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რატომ არის საქართველოსთვის საშიში რუსეთის 
მიერ უკრაინის სამხედრო ინტერვენცია

„თუ პუტინმა უკრაინაში პროგრამა მაქსიმუმი განახორციელა, 
საქართველოს ბედი კოშმარულად გადაწყდება“

არსებობს თუ არა „ინტერ რაოსთან“ 
საიდუმლო ხელშეკრულება 

ჰაერში გამოკიდებული 80 მილიონი 
დოლარი და სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო 

სასამართლოს გადაწყვეტილების 
სკანდალური დეტალები

ლადო კახაძე: „ნაცმოძრაობა“ 
ახლადდაბადებულ 

პარტიებს მუსრს ავლებს“
„თუ ადამიანს 

უნდა თავის 
მოკვლა, აქვს 

არჩევანის 
უფლება“

„ჩაიხადა, ჩაჯდა“ ანუ როგორ 
აწამებდნენ „ნაცების“ დროს პატიმრებს 

სასამართლოში გადაყვანისას

რატომ გააპროტესტა სააკაშვილმა 
პროცესის გვიან დაწყება 
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პოლიციამ ქობულეთში მომხდარი მკვლელობის ფაქტი 
ცხელ კვალზე გახსნა – დაკავებულია ერთი პირი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის 
დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს თანა-
მშრომლებმა, ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიუ-
ლ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, 
1999 წელს დაბადებული, წარსულში ნასამართლევი ჯ.ც. 
განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს.

დანაშაული 7– დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქალაქ 
ქობულეთში, ურთიერთშელაპარაკებისას, ნაცნობს 
– 1990 წელს დაბადებულ ი.ი.-ს, გულმკერდის არეში 

დანის გამოყენებით, სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი 
საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა.

პოლიციამ ჯ.ც. ცხელ კვალზე დააკავა. სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი – დანა ნი-
ვთმტკიცების სახით ამოიღეს.

განზრახ მკვლელობის ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით 
მიმდინარეობს.

ვახტანგ გომელაურმა საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის 
ხელმძღვანელთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა

შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ვახტანგ გომელაურმა, 
გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა საქართვე-
ლოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელთან, 
როზარია პუგლისთან, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხუ-
თწლიან მოღვაწეობას ასრულებს.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ნატოს სამეკავშირეო 
ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე, პირიტ პიკერი და 
ახალდანიშნული სამხედრო მეკავშირე ოფიცერი, რუშენ 
აბიდინოღლუ.

ვახტანგ გომელაურმა როზარია პუგლისს საქართვე-
ლოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭე-
რისთვის, ასევე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში შეტანილი წვლილისთვის 
მადლობა გადაუხადა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა.

იმერეთის პოლიციამ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვა-გასაღების 
ბრალდებით დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის 
დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედე-
გად, თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, 1996 წელს დაბადებული უ.ბ., მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 
დააკავეს. მას ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვასა 
და გასაღებაში ედება. დანაშაული 5-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე განახორციელეს ბრალდებულისგან ნარკო-
ტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა, რა 
დროსაც დაფიქსირდა, რომ უ.ბ.-მ სხვადასხვა დროს მოქალაქეებზე უკანონოდ გაასაღა განსაკუთრებით დიდი 
ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები – „მდმა“ და „ჰეროინი“.

პოლიციამ ბათუმში, ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად, ნი-
ვთმტკიცების სახით ამოიღო 3 შეკვრად დაფასოებული და სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული 
საშუალება „მეტამფეტამინი“.

განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა-შენახვისა და გასაღების 
ფაქტებზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის პირველი და მე-4 ნაწილებით, 
ასევე, მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს.

პოლიციამ „აიპლუსის“ გაქურდვის ფაქტი 
გახსნა – დაკავებულია ერთი პირი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის 
დეპარტამენტის ვაკე– საბურთალოს მთავარი სამმა-
რთველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატი-
ული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 2000 
წელს დაბადებული, წარსულში ნასამართლევი მ.მ., მა-
ღაზია „აიპლუსის“ გაქურდვის ბრალდებით თბილისში 
დააკავეს, ხოლო 2000 წელს დაბადებული თ.რ. ამავე 
დანაშაულშია მხილებული.

დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 1 დეკემბერს, მ.მ.-მ და თ.რ.-მ, სპეციალური ხელსაწყოს მე-
შვეობით, დააზიანეს ტექნიკის მაღაზია „აიპლუსის“ შესასვლელი, უკანონოდ შეაღწიეს სავაჭრო ობიექტში და 
მართლსაწინააღმდრგოდ დაეუფლნენ, დაახლოებით, 17 000 ლარის ღირებულების მობილურ ტელეფონებს.

