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ბადრი პატარკაციშვილის 
გარდაცვალების 13-წლიანი საიდუმლო

რა შეიცვლებოდა ქართულ პოლიტიკაში, პირველი რა შეიცვლებოდა ქართულ პოლიტიკაში, პირველი 
ქართველი ოლიგარქი დღეს ცოცხალი რომ იყოსქართველი ოლიგარქი დღეს ცოცხალი რომ იყოს

„სინოდს პატრიარქის განკვეთა შეუძლია!“

რა მიზნით იკრიბებიან 11 რა მიზნით იკრიბებიან 11 
თებერვალს მღვდელმთავრები თებერვალს მღვდელმთავრები 

და რა ინფორმაცია აქვს  და რა ინფორმაცია აქვს  
ბერ-მონაზონ ანდრია სარიას – ბერ-მონაზონ ანდრია სარიას – 
სკანდალის უცნობი დეტალებისკანდალის უცნობი დეტალები

„თეა წულუკიანის 
მინისტრობით, კულტურაში 

ცენზურა გაძლიერდება!“

„მალე დაინახავთ, როგორ დადგება 
არმია, რომ ამ ქალს თავი მოაწონოს!“ – 

გია ბუღაძის სკანდალური ინტერვიუ

უცნობი ქალი სამი თვის 
ჩვილებს იტაცებს!
როგორ გავიდა გამოძიება 
დამნაშავეზე და რა ჩვენება 

მისცა გამტაცებელმა 
სამართალდამცავებს

დაცვის პოლიცია 
ავტოპარკის განახლებას 

აგრძელებს 

„ეს ეროვნული 
ტრაგედიაა... 

სათამაშო ბიზნესი 
უნდა აიკრძალოს!“

რომელი პოლიტიკოსი 
ლობირებს სათამაშო ბიზნესს

სახელმწიფო აუდიტის სკანდალური 
დასკვნა – ხარვეზები ინფრასტრუქტურულ 
პროექტებში, სახელმწიფო შესყიდვებსა 

და ქონების მართვაში

რა მაქინაციებია აღმოჩენილი 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში

რუსეთში ცნობილ ქართველ  
„კანონიერ ქურდზე“ ძებნა 

გამოცხადდა



Q#2 (1544)  10_16 Tebervali, 2021 weli2

politika

„გირჩის“ ლიდერები – იაგო ხვიჩია და ვახტანგ „გირჩის“ ლიდერები – იაგო ხვიჩია და ვახტანგ 
მეგრელიშვილი აცხადებენ, რომ თუ ხელისუფლება მეგრელიშვილი აცხადებენ, რომ თუ ხელისუფლება 
მოლაპარაკების მაგიდაზე დადებს პროპორციულ მოლაპარაკების მაგიდაზე დადებს პროპორციულ 
საარჩევნო სისტემას ბუნებრივი ბარიერით, საარჩევნო სისტემას ბუნებრივი ბარიერით, 
პარლამენტში შევლენ. საგულისხმოა, რომ აღნიშნულ პარლამენტში შევლენ. საგულისხმოა, რომ აღნიშნულ 
საარჩევნო რეფორმას საკონსტიტუციო ცვლილება საარჩევნო რეფორმას საკონსტიტუციო ცვლილება 
სჭირდება, რისთვისაც საკანონმდებლო ორგანოში სჭირდება, რისთვისაც საკანონმდებლო ორგანოში 
113 დეპუტატის ხმაა საჭირო. ამიტომ, ვახო 113 დეპუტატის ხმაა საჭირო. ამიტომ, ვახო 
მეგრელიშვილს დავუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორ მეგრელიშვილს დავუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორ 
აპირებს „გირჩი“ ხელისუფლებასთან ამ საკითხზე აპირებს „გირჩი“ ხელისუფლებასთან ამ საკითხზე 
შეთანხმებას, თუ დანარჩენი ბოიკოტირებული შეთანხმებას, თუ დანარჩენი ბოიკოტირებული 
ოპოზიცია პარლამენტში არ შევა?ოპოზიცია პარლამენტში არ შევა?

– ძალიან საჭიროა, რომ 113 ადამიანი შეგროვდეს, 
რათა მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილება კონსტიტუ-
ციაში. შესაბამისად, თუ ხელისუფლება მკაფიოდ ასეთ 
წინადადებას გაუკეთებს ოპოზიციას, იმ 50 ადამიანში, 
რომელიც დღეს არ აპირებს პარლამენტში შესვლას, 
დარწმუნებული ვარ, მინიმუმ, 13 ადამიანი მოიძებნება, 
რომლებიც ასეთ შესაძლებლობას ხელიდან არ გაუშვე-
ბენ. ეს იქნება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკი-
თხი. როდესაც სრულიად განსხვავებული ოპოზიციური 
პარტიები პირველად შევიკრიბეთ ლეიბორისტული 
პარტიის ოფისში, სწორედ ეს პროპორციული არჩევნე-
ბი გვინდოდა ბუნებრივი ბარიერით. ჩვენ ერთადერთი 
ვიყავით, ვინც ბოლომდე ამ მოთხოვნას აყენებდა. ამი-
ტომაა ეს მოლაპარაკების მაგიდაზე ერთ-ერთი პუნქტი 
და ამაში მხარდაჭერას ვთხოვდით „ნაციონალურ მოძ-
რაობას“ და სხვა პარტიებს. ეს მიგვაჩნია ქვეყნისთვის 
ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად, რომელიც შეიძლე-
ბა, ამ კრიზისიდან გამოვიტანოთ.

– ოპოზიცია უპირობო ვადამდელ არჩევნებს ითხოვს...– ოპოზიცია უპირობო ვადამდელ არჩევნებს ითხოვს...
– ეს ხომ ახალი მოცემულობაა. ჩვენ ხომ ყოველთვის 

ვიცოდით ხელისუფლების პოზიცია და წითელი ხაზები... 
სიტუაცია იცვლება, ევროპარლამენტარები გვაძლევენ 
რეკომენდაციებს, ელჩების პოზიციებიც უფრო მკაფიო 
და ცნობილი გახდა. შესაბამისად, თუ ჩვენ არ გავით-

ვალისწინებთ შეცვლილ ვითარებას, ძალიან უცნაურ 
მდგომარეობაში აღმოვჩნდებით და თუ მართლა ამ 
მოლაპარაკებიდან ხელისუფლებას უნდა გამოვტაცოთ 
უზურპაციის შესაძლებლობა, რაც ჩვენი, ოპოზიციის 
მთავარი მიზანია, ამას შევძლებთ არა ერთი ვადამდელი 
არჩევნებით, არამედ, სამუდამოდ, სისტემის შეცვლით, 
რომელიც არც ერთ ხელისუფლებას აღარ მისცემს იმის 
შესაძლებლობას, რომ სრულად ჩაიგდოს ხელში ხელი-
სუფლება, როგორც აქამდე, 30 წლის განმავლობაში იყო.

– ისე, დიდი ხანია, ოპოზიცია პროპორციულ საა-– ისე, დიდი ხანია, ოპოზიცია პროპორციულ საა-
რჩევნო სისტემას ითხოვს და როგორ ფიქრობთ, ახლა რჩევნო სისტემას ითხოვს და როგორ ფიქრობთ, ახლა 
რატომ აღარაა ეს საკითხი გადამწყვეტი?რატომ აღარაა ეს საკითხი გადამწყვეტი?

„არ მაქვს უფლება!“
„გირჩელი“ ვახო „გირჩელი“ ვახო 
მეგრელიშვილი მეგრელიშვილი 
საქმის საჯარო საქმის საჯარო 
გარჩევას ითხოვსგარჩევას ითხოვს

– ეს პროცესია, რომელშიც სხვადასხვა პარტია და 
ინტერესი იყო ჩართული. ვერ მოგახსენებთ სხვა პა-
რტიების მოტივაციის შესახებ, მაგრამ ხომ გვესმის, 
რომ მართლა ყველა, ძალიან რთულ მდგომარეობაში 
ვართ? ქვეყანაში მძიმე ვითარებაა, პოლიტიკური სი-
ტუაცია კრიზისულია და თუ გვინდა, რომ მოვძებნოთ 
ისეთი რამ, თავის წონითა და მასშტაბით, იქნება არა-
ნაკლები, ვიდრე ვადამდელი არჩევნებია, ასეთი თემა 
რა არის? – ძალაუფლების დათმობის თვალსაზრისით, 
ესაა ბუნებრივბარიერიანი პროპორციული სისტემა. თუ 
ვინმეს აქვს ამის საწინააღმდეგო არგუმენტი, მოდით, 
ესეც საჯაროდ გავარჩიოთ. მნიშვნელოვანია, რომ 
დისკუსია დავიწყეთ.

– „ქართული ოცნება“ დიდი ხანია საუბრობს, რომ – „ქართული ოცნება“ დიდი ხანია საუბრობს, რომ 
ე.წ. რადიკალურ ოპოზიციაში არის რამდენიმე დეპუტა-ე.წ. რადიკალურ ოპოზიციაში არის რამდენიმე დეპუტა-
ტი, რომელთაც პარლამენტში შესვლა უნდათ, თუმცა ტი, რომელთაც პარლამენტში შესვლა უნდათ, თუმცა 
პარტია ამის უფლებას არ აძლევს. თქვენ როცა იმ 13 პარტია ამის უფლებას არ აძლევს. თქვენ როცა იმ 13 
ადამიანის შესვლაზე საუბრობთ, გაქვთ კონკრეტული ადამიანის შესვლაზე საუბრობთ, გაქვთ კონკრეტული 
საფუძველი ამის სათქმელად? რომელიმე მათგანი გე-საფუძველი ამის სათქმელად? რომელიმე მათგანი გე-
უბნებათ, რომ უნდათ შემოსვლა?უბნებათ, რომ უნდათ შემოსვლა?

– არ მაქვს უფლება და არც იქნება სწორი, რომ სხვა 
პარტიის შიდა საქმეებზე დავიწყო ჭორაობა, მაგრამ 
როდესაც მთელი ეს თვეები, „ლელოს“ ოფისში მიმდინა-
რეობდა მოლაპარაკებები, სულ მქონდა ურთიერთობა 
ჩემს კოლეგებთან და კარგად ვიცი მათი დამოკიდე-
ბულება და წარმოდგენები, ასევე, ვიცი, პარტიული 
გადაწყვეტილებები რას ნიშნავს. შესაბამისად, ჩემი 
იმედი უფრო ადამიანურ ურთიერთობას ემყარება, 
ვიდრე იმას, რომ რომელიღაც პარტია მართლაც... ისე, 
საერთოდ არ მჯერა, რომ საქართველოში პარტიები 
არსებობენ იმ გაგებით, რა გაგებითაც, მაგალითად, 
დასავლეთშია. წარმოიდგინეთ, 36-მა ადამიანმა მოი-
პოვა მანდატი „ნაციონალურ მოძრაობაში“, ხომ იცით, 
რამდენად განსხვავებული ხალხია მათ შორის და რო-
გორ შეიძლება, რომ მათგან ყველა ერთ აზრზე იყოს?

– გასაგებია, მაგრამ ამ 36 ადამიანიდან, რომელიმეს – გასაგებია, მაგრამ ამ 36 ადამიანიდან, რომელიმეს 
თქვენთვის უთქვამს, რომ უნდა პარლამენტში შესვლა?თქვენთვის უთქვამს, რომ უნდა პარლამენტში შესვლა?

– მაგას არ დაგიდასტურებთ, მაგრამ გეუბნებით, 
რომ არ შეიძლება, ყველას ერთნაირი განწყობა ჰქო-
ნდეს. მაგალითად, პარტია „ლელო“ ახლა შეიქმნა და 
პარლამენტში შეიძლება ისეთი შედეგი ვერ მიიღო, 
როგორც უნდოდათ, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, 
რომ მილიონერები ქუჩაში რევოლუციას აწყობენ – 
ცოტა რთული წარმოსადგენია. კრიზისია ქვეყანაში და 
არის გეგმა, როგორ უნდა გამოვიდეთ აქედან? საჭიროა, 
რამე მოვიფიქროთ. ვაპირებთ, ოპოზიციასთან ვილა-
პარაკოთ ამ საკითხზე, ოღონდ ამისთვის, ჩვენთვის 
მთავარი ხელშემწყობი იქნება ხელისუფლების ნათელი, 
მკაფიო პოზიცია. 

„ჰოთნიუსი“„ჰოთნიუსი“

შს მინისტრის მოადგილე ნინო ცაციაშვილი,  
ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი  

საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაში მონაწილეობდა
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ნინო ცაცი-

აშვილმა, ვიდეოკონფერენციის ფორმატით, მონაწილე-
ობა მიიღო ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორი-
სი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაში.

ონლაინ შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას, მინისტ-
რის მოადგილემ ხაზი გაუსვა უწყებების კომპლექსური 
მუშაობის როლს ნარკომანიასთან ბრძოლის მიმართუ-
ლებით და აღნიშნა, რომ ასეთი ფორმატი მნიშვნელო-
ვანი პროგრესის მიღწევის შესაძლებლობას იძლევა.

მინისტრის მოადგილემ ასევე აღნიშნა, რომ ნარკო-
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და დაბალანსებული, 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ნარკოპოლიტიკის 
გატარება, სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩე-
ბა და სამინისტროში გატარებული არაერთი სტრუქტურული რეფორმა, მიზნად ისახავს ნარკოდანაშაულთან 
ბრძოლის მიმართულებით არსებული გამოწვევების ეფექტიან გამკლავებას.

უწყებათაშორის სხდომის ფარგლებში, დამტკიცდა 2021-2022 წლების ანტინარკოტიკული სამოქმედო გეგმა. 
სხდომის ფარგლებში, ასევე წარდგენილ იქნა ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენციის 2021-2026 წლების 
ეროვნული სტრატეგიისა და ნარკოვითარების 2019 წლის ანგარიშის პროექტები.

პოლიციამ თბილისში, ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით 
თაღლითობის ბრალდებით, ორი პირი დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე-საბურთალოს მთავარი სამმა-
რთველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში, 
წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თაღლითობის ბრალდებით, ორი პირი – ანალო-
გიურ ფაქტზე წარსულში რამდენჯერმე მხილებული, 1992 წელს დაბადებული ზ.ჩ. და წარსულში თაღლითობის 
ბრალდებით ნასამართლევი, 1967 წელს დაბადებული ნ.ჯ., მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს.

დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 
ბრალდებულები მოქალაქეებს, სხვადასხვა თანხის გადახდის სანაცვლოდ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
გასამგზავრებელი ვიზის გაკეთებას პირდებოდნენ. ართმევდნენ ფულს მოქალაქეებს და შემდგომ წყვეტდნენ 
მათთან კავშირს. ზ.ჩ და ნ.ჯ. მთლიანობაში, დაახლოებით, 145 000 ლარის ოდენობის თანხას თაღლითურად 
დაეუფლნენ. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ და 
მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს, რაც წინასწარი შეთანხმებით, ჯგუფის მიერ ჩადენილ დიდი 
ოდენობით თაღლითობას გულისხმობს.
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„საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში, დიდებულ 
ბაღში დგას სასახლე, სადაც საქართველოს უმდიდრესი 
ადამიანი, ბადრი პატარკაციშვილი ცხოვრობს. იქვეა 
მისი ოფისიც. ბადრი პატარკაციშვილს, რომელსაც, 
უბრალოდ, ბადრის ეძახიან, საინტერესო ბიოგრაფია 
აქვს.

მულტიმილიარდერი ბიზნესმენი, დღევანდელი 
რუსეთის ისეთი წარმატებული კომპანიების დამაარ-
სებელ-პარტნიორი იყო, როგორებიცაა „სიბნეფტი“ 
(ამ ნავთობის კომპანიას, დღეს მილიარდერი, რომან 
აბრამოვიჩი აკონტროლებს), „რუსალი“ (ალუმინის 
გიგანტი), „ავტოვაზი“ (ქვეყნის უმსხვილესი მანქა-
ნათმწარმოებელი), „აეროფლოტი“ (პრივატიზებული 
ავიაკომპანია), რუსული ტელეკომპანიები: „ო-ერ-ტე“, 
„ტვ-6“ და ბევრი სხვა.

ელცინის მმართველობის პერიოდში, ბადრიმ პოლი-
ტიკური იდეები ბიზნესის რეალობაში გადაიტანა. მას 
შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი, 90-იანი 
წლების დემოკრატიულ რეფორმებს განუდგა, ბადრი 
იძულებული გახდა, 2001 წელს, სამშობლოსთვის შეე-
ფარებინა თავი.

ის საქართველოშიც ეწევა ბიზნესს და მის ფარგლებს 
გარეთაც. სხვადასხვა ქვეყანაში ინვესტიციებს დებს, 
ისრაელში დიდ შეწირულობებსა და საქველმოქმედო 
პროექტებს ახორციელებს.

რა აქვთ საერთო ბადრისა და პუტინის ავტოკრატულ 
რეჟიმს გამოქცეულ სხვა ბიზნესმენებს? – დამოუკი-
დებლობა, რასაც ვერ იტანს რუსეთის პრეზიდენტი. 
სწორედ პატარკაციშვილი გახდა ხელისუფლების 
ერთ-ერთი სამიზნე, თანაც მისი დევნის მიზეზი ეკო-
ნომიკური დანაშაულებები კი არ იყო, როგორც ამას 
კრემლი აცხადებს, არამედ ის, რომ ბიზნესმენი რუ-
სეთში, არასამთავრობო მასობრივი ინფორმაციების 
საშუალებათა დამკვიდრებისა და დემოკრატიისთვის 
იბრძოდა.

რუსეთის გფბ-ს თანამშრომლები უთვალთვალებენ 
ბიზნესმენის სასახლეს, მაგრამ მაინცდამაინც აქტი-
ურობას არ იჩენენ მის წინააღმდეგ. თანაც ბადრის 
საკუთარი დაცვა და საქართველოს უშიშროების ძალე-
ბიც იცავენ. სჯერა, რომ მოვა დრო, როცა პუტინთან 
დიალოგი ექნება.

ბიზნესმენი იხსენებს: „ – ესპანეთში ვისვენებდი, „ – ესპანეთში ვისვენებდი, 
უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა პუტინს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა პუტინს 
ჩემზე ჰკითხეს, ხომ არ დავაკავოთო. პრეზიდენტმა ჩემზე ჰკითხეს, ხომ არ დავაკავოთო. პრეზიდენტმა 
იკითხა, მარტო ისვენებსო? არა, ოჯახითო. პუტინმა იკითხა, მარტო ისვენებსო? არა, ოჯახითო. პუტინმა 
თქვა: თავი დაანებეთ, დაისვენოსო“.თქვა: თავი დაანებეთ, დაისვენოსო“.

პატარკაციშვილმა ბიზნესი 80-იანი წლების მიწუ-
რულს დაიწყო – გარდაქმნის ეპოქაში. ბადრი რუსეთში 
ავტომობილების წარმოების უმსხვილეს მწარმოებელ 
„ავტოვაზში“ თავის მეგობარს დაუკავშირდა, კავკასი-
აში ამ კომპანიის წარმომადგენლობა სთხოვა და მიიღო 
კიდეც, თუმცა ახლა აღიარებს, რომ მაშინ არაფერი 
გაეგებოდა ავტომობილების გაყიდვისა.

ბადრი პატარკაციშვილის 
გარდაცვალების 13-წლიანი საიდუმლო

რა შეიცვლებოდა ქართულ პოლიტიკაში, პირველი 
ქართველი ოლიგარქი დღეს ცოცხალი რომ იყოს

ის საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ის საქართველოს უახლოეს ისტორიაში 
პირველი ოლიგარქი იყო. ყოველ შემთხვევაში, პირველი ოლიგარქი იყო. ყოველ შემთხვევაში, 
სიტყვა „ოლიგარქის“ მნიშვნელობა ფართო სიტყვა „ოლიგარქის“ მნიშვნელობა ფართო 
საზოგადოებამ, სწორედ მას შემდეგ გაიგო, რაც საზოგადოებამ, სწორედ მას შემდეგ გაიგო, რაც 
ჩრდილეოთიდან საქართველოში დაბრუნდა ჩრდილეოთიდან საქართველოში დაბრუნდა 
და ჩვენებურ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ჩვენებურ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ 
თუ სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიურად თუ სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიურად 
ჩაერთო. საერთოდ, ლეგენდები, კრიმინალური ჩაერთო. საერთოდ, ლეგენდები, კრიმინალური 
თავგადასავლებისა არ იყოს, ოლიგარქული თავგადასავლებისა არ იყოს, ოლიგარქული 
ცხოვრების თანმდევია. შესაბამისად, მასზეც ცხოვრების თანმდევია. შესაბამისად, მასზეც 
უამრავი ლეგენდა არსებობდა და, სხვათა უამრავი ლეგენდა არსებობდა და, სხვათა 
შორის, ახლაც არსებობს. აი, მაგალითად, შორის, ახლაც არსებობს. აი, მაგალითად, 
ზოგი ამბობს, ცოცხალი რომ იყოს, ყველაფერი ზოგი ამბობს, ცოცხალი რომ იყოს, ყველაფერი 
სხვანაირად იქნებოდაო. ვინ იცის, ამ მოსაზრებაში სხვანაირად იქნებოდაო. ვინ იცის, ამ მოსაზრებაში 
ლოგიკა, იქნებ, მართლაც არის, მაგრამ ერთის ლოგიკა, იქნებ, მართლაც არის, მაგრამ ერთის 
გამორიცხვაც არ შეიძლება: ის რომ ცოცხალი გამორიცხვაც არ შეიძლება: ის რომ ცოცხალი 
იყოს, ნამდვილ „გოთ“-ს, უფრო სწორად, „გოთ“-ის იყოს, ნამდვილ „გოთ“-ს, უფრო სწორად, „გოთ“-ის 
ქართულ რიმეიკს ვნახავდით. რატომ? – ეს თემა ქართულ რიმეიკს ვნახავდით. რატომ? – ეს თემა 
ცოტა ქვემოთ განვავრცოთ, მანამდე კი თვალი ცოტა ქვემოთ განვავრცოთ, მანამდე კი თვალი 
ქართული პრესის არქივს გადავავლოთ.ქართული პრესის არქივს გადავავლოთ.

როცა კომუნისტურმა ეკონომიკამ დაშლა დაიწყო, მო-
სკოვიდან ბადრის პოლიტბიუროს წევრებიც კი ურეკა-
ვდნენ, რომლებსაც ძალზე სჭირდებოდათ საკუთარი 
ავტომობილებისთვის სათადარიგო ნაწილები. ბადრი 
მათ დაკვეთას ასრულებდა, კარგი ურთიერთობაც დაა-
მყარა მათთან, რომელიც 90-იან წლებამდე გაგრძელდა.

მაშინ გაიცნო 33 წლის მეცნიერი და მეწარმე ბო-
რის ბერეზოვსკი, რომელიც ფულს ეძებდა ბიზნესის 
დასაწყებად. ბერეზოვსკი და მისი მეუღლე თბილისში 
ჩაფრინდნენ პატარკაციშვილთან. მათმა მეგობრობამ 
რუსეთიც შეცვალა და დასაბამი მისცა ნავთობის, 
ალუმინის, ავტომობილების წარმოების ლიდერ კომპა-
ნიებს. დღეს კი მათ მიერ ჩამოყალიბებულ კომპანიებს, 
პუტინის მოკავშირე ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები 
დაპატრონებიან.

ბადრის, რომელსაც წელს 50 წელი უსრულდება, დიდი 
გავლენა აქვს რუსეთსა და საზღვარგარეთ. ის ცდილობს 
თავისი წვლილი შეიტანოს, როგორც საქართველოს 
საგარეო ურთიერთობების მოგვარებაში, ასევე, ქვეყნის 
შიგნით მდგომარეობის გაუმჯობესებაში.

უახლოესი ექვსი წლის მანძილზე, ბადრი 1 მლრდ 
დოლარის ჩადებას აპირებს უდიდესი პორტის მშენებ-
ლობაში. გარდა ამისა, იგი საქართველოს ოლიმპიური 
კომიტეტის თავმჯდომარეა“, – წერდა 2005 წელს, 
ერთ-ერთი ქართული ბეჭდური გამოცემა.

ზოგადად, ბადრის, იგივე არკადი პატარკაციშვილს, 
დიდი გეგმები მხოლოდ ბიზნესში კი არა, პოლიტიკა-
შიც ჰქონდა. ყოველ შემთხვევაში, იმთავითვე ყველამ 
იცოდა, რომ პარტია ახალი მემარჯვენეები, მან სწორედ 
იმიტომ შექმნა, რომ შევარდნაძის ხელისუფლებაზე 
გავლენა მოეპოვებინა. ამასთან, კულაურული ინფო-
რმაციით, ის ფულს სხვა ოპოზიციურ პარტიებშიც 
აბანდებდა. შესანიშნავი ურთიერთობა ჰქონდა „მოქა-
კვშირის“ ე.წ. ახალგაზრდულ, ესე იგი, სააკაშვილ-ჟვა-
ნიას ფრთასთან, თუმცა საბოლოოდ, როგორც შემდეგ 
განვითარებულმა მოვლენებმა ნათელჰყო, არკადის 
„ნაციონალებთან“ ანუ სააკაშვილის გუნდთან ურთი-
ერთობა დაეძაბა და ჟვანიას მიეკედლა.

