზე ნე რვ იუ ლო ბდა. 
ახ ლა უკ ვე შე ვა ჩვ იე. 

 ჩვ ენი მუ სი კა ლუ რი გე მო ვნ ება 
ერ თმ ან ეთს ემ თხ ვე ვა. რაც შე ვა ყვ არე 
– ეს ქა რთ ული სი მღ ერ აა. მა ნა მდ ეც 
უყ ვა რდა ქა რთ ული სი მღ ერა, მა გრ
ამ ტე ქს ტე ბი არ იც ოდა ზე პი რად. ახ

ლა უკ ვე ყვ ელა ქა რთ ული სი მღ ერ ის, 
პო პუ რის ტე ქს ტე ბი ზე პი რად იც ის. 
ხშ ირ ად ვუ მღ ერი ერთ სი მღ ერ ას, მა
გრ ამ ჩე მთ ვის და ვი ტო ვებ და არ ვი
ტყ ვი რა სი მღ ერ ას. ჩე მი შე სრ ულ ებ
ით „Moon River“ „ფე ის ბუ ქზე“ ორ ჯერ 
ჰქ ონ და გა ზი არ ებ ული, რო დე საც მე 
„ვო ის ის“ კო ნკ ურ სა ნტი ვი ყა ვი და არ 
მი ცნ ობ და. იქ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი გი
ჟდ ება ჩე მი ხმ ის ტე მბ რზე. ამ ას ხშ ირ
ად აღ ნი შნ ავს.

– რა სი გი ჟე ები ჩა გი დე ნი ათ?
– უც ებ სა მე გო ბრ ოში ვი ტყ ვით 

– წა ვი დეთ ბა თუ მშ იო და ცო ტა უა
ზრ ოდ მი ვდ ივ ართ.  ვგ იჟ დე ბით მე 

და ლე კა ბა თუ მზე. შე იძ ლე ბა ამ აღ ამ 
წა ვი დეთ და ხვ ალ პი რდ აპ ირ სა მს ახ
ურ ში მი ვი ყვ ანო. გო ნი ოში ერთ სა
სტ უმ რო ში, რო მლ ის ირ გვ ლივ დი დი 
სი ლა მა ზეა, ჩა ვდ ივ ართ ხო ლმე. ისე 
არ ვი ცი რა ღა ცე ბის მო წყ ობა, სა ხლ
ში ექ სკ ავ ატ ორ ით რომ ად გე ბი ან. 
ღა მით რომ და ძი ნე ბია ნო მე რში მაკ 
დრ აი ვი დან „მა კდ ონ ალ დსი“ ამ იტ ან
ია. ძა ლი ან გა უხ არ და ახ ალ გა ღვ იძ
ებ ულს. შუა ღა მეს გე ახ ელ ით. მა ინც 
ჭა მას უკ ავ ში რდ ება ყვ ელ აფ ერი სა
სი ამ ოვ ნო ჩვ ენ თვ ის. არ ვს უქ დე ბით 
და ვჭ ამთ ღა მით. თუ შე ვა ტყ ვეთ, 
რომ ვს უქ დე ბით, მა შინ უკ ვე აღ არ 
შე ვჭ ამთ. ბა თუ მში არ ის რე სტ ორ ანი, 
სა დაც უგე მ რი ელ ეს სა ჭმ ელ ებს ამ ზა
დე ბენ. 

– ასე რომ უყ ვა რს ჭა მა თვ ით ონ 
ამ ზა დე ბს სა დი ლე ბს? 

– კა რტ ოფ ილს წვ ავს არ აჩ ვე ულ
ებ რი ვად. ხშ ირ ად ერ თად ვა მზ ად ებთ 
სა ლა თე ბს. დი დად მზ არ ეუ ლო ბით 
არც ერ თი არ გა მო ვი რჩ ევ ით. 

– რო გო რი გო გოა?
– მი ზა ნდ ას ახ ულ ია, დი დი პა სუ ხი

სმ გე ბლ ობ ის გრ ძნ ობ ით. უბ რა ლოდ 
და ერ თი სი ტყ ვით – ძა ლი ან მა გა რი 
ტი პია. სულ ასე ვა ხა სი ათ ებ. 

– რი თი შე გც ვა ლა ლე კა სთ ან 
ურ თი ერ თო ბამ?

– არ შე ვუ ცვ ლი ვარ, რაც ვარ მე
ტად წა რმ ოჩ ინ და. ამ სი ყვ არ ულ მა 
ლა ღი გა მხ ადა. 
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my View

EXCLUSIVE

გიორგი მახარაშვილის 
ერთწლიანი 
სიყვარულის ისტორია 
ნიშნობით დასრულდა

მომღერალმა „ორ ვარსკვლავში“ 
„მოგებული“ ლეკა მიქაძე დანიშნა

„21-ე საუკუნეა, რა დროს ეგაა? 
ნელ-ნელა ირკვევა ყველაფერი 

და დინებას მიჰყვები. პირველად 
სად და როგორ ვუთხარი – მე შენ 

შემიყვარხარ, არ მახსოვს“

მარიამ როინიშვილი: 
„გიორგი და ლეკა, 

უსაყვარლესო 
ადამიანებო, 

გილოცავთ! მართლა 
დიდ სიყვარულს 

ასხივებთ ერთად“ 

მარიკო ებრალიძე:

 „მათი სიყვარულის ისტორიის 

ორი ლამაზი დეტალი ვიცი და 

დარწმუნებული ვარ ასე საინტერესოდ, 

მხიარულად და სიურპრიზებით 

აღსავსე ცხოვრებით შეაბერდებიან 

ერთმანეთს“

„ჩემი შესრულებით 
„Moon River“ 
„ფეისბუქზე“ ორჯერ 
ჰქონდა ლეკას 
გაზიარებული, 
როდესაც 
მე „ვოისის“ 
კონკურსანტი 
ვიყავი და არ 
მიცნობდა. იქიდან 
მოყოლებული 
გიჟდება ჩემი ხმის 
ტემბრზე. ამას 
ხშირად აღნიშნავს“
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

პრ ოკ ურ ატ ურა ერ ოსი კი წმ
არ იშ ვი ლის სა ქმ ეზე კვ ალ იფ
იკ აც იის შე ცვ ლას არ ჩქ არ ობს, 
გა რდ აც ვლ ილ ის ძმა და ოჯ
ახ ის ად ვო კა ტე ბი კი ვა რა უდ
ობ ენ, რომ თვ ით მკ ვლ ელ ობ ის 
ვე რს ია მა ლე მკ ვლ ელ ობ ით შე
იც ვლ ება. მა თი ეს ეჭ ვი კი დევ 
უფ რო გა მყ არ და თბ ილ ის ის პრ
ოკ ურ ატ ურ აში ერ ოსი კი წმ არ
იშ ვი ლის გა რდ აც ვა ლე ბის სა
ქმ ეზე მო მუ შა ვე სა გა მო ძი ებო 
ჯგ უფ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ თან 
შე ხვ ედ რის შე მდ ეგ. ზუ რა კი
წმ არ იშ ვი ლი და ად ვო კა ტე ბი 
პრ ოკ ურ ატ ურ ის მი ერ მო პო ვე
ბულ ბო ლო სა გა მო ძი ებო მა სა
ლე ბს გა ეც ნენ. 

„ბო ლო ერ თი თვ ეა, ვს აუ ბრ
ობთ, რომ გა მო ძი ებ ის თვ ის სხ
ვა და სხ ვა სა შუ ალ ებ ებ ით გა ხდა 
ცნ ობ ილი რა მდ ენ იმე პი რო ვნ ება, 
რო მლ ებ თან და კა ვშ ირ ებ ით აც სა
ჭი როა და მა ტე ბი თი ინ ფო რმ აც ია 
და შე სა ძლ ოა, ეს ინ ფო რმ აც ია სა
კმ აოდ მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი გა მო დგ ეს 
გა მო ძი ებ ის თვ ის. არ არ ის გა მო
რი ცხ ული, იმ დე ნად წინ იყ ოს წა
სუ ლი სა გა მო ძი ებო მო ქმ ედ ებ ები, 
რომ და დგ ეს სა კი თხი კვ ალ იფ იკ
აც იის შე ცვ ლის“, – ამ ბო ბს ერ ოსი 
კი წმ არ იშ ვი ლის ძმა, ზუ რა კი წმ
არ იშ ვი ლი. 

კვ ალ იფ იკ აც იის შე ცვ ლას არ 
გა მო რი ცხ ავს არც კი წმ არ იშ ვი
ლე ბის ოჯ ახ ის ად ვო კა ტი გა გი 
მო სი აშ ვი ლი, რო მე ლიც შე მთ
ხვ ევ ის ად გი ლის მი მდ ებ არე 
ტე რი ტო რი აზე სა ეჭ ვო პი რთა 

გა და ად გი ლე ბის შე სა ხებ სა უბ
რო ბს. 

გა გი მო სი აშ ვი ლი, ად ვო კა ტი:
– არ გა მო ვრ იც ხავ, რომ ერ ოსი 

კი წმ არ იშ ვი ლის სა ქმ ეს თან და კა
ვშ ირ ებ ით თვ ით მკ ვლ ელ ობ ამ დე 
მი ყვ ან ის მუ ხლი მკ ვლ ელ ობ ის 
მუ ხლ ით გა და კვ ალ იფ იც ირ დეს. 
ჩვ ენი მო თხ ოვ ნაა, რომ აუ ცი ლე
ბლ ად გა და მო წმ დეს ის ინ ფო რმ
აც ია, რო მე ლიც გა რკ ვე ულ ეჭ ვე ბს 
ბა დე ბდა. ეს გა მო ძი ებ ამ აც გა ით
ვა ლი სწ ინა და არ არ ის გა მო რი ცხ
ული, რომ სი ტუ აც ია სა გა მო ძი ებო 
კუ თხ ით შე იც ვა ლოს. 

– იქ ნებ და გვ იკ ონ კრ ეტ ოთ, რა 
ეჭ ვე ბზე სა უბ რო ბთ?

– რო დე საც სა ქმ ის მა სა ლე ბს 
გა ვე ცა ნით, გა რკ ვე ული სა ინ ტე
რე სო გა რე მო ებ ები გა მო იკ ვე თა. 
კე რძ ოდ, შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლის მი
მდ ებ არე ტე რი ტო რი აზე სა ეჭ ვო 
პი რთა გა და ად გი ლე ბა შე იმ ჩნ ეო
და. ჩვ ენ მო ვი თხ ოვ ეთ ამ პი რე ბის 
გა მო ვლ ენაიდ ენ ტი ფი ცი რე ბა, ეს 
პი რო ვნ ებ ები უნ და შე ის წა ვლ ოს 
გა მო ძი ებ ამ, თუ ნდ აც იმ მი ზნ ით, 
რომ გა ქა რწ ყლ დეს ჩვ ენი ეჭ ვე ბი. 
ეს სა გა მო ძი ებო მო ქმ ედ ება აუ ცი
ლე ბლ ად სრ ულ ყო ფი ლა დაა ჩა სა
ტა რე ბე ლი, რა თა გა ირ კვ ეს მა თი 
უშ უა ლო მო ნა წი ლე ობა ერ ოსი 
კი წმ არ იშ ვი ლის გა რდ აც ვა ლე ბის 
სა ქმ ესშ ი. 

– რა პა სუ ხი მი იღ ეთ პრ ოკ ურ
ატ ურ ის გან? მო ხდა თუ არა „სა
ეჭ ვო პი რე ბის“ გა და მო წმ ება?

– ამ ეტ აპ ზე გა მო ძი ება და კა
ვე ბუ ლია სწ ორ ედ ამ მი მა რთ ულ
ებ ით სა გა მო ძი ებო მო ქმ ედ ებ ებ ის 

ჩა ტა რე ბით. ჩვ ენ სი სტ
ემ ატ ურ ად ვი ღე

ბთ ინ ფო რმ აც იას ამა თუ იმ სა გა
მო ძი ებო ღო ნი სძ იე ბის შე სა ხებ. 

– ამ პი რო ვნ ებ ებ ის იდ ენ ტი
ფი ცი რე ბა მო ხდა?

– რო გო რც ვი ცი, ამ ას თან და
კა ვშ ირ ებ ით მი მდ ინ არ ეო ბს მუ შა
ობა. 

– თქ ვე ნთ ვის სა იდ ან გა ხდა 
ცნ ობ ილი მათ შე სა ხებ?

– ჩვ ენ და ახ ლო ებ ით ერ თი თვ
ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ვე ცნ ობ ოდ ით 
სა ქმ ის მა სა ლე ბს, პა რა ლე ლუ რად 
გვ ქო ნდა კო მუ ნი კა ცია სა გა მო
ძი ებო ორ გა ნო ებ თან. ამ სა ქმ ის 
მა სა ლე ბში მო იპ ოვ ება რა მდ ენ იმე 
მტ კი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლმ აც აღ ნი
შნ ული ეჭ ვის სა ფუ ძვ ელი გა გვ იჩ
ინა. ჩვ ენი ეჭ ვე ბი გა იზ ია რა სა გა
მო ძი ებო ორ გა ნომ და და იწ ყო ამ 
მი მა რთ ულ ებ ით მუ შა ობა. 

– რა შე ხე ბა ჰქ ონ დათ მათ შე
მთ ხვ ევ ის ად გი ლთ ან?

– ჩვ ენ მა თი მო ქმ ედ ებ ები და 
აქ ტი ურ ობა მი ვი ჩნ იეთ სა ეჭ ვოდ. 
ერთ შე მთ ხვ ევ აში ფი ქს ირ დე ბა 
აქ ტი ური მო ქმ ედ ება, მე ორე შე
მთ ხვ ევ აში – შე და რე ბით პა სი
ური. ამ იტ ომ არ ის აუ ცი ლე ბე ლი, 
რომ გა ქა რწ ყლ დეს, ან და და სტ
ურ დეს მა თი მო ნა წი ლე ობა ამ 
სა ქმ ეში. მა თი გა და ად გი ლე ბა ემ
თხ ვე ვა ზუ სტ ად გა რდ აც ვა ლე ბის 
დრ ოს. 

– რა მდ ენ პი რო ვნ ებ აზ ეა სა
უბ არი?

– ერ თი არ არ ის. სა უბ არ ია რა
მდ ენ იმე პი რზე. გვ აქ ვს ეჭ ვი, რომ 
ის ინი ერ თმ ან ეთ თან იყ ვნ ენ და
კა ვშ ირ ებ ულ ნი. ნა წი ლი მა თგ ანი 
გა მო ძი ებ ამ უკ ვე და კი თხა. მე ტს 
ვე რა ფე რს გე ტყ ვით, და ვე ლო დოთ 
გა მო ძი ებ ას.

კიწმარიშვილის 
საქმეზე პროკურატურამ 

ეჭვმიტანილები დაკითხა?!

„საგამოძიებო 
მოქმედება 

აუცილებლად 
სრულყოფილადაა 
ჩასატარებელი, 
რათა გაირკვეს 
მათი უშუალო 
მონაწილეობა 

ეროსი 
კიწმარიშვილის 
გარდაცვალების 

საქმეში“

„საუბარია 
რამდენიმე 

პირზე. გვაქვს 
ეჭვი, რომ ისინი 
ერთმანეთთან 

იყვნენ 
დაკავშირებულნი“
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

ეს სა ქმე ძა ლი ან ჰგ ავს ებ რა
ელი ბი ზნ ეს მე ნე ბის გა ხმ აუ რე
ბულ ის ტო რი ას, მხ ოლ ოდ იმ გა
ნს ხვ ავ ებ ით, რომ იმ დრ ოი ნდ ელ მა 
პრ ოკ ურ ატ ურ ამ შვ ეი ცა რი ელი 
ბი ზნ ეს მე ნე ბის სა ქა რთ ვე ლო ში 
ჩა მო ტყ უე ბა და და პა ტი მრ ება ვერ 
მო ახ ერ ხა. სა მა გი ერ ოდ, ცი ხის 
გზ ას გა უყ ენ ეს შვ ეი ცა რი ელ ებ
ის ქა რთ ვე ლი პა რტ ნი ორი ან დრო 
ჩხ იკ ვი შვ ილი. მან სა სჯ ელ აღ სრ
ულ ებ ის და წე სე ბუ ლე ბა 5წლ ია ნი 
პა ტი მრ ობ ის შე მდ ეგ, 66 წლ ის ას
აკ ში და ტო ვა. 

ყვ ელ აფ ერი კი 2006 წე ლს და იწ
ყო. ზუ რაბ ად ეი შვ ილ ის სც ენ არ ით, 
შვ ეი ცა რი ული კო მპ ან იის – „სი ერა 
ოილ ენ ტე რპ რა იზ ის“ და მფ უძ ნე ბლ
ები სა ქა რთ ვე ლო ში უნ და ჩა მო ეყ ვა
ნათ მა თზე ზე მო ქმ ედ ებ ის მო ხდ ენ
ის მი ზნ ით, რა თა მათ უა რი ეთ ქვ ათ 
ლო ნდ ონ ის სა ერ თა შო რი სო არ ბი
ტრ აჟ ის მი ერ და კი სრ ებ ული ვა ლდ
ებ ულ ებ ებ ის შე სრ ულ ებ აზე. სწ ორ
ედ მს გა ვსი სც ენ არ ით მო ქმ ედ ებ და 
პრ ოკ ურ ატ ურა ებ რა ელი ბი ზნ ეს
მე ნე ბის შე მთ ხვ ევ აში, რო დე საც 
ზუ რაბ ად ეი შვ ილ მა ის ინი მო ტყ უე
ბით ჩა მო იყ ვა ნა სა ქა რთ ვე ლო ში და 
და აპ ატ იმ რე ბი ნა იმ მო ტი ვით, რომ 
მათ რა მდ ენ იმე მი ლი ონი დო ლა რის 
ჩა მო წე რა ზე უა რი გა ნა ცხ ად ეს. 

სა ქმ ის დე ტა ლე ბზე „პრ აი მტ აი
მი“ შვ ეი ცა რი ელი ბი ზნ ეს მე ნე ბის ქა
რთ ველ პა რტ ნი ორს, პა ტი მრ ობ იდ ან 
გა ნთ ავ ის უფ ლე ბულ ან დრო ჩხ იკ ვი
შვ ილს ეს აუ ბრა, თუ მცა სა ნამ 
მის ინ ტე რვ იუს გა გა ცნ

ობთ, მო გი ყვ ებ ით იმ ის შე სა ხებ, რამ 
გა ნა პი რო ბა კო მპ ან ია „სი ერა ოილ 
ენ ტე რპ რა იზ ისა“ და სა ქა რთ ვე ლოს 
შო რის მრ ავ ალ მი ლი ონ ია ნი ვა ლის 
წა რმ ოქ მნა. 

1995 წე ლს უც ხო ელ პა რტ ნი
ორ ებ თან ერ თად ძმ ებ მა ჩხ იკ ვი შვ
ილ ებ მა და აა რს ეს შვ ეი ცა რი ულ
ამ ერ იკ ული კო მპ ან ია „სი ერა ოილ 
ენ ტე რპ რა იზ ის“ წა რმ ომ ად გე ნლ ობა 
სა ქა რთ ვე ლო ში. კო მპ ან ია გა რდ აბ
ნის ე.წ. გრ ეს ზე სა წვ ავ ის შე მო ტა
ნის პრ ოგ რა მას კუ რი რე ბდა, რო
მე ლს აც სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბა 
199798 წლ ებ ში ყი დუ ლო ბდა. ამ ის 
შე მდ ეგ კი მთ ავ რო ბამ შე წყ ვი ტა შე
მო ტა ნილ პრ ოდ უქ ცი აზე თა ნხ ებ ის 
გა და ხდა. ვი ნა იდ ან სა ქა რთ ვე ლოს 
მთ ავ რო ბა ფუ ლს აღ არ იხ დი და, „სი
ერა ოილ ენ ტე რპ რა იზ მა“ სა ქა რთ
ვე ლო ში წა რმ ომ ად გე ნლ ობა და ხუ
რა და ხე ლშ ეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის 
და რღ ვე ვის გა მო სა ერ თა შო რი სო 
არ ბი ტრ აჟს მი მა რთა. ამ პე რი ოდ ში 
ჩხ იკ ვი შვ ილ ებს კო მპ ან ია სთ ან შე
ხე ბა აღ არ ჰქ ონ დათ, რა დგ ან სა ქა
რთ ვე ლოს წა რმ ომ ად გე ნლ ობა 2000 
წლ იდ ან და იხ ურა. სა არ ბი ტრ აჟო 
სა სა მა რთ ლოს გა და წყ ვე ტი ლე ბით, 
2007 წე ლს სა ქა რთ ვე ლოს სა ხე ლმ
წი ფოს ვა ლმა „სი ერა ოილ ენ ტე რპ
რა იზ ის“ სა სა რგ ებ ლოდ 7 მი ლი ონი 
აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. პა რა ლე
ლუ რად და ყა და ღდა სა ქა რთ ვე ლოს 
დი ვი დე ნდ ები ევ რო პულ ბა ნკ ებ ში. 
მა გა ლი თად, „სი ერა ოილ ენ ტე პრ აი
ზის“ სა სა რგ ებ ლოდ ყა და ღა და ედო 
„სა ქნ ავ იგ აც იის“ ფუ ლად აქ ტი ვე ბს 
ჰო ლა ნდ ია სა და სა ფრ ან გე თში. 

რო გო რც ჩა ნს, აღ ნი შნ ული პრ
ობ ლე მის მო გვ არ ება ზუ რაბ 

ადეიშვილი 
შვეიცარიელი 

ბიზნესმენების 
საქართველოში 

ჩამოტყუებასა და 
მათ დაპატიმრებას 

გეგმავდა?
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ად ეი შვ ილს და ევ ალა. გე ნე რა ლურ 
პრ ოკ ურ ატ ურ აში ჯერ კი დევ 2006 
წე ლს შე იქ მნა სპ ეც ია ლუ რი სა გა
მო ძი ებო ჯგ უფი.

ან დრო ჩხ იკ ვი შვ ილი, 
ბი ზნ ეს მე ნი:

– ვი ნა იდ ან 2000 წლ ამ
დე მე და ჩე მი ძმა ვი ყა ვით 
„სი ერა ოილ ენ ტე რპ რა იზ
ის“ პა რტ ნი ორ ები, და იწ ყო 
ჩვ ენი სი სტ ემ ატ ური და ბა
რე ბა გე ნე რა ლურ პრ ოკ ურ
ატ ურ აში. თა ვდ აპ ირ ვე ლად 
ზო გა დი გა სა უბ რე ბე ბის 
მი ზნ ით, რო მე ლიც შე მდ ეგ 
პი რდ აპ ირ შა ნტ აჟ ში გა და
იზ არ და და 2006 წლ ის 18 
ოქ ტო მბ ერს ჩე მი და პა ტი
მრ ებ ით და სრ ულ და. და პა
ტი მრ ებ ამ დე გა მო მძ იე ბე
ლმა კა ხა ჭუ მბ აძ ემ (ამ ჟა
მად სა ნდ რო გი რგ ვლ ია ნის 
სა ქმ ეს იძ იე ბს) გა დმ ოგ ვცა 
ზუ რაბ ად ეი შვ ილ ის და ნა
ბა რე ბი – ჩვ ენ უნ და და გვ
ერ წმ უნ ებ ინა „სი ერა ოილ 
ენ ტე რპ რა იზ ის“ შვ ეი ცა
რი ელი პა რტ ნი ორ ები, უა
რი ეთ ქვ ათ მო თხ ოვ ნილ 
თა ნხ აზე. წი ნა აღ მდ ეგ 
შე მთ ხვ ევ აში ხა ნგ რძ ლი
ვი პა ტი მრ ობა მე ლო და 
მე, ხო ლო ჩე მს ძმ ას გა
მო იყ ენ ებ დნ ენ ფუ ლის მო
სა ტა ნად და შვ ეი ცა რი ელი 
პა რტ ნი ორ ებ ის სა ქა რთ ვე
ლო ში ჩა მო სა ყვ ან ად. ჩვ ენ გა
ნვ უმ არ ტეთ კა ხა ჭუ მბ აძ ეს, რომ 
კო მპ ან იი დან ჩვ ენ 2000 წე ლს გა
მო ვე დით და მას შე მდ ეგ არ ან აი რი 
შე ხე ბა შვ ეი ცა რი ელ პა რტ ნი ორ ებ
თან არ გვ ქო ნია, რა ზეც გვ იპ ას უხა, 
რომ ეს მი სი პრ ობ ლე მა არ იყო და 
თუ შვ ეი ცა რი ელ ებ თან კა ვშ ირს ვერ 
გა მო კვ ეთ დნ ენ, სხ ვა სა ქმ ეს მო ნა ხა
ვდ ნენ და სა პა ტი მრ ებ ლად.

– და რა იყო ის სა ქმე, რის სა ფუ
ძვ ელ ზეც და გა პა ტი მრ ეს?

– პრ ოკ ურ ატ ურ ის თვ ის ცნ ობ ილი 
იყო, რომ ჩე მს ოჯ ახს და ფუ ძნ ებ ული 
ჰქ ონ და სა აქ ციო სა ზო გა დო ება „კე
და რი“. ამ კო მპ ან იის პა რტ ნი ორ ებ ის 
წი ნა აღ მდ ეგ გა მო ძი ება და იწ ყო 2006 
წე ლს. სრ ულ იად უკ ან ონ ოდ და მა კა
ვეს და მი მც ეს პა სუ ხი სგ ებ აში. 1999 
წე ლს ჩი ნე თის სა ხა ლხო რე სპ უბ ლი
კამ სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბას ეკ ონ
ომ იკ ური სი ძნ ელ ეე ბის გა და ლა ხვ ის 
მი ზნ ით, ჩი ნუ რი ხის სა შრ ობი მა ნქ
ანადა ნა დგ არ ებ ის შე სა ძე ნად გა მო
უყო 3 მი ლი ონი იუ ანი (და ახ ლო ებ ით 
700.000 ლა რი). ჩი ნუ რი გრ ან ტის 
მი მღ ებ ად და მტ კი ცდა ეკ ონ ომ იკ
ის სა მი ნი სტ რო. სწ ორ ედ მას უნ და 
გა მო ეც ხა დე ბი ნა ტე ნდ ერი და გრ
ან ტის ფა რგ ლე ბში შე ძე ნი ლი პრ ოდ
უქ ცია – ხის სა შრ ობი და ნა დგ არ ები 
ლი ზი ნგ ით გა და ეცა გა მა რჯ ვე ბუ
ლი სთ ვის. სწ ორ ედ ამ ტე ნდ ერ ში გა
იმ არ ჯვა სს „კე და რმა“ და 2001 წლ ის 
სე ქტ ემ ბე რში გა ფო რმ და ლი ზი ნგ ის 
ხე ლშ ეკ რუ ლე ბა ეკ ონ ომ იკ ის სა მი ნი
სტ რო სთ ან. ჩა ვი ბა რეთ სა შრ ობი, მა
გრ ამ მუ შა ობ ის პრ ოც ეს ში გა ირ კვა, 
რომ თი თო ეუ ლი კა მე რა 100 კვ.მ 
ნე დლ ეუ ლის გა მო შრ ობ ის ნა ცვ ლად, 
აშ რო ბდა მხ ოლ ოდ 60ს. ჩა ვა ტა რეთ 
ექ სპ ერ ტი ზა სა ქა რთ ვე ლოს ტე ქნ იკ
ური უნ ივ ერ სი ტე ტის ექ სპ ერ ტი ზის 

ცე ნტ რში, რი თაც და და სტ ურ და ეს 
ფა ქტი. ეს ვა ცნ ობ ეთ ეკ ონ ომ იკ ის 
სა მი ნი სტ როს, რო მე ლმ აც თა ვი აა
რი და პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას. ამ იტ ომ 
მა ში ნვე მი ვმ არ თეთ სა სა მა რთ ლოს 
და სწ ორ ედ სა სა მა რთ ლოს გა და წყ
ვე ტი ლე ბის სა ფუ ძვ ელ ზე მო ხდა ვა
ლდ ებ ულ ებ ათა ურ თი ერ თგ აქ ვი თვა. 
ად ეი შვ ილ ის პრ ოკ ურ ატ ურ ამ გა და
წყ ვი ტა, „გა ეც ოც ხლ ებ ინა“ ზე მო ხს
ენ ებ ული და ვა ეკ ონ ომ იკ ის სა მი
ნი სტ რო სთ ან. პრ ოკ ურ ატ ურ ის 
და ვა ლე ბით ექ სპ ერ ტი ზის ერ
ოვ ნუ ლი ბი ურ ოს 2006 წლ ის 18 
სე ქტ ემ ბრ ის და სკ ვნ ით და დგ
ინ და, რომ ვი თო მდა ხის სა შრ
ობი კა მე რე ბის ტე ვა დო ბა შე
ეს აბ ამ ებ ოდა მის სა პა სპ ორ ტე 
მო ნა ცე მე ბს და მე ტე ქნ იკ ური 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ექ სპ ერ ტი ზის 
გა ყა ლბ ებ ის გზ ით მო ვა ხდ ინე 
ვა ლდ ებ ულ ებ ათა ურ თი ერ თგ
აქ ვი თვა. პრ ოკ ურ ატ ურ ის და
კვ ეთ ით ჩა ტა რე ბულ და სკ ვნ ას 
ხე ლს აწ ერს სა მხ არ აუ ლის ბი ურ ოს 
არ ას პე ცი ალ ის ტი ექ სპ ერ ტი ნუ გზ
არ ბე ლქ ან ია, რო მე ლიც დღ ეს უკ ვე 
აღ ია რე ბს, რომ მას ყა ლბი და სკ ვნა 
ჩე მი და პა ტი მრ ებ ის მი ზნ ით და აწ
ერ ინ ეს. პრ ეს აში გა მო ქვ ეყ ნდა ექ
სპ ერტ ბე ლქ ან იას ინ ტე რვ იუ სულ 
სხ ვა თე მა ზე, ვი ნა იდ ან ეს ექ სპ ერ ტი 
ჟვ ან იას სა ქმ ეში გა რკ ვე ულ სა მუ შა
ოე ბში იყო ჩა რთ ული და ამ კუ თხ ით 
სა უბ რო ბდა. იქ ახ სე ნა, მე ყვ ელ აზე 
მძ იმ ედ მა ხს ოვს ჩხ იკ ვი შვ ილ ის სა
ქმე, რო მე ლს აც 5 წე ლი მი უს აჯ ესო. 

მა იძ ულ ეს, ყა ლბი და სკ ვნა გა მე ცა 
მის სა ქმ ეზ ეო. ჩე მი მო თხ ოვ ნაა, რომ 
ეს ად ამ ია ნი მი ეც ეს სი სხ ლის სა მა
რთ ლის პა სუ ხი სგ ებ აში. რო გო რც 
ვი ცი, პრ ოკ ურ ატ ურ ამ ჩე მი სა ქმ ის 

გა მო ძი ება და ას რუ ლა, თუ მცა სა სა
მა რთ ლო ში არ აფ რით არ აგ ზა ვნ ის. 

– რა ტომ თქ ვენ და არა, თუ ნდ აც 
თქ ვე ნი ძმა? 

– იმ იტ ომ, რომ ჩე მი ძმა ამ ერ იკ ის 

მო ქა ლა ქეა და ვერ გა უბ ედ ეს. სა ნამ 
მე უკ ან ონო ბრ ალ დე ბით თა ვი სუ
ფლ ებ ის აღ კვ ეთ ის და წე სე ბუ ლე ბა ში 
ვი მყ ოფ ებ ოდა, გა მო მძ იე ბე ლმა კა ხა 
ჭუ მბ აძ ემ კვ ლავ და იბ არა ჩე მი ძმა 
და უთ ხრა, რომ ჩე მი თა ვი სუ ფლ ებ
აზე გა მო სვ ლის ერ თა დე რთი  შა ნსი 
იქ ნე ბო და, თუ კი ის შვ ეი ცა რი აში წა

ვი დო და და ყო ფილ პა რტ ნი ორ ებს 
და არ წმ უნ ებ და, უა რი ეთ ქვ ათ 

სა ქა რთ ვე ლოს მი მა რთ არ სე
ბუ ლი მო თხ ოვ ნის უფ ლე
ბა ზე. წი ნა აღ მდ ეგ შე მთ ხვ
ევ აში მე მთ ელ და რჩ ენ ილ 
სი ცო ცხ ლეს ცი ხე ში გა ვა
ტა რე ბდი. ჩე მი ძმა მა რთ
ლაც შე ხვ და შვ ეც ია რი ელ
ებს და ის ინი და ით ან ხმა, 
უა რი ეთ ქვ ათ სა პრ ოც ენ
ტო სა რგ ებ ელ ზე, რაც მნ
იშ ვნ ელ ოვ ნად ამ ცი რე ბდა 

ვა ლს. ამ ის მი უხ ედ ავ ად, ზუ
რაბ ად ეი შვ ილ მა „სი ერა ოილ 

ენ ტე რპ რა იზ ის თვ ის“ ძი რი თა
ნხ ის, 1,5 მი ლი ონი დო ლა რის 

გა და ხდ ის ნა ცვ ლად ძვ ირ ად ღი რე
ბუ ლი ამ ერ იკ ული სა ად ვო კა ტო კო
მპ ან ია და იქ ირ ავა, რა თა ამ კო მპ ან
იას და ვა ეწ არ მო ებ ინა „სი ერა ოილ 
ენ ტე რპ რა იზ თან“. სა ბო ლოო ჯა მში, 
სა ქა რთ ვე ლოს მთ ავ რო ბას მა ინც 
მო უწ ია და ვა ლი ან ებ ის სრ ული და
ფა რვა და რი ცხ ული პრ ოც ენ ტე ბით 
(7 მი ლი ონ აშშ დო ლა რზე მე ტი). ად
ეი შვ ილ ის წყ ალ ობ ით, სა ბო ლო ოდ, 
4ჯერ მე ტი თა ნხა გა ვი და ქვ ეყ ნის 
ბი უჯ ეტ იდ ან, რა მაც ზუ რაბ ად ეი

შვ ილი კი დევ უფ რო გა აბ ორ ოტა. 
პა რა ლე ლუ რად, 200607 წლ ებ ში 
მი მდ ინ არ ეო ბდა ზე წო ლა „სი ერა 
ოილ ენ ტე რპ რა იზ ის“ სა ქა რთ ვე ლოს 
წა რმ ომ ად გე ნლ ებ ის თა ნა მშ რო მლ
ებ ზე, რა თა მათ ეღ ია რე ბი ნათ, რომ 
რე ალ ურ ად სა ქა რთ ვე ლო ში მა ზუ თი 
არ შე მო დი ოდა და ვი თო მდა ჩე მი ხე
ლმ ძღ ვა ნე ლო ბით დგ ებ ოდა ყა ლბი 
მი ღე ბაჩა ბა რე ბის აქ ტე ბი. ცი ხე ში 
გა მო მწ ყვ დე ვის მუ ქა რით, ზე წო ლა 
ხო რც იე ლდ ებ ოდა ერთერთ თა ნა
მშ რო მე ლზე, ირ აკ ლი ცი ნც აძ ეზე, 
რო მე ლმ აც ზე წო ლას ვერ გა უძ ლო 
და სი ცო ცხ ლე თვ ით მკ ვლ ელ ობ ით 
და ას რუ ლა. 

– ექ სპ ერტ ბე ლქ ან იას მი მა რთ 
სა ქმე არ აღ ძრ ულა?

– გა მო ძი ება და სრ ულ ებ ულ ია, 
თუ მცა პრ ოკ ურ ატ ურა არ იღ ებს ბე
ლქ ან იას პა სუ ხი სგ ებ აში მი ცე მის და
დგ ენ ილ ებ ას. ეს პრ ოც ესი ჭი ან ურ
დე ბა, ამ ას ობ აში კი იწ ურ ება ბე ლქ
ან იას მი ერ ჩა დე ნი ლი და ნა შა ულ ის 
ხა ნდ აზ მუ ლო ბის ვა და. სა გა მო ძი ებო 
ორ გა ნოს მი ერ ამ ვა დის შე გნ ებ ულ
ად გა შვ ება, სა მო ხე ლეო და ნა შა ულ
ია. მე მა ქვს მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბი ზე წო
ლის ფა ქტ ებ ზე ზუ რაბ ად ეი შვ ილ ის 
მხ რი დან, ამ იტ ომ მო ვი თხ ოვ, და იწ
ყოს სი სხ ლის სა მა რთ ლე ბრ ივი დე
ვნა მის მი მა რთ, კო ნკ რე ტუ ლად ჩე მი 
სა ქმ ის სა ფუ ძვ ელ ზე. 70 წლ ის კა ცი 
ვარ, დი აბ ეტ ის მძ იმე ფო რმ ით და ავ
ად ებ ული. მი ნდა, ჩე მს შვ ილ ებ სა და 
ოჯ ახს და ვუ ტო ვო პა ტი ოს ანი კა ცის 
სა ხე ლი და არა თა ღლ ით ის. 