ჩატარებული ოპერატიული და საგამძიებო ღონისძიებების შედეგად, სამართალდამცველებმა მ.მ., მომხდა-
რიდან მალევე, ცხელ კვალზე, თბილისში დააკავეს. დანაშაულში მხილებული მეორე პირის – თ.რ.-ის მიმართ 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების მიზნით, გრძელდება საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები.

პოლიციამ ნაქურდალი ნივთები და დანაშაულის იარაღი ნივთმტკიცებად ამოიღო.
ქურდობის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნ-

ქტებით და მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 
პოლიციელთა მიმართ 

წინააღმდეგობის ბრალდებით 
სამი პირი დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის 
დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპე-
რატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 
29 ნოემბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
მიმდებარე ტერიტორიაზე, პოლიციელთა ფიზიკური 
წინააღმდეგობისა და ძალადობის ბრალდებით, სამი 
პირი: 1966 წელს დაბადებული ე.ს., 1963 წელს დაბადე-
ბული ლ.ს. და 1972 წელს დაბადებული ს.გ. დააკავეს.

ამავე დღეს, პოლიციელის მიმართ წინააღმდეგობის 
გაწევისა და ძალადობის განხორციელების ბრალდე-
ბით, დაკავებულია 1974 წელს დაბადებული ბ.თ.

დანაშაული 2-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 29 
ნოემბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან 
მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე, ბრალდებულები არ 
დაემორჩილნენ პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნას 
– დაცვის ჯიხურიდან ჩამოსულიყვნენ და პროტესტი 
უსაფრთხო ადგილზე გაეგრძელებინათ. ბრალდებული 
ბ.თ. საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს თავს და-
ესხა, წააქცია ჯიხურის სახურავზე და სიტყვიერი და 
ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა.

ბ.თ.-სთან ერთად, დაცვის ჯიხურზე მყოფი მეორე 
ბრალდებული – ე.ს., განსაკუთრებულ დავალებათა 
დეპარტამენტის თანამშრომელს, სიმაღლიდან გა-
დაგდების მიზნით, ფიზიკურად დაუპირისპირდა, 
მოგვიანებით კი, აქციის სხვა მონაწილეებთან ერთად, 
განაგრძო საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, რა 
დროსაც პოლიციამ დააკავა.

ამავე ბრალდებით დაკავებულმა ლ.ს.-მ და ს.გ.-მ, 
აქციის მსვლელობისას, დაარღვიეს საზოგადოებრივი 
წესრიგი, პოლიციელებს აყენებდნენ შეურაცხყოფას 
და სამართალდამცველების კანონიერ მოთხოვნას არ 
ემორჩილებოდნენ. მათ ასევე წინააღმდეგობა გაუწიეს 
და ფიზიკურად იძალადეს თბილისის პოლიციისა და 
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომ-
ლებზე.

კანონდარღვევის ფაქტების ამსახველი მასალების 
შესწავლისა და ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიე-
ბების შედეგად, 1 დეკემბერს, ე.ს. და ლ.ს. პოლიციელის 
მიმართ წინააღმდეგობისა და ძალადობის ბრალდებით 
იქნენ დაკავებულნი, ხოლო ს.გ., სამართალდამცველებ-
მა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, ახალციხე-
ში დააკავეს.

გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კო-
დექსის 353-ე მუხლის და 353-ე პრიმა მუხლის პირველი 
ნაწილებით მიმდინარეობს.
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ბოლო დროს შემაშფოთებელი ცნობები 
ვრცელდება უკრაინაზე. კერძოდ, დასავლური 
მედია იუწყება, რომ ნოემბრის დასაწყისში ანუ 
ნატოს სამიტის დაწყებამდე, აშშ-ს დაზვერვამ 
დიდი მოცულობის სადაზვერვო მონაცემები 
წარმოადგინა, რომლის თანახმადაც, 2022 წლისთვის, 
შესაძლოა, მოსკოვმა უკრაინის ინტერვენცია 
განახორციელოს. ამავე სადაზვერვო მონაცემებით, 
იერიშის დროს, გამორიცხული არაა, რუსეთმა 
უკრაინის საზღვართან ამჟამად განლაგებული 
ჯარების ნახევარი აამოქმედოს. აღსანიშნავია, 
რომ ოფიციალური მოსკოვი „გაღმა შეედავე“-ს 
პრინციპით მოქმედებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 
უკრაინასა და აშშ-ს დესტაბილიზაციისკენ 
მიმართულ ქმედებებში ადანაშაულებს და 
ირწმუნება, კიევი აღმოსავლეთ უკრაინაში 
იერიშისთვის ემზადებაო. ასეა თუ ისე, სიტუაცია 
მყიფეა და, ღმერთმა არ ქნას, რომ თუკი უკრაინა 
რუსული სამხედრო შეტევის მსხვერპლი კიდევ 
ერთხელ გახდება, შესაძლოა, ეს ჩვენთვის ერთგვარი 
განგაშის სიგნალი იყოს. რატომ? – ამ კითხვის 
პარალელურად, კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება ანუ 
რუსეთი უკრაინაზე თავდასხმა გაბედავს? 

