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რა განმარტებას ავრცელებს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია

ვინ წააგო და ვინ მოიგო ე.წ. ფარული
ჩანაწერების ახალი სკანდალით

ბინძური პროვოკაცია თუ უცხო ქვეყანაში დაგეგმილი სპეცოპერაცია
მიხეილ სარჯველაძე: „ოპოზიცია რა საერთაშორისო სკანდალში გაეხვევა ქვეყანა
ადამიანებს დესტრუქციულ დღის
სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლით
წესრიგს სთავაზობს!“

ლევან ალაფიშვილი:

„ქართული არჩევნები
პოლიტიკური
კორიდაა!“
უცნობმა ბავშვები აბაზანაში
„ვადამდელი საპარლამენტო
მოხარშა, მათი დედა კი
არჩევნები გამორიცხულია!“
გააუპატიურა და მოკლა

versianiusi

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ავსტრალიის მოქალაქე შანაი ბრუკის
განზრახ მკვლელობის ფაქტი გახსნა – დაკავებულია ერთი პირი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტისა და თბილისის პროკურატურის თანამშრომლებმა, ინტენსიური ოპერატიულ-სამძებრო
და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 2021 წლის
30 ივლისს, თბილისში, მთაწმინდის პარკის მიმდებარე
ტერიტორიაზე მომხდარი, ავსტრალიის მოქალაქე შანაი
ბრუკი ედუარდსის განზრახ მკვლელობის ფაქტი გახსნა. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, სისხლის
სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაკავებულია
თბილისში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე.
ავსტრალიის მოქალაქე შანაი ბრუკი, ბოლო ერთი
წლის განმავლობაში, დროებით ცხოვრობდა თბილისში,
გოგებაშვილის პირველ შესახვევში. მეგობრების განმარტებით, იგი ხშირად სეირნობდა მთაწმინდის პარკის
მიმდებარედ არსებულ ტყის მასივში.
30 ივლისს, შანაი ბრუკი მეგობრებს უნდა შეხვედროდა, თუმცა არ მივიდა დათქმულ დროს და მას შემდეგ,
მასთან კომუნიკაცია შეწყდა.
მოგვიანებით, შანაი ბრუკის მეგობრებმა აღნიშნულის შესახებ სამართალდამცველებს შეატყობინეს.
შეტყობინების მიღებისთანავე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სამძებრო ღონისძიებები
დაიწყეს. სამძებრო სამუშაოებში ჩართული იყო კრიმინალური პოლიციის, საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახურისა და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის რამდენიმე ასეული თანამშრომელი.
ასევე, ძებნის ოპერაციაში ჩართული იყო საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის კინოლოგიის
სამსახური.
ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შედეგად, 31 ივლისს, დღის მეორე ნახევარში ნანახი იქნა ახალგაზრდა
ქალის ცხედარი, რომელსაც აღენიშნებოდა ძალადობის კვალი. გამომძიებლის მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტ-კრიმინალისტების მონაწილეობით მოხდა
შემთხვევის ადგილისა და ცხედრის დათვალიერება, რა დროსაც ამოღებულ იქნა საქმისათვის მნიშვნელობის
მქონე არაერთი ნივთი და ბიოლოგიური კვლები. ასევე, ამოღებულ იქნა დანაშაულის ჩადენის იარაღი – დანა,
დაზიანებულ მდგომარეობაში. შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შემდეგ, ცხედარი გადასვენებულ იქნა
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროში და ჩატარდა შესაბამისი
ექსპერტიზა, ხოლო შემთხვევის ადგილიდან ამოღებულ ნივთებსა და კვლებზე ჩატარდა დაქტილოსკოპიური,
ტრასოლოგიური, ბიოლოგიური და გენეტიკური ექსპერტიზები.
გამოძიებამ ჩაატარა რამდენიმე ასეული საგამოძიებო მოქმედება. გამოიკითხა 200-ზე მეტი პირი, მათ შორის, გარდაცვლილი ქალის მეგობრები, თანამშრომლები, მეზობლები, დანაშაულის დღეს მთაწმინდის პარკის
ტერიტორიაზე მყოფი და იქ დასაქმებული პირები. მათგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, დამნაშავე
პირის იდენტიფიცირების მიზნით, შეიქმნა ფოტორობოტი, რომელიც გაეგზავნა ყველა ოპერატიულ დანაყოფს.
შესწავლილ იქნა შანაი ბრუკის გადაადგილების მარშრუტები და დათვალიერდა შემთხვევის დღეს შანაი
ბრუკის გადაადგილების ამსახველი ვიდეოჩანაწერები, ასევე, შემთხვევის ადგილის, მისი დროებითი საცხოვრებელი სახლისა და მთაწმინდის პარკის მიმდებარე ქუჩებზე განთავსებული, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის – „112“-ის და კერძო ობიექტების კუთვნილი რამდენიმე
ათეული ვიდეოსამეთვალყურეო კამერის ჩანაწერები.
საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობისა და სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში განხორციელდა
სხვადასხვა სახის ღონისძიება:
კერძოდ, დისტანციურად გამოკითხულ იქნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი, შანაი ბრუკის მეგობარი,
რომელთანაც სოციალური ქსელის მეშვეობით, შანაი ბრუკს გარდაცვალებამდე ჰქონდა კომუნიკაცია.
ასევე, შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული სავარაუდო დამნაშავის ბიოლოგიური კვლები, დნმ-ის ბაზებთან
შედარების მიზნით, გადაგზავნილ იქნა ინტერპოლის წევრ 194 სახელმწიფოში.
აღნიშნულ დანაშაულთან სავარაუდოდ შემხებლობაში მყოფი რამდენიმე ათეული პირისგან აღებულ იქნა
ბიოლოგიური ნიმუშები, რომლებზეც დაინიშნა გენეტიკური ექსპერტიზები. მოხდა თითოეული მათგანის დეტალური გამოკითხვა, მათ მიერ გამოძიებისთვის მიცემული ინფორმაცია – ალიბები, თუ სად იმყოფებოდნენ
შანაი ბრუკის გარდაცვალების დროს, გადამოწმდა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებით. კომპლექსური და
მრავალმხრივი საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, მინიმუმამდე შემცირდა ზემოთ აღნიშნულ პირთა წრე,
ხოლო გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნით უტყუარად დადასტურდა ბრალდებულის ვინაობა.
გამოძიების ფარგლებში შეკრებილი მტკიცებულებების, მათ შორის, მოწმეთა ჩვენებების, ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერების, გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნისა და სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე,
მოსამართლის განჩინებით, მიმდინარე წლის 8 სექტემბერს, ბრალდებულის სახით დაკავებულ იქნა 1988 წელს
დაბადებული რ.მ.
საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
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საქართველოს პარლამენტმა
მეორე მოსმენით
მხარი დაუჭირა
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“
საქართველოს კანონში
შესატან ცვლილებათა პაკეტს

საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მხარი
დაუჭირა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიერ შემუშავებულ საკანონმდებლო ცვლილებათა
პაკეტს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თაობაზე.
შემუშავებული ცვლილებების უმთავრეს მიზანს
წარმოადგენს საგზაო მოძრაობაში ჩართულ პირთა
ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა, სსიპ მომსახურების სააგენტოს სერვისების გაუმჯობესება,
აგრეთვე, მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის
დახვეწა/გაუმჯობესება, რაც საქართველოს კიდევ
უფრო დააახლოებს ევროკავშირის რეგულაციებთან
და გაზრდის საქართველოს მიერ გაცემული მართვის
მოწმობის სანდოობას ევროპის ქვეყნებში.
კანონპროექტის ერთ-ერთ მთავარ სიახლეს წარმოადგენს მოპედის მექანიკური სატრანსპორტო
საშუალების დეფინიციაში მოქცევა. ცვლილების
შემდეგ, მოპედი დაექვემდებარება კანონმდებლობით
დადგენილი წესით რეგისტრაციას და მის სამართავად
პირს სავალდებულოდ დასჭირდება ახალი – „AM“
კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის
მოწმობის აღება.
გარდა ამისა, მოპედებზე, გარკვეული თავისებურებების გათვალისწინებით, გავრცელდება სხვა
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ
არსებული რეგულაციები.
მოპედის მართვის უფლების მოსაპოვებლად, მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი განისაზღვრება 16
წლით. აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერი კატეგორიის/
ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის
უფლების მქონე პირს აგრეთვე ექნება უფლება, მართოს „AM“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს ტექნიკური ინსპექტირების
ცენტრებთან და თავდაპირველ, გარდამავალ პერიოდში, მოპედების რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება
ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებში.
კანონპროექტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სიახლეს წარმოადგენს მართვის უფლების მისაღები
პრაქტიკული გამოცდის რეფორმა. პროექტის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების
მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ხდება
ორეტაპიანი. პირველი ეტაპი (სპეციალური მანევრები)
ჩატარდება დახურულ საგამოცდო მოედანზე, როგორც
ეს ამჟამად ხორციელდება, ხოლო მისი წარმატებით
ჩაბარების შემთხვევაში, მეორე ეტაპი ჩატარდება
რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში, წინასწარ
შერჩეულ და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დამტკიცებულ მარშრუტებზე.
მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის ახალი წესი
„B“ და „BE“ კატეგორიის (მსუბუქი ავტომობილი მისაბმელით ან მის გარეშე) სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მიღების მსურველთათვის 2022 წლის
14 მარტიდან ამოქმედდება, ხოლო სხვა კატეგორიების/ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების
მართვის უფლების მიღების მსურველთათვის – 2022
წლის 3 ოქტომბრიდან.
აღსანიშნავია, რომ „AM“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვება და
ამავე კატეგორიაში შემავალი სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაცია ნებაყოფლობითია 2022 წლის 1
მარტამდე, რის შემდეგაც ის სავალდებულო გახდება.

politikuri TamaSebi
nino doliZe
საქართველოში ისევ ფარული ჩანაწერების
სკანდალია, თუმცა წინა მსგავსი სკანდალებისგან
განსხვავებით, ამჯერად განსხვავება ისაა, რომ
საუბარია 300 ათას ფაილზე. აქვე, ისიც უნდა ითქვას,
რომ სხვა დროს, მსგავს თემებზე საზოგადოება
უფრო სენსიტიურად რეაგირებდა. ახლა კი
გაუთავებელი „ვაი-ვიში“ არ ისმის. უფრო სწორად,
მხოლოდ პოლიტელიტასთან დაახლოებული
ჯგუფები ღელავენ, თორემ ე.წ. შუაშისტური
მოსახლეობა სკანდალს არც იმჩევს, რაც, ალბათ,
იმით აიხსნება, რომ გონიერი მოსახლეობა ხვდება,
ვინ და რა თამაშს თამაშობს.
ზოგადად, ის, რომ სპეცსამსახური ვინმეს უსმენს,
გასაკვირი არ არის, რადგან სპეცსამსახურის მოვალეობა, სწორედ ინფორმაციის მოპოვება, ამ ინფორმაციის
დამუშავება და პრევენციაა.
ახლა, ზოგი გამოვა და იტყვის, რას ჰქვია, მისმენენ,
რომელი კრიმინალი მე ვარო. დიახ, მოსამართლის ნებართვის გარეშე მოსმენა და თვალთვალი უკანონობაა,
მაგრამ იმასაც ნუ დავივიწყებთ, რომ არსებობს ე.წ.
ფორს-მაჟორი, როცა გადაწყვეტილება მყისიერადაა
მისაღები და თუნდაც იმ რამდენიმე საათის დაკარგვა,
რაც მოსამართლის ნებართვას სჭირდება, არ ღირს.
ისე, თუ კარგად დავაკვირდებით, ახლანდელი ფარული ჩანაწერების სკანდალი, ყველა წინასგან უფრო
მეტად იმით განსხვავდება, რომ პირდაპირ ეთერში იმ
ადამიანების ვინაობა დასახელდა, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან თანამშრომლობდნენ თუ თანამშრომლობენ.
დღეს ზოგისგან ისმის რიტორიკა, დიახ, უნდა ვიცოდეთ, ვინ არიან აგენტებიო. დავუშვათ, უნდა ვიცოდეთ, მაგრამ რატომ არ ვუწევთ ანგარიშს ერთ ძალიან
მნიშვნელოვან დეტალს, კერძოდ, რამდენიმე ადამიანი,
რომლებიც აგენტებად გამოცხადდნენ, ეთნიკური
არაქართველებით დასახლებული რეგიონიდან არიან.
ახლა, დასამალი არ არის და ყველამ იცის, რომ საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის დაზვერვის
წარმომადგენლები არ მუშაობენ ანუ საქართველოში,
თავისი წარმომადგენელი, როგორც ამბობენ, თითქმის
ყველა ქვეყნის უშიშროებას ჰყავს. შესაბამისად, ამ გაშიფრული აგენტების ვინაობა მათთვისაც გახდებოდა
ცნობილი.
აქვე, ისიც არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს „გაშიფრულები“, როგორც ამბობენ, თავიანთ რეგიონებში ერთობ
გავლენიანი ადამიანები არიან ანუ მათ სიტყვას ფასი
აქვს. ჰოდა, ჩვენ ხომ არ ვიცით, მათ რა ურთიერთობა
ჰქონდათ – რაზე საუბრობდნენ და მსჯელობდნენ,
თუნდაც მეზობელი ქვეყნების ოფიციოზთან, როგორც
ოფიციალური თბილისის წარმომადგენლები.
ჰოდა, ახლა რა გამოდის? – მხოლოდ საქართველომ კი არა, არამედ, მთელმა „დუნიამ“ გაიგო, რომ
ეს ადამიანები სპეცსამსახურთან თანამშრომლობენ.
შესაბამისად, ვინ დარჩა ამით წაგებული – კონკრეტულად, რომელიმე პოლიტიკური გუნდი, ამ შემთხვევაში,
მმართველი პარტია, თუ სახელმწიფო?
პასუხი ამ კითხვაზე ძალიან მარტივია – სახელმწიფო
ანუ გამოდის, რომ ყველამ – ვინც აგენტების ვინაობა
მოიპოვა, მერე მედიას მიაწოდა და მედიამენეჯერებმა
კი გასაჯაროვების გადაწყვეტილება მიიღეს, დარტყმა,
პირდაპირ თუ ირიბად, სახელმწიფოს მიაყენეს!
აქვე, ისიც გასათვალისწინებელია, რომ უსაფრთხოების სამსახურიდან ფაილების გამოჟონვა სხვა ქვეყნებშიც ხდება, მაგრამ ალბათ, არა – ასე ტოტალურად.
შესაბამისად, ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს, შესაძლოა,
გაუჩნდეთ კითხვები, ღირდა კი საქართველოს, თუნდაც ამ სამსახურის გასაძლიერებლად, ნერვებისა და
თანხების დახარჯვა?
ვიღაცები მახვილს დღეს მხოლოდ იმაზე სვამენ, რომ
აი, ხელისუფლება ტოტალურად გვისმენსო, მაგრამ მედალს ორი მხარე აქვს და ამ შემთხვევაში, მეორე მხარე
ის არის, რომ ყველაზე მეტად, მით უმეტეს, არჩევნების
წინ, ეს სკანდალი მმართველ ელიტას არ აწყობდა.

ვინ წააგო და ვინ მოიგო ე.წ. ფარული
ჩანაწერების ახალი სკანდალით

ბინძური პროვოკაცია თუ უცხო ქვეყანაში დაგეგმილი სპეცოპერაცია
ლოგიკით, მსგავსი აჟიოტაჟი მისაღები არც ოპოზიციისთვის უნდა იყოს. მაშინ გამოდის, რომ მთელი
ეს „წარმოდგენა“ ვიღაც სხვამ დაგეგმა და განახორციელა. ვინ შეიძლება იყოს ეს „ვინმე სხვა“? – ერთი
ვერსიით, „ვინმე სხვა“, შესაძლოა, რუსეთია.
სხვათა შორის, სწორედ ამ ვერსიაზე საუბრობს ანალიტიკოსი, გოჩა მირცხულავა.
„...ქართული სპეცსამსახურების შექმნაში უდიდესი ძალისხმევა აქვს ჩადებული აშშ-ს. აქ მხოლოდ
კონსულტაციებზე არ არის საუბარი, საუბარია საქმიანობის ასპექტებზე. ასე, ჰარი-ჰარალედ, სუს-იდან
ინფორმაციებს ვერავინ გაიტანდა, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ „ვიკილიქსისა“ და ასანჟის მაგალითს, უნდა
ვიცოდეთ, რომ გაჟონვა ხდებოდა, ხდება და მოხდება,
მაგრამ ყველა შემთხვევაში, არსებობს დაინტერესებული მხარე – ვისაც სურს, იყოს ინფორმაციის, კომპრომატების მფლობელი.
ჩვენს შემთხვევაში კი, დიდი უგუნურება იქნება ვისაუბროთ, რომ დაინტერესებული მხარე სამშობლოზე
გულაღტყინებული სუს-ის თანამშრომელია. სურს თუ
არა ამის აღიარება, ხელისუფლებას მოუწევს ოდესმე
თქმა, რომ სპეცსამსახურიდან გატანილი ფაილები
რუსეთის სპეცსამსახურების სპეცოპერაციაა, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურები. აქ, შემიძლია ვარაუდები დავწერო, მაგრამ იმ
გააზრებით, რამე არ გავაფუჭო, შევეცდები, ამჯერად
თავი შევიკავო, თუმცა რეგიონის სახელმწიფოებზე
მივანიშნებ.
მათი მონაწილეობა ამ სპეცოპერაციაში, სავარაუდოდ, ფინანსურ უზრუნველყოფას უკავშირდებოდა.
ნაკლებად დამაჯერებელია, ფაილებზე შეზღუდული
წვდომის მქონე თანამშრომლებს შორის, გამოძიებას არ
ჰქონდეს კონკრეტული ვერსიები, რომლის განხილვა
აქაც შეიძლება, მაგრამ ისევ თავს შევიკავებ.
და მაინც, რა იყო და არის ამ სპეცოპერაციის მიზანი,
რომელშიც აქტიურად ჩაერთო ქართული მედია და
საზოგადოების ერთი ნაწილი? ვიმეორებ, რუსეთის
სპეცსამსახურების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის
შედეგად, შენს ხელში რომ აღმოჩნდება აგენტურის სია,
მიყურადების მასალები და ყველაფერ ამის გასაჯაროებას ასანჟივით დაიწყებ, კითხვები არ უნდა გაგიჩნდეს,
ნებსით თუ უნებლიედ, ვის თამაშში ერთვები?!
მეზობელ სახელმწიფოებთან მომუშავე აგენტებს
ღია ეთერში რომ გაშიფრავ და გადაბირებაზე იტყვი,
პირადი ცხოვრებით დააშანტაჟესო, ეს სახელმწიფოებრივი აზროვნებაა? და თუ მაინც გინდა გაშიფრო,
მორალთან ახლოს ხომ არის, პირადი ცხოვრებით დაშანტაჟება არ ახსენო?
Q#33 (1575)

ახლა ქართული მედია ხვდება, რომ ამ მასალებზე
ატეხილი გნიასით, ქვეყანაში, რეალურად, სახელმწიფო
გადატრიალება მოაწყო? თუმცა მედიას აქვს არგუმენტი და იტყვის, ჩვენი მოვალეობა საზოგადოების
ინფორმირებააო და უნდა დავეთანხმოთ, მაგრამ ფასი?
მითხარით, რომელ ინსტიტუციას აქვს საქართველოში ყველაზე მეტი ავტორიტეტი? მითხარით, პოლიტიკურმა ძალებმა ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში – ასე
გაზულუქებულ საპატრიარქოსა და ეკლესიას უფრო
მეტი გავლენა აქვს მასაზე, თუ თქვენ?
და ახლა, იცით, რა გააკეთეთ, ამ რუსული სპეცოპერაციით? – საპატრიარქო კი არა, რუსეთი გააძლიერეთ!
ა, ჰო, გასაგებია, ეგ თქვენი საქმე არ არის“, – აცხადებს
მირცხულავა.
რაც შეეხება ხელისუფლებას, „ოცნება“ მიიჩნევს,
რომ ყველაფერი ეს, კარგად დაგეგმილი ბინძური
პროვოკაციაა.
„ეს არის მორიგი, ბინძური პროვოკაცია ჩვენი
სახელმწიფოსა და ეკლესიის წინააღმდეგ, მამების,
მღვდელმთავრების, მთლიანად ეკლესიის, როგორც
ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუციის წინააღმდეგ
და ჩვენი მთავარი, რაც არის ქართველების მთავარი
საფუძველთა საფუძველი, ჩვენი სარწმუნოებისა და
ჩვენი ეკლესიის წინააღმდეგ.
არაერთხელ გვითქვამს, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და სააკაშვილის მჩაგვრელი, ბოროტი ძალის
ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და ამოცანა, სწორედ მთავარი ინსტიტუციების დისკრედიტაცია იყო, როგორიც
არის ეკლესია, თვითონ ჩვენი პატრიარქი, მღვდელმთავრები, მამები და ზოგადად მთელი სასულიერო პირები.
ამას გარდა, ჩვენ ვნახეთ, როგორი შეტევა განახორციელეს, თუნდაც ერთ-ერთი მთავარი, მნიშვნელოვანი
სახელმწიფო უწყების, სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის წინააღმდეგ, როგორი ბინძური პროვოკაცია დაგეგმეს“, – აცხადებს პრემიერ-მინისტრი,
ირაკლი ღარიბაშვილი.
ზოგადად, სკანდალს ასეთი რამ ახასიათებს – ალივით ავარდება და მერე, რამდენიმე დღეში, მინავლდება
ხოლმე, თუმცა ამ შემთხვევაში, ასე, ალბათ, არ იქნება,
რადგან როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საუბარია 300
ათას ფაილზე ანუ თუ ვინმეს დასჭირდება, შეუძლია,
დროგამოშვებით, ეს ფაილები გამოამზეუროს და სკანდალიც დაუსრულებლად გააგრძელოს. ასეთ შემთხვევაში კი, ქართული სახელმწიფოებრიობა კიდევ უფრო
მეტი დარტყმის ქვეშ დადგება და... ისევ გაჩნდება
რიტორიკული კითხვა:
ვის აწყობს ყველაფერი ეს?
პასუხის გაცემა, ალბათ, არ გაგიჭირდებათ...
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მიხეილ სარჯველაძე: „ოპოზიცია ადამიანებს
დესტრუქციულ დღის წესრიგს სთავაზობს!“
TaTia goCaZe
598-43-50-34
2 ოქტომბრის არჩევნებამდე ორი კვირით
ადრე, მმართველი ძალა ოპოზიციის მხრიდან
მოსალოდნელ არეულობაზე საუბრობს. იმ ფონზე,
როცა ხელისუფლებამ მიშელის დოკუმენტი
ანულირებულად გამოაცხადა, კითხვის ნიშნის ქვეშ
დადგა 43%-იანი ბარიერისა და აქედან გამომდინარე,
ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საკითხიც,
თუმცა ოპოზიცია მტკიცედ აცხადებს, რომ ამ
დოკუმენტს დასავლეთის მხარდაჭერა აქვს და
უწინდებურად ძალაშია... რეალურად ასეა თუ
არა? – „ვერსია“ უმრავლესობის წარმომადგენელს,
მიხეილ სარჯველაძეს ესაუბრა.