მსგავსი სცენარით 
მოქმედებდა 

პროკურატურა ებრაელი 
ბიზნესმენების 

შემთხვევაში, როდესაც 
ზურაბ ადეიშვილმა ისინი 
მოტყუებით ჩამოიყვანა 

საქართველოში და 
დააპატიმრებინა იმ 
მოტივით, რომ მათ 

რამდენიმე მილიონი 
დოლარის ჩამოწერაზე 

უარი განაცხადეს

„ჩვენ უნდა დაგვერწმუნებინა „სიერა ოილ ენტერპრაიზის“ შვეიცარიელი 
პარტნიორები, უარი ეთქვათ მოთხოვნილ თანხაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
ხანგრძლივი პატიმრობა მელოდა მე, ხოლო ჩემს ძმას გამოიყენებდნენ ფულის 
მოსატანად და შვეიცარიელი პარტნიორების საქართველოში ჩამოსაყვანად“

„პრ ოკ ურ ატ ურ ის და კვ ეთ ით 
ჩა ტა რე ბულ და სკ ვნ ას ხე ლს 
აწ ერს სა მხ არ აუ ლის ბი ურ ოს 
არ ას პე ცი ალ ის ტი ექ სპ ერ ტი 
ნუ გზ არ ბე ლქ ან ია, რო მე ლიც 

დღ ეს უკ ვე აღ ია რე ბს, რომ 
მას ყა ლბი და სკ ვნა ჩე მი 
და პა ტი მრ ებ ის მი ზნ ით 

და აწ ერ ინ ეს“

„გა მო ძი ება 
და სრ ულ ებ ულ ია, 

თუ მცა 
პრ ოკ ურ ატ ურა არ 
იღ ებს ბე ლქ ან იას 
პა სუ ხი სგ ებ აში 

მი ცე მის 
და დგ ენ ილ ებ ას“
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სო ფო ნა რჩ ემ აშ ვი ლი „მო ამ ბი
დან“ მა ხს ოვს. პა ტა რა ვი ყა ვი, მა
გრ ამ იმ პე რი ოდ ის ტე ლე ვი ზი ის 
გა მო რჩ ეუ ლი წა მყ ვა ნი სი ლა მა ზით 
და მა მა ხს ოვ რდა. მგ ონი, მი სი მს გა
ვსი ვა რც ხნ ილ ობ აც მი ნდ ოდა მქ
ონ ოდა. ეკ რა ნი დან სა კმ აოდ დი დი 
ხა ნი გა უჩ ინ არ ებ ული ლა მა ზი სო
ფო ერ თხ ელ აც „იმ ედ ის“ „შუ ად ღე
ში“ გა მო ჩნ და. ინ ტე რვ იუს ჩა წე რის 
იდ ეა რომ გა მი ჩნ და, „და ვგ უგ ლე“, 
ვი ფი ქრე, გა და ვხ ედ ავ პრ ეს ის თვ ის 
მი ცე მულ სო ფოს ინ ტე რვ იუ ებსმე
თქი. რა მო გი გო ნია?! ინ ტე რვ იუ ვერ 
ვი პო ვე. „მე ის ეთი სა მს ახ ური მქ ონ
და, არც ვლ აპ არ აკ ობ დი და არც „ვი
გუ გლ ებ ოდი“. რაც 
უკ რა ინ იდ ან 

ეტ აზე და ჯდ ომ აც. დი ნე ბის სა წი ნა აღ
მდ ეგ ოდ – სო ფო ნა რჩ ემ აშ ვი ლი.

„სხ ვა ზე არ ავ ინ ფი ქრ ობს“
სო ფო ნა რჩ ემ აშ ვი ლი: სა ქმე არ მქ

ონ და, ბი ოქ იმ იის სტ უდ ენ ტი ვი ყა ვი და 
ახ ლო ბლ ებ მა ტე ლე ვი ზი აში და მი ძა ხეს. 
ჯერ იყო ტე ლე კო მპ ან ია „მე რმ ისი“, სა
დაც ლე ლა გო ცი რი ძე სთ ან (ზუ რა ყი
ფშ იძ ის მე უღ ლე) ერ თად ვმ უშ აო ბდი, 
ნა ნა დე ვდ არ ია ნი იყო ჩვ ენი უფ რო სი. 
მე რე იყო ჯერ „მე ორე არ ხი“ და მე რე 
„პი რვ ელი არ ხი“. ის წლ ები ახ ალ გა ზრ
დო ბა სთ ან ას ოც ირ დე ბა. ყვ ელ აფ ერს 
უძ ლებ, ყვ ელ აფ ერი ლა მა ზია. წყ ალი 
არ იყო, შუ ქი არ იყო, სა ბუ რა ვე ბს ან
თე ბდა ხა ლხი, დი ლის ექ ვს სა ათ ზე 
პუ რის რი გში ვი დე ქით. მა ინც ბე დნ იე
რე ბი ვი ყა ვით იმ ით, რაც გვ ქო ნდა. უკ
რა ინ იდ ან რომ ჩა მო ვე დი, ჩე მი თბ ილ
ისი აღ არ და მხ ვდა. ყვ ელ აფ ერი არ ის 
ურ თი ერ თო ბე ბი  ოჯ ახ იც, ქა ლა ქიც. 

მე ჩე მი თბ ილ ისი მა ინც მა ქვს შე მო
ნა ხუ ლი, რო მე ლიც დღ ეს აც მი ყვ
არს. ის ჩე მს სა ხლ ში და ჩე მი მე გო

ბრ ებ ის წრ ეშ ია. გა რეთ ბე ვრი რამ 
უც ხოა ჩე მთ ვის. შე იძ ლე ბა 
მე ჩა მო ვრ ჩი და ად ამ ია ნე ბი 
ახ ლა სხ ვა ღი რე ბუ ლე ბე ბით 

ცხ ოვ რო ბენ. ჩე მთ ვის კო მფ
ორ ტუ ლია ის ვი წრო წრე, 

რაც ჩე მს გა რე მო ცვ აშ ია. 
გა ცა ლკ ევ ებ ული და გა თი

თო კა ცე ბუ ლია ყვ ელა, ყვ ელა 
მხ ოლ ოდ თა ვის თა ვზე ფი ქრ ობს. 
სხ ვა ზე არ ავ ინ ფი ქრ ობს. აუ ცი
ლე ბლ ად უნ და გი ყვ არ დეს სხ ვა, 

თა ნა მშ რო მე ლი, თა ნა მო ქა ლა ქე, 
მე ზო ბე ლი, გვ ერ დში მდ გო მი. ალ ბათ, 
ამ ან გა აფ უჭა ეს ურ თი ერ თო ბე ბი. 

შვ იდი წე ლი იმ უშ ავა ტე ლე ვი ზი აში, 
რო მლ ის პა რა ლე ლუ რად მე რი აში სა
ინ ფო რმ აც იო სა მს ახ ურ ის უფ რო სად 
მუ შა ობ და. ტე ლე ვი ზი ას ძი რი თად სა
ქმ ია ნო ბად არ ას დრ ოს მი იჩ ნე ვდა, უფ
რო გა ტა ცე ბად მი იჩ ნე ვდა. „ჩე მი და მო
კი დე ბუ ლე ბა ტე ლე ვი ზი ის ად მი არ ას
ერ იო ზული იყო. გა რთ ობა უფ რო იყო. 
სე რი ოზ ული იყო სწ ავ ლა, სა მე ცნ იე რო 
ხა რი სხი, დი პლ ომ ატ იუ რი სა მს ახ ური, 
მე რია, გა მგ ებ ლის მო ად გი ლე ობა. მე
რი ის კუ ლტ ურ ის, სპ ორ ტის, ახ ალ გა
ზრ დუ ლი დე პა რტ ამ ენ ტის უფ რო სის, 
და თო ოქ იტ აშ ვი ლის მო ად გი ლე ვი ყა
ვი.

ლა ლი მი ნდ ელს
– მო გწ ონ დათ ცნ ობ ილი რომ იყ

ავ ით? 
– რა ცნ ობ ილი მე ვარ და ყო ვე ლთ

ვის მე რი დე ბო და თუ მც ობ დნ ენ. სა
სი ამ ოვ ნოა, რომ უც ნო ბე ბი სა ხე ლით 
მო გმ არ თა ვენ, მა გრ ამ უხ ერ ხუ ლო ბას 
მი ქმ ნი და და ას ეა ახ ლაც. რო მე ლი 
ჯუ ლი ეტა მა ზი ნა მე ვარ. დი დი უნ და 
იყო, რომ ეს შე იფ ერო. ალ ენ დე ლო ნს 
ვუ ყუ რე ბდი და მან ის, რო გო რიც არ ის 
წლ ებ ის მა ნძ ილ ზე და იმ სა ხუ რა. მა შინ 
ბე ნზ ინი არ იყო და ვი ღა ცე ბი ბე ნზ ინს 
მჩ უქ ნი დნ ენ. რო დე საც რე სტ ორ ან ში 
ჩე მს მა გი და ზე უც ნო ბე ბი შა მპ ან ურს 
გა მო გზ ავ ნი დნ ენ, სა წყ ალი ჩე მი ქმ არი 
მა შა ყი რე ბდა, ქა ლბ ატ ონ ლა ლი მი ნდ
ელს გვ ერ დი თა მა გი დი და ნო. 

– შე ად არ ეთ ძვ ელი და ახ ალი ტე
ლე ვი ზია.

– „იმ ედ ში“ რომ მი თხ რეს, თმ ას და 
მა კი აჟს გა გი კე თე ბთო, გა მი კვ ირ და. 
ად რე ჩე მი და მი ნი სტ რთა კა ბი ნე ტში 
მუ შა ობ და. დე ნი მა სთ ან იყო და თმ ას 
იქ ვი ვა რც ხნ იდი. მო ვდ იო დი ტე ლე ვი
ზი აში და მა კი აჟს ჩე მით ვი კე თე ბდი. 
რა საც ვი შო ვი დით, იმ ას ვი სვ ამ დით. 
ლე ნი ნგ რა დის ტუ შე ბი და რა ღაც და
ფქ ული „აგ ურ ის“ რუ მი ანა. არ იყო 
სუ ფლ იო რი და აპ არ ატ ურა. ახ ლა ტე
ლე ვი ზი აში მუ შა ობა კო მფ ორ ტია. პრ
ოფ ეს იო ნა ლმა ზა ზა და რა სე ლმა გვ ას
წა ვლა ყვ ელ აფ ერი. რო გო რი კა რგი აპ
არ ატ ურ აც არ უნ და გქ ონ დეს, ჩე მთ ვის 
ტე ლე ვი ზია ად ამ ია ნუ რი რე სუ რს ია. 
რა ვა რც ხნ ილ ობ აც არ უნ და გქ ონ დეს, 
თუ თა ვში არ აფ ერი გი ყრ ია, არ აფ ერი 
გა მო დის. ჩე მთ ვის, ად ამ ია ნი სთ ვის მი
უღ ებ ელი რა ღა ცის რე იტ ინ გი სთ ვის 
გა კე თე ბა, მი უღ ებ ელი რჩ ება. ხა რი სხი 
უფ რო ღი რე ბუ ლია და არა რე იტ ინ გი.

კი ევი
თა ვდ აც ვის სა მი ნი სტ რო ში ად მი

ნი სტ რა ცი ის უფ რო სის მო ვა ლე ობ ას 
ას რუ ლე ბდა. სა მწ ლი ანი თა ნა მშ რო მლ
ობ ის შე მდ ეგ მი იღო გა მო წვ ევა და ექ
ვსი წლ ით წა ვი და კი ევ ში. „ახ ალი ჩა სუ
ლი ვი ყა ვი კი ევ ში, რომ ხე ლში იქ აუ რი 

ჟუ რნ ალი ჩა მი ვა რდა, სა დაც თი კა კა
ნდ ელ აკ ის ინ ტე რვ იუს ვკ ით ხუ ლო ბდი. 
ინ ტე რვ იუ ასე იწ ყე ბო და. „ეკ ით ხე ბი ან 
– რა ტომ მო გი ნდ ათ ტე ლე ვი ზი აში მუ
შა ობა? თი კა პა სუ ხო ბს – იმ დრო იყო 
ას ეთი წა მყ ვა ნი – სო ფი კო ნა რჩ ემ აშ
ვი ლი, იმ პე რი ოდ ის რუ ხი ფე რე ბი სგ ან 
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my View ჩა მო ვე დი, ინ ტე რვ იუც არ მი მი ცია. 
თვ ით ონ აც მი კვ ირს მე ორ ედ რა ტომ 
ამ ოვ ყა ვი თა ვი ამ გა უგ ებ რო ბა ში – 
ტე ლე ვი ზი აში. ცხ ოვ რე ბა ისე მო ბრ
უნ და, რომ ის ევ და ვბ რუ ნდი ტე ლე
ვი ზი აში, რა ზეც ვე რც ვი ფი ქრ ებ დი.

ექ ვსი წე ლი სა ქა რთ ვე ლოს თა ვდ
აც ვის სა მი ნი სტ რო ში  წა რმ ომ ად გე ნე
ლი გა ხლ დით უკ რა ინ აში. 2013 წლ ის 
ზა ფხ ულ ში რომ და ვბ რუ ნდი სა ქა რთ
ვე ლო ში ის ევ სა მი ნი სტ რო ში გა ვა გრ
ძე ლე მუ შა ობა. და მი რე კა თა მარ ღვ
ინ ია ნი ძემ, „შუ ად ღის“ პრ ოდ იუ სე რმა 
და წა მყ ვა ნო ბა შე მო მთ ავ აზა. არც 
და ვუ შვ ებ დი ას ეთ რა მეს. სტ უდ ენ
ტო ბის მე რე ერ თი დღ ეც არ ყო ფი ლა 
არ მე მუ შა ოს. ბე დი სწ ერ ის მჯ ერა. პრ
ოტ ეჟე, „კრ იშა“ და პა ტრ ონი არც ერთ 
სა მს ახ ურ ში არ მყ ოლ ია. თა ვი სით ვხ
ვდ ებ ოდი ყვ ელ გან. ჩე მთ ვის ძა ლი ან 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი იყო, რომ პო ლი ტი კა

სთ ან შე ხე ბა არ ჰქ ონ ოდა გა და ცე
მას. მე ორე ფა ქტ ორი იყო გა და ცე

მის კო ლე ქტ ივი, სა დაც კო მფ ორ ტუ
ლად ვგ რძ ნობ თა ვს. ტე ლე ვი ზი აში 
და ბრ უნ ებ ას არ ვნ ან ობ. კა რგ ად ვარ. 
მა გრ ამ კი ევი არ ის ჩე მი ცხ ოვ რე ბის 
გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი ნა წი ლი, მი ყვ არს 
და მე ნა ტრ ება. გუ ლი მტ კი ვა, რომ იქ 
ას ეთი სი ტუ აც იაა დღეს“, – სა უბ არი 
და ვი წყ ეთ მე და ქა ლბ ატ ონ მა სო ფომ. 
„ელ ას ტი კე ბშ იც“ ელ ეგ ან ტუ რი და 
რა ფი ნი რე ბუ ლია. მის შე მხ ედ ვა რეს 
მკ ვე თრი მა კი აჟ ის გა კე თე ბაც მო გი
ნდ ებ ათ და ფო რმ აში ჩა სა დგ ომ ად დი

სოფო ნარჩემაშვილი პირველად თავის პირად ცხოვრებაზე

„მსგავსი ადამიანი 
არ შემხვედრია 
და მას შემდეგ 

მარტოც ამიტომ 
ვარ. უზარმაზარი 

სიყვარული იცოდა, 
რაც ჰქონდა 

უნდა გაეცა. რომ 
ვიქორწინეთ 22 

წლის იყო, ერთად 
გავიზარდეთ. 
ვიცოდი, რომ 

ამქვეყნად ყველაზე 
მეტად ვუყვარდი“

„სტუდენტობის მერე 
ერთი დღეც არ ყოფილა არ 

მემუშაოს. ბედისწერის მჯერა. 
პროტეჟე, „კრიშა“ და პატრონი 

არც ერთ სამსახურში არ 
მყოლია. თავისით 

ვხვდებოდი ყველგან“

„ასაკში 
ნაოჭი 
გიხდება, 
ჩემი აზრით, 
ღირსეულად 
დაბერება 
სჯობს“

„მე ისეთი სამსახური მქონდა, 
არც ვლაპარაკობდი და არც 

„ვიგუგლებოდი“. რაც უკრაინიდან 
ჩამოვედი, ინტერვიუც არ მიმიცია. 
თვითონაც მიკვირს მეორედ რატომ 
ამოვყავი თავი ამ გაუგებრობაში – 

ტელევიზიაში“
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ამ ოვ არ დნ ილი, უზ ადო სი ლა მა ზის ქა
ლბ ატ ონი, სო ფი ლო რ ენს ჰგ ავ და. სა მი 
წე ლი ვა კვ ირ დე ბო დი მას და გა მი ჩნ და 
სუ რვ ილი ამ პრ ოფ ეს იას და ვუ ფლ
ებ ოდი“. ეს ძა ლი ან მე სი ამ ოვ ნა. თი კა 
კა ხა კა ლა ძე სთ ან მე გო ბრ ობ და. კა ხას 
თი ნას ნო მე რი გა მო ვა რთ ვი, მა დლ ობ
ის თვ ის და ვუ რე კე. გა გი ჟდა. ჩა მო ვი და 
და ვნ ახე. 

ახ ალ მა გა მო წვ ევ ამ და მა ინ ტე რე სა, 
სი ახ ლე ები მი ყვ არს, ცო ტა მე ში ნო
და. ქა ლი სთ ვის სა პა სუ ხი სმ გე ბლო და 
რთ ული სა მუ შა ოა. დი პლ ომ ატ იუ რი 
სა მს ახ ურ ის გა მო ცდ ილ ება არ მქ ონ
ია. თუ მცა რა ტო მაც არამე თქი და გა
ვრ ის კე. თა ვი დან მა რტო ვი ყა ვი. მე რე 
ჩე მი ქა ლი შვ ილი ჩა მო ვი და და კი ევ ის 
სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა თა უნ
ივ ერ სი ტე ტში სწ ავ ლო ბდა. მე რე ის ევ 
მა რტო და ვრ ჩი. სულ ექ ვსი წე ლი და 
რვა თვე. კი ევი თბ ილი ქა ლა ქია და 
ოჯ ახ ის წე ვრ ივ ით მე ნა ტრ ება ხო ლმე. 
პო სტ სა ბჭ ოთა ქვ ეყ ნის ქა ლა ქია. ჩე
მთ ვის იმ პე რი ოდ იდ ან ღია და ლა ღი 
ურ თი ერ თო ბე ბი მო დის. კი ევ ში ეს სი
ლა ღე თვ ალ ში სა ცე მია. ძა ლი ან კა რგი 
ხა ლხ ია უკ რა ინ ელ ები. მე იდ ნის ამ ბე
ბა მდე ტო ტა ლუ რი სა ბჭ ოთა წყ ობა 
იყო. რა დი კა ლუ რად შე იც ვა ლა ყვ ელ
აფ ერი. იქ ბე ვრი მე გო ბა რი მყ ავს. რო
გო რც კი ორი თა ვი სუ ფა ლი დღე ჩა მი
ვა რდ ება, გა ვრ ბი ვარ ხო ლმე. სა ხლი 
მქ ონ და იქ. რომ მო ვდ იო დი, შვ ილ ებს 
და ვუ რე კე, მო ვდ ივ არმე თქი. ქა ლი
შვ ილს ეწ ყი ნა, დე და, რას მე ლა პა რა
კე ბი, კი ევ ში რომ ჩა ვალ სა ხლი აღ არ 
გვ ექ ნე ბაო? სა ელ ჩო სთ ან ახ ლოს ლევ 
ტო ლს ტო ის ქუ ჩა ზე ვც ხო ვრ ობ დით, 
ერთერთ ცე ნტ რა ლურ – ტა რას შე ვჩ
ენ კოს ბუ ლვ არ ზე, იქ ვეა ბო ტა ნი კუ რი 
ბა ღი. ძა ლი ან კა რგი მე ზო ბლ ები მყ ავ
და. მო მე ნტს არ ვუ შვ ებ ან და ბა დე ბის 
დღ ეზე ან ქო რწ ილ ში არ ჩა ვი დე. კო
მუ ნი კა ბე ლუ რი, თბ ილი ხა ლხ ია, კა
რგი უფ რო მე ტია, ვი დრე ცუ დი. 

დი პლ ომ ატ იუ რი სა მს ახ ური სა ინ

ტე რე სოდ და ტვ ირ თუ ლია. და უს რუ
ლე ბე ლი შე ხვ ედ რე ბი და მი ღე ბე ბი. 
მი ღე ბა ზე სა ინ ტე რე სო სი ტუ აც იაა. 
ზე მდ ეტი სი ტყ ვა და შე უფ ერ ებ ელი 
ჩა ცმ ულ ობა არ გე პა ტი ება. ას ეთ ვა
რც ხნ ილ ობ ას, რაც ახ ლა მა ქვს, იქ 
ვერ გა ვი კე თე ბდი. თა ვი სი ეტ იკ ეტი 
აქ ვს ყვ ელ აფ ერს. ტე ლე ვი ზი აში რომ 
მო ვე დი, აღ მო ჩნ და, რომ მხ ოლ ოდ პი
ჯა კე ბი მქ ონ და, ის, რაც იქ მე ცვა. ჩა
ნთა, ვა რც ხნ ილ ობა, სა მკ აუ ლი  ყვ ელა 
დე ტა ლი მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია. შე იძ ლე ბა 
ერ თი პა ტა რა დე ტა ლის გა მო ის ეთი 
უა რყ ოფ ითი და მო კი დე ბუ ლე ბა გა მო
იწ ვიო, რომ ჩა თვ ალ ეთ, არ ას ოდ ეს მათ 
დო ნე ზე აღ არ იქ ნე ბით. არ ავ ინ გე ტყ
ვით, მა გრ ამ მათ თვ ალ ში და ბლა და იწ
ევთ. ეს ყვ ელ აფ ერი ვი სწ ავ ლე. 

რუ სეთსა ქა რთ ვე ლოს ომ ის დრ ოს 
მე იქ ვმ უშ აო ბდი. სა მხ ედ რო უწ ყე ბა ში 
ყვ ელა სი ტყ ვა, შე მო ხე დვა, ნა ბი ჯი უნ
და მო ზო მო და და ფი ქრ დე. შე იძ ლე ბა 
ის ეთი შე დე გი მო ჰყ ვეს, ვერ გა მო ას
წო რო.

 – მა კი აჟს იკ ეთ ებ დით?
 – რა სა კვ ირ ვე ლია, მკ ვე თრი მა კი

აჟი არ მქ ონ და. ასე მა სხ არ ას ავ ით ჩა
ცმ ულდა ხუ რუ ლი იქ არ და ვდ იო დი. 
ახ ლა მო მწ ონს ამ მა სხ არ ის იმ იჯი, თმა 
თი თქ მის გა და ვი პა რსე, რა ფე რის პო
მა და საც მი ნდა ვი სვ ამ. რომ ჩა მო ვე დი 

დი დი ხა ნი და მჭ ირ და კო მპ ლე ქს ის მო
სა ხს ნე ლად. მთ ელი ცხ ოვ რე ბა და ბო
ლოს, მით უმ ეტ ეს, ის ეთი სა მს ახ ური 
მქ ონ და, რომ არ უნ და მე ლა პა რა კა და 
სი ჩუ მის შე ნა რჩ უნ ებ ას ვს წა ვლ ობ დი. 
ტე ლე ვი ზი აში პი რი ქით, მე უნ და მე
ლა პა რა და სხ ვას მო ეს მი ნა. ეს ტრ ან
სფ ორ მა ცი ის ურ თუ ლე სი ფო რმა იყო 
ჩე მთ ვის. რა ღა ცას ვჯ ახ ირ ობ. 

 – სა მი ნი სტ რო სთ ვის პი ჯა კე ბს 
სად იძ ენ დით?

 – კი ევ ში მა ღა ზი აში ვი ძე ნდი. მთ ავ
არ ია სა მო სი ჩე მთ ვის კო მფ ორ ტუ ლი 
იყ ოს, ბრ ენ დს მნ იშ ვნ ელ ობა არ აქ ვს. 
გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი არ აფ ერი მც მია. 
თუ კა რგი ჩა ნთა მი ჭი რა ვს, ჩე მი შვ ილ
ის გა მო ნა ცვ ალი ჩა ნთ აა. შა ბათკვ ირ
ას შე მე ძლო პრ აღ აში წა სვ ლა, რო გო
რც აქ ედ ან ზე სტ აფ ონ ში ისე. ეს დი დი 
სი ამ ოვ ნე ბაა ჩე მთ ვის. მა რტო, უც ხო 
ქა ლა ქში სე ირ ნო ბა მი ყვ არს. შე ნგ ენ ის 
ვი ზა რომ არ გჭ ირ დე ბა და მა ნქ ან აზე 
დი პლ ომ ატ იუ რი ნო მრ ები გა ქვს, და
ჯდ ები და რვა სა ათ ში ევ რო პა ში ხარ. 
ჩა ნთ აში 1000 დო ლა რი რა ტომ უნ და 
მი ვცე, რო ცა იმ თა ნხ ის ბე ნზ ინს ჩა ვა
სხ ამ და პრ აღ აში წა ვალ. 

ოჯ ახი
ვე რა ზე გა იზ არ და. კე კე ლი ძე ზე. 

ახ ლაც ვე რა ზე ცხ ოვ რო ბს, ლუ რჯ მო

ნა სტ ერ თან. მი სი უბ ან ია. ნა ცნ ობმე
გო ბრ ებ ის გა რე მო ცვ აშ ია. ორი შვ ილი 
და ორი შვ ილ იშ ვი ლი ჰყ ავს. 

„18 წლ ის ვი ყა ვი ვა სკა რომ გა ჩნ და. 
არ აფ ერი მე სმ ოდა, უფ რო სი შვ ილი 
არ სად რჩ ებ ოდა და სა დაც კი და ვდ იო
დი, მო კი დე ბუ ლი, ყვ ელ გან და მყ ავ და. 
ჩე მი მა მა მთ ილი მე ტყ ოდა, ასე ხლ ის
ტე ბი ვით რომ და წა ნწ ალ ებთ, ბა ვშ ვი 
მა ინც და ტო ვეთ სა ხლ შიო. ან ანო 27 
წლ ის ას აკ ში გა ვა ჩი ნე. შვ ილი რომ გყ
ავს, უკ ვე შვ ილ ის თვ ის ცხ ოვ რობ. შე ნი 
მე მე ორე პლ ან ზე გა და დის და მა თთ
ვის ცხ ოვ რობ. მის გა სა ჩე ნად მზ ად უნ
და იყო. 

ჩე მი და ჩე მი მე უღ ლის მშ ობ ლე
ბი ერ თმ ან ეთს იც ნო ბდ ნენ. ჩვ ენ რომ 
მათ ჩვ ენი გრ ძნ ობა გა ვუ მხ ილ ეთ, თა
ვში ქვა გი ხლ ია თო, გვ ით ხრ ეს, აზ რი 
არ ჰქ ონ და ჩვ ენ თან ლა პა რა კს. ჩვ ეუ
ლე ბრ ივ ად წა ვე დით, არ გა ვპ არ ულ
ვა რთ. გუ ლი მწ ყდ ება, რომ თე ნგო ისე 
გა რდ აი ცვ ალა ჯვ არი არ და გვ იწ ერ ია. 
კო მკ ავ ში რულ თა ნა მდ ებ ობ აზე იყო. 
ხა ნდ ახ ან ვე უბ ნე ბო დი, კა რგ ია ჯვ არი 
რომ არ და გვ იწ ერ ია, იმ ქვ ეყ ნა დაც ტვ
ინი რომ არ მი ბუ რღომე თქი. ეს ხუ მრ
ობ ით. ალ ბათ, უნ და და გვ ეწ ერა, რო ცა 
ად ამ ია ნე ბს ერ თმ ან ეთი უყ ვა რთ, ყვ
ელ აფ ერი კა რგ ად აა. არ ამ ხო ლოდ ოჯ
ახ ის წე ვრ ები. სხ ვი სი გა სა ჭი რი თუ არ 
გტ კი ვა, არ აფ ერ ია შე ნი ცხ ოვ რე ბა. 

მე და თე ნგ ომ 20 წე ლი ვი ცხ ოვ რეთ 
ერ თად. სა კმ აოდ ახ ალ გა ზრ და და იღ
უპა, გუ ლით. დე პრ ეს იის დრო არ მქ
ონ და. ორი შვ ილი და მრ ჩა და უნ და გა
მე ზა რდა. არც მდ იდ არი მა მა მყ ავ და, 
და ღუ პუ ლი იყო, დე დას ჩვ ეუ ლე ბრ ივი 
სა მს ახ ური ჰქ ონ და. გა ვა ცნ ობ იე რე, 
რომ შვ ილ ები მე უნ და გა მე ზა რდა. 
სულ ვმ უშ აო ბდი. მგ ონი ნო რმ ალ ური 
შვ ილ ები გა ვზ არ დე. ად ამ ია ნო ბა და 
სი ყვ არ ული ვა სწ ავ ლე. არც კა რი ერა, 
არც ფუ ლი არ აფ რად მი მა ჩნ და, შვ
ილ ები იყო უმ თა ვრ ესი. ძი რი თა დი 
სი ყვ არ ულ ია, მე რე მო დის და ნა რჩ ენი 

ყვ ელ აფ ერი. ფუ ლი რომ გა ქვს და არ 
გი ყვ არს, უბ ედ ური ხარ, რო ცა პი
რი ქით არ ის ბე დნ იე რი ხარ. ასე რომ 
ვც ხო ვრ ობ, ღმ ერ თმა არ მი მა ტო ვა. 
ყო ფი ლა შე მთ ხვ ევა არ ვი ცო დი ხვ ალ 
რა იქ ნე ბო და, რა გა ვა კე თომე თქი, ვფ
იქ რო ბდი, აუ ცი ლე ბლ ად რა ღაც ჩნ დე
ბა. არ მო ექ ცე ად ამ ია ნს ისე, რო გო რც 
არ გი ნდა მო გე ქც ნენ. ეს მა რთ ლა ას ეა, 
კო სმ ოს იდ ან გი ბრ უნ დე ბა. 

– მე უღ ლეს რო გორ ახ ას ია თე ბთ?
– ჩე მი მე უღ ლე – თე ნგო კა ვა ძე 

იყო. მს გა ვსი ად ამ ია ნი არ შე მხ ვე დრ ია 
და მას შე მდ ეგ მა რტ ოც ამ იტ ომ ვარ. 
უზ არ მა ზა რი სი ყვ არ ული იც ოდა, რაც 
ჰქ ონ და უნ და გა ეცა. რომ ვი ქო რწ ინ ეთ 
22 წლ ის იყო, ერ თად გა ვი ზა რდ ეთ. ვი
ცო დი, რომ ამ ქვ ეყ ნად ყვ ელ აზე მე ტად 
ვუ ყვ არ დი.

ქა ლის მი სია
– არ აჩ ვე ულ ებ რივ ფო რმ აში ხა

რთ, თა ვს რო გორ უვ ლით?
– არ ვუ ვლი, ეს გე ნე ტი კაა. არ ას

ოდ ეს დი ეტ აზე არ ვყ ოფ ილ ვარ. ვა რჯ
იშ იც მე ზა რე ბა. სა ხე ზე ეთ ერ ში სა რე
კლ ამო სი უჟ ეტ ის ას ვი ღაც რა ღა ცას 
თუ ჩა მა რჭ ობს, ეგ არ ის. ჩე მი ნე ბით არ 
მი ვდ ივ არ. პრ ოდ იუ სე რი მი რე კა ვს, ხვ
ალ ბო ტო ქს ის ინ ექ ცი ას იკ ეთ ებო. სხ ვა 
რა გზა მა ქვს. ყვ ელ ას ეტ ყო ბა გა და
ჭი მვა. ას აკ ში ნა ოჭი გი ხდ ება, ჩე მი აზ
რით, ღი რს ეუ ლად და ბე რე ბა სჯ ობს. 
არ მი ყვ არს ხო რცი. ვი კვ ებ ები ქა თმ ის  
ხო რც ით, პუ რი თა და ბო სტ ნე ულ ით. 
ბა ლა ნს ირ ებ ული კვ ება მო გი გო ნი აო, 
დი ეტ ოლ ოგ მა მი თხ რა. 

– ქა ლის მი სია რა არ ის?
– ქა ლის მი სია დე დო ბა და მა თთ

ვის ცხ ოვ რე ბაა. შვ ილ ებ ის თვ ის ხმ ამ
აღ ალი სი ტყ ვა არ მი თქ ვა მს. მა თგ ან 
რა ღა ცე ბი ბე ვრ ჯერ მწ ყე ნია. მი ნდა 
უფ რო ყუ რა დღ ებ ია ნნი იყ ვნ ენ. მე გო
ბრ ულ ები ვა რთ. არც მე ვუ მა ლავ არ
აფ ერს, არც მათ აქ ვთ სა იდ უმ ლო. 

EXCLUSIVE

სოფო ნარჩემაშვილი პირველად თავის პირად ცხოვრებაზე

„მე და თენგომ 20 წელი 
ვიცხოვრეთ ერთად. საკმაოდ 
ახალგაზრდა დაიღუპა, 
გულით. დეპრესიის დრო არ 
მქონდა. ორი შვილი დამრჩა 
და უნდა გამეზარდა“

„როდესაც 
რესტორანში 

ჩემს მაგიდაზე 
უცნობები 
შამპანურს 

გამოგზავნიდნენ, 
საწყალი 

ჩემი ქმარი 
მაშაყირებდა, 

ქალბატონ 
ლალი მინდელს 

გვერდითა 
მაგიდიდანო“

„ჩემი თბილისი აღარ 
დამხვდა. ყველაფერი არის 
ურთიერთობები  ოჯახიც, 
ქალაქიც. ადამიანები ახლა 

სხვა ღირებულებებით 
ცხოვრობენ. 

გათითოკაცებულია ყველა, 
ყველა მხოლოდ თავის 

თავზე ფიქრობს“

„ჩანთაში 1000 დოლარი 
რატომ უნდა მივცე, როცა 

იმ თანხის ბენზინს ჩავასხამ 
და პრაღაში წავალ“
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ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

სა ლო მე ზუ რა ბი შვ ილი ვა და მდ
ელი არ ჩე ვნ ებ ის სა ჭი რო ებ ას ვერ 
ხე და ვს, თუ მცა მი აჩ ნია, რომ პა
რლ ამ ენ ტი სა კუ თარ მო ვა ლე ობ ას 
არ ას რუ ლე ბს და არ იღ ებს იმ კა
ნო ნე ბს, რო მე ლიც ქვ ეყ ან ას „გა მყ
ინ ვა რე ბი დან“ გა მო იყ ვა ნს. გა ერ ოს 
უშ იშ რო ებ ის სა ბჭ ოს სა ნქ ცი ებ ის 
კო მი ტე ტის ირ ან ის ექ სპ ერ ტთა 
ჯგ უფ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლს მი აჩ ნია, 
რომ პრ ობ ლე მა დე პუ ტა ტე ბშ ია, 
რო მლ ებ იც პრ იო რი ტე ტე ბს სწ
ორ ად ვერ სა ზღ ვრ ავ ენ. მათ უმ
ოქ მე დო ბას კი სა თა ვი სოდ იყ ენ ებს 
ოპ ოზ იც ია და უკ რა ინ აში „გა ხი
ზვ ნის“ შე მდ ეგ კი დევ უფ რო აქ ტი
ურ ად ცდ ილ ობს, სა ზო გა დო ებ აში 
და ამ კვ იდ როს აზ რი, რომ ნა ცი
ონ ალ ები ხე ლი სუ ფლ ებ აში კვ ლავ 
რე ვო ლუ ცი ით და ბრ უნ დე ბი ან. 
პი რა დად სა ლო მე ზუ რა ბი შვ ილს 
არ არ ეა ლუ რად მი აჩ ნია ყო ფი ლი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის ქვ ეყ ნის სა თა ვე ში 
მო სვ ლა, მით უფ რო მა შინ, რო დე
საც მა თი ლი დე რის მი მა რთ გა მო
ძი ებ ას კი თხ ვე ბი დღ ეს აც აქ ვს. 
სა აკ აშ ვი ლი კი, პა სუ ხე ბის გა
ცე მის ნა ცვ ლად, თა ვს უკ რა
ინ ას აფ არ ებს...