ისტორიკოსი და ანალიტიკოსი დავით გამცემლიძე 
ამბობს, რომ დიახ, კრემლი უკრაინას „დაარტყამს“, 
ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუკი მივა დასკვნამდე, რომ 
„ფასი“, რისი გადახდაც მოუწევს, ისეთივე სიმბოლური 
იქნება, რაც ყირიმის ანექსიის დროს იყო.

„პუტინის „პროგრამა მაქსიმუმი“ კიევის დაპყრობაა 
და უფრო დასავლეთით, სადაც მყარი პროდასავლური 
უკრაინული იდენტობის სივრცე იწყება, არ წავა ანუ 
დასავლეთ უკრაინაში არ შევა. რაც შეეხება პროგრამა 
მინიმუმს, ეს ყირიმისკენ სახმელეთო გასასვლელის 
მოპოვება, ესე იგი, პრაქტიკულად, მთელი უკრაინული 
შავიზღვისპირეთის ოდესამდე და ოდესის ჩათვლით 
დაპყრობაა“, – აცხადებს გამცემლიძე და დასძენს, რომ 
სიტუაცია „ბეწვზე ჰკიდია“.

უკრაინა ევროპის ერთ-ერთი დიდი სახელმწიფოა 
და შესაბამისად, დასავლეთისთვის მას სტრატეგიული 
მნიშვნელობა აქვს. ამის გათვალისწინებით, ალბათ, 
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ცივილური მსოფლიო უკრა-
ინას „პუტინის კლანჭებისთვის“ არ გაიმეტებს, თუმცა 
დავით გამცემლიძე აცხადებს, რომ დასავლეთი ოფიცი-
ალურ კრემლთან სამხედრო კონფრონტაციაში არ შევა. 
ამის მიზეზად კი ქართველი ანალიტიკოსი ბირთვულ 
ომს ასახელებს ანუ თუ უკრაინის საბაბით, რუსეთ-და-
სავლეთს შორის სამხედრო დაპირისპირება დაიწყება, 
ყველაფერი ეს, შესაძლოა, ბირთვულ ომამდე მივიდეს.

„უკრაინა პუტინისთვის სამკვდრო-სასიცოცხლო თე-
მაა – უკრაინაში დამარცხება მისი აღსასრული იქნება, 
თან, შესაძლოა, პირდაპირი მნიშვნელობითაც. ამიტო-
მაც, პუტინი ბოლომდე იბრძოლებს და აბსოლუტურად 
ყველაფერზე წავა. ეს დასავლეთშიც შესანიშნავად 
იციან. აქედან გამომდინარე, დასავლეთ უკრაინის ტე-

რიტორიაზე, უშუალოდ კონფლიქტის ზონიდან შორს ან 
თუნდაც შავ ზღვაში სამხედრო ხომალდთა შემოსვლა 
და „მონტრეს კონვენციის“ შესაბამისად, სწრაფადვე 
გასვლა, არსებითად შემაკავებელი ფაქტორი არ იქნე-
ბა. არსებითი და რეალური შემაკავებელი არაფეიკური 
სანქციები იქნება, რაც ნამდვილად არაა გამორიცხული, 
თუკი პუტინმა ყველა წითელი ხაზი გადალახა. 

ისე, სიმართლე რომ ითქვას, რუსულ არმიას, რომე-
ლიც პუტინმა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ააშენა, 
უკრაინული არმია სერიოზულ წინააღმდეგობას დიდ-
ხანს ვერ გაუწევს. მოკლედ, ყველაფერი იმაზეა დამო-
კიდებული, დასავლეთი პუტინისთვის სანქციების გა-
მოყენებას გაბედავს თუ არა“, – აცხადებს გამცემლიძე.

