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სკანდალური საქმე

რატომ მოკლეს ჟვანიას 
საქმის პირველი ექსპერტი

SCANDAL

გამოძიება 10 წლის 
შემდეგ. ერთადერთი 
მოწმე დაკითხულია

რა კითხვები აქვს პროკურატურას და რა კავშირი აქვს 
სამხარაულის მკვლელობას FBI-ს საიდუმლო მასალებთან

„მოწმე სამხარაულის ვიზიტს 
იხსენებდა მის მკვლელობამდე. ის 

პირველი გაეცნო FBI-ს მასალებს და 
სერიოზული საქმე იყო... ამბობდა, 

შეკვეთილი მკვლელობააო... 
პროკურატურა მალე სკანდალურ 

შედეგებს დადებს“

„ია რა 
ინფორმაციას 

ფლობდა, არ ვიცი. 
მიშამ უთხრა, – 
რაღაცას ვიზამთ 

და შევალთო“

„ოსკარზე“ 
აგორებული 
სკანდალი

... შემდეგ სუროგატი დედა 
ნოტარიუსის წინაშე ამბობდა უარს 

„შვილზე“. უარის თქმამდე სუროგატი 
დედის მიერ სახელდებოდა ბავშვის 

მამა, რომელიც იყო უცხოელი

საქმე #244 – რა სქემით 
გაჰყავდათ ჩვილები 

საქართველოდან
დახურული საქმის 

დეტალები არ ხმაურდება

EXCLUSIVE

სუბარის უწყება 
სკანდალში გაეხვია

რა პოლიტიკური სკანდალები უკავშირდება გიორგი ქადაგიძეს
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გლამურული წყვილის 
სკანდალით 

დაწყებული და 
დასრულებული 

სიყვარული

გიორგი ვარდოსანიძე: 
„იმ ბინას ვყიდი. 

ვისვენებ ყველაფრისგან. 
ხომ მაქვს უფლება, 

ცოტა მეც დავისვენო?!“

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი პატარკაციშვილისა 
და ივანიშვილის ბანკების გაკოტრებაში ფიგურირებს

რატომ 
დარჩა ია 
სუხიტაშვილი 
წითელი 
ხალიჩის 
გარეშე

„ჩემს დაკავებაზე სოდ-ს 
„ნაკოლი“ მისცა არა 

ხუბულოვმა, არამედ ჩემმა 
ძმამ, ირაკლი ფირცხალავამ“

ექსკლუზიური ინტერვიუ 
ლევან ფირცხალავასთან

რა კავშირი ჰქონდა ირაკლი 
ფირცხალავას ძმას ნარკოტიკებთან 

და იცნობდა თუ არა კორტებთან 
ჩაცხრილულ ალექსანდრე ხუბულოვს?

უკრაინიდან 
ჩამოსულ 
ლტოლვილებს 
საქართველოში 
ფულს სძალავენ

„საქმე რომ გაგიკეთო, 2000 
დოლარი დაგიჯდებაო. ჩემს 

დასაც იგივე უთხრა“

ნიკა გვარამია: „არხზე ახალი პოლიტიკური 
თოქშოუს დამატებას არ გამოვრიცხავ“

რა ცვლილებები იგეგმება 
„რუსთავი 2“-ზე

კორუფციული პირამიდა მერიაში
რა სიურპრიზს უმზადებს 
ჯოკია ბოდოკია დავით 
ნარმანიას? EXCLUSIVE

გარდაცვლილის დედა: 
„შვიდი დღე არ გვაჩვენა 

შვილი, არ ვიცოდით, 
ცოცხალი იყო თუ მკვდარი“

სამედიცინო სკანდალი 
- წამყვანმა კლინიკებმა 

33 წლის პაციენტის 
გადარჩენა ვერ შეძლეს

დავით გამყრელიძე 
პოლიტიკაში ბრუნდება?
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ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ერთ დრ ოს მას დიდ პო ლი ტი
კურ მო მა ვა ლს უწ ინ ას წა რმ ეტ ყვ
ელ ებ დნ ენ. ერთ დრ ოს ის იმ ედ ის
მო მც ემ პო ლი ტი კო სად ით ვლ ებ
ოდა. ბო რის ნე მც ოვ ის კა რი ერა 
90იან წლ ებ ში და იწ ყო, მა შინ მას 
ელ ცი ნის მე მკ ვი დრ ედ აც მო ია
ზრ ებ დნ ენ. 1998 წე ლს, ელ ცი ნის 
პრ ეზ იდ ენ ტო ბი სას, ის ვი ცეპრ
ემ იე რის პო სტს იკ ავ ებ და. მა ნა
მდე ნი ჟნინო ვგ ორ ოდ ის გუ ბე რნ
ატ ორი იყო. თუ მცა, ყვ ელ აფ ერი 
ისე არ წა ვი და, რო გო რც ნე მც ოვი 
ხე და ვდა თა ვის ნა თელ მო მა ვა ლს. 
პო ლი ტი კუ რი კუ ლუ არ ებ იდ ან ნე
მც ოვ მა ნელნე ლა ქუ ჩა ში გა და
ინ აც ვლა. თუ მცა, ვე რტ იკ ალ იდ ან 
შო რს აც ახ ერ ხე ბდა, აქ ტი ური და 
გა ვლ ენ ია ნი ყო ფი ლი ყო. პუ ტი
ნის ოპ ოზ იც ია შიც ხე და ვდა 
ძა ლას და იმ ედი ჰქ ონ და, 
რომ ძა ლი ან მა ლე პუ ტი ნი 
და სრ ულ დე ბო და. 

ჯე რჯ ერ ობ ით მს
ოფ ლიო ნე მც ოვს ეთ
ხო ვე ბა და რუ სე თის 
პრ ეზ იდ ენ ტი სგ ან გა
მო ძი ებ ას ით ხო ვს...

ბო რის ნე მც ოვს 
კა რგ ად ვი ცნ ობ დი. 
მას ძი რი თა დად სტ
რა სბ ურ გში ვხ ვდ ებ
ოდი ხო ლმე. ბო ლო წლ
ებ ში ევ რო სა ბჭო ის ერ
თა დე რთი ად გი ლი იყო, 
სა დაც რუს დე პუ ტა ტე ბს 
შე ხვ დე ბო დი და და ელ აპ არ
აკ ებ ოდი. რა მდ ენ ჯე რმე, უფ რო 
ად რე, მო სკ ოვ შიც შე ვხ ვე დრ ივ
არ... პრ ინ ცი პუ ლი, მა გრ ამ ფრ
თხ ილი იყო. ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში 
მა შინ. პუ ტი ნის მი მა რთ ში ში ჰქ
ონ და, ხშ ირ ად პი რად სა უბ რე ბშ იც 
უთ ქვ ამს, რომ რუ სე თში პო ზი ცი ის 
და ფი ქს ირ ება ჭი რს.

თუ მცა, თუ მის ბო ლო დრ ოი ნდ
ელ გა ნც ხა დე ბე ბს გა და ვხ ედ ავთ, ის 
სა კმ აოდ მკ ვე თრი იყო, გა ნს აკ უთ
რე ბით უკ რა ინ ის კრ იზ ის ის შე მდ
ეგ. თუ მცა, ეს უკ ვე კრ იზ ისი აღ არ 
არ ის, ეს უკ ვე ან ექ სი აა... შე სა ძლ ოა, 
ამ იტ ომ აც მო იკ რი ბა გა მბ ედ აო ბა...

 sobesednik.ruსთ ვის მი ცე მულ 
ინ ტე რვ იუ ში, აც ხა დე ბდა კი დეც: 

„ვშ იშ ობ, ვლ ად იმ ერ პუ ტი ნი ჩე მს მკ
ვლ ელ ობ ას „შე უკ ვე თს“:

„არ ას ოდ ეს ვმ ალ ავ დი ჩე მს პო
ლი ტი კურ შე ხე დუ ლე ბე ბს. ვფ იქ რობ, 
რომ სწ ორ ედ მან (ვლ ად იმ ერ პუ ტი
ნმა) და იწ ყო ომი უკ რა ინ აში. ვერ ვი
ტან მას, გა ნს აკ უთ რე ბით ბე სლ ან ისა 
და „ნო რდოს ტის“ შე მდ ეგ“. 

ერთერთ ბო ლო ინ ტე რვ იუ ში კი 
აც ხა დე ბდა: 

– ჩე მს ძვ ირ ფას დე დას, ღვ თის 
წყ ალ ობ ით, მა რტ ში 87 წე ლი შე უს
რუ ლდ ება. ის და მს ახ ურ ებ ული ექ იმი 
პე დი ატ რია, უკ ვე დი დი ხა ნია პე ნს ია
ზეა, თუ მცა დღ ემ დე ინ ტე რე სდ ება 
ყვ ელა იმ სი ახ ლით, რაც მე დი ცი ნას 

უკ ავ ში რდ ება. მან სა კმ აოდ მძ იმე 
ცხ ოვ რე ბა გა მო ია რა, ომ ის მძ იმე პე
რი ოდი... შე მდ ეგ ორი შვ ილი გა გვ ზა
რდა. ახ ლა მე მო სკ ოვ ში ვც ხო ვრ ობ, 
დე და – ნი ჟნინო ვგ ორ ოდ ში. მა რტ ოა, 
მა გრ ამ მა ინც კა რგ ად და მხ ნედ არ
ის. მას ნა კლ ები ჭა ღა რა აქ ვს, ვი დრე 
მე, არ აწ უხ ებს სკ ლე რო ზი, აბ სო ლუ
ტუ რად სა ღად აზ რო ვნ ებს, მა სთ ან 
გა ნვ იხ ილ ავ ჩე მი შვ ილ ებ ისა და მი სი 
შვ ილ იშ ვი ლე ბის წა რმ ატ ებ ებს. გა რდა 
ამ ისა, დე და სთ ან პო ლი ტი კა ზე სა უბ

არი ძა ლი ან მი ყვ არს. ის კა ტე გო რი
ული წი ნა აღ მდ ეგ ია ყო ვე ლი ვე იმ ისა, 
რაც ახ ლა უკ რა ინ აში ხდ ება, მი აჩ ნია, 
რომ ეს კა ტა სტ რო ფა და აბ სო ლუ
ტუ რი კო შმ არ ია. მა გრ ამ უკ რა ინ აზე 
მე ტად მას პუ ტი ნი აშ ფო თე ბს. ყო ვე
ლთ ვის, რო ცა დე დას ტე ლე ფო ნზე 
ვე სა უბ რე ბი, მე უბ ნე ბა: რო დის უნ და 
შე წყ ვი ტო პუ ტი ნთ ან მტ რო ბა? ის შენ 
მო გკ ლა ვს!.. და ამ ას სრ ული სე რი ოზ
ულ ობ ით ამ ბო ბს. 

ბუ ნე ბრ ივ ია, რა ტო მაც აქ ვს პუ
ტი ნი სა დმი ას ეთი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
და კი დევ უფ რო გა სა გე ბია მი სი ში ში 
– ბო ლოს და ბო ლოს, მე მი სი შვ ილი 
ვარ. დე და ყო ვე ლთ ვის მა სწ ავ ლი და, 
რომ ყვ ელ აფ ერ ზე სა კუ თა რი აზ რი 
მქ ონ ოდა, ვყ ოფ ილ იყ ავი და მო უკ იდ
ებ ელი, თა ვი სუ ფა ლი... რა ვი ცი, 

მან თა ვი და ნვე ასე აღ მზ არ და და 
ახ ლა ნე რვ იუ ლო ბს, რო ცა ამ პრ ინ

ცი პე ბი დან გა მო მდ ინ არე პუ ტი ნს 
ვუ პი რი სპ ირ დე ბი, რო მე ლიც სწ

ორ ედ იმ თა ვი სუ ფლ ებ ას გვ არ
თმ ევს, რაც ასე ფა სე ული იყო 
და არ ის ჩვ ენ თვ ის. დე დას სე
რი ოზ ულ ად ეშ ინ ია, რა დგ ან 
ფი ქრ ობს, რომ ჩე მი ბო ლო
დრ ოი ნდ ელი გა მო სვ ლე ბი
სა და აქ ტი ურ ობ ის თვ ის, შე
იძ ლე ბა პუ ტი ნმა მო მკ ლას 
და ვი მე ორ ებ, ეს სა ხუ მა რო 
სუ ლაც არ არ ის – დე და ჩე
მი ძა ლი ან გო ნი ერი ად ამ ია
ნია! ამ იტ ომ დე დას პუ ტი ნის 

ძა ლი ან ეშ ინ ია, მით უმ ეტ ეს 
წინ არ აე რთი მა გა ლი თი აქ ვს, 

იგ ივე ხო დო რკ ოვ სკ ისა და ნა
ვა ლნ ის ამ ბა ვი. მა თი ამ ბა ვი ძა

ლი ან გა ნი ცა და, მა გრ ამ ჩე მზე გა
ნს აკ უთ რე ბით ნე რვ იუ ლო ბს, ის ხომ 

არა მა თი, არ ამ ედ დე და ჩე მია?!
– და თქ ვენ, დე და სთ ან ას ეთი სა

უბ რე ბის შე მდ ეგ, არ გე ში ნი ათ, რომ 
მი სი წი ნა თგ რძ ნო ბა ახ დეს?

– თქ ვენ წა რმ ოი დგ ინ ეთ, კი... ცო
ტა თი მე ში ნია! ისე ძა ლი ან არა, რო
გო რც დე დას, მა გრ ამ მა ინც... ძა ლი ან 
რომ მშ ინ ებ ოდა, ძნ ელი წა რმ ოს ად გე
ნია, ოპ ოზ იც იუ რი პა რტ იის ლი დე რი 
ვყ ოფ ილ იყ ავი. წა რმ ოუ დგ ენ ელი იქ
ნე ბო და ის სა ქმე მე კე თე ბი ნა, რა საც 
ახ ლა ვა კე თებ. 

– ვი მე დო ვნ ებ, რომ სა ღი აზ რი 
გა იმ არ ჯვ ებს და პუ ტი ნი არ მო გკ
ლა ვთ!

– ღმ ერ თმა ქნ ას! მეც იმ ედი მა ქვს!

პუტინის ეშინოდა, ბრძოლის - არა!

„ყოველთვის, 
როცა დედას 
ტელეფონზე 

ვესაუბრები, მეუბნება: 
როდის უნდა შეწყვიტო 

პუტინთან მტრობა? 
ის შენ მოგკლავს!.. 

და ამას სრული 
სერიოზულობით 

ამბობს“
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და პი რი სპ ირ ება პუ ტი ნთ ან, რო
გო რც უკ ვე აღ ვნ იშ ნეთ, უკ რა ინ ის 
ან ექ სი ის ფო ნზე სულ უფ რო გა მწ
ვა ვდა. ნე მც ოვი 1ელ მა რტს ახ ალ 
მო ძრ აო ბას უნ და ჩა სდ გო მო და სა
თა ვე ში. „ბიბისის“ ინ ფო რმ აც იით, 
ნე მც ოვი მო სკ ოვ ში მა სშ ტა ბუ რი 
დე მო ნს ტრ აც იის მო მზ ად ებ აზე მუ
შა ობ და უკ რა ინ აში ომ ის წი ნა აღ მდ
ეგ, სა ხე ლწ ოდ ებ ით – „ვე სნა“. იმ ავე 
BBCის ინ ფო რმ აც იით, ცო ტა ხნ ის 
წინ ერთერთ ინ ტე რვ იუ ში ნე მც ოვ მა 
გა ნა ცხ ადა, რომ მას ეშ ინ ოდა, რომ 
პუ ტი ნი მო კლ ავ და მი სი კრ იტ იკ ული 
პო ზი ცი ის გა მო უკ რა ინ ას თან ომ თან 
მი მა რთ ებ აში.

სხ ვა თა შო რის, თბ ილ ის ში სო ბჩ
აკ ის დე და იყო ჩა მო სუ ლი. მა სთ ან 
ინ ტე რვ იუს ჩა წე რის შე მდ ეგ, დი დხ
ანს მი ყვ ებ ოდა, რო გო რი და ძა ბუ ლი 
და შე ში ნე ბუ ლი იყო ქს ენ ია სო ბჩ აკ ის 
პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ურ ობ ის გა მო. სხ
ვა დე ტა ლე ბის გა ხს ენ ებ აც შე იძ ლე
ბო და, მა გრ ამ, რა დგ ან სა უბ არი პი რა
დი ხა სი ათ ის იყო, თა ვს შე ვი კა ვებ. ეს 
სა უბ არი მხ ოლ ოდ იმ იტ ომ გა ვი ხს ენე, 
რომ მე ჩვ ენ ებ ინა, რა მდ ენ ად და ძა ბუ
ლია რუ სე თში ვი თა რე ბა.

რუ სე თი უკ ვე დი დი ხა ნია, რაც აღ
აც სა ხე ლმ წი ფოა და აღ არც ქვ ეყ ანა. 
ეს არ ის ში შის ზო ნა, სა დაც კა ნო ნის 
ად გი ლს კა ლა შნ იკ ოვი იკ ავ ებს, ად ამ
ია ნის უფ ლე ბე ბის ნა ცვ ლად მუ შტი 
მო ქმ ედ ებს... სა დაც ტე რა ქტ ები და 
შე კვ ეთ ილი მკ ვლ ელ ობ ები თი თქ მის 
წე სად იქ ცა...

შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ „კუ რს კი“ 
იყო პი რვ ელი. წყ ალ ქვ ეშა ნა ვის სა
იდ უმ ლო ჩა ძი რვ ის შე მდ ეგ, ბე ვრი ვა
რა უდ ობ და, რომ „კუ რს კი“ პუ ტი ნის 
პო ლი ტი კურ კა რი ერ ას აც თან გა იყ
ოლ ებ და. 

თუ მცა, მე რე ბე ვრი რამ მო ხდა, 
ლი ტვ ინ ენ კო სა და იუ შჩ ენ კოს მო წა
მვ ლა. ლი ტვ ინ ენ კო გა რდ აი ცვ ალა, 
იუ შჩ ენ კო და ავ ად და; ტე რო რი სტ
ული დე მა რშ ები, „ნო რდ ოს ტი“ და 
ბე სლ ანი – ჩა ხო ცი ლი უდ ან აშ აუ
ლო ად ამ ია ნე ბი; ჩე ჩნ ებ ის გე
ნო ცი დი, პო ლი ტკ ოვ სკ აი ას 
შე კვ ეთ ილი მკ ვლ ელ ობა. 
ით ქვა, რომ ეს იყო პუ ტი
ნის სა ჩუ ქა რი მი სი და
ბა დე ბის დღ ის თვ ის. 
მო სკ ოვ ში აფ ეთ ქე
ბუ ლი სა ცხ ოვ რე
ბე ლი კო რპ უს

ები, კა ჩი ნს კის ჩა მო გდ ებ ული თვ ით
მფ რი ნა ვი, სა ქა რთ ვე ლო, უკ რა ინა, 
მა ნა მდე აზ ერ ბა იჯ ანი, მო ლდ ოვა... 
ნე მც ოვ ის შე დეგ ყვ ელ ას გა უჩ ნდა კი
თხ ვა – ვინ იქ ნე ბა შე მდ ეგი?

ამ ერ იკ ის ელ ჩმა რუ სე თში ნე მც
ოვ ის მკ ვლ ელ ობ ის ად გი ლას უკ რა ინ
ის დრ ოშა მი იტ ანა. ამ ით მან, შე იძ ლე
ბა ით ქვ ას, და სა ვლ ეთ ის პო ზი ცია გა
მო ხა ტა. ნე მც ოვი უკ რა ინ ის ოკ უპ აც
ია სთ ან ბრ ძო ლას შე ეწ ირა – სწ ორ ედ 
ეს იკ ით ხე ბო და ტა ფტ ის ამ ჟე სტ ში... 

პუ ტი ნის ხმა უკ ვე აღ არ ის მის, მი
სი სი ტყ ვე ბი ტყ ვი ის ეფ ექ ტს უფ რო 
ახ დე ნს. 

მით უფ რო ცი ნი კუ რია ის ვე რს იე
ბი, რო მე ლიც რუ სე თში მკ ვლ ელ ობ ის 
დღ ეს გა ვრ ცე ლდა:

პი რვ ელი ვე რს იით, ნე მც ოვ ის მკ
ვლ ელ ობა უკ რა ინ ის ოლ იგ არ ქე ბმა 
შე უკ ვე თეს. მა თი მი ზა ნი რუ სე თის 
სა ზო გა დო ებ ის გა ხლ ეჩა და ქუ ჩა ში 
რაც შე იძ ლე ბა ბე ვრი ხა ლხ ის გა მო ყვ
ანა იყო. რუ სე თის ერთერ თი გა მო
ცე მა წე რს, რომ კი ევ მა ამ ამ ოც ან ის 
შე სრ ულ ება ვერ შე ძლო, რომ რუ სე
თში სა ზო გა დო ება ამ მკ ვლ ელ ობ ამ 
შე კრა...

მე ორე ვე რს იაც უკ რა ინ ელ ოლ
იგ არ ქე ბს უკ ავ ში რდ ება. ით ქვა, რომ 
ნე მც ოვ მა და კვ ეთა ვერ შე ას რუ ლა, 
დი დი ფუ ლი აი ღო და მო სკ ოვ ში ან
ტი პუ ტი ნუ რი ტა ლღ ის აგ ორ ება ვერ 
შე ძლო. 

მე სა მე ვე რს იით, ნე მც ოვ ის მკ ვლ
ელ ობ ით რუ სე თში დე სტ აბ ილ იზ აც
იის აგ ორ ება სუ რდ ათ. ამ ით პუ ტი ნის 
ხე ლი სუ ფლ ებ ას და არ ტყ ეს. 

და ბო ლოს, სა სი ყვ არ ულო სა მკ
უთ ხე დი. მკ ვლ ელ ობ ის დრ ოს ბო რის 
ნე მც ოვი ახ ალ გა ზრ და მო დე ლთ ან 
ერ თად იყო. 23 წლ ის უკ რა ინ ის მო
ქა ლა ქეს, რო გო რც პრ ეს აში წე რენ, 
ნა კა წრ იც კი არ აქ ვს. ჟი რი ნო ვს კის 
გა ნმ არ ტე ბით, შე სა ძლ ოა, ამ გო გო

ნას სა ქმ რო ჰყ ავ და ან ვი ღაც „უხ
აჟ ორი“, რო მე ლმ აც იე ჭვ ია ნა. 

ეს ოფ იც ია ლუ რი ვე რს იე
ბია. 

რუ სე თის ინ ტე ლი გე ნც
ია კი ბრ ალ დე ბე ბს პუ ტი

ნს უყ ენ ებს და გა მო ძი
ებ ის შე დე გე ბს ელ ოდ

ება.

„ცოტათი 
მეშინია! 

ისე ძალიან არა, 
როგორც დედას, 
მაგრამ მაინც... 

ძალიან რომ მშინებოდა, 
ძნელი წარმოსადგენია, ოპოზიციური 

პარტიის ლიდერი ვყოფილიყავი“

პუტინის ეშინოდა, ბრძოლის - არა!

ამერიკის ელჩმა რუსეთში ნემცოვის 
მკვლელობის ადგილას უკრაინის დროშა 
მიიტანა. ამით მან, შეიძლება ითქვას, 

დასავლეთის პოზიცია გამოხატა. 
ნემცოვი უკრაინის ოკუპაციასთან 

ბრძოლას შეეწირა – სწორედ ეს 
იკითხებოდა ტაფტის ამ ჟესტში...
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სკანდალური საქმე
ირ აკ ლი მა მა ლა ძე

 მთ ავ არი პრ ოკ ურ ატ ურ ის ინ
ფო რმ აც იით, სა ხე ლმ წი ფო სა მე
დი ცი ნო ექ სპ ერ ტი ზის ბი ურ ოს 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლის სა ქმ ეზე გა მო
ძი ება ინ ტე ნს იუ რად მი მდ ინ არ
ეო ბს და სა ვა რა უდ ოდ, შე დე გე ბი 
სა ზო გა დო ებ ის თვ ის ცნ ობ ილი 
უა ხლ ოეს მო მა ვა ლში გა ხდ ება. 
სხ ვა გა ნმ არ ტე ბე ბს ამ სა ქმ ეს თან 
და კა ვშ ირ ებ ით პრ ოკ ურ ატ ურა 
არ აკ ეთ ებს. 

„პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ კი ცნ ობ
ილი ხდ ება, რომ 10 წლ ის შე მდ ეგ 
გა ნა ხლ ებ ულ მა გა მო ძი ებ ამ უკ ვე 
და კი თხა ის პი რე ბი, ვი საც ამ სა ქმ
ეს თან შე ხე ბა ჰქ ონ და. ერთერ თი 
ას ეთი სა კვ ან ძო მო წმე ზე ზვა ას
აბ აშ ვი ლია. ის ლე ვან სა მხ არ აუ ლის 
მკ ვლ ელ ობ ის თვ ით მხ ილ ვე ლია.  
ერთერ თი ვე რს იით, სწ ორ ედ ზე
ზვა ას აბ აშ ვი ლმა გა მო იყ ვა ნა ექ სპ
ერ ტი ზის ბი ურ ოს ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი 
სა ხლ იდ ან მკ ვლ ელ ობ ის დღ ეს. და 
პი რვ ელ ად სწ ორ ედ  ას აბ აშ ვი ლი 
და ჭრა ფე ხში მკ ვლ ელ მა. ამ ის  შე
მდ ეგ კი ლე ვან  სა მხ არ აუ ლი გა მი
ზნ ულ ად მო კლა.  ოფ იც ია ლუ რი 
ვე რს იით, ლე ვან სა მხ არ აუ ლსა და 
ზე ზვა ას აბ აშ ვი ლს მა თი ვე თა ნა
კლ ას ელი და ვით მჭ ედ ლი შვ ილი 
2005 წლ ის 22 მა ისს  ცე ცხ ლს ას
რო ლი ია რა ღით გა უს წო რდა. ამ ავე 
ვე რს იის თა ნა ხმ ად, და ვით მჭ ედ
ლი შვ ილ მა მკ ვლ ელ ობ ის შე მდ ეგ 
თა ვი 2 გა სრ ოლ ით მო იკ ლა. ძი ებ ის 
მა სა ლე ბში მკ ვლ ელი ფს იქ იკ ურ ად 
გა უწ ონ ას წო რე ბელ პი რად არ ის 
მო ხს ენ იე ბუ ლი. მო მხ დარ მკ ვლ ელ
ობ ას კი მე10 კლ ას ში და ვით მჭ ედ
ლი შვ ილ სა და ლე ვან სა მხ არ აუ ლს 
შო რის მო მხ და რი კო ნფ ლი ქტი და
ედო სა ფუ ძვ ლად. თუ მცა ამ ვე რს
იას არ ეთ ან ხმ ებ იან სა მხ არ აუ ლის 

კლ ას ელ ები. ძი ებ ის თა ვდ აპ ირ ვე ლი 
ვე რს ია ეჭ ვქ ვეშ არ და მდ გა რა წი ნა 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის დრ ოს. მე ტიც, მა ში
ნდ ელ მა პრ ოკ ურ ატ ურ ამ სა მხ არ აუ
ლის სა ქმ ეზე გა მო ძი ება მკ ვლ ელ ობ
იდ ან რა მდ ენ იმე დღ ეში შე წყ ვი ტა და 
სრ ული სუ რა თი მო მხ დარ ფა ქტ ზე, 
შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, არ და დე ბუ ლა. სწ
ორ ედ ეს  მი ზე ზი და ასა ხე ლა ყო ფი
ლმა მთ ავ არ მა პრ ოკ ურ ორ მა არ ჩილ 
კბ ილ აშ ვი ლმა და სა ქმ ეს მს ვლ ელ ობა 
10 წლ ის შე მდ ეგ მი სცა. ამ ის შე მდ ეგ 
სა მხ არ აუ ლის სა ქმე ის ევ მი ჩუ მა თდა, 
თუ მცა ზუ რაბ ჟვ ან იას სა ქმ ეზე პა
სუ ხი სგ ებ აში მი ცე მუ ლი ექ სპ ერ ტის, 
ლე ვან ჩა ჩუ ას სა სა მა რთ ლო პრ ოც
ეს ებ მა სა მხ არ აუ ლის მკ ვლ ელ ობა 
კვ ლავ რე ზო ნა ნს ული გა ხა და. ამ 
ეტ აპ ზე არ სე ბუ ლი არ აო ფი ცი ალ
ური ინ ფო რმ აც იით, პრ ოკ ურ ატ ურ
ამ  უკ ვე და კი თხა რა მდ ენ იმე მო წმე, 
მათ შო რის სა მხ არ აუ ლის კლ ას ელ
ები, რო მე ლე ბს აც ეჭ ვი აქ ვთ, რომ 

ქვ ეყ ნის პი რვ ელი ექ სპ ერ ტის მკ
ვლ ელ ობა წი ნა სწ არ მო მზ ად და და 
მა სში რა მდ ენ იმე პი რი მო ნა წი ლე
ობ და.  სა მხ არ აუ ლის კლ ას ელ ებ ის 
სა ხე ლით გა ვრ ცე ლე ბულ  წე რი ლში, 
რო მე ლიც გა ნა ხლ ებ ულ გა მო ძი ებ ამ
დე რა მდ ენ იმე თვ ით ად რე პრ ეს აში 
გა მო ქვ ეყ ნდა, იმ პი რე ბის ვი ნა ობა 
სა ხე ლდ ებ ოდა, ვი ნც, მა თი თქ მით, 
მკ ვლ ელ ობ ას ამ ზა დე ბდა. კე რძ ოდ, 
ყვ არ ლის რა იო ნის კრ იმ ინ ალ ური 
პო ლი ცი ის თა ნა მშ რო მე ლი გე ლა 
ფი ცხ ელ აუ რი, რო მე ლიც მკ ვლ ელს, 
და ვით მჭ ედ ლი შვ ილ ის და უა ხლ ოვ
და და სწ ორ ედ ის და ეხ მა რა ია რა ღის 
შე ძე ნა ში. ამ ავე წე რი ლში სა უბ არ ია 
ზე ზვა ას აბ აშ ვი ლზ ეც, რო მე ლმ აც 
მკ ვლ ელ ობ ის დღ ეს  გა მო იყ ვა ნა სა
ხლ იდ ან სა მხ არ აუ ლი, რის შე მდ ეგ აც 
მკ ვლ ელი მათ მა ნქ ან ას და ედ ევ ნა და 
შე ია რა ღე ბუ ლი თა ვდ ას ხმა გა ნა ხო
რც იე ლა. შე მთ ხვ ევ ის უშ უა ლო მო ნა
წი ლეა ზე ზვა ას აბ აშ ვი ლი, რო მე ლმ

ვინ 
მოკლა 

ჟვანიას 
საქმის 

პირველი 
ექსპერტი

ლევან სამხარაული

ნა ტა ჯა ლა ღო ნია

27 თე ბე რვ ალს კა ჭრ ეთ ის „ამ ბა
სა დო რმა“ წლ ის მთ ავ არი სა ავ ტო
მო ბი ლო მო ვლ ენ ის და ჯი ლდ ოე ბას 
უმ ას პი ნძ ლა.

სა ქა რთ ვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო 
სპ ორ ტის ფე დე რა ცი ისა და  „AUTO 
BUILD სა ქა რთ ვე ლოს“ ორ გა ნი ზე ბით 
გა მა რთ ულ მა წლ ის შე მა ჯა მე ბე ლმა 
სა ავ ტო მო ბი ლო  ღო ნი სძ იე ბამ უკ ვე 
სი სტ ემ ატ ური ხა სი ათი მი იღო, სა დაც 
ვლ ინ დე ბი ან ავ ტო სპ ორ ტში სა ქა რთ ვე
ლოს ჩე მპ იო ნა ტში და აგ რე თვე, წლ ის 
სა უკ ეთ ესო ავ ტო მო ბი ლე ბის სხ ვა და
სხ ვა კა ტე გო რი აში გა მა რჯ ვე ბუ ლე ბი.

რჩ ეუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის ხმ ის 
მი ცე მის პრ ოც ედ ურა WWW.AUTO
BUILD.GEზე მი მდ ინ არ ეო ბდა და მა სში 
30 ათ ას ამ დე ავ ტო მო ყვ არ ულ მა მი იღო 
მო ნა წი ლე ობა. „წლ ის სა უკ ეთ ესო ყვ
ელ გა ნმ ავ ალი მა ნქ ან ის“ კა ტე გო რი აში 
გა იმ არ ჯვა RANGE ROVER SPORTმა 
„კო მპ აქ ტუ რი ქრ ოს ოვ ერ ებ ის“ კა ტე გო
რი აში კი  MERCEDES GLAმ. აგ რე თვე 
გა მა რჯვ ებ ული ავ ტო მო ბი ლი გა მო ვლ
ინ და „წლ ის სპ ორტ ავ ტო მო ბი ლის კა
ტე გო რი აში“, რო მე ლშ იც პი რვ ელ ობა 
NISAN GTR  ს ერ გო წი ლად. 

რაც შე ეხ ება ავ ტო მრ ბო ლე ლე
ბს  „წლ ის სა უკ ეთ ესო მრ ბო ლე ლი“ 
„ვი სო ლის“ გუ ნდ იდ ან გა ხდა 15 წლ ის 
სა ნდ რო თა ვა რთ ქი ლა ძე, კლ ას 2000
ში „აღ მა რთ ის და ძლ ევ აში“ ჩე მპ იო ნი 
„ვი სო ლის“ გუ ნდ ის მე ორე წე ვრი შა კო 
ცი ხე ლა შვ ილ ია, „ფო რმ ულა ალ ფას 
კლ ას ში“ კი ორ ივ ემ ერ თად გუ ნდ ური 
მე სა მე ად გი ლი და იკ ავ ეს, „აღ მა რთ ის 
და ძლ ევ აში“ გა მა რჯ ვე ბუ ლის ად გი ლი 
და იკ ავა  სა ნდ რო ლო მა ძემ, გა რდა 
ამ ისა, კი დევ რა მდ ენ იმე კლ ას ში გა მო
ვლ ინ და გა მა რჯ ვე ბუ ლე ბი, მათ შო რის 
კლ ას „აბ სო ლუ ტში“, კლ ას 1600ში და 
ა.შ. გა მა რჯ ვე ბუ ლი მრ ბო ლე ლე ბი მთ
ელი წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში იბ რძ ოდ ნენ 
იმ ქუ ლე ბი სთ ვის, რო მე ლმ აც მა თი ჩე
მპ იო ნო ბა გა ნს აზ ღვ რა.

„ჩე მთ ვის ძა ლი ან მო ულ ოდ ნე ლი 
იყო ჯი ლდო, თუ მცა ძა ლი ან გა მე ხა
რდა. „წლ ის სა უკ ეთ ესო მრ ბო ლე ლის 
ტი ტუ ლი ჩე მთ ვის ძა ლი ან დი დი სტ
იმ ულ ია. ეს პი რვ ელი სრ ული სე ზო ნი 
იყო ფო რმ ულ აში, სა დაც მე და შა კო 
ცი ხე ლა შვ ილი „ვი სო ლის“ გუ ნდს წა რმ
ოვ ად გე ნდ ით. „ვი სო ლის“ გა რე შე ას ეთ 
წი ნს ვლ ას ვერ მი ვა ღწ ევ დით და დი დი 
მა დლ ობა მათ ამ ის თვ ის“,  აც ხა დე ბს 
სა ნდ რო თა ვა რთ ქი ლა ძე.  

სა ნდ რო თა ვა რთ ქი ლა ძემ  პრ ოფ
ეს იო ნა ლი მრ ბო ლე ლის ლი ცე ნზ ია 
13 წლ ის ას აკ ში აი ღო. ის ცნ ობ ილი 
მრ ბო ლე ლის ოთ არ თა ვა რთ ქი ლა
ძის ვა ჟია და 2012 წლ ის წყ ვი ლთა 
რბ ოლ აში ვი ცეჩე მპ იო ნია. ის ას ევე 
2012 წლ ის  GT Unlimited კლ ას ის პრ
იზ იო რია და 2013 წლ იდ ან ფო რმ ულა 
ალ ფა თი ას პა რე ზო ბს. 

„ალ ბათ, პი რვ ელ ობა ყო ვე ლთ ვის 
ყვ ელ ას თვ ის სა სი ხა რუ ლოა, მა გრ ამ 
ავ ტო სპ ორ ტში სი ხა რუ ლის ეს შე
გრ ძნ ებ ები კი დევ უფ რო გა ძლ იე რე
ბუ ლია, რა დგ ან რო დე საც პი რვ ელი 
ხარ, გრ ძნ ობ, რომ შე ნმა შრ ომ ამ, 
სპ ონ სო რის გვ ერ დში დგ ომ ამ, გუ ნდ
ურ მა ტა ქტ იკ ამ და მე გო ბრ ებ ის მხ
არ და ჭე რამ შე დე გი გა მო იღო. მე გა
ვხ დი 2014 წლ ის სა ქა რთ ვე ლოს ჩე მპ
იო ნი „აღ მა რთ ის და ძლ ევ აში“, რაც, 
მი ნდა აღ ვნ იშ ნო, რომ ტი ტუ ლის 
გა რდა ჩე მთ ვის დი დი მო ტი ვა ტო რი 
იქ ნე ბა 2015 წე ლს. ას ევე მი ნდა აღ
ვნ იშ ნო ჩვ ენი გუ ნდ ური შე დე გი, რაც 
„ფო რმ ულა ალ ფას“ კლ ას ში მო პო ვე
ბულ მე სა მე ად გი ლს გუ ლი სხ მო ბს 
და ჩე მი გუ ნდ ელ ის წა რმ ატ ება, რო
მლ ის შე დე გე ბმ აც მთ ელი ავ ტო სპ
ორ ტი აღ ფრ თო ვა ნე ბუ ლი და ტო ვა. 

ჩვ ენ მზ ად ვა რთ 2015 წე ლს უკ ეთ ესი 
შე დე გე ბით აღ ვა ფრ თო ვა ნოთ და გა
ვა ხა როთ ჩვ ენი გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ები“, 
აც ხა დე ბს შა კო ცი ხე ლა შვ ილი. 

შა კო ცი ხე ლა შვ ილ მა პრ ოფ ეს იო
ნა ლი მრ ბო ლე ლის ლი ცე ნზ ია 14 წლ
ის ას აკ ში აი ღო და უკ ვე 2012 წე ლს 
წყ ვი ლთა რბ ოლ აში და 20122013 
წე ლს ზა მთ რის სე ზო ნის სა ქა რთ ვე
ლოს ჩე მპ იო ნა ტზე ჩე მპ იო ნის ტი
ტუ ლი მო იპ ოვა. ის, ას ევე 2013 წლ ის 
ვი ცეჩე მპ იო ნია წრ იულ რბ ოლ აში 
Touring 2000ის კლ ას ში და აბ სო
ლუტ კლ ას ის პრ იზ იო რია.  ას ევე ჩე
მპ იო ნია გუ ნდ ურ ჩა თვ ლა ში. 2014 
წლ ის სა რბ ოლო სე ზო ნზე შა კო ცი
ხე ლა შვ ილი ფო რმ ულ ის ბო ლი დით 
ას პა რე ზო ბს.

„მი ნდა წა რმ ატ ება ვუ სუ რვო „ვი
სო ლის“ გუ ნდს, რა დგ ან მათ თა ვი სი 
პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმ ით, ახ ალ გა ზრ
დუ ლი ჟი ნით, უმ აღ ლე სი ხა რი სხ ის 
„ეკ ოს“ სა წვ ავ ით, „ტო ტა ლის“ სა ავ
ტო მო ბი ლო ზე თით და ავ ტო მო მს ახ
ურ ებ ის ქს ელ „ვი ან ორ ში“ შე რჩ ეუ ლი 
სა ბუ რა ვე ბით სა კუ თა რი ავ ტო მო ბი
ლის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის სრ ულ ყო
ფი ლი გა მო ვლ ენა შე ძლ ეს და წლ ის 
სა უკ ეთ ესო შე დე გე ბს მი აღ წი ეს. 

წლ ის ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი სა ავ
ტო მო ბი ლო კო ნკ ურ სი „ოქ როს სა ჭე 
2014“ კი წე ლს გა ნს აკ უთ რე ბუ ლად 
მა სშ ტა ბუ რი გა მო ვი და, სა დაც მს
ოფ ლი ოს წა მყ ვა ნი ბრ ენ დე ბის უა
ხლ ესი მო დე ლე ბი მო ნა წი ლე ობ დნ ენ. 
მა თთ ვის კი რე კო მე ნდ ებ ული სწ ორ
ედ უა ხლ ესი ევ რო პუ ლი სტ ან და რტ
ის, უმ აღ ლე სი ხა რი სხ ის სა წვ ავ ია, 
რო მლ ის რე ალ იზ აც ია საც სა ქა რთ
ვე ლო ში „ვი სო ლი“ „ეკ ოს“ პრ ოდ უქ
ტე ბის სა ხით ახ დე ნს. შე სა ბა მი სად, 
„ვი სო ლი“ მო ხა რუ ლია იყ ოს მხ არ
და მჭ ერი სა ავ ტო მო ბი ლო სი ვრ ცე ში 
წლ ის ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ღო
ნი სძ იე ბი სა“,  აც ხა დე ბს „ვი სოლ პე
ტრ ოლ იუმ ჯო რჯ იას“ გე ნე რა ლუ რი 
დი რე ქტ ორი ვა სილ ხო რა ვა. 

„AUTOBUILD სა ქა რთ ვე ლოს“ გე
ნე რა ლუ რი რე და ქტ ორ ის  შა ლვა 
ბუ აჩ იძ ის თქ მით, ღო ნი სძ იე ბა აუ ცი
ლე ბლ ად იქ ნე ბა სი სტ ემ ატ ური ხა სი
ათ ის და მო მა ვალ წლ ებ ში კი დევ უფ
რო მა სშ ტა ბურ სა ხეს მი იღ ებს.

ღო ნი სძ იე ბის თა ნა ორ გა ნი ზა ტო
რი იყო რუ სთ ავ ის სა ერ თა შო რი სო 
ავ ტო დრ ომი, პა რტ ნი ორი  „ვი სო
ლი“, ხო ლო სპ ონ სო რი  „ბი ფო რვ არ
დი“.

„ვისოლის“ გუნდის წევრი სანდრო თავართქილაძე 
„წლის საუკეთესო მრბოლელი“ გახდა

A

საავტომობილო 
კონკურსი 
„ოქროს 
საჭე 2014“ 
დასრულდა

ორშაბათი, 2 მარტი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 4



სკანდალური საქმე

აც, სა ვა რა უდ ოდ, იც ის, რა სა უბ არი 
შე დგა მო კლ ულ სა და მკ ვლ ელს 
შო რის. ას ევე, რა მი ზნ ით გა მო იყ
ვა ნა ლე ვან სა მხ არ აუ ლი სა ხლ იდ ან, 
მა შინ რო ცა ექ სპ ერ ტი ზის ბი ურ ოს 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი ყვ არ ლი დან თბ ილ
ის ში წა მო სა სვ ლე ლად ემ ზა დე ბო
და. ზე ზვა ას აბ აშ ვი ლი  მკ ვლ ელ ობ
ის დე ტა ლე ბზე არ სა უბ რო ბს. ჩვ ენ 
მა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ას შე ვე ცა დეთ, 
თუ მცა მო წმე დუ მი ლს არ არ ღვ ევს. 
მი ზე ზად მი სი  სა მს ახ ურ ებ რი ვი მდ
გო მა რე ობა სა ხე ლდ ება. უკ ვე წლ
ებ ია, ას აბ აშ ვი ლი შსსში მუშაობს. 
ას აბ აშ ვი ლის და კი თხ ვა სთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით კო მე ნტ არს არც პრ ოკ
ურ ატ ურა აკ ეთ ებს. „პრ აი მტ აი მს“ 
კი ას აბ აშ ვი ლის ახ ლო მე გო ბა რი პი
რად სა უბ არ ში უყ ვე ბა, რომ თა ვად 
ას აბ აშ ვი ლს აც გა მო უთ ქვ ამს ეჭ ვე
ბი მკ ვლ ელ ობ ის ვე რს ია სთ ან და კა
ვშ ირ ებ ით და ის არ გა მო რი ცხ ავ და, 
შეკვეთილი მკვლელობა წი ნა სწ არ 
და ეგ ეგ მათ. პა სუ ხი კი თხ ვა ზე: რა 
აძ ლე ვდა ამ ის თქ მის სა ფუ ძვ ელს 
ას აბ აშ ვი ლს. მი სი მე გო ბა რი ამბო ბს, 

ზე ზვა ლე ვან სა მხ არ აუ ლის ვი ზი ტს 
იხ სე ნე ბდა, რო მე ლიც შე ერ თე ბულ 
შტ ატ ებ ში შე დგა მის მკ ვლ ელ ობ
ამ დე. ლე ვა ნი პი რვ ელი გა ეც ნო 
ფე დე რა ლუ რი ბი ურ ოს მა სა ლე ბსო 
და სე რი ოზ ულ სა ქმ ეზე იყო. სწ ორ
ედ ეს გა იხ სე ნა რა ტო მღ აც ზე ზვ ამ, 
თუ მცა კო ნკ რე ტი კი სგ ან თა ვი შე იკ
ავა.  ჩვ ენ თვ ის აც გა სა გე ბი გა ხდა, 
რა ზეც სა უბ რო ბდა. ამ ის იქ ით სა
უბ არი არ წა სუ ლა. ფა ქტ ია, რომ ის 
ჟვ ან იას სა ქმ ეს გუ ლი სხ მო ბდა. ანუ 
ჩვენი წყაროს ცნობით: „მო წმე სა
მხ არ აუ ლის ვი ზი ტს იხ სე ნე ბდა მის 
მკ ვლ ელ ობ ამ დე. ის პი რვ ელი გა ეც
ნო FBIს მა სა ლე ბს და სე რი ოზ ული 
სა ქმე იყო... ამ ბო ბდა, შე კვ ეთ ილი 
მკ ლე ლო ბა აო... პრ ოკ ურ ატ ურა მა
ლე სკ ან და ლურ შე დე გე ბს და დე ბს“.

ამ დრ ოი სთ ვის ჩვ ენ თვ ის უც
ნო ბია, რა უთ ხრა  გა მო ძი ებ ას 10 
წლ ის შე მდ ეგ ას აბ აშ ვი ლმა. თუ მცა 
მი სი ჩვ ენ ება, ალ ბათ, ბე ვრ კი თხ
ვას გა სც ემს პა სუ ხს. ლე ვან სა მხ
არ აუ ლის მე გო ბა რს, სა ვა რა უდ ოდ, 
იმ გა რე მო ებ ის ახ სნ აც მო უწ ევს, 

რო გორ გა და ურ ჩა ის სი კვ დი ლს 
და რა ტომ ეს რო ლა მას მჭ ედ ლი შვ
ილ მა ფე ხში. ხო ლო სა მხ არ აუ ლის  
მი მა რთ ულ ებ ით სრ ოლა მხ ოლ ოდ 
მას შე მდ ეგ შე წყ ვი ტა, რაც   და რწ
მუ ნდა, რომ ის გა რდ აც ვლ ილი იყო. 
რამ გა მო იწ ვია მჭ ედ ლი შვ ილ ის ას
ეთი მო ქმ ედ ება, თუ ის ფს იქ იკ ურ
ად შე ურ აც ხა დი იყო და რა სა უბ
არი უძ ღო და მკ ვლ ელ ობ ას წინ. ამ 
კი თხ ვე ბს  ცხ ელ კვ ალ ზე და წყ ებ
ულ მა გა მო ძი ებ ამ პა სუ ხი ვერ გა
სცა, რა დგ ან ად ეი შვ ილ ის უწ ყე ბამ 
სა ქმ ეს მს ვლ ელ ობა არ მი სცა. მა
რთ ალ ია, მთ ავ არ მა პრ ოკ ურ ატ ურ
ამ ხე ლი სუ ფლ ებ ის ცვ ლი ლე ბის შე
მდ ეგ გა მო ძი ება გა ნა ახ ლა, მა გრ ამ,  
რო გო რც ირ კვ ევა, ოჯ ახ ის თვ ის აც 
უც ნო ბია, გა მო იკ ვე თა თუ არა ახ
ალი გა რე მო ებ ები. ამ თე მა სთ ან 
და კა ვშ ირ ებ ით ჩვ ენს კი თხ ვე ბს 
ლე ვან სა მხ არ აუ ლის დამ, მა რი ტა 
სა მხ არ აუ ლმა უპ ას უხა:

– მა რი ტა, გა მა რჯ ობა, რა ეტ
აპ ზეა გა ნა ხლ ებ ული გა მო ძი ება 
თქ ვე ნი ძმ ის სა ქმ ეზე?

– გა მო ძი ებ ას თან და კა ვშ ირ ებ
ით ჩე მთ ვის ცნ ობ ილი ახ ალი არ
აფ ერ ია.

– თუ იც ით, და იკ ით ხა თუ არა 
სა ქმ ეზე ზე ზვა ას აბ აშ ვი ლი?

– გა მო ძი ებ ას და ვე ლო დე ბით. 
ზე ზვ ას და კი თხ ვა ში სა ინ ტე რე სო 
და ახ ალი, ჩე მი აზ რით, არ აფ ერ ია.

– ის ხომ მკ ვლ ელ ობ ის ერ თა
დე რთი თვ ით მხ ილ ვე ლია?

– არა, ზე ზვ აზე ის ვი გუ ლი სხ მე, 
რომ გა სა კვ ირი არ არ ის, რომ მას 
და კი თხ ავ დნ ენ. თა ვს შე ვი კა ვებ ყვ
ელ ან აი რი ეჭ ვის გა მო თქ მი სგ ან გა
მო ძი ებ ის და სრ ულ ებ ამ დე.

–  თქ ვე ნი აზ რით, რა ტომ და
ან ონ სდა ლე ვან სა მხ არ აუ ლის 
სა ქმ ის ხე ლა ხა ლი გა მო ძი ება? 
ფი ქრ ობთ თუ არა, რომ პრ ოკ ურ
ატ ურ ას ახ ალი სა მხ ილ ები აქ ვს?

– რაც მთ ავ რო ბა შე ეც ვა ლა, 
მას შე მდ ეგ აა ნო ნს ებ ენ ჟვ ან ია სა 
და ლე ვა ნის სა ქმ ეს, ასე არ არ ის? 
ასე რომ, სა მხ ილ ებ თან და კა ვშ ირ
ებ ით ვე რა ფე რს გე ტყ ვით, ალ ბათ, 
და იდ ება და გა მო ძი ებ აც სა ბო ლო
ოდ და სრ ულ დე ბა.

სა მხ არ აუ ლის სა ქმ ეზე გა
მო ძი ებ ის და სრ ულ ებ ას ელ ოდ
ება, სა ვა რა უდ ოდ, ზუ რაბ 
ჟვ ან იას ოჯ ახ იც. ქა რთ
ული მე დია  და პო ლი ტი
კო სე ბი სა ხე ლმ წი ფო 
ექ სპ ერ ტი ზის ბი ურ
ოს ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლის მკ ვლ ელ ობ ას 
ზუ რაბ ჟვ ან იას 
ბუ რუ სით მო
ცულ სა ქმ ეს 
პი  რდ აპ  ირ 

უკ ავ ში რე ბდ ნენ. მე ტიც, ზო გი
ერ თი ამ ორ მკ ვლ ელ ობ ას ერთ 
სა ქმ ედ გა ნი ხი ლა ვს, რა დგ ან 
ლე ვან სა მხ არ აუ ლის ზე და მხ
ედ ვე ლო ბის ქვ ეშ მი მდ ინ არ ეო
ბდა გა რდ აც ვლ ილი პრ ემ იე რის 
ცხ ედ რის გა მო კვ ლე ვა. და მა
სვე მო უწ ია ფე დე რა ლურ ბი
ურ ოს თან თა ნა მშ რო მლ ობა და 
იმ და სკ ვნ ის გა მო ქვ ეყ ნე ბა, სა
დაც მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი უზ უს ტო
ბა გა იპ არა, რო მე ლიც მო გვ
ია ნე ბით თა რჯ იმ ანს და ჰბ რა
ლდა. კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო 
დე ტა ლი ექ სპ ერ ტი ზის ბი ურ ოს  
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლის სა ქმ ეში, რა
ზეც სა მე დი ცი ნო ექ სპ ერ ტე ბი 
ვერ თა ნხ მდ ებ იან. სა უბ არ ია 
და ვით  მჭ ედ ლი შვ ილ ის თვ ით
მკ ვლ ელ ობ აზე. კე რძ ოდ, სა მხ
არ აუ ლის მკ ვლ ელ მა,  ოფ იც ია
ლუ რი ვე რს იით, ორი ია რა ღით 
მო იკ ლა თა ვი. მჭ ედ ლი შვ ილს 
ერ თი ტყ ვია თა ვში ჰქ ონ და 
მო ხვ ედ რი ლი, ხო ლო მე ორე – 
გუ ლში, შე მთ ხვ ევ ის ად გი ლზე 
კი ორი ია რა ღი იქ ნა ნა პო ვნი. 
სწ ორ ედ ამ გა რე მო ებ ას ვერ 
ხს ნი დნ ენ  სა მე დი ცი ნო ექ სპ
ერ ტე ბი და მა თთ ვის დღ ემ დე 

გა მო ცა ნად რჩ ება, რო გორ 
შე ძლო და ვით მჭ ედ ლი

შვ ილ მა ორი ია რა ღი დან 
ერ თდ რო ულ ად გა სრ

ოლა და ორი სა სი კვ
დი ლო ჭრ ილ ობ ის 

მი ყე ნე ბა თა ვი სა 
და გუ ლის არ

ეში.

EXCLUSIVE

მარიტა 
სამხარაული: 

„თავს შევიკავებ 
ყველანაირი 

ეჭვის 
გამოთქმისგან 

გამოძიების 
დასრულებამდე“

გამოძიება
10 წლის შემდეგ 

განახლდა – 
სამხარაულის 
მკვლელობის 
ერთადერთი 

მოწმე 
დაკითხულია

როგორ 
გადარჩა 

თავად და რა 
კითხვები აქვს

 პროკურატურას

ზე ზვა ას აბ აშ ვი ლი
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კორუფციული პირამიდა მერიაში

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

კო რუ ფც იულ გა რი გე ბა ში 
მხ ილ ებ ული, მე რი ის ზე და მხ
ედ ვე ლო ბის სა მს ახ ურ ის ად მი
ნი სტ რა ცი ის უფ რო სი ჯო კია 
ბო დო კია ამ დრ ომ დე დუ მი ლის 
უფ ლე ბას იყ ენ ებს და ჩვ ენ ებ ის 
მი ცე მა ზე უა რის ამ ბო ბს, თუ
მცა, რო გო რც ჩვ ენ თვ ის გა ხდა 
ცნ ობ ილი, სა სა მა რთ ლო ში მი
სი სა ქმ ის არ სე ბი თი გა ნხ ილ ვის 
დრ ოს ბო დო კია ხმ აუ რი ანი გა
ნც ხა დე ბის გა კე თე ბას გე გმ ავს. 
და ას ახ ელ ებს თუ არა ის სა სა მა
რთ ლო პრ ოც ეს ზე მე რი ის მო ქმ
ედ მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბს? ამ ის შე
სა ხებ ბრ ალ დე ბუ ლის ად ვო კა ტს 
ინ ფო რმ აც ია არ აქ ვს. ად ვო კა ტი 
გი ორ გი ყა ვლ აშ ვი ლი ჩვ ენ თან 
სა უბ რი სას ამ ბო ბს, რომ მი სი 
და ცვ ის ქვ ეშ მყ ოფს მს გა ვსი არ
აფ ერი უხ სე ნე ბია. ად ვო კა ტის 
ინ ფო რმ აც იი თვე, პრ ოკ ურ ატ
ურ ის მი ერ გა დმ ოც ემ ულ სა ქმ ის 
მა სა ლე ბში არც ერ თი მა ღა ლჩ
ინ ოს ნის გვ არი არ ფი გუ რი რე ბს. 

„პრ აი მტ აი მის“ ინ ფო რმ აც
იით კი, ჯო კია ბო დო კი ამ კო
ნკ რე ტულ მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბს 
ოჯ ახ ის წე ვრ ებ ის მე შვ ეო ბით 
მუ ქა რის შე მც ვე ლი შე ტყ ობ ინ
ება გა უგ ზა ვნა და მი ან იშ ნა, რომ  
სა სა მა რთ ლო სხ დო მა ზე ალ აპ
არ აკ დე ბა. მა რთ ალ ია, ის ამ ჟა
მად დუ მი ლის უფ ლე ბას იყ ენ
ებს, მა გრ ამ, რო გო რც ჩვ ენი წყ
არო გვ იყ ვე ბა, მა ლე ის არ აე რთ 
მა ღა ლჩ ინ ოს ანს გა და იყ ოლ ებს. 
სა უბ არ ია მე რი ისა და კუ ლტ ურ
ის სა მი ნი სტ როს მო ქმ ედ მა ღა
ლჩ ინ ოს ნე ბზე. 

აი, რას გვ იყ ვე ბა ჩვ ენი წყ არო:
– რო გო რც ვი ცი, ჯო კი ამ ოჯ ახ

ის ახ ლო ბლ ის პი რით შე უთ ვა ლათ, 
რომ გა ჩუ მე ბას აღ არ აპ ირ ებს და 
მა ლე ალ აპ არ აკ დე ბა. ეს იმ შე მთ
ხვ ევ აში მო ხდ ება, თუ მის მი მა რთ 
რა იმე შე მა მს უბ უქ ებ ელ ზო მე ბს არ 
გა მო იყ ენ ებ ენ. ასე რომ, სრ ულ იად 
ლო გი კუ რია, რომ გა მო იკ ვე თოს 
მე რი ის მო ქმ ედი მა ღა ლჩ ინ ოს ნე
ბის პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის სა კი თხი. 
რო გო რც ცნ ობ ილ ია, ში ნა გან სა
ქმ ეთა სა მი ნი სტ რომ უკ ვე გა ით ხო
ვა ზე და მხ ედ ვე ლო ბის სა მს ახ ურ ის 
უფ რო სის მო ად გი ლი სა და კი დევ 
ერ თი სპ ეც ია ლი სტ ის სა ქმ ეე ბი, 
რაც მი უთ ით ებს იმ აზე, რომ შსსც 
მუ შა ობს ამ მი მა რთ ულ ებ ით. რაც 
შე ეხ ება მა რგ იშ ვი ლს, გა რწ მუ
ნებ, რომ კო რუ ფც იუ ლი სქ ემა არ 
მთ ავ რდ ებ ოდა მხ ოლ ოდ ზე და მხ
ედ ვე ლო ბის სა მს ახ ურ ის დო ნე ზე 
და ამ სქ ემ აში ჩა რთ ულ ნი იყ ვნ ენ 
მე რის მო ად გი ლე ები, მათ შო რის 
ალ ექ სა ნდ რე მა რგ იშ ვი ლი, რო მლ
ის გა ნთ ავ ის უფ ლე ბაც უც ნა ურ ად 
და ემ თხ ვა ამ ყვ ელ აფ ერს. გა ნმ
არ ტე ბა, რომ ეს პი რო ვნ ება 
ინ ვე სტ იც იე ბის მო ზი დვ ის 
მი ზნ ით გა და ჰყ ავთ სხ ვა 
უწ ყე ბა ში, სა სა ცი ლოა. 
რე ალ ურ ად მა რგ იშ ვი
ლი ჩა მო აშ ორ ეს სა პა
სუ ხი სმ გე ბლო პო სტს. 
ძა ლი ან დი დი ეჭ ვია, 
რომ ის იც ჩა რთ ული 
იყო ამ კო რუ ფც იულ 
პი რა მი და ში. 

– რა მი მა რთ ულ
ებ ით?

– ის გა ხლ დათ 
მე რის მო ად

გი ლე და ჰქ ონ და სა კმ აოდ სე რი
ოზ ული ბე რკ ეტ ები მშ ენ ებ ლო ბის 
ნე ბა რთ ვის გა ცე მის მი მა რთ ულ
ებ ით. მა ნა მდე კი, რო გო რც იც ით, 
მა რგ იშ ვი ლი იკ ავ ებ და კუ ლტ ურ ის 
მი ნი სტ რის მო ად გი ლის თა ნა მდ ებ
ობ ას. გა მო მდ ინ არე იქ იდ ან, რომ 
ბო დო კი ას სა ქმ ეში სა უბ არ ია თა ბუ
კა შვ ილ ის ქუ ჩა ზე სა სტ უმ როს მშ
ენ ებ ლო ბა ზე, ეს ად გი ლი გა ხლ ავთ 
ის ტო რი ულ ზო ნა ში და, შე სა ბა მი
სად, პრ ოე ქტ ის შე თა ნხ მე ბას სჭ ირ
დე ბო და კუ ლტ ურ ის სა მი ნი სტ როს 
თა ნხ მო ბა. ჩე მი ინ ფო რმ აც იით, 
სწ ორ ედ ამ მი მა რთ ულ ებ ით იყო 
ჩა რთ ული მა რგ იშ ვი ლი და კუ ლტ
ურ ის სა მი ნი სტ რო ში სა კუ თა რი კა
ვშ ირ ებ ის გა მო ყე ნე ბას ცდ ილ ობ და.

იუ რი სტი ვა ლე რი გე ლბ ახ ია
ნი, ას ევე, არ გა მო რი ცხ ავს, რომ 
სა სა მა რთ ლო პრ ოც ეს ზე ჯო კია 
ბო დო კი ამ მე რი ის ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლო ბას სე რი ოზ ული სი ურ პრ იზი 

მო უწ ყოს. 
„ბო დო კია ელ ის, რომ სა ხე ლმ

წი ფო სგ ან მი იღ ოს შე ღა ვა თი სა
პრ ოც ესო გა რი გე ბის სა ხით. ას ეთი 
შე ღა ვა თი თუ ვერ მი იღო, რა თქ მა 
უნ და, ის სხ ვა მა ღა ლჩ ინ ოს ნე ბს 
და ას ახ ელ ებს. რო გო რც ვი ცი, ის 
და იმ უქ რა კი დეც, რომ ალ აპ არ აკ
დე ბა. ამ იტ ომ უნ და და ვე ლო დოთ, 
რას შე სთ ავ აზ ებს გა მო ძი ება ჯო კია 
ბო დო კი ას. შე სა ძლ ებ ელ ია, მან სა
სა მა რთ ლო პრ ოც ეს ზე სი ურ პრ იზი 
მო უწ ყოს მე რი ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო
ბას. ცხ ად ია, მის მი ერ გა ჟღ ერ ებ
ულ მუ ქა რას რა ღაც სა ფუ ძვ ელი 
აქ ვს. სა ვა რა უდ ოდ, ამ კო ნტ ექ სტ
ში უნ და გა ნვ იხ ილ ოთ ნა რმ ან იას 
მო ად გი ლის, ბა ტო ნი მა რგ იშ ვი ლის 
გა ნთ ავ ის უფ ლე ბაც, თუ მცა, ცხ ად
ია, და სკ ვნ ებ ის გა კე თე ბა ჯე რჯ ერ
ობ ით ნა ად რე ვია“, – ამ ბო ბს ვა ლე
რი გე ლბ ახ ია ნი. 

ამ ჟა მად ჯო კია ბო დო კია წი
ნა სწ არ პა ტი მრ ობ აში იმ ყო ფე ბა. 
პრ ოკ ურ ორ მა ლხ აზ გე წა ძის გა ნც
ხა დე ბით, ბო დო კი ამ შპს „და რი ოუ
შის“ (DARYOUSH) წა რმ ომ ად გე ნელ 

ნა თია მა ხა რა შვ ილს, სა ერ თო 
ჯა მში, 181 აშშ დო ლა რის გა

და ხდა მო სთ ხო ვა, სა იდ ან აც 
წი ნა სწ არ 50 000 მი იღო.

„ეს თა ნხა იმ მო ტი ვით 
იყო მო თხ ოვ ნი ლი, რომ 
ბო დო კია ნა თია მა ხა რა
შვ ილს თა ბუ კა შვ ილ ის 
#32 ნო მე რში მდ ებ არე 
მი წის ნა კვ ეთ ზე სა სტ
უმ როს მშ ენ ებ ლო ბის 
ნე ბა რთ ვის მო პო ვე ბას, 
ას ევე, მშ ენ ებ ლო ბის 
და სრ ულ ებ ამ დე სა მს
ახ ურ ებ რივ მფ არ ვე

ლო ბას და ჰპ ირ და. შე სა ბა მი სად, ის 
პი რო ბას იძ ლე ოდა, რომ ყვ ელა პრ
ობ ლე მას მო აგ ვა რე ბდა, რო მე ლიც 
მშ ენ ებ ლო ბის პრ ოც ეს ში წა რმ ოი
ქმ ნე ბო და“, – აღ ნი შნა პრ ოკ ურ ორ
მა. 

მი სი ვე თქ მით, ქრ თა მის მი მც ემი 
ამ შე მთ ხვ ევ აში პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ
ის გან თა ვი სუ ფლ დე ბა, რა დგ ან მან 
გა მო ძი ებ ას თან თა ნხ ის მი ცე მა მდე 
ით ან ამ შრ ომ ლა.

მე რი ის ზე და მხ ედ ვე ლო ბის სა
მს ახ ურ ის აპ არ ატ ის ყო ფი ლი უფ
რო სი წა რდ გე ნილ ბრ ალ დე ბას არ 
აღ ია რე ბს და აც ხა დე ბს, რომ ქრ თა
მი არ აუ ღია, – ამ ის შე სა ხებ ჯო კია 
ბო დო კი ას ად ვო კა ტმა გი ორ გი ყა
ვლ აშ ვი ლმა გა ნა ცხ ადა.

რაც შე ეხ ება ბრ ალ დე ბუ ლის პო
ზი ცი ას, ად ვო კა ტმა აღ ნი შნა, რომ 
მი სი და ცვ ის ქვ ეშ მყ ოფი დუ მი ლის 
უფ ლე ბას იყ ენ ებს, თუ მცა, ამ ას თა
ნა ვე, კა ტე გო რი ულ ად არ ეთ ან ხმ
ება ბრ ალ დე ბის ფო რმ ულ ირ ებ ას.

ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს 
ან ტი კო რუ ფც იუ ლი სა აგ ენ ტოს 
ოპ ერ ატ იულსა მძ ებ რო და სა გა
მო ძი ებო მო ქმ ედ ებ ებ ის შე დე გად, 
გა ნს აკ უთ რე ბით დი დი ოდ ენ ობ ით 
ქრ თა მის აღ ებ ის ფა ქტ ზე, ქა ლაქ 
თბ ილ ის ის მე რი ის ზე და მხ ედ ვე ლო
ბის სა მს ახ ურ ის აპ არ ატ ის უფ რო სი 
ჯო კია ბო დო კია და აკ ავ ეს.

გა მო ძი ება სა ქა რთ ვე ლოს სი სხ
ლის სა მა რთ ლის კო დე ქს ის 338ე 
მუ ხლ ის მე3 ნა წი ლის „ე“ ქვ ეპ
უნ ქტ ით მი მდ ინ არ ეო ბს, რაც გა
ნს აკ უთ რე ბით დი დი ოდ ენ ობ ით 
ქრ თა მის აღ ებ ას გუ ლი სხ მო ბს და 
სა სჯ ელ ის სა ხით 11დან 15 წლ ამ
დე თა ვი სუ ფლ ებ ის აღ კვ ეთ ას ით ვა
ლი სწ ინ ებს.

ვალერი გელბახიანი: „ჯოკია ბოდოკიას 
მიერ გაჟღერებულ მუქარას რაღაც 

საფუძველი აქვს. ამ კონტექსტში უნდა 
განვიხილოთ ნარმანიას მოადგილის, 

ბატონი მარგიშვილის განთავისუფლებაც“

ალექსანდრე მარგიშვილი

რა
 სიურპრიზს 
უმზადებს 

ჯოკია 
ბოდოკია 

დავით 
ნარმანიას?
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რა პოლიტიკური სკანდალები 
უკავშირდება გიორგი ქადაგიძეს

ეროვნული ბანკის 
პრეზიდენტის კავშირი 
პატარკაციშვილისა და 

ივანიშვილის ბანკებთან

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

წა ყე ნე ბუ ლი მძ იმე ბრ ალ დე
ბე ბის შე მდ ეგ  არ გა მო რი ცხ ავ ენ, 
რომ პა რლ ამ ენ ტში ერ ოვ ნუ ლი 
ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტის პა სუ ხი სმ
გე ბლ ობ ის სა კი თხი და დგ ეს. სა
ქმე ის გა ხლ ავთ, რომ რა მდ ენ იმე 
კვ ირ აში კა ნო ნმ დე ბლ ებ მა ირ აკ
ლი ქა და გი ძის მო ხს ენ ება უნ და 
მო ის მი ნონ და და ამ ტკ იც ონ. თუ 
არ და ამ ტკ იც ეს და სა ბო ტა ჟში 
ამ ხი ლეს, მას თა ნა მდ ებ ობ ის ერ
თი წლ ით ად რე და ტო ვე ბა მო უწ
ევს. 

ექ სპ ერ ტე ბის ნა წი ლი მო ვლ ენ
ებ ის ამ გვ არ გა ნვ ით არ ებ ას არ გა
მო რი ცხ ავს. თუ მცა, მე ორე ნა წი ლი 
მი იჩ ნე ვს, რომ ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის 
გა და ყე ნე ბამ კრ იზ ის ის ფო ნზე შე
სა ძლ ოა, ვი თა რე ბა კი დევ უფ რო 
გა ამ წვ ავ ოს, პი რვ ელ რი გში, და
სა ვლ ეთ ის სა ფი ნა ნსო ორ გა ნი ზა
ცი ებ თან – ყვ ელა აღ ია რე ბს, რომ 
ქა და გი ძეს და სა ვლ ეთ ში მა ღა ლი 
ნდ ობა აქ ვს. თუ მცა, ვა ლუ ტის კრ
იზ ის ის ფო ნზე მის მი მა რთ კი თხ
ვის ნი შნ ები გა ჩნ და. და ახ ლა ქა და
გი ძეს შე სა ძლ ოა, გა უჭ ირ დეს იმ ის 
და მტ კი ცე ბა, რომ რე ზე რვ ებ ის და
ცვ აა მი სთ ვის პრ იო რი ტე ტუ ლი და 
არა სა ბო ტა ჟი. 

გა უჭ ირ დე ბა იმ იტ ომ კი არა, 
რომ არ გუ მე ნტ ები არ ექ ნე ბა, არ
ამ ედ იმ იტ ომ, რომ კრ იზ ის მა უკ ვე 
მი იღო პო ლი ტი კუ რი ხა სი ათი და 
პრ ობ ლე მას იმ ის მი ხე დვ ით აფ ას
ებ ენ, ვის  უჭ ერ ენ მხ არს – ივ ან
იშ ვი ლს თუ სა აკ აშ ვი ლს. შე სა ბა
მი სად, ყო ფი ლი პრ ემ იე რი ბრ ალს 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტს 
უყ ენ ებს; ყო ფი ლი პრ ეზ იდ ენ ტი კი 
მმ არ თვ ელ ეკ ონ ომ იკ ურ გუ ნდს.  

თუ მცა, პო ლი ტი კუ რი ელ ფე რი 
გი ორ გი ქა და გი ძეს ამ კრ იზ ის მა არ 
შე სძ ინა. პო ლი ტი კურ თა მა შე ბში 
ის ჩა თრ თუ ლი იყო ამ პო სტ ზე მის 
და მტ კი ცე ბა მდ ეც. 

მი სი სა ხე ლი ორი ბა ნკ ის გა
კო ტრ ებ ის სა ქმ ეში ფი გუ რი რე ბს. 
ერ თი ბა დრი პა ტა რკ აც იშ ვი ლს ეკ
უთ ვნ ოდა, მე ორე – ბი ძი ნა ივ ან იშ
ვი ლს. 

პო ლი ტი კა ში ჩა რთ ვის შე მდ
ეგ, რო გო რც მა ში ნდ ელი მე დია 
წე რდა, პრ ობ ლე მე ბი შე უქ მნ ეს 
პა ტა რკ აც იშ ვი ლის ფი ნა ნს ურ აქ
ტი ვე ბს: „მთ აწ მი ნდ ის პა რკ სა“ და 
„ტე ლე იმ ედს“, შე მდ ეგ „სტ ან და
რტ ბა ნკს“. ბა ნკ ის თე მა ში სწ ორ ედ 
გი ორ გი ქა და გი ძე ფი გუ რი რე ბს.  
2007 წლ ის ნო ემ ბე რში ერ ოვ ნუ ლი 
ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტის მო ვა ლე ობ ის 
შე მს რუ ლე ბლ ის, და ვით ამ აღ ლო
ბე ლის გა ნკ არ გუ ლე ბით, „სტ ან
და რტ ბა ნკ ში“ დრ ოე ბი თი ად მი
ნი სტ რა ცია და ინ იშ ნა. დრ ოე ბი თი 
ად მი ნი სტ რა ცი ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლად 
კი  გი ორ გი ქა და გი ძე, რო მე ლიც 
მა ნა მდე ფი ნა ნს ური მო ნი ტო რი ნგ
ის სა მს ახ ურს ხე ლმ ძღ ვა ნე ლო ბდა. 

„ნე ტგ აზ ეთ ის“ შე ფა სე ბით, „ეს 
სა კმ აოდ მო ულ ოდ ნე ლი გა და წყ
ვე ტი ლე ბა იყო, რა დგ ან პა ტა რკ აც
იშ ვი ლის პო ლი ტი კა ში ჩა რთ ვა მდე 
„სტ ან და რტ ბა ნკი“ ერთერ თი ყვ
ელ აზე სწ რა ფად მზ არ დი და წა რმ
ატ ებ ული ფი ნა ნს ური ინ სტ იტ უტი 
გა ხლ დათ. 2007 წე ლს ერ ოვ ნუ ლმა 
ბა ნკ მა „სტ ან და რტ ბა ნკს“, „CAM
EL“ სი სტ ემ ის მი ხე დვ ით, მე ორე 
კა ტე გო რია მი ან იჭა, რაც უმ
აღ ლე სი კა ტე გო რი აა ქა რთ
ულ კო მე რც იულ ბა ნკ ებს 
შო რის“.

ქა და გი ძის ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლო ბით მო ხდა 
სწ ორ ედ პა ტა რკ
აც იშ ვი ლის ბა
ნკ ის ლი კვ იდ
აც ია. თუ მცა, 

ყვ ელა მო ნა ცე მით, მას ფუ ნქ ცი ონ
ირ ება შე ეძ ლო:

„ქა და გი ძე აც ხა დე ბდა, რომ ბა
ნკ ის ლი კვ იდ აც ია არ მო ხდ ებ ოდა 
და ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკი მე ან აბ რე ებ ის 
ინ ტე რე სე ბს და იც ავ და. 2007 წე ლს 
კო მპ ან ია „სე ლფ ორ დის“ ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლი ირ აკ ლი რუ ხა ძე აც ხა დე
ბდა, რომ 7 ნო ემ ბრ ის მო ვლ ენ ებ
ის შე მდ ეგ  „სტ ან და რტ ბა ნკ ის“ 
მე ან აბ რე ებ სა და კო რპ ორ აც იულ 
კლ იე ნტ ებ ზე ზე წო ლა გა ნხ ორ
ცი ელ და და ბა ნკ იდ ან კა პი ტა ლის 
გა დი ნე ბა და იწ ყო. კა პი ტა ლის გა
სვ ლის დი ნა მი კა სა კმ აოდ მა ღა ლი 
იყო – ორ კვ ირ აში ბა ნკ იდ ან  40 
მი ლი ონი ლა რი  გა ვი და. სწ ორ ედ 
ლი კვ იდ ურ ობ ის პრ ობ ლე მა გა ხდა 

„სტ ან და რტ ბა ნკ ში“ დრ ოე ბი თი 
ად მი ნი სტ რა ცი ის და ნი შვ ნის 

მი ზე ზი. თუ მცა მა შინ „სე
ლფ ორ დის“ წა რმ ომ ად

გე ნლ ები აც ხა დე ბდ ნენ, 
რომ ბა კის ფი ნა ნს ური 

რე სუ რს ებ ის შე ვს ება 
შე ეძ ლოთ. მათ ამ

ის სა შუ ალ ება არ 
მი ეც ათ“. – წე

რს „ნე ტგ აზ ეთი“.
ლი კვ იდ აც იის ოპ ერ აც ია წა

რმ ატ ებ ით და სრ ულ და – 2008 წე
ლს „სტ ან და რტ ბა ნკ ის“ აქ ცი ებ ის 
100%  „კო რბ ან კმა“ შე იძ ინა.

მო გვ ია ნე ბით ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი
ლის პო ლი ტი კა ში ჩა რთ ვის შე მდ
ეგ, უკ ვე „ქა რთუ 
ბ ა  ნ კ  ი ს “ 

გა კო ტრ ებ ის სქ ემა ამ უშ ავ და. ამ 
პრ ოც ეს ში გი ორ გი ქა და გი ძე ჩა
რთ ული იყო უკ ვე, რო გო რც ერ ოვ
ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტი. ყო ფი
ლი პრ ემ იე რი ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი, 

ვის მფ ლო ბე ლო ბა
შიც იყო არ სე ბუ ლი 
ბა ნკი, აც ხა დე ბს, 
რომ ქა და გი ძემ ამ 

მც დე ლო ბის გა მო 
ბო დი შიც მო იხ ადა. 
პო ლი ტი კუ რი გა და წყ

ვე ტი ლე ბა იქ ნა მი ღე ბუ ლი 
თა ვის დრ ოზე მის და ნი შვ ნა

სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით აც. სა ნამ 
პა რლ ამ ენ ტმა გი ორ გი ქა და გი ძეს 

ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტის 
პო სტ ზე უყ არა კე ნჭი, მა ნა მდე ზუ
სტ ად ორი დღ ით ად რე ერ ოვ ნუ ლი 
ბა ნკ ის სა ბჭ ოს წე ვრ ად და ამ ტკ იცა. 
ეს იმ ის თვ ის გა ხდა სა ჭი რო, რომ 
პრ ეზ იდ ენ ტს მი სი კა ნდ იდ ატ ურ
ის წა რდ გე ნის კა ნო ნი ერი უფ ლე ბა 
ჰქ ონ ოდა – ამ ორ გა ნო დან ხდ ება 
პრ ეზ იდ ენ ტის მი ერ კა ნდ იდ ატ ურ
ის შე რჩ ევა. 

ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ
ტად ქა და გი ძე 2009 წე ლს და ინ იშ
ნა, მან ამ პო სტ ზე სწ ორ ედ რო მან 
გო ცი რი ძე შე ცვ ალა. თუ მცა, ახ ალ 
და ნი შვ ნა მდე მო ვა ლე ობ ას და ვით 
ამ აღ ლო ბე ლი ას რუ ლე ბდა. 

სა აკ აშ ვი ლის გა რდა, მი სი ფი
გუ რა თა ვი და ნვე ზუ რაბ ად ეი შვ
ილს და უკ ავ ში რდა. პი რვ ელ რი გში 
იმ იტ ომ, რომ 20062007 წლ ის 

ივ ლი სა მდე ის ზუ რაბ 

ად ეი შვ ილ ის გე ნპ რო კუ რო რო ბის 
პე რი ოდ ში, პრ ოკ ურ ატ ურ ის ეკ
ონ ომ იკ ურ დე პა რტ ამ ენ ტს ედ გა 
სა თა ვე ში, მა ნა მდე სა ქა რთ ვე ლოს 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის სა ბა ნკო და 
არ ას აბ ან კო სა დე პო ზი ტო და წე
სე ბუ ლე ბე ბის ზე და მხ ედ ვე ლო ბის 
დე პა რტ ამ ენ ტის უფ რო სი, ხო ლო 
უფ რო ად რე (2005 წე ლს) თბ ილ ის
ის მე რი ის სა ფი ნა ნსო სა მს ახ ურ ის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი იყო. 

ექ სპ ერ ტე ბი შე ფა სე ბი სგ ან თა
ვს იკ ავ ებ ენ. 

შე სა ძლ ოა, შე მთ ხვ ევ ითი არ 
არ ის, რომ ზო გი ერ თი ექ სპ ერ ტი, 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტის 
ბო ლო დრ ოს გა და დგ მულ ნა ბი
ჯე ბშ იც პო ლი ტი კურ მო ტი ვე ბს 
კი თხ ულ ობს. ვა რა უდ ობ ენ, რომ 
გა და ყე ნე ბის ან ვა დის ამ ოწ ურ ვის 
შე მდ ეგ ის შე ძლ ებს პო ლი ტი კა ში 
ჩა რთ ვას. ყვ ელ აზე ეფ ექ ტუ რი ნა
ბი ჯი რაც გა და დგა, ის იყო, რომ 
კო მე რც იულ ბა ნკ ებ თან შე ხვ ედ
რა და მო ქა ლა ქე ებ ის თვ ის იპ ოთ
ეკ ური კრ ედ იტ ის გა და ვა დე ბის 
გრ აფ იკ ის შე დგ ენა ით ხო ვა. ამ სა
შუ ალო ფე ნა ზე იმ უშ ავა. სო ცი ოლ
ოგ ებ ის გა ნმ არ ტე ბით, სწ ორ ედ ეს 
ფე ნაა არ ჩე ვნ ებ ში გა და მწ ყვ ეტი. 
ამ ნა ბი ჯით კი მან ელ ექ ტო რა ტის 
სწ ორ ედ ეს ნა წი ლი გა ნა წყო და დე
ბი თად.  

თუ მცა, იგ ივე შე ეძ ლო ხე ლი
სუ ფლ ებ ას აც გა ეკ ეთ ებ ინა, თა ნაც 

გა ცი ლე ბით ად რე.

მიხეილ
სააკაშვილის 

გარდა, 
მისი ფიგურა თავიდანვე 

ზურაბ ადეიშვილს დაუკავშირდა. 
პირველ რიგში იმიტომ, რომ 2006-2007 

წლის ივლისამდე ის ზურაბ ადეიშვილის 
გენპროკურორობის პერიოდში, პროკურატურის 

ეკონომიკურ დეპარტამენტს ედგა სათავეში

ქადაგიძე აცხადებდა, რომ 
ბანკის ლიკვიდაცია არ 

მოხდებოდა და ეროვნული 
ბანკი მეანაბრეების 

ინტერესებს დაიცავდა
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საქმე #244
ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

 ბო ლო ინ ფო რმ აც იით, სა
ქა რთ ვე ლო დან ოც ამ დე ახ ალ
შო ბი ლია გა ყვ ან ილი უც ხო ელ 
ერ თს ქე სი ან წყ ვი ლე ბზე გა შვ
ილ ებ ის მი ზნ ით. სა ქმ ეს ში ნა გან 
სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო იძ იე ბს და 
რო გო რც უწ ყე ბა ში აც ხა დე ბენ, 
ამ ეტ აპ ზე აქ ტი ური სა გა მო ძი
ებო სა მუ შა ოე ბი მი მდ ინ არ ეო ბს, 
და კი თხ ულ ია ყვ ელა პი რი, ვი ნც 
სა ქმ ეში ფი გუ რი რე ბს. და მა ტე ბი
თი ინ ფო რმ აც იე ბი, გა მო ძი ებ ის 
ინ ტე რე სე ბი დან გა მო მდ ინ არე, 
არ ვრ ცე ლდ ება.   

ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ რო
მდე ჩვ ილ ებ ის გა შვ ილ ებ ის ფა ქტ
ებს პრ ოკ ურ ატ ურა რა მდ ენ იმე 
წლ ის წი ნათ იძ იე ბდა. სა ქმე #244
ის ირ გვ ლივ თა ვის დრ ოზ ევე ბე
ვრი კი თხ ვის ნი შა ნი არ სე ბო ბდა, 
თუ მცა ყუ რა დღ ებ ის ცე ნტ რში მას 
შე მდ ეგ მო ექ ცა, რო დე საც გა მო ძი
ება  „ამ ნი სტ იის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 
გა თვ ალ ის წი ნე ბით შე წყ და. სა ქმ
ეზე მო მუ შა ვე ად ვო კა ტე ბის გა ნც
ხა დე ბით, გა მო ძი ება აუ ცი ლე ბლ ად 
ბო ლო მდე უნ და მი სუ ლი ყო, მი სი 
შე წყ ვე ტის მი ზე ზე ბზე სა უბ რი სას 
კი ის ინი ერ თა დე რთ მი ზა ნს ას ახ
ელ ებ ენ: „რო გო რც ჩა ნს, ვი ღა ცე
ბის ინ ტე რე სე ბში არ შე დი ოდა გა
მო ძი ებ ული სა ქმ ის გა სა ჯა რო ება“. 

