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ჯოჯოხეთი დედამიწაზე – თურქეთის 
მიწისძვრა, რომელმაც მსოფლიო შეძრა

შემაძრწუნებელი ფოტოები ტრაგედიის ადგილიდან

„ენმ-ში „ანტიმიშების“ რაოდენობა 
იმაზე სოლიდურია, ვიდრე ჩანდა“
რა პროცესებს 
პროგნოზირებს არჩილ 
გამზარდია ყველაზე 
მსხვილ ოპოზიციურ 
პარტიაში

„პირდაპირ და 
ღიად გეტყვით“
აპირებს თუ არა ნიკა მელია და 
მისი გუნდი ენმ-ის დატოვებას – 
ინტერვიუ ზვიად კუპრავასთან

დანით მოკლეს, 
გვამი კი დაწვეს
საფრანგეთში მოკლული 

საქართველოს 
მოქალაქის საქმის 

ექსკლუზიური დეტალები
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შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პოლიციელისა 
და ორი მოქალაქის დაჭრისთვის ძებნილი პირი დააკავეს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრი-
მინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და თბილისის 
პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ერთო-
ბლივად ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონის-
ძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 
სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულების დროს 
პოლიციელზე თავდასხმისთვის, დამამძიმებელ გარე-
მოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობისა 
და ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანე-
ბისთვის ძებნილი პირი – 2003 წელს დაბადებული დ.დ. 
დააკავეს.

დანაშაულები 16-დან 20 წლამდე ვადით თავისუფლე-
ბის აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 8 იანვარს, თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე, ერთ-ერთი ღამის 
კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას, ცივი იარაღით სხეულზე სხვა-
დასხვა სახის დაზიანებები მიაყენა ორ პირს. დ.დ.-მ ასევე დაჭრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი 
– 1985 წელს დაბადებული ზ.გ., რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამსახურებრივ შემოვლას აწარმოებდა და 
შემთხვევის ადგილზე მივიდა. ბრალდებულმა მიმალვა შეძლო.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლებმა სამივე დაჭრილი მამაკაცი საავადმყოფოში გადაიყვა-
ნეს, სადაც მათ შესაბამისი დახმარება გაეწიათ.

სამართალდამცველებმა დანაშაულში ბრალდებული პირის ვინაობა მალევე დაადგინეს და მასზე ძებნა გამო-
ცხადდა. პოლიციამ დ.დ., ჩატარებული კომპლექსური ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად, თბილისში დააკავა.

სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულების დროს პოლიციელზე თავდასხმის, დამამძიმებელ გარემოებაში 
ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის, ასევე, ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების 
ფაქტებზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-109-ე, 118-ე და 353 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს.

შინაგან საქმეთა მინისტრი არაბთა  
გაერთიანებული საამიროების ელჩს შეხვდა

შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ვახტანგ გომელაურმა 
გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში არაბ-
თა გაერთიანებული საამიროების ახლად დანიშნულ 
ელჩთან, აჰმედ ალნუაიმისთან.

მინისტრმა არაბთა გაერთიანებული საამიროების 
ელჩს თანამდებობაზე დანიშვნა მიულოცა და სამომა-
ვლო საქმიანობაში წარმატება უსურვა.

შეხვედრაზე მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართვე-
ლოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის 
არსებული მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობების 
მნიშვნელობას და სამომავლო თანამშრომლობის პერ-
სპექტივები განიხილეს.

ვახტანგ გომელაურმა ისაუბრა მხარეთა შორის 
საპოლიციო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გა-
ფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მნიშ-
ვნელობაზე და აღნიშნა, რომ ხსენებული დოკუმენტი ხელს უწყობს ორ ქვეყანას შორის სამართალდაცვით 
სფეროში სტრატეგიული და ოპერატიული მიმართულებებით ურთიერთობის გაძლიერებას.

შეხვედრის დასასრულს, მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული თანამშრომლობა 
ერთობლივი ძალისხმევით კიდევ უფრო გაღრმავდება.

შინაგან საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის ელჩთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ვახტანგ გომელაურმა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 
ელჩთან, ერნსტ პეტერ ფიშერთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა, რომელსაც ასევე ესწრებოდა საქართველოში 
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიციის ატაშე, დიტრიხ ებერსი.

მხარეებმა საქართველოსა და გერმანიის სამართალდამცავ უწყებებს შორის არსებული მჭიდრო და ნაყო-
ფიერი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გერმანული მხარის მიმართ 
მადლიერება გამოხატა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებაში შე-
ტანილი წვლილისთვის.

შეხვედრის ფარგლებში საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში უსაფრთხოების სფეროში არსებულ მდგომარეობას. 
მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და განიხილეს 
ამ მიზნით განხორციელებული, ასევე, მიმდინარე ღონისძიებები.

შეხვედრის დასასრულს, მხარეებმა საქართველო-გერმანიის ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერების მიზ-
ნით თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს.

კრიმინალური პოლიციის 
რეფორმის ფარგლებში, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროში, თბილისის 
პოლიციის დეპარტამენტის 

შემდგომ, სხვა ტერიტორიულ 
დანაყოფებშიც გაიმიჯნა 

საგამოძიებო, ოპერატიული და 
საუბნო მიმართულებები 

რეფორმის ფარგლებში, კანდიდატთა შერჩევის მიზ-
ნით, ცხადდება კონკურსი მართლწესრიგის ოფიცრის, 
გამომძიებლისა და უფროსი გამომძიებლის 66 ვაკა-
ნტურ თანამდებობაზე, შემდეგ დანაყოფებში:

 z აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის 
დეპარტამენტში – გამომძიებლის 15 ვაკანსია;

 z გურიის პოლიციის დეპარტამენტში – გამომძი-
ებლის 2 ვაკანსია;

 z სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპა-
რტამენტში – გამომძიებლის 9 ვაკანსია;

 z იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 
პოლიციის დეპარტამენტში – გამომძიებლის 6 
ვაკანსია და უფროსი გამომძიებლის 2 ვაკანსია;

 z სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტში 
– გამომძიებლის 1 ვაკანსია;

 z შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში – 
გამომძიებლის 4 ვაკანსია;

 z ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში – 
გამომძიებლის 6 ვაკანსია და მართლწესრიგის 
ოფიცრის 16 ვაკანსია;

 z კახეთის პოლიციის დეპარტამენტში – გამომძი-
ებლის 5 ვაკანსია.

მართლწესრიგის ოფიცრის ვაკანტურ თანამდე-
ბობაზე კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია 
უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს მოქალა-
ქეს, ხოლო გამომძიებლისა და უფროსი გამომძიებლის 
ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსში მონაწილეობის 
მისაღებად სავალდებულოა, კანდიდატს ჰქონდეს უმა-
ღლესი იურიდიული განათლება.

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებითი ინ-
ფორმაციის მისაღებად და განაცხადის შესავსებად, 
შეგიძლიათ, ეწვიოთ სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გ-
ვერდს – https://hr.police.ge – მისამართზე.
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მას შემდეგ, რაც სასამართლომ საქართველოს მესამე 
პრეზიდენტს სასჯელის გადავადებაზე უარი უთხრა, 
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოქმედების 
საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა – ამის შესახებ განცხადება 
პარტიის ახალმა თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილმა 
გააკეთა. ბოიკოტი იმას ნიშნავს, რომ ენმ საკრებულოებსა 
და საპარლამენტო ცხოვრებაში მონაწილეობას არ 
მიიღებს. ამასთან, პარტიის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ 
პოლიტიკურმა პროცესებმა ქუჩაში უნდა გადაინაცვლოს. 
ხაბეიშვილის თქმით, პროტესტის ცენტრი დედაქალაქი 
იქნება, თუმცა ქუჩის აქციები რეგიონებშიც 
გაიმართება. აქვე ხაზგასასმელია, რომ ენმ-ის ახალი 
თავმჯდომარის მიერ გაცხადებული გადაწყვეტილება 
უწყვეტ პროტესტთან დაკავშირებით შიდაპარტიული 
დაპირისპირების ფონზე ხდება.   
ჩნდება კითხვა – ორ ფლანგად გაყოფილი ოპოზიციური 
პარტია შეძლებს კი ხელისუფლების ჯანსაღ 
ოპონირებას? – ამ და სხვა პოლიტიკურ თემებზე „ვერსია“ 
ანალიტიკოს არჩილ გამზარდიას ესაუბრა.

– არჩილ, ცოტა ხნის წინ რომ ვისაუბრეთ, მითხარით, 
ნაციონალურ მოძრაობას ახალი თავმჯდომარეც რომ ჰყო-
ლოდა, პოლიტიკურ ვითარებას ქვეყანაში რადიკალურად 
მაინც ვერ შეცვლიდაო. ახლაც ამავეს ფიქრობთ?

– დიახ, მაინც იმავე პოზიციაზე დავრჩები, რადგან 
აქტიურობა, როგორც ფორმა, არაა საკმარისი, რომ შინაა-
რსი განსაზღვროს. გვაქვს ასეთი პერიოდები გამოვლილი 
– წერტილოვანი, გლობალური აქციები; პიკეტირება, არა-
ძალადობრივი წინააღმდეგობის და პროსტესტის ცალკე-
ული ფორმები, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ 
ფრაგმენტულად სიტუაცია იცვლებოდა, არც ერთ მათგანს 
სერიოზული შედეგი არ გამოუწვევია. განსაკუთრებულ შე-
დეგში იგულისხმება ის, თუ რამდენად ახერხებს ოპოზიცია 
ძალაუფლების მიღებას და მმართველობის შეცვლას. 

აქ ერთი ლოკალური ამოცანაცაა, რომელიც მიხეილ 
სააკაშვილს ეხება, მაგრამ იმისთვის, რომ შედეგი დადგეს 
საპროტესტო აქციისგან, სჭირდება კომპლექსური, განვი-
თარებადი მხარდაჭერა ანუ ეს უნდა იყოს მძლავრი პროცე-
სი. ამ მხრივ, თეორიულად, ჯერჯერობით კი დგას შესაძ-
ლებლობა, რომ გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი შედეგი, მაგრამ 
პრაქტიკულ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ამას განგრძობადი 
ფორმა არ აქვს. საერთო ჯამში, ოპოზიციური პარტიები 
კი უცხადებენ გარკვეულ სოლიდარობას პრეზიდენტ საა-
კაშვილს, მაგრამ ყველა მათგანი დაკავებულია სრულიად 
ბუნებრივი პროცესით, რაც გულისხმობს საკუთარი თავის 
წინ წაწევას და საკონკურენტო სივრცეში ძლიერი კონკუ-
რენტის მოშორებას. ამას ასე ხმამაღლა ნაკლებად ამბობენ, 
მხოლოდ საპარლამენტო გირჩი უფრო საუბრობს ხოლმე 
ღიად და თამამად, თუმცა მიდგომა ასეთია... 

ამიტომ, ამ ეტაპზე რასაც ვხედავ, ეს შეიძლება იყოს 
ენერგიული, აქტიური, ფრაგმენტულად ექსპრესიული 
ღონისძიებები, მაგრამ ეს პროცესი რამდენად იმოქმედებს 
სააკაშვილთან მიმართებაში, უცხოა, თუმცა შეგვიძლია, 
ერთ წარმატებულ შედეგად ვახსენოთ ის, რომ ამ პარტიის 
ღონისძიებებით, მათთვის მნიშვნელოვანი თემა აქტუალუ-
რია. ქვეყანაში ამის გარდა, სხვა საკითხი, პრაქტიულად, 
არ ტრიალებს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამ 
ხდება. 

ვეჭვობ, რომ ნაციონალური მოძრაობის რესურსები 
ეყოს გლობალური ცვლილების პირობის შექმნას მაშინ, 
როცა პარტიაშიც ძლიერი კონკურენციაა. 40% მიიღო 
ნიკა მელიამ პარტიულ არჩევნებში და ეს ნახევარზე ოდნავ 
ნაკლებია. შესაბამისად, დეკლარირებულად ვინ როგორ 
მოქმედებს ერთია, მაგრამ მათ ერთმანეთთან სხვა ანგარიში 
აქვთ – ეს შეიძლება იყოს ტაქტიკური შემთხვევები, როცა 
ვიღაც, ვიღაცის გვერდით დგება, მაგრამ სტრატეგიულად 
კონკურენციას უწევენ შიგნით, ერთმანეთს და ერთმანეთის 
წარმატებას არ მოიწადინებენ. ამ შემთხვევაში, პერსონალი-
ებზე არ ვსაუბრობ, ეს ასე ხდება, როგორც წესი.

– ენმ ნიკა მელიასა და ლევან ხაბეიშვილის „ბანაკებად“ 
გაიყო და კოორდინაცია ამ ძალებს შორის გაჭირდება... რა 
გამოდის, შუაზე გახლეჩილი, დასუსტებული პარტია იწყებს 
ბრძოლას ხელისუფლების წინააღმდეგ? ნიკა მელია ყრილო-
ბაზეც კი არ მიიწვია ხაბეიშვილმა.. ასეთი მდგომარეობით 
შეძლებს იმ მიზნის მიღწევას, რაც პარტიის თავმჯდომარემ 
დააანონსა?

– პირველ რიგში, „ფრთები“ რომ არსებობს პარტიაში 
ღიად და გამოხატულად, კი, წამგებიანია, მაგრამ გარკვე-
ულწილად, დემოკრატიული გამოვლინებაა. ასეთ პარტიებს 
ვერ ვხედავთ, ვერსად ვამჩნევთ, რომ პარტიებში შიდა 
ავტონომიური სუბიექტები და ჯგუფები არსებობდნენ. 
ასეთი დიდი მონოლითი იყო ყოველთვის ენმ-ც. დღეს 
ნაციონალური მოძრაობა უნიკალური იმითაა, რომ ში-
დაგავლენის ჯგუფები არ არის ცალსახად პარტიის დამ-
ფუძნებლის ქვეშ. ეს შიდა დემოკრატიაა, რაც ნიკა მელიას 
პერიოდში მოხერხდა... დღეს, მიმდინარე თავმჯდომარე, 
მისი მფარველი გუნდითა და მხარდამჭერებით, შეეცდება, 
კვლავ მონოლითურ რეჟიმში გადაყვანას, რადგან ზოგადად, 
მართლაც ასეა – პარტიაშიც და სახელმწიფოშიც დემოკრა-
ტიულ მმართველობას სხვა უნარი და შინაგანი მენტალობა 
სჭირდება. ამიტომ, რაც ვნახეთ, პარტიაში, რბილად რომ 
ვთქვათ, უცნაურად ჩატარდა პოლიტსაბჭოს არჩევა და 
ა.შ. გარკვეულწილად, არის მცდელობა, კვლავ ავტოკრა-
ტიულ მმართველობაზე გადასვლისა. გამოჩნდება, იქნება 
თუ არა ეს კვლავ შესაძლებელი, რადგან ალბათ, პარტიის 
წევრებს ასე ადვილად ვერ გაყრიან და ეს ჯგუფები იარსე-
ბებენ. მიუხედავად იმისა, რომ შიდა გადაწყვეტილებებზე 
ზემოქმედების რესურსი შეიძლება არ ჰქონდეთ, როდესაც 
ახალი თავმჯდომარე ვერ იქნება წარმატებულად გამო-
ვლენილი, შოდაპარტიულ ჯგუფებს შესაბამისი რეაქცია 
ექმებათ. ამიტომ, ახლა ამ მონოლითის ჩამოყალიბების 
ძალისხმევას ვხედავთ. 

ყველაფერ ამას როგორი შედეგი ექნება, იმაზეა დამო-
კიდებული, შეიქმნება თუ არა ეს მონოლითი და პლუს, ამ 
ეტაპის გავლის შემდეგ, როგორ მოტრიალდება პარტია... 

– თუმცა, მაინც ძველი სახეები დომინირებენ და როგორც 
ჩანს, ახალ წევრებს ასპარეზს არ უთმობენ პარტიაში...

– კი, ასეა და ეს არ იმოქმედებს შიდამხარდაჭერის დონის 
ხანგრძლივად ამაღლებაზე. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი 
ფაქტორი გამოგვეპარა ბოლო ხანს – ვნახეთ, რომ ნიკა 
მელია პოზიციონირდა, როგორც „ანტიმიშა“ და მან ში-
დასივრცეშივე მიიღო მხარდაჭერის 40% ანუ შეგვიძლია, 
ვთქვათ, რომ ამ „ანტიმიშების“ რაოდენობა პარტიაში 
იმაზე სოლიდურია, ვიდრე ეს ჩანდა. სხვათა შორის, რო-
გორც ჩანს, ეს შეამჩნია მელიამ და იმიტომაც არ წავიდა 
პარტიიდან და ეს არც იქნებოდა სწორი. იმ დროს, როცა 
„ანტიმიშა“, მიშას მოწინააღმდეგე და მაგინებელი გქვია 
და შენ იღებ 40%-ს, ეს ნიშნავს, რომ პარტიაში მიხეილ 
სააკაშვილის მიმართ დამოკიდებულებაც, რბილად რომ 
ვთქვათ, არ არის ისეთი ერთგვაროვანი, როგორც ჩანდა. 
ამიტომ, ეს პროცესი ან გააძლიერებს პარტიას და მაინც 
მიუხედავად არსებული ცუდი ფორმებისა, თეორიული 
პერსპექტივა ნაციონალურ მოძრაობას უფრო მეტი აქვს, 
რომ თანამედროვე პარტიად გარდაიქმნას თავისდაუნე-
ბურად, თუნდაც მახინჯი ფორმებით. სხვა პარტიებში ამის 
პერსპექტივა ბევრად ნაკლებია. 

საერთოდ, არ  გამოვრიცხავ, რომ წარუმატებელი ღო-
ნისძიებების შემთხვევაში, კვლავ დადგეს ნაციონალური 

მოძრაობის დღის წესრიგში თავმჯდომარის ვადამდელი 
არჩევნები. შეიძლება, დღეს და ხვალ არა, მაგრამ არა იმ 
რეჟიმში, როგორც ახლაა გათვლილი. 

– მნიშვნელოვანია ბოიკოტის თემაც. საკრებულოებსა და 
პარლამენტს ტოვებს ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია 
მაშინ, როცა ჩვენს ქვეყანას წინ უდიდესი ამოცანა აქვს 
– ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. თქვენი 
ხედვით, ბოიკოტი ამ საკითხის გადაწყვეტაზე იმოქმედებს?

– პირველი, ამ ე.წ. ბოიკოტს გარკვეული პრაქტიკული 
პერსპექტივა ექნებოდა მაშინ, თუ „ქართული ოცნება“ 
ერთპარტიული მმართველობის რეჟიმში დარჩებოდა და ეს 
იყო ზუსტად არჩევნების შემდეგ პერიოდში – ჩვენ ვნახეთ, 
ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელს რა დამოკიდებულებაც 
ჰქონდა. ევროპული ცხოვრების წესია, რომ ადამიანებმა 
სადეპუტატო მანდატებში პასუხისმგებლობა დაინახონ და 
არა – მხოლოდ შესაძლებლობები. არ უნდა დაგვავიწყდეს, 
პარლამენტის დატოვების ფორმაცაა მნიშვნელოვანი – 
უბრალოდ, ბოიკოტის რეჟიმში იქნებიან, თუ საერთოდ 
გააუქმებენ მანდატებს, მაგრამ რჩება ამით „ოცნება“ 
ერთპარტიული მმართველობის რეჟიმში? – პარლამენტში 
დღეს სრულიად სხვა მოცემულობაა, ვიდრე ეს იყო 2020 
წლის არჩევნების შემდეგ. ახლა პარლამენტში არაერთი 
პარტიაა და ძალიან ნაკლები შანსია, რომ მათ დატოვონ 
საპარლამენტო მანდატები, ამიტომ ფორმალურადაც და 
შინაარსობირვადაც ფსევდო, მაგრამ მაინც ე.წ. მრავალ-
პარტიულობა პარლამენტისა დაცული იქნება.