ისე, თუ დავაკვირდებით, ყოფილი პრემიერისა არ 
იყოს, პატარკაციშვილიც თებერვალში აღესრულა – 

2008 წლის 12 თებერვალს, დილით, ქართული მედია 
ავრცელებს ცნობას, რომელშიც ნათქვამია:

„ლონდონში, საკუთარ სახლში, მოულოდნელად „ლონდონში, საკუთარ სახლში, მოულოდნელად 
გარდაიცვალა ცნობილი ბიზნესმენი ბადრი ბატარკა-გარდაიცვალა ცნობილი ბიზნესმენი ბადრი ბატარკა-
ციშვილი. წინასწარ გავრცელებული ცნობებით,ციშვილი. წინასწარ გავრცელებული ცნობებით,

რაც თავად პატარკაციშვილის ახლობლებმაც და-რაც თავად პატარკაციშვილის ახლობლებმაც და-
ადასტურეს, ბიზნესმენის სიკვდილის მიზეზი გულის ადასტურეს, ბიზნესმენის სიკვდილის მიზეზი გულის 
შეტევა გახდა ისე, რომ ექიმებმა მისთვის დახმარების შეტევა გახდა ისე, რომ ექიმებმა მისთვის დახმარების 
გაწევა ვერ შეძლეს. უფრო მეტი ბადრი პატარკაციშვი-გაწევა ვერ შეძლეს. უფრო მეტი ბადრი პატარკაციშვი-
ლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ექსპერტიზის ლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ექსპერტიზის 
ჩატარების შემდეგ გახდება ცნობილი“.ჩატარების შემდეგ გახდება ცნობილი“.

სხვათა შორის, თავიდანვე ითქვა, რომ პატარაკაციშვი-
ლი საკუთარი სიკვდილით არ მომკვდარა. ეს ეჭვი მისი 
გარდაცვალებისთანავე, ქართველმა პოლიტიკოსებმაც 
გაიზიარეს. ასე, მაგალითად, ქართული დასის ლიდერმა, 
ჯონდი ბაღათრიამ მედიას სიტყვა-სიტყვით უთხრა: 
„ეჭვი, რომ ბადრი პატარკაციშვილი თავისი სიკვდილით „ეჭვი, რომ ბადრი პატარკაციშვილი თავისი სიკვდილით 
არ არის გარდაცვლილი, სავსებით ლეგიტიმურია“.არ არის გარდაცვლილი, სავსებით ლეგიტიმურია“.

დღევანდელმა პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილ-
მა, რომელიც მაშინ ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული, 
ერთიანი ეროვნული საბჭოს წევრი გახლდათ, თქვა:

„დღეს ყველამ ვიცით, რომ გულით არავინ აღარ „დღეს ყველამ ვიცით, რომ გულით არავინ აღარ 
კვდება, მეტადრე, განვითარებულ ქვეყნებში და მეტად-კვდება, მეტადრე, განვითარებულ ქვეყნებში და მეტად-
რე, ლონდონში, სადაც ძალიან ადვილია გადაარჩინო რე, ლონდონში, სადაც ძალიან ადვილია გადაარჩინო 
ადამიანი“.ადამიანი“.

მოკლეს თუ არა ბადრი პატარკაციშვილი? – ამ 
თემაზე ეჭვი, მისი გარდაცვალებიდან 13 წლის მერეც 
არსებობს. იმის არგუმენტები კი, რომ ეს ბუნებრვი სი-
კვდილი არ ყოფილა, საკმარისზე მეტია და აი, რატომ:

დავიწყოთ იმით, რომ 2007 წლის ნოემბრის აქციებზე, 
პატარკაციშვილი ღიად გამოჩნდა და განაცხადა, რომ 
პოლიტიკურ ბრძოლას იწყებდა:

„დღეს სპეციალურად ჩამოვედი იმისათვის, რომ „დღეს სპეციალურად ჩამოვედი იმისათვის, რომ 
მეთქვა მადლობა ღმერთისთვის ამ ადგილიდან, რომ მეთქვა მადლობა ღმერთისთვის ამ ადგილიდან, რომ 
მან მომცა მე უფლება, ძნელბედობის ჟამს, ჩემი ხალხის მან მომცა მე უფლება, ძნელბედობის ჟამს, ჩემი ხალხის 
გვერდით ვიდგე. ქართველმა ხალხმა დიდი ხნის წინ გვერდით ვიდგე. ქართველმა ხალხმა დიდი ხნის წინ 
დაამტკიცა, რომ ის არის ბრძენი ხალხი. რა თქმა უნდა, დაამტკიცა, რომ ის არის ბრძენი ხალხი. რა თქმა უნდა, 
ჩვენ დღეს ყველა, ვინც აქ ვართ, შეწუხებული ვართ ჩვენ დღეს ყველა, ვინც აქ ვართ, შეწუხებული ვართ 
იმით, რაც ქვეყანაში ხდება.იმით, რაც ქვეყანაში ხდება.

dasasruli me-4 gverdze
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ძალიან გთხოვთ, კიდევ ერთხელ დავამტკიცოთ ჩვენი ძალიან გთხოვთ, კიდევ ერთხელ დავამტკიცოთ ჩვენი 
სიბრძნე და კიდევ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკე-სიბრძნე და კიდევ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკე-
თოთ იმისთვის, რათა ხელისუფლება წამოვიდეს დია-თოთ იმისთვის, რათა ხელისუფლება წამოვიდეს დია-
ლოგზე და იმ პოლიტიკური გზით, რომელიც დიდი ხანია ლოგზე და იმ პოლიტიკური გზით, რომელიც დიდი ხანია 
დავგეგმეთ, მივაღწიოთ იმას, რომ ქვეყანაში მოვიდეს დავგეგმეთ, მივაღწიოთ იმას, რომ ქვეყანაში მოვიდეს 
ის ხელისუფლება, რომელიც ხალხის ხელისუფლებაა.ის ხელისუფლება, რომელიც ხალხის ხელისუფლებაა.

დღეს, ყველაზე ნაკლებად, ქვეყანას სჭირდება ბელა-დღეს, ყველაზე ნაკლებად, ქვეყანას სჭირდება ბელა-
დები. ჩვენ რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ გვეძლევა დები. ჩვენ რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ გვეძლევა 
საშუალება, გამოვხატოთ ჩვენი აზრი და ჩვენ გვინდა საშუალება, გამოვხატოთ ჩვენი აზრი და ჩვენ გვინდა 
ეს აზრი გამოვხატოთ კონსტიტუციურად, ამიტომ ჩემი ეს აზრი გამოვხატოთ კონსტიტუციურად, ამიტომ ჩემი 
მოთხოვნა უერთდება იმ მოთხოვნას, რომელიც კონ-მოთხოვნა უერთდება იმ მოთხოვნას, რომელიც კონ-
სტიტუციურ ვადებში არჩევნების დანიშვნას ითხოვს. სტიტუციურ ვადებში არჩევნების დანიშვნას ითხოვს. 
ნამდვილად არ ვარ ადამიანი, რომელსაც დიდი გა-ნამდვილად არ ვარ ადამიანი, რომელსაც დიდი გა-
მოცდილება აქვს მიტინგებში მონაწილეობის მიღების, მოცდილება აქვს მიტინგებში მონაწილეობის მიღების, 
მაგრამ ჩემი დღევანდელი აქ მოსვლა გამოიწვია იმან, მაგრამ ჩემი დღევანდელი აქ მოსვლა გამოიწვია იმან, 
რომ თქვენთვის თვალებში ჩამეხედა და მეთქვა: ხალხო, რომ თქვენთვის თვალებში ჩამეხედა და მეთქვა: ხალხო, 
თუკი ბადრი პატარკაციშვილს აქვს რაიმე ამბიცია, ეს თუკი ბადრი პატარკაციშვილს აქვს რაიმე ამბიცია, ეს 
არის ამბიცია, იყოს ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ქართველი, არის ამბიცია, იყოს ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ქართველი, 
ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც ამ ქვეყანაში რეალუ-ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც ამ ქვეყანაში რეალუ-
რად გაბრწყინებულ, აღორძინებულ, გაერთიანებულ რად გაბრწყინებულ, აღორძინებულ, გაერთიანებულ 
საქართველოს ააშენებს. საქართველოს ააშენებს. 

არ არის იმაზე დიდი თანამდებობა, ვიდრე თანამდე-არ არის იმაზე დიდი თანამდებობა, ვიდრე თანამდე-
ბობა, იყო რიგითი ჯარისკაცი შენი ქვეყნის მოსახლე-ბობა, იყო რიგითი ჯარისკაცი შენი ქვეყნის მოსახლე-
ობას შორის. მე არ მჭირდება არავითარი თანამდებობა ობას შორის. მე არ მჭირდება არავითარი თანამდებობა 
ამ ქვეყანაში. გარდა ამისა, მიმაჩნია, რომ გვეყოფა სი-ამ ქვეყანაში. გარდა ამისა, მიმაჩნია, რომ გვეყოფა სი-
ბრძნე იმისთვის, რათა პოლიტიკურად მოვაგვაროთ ყო-ბრძნე იმისთვის, რათა პოლიტიკურად მოვაგვაროთ ყო-
ველგვარი პრობლემა. საქართველოს გაბრწყინდება“.ველგვარი პრობლემა. საქართველოს გაბრწყინდება“.

ამ საჯარო განცხადების შემდეგ, პატარკაციშვილი 
ქვეყნის გაბრწყინებისთვის ბრძოლაში ღიად ერთვება, 
რაც იმას ნიშნავს, რომ 2008 წლის იანვრისთვის და-
ნიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, 
კანდიდატის სახით იღებს, თუმცა აღმოჩნდება, რომ 
ყოფილი თანამოაზრეები ღალატობენ. აი, მაგალითად, 
ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც მანამდე ბადრის გარე-
მოცვად ითვლებოდა, პრეზიდენტობის კანდიდატად 
რეგისტრირდება. მაშინვე ჩნდება ეჭვი, რომ ეს ნაბიჯი 
საკაშვილის გარემოცვასთან შეთანხმებით გადაიდგა. 
მერე, წლები რომ გავა, „უცნობი“ დაადასტურებს, რომ 

დიახ, მის ოჯახს სააკაშვილთან კომუნიკაცია ჰქონდა.
ერთი სიტყვით, ბადრი პატარკაციშვილი, რომელიც 

პუტინის კლანჭებს გადაურჩა, ქართულ პოლიტინტ-
რიგებში მარცხდება და ქვეყნიდან მიდის. ის, ალბათ, 
დარწმუნებული იყო, რომ ლონდონში არაფერი დაე-
მუქრებოდა, მაგრამ... სწორდ ნისლიან ალბიონზე აღეს-
რულა, თანაც სრულიად ჯანმრთელი და საღსალამათი.

 ვის აწყობდა პატარკაციშვილის სიკვდილი? – ამაზე 
მარჩიელობა არ ღირს, თუმცა ფაქტია: ის ცდილობდა, 
რომ მძლავრი ოპოზიციური გაერთიანება შეექმნა, 
რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლებას დაამხობდა. 
სხვათა შორის, ამის შესახებ მისი გარემოცვის წევრებმა 
საუბარი, ტრაგიკული 12 თებერვლის შემდეგ, ღიად 
დაიწყეს. თუ ეს ინფორმაცია მართალია, მაშინ, რატომ 
არ უნდა დავუშვათ, რომ პატარკაციშვილის გეგმების 
შესახებ იქ გაიგეს, სადაც არ უნდა გაეგოთ და... მოხდა 
ის, რაც მოხდა.

ისე, ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ხელისუფლების 
შეცვლის შემდეგ, გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახი 
ახალ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას დაამყარებ-
და, რადგან იმთავითვე დადიოდა ხმა, რომ პატარკა-
ციშვილსა და „ოცნების“ დამფუძნებელს ნელ-თბილი 
ურთერთობა ჰქონდათ, თუმცა ბადრის „იმედი“, დღეს, 
დაუფარავად პროსახელისუფლებო ტელევიზიაა. ჩვენ-
ში დარჩეს და, ისიც უცნაურია, რომ „იმედი“ იყიდება 
ანუ გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახი ტელევიზიაზე 
უარს ამბობს. რა არის ამის მიზეზი? – ეს პატარკაციშვი-
ლის ქეისში, კიდევ ერთი რიტორიკული კითხვაა.

საერთოდ, პატარკაციშვილის გარშემო უამრავი კი-
თხვაა, რომელზეც პასუხი ჩვენ, რიგით მოკვდავებს არ 
გვაქვს და ალბათ, ვერასოდეს გავიგებთ... შესაბამისად, 
არ ვიცით, რა შეიცვლებოდა ქართულ პოლიტიკაში, 
პირველი ქართველი ბიზნესმენი ცოცხალი რომ იყოს...   
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ბადრი პატარკაციშვილის 
გარდაცვალების 13-წლიანი საიდუმლო

შს მინისტრმა მომსახურების სააგენტოს რუსთავის ცენტრალური 
დეპარტამენტის განახლებული შენობა დაათვალიერა

შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ვახტანგ გომე-
ლაურმა, მოადგილესთან, გიორგი ბუთხუზთან 
ერთად, მომსახურების სააგენტოს რუსთავის 
ცენტრალური დეპარტამენტის განახლებული 
შენობა დაათვალიერა. მომსახურების სააგე-
ნტოს დირექტორმა, ბესიკ ტეფნაძემ სტუმრებს 
მიმდინარე სიახლეები გააცნო და განახლებული 
ინფრასტრუქტურა დაათვალიერებინა.

რუსთავის ცენტრალური დეპარტამენტის 
განახლებული, თანამედროვე დიზაინის შენობა 
უახლესი ტექნიკითა და ინვენტარითაა აღჭუ-
რვილი. შენობის ინფრასტრუქტურა კეთილმო-
წყობილია და შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთა საჭიროებებზე სრულად არის 
მორგებული.

1 თებერვლიდან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 
მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები კომ-
ფორტული, თანამედროვე და მაღალი ხარისხის 
სამუშაო ფორმებით განაგრძობენ საქმიანობას.

ვახტანგ გომელაურმა რუსთავის საგამოცდო პრაქტიკული მოედანი და ახალი მოდელის თანამედროვე GPS 
სისტემით აღჭურვილი SKODA RAPID-ის საგამოცდო სატრანსპორტო საშუალებები დაათვალიერა.

მომსახურების სააგენტოს რუსთავისა და გორის სტრუქტურულ ერთეულებში საგამოცდო მანქანების ავტო-
პარკი განახლდა.

1 თებერვლიდან, მართვის უფლების მიღების მსურველები „B“ კატეგორიის პრაქტიკულ გამოცდას თანამე-
დროვე GPS სისტემით აღჭურვილი, SKODA RAPID-ის მოდელის სატრანსპორტო საშუალებებით აბარებენ, ხოლო 
საქართველოს მასშტაბით, სხვა სტრუქტურულ ერთეულებში გამოცდები კვლავ SHKODA FABIA-ს მოდელის 
მანქანით ჩაბარდება. 2021 წლის განმავლობაში, მანქანები ეტაპობრივად, მთელი საქართველოს მასშტაბით 
ჩანაცვლდება.

გარდა ამისა, 1 თებერვლიდან, მომსახურების სააგენტოს გორის სტრუქტურულ ერთეულში, მოქალაქეები 
„B“ კატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდას ახალ საგამოცდო-პრაქტიკულ მოედანზე 
აბარებენ, ქუთაისის მომსახურების ცენტრში კი „C1“, „C“, „D1“, „D“, „C1E“, „D1E“, „CE“ და „DE“ კატეგორიე-
ბისთვის განკუთვნილი ახალი პრაქტიკული-საგამოცდო მოედანი მოეწყო.

საქართველოს ტერიტორიულ 
წყლებში, ამერიკის 

შეერთებული შტატების 
სამხედრო-საზღვაო ძალების 

ხომალდი „დონალდ კუკი“ 
შემოვიდა

საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, ამერიკის 
შეერთებული შტატების სამხედრო-საზღვაო ძალების 
ხომალდი „დონალდ კუკი“ (USS Donald Cook – DDG-75) 
შემოვიდა. ბათუმის პორტში, ხომალდს საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის 
სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი, პირვე-
ლი რანგის კაპიტანი, რამაზ პაპიძე და ამავე დეპარტა-
მენტის წარმომადგენლები დახვდნენ.

ვიზიტი აშშ-სა და საქართველოს შორის საზღვაო 
სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცებას ემსახურება.

ხომალდის ვიზიტი საქართველოში, ჯანდაცვის მსო-
ფლიო ორგანიზაციისა და დაავადებათა კონტროლის 
ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების სრული დაცვით 
ხორციელდება. COVID-19-ის შესაძლო გავრცელების 
პრევენციის მიზნით, შეხვედრები დისტანციურად, ვი-
დეო-კონფერენციის ფორმატში გაიმართება.

Arleigh Burke-ს კლასის მართვადი სარაკეტო გამანა-
დგურებელი „დონალდ კუკი“, აშშ-ის მეექვსე ფლოტის 
ოპერაციების სამოქმედო არეალში, სხვადასხვა მისიაში 
მონაწილეობს და ხელს უწყობს შავი ზღვის რეგიონის 
საზღვაო უსაფრთხოების დაცვასა და ნატოს ოპერაცი-
ებისა და მისიების მხარდაჭერას.

„დონალდ კუკმა“ საქართველოს ტერიტორიული 
წყლები 6 თებერვალს, საქართველოს სანაპირო და-
ცვასთან ერთად დაგეგმილი სწავლების დასრულების 
შემდეგ დატოვა.
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– მოდი, რეალისტურად შევხედოთ – პატრიარქის 
თეორიული გადაყენება შეუძლებელია, თუ თვითონ 
არ თქვა, გადავდგებიო ანუ ეს თავად უნდა უნდოდეს, 
გადაყენება ძალისმიერი მეთოდებით შეუძლებელია. 
მეორე მხრივ, რაც ბრალდების სახით, მეუფე პეტრემ 
წაუყენა, თუ სინოდზე ეს ბრალდება იქნება განხილული 
და დაუდასტურდება კიდეც – ის მოწმეები მოვლენ, 
რომლებიც ამბობენ, რომ იყვნენ მსხვერპლნი, მაშინ 
სინოდს შეუძლია, განკვეთოს პატრიარქი და იქნება 
გადაყენებული. თუ არ დაუდასტურდება, მაშინ მეუფე 
პეტრე უნდა განკვეთონ.

– დიახ, ეს ინფორმაციაც გავრცელდა, რომ შესაძ-– დიახ, ეს ინფორმაციაც გავრცელდა, რომ შესაძ-
ლებელია, ხუთშაბათს, წმინდა სინოდმა მეუფე პეტრე ლებელია, ხუთშაბათს, წმინდა სინოდმა მეუფე პეტრე 
განკვეთოს...განკვეთოს...

– განკვეთა ასე არ ხდება – „მინდა და განვკეთავ“... 
ის პროცედურა უნდა ჩატარდეს, რაზეც ვისაუბრე, თან 
მეუფე პეტრეს გარეშე ეს შეუძლებელია – უნდა დაიბა-
რონ და მოსთხოვონ, რომ მოიყვანოს მოწმეები, ვისზეც 
ლაპარაკობდა და დაამტკიცოს. თუ ვერ დაამტკიცებს, 
ამ შემთხვევაში, შეიძლება, საუბარი განკვეთაზე იყოს. 

– თქვენი ინფორმაციით, სინოდზე ეს საკითხი იქნება თქვენი ინფორმაციით, სინოდზე ეს საკითხი იქნება 
განხილული?განხილული?

– ჩვენ გვინდა, რომ ეს საკითხი 
სინოდის მიერ იყოს განხილვის საგა-
ნი, მაგრამ მეორე საკითხია სინოდის 
წევრების ანუ მღვდელმთავრების 
გამორჩევა – ვინ შეიძლება, მხარს 
უჭერდეს შიოს, რომელიც მოსაყ-
დრედ ვიღაცების სურვილის დონე-
ზეა დანიშნული და ეს უკანონობაა. 
საეკლესიო კანონმდებლობით, მათ 
შორის, მართვა-გამგეობის დებულე-
ბით, რაც საქართველოს ეკლესიაში 
გვაქვს, ეს შეუძლებელია. არ აქვთ 
უფლება, მით უმეტეს, პატრიარქს, 
რომ გამოსულიყო და ეთქვა, მოსაყ-
დრე დავინიშნეო. მარტო ამის გამო 
შეიძლებოდა პატრიარქის განკვეთა, 
სხვა თუ არაფერი. სინოდი არაა პრი-
ვატული სახლი, როცა მინდა, რემო-
ნტს ჩავატარებ, ვისაც მინდა, გავა-
სახლებ ან მოვიყვან და დავნიშნავო.

– ზემოხსენებულზემოხსენებულ განცხადებაში წერია, რომ კომპრო-განცხადებაში წერია, რომ კომპრო-
მატებს წაუყენებენ პატრიარქს. რომელ კომპრომატებ-მატებს წაუყენებენ პატრიარქს. რომელ კომპრომატებ-
ზე შეიძლება იყოს საუბარი?ზე შეიძლება იყოს საუბარი?

– თუ ვინმე ასე ამბობს, კომპრომატი ცოცხალი 
მოწმეებია იმ საქმეში, სადაც პატრიარქი ფიგურირე-
ბს. სინოდის წევრს რა დაინტერესება უნდა ჰქონოდა, 
რომ გამოვიდა და ეს თქვა? შეიძლება, ეს საზოგადოე-
ბისთვის მტკივნეული იყოს, მაგრამ საეკლესიო წესისა 
და კანონმდებლობის  მიხედვით, ეს ნორმალური პრო-
ცედურაა. არავინ არავის სექსუალურ ცხოვრებას არ 
განიხილავს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ კანონმდებლობაა, 
რომელიც მოითხოვს: თუ სასულიერო პირები იმ წესებს 
არღვევენ, რასაც ნებაყოფლობით ემორჩილებიან და 
როცა ეკურთხებიან, იციან, რომ ეს მთავარი კანონია, 
სწორედ ეს იწვევს განკვეთას. 

– ესე იგი, ელოდებით, რომ სინოდზე, მეუფე პეტრეს – ესე იგი, ელოდებით, რომ სინოდზე, მეუფე პეტრეს 

მიერ წაყენებული ბრალდება განიხილონ?მიერ წაყენებული ბრალდება განიხილონ?
– მეუფე პეტრეს გარეშე ეს შეუძლებელია. 
– ანუ, შესაძლოა, საეკლესიო სასამართლო გაიმა-ანუ, შესაძლოა, საეკლესიო სასამართლო გაიმა-

რთოს?რთოს?
– რეალურად ასეა ანუ სინოდზე უნდა მოხდეს ამ 

თემის განხილვა. შეეძლოთ, პროცედურა მანამდეც 
დაეწყოთ, სანამ სინოდის კრება ჩაინიშნებოდა, 12 
ეპისკოპოსი გამოეყოთ და მათ ემსჯელათ, მოწმეები 
დაეკითხათ, ოქმები შეედგინათ და მერე იძულებულნი 
იქნებოდნენ, ყველაფერი ეს, სინოდზე წარედგინათ. 

– მეუფე პეტრემ სკანდალური განცხადება დიდი ხნის – მეუფე პეტრემ სკანდალური განცხადება დიდი ხნის 
წინ გააკეთა და საინტერესოა, ეს საკითხი ახლა რატომ წინ გააკეთა და საინტერესოა, ეს საკითხი ახლა რატომ 
გააქტიურდა? გააქტიურდა? 

– ერთია, რომ წაუყენა ბრალი, მაგრამ მეორეა, რომ 
არავის განუხილავს. 

– გასაგებია, მაგრამ ახლა ვის წინააღმდეგ შეიძლება – გასაგებია, მაგრამ ახლა ვის წინააღმდეგ შეიძლება 
აგორდეს ეს თემა – პატრიარქის თუ აგორდეს ეს თემა – პატრიარქის თუ 
მეუფე პეტრეს?მეუფე პეტრეს?

– არავინ არავის წინააღმდეგ არაა. 
აქ ერთადერთი ფაქტორია, რომ 
ადამიანებმა ერთხელ და სამუდამოდ 
გაიაზრონ, დაძველებული საკითხე-
ბი ეკლესიაში არ არსებობს. მასე 
მაცხოვარსაც წაუყენეს ბრალდება 
და ჯვარცმა მოხდა. მაგალითად, 
სტალინს ძალა-უფლება ჰქონდა, 
მაგრამ ხოცავდა ყველას და ისტო-
რიას შემორჩა, როგორც სტალინი 
ანუ ძალა-უფლება არ ნიშნავს, რომ 
დღეს თუ შენ ძალმომრეობით ვი-
ღაცას სძლევ, ისტორია მაინცდა-
მაინც სწორ ხაზზე დაგაყენებს. ეს 
ჩვენთვის არ ყოფილა ერთი დღის 
საგანი, ეს იყო პროცედურა, რომე-
ლიც უნდა განხილულიყო და სანამ 
არ განიხილება, მანამდე დარჩება 
ღია საკითხად.