ად ვო კატ შა ლვა ხა ჭა პუ რის 
გა ნმ არ ტე ბით, და ნა შა ულ ის გა
მო ძი ებ ის შე მთ ხვ ევ აში დე ტა ლე ბი 
სრ ულ იად სა ზო გა დო ებ ის თვ ის გა
ხდ ებ ოდა ცნ ობ ილი, ახ ლა კი სა ქმ
ეში არ სე ბულ დო კუ მე ნტ აც ია ზე 
თა ვად იმ ად ვო კა ტე ბს აც არ აქ ვთ 
სრ ული ინ ფო რმ აც ია, რო მე ლზ ეც 
თა ვად მუ შა ობ დნ ენ.  

შა ლვა ხა ჭა პუ რი ძე, ად ვო კა
ტი: 

– ძა ლი ან სა ეჭ ვო გა რე მო ებ აში  
შე წყ და სა ქმე. არ ის ქა ლბ ატ ონი, 
რო მე ლიც ას ახ ელ ებს სა ხე ლე ბსა 
და გვ არ ებს. რო გო რც ეს ქა ლბ
ატ ონი ამ ბო ბს, სწ ორ ედ სუ რო
გატ დე დე ბს აჩ ენ ინ ებ ენ ბა ვშ ვე ბს 
და შე მდ ეგ უკ ან ონ ოდ აშ ვი ლე ბენ 
მათ. მე ტს აც გე ტყ ვით, იმ პე რი ოდ
ში შე ხვ ედ რა მქ ონ და ფი ნა ნს ური 
პო ლი ცი ის თა ნა მშ რო მლ ებ თან და 
მა თაც ჰქ ონ დათ მს გა ვსი ინ ფო
რმ აც იე ბი. მა სა ლე ბი, ბუ ნე ბრ ივ ია, 
ჩვ ენ თვ ის უც ნო ბია.  ჩე მი აზ რით, 
კა ნო ნმ დე ბლ ობ ის თა ნა ხმ ად,  სი
სხ ლის სა მა რთ ლის სა ქმე უნ და აღ
იძ რას.

– კო ნკ რე ტუ ლი პი რის მი მა
რთ?

– არ ვა მბ ობ, რომ კო ნკ რე ტუ ლი 
პი რის მი მა რთ, კო ნკ რე ტულ გვ არს 
სწ ორ ედ გა მო ძი ება და ად გე ნს. ფა
ქტ ია, რომ გა მო ძი ება უნ და ჩა ტა
რდ ეს და ერ თხ ელ და სა მუ და მოდ 
გა ირ კვ ეს სა კი თხი, აქ ვს თუ არა 
ად გი ლი ბა ვშ ვე ბის უკ ან ონო გა შვ
ილ ებ ას სა ზღ ვა რგ არ ეთ. ის ად ამ
ია ნი, ვის მი მა რთ აც თა მარ ხა ჭა პუ
რი ძეს კი თხ ვე ბი აქ ვს, ცუდ დღ ეშ
ია, რა დგ ან მი სი სა ხე ლი და გვ არი 
ყო ვე ლდ ღე ტრ ია ლე ბს, კლ იპ ები 
გა დის. თუ და მნ აშ ავე არ არ ის, 
თა ვად შე იტ ან ოს სა რჩ ელი სა სა მა
რთ ლო ში ღი რს ებ ისა და პა ტი ვის 
შე ლა ხვ ის თვ ის.

– სუ რო გა ტი დე დე ბი და იკ ით
ხნ ენ?

– დე ტა ლე ბს ვერ გე ტყ ვით. ეს ყვ
ელ აფ ერი ჩვ ენ თვ ის გა ურ კვ ევ ელ ია, 
რა დგ ან თა ვის დრ ოზე ზუ რაბ ად ეი
შვ ილ მა სი სხ ლის სა მა რთ ლის ის ეთი 
კო დე ქსი და გვ იტ ოვა, რომ რას აკ ეთ
ებს გა მო მძ იე ბე ლი, არ ავ ინ იც ის. 

– ანუ თქ ვე ნთ ვის უც ნო ბია, რა 
სქ ემ ით ხდ ებ ოდა ბა ვშ ვე ბის გა შვ
ილ ება?

– ჩე მთ ან ერთერ თმა მო ქა ლა ქემ 
მო იტ ანა მა სა ლე ბი, რო მე ლიც მას 
პრ ოკ ურ ატ ურ აში ჰქ ონ და შე ტა ნი
ლი. შე მდ ეგ მო მი ტა ნა სა ქმ ის შე წყ ვე
ტის და დგ ენ ილ ება. სა ქმ ის შე წყ ვე ტის 
და დგ ენ ილ ება კი ნი შნ ავს იმ ას, რომ 
და ნა შა ულს ად გი ლი ნა მდ ვი ლად ჰქ
ონ და, მა გრ ამ მას შე ეხო ამ ნი სტ ია. 
მი მა ჩნ ია, რომ ამ ნი სტ ია არ ას წო რად 
შე ეხო ამ სა ქმ ეს. აღ ნი შნ ული სი სხ
ლის სა მა რთ ლის სა ქმე არ უნ და შე წყ
ვე ტი ლი ყო. თუ ნდ აც ამ ნი სტ იის გა მო 
რომ შე წყ და სა ქმე, ეს ეც იმ ის და სტ
ურ ია, რომ ად გი ლი ჰქ ონ და და ნა შა
ულს, ანუ კა ნო ნდ არ ღვ ევ ის ფა ქტს 
ად გი ლი ნა მდ ვი ლად ჰქ ონ და. თა ვის 
დრ ოზე, რო დე საც აღ ნი შნ ულ მა სა
ლე ბს გა ვე ცა ნით, იუ რი სტ მე ცნ იე
რთა ჯგ უფ იც შე იქ მნა ამ ის გა მო და 
ვმ უშ აო ბდ ით.  

– რა და ას კვ ნა ამ ჯგ უფ მა?

– და ვა სკ ვე ნით, რომ და ნა შა ულ
ის ნი შნ ები ნა მდ ვი ლად იყო. ყვ ელა 
მი ვი ჩნ ევ დით, რომ გა მო ძი ება უნ და 
და წყ ებ ულ იყო, თუ მცა სა ქმ ეს მს ვლ
ელ ობა არ მი ეცა, ის ევე რო გო რც ბე
ვრ სხ ვა სა ქმ ეს. 

და ნა შა ულ ის არ სე ბო ბას პრ ოკ
ურ ატ ურ აც ად ას ტუ რე ბს  სა კუ თარ 
სა პა სუ ხო წე რი ლში, რო მე ლიც ორ
გა ნი ზა ცია „მო მა ვლ ის იმ ედ ის“ ხე
ლმ ძღ ვა ნე ლს, თა მარ ხა ჭა პუ რი ძეს 
გა ეგ ზა ვნა. წე რი ლი 2013 წლ ის 20 
მა ის ით არ ის და თა რი ღე ბუ ლი და მას 
პრ ოკ ურ ორი შა ლვა ცე რც ვა ძე აწ ერს 
ხე ლს. თა ვის მხ რივ, თა მარ ხა ჭა პუ
რი ძემ სა გა მო ძი ებო უწ ყე ბას იმ ავე 
წე ლს მი მა რთა და დო კუ მე ნტ აც იის 
გა მყ ალ ბე ბლ ებ ის გა მო ვლ ენა და და
სჯა მო ით ხო ვა. სა პა სუ ხოდ კი შე მდ
ეგი ში ნა არ სის გა ნც ხა დე ბა მი იღო: 
„თქ ვენ მი ერ გა დმ ოგ ზა ვნ ილ გა ნც ხა
დე ბე ბზე, რო მე ლიც დო კუ მე ნტ ებ ის 
გა ყა ლბ ებ ის გა მო და მნ აშ ავე პი რთა 
და სჯ ის მო თხ ოვ ნას შე ეხ ებ ოდა, ქა
ლაქ თბ ილ ის ის პრ ოკ ურ ატ ურ აში ჩა
ტა რე ბუ ლი გა მო ძი ებ ით და დგ ენ ილ
ია, რომ ცა ლკ ეუ ლი მუ შა კე ბის მხ რი
დან ად გი ლი ჰქ ონ და დო კუ მე ნტ ებ ის 
გა ყა ლბ ებ ას – სა ქა რთ ვე ლოს სსკის 
362ე მუ ხლ ის პი რვ ელი ნა წი ლით 
გა თვ ალ ის წი ნე ბულ და ნა შა ულ ებ რივ 

ქმ ედ ებ ას, თუ მცა სა ქა რთ
ვე ლოს კა ნო ნის „ამ ნი სტ იის 
შე სა ხებ“ მე2 მუ ხლ ის თა
ნა ხმ ად, ნა სა მა რთ ლო ბის 
არ მქ ონე პი რე ბი, რო მლ
ებ საც ბრ ალ ად ედ ებ ათ 
ნა კლ ებ ად მძ იმე კა ტე გო
რი ის და ნა შა ულ ის ჩა დე ნა, 
სრ ულ ად თა ვი სუ ფლ დე ბი
ან სი სხ ლის სა მა რთ ლე ბრ
ივი პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის გან 
და სა სჯ ელ ის მო ხდ ის გან“. 
სწ ორ ედ ამ მი ზე ზით შე წყ
ვი ტა 2013 წლ ის 7 მა ისს 
პრ ოკ ურ ატ ურ ამ გა მო ძი
ება. 

„პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ 
ცნ ობ ილი გა ხდა სა მი 
სუ რო გა ტი დე დის 
მხ ოლ ოდ გვ არი, 
რო მე ლთა ბა ვშ ვე

ბიც სა ზღ ვა რგ არ ეთ 
გა შვ ილ ებ ის მი ზნ ით 

არ იან გა ყვ ან ილ ები: ღო ნღ აძე, მო
ღა ლა შვ ილი, ჯა ვა შვ ილი... ინ ფო რმ
აც იას არ ას ამ თა ვრ ობო ორ გა ნი ზა
ცია „მო მა ვლ ის იმ ედი“ ავ რც ელ ებს. 
მი სი ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი კი კო ნკ რე ტულ 
ორ გა ნი ზა ცი ას ად ებს ხე ლს და ირ
წმ უნ ება, რომ ბა ვშ ვე ბის უკ ან ონო 
ვა ჭრ ობ ას სწ ორ ედ ის ეწ ევა, თუ მცა 
ად ვო კატ შა ლვა ხა ჭა პუ რი ძის გა ნც
ხა დე ბით, ამ შე მთ ხვ ევ აში უმ ნი შვ ნე
ლო ვა ნე სია, ერ თხ ელ და სა მუ და მოდ 
გა ირ კვ ეს, რე ალ ურ ად ხდ ებ ოდა და 
ხდ ება თუ არა დღ ეს აც ბა ვშ ვე ბის უკ
ან ონო გა შვ ილ ება სა ზღ ვრ ებს მი ღმა 
და და მნ აშ ავე და ის აჯ ოს. 

სა ქმე #244ის შე სწ ავ ლა ში თა ვის 
დრ ოზე „ახ ალ გა ზრ და იუ რი სტ თა 
ას ოც ია ცი აც“ აქ ტი ურ ად იყო ჩა რთ
ული. კა ხა კო ჟო რი ძემ მა შინ სა გა ნგ
ებო გა ნც ხა დე ბაც გა ავ რც ელა და სქ
ემ აც დე ტა ლუ რად აღ წე რა, რო გო რი 
თა ნმ იმ დე ვრ ობ ით ხდ ებ ოდა ჩვ ილ ებ
ის ქვ ეყ ნი დან გა ყვ ანა.

კა ხა კო ჟო რი ძე: „სა ქმე ეხ ება ჩვ
ილი ბა ვშ ვე ბის სა ზღ ვა რგ არ ეთ უკ
ან ონ ოდ გა ყვ ან ას, და ნა შა ულ ის სა
ვა რა უდო სქ ემა შე მდ ეგ ნა ირ ად გა მო
იყ ურ ებ ოდა: დო ნო რთა უჯ რე დე ბის 
გა მო ყე ნე ბით ხდ ებ ოდა ემ ბრ იო ნის 
შე ქმ ნა, სუ რო გა ტი დე დის და ხმ არ

ებ ით იბ ად ებ ოდა ბა ვშ ვი. გა მო მდ
ინ არე იქ იდ ან, რომ  სა ქა რთ ვე ლოს 
კა ნო ნმ დე ბლ ობა სუ რო გატ დე დას 
ბი ოლ ოგ იურ დე დად არ მი იჩ ნე ვს, სა
ზღ ვა რგ არ ეთ ბა ვშ ვის გა სა ყვ ან ად კი 
სა ჭი როა ბი ოლ ოგ იუ რი დე დის თა ნხ
მო ბა, სუ რო გატ დე დას არ ეგ ის ტრ ირ
ებ დნ ენ ბი ოლ ოგ იურ დე დად, შე მდ ეგ 
სუ რო გა ტი დე და ნო ტა რი უს ის წი ნა
შე ამ ბო ბდა უა რს „შვ ილ ზე“. უა რის 
თქ მა მდე სუ რო გა ტი დე დის მი ერ 
სა ხე ლდ ებ ოდა ბა ვშ ვის მა მა, რო მე
ლიც იყო უც ხო ელი. შე სა ბა მი სად, 
მას შე მდ ეგ, რო დე საც ბა ვშ ვზე უა რს 
იტ ყო და ქა რთ ვე ლი სუ რო გა ტი დე
და, რო მე ლიც ბი ოლ ოგ იურ დე დად 
იყო და რე გი სტ რი რე ბუ ლი, უც ხო ელ 
პი რს, ანუ ბა ვშ ვის მა მას, სრ ული უფ
ლე ბა რჩ ებ ოდა, ბა ვშ ვი ქვ ეყ ნი დან გა
ეყ ვა ნა. 

„სა ია“ში დღ ეს აც ხა დე ბენ, რომ 
მა თი მი ზა ნი მა შინ ფა ქტ ის გა სა ჯა
რო ება იყო, სა ქმ ის აღ ძვ რის შე მდ ეგ 
კი ძი ებ ის თვ ის თვ ალ ყუ რი აღ არ მი
უდ ევ ნე ბი ათ. შე სა ბა მი სად, ახ ალ გა
ზრ და იუ რი სტ თა ას ოც ია ცია სა ქმ ეს
თან და კა ვშ ირ ებ ულ ახ ალ დე ტა ლე ბს 
არ ფლ ობს. შე სა ბა მი სად, მა თთ ვის 
უც ნო ბია, დღ ეს აც ხო რც იე ლდ ება 
თუ არა იგ ივე და ნა შა ული.

რა სქემით 
გაჰყავდათ

ჩვილი 
ბავშვები 

საქართველოდან

EXCLUSIVE
დახურული საქმის დეტალები არ ხმაურდება

კახა კოჟორიძე: 
„დანაშაულის 

სავარაუდო სქემა 
შემდეგნაირად 

გამოიყურებოდა...“

შალვა ხაჭაპურიძე: 
„საქმის შეწყვეტის 

დადგენილება 
ნიშნავს იმას, 

რომ დანაშაულს 
ადგილი 

ნამდვილად 
ჰქონდა“
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5 მილიონ ევროდ შეფასებული ავეჯი
ირ აკ ლი მა მა ლა ძე

ამ ფო ტო ებ ზე მე17 სა უკ
უნ ის ამ პი რის ავ ეჯ ია. ხე ლო
ვნ ებ ის ეს  ნა მდ ვი ლი ნი მუ ში 
5 მი ლი ონ ევ როდ არ ის შე
ფა სე ბუ ლი და, რო გო რც ექ
სპ ერ ტე ბი ამ ბო ბენ, იმ დე ნად 
უნ იკ ალ ურ ია, რომ მხ ოლ ოდ 
პა რი ზის ლუ ვრ ის მუ ზე უმ ისა 
და ერ მი ტა ჟის სა გა მო ფე ნო 
სი ვრ ცე შე ეს აბ ამ ება, თუ მცა 
არც პა რი ზში და არც პე ტე
რბ ურ გში არ ვყ ოფ ილ ვა რთ 
ამ უნ იკ ალ ური ავ ეჯ ის სა ნა
ხა ვად. მე17 სა უკ უნ ის ან ტი
კვ არ ული ნი ვთ ები თბ ილ ის ში 
ერთერ თი ოჯ ახ ის სა კუ თრ ებ
აა. „პრ აი მტ აი მი“ იც ავს კო ნფ
იდ ენ ცი ალ ურ ობ ას და, მა თი ვე 
თხ ოვ ნით, არ ვა სა ხე ლე ბთ მფ
ლო ბე ლის ვი ნა ობ ას. თუ მცა 
დე ტა ლუ რად მო გი ყვ ებ ით ის
ტო რი ას, რო მე ლიც მს ოფ ლიო 
კუ ლტ ურ ული მე მკ ვი დრ ეო ბის 
ნი მუ შს უკ ავ ში რდ ება.

რო გორ მო ხვ და ამ პი რის 
ავ ეჯი სა ქა რთ ვე ლო ში?

„პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ არ ში 
ოჯ ახ ის დი ას ახ ლი სი  იხ სე ნე
ბს, რომ უძ ვე ლე სი ნი ვთ ები 
მი სი მა მა მთ ილ ის სა კუ თრ ება 
იყო და გა რდ აც ვა ლე ბის შე მდ
ეგ  მე მკ ვი დრ ეო ბით ერ გოთ.

– რო გო რც გა დმ ოც ემ ით ვი
ცი, ეს ან ტი კვ არ ული ავ ეჯი მე
ორე მს ოფ ლიო ომ ის შე მდ ეგ 
მო ხვ და ჩვ ენს ოჯ ახ ში. ჩე მი მა
მა მთ ილი ცნ ობ ილი ფი ნა ნს ის ტი 
იყო და ქა რთ ველ ებ რა ელ ებ თან 
ერ თად მუ შა ობ და. მა შინ თბ ილ
ის ში ჯერ კი დევ უა მრ ავი ებ რა
ელი ცხ ოვ რო ბდა და მა თი ქო ნე
ბი სა და ან ტი კვ არ ებ ის შე სა ხებ 
ლე გე ნდ ებს დღ ემ დე ყვ ებ იან. 
სწ ორ ედ მა თი და ხმ არ ებ ით შე
იძ ინა ჩე მმა მა მა მთ ილ მა მე17 
სა უკ უნ ის სა წო ლი და კა ბი ნე ტი, 
ანუ მა გი და, 12 სა ვა რძ ელი, ტა
ხტი და კა რა და.

– თუ იც ით, ვის ეკ უთ ვნ ოდა 
ეს ავ ეჯი თქ ვე ნს მა მა მთ ილ ამ
დე?

– ას ევე, გა დმ ოც ემ ით ვი ცი, 
რომ  ქა რთ ვე ლი გე ნე რლ ის გან შე
იძ ინა, რო მე ლიც პე ტე რბ ურ გში 
მო ღვ აწ ეო ბდა. ერთერ თი ინ ფო
რმ აც იით, ეს ავ ეჯი ერ მი ტა ჟის 
სა კუ თრ ება იყო, მა გრ ამ მე რე ამ 
გე ნე რლ ის მფ ლო ბე ლო ბა ში აღ
მო ჩნ და. სწ ორ ედ მი სგ ან შე იძ ინა 
და შე მდ ეგ თბ ილ ის ში ჩა მო იტ ანა.

– რო გო რც წე სი, ას ეთი ავ
ეჯ ის და მზ ად ებ ას წლ ები სჭ
ირ დე ბა და თან ის კო ნკ რე
ტუ ლი დი დგ ვა რო ვნ ის თვ ის ან 
მე ფი სთ ვის მზ ად დე ბო და. ხომ 
არ არ ის მი თი თე ბუ ლი, ვი სთ
ვის იყო და მზ ად ებ ული?

– არა, ეს ინ ფო რმ აც ია არ 
იყო და ტა ნი ლი. ეწ ერა, მა გრ ამ, 
რო გო რც ჩა ნს, ვი ღა ცას და სჭ
ირ და კვ ალ ის წა შლა.

– ეს ავ ეჯი თქ ვე ნს სა ხლ ზე 
50ჯერ ძვ ირი ღი რს და რა ტომ 
არ ყი დით?

– არ ის ძა ლი ან დი დი და ინ ტე
რე სე ბა. მო დი ოდ ნენ და დღ ემ დე 
მო დი ან ბრ ოკ ერ ები, სა ელ ჩოს 
თა ნა მშ რო მლ ები... უღ ებ ენ ფო
ტო ებს, გა კვ ირ ვე ბუ ლე ბი არ
იან, მა გრ ამ, რო ცა გა ყი დვ აზე 
მი დგ ება სა ქმე, ხან ფა სზე ვერ 
ვთ ან ხმ დე ბით, ხა ნაც ჩვ ენი მი
ზე ზით იშ ლე ბა გა რი გე ბა. მთ
ავ არი მი ზე ზი მა ინც ჩე მი მე უღ
ლეა, რო მე ლმ აც რა მდ ენ ჯე რმე 
ჩა შა ლა გა რი გე ბა, ვერ ელ ევა 
და ამ იტ ომ. ისე, თუ გა ვყ იდ ით, 
მი რჩ ევ ნია, სა ქა რთ ვე ლო ში და
რჩ ეს, რა დგ ან ძა ლი ან რთ ულ ად 
მო ხდა მი სი ქვ ეყ ან აში შე მო ტა ნა 
და არ მი ნდა, რომ თბ ილ ისი და
ტო ვოს.

– ქა რთ ველ ბი ზნ ეს მე ნე ბს 
არ გა მო უთ ქვ ამთ მი სი შე ძე
ნის სუ რვ ილი?

– არა, მე პი რა დად არ შე მი
თა ვა ზე ბია, მა გრ ამ არც ეგ ენი 
მო სუ ლან...

– რო მე ლი ქვ ეყ ნე ბის ელ ჩე
ბი იყ ვნ ენ და ინ ტე რე სე ბუ ლი?

„ერთ-ერთი ინფორმაციით, ეს 
ავეჯი ერმიტაჟის საკუთრება იყო, 
მაგრამ მერე ქართველი გენერლის 

მფლობელობაში აღმოჩნდა“

– თი თქ მის ყვ ელა ნა მყ ოფ ია, 
ბო ლოს სა ფრ ან გე თის ელ ჩი იყო. 
შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, სა მუ ზე უმო სი
ვრ ცე მა ქვს სა ხლ ში. გა ოც ებ ულ
ები მი დი ან, ვერ იჯ ერ ებ ენ, რომ 
ას ეთი უნ იკ ალ ური ავ ეჯი ნა ხეს 
თბ ილ ის ში.

 მე17 სა უკ უნ ის ნი ვთ ებ ის 
ნა ხვ ამ ხე ლო ვნ ებ ათ მც ოდ ნე ნა
ზი მა ის ურ აძ ეც აღ აფ რთ ოვ ანა. 
ექ სპ ერ ტი აც ხა დე ბს, რომ ხე
ლო ვნ ებ ის ნი მუ ში კა რგ მდ გო

მა რე ობ აშ ია.
– ეს მა რთ ლაც უნ იკ ალ ური ავ

ეჯ ია. იც ით, ამ სი ტყ ვა საც ვერ 
უწ ოდ ებ. შე მი ძლ ია, და რწ მუ ნე
ბით გი თხ რათ, რომ შე იძ ლე ბა მი
სი ან ალ ოგი მს ოფ ლი ოში არც იყ
ოს. ნა მდ ვი ლად მს ოფ ლიო კუ ლტ
ურ ული მე მკ ვი დრ ეო ბის ნი მუ შია. 

– ქა ლბ ატ ონო ნა ზი, რა ღი რს 
ეს ავ ეჯი?

– ას ეთ ნი ვთ ებს ფა სს ხშ ირ ად 
ბრ ოკ ერ ები ად ებ ენ და აუ ქც იო

ნზე იყ იდ ება ისინი. მს ოფ ლი ოს 
წა მყ ვა ნი აუ ქც იო ნე ბი სი ამ ოვ ნე
ბით გა იტ ან დნ ენ ლო ტში. ისე კი, 
მი სი ფა სი შე სა ძლ ოა, რა მდ ენ იმე 
მი ლი ონ დო ლა რს ას ცდ ეს.

– თა ვად ნა კე თო ბა ზე რა შე
გი ძლ იათ გვ ით ხრ ათ?

– ფა ქტ ია, რომ ის და მზ ად ებ
ულ ია დი დგ ვა რო ვა ნი სთ ვის. სა ვა
რა უდ ოდ, რო მე ლი მე ევ რო პუ ლი 
ქვ ეყ ნის მე ფი სთ ვი საც კი. ეს არ ის 
ძა ლი ან სკ რუ პუ ლო ზუ ლი, ძა ლი ან 

მდ იდ რუ ლი, და ხვ ეწ ილი და გე მო
ვნ ებ ია ნი ნა მუ შე ვა რი.

– თქ ვე ნი ვა რა უდ ით, რო გორ 
შე იძ ლე ბო და მო ხვ ედ რი ლი ყო ეს 
ავ ეჯი თბ ილ ის ში?

– რთ ული კი თხ ვაა. ფა ქტ ია, 
ე.წ. შავ ბა ზა რზ ეა შე ძე ნი ლი. 40
იან და 50იან წლ ებ ში ას ეთი ნი
ვთ ები სა მუ ზე უმო სი ვრ ცე ებ იდ ან 
იკ არ გე ბო და და პი რად კო ლე ქც
იე ბში ხვ დე ბო და, რა თქ მა უნ და, 
უკ ან ონ ოდ.
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კოალიციები და პრემიერები

ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

ისე ჩა ნს, თი თქ ოს მთ ელი 
ოპ ოზ იც იის მთ ავ არი სა ზრ უნ
ავი სა ქა რთ ვე ლო ში ვა და მდ
ელი არ ჩე ვნ ებ ის და ნი შვ ნა და 
კრ იზ ის ის (სა აკ აშ ვი ლის დრ ოს 
– პო ლი ტი კუ რის, ახ ლა კი – ეკ
ონ ომ იკ ურ ის) გა ღრ მა ვე ბაა. ის
ინი, ვი ნც ვე რტ იკ ალ ზე სა კმ აოდ 
სი მპ ათ იუ რად გა მო იყ ურ ებ იან, 
ოპ ოზ იც ია ში უკ ვე ან მო თმ ინ
ებ ას კა რგ ავ ენ, ან ფო რმ ას. ნი
ნო ბუ რჯ ან აძ ემ, მა გა ლი თად, 
ორ ივე და კა რგა. თუ მცა, ეს სულ 
სხ ვა ის ტო რი აა. უბ რა ლოდ, მა
გა ლი თი სთ ვის მო ვი ყვ ანე. 

ჰო და, ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის 
მო თხ ოვ ნით, ახ ლა სა პა რლ ამ ენ
ტო ოპ ოზ იც იაც გა მო დის. ეს მა
ვნე ჩვ ევა ვე რც ნა ცი ონ ალ ებ მა 
აი ცი ლეს თა ვი დან.  მათ გა ზა ფხ
ულიშე მო დგ ომ ის ქუ ჩის აქ ცი ებ
ის და ან ონ სე ბის ტრ ად იც იაც გა
და იღ ეს. 

ახ ალი ან ონ სი ას ეთ ია – ლა რის 
კუ რსი 3,5 ნი შნ ულ ზე ავა და ქუ
ჩის აქ ცი ებ იც და იწ ყე ბა, ხა ლხი 
თა ვად გა მო ვა ქუ ჩა ში, ხე ლი სუ
ფლ ება გა და დგ ება და ვა და მდ
ელი სა პა რლ ამ ენ ტო არ
ჩე ვნ ები გა იმ არ თე ბა. 

და რო ცა „ნა
ცი ონ ალ ური მო
ძრ აო ბის“ შე
თ ქ  მ უ  ლ ე  ბ ი ს 
თე  ორ იე  ბსა 
თუ არ ეუ ლო
ბის გე გმ ებ ზე 
სა უბ რო ბენ, 
აქ აქ ცე ნტი 
„მა იდ ან ის“ მო
დე ლზე კე თდ
ება. უბ რა ლოდ, 
მო ვლ ენ ებ ის გა ნვ
ით არ ებ ას თუ და ვა
კვ ირ დე ბით, რა მდ ენ ჯე
რმე შე იც ვა ლა მო ტი ვი. ჯერ 
ამ ბო ბდ ნენ, რომ „მა იდ ანი“ მო ეწ ყო
ბა იმ იტ ომ, რომ ხე ლი სუ ფლ ება არ 
აპ ირ ებს, ხე ლი მო აწ ერ ოს ევ რო კა
ვშ ირ თან ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე
თა ნხ მე ბას; შე მდ ეგ ით ქვა, რომ ხე
ლი სუ ფლ ებ ამ სა ბო ლო ოდ აღ ია რა 
ცხ ინ ვა ლი სა და აფ ხა ზე თის და მო
უკ იდ ებ ლო ბა და რუ სე თი მი სთ ვის 
ოკ უპ ან ტი აღ არ არ ის; ახ ლა „მა იდ
ან ის“ მო წყ ობ ის მი ზე ზად ვა ლუ ტის 
კრ იზ ისი და სა ხე ლდა. თუ მცა, ლა
რმა უკ ვე და იწ ყო გა მყ არ ება.

ოპ ოზ იც ია ოპ ტი მი სტ ურ ად 
გა ნწ ყო ბი ლი არ არ ის. ვა და მდ
ელი არ ჩე ვნ ებ ის ჩა ტა რე ბას ჯერ 
გა ზა ფხ ულ ზე ელ ოდ ნენ, ახ ლა 
შე მო დგ ომ აზე ელ იან. ამ ბო ბენ, 

რომ „ქა რთ ულ ოც ნე ბა ში“ უკ ვე 
მო ბი ლი ზა ცია გა მო ცხ ად და, რომ 
შტ აბ ებ ის და კო მპ ლე ქტ ება და იწ
ყო. ამ ინ ფო რმ აც იას მმ არ თვ ელ 
პა რტ ია ში არ ად ას ტუ რე ბენ. 

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა პა რლ ამ
ენ ტო ოპ ოზ იც ია ით ხო ვს, არ ას აპ
არ ლა მე ნტ ოს კი დი დი იმ ედი აქ ვს, 
რომ არ ჩე ვნ ები ვა და ზე ად რე და

ინ იშ ნე ბა.

რო გო რი იქ ნე ბა ახ ალი პა რლ
ამ ენ ტი? ეს ერ თა დე რთი სა კი თხ
ია, სა დაც პო ლი ტი კუ რი პა რტ იე
ბი თა ნხ მდ ებ იან – უმ რა ვლ ეს ობ
ას, ცა ლკე აღ ებ ული, ვე რც ერ თი 
პა რტ ია ვერ და იკ ავ ებს,  მო მა ვალ 
პა რლ ამ ენ ტში მხ ოლ ოდ ევ რო პუ
ლი ტი პის უმ რა ვლ ეს ობ ის შე ქმ ნა 
იქ ნე ბა შე სა ძლ ებ ელი. ანუ კო ალ
იც იას რა მდ ენ იმე პა რტ ია შე ქმ ნის 

როგორ ემზადებიან 
პარტიები 

არჩევნებისთვის

ბი ძი ნა 
ივ ან იშ ვი ლს 
თა ვი და ნვე 

ურ ჩე ვდ ნენ ახ ალი 
სა ხე ებ ის 

პო ლი ტი კა ში 
შე მო ყვ ან ას, თუ მცა, 
მა შინ ფს ონი ძვ ელ 
სა ხე ებ ზე და იდო 

და ბე ვრ მა მა თგ ან მა 
იმ ედ ები 

გა უწ ბი ლა...

და პი რე ბუ ლი სა გა ზა ფხ ულო 
სა პრ ოტ ეს ტო აქ ცი ები იწ ყე ბა. 
კა ხა კუ კა ვა, გო ჩა ჯო ჯუ ას თან 
ერ თად, მო სა ხლ ეო ბას ოთ ხშ აბ
ათს ჯერ რე სპ უბ ლი კის მო ედ
ან ზე შე კრ ებს და შე მდ ეგ ავ ტო
კო ლო ნით ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლის 
რე ზი დე ნც იი სკ ენ და იძ ვრ ება. 
კუ კა ვას გა ნც ხა დე ბით, ხე ლი
სუ ფლ ებ ას ძა ლა უფ ლე ბის შე
ნა რჩ უნ ებ ის ერ თა დე რთი გზა 
აქ ვს და რჩ ენ ილი – რაც შე იძ ლე
ბა მა ლე და იწ ყოს და პი რე ბუ ლი 
რე ფო რმ ებ ის გა ტა რე ბა, წი ნა
აღ მდ ეგ შე მთ ხვ ევ აში არ ას აპ არ
ლა მე ნტო ოპ ოზ იც ია ასი ათ ას
ია ნი მი ტი ნგ ით იმ უქ რე ბა. 

კა ხა კუ კა ვა, „თა ვი სუ ფა ლი 
სა ქა რთ ვე ლოს“ ლი დე რი:

– ჩვ ენ და გო ჩა ჯო ჯუ ას პა
რტ ია ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლს შე ვა
ხს ენ ებთ მის მი ერ გა კე თე ბულ 
წი ნა სა არ ჩე ვნო და პი რე ბე ბს. ავ
ტო კო ლო ნა შე იკ რი ბე ბა რე სპ
უბ ლი კის მო ედ ან ზე და შე მდ ეგ 
მს ვლ ელ ობა მო ეწ ყო ბა ბი ძი ნა ივ
ან იშ ვი ლის რე ზი დე ნც იი სკ ენ. ძი
რი თა დად თბ ილ ის ის მო სა ხლ ეო
ბა შე იკ რი ბე ბა, თუ მცა რე გი ონ ებ
იდ ან აც ბე ვრი გვ იკ ავ ში რდ ება და 
აქ ცი აში მო ნა წი ლე ობ ის სუ რვ ილს 
გა მო თქ ვა მს. 

– იმ ედი გა ქვთ, რომ ბე ვრი 
ად ამ ია ნი მო ვა?

– ჩვ ენ არ ვჩ ქა რო ბთ, არ არ ის 
ჩვ ენი თვ ით მი ზა ნი, რომ რო მე
ლი მე კო ნკ რე ტულ აქ ცი აზე ასი 
ათ ასი ად ამ ია ნი მო ვი დეს, რა დგ ან 
ღრ მად ვარ და რწ მუ ნე ბუ ლი, ასი 
ათ ასი ად ამ ია ნი აუ ცი ლე ბლ ად 
გა მო ვა და ეს მო ხდ ება ორ თვ ეში, 
თუ მა ნა მდე, ამ ას ჩე მთ ვის დი დი 
მნ იშ ვნ ელ ობა არ აქ ვს. მე მა ქვს 
დი დი აქ ცი ებ ის ორ გა ნი ზე ბის გა
მო ცდ ილ ება და მი ნდა გი თხ რათ, 
რომ სა ზო გა დო ებ აში უკ ვე იმ
დე ნი უკ მა ყო ფი ლე ბაა და გრ ოვ
ებ ული, რომ ას ია თა სი ან აქ ცი ას 
ნა მდ ვი ლად ეყ ოფა ბი ძი ნა ივ ან იშ
ვი ლის წი ნა აღ მდ ეგ. ამ იტ ომ მთ
ავ რო ბას ორი გზა აქ ვს: ან გა ატ

არ ოს რე ფო რმ ები და შე ამ ცი როს 
უკ მა ყო ფი ლე ბა, რაც სა ზო გა დო
ებ აში არ სე ბო ბს, ან და ელ ოდ ოს 
ას ია თა სი ან აქ ცი ას, რო მე ლიც 
მთ ავ რო ბას შე ცვ ლის. 

– უკ ვე გა ჩნ და მო სა ზრ ება, 
რომ შე იძ ლე ბა თქ ვენ ნა ცი ონ
ალ ებ ის და ვა ლე ბით მო ქმ ედ
ებთ?

– რა თქ მა უნ და, მს გა ვსი ჭო
რე ბის გა ვრ ცე ლე ბას ვე ლო დე
ბით, ამ ას მი ზა ნმ იმ არ თუ ლად 
ავ რც ელ ებ ენ სა ხე ლი სუ ფლ ებო 
პრ ოპ აგ ან დი სტ ული სა შუ ალ ებ
ები, ის ევე რო გო რც ად რე ხდ ებ
ოდა, წი ნა მთ ავ რო ბის დრ ოს. უბ
რა ლოდ, მა შინ გვ ბრ ალ დე ბო და, 
რომ რუ სე თის და ვა ლე ბე ბს ვა სრ
ულ ებ დით. დღ ევ ან დე ლი ხე ლი
სუ ფლ ება სა აკ აშ ვი ლის და ვა ლე
ბე ბის შე სრ ულ ებ ას გვ აბ რა ლე ბს, 
სი მა რთ ლე გი თხ რათ, მი ხა რია, 
რა დგ ან ეს კი დევ ერ თხ ელ აჩ ვე
ნე ბს მო ქმ ედი ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
სი სუ სტ ეს.

– აქ ცია ერ თჯ ერ ადი იქ ნე ბა?
– არა, აქ ცი ები გა გრ ძე ლდ ება 

მა ნამ, სა ნამ ეს რე ჟი მი არ და სრ
ულ დე ბა. ჩვ ენ ვი წყ ებთ სა პრ ოტ
ეს ტო აქ ცი ებს, რო მე ლს აც პე რმ
ან ენ ტუ ლი ხა სი ათი ექ ნე ბა. 

– ვი სი ფი ნა ნს ებ ით ხდ ება აქ
ცი ებ ის ორ გა ნი ზე ბა?

– ყვ ელა თვ ით ონ ას ხა მს თა ვის 
ბე ნზ ინს, არ ან აი რი ფი ნა ნს ები ამ 
აქ ცი ებს არ აქ ვს.

„ახ ლე ბის“ ლი დე რმა პი რო ბა 
2012 წლ ის არ ჩე ვნ ებ ის წინ და
დო, თუ მი სი პა რტ ია სა არ ჩე ვნო 
ბა რი ერს ვერ გა და ლა ხა ვდა, ის 
პო ლი ტი კი დან წა ვი დო და. პი რვ
ელი ოქ ტო მბ რის არ ჩე ვნ ებ ში ახ
ლე ბმა 1%ზე ნა კლ ები მი იღ ეს. 
ლი დე რმა პი რო ბა შე ას რუ ლა და 
მას შე მდ ეგ არ ათუ პო ლი ტი კა ზე, 
პი რად ცხ ოვ რე ბა ზე, ბი ზნ ეს სა და 
სა კუ თარ ცხ ოვ რე ბა ზეც კი არ სა
უბ რო ბს. ნე ბი სმ იე რი ში ნა არ სის 
ინ ტე რვ იუ ზე უა რს აც ხა დე ბს და 
მე დი აში ყო ფი ლი პო ლი ტი კო სის 
ამ პლ უა შიც აღ არ ჩნ დე ბა. ეს მი სი 
არ ჩე ვა ნი იყო.

რო გო რც ჩა ნს, პო ლი ტი კუ რმა 
ცვ ლი ლე ბე ბმა მას გა აქ ტი ურ ებ
ის კენ უბ იძ გა, მით უფ რო, რომ 
მი სი გუ ნდ ის წე ვრ ები თა ვი და ნვე 
მი იჩ ნე ვდ ნენ, რომ გა მყ რე ლი ძე 
არ ას წორ ნა ბი ჯს დგ ამ და პო ლი
ტი კის და ტო ვე ბით. სა მა გი ერ ოდ, 
შე იძ ლე ბა თა ვი სუ ფლ ად ით ქვ ას, 
რომ ის ერ თა დე რთი იყო, ვი ნც 
პო ლი ტი კი დან წა სვ ლა ზე გა კე
თე ბუ ლი გა ნც ხა დე ბა შე ას რუ ლა, 
რა დგ ან ძა ლი ან ბე ვრი ფა ქტი იყო 
მა ნა მდ ეც და „ახ ალი მე მა რჯ ვე
ნე ებ ის“ ლი დე რის შე მდ ეგ აც, რო
ცა კო ნკ რე ტუ ლი თა რი ღის წინ 
პი რო ბას დე ბდ ნენ, შე უს რუ ლე
ბლ ობ ის შე მთ ხვ ევ აში პო ლი ტი
კას ვშ ორ დე ბიო, მა გრ ამ წა გე ბის 

შე მთ ხვ ევ აში სა კუ თარ სი ტყ ვე ბს, 
უბ რა ლოდ კი არ ივ იწ ყე ბდ ნენ, 
კა ტე გო რი ული ტო ნით უა რყ ოფ
დნ ენ კი დეც, მს გა ვსი პი რო ბა არ 
და მი დი აო...

2012 წე ლს გა უჩ ინ არ ებ ული 
პო ლი ტი კო სი, რო გო რც ამ ბო
ბენ, მო ლა პა რა კე ბე ბს აწ არ მო ებს 
სა კუ თარ გუ ნდ თა ნაც და ნა ცი
ონ ალ ებ თა ნაც. არ არ ის გა მო რი
ცხ ული, და ვით გა მყ რე ლი ძე ჯერ 
სა კუ თარ პა რტ იას და უბ რუ ნდ ეს 
და ამ ის შე მდ ეგ ახ ლად შე ქმ ნილ 
კო ალ იც ია შიც გა წე ვრ ია ნდ ეს. 
რო გო რც „პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ გა
ხდა ცნ ობ ილი  „ახ ალი მე მა რჯ ვე
ნე ები“ ნა ცი ონ ალ ებ ის წე ვრ ებ თან 
კო ალ იც იის შე ქმ ნა ზე აქ ტი ურ ად 
სა უბ რო ბენ. ინ ფო რმ აც იას „ახ
ალი მე მა რჯ ვე ნე ებ ის“ წა რმ ომ
ად გე ნლ ები ჯე რჯ ერ ობ ით უა რყ
ოფ ენ. ის ინ იც, „თა ვი სუ ფა ლი დე
მო კრ ატ ებ ის“ მს გა ვს ად, ფი ქრ ობ
ენ, რომ ნა ცი ონ ალ ებ თან ერ თად 
გა მო ჩე ნა ნე ბი სმ იერ პო ლი ტი
კურ სც ენ აზე მა თთ ვის სა ბო ლოო 
და სა მა რე ბის გა რა ნტი გა ხდ ება. 
ახ ლე ბის წე ვრ ებ მა 2012 წლ ის შე
მდ ეგ უკ ვე ბე ვრ ჯერ გა ნა ცხ ად ეს 
უა რი სხ ვა და სხ ვა სა პრ ოტ ეს ტო 
აქ ცი აში მო ნა წი ლე ობ აზე მხ ოლ
ოდ და მხ ოლ ოდ იმ მი ზნ ით, რომ 
ის კო ნკ რე ტუ ლი აქ ცია ნა ცი ონ
ალ ებ თან ას ოც ირ დე ბო და. 

და ვით გა მყ რე ლი ძე 
პო ლი ტი კა ში ბრ უნ დე ბა

არ ას აპ არ ლა მე ნტო ოპ ოზ იც ია 
100-ათ ას ია ნი მი ტი ნგ ით იმ უქ რე ბა
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კოალიციები და პრემიერები
და მთ ავ რო ბა საც ის და აკ ომ პლ
ექ ტე ბს.   

პო ლი ტი კუ რმა კი ნკ ლა ობ ამ 
თა ვი სი შე დე გი გა მო იღო, ნა ცე ბი 
და ქო ცე ბი იმ დე ნად დიდ დრ ოს 
უთ მო ბენ და მნ იშ ვნ ელ ობ ას ან იჭ
ებ ენ ერ თმ ან ეთ ის ლა ნძ ღვ ას, რომ 
„პრ აი მტ აი მის“ ქუ ჩის გა მო კი თხ
ვე ბში სა ინ ტე რე სო ტე ნდ ენ ცია 
გა მო ჩნ და – ახ ალ გა ზრ დო ბა პო
ლი ტი კა ში ახ ალი თა ობ ის გა მო ჩე
ნას ელ ოდ ება. 

თუ მცა, ექ სპ ერ ტე ბის ვა რა უდ
ით, ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ ის შე
მთ ხვ ევ აში პო ლი ტი კურ ძა ლე ბს 
შე სა ძლ ოა, გა ნა ხლ ებ ის თვ ის დრო 
არ ეყ ოთ და მწ ვა ვე კო ნკ ურ ენ ცი
ისა და და პი რი სპ ირ ებ ის ფო ნზე 
სა არ ჩე ვნო რი ნგ ზე კა რგ ად ცნ ობ
ილი ძვ ელი სა ხე ები ავ იდ ნენ. 

არ ას აპ არ ლა მე ნტ ოდ ან და ვი
წყ ოთ:

აქ ლი დე რის პო ზი ცი ებს ჯერ 
მა ინც ნი ნო ბუ რჯ ან აძე ინ არ ჩუ
ნე ბს, თუ მცა ის ერ თა დე რთი პრ
ორ უს ული გა ერ თი ან ება არ არ ის. 
არ გა მო რი ცხ ავ ენ, რომ ნა ტოს მო
წი ნა აღ მდ ეგე სხ ვა ძა ლე ბიც სა არ
ჩე ვნ ოდ სწ ორ ედ მა სთ ან გა ერ თი
ან დნ ენ და ერ თი დი დი კო ალ იც ია 
შე ქმ ნან, ლო ზუ ნგ ით: „არ გვ ინ და 
ნა ტო, სა ქა რთ ვე ლო პრ ოქ არ თუ
ლი უნ და იყ ოს!“  რა თქ მა უნ და, 
მას სა თა ვე ში ნი ნო ბუ რჯ ან აძე 
ჩა უდ გე ბა და მთ ავ რო ბის და კო მპ
ლე ქტ ებ ის დრ ოს აც ივ აჭ რე ბს. 

ნი ნო ბუ რჯ ან აძ ეს პა რლ ამ ენ
ტის თა ვმ ჯდ ომ არ ეო ბა აღ არ და
აი ნტ ერ ეს ებს, მან ეს პო ზი ცი ები 
ორი ვა დით გა ია რა. პრ ემ იე რო ბის 
სუ რვ ილი შე იძ ლე ბა, აქ ვს თუ მცა, 
სა ეჭ ვოა, პა რლ ამ ენ ტში სა რფ ია
ნად ვა ჭრ ობ ის თვ ის სა ჭი რო რა
ოდ ენ ობ ის ად გი ლე ბი და იკ ავ ოს. 
პრ ემ იე რო ბი სთ ვის მას ძა ლე ბი არ 
ეყ ოფა. ეს ეც რომ არა, ბუ რჯ ან აძ
ის ქა რთ ული ოც ნე ბა ყო ვე ლთ ვის 
მა ინც პრ ეზ იდ ენ ტო ბა იყო. აკი 
რა მდ ენ იმე დღ ის წინ გა ნა ცხ ადა 
კი დეც: დი ახ, აუ ცი ლე ბლ ად გა ვხ
დე ბი პრ ეზ იდ ენ ტიო. 

ვინ მი იჩ ნე ვა მის პა რტ ნი ორ
ად? რო გო რც ჩა ნს, ყვ ელა, ვი ნც 
ნა ტოს წი ნა აღ მდ ეგ ია და პო ლი ტი
კა ში პრ ოქ არ თულ მი მდ ინ არ ეო ბას 
აღ ია რე ბს. ას ეთ ია, მა გა ლი თად, 
„ფო რუ მი“. არ არ ის გა მო რი ცხ
ული, მო მა ვალ არ ჩე ვნ ებ ში გუ ბაზ 
სა ნი კი ძე და კა ხა შა რტ ავა სწ ორ
ედ ნი ნო ბუ რჯ ან აძ ის კო ალ იც ია ში 
აღ მო ჩნ დნ ენ. ის ევე რო გო რც ირ მა 
ინ აშ ვი ლი სა და თა რხ ანმო ურ ავ ის 
პო ლი ტი კუ რი დუ ეტი.

რაც შე ეხ ება სა პა რლ ამ ენ ტო 
ოპ ოზ იც იას, ვა ლე რი გე ლბ ახ ია
ნის ვა რა უდ ით, „ნა ცი ონ ალ ური 
მო ძრ აო ბა“ არ ჩე ვნ ებ ში სხ ვა სუ
ბი ექ ტე ბს არ გა იე რთ ია ნე ბს და 
სა არ ჩე ვნო რი ნგ ზე მა რტო ავა. 
თუ მცა, არ სე ბო ბს სხ ვა მო სა
ზრ ებ აც – ნა ცი ონ ალ ებს 
პლ უს ირ აკ ლი ალ ას
ან ია. გე ლბ ახ ია ნის 
მო სა ზრ ებ ით, თა ვი
სუ ფა ლი დე მო კრ
ატ ები და რე სპ უბ
ლი კე ლე ბი ერთ 
სა ერ თო კო ალ
იც იას გა აკ ეთ
ებ ენ.

სხ ვა თა შო
რის, არ არ ის 
გ ა  მ ო  რ ი  ც ხ 
ული, ამ კო
ალ იც იას ახ
ლე ბიც შე უე
რთ დნ ენ და 
მა შინ ალ ია
ნსი ძვ ელი სა
ხით აღ დგ ება. 
მა თი ლი დე რი 
კი ძვ ელ ებ ურ ად 
ირ აკ ლი ალ ას ან ია 
იქ ნე ბა. თუ მცა, ამ 
მო სა ზრ ებ ას სკ ეპ
ტი კო სე ბიც ჰყ ავს და 
მა თაც სა კუ თა რი არ
გუ მე ნტი აქ ვთ. ერთ
ერ თი ძვ ელ ან და ზი სა 
არ იყ ოს, ორ ჯერ ერთ 
მდ ინ არ ეში არ შე დი ან...

ახ ლე ბი ამ ბო ბენ, რომ სა უბ
რე ბი რა იმე სა ხის კო ალ იც იე ბზე 
ჯერ არ და წყ ებ ულა. შე სა ბა მი
სად, კო ნკ რე ტუ ლი მო ნა ხა ზიც კი 
არ არ სე ბო ბს. 

სხ ვა თა შო რის, ახ ლე ბი ყო ვე
ლთ ვის იყ ვნ ენ და კა ვშ ირ ებ ულ ნი 
ბა დრი პა ტა რკ აც იშ ვი ლთ ან. იგ
ივე ვა ლე რი გე ლბ ახ ია ნი არ 
გა მო რი ცხ ავს, რომ პა ტა
რკ აც იშ ვი ლის ოჯ ახს პო
ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბი 
ჰქ ონ დეს:

– ბა დრ ის სა ხე ლი 
ყო ვე ლთ ვის მუ შა ობ
და, პა ტა რკ აც იშ ვი ლის 
მი მა რთ ნო სტ ალ გია 
ის ევ არ სე ბო ბს. ოჯ ახს 
ფი ნა ნს ური რე სუ რსი 
აქ ვს და შე სა ბა მი სად, 
არ არ ის გა მო რი ცხ
ული, მის გა რშ ემო გა
რკ ვე ული პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლე ბი გა მო ჩნ დნ ენ. 

სხ ვა თა შო რის, ერთ
ერ თი ინ ფო რმ აც იით, ირ აკ
ლი რუ ხა ძე, რო მე ლიც ბა დრი 

პა ტა რკ აც იშ ვი ლის ბი ზნ ეს პა რტ
ნი ორი, „სა ლფ ორდ ჯო რჯ იას“ 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი იყო,  პო ლი ტი კა
ში ჩა რთ ვას აპ ირ ებს. ვა ლე რი გე

ლბ ახ ია ნი არ გა მო რი ცხ ავს, რომ 
რუ ხა ძეს პო ლი ტი კუ რი ამ ბი ცი ები 
გა უჩ ნდ ეს:

– ვფ იქ რობ, მას პო ლი ტი კუ
რი ამ ბი ცი ები ექ ნე ბა. ად ამ ია ნს, 
რო მე ლს აც იმ დე ნი ამ ბი ცია აქ ვს, 
რომ ოჯ ახ ის ბი ზნ ეს პი რა მი დას 
სა თა ვე ში მო ექ ცა, რა გა სა კვ
ირ ია, რომ პო ლი ტი კუ რი ინ ტე

რე სე ბიც გა უჩ ნდ ეს. თუ მცა, 
ყვ ელ ას, ვი ნც ბა დრ ის სა ხე ლის 
გა მო ყე ნე ბას შე ეც დე ბა პო ლი ტი
კა ში, ძა ლი ან გა უჭ ირ დე ბა, თუ კი 
ვი თა რე ბას ბა დრ ის პა რტ იის წე
ვრ ებ თან არ გა არ კვ ევს. ამ ჯე რად 
მე ტს არ აფ ერს ვი ტყ ვი.

რო გორ გა ნვ ით არ დე ბა მო ვლ
ენ ები, ძნ ელი სა თქ მე ლია. თუ მცა, 
რო გო რც ცნ ობ ილ ია, ირ აკ ლი 
რუ ხა ძის პო ლი ტი კუ რი ამ ბი ცია 
პრ ემ იე რო ბაა. ამ ბო ბენ, რომ ამ 
მი მა რთ ულ ებ ით გა რკ ვე ული ნა
ბი ჯე ბის გა და დგ მაც იგ ეგ მე ბა. 

ბა დრ ის ოჯ ახს ახ ლა არ ამ ხო
ლოდ ფი ნა ნს ები, ტე ლე ვი ზი აც 
აქ ვს, ეს კი პო ლი ტი კუ რი კა რი ერ
ის თვ ის ორი მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ინ
სტ რუ მე ნტ ია. 

ყვ ელ აზე დი დი კი თხ ვის ნი შნ
ები მა ინც „ქა რთ ულ ოც ნე ბა სთ ან“ 
და კა ვშ ირ ებთ არ ის. ამ მი მა რთ

ულ ებ ით ბე ვრი რამ გა ურ კვ ევ
ელ ია. პა რტ ია ახ ალ სა ხე ებს 

ეძ ებს და ეს ლო გი კუ რია. 
სხ ვა თა შო რის, ბი ძი ნა ივ
ან იშ ვი ლს თა ვი და ნვე ურ
ჩე ვდ ნენ ახ ალი, სმ არ ტი 
სა ხე ებ ის პო ლი ტი კა ში 
შე მო ყვ ან ას, თუ მცა, 
მა შინ ფს ონი ძვ ელ სა
ხე ებ ზე და იდო, ბე ვრ მა 
მა თგ ან მა იმ ედ ები გა უწ
ბი ლა, ბე ვრ იც იმ დე ნად 
აგ რე სი ული და რა დი კა

ლუ რი გა ხდა, რომ სა ზო
გა დო ებ აში პო პუ ლა რო ბა 

და კა რგა. 
ვა რა უდ ობ ენ, რომ ის კო

ალ იც იას შე ინ არ ჩუ ნე ბს მრ ეწ
ვე ლე ბთ ან და კო ნს ერ ვა ტო რე ბთ

ან. ზო გი ერ თე ბის გა თვ ლე ბით, 
მმ არ თვ ელ კო ალ იც ია ში ად გი ლის 
შე ნა რჩ უნ ებ ას რე სპ უბ ლი კე ლე
ბიც შე ეც დე ბი ან. 

რო გო რც ჩა ნს, სა არ ჩე ვნო რი
ნგ ზე მხ ოლ ოდ კო ალ იც იე ბი ავ
ლენ. თუ მცა, ვა ლე რი გე ლბ ახ ია ნი 
მი იჩ ნე ვს, რომ კო ალ იც იის სი დი
დეც და რა ოდ ენ ობ აც მხ ოლ ოდ 
ახ ალი კო ნს ტი ტუ ცი ის მო დე ლზე 
იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი. ანუ ყვ
ელ აფ ერი იმ აზე იქ ნე ბა და მო კი
დე ბუ ლი, და რჩ ება თუ გა უქ მდ ება 
მა ჟო რი ტა რუ ლი სტ რუ ქტ ურა. 
თუ პა რლ ამ ენ ტში მა ჟო რი ტა რე
ბს აღ არ ავ ირ ჩე ვთ,  მა შინ დი დი 
კო ალ იც იე ბის შე ქმ ნის აუ ცი ლე
ბლ ობ აც ნა კლ ებ ად და დგ ება, მი
იჩ ნე ვს გე ლბ ახ ია ნი. 

ასე რომ, ჯე რჯ ერ ობ ით ყვ ელ
აფ ერი ვე რს იე ბის დო ნე ზეა. რო
გორ გა ნვ ით არ დე ბა მო ვლ ენ ები, 
ამ ის ზუ სტი გა ნს აზ ღვ რა და ან ალ
იზი ექ სპ ერ ტე ბს ძა ლი ან უჭ ირთ. 

რა სი ახ ლე ები გვ ელ ის 
სა არ ჩე ვნო რი ნგ ზე?

მო მა ვალ არ ჩე ვნ ებ ში, შე სა ძლ
ოა, ორი ახ ალი ფი გუ რა გა მო ჩნ
დეს. ბა დრი პა ტა რკ აც იშ ვი ლის 
ოჯ ახ ის ინ ტე რე სე ბი, რო მლ ის 
წა მყ ვა ნი და გა მწ ევი ძა ლაც ირ
აკ ლი რუ ხა ძე იქ ნე ბა; ელ ოდ ებ იან 
ლე ვან ვა სა ძის გა აქ ტი ურ ებ ას აც, 
რო მე ლს აც მხ არს უჭ ერს ეკ ლე
სი ის გა რკ ვე ული ნა წი ლი და ას
ევე, იმ ლო ზუ ნგ ის მო მხ რეა, რო
მე ლიც პრ ორ უს ობ ას „რბ ილ ად“ 
გა მო ხა ტა ვს – „არა ნა ტოს, ჩვ ენ 
პრ ოქ არ თვ ელ ები ვა რთ!!!“ ვა ლე
რი გე ლბ ახ ია ნი მი იჩ ნე ვს, რომ ის, 
თა ვი სი გა მო ჩე ნით, მა ინც გი ორ
გი მა რგ ვე ლა შვ ილ ის ფრ თას წა
რმ ოა დგ ენს პა რლ ამ ენ ტში.

გა მო დის, რომ სა არ ჩე ვნო რი
ნგ ზე ერ თი მს ხვ ილი ცე ნტ რა ლუ
რი მო თა მა შე იქ ნე ბა „ქა რთ ული 
ოც ნე ბა“. აქ ექ სპ ერ ტე ბი სრ ულ
იად გა ნს ხვ ავ ებ ულ მო სა ზრ ებ ებს 
გა მო თქ ვა მენ. ბე ვრი მა ინც მი იჩ
ნე ვს, რომ ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი კო
ალ იც იის სა არ ჩე ვნო სი ის პი რვ ელ 
ნო მრ ად და სა ხე ლდ ება. პი რა დად 
მე მე ეჭ ვე ბა, ეს უკ ვე მა რც ხის 
აღ ია რე ბა იქ ნე ბა, რა დგ ან აც პო
ლი ტი კა ში და ბრ უნ ება მო უწ ევს 
და მე ორ ეც, თუ კი პო ლი ტი კა ში 
ახ ალ თა ობ ას აძ ლე ვს გზ ას, მა შინ 
ეს შა ნსი ბო ლო მდე უნ და მი სც ეს. 

მმ არ თვ ელ კო ალ იც ია ში ჯე
რჯ ერ ობ ით ორი ლი დე რი იკ ვე
თე ბა – ღა რი ბა შვ ილი და კა ლა
ძე. 

პრ ოდ ას ავ ლურ ფლ ან გზე 
ორი ლი დე რი იო მე ბს – ირ აკ
ლი ალ ას ან იას კო ალ იც ია და 
მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის მო ძრ
აო ბა. 

პრ ორ უს ულ ფლ ან გზე კი 
შე სა ძლ ოა, ერ თმ ან ეთს ნი ნო 
ბუ რჯ ან აძე და ლე ვან ვა სა ძე 
და უპ ირ ის პი რდ ნენ. 

ირ აკ ლი ალ ას ან იას, ნი ნო 
ბუ რჯ ან აძ ის მს გა ვს ად, პრ
ეზ იდ ენ ტო ბა სუ რს და პა რლ
ამ ენ ტში სწ ორ ედ ამ ოც ნე ბი
სთ ვის იბ რძ ოლ ებს.

ბუ რჯ ან აძ ისა და ალ ას ან
ია სგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ით, პრ ემ
იე რო ბას უმ იზ ნე ბენ ვა სა ძე და 
რუ ხა ძე. თა ვის ფს ონს წა რმ ოა
დგ ენს „ქა რთ ულ ოც ნე ბა საც“. 
აქ, რო გო რც უკ ვე აღ ვნ იშ ნეთ, 
ჯე რჯ ერ ობ ით ღა რი ბა შვ ილი 
და კა ლა ძე ლი დე რო ბენ.

„თუმცა ყველას, ვინც ბადრის 
სახელის გამოყენებას შეეცდება 

პოლიტიკაში, ძალიან გაუჭირდება, 
თუკი ვითარებას ბადრის პარტიის 

წევრებთან არ გაარკვევს. 
ამჯერად მეტს არაფერს ვიტყვი“

პატარკაციშვილების 
ოჯახის პოლიტიკური 
ინტერესები, ვინ არის 
ირაკლი რუხაძე და რას 

უთვლის მას ვალერი 
გელბახიანი

ირაკლი რუხაძე
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სა ლო მე ჭა ჭუა და გი ორ გი ვა
რდ ოს ან იძე გა იყ არ ნენ. ამ აზე უკ ვე 
ერ თი თვ ეა კუ ლუ არ ებ ში სა უბ რო
ბენ. რუ ბრ იკა „ერ თი დღ ის თვ ის“ 
წყ ვი ლის გა და ღე ბა რომ გვ ინ დო და, 
სა მჯ ერ სა ეჭ ვოდ გა და გვ იდ ეს ფო
ტო სე სია. მი ზე ზად მუ დმ ივი მო უც
ლე ლო ბა და ას ახ ელ ეს. პი რვ ელი ეჭ ვი 
მა შინ გა გვ იჩ ნდა, აქ რა ღაც ისე ვერ 
იყო. გა სულ პა რა სკ ევს „პრ ოფ ილ ში“ 
თა ნა მე წყ ვი ლე სთ ან ერ თად მი სუ ლმა 
ჭა ჭუ ამ კი ეჭ ვი თი თქ ოს გა ამ ყა რა. 
მა ია ას ათ ია ნის შე კი თხ ვა ზე  თქ ვე
ნი ოჯ ახი და ინ გრა, მა რთ ალ ია?  სა
ლო მემ პა სუ ხის გა ცე მა არ ის ურ ვა 
 ამ აზე არ ან აი რი კი თხ ვა რა, სა ერ
თოდ. ახ ალ უკ რა ინ ელ მე წყ ვი ლე ზე 
კი დი დი გა ტა ცე ბით სა უბ რო ბდა. 20 
ოქ ტო მბ რი დან  „მა რა ოზე“ წყ ვი ლს 
„ცე კვ ის გა კვ ეთ ილ ები“ მი ჰყ ავ და. 
დე კე მბ რის შე მდ ეგ გა და ცე მა ეთ ერ
ში არ გა სუ ლა. 

ჭა ჭუავა რდ ოს ან იძ ის წყ ვი ლი უკ ვე 
ორი წე ლია სა ზო გა დო ებ ის ყუ რა დღ
ებ ის ცე ნტ რშ ია.  ერ თმ ან ეთს მი უზ იკ
ლი დან  „ვე რის უბ ნის მე ლო დი ები“ 
იც ნო ბენ. გა თა ნა მე დრ ოვ ებ ული ვე რს
ია ფრ ან გმა ქო რე ოგ რა ფმა და რე ჟი სო
რმა რე და ბე ნი ფო რტ ემ და დგა. მა თი 
რო მა ნი სკ ან და ლით და იწ ყო, „ცე კვ ავ
ენ ვა რს კვ ლა ვე ბში“ მო ნა წი ლე ობ ის ას 
ერ თმ აც მი ატ ოვა შე ყვ არ ებ ული და მე
ორ ემ აც. ეს იო ლი გა და სა ტა ნი არც ერ
თი მხ არ ის თვ ის არ ყო ფი ლა. სა ლო მე 
გი ორ გის გა მო რვ აწ ლი ან სი ყვ არ ულ ის 
ის ტო რი ას გა მო ეთ ხო ვა და თა ვის კო
ლე გას, მო ცე კვ ავე გი გი გა ჩე ჩი ლა ძეს 
და შო რდა. გი ორ გის შე ყვ არ ებ ულ იც 
მი სი კო ლე გა, მს ახ იო ბი თა მთა შა
ლა მბ ერ იძე იყო, წყ ვი ლი სა მი წე ლი 
ხვ დე ბო და ერ თმ ან ეთს. „პი რვ ელი და
ნა ხვ ის თა ნა ვე მო ვი ხი ბლე კი არა, „გა
ვჭ ედე“, იქ უა მრ ავი მო დე ლი, ლა მა ზი 
გო გო ტრ ია ლე ბდა, მა გრ ამ თა მთა რომ 
და ვი ნა ხე, გა რშ ემო ყვ ელა და ყვ ელ აფ
ერი წა იშ ალა, გა და ვი რიე“. თა მთა რუ
სთ ავ ელ ის თე ატ რში შე ყვ არ ებ ულ ის 
სა გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ოდ ყვ ელა ლა ივ კო
ნც ერ ტზე და დი ოდა. შო უში და წყ ებ ულ 
რო მა ნზე კუ ლუ არ ულ ად სა უბ რო ბდ
ნენ, თუ მცა პი რვ ელ ად წყ ვი ლმა ჩვ ენი 

თა ვი დან და წყ ება არ გჭ ირ დე ბა. 24სა
ათ ია ნი მე გო ბრ ობა გვ ქო ნდა. და იწ ყო 
პი კნ იკ ები, სა მე გო ბრ ოს თან ერ თად 
ოთ ხი მა ნქ ან ით ერ თად ვმ ოძ რა ობ დით. 
ასე გა და იზ არ და და გა და იზ არ და... 
ახ ლა კა რგ ად ვარ და ჩუ მად ვარ. ურ
თი ერ თო ბა ზე ყო ვე ლგ ვა რი სა ხე ლის 
და რქ მე ვის გა რე შე ვარ კა რგ ად. მე ზი
ზღ ება რა ღა ცას რომ ვა რქ მევ. ამ აზე 
უკ ვე წა ვი ტე ხე ცხ ვი რი. მი ვხ ვდი, რომ 
ჩე მს პი რა დზე ბე ვრი ვი ლა პა რა კე და 
ეს იმ იტ ომ არ მო მი ვი და, რომ გა მჟ ღა
ვნ ება მი ნდ ოდა. უბ რა ლოდ, მა შინ ძა
ლი ან კა რგ ად ვი ყა ვი. ალ ბათ, ბე ვრ საც 
ვლ აპ არაკ ობ დი. მე რე მი ვხ ვდი, რომ 
პი რა დუ ლი იმ დე ნად კა რგი სი ტყ ვაა, 
რომ ბე ვრს ნი შნ ავს. უფ რო მე ტად აღ
არ და ვკ ონ კრ ეტ დე ბი. მე კა რგ ად ვარ, 
სა ლო მეც კა რგ ად აა. ვი საც გა უხ არ დე
ბა, გა უხ არ დეს, ვი საც არა და ნუ გა უხ
არ დე ბა“.  ექ სკ ლუ ზი ურ ად გვ ით ხრა 
მა შინ მს ახ იო ბმა. ეს ამ ბა ვი ჩვ ენი მე შვ
ეო ბით გა ხმ აუ რდა კი დეც. 

 შა რშ ან თე ბე რვ ალ ში წყ ვი ლმა ჯვ
არი სვ ეტ იც ხო ვე ლში და იწ ერა. ცხ ოვ
რე ბაც ბე დნ იე რად და იწ ყეს. მა ნა მდე კი 
გი ორ გიმ წი ნა სა ახ ალ წლ ოდ ბა ნკ იდ ან 
სო ლი დუ რი სე სხი აი ღო, რომ ნუ ცუ ბი
ძის პლ ატ ოზე ბი ნა ეყ იდა და სა ცხ ოვ
რე ბლ ად სა ლო მე სთ ან ერ თად გა და ვი
და. ბი ნა ერ თო ბლ ივ ად მო აწ ყეს. „170 
000 ლა რი მა ქვს ვა ლი და მე ღა და ვე ბი
ან, ღა მე რო გორ გძ ინ ავ სო. გა ჭი რვ ებ ის 
ფა სიც ვი ცი, მუ შა ობ ის ფა სიც, ვი ცი რა 
შე მი ძლ ია და იმ ედი მა ქვს, ყვ ელ აფ ერი 
კა რგ ად იქ ნე ბა“, ინ ტე რვ იუ ში ამ ბო ბდა 
გი ორ გი.

სა ლო მე „თე ლას“ სტ უდ იი დან წა მო
ვი და და თა ვი სი ცე კვ ის სტ უდ ია „პრ აიმ 
დე ნსი“ გა ხს ნა. (სტ უდ იის ფე ის ბუ ქგ
ვე დრ ზე შე სუ ლს ახ ალ მე წყ ვი ლე სთ ან, 
მა ქს იმ რი ჟი კო ვთ ან ერ თად გა და ღე ბუ
ლი სე ლფი და გხ ვდ ებ ათ) ახ ლად და ქო
რწ ინ ებ ული გი ორ გი კი შა რშ ან პრ ეს ას 
ას ეთ ინ ტე რვ იუს აძ ლე ვდა.

„2014 წლ ის და სა წყ ისი ძა ლი ან იღ
ბლ ია ნი აღ მო ჩნ და, რა დგ ან რა მდ ენ იმე 
ად გი ლზე და ვი წყე მუ შა ობა, მა ნქ ანა 
გა მო ვც ვა ლე, სა ხლი ვი ყი დე და, რაც 
ყვ ელ აზე მთ ავ არ ია, სა ყვ არ ელ ქა ლთ ან 
ერ თად და ვი წყე ცხ ოვ რე ბა. ერ თმ ან ეთ
ის თვ ის დი დი სტ იმ ული ვა რთ, ერ თი
მე ორ ეს გვ ერ დში ვუ დგ ავ ართ, ამ იტ ომ 
ჩვ ენს ცხ ოვ რე ბა ში ყვ ელ აფ ერი მა გრ ად 

მი დის. ცა ლკე ცხ ოვ რე ბა, მით უმ ეტ ეს, 
სა ყვ არ ელ ად ამ ია ნთ ან ერ თად, ძა ლი ან 
მა გა რი ყო ფი ლა“. 

იმ დრ ოს შვ ილ ის ბე დნ იე რე ბით სა

ვსე და ვით ვა რდ ოს ან იძე (გი ორ გის მა
მა) პრ ეს ას თა ვის ემ ოც იე ბს უზ ია რე
ბდა. „გი ორ გიმ მე ორე ად გი ლზე გა და
ინ აც ვლა, პი რვ ელი ად გი ლი სა ლო სია. 
ჩე მი ოც ნე ბა იყო, ქა ლი შვ ილი მყ ოლ

ოდა და სა ლო მყ ავს ახ ლა. ულ ამ აზ ესი 
ქა ლი შვ ილი მა ჩუ ქეს ღმ ერ თმა და გი ომ. 
ძა ლი ან მი ნდ ოდა, ას ეთი ლა მა ზი რძ
ალი მყ ოლ ოდა. სა ლო მე ლა მა ზი არ ამ
ხო ლოდ ფი ზი კუ რა დაა, მი ნი მუ მი, ათი 
იმ დე ნი ში ნა გა ნი სი ლა მა ზე აქ ვს!“.

იყო პე რი ოდი, რო დე საც სა ლო მეს 
ხე რხ ემ ლის პრ ობ ლე მა შე ექ მნა და მზ
რუ ნვ ელი ქმ არი მას მა სა ჟე ბს და მკ
ურ ნა ლო ბის კუ რსს არ აკ ლე ბდა. „ას
ეთი პრ ობ ლე მე ბი მო ცე კვ ავ ეე ბს და 
სპ ორ ტულ ტა ნმ ოვ არ ჯი შე ებს ხშ ირ ად 
ექ მნ ებ ათ, აქ ტი ური ვა რჯ იშ ის გა მო 
ხე რხ ემ ალი „გა მი ცვ და“ შა რშ ან მა ის ში 
ხუ მრ ობ და სა ლო მე. 

 ახ ალ ტე ლე ვი ზი აში წყ ვი ლს გა და
ცე მის წა ყვ ანა შე სთ ავ აზ ეს. „მა რა ოზე“ 
მი ჰყ ავ დათ „ცე კვ ის გა კვ ეთ ილ ები“. 

გი ორ გი ფი ქრ ობ და, რომ სა ლო მე 
წა მყ ვა ნო ბას კა რგ ად მო ერ გო და თუ 
თა ვის დრ ოზე მე უღ ლე ცე კვ ას ას წა
ვლ იდა,  გა და ცე მი სთ ვის ის ცდ ილ ობ და 
სა ლო მე მე ტყ ვე ლე ბა ში ევ არ ჯი შე ბი ნა. 

„სა ხლ ში გა კვ ეთ ილ ებს ვუ ტა რებ 
ენ ის გა სა ტე ხე ბში, სუ ნთ ქვ ის სა ვა რჯ
იშ ოე ბში, დი აპ აზ ონ ის გა ნა წი ლე ბა ში. 
სხ ვა თა შო რის, კა რგ ად ით ვი სე ბს. ეს 
გო გო ყვ ელ აფ ერ ში ნი ჭი ერი გა მო დგა“.

წყ ვი ლის და შო რე ბას ის ფა ქტ იც ად
ას ტუ რე ბს, რომ ეს გა და ცე მა ეთ ერ ში 
აღ არ გა დის. ამ აზე კო მე ნტ არ ის გა კე
თე ბა „მა რა ოს“ დი რე ქტ ორს მა ია ას ათ
ია ნს ვთ ხო ვე.

 მა ია, რა ტომ არ გა დის „ცე კვ ის 
გა კვ ეთ ილ ები?“

 ეს გა და ცე მა გა ჩე რდა, მა
გრ ამ არა არ ხის მი ზე ზით. მე ტს 
ვე რა ფე რს გე ტყ ვით. 

გა მო დის, რომ წყ ვი ლმა 
თა ვი სი გა და წყ ვე ტი ლე ბით 
და ხუ რა გა და ცე მა. თუ და
შო რდ ნენ რა ეგ ად აც ემ ებ
ოდ ათ? 

პრ ეს ას თან სა უბ არი არ 
სუ რს სა ლო მეს. მან ჩვ ენს ზა
რს ასე უპ ას უხა. 

სა ლო მე ჭა ჭუა: არ ან აირ 
ინ ტე რვ იუს არ ვა ძლ ევ ამ 
თე მა სთ ან და კა ვშ ირ ებ ით 
და მე ორ ედ ამ თე მა ზე არ 
და მი რე კოთ. მა დლ ობა, ნა
ხვ ამ დის. 

მა სთ ან შე და რე ბით 
ლო ია ლუ რი აღ მო ჩნ და 
გი ორ გი.

გი ორ გი ვა რდ ოს ან
იძე: არ მი ნდა ამ ეტ აპ ზე 
კო მე ნტ არ ის გა კე თე ბა. 
მო დი, ყვ ელ ას აზ რსა და 
სუ რვ ილს პა ტი ვი ვც ეთ. 

 ერ თგ ვა რად გვ იდ
ას ტუ რებ გა ყრ ის ამ ბა
ვს?

 ეგ, მო დი ვი საც რო
გორ უნ და, ისე გა და წყ
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my View

გა ზე თის მე შვ ეო ბით აღ ია რა, რომ 
ერ თმ ან ეთი უყ ვა რდ ათ, თა ვს ბე დნ იე
რად გრ ძნ ობ დნ ენ და არ იც ოდ ნენ, რა 
იქ ნე ბო და მო მა ვა ლში. „ასე ხმ ამ აღ ლა 
ჯერ ვერ ვი ტყ ვი, რომ შე ყვ არ ებ ული 
ვარ. ვნ ახ ოთ, რა რო გორ იქ ნე ბა. ეს 
დრ ოზე და ურ თი ერ თო ბა ზეა და მო
კი დე ბუ ლი“,  ამ ბო ბდა სა ლო მე... „ვე
რა ვის და ვუ შლი, რომ ჩე მს პი რა დზე 
ილ აპ არ აკ ონ, თუ მცა მე კი მე ცი ნე ბა 
ჭო რე ბზე. ილ აპ არ აკ ებ ენ, და იღ ლე ბი
ან და მა გრ ად არ მა ინ ტე რე სე ბს. სი მა
რთ ლე ვი ცი მე და ჩე მმა ახ ლო ბლ ებ მა. 
ცუ დად არ გა მი გოთ, სხ ვე ბი არ მა ინ
ტე რე სე ბს. პრ ოე ქტი რომ და სრ ულ
და, მე და თა მთა და ვშ ორ დით, მე რე 
და ემ თხ ვა და გი გი და სა ლო მე და შო
რდ ნენ. მე და სა ლო მე ძა ლი ან ახ ლო 
მე გო ბრ ები ვი ყა ვით. თვენა ხე ვა რია 
მე გო ბრ ობა სხ ვა რა მე ში გა და გვ ეზ
არ და. მე გო ბრ ობ იდ ან სი ყვ არ ულ ში 
გა და ზრ დი ლი ურ თი ერ თო ბა ძა ლი ან 
მყ არ ია. გა პრ ან ჭვა და ურ თი ერ თო ბის 

სალომე ჭაჭუა და გიორგი ვარდოსანიძე გაიყარნენ

გიორგი ვარდოსანიძე: „იმ ბინას 
ვყიდი. ხო, ბევრი მქონდა ძალიან 
გამოტანილი. ვისაც როგორ უნდა, 

ისე გადაწყვიტოს. ვისვენებ 
ყველაფრისგან. ხომ მაქვს უფლება 
ცოტა მეც დავისვენო?! არ ვიცი ეს 
ეტაპი რამდენ ხანს გაგრძელდება, 

ერთი დღე თუ ერთი თვე...“

„უბრალოდ, 
მაშინ ძალიან 

კარგად 
ვიყავი. 
ალბათ, 
ბევრსაც 

ვლაპარაკობდი“

გიგი გაჩეჩილაძე: „ეგ თემა დიდი ხანია გავიარეთ და დაბრუნება არ ღირს“ 
ლარისა გაჩეჩილაძე  

და სალომე

თამთა შალამბერიძე: „რაღა 

დროს ამის გახსენებაა? ორი 

წელი გავიდა. ეგ იმათ ჰკითხეთ“

მაია ასათიანი: „მათი 
გადაცემა გაჩერდა, 
მაგრამ არა არხის 

მიზეზით. მეტს 
ვერაფერს გეტყვით“ 

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



ვი ტოს. მე ამ ეტ აპ ზე 
კო მე ნტ არს არ ვა კე
თებ.

 რო დის და გი რე
კოთ?

 არ ვი ცი. ვი სვ ენ
ებ ყვ ელ აფ რი სგ ან. ხომ 
მა ქვს უფ ლე ბა ცო ტა 
მეც და ვი სვ ენო?! არ ვი

ცი ეს ეტ აპი რა მდ ენ ხა ნს 
გა გრ ძე ლდ ება, ერ თი დღე 

თუ ერ თი თვე... 
 ამ ეტ აპ ზე თა ვს რო

გორ გრ ძნ ობ?
 შე მა რთ ებ ით ვარ, რომ 

სა ქმ ეს მი ვხ ედო. 
 სა ქმ ეზე გა და რთ ულ
ხარ.

 რო გო რც ყო ვე
ლთ ვის. 

 გი ორ გი, ბა ნკ
ის ვა ლის და ბი ნის 
თე მა რო გორ გა და
წყ ვი ტე?

 იმ ბი ნას ვყ იდი, 
მა რტ ივ ად  ვყ იდი! 

 ერთ შენ ინ ტე რვ
იუ ში ამ ოვ იკ ით ხე, 170 

ათ ასი ლა რი მა ქვს გა მო
ტა ნი ლიო. 

 ამ დე ნი კო ნკ რე ტი კა 
და ცი ფრ ები რად გი ნდა? 
ხო, ბე ვრი იყო ძა ლი ან გა
მო ტა ნი ლი. 

 იქ ვე ხუ მრ ობ დი, მე გო ბრ ები მე
უბ ნე ბი ან, რო გორ გძ ინ ავს ამ დე ნი 
ვა ლის პა ტრ ონს ღა მეო.

 სა კა იფ ოდ მძ ინ ავს. მა გრ ამ მო სა
შო რე ბე ლია. 

სა ლო მე წლ ებ ის მა ნძ ილ ზე „თე
ლას“ სტ უდ იის მო ცე კვ ავე იყო. სტ
უდ იის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლე ბი კი გი გის 
მშ ობ ლე ბი ლა რი სა და თე ნგ იზ გა ჩე ჩი
ლა ძე ები არ იან. გი გი სთ ან და შო რე ბის 
შე მდ ეგ სა ლო მე სტ უდ იი დან წა ვი და.

 ქა ლბ ატ ონო ლა რი სა, გს მე
ნი ათ რა იმე სა ლო მეს და გი ორ გი 
და შო რე ბა ზე?

 არ ან აი რი ინ ფო რმ აც ია არ მა
ქცს. ეგ ჩე მთ ან აღ არ ცე კვ ავს. 

ჩვ ენ გი გი საც და ვუ კა ვშ რდ ით.
გი გი გა ჩე ჩი ლა ძე: მე რა შუ აში 

ვარ? არ ან აი რი ინ ფო რმ აც ია არ 
მა ქვს, მაგ თე მა ში არ ვე რე ვი. არ 
მა ინ ტე რე სე ბს. „პრ ოფ ილ ის“ პრ
ომ ოში ვნ ახე მა ია რომ ეკ ით ხე ბო
და, მე ტი არ აფ ერი ვი ცი. 

 ის, რომ ორი წლ ის წინ სა
ლო მე და კა რგე, ეს მი სი ბრ ალი 
იყო?

 ეგ თე მა დი დი ხა ნია გა ვი არ ეთ 
და და ბრ უნ ება არ ღი რს. 

 სა ლო მე სთ ან სა ერ თოდ აღ არ 
კო ნტ აქ ტო ბთ?

 სა ქმ ია ნი კო ნტ აქ ტი გვ იწ ევს. 
მი სი სტ უდ ია ჩე მს ფე დე რა ცი აშ ია 

გა წე ვრ ია ნე ბუ ლი. სხ ვა ურ თი ერ
თო ბა არ გვ აქ ვს.

 შენ პი რა დში სი ახ ლეა?
 არ აფ ერი. ვმ უშ აობ და ვარ ძა

ლი ან კა რგ ად.

ეს ამ ბა ვი არ იც ოდა არც გი ორ
გის ყო ფი ლმა შე ყვ არ ებ ულ მა თა
მთა შა ლა მბ ერ იძ ემ. თა მთ ას მე უღ
ლე გი ორ გი ხუ რც ილ ავ აა, მს ახ იობ 
ჯა პა ნას ვა ჟი. 

თა მთა შა ლა მბ ერ იძე: გი ორ
გის პი რა დი ცხ ოვ რე ბა არ მა ინ ტე
რე სე ბს, მე გა ვთ ხო ვდი და შვ ილი 
მყ ავს. 

 თა მთა, თა ვის დრ ოზე თქ ვე ნი 

და შო რე ბა სა ლო მეს ბრ ალი იყო?
 არ ვი ცი. რა ღა დრ ოს ამ ის გა ხს

ენ ებ აა? ორი წე ლი გა ვი და. ეგ იმ ათ 
ჰკ ით ხეთ. 

წყ ვი ლის გა ყრ ის მი ზე ზი არ ავ ინ 
იც ის. ყო ველ შე მთ ხვ ევ აში ამ აზე 
პრ ეს ას თან არ ავ ინ სა უბ რო ბს. სა
დღ აც ით ქვა, რომ გი ორ გი საც მძ
იმე ხა სი ათი აქ ვს და სა ლო მე საც 
და ვერ შე ეწ ყვ ნე ნო. სა დღ აც ის იც 
და იწ ერა, გი ორ გიმ მე ქა ლთ ან ეო ბას 
მი ჰყო ხე ლი, სა ლო მე კი სულ თა
ვის სტ უდ ია ში იყ ოო. ეს მხ ოლ ოდ 
წყ ვი ლმა იც ის, ფა ქტ ია, რომ ოჯ ახი 
და ინ გრა. ეს კი თა ვი სთ ავ ად ცუ დი 
ფა ქტ ია. 