სხვათა შორის, ზოგს იმედი აქვს, რომ რუსეთი დაიშ-
ლება, ან პუტინს გენერლები დაამხობენ და შესაბამი-
სად, სამხედრო აგრესიას უკრაინაც გადაურჩება და სა-
ქართველოც, თუმცა ანალიტიკოსი დავით გამცემლიძე 
ამ მოსაზრებას მაინცდამაინც არ იზიარებს და ამბობს:

„რაც შეეხება გენერლების მიერ პუტინის დამხობას 
ანუ სამხედრო გადატრიალებას, როგორც ისტორიკო-
სი, ვიტყვი, რომ ამის ტრადიცია რუსეთში მეფისა თუ 
იმპერატორის პერიოდიდან მოყოლებული, არ არსე-
ბობს. სწორედ ამ ტრადიციის არარსებობის გამო, 1991 
წლის 19 აგვისტოს „პუტჩიც“ სასაცილო და უბადრუკ 
ოპერეტად იქცა, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს 
ერთ-ერთი უძლიერესი არმია ცდილობდა, სპეცსამსა-
ხურებთან ერთად, ხელისუფლების დამხობას.

ჩვენთვის რომ ვთქვათ, რა მოტივი უნდა ჰქონდეს არ-
მიას, რომ პუტინი დაამხოს? მან ხომ 20 წელია, სწორედ 
არმია, სპეცსამსახურებთან ერთად, აქცია უმთავრეს 
პრიორიტეტად, გააძლიერა სამხედრო-სამრეწველო 
კომპლექსი, გაუზარდა ხელფასები ოფიცრებს, აუშენა 
სახლები და ა.შ. 

რუსეთის დაშლას, ალბათ, იმიტომ იმედოვნებენ, 
რომ გრანდიოზული საბჭოთა იმპერია ჩვენს თვალწინ 
დაიშალა, ოღონდ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ის იმპე-
რია ომში კი არ დამარცხებულა, არამედ, ეროვნულ-გა-
ნმათავისუფლებელმა მოძრაობებმა და ეროვნულ ელი-
ტათა შორის კონფლიქტმა დაანგრია. პირველ რიგში, 
უკრაინული და ყაზახური ელიტების წინააღმდეგობამ 
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და მერე – ელცინის 
ელიტებთან.

თანამედროვე რუსეთს კი ბევრად მეტი რესურსი 
აქვს, ამგვარი კონფლიქტები თავიდან აიცილოს და 
სახელმწიფოს მთელ ტერიტორიაზე სიტუაცია გააკო-
ნტროლოს, საჭიროების შემთხვევაში, იმავე მეთოდე-
ბით, როგორც პუტინმა შეძლო ჩეჩნეთში, 20 წლის წინ...

ისე, თუ რუსეთს რღვევა დაემუქრა, პირველი, რაზეც 
დასავლური ელიტები იფიქრებენ, საქართველოს ან 
უკრაინის, ან თუნდაც ბალტიის ბედი კი არა, არამედ, 
იმ 3-4 ათასი ბირთვული მუხტისა და ბალისტიკური 
რაკეტების ბედი იქნება, რომელსაც დედამიწის, მათ 
შორის, დასავლეთის მოსპობა შეუძლია.

მოკლედ, „რუსეთის დაშლაზე“ კი არ უნდა ვიოც-
ნებოთ, ჩვენც უნდა ვუფრთხოდეთ. არც ჩვენ დაგვა-
დგება კარგი დღე. სხვა საქმეა, საერთოდ, რამდენად 
შესაძლებელია ამ ქვეყანასთან კეთილმეზობლური, 
მით უმეტეს, თანასწორი ურთიერთობის დამყარება. 
ისტორიის ამ ეტაპზე, სამწუხაროდ, ეს შეუძლებელია“.

და მაინც, რა ელის საქართველოს, თუ რუსეთი უკ-
რაინას დაიპყრობს? – ამ კითხვაზე დავით გამცემლიძე 
პასუხობს:

„თუ პუტინმა უკრაინაში ზემოხსენებული პროგრა-
მა-მინიმუმის და, მით უმეტეს, პროგრამა მაქსიმუმის 
განხორციელება შეძლო, საქართველოს ბედი, სა-
მწუხაროდ, ისტორიულად გადაწყდება ისე, როგორც 
კოშმარში თუ მოგველანდება. იქ თუ „გაუვიდა“, მით 
უმეტეს, გაუვა საქართველოში, რაკი ჩვენი ქვეყანა, 
უნდა ვაღიაროთ, დასავლური ინტერესის პერიფერიაზე 
მდებარეობს. მით უმეტეს, უკრაინასთან შედარებით. 
მაშინ ჩვენ ერთადერთი, შეიძლება, უკანასკნელი იმე-
დიღა დაგვრჩება: ვითამაშოთ ობიექტურ წინააღმდე-
გობაზე თურქეთსა და რუსეთს შორის, ჩვენს რეგიონში.

