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რა ფარულ გეგმას ამუშავებს ოპოზიცია

„ტელეფონის ნომრების შოუ“ ანუ  „ტელეფონის ნომრების შოუ“ ანუ  
„ცისფერი მთების“ პოლიტიკური რიმეიკი„ცისფერი მთების“ პოლიტიკური რიმეიკი

არის თუ არა 
ნაციონალურ 
მოძრაობაში 
კლანური ომი 
– ყველა პასუხი 
კულუარულ 
კითხვებზე

ახალი სკანდალური დარღვევები 
C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამაში 

რა დასკვნა დადო სახელმწიფო აუდიტმა და რა დასკვნა დადო სახელმწიფო აუდიტმა და 
რას ედავებიან საუნივერსიტეტო კლინიკასრას ედავებიან საუნივერსიტეტო კლინიკას

პრემიუმ კლასის 
ფრანგული კოსმეტიკა 

ALGOLOGIE – PSP-ში!

სერიული მკვლელობები 
თბილისსა და წყალტუბოში

რა აკავშირებდათ რა აკავშირებდათ 
ერთმანეთთან სხვადასხვა ერთმანეთთან სხვადასხვა 
ქალაქში მოკლულ ქალებს ქალაქში მოკლულ ქალებს 

და როგორ გავიდა და როგორ გავიდა 
გამოძიება დამნაშავეებზეგამოძიება დამნაშავეებზე

ვინ არის და რა გზა გაიარა 
კამალა ჰარისმა აშშ-ს 

ვიცე-პრეზიდენტობამდე
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ტრაგიკული 
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დედამიწიდან

გაქცევა 
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კარლ ჰარცელი: „მოვუწოდებ ყველა მხარეს, თავი შეიკავოს ამ 
პროცესში ნებისმიერი კარის ნაადრევად დახურვისგან“

სა ქარ თვე ლო ში ევ რო კავ ში რის ელ ჩმა, კარლ ჰარ
ცელ მა პარ ლა მენ ტის სა გა ზაფ ხუ ლო სე სი ის გახ სნი სა 
და მან და ტე ბის გა უქ მე ბის სა კით ხის გან ხილ ვის თა ო
ბა ზე ისა უბ რა:

„იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ, რო გორც ჩანს, მოკ„იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ, რო გორც ჩანს, მოკ
ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი ვერ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი ვერ 
უზ რუნ ველ ყოფს ფარ თო მას შტა ბი ა ნი შე თან ხმე ბის უზ რუნ ველ ყოფს ფარ თო მას შტა ბი ა ნი შე თან ხმე ბის 
მიღ წე ვას, კვლა ვაც მო ვუ წო დებ ყვე ლა მხა რეს, თა ვი მიღ წე ვას, კვლა ვაც მო ვუ წო დებ ყვე ლა მხა რეს, თა ვი 
შე ი კა ვოს ამ პრო ცეს ში ნე ბის მი ე რი კა რის ნა ად რე ვად შე ი კა ვოს ამ პრო ცეს ში ნე ბის მი ე რი კა რის ნა ად რე ვად 
და ხურ ვის გან, გან სა კუთ რე ბით ისე თი კა რის, რო მე ლიც, და ხურ ვის გან, გან სა კუთ რე ბით ისე თი კა რის, რო მე ლიც, 
თუ კი და ი ხუ რა, სა მუ და მოდ და ხუ რუ ლი დარ ჩე ბა. სა ბოთუ კი და ი ხუ რა, სა მუ და მოდ და ხუ რუ ლი დარ ჩე ბა. სა ბო
ლოო ჯამ ში, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ სა ქარ თვე ლოს ლოო ჯამ ში, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ სა ქარ თვე ლოს 
ინ ტე რე სებს ყვე ლა ზე უკეთ ის პარ ლა მენ ტი მო ემ სა ხუინ ტე რე სებს ყვე ლა ზე უკეთ ის პარ ლა მენ ტი მო ემ სა ხუ
რე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ამომ რჩე ველს რე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ამომ რჩე ველს 
წარ მო ად გენს. უთან ხმო ე ბე ბის მო საგ ვა რებ ლად, ყვე ლა წარ მო ად გენს. უთან ხმო ე ბე ბის მო საგ ვა რებ ლად, ყვე ლა 

პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ამ, სწო რედ ამ მიზ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და გა ნაგ რძოს მუ შა ო ბა“.პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ამ, სწო რედ ამ მიზ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და გა ნაგ რძოს მუ შა ო ბა“.
„ჰოთ ნი უ სი“„ჰოთ ნი უ სი“

გიორგი გახარია: „ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ შევძლოთ 
მუნიციპალური ტრანსპორტის ამოქმედება!“

„ჩვენ უკ ვე, ფაქ ტობ რი ვად, ვას რუ ლებთ მუ შა ო ბას 
გეგ მა ზე, რო მე ლიც შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვცემს, მშვი
დად, გო ნივ რუ ლად და თან მიმ დევ რუ ლად და ვიწ ყოთ 
ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა იქით, რომ ქვე ყა ნამ გა ზაფ ხუ
ლის ბო ლოს, ზაფ ხუ ლის და საწ ყის ში, შეძ ლოს პირ ვე ლი 
ტუ რის ტე ბის მი ღე ბა“, –  ამის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს 
პრე მი ერმი ნის ტრმა, გი ორ გი გა ხა რი ამ ჟურ ნა ლის ტებს 
გა ნუც ხა და.

მას კით ხვით მი მარ თეს შეზ ღუდ ვე ბის მოხ სნას თან 
და კავ ში რე ბით.

„არ სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის სწრა ფად მოხ სნით არა„არ სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის სწრა ფად მოხ სნით არა
ვი ნაა ისე და ინ ტე რე სე ბუ ლი, რო გორც სა ქარ თვე ლოს ვი ნაა ისე და ინ ტე რე სე ბუ ლი, რო გორც სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბა და პი რა დად მე, მაგ რამ ყვე ლას კარ გად მთავ რო ბა და პი რა დად მე, მაგ რამ ყვე ლას კარ გად 
უნ და გვეს მო დეს, რომ არას წო რი, არა გო ნივ რუ ლი და უნ და გვეს მო დეს, რომ არას წო რი, არა გო ნივ რუ ლი და 
ნაჩ ქა რე ვი გახ სნა არის პირ და პი რი მი ზე ზი იმი სა, რომ შემ დეგ ისევ და ხურ ვა მოგ ვი წი ოს. ამი ტომ, ყვე ლას უნ და ნაჩ ქა რე ვი გახ სნა არის პირ და პი რი მი ზე ზი იმი სა, რომ შემ დეგ ისევ და ხურ ვა მოგ ვი წი ოს. ამი ტომ, ყვე ლას უნ და 
გვეს მო დეს, რომ აქ ბა ლან სის დაც ვა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. ჩვენ გვაქვს კონ კრე ტუ ლი გეგ მა, რო მელ საც გვეს მო დეს, რომ აქ ბა ლან სის დაც ვა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. ჩვენ გვაქვს კონ კრე ტუ ლი გეგ მა, რო მელ საც 
მივ ყვე ბით. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ დღეს ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა ბევ რად უფ რო მარ თვა დია და ვხე დავთ, მივ ყვე ბით. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ დღეს ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა ბევ რად უფ რო მარ თვა დია და ვხე დავთ, 
რომ ამ პრო ცესს ვმარ თავთ, შე მიძ ლია გით ხრათ –  ამ გეგ მის ცო ტა უფ რო სწრა ფად გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძრომ ამ პრო ცესს ვმარ თავთ, შე მიძ ლია გით ხრათ –  ამ გეგ მის ცო ტა უფ რო სწრა ფად გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ
ლებ ლო ბა გვაქვს.ლებ ლო ბა გვაქვს.

ასე ვე მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სკო ლა და მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტის ამოქ მე დე ბა. ასე ვე მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სკო ლა და მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტის ამოქ მე დე ბა. 
ეს არის ჩვე ნი პრი ო რი ტე ტი. ვა კე თებთ ყვე ლა ფერს იმი სათ ვის, რა თა შევ ძლოთ მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტის ეს არის ჩვე ნი პრი ო რი ტე ტი. ვა კე თებთ ყვე ლა ფერს იმი სათ ვის, რა თა შევ ძლოთ მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტის 
ამოქ მე დე ბა და საკ ლა სო ოთა ხებ ში ბავ შვე ბის მიყ ვა ნა. ეს არის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი, შემ დგომ –  ეკო ნო მიამოქ მე დე ბა და საკ ლა სო ოთა ხებ ში ბავ შვე ბის მიყ ვა ნა. ეს არის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი, შემ დგომ –  ეკო ნო მი
კის ის დარ გე ბი, რო მელ თაც ჩვე ნი ეკო ნო მი კის თვის უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, კერ ძოდ, ტუ რიზ მი. ჩვენ უკ ვე, კის ის დარ გე ბი, რო მელ თაც ჩვე ნი ეკო ნო მი კის თვის უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, კერ ძოდ, ტუ რიზ მი. ჩვენ უკ ვე, 
ფაქ ტობ რი ვად, ვას რუ ლებთ მუ შა ო ბას გეგ მა ზე, რო მე ლიც შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვცემს, მშვი დად, გო ნივ რუ ლად ფაქ ტობ რი ვად, ვას რუ ლებთ მუ შა ო ბას გეგ მა ზე, რო მე ლიც შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვცემს, მშვი დად, გო ნივ რუ ლად 
და თან მიმ დევ რუ ლად და ვიწ ყო ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა იქით, რომ ქვე ყა ნამ გა ზაფ ხუ ლის ბო ლოს, ზაფ ხუ ლის დადა თან მიმ დევ რუ ლად და ვიწ ყო ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა იქით, რომ ქვე ყა ნამ გა ზაფ ხუ ლის ბო ლოს, ზაფ ხუ ლის და
საწ ყის ში, შეძ ლოს პირ ვე ლი ტუ რის ტე ბის მი ღე ბა. ეს ყვე ლა ფე რი რე ა ლუ რი და ობი ექ ტუ რია და ჩვენ შეგ ვიძ ლია საწ ყის ში, შეძ ლოს პირ ვე ლი ტუ რის ტე ბის მი ღე ბა. ეს ყვე ლა ფე რი რე ა ლუ რი და ობი ექ ტუ რია და ჩვენ შეგ ვიძ ლია 
გა ვა კე თოთ, მხო ლოდ არ უნ და ვიჩ ქა როთ მოკ ლე ვა დი ა ნი, სწრა ფი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად.გა ვა კე თოთ, მხო ლოდ არ უნ და ვიჩ ქა როთ მოკ ლე ვა დი ა ნი, სწრა ფი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად.

ძა ლი ან კარ გად მეს მის რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ რო ე ბის, ტუ რიზ მის სფე რო ში და კა ვე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის, მაგძა ლი ან კარ გად მეს მის რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ რო ე ბის, ტუ რიზ მის სფე რო ში და კა ვე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის, მაგ
რამ ჩვენ უნ და ვიზ რუ ნოთ გრძელ ვა დი ან შე დეგ ზე და ეს უნ და გა ვა კე თოთ ერ თად. გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა რამ ჩვენ უნ და ვიზ რუ ნოთ გრძელ ვა დი ან შე დეგ ზე და ეს უნ და გა ვა კე თოთ ერ თად. გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა 
ამ ქვე ყა ნა ში აქვს თი თო ე ულ ადა მი ანს და ვე რა ვინ ვე რა ვის შე უზ ღუ დავს უფ ლე ბას, გა მოთ ქვას თა ვი სი აზ რი. ეს ამ ქვე ყა ნა ში აქვს თი თო ე ულ ადა მი ანს და ვე რა ვინ ვე რა ვის შე უზ ღუ დავს უფ ლე ბას, გა მოთ ქვას თა ვი სი აზ რი. ეს 
მა თი უფ ლე ბაა. ჩვე ნი პა სუ ხის მგებ ლო ბაა, რომ რეს ტორ ნებ თან, სხვა გა სარ თობ და წე სე ბუ ლე ბებ თან ერ თად ვიმა თი უფ ლე ბაა. ჩვე ნი პა სუ ხის მგებ ლო ბაა, რომ რეს ტორ ნებ თან, სხვა გა სარ თობ და წე სე ბუ ლე ბებ თან ერ თად ვი
ფიქ როთ ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბის ჯან მრთე ლო ბა სა და ეკო ნო მი კის გრძელ ვა დი ან გახ სნა ზე“,ფიქ როთ ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბის ჯან მრთე ლო ბა სა და ეკო ნო მი კის გრძელ ვა დი ან გახ სნა ზე“, –  გა ნაც ხა და გა ხა რი ამ.

„ჰოთ ნი უ სი“„ჰოთ ნი უ სი“

დიმიტრი ხუნდაძე: „ვაქცინისგან თუ დადგა ზიანი, 
პასუხისმგებლობას აიღებს სახელმწიფო!“

პარ ლა მენ ტმა ვაქ ცი ნის მი სა ღე ბად სა ჭი რო სა კა ნონ
მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით გა ნი ხი ლა 
–  ეს ვაქ ცი ნის მომ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის ერთერ თი 
მოთ ხოვ ნაა. ამ ნა ბი ჯით, ვაქ ცი ნა ცი ას თან და კავ ში
რე ბულ შე საძ ლო პრობ ლე მებ ზე, პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
სა ხელ მწი ფო იღებს.

ჯან მრთე ლო ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლურ სა კით ხთა 
კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე, დი მიტ რი ხუნ და ძე აც ხა
დებს, რომ სა ქარ თვე ლო კო ვიდ ვაქ ცი ნას ძა ლი ან მა ლე 
მი ი ღებს, რო მელ საც მედ პერ სო ნა ლი და სა ა ვად მყო ფო 
პა სუ ხის მგებ ლო ბით უნ და მი უდ გეს.

„ვას რუ ლებთ პი რო ბას, რომ არ ჩა მოვ რჩეთ პრო ცესს „ვას რუ ლებთ პი რო ბას, რომ არ ჩა მოვ რჩეთ პრო ცესს 
და რაც შე იძ ლე ბა მა ლე მი ვი ღოთ ქვე ყა ნა ში მა ღა ლი და რაც შე იძ ლე ბა მა ლე მი ვი ღოთ ქვე ყა ნა ში მა ღა ლი 

ხა რის ხის ვაქ ცი ნა, რო მელ საც სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბა ექ ნე ბა. მე მინ და, კი დევ ერ თხელ გა ვა მახ ვი ლო მედხა რის ხის ვაქ ცი ნა, რო მელ საც სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბა ექ ნე ბა. მე მინ და, კი დევ ერ თხელ გა ვა მახ ვი ლო მედ
პერ სო ნა ლი სა და კლი ნი კის პა სუ ხის მგებ ლო ბის ყუ რად ღე ბა –  შე ნახ ვი სა და მოხ მა რე ბის წე სი აქვს ამ ვაქ ცი ნებს, პერ სო ნა ლი სა და კლი ნი კის პა სუ ხის მგებ ლო ბის ყუ რად ღე ბა –  შე ნახ ვი სა და მოხ მა რე ბის წე სი აქვს ამ ვაქ ცი ნებს, 
მაგ რამ თუ დად გა ზი ა ნი არა მედ პერ სო ნა ლის დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მის გა მო, ამ შემ თხვე ვა ში, პა სუ ხის მგებ ლო ბას მაგ რამ თუ დად გა ზი ა ნი არა მედ პერ სო ნა ლის დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მის გა მო, ამ შემ თხვე ვა ში, პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
აი ღებს სა ხელ მწი ფო“, აი ღებს სა ხელ მწი ფო“, –  აღ ნიშ ნავს დი მიტ რი ხუნ და ძე.

„ჰოთ ნი უ სი“„ჰოთ ნი უ სი“

აკაკი ბობოხიძე: „ხალხო, 
გარეჯის რაღაც ნაწილი არ არის 

საქართველო!“
„ხალ ხო, რომ იცო დეთ, გა რე ჯი არის ძა ლი ან დი დი „ხალ ხო, რომ იცო დეთ, გა რე ჯი არის ძა ლი ან დი დი 

სა მო ნას ტრო კომ პლექ სი და დი ახ, გა რე ჯის რა ღაც სა მო ნას ტრო კომ პლექ სი და დი ახ, გა რე ჯის რა ღაც 
ნა წი ლი არ არის სა ქარ თვე ლო. ის ტო რი უ ლად კი არა, ნა წი ლი არ არის სა ქარ თვე ლო. ის ტო რი უ ლად კი არა, 
ამ წუთ ში არ არის სა ქარ თვე ლო და ის უდა ვოდ არის ამ წუთ ში არ არის სა ქარ თვე ლო და ის უდა ვოდ არის 
აზერ ბა ი ჯა ნის ტე რი ტო რი ა ზე, არც არა ვინ არ და ვობს აზერ ბა ი ჯა ნის ტე რი ტო რი ა ზე, არც არა ვინ არ და ვობს 
და ვერც შე ვე და ვე ბით“, და ვერც შე ვე და ვე ბით“, –  ამის შე სა ხებ „ევ რო პუ ლი სა
ქარ თვე ლოს“ წევ რმა, აკა კი ბო ბო ხი ძემ „ტვ პირ ვე ლის“ 
ეთერ ში გა ნაც ხა და.

„არ მახ სენ დე ბა პე რი ო დი, რო დე საც ქარ თუ ლი სა ზო„არ მახ სენ დე ბა პე რი ო დი, რო დე საც ქარ თუ ლი სა ზო
გა დო ებ რი ვი აზ რი იყო ხე ლი სუფ ლე ბის მხა რეს და არ გა დო ებ რი ვი აზ რი იყო ხე ლი სუფ ლე ბის მხა რეს და არ 
იყო პი რი ქით, აი, ამ ადა მი ა ნე ბის (მე ლაშ ვი ლიილი ჩო ვა) იყო პი რი ქით, აი, ამ ადა მი ა ნე ბის (მე ლაშ ვი ლიილი ჩო ვა) 
მხა რეს, ამი ტომ მგო ნია, რომ პირ ველ რიგ ში, ქარ თუ ლი მხა რეს, ამი ტომ მგო ნია, რომ პირ ველ რიგ ში, ქარ თუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბის დამ სა ხუ რე ბაა, რომ დღეს ეს საქ მე ასე სა ზო გა დო ე ბის დამ სა ხუ რე ბაა, რომ დღეს ეს საქ მე ასე 
დამ თავ რდა, რად გან ეს საქ მე „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის თვის“ დამ თავ რდა, რად გან ეს საქ მე „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის თვის“ 
იქ ცა ტვირ თად, რის თვი საც უნ დო დათ ის ამო ცა ნა, იქ ცა ტვირ თად, რის თვი საც უნ დო დათ ის ამო ცა ნა, 
ნა წი ლობ რივ უკ ვე შე ას რუ ლეს, გაქ რა მე ო რე დღეს ვე ნა წი ლობ რივ უკ ვე შე ას რუ ლეს, გაქ რა მე ო რე დღეს ვე 
–  გა რე ჯი სა ქარ თვე ლოა.–  გა რე ჯი სა ქარ თვე ლოა.

გა რე ჯი სა ქარ თვე ლოა –  აი, ეგ ლო ზუნ გი, რომ გა რე ჯი სა ქარ თვე ლოა –  აი, ეგ ლო ზუნ გი, რომ 
იცო დეთ, ამ ლო ზუნ გით გვა შან ტა ჟე ბენ. მე ვიტ ყო დი, იცო დეთ, ამ ლო ზუნ გით გვა შან ტა ჟე ბენ. მე ვიტ ყო დი, 
ხალ ხო, რომ იცო დეთ, გა რე ჯი არის ძა ლი ან დი დი სა მოხალ ხო, რომ იცო დეთ, გა რე ჯი არის ძა ლი ან დი დი სა მო
ნას ტრო კომ პლექ სი და დი ახ, გა რე ჯის რა ღაც ნა წი ლი ნას ტრო კომ პლექ სი და დი ახ, გა რე ჯის რა ღაც ნა წი ლი 
არ არის სა ქარ თვე ლო, ის ტო რი უ ლად კი არა, ამ წუთ ში არ არის სა ქარ თვე ლო, ის ტო რი უ ლად კი არა, ამ წუთ ში 
არ არის სა ქარ თვე ლო, ის უდა ოდ არის აზერ ბა ი ჯა ნის არ არის სა ქარ თვე ლო, ის უდა ოდ არის აზერ ბა ი ჯა ნის 
ტე რი ტო რი ა ზე, არც არა ვინ არ და ვობს და ვერც ვე რატე რი ტო რი ა ზე, არც არა ვინ არ და ვობს და ვერც ვე რა
ვინ შე ვე და ვე ბით. თუ აზერ ბა ი ჯა ნი ამას დაგ ვით მობს ვინ შე ვე და ვე ბით. თუ აზერ ბა ი ჯა ნი ამას დაგ ვით მობს 
თა ვი სი კე თი ლი ნე ბით, არ ვი ცი, რა ტომ უნ და დაგ ვითთა ვი სი კე თი ლი ნე ბით, არ ვი ცი, რა ტომ უნ და დაგ ვით
მოს, ეგ იქ ნე ბა მხო ლოდ მა თი საქ მე.მოს, ეგ იქ ნე ბა მხო ლოდ მა თი საქ მე.

გა რე ჯის ერ თი ნა წი ლი, რო მე ლიც ჩვენ გვახ სოვს, გა რე ჯის ერ თი ნა წი ლი, რო მე ლიც ჩვენ გვახ სოვს, 
რომ ლი თაც ადა მი ა ნის არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე, არ რომ ლი თაც ადა მი ა ნის არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე, არ 
მინ და, სიტ ყვა უვი ცო ბა ვიხ მა რო ზო გი ერ თთან, რა ზე მინ და, სიტ ყვა უვი ცო ბა ვიხ მა რო ზო გი ერ თთან, რა ზე 
დაყ რდნო ბი თაც სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა აპედაყ რდნო ბი თაც სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა აპე
ლი რებს და ე.წ. ურა პატ რი ო ტე ბი, გა რე ჯი რაც ჰგო ნია ლი რებს და ე.წ. ურა პატ რი ო ტე ბი, გა რე ჯი რაც ჰგო ნია 
ქარ თვე ლი ხალ ხის დიდ ნა წილს, ის გა რე ჯი, ჩვენ რომ ქარ თვე ლი ხალ ხის დიდ ნა წილს, ის გა რე ჯი, ჩვენ რომ 
ბავ შვო ბა ში ექ სკურ სი ებ ზე დავ დი ო დით, ის გა რე ჯი, ბავ შვო ბა ში ექ სკურ სი ებ ზე დავ დი ო დით, ის გა რე ჯი, 
ახ ლაც სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზეა. არც ეჭ ვქვეშ ახ ლაც სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზეა. არც ეჭ ვქვეშ 
არ დამ დგა რა და მო მა ვალ შიც იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს არ დამ დგა რა და მო მა ვალ შიც იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი ა ზე, თუ ჩვენ, ქარ თულ სა ხელ მწი ფოს გატე რი ტო რი ა ზე, თუ ჩვენ, ქარ თულ სა ხელ მწი ფოს გა
ვუფ რთხილ დე ბით იმ საზ ღვრებ ში, რო მელ შიც ვართ.ვუფ რთხილ დე ბით იმ საზ ღვრებ ში, რო მელ შიც ვართ.

საზ ღვრე ბი ცვა ლე ბა დია, თუ მას არ უფ რთხილ დე ბა საზ ღვრე ბი ცვა ლე ბა დია, თუ მას არ უფ რთხილ დე ბა 
მი სი რე ა ლუ რი მე პატ რო ნე, ხან და ხან შე იძ ლე ბა შე იც ვამი სი რე ა ლუ რი მე პატ რო ნე, ხან და ხან შე იძ ლე ბა შე იც ვა
ლოს. არის სა და ვო ნა წი ლი. დღეს ივე რი მე ლაშ ვილ მაც ლოს. არის სა და ვო ნა წი ლი. დღეს ივე რი მე ლაშ ვილ მაც 
თქვა –  „გა რე ჯი სა ქარ თვე ლოა“, მაგ რამ ხვალ და ზეგ თქვა –  „გა რე ჯი სა ქარ თვე ლოა“, მაგ რამ ხვალ და ზეგ 
ვი ღაც აღ მო ა ჩენს, რომ გა რე ჯის რა ღაც ნა წი ლი არ არის ვი ღაც აღ მო ა ჩენს, რომ გა რე ჯის რა ღაც ნა წი ლი არ არის 
სა ქარ თვე ლო, რად გან მარ თლა არ არის სა ქარ თვე ლოს სა ქარ თვე ლო, რად გან მარ თლა არ არის სა ქარ თვე ლოს 
დღე ვან დელ ტე რი ტო რი ა ზე და რა გა მო ვა, ვატ ყუ ებთ დღე ვან დელ ტე რი ტო რი ა ზე და რა გა მო ვა, ვატ ყუ ებთ 
ხალხს? ამი ტომ, ერ თხელ და სა მუ და მოდ –  დი ახ, გახალხს? ამი ტომ, ერ თხელ და სა მუ და მოდ –  დი ახ, გა
რე ჯი სა ქარ თვე ლოა, ურა პატ რი ო ტულ ლო ზუნ გებ ში რე ჯი სა ქარ თვე ლოა, ურა პატ რი ო ტულ ლო ზუნ გებ ში 
კი არ უნ და შე ვე ჯიბ როთ ერ თმა ნეთს, არა მედ, უნ და კი არ უნ და შე ვე ჯიბ როთ ერ თმა ნეთს, არა მედ, უნ და 
ვთქვათ, დი ახ, ეს არის პრობ ლე მა, ეს არის ჩვე ნი ისვთქვათ, დი ახ, ეს არის პრობ ლე მა, ეს არის ჩვე ნი ის
ტო რი უ ლი მემ კვიდ რე ო ბა, ასე ვე, ქარ თვე ლე ბის ხე ლით ტო რი უ ლი მემ კვიდ რე ო ბა, ასე ვე, ქარ თვე ლე ბის ხე ლით 
შექ მნი ლი, ოღონდ, ეს არის ის ტო რია. დღე ვან დე ლი შექ მნი ლი, ოღონდ, ეს არის ის ტო რია. დღე ვან დე ლი 
სა ქარ თვე ლო არის აღი ა რე ბუ ლი იმ საზ ღვრებ ში, რასა ქარ თვე ლო არის აღი ა რე ბუ ლი იმ საზ ღვრებ ში, რა
შიც არის და იმის თვის, რომ ჩვენს სა სარ გებ ლოდ შევშიც არის და იმის თვის, რომ ჩვენს სა სარ გებ ლოდ შევ
ცვა ლოთ დღე ვან დე ლი საზ ღვრე ბი, გვაქვს მხო ლოდ ცვა ლოთ დღე ვან დე ლი საზ ღვრე ბი, გვაქვს მხო ლოდ 
ურ თი ერ თშე თან ხმე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბის გზე ბი“, ურ თი ერ თშე თან ხმე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბის გზე ბი“, 
–  გა ნაც ხა და ბო ბო ხი ძემ.

„ჰოთ ნი უ სი“„ჰოთ ნი უ სი“
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დი ახ, ქალ ბა ტო ნე ბო და ბა ტო ნე ბო, კე თი ლი იყოს 
თქვე ნი მობ ფრძა ნე ბა ელ დარ შე ნე გე ლა ი ას „და უ ჯე
რე ბელ ამ ბავ ში“ ანუ აბ სურ დის თე ატ რში. თე ატ რში, 
რო მელ საც მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბუ ლი მსა ხი ო ბე ბი კი 
არა, წე სით, გან სა კუთ რე ბუ ლი რე ჟი სო რიც უნ და ჰყავ
დეს, თუმ ცა მო დით, ამ ეტაპ ზე, ამ პო ლი ტაბ სურ დის 
დრა მა ტურ გი ა ზე არ ვიმ სჯე ლოთ და იმის გარ კვე ვას 
შე ვე ცა დოთ, რა და რა ტომ გვჭირს.

ყვე ლა ფე რი რამ დე ნი მე თვის წინ, კერ ძოდ, 2020ის 
31 ოქ ტომ ბერს და იწ ყო. ბო ლომ დე გულ წრფე ლე ბი თუ 
ვიქ ნე ბით, მა შინ უნ და ვთქვათ, რომ ის შე დე გი, რო მე
ლიც არ ჩევ ნებ ზე დად გა, უც ხო არა ვის თვის იყო. ყო ველ 
შემ თხვე ვა ში, იგი ვე ოპო ზი ცი ას უფ რო მე ტი ყუ რად ღე
ბა რომ გა მო ე ჩი ნა, არც დარ ღვე ვე ბი იქ ნე ბო და და არც 
– გა ყალ ბე ბა, მაგ რამ მოხ და ის, რაც მოხ და. კერ ძოდ, 
ოპო ზი ცია, ელი საშ ვილიო სე ლი ან სა და რამ დე ნი მე ექ
სპატ რი ოტს თუ არ ჩავ თვლით, პარ ლა მენ ტში შეს ვლას 
არ აპი რებს და, მე ტიც, ით ხოვს, რომ დე პუ ტა ტის უფ ლე
ბა მო სი ლე ბა შე უწ ყდეს. „ოც ნე ბა“ ამა ზე არ მი დის, ესე 
იგი, ოპო ზი ცი ის მოთ ხოვ ნას არ აკ მა ყო ფი ლებს და ამას 
იმით ხსნის, რომ სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის დაც ვას 
ცდი ლობს, მა შა სა და მე, ოპო ზი ცი ის სა კა ნონ მდებ ლო 
სა ბო ტაჟს ებ რძვის. 

და ვუშ ვათ, ასეა, მაგ რამ მთე ლი ამ ამ ბის ტრა გიზ მი 
ისაა, რომ კა ნო ნი აღა რა ვის ახ სოვს ანუ იგი ვე კონ სტი
ტუ ცი ა სა და მას ზე დაქ ვემ დე ბა რე ბულ სხვა დო კუ მენ
ტებ შიც აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ადა მი ანს სა ჯა რო სამ სა
ხუ რის და კა ვე ბას ვე რა ვინ აი ძუ ლებს. დე პუ ტა ტო ბაც 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რია და, შე სა ბა მი სად, იმის და ჟი ნე ბა, 
შენ არ გინ და, მაგ რამ დე პუ ტა ტი მა ინც უნ და იყოო, მი
ნი მუმ, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვაა.

ისე, თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში, ვისვის და, ღვთის
მშობ ლის წილ ხვედ რე ლებს უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვა არ 
უნ და გვიკ ვირ დეს, მაგ რამ აქ და ახ ლა იმა ზეა სა უ ბა რი, 
რომ მხო ლოდ ადა მი ა ნე ბის კი არა, კა ნო ნე ბის, მათ შო
რის, კა ნონ თა კა ნო ნის ანუ კონ სტი ტუ ცი ის უფ ლე ბე ბიც 
ილა ხე ბა. არა და, ჯერ კი დევ ქრის ტე შო ბამ დე იცოდ ნენ 
ადა მი ა ნებ მა, რომ ბე ლა დე ბი შე იძ ლე ბა შეც დნენ, კა ნო
ნე ბი კი არა სო დეს ცდე ბი ან!

ერ თი სიტ ყვით, ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა
მომ დი ნა რე, დავ სვათ კით ხვა – ვინ რჩე ბა მო გე ბუ ლი, 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბით? მო დით, გვე ყოს გამ
ბე და ო ბა და ვთქვათ, რომ ის, რა საც რამ დე ნი მე თვეა 

ვუ ყუ რებთ, მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბას კი არა, ოპო ზი
ცი ა საც აწ ყობს.

რა ტომ? – ამ კით ხვა ზე ცო ტა ვრცე ლი პა სუ ხი გა მო ვა, 
მაგ რამ არა უშავს – მთა ვა რია, „ძაღ ლის თა ვი“ ვი პო ვოთ 
და ამ შემ თხვე ვა ში, გრძე ლი პა სუ ხიც ასა ტა ნია.

და ვუშ ვათ, „ოც ნე ბამ“ ოპო ზი ცი ის ყვე ლა მოთ ხოვ
ნა და აკ მა ყო ფი ლა, მათ შო რის, ისიც აღი ა რა, რომ 31 
ოქ ტომ ბრის არ ჩევ ნე ბი გა ყალ ბდა და ამი ტომ, ახა ლი 
სა პარ ლა მენ ტო კენ ჭის ყრა უნ და გა ი მარ თოს.

ამ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას „ან ტი ოც ნე ბე ლე ბი“, რა ღა თქმა 
უნ და, ჟი ვილხი ვი ლით შეხ ვდე ბი ან და გულ ზე მჯიღს 
და ირ ტყა მენ, აი, მმარ თველ მა გუნ დმა უკან და ი ხი აო, 
თუმ ცა ეს ტაშფან დუ რი მოჩ ვე ნე ბი თი, ესე იგი, ფა სა
დუ რი იქ ნე ბა, რად გან თუ სე რი ო ზუ ლად „ჩა ა ა ნა ლი
ზებთ“, „ოპო ებს“ სამ ხი ა რუ ლოდ საქ მე ნად ვი ალდ არ 
ექ ნე ბათ და აი, რა ტომ:

მხო ლოდ ზრდას რუ ლებ მა კი არა, ბავ შვებ მაც იცი ან, 
რომ ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში, ერთერ თი მთა ვა რი სა არ ჩევ
ნო ატ რი ბუ ტი ფუ ლია. ამ მხრივ, ყვე ლა პოს ტსაბ ჭო თა 
ქვე ყა ნა და, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოც გა მორ ჩე უ ლია, 
რად გან აქ ადა მი ა ნე ბი ამა თუ იმ პარ ტი ის პროგ რა მას 
კი არა, ლი დერს აძ ლევენ ხმას, თან იმის იმე დით, რომ ეს 
ლი დე რი მი სი, მი სი მა მი დაშ ვი ლის ბი ძაშ ვი ლის რძლის 
მე ზო ბე ლი, ესე იგი, ახ ლო ბე ლია და საქ მე საქ მე ზე რომ 
მიდ გეს, „ზე ვით“ სიტ ყვას შე ა წევს.

ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რა საკ ვირ ვე ლია, ცუ დია, 
მაგ რამ ყვე ლა ზე ცუ დი და მა რაზ მუ ლი კი მა ინც ისაა, 
რომ ჩვენ თან არ ჩევ ნე ბის ბე დი „ჯიგ რულ ქარ თუ ლად“ 
წყდე ბა.

ახ ლა, ვერ გეტ ყვით, რომ ოპო ზი ცი ას ჯი გა რი არ აქვს, 
მაგ რამ აი, რაც შე ე ხე ბა ფულს, „ან ტი ოც ნე ბე ლე ბის“ 
ყუ ლა ბა ცა რი ე ლია. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, იმ დე ნი „მა ნი“ 
არ აქვს, რომ ვთქვათ, შე მოდ გო მა ზე ორი არ ჩევ ნე ბი – 
ად გი ლობ რი ვი და მას თან ერ თად და ნიშ ნუ ლი, ახა ლი 

სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე
ბი ჩა ა ტა როს. ამი ტო მაც, 
რო გორც ჩვე ნი წყა რო ე ბი 
გვე უბ ნე ბი ან, ოპო ზი ცი ა ში 
მუ შავ დე ბა გეგ მა, რომ ახა
ლი არ ჩევ ნე ბი წელს კი არა, 
გა ი სად, ესე იგი, 2022 წელს 
ჩა ტარ დეს. 

ვერ გეტ ყვით, ამა ზე „ოც
ნე ბა“ დას თან ხმდე ბა თუ 
არა, მაგ რამ ვთქვათ, მოხ და 
სას წა უ ლი და მმარ თველ მა 
გუნ დმა ოპო ზი ცი ის შეკ
ვე თი ლი მუ სი კა „მი ი ღო“, 
მა შინ გა მო ვა, რომ მი ნი მუმ, 
ერთ წელს, ოპო ზი ცია დროს 

მო ი გებს და ფი ნან სებ საც მო ი ზი დავს, თუმ ცა ერ თი 
წლის მე რე, შე საძ ლოა, ფი ნან სებს გა დამ წყვე ტი მნიშ
ვნე ლო ბა აღარც ჰქონ დეს, რად გან ყვე ლა ნი ვხვდე ბით, 
რომ ჯერ ერ თი, ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, უმ ძი მე
სი გა ზაფ ხუ ლი გვე ლის, რის გა მოც ხალ ხი პო ლი ტი კუ რი 
ინ სტემ ბლიშ მენ ტის რწმე ნას სა ერ თოდ და კარ გავს.

მე ო რეც, ხმა და დის, რომ ძა ლი ან მა ლე, ქარ თულ პო
ლი ტი კურ ველ ში სე რი ო ზუ ლი ცვლი ლე ბე ბი იქ ნე ბა და 
შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან ბევ რი რამ შე იც ვლე ბა.

ჩვე ნი გა მო ცე მა, ბუ ნებ რი ვია, და ინ ტერ სდა, რა ცვლი
ლე ბებ ზეა სა უ ბა რი, თუმ ცა ინ ფორ მა ტო რებ მა მე ტი და
კონ კრე ტე ბა არ ისურ ვეს და უბ რა ლოდ, გვით ხრეს, რომ 
და ვე ლო დოთ და ყვე ლა ფე რი მა ლე გა მოჩ ნდე ბა.

ერ თი სიტ ყვით, ასე თი ვი თა რე ბაა ქარ თულ პო ლი
ტი კურ ბა ზარ ზე, მაგ რამ სა კით ხა ვია, რო მე ლი მხა რეა 
მო გე ბუ ლი – ხე ლი სუფ ლე ბა თუ ოპო ზი ცია? მედ ლი სა 
არ იყოს, ამ კით ხვა საც ორი მხა რე აქვს ანუ თუ გავ
ყვე ბით და სავ ლე თის პო ზი ცი ას, რო მე ლიც ოპო ზი ცი ას 
პარ ლა მენ ტში შეს ვლის კენ მო უ წო დებს, მა შინ შეგ ვიძ
ლია ვთქვათ, რომ მო გე ბუ ლი „ოც ნე ბაა“, მაგ რამ თუ 
მსჯე ლო ბას იმ კუთ ხით გა ვაგ რძე ლებთ, რომ ბო ი კო ტი 
და პრო ტეს ტი დე მოკ რა ტი ის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია, 
მა შინ უპი რა ტე სო ბა ოპო ზი ცი ას ექ ნე ბა.

მთელ ამ აბ რა კადაბ რა ში კი ყვე ლა ზე სამ წუ ხა რო 
ისაა, რომ პო ლი ტი კუ რი მო თა მა შე ე ბის კინ კლა ო ბით, 
ყვე ლა ზე ძა ლი ან რი გი თი ანუ როგო რც „მუშ კე ტე რი“ 
პა ა ტა იმ ნა ძე იტ ყო და, ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა ნე ბი ვზი
ან დე ბით. ვზი ან დე ბით, რად გან თი თო ე ულ ჩვენ განს 
გვაქვს გან ცდა, რომ ჩვე ნი ბე დი ერთ პო ლი ტი კურ მო
თა მა შე საც არ აინ ტე რე სებს და სა კენ კად სა ნა ხა ო ბას 
გვიყ რი ან.

სა ნა ხო ბა კი, რო გორც იტ ყვი ან, არ გვაკ ლია. ყვე ლა
ფერს თა ვი რომ და ვა ნე ბოთ,  თე ბერ ვალს, „ტე ლე ფო ნის 
ნომ რე ბის გა სა ჯა რო ვე ბის“ შოუ ვი ხი ლეთ. სხვა თე მაა, 
პი რა დი ინ ფორ მა ცი ის გახ მა უ რე ბა რამ დე ნად კა ნო ნი
ე რია, მაგ რამ აქ მთა ვა რი ისაა, რომ ძი რი თა დი პრობ
ლე მი დან ყუ რად ღე ბის გა და ტა ნა ხდე ბა ანუ, რო გორც 
ჩანს, უძ ვე ლე სი სიბ რძნე – პუ რი და სა ნა ხა ო ბა, 21ე 
სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლო ში, ისევ წარ მა ტე ბით მუ შა ობს.

დი ახ, დი ახ, ამ ხა ნა გე ბო, ჩვენ სა ნა ხა ო ბა თავ ზე საყ
რე ლი გვაქვს. ისე, მა ღა ზი ებ ში პუ რიც იყი დე ბა, თუმ ცა 
ტრა გი კუ ლი ისაა, რომ პუ რი, რო მე ლიც არ სე ბო ბის თვის 
ერთერ თი მთა ვა რი პრო დუქ ტია, გაძ ვი რე ბუ ლია და მის 
ყიდ ვას უფ რო და უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი ვერ ახერ ხებს.

ჰო და, ამ ვი თა რე ბა ში რა უნ და ვთქვათ?
სათ ქმე ლი ბევ რია, თუმ ცა არ სე ბულ რე ა ლო ბას ყვე

ლა ზე კარ გად, ილი ას უკ ვდა ვი სიტ ყვე ბი შე ე ფე რე ბა:
„რა გით ხრათ, რით გა გა ხა როთ?!“
და მარ თლაც: „ჩვე ნის თა ნა ბედ ნი ე რი, გა ნა, არის 

სად მე, ერი?!“

რა ფარულ გეგმას ამუშავებს ოპოზიცია

„ტელეფონის ნომრების შოუ“ ანუ  „ტელეფონის ნომრების შოუ“ ანუ  
„ცისფერი მთების“ პოლიტიკური რიმეიკი„ცისფერი მთების“ პოლიტიკური რიმეიკი

„ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი“ ყველას „ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი“ ყველას 
გვინახავს, მაგრამ თქვენი არ ვიცი, პირადად მე, გვინახავს, მაგრამ თქვენი არ ვიცი, პირადად მე, 
ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე, ამ ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე, ამ 
გენიალური ფილმის პერსონაჟი გავხდებოდი. ახლა, გენიალური ფილმის პერსონაჟი გავხდებოდი. ახლა, 
ისე არ გაიგოთ, რომ თავს არარსებულ გივისთან ან, ისე არ გაიგოთ, რომ თავს არარსებულ გივისთან ან, 
სულაც, გურამ პეტრიაშვილის გმირთან ვაიგივებ, სულაც, გურამ პეტრიაშვილის გმირთან ვაიგივებ, 
აი, მთელ ფილმში მხოლოდ ის მისია რომ აქვს, აი, მთელ ფილმში მხოლოდ ის მისია რომ აქვს, 
ბიუროკრატებით გამოტენილ კაბინეტში შევარდეს ბიუროკრატებით გამოტენილ კაბინეტში შევარდეს 
და იღრიალოს, გაანებე, ჩემს ცოლს თავიო. დიახ, და იღრიალოს, გაანებე, ჩემს ცოლს თავიო. დიახ, 
არც გივი ვარ და არც – გურამ პეტრიაშვილის გმირი, არც გივი ვარ და არც – გურამ პეტრიაშვილის გმირი, 
მაგრამ იცით, საქმე რაშია? რაში, თქვენი გულისა და, მაგრამ იცით, საქმე რაშია? რაში, თქვენი გულისა და, 
იმაში, რომ მხოლოდ მე ან შენ კი არა, არამედ, მთელი იმაში, რომ მხოლოდ მე ან შენ კი არა, არამედ, მთელი 
ქვეყანა „ცისფერ მთებში“ ვცხოვრობთ. ქვეყანა „ცისფერ მთებში“ ვცხოვრობთ. 
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„ალ გო ლო ჟი“ პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ფრან გუ ლი კოს მე ტი კაა, რო მე ლიც სახ ლის პი რო ბებ
ში, სა ხი სა და სხე უ ლის მოვ ლის სა შუ ა ლე ბე ბის სრულ ასორ ტი მენტს მო ი ცავს. ალ გო ლო
ჟის კვლე ვი თი ლა ბო რა ტო რია საფ რან გეთ ში, ბრე ის არ ქი პე ლა გის სი ახ ლო ვეს მდე ბა რე
ობს. ეს კოს მე ტი კა ზღვის სიღ რმე ებ ში მო პო ვე ბუ ლი წყალ მცე ნა რე ე ბის გან მზად დე ბა.

ბრე ის არ ქი პე ლაგ თან ახ ლოს, გოლ ფსტრი მის დი ნე ბა ხვდე ბა ცივ, არ ქტი კულ დი ნე
ბას და შე დე გად, 4კი ლო მეტ რი ა ნი ქვი შის დი უ ნე ბი ბუ ნებ რივ ბა რი ე რად გვევ ლი ნე ბა, 
რო მე ლიც ბრე ის არ ქი პე ლა გის ზღვის არ სე ბებ სა და წყალ მცე ნა რე ებს იცავს.

სწო რედ აქ მო პო ვე ბუ ლი, 100%ით ეკო ლო გი უ რად სუფ თა, სხვა დას ხვა სა ხის 800 წყალ
მცე ნა რეს იყე ნე ბე ნე ბენ „ალ გო ლო ჟის“ სა ხი სა და ტა ნის მოვ ლის სა შუ ა ლე ბე ბის და სამ ზა დებ
ლად. მრა ვალ წლი ა ნი სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი სა და დაკ ვირ ვე ბე ბის შე დე გად, წყალ მცე ნა რე ე
ბი სა გან  მი ღე ბუ ლი  აქ ტი უ რი კომ პო ნენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით, უნი კა ლუ რი ALGO4 კომ პლექ სი 
შე იქ მნა, რო მე ლიც „ალ გო ლო ჟის“ ყვე ლა პრო დუქ ტის შე მად გენ ლო ბა ში გვხვდე ბა.

„ალ გო ლო ჟის“ პრო დუქ ცია 99.9%ით ნა ტუ რა ლუ რი კომ პო ნენ ტე ბის გან მზად დე ბა, 
რო მელ თა შე მად გენ ლო ბა ში არ შე დის პა რა ბე ნი, სი ლი კო ნი და ფტა ლა ტე ბი, რაც კანს 
აზი ა ნებს. უნი კა ლუ რი ტექ ნო ლო გი ის წყა ლო ბით, თა ვის მოვ ლის ამ სა შუ ა ლე ბებს აქვთ 
უნა რი, რომ სხვა დას ხვა დო ნე ზე, კა ნის უჯ რე დებს უწ ყვე ტად მი ა წო დონ  წყალ მცე ნა
რე ე ბის გა და მუ შა ვე ბით მი ღე ბუ ლი აქ ტი უ რი კომ პო ნენ ტე ბი.

რა ტომ წყალ მცე ნა რე ე ბი? – იმი ტომ, რომ წყალ მცე ნა რე ე ბი ზღვის წყლის გან სა სარ
გებ ლო მი ნე რა ლე ბი სა და მიკ რო ე ლე მენ ტე ბის შე წო ვის უნა რით გა მო ირ ჩე ვი ან. მათ 
ძლი ე რი თავ დაც ვი თი უნა რე ბიც გა აჩ ნი ათ, რი თაც სხვა მცე ნა რე ე ბის გან გან სხვავ დე
ბი ან. წყალ მცე ნა რე ე ბი მარ ტი ვად ეგუ ე ბი ან არა ხელ საყ რელ გა რე მო საც. ისი ნი დი დი 
ოდე ნო ბით შე ი ცა ვენ A, B1, B3 (PP), B5, B6, B12, C, E, K, D ვი ტა მი ნებ სა და ისეთ მი ნე
რა ლებს, რო გო რე ბი ცაა იო დი, რკი ნა, კალ ცი უ მი, ქლო რი, ნატ რი უ მი, მაგ ნი უ მი, თუ თია, 
ფოს ფო რი და სე ლე ნი... ყვე ლა ფერს, რაც კა ნის სიგ ლუ ვი სა და სი ჯან სა ღის შე სა ნარ ჩუ
ნებ ლა დაა აუ ცი ლე ბე ლი.

წყალ მცე ნა რე ე ბი პო ლი უ ჯე რი ცხი მო ვა ნი მჟა ვე ბის სა უ კე თე სო წყა როა, რაც კა ნის 
ლი პი დუ რი ბა რი ე რის აღ დგე ნის თვის სა ჭი რო „სა შე ნი“ მა სა ლაა.

რაც მთა ვა რია, ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი იმ სა ხუ რებს, რომ სა ხი სა და სხე უ ლის მო სავ
ლე ლად სა უ კე თე სო პრო დუქ ცია აირ ჩი ოს, რომ ლის ყვე ლა ინ გრე დი ენ ტის შე სა ხებ იცის 
და რო მელ საც ენ დო ბა.

პრემიუმ კლასის ფრანგული კოსმეტიკა ALGOLOGIE – PSP-ში!
პირველად საქართველოში, პრემიუმ კლასის პროფესიონალური ფრანგული კოსმეტიკა პირველად საქართველოში, პრემიუმ კლასის პროფესიონალური ფრანგული კოსმეტიკა 
ALGOLOGIE („ალგოლოჟი“) უკვე PSPშია! „ალგოლოჟის“ თავის მოვლის საშუალებების ALGOLOGIE („ალგოლოჟი“) უკვე PSPშია! „ალგოლოჟის“ თავის მოვლის საშუალებების 
მთავარი შემადგენელი კომპონენტი ოკეანის წყალმცენარეებია. პროდუქტები მთავარი შემადგენელი კომპონენტი ოკეანის წყალმცენარეებია. პროდუქტები 
მდიდარია A, B1, B3 (PP), B5, B6, B12, C, E, K, D ვიტამინებითა და 17 დასახელების მდიდარია A, B1, B3 (PP), B5, B6, B12, C, E, K, D ვიტამინებითა და 17 დასახელების 
მიკროელემენტით. ასორტიმენტი აერთიანებს სახისა და სხეულის მოვლის მიკროელემენტით. ასორტიმენტი აერთიანებს სახისა და სხეულის მოვლის 
მრავალფეროვან საშუალებებს. „ალგოლოჟი“ ააქტიურებს ჯანსაღი კანისთვის საჭირო მრავალფეროვან საშუალებებს. „ალგოლოჟი“ ააქტიურებს ჯანსაღი კანისთვის საჭირო 
ექვს ფუნქციას: ატენიანებს, კვებავს, ჟანგბადით ამარაგებს, აღადგენს, აუმჯობესებს ექვს ფუნქციას: ატენიანებს, კვებავს, ჟანგბადით ამარაგებს, აღადგენს, აუმჯობესებს 
მეტაბოლიზმს და გიცავთ. მოკლედ, ოკეანის ენერგია – იდეალური კანისთვის! რაც მეტაბოლიზმს და გიცავთ. მოკლედ, ოკეანის ენერგია – იდეალური კანისთვის! რაც 
მთავარია, „ალგოლოჟი“ არ შეიცავს პარაბენებს, სილიკონსა და ფტალატებს!მთავარია, „ალგოლოჟი“ არ შეიცავს პარაბენებს, სილიკონსა და ფტალატებს!

რატომ არ ვრცელდება ე.წ. ჯიხურების 
შეღავათები რეგიონებში

იქცა თუ არა მეწარმეების ხელშეწყობის იქცა თუ არა მეწარმეების ხელშეწყობის 
პროექტი „ოცნებაში“ განხეთქილების ვაშლადპროექტი „ოცნებაში“ განხეთქილების ვაშლად

დი დი ხა ნია, რაც ოპო ზი ცია ხე ლი სუფ ლე ბის მო სა
ლოდ ნე ლი თუ სა ვა რა უ დო რღვე ვის შე სა ხებ კონ სპი რა
ცი ულ თე ო რი ას ან ვი თა რებს. შე სა ბა მი სად, გა საკ ვი რი 
არაა, რომ ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა პო ლი
ტი კი დან წას ვლი სა და პარ ტი ის თავ მჯდო მა რის პოს
ტის და ტო ვე ბის შე სა ხებ, ოპო ზი ცი ამ, ამ კონ ტექ სტში 
გა ნი ხი ლა. მე ტიც, პარ ლა მენ ტის დე პუ ტა ტე ბის – ბე ქა 
და ვი თუ ლი ა ნის, მა ია ბი თა ძი სა და ირაკ ლი ზარ ქუ ას ინი
ცი რე ბუ ლი კა ნონ პრო ექ ტიც კი, რო მე ლიც სა ქარ თვე
ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე
ლო ბის კო დექ სის შე სა ხებ“ ცვლი ლე ბებს გუ ლის ხმობს, 
სწო რედ ხე ლი სუფ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი და პი რის პი რე ბის 
მტკი ცე ბუ ლე ბად მი იჩ ნია. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
ფრაქ ცია „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ თავ მჯდო მა რის მო ად
გი ლე ბე ქა და ვი თუ ლი ან მა, რო მე ლიც იმავ დრო უ ლად, 
რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კი სა და თვით მმარ თვე ლო ბის 
კო მი ტე ტის წევ რია, „ვერ სი ას თან“ ინ ტერ ვი უ ში, ოპო ზი

ცი ის ამ მო საზ რე ბა ზე გუ ლი ა ნად იცი ნა, მაგ რამ ამა ზე 
ქვე მოთ. მა ნამ დე, კა ნონ პრო ექ ტი გან ვი ხი ლოთ.  

* * *
ცვლი ლე ბე ბის კა ნონ პრო ექ ტი, რო მე ლიც მე ა თე მოწ

ვე ვის პარ ლა მენ ტმა დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით გა ნი ხი ლა, იმ 
მე წარ მე ე ბი სა და ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბის ხელ შეწ ყო ბას 
გუ ლის ხმობს, რომ ლე ბიც პან დე მი ის ან ეპი დე მი ის პი
რო ბებ ში და ზა რალ დნენ. კა ნონ პრო ექ ტის ავ ტო რე ბი 
და ინი ცი ა ტო რე ბი ბე ქა და ვი თუ ლი ა ნი, მა ია ბი თა ძე 
და ირაკ ლი ზარ ქუა არი ან. ოპო ზი ცია სა მი ვე მათ განს 
კა ლა ძის კლა ნის წევ რე ბად გა ნი ხი ლავს და აი, რა ტომ: 
ბე ქა და ვი თუ ლი ა ნი თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს წევ რი და 
საკ რე ბუ ლოს ფრაქ ცია „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ თავ მჯდო
მა რე იყო, ირაკ ლი ზარ ქუა – თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე, ხო ლო მა ია ბი თა ძე – დე და
ქა ლა ქის მე რის ანუ კა ხა კა ლა ძის მო ად გი ლე გახ ლდათ.

16 იანვარს, პარტია „ქართული ოცნება – 16 იანვარს, პარტია „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარედ დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარედ 
ირაკლი კობახიძე ერთხმად აირჩიეს. მმართველი ირაკლი კობახიძე ერთხმად აირჩიეს. მმართველი 
პარტიის ყრილობაზე, რომელიც საგამოფენო პარტიის ყრილობაზე, რომელიც საგამოფენო 
ცენტრ „ექსპო ჯორჯიაში“ გაიმართა, ცენტრ „ექსპო ჯორჯიაში“ გაიმართა, 
პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობაც პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობაც 
დაასახელეს. ხელისუფლების წარმომადგენლების დაასახელეს. ხელისუფლების წარმომადგენლების 
განცხადებით, „ქართული ოცნება“ ერთიანი განცხადებით, „ქართული ოცნება“ ერთიანი 
გუნდია, რომელსაც 2020 წლის 31 ოქტომბრის გუნდია, რომელსაც 2020 წლის 31 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნებზე, მოსახლეობამ საპარლამენტო არჩევნებზე, მოსახლეობამ 
ნდობა მესამედ გამოუცხადა, ოპოზიცია კი ნდობა მესამედ გამოუცხადა, ოპოზიცია კი 
არჩევნების ლეგიტიმურობასთან ერთად, ეჭვქვეშ არჩევნების ლეგიტიმურობასთან ერთად, ეჭვქვეშ 
მმართველი პარტიის ერთიანობასაც აყენებს. მმართველი პარტიის ერთიანობასაც აყენებს. 
ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიაჩიათ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიაჩიათ, რომ 
„ქართულ ოცნებაში“ რამდენიმე გავლენიანი „ქართულ ოცნებაში“ რამდენიმე გავლენიანი 
კლანია, მათ შორის, ირაკლი კობახიძისა და კახა კლანია, მათ შორის, ირაკლი კობახიძისა და კახა 
კალაძის. ხელისუფლების ოპონენტების აზრით, კალაძის. ხელისუფლების ოპონენტების აზრით, 
კალაძისა და კობახიძის კლანები ერთობლივად კალაძისა და კობახიძის კლანები ერთობლივად 
უტევენ საქართველოს პრემიერმინისტრ გიორგი უტევენ საქართველოს პრემიერმინისტრ გიორგი 
გახარიას და სახელისუფლებო ვერტიკალიდან მის გახარიას და სახელისუფლებო ვერტიკალიდან მის 
ჩასაჩოჩებლად, ძალებს არ იშურებენ.ჩასაჩოჩებლად, ძალებს არ იშურებენ.
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ზვი ად კუპ რა ვა: – ნი კა მე ლია პარ ტი ის თავ მჯდო მა
რეა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის 
შე დე გად იქ ნა არ ჩე უ ლი და პარ ტია, რა თქმა უნ და, ნი კა 
მე ლი ას ჯგუ ფია. 

– ესე იგი, მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ სა და ნი კა მე ლი ას შო– ესე იგი, მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ სა და ნი კა მე ლი ას შო
რის ისე თი და პი რის პი რე ბა არაა, რომ პარ ტი ა ში ძლი ე რი რის ისე თი და პი რის პი რე ბა არაა, რომ პარ ტი ა ში ძლი ე რი 
რყე ვე ბი ვი ხი ლოთ?რყე ვე ბი ვი ხი ლოთ?

– არა, მსგავ სი მარ თლა არა ფე რია. აზ რთა სხვა დას
ხვა ო ბა ნორ მა ლუ რი პრო ცე სია, თუმ ცა ნი კა მე ლი ას 
მხარ დამ ჭე რე ბი, თა ვის თა ვად, მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის 
მხარ დამ ჭე რე ბი არი ან და პი რი ქით. სხვა თა შო რის, 
პარ ტი ის თავ მჯდო მა რე, ნი კა მე ლი ა სა და მი ხე ილ სა ა
კაშ ვი ლის მხარ დამ ჭერ მა, 21 000მა ადა მი ან მა აირ ჩია.

ახ ლა პარ ტია ძა ლებს იკ რებს, რაც ყვე ლა ზე კარ გია. 
რებ რენ დინ გი მიმ დი ნა რე ობს – ნი კას პარ ტი ის გან ვი თა
რე ბის ძა ლი ან კარ გი ხედ ვა აქვს და პარ ტი ამ სა ზო გა დო
ე ბას ახა ლი სა ხე ე ბი უკ ვე გა აც ნო. ჩვენ სა ზო გა დო ე ბას, 
მათ შო რის, სა ერ თა შო რი სო საც და ვუმ ტკი ცებთ, რომ 
არ ჩევ ნე ბი ნამ დვი ლად გაგ ვი ყალ ბეს და „ოც ნე ბამ“ ხე
ლი სუფ ლე ბა მო ი პა რა.

ნი კა იან ვარ ში გახ და პარ ტი ის თავ მჯდო მა რე და 
დრო სჭირ დე ბო და, რომ ის  ხარ ვე ზე ბი, რაც პარ ტი ა ში 
იყო, აღ მოფ ხვრი ლი ყო. თე ბერ ვლი დან კი საპ რო ტეს ტო 
აქ ცი ებს და ვიწ ყებთ, რომ ვა დამ დე ლი არ ჩევ ნე ბი და ი
ნიშ ნოს და ხე ლი სუფ ლე ბა შე იც ვა ლოს.

– ისე, და პი რის პი რე ბას არც მა შინ აღი ა რებ დით, რო– ისე, და პი რის პი რე ბას არც მა შინ აღი ა რებ დით, რო
ცა გი გა ბო კე რი ას ჯგუ ფი წა ვი და პარ ტი ი დან... რე ა ლუცა გი გა ბო კე რი ას ჯგუ ფი წა ვი და პარ ტი ი დან... რე ა ლუ
რი პრო ცე სე ბის და მალ ვას ახ ლაც ხომ არ ცდი ლობთ?რი პრო ცე სე ბის და მალ ვას ახ ლაც ხომ არ ცდი ლობთ?

– არა, მსგავ სი არა ფე რი ხდე ბა. 2016 წელ საც, რო
დე საც ბო კე რი ას გუნ დი წა ვი და და 2020 წელ საც, რო ცა 
გრი გოლ ვა შა ძე წა ვი და, ჩემ თვის უც ხო არ ყო ფი ლა. 
ვა შა ძემ თა ვად და ა ფიქ სი რა პო ზი ცია პარ ლა მენ ტში 
შეს ვლას თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც აბ სო ლუ ტურ 
კონ ტრას ტში მო დი ო და მხარ დამ ჭე რებ თან და შე სა ბა
მი სად, პარ ტი ის თავ მჯდო მა რედ ვერ დარ ჩე ბო და.

– გა მო დის, რომ ვა შა ძის წას ვლა პარ ლა მენ ტში შეს– გა მო დის, რომ ვა შა ძის წას ვლა პარ ლა მენ ტში შეს
ვლის სა კით ხმა გა ნა პი რო ბა?ვლის სა კით ხმა გა ნა პი რო ბა?

– მათ შო რის, ალ ბათ. ამი ტო მაც გა დაწ ყვი ტა, ეს ნა
ბი ჯი გა და ედ გა.

– მო ა რუ ლი ხმით ვე, პარ ტი ა ში კი დევ არი ან ისე თი – მო ა რუ ლი ხმით ვე, პარ ტი ა ში კი დევ არი ან ისე თი 

ფი გუ რე ბი, რო მელ თაც პარ ლა მენ ტში შეს ვლა უნ დათ და ფი გუ რე ბი, რო მელ თაც პარ ლა მენ ტში შეს ვლა უნ დათ და 
შე იძ ლე ბა, პარ ტი აც და ტო ვონ. სა ლო მე სა მა დაშ ვილ სა შე იძ ლე ბა, პარ ტი აც და ტო ვონ. სა ლო მე სა მა დაშ ვილ სა 
და თი ნა ბო კუ ჩა ვა ზე იყო სა უ ბა რი. პარ ლა მენ ტში არდა თი ნა ბო კუ ჩა ვა ზე იყო სა უ ბა რი. პარ ლა მენ ტში არ
შეს ვლა ზე, პარ ტი ა ში ერ თსუ ლოვ ნე ბაა?შეს ვლა ზე, პარ ტი ა ში ერ თსუ ლოვ ნე ბაა?

– აბ სო ლუ ტუ რი ერ თსუ ლოვ ნე ბაა. ვინ მეს პარ ლა მენ
ტში შეს ვლა უნ და? ეგ რე არ არის...  სა ლო მე სა მა დაშ ვი
ლი პარ ლა მენ ტზე და ხა მე ბუ ლი, მგო ნი, არ უნ და იყოს! 
ის მი იჩ ნევ და, რომ პარ ლა მენ ტში შეს ვლა იქ ნე ბო და 
სწო რი, მაგ რამ სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა პარ ტი ამ 
ბო ი კო ტის სა სარ გებ ლოდ მი ი ღო და შე სა ბა მი სად, გან
ცხა დე ბა ყვე ლა დე პუ ტატ მა და წე რა.

– რებ რენ დინ გი იმა საც გუ ლის ხმობს, რომ პარ ტი ას – რებ რენ დინ გი იმა საც გუ ლის ხმობს, რომ პარ ტი ას 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი გუ რე ბიც და ტო ვე ბენ?მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი გუ რე ბიც და ტო ვე ბენ?

– პარ ტია ცოც ხა ლი ორ გა ნიზ მია და თუ ვინ მე და ტო ვებს, 
ეს თა ვი სი სურ ვი ლით მოხ დე ბა. პარ ტი ას იძუ ლე ბით არა
ვის და ა ტო ვე ბი ნე ბენ, თუმ ცა არ მგო ნია, ვინ მემ და ტო ვოს. 

– ზვი ად, ამ ბო ბენ, რომ „ევ რო პუ ლი სა ქარ თვე ლო“, – ზვი ად, ამ ბო ბენ, რომ „ევ რო პუ ლი სა ქარ თვე ლო“, 
„სტრა ტე გია აღ მა შე ნე ბე ლი“ და „ლე ლო“ ახალ გა ერ თი„სტრა ტე გია აღ მა შე ნე ბე ლი“ და „ლე ლო“ ახალ გა ერ თი
ა ნე ბას ქმნი ან. ეს ნიშ ნავს, რომ ნა ცი ო ნა ლურ ი მოძ რა ოა ნე ბას ქმნი ან. ეს ნიშ ნავს, რომ ნა ცი ო ნა ლურ ი მოძ რა ო
ბა მთა ვა რი ოპო ზი ცი უ რი ძა ლის სტა ტუსს და ა კარ გავს?ბა მთა ვა რი ოპო ზი ცი უ რი ძა ლის სტა ტუსს და ა კარ გავს?

– ნა ცი ო ნა ლურ მა მოძ რა ო ბამ ხმა თა იმა ზე მე ტი რა
ო დე ნო ბა აი ღო, ვიდ რე და ნარ ჩენ მა ოპო ზი ცი ამ ერ თად. 
მსგავ სი ოპო ზი ცი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის შე სა ხებ მეც მსმე
ნია, თუმ ცა მი მაჩ ნია, რომ ჯერ ივა ნიშ ვი ლია და სა მარ
ცხე ბე ლი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა ლე ბით და ამის რე ცეპ ტი 
ერ თი ა ნი, მო ნო ლი თუ რი ოპო ზი ცი აა. ამის შემ დეგ, თუ 
ვინ მეს გაშ ლა უნ და, პრობ ლე მა არაა. მოკ ლედ, მსგავ სი 
გა ერ თი ა ნე ბის შექ მნას სკეპ ტი კუ რად ვუ ყუ რებ.

– ხომ არ ფიქ რობთ, რომ ეს გა ერ თი ა ნე ბა თქვე ნი კონ– ხომ არ ფიქ რობთ, რომ ეს გა ერ თი ა ნე ბა თქვე ნი კონ
კუ რენ ტი იქ ნე ბა და „ნაც მოძ რა ო ბას“, რო გორც მთა ვარ კუ რენ ტი იქ ნე ბა და „ნაც მოძ რა ო ბას“, რო გორც მთა ვარ 
ოპო ზი ცი ურ ძა ლას, ჩა ა ნაც ვლებს?ოპო ზი ცი ურ ძა ლას, ჩა ა ნაც ვლებს?

– ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას ვერ ჩა ა ნაც ვლებს... რვა 

წე ლია, ივა ნიშ ვი ლი ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას ებ რძვის 
და აქამ დე ვერ მო ხერ ხდა ამ პარ ტი ის და სუს ტე ბა, სტა
ბი ლუ რად მზარ დი მხარ და ჭე რა აქვს. ამის საფ რთხეს 
ვერ ვხე დავ, უბ რა ლოდ, თუ ვინ მე ამას გა ა კე თებს, 
თა ვად და ზი ან დე ბა და სა ერ თო ბრძო ლას და ა ზი ა ნებს. 

– მმარ თვე ლი პარ ტი ის და მარ ცხე ბას, ორი ძლი ე რი, – მმარ თვე ლი პარ ტი ის და მარ ცხე ბას, ორი ძლი ე რი, 
ოპო ზი ცი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა უკეთ ვერ შეძ ლებს?ოპო ზი ცი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა უკეთ ვერ შეძ ლებს?

– გა ერ თი ა ნე ბა ში, ერ თმა ნეთს შო რის კო ორ დი ნა ცი ას 
ვგუ ლის ხმობ, თო რემ აუ ცი ლე ბე ლი არაა, პარ ტი ე ბის 
ერთ სუ ბი ექ ტად გა ერ თი ა ნე ბა. ივა ნიშ ვი ლის და მარ
ცხე ბის მთა ვა რი გა სა ღე ბი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაა. 