EXCLUSIVE

სალომე ჭაჭუა და გიორგი ვარდოსანიძე გაიყარნენ
ცოლს 
გაყრილი 
გიორგი 
ვარდოსანიძე ბანკის 
ვალის გამო ბინას ყიდის

სალომე ჭაჭუა: „არანაირ 
ინტერვიუს არ ვაძლევ ამ 
თემასთან დაკავშირებით 

და არ დამირეკოთ“ მაქსი და სალომე
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ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

კუ ჭის ოპ ერ აც ია ერთერთ ურ
თუ ლეს ოპ ერ აც იად ით ვლ ება, რო
მლ ის გა კე თე ბა ზეც ბე ვრი ქი რუ
რგი იკ ავ ებს თა ვს. მი ზე ზი პო სტ
ოპ ერ აც იუ ლი გა რთ ულ ებ ებ ია. შე
სა ბა მი სად, არ არ სე ბო ბს ქი რუ რგი, 
რო მე ლიც პა ცი ენ ტს ოპ ერ აც იის 
წა რმ ატ ებ ით და სრ ულ ებ ის გა რა
ნტ იას წი ნა სწ არ მი სც ემს. 

ლე ვან ხა რჩ ილ ავა 33 წლ ის იყო 
და 175 კი ლოს იწ ონ იდა, მო მა ტე ბა 
რა მდ ენ იმე წლ ის წი ნათ და იწ ყო და 
წო ნა ძა ლი ან აწ უხ ებ და. სწ ორ ედ ამ
იტ ომ გა და წყ ვი ტა ოპ ერ აც იის გა კე
თე ბა და ქუ თა ის ში, „Medical city“ს, 
იგ ივე ყო ფი ლი ინ ფე ქც იუ რი სა ავ ად
მყ ოფ ოს ქი რუ რგს, ოთ არ მა რშ ავ ას 
მი მა რთა. ოჯ ახ ის წე ვრ ებ ის გა ნც ხა
დე ბით, მა რშ ავ ამ ლე ვან ხა რჩ ილ ავ ას 
გა ნუ მა რტა, რომ ეს იყო უმ არ ტი ვე სი 
ოპ ერ აც ია, რო მე ლს აც არ ან აი რი გა
რთ ულ ება არ მო ჰყ ვე ბო და. თუ მცა 
შე დე გად პა ცი ენ ტი გა რდ აი ცვ ალა. 
ოჯ ახ ის წე ვრ ებს ეჭ ვი აქ ვთ, რომ ლე
ვან ხა რჩ ილ ავა მე ორე ოპ ერ აც იის 
მს ვლ ელ ობ ის ას და იღ უპა და ექ იმი 
მის გა რდ აც ვა ლე ბას 7 დღ ის გა ნმ ავ
ლო ბა ში მა ლა ვდა. 

და ლი ხა რჩ ილ ავა, ლე ვან ხა რჩ
ილ ავ ას მე უღ ლე:

– დი დი ეჭ ვი მა ქვს, რომ ლე ვა ნმა 
მე ორე ოპ ერ აც ია ვე ღარ გა და იტ ანა, 
ოპ ერ აც იის მს ვლ ელ ობ ის ას და იღ უპა 
და ექ იმი ამ ას გვ იმ ალ ავ და. სწ ორ ედ 
ამ იტ ომ არ გვ იშ ვე ბდ ნენ არ ავ ის მა
სთ ან მთ ელი შვ იდი დღ ის გა ნმ ავ ლო
ბა ში. ოჯ ახ ის წე ვრ ებ ის გა რდა, ჩვ ენი 
მე გო ბრ ებ იც ეხ ვე წე ბო დნ ენ, ერ თი 
წა მით გვ ან ახე ავ ად მყ ოფ იო... 

ღუ დუ შა ურ ის კლ ინ იკ ის ქი რუ
რგ იუ ლი გა ნყ ოფ ილ ებ ის წა რმ ომ
ად გე ნლ ები აც ხა დე ბენ, რომ კუ ჭის 
ოპ ერ აც ია ერთერ თი ყვ ელ აზე სა რი
სკ ოა, რა დგ ან ად ამ ია ნი, რო მე ლიც ას 
კი ლო ზე მე ტს იწ ონ ის, ქი რუ რგ იუ ლი 
ჩა რე ვის შე მდ ეგ შე იძ ლე ბა, უბ რა
ლოდ, სუ ნთ ქვ ის უკ მა რი სო ბი თაც კი 
და იღ უპ ოს. შე სა ბა მი სად, ნე ბი სმ იე
რი ქი რუ რგი ვა ლდ ებ ულ ია, წი ნა სწ არ 
გა ნუ მა რტ ოს პა ცი ენ ტს შე სა ძლო გა
რთ ულ ებ ებ ის შე სა ხებ და ინ ფო რმ
აც იის გა ცნ ობ ის შე მდ ეგ პა ცი ენ ტის 
თა ნხ მო ბა ხე ლმ ოწ ერ ით და აფ იქ სი
როს. 

ლე ვან ხა რჩ ილ ავ ას მშ ობ ლე ბის 
გა ნც ხა დე ბით, მა თს შვ ილს არც გა
ფრ თხ ილ ება მი უღ ია ოთ არ მა რშ ავ
ას გან და არც ხე ლი მო უწ ერ ია არ ან
აირ დო კუ მე ნტ ზე. თუ მცა სრ ულ იად 
სა პი რი სპ ირ ოს ირ წმ უნ ება თა ვად მა
რშ ავა, რო მე ლმ აც „პრ აი მტ აი მის“ კი
თხ ვე ბის მხ ოლ ოდ ნა წი ლს უპ ას უხა 
და გა ნა ცხ ადა, რომ ექ სპ ერ ტი ზის 
და სკ ვნ ას ელ ოდ ება...

ლე ვან ხა რჩ ილ ავა ოპ ერ აც იი დან 
თი თქ მის ერ თი თვ ის შე მდ ეგ და იღ
უპა. გა რდ აც ვლ ილ ის მშ ობ ლე ბი აც
ხა დე ბენ, რომ ოპ ერ აც ია არ ას წო რად 
გა კე თდა და შე დე გიც და დგა. მო პა
სუ ხე მხ არე კი ირ წმ უნ ება, რომ პა ცი
ენ ტს ოპ ერ აც იის შე მდ ეგ ფი ლტ ვის 
თრ ომ ბი გა ნუ ვი თა რდა და გა რთ ულ
ებ ებ იც სწ ორ ედ ამ ან გა მო იწ ვია...

ოჯ ახ მა ექ იმ ის წი ნა აღ მდ ეგ სა
რჩ ელი უკ ვე შე იტ ანა. სა სა მა რთ ლო 
პრ ოც ეს ის და წყ ებ ამ დე ორ ივე მხ არე 
ექ სპ ერ ტი ზის პა სუ ხე ბს ელ ოდ ება, 
რო მე ლიც სა მხ არ აუ ლის ექ სპ ერ ტი
ზის ბი ურ ოს, წე სით, 18 თე ბე რვ ალს 
უნ და და ედო, თუ მცა გა ურ კვ ევ ელი 
მი ზე ზე ბის გა მო და ზა რა ლე ბუ ლის 
ოჯ ახს დღ ემ დე არ მი უღ ია.  

და რე ჯან მა ლა ნია, გა რდ აც ვლ
ილ ის დე და:

– სრ ულ იად ჯა ნმ რთ ელი იყო ჩე მი 
შვ ილი, სა ერ თოდ არ აფ ერს უჩ იო და, 
გა რდა ჭა რბი წო ნი სა. მხ ოლ ოდ და 
მხ ოლ ოდ და კლ ებ ის მი ზნ ით მი ვი და 
ექ იმ თან. ექ იმ მა უთ ხრა, რომ ეს იყო 
მა რტ ივი ოპ ერ აც ია, რო მე ლს აც არ
ან აი რი გა რთ ულ ება არ მო ჰყ ვე ბო
და, რო გო რც კი ოპ ერ აც იას გა გი კე
თებ, მე ხუ თე დღ ეს სა ხლ ში იქ ნე ბიო. 
მო ილ აპ არ აკ ეს, რომ ზუ სტ ად ერთ 
თვ ეში უნ და გა ეკ ეთ ებ ინა ოპ ერ აც
ია. ოპ ერ აც იის წი ნა დღ ემ დე მთ ელი 
და ტვ ირ თვ ით მუ შა ობ და, არ აფ ერი 
აწ უხ ებ და.

– რო დის გა იკ ეთა ოპ ერ აც ია?
– 26 ნო ემ ბე რს და თა ნაც ექ იმი აჩ

ქა რე ბდა, მე რე შე იძ ლე ბა სა ზღ ვა რგ
არ ეთ გა ვფ რი ნდე და არ გა და დოო. 
ოპ ერ აც ია ზუ სტ ად ექ ვსი სა ათ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში მი მდ ინ არ ეო ბდა. მო
გვ ია ნე ბით გვ ით ხრა, ნა ღვ ლის ბუ
შტი ამ ოვ ჭე რი, დი აფ რა გმა ჰქ ონ და 

გა ხს ნი ლი და ის ამ ოვ კე რე, 
კუ ჭზე წყ ლუ ლი ჰქ ონ და და ის მო

ვა შო რე, ამ იტ ომ და მჭ ირ და ექ ვსი 
სა ათ იო. ოპ ერ აც იი დან მე რვე დღ ეს 
გა მო წე რა სა ავ ად მყ ოფ ოდ ან, ჯერ 
კი დევ დრ ენ აჟ ები ჰქ ონ და ჩა დგ მუ
ლი. სა ხლ ში მო ვი ყვ ან ეთ თუ არა, 
უკ ვე ცუ დად იყო, სუ ნთ ქვა უჭ ირ და, 
წნ ევა უვ არ დე ბო და, სა ში ნე ლი ტკ
ივ ილ ები ჰქ ონ და და გა მო წე რი დან 
მე სა მე დღ ეს სა ავ ად მყ ოფ ოში და
ვბ რუ ნდ ით. გა და სხ მე ბს უკ ეთ ებ და, 
ცო ტა უკ ეთ იგ რძ ნო ბდა თუ არა ჩე მი 
შვ ილი თა ვს, მა ში ნვე სა ხლ ში გვ იშ ვე
ბდა, სა ხლ ში ის ევ ცუ დად ხდ ებ ოდა 
და ასე და ვდ იო დით წინ და უკ ან. 
ამ ას ობ აში ნა ოპ ერ აც იე ბი გა ეხ სნა. 
ერთერთ მი სვ ლა ზე და გვ იწ ერა 500 
ლა რის წა მლ ები, არც რე ცე პტ ები 
მო გვ ცა, არც მი მა რთ ვა, უბ რა ლოდ, 
ფუ რც ელ ზე და გვ იწ ერა, რო მე ლი წა
მლ ები  უნ და გვ ეყ იდა, რო მელ აფ თი
აქ ში მო გვ ცე მდ ნენ და გა მო გვ იშ ვა. 
სა ხლ ში ვუ კე თე ბდ ით გა და სხ მე ბს, 
ვა სმ ევ დით მის მი ერ და ნი შნ ულ წა
მლ ებს, მა გრ ამ უფ რო და უფ რო უა
რე სად ხდ ებ ოდა. რა მდ ენ იმე დღ ეში 

„შვიდი დღე არ გვაჩვენა შვილი, არ ვიცოდით, ცოცხალი იყო თუ მკვდარი“

გარდაცვლილის 
მეუღლე: „დიდი ეჭვი 
მაქვს, რომ ლევანმა 

მეორე ოპერაცია 
ვეღარ გადაიტანა, 

ოპერაციის 
მსვლელობისას 

დაიღუპა და ექიმი 
ამას გვიმალავდა“

გარდაცვლილის დედა: „ექიმმა უთხრა, 
რომ ეს იყო მარტივი ოპერაცია, რომელსაც 

არანაირი გართულება არ მოჰყვებოდა, 
როგორც კი ოპერაციას გაგიკეთებ, 

მეხუთე დღეს სახლში იქნებიო“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

სა პა ტრ ია რქ ოს არ ქი მა ნდ
რიტ ან თი მო ზის და სჯ ას სთ
ხო ვენ. ინ ფო რმ აც იას თა ვად 
მა მაო ავ რც ელ ებს facebookის 
სა შუ ალ ებ ით: „თუ რმე, სა პა
ტრ ია რქ ოში წე რი ლი წე რი ლზე 
მი დის, და სა ჯეთ არ ქი მა ნდ რი
ტი ან თი მო ზიო! რა და გი შა ვეთ, 
ად ამ ია ნე ბო! ვც ხო ვრ ობ ჩე მთ
ვის მა რტო გა მო ქვ აბ ულ ში. ავ
უკ რძ ალ ოთ მა მა ან თი მო ზს წე
რა! აბა, მე ტს არ აფ ერს ვა შა ვებ 
და“...

მო გვ ია ნე ბით გა ირ კვა, რომ 
წე რი ლე ბს სა პა ტრ ია რქ ომ დე 
არ მი უღ წე ვია, „პრ აი მტ აი მთ
ან“ სა უბ არ ში არ ქი მა ნდ რი ტმა 
გა ნა ცხ ადა რომ მას უც ხო ად
ამ ია ნე ბი facebookზე უგ ზა
ვნ იდ ნენ მუ ქა რის შე მცვ ელ 
წე რი ლე ბს და ჰპ ირ დე ბო დნ ენ 
რომ იგ ივე წე რი ლე ბს სა პა ტრ
ია რქ ოშ იც გა და აგ ზა ვნ იდ ნენ, 
თუ მცა პი რო ბა ჯე რჯ ერ ობ ით 
არ არ ის შე სრ ულ ებ ული. რა
ტომ, გა და იფ იქ რეს და რა სა
სჯ ელს ით ხო ვდ ნენ ის ინი არ
ქი მა ნდ რი ტი სთ ვის უც ნო ბია. 
სა მა გი ერ ოდ თე მაა ნა ცნ ობი, 
ეს ახ ალი ამ ბა ვი არ არ ის, ჩე
მი და სჯ ის სუ რვ ილი 17 მა ის ის 
შე მდ ეგ ყვ ელ ას აქ ვსო...

არ ქი მა ნდ რი ტი ან თი მო ზი:
– არ ან აი რი წე რი ლე ბი სა პა

ტრ ია რქ ოში არ არ ის. ჭო რი ყო
ფი ლა.

– არ ას წო რი ინ ფო რმ აც ია გა
ვრ ცე ლდა წე რი ლე ბზე?

– facebookზე, „ინ ბო ქს ში“ მწ
ერ დნ ენ და მე მუ ქრ ებ ოდ ნენ, წე
რი ლე ბს ვწ ერთ და შე ნს თა ვს და
ვა სჯ ევ ინ ებ თო.

– რამ გა მო იწ ვია ამ ად ამ ია
ნე ბის გა ღი ზი ან ება, იც ნო ბთ თუ 
არა მათ პი რა დად და რო გორ 
ფი ქრ ობთ, რა ტომ გა და იფ იქ რეს 
სა პა ტრ ია რქ ოში წე რი ლე ბის გა
გზ ავ ნა?

– არა, იმ ად ამ ია ნე ბს არ ვი ცნ
ობ. მე მუ ქრ ებ ოდ ნენ, რომ სა პა
ტრ ია რქ ოში წე რი ლე ბი გა გზ ავ
ნეს. ეს ახ ალი თე მა არ არ ის. 17 
მა ის ის მო ვლ ენ ებ ის შე მდ ეგ სულ 
ით ხო ვდ ნენ ჩე მს და სჯ ას. იმ აზ
ეც გა ღი ზი ან დნ ენ, სა სა მა რთ ლომ 
რომ გა მა მა რთ ლა. ეს ხა ლხი უფ
რო ეკ ლე სი ის მტ ერი მგ ონ ია.

– ეკ ლე სი ის მტ ერი ვინ არ ის?
– პა ტრ ია რქ სა და ეკ ლე სი აზე 

თა ვდ ას ხმა იგ ივე იე სო ქრ ის ტე ზე 
თა ვდ ას ხმ აა, რო მე ლს აც ახ ორ ცი
ელ ებ ენ სა ქა რთ ვე ლოს მტ რე ბი, 
ფუ ლით მო სყ იდ ული ქა რთ ვე ლე
ბის მი ერ. პი რდ აპ ირ რომ ვთ ქვ
ათ, ეს არ ის ან ტი ქრ ის ტეს იდ ეო
ლო გია.

– facebookზე აქ ტი ურ ობ ის 
გა მო სა პა ტრ ია რქ ოს შე ნი შვ ნა 
ხომ არ მო უც ია?

– „ფე ის ბუ კი“ არ ის ურ თი ერ
თო ბის სა შუ ალ ება, სა დაც ვა
კე თებ რე ლი გი ურ ჩა ნა ხა ტე ბს, 
მა ქვს ურ თი ერ თო ბა სა ზღ ვა რგ
არ ეთ მც ხო ვრ ებ ქა რთ ვე ლე ბთ ან, 
მყ ავს ჩე მი მკ ით ხვ ელი, ჩე მი ნა
წე რე ბი არ სც ილ დე ბა მა რთ ლმ

ად იდ ებ ლურ სწ ავ ლე ბას, მყ ავს 
მკ ით ხვ ელი და შე ნი შვ ნა რა ტომ 
უნ და მო ეც ათ? თუ რა მე არ ას
წო რს და ინ ახ ავ ენ,  შე ნი შვ ნას აუ
ცი ლე ბლ ად მო მც ემ ენ. მა გა ლი
თად, წყ ლის გა და სხ მა ზე მო მც ეს 
შე ნი შვ ნა, რო მე ლიც სა ჯა როდ 
მო ვი ნა ნიე. 28 წე ლია, ეკ ლე სი ის 
წე ვრი ვარ და კა რგ ად მი ცნ ობ ენ. 
ასე რომ, ვი ღა ცის წე რი ლე ბის არ 
მე ში ნია.

– 17 მა ის ის მო ვლ ენ ებ ის შე
მდ ეგ სულ ით ხო ვდ ნენ ჩე მს 
და სჯ ასო, ამ ბო ბთ, მა ნა მდე არ 
ყო ფი ლა იგ ივე ში ნა არ სის მუ
ქა რა? 

– არ ას ოდ ეს...
– იქ იდ ან გა მო მდ ინ არე, რომ 

17 მა ის ის შე მდ ეგ თქ ვენ მი მა
რთ გა ნს ხვ ავ ებ ული და მო კი დე
ბუ ლე ბა გა ჩნ და, მს გა ვსი აქ ცი
ის სა წი ნა აღ მდ ეგო გა მო სვ ლა ში 
კვ ლავ მი იღ ებ დით მო ნა წი ლე
ობ ას ამ ყვ ელ აფ რის შე მდ ეგ?

– ეკ ლე სი იდ ან თუ იქ ნე ბა ნე ბა
რთ ვა, აუ ცი ლე ბლ ად. მე არა ვარ 
იმ ად ამ ია ნის წი ნა აღ მდ ეგ, რო მე
ლს აც გა და ხრა აქ ვს, გა და ხრ ები 
„არა იმ რუ შოს“ ნა ირ სა ხე ობ ებ ია 
და აღ ია რე ბს, რომ სც ოდ ავს, წი
ნა აღ მდ ეგი ვარ ცო დვ ის ლე გა ლი
ზა ცი ის. ცო დვა რომ გა მე ფდ ება 
დე და მი წა ზე, ანუ რო დე საც ცო
დვა არ ჩა ით ვლ ება ცო დვ ად, მა
შინ მო დის ან ტი ქრ ის ტე. ვი ღა ცას 
ეს ჰა ნს ქრ ის ტი ან ან დე რს ენ ის 
ზღ აპ არი ჰგ ონ ია. ეს ქრ ის ტი ან
ული ეს ქა ტო ლო გი აა და ვი საც ეს 
არ სჯე რა, ის, უბ რა ლოდ, ქრ ის
ტი ანი არ არ ის.

– რო გორ ფი ქრ ობთ, რა ტომ 
არ ის სა ზო გა დო ებ ის თვ ის მი
უღ ებ ელი, რო ცა სა სუ ლი ერო 
პი რი სა კუ თარ მო სა ზრ ებ ას სა
პრ ოტ ეს ტო აქ ცი ით ან თუ ნდ აც 
facebookზე გა მო ხა ტა ვს?

– ვფ იქ რობ, სა ზო გა დო ებ
ის ნა წი ლის შე ხე დუ ლე ბა სა სუ
ლი ერო პი რე ბზე არ ის ინ ერ ცია 
ათ ეი სტ ურკო მუ ნი სტ ური აზ
რო ვნ ებ ისა. სა სუ ლი ერო პი რი სა
ზო გა დო ებ ის ნა წი ლია, რო გო რც, 
ვთ ქვ ათ, იტ ალ ია ში პა დრე და გე
რმ ან ია ში პა სტ ორი.

– შე გი ძლ იათ, გვ ით ხრ ათ, 
რო დის შე ხვ დით ბო ლოს პა ტრ
ია რქს და რო გო რია მი სი და მო
კი დე ბუ ლე ბა თქ ვე ნი აქ ტი ურ
ობ ის მი მა რთ?

– უწ მი ნდ ეს სა და უნ ეტ არ ესს 
თი თქ მის ყო ველ შა ბათკვ ირ ას 
ვნ ახ ულ ობ სა მე ბა ში. მე არ ვა
ქტ იუ რობ, სა კმ აოდ კა რჩ აკ ეტ ილ 
ცხ ოვ რე ბას ვე წე ვი სი მა რტ ოვ ეში, 
ჩე მს ჩა ნა წე რე ბს, ან ჩა ნა ხა ტე ბს 
თუ გუ ლი სხ მო ბთ „ფე ის ბუ კზე“, 
ეს სხ ვა სა ქმ ეა.

– ხშ ირ ად გა მი გია, ზო გი ერ
თი მა მაო facebookით იბ არ ებს 
აღ სა რე ბა სო, მა რთ ალ ია თუ არა 
და რა მდ ენ ად სწ ორ ია ას ეთი 
ურ თი ერ თო ბა მღ ვდ ელ სა და 
მრ ევ ლს შო რის?

– „ფე ის ბუ კსა“ და მო ბი ლუ რზე 
აღ სა რე ბის მი ღე ბა მი უღ ებ ელ ია, 
შე იძ ლე ბა სხ ვი სთ ვი საც მი სა წვ
დო მი გა ხდ ეს, ყვ ელ აფ ერს რომ 
თა ვი და ვა ნე ბოთ, უბ რა ლოდ, შე
ნდ ობ ის ლო ცვ ას ვერ წა უკ ით ხავ.

„ვი ღა ცის 
წე რი ლე ბის 

არ მე ში ნია“
არ ქი მა ნდ რი ტი 

ან თი მო ზი: 
„ფე ის ბუ კი“ არ ის 
ურ თი ერ თო ბის 

სა შუ ალ ება, სა დაც 
ვა კე თებ რე ლი გი ურ 

ჩა ნა ხა ტე ბს“
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იძ ულ ებ ულ ები გა ვხ დით, კვ ლავ სა ავ
ად მყ ოფ ოში გა და გვ ეყ ვა ნა. ნა ოპ ერ
აც იე ვი ის ევ გა ხს ნი ლი იყო, ნა კე რე ბი 
ხე ლა ხლა და ადო, თან რა მდ ენ ჯე რმე. 
გვ არ წმ უნ ებ და ყვ ელ აფ ერი კა რგ
ად არ ის, სე რი ოზ ული არ აფ ერ იაო. 
სა ავ ად მყ ოფ ოში მე ხუ თე მი სვ ლა ზე 
ჩე მს შვ ილს წნ ევ აც და ჰე მო გლ ობ ინ
იც და უვ არ და და ერთერ თმა ექ იმ
მა გვ ით ხრა, სა ვა რა უდ ოდ, ში ნა გა ნი 
სი სხ ლდ ენ ის ბრ ალ იაო. რა საც ვა ჭმ
ევ დით, ყვ ელ აფ ერი დრ ენ აჟ ში გა მო
დი ოდა. მა რშ ავა ირ წმ უნ ებ ოდა, არ
აფ ერი არ სჭ ირ სო, მა გრ ამ ნა კე რზე 
თა ვი დან მო უწ ია ხე ლა ხა ლი ნა კე რის 
და დე ბა. რა მდ ენ იმე დღ ეში ნა კე რი მა
ინც გა უს კდა და სი სხ ლდ ენა და ეწ ყო. 
მა რშ ავ ას თვ ის ერთერთ ექ იმს რომ 
უთ ქვ ამს, ში ნა გა ნი სი სხ ლდ ენ ააო, 
ყვ ირ ილი და უწ ყია, ყვ ელ აფ ერი კა რგ
ად არ ისო. ამ დრ ოს ჩე მს შვ ილს უკ ვე 
ხვ ელ ებ ის დრ ოს აც სი სხ ლი ამ ოს დი
ოდა და მა რშ ავ ამ გა მო გვ იც ხა და, ეს 
ფი ლტ ვის თრ ომ ბის ბრ ალ ია, თქ ვე ნი 
შვ ილი ჩე მი ავ ად მყ ოფი აღ არ არ ისო 
და ქუ თა ის ის რკ ინ იგ ზის სა ავ ად მყ
ოფ ოში, ქი რუ რგ იულ გა ნყ ოფ ილ ებ
აში გა გვ წე რა. 

– რა ტომ არ გა დმ ოი ყვ ან ეთ თქ
ვე ნი შვ ილი თბ ილ ის ში?

– არ გვ ატ ან დნ ენ სა ავ ად მყ ოფ ოდ
ან, ექ იმი გვ ეუ ბნ ებ ოდა, სა გა ნგ აშო 
კი არ არ ის, მა გრ ამ სი ცხ ეე ბი აქ ვს 
და ვე რა ფრ ით ვერ გა გა ტა ნთ თბ ილ
ის შიო. ამ ის გა მო ვი ჩხ უბე კი დეც სა
ავ ად მყ ოფ ოში, თუ სა გა ნგ აშო არ აფ
ერ ია, რა ტომ არ მა ძლ ევთ თბ ილ ის ში 
გა და ყვ ან ის სა შუ ალ ებ ასმე თქი, არც 
პა სუ ხს მა ძლ ევ დნ ენ და არც შვ ილს 
მა ტა ნდ ნენ. პნ ევ მო ნია აქ ვსო, მი მტ
კი ცე ბდა ექ იმი და ქი რუ რგი მკ ურ
ნა ლო ბდა. რო დე საც ექ იმს „ფო რმა 
100“ მო ვთ ხო ვე, ასე მი პა სუ ხა, არც კი 
ვი ცი, რა უნ და ჩა გი წე როთ სა ბუ თში, 
ის იც კი არ ვი ცი, რას ვმ კუ რნ ალ ობ, 
ეს ავ ად მყ ოფი ოთ არ მა რშ ავ ას გა მო 
და ვა წვ ინე ჩვ ენ თა ნო. სა სწ რა ფოდ 
მო ვი თხ ოვ ეთ, რომ მო ეც ათ ნე ბა, 
იმ სა ავ ად მყ ოფ ოში გა და გვ ეყ ვა ნა, 
სა დაც ჩვ ენ გვ ინ დო და, მა გრ ამ მა
რშ ავ ამ ის ევ თა ვის სა ავ ად მყ ოფ ოში 
და გვ აბ რუ ნა და ვი ზი ტში 50 ლა რიც 
გა და გვ ახ დე ვი ნა, თან გვ ეუ ბნ ებ ოდა, 
ამ სა ავ ად მყ ოფ ოს ამ ერ იკ ელ ები აკ
ონ ტრ ოლ ებ ენ, აქ ყვ ელ გან კა მე რე ბია 
და მო ნტ აჟ ებ ული და ყვ ელ აფ ერი იწ
ერ ებ აო. ან ალ იზ ები აუ ღო და გვ ით
ხრა, შე იძ ლე ბა გა რთ ულ ება კუ ჭის 
წყ ლუ ლის ბრ ალი იყ ოს და ას ეთ შე
მთ ხვ ევ აში 2 ათ ასი ლა რის გა და ხდა 
მო გი წე ვთო.

– ხომ თქ ვით, კუ ჭის წყ ლუ ლი 
ოპ ერ აც იის დრ ოს ამ ოა ჭრ აო?

– ასე გვ ით ხრა თა ვი დან, რო დე საც 
პი რვ ელი ოპ ერ აც ია გა უკ ეთა, წყ ლუ
ლი მო ვა შო რეო. იგ ივე ვკ ით ხე მეც და 
უა რყო, თო რმ ეტ გო ჯა ნა წლ ავ თან 
რა მი ნდ ოდ აო. ამ სა უბ რის შე მდ ეგ 
კვ ლავ სა ხლ ში გა გვ იშ ვა. რა მდ ენ იმე 
დღ ეში ლე ვა ნი ისე ცუ დად გა ხდა, 
რომ იძ ულ ებ ულ ები გა ვხ დით, ზუ გდ
იდ ის სა ავ ად მყ ოფ ოში გა და გვ ეყ ვა ნა. 
თა ვი დან თბ ილ ის ში გვ ინ დო და წა მო
ყვ ანა, მა გრ ამ ისე ცუ დად იყო, შე გვ
ეშ ინ და, რომ თბ ილ ის ამ დე ცო ცხ ალს 
ვერ ჩა მო ვი ყვ ან დით. ზუ გდ იდ ის სა
ავ ად მყ ოფ ოში სუ ნთ ქვ ის აპ არ ატ ზე 
შე აე რთ ეს, რა დგ ან კი დევ უფ რო და
მძ იმ და. მა შინ თა ვა დვე მო ინ დო მეს 
თბ ილ ის ში გა დმ ოყ ვა ნა, მა გრ ამ აღ
მო ჩნ და, რომ არც ერ თი თა ვი სუ ფა
ლი სუ ნთ ქვ ის აპ არ ატი არ იყო და ყვ
ელა სა ავ ად მყ ოფო უა რს აც ხა დე ბდა 
ახ ალი პა ცი ენ ტის მი ღე ბა ზე. ბო ლოს 
გა და წყ და, რომ ჩა ფი ძის კლ ინ იკ აში 
უნ და გა და ვს ულ იყ ავ ით, ღა მის ორ 
სა ათ ზე წა მო ვე დით თბ ილ ის ში.

– გუ ლის კლ ინ იკ აში? 
– კი, თა ვა დაც არ ვი ცით, რა ტომ 

მი გვ იღ ეს ან რა უნ დო და ჩე მს შვ ილს 
გუ ლის კლ ინ იკ აში, რო დე საც კუ ჭის 
გა მო კვ დე ბო და. ჩა ფი ძე ში თქ ვეს, 
რომ გუ ლი არ აფ ერ შუ აში იყო და 
ყვ ელ აფ ერი კუ ჭზე არ ას წო რად გა კე
თე ბუ ლი ოპ ერ აც იის გა მო ხდ ებ ოდა. 

იგ ივე დი აგ ნო ზი და სვა არ ამ ია ნც ის 
ექ იმ მა, ლა შა კვ არ აც ხე ლი ამ. მა რშ ავა 
ის ევ ამ ტკ იც ებ და, რომ გა რთ ულ ება 
ფი ლტ ვის თრ ომ ბმა გა მო იწ ვია, მე 
ყვ ელ აფ ერი ხუ თი ან ზე მა ქვს გა კე
თე ბუ ლიო. ბო ლოს თვ ით ონ გვ ით ხრა 
მა რშ ავ ამ, პა დვ ალპა დვ ალ რომ და
გყ ავთ, ნო რმ ალ ურ სა ავ ად მყ ოფ ოში 
გა და იყ ვა ნეთ თქ ვე ნი შვ ილი და გა
და არ ჩე ნე ნო... ჩა ფი ძე ში გვ ით ხრ ეს, 
ეს ჩვ ენი ავ ად მყ ოფი არ არ ის, სხ ვა გან 
გა და იყ ვა ნეთ, თო რემ გა რდ აი ცვ ლე
ბაო. გვ ით ხრ ეს, რომ ღუ დუ შა ურ ში 
უნ და გა და გვ ეყ ვა ნა. ღუ დუ შა ურ ის 

კლ ინ იკ აში, ექ იმ 
ზუ რა თუ ზბ აი
ას რომ ვა ჩვ ენ ეთ 
ან ალ იზ ები, გვ ით
ხრა, რომ სა ჭი რო 
იყო სა მე ტა პი ანი 
ოპ ერ აც ია, რის შე
მდ ეგ აც სა ჭი რო იქ
ნე ბო და დი დხ ნი ანი 
რე აბ ილ იტ აც ია. ხა ნგ რძ ლი ვი მკ ურ
ნა ლო ბი სა და ოპ ერ აც იე ბი სთ ვის კი 
მი ნი მუმ 50 ათ ასი ლა რი იყო სა ჭი რო. 
მო ით ხო ვა მა რშ ავ ას გა რა ნტ იის ფუ
რც ელი, რომ ის სა კუ თარ თა ვზე აი
ღე ბდა ამ ხა რჯ ებს. 

– თა ვის თა ვზე რა ტომ უნ და აე
ღო მა რშ ავ ას?

– იმ იტ ომ რომ მის მი ერ გა კე თე
ბუ ლი ოპ ერ აც იის გა მო კვ დე ბო და 
ჩე მი შვ ილი, ბო ლო მდე არც გვ ით ხრ
ეს, იმ დე ნი რამ იყო და ზი ან ებ ული, 
ოპ ერ აც ია სა ერ თოდ არ ას წო რად იყო 
გა კე თე ბუ ლი, მუ ცლ ის ღრ უში უკ ვე 
ლპ ობა იყო და წყ ებ ული და სი სხ ლი 
მო წა მლ ული იყო თუ რმე. ოთ არ მა
რშ ავა, რო გო რც კი გა იგო, რომ ღუ
დუ შა ურ ის ექ იმი მი სგ ან ხა რჯ ებ ის 
სა კუ თარ თა ვზე აღ ებ ას ით ხო ვდა, 
იმ ავე სა ღა მოს ჩა მო ვი და თბ ილ ის ში. 
არ ვი ცი, რა ილ აპ არ აკ ეს, მა გრ ამ ღუ
დუ შა ურ ის ექ იმ მა გვ ირ ჩია, რა დგ ან 
პი რვ ელი ოპ ერ აც ია მა რშ ავ ამ გა უკ
ეთა, სჯ ობს, კვ ლავ მან გა მო ას წო
როს თა ვი სი შე ცდ ომა და უმ ჯო ბე სი 
იქ ნე ბა, თუ ის ევ ქუ თა ის ში გა და იყ ვა
ნთ და ოპ ერ აც იას ხე ლმ ეო რედ გა უკ
ეთ ებ თო...

– რო გორ ენ დეთ ის ევ ას ეთ ექ
იმს?

– სხ ვა გზა არ გვ ქო ნდა... მე ორე 

ოპ ერ აც ია შვ იდ სა ათ ზე დი დხ ანს გა
გრ ძე ლდა. 

– რი სი ოპ ერ აც ია გა უკ ეთ და მე
ორ ედ?

– თა ვი დან გვ ით ხრა, რომ დი აფ
რა გმ ის ოპ ერ აც ია კე თდ ებ ოდა, მა გრ
ამ, რო გო რც შე მდ ეგ გა ირ კვა, კუ ჭის 
ოპ ერ აც ია გა უკ ეთ ებ ია ხე ლა ხლა. ოპ
ერ აც იის და სრ ულ ებ ის შე მდ ეგ არც 
ერ თი არ შე გვ იშ ვა ავ ად მყ ოფ თან.

– რა მი ზე ზით?
– ხან რას იმ იზ ეზ ებ და და ხან 

– რას. მი სთ ვის ემ ოც ია არ შე იძ ლე
ბა, უფ რო ცუ დად გა ხდ ებ აო, გვ იმ

ტკ  იც ებ  და , 
ყვ ელ აფ ერი 
იდ ეა ლუ რად 
არ ისო.

– რა მდ ენი დღე ვერ ნა ხეთ 
თქ ვე ნი შვ ილი?

– შვ იდი დღე არ გვ აჩ ვე ნა შვ ილი, 
არ ვი ცო დით, ცო ცხ ალი იყო თუ მკ
ვდ არი. 

– მას ხომ ამ ის უფ ლე ბა არ ჰქ
ონ და, რა ტომ არ მო ით ხო ვეთ?

– ვი თხ ოვ დით ავ ად მყ ოფ ის ნა ხვ
ას, მა გრ ამ იმ სა ავ ად მყ ოფ ოს რე ან იმ
აც ია  სა ერ თოდ არ ჰქ ონ და და ის იც 
არ ვი ცო დით, რო მელ ოთ ახ ში ჰყ ავ
დათ გა მო კე ტი ლი. დი ლი დან ღა მე
მდე სა ავ ად მყ ოფ ოში ვი ყა ვით, იქ აუ
რო ბას არ ვშ ორ დე ბო დით. სხ ვა ექ იმი 
შე გვ პი რდა, შე გი ყვ ანთ და გა ნა ხე ბთ 
შვ ილ სო, მა გრ ამ მე რე ის იც და გვ ემ
ალა. ერთერთ დღ ეს ჩე მს მე უღ ლეს 
ცა რი ელი ფუ რც ელი გა მო უტ ანა 
ოთ არ მა რშ ავ ამ და ხე ლი მო აწ ერ ინა, 
ფო რმ ალ ობ აა, რა ღა ცე ბს ვა ვს ებ თო.

– რა ტომ მო უწ ერა ხე ლი ცა რი
ელ ფუ რც ელ ზე?

– და ბნ ეუ ლე ბი ვი ყა ვით, გვ ეშ ინ
ოდა, არ გა ბრ აზ ებ ულ იყო, რა დგ ან 

ჩვ ენი შვ ილ ის სი ცო ცხ ლე მის ხე ლში 
იყო. ახ ლა ეჭ ვი გვ აქ ვს, რომ სა სა მა
რთ ლო ზე ამ ფუ რც ელს სა თა ვი სოდ 
გა მო იყ ენ ებ ენ. ოპ ერ აც იი დან მე შვ
იდე დღ ეს, გვ იან და გვ ირ ეკა თა ვად 
ოთ არ მა რშ ავ ამ და გვ ით ხრა, თქ ვე
ნი შვ ილ ის მდ გო მა რე ობა და მძ იმ და 
და სა სწ რა ფოდ მო დი თო. ათ წუ თში 
ად გი ლზე ვი ყა ვით და ჩე მი შვ ილი მკ
ვდ არი და გვ ხვ და, მა რშ ავა კი – გა ქც
ეუ ლი. 

– სა რჩ ელი უკ ვე შე იტ ან ეთ?
– დი ახ და ექ სპ ერ ტი ზის პა სუ ხე ბს 

ვე ლო დე ბით.
– რო დის იქ ნე ბა პა სუ ხე ბი?
– წე სით, უკ ვე უნ და ყო ფი ლი ყო, 

მა გრ ამ არ ვი ცით, რა ტომ არ არ ის, 
ერ თი თვე გა ვი და უკ ვე.

„პრ აი მტ აი მთ ან“ სა უბ არი  არ 
ის ურ ვეს ჩა ფი ძის 

კლ ინ იკ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ მა, ოჯ
ახ ის წე ვრ ებ მა მო გვ მა რთ ონო. მათ 
მა გი ვრ ად კი თხ ვე ბზე ღუ დუ შა ურ ის 
კლ ინ იკ ის ქი რუ რგ იუ ლი გა ნყ ოფ ილ
ებ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლმა, ზუ რაბ თუ
ზბ აი ამ გვ იპ ას უხა. ოჯ ახ მა თუ ზბ აი
ას და სა ხმ არ ებ ლად მა შინ მი მა რთა, 
რო დე საც ლე ვან ხა რჩ ილ ავა მძ იმე 
მდ გო მა რე ობ აში სწ ორ ედ ჩა ფი ძის 
კლ ინ იკ აში იმ ყო ფე ბო და. რო გო რც 
„პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ გა ხდა ცნ ობ ილი, 
ხა რჩ ილ ავ ას გა მო ჩა ფი ძე ში ექ იმ ებ ის 
კო ნს ილ იუ მი შე იკ რი ბა, რომ გა და წყ
ვე ტი ლე ბა ერ თო ბლ ივ ად მი ეღ ოთ, 
თუ სად და რო გორ უნ და გა გრ ძე ლე
ბუ ლი ყო პა ცი ენ ტის მკ ურ ნა ლო ბა. 
კო ნს ილ იუ მის მო ნა წი ლე იყო სწ ორ
ედ ზუ რაბ თუ ზბ აია. ქი რუ რგ ის გა
ნც ხა დე ბით, ექ იმ ებ მა ერ თო ბლ ივ ად 
გა და წყ ვი ტეს, რომ ლე ვან ხა რჩ ილ ავ
ას მკ ურ ნა ლო ბა ან კვ ლავ ოთ არ მა
რშ ავ ას უნ და აე ღო სა კუ თარ თა ვზე, 
ან მა სთ ან ერ თად და მი სი ვე ხა რჯ ებ

ით ღუ დუ შა ურ ის კლ ინ იკ აში  უნ და 
მო თა ვს ებ ულ იყო პა ცი ენ ტი. 

ზუ რაბ თუ ზბ აია, ღუ დუ შა ურ ის 
ქი რუ რგ იის გა ნყ ოფ ილ ებ ის ხე ლმ
ძღ ვა ნე ლი:

– გა ხს ოვთ, რო გო რი იყო პა ცი
ენ ტის მდ გო მა რე ობა?

– კი, მა ხს ოვს. მშ ობ ლე ბს კი უნ
დო დათ, ჩვ ენ თან რომ გა დმ ოე ყვ ან
ათ, მა გრ ამ სი ტუ აც ია იყო უმ ძი მე სი. 
თა ვად ის ექ იმი, რო მე ლმ აც პი რვ ელი 
ოპ ერ აც ია გა უკ ეთა, ამ ბო ბდა, რომ 
ხე ლმ ეო რე ოპ ერ აც ია სა ჭი რო არ 
იყო, რომ პა ცი ენ ტს ფი ლტ ვე ბის ან
თე ბა ჰქ ონ და. 

– გა და რჩ ენ ის პე რს პე ქტ ივა რო
გო რი იყო?

– გა და რჩ ენ ის პე რს პე ქტ ივა თი
თქ მის არ იყო. სა ერ თოდ, ჩვ ენ თან 
გა დმ ოჰ ყა ვთ პა ცი ენ ტე ბი, რო მე ლთა 

მდ გო მა რე ობა ძა ლი ან მძ იმ ეა. რე
გი ონ ებ იდ ან გე გმ ურ ოპ ერ აც იე
ბზე ჩვ ენ თან პრ აქ ტი კუ ლად არ 
მო დი ან. 

– ჩა ფი ძე ში რა მდ ენ ად სწ ორ ად 
მო ხვ და პა ცი ენ ტი, მას ხომ კუ ჭის 
პრ ობ ლე მე ბი ჰქ ონ და?

– მას ჰქ ონ და სუ ნთ ქვ ის უკ მა რი
სო ბა და ამ იტ ომ აც და აწ ვი ნეს ჩა ფი
ძე ში, თუ მცა, რო დე საც მდ გო მა რე
ობა გა ირ კვა და ჩვ ენც ჩა ვე რთ ეთ, 
მკ ურ ნალ ექ იმ საც და ოჯ ახ საც ჩვ
ენი რე კო მე ნდ აც ია მი ვა წო დეთ, რომ 
სა ჭი რო იყო ხე ლა ხა ლი ოპ ერ აც ია. 

– რა ტომ არ გა უკ ეთ და ხე ლმ ეო
რე ოპ ერ აც ია ღუ დუ შა ურ ში?

– რა დგ ან ოთ არ მა რშ ავა პრ ოფ ეს
ორ ია და თან მი სი მკ ურ ნა ლი ექ იმი 
იყო, გა და წყ და, რომ ხე ლმ ეო რე ოპ
ერ აც ია მას უნ და გა ეკ ეთ ებ ინა.

– თუ მცა მა რშ ავა აც ხა დე ბდა, 
რომ ოპ ერ აც ია სა ჭი რო აღ არ იყო...

– დი ახ, ის ასე მი იჩ ნე ვდა, თუ მცა 
მდ გო მა რე ობა ავ უხ სე ნით და მე ორე 
ოპ ერ აც იის გა კე თე ბის რე კო მე ნდ აც
იაც მი ვე ცით, ან შე ვთ ავ აზ ეთ, რომ 
თბ ილ ის ში ჩა მო სუ ლი ყო და ერ თო
ბლ ივ ად გვ ემ კუ რნ ალა პა ცი ენ ტი სთ
ვის. სა ბო ლო ოდ, მა რშ ავ ას თან და 
მშ ობ ლე ბთ ან შე თა ნხ მე ბით, გა და
წყდ, რომ პა ცი ენ ტი კვ ლავ ქუ თა ის ში 
გა და ეყ ვა ნათ. 

– სა ავ ად მყ ოფ ოში, სა დაც რე ან
იმ აც ია არ არ ის, შე იძ ლე ბა ოპ ერ
აც იის გა კე თე ბა?

– არ შე იძ ლე ბა, რა თქ მა უნ და. 
ქუ თა ის ის ყო ფილ ინ ფე ქც იურ 

სა ავ ად მყ ოფ ოში, სა დაც ლე ვან ხა
რჩ ილ ავ ას ოპ ერ აც ია ჩა უტ არ და, რე
ან იმ აც ია არ არ სე ბო ბს. ეს მა რშ ავ ამ 
ღუ დუ შა ურ ის კლ ინ იკ ის წა რმ ომ ად
გე ნლ ებ თან სა უბ არ შიც გა ნა ცხ ადა, 
თუ მცა მას მა ინც მი ეცა უფ ლე ბა, 
ხე ლმ ეო რე ოპ ერ აც ია კვ ლავ იგ ივე 
პი რო ბე ბში ჩა ეტ არ ებ ინა. დღ ეს კი 
მა რშ ავა აც ხა დე ბს, რომ გა რდ აც ვლ
ილს შა ქრ ია ნი დი აბ ეტ იც ჰქ ონ და და 
ოპ ერ აც იის მი ზა ნი, წო ნის და კლ ებ ას
თან ერ თად, დი აბ ეტ ის გა ნკ ურ ნე ბაც 
იყო. 

ოთ არ მა რშ ავა, ექ იმი:
– შა ქრ ია ნი დი აბ ეტი ჰქ ონ და კი

დევ და ოპ ერ აც იაც სწ ორ ედ ამ იტ ომ 
გა უკ ეთ და. შა ქრ იან დი აბ ეტს, ოპ
ერ აც იის გა რდა, არ აფ ერი შვ ელ ის. 
მშ ობ ლე ბმა იც ოდ ნენ ამ ის შე სა ხებ, 
ოპ ერ აც ია ზე რომ გა ვი ყვ ანე, 500 ჰქ
ონ და შა ქა რი.

– და მა ინც გა უკ ეთ ეთ ოპ ერ აც
ია?

– მა ინც კი არა, მა გი სთ ვის ჩა უტ
არ და ოპ ერ აც ია. ას ეთი ოპ ერ აც ია 
სამ შე მთ ხვ ევ აში კე თდ ება: რო დე საც 
სი მს უქ ნის პრ ობ ლე მაა, რო დე საც 
დი აბ ეტი აქ ვს ად ამ ია ნს და რო დე საც 
ორ ივე ერ თა დაა. ავ ად მყ ოფ ის ის ტო
რი აში ყვ ელ აფ ერი დე ვს, ახ ლა ექ სპ
ერ ტი ზის პა სუ ხს ვე ლო დე ბით, მა ნა
მდე ვე რა ფე რს გე ტყ ვით. 

გა რდ აც ვლ ილ ის ოჯ ახ ის წა რმ ომ
ად გე ნლ ები ოთ არ მა რშ ავ ას უმ კა ცრ
ეს ად და სჯ ას ით ხო ვენ და აც ხა დე ბენ, 
რომ მა რშ ავ ამ, მა თი შვ ილ ის გა რდა, 
კი დევ რა მდ ენ იმე ად ამ ია ნის სი ცო
ცხ ლე შე იწ ირა...

EXCLUSIVE

ზურაბ თუზბაია: „მშობლებს კი უნდოდათ, ჩვენთან 
რომ გადმოეყვანათ, მაგრამ სიტუაცია იყო უმძიმესი“ 

გარდაცვლილის დედა: 
„არ გვატანდნენ 

საავადმყოფოდან. 
ექიმი გვეუბნებოდა, 

საგანგაშო კი არ არის, 
მაგრამ სიცხეები 

აქვს და ვერაფრით 
ვერ გაგატანთ 
თბილისშიო“
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„დი ნე ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ“ ნი
კუ შა შე ნგ ელ აი ას წა რმ ოგ იდ გე ნთ. 
ჩე მი რე სპ ონ დე ნტი  დი ნე ბას ბრ მად 
არ ას დრ ოს წა ჰყ ოლ ია. არ შე მი ძლ ია 
ცხ ოვ რე ბას ყუ რმ ოჭ რი ლი მი ვყ ვეო, 
ამ ბო ბს. სხ ვა ნა ირ ად შე უძ ლე ბე ლიც 
იყო. რო დე საც შე ნი ბე ბი ები – ნა ტო 
ვა ჩნ აძე და ვე რი კო ან ჯა ფა რი ძე არ
იან, ბა ბუ ები – მი ხე ილ ჭი აუ რე ლი და 
ნი კო ლოზ შე ნგ ელ აია, ხო ლო მშ ობ
ლე ბი სო ფი კო ჭი აუ რე ლი და გი ორ გი 
შე ნგ ელ აია, ინ დი ფე რე ნტ ული ვერ 
იქ ნე ბი. თვ ით ონ აც გა გი ჩნ დე ბა თა
ვის და მკ ვი დრ ებ ის ამ ბი ცია. ნი კუ შა 
შე ნგ ელ აი ას სა ზო გა დო ებ აში თა ვი სი 
ად გი ლი აქ ვს და მკ ვი დრ ებ ული. ფე
რმ წე რი გა და სა ღებ მო ედ ანს მა ინც 
ვერ გა ექ ცა და ფი ლმ ებ ის და მდ გმ
ელი მხ ატ ვა რი ყო ფი ლა, მათ შო რის 
მა მის ბო ლო ნა მუ შე ვრ ებ ის. ამ ბო ბს, 
რომ გე ნე ბი დიდ რო ლს თა მა შო ბს, 
თუ მცა ერ თა დე რთი, რაც ოჯ ახ იდ ან 
არ „წა მო უღ ია“ და თა ვი სია – სი ზა
რმ აც ეა. 

ნი კუ შა შე ნგ ელ აია: ყვ ელა ად ამ
ია ნი თა ვი სი გზ ით ცხ ოვ რო ბს, რა ზნ
ეო ბრ ივი ში და ხმა, სა მყ არ ოს აღ ქმა და 
ეს თე ტი კუ რი მო თხ ოვ ნი ლე ბაც აქ ვს, 
ამ ით არ სე ბო ბს და ცხ ოვ რო ბს. შე იძ
ლე ბა რა ღა ცას შე ეგ უო, გა რე პი რო
ბე ბის გა მო იძ ულ ებ ული იყო. მა გრ ამ 
ეს ეც პრ ოტ ეს ტს და სტ რე სე ბს აღ ძრ
ავს. გა ნს აკ უთ რე ბუ ლად შე მო ქმ ედი 
ად ამ ია ნე ბი არ იან ასე მო წყ ობ ილ ნი. ამ 
ად ამ ია ნე ბი სთ ვის სა მყ არო მხ ოლ ოდ 
არ სე ბო ბის გა რე მო არ არ ის. ად ამ ია
ნი ბე ვრი რა მი სგ ან შე დგ ება. რო გო რც 
ქრ ის ტემ თქ ვა, ად ამ ია ნი არ ამ ხო ლოდ 
პუ რით არ სო. მეც მი ვდ იო დი დი ნე ბის 
წი ნა აღ მდ ეგ. არ შე მი ძლ ია ცხ ოვ რე
ბას ყუ რმ ოჭ რი ლი მი ვყ ვე. არ სე ბუ ლი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ წა ვს ულ
ვარ. ხე ლო ვა ნი მგ რძ ნო ბი არ ეა. ვერ ვი
ტა ნთ, რო დე საც ვხ ედ ავთ, რომ ად ამ
ია ნე ბს ატ ყუ ებ ენ, ძა ლა დო ნე ბენ. ვერ 
ვი ტა ნთ, რო დე საც კა რი ერ ის ტე ბი და 
ურ აპ ატ რი ოტ ები მრ ავ ლდ ებ იან და ხა
ლხ ზე არ ფი ქრ ობ ენ. ამ ას ვერ ეგ უე ბი. 

პა ტი ვს ვც ემ ტრ ად იც იე ბს, მა გრ ამ 
არ მი ყვ არს დო გმ ები. დო გმა ად ამ ია ნე
ბს ვერ ავ ით არ ებს. ქრ ის ტე დან მო ყო
ლე ბუ ლი  სო კრ ატ ეთი და სრ ულ ებ ული 
რე ფო რმ ატ ორ ები იყ ვნ ენ და დო გმ ის 
წი ნა აღ მდ ეგ ნი იყ ვნ ენ. ცხ ოვ რე ბის 
არ სს ად ამ ია ნის უფ ლე ბე
ბში, სი ყვ არ ულ ში და მის 
ბე დნ იე რე ბა ში ხე და
ვდ ნენ. 

 ბა ვშ ვო ბა
ში მშ ობ ლე ბის 
ს უ  რ ვ  ი ლ  ი ს 
წი ნა აღ მდ ეგ 
წა სუ ლხ ართ? 
„მეს“ და სა მკ
ვი დრ ებ ლად 

უკ ან არც გთ ხო ვდა. ამ იტ ომ აყ ვა ვდა 
კი ნო მა შინ. ხე ლო ვან ხა ლხს აღ ია რე ბა 
ყო ვე ლთ ვის უნ და, ეს სტ იმ ულ ია. ჩვ ენ 
თუ რა მეს ვა კე თე ბთ, ად ამ ია ნი სთ ვის 
ვა კე თე ბთ, მო წო ნე ბა ყო ვე ლთ ვის გვ
ინ და. ასე „მეს“ ეძ ებ და ამ კვ იდ რებ. ამ 
გზ აზე შე იძ ლე ბა იყ ოს წა რმ ატ ებ აც, წა
რუ მა ტე ბლ ობ აც. 

 მა მის და ბი ძის ფი ლმ ებ იდ ან რო
მე ლს გა მო არ ჩე ვთ?

 „ალ ავ ერ დო ბა“, „ვე რის უბ ნის მე
ლო დი ები“, „ფი რო სმ ანი“. ელ და რის 
„არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი გა მო ფე ნა“ მი ყვ არს. 
მა მა ჩე მის ბო ლო ფი ლმ ებ ის მხ ატ ვა რი 
მე ვარ. მათ შო რის „ხა რე ბა და გო გი
ას“. ბა ვშ ვო ბი დან კი ნო სტ უდ იის გა ვრ
ოში ვი ყა ვი, ოჯ ახ ის ყვ ელა  წე ვრი იქ 
მუ შა ობ და, რა მე ქნა? გა მნ ათ ებ ლე ბის, 
მძ ღო ლე ბის, გრ იმ იო რე ბის ხე ლში  გა
ვი ზა რდე. 

 მა მა სთ ან თა ნა მშ რო მლ ობა რო
გო რი იყო?

 ძა ლი ან კო მფ ორ ტუ ლი. ერ თი და 
იგ ივე გე მო ვნ ება და ეს თე ტი კა გვ აქ ვს. 
ეპ ოქ აზე შე ვთ ან ხმ დე ბო დით და ვმ უშ
აო ბდ ით. 

 მშ ობ ლე ბის ჩრ დი ლი დან გა მო
სვ ლის სუ რვ ილი არ გქ ონ იათ?

 ამ ას ხშ ირ ად მე კი თხ ებ იან, არ ას
დრ ოს სი მძ იმ ედ არ მა წვ ებ ოდა ჩე მი 
მშ ობ ლე ბის ჩრ დი ლი. მე თუ ჩე მი სა ხე
ლი და გვ არი მქ ვია ამ სა ზო გა დო ებ აში, 
ეს მა თგ ან და მო უკ იდ ებ ლად ხდ ებ ოდა. 
ზო გჯ ერ შე მა წუ ხე ბე ლი იყო ჩე მი ოჯ
ახ ის და მშ ობ ლე ბის ქე ბა. იც ით, ეს ვი სი 
ბი ჭია  და იყო ქე ბა. ში გნ ით გს ია მო
ვნ ებს ას ეთი სა ამ აყო მშ ობ ლე ბი რომ 
გყ ავს, მა გრ ამ გა და მე ტე ბუ ლი ქე ბა დი
სკ ომ ფო რტს იწ ვე ვდა. ჩე მი გე ნე ტი კა 
მე ხმ არ ება ხო ლმე. ნი ჭი, ინ ფო რმ აც ია 
გა და დის, კო დი იდ ება. 

 რა წა მო იღ ეთ დი დი დო ზით?
 რა ვი ცი, რა წა მო ვი ღე. ჩე მი რაც 

არ ის და იმ ათ არ ჰქ ონ იათ – სი ზა რმ
აც ეა. ეს აბ სო ლუ ტუ რად გა უგ ებ არი 
იყო ჩე მი მშ ობ ლე ბი სთ ვის და ბე ბია
პა პე ბი სთ ვის. მთ ელი დღე შრ ომ აში 
იყ ვნ ენ. მა მას ას აკი შე მო ეპ არა, ცო ტა 
შე უძ ლოდ არ ის და რა იმ ეს რომ ვერ 
აკ ეთ ებს, გი ჟდ ება. დე და ჩე მი ავ ად აც 
რომ იყო, პი ესა მა ინც ეჭ ირა და კი თხ
ულ ობ და. თუ სა ქმე არ ჰქ ონ და, და
სა ჭე დე ბე ლს იპ ოვ იდა და 
მი აჭ ედ ებ და. ორ ივე 
 სო ფი კოც და გი
ორ გიც წლ ით ხა
რე ბი არ იან 
დ ა 
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my View

რა გი კე თე ბი ათ?
 რა ღა ცა ში რომ არ მე ნდ ობ ოდ ნენ, 

ვბ რა ზდ ებ ოდი და მი ნდ ოდა მე ჩვ ენ ებ
ინა, რომ მა რთ ალი ვარ. სა ბე დნ იე
როდ, ჩე მი მშ ობ ლე ბი მე გო ბრ ულ ები 
იყ ვნ ენ. არ ას დრ ოს ზე დმ ეტს არ მთ
ხო ვდ ნენ და არც იმ ას მპ ატ იო ბდ ნენ, 
რი სი გა კე თე ბაც შე მე ძლო და არ ვა
კე თე ბდი. „მეს“ და სა მტ კი ცე ბლ ად 
იყო ის, რომ ას ეთი ოჯ ახ ის მი უხ ედ
ავ ად  პრ ოფ ეს ია ში ჩე მით მი ვა ღწ იე 
ყვ ელ აფ ერს. ჩე მი ოჯ ახ ის სა ხე ლით 
არ ას დრ ოს მი სა რგ ებ ლია. ეს, რო გო
რც ჩე მთ ვის, ისე მა თთ ვი საც მი უღ
ებ ელი იყო. სა მხ ატ ვრო აკ ად ემ ია ში 
რომ ჩა ვა ბა რე, ჩე მე ბმა არც იც ოდ ნენ, 
თბ ილ ის ში არც იყ ვნ ენ, გა და ღე ბე ბზე 
გა ხლ დნ ენ. მხ ატ ვრ ობა ბე ვრ ად თა ვი
სუ ფა ლი პრ ოფ ეს იაა, ვი დრე რე ჟი სო
რო ბა. რა კი ჩე მე ბი ჭი პმ ოჭ რი ლე ბი იყ
ვნ ენ რე ჟი სუ რა სა და მს ახ იო ბო ბა ში, 
ჩე მი თა ვის გა მო სა ხა ტად ეს პრ ოფ
ეს ია ვა რჩ იე. სა ბე დნ იე როდ ხა ტვ ის 
ნი ჭი აღ მო მა ჩნ და. თუ მცა რე ჟი სუ რის 
სუ რვ ილი მქ ონ და. რა მდ ენ იმე კლ იპი 

გა და ვი ღე. მა გრ ამ ფუ ლი, 
პრ ოდ იუ სე რი შენ უნ და 

გე შო ვნა... და გა ვჩ
ერ დი. მხ ატ ვრ ობა 
ბე დნ იე რე ბაა. ეს 

ყვ ელ აფ ერი არ 
გჭ ირ დე ბა. სა
ბჭ ოთა დრ ოს 
სა ხე ლმ წი ფო 
დე ბდა კი ნო

ში ფუ ლს და 

ფოტო: მარი ნაკანი

ნიკუშა შენგელაია – „მე და ეკა 19 წელია ერთად ვართ, ხელი კი ახლახან მოვაწერეთ“

„მთავარი ხელის 
მოწერა კი არა, 

სიყვარულია. მას 
ვერც ერთი საიტით 

ვერ გამოიწერ. 
უნდა დაგეჯახოს“

„საბედნიეროდ 
ჩემი მშობლები 
მეგობრულები 

იყვნენ. 
არასდროს 

ზედმეტს არ 
მთხოვდნენ 
და არც იმას 

მპატიობდნენ, 
რისი გაკეთებაც 
შემეძლო და არ 

ვაკეთებდი“

„გიჟ მამას მეძახდნენ. ეს 
ქილიკის თემა იყო. შვილებს 
ყველგან „დავათრევდი“, სულ 

ჩემ გვერდით იყვნენ“

„სიყვარულს 

ასაკი არ აქვს. ვინც 

გიყვარს იმის მიმართ 

გრძნობის სიმძაფრეზე არა 

მგონია ასაკი მოქმედებდეს. 

ამ ასაკში უფრო მეტად 

ფიქრობ, რომ სიყვარული 

გასაფრთხილებელია. 

ახალგაზრდობაში 

შეიძლება სიყვარულს ვერ 

გაუფრთხილდე“
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ხა ტუ ლია რომ... :)
 დი ნე ბის სა წი ნა აღ მდ ეგ ოდ წა

სლა არ ის თუ არა ბო ჰე მა?
 ბო ჰე მა პრ ოტ ეს ტია. ბო ჰე მა თა

ვი სუ ფა ლი სი ვრ ცის შე ქმ ნის მო თხ
ოვ ნი ლე ბაა, სა დაც სა კუ თარ უნ არს 
თა ვი სუ ფლ ად ამ ჟღ ავ ნებ. ეს რა ღაც 
პე რი ოდ ია და მე რე პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა 
მო დის. ას აკ თა ნაც არ ის და კა ვშ ირ
ებ ული. ძნ ელ ია ახ ალ გა ზრ და ას აკ ში 
მხ ატ ვრ ის თვ ის  ბო ჰე მის გა რე შე გა
ძლ ება. ვი ნც ასე იყო ად რე იღ უპ ებ
ოდა, ან ემ ოც იუ რად, ან ფი ზი კუ რად. 
მა გრ ამ სულ ბო ჰე მა გა მო რი ცხ ულ ია. 
მი სი გა ნდ ევ ნა ას აკს მო აქ ვს. ღვ ინ დე
ბი, პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა გე მა ტე ბა. 

 რო გორ აი რი დეთ ის მძ იმე სე ნი, 
რო მე ლმ აც თა ობ ები ში ეწ ირა?

 თა ვი სი დრო აქ ვს ყვ ელ აფ ერს. 
ად ამ ია ნს თუ ინ ტე ლე ქტი გა ქვს, ყვ
ელ აფ ერს ზუ სტ ად გკ არ ნა ხო ბს. უნ და 
მო უს მი ნო თა ვს. ამ ერ თი და იგ ივ ეო ბის 
მი მა რთ ინ ტე რე სს კა რგ ავ. მა ვნე ჩვ ევ
ებ ის ად გი ლს სხ ვა რა მე ები იკ ავ ებს. 
ჩვ ენი თა ობა მა ტე რი ალ ური თა ობა 
არ იყო, სუ ლი ერი თა ობა იყო. ჩვ ენ 
გა ვი ზა რდ ეთ ეპ ოქ აში, სა დაც ფუ ლი 
ფა სე ულ ობა არ იყო. უც ებ 90ია ნი 
წლ ები და თა ვმ ოყ ვა რე ობა, პა ტი ვმ ოყ
ვა რე ობა და ფუ ლის სა ჭი რო ება რომ 
და დგა, რე ალ ობ იდ ან გა ქც ევ ის სუ რვ
ილი მო ვი და... დი სო ნა ნს ში იყო ჩე მი 

თა ობა. ვერ გა ვე რკ ვი ეთ. დღ ეს აც არ 
არ ის ფა სე ულ ობა ფუ ლი ანი ად ამ ია ნი. 
ამ დრ ოს ამ ის კენ ტრ ია ლე ბს ყვ ელ აფ
ერი. 

 შე ად არ ეთ, რო გო რი იყ ავ ით 17 
წლ ის ას აკ ში შე ყვ არ ებ ული და ახ
ლა?

 მე გე ტყ ვი შენ, რომ სი ყვ არ ულს 
ას აკი არ აქ ვს. ვი ნც გი ყვ არს იმ ის მი
მა რთ გრ ძნ ობ ის სი მძ აფ რე ზე არა მგ
ონ ია ას აკი მო ქმ ედ ებ დეს. ამ ას აკ ში 
უფ რო მე ტად ფი ქრ ობ, რომ სი ყვ არ
ული გა სა ფრ თხ ილ ებ ელ ია. ახ ალ გა
ზრ დო ბა ში შე იძ ლე ბა სი ყვ არ ულს ვერ 
გა უფ რთ ხი ლდე და სი სუ ლე ლის მს ხვ
ერ პლი აღ მო ჩნ დეს, ტკ ივ ილი მო გი ტა
ნოს.

 და ასე ყო ფი ლა?
 რთ ულ ია, ვერ გე ტყ ვით. რაც მო

ხდა, მო ხდა. ძნ ელ ია მი ზე ზე ბზე სა უბ
არი. კო ნკ რე ტუ ლი მი ზე ზი არც ერთ 
შე მთ ხვ ევ აში არ მქ ონ ია. კა რგ ია, რო
დე საც გვ ერ დით ის ად ამ ია ნი გყ ავს, 
რო მე ლიც გი ყვ არს. უს იყ ვა რუ ლოდ 
ცხ ოვ რე ბა ძნ ელ ია. ვერ წა რმ ომ იდ გე
ნია. მე ცო დე ბი ან ად ამ ია ნე ბი, რო ცა 
ამ გრ ძნ ობ ის გა რე შე ცხ ოვ რო ბენ... მე 
ამ გრ ძნ ობ ის გა რე შე ვერ გა ვჩ ერ დე
ბო დი. მო ფრ თხ ილ ება ას აკს მო აქ ვს. 
გა აჩ ნია პა რტ ნი ორ საც, რო გორ აგ
იწ ყო ბს ფე ხს. ორ ად ამ ია ნს შო რი საა 
სი ყვ არ ული. ნა მდ ვილ გრ ძნ ობ ას ურ
თი ერ თპ ატ ივ ის ცე მა მო აქ ვს. და უფ
რთ ხი ლდ ები მას. 

მე და ეკა 19 წე ლია ერ თად ვა რთ. 
ხე ლი ახ ლა ხან მო ვა წე რეთ. ევ რო კა ვშ
ირ თან ას ოც ირ ებ ის პრ ოც ესს ვე ლო
დე ბო დიმე თქი, ვხ უმ რობ. აქ ამ დე არ 
გვ ჭი რდ ებ ოდა. ის ეთ ას აკ ში ვა რთ, უნ
და გა გვ ეფ ორ მე ბი ნა, შვ ილ ის თვ ის და
გვ ჭი რდა. მთ ავ არი ხე ლის მო წე რა კი 
არა, სი ყვ არ ულ ია. ვე რც ერ თი სა იტ ით 
ვერ გა მო იწ ერ. უნ და და გე ჯა ხოს. 

 მა მო ბამ შე გც ვა ლათ?
 მგ ონი, არ შე ვუ ცვ ლი ვარ. ჩე მში 

პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა ბუ ნე ბრ ივ ად იმ
დე ნად მა ღა ლია, შვ ილ ები პა ტა რე ბი 

რომ იყ ვნ ენ, მე გიჟ მა მას მე ძა ხდ ნენ. 
ეს ქი ლი კის თე მა იყო. შვ ილ ებს ყვ ელ
გან „და ვა თრ ევ დი“, სულ ჩემ გვ ერ დით 
იყ ვნ ენ. მა გა თზე კა რგ ებ თან ვი სთ ან 
უნ და ვყ ოფ ილ იყ ავი? ვც დი ლო ბდი 24 
სა ათ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში რაც შე იძ ლე
ბა მე ტი დრო გა მე ტა რე ბი ნა მა თთ ან. 
ნა ტა შკ ას გან შვ ილ იშ ვი ლი მყ ავს, ლო
ნდ ონ ში ცხ ოვ რო ბენ. გი ორ გიმ გა ის ად 
უნ და ჩა აბ არ ოს. ბუ დი დან მი ფრ ინ ავ
ენ. 

 ცხ ოვ რე ბა რო გო რია?
 ვა ჟას ლე ქსი ხომ გა ხს ოვთ  „მა

ინც კი ლა მა ზი არ ის, მა ინც სი ტუ რფ
ით ჰყ ვა ვი სა“. დე და მი წა ზე რა მდ ენი 
რამ ხდ ება, ტრ აგ ედ იე ბი, სი ყვ არ ულ
ები... ამ დრ ოს შო რს რომ გა იწ იო და 
შო რი დან და ინ ახო, რა ფა ქი ზია ეს ყვ
ელ აფ ერი და რომ შე იძ ლე ბა ეს ყვ ელ
აფ ერი გა ქრ ეს  მშ ვე ნი ერ ია ცხ ოვ რე
ბა, აბა, რა არ ის? მშ ვე ნი ერ ია ის, რომ 
ღმ ერ თმა დრ ოე ბით ამ ის მო ნა წი ლე 
გა გვ ხა და. ად ამ ია ნი ერ თა დე რთი არ
სე ბაა, რო მე ლმ აც იც ის, რომ მი სი აქ 
ცხ ოვ რე ბა დრ ოე ბი თო ბაა. ამ დრ ოე
ბი თო ბა ში რა მდ ენი ტრ აგ ედ ია  გა ქვს, 
ვი ნც გი ყვ არს იმ ას გა რთ მე ვს ეს დრ
ოე ბი თო ბა. სულ არ არ აო ბა ში არ სე ბო
ბას ჯო ბია ამ პი ეს აში მი იღო მო ნა წი
ლე ობა.

თვ ით  კუ რო ები. ნა მდ ვი ლი კუ რო
ები არ იან. შრ ომ ისმო ყვ არ ეო ბით ერ
თმ ან ეთს ძა ლი ან ჰგ ავ დნ ენ. მა მა ჩე მს 
ერ თი სუ ლი აქ ვს გა ზა ფხ ულ დეს, 
რომ მო ხნ ას, და თე სოს. ფე ხე ბი აწ
უხ ებს, მა გრ ამ სა ვა რძ ლით და სხ ვი
სი და ხმ არ ებ ით მა ინც ურ თი ერ თო ბს 
მი წა სთ ან. მი წა გი ორ გის მა ცო ცხ ლე
ბე ლი ენ ერ გი აა. მე ორ ივ ეს ვგ ავ არ. 
პა პა ჩე მს აც მა მს გა ვს ებ დნ ენ, მი შას. 
ის იც მრ ავ ალ ფე რო ვა ნი იყო აქ ან და
კე ბდა,  მღ ერ ოდა. რაც გა მი კე თე ბია, 
არ მყ ოფ ნის, კი დევ მი ნდა. ეს მხ ატ
ვრ ის ბუ ნე ბაა. ბე ვრ რა მე ში მი ცდ ია 
თა ვი. სა ზო გა დო ებ რივ მო ვლ ენ ებ ზე, 
უნ ებ ურ ად, ბე ვრ ენ ერ გი ას ვხ არ ჯა
ვდი. ვფ იქ რობ, შე მო ქმ ედ ებ ის თვ ის 
მე ტი დრო უნ და და მე თმო. ნა თქ ვა
მია, ყვ ელ ამ თა ვი სი სა ქმე უნ და აკ
ეთ ოსო. რო გორ უნ და აკ ეთო შე ნი 
სა ქმე, რო ცა შენს სა ხლ ში შე ნთ ან შე
უთ ავ სე ბე ლი რა ღა ცე ბი ტრ ია ლე ბს. 
ჩე მს შვ ილს რომ სი ცხე აქ ვს, მე ვერ 
ვხ ატ ავ. ეს ქვ ეყ ანა ჩე მი სა ხლ ია, აქ 
ვც ხო ვრ ობ. ეგ ოი სტ ურ ად მი ყვ არს. 
ამ ქვ ეყ ან აში ბე ვრ ჯერ მი ვე ყუ დე 
სო ფე ლს, მთ ას, ბა რს, ზღ ვას. არ აფ
ერს ვთ აკ ილ ობ დი, არ ქე ოლ ოგ ებ თან 
ვმ უშ აო ბდი. 14 წლ ის ვი ყა ვი ჩე მე ბმა 
რომ გა მა გდ ეს  წა დი, ქვ ეყ ანა ნა ხეო. 
ჩე მი ხა ლხ ის გან დი დი სი თბო და ემ
ოც ია მი ვი ღე. ჟი ნვ ალ ში ვმ უშ აო ბდი 
არ ქე ოლ ოგ ებ თან, პი რვ ელი ხე ლფ
ასი მა შინ ავ იღე. მთ ებ ში და ვდ იო დი, 
ნა ნგ რე ვე ბზე ვხ ატ ავ დი. მო ვი არე 
მთათუ შე თი, ხე ვს ურ ეთი... ყვ ელ
აფ ერი სხ ვა ნა ირი იყო. ხა ლხი უზ
რუ ნვ ელ ყო ფი ლი იყო. დი დი ნა წი ლი 
თა ვის ად გი ლას მუ შა ობ და, მე ცნ იე
რი მე ცნ იე რი იყო, გლ ეხი კი  გლ
ეხი. ხე ვს ურ ეთ ში სო ფლ ები სა ვსე 
იყო. ხა ლხი თა ვი სი ტრ ად იც იე ბით 
ცხ ოვ რო ბდა, ათ ან გე ნო ბით, დღ
ეს ას წა ულ ებ ით. ბო ლოს რომ ვნ ახე 
მი ტო ვე ბუ ლი სო ფლ ები სე ვდ ია ნად 
ჩა მრ ჩა. და თბ ილ ისს რაც შე ეხ ება, 
ეს ჩე მი თბ ილ ისი აღ არ არ ის. მხ ოლ
ოდ მო ტი ვე ბია და რჩ ენ ილი. 400500 
ათ ასი კა ცი ცხ ოვ რო ბდა ჩემ ახ ალ გა
ზრ დო ბა ში თბ ილ ის ში. მე გა პო ლი სად 
გა და კე თე ბა ყვ ელა დიდ ქა ლა ქში 
ხდ ება. პა რი ზე ლე ბი მე უბ ნე ბი ან, ეს 
ის პა რი ზი არ არ ისო. ჩე მი ამ სტ ერ
და მე ლი მე გო ბრ ები (60ია ნე ლე ბი) 
სა ერ თოდ არ გა დი ან ქა ლა ქში. ლო
ნდ ონ ელ ებს რომ ჰკ ით ხო, ეს სხ ვა 
ლო ნდ ონ ია. თბ ილ ისს თა ვი სი სტ
ილი ჰქ ონ და. ვე რა ზე უბ ან ში რომ 
გა დი ოდი, ყვ ელა თა ობ ის ად ამ ია ნს 
ხვ დე ბო დი. ერ თმ ან ეთს იც ნო ბდ ნენ, 
ვინ ვი სი შვ ილი იყო. მშ ობ ლე ბს ჩვ ენი 
ქუ ჩა ში გა შვ ებ ის არ ეშ ინ ოდ ათ. მე
წა ღე გი ყუ რე ბდა, პუ რის მც ხო ბე ლი, 
ძვ ელი ბი ჭე ბი. იც ოდ ნენ უბ ნე ლე ბი 
ვინ იყ ვნ ენ. სტ უმ რი ან ობ ის, აღ მო
სა ვლ ურდა სა ვლ ური კუ ლტ ურ ის 
გა და კვ ეთ ის ად გი ლი იყო. ახ ლა სა
ცო ბის ქა ლა ქია. და რბ ის ხა ლხი, ოფ
ის ებ ში შე რბ იანგა მო რბ იან, რომ თა
ვი ირ ჩი ნონ. დო კუ მე ნტ ური ფი ლმ ის 
გა და ღე ბის იდ ეა მქ ონ და. ვი ტრ ინ ის 
წინ კა მე რა უნ და და აყ ენო  ყო ველ 
კვ ირ აში იც ვლ ება და ქი რა ვდ ება. სპ
ორ ტის სა სა ხლ ის გა რშ ემო იყო ტყე. 
ახ ლა ბე ტო ნე ბის ტყ ეა. ვა რა ზის ხე
ვში ვი სხ ედ ით, კე ნჭი რომ გა გვ ერ ტყა 
ამ ომ ავ ალი მა ნქ ან ის თვ ის. ნა ხე ვა რი 
სა ათი ვე ლო დე ბით მა ნქ ან ას. ახ ლა 
კე ნჭს ვერ ჩა აგ დებ, რომ მა ნქ ან ას არ 
მო ხვ დეს. რა მდ ენ იმე წე ლში კო ლა
ფს ის ნი შნ ები იქ ნე ბა. 

 ფი ქრ ის გო რა რას ნი შნ ავს თქ
ვე ნთ ვის?

 მთ ელი ჩე მი გა ნვ ლი ლი ცხ ოვ რე
ბაა. 55 წლ ის ვარ და ამ წლ ებ თან ას
ოც ირ დე ბა. ძვ ელი ფი ქრ ის გო რე ლე
ბი, მე, ლა შა თა ბუ კა შვ ილი ამ უბ ან ში 
სტ უმ რად ვგ რძ ნო ბთ თა ვს. თბ ილ ისს 
თა ვი სი სუ ნი ჰქ ონ და, რო მე ლიც და
კა რგა. 

 სა ხე ლო სნო უნ და გა გე რე მო
ნტ ებ ინ ათ.

 ვა რე მო ნტ ებ პა პი სე ულ სა ხლ ში. 
სა მწ უხ არ ოდ, და ნგ რე ული მქ ონ და. 
ძლ ივს მო ვა ხე რხე, რომ გა მე კე თე ბი
ნა, წყ ალი არ ჩა მო სუ ლი ყო, გა თბ ობა 
ჩა რთ ულ იყო, ია ტა კი და მე გო. იმ ედი 
მა ქვს მა ის ში შე ვალ და გა ვა გრ ძე ლებ 
ხა ტვ ას. 80 კვ ად რა ტუ ლიც არ არ ის, 
სი მა ღლე აქ ვს. სა კმ არ ის ია ჩე მთ ვის. 
პო რტ რე ტე ბის კე თე ბა მი ყვ არს. ად
ამ ია ნია ყვ ელ აფ რის სა წყ ისი. ად ამ
ია ნის ან ბუ ნე ბის შე ქმ ნი ლი ნი ვთ ები. 
ინ სპ ირ აც იას იმ გა რე მო სგ ან იღ ებ, 
რო მე ლიც შე ნთ ვის ყვ ელ აფ რის სა
წყ ის ია. ვგ იჟ დე ბი ბუ ნე ბა ზე, მა გრ ამ 
პე იზ აჟ ის ტი არ ვარ. ად ამ ია ნის ფო
რმ ები უფ რო მა ინ ტე რე სე ბს, მი სი გა
ნწ ყო ბა, თვ ალ ები. ბუ ნე ბაც მი ხა ტია, 
მა გრ ამ ბუ ნე ბა ის ეთი მხ ატ ვრ ის და
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ნიკუშა შენგელაია – „მე და ეკა 19 წელია ერთად ვართ, ხელი კი ახლახან მოვაწერეთ“
„ძველი ფიქრის 
გორელები, მე, ლაშა 
თაბუკაშვილი ამ 
უბანში სტუმრად 
ვგრძნობთ თავს. 
თბილისს თავისი 
სუნი ჰქონდა, 
რომელიც დაკარგა“

„ბავშვობიდან კინოსტუდიის გავროში 
ვიყავი, ოჯახის ყველა  წევრი იქ მუშაობდა, 

რა მექნა? გამნათებლების, მძღოლების, 
გრიმიორების ხელში გავიზარდე“

„ჩემი ოჯახის სახელით არასდროს 
მისარგებლია. ეს, როგორც ჩემთვის, 

ისე მათთვისაც მიუღებელი იყო. 
სამხატვრო აკადემიაში რომ 

ჩავაბარე, ჩემებმა არც იცოდნენ“
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რა ცვლილებებს გეგმავს „რუსთავი 2“

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

სა ტე ლე ვი ზიო ეთ ერ ზე, რო გო
რც წე სი, ყვ ელ აზე დიდ გა ვლ ენ ას 
წი ნა სა არ ჩე ვნო პე რი ოდი ახ დე ნს 
ხო ლმე. 2016 წლ ის არ ჩე ვნ ებ ამ
დე წე ლი წა დზე მე ტი დრ ოა და რჩ
ენ ილი, შე სა ბა მი სად, სა არ ჩე ვნო 
რე ჟი მზე გა და სა სვ ლე ლად, წე სით, 
ჯერ ად რეა. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, 
ცნ ობ ილი ხდ ება რომ „რუ სთ ავი 2“ 
სე რი ოზ ულ ცვ ლი ლე ბე ბს გე გმ ავს. 

„პრ აი მტ აი მი სთ ვის“ ცნ ობ ილი 
გა ხდა, რომ არ ხი გა სა რთ ობი გა
და ცე მე ბის პო ლი ტი კუ რი თო ქშ
ოუ ებ ით ჩა ნა ცვ ლე ბა ზე აქ ტი ურ
ად ფი ქრ ობს. რო გო რც ამ ბო ბენ, 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა ნი კა გვ არ ამ ია სა 
და დე მნა ჯა ფა რი ძის სა აკ აშ ვი
ლთ ან შე ხვ ედ რის შე მდ ეგ მი იღ ეს. 
უფ რო სწ ორ ად ეს სა აკ აშ ვი ლის 
მო თხ ოვ ნა ყო ფი ლა. სხ ვა თა შო
რის, ინ ფო რმ აც ია, რომ „რუ სთ ავი 
2“ სა კუ თარ ფი ნა ნს ებს ძვ ელ ებ
ურ ად და უფ იქ რე ბლ ად აღ არ და
ხა რჯ ავს, გა სა რთ ობ გა და ცე მე ბზე 
ჯერ კი დევ დი დი ხნ ის წინ გა ვრ ცე
ლდა. მა ში ნვე ით ქვა, რომ, დი დი 
ალ ბა თო ბით, „მა რაო“ სა ერ თოდ 
და იხ ურ ებ ოდა და მა სთ ან ერ თად 
„კო მე დი შო უც“ გა ქრ ებ ოდა არ
ხი დან. შე სა ბა მი სად, მთ ელი აქ
ცე ნტი პო ლი ტი კურ გა და ცე მე ბზე 
გა კე თდ ებ ოდა. მას შე მდ ეგ ერ თა
დე რთი, რა საც ცვ ლი ლე ბა შე ეხო, 
ეს „მა რა ოა“, რო მლ ის გა და ცე მე
ბმ აც „რუ სთ ავი 2“ის ეთ ერ ში  გა
და ინ აც ვლა. მა გრ ამ მას შე მდ ეგ 

არ ჩე ვნ ებ ის თე მა კი დევ უფ რო 
აქ ტი ური გა ხდა, ზო გი ერ თმა პო
ლი ტი კუ რმა ძა ლამ წი ნა სა არ ჩე ვნო 
კა მპ ან ია უკ ვე და იწ ყო. თა ვად „ნა
ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბის“ წე ვრ ები 
კი აც ხა დე ბენ, რომ ის ინი ყო ვე ლთ
ვის მზ ად არ იან არ ჩე ვნ ებ ის თვ ის, 
თუ ნდ აც ეს და უგ ეგ მა ვი, ანუ ვა და
მდ ელი არ ჩე ვნ ები იყ ოს.

ზუ რა ჯა ფა რი ძე, „ნა ცი ონ ალ
ური მო ძრ აო ბის“ ერთერ თი ლი
დე რი:

– ქვ ეყ ან აში ეკ ონ ომ იკ ური და პო
ლი ტი კუ რი კრ იზ ის ია,  ჩვ ენ მზ ად ვა
რთ არ ჩე ვნ ებ ის თვ ის...