საბედნიეროდ, არსებობს ერდოღანის თურქეთი და 
მისი აბსოლუტურად შეურიგებელი გრძელვადიანი 
ინტერესები რუსეთის ისტორიულ სივრცეში „შემოს-
ვლის“ თაობაზე. თუ ჩვენ მოვახერხებთ აქ, ჩვენთვის 
სასურველი ფორმულის გამომუშავებას, მაშინ, შეი-
ძლება, გადავრჩეთ“.

რატომ არის საქართველოსთვის საშიში რუსეთის 
მიერ უკრაინის სამხედრო ინტერვენცია

„თუ პუტინმა უკრაინაში პროგრამა მაქსიმუმი განახორციელა, 
საქართველოს ბედი კოშმარულად გადაწყდება“
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საქართველომ რუსულ „ინტერ რაოსთან“ 
საარბიტრაჟო დავა წააგო. 23 ნოემბერს, 
სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით, რუსულ ენერგოგიგანტს 
80.5 მილიონი აშშ დოლარი უნდა გადავუხადოთ. 
საარბიტრაჟო დავა, რომელიც 2017 წელს დაიწყო, ამ 
გადაწყვეტილებით არ დასრულდება. სტოკჰოლმის 
საარბიტრაჟო სასამართლოში საქართველოს 
სახელმწიფოს ინტერესებს იუსტიციის სამინისტრო 
წარმოადგენს. სწორედ იუსტიციის სამინისტრომ 
გაასაჩივრა საარბიტრაჟო სასამართლოს 
23 ნოემბრის გადაწყვეტილება, როგორც 
დაუსაბუთებელი და პროცესი კვლავ სტოკჰოლმის 
საარბიტრაჟო სასამართლოში გაგრძელდება. 

რას ედავება „ინტერ რაო“ საქართველოს

ვიდრე ხუთწლიანი დავის დეტალებს გაგაცნობთ, 
უნდა აღვნიშნოთ, რომ რუსული ენერგოგიგანტი 
„ინტერ რაო“ საქართველოში ფლობს თბილისის 
ელექტროგამანაწილებელი კომპანია „თელასის“ 
აქციათა 75%-ს. სხვათა შორის, „ვარდების რევოლუ-
ციამდე“, შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, „თელა-
სის“ აქციათა 75%-ს ამერიკული „ეი ი ეს“-ი ფლობდა 
და კომპანიასაც „ეი ი ეს თელასი“ ერქვა... „თელასი“ 
რუსული „ინტერ რაოს“ ერთადერთი აქტივი არაა 
საქართველოში – მასვე ეკუთვნის  100%-იანი წილი 
„ხრამჰესი 1“-სა და „ხრამჰესი 2“-ში. სხვათა შორის, 
„ხრამჰესი 1“-სა და „ხრამჰესი 2“-ს, რუსული „ინტერ 
რაო“ ჰოლანდიაში დაფუძნებული კომპანია Gardabani 
Holdings B.V-ის საშუალებით ფლობს, „ინტერ რაოს“ 
საკუთრებაშია ჰოლანდიაში დაფუძნებული კიდევ 
ერთი კომპანია Silk Road Holdings B.V. 

2017 წელს, რუსული სააგენტო „ტასი“ ავრცელე-
ბს ინფორმაციას, რომ „ინტერ რაოს“ ჰოლანდიური 
სტრუქტურები, რომლებიც საქართველოში აქტივებს 
ფლობენ, ეროვნული ვალუტა – ლარის გაუფასურე-
ბის გამო, ქვეყნის ხელისუფლებისგან კომპენსაციას 
ითხოვდნენ და ამ მიზნით, სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო 
სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. სააგენტო „ტასის“ 
ცნობით, „ინტერ რაომ“ ათეულობით მილიონი დოლარი 
იზარალა. 

რის გამო იზარალა „ინტერ რაომ“ და რატომ ითხო-
ვდა ლარის გაუფასურების გამო კომპენსაციას? 2014 
წელს, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომა-
რაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 
ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაანგარიშების ახალი 
მეთოდოლოგია შექმნა. სწორედ ამ მეთოდოლოგიაში 
არ შევიდა ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურების 
გამო, დანაკარგის კომპენსაციის გარანტიები ელექტ-
როენერგიაზე ტარიფების გაზრდის ხარჯზე, რომლე-
ბიც ასახული იყო ქართული აქტივების ყიდვა-გაყიდვის 
შეთანხმებებსა და თანამშრომლობის მემორანდუმში, 
რომლებსაც ხელი 2013 წელს მოეწერა.