„ვადამდელი საპარლამენტო
არჩევნები გამორიცხულია!“
– ბატონო მიხეილ, მმართველ ძალაში აცხადებთ,
რომ ოპოზიცია არჩევნების შემდგომი არეულობისთვის
ემზადება. კონკრეტულად, რა ინფორმაციას ფლობთ?
– ეს შეფასება იმაზე დაყრდნობით კეთდება, რა
ნაბიჯებსაც ოპოზიციისგან ვხედავთ. ბევრი ნიშანდობლივი ფაქტორია ზედაპირზე – აშკარა და თვალშისაცემი ნაკლებაქტიურობა წინასაარჩევნო პროცესებში;
ასევე, განცხადებები, მთლიანად ფაბულა ერთმანეთს
ემთხვევა და მიანიშნებს, რომ ოპოზიცია შარშანდელი
სცენარის განმეორებას ცდილობს – ფიქრობს, შეიძლება, მეტი ძალით რაღაც გამოუვიდეს. თუმცა არ
მგონია, რომ მოცემულობა ოპოზიციისთვის „უკეთესია“, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ „გაყიდული“ სცენარია
და მოსახლეობის მხრიდან მხარდაჭერა ვერ ექნება.
– ხუთთვიანი უარყოფის შემდეგ, ენმ-მ მიშელის დოკუმენტს ხელი მოაწერა და ახლა ოპოზიცია აცხადებს,
რომ ეს დოკუმენტი ანულირებული არაა, რადგან დასავლეთის მხარდაჭერა აქვს. რას აპირებს მმართველი
ძალა იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების შემდეგ, ოპოზიცია 43%-იანი ბარიერის საკითხს კვლავ დააყენებს?
– ამაზე მტკიცე პოზიცია გვაქვს – რაც იყო მითითებული მიშელის დოკუმენტში, როგორც ოპოზიციისთვის გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი, უბრალოდ,
უსაფუძვლო მოთხოვნაა, როგორც სამართლებრივი,
ისე მორალური და პოლიტიკური თვალსაზრისით.
– თუ უსაფუძვლო იყო, მაშინ რატომ დასთანხმდა
მმართველი ძალა, როცა ამ დოკუმენტს ხელს აწერდით?
– ეს ყველასგან მოიაზრებოდა, პირველ რიგში,
დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, ვინც ჩართული
იყო ამ მედიაციაში, ხოლო მეორე მხრივ, ხელმომწერი
პარტიების მხრიდან და მართლაც აღქმულ იქნა, როგორც კარგი შესაძლებლობა პოლარიზაციის ხარისხის
შესამცირებლად. ნამდვილად გვქონდა მოლოდინი,
რომ დასავლელი პარტნიორების ჩართულობა იყო
ფაქტორი და იმ პათოსით წარიმართებოდა დოკუმენტზე ხელმოწერა, ამასთან, დოკუმენტის შესრულება
მეტად მნიშვნელოვანიც იყო. ეს რომ კარგი მექანიზმი
გახლდათ პოლარიზაციის ხარისხის შესამცირებლად,
უდავოა იმის გათვალისწინებით, რომ ის საბოტაჟი უნდა
შეწყვეტილიყო, რომელსაც ახსნა არ გააჩნდა. თავსაც
აღარ იწუხებდა ოპოზიცია იმის ასახსნელად, თუ რატომ
გაყალბდა არჩევნები და ამას მოსახლეობასაც აღარ
ეუბნებოდნენ, უბრალოდ, განცხადებებს ისროდნენ. ამ
ფონზე, ეს დასკვნა კარგი მოვლენა იყო, მაგრამ შემდეგ
ვიხილეთ, რომ სრულიად საპირისპირო მოვლენები
განვითარდა, რისი პროგნოზირებაც არავის შეეძლო.
– რას გულისხმობთ?
– ამ ფონზე, აღიჭურვნენ შესაძლებლობით, რომ პი-
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რიქით – გაეზარდათ პოლარიზებისა და დესტრუქციის
ხარისხი. ვერ ვიხილეთ პარლამენტი, რომელიც აქტიურად იმუშავებდა ქვეყნისთვის საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტაზე. ამ პრობლემამ განაპირობა ასეთი
გადაწყვეტილების მიღება ჩვენი მხრიდან. უფრო მკაფიოდ, მტკიცედ იყენებდნენ ამ დესტრუქციულ ინტერესს
ნაციონალური მოძრაობის ხელში იმ ფონზე, როცა
ხელს არ აწერდნენ დოკუმენტს, მაგრამ ითხოვდნენ
დოკუმენტის შესრულებას სხვა აქტორების მიერ. ისინი
ცდილობდნენ, ხელშეკრულ მდგომარეობაში ჰყოლოდათ ოპონენტები, თავად კი თავისუფლად ემოქმედათ
დესტრუქციული დღის წესრიგით. ეს სამართლიანი არ
იყო და ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება დოკუმენტის
ანულირების შესახებ, თუმცა იქვე ავხსენით, რომ პოზიტიურ ცვლილებაზე, რომელიც გათვალისწინებული
იყო იმ დოკუმენტით, რასაკვირველია, გაგრძელდება
მუშაობა „ქართული ოცნების“ მხრიდან. რეალურად, ეს
ისედაც გვქონდა გათვალისწინებული დღის წესრიგში –
სასამართლო, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა
და ა.შ., მაგრამ რაც შეეხება 43%-იან ბმას, რომელიც
მხოლოდ პოლარიზების ხარისხის შესამცირებლად ჩაიდო, არ მგონია, რომ სამართლიანი და სწორი პირობა
იყო. ამის უკუშედეგი მივიღეთ, პოლარიზება უფრო გაიზარდა. დააკვირდით მათ რიტორიკას, დაიწყეს საუბარი
რეფერენდუმზე და დაძაბვისკენ წაიყვანეს პროცესი.
გამახსენეთ ერთი კონკრეტული პრობლემა მოსახლეობისა, რომელზეც უსაუბრია ნაციონალურ მოძრაობას
და პოლიტიკური პარტიების დიდ უმრავლესობას, თუმცა
ჩვენ კი გვიკიჟინებენ ხშირად, რომ აუცილებელია კონკრეტული პრობლემების მოგვარებით ვიყოთ დაკავებულნი.
– მოკლედ, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს
მმართველი ძალა გამორიცხავს?
– დიახ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამას გამორიცხავს კონსტიტუცია. სულ რომ ყველას ნება იყოს
ვადამდელი საპარალამენტო არჩევნების ჩატარება,
ამას დასჭირდება საფუძვლის შეთხზვა კონსტიტუციის მიხედვით. არაა პარლამენტი ასეთი რამ, რომ
უბრალოდ, აღარ მოგინდეს და ხვალიდან არჩევნები
გამოცხადდეს. მიშელის დოკუმენტის მიხედვითაც
ასე უნდა ყოფილიყო, უნდა შეთხზულიყო საფუძველი
ხელოვნურად და ამის ნება ნამდვილად არ გვაქვს.
– ბატონო მიხეილ, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა საარჩევნოდ ჩამოსვლა დააანონსა. მის წინააღმდეგ
სისხლის სამართლის საქმეებია აღძრული და ზოგზე განაჩენიც გამოტანილია. გარდა ამისა, კანონი საქართველოს არამოქალაქეს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას
უკრძალავს. ამ ფონზე, სააკაშვილის ჩამოსვლის შემდეგ,
სცენარის როგორ განვითარებას პროგნოზირებთ?
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– ტრადიციულად, დამახასიათებელი გახდა ბატონი
სააკაშვილისთვის და მისი პოლიტიკური გუნდისთვის,
რომ მათ შეუძლიათ, საკუთარი სურვილისამებრ აარჩიონ კანონები, რომლებს დაემორჩილებიან და რომლებს
– არა. ეს ხომ ვინმეს იძულებითი გადაწყვეტილება არ
ყოფილა, მაგალითად, მოქალაქეობის დათმობა? – წავიდა ეს ადამიანი და სხვა ქვეყნის სამსახურში ჩადგა.
გადასარევად იცოდა, რა შედეგთან იყო ეს დაკავშირებული იმ კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც მისი
ხელისუფლების პერიოდშიც მოქმედებდა და ამ ფონზე,
სხვა ქვეყნის მოქალაქე გახდა. ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციის მიმართ უპატივცემულობა ნათელი მაგალითია
იმისა, როგორ აბუჩად იგდებს საკანონმდებლო ნორმებს და როგორია მისი დამოკიდებულება სამართლებრივი წესრიგის მიმართ. ეს არაა ადამიანი, რომელსაც
შეუძლია, საკუთარი ქმედებები მიუსადაგოს მოქმედ
სამართალს, მას ყოველთვის, ყველა ვითარებაში აქვს
ამბიცია და სურვილი, რომ უფრო მაღლა იდგეს, ვიდრე
მოქმედი სამართალია. ამის დემონსტრირება იყო, მაგალითად, ბატონი მელიას სრულიად ალოგიკური და
კონტექსტს აცდენილი ნაბიჯი, როცა მოიხსნა სამაჯური და ისროლა. ეს იყო გამოწვევა სახელმწიფოსი,
სხვა არაფრის დემონსტრირება ეს არ ყოფილა. ხელს
მტკენს და მაწუხებსო, ეს მაინც ეთქვა, უბრალოდ,
გამოიწვია სახელმწიფო – მაგალითად, როგორც ხელთათმანი უსვრიათ შუა საუკუნეებში, დაახლოებით,
ასეთი გადაწყვეტილება იყო. ასეთია მათი დამოკიდებულება და როგორც ჩანს, ამ პოლიტიკურ ძალას აქვს
განცდა, რომ ადამიანების ხმების მობილიზებისთვის
ეს საუკეთესო ნაბიჯია, რომ დესტრუქციული დღის
წესრიგი შესთავაზონ. ყველაფერს აკეთებენ პროცესების დასაძაბად და შემდეგ, მღვრიე წყალში, თევზის
დაჭერას ცდილობენ. აქ უკვე ლოგიკაში ჯდება, რომ
გააკეთებს განცხადებას, ჩამოვალო, რათა შიშისა და
ეიფორიის განცდა შეუქმნას ვიღაცას...
– მმართველი ძალა მზად არის ყველანაირი სცენარისთვის?
– რასაკვირველია. მინდა, ყველამ კარგად გაიგოს
– სააკაშვილის შეცდომა ისაა, რომ ჰგონია, საქართველოში ის ეპოქაა, რაც იყო 2003 წლის ნოემბერში, ან
ის ეპოქაა, რომელიც მან დატოვა 2012 წელს. ყველას
გასაგონად ვამბობ, ეს მდგომარეობა აღარ არსებობს
და ყველა სახელმწიფო დაწესებულება, მიუხედავად
მათი მხრიდან ძალიან ცუდად და აუგად მოხსენიებისა,
მოწოდების სიმაღლეზე დგას! დღეს, საქართველოს
ინსტიტუციურად გამართული სახელმწიფო დაწესებულებები აქვს, რომლებიც კანონთან არათავსებად
ყველა სცენარს გამორიცხავენ.
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რა საერთაშორისო სკანდალში გაეხვევა ქვეყანა
სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლით
ლევან ალაფიშვილი:

„ქართული არჩევნები
პოლიტიკური
კორიდაა!“
TaTia goCaZe
598-43-50-34
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე
ორი კვირით ადრე, აქტუალური ისევ ფარული
ჩანაწერები და კომპრომატებია... ყველაფერ
ამას მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაც ემატება
– არჩევნებისთვის საქართველოში ჩამოვალო.
ექსპრეზიდენტის ეს დაპირება არაერთ კითხვას
აჩენს... „ვერსია“ კონსტიტუციონალისტ
ლევან ალაფიშვილს ესაუბრა, რომელმაც ინტერვიუ
საარჩევნო კამპანიის შეფასებით დაიწყო:
– საქართველოში პოლიტიკოსებმა და ამომრჩევლებმა ნაკლებად იციან და მრჩება შთაბეჭდილება, რომ არც
უნდათ, ჰქონდეთ რეალური თვითმმართველობა. სხვა
შემთხვევაში, აბსოლუტურად განსხვავებულ კამპანიას ვნახავდით, როგორც მმართველი პოლიტიკური
ძალის, ასევე, ოპოზიციის მხრიდანაც. როცა თვითმმართველობის არჩევნებზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია,
რეფერენდუმსა და ხელისუფლების ცვლილებაზე,
განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში გაეღიმებათ
იმიტომ, რომ თვითმმართველობის არჩევნები სულ
სხვა რამაა. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ წყდება დემოკრატიისთვის, რადგან თვითმმართველობის გარეშე,
დემოკრატია არ არსებობს და ესეც ჩვენი დღევანდელი
ყოფის დიაგნოზია.
– ეს, ალბათ, იმიტომ ხომ არ ხდება, რომ საზოგადოებას არ აქვს განცდა, ცალკეულ თვითმმართველ რეგიონში, არსებული სიტუაციით, საერთო პოლიტიკური
სურათი შეიცვლებაო...
– ამ შემთხვევაში, განწყობას არ ვგულისხმობ. ჩვენთან არჩევნები შინაარსობრივად არაა გამიჯნული
– ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნები, ინსტიტუციურად
სხვადასხვა მნიშვნელობისაა.
რაც შეეხება აქტივობას, ქართული დემოკრატიული
მდგომარეობის დიაგნოზია, როცა ამომრჩეველი ყველა
არჩევნებში დაპირისპირებას ეძებს და პოლიტიკური
სპექტრიც ამ მოთხოვნას პასუხობს. ერთმანეთის გაშავება, ქიშპობა, სიძულვილის ენა – ბოლო რამდენი
წელია, ქართული არჩევნები პოლიტიკური კორიდაა.
ეს ჩვენი დემოკრატიის ის ეტაპია, რომელიც უნდა გავიაროთ და იქამდე მივიდეთ, რომ არჩევნები უკეთესი
გადაწყვეტილებისთვის გამოვიყენოთ და არა – ერთმანეთის გასანადგურებლად.
– ბატონო ლევან, კი ამბობთ, რომ ადგილობრივ
თვითმმართველობის არჩევნებთან რეფერენდუმი
ახლოსაც არ დგას, მაგრამ ოპოზიცია საკითხს სწორედ
ასე აყენებს...
– მე ჩემი ახსნა მაქვს, ასე რატომაც უწოდებს – რაში
გაცვალა ოპოზიციამ ადგილობრივი არჩევნები ამერიკელებისა და ევროკავშირის მონაწილეობით არსებულ
მოლაპარაკებაში ისე, რომ საკუთარ ამომრჩეველს
არც კი დაეკითხა? – მოლაპარაკების მაგიდაზე იდო
პლებისციტის, ე.წ. რეფერენდუმის საკითხი. სწორედ პლებისციტში გაცვალეს თვითმმართველობის

არჩევნები და ეს იყო არსებითი შეცდომა იმიტომ, რომ
თუკი პლებისციტის დროს არსებობს ორი არჩევანი –
„დიახ“ და „არა“, ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნებში, ასეთი არჩევანი არ არსებობს. ამიტომ,
რეალურად, პოლიტიკური თვალსაზრისით, პლებისციტის არჩევნებში გაცვლა წაგება იყო. შესაბამისად,
ახლა ოპოზიციონერები საკუთარი მძიმე შეცდომის
მძევლები არიან და ამ არჩევნებს რეფენერენდუმსაც
ამიტომ არქმევენ!
– გასაგებია, მაგრამ ოპოზიცია აცხადებს, რომ
2 ოქტომბრის შემდეგ, ვადამდელი საპარლამენტო
არჩევნების საკითხს დააყენებს. ასეთ შემთხვევაში,
მოვლენების როგორ განვითარებას პროგნოზირებთ?
– უპირობოა და მახარებს, რომ ძალადობრივი გზით
გაგრძელების ალბათობა არ იქნება, ამას არც ქართველი ამომრჩეველი დაუშვებს და არც – ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. ეს ჩემთვის ყველაზე მთავარია,
ამიტომ ნაკლებად შიშით ვუყურებ პოსტსაარჩევნო
პერიოდს. ამის შემდეგ, თუ ოპოზიცია წარმატებას
მიაღწევს და გააკონტროლებს გარკვეულ რაოდენობას
თვითმმართველობისას, ეს ცვლილებების გარემოს
შექმნის, პოლიტიკური ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით
და აქ უკვე ოპოზიციის ვაჟკაცობაზეა დამოკიდებული,
როგორ წარმართავს პროცესებს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში.
– მმართველ ძალაში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია
არჩევნების შემდგომ არეულობისთვის ემზადება...
– ეს არის „ქართული ოცნების“ ტაქტიკა – „მგელი
მოდის, მიშა მოდის“... ამის რესურსი არ არის და ძალადობრივი განვითარება არ დაიშვება.
– მიხეილ სააკაშვილმა ამჯერად მაინც რომ შეასრულოს პირობა და ჩამოვიდეს საქართველოში, პროცესები როგორ განვითარდება?
– საუბრობენ, რომ ვიღაც ჩამოდის, მაგრამ რისთვის
ჩამოდის, ამ კითხვას აღარავინ სვამს. აბა, დავუსვათ ეს
კითხვა – რისთვის ჩამოდიხარ? – სააკაშვილს ან ნებისმიერ პოლიტიკოსს, რომელიც ქვეყნის გარეთაა. როცა
ამ კითხვას სვამ, იქ ყველაფერი ის გაიფანტება, რაზეც
„ოცნება“ ან ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს...
დავუშვათ, რომ მასზე არაა აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები და არც განაჩენია გამოტანილი,
უკრაინის მოქალაქე საქართველოში რისთვის ჩამოდის? – ვერ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ვერ
იქნება პოლიტიკური პარტიის წევრი, არც აგიტაციის
უფლება აქვს ანუ ტურისტად ჩამოდის? – კი, ბატონო!
როგორც აწყობთ ჩვენს პოლიტიკოსებს, მხოლოდ ისე
შლიან თემას...
– და თუ საკუთარი მხარდამჭერების მობილიზებისთვის ჩამოდის?
– მაშინ კანონს დაარღვევს და პასუხს აგებს, როგორც კი აგიტაციაში ჩაერთვება, ამისთვის სანქციებია გათვალისწინებული. გაგახსენებთ 2012 წლის
არჩევნებს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი უცხო ქვეყნის
მოქალაქე აღმოჩნდა და იმის გამო, რომ სააკაშვილის
ხელისუფლებამ მას მოქალაქეობა შეუწყვიტა, შემდეგ
შიდა და საერთაშორისო ზეწოლით, მისთვის გაკეთდა
Q#33 (1575)

ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რათა პოლიტიკურ პროცესში, აგიტაციაში ჩართულიყო, წინააღმდეგ შემთხვევაში,
უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერც პარტიის წევრი გახდება,
ვერც აგიტაციაში მიიღებს მონაწილეობას, ვერც კანდიდატი იქნება ანუ პოლიტიკური უფლებები შეზღუდული აქვს და თუკი ამას დაარღვევს, მის წინააღმდეგ,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
სანქციები ამოქმედდება.
– კანონი გასაგებია, მაგრამ საინტერესოა, სააკაშვილის ჩამოსვლით, ქვეყანაში პოლიტიკურად რა
შეიძლება შეიცვალოს?
– საქართველოში პოლიტიკა კონსტიტუციის ფარგლებში უნდა წარიმართოს და თუკი კონსტიტუციით,
უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ყველაფერი ზემოთქმული
შეზღუდული აქვს, კონსტუტუციას უნდა დაექვემდებაროს.
– ენმ-ში ამბობენ, რომ სააკაშვილის დაკავება გამორიცხულია. ამაზე რას იტყვით?
– არ ვფიქრობ, რომ მისი ჩამოსვლის შემთხვევაში,
საქართველო შეძლებს იმ საერთაშორისო სკანდალის,
რეპუტაციული ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც
შეიძლება გველოდეს. სააკაშვილი იმ ქვეყნის მოქალაქეა, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და ზელენსკიმ ამას ხაზი გაუსვა. წარმოიდგინეთ,
იმ ქვეყნის მოქალაქის საქართველოში დაკავება რას
ნიშნავს? – მინიმუმ, ორ სახელმწიფოში ურთიერთობის დაძაბვას, რაც გავლენას იქონიებს რეგიონულ თუ
საერთაშორისო პოლიტიკაზე.
ასე რომ, ეს არაა ადვილი და შესაბამისად, ყველას
მოვუწოდებ, სახელმწიფოებრივად და მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგეს ამ საკითხს, ჩვენი სამშობლოს
პერსპექტივის თვალსაზრისით.