სა ლო მე ზუ რა ბი შვ ილი, 
დი პლ ომ ატი:

– სა ქა რთ ვე ლო ში არ ის 
სე რი ოზ ული ეკ ონ ომ იკ ური 
და სო ცი ალ ური პრ ობ ლე
მე ბი – მა თი გა და ჭრა და 
მო გვ არ ებ აა მთ ავ არი და არა 
მო რი გი არ ჩე ვნ ები. შე იძ ლე ბა 
გა რკ ვე ულ პო ლი ტი კურ ძა
ლე ბს სუ რთ ვა და მდ ელი არ ჩე
ვნ ები, მა გრ ამ ის ეთ კრ იზ ის ულ 
მო მე ნტ ებს, რო მლ ებ იც ვა და მდ
ელ არ ჩე ვნ ებს გა ნა პი რო ბე ბს, ნა მდ
ვი ლად ვერ ვხ ედ ავ, მით უფ რო, რომ 
2016 წლ ამ დე  ის ედ აც ცო ტა დრ ოა 
და რჩ ენ ილი. მო ქმ ედი პა რლ ამ ენ ტის 
შე მა დგ ენ ლო ბა სა ოც ნე ბო რომ არ 
არ ის, ეს ყვ ელ ამ კა რგ ად ვი ცით და 
ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის შე მთ ხვ ევ
აში რა მდ ენ ად უკ ეთ ეს პა რლ ამ ენ ტს 
მი ვი ღე ბთ, ეს ცა ლკე გა ნხ ილ ვის თე
მაა. ვფ იქ რობ, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, ყვ
ელ ამ თა ვი სი სა ქმე აკ ეთ ოს. პი რვ ელ 
რი გში, პა რლ ამ ენ ტმა უნ და და იწ ყოს 
სე რი ოზ ული და სა ჭი რო კა ნო ნე ბის 
მი ღე ბა. მო ქმ ედ ებ აა სა ჭი რო და არა 
პო ლი ტი კუ რი არ ჩე ვნ ებ ით გა რთ ობა, 
ეს უფ რო ყუ რა დღ ებ ის გა და ტა ნის 
მც დე ლო ბას ჰგ ავს. იგ ივე ლა რის კუ
რს სა და ეკ ონ ომ იკ ურ პრ ობ ლე მე ბს 
რომ შე ვე ხოთ,  აუ ცი ლე ბე ლია, და
წე სდ ეს ბა ნკ ებ ზე კო ნტ რო ლი, რო
მე ლიც ის ევ და ის ევ პა რლ ამ ენ ტის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბით უნ და 
გა ნხ ორ ცი ელ დეს. ასე ხდ ება ყვ ელა 
ნო რმ ალ ურ ქვ ეყ ან აში. გა ვი ძა ხით, 
რომ ევ რო პა გვ ინ და. ჰო და, ევ რო პა
ში პრ იო რი ტე ტი სა კუ თა რი მო ქა ლა

ქე ებ ის უფ ლე ბე ბის და ცვ აა. და მც ავი 
მე ქა ნი ზმ ები კი სწ ორ ედ პა რლ ამ ენ
ტის შე სა ქმ ნე ლია, რაც ჩვ ენ თან არ 
კე თდ ება. რომ და ვა კვ ირ დეთ, რა 
კა ნო ნე ბს იღ ებს პა რლ ამ ენ ტი დღ
ეს, მი ვხ ვდ ებ ით, რომ ერთ ად გი ლს 
ვტ კე პნ ით. პა რლ ამ ენ ტზე ბე ვრი რამ 
არ ის და მო კი დე ბუ ლი, მან უნ და მი
იღ ოს მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი კა ნო ნე ბი, რო
მლ ებ იც ქვ ეყ ან ას გა მყ ინ ვა რე ბი დან 
გა მო იყ ვა ნს. 

– ფი ქრ ობთ, რომ პა რლ ამ ენ ტი 
პრ იო რი ტე ტე ბს ვერ ალ აგ ებს?

– ის ხა ლხი, ვი ნც პა რლ ამ ენ ტშ ია, 
არ არ ის  მზ ად ას ეთი ტი პის სა ქმ ია
ნო ბი სთ ვის.  ამ იტ ომ, რო ცა არ ჩე ვნ
ები იქ ნე ბა, უკ ეთ უნ და და ვფ იქ რდ
ეთ, რო გო რი პა რლ ამ ენ ტი გვ ინ და. 
პა რლ ამ ენ ტში უნ და შე ვი დნ ენ ის 
დე პუ ტა ტე ბი, რო მლ ებ საც ნა ფი ქრი 
ექ ნე ბათ, რო გორ უნ და აე წყ ოს ქვ ეყ
ანა, რო მე ლი კა ნო ნპ რო ექ ტის მი ღე
ბას უნ და მი ან იჭ ონ უპ ირ ატ ეს ობა, 

პი რვ ელ რი გში. იგ ივე პა რტ იე ბის 
და ფი ნა ნს ებ ის სა კი თხი ძა ლი ან სე
რი ოზ ულ ად უნ და და დგ ას დღ ევ ან
დე ლი პა რლ ამ ენ ტის დღ ის წე სრ იგ ში. 
ჩვ ენი პა რლ ამ ენ ტი ან რა იმე უა ზრო 
კა ნო ნე ბს იღ ებს, ან კო პი რე ბუ ლი 
კა ნო ნე ბი გა დმ ოგ ვა ქვს ამ ერ იკ იდ ან, 
ევ რო პი დან. რა ტო მღ აც ფი ქრ ობ ენ, 
რომ ყვ ელა უც ხო ური კა ნო ნი მო გვ
ერ გე ბა, რა თქ მა უნ და, ეს არ ას წო რი 
აზ რო ვნ ებ აა. არ მე სმ ის, რა ტომ არ 
და იწ ყო მს ჯე ლო ბა ორ მაგ მო ქა ლა
ქე ობ აზე. სა უბ რე ბი, რომ უც ხო ქვ ეყ
ნის ქა რთ ვე ლი მო ქა ლა ქე მა რტ ივ ად 
და იბ რუ ნე ბს სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა
ლა ქე ობ ას, არ არ ის მა რთ ალი. ვი ცი, 
რომ ბე ვრ მა მი იღო უა რი, არ ის სე რი
ოზ ული და ბრ კო ლე ბე ბი. 

– რა და ბრ კო ლე ბე ბი აქ ვთ? დი

ას პო რის მი ნი სტ რმა გა ნა ცხ ადა, 
რომ ეს არ ის უმ არ ტი ვე სი პრ ოც
ედ ურა, ყო ვე ლგ ვა რი და ბრ კო ლე
ბის გა რე შე...

– არ არ ის ასე, და კი თხ ვას უწ ყო
ბენ მო ქა ლა ქე ებს. მა გა ლი თად, ეკ ით
ხე ბი ან, ვის იც ნო ბთ სა ქა რთ ვე ლო ში 
ცნ ობ ილ ად ამ ია ნე ბს, ვი საც შე უძ ლია 
რე კო მე ნდ აც ია გა გი წი ოთ. რა ტომ 
არ ის ვა ლდ ებ ულ ება, იც ნო ბდე ცნ
ობ ილ ად ამ ია ნს იმ ის თვ ის, რომ სა კუ
თა რი ქვ ეყ ნის მო ქა ლა ქე ობა მი იღო? 
ორ მა გი მო ქა ლა ქე ობ ის ად მი ას ეთი 
მი დგ ომ ით პუ ტი ნს პი რდ აპ ირ ხე ლში 
ვა ძლ ევთ ინ სტ რუ მე ნტს, ქა რთ ვე
ლე ბს და აკ არ გვ ინ ოს მო ქა ლა ქე ობა. 
სა კმ არ ის ია, პუ ტი ნმა აფ ხა ზე ბს, ოს
ებს მი სც ეს რუ სე თის მო ქა ლა ქე ობა, 
ის ინი ავ ტო მა ტუ რად და კა რგ ავ ენ 
სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ობ ას, ანუ 
გა რდა იმ ისა, რომ ვკ არ გა ვთ მო ქა
ლა ქე ებს, ამ ავ დრ ოუ ლად ვკ არ გა ვთ 
ძა ლი ან სე რი ოზ ულ იუ რი დი ულ არ
გუ მე ნტს სა მო მა ვლ ოდ. 

– მას შე მდ ეგ, რაც თქ ვენ აღ ნი
შნ ულ სა კი თხ ზე შე ხვ დით მი ნი სტ
რე ბს, პრ ემ იერმი ნი სტ რს, არ ან აი
რი ნა ბი ჯე ბი არ გა და დგ მუ ლა პრ
ობ ლე მის მო სა გვ არ ებ ლად?

– მას შე მდ ეგ დი დი დრო არ გა
სუ ლა, ახ ალი წლ ის პე რი ოდი იყო 
და სი მა რთ ლე გი თხ რათ, არც 
ვე ლო დი, რომ მო მდ ევ ნო ჩა მო
სვ ლი სას სა კი თხი მო გვ არ ებ ული 
და მხ ვდ ებ ოდა, თუ მცა ის, რომ 
სა კი თხ ის გა ნხ ილ ვაც არ და წყ
ებ ულა, უკ ვე პრ ობ ლე მაა. ჩე მი 
სუ რვ ილ ია, გა ვი გო, რო გორ და 
რა ფო რმ ით აპ ირ ებ ენ მო ქა ლა
ქე ობ ის სა კი თხ ზე მს ჯე ლო ბას. 

შე ხვ ედ რას ვგ ეგ მავ პა რლ ამ ენ ტის 
თა ვმ ჯდ ომ არ ეს თან, წი ნა ჩა მო სვ

ლა ზე ვერ მო ვა ხე რხე და ვით უს უფ
აშ ვი ლთ ან შე ხვ ედ რა. 

– ყო ფი ლი პრ ეზ იდ ენ ტი სა და ნა
ცი ონ ალ ებ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ ის 
უკ რა ინ აში და ნი შვ ნას რო გორ შე
აფ ას ებთ?

–  უკ რა ინ აში და ნი შნ ულ ნა ცი ონ
ალ ებს, სა ვა რა უდ ოდ, ძა ლი ან კა რგი 
ხე ლფ ას ები აქ ვთ. გა რდა ამ ისა, მი
ეც ათ სტ ატ უსი, რო მე ლიც, ცხ ად ია, 
ემ იგ რა ცი აში ყო ფნ აზე უკ ეთ ეს ია. 
ემ იგ რა ცი აში თა ვის და მკ ვი დრ
ება ბე ვრ ად რთ ულ ია, მათ ად ვი
ლი გზა აი რჩ იეს. არ აფ ერი ის ეთი 
წა რმ ატ ება 
არ არ ის, 
რო დე საც 
ქვ ეყ ნის ყო
ფი ლი პრ ეზ იდ ენ
ტი სხ ვა ქვ ეყ ნის პრ ეზ
იდ ენ ტის მრ ჩე ვლ ად ინ იშ ნე ბა, 
ეს უფ რო ჩვ ენი სა ხე ლმ წი ფოს 
და კნ ინ ებ აა. გა რდა ამ ისა, ყო
ფი ლმა პრ ეზ იდ ენ ტმა აუ ცი
ლე ბლ ად უნ და გა სც ეს პა სუ ხე ბი 
თა ვი სი ქვ ეყ ნის სა სა მა რთ ლოს. 
ამ ის თვ ის იყო ის არ ჩე ული, ამ
ის თვ ის და დო ფი ცი და ბო ლო

მდე უნ და იგ რძ ნოს ვა ლდ ებ ულ ება. 
პრ ეზ იდ ენ ტი  ბო ლო მდე უნ და იყ ოს 
თა ვი სი ქვ ეყ ნის კა ნო ნის შე მს რუ ლე
ბე ლი, რო გო რი შე დე გიც არ უნ და 
მო ჰყ ვეს ამ ას. ცა ლკე სა კი თხ ია, რა
მდ ენ ად წა ად გე ბა ეს უკ რა ინ ას, მით 
უფ რო, რომ არც ერ თი მა თგ ანი არ 
ყო ფი ლა დი დი სა ქმ ის გა მკ ეთ ებ ელი 
თა ვის სფ ერ ოში. თუ მცა ეს უკ რა ინ ის 
არ ჩე ვა ნია. თა ვად ფა ქტი, რომ უკ რა
ინ ამ, რო მე ლიც ას ეთ პო ლი ტი კურ 
მდ გო მა რე ობ აში იმ ყო ფე ბა ამ ოი რჩ ია 
ხა ლხი, რო მლ ებ მაც რუ სე თთ ან ურ
თი ერ თო ბა ში ვე რა ფე რი ვერ შე ძლ ეს, 
გა რდა ტე რი ტო რი ებ ის და კა რგ ვი სა,  
სა კმ აოდ უც ნა ურ ია. თუ სა კუ თა რი 
ქვ ეყ ნის მო მა ვა ლზე ფი ქრ ობ, უმ
ჯო ბე სია, მი მა რთო იმ ხა ლხს, ვი საც 
გა მო ცდ ილ ებ აც უკ ეთ ესი აქ ვს და 
შე დე გე ბიც. სა ერ თოდ, შე ურ აც ხმ
ყო ფე ლია, რო დე საც 50მი ლი ონ იან 
მო სა ხლ ეო ბა ში სა კუ თარ კა დრ ებს 
ვერ პო ულ ობ. სა ქა რთ ვე ლო შიც არ
ას ოდ ეს მო მწ ონ და, რომ ამ ბო ბდ ნენ, 
კა დრ ებ ის პრ ობ ლე მა აო. კა დრ ებ ის 
პრ ობ ლე მა ყო ვე ლთ ვის ხე ლი სუ
ფლ ებ ის პრ ობ ლე მას ნი შნ ავს, ანუ 
ხე ლი სუ ფლ ებ ამ ვერ მო იზ იდა, ვერ 
მო ნა ხა კა რგ ად. თუ ვე ღარ ზრ დი ის

ეთ კა დრ ებს, რო მე ლიც წა რმ ატ ებ ით 
მო უვ ლის ქვ ეყ ან ას, ეს სე რი ოზ ული 
კრ ახ ია და ქვ ეყ ანა, სა დაც კა დრ ები 
არ არ ის, უნ და და იხ ურ ოს. უკ რა ინ
ას კი სა ქა რთ ვე ლო სთ ან შე და რე ბით 
ბე ვრ ად დი დი და ძლ იე რი დი ას პო რა 
ჰყ ავს, რო მლ ებ იც სხ ვა და სხ ვა ქა ლა
ქე ბის მმ არ თვ ელ თა წრ ეე ბში იმ ყო
ფე ბი ან რო გო რც ამ ერ იკ აში, ას ევე 
კა ნა და ში. ეს ენი არ იან გა მო ცდ ილი 
ად ამ ია ნე ბი. ასე რომ, თუ უკ რა ინ ას 
და სა ვლ ური რე ფო რმ ებ ის გა ტა რე ბა 
უნ და, პი რვ ელ რი გში, სწ ორ ედ დი ას
პო რი დან უნ და ჩა მო ეყ ვა ნათ წა რმ
ატ ებ ული ად ამ ია ნე ბი. 

– შე სა ძლ ებ ელ ია, რომ უკ რა ინ
აში მო ღვ აწ ეო ბის შე მდ ეგ ნა ცი ონ
ალ ებ მა ხე ლი სუ ფლ ებ აში და ბრ უნ
ება სც ად ონ თუ ნდ აც ის ევ რე ვო
ლუ ცი ური გზ ით?

–  ნა ცი ონ ალ ები ცდ ილ ობ ენ, სა
ზო გა დო ებ აში ეს აზ რი და ამ კვ იდ
რონ, პი არი აა მუ შა ონ რო გო რც ქვ
ეყ ნის ში გნ ით, ას ევე ქვ ეყ ნის გა რეთ.  
არა მგ ონ ია და არ მჯ ერა, რომ რა იმე 
სა ფრ თხე ან რი სკი არ სე ბო ბს ნა ცი
ონ ალ ებ ის და ბრ უნ ებ ის, რა დგ ან მათ 
თა ვი ან თი რე სუ რს ები თა ვის დრ ოზე 
ამ ოწ ურ ეს. ცვ ლი ლე ბა თუ გა ნხ ორ
ცი ელ დე ბა, ქვ ეყ ან ას სჭ ირ დე ბა ახ
ალი სი სხ ლი, ახ ალი ძა ლე ბი და არა 
ნა ცი ონ ალ ებ ის და ბრ უნ ება.

– ახ ალ ძა ლა ში ვი ნმე კო ნკ რე
ტუ ლს გუ ლი სხ მო ბთ? ვინ შე იძ ლე
ბა ის იყ ოს?

– ამ ას დრო სჭ ირ დე ბა. მე სა მე 
ძა ლა ზე სა უბ არი არ აფ ერს არ შე
ცვ ლის. პო ლი ტი კა ში ახ ალი პი რო
ვნ ებ ები უნ და შე მო ვი დნ ენ, რო მლ
ებ იც სა ზო გა დო ებ ის სხ ვა და სხ ვა 
სე ქტ ორ ებ იდ ან იქ ნე ბი ან, ვფ იქ რობ, 
უც ხო ეთ ში მც ხო ვრ ები ქა რთ ვე ლე
ბიც უნ და გა მო ჩნ დნ ენ, რო მლ ებ საც 
გა ნა თლ ება და  ევ რო პუ ლი გა მო ცდ
ილ ება უც ხო ეთ ში აქ ვთ მი ღე ბუ ლი.  
შე სა ბა მი სად, მე სა მე ძა ლის შე ქმ ნა ზე 
უფ რო მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი  პო ლი ტი კუ
რი სპ ექ ტრ ის გა ნა ხლ ებ აა. 

– მე სა მე ძა ლის, ახ ალი სა ხე ებ ის 
რა ნგ ში რა მდ ენ ად შე იძ ლე ბა ლე ვან 
ვა სა ძის გა ნხ ილ ვა?

–  ეს არ ის ჩვ ეუ ლე ბრ ივი პო პუ
ლი სტ ური, დე მა გო გი ური ნი შა, რო
მე ლიც ყვ ელა ქვ ეყ ან აში არ სე ბო ბს, 
მით უფ რო გლ ობ ალ ურ მს ოფ ლი ოში, 
სა დაც ყვ ელა შე ში ნე ბუ ლია, თი თქ ოს 
იდ ენ ტო ბას, ტრ ად იც იე ბს კა რგ ავს. 
ას ეთ დრ ოს სტ ერ ილ ურ ობა, სა კუ
თარ თა ვში ჩა კე ტი ლო ბა, რო მე ლს აც 
ვა სა ძი სნ აი რი ად ამ ია ნე ბი ქა და გე ბენ, 
პო პუ ლა რუ ლი ხდ ება. ვფ იქ რობ, იდ
ენ ტო ბის, ტრ ად იც იე ბის გა და რჩ ენ ის 
სხ ვა უფ რო სა ინ ტე რე სო ფო რმ ები 
არ სე ბო ბს, რო მე ლიც არ იწ ყე ბა და 
არ მთ ავ რდ ება თა ვის თა ვში ჩა კე ტვ
ით. სა ზო გა დო ებ ის ნა წი ლში ას ეთი 
ად ამ ია ნე ბი პო პუ ლა რუ ლე ბი იქ ნე ბი
ან. ეს გა სა გე ბიც არ ის, რა დგ ან მა თი 
სა უბ არი მა რთ ალ ია, დე მა გო გი აა, 
მა გრ ამ მა რტ ივ ია, გა სა გე ბია. ნე ბი სმ
იერ დე მო კრ ატ იულ ქვ ეყ ან აში ას ეთ 
დე მა გო გი ურ, პო პუ ლი სტ ურ ლი დე
რე ბს გა რკ ვე ული პრ ოც ენ ტე ბი აქ ვთ  
ხო ლმე, თუ მცა ვა სა ძე იფ იც ება, არ 
მა ინ ტე რე სე ბს პო ლი ტი კაო.. ვნ ახ
ოთ... 

– „თა ვი სუ ფალ დე მო კრ ატ ებ
თან“ ხომ არ გე გმ ავთ შე ხვ ედ რას?

– ირ აკ ლი ალ ას ან იას მხ რი დან 
ორ მა გი მო ქა ლა ქე ობ ის  სა კი თხ ზე 
პო ზი ცი ის და ფი ქს ირ ებ ას ვე ლო დე
ბი. გა რდა ამ ისა, რო დე საც უფ რო 
ნა თლ ად გა ირ კვ ევა მა თი მი ზნ ები 
და გე გმ ები, შე მდ ეგ გა და ვწ ყვ ეტ მა
თთ ან შე ხვ ედ რას. „თა ვი სუ ფა ლმა 
დე მო კრ ატ ებ მა“ ჯე რჯ ერ ობ ით ვერ 
მო ნა ხეს თა ვი ან თი ნი შა.  პრ ოდ ას ავ
ლუ რი, კო ნს ტრ უქ ცი ული ოპ ოზ იც

იის ნი შა დღ ეს სა ქა რთ ვე ლო ში 
თა ვი სუ ფა ლია. ამ ად გი ლს, 

ბუ ნე ბრ ივ ია, ნი ნო ბუ
რჯ ან აძე და სხ ვე ბი 
ვერ შე ავ სე ბენ. რე ალ
ურ ად სა ჭი როა არა 
მე სა მე ძა ლა, რო
მე ლზ ეც ბე ვრს სა
უბ რო ბენ, არ ამ ედ 
ძა ლა, რო მე ლიც 
ერ თგ ვა რი მო ტო
რი გა ხდ ება ხე ლი
სუ ფლ ებ ის თვ ის. 
ხე ლი სუ ფლ ება 
მი მდ ინ არე პრ ობ
ლე მე ბით არ ის 
და კა ვე ბუ ლი, 
ამ იტ ომ ბი ძგ ის 
მი ცე მა სჭ ირ დე
ბა და ეს ბი ძგი 

კო ნს ტრ უქ ცი
ულ მა ოპ ოზ იც იამ 

უნ და მი სც ემს. ირ აკ ლი ალ
ას ან ია ამ ნი შის და კა ვე ბას 
თუ შე ძლ ებს, სა ინ ტე რე სო 
იქ ნე ბა.

სალომე ზურაბიშვილი: 
„არაფერი ისეთი 

წარმატება არ 
არის, როდესაც 

ქვეყნის ყოფილი 
პრეზიდენტი სხვა 

ქვეყნის პრეზიდენტის 
მრჩევლად ინიშნება, 

ეს უფრო ჩვენი 
სახელმწიფოს 
დაკნინებაა“

ლევან 
ვასაძეზე: `ეს 

არის ჩვეულებრივი 
პოპულისტური, 
დემაგოგიური 

ნიშა, რომელიც 
არსებობს ყველა 

ქვეყანაში“
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რატომ ჩამოდის ლუკაშენკო თბილისში
ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

„პრ აი მტ აი მი“ ევ რო პულ ფა სე
ულ ობ ათა ინ სტ იტ უტ ის და მფ უძ
ნე ბე ლს, ევ რო პის სა ბჭ ოში სა ქა
რთ ვე ლოს ყო ფილ ელ ჩს მა მუ კა 
ჟღ ენ ტს ეს აუ ბრა. 

– მა მუ კა, დსთს რე გი ონ
ში ლუ კა შე ნკ ოს რო ლზე 
მი ნდა გკ ით ხოთ. ად რე ამ 
რე გი ონ ში (ყო ფილ დსთს 
ვგ ულ ის ხმ ობ) გა მო კვ ეთ
ილი ლი დე რი მი ხე ილ სა
აკ აშ ვი ლი იყო და რჩ ება 
კი დეც... რაც შე ეხ ება ლუ
კა შე ნკ ოს, რო მე ლიც ხან 
„ევ რა ზი აში“ შე დის, ხან 
კი აც ხა დე ბს, რომ ის ღი
აა ნა ტო სთ ვის; რო მე ლს აც 
ევ რო პა ში ხან პე რს ონა ნონ 
გრ ატ ად აც ხა დე ბენ, ხან კი 
ევ რო პის ლი დე რე ბი მის ქვ
ეყ ან აში მო ლა პა რა კე ბე ბს მა
რთ ავ ენ... ჩვ ენ ვნ ახ ეთ მი ნს კში 
უკ რა ინ ის თე მა ზე გა მა რთ ულ მო
ლა პა რა კე ბე ბს რუ სე თის პრ ეზ იდ
ენ ტიც ეს წრ ებ ოდა და სა ფრ ან გე
თიგე რმ ან იის პრ ეზ იდ ენ ტე ბიც...  
ევ რო პა ში არ უშ ვე ბდ ნენ, მა გრ ამ 
მი ნს კში თა ვად სტ უმ რო ბენ... ამ ის 
გა თვ ალ ის წი ნე ბით, შე გვ იძ ლია ვთ
ქვ ათ, რომ ლუ კა შე ნკო ახ ალ ფუ ნქ
ცი ას შე იძ ენს რე გი ონ ში?

– ლუ კა შე ნკო არ ის არა მხ ოლ ოდ 
დსთს რე გი ონ ში, არ ამ ედ მს ოფ ლი
ოში ერთერ თი გა მო რჩ ეუ ლი და კო
ლო რი ტუ ლი ლი დე რი. ის ერთერ თი 
ყვ ელ აზე ძლ იე რი პო ლი ტი კო სია. ის 
ლა ვი რე ბს სხ ვა და სხ ვა ძა ლე ბს შო
რის, აკ ეთ ებს ყვ ელ აფ ერს, რომ ბე
ლო რუ სი გა ნვ ით არ დეს. მას აკ რი ტი
კე ბენ ევ რო პა ში და ევ რო პის ბო ლო 
დი ქტ ატ ორს უწ ოდ ებ ენ – ბე ლო რუ სი 
ერ თა დე რთი ევ რო პუ ლი ქვ ეყ ანა, სა
დაც სი კვ დი ლით და სჯა არ გა უქ მე
ბუ ლა. თუ მცა, მან მა ინც მო ახ ერ ხა 
ის, რომ სწ ორ ედ მი ნს კში გა იმ არ თა 
უკ რა ინ ის კრ იზ ის ზე მო ლა პა რა კე
ბე ბი. ამ ან მას სე რი ოზ ული პო ლი ტი
კუ რი ქუ ლე ბი ჩა უწ ერა. 

სა აკ აშ ვი ლის დრ ოს სა ქა რთ ვე ლო 
ცდ ილ ობ და, ლუ კა შე ნკ ოსა და და
სა ვლ ეთს შო რის შუ ამ ავ ლის რო ლი 
შეესრულებინა. გა რკ ვე ული შე დე
გე ბიც იყო, რაც, ერ თი მხ რივ, და სა
ვლ ეთს აწ ყო ბდა, მე ორე მხ რივ – ბე
ლო რუ სს, აქ სა ქა რთ ვე ლოც თა ვის 
დი ვი დე ნდ ებს იღ ებ და. 

სა ქა რთ ვე ლოს დი პლ ომ ატ ია რა
ღაც შუ ამ ავ ლო ბას ვუ წე ვდ ით, სტ რა
სბ ურ გში ამ თე მა ზე პი რა დად ვმ უშ
აო ბდი, დი რე ქტ ივ ები თბ ილ ის იდ ან 
მქ ონ და მი ღე ბუ ლი. გა რვ ეულ ნი უა
ნს ებს ახ ლაც ვერ გა ვა მჟ ღა ვნ ებ. 

– ამ ის ხა რჯ ზე მი ვა ღწ იეთ არ
აღ ია რე ბის პო ლი ტი კას ბე ლო რუ
სის პრ ეზ იდ ენ ტი სგ ან? ამ იტ ომ აც 
არ აღ ია რა მან აფ ხა ზე თი სა და ცხ
ინ ვა ლის რე გი ონ ის და მო უკ იდ ებ
ლო ბა?

– ერ თიერ თი შე მა დგ ენ ელი ნა
წი ლი ეს ეც იყო. ლუ კა შე ნკო ძა ლი ან 
პრ აგ მა ტულ და სა კუ თა რი ქვ ეყ ნის 
ინ ტე რე სე ბზე და მყ არ ებ ულ პო ლი
ტი კას თა მა შო ბს. ად ამ ია ნე ბის უფ
ლე ბე ბი სა და კა ნო ნის უზ ენ აე სო ბის 
კუ თხ ით, მას სა კმ აოდ დი დი პრ ობ
ლე მე ბი აქ ვს, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ახ
ერ ხე ბს და ერთერ თი წა რმ ატ ებ ული 
და გა ნვ ით არ ებ ადი ეკ ონ ომ იკა აქ ვს. 
ოპ ოზ იც ია არ სე ბო ბს, რო მე ლიც იჯ
აბ ნე ბა, თუ მცა ბა ლა ნს ის შე ნა რჩ უნ
ებ ას ახ ერ ხე ბს. 

– თქ ვენ თქ ვით, ის ლა ვი რე ბს, 
სწ ორი და რე ალ ური პო ლი ტი კა 
აქ ვსო, ას ეთი პო ლი ტი კა სა ქა რთ

ვე ლო სთ ვის ცუ დი იქ ნე ბო და? წი ნა 
ხე ლი სუ ფლ ებ ას ბე ვრ ჯერ აკ რი ტი
კე ბდ ნენ რუ სე თთ ან გა მწ ვა ვე ბუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის გა მო, რა დი კა
ლუ რი გა ნც ხა დე ბე ბი არ უნ და გა
კე თე ბუ ლი ყოო. 2008 წლ ის ომ იც 
კი ბე ვრ მა ამ კო ნტ ექ სტ ში გა ნი ხი
ლა.  ლა ვი რე ბა იქ ნე ბო და ჩვ ენ თვ ის 
გა მო სა ვა ლი?

– არ ან აი რად! არ მი მა ჩნ ია, რომ 
ბე ლო რუ სი და ლუ კა შე ნკო სა ნი მუ შო 
მა გა ლი თია, ეს მი უღ ებ ელ ია. ბე ლო
რუ სი სნ აი რი სა ხე ლმ წი ფო ჩვ ენ არ 
გვ ინ და. ჩვ ენ ევ რო პულ ფა სე ულ ობ
ებ ზე და ფუ ძნ ებ ულ დე მო კრ ატ იულ 
ქვ ეყ ან ას ვა შე ნე ბთ. რო გორ უნ და 
მო ქც ეუ ლი ყო, მა გა ლი თად, მი ხე
ილ სა აკ აშ ვი ლი, რო ცა აფ ხა ზე
თი სა და ცხ ინ ვა ლის კო ნფ ლი
ქტი მა ნა მდ ეც არ სე ბო ბდა. 

– არ შე ვა და რებ ერ თმ
ან ეთს, თუ მცა, ერ ოვ ნუ
ლმა მო ძრ აო ბამ ძა ლი ან 
სე რი ოზ ული და უხ ეში 
შე ცდ ომ ები და უშ ვა.. ამ 
შე მთ ხვ ევ აში სა გა რეო 
პო ლი ტი კა ში ლა ვი რე ბას 
ვგ ულ ის ხმ ობ...

– ჩვ ენ გვ ახ სო ვს, უკ რა
ინ ის ყვ ელა ხე ლი სუ ფლ ება, 
იუ შჩ ენ კოს გა მო კლ ებ ით, 
კუ ჩმა და კრ ავ ჩუ კი, მა გა ლი
თად, რო მე ლი მე იყო რუ სე თთ
ან და პი რი სპ ირ ებ ული? არც ერ
თი. თუ მცა, რო გო რც 

კი უკ რა ინ ამ სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის 
გა ტა რე ბა და აპ არა, მა ში ნვე მი ვი ღეთ 
ის, რაც მი ვი ღეთ... მა შინ სა ბჭ ოთა 
კა ვშ ირ ში და ვრ ჩე ნი ლი ყა ვით...

– რის ხა რჯ ზე ახ ერ ხე ბს ლუ კა
შე ნკო ბა ლა ნს ის შე ნა რჩ უნ ებ ას? 
გე ოგ რა ფი ული მდ ებ არ ეო ბის გა
მო, ეთ ნი კუ რი ერ თი ან ობა უწ ყო ბს 
ხე ლს, თუ არ ის კი დევ სხ ვა მი ზე
ზე ბი?

– დი ქტ ატ ურ ას თა ვი სი პლ უს ებ

იც აქ ვს, მა გრ ამ გვ ინ და ეს პლ უს ები 
იმ მი ნუ სე ბის ხა რჯ ზე, რაც ას ეთ რე
ჟი მე ბს სდ ევს? არ გვ ინ და! ბე ვრი რამ 
უწ ყო ბს ხე ლს: ად გი ლმ დე ბა რე ობა, 
ეკ ონ ომ იკ ური სი ძლ იე რე, ინ დუ სტ
რი ულ ად გა ნვ ით არ ებ ული ქვ ეყ ან აა, 
მა ნქ ან ათ წა რმ ოე ბა აქ ვთ, ას ევე გა ნვ
ით არ ებ ულ ია სო ფლ ის მე ურ ნე ობა, 
ჰყ ავს ძლ იე რი ჯა რი... ბე ვრი ნი უა
ნს ია...

– უკ რა ინ ის პრ ობ ლე მე ბის ფო
ნზე სა ინ ტე რე სოდ გა იჟ ღე რა ლა
ვრ ოვ ის გა ნც ხა დე ბამ, რო მე ლმ აც 
კი დევ ერ თხ ელ მი ან იშ ნა, რომ ნა
ტო სკ ენ სწ რა ფვა შე იძ ლე ბა რუ სე
თის აგ რე სი ად და გვ იჯ დეს. მა ნა

მდე ცხ ინ ვა ლმა გა მო აც ხა და, 
რომ თრ უს ოს ხე ობა ყო ვე
ლთ ვის ოს ეთ ის ნა წი ლი იყო 
და მი სი და ბრ უნ ება ჩვ ენი 
ვა ლი აო... შე იძ ლე ბა ვი ვა
რა უდ ოთ, რომ ლა ვრ ოვი 
სწ ორ ედ თრ უს ოს ხე ობ ის 
შე სა ძლო აფ ეთ ქე ბას გუ
ლი სხ მო ბდა?

– პრ ობ ლე მე ბი შე იძ ლე
ბა გა ჩნ დეს, მა გრ ამ ეს ნა
ტო ში ჩვ ენს გა წე ვრ ია ნე ბას 
არ უკ ავ ში რდ ება... მე19 
სა უკ უნ ეში ნა ტო სა ერ თოდ 

არ არ სე ბო ბდა, არც 1921 
წე ლს არ სე ბო ბდა, ეგ ებ 1989

91 წლ ებ ში იყო ნა ტო რე ალ ური 
შა ნსი?.. მო ლდ ოვა, რა, ნა ტოს 

წე ვრი ხდ ება? კო ნს ტი

ტუ ცი აში უწ ერ ია, რომ ნე იტ რა ლუ რი 
სა ხე ლმ წი ფოა, მა გრ ამ გა გა უზ ია ში 
პრ ობ ლე მე ბს მა ინც უქ მნ იან. 

ლა ვრ ოვ ის გა ნც ხა დე ბას ორი 
მი ზე ზი ჰქ ონ და: პი რვ ელი, რუ ბლი 
კო შმ არ ულ ად  გა უფ ას ურ და, მო სა
ხლ ეო ბას პუ რს ვერ აძ ლე ვენ, ამ იტ
ომ აც აძ ლე ვენ სა ნა ხა ობ ას ამ ნე ოფ
აშ ის ტუ რი გა ნც ხა დე ბე ბის სა ხით. 
მე ორე, მე ხუ თე კო ლო ნი სთ ვის ეს 
არ ის მე სი ჯი, მათ უნ და იძ ახ ონ: თუ 
ნა ტო სკ ენ წა ვა ლთ, კი დევ მე ტი პრ
ობ ლე მა შე გვ ექ მნ ება... ეს აბ სუ რდ
ული არ გუ მე ნტ ებ ია. ნა ტო სკ ენ რომ 
არც წა ვი დეთ, რუ სე თი მა რტო იმ იტ
ომ შე გვ იქ მნ ის პრ ობ ლე მას, რომ და
მო უკ იდ ებ ლო ბა გვ ინ და... ნა ტო არ 
არ ის მი ზე ზი, ნა ტო არ ის სა შუ ალ ება 
ჩვ ენი და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა და მო მა
ვლ ის შე ნა რჩ უნ ებ ისა...

...იმ ედი მქ ვს, რუ სე თის ხე ლი სუ
ფლ ება შე იც ვლ ება, მა ნა მდე უნ და 
გა ვძ ლოთ რა მე ნა ირ ად... რუ სე თში 
ახ ლა არ ის ხე ლი სუ ფლ ება, რო მე
ლს აც სა ქა რთ ვე ლო უნ და, რო გო რც 
გა ნა დგ ურ ებ ული ვა სა ლი და მო ნა... 
იმ ედ ია, რუ სე თში ოდ ეს მე მო ვა ის 
ხე ლი სუ ფლ ება, რო მე ლიც და ინ ტე
რე სე ბუ ლი იქ ნე ბა, რომ სა ქა რთ ვე ლო 
მი სი ძლ იე რი პა რტ ნი ორი და მე გო ბა
რი ქვ ეყ ანა იყ ოს. ეს შე სა ძლ ებ ელი 
გა ხდ ება, თუ რუ სე თი ცი ვი ლი ზე ბულ 
სა გა რეო პო ლი ტი კას გა ატ არ ებს, 
თუ მცა ამ ის ნი შნ ები არ ჩა ნს...

–  შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ 
დსთს სი ვრ ცე ში ორი გა ნს ხვ ავ
ებ ული ტი პის ლი დე რი იკ ვე თე ბა 
– ლუ კა შე ნკო და სა აკ აშ ვი ლი... 
ის ინი ამ რე გი ონ ში ერ თმ ან ეთს 
კო ნკ ურ ენ ცი ას გა უწ ევ ენ, თუ ით
ან ამ შრ ომ ლე ბენ იმ ის თვ ის, რომ 
აქ პო ლი ტი კუ რი სუ რა თი შე იც
ვა ლოს?.. 

– დსთს  სი ვრ ცე ში ბე ვრი პო ლი
ტი კო სია, ვი სი რო ლიც იყო და არ ის 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი... იგ ივე ვლ ად იმ ერ 
პუ ტი ნი, ის მს ოფ ლიო მა სშ ტა ბის სე
რი ოზ ული  და გა ვლ ენ ია ნი პო ლი ტი
კო სია. 

– პუ ტი ნს არ ვგ ულ ის ხმ ობ, ამ 
შე მთ ხვ ევ აში სა უბ არი მა ქვს იმ ლი
დე რე ბზე, რო მლ ებ იც პუ ტი ნს სა
ფრ თხ ედ აღ იქ ვა მენ.

– ყო ფი ლი სა ბჭ ოთა კა ვშ ირ ის სი
ვრ ცე ში სხ ვა ლი დე რე ბიც არ იან.  პი
რვ ელ რი გში, ნა ზა რბ აე ვი, ალ იე ვი..  