„სინოდს პატრიარქის განკვეთა შეუძლია!“

რა მიზნით იკრიბებიან 
11 თებერვალს 

მღვდელმთავრები და რა 
ინფორმაცია აქვს  

ბერ-მონაზონ ანდრია 
სარიას – სკანდალის 
უცნობი დეტალები

„რელიგიურ ექსპერტთა ასოციაცია“ სკანდალურ „რელიგიურ ექსპერტთა ასოციაცია“ სკანდალურ 
განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, 
რომ 11 თებერვალს, წმინდა სინოდის სხდომაზე, რომ 11 თებერვალს, წმინდა სინოდის სხდომაზე, 
პატრიარქ ილია მეორის გადაყენება და მოსაყდრე პატრიარქ ილია მეორის გადაყენება და მოსაყდრე 
შიოს აღსაყდრება იგეგმება. ექსპერტები, შიოს აღსაყდრება იგეგმება. ექსპერტები, 
კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით, კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით, 
აღნიშნავენ, რომ შესაძლოა, პატრიარქს გარკვეული აღნიშნავენ, რომ შესაძლოა, პატრიარქს გარკვეული 
კომპრომატები წაუყენონ და ტახტს ამ გზით კომპრომატები წაუყენონ და ტახტს ამ გზით 
ჩამოაცილონ. ექსპერტები, ასევე, იუწყებიან, რომ ჩამოაცილონ. ექსპერტები, ასევე, იუწყებიან, რომ 
ყველაფერ ამის უკან რუსული ინტერესი დგას. ყველაფერ ამის უკან რუსული ინტერესი დგას. 
საპატრიარქო აღნიშნულ საკითხს უარყოფს, საპატრიარქო აღნიშნულ საკითხს უარყოფს, 
პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე აცხადებს, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე აცხადებს, 
რომ გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა: „ეს რომ გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა: „ეს 
ნამდვილად არ შეესაბამება სიმართლეს და არ ნამდვილად არ შეესაბამება სიმართლეს და არ 
შეიძლება ამაზე საუბარი ასე, ძალიან გთხოვთ, შეიძლება ამაზე საუბარი ასე, ძალიან გთხოვთ, 
ასეთი განცხადებებით არ იხელმძღვანელოთ, უნდა ასეთი განცხადებებით არ იხელმძღვანელოთ, უნდა 
იხელმძღვანელოთ ყოველთვის იმ პოზიციით, რაც იხელმძღვანელოთ ყოველთვის იმ პოზიციით, რაც 
საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიციაა“.საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიციაა“.
არის თუ არა „რელიგიურ ექსპერტთა ასოციაციის“ არის თუ არა „რელიგიურ ექსპერტთა ასოციაციის“ 
მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლე? მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლე? 
– „ვერსია“ მღდელ-მონაზონ – „ვერსია“ მღდელ-მონაზონ ანდრია სარიასანდრია სარიას  
ესაუბრა, რომელიც აღნიშნული ასოციაციის წევრი ესაუბრა, რომელიც აღნიშნული ასოციაციის წევრი 
არ გახლავთ, თუმცა ვარაუდობს, რომ, შესაძლოა, არ გახლავთ, თუმცა ვარაუდობს, რომ, შესაძლოა, 
წმინდა სინოდის მიერ განხილვის მთავარი თემა წმინდა სინოდის მიერ განხილვის მთავარი თემა 
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– სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ამბავი ნაკლებად 
მაღელვებს.

– რატომ?– რატომ?
– 12 წელია, კულტურის სამინისტროში ფეხი არ შემი-

დგამს და მინისტრი ვინ იქნება, სულ არ მაინტერესებს...
– შეიძლება, თუმცა თქვენი, როგორც კულტურის – შეიძლება, თუმცა თქვენი, როგორც კულტურის 

სფეროს წარმომადგენლის აზრი მნიშვნელოვანია. სფეროს წარმომადგენლის აზრი მნიშვნელოვანია. 
ჰოდა, ბატონო გია, რას ფიქრობთ, წულუკიანი როგორი ჰოდა, ბატონო გია, რას ფიქრობთ, წულუკიანი როგორი 
მინისტრი იქნება?მინისტრი იქნება?

– ცუდი და ჩამოქცეული ქვეყნის კულტურის სიმბო-
ლური მინისტრი იქნება.

– თუ წულუკიანი ცუდი მინისტრი იქნება, თქვენი – თუ წულუკიანი ცუდი მინისტრი იქნება, თქვენი 
აზრით, ხელისუფლებამ რატომ გადაწყვიტა, რომ კულ-აზრით, ხელისუფლებამ რატომ გადაწყვიტა, რომ კულ-
ტურის მინისტრად სწორედ ის დანიშნოს?ტურის მინისტრად სწორედ ის დანიშნოს?

– კონტროლისთვის... მისთვის მთავრობაში ყოფნა 
უკეთესია, ვიდრე – პარლამენტში, რადგან მინისტრო-
ბასაა მიჩვეული, თან ცენზურა გაძლიერდება...

– ცენზურის რა გითხრათ, მაგრამ არ მგონია, წუ-– ცენზურის რა გითხრათ, მაგრამ არ მგონია, წუ-
ლუკიანი კულტურის სფეროს იცნობდეს – იურისტია ლუკიანი კულტურის სფეროს იცნობდეს – იურისტია 
და მისი საქმიანობა აქამდე კულტურისგან შორს იყო...და მისი საქმიანობა აქამდე კულტურისგან შორს იყო...

– ამასთან დაკავშირებით, ერთ რამეს გეტყვით: ვიცი, 
რომ თანამედროვე არტში რაღაცები იცის.

– ეს საიდან იცით?– ეს საიდან იცით?
– იქ, სადაც მუშაობდა, ჩემი ახლობლებიც მუშაობ-

დნენ, სწავლობდნენ და ვიცი, რომ დადიოდა თანამე-
დროვე ხელოვნების გალერეებში და აქციებს ესწრებო-
და. ეს მის ახალგაზრდობაში ხდებოდა. ასე რომ, ეტყო-
ბა, გარკვეული ამბიცია აქვს, მაგრამ ეს სრულებითაც 
არაა საკმარისი, რომ სათავეში კულტურას ჩაუდგეს 
და პოლიტიკა წარმართოს. მით უმეტეს, რომ ეს სფერო 
საშინლად მიგდებულია და ათამაშებენ – როცა სჭირდე-
ბათ, დაკეტავენ, შეაერთებენ, გადმოაერთებენ და ა.შ.

ზოგადად, ეს ხელისუფლება კულტურას აგდებულად 
და ზედაპირულად  უყურებს. მოკლედ, ეს თეასთვის 
გაკეთებული სამინისტროა, მისი ამბიციების დასაკ-
მაყოფილებლად და თუ ცენზურის საშუალებითაც 
გააკონტროლებენ, ეგეც არ აწყენთ.

– კულტურის სამინისტროს მიმართ ასეთი დამოკი-– კულტურის სამინისტროს მიმართ ასეთი დამოკი-
დებულება ნორმალურია?დებულება ნორმალურია?

– კარგი იქნება, თუ ეკონომიკის ან თავდაცვის სამი-
ნისტროს შეუერთებენ და... არ გამიკვირდება.

– თეა წულუკიანი საზოგადოებას თავს მკვახე გამო-– თეა წულუკიანი საზოგადოებას თავს მკვახე გამო-
ნათქვამებით ამახსოვრებს. ასეთი ხისტი იმიჯის მქონე ნათქვამებით ამახსოვრებს. ასეთი ხისტი იმიჯის მქონე 
პოლიტიკოსი კულტურის მინისტრად ივარგებს?პოლიტიკოსი კულტურის მინისტრად ივარგებს?

– თავიდანვე გითხარით, შეუფერებელია-მეთქი, 
ვიმეორებ: პირადად ჩემთვის, გია ბუღაძისთვის, სუ-
ლერთია, ვინ იქნება კულტურის მინისტრი, ისედაც არ 
მაინტერესებს, რა იქნება ამ ბიუროკრატიულ სისტემაში 
იმიტომ, რომ არ ვენდობი, არ მომწონს, ვერ ვიგებ და 
ვერ ვხედავ, რა ფუნქცია აქვს. ახლა იქ დადგება მლიქ-
ვნელთა მთელი არმია, წარმოიდგინეთ, რა მოხდება, 
გული აგერევა, რომ შეხედავ და სულ მალე დაინახავთ, 
როგორ დადგება არმია, რომ თავი მოაწონოს ამ ქალს. 
ის კი ეცდება, რომ თავის ძალაუფლება მაქსიმალურად 
გამოიყენოს.

გარდა იმისა, რომ ეს სასაცილოა, ამაზრზენიცაა!
–  ისე, ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეუწყვიტა –  ისე, ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეუწყვიტა 

დაფინანსება კულტურის სფეროს ბევრ წარმომადგე-დაფინანსება კულტურის სფეროს ბევრ წარმომადგე-
ნელს... ამ ადამიანების პროტესტის „მოთოკვას“ ხომ არ ნელს... ამ ადამიანების პროტესტის „მოთოკვას“ ხომ არ 
ეცდება წულუკიანი?ეცდება წულუკიანი?

– რითი უნდა მოთოკოს, და-
ფინანსებას მისცემს, თუ უფრო 
მეტად აქცევს მონებად? ისი-
ნი სჭირდებოდა ბიძინას, თან 
მწერლებზე, მსახიობებსა და 
მომღერლებზე ანუ ძირითადად 
იმ ადამიანებზე იყო საუბარი, 
რომლებიც ჩანან, თორემ იქ არ 
ყოფილა არც ერთი მხატვარი, 
გარდა რუსიკო ფეტვიაშვილი-
სა, როგორც მახსოვს. ისეთი 
პირები იყვნენ, რომლებიც ჩანან 
იმიტომ, რომ მას სჭირდებოდა 
პოლიტიკური დივიდენდები და 
ემზადებოდა იმ საქმის „შესას-
რულებლად“, რომელიც „შეას-
რულა“. ეს იყო ინვესტიცია იმ 
პოლიტიკური დავალებისთვის, 
რომელიც მას უნდა შეესრულე-
ბინა ჩრდილოელი „ბატონის“ 
დავალებით. 

– ახლა თუ – ახლა თუ შეუწყდათ ეს დაფინანსება, მოვლენები შეუწყდათ ეს დაფინანსება, მოვლენები 
როგორ განვითარდება?როგორ განვითარდება?

– არც არაფერი, წავიდნენ უკვე ისინი, უმეტესობა 
ჩემზე უფროსი თაობის ადამიანები იყვნენ. მათ კი 
არა, როგორც ინფორმაცია მაქვს, რამდენიმე აქტიურ 
პარლამენტარსაც შეუწყვიტა დაფინანსება, რომელ-
საც ოფიციალურ ხელფასთან შედარებით, სამჯერ და 
ოთხჯერ მეტს უხდიდა. მათი ხელფასების ეს დანამატი 
დააკისრა იმ ბიზნესმენებს, რომლებიც მაჟორიტარული 
სიით, სამადლოდ შეიყვანა პარლამენტში. რეალურად, 
კორუფციული აღებ-მიცემობის „ჯიგრულ პონტში“ 
ვართ, რომელშიც ამ ქვეყანას მომავალი არ ექნება და 
ვიქნებით მაჩანჩალა!

კულტურაზე ასეთ დამოკიდებულებას მე კი ირონიით 
ვუყურებ, მაგრამ ეს მწარე ირონიაა!

კიდევ ერთხელ, ხაზს ვუსვამ: 12 წელია, კულტურის 
სამინისტროსკენ არც გამიხედავს და არც ვაპირებ, გა-
ვიხედო, თუმცა ისიც კარგად ვიცი, როგორია ხელოვან 
ადამიანთა მდგომარეობა და... ნახავთ, როგორ დადგება 
მლიქვნელთა რიგები...

– ისე, პეტიცია შეიქმნა და დიდი პროტესტი გამოი-– ისე, პეტიცია შეიქმნა და დიდი პროტესტი გამოი-
წვია ამ საკითხმა. ელოდებით, რომ ამ ფონზე, წულუ-წვია ამ საკითხმა. ელოდებით, რომ ამ ფონზე, წულუ-
კიანმა მინისტრობაზე უარი თქვას?კიანმა მინისტრობაზე უარი თქვას?

– არაა გამორიცხული, მაგრამ უკან ამათ გამო კი 
არ დაიხევს, არამედ, იმ ევროპელი, საქართველოზე 
მომუშავე ადამიანების რეაქციის გამო, რადგან, ფაქტო-
ბრივად, თავი მოიჭრა, შეირცხვინა...

– ნიკა გვარამიას ნომრის გამოქვეყნებას გულისხმო-ნიკა გვარამიას ნომრის გამოქვეყნებას გულისხმო-
ბთ?ბთ?

– დიახ, რა თქმა უნდა, ეს წარმოუდგენელი ზეუკულ-
ტურობის გამოვლენაა, რაც მისგან არ გამკვირვებია. 
პირადად მე, მასთან არაფერი მაინტერესებს, არც 
არაფერი მიმიღია და არც ვაპირებ, მაგრამ მეცოდება 
ეს ქვეყანა, მეტი არაფერი. 

მაქვს ინფორმაცია, რომ რამდენიმე კანდიდატურას 
განიხილავდნენ კულტურის მინისტრის თანამდებო-
ბაზე. საუბარი იყო გოგა ხაინდრავაზე, ნუკრი ქანთა-
რიასა და ელისო ბოლქვაძეზეც, თუმცა გამოკვეთილი 
ლიდერი წულუკიანია. თავად განსაზღვრეთ, რომელი, 
რომელს სჯობს... ეს კიდევ ერთი ნიშანია, რა დღეშია 
ქვეყანა! 

„თეა წულუკიანის მინისტრობით, 
კულტურაში ცენზურა გაძლიერდება!“

„მალე დაინახავთ, როგორ დადგება არმია, რომ ამ ქალს 
თავი მოაწონოს!“ – გია ბუღაძის სკანდალური ინტერვიუ

პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და 
კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, თეა კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, თეა 
წულუკიანი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში წულუკიანი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში 
ბრუნდება – კულუარული ინფორმაციით, ის ბრუნდება – კულუარული ინფორმაციით, ის 
შესაძლოა, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ შესაძლოა, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა ახლადშექმნილი სამინისტროს პირველი საქმეთა ახლადშექმნილი სამინისტროს პირველი 
პირი გახდეს. აქვე, იმასაც გეტყვით, რომ პირი გახდეს. აქვე, იმასაც გეტყვით, რომ 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო ორად იყოფა და კულტურის, სპორტისა სამინისტრო ორად იყოფა და კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა უწყება დამოუკიდებელ და ახალგაზრდულ საქმეთა უწყება დამოუკიდებელ 
სამინისტროდ ყალიბდება... კულტურის მინისტრად სამინისტროდ ყალიბდება... კულტურის მინისტრად 
თეა წულუკიანის შესაძლო დანიშვნას, „ვერსიასთან თეა წულუკიანის შესაძლო დანიშვნას, „ვერსიასთან 
საუბრისას, მხატვარი საუბრისას, მხატვარი გია ბუღაძეგია ბუღაძე აფასებს: აფასებს:
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– ყველაფერი ასე დაიწყო: 2017 წლის მაისში, ორწლი-
ანი ომისა და ბრძოლის შემდეგ, მთავრობის მაშინდელი 
ეკონომიკური გუნდის წინააღმდეგობის მიუხედავად, 
პარლამენტმა მტკიცე ნება გამოხატა და „თამბაქოს 
კონტროლის კანონში“ ცვლილებებს დაუჭირა მხარი, 
რომლის თანახმადაც, შენობებში, საჯარო უწყებებში, 
კაფეებში, რესტორნებში, სასტუმროებსა და სათამაშო 
ბიზნესის დაწესებულებებში მოწევა უნდა აკრძალუ-
ლიყო. ცვლილებები ძალაში 2018 წლის 1 მაისიდან 
უნდა შესულიყო ანუ ფაქტობრივად, ერთწლიანი ვადა 
მიეცა ყველა სუბიექტს, რათა ამ ცვლილებებისა და 
კანონის აღსასრულებლად მომზადებულიყვნენ. 2018 
წლის აპრილში, „სათამაშო ბიზნესის ასოციაციამ“ 
პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადება შეიტანა და 
მოითხოვა, რომ სათამაშო ბიზნესის ყველა დაწესებუ-
ლებაში დაეშვათ მოწევა. 2017 წლის ვერსიით, მოწევა 
სამორინეებში შესაძლებელი იყო, ამიტომ ასოციაციამ 
სათამაშო ბიზნესის ყველა დაწესებულებაში მოითხოვა 
მოწევის დაშვება.

იმ პერიოდში, „სათამაშო ბიზნესის ასოციაციას“ 
ავთანდილ წერეთლის მიერ დაფუძნებული თამბაქოს 
ქარხანა „პირველის“ გენერალური დირექტორი ხელ-
მძღვანელობდა. მოკლედ, პარლამენტში ასოციაციის 
საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა დაიწყო. რა 
თქმა უნდა, მტკიცე და პრინციპული პოზიცია გამო-
ვხატე და ვთქვი, თავისი ბუნებით, სათამაშო ბიზნესი 
კრიმინალურია, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში 
ძარცვავს ჩვენს მოქალაქეებს, თვითმკვლელობამდე 
მიჰყავს საზოგადოების დიდი ნაწილი, ფულის გათე-
თრების დიდი რისკებია და ვინც ასოციაციის წინადადე-
ბას დაუჭერს მხარს პარლამენტში, ისინიც იმდაგვარი 
მოქმედების ადამიანები იქნებიან-მეთქი. სამწუხაროდ, 
პარლამენტმა ნაწილობრივ გაითვალისწინა მათი მო-
საზრებები და სათამაშო დაწესებულებების ნაწილში 
მოწევა. ფაქტობრივად, ეს საკითხი პოლიტიკურ დონე-
ზე გადაწყდა, რაც კონკრეტული ბიზნესინტერესების 
ლობირებას ისახავდა მიზნად. სათამაშო აპარატების 
სალონების იმ ნაწილში დაუშვეს მოწევა, რომელიც 
ყოველწლიურად იხდიდა 200 000 ლარსა და მეტს, სადაც 
იდგა ორი აპარატი და მეტი. ეს ნიშნავს, რომ კანონი 
კონკრეტულ ბიზნესსუბიექტებს მოარგეს. ჩემი საჯარო 
განცხადების შემდგომ, ასოციაციამ სასამართლოში 
მიჩივლა. სხვათა შორის, მის შემადგენლობაში შედიან 
სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები და იმ ადამია-

ნის ბიზნესიც, რომელიც პარლამენტის წევრი იყო და 
ახლაც დეპუტატია...

– ისკო დასენს გულისხმობთ, ბატონო გიორგი?– ისკო დასენს გულისხმობთ, ბატონო გიორგი?
– დიახ, მას – „კრისტალბეთი“ ამ ასოციაციის წევ-

რია, მისი დამფუძნებელი კი ისკო დასენია. როგორც 
გითხარით, ასოციაციამ სასამართლოში გვიჩივლა და 
ჩემი განცხადების უარყოფა მოითხოვა, ჩვენს ბიზნესს 
ზარალი მიადგაო, თუმცა ვერც საქალაქო და ვერც 
სააპელაციო სასამართლოში ასოციაციამ ვერ დაადა-
სტურა კონკრეტულად, რა ოდენობის ზარალი მიადგა 
სათამაშო ბიზნესს. პრინციპში, ამას ვერც დაადასტუ-
რებდა, რადგან 2017 წელს, სათამაშო ბიზნესის წლიუ-
რი ბრუნვა 5 მილიარდ ლარამდე იყო, 2018 წელს – 5.9 
მილიარდი ლარი, ხოლო 2019 წელს, წლიური ბრუნვა 15 
მილიარდ ლარამდეა. ამის შემდეგ, რა ზარალზეა საუბა-
რი? გარდა ამისა, ვერანაირი ძალა ვერ მაიძულებს ჩემი 
განცხადების უარყოფას და ეს სასამართლოშიც ვთქვი. 
პირდაპირ განვაცხადე, დედამიწის ზურგზე ვერავინ 
მაიძულებს ვთქვა, რომ სათამაშო ბიზნესი დამნაშავე 
და კრიმინალი არ არის, რომლებიც არ აღატაკებენ და 
არ გვიხოცავენ მოსახლეობას-მეთქი.

– ამიტომ ითხოვთ სათამაშო ბიზნესის სრულად – ამიტომ ითხოვთ სათამაშო ბიზნესის სრულად 
აკრძალვას, თუმცა თუ არ აკრძალავენ, მაშინ დასახლე-აკრძალვას, თუმცა თუ არ აკრძალავენ, მაშინ დასახლე-
ბული პუნქტებიდან სამორინეებისა და სლოტ-კლუბე-ბული პუნქტებიდან სამორინეებისა და სლოტ-კლუბე-
ბის გადატანას უკაცრიელ ადგილზე? ბის გადატანას უკაცრიელ ადგილზე? 

– დიახ! ჩვენი ინიციატივაა, რომ სათამაშო ბიზნესი 
დასახლებული პუნქტებისგან მოშორებით, ცალკე იყოს. 
ვისაც ფული აქვს და მართლა გართობის მიზნით სურს 
კაზინოში შესვლა, შევიდეს, ოღონდ გარკვეული ლიმი-
ტი მაინც უნდა არსებობდეს. ზოგადად, რაც ამ მხრივ, 
ჩვენს ქვეყანაში ხდება, მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში 
ასე არაა, ჩვენთან სრული განუკითხაობა და უკონტ-
როლობაა. წაგების არანაირი ლიმიტი არ არსებობს, სა-
თამაშო ბიზნესის წარმომადგენლებს საკუთარი კლიე-
ნტების შემოსავლები არ აინტერესებთ. ფაქტობრივად, 
სათამაშო ბიზნესი ხელდასმულია სახელმწიფოსგან, 
რათა ოფიციალურად გაძარცვოს ჩვენი მოსახლეობა! 

ორიოდე წლის წინ, ფინანსთა სამინისტროში შეიქმნა 
სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც სამორინეე-
ბის დასახლებული პუნქტებიდან გადატანის საკითხზე 
იმუშავა და ყველა ძირითადი პრინციპი შეათანხმა კი-
დეც. ამ ჯუფში საპატრიარქოც იყო ჩართული. მაშინ 
ძირითად საკითხებზე შევთანხმდით და ველოდებოდით 
პარლამენტში განხილვის დაწყებას, მაგრამ სამწუხა-
როდ, უშედეგოდ. ვფიქრობ, სერიოზული ლობი ჰყავს 
ამ ბიზნესს, რადგან ფაქტია, რომ ეს საკითხი დაკონსე-
რვდა. არადა, როგორც გითხარით, ამ ბიზნესის წლიური 
ბრუნბა 15 მილიარდი ლარია და არ გაინტერესებთ, რა 
ოდენობის თანხა შედის სახელმწიფო ბიუჯეტში სათა-
მაშო ბიზნესიდან? 

– ცხადია, მაინტერესებს. მაინც, რამდენი შედის?– ცხადია, მაინტერესებს. მაინც, რამდენი შედის?
– როცა 15-მილიარდიანი ბრუნვა გაქვს, სულ მცირე, 

5 მილიარდი ხომ მაინც უნდა შესულიყო ბიუჯეტში? 
ამის ნაცვლად, 200 მილიონი ლარი შევიდა, რაც ნიშნავს, 
რომ გადასახადის თვალსაზრისითაც კი, სახელმწიფო 

სათამაშო ბიზნესს არ არეგულირებს. გარდა ამისა, 
თითქმის ყოველდღიურად, ათასობით ოჯახი კოტრდე-
ბა და ადამიანები თვითმკვლელობამდეც კი მიდიან. რა 
არის სახელმწიფოს როლი, ამ შემთხვევაში? – დაიცვას 
ადამიანის უზენაესი უფლება სიცოცხლისა და ჯანმრ-
თელობის შესახებ. როდესაც წლების განმავლობაში, სა-
ხელმწიფო კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებს 
არ არეგულირებს, იმას ნიშნავს, რომ ის ამ კრიმინალურ 
ბიზნესთან თანამშრომლობს. 