რო გო რც ჩა ნს, მა თს გა ნწ ყო ბას 
პი რდ აპ ირ იზ ია რე ბს „რუ სთ ავი 2“
იც. ით ქვა, რომ „რუ სთ ავი 2“ სა ინ
ფო რმ აც იო გა მო შვ ებ ებ ის პა რა ლე
ლუ რად  პო ლი ტი კურ თო ქშ ოუ ებს 
ყო ვე ლდ ღი ურ ად და ამ ატ ებს. „პრ აი
მტ აი მის“ ინ ფო რმ აც იით, ჯერ გა და
წყ ვე ტი ლი არ არ ის, „არ ჩე ვა ნი გი ორ
გი გა ბუ ნი ას თან ერ თად“ ორ შა ბა თი
დან პა რა სკ ევ ის ჩა თვ ლით გა ვა, თუ 
მას, კვ ირ აში ორი დღ ის გა რდა, სხ ვა, 
ახ ალი გა და ცე მა და ემ ატ ება. 

ტე ლე ვი ზი ის თა ნა მშ რო მლ ები 
ცვ ლი ლე ბე ბზე ინ ფო რმ აც იას არ ად
ას ტუ რე ბენ. გა და ცე მა „არ ჩე ვა ნის“ 
პრ ოდ იუ სე რის გა ნც ხა დე ბით, გი ორ
გი გა ბუ ნია ეთ ერ ში ის ეთ ივე სი ხშ
ირ ით გა მო ჩნ დე ბა, რო გო რც აქ ამ დე 
ჩა ნდა.

ნო დარ მე ლა ძე, „არ ჩე ვა ნის“ 
პრ ოდ იუ სე რი:

– არ არ ის სი მა რთ ლე. „არ ჩე ვა ნი“ 
ეთ ერ ში კვ ირ აში ორ ჯერ გა ვა, რო
გო რც აქ ამ დე გა დი ოდა.

მე ლა ძის მს გა ვს ად, მა ია ას ათ ია
ნიც უა რყ ოფს ნე ბი სმ იერ ცვ ლი ლე
ბას და აც ხა დე ბს, რომ გა და ცე მე ბის 
რე იტ ინ გი ის ეთ ივე მა ღა ლია, რო გო
რიც ად რე იყო. თუ მცა თა ვად „რუ
სთ ავი 2“ის თა ნა მშ რო მლ ები პი რად 
სა უბ რე ბში აც ხა დე ბენ, რომ ინ ფო
რმ აც იამ არ ხზე შე მც ირ ებ ებ ისა და 
ხე ლფ ას ებ ის და კლ ებ ის შე სა ხებ მა
თთ ან აც მი აღ წია. რო გო რც ამ ბო ბენ, 
ეს არ შე ეხ ება პო ლი ტი კურ თე მე ბზე 

მო მუ შა ვე ჟუ რნ ალ ის ტე ბს. 
ნი კა გვ არ ამ ია, „რუ სთ ავი 2“ის 

გე ნე რა ლუ რი დი რე ქტ ორი:
– „არ ჩე ვა ნთ ან“ და კა ვშ ირ ებ ით 

არ ან აი რი ცვ ლი ლე ბა არ იგ ეგ მე ბა, 
ამ აზე მს ჯე ლო ბა ნა მდ ვი ლად არ 
ყო ფი ლა არ ას დრ ოს. არ ხზე  ახ ალი 
პო ლი ტი კუ რი თო ქშ ოუს და მა ტე
ბას ნა მდ ვი ლად არ გა მო ვრ იც ხავ. 
ბა ზა რზე მო თხ ოვ ნის არ სე ბო ბი დან 
გა მო მდ ინ არე. ვი მს ჯე ლე ბთ ამ აზე, 
მა გრ ამ გა ბუ ნი ას ეთ ერ ის თვ ის ყო ვე
ლდ ღი ური ხა სი ათ ის მი ცე მა გა მო რი
ცხ ულ ია. 

– რაც შე ეხ ება ახ ალ გა და ცე მას, 
შე გი ძლ იათ და მა ტე ბი თი ინ ფო რმ
აც ია მო გვ აწ ოდ ოთ?

– კო ნკ რე ტუ ლად ახ ალი არ აფ
ერ ია, თუ ბა ზა რზე სა ჭი რო იქ ნე ბა, 
შე ვა ტყ ობთ და მა შინ ვი მუ შა ვე ბთ ამ 
მი მა რთ ულ ებ ით.

– გა სა რთ ობი გა და ცე მე ბის შე
მც ირ ებ აზე არ ის მს ჯე ლო ბა?

– „მა რა ოზე“ გა რკ ვე ულ წი ლად 
რე ორ გა ნი ზა ცია უკ ვე გა ტა რდა, ჩვ
ენ მი ვყ ვე ბით რე იტ ინ გე ბს და მა ყუ
რე ბლ ის სუ რვ ილ ებს და ამ ის მი ხე დვ
ით ვა კო რე ქტ ირ ებთ. „მა რაო“ ახ ალი 
არ ხია და იქ კი დევ მო ხდ ება რე ორ

გა ნი ზა ცია, სა ნამ სა ბო ლოო სა ხეს 
მი იღ ებს. რაც შე ეხ ება ჩვ ენს არ ხს, 
გა რკ ვე ული პრ ოე ქტ ები იხ ურ ება, 
რაც, კი დევ ერ თხ ელ გე ტყ ვით, მა ყუ
რე ბლ ის მო თხ ოვ ნი სა და რე იტ ინ გის 
მი ხე დვ ით ხდ ება, ახ ალი პრ ოე ქტ ები 
იწ ყე ბა. ეს მუ დმ ივი პრ ოც ეს ია და არ
აფ ერი გა სა კვ ირი არ არ ის. 

„რუ სთ ავი 2“ის პა რა ლე ლუ რად, 
რო გო რც ამ ბო ბენ, ცვ ლი ლე ბე ბი 
იგ ეგ მე ბა „იმ ედ ზეც“. არ არ ის გა
მო რი ცხ ული, გა და ცე მა „რე აქ ცია“ 
კვ ირ აში ერ თის ნა ცვ ლად ორ ჯერ 
გა ვი დეს, თუ მცა ჯე რჯ ერ ობ ით ინ
ფო რმ აც იას თა ვად „იმ ედ ში“ არ ად
ას ტუ რე ბენ. 

ოპ ოზ იც ია ში მი იჩ ნე ვენ, რომ 
ცვ ლი ლე ბე ბის შე მთ ხვ ევ აში ორ ივე 
ტე ლე ვი ზია სწ ორ გა და წყ ვე ტი ლე
ბას მი იღ ებს, რა დგ ან სა ზო გა დო
ება გა ცი ლე ბით მეტ ინ ფო რმ აც იას 
მი იღ ებს მთ ავ რო ბის მუ შა ობ ის შე
სა ხებ და მი აჩ ნი ათ, კი დევ უფ რო 
კა რგი იქ ნე ბა, თუ გა და ცე მე ბში უბ
რა ლო მო ქა ლა ქე ებ იც ჩა ერ თვ ებ
იან. ეს, მა თი აზ რით,  კი დევ უფ რო 
მე ტად და ეხ მა რე ბა მთ ავ რო ბას, გა

იგ ოს მო სა ხლ ეო ბის მო თხ
ოვ ნე ბი.

ნიკა გვარამია: 
„არხზე ახალი 
პოლიტიკური 

თოქშოუს დამატებას 
ნამდვილად არ 
გამოვრიცხავ“

რომელი 
გადაცემები 
შეიძლება 
დაიხუროს 

„რუსთავი 2“-ზე
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საგანელიძე პარლამენტიდან მიდის

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

სა პა რლ ამ ენ ტო უმ რა ვლ ეს
ობ ის ლი დე რი და ვით სა გა ნე
ლი ძე პა რლ ამ ენ ტი დან მი დის. 
გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იით, 
ის უა ხლ ოეს მო მა ვა ლში პო ლი
ტი კი დან სა ერ თოდ წა ვა, თუ
მცა თა ვად სა გა ნე ლი ძე ამ ბო
ბს, რომ „ერთერთ სა პა სუ ხი
სმ გე ბლო სფ ერ ოს ჩა იბ არ ებს“. 
პა რლ ამ ენ ტის კუ ლუ არ ებ ში 
ამ ბო ბენ, რომ უმ რა ვლ ეს ობ ის 
ლი დე რი გუ ნდ ის ში გნ ით, დე პუ
ტა ტთა ერთ ნა წი ლთ ან და პი რი
სპ ირ ებ ას შე ეწ ირა. მას ხშ ირ ად 
ერ თპ ირ ოვ ნუ ლი გა და წყ ვე ტი
ლე ბე ბის მი ღე ბა ში სდ ებ დნ ენ 
ბრ ალს. ამ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით, 
უმ რა ვლ ეს ობ ის 22კა ცი ან მა 
ჯგ უფ მა სა გა ნგ ებო გა ნც
ხა დე ბაც კი გა აკ ეთა. 

გა ვრ ცე ლე ბუ ლი ინ ფო რმ აც
იით, შე სა ძლ ოა, სწ ორ ედ ამ ჯგ
უფ მა წა რა დგ ინ ოს სა გა ნე ლი ძის 
ად გი ლას უმ რა ვლ ეს ობ ის ლი დე
რის პო სტ ზე ზა ქა რია ქუ ცნ აშ ვი
ლის კა ნდ იდ ატ ურა. თა ვად ქუ
ცნ აშ ვი ლს უმ რა ვლ ეს ობ ის ჯერ 

კი დევ მო ქმ ედ თა ვმ ჯდ
ომ არ ეს თან მი

მა რთ ებ აში მო რა ტო რი უმი აქ ვს 
გა მო ცხ ად ებ ული და ამ ბო ბს, რომ 
„მის შე ურ აც ხყ ოფ ებ ზე პა სუ ხის 
გა ცე მას არ აპ ირ ებს“. 

რა ხდ ება მმ არ თვ ელ კო ალ
იც ია ში? ემ ზა დე ბა თუ არა „ქა
რთ ული ოც ნე ბა“ ვა და მდ ელი არ
ჩე ვნ ებ ის თვ ის და ვინ შე ცვ ლის 
და ვით სა გა ნე ლი ძეს? ამ სა კი
თხ ებ ზე „პრ აი მტ აი მი“ დე პუ ტატ 
ზა ქა რია ქუ ცნ აშ ვი ლს ეს აუ ბრა, 
რო მლ ის კა ნდ იდ ატ ურა უზ ენ აე
სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ ჯდ ომ არ ის 
პო სტ ზე და იბ ლო კა. ვნ ახ ოთ, ექ
ნე ბა თუ არა მას მხ არ და ჭე რა უმ
რა ვლ ეს ობ ის ლი დე რის პო სტ ზე.

ზა ქა რია ქუ ცნ აშ ვი ლი, დე პუ
ტა ტი:

– უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ის კა ნდ იდ ატ ად მე 
და მა სა ხე ლეს სა ზო გა დო ებ რი
ვმა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა. ჩვ ენ 
გა მო ვთ ქვ ით პრ ოტ ეს ტი, 
რომ პო ლი ტი კუ რი ნი შნ ით 
დი სკ რი მი ნა ცია და უშ ვე
ბე ლია, რა დგ ან ამ ნი შნ
ით რომ შე ზღ უდ ვე ბი 
და ვა წე სოთ, ძა ლი ან 
ბე ვრი ად ამ ია ნი აღ
მო ჩნ დე ბა უფ ლე ბა
შე ზღ უდ ული. 

– პი რა დად თქ ვენ 
და უჭ ერთ მხ არს ნი
ნო გვ ენ ეტ აძ ის კა
ნდ იდ ატ ურ ას?

– მე ჯე რჯ ერ ობ ით 
თა ვს შე ვი კა ვებ ჩე მი 
პო ზი ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე
ბი სგ ან. პრ ოც ესი მი დის 
და არ მი ნდა ჩე მი შე ფა სე
ბე ბით რა იმე გა ვლ ენა მო ვა
ხდ ინო ამ პრ ოც ეს ზე. 

– თქ ვე ნი და უმ რა ვლ ეს ობ
ის კი დევ არ აე რთი დე პუ ტა ტის 
უკ მა ყო ფი ლე ბა გა მო იწ ვია იმ 
ფა ქტ მა, რომ გუ ნდ ის ში გნ ით 
გა და წყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა არ 
ხდ ება დე მო კრ ატ იუ ლი პრ ინ ცი
პე ბის გა თვ ალ ის წი ნე ბით... კვ
ლავ ძა ლა შია ეს პრ ეტ ენ ზია?

– ჩვ ენი უკ მა ყო ფი ლე ბა ეხ ებ
ოდა თა ნა სწ ორ უფ ლე ბი ან ჩა რთ
ულ ობ ას ამა თუ იმ პრ ოც ეს ში და 
დი სკ რი მი ნა ცი ული მი დგ ომ ებ ის 
აღ მო ფხ ვრ ას. აქ უჩ ვე ულო და არ
აე თი კუ რი არ აფ ერ ია. არ არ ის სა
მა რთ ლი ანი მი დგ ომა, რო დე საც 
იმ ხა ლხს, ვი ნც მთ ელი ცხ ოვ რე ბა 
იბ რძ ოდა ქა რთ ვე ლი ხა ლხ ის მხ
არ და მხ არ და ბა რი კა დე ბზე იდ გა, 
ტა ბუ და ედ ოს, ის ინი კი,  ვი ნც მუ
დამ კო ნფ ორ მი სტ ები იყ ვნ ენ და 
სა მზ არ ეუ ლო ში თა ვი სუ ფა ლი დი
სკ უს იის ფა რგ ლე ბს არ გა სც დე ნი
ან, გზა გა ეხ სნ ათ. მე ვხ ედ ავ რე
სუ რსს, რომ გა ვზ არ დოთ პა რლ ამ
ენ ტის სა ქმ ია ნო ბის ეფ ექ ტუ რო ბა, 
ამ იტ ომ აც მა ქს იმ ალ ურ ად ვი ბრ
ძო ლებ, რომ ეს ში და რე სუ რსი მა
ქს იმ ალ ურ ად გა მო ვი ყე ნოთ. 

– და რო გო რი იქ ნე ბა თქ ვე ნი 
პო ზი ცია, თუ და ინ ახ ავთ, რომ 
ეს რე სუ რს იც ამ ოწ ურ ულ ია?

– ას ეთ შე მთ ხვ ევ აში, მე პი რა
დად მხ არს და ვუ ჭერ ვა და მდ ელ 
არ ჩე ვნ ებს. თუ და ვრ წმ უნ დე ბით, 
რომ პა რლ ამ ენ ტი ვერ ამ არ თლ
ებს სა ზო გა დო ებ ის მო ლო დი ნე ბს 
და ვე რც მთ ავ რო ბას აკ ონ ტრ ოლ
ებს, ას ეთ შე მთ ხვ ევ აში სხ ვა გა

მო სა ვა ლი არ არ ის, თუ არა რი გგ
არ ეშე არ ჩე ვნ ები. 

– იყო თუ არა თქ ვე ნთ ვის ცნ
ობ ილი, რომ „ქა რთ ული ოც ნე
ბა“ მუ შა ობს გუ ნდ ის გა და ხა
ლი სე ბა ზე და ამ მი ზნ ით ახ ალ 
სა ხე ებს ეძ ებს... სა უბ არ ია იგ ივე 
ინ ტე ლე ქტ უა ლთა კლ უბ ის წა
რმ ომ ად გე ნლ ებ ზე..

– არა, ამ მო ლა პა რა კე ბის თა
ობ აზე ჩე მთ ვის არ აფ ერი იყო ცნ
ობ ილი. 

– რო გო რც ცნ ობ ილ ია, უმ
რა ვლ ეს ობ ის ლი დე რი სა კმ აოდ 
მწ ვა ვე შე ფა სე ბე ბს აკ ეთ ებს თქ
ვე ნთ ან და კა ვშ ირ ებ ით... აქ ედ ან 

გა მო მდ ინ არე, გა ქვთ მო ლო დი
ნი, რომ ვა და მდ ელი არ ჩე ვნ ებ
ის შე მთ ხვ ევ აში კვ ლავ იქ ნე ბით 
„ქა რთ ული ოც ნე ბის“ სა არ ჩე
ვნო სი აში?

– სა გა ნე ლი ძის და მო კი დე ბუ
ლე ბა ჩე მდ ამი სა ქვ ეყ ნოდ ცნ ობ
ილ ია. მე მის მი მა რთ მო რა ტო
რი უმი მა ქვს გა მო ცხ ად ებ ული, 
ამ იტ ომ აც მის ამ მო სა ზრ ებ ებ ზე 
კო მე ნტ არს არ გა ვა კე თებ და არც 
მის შე ურ აც ხყ ოფ ებს ვუ პა სუ ხებ. 

– ახ ალი სა ხე ებ ის ძი ება ნი შნ
ავს თუ არა ძვ ელ ის ჩა ჩო ჩე ბას?

– ის, თუ ვინ უნ და იყ ოს სა
ქა რთ ვე ლოს პა რლ ამ ენ ტში, ან 
ვი ქნ ები თუ არა მე, და

მო კი დე ბუ ლია ხა ლხ ზე და პი რო
ვნ ულ სუ რვ ილ ზე. 

– თუ მცა სა არ ჩე ვნო სი ას ად
გე ნს პა რტ იის ლი დე რშ იპი და 
არა ხა ლხი...

– მა შინ, ეს შე კი თხ ვა უნ და და
უს ვათ ირ აკ ლი ღა რი ბა შვ ილს, ან 
კა ხი კა ლა ძეს. პი რა დად მე არ მი
ფი ქრ ია ამ სა კი თხ ზე. 

– სა გა ნე ლი ძემ მო გი წო დათ, 
გა მო ხვ იდ ეთ და ღი ად თქ ვათ, 
რა ტომ და ტო ვეთ ფრ აქ ცი ის თა
ვმ ჯდ ომ არ ის პო სტი... შე გი ძლ
იათ, გა გვ იმ ხი ლოთ მი ზე ზე ბი?

– მე მა შინ ვთ ქვი, რომ დუ მი
ლის უფ ლე ბას გა მო ვი ყე ნე ბდი, 
ამ ის პი რო ბა მი ვე ცი ერთ ად ამ ია
ნს და ამ პი რო ბას არ და ვა რღ ვევ. 

– რა ტომ და გი პი რი სპ ირ დათ 
სა გა ნე ლი ძე? კო ნკ ურ ენ ტს 

ხომ არ ხე და ვს თქ ვე ნში?
– არ მი ნდა ამ თე მა ზე 

სა უბ არი, რა დგ ან მო მი
წე ვს, ჩემ მი ერ მი ცე

მუ ლი პი რო ბა და ვა
რღ ვიო. ამ იტ ომ აც 
მის შე ურ აც ხყ ოფ
ებს არ ვუ პა სუ
ხებ. 

– ით ქვა, რომ 
ის მა ლე და ტო
ვე ბს სა ქა რთ ვე
ლოს პა რლ ამ ენ
ტს... უმ რა ვლ ეს
ობ ის ლი დე რის 
პო სტ ზე კი დე პუ

ტა ტთა ნა წი ლმა 
შე სა ძლ ოა, თქ ვე ნი 

კა ნდ იდ ატ ურა წა
რა დგ ინ ოს... მა რთ

ალ ია?
– მე სა გა ნე ლი ძის გე გმ

ებ ზე ვე რა ფე რს გე ტყ ვით. ამ 
პი რო ვნ ებ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით 
სა უბ არი სა ერ თოდ არ მს ურს. 
რაც შე ეხ ება ჩე მს კა ნდ იდ ატ ურ
ას, ჩე მი მი ზა ნი არ ას დრ ოს ყო
ფი ლა რა იმე თა ნა მდ ებ ობა. სა ქა
რთ ვე ლოს პა რლ ამ ენ ტში 3 სხ ვა
და სხ ვა თა ნა მდ ებ ობა მა ქვს და
ტო ვე ბუ ლი. ასე რომ, ეს ჩე მთ ვის 
აქ ტუ ალ ური თე მა არ გა ხლ ავთ.

შეეწირა თუ არა უმრავლესობის 
ლიდერი გუნდის შიგნით 

არსებულ დაპირისპირებას?

ზაქარია 
ქუცნაშვილი: „არ

 არის სამართლიანი
მიდგომა, როდესაც იმ 

ხალხს, ვინც მთელი ცხოვრება 
იბრძოდა ქართველი ხალხის 

მხარდამხარ და ბარიკადებზე 
იდგა, ტაბუ დაედოს, ისინი კი,  
ვინც მუდამ კონფორმისტები 

იყვნენ და სამზარეულოში 
თავისუფალი დისკუსიის 

ფარგლებს არ 
გასცდენიან, 

გზა გაეხსნათ“
„საგანელიძის 

დამოკიდებულება 
ჩემდამი საქვეყნოდ 

ცნობილია. მე 
მის მიმართ 

მორატორიუმი მაქვს 
გამოცხადებული, 
ამიტომაც მის ამ 
მოსაზრებებზე 
კომენტარს არ 

გავაკეთებ და არც 
მის შეურაცხყოფებს 

ვუპასუხებ“
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ცეზარ ჩოჩელი
პერსონა 
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გადარჩება თუ არა 
ქართული წარმოება 

ტოვებს თუ არა 
საქართველოს ღია 
ცის პოლიტიკა ღია 

ცის ქვეშ 600-მდე 
ადამიანს EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

შეცდომები, 
რომელიც 

მთავრობამ 
დაუშვა

ლუდი გაძვირდა!

რა დაგვიჯდება  
საბანკო შეღავათები, 

რომელიც 
სოლიდარობის მიზნით 
სავალუტო კრიზისის 

დროს ბანკებმა 
დაგვიანონსეს

„ბოინგის“ ყოფილი 
ხელმძღვანელი 

შევარდნაძესთან, 
ადეიშვილთან და 
ბენდუქიძესთან 
შეხვედრების 

დეტალებს ყვება EXCLUSIVE
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ლე ლა წი კლ აუ რი

პი რვ ელი „თიბისი“ ბა
ნკი და  „სა ქა რთ ვე ლოს ბა ნკი“ 
გა მო ვი დნ ენ და თქ ვეს, რომ 
სა ვა ლუ ტო კრ იზ ის ის გა მო 
მს ეს ხე ბლ ებ ის სო ლი და რო
ბის მი ზნ ით მო მხ მა რე ბლ ებს 
კრ ედ იტ ებ ის და ფა რვ ის ახ ალ 
პი რო ბე ბს სთ ავ აზ ობ ენ. ეს მას 
შე მდ ეგ მო ხდა, რაც ერ ოვ
ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტმა 
კო მე რც იუ ლი  ბა ნკ ებ
ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლე ბი 
და იბ არა და მა თთ
ან შე ხვ ედ რა გა მა
რთა. ყვ ელა ბა ნკ მა 
ცალცა ლკე უნ და 
წა რმ ოა დგ ინ ოს ამ 
კვ ირ აში სა კუ თა
რი გე გმ ები. მა
ნა მდე კი პრ ინ ცი
პუ ლი შე თა ნხ მე ბა 
შე დგა, რაც გუ ლი
სხ მო ბს, რომ მო მხ
მა რე ბელ ფი ზი კურ 
პი რე ბს, ვი საც შე მო
სა ვა ლი – ერ ოვ ნულ ვა
ლუ ტა ში, ხო ლო სე სხი აშშ 
დო ლა რში აქ ვს აღ ებ ული და, 
აგ რე თვე, აქ ვს კა რგი სა კრ
ედ იტო ის ტო რია, შე უძ ლი ათ, 
ბა ნკს მი მა რთ ონ, რო მე ლიც 
ავ ტო მა ტუ რად გა უგ რძ ელ ებს 
სე სხ ის ვა დას. ას ეთი შე თა
ვა ზე ბა, ბა ნკ ირ ებ ის გა ნც ხა
დე ბით, მო მხ მა რე ბე ლს შე სა
ძლ ებ ლო ბას მი სც ემს, ლა რში 
ყო ვე ლთ ვი ურ ად გა და იხ ად ონ 
იგ ივე თა ნხა, რა საც დე ვა ლვ
აც ია მდე იხ დი და. ამ ას თა ნა ვე, 
მო მხ მა რე ბე ლს შე უნ არ ჩუ ნდ
ება არ სე ბუ ლი სა პრ ოც ენ ტო 
გა ნა კვ ეთი. 

ბა ნკ ებ ის მი ერ გა კე თე ბუ ლმა 
ამ გა ნც ხა დე ბამ კი თხ ვე ბი მა ში
ნვე გა აჩ ინა. კრ ედ იტ ორ თა ნა წი
ლი ფი ქრ ობ და, რომ ეს შე ღა ვა თი 
კი არა, მა ვნ ებ ლო ბაა, ზო გი ერ თი 
კი აც ხა დე ბდა, რომ სა ვა ლუ ტო 
კრ იზ ის ის პი რო ბე ბში ბა ნკ ებ ის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი გა და წყ ვე ტი ლე
ბა დრ ოუ ლი და სა მა რთ ლი ან ია.

იმ ეჭ ვე ბის გა სა ფა ნტ ად, რაც 
სა ზო გა დო ებ აში გა ჩნ და, „busi
ness time“ ბა ნკ ებ ის ას ოც ია ცი
ის ვი ცეპრ ეზ იდ ენ ტს გო გი ტა 
ცუ ცქ ირ იძ ეს ეს აუ ბრა: 

– ბა ტო ნო გო გი ტა, შე გი ძლ
იათ, მა რტ ივ ად გა ნგ ვი მა რტ ოთ, 
რას ნი შნ ავს  კრ ედ იტ ის გა ხა ნგ
რძ ლი ვე ბა? ამ ტე რმ ინ ის ქვ ეშ 
შე იძ ლე ბა ბე ვრი რამ მო ვი აზ
როთ. კო ნკ რე ტუ ლად რა შე ღა
ვა თე ბს გვ იკ ეთ ებ ენ ბა ნკ ები?

– აი, მა გა ლი თად, თქ ვენ გა ქვთ 
ბა ნკ ის ვა ლი და ეს ვა ლდ ებ ულ
ება ბა ნკ ის წი ნა შე წა რმ ოქ მნ ილ ია 
უც ხო ურ ვა ლუ ტა ში. და ვუ შვ ათ, 
ყო ვე ლთ ვი ურ ად სე სხ ის და სა ფა
რად იხ დი დით 500 ლა რს და ახ
ლა, რა დგ ან დე ვა ლვ აც ია მო ხდა, 
გი წე ვთ 650 ლა რის გა და ხდა. ბა
ნკ ებ ის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
სა შე ღა ვა თო პი რო ბით თქ ვენ ყო
ვე ლთ ვი ურ ად  ის ევ გა და იხ დით 
500 ლა რს, ოღ ონ დაც არა ერთ 
წე ლი წა დში, არ ამ ედ, და ვუ შვ ათ, 
წე ლი წადნა ხე ვა რში. მი დი ხა რთ 
ბა ნკ ის კრ ედ იტ ოფ იც ერ თან და 
ახ დე ნთ მა სთ ან შე თა ნხ მე ბას.

– მა გრ ამ იყო ინ ფო რმ აც ია, 
რომ ეს შე ღა ვა თი ყვ ელ ას არ 
შე ეხ ება. არ შე ეხ ებ ათ, მა გა ლი
თად, ნე გა ტი ური ის ტო რი ის მქ
ონე კრ ედ იტ ორ ებს.

რო ცა პრ ობ ლე მუ რი სე სხ
ებ ის პო რტ ფე ლმა 43 მი ლი ონს 
გა და აჭ არ ბა, ად ვი ლად წა რმ ოს
ად გე ნია, რა მდ ენი ად ამ ია ნი და
რჩ ება შე ღა ვა თით სა რგ ებ ლო

ბის გა რე შე. რა ტომ გა და წყ და 
სა კი თხი ასე?

– ტო ქს იკ ურ სე სხ ებს ეს არ 
ეხ ება, ანუ სე სხ ებს, რო მლ ებ იც 
დე ვა ლვ აც ია მდე გა პრ ობ ლე მდა. 
ეს ეხ ება კე თი ლს ინ დი სი ერ გა
და მხ დე ლე ბს, რო მლ ებ საც არ 
ჰქო ნდ ათ პრ ობ ლე მე ბი და ლა
რის გა უფ ას ურ ებ ის გა მო წა რმ
ოე შვ ათ.

– ყვ ელა ბა ნკი ჩა ერ თო სო
ლი და რო ბის აქ ცი აში?

– დი ახ, თა ვად  ბა ნკ ებ მა გა მო
ხა ტეს სო ლი და რო ბა თა ვის მს ეს
ხე ბლ ებ თან მი მა რთ ებ აში და ეს 
იყო კე თი ლი ნე ბა.

– იყო გა მო თქ მუ ლი ეჭ ვე ბი, 
რომ ბა ნკი სე სხ ის გა ხა ნგ რძ
ლი ვე ბით უფ რო მეტ მო გე ბა
ზე გა ვა და და ზა რა ლე ბუ ლე
ბი ის ევ ჩვ ენ აღ მო ვჩ ნდ ებ ით. 

უფ რო რომ და ვკ ონ კრ ეტ დეთ, 
ბა ნკი მე მი თვ ლის სე სხს ახ
ალი კუ რს ით, მა გრ ამ თუ კი 
მე გა ზრ დი ლი თა ნხ ის გა და
ხდა არ შე მი ძლ ია, გა ნს ხვ
ავ ებ ის და ფა რვ ის თვ ის მი ხა
ნგ რძ ლი ვე ბს დრ ოს, მა გრ ამ 
რა მდ ენ თვ ეზ ეც გა მი ხა ნგ რძ
ლი ვე ბს და ფა რვ ის კა ლე ნდ
არს, იმ დე ნი თვე და მე მა ტე ბა 
ბა ნკ ის პრ ოც ენ ტი?

– დი ახ, რა დგ ან, რო ცა დო
ლა რში იღ ებთ სე სხს, ყო ვე ლთ
ვის იღ ებთ სა ვა ლუ ტო რი სკს. 
და ვუ შვ ათ, ლა რის კუ რსი რომ 
გა მყ არ ებ ულ იყო, მა შინ თქ ვენ 
წა ხვ იდ ოდ ით მო გე ბა ში, ანუ ეს 
რი სკი თა ვი და ნვე აი ღეთ.

რო გო რც გი ლა ურ მა გა ნა ცხ
ადა, „სა ქა რთ ვე ლოს ბა ნკ მა“ აღ
ნი შუ ლი გა და წყ ვე ტი ლე ბა მო მხ

მა რე ბლ ის ინ ტე რე

სე ბის და ცვ ის მი ზნ ით მი იღო. 
მი სი ვე თქ მით, კა პი ტა ლის 

მდ გო მა რე ობა და გრ ძე ლვ ად იან 
რე სუ რს ებ ზე წვ დო მა სა შუ ალ ებ
ას აძ ლე ვს ბა ნკს, მო მხ მა რე ბე ლს 
აღ ნი შნ ული წი ნა და დე ბა შე სთ ავ
აზ ოს. 

BUSINESS

ლე ლა წი კლ აუ რი

რა ჭი რს ქა რთ ულ ავ ია ცი ას 
და ვი სთ ვის არ ის ცის პო ლი ტი
კა ღია. რა სა ფრ თხ ეე ბს შე იც ავს 
რუ სუ ლი „აე რო ფლ ოტ ის თვ ის“ 
ქა რთ ული ცის და თმ ობა. „Busi
ness time“ს ექ სკ ლუ ზი ურ ად კო
მპ ან ია „ბო ინ გის“ მა რკ ეტ ინ გის 
ყო ფი ლი დი რე ქტ ორი ვლ ად იმ ერ 
სი ლვ ეს ტი ნი ეს აუ ბრა. რო გორ 
და ვი სი ძა ლი სხ მე ვით გა მო ჩნ
და ქა რთ ულ ბა ზა რზე პი რვ ელ ად 
ბო ინ გის ტი პის ლა ინ ერ ები, ვინ 
იყო ბო ინ გის პი რვ ელი კლ იე ნტი 
სა ქა რთ ვე ლო ში და რა ზე ჰქ ონ
დათ მო ლა პა რა კე ბე ბი ექ სპ რე ზი
დე ნტ შე ვა რდ ნა ძე სთ ან, ყო ფილ 
მი ნი სტრ ზუ რაბ ად ეი შვ ილ თან 
და აწ გა რდ აც ვლ ილ კა ხა ბე ნდ უქ
იძ ეს თან. ინ ტე რვ იუ ში ვლ ად იმ ერ 
სი ლვ ეს ტი ნი ჩვ ენი ქვ ეყ ნის დიდ 
ავ ია ცი აში არ სე ბულ ვი თა რე ბას 
აფ ას ებს. 

– ძა ლი ან დი დი მა დლ ობა, რომ 
და გვ თა ნხ მდ ით ინ ტე რვ იუ ზე. ჩე
მი პი რვ ელი კი თხ ვა ას ეთ ია, რა
მდ ენი წე ლი მუ შა ობ დით ძა ლი ან 
მს ხვ ილ, ცნ ობ ილ კო მპ ან ია „ბო
ინ გში“ და რა პო ზი ცი ები გე კა ვათ.

–  „ბო ინ გში“ სხ ვა და სხ ვა პო ზი
ცი ებ ზე ვი ყა ვი და 1989 წლ იდ ან 
2013 წლ ამ დე ვმ უშ აო ბდი. ვი ყა ვი 
მთ ავ არი ინ ჟი ნე რი და მა რკ ეტ ინ გის 
დი რე ქტ ორი, ას ევე ვხ ელ მძ ღვ ან
ელ ობ დი თვ ით მფ რი ნა ვე ბის გა ყი
დვ ებ ის დე პა რტ ამ ენ ტს აც ყო ფილ 
სა ბჭ ოთა ქვ ეყ ნე ბში. შუა აზ იი სა და 
კა ვკ ას იის ქვ ეყ ნე ბში, ეს არ ის მთ
ელი ჩე მი გზა „ბო ინ გში“.

– რო დის გა უჩ ნდა პი რვ ელ ად 
იდ ეა კო მპ ან ია „ბო ინ გს“ მო ლა პა
რა კე ბე ბი ეწ არ მო ებ ინა სა ქა რთ
ვე ლო ში. კო ნკ რე ტუ ლად ვი სთ ან 
ხდ ებ ოდა ამ თე მის გა ნხ ილ ვა და 
რო გორ ფი ქრ ობ დით, ვინ იქ ნე ბო
და მა შინ თქ ვე ნი კლ იე ნტი, რა დგ
ან იმ დრ ოს რო ცა ქა რთ ულ ცა ზე 
ბო ინ გის ტი პის ლა ინ ერი გა მო ჩნ
და, ქვ ეყ ან აში არ ცთუ სა ხა რბ იე
ლო ეკ ონ ომ იკ ური მდ გო მა რე ობა 
იყო. თქ ვენ მა შინ „ბო ინ გში“ სა
კმ აოდ მა ღა ლი რა ნგ ის თა ნა მდ
ებ ობა გე კა ვათ და რო გო რც ვი ცი, 
პი რა დად იყ ავ ით ჩა რთ ული მო
ლა პა რა კე ბე ბში.

ვინ შემოიყვანა პირველად საქართველოში ბოინგი 
ვინ შემოიყვანა 

პირველად 
საქართველოში 
ბოინგი. რატომ 
არ ენდობოდნენ 
ექსპრეზიდენტ 

ედუარდ 
შევარდნაძეს 
ამერიკული 
სალიზინგო 
კომპანიები

რა დაგვიჯდება  საბანკო შეღავათები, 
რომელიც სოლიდარობის მიზნით სავალუტო 

კრიზისის დროს ბანკებმა დაგვიანონსეს

BUSINESS TIME

„თავად  ბანკებმა 
გამოხატეს 

სოლიდარობა 
თავის 

მსესხებლებთან 
მიმართებაში და ეს 
იყო კეთილი ნება“

„ეს ეხება 
კეთილსინდისიერ 
გადამხდელებს, 

რომლებსაც 
არ ჰქონდათ 
პრობლემები 

და ლარის 
გაუფასურების 

გამო 
წარმოეშვათ“

„როცა 

დოლარში იღებთ სესხს, 

ყოველთვის იღებთ 

სავალუტო რისკს. 

დავუშვათ, ლარის კურსი 

რომ გამყარებულიყო, 

მაშინ თქვენ 

წახვიდოდით მოგებაში, 

ანუ ეს რისკი

 თავიდანვე აიღეთ“

ვლ ად იმ ერ სი ლვ ეს ტი ნი
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– რა საც ახ ლა მო გი ყვ ებ ით ეს არ ის 
„ბო ინ გის“ უკ ვე ყო ფი ლი თა ნა მშ რო
მლ ის მო სა ზრ ებ ები და ფა ქტ ები. ჩვ ენ, 
„ბო ინ გის“ თა ნა მშ რო მლ ები, პი რვ ელ ად 
სა ქა რთ ვე ლოს 1998 წე ლს ვე წვ იეთ. და
ახ ლო ებ ით ხუ თი ვი ზი ტის შე მდ ეგ და
სკ ვნ ები ამ ქვ ეყ ნის შე სა ხებ არც თუ ისე 
სა სი ხა რუ ლო აღ მო ჩნ და. ჩვ ენ ქა რთ
ული ავ ია ცია, შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, რომ 
ძა ლი ან ცუდ მდ გო მა რე ობ აში ვნ ახ ეთ. 
იყო ერ თი სა ხე ლმ წი ფო კო მპ ან ია, რო
მე ლიც გა უგ ებ არი და რჩა რო გორ მუ
შა ობ და. ბა ზა რზე არ სე ბო ბდა კი დევ 
ერ თი კე რძო კო მპ ან ია „ეარ ჯო რჯ ია“ 
და რა ტო მღ აც ორ ივე კო მპ ან ია მო ძვ
ელ ებ ული სა ბჭ ოთა თვ ით მფ რი ნა ვე
ბით და ფრ ინ ავ და და ორ ივე კო მპ ან იას 
ძა ლი ან სე რი ოზ ული ფი ნა ნს ური პრ
ობ ლე მე ბი ჰქ ონ და. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ რე ის ებ ის ნა კლ ებ ობა არ იყო, არც 
ევ რო პი დან და არც რუ სე თის მი მა რთ
ულ ებ ით. ჩვ ენ მა შინ ვერ და ვი ნა ხეთ 
იმ ის რე სუ რსი, რომ ქა რთ ული კო მპ
ან იე ბი შე ძლ ებ დნ ენ თა ვი ან თი თვ ით
მფ რი ნა ვე ბის პა რკი გა ეა ხლ ებ ინ ათ 
და გა და სუ ლი ყვ ნენ თა ნა მე დრ ოვე ეკ
ონ ომ იკ ურ ლა ინ ერ ებ ზე. მა შინ, რო ცა 
ნა ვთ ობ ზე ფა სე ბი კა ტა სტ რო ფუ ლად 
იზ რდ ებ ოდა, თა ნა მე დრ ოვე სტ ან და
რტ ის თვ ით მფ რი ნა ვე ბი სამოთ ხჯ ერ 
ნა კლ ებ სა წვ ავს მო იხ მა რდ ნენ. მა შინ 
ჩვ ენ ვფ იქ რო ბით, რომ ამ ქვ ეყ ან აში 
თა ნა მე დრ ოვე ავ ია ცი ის გა ნვ ით არ ება 
შე უძ ლე ბე ლი იყო. ორ წლ ია ნი და კვ ირ

ვე ბის შე მდ ეგ ჩვ ენ შე ვხ ვდ ით მა ში ნდ ელ 
პრ ეზ იდ ენ ტს, ედ უა რდ შე ვა რდ ნა ძეს; 
მა შინ ექ სპ რე ზი დე ნტ მა გა გვ აც ნო სა
ქა რთ ვე ლოს ბი ზნ ეს გა რე მო. ჩა გვ აყ ენა 
სა ქმ ის კუ რს ში სა ქა რთ ვე ლოს ეკ ონ ომ
იკ ური მდ გო მა რე ობ ის შე სა ხე ბაც და ის 
იყო პი რვ ელი, ვი ნც „ბო ინ გთ ან“ თა ნა
მშ რო მლ ობ ის სუ რვ ილი გა მო თქ ვა.

– ჩე მთ ვის ცნ ობ ილ ია, რომ პი რვ
ელი ბო ინ გი სა ქა რთ ვე ლო ში ავ ია
კო მპ ან ია „აი რზ ენ ამ“ შე მო იყ ვა ნა. 
რო დის შე ხვ დით მა შინ ერ თა დე რთ 
კე რძო ავ ია კო მპ ან იის ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლე ბს, რო გორ  და იწ ყო თქ ვე ნი თა ნა
მშ რო მლ ობა მის და მფ უძ ნე ბელ თა
მაზ გა ია შვ ილი.

– ჩვ ენ უკ ვე ვი ცნ ობ დით მა შინ თა
მაზ გა ია შვ ილს, რო გო რც ავ ია ცი ის 
წა რმ ომ ად გე ნე ლს. ჩვ ენი პი რვ ელი შე
ხვ ედ რა შე დგა ვე ნა ში. მა შინ „აი რზ ენა“ 
იჯ არ ით აღ ებ ული რუ სუ ლი ლა ინ ერ ებ
ით და ფრ ინ ავ და. სწ ორ ედ ვე ნა ში და ვი
წყ ეთ სა უბ არი თა ნა მე დრ ოვე ტი პის ბო
ინ გის ტი პის ლა ინ ერ ებ ის და ქი რა ვე ბის 
ან შე ძე ნის შე სა ხებ. კო ნტ აქ ტი შე დგა 
და 1999 წლ ის მა ის ში, კა რგ ად მა ხს
ოვს, ექ სპ რე ზი დე ნტი შე ვა რდ ნა ძე ვა
ში ნგ ტო ნში იმ ყო ფე ბო და ჩვ ენ ერ თად, 
ვე ლა პა რა კე ბო დით ამ ერ იკ ულ სა ლი
ზი ნგო კო მპ ან იე ბს, რა თა სა მი, ან ხუ თი 
წლ ით სა ქა რთ ვე ლო სთ ვის იჯ არ ით მი
ეც ათ ბო ინ გის ლა ინ ერ ები. ამ ერ იკ ულ
მა სა ლი ზი ნგო კო მპ ან იე ბმა ედ უა რდ 
შე ვა რდ ნა ძეს უა რი უთ ხრ ეს, რა დგ ან 
სა ქა რთ ვე ლოს არც თუ ისე კა რგი სა
კრ ედ იტო ის ტო რია ჰქ ონ და. მე მა ინც 
მე გო ნა, რომ ამ ქვ ეყ ან აში რა ღაც გა მო
ვი დო და და რო ცა თა მაზ გა ია შვ ილ თან 
გა ნვ აგ რძ ეთ მო ლა პა რა კე ბა, მი ვხ ვდი, 
რომ ამ ად ამ ია ნს სა ქა რთ ვე ლო ში რა
ღაც ცვ ლი ლე ბე ბი უნ დო და. ამ ერ იკ აში 
არ ის ას ეთი გა მო თქ მა, ავ ია ცი ის ფა
ნა ტი კო სი, რო მლ ებ საც შე უძ ლი ათ ავ
ია ცი ის გუ ლი სთ ვის თა ვი გა წი რონ და 
თა მაზ გა ია შვ ილი არ ის სწ ორ ედ ას ეთი. 
ბო ინ გი სა ქა რთ ვე ლო ში შე მო ვი ყვ ან
ეთ და ამ აში დი დი წვ ლი ლი მეც მი მი
ძღ ვის. მე მჯ ერ ოდა მი სი, მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ ბო ინ გის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლე ბი 
მი მტ კი ცე ბდ ნენ, რომ სა ქა რთ ვე ლო ში 
არ აფ ერი გა მო ვი დო და. ჩვ ენ მო ვძ ებ
ნეთ გე რმ ან ული სა ლი ზი ნგო კო მპ ან ია 
„ხა პა გლ ოდი“. გე რმ ან ელ ები, რო გო რც 
იც ით, შე ვა რდ ნა ძეს მი იჩ ნე ვდ ნენ გე

რმ ან იის გა მა ერ თი ან ებ ლად, 
მი სმა რე პუ ტა ცი ამ და მო
ლა პა რა კე ბე ბის რა მდ ენ იმე 
რა უნ დმა გა ჭრა და კო მპ ან
იამ სა ქა რთ ვე ლო სთ ვის ორი 
ბო ინ გი გა ამ ზა და. ძა ლი ან 
კა რგ ად მა ხს ოვს 2000 წლ ის 1 
ია ნვ არი, რო დე საც თბ ილ ის ის 
სა ერ თა შო რი სო აე რო პო რტ ში 
ორი ბო ინ გის ტი პის სა მგ ზა ვრო 
ავ ია ლა ინ ერი და ეშ ვა.

– მე ვი ცი, რომ ბო ინ გის სა ქმ ია
ნო ბა სა ქა რთ ვე ლო ში ად ვი ლი არ იყო. 
ძა ლი ან დი დი პრ ობ ლე მე ბი შე გ ხვ
დათ, რო გორ მო აგ ვა რეთ პრ ობ ლე მა
ტუ რი სა კი თხ ები და რო გორ და ეხ მა
რეთ მა შინ ავ ია კო მპ ან ია „აი რზ ენ ას“.

– იც ით, პრ ობ ლე მე ბი იმ აზე მე
ტი და გვ ხვ და, ვი დრე გვ ეგ ონა. აქ არ 
იყო შე სა ბა მი სი ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა და 
ტე ქნ იკ ური შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი. მა შინ 
ბო ინ გი შე სა ბა მი სი ინ იც ია ტი ვით გა
მო ვი და, რომ გა და გვ ემ ზა დე ბი ნა პე რს
ონ ალი. ამ ის თვ ის „ბო ინ გმა“ ქა რთ ულ 
კო მპ ან იას 500 000 დო ლა რი გა მო უყო. 
თი თქ მის ყვ ელ აფ ერი შე სა ცვ ლე ლი 
იყო, ყვ ელ აფ ერი კა რგ ად და ლა გდა. 
თა მაზ გა ია შვ ილ მაც იც ოდა, რომ თა
ნა მე დრ ოვე ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის გა რე შე 
გა ნვ ით არ ება შე უძ ლე ბე ლი იყო. კო
მპ ან ია ბო ინ გი ყვ ელ აფ ერს აკ ეთ ებ და, 
რომ ქა რთ ული ავ ია ცია ფე ხზე და მდ გა
რი ყო და ამ აში ედ უა რდ შე ვა რდ ნა ძეც 
ხე ლს გვ იწ ყო ბდა. რო ცა თა ნა მე დრ ოვე 
ტი პის ავ ია ლა ინ ერ ები ექ სპ უა ტა ცი აში 
ჩა ეშ ვა, უკ ვე მო მზ ად ებ ულ ები იყ ვნ ენ 
ინ ჟი ნრ ები, ტე ქნ იკ ური პე რს ონ ალი და 
პი ლო ტე ბი. გა და მზ ად ება გა ია რეს ბო
რტ გა მც ილ ებ ლე ბმ აც.

– ბა ტო ნო ვლ ად იმ ერ, ჩე მთ ვის ცნ
ობ ილ ია, რომ თქ ვენ ხვ დე ბო დით, რო
გო რც ექ სპ რე ზი დე ნტ ედ უა რდ შე ვა
რდ ნა ძეს, ას ევე შე მდ ეგ შე ხვ ედ რე ბი 
გქ ონ დათ ყო ფილ მი ნი სტ რთ ან ზუ რა 
ად ეი შვ ილ თან და აწ გა რდ აც ვლ ილ კა
ხა ბე ნდ უქ იძ ეს თა ნაც. რა სა კი თხ თან 
და კა ვშ ირ ებ ით გი ხდ ებ ოდ ათ მა თთ ან 
სა უბ რე ბი. რას იტ ყვ ით ამ გა დმ ოს
ახ ედ იდ ან, რო ცა „ბო ინ გის“ თა ნა
მშ რო მე ლი აღ არ ხა რთ. იქ ნებ უფ რო 
თა ვი სუ ფლ ად მო გვ იყ ვეთ სა უბ რის 
დე ტა ლე ბი.

– ბე ნდ უქ იძ ეს მა შინ შე ვხ ვდი, რო ცა 
მან პი რვ ელ ად გა ნა ცხ ადა ღია ცის პო

ლი ტი კის შე სა ხებ. ამ ბო ბდა, რომ ქა
რთ ული ცა ყვ ელ ას თვ ის გა ხს ნი ლია. 
რაც უფ რო მე ტი მგ ზა ვრი იქ ნე ბა, მით 
უფ რო კა რგი და ა.შ. მა შინ ჩვ ენ ავ უხ
სე ნით ბე ნდ უქ იძ ეს, რომ ყვ ელა გა ნვ
ით არ ებ ულ ქვ ეყ ან ას, სა ხე ლმ წი ფო 
ინ ტე რე სე ბი დან გა მო მდ ინ არე, გა ნს
ხვ ავ ებ ული ხე ლშ ეკ რუ ლე ბე ბი ჰქ ონ და 
გა ფო რმ ებ ული სხ ვა და სხ ვა ქვ ეყ ნე
ბთ ან, მა გრ ამ კა ხა ბე ნდ უქ იძ ეს ამ ის 
გა გო ნე ბაც კი არ უნ დო და. ამ ბო ბდა, 
რომ ყვ ელ ამ უნ და იფ რი ნოს. ჩვ ენი 
პო ზი ცი ები პრ ინ ცი პუ ლად გა ნს ხვ ავ
ებ ული იყო, ამ იტ ომ კა ხა ბე ნდ უქ იძ
ეს თან მე ტი აღ არ მი სა უბ რია. შე ვხ ვდი 
ად ეი შვ ილ საც, ის გვ ერ დში გვ ედ გა 
ყვ ელა სა კი თხ ის მო გვ არ ებ ის ას. იყო 
დრო, რო ცა ავ ია ცი ას სე რი ოზ ული 
პრ ობ ლე მე ბი ჰქ ონ და და ერ თად ვე
ძე ბდ ით გზ ებს, რო გორ გა და გვ ერ ჩი ნა 
ქა რთ ული ავ ია ცია; მა ხს ოვს, რო ცა სი
ეტ ლში ვც ხო ვრ ობ დი და თა მაზ გა ია
შვ ილი მი რე კა ვდა სა ქმ ეე ბზე, თქ ვე ნი 
დრ ოით იყო ღა მის 2,3,4, და 5 სა ათ იც. 
მა შინ კო მპ ან იის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი ღა
მე ებს ათ ენ ებ და.

– მო დით შე ვე ხოთ დღ ეს არ სე
ბულ სი ტუ აც იას, რო გო რია კო
ნკ ურ ენ ცია, და რო გორ აფ ას ებთ 
თა ვად ბო ინ გის პა რტ ნი ორ ის „აი
რზ ენ ას“ მე ნე ჯმ ენ ტს. დღ ეს იმ ას აც 
ამ ბო ბენ, რომ ამ კო მპ ან იას მა ღა
ლი ფა სე ბი აქ ვს. ბა ზა რზე რუ სუ ლი 
„აე რო ფლ ოტ იც“ შე მო ვი და, რო გორ 
გა უწ ევს ერ ოვ ნუ ლი ავ ია კო მპ ან ია 
კო ნკ ურ ენ ცი ას რუ სულ სა ხე ლმ წი
ფო კო მპ ან იას, რო მე ლიც რუ სუ ლი 
ბი უჯ ეტ იდ ან ფი ნა ნს დე ბა?

– მთ ელი სა ბჭ ოთა კა ვშ ირ ის ტე რი
ტო რი აზე, მე მი ნდა გა ვი ხს ენო წა რმ
ატ ებ ული ავ ია კო მპ ან იე ბი, მა გრ ამ ვერ 
ვი ხს ენ ებ. ეს კო მპ ან ია იყო მა გა ლი თი, 
ვი ნც ვერ შე ძლო გა ნვ ით არ ება ამ სფ
ერ ოში ახ ალი ტე ქნ ოლ ოგ იე ბის გა
მო ყე ნე ბით. ჩვ ენ მათ ვე უბ ნე ბო დით, 
წა დით სა ქა რთ ვე ლო ში და ნა ხეთ რო
გორ მუ შა ობს კე რძო კო მპ ან ია. ჩვ ენ
თვ ის, ზო გა დად, რთ ულ ია შე ვა ფა სოთ 
სხ ვი სი მე ნე ჯმ ენ ტი. ყვ ელა კო მპ ან იას 
სა კუ თა რი მი დგ ომ ები აქ ვს. ხე ლმ ძღ
ვა ნე ლი პა სუ ხს აგ ებს, რო გო რც შე მო
სა ვლ ის, ას ევე ხა რჯ ვით ნა წი ლზ ეც. 
„აი რზ ენ ას“ მა გა ლი თად, მა რტ ივი, 

მა გრ ამ მკ აც რი მე ნე ჯმ ენ ტი აქ ვს. 
ყვ ელ ას ჰგ ონ ია, რომ ავ ია ბი ზნ ეს
ში ოქ როს წვ იმ აა, ეს ასე არ არ ის. 

თუ გი ნდა, რომ მო მგ ებ ია ნი სა ავ
ია ციო ბი ზნ ესი და იწ ყო, მა შინ ძა ლი
ან დი დი კა პი ტა ლი უნ და ჩა დო. აქ არ 
არ ის ძა ლი ან დი დი მო გე ბა, აქ არ ის ძა
ლი ან დი დი ხა რჯი. ძა ლი ან დი დი ფა სი 
სა ავ ია ციო სა წვ ავ ზე. მე ვერ გე ტყ ვით 

რო გორ დგ ინ დე ბა ფა სი ავ ია ბი ლე
თზე კო მპ ან იე ბში, თუ მცა ერ თი 
შე მი ძლ ია გი თხ რათ და შე ვა და რო 
„აი რზ ენ ას“ ფა სე ბი სა ერ თა შო რი
სო ფა სე ბს. თუ ავ იღ ებთ იგ ივე 
ლუ ვთ ან ზას ფა სე ბს, „აი რზ ენ ას“ 
ძა ლი ან და ბა ლი ფა სე ბი აქ ვს. აქ 
თა ვი სე ბუ რი თა მა შის წე სე ბია. მა

გა ლი თად, თუ ბა ზა რზე არ ის ავ ია
კო მპ ან ია, რო მე ლს აც აქ ვს 300მდე 

ავ ია ლა ინ ერი, შე დი ან მს ოფ ლი ოს უმ
სხ ვი ლეს კო მპ ან იე ბში, მათ შუ ძლ იათ 
დე მპ ინ გუ რი ფა სე ბის და წე სე ბა. რაც 
სა ერ თოდ აკ რძ ალ ულ ია. თა მაზ გა ია
შვ ილს მე მგ ონი ექ ვსი თუ შვ იდი თვ
ით მფ რი ნა ვი ჰყ ავს და მას არ შე უძ ლია 
ას ეთი რამ გა აკ ეთ ოს. ის ფა სე ბი, რაც 
ამ კო მპ ან იას აქ ვს, თვ ით ღი რე ბუ ლე
ბა სთ ან შე და რე ბით მი ნი მა ლუ რია. აქ 
არ არ ის უს აზ ღვ როდ გა მდ იდ რე ბის 
სუ რვ ილი, აქ არ ის ფრ ენ ის და ნო რმ
ალ ური ავ ია კო მპ ან იის არ სე ბო ბის სუ
რვ ილი, რო მე ლიც უნ და იყ ოს კი დეც. 
კო ნკ ურ ენ ცია დღ ეს ქა რთ ულ ბა ზა
რზე, სა დაც რა მდ ენ იმე თუ რქ ული 
ავ ია კო მპ ან იაა, ძა ლი ან რთ ულ ია, მათ 
300ზე მე ტი ავ ია ლა ინ ერი ჰყ ავთ. იყო 
დრო, რო დე საც ის ინი კვ ირ აში 45 რე
ისს ას რუ ლე ბდ ნენ. ახ ლა კი, მე მგ ონი, 
დღ ეში ახ ორ ცი ელ ებ ენ მა გდ ენ ივე რე
ისს. ამ ბო ბენ, რომ დე მპ ინ გუ რი ფა სე
ბით, მა გრ ამ ამ სა ქმ ეში ნა მდ ვი ლად არ 
მი ნდა ჩა ვე რიო. ბა ზა რი მი სა ხე დია. ამ 
ვი თა რე ბა ში კო ნკ ურ ენ ცია რთ ულ ია. 
კო ნკ ურ ენ ცია რთ ულ ია რუ სულ ავ იკ
ომ პა ნი ას თა ნაც. ის სა ხე ლმ წი ფო კო
მპ ან იაა და მას შუ ძლ ია 10 დო ლა რა
დაც იფ რი ნოს, მა გრ ამ ამ ის უფ ლე ბას 
ვე რც ერ თი კე რძო ავ ია კო მპ ან ია ვერ 
მი სც ემს სა კუ თარ თა ვს, რო მე ლიც 
სა კუ თა რი ბი ზნ ეს ის შე მო სა ვლ ებ ის 
ხა რჯ ზე არ სე ბო ბს. ამ ის უფ ლე ბას თა
ვის თა ვს ვე რც „აი რზ ენა“ მი სც ემს. ეს 
უს ამ არ თლ ობაა. თუ მცა „აი რზ ენ ამ“ 
შე სა ძლ ოა კო ნკ ურ ენ ცია გა უწ იოს მას, 
რა დგ ან არა აქ ვს მა ღა ლი ფა სე ბი. თუ 
ვი ნმე მე ტყ ვის, რომ ამ ავ ია კო მპ ან იას 
მა ღა ლი ფა სე ბი აქ ვს, მა შინ შე ვი დნ ენ 
ტუ რი სტ ული სა აგ ენ ტო ებ ის ვე ბგ ვე
რდ ზე და ნა ხონ რა ღი რს თბ ილ ისი 
ამ სტ ერ და მი მა გა ლი თად. რა ეღ ირ ება 
ეს „აი რზ ენ აში“ და რა ეღ ირ ება ეს ნე
ბი სმ იერ ევ რო პულ ავ ია კო მპ ან ია ში. 
ფა სე ბი რა ცი ონ ალ ურ ია. სა ხე ლმ წი
ფო ში არ სე ბო ბს ერ ოვ ნუ ლი ავ იკ ომ პა
ნია და სა ხე ლმ წი ფოს თა ვი არ სტ კი ვა 
ამ ის თვ ის. ეს კო მპ ან ია თა ვს ირ ჩე ნს, 
და ფრ ინ ავს და არ ით ხო ვს სა ხე ლმ
წი ფო სგ ან დო ტა ცი ას. მე მგ ონი ამ ით 
უნ და ვა მა ყო ბდ ეთ.

ვინ შემოიყვანა პირველად საქართველოში ბოინგი 

„ამერიკულმა 
სალიზინგო 
კომპანიებმა 

ედუარდ 
შევარდნაძეს უარი 
უთხრეს, რადგან 
საქართველოს 
არც თუ ისე 

კარგი საკრედიტო 
ისტორია ჰქონდა“

„ბოინგის“ ყოფილი ხელმძღვანელი 
შევარდნაძესთან, ადეიშვილთან 
და ბენდუქიძესთან შეხვედრების 

დეტალებს ყვება 

„ჩვენი პოზიციები 

პრინციპულად 

განსხვავებული 

იყო, ამიტომ კახა 

ბენდუქიძესთან მეტი 

აღარ მისაუბრია. შევხვდი 

ადეიშვილსაც, ის 

გვერდში გვედგა 

ყველა საკითხის 

მოგვარებისას“

„სახელმწიფოში 
არსებობს ეროვნული 

ავიკომპანია და 
სახელმწიფოს თავი 

არ სტკივა ამისთვის. 
ეს კომპანია თავს 

ირჩენს, დაფრინავს 
და არ ითხოვს 

სახელმწიფოსგან 
დოტაციას. მე 

მგონი ამით უნდა 
ვამაყობდეთ“
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ლე ლა წი კლ აუ რი 

ვინ გა და არ ჩე ნს ქა რთ ული ლუ
დის წა რმ ოე ბას?    ჩვ ენ ვე რა! რა
დგ ან ვე რა ნა ირი ზე პა ტრ იო ტუ ლი 
გრ ძნ ობა ვერ მა იძ ულ ებს, ჩე მი გა
ზრ დი ლი ხა რჯ ით მის გა და რჩ ენ აზ
ეც ვი ზრ უნო. უბ რა ლოდ, ვერ ვი ყი
დი გა ძვ ირ ებ ულ ლუ დს და ეს, გა რდა 
იმ ისა, რომ ჩე მს სა მო მხ მა რე ბლო 
კა ლა თას შე ამ სუ ბუ ქე ბს, ცა რი ელ
ტა რი ელს და ტო ვე ბს ლუ დის სა წა
რმ ოე ბის ბე ვრ თა ნა მშ რო მე ლს აც. 
ქა რთ ული ლუ დის მწ არ მო ებ ლე ბი 
მძ იმე ამ ოც ან ის წი ნა შე დგ ან ან.  უნ
და გა და იხ ად ონ მო მა ტე ბუ ლი გა ზის 
გა და სა ხა დი, უნ და და ფა რონ ლა რის 
გა უფ ას ურ ებ ის გა მო გა ძვ ირ ებ ული 
სა ბა ნკო კრ ედ იტ ები, უნ და შე მო იტ
ან ონ ნე დლ ეუ ლი, რო მე ლშ იც უკ ვე 
გა ცი ლე ბით მეტ ლა რს იხ დი ან, უნ და 
გა თვ ალ ონ გა ძვ ირ ებ ული აქ ცი ზის 
გა და სა ხა დიც,  და ეს  მა შინ, რო ცა 
ლუ დის მწ არ მო ებ ლე ბი სა კუ თა რი 
მო გე ბის ხა რჯ ზეც კი ვე ღარ შე ძლ
ებ ენ ფა სის და ჭე რას. ლუ დი და ახ
ლო ებ ით 25 თე თრ ამ დე გა ძვ ირ დე ბა.

მთ ავ რო ბა არ ას დრ ოს ამ ბო ბს უა რს 
იმ აზე, რაც არ ეკ რძ ალ ება, ჩვ ენც მათ 
შო რის, მა გრ ამ ერ თი გა ნს ხვ ავ ებ ით, 
ის იღ ებს იმ ას, რაც უნ და კა ნო ნი ერი 
გზ ით და თუ არ არ სე ბო ბს, ქმ ნის მათ. 
ჩვ ენ კი, ვე მო რჩ ილ ებ ით. მა გა ლი თად, 
აქ ცი ზის გა და სა ხა დის გა ზრ დით  და
ბა ლშ ემ ოს ავ ლი ან პი რე ბს მთ ავ რო ბა 
ლუ დის და ლე ვას უკ რძ ალ ავს.

ფი ნა ნს თა მი ნი სტ რი გა მო დის და 
ამ ბო ბს, აქ ცი ზი 10 თე თრ ით გა ძვ ირ
დაო. არა ჩე მო ბა ტო ნო, აქ ცი ზი უფ რო 
ბე ვრ ად გა ძვ ირ და, რა დგ ან 10 თე თრს 
ავ ტო მა ტუ რად 18%ია ნი დღგს გა და
სა ხა დი და სხ ვა თა ნმ დე ვი ხა რჯ იც ემ
ატ ება, ასე რომ, სა ბო ლოო ცი ფრი ერ
თი შე ხე დვ ით უწ ყი ნარ 10 თე თრ ზე გა
ცი ლე ბით მე ტია. რას აპ ირ ებ ენ ლუ დის 
მწ არ მო ებ ელი კო მპ ან იე ბი, რო გორ 
შე ძლ ებ ენ  სი რთ ულ ეე ბის და ძლ ევ ას. 
შე ელ ევ იან თუ არა წლ ობ ით ნა ლო ლი
ავ ებ, პრ ოფ ეს იო ნალ თა ნა მშ რო მლ ებს. 
რას მი იღ ებს ქვ ეყ ნის მთ ავ არი ხა ზი ნა 
და რას ქა რთ ული ეკ ონ ომ იკა, გრ ძე
ლვ ად იან პე რს პე ქტ ივ აში. კი თხ ვე ბი 
ბი ზნ ეს მენ ცე ზარ ჩო ჩე ლს და ვუ სვ ით.

– ქვ ეყ ნის სა თა ვე ში ახ ალი ხე ლი
სუ ფლ ებ ის მო სვ ლის შე მდ ეგ თქ ვენ 
სე რი ოზ ული პრ ობ ლე მე ბი გა გი ჩნ
დათ. ახ ლაც და ყა და ღე ბუ ლია თქ
ვე ნი კო მპ ან იე ბის ნა წი ლი. რო გორ 
ახ ერ ხე ბთ ბა ზა რზე მა ინც იყ ოთ 
ლი დე რე ბი. თქ ვე ნს პრ ოდ უქ ცი აზე 
მო თხ ოვ ნა არ მც ირ დე ბა, არ ვი ცი 
რო გორ გა ნვ ით არ დე ბით აქ ცი ზის, 
გა ზი სა და ლა რის დე ვა ლვ აც იის პი
რო ბე ბში, მა გრ ამ თქ ვენ რჩ ებ ით და 
აგ რძ ელ ებთ ბრ ძო ლას ყვ ელა მი მა
რთ ულ ებ ით.

– ეს მა რტო ჩე მი და მს ახ ურ ება არ 

არ ის. ჩვ ენი კო მპ ან იის წა რმ ატ ებ ულ 
მო მა ვა ლზე მთ ელი ჩვ ენი გუ ნდი ერ
თო ბლ ივ ად ზრ უნ ავს, ამ გუ ნდ ის წე
ვრი კი მეც ვარ. ერთერ თი, რა მაც 
ჯგ უფ ში შე მა ვა ლი კო მპ ან იე ბი გა და
არ ჩი ნა და დღ ემ დე, მი უხ ედ ავ ად არ
სე ბუ ლი პრ ობ ლე მე ბი სა, წა რმ ატ ებ ით 
მუ შა ობს, შრ ომ ის მო ყვ არ ეო ბა, სა ქმ ის
ად მი სი ყვ არ ული, გუ ნდ ურ ად მა რთ ვის 
პრ ინ ცი პი და ერ თგ ულ ებ აა.

– რო გო რი  მა რთ ვის სტ ილი გა
ქვთ. ჰო ლდ ინ გის მმ არ თვ ელ რგ ოლ
ზე და მის მე თა ურ ზე ბე ვრი რამ არ ის 
და მო კი დე ბუ ლი და გა ნს აზ ღვ რა ვს  
წა რმ ატ ებ ის ხა რი სხს.

– არ ის სა კი თხ ები, რო მე ლს აც ერ
თპ ირ ოვ ნუ ლად ვი ღებ და ვფ იქ რობ, 
რომ ას ეა სა ჭი რო, მა გრ ამ არ ის სა კი
თხ ები, რო მლ ებ იც გუ ნდ ურ ობ ის პრ
ინ ცი პით მი იღ ება. ჩვ ენი გუ ნდი პრ ოფ
ეს იო ნა ლი ად ამ ია ნე ბი სგ ან შე დგ ება 
და სა ერ თო თა მა შის წე სე ბი გვ აქ ვს, 
ამ იტ ომ არ ის სი ტუ აც ია, რო ცა გა და
წყ ვე ტი ლე ბე ბს მა რტო ვი ღებ და არ ის 
ვი თა რე ბა, რო ცა გუ ნდ ურ ად, თუ მცა 
ერ თი მე ორ ეს არ ას დრ ოს ეწ ინ აა ღმ დე
გე ბა.

– ყო ფი ლა შე მთ ხვ ევა, რო ცა ერ
თპ ირ ოვ ნუ ლად მი ღე ბუ ლი გა და წყ

ვე ტი ლე ბა გი ნა ნი ათ, რა მდ ენ ად ამ
არ თლ ებს ხო ლმე.

– არა, არ ას დრ ოს მი ნა ნია, შე იძ
ლე ბა გუ ლი და მწ ყვ ეტ ია გა რკ ვე ულ 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა ზე. ყვ ელ აზე მე ტად 
მა ინც, გუ ლი და მწ ყდა, რო ცა „ნა ტა
ხტ არი“ გა ვყ იდ ეთ. 

– ყვ ელ აზე ხშ ირ ად რა ფრ აზ ას იყ
ენ ებთ მა რთ ვის პრ ოც ეს ში? რა არ ის 
თქ ვე ნთ ვის მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი მა რთ
ვის პრ ოც ეს ში?

– ერ თგ ულ ება. ნე ბი სმ იე რი ად ამ ია
ნი, რო მე ლიც ჩვ ენ გა რშ ემ ოა, უნ და გა
მო ირ ჩე ოდ ეს სა ქმ ის ად მი ერ თგ ულ ებ
ით. თა ვი სი სა ქმე უნ და უყ ვა რდ ეს. მე 
ყვ ელა თა ნა მშ რო მე ლს ვა ძლ ევ შა ნსს 
თა ვი სი თა ვი ბო ლო მდე გა მო ავ ლი ნოს 
და მი სი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის მა ქს იმ უმი 
გა მო იყ ენ ოს. წა რმ ატ ებ ის თვ ის, იმ სა
ქმ ის სი ყვ არ ული, რო მე ლს აც აკ ეთ ებ, 
ყვ ელ აზე მთ ავ არ ია.

 რო გორ არ ჩე ვთ კა დრ ებს, თქ ვენ 
სა კმა ოდ ბე ვრი ად ამ ია ნი გყ ავთ და
სა ქმ ებ ული კო მპ ან იე ბში, რო მე ლს
აც მა რთ ავთ. უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ 
ყვ ელა კო მპ ან ია, რო მე ლიც ფუ ნქ
ცი ონ ირ ებს წა რმ ატ ებ ულ ია.

– ეს არ ის ცო დნა. კო მპ ან იე ბში 
თა ნა

მშ რო მლ ები პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმ ის მი
ხე დვ ით ირ ჩე ვა და წი ნა ურ დე ბა ას ევე 
პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმ ისა და სა ქმ ის სი
ყვ არ ულ ის მი ხე დვ ით. ახ ლა 3 000ზე 
მე ტი ად ამ ია ნი მუ შა ობს კო მპ ან იე ბში, 
ად რე უფ რო მე ტი იყო, მა გრ ამ სხ ვა
და სხ ვა მი ზე ზე ბის გა მო, ბო ლო წლ ებ
ში, ოპ ტი მი ზა ცია რა მდ ენ ჯე რმე მო გვ
იხ და. ვფ იქ რობ, რომ წე ლს და ვი წყ ებთ 
ახ ალი პრ ოე ქტ ებ ის გა ნხ ორ ცი ელ ებ ას 
და ად ამ ია ნე ბის და სა ქმ ებ ის პრ ოც ეს
იც გა ნა ხლ დე ბა.

– თქ ვენ ირ გვ ლივ ატ ეხ ილ მა აჟ
იო ტა ჟმა და სა სა მა რთ ლო პრ ოც ეს
ებ მა რა მდ ენ იმე კო მპ ან იას პრ ობ
ლე მე ბი შუ ქმ ნა, სა წა რმ ოე ბს ყა და
ღის პი რო ბე ბში უწ ევ დათ მუ შა ობ ის 
გა გრ ძე ლე ბა. ამ დრ ოი სთ ვის ჯგ უფ
ის რა მდ ენი კო მპ ან ია ფუ ნქ იო ნი რე
ბს სრ ულ ყო ფი ლად.

– დღ ეის მდ გო მა რე ობ ით ზე და
ზე ნი მუ შა ობს, ბა რა მბო ყა და ღის პი
რო ბე ბში მუ შა ობს, რკ ინაბე ტო ნის 
კო ნს ტრ უქ ცი ები მუ შა ობს, მი ქს ორი 
მუ შა ობს, ვი წყ ებთ ახ ალ პრ ოე ქტ ებს. 
შე სა ბა მი სად, ვფ იქ რო ბთ, რომ თა ნა
მშ რო მე ლთა რა ოდ ენ ობა გა იზ რდ ება.

– რა სი ახ ლე ებს უნ და ვე ლო დოთ 
ბი ზნ ეს მენ ცე ზარ ჩო ჩე ლი სგ ან 
კი დევ. მო დით კო ნკ რე ტუ ლად 
ავ ხს ნათ, რა გე გმ ები გა ქვთ, ვი ცი, 
რომ სა ხე ლმ წი ფო პრ ოე ქტ ებ შიც 
გს ურთ მო ნა წი ლე ობა. რა მდ ენ ად 
გი წყ ობთ ხე ლს ხე ლი სუ ფლ ება 
წა რმ ატ ებ ულ ბი ზნ ეს მე ნს კი დევ 
უფ რო დი დი წა რმ ატ ებ ის მი ღწ
ევ აში? რა პრ ობ ლე მე ბის წი ნა შე 
დგ ახ ართ ამ დრ ოი სთ ვის. გი წყ
ობთ თუ გი შლით ხე ლს მთ ავ რო
ბა ახ ალი სა წა რმ ოე ბის ამ უშ ავ
ებ აში?

– ბო ლო წლ ებ ში შე ქმ ნი ლმა 
პრ ობ ლე მე ბმა და სა სა მა რთ ლო 
პრ ოც ეს ებ მა, ბა ნკ ებ თან, პო
ტე ნც იურ ინ ვე სტ ორ ებ თან და 
პა რტ ნი ორ ებ თან პრ ობ ლე მე ბი 
შე გვ იქ მნა, ჩვ ენი რე პუ ტა ცი აც 
ეჭ ვქ ვეშ და დგა, იმ კო მპ
ან იე ბის, რო მლ ებ იც 
ბი უჯ ეტ ში გა და სა
ხადე ბს პა ტი ოს
ნად იხ დი და და 

არც თუ პა ტა რა თა ნხ ას და იმ კო მპ
ან იე ბის, რო მლ ებ მაც ქა რთ ული პრ
ოდ უქ ტი შე ქმ ნეს, ად ამ ია ნე ბი და ას აქ
მეს. ბო ლო წლ ებ ში გა ნვ ით არ ებ ულ მა 
მო ვლ ენ ებ მა ჰო ლდ ინ გში შე მა ვა ლი 
კო მპ ან იე ბის მუ შა ობა შე აფ ერ ხა. მი
უხ ედ ავ ად  ამ ისა, ვც დი ლო ბთ შე ვი ნა
რჩ უნ ოთ ლი დე რის  პო ზი ცი ები.

– თქ ვე ნი აზ რით, რო გო რია ბი ზნ
ეს გა რე მო სა ქა რთ ვე ლო ში, რა მდ ენ
ად გე წყ ობ ათ ხე ლი?

– ყვ ელ აზე დი დი პრ ობ ლე მა მა ინც 

ძვ ირი ფუ ლია. წა რმ ოე ბა ვერ უძ ლე
ბს იმ სა პრ ოც ენ ტო გა ნა კვ ეთ ებს, რაც 
სა ქა რთ ვე ლოს სა ფი ნა ნსო ორ გა ნი ზა
ცი ებ შია. ამ იტ ომ, ახ ალი პრ ოე ქტ ები 
დრ ოში გა გვ ეწ ელა. ვე ძე ბთ იაფ ფუ
ლს. დღ ეს სა ქა რთ ვე ლოს ბა ნკ ებ ში არ
სე ბუ ლი ფუ ლი ძვ ირ ია. ვა ჭრ ობ ის თვ ის 
კი დევ მი სა ღე ბია, მა გრ ამ წა რმ ოე ბა 
ვერ უძ ლე ბს, რა დგ ან მა რტო ერ თი წე
ლი მშ ენ ებ ლო ბი სთ ვის გვ ჭი რდ ება, წა
რმ ოე ბის გა შვ ებ ის შე მდ ეგ კი დევ ერ თი 
წე ლი კი და მკ ვი დრ ებ ას, ამ იტ ომ ქვ ეყ
ან აში არ სე ბუ ლი ფი ნა ნს ური რე სუ რსი 
და ბა ზა რზე არ სე ბუ ლი სა პრ ოც ენ ტო 
გა ნა კვ ეთი ფა ქტ ობ რი ვად ახ რჩ ობს წა
რმ ოე ბას.

– ხე ლი სუ ფლ ება ხშ ირ ად აგ
ზა ვნ ის მე სი ჯს ბი ზნ ეს მე

ნე ბი სთ ვის, რომ ის ინი 
წა რმ ოე ბის გა ნვ ით

არ ებ ას ხე ლს უწ ყო
ბენ და ბი ზნ ეს ის 
გა ნვ ით არ ებ ის
თვ ის ზრ უნ ავ ენ. 
თქ ვენ გრ ძნ ობთ 
მთ ავ რო ბის მხ
არ და ჭე რას?

– ჩვ ენი მხ რი
დან ამ კი თხ ვა ზე 
პა სუ ხის გა ცე მა 
ცო ტა უხ ერ ხუ
ლია, რა დგ ან ჯგ
უფ ში შე მა ვა ლი 

კო მპ ან იე ბი მთ
ელი ორი წლ ის გა

ნმ ავ ლო ბა ში და ყა და
ღე ბუ ლი იყო და დღ ეს 

„ბა რა მბო“ კი დევ რჩ ება 
და ყა და ღე ბუ ლი. ჩვ ენ ვფ

იქ რო ბთ, რომ ეს პრ ოც ესი მა ლე 
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პერსონა - 

აქციზის გადასახადის გაზრდით  
დაბალშემოსავლიან პირებს მთავრობა 

ლუდის დალევას უკრძალავს

„არასდროს მინანია, 
შეიძლება გული 
დამწყვეტია გარკვეულ 
გადაწყვეტილებაზე. 
ყველაზე მეტად მაინც, 
გული დამწყდა, როცა 
„ნატახტარი“ გავყიდეთ“

„საბიუჯეო 
შემოსავლების 

გაზრდის 
მიზნით. წელს 
ამან შეიძლება 

გამოიღოს 
შედეგი, მაგრამ 
გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ეს 
იქნება დარგისთვის 
გამანადგურებელი“

„ძალიან 
გვენანება იმ 

ხალხის გაშვება, 
ვინც დიდი ხანია 
აქ მუშაობს. მათ 

გადამზადებაში კი 
უდიდესი ინვესტიცია 

გვაქვს ჩადებული. 
რეალურად გამოდის, 

რომ წყალში 
გადაყრილი ფულია. არ 
გაუშვათ და კომპანიას 

უკვე ფინანსური 
სიძნელეები
 უჩნდება“
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შ ე  ი ძ 
ლე ბა. აქ 

არ ის მხ ოლ
ოდ რა მდ ენ იმე 

მი მა რთ ულ ება და მე რე უკ ვე ამ დიდ 
კო მპ ან იე ბს მი ებ მე ბი ან წვ რი ლი კო
მპ ან იე ბი, რო მე ლთა გა ნვ ით არ ებ აც 
გა ცი ლე ბით ად ვი ლი იქ ნე ბა. თუ კი „აწ
არ მოე სა ქა რთ ვე ლო ში“ პრ ოე ქტ ში პრ
ინ ცი პუ ლი მი დგ ომ ები შე იც ვლ ება, მე 
და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ, 45 წე ლი წა დში 
აშ ენ დე ბა და ექ სპ ლუ ატ აც ია ში ჩა ეშ ვე
ბა ყვ ელა ის წა რმ ოე ბა, რო მე ლიც შე
იძ ლე ბა ამ ქვ ეყ ან აში გა კე თდ ეს. ამ პრ
ოე ქტ ის შე დე გი აგ ერ უკ ვე ორი წე ლია 
ვერ და ვი ნა ხეთ და თუ ასე გა გრ ძე ლდა 
კი დევ კა რგა ხა ნი, ვერ და ვი ნა ხა ვთ. ჩვ
ენც შე ტა ნი ლი გვ აქ ვს რა დე ნი მე პრ ოე
ქტ ის შე სა ხებ გა ნა ცხ ადი ეკ ონ ომ იკ ის 
სა მი ნი სტ რო ში და ვე ლო დე ბით მა თგ
ან პა სუ ხს.

– მკ ით ხვ ელ ის თვ ის, ალ ბათ, სა ინ
ტე რე სო იქ ნე ბა, რა ახ ალი ქა რთ ული 
პრ ოდ უქ ტის წა რმ ოე ბას გე გმ ავს ცე
ზარ ჩო ჩე ლი.

– რა მდ ენ იმე პრ ოე ქტი გვ აქ ვს ის
ეთი, სა დაც ჩვ ენი წა რმ ოე ბა უც ხო ურ 
ნე დლ ეუ ლზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი, 
მა გრ ამ ქა რთ ული ეკ ონ ომ იკ ის თვ ის 
მო მგ ებ ია ნი იქ ნე ბა, მა გა ლი თად, ყა ვა. 
ბა ზა რი მთ ლი ან ად გა ჯე რე ბუ ლია იმ
პო რტ ით. ჩვ ენი ქვ ეყ ნი დან გა დის 30 
მი ლი ონი.  ად გი ლო ბრ ივი წა რმ ოე ბის 
ამ უშ ავ ებ ით 25 მი ლი ონი ად გი ლზე 
და რჩ ება. ზო გა დად ჩვ ენი ჯგ უფი ძი
რი თა დად ორ იე ნტ ირ ებ ულ ია ად გი
ლო ბრ ივი ნე დლ ეუ ლის გა მო ყე ნე ბით 
შე ქმ ნი ლი პრ ოდ უქ ტის წა რმ ოე ბის გა
ნვ ით არ ებ აზე. ჩვ ენს ქვ ეყ ან აში, სა დაც 
დი დი რა ოდ ენ ობ ით არ ის კი რქ ვე ბი, 
თი ხე ბი, ხე მა სა ლე ბი, სხ ვა და სხ ვა სა

ხე ობ ის ქვა, ჩვ ენი პრ ოე ქტ ები ძი რი თა
დად ად გი ლო ბრ ივი ნე დლ ეუ ლი სგ ან 
და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის მქ ონე პრ
ოდ უქ ცი ის შე ქმ ნას ით ვა ლი სწ ინ ებს. 
ეს პრ ოე ქტ ები მზ ად არ ის და ახ ლა 
ინ ვე სტ ორ ის ძი ებ ის პრ ოც ეს ში ვა რთ. 
ეს არ ის კლ ინ კე რის წა რმ ოე ბა, ეს არ ის 
კე რა მო–გრ ან იტ ის ფი ლე ბის წა რმ ოე
ბა, ქვ ის წა რმ ოე ბა, კო ნც ენ ტრ ატ ებ
ისა და ეთ ერ ზე თე ბის წა რმ ოე ბა. ჩვ ენ 
ვფ იქ რო ბთ, რომ ირ ან ულ, თუ რქ ულ, 
ჩი ნურ და ნა წი ლო ბრ ივ ევ რო პულ პრ
ოდ უქ ცი ას ჩა ვა ნა ცვ ლე ბთ ად გი ლო
ბრ ივი ნა წა რმ ით. 

– სა სა მა რთ ლო და ვა შპ ალ ებ ის 
ქა რხ ან ას თან და კა ვშ ირ ებ ით და სრ
ულ და, და სრ ულ და ას ევე ლტ ოლ
ვი ლე ბთ ან და კა ვშ ირ ებ ული სა სა მა
რთ ლო და ვა და მა რტ ის ბო ლო მდე 
კი დევ ელ ოდ ებ ით, რო გო რც ვი ცი, 
კი დევ ერ თი და ვის და სრ ულ ებ ას, მა
გრ ამ თქ ვე ნს ამ პრ ობ ლე მე ბს და ემ
ატა სა ხე ლმ წი ფოს ახ ალი რე გუ ლა
ცი ები. აქ ცი ზი ლუ დზე ერთ წე ლი წა
დში ორ ჯერ გა იზ არ და, ამ ას ემ ატ ება 
ლა რის დე ვა ლვ აც იის პრ ოც ეს იც, 
მო სა ხლ ეო ბის მს ყი დვ ელ უნ არ ია ნო
ბის შე მც ირ ება, რო გორ აპ ირ ებთ ამ 
პრ ობ ლე მე ბთ ან გა მკ ლა ვე ბას?