...ყვ ელა ეს ლი დე რი სა კუ თა რი 
ქვ ეყ ნის ინ ტე რე სე ბზე ზრ უნ ავს. უკ
რა ინ ის კრ იზ ის ის ფო ნზე და ვი ნა ხეთ, 
რომ ურ თი ერ თო ბე ბი რუ სე თსა და ამ 
ქვ ეყ ნე ბს შო რის ცი ვდ ება, ახ ლა ამ 
ლი დე რე ბის მხ რი დან ბე ვრ ად უფ რო 
კრ იტ იკ ული გა ნც ხა დე ბე ბი კე თდ ება. 
დღ ეს ნა თე ლია, რომ აზ ერ ბა იჯ ანი 
უფ რო და მო უკ იდ ებ ელ და გა ნს ხვ ავ
ებ ულ პო ლი ტი კას ატ არ ებს. ნა ზა რბ
აე ვი, რო მე ლიც კი არ ის ევ რა ზი ულ 
კა ვშ ირ ში, მა გრ ამ რუ სე თთ ან და პი
რი სპ ირ ებ ულ პო ზი ცი ებს აფ იქ სი რე
ბს... ყვ ელა სა ხე ლმ წი ფო ცდ ილ ობს, 
სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი და იც ვას და 
ეს იწ ვე ვს რუ სე თთ ან წი ნა აღ მდ ეგ
ობ ას... 

 აქ ვე ლუ კა შე ნკ ოს ვი ზი ტზ ეც ვი
ტყ ვი, ის თბ ილ ის ში ჩა მო დის. თქ ვეს, 
თი თქ ოს ის რუ სე თის მე სი ჯე ბს ჩა
მო იტ ანს. ეს სპ ეკ ულ აც იე ბია. ლუ კა
შე ნკო რა მდ ენ იმე თვ ის წინ მო ლდ
ოვ აში იყო და იქ მხ ოლ ოდ ორ მხ რივ 
თა ნა მშ რო მლ ობ აზე ის აუ ბრ ეს ეკ ონ
ომ იკ ური კუ თხ ით. სა ქა რთ ვე ლო შიც 
ძი რი თა დი ყუ რა დღ ება ეკ ონ ომ იკ ურ 
თა ნა მშ რო მლ ობ ას და ეთ მო ბა და ას
ევე, ბე ლო რუ სის პრ ეზ იდ ენ ტმა შე
იძ ლე ბა გვ თხ ოვ ოს  ევ რო კა ვშ ირ თან 
და ახ ლო ებ აში და ხმ არ ება.

რა 
პროვოკაციას 

გეგმავს რუსეთი 
საქართველოში 

და ვინ ლიდერობს 
დსთ-ს 

სივრცეში

`იმედი მაქვს, რუსეთის  
ხელისუფლება შეიცვლება, 

მანამდე უნდა 
გავძლოთ რამენაირად~

`სააკაშვილის 
დროს 

საქართველო 
ცდილობდა, 

ლუკაშენკოსა 
და დასავლეთს 

შორის შუამავლის 
როლი 

შეესრულებინა~

EXCLUSIVE
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

2014 წე ლს წა რმ ატ ებ ით გა
ნხ ორ ცი ელ ებ ული ერ თო ბლ ივი 
პრ ოე ქტ ის შე მდ ეგ, გა ზე თი „პრ
აი მტ აი მი“ და ტო ტა ლი ზტ ორი 
„ევ რო პა ბე თი“ თა ნა მშ რო მლ ობ
ის გა გრ ძე ლე ბა ზე ის ევ შე თა ნხ
მდ ნენ. 2014 წლ ის მს ოფ ლიო ჩე
მპ იო ნა ტზე და წყ ებ ული აქ ცია, 
შე მო დგ ომ იდ ან ის ევ გა ნა ხლ და 
და თუ კი მა ნა მდე ქა რთ ული ფე
ხბ ურ თის ვა რს კვ ლა ვე ბს მს ოფ
ლიო ჩე მპ იო ნა ტის ფა ვო რი ტი 
უნ და და ეს ახ ელ ებ ინ ათ, ახ ლა 
ფს ონი ჩე მპ იო ნთა ლი გა ზე იდ
ება. „ევ რო პა ბე თი“ ის ევ ზრ უნ
ავს სა კუ თარ მო მხ მა რე ბლ ებ ზე 
–  „ით ამ აშე ვა რს კვ ლა ვთ ან ერ
თად“ კვ ლავ და ბრ უნ და და 2015 
წლ ის შე ხვ ედ რაც ტო ტა ლი ზა
ტო რის სა მგ ორ ის ფი ლი ალ ში 
შე დგა.

წლ ის პი რვ ელ შე ხვ ედ რა ში ბო
ლნ ის ის „სი ონ ის“ ფე ხბ ურ თე ლე
ბი, ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ ირ ვე ლი და 
ზუ რაბ ბა თი აშ ვი ლი ჩა ერ თვ ნენ. 
რო გო რც მო გვ ია ნე ბით ფე ხბ ურ

თე ლე ბმა „პრ აი მტ აი მთ ან“ აღ ნი
შნ ეს, მა თი ხა ნგ რძ ლი ვი კა რი ერ
ის გა ნმ ავ ლო ბა ში მს გა ვსი ტი პის 
აქ ცი ები ძა ლი ან იშ ვი ათ ად მო მხ
და რა და მის სა ჭი რო ებ აზე ის აუ
ბრ ეს.

ტო ტა ლი ზა ტო რის სა მგ ორ ის 
ფი ლი ალ ში შე კრ ებ ილი გუ ლშ ემ
ატ კი ვრ ის თვ ის, რო მე ლიც ყვ ელა 
შე ხვ ედ რა ზე სი თბ ოს არ იშ ურ ებს 
მი სუ ლი სტ უმ რი სა დმი, ტრ ად
იც იუ ლად გა თა მა შდა ბუ რთ ები, 
რო მე ლიც მხ ოლ ოდ იღ ბლ ია ნე ბს 
ხვ დათ წი ლად. ბუ რთ ებ ზე ავ ტო
გრ აფ ები ფე ხბ ურ თე ლე ბმა და
ტო ვეს, სა მა ხს ოვ რო ფო ტო ებ იც 
გა და იღ ეს გა მა რჯ ვე ბუ ლე ბთ ან. 
ზო გი ერ თი სტ უმ არი მხ ოლ ოდ 
ფო ტოს გა და ღე ბით არ და კმ აყ
ოფ ილ და, იყო ემ ოც იუ რი მო კი
თხ ვა და ჩა ხუ ტე ბაც. სწ ორ ედ 
ამ ან გა ნა პი რო ბა, ალ ბათ, ის კო
მე ნტ არ ები, რაც სტ უმ რე ბი სგ ან 
გა კე თდა შე მდ ეგ ჩვ ენ თან – ას ეთ 
შე ხვ ედ რე ბს ყვ ელა მო ნა ტრ ებ
ულ ია – ფე ხბ ურ თე ლე ბიც და გუ
ლშ ემ ატ კი ვრ ებ იც.

ზუ რაბ ბა თი აშ ვი ლს ახ ლა ხან 

35 წე ლი შე უს რუ ლდა, ცხ ოვ რე
ბის უდ იდ ესი ნა წი ლი მას მი ნდ
ორ ზე აქ ვს გა ტა რე ბუ ლი. მი უხ
ედ ავ ად ხა ნგ რძ ლი ვი კა რი ერ ისა, 
დღ ემ დე აქ ვს გუ ლი სტ კი ვი ლი, 
რომ ქა რთ ული ფე ხბ ურ თი მო წო
დე ბის სი მა ღლ ეზე ვერ დგ ას და 
არც მო თა მა შე ებს და არც გუ ლშ
ემ ატ კი ვა რს, ერ თმ ან ეთ თან აზ
რის გა ზი არ ებ ის და ურ თი ერ თგ
აც ვლ ის სა შუ ალ ება არ აქ ვს.

ზუ რა ბა თი აშ ვი ლი:  
„ას ეთი აქ ცი ები ძა ლი ან კა რგ

ია. მით უმ ეტ ეს, რომ ქა რთ ულ 
ფე ხბ ურ თს ძა ლი ან სჭ ირ დე ბა. 
სა მწ უხ როდ, ის ეთ სა თა ნა დო დო
ნე ზე ვერ დგ ას დღ ეს ქა რთ ული 
ფე ხბ ურ თი, ამ იტ ომ აც ძა ლი ან 
სა ჭი როა ეს მა ყუ რე ბლ ის თვ ის. 
გუ ლშ ემ ატ კი ვა რმა უნ და გა იც
ნოს ქა რთ ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე ბი, 
იმ იტ ომ, რომ უმ ეტ ეს ობ ას არც 
იც ნო ბენ. რაც შე მე ხე ბა მე, ჩე მს 
კა რი ერ აში ძა ლი ან ცო ტა ყო ფი
ლა ას ეთი და გე გმ ილი შე ხვ ედ რე
ბი. ძა ლი ან სა სი ამ ოვ ნოა, რო დე
საც გხ ვდ ება გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი 
და გა ფა სე ბს, უხ არ ია შე ნთ ან 
შე ხვ ედ რა. ერ თგ ვა რი სტ იმ ულ ია 
ეს, რო გო რც ფე ხბ ურ თე ლი სთ
ვის, ას ევე ქო მა გი სთ ვის. ვფ იქ
რობ, ას ეთი ურ თი ერ თო ბი სა და 
აზ რე ბის გა ზი არ ებ ით, მე ტი სი
კე თე მო ვა ქა რთ ული ფე ხბ ურ თი
სთ ვის და მი სი გა ნვ ით არ ებ ის თვ
ის“. 

თა ვი სი ხა ნგ რძ ლი ვი კა რი ერ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში ვე რც ალ ექ სა ნდ
რე ინ წკ ირ ვე ლი იხ სე ნე ბს, რომ 
მს გა ვს აქ ცი აში მი ეღ ოს მო ნა წი
ლე ობა და ვერ ფა რა ვს გუ ლი სტ
კი ვი ლს, რომ დღ ეს სა ქა რთ ვე
ლო ში მო თა მა შე ფე ხბ ურ თე ლე ბს 
თი თქ მის არ იც ნო ბს ქა რთ ვე ლი 
გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი.

ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ ირ ვე ლი: 
„სი მა რთ ლე გი თხ რათ, ძა ლი ან 
იშ ვი ათ ად ყო ფი ლა ჩე მს კა რი
ერ ში ას ეთი შე ხვ ედ რე ბი. ძა ლი
ან სა სი ამ ოვ ნო იყო დღ ევ ან დე ლი 
სა ღა მო, ხშ ირი უნ და იყ ოს ას
ეთი  შე ხვ ედ რე ბი. ნა სი ამ ოვ ნე ბი 
ვარ დღ ევ ან დე ლი დღ ით და იმ
ით, რომ ჩვ ენს გუ ლშ ემ ატ კი ვა რს 
მც ირ ედი სი ამ ოვ ნე ბა მი ვა ნი ჭეთ. 
ჩვ ენ თვ ის აც, ფე ხბ ურ თე ლე ბი სთ
ვის, აუ ცი ლე ბე ლია ას ეთი აქ ცი
ები, რომ გა გვ იც ნოს გუ ლშ ემ ატ
კი ვა რმა. პრ აქ ტი კუ ლად, ის ინი 
არც კი იც ნო ბენ სა ქა რთ ვე ლო ში 
მო თა მა შე ფე ხბ ურ თე ლე ბს, ამ

იტ ომ მი ვე სა ლმ ები ამ წა მო წყ ებ
ას“. 

აქ ცი ის და წყ ებ იდ ან „ევ რო პა
ბე თი“ფე ხბ ურ თე ლე ბს სი მბ ოლ
ურ ბი ლე თე ბს უმ ზა დე ბს, სა დაც 
სტ უმ რე ბი სა კუ თარ ფა ვო რი ტს 
ას ახ ელ ებ ენ. მს ოფ ლიო ჩე მპ იო
ნა ტი სას გა მა რთ ული აქ ცი ის ას, 
პრ ოე ქტ ის – „ით ამ აშე ვა რს კვ
ლა ვთ ან ერ თად“ სტ უმ რე ბმა ორი 
ის ეთი გუ ნდი და ას ახ ელ ეს, რო მე
ლთ აგ ან ერ თი ჩე მპ იო ნი გა ხდა, 
მე ორე კი ვე რც ხლ ის მე დლ ებ ის 
მფ ლო ბე ლი. ამ ჯე რად, ჩე მპ იო
ნთა ლი გა ზე უწ ევთ ქა რთ ველ 
ფე ხბ ურ თე ლე ბს ფს ონ ის და დე ბა, 
არ ჩე ვა ნი დი დია და შე სა ბა მი სად, 
შა ნს ებ იც –  ვნ ახ ოთ, რო მე ლი გუ
ნდი მო იგ ებს 6 ივ ნი სს, ბე რლ ინ
ში, „ოლ იმ პია შტ ად იო ნზე“ ლი გის 
ფი ნა ლს, ფა ვო რი ტე ბი კი უკ ვე 
გა მო იკ ვე თნ ენ. აქ ცი ის სტ უმ რე
ბის უმ ეტ ეს ობა ფს ონს ეს პა ნურ 
გრ ან დე ბზე – „რე ალ სა“ და „ბა
რს ელ ონ აზე“ დე ბს.

„ევროპაბეთი“  „პრაიმტაიმთან“ ერთად წამოწყებული აქციით საკ უთარ მომხმარებელს ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე გაანებივრებს

ზურა 
ბათიაშვილი:  
„ასეთი აქციები 
ძალიან კარგია. 
მით უმეტეს, 
რომ ქართულ 
ფეხბურთს 
ძალიან 
სჭირდება“

ალექსანდრე 
ინწკირველი: 

`ძალიან სასიამოვნო 
იყო დღევანდელი 

საღამო, ხშირი 
უნდა იყოს ასეთი  

შეხვედრები. 
ნასიამოვნები ვარ 

დღევანდელი დღით 
და იმით, რომ ჩვენს 

გულშემატკივარს 
მცირედი სიამოვნება 

მივანიჭეთ~

`ძალიან სასიამოვნოა, 

როდესაც გხვდება 

გულშემატკივარი და 

გაფასებს, უხარია 

შენთან შეხვედრა“

`ერთგვარი სტიმულია ეს, როგორც 
ფეხბურთელისთვის, ასევე ქომაგისთვის. 

ვფიქრობ, ასეთი ურთიერთობისა და 
აზრების გაზიარებით, მეტი სიკეთე მოვა 

ქართული ფეხბურთისთვის და
 მისი განვითარებისთვის~
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სა მგ ორ ში გა მა რთ ულ შე ხვ
ედ რა ზე, ორ ივე ფე ხბ ურ თე ლმა 
სა კუ თარ ფა ვო რი ტად კა ტა ლო
ნი ური „ბა რს ელ ონა“ და ას ახ ელა, 
თუ მცა რო გო რც ზუ რა ბა თი აშ ვი
ლმა, ისე ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ ირ ვე
ლმა, აღ ნი შნ ეს, რომ წე ლს კა ტა

ლო ნი ელ ებს სა ჩე მპ იო ნო გუ ნდი 
არ ჰყ ავთ.

ზუ რა ბა თი აშ ვი ლი: 
„მე, რა თქ მა უნ და, „ბა რს ელ ონ

ას“ გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი ვარ, მა გრ ამ 
წე ლს მე ეჭ ვე ბა სა ჩე მპ იო ნო გუ ნდი 
ჰყ ავ დეთ. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მა
ინც ბო ლო მდე ვუ გუ ლშ ემ ატ კი ვრ
ებ ჩე მს ფა ვო რიტ და სა ყვ არ ელ 
გუ ნდს“.

ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ ირ ვე ლი: 
„ჩე მი სა ყვ არ ელი გუ ნდი „ბა რს

ელ ონ აა“ და „ბა რს ელ ონა“ და ვა
სა ხე ლე, მა გრ ამ უფ რო რე ალ ური 
კა ნდ იდ ატ ებ იც არ იან, მა გა ლი თად 
„ბა იე რნი“, „ჩე ლსი“, „რე ალი“, მგ
ონ ია, რომ სწ ორ ედ მათ შო რის 
გა მო ვლ ინ დე ბა გა მა რჯ ვე ბუ ლი, 
თუ მცა, რო გო რც „ბა რს ას“ გუ შე
მა ტკ ივ არი, სწ ორ ედ ეს გუ ნდი და
ვა სა ხე ლე“.

დღ ემ დე ჩა ტა რე ბუ ლი აქ ცი ებ
იდ ან, ჩე მპ იო ნთა ლი გა ზე ხმ ები 
ასე გა და ნწ ილ და:

მა დრ იდ ის „რე ალი“ – გი ორ გი 
გა ბე და ვა, გია მე გრ ელ აძე, ზუ რაბ 
იო ნა ნი ძე, და ვით სი რა ძე, ლა დო 
ბუ რდ ული, გი ორ გი ილ ურ იძე, ლა
შა ჯა კო ბია.

კა ტა ლო ნი ის „ბა რს ელ ონა“ – გი
ორ გი ფო ფხ აძე, ზუ რაბ ბა თი აშ ვი
ლი, ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ ირ ვე ლი.

მი უნ ხე ნის „ბა იე რნი“ – გი ორ გი 
და თუ ნა იშ ვი ლი, დი მი ტრი ტა ტა ნა
შვ ილი.

ლო ნდ ონ ის „ჩე ლსი“ – გი ვი კვ
არ აც ხე ლია.

გა ზეთ „პრ აი მტ აი მი სა“ და ტო ტა
ლი ზა ტორ „ევ რო პა ბე თის“ ერ თო ბლ
ივი აქ ცია 6 ივ ნი სის ჩა თვ ლით იქ ნე ბა. 
სწ ორ ედ ამ დღ ეს შე დგ ება ევ რო პის 
ყვ ელ აზე პრ ეს ტი ჟუ ლი სა კლ უბო 
ტუ რნ ირ ის ფი ნა ლი, რო მე ლიც ბე
რლ ინ ში, „ოლ იმ პია შტ ად იო ნზე“ გა
იმ არ თე ბა. წინ კი ბე ვრი შე ხვ ედ რაა. 
აქ ცი ის ფა რგ ლე ბში, ქა რთ ველ გუ
ლშ ემ ატ კი ვა რს, რო გო რც თბ ილ ის ში, 
ისე რე გი ონ ში ექ ნე ბა შე სა ძლ ებ ლო ბა 
გა იც ნოს ქა რთ ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე
ბი. მო მდ ევ ნო აქ ცია კი „ევ რო პა ბე
თის“ ვა რკ ეთ ილ ის ფი ლი ალ ში შე დგ
ება, სა დაც ტო ტა ლი ზა ტო რის მო
მხ მა რე ბე ლი და ჩი ცნ ობ ილ აძ ესა და 
და ჩი ფო ფხ აძ ეს გა იც ნო ბს. 
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ასეთი აქციები, 
რომ გაგვიცნოს 

გულშემატკივარმა. 
პრაქტიკულად, ისინი 

არც კი იცნობენ 
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„ბარსელონას“ 
გულშემატკივარი ვარ, 
მაგრამ წელს მეეჭვება 

საჩემპიონო გუნდი 
ჰყავდეთ. მიუხედავად 
ამისა, მაინც ბოლომდე 

ვუგულშემატკივრებ 
ჩემს ფავორიტ და 
საყვარელ გუნდს“

„ბარსელონა“ დავასახელე, 
მაგრამ უფრო რეალური 
კანდიდატებიც არიან, 
მაგალითად „ბაიერნი“, 

„ჩელსი“, „რეალი“, მგონია, 
რომ სწორედ მათ შორის 
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მა რი ამ ნა დი რა ძე

სულ მა ლე პა რლ ამ ენ ტი მი იღ ებს 
გა და წყ ვე ტი ლე ბას, შე ცვ ლის თუ 
არა „მდ ევ ნე ლს“ „დე ვნ ილი“ უზ ენ
აე სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ
ის პო სტ ზე. ეს, ალ ბათ, ერ თგ ვა რად 
სი მბ ოლ ური გა და წყ ვე ტი ლე ბაც 
იქ ნე ბა იმ ის და სა და სტ ურ ებ ლად, 
რა მდ ენ ად მზ ად არ ის ქვ ეყ ანა სა სა
მა რთ ლო სი სტ ემ აში რა დი კა ლუ რი 
ცვ ლი ლე ბე ბი სთ ვის...

კი თხ ვე ბს, რო მე ლიც სა ზო გა
დო ებ აში არ სე ბო ბს სა სა მა რთ ლო 
სი სტ ემ ის მი მა რთ, „პრ აი მტ აი მთ ან“ 
ინ ტე რვ იუ ში თა ვად უზ ენ აე სი სა სა
მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბის ერ
თა დე რთი კა ნდ იდ ატი, ქა ლბ ატ ონი 
ნი ნო გვ ენ ეტ აძე გა სც ემს პა სუ ხე ბს:

– ზუ სტ ად ერ თი კვ ირ ის წინ 
თქ ვენ გა ხდ ით ერ თა დე რთი კა ნდ
იდ ატი, ვი ნც პრ ეზ იდ ენ ტმა მა რგ
ვე ლა შვ ილ მა სა ზო გა დო ებ ას წა
რუ დგ ინა უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის პო სტ ზე... რო დის 
შე იტ ყვ ეთ ამ გა და წყ ვე ტი ლე ბის შე
სა ხებ?

– ზუ სტ ად ორი დღ ით ად რე პრ ეზ
იდ ენ ტთ ან შე დგა ყვ ელა კა ნდ იდ ატ ის 
შე ხვ ედ რა, რო მე ლიც ჟუ რნ ალ ის ტე
ბი სთ ვის და ხუ რუ ლი იყო. ამ შე ხვ ედ
რამ 5 სა ათს გა სტ ანა. ერ თი წუ თით 
არ და უტ ოვ ებ ია პრ ეზ იდ ენ ტს ეს სხ
დო მა. ეტ ყო ბო და, რომ ძა ლი ან მო
მზ ად ებ ული იყო. იც ოდა ყვ ელა კა
ნდ იდ ატ ის ბი ოგ რა ფია, არა მხ ოლ ოდ 
ინ ფო რმ აც იის დო ნე ზე, არ ამ ედ იც
ოდა თი თო ეუ ლის გა მო სვ ლე ბი, შე ხე
დუ ლე ბე ბი და სა მე ცნ იე რო მი ღწ ევ
ებ იც კი. რო ცა კა ნდ იდ ატი სა უბ არს 
იწ ყე ბდა, ის ისე შე დი ოდა პო ლე მი კა
ში და ის ეთ კი თხ ვე ბს სვ ამ და, რომ ეს 
შე უძ ლე ბე ლია, გა ეკ ეთ ებ ინა, თუ არ 
იყო სრ ულ ად ინ ფო რმ ირ ებ ული იმ 
კო ნკ რე ტუ ლი პი რო ვნ ებ ის შე სა ხებ. 
იქ ვე და აზ უს ტა პრ ეზ იდ ენ ტმა, რომ 
იქ წა რმ ოდ გე ნი ლი კა ნდ იდ ატ ებ იდ ან 
მხ ოლ ოდ ერ თს აი რჩ ევ და.

– ანუ, იმ შა ბათ დღ ეს უკ ვე იც
ოდ ით, რომ 
კა ნდ იდ

ატ თა ე.წ. „შო რთ ლი სთი“ არ გა კე
თდ ებ ოდა და პრ ეზ იდ ენ ტი მხ ოლ
ოდ ერთ კა ნდ იდ ატს წა რუ დგ ენ და 
პა რლ ამ ენ ტს?

– დი ახ... მე ორე დღ ეს და მი ძა ხეს 
და შე მხ ვდ ნენ პრ ეზ იდ ენ ტი და ად
მი ნი სტ რა ცი ის თა ნა მშ რო მლ ები. ამ 
შე ხვ ედ რა ზე კი დევ უფ რო ღრ მად 
ვი სა უბ რეთ რიგ სა კი თხ ებ ზე... უფ რო 
გვ იან შე ვი ტყ ვე, რომ ორ შა ბა თს 12 
სა ათ ზე გა აკ ეთ ებ და ჩე მს წა რდ გე ნას. 

– ამ შე ხვ ედ რე ბა მდე რა სა ხის 
კო მუ ნი კა ცია გქ ონ დათ მა რგ ვე ლა
შვ ილ თან?

– არ ან აი რი.
– არც მა შინ, რო დე საც ორ ივე 

ოპ ოზ იც ია ში იყ ავ ით და ყო ფი ლი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ იბ რძ
ოდ ით?

– რა თქ მა უნ და, ზო გა დად, ვი ცო
დით ერ თმ ან ეთ ის შე სა ხებ, მა გრ ამ 
პი რა დი კო მუ ნი კა ცია არ გვ ქო ნია. მი
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ „ოც ნე ბა ში“ სა
მა რთ ლის ჯგ უფ ში აქ ტი ურ ად ვმ უშ
აო ბდი სხ ვა და სხ ვა პრ ოე ქტ ებ ზე სი
სხ ლის სა მა რთ ლის მი მა რთ ულ ებ ით, 
რა მე გა და კვ ეთა ჩვ ენ არ გვ ქო ნია. 

– პრ ეს აში აკ ეთ ებ დით გა ნც ხა
დე ბე ბს, რომ უზ ენ აე სი სა სა მა რთ
ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბა ზე სა კუ
თარ თა ვს არ გა ნი ხი ლა ვდ ით. რამ 
შე გა ცვ ლე ვი ნათ პო ზი ცია? 

– ლია მუ ხა შა ვრ იას იდ ეა იყო ეს. 
მე კა ტე გო რი ულ ად ვა მბ ობ დი უა რს. 
მა გრ ამ ლი ამ შე ძლო ჩე მი გა და რწ
მუ ნე ბა. მე რე ვი გრ ძე ნი სე რი ოზ ული 
მხ არ და ჭე რა სხ ვა და სხ ვა არ ას ამ თა
ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცი ებ იდ ან, ბა ტო ნი 
ოთ არ გა მყ რე ლი ძი სგ ან და, რა თქ მა 
უნ და, ამ ან წა მა ხა ლი სა.

– მო დით, და ვკ ონ კრ ეტ დეთ – თქ
ვენ უა რს ამ ბო ბდ ით სა ერ თოდ სა
სა მა რთ ლო სი სტ ემ აში და ბრ უნ ებ
აზე, თუ მხ ოლ ოდ თა ვმ ჯდ ომ არ ის 
პო ზი ცი აზე?

– თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბა ზე... მე, რა
სა კვ ირ ვე ლია, სა სა მა რთ ლო დან ჩე მი  
უს ამ არ თლ ოდ გა მო შვ ებ ის შე მდ ეგ, 
ჩე მს კო ლე გე ბთ ან ერ თად 10 წლ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში ვი ბრ ძო დი სა სა მა რთ
ლო ში სა კუ თარ უფ ლე ბე ბში აღ სა დგ
ენ ად. 

– რა იყო რე ალ ურ ად 2005 წე ლს 
თქ ვე ნი დი სც იპ ლი ნუ რი დე ვნ ის მი
ზე ზი?

– იმ გუ ნდ ის თვ ის, რო მე ლიც ხე
ლი სუ ფლ ებ აში მო ვი და, ჩვ ენი პრ
ინ ცი პე ბი მი უღ ებ ელი გა ხდა, შე სა
ბა მი სად, მათ უკ ან ონ ობ ით შე ძლ ეს 
ჩვ ენი წი ნა აღ მდ ეგ ობ ის და ძლ ევა. 
თა ნაც, სა სა მა რთ ლო კო რპ უს იც არ 
იყო მა შინ ერ თს ულ ოვ ანი. გა ხს ოვთ, 
მა შინ გა რკ ვე ული შე ღა ვა თე ბი და 
შე თა ვა ზე ბე ბი გა უკ ეთ ეს მო სა მა რთ
ლე ებს – ზო გს სრ ული სა ხე ლფ ასო 
გა ნა კვ ეთი შე უნ არ ჩუ ნეს სა პე ნს იო 
უზ რუ ნვ ელ ყო ფად, ზო გი რე ზე რვ ში 
გა და სვ ეს, ზო გი თბ ილ ის ის მო შო
რე ბით გა ამ წე სეს სა სა მა რთ ლო ებ ში. 
რა თქ მა უნ და, ეს პრ ოც ესი არ იყო 
სა მა რთ ლი ანი. ჩვ ენი დე ვნა იყო მა
ში ნდ ელი პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუ ფლ
ებ ის პა სუ ხი, რომ, თუ გა რდ ამ ავ ალი 
მა რთ ლმ სა ჯუ ლე ბის პრ ინ ცი პე ბში 
ერ თმ ან ეთს ვერ და ვე თა ნხ მე ბო დით, 
ასე მო ხდ ებ ოდა.

– რო დე საც ნა ცი ონ ალ ებ მა თქ
ვე ნს კა ნდ იდ ატ ურ ას თან და კა ვშ ირ
ებ ით გა ნც ხა დე ბა გა აკ ეთ ეს, უა რი 
შე მდ ეგი არ გუ მე ნტ ით და ას აბ უთ
ეს, რომ თქ ვენ იყ ავ ით შე ვა რდ ნა
ძი სდ რო ინ დე ლი კო რუ მპ ირ ებ ული 
სა სა მა რთ ლოს წა რმ ომ ად გე ნე ლი. 
მათ არ უთ ქვ ამთ, რომ იყ ავ ით კო
რუ მპ ირ ებ ული მო სა მა რთ ლე, ან 
ის, რომ სა სა მა რთ ლო დან დი სც
იპ ლი ნუ რი წე სით სა მა რთ ლი ან ად 
გა გი შვ ათ მა თმა ხე ლი სუ ფლ ებ ამ...

– ვფ იქ რობ, თვ ით ონ მო ვი დნ ენ 
სა კუ თარ გა და წყ ვე ტი ლე ბა სთ ან წი
ნა აღ მდ ეგ ობ აში. რა თქ მა უნ და, ვა
და სტ ურ ებ, რომ ვმ უშ აო ბდი შე ვა რდ
ნა ძის დრ ოს, მა გრ ამ გა ხს ოვთ, რომ 
იმ კო რუ მპ ირ ებ ულ ეპ ოქ აში და იწ ყო 
მა რთ ლმ სა ჯუ ლე ბის რე ფო რმ ის პი
რვ ელი ეტ აპი. ის იც გა ხს ოვთ, ვინ იყ
ვნ ენ ამ რე ფო რმ ებ ის მე სვ ეუ რე ბი...

– სა აკ აშ ვი ლს გუ ლი სხ მო ბთ?
– რა თქ მა უნ და. სწ ორ ედ ამ მე

სვ ეუ რე ბმა წა მო მა ყე ნეს მა შინ უზ ენ
აე სი სა სა მა რთ ლოს მო სა მა რთ ლედ. 
მა შინ ამ რე ფო რმ ას ძა ლი ან მკ აც რი 
ბა რი ერ ები ჰქ ონ და. მა გრ ამ მე და 
ბა ტო ნი მე რაბ ტუ რა ვა, რო გო რც სა

ცნ ობ ილი ბი ზნ ეს კო ნს ულ
ტა ნტი, გა ყი დვ ებ ის გუ რუ, 
თვ ით რე ალ იზ აც იი სა და ლი
დე რო ბის თე მა ზე და წე რი ლი 
უა მრ ავი წი გნ ის ავ ტო რი, ბრ
აი ან თრ ეი სი თბ ილ ის ში მა სტ
ერ კლ ასს ატ არ ებს. 

“ექ სპოჯო რჯ იას” მე3 
პა ვი ლი ონ ში ბრ აი ან თრ ეი სი 
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სტ ერ კლ ასს გა ყი დვ ებ ისა და 
ლი დე რო ბის თე მა ზე მა რთ
ავს. მს ოფ ლი ოს ერთერ თი 
ყვ ელ აზე მა ღა ლა ნა ზღ აუ რე
ბა დი ტრ ენ ერი და სპ იკ ერი 
თბ ილ ისს პი რვ ელ ად ეწ ვია. 

ამ ერ იკ ელი ბრ აი ან თრ
ეი სი ერთერ თი ყვ ელ აზე 
პრ ეს ტი ჟუ ლი სა კო ნს ულ
ტა ციო კო მპ ან ია Brian Tracy 
Internationalის პრ ეზ იდ ენ ტი 
და და მფ უძ ნე ბე ლია, რო მე
ლს აც მს ოფ ლი ოს 31 ქვ ეყ ან
აში აქ ვს ფი ლი ალი. მა რკ ეტ
ინ გში, ეკ ონ ომ იკ აში, მე ნე
ჯმ ენ ტსა და ფს იქ ოლ ოგ ია ში 
ჩა ტა რე ბუ ლი 25წლ ია ნი კვ
ლე ვის შე დე გად, ბრ აი ან თრ
ეი სი მს ოფ ლი ოს წა მყ ვა ნი სპ
ეც ია ლი სტ ია ბი ზნ ეს ის წა რმ

ატ ებ ით მა რთ ვა სა და პი რა დი 
გა ნვ ით არ ებ ის სა კი თხ ში. ის 
ის ეთ სა ხე ლო ვან კო მპ ან იე ბსა 
და ბრ ენ დე ბს უწ ევს კო ნს ულ
ტა ცი ებს, რო გო რე ბიც BMW, 
IBM, Hayatt Hotels, Ritz Carl
ton, Toyota, Nissan, Mercedes 
Benz, Bank of America, Ernst & 
Youngი და სხ ვა ცნ ობ ილი მს
ოფ ლიო ბრ ენ დე ბია.

კა რი ერ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, 
ბრ აი ან თრ ეი სიმ 4 500ზე მე
ტი სე მი ნა რი გა მა რთა მს ოფ
ლი ოს 500ზე მე ტი კო მპ ან
იი სთ ვის, ყო ვე ლწ ლი ურ ად კი 
მის ლე ქც იე ბსა და ტრ ენ ინ გე
ბს 350 ათ ასი ად ამ ია ნი ეს წრ
ება. ბრ აი ან თრ ეი სი ავ ტო რია 
ის ეთი ბე სტ სე ლე რე ბის, რო
გო რე ბი ცა “ჩვ ევ ები მი ლი ონ 
დო ლა რად”, “მა ქს იმ ალ ური 
წა რმ ატ ება”, “მა რთე შე ნი 
დრო და გა იო რმ აგე შე დე გე
ბი” და სხ ვა. მი სი წი გნ ები თა
რგ მნ ილ ია 20 ენ აზე.

სა ქა რთ ვე ლო 70ე ქვ ეყ
ან აა, სა დაც ბრ აი ან თრ ეი სი 
სა კუ თარ რჩ ევ ებს უზ ია რე ბს 
შე კრ ებ ილ აუ დი ტო რი ას. 

ღო ნი სძ იე ბა კო მპ ან ია “სი
თი კო ნს ალ ტი ნგ ის” ორ გა ნი
ზე ბი თა და “ალ ია ნს ჯგ უფი 
ჰო ლდ ინ გის” წა რდ გი ნე ბით 
ხო რც იე ლდ ება, პლ ატ ინ ის სპ
ონ სო რი კი ცი ფრ ული მა რკ
ეტ ინ გის სა აგ ენ ტო mCloudია 
(mcloud.ge). 

ბრ აი ან თრ ეი სის მა სტ ერ
კლ ას ის ერთერ თი სა ინ ფო
რმ აც იო მხ არ და მჭ ერ ია “პა
ლი ტრა მე დია ჰო ლდ ინ გში” 
შე მა ვა ლი ბი ზნ ეს და ეკ ონ ომ
იკ ური პო რტ ალი bpn.ge.

ამერიკელი ტრენერი 
და ლექტორი ბრაიან 
თრეისი თბილისში 

მასტერკლასს მართავს
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მა რთ ლის გა მო ჩე ნი ლი სპ ეც ია ლი სტ
ები, ყო ვე ლგ ვა რი მკ აც რი გა მო ცდ ის 
გა რე შე, სა კა სა ციო ინ სტ ან ცი აში მათ 
მი ერ ვე ვი ყა ვით მხ არ და ჭე რი ლე ბი. 
მა შინ ჩვ ენ მა რთ ლა გვ ქო ნდა რე ალ
ური შა ნსი, რომ და მო უკ იდ ებ ელი და 
მი უკ ერ ძო ებ ელი მა რთ ლმ სა ჯუ ლე ბა 
გა ნგ ვე ხო რც იე ლე ბი ნა. ას ეც ხდ ებ
ოდა. ამ იტ ომ აც, გა უგ ებ არ ია ჩე მთ
ვის მი ნი შნ ება შე ვა რდ ნა ძის ეპ ოქ აზე, 
კო რუ ფც ია სა და სხ ვა პრ ობ ლე მე ბზე, 
რაც მა რთ ლაც არ სე ბო ბდა იმ პე რი
ოდ ში. მა გრ ამ ჩვ ენი პლ უს იც ეს არ ის 
და ამ აზე ხა ზგ ას მა სუ ლაც არ სჭ ირ
დე ბო და „ნა ცი ონ ალ ურ მო ძრ აო ბას“, 
რომ სწ ორ ედ იმ ეპ ოქ აში შე ვძ ელ ით 
ის, რაც მო სა მა რთ ლის ღი რს ებ ას, კა
ნო ნის უზ ენ აე სო ბა სა და ად ამ ია ნის 
უფ ლე ბე ბის და ცვ ას სჭ ირ დე ბო და. 
ამ იტ ომ იყო, რომ მო გვ ია ნე ბით მა
თი ხე ლი სუ ფლ ებ ის პი რო ბე ბში ჩვ ენ 
გა ვხ დით დე ვნ ილი მო სა მა რთ ლე ები. 
შე ვა რდ ნა ძის წი ნდ ახ ედ ულ ება იყო 
ის, რომ მას წი ნა აღ მდ ეგ ობა არ გა
უწ ევ ია სა აკ აშ ვი ლი სთ ვის და მა ში
ნდ ელი სხ ვა რე ფო რმ ატ ორ ებ ის თვ ის. 
შე სა ბა მი სად, მათ მი ერ წა რდ გე ნი ლი 
ჩვ ენი კა ნდ იდ ატ ურ ები, შე ვა რდ ნა ძემ 
უპ რო ბლ ემ ოდ და ად ას ტუ რა.