– ყვე ლა ფე რი ეს გა სა გე ბია, მაგ რამ ბო ი კო ტის გარ და, – ყვე ლა ფე რი ეს გა სა გე ბია, მაგ რამ ბო ი კო ტის გარ და, 
ოპო ზი ცი ას რა კონ კრე ტუ ლი გეგ მა აქვს?ოპო ზი ცი ას რა კონ კრე ტუ ლი გეგ მა აქვს?

– ბო ი კო ტი თვი თო ნაა გეგ მის ნა წი ლი, და მო უ კი დე ბე
ლი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში, მსგავ სი ტი პის ბო ი კო ტი 
არ და ფიქ სი რე ბუ ლა ანუ ეს ბო ი კო ტი პირ ვე ლი ამო ცა
ნაა, რო მე ლიც ბო ლომ დე უნ და მი ვიყ ვა ნოთ.

არ ვი ცი, ელი საშ ვი ლი რა ტომ ლა პა რა კობს... ზო გა
დად, ში და სა უბ რე ბი, რო მე ლიც ელი საშ ვილ მა გა მო ი ტა
ნა, ლა მა ზი არაა – მას ვე ასუს ტებს და მის პი როვ ნე ბა ზე 
მეტ ყვე ლებს. არ არის სწო რი საქ ცი ე ლი მი სი მხრი დან. 
ჩვე ნი გეგ მა კონ კრე ტუ ლი პრე ზენ ტა ცი აა, რო მელ საც 
გავ მარ თავთ. ბო ი კოტს პლუს ზე წო ლა, მშვი დო ბი ა ნი 
აქ ცი ე ბის სა ხით – ეს არის გა სა ღე ბი ვა დამ დე ლი არ ჩევ
ნე ბის თვის. ჩვენ ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბა  მხო ლოდ 
ვა დამ დე ლი არ ჩევ ნე ბით გვინ და. 

– ვა დამ დე ლი არ ჩევ ნე ბის და ნიშ ვნას ად გი ლობ რი ვი – ვა დამ დე ლი არ ჩევ ნე ბის და ნიშ ვნას ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბამ დე ით ხოვთ?თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბამ დე ით ხოვთ?

– თა რი ღი გა ზაფ ხუ ლამ დე მი იღ წე ვა და თუ ად გი
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნებ თან ერ თად 
იქ ნე ბა, რა ტო მაც არა?!

– ისე, ელი საშ ვი ლის პარ ლა მენ ტში შეს ვლას რო გორ – ისე, ელი საშ ვი ლის პარ ლა მენ ტში შეს ვლას რო გორ 
აფა სებთ, ამით სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს მრა ვალ პარაფა სებთ, ამით სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს მრა ვალ პარ
ტი უ ლო ბის სა კით ხი გვარ დე ბა?ტი უ ლო ბის სა კით ხი გვარ დე ბა?

– არა! ინ ჯი ამ გა მო ას წო რა რა მე? უბ რა ლოდ, ელი
საშ ვი ლი ახალ გაზ რდა ინ ჯი აა, მე ტი არა ფე რი. რო გორც 
ფრი დონ ინ ჯი ას შეს ვლით არ შეც ვლი ლა არა ფე რი, 
ასე ვე, არა ფე რი შე იც ვლე ბა ელი საშ ვი ლის და მა ტე ბით. 
პარ ლა მენტს არ ექ ნე ბა სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბა 
და ვერ მი ი ღებს კონ სტი ტუ ცი ის რე ფორ მას – 100 დე
პუ ტატ ზე ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა, რაც თა ვის თა ვად, ერ თპარ
ტი ულ პარ ლა მენტს ნიშ ნავს.

– მოკ ლედ, ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბა ში კლა ნურ და– მოკ ლედ, ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბა ში კლა ნურ და
პი რის პი რე ბას გა მო რიც ხავთ, არა?პი რის პი რე ბას გა მო რიც ხავთ, არა?

– დი ახ, მსგავ სი რამ არ არ სე ბობს, დის კუ სია შე იძ ლე
ბა იყოს, მაგ რამ დღეს პარ ტი ა ში კლა ნე ბი არ არ სე ბო ბენ. 
რო ცა მსგავ სი რამ არ სე ბობ და, ცუ დი იყო, ვგუ ლის ხმობ 
2016 წელს, ბო კე რი ას წას ვლა რომ ახ სე ნეთ პარ ტი ი დან, 
მაგ რამ დამ თავ რდა ყვე ლა ფე რი ეს და არ ღირს ყუ რად
ღე ბის გა მახ ვი ლე ბა. დღე ის მდგო მა რე ო ბით, პარ ტია 
ერ თსუ ლო ვა ნია ივა ნიშ ვილ თან ბრძო ლის სტრა ტე გი ა სა 
და მიზ ნებ ში. ერთ აზ რზე ვართ, რომ ვა დამ დე ლი არ ჩევ
ნე ბი კრი ზი სი დან გა მოს ვლის ერ თა დერ თი რე ცეპ ტია.

არის თუ არა ნაციონალურ მოძრაობაში კლანური 
ომი – ყველა პასუხი კულუარულ კითხვებზე

ზვიად კუპრავა: „პარტია, რა თქმა ზვიად კუპრავა: „პარტია, რა თქმა 
უნდა, ნიკა მელიას ჯგუფია!“უნდა, ნიკა მელიას ჯგუფია!“

მართალია, ექსპატრიოტ ფრიდონ ინჯიასა და მართალია, ექსპატრიოტ ფრიდონ ინჯიასა და 
სხვების მსგავსად, „მოქალაქე“ ალეკო ელისაშვილი, სხვების მსგავსად, „მოქალაქე“ ალეკო ელისაშვილი, 
თანაპარტიელ ლევან იოსელიანთან ერთად, თანაპარტიელ ლევან იოსელიანთან ერთად, 
პარლამენტში შევიდა, მაგრამ ოპოზიციისთვის პარლამენტში შევიდა, მაგრამ ოპოზიციისთვის 
ეს არაფერს ნიშნავს ანუ მართლმორწმუნე ეს არაფერს ნიშნავს ანუ მართლმორწმუნე 
„ანტიოცნებელები“ დარწმუნებულნი არიან, „ანტიოცნებელები“ დარწმუნებულნი არიან, 
რომ ყველაფერ ამით, საკანონმდებლო ორგანო რომ ყველაფერ ამით, საკანონმდებლო ორგანო 
მრავალპარტიულობის იმიჯს მაინც ვერ მრავალპარტიულობის იმიჯს მაინც ვერ 
დაიბრუნებს. ამასთან, საგულისხმოა მოარული დაიბრუნებს. ამასთან, საგულისხმოა მოარული 
ხმა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში დიდი კლანური ხმა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში დიდი კლანური 
დაპირისპირებაა. კერძოდ, საუბარია ნიკა მელიას, დაპირისპირებაა. კერძოდ, საუბარია ნიკა მელიას, 
მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის 
დაჯგუფებებზე, რომლებიც გავლენებისთვის დაჯგუფებებზე, რომლებიც გავლენებისთვის 
ერთმანეთს ებრძვიან. ინფორმატორები იმასაც ერთმანეთს ებრძვიან. ინფორმატორები იმასაც 
ამბობენ, რომ გრიგოლ ვაშაძის წასვლით, ამბობენ, რომ გრიგოლ ვაშაძის წასვლით, 
ნაციონალური მოძრაობის მორიგი დაშლა დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის მორიგი დაშლა დაიწყო 
და მალე პარტიიდან კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი და მალე პარტიიდან კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი 
ფიგურა წავა. პარალელურად, ამბობენ, რომ ფიგურა წავა. პარალელურად, ამბობენ, რომ 
ოპოზიციაში კიდევ ერთი, დიდი გაერთიანება ოპოზიციაში კიდევ ერთი, დიდი გაერთიანება 
იქმნება, რომელშიც ევროპული საქართველო, იქმნება, რომელშიც ევროპული საქართველო, 
„სტრატეგია აღმაშენებელი“, „ლელო“ და „გირჩის“ „სტრატეგია აღმაშენებელი“, „ლელო“ და „გირჩის“ 
ზურაბ ჯაფარიძის ფრთა შევა. ამ ფონზე საკითხავია, ზურაბ ჯაფარიძის ფრთა შევა. ამ ფონზე საკითხავია, 
ნაციონალური მოძრაობა და მის ფრთის ქვეშ ნაციონალური მოძრაობა და მის ფრთის ქვეშ 
გაერთიანებული პარტიები მთავარი ოპოზიციური გაერთიანებული პარტიები მთავარი ოპოზიციური 
ძალის სტატუსს დაკარგავენ თუ არა? – ამ თემებზე ძალის სტატუსს დაკარგავენ თუ არა? – ამ თემებზე 
„ვერსია“ „ნაციონალური მოძრაობის“ აქტიურ „ვერსია“ „ნაციონალური მოძრაობის“ აქტიურ 
წარმომადგენელ ზვიად კუპრავას ესაუბრა. სხვათა წარმომადგენელ ზვიად კუპრავას ესაუბრა. სხვათა 
შორის, ამ დღეებში, ნიკა მელიამ საზოგადოებას შორის, ამ დღეებში, ნიკა მელიამ საზოგადოებას 
„ნაცმოძრაობის“ 12 ახალი სახე წარუდგინა. „ნაცმოძრაობის“ 12 ახალი სახე წარუდგინა. 
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დარღვევები შესყიდვებში
შპს „აკა დე მი კოს ნი კო ლოზ ყიფ ში ძის სა ხე ლო ბის 

ცენ ტრა ლუ რი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კლი ნი კა“ სა ხელ მწი
ფოს 100%ია ნი წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბით და ფუძ ნდა. 
2015 წლამ დე, მას სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი
რი (სსიპ) „სა წარ მო თა მარ თვის სა ა გენ ტო“ მარ თავ და, 
ხო ლო 2015 წლის სექ ტემ ბრი დან, პარ ტნი ო რის უფ ლე
ბა მო სი ლე ბა გა და ე ცა ს/ს „სა პარ ტნი ო რო ფონდს“. 2017 
წლის მარ ტი დან 2020 წლის მარ ტამ დე, ცენ ტრა ლურ 
სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კლი ნი კას შპს „კლი ნი კე ბის გან ვი თა
რე ბის კომ პა ნია“ მარ თავს, რო მე ლიც „სა პარ ტნი ო რო 
ფონ დის“ შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი აა.  

ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თვის უმაღ ლე სი ორ გა ნოა პარ
ტნი ორ თა კრე ბა, ხელ მძღვა ნე ლო ბა კი დი რექ ტო რის 
მი ერ ერ თპი როვ ნუ ლად, კა ნონ მდებ ლო ბი სა და წეს დე
ბის შე სა ბა მი სად ხორ ცი ელ დე ბა. კომ პა ნია სა მე დი ცი ნო 
პრო ფი ლის ლი ცენ ზი რე ბუ ლი სა წარ მოა, რომ ლის საქ მი
ა ნო ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბია: სტა ცი ო ნა რუ ლი, 
ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი, პო ლიკ ლი ნი კუ რი, გა და უ დე ბე ლი, 
დი აგ ნოს ტი კუ რი, პრო ფი ლაქ ტი კუ რი, სა ექ სპერ ტი ზო 
და სა რე ა ბი ლი ტა ციო მომ სა ხუ რე ბე ბი.

სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის შე დე გად გა ირ კვა, რომ 2015
2017 წლებ ში კლი ნი კამ 37 222 108 ლა რის ღი რე ბუ ლე
ბის 1 272 ერ თე უ ლი შეს ყიდ ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა. აქე დან 
ტენ დე რით შეს ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა 96.5%, და ნარ ჩე ნი 
კი გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბი იყო. აუ დი ტის ჯგუფ მა 
21 732 807 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 131 ელექ ტრო ნუ ლი 
ტენ დე რი შერ ჩე ვით შე ის წავ ლა და ისე თი ხარ ვე ზე ბი გა
მო ავ ლი ნა, რო გო რე ბი ცაა: შეს ყიდ ვე ბის და გეგ მვა; ბაზ
რის კვლე ვა (მათ შო რის, წა რუ მა ტე ბე ლი ტენ დე რე ბი); 
კონ კუ რენ ცია; ტექ ნი კუ რი დო კუ მენ ტა ცი ის არ სე ბი თი 
ცვლი ლე ბა; შემ სყიდ ვე ლის პი რო ბე ბის გა უ ა რე სე ბა და 
ტენ დე რე ბის ორ გა ნი ზე ბა; ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტი. 

სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო რებ მა გა არ კვი ეს, რომ შეს ყიდ
ვე ბის გეგ მე ბით გან საზ ღვრუ ლი მო ცუ ლო ბე ბი კლი
ნი კის რე ა ლურ სა ჭი რო ე ბებს არ შე ე სა ბა მე ბი და, რის 
გა მოც ტენ დე რე ბი ცხად დე ბო და სა ქონ ლი სა და მომ სა
ხუ რე ბის სა ჭი რო ზე მე ტი რა ო დე ნო ბე ბის მოთ ხოვ ნით. 
შე სა ბა მი სად, ფაქ ტობ რი ვი ათ ვი სე ბე ბი მნიშ ვნე ლოვ
ნად ჩა მორ ჩე ბო და სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ღი რე ბუ ლე ბებს. 
კერ ძოდ, აუ დი ტო რე ბის შეს წავ ლილ 131 ტენ დერ ში, 
სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა შუ ა ლო ფაქ ტობ
რი ვი ათ ვი სე ბა მხო ლოდ 48% იყო. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი 
მი უ თი თებს კლი ნი კა ში შეს ყიდ ვე ბის და გეგ მვის პრო
ცე სის ნაკ ლო ვა ნე ბებ სა და კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბის 
სი სუს ტე ზე. 

მე ტიც, აუ დი ტო რებ მა გა არ კვი ეს, რომ შეს ყიდ ვე ბის 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და გეგ მვი სას, კლი ნი კა სა თა ნა დოდ 
არ ახორ ცი ე ლებ და ბაზ რის კვლე ვას, რაც და ბალ კონ
კუ რენ ცი ას და ტენ დე რე ბის უშე დე გოდ დას რუ ლე ბას 
იწ ვევ და. მე ტიც, სწო რედ ეს ხარ ვე ზე ბი ქმნი და სა ბაზ რო 
ღი რე ბუ ლე ბას თან შე და რე ბით მა ღალ ფა სად შეს ყიდ
ვის რისკს.

„კლი ნი კამ კა ნონ მდებ ლო ბის მოთ ხოვ ნებ თან შე უ სა„კლი ნი კამ კა ნონ მდებ ლო ბის მოთ ხოვ ნებ თან შე უ სა
ბა მოდ, და ზუს ტე ბის ეტაპ ზე, არ სე ბი თად შეც ვლი ლი ბა მოდ, და ზუს ტე ბის ეტაპ ზე, არ სე ბი თად შეც ვლი ლი 
სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბის გა მო, პრე ტენ დენ ტე ბის სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბის გა მო, პრე ტენ დენ ტე ბის 
დის კვა ლი ფი კა ცია არ გა ნა ხორ ცი ე ლა და ჯამ ში, 469 დის კვა ლი ფი კა ცია არ გა ნა ხორ ცი ე ლა და ჯამ ში, 469 
538 ლა რის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი გა ა ფორ მა. მე ტიც, სა538 ლა რის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი გა ა ფორ მა. მე ტიც, სა
ტენ დე რო პი რო ბე ბის დარ ღვე ვით, კლი ნი კამ ხუთ შემტენ დე რო პი რო ბე ბის დარ ღვე ვით, კლი ნი კამ ხუთ შემ
თხვე ვა ში, კონ ტრაქ ტო რებს ჯა მუ რად 50 833 ლა რით თხვე ვა ში, კონ ტრაქ ტო რებს ჯა მუ რად 50 833 ლა რით 
გა უ ზარ და ხელ შეკ რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბა.გა უ ზარ და ხელ შეკ რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბა.

სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ა ში მი წო დე ბის ვა დე ბის სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ა ში მი წო დე ბის ვა დე ბის 
შე სა ხებ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბამ კი შე სა ხებ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბამ კი 
კონ კუ რენ ცია შეზ ღუ და. ამას თან, კლი ნი კამ ორ შემკონ კუ რენ ცია შეზ ღუ და. ამას თან, კლი ნი კამ ორ შემ
თხვე ვა ში ისე გა მო აც ხა და გა მარ ჯვე ბუ ლად ერ თი პრეთხვე ვა ში ისე გა მო აც ხა და გა მარ ჯვე ბუ ლად ერ თი პრე
ტენ დენ ტი, რომ წარ დგე ნი ლი წი ნა და დე ბის შე სა ბა მიტენ დენ ტი, რომ წარ დგე ნი ლი წი ნა და დე ბის შე სა ბა მი
სო ბა სა ტენ დე რო პი რო ბებ თან დად გე ნი ლი არ ჰქო ნია. სო ბა სა ტენ დე რო პი რო ბებ თან დად გე ნი ლი არ ჰქო ნია. 
ყო ვე ლი ვე ეს, სახ სრე ბის არა ე კო ნო მი უ რად ხარ ჯვის ყო ვე ლი ვე ეს, სახ სრე ბის არა ე კო ნო მი უ რად ხარ ჯვის 
რისკს ზრდის“, რისკს ზრდის“, – ვკით ხუ ლობთ აუ დი ტის დას კვნა ში.

ამა ვე დას კვნის მი ხედ ვით, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კლი
ნი კამ ექოს კო პი ის ერ თი აპა რა ტის შე სა ძე ნად 10 ტენ
დე რი ჩა ა ტა რა, რის გა მოც შეს ყიდ ვის პრო ცე სი 22 თვე 
გაგ რძელ და. ტენ დე რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ექოს კო პი ის 
აპა რა ტის იჯა რით სარ გებ ლო ბა ში კლი ნი კამ 75 908 ლა
რი გა და ი ხა და. გარ და ამი სა, შეს ყიდ ვე ბის კა ნონ მდებ
ლო ბის დარ ღვე ვით, ექოს კო პი ის აპა რა ტით მომ სა ხუ
რე ბა ზე ტენ დე რის გა მოც ხა დე ბის ნაც ვლად, კლი ნი კამ 
პირ და პირ გა ა ფორ მა იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბა კერ ძო 
კომ პა ნი ას თან, რომ ლის დი რექ ტორ სა და კლი ნი კის 
დი რექ ტორს შო რის ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტი გა მო იკ
ვე თა. ეს კი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის უხე ში დარ ღვე ვა 
და უკა ნო ნო ბაა:

„კლი ნი კის დი რექ ტორ მა, რო გორც სა ტენ დე რო კო„კლი ნი კის დი რექ ტორ მა, რო გორც სა ტენ დე რო კო
მი სი ის თავ მჯდო მა რემ, 12 შემ თხვე ვა ში, ინ ტე რეს თა მი სი ის თავ მჯდო მა რემ, 12 შემ თხვე ვა ში, ინ ტე რეს თა 
კონ ფლიქ ტის არ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად, არ გა ა კე თა თვიკონ ფლიქ ტის არ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად, არ გა ა კე თა თვი
თა ცი ლე ბა და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო საკ ვა ლი ფი კა ციო თა ცი ლე ბა და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო საკ ვა ლი ფი კა ციო 
მო ნა ცე მე ბი სა და სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბის გან ხილმო ნა ცე მე ბი სა და სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბის გან ხილ
ვაშერ ჩე ვაშე ფა სე ბა ში. მათ შო რის, ოთხ ტენ დერ ში, ვაშერ ჩე ვაშე ფა სე ბა ში. მათ შო რის, ოთხ ტენ დერ ში, 
გა მარ ჯვე ბუ ლად გა მოც ხად დნენ ისე თი კომ პა ნი ე ბი, გა მარ ჯვე ბუ ლად გა მოც ხად დნენ ისე თი კომ პა ნი ე ბი, 

რო მელ თა დი რექ ტო რებ სა და კლი ნი კის დი რექ ტორს რო მელ თა დი რექ ტო რებ სა და კლი ნი კის დი რექ ტორს 
შო რის არ სე ბობ და ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტი, რა მაც შო რის არ სე ბობ და ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტი, რა მაც 
არა კე თილ სინ დი სი ე რი ქმე დე ბის რის კი წარ მოქ მნა. არა კე თილ სინ დი სი ე რი ქმე დე ბის რის კი წარ მოქ მნა. 
ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვე ბი მი ე კუთ ვნე ბა ად მიამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვე ბი მი ე კუთ ვნე ბა ად მი
ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვას და კლი ნი კის იმ ჟანის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვას და კლი ნი კის იმ ჟა
მინ დე ლი დი რექ ტო რის და ჯა რი მე ბას ით ვა ლის წი ნებ და, მინ დე ლი დი რექ ტო რის და ჯა რი მე ბას ით ვა ლის წი ნებ და, 
თი თო ე ულ შემ თხვე ვა ზე – 1 500 ლა რის ოდე ნო ბით“.თი თო ე ულ შემ თხვე ვა ზე – 1 500 ლა რის ოდე ნო ბით“.

სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო რე ბის მტკი ცე ბით, სა უ ნი
ვერ სი ტე ტო კლი ნი კა, სსიპ „სა ხელ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
სა ა გენ ტოს“ რე გუ ლა რუ ლად არ აწ ვდის სა ქარ თვე
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ ინ ფორ მა ცი ას და 
დო კუ მენ ტა ცი ას მომ წო დებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. არა და, ეს უკ ვე ად მი ნის
ტრა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვაა, რის გა მოც კლი ნი კის 
ხელ მძღვა ნე ლი 1 500 ლა რით უნ და და ჯა რი მე ბუ ლი ყო.

C ჰე პა ტი ტის მარ თვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა 
აკა დე მი კოს ნი კო ლოზ ყიფ ში ძის სა ხე ლო ბის ცენ

ტრა ლუ რი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კლი ნი კა C ჰე პა ტი ტის 
მარ თვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მას 2016 წლი დან ახორ
ცი ე ლებს. 20162017 წლებ ში, ამ პროგ რა მის მკურ ნა ლო
ბის კომ პო ნენ ტში 354 პა ცი ენ ტი ჩა ერ თო, რომ ლე ბიც 
უფა სოდ იღებ დნენ ახა ლი თა ო ბის ძვი რად ღი რე ბულ 
მე დი კა მენ ტებს – „ჰარ ვონს“, „სო ვალ დის“, „პე გი ლი
რე ბულ ინ ტერ ფე რონ სა“ და „რი ბა ვი რინს“. პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში, პა ცი ენ ტებს ნა წი ლობ რივ უფი ნან სდე ბო და 
მკურ ნა ლო ბის წი ნა სა დი აგ ნოს ტი კო და მკურ ნა ლო ბის 
მო ნი ტო რინ გის თვის სა ჭი რო კვლე ვე ბი:

„C ჰე პა ტი ტის მარ თვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით „C ჰე პა ტი ტის მარ თვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ ან ტი ვი რუ სულ მე დი კა მენ ტებს გათ ვა ლის წი ნე ბულ ან ტი ვი რუ სულ მე დი კა მენ ტებს 
კლი ნი კას აწო დებს სსიპ „სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის კლი ნი კას აწო დებს სსიპ „სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტო“.  C ჰე პა ტი ტის მარ თვის სა ხელ მწი ფო პროგსა ა გენ ტო“.  C ჰე პა ტი ტის მარ თვის სა ხელ მწი ფო პროგ
რა მი სა და სა ა გენ ტოს ბრძა ნე ბის თა ნახ მად, კლი ნი კამ რა მი სა და სა ა გენ ტოს ბრძა ნე ბის თა ნახ მად, კლი ნი კამ 
C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტე ბის საგ ნობC ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტე ბის საგ ნობ
რივრა ო დე ნობ რი ვი აღ რიც ხვა უნ და უზ რუნ ველ ყოს რივრა ო დე ნობ რი ვი აღ რიც ხვა უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
სა ა გენ ტოს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ფორ მით, და ლუ ქულ, სა ა გენ ტოს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ფორ მით, და ლუ ქულ, 

ახალი სკანდალური დარღვევები C ჰეპატიტის 
სახელმწიფო პროგრამაში 

რა დასკვნა დადო სახელმწიფო აუდიტმა და რა დასკვნა დადო სახელმწიფო აუდიტმა და 
რას ედავებიან საუნივერსიტეტო კლინიკასრას ედავებიან საუნივერსიტეტო კლინიკას

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ჯანდაცვის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ჯანდაცვის 
სფეროს ჩაუჯდა და  სკანდალური დასკვნაც სფეროს ჩაუჯდა და  სკანდალური დასკვნაც 
გამოაქვეყნა. კერძოდ, სახელმწიფო აუდიტორები გამოაქვეყნა. კერძოდ, სახელმწიფო აუდიტორები 
ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკით (ყოფილი ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკით (ყოფილი 
რესპუბლიკური საავადმყოფო) დაინტერესდნენ. ესაა რესპუბლიკური საავადმყოფო) დაინტერესდნენ. ესაა 
20152017 წლების შესაბამისობის აუდიტი, რომლის 20152017 წლების შესაბამისობის აუდიტი, რომლის 
შედეგად გაირკვა, რომ კლინიკა სახელმწიფო შედეგად გაირკვა, რომ კლინიკა სახელმწიფო 
შესყიდვებს საკმაოდ სერიოზული დარღვევებით შესყიდვებს საკმაოდ სერიოზული დარღვევებით 
ატარებდა. გარდა ამისა, დარღვევები გამოვლინდა ატარებდა. გარდა ამისა, დარღვევები გამოვლინდა 
C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამასა და C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამასა და 
დებიტორულ დავალიანებებშიც.  დებიტორულ დავალიანებებშიც.  
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auditi

და ნომ რილ, ზო ნარ გაყ რილ და სა ა გენ ტოს ბეჭ დით და ნომ რილ, ზო ნარ გაყ რილ და სა ა გენ ტოს ბეჭ დით 
და მოწ მე ბულ სპე ცი ა ლურ ჟურ ნალ ში. C ჰე პა ტი ტის და მოწ მე ბულ სპე ცი ა ლურ ჟურ ნალ ში. C ჰე პა ტი ტის 
სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტე ბი კლი ნი კის ფი ნან სურ სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტე ბი კლი ნი კის ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბა ში „აქ ტი ვე ბის“ მუხ ლზე არ აი სა ხე ბა. ამ ან გა რიშ გე ბა ში „აქ ტი ვე ბის“ მუხ ლზე არ აი სა ხე ბა. ამ 
პრე პა რა ტე ბის საგ ნობ რივრა ო დე ნობ რი ვი აღ რიც ხვის პრე პა რა ტე ბის საგ ნობ რივრა ო დე ნობ რი ვი აღ რიც ხვის 
ჟურ ნა ლი არ იყო და მოწ მე ბუ ლი სა ა გენ ტოს ბეჭ დით. ჟურ ნა ლი არ იყო და მოწ მე ბუ ლი სა ა გენ ტოს ბეჭ დით. 
ჟურ ნა ლი, რომ ლის ფორ მაც შე მუ შა ვე ბუ ლია სა ა გენჟურ ნა ლი, რომ ლის ფორ მაც შე მუ შა ვე ბუ ლია სა ა გენ
ტოს მი ერ, მო ი ცავს მხო ლოდ მე დი კა მენ ტე ბის პა ცი ენტოს მი ერ, მო ი ცავს მხო ლოდ მე დი კა მენ ტე ბის პა ცი ენ
ტებ ზე გა ცე მის მაჩ ვე ნებ ლებს. პრე პა რა ტის კლი ნი კა ში ტებ ზე გა ცე მის მაჩ ვე ნებ ლებს. პრე პა რა ტის კლი ნი კა ში 
მი ღე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ჟურ ნალ ში არ ფიქ სირ დე ბა“.მი ღე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ჟურ ნალ ში არ ფიქ სირ დე ბა“.

სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო რე ბის მტკი ცე ბით, იმის გა
მო, რომ C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტე ბის 
საგ ნობ რივრა ო დე ნობ რი ვი აღ რიც ხვის ჟურ ნა ლი „სო
ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს“ ბეჭ დით არ იყო 
და მოწ მე ბუ ლი, შე საძ ლოა, ამას ჟურ ნა ლებ ში და ფიქ
სი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის არა სან ქცი რე ბუ ლი შეც ვლა 
მოჰ ყო ლო და.

C ჰე პა ტი ტის მარ თვის სა ხელ
მწი ფო პროგ რა მი დან გა მომ დი ნა რე, 
აუ ცი ლე ბე ლია, რომ ან ტი ვი რუ სუ ლი 
მე დი კა მენ ტე ბი ერ თი ბოთ ლის (28 
აბი) ოდე ნო ბით გა ი ცეს, რო მე ლიც 
ად გილ ზე უნ და გა იხ სნას და პირ ვე
ლი აბი პა ცი ენ ტმა სა მე დი ცი ნო პერ
სო ნა ლის თან დას წრე ბით, კა მე რის 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ უნ და მი ი ღოს. 
პროგ რა მის თა ნახ მად, მკურ ნა ლო ბის 
პრო ცეს ში, ყო ვე ლი მე ო რე კვი რის ბო
ლოს, სა ვალ დე ბუ ლოა მე დი კა მენ ტის 
ბოთ ლის წარ დგე ნა და კა მე რის წინ 
ბოთ ლის, ბარ კო დი სა და ბოთ ლში მე
დი კა მენ ტის დარ ჩე ნი ლი რა ო დე ნო ბის 
და ფიქ სი რე ბა. მკურ ნა ლო ბის რე ჟი მის 
დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, მე დი კა მენ
ტის გა ცე მის აღ ნიშ ნუ ლი წე სი იც ვლე
ბა და მომ დევ ნო ბოთ ლის მი ღე ბამ დე, 
მე დი კა მენ ტე ბი უნ და გა ი ცეს ყო ველ
დღი უ რად, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი სა 
და ვი დე ო კა მე რის მეთ ვალ ყუ რე ო ბით 
(DOT პრინ ცი პი). 

ახ ლა ვნა ხოთ, რა დარ ღვე ვე ბი 
გა მო ავ ლი ნეს სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო
რებ მა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ამ 
ნა წილ ში:

„შერ ჩე ულ 37 პა ცი ენ ტზე წარ დგე ნი ლი დო კუ მენ ტა„შერ ჩე ულ 37 პა ცი ენ ტზე წარ დგე ნი ლი დო კუ მენ ტა
ცი ის შეს წავ ლით გა მოვ ლინ და, რომ 36 შემ თხვე ვა ში, ცი ის შეს წავ ლით გა მოვ ლინ და, რომ 36 შემ თხვე ვა ში, 
14მა პა ცი ენ ტმა მკურ ნა ლო ბის რე ჟი მი და არ ღვია. 14მა პა ცი ენ ტმა მკურ ნა ლო ბის რე ჟი მი და არ ღვია. 
მათ მი მართ უნ და ამოქ მე დე ბუ ლი ყო მე დი კა მენ ტე ბის მათ მი მართ უნ და ამოქ მე დე ბუ ლი ყო მე დი კა მენ ტე ბის 
DOT პრინ ცი პით გა ცე მის წე სი, რაც კლი ნი კის C ჰე პაDOT პრინ ცი პით გა ცე მის წე სი, რაც კლი ნი კის C ჰე პა
ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ცენტრს არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია. ტი ტის ელი მი ნა ცი ის ცენტრს არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია. 
ამ პრინ ცი პის დარ ღვე ვით, სულ 1008 აბი მე დი კა მენამ პრინ ცი პის დარ ღვე ვით, სულ 1008 აბი მე დი კა მენ
ტი „ჰარ ვო ნი“ გა ი ცა. აუ დიტს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ტი „ჰარ ვო ნი“ გა ი ცა. აუ დიტს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ 
პე რი ოდ ში, მე დი კა მენ ტე ბის გა ცე მის DOT პრინ ცი პი პე რი ოდ ში, მე დი კა მენ ტე ბის გა ცე მის DOT პრინ ცი პი 
სხვა დას ხვა დარ ღვე ვი სათ ვის გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა სა მი სხვა დას ხვა დარ ღვე ვი სათ ვის გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა სა მი 
პა ცი ენ ტის მი მართ და ისიც პროგ რა მით გან საზ ღვრულ პა ცი ენ ტის მი მართ და ისიც პროგ რა მით გან საზ ღვრულ 
მოთ ხოვ ნა თა და უც ვე ლად. კერ ძოდ, ყო ველ დღი უ რად მოთ ხოვ ნა თა და უც ვე ლად. კერ ძოდ, ყო ველ დღი უ რად 
თი თო აბის ნაც ვლად, რამ დე ნი მე დღის კუთ ვნილ აბს თი თო აბის ნაც ვლად, რამ დე ნი მე დღის კუთ ვნილ აბს 
ერ თდრო უ ლად გას ცემ დნენ. პროგ რა მის მი ხედ ვით, ერ თდრო უ ლად გას ცემ დნენ. პროგ რა მის მი ხედ ვით, 
აუ ცი ლე ბე ლია, რომ DOT პრინ ცი პით მე დი კა მენ ტე ბის აუ ცი ლე ბე ლია, რომ DOT პრინ ცი პით მე დი კა მენ ტე ბის 
გა ცე მა გან ხორ ცი ელ დეს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მომ დევგა ცე მა გან ხორ ცი ელ დეს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მომ დევ
ნო ბოთ ლის წა ღე ბი სას, პა ცი ენ ტი ცა რი ელ ბოთლს არ ნო ბოთ ლის წა ღე ბი სას, პა ცი ენ ტი ცა რი ელ ბოთლს არ 
წა რად გენს. კლი ნი კა ში ცა რი ე ლი ბოთ ლე ბის ჩა ბა რე ბა წა რად გენს. კლი ნი კა ში ცა რი ე ლი ბოთ ლე ბის ჩა ბა რე ბა 
დო კუ მენ ტუ რად არ  დას ტურ დე ბო და“. დო კუ მენ ტუ რად არ  დას ტურ დე ბო და“. 

სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო რებ მა და ას კვნეს, რომ 36 შემ
თხვე ვა ში, 14მა პა ცი ენ ტმა კლი ნი კი დან მე დი კა მენ ტე
ბის მი ღე ბის პროგ რა მით დად გე ნი ლი წე სე ბი და არ ღვია, 
რის გა მოც ამ პა ცი ენ ტე ბის თვის მე დი კა მენ ტე ბი გან
სხვა ვე ბუ ლი მე თო დით უნ და გა ე ცათ, რაც კლი ნი კას არ 
გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია. აუ დი ტო რე ბის მტკი ცე ბით, მსგავს 
შემ თხვე ვებ ში, პა ცი ენ ტის მხრი დან მე დი კა მენ ტე ბის 
არა მიზ ნობ რი ვად გა ხარ ჯვის რის კი იზ რდე ბა:

„C ჰე პა ტი ტის მარ თვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის „C ჰე პა ტი ტის მარ თვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის 
თა ნახ მად, პა ცი ენ ტის გარ დაც ვა ლე ბის ან მკურ ნა ლოთა ნახ მად, პა ცი ენ ტის გარ დაც ვა ლე ბის ან მკურ ნა ლო
ბის შეწ ყვე ტის შემ თხვე ვა ში, მე დი კა მენ ტე ბი ექ ვემ დების შეწ ყვე ტის შემ თხვე ვა ში, მე დი კა მენ ტე ბი ექ ვემ დე
ბა რე ბა მიმ წო დე ბელ და წე სე ბუ ლე ბა ში დაბ რუ ნე ბას. ბა რე ბა მიმ წო დე ბელ და წე სე ბუ ლე ბა ში დაბ რუ ნე ბას. 

ჩვენ თვის წარ დგე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ით, მკურ ნა ლო ბის ჩვენ თვის წარ დგე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ით, მკურ ნა ლო ბის 
პე რი ოდ ში, სა მი პა ცი ენ ტი გარ და იც ვა ლა. გარ დაც ვლიპე რი ოდ ში, სა მი პა ცი ენ ტი გარ და იც ვა ლა. გარ დაც ვლი
ლი პა ცი ენ ტე ბის გა უ ხარ ჯა ვი აბე ბის და საბ რუ ნებ ლად ლი პა ცი ენ ტე ბის გა უ ხარ ჯა ვი აბე ბის და საბ რუ ნებ ლად 
კლი ნი კას ქმე დე ბე ბი არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია. ამას თან, კლი ნი კას ქმე დე ბე ბი არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია. ამას თან, 
მკურ ნა ლო ბა შეწ ყვი ტა ხუთ მა პა ცი ენ ტმა, რო მელ თამკურ ნა ლო ბა შეწ ყვი ტა ხუთ მა პა ცი ენ ტმა, რო მელ თა
გა ნაც ორ მა გა უ ხარ ჯა ვი აბე ბი არ და აბ რუ ნა, ხო ლო გა ნაც ორ მა გა უ ხარ ჯა ვი აბე ბი არ და აბ რუ ნა, ხო ლო 
მი ღე ბუ ლი გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, და ნარ ჩენ მა სამ მა მი ღე ბუ ლი გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, და ნარ ჩენ მა სამ მა 
პა ცი ენ ტმა კლი ნი კას 49 აბი „ჰარ ვო ნი“ და უბ რუ ნა. აღპა ცი ენ ტმა კლი ნი კას 49 აბი „ჰარ ვო ნი“ და უბ რუ ნა. აღ
სა ნიშ ნა ვია, რომ ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბით, მკურსა ნიშ ნა ვია, რომ ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბით, მკურ
ნა ლო ბის შეწ ყვე ტის თა რი ღი ვერ დას ტურ დე ბა, მე ტიც, ნა ლო ბის შეწ ყვე ტის თა რი ღი ვერ დას ტურ დე ბა, მე ტიც, 
აბე ბის დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ მი ღე ბაჩა ბა რე ბის აქ ტეაბე ბის დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ მი ღე ბაჩა ბა რე ბის აქ ტე
ბიც არ გა ფორ მე ბუ ლა. დაბ რუ ნე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის ბიც არ გა ფორ მე ბუ ლა. დაბ რუ ნე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის 
არ სე ბო ბა ზე შედ გე ნი ლია მხო ლოდ პროგ რა მის მე ნე ჯეარ სე ბო ბა ზე შედ გე ნი ლია მხო ლოდ პროგ რა მის მე ნე ჯე
რის, მკურ ნა ლი ექი მი სა და მე დი კა მენ ტე ბის გა ცე მა ზე რის, მკურ ნა ლი ექი მი სა და მე დი კა მენ ტე ბის გა ცე მა ზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის მი ერ ხელ მო წე რი ლი აქ ტე ბი“. პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის მი ერ ხელ მო წე რი ლი აქ ტე ბი“. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო რებ მა 
და ას კვნეს, რომ პა ცი ენ ტის გარ დაც ვა ლე ბის ან მკურ

ნა ლო ბის შეწ ყვე ტის შემ თხვე ვა ში მე დი კა მენ ტე ბის 
მიმ წო დე ბელ და წე სე ბუ ლე ბა ში დაბ რუ ნე ბის მოთ ხოვ ნის 
შე უს რუ ლებ ლო ბა ან, თუნ დაც, არა სა თა ნა დოდ შეს რუ
ლე ბა, რაც ხუთ შემ თხვე ვა ში და ფიქ სირ და, C ჰე პა ტი ტის 
სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტე ბის არა მიზ ნობ რი ვად გა მო
ყე ნე ბის რისკს ქმნის.

ხარ ვე ზე ბი დე ბი ტო რულ და ვა ლი ა ნე ბებ ში
სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო რებ მა ყო ფილ რეს პუბ ლი კურ 

სა ა ვად მყო ფო ში ბუ ღალ ტე რი ა ში დაშ ვე ბუ ლი უხე ში 
შეც დო მე ბიც გა მო ავ ლი ნეს. ზო გა დად, ფი ნან სუ რი მარ
თვი სა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გა
სა უმ ჯო ბე სებ ლად, აუ ცი ლე ბე ლია, რომ ორ გა ნი ზა ცი ამ 
სა კუ თა რი აქ ტი ვე ბი, ინ ფორ მა ცია და სხვა რე სურ სე ბი 
და კარ გვის გან და იც ვას. ცენ ტრა ლუ რი სა უ ნი ვერ სი
ტე ტო კლი ნი კის შემ თხვე ვა ში, ამ გვა რი დაც ვა გუ ლის
ხმობს სხვა დას ხვა იუ რი დი უ ლი და ფი ზი კუ რი პი რის 
მი მართ კლი ნი კის მოთ ხოვ ნე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ას, 
სრულ ყო ფი ლი, დრო უ ლი და გა ნახ ლე ბა დი ინ ფორ მა
ცი ის ფლო ბას და მოთ ხოვ ნე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად 
ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას. 

სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის მი ხედ ვით, 
ვალ დე ბუ ლე ბის ძა ლით კრე დი ტო რი უფ ლე ბა მო სი ლია, 
მოს თხო ვოს მო ვა ლეს რა ი მე მოქ მე დე ბის შეს რუ ლე ბა. 
კერ ძო სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბის სუ ბი ექ ტია 
კონ კრე ტუ ლი ფი ზი კუ რი ან იუ რი დი უ ლი პი რი. ფი ზი
კუ რი პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბა შე საძ ლე ბე ლია სა ხე
ლით, გვა რი თა და პი რა დი ნომ რით, ხო ლო იუ რი დი უ ლი 
პი რის – სა ხელ წო დე ბი თა და სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნომ
რით. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვი სა და ან გა რიშ გე ბის 
მო ნა ცე მე ბის უტ ყუ ა რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, 

სა წარ მო, ორ გა ნი ზა ცია სა მე ურ ნეო წლის ბო ლოს უნ და 
ატა რებ დეს ქო ნე ბის, მოთ ხოვ ნე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე
ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ას. ახ ლა ვნა ხოთ, რა დარ ღვე ვე ბი 
გა მო ავ ლი ნეს სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო რებ მა ამ ნა წილ ში:

„2017 წლის 31 დე კემ ბრის მდგო მა რე ო ბით, კლი ნი კის „2017 წლის 31 დე კემ ბრის მდგო მა რე ო ბით, კლი ნი კის 
მოთ ხოვ ნე ბი სხვა სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ, 24 020 027 ლა რი მოთ ხოვ ნე ბი სხვა სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ, 24 020 027 ლა რი 
იყო. აუ დი ტის ჯგუფ მა დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბეიყო. აუ დი ტის ჯგუფ მა დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბე
ბის სრუ ლი რე ეს ტრი მო ით ხო ვა, თუმ ცა წარ დგე ნი ლი ბის სრუ ლი რე ეს ტრი მო ით ხო ვა, თუმ ცა წარ დგე ნი ლი 
ინ ფორ მა ცი ით დგინ დე ბა, რომ 20152017 წლებ ში, დეინ ფორ მა ცი ით დგინ დე ბა, რომ 20152017 წლებ ში, დე
ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია არ ჩა ტა რები ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია არ ჩა ტა რე
ბუ ლა და არც სა თა ნა დო რე ეს ტრი მუ შავ დე ბა. შე სა ბა მიბუ ლა და არც სა თა ნა დო რე ეს ტრი მუ შავ დე ბა. შე სა ბა მი
სად, დე ტა ლუ რად ჩაშ ლი ლი ინ ფორ მა ცია კონ კრე ტუ ლი სად, დე ტა ლუ რად ჩაშ ლი ლი ინ ფორ მა ცია კონ კრე ტუ ლი 
დე ბი ტო რე ბის ჭრილ ში, კლი ნი კას არ წა რუდ გე ნია“. დე ბი ტო რე ბის ჭრილ ში, კლი ნი კას არ წა რუდ გე ნია“. 

სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის შე დე გად გა ირ კვა ისიც, რომ 
კლი ნი კამ მხო ლოდ ცალ კე ულ შემ თხვე ვა ში მი მარ თა 
სა სა მარ თლოს დე ბი ტო რე ბის წი ნა აღ მდეგ და ვა ლი ა ნე
ბის და ფარ ვის მოთ ხოვ ნით. დარ ჩე ნი ლი მოთ ხოვ ნე ბის 

უმე ტე სო ბას თან და კავ ში რე ბით, ორ გა ნი ზა ცი ი დან 
მი ღე ბუ ლი გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, სა ხელ შეკ რუ ლე
ბო მოთ ხოვ ნა თა ხან დაზ მუ ლო ბის კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი სამ წლი ა ნი ვა დე ბი უკ ვე გა სუ ლი იყო. არას
რუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა მო, აუ დი ტის პრო ცე დუ რე ბი თაც 
კი ვერ დად გინ და, 24 020 027 ლა რი დან, რა თან ხას შე
ად გენ და ვა და გა სუ ლი დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბე ბი:

„აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 2014 წლის 3 აპ რილს, ს/ს „აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 2014 წლის 3 აპ რილს, ს/ს 
„სა დაზ ღვეო კომ პა ნია ალ დაგ სა“ და შპს „აკა დე მი კოს „სა დაზ ღვეო კომ პა ნია ალ დაგ სა“ და შპს „აკა დე მი კოს 
ნი კო ლოზ ყიფ ში ძის სა ხე ლო ბის ცენ ტრა ლურ სა უ ნინი კო ლოზ ყიფ ში ძის სა ხე ლო ბის ცენ ტრა ლურ სა უ ნი
ვერ სი ტე ტო კლი ნი კას“ შო რის გა ფორ მე ბუ ლი შე და რევერ სი ტე ტო კლი ნი კას“ შო რის გა ფორ მე ბუ ლი შე და რე
ბის აქ ტის შე სა ბა მი სად, კლი ნი კის მი ერ სა დაზ ღვე ვო ბის აქ ტის შე სა ბა მი სად, კლი ნი კის მი ერ სა დაზ ღვე ვო 
კომ პა ნი ი დან მი სა ღე ბი თან ხე ბი და კო რექ ტირ და და კომ პა ნი ი დან მი სა ღე ბი თან ხე ბი და კო რექ ტირ და და 
შემ ცირ და ჯა მუ რად – 972 465 ლა რის ოდე ნო ბით. კლიშემ ცირ და ჯა მუ რად – 972 465 ლა რის ოდე ნო ბით. კლი
ნი კის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ აუ დი ტის ჯგუფს ვერ წა რუდნი კის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ აუ დი ტის ჯგუფს ვერ წა რუდ
გი ნა აღი ა რე ბი სა და კო რექ ტი რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გი ნა აღი ა რე ბი სა და კო რექ ტი რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
აქ ტე ბი, რაც დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის ჩა მო წე რის აქ ტე ბი, რაც დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის ჩა მო წე რის 
სა ფუძ ვე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო“.სა ფუძ ვე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო“.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფო აუ დი ტო რებ მა 
და ას კვნეს, რომ კლი ნი კას აუ დი ტის პე რი ოდ ში არ ჩა უ
ტა რე ბია მოთ ხოვ ნე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია. შე სა ბა მი სად, 
აუ დი ტის ჯგუ ფი ვერ დარ წმუნ და დე ბი ტო რუ ლი და ვა
ლი ა ნე ბე ბის არ სე ბო ბა ში, სის რუ ლე სა და სი ზუს ტე ში:

„კლი ნი კას არ აქვს 24 020 027 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის „კლი ნი კას არ აქვს 24 020 027 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 
დე ბი ტო რე ბის სრულ ყო ფი ლი რე ეს ტრი და მი სა ღებ დე ბი ტო რე ბის სრულ ყო ფი ლი რე ეს ტრი და მი სა ღებ 
თან ხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინთან ხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ
ფორ მა ცია, რაც შე უძ ლე ბელს ხდის დე ბი ტო რე ბის ფორ მა ცია, რაც შე უძ ლე ბელს ხდის დე ბი ტო რე ბის 
ეფექ ტი ან მარ თვას. ეს მი უ თი თებს ორ გა ნი ზა ცი ა ში ეფექ ტი ან მარ თვას. ეს მი უ თი თებს ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი მარ თვის მნიშ ვნე ლო ვან ნაკარ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი მარ თვის მნიშ ვნე ლო ვან ნაკ
ლო ვა ნე ბა ზე და დი დი ოდე ნო ბით თან ხე ბის და კარ გვის ლო ვა ნე ბა ზე და დი დი ოდე ნო ბით თან ხე ბის და კარ გვის 
რის კებ საც ზრდის“.რის კებ საც ზრდის“.
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და ვუბ რუნ დეთ ცვლი ლე ბე ბის პრო ექტს, რო მე ლიც 
თუ ოპო ზი ცი ას და ვუ ჯე რებთ, სა ხე ლი სუფ ლე ბო კლა
ნებს შო რის და პი რის პი რე ბის მი ზე ზად და ერ თგვარ, 
გან ხეთ ქი ლე ბის ვაშ ლად იქ ცა. კა ნონ პროქ ტის გან
მარ ტე ბით ბა რათ ში ვკით ხუ ლობთ: „ეპი დე მი ის ან/და „ეპი დე მი ის ან/და 
პან დე მი ის მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მთავ რო ბა პან დე მი ის მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მთავ რო ბა 
უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბა ეპი დე მი ის ან/და პან დე მი ის უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბა ეპი დე მი ის ან/და პან დე მი ის 
დროს, ან მი სი გა უქ მე ბის შემ დეგ, არა უგ ვი ა ნეს 2021 დროს, ან მი სი გა უქ მე ბის შემ დეგ, არა უგ ვი ა ნეს 2021 
წლის 1 ივ ლი სი სა, მი მარ თოს თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს, წლის 1 ივ ლი სი სა, მი მარ თოს თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს, 
რა თა აუქ ცი ო ნის ფორ მით პრი ვა ტი ზე ბუ ლი თბი ლი სის რა თა აუქ ცი ო ნის ფორ მით პრი ვა ტი ზე ბუ ლი თბი ლი სის 
ქო ნე ბის შემ ძე ნის თვის, სარ გებ ლო ბის ან მარ თვის უფქო ნე ბის შემ ძე ნის თვის, სარ გებ ლო ბის ან მარ თვის უფ
ლე ბით გა და ცე მუ ლი თბი ლი სის ქო ნე ბის მიმ ღე ბის თვის, ლე ბით გა და ცე მუ ლი თბი ლი სის ქო ნე ბის მიმ ღე ბის თვის, 
ამ ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პი როამ ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პი რო
ბის შეც ვლის ან გა უქ მე ბის ან/და ფი ნან სუ რი პი რო ბის ბის შეც ვლის ან გა უქ მე ბის ან/და ფი ნან სუ რი პი რო ბის 
შეც ვლის შე სა ხებ“.შეც ვლის შე სა ხებ“.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის 
შე სა ბა მი სად, დე და ქა ლა ქის მთავ რო ბას ამ გვა რი უფ
ლე ბა აქვს. კერ ძოდ, და სა ბუ თე ბუ ლი აუ ცი ლებ ლო ბის 
შემ თხვე ვა ში, აუქ ცი ო ნის ფორ მით პრი ვა ტი ზე ბულ, 
სარ გებ ლო ბის ან მარ თვის უფ ლე ბით გა და ცე მულ თბი
ლი სის ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რო ბე ბის (გარ და 
ფი ნან სუ რი და სა ინ ვეს ტი ციო პი რო ბე ბი სა) შეც ვლის 
ან გა უქ მე ბის შე სა ხებ წი ნა და დე ბით, თბი ლი სის საკ
რე ბუ ლოს მი მარ თავს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად. 
თუმ ცა, ამა ვე დე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ფი ნან სუ რი 
და სა ინ ვეს ტი ციო პი რო ბის შეც ვლის უფ ლე ბა კო დექ
სით არ არ სე ბობს.

„აუქ ცი ო ნის ფორ მით პრი ვა ტი ზე ბულ, სარ გებ„აუქ ცი ო ნის ფორ მით პრი ვა ტი ზე ბულ, სარ გებ
ლო ბის უფ ლე ბით გა და ცე მულ ან მარ თვის უფ ლე ბით ლო ბის უფ ლე ბით გა და ცე მულ ან მარ თვის უფ ლე ბით 
გა და ცე მულ თბი ლი სის ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა და ცე მულ თბი ლი სის ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ფი ნან სუ რი და სა ინ ვეს ტი ციო პი რო ბის შეც ვლის შე საძფი ნან სუ რი და სა ინ ვეს ტი ციო პი რო ბის შეც ვლის შე საძ
ლებ ლო ბას, კო დექ სი იძ ლე ვა მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, ლებ ლო ბას, კო დექ სი იძ ლე ვა მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, 
თუ თბი ლი სის ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბა, სარ გებ ლო ბის თუ თბი ლი სის ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბა, სარ გებ ლო ბის 
უფ ლე ბით გა და ცე მა ან მარ თვის უფ ლე ბით გა და ცე მა უფ ლე ბით გა და ცე მა ან მარ თვის უფ ლე ბით გა და ცე მა 
2013 წლის 31 დე კემ ბრამ დე გან ხორ ცი ელ და. ამ თა რი2013 წლის 31 დე კემ ბრამ დე გან ხორ ცი ელ და. ამ თა რი
ღის შემ დგომ გან კარ გულ ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბით, ღის შემ დგომ გან კარ გულ ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბით, 
აღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თის გა მო ყე ნე ბა კო დექ სით და უშაღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თის გა მო ყე ნე ბა კო დექ სით და უშ
ვე ბე ლია. სამ წუ ხა როდ, დღე ის მდგო მა რე ო ბით, არა თუ ვე ბე ლია. სამ წუ ხა როდ, დღე ის მდგო მა რე ო ბით, არა თუ 
სა ქარ თვე ლო, არა მედ, მთე ლი მსოფ ლიო ებ რძვის ახალ სა ქარ თვე ლო, არა მედ, მთე ლი მსოფ ლიო ებ რძვის ახალ 
კო რო ნა ვი რუსს – COVID19ს, რის გა მოც შე ფერ ხე ბუკო რო ნა ვი რუსს – COVID19ს, რის გა მოც შე ფერ ხე ბუ
ლია მთე ლი რი გი ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბი. ცხა დია, ეს ლია მთე ლი რი გი ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბი. ცხა დია, ეს 
მძი მე ტვირ თად აწ ვე ბა ბიზ ნეს სექ ტორს. აღ ნიშ ნუ ლიმძი მე ტვირ თად აწ ვე ბა ბიზ ნეს სექ ტორს. აღ ნიშ ნუ ლი
დან გა მომ დი ნა რე, მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა, თუ გარ კვე უ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა, თუ გარ კვე უ ლი 
ნა ბი ჯე ბის გა დად გმით, ბიზ ნე სის თვის გარ კვე უ ლი შენა ბი ჯე ბის გა დად გმით, ბიზ ნე სის თვის გარ კვე უ ლი შე
ღა ვა თე ბი დად გინ დე ბა. ამ მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლია, ღა ვა თე ბი დად გინ დე ბა. ამ მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლია, 
რომ პან დე მი ის ან/და ეპი დე მი ის დროს, თბი ლი სის რომ პან დე მი ის ან/და ეპი დე მი ის დროს, თბი ლი სის 
მთავ რო ბას მი ე ცეს შე საძ ლებ ლო ბა, თბი ლი სის საკ რემთავ რო ბას მი ე ცეს შე საძ ლებ ლო ბა, თბი ლი სის საკ რე
ბუ ლოს წა რუდ გი ნოს წი ნა და დე ბა აუქ ცი ო ნის ფორ მით ბუ ლოს წა რუდ გი ნოს წი ნა და დე ბა აუქ ცი ო ნის ფორ მით 
პრი ვა ტი ზე ბუ ლი თბი ლი სის ქო ნე ბის შემ ძე ნის თვის, პრი ვა ტი ზე ბუ ლი თბი ლი სის ქო ნე ბის შემ ძე ნის თვის, 
სარ გებ ლო ბის ან მარ თვის უფ ლე ბით გა და ცე მუ ლი სარ გებ ლო ბის ან მარ თვის უფ ლე ბით გა და ცე მუ ლი 
თბი ლი სის ქო ნე ბის მიმ ღე ბის თვის, ამ ქო ნე ბას თან დათბი ლი სის ქო ნე ბის მიმ ღე ბის თვის, ამ ქო ნე ბას თან და
კავ ში რე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პი რო ბის შეც ვლის ან გაკავ ში რე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პი რო ბის შეც ვლის ან გა
უქ მე ბის ან/და ფი ნან სუ რი პი რო ბის შეც ვლის შე სა ხებ“, უქ მე ბის ან/და ფი ნან სუ რი პი რო ბის შეც ვლის შე სა ხებ“, 
– აღ ნიშ ნუ ლია კა ნონ პრო ექ ტის გან მარ ტე ბით ბა რათ ში.

საკ რე ბუ ლოს თან ხმო ბის შემ თხვე ვა ში, თბი ლი სის 
ქო ნე ბით მო სარ გებ ლე პი რე ბის მი მართ გა ტარ დე ბა 
სა შე ღა ვა თო რე ჟი მი, რაც და დე ბით გავ ლე ნას იქო
ნი ებს მათ ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბა ზე. დე პუ ტა ტე ბი 
ამ კა ნონ პრო ექ ტის დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით გან ხილ ვას 
იმი ტომ ით ხო ვენ, რომ ამ გვა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მხო ლოდ 2020 წლის 31 
დე კემ ბრამ დე გა აჩ ნია:

„იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეპი დე მი ო ლო გი უ რი „იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეპი დე მი ო ლო გი უ რი 
მდგო მა რე ო ბა კვლავ მძი მეა და ეკო ნო მი კა კვლავ სამდგო მა რე ო ბა კვლავ მძი მეა და ეკო ნო მი კა კვლავ სა
ჭი რო ებს გარ კვე ულ ხელ შეწ ყო ბას, შე სა ბა მი სად, ამ ჭი რო ებს გარ კვე ულ ხელ შეწ ყო ბას, შე სა ბა მი სად, ამ 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე ანუ გარ კვე უ ლი შევალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე ანუ გარ კვე უ ლი შე
ღა ვა თე ბის თა ო ბა ზე გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის დრო უ ლად ღა ვა თე ბის თა ო ბა ზე გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის დრო უ ლად 
მი ღე ბის მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლია, კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბის მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლია, კა ნონ პრო ექ ტის 
დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით გან ხილ ვა“.დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით გან ხილ ვა“.

* * *
ახ ლა კი და პი რე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ კა ნონ პრო ექ ტის 

ავ ტორ სა და ინი ცი ა ტორ ბე ქა და ვი თუ ლი ან თანბე ქა და ვი თუ ლი ან თან, რო
მელ მაც „ვერ სი ას თან“ სა უბ რი სას აღ ნიშ ნა, რომ პარ
ლა მენტს ორი კა ნონ პრო ექ ტი წა რუდ გი ნა.

– ორი კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბის ინი ცი ა ტი ვით გა
მო ვე დი. პირ ვე ლი ეხე ბა იჯა რის თან ხე ბის გა დახ დას. 
მე რი ას უნ და ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა, მი მარ თოს 
საკ რე ბუ ლოს და მე წარ მე ებს სა ი ჯა რო გა და სა ხა დის 
ვა და გა უგ რძე ლოს. ეს უკა ნას კნე ლი ექ ვსი თვის მან
ძილ ზე მოქ მე დებ და, მაგ რამ ვა და გა უ ვი და და ახ ლა, ამ 
ინი ცი ა ტი ვით, კი დევ ერ თხელ გა და ვა ვა დეთ. თუ ჩათ
ვლის მე რია, რომ მო ი ჯა რეს ან კომ პა ნი ას, რო მელ საც 
აქვს სა ინ ვეს ტი ციო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და ამ პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში, ანუ პან დე მი ის გა მო ვერ შეძ ლო გა ნე
ხორ ცი ე ლე ბი ნა თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბა ან გა და ე ხა და 
ქი რა, რად გან და ხუ რუ ლი იყო, მე რი ას უნ და შე ეძ ლოს, 
მი მარ თოს თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს, სწო რედ ამ სა ი ჯა
რო ან სა ინ ვეს ტი ციო პი რო ბე ბის გა და ვა დე ბას თან ან 
შეც ვლას თან და კავ ში რე ბით. მა გა ლი თად, იჯა რის ან 
ქი რის გა სა უქ მებ ლად იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც არ მუ შა
ობ და ეს ბიზ ნე სი ან სა ინ ვეს ტი ციო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
გა და სა ვა დებ ლად, თუ ვერ გა ნა ხორ ცი ე ლა სწო რედ 
იმი ტომ, რომ არ მუ შა ობ და ამ პე რი ოდ ში.

რაც შე ე ხე ბა მე ო რე კა ნონ პრო ექტს, ის ჯი ხუ რე ბის 
და ჯა რი მე ბას ეხე ბა. თბი ლის ში ბევ რგან იდ გა ჯი ხუ რე
ბი, რომ ლებ საც ვა და გა უ ვი და და იმ პე რი ოდ ში და ჯა
რიმ დნენ ეს ადა მი ა ნე ბი შე სა ბა მი სი ორ გა ნოს მხრი დან. 
ჩვე ნი ინი ცი ა ტი ვა ამ ჯა რი მე ბის პა ტი ე ბას ეხე ბა. ეს 
იმი ტომ, რომ მთე ლი ამ ხნის მან ძილ ზე, ერ თი მხრივ, ვერ 
მუ შა ობ დნენ ეს ბიზ ნე სე ბი, შე იძ ლე ბა, ყოყ მა ნობ დნენ, 
გა ეგ რძე ლე ბი ნათ თუ არა სა ერ თოდ ეს საქ მი ა ნო ბა, 
მაგ რამ არ მო უ მარ თავთ და ჩავ თვა ლეთ, რომ ჯა რი მა 
უსა მარ თლო იქ ნე ბო და ამ პან დე მი ის პი რო ბებ ში, ხო ლო 
მე ო რე მხრივ, თუ გა ნა ახ ლე ბენ საქ მი ა ნო ბას, ჯა რი მა 
ტვირ თად არ უნ და და აწ ვეთ.

– ბა ტო ნო ბე ქა, ეს ინი ცი ა ტი ვა ეხე ბა მხო ლოდ იმ ჯი– ბა ტო ნო ბე ქა, ეს ინი ცი ა ტი ვა ეხე ბა მხო ლოდ იმ ჯი
ხუ რებს, რომ ლე ბიც თბი ლის შია გან თავ სე ბუ ლი?ხუ რებს, რომ ლე ბიც თბი ლის შია გან თავ სე ბუ ლი?

– არა, რად გან ჯა რი მე ბი მო ვუხ სე ნით მე წარ მე ებს 
მთე ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით.

– კა ნონ პრო ექტს, რო მე ლიც სა ინ ვეს ტი ციო და სა ი– კა ნონ პრო ექტს, რო მე ლიც სა ინ ვეს ტი ციო და სა ი
ჯა რო ნა წილს ეხე ბა, თქვე ნი ვე კო ლე გე ბის უკ მა ყო ფიჯა რო ნა წილს ეხე ბა, თქვე ნი ვე კო ლე გე ბის უკ მა ყო ფი
ლე ბა მოჰ ყვა იმი ტომ, რომ თბი ლი სის გარ და, პან დე მილე ბა მოჰ ყვა იმი ტომ, რომ თბი ლი სის გარ და, პან დე მი
ის გან გა მოწ ვე უ ლი შეზ ღუდ ვე ბი სხვა დიდ ქა ლა ქებ შიც ის გან გა მოწ ვე უ ლი შეზ ღუდ ვე ბი სხვა დიდ ქა ლა ქებ შიც 
მოქ მე დებს და დე და ქა ლა ქი რა ნიშ ნით გა მო არ ჩი ეთ?  მოქ მე დებს და დე და ქა ლა ქი რა ნიშ ნით გა მო არ ჩი ეთ?  

– იცით, რა ში იყო საქ მე? ექ ვსი თვის წინ, მსგავ სი 
ცვლი ლე ბა იყო ინი ცი რე ბუ ლი, ამი ტომ მი სი გა და ვა დე ბა 
უფ რო სწრა ფად, მარ ტი ვა დაა შე საძ ლე ბე ლი და კა ნონ
პრო ექ ტსაც ნაკ ლე ბი პრო ცე დუ რე ბის გავ ლა უწევს. 
ახა ლი კა ნო ნი რომ შეგ ვექ მნა, შე საძ ლოა, ეს პრო ცე სი 
დრო ში გა წე ლი ლი ყო, ტექ ნი კუ რა დაც მო უ ხერ ხე ბე ლი 
იქ ნე ბო და და ბიზ ნე სიც გა ი ჭე დე ბო და. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, თბი ლის ში კა ნო ნი გა და ვა ვა

დეთ ანუ იგი ვე კა ნო ნი გან ვა ახ ლეთ, რაც შე ე ხე ბა რე გი ო
ნებს, მოვ რიგ დით, რომ და ვიწ ყოთ მუ შა ო ბა რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს
თან და შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან ერ თად.

– რა ტომ?– რა ტომ?
– ჯერ უნ და შე ვის წავ ლოთ, რამ დე ნად აქ ტუ ა ლუ რია 

ეს პრობ ლე მა კონ კრე ტულ რე გი ონ ში, გა ვით ვა ლის
წი ნოთ მა თი სპე ცი ფი კა, რა თა დე და ქა ლა ქის მსგავ სი 
კა ნო ნი შევ ქმნათ, მაგ რამ რე გი ო ნე ბის სპე ცი ფი კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით. მოკ ლე ვა და ში ამ ყვე ლა ფერს ვერ 
მო ვას წრებ დით იმი ტომ, რომ თბი ლი სი უკ ვე შეს წავ
ლი ლია. აქ ერ თხელ უკ ვე მოქ მე დებ და მსგავ სი კა ნო ნი 
და ჩათ ვა ლეთ, რომ ამ კა ნო ნის ვა და გა დავ წი ეთ ანუ 
გა ვა ხან გრძლი ვეთ.

რე გი ო ნე ბის კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თბი
ლის საც გავ ჭე დავ დით, ამი ტომ დრო მო ვი გეთ – კა ნონ
პრო ექ ტი თბი ლი სის თვის ცალ კე გა ვი ტა ნეთ. რე გი ო ნებ
თან და კავ ში რე ბით, ჩვე ნი კო მი ტე ტის და ნარ ჩენ წევ
რებს გარ კვე უ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი აქვთ, და ვა მუ შა ვებთ 
და იგი ვე კა ნონს რე გი ო ნებ შიც ავა მოქ მე დებთ.

– გა სა გე ბია, მაგ რამ ამ კა ნონ პრო ექ ტთან და კავ ში– გა სა გე ბია, მაგ რამ ამ კა ნონ პრო ექ ტთან და კავ ში
რე ბით, ხე ლი სუფ ლე ბის ოპო ნენ ტე ბი ამ ბო ბენ, რომ ეს რე ბით, ხე ლი სუფ ლე ბის ოპო ნენ ტე ბი ამ ბო ბენ, რომ ეს 
ცვლი ლე ბა, რე ა ლუ რად, კა ხი კა ლა ძის ინი ცი ა ტი ვაა ცვლი ლე ბა, რე ა ლუ რად, კა ხი კა ლა ძის ინი ცი ა ტი ვაა 
თბი ლი სე ლი მე წარ მე ე ბის გუ ლის მო სა გე ბად, ხო ლო თბი ლი სე ლი მე წარ მე ე ბის გუ ლის მო სა გე ბად, ხო ლო 
თქვენ იმი ტომ ხართ მი სი ავ ტო რი, რომ კა ლა ძის კლა ნის თქვენ იმი ტომ ხართ მი სი ავ ტო რი, რომ კა ლა ძის კლა ნის 
წევ რად მო გი აზ რე ბენ.წევ რად მო გი აზ რე ბენ.