– სა ნამ აქ ცი ზის გა და სა ხა დის და
მძ იმ ებ აზე გა და ვა ლთ, მო დით ვი ლა
პა რა კოთ იმ აზე, რომ ჩვ ენ უკ ვე მი
ვი ღეთ და რტ ყმა ფუ ლის ინ ფლ აც იის 
გა მო. ლა რი გა უფ ას ურ და და ახ ლო ებ
ით 25%ის ფა რგ ლე ბში. თი თქ მის ყვ
ელა ქა რხ ან ას შე მო გვ აქ ვს მა ღა ლი ხა
რი სხ ის, სა კმ აოდ ძვ ირ ად ღი რე ბუ ლი 
ნე დლ ეუ ლი, რო მე ლიც გა გვი ძვ ირ და 
20%ით. ამ ას თან ერ თად სა ვა ლუ ტო 
კუ რს ის ცვ ლი ლე ბი დან გა მო მდ ინ არე 
გა ზიც გა გვ იძ ვი რდა. ამ სე გმ ენ ტმა 

უკ ვე გა ნი ცა და ზა რა ლი. თუ კი ად რე 
ჩვ ენ გვ იხ დე ბო და შე მო სუ ლი ერ თი 
ლა რი დან 50 თე თრ ის და კო ნვ ერ
ტი რე ბა და უც ხო ეთ ში ნე დლ ეუ ლის  
შე სა ძე ნად გა გზ ავ ნა, ახ ლა გვ იხ დე ბა 
65 თე თრ ის და კო ნვ ერ ტი რე ბა, რომ 
იგ ივე ნე დლ ეუ ლი მი ვი ღოთ, ეს ერ თი, 
მე ორე პრ ობ ლე მა  კო მპ ან იე ბი სა თვ
ის, სა ბა ნკო სე სხ ებ ია. ჩვ ენი ჯგ უფ ის 
სა ბა ნკო ვა ლი 50 მი ლო ნა მდ ეა დო ლა
რში. რო დე საც ჩვ ენ დო ლა რის სა ყი
დლ ად ერთ ლა რსა და 70 თე თრ ამ დე 
ვხ არ ჯა ვდ ით, ახ ლა ორ ლა რზე მე ტს 
ვხ არ ჯა ვთ. გა გვ იძ ვი რდა კრ ედ იტ იც 
და ეს პრ ობ ლე მე ბი ყვ ელა მე წა რმ ეს 
ეხ ება. და ამ ას ემ ატ ება უკ ვე აქ ცი ზის 
გა და სა ხა დის კი დევ უფ რო გა ზრ და, 
რა საც და ვა რქ ვი სა კო ნტ რო ლო გა
სრ ოლა თა ვში. ჩვ ენ უკ ვე სა კუ თა
რი მო გე ბის ხა რჯ ზე ფა სის და ჭე რის 
შე სა ძლ ებ ლო ბა აღ არ გვ აქ ვს. მო სა
ხლ ეო ბას არ აქ ვს იმ ის უნ არი, რომ 
გა ცი ლე ბით მე ტი გა და იხ ად ოს პრ ოდ
უქ ტში და  დღ ეს ვზ რდ ით აქ ცი ზს, ეს 
სხ ვა არ აფ ერ ია, თუ არა სა კო ნტ რო
ლო გა სრ ოლა თა ვში ამ და რგ ის თვ ის. 

შე მც ირ დე ბა კო მპ ან იე ბის შე მო სა ვლ
ები, შე სა ბა მი სად, შე მც ირ დე ბა რე
ინ ვე სტ ირ ებ ის შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი და 
და რგი და კა რგ ავს სა ინ ვე სტ იც იო მი
მზ იდ ვე ლო ბას. დღ ეს ჩვ ენი კო მპ ან ია 
დგ ას ძა ლი ან რთ ული ამ ოც ან ის წი ნა
შე. ძა ლი ან გვ ენ ან ება იმ ხა ლხ ის გა შვ
ება, ვინც დი დი ხა ნია აქ მუ შა ობს. მათ 
გა და მზ ად ებ აში კი უდ იდ ესი ინ ვე სტ
იც ია გვ აქ ვს ჩა დე ბუ ლი. რე ალ ურ ად 
გა მო დის, რომ წყ ალ ში გა და ყრ ილი 
ფუ ლია. არ გა უშ ვათ და კო მპ ან იას 
უკ ვე ფი ნა ნს ური სი ძნ ელ ეე ბი უჩ ნდ
ება. და  ორ წყ ალს შუა ვა რთ. დღ ემ დე 
ვფ იქ რო ბთ, რო გორ შე ვი ნა რჩ უნ ოთ 
ის კა დრ ები, რო მლ ებ იც ჩვ ენ თვ ის ძვ
ირ ფა სია. 

– რა ტომ მი იღო ხე ლი სუ ფლ ებ ამ 
გა და წყ ვე ტი ლე ბა აქ ცი ზის გა ზრ დის 
შე სა ხებ. ვფ იქ რობ, შე დე გე ბზე მა
თაც უნ და ეფ იქ რათ.

– სა ბი უჯ ეო შე მო სა ვლ ებ ის გა
ზრ დის მი ზნ ით. წე ლს ამ ან შე იძ ლე ბა 
გა მო იღ ოს შე დე გი, მა გრ ამ გრ ძე ლვ
ად იან პე რს პე ქტ ივ აში ეს იქ ნე ბა და რგ
ის თვ ის გა მა ნა დგ ურ ებ ელი.

უნ და და სრ ულ დეს. რა მდ ენ ად უწ
ყო ბს ხე ლს ხე ლი სუ ფლ ება ბი ზნ ესს 
შე გვ იძ ლია ვი მს ჯე ლოთ. მა გა ლი
თად, სა ხე ლმ წი ფო პრ ოე ქტი „აწ არ
მოე სა ქა რთ ვე ლო ში“ იდ ეა სწ ორ ია, 
მა გრ ამ სა მო ქმ ედო გე გმა, რო მლ ის 
მი ხე დვ ით აც ის ხო რც იე ლდ ება, გა
უმ არ თლ ებ ელ ია და მე ვფ იქ რობ, 
რომ თუ ის პრ ინ ცი პე ბი არ შე იც
ვა ლა, რო მე ლიც ამ პრ ოე ქტ შია წა
რმ ოდ გე ნი ლი, ძნ ელ ია წა რმ ატ ებ ის 
მი ღწ ევა.

– რა ხა რვ ეზ ებს ხე და ვთ?
– პი რვ ელ რი გში, ეს და ფი ნა ნს

ებ ის შე ზღ უდ ვაა. მე სა დაც მე ძლ ევა 
შე სა ძლ ებ ლო ბა, რომ ჩე მი შე ხე დუ
ლე ბა გა მო ვთ ქვა ამ სა კი თხ ზე ვმ სჯ
ელ ობ და არ მე რი დე ბა ხა რვ ეზ ებ ზე 
სა უბ არი. შე სა ცვ ლე ლია მი დგ ომა. 
აქ გა ნს აზ ღვ რუ ლია, რომ 500 000 
დან 2 000 000 მლნდე უფ ინ ან
სე ბენ  მე წა რმ ეე ბს ახ ალ პრ
ოე ქტს, ეს  ფა ქტ ობ რი ვად 
წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია. ამ 
ზო მის წა რმ ოე ბე ბით 
ეკ ონ ომ იკა ვერ აშ ენ
დე ბა. წა რმ ოე ბა ვერ 
გა ნვ ით არ დე ბა და 
სა ხე ლმ წი ფო ვერ 
მი იღ ებს იმ ას, რი
სი მო ლო დი ნიც 
აქ ვს. მე პი რი ქით 
ვფ იქ რობ, რო დე
საც ქვ ეყ ან ას აქ ვს 
9 მი ლი არ დი ანი 
ბი უჯ ეტი, უნ და 
გა მო ინ ახ ოს წე ლი
წა დში და ახ ლო ებ ით 
100 000 000 მლნ და 
არ უნ და იყ ოს შე ზღ უდ
ვა აკ ეთ ებ 500 000 ლა რი ან 
წა რმ ოე ბას, თუ 50 მი ლი ონ
იან წა რმ ოე ბას. ერთ შე მთ ხვ
ევ აშ იც და მე ორე შე მთ ხვ ევ აშ იც 
სა ხე ლმ წი ფო უნ და უფ ინ ან სე ბდ ეს 
იმ სა პრ ოც ენ ტო გა ნა კვ ეთს გა ურ
კვ ევ ელი პე რი ოდ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში, 
რომ ქვ ეყ ან აში სა ინ ტე რე სო გა ხდ
ეს წა რმ ოე ბის შე ქმ ნა და გა ნვ ით
არ ება. სა ხე ლმ წი ფო თუ გა მო ყო ფს 
100 000 000 მლნ ლა რს სა პრ ოც ენ
ტო გა ნა კვ ეთ ის და სა ფი ნა ნს ებ ლად, 
ბი ზნ ესი წა რმ ოე ბის გა ნვ ით არ ებ აში 
ჩა დე ბს მი ლი არ დს. მა რტო დღგს 
ნა წი ლში სა ხე ლმ წი ფო უკ ან იბ რუ
ნე ბს 180 მლნ ლა რს. ქა რხ ნე ბში კი 
და სა ქმ დე ბა ათი ათ ას ობ ით ად ამ
ია ნი. მო იხ სნ ება და სა ქმ ებ ის პრ ობ
ლე მა. შე სა ბა მი სად, რო გო რც კი 
ეს ქა რხ ნე ბი მუ შა ობ ას და იწ ყე ბენ, 
სა ხე ლმ წი ფოს უჩ ნდ ება და მა ტე ბი
თი შე მო სა ვა ლი. ეს ვერ და ვუ მკ იცე 
ვე რა ვის, რომ გა ცი ლე ბით უკ ეთ ეს
ია მო იხ სნ ას შე ზღ უდ ვე ბი, მე სა ქა
რთ ვე ლო ში არ მე გუ ლე ბა მე წა რმე 
სუ ბი ექ ტი, რო მე ლიც 50 მი ლი ონ იან 
სე სხს არ აი ღე ბს, თუ კი სა ხე ლმ წი
ფო მას ორი წლ ის მა ნძ ილ ზე მა ინც  
სა პრ ოც ენ ტო გა ნა კვ ეთ ის ტვ ირ თს 
შე უმ სუ ბუ ქე ბს.

– თე ორ იუ ლად რა მი მა თუ ლე
ბით   შე იძ ლე ბა ჩვ ენ თან წა რმ ოე
ბის გა ნვ ით არ ება, გვ აქ ვს დი დი 
შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი და პო ტე ნც ია
ლი მრ ავ ალ ფე რო ვა ნი ქა რთ ული 
პრ ოდ უქ ტი შე ვქ მნ ათ?

– სა ქა რთ ვე ლო ში არც ის ეთი დი
დი პო ტე ნც ია ლი გვ აქ ვს, რო გო რც 
წა რმ ოუ დგ ენ იათ, რომ ყვ ელა მი მა
რთ ულ ებ ით ფრ თე ბს გა ვშ ლით და 
ძა ლი ან ბე ვრი წა რმ ოე ბის გა კე თე ბა 
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მაგალითად, სახელმწიფო პროექტი „აწარმოე 
საქართველოში“ იდეა სწორია, მაგრამ 

სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც 
ის ხორციელდება, გაუმართლებელია და მე 

ვფიქრობ, რომ თუ ის პრინციპები არ შეიცვალა, 
რომელიც ამ პროექტშია წარმოდგენილი, 

ძნელია წარმატების მიღწევა“

ორშაბათი, 2 მარტი, 2015© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 25



ლე ლა წი კლ აუ რი

ლუ დის მწ არ მო ებ ლე ბსა და შე
მო მტ ან ებს აქ ცი ზის გა და სა ხა დს 
უკ ვე მე ორ ედ უძ ვი რე ბენ. ეს კი იმ
ას ნი შნ ავს, რომ ქა რთ ულ და ხლ ებ
ზე წა რმ ოდ გე ნი ლი ლუ დი მა ქს იმ
უმ 25 თე თრ ამ დე გა ძვ ირ დე ბა. ასე 
რომ, და ბა ლშ ემ ოს ავ ლი ანი ოჯ ახ
ის თვ ის ეს სა კმ აოდ დი დი ხა რჯ ია. 
1ლი მა რტ იდ ან  1ლი ტრ ლუ დზე 
აქ ცი ზის გა და სა ხა დი გა ორ მა გდ
ება და, 40 თე თრ ის ნა ცვ ლად, 80 
თე თრი გა ხდ ება.  ლუ დის ინ დუ
სტ რია კი, აქ ცი ზის ზრ დის გა მო, 
წა რმ ოე ბის შე მც ირ ებ ას პრ ოგ ნო
ზი რე ბს. თუ ამ ას ხე ლი სუ ფლ ება, 
რო გო რც ექ სპ ერ ტთა ნა წი ლი აც
ხა დე ბს, ბი უჯ ეტ ის შე სა ვს ებ ად აკ
ეთ ებს, მა შინ სად არ ის ლო გი კა? 
თუ კი ლუ დის წა რმ ოე ბა, გა ზრ დი
ლი ფა სის გა მო, გა ყი დვ ებ ის კლ
ებ ას თან ერ თად, შე მც ირ დე ბა, გა ნა 
რა თა ნხა უნ და შე ვი დეს  ბი უჯ ეტ ში 
იმ აზე მე ტი, ვი დრე  შე დი ოდა? ხომ 
არ შე იძ ლე ბა, ხა დუ რმა ბი უჯ ეტი 
ქა რთ ული მე ნტ ალ იტ ეტ ისა და ჩვ
ევ აში გა და სუ ლი ფს იქ ოლ ოგ იუ რი 
მო თხ ოვ ნე ბის იმ ედ ად და გე გმ ოს. 
ქა რთ ვე ლე ბს გე რმ ან ელ ებ სა და ჩე
ხე ბზე მე ტად არ გვ იყ ვა რს ლუ დი, 
მა გრ ამ მას სა ზო გა დო ებ ის დი დი 
ნა წი ლი მა ინც ვერ შე ელ ევა. ვერ 
შე ელ ევა ფი ნა ნა სთა მი ნი სტ რი ბი
უჯ ეტ ის შე მო სუ ლო ბე ბს აც. ხა დუ
რი  ყვ ელ აფ ერს არ ამ ბო ბს. ამ ბო ბს 
მხ ოლ ოდ იმ ას, რომ აქ ცი ზი კი დევ 
10 თე თრ ით გა იზ რდ ება. არ ამ ბო ბს 
იმ ას, რომ ამ ცი ფრს და მა ტე ბი თი 
ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დიც ემ ატ
ება, ანუ 18% და აქ ცი ზი 10 თე თრ
ით კი არა, 12 თე თრ ამ დე ძვ ირ დე ბა. 
რა ელ ით ლუ დის მწ არ მო ებ ლე ბს. 
„Business time“ ლუ დის მწ არ მო
ებ ლე ბს ეს აუ ბრა.

კა ხა პა იჭ აძე, „ზე და ზე ნის“ მე
ნე ჯე რი: 

„ხე ლი სუ ფლ ებ ას თან შე ხვ ედ რა 
და სა უბ არი ვერ მო ვა ხე რხ ეთ. აქ
ცი ზის გა ზრ დის შე მდ ეგ კო მპ ან
იას რე ინ ვე სტ ირ ებ ის შე მც ირ ება 
და კი დევ უფ რო მა ღა ლი ხა რი სხ ის 
ლუ დის წა რმ ოე ბა ზე უა რის თქ მა 
მო უწ ევს. ეს კი მა რკ ეტ ინ გუ ლა
დაც და ფი ნა ნს ურ ად აც წა მგ ებ
ია ნია. მთ ავ რო ბა მხ ოლ ოდ ერთ 
რა მეს გვ ეუ

ბნ ება, რომ ის ინი ევ რო დი რე ქტ ივ
ებ ით სა რგ ებ ლო ბენ, თუ მცა, ჩვ ენი 
დი დი თხ ოვ ნის მი უხ ედ ავ ად, კო ნკ
რე ტუ ლი დო კუ მე ნტი შე სა ბა მი სი 
დი რე ქტ ივ ით ვერ გვ ან ახ ვეს. შე სა
ბა მი სად, ვე რც ას ოც ირ ებ ის ხე ლშ
ეკ რუ ლე ბა ში მი ვა გე ნით და მო უკ
იდ ებ ლად მს გა ვს ჩა ნა წე რს. ჩვ ენი 
წყ ალი უნ იკ ალ ურ ია და წა რმ ოე ბის 
გა ფა რთ ოე ბით სე რი ოზ ულ რო ლს 
ვი თა მა შე ბდ ით ექ სპ ორ ტის წი ლის 
გა ზრ და ში. ქა რთ ული ლუ დი სა
ზღ ვა რგ არ ეთ ძა ლი ან მო სწ ონთ. 
ვფ იქ რო ბთ, ლუ დის გა ყი დვ ებ ის 
წი ლი ქა რთ ულ ბა ზა რზე დი დად მა
ინც არ შე მც ირ დე ბა, რა დგ ან ჩვ ენი 
პრ ოდ უქ ტი მო თხ ოვ ნა დია, მა გრ ამ 
წინ ვერ წა ვა ლთ, ვერ და ვა სა ქმ ებთ 
უფ რო მეტ ად ამ ია ნს და ა.შ. აქ ცი
ზის გა ზრ დის ახ სნა ას ოც ირ ებ ის 
შე თა ნხ მე ბით სრ ულ იად უს აფ უძ
ვლ ოა. ას ოც ირ ებ ის შე თა ნხ მე ბის 
მი ხე დვ ით, სა ქა რთ ვე ლოს ეკ ის რე
ბა ვა ლდ ებ ულ ება, რომ 100 ლი ტრ 
ლუ დზე აქ ცი ზი მი ნი მუმ 8,5 ევ როს 

შე ად გე ნდ ეს. დღ ეს კი აქ ცი ზი უკ ვე 
18,5 ევ როა, რაც ევ რო კა ვშ ირ ის 12 
ქვ ეყ ნის, მათ შო რის, გე რმ ან იი სა 
და ჩე ხე თის ან ალ ოგ იურ მა ჩვ ენ ებ
ელს აღ ემ ატ ება. აქ ცი ზის ოდ ენ ობ
ის ზრ დას რა მდ ენ იმე სა ხის ნე გა
ტი ური ეფ ექ ტი მო ჰყ ვე ბა, კე რძ ოდ: 
მო მხ მა რე ბლ ის თვ ის ფა სე ბის ზრ და; 
ბა ზრ ისა და, შე სა ბა მი სად, წა რმ ოე
ბის შე მც ირ ება; სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შე მც ირ ებ ის სა ფრ თხ ის შე ქმ ნა; სხ ვა
და სხ ვა სა ხის გა და სა ხა დე ბის (დღგ, 
სა შე მო სა ვლო, მო გე ბის) შე მც ირ ება; 
და რგ ის სა ინ ვე სტ იც იო მი მზ იდ ვე
ლო ბის და კა რგ ვა და, ზო გა დად, ბი
ზნ ეს გა რე მოს გა უა რე სე ბა“.

აქ ცი ზის 50%ით გა ძვ ირ ება, 
რაც 2015 წლ ის 1ლი მა რტ იდ ან 
მო ხდა, არ აე რთ პრ ობ ლე მას შე ქმ
ნის და წა რმ ოე ბა ზე 
უა რყ ოფ ით ად 
აი სა ხე ბა.
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ლე ლა წი კლ აუ რი

მთ ავ რო ბა ამ ბო ბს, რომ ლა რის 
კუ რსი მა ლე და სტ აბ ილ ურ დე ბა. 
ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი სა კუ თარ გა
ნც ხა დე ბე ბში პრ ოგ ნო ზი რე ბს, რომ  
1 დო ლა რი მი ნი მუმ 2 ლა რი ეღ ირ
ება, მა გრ ამ სა ვა ლუ ტო კუ რსს, 
ალ ბათ, სა ბო ლო ოდ მა ინც ბა ზა რი 
და ად გე ნს. ხე ლი სუ ფლ ებ ის წა რმ
ომ ად გე ნლ ებ მა ამ დღ ეე ბში სა კუ
თა რი შე ცდ ომ ები აღ ია რეს და სა
მო ქმ ედო გე გმ აც გა წე რეს, თუ მცა  
ბი ძი ნა ივ ან იშ ვი ლი მი იჩ ნე ვს, რომ 
მთ ავ არი და მნ აშ ავე მა ინც ერ ოვ
ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტი გი ორ გი 
ქა და გი ძეა, რის გა მოც მი სი ვე თა
ნა მო აზ რე ებ ისა და მო კა ვშ ირ ეე ბის 
მხ რი დან მკ აც რი შე ნი შვ ნე ბიც მი
იღო. „business time“მა გა მო კი
თხა ფი ნა ნს ის ტე ბი, ეკ ონ ომ ის ტე ბი 
და ექ სპ ერ ტე ბი. და ის ვა სა კი თხი, 
ვინ არ ის მთ ავ რო ბის 4კა ცი ანი 
ეკ ონ ომ იკ ური გუ ნდ იდ ან ყვ ელ აზე 
მე ტად და მნ აშ ავე, ყვ ელა ერ თა დაა 
და მნ აშ ავე, თუ ცალცა ლკე. აჟ იო
ტა ჟის ატ ეხ ის თვ ის და პრ ობ ლე მის 
წინ წა მო წე ვი სთ ვის ლა რის კუ რს
ის გა უფ ას ურ ება ჩვ ენ, მე დი ის წა
რმ ომ ად გე ნლ ებ საც გვ ბრ ალ დე ბა 
და ყვ ელ აზე მთ ავ არი, მო სა ლო
დნ ელი ში მშ ილ ის გა მო პა ნი კის 
შე ქმ ნი სთ ვის ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ
ტის დე ვა ლვ აც ია ში ბრ ალი თა ვად 
ხა ლხ საც და სდ ეს. მა რთ ალ ია, ფს
იქ ოლ ოგ იუ რი მო მე ნტი ამ დრ ოს 
თა ვის რო ლს თა მა შო ბს, მა გრ ამ ეს 
ზღ ვა ში წვ ეთ ია იმ ას თან შე და რე
ბით, რაც სა ქა რთ ვე ლო ში რე ალ
ურ ად ხდ ება.

რო გო რია პრ ოგ ნო ზე ბი, რა გვ
ელ ის?  ამ აქ ტუ ალ ურ კი თხ ვა ზე და 
კი დევ ბე ვრ სხ ვა ზე ექ სპ ერ ტე ბს ვე
სა უბ რეთ. 

რო მან გო ცი რი ძე: 
– ყვ ელ აზე დი დი შე ცდ ომა იყო 

ეკ ონ ომ იკ ური კუ რს ის შე ცვ ლა, რო
დე საც მათ გა მო ავ ლი ნეს სრ ული 
არ აკ ომ პე ტე ნტ ურ ობა. ეგ ონ ათ, რომ 
სა არ ჩე ვნო პრ ოგ რა მით, რო მე ლიც 
ნა ხე ვრ ად დი ლე ტა ნტ ურ ია, ის ევე, 
რო გო რც ყვ ელა პა რტ იის სა არ ჩე
ვნო პრ ოგ რა მა, და პო პუ ლი ზმ ზე 
აგ ებ ული, მა რთ ლაც შე იძ ლე ბო და 
ქვ ეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის მა რთ ვა და და
იწ ყეს ამ სა არ ჩე ვნო პრ ოგ რა მის თე
ზი სე ბის შე სრ ულ ება და კი დევ კა
რგი, რომ მა თი 85% ვერ შე სრ ულ და. 
მა გრ ამ ის 15%იც კი, რო მე ლიც მათ 
წა მო იწ ყეს, სე რი ოზ ული შე მა ფე რხ
ებ ელი აღ მო ჩნ და ქვ ეყ ნის ეკ ონ ომ იკ
ური გა ნვ ით არ ებ ის თვ ის. ამ ას ჰქ ვია 

სა ხე ლმ წი ფო რო
ლის გა ძლ იე

რე ბა ქვ ეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის მა რთ ვა ში. 
შე მდ ეგ მო ხდა მრ ავ ალი მა რე გუ ლი
რე ბე ლი რგ ოლ ის აღ დგ ენა, უა მრ ავი 
ბა რი ერი, შე ზღ უდ ვა და ამ ას და მა
ტე ბუ ლი შტ ატ ებ ის გა ბე რვა, რო გო
რც ად გი ლო ბრ ივ თვ ით მმ არ თვ ელ
ობ ის, ას ევე ცე ნტ რა ლურ დო ნე ზე. 
ბი ურ ოკ რა ტი ის ზრ და, სა ნა თე სა ვო, 
სა მე გო ბრო პა რტ იუ ლი ნი შნ ით. უა
მრ ავი ორ გა ნი ზა ცი ის და ფუ ძნ ება. 
აი, ახ ლა ერთერთ ას ეთ უა ზრ ობ
ას ვხ ედ ავთ თბ ილ ის ის მე რი ას თან 
რა ღაც მე წა რმ ეო ბის ხე ლშ ეწ ყო ბის 
ცე ნტ რის შე ქმ ნის სა ხით. ანუ ვი ღაც 
ად ამ ია ნე ბის ფი ნა ნს ურ თა ვშ ეს აფ
რე ბს ქმ ნი ან და ას ეთი თა ვშ ეს აფ არი 
ბე ვრ ია მთ ავ რო ბა ში. ყვ ელ აზე სა სა
ცი ლოდ გა მო იყ ურ ებ ოდა ეს ყბ ად
აღ ებ ული ეკ ონ ომ იკ ური სა ბჭო სი მბ
ოლ ური 41 კა ცის შე მა დგ ენ ლო ბით. 
ხომ შე იძ ლე ბო და 19 ყო ფი ლი ყო ან 
42. სწ ორ ედ ამ ის შე დე გად მი ვი ღეთ 
ძა ლი ან არ აჯ ან სა ღი ბი უჯ ეტი, რო
მლ ის უზ არ მა ზა რი ნა წი ლი იყო სუ
ბს იდ ირ ება და სო ცი ალ ური მხ არ და
ჭე რა, მა შინ რო დე საც ქვ ეყ ან ას ამ ის 
რე სუ რსი არ ჰქ ონ და. პი რვ ელ წე ლს 
ის გა ნხ ორ ცი ელ და წი ნა ხე ლი სუ ფლ
ებ ის მი ერ ბი უჯ ეტ ში და ტო ვე ბუ ლი 
900მი ლი ონ ია ნი ნა შთ ით, რო მე ლიც 
გა თვ ალ ის წი ნე ბუ ლი იყო 2014 წლ
ის სა გა რეო ვა ლის და სა ფა რა ვად, 
რო დე საც პი კუ რი, მა ღა ლი წე ლი 
და უდ გე ბო და და ნა წი ლო ბრ ივ ინ
ფრ ას ტრ უქ ტუ რუ ლი პრ ოე ქტ ებ ის
თვ ის აც. ეს და ხვ ედ რი ლი სი მდ იდ რე 
უც ებ წა ვი და ხვ ნათე სვ ის, ჯა ნდ აც
ვი სა და სხ ვა სა ხის პრ ოგ რა მე ბში. 
შე მდ ეგ, მე ორე წე ლს აც იგ ივე ვა ლდ
ებ ულ ებ ებ ის წი ნა შე აღ მო ჩნ და მთ ავ
რო ბა და ამ ის კო მპ ენ სი რე ბა მო ხდა 
ში და ვა ლის ზრ დით. ძა ლი ან დი დი 
– 1,2 მი ლი არ დით გა იზ არ და ში და 
ვა ლი კო მე რც იუ ლი ბა ნკ ებ იდ ან 2 

შეცდომები, რომელიც მთავრობამ დაუშვა

„ვიღაც ადამიანების 
ფინანსურ თავშესაფრებს 

ქმნიან და ასეთი 
თავშესაფარი 

ბევრია მთავრობაში. 
ყველაზე სასაცილოდ 

გამოიყურებოდა 
ეს ყბადაღებული 

ეკონომიკური საბჭო 
სიმბოლური 41 კაცის 

შემადგენლობით“

„შეიძლება 
ვისაუბროთ 

ეროვნული ბანკის  
შეცდომებზეც, 

მაგრამ მთავრობის 
ამ დიდ გარღვევას 

სავალუტო 
რეზერვების კლების 
კუთხით ეროვნული 

ბანკი არ უნდა 
დათანხმებულიყო“

ლუდი გაძვირდა!

რას ერჩოდა 
ხადური ლუდის 
მწარმოებლებს

რატომ 
გაძვირდა 
აქციზი 
ერთ 
წელში 
ორჯერ

„აქციზის ოდენობის ზრდას 
რამდენიმე სახის ნეგატიური 
ეფექტი მოჰყვება, კერძოდ: 

მომხმარებლისთვის ფასების 
ზრდა; ბაზრისა და, შესაბამისად, 
წარმოების შემცირება; სამუშაო 

ადგილების შემცირების 
საფრთხის შექმნა; სხვადასხვა 
სახის გადასახადების (დღგ, 

საშემოსავლო, მოგების) 
შემცირება; დარგის 

საინვესტიციო მიმზიდველობის 
დაკარგვა და, ზოგადად, 

ბიზნესგარემოს გაუარესება“
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წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში. ამ ას ემ ატ ება 
უა მრ ავი სა ინ ვე სტ იც იო პრ ოე ქტ ის 
გა და ხე დვა, რო მე ლიც ეკ ონ ომ იკ ურ 
ზრ დას უნ და მო ხმ არ ებ ოდა. შე მდ ეგ 
უკ ვე ბი უჯ ეტ ის არ არ იტ მუ ლი შე სრ
ულ ება, რო დე საც წლ ის ბო ლოს სრ
ულ დე ბა ბი უჯ ეტი ზე დი ზედ 2 წლ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში. და გვ ია ნე ბა იმ ინ ფრ
ას ტრ უქ ტუ რუ ლი პრ ოე ქტ ებ ის თვ ის 
გა ნკ უთ ვნ ილი უც ხო ური გრ ან ტე ბი სა 
და უც ხო ური სე სხ ებ ისა, რო მლ იც ქვ
ეყ ან აში სა ვა ლუ ტო მა რა გე ბის ზრ დას 
უნ და მო ხმ არ ებ ოდა და წლ ის ბო ლოს 
ხდ ებ ოდა მა თი შე მო ტა ნა. ყვ ელ აფ ერ 
ამ ას მო ჰყ ვა ინ ვე სტ ორ ებ ის და კა რგ ვა 
და ამ ას და ემ თხ ვა სა გა რეო ფა ქტ ორ
ები რუ სე თის კრ იზ ის ისა და უკ რა ინ
ის ომ ის სა ხით. ამ იტ ომ ქვ ეყ ნის შე
ცვ ლი ლი ეკ ონ ომ იკა, სო ცი ალ ურ ად 
ორ იე ნტ ირ ებ ული ეკ ონ ომ იკა მზ ად 
არ აღ მო ჩნ და გა რე შო კე ბის თა ვი დან 
ას აც ილ ლე ბლ ად.  

– რა ტომ არ მი აქ ცი ეს  ყუ რა დღ
ება დე ვა ლვ აც იის პრ ოც ესს პი რვ
ელ ჯე რზე?

– თი თქ მის ამ ავე სი მძ იმ ის დე ვა
ლვ აც ია იყო, მა გრ ამ ამ ას ყუ რა დღ ებ
ას იმ იტ ომ არ აქ ცე ვდ ნენ, რომ მხ ოლ
ოდ 10 პუ ნქ ტით და ეცა. ამ ას და ემ ატა 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის მი ერ 470 მი ლი ონი 
დო ლა რის რე ზე რვ ებ ის და ხა რჯ
ვა 2013 წლ ის დე კე მბ ერ სა და 2014 
წლ ის ია ნვ არ ში და წე ლს ერ ოვ ნუ ლი 
ბა ნკი ამ მო ვლ ენ ებს შე ხვ და გა ნი არ
აღ ებ ული, რა დგ ან მთ ელი რე ზე რვ ები 
მა ნდ ჩა აქ ცია. 10 წლ ის გა ნმ ავ ლო ბა
ში ხდ ებ ოდა რე ზე რვ ებ ის ზრ და და 
ბო ლო 2 წე ლია რე ზე რვ ები იკ ლე ბს. 
რა თქ მა უნ და, ეს ყვ ელ აფ ერი მთ
ავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
შე ცდ ომ აა. შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის  შე ცდ ომ ებ ზეც, 
მა გრ ამ მთ ავ რო ბის ამ დიდ გა რღ ვე
ვას სა ვა ლუ ტო რე ზე რვ ებ ის კლ ებ ის 
კუ თხ ით ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკი არ უნ და 
და თა ნხ მე ბუ ლი ყო. ერ ოვ ნუ ლი ბა
ნკ ის შე ცდ ომა იყო სწ ორ ედ ის, რომ  
470 მი ლი ონი არ უნ და და ეხ არ ჯა მა
შინ. მა გრ ამ და ხა რჯა იმ იტ ომ, რომ  
ახ ალი ხე ლი სუ ფლ ება მო ვი და, იყო 
კო ჰა ბი ტა ცი ის პე რი ოდი. ყვ ელა თა
ნა მდ ებ ობ ებ იდ ან და იხ სნა, თუ მცა, 
კო ნს ტი ტუ ცი ის თა ნა ხმ ად, ერ ოვ
ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტს ვე რა ვინ 
შე ეხ ებ ოდა. სა კმ არ ისი იყო, მა შინ 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტს ეთ
ქვა, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ზრ და 6% არ 
იქ ნე ბო და (3% იყო) და მას ათ ას გვ არ 
ქმ ედ ებ აში და ად ან აშ აუ ლე ბდ ნენ. მა
შინ ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე
ლს და სდ ეს ბრ ალი სა ბო ტა ჟში და 
ახ ალი ხე ლი სუ ფლ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ 
მი მა რთ ქმ ედ ებ აში და ერ ოვ ნუ ლი 
ბა ნკ იც და ჰყ ვა ამ ზე წო ლას. მა შინ 
ად გი ლო ბრ ივი თვ ით მმ არ თვ ელ ობ ის 
არ ჩე ვნ ები იყო, მე რე სა პრ ეზ იდ ენ ტო 
და მას რე ზე რვ ებ ის ხა რჯ ვა ზე უა რის 
თქ მა ხე ლი სუ ფლ ებ ის წი ნა აღ მდ ეგ 
სა ბო ტა ჟში რომ არ ჩა თვ ლო და, და ჰყ
ვა ამ პო ლი ტი კურ ზე წო ლე ბს და 470 
მი ლი ონ ით გა ამ ყა რა ლა რი. არ უნ და 
გა ემ ყა რე ბი ნა. ლა რი მა შინ უნ და დე
ვა ლვ ირ ებ ულ იყო გა რკ ვე ულ ჩა რჩ
ოე ბა მდე, რომ დე ვა ლვ აც იის ას ეთი 
სუ რა თი ახ ლა არ ყო ფი ლი ყო.

– ად მი ნი სტ რა ცი ული ხა რჯ ებ
ის შე მც ირ ება და პრ ივ ატ იზ აც იის 
გა აქ ტი ურ ება, რა მდ ენ ად უშ ვე ლის 
გა უფ ას ურ ებ ულ ლა რს? ემ ხრ ობ ით 
თუ არა მთ ავ რო ბის მი ერ აღ ებ ულ 
კუ რსს, თქ

ვე ნც მო უწ ოდ ებთ ხე ლი სუ ფლ ებ ას, 
რომ რე გუ ლა ცი ები შე მც ირ ეს, რაც 
აღ ნი შნ ეთ კი დეც ზე მოთ, და გა და
სა ხა დე ბი შე მც ირ დეს?

– პრ ივ ატ იზ აც იის გა აქ ტი ურ ება 
სწ ორი გა და წყ ვე ტი ლე ბაა. მე მთ ელი 
ორი წე ლი არ მე სმ ოდა სი ტყ ვა პრ ივ
ატ იზ აც ია. ვე ლო დე ბო დი, რომ მთ
ავ რო ბა ამ პრ ოც ესს და იწ ყე ბდა, მან 
კი დევ უფ რო მე ტი უნ და გა ყი დოს. 
უა მრ ავი ქო ნე ბა აქ ვს მთ ავ რო ბას, იგ
ივე სა პა რტ ნი ორო ფო ნდ მა გა აკ ეთა 
სა სტ უმ რო ლი კა ნში, რო მლ ის ნა ხე
ვა რიც მთ ავ რო ბას ეკ უთ ვნ ის, უნ და 
გა ყი დოს აუ ცი ლე ბლ ად. აქ ვს, ას ევე, 
თბ ოე ლე ქტ რო სა დგ ურ იც. სა პა რტ ნი
ორო ფო ნდ ის სა წა რმ ოე ბი არ ის ჯა
ნს აღი სა ხე ლმ წი ფო აქ ტი ვი, რო მე ლს
აც მყ იდ ვე ლი გა მო უჩ ნდ ება.

– გა და სა ხა დე ბის შე მც ირ ებ ის 
მო თხ ოვ ნა სთ ან მი მა რთ ებ აში თქ ვენ 
რა აზ რის ხა რთ?

– პრ ივ ატ იზ აც იის და ჩქ არ ებ ის  
პო ლი ტი კა არ ის სწ ორი, მა გრ ამ რაც 
შე ეხ ება სა ხე ლმ წი ფო ხა რჯ ებ ის შე
მც ირ ებ ას, რო მე ლიც თუ რმე კა დრ
ებ სა და ხე ლფ ას ებს არ უნ და შე ეხ ოს, 
ნუ რას უკ აც რა ვად. ეს უნ და შე ეხ ოს 
ყვ ელ ას, მე გო ბრ ებს, ნა თე სა ვე ბს და 
აპ არ ტი ული ნი შნ ით და სა ქმ ებ ულ ად
ამ ია ნე ბს, რო მლ ებ ის თვ ის აც უა მრ ავი 
სა შტ ატო ერ თე ული შე იქ მნა. ბი უჯ
ეტ ის ხა რჯი ამ მი მა რთ ულ ებ ით უნ და 
შე მც ირ დეს, სულ მც ირე, 25%ით. და 
სწ ორ ედ სა ხე ლმ წი ფო მმ არ თვ ელ
ობ ის გა ჯა ნს აღ ებ ის მი მა რთ ულ ებ ით 
უნ და მო ხდ ეს სე რი ოზ ული ცვ ლი ლე
ბა და ბი უჯ ეტ ის ხა რჯი უნ და და ახ
ლო ებ ით 300400 მი ლი ონი ლა რით 
შე მც ირ დეს. აი, მა შინ გა ჯა ნს აღ დე ბა 
ვი თა რე ბა და გა ჯა ნს აღ დე ბა ლა რი.

ირ აკ ლი ლე ქვ ინ აძე, ექ სპ ერ ტი 
ეკ ონ ომ იკ ის სა კი თხ ებ ში:

– რა მო ხდა, ბა ტო ნო ირ აკ ლი, რა 
არ ის მთ ავ რო ბის კო ნკ რე ტუ ლი შე
ცდ ომ ები, რო მლ ებ მაც ხე ლი შე უწ
ყო ლა რის გა უფ ას ურ ებ ას?

– მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნო ნმ დე
ბლ ობა, მი წის მო რა ტო რი უმი, სა ვი ზო 
რე გუ ლა ცი ები, რო მე ლიც გა სწ ორ და, 
მა გრ ამ დრო და იკ არ გა და დღ ეს აც 
არ ის მც დე ლო ბა. იგ ივე შრ ომ ის ინ სპ
ექ ცი ის შე ქმ ნა, შრ ომ ითი მი გრ აც იის 
კა ნო ნმ დე ბლ ობა – ეს ინ ვე სტ ორ ის
თვ ის ცუ დი სი გნ ალ ის მა ტა რე ბე ლია.

– კო ნკ რე ტუ ლად რა ში გა მო იხ
ატ ება შრ ომ ის ინ სპ ექ ცი ის არ სე ბო

ბის  უა რყ ოფ ითი ეფ ექ ტი?
– ეს არ ის ჯა ნდ აც ვის სა მი ნი სტ

როს ინ იც ია ტი ვაა, რო მე ლს აც სუ რს, 
მო ნი ტო რი ნგი გა უწ იოს და სა ქმ ებ ულ
ებ ის უფ ლე ბე ბს, მა გრ ამ ეს ნე ბი სმ იე
რი ბი ზნ ეს ის თვ ის არ ას ას ურ ვე ლი თე
მაა, ამ იტ ომ ას ეთი ტი პის კა ნო ნმ დე
ბლ ობ ები აუ ცი ლე ბლ ად უნ და გა ვწ
იოთ გვ ერ დზე და ეს თი თქ ოს კე თი ლი 
მი ზნ ებ ით და წე სე ბუ ლი შე ზღ უდ ვე ბი 
არ იძ ლე ვა კო ნკ რე ტულ შე დე გს.

– თუ მც აღა მმ არ თვ ელი გუ ნდ იდ
ან სულ ის მის ამ აზე პა სუ ხი, რომ ეს 
კო ნკ რე ტუ ლი რე გუ ლა ცი ები ვერ 
მო ახ დე ნდა ლა რის დე ვა ლვ აც ია ზე 
ძლ იერ ზე გა ვლ ენ ას.

– რა თქ მა უნ და, ამ ის გა რე შეც ის 
მო ხდ ებ ოდა, რაც მო ხდა. მა ნდ დი დი 
წი ლია სა გა რეო ფა ქტ ორ ის, მა რტო 
ჩვ ენ თან რომ ხდ ებ ოდ ეს, რაც ხდ ება, 
კი ბა ტო ნო, მა შინ შე იძ ლე ბო და ხე
ლი სუ ფლ ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური გუ ნდ ის 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ის სა კი თხი და სმ
ულ იყო, მა გრ ამ ახ ლა იგ ივე ხდ ება 
სო მხ ეთ ში, აზ ერ ბა იჯ ან ში, თუ რქ ეთ
ში. უკ რა ინ ასა და რუ სე თში, თი თქ მის 
33%ით გა უფ ას ურ და ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტე ბი დო ლა რთ ან მი მა რთ ებ აში.

– გა რდა სა გა რეო ფა ქტ ორ ებ ისა, 
რა სა ში ნაო ფა ქტ ორ ები იყო, რა ზეც 
შე იძ ლე ბო და ცო ტა უფ რო ად რე გვ
ეფ იქ რა, იგ ივე ინ ვე სტ იც იის შე მო
დი ნე ბა ზე ზრ უნ ვის გა აქ ტი ურ ება 
და ა.შ.

– სა ინ ვე სტ იც იო პრ ოე ქტ ებ ის და
ჩქ არ ება მა რთ ლაც შე იძ ლე ბო და, 
იგ ივე ჰე სე ბის პრ ოე ქტ ებ ის, იგ ივე 
მშ ენ ებ ლო ბის პრ ოე ქტ ებ ის, იგ ივე პა
ნო რა მა ზე ერ თი ამ ბა ვია. სწ რა ფი და 
გა ბე დუ ლი გა და წყ ვე ტი ლე ბე ბი თუ 
გვ ინ და, სა ჭი როა შე დე გი და ვდ ოთ. 
ყო ვე ლთ ვის იქ ნე ბა ვი ღაც, ვი ნც გა
მო ვა, ზო გი პო ლი ტი კუ რი მი ზნ ით, 
ზო გი აჟ იტ ირ ებ ული, ზო გი ვი ღა ცის 
ინ ტე რე სე ბით, რო მე ლიც ას ეთ კუ რსს 
შე ეწ ინ აა ღმ დე გე ბა, მა გრ ამ ხე ლი სუ
ფლ ება იმ იტ ომ არ ის, რომ მს გა ვსი გა
და წყ ვე ტი ლე ბე ბი სწ რა ფად მი იღ ოს.

– პი რვ ელი ნა ბი ჯე ბი უკ ვე გა და
იდ გა, თუ მცა რა მდ ენ ად სა კმ არ ის ია 
ბი ზნ ეს თან შე ხვ ედ რა, ბა ნკ ებ თან 
კო ნს ულ ტა ცი ები, გრ ძე ლვ ად იან 
პე რს პე ქტ ივ აში რა უნ და გა აკ ეთ ოს 
ხე ლი სუ ფლ ებ ამ?

– ძა ლი ან კა რგი მო ხდა, ამ ას ვს
აუ ბრ ობ დით ჩვ ენ დი დხ ანს. ორი მი
ნი სტ რის შე ხვ ედ რა  ბი ზნ ეს თან და 
ერ ოვ ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტის 

ბა ნკ ებ თან. ამ ან მი სცა ძა ლი ან კა
რგი სი გნ ალი ბა ზა რს და გუ შინ და 
დღ ეს კლ ებ ის დი ნა მი კაა ბა ზა რზე. 
ანუ აჟ იო ტა ჟუ რი სი გნ ალ ები მო იხ
სნა, ას ეთი ტი პის კო მუ ნი კა ცია უნ და 
გა გრ ძე ლდ ეს. აჟ იტ ირ ებ ის ნა წი ლი, 
რაც წი ნა კვ ირ აში იყო, უნ და გა მო ირ
იც ხოს.

– იყო მც დე ლო ბე ბი გა დი ნე ბე
ბის, რო ცა რე გი ონ ის სხ ვა და სხ ვა 
ქვ ეყ ნე ბის მო სა ხლ ეო ბა აქ დო ლა რს 
ყი დუ ლო ბდა მა სი ურ ად, ამ ანც იქ
ონ ია გა ვლ ენა...

– იმ იტ ომ აც ავ იდა დო ლა რი 1 და 
32ზე იმ დღ ეე ბში. პრ ივ ატ იზ აც ია 
კა რგ ია, რა საც აკ ეთ ებ ენ და კი დევ 
უნ და გა აგ რძ ელ ონ ეს კუ რსი. სა ინ ვე
სტ იც იო აქ ტი ვო ბა, მზა პრ ოე ქტ ებ ის 
და ჩქ არ ება, რო მე ლიც არ სე ბო ბს. და 

ახ ალი პრ ოე ქტ ებ ის ჩა შვ ება, რაც შე
იძ ლე ბა სწ რა ფად.

– იყო თუ არა შა ნსი, ხე ლი სუ ფლ
ებ ას ას ეთი მძ იმე შე დე გი თა ვი დან 
აე რი დე ბი ნა?

– შე იძ ლე ბო და, ოდ ნავ შე ერ ბი ლე
ბი ნა, მა გრ ამ დე ვა ლვ აც იის პრ ოც ესს 
თა ვს ვერ აა რი დე ბდა. ეს გა რდ აუ ვა
ლი იყო, რა დგ ან გა რე ფა ქტ ორ ებს 
გვ ერ დს ვერ ავ უვ ლი დით. მა
გა ლი თად, გზ ავ ნი ლე ბს 
ჩვ ენ ვე რა ფე რს ვუ ზა
მდ ით. რაც არ უნ და 
მო ვი მო ქმ ედ ოთ 
გრ ძე ლვ ად იან პე

რს პე ქტ ივ აში, იმ პო რტს ექ სპ ორ ტით 
ვერ ჩა ვა ნა ცვ ლე ბთ, ამ იტ ომ უნ და 
მო ხდ ეს კო მპ ენ სი რე ბა ინ ვე სტ იც იე
ბით.

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

– იმ ის თქ მა, რომ, რაც სა ქა რთ ვე
ლო ში ხდ ება, ერ თი ად ამ ია ნის, ერ ოვ
ნუ ლი ბა ნკ ის პრ ეზ იდ ენ ტის ბრ ალ ია, 
მა რტ ივი და არ ას წო რია. სა მწ უხ არ
ოდ, ლა რი არ ის ჩვ ენი ქვ ეყ ნის მი მდ
ინ არე ბა ლა ნს ზე არ სე ბუ ლი სი ტუ
აც იის სუ ფთა ას ლი. სა მწ უხ არ ოდ, ეს 
ყვ ელ აფ ერი ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბის 
ბრ ალ ია და უფ რო რთ ულ ია, ვი დრე 
ერ თი კა ცი სთ ვის და ბრ ალ ება. ექ სპ
ორ ტის მი ნუ სი, ტრ ან სფ ერ ებ ის მი ნუ
სი, ეკ ონ ომ იკ ური ზრ დის და ბა ლი დო
ნე – ეს არ ის ში და ფა ქტ ორ ები, ას ევე 
ომი უკ რა ინ ასა და რუ სე თში და ჩვ ენს 
პა რტ ნი ორ ებ თან არ სე ბუ ლი სი ტუ აც
იე ბი. თუ მცა ეკ ონ ომ იკ ურ გუ ნდს უფ
რო მე ტი უნ და გა ეკ ეთ ებ ინა, მა გრ ამ, 
მე ორე მხ რივ, სა გა რეო ფა ქტ ორ ებ
ში ჩვ ენი გუ ნდი ვერ ჩა ერ ევა, ვე რც 
ევ რო პის ეკ ონ ომ იკ ას გა ვა უმ ჯო ბე
სე ბთ, ვე რც რუ სე თს შე ვუ მც ირ ებთ 
სა ნქ ცი ებს და ვე რც უკ რა ინ ის ომს 
მო ვრ ჩე ბით. ეს ფა ქტ ორ ები არ სე ბო
ბს და ჩვ ენ მხ ოლ ოდ ინ ვე სტ იც იე ბის 
მო ზი დვ აზე შე გვ იძ ლია ფი ქრი. სწ ორ
ედ ამ აში ვა რთ პრ ობ ლე მა ტუ რე ბი. 
ხე ლი უნ და შე ვუ წყ ოთ ინ ვე სტ ორ ებს 
და სხ ვა და სხ ვა ბა რი ერ ები არ შე ვუ ქმ
ნათ. ჩე მი  პი რვ ელი რჩ ევ აა, მო ვი ზი
დოთ ინ ვე სტ იც იე ბი. მე ორე რჩ ევ აა, 
მო ვი ზი დოთ ინ ვე სტ იც იე ბი და მე სა მე 
რჩ ევ აა, მო ვი ზი დოთ ინ ვე სტ იც იე ბი.

მთავრობა თუ ეროვნული ბანკი - 
ვის რა წვლილი მიუძღვის ჩვენს გაღარიბებაში

შეცდომები, რომელიც მთავრობამ დაუშვა

„ქვეყნის შეცვლილი ეკონომიკა, 
სოციალურად ორიენტირებული 

ეკონომიკა მზად არ აღმოჩნდა გარე 
შოკების თავიდან ასაცილებლად“

„დიდი წილია საგარეო ფაქტორის, მარტო 
ჩვენთან რომ ხდებოდეს, რაც ხდება, კი 

ბატონო, მაშინ შეიძლებოდა ხელისუფლების 
ეკონომიკური გუნდის პასუხისმგებლობის 

საკითხი დასმულიყო, მაგრამ ახლა იგივე ხდება 
სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში“

„სამწუხაროდ, 
ლარი არის 

ჩვენი ქვეყნის 
მიმდინარე 
ბალანსზე 
არსებული 
სიტუაციის 

სუფთა ასლი“
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ლე ლა წი კლ აუ რი 

რას ნი შნ ავს ღია ცის პო ლი
ტი კა ჩვ ენ თვ ის და რას სა ერ თა
შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის თვ ის. 
სა ქა რთ ვე ლოს ხე ლი სუ ფლ ება 
სა ქა რთ ვე ლოს ავ ია ბა ზა რს, ერ
თი მხ რივ, ხს ნის, მე ორე მხ რივ 
კი კე ტა ვს. დღ ეს ქა რთ ული ბა
ზრ ის 91% უც ხო ურ ავ ია კო
მპ ან იე ბს უჭ ირ ავს. ერ ოვ ნულ 
ავ ია კო მპ ან ია „აი რზ ენ ას“ კი – 
და ნა რჩ ენი 9%. ბო ლო დრ ოის 
გა ხმ აუ რე ბულ თე მე ბს შო რის 
„ჯო რჯ იან ეა რვ ეი სის“ ყო ფნა
არ ყო ფნ ის სა კი თხი მს ჯე ლო ბი
სა და მე ტიც, მწ ვა ვე დე ბა ტე ბის 
სა გა ნი გა ხდა. და პი რი სპ ირ ებ ის 
თე მა რუ სუ ლი აე რო ფლ ოტ ის 
გა მო ჩე ნა და ფრ ენ ებ ის სი ხშ
ირე იყო. „აი რზ ენ ას“ თა ნა მშ
რო მლ ები პე რმ ან ენ ტულ აქ ცი
ებ საც კი მა რთ ავ დნ ენ და მთ ავ
რო ბას პა რი ტე ტის და ცვ ის კენ 
მო უწ ოდ ებ დნ ენ. მთ ავ რო ბამ 
პა რი ტე ტი და იც ვა და თან ისე 
და იც ვა, რომ ქვ ეყ ან აში არ სე
ბუ ლი ერ თა დე რთი ერ ოვ ნუ ლი 
ავ ია კო მპ ან ია ამ იე რი დან თბ
ილ ისიმო სკ ოვ ის მი მა რთ ულ
ებ ით ცა რი ელი ავ ია ლა ინ ერ ით, 
ან სა ერ თოდ ვე ღარ იფ რე ნს. მა
გრ ამ, მე ორე მხ რივ, ვე რა ფე რს 
იტ ყვი, ღია ცის პო ლი ტი კა ღია 
ცის პო ლი ტი კაა და ბა ზა რზე ახ
ალი ავ ია კო მპ ან იის შე მო სვ ლა
ზე უა რს ვე რა ვის ეტ ყვი.

თა ვის დრ ოზე რუ სულ „აე
რო ფლ ოტ თან“ მო ლა პა რა კე ბის 
შე მდ ეგ  ეკ ონ ომ იკ ის მი ნი სტ რი 
გი ორ გი კვ ირ იკ აშ ვი ლი გა მო ვი
და და ავ ია კო მპ ან ია „აი რზ ენა“ 
ძვ ირი სა ფა სო პო ლი ტი კის გა
მო და ტუ ქსა. თქ ვა, რომ კო მპ
ან იას ავ ია ბი ლე თე ბზე მა ღა ლი 
ფა სი აქ ვს და ქა რთ ულ ბა ზა რზე 
ახ ალი ავ ია კო მპ ან იის შე მო ყვ ან
ით ავ ია ბი ლე თე ბის ფა სის  გა ია
ფე ბა ზე ზრ უნ ავს. ეკ ონ ომ იკ ის 
მი ნი სტ რმა იზ რუ ნა და ახ ლა ყვ
ელა ავ ია კო მპ ან იას, მათ შო რის 
ავ ია კო მპ ან ია „აე რო ფლ ოტ საც“ 
ორ გზ აზე თბ ილ ისიმო სკ ოვი
თბ ილ ის ის მი მა რთ ულ ებ ით ერ თი 
და იგ ივე ფა სი – 260 ევ რო აქ ვს, 
არ ადა რა მდ ენ იმე კვ ირა რუ სუ ლი 
„აე რო ფლ ოტი“ მგ ზა ვრ ებ ის მო
სა ზი დად დე მპ ინ გურ ფა სად 50 
ევ როდ და ფრ ინ ავ და, რი სთ ვი საც 
ის არ ავ ის და უს ჯია.

მთ ავ რო ბამ პა რი ტე ტი და იც
ვა, ერ თი შე ხე დვ ით თა ვის გა სა
მა რთ ლე ბე ლი არ გუ მე ნტ იც აქ ვს, 
რა დგ ან რუ სულ აე რო ფლ ოტ სა 
და ქა რთ ულ „აი რზ ენ ას“ კვ ირ
აში თა ნა ბა რი სი ხშ ირ ით ფრ ენ
ის სა შუ ალ ება მი სცა. პა რი ტე ტი 
და ცუ ლია 18/18 ზე. ანუ ორ ივე 
კო მპ ან იამ კვ ირ აში 1818ჯერ  
უნ და გა ნა ხო რც იე ლონ ფრ ენა 
და ამ გა და წყ ვე ტი ლე ბით ეკ ონ
ომ იკ ის სა მი ნი სტ რომ ერ ოვ ნუ ლი 
ავ ია კო მპ ან ია რე ის იდ ან თბ ილ
ისიმო სკ ოვ ის მი მა რთ ულ ებ იდ ან, 
ფა ქტ ობ რი ვად, ჩა ხს ნა. 

18/18ზე სი ხშ ირე ნი შნ ავს იმ
ას, რომ ავ ია კო მპ ან იე ბმა დღ ეში 
თბ ილ ისიმო სკ ოვ ის მი მა რთ ულ
ებ ით მა ქს იმ უმ 55 რე ისი უნ და 

გა ნა ხო რც იე ლონ. ამ რე ის ით ძი
რი თა დად რუ სე თის მო ქა ლა ქე ები 
სა რგ ებ ლო ბენ და, ბუ ნე ბრ ივ ია, 
ის ინი ნა ცი ონ ალ ურ ავ ია კო მპ ან
იას ამ ჯო ბი ნე ბენ. მათ ქა რთ ული 
ავ ია კო მპ ან იით ფრ ენ ას ვერ აი ძუ
ლებ, ვერ აი ძუ ლებ ვე რც სა ქა რთ
ვე ლოს ბი უჯ ეტ ის გა მდ იდ რე ბა ზე 
ზრ უნ ვას. ასე რომ, 1:0 რუ სუ ლი 
„აე რო ფლ ოტ ის“ სა სა რგ ებ ლოდ – 
მგ ზა ვრ თა დი დი ნა კა დი  „აე რო
ფლ ოტს“ და რჩა. თა ვი დან არ ავ ინ 
და უშ ალა რუ სულ „აე რო ფლ ოტს“ 
ბა ზა რზე დე მპ ინ გუ რი ფა სით შე
მო სვ ლა. რუ სუ ლმა სა ხე ლმ წი ფო 
კო მპ ან იამ, რო მე ლს აც, ფა ქტ ობ
რი ვად, რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 
ხა ზი ნა არ ჩე ნს, ფრ ენა 50 ევ როდ 
და იწ ყო. დე მპ ინ გუ რი ფა სით მგ
ზა ვრ ები გა და იბ ირა და შე მდ ეგ 
ავ ია ბი ლე თი, რო გო რც მო სა ლო
დნ ელი იყო, გა აძ ვი რა კი დეც. ეს
ეც 2:0 რუ სუ ლი „აე რო ფლ ოტ ის 
სა სა რგ ებ ლოდ“. ასე რომ, მო გე
ბუ ლი ჩრ დი ლო ელი მე ზო ბე ლია. 
რა მო ვი გეთ ჩვ ენ, გა სა რკ ვე ვია...

მო დით, მი ვყ ვეთ ლო გი კას. 
თუ კი ხე ლი სუ ფლ ება მო ქა ლა ქე
ებ ის ჯი ბე ზე ზრ უნ ავს, რა ტომ 
არ შე ინ არ ჩუ ნა რუ სუ ლმა „აე
რო ფლ ოტ მა“ ავ ია ბი ლე თის ია ფი 

ფა სი (50 ევ რო)?, თუ კი ხე ლი სუ
ფლ ებ ამ სა მა რთ ლი ან ად გა და ან
აწ ილა სი ხშ ირ ეე ბი ქა რთ ულ და 
რუ სულ ავ ია კო მპ ან იე ბს შო რის, 
მა შინ რო გორ შე ძლო რუ სუ ლმა 
„აე რო ფლ ოტ მა“, ბა ზა რზე შე მო
სვ ლი სთ ან ავე და ბა ლი ფა სით გა
და ებ ირ ებ ინა მგ ზა ვრ თა ნა კა დის 
უმ ეტ ესი ნა წი ლი. თბ ილ ისიმო
სკ ოვითბ ილ ის ის რე ის ით დღე
ღა მის გა ნმ ავ ლო ბა ში 250მდე 
მგ ზა ვრი და ფრ ინ ავს. თუ კი მა თი 
უმ ეტ ეს ობა „აე რო ფლ ოტ ის“ მო
მს ახ ურ ებ ით ის არ გე ბლ ებს და 
ქა რთ ულ „აი რზ ენ ას“ ნა ხე ვრ ად 
ცა რი ელი ავ ია ლა ინ ერ ით მგ ზა
ვრ ობა მო უწ ევს, ის იძ ულ ებ ული 
გა ხდ ება, ხა რჯ ებ ის ას ან აზ ღა ურ
ებ ლად ან ფა სი აწ იოს, რაც გა
უმ არ თლ ებ ელ ია, ან ბა ზა რი და
ტო ვოს. სად არ ის აქ აც ლო გი კა, 
ვის ვუ ხუ რა ვთ და ვის ვუ ხს ნით 
ქა რთ ულ ცას? რა სა კვ ირ ვე ლია, 
და ის მე ბა კი თხ ვა: თუ ფა სე ბი ყვ
ელა კო მპ ან იას ერ თი და იგ ივე 
აქ ვს, მა შინ სე რვ ის ით გა უწ იონ 
ერ თმ ან ეთს კო ნკ ურ ენ ცი აო, მა
გრ ამ აქ აც ერ თი მთ ავ არი სა კი
თხ ია, რო გო რც ზე მოთ ვთ ქვ ით, 
ად ამ ია ნე ბის, რო მლ ებ იც თბ ილ
ისიმო სკ ოვ ის რე ის ით სა რგ ებ
ლო ბენ, უმ ეტ ეს ობა რუ სე თის 
მო ქა ლა ქეა და ის ინი მგ ზა ვრ ობ ას 
„აე რო ფლ ოტ ით“ ამ ჯო ბი ნე ბენ. 
ასე რომ, თი თქ მის გა მო უვ ალი 
მდ გო მა რე ობ აა. ერ თი ხე ლით ვი
რჩ ევთ ნა ტოს, მე ორე ხე ლით კი 
ქა რთ ულ ცას ვუ ხს ნით  რუ სულ 
„აე რო ფლ ოტს“. ეს ყვ ელ აფ ერი 
კა რგი, მა გრ ამ თუ კი ქა რთ ულ მა 
„აი რზ ენ ამ“ მა რთ ლაც გა და წყ ვი
ტა ქა რთ ული ბა ზრ ის და ტო ვე ბა, 
ღმ ერ თმა ნუ ქნ ას და ფო რს მა
ჟო რულ სი ტუ აც ია ში (არ მი ნდა, 
მა ინ ცდ ამ აი ნც სა ომ არი მო ქმ ედ
ებ ები ვი გუ ლი სხ მო) რო მელ ავ
ია კო მპ ან იას გა მო იყ ენ ებს სა ხე
ლმ წი ფო ინ ტე რე სე ბი სთ ვის მთ
ავ რო ბა – რუ სულ „აე რო ფლ ოტს“, 
თუ რქ ულ, ირ ან ულ, ყა ზა ხურ თუ 
ევ რო პულ ავ ია კო მპ ან იე ბს? ეს, 
უბ რა ლოდ, კი თხ ვა გა ჩნ და.

თუ კო მპ ან ია „აი რზ ენა“ ბა ზა
რს და ტო ვე ბს ან გა კო ტრ დე ბა, 
მა შინ 600მდე თა ნა მშ რო მე ლი 
უს ამ სა ხუ როდ რჩ ება. რას გვ
ავ ალ დე ბუ ლე ბს სა ქა რთ ვე ლოს 
ევ რო კა ვშ ირ თან ას ოც ირ ებ ის ხე
ლშ ეკ რუ ლე ბა, რას გვ ავ ალ დე ბუ

ლე ბს „იკ აო“, რო მე ლიც სა ერ თა
შო რი სო სა მო ქა ლა ქო ავ ია ცი ის 
ორ გა ნი ზა ცი აა. რას ამ ბო ბენ სა
ქა რთ ვე ლოს მფ რი ნა ვთა ას ოც ია
ცი აში.

მფ რი ნა ვთა ას ოც ია ცი ის პრ
ეზ იდ ენ ტი ალ ბე რტ ნუ რბ ეკ ია ნი 
სა მო ქა ლა ქო ავ ია ცი ის სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის, იგ ივე 
„იკ აოს“ იმ ნო რმ ებ ზე ამ ახ ვი ლე ბს 
ყუ რა დღ ებ ას, სა დაც სა ხე ლმ წი
ფოს მხ რი დან ავ ია კო მპ ან იე ბზე 
მზ რუ ნვ ელ ობ ის ვა ლდ ებ ულ ებ
აზ ეა სა უბ არი. ის ქა რთ ულ ავ
ია ცი აში შე ქმ ნილ ვი თა რე ბა ზე 
პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ას ეკ ონ ომ იკ ის 
სა მი ნი ტრ ოს აკ ის რე ბს.

„ერ ოვ ნუ ლი ავ ია ცი ის გა ნვ ით
არ ება სა ხე ლმ წი ფოს მო ვა ლე ობ
აა. ეკ ონ ომ იკ ის მი ნი სტ რმა ელ ემ
ენ ტა რუ ლი წე სე ბი არ იც ის, არც 
მი სმა მო ად გი ლე ებ მა. ის ინი თა
ვი სი უვ იც ობ ით ჩვ ენს ავ ია ცი ას 
ან ად გუ რე ბენ. ნე ბი სმ იე რმა სა ხე
ლმ წი ფომ ნა ცი ონ ალ ური ავ ია კო
მპ ან იე ბის და სა ცა ვად ქმ ედ ითი 
მე ქა ნი ზმი უნ და შე ქმ ნას. ყვ ელა 
გა ნვ ით არ ებ ულ ქვ ეყ ან აში ას ეთი 
წე სია, ჩვ ენ თან კი „აი რზ ენ ას“ ხე
ლო ვნ ურ ად ჩა ძი რვა სუ რთ. უნ და 
მო ვუ ფრ თხ ილ დეთ იმ კო მპ ან იას, 
სა დაც 600მდე ად ამ ია ნი მუ შა
ობს. ჩვ ენი ავ ია ცი ის პი რვ ელი 
მტ ერი ეკ ონ ომ იკ ის სა მი ნი სტ
როა, რო მე ლს აც შე ცდ ომ აში შე
ჰყ ავს არა მა რტო სა ზო გა დო ება, 
არ ამ ედ ქვ ეყ ნის ხე ლი სუ ფლ ებ
აც“.

ეკ ონ ომ იკ ის მი ნი სტ რს რუ
სუ ლი ავ ია კო მპ ან იე ბის ლო ბი
რე ბა ში ად ან აშ აუ ლე ბს კო მპ ან ია 
„აი რზ ენ ას“ გე ნე რა ლუ რი დი რე
ქტ ორი.  ქვ ეყ ან აში ორ ივე ორი 
რუ სუ ლი ავ ია კო მპ ან ია, „სი ბი რი“ 
და „აე რო ფლ ოტი“, და ფრ ინ ავს. 
რო გორ გა უწ ევს კო ნკ ურ ენ ცი
ას ქა რთ ული „აი რზ ენა“ მათ და 

აქ ვს თუ არა შა ნსი ერ ოვ ნულ 
ავ ია კო მპ ან იას, ბი ლე თის ფა სი 
გა აი აფ ოს. კო მპ ან ია „აი რზ ენ ას“ 
გე ნე რა ლუ რი დი რე ქტ ორი ია სე 
ზა უტ აშ ვი ლი „business time“თან 
ავ ია ბი ლე თის სა ფა სო პო ლი ტი
კა ზე სა უბ როს. ის ამ ბო ბს, რომ, 
თუ კო მპ ან ია დო ტა ცი აზე არ არ
ის, ავ ია ბი ლე თის იმ აზე მე ტად  
გა ია ფე ბა, რაც ახ ლა ღი რს, უბ
რა ლოდ, შე უძ ლე ბე ლია. 

„მო დით, კო ნკ რე ტუ ლად 
გა ნვ იხ ილ ოთ ავ ია ბი ლე თის 
ფა სის შე მა დგ ენ ელი კო მპ ონ
ენ ტე ბი, თუ ნდ აც თბ ილ ისი
მო სკ ოვ ის რე ის ის მა გა ლი
თზე. პი რვ ელი შე მა დგ ენ ელი 
ნა წი ლი ეს არ ის ავ ია სა წვ ავი, 
რო მე ლიც ფა სის 33%ს შე ად
გე ნს. მე ორე შე მა დგ ენ ელი ნა
წი ლია ლი ზი ნგ ისა და ტე ქნ იკ
ური მო მს ახ ურ ებ ის ხა რჯ ები, 
რო მე ლიც ავ ია ბი ლე თის ღი
რე ბუ ლე ბის 21%ია. და ზღ ვე
ვის ხა რჯი 3%. აე რო პო რტ ის 
მო მს ახ ურ ებ ის გა და სა ხა დე ბი 
და ე.წ. „ტა ქს ები“ 22%ს შე
ად გე ნს, აქ გა სა თვ ალ ის წი ნე
ბე ლია 22 დო ლა რი, რო მე ლიც 
და უბ ეგ რა ვად მი აქ ვს „ტავ
ურ ბა ნს“ თა ვის ბი უჯ ეტ ში. ეკ
იპ აჟ ის ხა რჯ ები – 1%, სა წა რმ
ოო ხა რჯ ები, რო მე ლიც ყვ ელა 
ავ ია კო მპ ან იას აქ ვს, – 10%. 
და ბო ლოს, რე ნტ აბ ელ ობა, ანუ 
კო მპ ან იის მო გე ბა, რო მე ლიც 
10%ია. ხე და ვთ, რომ 70%ზე 
მე ტი არ ის ის ხა რჯ ები, რო მე
ლს აც ავ ია ბი ლე თის ღი რე ბუ
ლე ბა მო იც ავს. აქ ედ ან გა მო
მდ ინ არე, თუ ვი ნმე გვ ეტ ყვ ის, 
რო გორ ვი ფრ ინ ოთ კო ნკ რე ტუ
ლად ამ რე ის ის თუ ნდ აც ერ თი 
მი მა რთ ულ ებ ით 57 ევ როდ, 
მა შინ მა დლ იე რე ბი ვი ქნ ებ ით, 
ამ იტ ომ ჩვ ენ ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
ვთ ხო ვთ, და ვა წე სოთ ის ქვ ედა 
ზღ ვა რი, რო მლ ის ქვ ემ ოთ აც 
თვ ით ღი რე ბუ ლე ბა ზე ნა კლ
ებ ად გა ყი დუ ლი ავ ია ბი ლე თი 
ჩა ით ვლ ება დე მპ ინ გუ რად და 
და უშ ვე ბე ლი იქ ნე ბა. ას ევე, 
და ვა წე სოთ ზე და ზღ ვა რი და 
ამ შე მთ ხვ ევ აში ამ ის სა შუ ალ
ებ ას იძ ლე ვა სა ერ თა შო რი სო 
ხე ლშ ეკ რუ ლე ბაც, რომ ბა ზა
რზე რე გუ ლა ცი ის პრ ინ ცი პი 
იქ ნას შე ნა რჩ უნ ებ ული და იყ
ოს ჯა ნს აღი კო ნკ ურ ენ ცია“.

რუ სუ ლი „აე რო ფლ ოტ ის“ შე
მო სვ ლი სთ ან ვე რუ სულ მე დი აში 
გა ჩნ და სტ ატ იე ბი სა თა ურ ებ ით: 
„სა ქა რთ ვე ლოს ხე ლი სუ ფლ ება 
რუ სე თის მხ არ ეს აა“. წე რდა „ვე
სტ ნი კი“. ტო ვე ბს თუ არა ღია ცის 
პო ლი ტი კა ღია ცის ქვ ეშ 600მდე 
ად ამ ია ნს? რა მო ხდ ება, თუ კი ბა
ზრ იდ ან ერ ოვ ნუ ლი ავ ია კო მპ ან
ია „აი რზ ენა“ გა ვა? ამ ას, ალ ბათ, 
მა შინ გა ვა ც ნო ბი ერ ებთ, რო ცა 
შე დე გე ბი და დგ ება.
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S ტოვებს თუ არა საქართველოს ღია ცის 

პოლიტიკა ღია ცის ქვეშ 600-მდე ადამიანს 

BUSINESS TIME

ვინ აიძულებს ეროვნულ 
კომპანიას ქართული 

ბაზრის დატოვებას და ვისი 
ფულით ამდიდრებენ რუსულ 

„აეროფლოტს“

რა საფრთხეებს შეიცავს 
რუსებისთვის გახსნილი ქართული ცა

თუ კომპანია 
„აირზენა“ ბაზარს 

დატოვებს ან 
გაკოტრდება, 
მაშინ 600-მდე 
თანამშრომელი 
უსამსახუროდ 

რჩება

„ხედავთ, რომ 70%-ზე 
მეტი არის ის ხარჯები, 

რომელსაც ავიაბილეთის 
ღირებულება მოიცავს. 

აქედან გამომდინარე, თუ 
ვინმე გვეტყვის, როგორ 

ვიფრინოთ კონკრეტულად 
ამ რეისის თუნდაც 

ერთი მიმართულებით 
57 ევროდ, მაშინ 

მადლიერები ვიქნებით“

იასე ზაუტაშვილი: „ჩვენ ხელისუფლებას 
ვთხოვთ, დავაწესოთ ის ქვედა ზღვარი, 

რომლის ქვემოთაც თვითღირებულებაზე 
ნაკლებად გაყიდული ავიაბილეთი ჩაითვლება 

დემპინგურად და დაუშვებელი იქნება“
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

გა და მწ ყვ ეტ ფა ზა ში შე დის 
თბ ილ ის ის 2015 წლ ის ახ ალ
გა ზრ დუ ლი ოლ იმ პი ური ფე
სტ ივ ალ ის თა მა შე ბი სთ ვის 
მზ ად ებ ის პრ ოც ესი. გა სულ 
კვ ირ ას, „თბ ილ ისი 2015“ წლ
ის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე
ტის პრ ეზ იდ ენ ტმა, ალ ექ სი 
ახ ვლ ედ ია ნმა ევ რო პის ოლ
იმ პი ური კო მი ტე ტის სა კო
ორ დი ნა ციო კო მი სი ის თა ვმ
ჯდ ომ არ ეს თან, ჯო ზეფ ლი
ბა სთ ან ერ თად, სპ ორ ტუ ლი 
ობ იე ქტ ებ ის ინ სპ ექ ტი რე ბა 
ჩა ატ არა, შე მდ ეგ კი პრ ეს კო
ნფ ერ ენ ცია გა მა რთა სა ქა რთ
ვე ლოს ოლ იმ პი ურ კო მი ტე
ტში. გა რდა ამ შე ხვ ედ რი სა, 
26  თე ბე რვ ალს, „თბ ილ ისი 
2015“ის სა ორ გა ნი ზა ციო კო
მი ტე ტმა გრ იგ ოლ რო ბა ქი ძის 
სა ხე ლო ბის უნ ივ ერ სი ტე ტთ ან 
ურ თი ერ თთ ან ამ შრ ომ ლო ბის 
მე მო რა ნდ უმ იც გა აფ ორ მა.

ლი ბას შე ფა სე ბით, კო მი ტე
ტის წი ნა ვი ზი ტთ ან შე და რე ბით 
ახ ალ გა ზრ დუ ლი ოლ იმ პი ური 
ფე სტ ივ ალ ის ობ იე ქტ ებ ზე პრ
ოგ რე სი შე ინ იშ ნე ბა. რო გო რც 
ევ რო პის ოლ იმ პი ური კო მი ტე
ტის სა კო ორ დი ნა ციო კო მი სი
ის თა ვმ ჯდ ომ არ ემ აღ ნი შნა, 
წი ნს ვლა აღ ინ იშ ნე ბა, რო გო რც 
სპ ორ ტს მე ნთა სო ფლ ის მშ ენ ებ
ლო ბის თვ ალ სა ზრ ის ით, ას ევე 
სპ ორ ტუ ლი ობ იე ქტ ებ ის კუ თხ
ით აც.

ჯო ზეფ ლი ბა: 
„დღ ეს ჩვ ენ და ვა სრ ულ ეთ 

ევ რო პის ახ ალ გა ზრ დუ ლი ოლ
იმ პი ური ფე სტ ივ ალ ის ობ იე ქტ
ებ ის ინ სპ ექ ტი რე ბა. მდ გო მა
რე ობა შე ვა მო წმ ეთ, თუ რა მდ
ენ ად მზ ად იქ ნე ბი ან ივ ლი სის 
ბო ლო სთ ვის ფე სტ ივ ალ ის ჩა
სა ტა რე ბლ ად. დი დი პრ ოგ რე სი 
შე იმ ჩნ ევა წი ნა ვი ზი ტის შე მდ
ეგ. წი ნს ვლა აღ ინ იშ ნე ბა, რო
გო რც სპ ორ ტს მე ნთა სო ფლ ის 
მშ ენ ებ ლო ბის თვ ალ სა ზრ ის ით, 
ას ევე სპ ორ ტუ ლი ობ იე ქტ ებ ის 
კუ თხ ით აც. ბო ლო ინ სპ ექ ტი
რე ბის დრ ოს გა რკ ვე ული პრ ობ
ლე მე ბი არ სე ბო ბდა ხე ლბ ურ
თი სა და ცუ რვ ის სპ ორ ტულ ბა
ზე ბთ ან და კა ვშ ირ ებით, მა გრ ამ 
დღ ეს და ვი ნა ხე, რომ არ სე ბო ბს 
დი დი პრ ოგ რე სი და ეს და მა კმ
აყ ოფ ილ ებ ელ ია“,  გა ნა ცხ ადა 
ევ რო პის ოლ იმ პი ური სა კო ორ
დი ნა ციო კო მი სი ის თა ვმ ჯდ ომ
არ ემ, ჯო ზეფ ლი ბამ.

ევ რო პის ახ ალ გა ზრ დუ
ლი ოლ იმ პი ური ფე სტ ივ ალ ის, 
„თბ ილ ისი 2015“ის სა ორ გა
ნი ზა ციო კო მი ტე ტის თა ვმ ჯდ
ომ არ ის, ალ ექ სი ახ ვლ ედ ია ნის 
თქ მით, სა და მკ ვი რვ ებ ლო მი
სია და რწ მუ ნდა, რომ ახ ალ გა
ზრ დულ ფე სტ ივ ალს თბ ილ ის ში 
სა ფრ თხე არ შე ექ მნ ება.

„ღო ნი სძ იე ბის წინ, ფა ქტ ობ
რი ვად, ეს არ ის ბო ლო ინ სპ ექ

ტი რე ბა. რო გო რც ჩვ ენ მა სა და მკ
ვი რვ ებ ლო მი სი ის წე ვრ ებ მა გა ნა
ცხ ად ეს, ყვ ელა სა მუ შაო, იქ ნე ბა 
ეს ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რუ ლი, თუ სა
ორ გა ნი ზა ციო სა კი თხ ები, მი მდ
ინ არ ეო ბს გე გმაგრ აფ იკ ით, უფ
რო მე ტიც, ჩვ ენ ბე ვრ ინ ფრ ას ტრ
უქ ტუ რულ ნა წი ლში წი ნს წრ ებ აც 
კი გვ აქ ვს. სა და მკ ვი რვ ებ ლო მი
სია კი დევ ერ თხ ელ და რწ მუ ნდა, 
რომ არ ან აი რი სა ფრ თხე არ შე იქ
მნ ება და თბ ილ ის ში იქ ნე ბა ერთ
ერ თი უმ აღ ლე სი და სა უკ ეთ ესო 
ოლ იმ პი ური ფე სტ ივ ალი“,  გა ნა
ცხ ადა ალ ექ სი ახ ვლ ედ ია ნმა.

ევ რო პის ახ ალ გა ზრ დუ ლი ოლ
იმ პი ური ფე სტ ივ ალ ის „თბ ილ ისი 
2015“ის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი
ტე ტსა და გრ იგ ოლ რო ბა ქი ძის 
სა ხე ლო ბის უნ ივ ერ სი ტე ტს შო
რის ურ თი ერ თა ნა მშ რო მლ ობ ის 
მე მო რა ნდ უმი 26 თე ბე რვ ალს გა

ფო რმ და.
შე სა ბა მის დო კუ მე ნტ ებს ხე ლი 

თბ ილ ისი 2015ის სა ორ გა ნი ზა
ციო კო მი ტე ტის თა ვმ ჯდ ომ არ ემ 
ალ ექ სი ახ ვლ ედ ია ნმა და გრ იგ ოლ 
რო ბა ქი ძის სა ხე ლო ბის უნ ივ ერ
სი ტე ტის რე ქტ ორ მა მა მუ კა თა
ვხ ელ იძ ემ მო აწ ერ ეს.

მე მო რა ნდ უმი  თა ნა მშ რო მლ
ობ ას შე მდ ეგი მი მა რთ ულ ებ ებ ით 
ით ვა ლი სწ ინ ებს: ერ თო ბლ ივი სტ
რა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რო მლ ის 
ფა რგ ლე ბში სპ ეც ია ლუ რი პრ ოე
ქტ ები და კა მპ ან იე ბი და იგ ეგ მე ბა, 
რო მე ლიც ხე ლს შე უწ ყო ბს მო ხა
ლი სე თა მო ტი ვა ცი ის ამ აღ ლე ბას 
და მა თი აქ ტი ვო ბის პო პუ ლა რი
ზა ცი ას. ას ევე, სა ორ გა ნი ზა ციო 
კო მი ტე ტის მი ერ სტ უდ ენ ტე ბი
სთ ვის გა ნკ უთ ვნ ილ სა ერ თო ტრ
ენ ინ გე ბი სთ ვის და სა ინ ფო რმ
აც იო ტი პის შე ხვ ედ რე ბი სთ ვის 

უნ ივ ერ სი ტე ტი შე სა ბა მის აუ დი
ტო რი ებს და სხ ვა სა ჭი რო ინ ვე
ნტ არს გა მო ყო ფს.

მე მო რა ნდ უმ ის ფა რგ ლე ბში 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სტ უდ ენ ტე ბი 
ოფ იც ია ლუ რად გა ხდ ნენ ოლ იმ
პი ური ფე სტ ივ ალ ის მხ არ და მჭ
ერ ები და მო ხა ლი სე ებ ის რა ნგ ში 
აქ ტი ურ ად ჩა ერ თვ ებ იან ფე სტ
ივ ალ ის სა ორ გა ნი ზა ციო სა კი თხ
ებ ში.

„ეს დღე ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ
ან ია ჩვ ენ თვ ის, ამ მე მო რა ნდ უმ
ით მო ხდა ახ ალ გა ზრ დე ბის მე ნტ
ალ ობ ის გა რდ ატ ეხა, მე მი ხა რია, 
რომ ეს დო კუ მე ნტი არ ფო რმ დე
ბა ძა ლდ ატ ან ებ ით, აქ არ ის გა
მო ხა ტუ ლი სტ უდ ენ ტთა კე თი ლი 
ნე ბა“,  გა ნა ცხ ადა მა მუ კა თა ვხ
ელ იძ ემ.

ჟუ რნ ალ ის ტე ბთ ან ინ ტე რვ იუ
ში ალ ექ სი ახ ვლ ედ ია ნმა მა დლ
ობა გა და უხ ადა სტ უდ ენ ტე ბს გა
მო ჩე ნი ლი ინ იც ია ტი ვი სთ ვის და 
თა ნა მშ რო მლ ობ ის თვ ის და კი დევ 
ერ თხ ელ აღ ნი შნა, რომ სწ ორ ედ 
მო ხა ლი სე ები წა რმ ოა დგ ენ ენ ფე
სტ ივ ალ ის ჩა ტა რე ბი სთ ვის ერთ
ერთ უმ ნი შვ ნე ლო ვა ნეს რგ ოლს.

ხე ლმ ოწ ერ ის მე რე გრ იგ ოლ 
რო ბა ქი ძის უნ ივ ერ სი ტე ტის რე
ქტ ორ მა მა მუ კა თა ვხ ელ იძ ემ სა
ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის თა ვმ
ჯდ ომ არ ეს, ალ ექ სი ახ ვლ ედ ია ნს 
და მე დი ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებს 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე 
გა ნლ აგ ებ ული აუ დი ტო რი ები და
ათ ვა ლი ერ ებ ინა, რო მე ლიც უმ
აღ ლე სი სტ ან და რტ ებ ის მი ხე დვ
ით აა მო წყ ობ ილი.

ჯოზეფ ლიბა - არსებობს დიდი 
პროგრესი და ეს დამაკმაყოფილებელია

EXCLUSIVE

„სადამკვირვებლო მისია კიდევ 
ერთხელ დარწმუნდა, რომ არანაირი 

საფრთხე არ შეიქმნება და თბილისში 
იქნება ერთ-ერთი უმაღლესი და 

საუკეთესო ოლიმპიური ფესტივალი“

„ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია 
ჩვენთვის, ამ მემორანდუმით მოხდა 

ახალგაზრდების მენტალობის გარდატეხა, 
მე მიხარია, რომ ეს დოკუმენტი არ 
ფორმდება ძალდატანებით, აქ არის 

გამოხატული სტუდენტთა კეთილი ნება“
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ქე თი ხა ტი აშ ვი ლი

„ნა ცი ონ ალ ური მო ძრ აო ბა“ 
მთ ავ არი ოპ ოზ იც იუ რი ძა ლაა. ის 
ყვ ელ აზე ორ გა ნი ზე ბუ ლია და რე
გი ონ ებ ში პო ლი ტი კუ რი ქს ელ იც 
აქ ვს. თუ მცა, ბო ლო მო ვლ ენ ებ ის 
მი ხე დვ ით თუ ვი მს ჯე ლე ბთ, პო
ლი ტი კურ ვა ჭრ ობ აში ის შე იძ ლე
ბა ბა ნკ რო ტა დაც გა მო ცხ ად დეს. 
ანუ ის კუ ლი სე ბში ვა ჭრ ობ ის თვ
ის მი მზ იდ ველ „პა რტ ნი ორ ად“ 
აღ არ ით ვლ ება. ნა ცი ონ ალ ებ მა 
კუ ლი სე ბში უკ ვე ორ ჯერ წა აგ ეს.