– ანუ, ხელისუფლებას ამით დისკომფორტი არ შეექმნე-
ბა? თუ ასეა, რატომ აირჩია ენმ-ის ახალმა მმართველობამ 
ეს გზა?

– „ოცნებაში“, რასაც ვხედავ, საკმაოდ კარგად გრძნობენ 
თავს, მაგრამ თუ რამე უქმნის მათ პრობლემას, ეს არის 
უკრაინასთან დაკავშირებით წარმოებული უცნაური და ხში-
რად არცთუ საღი დამოკიდებულება. ამაზე დიდ პრობლემას 
პარლამენტიდან რომელიმე სუბიექტის გასვლა არ შექმნის. 
გააჩნია, რა დროსა და ვითარებაში ხდება ეს და ამიტომაც 
არ ექნება ბოიკოტს განსაკუთრებული ეფექტი.     

ხშირად პოლიტიკოსები სურვილებს უფრო მიჰყვებიან 
ხოლმე და ილუზიას იქმნიან, რომ ძალისხმევას შესაბამისი 
შედეგი ექნება და შესაძლოა, საქმე გვქონდეს იმედთან, რომ 
ბოიკოტს შედეგი მოჰყვება, ან ეს იყოს გათვლილი კვლავ 
შიდა პარტიული კონკურენციის ფარგლებში ამომრჩევლე-
ბის მობილიზებაზე ახალი ხელმძღვანელობის მიმართ.  

– ე.ი. მიიჩნევთ, რომ ხაბეიშვილ-მერაბიშვილ-კეზერა-
შვილმა გადაწყვიტეს, „ორთქლი გამოუშვან“ საკუთარ 
პარტიაშივე... იციან, რომ ამ პროცესს, შესაძლოა, არ 
მოჰყვეს მასშტაბური შედეგი, თუმცა საკუთარი გავლენის 
განმტკიცებას ცდილობენ?

– კი, ეს არის შიდა ძალაუფლებისთვის ბრძოლა, რადგან 
გამარჯვება საკმარისი არაა, მას სჭირდება განმტკიცება 
და ამ ეტაპზე, ეს არის საჭირო, რადგან ეს იყო ძირითადი 
პირობა, რამაც იმოქმედა ნიკა მელიას წინააღმდეგ, ხაბე-
იშვილის სასარგებლოდ.

„ენმ-ში „ანტიმიშების“ რაოდენობა 
იმაზე სოლიდურია, ვიდრე ჩანდა“
რა პროცესებს 
პროგნოზირებს 
არჩილ 
გამზარდია 
ყველაზე 
მსხვილ 
ოპოზიციურ 
პარტიაში
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ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პოლიტიკური 
ვნებათაღელვა პიკს აღწევს. როგორც გაირკვა, 
დემოკრატიული არჩევნებით არჩეულმა ახალმა 
თავმჯდომარემ პარტიის პოლიტსაბჭო ისე დანიშნა, 
რომ საკუთარ თანაპარტიელებს არც კი შეატყობინა 
ყრილობის შესახებ. ამ საკითხზე, ყოფილი 
თავმჯდომარე ნიკა მელია წერს:
„ის შემთხვევაა, როდესაც მხოლოდ წუხილი 
შემიძლია გამოვხატო ჩემი მოლოდინის 
გამართლებასა და დღეს ჩატარებულ ყრილობასთან 
დაკავშირებით. იმ ყრილობასთან დაკავშირებით, 
რომელზეც თავადვე გააუქმეს არჩევნების შედეგები, 
რომლითაც მართვაში მოვიდნენ და უარი უთხრეს 
ამომრჩევლის 40%-ზე მეტს პარტიის მართვაში 
მონაწილეობაზე, პოლიტსაბჭოში წარმომადგენლის 
ყოლასა და მათი აზრის გათვალისწინებაზე.
„ტექნიკური ყრილობის“ დასაწყისში, ამომრჩეველს 
მაქსიმალურ ჩართულობას ჰპირდებოდნენ პარტიულ 
გადაწყვეტილებებში და ზუსტად ერთ საათში, 
მავანისგან ზედმიწევნით ნასწავლ „გასაოცარ 
დემოკრატიასთან“ მივიდნენ...
ერთობაზე ისაუბრეს და  განხეთქილება დათესეს 
ყოველ ნაბიჯზე, რომელიც ბოლო ორ თვეში 
გადადგეს. 
მიშაზე ისაუბრეს და მიშასთან დაკავშირებული 
ყველა საკითხი, უადგილო და უდროო აქტივობებით 
გადაფარეს. ერთგულებაზე და ნაციონალური 
მოძრაობის 22-წლიან ტრადიციაზე ისაუბრეს და 
მიშას უახლოესი თანამებრძოლები საკუთარი 
„მეგობრებით“ ჩაანაცვლეს. ყოველივე ეს, არა 
მხოლოდ ნათქვამი სიტყვის ფასზე, არამედ, ამ 
გაუფასურებული სიტყვის მიღმა არსებულ მიზნებზე 
მეტყველებს. ჩრდილოვანი მართვა ყველგან 
ერთნაირია – მიუხედავად იმისა, ვინ მართავს, ან რა 
მიზნით ხსნის მსგავსი ტიპის მართვის საჭიროებას. 
ჩრდილოვანი მმართველი მოდის ემოციური 
დაპირებით დაცლილი რაციონალიზმისა და 
პრაგმატიზმისაგან და დემოკრატიით მოსული 
ამყარებს ავტოკრატიას. დღეს, ნაციონალურ 
მოძრაობაში, ფაქტობრივად, გაუქმდა პოლიტსაბჭოს, 
პარტიის საკონონმდებლო ორგანოს არჩევითობა 
– ყრილობის მიერ, რომელსაც ორგანიზატორები  
„მცირესა და ტექნიკურს“ უწოდებდნენ. გაუქმდა 
რამდენიმე, ფარდის მიღმა მყოფი ადამიანის 
გადაწყვეტილებით ისე, რომ მარტამდე მოქმედი 
პოლიტსაბჭოს ფორმალური ინფორმირებაც კი 
არ მომხდარა. ისე, რომ „ტექნიკური ყრილობის“ 
მონაწილეებმაც კი არ იცოდნენ. კრების მიერ, 
სადაც 335  დელეგატის შერჩევა თავად მოახდინეს 
– დამტკიცდა პოლიტსაბჭოს შედგენის წესი, 
სადაც, ფაქტობრივად, არაფერი რჩება არჩევითი ან 
ასარჩევი. თუმცა, ამ ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების 
განხორციელებისას, სამწუხაროდ, ავიწყდებათ 
– პარტია არის ღირებულება, იდეური ერთობა, 
თანაბრძოლა და თანადგომა, სვლა გამარჯვებისკენ 
წინ და არა – უკან. ღირსება და სიმართლე არც სკამს 
და თანამდებობას მოჰვება, არც ფულზე იყიდება,  
არც ქირავდება, არც ხურდავდება და რაც მთავარია, 
არასდროს მარცხდება“...
„ვერსია“ ენმ-ში არსებულ ვითარებაზე, პარტიის 
აქტივისტსა და თბილისის საკრებულოს წევრ 
ზვიად კუპრავას ესაუბრა:

– თავმჯდომარის არჩევის პროცესი იყო დემოკ-
რატიული და წინგადადგმული ნაბიჯი, რადგანაც 
არჩევნებში ენმ-ის ნებისმიერ ამომრჩეველს შეეძლო 
მონაწილეობა მიეღო და ყველამ ისარგებლა ერთი ხმის 
უფლებით. შესაბამისად, პროცესი აბსოლუტურად დე-
მოკრატიული იყო, მაგრამ, სამწუხაროდ, ეს მხოლოდ 
ერთი კვირა გაგრძელდა... ერთი კვირის შემდეგ, აბსო-
ლუტურად საპირისპირო რამ მოხდა: პოლიტსაბჭოს 
არჩევნებს ვადა გასდიოდა მარტში და ლევანისა და 
მისი ფლანგიდან გვქონდა დაპირება, რომ არჩევნები 
ჩატარდებოდა ყველა დონეზე, მაგრამ პოლიტსაბჭოს 
არჩევნები, პრაქტიკულად, გაუქმდა და მივიღეთ და-
ნიშნული პოლიტსაბჭო. არ შეიძლება, პოლიტსაბჭო 
დაკომპლექტდეს ერთი ან ორი კაცის მიერ და თან, 
როცა ამ ერთ და ორ კაცში თავმჯდომარე არ არის...  
პოლიტსაბჭო უნდა არჩეულიყო ფართო წარმომა-
დგენლობით, რაც არ მოხდა და ძალიან ვწუხვარ. ეს 
ნამდვილად უკან გადადგმული ნაბიჯია.

მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი არის 
პრიორიტეტი, მის შედეგს დაველოდებით და შემდეგ 
აუცილებლად მოვუბრუნდებით პოლიტსაბჭოს თე-
მას, რადგან ერთი-ორი კაცის მიერ დაკომპლექტე-
ბული პოლიტსაბჭო არის პარტიის მიტაცება, რადგან 
პოლიტსაბჭო პარტიის საკანონმდებლო ორგანოა. 
პოლიტსაბჭო იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს 
და რა მნიშვნელობა აქვს 110-კაციან პოლიტსაბჭოს, 
თუ ყველა ერთი და იმავე პიროვნების აზრზე და ერთი 
პიროვნების წარმომადგენელი იქნება?! პოლიტსაბჭოს 
მრავალრიცხოვნობას მაშინ აქვს აზრი, როცა იქ გან-
სხვავებული აზრის მქონე ადამიანები არიან.

ერთი ადამიანი როცა დაწერს თავის სამეგობროს 
სიას...  ცხადია, განსხვავებული აზრი რომ ნდომოდათ, 
40%-იანი მხარდაჭერა აქვს ნიკა მელიას ერთიან ნაცი-
ონალურ მოძრაობაში და ეს 40% აბსოლუტურად იქნა 
იგნორირებული. ამ ადამიანებს დღეს წარმომადგენელი 
არ ჰყავთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოში. 

– „ერთი-ორ კაცს“ როცა ახსენებთ, კეზერაშვილ-მე-
რაბიშვილს გულისხმობთ, ზვიად?

– დიახ, რა თქმა უნდა. პატივისცემა პარტიის თავ-
მჯდომარეს, მაგრამ ლევან ხაბეიშვილი რომ დამოუკი-
დებელი ფიგურა არ არის, ეს ყველამ იცის, მათ შორის, 
თავისმა მომხრეებმაც. 

– თუ ასეა, რისთვისაც ხელისუფლებას აკრიტიკებთ 
და ებრძვით, იგივე თქვენსავე პარტიაში ხდება. პრო-
ტესტს რით გამოხატავთ და როგორი სამოქმედო გეგმა 
გაქვთ ე.წ. ჩრდილოვანი მმართველობის წინააღმდეგ?

– დიახ, ეს, ცალსახად, პრობლემაა და ამაზე ღიად 
ვსაუბრობთ. ნიკა მელიამაც არაერთხელ ისაუბრა 
ამის შესახებ და ამ პრობლემის დაბალანსება სწორედ 
პოლიტსაბჭოს საშუალებით შეიძლებოდა, რომ და-
კომპლექტებულიყო განსხვავებული პოზიციის მქონე 
ამომრჩევლით, მაგრამ ეს ბალანსიც მოირღვა, რადგან 
როცა ერთი ადამიანის სამეგობროა პოლიტსაბჭო, 
იქ რა ბალანსზე და იდეების ჭიდილზეა საუბარი?! იქ 
რა „დანოსიც“ წამოვა, ის შესრულდება და ეგ არის! 
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას პარტია მიიღებს არა 
პოლიტსაბჭოში, არამედ, ერთ კონკრეტულ ქალაქში, 
ეს იქნება საქართველოში, თუ მის ფარგლებს გარეთ... 
ეს გადაწყვეტილება მოვა სმს-ის სახით და დამტკიცდე-
ბა, როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს არის 
კატასტროფა!..

– ყველაფერ ამას როგორ უნდა შეეწინააღმდეგოთ? 
გაქვთ კონკრეტული გეგმა?

– ახლახან გამართული ყრილობა პოლიტსაბჭოს 

ნაწილში ლეგიტიმაციასაა მოკლებული, რადგან პო-
ლიტსაბჭო მარტამდე იყო მოქმედი, მისი უფლებამო-
სილება მარტამდე არ გაუქმდება. შესაბამისად, 335-კა-
ციანი ყრილობის მიერ ახალი პოლიტსაბჭოს დანიშვნა 
რამდენად ლეგიტიმურია, ეს კიდევ ცალკე საკითხია... 
მარტამდე დრო არის, ეს ადამიანები მოქმედი პოლიტ-
საბჭოს წევრები იყვნენ, განცხადებები არ დაუწერიათ 
და რაღაც სამასკაციანმა ჯგუფმა, რომელიც თავად 
შეარჩიეს... 

– ზვიად, ყრილობაზე თქვენც არ მიგიწვიეს, არა?
– რომ გითხრათ, გული დამწყდა, ასე არაა, მაგრამ 

როგორც ნაციონალური მოძრაობის აქტიური და თბი-
ლისის საკრებულოს წევრი, ველოდი, რომ დამიძახებ-
დნენ ყრილობაზე, მაგრამ სამწუხაროდ, არ დამიძახეს 
იმის გამო, რომ არ ვიყავი ლევან ხაბეიშვილის მხარდა-
მჭერი. ამ დონეზე შეკრებილი 300-კაციანი ყრილობა 
რომ ნიშნავს ახალ პოლიტსაბჭოს, ეს ვერ ჩაითვლება 
წინგადადგმულ ნაბიჯად! იმის გამო, რომ ხაბეიშვილის 
მხარდამჭერი არ ვარ და არ დამიძახო, რათა განსხვა-
ვებული აზრი არ დაფიქსირდეს, ხომ წარმოგიდგენიათ, 
დემოკრატიის რა ხარისხია პარტიაში?!

– ისე, არაერთი დაკავება-დაპატიმრება მახსენდება 
თქვენი პარტიული აქტივობის დროს და გული რომც 
დაგწყვეტოდათ, არ გამიკვირდებოდა...

– რა თქმა უნდა, ყრილობაში მონაწილეობის უფლება 
უნდა გვქონოდა.

– რადგან სამოქმედო გეგმაზე კონკრეტულად არ 
საუბრობთ, პირდაპირ გკითხავთ – აპირებს თუ არა ნიკა 
მელია, თავის გუნდთან ერთად, პარტიიდან წასვლას? 
გულწრფელად მითხარით, ამ ვერსიას განიხილავთ?

– არა. პირდაპირ და ღიად გეტყვით, ეს პარტია არცე-
რთი კონკრეტული ადამიანის არაა. ეს პარტია არის 
ხალხის და თუ ვინმეს კუთვნილებაზე შეიძლება ვისა-
უბროთ, ეს არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, 
მიხეილ სააკაშვილი და რაც მთავარია, არის ქართველი 
ხალხის, იმ ამომრჩევლის, ვინც ხმას აძლევს ენმ-ს. არც 
ლევანის (ლევანის, მით უმეტეს), არც ვანოსია და არც 
კეზერაშვილისაა ეს პარტია. მე გასვლას არ ვაპირებ, 
ვრჩები პარტიაში, უბრალოდ, გულდასაწყვეტია მიმდი-
ნარე პროცესი და ეს აუცილებლად შეიცვლება, რადგან 
არანორმალურია. 

– თუ ასეა, როგორ აპირებთ თანამშრომლობას და-
პირისპირებულ მხარესთან? პარტიაში კოორდინაცია 
ხომ გადამწყვეტად მნიშვნელივანია?

– ამ ეტაპზე, ვერ გეტყვით, მიხეილ სააკაშვილის 
საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ მოვუტრიალდებით 
აბსოლუტურად ყველაფერს, თუმცა ერთი რამ დანამ-
დვილებით შემიძლია გითხრათ, ვრჩები პარტიაში მანამ, 
სანამ ხელისუფლება არ შეიცვლება.

(o)pozicia

„პირდაპირ და ღიად გეტყვით“
აპირებს თუ არა ნიკა მელია და მისი გუნდი ენმ-ის 

დატოვებას – ინტერვიუ ზვიად კუპრავასთან
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„04:15 საათზე, ისეთი სიძლიერის ბიძგი იყო, 
რომ არ ვიცი, როგორ უნდა აღვწერო. ვიფიქრე, 
რომ რამდენიმე წამში დასრულდებოდა, 
მაგრამ გაგრძელდა და ინტენსივობამ მოიმატა. 
კატასტროფული ხმა ისმოდა, ყველა ნივთი ძირს 
ცვიოდა, გაქცევა ვეცადე, კარი დაიკეტა და მივხვდი, 
რომ აზრი არ ჰქონდა. ერთადერთი ვიფიქრე, 
რომ ახლა უნდა მოვკვდე და იქნებ, ისე მოხდეს, 
რომ ძალიან არ მეტკინოს. პირველი ბიძგი ერთ 
წუთამდე გაგრძელდა, დასრულებისთანავე, იმ 
წამსვე შევძელით, რომ გარეთ გამოვსულიყავით, 
სახლიც ჩამოინგრა და განმეორდა იგივე სიძლიერის 
ბიძგი... გაზი აფეთქდა და ამან ხანძარი გამოიწვია, 
როგორი ქაოსია, ვერ წარმოიდგენთ“, – ამ სიტყვების 
ავტორი თურქეთში მცხოვრები ქართველი ელენე 
ყაფლანია, რომელიც ჯოჯოხეთურ მიწისძვრას 
სასწაულებრივად გადაურჩა. სამწუხაროდ, 
ელენესნაირად, საქართველოს ორ მოქალაქეს 
არ გაუმართლა – ორივე, ათასობით ადამიანის 
მსგავსად, მიწამ და ნანგრვებმა შთანთქა...

... 6 თებერვალი – ეს მსოფლიო ისტორიის ახალი 
სისხლიანი თარიღია, თარიღი, რომელმაც დედამიწა 
დაშოკა. 

კაცობრიობის ისტორიაში დამანგრეველი მი-
წისძვრები ადრეც ყოფილა. ადამიანების სიცოცხლე 
სხვა სტიქიურ უბედურებებსაც შეუწირავთ, მაგრამ 
ის, რაც თურქეთში მოხდა, ნამდვილი ჯოჯოხეთია, 
ჯოჯოხეთი, რომელმაც სამი ათასზე მეტი ადამიანი იმ-
სხვერპლა, გაცილებით ბევრი კი უსახლკაროდ დატოვა. 

ეს ტრაგედია ჩვენთვის ორმაგად მძიმეა – როგორც 
აღვნიშნეთ, მიწისძვრას საქართველოს ორი მოქალაქის 
სიცოცხლე შეეწირა.

სხვათა შორის, საქართველო ერთ-ერთი პირველია, 
რომელმაც თურქეთს დახმარების ხელი გაუწია – 
ქართველი მაშველები სტიქიის ზონაში ტრაგედიის 
დღესვე გაემგზავრნენ. საქართველოში თურქეთის 
საელჩომ მადლობის წერილიც გაავრცელა, რომელშიც 
ნათქვამია:

„მთელი გულით ვუხდით მადლობას ჩვენს გულითად 
მეგობარს, ახლო მეზობელსა და სტრატეგიულ პარტ-
ნიორ საქართველოს, რომელიც ჩვენთვის ამ უმძიმეს 
დღეს, უმალ, დაყოვნების გარეშე, გვერდით დაგვიდგა 
დასახმარებლად“.