– კონკრეტულად რას ითხოვთ პარლამენტისგან?– კონკრეტულად რას ითხოვთ პარლამენტისგან?
– პირველ რიგში, სათამაშო ბიზნესის რეკლამის, სპო-

ნსორობისა და პოპულარიზაციის სრულ აკრძალვას, 
რასაც დიდი დრო არ სჭირდება. ამაზე შევთანხმდით 
ფინანსთა სამინისტროში შექმნილ ჯგუფთან, მაგრამ 
როგორც გითხარით, გაჩერდა ეს პროცესი; მეორე – 
ონლაინ-თამაშების სრულ აკრძალვას ვითხოვთ და 
ამის ტექნიკური შესაძლებლობები არსებობს. სხვათა 
შორის, ამ საკითხის გადაჭრა პრობლემის 90%-ს მო-
აგვარებს, რადგან მოზარდები და ახალგაზრდები, ძი-
რითადად, ონლაინ-თამაშებს თამაშობენ; მესამე – თუ 
ვინმეს მართლა აქვს იმის ფუფუნება, რომ გაერთოს ამ 
თამაშებით, კი ბატონო, მათთვის სასაზღვრო ზოლში, 
თურქეთთან იქნება ეს თუ აზერბაიჯანთან, გამოიყოს 
უკაცრიელ ადგილზე ტერიტორია და იქ გადაიტანონ ეს 
ეშმაკის მანქანები! ვისაც უნდა, წავიდეს და ითამაშოს, 
ოღონდ ერთი პირობით – საქართველოს მოქალაქეე-
ბისთვის ასაკობრივი ზღვარი 25 წელი უნდა დაწესდეს. 
თუ საქართველოს მოქალაქე 25 წლისა და მეტისაა, მას 
თამაში უფლენა უნდა ჯქონდეს, ოღონც მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ მისი წლიური შემოსავალი 100 000 
ლარზე მეტია და ისიც წაგების მარჟის კონტროლით, 
რათა არ გაკოტრდნენ და სიცოცხლე არ მოისწრაფონ. 

– რეკლამისა და სპონსორობის აკრძალვას როგორ – რეკლამისა და სპონსორობის აკრძალვას როგორ 
აპირებთ იმ პირობებში, როდესაც მეინსტრიმ-მედიის აპირებთ იმ პირობებში, როდესაც მეინსტრიმ-მედიის 
მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების სპორტულ მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების სპორტულ 
ბლოკებს სათამაშო ბიზნესი წარადგენს, აღარაფერს ბლოკებს სათამაშო ბიზნესი წარადგენს, აღარაფერს 
ვამბობ ეროვნული ჩემპიონატების სპონსორობასა და ვამბობ ეროვნული ჩემპიონატების სპონსორობასა და 
საერთაშორისო შეხვედრების სატელევიზიო ტრანსლი-საერთაშორისო შეხვედრების სატელევიზიო ტრანსლი-
რების წარდგენაზე?  რების წარდგენაზე?  

– ვინც ამ პრობლემას აცნობიერებს, არ მგონია, არ 
დაგვეთანხმოს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სპორტს-
მენებიც განიცდიან ამ პრობლემას, შესაძლოა, მათი 
ახლობლები, ნაცნობები და მეგობრებიც კი იღუპებიან 
სათამაშო ბიზნესის გამო. საზოგადოების თითოეულმა 
წარმომადგენელმა უნდა გავაცნობიეროთ, რა ერო-
ვნულ ტრაგედიასთან გვაქვს საქმე და მოსახლეობის 
დაკვეთაც ესაა – ვისაც არ უნდა ჰკითხოთ საქართვე-
ლოში, ყველა გეტყვით, რომ სათამაშო ბიზნესი უნდა 
აიკრძალოს, მაგრამ თუ სრულად არ აიკრძალება, აუ-
ცილებლად უნდა დარეგულირდეს. ეს არის ეროვნული 
ტრაგედია, რადგან სათამაშო ბიზნესის გამო, ადამიანე-
ბი რეალურად კარგავენ ცხოვრების ინტერესს, ქონებას 
და სამწუხაროდ, სიცოცხლესაც კი, ამაზეა საუბარი! 
დარწმუნებული ვარ, სამშობლოზე შეყვარებული სპო-
რტსმენებიც გვყავს ქვეყანაში.

„ეს ეროვნული ტრაგედიაა... 
სათამაშო ბიზნესი უნდა აიკრძალოს!“
რომელი პოლიტიკოსი 
ლობირებს სათამაშო 
ბიზნესს და როგორ 
მოუგო სასამართლო 
„თამბაქოს კონტროლის 
ალიანსმა“ „სათამაშო 
ბიზნესის ასოციაციას“ 

„სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია“ სააპელაციო „სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია“ სააპელაციო 
სასამართლოში დამარცხდა. თამბაქოს კონტროლის სასამართლოში დამარცხდა. თამბაქოს კონტროლის 
ალიანსის ხელმძღვანელი, გიორგი ბახტურიძე მეორე ალიანსის ხელმძღვანელი, გიორგი ბახტურიძე მეორე 
ინსტანციის სასამართლომაც გაამართლა. მოკლედ, ინსტანციის სასამართლომაც გაამართლა. მოკლედ, 
ორიოდ წლის წინ, გიორგი ბახტურიძემ სათამაშო ორიოდ წლის წინ, გიორგი ბახტურიძემ სათამაშო 
ბიზნესს კრიმინალური უწოდა, ასოციაციამ ბიზნესს კრიმინალური უწოდა, ასოციაციამ 
სასამართლოში უჩივლა – ბიზნესს ზიანი მიადგა, სასამართლოში უჩივლა – ბიზნესს ზიანი მიადგა, 
ამიტომ ბახტურიძემ პრესკონფერენცია გამართოს ამიტომ ბახტურიძემ პრესკონფერენცია გამართოს 
და თავისი განცხადება უარყოსო, თუმცა ზარალის და თავისი განცხადება უარყოსო, თუმცა ზარალის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ვერც პირველ დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ვერც პირველ 
და ვერც მეორე ინსტანციის სასამართლოში ვერ და ვერც მეორე ინსტანციის სასამართლოში ვერ 
წარადგინა. ამიტომ, სააპელაციო სასამართლომ წარადგინა. ამიტომ, სააპელაციო სასამართლომ 
ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება. 
„მოპასუხის მიერ გამოთქმული „მოპასუხის მიერ გამოთქმული 
ფრაზებით, მოსარჩელის – „სათამაშო ბიზნესის ფრაზებით, მოსარჩელის – „სათამაშო ბიზნესის 
ასოციაციის“ პატივის, ღირსებისა და საქმიანი ასოციაციის“ პატივის, ღირსებისა და საქმიანი 
რეპუტაციის შელახვა ვერ დადასტურდა. ამასთან, რეპუტაციის შელახვა ვერ დადასტურდა. ამასთან, 
მოპასუხეს სიტყვისა და აზრის თავისუფლად მოპასუხეს სიტყვისა და აზრის თავისუფლად 
გამოხატვის უფლება გარანტირებული აქვს, როგორც გამოხატვის უფლება გარანტირებული აქვს, როგორც 
კონსტიტუციით, ისე, სიტყვისა და გამოხატვის კონსტიტუციით, ისე, სიტყვისა და გამოხატვის 
თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონით“, თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონით“, 
– განაცხადა მოსამართლე მაია გიგაურმა და – განაცხადა მოსამართლე მაია გიგაურმა და 
მოსარჩელის ანუ „სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის“ მოსარჩელის ანუ „სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის“ 
სარჩელი არ დააკმაყოფილა.სარჩელი არ დააკმაყოფილა.
ასოციაცია-ალიანსის კონფლიქტის დეტალებზე ასოციაცია-ალიანსის კონფლიქტის დეტალებზე 
„ვერსიას“ თამბაქოს კონტროლის ალიანსის „ვერსიას“ თამბაქოს კონტროლის ალიანსის 
ხელმძღვანელი ხელმძღვანელი გიორგი ბახტურიძეგიორგი ბახტურიძე ესაუბრა. ესაუბრა.
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ინფრასტრუქტურული პროექტები
სახელმწიფო აუდიტორებმა ახალქალაქის მუნიცი-

პალიტეტში ხარვეზებით შესრულებული ინფრასტ-
რუქტურული პროექტები გამოავლინეს. კონტროლის 
სისუსტეების შედეგად, მუნიციპალიტეტმა ვერ უზრუნ-
ველყო ობიექტების შესრულება ხელშეკრულების პი-
რობების შესაბამისად. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა, 
რომ 38 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებულ 7 
982 600 ლარის ინფრასტრუქტურულ პროექტები ხა-
რვეზებით შესრულდა, რის გამოც, უმოკლეს დროში, 
მათი მდგომარეობა გაუარესდა. 

სახელმწიფო აუდიტითვე გაირკვა, რომ 2018 წელს, 
მუნიციპალიტეტმა შეისყიდა სოფლების – ბარალე-
თი-კოჩიოს გზის მოასფალტების სამუშაოები. პრო-
ექტის ღირებულება 913 700 ლარი იყო. მერიამ ობი-
ექტი ჩაიბარა ექსპერტის მიერ გაცემული დადებითი 
დასკვნების საფუძველზე, რომელმაც დაადასტურა 
შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა და ხარისხი. ობი-
ექტის ჩაბარების პროცესში ჩართული იყო მიმდინარე 
მშენებლობებზე ზედამხედველობის მიზნით შექმნილი 
კომისიაც, რომელმაც დაადასტურა შესრულებული 
სამუშაოს მოცულობები ფორმა №2-ით განსაზღვრუ-
ლი პარამეტრებით. მუნიციპალიტეტმა მიმწოდებელს 
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება აუნაზღაურა. 
მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო აუდიტორებმა აღნიშ-
ნული პროექტი დაათვალიერეს, გაირკვა, რომ მთელ 
სიგრძეზე ეს გზა დაზიანებული იყო.

სახელმწიფო აუდიტორებმა ანალოგიური მდგო-
მარეობა გამოავლინეს სოფლების – ბავრა-კარტიკა-
მი-აბულისა და ბარალეთი-იხტილას დამაკავშირებელი 
გზების დათვალიერებისას. ამ პროექტების ჯამური 
ღირებულება 1 897 700 ლარი იყო. ობიექტები, მათი 
მოწყობიდან მოკლე დროში დაზიანდა და მათი სარე-
აბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება დღის წესრიგში 
დადგა, რაც აუდიტორების დასკვნით, სამუშაოების 
უხარისხობაზე მიუთითებს.

გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტორებმა ხარვეზე-
ბით შესრულებული სამუშაოები გამოავლინეს საგზაო, 
ჯანმრთელობის დაცვის, სპორტული, საგანმანათ-
ლებლო და სხვა დანიშნულების ინფრასტრუქტურულ 
პროექტებშიც, რომელთა საერთო ღირებულება 5 147 
000 ლარი იყო. 

„მუნიციპალიტეტში დანერგილი პრაქტიკის შე-„მუნიციპალიტეტში დანერგილი პრაქტიკის შე-
საბამისად, ობიექტებზე შესრულებულ სამუშაოებს, საბამისად, ობიექტებზე შესრულებულ სამუშაოებს, 
როგორც წესი, ამოწმებდა მუნიციპალიტეტის წარმო-როგორც წესი, ამოწმებდა მუნიციპალიტეტის წარმო-
მადგენლებით დაკომპლექტებული კომისია. გზების მადგენლებით დაკომპლექტებული კომისია. გზების 
ჩაბარებისას, ტარდებოდა მასალის ლაბორატორიული ჩაბარებისას, ტარდებოდა მასალის ლაბორატორიული 
კვლევა ხარისხის დასადასტურებლად, ხოლო მუნიცი-კვლევა ხარისხის დასადასტურებლად, ხოლო მუნიცი-
პალიტეტი პროექტებს იბარებდა საექსპერტო ორგანი-პალიტეტი პროექტებს იბარებდა საექსპერტო ორგანი-
ზაციის დადებითი დასკვნის საფუძველზე. მიუხედავად ზაციის დადებითი დასკვნის საფუძველზე. მიუხედავად 
ამისა, მუნიციპალიტეტში დანერგილმა კონტროლის ამისა, მუნიციპალიტეტში დანერგილმა კონტროლის 
მექანიზმებმა ვერ უზრუნველყო უხარისხოდ შესრულე-მექანიზმებმა ვერ უზრუნველყო უხარისხოდ შესრულე-
ბული სამუშაოების მიღების თავიდან აცილება. ამდე-ბული სამუშაოების მიღების თავიდან აცილება. ამდე-
ნად, მერიაში დანერგილი კონტროლის მექანიზმები ნად, მერიაში დანერგილი კონტროლის მექანიზმები 
არაეფექტიანია“.არაეფექტიანია“.

ხელშეკრულების მიხედვით, შესრულებულ ობიექტე-
ბს გააჩნიათ საგარანტიო ვადა, რომლის განმავლობაში, 
მერიის შესაბამის სამსახურებს რეგულარულად უნდა 
ჩაეტარებინათ მონიტორინგი და დაზიანების გამო-
ვლენის შემთხვევაში, მიემართათ მიმწოდებლისათვის 
ხარვეზების გამოსწორების მოთხოვნით. აუდიტორული 
შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ უმეტეს შემ-

სახელმწიფო აუდიტის სკანდალური დასკვნა – 
ხარვეზები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, 

სახელმწიფო შესყიდვებსა და ქონების მართვაში
თხვევაში, ახალქალაქის მერიას დადგენილი არ ჰქონდა 
დაზიანების ზუსტი მიზეზები და მიმწოდებლებისთვის 
არ მიუმართავს გამოსწორების მოთხოვნით. 

აუდიტორებისთვის წარდგენილი ინფორმაციის მი-
ხედვით, 38 პროექტიდან, მერიამ მხოლოდ 11 ობიექტ-
თან დაკავშირებით მიმართა მეწარმეებს წერილობით, 
მათგან სამ შემთხვევაში, მიმწოდებელმა ნაწილობრივ 
გამოასწორა ხარვეზები, თუმცა აუდიტორული დათ-
ვალიერების დროს, კვლავ შეინიშნებოდა დაზიანება. 
მხოლოდ ერთ შემთხვევაში მომზადდა დოკუმენტაცია 
სასამართლოსათვის მიმართვის მიზნით. 

შესყიდვების პროცესის მართვა
სახელმწიფო აუდიტორებმა ახალქალაქის მუნიცი-

პალიტეტში, შესყიდვების პროცესში არსებული დარ-
ღვევებიც გამოავლინეს. კერძოდ, აუდიტის შედეგად 
ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტმა ვერ უზრუნველყო 
საპროექტო დოკუმენტაციის დადგენილ პერიოდში 
შესყიდვა და იძულებული გახდა, რომ გადაუდებელი 
აუცილებლობის მოტივით, გამარტივებული შესყიდვის 
საშუალებით, 502 600 ლარის სამუშაოები შეესყიდა.

 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
სამუშაოების შესყიდვისას, მერიამ არ გამოაცხადა სამუშაოების შესყიდვისას, მერიამ არ გამოაცხადა 
ტენდერი, რითაც დაკარგა სატენდერო ეკონომიის მი-ტენდერი, რითაც დაკარგა სატენდერო ეკონომიის მი-
ღების შესაძლებლობა. სატენდერო კომისიამ დაბალი ღების შესაძლებლობა. სატენდერო კომისიამ დაბალი 
ფასის მქონე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია განა-ფასის მქონე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია განა-
ხორციელა კანონმდებლობის დარღვევით და დაკარგა ხორციელა კანონმდებლობის დარღვევით და დაკარგა 
9 800 ლარის სატენდერო ეკონომია. შესყიდვების პრო-9 800 ლარის სატენდერო ეკონომია. შესყიდვების პრო-
ცესის მართვის ხარვეზების გამო, მუნიციპალიტეტმა ცესის მართვის ხარვეზების გამო, მუნიციპალიტეტმა 
დაუსაბუთებლად გაზარდა მიწოდების ვადა და ვერ დაუსაბუთებლად გაზარდა მიწოდების ვადა და ვერ 
მიიღო 16 100 ლარის კუთვნილი საჯარიმო თანხები“.მიიღო 16 100 ლარის კუთვნილი საჯარიმო თანხები“.

სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ შესყიდ-
ვების მართვის პროცესში, მერია იღებდა ისეთ გადა-
წყვეტილებებს, რითაც მისი, როგორც შემსყიდველის 
პირობები უარესდებოდა და არ იყო დაცული საბიუ-
ჯეტო რესურსების რაციონალური და ეკონომიური 
ხარჯვის პრინციპები. მაგალითად, 2019 წელს, მუნი-
ციპალიტეტმა გამოაცხადა ტენდერი სოფლის გზების 
თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოების შესასყიდად, 
რომლის ღირებულება 59 300 ლარი იყო. სატენდერო 
კომისიამ პრეტენდენტს, რომელმაც დააფიქსირა და-

ბალი ფასი – 50 400 ლარის ოდენობით, დააზუსტებინა 
ტექნიკური დოკუმენტაცია და ხარჯთაღრიცხვა, თუ-
მცა ზუსტად არ მიუთითა დასაზუსტებელი პოზიციის/
ნაწილის შესახებ.

„დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა მანამდე არსებულ „დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა მანამდე არსებულ 
უზუსტობებს შეიცავდა. შესაბამისად, სატენდერო კო-უზუსტობებს შეიცავდა. შესაბამისად, სატენდერო კო-
მისიამ მას მიანიჭა დისკვალიფიკაცია და ხელშეკრულე-მისიამ მას მიანიჭა დისკვალიფიკაცია და ხელშეკრულე-
ბა გაუფორმა უფრო მაღალი ფასის წარმომდგენ პრე-ბა გაუფორმა უფრო მაღალი ფასის წარმომდგენ პრე-
ტენდენტს. მერიამ დაკარგა 9 800 ლარის სატენდერო ტენდენტს. მერიამ დაკარგა 9 800 ლარის სატენდერო 
ეკონომიის მიღების შესაძლებლობა. ანალოგიური ეკონომიის მიღების შესაძლებლობა. ანალოგიური 
ნაკლოვანება გამოვლენილია წინა აუდიტის დროსაც, ნაკლოვანება გამოვლენილია წინა აუდიტის დროსაც, 
თუმცა მუნიციპალიტეტმა არ გაითვალისწინა სახელ-თუმცა მუნიციპალიტეტმა არ გაითვალისწინა სახელ-
მწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაცია“.მწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაცია“.

ქონების მართვა და განკარგვა
სახელმწიფო აუდიტორებმა ქონების მართვა-განკა-

რგვის პროცესშიც გამოავლინეს ხარვეზები. აუდიტის 
შედეგად გაირკვა, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტ-
ში, სახელმწიფო ქონებას არაუფლებამოსილი პირები 
განკარგავდნენ, ხოლო მერია საიჯარო თანხებს ვერ 
იღებდა. 

სახელმწიფო აუდიტორებმა ინვენტარიზაციაშიც 
გამოავლინეს დარღვევები – 2019 წელს, ახალქალა-
ქის მუნიციპალიტეტში არ ჩატარებულა ძირითადი 
საშუალებებისა და მატერიალური ფასეულობების 
ინვენტარიზაცია, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის აქტი-
ვების დაკარგვის, დაზიანებისა და არამართლზომიერი 
გამოყენების რისკებს!

მოსახლეობის წყალმომარაგება
დარღვევები გამოვლინდა მოსახლეობის წყალმო-

მარაგებაშიც. სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, 
რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
წყალმომარაგება, ზოგ შემთხვევაში, ხორციელდება 
შეფერხებით და დადგენილი სტანდარტების შეუსაბამო, 
სასმელად უვარგისი წყლით. 

სახელმწიფო აუდიტორების მტკიცებით, ახალ-
ქალაქის მუნიციპალიტეტი არ ატარებს სათანადო 
ღონისძიებებს, რათა ეს ხარვეზები აღმოფხვრას. მე-
ტიც, მუნიციპალიტეტს სამოქმედო გეგმაც კი არ აქვს 
განსაზღვრული!

რა მაქინაციებია აღმოჩენილი 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ახალქალაქის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტი შეამოწმა. სკანდალური დასკვნა, მუნიციპალიტეტი შეამოწმა. სკანდალური დასკვნა, 
რომელიც უწყებამ გამოაქვეყნა, 2018-2019 რომელიც უწყებამ გამოაქვეყნა, 2018-2019 
წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტია. წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტია. 
აუდიტით გაირკვა, რომ მუნიციპალიტეტი აუდიტით გაირკვა, რომ მუნიციპალიტეტი 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დარღვევებით ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დარღვევებით 
ახორციელებდა. მეტიც, სახელმწიფო აუდიტორებმა ახორციელებდა. მეტიც, სახელმწიფო აუდიტორებმა 
ხარვეზები გამოავლინეს სახელმწიფო შესყიდვებში, ხარვეზები გამოავლინეს სახელმწიფო შესყიდვებში, 
ქონების მართვა-განკარგვასა და მოსახლეობის ქონების მართვა-განკარგვასა და მოსახლეობის 
წყალმომარაგებაში. წყალმომარაგებაში. 
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რუსეთში ცნობილ ქართველ  
„კანონიერ ქურდზე“ ძებნა გამოცხადდა

რას ედავებიან ზურაბ ენდელაძეს 
რუსეთის ფედერაციის ჩელიაბინსკის ოლქის სასამართლოში, ცნობილი კრიმინალური „ავტორიტეტის“, 

ივან იუგაის სასამართლო პროცესი დაიწყო. მას ბრალად ფულის გამოძალვა, ძარცვა, ყაჩაღობა, იარაღისა და 
ნარკოტიკული ნივთიერებების უკანონო შეძენა-შენახვა ედება.

პროკურორმა სასამართლოზე თქვა, რომ იუგაის ამდენის შესაძლებლობა არ ჰქონდა, მაგრამ მას ცნობილი 
ქართველი „კანონიერი ქურდის“, ზურაბ ენდელაძის იმედი ჰქონდა და სწორედ ქართველი „კრიშავდაო“.

როგორც რუსი სამართალდამცავები ირწმუნებიან, ენდელაძეს რუსეთი ჯერ არ დაუტოვებია და ის, სავარა-
უდოდ, მოსკოვში იმალება.

შედეგად, მასზე ძებნა ორი მუხლით გამოცხადდა _ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის შექმნა და „კანონიერი 
ქურდის“ წოდების ტარება. 

ბათო ჯაფარიძებათო ჯაფარიძე

„განყოფილებაში მაღაზიიდან დარეკეს. ქალმა სამი 
თვის ჩვილი საბავშვო ეტლში დატოვა, თავად მაღაზიაში 
პურის საყიდლად შევიდა, იქიდან გამოსულს კი ბავშვი 
აღარ დახვდაო. ქალს კივილი დაუწყია. ჰოდა, მაღაზიიდან 
ჩვენთან დარეკეს და ადგილზე შვიდ წუთში მივედით, 
მაგრამ ბავშვი ცამ ჩაყლაპა თუ მიწამ, ვერ გავიგეთ. ეს 
იყო გაუგონარი შემთხვევა და რა თქმა უნდა, ძიება იმ მი-
მართულებით დავიწყეთ, რა შემოსავალი ჰქონდა ოჯახს 
და იყო თუ არა ეს გატაცება გამოსასყიდის მიღების მიზ-
ნით“, – იხსენებს პოლიციის გადამდგარი პოლკოვნიკი, 
ბატონი თენგიზი.

სანამ სამართალდამცავები ოჯახის კავშირებს ადგე-
ნდნენ, მომხდარიდან მეორე დღეს, განყოფილებაში 
ამჯერად საავადმყოფოდან დარეკეს და განაცხადეს, 
რომ სიცხიანი ბავშვი ვიღაც ქალმა მოიყვანა, პედიატ-
რებს, პრაქტიკულად, ხელში შეატოვა და გაიქცაო. მალე 
გაირკვა, რომ საავადმყოფოში დატოვებული ბავშვი, წინა 
დღით გატაცებული ჩვილი იყო. მას სერიზული არაფერი 
სჭირდა, როგორც ექიმებმა თქვეს, დედის რძე რომ ვერ 
მიიღო და სასწრაფო წესით ხელოვნურზე გადავიდა, 
სიცხე მაგიტომ მისცაო.

ეს უცნაური გატაცება-დაბრუნების ამბავი გაციებუ-
ლიც არ იყო და უკვე მეორე ბავშვი მოიპარეს. შემთხვევა 
აქაც თითქმის ანალოგიური გახლდათ: დედამ ბავშვი 
ეტლში დატოვა, თვითონ მაღაზიაში შევიდა და ამჯერად 
გამტაცებელმა ბავშვი ეტლიანად წაიყვანა. სიჩქარეში, 
გამტაცებელი ქალი გზად საბავშვო ეტლით მოხუც ქალს 
დაეჯახა და წააქცია, ქალი აყვირდა, გამვლელები გაჩერ-
დნენ, დაანამუსეს, ბავშვი მაინც არ გეცოდება, ასე რომ 
მიარბენინებო? ქალმა ეტლი ბავშვთან ერთად მიატოვა 
და გაიქცა.