– საქ მე არის ძა ლი ან მარ ტი ვად: არ სე ბობს კა ნო ნი 
თბი ლი სის შე სა ხებ. თბი ლისს, რო გორც დე და ქა ლაქს, 
თა ვი სი გან სხვა ვე ბუ ლი სპე ცი ფი კა აქვს. ეკო ნო მი კის 
ძი რი თა დი ბირ თვი მოძ რა ობს თბი ლის ში და ყვე ლა ფერს 
რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, ყვე ლა ზე უფ რო დი დი ქა ლა ქია. 
შე სა ბა მი სად, თა ვი სი სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, სა
ჭი რო ებს ინ კლუ ზი ურ მიდ გო მას ისე ვე, რო გორც ესა 
თუ ის რე გი ო ნი. მე თბი ლი სის სპე ცი ფი კა კარ გად ვი ცი, 
რად გან დე და ქა ლა ქის საკ რე ბუ ლო ში ვმუ შა ობ დი.

ძა ლი ან მინ დო და, რომ იგი ვე ცვლი ლე ბა რე გი ო ნებ
შიც გავ რცე ლე ბუ ლი ყო, მაგ რამ შეც დო მა რომ და მეშ ვა, 
ეს ხომ უა რე სი იქ ნე ბო და? ამი ტომ, სხვა მა ჟო რი ტა რე ბი 
რე გი ო ნე ბი დან და დე პუ ტა ტე ბის დი დი სპექ ტრი ჩა ერ
თვე ბი ან ამ პრო ცეს ში, დავ ხვეწთ ამ კა ნონს ისე, რომ 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა, მთელ სა ქარ თვე ლო ზე გავ
რცელ დეს და რა პრობ ლე მაა? რა ტომ არ უნ და მინ დო
დეს, რე გი ო ნებ ში მოქ მედ ბიზ ნეს მე ნებ საც და ვეხ მა რო, 
წარ მო უდ გე ნე ლია ჩემ თვის!

– თქვე ნი ოპო ნენ ტე ბის აზ რით, მმარ თველ პარ ტი ა ში – თქვე ნი ოპო ნენ ტე ბის აზ რით, მმარ თველ პარ ტი ა ში 
რამ დე ნი მე კლა ნია, სა პარ ლა მენ ტო ფრაქ ცია „ქარ თულ რამ დე ნი მე კლა ნია, სა პარ ლა მენ ტო ფრაქ ცია „ქარ თულ 
ოც ნე ბა ში“ კი ორს – ირაკ ლი კო ბა ხი ძი სა და კა ხა კა ლაოც ნე ბა ში“ კი ორს – ირაკ ლი კო ბა ხი ძი სა და კა ხა კა ლა
ძის კლა ნებს ასა ხე ლე ბენ, რომ ლე ბიც პრე მი ერმი ნისტრ ძის კლა ნებს ასა ხე ლე ბენ, რომ ლე ბიც პრე მი ერმი ნისტრ 
გი ორ გი გა ხა რი ას უპი რის პირ დე ბი ან, ასეა?გი ორ გი გა ხა რი ას უპი რის პირ დე ბი ან, ასეა?

– მარ ტი ვად გი პა სუ ხებთ: გი ორ გის თა ნაც ვმე გობ
რობ, ირაკ ლის თა ნაც და კა ხის თა ნაც (იცი ნის). მით
ხა რით, რო გორ ავ ხსნა, რო მელ კლან ში ვარ? არ ცერთ 
მათ გან თან არ მაქვს პრობ ლე მა. 

ekonomika

რატომ არ ვრცელდება ე.წ. ჯიხურების 
შეღავათები რეგიონებში

me-4 gverdidan
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რუსეთში ქართველ „კანონიერ ქურდებზე“ ნადირობა დაიწყეს
დააღწევს ციხეს თავს „ტახი“ და რას ედავებიან რუსი სამართალდამცავები გიორგი ყიფიანს დააღწევს ციხეს თავს „ტახი“ და რას ედავებიან რუსი სამართალდამცავები გიორგი ყიფიანს 

რუ სეთ ში ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი „კა ნო ნი ე რი ქურ დის“, გი ორ გი უგ ლა ვას (მეტ სა ხე ლად ტა ხი) სა სა მარ თლო 
პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობს. რუ სი სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი მას კრი მი ნა ლუ რი დაჯ გუ ფე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და არა
ერ თი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნას ედა ვე ბი ან. უფ რო ზუს ტად, რუ სუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ამ ტკი ცებს, რომ „ტა ხი“ ამ 
დაჯ გუ ფე ბას მარ თავ და და თა ვად არც ქურ დო ბა ში იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას, არც – ძარ ცვა სა და ყა ჩა ღო ბა ში.

სა ერ თო ჯამ ში, რუ სე ბი ამ ტკი ცე ბენ, რომ უგ ლა ვას მი ერ შექ მნილ მა კრი მი ნა ლურ მა დაჯ გუ ფე ბამ 163 (!) და
ნა შა უ ლი ჩა ი დი ნა, და ზა რა ლე ბულ თა რიც ხვი 280 ადა მი ანს აჭარ ბებს, მაგ რამ საქ მე ის გახ ლავთ, რომ არ ცერ თი 
და ზა რა ლე ბუ ლი და არ ცერ თი და კა ვე ბუ ლი ხელს „ტა ხის კენ“ არ იშ ვერს და არ ამ ბობს, რომ მას მომ ხდარ და ნა
შა უ ლებ თან სა ერ თო აქვს.

რო გორც რუ სუ ლი მე დია ამ ტკი ცებს, ყვე ლა ზე „ცუდ“ შემ თხვე ვა ში, „კა ნო ნი ე რი ქურ დის“ სტა ტუ სის გა მო, 
უგ ლა ვას რამ დე ნი მე წლით აღუკ ვე თენ თა ვი სუფ ლე ბას.

პა რა ლე ლუ რად, მოს კოვ ში, კი დევ ერ თი „კა ნო ნი ე რი ქურ დი“, და ვით ფან ჩვი ძე (იგი ვე, გი ორ გი ყი ფი ა ნი) და ა
კა ვეს. მას ნარ კო ტი კე ბის შე ნახ ვა ედე ბა ბრა ლად, თუმ ცა დი დია შან სი, რომ ფან ჩვი ძეც სწო რედ სტა ტუ სის გა მო 
გა ა სა მარ თლონ. ბო ლოს ის ცი ხი დან სა მი წლის წინ გა თა ვი სუფ ლდა, თუმ ცა „კა ნო ნი ე რი ქურ დე ბის“ წი ნა აღ მდეგ 
მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის მი უ ხე და ვად, რუ სე თი არ და უ ტო ვე ბია და მოს კო ვის პრეს ტი ჟულ უბან ში მშვი დად ცხოვ რობ და.

ბათო ჯაფარიძებათო ჯაფარიძე

თბი ლის ში, შე ბინ დე ბი სას, სახ ლის წინ, სკვერ ში სე ირ
ნო ბის დროს, ვი ღაც გამ ვლელ მა, ქმარ თან ერ თად მყოფ 
ქალს და ნა გა უ ყა რა და შემ თხვე ვის ად გი ლი დან მი ი მა
ლა. ქმარ მა ჯერ გა დევ ნე ბა გა დაწ ყვი ტა, შემ დეგ გა და
ი ფიქ რა, ხალხს შვე ლა სთხო ვა, მაგ რამ გუ ლის მხა რეს 
დარ ტყმუ ლი და ნა სა სიკ ვდი ლო აღ მოჩ ნდა. მომ ხდა რი
დან ერთ დღე ში, წყალ ტუ ბო ში, იგი ვე სცე ნა გან მე ორ და 
– ქმრის გვერ დით მყოფ ქალს ვი ღა ცამ და ნა და არ ტყა 
და გა უ ჩი ნარ და. ამ შემ თხვე ვა შიც, გარ დაც ვლი ლის 
ქმა რიც ზუს ტად ისე მო იქ ცა, რო გორც თბი ლი სუ რი 
შემ თხვე ვი სას – ჯერ დამ ნა შა ვეს და ე დევ ნა, შემ დეგ 
ცოლს მი უბ რუნ და, ხალხს დახ მა რე ბა სთხო ვა, მაგ რამ 
ამა ოდ. გარ და იმი სა, რომ ქა ლე ბი ერ თნა ი რი ხელ წე რით 
და ხო ცეს, მათ ერ თი სა ერ თოც ჰქონ დათ – ერ თი ცა და 
მე ო რეც, სულ რა ღაც, სა მი თვის და ქორ წი ნე ბუ ლი იყო 
და ორი ვეს თვის ეს მე ო რე ქორ წი ნე ბა გახ ლდათ.

„მე და წყალ ტუ ბოს საქ მის გა მომ ძი ე ბე ლი, ერ თმა
ნეთს რამ დენ ჯერ მე შევ ხვდით. პირ ველ რიგ ში, რო გორც 
მე, ისე მან, ეჭ ვი ქა ლის ყო ფილ ქმარ ზე მივ ი ტა ნეთ, 
თუმ ცა რო გორც ჩემს შემ თხვე ვა ში, იქაც უტ ყუ ა რი ალი
ბი ჰქონ და. თბი ლის ში მოკ ლუ ლი ქა ლის ქმარ ყო ფი ლი, 
მკვლე ლო ბის დროს, მე ზობ ლებ თან ერ თად ფეხ ბურთს 
უყუ რებ და და ლუდს სვამ და, წყალ ტუ ბო ში მოკ ლუ ლი 
ქმა რი კი, სა ერ თოდ, რა ი კო მის მე ო რე მდი ვან თან ერ
თად, სა ნა დი როდ იყო წა სუ ლი სვა ნეთ ში და მას გვერ
დი დან არ მოს ცი ლე ბია. შე სა ბა მი სად, ქმარ ყო ფი ლე ბის 
მო ნა წი ლე ო ბა გა მო ი რიც ხა“, – იხ სე ნებს პო ლი ცი ის 
გა დამ დგა რი პოლ კოვ ნი კი, ბა ტო ნი თენ გი ზი.

ქმრებ მა სა ნუ გე შო ვე რა ფე რი თქვეს. არ ცერთ მათ
განს მტე რი არ ჰყავ და, ან რა მტე რი უნ და ჰყო ლო და რი
გით ინ ჟი ნერ სა და ასე ვე, რი გით მე მონ ტა ჟეს? ორი ვემ 
და ა დას ტუ რა, რომ და ძა ბუ ლო ბა არც ყო ფილ ქმრებ თან 
ჰქო ნი ათ, ყვე ლა ფე რი ცი ვი ლურ ფორ მებ ში ჩა ტარ და, 

გაყ რა სა სა მარ თლოს ძა ლით მოხ და, და რე გის ტრირ და 
და შემ დეგ ხე ლი მო ა წე რეს. ქორ წი ლი არ ცერთს გა და უხ
დია, მო ე რი დათ მათ ასაკ ში „დიმ პი ტა უ რის“ გა მარ თვა.

ჰო, კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო ფაქ ტი – არ ცერთ ქალს 
შვი ლი არ ჰყავ და და ორი ვე შემ თხვე ვა ში, „დამ ნა შა ვე“ 
სწო რედ ქალ ბა ტო ნე ბი იყ ვნენ, მაგ რამ ყო ფილ ქმრებს 
ისი ნი იმ დე ნად უყ ვარ დათ, რომ მათ უშ ვი ლო ბა საც 
იტან დნენ.

„წყალ ტუ ბო ში მოკ ლუ ლი ქა ლი ერთერ თი სა ნა ტო რი
უ მის ბუ ღალ ტე რი იყო. იქ იფიქ რეს, რომ საქ მე ფუ ლის 
გა ნა წი ლე ბას თან ჰქონ დათ და ამი ტომ, ის სა ნა ტო რი უ
მი წინ და სა ვით ამო აბ რუ ნეს, და ფერ თხეს, ყვე ლა ფე რი 
შე ა მოწ მეს, მაგ რამ ისე თი ვე რა ფე რი ნა ხეს, რის გა მოც 
ადა მი ა ნის სა სიკ ვდი ლოდ გა მე ტე ბა შე იძ ლე ბო და. თბი
ლის ში მოკ ლუ ლი ქა ლი კი რი გი თი მკე რა ვი იყო და ფულ
თან შე ხე ბა სა ერ თოდ არ ჰქო ნია ანუ რა ი მე სარ გებ ლის 
მი ღე ბის მიზ ნით, მკვლე ლო ბა გა მო რიც ხუ ლი იყო. ეს 
უფ რო შუ რის ძი ე ბას ჰგავ და, მაგ რამ ვის უნ და ეძია შუ
რი? – ყო ფილ ქმრებს, რომ ლებ საც შე საძ ლე ბე ლია წყე ნა 
ჰქონ დათ, ისე თი ალი ბი ჰქონ დათ, წყა ლი არ გა უ ვი დო და. 
მი ნიშ ნე ბი თაც კი, ვე რა ვინ იხ სე ნებ და ისეთ ამ ბავს, რო მე
ლიც შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემ და, რომ გა მო ძი ე ბა წინ წა
სუ ლი ყო. ჩვე უ ლებ რი ვი, რი გი თი ქა ლე ბი ახა ლი ქმრე ბის 
წინ, უბ რა ლოდ, დაკ ლეს“, – იხ სე ნებს ბა ტო ნი თენ გი ზი.

მო უ ლოდ ნე ლად, თბი ლი სუ რი გა მო ძი ე ბის ნა წილ ში, 
რა ღაც კონ ტუ რე ბი გა მო იკ ვე თა. გა ირ კვა, რომ მკვლე
ლო ბამ დე ერ თი თვით ად რე, თბი ლის ში მოკ ლუ ლი 
ქა ლის ყო ფი ლი ქმა რი და სას ვე ნებ ლად წყალ ტუ ბო ში 
იმ ყო ფე ბო და. იქა ურ სა ნა ტო რი უმ ში ერ თი კვი რა დაჰ
ყო, თუმ ცა შე საძ ლებ ლო ბა იმი სა, რომ იქ, წყალ ტუ ბო ში 
მოკ ლუ ლი ქა ლი გა იც ნო, მი ნი მა ლუ რი გახ ლდათ, რად
გან რო გორც პერ სო ნალ მა თქვა, სა ნა ტო რი უ მი დან, 
პრაქ ტი კუ ლად, არ გა დი ო და, მუდ მი ვად სვამ და და...

გარ დაც ვლი ლი ქა ლი სხვა სა ნა ტო რი უმ ში მუ შა ობ
და ბუ ღალ ტრად. ეს ჩვე უ ლებ რი ვი დამ თხვე ვა იყო, 
თუმ ცა...

„ახ ლა რომ შე გიძ ლია, ფილ მი რე ჟი სორ ზე ად რე ნა ხო 
ინ ტერ ნე ტით, მა შინ ასე არ იყო. ან უნ და გე ყუ რე ბი ნა 
საბ ჭო თა კი ნოს თვის, ან უნ და გა გე რის კა და ვი ღა ცას
თან, ჩუ მად მო პო ვე ბუ ლი ვი დე ო კა სე ტით გე ნა ხა კა პი
ტა ლის ტუ რი ფილ მი. ჩე მი თა ნამ შრო მე ლი იყო ასე თი 
ამ ბე ბის მოყ ვა რუ ლი და შემ დეგ, ფილ მებს გვიყ ვე ბო და 
ხოლ მე. ჰო და, ერ თხე ლაც, გა ფარ თო ე ბუ ლი თვა ლე
ბით მოგ ვიყ ვა ჰიჩ კო კის შე დევრს, სა დაც შემ თხვე ვი თი 
ნაც ნო ბე ბი აღ მო ა ჩე ნენ, რომ ერთს მა მა უშ ლის ნერ
ვებს, მე ო რეს – ცო ლი და გა დაწ ყვე ტენ, ერ თმა ნე თის 
პრობ ლე მა მკვლე ლო ბით მო აგ ვა რონ. შე დე გად, ორი 
მკვლე ლო ბა მოხ დე ბა, მაგ რამ მთა ვარ ეჭ ვმი ტა ნი ლებს 
იმ დრო ის თვის რკი ნის ალი ბი აქვთ. აი, მანდ გა ა ნა თა“, 
– იხ სე ნებს ბა ტო ნი თენ გი ზი.

რო გორც შემ დგომ ში გა ირ კვა, თბი ლი სუ რი მკვლე
ლო ბის დრო ის თვის, წყალ ტუ ბო ე ლი ქა ლის ყო ფილ 
ქმარს ალი ბი არ ჰქონ და და პი რი ქით – თბი ლი სელ მა, 
წყალ ტუ ბო ში მომ ხდა რი მკვლე ლო ბის დრო ის თვის ვერ 
გა იხ სე ნა, სად იმ ყო ფე ბო და. ბი ნე ბის ჩხრე კის შემ დეგ, 
და ნა თბი ლი სე ლი კა ცის სახ ლში იპო ვეს, წყალ ტუ ბო ელს 
ჭკუა უხ მა რია და გა და უგ დია, შე დე გად, აღი ა რე ბას წინ 
ვე რა ფე რი და უდ გა. კა ცებ მა ერ თმა ნე თი, წყალ ტუ ბო ში, 
შემ თხვე ვით გა იც ნეს, და ლი ეს, გუ ლი გა და უ შა ლეს და 
მიხ ვდნენ, რომ ერ თსა და იმა ვე დღე ში იყ ვნენ. მკვლე
ლო ბის იდეა წყალ ტუ ბო ელს მოს ვლია თავ ში აზ რად, ეს 
გეგ მაც მან შე ი მუ შა ვა და გა ნა ხორ ცი ე ლეს კი დეც. იმის 
მი უ ხე და ვად, რომ სა სა მარ თლო ში ბრალ დე ბის მხა რე 
სას ჯე ლის უმაღ ლეს ზო მას ით ხოვ და, მო სა მარ თლემ 
ორი ვეს 1515 წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა მი უ სა ჯა.

ჰო, იმა ვე გა მო ძი ე ბით დად გინ და, რომ ჰიჩ კო კის 
ფილ მი ნა ნა ხი არ ცერთ დამ ნა შა ვეს არ ჰქონ და.

სერიული მკვლელობები თბილისსა და წყალტუბოში
რა აკავშირებდათ რა აკავშირებდათ 

ერთმანეთთან ერთმანეთთან 
სხვადასხვა სხვადასხვა 

ქალაქში მოკლულ ქალაქში მოკლულ 
ქალებს და როგორ ქალებს და როგორ 
გავიდა გამოძიება გავიდა გამოძიება 

დამნაშავეებზედამნაშავეებზე

baTo jafariZe

რა შეიძლება აკავშირებდეს ქვეყნის სხვადასხვა რა შეიძლება აკავშირებდეს ქვეყნის სხვადასხვა 
ქალაქში მომხდარ დანაშაულებს, გარდა იმისა, ქალაქში მომხდარ დანაშაულებს, გარდა იმისა, 
რომ ისინი ერთმანეთს ძალიან ჰგავდნენ, როგორც რომ ისინი ერთმანეთს ძალიან ჰგავდნენ, როგორც 
ხელწერით, ისე მსხვერპლთა მდგომარეობით? – ხელწერით, ისე მსხვერპლთა მდგომარეობით? – 
ერთი შეხედვით, არაფერი, მაგრამ ცხოვრება ისეთი ერთი შეხედვით, არაფერი, მაგრამ ცხოვრება ისეთი 
სიურპრიზებითაა სავსე, ვერც კი წარმოიდგენთ.სიურპრიზებითაა სავსე, ვერც კი წარმოიდგენთ.
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baTo jafariZe

სამწუხაროდ, დღეს, ინტერნეტის სამყაროში, სამწუხაროდ, დღეს, ინტერნეტის სამყაროში, 
მარტივად შეიძლება ნებისმიერი რამ მოიძიო, შექმნა მარტივად შეიძლება ნებისმიერი რამ მოიძიო, შექმნა 
ხელნაკეთი იარაღი, გააკეთო საწამლავი, მიიღო შხამი ხელნაკეთი იარაღი, გააკეთო საწამლავი, მიიღო შხამი 
და ა.შ. ადრე კი ყველაფერი ეს თითქმის შეუძლებელი და ა.შ. ადრე კი ყველაფერი ეს თითქმის შეუძლებელი 
გახლდათ. იარაღზე რომ არაფერი ვთქვათ, გახლდათ. იარაღზე რომ არაფერი ვთქვათ, 
უმკაცრესად კონტროლდებოდა ის ნივთიერებები, უმკაცრესად კონტროლდებოდა ის ნივთიერებები, 
რომლებისგანაც შხამის მიღებაა შესაძლებელი და რომლებისგანაც შხამის მიღებაა შესაძლებელი და 
საკმარისი გახლდათ, სადმე შხამი გამოჩენილიყო, საკმარისი გახლდათ, სადმე შხამი გამოჩენილიყო, 
მაშინვე ყველა იმ დაწესებულებას ამოწმებდნენ, მაშინვე ყველა იმ დაწესებულებას ამოწმებდნენ, 
სადაც შხამი ინახებოდა და დანაკლისის შემთხვევაში, სადაც შხამი ინახებოდა და დანაკლისის შემთხვევაში, 
არამარტო ხელმძღვანელობა, არამედ, რიგითი არამარტო ხელმძღვანელობა, არამედ, რიგითი 
თანამშრომლებიც უმკაცრესად ისჯებოდნენ.თანამშრომლებიც უმკაცრესად ისჯებოდნენ.

„და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში ორ კვი რი ა ნი მივ ლი
ნე ბით გა მიშ ვეს. სულ სხვა საქ მე ზე ვი ყა ვი წა სუ ლი 
– ერთერ თი „კა ნო ნი ე რი ქურ დი“ უნ და მე ნა ხა და 
რა ღა ცე ბი გა მერ კვია. საქ მეს ორ დღე ში მოვ რჩი, მაგ
რამ ისე მოხ და, უკან ვე ღარ წა მო ვე დი. ად გი ლობ რი ვი 
თე ატ რი „ოტე ლოს“ დგამ და, რაც ცო ტა არ იყოს, სა სა
ცი ლოდ მეჩ ვე ნა – აფი შაც კი იყო გა მოკ რუ ლი, მაგ რამ 
არ გამ ცი ნე ბია, რო ცა მით ხრეს, დეზ დე მო ნას რო ლის 
შემ სრუ ლე ბე ლი, 24 წლის გო გო, სპექ ტაკ ლის დას რუ
ლე ბის თა ნა ვე მოკ ვდაო. რაც მთა ვა რია, მას მო წამ ვლის 
ნიშ ნე ბი ეტ ყო ბო და და შემ დგომ ში ექ სპერ ტმაც და ა
დას ტუ რა, რომ სის ხლში იშ ვი ა თი ჯგუ ფის სა წამ ლა ვი 
იყო მოხ ვედ რი ლი. თბი ლი სი დან და მი რე კეს, დარ ჩი და 
გა მო ძი ე ბა შენ წარ მარ თეო, რა საც, რა თქმა უნ და, და
ვე მორ ჩი ლე“, – იხ სე ნებს ის ტო რი ას პო ლი ცი ის გა დამ
დგა რი პოლ კოვ ნი კი, ბა ტო ნი თენ გი ზი.

გო გოს გარ დაც ვა ლე ბა ყვე ლას თვის ნამ დვი ლი შო კი 
იყო. მას მტრე ბი არ ჰყავ და, ყვე ლას უყ ვარ და და ზო
გა დად, ისეთ ქმე დე ბა ში, რო მე ლიც მა შინ მი ღე ბუ ლი არ 
იყო, არა სო დეს ყო ფი ლა შემ ჩნე უ ლი. გან სა კუთ რე ბით 
სა კუ თარ გრი მი ორ სა და ბავ შვო ბის მე გო ბარ თან, სცე
ნის გამ ნა თე ბელ თან ურ თი ერ თობ და. ბი ჭი გო გოს თან 
ბა ღი დან მე გობ რობ და, თუმ ცა მე გობ რო ბის იქით ურ
თი ერ თო ბა არ წა სუ ლა და არა ვის უთ ქვამს, შეყ ვა რე
ბუ ლე ბი იყ ვნე ნო. ექ სპერ ტის მტკი ცე ბით, ორ გა ნიზ მში 
შხა მი საკ ვებ თან ერ თად მოხ ვდა და ეს საკ ვე ბი შო კო
ლა დი იყო. ტკბი ლე უ ლი მსა ხი ობს სწო რედ ბავ შვო ბის 
მე გო ბარ მა, სცე ნის გამ ნა თე ბელ მა აჩუ ქა და შე სა ბა მი
სად, პირ ვე ლი ეჭ ვმი ტა ნი ლიც ის გახ და. ეს კი არა და, 
სამ სა ხურ ში გრი მი ო რი რომ არ გა მოც ხად და, მი ლი ცი ამ 
მი სი სახ ლის კა რი შე ამ ტვრია და ისიც უგო ნო მდგო მა
რე ო ბა ში იპო ვა. შო კო ლა დი მა საც ეჭა მა, თუმ ცა ბევ რი 
არა და გა დარ ჩა.

„თით ქმის დარ წმუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი, რომ ბავ შვო ბის 

ახალგაზრდა მსახიობის 
მკვლელობის სკანდალური დეტალები

ვინ მიიტანა თეატრში მოწამლული კონიაკი ვინ მიიტანა თეატრში მოწამლული კონიაკი 
და მიდის თუ არა კვალი ეჭვიანობამდე   და მიდის თუ არა კვალი ეჭვიანობამდე   

მე გო ბარ მა მოკ ლა, მაგ რამ ყვე ლა ერთ ხმა ში ამ ტკი
ცებ და, მა გას სხვა მსა ხი ობ თან აქვს ურ თი ერ თო ბა, 
გარ დაც ვლილ თან მხო ლოდ მე გობ რობ დაო. კით ხვა ზე, 
სა ი დან მო ი ტა ნა შო კო ლა დი, გამ ნა თე ბელ მა თქვა, რომ 
რამ დე ნი მე დღის წინ იყი და და ოთახ ში ედო, შემ დეგ კი 
მე გო ბარს აჩუ ქა. რა თქმა უნ და, და კა ვე ბუ ლი წი ნას წა რი 
და კა ვე ბის იზო ლა ტორ ში გა და ვიყ ვა ნეთ და და კით ხვის 
სტრა ტე გი ას ვად გენ დით, რო ცა სა ა ვად მყო ფო დან და
რე კეს – სას წრა ფომ მო წამ ვლის ნიშ ნე ბით ორი სტუ
დენ ტი ბი ჭი მო იყ ვა ნა და ორი ვეს ზუს ტად იგი ვე სიმ
პტო მე ბი ჰქონ და, რაც გარ დაც ვლილ მსა ხი ობ სა და მის 
გრი მი ორ სო. ბი ჭე ბის და კით ხვა შე საძ ლე ბე ლი გახ და და 
მათ გა იხ სე ნეს, რომ სა მი დღის წინ, ქუ ჩა ში, შემ თხვე ვით 
ერთ კაცს და ე ჯახ ნენ, რო მელ საც ჩან თი დან 1 ბოთ ლი 
„ვარ ცი ხე“ გად მო უ ვარ და. კა ცი გაბ რაზ და, ყვი რი ლი 
და იწ ყო, სტუ დენ ტებ მა კი ბოთლს ხე ლი და ავ ლეს და 
გა იქ ცნენ. კო ნი ა კი მხო ლოდ ახ ლა და ლი ეს და სა ა ვად
მყო ფო ში აღ მოჩ დნენ“, – იხ სე ნებს ბა ტო ნი თენ გი ზი.

ბოთ ლში ზუს ტად იგი ვე შხა მი იყო, რაც შო კო ლად ში 
და შხა მის ძი ე ბამ სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი შე სა ბა მის უწ
ყე ბა ში მი იყ ვა ნა ანუ იქ, სა დაც შხა მებ ზე მუ შა ობ დნენ. 
ყვე ლა ფე რი მკაც რი აღ რიც ხვით კეთ დე ბო და, მაგ რამ 
უწ ყე ბის დი რექ ტორ მა თქვა, ეგ შხა მი კოქ ტე ი ლია, 
გარ კვე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის ნა ერ თი და თუ ქი მი კო სი 
ჭკვი ა ნია და ამ ნა ერ თე ბის დო ზას სწო რად შე უ რევს, 
შხამს ლა ბო რა ტო რი ის გა რე შეც მი ი ღებ სო.

გა მო ძი ე ბით და დას ტურ და, რომ სტუ დენ ტებს თე ატ
რის თა ნამ შრომ ლებ თან შე ხე ბა არ ჰქონ დათ ანუ ისი ნი 
შემ თხვე ვით მო ი წამ ლნენ და მკვლელს კო ნი ა კი მსა ხი
ო ბის მო საკ ლა ვად მიჰ ქონ და. სტუ დენ ტებს ვერ აჩ ვე
ნეს თე ატ რის პერ სო ნა ლის სუ რა თე ბი, რად გან შხამ მა 
იმ დე ნად ძლი ე რად იმოქ მე და, რომ მათ მხედ ვე ლო ბა 
წა ერ თვათ (რამ დე ნი მე ხნის შემ დეგ, ერთერთს ნა წი
ლობ რივ აღუდ გა, ხო ლო მე ო რე სა მუ და მოდ დაბ რმავ
და). აღ წე რა მაც არა ფე რი მის ცა, მა თი მო ნათ ხრო ბი, 
პრაქ ტი კუ ლად, არა ვის მი ე სა და გე ბო და.

„გა მო ძი ე ბა ჩიხ ში შე ვი და. მყავ და ეჭ ვმი ტა ნი ლი, მაგ
რამ არ მქონ და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, თან და კა ვე ბულს 
იმის ცოდ ნა არ ჰქონ და, რომ სა წამ ლა ვი თა ვად და ემ ზა
დე ბი ნა. გა დავ წყვი ტე, ისევ გარ დაც ვლი ლის გრი მი ო რი 

და მე კით ხა და რად გან სუს ტად იყო, სახ ლში ვეწ ვიე. 
კვან ძიც მანდ გა იხ სნა“, – ღი მი ლით გვიყ ვე ბა ბა ტო ნი 
თენ გი ზი.

გრი მი ორ თან მი სულ მა გა მომ ძი ე ბელ მა კა რა დის ღია 
ვიტ რი ნა ში, „ვარ ცი ხის“ გა უხ სნე ლი ბოთ ლი და ი ნა ხა. მა
შინ ვე სტუ დენ ტე ბის მო ნა ყო ლი გა ახ სენ და და ბოთ ლის 
წარ მო მავ ლო ბით და ინ ტე რეს და. გრი მი ორ მა უთ ხრა, 
მსა ხი ო ბის მე გო ბარ მა მა ჩუ ქა, და კა ვე ბუ ლი რომ გყავთ, 
იმა ნო. ბოთ ლი ექ სპერ ტი ზა ზე წა ი ღეს, შხა მი იქაც აღ
მო ა ჩი ნეს და ეს სავ სე ბით საკ მა რი სი გახ ლდათ საქ მის 
სა სა მარ თლო ში გა და სა ცე მად, თუმ ცა...

„თე ატრს ორი გამ ნა თე ბე ლი ჰყავს, მე და ჩე მი კო ლე გა. 
ოთა ხი კი ერ თი გვაქვს და ეგ კო ნი ა კიც ოთახ ში დამ ხვდა, 
ალ ბათ, იმან მო ი ტა ნა. გო გო ებ მა რომ შე მო ი ხე დეს, გა უ
ხარ დათ, „ვარ ცი ხეო“, და ლე ვაც გვინ დო და, მაგ რამ რე პე
ტი ცია და იწ ყო და ვერ მო ვას წა რით. ბოთ ლი გრი მი ორ მა 
წა ი ღო, მე რე დავ ლი ო თო, მაგ რამ აგერ, მე და კა ვე ბუ ლი 
ვარ, ჩე მი ბავ შვო ბა მკვდა რია, გრი მი ო რი კი მო წამ ლუ
ლი“, – ეს იყო, რაც და კა ვე ბულ მა თქვა და... გა მო ძი ე ბამ 
პირ ვე ლად მი აქ ცია ყუ რად ღე ბა მე ო რე გამ ნა თე ბელს. 

მი სი ის ტო რი ის შეს წავ ლის შემ დეგ გა ირ კვა, რომ ქი
მი ის ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობ და, საკ მა ოდ ნი ჭი ე რი იყო, 
თუმ ცა უც ნა უ რი ხა სი ა თის გა მო, ინ სტი ტუ ტი დან, უბ
რა ლოდ, გა რიც ხეს და გამ ნა თებ ლად და იწ ყო მუ შა ო ბა. 
მი სი ბი ნის ჩხრე კი სას კი სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა შხა მის 
არა ერ თი ფლა კო ნი იპო ვეს.

„მსა ხი ო ბი მე ცო დე ბა, ის არ უნ და მომ კვდა რი ყო, არც 
გრი მი ო რი უნ და მო წამ ლუ ლი ყო. ჩე მი მი ზა ნი მე ო რე 
გამ ნა თებ ლის მოკ ვლა გახ ლდათ. მან ჩემს შეყ ვა რე ბულ
თან გა ა ბა რო მა ნი, რის შემ დე გაც ქალ მა მი მა ტო ვა. მე 
ცო ლად მოყ ვა ნას ვა პი რებ დი, ამან ხა სად და ის ვა, უფ რო 
გა მოც დილს და გიბ რუ ნე ბო, მე უბ ნე ბო და ხოლ მე. მე მო
ვი ტა ნე კო ნი ა კიც, შო კო ლა დიც, მაგ რამ ბე დის ირო ნი ით, 
ყვე ლა ფე რი შემ თხვე ვი თო ბის წყა ლო ბით აი ცი ლა და 
გა დარ ჩა“, – ასე თი იყო და კა ვე ბუ ლის აღ სა რე ბა.