15 _ 21 seqtemberi, 2021 weli
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ekonomika
maia miSelaZe
593-51-90-12
ოფიციალური ინფორმაციით, აბასთუმნის
ინფრასტრუქტურის განვითარებას 315 108 232
ლარი მოხმარდება. ამ ეტაპზე მხოლოდ 49 528
948 ლარის სამუშაოები დასრულდა. წინა კვირის
ბოლოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი
ღარიბაშვილი აბასთუმანში იმყოფებოდა, სადაც
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი
მოინახულა. უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს
მთავრობა აბასთუმნის ობსერვატორიის
რეაბილიტაციის დასასრულებლად 10 მილიონ ლარს
გამოყოფს. ევგენი ხარაძის სახელობის აბასთუმნის
ასტროფიზიკის ობსერვატორიაში დაგეგმილი
და განხორციელებული პროექტების შესახებ
ინფორმაცია მთავრობის მეთაურს განათლებისა
და მეცნიერების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა და
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
მინისტრმა, ირაკლი ქარსელაძემ მიაწოდეს.

ირაკლი ღარიბაშვილი: „აბასთუმანში განხორციელებული
პროექტები ხელს ტურისტების დამატებითი ნაკადის მოზიდვასა
და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას შეუწყობს“

გრანდიოზული პროექტი – რამდენი მილიონი დაჯდება
აბასთუმნის ინფრასტრუქტურის განვითარება
მიხეილ ჩხენკელის განცხადებით, უახლოეს მომავალში, აბასთუმნის ობსერვატორიაში საერთაშორისო
სამეთვალყურეო საბჭო შეიქმნება. სწორედ ეს საბჭო
გადაიყვანს ობსერვატორიას განვითარების ახალ ეტაპზე და კუთვნილ ადგილს საერთაშორისო ასპარეზზე
დაუმკვიდრებს. ამასთან, რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თქმით, მას შემდეგ,
რაც სამინისტრო შესაბამის პროექტს მიიღებს, ობსერვატორიის ცენტრალურ ტელესკოპსა და ციფრულ
მუზეუმს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებითაც აღიჭურვება.
რაც მთავარია, აბასთუმანი თანამედროვე კურორტად უნდა გარდაიქმნას. სწორედ ამ მიზნით,
კურორტის ურბანული განახლების პირველი ეტაპის
სამუშაოები უკვე განხორციელდა.
კერძოდ, საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციის ინფორმაციით,
2020 წელს, დასრულდა ევგენი
ხარაძის სახელობის ეროვნული
ასტროფიზიკური ობსერვატორიისა და 1982 წელს აშენებული
საბაგირო გზის რეაბილიტაცია;
შემუშავდა დაბა აბასთუმნის გენერალური გეგმა; უკვე დასრულდა
დაბის წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაციის ორივე ეტაპისა და
წყალარინების სისტემის სამშენებლო სამუშაოები.
რაც შეეხება აბასთუმნის ურბანული განახლების მეორე ეტაპის
სამუშაოებს, მათი ღირებულება
47 მილიონი ლარია და აქტიურად
მიმდინარეობს. უფრო კონკრეტულად, მას შემდეგ, რაც
მთავრობის გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 11 600 000 ლარი გამოყვეს, კურორტზე სახიდე
გადასასვლელის, ავტოსადგურისა და პარკინგის მშენებლობა დაიწყო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აბასთუმნის ურბანული განახლების ორივე ეტაპის სამუშაოები
მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება.
აბასთუმანში ვიზიტისას, ირაკლი ღარიბაშვილი
მშენებარე და დაგეგმილი სასტუმროების შესახებ ინფორმაციასაც გაეცნო. სასტუმროებს მშენებლობებს
სხვადასხვა ბიზნეს-ჯგუფები ახორციელებენ. ჯამში,
ამ პროექტების საინვესტიციო ღირებულება, დაახლოებით, 442 მილიონ ლარამდეა.
უფრო ზუსტად, „მარიოტის“ საერთაშორისო ქსელის
მაღალი კლასის Autograph Collection-ის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს „პარაგრაფ აბასთუმნის“ მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს. პროექტის ინვესტიციის
ჯამური მოცულობა, დაახლოებით, 150 მილიონი ლარია
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და მისი მშენებლობა 2023 წელს დასრულდება.
გარდა ამისა, აბასთუმანში დაგეგმილია სხვა სასტუმროების მშენებლობებიც, კერძოდ, „რუმსი“ – მისი
საინვესტიციო ღირებულება, დაახლოებით, 43 მილიონი ლარია; „ვარძია“ – ჯამური ღირებულება 36 მილიონი ლარი; „ეიკონ აბასთუმანი“ – მისი ღირებულება 5
მილიონი ლარია; „როიალ აბასთუმანი“ – ღირებულება
6.5 მილიონი ლარი, „აღობილი“ – მისი ღირებულება
140 მილიონი ლარია და „იმპერიალი“ – ღირებულება
25 მილიონი ლარი. ამასთან, დაგეგმილია აბასთუმნის
ისტორიული აბანოს რეაბილიტაციაც, რომლის ღირებულება, დაახლოებით, 36 მილიონი ლარია.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ბაღდათი-აბასთუმნის
გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც დაათვალიერა.

როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ირაკლი ქარსელაძემ აღნიშნა,
გზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები
აქტიურად მიმდინარეობს. მისი თქმით, ჩატარებული
სამუშაოების შედეგად, მნიშვნელოვნად გაიზრდება
გზის უსაფრთხოებისა და მომსახურების სტანდარტი.
რაც მთავარია, დასავლეთ საქართველოს ცენტრალური ნაწილიდან თურქეთის საზღვრამდე, სამგზავრო
დროც მნიშვნელოვნად შემცირდება. პროექტის დასრულების შემდეგ, ქუთაისის აეროპორტიდან აბასთუმნამდე მგზავრობის დრო 1.5 საათით შემცირდება და 4
საათის ნაცვლად, მგზავრობას 2.5 საათი დასჭირდება.
„ამჟამად, აღნიშნული საავტომობილო გზის 4 კმ-იანი ნაწილი, დაბა აბასთუმნის ხეობაში გადის, სადაც
საცხოვრებელი და საყოფაცხოვრებო ნაგებობები,
ძირითადად, გზის გასწვრივაა განლაგებული. შესაბამისად, კურორტის ეკოლოგიური მდგომარეობის
შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების მიზნით, დაიწყო
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აბასთუმნის შემოვლითი, 16 კმ-იანი გზის მშენებლობა.
პროექტი ბაღდათი-აბასთუმნის დამაკავშირებელი
გზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის პროექტის
შემადგენელი ნაწილია, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება 2022 წელს იგეგმება“, – განმარტა
ირაკლი ქარსელაძემ.
მისივე განმარტებით, ბაღდათიდან აბასთუმნამდე
მისასვლელი გზის დღევანდელი ალტერნატივა ბაღდათი-ხაშური-აბასთუმნის გზის მარშრუტია, რომელიც
ქუთაისის აეროპორტიდან მანძილს საგრძნობლად
ზრდის. ახალი გზის მშენებლობით, ჩრდილოეთ-სამხრეთის კავშირი იმგვარად შენარჩუნდება, რომ
კურორტის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტი არ
გაივლის. ბაღდათი-აბასთუმნის განახლებული მარშრუტით, ერთმანეთს უმოკლესი
გზით დაუკავშირდებიან იმერეთის,
სამცხე-ჯავახეთისა და აჭარის
რეგიონები.
ბაღდათი-აბასთუმნის დამაკავშირებელი გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოებს
რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აწარმოებს. პროექტის საერთო ღირებულება 210 მილიონი
ლარია. მომავალ წელს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
აბასთუმანი-ბენარას დამაკავშირებელი, არსებული 8 კმ-იანი გზის
რეაბილიტაციას დაიწყებს, რომლის ღირებულება, დაახლოებით,
10 მილიონი ლარი იქნება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აბასთუმანში,
ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული მე-19 და მე-20 საუკუნეებში აშენებული და ახლა უკვე რეაბილიტირებული
სახლებიც დაათვალიერა. ამ სახლების რეაბილიტაცია
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრომ 2020 წელს დაასრულა. რეაბილიტაცია
მსოფლიო ბანკის 5.7 მილიონი ლარის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა.
რამდენიმე სახლს ავარიული ნაწილების გამაგრებითი სამუშაოებიც ჩაუტარდა. იშვიათი არქიტექტურის
ხის აივნიან სახლებს კი იმ პერიოდისთვის დამახასიათებელი მორთულობები და ქანობიანი სახურავები
ამშვენებთ.
როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განმარტა, აბასთუმანში განხორციელებული პროექტები, ამ რეგიონში
ტურისტების დამატებითი ნაკადის მოზიდვას და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას შეუწყობს ხელს.

ekonomika

„თელმიკოსგან“ მოტყუებული თბილისელები
– მოქალაქეების უფლებებს სემეკი იცავს
maia miSelaZe
593-51-90-12
„თელმიკოსგან“ მოტყუებულ თბილისელებს სემეკი
კიდევ ერთხელ იცავს. მას შემდეგ, რაც არასწორად
დარიცხული სააბონენტო გადასახადის გამო,
სემეკმა „თელმიკო“ და, სხვათა შორის, „თელასიც“
დააჯარიმა, თბილისელებმა ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ
კომისიას კიდევ ერთხელ მიმართეს. ამჯერად,
საკითხი ელექტროენერგიის საფასურის გადახდის
ვადებს ეხება. უფრო ზუსტად, სემეკ-ს არაერთმა
მოქალაქემ მიმართა, რათა თბილისში მოხმარებული
ელექტროენერგიის დარიცხული საფასურის გადახდის
შემცირებული ვადები გაეპროტესტებინა. საკითხის
დეტალური შესწავლის შემდეგ, სემეკ-მა ამ ვადებთან
დაკავშირებით ვრცელი განმარტება გამოაქვეყმა.

რა მოხდა სინამდვილეში
როგორც აღვნიშნეთ, მარეგულირებელ კომისიას
აღშფოთებულმა თბილისელებმა მიმართეს, რომლებმაც „თელმიკოსგან“ მოხმარებული ელექტროენერგიის
დარიცხული საფასურის გადახდის ქვითრები მიიღეს. ამ
ქვითრებზე კი გადახდის ვადები შემცირებული გახლდათ.
კერძოდ, მოქალაქეების ინფორმაციით, შპს „თბილისის
ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“ – „თელმიკო“, მოქალაქეებს საფასურის გადახდას სთხოვს ქვითრის მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში, ვადების შემცირების
საფუძვლად კი სემეკ-ის დადგენილებას ასახელებს.
არადა, „თელმიკოს“ ეს არგუმენტი სემეკ-ის შესაბამისი დადგენილების სწორ განმარტებას ნამდვილად არ
წარმოადგენს. ახლა ვნახოთ, რას აცხადებენ სემეკში.
მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, რომ „ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“, სემეკ-ის 2020 წლის 13 ნოემბრის N59 დადგენილების
შესაბამისად, ელექტროენერგიის დარიცხული საფასურის გადახდის ვადა არ უნდა იყოს ქვითრის მიღებიდან
(მომზადებიდან) 10 სამუშაო დღეზე ნაკლები. ასევე, თუ
ქვითარში მითითებული გადახდის ბოლო ვადა ემთხვევა
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეებს ან დასვენების დღეებს – შაბათსა და კვირას, გადახდის
ბოლო ვადად ჩაითვლება მომდევნო სამუშაო დღე.
„წესების შესაბამისად, გარკვეული კატეგორიის
მომხმარებლებისთვის დაწესებულია შეღავათი და
შეეხება იმ პირებს, რომლებიც განეკუთვნებიან შემდეგ
კატეგორიებს: პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი
არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან
მონაცემთა ბაზაში; მარტოხელა პენსიონერები; პირები, რომლებიც „სოციალური დახმარების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად იღებენ საარსებო
შემწეობას, რეინტეგრაციის შემწეობას ან სარგებლობენ სოციალური პაკეტით; პირები, რომლებიც სარგებლობენ მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსით, ჰყავთ
18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტი შვილი/ნაშვილები.
ამ კატეგორიის მომხმარებლებს მომსახურების საფასურის გადასახდელად, ელექტროენერგიის მიმწოდებელმა კომპანიამ უნდა განუსაზღვროს დამატებითი
გონივრული ვადა, რომელიც არ უნდა იყოს ორ კვირაზე
ნაკლები! თავის მხრივ, სტატუსით მოსარგებლე მომხმარებელმა, უნდა აცნობოს მიმწოდებელ კომპანიას
აღნიშნულის შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში,
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტიც წარუდგინოს“, – აცხადებენ სემეკში.
მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, რომ
გადაუხდელობის გამო, ნებისმიერი კატეგორიის
მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების
შეწყვეტა დაუშვებელია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ უქმე დღეებში, დასვენების
დღეებში – შაბათსა და კვირას, აგრეთვე, უქმე დღისა

რა განმარტებას ავრცელებს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია
და შაბათ-კვირის წინა დღეს! ასევე, 18:00 საათიდან
09:00 საათამდე პერიოდში, ელექტრომიმწოდებელ
კომპანიას ელექტროენერგიის გათიშვის უფლება არ
აქვს, თუ აბონენტის მიერ გადახდილი საფასური 2.00
ლარით ნაკლებია სრულ ოდენობაზე!
„გარდა ამისა, გადაუხდელობის გამო, ელექტრომიმწოდებელი კომპანია არ არის უფლებამოსილი, ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვიტოს მომხმარებელს,
რომელსაც წარდგენილი აქვს დეპოზიტი. აღნიშნული
არ ვრცელდება იმ მომხმარებლებზე, რომლებიც დროებით სარგებლობენ უძრავი ქონებით, ან მომხმარებლის
მიერ ელექტროენერგიის მოხმარების საშუალო თვიური ღირებულება აღემატება 50 000 ლარს (არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი)“.
სემეკი მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ ნებისმიერი
ტიპის დარღვევის შემთხვევაში, „ქოლცენტრის“ საშუალებით, დაუყოვნებლივ მიმართონ კომისიას ნომერზე
– 16 216 (ზარი უფასოა ნებისმიერი ოპერატორიდან),
ან სემეკის Facebook-გვერდის საშუალებით.
შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 12 აგვისტოს,
სემეკმა „თელმიკო“ და „თელასი“ დააჯარიმა. კერძოდ,
მარეგულირებელმა კომისიამ დაადგინა, რომ თბილი-

სის ელექტროგამანაწილებელი კომპანიები აბონენტებს მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე არაზუსტ თანხას
არიცხავდნენ. სემეკის წესების უხეში დარღვევის გამო,
შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“
– „თელმიკო“ 75 000 ლარით დაჯარიმდა, ხოლო სს
„თელასი“ – 50 000 ლარით.
„დაჯარიმების მიზეზია თბილისში, ელექტროენერგიის აბონენტებზე სისტემურად განხორციელებული არაზუსტი დარიცხვები. აქედან გამომდინარე,
სემეკი მოუწოდებს კომპანიებს, რომ ზედმიწევნით
განახორციელონ კანონმდებლობით დაკისრებული
ვალდებულებები, რათა ადგილი აღარ ჰქონდეს მსგავსი
ტიპის უხეშ დარღვევებს! დარღვევების განმეორების
შემთხვევაში, კომისია კვლავ იმსჯელებს კანონით
გათვალისწინებულ სანქციებზე“, – განმარტეს სემეკში.
კომისიაში ისიც განაცხადეს, რომ ივლისის ბოლოს,
სემეკს საჩივრით არაერთმა თბილისელმა მიმართა.
საჩივრები უკავშირდებოდა ივნისსა და ივლისში მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე ტარიფის საფეხურის
არასწორ მისადაგებასა და გაზრდილი გადასახადის
დარიცხვას, რაც სემეკში წარმოებული მოკვლევის
შედეგად დადასტურდა კიდეც.