ჯოჯოხეთი დედამიწაზე – თურქეთის 
მიწისძვრა, რომელმაც მსოფლიო შეძრა

შემაძრწუნებელი ფოტოები ტრაგედიის ადგილიდან

nino doliZe

dasasruli me-6 gverdze
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დიახ, დღეს თურქეთსა და სირიას დახმარება ისე 
სჭირდება, როგორც არასდროს, არავის დასჭირვე-
ბია. ეს ის შემთხვევაა, როცა მსოფლიომ წამიერად, 
უკრაინაში რუსული სადიზმიც დაივიწყა. აკი, ურაინის 
პირველმა ლედიმ, ოლენა ზელენსკამაც განაცხადა, 
ჩვენი ტრაგედიის მიუხედავად, დღეს თურქეთის მო-
სახლეობისთვის ვლოცულობთო:

„ჩვენი ტრაგედიის მიუხედავად, ჩვენი ფიქრები 
და ლოცვები დღეს თურქეთთანაა. ასობით ადამია-
ნის სიკვდილი და ათასობით ადამიანის ტანჯვა ენით 
აუწერელი ტკივილია. ემინე ერდოღან, ჩვენ აქ ვართ 
თქვენთვის და მზად ვართ, დაგეხმაროთ ყოველნაირად. 
ვუსამძიმრებ ტრაგედიით დაზარალებულებს. უკრაინა 
თქვენთანაა“.

თურქეთის ტრაგედიაზე სამძიმრის წერილები 
მსოფლიო ლიდერებმაც გაავრცელეს. მეზობლების 
ტრაგედია საქართველოს პირველმა პირებმა და პატ-
რიარქმაც გაითავისეს.

„მის აღმატებულებას, თურქეთის პრეზიდენტს, ბ-ნ 
რეჯებ ტაიფ ერდოღანს! თქვენო აღმატებულებავ, 
ბატონო პრეზიდენტო, მსოფლიო შეძრა 6 თებერვა-
ლს მომხდარმა დამანგრეველმა მიწისძვრამ. სტიქიას 
ემსხვერპლა საქართველოს მოქალაქეც.

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და 
პირადად ჩემი სახელით, გამოვხატავ დიდ მწუხარებას 
მომხდარი ტრაგედიის გამო. მიიღეთ ჩვენი გულითა-
დი თანაგრძნობა და გთხოვთ, სამძიმარი გადასცეთ 
გარდაცვლილთა ოჯახებს. ქვეყანას ვუსურვებ მშვი-
დობას, მხნეობას, დაშავებულთა გამოჯანმრთელებას 
და ვითარების დროულად გამოსწორებას. ღმერთი 
მშვიდობისა იყოს თქვენთან და ყოველთა თანა, ამინ“, 
– ვკითხულობთ ილია მეორის სამძიმრის წერილში.

თურქეთის მიწისძვრა, რომელმაც 5 ათასი ადამია-
ნის (ამ დროის მონაცმებით) სიცოცხლე შეიწირ, 5 775 
შენობა დაანგრია და უამრავი ადამიანის პირადი ტრა-
გედიის მიზეზად იქცა, კაცობრიობას, ალბათ, დიდხანს 
არ დაავიწყდება.

სწორედ ასეთი ტრაგედიები ყველას, ეროვნებისა და 
სარწმუნოების მიუხედავად, გვახსენებს, რომ სიცოც-
ხლე, მართლაც, წუთია... 

„ვერსია“ თურქეთის ხალხს სამძიმარს უცხადებს...

sazogadoeba

ჯოჯოხეთი დედამიწაზე – თურქეთის 
მიწისძვრა, რომელმაც მსოფლიო შეძრა
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auditi

maka ruxaZe

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა იუსტიციის 
სამინისტრო და მის კონტროლს დაქვემდებარებული 
უწყებები შეამოწმა. ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტი, რომელიც უწყების ვებგვერდზე 
გამოქვეყნდა, 2021 წელს ეხება. როგორც 
მოსალოდნელი იყო, დარღვევები გამოვლინდა, 
როგორც მატერიალურ მარაგებში, ასევე 
ვალდებულებებში, შემოსავლებსა და ხარჯებში. 

დარღვევები ფინანსურ ანგარიშგებაში

იუსტიციის სამინისტროს 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფი-
ნანსურ ანგარიშგებაში, „მოკლევადიანი მიმდინარე 
დებიტორული დავალიანებები“ და „სხვა მოკლევადიანი 
მიმდინარე აქტივები“, ჯამურად, 60 077 252 ლარი იყო. 

აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ საჯარო რეესტრის 
სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოსა და 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს, 2021 წელს მოთხო-
ვნა-ვალდებულებების ინვეტარიზაცია არ ჩაუტარებია. 
გარდა ამისა, იუსტიციის სახლის ფინანსურ ანგარიშგე-
ბაში ასახულია ორი კომპანიის მიმართ 2017-2018 წელს 
წარმოშობილი 865 185 ლარის მოთხოვნა, რომელზეც 
მიმდინარეობს სააღსრულებო პროცედურები. აუდი-
ტორებმა გაარკვიეს, რომ ეს მოთხოვნა წარმოადგენს 
ხანდაზმულ დებიტორულ დავალიანებას და მათი მი-
ღების ალბათობა მცირეა: 

„საჯარო რეესტრის სააგენტოს ფინანსურ ანგა-
რიშგებაში ირიცხება 72 215 ლარის 2007-2016 წლებში 
წარმოშობილი დებიტორული დავალიანება, რომლის 
მიღების ალბათობა მცირეა; პენიტენციური სამსახუ-
რის ბალანსზე აღრიცხულია 148 653 ლარის მოთხოვნე-
ბი, რომლებიც წარმოადგენს სპეციფიკური მარაგების 
დანაკლისს და მისი მიღების ალბათობა მცირეა; საჯა-
რო რეესტრის სააგენტოს საგადასახადო აღრიცხვის 

ბარათზე არსებული მოთხოვნის ნაშთი ჯამურად, 180 
610 ლარით ნაკლებია 2021 წლის ბოლოს ფინანსურ 
ანგარიშგებაში ასახულ საგადასახადო მოთხოვნების 
ნაშთზე“, – ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში.  

აქედან გამომდინარე სახელმწიფო აუდიტორებმა 
დაასკვნეს, რომ 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომა-
რეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ 
ანგარიშგებაში, „მოთხოვნების“ მუხლი 1 266 663 ლა-
რით მეტია.

დარღვევები მატერიალურ მარაგებში

იუსტიციის სამინისტროს 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინა-
ნსურ ანგარიშგებაში, მატერიალური მარაგების ნაშთი 
28 974 938 ლარია. აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ სა-
ჯარო რეესტრსა და სერვისების სააგენტოს ერიცხებათ 
1 401 906 ლარის საბალანსო ღირებულების სხვადასხვა 
ტიპის მარაგები, რომელთაგან ნაწილი ექსპლოატაცი-
აშია, ნაწილი კი გამოუსადეგარია, შესაბამისად, ვერ 
აკმაყოფილებს აქტივად აღიარების კრიტერიუმს. 

„გარდა ამისა, საჯარო რეესტრის სააგენტოს მა-
ტერიალური მარაგების ანგარიშზე ირიცხება 460 000 
ლარის, 500 ლარზე მეტი ღირებულების მქონე აქტი-
ვები, რომელთა გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია, 
შესაბამისად, ისინი უნდა კლასიფიცირდეს „ძირითად 
აქტივებად“; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის, 
საჯარო რეესტრისა და იუსტიციის სახლის ჯამურად 
– 60 774 ერთეული მატერიალური მარაგი ასახულია 
მხოლოდ რაოდენობრივად; საჯარო რეესტრის სააგე-
ნტოს, შესაბამისი რაოდენობის გარეშე აღრიცხული 
აქვს 118 000 ლარის ღირებულების მარაგი; იუსტიციის 
სახლის მიერ არ არის ელიმინირებული შიდაჯგუფური 
ოპერაციები, რის შედეგადაც მარაგების ნაშთი 2021 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 410 376 ლარის 
გაზრდილადაა წარდგენილი“. 

სახელმწიფო აუდიტორებმა ისიც გაარკვიეს, რომ 
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ფინანსურ ანგარიშ-

გებაში, 2008 წლიდან ირიცხება 37 600 ლარის მარაგი, 
რომელიც წარმოადგენს ინვენტარიზაციის დროს გა-
მოვლენილ დანაკლისებს და არ აკმაყოფილებს აქტი-
ვად აღიარების კრიტერიუმებს; სერვისების სააგენტოს 
მიერ, ნაცვლად 2020 წლისა, 30 066 ლარის მარაგები 
მხოლოდ 2021 წელს ჩამოწერეს.

აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო აუდიტორებმა 
დაასკვნეს, რომ „მატერიალური მარაგების“ მუხლი, 
2021 წლის 31 დეკემბრით წარდგენილ კონსოლიდირე-
ბულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 2 374 935 ლარით მეტია.

ხარვეზები ქონების სარგებლობაში

საჯარო რეესტრის სააგენტოს ბალანსზე, 2021 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ირიცხება 18 831 
ლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთი, რომელიც არ 
იმყოფება მის საკუთრებაში. ამასთან, 71 520 ლარის 
არასაცხოვრებელი შენობები არ იმყოფება სააგენტოს 
ფაქტობრივ სარგებლობაში. 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით, პენიტენციური სამსახურის ფინანსურ 
ანგარიშგებაში აღრიცხულია 8 391 852 ლარის შენო-
ბა-ნაგებობები, რომლებიც მის ფაქტობრივ სარგებ-
ლობაში არ არის; ორგანიზაციის ბალანსზე ირიცხება 
1 310 904 ლარის ღირებულების მიწის ნაკვეთები, რომ-
ლებზეც შეწყვეტილია სარგებლობის უფლება. 

„2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზა-
დებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში –  „გრძელვადიანი 
აქტივების“ მუხლის საბოლოო ნაშთი გაზრდილია 9 
793 107 ლარით, მათ შორის, შენობა-ნაგებობებისა და 
მიწის ნაკვეთების ნაწილი შესაბამისი მიღება-ჩაბა-
რების აქტების საფუძველზე, ექვემდებარება ფაქტო-
ბრივ მოსარგებლეებზე გადაცემას და ბალანსიდან 
ჩამოწერას. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 
სამინისტროს სხვადასხვა საბალანსო ერთეულში იდე-
ნტიფიცირებულია ფაქტობრივ სარგებლობაში არსე-
ბული ისეთი ძირითადი საშუალებები, რომლებიც არ 
არის შეფასებული და აქტივების ანგარიშზე ასახული, 

რა დარღვევები გამოვლინდა იუსტიციის სამინისტროში

სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა – ხარვეზებით 
შედგენილი ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტი

dasasruli me-8 gverdze
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კერძოდ: იუსტიციის სახლის ბალანსზე ირიცხება 5 777 
კვ.მ. მიწის ნაკვეთები, რომლებიც არ არის შეფასებული 
და ღირებულებით ასახული; პენიტენციური სამსა-
ხურის ბალანსზე იდენტიფიცირებულია ფაქტობრივ 
სარგებლობაში არსებული 311 465 კვ.მ. მიწა, რომელიც 
არ არის შეფასებული და ძირითადი აქტივების ანგა-
რიშზე ასახული“. 

გარდა ამისა, 2021 წელს, პენიტენციურმა სამსა-
ხურმა შეაფასა 466 768 კვ.მ. ფართის სხვადასხვა 
მიწა, თუმცა აღნიშნული აქტივები შეფასებული და 
ასახულია 5 514 304 ლარით ნაკლები ღირებულებით.  
შედეგად, სახელმწიფო აუდიტორებმა დაასკვნეს, რომ 
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში, „მიწის ნაკვეთი“ 5 514 304 
ლარით ნაკლებია. 

დარღვევები ვალდებულებებში

იუსტიციის სამინისტროს 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით მომზადებულ კონსოლიდირებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში, ვალდებულებების ჯამური 
ნაშთი 17 061 181 ლარია. აუდიტის შედეგად გაირკვა, 
რომ პენიტენციური სამსახურის ვალდებულებების 
საბოლოო ნაშთი 438 000 ლარითაა გაზრდილი, რაც 
უკავშირდება შეცდომით ორი კომპანიის დავალიანების 
დუბლირებულად დარიცხვას. გარდა ამისა, კრედი-
ტორული დავალიანების ნაშთი მოიცავს 2005 წელს 
გაუქმებული მიწის მართვის დეპარტამენტის 1 160 
374 ლარის ვალდებულებებს, რაც წარმოადგენს 2004 
წლამდე წარმოშობილ დავალიანებებს, რომელზეც 
წლების განმავლობაში, ბრუნვა არ განხორციელებულა 
და შესაბამისად, მათი დაფარვის ალბათობა მცირეა.

„აღსრულების ეროვნული ბიუროს 2021 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ ფინანსური 
ანგარიშგების მუხლში – „ვალდებულებები დეპოზი-
ტით“ ასახულია 154 105 414 ლარის ნაშთი. ეს მუხლი 
შედგება სააღსრულებო პროცედურების შედეგად 
ამოღებული და კრედიტორებისთვის გასანაწილებელი 
თანხების, ასევე, გირაოს თანხებისგან. ვალდებულებე-
ბის აღრიცხვასთან მიმართებით ვლინდება შემდეგი გა-
რემოებები: 2 274 969 ლარის ოდენობით სადეპოზიტო 
ვალდებულების წარმოშობის წელი და კრედიტორების 
ვინაობა არ არის იდენტიფიცირებული. აღსრულების 
ეროვნული ბიუროს განმარტებით, აღნიშნული საკითხი 
უკავშირდება ბიუროს შექმნის დროს არსებულ აღრი-
ცხვის პრობლემებს, რის შედეგადაც ვერ ხერხდება 
კრედიტორების იდენტიფიცირება“. 

სახელმწიფო აუდიტორებმა ისიც გაარკვიეს, რომ 
აღსრულების ეროვნული ბიუროს 2021 წლის ფინანსურ 
ანგარიშგებაში წარდგენილი შემოსავლებიდან, 514 
000 ლარის წარმოშობის თარიღია 2020 წელი, ან წინა 
წელი, რის გამოც არ წარმოადგენს მიმდინარე წლის 
შემოსავალს. ასევე, 2021 წელს გამომუშავებული შე-
მოსავლების ნაწილი – 221 000 ლარი, არ არის აღიარე-
ბული 2021 წლის ანგარიშგებაში. მეტიც, სადეპოზიტო 
ვალდებულებების ანგარიშზე არსებული ნაშთებისა და 
ოპერაციების კონტროლისთვის არ არსებობს შესაბა-
მისი პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა დამუ-
შავება ხდება მანუალურად, MS Excel-ის პროგრამაში, 
რასაც დროის დიდი რესურსი სჭირდება. 

„კონტროლის სპეციფიკიდან გამომდინარე, არსე-
ბობს ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული შეცდომის 
დაშვების რისკიც. ამგვარი სახის კონტროლი ვერ 
უზრუნველყოფს სადეპოზიტო თანხების შესახებ სა-
ნდო და ოპერატიული ინფორმაციის მიღებას. გარდა 
ამისა, სადეპოზიტო ვალდებულების საბოლოო ნაშთი 
მოიცავს გამარტივებული საქმის წარმოების საფასუ-
რებს თანხით – 67 000 ლარს, რაც ბიუროს შემოსავა-
ლია და არა ვალდებულება. შესაბამისი პროგრამული 
უზრუნველყოფის არარსებობის გამო, სადეპოზიტო 
ვალდებულებების ბუღალტრულად აღრიცხვა არ 
წარმოებს ინდივიდუალურად, კრედიტორების მიხედ-

ვით. საბუღალტრო ანგარიშზე თანხების ზრდა და 
შემცირება აისახება ჯამურად, ბანკის ამონაწერებში 
დაფიქსირებული თანხების შესაბამისად. ნაშთები მოი-
ცავს გირაოს თანხებს, სააღსრულებო პროცედურების 
შედეგად ამოღებულ და კრედიტორებისთვის გადასა-
რიცხ, ასევე, კანონმდებლობით დადგენილ, ბიუროს 
მომსახურების საფასურის თანხებს“. 

აქედან გამომდინარე, 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგე-
ბაში, „ვალდებულებების“ მუხლი 1 886 374 ლარით 
მეტია, ხოლო „შემოსავლების“ მუხლი გაზრდილია 226 
000 ლარით. ამასთან, სახელმწიფო აუდიტორები ვერ 
დარწმუნდნენ 2 274 969 ლარის „სადეპოზიტო ვალდე-
ბულების“ არსებობასა და სიზუსტეში.

დარღვევები შემოსავლებში

იუსტიციის სამინისტროს 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით მომზადებულ კონსოლიდირებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში – „შემოსავლები გაცვლითი 
ოპერაციებიდან“, 138 259 553 ლარია. აუდიტორული 
პროცედურების შედეგად გაირკვა, რომ სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის მიერ გაფორმებული ხელ-
შეკრულების ფარგლებში მიღებული შემოსავლები 
ასახულია 1 620 000 ლარის ოდენობით, საიდანაც 200 
000 ლარი კონტრაქტორისთვის უკან დაბრუნებული თა-
ნხაა, ხოლო 1 163 611 აღრიცხულია საკასო მეთოდით. 

„ამის გამო, მუხლი – „შემოსავლები გაცვლითი ოპე-
რაციებიდან“ 1 363 611 ლარით მეტია. გარდა ამისა, 
2020 წელს, აშშ-ის საელჩომ პენიტენციურ სამსახურს 
გადასცა 30 ერთეული 111 817 ლარის ღირებულების 
პერსონალური კომპიუტერი, რაც შემოსავლებში 
მხოლოდ 2021 წელს ასახეს. საჯარო რეესტრის მიერ, 
შემოსავლებში არ არის ასახული სასამართლო გადა-
წყვეტილების შედეგად მისაღები 58 000 ლარი“. 

სახელმწიფო აუდიტორებმა ისიც გაარკვიეს, რომ 
სერვისების სააგენტოსა და საჯარო რეესტრის საა-
გენტოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებე-
ბის მიხედვით, მათ მიერ 2021 წელს, მომსახურების 
რეალიზაციიდან მიღებულმა შემოსავლებმა, დღგ-ის 
გარეშე, 58 593 463 ლარი და 51 349 889 ლარი შეადგი-
ნა. სააგენტოებში არ არსებობს შესაბამისი სისტემა, 
რომლის საშუალებითაც ინტეგრირებული იქნება მო-
მხმარებლის მიერ წინასწარ გადახდილი საფასურებისა 
და ფაქტობრივად გაწეული მომსახურებების შესახებ 

ინფორმაცია, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფდა 
შემოსავლების დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვას და 
შექმნიდა კონტროლის მექანიზმს.

„ბილინგის სისტემაში, 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით იდენტიფიცირებულია, დაახლოებით, 
829 000 ლარის განაცხადი, რომელსაც აქვს სტატუსი 
– „მიმდინარე“. შესაბამისად, თანხა 2021 წლის ფინა-
ნსურ ანგარიშგებაში, შემოსავლის ნაცვლად, უნდა 
აღიარდეს, როგორც კრედიტორული დავალიანება ანუ 
მიღებული ავანსი“. 

აქედან გამომდინარე, 2021 წლის 31 დეკემბრით მომ-
ზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, „შემოსავლების“ 
მუხლი 2 246 428 ლარით მეტია, ხოლო კრედიტორული 
დავალიანების – მიღებული ავანსის საბოლოო ნაშთი 
შემცირებულია 1 992 611 ლარით.

დარღვევები ხარჯებში

იუსტიციის სამინისტროს 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინა-
ნსურ ანგარიშგებაში, ხარჯები ჯამურად, 455 440 358 
ლარია. აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ პენიტენციურ-
მა სამსახურმა გააორმაგა  ხარჯების დარიცხვა – 438 
000 ლარის ოდენობით. მეტიც, 2021 წლის ფინანსურ 
ანგარიშგებაში, პენიტენციურმა სამსახურმა ასახა 
2022 წლის „გრანტის“ ხარჯი – 153 463 ლარის ოდენო-
ბით. საჯარო რეესტრს, საბიუჯეტო სახსრებიდან გა-
წეული 1 564 416 ლარის „საქონლისა და მომსახურების 
ხარჯი“ ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი აქვს, 
როგორც მიმდინარე ტრანსფერი, რაც საბიუჯეტო ორ-
განიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა 
გეგმას არ შეესაბამება. 