– რა ეტ აპ ზე იყო თქ ვე ნი უფ ლე
ბა მო სი ლე ბა ში აღ დგ ენ ის სა კი თხი, 
რო დე საც პრ ეზ იდ ენ ტმა თა ვმ ჯდ
ომ არ ეო ბის ერ თა დე რთ კა ნდ იდ ატ
ად წა რგ ად გი ნათ? 

– რო დე საც პა რლ ამ ენ ტმა სა
მო სა მა რთ ლეო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
შე გვ იწ ყვ იტა, სტ რა სბ ურ გის სა სა
მა რთ ლოს მი ვმ არ თეთ და გვ ეგ ონა, 
რომ არ ცთუ გრ ძე ლვ ად ია ნი ლო დი ნი 
იქ ნე ბო და სა ჭი რო... ამ ის პა რა ლე ლუ
რად პრ ოც ესი გა გრ ძე ლდა ევ რო პის 
მო სა მა რთ ლე თა და პრ ოკ ურ ორ თა 
ას ოც ია ცი ის, ევ რო პე ლი ექ სპ ერ ტე
ბი სა და ვე ნე ცი ის კო მი სი ის  დი დი 
მხ არ და ჭე რით. ჩვ ენ მა შინ შე ვხ ვდ ით 
ვე ნე ცი ის კო მი სი ის წე ვრ ებს, ბა ტო
ნი ბუ კი კი ოს თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბით. 
მო ვუ ყე ვით ჩვ ენი პრ ობ ლე მე ბის შე
სა ხებ და ეს გა ხდა წი ნა პი რო ბა იმ
ისა, რომ 2007 წე ლს ვე ნე ცი ის კო
მი სი ამ სა ქა რთ ვე ლოს გა მო უგ ზა ვნა 
რე კო მე ნდ აც იე ბი დი სც იპ ლი ნუ რი 
სა მა რთ ალ წა რმ ოე ბის პრ ობ ლე მე
ბთ ან და კა ვშ ირ ებ ით და 2007 წე ლს 
გა მო გზ ავ ნი ლი რე კო მე ნდ აც იე ბი 
სა ბო ლო ოდ შე სრ ულ და 2014 წლ ის 
ბო ლო სთ ვის. ანუ ბო ლო,  2014 წლ ის 
1ლი აგ ვი სტ ოს ცვ ლი ლე ბით სა ერ
თო სა სა მა რთ ლო ებ ის შე სა ხებ კა ნო
ნში სა ხე ლმ წი ფომ აღ ია რა და მო ხს ნა 
ის და მა ბრ კო ლე ბე ლი ბა რი ერი, რაც 
ჩვ ენს უფ ლე ბე ბში აღ დგ ენ ას და აბ რკ
ოლ ებ და. მან ამ ოი ღო კა ნო ნი დან კა
ნო ნის უხ ეში და რღ ვე ვით დე ვნ ის სა
ფუ ძვ ელი და, ას ევე, მი ან იშ ნა, რომ ამ 
სა ფუ ძვ ლით დე ვნ ილ მო სა მა რთ ლე
ებს აქ ვს ხე ლა ხლა კა ნდ იდ ატ ურ ის 
და ყე ნე ბის უფ ლე ბა. რაც, ფა ქტ ობ
რი ვად, ჩვ ენი ბრ ძო ლის შე დე გი იყო.

– ანუ თა ვმ ჯდ ომ არ ედ თქ ვე ნი 
წა რდ გე ნა რო მც არ მო მხ და რი ყო, 
თქ ვენ მა ინც აპ ირ ებ დით უზ ენ აეს 
სა სა მა რთ ლო ში უფ ლე ბა მო სი ლე
ბის აღ დგ ენ ას...

– ჩვ ენ ვე ლო დე ბო დით სტ რა სბ
ურ გის გა და წყ ვე ტი ლე ბას. ამ იტ ომ აც 
და ვტ ოვე 2012 წე ლს „რე სპ უბ ლი კუ

რი პა რტ ია“, რომ მე ამ გზ ით მე მო ძრ
ავა, რაც ჩე მი ხე ლა ხა ლი ნო მი ნა ცი ის 
შე მთ ხვ ევ აში მო სა მა რთ ლის პო ზი ცი
აზე, და მა ბრ კო ლე ბე ლი გა რე მო ება 
არ იქ ნე ბო და. თუ მცა, პა რტ იუ ლო ბა 
და მა ბრ კო ლე ბელ გა რე მო ებ ად არც 
ერთ კა ნო ნში არ არ ის აღ ნი შნ ული. 
ეს არ ის კრ იტ ერ იუ მი, რაც სა ზო გა
დო ებ ას თან შე თა ნხ მე ბით მო ხდა.

– თუ მცა, რე სპ უბ ლი კე ლე ბი ღი
ად გი ჭე რენ მხ არს...

– ბუ ნე ბრ ივ ია, ვი ნა იდ ან, მე მა თი 
წე ვრი რო მც არ ვყ ოფ ილ იყ ავი, უა მრ
ავი მა თგ ანი ჩე მი კო ლე გაა...

– რო გორ ფი ქრ ობთ, პა რლ ამ ენ
ტში კე ნჭ ის ყრ ის დრ ოს იმ ოქ მე დე ბს 
ის ფა ქტი, რომ თქ ვენ ერთ დრ ოს 
რე სპ უბ ლი კე ლი იყ ავ ით? მით უმ
ეტ ეს, რომ თა ვის ბო ლო ინ ტე რვ იუ
ში, ყო ფი ლმა პრ ემ იე რმა სა კმ აოდ 
ღი ად გა მო ხა ტა თა ვი სი უა რყ ოფ
ითი და მო კი დე ბუ ლე ბა რე სპ უბ ლი
კე ლე ბის მი მა რთ...

– ამ იტ ომ აც, პა რტ იუ ლი კუ თვ
ნი ლე ბის სა კი თხი, ალ ბათ, კა რგ ად 
უნ და შე ფა სდ ეს. მით უმ ეტ ეს, რომ 
2012 წე ლს, არ ჩე ვნ ებ ის შე მდ ეგ და
ვტ ოვე „რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ ია“ და 
ბრ ძო ლა სა მა რთ ლე ბრ ივი გზ ით გა
ნვ აგ რძე. ვფ იქ რობ, რომ ეს ნი უა ნსი 
ან გა რი შგ ას აწ ევ ია.

– უხ ეში გა თვ ლა რომ გა კე თდ ეს, 
ნა ცი ონ ალ ებ ის, ზა ქა რია ქუ ცნ აშ
ვი ლის მხ არ და მჭ ერი 20 კა ცი სა და 
კი დევ შე სა ძლო რა მდ ენ იმე მო წი
ნა აღ მდ ეგ ის გა თვ ალ ის წი ნე ბით, 
გა მო რი ცხ ავთ, რომ თქ ვე ნი კა ნდ
იდ ატ ურა ჩა ვა რდ ეს?

– მე ყვ ელ აფ რი სთ ვის მზ ად ვარ. 
ეს არ იქ ნე ბა ტრ აგ ედ ია, თუ მცა, რა
ღა თქ მა უნ და, დი დი სუ რვ ილი მა
ქვს, რომ წა რმ ატ ებ ით და სრ ულ დეს 
კე ნჭ ის ყრა. არ ამ არ ტო იმ იტ ომ, რომ 
მე ვარ კა ნდ იდ ატი. ეს არ ის ძა ლი ან 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი პო ლი ტი კუ რი პრ
ოც ესი. ეს პრ ოც ესი არ უნ და ჩა ვა
რდ ეს. და თუ ეს მა ინც ასე მო ხდ ება, 
ცხ ად ია, პო ლი ტი კურ პრ ოც ეს ებ თან 
იქ ნე ბა კა ვშ ირ ში, ვი ნა იდ ან პი რა დად 
ჩე მს მი მა რთ, ვფ იქ რობ, არ უნ და ჰქ
ონ დეთ პრ ეტ ენ ზი ები. 

– თუ უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არე გა ხდ ებ ით, გა მო ით
ხო ვთ სა ქმ ეს სტ რა სბ ურ გი დან?

– ვერ გე ტყ ვით. ამ ას მა რტო მე 
ვერ გა და ვწ ყვ ეტ. ჩე მს კო ლე გე ბთ ან 
შე თა ნხ მე ბით უნ და მი ვი ღო გა და წყ
ვე ტი ლე ბა... 

– თუ თქ ვენ გა ხდ ებ ით უზ ენ აე სი 
სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არე, თქ
ვე ნთ ვის უფ ლე ბე ბში აღ დგ ენ ის სა
კი თხი უკ ვე მო იხ სნ ება...

– რა თქ მა უნ და... ბა ტონ მე რაბ 
ტუ რა ვას ნო მი ნი რე ბა ხდ ება სა კო ნს
ტი ტუ ციო სა სა მა რთ ლო ში. თუ მცა 
არ იან ქა ლბ ატ ონი თა მარ ლა ლი აშ
ვი ლი და ბა ტო ნი მუ რმ ან ის აე ვი. 
ის ინ იც ელ ოდ ებ იან თა ვი ანთ 
უფ ლე ბე ბში აღ დგ ენ ას... 

– ქა ლბ ატ ონო ნი ნო, 
პა რლ ამ ენ ტის მხ არ და
ჭე რის შე მთ ხვ ევ აში, 
თქ ვენ ჩა ან აც ვლ ებთ 
ად ამ ია ნს, რო მლ ის 
თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბის 
პი რვ ელ ეტ აპ ზე თქ
ვენ და თქ ვე ნი კო

ლე გე ბი ად მი ნი სტ რა ცი ული დე ვნ
ის წე სით გა გი შვ ეს სა სა მა რთ ლო
დან... ეს გა რკ ვე ულ წი ლად გი კმ აყ
ოფ ილ ებთ პა ტი ვმ ოყ ვა რე ობ ას?

– ასე ვერ ვი ტყ ოდი... მა რთ ალ ია, 
ძა ლი ან ვი ყა ვი გუ ლდ აწ ყვ ეტ ილი იმ
ის გა მო, რაც მე და ჩე მს კო ლე გე ბს 
გა და გვ ხვ და თა ვს, მა გრ ამ, ამ ის მი
უხ ედ ავ ად, ვერ გე ტყ ვით, რომ მა ღა
ლი პა ტი ვმ ოყ ვა რე ობ ის გრ ძნ ობ ით 
ვარ დღ ეს იმ ის გა მო, რაც ხდ ება. ეს 
ცხ ოვ რე ბაა. ბუ ნე ბრ ივ ია, შე იძ ლე
ბა ვი ნმ ეს მხ რი დან ას ეთ შე ფა სე ბას 
ჰქ ონ დეს ად გი ლი, მა გრ ამ ჩე მი ში ნა
გა ნი გა ნწ ყო ბა ნა მდ ვი ლად არ ემ თხ
ვე ვა ამ შე ფა სე ბე ბს. პი რი ქით, ჩე მი 
გო ნე ბა აბ სო ლუ ტუ რად იმ ით არ ის 
და კა ვე ბუ ლი, რომ, თუ პა რლ ამ ენ ტი 
პო ზი ტი ურ გა და წყ ვე ტი ლე ბას მი იღ
ებს, ამ ის მე რე რო გორ უნ და ვი მო
ქმ ედო.

– კო ტე კუ ბლ აშ ვი ლთ ან გქ ონ
იათ შე ხვ ედ რა?

– სულ ორ ჯერ მქ ონ და შე ხვ ედ რა. 
მა თგ ან უკ ან ას კნ ელი ძა ლი ან არ ას ას
ია მო ვნო იყო და მას შე მდ ეგ მა სთ ან 
არ ავ ით არი კო მუ ნი კა ცია არ მქ
ონ ია. რო დე საც კუ ბლ აშ ვი ლს 
და უს ვეს კი თხ ვა ჩე მს შე სა
ხებ, უა რი გა ნა ცხ ადა კო
მე ნტ არ ზე. შე სა ბა მი სად, 
ეთ იკ ური სტ ან და რტ ებ ის 
გა თვ ალ ის წი ნე ბით, მეც 
უა რს ვი ტყ ვი მის შე სა
ხებ სა უბ რის გა გრ ძე ლე
ბა ზე.

– მა გრ ამ სა სა მა

რთ ლო ში და გხ ვდ ებ იან ის მო სა
მა რთ ლე ები, ვი ნც თა ვის დრ ოზე 
უა რი გი თხ რეს თა ნა დგ ომ აზე... 
მათ გა რდა, ის ინ იც, რო მე ლთა 
გა ნა ჩე ნე ბის გა მოც, თა ვის დრ
ოზე, ოპ ოზ იც ია ში გა და წყ ვი ტეთ 
ყო ფნა...

– მე ვე მზ ად ები ამ ის თვ ის. კა ნო
ნი სმ იე რი მე ქა ნი ზმ ები და ბე რკ ეტ ები 
მათ წი ნა აღ მდ ეგ არ გა მა ჩნ ია. თუ იქ
ნე ბა სა კა ნო ნმ დე ბლო ცვ ლი ლე ბე ბი 
ხა რვ ეზ ებ ის გა და სი ნჯ ვის შე სა ხებ, ან 
უკ ან ონო გა და წყ ვე ტი ლე ბის შე მო წმ
ებ ის რა იმე მო დე ლი და ამ ის შე დე გად 
შე იც ვლ ება რა მე, ამ შე მთ ხვ ევ აში 
მათ, პი რვ ელ რი გში, შა ნსი მი ეც ემ ათ, 
თვ ით კრ იტ იკ ისა და თვ ით კო ნტ რო
ლის  სა ფუ ძვ ელ ზე მი იღ ონ გა და წყ
ვე ტი ლე ბე ბი, შე მდ ეგ კი იმ უშ ავ ებს 
მხ ოლ ოდ ის მე ქა ნი ზმ ები, რაც კა ნო
ნშ ია ჩა დე ბუ ლი. მე ვერ მო ვი ფი ქრ ებ 
რა იმე ორ იგ ინ ალ ურს და არც მა ქვს 
ამ ის სუ რვ ილი. მე იგ ივე ია რა ღს ვერ 

გა მო ვი ყე ნებ, რაც თა ვის დრ ოზე ჩვ
ენს წი ნა აღ მდ ეგ აა მუ შა ვეს...

– რა ტომ? თქ ვენ ხომ ამ ავ დრ
ოუ ლად იუ სტ იც იის სა ბჭ ოს 

თა ვმ ჯდ ომ არ ეც იქ ნე
ბით...

– იუ სტ იც იის 
სა ბჭ ოში ვა პი
რებ, შე ვც ვა
ლო სწ ორ ედ ის 
სტ ან და რტი, 
რაც თა ვის 
დრ ოზე ჩვ ენს 
წი ნა აღ მდ ეგ 

იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი. შე ვე ცდ ები, ამ 
სა ბჭ ოში აბ სო ლუ ტუ რად გა მჭ ვი რვ
ალე გა ვხ ადო ყვ ელა პრ ოც ესი – ვინ 
და მრ ღვ ევ ია და ვინ დი სც იპ ლი ნუ რი 
გა და ცდ ომ ის ჩა მდ ენი. თუ რო მე ლი
მე მო სა მა რთ ლე გა ნზ რახ ჩა იდ ენს 
უკ ან ონ ობ ას, ამ შე მთ ხვ ევ აში მო
ქმ ედ ებს სი სხ ლის სა მა რთ ლის პა
სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის სა კი თხი. ეს მუ შა 
პრ ოც ეს ია. ამ იტ ომ წი ნმ სწ რე ბად მე 
მო სა მა რთ ლე ებს ვე რც გა რა ნტ იე ბს 
მი ვც ემ, რომ მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე
ბის ვა დის უზ რუ ნვ ელ ყო ფა მო ხდ ება 
და ვე რც იმ ას გა ვბ ედ ავ, რომ მათ 
წი ნა აღ მდ ეგ რა მე ვთ ქვა, თუ ეს არ 
იქ ნე ბა მკ აც რად და ცუ ლი სა ფუ ძვ
ლი ანი ინ ფო რმ აც იე ბით. 

– თქ ვენ, ალ ბათ, ბო ლო დრ ოი
ნდ ელ სა სა მა რთ ლო გა და წყ ვე ტი
ლე ბე ბს აც ად ევ ნე ბდ ით თვ ალს და 
გე ქნ ებ ათ თქ ვე ნი პო ზი ცია...

– რა თქ მა უნ და, ეს ას ეა, შე იძ ლე
ბა მქ ონ დეს ჩე მი პი რა დი და მო კი დე
ბუ ლე ბაც, ვე თა ნხ მე ბო დე, ან არ ვე
თა ნხ მე ბო დე ამა თუ იმ გა და წყ ვე ტი
ლე ბას, მა გრ ამ მე ვა ლდ ებ ული ვარ, 
პა ტი ვი ვცე მას, ვი ნა იდ ან თუ ინ სტ ან
ცი ებს გა უძ ლო ამ გა და წყ ვე ტი ლე ბამ, 
არ ავ ით არი უფ ლე ბა არ მე ქნ ება, რომ 

ის ეჭ ვქ ვეშ და ვა ყე ნო.  
– და მა ინც, კუ ბლ აშ ვი ლის შე

სა ხებ: მან, მა რთ ალ ია, თქ ვე ნს 
შე სა ხებ არ ის აუ ბრა, მა გრ ამ 
ირ იბ ად მა ინც და გი ტო ვათ რჩ
ევ ები, რომ იმ უშ აოთ სა სა მა
რთ ლოს სრ ულ და მო უკ იდ ებ
ლო ბა ზე და მო სა მა რთ ლე თა 
უვ ად ოდ და ნი შვ ნის წე სზე... 
მი იღ ებთ მი სგ ან ამ რჩ ევ ებს?

– ეს რჩ ევ ები უფ რო მე ტად 
ეკ უთ ვნ ოდ ათ მო სა მა რთ ლე ებს, 

რომ მათ იბ რძ ოლ ონ უვ ად ოდ 
და ნი შვ ნი სთ ვის. ეს წე სი უკ ვე არ

სე ბო ბს კო ნს ტი ტუ ცი აში. თუ მცა 
აქ სა უბ არ ია სა მწ ლი ან გა მო სა ცდ
ელ ვა და ზე, რო მე ლიც კა ნო ნში დე
ტა ლუ რად იქ ნა გა წე რი ლი. ბა ტო ნი 
კო ტე არ ეთ ან ხმ ება ამ სა მწ ლი ანი 
ვა დის არ სე ბო ბას, ვი ნა იდ ან ხე და ვს 
სა ფრ თხ ეე ბს, რომ ამ დრ ოს მო სა მა
რთ ლე ებ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბა სა და 
მი უკ ერ ძო ებ ლო ბას შე სა ძლ ოა, და
ემ უქ როს სა ფრ თხე. მე ამ აში მას ვერ 
და ვე თა ნხ მე ბი, ვი ნა იდ ან ამ სა პრ ობ
აც იო ვა დის რე გუ ლი რე ბა იმ დე ნად 
დე ტა ლუ რად გა წე რეს კა ნო ნში, რომ 
აქ მო სა მა რთ ლეს უფ რო მა ღა ლი გა
რა ნტ იე ბი აქ ვს. თუ მცა პრ ობ ლე მა 
იქ ნე ბა, თუ რო გორ გა ნხ ორ ცი ელ დე
ბა ეს ყვ ელ აფ ერი პრ აქ ტი კა ში, რა
ზეც ჩვ ენ, მთ ელ მა სა სა მა რთ ლო კო
რპ უს მა, ერ თად უნ და ვი ზრ უნ ოთ. მე 
კი ჩე მი მხ რი დან პი რვ ელი და მც ვე
ლი ვი ქნ ები მო სა მა რთ ლის და მო უკ
იდ ებ ლო ბი სა და მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის, 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, ვა დით იქ ნე ბა ის 
და ნი შნ ული, თუ უვ ად ოდ.
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მოსამართლეებს?
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

ტო ტა ლი ზა ტო რი „ევ რო პა ბე თი“  
სა კუ თა რი მო მხ მა რე ბლ ებ ის თვ ის 
სი ურ პრ იზ ებ ის კე თე ბას აგ რძ ელ
ებს. აქ ცია – „ით ამ აშე ვა რს კვ ლა
ვთ ან ერ თად“ კვ ლავ გა ნა ხლ და და 
ქა რთ ველ გუ ლშ ემ ატ კი ვა რთ ან ჩე
მპ იო ნთა ლი გის და სრ ულ ებ ამ დე 
გა გრ ძე ლდ ება. ტო ტა ლი ზა ტო რის 
სა მგ ორ ის ფი ლი ალ ის შე მდ ეგ, შე მდ
ეგი შე ხვ ედ რა „ევ რო პა ბე თის“ ვა რკ
ეთ ილ ის ფი ლი ალ ში შე დგა, სა დაც 
ად გი ლზე შე კრ ებ ილ მა სტ უმ რე ბმა 
სა ქა რთ ვე ლოს 17 და 19 წლ ამ დე 
ერ ოვ ნუ ლი სა ფე ხბ ურ თო ნა კრ ებ ის 
ყო ფი ლი წე ვრი და ჩი ცნ ობ ილ აძე და 
და ჩი ფო ფხ აძე გა იც ნეს.

ვი დრე შე ხვ ედ რა ვა რკ ეთ ილ ში შე
დგ ებ ოდა, სა მშ აბ ათს, „ევ რო პა ბე თის“ 
სა მგ ორ ის ფი ლი ალ ში წლ ის პი რვ ელი 
შე ხვ ედ რა შე დგა. სა მგ ორი, ყო ვე ლთ
ვის გა მო ირ ჩე ვა თა ვი სი სტ უმ არ თმ

ოყ ვა რე ობ ით და გუ ლშ ემ ატ კი ვა რთ ან 
სტ უმ რად მი სულ ფე ხბ ურ თე ლე ბს ყო
ვე ლთ ვის სი თბ ოთი  ხვ დე ბი ან ად გი
ლზე შე კრ ებ ილი ად ამ ია ნე ბი. გა მო ნა
კლ ისი არც ამ ჯე რად ყო ფი ლა, ზუ რაბ 
ბა თი აშ ვი ლმა და ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ
ირ ვე ლმა მა დლ ობა გა და უხ ად ეს იდ
ეის ავ ტო რე ბს და გუ ლი სტ კი ვი ლით 
აღ ნი შნ ეს, რომ მს გა ვსი შე ხვ ედ რე ბი 
და აქ ცი ები, ქა რთ ულ ფე ხბ ურ თს აკ
ლია, თუ მს გა ვსი პრ ოე ქტ ები ხშ ირ ად 
და იგ ეგ მე ბა და გა ნხ ორ ცი ელ დე ბა, 

ქა რთ ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე ბი თვ ლი ან, 
რომ ეს ამ სპ ორ ტის სა ხე ობ ას, რო
მე ლიც ბო ლო პე რი ოდ ში მო წო დე ბის 
სი მა ღლ ეზე ვერ დგ ას, მხ ოლ ოდ სი კე
თეს მო უტ ანს.

სა მგ ორ ის შე მდ ეგ ვა რკ ეთ ილ ში 
გა და ვი ნა ცვ ლეთ, სა დაც სტ უმ რად 
ბო ლნ ის ის „სი ონ ის“ ფე ხბ ურ თე ლე ბი, 
და ჩი ცნ ობ ილ აძე და და ჩი ფო ფხ აძე 
იმ ყო ფე ბო დნ ენ. 

და ჩი ცნ ობ ილ აძე 17 და 19 წლ ამ
დე ლთა ნა კრ ებ ის წე ვრი იყო, ახ ლა 
კი ერ ოვ ნუ ლი გუ ნდ ის კა ნდ იდ ატ ად 
მო ია ზრ ება. რაც მთ ავ არ ია, 10 თე ბე
რვ ალს, ან ტა ლი აში გა მა რთ ულ და პი
რი სპ ირ ებ აში, რო მე ლიც ბო ლნ ის ის 
„სი ონ სა“ და რუ მი ნე თის ერ ოვ ნულ 
ნა კრ ებს შო რის შე დგა, ახ ალ გა ზრ და 
მო თა მა შემ უდ იდ ესი სი მპ ათ იე ბი და 
ყუ რა დღ ება და იმ სა ხუ რა. მი სი გა და
ბი რე ბით რუ მი ნუ ლი გუ ნდი და ინ ტე
რე სდა. სა ქმ ეს ის ეთი პი რი უჩ ანს, რომ 
ბუ ქა რე სტ ის „სტ ია უა“ მა ლე ხე ლში 
ჩა იგ დე ბს ახ ალ გა ზრ და შე მტ ევს, რო
მე ლიც ქა რთ ული ფე ხბ ურ თის იმ ედ
ად აც უნ და მო ვნ ათ ლოთ. ვი დრე ახ
ალ გა ზრ და ფე ხბ ურ თე ლს უც ხო ქვ ეყ
ან აში მო უწ ევს გა მგ ზა ვრ ება,  გა ზეთ 
„პრ აი მტ აი მი სა“ და ტო ტა ლი ზა ტორ 
„ევ რო პა ბე თის“ ერ თო ბლ ივ აქ ცი აში 
და ვპ ატ იჟ ეთ. 

რო გო რც და ჩი ცნ ობ ილ აძე ამ ბო ბს, 
მის პრ აქ ტი კა ში ერ თხ ელ იყო შე მთ
ხვ ევა, რო დე საც 19 წლ ამ დე ლთა სა
ფე ხბ ურ თო ნა კრ ები სა კუ თარ ქო მა გს 
შე ხვ და ელ იტრა უნ დის და წყ ებ ამ დე.

და ჩი ცნ ობ ილ აძე: 
„ერ თხ ელ მქ ონ და ას ეთი პრ აქ ტი კა, 

რო დე საც 19 წლ ამ დე ლთა ნა კრ ებ ის 
წე ვრ ები ჩვ ენს ფა ნკ ლუ ბს, „ჯვ არ ოს
ნე ბს“ შე ვხ ვდ ით. ეს შე ხვ ედ რა გა ცნ
ობ ითი ხა სი ათ ის იყო“.

ახ ალ გა ზრ და ფე ხბ ურ თე ლი მი
იჩ ნე ვს, რომ მს გა ვსი შე ხვ ედ რე ბით 
ცნ ობ ადი ხდ ები, რაც შე მდ ეგ მეტ პა
სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას გა კი სრ ებს გუ ლშ ემ
ატ კი ვა რის წი ნა შე.

„ჩე მი აზ რით, ას ეთი შე ხვ ედ რე ბი 
ძა ლი ან სა სა რგ ებ ლოა, რა დგ ან ხა ლხ
ის და ინ ტე რე სე ბას იწ ვე ვს ფე ხბ ურ
თით. ჩვ ენ თვ ის აც სა სი ამ ოვ ნოა ეს. 
ას ეთი შე ხვ ედ რე ბის შე მდ ეგ უფ რო 

პო პუ ლა რუ ლი ხდ ები და შე ნს თა ვზე 
უფ რო მეტ პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას გრ ძნ
ობ, შე სა ბა მი სად, ცდ ილ ობ, ამ სა ქმ ეს 
უფ რო პრ ოფ ეს იუ ლად მო ჰკ იდო ხე
ლი“.

და ჩი ფო ფხ აძ ემ თა ვი სი კა რი ერა 
სა ქა რთ ვე ლო ში და იწ ყო და დღ ემ დე, 
ვერ იხ სე ნე ბს ის ეთ შე მთ ხვ ევ ას, რომ 
გუ ლშ ემ ატ კი ვა რთ ან ას ეთი ტი პის 
ურ თი ერ თო ბა ჰქ ონ ოდა. გა მო ცდ ილი 
ფე ხბ ურ თე ლი ამ ბო ბს, რომ მო თა მა
შე ებ ის თვ ის აც უც ილ ებ ელ ია, კო მ უნ
იკ აც ია ჰქ ონ დეთ სა კუ თარ ქო მა გთ ან.

და ჩი ფო ფხ აძე: 
„შე ხვ ედ რე ბი გუ ლშ ემ ატ კი ვა რთ

ან ძა ლი ან იშ ვი ათ ად მქ ონ ია,   ჩე მს 
კა რი ერ აში, ალ ბათ, რა მდ ენ იმე, და 
ეს ძა ლი ან კა რგ ია. ას ეთი აქ ცი ები და 
ვი ქტ ორ ინ ები ბე ვრი უნ და ჩა ტა რდ ეს. 
ფე ხბ ურ თე ლს კო მუ ნი კა ცია უნ და ჰქ
ონ დეს გუ ლშ ემ ატ კი ვა რთ ან, რომ გა
იც ნონ მო თა მა შე ები. კა რგი აქ ცი აა და 
რაც უფ რო ხშ ირ ად ჩა ტა რდ ება, ჩვ ენც 
მო ხა რუ ლე ბი ვი ქნ ებ ით“.

აქ ცი ის და წყ ებ იდ ან დღ ემ დე, გულ
შე მა ტკ ივ არი „ევ რო პა ბე თი სგ ან“ სა
ჩუ ქრ ად ბუ რთ ებს იღ ებს. ყვ ელა ის 
იღ ბლ ია ნი, რო მე ლიც  დო ლუ რა დან 
და ნი შნ ულ ფუ რც ელს ამ ოი ღე ბს, ბუ
რთს იგ ებს, რო მე ლს აც ავ ტო გრ აფ ებ
ით ტო ტა ლი ზატ ორ ის სტ უმ არი ფე
ხბ ურ თე ლე ბი ამ შვ ენ ებ ენ. ქა რთ ვე ლი 

ქო მა გე ბი ფე ხბ ურ თე ლე ბთ ან ერ თად 
ფო ტო ებ საც იღ ებ ენ და შე მდ ეგ აზ რე
ბის გა ცვ ლაც ხდ ება.

„ევ რო პა ბე თი“ ქა რთ ვე ლი ფე ხბ ურ
თე ლე ბი სთ ვის სპ ეც ია ლუ რად, სი მბ
ოლ ურ ბი ლე თს ამ ზა დე ბს, რო მე ლზ ეც 
სტ უმ რე ბი სა კუ თარ არ ჩე ვა ნს და ფა
ვო რიტ გუ ნდს ას ახ ელ ებ ენ. ამ შე მთ
ხვ ევ აში, და ჩი ფო ფხ აძ ისა და და ჩი ცნ
ობ ილ აძ ის აზ რე ბი გა იყო, მათ ლი გის 
სა ვა რა უდო გა მა რჯ ვე ბუ ლად ერ თმ
ან ეთ ის მო სი სხ ლე მტ რე ბი – „რე ალი“ 
და „ბა რს ელ ონა“ და ას ახ ელ ეს.

და ჩი ცნ ობ ილ აძ ის ფა ვო რი ტი მა
დრ იდ ული გუ ნდ ია, მე ორე და ჩიმ კი 
არ ჩე ვა ნი კა ტა ლო ნი ურ გუ ნდ ზე შე
აჩ ერა.

და ჩი ცნ ობ ილ აძე: 
„ჩე მი ფა ვო რი ტი „რე ალ ია“, ამ იტ

ომ აც, მგ ონ ია და თუ კი გუ ნდ ის სტ აბ
ილ ურ ობ ას გა ვი თვ ალ ის წი ნე ბთ, წე ლს 
ზე დი ზედ მე ორ ედ შე ძლ ებ ენ მა დრ იდ
ელ ები ჩე მპ იო ნთა ლი გის თა სის აღ ებ
ას“.

და ჩი ფო ფხ აძე: 
„მე „ბა რს ელ ონა“ და ვწ ერე და მჯ

დაჩი ცნობილაძე და დაჩი ფოფხაძე სტუმრად „ევროპაბეთში“

„ჩემი ფავორიტი „რეალია“, ამიტომაც, მგონია და 
თუკი გუნდის სტაბილურობას გავითვალისწინებთ, 
წელს ზედიზედ მეორედ შეძლებენ მადრიდელები 

ჩემპიონთა ლიგის თასის აღებას“

დაჩი ცნობილაძე: 
ჩვენთვისაც სასიამოვნოა 

ეს. ასეთი შეხვედრების 
შემდეგ უფრო 

პოპულარული ხდები 
და შენს თავზე უფრო 

მეტ პასუხისმგებლობას 
გრძნობ, შესაბამისად, 

ცდილობ, ამ საქმეს უფრო 
პროფესიულად 

მოჰკიდო ხელი“

„ასეთ აქციებზე დადებითი აზრის 
ვარ და უფრო სისტემატური სახე 
თუ მიეცემა, მოხარული ვიქნები. 

აქამდე, არ მქონია ასეთი შემთხვევა, 
პირველად მივიღე მონაწილეობა და 

მადლობას ვუხდი მის ავტორებს“
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ერა, რომ „ბა რს ელ ონა“ მო იგ ებს ჩე მპ
იო ნთა ლი გას“.

გა ნვ ლი ლი აქ ცი ებ იდ ან, ქა რთ
ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე ბის ფა ვო რი
ტე ბად სწ ორ ედ ეს პა ნუ რი გუ ნდ ები 
გა მო იკ ვე თა, თუ მცა მა დრ იდ ის „რე
ალი“, ხმ ათა უმ რა ვლ ეს ობ ით, მა ინც 
ლი დე რო ბს სა ვა რა უდო გა მა რჯ ვე
ბუ ლის რა ნგ ში.

სულ კი, ხმ ები ასე გა და ნა წი ლდა:
მა დრ იდ ის „რე ალი“ – გი ორ გი გა ბე

და ვა, გია მე გრ ელ აძე, ზუ რაბ იო ნა ნი
ძე, და ვით სი რა ძე, ლა დო ბუ რდ ული,  
გი ორ გი ილ ურ იძე, ლა შა ჯა კო ბია, და
ჩი ცნ ობ ილ აძე;

კა ტა ლო ნი ის „ბა რს ელ ონა“ – გი

ორ გი ფო ფხ აძე, ზუ რაბ ბა თი აშ ვი ლი, 
ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ ირ ვე ლი, და ჩი ფო
ფხ აძე;

მი უნ ხე ნის „ბა იე რნი“ – გი ორ გი და
თუ ნა იშ ვი ლი, დი მი ტრი ტა ტა ნა შვ ილი;

ლო ნდ ონ ის „ჩე ლსი“ – გი ვი კვ არ აც
ხე ლია;

შე ხვ ედ რით კმ აყ ოფ ილი და რჩა 
ვა რკ ეთ ილ ში შე კრ ებ ილი ქო მა გიც. 
ლე ვან ლა რშ ან იშ ვი ლმა პი რვ ელ ად მი
იღო ას ეთ აქ ცი აში მო ნა წი ლე ობა და 
იმ ედს გა მო თქ ვა მს, რომ ამ ას სი სტ
ემ ატ ური ხა სი ათი მი ეც ემა. რო გო რც 
გუ ლშ ემ ატ კი ვა რმა ჩვ ენ თან სა უბ არ ში 
აღ ნი შნა, გა და წყ ვი ტა, რომ მო გე ბულ 
ბუ რთ ზე ამ იე რი დან ქა რთ ვე ლი ფე ხბ

ურ თე ლე ბის ავ ტო გრ აფ ები შე აგ რო
ვოს, რო მე ლს აც უკ ვე ამ შვ ენ ებს და ჩი 
ფო ფხ აძ ისა და და ჩი ცნ ობ ილ აძ ის ხე
ლმ ოწ ერ ები.

ლე ვან ლა რშ ან იშ ვი ლი, გუ ლშ ემ
ატ კი ვა რი: „ას ეთ აქ ცი ებ ზე და დე ბი თი 
აზ რის ვარ და უფ რო სი სტ ემ ატ ური 
სა ხე თუ მი ეც ემა, მო ხა რუ ლი ვი ქნ ები. 
აქ ამ დე, არ მქ ონ ია ას ეთი შე მთ ხვ ევა, 
პი რვ ელ ად მი ვი ღე მო ნა წი ლე ობა და 
მა დლ ობ ას ვუ ხდი მის ავ ტო რე ბს“.

„პრ აი მტ აი მი სა“ და „ევ რო პა ბე თის“ 
ერ თო ბლ ივი პრ ოე ქტ ის ფა რგ ლე ბში 
ეს უკ ვე მე თო რმ ეტე შე ხვ ედ რაა. აქ
ცი ამ, გა სუ ლი წლ ის შე მო დგ ომ აზე, 
რე გი ონ ებ იც მო ია რა  და კვ ლავ იგ ეგ
მე ბა ქუ თა ის სა და ბა თუ მში ქა რთ ვე ლი 

ფე ხბ ურ თე ლე ბი სა და გუ ლშ
ემ ატ კი ვრ ებ ის შე ხვ ედ რა. აუ
ცი ლე ბლ ად გა სა ხს ენ ებ ელ ია 
ლე ვან კო ბი აშ ვი ლის ემ ოც იე
ბი, რო დე საც პრ ოე ქტ ის ფა
რგ ლე ბში მას კა რი ერ ის გა ნმ
ავ ლო ბა ში პი რვ ელ ად მო უხ და 
ქა რთ ველ ქო მა გთ ან შე ხვ ედ რა.