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სამინისტროს გამარჯვებულ
სპორტსმენ თანამშრომელს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ალექსანდრე დარახველიძე საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტის თანამშრომელს, ვეტერან მოცურავე
გიორგი ბერძენიშვილს შეხვდა, რომელმაც სერბეთში,
ქალაქ ბელგრადში გამართულ ცურვის საერთაშორისო
ტურნირზე (Serbian Masters Open 2021) ორი ოქროს
მედალი მოიპოვა.
მინისტრის მოადგილემ გამარჯვებულ სპორტსმენს
წარმატება მიულოცა, ტურნირის დროს მიღწეულ შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა, შეხვედრის
დასასრულს კი სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომელი, გიორგი
ბერძენიშვილი არაერთი საერთაშორისო ტურნირის
მონაწილე და გამარჯვებულია.
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პირველადი დახმარება
მხუთავი გაზით მოწამვლისას
გაზით მოწამვლა არცთუ იშვიათობაა. მოწამვლის
ფორმა ჰაერში მხუთავი გაზის რაოდენობაზეა დამოკიდებული. მხუთავი გაზი სისხლში ჰაერთან ერთად
ხვდება, ჰემოგლობინს ჟანგბადს ართმევს, მის ადგილს
იკავებს და ახალ ნივთიერებას – კარბოქსიჰემოგლობინს წარმოქმნის. ამგვარად, სისხლში, შემდეგ კი ორგანიზმის ქსოვილებში ჟანგბადის ნაკლებობა იწყება,
რასაც შეიძლება, გონების დაკარგვა მოჰყვეს.
ტვინის ჟანგბადის შიმშილი სუნთქვისა და სისხლის
მოძრაობის, შემდეგ კი, ორგანიზმის დანარჩენი ფუნქციების მოშლას იწვევს. მხუთავი გაზით მოწამვლის
პირველადი ნიშნები სიმძიმისა და საფეთქლებში პულსაციის შეგრძნება, ყურების შუილი, თავის ტკივილი,
თავბრუსხვევა, გულისრევა და ღებინებაა.
ამ ნიშნებს თანდათან ემატება ქოშინი, გულისცემის
გახშირება, საერთო სისუსტე, განსაკუთრებით – ფეხებში. სუნთქვა თანდათან სუსტდება, პულსი კი, ხშირდება. მხუთავი გაზით მოწამვლისას, დაზარალებული
მწოლიარე მდგომარეობაში გაიყვანეთ დახურული სივრციდან სუფთა ჰაერზე. გაუხსენით ტანსაცმელი, გახსენით შენობის ფანჯრები. გამოიძახეთ „სასწრაფო“.
დაზარალებული ისე დააწვინეთ, რომ ფეხები თავზე მაღლა ჰქონდეს აწეული, ნიშადურის სპირტი
ასუნთქეთ, თბილად დაახურეთ. სუნთქვის შეჩერების
შემთხვევაში, ხელოვნური სუნთქვა ჩაუტარეთ.
უგონო მდგომარეობაში ყოფნისას მუცელზე დააწვინეთ, რათა სასუნთქი გზები გაეხსნას და ენა არ
„გადაეყლაპოს“. თუ დაზარალებული გონზეა, აუცილებლად დაალევინეთ თბილი რძე.
მხუთავი გაზის მსგავსად, მძიმე მოწამვლა შეიძლება, გაზგამყვანი მილებიდან თუ გაზქურებიდან გაზის
გაჟონვამაც გამოიწვიოს. ასეთ შემთხვევაშიც დაზარალებულის დასახმარებლად ზემოხსენებულ ხერხებს
მიმართეთ, ანუ საჭიროა, სუფთა ჰაერზე რაც შეიძლება
სწრაფად გაიყვანოთ, ფართოდ გახსნათ ფანჯრები,
ასუნთქოთ ნიშადური და ის ზომები მიიღოთ, რაც გულწასვლისასაა საჭირო, ხელოვნური სუნთქვის ჩათვლით.
გახსოვდეთ: შენობაში, სადაც გაზი „გაიპარა“, სუნიც
რომ არ იგრძნობოდეს, არც ნათურის ანთება შეიძლება
და არც – ასანთის, რადგან ამან შეიძლება, აფეთქება
გამოიწვიოს.
ცხვირ-პირზე სველი ცხირსახოცი, ან პირსახოცი
უნდა აიფაროთ და შენობაში მხოლოდ ასე შეხვიდეთ.
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ვირუსებსა და ბაქტერიებთან
მებრძოლი პროდუქტები
გაციების დროს ორგანიზმს ინფექციებთან ბრძოლაში რომ მიეხმაროთ, საჭიროა, კვების რაციონში რაც
შეიძლება მეტი ბაქტერიციდული და მიკრობსაწინააღმდეგო თვისებების მქონე ბუნებრივი ანტიბიოტიკური
პროდუქტები ჩართოთ.
მნიშვნელოვანია, გახსოვდეთ: კვების პროდუქტი
ექიმის მიერ გამოწერილ ანტიბიოტიკებს ვერ შეცვლის,
მაგრამ ის მშვენიერი პროფილაქტიკური საშუალებაა!
ანტიბიოტიკები კი, მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით
უნდა მიიღოთ და მთელი კურსი ჩაიტაროთ.
ნიორი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული ბუნებრივი ანტიბიოტიკია. ებრძვის ბაქტერიებს, ამაგრებს
იმუნიტეტს, აქვს ანტიოქსიდანტური თვისებები, ქოლესტერინს აქვეითებს.
ნიორი პარაზიტებს ებრძვის, ანადგურებს ბაქტერიებსა და ვირუსებს, აქვეითებს წნევას. ყველა ამ თვისებით რომ ისარგებლოთ, საჭიროა, დღეში 1-2 კბილი
დანაყული, ან გახეხილი უმი ნიორი მიიღოთ.
ხახვიც სახელგანთქმული ანტიბიოტიკია და, ნივრის მსგავსად, იმუნიტეტს ამაღლებს. ასევე, კლავს
პათოგენურ ორგანიზმებს, ნორმაში მოჰყავს ნაწლავების ფლორა და პირის ღრუში მიკრობულ ბალანსს
აღადგენს.
ამასთან, ხახვი, ნივრის მსგავსად, ებრძვის ონკოდაავადებებსა და ანტიოქსიდანტს წარმოადგენს.
ხახვის მთავარი ძალა მის წვენშია. ამიტომ მიირთვით
უმად – წვრილად დაჭერით და ჭამამდე ჰაერზე ცოტა
ხანს დააყოვნეთ.
პირშუშხა შეიცავს ლიცოზიუმს, რომელსაც ანტიმიკრობული მოქმედება აქვს. გამოიყენება ზედა სასუნთქი გზების დაავადებების პროფილაქტიკისთვის.
სასწაულმოქმედია ე.წ. ციმბირული აჯიკა: გახეხილი
პირშუშხა, პომიდორი, ნიორი და ცოტაოდენი ვაშლის
ძმარი.
პირშუშხა ბევრ С ვიტამინს, В ჯგუფის ვიტამინებს,
კალიუმს, კალციუმსა და ფოსფორს შეიცავს.
ჯანჯაფილი, იგივე კოჭა (იმბირი) ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ბუნებრივი ანტიბიოტიკია, რომელიც
არათუ აჩერებს დაწყებულ გაციებას, არამედ, ავადმყოფობას წინ აღუდგება კიდეც.
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მის შემადგენლობაშია (უმში) გინგეროლი (ქიმიურად გინგეროლი კაპსაიცინისა და პიპერინეს ნათესავია
და მიკრობებს სპობს.
გარდა ამისა, ჯანჯაფილის ფესვში ბევრი ვიტამინია:
В ჯგუფის, ასკორბინის მჟავა და რეტინოლა. ეს ვიტამინები იმუნურ სისტემას ამაგრებენ და დაავადებებისადმი წინააღმდეგობის უნარს ზრდიან.
არყის ხის კვირტები – თუ გაციება გაზაფხულზე
„გეწვიათ“, შეიძლება, არყის ხის კვირტებმოყრილი
სალათა მიირთვათ. მათ, ისევე როგორც ვერხვისა და
ალვისხის კვირტებს, ანტიბაქტერიული თვისებები
აქვთ და კარგად ამაგრებენ იმუნიტეტს.
თაფლი და დინდგელი – თაფლი ნებისმიერ ნეგატიური ზემოქმედების მიმართ წინააღმდეგობის უნარს
ამაღლებს. ებრძვის მიკრობებსა და ვირუსებს.
თაფლის რეგულარული მიღება იმუნიტეტს ამტკიცებს. დიდხანს ინახება, რადგან ხელს ბაქტერიების
გამრავლებას უშლის.
თაფლი ასევე, ეფექტურია ჰელმინტების გაჩენის
პროფილაქტიკისთვის. დღეში ორი ჩაის კოვზი თაფლი
სიცივის დროს დაავადებებისადმი წინააღმდეგობის
გაწევის უნარს ზრდის, ოღონდ გაითვალისწინეთ,
რომ გაცხელებისას თაფლი თავის სასარგებლო თვისებებს კარგავს. ამიტომ ჩაიში კი ნუ ჩაამატებთ, ისე
მიირთვით!
დინდგელი თაფლივით სასწაულმოქმედია. დინდგელის ნაყენი გამოიყენება ოტიტების, ანგინების, ჰაიმორიტის, სხვა გაციებითი დაავადებების დროს.
ძველად დინდგელს იმისთვის იყენებდნენ, რომ
ხორცი ცოცხლად შეენახათ, რადგან იმ ბაქტერიებს
სპობს, რომლებიც სითბოში მრავლდებიან.
დარიჩინი მხოლოდ ბაქტერიების რისხვა კი არაა,
არამედ, ბუნებრივი ანტიოქსიდანტიცაა, რომელიც
იმუნურ სისტემას ასტიმულირებს.
დარიჩინს გამახურებელი და ოფლმდენი ეფექტი
აქვს, მისი ნაყენი შეიძლება, პირში გამოივლოთ, რათა
ხელი შეუშალოთ ორგანიზმში ბაქტერიებისა და ვირუსების მოხვედრას.
ნატურალური ვაშლის ძმარს ანტივირუსული და
ანტიბაქტერიული თვისებები აქვს, ამიტომ, განზავებული სახით, კარგია პირში გამოსავლებად და პირის
ღრუდან პათოგენური გარემოს მოსაცილებლად.
გარდა ამისა, ვაშლის ძმარში ბევრი ვიტამინია. მისი
დალევა სუფთა სახით არ შეიძლება!
ის გამოიყენება სალათების შესაკმაზად, მარინადებში, შეიძლება, თევზსაც მოაპკუროთ.
დაფნის ფოთოლი ყველასთვის ცნობილი ანტიბიოტიკია, რომელიც თრგუნავს მიკრობებისა და ვირუსების ფართო სპექტრს. შეიძლება, ბალახეულის ჩაისაც
დაამატოთ.
ბაზილიკი, ანუ შაშკვლავი (რეჰანის სახეობა) –
მწვანე და მოწითალო რეჰანიც ბაქტერიციდული და
მადენზიფიცირებელი თვისებებისაა, იცავს ორგანიზმს
ინფექციისგან.
ბაზილიკი ეხმარება სურდოს დროს, ივლებენ ყელში
ტკივილისას, მის ნაყენს ტემპერატურის დაწევის უნარიც
აქვს, გამოაქვს ორგანიზმიდან ლორწო. ასევე, ეფექტურია კუჭნაწლავის ანთებითი დაავადებების დროს.
ძახველი ყველაზე სასარგებლო კენკრაა, ოღონდ
საჭიროა, ყინვაში მოიკრიფოს – ის მაშინ ტკბება, როცა
ყინვას იგემებს.
ძახველს იყენებენ გაციების, ბრონქიტისა და თვით
პნევმონიის დროსაც. ხველების და გაციებითი დაავადებები დროს კარგად ეხმარება ძახველის ნაყოფის
ნახარში. ამ კენკრას ანტიბაქტერიული და მიკრობსაწინააღმდეგო მოქმედება აქვს, კარგად მოქმედებს
იმუნიტეტზე. არ არის რეკომენდებული თრომბების
არსებობისას, სისხლის მაღალი შედედებისა და ორსულობისას.
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90-იანების მიწურულს, საქართველოში ეროვნული
მოძრაობა არნახულად გაძლიერდა. საბჭოთა
ხელისუფლება ხვდებოდა, რომ საქართველოსა
და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ვეღარ დაიჭერდა.
იქეთ აზერბაიჯანი არ ჩერდებოდა და საჭირო იყო
სადამსჯელო ოპერაცია, რომელიც წარმატებით
განახორციელა საბჭოთა ჯარმა საქართველოსა და
აზერბაიჯანში: 1989 წლის 9 აპრილს, საქართველოს
პარლამენტის წინ, დაარბიეს მშვიდობიანი
მომიტინგეები და ბარებით აჩეხეს, 1990 წლის 20
იანვარს, იგივე მოხდა აზერბაიჯანში, თუმცა ბევრად
დიდი მსხვერპლით – საბჭოთა ჯარმა იქ 130 ადამიანი
მოკლა. ამ დროს ხდებოდა არა მარტო იმპერიის
დაშლა, არამედ, იშლებოდა ყველა სტრუქტურული
ერთეული, მათ შორის, შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
„ჯერ 9 აპრილის ტრაგედია არ იყო მომხდარი, 1989 წლის
თებერვალი იდგა, როცა ჩემმა ძველმა მეგობარმა, ვოლგოგრადის მეორე განყოფილების უფროსმა, ვიტია ბიკოვმა
დამირეკა და მთხოვა, თუ დრო მექნებოდა, ვოლგოგრადში
ჩავსულიყავი. კეკლუცობას არ დავიწყებ, კარგი მაძებრის
სახელი მქონდა და მით უმეტეს, მკვლელობის მიმართულებით, ჩემზე გამოცდილი ძალიან ცოტა იყო. ვიტიას უარი არ
ვუთხარი, მაგრამ რომ მცოდნოდა, რისთვის მეძახდა, ალბათ,
არ წავიდოდი“, – გვიყვება მორიგ ისტორიას პოლიციის გადამდგარი პოლკოვნიკი, ბატონი თენგიზი.
ვოლგოგრადში გაუგონარი დანაშაული მოხდა. ვიღაცამ
შერბაკოვების ოჯახი ამოწყვიტა: დახოცა დედა, მამა და ორი
ბავშვი – 6 წლის ბიჭი და 8 წლის გოგონა. მეტიც, დახოცილი
ბავშვები აბაზანაში ჩაყარა და მდუღარე წყალი მიუშვა. შედეგად, ისინი, პრაქტიკულად, მოხარშულები იყვნენ. ამასთან
ერთად, ოჯახის დიასახლისი გაუპატიურებული იყო და მერე
გახლდათ მოკლული, ოჯახის უფროსს კი თავში რამდენიმე
ჭრილობა ეტყობოდა, რომელიც სავარაუდოდ, რკინის ნაჭერით მიაყენეს. იგივე იარაღით იყვნენ დახოცილები ოჯახის
დანარჩენი წევრებიც.
ექსპერტმა საინტერესო დასკვნა დადო – ოჯახის უფროსი
და ბავშვები, პრაქტიკულად, ერთ დროს იყვნენ მოკლულნი
ანუ დილის საათებში, დიასახლისი კი – საღამოს, დაახლოებით, რვა საათის შემდეგ. როგორც სამართალდამცავებმა
გაარკვიეს, იმ დღეს, უფროსმა შერბაკოვმა სამსახურში
დასვენების დღე აიღო, რადგან ბავშვები სათევზაოდ უნდა
წაეყვანა. რაც შეეხება დიასახლისს, მან იგივეს გაკეთება
ვერ მოახერხა, რადგან მისი შემცვლელი სწორედ წინა ღამით
გახდა შეუძლოდ და იძულებული იყო, სამსახურში წასულიყო.
დანარჩენებმა თევზაობა მაინც არ გადაიფიქრეს, მაგრამ
მკვლელს სახლიდან ვერ გაასწრეს. ვინ იყო ისეთი ცივსისხლიანი, რომელმაც ასეთი სასტიკი მკვლელობა ჩაიდინა და
რაც მთავარია, შემდეგ მშვიდად ელოდა დიასახლისის დაბრუნებას, რათა ჯერ გაეუპატიურებინა, შემდეგ კი მოეკლა?
საინტერესო იყო გვამების აღმოჩენის ისტორიაც: ღამით, ერთ-ერთმა მეზობელმა დაინახა, რომ სადარბაზოდან
ავეჯი გაჰქონდათ. მან ავეჯი იცნო, შერბაკოვებისააო და
მტვირთავებს მიუვარდა, ბინას რატომ ქურდავთო. მტვირთავებმა ხელი აიქნიეს, ჩვენს საქმეს ვაკეთებთო და მეზობელმა
მილიციაში დარეკა. სამართალდამცავები ადგილზე მალე
მივიდნენ და როგორც აღვნიშნეთ, აბაზანაში, ცხელ წყალში ჩახარშული ბავშვები, სამზარეულოში კი – ცოლ-ქმარი
იპოვეს. რა თქმა უნდა, მტვირთავები დააკავეს, რომლებიც
იფიცებოდნენ, ჩვენ ფული გადაგვიხადეს და ისიც კი არ ვიცით, ავეჯი სად უნდა მივიტანოთო.
„ყველაფერი ეს იმავე დღეს ანუ ჩემს ჩასვლამდე მოხდა
და სწორედ ამის შემდეგ დამირეკეს. ავეჯი ვინმე ვიტალი
სიმონენკოვთან უნდა წაეღოთ. ეს კაცი გარდაცვლილის
უახლოესი მეგობარი იყო, რომელმაც ახალი ბინა მიიღო და
როგორც თავად ამბობდა, მეგობარმა კარგი ავეჯი იაფად
მისცა, თავად კი ახლის ყიდვას აპირებდა. მან სამართალდამცავებს ისიც უთხრა, მეგობარმა გასაღები დამიტოვა,
თავად ოჯახთან ერთად სათევზაოდ აპირებდა წასვლას და
დამიბარა, მისაღებ ოთახში რაც იქნება, ყველაფერი წაიღეო.
მართლაც, მტვირთავებს მისაღების გარდა, სხვა ოთახის კარი
არც შეუღიათ, ისე დაიწყეს დატვირთვა. სხვა ოთახები არც
სიმონენკოვს დაუთვალიერებია და არც აბაზანაში შესულა“,
– იხსენებს ბატონი თენგიზი.

უცნობმა ბავშვები აბაზანაში მოხარშა,
მათი დედა კი გააუპატიურა და მოკლა

სადისტური მკვლელობა, რომელმაც სამართალდამცავები დაშოკა
უახლოესი მეგობრის დაკითხვამ კიდევ ერთი დეტალი
გამოავლინა: სიმონენკოვი გარდაცვლილი ქალის თანამშრომელი იყო და ამბობდა, რომ ორი თვის წინ, კონფლიქტი მოხდა.
კერძოდ, მან დაინახა, რომ მისი საუკეთესო მეგობრის ცოლი,
საამქროს ერთ-ერთ სათავსოში, სხვა თანამშრომელთან
ერთად შევიდა და სიყვარულს მიეცა. ყველაფერი მეგობარს,
შერბაკოვს უამბო, მან კი უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო,
ცოლის საყვარელი ქალაქგარეთ გაიყვანა, გააშიშვლა და
ქალაქამდე შიშველი არბენინა. არ იყო გამორიცხული, ასეთი
სირცხვილის გამო, შეურაცხყოფილ მამაკაცს შური ეძია,
ამიტომ გამომძიებლები მასთან მივიდნენ.
„დღემდე ვერ ვხვდები, რას მერჩოდა შერბაკოვი. მის
ცოლთან არასდროს არაფერი მქონია და ვერც მექნებოდა,
რადგან ქალი ოჯახზე გიჟდებოდა, სულ შვილებსა და ქმარზე
საუბრობდა. მე უცოლო კაცი ვარ, მაგრამ გარდაცვლილთან
ურთიერთობა არასდროს მიცდია, საამქროში ათამდე ქალი
მაინცაა, რომლებიც უარს არასდროს ამბობენ, ამიტომ ამის
პრობლემა არ მქონდა. ვიღაცამ ის მოატყუა და სავარაუდოდ,
მერე სიმართლეც გაიგო, სხვაგვარად, ცოლს ხომ დაშორდებოდა“, – უთხრა გამომძიებლებს ეჭვმიტანილმა. საამქროში
სხვებმაც დაადასტურეს, რომ გარდაცვლილ ქალზე ქმარს
საეჭვიანო ნამდვილად არ ჰქონდა. მაშ, რატომ მოიგონა ეს
ისტორია სიმონენკოვმა? ის, პირიქით, ამტკიცებდა, რომ
ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახა.
ამ დროს, მოულოდნელი მოწმე გამოჩნდა – მეზობელი
ქალი, რომელიც მილიციაში საკუთარი ფეხით მივიდა და
განაცხადა, რომ შიში დაძლია და შეუძლია მკვლელი ამოიცნოს. უფრო ზუსტად კი, ქალმა სავარაუდო მკვლელის
ჩაცმულობა აღწერა, გრძელი, ნაცრისფერი ლაბადა ეცვა და
თავზე თეთრი ცილინდრი ეხურა, რომელიც სახეზე ჩამოიწია,
როცა გვერდით ჩამიარაო. დაიწყეს ნაცრისფერლაბადიანი
და თეთრცილინდრიანი კაცის ძებნა. რაოდენ დიდი იყო მათი
გაკვირვება, როცა ამ „საფირმო“ ტანსაცმლის მატარებლად,
ლამის მთელმა ვოლგოგრადმა... სწორედ ის კაცი დაასახელა,
რომელიც შერბაკოვმა შიშველი არბენინა. გამოძიებამ ის
უხმაუროდ აიყვანა, რათა მკვლელის გამოვლენას მთელი
ქალაქი ითხოვდა და მისი ლინჩის წესით გასამართლებაც
სურდა. ახალი ბრალდების გამო, დაკავებული გადაირია. მას
ან ალიბი უნდა დაესახელებინა, ან ციხეში წასულიყო, ამიტომ
იძულებული გახდა ეღიარებინა, რომ მთელი დღე, საამქროს
დირექტორის ცოლთან, ერთ-ერთ სასტუმროში გაატარა და
ეს მაშინ, როცა დირექტორს უთხრა, შეუძლოდ ვარ, დღეს
ვერ მოვალო და მანაც დიდსულოვნად გაუშვა... საკუთარ
ცოლთან. ალიბი გადაამოწმეს და როგორც სასტუმროს
პერსონალმა, ისე ქალმაც დაადასტურა, რომ მთელი დღე,
სწორედ ამ კაცთან ერთად იყო. დაკავებული მილიციამ საკნიდან გაუშვა, დირექტორმა – სამსახურიდან.
„ხელში აღარაფერი შეგვრჩა, საერთოდ არაფერი. მკვლელი,
უბრალოდ, გაქრა, მეტი არც ეჭვმიტანილი გვყავდა და არც ვერსია გვქონდა. ისიც ნათელი იყო, რომ ვიღაცამ ძალიან კარგად
იცოდა, შერბაკოვმა ცოლის სავარაუდო საყვარელი შიშველი
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რომ არბენინა, მაგრამ რაღა ვიღაცამ, ამის შესახებ ნახევარი
ვოლგოგრადი ჭორაობდა და იცინოდა. ყველაფერი კი სატელევიზიო გადაცემამ გადაწყვიტა“, – იხსენებს ბატონი თენგიზი.
ქართველი მაძებარი სამშობლოში დაბრუნებას აპირებდა
და სასტუმროს ნომერში, მეგობართან ერთად, ტელევიზორს
უყურებდა, თან ქართულ კონიაკს წრუპავდა. სწორედ ამ
დროს, გადაცემა „600 წუთი“ დაიწყო. ჰო, სწორედ 600 და
არა – 60 წუთი. ამ გადაცემაში ღიად საუბრობდნენ რუსეთში
მომხდარ კრიმინალზე, არაფერს მალავდნენ, სამართალდამცავებს ამუნათებდნენ და სწორედ აქ გაჩნდა გენიალური
იდეა. გადაცემაში საქმის მთავარი გამომძიებელი მივიდა, რედაქტორს დეტალებზე შეუთანხმდა და მკვლელობის გარშემო
საუბარი დაიწყო. გადაცემა საღამოს საათებში გადიოდა და
მოულოდნელად, სტუდიაში ზარი გაისმა. ვიღაც მოხუცი ქალი
ჯიუტად ამტკიცებდა, მე მოპირდაპირე სახლში ვცხოვრობ,
ერთი სართულით ზემოთ და ჩემი აივნიდან ყველაფერი დავინახე, რა და როგორ მოხდა, ჩემს ბიჭს აივანზე ტელესკოპი
აქვს და იმით ვაკვირდებოდიო. მეტიც, ქალმა ისიც თქვა,
პროფესიით მხატვარი ვარ და ამ ხნის მანძილზე, მკვლელის
სახეს ვხატავდი, ახლა მოვრჩი და გირეკავთო. გამომძიებელი
დაპირდა, რომ მას დილითვე დაკითხავდნენ. ეს ქალი იქაური
მილიციის მაიორი გახლდათ. სამართალდამცავებმა მოპირდაპირე სახლის ერთ-ერთ აივანზე ტელესკოპი ნამდვილად
დადეს, გარედან კარგად შესამჩნევი რომ ყოფილიყო და
ჩასაფრება მოაწყვეს. ღამის პირველ საათზე, შესასვლელი
კარი გარედან ვიღაცამ ფრთხილად გახსნა და ოთახში რკინის
კეტით შეიარაღებული კაცი შევიდა.
„ჩასაფრებაში მეც ვიყავი და როცა გავიაზრე, რომ ჩემს
წინ ოჯახის მკვლელი იყო, თავი ძლივს შევიკავე, რომ არ მესროლა, თუმცა ის ცოცხალი გვჭირდებოდა და ცოცხლადაც
ავიყვანეთ. როცა შუქი ავანთეთ, ჩვენს წინ, იატაკზე, გარდაცვლილის საუკეთესო მეგობარი, ვიტალი სიმონენკოვი იჯდა.
„ჩვენ საუკეთესო მეგობრები ვიყავით იქამდე, ვიდრე ის
ცოლს მოიყვანდა. შერბაკოვის მეუღლე მანამდე მე მიყვარდა,
თუმცა მან ჩემი მეგობარი აირჩია. ეყოლათ ორი საუცხოო
ბავშვი, ზუსტად ისეთები, როგორებზეც ვოცნებობდი, ჰქონდათ ბინა, ზუსტად ისეთი, როგორიც მე მინდოდა და ბედნიერებისგან ტკბებოდნენ. საყვარლის ისტორია მე მოვიგონე,
მეგონა, ცოლს გააგდებდა და შანსი მექნებოდა, იმან კი ჯერ
კაცთან გაარჩია საქმე, მერე ცოლს ჰკითხა და როცა უთხრა,
შენთვის არასდროს მიღალატიაო, უბრალოდ, დაუჯერა და
თემა დახურა. ამან საერთოდ გამაცოფა და გადავწყვიტე,
ჩემი ტანჯვა დამესრულებინა. მხოლოდ ბავშვების დახოცვას
ვნანობ, ცოლ-ქმრის მოკვლას – არა, თან რა მაქვს სანანებელი, წლების ოცნება ავისრულე და ყველაზე სასურველ
ქალთან ვიწექი“, – განაცხადა დაკითხვაზე სიმონენკოვმა.
ფსიქოლოგიურმა ექსპერტიზამ დაკავებული შერაცხადად
სცნო და სასამართლოს ვერდიქტმაც არ დააყოვნა – დახვრეტა. ვოლგოგრადელმა სამართალდამცავებმა მაქსიმუმი
გააკეთეს, რომ განაჩენი, გამოტანიდან, ორ თვეში აღსრულებულიყო.
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შემზარავი ამბავი – „გარაჟში“
დატყვევებული ქალები