მეორე შემთხვევამ სამართალდამცავები კიდევ უფრო 

ჩააფიქრა. ვიღაც აშკარად ცდილობდა ბავშვის მოტაცე-
ბას, ოღონდ რისთვის, არავინ იცოდა.

თბილისში ხმა დაირხა, ვიღაც ქალი ბავშვებზე ნადი-
რობს და განსაკუთრებით სამი თვის ჩვილები აინტერე-
სებსო. ქალაქი პანიკამ მოიცვა, ვიღაცას ყველაფერ ამის 
სჯეროდა, ვიღაცას – ნაკლებად, მაგრამ ოფიციალურად 
ყველა დუმდა და ხმაურიც მიწყნარდა, თუმცა...

„პირველი შემთხვევიდან, დაახლოებით, ერთი თვე იყო 
გასული, როცა მორიგი გატაცება მოხდა. 11 წლის ბიჭმა, 
ეტლით, თავისი ექვსი თვის ძმა ჩამოიყვანა ეზოში და 
დედას ელოდებოდა. ეზოში მისი თანატოლები ბურთს 
თამაშობდნენ, ბიჭი შორიდან უყურებდა და ძმას ვერ 
შორდებოდა. ამ დროს მასთან ქალი მივიდა, ბიჭს უთხრა, 
წადი, ითამაშე, ბავშვს მე მივხედავო და იქვე, სკამზე ჩა-
მოჯდა. ბიჭი გაიქცა, თან ცალი თვალი ეტლისკენ ეჭირა, 
თუმცა მერე გაერთო და როცა ეზოში დედა დაინახა, 
უცხო ქალი და ეტლი კი – ვეღარ, გაშეშდა. სამართალდა-
მცავებმა ვერაფერი გააწყვეს, ბავშვი და ქალი თითქოს 
მიწამ ჩაყლაპა, ისინი, უბრალოდ, გაქრნენ.

„ბავშვმა ქალის აღწერილობა მოგვცა, თუმცა ჩვენს 
კარტოთეკაში, ის ერთსაც არ ემთხევოდა“, – იხსენებს 
ბატონი თენგიზი.

ოჯახი ლამის დაინგრა, ქმარი ცოლს ადანაშაულებდა 
ბავშვის დაკარგვაში, ცოლი – უფროს შვილს, შვილი კი... 
შვილი ორჯერ იყო ჩუმად მისული განყოფილებაში, ეგებ, 
რამე ახალია, მითხარით, თორემ შინ გაჩერება ძალიან 
მიმძიმს, ძმის დაკარგვას მე მაბრალებენო. სამართა-
ლდამცავებს პატარა ბიჭი ძალიან ეცოდებოდათ, მაგრამ 
საქმეში ძვრა, უბრალოდ, არ იყო.

ბავშვის მორიგი ვიზიტის შემდეგ, ერთ-ერთმა თანამ-

შრომელმა ის სურათის გადასაღებად წაიყვანა, იფიქრა, 
გავართობო.

„15 წუთში, ჩემი თანამშრომელი უკან დაბრუნდა და მა-
გიდაზე ქალის ფოტო დადო, რომელსაც ხელში ჩვილი ბა-
ვშვი ეკავა. ფოტო-ატელიეში მისულმა ბავშვმა კედლების 
თვალიერება დაიწყო და აყვირდა, ამ ქალმა მოიპარა ჩემი 
ძმა, ხელში რომ უჭირავს, სწორედ ის არისო. ფოტოგ-
რაფიც იქ იყო და დავკითხეთ. მან განაცხადა, ამ ქალს, 
დაახლოებით, ორი თვის წინ, პასპორტის სურათი გადა-
ვუღე, მომეწონა და ვუთხარი, სტენდისთვის გადაგიღებ 
ფოტოს-მეთქი, მაგრამ იუარა, ბავშვთან ერთად მოვალ 
და მერეო. ბავშვთან ერთად მივიდა, სურათი გადაიღო 
და ბედნიერი წავიდა. ქალის მისამართი ფოტოგრაფმა 
არ იცოდა, მაგრამ საპასპორტოს მივაკითხეთ და ერთ 
საათში, მისი მისამართი მაგიდაზე გვედო. საცხოვრებელ 
ბინაზე პირადად გავედი“, – იხსენებს ბატონი თენგიზი.

კარზე სანტექნიკის ფორმაში გადაცმულმა თანამ-
შრომელმა დააკაკუნა, აქაოდა, წყლის მილი უნდა შევა-
მოწმოო. ქალმა კარი გააღო და „სანტექნიკოსს“ ანიშნა, 
ჩუმად, ბავშვს სძინავსო. ბინაში ათამდე სამართალდა-
მცავი შევარდა. ბავშვს, მართლაც, მშვიდად ეძინა და 
კითხვაზე, ვისი იყო ჩვილი, ქალმა ამაყად და ჯიუტად 
განაცხადა – ჩემი!

ბავშვი ნამდვილმა მშობლებმა ამოიცნეს, ქალი კი 
დაკითხვაზე მიიყვანეს.

„ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება ბევრი შვილი იყო. გა-
ვთხოვდი, ერთ წელიწადში გოგონა მეყოლა, თუმცა 
ექიმების მძიმე განაჩენით – მშობიარობა რთული გა-
მოდგა და საშვილოსნო ამომაჭრეს ანუ მეტ ბავშვს ვერ 
გავაჩენდი. ჩემს გოგონას თავზე დავკანკალებდი, მაგრამ 
სადღაც ღილი იპოვა, ჩაყლაპა და გამეგუდა. ეს იყო სა-
მყაროს დასასრული, ქმარი გამექცა, რადგან იცოდა, რომ 
შვილს ვეღარ გავაჩენდი, მე კი შვილი მინდოდა. ნერვები 
მეშლებოდა დედებზე, რომლებიც ბავშვებს უპატრონოდ 
ტოვებდნენ. მივხვდი, ეს იყო ჩემი შველა, რომელიმე ბავ-
შვი უნდა მომეპარა და გამეზარდა. პირველი მცდელობა 
არ გამოვიდა, მივხვდი, ბავშვი დედის რძეზე ძალიან იყო 
მიჯაჭვული და როგორც კი ცუდად გახდა, პედიატრებს 
დავუტოვე. მეორედ – ხალხმა არ დამანება, იქაც დავმა-
რცხდი, მესამედ კი ყველაფერი საჩემოდ აეწყო, ბავშვიც 
დიდი იყო და ხელოვნურ კვებაზე გახლდათ. მე კარგი 
დედა ვიქნები“, – ეს არის გამტაცებლის აღსარება.

ქალი ექიმებმა შეამოწმეს და დაასკვნეს – შერაცხადია!
სასამართლო დახურული იყო და მოსამართლემ და-

მნაშავეს ოთხი წლით პატიმრობა ჩასახლებაში მოხდით 
მიუსაჯა. ჩასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ, ქალი ჯიუ-
ტად ცდილობდა საბავშვო ბაღში აღმზრდელად მუშაობის 
დაწყებას, მაგრამ წარსულის გამო არავინ იღებდა.

უცნობი ქალი სამი თვის ჩვილებს იტაცებს!
როგორ გავიდა 
გამოძიება 
დამნაშავეზე და 
რა ჩვენება მისცა 
გამტაცებელმა 
სამართალდამცავებს

baTo jafariZe

კომუნისტების დროს, არცთუ იშვიათად ჩნდებოდა კომუნისტების დროს, არცთუ იშვიათად ჩნდებოდა 
ჭორი, რომ დადიოდა შავი „ვოლგა“, რომელიც ჭორი, რომ დადიოდა შავი „ვოლგა“, რომელიც 
უყურადღებოდ მიტოვებულ ბავშვებს იტაცებდა. ვერ უყურადღებოდ მიტოვებულ ბავშვებს იტაცებდა. ვერ 
გეტყვით, ეს იმისთვის იყო მოგონილი, რომ ბავშვები გეტყვით, ეს იმისთვის იყო მოგონილი, რომ ბავშვები 
მეტად ყურადღებით ყოფილიყვნენ და მშობლების მეტად ყურადღებით ყოფილიყვნენ და მშობლების 
თვალთახედვის არედან არ გამქრალიყვნენ, თუ თვალთახედვის არედან არ გამქრალიყვნენ, თუ 
პირიქით – მშობლებს გამოეჩინათ უფრო მეტი პირიქით – მშობლებს გამოეჩინათ უფრო მეტი 
ყურადღება შვილების მიმართ.ყურადღება შვილების მიმართ.
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baTo jafariZe

იყვნენ ფოტოგრაფიის მოყვარულებიც, ადამიანები, 
რომლებსაც შინ, საკუთარი ფოტოაპარატი და მცირე 
ლაბორატორიაც კი ჰქონდათ, სადაც ფირს ამჟღა-
ვნებდნენ, ფოტოაპარატი მუდმივად თან დაჰქონდათ 
და აჩხაკუნებდნენ. სწორედ ასეთი ფოტომოყვარული 
იპოვეს რუსთავში გარდაცვლილი და რადგანაც გვამს 
ძალადობის ნიშნები ეტყობოდა, საქმეში სამართალდა-
მცავები ჩაერთვნენ. ახალგაზრდა გოგო ზონარით იყო 
მოგუდული, მისი ფოტოაპარატი იქვე ეგდო, თუმცა 
გახსნილი – იქიდან ფირი ვიღაცას უხეშად ამოეგლიჯა.

გამოძიების ვერსიით, გარდაცვლილმა, შემთხვევით, 
ფოტოაპარატით ისეთი რამ გადაიღო, რაც სავარაუდო 
კრიმინალის ნიშნებს შეიცავდა და იმდენად მძიმეს, რომ 
ის სასიკვდილოდ გაიმეტეს. გამოძიებამ ისიც დაადგინა, 
რომ გოგონა ორიოდ თვის წინ, საქმროს დაშორდა და 
გათხოვებას სხვა მამაკაცზე აპირებდა, თუმცა სიტყვა 
მამაკაცი ცოტა გადაჭარბებულია – 19 წლის გოგონა, 
19 წლისავე ბიჭს მიჰყვებოდა ცოლად.

გარდაცვლილის სახლში მისულ გამომძიებლებს, 
დედა ნამდვილ ისტერიკაში დახვდათ – შვილის სიკვდი-
ლში, მის ამჟამინდელ შეყვარებულს ადანაშაულებდა, 
აქაოდა, ჩემს შვილს თავ-გზა, სწორედ მან აუბნია და 
ბედიც დააკარგვინაო. „ბედი“ კი ერთ-ერთი საწარმოს 
დირექტორის მოადგილე იყო, ძალიან პერსპექტიული 
მომავლის მქონე 34 წლის კაცი, რომელსაც ცოლად 
ახალგაზრდა გოგო უნდოდა, აკი დანიშნა კიდეც, მა-
გრამ ბოლო მომენტში, გოგომ გადაიფიქრა.

სამართალდამცავები 19 წლის ბიჭის სახლისკენ 
წავიდნენ. უფრო სწორად, სოფლიდან ჩამოსულ ბიჭს 
ერთი ოთახი ჰქონდა ლოტკინისკენ ნაქირავები და 
სამართალდამცავებმაც მის სახლს კითხვა-კითხვით 
მიაგნეს. ოთახის კარი ღია იყო და შიგნით შესული 
სამართალდამცავები ზღურბლზევე შედგნენ – ბიჭის 
უსიცოცხლო სხეული შუა ოთახში ეგდო, იქაურობა 
მთლიანად არეული გახლდათ, ისე ჩანდა, რაღაცას 
ეძებნენ. ბიჭსაც ყელზე ზონარის კვალი ეტყობოდა 
ანუ ისიც გოგოს დარად მოკლეს. ცხადი იყო, როგორც 
ბიჭმა, ისე გოგომ რაღაც იცოდა და ორივე შემთხვევაში, 
მკვლელმა ზუსტად იცოდა, რას ეძებდა. ახლა საკითხა-
ვი ის იყო, იპოვა თუ არა მკვლელმა ის, რისთვისაც ორი 
ადამიანი გაიმეტა და თანამშრომლები იმაშიც დარწმუ-
ნებულნი გახლდნენ, რომ ყველაფერი ეს გოგონას ფო-
ტოაპარატს უკავშირდებოდა, რომელსაც არასდროს, 
არსად ტოვებდა, მუდმივად თან დაჰქონდა და ოჯახის 
ბიუჯეტის არცთუ მცირე ნაწილი, სწორედ ფირებისა და 
შემდეგ მისი გასამჟღავნებელი წამლისთვის მიდიოდა.

როგორც ერთი, ისე მეორე გარდაცვლილის მეზო-
ბლების გამოკითხვამ სამართალდამცავებს ახალი 
არაფერი მისცა. ეგ იყო, გოგოს რამდენიმე მეზობელმა 
გაიხსენა, რომ საწარმოს დირექტორის მოადგილესთან 
დაშორების შემდეგ, მამაკაცი რამდენჯერმე იყო მი-
სული გოგოსთან და დაბრუნება-შერიგებას სთხოვდა, 
ეუბნებოდა, ყველა სურვილს აგისრულებ, ოღნდ ცო-
ლად გამომყევიო, თუმცა ამაში უცნაური არაფერი იყო.

გაჩნდა ვერსია, რომ ცხელ გულზე, სწორედ დი-
რექტორის მოადგილემ მოკლა გოგოცა და ბიჭიც, 
შემდეგ, თითქოს, ფირის ძებნის ინსცენირება მოაწყო, 
მაგრამ ჯერ ერთი, ვერსია იყო ძალიან არარეალური და 

მეორეც, მკვლელობის დღეს, მისი „ვოლგა“ საწარმოს 
ეზოდან ერთი წუთითაც არ გასულა, რასაც უამრავი 
ადამიანი ადასტურებდა. საკუთარ კაბინეტში შეკეტილი 
მოადგილე წლიურ ბალანსზე მუშაობდა, მისი შეწუხება 
დირექტორსაც კი აკრძალული ჰქონდა, ამიტომ მდი-
ვანიც კი იშვიათად და მხოლოდ მაშინ შედიოდა, როცა 
„შეფი“ ჩაის შეტანას მოითხოვდა.

ძიების პარალელურად, ექსპერტები გოგონას სახლში 
ნაპოვნ რამდენიმე ასეულ ფოტოფირს შიფრავდნენ იმის 
იმედით, რომ იქ რაღაც ისეთს იპოვიდნენ, რის გამოც 
მკვლელობა მოხდა. მხოლოდ მერვე დღეს, ექსპერტებმა 
ერთი საეჭვო ფირი ნახეს. ფირზე ჩანდა, როგორ მიათრე-
ვდა ვიღაც კაცი ტყისკენ უსულო სხეულს, როგორ თხრი-
და ორმოს, როგორ აგდებდა მიცვალებულს, მაგრამ 12 
ფოტოში, მამაკაცის სახე არ ჩანდა, ის ან დახრილი იყო, 
ან მიბრუნებული. ტყის მასივის ცნობაც შეუძლებელი 
იყო – ასეთი ადგილი საქართველოში, ყველგან შეიძლე-
ბოდა ყოფილიყო. არც მამაკაცის აგებულება იყო ისეთი, 
განსაკუთრებული დეტალით ყოფილიყო გამორჩეული. 
ამიტომ, გამოძიება სხვა გზით წავიდა. მათ გამოითხოვეს 
ბოლო 3 თვის განმავლობაში, უგზო-უკვლოდ დაკარგუ-
ლი ადამიანების სია და დაადგინეს, რომ ასეთი 17 იყო. 
მათგან სამი ადამიანის ბედი გაურკვეველი გახლდათ, 
ორი ღრმად მოხუცებული, ერთი კი ახალგაზრდა, 27 
წლის ბიჭი იყო, რომელიც სოფელში, ტყის გავლით 
ბრუნდებოდა და გაუჩინარდა. ორიენტირი სწორედ ამ 
ბიჭსა და სოფელზე აიღეს. აღმოჩნდა, რომ ამ სოფლი-
დან დირექტორის მოადგილე გახლდათ, უფრო ზუსტად 
კი, იქ პატარა აგარაკი ჰქონდა, შაბათ-კვირას ადიოდა 
და სუფთა ჰაერს ყლაპავდა. მეზობლებმა დაადასტუ-
რეს, რომ ის იქ რამდენჯერმე, საცოლესთან ერთადაც 
იყო, მწვადი შეწვა მაყალზე, მეზობლები გადაიპატიჟა, 
ახალგაზრდა საცოლე გააცნო. მეზობლებმა ისიც თქვეს, 
ბიჭი რომ დაიკარგა, მოადგილე მაშინაც იქ იყო თავისი 
„ვოლგით“, გვიან ცოტა ნასვამი წავიდა, რადგან საცოლე 
ღამით აგარაკზე არასდროს რჩებოდაო. სამი თვის წინა-
ნდელი დეტალი მეზობლებს იმიტომ დაამახსოვრდათ, 
რომ ჯერ ერთი, იმ ღამით, მთელი სოფელი დაკარგულ 

ბიჭს ეძებდა და მეორეც, კაცი გოგონას ცუდად წაეტანა 
და მან ნამდვილი სკანდალი მოაწყო.

ფოტოფირებს უფრო კარგად დახედეს, მსგავსება 
აშკარად იყო, მაგრამ არა ისეთი, ბრალი წარედგინათ. 
ამიტომ, გამოძიებამ ხერხს მიმართა.

მეორე დღეს, დირექტორის მოადგილეს, კაბინეტში, 
გარდაცვლილი გოგონას დედამ დაურეკა და უთხრა, 
რომ შვილის ოთახის დალაგების დროს, კარადის უკან 
სამალავს მიაგნო, სადაც სურათები ნახა, სურათებში 
კი კაცი ვიღაც მკვდარს მიათრევდა. ქალი ახსნა-განმა-
რტებესთან ერთად, 5 ათას მანეთს ითხოვდა. მოადგი-
ლემ უთხრა, რომ მასთან ნახევარ საათში მივიდოდა, 
ყველაფერს აუხსნიდა და ფულსაც მისცემდა. ადგილზე 
მისულს კი სამართალდამცავები ელოდნენ.

სასამართლო ხმაურიანი რომ არ გამოსულიყო (სა-
წარმოს დირექტორმა სანაცნობოთი უზრუნველყო), 
დახურეს. დაკავებულმა აღიარა, რომ იმ დღეს, შემ-
თხვევით, მანქანა ბიჭს დააჯახა და ადგილზე მოკლა. 
ის იქვე, ტყეში დამარხა და არ იცოდა, რომ საცოლე 
ამ დროს სურათებს უღებდა. შემდეგ, საცოლემ სურა-
თების სანაცვლოდ, 25 ათასი მანეთი მოითხოვა, თან 
საქმეში შეყვარებული ჩართო. კაცი ხვდებოდა, რომ 
გოგო მხოლოდ ფულის გამო მიჰყვებოდა, ახლა კი 
ფულის შოვნის გზა იპოვა და დირექტორის მოადგილე 
აღარაფერში სჭირდებოდა. კაცმა ფულის გადახდაზე 
თანხმობა განაცხადა, თუმცა მოითხოვა, შეხვედრაზე 
გოგო მარტო მისულიყო და თან ფირი მიეტანა. შეხვე-
დრამდე მან მისი შეყვარებული მოკლა, შემდეგ გოგო 
დაახრჩო და დარწმუნებული იყო, რომ მას ფირი თან 
ექნებოდა, მაგრამ მოტყუვდა. შემდეგ ჩათვალა, რომ 
ფირი საერთოდ არ არსებობდა და დამშვიდდა, თუმცა...

რაც შეეხება ალიბს, ის კაბინეტიდან ისე გავიდა, რომ 
არავის დაუნახავს, ტერიტორია ტაქსით დატოვა, უკან 
ტაქსითვე დაბრუნდა და კვლავ კაბინეტში ჩაიკეტა.

სასამართლომ კაცს 15 წლით თავისუფლების აღ-
კვეთა მიუსაჯა და როგორც ამბობენ, აღიარების სა-
ნაცვლოდ, სწორედ სიცოცხლის შენარჩუნების პირობა 
მოითხოვა და მიიღო კიდეც. 

რუსთავში 19 წლის ფოტოგრაფი გოგო 
და მისი შეყვარებული მოკლეს!

ვინ არის თანამდებობის პირი, რომელმაც 
ექსსაცოლე სასიკვდილოდ გაიმეტა

თანამედროვე სამყაროში ფოტოს გადაღება თანამედროვე სამყაროში ფოტოს გადაღება 
არავის უკვირს. პრაქტიკულად, ყველას აქვს ისეთი არავის უკვირს. პრაქტიკულად, ყველას აქვს ისეთი 
ტელეფონი, რომელიც სურათს იღებს და ზოგადად, ტელეფონი, რომელიც სურათს იღებს და ზოგადად, 
სურათების ბეჭდვა და საოჯახო ალბომის შექმნაც, სურათების ბეჭდვა და საოჯახო ალბომის შექმნაც, 
თითქოს, მოდიდან გადავიდა – სურათები ძირითადად თითქოს, მოდიდან გადავიდა – სურათები ძირითადად 
სოციალურ ქსელში იტვირთება. არადა, იყო დრო, სოციალურ ქსელში იტვირთება. არადა, იყო დრო, 
როცა სურათის გადაღება ნამდვილ სარიტუალო როცა სურათის გადაღება ნამდვილ სარიტუალო 
ღონისძიებას ჰგავდა. ოჯახი ლამაზად იცვამდა ახალ ღონისძიებას ჰგავდა. ოჯახი ლამაზად იცვამდა ახალ 
ტანისამოსს, მიდიოდა ფოტოატელიეში, იღებდა ტანისამოსს, მიდიოდა ფოტოატელიეში, იღებდა 
სურათს, შემდეგ კი რამდენიმე დღე ელოდა, როდის სურათს, შემდეგ კი რამდენიმე დღე ელოდა, როდის 
გაამჟღავნებდა ფირს ფოტოგრაფი და როდის გაამჟღავნებდა ფირს ფოტოგრაფი და როდის 
მისცემდა ოჯახს ასე სანუკვარ შავ-თეთრ ფოტოს.მისცემდა ოჯახს ასე სანუკვარ შავ-თეთრ ფოტოს.
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„საქართველოს ერთ პატარა, კოხტა ქალაქში, მკვლე-
ლობების განყოფილების უფროსი ვიყავი და ამიტომ, 
როცა მითხრეს, რესტორანში ჩხუბი მოხდა და ოთხი 
კაცი დაიჭრაო, საავადმყოფოში წავედი. ექიმს გავესა-
უბრე და მან დამარწმუნა, ყველა მათგანი გადარჩებაო, 
რამაც გამახარა. იქვე გავიგე, თურმე, თანაკლასელები 
სკოლის დამთავრების 20 წლის იუბილეს აღნიშნავდნენ 
და აბა, რა სასიამოვნოა, ასეთი ღონისძიების დროს 
მომხდარი მკვლელობის გამოძიება. დაჭრილებს ცალი 
თვალით დავხედე და შინ მშვიდად წავედი“, – იხსენებს 
პოლიციის გადამდგარი პოლკოვნიკი, ბატონი თენგიზი.

ეს სიმშვიდე დიდხანს არ გაგრძელებულა. მომხდარი-
დან სამ დღეში, ტყეში მამაკაცის გვამი ნახეს, რომელიც 
ექსპერტიზის დასკვნით, დენის დარტყმის შედეგად 
იყო გარდაცვლილი. არადა, იმ ადგილზე არც სადენი 
გადიოდა, არც მიწაში იყო რაიმე დამარხული. სანამ 
გამომძიებლები თავს იმტვრევდნენ, საკუთარ სახლში 
კიდევ ერთი კაცი იპოვეს, ისიც ზუსტად ისე, დენით 
გარდაცვლილი, თუმცა გვამი საძინებლის კართან ეგდო 
და ისე ჩანდა, მას დენთან შეხება არ უნდა ჰქონოდა. აი, 
როცა გაირკვა, რომ გარდაცვლილები თანაკლასელები 
იყვნენ და იმ ავბედით დღეს ჩხუბში მონაწილეობდნენ, 
საქმემ სხვა მიმართულება მიიღო.

ბატონი თენგიზი საქმის გამომძიებელს ესაუბრა, 
ჩხუბის მიზეზი გაარკვია და აღმოაჩინა, რომ პირვე-
ლად ხელი იმ თანაკლასელმა მოიქნია, ვინც ციხიდან 
ორი კვირის გათავისუფლებული გა-
ხლდათ, სასჯელს კი განზრახ მკვლე-
ლობისთვის იხდიდა. სამართალდა-
მცავებს ბევრი არ უფიქრიათ, მთავარ 
ეჭვმიტანილად სწორედ ის მონათლეს 
და დააკავეს.