პი რვ ელ ად მა შინ, რო ცა კუ ლი სე
ბში უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს თა ვმ
ჯდ ომ არ ის პო სტ ის თვ ის დი დი პო
ლი ტი კუ რი ვა ჭრ ობა მი მდ ინ არ ეო
ბდა. კო ნფ იდ ენ ცი ალ ური წყ არ ოს 
ცნ ობ ით, გი ორ გი მა რგ ვე ლა შვ ილს 
და ხუ რუ ლი შე ხვ ედ რე ბი ნა ცი ონ
ალ ებ ის წა რმ ომ ად გე ნლ ებ თა ნაც კი 
ჰქ ონ და. ამ ბო ბენ, რომ მათ შო რის 
თა ვად კო ტე კუ ბლ აშ ვი ლთ ან აც. 
ელ ოდ ებ ოდ ნენ, რომ კა ნდ იდ ატი, 
რო მე ლს აც პრ ეზ იდ ენ ტის ად მი ნი
სტ რა ცი იდ ან პა რლ ამ ენ ტს წა რუ
დგ ენ დნ ენ, სწ ორ ედ ნა ცი ონ ალ ებ
თან იქ ნე ბო და შე თა ნხ მე ბუ ლი. და 
ეს არ იქ ნე ბო და პო ლი ტი კუ რი ფი
გუ რა.

თუ მცა, სა ბო ლო ოდ, პი რვ ელ 
რ ი  გ შ ი , სწ ორ ედ ნა ცი ონ ალ

ებ ის თვ ის მო ულ ოდ ნე ლად გი ორ გი 
მა რგ ვე ლა შვ ილ მა ნი ნო გვ ენ ეტ აძ ის 
კა ნდ იდ ატ ურა წა მო აყ ენა. 

მა რგ ვე ლა შვ ილ მა, რო გო რც ჩა
ნს, რე სპ უბ ლი კე ლე ბთ ან არ ჩია გა
რი გე ბა. ნი ნო გვ ენ ეტ აძე სწ ორ ედ 
მა თი და ლო ბი რე ბუ ლია. პრ ეზ იდ
ენ ტის გა ნმ არ ტე ბის მი ხე დვ ით, ის 
დღ ემ დე „რე სპ უბ ლი კუ რი პა რტ იის“ 
წე ვრ ია. წა რდ გე ნის დრ ოს მა რგ ვე
ლა შვ ილ მა თქ ვა, რომ გვ ენ ეტ აძ ეს 
პა რტ იის წე ვრ ობა შე ჩე რე ბუ ლი 
აქ ვს. რაც, თა ვის მხ რივ, ნი შნ ავს, 
რომ ის წე ვრ ია, თუმცა პარტიაში 
განგვიმარტეს, რომ გვენეტაძემ 
პარტიის რიგები დატოვა.

პრ ეზ იდ ენ ტმა არა მხ ოლ ოდ ნა
ცი ონ ალ ებ თან კუ ლუ არ ული შე
თა ნხ მე ბე ბი და არ ღვ ია, არ ამ ედ ის 
სა ყო ვე ლთ აო შე თა ნხ მე ბაც, რო მე
ლსაც უკ ვე ღია კო ნს ულ ტა ცი ებ ის 
შე დე გად მი აღ წი ეს – არ და ეს ახ
ელ ებ ინა პო ლი ტი კა სთ ან ას ოც ირ
ებ ული ფი გუ რაც კი, არ ათუ პა რტ
იუ ლი. 

ვა ჭრ ობ ის მე ორე თე მა, რო მე
ლიც, ას ევე, კუ ლი სე ბში მი დი ოდა, 
და ჩა იშ ალა, სა გა ნგ ებო სხ დო მის 
და ნი შვ ნა იყო, რო მე ლიც ნა ცი ონ
ალ ებ თან ერ თად თა ვი სუ ფა ლმა 
დე მო კრ ატ ებ მაც მო თხ ოვ ეს. ნა
ცი ონ ალ ებ მა დი სტ ან ცი ური გა
ნც ხა დე ბე ბი გა აკ ეთ ეს და მა რგ ვე
ლა შვ ილს ეკ ონ ომ იკ ური კრ იზ ის ის 

ფო ნზე რი გგ არ ეშე სხ დო მის და
ნი შვ ნი სკ ენ მო უწ ოდ ეს, ირ აკ ლი 
ალ ას ან ია კი სა პა რლ ამ ენ ტო ფრ
აქ ცი ას თან ერ თად ეწ ვია მა რგ ვე
ლა შვ ილს და სხ დო მის და ნი შვ ნა 
სთ ხო ვა. 

პრ ეზ იდ ენ ტმა შე მდ ეგ აღ მა
სრ ულ ებ ელ ხე ლი სუ ფლ ებ ას თან 
მო ით ხო ვა შე ხვ ედ რა. რო გო რც 
ჩა ნს, პო ლი ტი კურ ვა ჭრ ობ აში პრ
ეზ იდ ენ ტიც კა რგ ად გა თვ ით ცნ ობ
იე რდა. მან მი იღო ოპ ოზ იც იის წა
რმ ომ ად გე ნე ლი, რაც მე სი ჯი იყო 
მთ ავ რო ბი სთ ვის, თუ სა გა ნგ ებო 
სხ დო მა არ გი ნდ ათ, მე წვ იე თო. 
ჰო და, ეკ ონ ომ იკ ისა და ფი ნა ნს თა 
მი ნი სტ რე ბი ეწ ვი ვნ ენ. თუ მცა, ეს 
სუ ლაც არ იყო კო ნს ტი ტუ ცი ურ ად 
მი სი ფუ ნქ ცია. მა გრ ამ კრ იზ ის ის 
ფო ნზე პო ლი ტი კუ რი დი ვი დე ნდ
ები მა რგ ვე ლა შვ ილ მაც სა რფ ია ნად 
ჩა იწ ერა. მი ნი სტ რე ბის მი ღე ბის 
შე მდ ეგ პრ ეზ იდ ენ ტმა არ ჩე ვა ნი 
ხე ლი სუ ფლ ებ ის „სა სა რგ ებ ლოდ“ 
გა აკ ეთა და თქ ვა, რომ სა გა ნგ ებო 
სხ დო მის ჩა ნი შვ ნის აუ ცი ლე ბლ ობ
ას ვერ ხე და ვს. 

– მე დღ ეს შე ვხ ვდი ფრ აქ ცია 
„თა ვი სუ ფა ლი დე მო კრ ატ ებ ის“ წა
რმ ომ ად გე ნლ ებს, რო მლ ებ იც, ის
ევე, რო გო რც სხ ვა დე პუ ტა ტე ბი, 
სრ ულ იად ლე გი ტი მუ რად არ იან 
და ინ ტე რე სე ბუ ლნი, რა ნა ირ ად 
და იძ ლე ვა ის სი რთ ულ ეე ბი, რო
მე ლიც ამ ბო ლო დრ ოს ჩვ ენს 
სა ვა ლუ ტო კუ რსს და უკ ავ ში რდა. 
მე ას ევე შე ვხ ვდი მთ ავ რო ბის ეკ
ონ ომ იკ ურ გუ ნდს, რო მე ლმ აც 
წა რმ ომ იდ გი ნა სა ვა ლუ ტო სტ აბ
ილ იზ აც იის მი მა რთ ულ ებ ით გა სა
ტა რე ბე ლი ქმ ედ ებ ებ ის ძი რი თა დი 
მი მა რთ ულ ებ ები. ეკ ონ ომ იკ ური 
გუ ნდ ის მი ნი სტ რე ბი ახ ლა ინ ტე
ნს იუ რად მუ შა ობ ენ სა ვა ლუ ტო 
ფო ნდ ის მი სი ას თან, რო მე ლიც 
სა ქა რთ ვე ლო ში იმ ყო ფე ბა და უა
ხლ ოეს მო მა ვა ლში, სა ვა რა უდ ოდ, 
სა ვა ლუ ტო ფო ნდ ის მი სი ის ვი ზი
ტის და სრ ულ ებ ის თა ნა ვე, ქა რთ
ველ სა ზო გა დო ებ ას წა რმ ოუ დგ
ენ ენ სა ვა ლუ ტო სტ აბ ილ იზ აც იის 
მი მა რთ ულ ებ ით გა სა ტა რე ბე ლი 
მო კლე და სა შუ ალ ოვ ად ია ნი ქმ
ედ ებ ებ ის გე გმ ას. შე სა ბა მი სად, 
მი მა ჩნ ია, რომ ჩვ ენ ამ ეტ აპ ზე 
მთ ავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ურ გუ ნდს 

უნ და მი ვც ეთ დრო, რა თა ძა ლი ან 
კო ნკ რე ტუ ლად წა რმ ოუ დგ ინ ონ 
სა ზო გა დო ებ ას თა ვი ან თი ხე დვა 
არ სე ბუ ლი სი რთ ულ ეე ბის და ძლ
ევ ის მი მა რთ ულ ებ ით...

კუ ლი სე ბში ორ ჯერ წა გე ბუ ლი 
პო ლი ტი კური ვა ჭრ ობ ის შე მდ ეგ 
ნა ცი ონ ალ ებ მა მწ ვა ვე რე აქ ცია მი
სც ეს. ის ინი არც ნი ნო გვ ენ ეტ აძ ეს 
და უჭ ერ ენ მხ არს, რაც სრ ულ იად 
ბუ ნე ბრ ივ ია. პრ ეზ იდ ენ ტს კი „უნ
ებ ის ყო ფო“ უწ ოდ ეს. 

გი გა ბო კე რი ას გა ნმ არ ტე ბით:
– მა შინ რო ცა ქვ ეყ ანა ეკ ონ

ომ იკ ური უფ სკ რუ ლი სკ ენ მი ექ
ან ება, ივ ან იშ ვი ლის მთ ავ რო ბა, 
სა პა რლ ამ ენ ტო უმ რა ვლ ეს ობა და 
პრ ეზ იდ ენ ტი თა ნხ მდ ებ იან იმ აზე, 
რომ არ სუ რთ, პა რლ ამ ენ ტმა იმ
სჯ ელ ოს ამ კრ იზ ის იდ ან გა მო
ყვ ან ის გზ აზე და იმ კო ნკ რე ტულ 
გე გმ აზე, რო მე ლიც „ნა ცი ონ ალ
ურ მო ძრ აო ბას“ აქ ვს. ეს არ ის ამ 
პო ლი ტი კუ რი გუ ნდ ის გა ნა ჩე ნი. 
ეს უპ ას უხ ის მგ ებ ლო ბა ნა წი ლდ
ება ყვ ელა ფი გუ რა ზე – პი რვ ელ 
რი გში, ივ ან იშ ვი ლზე, მა გრ ამ ამ 
შე მთ ხვ ევ აში უნ ებ ის ყო ფო პრ ეზ
იდ ენ ტზე.

რო გო რც ჩა ნს, სი ტყ ვა „უნ ებ
ის ყო ფო“ იმ ის მა ჩვ ენ ებ ელ ია, რომ 
მა რგ ვე ლა შვ ილი კუ ლი სე ბში ერ

თხ ელ უკ ვე მი ღწ ეულ შე თა ნხ მე ბას 
მო ულ ოდ ნე ლად რა დი კა ლუ რად 
ცვ ლის ხო ლმე. ანუ არ გა აჩ ნია ნე
ბი სყ ოფა, ბო ლო მდე და იც ვას შე თა
ნხ მე ბა.

ას ეა თუ ისე, მა რგ ვე ლა შვ ილი 
ერ თხ ელ რე სპ უბ ლი კე ლე ბს გა ურ
იგ და, მე ორ ედ კი – ხე ლი სუ ფლ
ებ ას. ნა ცი ონ ალ ები ვა რა უდ ობ ენ, 
რომ პრ ეზ იდ ენ ტი ხე ლი სუ ფლ ებ ას 
გა ურ იგ და.  

კუ ლუ არ ულ თა მა შე ბში თა მა
შგ არე მდ გო მა რე ობ აში სწ ორ ედ 
ნა ცი ონ ალ ები და რჩ ნენ. თა ვი სუ
ფა ლმა დე მო კრ ატ ებ მა რო გო რც 
ერთ, ისე მე ორე შე მთ ხვ ევ აშ იც 
მხ არი მა რგ ვე ლა შვ ილ ის გა და წყ
ვე ტი ლე ბას და უჭ ირ ეს. ასე, მა გა
ლი თად, უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლოს 
თა ვმ ჯდ ომ არ ედ ჰყ ავ დათ სა კუ
თა რი კა ნდ იდ ატ ურა, თუ მცა, სა
ბო ლო ოდ მა თთ ვის გვ ენ ეტ აძ ის 
კა ნდ იდ ატ ურ აც მი სა ღე ბი აღ
მო ჩნ და. და კი დევ, პრ ეზ იდ ენ
ტს პი რა დად სთ ხო ვეს, რი გგ არ
ეშე სხ დო მა და ნი შნ ეო, თუ მცა, 
მა რგ ვე ლა შვ ილ ის შე მდ ეგ ამ ის 
აუ ცი ლე ბლ ობ აში თა ვა დაც და
ეჭ ვდ ნენ. ზუ რაბ აბ აშ იძ ემ პი რდ
აპ ირ გა ნა ცხ ადა, რომ სა გა ნგ ებო 
სხ დო მის გა მა რთ ვის აუ ცი ლე ბლ

ობა არ არ სე ბო ბს.

ნაციონალებმა კულუარული 
ვაჭრობა წააგეს

თა ვი სუ ფა ლმა 
დე მო კრ ატ ებ მა 
რო გო რც ერთ, 

ისე მე ორე 
შე მთ ხვ ევ აშ იც 

მხ არი 
მა რგ ვე ლა შვ ილ ის 
გა და წყ ვე ტი ლე ბას 

და უჭ ირ ეს...
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უკრაინიდან ჩამოსულ ლტოლვილებს საქართველოში ფულს სძალევენ
მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

აღ მო სა ვლ ეთ უკ რა ინ აში რუ
სე თის აგ რე სი ის შე მდ ეგ სა კუ
თა რი სა ხლკა რის და ტო ვე ბა 
უა მრ ავ ად ამ ია ნს მო უწ ია. უკ
რა ინ იდ ან 500მდე ლტ ოლ ვი ლი 
სა ქა რთ ვე ლო ში ჩა მო ვი და. მა თი 
აბ სო ლუ ტუ რი უმ რა ვლ ეს ობა გა
რკ ვე ულ წი ლად ად რეც და კა ვშ
ირ ებ ული იყო სა ქა რთ ვე ლო სთ ან. 
ეს ად ამ ია ნე ბი ახ ლა ლტ ოლ ვი
ლის სტ ატ უს ის მო პო ვე ბი სთ ვის 
სა ჭი რო პრ ოც ედ ურ ებს გა დის, 
თუ მცა ჩვ ენ თვ ის ცნ ობ ილი გა
ხდა, რომ რა მდ ენ იმე მა თგ ანი 
და ხმ არ ებ ის ნა ცვ ლად თა ღლ ით
ებ ის მა ხე ში გა ეხ ვია. მათ შო რის 
გა ხლ ავთ ნა რო უშ ვი ლე ბის ოჯ
ახი, რო მე ლიც ბო ლო 30 წე ლი 
ლუ გა ნს კის ოლ ქში ცხ ოვ რო ბს 
და უკ რა ინ ის და ტო ვე ბა მას შე
მდ ეგ გა და წყ ვი ტა, რაც რუ სე თი 
აგ რე სი ულ სა ბრ ძო ლო მო ქმ ედ
ებ ებ ზე გა და ვი და. მც ირ ეწ ლო
ვა ნი ბა ვშ ვე ბის სი ცო ცხ ლე სა
ფრ თხ ის ქვ ეშ და დგა, ამ იტ ომ აც 
ოჯ ახ მა სა ქა რთ ვე ლო ში და ბრ
უნ ებ ის გა და წყ ვე ტი ლე ბა მი იღო. 
ცი რა ნა რო უშ ვი ლი უკ რა ინ ის 
მო ქა ლა ქეა და მას სა ქა რთ ვე ლო
ში სა ცხ ოვ რე ბე ლი არ გა აჩ ნია. 
და ხმ არ ებ ის თვ ის ლტ ოლ ვი ლთა 
და გა ნს ახ ლე ბის სა მი ნი სტ როს 
მი მა რთა. სწ ორ ედ სა მი ნი სტ როს 
ეზ ოში გა იც ნო პი რო ვნ ება, რო
მე ლიც ნა რო უშ ვი ლს სო ზარ სუ
ბა რის სა ხე ლით სა ცხ ოვ რე ბელ 
ბი ნას და ჰპ ირ და. 

ცი რა ნა რო უშ ვი ლი, ლტ ოლ ვი
ლი უკ რა ინ იდ ან:

– ლტ ოლ ვი ლთა და გა ნს ახ ლე
ბის სა მი ნი სტ რო ში ვი ყა ვი მი სუ ლი, 
სა დაც გა ვი ცა ნი ვი ნმე ზა ზა კა
ხი ანი. მან მი თხ რა, რომ პი რა დად 
იც ნო ბს მი ნი სტ რს და შე უძ ლია ჩე
მი და ხმ არ ება ბი ნის სა კი თხ ზე. რა 
თქ მა უნ და, გა მი ხა რდა, ვი ფი ქრე, 
ჩე მი მფ არ ვე ლი გა მო ჩნ და ვი ღაც
მე თქი. წა მი ყვ ანა სა ნზ ონ აში, მა ჩვ
ენა კო ნკ რე ტუ ლი ბი ნა, რო მე ლიც 
ვი თომ ჩე მთ ვის უნ და გა დმ ოე ცათ. 

– და ხმ არ ებ ის სა ნა ცვ ლოდ რა 
მო ით ხო ვა?

– სა ქმე რომ გა გი კე თო, 2000 
დო ლა რი და გი ჯდ ებ აო. ჩე მს და
საც იგ ივე უთ ხრა, ოღ ონდ მას 
3000 დო ლა რი მო სთ ხო ვა. მა
რწ მუ ნე ბდა, სო ზარ სუ ბა რი ჩე მი 
ძა ლი ან ახ ლო ბე ლია და ეს სა ქმე 
გა კე თდ ებ აო. 1500 დო ლა რი გა და
ვე ცი და და რჩ ენ ილი თა ნხა მო გვ
ია ნე ბით უნ და მი მე ცა. 

– რო გორ აღ მო აჩ ინ ეთ, რომ 
თა ღლ ით თან გქ ონ დათ სა ქმე?

– და მი ბა რა სა მი ნი სტ რო ში. მი
თხ რა, ეზ ოში და მე ლო დე, მე სუ ბა
რს უნ და შე ვხ ვდ ეო. შე ვი და შე ნო
ბა ში, მა გრ ამ მე რე სად წა ვი და, ან 
სა იდ ან გა ვი და, არ ვი ცი. რა მდ ენ
იმე სა ათი ვე ლო დე. შე მდ ეგ და ცვ
ის ბი ჭე ბი და ინ ტე რე სდ ნენ ჩე მი ამ
ბით, სა იდ ან აც გა ვი გე, რომ თა ვად 
ეს პი რო ვნ ებ აც დე ვნ ილი ყო ფი ლა, 

ხშ ირ ად და დის სა მი ნი სტ როს ეზ
ოში და არ ან აი რი შე ხე ბა სო ზარ 
სუ ბა რთ ან არ აქ ვს. მა ში ნვე სა ქმ ის 
კუ რს ში ჩა ვა ყე ნე შე სა ბა მი სი უწ ყე
ბა და მი ნდა თქ ვე ნი სა შუ ალ ებ ით 
მა დლ ობა გა და ვუ ხა დო ლტ ოლ
ვი ლთა და გა ნს ახ ლე ბის სა მი ნი
სტ როს აუ დი ტის დე პა რტ ამ ენ ტის 
უფ რო სს, ზვ იად ლა თი ბა შვ ილს. 
მან გუ ლთ ან ახ ლოს მი იტ ანა ჩე მი 

პრ ობ ლე მა და რომ არა მი სი ძა ლი
სხ მე ვა, იმ 1500 დო ლა რის და ბრ
უნ ებ ას ვერ მო ვა ხე რხ ებ დი. სა ბო
ლო ოდ ეს თა ღლ ითი და აკ ავ ეს. 

ინ ფო რმ აც ია ლტ ოლ ვი ლთა 
და გა ნს ახ ლე ბის სა მი ნი სტ რო
შიც გა და ვა მო წმ ეთ, სა დაც გა ნმ
არ ტეს:

„უკ რა ინ ის მო ქა ლა ქე ცი რა ნა
რუ აშ ვი ლს თბ ილ ის ში ბი ნის გა და
ცე მის სა ნა ცვ ლოდ აფ ხა ზე თი დან 
დე ვნ ილ მა ზა ზა კა ხი ან მა თა ღლ
ით ური გზ ით გა მო სძ ალა 1500 აშშ 

დო ლა რი. აღ ნი შნ ული პი რო ვნ ება 
მხ ილ ებ ული იქ ნა სა მი ნი სტ როს 
აუ დი ტის დე პა რტ ამ ენ ტი სა და 
შსსს გლ და ნინა ძა ლა დე ვის სა
მმ არ თვ ელ ოს თა ნა მშ რო მლ ებ ის 
მი ერ. ზა ზა კა ხი ანი მი ცე მულ იქ ნა 
სი სხ ლის სა მა რთ ლის პა სუ ხი სგ ებ
აში, და ზა რა ლე ბულ მო ქა ლა ქეს 
სრ ულ ად და უბ რუ ნდა კუ თვ ნი ლი 
თა ნხა“. 

ჩვ ენ სო ზარ 
სუ ბა რის უწ ყე ბი დან ას ევე გა მო ვი
თხ ოვ ეთ ინ ფო რმ აც ია გა მო ძა ლვ
ისა და და ხმ არ ებ ებ ის უკ ან ონო გა
ნა წი ლე ბის სხ ვა შე მთ ხვ ევ ებ ზეც.

მი ღე ბუ ლი პა სუ ხით ირ კვ ევა, 
რომ სა მი ნი სტ როს მა ღა ლჩ ინ ოს
ან მა ბი ნის გა და ცე მის სა ნა ცვ
ლოდ პი რო ვნ ებ ას, ქრ თა მის სა
ხით, 2000 ლა რი გა მო სძ ალა. 

„ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ როს 
სა გა მო ძი ებო სა მს ახ ურ
ის მი ერ ქრ თა მის აღ ებ ის 

ფა ქტ ზე და კა ვე ბუ ლი იქ ნა ლტ
ოლ ვი ლთა და გა ნს ახ ლე ბის სა მი
ნი სტ როს ქვ ემო ქა რთ ლის, მც ხე
თამთ ია ნე თი სა და კა ხე თის ტე
რი ტო რი ული ორ გა ნოს უფ რო სი 
მე რაბ გო გს აძე, რო მე ლმ აც ბი ნის 
გა და ცე მის სა ნა ცვ ლოდ პი რო ვნ ებ
ას 2000 ლა რი გა მო სძ ალა“. 

სა მი ნი სტ რო დან მი ღე ბუ ლი წე
რი ლით ირ კვ ევა, რომ პრ ოკ ურ ატ

ურ აში გა და გზ ავ ნი ლია მა სა ლე ბი 
რა მდ ენ იმე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტში და
ხმ არ ებ ებ ის უკ ან ონ ოდ გა ცე მის შე
სა ხებ, სა დაც, სა ვა რა უდ ოდ, ას ევე 
ფი ნა ნს ური და ინ ტე რე სე ბა იკ ვე
თე ბა. მა გა ლი თად, ახ ალ გო რი სა და 
ერ ედ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბში ერ
თჯ ერ ადი და ხმ არ ება კო ნკ რე ტულ 
ოჯ ახ ებ ზე რა მდ ენ ჯე რმ ეა გა ცე
მუ ლი. ქუ რთ ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
აუ დი ტის შე დე გად კი იკ ვე თე ბა, 
რომ „73 დე ვნ ილ ოჯ ახს და მა ტე
ბით გა და ეცა სა ცხ ოვ რე ბე ლი ბი ნე
ბი ან ორ ჯერ გა იცა კო მპ ენ სა ცია“. 

სუ ბა რის უწ ყე ბის ინ ფო რმ აც
იით, რა მდ ენ იმე მა ღა ლჩ ინ ოს ანი 
სწ ორ ედ და ნა შა ულ ის ნი შნ ებ ის 
არ სე ბო ბის გა მო სა მი ნი სტ როს 
ხე ლმ ძღ ვა ნელ  თა ნა მდ ებ ობ ებს 
ჩა მო აშ ორ ეს და სა ქმე პრ ოკ ურ
ატ ურ აში გა და აგ ზა ვნ ეს. ამ შე
მთ ხვ ევ აშ იც, დო კუ მე ნტ აც იის 
გა ყა ლბ ებ ის გზ ით, კო ნკ რე ტუ ლი 
პი რე ბის ფი ნა ნს ური და ინ ტე რე
სე ბა იკ ვე თე ბა. 

„სა მი ნი სტ რო სა და შპს NBGს 
შო რის გა ფო რმ ებ ული სა ხე ლმ წი
ფო შე სყ იდ ვის ხე ლშ ეკ რუ ლე ბის 
მი ხე დვ ით დე ვნ ილ თა გრ ძე ლვ ად
ია ნი გა ნს ახ ლე ბის უზ რუ ნვ ელ
სა ყო ფად გა რდ აბ ნის რა იო ნში, 
ვა ზი ან ის და სა ხლ ებ აში სა მშ ენ
ებ ლოსა რე აბ ილ იტ აც იო სა მუ
შა ოე ბის დრ ოს გა მო ვლ ენ ილი 

და რღ ვე ვე ბის გა მო სა მი ნი სტ
რო დან და თხ ოვ ნილ იქ ნენ 

სა ფი ნა ნსო დე პა რტ ამ
ენ ტის უფ რო სი ამ ირ ან 
გო გი ძე, ტე ქნ იკ ური 
ზე და მხ ედ ვე ლო ბის 
დე პა რტ ამ ენ ტის უფ
რო სი გია ნა ჭყ ებ
ია, სა მმ არ თვ ელ ოს 
უფ რო სი თე იმ ურ
აზ მა ღა ლდ აძე და 
მთ ავ არი სპ ეც
ია ლი სტი რა ტი 
სვ ან იძე. ში და 
აუ დი ტის და სკ
ვნ ის შე დე გად 
გა მო იკ ეთა, რომ 

ად გი ლი ჰქ ონ და 
შე უს რუ ლე ბელ სა

მუ შა ოე ბზე სა მი ნი სტ
როს თა ნა მშ რო მლ ებ ისა 
და შპს NBGს მხ რი დან 
მი ღე ბაჩა ბა რე ბის აქ
ტე ბის გა ფო რმ ებ ასა 
და ამ აქ ტე ბის გა ყა
ლბ ებ ის შე მთ ხვ ევ
ებს. სი სხ ლის სა მა
რთ ლის ნი შნ ებ ის 
შე მც ვე ლო ბის გა
მო და სკ ვნა შე მდ
გო მი რე აგ ირ ებ
ის თვ ის მთ ავ არ 
პრ ოკ ურ ატ ურ აში 
გა და იგ ზა ვნა“.

სუბარის უწყებამ არაერთი საქმე 
გაგზავნა პროკურატურაში – 

ყალბი მიღება-ჩაბარების აქტები, 
მრავალჯერადად გაცემული ბინები 

და კომპენსაციები

ვინ 
ითბობს 

ხელს 
ლტოლვილებისა 

და 
დევნილების 

ხარჯზე?

„სა ქმე რომ გა გი კე თო,
 2000 დო ლა რი და გი ჯდ ებ აო. 

ჩე მს და საც იგ ივე უთ ხრა, 
ოღ ონდ მას 3000 დო ლა რი 
მო სთ ხო ვა. მა რწ მუ ნე ბდა, 

სო ზარ სუ ბა რი ჩე მი ძა ლი ან 
ახ ლო ბე ლია და ეს სა ქმე 

გა კე თდ ებ აო. 1500 დო ლა რი 
გა და ვე ცი და და რჩ ენ ილი 
თა ნხა მო გვ ია ნე ბით უნ და 

მი მე ცა“
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სოფო ნარჩემაშვილი პირველად თავის პირად ცხოვრებაზე
ხა თუ ნა მი ქა ცა ძემ და ლუ კა კუ

რტ ან იძ ემ ერ თმ ან ეთი 2012 წლ ის 
პე ტრეპა ვლ ობ ას სუ ფრ აზე გა იც
ნეს. სპ ორ ტს მე ნი მა ში ნვე მო ხი ბლ
ულა ახ ალი ნა ცნ ობ ით. ცო ლთ ან 
უკ ვე ხუ თი წლ ის გა ყრ ილი ყო ფი
ლა. სა ერ თო ენა ად ვი ლად გა მო ნა
ხეს, ამ აში ლა გო დე ხიც და ეხ მა რათ, 
სა იდ ან აც არ ის ხა თუ ნა, ლუ კას კი 
იქ სა ხლი აქ ვს. მა ლე ლუ კა ჭი და ობ
ის ფე დე რა ცი ის პრ ეზ იდ ენ ტად და
ინ იშ ნა. ხა თუ ნას და ხმ არ ება სთ ხო
ვა და ქა ლბ ატ ონ მა ფე დე რა ცი აში 
სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი ერ თო ბის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლის თა ნა მდ ებ ობ აც 
წა რმ ატ ებ ით ჩა იბ არა. ეს ხა თუ ნას 
მრ ავ ალ ფე რო ვა ნი სა მს ახ ურ ებ
იდ ან ერთერ თია. ის „ზე და ზე ნის“ 
სა ზო გა დო ებ ას თან და პრ ეს ას თან 
ურ თი ერ თო ბის სა მს ახ ურ ის უფ
რო სი გა ხლ ავთ. გა ნა თლ ებ ით იუ
რი სტი 1997 წლ იდ ან მუ შა ობს, აქ ვს 
მც ირ ეხ ნი ანი ჟუ რნ ალ ის ტუ რი წა
რს ულ იც, სა მე ცნ იე რო კვ ლე ვი თი 
ინ სტ იტ უტ ის – ჩა ჩა ვას პი არ ის ხე
ლმ ძღ ვა ნე ლი იყო სა მი წე ლი. მუ
შა ობ და პა რლ ამ ენ ტში სა ფი ნა ნსო 
სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის აპ არ ატ ში, 
ფი ნა ნს თა სა მი ნი სტ რო ში პრ ეს ას
თან ურ თი ერ თო ბის სა მს ახ ურ ში, 
ავ ია კო მპ ან ია „ფლ აი ჯო რჯ ია ში“.

წე ლი წადნა ხე ვა რია ლუ კა და ხა
თუ ნა ერ თად ცხ ოვ რო ბენ. უფ რო და 
უფ რო და მო კი დე ბუ ლი ვხ დე ბი ლუ
კა ზეო, რუ ბრ იკა „მე ორე ნა ხე ვრ ის“ 
რე სპ ონ დე ნტი ამ ბო ბს.

ხა თუ ნა მი ქა ცა ძე: იყო პე რი ოდი 

სა მს ახ ურ ზე ვი ყა ვი მხ ოლ ოდ მო მა
რთ ული. მე ორ ედ ოჯ ახ ის შე ქმ ნა ზე 
არც ვფ იქ რო ბდი. პა რა ლე ლუ რად 
ორისა მი სა მს ახ ური მქ ონ და. ახ ლა, 
რო დე საც ოჯ ახი და მე უღ ლე მყ ავს, 
სა ხლ ში სა ყვ არ ელ ად ამ ია ნთ ან ერ
თად მე ტი დრ ოის გა ტა რე ბა მი ნდა. 
ამ იტ ომ ჭი და ობ ის ფე დე რა ცი იდ ან 
უნ და წა მო ვი დე და მხ ოლ ოდ „ზე და
ზე ნში“ და ვრ ჩე ბი. დრ ოის ნა კლ ებ ობა 

მე და ლუ კას ყო ვე ლთ ვის გვ ქო ნდა. 
ის ეთი შე გრ ძნ ება გვ აქ ვს, თი თქ ოს 
უე რთ მა ნე თოდ რაც ვი ცხ ოვ რეთ, 
იმ ის შე სა ხებ ბე ვრი რამ გვ აქ ვს 
მო სა ყო ლი. ამ ის თვ ის დრ ოა სა
ჭი რო.

– მო გვ იყ ევ ით, რა მო ხდა თქ
ვე ნი და ლუ კას გა ცნ ობ ის შე

მდ ეგ? რო გორ და ახ ლო
ვდ ით?

– სა ერ თო ენა ად ვი
ლად გა მო ვნ ახ ეთ, მე
ორე შე ხვ ედ რი სთ ვის 
უკ ვე იმ აზე ვს აუ ბრ
ობ დით, რომ ჭი და
ობ ის ფე დე რა ცი ას 
ბე რძ ნულრო

მა ულ ჭი და ობ აში 
უნ და ემ ას პი ნძ ლა 
ევ რო პის ჩე მპ იო ნა
ტი სთ ვის. ლუ კამ 
ორ გა ნი ზე ბა ში და
ხმ არ ება მთ ხო ვა. 
მე და ანა და თი აშ
ვი ლმა ჩე მპ იო ნა
ტს ის ეთი ორ გა
ნი ზე ბა გა ვუ წი
ეთ, რომ ყვ ელა 
იმ აზე სა უბ რო
ბს, ეს იყო ყვ ელ
აზე სა უკ ეთ ესო 
ევ რო პის ჩე მპ იო

ნა ტი, რო მე ლიც 
ჩა ტა რე ბუ ლაო. 2013 
წლ ის მა რტ ში და ვი
ნი შნე ფე დე რა ცი ის 
სა ზო გა დო ებ ას თან 
და პრ ეს ას თან ურ თი
ერ თო ბის სა მს ახ ურ ის 

ხე ლმ ძღ ვა ნე ლად. მე რე 
ნელნე ლა აე წყო ჩვ ენი ურ თი
ერ თო ბა. შე იძ ლე ბა სა მს ახ ურ
ებ რი ვი რო მა ნი და ერ ქვ ას, თუ
მცა ბა ვშ ვო ბი დან არ მი ყვ არს 
ეს სა ხე ლი. ლუ კა ამ ბო ბს, რომ 
გა ცნ ობ ის თა ნა ვე გა უჩ ნდა სი
მპ ათ ია. შე იძ ლე ბა რთ ულ ად 
და სა ჯე რე ბე ლი იყ ოს, მა გრ ამ 
მე ძლ იე რი სქ ეს ის ად მი ბა რი
ერი მქ ონ და გა კე თე ბუ ლი. ორი 
შვ ილი მყ ავს, მე უღ ლე გა რდ აც
ვლ ილ ია და არც ვფ იქ რო ბდი 
ახ ალი ურ თი ერ თო ბის და წყ
ებ აზე. ლუ კა კუ რტ ან იძე ის პი
რო ვნ ებ აა, რო მე ლიც მხ ოლ ოდ 
სა ხე ლით და გვ არ ით შე იძ ლე ბა 

გი ყვ არ დეს. იცი, რაც უკ ეთ ებ
ია ქვ ეყ ნის სა ხე ლი სთ ვის. ქუ ჩა ში 

რომ მი ვდ ივ ართ, 15წუ თი ან სა ვალ 
მა ნძ ილს სა ათ ში გა ვდ ივ ართ, ყო ველ 
სამ მე ტრ ში აჩ ერ ებ ენ. გე რმ ან ია ში 
ვი ყა ვით, სა დაც არ ავ ინ გც ნო ბს და 
შე ნთ ვის ხარ. მა ტა რე ბე ლში მო ვი და 
პო ლი ცი ის თა ნა მშ რო მე ლი და ლუ კას 
ავ ტო გრ აფი სთ ხო ვა. უყ ვე ბო და, რა 
დო ნე ზე უყ ვა რდა და რო გო რი ფა ნია. 
ამ ას ვერ წა რმ ოვ იდ გე ნდი. ლუ კას ყვ
ელა უყ ვა რს, მტ ერ იც კი. ად ამ ია ნე ბი, 

რო მლ ებ იც მტ კე ნენ, მათ 

მი მა რთ მე პრ
ოტ ეს ტი მა ქვს 
ხო ლმე. ლუ კას 
ეს პრ ოტ ეს ტი 
არ აქ ვს. ძა ლი ან 
მი მტ ევ ებ ელ ია. ეს 
იყო პი რვ ელი თვ ის
ება, რა მაც მო მხ იბ ლა. 
მა რთ ლა ძა ლი ან კე თი ლი 
და მი მტ ევ ებ ელი დე ვგ მი რია. 
ჭი და ობ ის ფე დე რა ცი აში ატ ეხ ილი 
ამ ბე ბის დრ ოს ლუ კა დუ მდა, არ აფ
ერს ამ ბო ბდა. შე ცდ ომ აში შე ყვ ან ილი 
ჩე მი ძმ აო, ასე ამ ბო ბს. ვერ წა რმ ომ
იდ გე ნია რო გორ შე იძ ლე ბა გუ ლში 
ამ ხე ლა სი ყვ არ ულ ის და ტე ვა. ამ ან 
გა მა გი ჟა...

– რო გორ იქ ცე ოდა?
– ლუ კამ შე იძ ლე ბა არ აფ ერი გი

თხ რას, უბ რა ლოდ, შე მო გხ ედ ოს და 
მის მზ ერ აზე ორი ტო მი და წე რო. 
რო მა ნტ იკ ოს ია. იე ბის კო ნას ისე მო
გა რთ მე ვს, ცა მდე გა გა ბე დნ იე რე ბს. 

და თო ვლ ილი მა ნქ ან ის შუ შა ზე და უწ
ერ ია – მი ყვ არ ხარ, ხა თო. ეს მი სგ ან 
ვერ წა რმ ომ ედ გი ნა. 

რო მა ნტ იკ ოს მა დე ვგ მი რმა ხა თუ
ნას ჭი და ობ ის ფე დე რა ცი ის კო რპ ორ
ატ იულ წვ ეუ ლე ბა ზე სი ურ პრ იზ ად 
ხე ლი სთ ხო ვა. 

„2013 წლ ის 29 დე კე მბ ერი იყო. 
ერ თი სა მს ახ ურ იდ ან ნა მუ შე ვა რი გა
ვი ქე ცი ამ ჩვ ენს წვ ეუ ლე ბა ზე. ეჭ ვი 
რომ მქ ონ ოდა, ხე ლი უნ და მთ ოხ ვოს
მე თქი, გა ვი პრ ან ჭე ბო დი. ტრ ად იც
იუ ლი ქე იფ ის დრ ოს ლუ კამ მა დლ ობა 
გა და უხ ადა ყვ ელა თა ნა მშ რო მე ლს 
და მე გა მო მტ ოვა. ხა თუ ნა გა მო გრ
ჩაო, უთ ხრ ეს. არ გა მო მრ ჩე ნი აო, თქ
ვა. იქ ვე იყო ნო და რი, ლუ კას ვა ჟი. 
მე გა მი კვ ირ და, ლუ კას სუ ფრ ებ ზე 
არ და ჰყ ავს შვ ილ ები. მან გა ნა გრ ძო 
– თქ ვენ თქ ვით, რომ მე შე ვი ცვ ალე, 
თქ ვენ თქ ვით, რომ მე კა რგი გა ვხ დი. 
ეს ერ თი ად ამ ია ნის  ხა თუ ნას და მს
ახ ურ ებ აა, რო მე ლს აც მი ნდა თქ ვე ნი 
თა ნდ ას წრ ებ ით ხე ლი ვთ ხო ვოო. ხომ 
იც ით, არ აფ რის მე ში ნია, მა გრ ამ ახ ლა 
ვღ ელ ავ და თი თქ ოს მე ში ნია კი დე ცო. 
არ ვე ლო დი! არ მჯ ერ ოდა იმ ის, რაც 
გა ვი გო ნე. სა კუ თა რი გუ ლის ხმა ყუ
რე ბში მე სმ ოდა. დე და მი რე კა ვდა 
და არ ვუ პა სუ ხე. დი ლით და მი რე კა, 
რა ტომ არ მი პა სუ ხეო. დე და, და ვი
ნი შნემე თქი. და დე და და დუ მდა. ეს 
ვერ წა რმ ოე დგ ინა. სულ ვმ უშ აო ბდი 

და სა მს ახ ურ ზე ვი ყა ვი გა და რთ ული. 
ჩე მს გა თხ ოვ ებ აზე აღ არ ავ ინ აღ არ 
სა უბ რო ბდა. ხა თო, მა რტო ქა ლი ცო
დოა, იქ ნებ ამ აზე იფ იქ როო, მე უბ ნე
ბო და. ჩე მი პა სუ ხი ას ეთი იყო, დე და, 
შენ თუ ჩე მზე ძლ იერ მა მა კა ცს და მი
სა ხე ლებ, გა ვჩ უმ დე ბიმე თქი. ლუ კა 
ის შე მთ ხვ ევა იყო, დე და თვ ით ონ გა
ჩუ მდა. ლუ კა ნა მდ ვი ლად არ ის ჩე მზე 
ძლ იე რი. 

ნი შნ ობ ის მე რე ერ თად სა ცხ ოვ რე
ბლ ად უც ებ არ გა და სუ ლან. შვ ილ ებ
მა მშ ობ ლე ბის გა და წყ ვე ტი ლე ბა და
დე ბი თად მი იღ ეს. წყ ვი ლს სულ რვა 
შვ ილი ჰყ ავს, ლუ კას ექ ვსი, ხა თუ ნას 
– ორი. პა რა სკ ევ სა ღა მოს იკ რი ბე ბი ან 
და უი ქე ნდს ერ თად ატ არ ებ ენ. 

„ან უკი და ნი კა ევ რო
პის ჩე მპ იო ნა ტი დან 

იც ნო ბდ ნენ ლუ
კას. ნი კა სთ ვის 

ლუ კა ავ ტო რი ტე ტია. ცდ ილ ობს ყვ
ელ აფ ერ ში მას მი ბა ძოს, მო ძრ აო ბე
ბშ იც, ჟე სტ იკ ულ აც ია შიც კი. უყ ვა რს. 
უი ქე ნდ ზე მო ბი ლუ რი გა მო რთ ული 
მა ქვს. ლუ კას პა ტა რე ბი მო დი ან სტ
უმ რად. ანამა რი ამ და ბა რბ არ ემ (56 
წლ ის ები არ იან) გა და წყ ვი ტეს, რომ 

ჩე მი და ქა ლე ბი არ იან, ათ ვი სე ბუ ლი 
აქ ვთ ჩე მი პო მა დე ბი და შე იძ ლე ბა 
რჩ ევა მო გც ენ, რო მელ პო მა დას რო
მე ლი კო ნტ ური უხ დე ბა. 

– რა შე ცვ ალა ერთ ჭე რქ ვეშ ცხ
ოვ რე ბამ?

– მე გო ნა, ერ თად ცხ ოვ რე ბა ფე
რად და ემ ოც იურ ურ თი ერ თო ბას 
გა აფ ერ მკ რთ ალ ებ და. პი რი ქით მო
ხდა. ახ ლა და ვდ ივ ართ რე სტ ორ
ნე ბში, კა ფება რე ბში. ხა თო, მო დი 
დღ ეს მც ხე თა ში წა ვი დე თო, მე ტყ ვის 
ხო ლმე. მი ვხ ვდი, რომ უფ რო მე ტი 
სა ერ თო გვ ქო ნია, ვი დრე მე გო ნა. აღ
მო ვა ჩი ნე, რომ ჩემ სა ოც ნე ბო სა ხლს 
ლუ კა აშ ენ ებ და. ჩვ ენ რა მდ ენ იმ ეჯ ერ 
გა და ვი კვ ეთ ეთ. 2002 წე ლს ბა ქო ში 
წა ვე დი სე მი ნა რე ბზე, ტრ ენ ინ გე ბზე. 
იმ პე რი ოდ ში ლუ კა ბა ქო ში ევ რო პის 
ჩე მპ იო ნა ტში ჭი და ობ და. მა შინ ვთ
ვლ იდი, რომ არ აე სთ ეტ იკ ური სპ ორ
ტია, მა გრ ამ ვუ გუ ლშ ემ ატ კი ვრე. დღ
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my View

ლუკა კურტანიძის მეორე ნახევარი

„იმდენად ბედნიერი ვარ, რომ 
მისი დამთავრების შიში მაქვს. 
წლების განმავლობაში მეშინოდა 
ხვალინდელი დღის. მექნებოდა 
თუ არა სამსახური, შევძლებდი 
თუ არა შვილებისთვის საჭმლის 
მიტანას. ხვალინდელი დღის 
აღარ მეშინია. მინდა ბევრი 
ხვალინდელი დილა იყოს“

„თქვენ თქვით, რომ მე შევიცვალე, 
თქვენ თქვით, რომ მე კარგი გავხდი. 

ეს ერთი ადამიანის - ხათუნას 
დამსახურებაა, რომელსაც მინდა 

თქვენი თანდასწრებით ხელი 
ვთხოვოო. არ ველოდი! არ მჯეროდა 

იმის, რაც გავიგონე. საკუთარი 
გულის ხმა ყურებში მესმოდა“

„მინდა მისგან 
მიმტევებლობის სწავლა, 
მაგრამ, არ ვიცი როგორ 

გამომდის. მტერი არ 
მიყვარს, ლუკას უყვარს. 
მე ვერ ვარ ისეთი კარგი, 

როგორიც შენ ხარ-
მეთქი“

ორშაბათი, 2 მარტი, 2015 © ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 32



სოფო ნარჩემაშვილი პირველად თავის პირად ცხოვრებაზე

ეს ასე არ ვთ ვლი. წყ ნე თში ხა ტე ბით 
მო რთ ულ პა ტა რა ხის კე ლი აში ცხ ოვ
რო ბდა. ახ ლა, ერ თად ლა მა ზი სა ხლი 
ავ აშ ენ ეთ. კო მფ ორ ტუ ლი და თბ ილი 
სა ხლ ია. რე მო ნტი და ვა სრ ულ ეთ და 
ფე რე ბის შე ხა მე ბა ზე ვზ რუ ნა ვთ. მწ
ვა ნე ფე რი უყ ვა რს დ მეც ვც დი ლობ, 
მწ ვა ნე დო მი ნი რე ბდ ეს.

– რო გო რია თქ ვე ნი ოჯ ახ ური 
იდ ილ ია?

– დი ლით, სა მს ახ ურ ში წა სვ ლა მდე 
მე ყა ვის ად უღ ებ ას ვი წყ ებ. დი ლით 

რძ ია ნი ყა ვის და ლე ვის ტრ ად იც ია არ 
და გვ ირ ღვ ევ ია. სა წო ლში და ლე ვა ძა
ლი ან მი ყვ არს. გა მო უძ ახ ებ ია – რა მდ
ენი შა ქა რი? მო მი ტან? – მი კი თხ ავს 
და მო უტ ან ია. მა გი და სთ ან ფე ხმ ორ
თხ მით მი ყვ არს და ჯდ ომა და ლუ კა 
მა გი დი დან მა წვ დის ყა ვას. გა და ღლ
ილ ობ ის გა მო ბო ლო დრ ოს სუ სტ ად 
ყო ფნა და მჩ ემ და. ლუ კა სთ ან ვე ღარ 
ვა მბ ობ, რომ სუ სტ ად ვარ. მრ ცხ ვე
ნია. ის ნე რვ იუ ლო ბს და მე და ნა შა
ულ ის გრ ძნ ობა მა წუ ხე ბს. ის ძა ლას 
მა ძლ ევს. სა ხლ ში რომ გხ ვდ ება ად
ამ ია ნი, რო მე ლს აც იცი, რომ სუ ნთ ქვ
ას ურ ჩე ვნ იხ არ, რო მე ლიც გე ტყ ვის, 
რომ მი სთ ვის უფ ლის გა მო გზ ავ ნი ლი 
ხარ, ქა ლი სთ ვის ამ აზე სა სი ამ ოვ ნო 
რა არ ის? წლ ებ ის წინ ვფ იქ რო ბდი, 
რომ არ აფ ერი მა კლ და. მყ ავ და შვ
ილ ები, მქ ონ და შე მო სა ვა ლი, სა ზო
გა დო ებ აში სტ ატ უსი და მდ გო მა რე
ობა. მა გრ ამ ახ ლა ვხ ვდ ები, თუ რმე 
ჩე მს ცხ ოვ რე ბა ში დი დი სი ცა რი ელე 
ყო ფი ლა. ლუ კამ დი დი ად გი ლი შე ავ
სო. მი კვ ირს, რო გორ ვი ყა ვი ლუ კას 
გა რე შე? პრ ობ ლე მე ბს თვ ით ონ ვა გვ
არ ებ დი. ახ ლა ლუ კა აგ ვა რე ბს. უც ნა
ურ ად სა სი ამ ოვ ნოა. თუ რმე მჭ ირ დე
ბო და. მე რჩ ივ ნა აქ ამ დე ფი ქრ ის თვ ის 
დრო არ და მრ ჩე ნო და. ვერ ვი სვ ენ
ებ დი, ვი ღლ ებ ოდი. მე რჩ ივ ნა პრ ოე
ქტ ში ვყ ოფ ილ იყ ავი ჩა რთ ული. ახ ლა 
ვს წა ვლ ობ და სვ ენ ებ ას. თა ვი სუ ფა ლი 
დრ ოის ქო ნის სუ რვ ილ იც მან გა მი ჩი
ნა. სა მს ახ ურ ში არ ას დრ ოს და მი გვ ია

ნია, ახ ლა სულ ვა გვ ია ნებ, სა ხლ იდ ან 
გა სვ ლა არ მი ნდა. 

– რას უმ ზა დე ბთ?
– ბო სტ ნე ულ ის რა გუ და ყვ ელ

ის კრ ემ სუ პი უყ ვა რს. ხა ნდ ახ ან მო
ით ხო ვს ხო ლმე. პრ ეტ ენ ზია მა ქვს, 
რომ ძა ლი ან კა რგი მზ არ ეუ ლი ვარ. 
ტრ აბ ახს მო ვყ ვე ბი ხო ლმე. თვ ით ონ 
შა ბათკვ ირ ას ეზ ოში მწ ვა დს წვ ავს, 
აფ ხა ზურ აჯ იკ აში წვ ავს გე მრ იელ 
ტა ბა კას. 

– პა რლ ამ ენ ტა რო ბამ და პო ლი
ტი კამ შე ცვ ალა?

– პო ლი ტი კით შე ცვ ლი ლი ლუ კა 
კუ რტ ან იძე არ მი ნა ხა ვს. მე ვი ცნ ობ 
სულ პო ლი ტი ზი რე ბუ ლს. პრ ეს ას ყო
ვე ლდ ღი ურ ად ეც ნო ბა. გა რდ ერ ობი 
ჯერ არ გა ნუ ახ ლე ბია. ბე ვრი პი ჯა კი 
აქ ვს. უც ხო ეთ ში იძ ენ და სა მო სს.

– მის გვ ერ დით ყუ რა დღ ებ ის ქვ
ეშ მო ქც ევა უხ ერ ხუ ლო ბას გი ქმ
ნით თუ სა სი ამ ო ვნ ოა თქ ვე ნთ ვის?

– სა სი ამ ოვ ნოა. ღო ნი სძ იე ბე ბზე 
მი ჩვ ეუ ლი ვი ყა ვი – „ზე და ზე ნის“ წა
რმ ამ ად გე ნე ლი ქა ლბ ატ ონი ხა თუ ნა 
მი ქა ცა ძე გა მო ცხ ად დაო. ახ ლა უკ ვე 
– ბა ტო ნო ლუ კა, ბა ტო ნო ლუ კაო... 
მი სკ ენ აა ყუ რა დღ ება. ის, ვი ნც ძა
ლი ან გი ყვ არს, ასე რომ უყ ვა რთ, ეს 
გა ნწ ყო ბა და სი თბო სა სი ამ ოვ ნოა. ამ 
სი თბ ოს თვ ის ბე დნ იე რი ვა რო, თვ ით
ონ ამ ბო ბს. რო ცა ლუ კა ბე დნ იე რია, 
ამ ით მე კი დევ უფ რო ბე დნ იე რი ვარ. 

– ფე დე რა ცი აში შე ქმ ნი ლი ვი თა
რე ბის დრ ოს გვ ერ დით რო გორ ედ
ექ ით, რო გორ ამ ხნ ევ ებ დით?

– მე ვე უბ ნე ბო დი, რა ტომ დუ მხ არ, 
ხომ იცი სა იდ ან მო დის ესმე თქი? მე 
უფ რო მტ კი ვნ ეუ ლად გა ნვ იც დი დი, 
ვი დრე ის. მშ ვი დად, გო ნი ვრ ულ ად 
უდ გე ბო და და მე აქ ეთ მა მშ ვი დე ბდა. 
ჩე მი ძმ აა და შე ცდ აო, ამ ბო ბდა. ყვ
ელა ქა რთ ვე ლს, მო ჭი და ვეს და არ
ამ ოჭ იდ ავ ეს ძმ ად მი იჩ ნე ვს. მი სთ ვის 
რთ ულ სი ტუ აც ია ში ლუ კა ცდ ილ ობ
და მე მო მფ რთ ხი ლე ბო და. ჯა ნმ რთ
ელ ობ ის პრ ობ ლე მა შე მე ქმ ნა. აქ ეთ 
მე ხმ არ ებ ოდა. 

– სა მო მა ვლ ოდ რა გა ქვთ და გე
გმ ილი?

– ვე რა ფე რს ვგ ეგ მა ვთ. უა ხლ ოეს 
მო მე ნტ ში გე რმ ან ია ში ვა პი რე ბდ ით 
და სა სვ ენ ებ ლად წა სვ ლას. მა გრ ამ პა
რლ ამ ენ ტა რი გა ხდა. კა რგი თუ ცუ დი 
მი ზე ზით ხე ლი შე გვ ეშ ალა. ლუ კას 
და ბა დე ბის დღ ეზე 16 აპ რი ლს ვგ ეგ
მათ ჯვ რი სწ ერ ას. ჯერ გა და წყ ვე ტი
ლი არ გვ აქ ვს სად და ვი წე რთ ჯვ არს. 

– რას სწ ავ ლო ბთ მი სგ ან?
– მი ნდა მი სგ ან მი მტ ევ ებ ლო ბის 

სწ ავ ლა, მა გრ ამ, არ ვი ცი რო გორ გა
მო მდ ის. მტ ერი არ მი ყვ არს, ლუ კას 
უყ ვა რს. მე ვერ ვარ ის ეთი კა რგი, 

რო გო რიც შენ ხარმე თქი, ვე უბ ნე ბი. 
დი დი ნე ბი სყ ოფ ის ად ამ ია ნია. 

– რა არ ის ბე დნ იე რე ბა?
– იმ დე ნად ბე დნ იე რი ვარ, რომ 

მი სი და მთ ავ რე ბის ში ში მა ქვს. ცხ
ოვ რე ბი სგ ან მი ღე ბუ ლი ამ ხე ლა 
სა ჩუ ქრ ის არ მჯ ერა. წლ ებ ის გა ნმ
ავ ლობა ში მე ში ნო და ხვ ალ ინ დე ლი 
დღ ის. მე ქნ ებ ოდა თუ არა სა მს ახ
ური, შე ვძ ლე ბდი თუ არა შვ ილ ებ
ის თვ ის სა ჭმ ლის მი ტა ნას. მა რტ ოხ
ელა დე დე ბს ეს სა ფი ქრ ალი აქ ვთ 
ხო ლმე. მე ხვ ალ ინ დე ლი დღ ის აღ არ 
მე ში ნია. მი ნდა ბე ვრი ხვ ალ ინ დე ლი 
დი ლა იყ ოს. 

EXC
LU

SIVE
ლუკა კურტანიძის მეორე ნახევარი

ლუკა კურტანიძე თავის 
დაბადების დღეზე ჯვარს იწერს

ხათუნა მიქაცაძე: „ლუკა ძალას 
მაძლევს. სახლში რომ გხვდება 
ადამიანი, რომელსაც იცი, რომ 

სუნთქვას ურჩევნიხარ, რომელიც 
გეტყვის, რომ მისთვის უფლის 

გამოგზავნილი ხარ, ქალისთვის 
ამაზე სასიამოვნო რა არის?“

„წლების წინ ვფიქრობდი, რომ არაფერი 
მაკლდა. მყავდა შვილები, მქონდა შემოსავალი, 

საზოგადოებაში სტატუსი და მდგომარეობა. მაგრამ 
ახლა ვხვდები, თურმე ჩემს ცხოვრებაში დიდი 

სიცარიელე ყოფილა. ლუკამ დიდი ადგილი შეავსო. 
მიკვირს, როგორ ვიყავი ლუკას გარეშე?“

„თავისუფალი 
დროის ქონის 
სურვილიც 
მან გამიჩინა. 
სამსახურში 
არასდროს 
დამიგვიანია, 
ახლა სულ 
ვაგვიანებ, 
სახლიდან გასვლა 
არ მინდა“
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

„პრ აი მტ აი მი“ არ აე რთ ხელ 
წე რდა სხ ვა და სხ ვა თა ღლ ით ურ 
ჯგ უფ ებ ზე, რო მლ ებ იც მო ქა
ლა ქე ებს სა რფ ია ნი და პი რე ბის 
სა ნა ცვ ლოდ სა კუ თარ ხა ფა ნგ
ში იტ ყუ ებ ენ, თუ მცა ის ტო რია, 
რო მლ ის შე სა ხე ბაც ახ ლა გი
ამ ბო ბთ, ჩვ ენ თვ ის აც სი ახ ლეა. 
რო გო რც ჩა ნს, ეს ახ ალი თა
ღლ ით ური სქ ემ აა, რო მე ლმ აც 
თა ვი სი მა სშ ტა ბუ რო ბით ყვ ელა 
მო ლო დი ნს გა და აჭ არ ბა. 

სა უბ არ ია სა ავ ტო მო ბი ლო აფ
ერ აზე... და ზა რა ლე ბუ ლი ათ ეუ
ლო ბით მო ქა ლა ქე დღ ემ დე უშ
ედ ეგ ოდ ელ ის კუ თვ ნი ლი ავ ტო
მო ბი ლე ბის და ბრ უნ ებ ას. გა მო ძი
ებ ის ინ ფო რმ აც იით, სა ერ თო ჯა
მში, თა ღლ ით ური გზ ით 400მდე 
ავ ტო მო ბი ლის მი თვ ის ება მო ხდა, 
თა ღლ ით ური სქ ემ ის მთ ავ არ მა 
ფი გუ რა ნტ მა, აზ ერ ბა იჯ ან ული 
ერ ოვ ნე ბის სა ქა რთ ვე ლოს მო ქა
ლა ქემ, 52 წლ ის ილ ხან რა გი მო
ვმა კი სა ქა რთ ვე ლო და ტო ვა და 
სა ვა რა უდ ოდ, აზ ერ ბა იჯ ან ში გა
და ვი და. 

რო გო რც გა ვა რკ ვი ეთ, ილ ხან 
რა გი მო ვის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
და ნა შა ულ ებ რი ვი სქ ემა ას ეთ ია: 
ის ზო გჯ ერ სა შუ ამ ავ ლო ფი რმ ის, 
ზო გჯ ერ კი პი რა დი კო ნტ აქ ტე ბის 
სა შუ ალ ებ ით უკ ავ ში რდ ებ ოდა ძვ
ირ ად ღი რე ბუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის 
მფ ლო ბე ლე ბს, ძი რი თა დად იმ პო
რტ იო რე ბს. მა თთ ან აფ ორ მე ბდა 
ქი რა ვნ ობ ის ხე ლშ ეკ რუ ლე ბას, 
რო მლ ის თა ნა ხმ ად აც რა გი მო ვს 
ავ ტო მო ბი ლის მფ ლო ბე ლი სთ ვის 
თვ ეში 1000 ლა რი უნ და გა და ეხ
ადა, გა რკ ვე ული პე რი ოდ ის შე
მდ ეგ კი მა ნქ ანა მის სა კუ თრ ებ
აში გა და ვი დო და. მან მო ახ ერ ხა, 
ერ თდ რო ულ ად და კა ვშ ირ ებ ოდა 
ათ ეუ ლო ბით მო ქა ლა ქეს, რო მლ
ებ საც ქი რა ვნ ობ ის ხე ლშ ეკ რუ ლე
ბა ში სა კმ აოდ სა რფ იან პი რო ბე ბს 
სთ ავ აზ ობ და. ხე ლშ ეკ რუ ლე ბის 
გა ფო რმ ებ ის შე მდ ეგ კი მას უც
ხო ური ავ ტო მო ბი ლე ბი ძი რი თა
დად მა რნ ეუ ლის რა იო ნში ჩა ჰყ ავ
და და ად გი ლო ბრ ივ ებ ზე სა კმ აოდ 
და ბალ ფა სში, ზო გჯ ერ სა ბა ზრო 
ღი რე ბუ ლე ბის ნა ხე ვარ ფა სად 
ყი დდა. ცხ ად ია, სხ ვის კუ თვ ნილ 
ავ ტო მო ბი ლე ბს ის ვერ გა და აფ
ორ მე ბდა, ამ იტ ომ აც მყ იდ ვე ლე ბს 
არ წმ უნ ებ და, რომ ოფ იც ია ლუ
რად მო გვ ია ნე ბით გა და უფ ორ მე
ბდა. მა თგ ან მი ღე ბუ ლი თა ნხ ის 
ნა წი ლს პი რვ ელ ჯე რზე ავ ტო
მო ბი ლე ბის მფ ლო ბე ლე ბზე ან აწ
ილ ებ და ყო ვე ლთ ვი ური ქი რის სა
ხით, რი თაც ის ნდ ობ ის მო პო ვე
ბას ცდ ილ ობ და. სა ბო ლოო ჯა მში 
კი, 400 ავ ტო მო ბი ლის თა ღლ ით
ური გზ ით გა და ყი დვა შე ძლო და 
დი დი ოდ ენ ობ ით თა ნხ ით ქვ ეყ ნი
დან გა იქ ცა. 

ავ ტო მო ბი ლე ბის მე სა კუ თრ ეე
ბმა ილ ხან რა გი მო ვს მშ ობ ლი ურ 
მა რნ ეუ ლში ჩა აკ ით ხეს, თუ მცა 
მი სი სა ხლი და კე ტი ლი და ხვ დათ, 
მე ზო ბლ ებ მა კი რა გი მო ვის ას ავ
ალდა სა ვა ლის შე სა ხებ დღ ემ დე 
არ აფ ერი იც იან. ის ინი ვა რა უდ
ობ ენ, რომ რა გი მო ვი აზ ერ ბა იჯ
ან ში გა და ვი და. 

„პრ აი მტ აი მი“ იმ სა შუ ამ ავ ლო 
ფი რმ ის ხე ლმ ძღ ვა ნე ლს ეს აუ ბრა, 
რო მე ლმ აც რა გი მო ვი ავ ტო მო ბი
ლე ბის მფ ლო ბე ლე ბთ ან და აკ ავ
ში რა. 

ნი ნო წი კლ აშ ვი ლი:
– მე ვა კე თებ რე კლ ამ ას გა

ზე თე ბსა და ინ ტე რნ ეტ ში, 
მი კა ვშ ირ დე ბი ან ავ ტო
მო ბი ლე ბის ყი დვ ისა და 
ქი რა ობ ის მს ურ ვე ლე ბი, 
მე მათ ვა კა ვშ ირ ებ გა მყ
იდ ვე ლთ ან და ამ მო მს ახ
ურ ებ აში ვი ღებ სა კო
მი სი ოს 2030 ლა რის 
ოდ ენ ობ ით. ასე და
მი კა ვშ ირ და ეს პი
რო ვნ ებ აც. ილ ხან 
რა გი მო ვი რა მდ ენ
იმე ავ ტო მო ბი ლის 
მფ ლო ბე ლთ ან და
ვა კა ვშ ირე, ამ ის შე

მდ ეგ მან სა კუ თა რი კო ნტ აქ ტე ბი 
და ამ ყა რა იმ პო რტ იო რე ბთ ან და 
მა თგ ან მი ჰყ ავ და მა ნქ ან ები. ში
გა და შიგ, თუ ახ ალი ავ ტო მო ბი ლი 
გა მო ჩნ დე ბო და, მი კა ვშ ირ დე ბო
და და კო ნტ აქ ტე ბს მთ ხო ვდა. 

– გა მო ძი ებ ამ და გკ ით ხათ?
– დი ახ, გლ და ნინა ძა ლა დე ვის 

გა ნყ ოფ ილ ებ აში და მკ ით ხეს. რო
გო რც იქ მი თხ რეს, 400 ავ ტო მო
ბი ლი ჰყ ავ და წა ყვ ან ილი. თა ვი
დან ნო რმ ალ ურ ად იხ დი და ქი რას, 
ალ ბათ, ნდ ობ აში შე დი ოდა. ერთ 
მშ ვე ნი ერ დღ ეს კი გა უჩ ინ არ და. 
„გა და აგ დო“ უა მრ ავი ად ამ ია ნი. 

რო გო რც მი თხ
რეს, 23 დე კე მბ
ერს და ტო ვა ქვ

ეყ ანა. 
– და ეს ხა ლხი არ და ინ ტე რე

სდა, რა მი ზნ ით მი ჰყ ავ და ამ დე
ნი მა ნქ ანა?

– ეუ ბნ ებ ოდ ათ, მე იქ ში და გა
ნვ ად ებ ას ვა კე თებ და ამ ით გა რკ
ვე ულ მო გე ბას ვნ ახ ულ ობო. იმ
დე ნად ჩა ხლ არ თუ ლი სქ ემა აა წყო 
ამ კა ცმა, რომ კა ნო ნი ერი მე სა კუ
თრ ეე ბი სა კუ თარ ავ ტო მო ბი ლე
ბს ვერ იბ რუ ნე ბენ, უმ ეტ ეს ობ ამ 
არც კი იც ის, სად არ ის მა თი ავ
ტო მო ბი ლი. ის ად ამ ია ნე ბი, ვი ნც 
რა გი მო ვი სგ ან იყ იდ ეს მა ნქ ან ები, 
უა რს ამ ბო ბენ მის და ბრ უნ ებ აზე, 
ჩვ ენ ფუ ლი გვ აქ ვს გა და ხდ ილ იო. 
ერთერთ და ზა რა ლე ბუ ლს ფი
წლ ით გა მო უდ გ ნენ და თა ვდ ას
ხმ ის მც დე ლო ბა საც კი ჰქ ონ და 
ად გი ლი. მა თი პო ზი ცი აც გა სა გე
ბია – ფუ ლი გა და იხ ად ეს, მა გრ ამ 
იმ ხა ლხ მა რა და აშ ავა, ვი საც ძვ
ირ ად ღი რე ბუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბი 
ასე თა ღლ ით ურ ად წა არ თვ ეს. ვა
რკ ეთ ილ ში ცხ ოვ რო ბს ერ თი პი
რო ვნ ება, ვი ნმე კო ბა, რო მე ლს აც 

მა ნქ ან ები ჩა მო ჰყ ავს. მხ ოლ ოდ 
მი სგ ან 30 მა ნქ ანა ჰყ ოლ ია 

წა ყვ ან ილი. წა რმ ოი დგ ინ
ეთ, რა მხ ელა ზა რა ლია. 

გო ჩა გვ ელ ეს ია ნი, 
და ზა რა ლე ბუ ლი:

– ამ პი რო ვნ ებ ამ 
ას ეთი თა ღლ ით ობ ით 

6800 ლა რით მა ზა
რა ლა. წა იყ ვა ნა 

ჩე მი მა ნქ ანა 
და დღ ეს აც 
ვერ ვპ ოუ
ლობ, სად არ
ის. გა მო ძი ება 
არ აფ ერს ამ

ბო ბს. იძ ახ იან, 
ვი ძი ებ თო, მა გრ ამ 

რას იძ იე ბენ, ვერ გე ტყ ვით. ჩე მს
ავ ით ას ობ ით ად ამ ია ნი ჰყ ოლ ია 
„გა და გდ ებ ული“. ყო ვე ლდ ღე და
ვდ ივ არ, ვე ძებ ჩე მს მა ნქ ან ას, მა
გრ ამ უშ ედ ეგ ოდ.  

და ზა რა ლე ბუ ლე ბი უკ მა ყო ფი
ლე ბას გა მო თქ ვა მენ სა გა მო ძი
ებო მო ქმ ედ ებ ებ ით. მა თი თქ მით, 
გა მო ძი ება ვე რც ბრ ალ დე ბუ
ლის მი მა რთ სა ერ თა შო რი სო 
ძე ბნ ის გა მო ცხ ად ებ ას და 
ვე რც კუ თვ ნი ლი ავ ტო მო
ბი ლე ბის მა თთ ვის და
ბრ უნ ებ ას ახ ერ ხე ბს. 
პო ლი ცი ის გა ნყ ოფ
ილ ებ აში კი ამ თე
მა ზე კო მე ნტ არს 
არ აკ ეთ ებ ენ. 

გა მო მძ იე ბე ლი ია ლი პა რტ ელ ია ნი 
და ზა რა ლე ბუ ლე ბს სა კუ თა რი პრ
ეტ ენ ზი ებ ის წე რი ლო ბით ჩა მო ყა
ლი ბე ბას ურ ჩე ვს. 

ია ლი პა რტ ელ ია ნი, გა მო მძ
იე ბე ლი: „თუ გა ნმ ცხ ად ებ ლე ბს 
აქ ვთ პრ ეტ ენ ზია, რომ არ ხდ ება 
სა ქმ ის გა მო ძი ება, არ სე ბო ბს წე

რი ლო ბი თი ფო რმა და შე უძ ლი
ათ წე რი ლო ბით მო გვ მა რთ ონ. 

შე სა ბა მის გა და წყ ვე ტი ლე
ბას მი იღ ებ ენ ზე მდ გო მი 

ორ გა ნო ები. ამ სა ქმ ეს
თან და კა ვშ ირ ებ ით 

გა მო ძი ება მი მდ ინ
არ ეო ბს და სხ ვას 

ვე რა ფე რს მო გა
ხს ენ ებთ“.

საავტომობილო აფერა
თაღლითური სქემით 

ათეულობით მოქალაქე 
დაზარალდა, საერთო 

ჯამში კი 400-მდე 
ავტომობილი 

დაიკარგა

EXCLUSIVE
ნინო წიკლაშვილი: „მან 

საკუთარი კონტაქტები დაამყარა 
იმპორტიორებთან და მათგან 

მიჰყავდა მანქანები. შიგადაშიგ, 
თუ ახალი ავტომობილი 

გამოჩნდებოდა, მიკავშირდებოდა 
და კონტაქტებს მთხოვდა“

იძებნება

„თუ 
განმცხა

დებლებს აქვთ 
პრეტენზია, რომ არ 

ხდება საქმის გამოძიება, 
არსებობს წერილობითი 
ფორმა და შეუძლიათ, 

წერილობით მოგვმართონ“
ნი ნო წი კლ აშ ვი ლი
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„პრაიმტაიმის“  სკანდალური სტატია და 5 
წლის შემდეგ გამოქვეყნებული ჩანაწერები

როგორ 
ამზადებდა 

ოქრუაშვილი სისხლიან 
გადატრიალებას და რას 
ფიქრობს დღეს შალვა 
რამიშვილი, რომელმაც 
სკანდალურ სტატიას 

სპეციალური 
გადაცემა 
მიუძღვნა?

მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

2011 წე ლს „პრ აი მტ აი მში“ გა
მო ქვ ეყ ნე ბულ სტ ატ იას არ გა ვი ხს
ენ ებ დით, რომ არა რა მდ ენ იმე დღ
ის წინ ტე ლე ეთ ერ ით გა მო ქვ ეყ ნე
ბუ ლი ფა რუ ლი აუ დი ოჩ ან აწ ერ ები, 
სა დაც ირ აკ ლი ოქ რუ აშ ვი ლი სა და 
ვა ლე რი ხა ბუ რძ ან იას სა უბ არ ია 
ას ახ ული. „ხე ლი სუ ფლ ებ ის და მხ
ობ ის ოქ როს სც ენ არი“ – ამ სა თა
ურ ით გა მო ქვ ეყ ნე ბულ სტ ატ იას 
მა შინ დი დი გა მო ხმ აუ რე ბა მო ჰყ ვა. 
ჟუ რნ ალ ის ტი შა ლვა რა მი შვ ილი, 
რო მე ლიც იმ დრ ოს ტე ლე კო მპ ან ია 
„მა ეს ტრ ოზე“ გა და ცე მა „აკ რე დი
ტა ცი ის გა რე შე“ს აკ ეთ ებ და, ტე
ლე კა მე რე ბის თა ნხ ლე ბით ოფ ის ში 
გვ ეს ტუ მრა და შე ეც ადა, სტ ატ ია ში 
გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იე ბის 
გა ქა რწ ყლ ებ ას. რა მი შვ ილი სა კუ
თა რი გა და ცე მის მა ყუ რე ბე ლს არ
წმ უნ ებ და, რომ „პრ აი მტ აი მმა“ 
სი სხ ლი ანი გა და ტრ ია ლე ბის 
სც ენ არი უბ რა ლოდ შე თხ ზა 
და სი ნა მდ ვი ლე ში მს გა ვსი 
არ აფ ერი იგ ეგ მე ბო და. 

„რუ სთ ავი 2“ის გა და ცე
მა „არ ჩე ვა ნში“ რა მდ ენ იმე 
დღ ის წინ გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლმა 
ჩა ნა წე რე ბმა კი და ად ას ტუ
რა, რომ მა შინ „პრ აი მტ აი მი“ 
არ ათუ „შე თხ ზულ სც ენ არს“, 
არ ამ ედ რე ალ ურ ინ ფო რმ
აც იას აქ ვე ყნ ებ და. ეს კა რგ ად 
ჩა ნს ირ აკ ლი ოქ რუ აშ ვი ლი სა 
და ვა ლე რი ხა ბუ რძ ან იას სა უბ
არ ში, სა დაც ოქ რუ აშ ვი ლი რუ
სე თის სპ ეც სა მს ახ ურ ებ თან და
ახ ლო ებ ულ ვა ლე რი ხა ბუ რძ ან იას 
სწ ორ ედ ხე ლი სუ ფლ ებ აში მო სვ ლის 
სა კუ თარ გე გმ ას უმ ხე ლს და, ას ევე, 
ად ას ტუ რე ბს იმ ფა ქტ ებს, რის გა
მოც მას თა ვის დრ ოზე ბრ ალი ჰქ ონ
და წა რდ გე ნი ლი. სა უბ არ ია ე.წ. ზი
ლე ბის რე ვო ლუ ცი აზე, რა დრ ოს აც 
სა მა რთ ალ და მც ავ ებ მა სა ხე ლმ წი ფო 
გა და ტრ ია ლე ბის მი ზნ ით შე ძე ნი ლი 
შე ია რა ღე ბა და სხ ვა სა ხის ტე ქნ იკა 
ამ ოი ღეს. 

მე ტი სი ცხ ად ის თვ ის კი დევ ერ
თხ ელ გთ ავ აზ ობთ ამ ონ არ იდს 
„პრ აი მტ აი მში“ გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი 
სკ ან და ლუ რი სტ ატ იი დან:

„და   ან   ონ   სე   ბუ   ლი რე   ვო   ლუ   ცი   ის 
და უა ნო   ნს   ებ   ელი დე   ტა   ლე   ბი. მო  
სკ   ოვი (ამ ჯე რად უკ   ვე) სი   სხ   ლი   ანი 
რე ვო ლუ ცი ის თვ   ის ემ   ზა   დე   ბა. ერთ
ერ   თი ინ ფო   რმ   აც   იით, სა   ინ   ფო   რმ   აც  
იო მხ   არ   და   ჭე   რა „მა   ეს   ტრ   ომ“ უნ   და 
უზ   რუ   ნვ   ელ   ყოს, ოქ რუ აშ ვი   ლის აქ  
ტი   ვი   სტ   ები კი პრ ოვ ოკ აც იე ბი   სთ   ვის 
ემ   ზა   დე   ბი   ან. 

ჩვ   ენი ინ   ფო   რმ   აც   იით, ორი რე
ვო ლუ ცი ური ფლ   ან გ ი დ ან ქუ   ჩა   ში 
პრ ოც ეს ებს პი   რვ   ელ   ად „გრ   ეჩ   იხ   ას“ 
„სა   სტ   ავი“ უხ   ელ   მძ   ღვ   ან   ელ   ებს. ბუ  
რჯ   ან   აძ   ის სა   ხა   ლხო კრ   ებ   ას დრ   ოე  
ბით გვ   ერ   დით ჩა   აჩ   ოჩ   ებ   ენ. გე გმ   ის 
მი   ხე   დვ   ით, ლო   კა   ლურ აქ   ცი   ებს ახ
ალ გა   ზრ   დე   ბის ის ჯგ   უფი და   იწ   ყე   ბს, 
რო მე ლიც წლ   ებ   ის გა   ნმ   ავ   ლო   ბა   ში 
ცნ   ობ   ილ   ია თა ვი   სი რა   დი   კა   ლი   ზმ   ით. 
სა   უბ   არ   ია ჯა   ბა ჯი შკ   არ   ია   ნსა და მის 
ირ   გვ   ლივ შე   მო   კრ   ებ   ილ ბი   ჭე   ბზე, რო  
მლ   ებ   იც ყო   ვე   ლთ   ვის, წა რს ულ შიც 
და ახ   ლაც, „გრ   ეჩ   იხ   ას“ ორ ბი ტა ზე 

მო   ია   ზრ   ებ   იან. ამ ჯგ   უფ   ის მო ნა წი
ლე   ობ   ით, იწ   ყე   ბა ხე   ლი   სუ   ფლ   ებ   ის 
მა ღა ლჩ ინ   ოს   ნე   ბის სა   ხლ   ებ   ში  მი   ვა  
რდ   ნე   ბი. თა   ვდ   ას   ხმ   ის ობ   იე   ქტ   ები წი  
ნა   სწ   არ   აა გა ნს აზ ღვ   რუ   ლი: წყ   ნე   თის 
სა   მთ   ავ   რო   ბო აგ არ აკ ები, სა   ხე   ლმ   წი  
ფო და   წე   სე   ბუ   ლე   ბე   ბი, ცე ნტ რა   ლუ  
რი მა   გი   სტ   რა   ლე   ბი.  ხე ლი სუ ფლ ებ ის 
მხ   რი   დან არ   ას   ან   ქც   ირ   ებ   ული აქ   ცი   ის 

აღ   კვ   ეთ   ას კი უნ   და მო  
ჰყ   ვეს ფა რთ ომ ას   შტ   აბ  
იან მი   ტი   ნგ   ებ   ზე ხა   ლხ  
ის მო პა ტი   ჟე   ბა. გა   მო  
ცხ   ად   დე   ბა კო   ნკ   რე  
ტუ   ლი თა   რი   ღიც... 
აქ სა   ქმ   ეში უკ   ვე ე.წ. 
50ათ   ას   ია   ნი ჯა   რი 
ერ   თვ   ება, რო   მლ   ის 
ფო   რმ   ირ   ებ   ას   აც 
„ქა რთ   ული პა   რტ  
ია“ ბო   ლო რა   მდ  
ენ   იმე თვ   ეა, აქ ტი  
ურ   ად ცდ   ილ   ობს. 
ფა   რთ   ომ   ას   შტ   აბ   ია   ნი 
აქ   ცია ტრ   ად   იც   იუ   ლად 
რუ   სთ   ავ   ელ   ზე, პა რლ ამ   ენ  
ტის წინ იღ   ებს სტ   არ   ტს. პა რა
ლე ლუ   რად ლი   დე   რე   ბი სა   ზო  
გა   დო   ებ   ას სა   მო   ქა   ლა   ქო და  
უმ   ორ   ჩი   ლე   ბლ   ობ   ის   კენ მო
უწ ოდ   ებ   ენ. ერ   თდ   რო   ულ  
ად ხდ   ება რა მდ ენ   იმე სტ  
რა   ტე   გი   ული ობ   იე   ქტ   ისა 
და ცე ნტ   რა   ლუ   რი ქუ   ჩის 
პი   კე   ტი   რე   ბა. „პრ აი მტ
აი   მის“ ინ   ფო   რმ   აც   იით, 
სა   მი   ზნე ობ იე   ქტ   ებს 
შო   რი   საა სა   ქა   რთ   ვე   ლოს 
პა რლ ამ ენ   ტი, პრ   ეზ   იდ   ენ   ტის 

სა   სა   ხლე, „სა ზო გა   დო   ებ   რი   ვი მა   უწ  
ყე   ბე   ლი“. ას   ევე, გა ნი ხი ლე   ბა რკ   ინ  
იგ   ზის გა   და   კე   ტვ   აც. მო ვლ ენ   ებ   ის 
პი   კზე წი   ნა   სწ   არ შე   რჩ   ეუ   ლი ჯგ უფი 
ახ   დე   ნს პრ   ეზ   იდ   ენ   ტის სა   სა   ხლ   ეში შე
ჭრ   ის იმ   იტ   აც   იას, რა დრ   ოს   აც ხდ   ება 
გა სრ ოლა! მშ   ვი   დო   ბი   ანი დე   მო   ნს   ტრ  
ან ტ ე ბ ის მი   მა   რთ ცე   ცხ   ლის გა   ხს   ნა 
უნ   და გა   ხდ   ეს სა ერ თო აჯ   ან   ყე   ბის, მა  
სო   ბრ   ივი არ   ეუ   ლო   ბი   სა და სა   ხა   ლხო 
მღ   ელ   ვა   რე   ბის სა   ბა   ბი. ამ სც ენ არ ის 
ავ   ტო   რე   ბი აქ უკ   ვე სხ   ვა ოპ ოზ იც იუ  
რი ძა   ლე   ბის ჩა   რთ   ვა   საც ვა რა უდ ობ  

ენ. გა თვ   ლა მა   რტ   ივ   ია: ხე ლი სუ
ფლ   ებ   ის მი   ერ გა მო ვლ ენ ილი 

უპ რე ცე   დე   ნტო ვა   ნდ   ალ   იზ   მით 
აღ შფ ოთ ებ ული უბ   რა   ლო 

მო   ქა   ლა   ქე   ები იწ ყე ბენ პო
ლი   ცი   ას   თან და   პი   რი   სპ   ირ  
ებ   ას. ერთერ   თი ვე   რს  

იით, სწ   ორ   ედ ამ არ   ეუ   ლო   ბის 
პე   რი   ოდ   ში იგ   ეგ   მე   ბა სა   ქა   რთ   ვე   ლო   ში 
ამ ბო ხე ბის მთ   ავ   არი ავ   ტო   რის, ირ   აკ  
ლი ოქ რუ   აშ   ვი   ლის ჩა   მო   სვ   ლა, რო   მე  
ლიც ვა   ნო მე რა   ბი   შვ   ილს – ია   რა   ღის 
და   ყრ   ის   კენ, პრ ეზ იდ   ენ   ტს კი პო   სტ   ის 
და   ტო   ვე   ბი   სკ   ენ მო უწ ოდ   ებს. დე   და  
ქა   ლა   ქში მი   მდ   ინ   არე სრ ოლ   ებს თი  
თქ   მის უწ   ყვ   ეტ რე   ჟი   მში გა და სც ემს 
ტე   ლე   კო   მპ   ან   ია „მა   ეს   ტრო“... 

მო   კლ   ედ, ამ გე   გმ   ის ერ   თგ   ულ   ები 
რე ალ   ურ   ად სა   ქა   რთ   ვე   ლო   ში არ   აბ  
ულ ქვ ეყ ნე ბში გა   ნვ   ით   არ   ებ   ული პრ  
ოც   ეს   ებ   ის გა მე   ორ   ებ   ას ვა   რა   უდ   ობ  
ენ. სა   ხი   ფა   თო თა მა შე ბი კი შე   სა   ძლ  
ოა, სა   ბო   ლოო ჯა   მში, სა ერ თოდ არ 
შე   დგ   ეს. პო   ლი   ტო   ლო   გე   ბი არ გა   მო  
რი   ცხ   ავ   ენ, რომ, სა   ნამ „ძა   რღ   ვე   ბში 
სი სხ ლი აჩ   უხ   ჩუ   ხდ   ება“ სა   ზო   გა   დო  
ებ   ამ კი დევ ერ   თი ფა   რუ   ლი ჩა   ნა   წე   რი 
იხ   ილ   ოს“, – წე რდა 2011 წე ლს „პრ
აი მტ აი მი“.

ას ეთი ფა რუ ლი ჩა ნა წე რე ბი მა
რთ ალ ია, 4 წლ ის შე მდ ეგ, მა გრ ამ 
სა ზო გა დო ებ ამ მა ინც იხ ილა. ამ ავე 
ჩა ნა წე რე ბში ოქ რუ აშ ვი ლი და ხა ბუ
რძ ან ია ტე ლე კო მპ ან ია „მა ეს ტრ ოს“ 
და ფი ნა ნს ებ ასა და ვა ნო ჩხ არ ტი შვ
ილ თან კა ვშ ირ ებ ზე სა უბ რო ბენ, რაც 
ას ევე ჩვ ენს მი ერ გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი 
სკ ან და ლუ რი სტ ატ იის ერთერ თი 
მთ ავ არი თე მა გა ხლ დათ. 