„საჯარო რეესტრის მიერ, მსოფლიო ბანკის პროგ-
რამის – „საქონლისა და მომსახურების ხარჯი“ აღი-
რიცხა საკასო მეთოდით. არადა, ამ ხარჯებიდან, 149 
777 ლარი წარმოადგენდა მარაგების შესყიდვას, რის 
გამოც „საქონლისა და მომსახურების ხარჯების“ მუ-
ხლი გაზრდილია. სერვისების სააგენტოს მიერ, 2021 
წელს ასახულია წინა წლის 30 000 ლარის საქონელი 
და მომსახურების ხარჯი; 2021 წელს, პენიტენციურმა 
სამსახურმა 215 372 ლარის მარაგები ჩამოწერა, რაც 
წინა პერიოდის ხარჯებს უკავშირდება“.

აქედან გამომდინარე, 2021 წლის 31 დეკემბრით 
მომზადებულ ფინანსური შედეგების ანგარიშგებაში, 
„ხარჯების“ მუხლი ჯამურად, 986 612 ლარით მეტია.

auditi
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დანით მოკლეს, გვამი კი დაწვეს
საფრანგეთში 
მოკლული 
საქართველოს 
მოქალაქის 
საქმის 
ექსკლუზიური 
დეტალები

სამწუხაროდ, მსოფლიოს მასშტაბით, 
ყოველწლიურად, ათასობით ადამიანი უჩინარდება. 
უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა უდიდეს ნაწილს 
პოულობენ, თუმცა საკმაოდ სოლიდური ნაწილის 
ადგილსამყოფელი დღემდე უცნობია. მეტიც, არცთუ 
იშვიათად, ვერავინ ხვდება, რატომ და რისთვის 
გაქრა ადამიანი, რომელიც ხელს თითქოს არავის 
უშლიდა და ჩვეულებრივზე ჩვეულებრივი მოქალაქე 
იყო. ხშირად, ადამიანებს (განსაკუთრებით, ბავშვებს) 
გამოსასყიდის მიღების მიზნით იტაცებენ, თუმცა... 
რამდენიმე წლის წინ, საფეხბურთო კლუბ ლონდონის 
„ჩელსის“ სპორტული დირექტორის გოგონა 
გაიტაცეს და ყველას ეგონა, რომ ის გამოსასყიდის 
მიღების მიზნით წაიყვანეს. კლუბის მაშინდელმა 
მფლობელმა, რომან აბრამოვიჩმა სატელევიზიო 
მიმართვაც კი გაავრცელა და აღნიშნა, რომ 8 წლის 
ბავშვის სანაცვლოდ, ნებისმიერ თანხას გადაიხდიდა, 
თუმცა გოგონა დღემდე დაკარგულად ითვლება – მის 
სანაცვლოდ, ფული არავის მოუთხოვია. 

გასულ კვირას, საფრანგეთში, ელბრუს გარაჯაევის 
გვამი იპოვეს. ის საქართველოს მოქალაქე გახლდათ 
და ოჯახი მის მონახვას ათი თვის განმავლობაში ცდი-
ლობდა, თუმცა ამაოდ. როგორც დაკარგულის დედა 
ამბობდა, მისი შვილი ძმასთან ერთად საუზმობდა, რა 
დროსაც ტელეფონზე დაურეკეს. ელბრუსი სახლიდან 
გავიდა, თქვა, რომ 5 წუთში დაბრუნდებოდა და მას შე-
მდეგ აღარავის უნახავს. დაკარგულს, ძმასთან ერთად, 
სახლში ორსული ცოლი და სამი წლის შვილი ელოდა. 
როგორც გვიყვებიან, გაუჩინარებიდან სამ დღეში, ძმამ 
ტელეფონზე შეტყობინება მიიღო. მესიჯში ეწერა, რომ 
ეს მისი ძმა იყო, რომელიც სახლში მალე დაბრუნდე-
ბოდა და ოჯახს პოლიციაში არ უნდა განეცხადებინა. 
ძმები საფრანგეთში ფიზიკურად, მშენებლობაზე 
მუშაობდნენ, კრიმინალი არ ჩაუდენიათ და მესიჯის 
მიღების მიუხედავად, გაუჩინარების შესახებ, ძმამ სა-
მართალდამცავებს შეატყობინა. მეტიც, მან პირველივე 
დღეს მიმართა პოლიციას, მაგრამ კანონის მიხედვით, 
ძებნის დაწყება მხოლოდ სამი დღის გასვლის შემდეგ 
იქნებოდა შესაძლებელი და ძმამ ძებნა დააწყებინა.

ჩვენს ხელთ არსებული დაზუსტებული ინფორმაცი-
ით, საქმეში ჩაერთო საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო და საფრანგეთში საქართველოს შსს-ს 
ატაშე. დაკარგულს ეძებდნენ ყველგან, დაკითხეს უა-
მრავი ადამიანი, მაგრამ არავინ იცოდა, სად გაქრა 30 
წლის მამაკაცი. რაც მთავარია, ის სახლიდან მანქანით 
გავიდა და გამქრალი იყო ავტომობილიც, რომელსაც 
პოლიციამ ვერ მიაგნო. გაჩნდა ვერსია, რომ დაკარგულ 
მამაკაცს, შესაძლოა, საფრანგეთიდან შვეიცარიაში 
არალეგალები გადაეყვანა (ან პირიქით). ასეთი საქმით 
არაერთი ადამიანია დაკავებული, თუმცა ეს განსაკუთ-
რებით პოლონეთი-გერმანიის საზღვარზე ხდება და სა-
ფრანგეთიდან შვეიცარიაში გადასვლა დიდ პრობლემას 
არ წარმოადგენს.

იმის მიუხედავად, რომ რამდენიმე თვე გავიდა, 
ოჯახი დანებებას არ აპირებდა. ყველაზე მეტად კი 
დედა აქტიურობდა, რომელიც საქართველოდან აზერ-
ბაიჯანში გადავიდა და იქ სატელევიზიო გადაცემაში 
მიიღო მონაწილეობა. გადაცემა დაკარგულ ადამია-
ნებს ეძღვნება, ზოგი მეგობარს ეძებს, ზოგი ოჯახის 
გაშვილებულ წევრს, ზოგიც დაკარგულს და ელბრუს 
გარაჯაევის დედაც თავის შვილზე მოჰყვა. ამბავს დიდი 
გამოხმაურება მოჰყვა და ძების პროცესში აზერბა-

იჯანელი ჟურნალისტებიც ჩაერთნენ. მეტიც, ისინი 
საფრანგეთის ქალაქ ნანტში ჩავიდნენ და დეტალურად 
შეისწავლეს მომხდარი, იქაური პოლიციაც შეაწუხეს 
და... დაზუსტებით არავინ ამბობს, ვინ ვისზე მიიტანა 
ეჭვი, მაგრამ სამართალდამცავებმა ექვსი პირი დააკა-
ვეს, საიდანაც სამი – საფრანგეთის მოქალაქეა, ერთი 
– გერმანიის, ერთი – რუსეთის და ერთიც – საქართვე-
ლოსი. იმასაც ამბობენ, რომ გარაჯაევის მკვლელობის 
შესახებ იცოდა მისმა მეუღლემაც, თუმცა არაფერს 
ამბობდა. მეტიც, ისიც ითქვა, რომ მკვლელობა სწო-
რედ ცოლმა შეუკვეთა და 22 წლის საყვარლის ხელით 
განახორციელა კიდეც. დაკავებულები საფრანგეთის 
მოქალაქეები კი არიან, მაგრამ როგორც ადგილობ-

რივი პოლიცია ამბობს, ისინი ეთნიკური ფრანგები არ 
გახლავთ, ორი მათგანი ალბანელია და ერთიც ბოშა, 
ბოშაა გერმანიის მოქალაქეც.

როგორც საფრანგეთის პოლიცია ამბობს, ელბრულს 
გარაჯაევი დაკარგვის დღესვე დანით მოკლეს (მას 
სხეულზე მრავლობითი ჭრილობა აქვს მიყენებული), ის 
ავტომობილთან ერთად დაწვეს, ძვლები კი დამარხეს. 
დაკარგულის ძვლების ადგილსამყოფელი ერთ-ერთმა 
დაკავებულმა მიუთითა პოლიციას. ყველა მათგანს 
საფრანგეთის კანონმდებლობით გაასამართლებენ. 
ჯერჯერობით, დაკავებული არ არის გარდაცვლი-
ლის მეუღლე, თუმცა ფრანგულ პოლიციას კითხვები 
მასთანაც აქვს.

„კანონიერი ქურდი“, გიორგი მანუკიანი (მეტსახე-
ლად, „ჟორა თბილისკი“ და „ჭინკა“) რუსი სამართა-
ლდამცავების ყურადღების ცენტრში მას შემდეგ 
მოექცა, რაც 1993 წელს, „კანონიერი ქურდის“ ტიტუ-
ლი პირადად ასლან უსოიანმა („დედ ჰასანი“) უბოძა. 
უსოიანი ქურდის გვირგვინს ტყუილად რომ არავის 
დაადგამდა, ყველამ იცოდა და ამიტომ, ძალოვნებმა 
მანუკიანი კონტროლზე აიყვანეს, თუმცა მოგეხსენე-
ბათ, 90-იანი წლები, პოსტ-საბჭოთა სივრცეში კრიმი-
ნალების რენესანსის ხანა იყო და ამიტომ, მანუკიანსაც 
პრობლემები არ ექმნებოდა. თუმცა, მას შემდეგ, რაც 
ძალოვნებმა სულ უფრო ნაკლებად დაიწყეს გავლე-
ნიანი კრიმინალების გათვალისწინება, პრობლემები 
„ჭინკასაც“ შეექმნა, რომელსაც სამართავად, ლამის, 
მთელი კრასნოდარის ოლქი ებარა.

ის რუსმა სამართალდამცავებმა 2017 წელს დააკა-
ვეს, როცა ერთ-ერთმა მოქალაქემ უჩივლა, მილიონ 
რუბლს მძალავდაო. მაშინ ამბობდნენ, რომ ეს ყვე-
ლაფერი სამართალდამცავების მოფიქრებული იყო, 
თუმცა სასამართლომ მაშინ მანუკიანს 8-წლიანი სას-
ჯელი მიუსაჯა. ადვოკატები არ დანებდნენ, აპელაცია 
შეიტანეს, საბოლოოდ, 2020 წელს, მანუკიანს ყველა 
ბრალდება მოეხსნა და იგი გაათავისუფლეს.

მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და ომი 
გააჩაღა, „კანონიერი ქურდებისთვის“ ნაკლებად სცხე-
ლა. თუმცა, იმასაც ამბობენ, რომ არაერთ კრიმინალს 
რუსები ბრძოლის ველზე მიერეკებიან და ამ ყველაფერ-
ში ე.წ. „კანონიერი ქურდების“ ხელიც ურევიაო. თუმცა, 
როგორც ჩანს, მანუკიანთან რაღაცაზე შეთანხმება ვერ 
მოხდა, ან ის, უბრალოდ, ხელს უშლიდა ადგილობრივ 
სამართალდამცავებს და მასზე ძებნა გამოაცხადეს. 

მეტიც, დაუსწრებლად სასამართლოც კი გაიმართა 
და მანუკიანს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუ-
ფარდეს. ბრალად კი „ჭინკას“ კრიმინალურ სამყაროში 
უმაღლესი იერარქიული საფეხურის დაკავება ანუ 
„კანონიერი ქურდობა“ წარუდგინეს.

როგორც იქაური მედია იუწყება, მანუკიანის ძებნა 
იმდენად აქტიურად დაიწყეს, რომ მას ორიოდ კვირაში, 
აუცილებლად დააკავებენ. მისი ფოტო არა მარტო ყვე-
ლა პოლიციის განყოფილებაშია გამოკრული, არამედ, 
მისი სახე ყველა მეეზოვემაც კი იცის. თუ უახლოეს 
ორ კვირაში ვერ იპოვნიან, სამართალდამცავები მისი 
ადგილსამყოფელის გამხელისთვის ჯილდოს დააწე-
სებენ.

ბათო ჯაფარიძე

რუსეთის პოლიცია ქართველ „ჭინკას“ ეძებს
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წითელი გენერლის საიდუმლო მკვლელობა

როგორ მოიცილეს „ოქროს მოწმეები“ კრიმინალებმა 
და რატომ არ გაახმაურა საქმე საბჭოთა უშიშროებამ

მოწმეთა დაცვის პროგრამა, პრაქტიკულად, 
ყველა განვითარებულ ქვეყანაშია. ასე განსაჯეთ, 
საქართველოშიც კი, მაგრამ აქ ნაკლებად მუშაობს, 
ამის მიზეზი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბებია. ძნელია 
საქართველოში ადამიანის დამალვა, რადგან 
თითქმის გამორიცხულია, ვინმემ არ იცნოს და მისი 
ნამდვილი ვინაობა არ გაამხილოს. აი, რუსეთში, აშშ-
ში, კანადაში, ჩინეთში, საფრანგეთში... ყველაფერი 
ეს ძალიან მარტივია. ოქროს მოწმეს რამდენიმე 
ათასი კილომეტრით დაშორებულ ქალაქში გადაიყვან 
საცხოვრებლად და შანსი, რომ წინა ცხოვრებიდან, 
შესაძლოა, ვინმეს შეხვდეს, ნულის ტოლია. არადა, 
მართლმსაჯულებას ისეთი მოწეებიც ჰყავს, 
რომელთა ადგილსამყოფელის გაგების სანაცვლოდ, 
კონკრეტული ადამიანები დღესაც კი მილიონობით 
დოლარს იხდიან, სურთ, შური იძიონ, თუმცა ძალიან, 
ძალიან იშვიათად ხდება დამალული პირების 
გამოვლენა. თანაც, თანამედროვე ტექნოლოგიების 
გათვალისწინებით, მოწმის შორს გადამალვა საჭირო 
აღარცაა, საკმარისია, სახეზე მცირე ქირურგიული 
ჩარევა, პლასტიკური ოპერაცია და მოწმეს მშობელი 
დედაც ვეღარ იცნობს...

1988 წელს, საქართველოში ეროვნული მოძრაობა 
ძლიერდებოდა და სამართალდამცავებიც, ძირითადად, 
მის კონტროლზე იყვნენ გადასულები. მაშინ ჯერ კიდევ 
არავინ იცოდა, რომ დაახლოებით, ექვს თვეში, საქა-
რთველოში გარდამტეხი მომენტი დადგებოდა – 1989 
წლის 9 აპრილი გაგვითენდებოდა, დღე მსხვერპლთშე-
წირვისა, როცა თავისუფლებისთვის ბრძოლას ჩვენი 
თანამოქალაქეები შეეწირნენ. მოკლედ, 1988 წლის 
ზაფხული იდგა, როცა დედაქალაქში ჩვეულებრივზე 
ჩვეულებრივი ავარია მოხდა და მძიმედ არავინ დაშავე-
ბულა. ამ ამბავს „გაიშნიკები“ შემთხვევით შეესწრნენ 
და რომ არა ეს შემთხვევითობა, მხარეები აუცილებლად 
მოილაპარაკებდნენ, მორიგდებოდნენ. ავტოინსპექცი-
ამ კი ყველაფერი გააფორმა, ოქმები შეადგინა, ორივე 
მხარეს პასპორტები ჩამოართვა, მონაცემები ბაზაში 
შეიყვანა და შინ გაუშვა. მეორე დღეს, ორივე მანქანის 
მძღოლი საგზაო მილიციის სამმართველოში დაიბა-
რეს, რაღაც დოკუმენტზე ხელის მოსაწერად, თუმცა 
ერთ-ერთი მათგანი, ეროვნებით რუსი, არ გამოცხად-
და. ის არც მეორე დღეს მივიდა, არც მესამე დღეს და 
„გაიშნიკმაც“ უფროსს შესჩივლა, ხელმოწერას ვინ 
ჩივის, მისი პასპორტი შემრჩა და როგორ მოვიქცეო? 
უფროსმა პასპორტში მითითებულ მისამართზე მისვლა 
ურჩია და ორ საათში, „გაიშნიკი“ ხელმძღვანელს გაფა-
რთოებული თვალებით ეახლა – მითითებულ ადგილზე 
ეს კაცი არ ცხოვრობს, მას არც ვინმე იცნობს და რაც 
მთავარია, მანქანის ნომრებიც შევამოწმე, ახლა ამ 
პასპორტის მონაცემებს ამოწმებენ და მგონი, ორივე 
ყალბიაო. „გაის“ უფროსი შედეგებს დაელოდა, შემდეგ 
კი ზემდგომებს უპატაკა, რომ ავტომობილის ასეთი 
ნომრები და პასპორტის ასეთი სერია, უბრალოდ, არ 
არსებობდა. გამოდიოდა, რომ დედაქალაქში ყალბი 
მანქანის სანომრე ნიშნებითა და პასპორტით მოძრა-
ობდა წარმოშობით რუსი ადამიანი და არავინ იცოდა, 
რისთვის ან ვისთან ერთად იყო ჩამოსული თბილისში. 
მასზე ძებნა გამოცხადდა და საქმეში მთელი შსს და 
უშიშროება ჩაერთო.

კიდევ გავიმეორებ: პატარაა საქართველო და  უბნის 
რწმუნებულებმა ძებნილის ფოტოსთან ერთად, მთელი 
თბილისი ლამის კარდაკარ შემოიარეს და ერთ კვირაში 
შედეგიც დადეს – ავლაბარში, სომეხმა „საპოჟნიკმა“ 
სურათზე თავისი მეზობელი იცნო, აგერ, უკვე მესამე 
წელია, აქ ცხოვრობს, ცოლი და პატარა გოგონა ჰყავს, 
ძალიან კარგი ოჯახიაო. უბნის რწმუნებულმა ზემდგო-
მებს არაფერი შეატყობინა, მითითებულ მისამართზე 
წავიდა, შინ მხოლოდ ქალი და გოგონა დახვდა, ქალს 
ბორკილები დაადო და საზეიმო ვითარებაში, განყოფი-
ლებაში დარეკა, ზემდგომებს მოახსენა, სპეცოპერაცია 

წარმატებით დავასრულეო. ადგილზე მისულმა გამო-
მძიებლებმა უბნის რწმუნებულს ახსნა-განმარტების 
დაწერა მოსთხოვეს, ქალს ბორკილები შეხსნეს, წინ 
ქმრის პასპორტი დაუდეს და ერთადერთი კითხვა და-
უსვეს: – სად არის? ქალმა მშვიდად გაიღიმა, რუსეთში 
წავიდა, დაიბარა, რომ 3-4 დღეში დაბრუნდება და ვერ 
ვხვდები, რა საჭიროა ყველაფერი ეს, ან ჩემმა სერიოჟამ 
რა დააშავა? სამი წელია, საქართველოში ვართ, მილი-
ციამ პირველად მოგვაკითხა, პატიოსნად ვშრომობთ, 
არაფერს ვაშავებთო. მართლაც, მამაკაცი ერთ-ერთ 
ქარხანაში მუშაობდა, სოლიდური ხელფასი არ ჰქონდა, 
მაგრამ პურის ფულისთვის აშკარად საკმარისი იყო. 
ამასთან, საღამოობით ტაქსაობდა, ოღონდ არაოფიცი-
ალურად, ისე, სამეზობლოში თუ სჭირდებოდა ვინმეს 
ცოტა დიდ მანძილზე წასვლა, მუდამ მზად იყო დასახ-
მარებლად. მეზობლები ოჯახს ძალიან დადებითად 
ახასიათებდნენ, ჩუმები, წყნარები, ზრდილობიანები 
არიანო. გოგონა ავლაბარშივე, რუსულ სკოლაში დადი-
ოდა, მესამე კლასში იყო და მის მშბლებთან პრეტენზია 
არც მასწავლებლებს ჰქონიათ – ბავშვი ყოველთვის 
მოწესრიგებული იყო, კარგად სწავლობდა და არცერთ 
ღონისძიებას აკლდებოდა.