„როცა დამიჭირეს, გარეთ ორი 
წლის შვილი დამრჩა. ის ახლა ბავშვ-
თა სახლში იზრდება და მაქსიმუმს 
ვაკეთებ, რათა უფლება მომცენ და 
დავიბრუნო. მე მკვლელად არ დავ-
ბადებულვარ, მკვლელად მაქციეს და 
გამორიცხულია, ისეთი რამ ჩავიდინო, 
რაც ჩემს შვილს დამაშორებს და ისევ 
უპატრონოდ დამატოვებინებს. რაც 
შეეხება ჩხუბს, ერთ-ერთი ცუდად 
გამეხუმრა ციხისა და ცოლის თემაზე, 
ვერ მოვითმინე“, – ეს იყო დაკავებუ-
ლის ახსნა და გამომძიებლებს უკვე გადამოწმებული 
ჰქონდათ. დაკავებულის ცოლი სამსახურიდან ბრუნდე-
ბოდა, როცა ნასვამი ბიჭი აეკიდა, ქალმა ხელი გაარტყა, 
მთვრალმა – ქვა და ადგილზე მოკლა. როგორც გაირკვა, 
ნასვამი მაღალჩინოსნის დის შვილი იყო და სასამა-
რთლომ გაუფრთხილებლობით ჩადენილი მკვლელო-
ბისთვის, სამი წლით, პირობითი სასჯელი მისცა. ამან 
ქმარი გადარია, მკვლელს სახლთან დახვდა და დანით 
დაჩეხა. სწორედ ეს იყო მისი ციხეში ყოფნის მიზეზი 
და რაც მთავარია, მკვლელობის მომენტისთვის, მას 
სერიოზული ალიბი ჰქონდა – მთელი დღე, უპატრონო 
ბავშვთა სახლში იყო შვილთან და არწმუნებდა, აქედან 
მალე წაგიყვანო.

მალევე გაირკვა ისიც, რომ ერთ-ერთი გარდა-

ცვლილი მამაკაცი იმ ქარხანაში მუშაობდა, სადაც 
ელექტროენერგიის უფრო ეფექტურად გამოყენებასა 
და სხვადასხვა ტექნიკის შექმნაზე მუშაობდნენ. ეს 
ერთგვარი გასაიდუმლოებული საამქრო იყო, სადაც 
მარტივად შესვლა არავის შეეძლო. შემდეგ, დაკითხული 
თანაკლასელებიდან რამდენიმემ გაიხსენა, რომ გარდა-
ცვლილი ამაყად ამბობდა, მალე ჩემს გამოგონებაზე 
მსოფლიო ილაპარაკებს, დიდი კაცი გავხდებიო. მერე 
ისიც გაიხსენეს, სახლამდე გამომგონებელი კლასის 
ლამაზმანმა მიაცილა.

„ის გარდაცვლილი გამომგონებელი სახლში მარტო 
ცხოვრობდა, მეზობლებმა თქვეს, ქალები არ მოჰყა-
ვდაო, თუმცა სახლში ქალის თითების ახალი ანაბეჭ-
დები ვნახეთ. ანაბეჭდი სწორედ იმ ლამაზმანისას 
დაემთხვა, თავის დროზე, კლასის დედოფლად რომ 
ითვლებოდა, მერე კი ჩვეულებრივი „ნაშა“ გახდა, ელი-
ტური „ნაშა“. სიმართლე გითხრა, იმ ქალის დაკავებას 
არც კი ვფიქრობდით, მაგრამ სახლში რომ მივადექით, 
ისე დაფრთხა, ეჭვი გამიჩნდა. ბინა მოვათვალიერე და 
კუთხეში აყუდებული საეჭვო ნივთი დავინახე. გავხ-
სენი, ვერაფრით მივხვდი, რა იყო, თუმცა სანადირო 
თოფივით, სასხლეტი ჰქონდა. თითი არ გამომიკრავს, 
სიფრთხილეს თავი არ სტკივა-მეთქი და ექსპერტებს გა-
ვატანე, თუმცა თავი და ბოლო ვერც მათ გაუგეს. ქალი 

დაკავებული მყავდა, ნივთი იმ საამქროს დირექტორს 
ვაჩვენე, რომელშიც გარდაცვლილი მუშაობდა და მან 
გაოცებისგან პირი დააღო, ეს მოწყობილობა წესითა 
და რიგით, დაშლილი და დიდი ხნის დავიწყებული უნდა 
იყოსო“, – იხსენებს ბატონი თენგიზი.

ეს იყო სწორედ ის აპარატი, რომლითაც გარდაცვლი-
ლი საყოველთაო აღიარების მოპოვებას ელოდა. მისი 
ფიქრით, ამ აპარატიდან გაიტყორცნებოდა ელექტრო-
ენერგია, რომელსაც შოკის ეფექტი ექნებოდა, თუმცა 
ასეთი რამ მაშინ კი არა, დღემდე არავის შეუქმნია. 

ელექტროენერგია ჰაერში ვერ გადა-
ადგილდება, თუმცა აპარატს ჰქონდა 
რაღაც, რაც ტალღას ავითარებდა, 
მაგრამ რეალურად, შოკის ეფექტი 
კი არა, მომაკვდინებელი იყო. რატომ 
მოკლა ქალმა ორი თანაკლასელი, მას 
უნდა მოეყოლა.

„პირველი მკვლელობა მე არ ჩამი-
დენია. აპარატის შესახებ რომ მიამბო, 
დამაინტერესა და ვნახე. ხელში რომ 
ავიღე, გაუხარდა, შენ ხარ პირველი, 
ვინც ხედავსო. მერე გამომართვა, 
ეფერებოდა, კოცნიდა და გამორთმევა 
რომ დავუპირე, რათა კარგად დამეთ-
ვალიერებინა, რაღაცას დავაჭირე, 
არ გაუსროლია, თუმცა მის ოქროს 
კბილზე დენი გადაიტანა და მაშინვე 
მოკლა. მეორე თანაკლასელი კი მე 

მოვკალი. თავის დროზე ისე მიყვარდა, ვგიჟდებოდი, 
მან კი სახლში დამპატიჟა, დამათრო და გამაუპატიურა. 
მერე მითხრა, თუ გაახმაურებ, ყველა გაიგებს ამ ამბავს, 
თავი მოგეჭრებაო. მეც შიშით ხმა ვერ ამოვიღე და სა-
ბოლოოდ, გავუბედურდი. ახლა რომ დავინახე, ძველი 
ჭრილობა გამეხსნა, ავიღე ის აპარატი, წავედი და რო-
გორც მასწავლეს, ვესროლე. რეზინის ხელთათმანები 
მეცვა, ყოველი შემთხვევისთვის, დენმა მაშინვე მოკლა. 
ჩადენილს არ ვნანობ“, – ეს იყო ქალის აღსარება.

სასამართლომ ქალს 8 წლით თავისუფლების აღ-
კვეთა მიუსაჯა, აპარატი კი, რომელიც შსს-ს არქივში 
ინახებოდა, სასამართლოს დასრულებიდან მალევე, 
უშიშროების არქივში წაიღეს შესამოწმებლად და მისი 
დღევანდელი ადგილსამყოფელი არავინ იცის.

ვინ არის ქალი, რომელმაც ორი 
თანაკლასელი მამაკაცი მოკლა

სისხლიანი სისხლიანი 
შურისძიების შურისძიების 
საგამოძიებო საგამოძიებო 

მასალები მასალები 

სისხლიანი სისხლიანი 
შურისძიების შურისძიების 
საგამოძიებო საგამოძიებო 

მასალები მასალები 

გასული ზაფხული იმით იყო გამორჩეული, რომ გასული ზაფხული იმით იყო გამორჩეული, რომ 
არსებული რეგულაციების გამო, დამამთავრებელი არსებული რეგულაციების გამო, დამამთავრებელი 
კლასის მოსწავლეებმა გამოსამშვიდობებელი კლასის მოსწავლეებმა გამოსამშვიდობებელი 
საღამო ანუ ბანკეტი ვერ გამართეს. არადა, ბანკეტი საღამო ანუ ბანკეტი ვერ გამართეს. არადა, ბანკეტი 
ის ღონისძიებაა, სადაც ბავშვობას საბოლოოდ ის ღონისძიებაა, სადაც ბავშვობას საბოლოოდ 
ემშვიდობები და ხვდები, რომ რაღაც ახალი იწყება, ემშვიდობები და ხვდები, რომ რაღაც ახალი იწყება, 
თუმცა ადამიანების უმრავლესობა, სკოლის თუმცა ადამიანების უმრავლესობა, სკოლის 
დამთავრების საიუბილეო თარიღებს მუდმივად დამთავრების საიუბილეო თარიღებს მუდმივად 
აღნიშნავს და თუ თანაკლასელებს ერთმანეთის ნახვა აღნიშნავს და თუ თანაკლასელებს ერთმანეთის ნახვა 
ყოველდღიური რუტინის გამო უჭირთ, საიუბილეო ყოველდღიური რუტინის გამო უჭირთ, საიუბილეო 
წლების ბანკეტებზე ერთმანეთს ხვდებიან, ბავშვობას წლების ბანკეტებზე ერთმანეთს ხვდებიან, ბავშვობას 
იხსენებენ, უხარიათ, ერთობიან, გულს იჯერებენ...იხსენებენ, უხარიათ, ერთობიან, გულს იჯერებენ...
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სამცხე-ჯავახეთის პოლიციამ 
ძალადობაში ბრალდებულ 

პირზე ელექტრონული 
ზედამხედველობა დააწესა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის 
პოლიციის დეპარტამენტის ბორჯომის რაიონული 
სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპე-
რატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 
1995 წელს დაბადებული გ.კ. ოჯახის არასრულწლოვანი 
წევრის მიმართ ჩადენილ ძალადობაში ამხილეს.

დანაშაული 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვე-
თას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დას – 
2004 წელს დაბადებულ მ.კ.-ს, გენდერული დისკრიმინა-
ციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით, სიტყვიერი 
და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა.

მოძალადის მხრიდან, განმეორებითი ძალადობის 
ჩადენის თავიდან აცილების მიზნით, გ.კ-ს მიმართ 
შემაკავებელი ორდერი გამოიცა. ამასთან, დაწესდა 
ელექტრონული ზედამხედველობაც. მოძალადეს და-
უმაგრდა ელექტრონული სამაჯური, რომლითაც გა-
ნხორციელდება მსხვერპლის წინასწარ განსაზღვრულ 
ადგილებთან მიახლოების მონიტორინგი.

დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება სავა-
ლდებულოა. ელექტრონული ზედამხედველობისთვის 
თავის არიდება საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას ითვა-
ლისწინებს.

გამოძიება ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის მიმა-
რთ ჩადენილ ძალადობის ფაქტზე, საქართველოს სსკ-ის 
126-ე პრიმა მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით 
მიმდინარეობს.

კახეთის პოლიციამ 
ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე 
დაზიანების ბრალდებით ერთი 

პირი დააკავა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული სა-
გამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად, 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მომხდარი ძალადობის 
ფაქტი გახსნეს. ჯგუფურად ჩადენილი ჯანმრთელობის 
განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით დაკავებულია 
1978 წელს დაბადებული თ.ნ.

დანაშაული 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, მიმდი-
ნარე წლის 4 თებერვალს, თანამზრახველებთან ერთად, 
წარსულში არსებული უთანხმოების გამო, შურისძიე-
ბის მოტივით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
კაბალში, ჯანმრთელობის დაზიანება მიაყენა 1973 
წელს დაბადებულ თ.ნ.-ს და მიიმალა. დაშავებულ პირს 
კლინიკაში შესაბამისი მკურნალობა უკვე ჩაუტარდა.

დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენისა და 
დაკავების მიზნით, გრძელდება საგამოძიებო, ოპერა-
ტიული და საპროცესო ღონისძიებები

ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტზე 
გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექ-
სის 117-ე მუხლის მე-5 ნაწილით მიმდინარეობს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება
მიმდინარე წლის 8 თებერვალს, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეომასალა, 11 წლის არასრულწლოვანი 

გოგონას შესაძლო ნიშნობის შესახებ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვნების საქმეთა 

მთავარმა სამმართველომ ვიდეომასალის გავრცელებისთანავე მოახდინა მყისიერი რეაგირება და გამოძიება 
დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 150-ე პრიმა მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, რაც 
წინასწარი შეცნობით, არასრულწლოვნის მიმართ ქორწინების იძულებას გულისხმობს.

ვიდეომასალაში აღბეჭდილი გარემოებების დადგენის მიზნით, აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე 
ტარდება ყველა რელევანტური საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება.

პოლიციამ ცხვარიჭამიაში მომხდარი განზრახ მკვლელობის 
ფაქტი გახსნა – დაკავებულია ერთი პირი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის 
პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატა-
რებული ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებების 
შედეგად, 1998 წელს დაბადებული ი.ბ., განზრახ მკვლე-
ლობის ბრალდებით დააკავეს.

დანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთას გულისხმობს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 3 თე-
ბერვალს, ი.ბ.-მ მის ნაცნობს – 1978 წელს დაბადებულ 
ტ.ქ.-ს, ცხვარიჭამიაში მდებარე თავის საცხოვრებელ 
სახლში, ურთიერთშელაპარაკებისას, გულმკერდის არეში ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობები მიაყენა და 
მიიმალა. ტ.ქ. მიყენებული დაზიანებების შედეგად, შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა.

სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, დანაშაულის ჩადენის იარაღი, 
დანა, ნივთმტკიცებად ამოიღეს.

ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს.
განზრახ მკვლელობის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს.

პოლიციამ თბილისში, გენდერული იდენტობის  
ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით 

ჩადენილი ძალადობის ფაქტი ცხელ კვალზე გახსნა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის 

დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმა-
რთველოს თანამშრომლებმა, ცხელ კვალზე ჩატარე-
ბული ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებების 
შედეგად, 1990 წელს დაბადებული ლ.კ., ძალადობის 
ბრალდებით დააკავეს. დანაშაული 1 წლამდე ვადით 
თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით 
დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში, ცირკის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, გენდერული იდენტობის 
ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით, სიტყვიერი და 

ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ტრანსგენდერ ქალს, რომელმაც მომხდარის შესახებ აცნობა პოლიციას.
სამართალდამცველებმა ლ.კ., მომხდარიდან მალევე, ბრალდებულის სახით დააკავეს.
გენდერული იდენტობის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე გამოძიება სა-

ქართველოს სსკ-ის 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით მიმდინარეობს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯანმრთელობის განზრახ  
მსუბუქი დაზიანების ფაქტზე ერთი პირი დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის 
დეპარტამენტის ისანი-სამგორის მთავარი სამმართვე-
ლოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიული და 
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 1993 დაბადებუ-
ლი ს.ს., ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების 
ბრალდებით, თბილისში დააკავეს. დანაშაული 3 წლამდე 
ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 6 თე-
ბერვალს, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, დაკა-
ვებულმა, 1973 წელს დაბადებულ ა.გ.-ს, ცივი იარაღით 
მკლავისა და ხელის არეში დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა 
ს.ს. მომხდარიდან რამდენიმე საათში დააკავეს.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ 
მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს.

პოლიციამ ნამახვანჰესის მშენებლობის საწინააღმდეგო  
აქციაზე იარაღები და ე.წ. „დუბინკები“ ამოიღო

წყალტუბოს რაიონში, სოფელ ჟონეთთან, ნამახვანჰესის მშენებლობის საწინააღმდეგო აქცია მიმდინარეობს. 
ადგილზე, უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის უზრუნველყოფის მიზნით, მობილიზებულია პოლიცია.

აქციის მიმდინარეობისას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ორი ავტომობილი შეაჩერეს. 
ერთ-ერთი ავტომობილიდან ამოღებულია „ვინჩესტერის“ ტიპის რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი 
და სნაიპერული შაშხანა, ხოლო მეორე ავტომობილიდან – ბეისბოლის ჯოხი და ბლაგვი საგანი, ე.წ. „დუბინკა“.

პოლიციამ ჩამორთმევის შემდეგ მფლობელებს განუმარტა, რომ აღნიშნული ნივთები აქციის დასრულების 
შემდეგ დაუბრუნდებოდათ.
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საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა, რაგბი 
ევროპის ბოლო ტურში, რუსეთი 16:7 დაამარცხა. რა თქმა უნდა, 
გამარჯვება და, მით უმეტეს, ასეთ პრინციპულ მეტოქესთან, 
ძალიან კარგია, მაგრამ ვაღიაროთ – ეს არ იყო ის მატჩი, რო-
მელსაც ქართველი გულშემატკივარი ელოდა. გარდა იმისა, 
რომ პირველ ნახევარში მეტოქეს ვერაფერი დავუპირისპირეთ 
და ტაიმი 0:0 დასრულდა, მეორე ნახევარშიც, რუსებს ცოტა 
ზუსტად რომ დაერტყათ და ელემენტარული შეცდომები არ 
დაეშვათ, გამარჯვებას დიდი კითხვის ნიშანი დაესმებოდა. აკი, 
თქვა კიდეც ნამატჩევს რუსეთის ნაკრების თავკაცმა, წავაგეთ, 
მაგრამ შეხვედრით კმაყოფილი ვარ, ჩემმა შეგირდებმა აშკარად 
მოუმატეს და არცთუ შორეულ პერსპექტივაში, ასეთ შეხვედრებს 
მოვიგებთო.

7 თებერვლის შეხვედრას ევროპული გამოცემებიც გამოეხ-
მაურნენ და ერთხმად აღნიშნეს, რომ რუსეთი საქართველო-
სთან ღირსეულად დამარცხდა და უფრო მეტი კითხვა, სწორედ 
„ბორჯღალოსანთა“ თამაშმა გააჩინა. მართალია, ჩვენი გუნდი 
ახალგაზრდავდება – თაობათა ცვლის მტკივნეული პროცესი მი-
მდინარეობს, მაგრამ ვაღიაროთ, რომ რუსეთთან გაგვიმართლა 
და სწორედ გამართლების ხარჯზე მოვიგეთ.

ისე, რუსთა თავკაცმა ნამატჩევს ისიც თქვა, ევროპის თასს 
ჩემი გუნდი აუცილებლად მოიგებსო და თუ ჩვენ ასე გავაგრძე-
ლეთ ასპარეზობა, რუსებს ჩანაფიქრის ასრულება აშკარად არ 
გაუჭირდებათ.

გამარჯვება, რომელიც რუსების აქტივში ჩაიწერა

ძალიან დიდი ალბათობით, წელს ესპანეთის ჩემპიონი ვერც „ბარსელონა“ გახდება და ვერც – „რეალი“. პირველ 
ადგილზე, 50 ქულით, მადრიდის „ატლეტიკოა“ და მეორე-მესამე პოზიციას, სწორედ „რეალი“ და „ბარსელო-
ნა“, 43-43 ქულით იყოფენ, თუმცა გრანდებს 21 მატჩი აქვთ გამართული მაშინ, როცა „ატლეტიკომ“ 50 ქულა 
19 შეხვედრაში დააგროვა. ჰოდა, ლოგიკურიცაა, ესპანური მედია დიდი კლუბების მწვრთნელების შესაძლო 
ცვლილებაზე რომ წერს, მაგრამ ის, რაც გასულ უქმეებზე მოხდა, ყოველგვარ საზღვარს გასცდა:

„სამეფო გუნდის“ თავკაც ზინედინ ზიდანს, პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებმა შეუტიეს და ფრანგმა 
სპეციალისტმაც საკადრისი პასუხი გასცა.

„თქვენ ამბობთ, რომ ამ გუნდმა და მე ჩვენი შესაძლებლობები ამოვწურეთ. არადა, სწორედ ამ გუნდმა და მე 
მოვიგეთ შარშან ესპანეთის ჩემპიონატი. ათი წლის წინ კი არა, შარშან და თქვენ ახლა მოქმედ ჩემპიონს ესა-
უბრებით. როცა წერთ, ზიდანი უნდა წავიდეს, მოდით, თვალებში შემხედეთ და ისე მითხარით, მაგრამ საამისოდ 
ერთი ადგილი არ გაქვთ. თქვენ ოთახში ჩაკეტილებს შეგიძლიათ ათასი სისულელის წერა, თორემ პირისპირ 
სიტყვასაც ვერ მეუბნებით“, – განაცხადა ზიზუმ და... 30 ჟურნალისტიდან ერთმაც ვერ გაუბედა, ეთქვა, რომ ის 
თანამდებობიდან უნდა წავიდეს და ეს მაშინ, როცა 30 ჟურნალისტს, ცალ-ცალკე, ზიდანის წასვლაზე წერილი 
გამოქვეყნებული ჰქონდა.

ზინედინ ზიდანი: „თვალებში ჩამხედეთ, 
მაგრამ... ერთი ადგილი არ გაქვთ!“

რატომ მოიკლა თავი წარმატებულმა ფეხბურთელმა 
არგენტინული „გოდოი კრუზის“ 30 წლის ფორვარდს, სანტიაგო გარსიას შეთავაზება 

არაერთი გუნდისგან ჰქონდა. ურუგვაელი თავდამსხმელი წარმატებულად თამაშობდა, 
ორ-მილიონიანი კონტრაქტიც ჰქონდა, გოლებიც გაჰქონდა და კარიერის გაგრძელებას 
ევროპაში უქადდნენ, მაგრამ...

გასულ უქმეებზე, გარსიას მეზობლებმა გასროლის ხმა გაიგეს და პოლიცია გამოიძა-
ხეს. ადგილზე მისულ სამართალდამცავებს ფეხბუთელი გარდაცვლილი დახვდათ – მან 
სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.

„ბოლო ერთი თვე, გარსიას ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა და დეპრესიაც „ბოლო ერთი თვე, გარსიას ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა და დეპრესიაც 
დაეწყო. მასთან გუნდის ფსიქოლოგები მუშაობდნენ, თუმცა ვერც კი წარმოვიდგე-დაეწყო. მასთან გუნდის ფსიქოლოგები მუშაობდნენ, თუმცა ვერც კი წარმოვიდგე-
ნდით, რომ სანტიაგოს ამის გაკეთება შეეძლო. ყველა შოკში ვართ და ბოლომდე ვერც ნდით, რომ სანტიაგოს ამის გაკეთება შეეძლო. ყველა შოკში ვართ და ბოლომდე ვერც 
აღვიქვამთ იმას, რომ გარსია ჩვენთან აღარ არის“,აღვიქვამთ იმას, რომ გარსია ჩვენთან აღარ არის“, – ნათქვამია კლუბის ოფიციალურ 
განცხადებაში.

„ლაიფციგი“ „ლივერპულს“ ბუდაპეშტში უმასპინძლებს
ჩემპიონთა ლიგის 1/8-ფინალში, გერმანული „ლაიფციგი“, ინგლისურ „ლივერპულს“ 

შეხვდა და მატჩი 16 თებერვალს, გერმანიაში უნდა გამართულიყო, თუმცა...
„გერმანიის კანონების თანახმად, 17 თებერვლის ჩათვლით, ქვეყანაში აკრძალულია „გერმანიის კანონების თანახმად, 17 თებერვლის ჩათვლით, ქვეყანაში აკრძალულია 

საჰაერო მიმოსვლა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაშვება. ეს წესი კი „ლივერპულის“ საჰაერო მიმოსვლა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაშვება. ეს წესი კი „ლივერპულის“ 
გერმანიაში ჩაფრენას ართულებს. როგორც გვითხრეს, შეხვედრა უნგრეთში, კონკრე-გერმანიაში ჩაფრენას ართულებს. როგორც გვითხრეს, შეხვედრა უნგრეთში, კონკრე-
ტულად, ბუდაპეშტში გაიმართება“, ტულად, ბუდაპეშტში გაიმართება“, – ეს განცხადება ინგლისურმა კლუბმა გაავრცელა.

პრინციპში, გულშემატკივრები არც გერმანიაში დაიშვებიან და არც უნგრეთში. 
შესაბამისად, მთავარია, მინდვრის საფარი იყოს სათანადო დონეზე, თორემ ცარიელი 
ტრიბუნები, გერმანიაშიცა და უნგრეთშიც, ერთნაირად გამოიყურება.

ბათო ჯაფარიძებათო ჯაფარიძე

მაკარიძე ესპანეთში აღიარეს
ესპანეთის სეგუნდადივიზიონის 24-ე ტურში, გიორგი მაკარიძის „ალმერია“, 

„ფუენლაბრადას“ შეხვდა. მატჩი ფრედ, 1:1 დასრულდა, თუმცა ყველამ ერთხმდ 
აღნიშნა, რომ შეხვედრა ქართველი კიპერის ბენეფისად იქცა. ნამატჩევს, არც 
მაკარიძეს დაუმალავს, რომ კარიერის საუკეთესო მატჩი ჩაატარა.