baTo jafariZe
საბჭოთა კავშირის ნგრევას მოსახლეობის
გაღატაკებაც მოჰყვა. ვისაც რამე ჰქონდა გასაყიდი,
ჯერ გაყიდა, შემდეგ კი თურქეთს მიაწყდა
სამუშაოდ. სამწუხაროდ, სიტყვა „ტრეფიკინგი“
მკაფიოდ და ხმამაღლა სწორედ მაშინ გაისმა,
მანამდე, საბჭოთა მოქალაქეებმა არც ამ სიტყვის
მნიშვნელობა იცოდნენ და ვერც წარმოედგინათ,
რომ ასეთ რამ შეიძლება მომხდარიყო. მოკლედ,
არაოფიციალურმა მონობამ ნელ-ნელა ფეხი
საქართველოშიც მოიკიდა და გათავისუფლების
შემდეგ, არაერთმა ადამიანმა თქვა, რომ წლების
განმავლობაში, არაადამიანურ პირობებში, ლუკმაპურის სანაცვლოდ ამუშავებდნენ. იყვნენ ისეთებიც,
რომლებიც მილიციაში მიდიოდნენ, თუმცა ასეთების
რიცხვი ძალიან მცირე გახლდათ. ჯერ ერთი, ნაკლები
იყო შანსი, რომ ექსპლუატაცია დაემტკიცებინათ,
რადგან ექსპლუატატორი პირზე დაადგებოდა – შენი
ნებით მუშაობდი და არავინ გიჭერდაო, მეორეც,
სამართალდამცავებს მაშინ ბევრად მეტი თავის
ტკივილი ჰქონდათ და ასეთ საქმეებს ერთგვარად
მსუბუქად და, ცოტა არ იყოს, უპასუხისმგებლოდ
უყურებდნენ.
„გამოვიქეცი, გესმით? – მე გამოვიქეცი“, – ამ
სიტყვებით შევარდა მილიციის განყოფილებაში 30
წლამდე ქალი და სამართალდამცავებს დახმარება
სთხოვა.
„თავიდან ვერაფერი გავიგეთ, გვეგონა, გოგო მოტაცებული იყო, 90-იანი წლების დასაწყისში ყველაფერი
ხდებოდა და მაშინ მოტაცებაც მოდური გახდა, ამიტომ
გოგონა ჩემს ოთახში შევიყვანე, დავამშვიდე და ყველაფრის დეტალურად მოყოლა ვთხოვე. მისი ნაამბობი
სასწაულს ჰგავდა“, – იხსენებს მორიგ ისტორიას პოლიციის გადამდგარი პოლკოვნიკი, ბატონი თენგიზი.
როგორც გოგონა ამბობდა, დაახლოებით, წელიწადნახევრის წინ, ქუჩაში შემთხვევით გაცნობილმა
მამაკაცმა სამუშაო შესთავაზა – ხალათები და საცვლები უნდა შეეკერა, ხელფასი ექნებოდა და რეალიზაციაზე თავად მამაკაცი იზრუნებდა. საყოველთაო
უმუშევრობის ფონზე, წინადადება ძალიან მიმზიდველი
ჩანდა. მამაკაცმა უთხრა, რომ პატარა სახელოსნო
ავტოფარეხში ჰქონდა მოწყობილი და გოგოს წაყოლა
შესთავაზა. მართლაც, ერთ-ერთი კორპუსის (?!) უკანა
ეზოში, ავტოფარეხში შევიდნენ და მერე გოგოს აღარაფერი ახსოვს. როცა თვალი გაახილა, საკნის ტიპის
ოთახი დაინახა, სადაც მის გარდა, ორი ქალი იყო და
სამი საკერავი მანქანა იდგა. მამაკაცი მალე გამოჩნდა,
აუხსნა, რომ საკვებს მიიღებდა, მას კი უნდა ემუშავა.
უარის შემდეგ, გოგოს სახეში არაერთი სილა მოხვდა
და ბედს შეეგუა. ქალები დილიდან საღამომდე კერავდნენ, სანაცვლოდ კი კარტოფილს, პურს და იშვიათად ბოსტნეულსაც იღებდნენ. იქვე იყო მოწყობილი
საპირფარეშო, რომელიც სარეცხის ქვაბისა და მისი
თავსახურისგან შედგებოდა. სამ დღეში ერთხელ, ეს
ქვაბი თავად იმ კაცს გაჰქონდა, ზემოთ კიბით ადიოდა და შემდეგ ბრუნდებოდა, თან ქალებს მუდმივად
ლანძღავდა.
ქალები ხვდებოდნენ, რომ მიწის ქვეშ იყვნენ, მაგრამ იმავე ავტოფარეხში, თუ სხვაგან, არ იცოდნენ.
ისტორია ერთმანეთს ჰგავდა – ის ორიც „სამსახურში“
სწორედ იმ გზით მოხვდნენ, როგორც მესამე. გოგონას თქმით, ერთ-ერთი ქალბატონი ცუდად გახდა და
რადგან ექიმის გამოძახების შესაძლებლობა არ იყო,
გარდაიცვალა. მის ნაცვლად, ორ დღეში, ახალი ქალი
შეაგდეს ბუნკერში. გაქცევაზე ფიქრი შეუძლებელი
იყო, რადგან ასასვლელი რკინის კიბე დენზე გახლდათ
მიერთებული, დენის წყარო კი სარქველის მაღლა იყო.
როცა კაცი მოდიოდა, დენს თიშავდა, როცა მიდიოდა
– რთავდა.
სხვა განცხადებებთან ერთად, მილიციაში უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახის წევრთა
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ვინ არის მამაკაცი,
რომელიც
ვაგზლის
მოედნიდან
ქალებს იტაცებდა
და მონებად
ამუშავებდა
განცხადებებიც იყო. ქალს სურათები ანახეს, რომელმაც ბუნკერში მყოფი ორი ქალი ამოიცნო და ისიც,
რომელიც გარდაიცვალა, თუმცა ყველაზე ცუდი ის
გახლდათ, რომ არ იცოდა, სად იყო ბუნკერი, სტრესის
გამო ვერ იხსენებდა კორპუსს, რომლის უკანაც, ავტოფარეხშიც შევიდა.
რაც შეეხება გაქცევას, მამაკაცმა კონკრეტულად ეს
გოგო რამდენჯერმე გაიყვანა ბუნკერიდან, თვალები
აუხვია, ავტომობილში ჩასვა, სადღაც აბანოში შეაგდო, აბანავა, შემდეგ კი გააუპატიურა. როგორც ქალი
ამბობდა, გაუპატიურება სიმბოლურად ერქვა, რადგან
მას წინააღმდეგობის გაწევის თავი არ ჰქონდა, უხმოდ
ეგდო მამაკაცის ქვეშ და წინააღმდეგობას ვერ უწევდა.
ერთ-ერთი ასეთი გაყვანის შემდეგ, კაცს ჩაეძინა, ქალმა
გარეთ გამოსვლა შეძლო, სიბნელეში ირბინა, როცა
აზრზე მოვიდა, მილიციის შენობა დაინახა და იქ შევარდა. როგორც ის ამბობდა, დაახლოებით, 2 ან 3 საათის
მანძილზე მორბოდა, არ იცოდა, როგორ, რანაირად,
რომელი ქუჩებითა თუ გზებით, უბრალოდ, მორბოდა
მანამ, სანამ არ დაათენდა და განყოფილება არ დაინახა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ საუკეთესო შემთხვევაში,
სამართალდამცავებს 5-7 კილომეტრის რადიუსში უნდა
ეძებნათ სავარაუდო სახლი თუ ბუნკერი, რაც ლამის
ნახევარი თბილისის შემოვლას ნიშნავდა.
„ერთადერთი, რაც იმედს მაძლევდა, ის გახლდათ,
რომ სამივე შემთხვევაში, ქალები ვაგზლის მოედნის
მიმდებარედ მოატყუეს ანუ მამაკაცი ან ახლოს ცხოვრობდა, ან საკბილოს სწორედ იქ ეძებდა და ამიტომ,
აგენტურული ქსელი იქ ავამუშავეთ – დავინტერესდით,
ხომ არ იყო ვინმე ისეთი, ვინც მკერავებით ინტერესდებოდა. სამწუხაროდ, ინფორმაცია ვერავისგან მივიღეთ.
ამასთან, გადარჩენილი ქალბატონი ავტომობილით დაგვყავდა იმ შემოგარენში, სადაც შესაძლოა ყოფილიყო
და გარემოს ვათალიერებინებდით, თუმცა საერთოდ
ვერაფერს იხსენებდა. ექიმები ადასტურებდნენ, საშინელი ფსიქოლოგიური სტრესი აქვსო და იმედს არ
იძლეოდნენ“, – იხენებს ბატონი თენგიზი.
ამასობაში, მილიციაში კიდევ ერთი ქალის გაუჩინარების შესახებ შევიდა განცხადება. ოჯახის წევრები
ამბობდნენ, რომ 35 წლამდე ქალი შინიდან გავიდა,
ვაგზლის მოედანზე დეიდაშვილს უნდა შეხვედროდა,
თუმცა დეიდაშვილმა მხოლოდ ის დაინახა, როგორ
უჯდებოდა ქალი ვიღაც მამაკაცს ცისფერ ავტომობილში და როგორ დატოვა იქაურობა. მაშინ ამდენი
მანქანა თბილისში არ იყო და არც ფერი გახლდათ
ისეთი, უამრავს რომ ჰქონოდა. ამიტომ, ცისფერი
ავტომობილების მეპატრონეთა შესწავლა დაიწყეს
და შედეგიც სამ დღეში დადეს – ერთ-ერთი ცისფერი
„06“-ის მეპატრონე, ვაგზლის მეოდნის მიმდებარე
ტერიტორიაზე, ხალათებსა და საცვლებს აბარებდა. სამართალდამცავებმა მის მიერ ჩაბარებული რამდენიმე
ნივთი ამოიღეს და მამაკაცის სურათთან ერთად, ქალს
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ანახეს. მან ნივთებიც ამოიცნო, ჩვენი შეკერილიაო და
მამაკაცზეც დაბეჯითებით თქვა, ეს გახლავთ ბუნკერის მეპატრონეო.
ახლა მთავარი იყო, დამნაშავე არ დაეფრთხოთ, თორემ ის რომ უარზე წასულიყო, შესაძლოა, ბუნკერი ვერასდროს ეპოვათ. მასზე თვალთვალი დააწესეს, მაგრამ...
„ლამის ისტერიკა დაგვემართა. ეს ქალი ამბობდა,
ბუნკერში ყოველდღიურად გვსტუმრობდა, იშვიათად,
რომ ორი დღის მერე მოსულიყოო და აგერ, ამ კაცს
მეოთხე დღე ვუთვალთვალებდით და სახლის გარდა,
არსად მიდიოდა. ორჯერ იყო მეგობართან, ოღონდ
კორპუსში და ხალათები იქიდან გამოიტანა. იყო კიდევ
ერთი დეტალი, რომელიც მნიშვნელოვნად მეჩვენა.
ობიექტი კოჭლობდა და ეს მაშინ, როცა დაზარალებული ქალბატონი ამტკიცებდა, არ კოჭლობსო. გაჩნდა
ვერსია, რომ ქალს რაღაც აერია და ფსიქოლოგიური
ტრავმის გამო, სხვა მამაკაცზე მიგვანიშნებდა“, – გვიყვება ბატონი თენგიზი.
ძალიან მალე, ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა.
ერთ მშვენიერ დღეს, ობიექტმა გეზი გარაჟისკენ აიღო,
ავტომობილი გარეთ დატოვა, შიგნით შევიდა და კარიც
შიგნიდან ჩარაზა. იქ, დაახლოებით, ერთი საათი დაჰყო
და ხელში დიდი ჩანთით გამოვიდა. დაყოვნება აღარ
შეიძლებოდა, სამართალდამცავებმა იქვე დააკავეს და
ავტოფარეხში შებრუნდნენ. ერთი შეხედვით, იქ არაფერი ჩანდა, თუმცა მანქანის ორმოს ზემოდან ფიცრები
ეწყო. მათი აღების შემდეგ კი გამოჩნდა ჩასასვლელი,
თუმცა სამართალდამცავებს ჩასვლა არც უფიქრიათ,
კარგად იცოდნენ, რომ დენის წყარო იყო მიერთებული.
ეჭვმიტანილი გაოცდა, რა დენი, რის ჩასასვლელი, მე
არაფერი ვიციო, ამიტომ გამოცდილი ელექტრიკოსის
გამოძახება გახდა საჭირო. კიბე ოთხ მეტრზე ჩადიოდა,
პატარა, დაახლოებით, 12 კვადრატულში, ოთახი იყო
მოწყობილი, სადაც სამი, თითქმის უსიცოცხლო არსება
შეყუჟულიყო და სტუმრებს შიშით უმზერდა. დატყვევებულები ჰაერზე ამოიყვანეს, მათ არ სჯეროდათ, რომ
თავისუფლება ეღირსათ.
„დავაკავეთ არა მარტო ბუნკერის მეპატრონე,
არამედ, მისი მეგობარიც. მას ფეხი უტკენია და ამიტომ,
ბუნკერში მეგობარი ჩადიოდა. ორივემ ერთად ამოთხარა ოთახი, ორივემ ერთად დააწყო გეგმა, მაგრამ
ქალების შეტყუებას მხოლოდ ბუნკერის მეპატრონე
ახერხებდა. გათავისუფლებული ქალებიდან ერთმა, ორ
თვეში, თავი მოიკლა, დანარჩენებს სერიოზული რეაბილიტაცია დასჭირდათ“, – გვიყვება ბატონი თენგიზი.
სამწუხაროდ, მაშინ სასამართლო ასეთ საქმეებში
გამოუცდელი იყო, შესაბამისად, ვერ დაიჯერა, რომ
ქალები გაქცევას ვერ ახერხებდნენ და „ცეხავიკებს“
7-7 წელი აკმარა. ყველაფერი ეს, იმის მიუხედავად, რომ
ერთ-ერთი ქალი გარდაიცვალა, თუმცა დაკავებულებმა უაარი თქვეს, რა გარდაცვალება, სახლში წავიდაო,
მის გვამს კი გამოძიებამ ვერსად მიაგნო.

baTo jafariZe
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, თუ რატომ იყო
საბჭოთა კავშირის დროს კრიმინალის შემთხვევები
დაბალი, ის გახლდათ, რომ 15 სახელმწიფოს
ძალოვნები ერთ სისტემაში მუშაობდნენ. თუ ვინმე
დანაშაულს ჩაიდენდა და საკავშირო ძებნაზე
„დასვამდნენ“, მას აუცილებლად გულდასმით
ეძებდა 15 ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო,
უშიშროება, აგენტურული ქსელი, თან მაშინ
მოქალაქეებიც ბევრად კანონმორჩილნი იყვნენ
– ასეულობით, ათასობით შემთხვევა იყო, როცა
რიგითი მოქალაქეები ამოიცნობდნენ დამნაშავეს
და მილიციაში რეკავდნენ. ამის მიუხედავად, იყვნენ
კრიმინალის ნამდვილი აკადემიკოსები, რომლებსაც
წლების განმავლობაში ვერ აპატიმრებდნენ.
ასეთი გახლდათ ნინა ჩერეპანოვა, ერთი უბრალო
ვორონეჟელი ქალბატონი, მეტსახელად, „ნინა
– ოქროს ხელი“. მას საბჭოთა მილიცია და, მათ
შორის, ქართველი სამართალდამცავები, 10 წლის
განმავლობაში ეძებდნენ.
„გაგრელმა კოლეგებმა შეგვატყობინეს, აქ ოჯახი
ისვენებდა და მოულოდნელად, დედა გაუჩინარდაო.
დილით სასტუმროში გაღვიძებულ ქმარს და მათ საერთო შვილს, 8 წლის გოგონას, დედა შინ არ დახვდათ.
ქმარი ჯერ სანაპიროზე გავიდა, მერე რესტორნებში
დაძებნა, ბოლოს კი, სამართალდამცავებს მიადგა.
საქართველოს მასშტაბით, მასზე ძებნა გამოაცხადეს,
მაგრამ ქალბატონი ნინა, მშვიდი და გაწონასწორებული
ხატვის მასწავლებელი, რომელსაც შესაშური რეპუტაცია ჰქონდა, უბრალოდ, არსად ჩანდა“, – გვიყვება არა
თუ საინტერესო ისტორიას პოლიციის გადამდგარი
პოლკოვნიკი, ბატონი თენგიზი, არამედ ისტორიას, რომელმაც მთელი საბჭოთა კავშირის სამართალდამცავი
სტრუქტურა შეარყია.
დაკარგული დიასახლისის ოჯახი ვორონეჟში ერთ
კვირაში დაბრუნდა და მორიგი სიურპრიზი იქ ელოდა – ბინის კარს გასაღები არ მოერგო, მეზობელმა კი
გაოცებულმა უთხრა, შენმა ცოლმა დარეკა, გაგრაში
ვრჩებით საცხოვრებლად, ყველაფერი გაყიდე, ბინის
მყიდველიც იპოვე, „ბე“ გამოართვი, გადმოაგზავნე
და გადასაფორმებლად რომ ჩამოვალ, დანარჩენს
მერე გამოვართმევო. მეზობელმა, ვისაც ოჯახი ისე
ენდობოდა, რომ სახლის გასაღებს უტოვებდა, ავეჯით
დაწყებული, თეფშით დამთავრებული, ყველაფერი
გაყიდა და აღებული 6 ათასი მანეთი, რომელშიც ბინის
„ბე“-ც შედიოდა, გაგრაში სხვა მეზობელს გაატანა,
რომელიც ოჯახთან ერთად, დასასვენებლად წავიდა. იმ
მეზობელმა კი დაადასტურა, რომ ფული პირადად ნინა
ჩერეპანოვას გადასცა. სამართალდამცავები საერთოდ
დაიბნენ. გამოდიოდა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს, ქალმა
ქმარი და ბავშვიც კი მიატოვა, მაგრამ რის და ვის გამო?
მას ხომ აქამდე არავინ ჰყოლია და შემჩნეულიც არ
ყოფილა, რომ ქმარს ღალატობდა? ქალის ძებნა უკვე
საკავშირო მასშტაბით გაგრძელდა, თუმცა...
გაგრაში ახალი სკანდალი აგორდა. ერთ-ერთმა
ადგილობრივმა ლატარიის ბილეთი მიიტანა და ამაყად
განაცხადა, „ვოლგა“ მოვიგეო. ბილეთის ნომრები
ავტომობილის შტრიხ-კოდს კი ემთხვეოდა, მაგრამ
გაირკვა, რომ აღნიშნული მანქანა უკვე გათამაშებული
იყო. ბილეთის კარგად შესწავლის შემდეგ, ექსპერტიზამ დასკვნა დადო – ბოლო ორი ციფრი გადაფხეკილია და უმაღლეს დონეზეა შესრულებული ახალი
ციფრები. ამას მხოლოდ პროფესიონალი მხატვარი
თუ შეასრულებდაო. ბილეთის წარმდგენი ქართველი
დააპატიმრეს და მანაც დეტალურად მოყვა, როგორ
მიდიოდა ძმებთან ერთად სანაპიროზე, როგორ დაინახა
საოცრად მომხიბვლელი და მდიდრულად ჩაცმული
ქალი, რომელიც ხატავდა, როგორ გამოელაპარაკა,
როგორ უთხრა ქალმა, რომ ძალიან მდიდარი იყო, ხატვა
კი მისი გატაცება გახლდათ, როგორ სთხოვა, იქნებ,
მომგებიანი ბილეთი გამაყიდინოთ, მძღოლი მემსა-