სა სა მარ თლომ მას 12 წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა 
მი უ სა ჯა და მარ თა ლია, მი სი ნი ჭით შე სა ბა მი სი უწ ყე ბე
ბი და ინ ტე რეს დნენ, მაგ რამ მა ლე გა და ი ფიქ რეს – და კა
ვე ბუ ლი, მარ თლაც, თა ვი სე ბუ რი ხა სი ა თის და სრუ ლი ად 
უკონ ტრო ლო იყო.
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„ქორ წი ლი ვიწ რო წრე ში, თუმ ცა რეს ტო რან ში გა და ი
ხა დეს. სულ 30 კა ცი იყო და რო ცა პა ტარ ძალ მა სა კუ თა
რი ჭი ქი დან შამ პა ნუ რი მოს ვა, ჯერ უც ნა უ რად, ყი ვი ლის 
მსგავ სად ჩა ახ ვე ლა, მე რე გუ ლი წა უ ვი და, ად გილ ზე მი
სულ მა სას წრა ფომ კი სიკ ვდი ლი და ა ფიქ სი რა. 22 წლის 
ულა მა ზე სი გო გო იყო და ექიმ თა დას კვნა – თაგ ვის 
სა წამ ლა ვი, არ გამ კვირ ვე ბია. მა შინ ეს პრე პა რა ტი თა
ვი სუფ ლად იყი დე ბო და და შემ თხვე ვით თუ წი ნას წა რი 
გან ზრახ ვით ადა მი ა ნის მო წამ ვლა, იშ ვი ა თი ნამ დვი ლად 
არ იყო“, – იხ სე ნებს პო ლი ცი ის გა დამ დგა რი პოლ კოვ
ნი კი, ბა ტო ნი თენ გი ზი.

და კით ხეს ყვე ლა სტუ მა რი და მომ სა ხუ რე პერ სო
ნა ლი, მაგ რამ უშე დე გოდ. ვე რა ვინ ამ ბობ სდა, ვინ და 
რა ტომ ჩა ყა რა სა წამ ლა ვი პა ტარ ძლის ჭი ქა ში, თუმ ცა 
ისიც ცხა დი იყო, რომ მკვლე ლი სტუმ რებს, ან რეს ტორ
ნის მომ სა ხუ რე პერ სო ნალს შო რის უნ და ყო ფი ლი ყო, 
რა მე თუ სხვა იქ არა ვინ შე სუ ლა. რაც მთა ვა რია, სა
მარ თალ დამ ცა ვებს ყვე ლა სტუ მა რი ად გილ ზე დახ ვდა 
ანუ გაქ ცე ვა არა ვის უც დია. ეს კი იმას ნიშ ნავ და, რომ 
მკვლე ლი დარ წმუ ნე ბუ ლი იყო, ვერ მი აგ ნებ დნენ.

ექ სპერ ტი ზის დას კვნის მი ხედ ვით, ჭი ქებ ზე მხო ლოდ 
ნე ფედე დოფ ლის ანა ბეჭ დი იყო ანუ მან, ვინც წა მა
ლი ჩა ყა რა, ჭი ქა კარ გად გაწ მინ და. სა ჭი რო იყო იმის 
გარ კვე ვა, ვინ გა აწ ყო სუფ რა, ვინ შე ე ხო ჭურ ჭელს და 
სა ერ თოდ, რა ტომ არ იყო ჭი ქა ზე თუნ დაც მიმ ტა ნე ბის 
ანა ბეჭ დე ბი?

მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლი გან მე ო რე ბით და კით ხეს და 
მათ ერ თხმად და ა დას ტუ რეს, რომ ჭურ ჭელ თან პა ტარ
ძლის მეჯ ვა რემ არ მი ა კა რა, თა ვად და აწ ყო სუფ რა ზე და 
სა თი თა ოდ ყვე ლა ფე რი გაწ მინ და. მარ თლაც, რო გორც 
მოგ ვი ა ნე ბით გა ირ კვა, ანა ბეჭ დი არც სხვა ჭი ქებ ზე იყო 
და ხე ლი მხო ლოდ იმ ადა მი ა ნებს ჰქონ დათ მო კი დე ბუ
ლი, რომ ლე ბიც კონ კრე ტულ ად გი ლას ის ხდნენ. მეჯ ვა
რემ ტი რი ლით თქვა, მინ დო და, ეს დღე ნამ დვი ლი ზე ი მი 
ყო ფი ლი ყო, მაგ რამ არ გა მო ვი დაო.

„რო გორც გა ვარ კვი ეთ, გო გოს მა მა ფარ მა ცევ ტულ 
საქ მი ა ნო ბას ეწე ო და, მას თან მუ შა ობ და მი სი მო მა ვა ლი 
სი ძე ცა და მეჯ ვა რეც, მხო ლოდ გო გო ნა იყო სა მე დი ცი
ნოს სტუ დენ ტი და მას ზე, რო გორც მა მა, ისე მო მა ვა ლი 
ქმა რიც დიდ იმე დებს ამ ყა რებ დნენ. იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ეჭ ვი მეჯ ვა რე ზე მი ვი ტა ნეთ, 
რად გან ის აშ კა რად გულ წრფე ლად ტი რო და და გუ ლიც 
ნამ დვი ლად მის დი ო და, გარ დაც ვლი ლის მა მამ სწო რედ 

ახალგაზრდა ქალი დაქალის მამამ და 
საქმრომ სადისტურად გააუპატიურეს

სისხლიანი ქორწილი - როგორ სისხლიანი ქორწილი - როგორ 
შემოაკვდა მეჯვარეს პატარძალიშემოაკვდა მეჯვარეს პატარძალი

„უძინართა მზე“, ალბათ, ყველას გაქვთ ნანახი და „უძინართა მზე“, ალბათ, ყველას გაქვთ ნანახი და 
ის სცენაც, როცა საკუთარ ქორწილში სიძეს სცემენ, ის სცენაც, როცა საკუთარ ქორწილში სიძეს სცემენ, 
გახსოვთ. დასჯის ასეთი მეთოდი ადრე უცხო გახსოვთ. დასჯის ასეთი მეთოდი ადრე უცხო 
ნამდვილად არ იყო და ქართული მართლმსაჯულების ნამდვილად არ იყო და ქართული მართლმსაჯულების 
ისტორიას, 60იანი წლების მიწურულს, ქორწილში ისტორიას, 60იანი წლების მიწურულს, ქორწილში 
მოკლული სიძეც ახსოვს, თუმცა 1979 წელს, საკუთარ მოკლული სიძეც ახსოვს, თუმცა 1979 წელს, საკუთარ 
ქორწილში გარდაცვლილი პატარძალი ნამდვილი ქორწილში გარდაცვლილი პატარძალი ნამდვილი 
ტრაგედია იყო არა მარტო ოჯახისთვის, არამედ, ტრაგედია იყო არა მარტო ოჯახისთვის, არამედ, 
ქართული მილიციისთვის, რადგან მომხდარის ქართული მილიციისთვის, რადგან მომხდარის 
შესახებ მაშინვე მოსკოვს ეცნობა, სადაც საქმის შესახებ მაშინვე მოსკოვს ეცნობა, სადაც საქმის 
განსაკუთრებულ კონტროლზე აყვანა მოითხოვეს. განსაკუთრებულ კონტროლზე აყვანა მოითხოვეს. 
რაც მთავარია, ამბავი არ უნდა გახმაურებულიყო, არ რაც მთავარია, ამბავი არ უნდა გახმაურებულიყო, არ 
უნდა განხილულიყო პრესითა თუ ტელევიზიით და უნდა განხილულიყო პრესითა თუ ტელევიზიით და 
საქმეც სწრაფად უნდა გახსნილიყო.საქმეც სწრაფად უნდა გახსნილიყო.

მას ზე მიგ ვი თი თა, კარ გად და ა მუ შა ვეთ, ჩემს შვილს 
მხო ლოდ ეგ თუ მო წამ ლავ და, მთე ლი ცხოვ რე ბა მი სი 
შურ დაო. არა და, რო გორც გა ვარ კვი ეთ, გო გო ნა ყველ
გან და დე ბი თად ხა სი ათ დე ბო და, სა ოც რად ლა მა ზი იყო 
და რაც მთა ვა რია, ჰყავ და საქ მრო, რო მე ლიც ერთერ თი 
ტრეს ტის მმარ თვე ლის შვი ლი გახ ლდათ. შე სა ბა მი სად, 
შე სა შუ რი ნამ დვი ლად არა ფე რი სჭირ და და რაც მთა ვა
რია, გარ დაც ვლილ თან მი სი სი ლა მა ზის შე და რე ბა არც 
კი შე იძ ლე ბო და – მეჯ ვა რე ფრეს კი დან გად მო სულ ან
გე ლოზს ჰგავ და“, – იხ სე ნებს ბა ტო ნი თენ გი ზი.

ძი ე ბა ჩიხ ში შე ვი და, ხელ მო სა ჭი დი არა ფე რი იყო და 
თბი ლი სი დან მოს კოვ საც სა ი მე დოს ვე რა ფერს ეუბ ნე
ბოდ ნენ. გა მომ ძი ე ბელ მა ახალ გაზ რდა ოპერ მუ შაკს გა
და ღე ბუ ლი სუ რა თე ბი და უ დო და უთ ხრა, შენ ქორ წი ლი 
ერ თი თვის წინ გქონ და, ყუ რად ღე ბით და ათ ვა ლი ე რე 
და მით ხა რი, რა არის ისე თი, რაც შენს ქორ წილ ში არ 
ყო ფი ლა და უც ნა უ რად გეჩ ვე ნე ბაო.

ოპერ მა თვა ლი გა და ავ ლო სუ რა თებს და ვე რა ფე რი 
იპო ვა. საქ მი სად მი ზე რე ლე და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო, 
გა მომ ძი ებ ლის რის ხვა და იმ სა ხუ რა და ახ ლა უკ ვე ყუ
რად ღე ბით აკ ვირ დე ბო და თი თო ე ულ ფო ტოს. ერ თა
დერ თი, რაც აღ მო ა ჩი ნა, ნე ფედე დოფ ლის ჭი ქებ ზე შებ
მუ ლი სა ზე ი მო ლენ ტე ბის ფე რი იყო. ერთს მუ ქი ეკე თა, 
მე ო რეს – შე და რე ბით ღია. რო გორც ოპერ მუ შაკ მა თქვა, 
მის ქორ წილ ში, ჭი ქებს ერ თი ფე რის ლენ ტი ეკე თა და 
ესეც ლო გი კუ რი იყო, სხვა დას ხვა ფე რი რა ტომ უნ და 
გა ე კე თე ბი ნათ?

„მა შინ მივ ხვდი, რომ ჭი ქებ ზე სხვა დას ხვა ფე რის 

ლენ ტე ბი მკვლელს გა სარ ჩე ვად სჭირ დე ბო და ანუ ზუს
ტად რომ სცოდ ნო და, რო მე ლი ჭი ქა იყო მო წამ ლუ ლი და 
რო მე ლი უნ და და ედ გათ პა ტარ ძლის თვის, მაგ რამ მე რე 
გა მახ სენ და სტუმ რე ბის მო ნა ყო ლი, ნე ფედე დო ფალ მა 
„ვახ ტან გუ რი“ და ლია, ოღონდ ტრა დი ცი უ ლი, ქარ თუ
ლი კი არა, არა მედ, სხვაგ ვა რი – მკლა ვე ბი ერ თმა ნეთს 
გა და აჭ დეს და ქალ მა თა ვი სი ჭი ქი დან მო ას მე ვი ნა 
საქ მროს, კაც მა – თა ვი სი ჭი ქი და ნო. გა მო დი ო და, რომ 
რე ა ლუ რად, კა ცის მო წამ ვლა იყო გა დაწ ყვე ტი ლი და 
შემ თხვე ვი თო ბამ ქა ლი იმ სხვერ პლა. რეს ტორ ნის მომ
სა ხუ რე პერ სო ნალ მა და ა დას ტუ რა, ჭი ქებ ზე ლენ ტე ბი 
მეჯ ვა რემ შე ა ბა და შე ნიშ ვნის მი უ ხე და ვად, რომ ერ თი 
ფე რის ყო ფი ლი ყო, მა ინც თა ვი სი გა ი ტა ნა“, – იხ სე ნებს 
ბა ტო ნი თენ გი ზი.

სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა გო გო ნა კვლავ და კით ხვა ზე 
და ი ბა რეს და რამ დე ნი მე სა ა თი ა ნი გა მო კით ხვის შემ დეგ, 
ჩვე ნე ბაც მი ი ღეს.

„პა ტარ ძა ლი ჩე მი სა უ კე თე სო მე გო ბა რი იყო, ბავ
შვო ბი დან ერ თად მოვ დი ვართ და რო ცა მა მა მის თან 
ად გი ლი გა მოჩ ნდა, რო მე ლიც მე შე მომ თა ვა ზეს, არ 
გამ კვირ ვე ბია. ქორ წი ლამ დე სა მი თვით ად რე, სამ სა
ხურ ში, მო მა ვა ლი სი ძესი მამ რი სვამ დნენ, მეც იქ ვე 
ვტრი ა ლებ დი, სუფ რა ზე ვემ სა ხუ რე ბო დი. აბა, რო გორ, 
ჩე მი და ქა ლის მო მა ვალ ქმარ სა და მა მას პა ტივს ვცემ დი. 
შემ დეგ, მთვრა ლებ მა ოთა ხის კა რი ჩა კე ტეს და ჩემ ზე 
ცხო ვე ლე ბი ვით იძა ლა დეს. გუ ლი წა მი ვი და ში შის გან, 
აზ რზე მოვ დი ო დი და ისევ გრძნო ბას ვკარ გავ დი. ში შით 
ვე რა ფე რი ვთქვი, ვერც მი ლი ცი ა ში წა ვე დი, სირ ცხვი ლი
სა და თა ვის მოჭ რის შე მე შინ და. შემ დეგ გა დავ წყვი ტე, 
სი ძე ქორ წილ ში მო მეკ ლა და ამით, სა მა გი ე რო ორი
ვეს თვის მი მეზ ღო. და ქა ლი კი რე ა ლუ რად უნ და მეხ სნა 
ამ მონ სტრის გან. სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა ფე რი აი რია, არ 
ვი ყა ვი ოთახ ში, რო ცა „ვახ ტან გუ რი“ და ლი ეს, თო რემ 
არ და ვა ნე ბებ დი“, – ტი რი ლით, ერთ ამო სუნ თქვა ზე 
და ას რუ ლა მო ყო ლა მეჯ ვა რემ.

სა მე დი ცი ნო ექ სპერ ტი ზის მი უ ხე და ვად, ვერ და დას
ტურ და, რომ გო გო ნა ზე ვინ მემ იძა ლა და. სა მი თვის 
გან მავ ლო ბა ში, თუ ძა ლა დო ბის რა მე კვა ლი არ სე ბობ და, 
ყვე ლა ფე რი მო შუშ და და გაქ რა. მა მა კა ცებ მა ყვე ლა ფე
რი უარ ყვეს და სა ბო ლო ოდ, სა სა მარ თლომ მკვლელს 11 
წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა მი უ სა ჯა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციას სატვირთო 
და საწვავმზიდი სატრანსპორტო საშუალებები გადაეცა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციას, აშშის საელჩოს თავდაცვის საფრთხეების შემცირების 
სააგენტოს (DTRA) ფინანსური მხარდაჭერით, სახმელეთო საზღვრის დაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესების 
მიზნით, სატვირთო და საწვავმზიდი სატრანსპორტო საშუალებები გადაეცა.

2.74 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სატრანსპორტო საშუალებები მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სა
ზღვარზე ლოგისტიკურ პროცესებს _ ხელს შეუწყობს მესაზღვრეების როტაციისა და სასაზღვრო სექტორების 
პროდუქტითა და საჭირო ინვენტარით მომარაგების პროცესს.

აშშის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო (DTRA) აქტიურად განაგრძობს სასაზღვრო პოლი
ციის მხარდაჭერას მისი შესაძლებლობების გაძლიერების, კერძოდ, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და 
სახელმწიფო საზღვრის დაკვირვების თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვის მიზნით.
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პოლიციამ სენაკში, განზრახ  
მკვლელობის მცდელობის 

ბრალდებით, ერთი პირი დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოზემო 
სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის სენაკის რაიო
ნული სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული 
ოპერატიულსამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების 
შედეგად, 1964 წელს დაბადებული ზ.ნ., განზრახ მკვლე
ლობის მცდელობის ბრალდებით, სენაკში დააკავეს.

დანაშაული 7დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, ურთიე
რთშელაპარაკების ნიადაგზე, სენაკის მუნიციპალიტე
ტის სოფელ ახალსოფელში, სანადირო თოფიდან, 1995 
წელს დაბადებული გ.ს.ის მიმართულებით გაისროლა, 
რა დროსაც სხვადასხვა სახის დაზიანება მიაყენა ოთხ 
პირს: 1995 წელს დაბადებულ გ.ს.ს, 1992 წელს დაბადე
ბულ ხ.ს.ს, 1960 წელს დაბადებულ ნ.ნ.ს და 1984 წელს 
დაბადებულ რ.ნ.ს.

სამართალდამცველებმა ბრალდებული მომხდა
რიდან რამდენიმე საათში, ცხელ კვალზე დააკავეს. 
ნივთმტკიცების სახით, ამოღებულია დანაშაულის 
ჩადენის იარაღი. ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს.

გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კო
დექსის 19108ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ 
მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს.

პოლიციამ დედის დამამძიებელ 
გარემოებებში განზრახ 

მკვლელობის მცდელობის 
ბრალდებით, მარტვილში ერთი 

პირი დააკავა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოზემო 

სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის სენაკის რაი
ონული სამმართველოსა და მარტვილის რაიონული 
სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპე
რატიულსამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების 
შედეგად, 1992 წელს დაბადებული ო.ბ., ოჯახის წევრის 
მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ 
მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით, მარტვილში 
დააკავეს.

დანაშაული 13დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკა
ცმა საკუთარ დედას – 1970 წელს დაბადებულ რ.თ.ს, 
ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, ცეცხლსასროლი 
იარაღიდან გასროლით, მუცლის არეში ჭრილობა მიაყე
ნა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი ქალი 
სამედიცინო დაწესებულებაშია გადაყვანილი.

პოლიციამ ბრალდებული მომხდარიდან რამდენიმე 
საათში დააკავა. ო.ბ. ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს.

გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 11 პრიმა 19109ე მუხლის მე2 ნაწილის 
„ვ“ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც ოჯახის წევრის 
მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ 
მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს.

შს მინისტრის მოადგილემ კახეთისა და შიდა ქართლის პოლიციის 
დეპარტამენტების ახალი დირექტორები წარადგინა

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ვლა
დიმერ ბორცვაძემ კახეთისა და შიდა ქართლის 
პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებს 
ახალი ხელმძღვანელები პირადად წარუდგინა. 
კახეთის პოლიციის დეპარტამენტს პოლიციის 
პოლკოვნიკი, კახაბერ მურადაშვილი უხელმ
ძღვანელებს, შიდა ქართლის პოლიციის დეპა
რტამენტს კი – პოლიციის პოლკოვნიკი, ილია 
კვაღინიძე.  ვლადიმერ ბორცვაძემ კახეთისა და 
შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტების 
ახლადდანიშნულ დირექტორებს წარმატებები და 
ნაყოფიერი მუშაობა უსურვა.

კახაბერ მურადაშვილს, 2016 წლიდან ამ დრომდე, გურიის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის თანა
მდებობა ეკავა.

რაც შეეხება ილია კვაღინიძეს, ის 2020 წლის მაისიდან ამ დრომდე, შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის 
დირექტორის მოადგილე იყო.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული და საკადრო ოპტიმიზაციის მიზნით, პოლიციის დეპარტა
მენტებში საკადრო ცვლილებები პერიოდულად ხორციელდება. ოპერატიული საქმიანობის სპეციფიკიდან 
გამომდინარე, ცვლილებების მიზანია საპოლიციო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლება, ქვეყნისა და მოქა
ლაქეებისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს განცხადება
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 

სააგენტომ 1 თებერვლიდან, COVID19ის გავ
რცელების პრევენციული ღონისძიებების გამო 
შეჩერებული სერვისების ეტაპობრივი განახლება 
დაიწყო და ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით, 
მოქალაქეებს ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში 
ემსახურება.

1 თებერვლიდან, ყოველდღიურ რეჟიმში გა
ნაგრძობს ფუნქციონირებას სატრანსპორტო 
საშუალების რეგისტრაციასთან, განბაჟებასთან, 
რეექსპორტსა და ექსპორტთან დაკავშირებული 
პროცედურები. ასევე, სრულად აღდგა იარაღის 
რეგისტრაცია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე 
ჩაბარებული აქვთ შესაბამისი ნებართვის გა
მოცდა, ან არ საჭიროებენ გამოცდის ჩაბარებას.

1 თებერვლიდან, მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე გასვლას შეძლებენ ის პირები, რომ
ლებსაც უკვე ჩაბარებული აქვთ თეორიული გამოცდა.

აღსანიშნავია, რომ მართვის უფლების მიღების მსურველები B კატეგორიის პრაქტიკულ გამოცდას ჩააბა
რებენ თანამედროვე GPS სისტემით აღჭურვილი, SKODA RAPIDის მოდელის სატრანსპორტო საშუალებებით, 
რუსთავისა და გორის საგამოცდო მოედნებზე, ხოლო დანარჩენ სტრუქტურულ ერთეულებში, ეტაპობრივად 
ჩანაცვლდება ძველი საგამოცდო მანქანები ახალი მოდელებით.

1 თებერვლიდან, ასევე, შესაძლებელი იქნება მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულის ფარგ
ლებს გარეთ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების დათვალიერება.

რაც შეეხება მომსახურების სააგენტოს მიერ გასაცემ ცნობებს, განაცხადის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ 
ელექტრონული წესით, მონაცემთა სუბიექტის მიერ, მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდის საშუალებით (sa.
gov.ge). მომსახურების ცენტრებში მზა დოკუმენტი გაიცემა განაცხადის შევსებისას მითითებულ სტრუქტურულ 
ერთეულში ყოველდღე, ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით.

1 თებერვლიდან, მომხმარებლებისთვის კვლავ შეზღუდული იქნება მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ 
გამოცდაზე გასვლა.

დროებით კვლავ შეჩერებული იქნება სერვისების მიწოდება თბილისში, ჯ. ბალანჩინის ქუჩაზე მდებარე მომ
სახურების ცენტრში (გარდა სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულის ფარგლებს გარეთ, მექანიკური სატრანსპო
რტო საშუალებების დათვალიერების სერვისისა), ახალქალაქისა და ამბროლაურის სტრუქტურულ ერთეულებში.

მომსახურების სააგენტო, მოქალაქეთა უსაფრთხოების მიზნით, სრულად ითვალისწინებს საქართველოს 
მთავრობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციებს. სააგენტო მოქალაქეებს მოუწოდებს, 
რომ სერვისების მისაღებად, ადგილზე გამოცხადდნენ პირბადით.

შსს-ს გენინსპექციამ სამსახურიდან უბნის ორი  
ინსპექტორი და ერთი პატრული დაითხოვა 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებმა, სამსახურებრივი შემოწმების შედე
გად, დასკვნის საფუძველზე, სამეგრელოზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ზუგდიდის სამმართველოს 
უბნის ორი ინსპექტორი და ფოთის საქალაქო განყოფილების პატრულინსპექტორი სამსახურიდან დაითხოვეს.

დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები, მოქალაქის შესახებ ინფორმაციის უკანონოდ მოძიების მიზნით, ერთმა
ნეთს დაუკავშირდნენ, ხოლო ერთერთი მათგანი, თავისი კუთვნილი გენერირების მოწყობილობა „დიჯიპასის“ 
მეშვეობით, სამინისტროს დაცულ კომპიუტერულ ბაზაში შევიდა და კონკრეტული მოქალაქის შესახებ ინფო
რმაცია მოიძია.

პოლიციის თანამშრომელმა მოპოვებული პერსონალური ინფორმაცია ერთერთი ოპოზიციური პოლიტიკუ
რი პარტიის წარმომადგენელს გადასცა. მოგვიანებით, აღნიშნული ინფორმაცია ერთერთი ტელეკომპანიის 
ეთერში გავრცელდა.

გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე, აღნიშნული პირები დათხოვნილი არიან სამსახურიდან.
police.gepolice.ge
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2017 წელს, ლი ო ნელ მე სიმ „ბარ სე ლო ნას თან“ კონ ტრაქ
ტი ოთ ხი წლით გა ა ხან გრძლი ვა. მა შინ ით ქვა, რომ კა ტა
ლო ნი ურ მა გრან დმა ლე ოს უპ რე ცე დენ ტო ხელ შეკ რუ ლე ბა 
გა უ ფორ მა, თუმ ცა კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის გა მო, კონ კრე
ტულ ციფ რებს არა ვინ ამ ბობ და. ახ ლა კი, კონ ტრაქ ტი El 
Mun doმ გა ა სა ჯა რო ვა.

„ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ხედ ვით, ოთხ წე ლი წად ში, ლი ო
ნელ მა 555 237 619 ევ რო უნ და მი ი ღოს ანუ ნა ხე ვარ მი ლი
არ დზე მე ტი. სა ვა რა უ დოდ, სწო რედ ეს გახ და „ბარ სე ლო
ნას“ გა კოტ რე ბის ზღვარ ზე მის ვლის მი ზე ზი“, – და წე რა 
გა მო ცე მამ.

„ბარ სე ლო ნამ“ კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი კონ ტრაქ ტის გა სა
ჯა რო ვე ბის გა მო, El Mun doს უკ ვე უჩივ ლა, მე სიმ კი თა
ვად „ბარ სას“ უჩივ ლა და იმ ადა მი ა ნის დას ჯა მო ით ხო ვა, 
რო მელ მაც ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ა სა ჯა რო ვა.

ისე, არა ვინ და ობს, რომ მე სი ძა ლი ან კარ გი ფეხ ბურ თე
ლია, მაგ რამ... ოთხ წე ლი წად ში, ნა ხე ვარ მი ლი არდ ევ რო ზე 
მე ტი ძა ლი ან, ძა ლი ან ბევ რია.

ბა თო ჯა ფა რი ძება თო ჯა ფა რი ძე

„იუ ვენ ტუ სი“, „მი ლა ნი“, „ინ ტე რი“, „რო მა“, „ნა პო ლი“ და „დორ ტმუნ დი“ – ეს 
ის კლუ ბე ბია, რომ ლე ბიც ხვი ჩა კვა რაც ხე ლი ას სამ სა ხუ რით არი ან და ინ ტე რე სე
ბულ ნი. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ფეხ ბურ თე ლის აგენ ტის, მა მუ კა ჯუ ღე ლის თქმით, 
ხვი ჩას შე ძე ნა სწო რედ მათ სურთ და ამ მხრივ აქ ტი უ რე ო ბენ კი დეც. უფ რო თუ 
დავ კონ კრეტ დე ბით, მი სი ვე ინ ფორ მა ცი ით, კვა რაც ხე ლი ას მთა ვა რი გა მოც დის 
ჩა ბა რე ბა მარ ტის ბო ლოს მო უ წევს.

25 მარტს, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბი მსოფ ლი ოს 2022 წლის ჩემ პი ო
ნა ტის შე სარ ჩე ვი ტურ ნი რის მატ ჩში შვე დეთს სტუმ რობს, 28 მარტს – ეს პა ნეთს 
ვმას პინ ძლობთ, 31 მარტს კი ისევ სა ბერ ძნეთ თან გვე ლის და პი რის პი რე ბა. ამ სამ 
შეხ ვედ რა ში, კვა რაც ხე ლია ნაკ რე ბის მთა ვა რი ვი ო ლი ნო უნ და იყოს და რაც მთა
ვა რია, უც ხო ე ლე ბი იმა საც და აკ ვირ დე ბი ან, ექვს დღე ში გა სა მართ სამ შეხ ვედ რას 
რო გორ ფი ზი კურ კონ დი ცი ებ ში შეხ ვდე ბა ჩვე ნი „ოქ როს ბი ჭი“.

კვა რაც ხე ლია 
სე რია A-ში?

მად რი დის „რე ა ლი“ და მი სი კა პი ტა ნი, სერ ხიო რა მო სი ახალ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ვერ თან ხმდე ბი ან. საქ
მე ის გახ ლავთ, რომ „სა მე ფო გუნ დი“ 30 წელს გა და ცი ლე ბულ მო თა მა შე ებს კონ ტრაქტს მხო ლოდ ერ თი 
წლით უგ რძე ლებს, რა მოსს კი, მი ნი მუმ, ორ წლი ა ნი გა რან ტი რე ბუ ლი სა მუ შაო სჭირ დე ბა, თა ნაც ისე, რომ 
მის წლი ურ ჯა მა გირს – 9 მი ლი ონ ევ როს არა ფე რი მო აკ ლდეს.

ეს პა ნელ მცველს კონ ტრაქ ტი უკ ვე შეს თა ვა ზა რამ დე ნი მე აზი ურ მა კლუბ მა და ფრან გულ მა პსჟმ, თუმ ცა 
კლი მა ტის რა დი კა ლუ რად გა მოც ვლა თა ვად ფეხ ბურ თელს არ სურს, ამი ტომ ცდი ლობს, კა რი ე რა ნის ლი ან 
ალ ბი ონ ზე გა აგ რძე ლოს. ეს პა ნე ლის აზ რით, ინ გლი სი სა და ეს პა ნე თის კლი მა ტი ერ თმა ნეთს ძა ლი ან ჰგავს.

ჰო და, დი დი ალ ბა თო ბით, რა მო სი კა რი ე რას „მან ჩეს ტერ იუ ნა ი ტედ ში“ გა აგ რძე ლებს. მი სი ძმა, რე ნე 
რა მო სი, რო მე ლიც ამავ დრო უ ლად, ფეხ ბურ თე ლის აგენ ტია, მან ჩეს ტერს მიმ დი ნა რე კვი რა ში ეწ ვე ვა და 
ძმის ახა ლი კონ ტრაქ ტის დე ტა ლებს შე ა თან ხმებს.

სერ ხიო რა მო სი  
„რე ა ლი დან“ მი დის

მე სის კონ ტრაქ ტი გა სა ჯა როვ და – 555 მი ლი ო ნი ევ რო!
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ART-versia

(სოსო რეალური პიროვნება არაა, მაგრამ პროტოტიპი (სოსო რეალური პიროვნება არაა, მაგრამ პროტოტიპი 
ჰყავს, „სოფო“, წვეროსნებისა და სხვა დანარჩენი ჰყავს, „სოფო“, წვეროსნებისა და სხვა დანარჩენი 
დეტალების მსგავსად, ნაწილობრივ გამოგონილია) დეტალების მსგავსად, ნაწილობრივ გამოგონილია) 

სო სო არც კა ფან და რა კა ცია და არც – მა ღა ლი. სა
შუ ა ლო სი მაღ ლი საა, აი, ისე თი, რო გო რიც ნე ბის მი ე რი 
სტა ტის ტი კუ რი ქარ თვე ლია. სო სო ოდ ნავ, სულ ოდ ნავ 
მე ლო ტია, სა ფეთ ქლებ თან შე ვერ ცხლი ლი თმა და პირ
ვე ლი თოვ ლი ვით ქათ ქა თა კბი ლე ბი აქვს.

სო სო სულ ან თით ქმის სულ იღი მის, მაგ რამ თუ თვა
ლებ ში ჩა ხე დავთ, მიხ ვდე ბით, რომ დიდ ვა რამს ატა
რებს. რა ღაც ნა ი რად შე გე ცო დე ბათ და ჰკით ხავთ, რა 
გჭირ სო? არა ფე რიო, – მხრებს აი ჩე ჩავს სო სო და ისე 
მა დი ა ნად გა გი ღი მებთ, რომ თქვენ და უ ნე ბუ რად ბავ
შვო ბა ში დაბ რუნ დე ბით, აი, იმ დრო ში, სიტ ყვა „პრობ
ლე მის“ მნიშ ვნე ლო ბა რომ არ გეს მო დათ და ცხოვ რე ბის 
სიმ შვე ნი ე რე ში დარ წმუ ნე ბულ ნი იყა ვით.

არა, ახ ლა, თუ ბო ლომ დე გუ ლახ დი ლე ბი ვიქ ნე ბით 
და სა კუ თარ თავს გა მო ვუტ ყდე ბით, ცხოვ რე ბა, მარ
თლაც, მშვე ნი ე რია. მშვე ნი ე რია იმი ტომ, რომ ყო ველ 
დი ლით ამო სუ ლი მზე რა ღაც ნა ი რად იმედს გვაძ ლევს, 
რომ დღე ვან დე ლი დღე გუ შინ დელ ზე უკე თე სი იქ ნე ბა, 
ხვა ლინ დე ლი კი – დღე ვან დელ ზე, მაგ რამ ცხოვ რე ბის ეს 
სიმ შვე ნი ე რე ბო ლომ დე რომ შე ვიგ რძნოთ, ადა მი ა ნებს 
ხელს ერ თი რამ გვიშ ლის – გა მუდ მე ბით გუ შინ დელ სი
სუ ლე ლე ებ ზე ვფქი რობთ, სინ დი სი გვქენ ჯნის და თავს 
ვი და ნა შა უ ლებთ, აი, გუ შინ ეს რომ არ გა მე კე თე ბი ნა, 
დღეს ასე იქ ნე ბო დაო. 

ჰო, წარ სულ ზე დარ დი და ვიშ ვიშ ვი ჩვე ნი – ადა მი ა
ნე ბის ერ თგვა რი კარ მა და მო ჯა დო ე ბუ ლი ბე დის წე რა, 
ბე დის წე რა, რო მელ საც თა ვად ვქმნით და ამ ლა ბი რინთს 
თავს  სი ცოც ხლის ბო ლომ დე ვე ღარ ვაღ წევთ. უფ რო 
სწო რად, არც კი ვცდი ლობთ, რომ თა ვი და ვაღ წი ოთ.

სო სოც, რო გორც ყვე ლა სტა ტის ტი კუ რი ადა მი ა ნი, 
სწო რედ წარ სუ ლის ტყვე ო ბა შია, თან ისეთ ტყვე ო ბა ში, 
რომ სულ კოშ მა რე ბი ესიზ მრე ბა... წუ ხე ლაც ისე თი სა
ში ნე ლე ბა ნა ხა, რომ ახ ლაც კი, თა ვი რო მე ლი ღაც თავ
ზე ხე ლა ღე ბუ ლი ჰო ლი ვუ დე ლი ფან ტა ზი ო რის ფილ მის 
პერ სო ნა ჟი ჰგო ნია.