ძალოვნები მიხვდნენ, რომ მამაკაცს მხოლოდ ერთი 
ყალბი პასპორტი არ ექნებოდა, რადგან „გაიშნიკების“ 
ხელში დარჩენილი პასპორტის გარეშე, ქვეყნიდან, 
უბრალოდ, ვერ გავიდოდა. მოლოდინი, რომ ის საქა-
რთველოში დაბრუნდებოდა, ნამდვილად არ ჰქონდათ, 
თუმცა მაინც დაელოდნენ, მაგრამ ამაოდ. მის სახლთან 
ოპერმუშაკები 24 საათი მორიგეობდნენ, მაგრამ ქალი 
საეჭვოდ ნამდვილად არ იქცეოდა, ჩვეულებრივად 
დაჰყავდა ბავშვი სკოლაში, თავად სამკერვალოში 
მუშაობდა და ფორიაქი არ ეტყობოდა. კვირაზე მეტი 
გავიდა, ქალმა რამდენჯერმე რუსეთში დარეკვა სცადა, 
მაგრამ ქმარს ერთხელაც ვერ დაელაპარაკა – იქ, სადაც 
რეკავდა, მისი ქამრი არ იყო და ქართველმა სამართა-
ლდამცავებმა დახმარებისთვის რუს კოლეგებს მიმა-
რთვეს, პასპორტის ასლი გაგზავნეს და პირის ვინაობის 
დადგენა ითხოვეს. ორ დღეში, რუსეთიდან უშიშროების 
კომიტეტის ორი თანამშრომელი ჩამოვიდა.

„1984 წელს, მურმანსკში გენერალი მოკლეს. მკვლე-
ლები მისმა ადიუტანტმა და მძღოლმა დაინახეს. ისინი 
სასამართლოზე უნდა გამოსულიყვნენ და მკვლელები 
ამოეცნოთ. უფრო ზუსტად, მათ მკვლელები ამოიცნეს, 
ყველაფერი ეს კი სასამართლოზე უნდა დაედასტუ-
რებინათ. მკვლელობაში ეჭვმიტანილი, მურმანსკში 
ყველაზე გავლენიანი კრიმინალი იყო და როგორც ორი 
მოწმე ამბობდა, საკონტროლო გასროლაც სწორედ მან 
განახორციელა. სასამართლომდე ორი დღით ადრე, 
გენერლის მძღოლი ქუჩაში, პირდაპირ, საკუთარ სა-
ხლთან ჩაცხრილეს და ეს იმის მიუხედავად, რომ ორი 

სამართალდამცავი იცავდა. მეორე კი, ადიუტანტი, 
უკვალოდ გაქრა. ჰოდა, ეს ადიუტანტი გახლდათ ის 
პირი, რომელსაც ქართველები შემთხვევით გადა-
აწყდნენ. მას სახელი და გვარი ჰქონდა შეცვლილი, 
სახელი და გვარი ჰქონდა შეცვლილი ცოლსაც, ბავშვს 
კი მხოლოდ გვარი, სახელი იგივე დარჩა“, – ასეთი იყო 
რუსეთიდან ჩამოსული სტუმრების ვერსია.

იმის გამო, რომ მოწმეები გაქრნენ, კრიმინალური 
ავტორიტეტის სასამართლო პროცესი ვერ შედგა. გე-
ნერლის საქმე გაუხსნელი დარჩა, რაც რუსებისთვის 
შავი ლაქა იყო. ამიტომ, მათ ძალიან სჭირდებოდათ 
ადიუტანტი და საქართველოშიც მისთვის ჩამოვიდნენ. 
რუსმა „კაგებეშნიკებმა“ ცერემონიების გარეშე დააპა-
ტიმრეს ქალიც და გოგონაც, დაკითხეს და ორ დღეში, 
რუსეთის გზას გაუყენეს. ქართული მხარის პროტესტმა 
არ გაჭრა – ვერაფერი გააწყო და თანაც, ამბის გახმა-
ურება არავის სურდა – აქეთ ეროვნული მოძრაობა 
უკვე მოძლიერებული იყო და უშიშროების კომიტეტის 
ასეთ თავხედობას, შესაძლოა, მორიგი აქციები და მი-
ტინგები მოჰყოლოდა. ქართულმა მხარემ მხოლოდ ის 
მოახერხა, რომ საქმის მსვლელობის შესახებ, პერიო-
დულად, რუსეთიდან ინფორმაციიას მიიღებდა, მაგრამ 
წელი ისე გავიდა, იქიდან არაფერი ისმოდა. აღნიშნული 
საქმე ყველას მიავიწყდა, რუსი ძებნილისთვის აღარა-
ვის ეცალა, ჩვენთან 9 აპრილის ტრაგედია მომხდარი 
იყო, იმპერიის სახე – გაშიშვლებული და რაც ნაკლები 
ურთიერთობა იქნებოდა რუსეთთან, მით უკეთესი, 
თუმცა, ერთი წლის შემდეგ, საიდუმლო დეპეშა მაინც 
მოვიდა, სადაც წერდნენ, რომ ძებნილი დააკავეს და 
სასამართლოზე ჩვენების მისაცემად ამზადებდნენ. 
პრინციპში, რაღა დააკავეს, ცოლი – პატიმრობიდან, 
შვილი – ბავშვთა სახლიდან რომ დაეხსნა, მამაკაცი 
უშიშროების კომიტეტში თავად გამოცხადდა.

რუსეთიდან ცნობა აღარ მოსულა, სამაგიეროდ, 
საქართველოში, რუსეთში სოკოებივით მომრავლებუ-
ლი გაზეთები ჩამოჰქონდათ, სადაც ტყუილ-მართალი 
ერთმანეთში იყო აზელილი. ჰოდა, ერთ-ერთ გაზეთში, 
პირველ გვერდზე, საინტერესო სტატია ეწერა.

„1984 წელს, მურმანსკში, გენერლის მკვლელობაში 
ეჭვმიტანილი კრიმინალური ავტორიტეტის სასამა-
რთლო პროცესი კვლავ არ შედგა. სამართალდამცა-
ვებმა კვლავ ჩაისვარეს და მეორე ოქროს მოწმეც 
დაკარგეს. ის ჩვენების მისაცემად სასამართლოში 
მიიყვანეს და როცა მანქანიდან გადმოვიდა, სნაიპერ-
მა ორი ტყვია ესროლა. ძალოვნებმა ვერც სნაიპერის 
დაკავება შეძლეს“, – ეწერა სტატიაში.

რომ არა ის ავარია და შემთხვევით შესწრებული 
„გაიშნიკები“, რუსულ უშიშროებას გამოქცეულ გენერ-
ლის ადიუტანტს, შესაძლოა, დღემდე საქართველოში 
ეცხოვრა.
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ფილმი „გაქცეული პატარძალი“, ალბათ, ყველას ნანახი გაქვთ და თუ არ გინახავთ, ნახეთ, გაერთობით. 
დაახლოებით, ასეთი რამ მოხდა საქართველოშიც (ცნობისთვის, არაერთხელ მომხდარა), მაგრამ შემთხვევა, 
რომელზეც ახლა გიამბობთ, კრიმინალური იყო და სამართალდამცავების განსაკუთრთებული ინტერესიც 
ამიტომ გამოიწვია. ყველაფერი კი, ერთი შეხედვით, ძალიან ბანალურად დაიწყო. მაშინ, როცა ნახევარი 
საქართველო იარაღით დარბოდა და თბილისში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა, საკმაოდ შეძლებულმა ოჯახმა 
ქორწილი გადაიხადა, თუმცა დიდი ყურადღება რომ არ მიეპყრო, წვეულებას 50-60 ადამიანი ესწრებოდა. ჰოდა, 
ამ ქორწილიდან გაქრა პატარძალი, ის ისე აორთქლდა, ვერავინ დაინახა და მხოლოდ მას შემდეგ მოიკითხეს, 
რაც სიძემ რამდენჯერმე მოიკითხა, ბოლოს კი ყვირილი ატეხა, ჩემი ცოლი სად არისო?! სამართალდამცავებსაც 
სწორედ მან მიმართა, უფრო ზუსტად, გამოიძახა ძალოვნები.

„14 წლის ვიყავი, პირველად ამ 
პირუტყვმა რომ გამაუპატიურა“

ქორწილიდან გამქრალი პატარძალი და სარძლოს 
სისხლიანი შურისძიება სამამამთილოზე

„ქორწილი და საქორწილო სუფრა ძალიან იშვიათობა იყო 
და ამიტომ, ადგილზე რომ მივედით, მაგიდების თვალიერე-
ბით გავერთეთ. რომ ვთქვა, ჩიტის რძე არ აკლდა-მეთქი, 
მოგატყუებთ, მაგრამ იმ დროისთვის ძალიან მსუყედ გა-
მოიყურებოდა ყველაფერი და მთელი დღის განმავლობაში, 
სამმართველოში ნაშიმშლები ჩემი ოპერები ნერწყვებს ყლა-
პავდნენ. უკეთეს დღეში არც მე ვიყავი, მაგრამ მას შემდეგ, 
რაც სასიძოს განწირული სახე დავინახე, მივხვდი, საჭმელზე 
ფიქრის დრო არ იყო“, – იხსენებს მორიგ ისტორიას პოლი-
ციის გადამდგარი პოლკოვნიკი, ბატონი თენგიზი.

„მე და ჩემი საცოლე ერთად გაზრდილები ვართ. მამა-
მისს, მამაჩემთან საერთო ბიზნესი ჰქონდა, თუმცა შემდეგ 
გულის შეტევით გარდაიცვალა, დედა ავარიაში დაიღუპა 
და დარჩა გოგონა ობლად. მაშინ 13 წლის იყო და მამამ 
ჩვენთან წამოიყვანა საცხოვრებლად. სკოლა წარჩინებით 
დაამთვარა, გერმანული წყალივით იცოდა და გადაწყვიტა, 
სასწავლებლად გერმანიაში წასულიყო. მგზავრობა და ვიზა 
მამამ დაუფინანსა, შემდეგ კი ყველაფერი თავად ააწყო. 
მერე კონტაქტი გაწყდა, ვიფიქრეთ, საკუთარი ცხოვრება 
აიწყო და ჩვენ უბრალოდ დაგვივიწყა. რაღაც ანგარიში 
გვქონდა, რომელზეც მამა ფულს ყოველთვიურად ურიცხა-
ვდა და ეს არც მაშინ შეუწყვეტია, როცა ლამის ორი წელი, 
გოგო არ ჩანდა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ მანქანის ჩამოსა-
ყვანად გერმანიაში წავედი და შემთხვევით, კაფეში შევხვდი. 
ერთმანეთის ნახვა ძალიან გაგვიხარდა, კონტაქტები გავც-
ვალეთ და მითხრა, საქართველოში მალე დავბრუნდები და 
შეგეხმიანებიო. ისიც გავიგე, რომ საქართველოში მანამდეც 
რამდენჯერმე იყო ჩამოსული, მაგრამ ჩვენთან არ მოვიდა, 
რამაც გამაკვირვა. მერე საქართველოში შევხვდით და იმის 
მიუხედავად, რომ და-ძმასავით ვიყავით, გრძნობამ იფეთქა 
და ქორწინებამდე მოვედით. ახლა კი... ახლა, ის უბრალოდ 
გაქრა“, – სულ ეს იყო, რაც სიძემ მოჰყვა.

ყველაზე საინტერესო ერთ-ერთი ოფიციანტის მონაყო-
ლი გახლდათ. მან დაინახა, როგორ მიათრევდა პატარძალს 
ძალით მანქანისკენ ვიღაც მამაკაცი, როგორ ჩატენა უკანა 
სავარძელზე და როგორ გაეცალა იქაურობას. ოფიციანტს 
ხმა არ ამოუღია, ეგონა, პატარძლის დამალვის ტრადიციას 
უყურებდა, მაგრამ სამართალდამცავებს ყველაფერი გაუმ-
ხილა. მას მანქანის მარკა და ფერი კი ახსოვდა, მაგრამ ნო-
მერს ყურადღება არ მიაქცია. ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო 
გამტაცებელი, წარმოდგენა არავის ჰქონდა. გაჩნდა ეჭვი, 
რომ გოგონა გაიტაცეს და მის სანაცვლოდ, გამოსასყიდს 
მოითხოვდნენ. კონკრეტული მანქანის მოდელსა და ფერზე 
ძებნა კი გამოცხადდა, მაგრამ მაშინ თბილისში, თეთრი „07“ 
ასეულობით იყო და ნომრის გარეშე გადამოწმებას აზრი 
არ ჰქონდა.

ძალოვნებმა დაკითხეს გოგონას მეჯვარე, რომელიც 
ასევე გაოცებული იყო და ვერ ხვდებოდა, რა შეიძლებოდა 
მომხდარიყო. ერთი საყურადღებო რამ მანაც გაიხსენა – 
როცა პატარძალი გარეთ გასვლას აპირებდა, მეჯვარემ 
გაყოლა დააპირა, თუმცა უარი მიიღო, მარტო მინდა სუფთა 
ჰაერის ჩასუნთქვაო და სწორედ ამის შემდეგ გაიტაცეს ანუ 
გამოდიოდა, ქალმა ზუსტად იცოდა, რომ გარეთ ვიღაც 
ელოდა, მასთან შესახვედრად წავიდა და გაქრა. გოგონა გა-
მტაცებელს იცნობდა, რადგან შესახვედრად ნებით გავიდა, 
თუმცა საკუთარი ნებით არ გაჰყოლია.

„ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი გოგონასა და ამ ოჯახის 
ურთიერთობაზე მქონდა. ადამიანებმა გოგო საკუთარი შვი-
ლივით გაზარდეს, მამის ბიზნესის წილიც კი შეუნარჩუნეს 
და მოგებას უგზავნიდნენ, ის კი საზღვარგარეთიდან შინ 
ჩამოდიოდა და ვითომც არაფერი, გამზრდელ ცოლ-ქმარს 
არ ნახულობდა. გამოდიოდა, იქ რაღაც ისე არ მოეწონა, რომ 
დავიწყება გადაწყვიტა, მაგრამ ყველაფერი ეს, ლოგიკაში 
არ ჯდებოდა. თუ ასე სძულდა ოჯახი, რატომ ხდებოდა მათი 
რძალი? შურისძიების მიზნით? ქორწილიდან რომ გამქრა-
ლიყო, იმისთვის? ყველაფერი რაღაც უცნაურ შეთქმულებას 
ჰგავდა, მე კი შეთქმულებების არასდროს მჯეროდა“, – იხ-
სენებს ბატონი თენგიზი.

ძებნა კი დაიწყო, მაგრამ ამაოდ – გოგონა და მისი გამტა-
ცებელი თითქოს მიწამ ჩაყლაპა. ძალოვნებმა ჭკუა იხმარეს 
და იმის მიუხედავად, რომ ოჯახის უფროსიცა და სასიძოც 
გააფრთხილეს, გამოსასყიდის მოთხოვნის შემთხვევაში 
შეგვეხმიანეთო, ბოლომდე მაინც არ ენდნენ (მაშინ პო-
ლიციისადმი ნდობა, პრაქტიკულად, ნული იყო) და მათზე 
თვალთვალი დააწესეს. ჰოდა, მომხდარიდან მესამე დღეს, 
სამამამთილოს სახლში, მისი ერთ-ერთი ხელქვეითი მივიდა 
და სახლიდან საკმაოდ მოზრდილი ჩანთით გავიდა. სამა-

რთალდამცავები გაჰყვნენ, მაგრამ გზაში... ავტომობილს 
საბურავი დაეშვა და ობიექტი დაკარგეს.

„ახლა, შესაძლოა, გაგეცინოთ, მაგრამ მაშინ, 90-იანებში, 
არცთუ იშვიათად, მანქანას საბურავი ეშვებოდა, ან დევნის 
დროს, უბრალოდ, ბენზინი გვითავდებოდა. იყო შემთხვევა, 
როცა საშიში დამნაშავის ასაყვანად მივდიოდით, „მაკაროვ-
ში“ თითო ტყვიას ვდებდით იმიტომ, რომ მეტი არ გვქონდა. 
ამიტომ, საბურავის დაშვება არ გამკვირვებია და ველოდი, 
რომ ხელქვეითი გოგონასთან ერთად დაბრუნდებოდა, 
მაგრამ დაღამდა და არც გოგო ჩანდა, არც ის კაცი, ფული 
რომ წაიღო“, – გვიყვება ბატონი თენგიზი.

სხვა გზა აღარ იყო – გამომძიებლები ოჯახის უფროსთან 
მივიდნენ და პირდაპირ ჰკითხეს, ვინ დაურეკა ფულზე და 
სად გაატანა თანხა მის ხელქვეითს? კაცი ჯერ ყველაფერს 
უარყოფდა, თუმცა მერე დანებდა და თქვა, ფული ქალაქის 
გარეუბანში, აფრიკის ტერიტორიაზე, ერთ-ერთ მიტოვე-
ბულ ქარხანაში უნდა მიეტანა, დანარჩენი არაფერი ვიციო. 
ძალოვნები იმ ქარხნისკენ წავიდნენ და ადგილზე ორი გვამი 
ნახეს – იმის, ვინც ფული წაიღო და უცხო მამაკაცის. იქვე 
ეგდო ჩანთა, რომელშიც გამოსასყიდი თანხა იდო, მაგრამ 
გოგონა არსად ჩანდა. ადგილზე მხოლოდ ერთი იარაღი იყო 
და ისიც მოსულს ქამარში ჰქონდა გარჭობილი ანუ იარაღის 
ამოღება ვერ მოასწრო. გამოდის, ორივე ვიღაც სხვამ მოკ-
ლა, გაიქცა, მაგრამ ფული არ წაიღო. ისედაც ბურუსით მო-
ცული საქმე მთლიანად აიხლართა. ცალკე სასიძო იგლეჯდა 
თმას, ცალკე – სამამამთილო, სადედამთილო კი, უბრალოდ, 
იჯდა და ცრემლები ღაპაღუპით მოსდიოდა. ოფიციანტმა 
მოკლული მამაკაცებიდან ერთ-ერთში, სწორედ ის ამოიცნო, 
ვინც ქორწილიდან პატარძალი ძალით წაიყვანა, დანგრეულ 
შენობასთან ნახეს თეთრი „07“-იც, მაგრამ საქმეს თავი და 
ბოლო ვერავინ გაუგო. გამტაცებელი სამართალდამცავე-
ბისთვის უცხო არ იყო – ის წარსულში რამდენჯერმე ნასა-
მართლევი გახლდათ, ძალადობრივი დანაშაულებისთვის 
და ამიტომ, მისი იქ ყოფნა არავის გაკვირვებია, მაგრამ ვინ 
იყო მკვლელი და სად იყო გატაცებული ქალი?

კვანძი მარტივად გაიხსნა – მოკლულების ნახვიდან მეო-
რე დღეს, დაკარგულმა პატარძალმა საქმროს სახლის კარზე 
დარეკა, კარი სწორედ საქმრომ გაუღო, დააპირა დაკარგულ 
საცოლეს გადახვეოდა, მაგრამ მან ხელისკვრით მოიცილა 
ბიჭი, მისაღებ ოთახში შევიდა და მამამთილის მიმართუ-

ლებით სამჯერ გაისროლა. მიზანს მხოლოდ ერთმა ტყვიამ 
უწია და ისიც მხარში. გოგონას იარაღი საქმრომ წაართვა, 
მილიციაში კი სადედამთილომ დარეკა.