ლეგენდარული მძარცველი ქალი,
რომელსაც ათი წელი ეძებდნენ
რატომ შეარქვეს
„ოქროს ხელი“
და რამდენი
ასეული
დანაშაული
ჩაიდინა ნინა
ჩერეპანოვამ
ხურება და „ვოლგა“ არაფერში მჭირდებაო. შემდეგ,
დაკავებულმა იყიდა ის ბილეთი 16 ათას მანეთად და
ქალიც აღწერა, მაგრამ მისი აღწერილობა არავის დაემთხვა, ამიტომ თაღლითობის მუხლით დაკავებულს
სამი წელი მიუსაჯეს.
შემდეგ იყო ტულა, სადაც ვიღაც ქალი შემნახველ
სალაროში მივიდა, ტირილი დაიწყო, მიჭირს, ქმარი
დამეღუპა, სამი შვილი მყავს სარჩენი და იქნებ, სამსახური დამაწყებინოთო. მას დახმარების ხელი გაუწოდეს
და ორ კვირაში, ახალმა თანამშრომელმა, სალაროდან
9 ათასი მანეთი წაიღო. ექსპერტიზამ სანიმუშოდ იმუშავა, თითის ანაბეჭდები აიღო და ჰოი, საოცრებავ,
ეს ანაბეჭდები გაგრაში გამქრალ ნინა ჩერეპანოვას
ანაბეჭდებს დაემთხვა. ზუსტად იგივე სქემით დაიცალა
ვოლგოგრადის, როსტოვის, დუშანბეს სალაროები. ყველგან ერთი და იგივე სქემა და რაც მთავარია, ყვველგან
სხვადასხვა მაკიაჟი, სხვადასხვა ჩაცმულობა.
„როგორც გვეუბნებოდნენ, მას საოცრად თბილი
ხმა ჰქონდა, ძალიან მეტყველი თვალები და ტუჩებს
ისე ბერავდა ბავშვივით, ცდუნებას ვერავინ უძლებდა
– ის ან ებრალებოდათ, ან უყვარდებოდათ, ამიტომ
გზა ყველგან ხსნილი ჰქონდა და სამსახურის შოვნა
არ უჭირდა. მაქსიმუმ, ორი კვირის შემდეგ კი, როცა
ფულთან მარტო რჩებოდა, თანხას იღებდა და ქრებოდა.
საერთო ჯამში, მან ასი ათასზე მეტი მოიპარა, მაგრამ
ვერ ჩერდებოდა“, – გვიყვება ბატონი თენგიზი.
ჩერეპანოვას ფოტოები დარიგდა ყველა შემნახველ
სალაროში და ამის მიუხედავად, მან კიდევ სამ ქალაქში
შეძლო ხელმძღვანელთა გაცურება. ერთადერთი ქალაქი, რომელსაც ის ერიდებოდა და გვერდს უვლიდა,
მოსკოვი იყო, თუმცა... მხოლოდ მოგვიანებით გაიგებენ
მოსკოველი სამართალდამცავები, რომ ქალი, რომელსაც ათი წლის განმავლობაში ეძებდნენ, მოსკოვში,
პეტროკაზე ანუ იქ, სადაც ცნობილი „მურ“-ი – მოსკოვის სამძებრო მდებარეობდა, რამდენჯერმე მივიდა და
ღობის იქეთ, 5-კაპიკიანი შეაგდო, რათა იღბალს არ
ემტყუნა და იქ არასოდეს მოხვედრილიყო.
მაძებრებმა ჩერეპანოვას „ნინა – ოქროს ხელი“ შეარქვეს, რადგან რასაც კი ეხებოდა, რამდენიმე ათასიანი
კუში მიჰქონდა.
ამასთან, მას ხატვის შესაშური უნარი ჰქონდა, ამიტომ ხატავდა, როგორც ლატარიის ბილეთებს, ისე
– ობლიგაციებს და მარტივადაც ასაღებდა. მის მიამიტურ ღიმილსა და ბავშვურ სახეს ყველა ენდობოდა.
სამართალდამცავები მხოლოდ იმას ვერ იგებდნენ,
რისთვის სჭირდებოდა ამდენი თანხა ჩერეპანოვას.
მას თავისუფლად შეეძლო ყალბი საბუთებით, თუნდაც
მოსკოვის ცენტრში, მთელი ცხოვრება უზრუნველად
ეცხოვრა, მაგრამ არა – ის მუდმივად ახალ დანაშაულს
ჩადიოდა და ათ წელიწადში, მისმა კრიმინალურმა დოQ#33 (1575)

სიემ 300-ზე მეტი საქმე შეკრა. შემდეგ, როცა დააპატიმრეს, მხოლოდ 96 აღიარა, მაგრამ დაგვეთანხმებით,
რომ ცოტა ესეც არ არის.
და მაინც, სად შეცდა ქალი, რომელიც შეცდომას,
პრაქტიკულად, არ უშვებდა?!
ყველას გასაოცრად, საკავშირო ძებნაში გამოცხადებული ნინა ჩერეპანოვა მშობლიურ ვორონეჟში
დაბრუნდა. მას ოჯახის ნახვა არც უცდია, პირდაპირ
შემნახველი სალაროს ფილიალს მიადგა და ხელმძღვანელს დასაქმება მოსთხოვა. რაოდენ პარადოქსულიც
უნდა იყოს, სამართალდამცავებს ვორონეჟის შემნახველ
სალაროში არ ჰქონდათ მისი ფოტო გადაგზავნილი, რადგან დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მშობლიურ ქალაქს
არ გაეკარებოდა – იქ დიდი იყო საფრთხე, რომ ვინმეს
ეცნო. შემნახველი სალაროს გამგეს, ასაკოვან მამაკაცს,
ჩერეპანოვა გაზეთებში ჰყავდა ნანახი და სწორედ გაზეთებიდან იცოდა მისი ისტორიაც. ის ქალს კარგად დააკვირდა და იცნო, თუმცა არაფერი შეიმჩნია, დასაქმებას
დაპირდა და მეორე დღისთვის დაიბარა. რაოდენ დიდი
იყო მეორე დღეს ჩერეპანოვას გაკვირვება, როცა ოთახში
შესულს, ხელები გადაუგრიხეს და ბორკილები დაადეს.
„მისი დაკითხვის ოქმები ყველა რესპუბლიკას დაეგზავნა. სურდათ გაეგოთ, ხომ არ იყო ისეთ საქმე, რომელსაც ჩერეპანოვა იბრალებდა ან პირიქით, უარყოფდა.
ოქმი საქართველოშიც ჩამოვიდა და მოგვიანებით გავიგეთ, რომ მას ორი გამომძიებელი შეუცვალეს. მიზეზი
მარტივი გახლდათ – ჩერეპანოვამ მოახერხა და ორ
გამომძიებელს თავი შეაყვარა, ამიტომ ორივე მათგანმა
უდანაშაულოდ გამოაცხადა და მისი გათავისუფლება
მოითხოვა. საბოლოოდ, საქმე პენსიაზე გასასვლელად
გამზადებულ გამომძიებელს მიანდეს და მანაც მშვიდად
მიიყვანა ძიება ბოლომდე“, – იხსენებს ბატონი თენგიზი.
ჩერეპანოვამ განაცხადა, რომ შვილი ძალიან უყვარდა, ქმარი – ისე რა, მაგრამ შინაგანად ხვდებოდა, რომ
ბევრად დიდი მისია ჰქონდა, ვიდრე შვილის გაზრდაა,
ამიტომ გადაწყვეტილება მარტივად მიიღო და არც
ნანობდა. ვორონეჟის სალაროს წაღება კი თავხედობის
გამო სურდა და ოჯახის ნახვას არ აპირებდა, რადგან
დიდი იყო შანსი, შვილს მოფერებოდა, რაც სამართალდამცავებს მის კვალზე გაიყვანდა.
პროკურორმა დახვრეტა მოითხოვა, თუმცა სასამართლომ ჩერეპანოვას 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა და სასჯელი ბოლომდე მოახდევინეს.
ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ, ჩერეპანოვა
ერთოთახიან ბინაში დასახლდა და შინიდან თითქმის არ
გადიოდა. სამართალდამცავებმა ის მხოლოდ ერთხელ
შეაწუხეს, როცა წლების შემდეგ, ერთ-ერთი გაქურდული სალაროს ხელწერა ეცნოთ. მილიციამ ლეგენდარული ქალის ალიბი გადაამოწმა და დარწმუნდა, რომ ამ
საქმეში უბრალო იყო.

15 _ 21 seqtemberi, 2021 weli
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შინაგან საქმეთა მინისტრმა 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის
ორგანოთა არჩევნებთან დაკავშირებით ბრძანება გამოსცა
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ
თბილისსა და ქუთაისში
უკანონო ცეცხლსასროლი
იარაღები და საბრძოლო
მასალა ამოიღო –
დაკავებულია სამი პირი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა,
ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო
ღონისძიებების შედეგად, სხვადასხვა დროს, თბილისსა
და ქუთაისში, უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღები და
საბრძოლო მასალა ამოიღეს და სამი პირი დააკავეს.
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე-საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა,
1991 წელს დაბადებული, წარსულში ნასამართლევი
ა.ტ., ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით, თბილისში დააკავეს.
სამართალდამცველებმა, დაკავებულის პირადი და
ავტომობილის ჩხრეკისას, „მაკაროვის“ სისტემის
ცეცხლსასროლი იარაღი, „ტტ“-ს სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი, 4 მჭიდი და 22 ვაზნა ამოიღეს.

ასევე, ძველი თბილისის მთავარი სამმარტველოს
თანამშრომლებმა, 1995 წელს დაბადებული ი.ბ. დედაქალაქში დააკავეს. პოლიციამ, მისი პირადი ავტომობილის ჩხრეკისას, კუსტარულად დამზადებული
პისტოლეტი, მჭიდი და 4 საბრძოლო ვაზნა ამოიღო.
იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის
პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის
ბრალდებით, 1972 წელს დაბადებული გ.ს. დააკავეს.
სამართალდამცველებმა, ცაგერის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, დაკავებულის საცხოვრებელი სახლის
ჩხრეკისას, „ეფ1“-ის ტიპის ხელყუმბარა ნივთმტკიცებად ამოიღეს. დანაშაულები 3-დან 7 წლამდე ვადით
თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით მიმდინარეობს,
რაც ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის
უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებას გულისხმობს.
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შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ვახტანგ გომელაურმა
2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა
არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობის, ასევე, სამართალდარღვევათა პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით
ბრძანება გამოსცა.
ბრძანების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში,
პოლიციის დეპარტამენტების სამოქმედო ტერიტორიებზე შეიქმნება სამართალდარღვევების პრევენციისა
და მათზე რეაგირებისთვის პასუხისმგებელი ჯგუფები.
არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში
ჩატარების ხელშეწყობის მიზნით, შესაბამის ჯგუფებს
დაევალათ სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყონ
სათანადო ზომების მიღება, წინასაარჩევნო აგიტაციის
მშვიდ და თავისუფალ გარემოში ჩატარება და „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,
პრევენციული საპოლიციო ღონისძიებების განხორციელება.
აღნიშნული ბრძანება პოლიციელებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის მკაცრად დაცვას ავალდებულებს.
ბრძანების თანახმად, დაუშვებელია, პოლიციელის
ქმედება პირდაპირ ან არაპირდაპირ იყოს მიმართული
რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საწინააღმდეგოდ ან
მხარდასაჭერად.
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2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო
და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების
თაობაზე

2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების უსაფრთხო და მშვიდ
გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ
რისკების სწორად შეფასების, სამართალდარღვევათა პრევენციის, მათზე რეაგირების და
არჩევნების თავისუფალ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობის მიზნით, „პოლიციის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტისა და „საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13
დეკემბრის №337 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“
და „ნ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს:
ა) 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო
და მშვიდ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ამ ბრძანების №1 დანართის
შესაბამისად;
ბ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო)
მოსამსახურეთათვის 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების პერიოდში, ახალი
კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
რეკომენდაციები ამ ბრძანების №2 დანართის შესაბამისად.
2. ბრძანება გაეცნოს სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს, სამინისტროს
ტერიტორიულ ორგანოებს, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირებსა და სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულებებს.
3. ბრძანების მე-2 პუნქტით განსაზღვრული სამინისტროს დანაყოფების ხელმძღვანელებმა
უზრუნველყონ ამ ბრძანების თავიანთ დაქვემდებარებაში მყოფ მოსამსახურეთათვის გაცნობა.
4. სამინისტროს ადმინისტრაციამ (დეპარტამენტი) უზრუნველყოს ამ ბრძანების სამინისტროს
ვებგვერდზე (info.police.ge) გამოქვეყნება, ხოლო მისი ძალაში შესვლის შემდეგ, ბრძანების
ინგლისურენოვანი ტექსტის ამავე ვებგვერდზე განთავსება.

პოლიციამ ყვარელში, „საქართველოს ბანკის“ ფილიალზე
თავდასხმის ფაქტზე, ერთი პირი დააკავა
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შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყვარელში, „საქართველოს ბანკის“ ერთ-ერთ ფილიალზე თავდასხმის,
ტერორისტული მიზნით მძევლად ხელში ჩაგდებისა და
საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით, ერთი პირი – 1972 წელს
დაბადებული შ.მ. დააკავა.
გამოძიებით დადგინდა, რომ შეიარაღებული შ.მ.
ყვარელში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე „საქართველოს
ბანკის“ ფილიალში დღის მეორე ნახევარში შეიჭრა და
დიდი ოდენობის თანხის დაუფლების მიზნით, 13 პირი
მძევლად აიყვანა.
ადგილზე დაუყოვნებლივ მოხდა პოლიციის შესაბამისი დანაყოფების მობილიზება და დაიწყო ოპერატიულ-საგამოძიებო ღონისძიებები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებსა და თავდამსხმელს შორის განხორციელებული მოლაპარაკებების შედეგად, შ.მ.-მ მძევლად აყვანილი ყველა ადამიანი ეტაპობრივად გაათავისუფლა, რის შემდეგაც
სამართალდამცველებმა ის ბრალდებულის სახით ადგილზე დააკავეს. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა.
მომხდარ ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე, 323-ე და 329-ე მუხლებით
მიმდინარეობს.

ალექსანდრე დარახველიძე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი
კომისარიატის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს შეხვდა
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე დარახველიძემ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი
კომისარიატის საქართველოს წარმომადგენლობის
ხელმძღვანელთან, კემლინ ფურლისთან გაცნობითი
ხასიათის შეხვედრა გამართა.
შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოში არსებული
საერთაშორისო დაცვის სისტემა და მიმდინარე აქტუალური საკითხები განიხილეს.
ალექსანდრე დარახველიძემ კემლინ ფურლის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის
დეპარტამენტში მიმდინარე სტრუქტურული რეფორმა
გააცნო, რომლის მიზანია საერთაშორისო დაცვის პროცედურების ეფექტიანობის გაზრდა.
მინისტრის მოადგილემ შეხვედრაზე თავშესაფრის
პოლიტიკისა და მისი საკანონმდებლო ჩარჩოს გაუმჯობესების გეგმებზეც ისაუბრა, რომლებიც მიზნად ისახავენ
საქართველოში მოქმედი თავშესაფრის სისტემის კიდევ უფრო დაახლოებას საუკეთესო ევროპულ სტანდარტთან. მხარეები აღნიშნულ პროცესში საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა ოფისის აქტიურ ჩართულობაზე
შეთანხმდნენ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა საუკეთესო ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, მხარეებს შორის მჭიდრო
თანამშრომლობის მნიშვნელობას. შეხვედრის დასასრულს, ალექსანდრე დარახველიძემ კემლინ ფურლის და
უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლობას მადლობა გადაუხადა წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მხარდაჭერისთვის.
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მამარდაშვილის რეკორდი და გამოცდა „რეალთან“
პრიმერა დივიზიონში მეოთხე ტური ჩატარდა და
ოთხივე შეხვედრაში „ვალენსიას“ კარი გიორგი მამარდაშვილმა დაიცვა. გასულ უქმეებზე, ჩვენებურის
გუნდი პამპლონაში „ოსასუნას“ დაუპირისპირდა და
4:1 დაამარცხა. ის ერთი გოლიც ქართველი მეკარის
შეცდომის გამო არ გასულა – მეტოქემ აუღებელი
დაურტყა. საგულისხმოა, რომ ესპანეთის პრიმერაში,
აქამდე, არცერთ ქართველ ფეხბურთელს არ უთამაშია
ზედიზედ ოთხი შეხვედრა ძირითად შემადგენლობაში
და თუ ესპანურ პრესას ვენდობით, ჩვენებური მომავალ
ტურშიც სასტარტოში იქნება.
აი, მომავალ ტურში მამარდაშვილს ნამდვილი გამოცდა ელის. „ვალენსია“ საკუთარ მოედანზე, მადრიდის „რეალს“ მასპინძლობს და გიორგისაც მთავარი
გამოცდის ჩაბარება სწორედ აქ მოუწევს. ამჟამად,
სატურნირო ცხრილის სათავეში, ათ-ათი ქულით, სწორედ „რეალი“, „ვალენსია“ და მადრიდის „ატლეტიკო“
არიან. ლიდერთა ჯახი ცენტრალურ შეხვედრად არის
მონათლული და ვნახოთ, რას იზამს 20 წლის ქართველი
კიპერი მსოფლიოს საუკეთესო გუნდის წინააღმდეგ.

შენგელია კოლეგებმა აღიარეს

7 სექტემბერს, ბარსელონაში, ევროლიგის მოთამაშეთა გენერალური ანსამბლეა გაიმართა, სადაც
კენჭისყრის შედეგად, ევროლიგის მოქმედ კალათბურთელთა ასოციაციის პრეზიდენტი უნდა აერჩიათ.
ბევრისთვის მოულოდნელად, ეს პოსტი მოსკოვის
ცსკა-ს შემტევსა და საქართველოს ნაკრების კაპიტანს,
თორნიკე შენგელიას ანდეს.
„ძალიან ამაყი ვარ და ამავდროულად, მოკრძალებულად ვგრძნობ თავს, როცა ვაანალიზებ, რომ ასოციაციის ხელმძღვანელობა კოლეგებმა მე მანდეს. ბევრი
რაღაცის გაკეთება მომიწევს. მოუთმენლად ველოდები
მოთამაშეთა ბორდის წევრებთან ერთად სამუშაოს
დაწყებას და ეიფორიაში ვარ იმ მოვალეობით, რომლითაც ამ თაობის კალათბურთელებისთვის უფრო
მეტის გაკეთება შემიძლია“, – განაცხადა შენგელიამ.
მოკლედ, უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში,
ევროლიგის ანუ ყველაზე ელიტარული ევროპული
ლიგის მოთამაშეთა ინტერესებს, სწორედ შენგელია
დაიცავს.