„ტასის“ ინფორმაციით, 2016 წელს, „ინტერ რაოს“ 
ჰოლანდიაში დაფუძნებულმა კომპანიებმა, საქართვე-
ლოს ხელისუფლებას, ტარიფების შეცვლის შესახებ გა-
ნცხადებით მიმართეს, მაგრამ სემეკმა მათ ამ თხოვნას 
უარით უპასუხა. საბოლოოდ, ყველაფერი იმით დასრუ-
ლდა, რომ „ინტერ რაოს“ ჰოლანდიურმა კომპანიებმა 
სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიმართეს. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ისაა, რომ 
თავდაპირველად, „ინტერ რაო“ 200 მილიონი აშშ დო-
ლარის კომპენსაციას ითხოვდა, თუმცა საქართველოს 
მთავრობის მიერ წარდგენილი არგუმენტებისა და 
მტკიცებულებების საფუძველზე, რუსული ენერგოგი-
განტის ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა და 2021 წლის 
23 ნოემბერს, კომპენსაციის ოდენობად 80 500 000 აშშ 
დოლარი განისაზღვრა. როგორც სტატიის შესავალში 
აღვნიშნეთ, საქართველო თვლის, რომ 2014 წელს, 
დენის ტარიფები სწორად განისაზღვრა და შედეგად, 
საარბიტრაჟო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება 
სტოკჰოლმის სასამართლოში გასაჩივრდა. აქედან 
გამომდინარე, არაფერი დასრულებულა, ამ საკითხზე 
სამართლებრივი დავა გრძელდება. 

აისახება თუ არა „ინტერ რაოს“  
დავა დენის ტარიფზე 

ცალსახად, არა! ყოველ შემთხვევაში, საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, 
ნათია თურნავამ აღნიშნა, რომ სტოკჰოლმის საარბი-
ტრაჟო სასამართლოს 23 ნოემბრის გადაწყვეტილება 
ელექტროენერგიის ტარიფებზე არ აისახება! ნათია 
თურნავას განცხადებით, „ინტერ რაოს“ სარჩელი, 
რომ დენის ტარიფი უფრო მაღალი უნდა ყოფილიყო, 
უსაფუძვლოა:

„მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო არბიტრაჟ-
მა ნაწილობრივ გაიზიარა „ინტერ რაოს“ პოზიციები 
(ისინი ითხოვდნენ 200 მილიონი აშშ დოლარის კომპენ-
საციას და ამ ეტაპზე, საუბარია მხოლოდ 80 მილიონზე), 
მაშინაც მიგვაჩნდა და დღესაც იგივეს ვფიქრობთ, რომ 
აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილებაა, არ გავზა-
რდოთ ტარიფები მომხმარებლისთვის, მათ შორის, არც 
„თელასისთვის“ გადასახდელი ტარიფი“.

ნათია თურნავას თქმით, დენის ტარიფი დგინდება 
დამოუკიდებელი მარეგულირებლის მიერ, ძალიან 
გამჭვირვალე მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით და ის 
მოთხოვნა, რომ ტარიფები უფრო მაღალი უნდა ყოფი-
ლიყო, უსაფუძვლოა.

მინისტრისვე შეფასებით, საარბიტრაჟო სასამა-
რთლოში „ინტერ რაოსთან“ მიმდინარე დავა ადასტუ-
რებს, რამდენად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია 
საქართველოსთვის ენერგოდამოუკიდებლობა.

„გაღმა შეედავე და გამოღმა შეგრჩებაო“

ზუსტად ამ ანდაზის პრინციპით მოქმედებენ ხე-
ლისუფლების ოპონენტები, როდესაც სტოკჰოლმის 
საარბიტრაჟო სასამართლოს 23 ნოემბრის გადა-
წყვეტილებას განიხილავენ. მეტიც, ხელს პირდაპირ 
თბილისის მერისკენ იშვერენ, რომელიც 2012 წლიდან, 
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი გახლდათ და 
აცხადებენ, რომ 2013 წელს, „ინტერ რაოსთან“ მე-
მორანდუმი გაფორმდა, რასაც გრიფით „საიდუმლო“ 

ადევს და ამ მემორანდუმის განსაჯაროვებას ითხოვენ. 
ოპონენტების ამ ბრალდებას კახა კალაძემ აბსურდი და 
მათივე გამოგონილი ტყუილი უწოდა: 