„გიორგი მაკარიძემ პერფორმანსი დადგა და მეტოქის ფორვარდებს თვითშე-„გიორგი მაკარიძემ პერფორმანსი დადგა და მეტოქის ფორვარდებს თვითშე-
ფასების უნარი დაუკარგა. მან 9 ურთულესი ბურთი მოიგერია და როცა გოლი ფასების უნარი დაუკარგა. მან 9 ურთულესი ბურთი მოიგერია და როცა გოლი 
თითქოს გარდაუვალი ჩანდა, ის სასწაულებს სჩადიოდა. მაკარიძე შეხვედრის თითქოს გარდაუვალი ჩანდა, ის სასწაულებს სჩადიოდა. მაკარიძე შეხვედრის 
საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა, თუმცა ის უფრო მეტს იმსახურებს და ტუ-საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა, თუმცა ის უფრო მეტს იმსახურებს და ტუ-
რის სიმბოლურ ნაკრებშიც აუცილებლად უნდა მოხვდეს“,რის სიმბოლურ ნაკრებშიც აუცილებლად უნდა მოხვდეს“, – წერენ ესპანელები.
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სოფლიდან შემატყობინეს, რომ მარიამ ბებო 
გარდაიცვალა. სიკვდილის წინასწარი წინათ-
გრძნობით გარდაიცვალა. საღამოს დაიბანა, 
პატარძლობისდროინდელი თეთრი პერანგი 
ჩაიცვა, შვილიშვილებს, მეზობლებსა და შვილ-
თაშვილებს დაემშვიდობა, ლოგინში დაწვა, 
ვითომ დასაძინებლად, მაგრამ გარდაიცვალა.

ის, ალბათ, ასი წლის იყო, ან იქნებ უფრო 
მეტის, მისი ასაკი დაზუსტებით არავინ იცო-
და. არ ვიცი, რომელი წლიდან მოყოლებული, 
ასაკი აღარ ეტყობოდა, განვლილი წლები აღარ 
ემატებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ჩემთვის 
მარიამ ბებო ბოლო წლებში იმავე ასაკის იყო, 
რამდენისაც იყო იმ დროს, როცა ჩვენ, დღეს 
უკვე ზრდასრული მამაკაცები, გიჟი თიკნე-
ბივით სოფლის ბოსტნებს ფეხქვეშ ვთელა-
ვდით, ხის ხმლებით კომბოსტოებს თავებს 
ვაჭრიდით, ახლადგაშენებულ ტყეში რობინ 
ჰუდისეულ წვეულებას ვმართავდით, ჩვენს 
მიწისქვეშა „ბუნკერში“ ყველაზე ნამდვილ 
სამხედრო თათბირებს ვაწყობდით და დონ 
კიხოტებად ქცეული თითოეული ჩვენგანი, 
ყოფილი სასაკლაოს შენობის ნახევრად დან-
გრეულ კედლებზე ვილაშქრებდით.

ჩვენ ველური ბავშვები ვიყავით, რომლებ-
საც ბოსტნებიდან, ეზოებიდან და ახალადგა-
შენებული ტყიდან დევნიდნენ. ყველას ერთად 
კი, შეთანხმებულივით, ჩვენიდან სიგიჟის 
გამოდევნა და ჩვენი მოშინაურება უნდოდა, 
როგორც, ალბათ, გიჟ თიკნებს აშინაურებენ 
ხოლმე.

ჩვენი ერთადერთი დამცველი მარიამ ბებო 
იყო. ის ჩვენს სიგიჟეებს ისე იღებდა, როგო-
რც ხეების ყვავილობას, ღრუბლების ხმაურს, 
ნაკადულის ჩუხჩუხს, დედა კრუხისთვის ჩა-
წყობილი კვერცხების გამოჩეკას...

ის იმ ბედნიერი ადამიანებიდან იყო, ვინც 
თავის სიცოცხლეშივე უკვე ლეგენდებით მო-
ცული დაიარებოდა.

ამბობდნენ, ჯადოსნობით არის დაკავებუ-
ლი, ჯადოქარიაო.

მას გველის ნაკბენისა და სხვადასხვა ავა-
დმყოფობების განკურნება შეეძლო, იცოდა, 
სად იზრდებოდა ესა თუ ის ბალახი, ყვავილი, 
როდის მოვიდოდა თოვლი, წვიმა, რომელი 
წელი იქნებოდა გვალვიანი, რომელი ადამია-
ნია ბოროტი, რომელი – კეთილი...

მისი ძროხა უბანში ყველაზე მეტს იწველი-
და, მისი ქათმები ყველაზე მსხვილ კვერცხებს 

დებდნენ და მის ბაღში ყველაზე ტკბილი ხილი 
მწიფდებოდა.

ასე იყო, მაგრამ ჯადოქარი არ ყოფილა. 
ის დიდი და ბრძენი ქალი იყო. ძროხასთან, 
ქათმებთან და ხეებთანაც კი ისე იქცეოდა, 
როგორც ჩვენთან.

მან იცოდა ბუნება, იცოდა ცხოვრება. მან 
იცოდა, რომ თუ ჭაობიანში წურბელის მონადი-
რება გინდა, მაშინ თითი უნდა გაიჭრა, რომ სის-
ხლის სუნზე ახლოს მოვიდნენ. ადამიანები კი 
ფიქრობდნენ, რომ ის წურბელებს აჯადოებდა. 
არ ვიცი რატომ, მაგრამ მის ირგვლივ მოარული 
ლეგენდებიდან, ჩვენ მხოლოდ ერთის გვჯერო-
და. მარიამ ბებო სარდაფში თავის კიდობანს 
ყოველთვის ჩაკეტილს ინახავდა, რომელშიც, 
ამ ლეგენდის თანახმად, ურიცხვი განძი იყო. 
ჩვენ ამის, ალბათ, იმ მიზეზით გვჯეროდა, რომ 
ჩვენს მეგობარს – მარიამ ბებოს შვილიშვილ-
საც ასევე სჯეროდა ამ განძის არსებობა. მას 
ჩვენთვის დეტალურად ჰქონდა აღწერილი კი-
დობნის ზომები, ფერი, ბოქლომის ფორმა, სი-
დიდე და იდუმალი გასაღები, რომელსაც ბებია 
ყოველთვის ჯაჭვით გულზე ჩამოკიდებულს, 
როგორც ჯვარს, ისე ატარებდა. კიდობანი 
ჩვენს წარმოსახვას აგიზგიზებდა...

დაკრძალვის მეორე დღეს, როდესაც ქა-
ლაქში დასაბრუნებლად ვემზადებოდი, ჩემმა 
მეგობარმა – მარიამ ბებოს შვილიშვილმა, 
თავიანთ სარდაფში ჩამიყვანა. 

– გახსოვს? – მითხრა, – სოფელში ბებიას 
განძზე რომ ლაპარაკობდნენ. 

– მახსოვს, – ვუთხარი მე.
მეგობარმა ის მითიური კიდობანი, ბებიის 

გულიდან ახსნილი ჯაჭვიანი გასაღები და 
ვებერთელა ბოქლომი მაჩვენა.

კიდობანში მარიამ ბებოს ტანსაცმელი და 
მხოლოდ ერთი სამკუთხა კონვერტი იყო, 
კონვერტში კი – ფრონტიდან შინმოუსვლელი 
შვილის უკანასკნელი წერილი და გამხმარი 
ფოთოლი.

ის წერილიც კი არ იყო, არამედ, საჩქაროდ 
დაწერილი ორი ხაზი:

„მაპატიე, დედა, ყვავილი ვერ ვნახე. სასწა-
ულით გადარჩენილი, მხოლოდ ერთი მარტო-
ხელა არყის ხეა, რომლის ფოთოლსაც შენ 
გიგზავნი“.

მე და მეგობარმა კონვერტში ისევ ფრთხი-
ლად ჩავდეთ მარიამ ბებოს განძი. 

სომხურიდან თარგმნა გელა გელაშვილმასომხურიდან თარგმნა გელა გელაშვილმა

მარიამ ბებოს განძი
რუბენ ჰოვსეფიანი,  
ცნობილი სომეხი მწერალი, 
პროზაიკოსი, დრამატურგი 
და მთარგმნელი
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თამჩოს არ ვიცნობ... მასზე მხოლოდ ის ვიცი, 
რომ ჩემი მეგობრის შვილის დაქალია...

იმ ამბებიდან, რასაც ჩემი მეგობარი მიყვება 
ხოლმე, ვასკვნი: თამჩო ჩვეულებრივი, ლაღი და 
მხიარული გოგოა, აი, ისეთი, რომელიც გულშიც 
კი არასოდეს გაივლებს, რომ უბედურია. ყოველ 
შემთხვევაში, გარეშემომყოფები, ალბათ, ასე 
ფიქორბენ... 

ჩემი მეგობრის შვილიც კარგი შერეკილია. რაც 
თავი მახსოვს, სულ ასეთია: ბავშვობაში, ერთ 
პროვინციულ ქალაქში ცხორვობდა. ჰოდა, უცებ 
მოგზაურობა მოუნდა, დაჯდა თბილისის მატა-
რებელზე და დედაქალაქში ჩამოვიდა. აი, აქ კი, 
დაიბნა – ამდენი მაღალსართულიანი სახლისა და 
ხალხის დანახვაზე, ვეღარ გაიგო, რა უნდა ექნა.

ცოტა ხანს რკინიგზის სადგურში იყურყუტა. 
 მაშინდელმა მილიციამ შეიამჩნია. მივიდა, ჰკი-

თხა, შვილო, ვინ ხარ, რას ეძებო. ადგა ჩემი მეგო-
ბრის ეს შერეკილი პირმშო და „ძია მილიციელს“ 
ჩამოუკაკლა, ესა და ეს ვარ, ამა და ამ ქალაქიდან, 
თბილისში სამოგზაუროდ ჩამოვედი, მაგრამ ვერ 
ვიგებ, სად უნდა წავიდეო. „ძია მილიცელმა“ 
ხელები შვილივით გაზრდილ ღიპზე შემოიწყო 
და სამწუთნახევრიანი პაუზის შემდეგ, შერეკილ 
მოგზაუროს მკვახედ ჰკითხა:

– მშობლები არ გყავს?
– დიახაც, მყავს, – ამაყად მიუგო შერეკილმა, 

– დედაჩემი აქა და აქ მუშაობს და იცოდე, თუ და-
მიყვრებ, ვეტყვი და სამსახურიდან გაგაგდებსო!

„ძია მილიციელმა“ გოგონას თავზე ხელი გადა-
უსვა, შენ რა კარგი ვინმე ხარო...

მოკლედ, ასე იყო თუ ისე, შუაღამისას, ჩემს 
მეგობარს რკინიგზის სადგურის მილიციის გა-
ნყოფლებიდან დაურეკეს, ქალბატონო, ეგებ, 
მობრძანდეთ და თქვენი ქალიშვილი წაიყვანოთო.

გაუსკდა გული ამ ჩემს მეგობარს, ჩემს 8-9 
ქალიშვილს რკინიგზის მილიციაში რა უნდაო და 
შინიდან ისეთი თავქუდმოგლეჯილი გავარდა, მხო-
ლოდ ქუჩაში გასულმა აღმოაჩინა, რომ პიჟამოს 
გამოცვლა დაავიწყდა...

რაღა ბევრი გავაგრძელო და, სულაც არ მიკვირს, 
რომ ჩემი მეგობრის შვილის დაქალი თამჩოც, ჩემი 
მეგობრის შვილივით შერეკილია.

ისე, ხანდახან მგონია, რომ შერეკილები ყველა-
ზე სევდიანები არიან.

გუშინ თუ გუშინწინ, ჩემი მეგობრის შვილმა სა-
მსახურში შემომიქროლა; ჯინსის „შორტები“ ეცვა, 
ენერგეტიკულ სასმელს წრუპავდა...

იქოთქოთა, იქოთქოთა...
რაღაცნაირი მომეჩვენა.
– რა გჭირს-მეთქი?
– არაფერიო...
არ მოვეშვი..
– მომაწევინე და გეტყვი, რაც მჭირსო, – გარი-

გება შემომთავზა.
– ქალი და სიგარეტი-მეთქი? – გავეხმურე.
– ნეტამც, შენო, – მადიანად გაბოლა, – წავიდაო, 

– წამოისროლა.
– ვინ წავიდა, ან სად-მეთქი, – დავიბენი.
– ერთი ადამიანი წავიდა ჩემი ცხოვრებიდანო...
– ეგეთ რაღაცებზე როდის აქეთ ჯავრობ-მე-

თქი?
– არ ვჯავრობ, „პროსტა“, მე კი არ გავაგდე, 

თავისით წავიდა და ამაზე „ვჭედავო“...

გამეცინა...
იმანაც გაიცინა, თუმცა ეს უდარდელი სიცილი 

არ იყო...
– აბა, წავედიო, – პაპიროსი საფერფლეს მიას-

რისა...
მინდოდა, მეკითხა, თამჩო როგორ არის-მეთქი, 

მაგრამ გადავიფიქრე...
...თამჩოცა და ჩემი მეგობრის შვილიც შერეკი-

ლები არიან...
ჩემი მეგობარიც შერეკილია..
მეც შერეკილი ვარ...
კიდევ რამდენიმე შერეკილს ვიცნობ...
აუ, რა მაგარი იქნებოდა, რომ დედამიწაზე 

მხოლოდ შერეკილები ცხოვრობდნენ?!. მაშინ, ამ 
პლანეტას „დედამიწა“ კი არა, „შერეკილთა მიწა“ 
ერქმეოდა და... ადამიანებიც უფრო ბედნიერები 
ვიქნებოდით...

თამჩოს არ ვიცნობ, თვალითაც არასოდეს მი-
ნახავს, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ თამჩო ამ 
დუნიაზე, ყველაზე სევდიანი გოგოა...

ყველა შერეკილი, სინამდვილეში, სევდიანია, 
მაგრამ არ იმჩნევს...

გინდათ, თქვენც შერეკილი იყოთ?
კი ბატონო, რა პრობლემაა, ოღონდ ერთი პირო-

ბის შესრულება მოგწევთ!
მზად ხართ?!
თუ დიახ, მაშინ, ახლავე, ამ წამს დაიწყეთ ფიქ-

რი... გაფრენაზე.
და გახსოვდეთ: 
ჩვენ, ყველანი, აუცილებლად გავფრიდნებით 

და „შერეკილთა მიწას“ ზემოდან გადმოვხედავთ!
თამჩო შერეკილია...
ჩემი მეგობრის შვილიც შერეკილია...
ჩემი მეგობარიც შერეკილია...
მეც შერეკილი ვარ...
ჩვენ, ადამიანები, შერეკილები ვართ და... სიცო-

ცხლე სწორედ ამიტომაცაა მშვენიერი!
დიახ, ჩვენ, ადრე თუ გვიან, აუცილებლად 

გავფრინდებით, რადგან სხვა შემთხვევაში, გა-
ფრენის სევდა ბოლოს მოგვიღებს!..

თამჩო
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ბრალმდებელი და ბრალდებული
ოფიციალური მონაცემებით, საფრანგეთის მოქალა-

ქეების თითქმის შვიდ მილიონამდე ადამიანი, ბავშვობა-
ში პედოფილიის ან ინცესტის მსხვერპლი იყო. როგორც 
წესი, კლასში ორი ან სამი მოსწავლე ექვემდებარება 
ოჯახურ ძალადობას, თუმცა ამას მხოლოდ ათი პრო-
ცენტი აღიარებს, მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრა-
ვლესობა კი ამჯობინებს, მთელი ცხოვრება გაჩუმდეს.

ცოტა ხნის წინ, კონსტიტუციური სამართლის 
დარგის წამყვანი ექსპერტისა და ძალიან ცნობილი 
საზოგადო მოღვაწის, ოლივიერ დუშამელის გარშემო 
სკანდალი ატყდა. ის სათავეში უდგას ფონდს, რომელიც 
აკონტროლებს Science Po-ს – უმაღლესი განათლების 
ცნობილ ინსტიტუტს, პოლიტიკური და დიპლომატიური 
ელიტის კადრების სამჭედლოს. ასევე, თავმჯდომარე-
ობს დახურულ სუპერ-ელიტურ კლუბ Le Siecle-ს. ერთი 
სიტყვით, ის ნაღები საზოგადოების ყველაზე მაღალი 
ელიტის წარმომადგენელია და ეჭვმიტანილია იმაში, 
რომ გარყვნილება ჩაიდინა 1980-იან წლებში. 

დაზარალებულის დამ, მწერალმა კამილა კუშნერმა 
წარადგინა ბრალდება ანუ წიგნში „La Familia grande“ 
(„დიდი ოჯახი“), მან თქვა, რომ დუშამელმა, რომელიც 
მისი მამინაცვალია, მის ტყუპ ძმაზე იძალადა. ამას სო-
ციალური მედიით, ასობით მსგავსი აღიარება მოჰყვა.

ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე
კამილა კუშნერის ოჯახი საფრანგეთის პოლიტიკური 

და ინტელექტუალური ელიტის ცნობილი წარმომადგენ-
ლია. მამა – საფრანგეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა 
მინისტრი და ასევე, „ექიმები საზღვრებს გარეშე“ 
თანადამფუძნებელი, ბერნარ კუშნერია; დედა, ეველინ 
პიზიე, ცნობილი აქტივისტი, ფრანგული ფემინიზმის 
ხატი და ფიდელ კასტროს ყოფილი საყვარულია. მათ 
სამი შვილი ეყოლათ: უფროსი ვაჟი ჟიულიენი და ტყუ-
პები – კამილა და ვიქტორი (სახელი შეცვლილია).

1980-იანი წლების შუა პერიოდში, კუშნერთან გან-
შორების შემდეგ, პიზიე ცოლად გაჰყვა მემარცხენეთა 
ელიტის კიდევ ერთ წარმომადგენელს – ოლივიე დუშა-
მელს. მან პიზიერის შვილები ისე გაზარდა, როგორც 
საკუთარი.

„დიდ ოჯახში“, კამილა კუშნერი აღწერს ზაფხულის 
არდადეგებს სანარი-სურ-მერში. ტკბილი ცხოვრება: 
ლამაზი სახლი აუზით, ზეთისხილის ხეები, კაშკაშა მზე, 
შიშველი ბანაობები, სამაგიდო თამაშები – პოკერი და 
პეტანკი. მოსამართლეები, იურისტები, სოციოლოგე-
ბი, ფილოსოფოსები, უნივერსიტეტის პროფესორები, 
მომავალი მინისტრები – მოკლედ, მაღალი საზოგა-
დოება იკრიბებოდა აქ, დუშამელის მოსანახულებლად. 
ლიბერალური არისტოკრატიის წარმომადგენლები, 
თავს სოციალისტებს უწოდებდნენ და ბურჟუაზიული 
ცხოვრების ამგვარ წესს ეწეოდნენ.

მოდუნებულ ატმოსფეროში, სადილის ან ვახშმის 
დროს, სიგარეტითა და ერთი ჭიქა ვარდისფერი ღვინით, 
მოზარდები საათობით კამათობდნენ საფრანგეთისა და 
მსოფლიოს მომავალზე, კარლ მარქსის, შარლ დე გო-
ლისა და მაო ძედუნის შესახებ, ასევე, კონსტიტუციურ 
რეფორმასა და საყოველთაო საარჩევნო უფლებაზე.

სიტყვებით ისინი თავისუფლების, მათ შორის, სექ-
სუალური თავისუფლების ერთგულნი იყვნენ.

„ზოგიერთი მშობელი შვილებს ტუჩებში კოცნიდა. „ზოგიერთი მშობელი შვილებს ტუჩებში კოცნიდა. 
ჩემი მამინაცვალი ფლირტაობდა მეგობრების ცოლებ-ჩემი მამინაცვალი ფლირტაობდა მეგობრების ცოლებ-
თან, მისი მეგობრები ძიძებს დასდევდნენ, ახალგაზ-თან, მისი მეგობრები ძიძებს დასდევდნენ, ახალგაზ-
რდებს ხნიერ ქალებს სთავაზობდნენ. მახსოვს, როგორ რდებს ხნიერ ქალებს სთავაზობდნენ. მახსოვს, როგორ 
მიყურებდა მამინაცვალი, როდესაც მე, პატარამ, და-მიყურებდა მამინაცვალი, როდესაც მე, პატარამ, და-
ვინახე, როგორ ეფერებოდა მეგობრის ცოლის ფეხს, ვინახე, როგორ ეფერებოდა მეგობრის ცოლის ფეხს, 
მაგიდის ქვეშ, რომელთანაც ვისადილეთ. მახსოვს, იმ მაგიდის ქვეშ, რომელთანაც ვისადილეთ. მახსოვს, იმ 
ქალს სიცილი აუტყდა და მახსოვს დედას ახსნაც: „ვიცი, ქალს სიცილი აუტყდა და მახსოვს დედას ახსნაც: „ვიცი, 
ჩემო ძვირფასო, ამაში არაფერია ცუდი. სექსი ჩვენი ჩემო ძვირფასო, ამაში არაფერია ცუდი. სექსი ჩვენი 
თავისუფლებაა“,თავისუფლებაა“, – წერს კუშნერი.

ბნელი მხარე
1986 წელს, ეველინ პიზიერის მამამ თავი მოიკლა. 

1988 წელს, ასევე, თავი მოიკლა დედამაც. ეველინი 
დეპრესიაში ჩავარდა და მწუხარებას ღვინოში ახშობ-

და. ტყუპების მამა, ბერნარ კუშნერი გატაცებული იყო 
პოლიტიკური კარიერით და იშვიათად ატარებდა დროს 
შვილებთან. მათ პატრონობდა მამინაცვალი, რომელიც 
იდეალური ჩანდა.

როდესაც კამილა და ვიქტორი თოთხმეტი წლისანი 
იყვნენ, ძმამ თავის დას უთხრა: „მან (მამინაცვალმა) „მან (მამინაცვალმა) 
შაბათ-კვირას წამიყვანა, გახსოვს? იქ, საძინებელში, შაბათ-კვირას წამიყვანა, გახსოვს? იქ, საძინებელში, 
ჩემს საწოლთან მოვიდა და მითხრა – ამას ყველა აკეთე-ჩემს საწოლთან მოვიდა და მითხრა – ამას ყველა აკეთე-
ბს. მან მიმიხუტა, შემდეგ კი ... იცი“, –ბს. მან მიმიხუტა, შემდეგ კი ... იცი“, – იგი ცდილობდა 
დაენახა პასუხი დის თვალებში, გაეგო, მომხდარი ცუდი 
იყო თუ ყველაფერი რიგზე იყო. გოგონას პირველი 
რეაქცია: ცუდი არ არის, არა. ეს მამინაცვალია, ახლო 
ადამიანი, იგი მათთვის კარგს ისურვებს და, ალბათ, ნა-
მდვილად ამზადებს მათ ზრდასრული ცხოვრებისთვის, 
თავისუფლებისთვის.

მამინაცვლის მხრიდან შევიწროება, მინიმუმ, ორი 
წლის განმავლობაში გაგრძელდა. ძმა ევედრებოდა 
საიდუმლოს შენახვას, რადგან მას ძალიან რცხვენოდა. 
„არ ვიცი, გავბრაზდე თუ არა. ის ჩემთვის სასიამოვნოა, „არ ვიცი, გავბრაზდე თუ არა. ის ჩემთვის სასიამოვნოა, 
გესმის“, –გესმის“, – აღნიშნა ვიქტორმა ერთხელ. მან ასევე, ჰკი-
თხა: „დამეხმარე, ვუთხრა მას არა, გთხოვ“.„დამეხმარე, ვუთხრა მას არა, გთხოვ“. 

ბავშვებს არავინ ჰყავდათ, ვისთვისაც გამოცდი-
ლება უნდა გაეზიარებინათ. დუშამელმა ოსტატურად 
გამოიყენა ცოლის დეპრესია და ბავშვებს უთხრა, რომ 
ახლა იგი დაუცველია, მას ხელი არ უნდა შეუშალონ: 
„მოგვიანებით ვეტყვით“.„მოგვიანებით ვეტყვით“.

ასეა თუ ისე, ეჭვმა, სიჩუმემ და დანაშაულმა დაან-
გრია კამილას ცხოვრება: „მე ვარ დამნაშავე, რომ არ „მე ვარ დამნაშავე, რომ არ 
შევაჩერე ჩემი მამინაცვალი“, –შევაჩერე ჩემი მამინაცვალი“, – თქვა მან.

მხოლოდ ოცი წლის შემდეგ, 2008 წელს, კამილამ, 
თავის უფროს ძმასთან ერთად დაარწმუნა ვიქტორი, 
რომ დედისთვის ეთქვა ყველაფერი, ეს აუცილებელი 
იყო ოჯახის უმცროსი ბავშვების დასაცავად (1980-იანი 
წლების ბოლოს, ჩილედან ბიჭი და გოგო იშვილეს). ევე-
ლინი შოკირებული იყო, მაგრამ შემდეგ ქმარს მიემხრო. 
მან აუხსნა, რომ ნანობდა ჩადენილ საქმეს, ამით თავს 
იწამებდა და ასევე, რომ ვიქტორი არასდროს ყოფილა 
წინააღმდეგი.