სო ფო ესიმ ზრა – ისე თი ვე კან ჭმა ღა ლი იყო და ისე თი
ვე ცა სა ვით უძი რო თვა ლე ბი ჰქონ და, რო გორც მა შინ, 
პირ ვე ლად რომ ნა ხა. სო ფო ეზოს ბო ლო ში, ღო ბეს
თან იდ გა და სად ღაც, ცის და სა ლი ერს მიშ ტე რე ბო და. 
უცებ, რა ღაც არა მი წე რი გრუ ხუ ნი გა ის მა. სა ი დან ღაც 
წვე რო სა ნი კა ცე ბი გაჩ ნდნენ, სო ფოს ეც ნენ და მი წა ზე 

გაქცევა წარსულიდან
და აგ დეს... მე რე, კი დევ ერ თი, უფ რო უსი ა მოვ ნო გა
რეგ ნო ბის წვე რო სა ნი მო ვი და, ხელ ში ბე ბუ თი ეჭი რა... 
მი წა ზე დაგ დე ბულ გა კო ჭილ სო ფოს არა ა და მი ა ნუ რი 
ვნე ბით და ხე და და... ბე ბუ თი პირ და პირ ყელ ზე და უს ვა... 
სის ხლმა შად რე ვა ნი ვით იფეთ ქა... სო სო ეზოს თავ ში, 
ძვე ლე ბუ რი სახ ლის კარ თან იდ გა. თა ვი დან ცდი ლობ და, 
სა ი დან ღაც გა ჩე ნილ გამ ხე ცე ბულ თა ვი სი ა ნებს თვალ ში 
არ მოხ ვედ რო და, მაგ რამ... რო ცა იმ ბე ბუ თი ან მა სო ფოს 
ყე ლი გა მოჭ რა, თა ვი ვე ღარ შე ი კა ვა და იყ ვი რა:

– ჯა ლა თე ბო!.. დაგ ხო ცავთ!..
ადა მის გამ ხე ცე ბულ მა ნა ში ე რებ მა სო სო ახ ლა ღა 

შე ამ ჩნი ეს. აი, იმან, ბე ბუ თი რომ ჰქონ და, სო ფოს სის
ხლით დას ვრი ლი ერ თი ხე ლი შუბ ლზე ისე მო იჩ რდი ლა, 
თით ქოს მზეს ემა ლე ბაო, მე ო რე თი კი სო სოს ანიშ ნა, აქ 
მო დიო...

სო სომ, ერ თი კი იფიქ რა, თავს ვუშ ვე ლიო, მაგ რამ 
მე რე, მა მა კა ცურ მა თუ ში ნა გან მა სი ა მა ყემ ნე ბა არ 
მის ცა, გაქ ცე უ ლი ყო და წვე როს ნე ბის კენ მტკი ცე ნა
ბი ჯე ბით წა ვი და.

ეზოს ბო ლო ში რომ მი ვი და, სო ფო აღარ ფეთ ქავ და... 
სა ი დან ღაც მო სუ ლი გამ ხე ცე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი დან ზო გი 
ატ ყა ვებ და, ზო გი ცეცხლს ან თებ და, ზო გიც ჯო ჯო ხე
თუ რად იკ რი ჭე ბო და...

– ჭა მე! – უბ რძა ნა ბე ბუ თი ან მა სო სოს და თბი ლი 
ხორ ცის ვე ე ბერ თე ლა ნა ჭე რი ლა მის პირ ში ჩას ჩა რა.

სო სოს გუ ლი აე რია.
– ჭა მე! – იღ რი ა ლა ბე ბუ თი ან მა.
– შე ნი დე დაც... – ლა მის ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის ისე მო

ი ყა რა, რომ სო სომ ხმა მაღ ლა პირ ვე ლად შე ი გი ნა...
... რო გორ ღაც თავს ძა ლა და ა ტა ნა და ძილს თა ვი 

და აღ წია, მაგ რამ ეს მხო ლოდ წა მი ე რი თავ დაღ წე ვა 
იყო – ორი ყლუ პი წყა ლი და ლია და... ისევ ბან გდა ლე
უ ლი ვით და ე ძი ნა, თან ყვე ლა ზე უც ნა უ რი ის იყო, რომ 
წე ღან დელ კოშ მარ ში დაბ რუნ და – ის წვე რო სა ნი მაჯ
ლა ჯუ ნე ბი წა სუ ლიყ ვნენ... თვი თონ ისევ ეზოს ბო ლო ში 
იდ გა, სო ფოს ლეშ თან...

ფიქ რმა შორს წა იყ ვა ნა, ბნელ და ცივ 90ია ნებ ში. 
უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი ახა ლი დამ თავ რე ბუ ლი 
ჰქონ და. ერ თი გო გო მოს წონ და, არა, კი არ უყ ვარ და, 
უბ რა ლოდ, მოს წონ და და ფიქ რობ და, ხელს ვთხოვ, ცო
ლად რომ შე ვირ თავ, იქ ნებ, შე მიყ ვარ დე სო, მაგ რამ... 
ცო ლი რომ მო ეყ ვა ნა, ათ კა ცი ა ნი პურმა რი ლი მა ინც 
ხომ უნ და გა ე შა ლა? ჰო და, იფიქ რა, სა ქო ნელს გა ვი ჩენ, 
რძემა წონს გავ ყი დი, ერ თიორ წელ ში, ცო ტა ფულს 
და ვაგ რო ვებ და მე რე დავ ქორ წინ დე ბიო. ბი ძაშ ვილ მა 
უთ ხრა, მე ზო ბელ სო ფელ ში ერ თი კა ცი ხბოს ია ფად 
ჰყი დის, ფულს მე გა სეს ხებ და რო ცა გექ ნე ბა, მა შინ ჩა

მა სეს ხეო. სო სოს ბევ რი არ უფიქ რია, ახ ლა ვე წა ვი დე თო 
და... „სო ფო“ შინ, ბი ძაშ ვლის და ფახ ფა ხე ბუ ლი „უა ზით“ 
„მო აბ რძა ნა“... ხბოს სო ფო წი ნა პატ რონ მა და არ ქვა. სო
სომ, მშვე ნი ე რი სა ხე ლია, ერ ქვა სო და აღარ შე უც ვა ლა... 

დღედღეს მის დევ და, კვი რაკვი რას... „სო ფო“ „და
ქალ და“... ნა ხირ ში გა უშ ვეს... წლის ბო ლოს, თვა ლებ
ბრდღვი ა ლა ხბო მო ი გო... მეწ ვე ლი გა მოდ გა „სო ფო“ 
– ათ, ხან 1213 ლიტ რსაც იწ ვე ლი და. სო სო მხო ლოდ 
რძემა წონს კი არ ჰყიდ და, ყვე ლის ამოყ ვა ნაც ის წავ
ლა... სო ფელ ში ამ ბობ დნენ, სო სოს ნა ირ ყვე ლას ვე რა ვინ 
აკე თებ სო... 

წლე ბი გა დი ო და... „სო ფო“ ბერ დე ბო და... სო სო ფულს 
აგ რო ვებ და და აი, იმ გო გოს, სიყ მაწ ვი ლი დან რომ 
მოს წონ და, შო რი დან ესიყ ვა რუ ლე ბო და... იმ გო გოს 
წარ მოდ გე ნაც არ ჰქონ და, სო სო ხე ლის თხოვ ნას რომ 
უპი რებ და, ან და სა ი დან ეცო დი ნე ბო და, რო ცა სო სო ორ 
მეტ რზე ახ ლოც არ მიჰ კა რე ბია – თუ შემ თხვე ვით უბან ში 
შეხ ვდე ბო და, ისე შერ ცხვე ბო და ხოლ მე, თმის ძი რი დან 
ფე ხის თი თამ დე წით ლდე ბო და, თავს ჩა ქინ დრავ და, 
ერთს ამო ი ლუღ ლუ ღებ და, გა მარ ჯო ბაო და ქურ დი ვით 
გა ი ძურ წე ბო და. ჰო და, ად გა ეს გო გოც და გათ ხოვ და... 
სო სოს გუ ლი დას წყდა, მაგ რამ დარდს არ და ე მო ნა, სხვა 
გა მოჩ ნდე ბაო და... მი ნიფერ მის მოვ ლა გა ნაგ რძო...

ისევ გა ვი და წლე ბი...
„სო ფო“ და ბერ და... გვი ან შე მოდ გო მა ზე, შე ბინ დე

ბი სას, სოფ ლის რა ღაც ნა ი რი სი ჩუ მე ნა ხი რის ბღა ვილ
მა და არ ღვია... სო სომ კა რი გა ა ღო, მაგ რამ... მაგ რამ 
„სო ფო“ არ მო ვი და. მე ნა ხი რეს თან გა იქ ცა, იმ კაც მა 
მხრე ბი აი ჩე ჩა, არა ფე რი ვი ცი, არც შე მიმ ჩნე ვია, ნა ხირს 
ჩა მორ ჩე ნო დაო... მთე ლი ღა მე ეძებ და სო სო სო ფოს... 
მთე ლი ღა მე მუხ ლი არ ჩა უხ რია – ყვე ლა ბნე ლი კუთ ხე
კუნ ჭუ ლი მო ი ა რა, მაგ რამ... ვერ სად იპო ვა...

შინ დარ დი ა ნი დაბ რუნ და...
მე ზო ბელ მა და უ ძა ხა, იო სებ, „ყა ყი ჩა ანთ“ კარ თან, 

„მა ში ნას“ ძრო ხა გა უ ტა ნია, წა მო, ნა ხე, შე ნი „სო ფო“ 
ხომ არ არი სო...

სო სო მზის სი ნათ ლის სიჩ ქა რე ზე სწრა ფად გა ვარ და...
„სო ფო“ შუ ა ზე იყო გაგ ლე ჯი ლი...
ცრემ ლი მო ე რია...  
მე რე...
ხმით ატირ და, ატირ და იმი ტომ, რომ „სო ფო“ მი სი 

ერ თა დერ თი მე გო ბა რი და ჭირვა რა მის თა ნა ზი ა რი იყო.
ახ ლა? – ახ ლა კი აღა რა ვინ დარ ჩა, სულ აღა რა ვინ...  
– შვი ლო, სა ქო ნელ ზე ტი რი ლი არ შე იძ ლე ბა, ცუ დის 

ნი შა ნი აო, – და უყ ვა ვა ნი ნა ბე ბომ.
– კარ გიო, – თა ვი და უქ ნია სო სომ და... ცხოვ რე ბა ისე 

გა აგ რძე ლა, რო გორც შე ეძ ლო – მეტნა ლე ბად კარ გი 
სამ სა ხუ რი იშო ვა, იაფ ფა სი ა ნი მან ქა ნაც იყი და, სახ ლიც 
გა ა რე მონ ტა. აი, ცო ლი კი ვე რა და ვერ შე ირ თო: ხან 
თვი თონ არ მოს წონ და, ხან – მას იწუ ნებ დნენ...

ასე მო ვი და აქამ დე. ახ ლა კი, კოშ მა რე ბი დას ჩემ და, 
კოშ მა რე ბი, რომ ლებ მაც სი ცოც ხლე გა უმ წა რეს და აწ
მყო და ა ვიწ ყეს. 

სო სოს და ღა მე ბის ეში ნია, რად გან ზუს ტად იცის, 
რომ ის გამ ხე ცე ბუ ლი წვე როს ნე ბი ისევ მოვ ლენ, ისევ 
მოკ ლა ვენ „სო ფოს“ და მი სი ხორ ცის ჭა მას ისევ აი ძუ
ლე ბენ...

სო სოს უნ და, წარ სუ ლი დან გა იქ ცეს და აწ მყო თი იც
ხოვ როს...

სო სო წარ სულს აუ ცი ლებ ლად გა ექ ცე ვა...
სო სო რე ა ლო ბას აუ ცი ლებ ლად და უბ რუნ დე ბა და... 

აღარც იმ შეც დო მე ბის შე ე შინ დე ბა, რომ ლე ბიც გუ შინ 
თუ გუ შინ წინ და უშ ვა!

დღეს, ხვალ ან, სუ ლაც, ოდეს მე, სო სო აუ ცი ლებ ლად 
მიხ ვდე ბა, რომ... უშეც დო მო არა ვი ნაა და ცხოვ რე ბა 
თა ვი დან რომ და იწ ყოს, ზუს ტად იგი ვე შეც დო მებს 
და უშ ვებს!

ჰო, სო სო სა კუ თარ წარ სულს აუ ცი ლებ ლად შე იყ ვა
რებს და აუ ცი ლებ ლად ბედ ნი ე რი იქ ნე ბა!

ჟა მი ა ნო ბა, 2020 წე ლიჟა მი ა ნო ბა, 2020 წე ლი
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ყვე ლა ფე რი ისე იდე ა ლუ რად იყო, რომ ხან და ხან ეში
ნო და კი დეც. უფ რო სწო რად, გრძნობ და, რომ ეს იდე ა
ლუ რო ბა უცებ საპ ნის ბუშ ტი ვით გას კდე ბო და და რე ა
ლო ბის პი რის პირ აღ მოჩ ნდე ბო და. ეს რე ა ლო ბა კი ისე თი 
აუ ტა ნე ლი იქ ნე ბო და, რომ სა კუ თა რი გა ჩე ნის დღეს 
დას წყევ ლი და. იცო და, რომ თუ ამ ბო როტ ფიქ რებს არ 
გან დევ ნი და, კოს მოს ში გაგ ზავ ნი ლი უარ ყო ფი თი ენერ
გია, ად რე თუ გვი ან, უკან და უბ რუნ დე ბო და. ამი ტო მაც, 
თავს ძა ლა და ა ტა ნა და ყვე ლა უარ ყო ფი თი აზ რი მოკ ლა, 
მაგ რამ აი, სწო რედ მა შინ, რო ცა დარ წმუ ნე ბუ ლი იყო, 
რომ ცუ დი აღა რა ფე რი მოხ დე ბო და, ტე ლე ფონ მა და
რე კა. ეკ რანს და ხე და. ნომ რის რამ დე ნი მე ციფ რი ეც ნო, 
თუმ ცა ვერ მივ ხდა, ვინ შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო.

უპა სუ ხა.
– მე ვარ... – რა ღაც ნა ი რად მო გუ დუ ლი ხმა გა ის მა.
– შენ?.. სა ი დან გა გახ სენ დი?.. ახა ლი ნო მე რი გაქვს? 

– ჩა ე კით ხა.
– სულ მახ სოვ ხარ...
– დამ ცი ნი? – სი გა რეტს მო უ კი და.
– არა... ძა ლი ან მჭირ დე ბი...
– შე გე შა ლა, 112ზე უნ და და გე რე კა, – შე ე ცა და, 

ეხუმ რა.
– მო მის მი ნე... ხომ გახ სოვს, ხვალ შო ბა აა, – რა

ღაც ნა ი რად მო გუ დუ ლი ხმა კი დევ უფ რო მო გუ დუ ლი 
მო ეჩ ვე ნა.

– ჰო, მახ სოვს. მე რე?
– ეკ ლე სი ა ში წა ვი დეთ.
– შენ და ეკ ლე სია? – გულ წრფე ლად გა ოც და.
– წა ვი დეთ, გთხოვ...
აღა რა ფე რი უთ ვამს... დას თან ხმდა...
ტა ძარ ში შე სულ მა უჩ ვე უ ლო სი ცი ვე იგ რძნო – ადა მი

ა ნე ბი სან თლებს ან თებ დნენ და „უფა ლო შეგ ვიწ ყა ლე“ს 
ბუტ ბუ ტებ დნენ... ყვე ლა მათ განს ისე თი სა სო წარ კვე
თი ლი სა ხე ჰქონ და, რომ უნე ბუ რად გა ი ფიქ რა, ნე ტავ, 
ღმერ თი ყო ველ თვის ახ სოვთ, თუ მხო ლოდ მა შინ ახ სენ
დე ბათ, რო ცა გა მო უ ვალ სი ტუ ა ცი ა ში ვარ დე ბი ა ნო?!

– ორი სან თე ლი ვი ყი დო თუ ოთ ხი? – ფიქ რი რა ღაც
ნა ი რად მო გუ დულ მა ხმამ გა აწ ყვე ტი ნა.

– რამ დე ნიც გინ და, – მხრე ბის აჩეჩ ვით უპა სუ ხა.
– ხუ თი სან თე ლი, თუ შე იძ ლე ბა, – უთ ხრა რა ღაც ნა

ი რად მო გუ დულ მა ხმამ სა ხე და ნა ო ჭე ბულ მე სან თლე 
ქალს.

– ლარ ნა ხე ვა რი, – ჩა ი ლა პა რა კა მე სან თლემ.
– შე ხე დე შენ, ლა რის ინ ფლა ცია სან თლებ საც შე ხე

ბია, – უშ ნოდ იხუმ რა.
– გე ყო ფა, – და უყ ვა ვა რა ღაც ნა ი რად მო გუ დულ მა 

ხმამ.
მე რე?
მე რე მი სი თან მხლე ბი წმინ და ნად შე რაც ხუ ლი რო

მე ლი ღაც ქარ თვე ლი მე ფის ხატ თან მი ვი და. თვი თონ 
კი ტაძ რის კარს ამო ე ფა რა და... ფიქ რმა წა ი ღო, უფ რო 
ზუს ტად, გა უ ელ ვა, რა ღაც ცუ დი უნ და მოხ დე სო.

და ი ზაფ რა...
– რა გჭირს? – რა ღაც ნა ი რად მო გუ დუ ლი ხმა მო ეს მა.
– რა ვი... ისე თი არა ფე რი...
ტაძ რი დან აჩ რდი ლე ბი ვით გა მო ვიდ ნენ. იქ ვე, ეზო ში, 

და ხავ სე ბუ ლი საფ ლა ვის ქვა ზე ჩა მოს ხდნენ.
– ესე იგი, ეს და სას რუ ლია, – თა ვის თვის ჩა ი ლა პა

რა კა.
– რა?
– ანუ, დას რულ და? – ამ ჯე რად წი ნა და დე ბას უკ ვე 

კით ხვის ფორ მა მის ცა.
– მე ასე არ ვფიქ რობ...
– რა ტომ იტ ყუ ე ბი?! – თვა ლი თვალ ში გა უ ყა რა.
– ტყუ ი ლი რომ მდო მო და, შეხ ვედ რა საც არ გთხოვ დი...
– აღ სა რე ბას მე უბ ნე ბი? – წა ი ცი ნი კო სა.
– დღეს უფა ლი და ი ბა და, – რა ღაც ნა ი რად მო გუ დუ ლი 

ხმით სიტ ყვა ბან ზე აუგ დო.

– ვი ცი...
– ნე ტავ, ჩემ ზე რას ფიქ რობს? 
– ვინ?
– მაც ხო ვა რი...
– მე გეტ ყვი, შენ ზე რა საც ვფიქ რობ.
– ეგ ვი ცი, მე უფ ლის აზ რი მა ინ ტე რე სებს...
ფეხ ზე წა მოდ გა. ხე ლე ბი ზე ვით, ცის კენ ას წია და 

მო უნ და, მთე ლი ძა ლით ეყ ვი რა:
– და ვი ღა ლე ე ე ეე!
ჰო, ის მარ თლა და ი ღა ლა.
რამ და ღა ლა? – ბევ რმა რა მემ: ადა მი ა ნე ბის უსი

ცოც ხლო ღი მილ მა, პრო ტო კო ლურ მა მე გობ რო ბამ, 
ფა რი სევ ლურ მა კე თილ გან წყო ბამ, მოჩ ვე ნე ბით მა სი
ახ ლო ვემ...

ყვე ლა ზე მე ტად კი სა კუ თარ მა თავ მა და ღა ლა, უფ რო 
სწო რად, იმან, რომ აქ, დე და მი წა ზე ადაპ ტა ცია ვერ მო
ა ხერ ხა. არა, ეცა და, მაგ რამ არა ფე რი გა მო უ ვი და: ხან 
ზედ მეტ სი თა მა მეს უწუ ნებ დნენ, ხან – ჩაც მის სტილს, 
ხან – სა უბ რის მა ნე რას... ბო ლოს, ერ თმა ისიც კი უთ ხრა, 
ყვე ლას თავს ნუ უყად რებ, ნაც ნობმე გობ რე ბი სო ცი ა
ლუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით შე არ ჩი ეო.

ხე ლი ჩა იქ ნია, ამ უც ხოპ ლა ნე ტე ლებს რა უნ და ვე ლა
პა რა კოო და გა რე სამ ყა როს თან კო მუ ნუ კა ცია, პრაქ
ტი კუ ლად, შეწ ყვი ტა. აღარც კი ახ სოვს, დი ო გე ნე სა ვით 
კას რში, ესე იგი, სა კუ თარ ათ კვად რა ტუ ლი ან ოთახ ში 
რამ დენ ხანს იჯ და. აღარც ის ახ სოვს, ის რა ღაც ნა
ი რად უც ნა უ რი მა ღა ზი ა ში გა იც ნო თუ გა ჩე რე ბა ზე, 
ავ ტო ბუსს რომ ელო დე ბო და. შე ხე და თუ არა, მიხ ვდა, 
რომ მი სი ა ნი იყო – სხვა ნა ი რად მო აზ როვ ნე, აი, ისე თი, 
ელი ტურ ქა ჯებს სი მარ თლეს პირ ში რომ ახ ლი ან ხოლ მე.

პირ ვე ლი ვე გა მო ლა პა რა კე ბის თა ნა ვე თა ვი კომ ფორ
ტუ ლად იგ რძნო. მე რე, ეს გა მო ლა პა რა კე ბა, ლა მის 
ყო ველ დღი ურ თუ ყო ველ წუ თი ერ ჩვე ვად იქ ცა, სა უბ
რობ დნენ ყვე ლა ფერ ზე – ქარ თუ ლი აგი ოგ რა ფი ი დან 
დაწ ყე ბუ ლი, თა ნა მედ რო ვე მხატ ვრო ბით დამ თავ რე ბუ ლი. 
აღი ა რებ და, რომ მის გან ბევ რი რამ ის წავ ლა. ყვე ლა ზე 
მთა ვა რი კი მა ინც ის იყო, რომ სა კუ თა რი თა ვის ფა სი უფ
რო მე ტად გა ი გო და იმა საც მიხ ვდა, რომ რაც აქამ დე აკ
ლდა, სი მარ თლე იყო, სი მარ თლე, რო მელ საც შემ თხვე ვით 
გაც ნო ბი ლის გარ და, არა ვინ და არა სო დეს ეუბ ნე ბო და...

ჰო, ყვე ლა ფე რი ისე იდე ლუ რად იყო, რომ ხან და ხან 
ეში ნო და კი დეც. უფ რო სწო რად, გრძნობ და, რომ ეს 
იდე ა ლუ რო ბა უცებ საპ ნის ბუშ ტი ვით გას კდე ბო და 
და... გას კდა კი დეც – ისე, რომ არც კი ელო და, წარ სულ

ში დაბ რუნ და, იმ სტა ტუსკვო ში, სა დაც ადა მი ა ნე ბის 
უსი ცოც ხლო ღი მი ლის, პრო ტო კო ლუ რი მე გობ რო ბის, 
ფა რი სევ ლუ რი კე თილ გან წყო ბი სა და მოჩ ვე ნე ბი თი სი
ახ ლო ვის მე ტი არა ფე რი იყო...

სა უ ბა რი შეს ძულ და... ადა მი ა ნე ბის და ნახ ვაც აღარ 
უნ დო და... 

და სწო რედ ამ დროს აღ მო ა ჩი ნა, რომ იმ ხან მოკ ლე 
იდე ა ლუ რო ბას თან ერ თა და ერ თი რამ აკავ ში რებ და – ეს 
შო ბა იყო, შო ბა, რო ცა ყვე ლა ფერს წერ ტი ლი და ეს ვა.

შო ბა შე უყ ვარ და, თან უხა რო და, რომ სამ ყა რო შო ბას 
ორ ჯერ ზე ი მობ და...

ტრა დი ცი ად აქ ცია – ტა ძარ ში წე ლი წად ში მხო ლოდ 
ორ ჯერ მი დი ო და და უფალს და ბა დე ბის დღეს ორ ჯერ 
ულო ცავ და.

მე რე?
მე რე, ტაძ რის ეზო ში, და ხავ სე ბუ ლი საფ ლა ვის ქვა ზე 

ჩა მოჯ დე ბო და, სად ღაც იქ, უსას რუ ლო ბა ში იყუ რე ბო და 
და სა ა თო ბით ფიქ რობ და, ფიქ რობ და იმ დრო ზე, რო ცა 
თავს იდე ა ლუ რად გრძნობ და.

მე რე?
მე რე ფიქ რიც შეს ძულ და...
ტა ძარ შიც აღარ მი დი ო და...
იჯ და თა ვის ათ კვად რა ტულ მეტ რი ან ოთახ ში და 

ელო და...
ვის? – არა ვის.
უბ რა ლოდ ელო და, რომ ად რე თუ გვი ან, იქ, სად ღაც 

კა რი გა ი ღე ბო და და... დე და მი წას ზე ვი დან გად მო ხე
დავ და.

დრო იწე ლე ბო და...
მას უნ დო და, თა ვი ისევ ისე იდე ა ლუ რად ეგ რძნო, რო

გორც ერ თხელ, წა მი ე რად, შო რე ულ წარ სულ ში იგ რნო.
ის ელო და...
მან იცო და, რომ იქ სად ღაც, უსას რუ ლო ბა ში სიმ შვი

დეს იპო ვი და...
დრო იწე ლე ბო და...
შო ბა გა თენ და...
ტა ძარ ში წა ვი და...
და ხავ სე ბუ ლი საფ ლა ვის ქვა ზე დაჯ და, სად ღაც იქ, 

უსას რუ ლო ბა ში გა ი ხე და და...
მე რე, წლე ბი რომ გა ვი და, ვი ღა ცე ბი ამ ბობ დნენ ხოლ

მე, ტაძ რის ეზო ში სუ ლი ცხოვ რობს, სუ ლი, რო მე ლიც 
ადა მი ა ნე ბის უსუ ლო ბას გა ნიც დი სო...

სა ერ თოდ, დე და მი წე ლე ბი ათას რა მეს ამ ბო ბენ – ლა
პა რა კის მე ტი დე და მი წე ლებ მა ხომ არა ფე რი იცი ან....

წასვლა დედამიწიდან
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warmatebis formula

კა მა ლა 1964 წლის ოქ ტომ ბერ ში, კა ლი ფორ ნი ა ში, 
ფე რად კა ნი ა ნი ია მა ი კე ლი მა მი სა და ინ დო ე ლი დე დის 
ოჯახ ში და ი ბა და. იმიგ რან ტმა მშობ ლებ მა, თა ვი ან თი 
კულ ტუ რი სა და წარ მო მავ ლო ბის პა ტივ სა ცე მად, შვილს 
„კა მა ლა“ და არ ქვეს, რო მე ლიც ყვა ვილ ლო ტუსს ნიშ ნავს 
და ბუ დიზ მში ქალ ღმერთ ლაქ შმის უკავ შირ დე ბა. გო გო
ნას დე და, დოქ ტო რი ში ა მა ლა გოპ ლა ნი, დო ნალდ ჰა
რისს, სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტე ში სწავ ლი სას შეხ ვდა. 
აშშში, იმ დროს, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და რა სობ რი ვი 
დის კრი მი ნა ცი ის შე სა ხებ ბევ რი პრო ტეს ტი და აქ ცია 
იმარ თე ბო და, რა საც ჰა რი სის მშობ ლე ბიც ეს წრე ბოდ ნენ 
და აქ ტი უ რა დაც იყ ვნენ ჩარ თულ ნი. მათ კა მა ლა და მი სი 
დაც დაჰ ყავ დათ ამ გა მოს ვლებ ზე და სწო რედ ამი ტომ, 
დღე საც, ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი მათ თვის გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია. ყვე ლა ფერ ამის დამ სა ხუ რე ბაა, რომ 
კა მა ლა ბავ შვო ბი დან ვე იბ რძო და და იცავ და სხვე ბის 
უფ ლე ბებს. ამის დას ტუ რია ისიც, რო დე საც 13 წლის 
ასაკ ში, მან  მე ზობ ლად მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი შეკ რი ბა 
და აქ ცია გა მარ თა, რომ ლი თაც აპ რო ტეს ტებ და, რომ 
მა თი საც ხოვ რე ბე ლი კორ პუ სის წინ მდე ბა რე გა ზონ ზე, 
ბავ შვებს თა მა შის უფ ლე ბა ჰქო ნო დათ. სხვა თა შო რის, 
ეს აქ ცია წარ მა ტე ბით დას რულ და. 

ჰა რი სი 7 წლის იყო, რო დე საც მშობ ლე ბი ერ თმა ნეთს 
გა ე ყარ ნენ, რა მაც მას ზე ძა ლი ან დი დი გავ ლე ნა მო ახ
დი ნა. გო გო ნას დე და კი ბოს გან კურ ნე ბის მო სა ძებ ნად, 
სა მე დი ცი ნო კვლე ვებ ში იყო ჩარ თუ ლი. ამი ტომ, ახა ლი 

ვინ არის და რა გზა გაიარა კამალა 
ჰარისმა აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტობამდე

სამ სა ხუ რის გა მო, ჰა რისს 12დან 17 წლამ დე კა ნა და ში, 
კერ ძოდ კი, მონ რე ალ ში მო უ წია ცხოვ რო ბა. 

„დე დას ორი მთა ვა რი მი ზა ნი ჰქონ და: გა ე ზარ და ორი 
გო გო ნა და ეპოვ ნა მკერ დის კი ბოს გან კურ ნე ბის გზა. 
სწო რედ მის გა მო მჯე რა, რომ ყვე ლა ფე რი შე საძ ლე
ბე ლია, რაც ადა მი ანს მარ თლა უნ და“, – წერს კა მა ლა 
დე და ზე, რო მე ლიც 2009 წელს გარ და იც ვა ლა.

ჰა რისს მე მუ ა რე ბიც აქვს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი: „The 
Truths We Hold: An Ame ri can Jo ur ney“, რო მელ შიც 
მი სი ბავ შვო ბის ის ტო რი ას დაწ ვრი ლე ბით იხ სე ნებს. 
მი სი ის ტო რი ის მო ყო ლი სას ნა თე ლია, რომ ის ბევ რად 
ახ ლოს იყო დე დას თან, მა მის შე სა ხებ კი ახ ლაც ძა ლი ან 
ცო ტას სა უბ რობს. 

კა მა ლამ იუ რი დი უ ლი გა ნათ ლე ბა მი ი ღო და ჰას ტინ
გსის კო ლეჯ ში შე სა ბა მი სი ხა რის ხიც მო ი პო ვა. 199098 
წლებ ში, ის  ძი რი თა დად ოუკ ლენ დში, პრო კუ რო რის მო
ად გი ლედ მუ შა ობ და ნარ კოტ რე ფი კინ გი სა და ჯგუ ფუ რი 
ან სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის საქ მე ებ ზე. ამის შემ დეგ, 

2004 წელს, ოუკ ლენ დის პრო კუ რო რი გახ და, 2010 წელს 
კი კა ლი ფორ ნი ის პირ ვე ლი ფე რად კა ნი ა ნი გე ნე რა ლუ რი 
პრო კუ რო რი ქა ლის თა ნამ დე ბობ და და ი კა ვა. 2012 წელს, 
ის პირ ვე ლად გა მოჩ ნდა დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის ყრი
ლო ბა ზე და ბევრ ადა მი ანს თა ვი საკ მა ოდ ემო ცი უ რი 
გა მოს ვლით და ა მახ სოვ რა. ორი წლის შემ დეგ კი, 2014 
წელს, ის პრო კუ რორ დაგ ლას ემ ჰოფ ზე და ქორ წინ და, 
რო მე ლიც მე გობ რებ მა გა აც ნეს. მის მე უღ ლეს წი ნა 
ქორ წი ნე ბი დან ორი შვი ლი – კო ლი და ელა ჰყავს, რომ
ლებ თა ნაც კა მა ლას ძა ლი ან მე გობ რუ ლი და ახ ლო ურ
თი ერ თო ბა აქვს. ისი ნი მას „mo ma la“ს ეძა ხი ან, რად გან 
ტერ მი ნი – დე დი ნაც ვა ლი არ მოს წონთ. კა მა ლას თქმით, 
ეს ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი, ღი რე ბუ ლი და ძვირ ფა სი 
ტი ტუ ლია, რაც კი ოდეს მე მი უ ღია.

„გა დაწ ყვე ტი ლი მქონ და, რომ მათ ცხოვ რე ბა ში არ 
გა მოვ ჩნდე ბო დი, სა ნამ მე და და გიმ არ და ვად გი ნეთ, 
რომ ეს ურ თი ერ თო ბა დიდ ხანს გაგ რძელ დე ბო და, – 
გან მარ ტა მან, – ბავ შვებს სიმ შვი დე და სტა ბი ლუ რო ბა 
სჭირ დე ბათ. არ მინ დო და მათ ცხოვ რე ბა ში  მხო ლოდ 
დრო ე ბით გა მო ჩე ნა და შემ დეგ მა თი იმედ გაც რუ ე ბა. 
ბავ შვის იმედ გაც რუ ე ბა ზე უა რე სი, არა ფე რია“.

ამის შემ დეგ, კა რი ე რუ ლი წინ სვლა გაგ რძელ და და 
2016 წლის არ ჩევ ნებ ში, ის სე ნატ ში აირ ჩი ეს. სე ნა ტო რად 
არ ჩე ვის კამ პა ნი ის დროს, აქ ცენტს აკე თებ და სა ი მიგ
რა ციო სა კით ხებ სა და კრი მი ნა ლურსა მარ თლებ რივ 
რე ფორ მებ ზე, რა მაც ხალ ხი მი სით და ა ინ ტე რე სა. 2017 
წლის იან ვრი დან, კა მა ლა ჰა რის მა მუ შა ო ბა და იწ ყო 
დაზ ვერ ვი სა და იუ რი დი ულ კო მი ტეტ ში. ის ცნო ბი ლი 
გახ და თა ვი სი პრო კუ რო რუ ლი სტი ლით მოწ მე ე ბის 
და კით ხვის პრო ცეს ში, რა საც რეს პუბ ლი კე ლე ბის მხრი
დან კრი ტი კაც მოჰ ყვა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა 
ჰა რის მა მა შინ მი იპ ყრო, რო დე საც ის ამე რი კის გე ნე რა
ლურ პრო კუ რორს, ჯეფ სე სი ონს ჰკით ხავ და რუ სე თის 
მი ერ, 2016 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში ჩა რე ვის 
სა კით ხთან და კავ ში რე ბით.