„კომპანია „ინტერ რაოსთან“ ხელშეკრულება წინა 
ხელისუფლების პირობებში დაიდო. ენერგეტიკის 
მინისტრობის დროს, უარი ვთქვი კომპანიისთვის 200 
მილიონი დოლარის გადახდაზე. საუბარი იმაზე, რომ 
ჩემი მინისტრობის პერიოდში, დენის ტარიფი უნდა 
გაზრდილიყო, რათა კომპანია ზარალზე არ წასულიყო, 
არის აბსურდი და ოპონენტების გამოგონილი ტყუილი! 
ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი. ზოგიერთი ტელევიზიი-
დან და ოპონენტებისგან მოვისმინეთ სრული აბსურდი, 
რაც არ მიკვირს. მათი პოლიტიკური მდგომარეობა, 
თუ როგორ გამოიყურებიან, ამ განცხადებებშიც ჩანს. 
მერე უკვირთ, რატომ არიან ასეთ მდგომარეობაში და 
რატომ არ აქვთ საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერა. 
ამ ადამიანების ყოველდღიურობა აგებულია სიცრუეზე 
და ხალხის შეცდომაში შეყვანაზე“.

კახა კალაძის განმარტებით, საქართველოს სა-
ხელმწიფოს „ინტერ რაოსთან“ დავა არ წაუგია. 
სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადა-
წყვეტილება კომპანიის მოთხოვნის ნაწილობრივი 
დადასტურებაა.

რაც შეეხება ხელშეკრულებას, რომელიც მისი მი-
ნისტრობის დროს, „ინტერ რაოსთან“ გაფორმდა და 
რომელსაც, თითქოს, გრიფით „საიდუმლო“ ადევს, 
კალაძემ განმარტა, რომ მისი მინისტროს, არავითარი 
საიდუმლო ხელშეკრულება არ გაფორმებულა:

„კახა კალაძეს არანაირი გრიფით „საიდუმლო“ 
ხელშეკრულება არ დაუდია. ამ ხელშეკრულებას 2007 
წელს, „ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის 
დროს დაედო გრიფით „საიდუმლო“! შესაბამისად, 
ჩემი მინისტრობის დროს, სწორედ ეს ხელშეკრულება 
დამხვდა. გამოძიება რაზე უნდა დაიწყოს? „ინტერ 
რაო“ 200 მილიონ დოლარს რომ ითხოვდა და 80 მი-
ლიონი დოლარის გადახდა რომ გვიწევს? ესეც ჯერ 
დასადგენია, რადგან სასამართლოს გადაწყვეტილება 
უკვე გასაჩივრებულია“. 

არსებობს თუ არა „ინტერ რაოსთან“ 
საიდუმლო ხელშეკრულება 

ჰაერში გამოკიდებული 
80 მილიონი დოლარი 

და სტოკჰოლმის 
საარბიტრაჟო სასამართლოს 

გადაწყვეტილების 
სკანდალური დეტალები

maka ruxaZe
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– ბატონო ლადო, როგორც საკანონმდებლო ორგა-
ნოს ჯანდაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი, „მწვანე 
პასპორტის“ შემოღებას როგორ აფასებთ და ამ რეგუ-
ლაციიდან რა შედეგეს ელით?

– ეს კომპლექსური ქმედების ერთ-ერთი შემადგენელი 
ნაწილია, რომელიც  მთელმა მსოფლიომ გაიარა და რო-
მელსაც რეკომენდაცია ჯანმომ გაუწია ანუ ეს საკითხი 
მოწესრიგებისა და ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის 
ერთ-ერთი გზაა. მხოლოდ „მწვანე პასპორტი“ არაა, 
აქ არის ვაქცინაცია, რეგულაციები და ყველაფერი ეს, 
ერთობლივად საჭიროა, რათა იმ დიდ გაჭირვებას გა-
ვუძლოთ, რასაც ვირუსის შემოტევა ჰქვია.

ვეთანხმები „მწვანე პასპორტის“ შემოღებას და 
ბევრჯერ გამიჟღერებია, რომ ეს ნიშნავს უსაფრთხო 
მასპინძელს და უსაფრთხო სტუმარს ანუ დაწესებლება, 
რომელიც მონაწილეობს თავის ბიზნესაქტივობებში, 
დაინტერესებულია, ჰყავდეს ბევრი მომხმარებელი და 
იმისთვის, რომ მომხმარებელი უსაფრთხოდ მივიდეს 
მასთან, თავის პერსონალს აბსოლუტურად აცრის. ესაა 
მისი მზაობა, დახვდეს ნებისმიერ სტუმარს მომსახურე-
ბის მაღალი დონით, პლუს, სუფთა, მწვანე გარემოთი. 
თავისი პერსონალი რომ ეყოლება აცრილი, ამასთან, 
ყველა რეგულაცია – ხელის სისუფთავე თუ აერაცია 
ექნება დალაგებული, ესაა სწორი მიდგომა.