რუსეთში დარჩენილ კვარაცხელიას რუსები შედგნენ
არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ ამ ზაფხულს, ქართველი გულშემატკივარი ხვიჩა კვარაცხელიას ტრანსფერს ელოდა. რუსული „რუბინის“ მარგალიტი,
ყველა პროგნოზით, ევროპის ტოპ-კლუბში უნდა გადასულიყო, მაგრამ გარიგება არ შედგა. იყო ვერსია, რომ ყაზანელებმა ქართველში ზედმეტად დიდი
ფული მოითხოვეს და ასეთი თანხა არავინ გადაიხადა, თუმცა როგორც „რუბინის“ შეფები ამტკიცებენ, კვარაცხელიას თაობაზე მათ არავინ დაკავშირებია
და ამიტომ, თანხასაც ვერ დაასახელებდნენ. ასეა თუ ისე, კვარა, მინიმუმ,
ზამთრის სატრანსფერო სეზონამდე, „რუბინში“ დარჩა და თუ აქამდე რუსი
ჟურნალისტები მისი ქებით იყვნენ დაკავებულნი, ახლა კრიტიკას არ იშურებენ.
„მთელი აგვისტოს ჩათვლით, ხვიჩა კვარაცხელია ლეონიდ სლუცკისთან
(„რუბინის“ მთავარი მწვრთნელი) სულ კამათობდა და სთხოვდა ნაკლებ დატვირთვას, რადგან შესაძლო ტრავმის ეშინოდა. მთავარმა მწვრთნელმა ამაზე
უარი უთხრა და ფეხბურთელს პირველი წუთებიდან ათამაშებდა. აგვისტოს
შუა რიცხვებში, ხვიჩა კვლავ დაშავდა – ეს არის ოფიციალური ვერსია. არაოფიციალურად კი, ფეხბურთელი ყველაფრით დაიღალა და თამაშზე უარი
თავად თქვა, რადგან ის ევროპაში გადასვლაში სრულიად დარწმუნებული
იყო“, – წერენ რუსები.
მათივე მტკიცებით, ზამთარში, ევროპაში ძვირადღირებული გარიგებები
იშვიათად ხდება. ეს ნიშნავს, რომ ხვიჩა კვარაცხელია „რუბინში“ კიდევ ერთი
სეზონი ითამაშებს, ამიტომ ახალი სეზონი ხვიჩასთვის ყველაზე რთული იქნება.
ჩვენ მხოლოდ იმას დავამატებთ, რომ კვარაცხელიამ რუსული პრემიერლიგა
რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დატოვოს და კარიერა ევროპაში, თუნდაც საშუალო დონის გუნდში გააგრძელოს.
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მაურინიომ დაამრგვალა

ბენზემა პრიმერას
ტოპ-ათეულშია

ესპანეთის ჩემპიონატის მეოთხე ტურში, მადრიდის
„რეალმა“ „სელტა“ 5:2 დაამარცხა და ორი გოლი საკუთარ ანგარიშზე „სამეფო გუნდის“ ფორვარდმა, ქარიმ
ბენზემამ ჩაიწერა. ეს მისთვის ესპანეთის პირველობაზე გატანილი 195-ე და 196-ე გოლები გამოდგა, რითაც
ფრანგი ფორვარდი, ესპანური ლიგის ყველა დროის საუკეთესო მეგოლეთა ათეულში შევიდა. რეალურად თუ
ვიმსჯელებთ, მიმდინარე სეზონში, ფრანგს მაქსიმუმ
მეცხრე ადგილზე გადანაცვლება შეუძლია, ისიც თუ
დარჩენილ შეხვედრებში 14 გოლს გაიტანს. ესპანეთის
პირველობის ყველა დროის საუკეთესო მეგოლეთა
ათეული კი ასე გამოიყურება:
1. ლიონელ მესი – 474 გოლი;
2. კრიშტიანუ რონალდუ – 311;
3. ტელმო ზარა – 251;
4. უგო სანჩესი – 234;
5. რაული – 228;
6. ალფრედო დი სტეფანო – 227;
7. სესარ როდრიგესი – 223;
8. ქუინი – 219;
9. პაჰინო – 210;
10. კარიმ ბენზემა – 196.

თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო და ხასიათებით ყველასგან გამორჩეული მწვრთნელი, ჟოზე მაურინიო იტალიურ „რომას“ უდგას სათავეში. დედაქალაქელებმა იტალიის ჩემპიონატის მორიგ ტურში „სასუოლოს“
უმასპინძლეს და გამარჯვება მსაჯის მიერ დამატებულ წუთებზე მოიპოვეს. გამარჯვების გოლი ყველაზე მეტად
სწორედ მაურინიოს გაუხარდა, მან ლამის მთელ სტადიონს შემოურბინა და ბოლო ხმაზე ყვიროდა.
„ეს, მწვრთნელის რანგში, ჩემი მეათასე მატჩი იყო და შესაბამისად, მინდოდა მრგვალი თარიღი მოგებით აღმენიშნა. ამიტომ გავგიჟდი სიხარულით და ამიტომ დავრბოდი არანორმალური ადამიანივით“, – თქვა ნამატჩევს
მაურინიომ. ათასი შეხვედრიდან, პორტუგალიელს 639 მოგებული აქვს, რაც ძალიან, ძალიან კარგი შედეგია.

ემამ ისტორია გადაწერა
ორი კვირის წინ, ბრიტანელ ჩოგბურთელს, ემა რადუკანუს არავინ იცნობდა. მსოფლიო რეიტინგის 150-ე ნომერი, ამერიკის ღია პირველობაზე საკვალიფიკაციო ბადიდან
მოხვდა და სწორედ ამ ბადეში, ქართველ მარიამ ბოლქვაძესაც აჯობა. ამჟამად, მარიამი
მსოფლიოს 167-ე ჩოგანია. ჰოდა, არაფრით გამორჩეულმა და ყველასთვის უცნობმა
ემამ ფინალამდე იარა, ფინალში კი კანადელი ლეილა ფერნანდესი მარტივად – 6:4; 6:3
დაამარცხა და თავისი პირველი დიდი მუზარადის ტურნირი მოიგო.
რადუკანუ, რუსი მარია შარაპოვას შემდეგ პირველია, ვინც დიდი მუზარადის მოგება
თინეიჯერობის ასაკში შეძლო. გარდა ამისა, ბოლო 44 წელიწადში, ის დიდი სლემის
მომგები ერთადერთი ბრიტანელი ქალია და ასევე, აქამდე სლემის მოპოვება საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ვერავინ მოახერხა. რაც შეეხება კაცების ფინალს, ყველასთვის
მოულოდნელად, ის რუსმა დანილ მედვედევმა მოიგო. ფინალში მან ნოვაკ ჯოკოვიჩი
მარტივად დაამარცხა და დიდი მუზარადის პირველი ტიტული მიითვალა. არადა, სერბს
რომ ემარჯვა, კალენდარულ სლემს შეკრავდა ანუ ერთ სეზონში, დიდი მუზარადის
ოთხივე ტურნირს მოიგებდა.

მაკგრეგორი ისევ კოკაინის სკანდალში გაეხვა
მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მოჩხუბარი, კონორ მაკგრეგორი 2018
წელს, სკანდალში მას შემდეგ გაეხვა, რაც ერთ-ერთი წვეულების დროს, უცნობ ქალბატონზე ძალადობა დააპირა. ის ქალი მაშინ ამტკიცებდა, მაკგრეგორი სანამ ჩემზე გამოიწევდა, კოკაინის დიდი დოზა მიიღოო, რასაც მოჩხუბარი კატეგორიულად უარყოფდა.
რამდენიმე დღის წინ, კონორმა სოციალურ ქსელში, თავის ოფიციალურ გვერდზე
ახალი ფოტო დადო და გულშემატკივრებთან ახალი საათით „იმარიაჟა“. „როლექსის“
ახალ ბრენდში, მაკგრეგორს 50 ათასი ევრო გადაუხდია, მაგრამ აქ მთავარი საათი კი
არა, მაგიდა აღმოჩნდა, რომელზეც თეთრი ფხვნილი კარგად ჩანს. გულშემატკივართა
აზრით, კონორი კვლავ კოკაინს ეძალება და ფოტოს გადაღების წინ, უბრალოდ, მაგიდის
გადაწმენდა დაავიწყდა. სპორტსმენს ფოტოსთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა აღნიშნული სურათი მის სოციალურ ქსელში აღარ იძებნება.
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ქართველი სახალხო მთქმელები

ადრე სახალხო მთქმელის ხელობა საქართველოს
თითქმის ყველა კუთხეში ფართოდ იყო
გავრცელებული. დღეს კი, პოეზიის ეს ჟანრი
მხოლოდ აღმოსავლეთ მთიანეთში არსებობს.
„ვერსია“ ცნობილი ქართველი სახალხო მთქმელების
ლექსებს გთავაზობთ.

ლექსო, ამოგთქომ
ლექსო, ამოგთქომ, ოხერო,
თორო იქნება ვკვდებოდე
და შენ კი, ჩემად სახსოვრად
სააქაოსა რჩებოდე,
გიმღერდენ ჩემებრ სწორები,
ფანდურის ხმაზე ჰყვებოდე,
ქვეყანა მხიარულობდეს
და მე საფლავში ვლპებოდე.
ნეტავი, ჩემო სახელო,
დიდხანამც იხსენებოდე,
ჩემო ნათქვამო სიტყვაო,
შენამც კი, გაჰქვეყნდებოდე.
შენ, ჩემო საფლავის კარო,
შენამც კი, აჰყვავდებოდე,
სახლო, არ დაიშლებოდე,
ცოლო, არ გათხოვდებოდე...…
ერთ ეგეც უნდა ვიკითხო,
ჩემ სიკვდილს ვინ იტირებსა,
ვინ ჩამააბნევს ცრემლებსა,
საქმეს ვინ გაიჭირებსა?
ამასა ვფიქრობ და გულიცა
ამასვე ანამდვილებსა.
დედის მეტს ჩემი სიკვდილი
არავის აატირებსა.
თუმც ნათესავნი, და-ძმანი
აღარ აისხმენ ღილებსა,
ცოლიც ძალიან მიტირებს,
ქვეყანას გააკვირვებსა,
ცოტა ხნის შემდეგ ისიცა
სხვისა ჭირს გაახლინებსა.
სულ ყველას დავავიწყდები,
ყველას სხვა დაათირებსა.
მე დედის გულში ვიქნები,
ძილსაც ვერ დაიძინებსა,
ვენაცვლე ძუძუს გამზრდელსა,
გულით ეგ დამიტირებსა.
დედას უყვარვართ შვილები,
დედა არ გვახსოვს შვილებსა,
იმითა გვტანჯავს გამჩენი,
სულ მუდამ გვაცოდვილებსა!

უქმად ნატარი სიცოცხლე
ფასი არ არის ჩალისა.
ერთი რამ არის საწყენი
საწუთროს სამართალისა:
რატომ არ იცის გარჩევა
მამაცისა და მხდალისა?!

იოსებ ბაიაშვილი
***
ტუქსიშვილი ვარ, ფშაველი,
ბევრ კარგი სიტყვის მთქმელია,
რაც მე სამშობლო გავიცან,
ოთხმოცდახუთი წელია.
სიბერე წამამეწია,
სიტყვებიც გამამელია,
თვალებს დააკლდა სინათლე,
დამიახლოვდა ბნელია.
ლომს მორევია სიბერე,
ჩემი რა საკვირველია?!
იოსებ ტუქსიშვილი

წუთისოფელს...

მიხა ხელაშვილი
***
წუთია წუთისოფელი,
დახამხამება თვალისა,
ამ ქვეყნად წესი არ არის
მეორედ მოსვლა მკვდარისა.
ამიტომ გვმართებს ცოცხალთა
მოხდა სიცოცხლის ვალისა.
ვერვის შეუძლავ, ვერც შესძლოს
გახსნა სამარის კარისა,
იმ ქვეყნით მეორედ მოსვლა,
მიწის დანგრევა მყარისა.
საწუთრო არის მტვირთველი
ქვეყნად ტკბილის და მწარისა,
წუწუნიც იმას ეკუთვნის,
მთაზე ყვირილიც ხარისა,
უნდა გიყვარდეს სამშობლო,
თუ ხარ ქართველის გვარისა,
არც ლხინი თავბრუს გასხამდეს,
არც გეშინოდეს შარისა.
წასულს არ უნდა გრცხვენოდეს
დატოვებულის კვალისა,

მამწყინდი გასაოხრებო,
წუთისოფელო მწარეო!
ჩემთვის აღარსად მზე ნათობს,
არც - ღამ-ღამობით მთვარეო.
დავკარგე ჯანი, თვალები,
წელშიაც მოვიხარეო,
ტკბილ ცხოვრებაზე ვფიქრობდი,
მაგრამ ვერ გავიხარეო.
მოდი, შენ ჩემო მწერელო,
ნუ მტანჯავ, ჩამიბარეო!
სიცოცხლეს სიკვდილი მიჯობს,
რაც წლები მხრებით ვთარეო,
ცხოვრებით უკმაყოფილომ
სიბერე დავიჩქარეო...
ალექსი ქეშიკაშვილი
***
რად გამაჩინე, დედაო,…
აკვანს მირწევდი რაზედა,
თუკი ვივლიდი ყოველთვის
ტანჯული ქვეყანაზედა.
ჩემი სწორები სწავლობენ,
მე კი, ცხვარს ვმწყემსავ მთაზედა,
ლოგინადა მაქვს ნაბადი,
წვიმა მესხმება თავზედა.
ჩემი ნანდობი ცრემლსა ღვრის,
რომ ათხოვებენ სხვაზედა,
მე კი, გულს ჯავრი მაწვება
და ცხვარსა ვტოვებ მთაზედა.
ჩამოვალ და მოგიტაცებ,
თუნდ მტერი დამხვდეს გზაზედა,
გავუშლი ჩემსა ნაბადსა,
როცა ავიყვან მთაზედა.
ზვავის წყლით ხელ-პირს დაიბანს,
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ცრემლსაც შეიშრობს თვალზედა,
ლაღად გაივლის ყოველდღე
ამ აყვავებულ მთაზედა.
შურთხის სიმღერა დაგვლოცავს
ორთავ თენების ხანზედა,
ჩვენც ბედნიერნი ვიქნებით
ამ ლამაზ ქვეყანაზედა.

ანდრო არაბული
***
ორმოცდამერვედ შემოსვლას სამ თვეში ვრჩები
მზისასა,
თუ მკითხავთ, მეც მოგიყვებით ამბავსა მგზავრობისასა,
ცოდვებით დამძიმებული დავმგზავრებივარ მიწასა,
საგზლად სამასი გრამ პურით დავმსგავსებივარ
ხიწვასა.
წილად ზოგს ფეხზე დგომა გვხვდა, ზოგი სკამსა ზის
ხისასა,
ზოგი კი, ეპოტინება კიდეს რბილ სავარძლისასა.
ჩამოჯე, ჩამოისვენე, არავინ მეტყვის იმასა,
ვაი, ასეთსა მგზავრობას და ნამუსს ზოგ-ზოგისასა.
მოხვეჭას დახარბებული ძმისწული ახრჩობს ბიძასა,
ფეხი ხომ არ აექცევა მრუშობასა და სიძვასა,
ვინც ერთ-ორ კაპიკს იშოვის, უსუფთავებენ ქისასა,
ქურდობენ, სახლებს სტეხავენ ნაგებსა ქვიტკირისასა.
სამართალს ვერსად იპოვი, დაჰკარგე, - ეძებ ვისასა?
კანონი არა კანონობს, არც შიშსა გრძნობენ ხვთისასა,
ორმოცდამეცხრე შემოვლას ვგეგმავ ორ იანვრისასა,
დანარჩენს მერე მოვყვები ფათერაკებსა გზისასა.
არჩილ ყაჩმაზაშვილი

ფშაური
რა წყეული ხარ, სასმელო,
გამისხვარიგე გუნება,
არ ვიცი, რაღა უნდა ვქნა,
თავსღა დავიწყე ბრუნება,
შენამც აგკვეთენ ფშავლები,
შენამც მოგასპობს ბუნება,
შენგანა ხდება ხალხშია
აურ-ზაური, მდურება,
წაღმე ნაკეთებ საქმისა
უკუღმე შამობრუნება,
არაყის მყვარებელ კაცსა
შავ მიწამც დაეხურება.

გიორგი დარძული
***
ნეტავი, როგორ ამოვსდო
ამ ჩემ გულს ბორკილ-სადავე,
ან ლექსით დამაშრობინა
ბოროტებისა სათავე.
აუჰ, რამდენი ყოფილა,
ვყლაპავ და ვერ გავათავე.
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ვირუსს ნიღაბი
ანეიტრალებს

ავტობუსის ბილეთს ბუქნებით იყიდით

მექსიკის ეროვნული უნივერსიტეტის მკვლევარებმა
განაცხადეს, რომ კორონავირუსის გამანეიტრალებელი პირბადე შექმნეს. როგორც „როიტერი“ იუწყება,
სამშრიან ნიღაბს ვერცხლისა და სპილენძის ნანოფენებით, SakCu უწოდეს, რაც მაიას ენაზე, ამ მეტალების სახელებს ნიშნავს. პირბადის შესამოწმებლად,
სწავლულებმა ვირუსის შემცველი წვეთები აიღეს და
ის ვერცხლისა და სპილენძის ფირფიტაზე მოათავსეს.
მაღალი კონცენტრაციისას, რვა საათის შემდეგ, კორონავირუსი ნიღბიდან 80%-ით ქრებოდა, ხოლო თუ
ნაკლები დატვირთვა იყო, ორი საათის შემდეგ, მასზე
ვირუსი საერთოდ აღარ იძებნებოდა. ვერცხლისა და
სპილენძის ნანოფენასთან კონტაქტისას, ვირუსის
მემბრანა სკდება და აზიანებს რიბონუკლეინმჟავას.
ასე რომ, ამ პირბადის არასათანადოდ უტილიზების
შემთხვევაშიც კი, ის დაინფიცირებული არ იქნება,
როგორც სხვა გადაგდებული პირბადეები. ამ მომენტისთვის, უნივერსიტეტს ყოველდღიურად, მხოლოდ
200 ასეთი პირბადის დამზადება შეუძლია. მის მასობრივ წარმოებაზე კი ჯერ საუბარი ნაადრევია.

რუმინეთის ქალაქ კლუჟ-ნაპოკას ავტოსადგურზე ახალი მოწყობილობა დადგეს, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას ეწევა. მისი საშუალებით, ავტობუსით მგზავრობის საფასურის გადახდა არა ფულით,
არამედ, ბუქნებითაა შესაძლებელი. ქალაქში სამგზავრო ბილეთი 50 ცენტი ღირს. ფულის დაზოგვის მიზნით,
ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიუახლოვდეს აპარატს და კამერის წინ, 2 წუთში, 20 ბუქნი გააკეთოს. დღეში
ავტომატის რამდენჯერმე გამოყენებაზე არანაირი ლიმიტი არ მოქმედებს. ბილეთის საფასურის გადახდის
ასეთი მეთოდი 2020 წელს, „ევროპის სპორტის კვირეულის“ ფარგლებში გამოსცადეს. მაშინ, ოთხი თვის განმავლობაში, ადგილობრივებმა და ქალაქის სტუმრებმა 55 ათასზე მეტი უფასო ბილეთი აიღეს.

მუზეუმი სტრესის წინააღმდეგ

კიბოს ვაქცინის
კლინიკურ ცდებს იწყებენ

მკვლევართა გუნდი,
რომელმაც ოქსფორდში,
კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა შექმნა,
ამჯერად სიმსივნის საწინააღმდეგო ვაქცინის
კლინიკურ ცდებს იწყებს.
ლაბორატორიული ცდებისას, "კიბოს ვაქცინამ"
მღრღნელებში სიმსივნის შემცირება შეძლო.
Mმეტიც, სხვა სახის თერაპიებთან ერთად, მან ცხოველების სიცოცხლისუნარიანობაც კი გააუმჯობესა. კლინიკურ ცდებში
80 პაციენტი მიიღებს მონაწილეობას, რომელთაც
ფილტვის მსხვილუჯრედოვანი სიმსივნე აქვთ.
ოქსფორდელი სწავლულები აცხადებენ, რომ მათ
ტექნოლოგიას რევოლუციის მოხდენა შეუძლია
სხვადასხვა სახის სიმსივნეების მკურნალობაში. ეს
იგივე „ვირუსული ვექტორის“ ტექნოლოგიაა, რაც
Oxford-AstraZeneca-ს ვაქცინას უდევს საფუძვლად.
მარტივად რომ ვთქვათ, უსაფრთხო ვირუსი ადამიანის
უჯრედებში გენეტიკური მასალის ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენება.

16

ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში, ბრუგმანის საავადმყოფოს ექიმები იმ პაციენტებს, რომელთაც კორონავირუსი გადაიტანეს და რეაბილიტაციის პროცესს გადიან, ხუთი მუზეუმის უფასოდ მონახულების რეცეპტს
უწერენ. მიაჩნიათ, რომ ამგვარად, ადამიანები სტრესისგან გათავისუფლდებიან და მათი ფსიქიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება. პროგრამის ინიციატორია ქალაქის საბჭოს წევრი, დელფინ ხუბა, რომელმაც ეს იდეა
კანადურ კვებეკში განხორციელებული ანალოგიური პროგრამიდან გადმოიღო. კანადელი ექიმები პაციენტებს
წელიწადში 50-მდე კულტურული გასვლის რეკომენდაციას აძლევენ. ჯერჯერობით, ბელგიელებს უფასოდ
მხოლოდ ხუთი მუზეუმის მონახულება შესთავაზეს, რომელთა შორისაა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი,
მოდის მუზეუმი და კანალიზაციის მუზეუმიც კი. პროექტის შედეგები მომავალ წელს გამოქვეყნდება. თუ მკურნალობის ამგვარი მეთოდი პაციენტებს სტრესის სიმპტომებს შეუმსუბუქებს, პროექტს გააგრძელებენ და მასში
უფრო მეტ მუზეუმს ჩართავენ.
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ტერორიზმში ბრალდებულს
კლასიკის კითხვა მიუსაჯეს

ნისლიან ალბიონზე, ლესტერის უნივერსიტეტის ყოფილი სტუდენტი, 21 წლის ბენ ჯონი ქალაქ ლინკოლნიდან,
სასამართლომ დამნაშავედ სცნო. მას ორწლიანი პირობითი სასჯელი და კლასიკური ლიტერატურის კითხვა
მიუსაჯეს. ბენი, დაახლოებით, 70 ათას მასალას ინახავდა „თეთრკანიანთა ბატონობაზე“ და ინსტრუქციას
ბომბების დამზადებაზე. ახალგაზრდა მამაკაცმა სამართალდამცავების ყურადღება სამი წლის წინ მიიპყრო,
როდესაც გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც გეები, მიგრანტები და ლიბერალები გალანძღა. მანვე განაცხადა,
რომ ლინკოლნშირის იატაკქვეშა ფაშისტურ ორგანიზაციაში იყო გაწევრიანებული. გასულ წელს, თვითნაკეთი
იარაღისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების დასამზადებელი ინსტრუქციების შენახვისთვის ჯონი დააკავეს და
გამოსასწორებელ სახელმწიფო პროგრამაში ჩასვეს, თუმცა ის კვლავ ინახავდა მასალებს თეთრი რასის აღმატებულობაზე. ამჯერად, ბენი ტერაქტის მოწყობისთვის საჭირო ინფორმაციის შენახვისთვის დააპატიმრეს. მას 15
წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ დანაშაული „მოზარდის სულელური
აქტი“ იყო, ამიტომ დამნაშავეს ჩარლზ დიკენსისა და ჯეინ ოსტინის წიგნების კითხვა მიუსაჯა. ბენ ჯონი იანვარში უნდა გამოცხადდეს სასამართლოში და წაკითხული წიგნების შინაარსი მოსამართლეებს უნდა მოუყვეს.