კამილა კუშნერის აზრით, ოჯახურ გარემოში ბე-
ვრმა – საზოგადოებრივმა, მაღალჩინოსანმა პირმა 
იცოდა სიტუაცია. ამასთან, მათ ამჯობინეს, არაფერი 
შეემჩნიათ. ბავშვების დასაცავად ისაუბრა მხოლოდ 
ეველინის უმცროსმა დამ, მსახიობმა მარი-ფრანს პი-
ზიემ, რომელსაც კამილა კუშნერმა მიუძღვნა თავისი 
წიგნი. იგი გააფთრებული იყო, მოითხოვა დუშამელის 
პასუხისგებაში მიცემა, დას კი განქორწინება და მასთან 
გადასვლა მოსთხოვა, მაგრამ იგი დუშამელთან დარჩა. 
ამ კონფლიქტის გამო დები, რომლებიც ბავშვობიდან 
ძალიან ახლოს იყვნენ, სამუდამოდ დაშორდნენ. 2011 
წელს, მარი-ფრანს პიზიე გარდაიცვალა. ის აუზის ძირში 
იპოვეს, თავი და მხრები მძიმედ გაჭედილი ბაღის სავარ-
ძლის სამაგრებით ჰქონდა შეკრული. გაკვეთამ აჩვენა, 
რომ ფილტვებში ცოტა წყალი და სისხლში ალკოჰოლის 
დიდი შემცველობა იყო, ასევე ანტიდეპრესანტები და 
ანალგეტიკები.

„მე არასოდეს მიფიქრია, რომ მან თავი მოიკლა. „მე არასოდეს მიფიქრია, რომ მან თავი მოიკლა. 
მხოლოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ამბავმა მოკლა“,მხოლოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ამბავმა მოკლა“, – 
თქვა ჯულიენ კუშნერმა წიგნის გამოქვეყნების შემდეგ.

მარი-ფრანსის სიკვდილის გამოძიებისას, პირვე-
ლად გამოჩნდა ინცესტი: გარდაცვლილის მეგობარმა 
შეატყობინა გამომძიებლებს, რომ დების დაშლა დუ-
შამელთან იყო დაკავშირებული. წინასწარი გამოძიება 
დაიწყო, მაგრამ სწრაფად შეჩერდა. მათ შორის, ვიქტო-
რის თხოვნით, რომელიც უკვე დაქორწინებული იყო, 
შვილები გაზარდა და ეშინოდა, რომ საჯაროობა ზიანს 
მიაყენებდა მის ოჯახს და კარიერას. 

2017 წელს, ეველინ პისიერი გარდაიცვალა. გარდა-
ცვალებამდე ორიოდე კვირით ადრე ნახა ქალიშვილი, 
რაც 2008 წლის შემდეგ, იშვიათობა იყო. „მესმის, როცა „მესმის, როცა 
მოვკვდები, თქვენ ოლივიეს დაეტაკებით“, –მოვკვდები, თქვენ ოლივიეს დაეტაკებით“, – თქვა 
დედამ. ტონი აგრესიული იყო და კამილა კუშნერმა არ 
იცის, ეს კიდევ ერთი საყვედური იყო, თუ რაიმე სახის 
ნებართვა.

ასეა თუ ისე, კამილას სურდა გაქცევა „დიდი ოჯა-
ხისგან“, რომელიც სიჩუმის კოდს პატივს სცემს და 
მალავს საშინელ სიმართლეს. კამილა კუშნერმა წიგნზე 
დაიწყო მუშაობა. ტექსტი ფარულად მომზადდა და მის 
გამოქვეყნებამდე, დუშამელმა არაფერი იცოდა.

#MeTooInceste
პუბლიკაციამ ბომბის აფეთქების ეფექტი მოახდინა 

და წიგნი სწრაფად გავრცელდა. თითქმის დაუყოვნებ-
ლივ, დუშამელმა განაცხადა, რომ ტოვებს ყველა თავის 
პოზიციას. რამდენიმე დღის შემდეგ, ვიქტორმა ოფიცი-
ალური საჩივარი შეიტანა პოლიციაში. ფორმალურად, 
საქმეში ხანდაზმულობის ვადა ამოიწურა, მაგრამ ზოგ-
ჯერ შესაძლებელია გამონაკლისებიც.

რა თქმა უნდა, წიგნში ყურადღება მიიპყრო იმ ფაქტ-
მა, რომ მასში აღწერილი მოვლენები ეხება საფრანგე-
თის ელიტას – „ხალხს ტელევიზიიდან“. ამასთან, თავად 
კამილა კუშნერი ხაზს უსვამს ინცესტის პრობლემის 
ყოფიერებას.

„ეს მხოლოდ ჩემი გარემოა: ცნობილი მშობლები, სა-„ეს მხოლოდ ჩემი გარემოა: ცნობილი მშობლები, სა-
ზოგადოების გარემოცვაში მყოფი ადამიანები, მაგრამ ზოგადოების გარემოცვაში მყოფი ადამიანები, მაგრამ 
ინცესტი, ძალადობა, ბავშვზე ძალადობა ყველგანაა ინცესტი, ძალადობა, ბავშვზე ძალადობა ყველგანაა 
გავრცელებული. მე მოვყევი ჩვენი პირადი ამბავი, მა-გავრცელებული. მე მოვყევი ჩვენი პირადი ამბავი, მა-
გრამ მინდა მოვუწოდო: ფრთხილად იყავით! ინცესტი გრამ მინდა მოვუწოდო: ფრთხილად იყავით! ინცესტი 
ყველგან არის“,ყველგან არის“, – თქვა მან სატელევიზიო ინტერვიუში.

ჰეშთეგი #MeTooInceste პოპულარობას იძენს სა-
ფრანგეთის სოციალურ მედიაში. ათასობით ადამიანი 
იზიარებს ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებულ 
პირად ისტორიებს. კუშნერის წიგნი ბევრს დაეხმარა 
დუმილის ხანგრძლივი აღთქმის დარღვევაში.

სახელმწიფოს მეთაურსაც კი მოუწია რეაგირება.
„დღეს, კრიმინალების მიერ დაცული სიჩუმე სა-„დღეს, კრიმინალების მიერ დაცული სიჩუმე სა-

ბოლოოდ აფეთქდა. ეს მოხდა მისი დის გამბედაობის ბოლოოდ აფეთქდა. ეს მოხდა მისი დის გამბედაობის 
წყალობით, რომელიც ვეღარ გაჩუმდა. შემდეგ კი, წყალობით, რომელიც ვეღარ გაჩუმდა. შემდეგ კი, 
ათასობით ადამიანის წყალობით, რომლებმაც გაამ-ათასობით ადამიანის წყალობით, რომლებმაც გაამ-
ჟღავნეს გატეხილი ცხოვრების საიდუმლო, მოპარული ჟღავნეს გატეხილი ცხოვრების საიდუმლო, მოპარული 
ბავშვობა“, ბავშვობა“, – განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, 
ემანუელ მაკრონმა და პირობა დადო, რომ გააუმჯო-
ბესებს კანონმდებლობას ბავშვების დაცვის შესახებ. 
ხელისუფლება მეტ ყურადღებას გაამახვილებს ბა-
გა-ბაღებსა და სკოლებში ჩატარებულ პრევენციულ 
საუბრებზე და დაზარალებულების ფსიქოლოგიური 
დახმარებისთვის, დამატებით თანხებსაც გამოჰყოფს.

saidumlo masalebi

ინცესტის სკანდალმა საფრანგეთის ელიტურ ოჯახში, ინცესტის სკანდალმა საფრანგეთის ელიტურ ოჯახში, 
მრავალი მსგავსი ფაქტი გამოამჟღავნა და საქმე მრავალი მსგავსი ფაქტი გამოამჟღავნა და საქმე 
იქამდეც მივიდა, რომ განადგურებულ ცხოვრებასა იქამდეც მივიდა, რომ განადგურებულ ცხოვრებასა 
და მოპარულ ბავშვობაზე საუბარი ქვეყნის და მოპარულ ბავშვობაზე საუბარი ქვეყნის 
პრეზიდენტს, ემანუელ მაკრონსაც მოუწია.   პრეზიდენტს, ემანუელ მაკრონსაც მოუწია.   

ძალიან კოშმარული სიმართლე – პედოფილია 
და ინცესტი ცნობილ ადამიანებში

დიდი სკანდალი, 
რომელმაც საფრანგეთის 

პოლიტიკური ელიტის 
ვნებები გამოააშკარავა
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daijesti

cnobilma brendma Nike, Seqmna sportuli fexsacmeli GO FlyEase, romelsac Tasmebi 

ar aqvs. misi Cacma da gaxda xelis gareSea SesaZlebeli. Tasmebis garda, axal models 

aranairi Sesakravi ar ar aqvs. amis nacvlad, brendma gamoiyena dapatentebuli 

teqnologia, romlis wyalobiTac fexsacmeli fiqsirdeba, rogorc Ria, aseve, 

daxurul mdgomareobaSi. 

is TiTqos `ixsneba~ da `ikeceba~, Tumca Tavisi minimalizmis gamo, misi gamoyeneba 

Zalian praqtikuli da komfortulia. botasis fexze mosargeblad, mxolod masSi 

Cabijebaa saWiro. brendis warmomadgenlebi miiCneven, rom fexsacmeli yvela 

momxmareblisTvis, maT Soris, fexmZimeebisTvisac mosaxerxebeli iqneba, romelTac 

Cveulebriv, fexsacmlis Cacma uWirT xolme. axali modeli gasayidad, savaraudod, 

Tvis bolodan gamova, misi Rirebuleba 120 dolari iqneba.

fexsacmels xelis gareSe CaicvamT

"kosmosur sasamarTlos" Seqmnian

uaxloes momavalSi, dubaiSi, `kosmosuri sasamarTlo~ Seiqmneba, romelmac dedamiwis miRma 

warmoqmnili komerciuli davebi unda daareguliros. SegaxsenebT, rom gasul zafxuls, arabTa 

gaerTianebuli saemiroebi pirveli arabuli qveyana gaxda, romelmac marsze, zondi gaagzavna. 

qveynis xelisufleba momavalSic apirebs, aqtiurad ganaviTaros kosmosuri seqtori, maT Soris, 

planetaTSorisi turizmi. 

kosmosuri samarTali regulirdeba saerTaSoriso konvenciebiT, romelic gaerom 1967 wels mi-

iRo. dReisTvis, misi wevri msoflios 110 qveyanaa. adre kvleviTi misiebi Tu mxolod saxelmwofo 

saagentoebis doneze xorcieldeboda, axla masSi uamravi kerZo kompaniacaa CarTuli. `kosmosuri 

sasamarTlo~ ki Cveni planetis miRma warmoSobil davebs gadawyvets. 

testirebas Sinaur 
cxovelebsac 
Cautareben

samxreT koreis xelisuflebam katebisa da 

ZaRlebis mflobelebs mouwoda, isini koronavi-

rusze Seamowmon. es gadawyvetileba mas Semdeg mi-

iRes, rac erT-erT qalaqSi, fisos COVID-19 daudas-

turda. es qveyanaSi, Sinauri cxovelis dainfici-

rebis pirveli SemTxveva iyo. virusis simptomebis 

mqone an dainficirebul adamianebTan kontaqtis 

mqone cxoveli unda daitestos da karantinSi 

moTavsdes. Tu misi mflobelebi izolirebas ver 

SeZleben, cxoveli specializebul dawesebule-

baSi unda gaigzavnos. xelisufleba acxadebs, rom 

jerjerobiT ar aris cnobili Sinauri cxovelidan 

adamianze virusis gadacemis SemTxveva, magram amis 

SesaZlebloba ar unda gamoricxon.

gundaobisTvis 
daajarimes

or inglisel axalgazrdas gundaoba 10 aTasi girvanqa sterlingi 

daujda. maT jarima gamouweres, radgan samarTaldamcavebma CaTvales, 

rom isini xels uwyobdnen koronavirusis infeqciis gavrcelebas. SezRud-

vebis miuxedavad, erTi Tvis win, TovliT brZola gamarTes qalaq lidsis 

mcxovreblebma. dajarimebuli axalgazrdebis TaosnobiT, sagundaod aso-

biT adamiani gamovida. amis amsaxveli fotoebi da videoebi ki socialur 

qselSi gavrcelda. ̀ loqdaunis~ dros, moqalaqeebs mxolod viwro ojaxur 

wreSi Sexvedrebis ufleba hqondaT. 30-ze meti adamianis monawileobiT 

mowyobili RonisZieba ki 10 aTasi girvanqa sterlingiT isjeba.
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skverebs frTosnebi daalageben
safrangeTSi, Tematur parkSi piu-de-fu, frTosani damlageblebi 

gamoCndnen. eqvs yvavs nagvisa da sigaretis namwvavebis akrefa 

aswavles. skveris prezidentis TqmiT, maTi mizani mxolod sisufTavis 

dacva araa, radgan xSirad, damTvaliereblebi Tavadve asufTaveben 

iqaurobas. maT surT aCvenon, rom garemoze zrunva, bunebisganac 

SeiZleba viswavloT. 

axal `samsaxurs~ Tavdapirvelad, Wilyvavebi daiwyeben, romlebic 

farTod arian gavrcelebulni evropaSi da sazrianobiTac 

gamoirCevian. am frinvelebs uyvarT adamianebTan urTierToba. 

aRsaniSnavia, rom msgavsi `frTosani damlageblebi~, pirvelad 

amsterdamSi gamoscades. 

bayayebma sasamarTlo waages
safrangeTis sasamarTlom daadgina, rom sofel griniolSi, 

bayayebis yiyini mezobels xels uSlis, amitom gubura, romelSic isini 

cxovroben, unda amoaSron. bolo 9 wlis ganmavlobaSi, ani da miSel 

peSrebs maTive mezobeli, Jan-lui malfinioni guburas gamo uCivis, 

romelic maT teritoriaze mdebareobs. mezobeli aRSfoTebulia, 

rom Sejvarebis periodSi, amfibiebi Zalian xmamaRla yiyineben da 

aseT dros Ria fanjrebSi Zili SeuZlebeliao. axla, sasamarTlos 

gadawyvetilebiT, col-qmars 90 dRe aqvs guburis amosaSrobad. 

garemos damcvelebi acxadeben, rom am guburaSi 6 saxeobis bayayi 

binadrobs, romlebic dacvis qveS arian. peSrebis wyvilma peticiac 

Seadgina guburas SesanarCuneblad, romelsac 96 aTasma adamianma 

moawera xeli. 

sarfiani profesia - 
naZvis xis momrTveli

Turme, arsebobs aseTi profesiac da erT-erT yvelaze cnobili am saqmeSi bob prangaa _ 

saSobao naZvis xeebis stilisti. 30 wlis win, saSobao ardadegebze, bobi erT-erT maRaziaSi 

droebiT muSaobda. masTan cnobili msaxiobi mivida da sTxova, moeZebna adamiani, vinc mas naZvis xes 

mourTavda. bobma es saqme sakuTar Tavze aiRo da gaumarTla kidec. 

1984 wels, saqmian partniorTan erTad, Seqmna kompania Dr. Christmas. misi erT-erTi pirveli 

klienti keti hiltoni iyo _ msaxiobi da dizaineri, romelmac pranga los-anjelesis bomonds 

gaacno. mas Semdeg, bobma holivudis uamravi varskvlavis naZvis xe morTo. misi momsaxureba 2.5 

aTasidan 80 aTas dolarmde aRwevs. misi upiratesoba isicaa, rom kompania sakuTar Tavze iRebs 

saaxalwlo dekoraciis demontaJs da muSaobs ara mxolod varskvlavebTan, aramed, Cveulebriv 

korporatiul klientebTanac. 

kiTxva sasargebloa 
organizmisTvis

wignebis kiTxva metad sasargeblo saqmianobaa adamianis 

organizmisTvis, _ amis Sesaxeb amerikelma swavlulebma 

ganacxades, iales universitetidan. maT kvleva Caatares da 

daadgines, rom kiTxva sicocxles axangrZlivebs. mkvlevarTa 

TqmiT, is adamianebi, romlebic wignebis kiTxvas kviraSi 3.5 saaTs 

mainc uTmoben, naadrevi sikvdilis risks 23%-iT imcireben 

maTTan SedarebiT, romlebic saerTod ar kiTxuloben. 

wignebi gvixsnis stresisgan, romlisganac daavadebaTa, 

daaxloebiT, 60% iwyeba, iwvevs insults da gulsisxlZarRvTa 

daavadebebs. garda amisa, kiTxva anviTarebs mexsierebas da 

kognitur funqciebs. metic, im adamianebs, romlebic wignebs 

kiTxuloben, kargadac sZinavT, rasac ver vityviT kompiutersa 

da smartfonebs mijaWvulebze. kiTxva anviTarebs socialur 

unarebsac _ mkiTxvelebi ukeT grZnoben da esmiT, raze 

fiqroben sxvebi. 
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ramxela sicxes 
uZlebs adamiani?      

aRmoCnda, rom adamiani gacilebiT met gamZleobas iCens cxeli klimatis mimarT, vidre Cven war-

mogvidgenia. `mwvane kontinentis~ SuagulSi, zafxulSi, arc ise iSviaTad, maqsimaluri temperatura 

CrdilSi 50 graduss, xolo mzeSi _ 60 gradussac ki aRwevs. Tumca adgilobrivi mosaxleoba am pi-

robebSi cxovrobs da saqmianobs kidec. cota xnis win, swavlulebma Caatares cdebi imis gasarkvevad, 

ra maqsimaluri temperaturis gadatana SeuZlia adamianis organizms. gairkva, rom sicxis TandaTan 

matebisas, Cvens sxeuls, mSrali haeris pirobebSi, SeuZlia gauZlos ara mxolos wylis duRilis tem-

peraturas anu 100 graduss, aramed, gacilebiT mets _ 160 gradussac ki. 

es ingliselma fizikosebma daamtkices, romelTac garkveuli dro gaatares gaxurebul puris sacxob 

RumelSi. sxeulis aseTi maRali amtanoba imiT ixsneba, rom adamianis organizmi, faqtobrivad, ar iRebs 

garSemo arsebul maRal sicxes da inarCunebs normalurTan miaxloebul temperaturas. gadaxurebas 

ki oflis gamoyofis saSualebiT ebrZvis. erTaderTi aucilebeli piroba isaa, rom haeri aucileblad 

mSrali unda iyos. 

simaRle 
infarqtisgan icavs?

medikosebi acxadeben, rom infarqti 

yvelaze iSviaTad maRal adamianebs 

emarTebaT, radgan maTi arteriebi 

naklebadaa daxSuli, vidre dabali 

adaminebisa. amerikelma kardiologebma 

es daskvna ramdenime kvlevis SedegebiT 

gaamyares, romlebSic sami aTasze meti 

pacienti monawileobda. specialistebma 

moindomes gaerkviaT, marTlac aqvs Tu ara 

kavSiri adamianis simaRles im faqtorTan, 

rogor aris TrombebiT `danagvianebuli~ 

arteria. rogorc cnobilia, infarqtis 

riski pirdapir ukavSirdeba Trombebis 

raodenobas. 

kvlevis Sedegad gairkva, rom rac ufro maRalia adamiani, miT ufro sasargebloa es 

misi gulsisxlZarRvTa sistemis janmrTelobisTvis. aseT pacientebs 30%-iT naklebi 

aTerosklerozuli Trombebi aqvT arteriebSi, vidre gacilebiT dabal adamianebs. es varaudebi 

kompiuteruli tomografiiTac dadasturda. am damokidebulebis gaTvlisas, zogierTi Sesworebac 

unda Sevides pacientis sqesis gaTvaliswinebiT, radgan tradiciulad, qalis simaRle, kacTan 

SedarebiT, ufro naklebia. ufro adre, specialistebma ivaraudes, rom dabal adamianebs mokle 

koronaruli arteriebi aqvT da amis gamo, isini ufro metad eqcevian paTologiuri da asakobrivi 

cvlilebebis qveS. 

dieturi gaziani 
sasmeli yvelaze mavnea

amerikelma kardiologebma adamianis sxeulisTvis 

yvelaze mavne sakvebi produqti gamoavlines _ es 

dieturi gaziani sasmelia. am produqtma, romelic 

SaqrisSemcvlelebs Seicavs, amerikis gulis asocia-

ciis eqimebis yuradReba miipyro. isini amboben, rom 

aucilebelia am sasmelis kvebis racionidan amoReba, 

radgan dieturi gaziani sasmeli sakmaod zrdis 

insultisa da Wkuasustobis ganviTarebis riskebs. 

kardiologebis TqmiT, dRis ganmavlobaSi, am 

`uSaqro~ sasmelis Tundac erTi qilis miReba, 

samjer zrdis insultis, xolo 2.9-jer _ goneba-

sustobis ganviTarebis riskebs. cnobilia, rom 

dietur sasmelebSi, Saqris nacvlad, xelovnur 

damatkboblebs, magaliTad, aspartams iyeneben. 

adamianis sxeulSi es naerTi iSleba fenilala-

ninilad, aspartamis mJavad da meTanolad, rom-

lebic toqsikuria organizmisTvis. garda amisa, 

SesaZloa, aspartami dagrovdes Tavis tvinSi da 

neironebis anomaliuri aqtiuroba gamoiwvios. 

alkoholur 

sups yidian
kvebis produqtebisa da sasmelebis 

mwarmoebelma iaponurma kompania _ Mit-
subishi Shokuhin-ma uCveulo, zamTris susxSi 

gamaTbobeli supi Seqmna, romelSic alko-

holi daamates. siaxle, saxelwodebiT _ 

Nihonshu no Dashiwari, tradiciuli iaponuri 

bulionis _ dasisa da sasmelis _ sakes kom-

binaciaa. dasis amzadeben laminariiT, skum-

briiTa da soios sousiT. sups erTjerad 

WiqebSi asxamen da ase hyidian, romlis gacx-

elebasac mikrotalRur RumelSi SeZlebT. 

am SemTxvevaSic ki, supi sakeTi, mainc inar-

Cunebs alkoholis 4%-ian Semcvelobas. am 

gamaTbobeli sakvebis Rirebuleba 198 ienia 

(1.90 dolari). 
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შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ავტოპარკის შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ავტოპარკის 
განახლებას აგრძელებს. მომსახურების ხარისხისა და განახლებას აგრძელებს. მომსახურების ხარისხისა და 
საიმედოობის ამაღლების მიზნით, დაცვის პოლიციის საიმედოობის ამაღლების მიზნით, დაცვის პოლიციის 
არსებულ ავტოპარკს 31 ახალი სპეციალიზირებული არსებულ ავტოპარკს 31 ახალი სპეციალიზირებული 
ავტომობილი დაემატა. ავტომობილი დაემატა. 

ინკასაციის სამმართველოსინკასაციის სამმართველოს გადაეცა 10 ერთეული 
მაღალი გამავლობის „Mitsubishi L-200” მოდელის პი-
კაპის ტიპის, მაღალი დონის შეჯავშვნის ავტომობილი, 
რომლებიც განკუთვნილია მაღალმთიან და რთულ კლი-
მატური პირობებში ფულადი სახსრებისა და ძვირფასი 
ნივთების გადაადგილებისა და დაცვისთვის; 

8 ერთეული „ფორდის“ მოდელის დაჯავშნული 
მიკროავტობუსი როგორც საქალაქთაშორის, ასევე 
ქალაქში ინკასირებისათვის და 2 ერთეული მაღალი 
ტვირთამწეობის „ივეკოს“ ფირმის სპეციალური ავტო-
მობილი მოცულობითი ტვირთების ინკასირებისათვის. 
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6 ერთეული “რენო დოკერის“ მოდელის სპეციალიზი-
რებული ავტომობილი, რომელიც აღჭურვილია ტექ-
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უზრუნველსაყოფად. 
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სამმართველოს სამმართველოს გადაეცა 5 ერთეული „შკოდა სკალას“ 
მოდელის ავტომობილი, რომელიც მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით არაგაბარიტული და საშიში ტვირთების 
დაცვა-გაცილებას მოემსახურება.

დაცვის პოლიცია ავტოპარკის 
განახლებას აგრძელებს 

sastumro axalgazrda mSoblebisTvissastumro axalgazrda mSoblebisTvis
unikaluri sastumro gaixsna 

singapurSi, romelic axalSobilebisa 
da maTi mSoblebisTvisaa gankuTvnili. 
is oTxi Svilis mamam gaxsna, romelmac 
gadasarevad icis, ra surT dedebsa da 
mamebs mSobiarobis Semdeg. Cveulebriv, 
maTi yvelaze didi survilia gamoZineba, 
Tumca winaaRmdegni ar iqnebian, Tu 
axalSobilis movlaSi, vinme daexmareba 
da Cvils saWmelsac gaukeTebs. 

yvelafer amis miReba maT SeuZliaT 
mdidrul sastumroSi _ Kai Suites, 
Tumca momsaxurebis safasuri arc ise 
`moridebulia~. orkviriani cxovreba 
am sastumroSi, 13 650 dolari jdeba. 
Tumca sastumros mflobelis TqmiT, 
es amad Rirs. bedis ironiiT, sastumro 
yofili samSobiaros adgilzea 
aSenebuli. 