„მი ნდა, უდ იდ ესი მა დლ
ობა გა და ვუ ხა დი „პრ აი მტ აი
მსა“ და „ევ რო პა ბე თს“, რო
მე ლმ აც ორ გა ნი ზე ბა გა უწ ია 
დღ ევ ან დელ სა ღა მოს. ძა ლი ან 
ბე დნ იე რი ვარ, რომ აქ ვი მყ
ოფ ები. მს გა ვსი შე ხვ ედ რა, ამ
დე ნი წე ლია, სა ქა რთ ვე ლოს ნა
კრ ებ ში ვთ ამ აშ ობ და პი რვ ელ
ად აა, რომ გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ებს 

ვხ ვდ ები, ავ ტო გრ აფ ებს ვარ იგ ებ, 
მა თთ ან ერ თად ვიმ ყო ფე ბი და ვს
აუ ბრ ობ, რაც მი მა ჩნ ია, რომ აუ ცი
ლე ბე ლია და ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ
ან ია ქა რთ ული ფე ხბ ურ თი სთ ვის. 
ერ თი მხ რივ, ის, რომ ფე ხბ ურ თე
ლე ბსა და გუ ლშ ემ ატ კი ვა რს შო რის 
არ ის კა ვშ ირი, რო მე ლს აც სწ ორ ედ 

ას ეთი შე ხვ ედ რე ბი აჩ ენს, ამ იტ ომ 
უდ იდ ესი მა დლ ობა „პრ აი მტ აი მსა“ 
და „ევ რო პა ბე თს“, – ას ეთი იყო მა
შინ, ვე ტე რა ნი ქა რთ ვე ლი ფე ხბ
ურ თე ლის და ერ ოვ ნუ ლი ნა კრ ებ ის 
ყო ფი ლი კა პი ტნ ის შე ფა სე ბა ჩვ ენს 
წა მო წყ ებ აზე, რა მაც გა ნა პი რო ბა 
კი დეც ის, რომ პრ ოე ქტი გა გრ ძე
ლე ბუ ლი ყო და უფ რო ფა რთო მა სშ
ტა ბე ბი მი სც ემ ოდა. რაც მთ ავ არ ია, 
აქ ცი ის ყვ ელა სტ უმ არი, ვე ტე რა ნი 
ფე ხბ ურ თე ლე ბი, ქა რთ ული ფე ხბ
ურ თის ვა რს კვ ლა ვე ბი თუ ახ ალ გა
ზრ და მო თა მა შე ები, ერ თხ მად თა
ნხ მდ ებ იან, რომ ას ეთი აქ ცი ებ ით 
თუ და უბ რუ ნდ ება ხა ლხი სტ ად იო
ნე ბს და  ქა რთ ული ფე ხბ ურ თი და
იბ რუ ნე ბს ინ ტე რე სს. 

„ევ რო პა ბე თი“ კი აგ რძ ელ ებს აქ ცი
ას და ის ჩე მპ იო ნთა ლი გის მი მდ ინ არე 
სე ზო ნის და სრ ულ ებ ამ დე გა სტ ანს. 
მო რი გი შე ხვ ედ რა კი „ევ რო პა ბე თის“ 
„თბ ილ ისი ცე ნტ რა ლის“ ფი ლი ალ ში 
გა იმ არ თე ბა. 

EXCLUSIVE

დაჩი ცნობილაძე და დაჩი ფოფხაძე სტუმრად „ევროპაბეთში“

„ჩემი აზრით, ასეთი შეხვედრები 
ძალიან სასარგებლოა, რადგან ხალხის 

დაინტერესებას იწვევს ფეხბურთით~

დაჩი ფოფხაძე: „შეხვედრები 
გულშემატკივართან 
ძალიან იშვიათად მქონია,   
ჩემს კარიერაში, ალბათ, 
რამდენიმე, და ეს ძალიან 
კარგია. ასეთი აქციები და 
ვიქტორინები ბევრი უნდა 
ჩატარდეს. ფეხბურთელს 
კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეს 
გულშემატკივართან, რომ 
გაიცნონ მოთამაშეები. 
კარგი აქციაა და რაც უფრო 
ხშირად ჩატარდება, ჩვენც 
მოხარულები ვიქნებით“

„ბარსელონა“ დავწერე და 
მჯერა, რომ „ბარსელონა“ 

მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას“
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ბე ვრი რამ თა ვი სი ცხ ოვ რე ბი დან 
არ ახ სო ვს, ნა ნო ბს, რომ არ წე რდა 
დღ იუ რე ბს. იმ ას აც ნა ნო ბს, რომ ბე
ვრი შვ ილი არ გა აჩ ინა... ემ ად ლი ერ
ება შვ ილს, რო მლ ის გა ნაც ამ ხე ლა 
მზ რუ ნვ ელ ობ ას ვე რც წა რმ ოი დგ ენ
და. „ახ ლა გა ვი ცა ნი ჩე მი შვ ილი, რო
ცა და მჭ ირ დაო“,  ღი მი ლით და სძ ინა 
ჩე მთ ან სა უბ რი სას მო მღ ერ ალ მა ეთ
ერ კა კუ ლი ამ... გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის 
გა მო, სა ხლ იდ ან დი დი ხა ნია არ გა
სუ ლა. მა გრ ამ ის ევ ის ეთი პო ზი ტი
ური, ხა ლი სი ანი და იუ მო რით სა
ვს ეა, რო გო რიც აქ ამ დე იყო. ერთი 
კია, რო ცა ის ად ამ ია ნე ბი ახ სე ნდ ება, 
ვი ნც გა ჭი რვ ებ ის ჟა მს გვ ერ დით და
უდ გა, მა დლ იე რე ბის ცრ ემ ლე ბს ვერ 
იკ ავ ებს.

დე დის ქუ სლ ებ ზე შე მხ ტა რი პრ ან
ჭია

 გგ ონ ია, მა ხს ოვს ჩე მი ბა ვშ ვო ბა? 
მე და ლე ნი ნი რომ გი მნ აზ ია ში ერ თად 
და ვდ იო დით ეგ ამ ბა ვი არ გე ცო დი ნე
ბა, მა ქე დან და ვი წყ ებ (იც ინ ის)... კა
ლა ნდ აძ ის ქუ ჩა ზე და ვი ბა დე, ვე რა ზე. 
ძა ლი ან სი მპ ათ იუ რი ბა ვშ ვი ვი ყა ვი, 
ეს კა რგ ად მა ხს ოვს. დე და ჩე მის „ჩე
რნ აბ ურ კას“ ჩა ვი ცვ ამ დი ხო ლმე, მის 
შლ აპ ას და ვი ფა რე ბდი თა ვზე, მი სს ავე 
მა ღალ ქუ სლ ებ ზე შე ვხ ტე ბო დი და 
მი ხა რო და. მა შინ, ალ ბათ, სა მი წლ ის 
ვი ქნ ებ ოდი, ხომ წა რმ ოგ იდ გე ნია რა 
პრ ან ჭია ვი ყა ვი. თა ვი და ნვე მქ ონ და 
არ ტი სტ ული მო ნა ცე მე ბი. მე რე და ვკ
არ გე. რა ტომ იცი? ორ ჯერ წა მი ყვ ან ეს 
კი ნო სტ უდ ია ში, სი ნჯ ებ ზე და ვე რა ფე
რი გა ვა კე თე. 

 მშ ობ ლე ბზე რას მე ტყ ვით?
 მა მა ჩე მი, ირ აკ ლი კა კუ ლია გე პე

ის პრ ოფ ეს ორი იყო. აბ რაც არ ის ჩვ ენს 
სა და რბ აზ ოს თან, რომ ამ სა ხლ ში მა
მა ჩე მი ცხ ოვ რო ბდა. ფო თში მი სი სა
ხე ლო ბის ქუ ჩაც არ სე ბო ბს. მა მა ჩე მის 
გა ზრ დი ლია ნა ხე ვა რი სა ქა რთ ვე ლო. 
სტ უდ ენ ტე ბს, რო მლ ებ იც ზა რმ აც ობ

დნ ენ, არ სწ ავ ლო ბდ ნენ, ხე ებს არ გვ
ევ ინ ებ და. ჩვ ენს ეზ ოში სულ მა მა ჩე მის 
სტ უდ ენ ტე ბის და რგ ული ხე ებ ია. მე რე 
აჭ მე ვდა, ღვ ინ ოს და ალ ევ ინ ებ და ხო
ლმე. არ არ ის სწ ორი? თუ ვერ სწ ავ
ლობ, ხე მა ინც უნ და და რგო. 

 დე და რას სა ქმ ია ნო ბდა?
 დი ას ახ ლი სი იყო. მე და ჩე მს ძმ ას 

მო გვ იძ ღვ ნა მთ ელი ცხ ოვ რე ბა. მე ვფ
იქ რობ, ქა ლი დი ას ახ ლი სი უნ და იყ ოს, 
თუ ხე ლჩ ლუ ნგი არ არ ის ჩე მს ავ ით და 
კე რძ ებ ის მო მზ ად ება შე უძ ლია. დე და 
სა ოც არი დი ას ახ ლი სი იყო, ის ეთ კე რძ
ებს ამ ზა დე ბდა, თი თე ბს ჩა იკ ვნ ეტ დი. 
მე ვის და ვე მს გა ვსე, არ ვი ცი. უნ იჭო 
გა მო ვდ ექი. თან გა სტ რო ლე ბზე ვი ყა
ვი სულ, სა დი ლის მო მზ ად ება რო დის 
უნ და მე სწ ავ ლა? თუ მცა, მა ინც ბე დნ
იე რი ვარ, რომ ქა ლი ვარ და თან ქა რთ
ვე ლი. ვგ იჟ დე ბი ქა რთ ვე ლე ბზე, ჭკ უა 
მე კე ტე ბა და რა ვქ ნა?

 მშ ობ ლე ბის კა მა თს თუ შე სწ რე
ბი ხა რთ, ძი რი თა დად რა თე მა ზე კა
მა თო ბდ ნენ?

 სა სა ცი ლო იყო მა თი კა მა თიც კი. 
მა მა ჩე მი და რე კა ვდა კა თე დრ იდ ან და 
დე დას ეუ ბნ ებ ოდა, ლო ლა, ბი ჭე ბი 
მო ვდ ივ ართ (75 წლ ის ანი არ იან ეს ბი
ჭე ბი, არ და გა ვი წყ დეთ) და ხა რჩო და 
ღო მი გა გვ იკ ეთ ეო, ლო ლა სხ ვა კე რძ

ეს სთ ავ აზ ობ და. ეს იყო მა თი კა მა თის 
მი ზე ზი. ჩე მი მშ ობ ლე ბის სე რი ოზ ული 
ჩხ უბი არ მა ხს ოვს. 

 რა გვ არ ის იყო დე და?
 ლო ლა ჩა ჩა ვა, აბ აშ ელი, „კრ ას ავ

იცა“.

პა ტე ნტი დე და
 თქ ვენ ვის ჰგ ავ ხა რთ ხა სი ათ ით?
 მა მა ჩე მს ზღ აპ რუ ლი იუ მო რი ჰქ

ონ და. ამ აში და ვე მს გა ვს ეთ მას მეც 
და ჩე მი ძმ აც. დე და ცო ტა მკ აც რად 
გვ ზრ დი და. სა ხლ ში თუ და ვი გვ ია ნე
ბდი, რთ ულ ად იყო სა ქმე. ამ აში ვერ 
და ვე მს გა ვსე ლო ლას. ერ თხ ელ, უნ ივ
ერ სი ტე ტში წა ვი ღე ჩე მი ძმ ის ჩე ხუ რი 
ჟუ რნ ალ ები, რო მე ლიც გა მო წე რი ლი 
ჰქ ონ და ალ კა ზა რს. „ბი კი ნე ბი ანი“ ქა

ლე ბის ფო ტო ებ ით იყო გა და ვს ებ ული. 
და ვდე სა მა სკ აც იან აუ დი ტო რი აში და 
შე მო მე ხვ ივ ნენ ბა ვშ ვე ბი. ვი ღას აი ნტ
ერ ეს ებ და ჰი უგო, მო ცვ ივ დნ ენ და ვა
თვ ალ იე რე ბთ. ლე ქტ ორ მა და გვ ინ ახა, 
იქ ამ ბა ვი ატ ყდა... დე და ჩე მი უნ ივ ერ
სი ტე ტში და იბ არ ეს. დე დას ამ ას რო
გორ გა ვუ მხ ელ დი. უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ეზ ოში ვა რთ და მნ აშ ავე და ქა ლე ბი და 
ვფ იქ რო ბთ, რა ვქ ნათ. ვხ ედ ავთ, მო
დის ქა ლი, სა ვა რა უდ ოდ შვ ილ იშ ვი ლს 
ას ეი რნ ებს ეტ ლით. მი ვე დით, ავ უხ სე
ნით მგ დო მა რე ობა და ვთ ხო ვე, ცო ტა 
ხა ნს დე და ჩე მი იყ ავ ითმე თქი. უა რი არ 
უთ ქვ ამს, მი აჩ ეჩა ბა ვშ ვი ვი ღა ცას და 
გა მო მყ ვა. დე და ჩე მი ფუ მფ ულა ქა ლი 
იყო, 102 კი ლო. ეს გა მხ და რი, და ბა
ლი. გა აღო დე კა ნის კა რი, ჩვ ენ უკ ან 
ვდ გა ვა რთ. დე კა ნი, და თი კო ფა ნჩ ულ
იძე, იც ნო ბს დე და ჩე მს, მა მა ჩე მს. ორი 
კვ ირ ის წინ სუ ფრა გვ ქო ნდა სა ხლ ში, 
რომ მო ვე წყ ვე, მო ვი პა ტი ჟეთ. მე ეთ
ერ ის დე და ვა რო, რომ უთ ხრა ქა ლმა, 
და თი კო წა მო დგა სკ ამ იდ ან, ავ ად ხა
რთო, ჰკ ით ხა. ქა ლმ აც თა ნხ მო ბის 
ნი შნ ად თა ვი და უქ ნია. აი, მე ჰი უგ ოს 
ვა სწ ავ ლი ბა ვშ ვე ბს და თქ ვე ნი ქა ლი
შვ ილი კი რას აჩ ვე ნე ბს სტ უდ ენ ტე ბს, 
გა ნა გრ ძო და თი კომ და გა და უშ ალა 
ჟუ რნ ალ ები პა ტე ნტ დე დას. ამ ქა
ლმა და ავ ლო ხე ლი ჟუ რნ ალ ებს და 
მთ ხლ იშა სა ხე ში. ისე და ვრ ეტ ია ნდი, 

ვი ღა ცას მუ ხლ ებ ში ჩა ვუ ვა რდი. და
წყ ნა რდ ით ქა ლბ ატ ონო დე და, ძლ ივს 
ამ ოვ ილ უღ ლუ ღე. ამ იტ ომ მთ ხო ვდი 
ფუ ლს, არა, ეს ენი უნ და გე ყი და, ხომ, 
ყვ ირ ის დე რე ფა ნში. აუ დი ტო რი ებ იდ
ან გა მო ცვ ივ და ხა ლხი. გა რბ ის და თან 
ყვ ირ ის. მი ვყ ვე ბით უკ ან და ვა წყ ნა რე
ბთ. და თი კო სულ გა და ირ ია. მგ ონი 

ეთერ კაკულიას ცხოვრებისეული გამოცდილება

„ისეთი ცხოვრება 
გავიარე, დილით 
კახეთში ვიყავი, 

საღამოს სამეგრელოში. 
მოკლედ, უფალმა 

დამასვენა, 
განსაცდელი 

გამომიგზავნა. ამას 
გადავლახავ და 

გამომაჯანმრთელებს 
ისევ“

ნინო მჭედლიშვილი

my View

მე რაბ ხი და შე ლი

სა ქა რთ ვე ლოს პო ლი ტი
კუ რი კა რმ ის რკ ინ ის ბო რბ
ლე ბი ის ევ თხ რი ან ახ ალი, 
პე რს პე ქტ იუ ლი გვ ირ აბ ის 
ში გთ ავ სს.

ამ ბი ცი ები ის ევ და პა უზ
ებ ულ ია, თუ მც აღა, ის ევ, 
სულ, მუ დამ და თა მა მად: 
უკ ან, უკ ან, უკ ან!

სა ღა მოს თბ ილ ისი ინ დი
გოს ფე რშ ია გა და წყ ვე ტი ლი 
და რე სტ ორ ნე ბი ურ მის, ხი
ნკ ლის, შე მწ ვა რი კა ნჭ ებ ის, 
თე სლ ის და კუ ნიურ თი ერ
თო ბე ბის სა ოც არი სუ ნი ბუ
კე ტის რე ტრ ან სლ აც ია ზე ძა
ლღ ონ ეს არ იშ ურ ებ ენ.

ხე ლი სუ ფა ლთა შლ ეგი თი
თე ბი ის ევ სც ემ ენ ბო ლთ ას, 
აწ უკ ვე ღა მის, ვა რს კვ ლა
ვთ ეკ რა ნზე და კა ნო ნი კა ის
ევ ირ ჩე ვს მა სტ ურ ბა ცი ას 
მზ ერ ით...

მო ნტენე გრ ოს ჩა ნჩ ქე რე
ბი აუ ცი ლე ბლ ად გა ხდ ებ იან 
მტ კვ რის მა რჯ ვე ნა სა ნა პი
როს მო რი გე მე გო ბრ ები და 
სა დღ აც, აქ ეთ, მა რც ხე ნა 
სა ნა პი რო ის ევ ამ ოა გდ ებს 
ახ ლა დგ არ და ცვ ლი ლი ქა
ლწ ულ ის მკ ერ დის სი სხ ლი ან 
ხო რც ებს, ქა ლწ ულ ისა, რო
მე ლმ აც „უზ რუ ნვ ელ ყო ფილ“ 
დე დო ბას ის ევ არ ჩია ბე ლზ
ებ ელ ის არტშო უს სო ლო  
„მე სი ცო ცხ ლე აღ არ მი ნდა“, 
არტშო უში, რო მე ლიც აგ ერ 
უკ ვე ორი ათ წლ ეუ ლია, რაც 
ან შლ აგ ით მი მდ ინ არ ეო ბს.

მე ომ არი მა ტე რი ალ იზ მი 
ის ევ პა თო სით სთ ავ აზ ობს 
სა ზო გა დო ებ ას ლო გი კურ 
ბუ ნტ ებს, გა უს აძ ლის ში მშ
ილ სა და სი ცი ვეს და ხს ნი ლი 
კა რის კი ბე რპ ან კი ის ევ ელ ის 
სა ჭე თმ პყ რო ბე ლთა ნა ზი სი
ძუ ლვ ილ ის დე მო ნს ტრ აც იას.

რა ღი რს ერ თი კი ლო გრ
ამი ხე ლი სუ ფა ლი?!

რა ღი რს გო გი რდ ის სა
ცო ბი, სხ ვა და სხ ვა ნა ირი რბ
ილი, ხა ვე რდ ოვ ანი, და ზუ
სტ ად მო ჭრ ილი ფუ მფ ულა 
ყუ რზე?!

რა ღი რს სი ცრ უე, რო მე
ლმ აც ყო ვე ლი მო იც ვა და სი
ტყ ვა ნი: „მი უს აფ არი“, „ობ
ოლი“, „უბ ედ ური“, უწ ყი სთა 
სა რთი და ულ მო ბე ლთა კლ
ავ ია ტუ რის ან ტისი ნტ აქ სი
სი გა ხდა?!

რა ღი რს სი ნა ზე, თუ ნდ აც 
მდ უმ არე და ქა და გი უმ ეც
რე ბი სა, რო მე ლიც ყო ვე ლი
ვეს ხა ლხ ის თვ ის იქ მს და არ
არ ას იხ ვე ჭს?!

რა ღი რს ზე იმი გა მა რჯ
ვე ბი სა, რო მე ლიც კა ცთა კვ
ლის ზე იმ ის ტო ლფ ას ია და 
სი კე თე, რო მე ლს აც მხ ოლ ოდ 
სძ აგს და მის ლა შქ არს მხ
ოლ ოდ უბ ედ ურ ება მო აქ ვს?!

ქვ ეყ ანა ტრ აუ რის ორ ნა
მე ნტ ებ ით აა აჭ რე ლე ბუ ლი 
და ძნ ელ ია და უძ ახო ექ სტ
აზი თრ ობ ას, უხ ამ სი სხ ეუ
ლის ქმ ედ ებ ებს, და ჩვ ენი 
დრ ოის ბე ბერ სა რა ბე რნ არს 
 მა სმ ედ იას, რო მე ლიც დღ
ემ დე გვ თა ვა ზო ბს სო დო მი სა 
და გო მო რის ექ სპ ერ იმ ენ

ტულ ეგ ზი სტ ენ ცი ას, ხა ნაც 
შე ყვ არ ებ ულ ცნ ობ ის მო ყვ
არე მს ხვ ერ პლთ, ხა ნაც კა
ნო ნშ ემ ოქ მე დთა ნეომო რა
ლს, რო მე ლიც კვ ლავ ცდ ილ
ობს სი ძუ ლვ ილ ის, რო გო რც 
სი ყვ არ ულ ის ახ ალი ფო რმ ის 
რე გი სტ რა ცი ას...

ბა ღდ ად ში ის ევ სი მშ ვი
დეა, თუ მც აღა აღ მა რთ ის 
მნ ათე დი დი ხა ნია ჩა ან აც
ვლა პა ტრ ულ მა, რო მე ლიც 
გა მა ლე ბით და ეძ ებს თრ ია
ქის დო კუ მე ნტ ურ და და სტ
ურ ებ ას...

იქ, სა დაც ვარ და ვა რთ, 
და უშ ვა იმ ედი  ნი შნ ავს წა
აგო, აქ იმ ედი მხ ოლ ოდ კლ
იპ ის 25ე კა დრ ია, ამ ქა ლა
ქი დან, რო მე ლიც არ ცხ ოვ
რო ბს, თუ მცა სწ ად ია, დი დი 
ხა ნია ამ ელი გა იქ ცა, ის ურ
ცხ ვი გო ბე ლე ნე ბის სი უხ ვემ 
შე აშ ინა გა მთ ენ იი სას.

აქ არ ცხ ოვ რო ბს შე ქს პი
რი, არც ად ამ ია ნი ჰა მლ ეტი, 
არც რო მეო და არც ჯუ ლი, 
მხ ოლ ოდ რჯ ული, რო მე ლიც 
გვ ამ ცნ ობს, რომ სი ყვ არ ული 
უბ რა ლო მო დე მია, სი მა მა ცე 
 ფრ აგ მე ნტ ალ ური ჰა ლუ
ცი ნა ცია, სი ნა ზე   იდ იო
ტის კო შმ არი, პო ეზ ია  ჭკ
ვა მს უბ უქ თა მა ნე რა, რო მე
ლიც სტ რე დრ ოდ ში იშ ვა და 
მხ ოლ ოდ პა ტრ ია რქ ალ ური 
ერ ეს ია და სა ერ თოდ: უი ლი 
დი დი ფა ლს იფ იკ ატ ორი და 
მა მა ძა ღლი იყო, ხო ლო და ვი
თის ქა ნდ აკ ება  ჰო მო ფო ბი 
მი ქე ლა ნჯ ელ ოს ავ ად მყ ოფ
ური წა რმ ოდ გე ნა.

სა ზო გა დო ება დი დი ხა ნია 
მი ხვ და ზე და დე და თა და მა
მა თა ჩა ნა ფი ქრს:  „ნუ აქ ცე
ვთ ყუ რა დღ ებ ას იმ ად ამ ია
ნს, ფა რდ ის უკ ან“, რა მე თუ 
ოზ ის ჯა დო სნ ური ცი ხე სი მა
გრე დი დი ხა ნია და სა ნგ რე
ვია მა ხი ნჯი ფა სა დის გა მო!

მო რჩა! იმ პე რა ტო რე ბის 
ერა და სრ ულ და! ჯო შუა აბ
რა ჰამ მო რტ ონი, რო მე ლმ აც 
1859 წე ლს თა ვი აშ შს იმ პე
რა ტო რად გა მო აც ხა და  მო
კვ და!...

და და დგა ერა: ის
ტო რი ული არ ტე
ფა ქტ ებ ის, ყა

ლბი დო ლა რე ბის, ოზ ის ჯა
დო ქა რი დი დი ხა ნია ფე დე
რა ლუ რი სა რე ზე რვო ბა ნკ ის 
ჯა დო ქრ ით ჩა ნა ცვ ლდა, და 
გე ნი ალ ურ ობ ის ნო მი ნა ლუ
რი ღი რე ბუ ლე ბა და და სტ ურ
და!

ჩი ნგ იზხა ნის და მი სი სა
ყვ არ ელი თა თრ ის ქა ლის ვა
ტე რლ ოო უბ რა ლო ტე ქნ იკ
ური რე პო რტ აჟ ია მა ვა ნთა 
ფუ ნდ ამ ენ ტა ლი სტ ურ ფა ლს
იფ იკ აც იე ბში.

...და მხ ოლ ოდ ბა ხის „თო
ლი აა“ ის უკ ან ას კნ ელი 

კა ხპა, რო მე ლიც უბ რა
ლოდ და ფრ ინ ავს. 

Aeterna nox (უს ას რუ ლო ღა მე), ანუ ბა ღდ ად ში ის ევ სი მშ ვი დეა...
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ლე ქც ია ზე. კა თე დრ ამ გა და წყ ვი ტა და
მს წრ ებ ოდა ლე ქც ია ზე. და მე სწ რნ ენ. 
ვე რა ფრ ით მო ვი წო ნე თა ვი, ბა ვშ ვე ბმა 
ერ თი სი ტყ ვაც არ იც ოდ ნენ გე რმ ან
ულ ად. ეს იყო ჩე მი ბო ლო ლე ქც ია. 

 გა მო გი შვ ეს თუ თვ ით ონ წა მო ხვ
ედ ით?

 თვ ით ონ წა მო ვე დი. კო წია პე ვზ ნე
რს უკ ვე და რე კი ლი ჰქ ონ და, უნ და წა
ვს ულ იყ ავი მა სთ ან. ის ედ აც ხუ თი წე ლი 
გა ვძ ელი მა მა ჩე მის ხა თრ ით. 

 მა მას არ მო სწ ონ და რომ მღ ერ
ოდ ით?

 რას ლა პა რა კობ, ამ აყ ობ და, სც ენ
აზე ამ ორ ბო და, ისე უხ არ ოდა. უბ რა
ლოდ, უნ დო და სხ ვა პრ ოფ ეს იაც მქ
ონ ოდა. 15 წე ლი რა დიოტე ლე ვი ზი ის 
ორ კე სტ რის სო ლი სტი ვი ყა ვი. კა რგი 
ხე ლფ ას ები გვ ქო ნდა, და ვდ იო დით 
გა სტ რო ლე ბზე მე, მა ია ჯა ბუა და თა
მრ იკო ჭო ხო ნე ლი ძე. მო ვი არ ეთ მს ოფ
ლიო. სო მხ ეთ ში იმ დე ნჯ ერ ვი ყა ვით, 
სო მხ ური სი მღ ერა ვი სწ ავ ლე. ერ თხ ელ, 
მე და გი ვი სი ხა რუ ლი ძე მი გვ იწ ვი ეს ტე
ლე ვი ზი აში. გი ვიმ თქ ვა, იც ით რა ტომ 
უყ ვა რთ ეთ ერი სო მხ ებს, 

დე და ჰყ ავ და სო მე ხი, ჩა ჩა ვი ან! და იჯ
ერა ხა ლხ მა. 

 პი რვ ელი ხე ლფ ასი რა ში გა მო იყ
ენ ეთ გა ხს ოვთ?

 იმ ხე ლა ცხ ოვ რე ბა გა მო ვი არე, ყვ
ელ აფ ერი რო გორ უნ და მა ხს ოვ დეს, 
რას ლა პა რა კობ! ჟან მა რე მე ჯდა გვ ერ
დით, ის ვერ ვი ცა ნი, ხე ლფ ასი სა იდ ან 
უნ და მა ხს ოვ დეს.

 სად შე ხვ დით ფრ ანგ მს ახ იო ბს?
 მე და „ცი სფ ერ ტრ იოს“ გვ ქო ნდა 

გა სტ რო ლე ბი ევ რო პა ში. პა რი ზში ყა
ვის და სა ლე ვად შე ვე დი კა ფე ში. ნა ხე
ვრ ად ჩა ბნ ელ ებ ულ ია ოთ ახი. ვხ ედ ავ 
ვი ღაც კა ცი ზის ზუ რგ ით. ეს ზუ რგი 
ისე მო მე წო ნა, ჭკ უა და ვკ არ გე კი ნა
ღამ. ყა ვის სმა რომ და ამ თა ვრა, მი ვი და 
ბა რთ ან და მა დლ ობა გა და იხ ადა ფრ
ან გუ ლად. რომ და ვი ნა ხე და ვი ცა ნი, 
კი ნა ღამ სკ ამ იდ ან ჩა მო ვვ არ დი. მა შინ 
სი თა მა მე მა კლ და, თო რემ სუ რა თს მა
ინც გა და ვი ღე ბდი მა სთ ან. იმ დენ ცნ
ობ ილ ად ამ ია ნს შე ვხ ვე დრ ივ არ, ზო გი 
არც მა ხს ოვს. შე ვც დი, დღ იუ რე ბი უნ და 
და მე წე რა. 

სა სი ყვ არ ულო გა მო ცდ ილ ება...
 გა თხ ოვ ება გა ხს ოვთ?
 ისე რა, ბუ ნდ ოვ ნად (იც ინ ის).
 რა მდ ენი წლ ის გა თხ ოვ დით?
 3536ის. გვ იან გა ვთ ხო ვდი, დრო 

არ მქ ონ და. 
 ოჯ ახი თუ იყო თა ნა ხმა, მო სწ ონ

დათ სა სი ძო?
 არა, იმ იტ ომ რომ ცო ლშ ვი ლი ანი 

იყო. ძა ლი ან შე ვუ ყვ არ დი და მეც შე
მი ყვ არ და. ნა მდ ვი ლად ძა ლი ან კა რგი 
კა ცი იყო. მა გრ ამ ვერ გა ვუ ძე ლით ერ
თმ ან ეთს. სულ გა სტ რო ლე ბზე ვი ყა
ვი, გა და დგა კა ცი ჭკ უი დან. იმ დე ნად 
ვუ ყვ არ დი, ჩე მს სა დღ ეგ რძ ელ ოს რომ 
და ლე ვდა, ტი რო და. ბი ზნ ეს მე ნი იყო, 
კა რგი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის პა ტრ ონი. 
მა ხს ოვს, ერ თხ ელ, კი ევ ში გვ ქო ნდა 
გა სტ რო ლი და ჩუ მად გა და ვფ რი ნდ ით 
მე და ნუ ნუ გა ბუ ნია. მე რე და ვუ რე კე 
იქ იდ ან. მე ორე დღ ეს ყვ ავ ილ ებ ით და

მხ ვდა კი ევ ში. ას ეთი ლა მა ზი დღ ეე ბიც 
იყო. ბე ვრი და დე ბი თი მა ხს ოვს ცხ ოვ
რე ბი დან... ახ ლა უფ ალ მა მი თხ რა, ას
ეთი სა სი ამ ოვ ნო, მხ ია რუ ლი ცხ ოვ რე ბა 
რომ გა ია რე, ცო ტა ხა ნს და ის ვე ნეო და 
სნ ეუ ლი გა მხ ადა. ეს ეც ჩე მი ბრ ალ ია, 
ის ეთი მე რც ხა ლი ვი ყა ვი, 50 წე ლი ექ იმ
თან არ მი ვს ულ ვარ. ასე არ შე იძ ლე ბა. 

 ის ფა ქტი, რომ თქ ვე ნს მე უღ ლეს 
მა ნა მდე ჰყ ავ და ოჯ ახი, არ გა ბრ კო
ლე ბდ ათ?

 ცო ლშ ვი ლი ან კა ცს არ უნ და გა ჰყ
ვე. ისე გა ნვ იც დი დი ამ ას. ვდ არ დო ბდი 
მის ცო ლზე, შვ ილ ებ ზე. არ არ ის სწ
ორი, ასე მო ქც ევა არ შე იძ ლე ბა. თან ამ 
დრ ოს იმ დე ნი თა ყვ ან ის მც ემ ელი მყ ავ
და... მა გრ ამ ამ ან შე მა ყვ არა თა ვი. 

 რა ტომ და შო რდ ით?
 მო ქე იფე კა ცი იყო, უყ ვა რდა სმა. 

ძა ლი ან რთ ული აღ მო ჩნ და ჩე მთ ვის, ვე
ღარ გა ვუ ძე ლი. არ მი ყვ არს ამ თე მა ზე 
ლა პა რა კი, ის ედ აც სა კმ არ ის ზე მე ტი 
ვი ლა პა რა კე. 

 მა რტო შვ ილ ის გა ზრ და არ გა გი
ჭი რდ ათ?

 არა. და მო უკ იდ ებ ელი ცხ ოვ რე ბა 
და წყ ებ ული მქ ონ და უკ ვე. და მო უკ იდ
ებ ელი ქა ლი ვარ და მო მწ ონს ას ეთი 
რომ ვარ. მე ორ ედ გა თხ ოვ ება სა ერ
თოდ ვერ წა რმ ომ ედ გი ნა. მი კვ ირს ოთ
ხჯ ერ რომ თხ ოვ დე ბი ან ქა ლე ბი. ისე ვი
ყა ვი ჩე მს სა ქმ ეში ჩა რთ ული, ყო ველ წე
ლს ფი ლა რმ ონ ია ში კო ნც ერ ტი მქ ონ და, 
სად მე ცა ლა თა ყვ ან ის მც ემ ლე ბი სთ ვის, 
სი ყვ არ ულ ის თვ ის. ერ თა დე რთი, რა საც 
ვნ ან ობ, ის არ ის, რომ ბე ვრი შვ ილი არ 
გა ვა ჩი ნე. მი ვე სა ლმ ები ქა ლე ბს, რო მლ
ებ საც 5 შვ ილი ჰყ ავთ. მე ორ ედ ვერ გა
ვთ ხო ვდ ებ ოდი, შე შლ ილი ვი ყა ვი ჩე მს 
შვ ილ ზე, ჩა ვკ იდ ებ დი ხე ლს და ყვ ელ გან 
და მყ ავ და. 

 და გი ფა სათ?
 იცი, რო გორ მი ვლ ის? გა გი ჟდ ები. 

გო გო ვერ მო გი ვლ ის ასე. გა ოგ ნე ბუ ლი 
ვარ, რო გორ მპ ატ რო ნო ბს და მი ვლ
ის ბი ჭი, რო მე ლს აც კო ვზ ით ვა ჭმ ევ დი 
სა ჭმ ელს. ახ ლა გა ვი ცა ნი ჩე მი შვ ილი, 
რომ და მჭ ირ და. ჩე მი შვ ილ იშ ვი ლი, ჩე მი 
მა რი ამი ხომ სა ერ თოდ მა გი ჟე ბს. ცე კვ
ავს, ჩე მს სი მღ ერ ებს მღ ერ ის, ყო ვე ლდ
ღე მა ოც ებს.

პა ტრ ია რქ ის წინ 
მდ უმ არე მო მღ ერ ალი

 დღ ეს ვინ არ ის თქ ვე ნი ხშ ირი სტ
უმ არი?

 უფ ალი და მთ ელი სა ქა რთ ვე ლო. 
გა ოგ ნე ბუ ლი ვარ. სუ ფრ ებ იდ ან მი
რე კა ვენ, ტე ლე ფო ნზე სი ყვ არ ულ ში 
მი ტყ დე ბი ან ჩე მთ ვის სრ ულ იად უც
ხო ად ამ ია ნე ბი. ას ეთ დრ ოს ვტ ირი, არ 
შე მი ძლ ია ამ ის მო სმ ენა. არ ვი ცი რით 

და ვი მს ახ ურე ამ ხე ლა სი ყვ არ ული. 
ჯერ პა ტრ ია რქ ის სი ყვ არ ული რო გორ 
და ვი მს ახ ურე ისე, რომ ჩემ სა ნა ხა ვად 
მე ოთ ხე სა რთ ულ ზე ფე ხით ამ ოვ იდა. 
რომ და მი რე კეს, თქ ვენ სა ნა ხა ვად მო
დი სო, მე გო ნა მე ხუ მრ ებ ოდ ნენ. ერთ 
სა ათ ში მო ვი და. გა ოგ ნე ბუ ლი ვუ ყუ
რე ბდი, ხმა წა მე რთ ვა. მდ უმ არე ვი ყა ვი 
დი დხ ანს. ორი სა ათი გა ჩე რდა. რო გორ 
და მე მა რთა, რომ ერ თი სი მღ ერა ვერ 
ვუ მღ ერე.