„პრ აი მტ აი მი“ და ინ ტე რე სდა ჩა ნა
წე რე ბის გა მო ქვ ეყ ნე ბის შე მდ ეგ 

შე იც ვა ლა თუ არა აზ რი 
ჟუ რნ ალ ის ტმა შა ლვა 
რა მი შვ ილ მა, რო მე
ლიც სტ ატ იის ავ ტო
რს დე ზი ნფ ორ მა ცი ის 
გა ვრ ცე ლე ბა ში მდ ებ
და ბრ ალს. ირ კვ ევა, 
რომ რა მი შვ ილ ის პო
ზი ცია კვ ლა ვაც ურ
ყე ვია. ჟუ რნ ალ ის ტი 
გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი 
ჩა ნა წე რე ბის ავ თე
ნტ ურ ობ ას ეჭ ვის 
თვ ალ ით უყ ურ ებს. 

– შა ლვა, მა ინ
ტე რე სე ბს „არ ჩე
ვა ნში“ გა მო ქვ
ეყ ნე ბულ ჩა ნა
წე რე ბზე რა 

აზ რის ხარ? 
ალ ბათ, გა ხს

ოვს ამ თე მა ზე 
მო მზ ად ებ ულ მა 
სტ ატ იამ თა
ვის დრ ოზე 
შე ნი გა ღი

ზი ან ება გა მო იწ ვია...
 – ეს ჩა ნა წე რე ბი ვნ ახე. რა ხან 

„რუ სთ ავი 2“მა გა უშ ვა ეს სი სუ ლე
ლე, არ ნი შნ ავს იმ ას, რომ, მე მტ ყუ
ანი ვარ და თქ ვენ მა რთ ალი აღ მო
ჩნ დით. და ვი წყ ოთ იმ ით, რომ მა შინ 
თქ ვე ნი გა ზე თიც და „რუ სთ ავი 2“ც 
თხ ზა ვდა რა ღაც ამ ბე ბს. ამ ას ახ ლაც 
აკ ეთ ებს „რუ სთ ავი 2“, რო მე ლიც 
ჩე მთ ვის „ნა ცი ონ ალ ურ მო ძრ აო ბა
სთ ან“ ას ოც ირ დე ბა. ეს ტე ლე ვი ზია 
ახ ლაც ეწ ევა პრ ოვ ოკ აც იულ პრ ოპ
აგ ან დას. 

– ეს სხ ვა თე მაა, მა გრ ამ ჩა ნა წე
რე ბზე რა აზ რის ხარ?

– სრ ული აბ სუ რდ ია. ორი ნა კლ
ებ ად აქ ტუ ალ ური პო ლი ტი კო სი რა
ღაც სი სუ ლე ლე ებ ზე ლა პა რა კო ბს, 
რაც არ აფ ერს ნი შნ ავს. ამ ას არ აქ ვს 
რა იმე მტ კი ცე ბუ ლე ბი თი ბა ზა. მი
მა ჩნ ია, რომ ეს არ ის იმ პრ ოვ ოკ აც
იე ბის გა გრ ძე ლე ბა, რა საც წლ ებ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში მი მა რთ ავ და „რუ სთ
ავი2“. 

– რას გუ ლი სხ მობ პრ ოვ ოკ აც
ია ში? ჩა ნა წე რე ბის ავ თე ნტ ურ ობ
აში გე პა რე ბა ეჭ ვი?

– დი ახ, ეჭ ვი მე პა რე ბა ჩა ნა წე რე
ბის ავ თე ნტ ურ ობ აში და მი მა ჩნ ია, 
რომ რა იმე სე რი ოზ ული და სკ ვნ ებ ის 
გა კე თე ბის სა შუ ალ ებ ას ეს ჩა ნა წე რე
ბი არ იძ ლე ვა.  

– ამ სა უბ არს თა ვად ხა ბუ რძ ან
ია არ უა რყ ოფს?

– ხა ბუ რძ ან ია არ ის ჩვ ენ მი მა რთ 
არ აკ ეთ ილ გა ნწ ყო ბი ლი ქვ ეყ ნის სპ
ეც სა მს ახ ურ ებ ის წა რმ ომ ად გე ნე ლი 
და რა ტომ უნ და მი ვა ნი ჭოთ მის ნა
თქ ვა მს რა იმე მნ იშ ვნ ელ ობა. მი სი მი
ზა ნი ცა ლს ახ აა – პრ ორ უს ული ძა ლე
ბის სა ქა რთ ვე ლოს ხე ლი სუ ფლ ებ აში 
მო ყვ ანა. 

– არ ადა სტ ატ ია ში, რო მე ლმ აც 
შე ნი გა ღი ზი ან ება გა მო იწ ვია, სწ
ორ ედ რუ სულ სც ენ არ სა და პრ ოპ
რუ სუ ლი ძა ლე ბის შე სა ძლო გა აქ
ტი ურ ებ აზე იყო სა უბ არი...  

– შე ნს სტ ატ ია ში ხა ბუ რძ ან ია ზე 
სა ერ თოდ არ იყო სა უბ არი. ის 

ბრ ალ დე ბე ბი, რო მე ლიც შე ნს 
სტ ატ ია ში იყო მო ყვ ან ილი, 

სა რწ მუ ნო იქ ნე ბა ერ თა
დე რთ შე მთ ხვ ევ აში – თუ 

და იდ ება სა სა მა რთ ლო 
გა ნა ჩე ნი და მყ არი 

მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბი 
იმ ისა, რომ ქვ ეყ

ან აში სი სხ ლი ანი 
გა და ტრ ია ლე ბა 

იგ ეგ მე ბო და.

`სრ ული 
აბ სუ რდ ია. 

ორი ნა კლ ებ ად 
აქ ტუ ალ ური 

პო ლი ტი კო სი
 რა ღაც სი სუ ლე ლე ებ ზე 

ლა პა რა კო ბს, რაც არ აფ ერს ნი შნ ავს~

`ეჭ ვი მე პა რე ბა ჩა ნა წე რე ბის ავ თე ნტ ურ ობ აში და 
მი მა ჩნ ია, რომ რა იმე სე რი ოზ ული და სკ ვნ ებ ის 

გა კე თე ბის სა შუ ალ ებ ას ეს ჩა ნა წე რე ბი არ იძ ლე ვა~
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

ტო ტა ლი ზა ტორ „ევ რო პა ბე თის“ 
„თბ ილ ისი ცე ნტ რა ლის“ ფი ლი ალ
მა გა ზეთ „პრ აი მტ აი მი სა“ და „ევ
რო პა ბე თის“ ერ თო ბლ ივ პრ ოე ქტს 
სა მშ აბ ათს უმ ას პი ნძ ლა. აქ ცი ის 
 „ით ამ აშე ვა რს კვ ლა ვთ ან ერ თად“ 
სა ჩხ ერ ის „ჩი ხუ რას“ კა პი ტა ნი, და
ვით ოდ იკ აძე და ამ ავე გუ ნდ ის მო
თა მა შე, გი ორ გი გა ნუ გრ ავა იყ ვნ ენ. 
გა რდა ფე ხბ ურ თე ლე ბი სა, აქ ცი აში 
მო ნა წი ლე ობა „ჯე ოს ტა რის“ გა მა
რჯ ვე ბუ ლმა გი ორ გი სუ ხი ტა შვ ილ
მაც მი იღო. შე ხვ ედ რამ კი სა სი ამ
ოვ ნოდ ჩა ია რა.

და ვით ოდ იკ აძ ეც და გი ორ გი გა
ნუ გრ ავ აც, გა რკ ვე ული პე რი ოდ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში, სა ქა რთ ვე ლოს ფა რგ
ლე ბს გა რეთ თა მა შო ბდ ნენ, ამ იტ ომ 
მა თთ ვის უც ხო არ არ ის გუ ლშ ემ ატ
კი ვა რთ ან შე ხვ ედ რა, მა თთ ვის ავ
ტო გრ აფ ებ ის და რი გე ბა და მს გა ვსი 
შე ხვ ედ რე ბი, რა საც სა ქა რთ ვე ლო ში 
მო კლ ებ ულ ები არ იან რო გო რც ფე ხბ
ურ თე ლე ბი, ისე ქო მა გე ბი.

„ევ რო პა ბე თმა“ ორ ივე სტ უმ რი სთ
ვის სი მბ ოლ ური ბი ლე თე ბი და ამ ზა და, 
რო მე ლზ ეც მათ სა კუ თა რი ფა ვო რი
ტი და ას ახ ელ ეს ჩე მპ იო ნთა ლი გა ზე. 

რო გო რც გი ორ გი გა ნუ გრ ავა გა მო
გვ იტ ყდა, მი სი სა ყვ არ ელი გუ ნდი ინ
გლ ის ური „მა ნჩ ეს ტერ იუ ნა იტ ედ ია“, 
თუ მცა გუ ნდ ის ბო ლო დრ ოი ნდ ელი 
წა რუ მა ტე ბლ ობ ებ ის გა მო ფს ონი ეს
პა ნურ გუ ნდ ზე გა აკ ეთა. „გა ნუ“ იმ ედ
ოვ ნე ბს, რომ წე ლს, ჩე მპ იო ნთა ლი გის 
მო სა გე ბად კა ტა ლო ნი ის „ბა რს ელ
ონა“ ყვ ელ აფ ერს გა აკ ეთ ებს.

გი ორ გი გა ნუ რგ ავა: ჩე მი ფა ვო
რი ტი გუ ნდი „მა ნჩ ეს ტერ იუ ნა იტ ედ
ია“, თუ მცა წე ლს და ვე რც ბო ლო პე
რი ოდ ებ ში, შე დე გე ბით ვერ ვტ რა ბა
ხო ბთ. ჩე მპ იო ნთა ლი გა ზე შე მო რჩ ენ
ილი გუ ნდ ებ იდ ან, მა ინც მგ ონ ია, რომ 
„ბა რს ელ ონ აა“ ფა ვო რი ტი და იმ ედი 
მა ქვს, მო იგ ებს „სი ტი სთ ან“ თა მა შს აც 
და მო მა ვალ მა ტჩ ებ საც წა რმ ატ ებ ით 
გა არ თმ ევს თა ვს. 

ფე ხბ ურ თე ლის პრ ოგ ნო ზი გა მა
რთ ლდა კი დეც, ლუ ის ენ რი კეს შე გი
რდ ებ მა ინ გლ ის ური გუ ნდი გა სვ ლა ზე 
2:1 და ამ არ ცხ ეს, სა ქმე თი თქ მის სა ნა
ხე ვრ ოდ გა აკ ეთ ეს და ახ ლა გა ნმ ეო
რე ბით შე ხვ ედ რა ში უმ ას პი ნძ ლე ბენ 
მა ნჩ ეს ტე რე ლე ბს, სა დაც ფა ვო რი ტის 
სტ ატ უსს, რა სა კვ ირ ვე ლია, „ბა რს ელ
ონა“ ინ არ ჩუ ნე ბს.

თა ნა გუ ნდ ელ ის გან გა ნს ხვ ავ ებ
ით, „ჩი ხუ რას“ კა პი ტა ნი გე რმ ან ული 
გუ ნდ ებ ის გუ ლშ ემ ატ კი ვა რია და ამ 

ქვ ეყ ნის გუ ნდ ებ ის გა მა რჯ ვე ბა უნ
და, თუ მცა, ერ თი ფა ვო რი ტი მა ინც 
გა მო კვ ეთა და სი მბ ოლ ურ ბი ლე თში 
მი უნ ხე ნის „ბა იე რნ ის“ გა მა რჯ ვე ბა 
და აფ იქ სი რა.

და ვით ოდ იკ აძე: ჩე მი ფა ვო რი ტი 
ყვ ელა გე რმ ან ული კლ უბ ია, მა გრ ამ 
მგ ონ ია, რომ მი უნ ხე ნის „ბა იე რნი“ მო
იგ ებს წლ ევ ან დელ წე ლს.

გე რმ ან ელ ებ მა უკ რა ინ აში, დო ნე
ცკ ის „შა ხტ არ თან“ პი რვ ელი მა ტჩი 
ვერ მო იგ ეს. შე ხვ ედ რა გა ტა ნი ლი გო
ლე ბის გა რე შე და სრ ულ და, თუ მცა 
გა ნმ ეო რე ბი თი მა ტჩ ის წინ ფა ვო რი ტი 
მა ინც პეპ გვ არ დი ოლ ას გუ ნდ ია. ასე 
რომ, და ვე ლო დოთ მო ვლ ენ ებ ის გა

ნვ ით არ ებ ას, გა ნმ ეო რე ბი თი შე ხვ ედ
რე ბი 1011 და 17 მა რტს გა იმ არ თე ბა.

და ვით ოდ იკ აძ ეც და გი ორ გი გა
ნუ გრ ავ აც გა რკ ვე ული პე რი ოდ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში უნ გრ ეთ ში თა მა შო ბდ
ნენ, „ოდ ომ“ შე მდ ეგ კა რი ერა აზ ერ ბა
იჯ ან ში გა აგ რძ ელა, უფ რო მო გვ ია ნე
ბით კი გი ორ გი სა მშ ობ ლო ში და ბრ უნ
და სა თა მა შოდ. ორ ივე ფე ხბ ურ თე ლი 
ამ ბო ბს, რომ უც ხო ეთ ში ფე ხბ ურ თი 
გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ებ ის და მა თთ ან შე ხვ
ედ რე ბის გა რე შე წა რმ ოუ დგ ენ ელ ია, 
სა ქა რთ ვე ლო ში კი ამ ის დე ფი ცი ტია. 
„პრ აი მტ აი მსა“ და ტო ტა ლი ზა ტორ 
„ევ რო პა ბე თს“ წა მო წყ ებ ას უწ ონ ებ ენ 
და სუ რვ ილს გა მო თქ ვა მენ, რომ მო
მა ვა ლშ იც ექ ნე ბათ ამ აქ ცი აში მო ნა
წი ლე ობ ის მი ღე ბის სა შუ ალ ება.

რო გო რც გი ორ გი გა ნუ გრ ავა ამ
ბო ბს, ქა რთ ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე ბი არ 
არ იან გა ნე ბი ვრ ებ ული გუ ლშ ემ ატ კი
ვა რთ ან შე ხვ ედ რე ბით, აქ ცი ამ კი მა
სშ ტა ბუ რი სა ხე უნ და მი იღ ოს.

გი ორ გი გა ნუ გრ ავა: პი რვ ელ რი
გში, ძა ლი ან მი ხა რია დღ ეს აქ ყო ფნა. 
მი ვე სა ლმ ები და ძა ლი ან კა რგ ია გუ
ლშ ემ ატ კი ვა რთ ან ურ თი ერ თო ბა თა

ვად ფე ხბ ურ თე ლე ბი სთ ვი საც, რომ 
უფ რო გა ეც ნო. მი ვე სა ლმ ები ამ წა მო
წყ ებ ას, მი ხა რია, რომ ვმ ონ აწ ილ ეობ. 
კა რგი იქ ნე ბო და, რომ ას ეთი აქ ცი ები 
უფ რო მა სშ ტა ბუ რი ყო ფი ლი ყო. ქა
რთ ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე ბი არ არ იან 
გა ნე ბი ვრ ებ ული გუ ლშ ემ ატ კი ვა რთ ან 
შე ხვ ედ რით. ამ სა ხით რომ მა ინც ხდ
ება, ეს უფ რო კა რგ ია. იმ ედ ია, უფ რო 
ფა რთო მა სშ ტა ბი ანი იქ ნე ბა და ჩვ ენც 
მზ ად ვა რთ მო ნა წი ლე ობ ის მი სა ღე
ბად.

„ჩი ხუ რას“ კა პი ტა ნი ამ ბო ბს, რომ 
წა მო წყ ება ძა ლი ან კა რგ ია, რა დგ ან 
ამ ის გა რე შე ფე ხბ ურ თი არც ერთ ქვ
ეყ ან აში არ არ სე ბო ბს, ხა ლხ თან კო მუ
ნი კა ცია კი უხ არ ია.

და ვით ოდ იკ აძე: 
„ვი ტყ ვი იმ ას, რომ ძა ლი ან კა რგ

ია, რაც ტა რდ ება, რა დგ ან ფე ხბ ურ თი 
ამ ის გა რე შე არ არ სე ბო ბს, არც ერთ 
ქვ ეყ ან აში. ჩვ ენი მხ რივ, ძა ლი ან გა ხა
რე ბუ ლე ბი ვა რთ, რომ დღ ეს აქ მო გვ
იწ ვი ეთ და გუ ლშ ემ ატ კი ვა რთ ან კო
მუ ნი კა ცია შე დგა. ალ ბათ, რაც უფ რო 
მა სშ ტა ბუ რი იქ ნე ბა, მით უკ ეთ ესი“.

აქ ცი აში მო ნა წი ლე ობა მი იღო ქა
რთ ული ფე ხბ ურ თის დი დმა გუ ლშ

ემ ატ კი ვა რმა, მო მღ ერ ალ მა გი ორ გი 
სუ ხი ტა შვ ილ მა, რო მე ლმ აც გა თა მა
შე ბა ში ბუ რთ იც მო იგო და მე გო ბრ
ებ ის გან სა მა ხს ოვ რო ავ ტო გრ აფ ებ იც. 
რო გო რც „ჯე ოს ტა რის“ ტრ იუ მფ ატ
ორი ვა რს კვ ლა ვი ამ ბო ბს, ქა რთ ული 
ფე ხბ ურ თის მა ღალ ნი შა მდე ას აწ ევ ად 
აუ ცი ლე ბე ლია ყვ ელა კლ უბ მა სა კუ
თა რი ფანკლ უბი ჩა მო აყ ალ იბ ოს და 
სი სტ ემ ატ ური შე ხვ ედ რე ბი გა მა რთ
ოს. კო ნკ რე ტუ ლად ამ წა მო წყ ებ აზე 
კი და დე ბი თი აზ რი საა და სუ რვ ილს 
გა მო თქ ვას, რომ ის შო უს ელ ემ ენ ტე
ბით გა ფო რმ დეს.

„ჩე მი პა სუ ხი ბა ნა ლუ რი იქ ნე ბა, 
მა გრ ამ უნ და ით ქვ ას, რომ აუ ცი ლე
ბე ლია ას ეთი შე ხვ ედ რე ბი. მო ვუ წო
დებ კლ უბ ებ საც, რომ სა ფე ხბ ურ თო 
ფანკლ უბ ები ჩა მო აყ ალ იბ ონ და ეუ
რთ იე რთ ონ გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ები ფე ხბ
ურ თე ლე ბს, რა თა უფ რო მე ტი მა ყუ
რე ბე ლი მი ვი დეს სპ ორ ტულ ღო ნი სძ
იე ბე ბზე. რაც შე ეხ ება ამ კო ნკ რე ტულ 
აქ ცი ას, მი ვე სა ლმ ები. მეც მი ვი ღე 
მო ნა წი ლე ობა. მო გი წო დე ბთ, გა აგ რძ
ელ ოთ, უფ რო მა სშ ტა ბი ანი გა ხა დოთ 
და შო უს ელ ემ ენ ტე ბით გა აფ ორ მოთ, 
ჩვ ენც ყვ ელ აფ ერს გა ვა კე თე ბთ იმ ის

დავით ოდიკაძე და გიორგი განუგრავა - გვიხარია, გულშემატკივართან კომუნიკაცია რომ შედგა

„ვიტყვი იმას, რომ ძალიან 
კარგია, რაც ტარდება, 

რადგან ფეხბურთი ამის 
გარეშე არ არსებობს, არც 

ერთ ქვეყანაში“

დავით ოდიკაძე:  
„ჩემი ფავორიტი 
ყველა გერმანული 
კლუბია, მაგრამ 
მგონია, რომ 
მიუნხენის 
„ბაიერნი“ მოიგებს 
წლევანდელ წელს“

გიორგი განუგრავა:  
„ჩემპიონთა ლიგაზე 

შემორჩენილი 
გუნდებიდან, 

მაინც მგონია, რომ 
„ბარსელონაა“ 

ფავორიტი და იმედი 
მაქვს, მოიგებს 

„სიტისთან“ თამაშსაც 
და მომავალ მატჩებსაც 

წარმატებით 
გაართმევს თავს“
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თვ ის, რომ ქა რთ ული ფე ხბ ურ თი იყ
ოს მა ღალ ნო ტზე“.

„პრ აი მტ აი მი სა“ და ტო ტა ლი ზა
ტორ „ევ რო პა ბე თის“ ერ თო ბლ ივი 
პრ ოე ქტ ის ფა რგ ლე ბში ეს უკ ვე მე
13  შე ხვ ედ რა იყო, სა დაც ქა რთ ველ 
გუ ლშ ემ ატ კი ვა რს სა შუ ალ ება მი ეცა 

გა ეც ნო ქა რთ ული ფე ხბ ურ თის ვე ტე
რა ნი და მო მა ვა ლი ვა რს კვ ლა ვე ბი. პრ
ოე ქტ ის ფა რგ ლე ბში „ევ რო პა ბე თის“ 
თბ ილ ის ისა და რე გი ონ ებ ის ფი ლი ალ
ებ ში სტ უმ რად უკ ვე იმ ყო ფე ბო დნ ენ: 
გო ჩა ჯა მა რა ული, მი ხე ილ ყა ვე ლა
შვ ილი, ალ ექ სა ნდ რე ია შვ ილი, და ვით 
მუ ჯი რი, ლე ვან კო ბი აშ ვი ლი, გი ორ გი 
და თუ ნა იშ ვი ლი, დი მი ტრი ტა ტა ნა შვ
ილი, გი ორ გი გა ბე და ვა, გია მე გრ ელ
აძე, ზუ რა იო ნა ნი ძე, გი ორ გი ილ ურ
იძე, გი ვი კვ არ აც ხე ლია, გი ორ გი ფო
ფხ აძე, ლა დო ბუ რდ ული, და ვით სი რა
ძე, ლა შა ჯა კო ბია, ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ
ირ ვე ლი, ზუ რა ბა თი აშ ვი ლი, და ჩი ფო
ფხ აძე, და ჩი ცნ ობ ილ აძე და „თბ ილ ისი 
ცე ნტ რა ლში“ გა მა რთ ული შე ხვ ედ რის 
შე მდ ეგ ამ სი ას და ვით ოდ იკ აძე და გი
ორ გი გა ნუ გრ ავ აც და ემ ატ ნენ. რაც 
მთ ავ არ ია, შე ხვ ედ რის შე მდ ეგ ყვ ელა 
ფე ხბ ურ თე ლი, მათ შო რის ის ეთ ები, 
რო გო რიც არ იან ლე ვან კო ბი აშ ვი ლი, 
ალ ექ სა ნდ რე ია შვ ილი, ლა შა ჯა კო ბია 
და სხვ. ამ ბო ბდ ნენ, რომ მა თი ხა ნგ
რძ ლი ვი კა რი ერ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში სა
ქა რთ ვე ლო ში არ ცე რთ ხელ ყო ფი ლა 
შე მთ ხვ ევა, რომ გუ ლშ ემ ატ კი ვა რს 
შე ხვ ედ რო დნ ენ, მათ გა სა უბ რე ბო დნ
ენ და მა თთ ვის ავ ტო გრ აფ ები და ერ
იგ ებ ინ ათ.

თუ კი ზა ფხ ულ ში, მს ოფ ლიო ჩე
მპ იო ნა ტის მი მდ ინ არ ეო ბი სას ფე ხბ
ურ თე ლე ბი ფს ონს მს ოფ ლიო ჩე მპ
იო ნა ტზე დე ბდ ნენ, ახ ლა ჩე მპ იო ნთა 
ლი გის ფა ვო რი ტის და სა ხე ლე ბა 
უწ ევთ. სულ, ევ რო პის ყვ ელ აზე 
პრ ეს ტი ჟუ ლი სა კლ უბო ტუ რნ ირ ის 
ფა რგ ლე ბში და გე გმ ილი შე ხვ ედ რე
ბი დან, შე მდ ეგი გუ ნდ ები გა მო იკ ვე
თენ.

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, გი ორ გი გა ნუ გრ ავა;

მი უნ ხე ნის „ბა იე რნი“ – გი ორ გი და
თუ ნა იშ ვი ლი, დი მი ტრი ტა ტა ნა შვ ილი, 
და ვით ოდ იკ აძე;

ლო ნდ ონ ის „ჩე ლსი“ – გი ვი კვ არ აც
ხე ლია;

შე ხვ ედ რა „ევ რო პა ბე თის“ „თბ
ილ ისი ცე ნტ რა ლის“ ფი ლი ალ ში და
სრ ულ ებ ულ ია. შე მდ ეგი შე ხვ ედ რა 
„ევ რო პა ბე თის“ კო სტ ავ ას ფი ლი ალ ში 
შე დგ ება, სა დაც გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი გი
ორ გი მი ქა ბე რი ძე სა და გი ორ გი ცხ ად
აი ას შე ხვ დე ბა.

დავით ოდიკაძე და გიორგი განუგრავა - გვიხარია, გულშემატკივართან კომუნიკაცია რომ შედგა

`ქართველი 
ფეხბურთელები არ 

არიან განებივრებული 
გულშემატკივართან 

შეხვედრით. ამ სახით 
რომ მაინც ხდება, 
ეს უფრო კარგია. 

იმედია, უფრო ფართო 
მასშტაბიანი იქნება 
და ჩვენც მზად ვართ 

მონაწილეობის 
მისაღებად~

EXCLUSIVE

„მივესალმები ამ წამოწყებას, მიხარია, რომ 
ვმონაწილეობ. კარგი იქნებოდა, რომ ასეთი 

აქციები უფრო მასშტაბური ყოფილიყო“ 
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დაპირისპირება მიწის 
ნაკვეთის გამო

ხა თუ ნა მგ ალ ობ ლი შვ ილი

 მი წის ნა კვ ეთი, რო მლ ის გა მოც 
და ვა დღ ემ დე გრ ძე ლდ ება, ორ და
პი რი სპ ირ ებ ულ მხ არ ეს შო რის 
ახ ალ ეტ აპ ზე გა და დის. 2011 წე
ლს გო გი ტა აფ ცი აუ რსა და თა მარ 
კო სტ ავ ას შო რის სა ქმ ია ნი პა რტ
ნი ორ ობ ით და წყ ებ ული ურ თი ერ
თო ბა მა ლე ვე და იძ აბა, სა ბო ლო
ოდ კი სა სა მა რთ ლო პრ ოც ეს ებ ში 
გა და იზ არ და.  1600 კვ ად რა ტუ ლი 
მი წის ფა რთ ის გა მო ერ თმ ან ეთს, 
ერ თი მხ რივ, გო გი ტა აფ ცი აუ რი 
და, მე ორე მხ რივ, თა მარ კო სტ ავა 
და მი სი მე უღ ლე და უპ ირ ის პი რდ
ნენ. აფ ცი აუ რი ამ ტკ იც ებს რომ მას 
მი წის ნა კვ ეთი იძ ულ ებ ით გა და აფ
ორ მე ბი ნეს, მე ორე მხ არე კი პი რო
ბას დე ბს, რომ ცი ლი სწ ამ ებ ის გა მო 
აფ ცი აუ რის წი ნა აღ მდ ეგ სა ჩი ვა რს 
შე იტ ანს.

„პრ აი მტ აი მი“ და პი რი სპ ირ ებ
ული მხ არ ეე ბის პო ზი ცი ებს გთ ავ
აზ ობთ.

გო გი ტა აფ ცი აუ რი, და ზა რა ლე
ბუ ლი:

– მე მქ ონ და 1600 კვ ად რა ტუ ლი 
მი წის ნა კვ ეთი ყი ფშ იძ ის ქუ ჩა ზე. ვე
ძე ბდი პა რტ ნი ორს ან ინ ვე სტ ორს, 
რო მე ლთ ან ერ თა დაც ამ მი წა ზე  ავ
აშ ენ ებ დი. 2010 წე ლს ამ მი ზნ ით 
გა ვი ცა ნი თა მარ კო სტ ავა, მო ვი ლა
პა რა კეთ, რომ მშ ენ ებ ლო ბი სთ ვის 
სა ჭი რო ყვ ელ ან აირ სა ბუ თე ბს თა ვად 
მო აგ ვა რე ბდა. პი რვ ელ ად ერ თად წა
ვე დით მე რი აში, შე ვხ ვდ ით მთ ავ არ 
არ ქი ტე ქტ ორს, შე მდ ეგ თა ვად აგ
ვა რე ბდა ყვ ელ ან აირ სა ქმ ეს და მო
გვ ია ნე ბით გა ირ კვა, რომ მე რი აში, 
ყვ ელა სა ბუ თზე, რა ზეც ხე ლი იყო 
მო სა წე რი, ჩემ მა გი ვრ ად აწ ერ და ხე
ლს.  ჩვ ენ ებ ის მი ცე მი სას პი რდ აპ ირ 
მი ვუ თი თე, რო მელ დო კუ მე ნტ ზეა 
გა ყა ლბ ებ ული ჩე მი ხე ლმ ოწ ერ ები და 
პი რდ აპ ირ ვა სა ხე ლებ გა მყ ალ ბე ბლ
ის სა ხე ლსა და გვ არს. ჩა ატ არ ონ ექ
სპ ერ ტი ზა და და რწ მუ ნდ ებ იან, რომ 
სი მა რთ ლეს ვა მბ ობ.  ერ თო ბლ ივი 
სა ქმ ია ნო ბის და წყ ებ იდ ან ორ იო დე 
თვ ეში მი თხ რა, რომ ამ ერ იკ იდ ან ინ
ვე სტ ორი და ინ ტე რე სდა მი წის ნა კვ
ეთ ით და სა ჭი რო იყო კო ნკ რე ტუ ლი 
სა მუ შა ოე ბის ჩა ტა რე ბა. სა მუ შა
ოე ბს კი სა კმ აოდ სო ლი დუ რი 
თა ნხ ები სჭ ირ დე ბო და. 

შე მო მთ ავ აზა, რომ ბა ნკ იდ ან უნ და 
აგ ვე ღო კრ ედ იტი, თუ მცა, ჩე მი ხე
ლფ ას იდ ან გა მო მდ ინ არე, მე ამ ას 
ვერ მო ვა ხე რხ ებ დი. სწ ორ ედ ამ ის 
შე მდ ეგ შე ვხ ვდ ით თა მარ კო სტ ავ ას 
მე უღ ლეს, რე ზო სტ ურ უას. სტ ურ
უამ თა ვის მდ ივ ანს და უძ ახა, სო ფიო 
ქა თა მა ძეს, და მო ილ აპ არ აკ ეს, რომ, 
რა დგ ან მას მა ღა ლი ხე ლფ ასი ჰქ ონ
და, კრ ედ იტ იც მას უნ და გა მო ეტ ანა 
და ჩე მი მი წაც მა სზე უნ და გა და ფო
რმ ებ ულ იყო. 

– მი წა რა ტომ?
–  ბა ნკს კრ ედ იტი რომ გა ეცა, 

მი ზნ ობ რი ობა უნ და ეჩ ვე ნე ბი ნა. მი
ზნ ობ რი ობა კი მი წის ყი დვა იყო. მე 
ამ აზე უა რი გა ნვ აც ხა დე. ამ ის შე მდ
ეგ და მი ბა რეს პი რვ ელ ად სტ ურ უას 
ოფ ის ში, სა დაც შე დგა სა უბ არი ჩვ ენს 
შო რის. მე კვ ლავ უა რი ვუ თხ არი. სტ
ურ უას ოფ ის ში შე ხვ ედ რის შე მდ ეგ 
და მი ბა რეს მა სთ ან აგ არ აკ ზე, წა ვკ ის
ში. რო დე საც ად გი ლზე მი ვე დი, იყო 
მუ ქა რა. ის ეთი სი ტუ აც ია შე იქ მნა 
რომ  ჩა თრ ევ ას ჩა ყო ლა ვა მჯ ობ ინე. 
და ვთ ან ხმ დი, ნა სყ იდ ობ ის ხე ლშ ეკ
რუ ლე ბა გა კე თდა,  გა და ვუ ფო რმე.

– ჩა დო მა რთ ლაც ინ ვე სტ იც ია 
ამ ერ იკ ელ მა ინ ვე სტ ორ მა?

– ამ ამ ბი დან რა მდ ენ იმე თვე ისე 
გა ვი და, არ ავ ინ გა მო ჩე ნი ლა. თა ვი
დან ხშ ირ ად მი ვდ იო დი და ვკ ით ხუ
ლო ბდი ამ ბა ვს, შე მდ ეგ, რო ცა სი ტუ
აც ია და იძ აბა ჩვ ენ შო რის, უფ რო იშ
ვი ათ ად ვხ ვდ ებ ოდი. არც ამ ერ იკ ელი 
ინ ვე სტ ორი ჩა ნდა და არც მი წის გა
დმ ოფ ორ მე ბა ზე მთ ან ხმ დე ბო დნ ენ. 
რო გო რც კი მი წის და ბრ უნ ება მო ვთ
ხო ვე, სტ ურ უაც და მი სი მე უღ ლეც 
და მე მა ლნ ენ და სო ფო ქა თა

მა ძის მე უღ ლე, ზვ იად ჩო ხე ლი გა მო
უშ ვეს, რო მე ლმ აც მი თხ რა, 25 ათ ას 
დო ლა რს ახ ლა ვე მო გც ემო.

– ამ ფუ ლს მი წის სა ნა ცვ ლოდ 
გა ძლ ევ დათ?

– არა, სა ნამ ინ ვე სტ ორი გა მო ჩნ
დე ბა, პრ ობ ლე მე ბის მო სა გვ არ ებ
ლად აი ღე და მე რე კი დევ და ვი ლა პა
რა კო თო. უა რი ვუ თხ არი. უა რმა ძა
ლი ან გა აღ იზ ია ნა და მი თხ რა, თუ გგ
ონ ია, იმ ას გა მო იყ ენ ებ, ხე ლშ ეკ რუ
ლე ბით ათი დღ ის ვა და ში ფუ ლი რომ 
უნ და მი გე ღო ჩვ ენ გან, ცდ ებ იო,. მათ 
ნა სყ იდ ობ იდ ან ათი დღ ის ვა და ში, წე
სით, თა ნხა უნ და მო ეც ათ და სწ ორ
ედ ამ მი ზე ზით შე ვი ტა ნე სა ჩი ვა რი. 
პი რვ ელ ივე სა სა მა რთ ლო პრ ოც ესი 
გა და იდო გა ურ კვ ევ ელი ვა დით. ამ ას
ობ აში ჩე მი მი წის ნა კვ ეთი გა და ფო
რმ და მე სა მე პი რზე, ზვ იად ნა ზღ აი
ძე ზე.  რო გო რც შე მდ ეგ გა ვა რკ ვიე, 
ამ პი რო ვნ ებ ას და სო ფო ქა თა მა ძის 
მე უღ ლეს ერ თმ ან ეთ თან  ნა თელმი
რო ნი აკ ავ ში რე ბდ ათ. ნა ზღ აი ძეს ყო
ვე ლგ ვა რი  ფუ ლის გა და ხდ ის გა რე შე 
ერთ სა ათ ში გა და უფ ორ მეს სრ ული 
სა კუ თრ ებ ის უფ ლე ბით, ანუ ნა ზღ
აი ძეს უფ ლე ბა ჰქ ონ და ამ მი წის 
გა ნკ არ გვ ის, შე ეძ ლო გა ჩუ ქე ბა, 
გა ყი დვა და ასე შე მდ ეგ. მი თი
თე ბუ ლი იყო, რომ ამ პი რო
ვნ ებ ას გა ნვ ად ებ ით უნ და 
გა და ეხ ადა მი წის სა ფა სუ
რი. მათ სპ ეც ია ლუ რად გა
აჩ ინ ეს სა ქმ ეში მე სა მე, კე
თი ლს ინ დი სი ერი მყ იდ ვე
ლი, რომ ჩე მთ ვის უფ რო 
გა რთ ულ ებ ულ იყო მი წის 
და ბრ უნ ებ ის პრ ოც ესი. ამ 
ფა ქტ ის შე მდ ეგ ქა თა მა ძის 
მე უღ ლემ, ზვ იად ჩო ხე ლმა 
პი რდ აპ ირ მი თხ რა, ახ ლა სა
დაც გი ნდა, იქ გვ იჩ ივ ლე, ნა
ზღ აი ძის და სა აპ ელ აც იო სა
სა მა რთ ლო ში მო სა მა რთ ლე აო. 
სა სა მა რთ ლოს მე ორე პრ ოც ესი 
11 ივ ნი სს ჩა ნი შნა, ჩე მმა ად ვო კა ტმა 
კი მი თხ რა. რომ პრ ოც ეს ზე 12 ივ ნი სს 
უნ და გა მო ვც ხა დე ბუ ლი ყა ვი, რო დე
საც სა სა მა რთ ლო ში მი ვე დი. აღ მო
ჩნ და, რომ ერ თი დღ ით და ვი გვ ია ნე. 
სა სა მა რთ ლო პრ ოც ესი ჩა ტა რე ბუ ლა 
და და უს წრ ებ ელი გა და წყ ვე ტი ლე
ბაც გა მო უტ ან ია – სა ქმ ის გა ნუ ხი ლვ
ელ ად და ტო ვე ბის. 

– ად ვო კა ტმა მი ზა ნმ იმ არ თუ
ლად მო გა ტყ უათ?

– დი ახ, ვფ იქ რობ, ჩე მი ად ვო კა
ტიც მო სყ იდ ული იყო. რო ცა ჩე მს 

ად ვო კა ტს პა სუ ხი მო ვთ ხო ვე, 
მი თხ რა, რა ვქ ნა, რი ცხ ვი 
ამ ერ ია, თუ გი ნდა მო მკ
ალ იო... ბუ ნე ბრ ივ ია, გა და
წყ ვე ტი ლე ბა გა ვა სა ჩი ვრე, 
პი რვ ელი ინ სტ ან ცი იდ ან 
უა რი მო ვი და სა ქმ ის მი ღე
ბა ზე, შე მდ ეგ გა ვა სა ჩი ვრე 
სა აპ ელ აც იო ში, სა დაც ჩე

მი მი წის ახ ალი მფ ლო ბე ლის და მო
სა მა რთ ლედ მუ შა ობ და.  ბა ჟის სა ხით 
გა და სა ხდ ელი მქ ონ და 5 ათ ასი ლა რი. 
ამ ის თვ ის ათი დღ ის ვა და მქ ონ და. ბა
ჟის გა და ხდ იდ ან და ახ ლო ებ ით ათი 
დღ ის შე მდ ეგ სა სა მა რთ ლო ში მო
ვი კი თხე რა ტომ არ ინ იშ ნე ბა პრ ოც
ესი თქო, მი თხ რეს, ბა ჟის გა და ხდ ის 
შე მდ ეგ ქვ ით არი ჩვ ენ თან უნ და წა
რმ ოგ ედ გი ნათ, რა დგ ან არ წა რმ ოა
დგ ინ ეთ, გა და უხ დე ლო ბა ში ჩა გე თვ
ალ ათო. ეს, ბუ ნე ბრ ივ ია, სა აპ ელ აც
იო სა სა მა რთ ლო ში სპ ეც ია ლუ რად 
გა აკ ეთ ეს. უზ ენ აეს სა სა მა რთ ლო ში 
გა ვა სა ჩი ვრე, მა გრ ამ იქ იდ ან აც უა რი 
მი ვი ღე. ამ ის შე მდ ეგ სა ჩი ვა რი შე ვი
ტა ნე ჩე მი ხე ლმ ოწ ერ ებ ის გა ყა ლბ ებ
ის თვ ის, რო მე ლს აც თა მარ კო სტ ავა 
აყ ალ ბე ბდა. ბო ლოს, და ახ ლო ებ ით 
ათი დღ ის წინ, და ვი ნტ ერ ეს დი, რა 
ეტ აპ ზე იყო სა ქმე და პრ ოკ ურ ორ მა 
სი სხ ლის სა მა რთ ლის და ნა შა ულ ის 
ნი შნ ები ვერ გა მო ვკ ვე თე თო. 

თა მარ კო სტ ავ ასა და მი სი მე უღ

ლის ად ვო კა ტი, შა ლვა ხა ჭა პუ რი ძე 
აც ხა დე ბს რომ სა ქმ ის მა სა ლე ბს კა
რგ ად იც ნო ბს და დღ ემ დე ოჯ ახი სწ
ორ ედ მი სი რე კო მე ნდ აც იით დუ მდა. 

შა ლვა ხა ჭა პუ რი ძე, ად ვო კა ტი: 
– მე სა ქმ ის მა სა ლე ბს კა რგ ად 

ვი ცნ ობ, ვი ცი ის პა სკ ვი ლე ბი, რაც 
იწ ერ ებ ოდა, ვი ცი ის პა ტი ვი სა და 
ღი რს ებ ის შე მლ ახ ვე ლი ინ ფო რმ
აც იე ბიც, რო მლ ებ იც იბ ეჭ დე ბო და, 
თუ მცა, ჩე მი რე კო მე ნდ აც იით, ოჯ
ახ მა პა სუ ხი არ გა სცა მათ პა სკ ვი
ლე ბს და რო გო რც ჩა ნს, მე შე ვც დი. 
რა კი ის ევ გრ ძე ლდ ება მა თი მხ რი
დან ცი ლი სწ ამ ება, არ გა მო ვრ იც ხავ, 

რომ ჩვ ენ მა მხ არ ემ სა მა რთ ლე ბრ ივი 
რე აგ ირ ება მო ახ დი ნოს. ეს, რაც შე
ეხ ება პა ტი ვსა და ღი რს ებ ას. ას ევე, 
არ გა მო ვრ იც ხავ, რომ სა მა რთ ალ
და მც ავ ორ გა ნო ებ ში და ვა ყე ნოთ 
ფუ ლის გა მო ძა ლვ ის სა კი თხ იც გო
გი ტა აფ ცი აუ რის მი მა რთ. კი დევ 
ერ თხ ელ ვი მე ორ ებ, მე კა რგ ად ვი
ცნ ობ ამ სა ქმ ის მა სა ლე ბს. მა სა ლე
ბის მი ხე დვ ით, გო გი ტა აფ ცი აუ რის 
გა ნც ხა დე ბის სა ფუ ძვ ელ ზე ჩვ ენი 
მხ არე და იბ არ ეს, და კი თხ ეს, ჩვ ენ 
წა რვ ად გი ნეთ სა თა ნა დო დო კუ მე
ნტ ები, შე სა ბა მი სად, და კი თხ ვი სას 
გა ირ კვა, რომ არ ან აირ იძ ულ ებ ას 
ქო ნე ბის გა სხ ვი სე ბის დრ ოს ად გი ლი 
არ ჰქ ონ ია, არ ან აი რი ყა ლბი დო კუ
მე ნტ ის შე დგ ენ ას ად გი ლი არ ჰქ ონ
ია. მე ტიც, ჩვ ენ მა მხ არ ემ მო ით ხო ვა, 
რომ ჩა ტა რე ბუ ლი ყო სა სა მა რთ ლო 
კა ლი გრ აფ იუ ლი ექ სპ ერ ტი ზა, რო
მე ლიც და ად ას ტუ რე ბდა, რომ არ
ან აი რი დო კუ მე ნტი გა ყა ლბ ებ ული 
არ არ ის, ჩვ ენ მზ ად ვა რთ, ვი თა ნა
მშ რო მლ ოთ გა მო ძი ებ ას თან, ნე ბი
სმ იერ კი თხ ვას გა ვც ეთ პა სუ ხი. თუ
მცა თუ მე ორე მხ არე ყო ვე ლგ ვა რი 
მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბის გა რე შე, ყო ვე

ლგ ვა რი სა ფუ ძვ ლის გა რე შე და
იწ ყე ბს პა ტი ვი სა და ღი რს ებ ის 

შე მლ ახ ვე ლი ინ ფო რმ აც იის 
გა ვრ ცე ლე ბას, მი უხ ედ ავ ად 
ჩვ ენი დი დი პა ტი ვი სც ემ ისა 
მე დი ის მი მა რთ, იძ ულ ებ
ული ვი ქნ ებ ით, სა მა რთ
ლე ბრ ივი წე სით ვი და ოთ 
რო გო რც პა ტი ვი სა და 
ღი რს ებ ის შე ლა ხვ ის თვ
ის, ას ევე, თა ვად გო გი ტა 
აფ ცი აუ რის ჩვ ენ ებ ებ იდ ან 
გა მო მდ ინ არე, და ნა შა ულ

ებ რი ვი ნი შნ ებ ის მი მა რთ
ულ ებ ით აც. 

– ანუ თქ ვე ნი მხ არე აპ ირ
ებს, გო გი ტა აფ ცი აუ რს ცი

ლი სწ ამ ებ ის თვ ის უჩ ივ ლოს?
– იქ იდ ან გა მო მდ ინ არე, რომ ეს 

ად ამ ია ნი სხ ვა და სხ ვა სა ინ ფო რმ აც
იო სა შუ ალ ებ ებ ში ავ რც ელ ებს ინ
ფო რმ აც იას, თი თქ ოს და დგ ენ ილი 
იყ ოს რა იმე გა რე მო ება, რა შიც ჩვ ენ 
არ ან აი რი ბრ ალი არ მი გვ იძ ღვ ის და 
ელ ემ ენ ტა რუ ლად კა ვშ ირ შიც კი არ 
ვა რთ, ვა პი რე ბთ, პა ტი ვი სა და ღი რს
ებ ის შე ლა ხვ ის თვ ის ვუ ჩი ვლ ოთ. რაც 
შე ეხ ება გა მო ძა ლვ ას, ჩვ ენ სხ ვა ნა ირ 
კვ ალ იფ იკ აც იას ვერ მი ვც ემთ ამ ად
ამ ია ნის ქმ ედ ებ ას, რა დგ ან ეს არ ის 
ზე წო ლა, გა მო ძა ლვ ის ფო რმ ები, რო
მე ლს აც სა მა რთ ალი იც ნო ბს. სხ ვა 
გზ ას ეს ად ამ ია ნი არ გვ იტ ოვ ებს. ასე 
ვთ ქვ ათ, სა მა რთ ლე ბრ ივი ფრ ონ ტი 
ორი მი მა რთ ულ ებ ით გა იშ ლე ბა, რო
გო რც სა მო ქა ლა ქო, ას ევე სი სხ ლის 
მი მა რთ ულ ებ ით. ყვ ელ აფ ერს აქ ვს 
ზღ ვა რი. რა კი ეს ად ამ ია ნი მა ინც აგ
რძ ელ ებს ამ გზ ას, მა შინ მი იღ ებს სა
სა მა რთ ლო პრ ოც ესს.

„პირდაპირ მივუთითე, რომელ დოკუმენტზეა 
გაყალბებული ჩემი ხელმოწერები და პირდაპირ 
ვასახელებ გამყალბებლის სახელსა და გვარს“

„არ 
გამოვრიცხავ, რომ 
სამართალდამცავ 

ორგანოებში 
დავაყენოთ ფულის 

გამოძალვის საკითხი 
გოგიტა აფციაურის 

მიმართ“

EXCLUSIVE

გო გი ტა აფ ცი აუ რი

გო გი ტა აფ ცი აუ რი:

შალვა 
ხაჭაპურიძე: 

„დაკითხვისას გაირკვა, 
რომ არანაირ იძულებას 
ქონების გასხვისების 

დროს ადგილი არ 
ჰქონია, არანაირი 

ყალბი დოკუმენტის 
შედგენას 
ადგილი 

არ ჰქონია“
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მი რი ან ბო ქო ლი შვ ილი

სა ზო გა დო ებ ის თვ ის ცნ ობ ილ
ია, რომ პრ ოკ ურ ატ ურ ამ ზუ რაბ 
ვა ზა გა შვ ილ ის სა ქმ ის მთ ავ არ 
მო ტი ვად ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვას 
პი რა დი შუ რი სძ იე ბა და ას ახ ელა. 
პი რვ ელ ად „პრ აი მტ აი მის“ მე
შვ ეო ბით მკ ით ხვ ელი შე იტ ყო ბს 
პო ლი ცი ის ყო ფი ლი მა ღა ლჩ ინ
ოს ნის ძმ ის, ლე ვან ფი რც ხა ლა ვას 
მო სა ზრ ებ ას ამ სა ქმ ის ირ გვ ლივ. 
რა კა ვშ ირი ჰქ ონ და მას ნა რკ ოტ
იკ ებ თან? იც ნო ბდა თუ არა ალ ექ
სა ნდ რე ხუ ბუ ლო ვს და რა ინ ფო
რმ აც იის სა ფუ ძვ ელ ზე და იჭ ირა 
სოდმა 2006 წე ლს? 

სა ნამ ლე ვან ფი რც ხა ლა ვას 
ინ ტე რვ იუს გა გა ცნ ობთ, შე გა ხს
ენ ებთ ბრ ალ დე ბის მხ არ ის პო ზი
ცი ას:

„ყვ ელ აფ ერი და იწ ყო იქ იდ ან, 
რომ 2006 წლ ის 7 აპ რი ლს, სოდის 
თა ნა მშ რო მლ ებ ის მი ერ, ნა რკ ოტ იკ
ული სა შუ ალ ებ ის უკ ან ონო შე ძე ნა
შე ნა ხვ ის ბრ ალ დე ბით და კა ვე ბულ 
იქ ნა ირ აკ ლი ფი რც ხა ლა ვას ძმა 
ლე ვან ფი რც ხა ლა ვა. აღ სა ნი შნ ავ
ია, რომ ლე ვან ფი რც ხა ლა ვას მი ერ 
და ნა შა ულ ის ჩა დე ნის შე სა ხებ ინ
ფო რმ აც ია სა მა რთ ალ და მც ავ ებს, 
მის და კა ვე ბა მდე რა მდ ენ იმე დღ ით 
ად რე მი აწ ოდა მო გვ ია ნე ბით სპ ეც
ოპ ერ აც იის დრ ოს მო კლ ულ მა ალ
ექ სა ნდ რე ხუ ბუ ლო ვმა, რის შე სა
ხე ბაც ცნ ობ ილი გა ხდა ირ აკ ლი ფი
რც ხა ლა ვა სთ ვის. მი სთ ვის, რო გო
რც ში ნა გან სა ქმ ეთა სა მი ნი სტ როს 
მა ღა ლჩ ინ ოს ნი სთ ვის, მი უღ ებ ელი 
აღ მო ჩნ და მი სი თა ნა მდ ებ ობ რი ვი 
ავ ტო რი ტე ტი სა და რე პუ ტა ცი ის 
ამ გვ არი ფო რმ ით სა ფრ თხ ის ქვ ეშ 
და ყე ნე ბა, რის გა მოც გა და წყ ვი ტა, 
ლი კვ იდ აც იის გზ ით, შუ რი ეძ ია მი
სი ძმ ის და კა ვე ბის სა ქმ ეში მთ ავ არ 
ფი გუ რა ნტ ალ ექ სა ნდ რე ხუ ბუ ლო
ვზე“, – ნა თქ ვა მია პრ ოკ ურ ატ ურ ის 
ბრ ალ დე ბის ტე ქს ტში.

თა ვად ლე ვან ფი რც ხა ლა ვა „პრ
აი მტ აი მთ ან“ ექ სკ ლუ ზი ურ ინ ტე
რვ იუ ში აც ხა დე ბს, რომ 2006 წე ლს 
ის არ ათუ ხუ ბუ ლო ვმა, არ ამ ედ მი
სმა ძმ ამ და აჭ ერ ინა. 

ლე ვან ფი რც ხა ლა ვა:
– იყო რა ღაც სი ტუ აც ია. ამ ას 

არც უა რვ ყოფ, რომ რო გო რც 90
იან წლ ებ გა მო ვლ ილი ბე ვრი ჩე მი 
ას აკ ის ბი ჭი, და მო კი დე ბუ ლი ვი ყა ვი 
ნა რკ ოტ იკ ებ ზე. და კა ვე ბის დრ ოს 
აღ მო მა ჩნ და გა რკ ვე ული დო ზა, მა
გრ ამ იმ პე რი ოდ ში ამ დო ზის გა მო 
არ იჭ ერ დნ ენ და მხ ოლ ოდ ად მი ნი
სტ რა ცი ული ჯა რი მის გა და ხდ ით 
შე მო იფ არ გლ ებ ოდ ნენ. და კა ვე ბუ
ლი ვი ყა ვი მო ხმ არ ებ აზე. რო დე საც 
არ გა მი შვ ეს, მი ვხ ვდი, რომ აქ სხ
ვა რა ღა ცა ში იყო სა ქმე. ვი ფი ქრე, 
რომ, ალ ბათ, ჩე მი ძმა იყო გა რე
ული ჩე მს და პა ტი მრ ებ აში. 

– რა ტომ? რა იმე უკ მა ყო ფი ლე

ბა გქ ონ დათ ერ თმ ან ეთ თან?
– ნუ, ირ აკ ლი პო ლი

ცი ელი იყო და, ცხ ად
ია, მი სთ ვის მი უღ
ებ ელ ია მს გა ვსი 
რამ. სულ მე უბ
ნე ბო და, აღ არ 
გა ეკ არო ას ეთ 
რა მე სო. გა ნთ
ავ ის უფ ლე ბის 
შე მდ ეგ სა ერ
თოდ აღ არ გვ
ილ აპ არ აკ ია. 
მა გის შე მდ ეგ 
მა რთ ლაც შე
ვე შვი და ერ
თხ ელ აც არ ვარ 
შე მჩ ნე ული მს გა ვს 
სი ტუ აც ია ში. 

– პრ ოკ ურ ატ ურ ის 
ინ ფო რმ აც იით, პო ლი
ცი აში ალ ექ სა ნდ რე ხუ
ბუ ლო ვმა და გა სმ ინ ათ, რო მე
ლიც პო ლი ცი ის აგ ენ ტი იყო...

– სა ერ თოდ არ ან აი რი შე ხე ბა არ 
მქ ონ ია მაგ პი რო ვნ ებ ას თან. მი სი 
სა ხე ლიც კი არ ვი ცო დი. ერ თა დე
რთ ხელ მკ ით ხა ირ აკ ლიმ, ხომ არ 
იც ნო ბდი ამ ტი პე ბსო. სი ნა მდ ვი
ლე ში მათ შე სა ხებ მხ ოლ ოდ სპ
ეც ოპ ერ აც იის შე მდ ეგ გა ვი გე. რა 
კა ვშ ირი უნ და მქ ონ ოდა მე ხუ ბუ
ლო ვთ ან? ჯერ ერ თი, ძა ლი ან დი დი 
სხ ვა ობა იყო წლ ოვ ან ებ აში, მა სთ ან 
მე არ ვი მე გო ბრ ებ დი. ჩე მი და მა გა
თი წრე ძა ლი ან გა ნს ხვ ავ დე ბა ერ
თმ ან ეთ ის გან. 

– ით ქვა ის იც, რომ თქ ვენ არა 
მხ ოლ ოდ მო მხ მა რე ბე ლი, არ ამ ედ 
ნა რკ ორ ეა ლი ზა ტო რიც იყ ავ ით...

– მა სე უა მრ ავი სი ბი ნძ ურე და იწ
ერა ჩვ ენს ოჯ ახ ზე. იუ რი ვა ზა გა შვ
ილ მა 10 წე ლი და ხა რჯა იმ ის თვ ის, 
რომ ჩვ ენ თვ ის ას ეთი ია რლ იყ ები 
მო ეკ ერ ებ ინა. მა გი სთ ვის მე – ნა
რკ ორ ეა ლი ზა ტო რი, ირ აკ ლი – მკ
ვლ ელი, დე და ჩე მი კი ტრ ეფ იკ იო რი 
იყო. წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ხდ ებ
ოდა მი ზა ნმ იმ არ თუ ლი მუ შა ობა, 
რომ ჩვ ენი ოჯ ახ ის თვ ის ას ეთი იმ
იჯი შე ექ მნა. 

– უშ უა ლოდ ვინ და გა კა ვათ?
– სოდის გა ნყ ოფ ილ ებ ამ. შე მდ

ეგ, რა კი არ გა მა თა ვი სუ ფლ ეს, 
მი ვხ ვდი, რომ ეს ჩე მი ძმ ის პი რა
დი ინ იც ია ტი ვით მო ხდა. პრ ინ ცი
პუ ლად და აჭ ერ ინა ჩე მი თა ვი და 2 
თვე ჩა მკ ეტა. ამ გა დმ ოს ახ ედ იდ ან 
ვფ იქ რობ, რომ სწ ორ ად მო იქ ცა, 
რა დგ ან მას შე მდ ეგ ნა რკ ოტ იკს 
აღ არ გა ვკ არ ებ ივ არ. 

– სა ბო ლო ოდ სა პრ ოც ესო შე
თა ნხ მე ბით გა მო გი შვ ეს?

– კი, სა პრ ოც ესო გა მი ფო რმ და 
და ჯა რი მა გა და ვი ხა დე 5000 ლა
რის ოდ ენ ობ ით. 

– კო რტ ებ ის სპ ეც ოპ ერ აც ია ჩა
ტა რდა თქ ვე ნი და კა ვე ბი დან ერ
თი თვ ის შე მდ ეგ... თქ ვენ ამ ბო ბთ, 

რომ ეს უბ რა ლოდ და მთ ხვ ევ აა?
– სა ერ თოდ არ ვი ცნ ობ დი ამ პი

რო ვნ ებ ას, ას ეთი მტ კი ცე ბუ ლე ბა 
ბუ ნე ბა ში არ არ სე ბო ბს. რო გო რც 
ვი ცი, ხუ ბუ ლო ვი სპ ეც ოპ ერ აც ია
მდე 3 თვ ით ად რე გა ნთ ავ ის უფ
ლდა სა პა ტი მრ ოდ ან. მა ნა მდე ის 

ცი ხე ში იჯ და. რო დის და სად უნ
და და ვა ხლ ოე ბო დი ისე, რომ მა
სთ ან ას ეთი სა ქმ ით ვყ ოფ ილ იყ ავი 
და კა ვშ ირ ებ ული. აბ სუ რდ ია. იმ ის 
გა მო, რომ ირ აკ ლი სთ ვის სა ქმე 
შე ეკ ერ ათ, ამ გა რდ აც ვლ ილ ბი ჭს
აც პო ლი ცი ის აგ ენ ტის ია რლ იყი 
მი აკ ერ ეს. სი ნა მდ ვი ლე ში იც ით, 
რა მო ხდა? პრ ოკ ურ ატ ურ ამ სა ბრ
ალ დე ბო და სკ ვნ აში პი რდ აპ ირ გა
და წე რა ის ჭო რე ბი, რო მე ლს აც აწ 
გა რდ აც ვლ ილი  იუ რი ვა ზა გა შვ ილი 
წლ ებ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ავ რც ელ
ებ და. რო გორ წა რმ ოგ იდ გე ნი ათ, 
ირ აკ ლიმ ჩემ გა მო პო ლი ცი ის 150 
თა ნა მშ რო მე ლი მო ატ ყუა, მათ შო
რის მი ნი სტ რის მო ად გი ლე, და ეს 
ხა ლხი პი რა დი შუ რი სძ იე ბის მი ზნ
ით გა მო იყ ენა? და ეს ყვ ელ აფ ერი 
გა აკ ეთა სუ ბუ ტე ქს ის გა მო, რო მლ
ის ძა ლი ან მც ირე დო ზა აღ მო
მა ჩნ და და რო მე ლიც ჯა რი მას 
ით ვა ლი სწ ინ ებ და? ეს ხომ 
აბ სუ რდ ია. სი ნა მდ ვი ლე ში 
ჩე მს და კა ვე ბა ზე სოდს 
„ნა კო ლი“ მი სცა არა 
ხუ ბუ ლო ვმა, არ ამ ედ 
ჩე მმა ძმ ამ, ირ აკ
ლი ფი რც ხა ლა
ვამ. 

– მა ნა მდე 

პო ლი ცი ას თან პრ ობ ლე მე ბი თუ 
გქ ონ იათ? ან რას სა ქმ ია ნო ბდ ით?

– არ ან აი რი პრ ობ ლე მა არ მქ ონ
ია. ეს იყო ერ თა დე რთი შე მთ ხვ ევა. 
და კა ვე ბუ ლი ვი ყა ვი მც ირე ბი ზნ ეს
ით, თუ მცა ამ ჟა მად უმ უშ ევ არი გა
ხლ ავ ართ. 

– ას ეა თუ ისე, თქ ვე ნს სა ხე
ლს და უკ ავ ში რდა სა ქმე, რო მლ ის 
გა მოც ახ ლა 11 ყო ფი ლი პო ლი
ცი ელ ია და კა ვე ბუ ლი... არ ფი ქრ
ობთ, რომ კო რტ ებ თან რე ალ ურ
ად ძა ლის გა და მე ტე ბას ჰქ ონ და 
ად გი ლი?

– სპ ეც ოპ ერ აც იის დე ტა ლე ბზე 
ვე რა ფე რს გე ტყ ვით. მე არ ვარ ამ 
სა ქმ ის სპ ეც ია ლი სტი, მა გრ ამ რა
მდ ენ ად აც ვი ცი, ეს ოპ ერ აც ია ჩა ტა
რდა კა ნო ნის მო თხ ოვ ნე ბის შე სა ბა
მი სად. და კა ვე ბულ პო ლი ცი ელ ებს 
ჰყ ავთ ოჯ ახ ები. თქ ვენ წა რმ ოი დგ
ინ ეთ, ჩე მი ერ თი უგ უნ ური შე ცდ

ომა გა მო იყ ენ ეს იმ ის თვ ის, რომ 
ამ დე ნი ხა ლხი დღ ეს სა პა ტი

მრ ოში გა მო ეკ ეტ ათ. თქ ვე ნი 
გა ზე თით მი ნდა დი დი ბო

დი ში მო ვუ ხა დო ამ ად
ამ ია ნე ბს, მათ ოჯ ახ ებს 

და და ვპ ირ დე, რომ 
ყვ ელ აფ ერი გა ირ

კვ ევა.

ექსკლუზიური ინტერვიუ ლევან ფირცხალავასთან

რა 
კავშირი 

ჰქონდა ირაკლი 
ფირცხალავას ძმას 

ნარკოტიკებთან და იცნობდა
 თუ არა კორტებთან ჩაცხრილულ 

ალექსანდრე ხუბულოვს?

EXCLUSIVE

„ჩემს დაკავებაზე სოდ-ს „ნაკოლი“ 
მისცა არა ხუბულოვმა, არამედ 

ჩემმა ძმამ, ირაკლი ფირცხალავამ“

„ჩემი ერთი 
უგუნური შეცდომა 

გამოიყენეს იმისთვის, 
რომ ამდენი ხალხი 
დღეს საპატიმროში 

გამოეკეტათ. თქვენი 
გაზეთით მინდა დიდი 
ბოდიში მოვუხადო ამ 

ადამიანებს“

ორშაბათი, 2 მარტი, 2015© ყველა უფლება დაცულია, რედაქციის ნებართვის გარეშე მასალების გამოქვეყნება იკრძალება 39



ნი ნიმ გა თხ ოვ ება გა მო გვ აპ არა. 
ექ ვსი თვ ეა გი ორ გი ალ ავ იძ ეს თან 
ერ თად ცხ ოვ რო ბს. გი ორ გი ყო ფი
ლი ფე ხბ ურ თე ლია და ჩი კა გო ში ცხ
ოვ რო ბს. ჯვ რი სწ ერა სა ბე რძ ნე თში 
უნ დათ. ყვ ელ აფ ერი ოთ ხი წლ ის წინ 
და იწ ყო. გი ორ გიმ ნა თე სა ვის ბა რში 
მო მღ ერ ალი გო გო ნა გა იც
ნო. სი მპ ათ ია მა ში ნვე 
გა ჩნ და. ახ ალ გა ცნ
ობ ილ ებს გა ბუ ტვ
აც მო უს წრ იათ. 
ორ კვ ირ აში 
„და შო რდ ნენ“. 
„18 წლ ის ვი
ყა ვი, ვს წა
ვლ ობ დი და 
ამ ყვ ელ აფ
რი სთ ვის მზ
ად არ ვი ყა ვი. 
ამ წლ ებ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში 
ათ ას ში ერ თხ ელ 
მო ვი კი თხ ავ დით 
ერ თმ ან ეთს“,  ყ ვე ბა 
ნი ნი. მე რე ბი ჭი ამ ერ
იკ ას და უბ რუ ნდა, გო გო ნა 
პრ ოე ქტ ებ ით პო პუ ლა რუ ლი გა ხდა. 
წე ლი წადნა ხე ვრ ის წინ კი შე რი გდ
ნენ და ის ევ შე ყვ არ ებ ულები  გა ხდ
ნენ. ეს ბა თუ მში მე გო ბრ ებ ის გა რე
მო ცვ აში იყო. „უკ ვე რო მა ნტ იკ ული 
ქა ლა ქია ჩე მთ ვის ბა თუ მი. იმ დღ ის 
ემ ოც ია ჩა მრ ჩა. ერ თი დღე ვნ ახ ეთ 
ერ თმ ან ეთი, მე ორე დღ ეს მე თბ ილ
ის ში წა მო ვე დი“. იმ დრ ოს გი ორ გიც 
იხ სე ნე ბს: „მეც და ვლ აგ დი და ნი ნიც 
უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იყო. ექ ვსი 
თვე ინ ტე ნს იუ რი ურ თი ერ თო ბა გვ
ქო ნდა, მე რე კი ორი თვ ით წა ვე დი 
ამ ერ იკ აში. ამ გა ნშ ორ ებ ის პე რი
ოდ ში მი ვხ ვდი, რომ 
მა კლ და და ცო ლად 
უნ და შე მე რთო. 
ყო ვე ლდ ღე ვკ
ონ ტა ქტ ობ დით, 
თუ მცა 4სა ათ

ია ნი სა უბ რე ბი 
არ გვ ქო ნია. 
იქ ღა მე იყო, 
აქ დღე. თან 
ნი ნის სულ ეძ
ინა“.

გ ი  ო რ  გ ი 
სა  მშ  ობ ლოს 
მა რტ ში და უბ
რუ ნდა და ნი
ნის მშ ობ ლე ბის 
გა ცნ ობა გა და
წყ ვი ტა. 

გი ორ გი ალ ავ
იძე: სა ქმ ის კუ რს ში 

ჩა ვა ყე ნეთ, ვუ თხ არ
ით, რომ და ქო რწ ინ ებ ას 

ვგ ეგ მა ვდ ით. ნი ნის მა მამ 
და რი გე ბა მო გვ ცა, და გვ

ეც ადა, სა ნამ ნი ნი უნ ივ ერ სი
ტე ტს და ამ თა ვრ ებ და. ას ეც მო
ვი ქე ცით. ნი ნიმ სა სწ ავ ლე ბე ლი 
და ამ თა ვრა და ივ ლი სში ნი შნ ობ ის 
სი ურ პრ იზი მო ვუ წყე.

ნი ნი ცნ ობ ილ აძე: ვგ რძ ნო
ბდი, რომ რა ღა ცას აპ ირ ებ და. ამ ას 
ქა ლს ვე რა ფრ ით გა მო აპ არ ებ. მა
გრ ამ ას ეთ რა მე საც არ ვე ლო დე ბი. 
ღია ლა უნ ჯში მე გო ბრ ები და მი პა
ტი ჟა. წა ვი დეთ, შე ნთ ვის სი ურ პრ
იზი მა ქვ სო. ვი ფი ქრე, რე სტ ორ ან ში 
ვა ხშ ამ ზე მი ვდ ივ ართმე თქი. ბე
ჭე დს არ ვე ლო დი. მე გო ბრ ებ ის წინ 

მთ ხო ვა ხე ლი. ის ინ იც შო კში ჩა ვა რდ
ნენ. გე გმა სც ოდ ნი ათ, მა გრ ამ მა ინც 
ეი ფო რი აში იყ ვნ ენ. გა თხ ოვ ებ ას თან 
ვერ მა კა ვშ ირ ებ დნ ენ. 

გი ორ გი: ერთ დღ ეში და ვგ ეგ მე 
ეს ყვ ელ აფ ერი. გა ვი ქე ცი და ნი შნ

ობ ის თვ ლი ანი ბე ჭე დი ვი ყი დე. 
ლა მა ზი ზა ფხ ულ ის სა ღა მო 

იყო, კა რგი დრო გა ვა ტა
რეთ. 

ნი ნი: სა ხლ ში და
ნი შნ ული და ვბ რუ ნდი, 
გე შვ ელ ათმე თქი, მშ
ობ ლე ბს ვა ხა რე :) მე რე 
ზა ფხ ულ ში და სა სვ ენ ებ
ლად წა ვე დით და რომ 

და ვბ რუ ნდ ით, ერ თად სა
ცხ ოვ რე ბლ ად გა და ვე დით.
გი ორ გი ყო ფი ლი ფე ხბ ურ

თე ლია. 11 წლ ის ას აკ იდ ან (ახ ლა 24 
წლ ის აა) ჩი კა გო ში ცხ ოვ რო ბს. ფე ხბ
ურ თს აც იქ თა მა შო ბდა, სა მი წე ლი 
პრ ოფ ეს იო ნა ლთა გუ ნდ ში. ტრ ავ მის 

გა მო თა მა შს თა ვი და ან ება. 
გი ორ გი: ჩე მი ოჯ ახი სა ქა რთ ვე

ლო ში ჩა მო დი ოდა, მე ამ ის სუ რვ ილი 
2006 წლ ამ დე არ გა მჩ ენ ია. იქ ად ვი
ლად მო ვე რგე ყვ ელ აფ ერს. სა მე გო
ბრო წრე მყ ავს, ოჯ ახ ურ ბი ზნ ეს ში 
ჩა ვე რთე, რო მე ლიც უკ ვე ჩე მი ბი ზნ
ეს ია. თბ ილ ის შიც მე ქნ ება ჩე მი სა ქმ
ია ნო ბა. ჩე მი ოჯ ახი თბ ილ ისს უბ რუ
ნდ ება, ჩვ ენ ნიუიო რკ ში ჩა ვა ლთ. ნი
ნის ცო ცხ ალი მე გა პო ლი სე ბი უყ ვა რს. 

ნიუიო რკ ში წა სვ ლას შე მო დგ ომ
აზე გე გმ ავ ენ.  მა ნა მდე ნი ნი სა კუ თა
რი სი მღ ერ ებ ის ჩა წე რას აპ ირ ებს. მა
თი წა ღე ბა უნ და. ჯერ ჟა ნრ ში ჩა მო ყა
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my View

ნინი ცნობილაძე ჩიკაგოელ ქართველზე გათხოვდა

„ჩემზე 
უკეთესთან 

ვისთან წავა? 
სცენა ნინის 
პროფესიაა, 
რატომ უნდა 
ვიეჭვიანო? 

ზედმეტს 
არაფერს 

გააკეთებს და 
არც არავის 

მისცემს ამის 
უფლებას. 

ვენდობი და 
ეჭვიანობის 
საბაბი არ 

მაქვს“

„ნინის მამამ დარიგება მოგვცა, დაგვეცადა, 
სანამ ნინი უნივერსიტეტს დაამთავრებდა. 
ივლისში ნიშნობის სიურპრიზი მოვუწყე. 
ერთ   დღეში დავგეგმე ეს ყველაფერი. 

გავიქეცი და ნიშნობის 
        თვლიანი ბეჭედი ვიყიდე“

„არ უყვარს 

საჭმლის მომზადება. 

რეცხვისას 

ტანსაცმელს 

მიპატარავებს. 

მერე თვითონ

 იცვამს“

ნა ნა შო ნია
ეგ ზო ტი კუ რი ტყ ავი, რე ალ ობა 

თა ნა მედრ ოვე მს ოფ ლოს მო დის 
ის ტო რი აში. Dolce & Gabbana, SHA
NEL, DIOR, ეს არ ას რუ ლი ჩა მო ნა
თვ ალ ია იმ მო დის სა ხლ ებ ისა, რო
მე ლთა კო ლე ქც ია ში ნა ტუ რა ლურ, 
ძვ ირ ად ღი რე ბულ, ეგ ზო ტი კურ ტყ
ავს მრ ავ ლად ნა ხა ვთ.

 პი თო ნის და ია გუ ან ას ტყ ავ ზე 
და მზ ად ებ ულ თა ნა მე დრ ოვე, მო
დურ ფე ხს აც მე ლზე მუ შა ობა, სა ქა
რთ ვე ლო ში პი რვ ელ ად ბა თუ მე ლმა 
დი ზა ინ ერ მა თა კო მე ქვ აბ იძ ემ და იწ
ყო. პი რვ ელი კო ლე ქც ია უკ ვე მზ ად 
არ ის და ის წა რმ ოე ბა ში რა მდ ენ იმე 
დღ ეში ჩა ეშ ვე ბა.  

თა კო მე ქვ აბ იძე, დი ზა ინ ერი: 
ეგ ზო ტი კუ რი ტყ ავი, ეს არ ის ის, 
რაც დრ ოს უძ ლე ბს და არ ას დრ ოს 
ბე რდ ება. ჩე მთ ვის ძა ლი ან სა ინ ტე
რე სო იყო ამ სი ახ ლე სთ ან შე ხე ბა. 
ფა ქტ ობ რი ვად, პი რვ ელი დი ზა ინ
ერი ვარ სა ქა რთ ვე ლო ში ვი ნც მა
სო ბრ ივ ად ამ მა სა ლის გა მო ყ ენ ება 
და იწ ყო. პი რვ ელი კო ლე ქც ია უკ ვე 
მზ ად არ ის და ის წა რმ ოე ბა ში რა მდ
ენ იმე დღ ეში ჩა ეშ ვე ბა.

 თა კო, ეს რა მდ ენ ად ძვ ირ ად
ღი რე ბუ ლი სი ამ ოვ ნე ბაა და რა
მდ ენ ად დი დია და ინ ტე რე სე ბა ამ 
ყვ ელ აფ რის მი მა რთ სა ქა რთ ვე
ლო ში?

 ეს მა რთ ლაც სა კმ აოდ ძვ ირი 
სი ამ ოვ ნე ბაა. თუ მცა, ხა რი სხ ის გა
თვ ალი სწ ინ ებ ით, ვერ ვი ტყ ვი, რომ 
ძა ლი ან ძვ ირ ია. მო მხ მა რე ბე ლს გა
აჩ ნია, ეს მა რთ ლაც მა ღა ლი კლ ას
ის ფე ხს აც მე ლია და შე სა ბა მი სად, 
მი სი ფა სიც ად ეკ ვა ტუ რია. თუ მცა, 
მა რთ ალი გი თხ რათ, მე ჩე მი მო მხ
მა რე ბე ლი მყ ავს, მათ იც იან ის, თუ 
რა ში იხ დი ან თა ნხ ას. შე სა ბა მი სად, 
და ინ ტე რე სე ბა ამ კო ლე ქც იის მი
მა რთ დი დია, უკ მა ყო ფი ლე ბის მი
ზე ზი არ მა ქვს. ეს ფე ხს აც მე ლე ბი 
სა ქა რთ ვე ლო ში იკ ერ ება, მა გრ ამ 
მთ ლი ან ად უც ხო ური პრ ოდ უქ ცი
აა. მა სა ლას იტ ალ ია ში ვყ იდ ულ ობ, 
ის ეთი კო მპ ან იი სგ ან ვი ნც SHANEL, 
DIORზე და მს ოფ ლი ოში აღ ია რე
ბულ მო დის სა ხე ლე ბზე მუ შა ობს. 

 ძი რი თა დად რა სტ ილ ის ფე
ხს აც მე ლე ბია?

 თა ვი სუ ფა ლი სტ ილ ია, ის ეთი 
ფე ხს აც მე ლია, რომ თი თქ მის ყვ
ელ აფ ერ ზე შე ძლ ებთ მის მო რგ
ებ ას. ზა ფხ ულ ში უფ რო მე ტად 
გა იზ რდ ება ჩე მი წა რმ ოე ბა, რა დგ
ან ამ პე რი ოდ ში ბა თუ მს უა მრ ავი 
უც ხო ელი ტუ რი სტი სტ უმ რო ბს. 
იქ ნე ბა სა ნდ ლე ბი, „ბა სა ნო შკ ები“, 
კლ ას იკ ური და მრ ავ ალ ფე რო ვა ნი 
კო ლე ქც ია. არ ჩე ვა ნი მა რთ ლაც 
დი დია და ფა სე ბიც ად ეკ ვა ტუ რი. 
ვფ იქ რობ, რომ ფე ხს აც მლ ის ღი
რე ბუ ლე ბა 800დან 1000 ლა რა მდე 
იქ ნე ბა.

 
თუ მცა ეს ყვ ელ აფ ერი არ არ ის, 

ცხ ელი ზა ფხ ულ ის შე მდ ეგ, ბა თუ მე
ლი დი ზა ინ ერ ის თვ ის კა რი უკ რა ინ
ის, მე რს ედ ეს ის მო დის კვ ირ ეუ ლზე 
გა იღ ება. თა კო მე ქვ აბ იძ ემ წლ ევ
ან დელ კვ ირ ეუ ლზე მო წვ ეე ვა უკ ვე 
მი იღო.

თა კო მე ქვ აბ იძე, დი ზა ინ ერი: 
18 მა რტს იწ ყე ბა უკ რა ინ აში ყვ ელ
აზე პო პუ ლა რუ ლი მო დის კვ ირ ეუ
ლი, რო მე ლს აც ძა ლი ან ბე ვრი ცნ
ობ ილი მო დის კრ იტ იკ ოსი და ბა ერი 
სტ უმ რო ბს. მო წვ ევა და სა სწ რე ბად 
უკ ვე მი ვი ღე და იმ ედი მა ქვს შე მო
დგ ომ აზე,  ჩე მი კო ლე ქც იით ჩა ვალ.

მსოფლიოში აღიარებული 
ეგზოტიკური ტყავი ქართულ 

რეალობაში ჩნდება  
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ზე, რა იც ოდი?
 ბა რში სი მღ ერ ის ას გა ვი ცა ნი, მა

გრ ამ მო მღ ერ ლო ბის მი ზა ნი თუ ჰქ
ონ და ეს არ ვი ცო დი. დე და ამ ერ იკ აში 
„ვო ისს“ უყ ურ ებ და და და მი ძა ხა. ნი ნი 
მო ეწ ონა, ნა ხე, რა კა რგ ად მღ ერ ისო. 
ვნ ახე და ნი ნი მღ ერ ოდა, ჩა ვუ ჯე ქი და 
ვუ ყუ რე.

 აღ მო ჩნ და, რომ შენ და დე დას 
ერ თნ აი რი გე მო ვნ ება გა ქვთ. 

 კი, აღ მო ჩნ და :) დე და, ეს ჩე მი ყო
ფი ლი შე ყვ არ ებ ულ იამე თქი, ვუ თხ არი. 
კა რგი გო გოა, კა რგ ად მღ ერ ისო, აღ ნი
შნა.

 ვის ამ სგ ავ სებ ტე მბ რით?
 არ ავ ის. გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი სტ ილი 

და ხმ ის ტე მბ რი აქ ვს.  
 ხა სი ათი?
 მძ ი მე ხა სი ათი აქ ვს. ყვ ელ აფ ერ ზე 

ბე ვრს ფი ქრ ობს. რთ ულ ად უყ ურ ებს 
ყვ ელ აფ ერს. მე მა რტ ივ ად ვწ ყვ ეტ. 
უც ებ გა და მი ვლ ის სი ბრ აზ ეც, ნი ნის 
სა მი დღე გა ჰყ ვე ბა ხო ლმე.

 გი ორ გი ზეც ბე ვრი იფ იქ რე?
 არ მა ფი ქრ ებ ინა ბე ვრი. მე რომ 

ფი ქრი და მე წყო, 20 წე ლი გა ვი დო და. 
აქ ამ დე სი ყვ არ ულ ზე არ მი ფი ქრ ია. 
რომ მკ ით ხა, შე ყვ არ ებ ული თუ გყ ავ
სო და არამე თქი, რომ ვუ თხ არი, გა
უკ ვი რდა. ეჭ ვის თვ ალ ით შე მო მხ ედა. 
სი ლა ღე მი ყვ არს. გი ორ გიც ას ეთ ია და 
ამ იტ ომ არ ის ჩემ გვ ერ დით. არ მზ ღუ
და ვს. 

 არ გა კონ ტრ ოლ ებს?
 დი ლის ხუთ სა ათ ზე მთ ვრ ალი არ 

უნ და შე ხვ იდე სა ხლ ში და კა რი ფე ხით 
არ უნ და გა აღო. სა ზღ ვა რი აქ ვს ყვ ელ
აფ ერს, მე გო ბრ ებ თან ურ თი ერ თო ბა
საც. 

 რო გო რი ქმ არი აღ მო ჩნ და?
 მზ რუ ნვ ელ ია. 
გი ორ გი: ნი ნის ყვ ელ აფ ერი უნ და 

სთ ხო ვო. ფა ნტ აზ ია არ აქ ვს, უნ და უთ
ხრა და გა აკ ეთ ებს.  

ნი ნი: გი ორ გის კი ბე ვრი სი ურ პრ
იზი გა უკ ეთ ებ ია. მგ ონ ია, რომ სულ 
ფი ქრ ობს, რი თი მა სი ამ ოვ ნოს. 

 ერთ ჭე რქ ვეშ ცხ ოვ რე ბამ რა შე
ცვ ალა?

ნი ნი: ძა ლი ან ბე ვრს ვჩ ხუ ბო ბთ. ორ 
დღ ეში ერ თხ ელ სე რი ოზ ულ ად ვჩ ხუ
ბო ბთ. 

გი ირ გი: ცუდ ხა სი ათ ზე რო ცა არ ის 
და მე მი სი გუ ნე ბის გა მო კე თე ბა ზე ვი
წყ ებ ზრ უნ ვას  მო დი, ნი ნი, სა დმე წა ვი
დეთმე თქი, არ აფ ერი არ მი ნდა, და ღლ
ილი ვა რო, მპ ას უხ ობს. ამ ას ჭკ უი დან 
გა და ვყ ავ არ. მე ვც დი ლობ ად ამ ია ნის 
გა ხა ლი სე ბას და ის უა რეს ხა სი ათ ზე 
დგ ება. ეს არ ის ჩვ ენი ჩხ უბ ის მზ ეზი. 

ნი ნი: ცუდ ხა სი ათ ზე რომ ვარ, ზე
დმ ეტი და წყ ნა რე ბა არ მი ყვ არს. მა ღი
ზი ან ებს. ჩე მით გა მი ვლ ის. გა მხ ნე ვე ბა 
არ მი ყვ არს. გი ოს მა ინც არ აფ ერი სწ
ყი ნს. უმ ეტ ეს ად ქა ლა ქგ არ ეთ გა სვ ლა 
გვ იყ ვა რს. 

 ამ ერ იკ ელ გო გო ებ ზე არ აფ ერი 
მო უყ ოლ ია?

 არც ვე კი თხ ები. რა ში მა ინ ტე რე
სე ბს.

გი ორ გი: თა ვი სუ ფა ლი ად ამ ია ნი ვი
ყა ვი თა ვი სუ ფალ ქვ ეყ ან აში. 

ნი ნი: ამ იტ ომ ზე დმ ეტ ად არ უნ და 
და ინ ტე რე სდე. 

 სა დი ლს ვინ ამ ზა დე ბს?
 გი ორ გი. ის ეთ გე მრ იელ სო უს ებს 

ამ ზა დე ბს ქა თმ ის თვ ის. პა სტ ას ამ ზა
დე ბს, რო გორ გა აკ ეთემე თქი, ვე კი
თხ ები. მე ხუ თი სა ათი ვა მზ ად ებ დი 
და არ გა მო მი ვი და. არ გა მო მდ ის. 

გი ორ გი: არ უყ ვა რს სა ჭმ ლის მო
მზ ად ება. რე ცხ ვი სას ტა ნს აც მე ლს მი
პა ტა რა ვე ბს. მე რე თვ ით ონ იც ვა მს. 

„ახ ალ ხმ ამ დე“ ნი ნიმ მე გო ბრ ებ თან 
ერ თად ბე ნდი გა აკ ეთა და მე გო ბრ ის 
ბა რში მღ ერ ოდა. ნი ნის მე გო ბა რი გი

ორ გის ნა თე სა ვი „აღ მო ჩნ და“. სწ ორ ედ 
იქ, სი მღ ერ ის ას გა იც ნო მო მა ვა ლი სა
ქმ რო ცნ ობ ილ აძ ემ. 

ნი ნი: მა შინ ძა ლი ან კა რგი სა ღა მო 
გა მო გვ ივ იდა. გი ორ გი მო ვი და და გა
მე ცნო.