„14 წლის ვიყავი, პირველად ამ პირუტყვმა რომ გამაუპა-
ტიურა. სიცხე მქონდა და ჩემი დედობილი, შვილთან ერთად, 
ცირკში წავიდა, მე ვერ გავყევი, თუმცა თამამად დამტოვეს 
მამობილთან. იმან კიდევ, სიცხე უნდა გაგიზომოო, იღლიაში 
თერმომეტრს რომ მიდებდა, მკერდზე არაბუნებრივად შემე-
ხო, ვიხამუშე და გამაუპატიურა. შემაშინა, არავინ გყავს, მე 
კი ფული მაქვს, ადვილად გამოვძვრები, შენ კიდევ ციხეში 
გაგიშვებენო. ჩემი ხელით გამომაცვლევინა სისხლიანი 
თეთრეული. მერე ამ ყველაფერმა რეგულარული ხასიათი 
მიიღო და როცა სკოლას მოვრჩი, უბრალოდ, ამ სახლიდან 
კი არა, ქვეყნიდან წავედი. მინდოდა, ყველა და ყველაფერი 
დამევიწყებინა და ეს იმის მიუხედავად, რომ ამათი შვილი 
მთელი გულით მიყვარდა. მერე იყო შეხვედრა გერმანიაში 
და მივხვდი, რომ მის გარდა, სხვა კაცი არ მინდოდა. ქორ-
წილის წინა დღეს, სამამამთილოს ვუთხარი, შენს შვილს 
ყველაფერს მოვუყვები და მოვუყვები იმიტომ, რომ შენი 
სიფათი აღარასოდეს ვნახო-მეთქი. როგორც მერე გავიგე, 
ჩემი გატაცება მან დაუკვეთა, შეუთანხმდა იმ ბიჭს, გამო-
სასყიდი მოითხოვე, შენ ფულს მოგცემ, ამ გოგოს მამის 
ბიზნესიდან თანხას ავახევო. იმ იდიოტმაც დაიჯერა და 
ფულის გადმოსაცემად თავისი უერთგულესი ადამიანი 
გამოუშვა, რომელსაც ორივე უნდა მოვეკალით. ხელები 
შეკრული არ მქონდა, როცა მივხვდი, რა ხდებოდა, გამტა-
ცებელს ქამრიდან იარაღი ამოვაცალე და ახლაც არ ვიცი, 
როგორ დავხოცე ორივე. მერე გავიქეცი და შურისძიება 
გადავწყვიტე. სამწუხაროდ, ვერ მოვკალი“, – ასეთი იყო 
გოგონას მონაყოლი.

იმის გამო, რომ მამაკაცს სერიოზული კავშირები ჰქონდა, 
საქმე მაქსიმალურად ჩაიფარცხა, არ გახმაურდა, ყველა 
გაჩუმდა. მამაკაცს ბრალი არ წარუდგინეს, ვერ დაამტკიცეს 
გაუპატიურების ფაქტი, გოგონას კი თავდაცვის მიზნით 
მკვლელობა „გაუპრავეს“, თუმცა მამამთილზე თავდასხმა 
არ აპატიეს და პირობითი სასჯელი მისცეს. წყვილმა ერთად 
გააგრძელა ცხოვრება და ბიჭმა მამასთან ურთიერთბა 
გაწყვიტა, თუმცა ისიც თქვეს, გოგო და ბიჭი ერთმანეთს 
მალე დაშორდნენ და საბოლოოდ, ქალი გერმანიაში გადა-
სახლდაო. 



Q#4 (1645)  8 _ 14 Tebervali, 2023 weli12

სამაშველო ღონისძიებებში 
ჩართვის მიზნით, 

საქართველოდან თურქეთში 
მაშველები გაემგზავრნენ 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარი-
ბაშვილის გადაწყვეტილებით, თურქეთში მომხდარი 
მიწისძვრის გამო, სამაშველო ღონისძიებებში ჩართვის 
მიზნით, თურქეთში მაშველები გაემგზავრნენ, ასევე, 
გაიგზავნა შესაბამისი ტექნიკა.

თურქეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის 
შედეგებზე რეაგირების სამუშაოებში ჩართვის მიზ-
ნით, საქართველოდან გაიგზავნა შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამ-
სახურის განსაკუთრებულ სიტუაციებზე რეაგირების 
მთავარი სამმართველოს ბაზიდან – 60 მეხანძრე-მა-
შველი, ასევე, შესაბამისი სამაშველო აღჭურვილობა 
და ტექნიკა.

ქართველი მეხანძრე-მაშველების ჯგუფი, რომე-
ლიც თურქეთში გაემგზავრა, დაკომპლექტებულია 
მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო და სამაშველო 
ღონისძიებების განხორციელების მიმართულებით 
გადამზადებული მეხანძრე-მაშველებით.

ქართველი მეხანძრე-მაშველების სამაშველო საქ-
მიანობის კოორდინაციას საგანგებო სიტუაციების მა-
რთვის სამსახურის უფროსი, თეიმურაზ მღებრიშვილი 
პირადად ხელმძღვანელობს.

ამასთან, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ-
მა, ვახტანგ გომელაურმა თურქეთის რესპუბლიკის 
შინაგან საქმეთა მინისტრს, სულეიმან სოილუს, სამი-
ნისტროს სახელით, სამძიმრის წერილი გაუგზავნა და 
მომხდარის გამო მწუხარება გამოთქვა.

ვახტანგ გომელაური, თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან 
საქმეთა მინისტრს, თურქეთში მომხდარი დამანგრეველი 

მიწისძვრის გამო, თანაგრძნობას უცხადებს
შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვახტანგ გომელაური თურ-

ქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრ სულეიმან 
სოილუს, თურქეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის 
გამო, თანაგრძნობას უცხადებს.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი მზაობას 
გამოთქვამს, უწყება გვერდში დაუდგეს და დახმარება 
აღმოუჩინოს ადგილზე მომუშავე კოლეგებს სამაშველო 
ღონისძიებების განხორციელებაში.

„ბატონო მინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსა და პირადად ჩემი სახელით, ღრმა მწუხა-
რებას გამოვთქვამ თურქეთში მომხდარი შემზარავი ტრა-
გედიის გამო, რომელსაც არაერთი ადამიანის სიცოცხლე 
ემსხვერპლა.

ამ მძიმე წუთებში, მსურს, გამოვხატო ჩვენი თანადგომა 
ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ამ კატასტროფის შე-
დეგად დაზარალდა. აქვე, მინდა, დაგიდასტუროთ ჩვენი 
უწყების მზაობა, გვერდში დავუდგეთ და დახმარება აღმო-
ვუჩინოთ ადგილზე მომუშავე ჩვენს კოლეგებს სამაშველო 
ღონისძიებების განხორციელებაში.

კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ ჩემს მხარდაჭერას და ამ 
უდიდესი განსაცდელის ჟამს, თანადგომას ვუცხადებ თურქ ხალხს“, – აღნიშნავს ვახტანგ გომელაური.

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ადამიანის 
უფლებების შესახებ საერთაშორისო პროექტის მმართველი 

კომიტეტის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსან-

დრე დარახველიძემ ევროკავშირის (EU), გაეროს განვი-
თარების პროგრამისა (UNDP) და ადამიანის უფლებათა 
უმაღლესი კომისრის ოფისის (OHCHR) ერთობლივი 
პროექტის – „ადამიანის უფლებები ყველასათვის – 
ფაზა 2“ – მმართველი კომიტეტის მეორე შეხვედრაში 
მიიღო მონაწილეობა.

მოწვეულ სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მი-
მართეს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 
მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში, ნიკ ბე-
რესფორდმა, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი 
კომისრის ოფისის (OHCHR) ადამიანის უფლებების სა-

კითხებში უფროსმა მრჩეველმა სამხრეთ კავკასიაში, ვლადიმირ შკოლნიკოვმა და ევროკავშირის დელეგაციის 
ადამიანის უფლებების, მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეების გუნდის ხელმძღვანელმა საქართველოში, 
აგატა ნიბოიმ.

სიტყვით გამოსვლისას, მათ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები შეაფასეს და სამომა-
ვლოდ პროექტის მხარდაჭერის გაგრძელების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.

ალექსანდრე დარახველიძემ პროექტის ფარგლებში მიღწეული პროგრესი შეაჯამა. მინისტრის მოადგილემ 
ყურადღება გაამახვილა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით 
უწყების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე. ალექსანდრე დარახველიძემ ხაზი გაუსვა სამინისტროში მოქმედი შშმ 
პირთა უფლებების საკონსულტაციო ჯგუფის მუშაობის ეფექტურობას, ასევე, შსს-ს აკადემიაში დანერგილი 
შშმ პირთა უფლებების დაცვისა და კომუნიკაციის სტანდარტების სასწავლო მოდულისა და აღნიშნული მო-
დულის საფუძველზე, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა კასკადური გადამზადების 
მნიშვნელობას. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აგრეთვე ისაუბრა შშმ პირთა სამართალწარმოებაზე 
ხელმისაწვდომობისა და სხვა რელევანტურ საკითხებზე ჩატარებული სწავლებების პოზიტიურ შედეგებზე.

ღონისძიების დასასრულს, ალექსანდრე დარახველიძემ გაეროს განვითარების პროგრამას, ადამიანის 
უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს და ევროკავშირს მადლობა გადაუხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსთვის გაწეული მუდმივი მხარდაჭერისთვის.

აღნიშნული პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სხვა პარტნიორ უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომ-
ლობით ხორციელდება. პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული ეროვნული 
პოლიტიკის განხორციელება და მონიტორინგი, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა, 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმების გაძლიერება და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა.
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კვარაცხელიას „ნაპოლიში“ არავინ დატოვებს

მამარდაშვილმა „ვალენსია“ უნდა დატოვოს

შენგელიამ „ვირტუსს“ მოაგებინა

ხვიჩა კვარაცხელია საფეხბურთო სამყაროს გაო-
ცებას განაგრძობს. ამჯერად, ქართველის „ნაპოლი“ 
„სპეციას“ ესტუმრა და 3:0 მოიგო. კვარამ ერთი გოლი 
თავად გაიტანა, ერთიც ვიქტორ ოსიმენს გაატანინა და, 
პრაქტიკულად, ყველა სპორტულმა გამოცემამ, ის მატ-
ჩის საუკეთესო ფეხბრუთელად დაასახელა. იტალიის 
ჩემპიონატში კვარაცხელია საუკეთესო მეპასეა – მან 
9 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა. ყველა აღიარებს, 
რომ სეზონის ბოლოს, იტალიურ გუნდს ქართველის 
შენარჩუნება გაუჭირდება.

„სეზონი ჯერ არ დასრულებულა და უკვე ცხადია, 
რომ კვარაცხელიას „ნაპოლიში“ არავინ დატოვებს. 
აურელიო დე ლაურენტისი ამბობდა, ოსიმენს გავყიდი, 
ქართველს – არაო, მაგრამ ახლა, ყველაზე კარგად 
სწორედ მას ესმის, რომ მთავარი დარტყმა კვარაცხე-
ლიაზე წამოვა. თუ ზაფხულში იტალიურმა კლუბმა მის 
სანაცვლოდ, 10 მილიონი გადაიხადა, შემოდგომაზე 
ქართველი 30 მილიონი ღირდა, შემოდგომის მიწუ-
რულს – 50, ახლა კი მისი ფასი 80 მილიონია. თუ ასე 
გააგრძელებს, ხვიჩა ზაფხულში 100 მილიონი ეღირება 
და ამ თანხას არაერთი კლუბი გადაიხდის. პირველ 
რიგში, „მანჩესტერ სიტი“, რომლის თავკაცი, ხოსეპ 
გვარდიოლა ქართველის არცერთ თამაშს არ ტოვებს 
და ამას აღიარებს კიდეც“, – წერს იტალიური მედია.

კვარაცხელიას მსურველების რიგი ყოველდღიუ-

რად რომ ივსება, ფაქტია და უკვე ვეღარც კლუბის 
პრეზიდენტი ამბობს ისე ომახიანად, ქართველს ვერ 
შეველევიო. მით უმეტეს, რომ კვარაცხელია-ოსიმენის 
დუეტის გადაბირება მადრიდის „რეალსაც“ სურსო და 
ესპანური გრანდის პრეზიდენტი, ფლორენტინო პერესი 
არარეალური თანხის გადამხდელი რომ არის, ესეც ყვე-

ლასთვის ცნობილია. მოკლედ, სეზონის ბოლოს დავე-
ლოდოთ, მანამდე კი... სეზონის წინ, თითქოს არაფრით 
გამორჩეული „ნაპოლი“ იტალიის ჩემპიონატის მოგების 
მთავარი ფავორიტია და ჩემპიონთა ლიგაზეც ერთ-ე-
რთ უმთავრეს ფავორიტად შერაცხეს. ამის ერთ-ერთი 
მთავარი მიზეზი კი... ხვიჩა კვარაცხელიაა.

ესპანურ „ვალენსიას“ ზედიზედ შვიდი მატჩია, არ 
მოუგია. შვიდიდან ხუთში, „ღამურები“ დამარცხდნენ, 
როი კი ფრედ დაასრულეს და გუნდს ვერც მთავარი 
მწვრთნელის შეცვლამ უშველა. ჯენარო გატუზოს გა-
შვების შემდეგ, „ღამურებმა“ ორი შეხვედრა გამართეს 
და ორივეგან დამარცხდნენ – ჯერ მადრიდის „რეა-

ლთან“, გასულ უქმეებზე კი „ჟირონასთან“. მარცხის 
მიუხედავად, კლუბის რიგებში, მატჩის საუკეთესო 
მოთამაშედ გიორგი მამარდაშვილი დასახელდა. წაგე-
ბულ შეხვედრაში საუკეთესო მოთამაშედ მეკარეს რომ 
ასახელებენ, რას ნიშნავს, კი ხვდებით.

„ქართველი მეკარე „ვალენსიასთვის“ უკვე ძალიან 

დიდია. ის გიგანტია, რომელსაც დიდი კლუბი სჭირდე-
ბა და არა – გადარჩენისთვის მებრძოლი „ვალენსია“, 
ამიტომ ის გუნდიდან, რაც შეიძლება, მალე უნდა წავი-
დეს“, – წერს ესპანური მედია, მაგრამ ამის გაკეთება 
არც ისე იოლი იქნება.

20 ტურის შემდეგ, „ვალენსიას“ 20 ქულა აქვს და 
გასავარდნ ზონას მხოლოდ ერთი ქულა აშორებს. 
არადა, გუნდი ისეა მოშლილი, ძალიან დიდია ალბათო-
ბა, სეგუნდადივიზიონში დაქვეითდეს, რისთვისაც 
მამარდაშვილი ნამდვილად არ გვემეტება, მაგრამ... 
მოგეხსენებათ, ქართველ კიპერს კლუბთან კონტრაქტი 
2025 წლამდე ჰქონდა, ხელშეკრულება კი 2027-მდე 
გაახანგრძლივა და ახალ კონტრაქტში გამოსასყიდ 
თანხად 100 მილიონი ევრო ჩაიწერა. არადა, მანამდე 
გამოსასყიდი თანხა 20 მილიონი იყო, მაგრამ მამარდას 
ასპარეზობამ კლუბის ხელმძღვანელობა დააფიქრა და 
მათ გაუმჯობესებული პირადი კონტრაქტის სანაც-
ვლოდ, გამოსასყიდი თანხაც გაზარდეს. ჰოდა, დღევა-
ნდელი გადმოსახედიდან, „ვალენსია“ მამარდაშვილს 
70 მილიონზე ნაკლებად რომ არ დათმობს, ცხადია და 
იმედია, ამ თანხის გადახდის მსურველი გამოჩნდება. 
გიორგიმ „ვალენსია“ აუცილებლად უნდა დატოვოს.

„რომ არა მამარდაშვილი, „ვალენსია“ ყველა შეხ-
ვედრას სამარცხვინო ანგარიშით წააგებს. ქართველ 
კიპერს მეტს უბრალოდ ვერ მოვთხოვთ“, – ეს ესპანური 
პრესის გამოძახილია.

იტალიის საკალათბურთო ჩემპიონატის მორიგ ტურში, თორნიკე შენგელი-
ას „ვირტუსი“ „ბრეშას“ შეხვდა და დაძაბულ ბრძოლაში – 84:78 დაამარცხა. 
ქართველი კალათბურთელი სასტარტო ხუთეულში იყო და გუნდის გამარ-
ჯვებაში ლომის წილი შეიტანა. თოკომ მოედანზე გატარებულ 23 წუთში, 18 
ქულა ჩააგდო, 8 ბურთი მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემაც მიითვალა. მარგი 
ქმედების კოეფიციენტით, შენგელია ორივე გუნდში საუკეთესო იყო და ეს 
იმის მიუხედავად, რომ მისმა თანაგუნდელმა მარკო ბელინელიმ თორნიკეზე 
მეტი, 23 ქული მოიპოვა.

აღნიშნული მატჩი „ვირტუსისთვის“ გენერალური რეპეტიცია იყო, 9 თე-
ბერვალს გასამართი საევროლიგო შეხვედრისთვის. 9-ში, იტალიური კლუბი 
საკუთარ მოედანზე „ბარსელონას“ დაუხვდება.
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ცოცხალი ლეგენდა პარიზშიც პირველია

„ბორჯღალოსნებმა“ 
გერმანიას 
გადაუარეს

რამდენს უხდიან ქალებს ფეხბურთში
მოგეხსენებათ, დიდი ხანია, ფეხბურთი გასცდა მხოლოდ სპორტის სფეროს და ეს სახეობა სოლიდური ბიზ-

ნესია. ევროპული გრანდები ასეულობით მილიონ დოლარს გამოიმუშავებენ და გასაკვირი არაა, რომ ფეხბუ-
რთელებს სოლიდურ ჯამაგირს უხდიან. დიდ ფულს აბანდებენ ფეხბურთში არაბები, ევროპიდან მობერებული 
ვარსკვლავები მიჰყავთ და კოლოსალურ თანხებს გამოდიან. მაგალითისთვის, კრიშტიანუ რონალდუც კმარა, 
რომელიც არაბულ კლუბში ბურთაობის სანაცვლოდ, წელიწადში, 200 მილიონ დოლარს იღებს.

საინტერესოა, რა თანხას უხდიან ქალ ფეხბურთელებს? ქალთა ფეხბურთი თვალსასეირო სანახავი ნამდვი-
ლადაა, გაბრაზებული გოგონები ერთმანეთს თმაზე ხშირად ქაჩავენ, ყვირლი და გაწევ-გამოწევაც ხშირია, რაც 
მაყურებელს ახალისებს, მაგრამ ჯამაგირი...

მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალი ფეხბურთელი ტრინიტ როდმანია. თუ გვარი გეცნოთ, 
გეტყვით, რომ ტრინიტი ლეგენდარული კალათბურთელის, ექსტრავაგანტული დენის როდმანის შვილია, თუ-
მცა მამისგან განსხვავებით, ბურთს ფეხით თამაშობს. ჰოდა, მან „ვაშინგტონ სპირიტთან“ ახალი კონტრაქტი 
გააფორმა და მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალი ფეხბურთელი გახდა. ის წელიწადში 281 ათას 
დოლარს მიიღებს, რაც ქალთა ფეხბურთისთვის კოლოსალური თანხაა, აი კაცებში კი... 281 ათასი დოლარი 
ბევრი ფეხბურთელისთვის წლიური კი არა, კვირის ჯამაგირია და მაგალითად, იგივე რონალდუ, ლიონელ მესი, 
კილიან მბაპე და ნეიმარი, ამ თანხას ნახევარ კვირაში იღებენ.

31 წლის ლაშა შავდათუაშვილი ყველა დროის საუკეთესო ქართველი ძიუდოისტია. ის ერთა-
დერთია, რომელსაც ყულაბაში ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების ოქროს მედალთან 
ერთად, ოლიმპიური ოქროც აქვს. ასაკის მიუხედავად, ლაშა ყველა ტურნირზე თავის წონაში 
მთავარ ფავორიტად ჩადის და თავდაუზოგავი შრომით, შედეგს აღწევს კიდეც.

გასულ კვირას, პარიზში გამართულ გრანდ-სლემზე (ეს ტურნირი პრესტიჟულობით ევრო-
პის ჩემპიონატს არაფრით ჩამოუვარდება), ლაშა ფავორიტი იყო. ის ტურნირის მოქმედი 
გამარჯვებულია და რაღა თქმა უნდა, ტიტულის შესანარჩუნებლად ბრძოდა. ფინალამდე 
ქართველი ძიუდოისტი ადვილად მივიდა, იქ კი ბრაზილიელ დანიელ კარნინს შეხვდა. კარ-
ნინი შავდათუაშვილისთვის უხერხულ მეტოქედ ითვლება, ქართველი მას ორჯერ შეხვდა და 
ორივეჯერ დამარცხდა, თუმცა ამჯერად, საუცხოოდ იჭიდავა და იპონით სუფთა გამარჯვება 
მოიპოვა.