 გთ ხო ვათ?
 გი ტა რა გა ქვ სო, მკ ით ხა. ვი ღა ცას 

ვა ჩუ ქე. ფო რტ ეპ ია ნო ზე მე მღ ერა, მა
გრ ამ გა ოგ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი. თვ ეე ბის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში გა ნვ იც დი დი ამ ას. მის 
მე რე ხშ ირ ად მკ ით ხუ ლო ბს. ცო ტა კა
რგ ად რომ გა ვხ დე ბი, უნ და მი ვი დე. ისე 
მი კვ ირს, რომ გა რეთ ვერ გა ვდ ივ არ და 
ამ ას შე ვე გუე... ის ეთი ცხ ოვ რე ბა გა ვი
არე, დი ლით კა ხე თში ვი ყა ვი, სა ღა მოს 
სა მე გრ ელ ოში. მო კლ ედ, უფ ალ მა და
მა სვ ენა, გა ნს აც დე ლი გა მო მი გზ ავ ნა. 
ამ ას გა და ვლ ახ ავ და გა მო მა ჯა ნმ რთ
ელ ებს ის ევ. ახ ლა მი ნდა ვი სა რგ ებ ლო 
შე მთ ხვ ევ ით და მა დლ ობა გა და ვუ
ხა დო მთ ელ სა ქა რთ ვე ლოს. ყვ ელ ას, 
ვი ნც გვ ერ დით და მი დგა, ერ თი ზა რი 
მა ინც გა ნა ხო რც იე ლა ჩემ სა სა რგ ებ
ლოდ. მა დლ ობა მი ნდა ვუ თხ რა, ჩე მს 
უს აყ ვა რლ ეს პა ტრ ია რქს, სა ქა რთ ვე
ლო ბე დნ იე რია, რომ ას ეთი პა ტრ ია
რქი ჰყ ავს, ჩვ ენს პრ ემ იერმი ნი სტ რს, 
ირ აკ ლი ღა რი ბა შვ ილს, და ვით ნა რმ
ან იას, ფრ იდ ონ ინ ჯი ას, და თო ოქ იტ
აშ ვი ლს, კუ ლტ ურ ის სა მი ნი სტ როს, 
რა ულ ქი რი ას, რო მე ლმ აც რო გო რც 
დე დას ისე მო მი არა, მი ხე ილ ხუ ბუ ტი
ას, „აი რზ ენ ას“ დი რე ქტ ორს, თა მაზ გა
ია შვ ილს, რო მე ლმ აც მე და ჩე მი შვ ილ
ის მგ ზა ვრ ობა უზ რუ ნვ ელ ყო ის რა ელ
ში. ას ეთ ხა ლხს მა დლ ობა რო გორ არ 
უნ და გა და ვუ ხა დო. დღ ეს რომ ცო ცხ
ალი ვარ, ამ ად ამ ია ნე ბის და მს ახ ურ ებ
აა. დი დი კო ნც ერ ტი მი ნდა გა ვა კე თო 
სტ ად იო ნზე და იქ იდ ან გა და ვუ ხა დო 
მა დლ ობა ყვ ელ ას. ძვ ელი ლა თი ნუ რი 
გა მო თქ მაა, „მე მე ნტო მო რე“, გა ხს ოვ
დეს სი კვ დი ლი. ეს რომ გვ ახ სო ვდ ეს 
ყვ ელ ას, კა რგ ად ვი ცხ ოვ რე ბთ. მი ლი
ონ ებ ზე ფი ქრ ობ ენ და ის კი არ იც იან, 
რომ თან ვერ წა იღ ებ ენ. თქ ვენ იც ით, 
რომ სი ტყ ვა „მე ცე ნა ტი“ გვ არ იდ ან 
მო მდ ინ არ ეო ბს? გა იუს მე ცე ნა ტი იყო 
ძვ ელი რო მა ელი სა ზო გა დო მო ღვ აწე, 
იმ პე რა ტორ აუ გუ სტ ინ ეს მე გო ბა რი, 
რო მე ლიც თა ვი სი ქვ ელ მო ქმ ედ ებ ით 
მე ცნ იე რე ბის, მწ ერ ლო ბის, ხე ლო ვნ ებ
ის მფ არ ვე ლად იქ ცა. ასე რომ, და ეხ მა
რეთ გა ჭი რვ ებ ულ ებს, ბი ზნ ეს მე ნე ბო, 
იქ ნებ თქ ვე ნი სა ხე ლი და გვ არ იც შე
მო ინ ახ ოს ის ტო რი ამ.

ჯო ბდა ნა მდ ვი ლი დე დი სთ ვის მე თქ
ვა ყვ ელ აფ ერი.   

კა ხე ლი ენ გელსი და ალ კა ზა რი 
ჩე მი ძმა ცე კა ში გა ნყ ოფ ილ ებ ის 

გა მგე იყო. სულ პურმა რი ლი იყო 
ცე კა ში, რა კა რგი იყო, კა ცო, მეც 
მი ვდ იო დი ხო ლმე მა სთ ან. დე და ჩე მი 
გვ ია ნო ბა მდე ელ ოდ ებ ოდა ჩე მს ძმ
ას, ფა ნჯ არ ას თან იჯ და და გა ჰყ ურ
ებ და გზ ას, არ და იძ ინ ებ და, სა ნამ არ 
მო ვი დო და... ჩე მს ძმ ას პა სპ ორ ტში 
ალ კა ზა რი ჰქ ვია. ეს პა ნუ რი სა ხე ლია 
ალ კა ზა რი. რუ სთ ავ ელ ის თე ატ რში 
იდ გმ ებ ოდა სპ ექ ტა კლი და ხო რა ვა 
თა მა შო ბდა ალ კა ზა რს. ჩე მს მშ ობ
ლე ბს უნ ახ ავთ სპ ექ ტა კლი, მთ ავ არი 
გმ ირი მო სწ ონ ებ იათ და ჩე მი ძმ ის
თვ ის და ურ ქმ ევ იათ ეს სა ხე ლი. ჩე
მს ძმ ას ემ სა ხუ რე ბო და შა ვი ვო ლგა. 
ერ თხ ელ, ურ ეკ ავ ენ ტე ლე ფო ნზე და 
ეუ ბნ ებ იან, მა ნქ ანა გე ლო დე ბათ, ჩა
ბრ ძა ნდ ითო. ჩა ვი და ჩე მი ძმა ეზ ოში, 
მძ ღო ლს ეკ ით ხე ბა, რა გქ ვი აო, და ენ
გე ლს იო, პა სუ ხო ბს მძ ღო ლი. კა ხე ლი 
ენ გე ლსი, წა რმ ოი დგ ინე... ენ გელსი 
რო გორ უნ და და არ ქვა ბა ვშ ვს?! მე 
ალ კა ზა რიო, გა ეც ნო ჩე მი ძმა. ეს იყო 
სა უკ უნ ის გა ცნ ობა.

არ შე მდ გა რი ლე ქტ ორი
 კო ნს ერ ვა ტო რი აში მი ნდ ოდა 

ჩა მე ბა რე ბი ნა, მა გრ ამ ძა ლი ან დი დი 
შრ ომა სჭ ირ დე ბა ამ ას. მე ცო ტა ზა
რმ აცი ვი ყა ვი. მა შინ მო და ში იყო უც
ხო ენ ები. მა გრ ამ რა ტო მღ აც ინ გლ
ის ურ მა არ მი მი ზი და. გე რმ ან ულ ზე 
ჩა ვა ბა რე. და ვა მთ ავ რე სი მღ ერსი
მღ ერ ით. მა მა ჩე მს უნ დო და პე და გო
გი ვყ ოფ ილ იყ ავი. რომ და ვა მთ ავ რე, 
თა ვი მო იკ ლა, გი ნდა თუ არა გე პე იში 
უნ და და იწ ყო მუ შა ობ აო. ამ დრ ოს 
პე და გო გო ბა არ შე მი ძლ ია, რა ვქ ნა? 
ხომ არ ვა წყ ენ ინ ებ დი, წა ვე დი. ვა სწ
ავ ლი დი, მა გრ ამ არც ერ თმა ჩე მმა 
სტ უდ ენ ტმა გე რმ ან ული არ იც ოდა. 
ჩე მს კუ რი ოზ ებს ვუ ყვ ებ ოდი. ის ეთი 
და სწ რე ბა მქ ონ და, ად გი ლე ბი არ იყო 
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ხე ლო ბის შე სწ ავ ლი დან ერთ თვ ეში 
და მო უკ იდ ებ ლად  და იწ ყო მუ შა ობა. 
ქლ იბ ებ მა, ფუ სფ უს მა, სხ ვა და სხ ვა 
„კა ცუ რმა“ ია რა ღმა თი თე ბი გა უუ ხე
შა. ამ უშ ავ ებს, გრ ავ ირ ებ ას უკ ეთ ებს. 
პი რვ ელი ბე ჭდ ის გა კე თე ბას ერ თი კვ
ირა მო ან დო მა, შე დე გად ლა მა ზი ჩი ტი 
მი იღო. მე რე იყო რა მდ ენ იმე ჩი ტი, ცხ
ენი, ყვ ავ ილ ები, სხ ვა და სხ ვა აბ სტ რა
ქტ ული, თუ გე ომ ეტ რი ული ფო რმ ის 
ბე ჭდ ები. სა და სა მო სზე გა კე თე ბუ ლი 
ეს სა მკ აუ ლი ქა ლბ ატ ონს ინ
დი ვი დუ ალ ურს ხდ ის. ეს 
მხ ოლ ოდ აქ სე სუ არი 
არ არ ის, მათ თი თქ
ოს ცა ლკე და ტვ
ირ თვ აც აქ ვს. 

ბ ე  ჭ დ  ე ბ  ი ს 
ავ ტო რი ამ
ბო ბს, რომ ხე
ლს აქ  მე  ებ  ის 
კე თე ბის ნი ჭი 
დე დი სგ ან აქ
ვს, რო მე ლიც 
ყვ ავ ილ ებს ამ ზა
დე ბდა, ფო ტო ებ ის 
ჩა რჩ ოე ბს აკ ეთ ებ და, 
კე რა ვდა, ათ ას რა იმ ეს 
ამ ზა დე ბდა ხე ლით. 

 გა მო ფე ნის მი ზა ნი რა არ ის, 
გი ნდ ათ სა მკ აუ ლზე შე კვ ეთ ები მი
იღ ოთ?

 შე კვ ეთ ას თუ ავ იღ ებ მხ ოლ ოდ 
ჩე მი დი ზა ინ ით გა ვუ კე თებ. ყვ ელა 
სა მკ აუ ლი იქ ნე ბა ექ სკ ლუ ზი ური, 
არ გა მე ორ დე ბა. ძა ლი ან აც რომ  მი
ნდ ოდ ეს, ვე რც გა ვი მე ორ ებ. მე ხე
ლო სა ნი არ ვარ. ხე ლო სა ნია ის ვი ნც 
სუ ფთა შე კვ ეთ ას იღ ებს. მე თვ ით ონ 
ვქ მნი მთ ლი ან ად. თუ რა ღაც არ მო
მწ ონს, იმ ას ვერ ვა კე თებ, არც გა მო
მი ვა. გა მო ფე ნა ზე გა ყი დვ აც მო ეწ ყო. 
მე ნა ნე ბო და, მა გრ ამ მო მი ხდა. თუ მცა 
პი რვ ელ ნა მუ შე ვა რში მი ლი ონი რომ 
გა და მი ხა დონ, მა ინც ვერ გა ვყ იდი. ყვ
ელ აზე ძა ლი ან მი ყვ არს.

დუ ტა: მაგ ჩი ტს სა ხე ლი რა ჰქ ვია 
უთ ხა რი?

მა რი ნა: ჩი ტი გუ ლნ არა ჰქ ვია. სა
ხე ლო სნ ოში და არ ქვ ეს იუ ვე ლი რე ბმა. 

 სა ვა რა უდო ფა სი რომ გვ ით ხრ
ათ?

 ეს შე სრ ულ ებ ის სი რთ ულ იდ ან, 
ქვ იდ ან გა მო მდ ინ არ ეა. ია ფი არ ღი რს.

 რა ტი პის ქა ლია ამ სა მკ აუ ლის 
მა ტა რე ბე ლი?

 გე მო ვნ ებ ია ნს 
და ძა ლი ან თა ვი
სუ ფალ ად ამ ია ნს 
უნ და ეკ ეთ ოს ეს ბე
ჭდ ები. 

 დუ ტა, რო გორ 
მო გწ ონთ მე უღ ლის 

ახ ალი გა ტა ცე ბა და 
ნა მუ შე ვრ ები?
 მე ვარ ამ აყი! მი ხა რია და 

ბე დნ იე რი ვარ, რომ ას ეთ მო კლე 
დრ ოში ას ეთი სა სწ აუ ლე ბის ათ ვი სე ბა 
შე ძლო. არ მე გო ნა ქა ლი ას ეთ სა ქმ
ეს ასე წა რმ ატ ებ ით თუ გა არ თმ ევ და 
თა ვს. თუ ნი ჭი ერი ხარ, ყვ ელ აფ ერ ში 
ნი ჭი ერი ხარ. მა რი ნა ნი ჭი ერი აღ მო
ჩნ და. შვ ილ ებ შიც და სა ქმ ეშ იც. 

მა რი ნა: აქ ამ დე ფრ თე ბს მა ჭრ იდ
ნენ და...

დუ ტა: ვინ გა ჭრ იდა? კა ფე მი ნდ
აო, აჩ ემ ებ ული გქ ონ და. მე კი დევ გე

უბ ნე ბო დი, სა ქმე გა აკ ეთემე თქი. 
მა რი ნა: ის ჩე მი კა ფე ორი წე ლია 

და ვხ ურე. 
 დუ ტა, ხე ლს უწ ყო ბთ მე უღ

ლეს?
 ყვ ელ აზე კა რგი ხე ლშ ეწ ყო ბაა ის, 

რომ სა ერ თოდ არ ვე რე ვი.
 ბე ჭდ ებ ის გა რდა რო მე ლი სა მკ

აუ ლის გა კე თე ბას გე გმ ავთ?
მა რი ნა: სა ყუ რე ებ ის, ბრ ოშ ებ ის. 

უა მრ ავი ეს კი ზი მა ქვს. ჩი ტე ბი, ალ
ბათ, ყვ ელ გან იქ ნე ბა. 

პი რა დი
17წლ იან თა ნა ცხ ოვ რე ბას სხ ირ

ტლ აძ ეე ბის ოჯ ახ ში სულ მშ ვი დად და 
უკ ონ ფლ იქ ტოდ არ ჩა უვ ლია. მა რი ნა 
თვ ლის, რომ ახ ლა ყვ ელ აზე სა სი ამ
ოვ ნო პე რი ოდი და სი მშ ვი დის ეტ აპი 
უდ გათ. 

„უფ რო კა რგ ად იც ნობ, უგ ებ. 
ცოლქმ არს შო რის მე გო ბრ ობა ყო ვე
ლთ ვის უნ და არ სე ბო ბდ ეს. მის გა რე
შე ვერ წა რმ ომ იდ გე ნია. ყვ ელა ეტ აპი 
და ყვ ელ აფ ერი გა ვი არ ეთ, რაც არ სე
ბო ბს. მა რთ ლა არ სე ბო ბს კრ იტ იკ ული 
და კრ იზ ის ული ეტ აპ ები. ეს ლე გე ნდა 
არ ყო ფი ლა. 

 გა ყრ ის სა ფრ თხე იდ გა?
 ეს ყვ ელ ას თან ხდ ება. სე რი ოზ

ული არ აფ ერი ყო ფი ლა. მეც და დუ
ტა საც წყ ენა მა ლე გა გვ ივ ლის ხო ლმე, 
არ ვი ბუ ტე ბით. გა ბუ ტვა დი სკ ომ ფო
რტ ია. ად ამ ია ნთ ან ერ თად რომ ცხ ოვ
რობ, არ უნ და ელ აპ არ აკო?! ხან ერ თი 
ვდ გა მდ ით პი რვ ელ შე სა რი გე ბელ ნა
ბი ჯს, ხან  მე ორე.  ვთ ვლი, რომ მე 
უფ რო ვარ და მთ მო ბი, დუ ტა პი რი ქით 
თვ ლის. 

 რას აკ ეთ ებთ, რომ ცხ ოვ რე ბა 
მხ ოლ ოდ ყო ვე ლდ ღი ურ მა რუ ტი ნამ 
არ წა იღ ოს?

 ორ ივ ეს ის ეთი პრ ოფ ეს იე ბი გვ

აქ ვს, რომ ეს ყო ვე ლდ ღი ურ რუ ტი ნას 
არ ემ სგ ავ სე ბა. ერ თსა და იმ ავ ეს დუ
ტაც არ აკ ეთ ებს და მეც ვც დი ლობ, 
რომ ას ეთი არ იყ ოს ჩე მი დღ ეე ბი. 
და ღლ ილს სა ხლ ში ყო ფნა და ტე ლე
ვი ზო რთ ან ჯდ ომა უყ ვა რს. თუ ნდ აც 
სუ ლე ლუ რი ფი ლმ ებ ის ყუ რე ბა. ტე
ლე ვი ზო რთ ან მი ირ თმ ევს. გი ჟდ ება 
ლო ბი ოზე. არ არ ის პრ ეტ ენ ზი ული 
მჭ ამ ელი. თვ ით ონ დუ ტა ჩე მზე უკ ეთ 
ამ ზა დე ბს სა ჭმ ელს, უბ რა ლოდ, ამ ის 
დრო არ აქ ვს. ცო ლად რომ გა ვყ ევი, 
მხ ოლ ოდ კვ ერ ცხ ის შე წვა ვი ცო დი. 
და თვ ით ონ ამ ზა დე ბდა სა დი ლე ბს. 
რო დე საც მც ხე თა ში ვა რთ, აგ არ აკ ზე 
 მწ ვა დს წვ ავს. რო ცა თე ვზ აო ბს, თე
ვზს ამ ზა დე ბს გე მრ იე ლად.  მთ ელ ზა
ფხ ულს აგ არ აკ ზე ვა ტა რე ბთ. მე სულ 
სა ღე ბა ვით და ფუ ნჯ ით ვარ, ყვ ელ აფ
ერი, რაც კი შე იძ ლე ბო და, გა და ვღ ებე 
და მო ვხ ატე. ხან ღო ბეს ვღ ებ ავ, ხან 
აი ვა ნს. სხ ვა თა შო რის, აი ვა ნს აც ხის 
გა მო ჭრ ილი ჩი ტე ბის რი კუ ლე ბი აქ ვს. 

წყ ვი ლს 16 წლ ის ნი ნი და 10 წლ ის 
ლუ კა ჰყ ავთ. დუ ტას პი რვ ელი ქო რწ
ინ ებ იდ ან 23 წლ ის ქა ლი შვ ილი ჰყ ავს, 
გე რმ ან ია ში. ნი ნის ახ ლა ნდ ელი გა ტა
ცე ბა სი მღ ერ აა, მი წი სქ ვე შა გა და სა სვ
ლე ლში და უწ ყია სი მღ ერა. „მეც მა ნდ 
ვუ კრ ავ დი, რა ტომ და ვუ შა ლოო“, ამ
ბო ბს მა მა. ნი ნი გი ტა რა ზე უკ რა ვს, 
სა ფრ ან გე თში მუ სი კა ლურ ფე სტ ივ
ალ ზეც მი იწ ვი ეს. „იქ სფ აქ ტო რში“ მო
ნა წი ლე ობ აზე უა რი უთ ქვ ამს, პა პსა 
არ ვა რო. 

მა რი ნა: ნი ნი, გა რე გნ ობ იდ ან და
წყ ებ ული, ყვ ელ აფ რით მა მას ჰგ ავს. 
ლი დე რია, მი ზა ნმ იმ არ თუ ლია. უყ ვა
რს წი ნა პლ ან ზე ყო ფნა. მე ჩრ დი ლში 
ვარ კო მფ ორ ტუ ლად. ამ ბო ბს, დრ
ოს ტყ უი ლად არ ვხ არ ჯავ, რა საც არ 
უნ და ვა კე თე ბდე, მი ნდა გა მო ჩე ნი ლი 
ვი ყოო. 

21 თე ბე რვ ალს შა მპ ან ურ „ბა გრ
ატ იო ნის“ ქა რხ ან აში მხ ატ ვარდი
ზა ინ ერ მა მა რი ნა ნა ცვ ლი შვ ილ მა 
და ფე რმ წე რმა ეკა მუ ხა ძემ გა მო
ფე ნა ზე და მთ ვა ლი ერ ებ ელს  უმ ას
პი ნძ ლეს. მა რი ნა დუ ტა სხ ირ ტლ
აძ ის მე უღ ლეა და გა მო ფე ნა ზე წყ
ვი ლის 16 წლ ის ქა ლი შვ ილ მა ნი ნიმ 
იმ ღე რა. გა მო ფე ნის სა ხე ლწ ოდ ება 
„სხ ვა და სხ ვა ლუ რჯი“ გა ხლ დათ. 
დი ზა ინ ერ მა ვე რც ხლ ის ბე ჭდ ებ ის 
სე რია წა რმ ოა დგ ინა, სულ 27 ნა
მუ შე ვა რი, ფე რმ წე რმა კი ში რმ ები, 
მო ხა ტუ ლი თე ფშ ები, კა რა და. მა რი
ნას ვე რც ხლ ის სა მკ აუ ლი ძვ ირ ფა სი 
და ნა ხე ვრ ად ძვ ირ ფა სი ქვ ებ ით არ ის 
მო რთ ული  ქრ იზ ოლ იტი, ლა ლი, 
სა ფი რი, მა რგ ალ იტი, ცი რკ ონი, სა
და ფი, ძო წი, გი შე რი, მა რჯ ანი, სე
რდ ოლ იკი, მი ნა ნქ არი...  ბე ჭდ ებ ის 
სე რია ზღ აპ რუ ლი ჩი ტე ბი სგ ან შე
დგ ება. ფრ ინ ვე ლს სა ვი ზი ტო ბა რა
თად მი იჩ ნე ვს, ჩი ტის ლო გოც აქ ვს 
და მღ ად. „ჩი ტე ბის მე ში ნია, ბუ მბ
ულს ვერ ვე ხე ბი და სა მკ აუ ლე ბში 
ვა მზ ად ებ. მა გრ ამ ჩე მი ბე ჭდ ებ ის 
ჩი ტე ბი ზღ აპ რუ ლია. კე თი ლი სა ხე
ები აქ ვთ. ჩვ ენს აი ვა ნზე სულ მტ
რე დე ბია, ამ დრ ოს არ მი ყვ არს ეს 
ფრ ინ ვე ლი. გა რე მოს აბ ინ ძუ რე ბს. 
თი თქ ოს ეს იც იან და ჯი ნა ზე მო
დი ან. არ ვა ჭმ ევ და მა ინც მო დი ან, 
სა ოც რე ბაა. სა მზ არ ეუ ლო შიც იყო 
ორი შე მო ფრ ენ ილი. თან რომ ფრ
თხ ია ლე ბენ, მე ში ნია. ვერ გა ვი გე, 
რა უნ დათ ჩე მგ ან :) მე, ლა მა ზი, იშ
ვი ათი ფრ ინ ვე ლე ბი მო მწ ონს, ის იც 
ნა ხა ტში და ხე ლო ვნ ებ აში. 

სხ ვა თა შო რის, მა რი ნას სა მკ აუ
ლე ბის და თვ ალ იე რე ბი სას „ვე ფხ ის
ტყ აო სნ ის“ ზი ჩის და თა ვა ქა რა შვ ილ
ის ფა სკ უნ ჯე ბის და ფრ ინ ვე ლე ბის 
ილ უს ტრ აც იე ბი გა მა ხს ენ და.  „ეკ ას აც 
გრ ავ ირ ებ ული, იუ ვე ლი რუ ლი ნა მუ
შე ვა რი აქ ვს, ბე ვრი ჩი ტით და ლუ რჯი 
ფე რით. რომ და ვა კვ ირ დი, ჩე მთ ან აც 
სხ ავ ად ას ხვა გრ ად აც იის ლუ რჯი იყო, 
ამ იტ ომ და ვა რქ ვით ასე“. 

მა რი ნა ნა ცვ ლი შვ ილს მო დე ლი
რე ბის ფა კუ ლტ ეტი აქ ვს და მთ ავ რე
ბუ ლი, კო სტ იუ მე ბის დი ზა ინ ერ ია. 
უმ უშ ავ ია კი ნო სა და თე ატ რში, მო
დე ლი რე ბას ას წა ვლ იდა უნ ივ ერ სი
ტე ტსა და აკ ად ემ ია ში. თე ატ რა ლურ 
სა რდ აფ ში არ აე რთი სპ ექ ტა კლ ის მხ
ატ ვა რი ყო ფი ლა. სწ ორ ედ იქ შე დგა 
დუ ტას და მა რი ნას სა მს ახ ურ ებ რი ვი 
რო მა ნი, რო მე ლიც აგ ერ უკ ვე 17 წე
ლს ით ვლ ის. 

სა იუ ვე ლი რო სა ქმ ია ნო ბით ერ თი 
წლ ის წინ და ინ ტე რე სდა და სა ხე ლო
სნ ოში ვე რც ხლ ზე მუ შა ობა და იწ ყო, 
რო გო რც ამ ბო ბს, შვ ილ ის ძი ძის მი
თი თე ბით. „მგ ონ ია, რომ სა მკ აუ ლზე 
მუ შა ობა მა გრ ად გა მო გი ვაო. ვე ნდე. 
თა ვი დან ძა ლი ან მე რთ ულა  რა და
იმ ახ სო ვრ ებს ამ დენ ია ღა რს, რა რის 
შე მდ ეგ უნ და ვი ხმ არომე თქი. მა გრ ამ 
იმ დე ნად მო მე რი და ჩე მი ძი ძის, რომ 
თა ვს და ვა ძა ლე. და ვი წყე და აზ არ
ტშ იც ჩა ვვ არ დი. შე დუ ღე ბის დრ ოს 
რომ არ და მწ ვო და, ძა ლი ან ვნ ერ ვი
ულ ობ დი. მე ვე რც ხლი მი ყვ არს, სა მუ
შა ოდ უფ რო რთ ულ ია, ვი დრე ოქ რო. 
რთ ულ ად გე მო რჩ ილ ება. ოქ რო რბ
ილ ია. მე მო მწ ონს წი ნა აღ მდ ეგ ობ ის 
გა და ლა ხვა. ჩე მს თა ვს გა მო წვ ევ ებ ის 
წი ნა შე ვა ყე ნებ. სა მკ აუ ლი ყო ვე ლთ
ვის მა ინ ტე რე სე ბდა და მი ყვ არ და. 
მა გრ ამ მა თი და მზ ად ება ურ თუ ლე სი 
რა მაა, ქა ლი სთ ვის რთ ული სა მუ შა ოა. 
ქა ლი სა იუ ვე ლი რო სა ქმ ია ნო ბა ში იშ
ვი ათ ობ აა. მა გრ ამ ეს კი ზის მი ტა ნას, 
მი ნდ ოდა ჩე მით შე მე ქმ ნა სა მკ აუ ლის 
დი ზა ინ იც და თვ ით ონ ვე გა ნმ ეხ ორ
ცი ელ ებ ინა. ეს ცა ლკე პრ ოფ ეს იაა. პი
რვ ელი ბე ჭე დი მე უღ ლეს გა ვუ კე თე, 
უბ რა ლო ვე რც ხლ ის რგ ოლი“. 
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მარინა ნაცვლიშვილის ვერცხლის ბეჭდების სერია „სხვადასხვა ლურჯი“

„ვერცხლი მიყვარს, სამუშაოდ უფრო 
რთულია, ვიდრე ოქრო. რთულად 

გემორჩილება. ოქრო რბილია. მე მომწონს 
წინააღმდეგობის გადალახვა. ჩემს თავს 

გამოწვევების წინაშე ვაყენებ“

ნინი სხირტლაძე

„ჩიტების მეშინია, ბუმბულს ვერ 
ვეხები და სამკაულებში ვამზადებ. 

ჩემი ბეჭდების ჩიტები ზღაპრულია. 
კეთილი სახეები აქვთ“

დუტა: „მე 
მარინათი ვარ ამაყი! 

მიხარია და ბედნიერი ვარ, 
რომ ასეთ მოკლე დროში 
სასწაულების ათვისება 

შეძლო. თუ ნიჭიერი ხარ, 
ყველაფერში ნიჭიერი 
ხარ. მარინა ნიჭიერი 

აღმოჩნდა. შვილებშიც 
და საქმეშიც“

„ყველა ეტაპი და 
ყველაფერი გავიარეთ, 

რაც არსებობს. 
მართლა არსებობს 

კრიტიკული და 
კრიზისული ეტაპები. 

ეს ლეგენდა არ 
ყოფილა. ხან ერთი 
ვდგამდით პირველ 

შესარიგებელ ნაბიჯს, 
ხან - მეორე“

„ნინი, გარეგნობიდან 
დაწყებული, ყველაფრით 
მამას ჰგავს. ლიდერია, 

მიზანმიმართულია. 
უყვარს წინა პლანზე 
ყოფნა. ამბობს, დროს 
ტყუილად არ ვხარჯავ, 

რასაც არ უნდა 
ვაკეთებდე, მინდა 

გამოჩენილი ვიყოო“

ორშაბათი, 23 თებერვალი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 44



სა ნამ უმ ცი რე სო ბა ში არ აღ მო
ვჩ ნდ ებ ით!!! – ამ სა თა ურ ით მს ახ
იო ბმა, მი შა გო მი აშ ვი ლმა სტ ატ უსი 
გა მო აქ ვე ყნა, სა დაც ქა რთ ულ ტე
ლე სი ვრ ცე ში არ სე ბულ იმ ტე ლე
შო უე ბს აკ რი ტი კე ბდა, რო მლ ებ იც 
ეთ ერს დი დი დო ზით უთ მო ბენ სე ქს
უა ლურ უმ ცი რე სო ბე ბს. 

„არ მო გწ ონს ტე ლე გა და ცე
მაო?… პუ ლტი გა ქვს… ღი ლა კი აქ
ვს ბე ვრ იო, გა და რთ ეო… გა და ვრ თე, 
კი დევ გა და ვრ თე… კი დევ გა და ვრ
თე… გა და ვრ თე… გა და ვრ თე…. გა
ვგ იჟ დი!!!… რა მდ ენი უნ და გა და ვრ
თო კა ცო??? სა დაც არ გა და ვრ თე, 
უს ქე სო, გა და კე თე ბულგა დმ ოკ
ეთ ებ ული, უჯ იშო, გა უნ ათ ლე ბე
ლი წა მყ ვანსტ უმ რი ანი, გა და ცე მა 
– „თოქ შოუ“ შე მრ ჩა… გა და ვრ თავ 
რუ სულ არ ხზე და პრ ორ უს ული ხა
რო….!!!??? არ მი რჩ ევ ნია პრ ორ უს
ული ვი ყო, ვი დრე პრ ოპ იდ არ ას ტუ
ლი?… და ვი ჯე რო, რომ ეგ ენი უფ რო 
სა ინ ტე რე სო ნი არ იან ჩვ ენი ქვ ეყ ნის 
ტე ლე აუ დი ტო რი ის თვ ის ვი დრე მხ
ატ ვრ ებ ის, მს ახ იო ბე ბის, კი ნო სა თუ 
თე ატ რის, სპ ორ ტი სა თუ მე ცნ იე რე
ბის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ ის ცქ ერა, მა
თი მა რთ ლა სა ინ ტე რე სო აზ რე ბი სა 
და ამ ბე ბის მო სმ ენა, მუ სი კო სე ბის, 
მო მღ ერ ლე ბის მო სმ ენა?“,   წე რს 
მს ახ იო ბი.

ამ წე რი ლის გა მო მი შა გო მი აშ ვი
ლი არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა ცი ებ
ის კრ იტ იკ ის ობ იე ქტი გა ხდა. მათ შო
რის იყო არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა
ცია  „იდ ენ ტო ბა“, რო მე ლიც მო უწ ოდ
ებ და რე ჟი სო რე ბს, არ და ეკ ავ ებ ინ ათ 
მს ახ იო ბი თე ატ რში, კი ნო ში. მს ახ იო ბი 
მი სმა ყო ფი ლმა ცო ლმა, მა კა თვ ალ
ჭრ ელ იძ ემ და იც ვა. „არ აქ ვს მნ იშ ვნ
ელ ობა რა მო ხდა ჩვ ენ შო რის, სულ 
რომ არ მც ნო ბო და, მა ინც მე ქნ ებ ოდა 
სე რი ოზ ული პრ ოტ ეს ტი ამ სა ცო და
ვი ორ გა ნი ზა ცი ის მი მა რთ!!!  სა სა ცი
ლოა... პი რი მა ინც გა მო ერ ეც ხათ“

მა კა თვ ალ ჭრ ელ იძე:
 ზო გა დად, არ მი ყვ არს სა კუ თა რი 

აზ რის და ფი ქს ირ ება ამა თუ იმ სა
კი თხ თან და კა ვშ ირ ებ ით, მა გრ ამ ეს 
ის შე მთ ვე ვა იყო, რო ცა გუ ლმა ვერ 
გა მი ძლო. არ ვი ცი მი შა სთ ან რომ არ 
ყო ფი ლი ყო ეს თე მა და კა ვშ ირ ებ ული, 
და ვწ ერ დი თუ არა რა მეს, მა გრ ამ და
მო კი დე ბუ ლე ბა ზუ სტ ად იგ ივე მე ქნ
ებ ოდა. ყვ ელა სი ტყ ვას ვი ზი არ ებ, რაც 
მი შას იქ უწ ერ ია. არ ვარ არ ან აი რი 
ძა ლა დო ბის მო მხ რე, მა გრ ამ ვთ ვლი, 
რომ თვ ალ ში არ უნ და გვ ეჩ ხი რე ბო დნ
ენ სე ქს უა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი. ღა
რი ბი რუ სუ ლით წე რსო, თქ ვეს. ჯერ 
რა კა ვშ ირ ში იყო და მე რე, კა რგ ით რა, 
მი შა სნ აი რი რუ სუ ლით ვერ ლა პა რა
კო ბს ბე ვრი რუ სი, ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
რუ სუ ლით სა უბ რო ბს. მე რუ სუ ლი ძა
ლი ან კა რგ ად ვი ცი, მა გრ ამ მი შა სთ ან 
მრ ცხ ვე ნო და რუ სუ ლად ლა პა რა კი, 
იმ დე ნად კა რგ ად ლა პა რა კო ბდა თვ
ით ონ.   

 გა მო გე ხმ აუ რა მი შა?
 ამ აზე არა, მა გრ ამ იყო ერ თი 

სტ ატ უსი, სა დაც ვი ღაც ქა ლი ლა ნძ
ღა ვდა და და ვი ცა ვი. მა შინ გა მო მე ხმ
აუ რა ირ იბ ად, ცხ ადი იყო, რომ ეს ია
მო ვნა. 

 მა კა, გი სმ ენ და ის ეთი შთ აბ
ეჭ დი ლე ბა მრ ჩე ბა, რომ დღ ეს აც არ 
ხარ გუ ლგ რი ლი მი შას მი მა რთ...

 რა საც ქა ლი სა და კა ცის სი ყვ არ
ული ჰქ ვია, ეს გრ ძნ ობა ნა მდ ვი ლად 
არ და რჩ ენ ილა ჩე მში. თუ მცა, მი შა ზე 
იმ დე ნი ამ აგი მა ქვს, პა ტი ვი სც ემ ის 
გრ ძნ ობა და მრ ჩა მის მი მა რთ, მი უხ
ედ ავ ად ყვ ელ აფ რი სა, რაც ჩვ ენ შო
რის მო ხდა. 5 წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ძა

ლი ან ბე ვრს ვა კე თე ბდი მი სთ ვის, ამ ას 
ვე რც მი შა უა რყ ოფს. რო გორ შე იძ
ლე ბა გრ ძნ ობა და რჩ ენ ილი არ გქ ონ
დეს იმ ად ამ ია ნის მი მა რთ, რო მე ლს აც 
ზედ გა და ყე ვი. მი შა იყო ამ ის ღი რსი, 
ცუ დი ქმ არი არ მყ ავ და ნა მდ ვი ლად. 
უა რყ ოფ ითი და და დე ბი თი მხ არე ყვ
ელა ად ამ ია ნს აქ ვს. სუ ლე ლი ხომ არ 
ვარ, იმ სა ხუ რე ბდა და ვა კე თე ბდი. ეს 
ყვ ელ აფ ერი ნო რმ ალ ურ ად ამ ია ნე ბში 
უკ ვა ლოდ არ ქრ ება. მი შა რომ წა ვი
და, ერ თი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ყვ ელა 
და ქა ლს ავ უკ რძ ალე ჩე მთ ან მო სვ ლა. 
რა ტომ? იმ იტ ომ რომ არ მი ნდ ოდა 
მა სზე ვი ნმ ეს რა იმე ცუ დი ეთ ქვა, მი
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ძა ლი ან გა მწ არ
ებ ული ვი ყა ვი. 

 მე მა ხს ოვს ინ ტე რვ იუ, სა დაც 
მი შა ძა ლი ან ღი ად, გა ხს ნი ლად 
ყვ ებ ოდა თქ ვე ნი სი ყვ არ ულ ის ის
ტო რი ას, რო გორ მი ხვ ედი მა სთ ან 
ინ ტე რვ იუ ზე და რო გორ და გტ ოვა 
სა ხლ ში. სად გა ქრა ის სი ყვ არ ული? 
რა იყო გა და მწ ყვ ეტი ფა ქტ ორი თქ
ვე ნი და შო რე ბი სა?

 შე ვე ცდ ები ავ ხს ნა. ამ აზე ძა ლი
ან ბე ვრი მა ქვს ნა ფი ქრი. მე რომ მი
შას გა ვყ ევი, სა ერ თოდ არ ვი ცო დი 
მი სი პი რა დი ცხ ოვ რე ბა. მხ ოლ ოდ ის 
ვი ცო დი, რომ იყო ნა ნა ლო რთ ქი ფა
ნი ძის ყო ფი ლი ქმ არი. ის იც ინ ტე რვ
იუ მდე ორი დღ ით ად რე გა ვი გე. ეს 
ჩე მი, რო გო რც ჟუ რნ ალ ის ტის სი რც
ხვ ილ ია, მა გრ ამ მა შინ პო ლი ტი კა ზე 
ვმ უშ აო ბდი და რა ღა ცნ აი რად გა მო
მრ ჩა მი შას პი რო ვნ ება. მა შინ „ყა ვა და 
ლუ დი“ გა დი ოდა. მო მე წო ნა რო გორ 
თა მა შო ბდა და დე და ჩე მს ვე კი თხ ებ
ოდი, ვინ არ ის, რა კა რგი ტი პია, ნე ტავ 
არ ჩი ლის ვინ არ ისმე თქი. მე რე, რო ცა 
მი სი პი რა დი ამ ბე ბი, ამ დე ნი ცო ლის 
ის ტო რია გა ვი გე, უკ ვე იმ დე ნად მი
ყვ არ და, ვფ იქ რო ბდი, უბ რა ლოდ, არ 
გა უმ არ თლა, ალ ბათ, მე თქი. რო ცა ჩვ
ენი ურ თი ერ თო ბა და იწ ყო, ყვ ელა და
რწ მუ ნე ბუ ლი იყო, რომ მე ვი ყა ვი ის, 
ვი საც მი შა ეძ ებ და. ჩე მი ყუ რით მა ქვს 
მო სმ ენ ილი, „დღ ის შო უში“ ნა ნა ლო
რთ ქი ფა ნი ძემ რომ თქ ვა, ვფ იქ რობ, 
მი შამ უკ ვე მა რთ ლა იპ ოვა თა ვი სი მე
ორე ნა ხე ვა რიო. არ ავ ინ წა რმ ოი დგ ენ
და იმ ას, რომ ჩვ ენ და ვშ ორ დე ბო დით. 