სწო რედ ამის შემ დეგ, მა ლე ვე გახ და ცნო ბი ლი, რომ 
ჰა რისს სურ და 2020 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ
ში, დე მოკ რა ტე ბის კან დი დატ თა ნო მი ნა ცი ა ში მი ე ღო 
მო ნა წი ლე ო ბა. თავ და პირ ვე ლად ის მიჩ ნე უ ლი იყო, 
რო გორც ერთერ თი ყვე ლა ზე წამ ყვა ნი კან დი და ტი, 
თუმ ცა მოგ ვი ა ნე ბით, ის რბო ლას ფი ნან სე ბის არ ქო
ნის გა მო გა მო ე თი შა. ცო ტა ხან ში, ჯო ბა ი დენ მა, ის 
მის ვი ცეპრე ზი დენ ტად და ა სა ხე ლა. ბევ რის აზ რით, 
მთლი ა ნი პრო ცე სი იმი ტო მა ცაა სა ინ ტე რე სო, რომ ბა
ი დენს გა დაწ ყვე ტი ლი აქვს, მხო ლოდ ერ თი ვა დით ანუ 4 
წლით იყოს პრე ზი დენ ტი და 2024 წელს, ჰა რისს მის ცეს 
სა შუ ა ლე ბა, გახ დეს პირ ვე ლი ქა ლი პრე ზი დენ ტი და მას 
და უ ჭი როს მხა რი.

ერთი  კვირის წინ, 20 იანვარს, მსოფლიო ერთი  კვირის წინ, 20 იანვარს, მსოფლიო 
ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი 
პრეზიდენტის, ჯო ბაიდენის ინაუგურაციას პრეზიდენტის, ჯო ბაიდენის ინაუგურაციას 
ადევნევდა თვალყურს, რომელიც ძალიან ადევნევდა თვალყურს, რომელიც ძალიან 
განსხვავებული და ისტორიული მოვლენა იყო. განსხვავებული და ისტორიული მოვლენა იყო. 
ამის მიზეზი არამარტო პანდემია, არამედ, ამის მიზეზი არამარტო პანდემია, არამედ, 
აშშის ისტორიაში პირველი ფერადკანიანი  აშშის ისტორიაში პირველი ფერადკანიანი  
ვიცეპრეზიდენტი ქალის, კამალა ჰარისის ვიცეპრეზიდენტი ქალის, კამალა ჰარისის 
ოვალურ ოფისში შესვლაცაა. დღეს, სწორედ ოვალურ ოფისში შესვლაცაა. დღეს, სწორედ 
ამ განსაკუთრებული და წარმატებული ქალის ამ განსაკუთრებული და წარმატებული ქალის 
ისტორიას მოგიყვებით.ისტორიას მოგიყვებით.
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20 იანვარს, მსოფლიომ ამერიკის შეერთებული 20 იანვარს, მსოფლიომ ამერიკის შეერთებული 
შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია 
ნახა. დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ნახა. დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ 
განვითარებული მოვლენების ფონზე, 2020 წლის განვითარებული მოვლენების ფონზე, 2020 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნები აშშს ისტორიაში საპრეზიდენტო არჩევნები აშშს ისტორიაში 
ყველაზე სკანდალური იყო. პრეზიდენტის ყველაზე სკანდალური იყო. პრეზიდენტის 
იანუგურაცია წელსაც განსხვავებულად ჩატარდა იანუგურაცია წელსაც განსხვავებულად ჩატარდა 
– ჯო ბაიდენის საინაუგურაციო კომიტეტმა – ჯო ბაიდენის საინაუგურაციო კომიტეტმა 
საზოგადოებას მოუწოდა, კოვიდპანდემიის საზოგადოებას მოუწოდა, კოვიდპანდემიის 
გამო, ჯანდაცვის ნორმები დაეცვათ, სახლებში გამო, ჯანდაცვის ნორმები დაეცვათ, სახლებში 
დარჩენილიყვნენ და ტელევიზიის საშუალებით დარჩენილიყვნენ და ტელევიზიის საშუალებით 
ედევნებინათ თვალი პრეზიდენტ ბაიდენისა ედევნებინათ თვალი პრეზიდენტ ბაიდენისა 
და ვიცეპრეზიდენტ კამალა ჰარისის ფიცის და ვიცეპრეზიდენტ კამალა ჰარისის ფიცის 
დადების ცერემონიისთვის.დადების ცერემონიისთვის.

გა საკ ვი რი არ არის, რომ 2020 წლის საპ რე ზი დენ ტო 
არ ჩევ ნებს სა ქარ თვე ლო შიც გან სა კუთ რე ბუ ლი გულ
მოდ გი ნე ბით ადევ ნებ დნენ თვალს, რად გან სწო რედ 
ამ არ ჩევ ნე ბის შე დე გებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რა პო ზი
ცი ას და ი კა ვებს ჩვე ნი ქვეყ ნის მი მართ, მი სი მთა ვა რი 
სტრა ტე გი უ ლი პარ ტნი ო რი. პრე ზი დენ ტო ბის ორი ვე 
კან დი დატს, დო ნალდ ტრამ პსა და ჯო ბა ი დენს, სა ქარ
თვე ლო ში ძა ლი ან კარ გად იც ნო ბენ, თუმ ცა ამ ჯე რად, 
„ვერ სია“ გა მარ ჯვე ბუ ლი კან დი და ტის, ჯო ბა ი დე ნის 
სა ინ ტე რე სო, ტრა გი კუ ლი და სირ თუ ლე ე ბით სავ სე 
ცხოვ რე ბის დე ტა ლებს შე გახ სე ნებთ.

ბევ რის თვის უც ნო ბია, რომ ჯო ბა ი დე ნის ის ტო რია, 
ბავ შვო ბა ში ძლი ე რი მეტ ყვე ლე ბის დე ფექ ტით, იგი ვე 
ენის ბორ ძი კით იწ ყე ბა. პენ სილ ვა ნი ა ში და ბა დე ბუ ლი 
პა ტა რა ბი ჭი, ამის გა მო, სკო ლა ში ძლი ე რი ბუ ლინ გის 
მსხვერ პლი იყო. რამ დე ნი მე ათე უ ლი წლის შემ დეგ, 
კონ გრეს მე ნის დამ, ვა ლე რია ბა ი დენ მა აღ ნიშ ნა, რომ 
სწო რედ ამ ტრავ მულ მა პე რი ოდ მა და გა მოწ ვე ვამ ას წავ
ლა, რო გორ ყო ფი ლი ყო უფ რო კე თი ლი, შემ წყნა რე ბე
ლი და თა ნამ გრძნო ბი სხვა ადა მი ა ნე ბის პრობ ლე მე ბის 
მი მართ.

„მე ვფიქ რობ, რომ ცხოვ რე ბა ში არა ფერს შე უ ლა ხავს 
და და უ კარ გავს ჩე მი ღირ სე ბა ასე უც ბად, მტკინ ვე უ
ლად და სა ფუძ ვლი ა ნად, რო გორც ენის ბორ ძიკს სკო
ლა ში“, – გა ნაც ხა და ბა ი დენ მა 2008 წელს, სა უბ რი სას.

სწო რედ ამის გა მო, ახალ გაზ რდა ჯო ბა ი დე ნი იძუ
ლე ბუ ლი გახ და, მუდ მი ვად შე წი ნა აღ მდე გე ბო და იმ 
ბავ შვებს, რომ ლე ბიც მას აბუ ლინ გებ დნენ. ძლი ე რი 
ენის ბორ ძი კი, მან ყო ველ დღი უ რად, რამ დე ნი მე სა ა
თის გან მავ ლო ბა ში, სარ კეს თან ლექ სე ბის გა მე ო რე ბით 
დას ძლია. მი სი თქმით, და ეხ მა რა ისიც, რომ დე და სულ 
მის გვერ დით იყო და გულ შე მატ კივ რობ და. ამ ფაქ ტმა 
გა ნა პი რო ბა, რომ ყო ფილ მა ვი ცეპრე ზი დენ ტმა გა დაწ
ყვი ტა, ყო ველ თვის დახ მა რე ბო და სხვა დას ხვა ორ გა ნი
ზა ცი ას, რომ ლე ბიც ძლი ე რი მეტ ყვე ლე ბის დე ფექ ტის 
მქო ნე ბავ შვებ ზე ზრუ ნავ დნენ. 2020 წელს, დე მოკ რა ტე
ბის კან დი და ტად წარ დგე ნი სას, ერთერ თი გა მომ სვლე
ლი, 13 წლის, მეტ ყვე ლე ბის პრობ ლე მის მქო ნე, ბრე ი დონ 
ჰა რინ გტო ნი იყო, რო მელ საც ბა ი დე ნი, ნიუ ჰემ ფში რის 
შტატ ში შეხ ვდა და და უ მე გობ რდა. ბრე ი დე ნის თვის, რო
მელ საც ასე ვე აქვს მეტ ყვე ლე ბის პრობ ლე მე ბი, ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა იმის და ნახ ვა, რომ მის ნა ი რი 
ადა მი ა ნე ბი ასეთ დიდ წარ მა ტე ბას აღ წე ვენ.

„ძა ლი ან მოკ ლე ხან ში, ჯო ბა ი დენ მა შეძ ლო, უფ რო 
თავ და ჯე რე ბუ ლი გა ვე ხა დე, გა და მე ლა ხა ის პრობ ლე
მა, რო მე ლიც მთე ლი ცხოვ რე ბა მა წუ ხებს. მივ ხვდი, 
რომ ჯო ბა ი დე ნის თვის ჩვე ნი პრობ ლე მე ბი სუ ლერ თი 
არ იყო და ის ზრუ ნავ და ჩემ ზე“, – თქვა ჰა რინ გტონ მა, 
დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის ყრი ლო ბა ზე ემო ცი უ რი გა
მოს ვლი სას.

ბა ი დენს მეტ ყვე ლე ბის პრობ ლე მებ მა სწავ ლა ში ხე ლი 
მა ინც ვერ შე უ შა ლა და 1965 წელს, მან ბა კა ლავ რის ორ
მა გი ხა რის ხი ის ტო რი ა სა და პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბებ
ში, მა ი ნო რით კი – ინ გლი სურ ენა ში მი ი ღო. სი რა კუ ზას 
უნი ვერ სი ტეტ ში, იუ რის პრუ დენ ცი ის სწავ ლი სას პირ
ველ მე უღ ლეს, ნე ი ლია ჰან ტერს შეხ ვდა, რო მელ თა ნაც 
სა მი შვი ლი ჰყავს: ბო, ჰან ტე რი და ნა ო მი. 1972 წელს, 
ბა ი დე ნი დე ლა ვე რის შტა ტის სე ნა ტო რი გახ და, ჩა ა ტა რა 

ბაიდენის ტრაგიკული ცხოვრება

რატომ დაეღუპა პირველი ცოლ-შვილი, რა პრობლემები ჰქონდა რატომ დაეღუპა პირველი ცოლ-შვილი, რა პრობლემები ჰქონდა 
ბავშვობაში და როგორ მიაღწია წარმატებას – ყველაფერი ის, ბავშვობაში და როგორ მიაღწია წარმატებას – ყველაფერი ის, 

რაც აშშ-ს ახალ პრეზიდენტზე აქამდე არ ვიცოდითრაც აშშ-ს ახალ პრეზიდენტზე აქამდე არ ვიცოდით

წარ მა ტე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო კამ პა ნია, რო მელ შიც უსახ
სრო ბის გა მო, მთე ლი მი სი ოჯა ხი აქ ტი უ რად მო ნა წი
ლე ობ და. თუმ ცა სწო რედ ამ ზე ი მი სა და წარ მა ტე ბის 
დროს, ოჯახს თავს სა ზა რე ლი ტრა გე დია და ატ ყდა – 18 
დე კემ ბერს, ავ ტო მო ბილს, რო მელ საც ნა ო მი მარ თავ და 
და რო მელ შიც მი სი შვი ლე ბი ის ხდნენ, ტრაქ ტო რის ტი
პის მან ქა ნა და ე ჯა ხა. სე ნა ტორ ბა ი დე ნის ახალ გაზ რდა 
მე უღ ლე და ქა ლიშ ვი ლი ნა ო მი, ავ ტო კა ტას ტრო ფა ში, 
ად გილ ზე ვე და ი ღუპ ნენ, მი სი ვა ჟე ბი კი მძი მედ და
შავ დნენ. ბა ი დე ნი ინ ტერ ვი უ ებ ში იხ სე ნებს, რომ წი ნა 
ღა მით, მის მე უღ ლეს, თით ქოს რა ღაც წი ნათ გრძნო ბა 
ჰქონ და, რად გან საკ მა ოდ უც ნა უ რი კით ხვა და უს ვა: 
„რა მოხ დე ბა მო მა ვალ ში, ჯო? ყვე ლა ფე რი ზედ მე ტად 
კარ გა დაა“.

სე ნა ტო რის თვის ეს იმ დე ნად მძი მე პე რი ო დი იყო, 
რომ სუ ი ციდ ზეც კი და იწ ყო ფიქ რი, თუმ ცა მის მა ბი ჭებ
მა და მათ ზე ზრუნ ვამ, მა ლე ვე და უბ რუ ნა ცხოვ რე ბის 
სურ ვი ლი. ის თა ნამ დე ბო ბა ზე უა რის თქმა საც კი აპი
რებ და, რა თა მძი მედ და შა ვე ბულ შვი ლებ ზე ეზ რუ ნა, 
თუმ ცა ბი ჭე ბის ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა, მის გან ამ მსხვერპლს არ მო ით ხოვ და. 
მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, პირ ველ რიგ ში, ის იყო მა მა 
და მი სი პრი ო რი ტე ტი ყო ველ თვის შვი ლე ბი იყ ვნენ, რა
საც სა კუ თა რი ქმე დე ბე ბი თაც ამ ტკი ცებ და. სწო რედ ეს 
იყო მი ზე ზი, რომ ჯო ბა ი დე ნის სე ნა ტო რად დამ ტკი ცე
ბის ცე რე მო ნია იმ სა ა ვად მყო ფო ში შედ გა, სა დაც მი სი 
შვი ლე ბი მკურ ნა ლობ დნენ. რამ დე ნი მე თვის შემ დე გაც 
კი, ვა შინ გტონ ში მუ შა ო ბის მი უ ხე და ვად, სე ნა ტო რი მა
ტა რებ ლით რამ დე ნი მე სა ა თი ა ნი მგზავ რო ბის შემ დეგ, 
ყო ველ სა ღა მოს ბრუნ დე ბო და სახ ლში და სა დი ლობ და 
თა ვის ბი ჭებ თან ერ თად, რა თა მათ მა მის მზრუნ ვე ლო ბა 
არ მოჰ კლე ბო დათ და დი ლით სკო ლა ში გა ე ცი ლე ბი ნა.

1977 წლის ივ ნის ში, მე ო რედ, მას წავ ლე ბელ ჯილ 
ბა ი დენ ზე და ქორ წინ და და მას თან ქა ლიშ ვი ლი – ეშ ლი 
შე ე ძი ნა.

„მან ჩე მი და კარ გუ ლი სი ცოც ხლე და მიბ რუ ნა და 
პირ ვე ლად და მა ფიქ რა, რომ ჩე მი ოჯა ხი ისევ სრულ
ფა სო ვა ნი შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო“, – ამ ბობს ბა ი დე ნი 
მე ო რე მე უღ ლე ზე.

ამ დი დი ტრა გე დი ის შემ დეგ, ცხოვ რე ბა თით ქოს 
ჩვე ულ რე ჟიმ ში ჩად გა და ჯო ბა ი დენ მა კა რი ე რუ ლი წინ
სვლა გა ნაგ რძო – 2008 წელს არ ჩე უ ლი პრე ზი დენ ტის, 
ბა რაკ ობა მას ადა მი ნის ტრა ცი ა ში, ვი ცეპრე ზი დენ ტი 
გახ და. სწო რედ ვი ცეპრე ზი დენ ტო ბის დროს და ატ ყდა 
თავს მე ო რე ტრა გე დია – მის ვაჟს, ბო ბა ი დენს, თა ვის 
ტვი ნის კი ბოს აგ რე სი უ ლი ფორ მა აღ მო აჩ ნდა და მა ლე ვე 
გარ და იც ვა ლა. 45 წლის ბო ბა ი დენს ორი შვი ლი ჰყავ და 
და წარ მა ტე ბუ ლი კა რი ე რა ჰქონ და, რი თაც მა მა ყო ველ
თვის ამა ყობ და. მან იმ სა ხუ რა ჯარ ში, იბ რძო და ერაყ ში, 
შემ დეგ კი დე ლა ვე რის შტა ტის გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო
რის თა ნამ დე ბო ბა ეკა ვა. მა მაშვი ლი ძა ლი ან აქ ტი უ რად 

სა უბ რობ და პო ლი ტი კა ზე და იმა ზეც, თუ რო გო რი უნ და 
ყო ფი ლი ყო ბა ი დე ნის საპ რე ზი დენ ტო კამ პა ნია. პო ლი
ტი კა იყო ის თე მა, რო მელ მაც ისი ნი უფ რო და ა ახ ლო ვა 
და მა თი ურ თი ერ თო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი გა ხა და. ჯო 
ბა ი დე ნი, ბოს, პო ლი ტი კა ში მი სი საქ მის მემ კვიდ რედ, 
მის გამ გრძე ლებ ლად და მას ზე ბევ რად უკე თესს და 
ღირ სე ულ ვერ სი ად მი იჩ ნევ და. ის ყო ველ თვის თვლი და, 
რომ ერთ დღეს, ამე რი კის პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში, 
აუ ცი ლებ ლად და ი კა ვებ და მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს. ბოს 
გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ კი, ბა ი დე ნის თვის კი დევ ერ თი 
კრი ზი სუ ლი პე რი ო დი დად გა. სწო რედ ამ ტრა გე დი ი სა 
და დი დი და ნა კარ გის გა მო, 2016 წელს, მან უა რი თქვა, 
გამ ხდა რი ყო საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტი. 2020 წლის 
სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ი სას, კან დი და ტი ჟურ ნა ლის ტებ თან 
აღ ნიშ ნავ და, რომ არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბით, ბოს თვის 
მი ცე მულ პი რო ბას ას რუ ლებ და, რაც ძა ლი ან დიდ ძა ლას 
აძ ლევ და. სწო რედ ამი ტომ, ბო ზე ლა პა რა კის დროს, 
ემო ცი ებს ვე რას დროს მა ლავს.

„მე კი არა, ბო უნ და იყ რი დეს კენჭს ამე რი კის შე ერ
თე ბუ ლი შტა ტე ბის პრე ზი დენ ტად“, – თქვა ბა ი დენ მა 
2020 წლის იან ვარ ში – „ის არის ჩე მი, მე ო რე შვი ლის, 
ჰან ტე რი სა და ეშ ლის გა ნუყ რე ლი ნა წი ლი“.   

მე ო რე შვილ თან, ჰან ტერ ბა ი დენ თან კი, უკ ვე ამ ჟა
მინ დელ პრე ზი დენტს, დო ნალდ ტრამპს ჰქონ და ბევ რი 
შე კით ხვა და პრობ ლე მა, უკ რა ი ნას თან და ჩი ნეთ თან 
უკა ნო ნო საქ მი ა ნი კავ ში რე ბის გა მო მა შინ, რო დე საც 
მა მა მი სი, ვი ცეპრე ზი დენ ტი იყო. რეს პუბ ლი კე ლე ბის 
თქმით, ის სარ გებ ლობ და მა მის თა ნამ დე ბო ბით და 
სწო რედ ამის გა მო, ისიც აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი 
2020 წლის საპ რე ზი დენ ტო კამ პა ნი ა ში. მას ახ სე ნე ბენ 
იმა საც, რომ ის წარ სულ ში, სხვა დას ხვა სა ხის ნარ კო
ტიკ ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი, რაც ტრამ პმა, დე ბა ტე ბის 
დრო საც გა ახ სე ნა მო წი ნა აღ მდე გეს. ჯო ბა ი დენ მა კი 
უპა სუ ხა, რომ ის ძა ლი ან ამა ყობს მი სი შვი ლით, რად გან 
მას, ისე ვე, რო გორც ძა ლი ან ბევრ ადა მი ანს ამე რი კა ში, 
ნამ დვი ლად ჰქონ და ნარ კო ტი კებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის 
პრობ ლე მა, თუმ ცა მან ის დას ძლია, და ა მარ ცხა და ამა ში 
სა სირ ცხვი ლო არა ფე რია. ეს საპ რე ზი დენ ტო დე ბა ტე ბის 
ერთერ თი ყვე ლა ზე და სა მახ სოვ რე ბე ლი მო მენ ტი იყო.

და ხა სი ა თე ბე ბი სას, მე გობ რე ბი და ნაც ნო ბე ბი ამ ბო
ბენ, რომ ჯო ბა ი დე ნი ადა მი ა ნია, რო მე ლიც ყვე ლაფ რი სა 
და ყვე ლა ტრა გე დი ის მი უ ხე და ვად, აუ ცი ლებ ლად პო უ
ლობს ძა ლას, ფეხ ზე დად გეს და ნელნე ლა გა აგ რძე ლოს 
ცხოვ რე ბა.

ჯო ბა ი დე ნი სა ქარ თვე ლო ში ორ ჯერ იმ ყო ფე ბო და – 
პირ ვე ლად 2008 წელს, ომი დან რამ დე ნი მე დღე ში, რო ცა 
იგი სე ნატ ში, სა გა რეო კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე იყო 
და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა გა დას ცა ომით დან გრე
ულ ქვე ყა ნას და 2009 წელს. ჯო ბა ი დე ნი სა ქარ თვე ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბამ წმინ და გი ორ გის სა ხე ლო ბის გა მარ ჯვე
ბის ორ დე ნით და ა ჯილ დო ვა! 
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rogor ebrZvian nabaxusevs megapolisebSi  

nanatri zamTris dResaswaulebi bevrisTvis sasiamovnod ar sruldeba. dResaswaulis meore diliT, 

uamrav adamians aranormirebuli sasmel-saWmelis miRebis mZime SedegebTan uwevs brZola. ra meTo-

debs mimarTaven am SemTxvevaSi planetis udidesi qalaqebis mcxovreblebi? daviwyoT pariziT, sadac 

ukve didi xnis ganmavlobaSi, nabaxusevTan brZolis saukeTeso saSualebad koqteili ̀ sisxliani meri~ 

miiCneva. sasmeli dedamiwis nebismier nawilSi SegiZliaT miirTvaT, magram is swored parizSi, Harry’s 

New York-is barSi, 1921 wels Seiqmna. 

ra xdeba msoflios sxva megapolisebSi? magaliTad, londonSi, nabaxusevs cxeli, mdnari yveliT 

ebrZvian. gaxuxul puris naWers orive mxridan usvamen karaqsa da mdogvs, zemodan ki gaxexil Ceders 

ayrian. tafaze an haerRumelSi ori wuTiT deben da nabaxusevis wamalic mzad aris; berlinelebi Roris 

xorcis sosisebs anu karivursts aRmerTeben da mas nabaxusevze panacead miiCneven. wvrilad daWril, 

Semwvar sosisebs mware ketCups asxamen da dafqvil karis ayrian; daniis dedaqalaqis, kopenhagenis 

mcxovrebni aseT situaciaSi upiratesobas Semwvari Roris xorcis sendviCebs _ Flæskestegssandwich ani-

Weben. Semwvari xorcis didi naWrebs kitris marinadTan erTad, aseve, wiTel kombostosa da maionezs 

erT funTuSaSi aTavseben. sendviCi mSiersac anayrebs da Tavis Zlier tkivilsac Svelis; ̀ mwvane konti-

nentze~, sidneiSi, dResaswaulis Sedegebs darbilebuli avokados tostebiTa da moxarSuli kvercxiT 

aneitraleben. avokadoSi kaliumis maRali Semcvelobaa, xolo A_ vitamini kvercxSi, am kerZs SesaniSnav 

`antisapaxmelio~ saSualebad aqcevs; tokios mosaxleobas uzarmazari arsenali aqvs wina Ramis loTo-

bis SedegebTan sabrZolvelad. maT Sorisaa, cxeli lafSa _ soba. nabaxusevs Svelis tempura (CaSuSuli 

zRvis produqtebi da bostneuli), romelsac um kvercxsa da soios sqel souss amateben. aseTi kerZi 

swrafad abrunebs adamians `muSa-mdgomareobaSi~. 

gadavinacvloT kanadis frangul nawilSi, monrealSi, sadac nabaxusevis winaaRmdeg, sakuTari sa-

Sualeba aqvT. Poutine _ es nacionaluri kerZia, romelSic Sedis kartofili-fri, naklebmariliani 

yveli da cota motkbo sousi. am kerZSi marilis, cximisa da naxSirwylebis Serwyma SesaniSnavad daga-

ZlevinebT dResaswaulis usiamovno Sedegebs; `didi vaSlis~ _ niu iorkis mcxovreblebi, rodesac 

Warbi raodenobiT iReben spirtian sasmels, meore diliT uaxloes kafeSi midian, sadac ukveTaven 

sauzmes: Semwvar kvercxs, cximian bekonsa da yvels, Cveulebrivi yavis nacvlad ki, yinulian koka-kolas 

miirTmeven. yvelaferi es, niu iorkelebs nabaxusevis daZlevaSi efeqturad exmareba.  

bavSvebs 
saCuqrebi 
mopares

aSS-Si, qalaq san-antonioSi, 

komunaluri meurneobis sammarT-

velos TanamSromlebma, Raribi 

ojaxebis bavSvebisTvis saCuqrebis 

200 paketi moagroves. Tumca Sobis 

Rames, rodesac saCuqrebi unda 

daerigebinaT, paketebi veRar ip-

oves. mas Semdeg, rac gairkva, rom 

saCuqrebi viRacam moipara, meur-

neobis TanamSromlebma xeli mainc 

ar Caiqnies da `CaSlili Sobis~ 

gamosworeba gadawyvites. sakuTar 

saitze es dasanani SemTxveva ga-

moaqveynes da daxmareba iTxoves. 

sapasuxod, adgilobrivma mcxovre-

blebma aTjer meti saCuqrebi Sea-

groves. ramdenime dRis ganmav-

lobaSi, arakomerciuli organiza-

ciis daxmarebiT, komunalurma sam-

marTvelom bavSvebisTvis 18 aTasi 

dolaris Rirebulebis 2 aTasze 

meti saTamaSo Seagrova.

ebrauli warmoSobis modeli, iael Selbia msoflioSi yvelaze lamazi saxis 

mqone qalad dasaxelda. am Temaze yovelwliur reitings anu planetis 100 

yvelaze momxibvleli adamianis sias _ Independent Critics aqveynebs. 19 wlis ebraeli 

lamazmani pirvelad moeqca reitingis saTaveSi. miRebuli xmebis raodenobiT, 

Selbiam ajoba taivanel momReral lisa manobans, avstraliel model meika 

vulards da taivanel momReral Cjou cziuis. cota xnis win, gamoavlines yvelaze 

momxiblavi mamakacic Cvens planetaze _ es msoflioSi popularuli blogeri, 

feliqs PewDiePie Celbergia.

yvelaze 
lamazi saxe 
gamoavlines
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sakuTari 
da gaaCina
Sotlandiis qalaq invernesSi mcxovrebma axalgazrda qalma 

sakuTar dedas Svili gauCina. rogorc adgilobrivi presa wers, 

25 wlis holi samersma gadawyvita, daxmareboda dedas _ feis, 

romelmac 51 wlis asakSi, axali qmrisgan Svilis yola gadawyvita. 

problema is iyo, rom deda sterilizebuli gaxldaT. holi kver-

cxujredis donori da aseve, surogati deda gaxda. Sedegad, am 

qveyanas moevlina gogona uilou. bednieri fei acxadebs, rom 

aseTi saqcielis gamo, uzomod madlieria qaliSvilis. roca uilou 

gaizrdeba, is aucileblad Seityobs sakuTari warmoSobis Sesaxeb, 

_ ambobs holis deda. 

Sobis Sesaxvedrad 
policia gamoiZaxa

italiaSi, qalaq alto-rene-termeSi, 94 wlis pensionerma, malavolti fiorencom policiis 

YTanamSromlebi gamoiZaxa, radgan ar surda, Sobis dResaswauls marto Sexvedroda. xandazmulma 

mamakcma ganyofilebaSi dareka da maSinve ganacxada, rom yvelaferi rigze hqonda: `ubralod, 

minda gverdiT adamiani myavdes, romelTan erTadac dResaswuls aRvniSnav da sadRegrZeloebs 

vityvi. Tu romelime TanamSromeli Tavisufalia, sul 10 wuTiT movides CemTan~, _ iTxova pen-

sionerma. 

samarTaldamcavebma gadawyvites, martoxela moxuci ar gaewbilebinaT da masTan stumrad 

wavidnen. Sobas erTad Sexvdnen da maspinZeli gaamxiarules. 

naZvis xe 
tualetis 

qaRaldiT 
morTes

yirimSi, qalaq ialtaSi, saaxalwlo naZvis xe tua-

letis qaRaldiT ̀ morTes~. naZvis xe qalaqis me-10 

mikroraionSi mdebareobs da rogorc gairkva, ase-

Ti uCveulo saaxalwlo dizaini tradicia yofila, 

romelic gasuli saukunis 90-iani wlebidan modis. 

adgilobrivebis TqmiT, naZvis xe ialtis mTavar 

savaWro centrTan mdebareobs, sadac yovelTvis 

xalxmravlobaa. pirveli tualetis qaRaldi am 

xeze 1993 wlis dekemberSi gaCnda da mas Semdeg, 

ialtelebi tradicias ar Ralatoben. 

soko simsivnis winaaRmdeg
cota xnis win, tadtsis kvleviTi centris amerikel-

ma swavlulebma daamtkices, rom qama soko kibosTan 

brZolis saukeTeso saSualebaa. mkvlevarebma sokos 

antisimsivnuri Tvisebebi aRmoaCines da daadgines, 

rom qama soko, daaxloebiT, 20 aminomJavas Seicavs, 

maT Soris, lizins, cisteins, istins, treptofans da 

trionins. yvela es nivTiereba gansakuTrebiT efeq-

turia kibos winaaRmdeg brZolaSi. isini aaqtiureben 

ujredebs, romlebic sisxlis TeTri sxeulebis _ 

T-limfocitebis warmoqmnaze zemoqmedeben. misi si-

Warbis SemTxvevaSi, simsivnur ujredebs ar SeuZliaT, 

SeewinaaRmdegon imunur sistemas. 
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misamarTi: q.Tbilisi, sankt-peterburgis q. 7.
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daculia saavtoro uflebebi. 
redaqciaSi Semosuli 
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daijesti

jeqsonis mamuli gaiyida     

popi mefis, maikl jeqsonis cnobili mamuli _ Neverland-i 28.8 milion dolarad gaiyida. misi axali mflobeli 
miliarderi ron barklia. mamuli kaliforniis StatSi mdebareobs da momRerali aq 15 wlis ganmavlobaSi, gar-
dacvalebamde cxovrobda. Neverland-i 1982 wels aSenda. mamulSi mdebare saxlSi 6 saZinebeli, auzi, aseve, ula-
mazesi baRebi da zooparkia. am teritoriaze mdebareobs tba da sami sastumro saxli _ mSvenieri xedebiTa da 
mTebis peizaJiT. SenobaSi ganTavsebulia 50-adgiliani kinoTeatri da cekvis studiac ki. momReralma mamuli 1988 
wels SeiZina. jeqsonis saxli gasayidad misi gardacvalebidan 10 wlis Semdeg gamoitanes. 2019 wels, Neverland-i 
31 milionad iyideboda, Tumca bolo momentSi garigeba CaiSala. 

sagzao 
policiaSi 

mxolod qalebi 
imuSaveben

uaxloes momavalSi, perus dedaqalaq limas gzebze, 
usafrTxoebas susti sqesis warmomadgenlebi daicaven. 
axali proeqtis mixedviT, sagzao policiaSi mxolod 
qalebi imuSaveben. aseTi gadawyvetileba limas munici-
palitetma mas Semdeg miiRo, rac gamokvlevebiT dadg-
inda, rom policieli mandilosnebi, mamakac kolegebze 
metad mkacrebi arian da korufciiskenac naklebi 
midrekileba aqvT. aqedan gamomdinare, gadawyvites, 
sagzao policiaSi kacebi qalebiT Caanacvlon. 8-milio-
nian qalaqs, Tavisi qaoturi moZraobiT gzebze, susti 
sqesis warmomadgenlebi totalur kontrols gauweven.

"jadosnuri" Cxirebi 
RvinisTvis

bevr adamians uyvars Rvinis wrupva da siamovnebis miReba. 
samuSao dRis bolos, erTi bokali sasmeli Seufasebeli 
ritualia milionobiT mamakacisa da qalisTvisac. Tumca 
zogjer, es siamovneba diliT Semawuxebeli Tavis tkiviliTa da 
uxasiaTobiT icvleba. am problemis mosagvareblad, amerikulma 
kompaniam Purewine, axali meTodi moifiqra, romeliTac 
SesaZlebelia, rom adamianma, yovelgvari gverdiTi efeqtebis 
gareSe, RviniT isiamovnos. 

kompaniis specialistebma erTgvari `jadosnuri~ Cxirebi 
Seqmnes, rac Cais erTjerad paketebs hgavs, oRond im 
gansxvavebiT, rom plastmasis joxzea wamocmuli. es joxi 
RvinoSi, mis moxmarebamde 3-4 wuTiT adre, unda moTavsdes. 
`jadosnuri~ Cxiri nanoforebs Seicavs, romelic amcirebs 
konservantebis _ histaminisa da sulfidebis dones sasmelSi 
da Rvinis mirTmevis Semdeg, negatiur Sedegebs aRmofxvris. rva 
Cxirisgan Semdgari kompleqti, 18 dolari Rirs. 