კორონავირუსი ორგანიზმს
სწრაფად აბერებს

ასეთ დასკვნებს აკეთებენ ამერიკელი მედიკოსები,
რომელთაც ინფექციაგადატანილი 89 ათასი ადამიანი
გამოიკვლიეს და მათი მონაცემები შეადარეს საკონტროლო ჯგუფს, რომელშიც 1.6 მილიონი ადამიანი
შედიოდა. კერძოდ, სპეციალისტებმა აღმოაჩინეს,
რომ ერთი წლის განმავლობაში, ვირუსგადატანილ
ადამიანებში, თირკმელების ფუნქციის 1% იკარგება.
საუბარია 30-40 წლის პაციენტებზე ანუ თეორიულად
ჯანმრთელ და ძალებით აღსავსე ადამიანებზე. თუკი
ადამიანმა კორონავირუსის მძიმე ფორმა გადაიტანა,
ეს თირკმელების შეუქცევად ან ქრონიკულ დაზიანებას
იწვევს - აცხადებენ სწავლულები. იმ შემთხვევაში, თუ
ეს ორგანო 30%-ით კარგავს ფუნქციას, მაშინ 30 წლით
დაბერებას უდრის - ასეთია მკვლევარების ვერდიქტი.

მიქელანჯელოს სიმაღლე
ფეხსაცმლით დაადგინეს

იტალიელმა სწავლულებმა აღორძინების ხანის დიდი
ხელოვანის, მიქელანჯელო ბუონაროტის სიმაღლე
დაადგინეს. ამისთვის მათ ლეგენდარული შემოქმედის
სახლში აღმოჩენილი ფეხსაცმელი შეისწავლეს, რომელიც ახლა ფლორენციაში, „კაზა ბუონაროტიში“ ინახება. ანალიზებმა აჩვენა, რომ მიქელანჯელოს სიმაღლე
160 სანტიმეტრს შეადგენდა. დღეს ეს ზრდასრული
ევროპელისთვის შედარებით დაბალი მაჩვენებელია,
მაგრამ იმ დროს, როდესაც სახელგანთქმული ოსტატი
ცხოვრობდა, ასეთი სიმაღლე ნორმად ითვლებოდა. ეს
შედეგი ემთხვევა ჯორჯო ვაზარის მიერ აღწერილ მხატვრის გარეგნობას - მისი მონაცემებით, ბუონაროტი
საშუალო სიმაღლის იყო და განიერი მხრები ჰქონდა.

ქალის თეთრეულის სერიული ქურდი დააკავეს

იაპონიაში, ქალის თეთრეულის სერიული ქურდი დააკავეს. ეს 56 წლის მამაკაცია ქალაქ ბეპუდან. აღმოჩნდა,
რომ ის რეგულარულად იპარავდა ქვედა საცვლებს ქალაქის სამრეცხაოებიდან. ქურდობის შესახებ სამართალდამცველებმა 21 წლის სტუდენტის საჩივრიდან შეიტყვეს. გოგონამ პოლიციას განუცხადა, რომ სამრეცხაოდან უკვე 6 კომპლექტი თეთრეული დაკარგა. სამართალდამცავები ტეცუო ურატას კვალზე გავიდნენ - მის
სახლში 730 ცალი თეთრეული აღმოაჩინეს: ტრუსები, ბიუსტჰალტერები და საღამურები. დამნაშავემ აღიარა,
რომ უკვე წლებია, ამ საქმითაა დაკავებული. სხვათა შორის, ამავე ოიტას პრეფექტურაში, 2019 წელს, პოლიციამ
დააკავა 40 წლის მამაკაცი, რომელმაც სამრეცხაოებიდან 1100 ცალი საცვალი მოიპარა.
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დიეტური გაზიანი სასმელი ყველაზე მავნეა

ამერიკელმა კარდიოლოგებმა ადამიანის სხეულისთვის ყველაზე მავნე საკვები პროდუქტი გამოავლინეს
- ეს დიეტური გაზიანი სასმელია. ამ პროდუქტმა, რომელიც შაქრის შემცვლელებს შეიცავს, ამერიკის გულის
ასოციაციის ექიმების ყურადღება მიიპყრო. ისინი ამბობენ, რომ აუცილებელია ამ სასმელის სრული ამოღება
კვების რაციონიდან, რადგან დიეტური გაზიანი სასმელი საკმაოდ ზრდის ინსულტისა და ჭკუასუსტობის განვითარების რისკებს. კარდიოლოგების თქმით, დღის განმავლობაში, ამ "უშაქრო" სასმელის თუნდაც ერთი
ქილის დალევით, ადამიანი სამჯერ - ინსულტის და 2.9-ჯერ - გონებასუსტობის განვითარების რისკებს ზრდის.
ცნობილია, რომ დიეტურ სასმელებში, შაქრის ნაცვლად, ხელოვნურ დამატკბობლებს, მაგალითად, ასპარტამს
იყენებენ. ადამიანის სხეულში ეს ნაერთი იშლება ფენილალანინილად, ასპარტამის მჟავად და მეთანოლად,
რომლებიც ტოქსიკურია ორგანიზმისთვის. გარდა ამისა, შესაძლოა, ასოარტამი დაგროვდეს თავის ტვინში
და ნეირონების ანომალიური აქტიურობა გამოიწვიოს.

მარტოობას გენეტიკა განსაზღვრავს

უკვდავი ცხოველი
აღმოაჩინეს

ამერიკელი ბიოლოგების ჯგუფმა აღმოაჩინა ცხოველი, რომელსაც მუდმივად ცხოვრება შეუძლია. ეს
უკვდავი არსება მედუზა Turritopsis nutricula-ა. ის
ტროპიკული ზღვების ფსკერზე ბინადრობს და ძალიან
მცირე, დაახლოებით, 3-5 მილიმეტრის ზომისაა. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ მედუზამ საკუთარი
თავის გაახალგაზრდავება ისწავლა. როცა მისი ორგანიზმი ზრდასრულ მდგომარეობას აღწევს, ის არ კვდება,
ფსკერზე ეშვება და ქიტინის (ორგანული ნივთიერება,
რომლისგანაც შედგება კანი ანუ გარეთა საფარველი)
ქერქით იფარება, რის შემდეგაც, ის პოლიპად იქცევა.
ქიტინის ქვეშ, მედუზას ყველა უჯრედი სრულად ახლდება და ორგანიზმი ზრდასრულიდან კვლავ საწყის
მდგომარეობაში გადადის. ამის შემდეგ, გაახალგაზრდავებული მედუზა ქიტინის საფარიდან გამოდის და
ცხოვრების ციკლს აგრძელებს დაბერებამდე, მერე კი
კვლავ განახლების პროცესი იწყება. მოკლედ, შესაძლოა, ასე უსასრულოდ გაგრძელდეს. ამჟამად, მეცნიერები ამ ფენომენის კვლევას აგრძელებენ.

პარკებს ყვავები
დაალაგებენ

მარტოსულობას, რომელსაც ადამიანი განიცდის და ის, თუ რამდენად ხშირად სურს ურთიერთობა, ნაწილობრივ, მისი გენეტიკური კოდი განსაზღვრავს. ამის შესახებ კემბრიჯის უნივერსიტეტის სწავლულებმა განაცხადეს, რომელთაც შესაბამისი კვლევები ჩაატარეს. კვლევებისას, რომელიც 487 647 ადამიანის გამოკითხვას
ეყრდნობოდა, მეცნიერებმა გენების 15 უბანი გამოყვეს, რომლებიც მარტოობას უკავშირდებიან. მკვლევარების
განცხადებით, ხშირად ვფიქრობთ, რომ მარტოსულობა განპირობებულია გარემოთი და ცხოვრებისეული გამოცდილებით, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 4-5%-ით, ეს გენების ბრალია.
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საფრანგეთში, თემატურ პარკ პიუ-დე-ფუში, ფრთოსანი დამლაგებლები გამოჩნდნენ. ექვს ყვავს ნაგვისა და
სიგარეტის ნამწვავების აკრეფა ასწავლეს. პარკის პრეზიდენტის თქმით, მათი მიზანი მხოლოდ სისუფთავის
დაცვა არ არის, რადგან დამთვალიერებლები ხშირად
თავად ასუფთავებენ იქაურობას. მათ სურთ აჩვენონ,
რომ გარემოზე ზრუნვა თავად ბუნებამაც შეიძლება
ასწავლოთ. ახალ „სამსახურს“ პირველები ჭილყვავები
დაიწყებენ, რომლებიც ფართოდ არიან გავრცელებულნი ევროპაში და საზრიანობითაც გამოირჩევიან. ამ
ფრინველებს უყვართ ადამიანებთან ურთიერთობა.
აღსანიშნავია, რომ მსგავსი „ფრთოსანი დამლაგებლები“ პირველად ამსტერდამში გამოსცადეს.

daijesti

ჰაერს ავტობუსი წმენდს?!

დიდი ბრიტანეთის სამხრეთით, ქალაქ საუთჰემპტონში, ხაზზე ახალი ავტობუსი გაუშვეს, რომელიც მოძრაობისას ჰაერს წმენდს. ამ სიახლის ავტორების თქმით, მანქანის სახურავზე ბარიერული ფილტრია დამონტაჟებული,
რომელიც მანქანის მოძრაობისას, ჰაერს 10 მეტრის სიმაღლეზე ასუფთავებს. ჯერჯერობით, ასეთი ავტობუსი
მხოლოდ საუთჰემპტონში დადის, რადგან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ნისლიან ალბიონზე, ამ ქალაქის ჰაერი ყველაზე მეტადაა დაბინძურებული. სატესტო რეჟიმის დასრულების შემდეგ, ბრიტანელი
ავტოინჟინრები აპირებენ, ჰაერგამწმენდი ავტობუსი ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც აამოქმედონ.

უსინათლოებს
„ვიაგრა“ დაეხმარება

უსინათლობის სამკურნალოდ შეიძლება „ვიაგრა“
გამოვიყენოთ - ასეთ დასკვნამდე ამერიკელი ოფთალმოლოგები მივიდნენ, კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან. მედიკოსები აღნიშნავენ, რომ ასაკში მხედველობის გაუარესების ძირითადი მიზეზი მაკულარული
დეგენერაციაა - ბადურას დაზიანება, რასაც სისხლის
მიწოდების გაუარესება იწვევს. „ვიაგრას“ კი, როგორც სწავლულებმა გაარკვიეს, სისხლის მიმოქცევის
გაუმჯობესება შეუძლია. ამ ჰიპოთეზის დასამტკიცებლად, მკვლევარებმა ექსპერიმენტი ჩაატარეს.
ორი წლის განმავლობაში, ხუთი მოხუცი მოხალისე,
დღეში თითო აბ ამ პრეპარატს იღებდა. შედეგად, ორ
მათგანს მხედველობა საგრძნობლად გაუუმჯობესდა,
დანარჩენებს კი დეგენერაციის პროცესი შეუჩერდათ.

მცივანები დიდხანს
ცოცხლობენ

ფერმერებმა მარიხუანას მოყვანა დაიწყეს

ტრადიციულ ხორბალზე ფასების ვარდნამ, მარცვლეულის მსხვილი კომპანიების რიცხვის ზრდამ და გვალვამ
იტალიელი ფერმერები იძულებული გახადა, მარიხუანას მოყვანა დაეწყოთ. აპენინებზე, ამ მცენარის მოყვანა
2016 წლიდან ნებადართულია. ადგილობრივი პრესის ცნობით, როცა ფერმერებმა გააანალიზეს, რომ საკუთარ
მინდვრებზე კანაფის მოყვანა უპრობლემოდ შეეძლოთ, ბევრი მათგანი შემოსავლის ამ წყაროზე გადავიდა კანაფზე მოთხოვნა ყოველთვის იქნება, შემოსავლები, როგორც მერე აღმოჩნდა, 10-ჯერ მაინც გაიზარდა,
თანაც ამგვარი მოქმედება მიწას საშუალებას აძლევს, წვიმების მოლოდინში არ გამოიფიტოს.
„ორი წლის განმავლობაში, მარიხუანას მინდვრების რაოდენობა ქვეყანაში ოთხჯერ გაიზარდა. მან ჩვენი
ბიზნესი გადაარჩინა“, - ამბობენ კმაყოფილი ფერმერები. ცნობილია, რომ კანაფს თბილი კლიმატი და „დიდი
რაოდენობით“ მზე სჭირდება. გარდა ამისა, გაიზარდა არანარკოტიკული კანაფის მოყვანაც - მას ქსოვილის,
ზეთის მაკარონისა და ფქვილის წარმოებისთვის იყენებენ.
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ამერიკელი სწავლულები ამტკიცებენ, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც გამუდმებით სცივათ, უფრო
დიდხანს ცოცხლობენ. სხეულის ტემპერატურა რომ
სიცოცხლის ხანგრძლივობას უკავშირდება, ეს ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გამოარკვიეს.
ჰორმონალური ცვლილება ორგანიზმში იწვევს იმას,
რომ ადამიანი მუდმივად იყინება. ეს, რასაკვირველია,
დიდ დისკომფორტს ქმნის, მაგრამ ისიც გაირკვა, რომ
ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ყოფილა. ჰორმონალური ცვლილებების გამო, ორგანიზმში ნელდება
მეტაბოლიზმის პროცესი, რაც ენერგიისა და სითბოს
შენარჩუნების საშუალებას იძლევა. სწავლულები
აპირებენ, ორგანიზმის ამ პრინციპით მუშაობის გათვალისწინებით, სიცოცხლის გასახანგრძლივებელი
პრეპარატები შექმნან.
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შიზოფრენიას ძვლის ტვინის
გადანერგვით უშველეს

იაპონელებმა ახალი
დელიკატესი მოიგონეს

ამომავალი მზის ქვეყანაში, ბევრ ზეთში შემწვარი ნეკერჩხლის ფოთლები ახალი კულინარიული მოდაა. მისი
დაგემოვნება მსურველებს ქალაქ ოსაკაში შეუძლიათ.
კერძს "მომიძი" უწოდეს - ნეკერჩხლის ადგილობრივი
სახეობის მიხედვით. პირის ახალი ჩასატკბარუნებლის
მოსამზადებლად საჭიროა, ერთი წლის განმავლობაში,
მარილიან წყალში გამოყვანილი ფოთლები და ტკბილი
ცომი. მათ ნარევს ბევრ ზეთში, 20 წუთის განმავლობაში
წვავენ. მზა კერძს კი, როგორც ცხელს, ასევე, ცივსაც
სიამოვნებით მიირთმევენ. მომიძის ნეკერჩხალი ოსაკას
სიმბოლოდ ითვლება, ამ ხის გამოსახულება ქალაქის
საკანალიზაციო ჭების თავსახურებსაც კი ამშვენებს.

ადრე ადგომა მავნებელია
იაპონელმა ფსიქიატრებმა შიზოფრენიით დაავადებული პაციენტი ძვლის ტვინის გადანერგვით განკურნეს.
ამ წარმოუდგენელ შემთხვევაზე, გამოცემა Frontiers in Psychiatry-მ დაწერა. პაციენტს ჰალუცინაციები 24
წლის ასაკში დაეწყო. მას ეჩვენებოდა, რომ აზრები თავიდან უფრინდებოდა და მათი დანახვა სხვა ადამიანებს
შეეძლოთ. ამის გარდა, სხვა აკვიატებების გამოც, ის ნერვიული და გაღიზიანებული გახდა, ძილიც დაკარგა,
ხოლო ერთი წლის შემდეგ, მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. მორიგი გამოკვლევისას, ავადმყოფს ლეიკოზიც
დაუდგინდა. სიციცხლის გადასარჩენად, ძვლის ტვინის გადანერგვა იყო აუცილებელი. საბედნიეროდ, დონორი
მოიძებნა და ტრანსპლანტაციამაც წარმატებით ჩაიარა. გასაოცარი კი ის იყო, რომ ამ რთული ოპერაციის შემდეგ, პაციენტი შიზოფრენიისგანაც განიკურნა. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ძვლის ტვინის გადანერგვა
იმუნური სისტემის რეგენერაციას უწყობს ხელს. ქიმიოთერაპია ანადგურებს ძველ ლიმფოციტებს, ახალი კი
უკვე დონორულ ორგანოში ფორმირდება. სხვათა შორის, საპირისპირო შემთხვევაც არსებობს - ნიდერლანდებში, ლეიკემიის მქონე პაციენტს გადაუნერგეს ძვლის ტვინი, დონორი მისი ძმა იყო, რომელსაც შიზოფრენია
სჭირდა. პაციენტი სიმსივნისგან განიკურნა, მაგრამ ძმის მსგავსად, მასაც შიზოფრენია განუვითარდა.

ხორცს ბუმბულისგან იღებენ

სან-ფრანცისკოში მდებარე კვების
პროდუქტების კომპანიამ - Just, ქათმის
ბუმბულიდან აღებული უჯრედებიდან
ხორცის მიღების მეთოდი შეიმუშავა.
ხორცის წარმოების ასეთი მეთოდი წერტილს
დაუსვამს წარმოებისთვის ცხოველებისა
და ფრინველების ყოლას და გარემოს მისი
ზემოქმედებისგან დაიცავს - მიაჩნიათ იდეის
ავტორებს. სპეციალისტები აღნიშნავენ,
რომ უჯრედებს ქათმის ბუმბულიდან იღებენ
და ცილის საშუალებით, მცირე ზომის
ბიორეაქტორში ათავსებენ. მაგალითად,
ქათმის ჩხირების მოსამზადებლად საჭირო
ხორცის მისაღებად, დაახლოებით, ორი
კვირა იქნება საჭირო. ჯერჯერობით, ასეთი
პროდუქტი არსად იყიდება, თუმცა კომპანიის
ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ
უკვე წლის ბოლოს, რეაქტორში გამოყვანილ
ხორცს სან-ფრანცისკოს ზოგიერთ
რესტორანს მიაწვდიან.

damfuZnebeli da mTavari redaqtori
maia furcelaZe (599) 62-88-77
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lursmanaSvili
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– giorgi
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rusudan
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merab beriZe.
stilisti: nino ebanoiZe
e-mail: versiaprinti@yahoo.com 		
www.versia.ge
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tel: +995 32 294 23 99
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იაპონელმა მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ადამიანებს, რომლებიც დილით ადრე იღვიძებენ, უფრო მმტად
უვითარდებათ გულის დაავადებები, ვიდრე მათ, რომლებიც უფრო მეტხანს ნებივრობენ საწოლში. კიოტოს
უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ეს დასკვნები მას
შემდეგ გააკეთეს, რაც ექსპერიმენტებით გაარკვიეს,
რომ ადრე გაღვიძება და ადამიანის გულსისხლძარღვთა სისტემა ურთიერთდამოკიდებულებაშია. სპეციალისტების კვლევებში 23-დან 90 წლამდე ასაკის,
4 ათასამდე მოხალისე მონაწილეობდა. ადამიანები,
რომლებიც დილით ადრე იღვიძებენ, რათა სამსახურებში წავიდნენ ან ივარჯიშონ, გულის დაავადებების
განვითარების რისკქვეშ იმყოფებიან. მათ ადვილად
ემართებათ ინფარქტი და ჰიპერტონია. მედიკოსები
ასეთ ხალხს ურჩევენ, სტრესის მოსახსნელად, დასაძინებლად ადრე დაწვნენ. მკვლევარები აცხადებენ, რომ
ქრონიკული გამოუძინებლობა ზრდის დატვირთვას
გულზე და ამის გამო, ისეთი დაავადებების განვითარების რისკი იზრდება, რამაც შესაძლოა, ლეტალური
შედეგიც კი მოიტანოს.

daculia saavtoro uflebebi.
redaqciaSi Semosuli
masalebi ukan ar brundeba.
statiaSi moyvanil faqtebsa
da informaciis sizusteze
pasuxs agebs avtori. pretenziis
SemTxvevaSi dagvikavSirdiT
14 dRis ganmavlobaSi.