 მა კა, მი შა მდე გყ ავ და პი რვ ელი 
ქმ არი, რო მლ ის გა ნაც გყ ავს ქა ლი
შვ ილი, ან ას ტა სია იო სე ლი ანი. მი
შამ იც ოდა შე ნი პი რვ ელი ქო ნწ ინ
ებ ის შე სა ხებ?

 იც ოდა, რა თქ მა უნ და. მე ორე 
ოჯ ახი შე ქმ ნა ჩე მმა პი რვ ელ მა ქმ არ
მა. მო სკ ოვ ში ცხ ოვ რო ბდ ნენ, შვ ილი 
ეყ ოლ ათ. მა ლე ცო ლი გა რდ აე ცვ ალა 
და ბა ვშ ვი უდ ედ ოდ და რჩა. მი შა ამ
ბო ბდა, მა მა მა რტო რო გორ გა ზრ დის 
ბა ვშ ვს, იქ ნებ ჩა მო ვი ყვ ან ოთო. წა რმ
ოგ იდ გე ნი ათ, რა მდ ენ ად სუ ლგ რძ ელ
ია?

 შე იძ ლე ბა, პი რვ ელ ქმ არ თან 
და შო რე ბის მი ზე ზი გკ ით ხო?

 ძა ლი ან სა სა ცი ლოა, კა ცე ბი ყვ
ელ აფ ერს აკ ეთ ებ ენ იმ ის თვ ის, რომ 
ჩე მს სა წო ლში მო ხვ დნ ენ და მე რე 
ქა ლის გა მო მტ ოვ ებ ენ (იც ინ ის). ოღ
ონდ მე რე, ყვ ელა ჩე მგ ან წა სუ ლი კა
ცი მუ ხლ ებ ზე და მხ ობ ილი პა ტი ებ ას 
მთ ხო ვს. ყვ ელ ას ისე ვა მბ ობ, თი თქ ოს 
40 მყ ოლ ია, მა გრ ამ ვი ნც მყ ოლ ია ყვ
ელა მო მტ ირ ის. ღა ლა ტის პა ტი ება არ 
გა მო მდ ის, არ შე მი ძლ ია. 

 ან ის მა მა იყო კა ცი, რო მე ლმ აც 
„თე ბე რვ ალი“ მო გი ძღ ვნა?

 არა. ან ის მა მას რომ გა ვშ ორ დი, 
ძა ლი ან ცუ დად ვი ყა ვი. 5 წლ ის შე მდ
ეგ ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში გა ჩნ და ად ამ ია ნი, 
რო მე ლმ აც მა ფი ქრ ებ ინა, რომ სხ ვა 
კა ციც შე იძ ლე ბა არ სე ბო ბდ ეს ამ ქვ
ეყ ან აზე. რო ცა გა და ვწ ყვ იტე ცო ლად 
გა ვყ ოლ ოდი, ერთ კვ ირ აში მო კლ ეს. 
სწ ორ ედ ამ ად ამ ია ნმა მო მი ძღ ვნა ეს 
უკ ვე ძა ლი ან ცნ ობ ილი სი მღ ერა.

 დღ ეს რა იმე ტი პის ურ
თი ერ თო ბა გა ქვს მი შა
სთ ან?

 წი ნა ზა ფხ ულს 
და მი რე კა, ეზ ოში 
ვი ყა ვი, ცუ დად 
ვარ და მა რტო 
ვა რო, მი თხ რა. 
მე ვი ცი მი სი ცუ
დად ყო ფნა და 
თან მა რტ ოო ბა, 
შე მე ში ნდა, ვერ 
მო ვი თმ ინე, გა მო
ვკ ით ხე მი სა მა რთი, 
ჩე მი შვ ილ ის მე გო ბა
რი წა ვი ყო ლე და წა ვე
დი. ის ეთი არ ეუ ლო ბა იყო, 
ძლ ივს შე ვე დი სა ხლ ში. ჩუ სტ ებ ით 
ვი ყა ვი წა სუ ლი, ისე გა მო ვი და რომ 
ერ თი კვ ირ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში მა სთ ან 
ვი ყა ვი. ვუ ვლ იდი, ექ იმ ები, გა და სხ მე
ბი და სჭ ირ და. მო რი გე ობ ით მო დი ოდ
ნენ, ჩე მი შვ ილი, სი ძე, მა თი მე გო ბრ
ები.

 მი სი ცო ლი, ქე თი სად იყო?
 რო ცა მი შა გა და ბმ ით იწ ყე ბდა სმ

ას, ქე თი მი დი ოდა. ასე ვი ცი მე. ვი ღაც 
ქა ლი მო დი ოდა, სა ხლს ულ აგ ებ და. ამ 
დრ ოს და რე კა ზუ რა ყი ფშ იძ ემ, ჰკ ით
ხა და მლ აგ ებ ელს, ვი ნმე ად გას თა ვზ
ეო. ამ ან უთ ხრა, მი სი ცო ლი აო. ვინ 
ცო ლიო. ფი სოო, უპ ას უხა ამ ქა ლმა 
(ფი სო მა კას მე ტს ახ ელ ია. ავტ). გა გი
ჟდა ზუ რა, ეგ ონა „დე ჟა ვუ“ და ემ არ თა 
(იც ინ ის). ერ თი სი ტყ ვით,  გა მო ვი ყვ
ანე მდ გო მა რე ობ იდ ან. გა თე ნდა დი
ლა, რო ცა მი შა ფე ხზე ად გა. ცუ დად 
ვარ, მე ცო დე ბა, ვი ცი, რომ უნ და და
ვრ ჩე, ამ ას ვხ ედ ავ. ტა ქსი გა მო ვი ძა
ხე, 5 წუ თიც რომ გა ვჩ ერ ებ ულ იყ ავი 
იმ სა ხლ ში, და ვრ ჩე ბო დი. ქე თი არ 
მო ის ვე ნე ბდა, გა მო ჯა ნმ თე ლე ბულ 

მი შა სთ ან ის ევ 
და ბრ უნ დე ბო და 
და ამ ყვ ელ აფ
ერს თა ვი დან ვერ 

გა და ვი ტა ნდი. ცუ
დად წა მო ვე დი, არც 

გა მო ვუ ცი ლე ბი ვარ, 
სა ში ნლ ად ვგ რძ ნო ბდი თა

ვს. მე რე „ფე ის ბუ ქზე“ მწ ერ და, 
იქ ნებ შე ვრ იგ დე თო. გი ჟი ვარ სი ყვ არ
ულ ში. პი რად ურ თი ერ თო ბე ბს რაც 
ეხ ება, ყვ ელ აფ ერი და უფ იქ რე ბლ ად, 
იმ პუ ლს ურ ად მა ქვს გა კე თე ბუ ლი. მა
გრ ამ რო ცა გრ ძნ ობა არ არ ის ის, რაც 
ამ სი გი ჟეს გა მა კე თე ბი ნე ბს, არ აქ ვს 
მნ იშ ვნ ელ ობა, ბე ბია ვარ თუ დი დი ბე
ბია, რი სკ ზე არ წა ვალ.

 ქე თიმ გა იგო თქ ვე ნი ერ თკ
ვი რი ანი თა ნა ცხ ოვ რე ბის ამ ბა ვი?  
გა ბრ აზ და თუ მო მვ ლე ლად ჩა გთ
ვა ლა? 

 მო მვ ლე ლად ვერ ჩა მთ ვლ იდა, ეგ 
გა მო რი ცხ ულ ია. იმ ერ თი კვ ირ ის გა
ნმ ავ ლო ბა ში მი შას ტე ლე ფო ნი მე მქ
ონ და. გა და ღე ბე ბი უნ და ჰქ ონ ოდა და 
მთ ხო ვა, შენ უპ ას უხე ზა რე ბსო. მა შინ 
შე მთ ხვ ევ ით ვნ ახე მი შას გზ ავ ნი ლე ბი, 
რო გორ სთხ ოვ და ქე თის, მო დი, და მი
ბრ უნ დიო. ქე თის არ და ურ ეკ ავს. მი სი 
რე აქ ცი ები ნა მდ ვი ლად არ ვი ცი. 

 ერ თკ ვი რი ანი იყო ყო ვე ლთ ვის 
მი შას ცუ დად ყო ფნა?

 სა მთ ვი ან იც ყო ფი ლა. და იყო 
თვ ეე ბი, რო ცა არ მი ძი ნია. ეს იც ოდა 

ყვ ელ ამ. მთ ელი ღა მე რომ მე ვლო ქა
ლა ქში, არ სად მი ვა ტო ვე ბდი. 

 ან ის თან მა ინც თუ აქ ვს ურ თი
ერ თო ბა დღ ეს?

 ან ის და მი შას ის ეთი ურ თი ერ
თო ბა ჰქ ონ დათ, მი სგ ან მა ინც არ უნ
და წა სუ ლი ყო ასე. ან ის მა მის წა სვ ლა 
არ ახ სო ვს, მა შინ ათი თვ ის იყო. ან ის 
მი შას წა სვ ლა ახ სო ვს და თან ძა ლი ან 
მწ არ ედ. 

 შვ ილ ის შე ძე ნაც არ მი ულ ოც ია 
ან ის თვ ის?

 სა მშ ობ ია რო დან რომ მო ვე დი, 
აჟ იტ ირ ებ ულ მა, ინ სტ ინ ქტ ურ ად გა
ვხ სე ნი ჩა თი და ბა ვშ ვის ფო ტო ები გა
ვუ გზ ავ ნე მი შას. არ გა მო მხ მა ურ ებ ია. 
ძა ლი ან მი კვ ირს, მგ ონ ია, არ უნ ახ ავს. 

 ვა რს კვ ლა ვე ბის გა რე მო ცვ აში 
ხარ. შე ნი სი ძე ოთო ბე რი შვ ილი, 
„სა ქა რთ ვე ლოს ვა რს კვ ლა ვის“ მო
ნა წი ლე იყო, თი ნე იჯ ერ ებ ის კუ მი
რია... შე ნი გუ ლი რო გორ მო იგო?

 რო გო რც სა სი ძო არ ას დრ ოს მო
მწ ონ და. ძა ლი ან მი ყვ არს, კა რგი ძმ აკ
აცი ხარმე თქი, ვე უბ ნე ბო დი, მა გრ ამ 
სი ძედ არ მი ნდ იხ არმე თქი. არ მუ შა
ობ და, სმ აც უყ ვა რდა. ისე არ ვი ყა ვი, 
რო გო რც დე და ჩე მი, დე და ჩე მი სა ერ
თოდ ქვ ებს ის რო და ოთ ოს ხს ენ ებ აზე, 

მა გრ ამ ახ ლა ძა ლი ან უყ ვა რთ ერ თმ
ან ეთი. მეც, რომ და ვი ნა ხე აფ რე ნდ
ნენ ერ თმ ან ეთ ზე, ვე ღარ წა ვე დი წი
ნა აღ მდ ეგი. 

 გა ამ არ თლა?
 ხა სი ათ ის სი მძ იმე ყვ ელ ას აქ ვს. 

ვთ ვლი, რომ კა რგი ქმ არ ია. რა საც ვე
რც წა რმ ოვ იდ გე ნდი, მა მაც კა რგ ია. 
ცო ტა ხნ ის წინ პა მპ ერ სის ჩა ცმა ის
წა ვლა და მა სზე ბე დნ იე რი არ ავ ინ აა, 
დრ ოზე ად რე უც ვლ ის ხო ლმე. 

 მა კა, დღ ეს არ ის შენ ცხ ოვ რე ბა
ში მა მა კა ცი?

 უს იყ ვა რუ ლოდ ძა ლი ან ცუ დად 
ვარ, მე ტა ფო რას არ ვა მბ ობ, მა რთ
ლა ას ეა, თე ვზი ხმ ელ ეთ ზე ხომ ვერ 
ის უნ თქ ებს, ასე ვარ მეც სი ყვ არ ულ ის 
გა რე შე. ოღ ონდ ეს იმ ას არ ნი შნ ავს, 
რომ ყო ველ კვ ირა კა ცე ბს ვი ცვ ლი. 
ბუ ნე ბით ერ თგ ული ვარ. მი ყვ არს თა
ვის მი ძღ ვნა ად ამ ია ნი სთ ვის. 

 სა მი წე ლია მი შა წა ვი და შე ნგ
ან, რო გორ სუ ნთ ქავ?

 ცუ დად ვს უნ თქ ავ. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ არ მა კლ ია თა ყვ ან ის მც ემ
ლე ბი. ცხ ოვ რე ბის თი თქ მის ნა ხე ვა რი 
მა ქვს გა ვლ ილი, ვგ რძ ნობ, რომ ვუ
ყვ არ დე ბი ყვ ელ ას. შე იძ ლე ბა ვი ღაც 
სხ ვა მი ზნ ით „მა ბა მს“, მა გრ ამ ამ ას ობ
აში თვ ით ონ „ებ მე ბა“.  ახ ლა უს იყ ვა
რუ ლოდ ვარ და სა ში ნლ ად გა ნვ იც დი 
ამ ას. ოღ ონდ, ძა ლი ან მი ნდა აღ არ შე
მე შა ლოს. 

ნინო მჭედლიშვილი

my View

რა დახმარება სთხოვა ყოფილ ცოლს მიშა 
გომიაშვილმა - „ცუდად ვარ, მარტო ვარო, მითხრა“

EXCLUSIVE

„იმ ერთი კვირის 
განმავლობაში 
მიშას ტელეფონი მე 
მქონდა. გადაღებები 
უნდა ჰქონოდა და 
მთხოვა, შენ უპასუხე 
ზარებსო. მაშინ 
შემთხვევით ვნახე 
მიშას გზავნილები, 
როგორ სთხოვდა 
ქეთის, მოდი, 
დამიბრუნდიო. ქეთის 
არ დაურეკავს“

„წინა ზაფხულს დამირეკა, 
ეზოში ვიყავი, ცუდად ვარ 

და მარტო ვარო, მითხრა. მე 
ვიცი მისი ცუდად ყოფნა და 
თან მარტოობა, შემეშინდა, 

ვერ მოვითმინე, გამოვკითხე 
მისამართი, ჩემი შვილის 

მეგობარი წავიყოლე და წავედი“

„ძალიან სასაცილოა, კაცები ყველაფერს აკეთებენ 
იმისთვის, რომ ჩემს საწოლში მოხვდნენ და მერე ქალის 

გამო მტოვებენ (იცინის). ოღონდ მერე, ყველა ჩემგან 
წასული კაცი მუხლებზე დამხობილი პატიებას მთხოვს“

„ძალიან 
ბევრს ვაკეთებდი 

მისთვის, ამას ვერც 
მიშა უარყოფს. როგორ 

შეიძლება გრძნობა 
დარჩენილი არ 

გქონდეს იმ ადამიანის 
მიმართ, რომელსაც 

ზედ გადაყევი“
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

სა ქა რთ ვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი 
ნა კრ ებ ის ყო ფი ლი ფე ხბ ურ თე
ლი და ბო ლნ ის ის „სი ონ ის“ მო
თა მა შე, ალ ექ სა ნდ რე (ლე ქსო) 
ინ წკ ირ ვე ლი და  თეა კო პა ლე
იშ ვი ლი უკ ვე 12 წე ლია ცოლ
ქმ არი არ იან. ერ თმ ან ეთი 2001 
წე ლს გა იც ნეს და მას შე მდ ეგ 
ერ თად მო დი ან. თეა პრ ოფ ეს
იით ბა ლე რი ნაა, მა თი ოჯ ახი კი 
ხე ლო ვნ ებ ისა და სპ ორ ტის სი
ნთ ეზ ია. წყ ვი ლს სა მი ვა ჟი ჰყ
ავს, ორი კი უკ ვე მა მის კვ ალ ზე 
დგ ას. რა მდ ენ ად ად ვი ლია სა მი 
ბი ჭის დე დო ბა და რო გორ  ჩა უშ
ალა თა ფლ ობ ის თვე ლე ქსო ინ
წკ ირ ვე ლმა ცო ლს – „ფე ხბ ურ
თე ლე ბის ცო ლე ბი“ს შე მდ ეგი 
სტ უმ არი თეა კო პა ლე იშ ვი ლია.

თეა კო პა ლე იშ ვი ლი: ერ თმ ან
ეთი 2001 წე ლს გა ვი ცა ნით. ზღ
ვა ზე ვი სვ ენ ებ დი მე გო ბრ ებ თან 
ერ თად. ლე ქს ომ და მი სმა გუ ნდ
ელ ებ მა ჩე მს ბი ძა შვ ილს ჩა მო აკ
ით ხეს. ერთერ თს უყ ვა რდა ჩე მი 
ბი ძა შვ ილი. რომ გი თხ რათ, რომ 
მე ვე ცა დე ლე ქს ოს მო ხი ბვ ლას, 
მო გა ტყ უე ბთ. მგ ონი, პი რი ქით 
იყო (იც ინ ის). ლე ქს ოს ჰკ ით ხეთ, 
უკ ეთ ეს ად მო გი ყვ ებ ათ. დი დხ ანს 
კი ვა წვ ალე, მე რე მი ვხ ვდი, რომ 
დღ ითი დღე მი ყვ არ დე ბო და.

–  რო დის იქ ორ წი ნეთ?
–  უკ ვე 12 წე ლი გვ ის რუ ლდ

ება ზა ფხ ულ ში, რაც ცოლქმ არი 
ვა რთ. უფ რო სი ლუ კა 11 წლ ის აა, 
შუ ათ ანა და ჩი – 8 წლ ის, ხო ლო 
გე გა მა ლე 4ის გა ხდ ება.

– რო გო რი იყო თქ ვე ნი ქო რწ
ილი?

–  ქო რწ ილი 2003 წე ლს გვ ქო
ნდა. ყვ ელ აზე ახ ლო ბე ლი და სა
ყვ არ ელი ხა ლხ ის გა რე მო ცვ აში, 
და უვ იწ ყა რი წვ ეუ ლე ბა იყო ყვ
ელ ას თვ ის, მა გრ ამ არ  გვ ქო ნია 
თა ფლ ობ ის თვე. უკ ვე გა მზ ად
ებ ული ვი ყა ვი, რომ მე ორე დღ ეს 
მი ვფ რი ნა ვდ ით, მა გრ ამ ლე ქსო 
ნა კრ ებ ში გა მო უძ ახ იათ ქო რწ ილ
ამ დე ერ თი კვ ირ ით ად რე და მი
მა ლა ვდა, ქო რწ ილ ის დღ ეს მი თხ
რა, სი ურ პრ იზ ად ინ ახ ავ და, ამ ის 
გა მო, თა ფლ ობ ის თვე ჩა მი შა ლა, 
ვერ ვპ ატ იობ დღ ემ დე (იც ინ ის).

– ლე ქს ომ დე ფე ხბ ურ თთ ან რა 
შე ხე ბა გქ ონ და?

–  ლე ქს ომ დე ფე ხბ ურ თთ თან  
შე ხე ბა არ მქ ონ ია. უფ რო სწ ორ
ად, არ მა ინ ტე რე სე ბდა, თო რემ 
ჩე მი ბი ძა ყო ფი ლი ფე ხბ
ურ თე ლია და ოჯ ახ ში 
ყვ ელ ას უყ ვა რს ეს სპ
ორ ტი. რაც ლე ქსო 
გა ვი ცა ნი, სულ 
ვც დი ლო ბდი მის 
თა მა შე ბზე მე
ვლო. ვი ცო დი, 
ახ არ ებ და ჩე
მი და სწ რება. 
მა შინ ლე ქსო 
„ვიტ ჯო რჯ ია
ში“ თა მა შო ბდა. 
ის მო ხდა, რომ 
გუ ნდ იდ ან ოთ ხმა 
მე გო ბა რმა სა ბო
ლო ოდ, ოთ ხი მე
გო ბა რი შე გვ ირ თეს 
ცო ლად (იც ინ ის). 2004 
წე ლს, „ვიტ ჯო რჯ ია“ ჩე
მპ იო ნიც გა ხდა, ერთერ თი 
უძ ლე ვე ლი გუ ნდი იყო, 
უზ ომ ოდ მე გო ბრ ული 
და შე კრ ული. შე ყვ არ ებ
ულ ობ ის პე რი ოდ მა „ვიტ 
ჯო რჯ იას“ მთ ლი ან შე
მა დგ ენ ლო ბა სთ ან ერ
თად, არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი 
მო გო ნე ბე ბით ჩა ია რა. 
დღ ეს უმ რა ვლ ეს ობ ას 
ნა თელმი რო ნი გვ აკ ავ
ში რე ბს, გო გო ებ იც ახ ლო 
მე გო ბრ ები ვა რთ და მი ხა
რია, რომ ჩვ ენი შვ ილ ებ იც 
ერ თად იზ რდ ებ იან. რო ცა 
ბა ვშ ვე ბი ვა რჯ იშ ზე და

დი ან, დღ ეს აც იგ ივე გვ არ ებ ით 
მი მა რთ ავ ენ ერ თმ ან ეთს, „ინ წკი“, 
„ად ამა“, „ბა თი“, „დი ღმ ელა“, „მე
ლქა“.

– შე ნი მე უღ ლის ყვ ელ აზე დი
დი გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი ვინ არ ის?

– ყვ ელ აზე დი დი გუ ლშ ემ ატ კი
ვრ ები, ალ ბათ, და ჩი და ლუ კა არ
იან. გე გას ამ დე ნი ჯერ არ ეს მის. 
მეც ძა ლი ან ვნ ერ ვი ულ ობ, გა ნს
აკ უთ რე ბით მა შინ, თუ თა მა შზე 
არ ვი მყ ოფ ები. ლე ქს ოს ფე ხბ ურ
თი არ მე ყო ფო და, ახ ლა ბა ვშ ვე
ბიც და მე მა ტა (იც ინ ის).

– ბა ვშ ვე ბმა დი დი ხნ ის წინ 
გა და წყ ვი ტეს მა მის კვ ალს გა
ჰყ ოლ ოდ ნენ?

– მგ ონი, მას შე მდ ეგ, რაც გო
ნში ჩა ვა რდ ნენ. სა მი ვე 

ბუ რთს და სდ
ევს. და ჩი და 

ლუ კა „დი

ნა მოს“ სა ფე ხბ ურ თო სკ ოლ აში 
და დი ან. ვა რჯ იშ ის შე მდ ეგ დი დი 
კო ნს ილ იუ მი აქ ვთ მა მა სა და შვ
ილ ებს (იც ინ ის), ლე ქს ოც, რა თქ
მა უნ და, პრ ოფ ეს იულ რჩ ევ ებს 
აძ ლე ვს მათ. 

– თა ვად შენ გა გი კრ იტ იკ ებ ია 
ლე ქსო თა მა შის გა მო?

– გა კრ იტ იკ ებ ით არ ას დრ ოს 
ვა კრ იტ იკ ებ მის თა მა შს. არ მი
ნდა, გუ ლი ვა ტკ ინო. ჩე მზე უკ ეთ
ეს ადაც იც ის თა ვის შე ცდ ომ ები.

– შე ნი პრ ოფ ეს იი დან გა მო
მდ ინ არე, ალ ბათ, სა ხლ ში ხშ ირ
ად არ გი წე ვს ყო ფნა, მო სწ ონს 
შე ნს ქმ არს შე ნი პრ ოფ ეს ია?

– რო გორ გი თხ რათ, ალ ბათ, 
რო გო რც ქა რთ ვე ლი მა მა კა ცე ბის 
უმ ეტ ეს ობა, არც ლე ქსო ყო ფი
ლა სა ბა ლე ტო ხე ლო ვნ ებ ის დი დი 
მო ტრ ფი ალე, მა გრ ამ იც ის, რომ 
ბა ლე ტი ჩე მი პრ ოფ ეს იაა, რა საც 

სი ამ ოვ ნე ბით ვე მს ახ ურ ები. 
უთ ან ხმ ოე ბა არ გვ ქო ნია ამ

ის გა მო. ორ ივე ვც დი ლო
ბთ ერ თმ ან ეთს 
მა ქს იმ ალ ურ ად 

შე ვუ წყ ოთ ხე ლი. მე თბ ილ ის ის 
ოპ ერ ისა და ბა ლე ტის აკ დე მი ური 
თე ატ რის ბა ლე ტის მს ახ იო ბი ვარ 
და თე ატ რში 1998 წლ იდ ან დღ ემ
დე ვმ უშ აობ. ლე ქსო ჩე მს სპ ექ ტა
კლ ებს ხშ ირ ად ეს წრ ება. უყ ვა რს 
გა ნმ არ ტო ებ ით ჯდ ომა. მა ნაც ის
იც, რომ ძა ლი ან მა ხა რე ბს და სტ
იმ ულს მა ძლ ევს მი სი და რბ აზ ში 
ყო ფნა. უფ რო მე ტად ვი ნდ ომ ებ, 
რომ კა რგ ად ვი ცე კვო. ბა ვშ ვე ბი 
თი თქ მის არ ას დრ ოს ტო ვე ბენ მშ
ობ ლე ბის სპ ექ ტა კლ სა და მა ტჩს. 

– ლე ქს ოს ლე გი ონ ერ ობ ის 
პე რი ოდ ში არ გა გი ჭი რდა?

– მი სი აზ ერ ბა იჯ ან ში ყო ფნ
ის პე რი ოდ ში, შე ძლ ებ ის და გვ არ
ად ჩა ვდ იო დი ბა ქო ში. თუ მე ვერ 
ვა ხე რხ ებ დი, თვ ით ონ, ყო ვე ლი 
თა მა შის მე რე, კვ ირ აში ერ თხ ელ 
მო დი ოდა თბ ილ ის ში, ერ თიორი 
დღ ით აც კი. ძა ლი ან წვ ალ ობ და, 

რა მდ ენ ჯერ უვ ლია შუ აღ ამ ეს სა
ჭე სთ ან მა რტო, მა გრ ამ სხ ვა გვ
არ ად არ შე გვ ეძ ლო. ორი დღ ის 

შე მდ ეგ გა ნშ ორ ება, ეს სა ში ნე
ლი ტა ნჯ ვა იყო, მა გრ ამ ამ

ან უფ რო გა ნა მტ კი ცა 
და გა მო სც ადა ჩვ

ენი სი ყვ არ ული.  
უზ ომ ოდ გვ

ენ ატ რე ბო და 
ერ თმ ან ეთი 
და 6 დღე 
ს ა  უ კ  უ ნ  ე დ 

მე ჩვ ენ ებ ოდა, 
უკ ვე ორი შვ ილ

ის მშ ობ ლე ბი ვი
ყა ვით, მა გრ ამ თა ვს 

ახ ალ შე ყვ არ ებ ულ 
წყ ვი ლად ვგ რძ ნო ბდ
ით, სულ ზა რი სა და 
მე სი ჯის მო ლო დი ნში.

– ად ვი ლია სა მი ბი ჭის დე დო
ბა?

– სა მი ბი ჭის დე დო ბა ნა მდ ვი
ლად არ აა ად ვი ლი. სა მი ვეს გა ნს
ხვ ავ ებ ული და თა ვი სე ბუ რი ხა სი
ათი აქ ვს. ძა ლი ან ცე ლქ ები არ
იან. წა რმ ოი დგ ინ ეთ, სა ხლ ში რა 
ხდ ება, რო დე საც ლე ქსო და ბა ვშ
ვე ბი სა ერ თო ოთ ხში ფე ხბ ურ თს 
ერ თად თა მა შო ბენ. ბა ვშ ვე ბს რა 
უნ და მო ვთ ხო ვო, რო დე საც მა მა 
ყვ ელ აზე მე ტად ერ თო ბა (იც ინ
ის). თუ ჩვ ენ თან სტ უმ არი მო დის, 
ვუ რჩ ევთ, ჩა ფხ უტ ით მო ვი დეს, 
ერ თი თა ვში ბუ რთს უმ იზ ნე ბს, 
მე ორე და ფრ ინ ავს, მე სა მე და ხო
ხა ვს და ა.შ. მა გრ ამ, ვც დი ლობ, 
ყვ ელ აფ ერს გმ ირ ულ ად შე ვხ ვდე 
და ღი რს ეუ ლი 
დე დო ბა გა
ვუ წიო შვ

ილ ებს. 
– რო გო რი მა მაა ლე ქსო და 

რა დო ზი თა ჩა რთ ული ბი ჭე ბის 
აღ ზრ დის პრ ოც ეს ში?

– ლე ქსო, ჩე მგ ან გა ნს ხვ ავ ებ
ით, რბ ილ ია. დი დი სი მკ აც რით არ 
გა მო ირ ჩე ვა. ცდ ილ ობს, ხმ ას არ 
აუ წი ოს და დი პლ ომ ატ იუ რი გზ
ით გა და უწ ყვ იტ ოს შვ ილ ებს პრ
ობ ლე მა. პა ტა რე ბიც პა ტი ვს სც
ემ ენ. უფ რო სწ ორ ად, ვი ტყ ოდი, 
რომ ძა ლი ან მე გო ბრ ული ურ თი
ერ თო ბა გვ აქ ვს ბა ვშ ვე ბთ ან.

– შე ნი სა ყვ არ ელი ფე ხბ ურ
თე ლი ვი ნაა?

– ჩე მი სა ყვ არ ელი ფე ხბ ურ თე
ლი, რა თქ მა უნ და, ლე ქსო ინ წკ
ირ ვე ლის შე მდ ეგ, პა ოლო მა ლდ
ინ ია (იც ინ ის).

– გო გო ნას გა ჩე ნას არ აპ ირ
ებ?

ალექსანდრე ინწკირველმა ცოლს თაფლობის თვე ჩაუშალა

„ლ
ექსოს 

ფეხბურთი არ 

მეყოფოდა, ახლა 

ბავშვებიც დამემატა“

 „როგორც ქართველი მამაკაცების 
უმეტესობა, არც ლექსო ყოფილა 

საბალეტო ხელოვნების დიდი 
მოტრფიალე, მაგრამ იცის, რომ 
ბალეტი ჩემი პროფესიაა, რასაც 

სიამოვნებით ვემსახურები“

„ეს საშინელი 
ტანჯვა 

იყო, მაგრამ 
ამან უფრო 

განამტკიცა 
დ გამოსცადა 

ჩვენი 
სიყვარული“
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– გო გო ნა ძა ლი ან მი ნდ ოდა, 
ჰო და, მა მშ ვი დე ბენ, შვ ილ იშ ვი
ლე ბი გე ყო ლე ბა გო გო ებ იო და 
მეც ვე ლო დე ბი (იც ინ ის).

– ვინ გე ხმ არ ება სა ოჯ ახო 
სა ქმ ეე ბში, ან გრ ჩე ბა ამ ის თვ
ის დრო?

– სა ოჯ ახო სა ქმ ეე ბში ძა ლი ან 
მე ხმ არ ებ იან ლე ქს ოს დე და და 
დე და ჩე მი. ორ ივე ყვ ელ ან აი რად 
გვ იწ ყო ბს ხე ლს.

– რო გო რი ცო ლი ხარ?
– რო გო რი ცო ლი ვარ? – ამ

აზე, ალ ბათ, ლე ქსო უკ ეთ გი პა
სუ ხე ბთ.

– გი ეჭ ვი ან ია ქმ არ ზე?
– არა, არ ას დრ ოს.
– მო ძრ აო ბის წე სე ბს ხშ ირ

ად არ ღვ ევ?
– მა ნქ ან ას უკ ვე 12 წე ლია ვა

ტა რებ. ლე ქსო ამ ბო ბს, კა რგ ად 
ატ არ ებო. ეს ყვ ელ აზე დი დი კო
მპ ლი მე ნტ ია, რა დგ ან ამ სა კი
თხ ში კა ცე ბი ძა ლი ან მკ აც რე ბი 
არ იან. 

– ხშ ირ ად გი წე ვს მზ არ ეუ
ლო ბა?

– ხშ ირ ად არ მი წე ვს, მა გრ ამ 
ლე ქს ოს რომ ჰკ ით ხო, კა რგი ხე
ლი მა ქვს. სა ფი რმო კე რძ ად ნუ 
ჩა მი თვ ლით, მა გრ ამ სპ აგ ეტი 
გა მო მდ ის კა რგ ად.

– ლე ქს ოს გა უკ ეთ ებ ია ოდ
ეს მე შე ნთ ვის კე რძი?

– კი, ომ ლე ტი (იც ინ ის).
– გი ჩხ უბ იათ?
– არა, ღმ ერ თმა და გვ იფ არ

ოს.

– თქ ვენ ორ შო რის, რო
მე ლი უთ მო ბს მე ორ ეს?

– რო გო რც ჯე ნტ ლმ ენი, 
ალ ბათ, ლე ქსო.

– ოჯ ახ ური ტრ ად იც ია 
გა ქვთ რა იმე?

– ასე კო ნკ რე ტუ ლად არ 
მა ხს ენ დე ბა. ჩვ ენი ოჯ ახ ური 
ტრ ად იც ია, ალ ბათ, ის აა, რომ 
მუ დამ ერ თად ვა რთ ხუ თი ვე. 
ერ თად ვუ მკ ლა ვდ ებ ით ყო ვე
ლგ ვარ პრ ობ ლე მას. სა ღა მო ობ
ით გა ნვ იხ ილ ავთ, ვინ რო გორ 
გა ატ არა დღე, რა შე ცდ ომ ები 
და უშ ვა და რო გორ გა მო ვა სწ
ორ ოთ, რომ დღ ითი დღე გა ვა
ძლ იე როთ და გა ნვ ამ ტკ იც ოთ 
ჩვ ენი ოჯ ახი. 

ალექსანდრე ინწკირველმა ცოლს თაფლობის თვე ჩაუშალა

E
X

C
L
U

S
IV

E

„უკვე გამზადებული 
ვიყავი, რომ 
მეორე დღეს 

მივფრინავდით, 
მაგრამ ლექსო 

ნაკრებში 
გამოუძახიათ 

ქორწილამდე ერთი 
კვირით ადრე 

და მიმალავდა, 
ქორწილის 

დღეს მითხრა, 
სიურპრიზად 

ინახავდა, ამის გამო, 
თაფლობის თვე 

ჩამიშალა“

„გუნდიდან 
ოთხმა 

მეგობარმა 
საბოლოოდ, 

ოთხი 
მეგობარი 

შეგვირთეს 
ცოლად“

 „წარმოიდგინეთ, 
სახლში რა ხდება, 
როდესაც ლექსო 

და ბავშვები 
საერთო ოთხში 

ფეხბურთს ერთად 
თამაშობენ. 
ბავშვებს რა 

უნდა მოვთხოვო, 
როდესაც მამა 
ყველაზე მეტად 

ერთობა“

„ეს ყველაზე 

დიდი 

კომპლიმენტია, 

რადგან ამ 

საკითხში 

კაცები ძალიან 

მკაცრები 

არიან“
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შპს `ასავალ-დასავალის სტამბა”

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

ოპერის 
ქართველი 
დივების პირადი 
და კარიერა

ნინო მაჩაიძე: 
„ალესანდროს დაბადების 
შემდეგ უკეთესი გახდა 

ყველაფერი. მან ჩემი და 
ჩემი მეუღლის ცხოვრებას 

ბედნიერება შემატა“

გიორგი 
მახარაშვილის 

ერთწლიანი 
სიყვარულის 

ისტორია 
ნიშნობით 

დასრულდა

„ექიმების“ 
ბავშვთა 
ქირურგი 
სამსახურსა 
და ოჯახში

„მე და თენგომ 20 წელი ვიცხოვრეთ ერთად. საკმაოდ ახალგაზრდა დაიღუპა, 
გულით. დეპრესიის დრო არ მქონდა. ორი შვილი დამრჩა და უნდა გამეზარდა“

სოფო ნარჩემაშვილი პირველად 
თავის პირად ცხოვრებაზე

მარინა 
ნაცვლიშვილის 

ვერცხლის 
ბეჭდების სერია 

„სხვადასხვა 
ლურჯი“ exclusive

ეთერ კაკულიას 
ცხოვრებისეული 

გამოცდილება

„ცოლშვილიან კაცს არ უნდა 
გაჰყვე. ისე განვიცდიდი ამას. 

ვდარდობდი მის ცოლზე, 
შვილებზე. არ არის სწორი, 
ასე მოქცევა არ შეიძლება. 

თან ამ დროს იმდენი 
თაყვანისმცემელი მყავდა... 

მაგრამ ამან შემაყვარა თავი“ 

მაკა თვალჭრელიძე: 
„ცუდად ვარ, მარტო 

ვარო, მითხრა“

რა დახმარება სთხოვა 
ყოფილ ცოლს მიშა 

გომიაშვილმა

ალექსანდრე 
ინწკირველმა 

ცოლს თაფლობის 
თვე ჩაუშალა

„ითამაშე ვარსკვლავთან 
ერთად“ გრძელდება
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