მსოფლიოში წონის ლიდერისა და უპირველესი ფავორიტის სტატუსი განიმტკიცა ტატო 
გრიგალაშვილმა. მსოფლიოსა და ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა დამაჯერებლად იჭიდავა, 
გზად იაპონელი მეტოქე ჩამოიცილა, ნახევარფინალში არაბეთის სახელით მოასპარეზე 
ნუგზარ ტატალშვილს მოუგო, ფინალში კი გერმანელი ტიმო კაველიუსი დაამარცხა. ტატოს 
ძიუდოს ამომავალ ვარსკვლავს ეძახიან და ამბობენ, რომ უახლოეს წლებში, -81 კილოგრამში, 
მისი მომრევი, სავარაუდოდ, არ გამოჩნდება. ჭიდაობის განსხვავებული სტილისა და შეუპო-
ვარი ხასიათის გამო, გრიგალაშვილს მეტოქეები წინააღდეგობას ვერ უწევენ.

მედლის გარეშე არ დარჩა ახალგაზრდა ლუკა მაისურაძე. ლუკა -90 კილოში მოქმედი 
ევროპის ჩემპიონია და ცოტა რომ გამართლებოდა, ფინალამდე პარიზშიც მივიდოდა, თუ-
მცა ნახევარფინალში დამარცხდა და მესამე ადგილისთვის იჭიდავა. მაისურაძემ ბრინჯაოს 
მედალი არ დათმო და კვარცხლბეკზე მაინც ავიდა.

საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა რაგბი-ევროპის წლევანდელი გათამაშების 
პირველი ტური დაგეგმილი გამარჯვებით გახსნა. ჩვენი მეტოქე გერმანია იყო, ქვეყა-
ნა, რომელიც რაგბიში დიდი მიღწევებით არ გამოირჩევა. ქართველებმა მეტოქე 75:12 
გაანადგურეს და 11 ლელო დაუდეს. „ბორჯღალოსნების“ მაისურით მეასე შეხვედრა 
ჩაატარა ლაშა მალაღურაძემ და ქართული რაგბის ისტორიაში, მეხუთე „ცენტურიონი“ 
გახდა, დავით კაჭარავას (122 კეპი), მერაბ კვირიკაშვილის (115), სანდრო თოდუას 
(103) და გიორგი ჩხაიძის (100) შემდეგ.

პირველ ტურში იმარჯვა ჩვენმა მთავარმა კონკურენტმა რუმინეთმაც, რომელმაც 
პოლონეთი დამაჯერებლად – 67:27 დაამარცხა. პირველ ტურშივე, პორტუგალიამ ბე-
ლგიას 54:17 სძლია, ხოლო ესპანეთმა ნიდერლანდებს 28:20 მოუგო. მეორე ტურში, 11 
თებერვალს, „ბორჯღალოსნები“ ნიდერლანდებს სტუმრობენ, ხოლო 18 თებერვალს, 
გასვლაზე ესპანეთს ეთამაშებიან.
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დაბინძურებული ჰაერი 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელსაც 
თითქოს ყველა იაზრებს, მაგრამ ვერ აცნობიერებს, 
თუ რამხელა ზიანი მოაქვს  ჯანმრთელობისთვის. 
მოძრაობის – „ჩემი ქალაქი მკლავს“ 2022 წლის 
მონაცემებით, თბილისში, წლის განმავლობაში, ჰაერი 
263 დღე იყო განსაკუთრებით დაბინძურებული, რაც 
ასთმის, ბრონქიტის, კიბოსა და სხვა დაავადების 
რისკებს ზრდის. თბილისში დაბინძურების მთავარი 
მიზეზი კვლავ ავტომობილების გამონაბოლქვია.
ასევე, ერთი კვირის წინ, დედაქალი „ნისლში“ 
იყო გახვეული, რომელიც სინამდვილეში, 
ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება აღმოჩნდა. 
ამის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა 
სააგენტომაც გაავრცელა. როგორც ცნობილი გახდა, 
ტრანს სასაზღვრო დაბინძურება, ჩვეულებრივი 
ჰაერის დაბინძურებისგან განსხვავდება.
რა არის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება, როგორ 
დავიცვათ მისგან თავი და რა მდგომარეობაა 
საქართველოში ჰაერის დაბინძურების მხრივ – 
„ვერსია“ „ჩემი ქალაქი მკლავს“ დამფუძვნებელ 
გიორგი ჯაფარიძეს ესაუბრა.

– გიორგი, რა არის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება 
და როგორ დავიცვათ მისგან თავი?

– ეს სხვა ქვეყნიდან შემოსული დაბინძრებული 
ჰაერია, ხშირ შემთხვევაში, საჰარის უდაბნოდან, ცე-
ნტრალური ან შუა აზიიდან, რომელიც ქარს მოაქვს. 
თუ არ არის შესაბასმისი კლიმატური პირობები, მა-
გალითად, ქარი და ა.შ., თბილისში ტრანსსასაზღვრო 
დაბინძურება სხვა ქალაქებთან შედარებით დიდხანს 
რჩება (რამდენიმე დღე),  ჩემი დაკვირვებით, ხუთიდან 
ათ დღემდე. დედაქალაქი ჩახერგილია კორპუსებით, არ 
გვაქვს საკმარისი მწვანე სივრცეები, სწორი განაშენია-
ნება, ამიტომ ვერ ხდება განიავება. პირბადე ერთ-ერთი 
დამცავია, თუ სახლში ან მანქანაში ხართ, დახურეთ 
ფანჯრები – ამ დროს, 50-70%-ით მცირდება ჰაერის 
დაბინძურება. ქუჩაში გადაადგილდით სპეციალური 
პირბადით, ოღონდ არა სამედიცინო, არამედ, მტვრის 
მასისგან დამცავით და მოერიდეთ გარე აქტივობებს. 
რისკჯგუფებში არიან ხანდაზმულები, ორსულები, 
ბავშვები და ფილტვის დაავადების მქონე პირები.

– შესაძლებელია თუ არა ტრანსსასაზღვრო დაბინ-
ძურების აცილება?

– სამწუხაროდ, ამას ვერაფრით ავიცილებთ, ეს არ 
არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ერთადერთი 
გამოსავალი, მსოფლიოში დაბინძურების შემცირებაა. 

– ჩვეულებრივ დღეებში, როდესაც არ არის მსგავსი 
დაბინძურება, როგორი ჰაერია ქალაქში? 

– დაბინძურებულია. ახლა, როდესაც გაიარა ამ 
ტრანსსასაზღვრო დაბინძურებამ, ქალაქში მაინც 
ძალიან ცუდი ჰაერია. სტატისტიკა რომ ავიღოთ, 2021 
წლის მონაცემებით, თბილისში 263 დღე არ იყო სუფთა 
ჰაერი, რუსთავში – 305 დღე, ბათუმსა და ქუთაისში, 
შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა. ეს დადგენილია 
მთავრობის აპარატებით. წელს, პირველად საქართვე-
ლოში, ვაპირებთ, დავიწყოთ ჰაერის გამზომველი 
აპარატების წარმოება, რომელიც ჩეხეთის მთავრობის 
მხარდაჭერით განხორციელდება. ვგეგმავთ აპლიკა-
ციის შექმნასაც, რათა თითოელ მოქალაქეს ჰქონდეს 
წვდომა მონაცემებთან.

დასაწყისისთვის, 30-მდე პატარა აპარატი შეიქმნება, 
რომელიც თბილისის გარდა, კიდევ ხუთ ქალაქში – 
რუსთავში, ქუთაისში, ფოთში, ჭიათურასა და კასპში 
დამონტაჟდება. ამ პროცესში გვინდა ბიზნესის ჩართუ-
ლობაც, რადგან მხოლოდ 30-50-მდე აპარატისთვის 
გვაქვს თანხა. თუ სხვადასხვა ბიზნესი ხელს შეგვი-
წყობს, ბევრად მეტს შევქმნით და დავამონტაჟებთ ყვე-
ლგან, რის შემდეგაც მოსახლეობას შეექმნება სრული 
სურათი, თუ რა ჰაერს ვსუნთქავთ. ეს მნიშვნელოვანია, 

რადგან დაბინძურებაზე პრევენციული ღონისძიებები 
ჩატარდეს და ვიბრძოლოთ დამაბინძურებლების წინა-
აღმდეგ. ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების წინააღმდეგ 
ვერ ვიბრძოლებთ, რადგან ეს ჩვენს ქვეყანას არ ეხება, 
თუმცა შეგვიძლია ჩვენს ქვეყანაში არსებული დამბი-
ნძურებლები შევაჩეროთ. რაც უფრო მეტი ადამიანი 
ჩაერთვება ყველაფერ ამაში, შედეგიც ბევრად უკეთესი 
იქნება. 

– რომელი უბნებია თბილისში ყველაზე დაბინძურე-
ბული და რომელი – შედარებით სუფთა?

– ყველაზე დაბინძურებულია წერეთლის გამზირი, 
ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია, ეს გამო-
წვეულია ფერფლოვანი დაბინძურებით. ასევე, ცენტრა-
ლურ ქუჩებზეც ცუდი მდგომარეობაა. სუფთა, ალბათ, 
უფრო ზედა გარე უბნებია, თუმცა როცა ტრანსსასა-
ზღვრო დაბინძურებაა, ეს ყველგანაა და არა მარტო 
თბილისში.  ბოლოს, თითქმის, მთელ აღმოსავლეთ 
საქართველოში იყო, ამიტომაა მთავარი მონიტორინგი. 

– გიორგი, რა მდგომარებაა რეგიონებში, არის თუ 
არა, შედარებით უკეთესი ჰაერი?

– სამწუხაროდ, რეგიონებში ვერ ვახერხებთ ხოლ-
მე ჰაერის გაზომვას. რამდენჯერმე ვიყავით კასპში, 
ბათუმში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ზესტაფონში, 
პატარა რეგიონებში არა, თუმცა მოთხოვნიდან გამო-
მდინარე, თუ გვექნება რესურსი, რომ შევამოწმოთ, 
უკან არ დავიხევთ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია 
რეგიონებისა და პატარა სოფლების შემოწმებაც, რა-
დგან შესაძლებელია, იყოს წერტილოვანი დაბინძურება 
ნებისმიერი ტიპის დამაბინძურებლისგან და ამაზე 
ინფორმაცია არ გვქონდეს. ხალხი ფიქრობს, რომ სოფე-
ლია და მაინც კარგი ჰაერი იქნება. ასევე, აუცილებელია 
კურორტების მუდმივად შემოწმება, რადგან ვიცოდეთ, 
სად და როგორ ჰაერზე მივდივართ. 

– რამდენიმე წელია, ქვეყანაში სავალდებულო ტექ-
დათვალიერების კანონი ამოქმედდა, მაშინ ყველას 
იმედი გვქონდა, რომ ჰაერის დაბინძურება შემცირდე-
ბოდა, თუმცა აშკარაა, ასე არ მოხდა...

– დიახ, ავტომობილების უმეტესობას კატალი-

ზატორი არ აქვს – ან მოპარეს, ან თვითონ ჩააბარა, 
ამიტომ მხოლოდ ტექინსპექტირება ამ პრობლემას 
ვერ მოაგვარებს. ძველი ავტოპარკი გვაქვს, ავტომო-
ბილების 80% საკმაოდ ძველია და სწორი იქნებოდა 
ქუთაისის ელექტროქარხნის ამუშავება. სუბსიდირება 
მოსახლეობისთვის, ვისაც ძველი ავტომობილი ჰყავს, 
ჩანაცვლება მომხდარიყო, როგორც შვედეთმა გააკეთა. 
ეს ცვლილებები სწრაფად არის შემოსაღები ჰაერის 
დაბინძურებისა და სიკვდილიანობიდან გამომდინარე. 

საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა გვაქვს საქართველო-
ში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით, 
2020-2021 წლებში, სასუნთქი სისტემით 150 000-მდე 
ადამიანი დაავადდა, აქედან 50 000-მდე – 9 წლამდე 
ბავშვი იყო, ეს საკმაოდ დიდი ციფრია. ჰაერის დაბინძუ-
რებისგან გამოწვეული სიკვდილიანობით, 2019 წელს, 
ევროპაში მეორე ადგილზე ვიყავით. ჩვენ ვცდილობთ, 
რომ ამის თავიდან ასაცილებლად ყველაფერი გავაკე-
თოთ, თუმცა მთავრობის ეკოლოგიური პოლიტიკა შე-
საცვლელია, რომელიც ახლა მარკეტინგზეა მორგებუ-
ლი. უნდა გადაიდგას უფრო მკაცრი ნაბიჯები, რადგან 
საპირწონედაა თითოეული ჩვენგანის ჯანმრთელობა. 
ვიღაცას შეუძლია იმკურნალოს, ვიღაცას – არა, მაგრამ 
სანამ მკურნალობამდე მივალთ, აუცილებელია, მივი-
ღოთ პრევენციული ზომები. არსებობს სხვა ქვეყნების 
მაგალითები და მონიტორინგი, მთავრობა ვალდებუ-
ლია, დაიცვას მოქალაქეების ჯანმრთელობა. 

– ავტომობილების გამონაბოლქვის გარდა, რა არის 
ჰაერის დაბინძურების მიზეზი?

– მაგალითად, ქვის მშრალი მეთოდით დამუშავე-
ბა, რის წინააღმდეგაც შევიმუშავეთ კანონპროექტი, 
ასევე, სხვადასხვა ტიპის ამტვერება, მშენებლობა და 
ა.შ. ბევრი დამაბინძურებელია, მაგრამ პირველი მაინც 
ავტომობილია. აუცილებელია გზების მორეცხვა, რაც 
თითქმის არ ხდება, როცა გზა არ ირეცხება, ამ მტვე-
რს ვსუნთქავთ –  ყოველდღიურად თუ არა, კვირაში 
ერთხელ მაინც უნდა ირეცხებოდეს. ამისთვის არსე-
ბობს სპეციალური მანქანები, ყველა განვითარებულ 
ქვეყანაში გზები ყოველდღიურად ირეცხება.

როგორ დავიცვათ თავი ჰაერის დაბინძურებისგან

„ჰაერის დაბინძურების გამო, 2020-2021 წლებში, 
სასუნთქი სისტემით 150 000-მდე ადამიანი დაავადდა, 

აქედან 50 000-მდე – 9 წლამდე ბავშვია“ – ინტერვიუ 
„ჩემი ქალაქი მკლავს“ დამფუძნებელთან

ia grigalaSvili
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მრავალშვილიან აფრიკელს 
ბავშვები აღარ უნდა

უგანდაში მცხოვრები ფერმერი მუსა ხასჰია აცხადებს, რომ არ სურს, მეტი შვილი ჰყავდეს. 12-მა ცოლმა 
მამაკაცს 102 შვილი გაუჩინა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ფერმერი აცხადებს, რომ მას ძალიან გაუჭირდა ასეთი 
მრავალრიცხოვანი ოჯახის შენახვა. 102 შვილიდან, მუსას ოთხი მოუკვდა. მას ახლა 98 შვილი და 578 შვი-
ლიშვილი ჰყავს. 67 წლის მამაკაცის შვილები 10-დან 50 წლამდე ასაკისანი არიან, მუსას ყველაზე ახალგაზრდა 
ცოლი კი 35 წლისაა. 

„პრობლემაა ისიც, რომ მხოლოდ პირველი და ბოლო შვილის სახელები მახსოვს, დანარჩენებისას ვერ ვი-
მახსოვრებ“, – აცხადებს ფერმერი. აფრიკელ მამაკაცს ოთხი ჰექტარი მიწა აქვს და მას ამუშავებს. ოჯახის 
რიცხოვნობის ზრდასთან ერთად, ცხოვრებაც გაჭირდა, ამიტომ ცოლებთან ერთად გადაწყვიტა, რომ მეტი 
ბავშვი აღარ იყოლიონ. აღსანიშნავია, რომ უგანდაში პოლიგამია ოფიციალურადაა ნებადართული. 

შტატს საკუთარი სურნელი ექნება

აშშ-ის ნიუ-მექსიკოს შტატის ხელისუფლებას სურს, ღია ცეცხლზე შემწვარი წიწაკა ჩილის სურნელი შტატის 
ოფიციალურ არომატად აღიარონ. თუკი დეპუტატები ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ნიუ-მექსიკო ამერიკაში 
პირველი შტატი იქნება, რომელსაც ჰიმნის, დროშის, ემბლემისა და სხვა სახელმწიფო სიმბოლოების გარდა, 
ოფიციალურად, საკუთარი სურნელიც ექნება. საკუთარი არომატის მინიჭება შტატში ტურისტებსაც მეტად 
მოიზიდავსო, – იმედოვნებენ ხელისუფლებაში და კოლორადოდან აშშ-ში, ჩილის მეორე „დედაქალაქიდან“, 
სტუმრების გადაბირებასაც ეცდებიან. 

ყოველწლიურად, მარტიდან ოქტომბრის ჩათვლით, დაბრაწული წიწაკის მოტკბო არომატით არის გაბრუებული 
ნიუ-მექსიკოს ყოველი კუთხე-კუნჭული და შეუძლებელია, ეს სურნელი რამეში აგერიოთ. ეს შტატი ამარაგებს 
მთელ ქვეყანას ჩილის 60%-ით. ადგილობრივებს უამრავი ნაციონალური ატრიბუტი თუ სიმბოლო აქვთ, ზოგჯერ 
მეტად უცნაურიც კი. შტატს აქვს საკუთარი ყვავილი – იუკა, საკუთარი ოფიციალური მწერი – ტროპიკული კრა-
ზანა. ახალი მექსიკელების გარდერობის აუცილებელ ატრიბუტად ითვლება ჰალსტუხი-თასმა, სატრანსპორტო 
საშუალება კი – საჰაერო ბურთია. ახლა, ამ ყველაფერს, შტატის ოფიციალური, ჩილის სურნელიც მიემატება. 

ხანდაზმულებს 
სიბრმავისგან 

ლინზები დაიცავს

ამერიკელმა მკვლევარებმა, პერდუს უნივერსი-
ტეტიდან, კონტაქტური ლინზები შექმნეს, რომელიც 
გლაუკომას ადრეულ პერიოდში გამოავლენს. აღსა-
ნიშნავია, რომ სწორედ გალუკომაა ხანდაზმულებში 
სიბრმავის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი. თვალის ამ 
დაავადებას ადრეულ სტადიაზე უსიმპტომო მიმდინა-
რეობა ახასიათებს, ის სწრაფად ვითარდება და შესაძ-
ლოა, ადამიანმა მხედველობა დაკარგოს. დღეისთვის, 
ეს დაავადება 80 მილიონზე მეტ ადამიანს აქვს და 
მისი თავიდან აცილების ერთადერთი გზა თვალშიდა 
წნევის კონტროლია, რასაც სპეციალური ლინზების 
მეშვეობით ახორციელებენ. ეს ლინზები აღჭურვილია 
მიკროსქემით, რაც ლინზას სისქესა და სიხისტეს 
მატებს და დისკომფორტს უქმნის პაციენტებს. ამე-
რიკელმა სპეციალისტებმა კი რბილი კონტაქტური 
ლინზები შექმნეს, რომელიც მეტად მოსახერხებელია, 
არ იწვევს დისკომფორტს და შესაფერისია თვალში-
და წნევის 24-საათიანი კონტროლისთვის, თუნდაც 
სახლში, ძილის დროსაც კი. სწავლულები უკვე თა-
ნამშრომლობენ კერძო კომპანიასთან და ახალი ლინ-
ზები, შესაძლოა, სულ მალე გახდეს ხელმისაწვდომი 
ექიმებისა და პაციენტებისთვის. 