გი ორ გი: ნო მე რი არ მო მცა. მე რე 
„ფე ის ბუ ქზე“ „და ვუ მე გო ბრ დი“.  

„ახ ალი ხმ ის“ მე რე ნი ნი „ცე კვ ავ ენ 
ვა რს კვ ლა ვე ბში“ გა მო ჩნ და. ამ დრ ოს 
გი ორ გის უკ ვე ხვ დე ბო და და სა გუ ლშ
ემ ატ კი ვრ ოდ და ჰყ ავ და. ნი ნი იმ პე
რი ოდ ში თა ვის პი რა დზე სი ტყ ვას არ 
ძრ ავ და, ეჭ ვს აც ვერ შე იტ ან დი. გუ ლჩ
ათ ხრ ობ ილი სა სწ ორ ია, რაც არ უნ და 
 ვერ და აც დე ნი ნებ. სა უკ ეთ ეს ოდ ვი
ცნ ობ ამ ნი შა ნს :) ახ ლა „ორ ვა რს კვ ლა
ვზე“ და ჰყ ავს ქმ არი.

 გი ორ გი, ნი ნი ცნ ობ ილ ია, თა ყვ
ან ის მც ემ ლე ბი ეყ ოლ ებ ოდა. არ ეჭ
ვი ან ობ?

 არა. ჩე მზე უკ ეთ ეს თან ვი სთ
ან წა ვა? სც ენა ნი ნის პრ ოფ ეს იაა, 
რა ტომ უნ და ვი ეჭ ვი ანო? ზე დმ ეტს 
არ აფ ერს გა აკ ეთ ებს და არც არ ავ ის 
მი სც ემს ამ ის უფ ლე ბას. ვე ნდ ობი და 
ეჭ ვი ან ობ ის სა ბა ბი არ მა ქვს. სც ენ
აზე თა ვს ბე დნ იე რად გრ ძნ ობს. ამ ით 
მეც ბე დნ იე რი ვარ. სა დაც წა რმ ატ ებ

ას მი აღ წე ვს, მი ნდა იქ იყ ოს. მე ხე ლს 
შე ვუ წყ ობ, რომ  პო ტე ნც ია ლი ბო
ლო მდე გა მო იყ ენ ოს. და რწ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, ნი ნი ბე ვრს მი აღ წე ვს. მი ყვ არს 
რომ მღ ერ ის, მა გრ ამ კრ იტ იკ ას აც არ 
ვე რი დე ბი. 

ნი ნი: გი ორ გი ბა ვშ ობ აში ფო რტ ეპ
ია ნო ზე უკ რა ვდა, კა რგი მუ სი კო სი იყო. 
ყვ ელა მა სწ ავ ლე ბე ლს ახ სო ვს. დე დაც 
ამ სფ ერ ოშ ია და ახ სო ვს, ნი ჭი ერი იყ
ოო. შე ნი შვ ნას რომ მა ძლ ევს, მი კვ რის 
რო გორ ხვ დე ბამე თქი. კო მპ ეტ ენ ტუ
რი ად ამ ია ნის კრ იტ იკ ას ვი თვ ალ ის წი
ნებ. 

 „ორ ვა რს კვ ლა ვში“ მის პა რტ ნი
ორ ზე რას იტ ყვი?

გი ორ გი: და დე ბი თი პი რო ვნ ებ აა, 
ძა ლი ან კა რგ ად მღ ერ ის და ნი ნის გა
უმ არ თლა რომ ამ პრ ოე ქტ ში მი კი ჯე
ჯე ლა ვა სთ ან ერ თად მღ ერ ის. მს ახ იო
ბი და რა დი ოწ ამ ყვ ან ია და ის ეთი სმ ენა 
აქ ვს და ის ეთ ხმ ას უშ ვე ბს, მი კვ ირს. 
და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ ამ პრ ოე ქტ ით არ 
და სრ ულ დე ბა ჩვ ენი ნა ცნ ობ ობა. მი ნდა 
მი კიმ მო იგ ოს, მა რთ ლა იმ სა ხუ რე ბს 
მო გე ბას. 

 რა ყო ფი ლა სი ყვ არ ული?
ნი ნი: თა ვდ აჯ ერ ებ ას გმ ატ ებს. ბე

დნ იე რი და დი ხარ. ურ თი ერ თო ბა, პა
ტი ვი სც ემა და ურ თი ერ თგ აგ ებ აა. ერ
თი დღე რომ ვერ ვხ ედ ავ, მგ ონ ია, რომ 
დი დი ხა ნი გა ვი და. სხ ვა ნა ირი დი ლე ბი 
თე ნდ ება.

გი ორ გი: უკ ეთ ეს ობ ის კენ შე ვი ცვ
ალე. დი დი პა სუ ხი სმ ეგ ლო ბაა. ცდ
ილ ობ, რაც შე გი ძლ ია, მე ტს მი აღ წიო, 
მე ორე ნა ხე ვრ ის თვ ის ცხ ოვ რე ბა ში წინ 
წა ხვ იდე. ნი ნი მო ტი ვა ცი ას მა ძლ ევს, 
რომ უკ ეთ ესი გა ვხ დე.

EXCLUSIVE

ლი ბე ბუ ლი არ არ ის, თა ვს ეძ ებს. სო
ული, ჯა ზი, ბლ უზი  ეს მი სი ჟა ნრ ია. 
ბე დს მი ნდ ობ ილ ია და ყვ ელ აფ რის 
გა კე თე ბას აპ ირ ებს, რომ რა ღა ცას 
მი აღ წი ოს. მღ ერ ის ცხ ოვ რე ბა ზე, ტკ
ივ ილ ზე, სი ყვ არ ულ ზე. ინ სპ ირ აც იას 
ყო ველ წუ თს, ყვ ელ აფ რი სგ ან იღ ებს. 
აქ ვს და კვ ირ ვე ბუ ლი თვ ალი და უმ
ღე რის ცხ ოვ რე ბას. 

ნი ნი: 22 წლ ის ვარ, მა გრ ამ 
ტკ ივ ილ იც ბე ვრი მი ნა ხა ვს და 
სი ხა რუ ლიც. შე მი ძლ ია გა მო ცდ
ილ ებ ით და გუ ლით ვი მღ ერო. 
ტკ ივ ილ ია ყვ ელა მო უგ ვა რე ბე ლი 
პრ ობ ლე მა. ტკ ივ ილ ია ის იც, რომ 
სა ყვ არ ელი ად ამ ია ნი გვ ერ დით არ 
არ ის. ეს ყვ ელ ას ცხ ოვ რე ბა შია. ამ
ერ იკ აში ჩა სუ ლი არ გა ვჩ ერ დე ბი, 
ლე იბ ლე ბში მი ვი ტან სი მღ ერ ებს. 
მი ნდა შე მნ იშ ნონ. ერთ ად გი ლას 
ჯდ ომ ით და ქა რთ ულ რე სტ ორ ან
ში ხი ნკ ლის ჭა მით არ აფ ერი მო დის. 
უნ და ს ცადო. 

 ნი ნი ზე, რო გო რც მო მღ ერ ალ

ნინი ცნობილაძე ჩიკაგოელ ქართველზე გათხოვდა

წყვილი საცხოვრებლად 
ნიუ-იორკში გადადის

ნინი ცნობილაძე: 
„ერთი დღე რომ ვერ 

ვხედავ, მგონია, 
რომ დიდი ხანი 

გავიდა. სხვანაირი 
დილები თენდება“

გიორგი 

ალავიძე: „ამ 

განშორების 

პერიოდში 

მივხვდი, რომ 

მაკლდა და 

ცოლად უნდა 

შემერთო“

„მეგობრების წინ მთხოვა ხელი. ისინიც 
შოკში ჩავარდნენ. გეგმა სცოდნიათ, 

მაგრამ მაინც ეიფორიაში იყვნენ. 
გათხოვებასთან ვერ მაკავშირებდნენ“

„22 წლის ვარ, 
მაგრამ ტკივილიც 

ბევრი მინახავს 
და სიხარულიც. 

შემიძლია 
გამოცდილებით და 
გულით ვიმღერო. 

ამერიკაში არ 
გავჩერდები, მინდა 

შემნიშნონ. ერთ 
ადგილას ჯდომით 

და ქართულ 
რესტორანში 

ხინკლის ჭამით 
არაფერი მოდის“

„არ მაფიქრებინა 
ბევრი. მე რომ ფიქრი 

დამეწყო, 20 წელი 
გავიდოდა. აქამდე 

სიყვარულზე არ 
მიფიქრია. რომ 

მკითხა, შეყვარებული 
თუ გყავსო და არა-

მეთქი, რომ ვუთხარი, 
გაუკვირდა. ეჭვის 

თვალით შემომხედა“
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დეა თა ვბ ერ იძე

„ოს კა რთ ან“ და კა ვშ ირ ებ ული 
ვნ ებ ათ აღ ელ ვა ჯერ კი დევ არ 
ჩა მც ხრ ალა. ქა რთ ვე ლე ბის ამ
ერ იკ ული ვო ია ჟი აქ ტუ ალ ობ ას 
არ კა რგ ავს და ეს თე მა კვ ლავ 
უმ რა ვლ ეს ობ ის გა ნხ ილ ვის სა
გნ ად რჩ ება. არც „ვა იკ რი ტი კო
სე ბი“ ჩე რდ ებ იან. გა ნს აკ უთ რე
ბუ ლი „წნ ეხ ის“ ქვ ეშ მი შა მე სხი 
მო ექ ცა. ქა რთ ვე ლე ბმა მს ახ იო ბს 
ვე რც პა სპ ორ ტის და კა რგ ვა აპ
ატ იეს და  ვე რც და ჯი ლდ ოე ბის 
ცე რე მო ნი ალ ზე ჩა ძი ნე ბა. 

„პრ აი მტ აი მი“ დღ ეს მი შას შე
ფა სე ბა საც გა გა ცნ ობთ და იმ უც
ნობ დე ტა ლე ბზ ეც მო გი თხ რო ბთ, 
რო მე ლიც ჩვ ენი მკ ით ხვ ელ ის თვ ის 
ამ ერ იკ იდ ან ექ სკ ლუ ზი ურ ად მო
გვ აწ ოდ ეს. 

თქ ვენ შე იტ ყო ბთ სად და რო
გორ ცხ ოვ რო ბდ ნენ მს ახ იო ბე ბი, 
რო მე ლი ქა რთ ვე ლი მი ლი ონ ერი 
და ხვ და მი შა მე სხს ამ ერ იკ ის აე რო
პო რტ ში, რო მე ლი მდ იდ არი ქა რთ
ვე ლის ვი ლა ში აწ ყო ბდ ნენ ოკ ეა ნის 
სა ნა პი რო ზე ავ თერ ფა რთ ებს და 
რა იყო ლი მუ ზი ნში ჩა ჯდ ომ ამ დე 
რე ჟი სო რის ბო ლო ფრ აზა. 

მა ნა მდე კი ფი ლმ ის რე ჟი სო რი 
„პრ აი მტ აი მთ ან“ გა ნც დე ბსა და სა
მო მა ვლო გე გმ ებ ზე სა უბ რო ბს.

ზა ზა ურ უშ აძე, რე ჟი სო რი: 
არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი გა ნწ ყო ბით და
ვბ რუ ნდი, კა რგი იყო, რომ ჩა მო გვ
ეტ ანა „ოს კა რი“, მა გრ ამ მა ინც კმ
აყ ოფ ილ ები ვა რთ. „ოქ როს გლ ობ
უს ის“ ნო მი ნა ცია, „ოს კა რის“ ნო მი
ნა ცი აში ხუ თე ულ ში და სა ხე ლე ბა, 
სა ერ თა შო რი სო პრ ეს ის აკ ად ემ იის 
ჯი ლდ ოს, ოქ როს სა ტე ლიტ ჯი
ლდ ოს მო პო ვე ბა, ეს უკ ვე 
დი დი გა მა რჯ ვე ბაა. ას
ევე, ამ ერ იკ ამ იყ იდა 
ფი ლმი და აპ რი
ლი დან ჩა ეშ ვე ბა 
დი სტ რი ბუ ცი
აში. ამ ერ იკ იდ
ან რა მდ ენ იმე 
შე მო თა ვა ზე ბა 
მი ვი ღე ფი ლმ

ის გა და ღე ბა ზეც.  
 თუ გა ნი ცდ იდ ით და ღე ლა

ვდ ით „ოს კა რის“ ცე რე მო ნი ის 
და წყ ებ ამ დე?

 მა რთ ალი გი თხ რათ, ცო ტა თი 
კი, მა ნა მდე „ოქ როს გლ ობ უს ის“ 
ცე რე მო ნი აზე უფ რო ვღ ელ ავ დი. 
ამ იტ ომ ეს ყვ ელ აფ ერი გა ვლ ილი 
გვ ქო ნდა. „ოს კა რის“ აღ ებ ის შა ნსი 
და ღე ლვ აც იყო. თუ მცა დი დად ნე
რვ იუ ლო ბა მა ინც ვერ მო ვა სწ არი, 
იქ იც ით რო გორ არ ის? სც ენ ას
თან ახ ლოს ლო ჟა ში უნ და და ჯდე 
გა მო ცხ ად ებ ის წინ, რომ მა ში ნვე 
ახ ვი დე სც ენ აზე, იქ გა გვ იყ ვა ნეს 
მო ულ ოდ ნე ლად, და რა მდ ენ იმე 
წუ თში გა მო აც ხა დეს კი დეც, ეს 
და თქ მულ დრ ოზე ბე ვრ ად ად რე 
მო ხდა, ამ იტ ომ ვე რც მო ვა სწ არი 

ნე რვ იუ ლო ბა. ძა ლი ან სწ
რა ფად მო ხდა ეს ყვ ელ

აფ ერი. 
 კი დევ თუ ვი ხი

ლა ვთ ზა ზა ურ უშ
აძ ეს „ოს კა რზე“?

 არ არ ის გა მო
რი ცხ ული, მი ჩვ ევა 
სც ოდ ნია...  (იც ინ ის)

სა სი ამ ოვ ნოა წა რმ ატ ება... ფე
ხზე წა მო დგ ნენ ორ ჯერ „მა ნდ არ
ინ ებ ზე“ და ისე უკ რა ვდ ნენ ტა შს, 
ეს ძა ლი ან იშ ვი ათ ად ხდ ება. პი რვ
ელ ად სა ნტა ბა რბ არ აში, მე რე კი 
რე ჟი სო რთა გი ლდ იამ მო გვ იწ ყო 
ჩვ ენ ება, სა ვსე იყო და რბ აზი, ძა
ლი ან ემ ოც იუ რი სა ნა ხა ვია, რო დე
საც ფე ხზე დგ ან ან და ტა შს გი კრ
ავ ენ.

 სა ქა რთ ვე ლო ში იყო კრ იტ
იკ აც, ამ აზე რას იტ ყვ ით?

 არ აფ ერს არ ვი ტყ ვი, რა უნ
და ვუ პა სუ ხო, ვერ ვხ ვდ ები... სა
სა ცი ლოა... მთ ავ არ ია, 
რომ მე ძა ლი
ან დიდ  მხ
არ და ჭე რას 
ვგ რძ ნო ბდი 
სა ქა რთ ვე ლო
დან. 

 კრ იტ იკ ას თან და
კა ვშ ირ ებ ით თქ ვენ სტ
ატ უს იც გა მო აქ ვე ყნ

ეთ.
  არა, ეს არ 

არ ის ჩე მი სტ ატ
უსი, მე ასე არ ვწ
ერ ხო ლმე. ვი ღაც 
თვ ით მა რქ ვი ამ და 
აფ ერ ის ტმა გა ხს

ნა ჩე მი სა ხე ლით 
და გვ არ ით „ფე ის ბუ

ქის“ გვ ერ დი და ის წე რდა. 
მე არ ან აი რი სტ ატ უსი არ 
და მი დ ია სა ერ თოდ. გა უქ
მე ბუ ლი მქ ონ და „ფე ის ბუ
ქი“. ის კი არ ჩე რდ ებ ოდა და 
ჩე მი ძა ლი ან ბე ვრი მე გო
ბა რიც და იმ ატა, ორ დღ ეში 
1200 კა ცი. მე რე, ამ ის გა მო 
ჩე მი აღ ვა დგ ინე. 

ახ ლა კი ჩე მს მა ყუ რე ბე
ლს ვე ტყ ვი, რომ ყვ ელ აფ
ერი არ ის  შე სა ძლ ებ ელი. ის, 
რომ „მა ნდ არ ინ ები“ გა ხდა 
„ოს კა რის“, „ოქ როს გლ ობ
უს ის“ ნო მი ნა ნტი, სა ტე ლიტ 
ჯი ლდო მი იღო, ე. ი. შე ძლ ება 
ჩვ ენს ქვ ეყ ან აში რა ღა ცე ბის 
კე თე ბა, რა დგ ან ბე ვრი ნი ჭი
ერი ად ამ ია ნია და ყვ ელ აფ ერი 
შე იძ ლე ბა მო ხდ ეს.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ამ
ერ იკ იდ ან „ოს კა რით“ ხე ლდ ამ
შვ ენ ებ ულ ები ვერ და ბრ უნ დნ ენ, 
სა ამ აყო მა ინც გვ აქ ვს ქა რთ ვე ლე
ბს. 5 სა უკ ეთ ესო უც ხო ენ ოვ ან ფი

ლმ ში მო ხვ ედ რი ლი „მა ნდ არ ინ ები“ 
ამ ერ იკ ის გა რდა კი დევ 15მა ევ
რო პუ ლმა ქვ ეყ ან ამ შე ის ყი და. ასე 
რომ, ქა რთ ვე ლი რე ჟი სო რის მი ერ 
გა და ღე ბულ ფი ლმს მა ლე მა ყუ რე
ბე ლი სხ ვა და სხ ვა ქვ ეყ ნის კი ნო თე

ატ რე ბის დიდ ეკ რა ნე ბზე 
იხ ილ ავს.

მა ნა მდე კი და პი რე
ბუ ლი ამ ბე ბი ამ ერ იკ

იდ ან, რო მლ ის შე სა ხე
ბაც კი ნო ცე ნტ რის „დე

სპ ანი“ ნი ნია ახ ვლ ედ ია ნი 
მო გვ ით ხრ ობს. 

სწ ორ ედ მი სი 
და მს ახ ურ

ებ ით იღ ებ დნ ენ 
ჟუ რნ ალ ის ტე ბი 
ცხ ელცხ ელ ამ ბე
ბსა და ახ ალ ფო
ტო ებს ჰო ლი ვუ დი
დან. 

ნი ნია ახ ვლ ედ
ია ნი: რო გო რც ჟუ
რნ ალ ის ტი სთ ვის იქ 
ყო ფნა სა სი ამ ოვ ნოც 
იყო და ძა ლი ან რთ ული 
სა მუ შა ოც. უს აფ რთ ხო
ებ ის ზო მე ბი იყო ზე
დმ ეტ ად და ცუ ლი. არც 
ერთ ფე სტ ივ ალ ზე ასე 

არ მი ნა ხა ვს. ხა ლი ჩა ზე, 
სა დაც მო სა მზ ად ებ ელ პე
რი ოდ ში გა და ღე ბის უფ
ლე ბა გვ ქო ნდა და სა დაც 
ას ობ ით ჟუ რნ ალ ის ტი 
მუ შა ობ და, ყვ ელ ას მკ
აც რად აკ ონ ტრ ოლ

ებ დნ ენ. მეც, რო დე საც 
სტ ენ და ფის ჩა წე რა და ვი წყე, 
მო მვ არ დნ ენ, „შნ ურ ია ნი“ 

მი კრ ოფ ონი უნ და გქ ონ დეს, უს
აფ რთ ხო ებ ის მი ზნ ით რა დიო მი
კრ ოფ ონი არ შე იძ ლე ბაო. მე რე კი 
გი ტა რის ცე ნტ რში გა მი შვ ეს და  
ახ ალი, „შნ ურ ია ნი“ მი კრ ოფ ონი მა
ყი დი ნეს... 

გა და ად გი ლე ბა ლოსან ჯე ლე
სში ძა ლი ან სა წვ ალ ებ ელ ია, სა ცო
ბე ბი თა და ძვ ირ ია ნი ტა ქს ებ ით... 

არ ავ ით არ შე მთ ხვ ევ აში არ შე
იძ ლე ბო და აკ რე დი ტა ცი ებ ის თვ ის 
ფო ტო გა და გვ ეღო და კა დრ ში გა
მო გვ ეჩ ინა, სტ ენ და ფის ჩა წე რის 
დრ ოს აც უნ და შე ატ რი ალ ოთ, რომ 
არ გა მო ჩნ დე სო. „რუ სთ ავი 2“ის 
ოპ ერ ატ ორ მა აი ფო ნით გა და იღო, 
 ცო ლი სთ ვის მი ნდ ოდა გა მე გზ ავ
ნაო და წა არ თვ ეს აკ რე დი ტა ცია. 

ჩვ ენი მს ახ იო ბე ბი, ზო გა დად, 
ძა ლი ან და ტვ ირ თუ ლე ბი იყ ვნ ენ, 
ჩე მთ ვის დი დად ვერ იც ლი დნ ენ, 
იმ დე ნად ჰქ ონ დათ ყო ვე ლი წუ თი 
ამ ერ იკ ული აკ ად ემ იის მი ერ და გე
გმ ილი. იყო ძა ლი ან ბე ვრი შე ხვ ედ
რა, სი მპ ოზ იუ მით და წყ ებ ული კო
ქტ ეილფა რთ ით და მთ ავ რე ბუ ლი.

ერთერთ კო ქტ ეილ ფა რთ ზე 
„მა ნდ არ ინ ებ ის“ აგ ენ ტე ბმა მეც 
და მპ ატ იჟ ეს. ლა კმ ას ტე რი ტო რი
აზე, ჰო ლი ვუ დის კო სტ იუ მე ბის 
მუ ზე უმ ის შე ნო ბა ში იყო. იქ შე
ვი გრ ძე ნი, რომ „ოს კა რზე“ ვი ყა ვი 
და ძა ლი ან გლ ამ ურ ული ამ ბე ბი 
ხდ ებ ოდა. აქ აც კო ნტ რო ლი იყო 
უმ აღ ლეს დო ნე ზე. იყო დრ ეს კო
დი ქა ლე ბი  კო ქტ ეი ლის კა ბე ბით, 
კა ცე ბი  „ბა ბო ჩკ ებ ით“. 

ამ სა ღა მო ზე, უც ხო ენ ოვ ანი ფი
ლმ ის ნო მი ნა ცი ის სე რტ იფ იკ ატი, 
ზა ზას ჰო ლი ვუ დის ვა რს კვ ლა ვმა 
ჯე სი კა ჩე სტ ეი ნმა გა და სცა... სხ ვა 
ბე ვრი ცნ ობ ილი მს ახი ობ იც იყო. 
მე ძა ლი ან მი ნდ ოდა ედი რე დმ ეი
ნის ნა ხვა, ძა ლი ან... მა გრ ამ ვერ 
ვნ ახე. მი შა კი წა ვი და, თუ მცა ეძ
ინა, წა ვს ულ იყ ავი მე, ხო ვნ ახ ავ
დი... (იც ინ ის)

 მი შას ჩა ძი ნე ბას სა ქა რთ ვე
ლო ში ბე ვრ ის კრ იტ იკ ული გა მო
ხმ აუ რე ბა მო ჰყ ვა,  სა მა რც ხვ ინ
ოა სკ ამ ზე რომ და გე ძი ნე ბა „ოს
კა რზ ეო“  წე რდა თა კო ჩხ ეი ძე. 
ბე ვრ იც გა მო ეს არ ჩლა, რო გო რი 
რე აქ ცია გქ ონ დათ თქ ვენ და მს
ას ხი ობ ებს მი შას ჩა ძი ნე ბა ზე? 

 სა ქა რთ ვე ლო კი არა, აგ ერ უკ
ვე ამ ერ იკ აშ იც ილ აპ არ აკ ეს, რას 
ჰქ ვია ეძ ინა „ოს კა რზ ეო“? მა გრ ამ 
ქა რთ ვე ლე ბს რა ტომ უკ ვი რთ? მი

შა მე სხი არ იქ ნე ბო და მი შა მე
სხი, რომ ას ეთი რა ღაც არ 

გა ეკ ეთ ებ ინა... რა მე რომ არ ექ ნა 
გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი ეგ უფ რო გა მი
კვ ირ დე ბო და. რა ვქ ნათ? მი შა იყო 
„ოს კა რზე“ წა სუ ლი და არა ვი ღა
ცა ძა ლი ან და ლა გე ბუ ლი და ის
ეთი ტი პი, რო მე ლიც ყვ ელ ან აირ 
ეტ იკ ეტს იც ავს. თან  ჰო ლი ვუ დში 
ის ეთი სა გი ჟე თია, რომ არ არ ის 
აუ ცი ლე ბე ლი ყვ ელა წე სს და ემ
ორ ჩი ლო... მო ხი ტოს ბრ ალი იყო 
ეს ჩა ძი ნე ბა...

 იას მი ერ გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი 
კო მე ნტ არ იდ ან ჩა ნს, რომ გა აბ
რა ზა ხა ლხ ის რე აქ ცი ებ მა, მი შა 
კი, პი რი ქით, უფ რო მშ ვი დად და 
იუ მო რით უყ ურ ებს ამ ყვ ელ აფ
ერს „უკ ვე გა ვი ღვ იძე ჯი გრ ებ
ოო“,  წე რდა. 

 გუ შინ ვნ ახე მი შა და ხა ლი სო ბს 
ამ ყვ ელ აფ ერ ზე, ბე ვრი მწ ერს „ფე
ის ბუ ქზე“  და დე ბით კო მე ნტ არ ებს 
და ვი ნც მე გა მლ ან ძღა იმ ათ ჩე მი 
გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ები და უპ ირ ის პი
რდ ნენ, ჩე მმა მხ არ და მჭ ერ ებ მა გა

„ოსკარი“, ქართველები და უცნობი დეტალები ამერიკიდან

ზაზა ურუშაძე: „არა, ეს 
არ არის ჩემი სტატუსი. 
ვიღაც თვითმარქვია და 
აფერისტი წერდა ჩემი 
სახელით და გვარით“

`დიდად ნერვიულობა მაინც ვერ 
მოვასწარი, იქ იცით როგორ 

არის? სცენასთან ახლოს ლოჟაში 
უნდა დაჯდე გამოცხადების წინ, 
რომ მაშინვე ახვიდე სცენაზე, იქ 
გაგვიყვანეს მოულოდნელად, და 
რამდენიმე წუთში გამოაცხადეს 

კიდეც, ეს დათქმულ დროზე 
ბევრად ადრე მოხდა, ამიტომ ვერც 

მოვასწარი ნერვიულობა~

„ოსკარის“ 

აღების შანსი 

გვქონდა და 

ღელვაც 

იყო~

`დიდი ინტერესიც იყოს მიშას 
ჩაცმულობაზე. სმოკინგმა და 
ბაფთიანმა ფეხსაცმელებმა 
მოხიბლა ფოტოგრაფები~
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იმ არ ჯვ ეს, უფ რო მე ტნი არ ია ნო.
 მს ახ იო ბე ბი „ოს კა რის“ ცე

რე მი ნი ალ ამ დე ღე ლა ვდ ნენ?
 „ოს კა რა მდე“, სა მზ ად ისი 

ძა ლი ან სა ხა ლი სო იყო. ზა ზას 
სა ხლი ოკ ეა ნის სა ნა პი რო ზე 
ჰქ ონ და ნა ქი რა ვე ბი და იქ ვი
კრ იბ ებ ოდ ით ყვ ელ ანი, იქ შე
ვი კრ იბ ეთ მა ში ნაც. მი შა და გი
ორ გი სა სტ უმ რო დან ზა ზა სთ ან 
მო ვი დნ ენ და იქ მო ემ ზა დნ ენ. 
ჩვ ენც ვე ხმ არ ებ ოდ ით, ია ბო ლო 
შტ რი ხე ბს უს წო რე ბდა მი შას. 

 გუ ლი და სწ ყდ ებ ოდა იას, 
ლა მა ზი კა ბის მი უხ ედ ავ
ად „ოს კა რს“ ვერ და
ეს წრო, თუ მცა აქ ეს
ეც იქ ცა გა ნხ ილ ვის 
სა გნ ად, წე რდ ნენ 
 ია იქ არ ავ ის მი
უწ ვე ვია, აკ რე დი
ტა ცი ის ვერ აღ ება 
მხ ოლ ოდ „ბლ ეფი“ 
იყო და ხა ლხ ის 
თვ ალ ის ახ ვე ვაო. 

 მე ვი ცი ზა ზა
სგ ან, რომ ჰქ ონ და 
თა ვი და ნვე 6 მო სა
წვ ევი. უფ რო ზუ სტ ად, 
ეს 6 მო სა წვ ევი იყო მთ ელი 
ფი ლმ ის, რო გო რც ქა რთ
ვე ლე ბის, ას ევე ეს ტო ნე ლე
ბი საც. სამსა მი ანუ. ზა ზას 
შე ეძ ლო, წა ეყ ვა ნა ცო ლი, 
მა გრ ამ მან ასე გა და წყ ვი ტა, 
რომ ეს მო სა წვ ევ ები მს ახ
იო ბე ბი სთ ვის მი ეცა. იას რა 
ინ ფო რმ აც ია ჰქ ონ და და სა
იდ ან ეგ ონა, რომ შა ნსი ჰქ ონ
და შე სვ ლის, არ ვი ცი ნა მდ ვი

ლად. უბ რა ლოდ, იას ეგ ონა, ალ
ბათ, ან ვი ღა ცამ უთ ხრა, ან იგ ივე 

მი შამ  რა ღა ცას ვი ზა მთ და 
შე ვა ლთო. ფა ქტ ია, რომ 

ეგ ონა...  მე რე ჩე მთ ან 
ამ გვ არი კო მე ნტ არი 
გა აკ ეთა  და ვა გვ ია
ნეთ, ვერ მო ვა სწ არი, 
რომ გა მე ვლო აკ
რე დი ტა ცია და ამ

იტ ომ ვერ მო ვხ ვდი 
„ოს კა რზ ეო“... 

 აქ ის იც ით

ქვა, მი შა ის ეთი ტი პა ჟია, ჰო ლი
ვუ დში მი შა სნ აი რე ბს ეძ ებ ენ და 
შე იძ ლე ბა და იტ ოვ ონ კი დე ცო. 
რა მე შე მო თა ვა ზე ბა ხომ არ მი
უღ ია?

 ვნ ახ ოთ, ვნ ახ ოთ... მი შა მა რთ
ლა ის ეთი ტი პია, კა ცმა არ იც ის რა 
მო ხდ ება. შე იძ ლე ბა ვი ღაც უც ებ 
მა რთ ლაც და ად გეს და წა იყ ვა ნოს. 
დი დი ინ ტე რე სიც იყ ოს მი შას ჩა
ცმ ულ ობ აზე. სმ ოკ ინ გმა და ბა ფთ
ია ნმა ფე ხს აც მე ლე ბმა მო ხი ბლა 
ფო ტო გრ აფ ები.  

ლი მუ ზი ნში ჩა სხ დო მა მდე ფე
ხს აც მე ლე ბს ფო ტოც გა და ვუ ღეთ. 
ბე ვრი იმ აი მუ ნეს. ჩა სხ დნ ენ, გა
დმ ოვ იდ ნენ, კი დევ ჩა სხ დნ ენ... 
რო ცა გა ვი სტ უმ რეთ, იმ სა
ხლ ში შე ვბ რუ ნდ ით, რო მე ლშ
იც ზა ზა ცხ ოვ რო ბდა.  „ოს კა
რის“ ყუ რე ბის ფა რთი მო ეწ ყო, 
სა დაც ძა ლი ან ბე ვრ მა ეს პა ნე
ლმა და ქა რთ ვე ლმა გუ
ლშ ემ ატ კი ვა რმა მო იყ
არა თა ვი. 

ზა ზამ, „ოს კა
რზე“ წა სვ ლა მდე 
გვ ით ხრა: „თუ ავ
იღ ეთ ძა ლი ან ნუ 
გა გი ხა რდ ებ ათ 
და თუ ვერ 
ავ იღ ეთ, 
ძა ლი

ან აც ნუ ინ ერ ვი ულ ებ თო“. 
მგ ონი თვ ით ონ იმ დე ნად 

ნე რვ იუ ლო ბდა, რომ 
ას ეთი უც ნა ური იყო 
მი სი ბო ლო ფრ აზა.  

 რო გო რც ვი
ცი, ერ თი ქა რთ
ული ფი ლმ ის პრ
ემ იე რაც გა იმ არ თა 
ამ ერ იკ აში, რო მე
ლშ იც ცნ ობ ილი მს
ახ იო ბი მა ლკ ოლმ 

მა კდ აუე ლიც თა მა
შო ბს. ეს წრ ებ ოდა ჰო

ლი ვუ დე ლი ვა რს კვ ლა ვი 
პრ ემ იე რას?

 კი...  გუ შინ ვი ყა ვით 
ნი კა აგ ია შვ ილ ის ფი ლმ
ზე,  Tbilisi, I Love You, იაც 
იყო, მი შაც, გიო მგ ელ აძე, 
ნუ ცა კუ ხი ან იძ ეც იყო ჩა
მო სუ ლი. ფი ლმ მა კი ნო
კრ იტ იკ ოს თა მო წო ნე ბა 
და იმ სა ხუ რა. რაც შე ეხ ება 
მა კდ აუ ელს, ჩა ვწ ერე და 
უა ხლ ოეს ხა ნში ნა ხა ვს „იმ
ედ ის“ მა ყუ რე ბე ლი. 

 ბე რა სთ ან გა და ღე ბუ
ლი ფო ტო ებ იც გა ვრ ცე
ლდა ინ ტე რნ ეტ სი ვრ ცე ში, 
ით ქვა, რომ ბე რამ შე მო

ქმ ედ ებ ით ჯგ უფს უმ ას პი
ნძ ლა.

 ბე რა მი შა მე სხს აე რო
პო რტ ში და ხვ და და 

მან წა იყ ვა ნა სა
სტ უმ რო შო. მი შა 
და ბე რა მე გო ბრ
ობ ენ. ამ იტ ომ, 
რო ცა მი შა ასე 
გა წვ ალ და მგ
ზა ვრ ობ ის ას, ბე
რამ უპ ატ რო ნა. 

მე რე ყვ ელ
ანი ერ თად 

ვი ყა ვით მხ ატ ვარ ნა ნუ კა ჩი ჩუ ას
თან, რო მე ლიც ლოსან ჯე ლე სში 
ცხ ოვ რო ბს, და აქ ვს ულ ამ აზ ესი 
სა ხლი ოკ ეა ნის სა ნა პი რო ზე, სა
დაც ძა ლი ან ბე ვრი აფ თერ ფა რთი 
გვ ქო ნდა ამ დღ ეე ბის გა ნმ ავ ლო ბა
ში. ერთერ თი ამ გვ არი ავ თერ ფა
რთ ის დრ ოს ბე რაც გვ ეწ ვია. თა ვის 
ორ მე გო ბა რთ ან ერ თად. მეც მა
შინ გა ვი ცა ნი, უშ უა ლო, გუ ლწ რფ
ელი და ძა ლი ან სა ყვ არ ელი ბი ჭია, 
ძა ლი ან კა რგი შთ აბ ეჭ დი ლე ბა და
ტო ვა. 

მე რე ყვ ელ ამ ოკ ეა ნის სა ნა პი
რო ზე გა ვი სე ირ ნეთ და რა მდ ენ იმე 
ფო ტოც გა და ვი ღეთ. ეს ფო ტო ები 
გა ვრ ცე ლდა ინ ტე რნ ეტ სი ვრ ცე ში. 

 რო დე სმე იფ იქ რე ბდი, რომ  
„ოს კა რის“ და ჯი ლდ ო ებ ას გა აშ
უქ ებ დი? 

 ვერ ვი ფი ქრ ებ დი, მა გრ ამ უკ ვე 
ყო ველ წე ლი წა დს შე ვი ტან „ოს კა
რის“ აკ რე დი ტა ცი აზე სა ბუ თე ბს. 
რა ღა ცნ აი რად და რწ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, რომ უკ ვე ხშ ირ ად მო ხვ დე ბა 
ქა რთ ული ფი ლმი „ოს კა რზე“.   

ალ ბათ, ის ევე რო გო რც ყვ ელა 
ქა რთ ვე ლის, ნი ნი ას სუ რვ ილი სა
მო მა ვლ ოდ ახ დე ბა. ამ ჯე რად კი 
ზა ზა ურ უშ აძ ის „მა ნდ არ ინ ებ მა“ 
სა სწ აუ ლი მო ახ დი ნა, „ოქ როს გლ
ობ უს ის“ შე მდ ეგ „ოს კა რის“ გა ჟღ
ერ ებ ამ ის პო ზი ტი ვი მო გვ იტ ანა, 
რო მე ლიც ასე ძა ლი ან გვ ჭი რდ ებ
ოდა ქა რთ ვე ლე ბს. ასე ერ თი ანი, 
გა ხა რე ბუ ლი და ბე დნ იე რი რა მდ
ენი ხა ნია არ ყო ფი ლა ერი... სა ხუ
მა რო სა ქმე ხომ არ არ ის 5 სა უკ
ეთ ესო ფი ლმ ში მო ხვ ედ რა. 

ამ იტ ომ, ჩვ ენ რაც არ უნ და ვი
ლა პა რა კოთ, ფა ქტი ერ თია  ზა ზა 
ურ უშ აძ ემ უდ იდ ესი რო ლი შე ას
რუ ლა თა ნა მე დრ ოვე ქა რთ ული 
კი ნოს ის ტო რი აში.

EXCLUSIVE

„ოსკარი“, ქართველები და უცნობი დეტალები ამერიკიდან

საქართველოში დაბრუნებული 
რეჟისორის პირველი კომენტარი
„იას რა ინფორმაცია 
ჰქონდა და საიდან 

ეგონა, რომ შესვლის 
შანსი ჰქონდა, არ 
ვიცი ნამდვილად“

`ძალიან ემოციური სანახავია, როდესაც ფეხზე დგანან და ტაშს გიკრავენ~
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მა გდა კლ დი აშ ვი ლი

ტო ტა ლი ზა ტორ „ევ რო პა
ბე თი სა“ და გა ზეთ „პრ აი მტ
აი მის“ ერ თო ბლ ივი პრ ოე ქტ
ის თე ბე რვ ლის თვ ის ბო ლო 
აქ ცი ას ტო ტა ლი ზა ტო რის კო
სტ ავ ას ფი ლი ალ მა უმ ას პი
ნძ ლა. ამ ჯე რად, გუ ლშ ემ ატ
კი ვა რს გი ორ გი მი ქა ბე რი ძი
სა და გი ორ გი ცხ ად აი ას თან 
შე ხვ ედ რის ბე დნ იე რე ბა ხვ და 
წი ლად. „ით ამ აშე ვა რს კვ ლა
ვთ ან ერ თად“ აქ ცი ის ფა რგ
ლე ბში ეს უკ ვე რი გით მე14 
შე ხვ ედ რაა.

გა სუ ლი წლ ის ზა ფხ ულ იდ ან 
მო ყო ლე ბუ ლი გა ზე თი „პრ აი მტ
აი მი“ და ტო ტა ლი ზა ტო რი „ევ
რო პა ბე თი“ უპ რე ცე დე ნტო აქ
ცი ას ატ არ ებ ენ და მას „ით ამ აშე 
ვა რს კვ ლა ვთ ან ერ თად“ ჰქ ვია. 
ერ თო ბლ ივი პრ ოე ქტ ის ფა რგ
ლე ბში, პი რვ ელ ად, რო გო რც ქა
რთ ველ გუ ლშ ემ ატ კი ვა რს, ას ევე, 
ქა რთ ული ფე ხბ ურ თის ვე ტე რან 
ვა რს კვ ლა ვე ბსა თუ მო ქმ ედ ფე
ხბ ურ თე ლე ბს პი რვ ელ ად მი ეც ათ 

სა შუ ალ ება, სა კუ თარ გუ ლშ ემ
ატ კი ვა რს შე ხვ ედ რო დნ ენ, და
ლა პა რა კე ბო დნ ენ. ქა რთ ვე ლმა 
ფე ხბ ურ თე ლე ბმა სწ ორ ედ ამ პრ
ოე ქტ ის სა შუ ალ ებ ით შე ძლ ეს კო
მუ ნი კა ცი ის და მყ არ ება სა კუ თარ 
ქო მა გე ბთ ან, რო მლ ებ იც მათ მხ
ოლ ოდ ტრ იბ უნ იდ ან ან ტე ლე ეკ
რა ნე ბი დან ხე და ვდ ნენ. 

აქ ცი იდ ან აქ ცი ამ დე მო წვ ეულ 
სტ უმ არ თა სია სულ უფ რო და 
უფ რო სო ლი დუ რი ხდ ება, შე ფა
სე ბე ბი კი წა მო წყ ებ აზე მხ ოლ
ოდ და დე ბი თი და ამ ავ დრ ოუ ლად 
გუ ლს ატ კე ნიც არ ის, რომ აქ ამ
დე, სა ქა რთ ვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი 
ნა კრ ებ ის მო ქმ ედ სა თუ ყო ფილ 
ფე ხბ ურ თე ლე ბს სა შუ ალ ება არ 
ჰქ ონ იათ სა კუ თა რი გუ ლშ ემ ატ
კი ვრ ის თვ ის ავ ტო გრ აფ ები და
ერ იგ ებ ინ ათ, აზ რი გა მო ეთ ქვ ათ 
ფე ხბ ურ თთ ან და კა ვშ ირ ებ ით და 
ა.შ.

14 შე ხვ ედ რის ფა რგ ლე ბში გუ
ლშ ემ ატ კი ვა რს 24 ქა რთ ვე ლი ფე
ხბ ურ თე ლის გა ცნ ობ ის სა შუ ალ
ება მი ეცა. ეს ენი არ იან: გო ჩა ჯა
მა რა ული, მი ხე ილ ყა ვე ლა შვ ილი, 
ალ ექ სა ნდ რე ია შვ ილი, და ვით 
მუ ჯი რი, ლე ვან კო ბი აშ ვი ლი, გი
ორ გი და თუ ნა იშ ვი ლი, დი მი ტრი 
ტა ტა ნა შვ ილი, გი ორ გი გა ბე და ვა, 
გია მე გრ ელ აძე, ზუ რა იო ნა ნი ძე, 
გი ორ გი ილ ურ იძე, გი ვი კვ არ აც
ხე ლია, გი ორ გი ფო ფხ აძე, ლა დო 
ბუ რდ ული, და ვით სი რა ძე, ლა შა 
ჯა კო ბია, ალ ექ სა ნდ რე ინ წკ ირ ვე
ლი, ზუ რა ბა თი აშ ვი ლი, და ჩი ფო
ფხ აძე, და ჩი ცნ ობ ილ აძე, და ვით 
ოდ იკ აძე, გი ორ გი გა ნუ გრ ავა, 
გი ორ გი მი ქა ბე რი ძე და გი ორ გი 
ცხ ად აია.

ორ ივე ფე ხბ ურ თე ლი ამ მო
მე ნტ ში ბო ლნ ის ის „სი ონ ის“ ღი
რს ებ ას იც ავს. რო გო რც მათ, 

სხ ვე ბის მს გა ვს ად, „პრ აი მტ აი
მთ ან“ სა უბ არ ში აღ ნი შნ ეს, მს
გა ვსი წა მო წყ ება დრ ოუ ლი და 
სა ჭი რო იყო.

ტრ ად იც იუ ლად, გა თა მა შდა 
ბუ რთ ები, იღ ბლ ია ნე ბი კი ავ
ტო გრ აფ ებ ით და ას აჩ უქ რეს, 
გა და იღ ეს სა მა ხს ოვ რო ფო
ტო ები. რაც მთ ავ არ ია, ყვ ელა 
შე ხვ ედ რის შე მდ ეგ, ვრ წმ უნ
დე ბით იმ აში, რომ ერ ოვ ნუ ლი 
სა ფე ხბ ურ თო ჩე მპ იო ნა ტის 
მო თა მა შე ებ საც იც ნო ბენ და 
მათ სი ხა რუ ლით ხვ დე ბი ან.

„ევ რო პა ბე თმა“ სტ უმ რე ბი
სთ ვის სი მბ ოლ ური ბი ლე თე
ბიც და ამ ზა და, რო გო რც ეს 
წი ნა შე ხვ ედ რე ბი სას მო ხდა. 
გი ორ გი მი ქა ბე რი ძე მა დრ იდ ის 
„რე ალ ის“ გუ ლშ ემ ატ კი ვა რია 
და მის გა მა რჯ ვე ბა ში ეჭ ვი არ 
ეპ არ ება, სწ ორ ედ ამ იტ ომ სი
მბ ოლ ურ ბი ლე თში მა დრ იდ
ელ თა გა ჩე მპ იო ნე ბა ივ არ აუ
და.

გი ორ გი მი ქა ბე რი ძე: 
„ჩე მი აზ რით, „რე ალი“ მო

იგ ებს, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
ჩე მპ იო ნა ტში თუ ნდ აც „ატ ლე
ტი კო სთ ან“ თა მა ში უჭ ირს და 
ახ ლა ორ ივე ჩე მპ იო ნთა ლი გა

ზე ას პა რე ზო ბს, მა ინც მგ ონ
ია, რომ „რე ალი“ შე ძლ ებს ტი
ტუ ლის შე ნა რჩ უნ ებ ას“.

თა ნა გუ ნდ ელ ის გან გა ნს
ხვ ავ ებ ით, გი ორ გი ცხ ად აია 
„რე ალ ის“ მო სი სხ ლე მტ ერ ის, 
„ბა რს ელ ონ ას“ გა მა რჯ
ვე ბა შია და რწ მუ ნე ბუ ლი, 
ამ იტ ომ აც სი მბ ოლ ურ ბი
ლე თში და წე რა, რომ „ბა
რსა“ მო იგ ებს ჩე მპ იო ნთა 
ლი გას.

გი ორ გი ცხ ად აია: 
„ჩე მი ფა ვო რი ტი „ბა

რს ელ ონ აა“ და მგ ონ ია, 

რომ უფ რო კა რგ ფე ხბ ურ თს 
თა მა შო ბს, სხ ვე ბი სგ ან გა ნს
ხვ ავ ებ ულს, სწ ორ ედ ამ იტ ომ 
ჩე მი გუ ნდი მო იგ ებს ლი გას“.

ჯე რჯ ერ ობ ით, ორ ივე გუ ნდს 
სა ქმე კა რგ ად მი სდ ის. მა დრ იდ

ის „რე ალ მა“ გე ნზ ელ კრ

 გიორგი მიქაბერიძე და გიორგი ცხადაია „ევროპაბეთის“ კოსტავას ფილიალს ესტუმრნენ

გიორგი 
მიქაბერიძე: 

„ჩემი აზრით, 
„რეალი“ მოიგებს, 

მიუხედავად 
იმისა, რომ 

ჩემპიონატში 
თუნდაც 

„ატლეტიკოსთან“ 
თამაში უჭირს 

და ახლა ორივე 
ჩემპიონთა 

ლიგაზე 
ასპარეზობს, 

მაინც მგონია, 
რომ „რეალი“ 

შეძლებს ტიტულის 
შენარჩუნებას“

„ჩემს სათამაშო პრაქტიკაში ასეთ აქციაში 
მონაწილეობის მიღება პირველად არის. აქამდე 

არ ყოფილა და ამით გახარებული ვარ. ჩემი 
აზრით, აქციები ხშირად უნდა ტარდებოდეს, 

რადგან გულშემატკივარმა და ფეხბურთელებმა 
ერთმანეთი გაიცნონ. ეს ფეხბურთელებს 

პოპულარიზაციაშიც დაეხმარება“
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იხ ენ ში „შა ლკ ეს“ 2:0 მო უგო და 
ახ ლა იგ ივ ეს ეც დე ბა სა კუ თარ 
არ ენ აზე. გა სვ ლა ზე მო იგო ინ
გლ ის ში „ბა რს ელ ონ ამ აც“, რო
მე ლმ აც „მა ნჩ ეს ტერ სი ტი“ 2:1 
და ამ არ ცხა, გა ნმ ეო რე ბი თი შე ხვ
ედ რე ბი კი მა რტ ში გა იმ არ თე ბა 
და სა ვა რა უდ ოდ, ჩვ ენი სტ უმ არი 
ფე ხბ ურ თე ლე ბის ფა ვო რი ტე ბი, 
შე მდ ეგ ეტ აპ ზე გა სვ ლას 
ოფ იც ია ლუ რად გა ინ აღ დე
ბენ.

რაც შე ეხ ება თა ვად აქ ცი ას, 
ორ ივე ფე ხბ ურ თე ლის კა რი ერ
აში პი რვ ელ ად მო ხდა გუ ლშ ემ
ატ კი ვა რთ ან შე ხვ ედ რა და მა თთ
ვის ავ ტო გრ აფ ებ ის და რი გე ბა.

გი ორ გი მი ქა ბე რი ძე ამ ბო ბს, 
რომ ეს ქა რთ ველ ფე ხბ ურ თე ლე
ბს გა რდა კო მუ ნი კა ცი ისა, 

პო პუ ლა რი ზა ცი აშ იც და ეხ მა რე
ბა.

გი ორ გი მი ქა ბე რი ძე: 
„ჩე მს სა თა მა შო პრ აქ ტი კა ში ას

ეთ აქ ცი აში მო ნა წი ლე ობ ის მი ღე ბა 
პი რვ ელ ად არ ის. აქ ამ დე არ ყო
ფი ლა და ამ ით გა ხა რე ბუ ლი ვარ. 
ჩე მი აზ რით, აქ ცი ები ხშ ირ ად უნ
და ტა რდ ებ ოდ ეს, რა დგ ან გუ ლშ
ემ ატ კი ვა რმა და ფე ხბ ურ თე ლე ბმა 
ერ თმ ან ეთი გა იც ნონ. ეს ფე ხბ ურ
თე ლე ბს პო პუ ლა რი ზა ცი აშ იც და
ეხ მა რე ბა“.

წა მო წყ ებ ას და დე ბი თად აფ ას
ებს გი ორ გი ცხ ად აი აც. მს გა ვსი 
შე ხვ ედ რა მის კა რი ერ აშ იც პი რვ
ელ ია, ამ იტ ომ თა ვის და დე ბით ემ
ოც იე ბს არ მა ლა ვს.

გი ორ გი ცხ ად აია: 
„ჩე მს პრ აქ ტი კა შიც პი რვ ელ ია 

ას ეთი შე მთ ხვ ევა, რომ მო ვე დი და 
გუ ლშ ემ ატ კი ვა რს შე ვხ ვდი. ძა ლი ან 
სა ჭი როა და რაც უფ რო ხშ ირ ად იქ
ნე ბა, მით უკ ეთ ესი ჩვ ენ თვ ის  ფე
ხბ ურ თე ლე ბი სთ ვის და გუ ლშ ემ ატ
კი ვრ ებ ის თვ ის აც“. 

გა მა რთ ული აქ ცი ებ იდ ან უკ ვე 
ფა ვო რი ტიც გა მო იკ ვე თა, თუ ვინ 
მო იგ ებს ჩე მპ იო ნთა ლი გას ქა რთ
ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე ბის აზ რით. 
უმ ეტ ეს ობ ამ ფს ონი მა დრ იდ ის „რე
ალ ზე“ და დო, სულ კი, ხმ ები შე მდ
ეგ ნა ირ ად 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, გი
ორ გი მი ქა ბე რი ძე;

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, გი ორ გი გა ნუ გრ ავა, 
გი ორ გი ცხ ად აია;

მი უნ ხე ნის „ბა იე რნი“ – გი ორ გი 
და თუ ნა იშ ვი ლი, დი მი ტრი ტა ტა ნა
შვ ილი, და ვით ოდ იკ აძე;

ლო ნდ ონ ის „ჩე ლსი“ – გი ვი კვ არ
აც ხე ლია;

ოლ ეგ გო გბ ერ აშ ვი ლი ერთერ
თი იყო, ვი ნც გა თა მა შე ბის გა მა რჯ
ვე ბუ ლი გა ხდა და ბუ რთი მო იგო. 
ფე ხბ ურ თე ლე ბთ ან სა ერ თო ენა 
ად ვი ლად გა მო ნა ხა, რა დგ ან, რო

გო რც აღ მო ჩნ და, თა ვა დაც ფე ხბ
ურ თე ლე ბის მშ ობ ელ ია. გა მო ცდ
ილი გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი ქა რთ ული 
ფე ხბ ურ თის დი დი გუ ლშ ემ ატ კი ვა
რია და მო ხა რუ ლია, რომ მს გა ვსი 
სა ხის აქ ცი ები ტა რდ ება, თუ მცა 
ის ურ ვა, რომ მას უფ რო დი დი მა
სშ ტა ბე ბი მი ეც ეს, რო მლ ით აც ფე
ხბ ურ თე ლე ბიც კმ აყ ოფ ილ ები და
რჩ ებ იან და გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ებ იც.

ოლ ეგ გო გბ ერ აშ ვი ლი, გუ ლშ
ემ ატ კი ვა რი: 

„ქა რთ ული ფე ხბ ურ თის დი დი 
გუ ლშ ემ ატ კი ვა რი ვარ, შვ ილ იც 
ფე ხბ ურ თე ლი მყ ავს, რუ სე თის გუ
ნდ ში თა მა შო ბს, ერ თმა ახ ლა და ან
ება თა ვი, ამ იტ ომ ჩე მთ ვის უც ხო 
არ არ ის ქა რთ ული ფე ხბ ურ თი და 
ფე ხბ ურ თე ლე ბი. აქ შე მთ ხვ ევ ით 
არ შე მო ვს ულ ვარ, ხშ ირ ად და
ვდ ივ არ და ძა ლი ან გა მე ხა რდა 
ქა რთ ვე ლი ფე ხბ ურ თე ლე ბის აქ 
და ნა ხვა, მით უმ ეტ ეს, რომ ას ეთი 

კა რგი სა ჩუ ქრ ით და მა ჯი ლდ ოვ
ეთ. თუ გა გრ ძე ლდ ება და ყვ ელა 
ტო ტა ლი ზა ტო რს მო ივ ლის,  დი
დი მა სშ ტა ბი მი ეც ემა, კმ აყ ოფ
ილი და რჩ ება ყვ ელა, ფე ხბ ურ თე
ლე ბიც და მო ნა წი ლე ებ იც, თა ნაც 
ას ეთ მშ ვე ნი ერ სა ჩუ ქრ ებს ათ ამ
აშ ებთ“.

აქ ცი ამ „ევ რო პა ბე თის“ თბ
ილ ის ის ყვ ელა ფი ლი ალი უკ ვე 
მე სა მედ მო ია რა. გა სუ ლი წლ ის 
შე მო დგ ომ აზე კი რე გი ონ ებ საც 
ეს ტუ მრა და სა კუ თარ ფე ხბ ურ
თე ლე ბთ ან შე ხვ ედ რით ბა თუ მე
ლი და ქუ თა ის ელი გუ ლშ ემ ატ კი
ვა რი გა ან ებ ივ რა. 

რე გი ონ ებ ში შე ხვ ედ რე ბი კვ
ლავ იგ ეგ მე ბა. მა რტ ში, რო გო
რც კი ჩე მპ იო ნთა ლი გა ის ევ და
უბ რუ ნდ ება გუ ლშ ემ ატ კი ვა რს, 
„ევ რო პა ბე თი“ და „პრ აი მტ აი მი“ 
უკ ვე რე გი ონ ებ იდ ან შე მო გი ერ
თდ ებ ათ.

EXCLUSIVE
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გიორგი 
ცხადაია: 
„ჩემი ფავორიტი 
„ბარსელონაა“ 
და მგონია, რომ 
უფრო კარგ 
ფეხბურთს 
თამაშობს, 
სხვებისგან 
განსხვავებულს, 
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ჩემი გუნდი 
მოიგებს ლიგას“

„ჩემს პრაქტიკაშიც პირველია ასეთი 
შემთხვევა, რომ მოვედი და გულშემატკივარს 

შევხვდი. ძალიან საჭიროა და რაც 
უფრო ხშირად იქნება, მით უკეთესი 
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და ყველა ტოტალიზატორს მოივლის,  დიდი მასშტაბი 
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დეა თა ვბ ერ იძე

სა ქა რთ ვე ლო ში სე ქს უა ლურ 
მა მა კა ცად აღ ია რე ბუ ლი და
ვით ქა ცა რა ვა, რა მდ ენ იმე ხნ
ის წინ ცო ლმა ლა მის „მა ხე ში 
გა აბა“. სა ცდ უნ ებ ლად მას ნი
კა გრ იგ ოლ იას გა და ცე მი სთ ვის 
„ფლ ეი ბო ის“ მო დე ლი თა კო ვა
შა ლო მი ძე მი უგ ზა ვნა. უფ რო 
ად რე კი მი სი ნე ბი სყ ოფ ის გა
მო ცდა ტრ ან სს ექ სუ ალ ებ მაც 
გა და წყ ვი ტეს და სა ზო გა დო ებ
ის თვ ის უც ნო ბი ფა ქტ ებ ის გა
სა ჯა რო ებ ით და ემ უქ რნ ენ... 

და ვით ქა ცა რა ვა „თა ვდ ამ სხ
მე ლე ბს“ დღ ეს „პრ აი მტ აი მის“ 
სა შუ ალ ებ ით პა სუ ხო ბს. ას ევე 
სა უბ რო ბს სა სუ რვ ელი ქა ლის 
აუ ცი ლე ბელ თვ ის ებ ებ ზე და იმ 
ერ თა დე რთ და გა ნუ მე ორ ებ ელ 
ქა ლბ ატ ონ ზე, რო მე ლს აც, მი
სი ვე თქ მით, ვე რა ვინ შე ცვ ლის.  
ულ ამ აზ ესი სო ფი ხა ჭა პუ რი ძეც, 
რო მე ლთ ან აც და თოს 15 წე ლი 
და სა მი შვ ილი აკ ავ ში რე ბს, „პრ
აი მტ აი მის“ სტ უმ არ ია. 

სო ფო: ერ თმ ან ეთი  სა ირ მის 
აუ ზზე გა ვი ცა ნით. თა ვდ აჯ ერ
ებ ული მო დი ოდა,  ეკ ეთა სა თვ
ალე, რო მე ლიც ძა ლი ან უხ დე ბო
და და ხე ლზე პი რს ახ ოცი ჰქ ონ
და გა და კი დე ბუ ლი. მე გო ბა რმა 
გა მა ცნო. თა ვი და ნვე რა ღაც 
სი მპ ათ იე ბი გა მო ხა ტა, ეს მე გო
ბრ ებ მაც აღ ნი შნ ეს, მა გრ ამ არ 
მჯ ერ ოდა. ყვ ელ ას თან გუ ლგ ახ
სნ ილი და ღი მი ლი ანი იყო. ამ იტ
ომ, სა იდ ან და ას კვ ენ ით, რომ მე 
მო ვწ ონ ვარმე თქი გა ვი კვ ირ ვე. 
ჩე მმა და ქა ლმა სულ სხ ვა თვ ალ
ებ ით გი ყუ რე ბდ აო... მა რთ ალი 
აღ მო ჩნ და... 

რა მდ ენ იმე თვ ეში კო ნს ერ ვა
ტო რი აში აღ მო ვა ჩი ნეთ ერ თმ
ან ეთი და იქ ურ თი ერ თო ბა გა ნა
ხლ და. მე რე იყო სტ უდ ენ ტო ბა, 
კა ფე ები და  შვ იდ წლ ია ნი სი ყვ
არ ული, ბო ლოს შე ვუ ღლ დით. 

 არ ის შე ნი ქმ არი ის ეთი სე
ქს უა ლუ რი რო გო რიც ქა ლე ბს 
ჰგ ონ იათ?

 ნა მდ ვი ლად, ეს ფა ქტ ის აღ
ია რე ბად მი მა ჩნ ია. მის მი მა რთ 
ქა ლთა ინ ტე რე სი  აბ სო ლუ ტუ
რად ბუ ნე ბრ ივი მო ვლ ენ აა. 

 ეჭ ვი ან ობ ობ ის დო ზა რო
გო რია?

 ცო ტა თი ვე ჭვ ია ნობ, ყო ფი
ლა ის ეც, რომ ავ ფე თქ ებ ულ ვარ 
რა ღა ცა ზე, მა გრ ამ ეს სი ყვ არ
ულ ით არ ის გა მო წვ ეუ ლი. ამ პე
რი ოდ ში უკ ვე ყვ ელ ან აი რი 
ურ თი ერ თო ბის გზ
ები მა რტ ივ ად 
გა  ხს  ნი  ლია . 
ი ნ  ტ ე  რ ნ 
ეტი, ტე
ლ ე  ფ ო 
ნის ნო
მ რ  ი ს 
გა

გე ბა. შე სა ბა მი სად, ვი საც ჭკ უა 
არ და უშ ლის, შე უძ ლია რა ღაც 
ნა ბი ჯე ბის გა და დგ მა, არ სე ბო ბს 
ას ეთი ქა ლე ბის კა ტე გო რია.

მა გრ ამ ჩვ ენი ურ თი ერ თო ბა, 
იმ დე ნმა სი ტუ აც იამ, დრ ომ და 
ბე ვრ მა რა ღა ცამ გა მო სც ადა, 
ალ ბათ, სი სუ ლე ლეც არ ის ჩე მი 

ეჭ ვი ან ობა. მა გრ ამ, მა ინც ქა
ლი ვარ და ვე ჭვ ია ნობ ხო

ლმე, რო ცა რა ღაც 
მო გი ფრ ენს უც ებ 

თა ვში და ცუდ 

ხა სი ათ ზე და გა ყე ნე ბს. თუ მცა, 
ამ გვ არი მო მე ნტი თი თზე ჩა მო
სა თვ ლე ლად მქ ონ ია 15 წლ ის 
გა ნმ ავ ლო ბა ში. 

 რა ტომ „მო გი ფრ ენს“ ხო
ლმე? არ იან ის ეთი ქა ლე ბი, 
რო მლ ებ იც შე ნს ქმ არ ზე „ნა
დი რო ბენ“?

 არ ვი ცი, არა მგ ონ ია... შე
იძ ლე ბა თვ ით ონ ვი ღა ცას ეფ
ლი რტ ა ოს კი დეც, მა გრ ამ რო მც 
იყ ოს რა ღაც ამ და გვ არი... გა მო
რი ცხ ულ ია იქ სხ ვა ზე დმ ეტი... 
ვი ცი, რომ ძა ლი ან ვუ ყვ არ ვარ, 
ძა ლი ან... და რწ მუ ნე ბუ ლი ვარ 
ამ აში.

 შენ რა გი ყვ არს შე ნს ქმ არ
ში ყვ ელ აზე ძა ლი ან?

 ყვ ელ აფ ერი მი ყვ არს მა
სში. მა მა კა ცუ რია, თა ვა ზი
ანი, გა ლა ნტ ური, თა ვგ ან
წი რუ ლია ურ თი ერ თო ბა ში, 
არ ის კა რგი მე უღ ლე, კა
რგი მა მა, რო მა ნტ იკ ოს იც, 

ზო გი ერ თს ეს რო მა ნტ იკ
ოს ობა კა ცუ რო ბას უკ

არ გა ვს, და თოს არა. 
მი სი უხ ეშ ობ აც მო სა

წო ნია. შე იძ ლე ბა რა ღაც თე მა ზე 
უკ მე ხად ილ აპ არ აკ ოს, მა გრ ამ 
სწ ორ ედ ეს გა მო ხა ტუ ლე ბა მო
გე წო ნოს, ჟე სტ ები, ლა პა რა კის 
მა ნე რა, გა ნა თლ ებ ულ ია, ნა კი
თხი...

 უა რყ ოფ ითი რა აქ ვს სო
ფო? თო რემ გა მა ხს ენ და ახ ლა 
ან გე ლო ზის რო ლს თა მა შო ბდა 
ფი ლმ „ნა წი ლე ბში“ და... თუ
რმე მა რთ ლა ეკ უთ ვნ ოდა ეს 
რო ლი...

 რა ღა ცა აქ ვს, ალ ბათ, მა
გრ ამ გა ნს აკ უთ რე ბით ისე რომ 
გა მა ღი ზი ან ოს, ახ ლა არ აფ ერი 
მა ხს ენ დე ბა. 

 ამ ბო ლო დრ ოს ტრ ან სს
ექ სუ ალ ებ თან ჰქ ონ და შე ნს 
მე უღ ლეს და პი რი სპ ირ ება, გა
ჩნ და სკ ან და ლუ რი ფრ აზ ებ იც 
 არ გა გვ ას აჯ არ ოე ბი ნოო.

 ეს იყო აბ სო ლუ ტუ რი აბ სუ
რდი. სო ცი ალ ურ ქს ელ ში წე რდ
ნენ მა გი სთ ვის და დი ხარ ევ რო
პა ში, რომ ტრ ან სს ექ სუ ალ ებ თან 
გქ ონ დეს ურ თი ერ თო ბაო. სა სა
ცი ლო იყო... სო ცი ალ ური ქს ელი 
ძა ლი ან კა რგი ნი ღა ბია, ბე ვრ მა 
ად ამ ია ნმა პლ ატ ფო რმა იპ ოვა 
და თვ ით და მკ ვი დრ ება გა ნა ხო
რც ირ ელა ამ ით, ბე ვრი 
ამ ით ბო რო ტად სა რგ
ებ ლო ბს. 

 ე.ი. ტრ ან სს
ექ სუ ალ ებ ზე არ 
იე ჭვ ია ნე, არც 
კე სა რი აზე? 

 არ ვი ეჭ
ვი ანე, რა თქ მა 
უნ და, ეს აბ სუ
რდ ია. კე სა რი ას 
ვი ზუ ალი ძა
ლ ი  ა ნ 

კა რგი აქ ვს და ვი ნმ ემ რომ თქ
ვას მა ხი ნჯ იაო ე.ი. იტ ყუ ება, 
მა გრ ამ ის არ არ ის ქა ლბ ატ ონი. 
ძა ლი ან ბე ვრი ტრ ან სია სა ქა რთ
ვე ლო ში, რო მლ ებ იც ამ ბო ბენ 
ტრ ან სი ვა რო, რა ტომ სუ რს ამ 
ად ამ ია ნს „მე ქა ლი ვარ“ იყ ოს, 
არ მე სმ ის. 

ვფ იქ რობ, სწ ორ ედ იმ სტ ატ
უს ით უნ და წა რმ ოა ჩი ნოს თა ვი 
რაც რე ალ ობ აშ ია. უნ და იყო ის, 
რაც ხარ. თვ ით ონ ურ ევ ენ ამ ას 
და ამ ით იქ მნ ება მე რე სწ ორ ედ 
ეს და ძა ბუ ლო ბა. კე სა რი ას სჭ
ირ დე ბა, ალ ბათ, თე მე ბი, რომ 
იყ ოს სულ ჰე დლ აი ნე ბზე, რომ 
გი თხ რათ არ მე სმ ისმე თქი, ასე 
არ არ ის, მე სმ ის. 

და ვით ქა ცა რა ვა: ძა ლი ან სა
სი ამ ოვ ნო არ ის ხა ლხ ის სი ყვ არ
ული და მა თი კე თი ლგ ან წყ ობა, 
ხშ ირ ად ქუ ჩა ში მი ღი მი ან, ძა ლი ან 
კე თი ლად, მე სა ლმ ებ იან... 

 ქა ლე ბი რო გორ გა მო ხა ტა
ვენ მო წო ნე ბას?

 თა ვშ ეკ ავ ებ ულ ად, ალ ბათ, 
იც იან ჩე მი ზო გა დი გა ნწ ყო ბა და 
ჩე მი სტ ატ უსი, ის, რომ არ აჩ ვე
ულ ებ რი ვი მე უღ ლე მყ ავს, არ აჩ
ვე ულ ებ რი ვი სა მი შვ ილი, ამ იტ
ომ, რომ გი თხ რათ აქ ტი ურ ობ ენ 
და შე მო ტე ვე ბს გა ნვ იც დი მე თქი, 
არა. 

 თუ მცა, ცო ლმა რო გო რც 
ერთერთ გა და ცე მა ში ვნ ახ ეთ, 
გა გა ბა მა ხე ში, ლა მის გა ცდ უნ
ეს და სე ქს უა ლუ რი თა კო ვა შა
ლო მი ძის მს ხვ ერ პლ ად იქ ეცი. 

 ვერ გა მა ბა, პი რი
ქით... ჩე მი უკ ეთ გა ბმა 
რომ გა მო სვ ლო დათ, 

უნ და შე მო ეპ არ
ებ ინ ათ მა ნა მდე, 
რა მდ ენ იმ ეჯ ერ მა

ინც უნ და მე ნა ხა, 
სა კმ აოდ არ აბ
უნ ებ რი ვი იყო 
ის აქ ტი ურ ობა, 

მი სი „შე მო ტე ვა“ 
ჩე მზე. მე რე კი, 
აი, ახ ლა თქ ვენ 
გ ე  უ ბ  ნ ე  ბ ი თ , 

და ვი ნა ხე მკ
ერ დში და მა ლუ
ლი მი კრ ოფ ონი. 
ამ იტ ომ თა მა შს 

ა ვ  ყ ე  ვ ი , 

დათო ქაცარავა ცოლზე, ქალებზე, ტრანსებსა და ახალ გადაცემაზე
„სოციალურ 

ქსელში წერდნენ, 
მაგისთვის დადიხარ 

ევროპაში, რომ 
ტრანსსექსუალებთან 

გქონდეს 
ურთიერთობაო“

სოფო: „ვიცი, რომ 
ძალიან ვუყვარვარ, 

ძალიან... დარწმუნებული 
ვარ ამაში“

`ცოტათი 
ვეჭვიანობ, 

ყოფილა 
ისეც, რომ 

ავფეთქებულვარ 
რაღაცაზე, 
მაგრამ ეს 

სიყვარულით 
არის 

გამოწვეული~

`ჩვენი ურთიერთობა, იმდენმა 
სიტუაციამ, დრომ და ბევრმა 
რაღაცამ გამოსცადა, ალბათ, 
სისულელეც არის ჩემი ეჭვიანობა~

`ყველაფერი 
მიყვარს მასში. 

მამაკაცურია, თავაზიანი, 
გალანტური, თავგანწირულია 

ურთიერთობაში, არის 
კარგი მეუღლე, კარგი მამა, 
რომანტიკოსიც, ზოგიერთს 

ეს რომანტიკოსობა 
კაცურობას უკარგავს,

 დათოს არა~
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ქა ლი აუ ცი ლე ბლ
ად უნ და იყ ოს გა
ნა თლ ებ ული, წი
ნა აღ მდ ეგ შე მთ
ხვ ევ აში, ძა ლი ან 
რთ ულ ია მა სთ ან 
ურ თი ერ თო ბა. 
ქა ლი, რო მე ლიც 
ცა რი ელ ია, რაც 
არ უნ და ლა მა
ზი იყ ოს, მი სი 
სი ლა მა ზე ძა
ლი ან ცო ტა 
ხა ნს ჭრ ის 

თვ ალს. ში ნა
გა ნი სა მყ არო 

უნ და ჰქ ონ დეს ძა
ლი ან მდ იდ არი. 
 შე ნს ცო ლში ყვ

ელ აზე მე ტად რა მო გწ
ონს?

 ჩე მს ცო ლში მო მწ ონს შე
რწ ყმა უა მრ ავი იმ თვ ის ებ ისა, 
რო მე ლს აც  ქა ლში ვა ფა სებ. 
სი ლა მა ზე, ინ ტე ლე ქტი, ში ნა
გა ნი მდ იდ არი ბუ ნე ბა, ძა ლი ან 
მა გა რი დე დაა, ძა ლი ან მა გა რი 
მზ არ ეუ ლია, ძა ლი ან მა გა რი 
სა ქმ ია ნი ქა ლია. ყვ ელ აფ ერი 
ძა ლი ან მა გრ ად გა მო სდ ის.

 რა არ მო გწ ონს?
 ეჭ ვი ან ია სა ში ნლ ად, აი, 

ეს არ მო მწ ონს. მა გრ ამ რას 
ვი ზა მთ, არ არ სე ბო ბს უნ აკ

ლო ად ამ ია ნი. თუ მცა არ ას ოდ
ეს მა ლა ვს ამ ას, ეგ რე ვე ეტ ყო ბა, 
ძა ლი ან ცუდ ხა სი ათ ზე დგ ება. 
მო კლე პე რი ოდი აქ ვს ცხ ვი რჩ ამ
ოშ ვე ბუ ლო ბის. მე რე ვჩ ხუ ბო ბთ, 
ბუ ნე ბრ ივ ია, ვჩ ხუ ბო ბთ იტ ალ იე
ლე ბი ვით, ან გი ჟი ქა რთ ვე ლე ბი
ვით... მე რე კი შე რი გე ბაა ძა ლი ან 
ტკ ბი ლი... 

 რა გა ნა პი რო ბე ბს ამ ეჭ ვი
ან ობ ას, ის, რომ სე ქს უა ლურ 
მა მა კა ცად მო გნ ათ ლეს, თუ შენ 
ხარ და მნ აშ ავე იმ აში, რომ სო
ფო ეჭ ვი ან ობს?

 ალ ბათ, ზო გა დად, ჩე მი ტი
პა ჟი დან გა მო მდ ინ არ ეა, კე თი
ლგ ან წყ ობ ილი ვარ, ღი მი ლი არ
ას ოდ ეს მე ნა ნე ბა, ვარ ძა ლი ან 

გა ხს ნი ლი და ხშ ირ შე მთ ხვ ევ აში 
ეს იწ ვე ვს, ალ ბათ, გა უგ ებ რო
ბეს... თუ მცა ში ნა გა ნად ორ ივ ემ 
ვი ცით, რომ ძა ლი ან გვ იყ ვა რს 
ერ თმ ან ეთი და სხ ვა ვე რა სო დეს 
ჩა დგ ება ჩვ ენ შო რის. 

 შენ თუ ხარ ეჭ ვი ანი?
 რა თქ მა უნ და, ვარ.
 შე ნს ეჭ ვი ან ობ აზ ეც ყო ფი

ლა ამ გვ არი სკ ან და ლე ბი? თე
ფშ ებ ის ქნ ევ ით, ჩხ უბ ით, ყვ ირ
ილ ით.

 კი, მა გრ ამ ზუ სტ ად ვი ცი, 
რომ ჩემ შე მთ ხვ ევ ში ეს თი თი
დან გა მო წო ვი ლი მი ზე ზი იყო... 
რა ღა ცამ გა მა ღი ზი ანა, ვი ღა ცა 
ბი ჭის კო მპ ლი მე ნტ მა... და ასე 
მო მი წია აფ ეთ ქე ბა...

 შე ნი აფ ეთ ქე ბა ჯა ჯა ნი ძის 
შო უშ იც ვნ ახ ეთ, რა ტომ არ მო
გწ ონს კე სა რია?

 ჩე მი აფ ეთ ქე ბა ღია ეთ ერ ში 
არ ავ ის უნ ახ ავს, ვც დი ლობ, მძ
აფ რი პო ზი ცი აც კი კო რე ქტ ულ
ობ ის ფა რგ ლე ბში გა მო ვხ ატო. 
თუ ვფ ეთ ქდე ბი, ძა ლი ან ცუ დად 
მთ ავ რდ ება ხო ლმე ობ იე ქტ ის თვ
ის. 

კე სა რი ას კი ვერ აღ ვი ქვ ამ 
ვე რც ქა ლად და ვე რც კა ცად. 
ეს ჩე მთ ვის გა უგ ებ არი ფე ნო მე
ნია... კე სა რია კი არა,  ზო გა დად 
ტრ ან სს ექ სუ ალ ებ ის მი მა რთ ვარ 
ასე გა ნწ ყო ბი ლი, არ მე სმ ის მა
თი...  

მე არ მა და რდ ებს ვინ რას 
აკ ეთ ებს ცხ ოვ რე ბა ში. ეს მი სი 
სა ქმ ეა. მე სხ ვა რამ მა ღა ზი ან

ებს, მა ღი ზი ან ებს, რა გა რე მო 
შე იქ მნა დღ ეს სა ზო გა დო ებ აში. 
არ აჯ ან სა ღი ატ მო სფ ერო სუ
ფე ვს. თუ ნდ აც ავ იღ ოთ ბო ლო 
მო ვლ ენ ები. მი შა გო მი აშ ვი ლი სა 
და ლა ლი ალ იბ ეგ აშ ვი ლის წი ნა
აღ მდ ეგ აგ ორ ებ ული კა მპ ან ია, 
დღ ეს ის ეთი სი ტუ აც იაა, რომ ან 
უნ და თქ ვა კა რგი, ან უნ და გა ჩე
რდე, ნე გა ტი ური აზ რის გა მო ხა
ტვა უკ ვე სა ხი ფა თო ხდ ება. 

 შენ შე მთ ხვ ევ აში რა მო
ხდა? ერთერ თმა ტრ ან სს ექ სუ
ალ მა სო ცი ალ ურ ქს ელ ში და
წე რა, რომ სე ქს უა ლუ რი კა ვშ
ირი გქ ონ და ტრ ან სე ბთ ან.

 სა სა ცი ლო დაც არ მყ ოფ ნის, 
თან უკ რა ინ აში წა ვი დო დი თუ
რმე ტრ ან სს ექ სუ ალ ებ თან სე ქს
უა ლუ რი კა ვშ ირ ის და სა მყ არ ებ
ლად. ამ აზე რა კო მე ნტ არი უნ და 
გა ვა კე თო? იმ დე ნად ბი ნძ ური ხე

რხ ია ეს, რაც იმ არ სე ბამ გა მო იყ
ენა. რა მდ ენ იმე კო მე ნტ არი ვნ ახე 
და გუ ლი სა მრ ევ ია ეს ყვ ელ აფ
ერი. მე ზი ზღ ებ იან ად ამ ია ნე ბი, 
რო მლ ებ იც სხ ედ ან კო მპ იუ ტე
რთ ან და იქ იდ ან ის ეთ რა ღა ცე ბს 
წე რენ, რა საც პი რდ აპ ირ ვერ გა
გი ბე და ვენ. ეს არ სე ბე ბი ჩე მთ ვის 
არ არ სე ბო ბენ, მა გრ ამ მე, ზო გა
დად, სი ტუ აც ია ზე მი ნდა ვთ ქვა. 

რო დე საც მე მე ზღ უდ ება ჩე
მი აზ რის გა მო თქ მის უფ ლე ბა, 
ამ ას სა გა ნგ აშ ოდ  ვთ ვლი. შე
ნს აზ რს თუ და აფ იქ სი რებ, შა
ნტ აჟ ისა და მუ ქა რის ობ იე ქტი 
ხდ ები. ემ უქ რე ბი ან გო მი აშ ვი
ლს  ყვ ელ აფ ერს გა ვა კე თე ბთ 
იმ ის თვ ის, რომ სა მს ახ ურ ში არ 
აგ იყ ვა ნო ნო. ეს მუ ქა რაა, შა ნტ
აჟ ია, ეს და ში ნე ბაა, მე ეს არ აჯ
ან სა ღი და მო კი დე ბუ ლე ბა მა ღე
ლვ ებს. 

ვი ცო დი, რომ უნ და მე ღა და ვა, 
ის იც ვი ცო დი სად გა დი ოდა ზღ
ვა რი, რო მე ლს აც გა ვყ ვე ბო დი, 
და რო მე ლს აც არ გა ვყ ვე ბო დი. 

 რე ალ ურ ად ცხ ოვ რე ბა ში 
თუ ყო ფი ლა მს გა ვსი მო მე
ნტი?

 არა, ას ეთი შე ტე ვა არ ყო
ფი ლა, და გი ნა ხა და ეგ რე ვე გე
ცა არა, შე ფა რუ ლი კი. მო გა ტყ
უებ, რომ ვთ ქვა, არ ყო ფი ლა
მე თქი.

 კა ცე ბზე რო გორ მო ქმ ედ
ებს და გი ნა ხა და ეგ რე ვე გე
ცა?

 ზო გს შე იძ ლე ბა მო სწ ონ
დეს, ზო გს არა, ზო გს აღ იზ ია
ნე ბდ ეს, ზო გს პი რი ქით...  ვფ
იქ რობ, უმ ეტ ეს ად მა მა კა ცს ეს 
უნ და სი ამ ოვ ნე ბდ ეს, თვ ით შე
ფა სე ბა იწ ევს სა კმ აოდ მა ღლა 
და გგ ონ ია, რა მა გა რი ვარ, ქა
ლმა ვერ გა უძ ლო იმ ტა ბუს, ყვ
ელა წე სს, რო მე ლიც ით ვა ლი სწ
ინ ებს იმ ას, რომ კა ცმა უნ და გა
და დგ ას პი რვ ელი ნა ბი ჯი და 
ასე შე მო მი ტია და „მე ცა“...

 ქა ლში რა მო გწ ონს 
ყვ ელ აზე მე ტად?

 ჰა რმ ონ ია, გა რე გნ
ული სი ლა მა ზე 
შე  რწ  ყმ  ული 
უნ და იყ ოს 
ში ნა გან მდ
იდ არ სა მყ
არ ოს თან, 

დავით ქაცარავას მალე TV 3ში, თავისივე სპორტული 
გადაცემით ვიხილავთ. კალათბურთი, თხილამურები, 

ჩოგბურთი, ცურვა, ბილიარდი, სროლა, მშვილდოსნობა, 
ავტოსპორტი... ეს მცირე ჩამონათვალია იმ სპორტული 
სახეობებისა, რომელშიც სტუმრებს ეჯიბრება. როგორც 

ირკვევა, გადაცემით უკვე ერთერთი უცხოელი პროდიუსერია 
დაინტერესებული. მაყურებლის შეფასებას კი წამყვანის 

ამპლუაში მოვლენილი დავით ქაცარავა სამ მარტს შეიტყობს.

EXCLUSIVE

დათო ქაცარავა ცოლზე, ქალებზე, ტრანსებსა და ახალ გადაცემაზე

დათო: „შინაგანად ორივემ 
ვიცით, რომ ძალიან გვიყვარს 

ერთმანეთი და სხვა ვერასოდეს 
ჩადგება ჩვენ შორის“

`ეჭვიანია 
საშინლად, 
აი, ეს არ 
მომწონს. 

მაგრამ რას 
ვიზამთ, არ 
არსებობს 
უნაკლო 

ადამიანი~

 `მეზიზღებიან ადამიანები, 
რომლებიც სხედან კომპიუტერთან და 
იქიდან ისეთ რაღაცებს წერენ, რასაც 

პირდაპირ ვერ გაგიბედავენ~

`ჩემთვის გაუგებარი 
ფენომენია... კესარია კი არა,  
ზოგადად ტრანსსექსუალების 
მიმართ ვარ ასე განწყობილი, 

არ მესმის მათი...~
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შპს `ასავალ-დასავალის სტამბა”

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

`გვიხარია, გულშემატკივართან 
კომუნიკაცია რომ შედგა~

ნინი ცნობილაძე 
ჩიკაგოელ ქართველზე 
გათხოვდა

ნინი ცნობილაძე: 
„ერთი დღე რომ 

ვერ ვხედავ, 
მგონია, რომ დიდი 

ხანი გავიდა. 
სხვანაირი დილები 

თენდება“

ex
cl

us
iv

e

ლუკა კურტანიძის 
მეორე ნახევარი

ხათუნა მიქაცაძე: „ლუკა ძალას 
მაძლევს. სახლში რომ გხვდება ადამიანი, 

რომელსაც იცი, რომ სუნთქვას 
ურჩევნიხარ, რომელიც გეტყვის, რომ 
მისთვის უფლის გამოგზავნილი ხარ, 

ქალისთვის ამაზე სასიამოვნო რა არის?“

ნიკუშა შენგელაია: 
„მე და ეკა 

19 წელია ერთად 
ვართ, ხელი კი 

ახლახან მოვაწერეთ“

„მთავარი 
ხელის მოწერა კი 
არა, სიყვარულია. 

მას ვერც ერთი 
საიტით ვერ 

გამოიწერ. უნდა 
დაგეჯახოს“

exclusive
დათო ქაცარავა ცოლზე, 
ქალებზე, ტრანსებსა და 

ახალ გადაცემაზე
დათო: 

„შინაგანად 
ორივემ ვიცით, 

რომ ძალიან 
გვიყვარს 

ერთმანეთი და 
სხვა ვერასოდეს 

ჩადგება ჩვენ 
შორის“

მსოფლიოში 
აღიარებული 
ეგზოტიკური 

ტყავი ქართულ 
რეალობაში 

ჩნდება

თაკო მექვაბიძემ 
ახალ ხაზზე 

მუშაობა დაიწყო
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