თეთრი ზვიგენის 
მომზადებისთვის 

დააჯარიმეს

ჩინელი „ფუდ-ბლოგერი“ გოგონა ცზინ მოპუმოუ 
18 500 დოლარით დააჯარიმეს, დიდი თეთრი ზვიგენის 
არაკანონიერად ყიდვისა და მისი საკვებად მომზადე-
ბის გამო. ბლოგერმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა 
ვიდეო, როგორ ამზადებს ის ამ თევზს, რის შემდეგაც 
მისით სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერეს-
დნენ. საქმე ის არის, რომ ჩინეთის კანონების მიხედ-
ვით, თეთრი ზვიგენის ფლობა და მით უმეტეს, მისი 
ჭამა, აკრძალულია. ეს მტაცებელი თევზი დაცულია 
კანონით, რომლის თანახმადაც, კანონდამრღვევებს 
10 წლამდე პატიმრობაც კი შეიძლება დაემუქროთ. 
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ყველაზე ლამაზი მამაკაცი დაასახელეს

ლონდონის პლასტიკური ქირურგიის ცენტრის ხელ-
მძღვანელმა, ჯულიან დე სილვამ მსოფლიოში ყველაზე 
მომხიბვლელ მამაკაცად, 34 წლის ბრიტანელი მსახიობი, 
რეგე ჟან-პეიჯი დაასახელა. აღმოჩნდა, რომ მისი პრო-
პორციები 93.65%-ით ახლოსაა სრულყოფილებასთან. 
რეგემ, მისი კლასიკურად ლამაზი სახისა და მშვენიერი, 
ყავისფერი თვალების წყალობით გაიმარჯვა. მან უმა-
ღლესი ქულები მიიღო თვალებს შორის მანძილისა და იდე-
ალური ფორმის ტუჩების გამო. ერთადერთი, რის გამოც 
ცოტა დაბალი ქულა მიიღო, ეს მისი ცხვირის სიგანე და 
სიგრძეა. სახელგანთქმული დოქტორის სიაში ყველაზე მომხიბვლელ მამაკაცებად დასახელდნენ მსახიობები 
– ავსტრალიელი კრის ჰემსვორტი და ამერიკელი მაიკლ ბი ჯორდანი. 

სტალონეს ოჯახი რეალითი შოუს იწყებს

პოპულარული ჰოლივუდელი მსახიობი სილვესტერ სტალონე, ოჯახთან ერთად, რეალითი შოუს იწყებს, 
რომელსაც The Family Stallone ერქმევა. ასე რომ, სულ მალე, შესაძლოა, კარდაშიანების შოუს კონკურენტი 
გამოუჩნდეს. სახელოვანი „როკისა“ და „რემბოს“ ოჯახს ჰოლივუდში ყველა იცნობს, ახლა კი მათ მთელი 
მსოფლიო გაიცნობს. როგორც ვარაუდობენ, შოუ რვა სერიად იქნება წარდგენილი და სტალონესთან ერთად, 
მასში მისი მეუღლე ჯენიფერი და მათი სამი ქალიშვილი – სოფია, სისტინი და სკარლეტიც მიიღებენ მონა-
წილეობას. ახალი შოუს მიმართ ინტერესი იმანაც განაპირობა, რომ 25-წლიანი ქორწინების შემდეგ, შარშან, 
წყვილი განქორწინებას აპირებდა. ეს ამბავი ჯენიფერმა გაახმაურა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ყველაფერი 
კარგად დასრულდა და ახლა მთელი ოჯახი ერთად აპირებს მათი ცხოვრების მსოფლიოსთვის გაზიარებას. 

ქალაქის მერი 
ოჯახებს სტუმრობს

ესპანეთის პატარა ქალაქ ჩირიველიას მერმა, მიშელ 
მონტანერ ბერბელმა გადაწყვიტა, არ შემოიფარგლოს 
სამუშაო კაბინეტში მოქალაქეების მიღების საათებით 
და თანაქალაქელებთან კონტაქტებს უჩვეულო მე-
თოდებით ამყარებს. მონტანერი ადგილობრივებთან 
ოჯახებში მიდის და მათთან ერთად ვახშმობს. ქალა-
ქის თავის თქმით, სუფრასთან ადამიანები უფრო გა-
ხსნილები არიან და მას იმას უყვებიან, რაც აწუხებთ, 
რა პრობლემები აქვთ და რა დახმარება სჭირდებათ. 
აღსანიშნავია, რომ მერი სტუმრობის ყველა წესს იცა-
ვს: ოჯახებში დაუპატიჟებლად არ მიდის და თუ მიდის, 
ხელცარიელი – არა, ყოველთვის მიაქვს ტკბილეული. 
მონტანერმა ოჯახებში მისვლის სურვილი რამდენიმე 
კვირის წინ გამოთქვა და მისდა გასაკვირად, ორიოდე 
დღეში, უკვე ასობით მიპატიჟება მიიღო. ჩირიველია-
ში, დაახლოებით, 30 ათასი ადამიანი ცხოვრობს.

საკუთარი ნაგვით შეიმოსა

გარემოს დაბინძურების პრობლემაზე ყურადღე-
ბის მიქცევის ორიგინალური მეთოდი მოიფიქრა 
ამერიკელმა რობ გრინფილდმა. მან გადაწყვიტა, 
ერთი თვის განმავლობაში, ის ნარჩენები ატაროს, 
რომელსაც თავად დააგროვებს. მთელი ნაგავი, მათ 
შორის, ბოთლები, ჭიქები, პაკეტები, რობმა გამჭვირ-
ვალე ცელოფნისგან შეკერილ კოსტიუმში მოათავსა 
და ასე ჩაიცვა. გრინფილდი იმედოვნებს, რომ როცა 
ადამიანები დაინახავენ, რამდენ ნარჩენს აგროვებენ, 
უფრო გონივრულად მოიხმარენ ყველაფერს. აღსა-
ნიშნავია, რომ ქუჩაში, „ნაგავში გამოწყობილი“ მამა-
კაცის დანახვისას, გამვლელები დადებით რეაქციას 
გამოხატავდენ. 
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კორეელებს ფუფუნება შეუყვარდათ

სამხრეთ კორეა ფუფუნების საგნების გაყიდ-
ვების მოცულობით ლიდერობს მსოფლიოში, 
– წერს Bloomberg-ი, ფინანსური კონგლომერა-
ტის – Morgan Stanley-ის კვლევებზე დაყრდნო-
ბით. 2022 წელს, კორეელებმა ტანსაცმელზე, 
ჩანთებზე, ფეხსაცმელსა და ცნობილი ბრე-
ნდების სამკაულებზე 16.8 მილიარდი დოლარი 
დახარჯეს. ფუფუნების საგნების მყიდველები 
სამხრეთ კორეაში ხელმძღვანელობენ პრინცი-
პით – You Only Live Once („მხოლოდ ერთხელ 
ცხოვრობ“). 

ანალიტიკოსების თქმით, ბრენდების ასეთი 
პოპულარობა აიხსნება მოსახლეობის მსყიდვე-
ლუნარიანობითა და სურვილით, წარმოაჩინონ საკუთარი სოციალური მდგომარეობა. სამხრეთ კორეაში უფრო 
დიდ ყურადღებას აქცევენ გარეგნობას და ფინანსურ წარმატებას, ვიდრე – სხვა ქვეყნებში.

სტუდენტობის ოცნება ვერ აისრულა

ჩინეთში მცხოვრები 55 წლის მამაკაცი, თითქმის 40 წელია, სიჩუაის უნივერსიტეტში მოხვედრას ცდილობს 
– ეს მისი ბავშვობის ოცნებაა. 26-ჯერ მცდელობის მიუხედავად, მან ვერც ერთხელ შეძლო გამსვლელი ქუ-
ლების მოგროვება. უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრა ლიან შიმ ჯერ კიდევ 1983 წელს სცადა. მას შემდეგ, 
ის ყოველწლიურად აბარებდა გამოცდებს, ვიდრე ქვეყანაში ახალი კანონი არ ამოქმედდა, რომლის მიხედვი-
თაც, უნივერსიტეტში ჩაბარება მხოლოდ 25 წლამდე ასაკის პირებს შეეძლოთ. 2001 წელს, ეს კანონი გაუქმდა 
და მამაკაცმა კვლავ გააგრძელა სტუდენტად გახდომის მცდელობები. მას თავიდან საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების შესწავლა სურდა, თუმცა მერე მიხვდა, რომ ჰუმანიტარულზე ჩაბარება უფრო ადვილი იყო. 
შარშანაც, ლიან შიმ 750-დან 403 ქულა მოაგროვა, გამსვლელი კი 521 ქულაა. აღსანიშნავია, რომ გამოცდების 
ჩაბარებისგან თავისუფალ დროს, მამაკაცი ქალაქ ჩენდუში, სამშენებლო მასალების მწარმოებელ კომპანიას 
ხელმძღვანელობს. 

გაზიანი სასმელი 
კიბოს წინააღმდეგ

ოქსფორდისა და ოლსტერის უნივერსიტეტების 
სპეციალისტები ახალ გაზიან სასმელზე მუშაობენ, 
რომელმაც სიმსივნური წარმონაქმნები სხივური და 
ქიმიოთერაპიის მიმართ უფრო მოწყვლადი უნდა გა-
ხადოს. საქმე ის არის, რომ ზოგიერთი სიმსივნე ადაპ-
ტირებას ახდენს ნაკლებჟანგბადიან გარემოში. ეს კი 
მათ პრეპარატების მიმართ უფრო მდგრადს ხდის. 
სასმელი, რომელზეც ბრიტანელი სწავლულები მუშა-
ობენ, ბუშტუკებით იქნება გაჯერებული, რომლებმაც 
სიმსივნე უნდა „გამოკვებონ“ ჟანგბადით. ეს კი გზას 
გაუხსნის წამლებსა და სხივურ თერაპიას. აღსანიშ-
ნავია, რომ სასმელი უკვე წარმატებით გამოიცადა 
ლაბორატორიულ თაგვებზე. მკვლევარები აცხადე-
ბენ, რომ სასმელი უპირველესად კუჭქვეშა ჯირკვლის 
კიბოს მკურნალობისთვის იქნება განკუთვნილი. 

თაფლი გულის 
შეტევისგან იცავს

თაფლის სამკურნალო თვისებებს, რაც კაცობრიო-
ბისთვის ათასწლეულების განმავლობაშია ცნობილი, 
კიდევ ერთი მიემატა – სწავლულებმა ვაშინგტონის 
უნივერსიტეტიდან, აღმოაჩინეს, რომ ნატურალური 
შაქარი, რომელსაც თაფლი შეიცავს, გულის შეტევებს 
აღკვეთს. სპეციალისტების თქმით, შაქარი, რომელიც 
ტრეგალოზას სახელითაა ცნობილი, ააქტიურებს 
ცილას, რომელიც, თავის მხრივ, იმუნური სისტემის 
სტიმულირებას ახდენს და შედეგად, არტერიებიდან 
ცხიმის ნადები გამოიდევნება. ეს ნადები, შესაძლოა, 
ჰიპერტონიის, გულის დაავადებებისა და გულის 
შეტევის მიზეზი გახდეს. ექსპერტები აღნიშნავენ, 
რომ თაფლის გარდა, ტრეგალოზას შეიცავს სოკო და 
ზღვის პროდუქტები. 
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არქიპელაგზე ცხოვრებისთვის 
ფულს გადაუხდიან

ორ მცირედ დასახლებულ არქიპელაგზე საცხოვრებლად გადასვლისთვის, შოტლანდიის ხელისუფლება 
მსურველებს 60 ათას ევროს გადაუხდის. ამ წინადადებით სარგებლობა ნებისმიერი ეროვნების 100 ოჯახს 
შეუძლია. ქვეყნის ხელისუფლება ამ გზით ცდილობს, ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდას. 
პირველი მსურველების კომპენსაციას რამდენიმე კვირაში მიიღებენ. წინადადებამ, როგორც ჩანს, ბევრი 
ადამიანი დააინტერესა, რადგან არქიპელაგზე ცხოვრების სურვილი ბევრმა გამოთქვა, მათ შორის, სამხრეთ 
ამერიკის მცხოვრებლებმაც კი. 

წყალქვეშ ვახშამს სთავაზობენ

ჰოლანდიურმა კომპანია U-Boat Worx-მა წყალქვეშა აპარატი შექმნა, რომლის ფართობიც 150 კვადრატუ-
ლი მეტრია. მას შეუძლია 200 მეტრის სიღრმეზე ჩაეშვას და რესტორნის ფუნქცია შეასრულოს, რომელიც 
120 ადამიანს მოემსახურება. ამავე ფართობზე თავსდება კაზინო, საქორწინო ცერემონიების დარბაზი და 
საკონფერენციო დარბაზები – პრეზენტაციებისა და საქმიანი შეხვედრებისთვის. წყალქვეშა გასართობი 
პლატფორმა აკუმულატორებზე მუშაობს, რომელიც დამუხტვის გარეშე, 24 საათს ძლებს. აპარატს 14 ფართო 
ფანჯარა აქვს, რომელიც სტუმრებს მიმზიდველი წყალქვეშა სამყაროს დათვალიერების საშუალებას მისცემს. 
ამჟამად, კომპანია მოლაპარაკებებს აწარმოებს ბიზნესმენებთან და „ჩასაძირად“ შესაფერის ადგილს ეძებს. 

პლასტმასის სწრაფად 
დაშლის გზას მიაგნეს

გერმანელმა სწავლულებმა ლაიფციგის უნივე-
რსიტეტიდან, ახალი ფერმენტი PHL7აღმოაჩინეს, 
რომლის დახმარებითაც პლასტმასის დაშლა 90%-ით, 
სულ რაღაც 16 საათშია შესაძლებელი. საინტერესოა, 
რომ ახალი ნივთიერება შლის პოლიეთილენის ტარას 
– ტერეფტალის მჟავასა და ეთილენგლიკოლად. მათ 
კი, თავის მხრივ, სპეციალისტები შემდეგში ახალი 
პროდუქტის შესაქმნელად, მეორადად გამოიყენებენ. 
მკვლევარებმა სულ შვიდი სხვადასხვა ფერმენტი 
აღმოაჩინეს და ყოველი მათგანი, ექსპერიმენტების 
მეშვეობით, საგულდაგულოდ შეისწავლეს. სწავლუ-
ლები იმედოვნებენ, რომ მათი აღმოჩენა ხელს შეუ-
წყობს პლასტმასის გადამუშავების გაუმჯობესებას 
და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას. 

ძილის უკმარისობა 
ასუქებს

ადამიანების სწრაფი გასუქების ერთ-ერთი მიზეზი 
ახალზელანდიელმა სწავლულებმა გაარკვიეს. მათი 
განცხადებით, ბავშვობაში არასაკმარისმა ძილმა, 
შესაძლოა, ორგანიზმის ძლიერი გაცხიმოვნება გა-
მოიწვიოს. საქმე ის არის, რომ არასაკმარისი ძილის 
დროს ირღვევა ჰორმონალური ბალანსი, რაც მადას 
აძლიერებს, შედაგად კი ადამიანი წონაში მატულობს. 
მკვლევარებმა გააანალიზეს 200-ზე მეტი ბავშვის 
ცხოვრების სტილი, სამიდან შვიდ წლამდე. გაირკვა, 
რომ პატარები, რომლებსაც საკმარისზე ნაკლებხანს 
ეძინათ, უკვე შვიდი წლის ასაკში, ჭარბი წონისკენ 
იყვნენ მიდრეკილნი. 
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ჰაერის დაბინძურებას 9 მილიონი 
ადამიანი ეწირება

ყოველწლიურად, ჰაერის დაბინძურებას 9 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება, – წერს Deutsche Welle, 
სამეცნიერო ჟურნალ The Lancet Planetary Health-ში გამოქვეყნებული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით. 
კვლევას ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სწავლულები აწარმოებდნენ. მათი თქმით, 2015 წლიდან, გარემოს 
დაბინძურება, საშუალოდ 9 მილიონ ადამიანს კლავს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ „ჰაერის დაბუნძურება 
ადამიანისა და პლანეტის ჯანმრთელობისთვის ეგზისტენციურ საფრთხეს წარმოადგნს და თანამედროვე სა-
ზოგადოებების მდგრადობას საფრთხეს უქმნის“. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ გარემოს დაბინძურებას 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე უფრო მეტი გავლენა აქვს, ვიდრე ომებს, ტერორიზმს, მალარიას, აივ-ინფექციას, 
ტუბერკულოზს, ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლს. „ქვაბში ვსხედვართ და ვიხარშებით, გარემოს დაბინძურებას 
კი ყურადღებას არ ვაქცევთ“, – ამბობენ კვლევის ავტორები. 

მუყაოს შეფუთვაც 
საშიშია? 

შვეიცარიელი სწავლულები გვაფრთხილებენ, რომ 
იმ პროდუქტების მოხმარება, რომლებიც მუყაოს 
ყუთებში ინახება, საშიშია. განსაკუთრებით, ეს ეხება 
ბურღულეულის ფანტელებს, ბრინჯს, ფქვილსა და 
პასტას. მკვლევარები საფრთხეს იმით ხსნიან, რომ 
შესაფუთი მუყაოს წარმოების დროს, იყენებენ ძველ 
ქაღალდს, მაკულატურასა და მინერალურ ზეთებს 
– საღებავში, რომლებიც კვების პროდუქტებს აბი-
ნძურებენ. ეს მოსაზრება ჩატარებული ანალიზების 
შედეგებმაც დაამტკიცა – ასეთ შეფუთულ პროდუქ-
ტებში მინერალური ზეთების შემცველობა ნორმაზე 
100-ჯერ მეტი აღმოჩნდა. სწავლულების თქმით, 
ამ ნივთიერებებს შეუძლიათ გამოიწვიონ შინაგანი 
ორგანოების ანთებითი პროცესები და სიმსივნეც კი. 

ახალი ენა დაუმზადეს

ანტალიაში მცხოვრებ ქალბატონს, რომელიც სიმსივნითაა დაავადებული, მისივე ბარძაყისგან ახალი ენა 
დაუმზადეს. დიდი ხანია, რაც 45 წლის სეჰერ არსლანი ებრძვის მძიმე სენს – მას სიმსივნე ენაზე აქვს. ამის 
გამო, ის ქმარმა მიატოვა და ორი წლის ბავშვთან ერთად, სეჰერი მარტო უმკლავდებოდა სიძნელეებს. მთელი 
ამ წლების განმავლობაში, ის ქიმიოთერაპიის კურსს გადიოდა. ცოტა ხნის წინ, ამ მნიშვნელოვანი ორგანოს 
აღსადგენად, თურქმა მედიკოსებმა ურთულესი, ფილიგრანული ოპერაცია ჩაატარეს – დაზიანებული ენის 
ნაწილი მოკვეთეს და იმპლანტი მიაკერეს, რომელიც პაციენტის ბარძაყიდან აღებული ქსოვილებისგან დაა-
მზადეს. ექიმების თქმით, ამჟამად სეჰერის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

ეკოსაწვავი ბოცვრებისგან
სულ მალე, იაპონე-

ლები შექმნიან საწვა-
ვს, რომლისთვისაც 
ბოცვრების ექსკრემე-
ნტებს გამოიყენებენ, 
– ამის შესახებ ავია-
კომპანია All Nippon 
Airways-მა განაცხადა. 
ასეთი საწვავის მისა-
ღებად გამოიყენებენ 

მეტალურგიული წარმოების გადამუშავებულ ნა-
რჩენებს, რომელსაც ბოცვრების ექსკრემენტების 
დახმარებით, ეთანოლად გარდაქმნიან, ეთანოლს კი 
უკვე ავიასაწვავად აქცევენ. ასე რომ, ახალი რესურ-
სებდამზოგველი საწვავი ნახევრად ორგანული იქნება. 
ასეთი თანამედროვე სახის საწვავი საშუალებას მოგ-
ვცემს, შევამციროთ ჰაერში გამონაბოლქვი, – აცხა-
დებენ ავიაკომპანიაში. ახალ ნედლეულს მიმდინარე 
წლის შემოდგომაზე დატესტავენ, ბაზარზე კი მისი 
გამოსვლა მომავალი წლისთვის იგეგმება.