მეორე მხარესაა ადამიანი, პოტენციური სტუმარი, 
რომელმაც უნდა მიიღოს მომსახურება. ის იკითხავს, 
სადაც მივდივარ, არის მწვანე ადგილი, რამე ინფექცია 
ხომ არ გადამედებაო?  გაიგებს, რომ  ბიზნესი მზადაა 
მის შესახვედრად და თავისი პასუხისმგებლობაა, რომ 
იყოს აცრილი, უსაფრთხო და ასევე, ჰქონდეს ამის და-
მადასტურებელი საბუთი.

თანაზიარია ერთმანეთთან ის, რომ ასეთმა ადამიანმა 
მიიღოს უსაფრთხო მომსახურება. აი, ეს არის ლოგიკა. 

– გასათვალისწინებელია იმ ადამიანების მოსაზრე-
ბაც, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან „მწვანე პასპორტის“ 
შემოღებას. ისინი ანტივაქსერები არ არიან, მაგრამ ამ-
ბობენ, თუ ვაქცინაციის მიუხედავად, შეიძლება, მაინც 
დავინიფიცირდეთ და ვიყოთ ინფექციის გადამტანები, 
მაშინ, რატომღა უნდა ავიცრათო... ხომ არ უნდა ვივარა-
უდოთ, რომ სახელმწიფო სათანადო ინფორმაციას ვერ 
აწვდის ამ ადამიანებს ვაქცინაციაზე ანუ ვაქცინაციის 
კამპანია სრულფასოვანია?

– ვინც არ ეთანხმება „მწვანე პასპორტის“ შემოღე-
ბას, ეს მათი ნებაა და ვერ გადავარწმუნებ. ყოველდღე 
ამაზე საუბრობენ მედიაში და დღეში რამდენჯერაც 
უნდა მკითხონ, არ მეზარება და ერთსა და იმავეს ვიმე-
ორებ – საკუთარი მაგალითი მომყავს, ავიცერი, „მწვანე 
პასპორტიც“ მაქვს, ჩემს ირგვლივ ყველა აცრილია. 
ინფრასტრუქტურა მოამზადა სახელმწიფომ; გადა-
მზადებული ჰყავს ექიმები; ასაცრელი წერტილები და 
ამცრელი ბრიგადები კარგადაა მომზადებული; არის 
მობილური ჯგუფები; ასევე, არსებობს წახალისების 
სხვადასხვაგვარი ფორმა: ლატარიის გათამაშება, 
200-ლარიანი წახალისება 60 წელს გადაცილებული 
პირებისთვის; არის ყველა დონის ვაქცინა; 2 მილიონზე 
მეტი აიცრა... მსოფლიოში 7 მილიარდი მოსახლე აიცრა 
და გართულება, 0.013%-ია. აბა, კიდევ რა უნდა გავაკე-
თოთ მოსახლეობის ინფორმირებისთვის?!

მინდა, ეს თემა ერთხელ და სამუდამოდ დავხუროთ 
– გადამტანი კი შეიძლება იყო, მაგრამ დალოცვილიშვი-
ლო, ღვთისნიერო, გონიერო, ჭკვიანო ადამიანო, შენ თუ 
აცრილი ხარ, რომც დაინფიცირდე, გართულება მინიმი-
ზირებულია, სიკვდილის ფენომენი არის ნულამდე და-
ყვანილი და რეანიმაციულ განყოფილებაში არ ხვდები. 
შენ თავად ეცი საკუთარ თავს პატივი, გადამტანი რომ 
იქნები, ყველამ იცის, ტუბერკულოზი ყველას გადაგვაქ-
ვს, მაგრამ აცრილი რომ ხარ და ტუბერკულოზის მიმართ 
იმუნიტეტი გამომუშავებული გაქვს, არ გეშინია, დაახ-
ველო საზოგადოებაში. აი, ეს მინდა, გავაგებინო, რომ 
აცრით ორგანიზმის იმუნურ სისტემას ვაძლიერებთ და 
დაინფიცირების შემთხვევაში, არ იქნება სასიკვდილო 
განაჩენი; არ იქნება სისტემის გადატვირთვა, რადგან 
იმუნიზირებულ ადამიანში შეჭრილი ინფექცია არ მოი-
თხოვს სტაციონარში გადაყვანას. ეს მხოლოდ ჩემი აზრი 
კი არაა, მსოფლიოში თუ ვინმე არსებობს გამოცდილე-
ბადაგროვილი ადამიანი, ყველა ამას ამბობს.

მსოფლიოში ამ ინფექციით გარდაიცვალა 5 მილი-
ონზე მეტი ადამიანი და აღმოჩნდა, რომ მათგან 99% 
აცრილი არ იყო. რეანიმაციაში არ მოხვდა აცრილთა 
აბსოლუტური უმრავლესობა და გართულება მოხდა 
ასაკოვან და აუცრელ ადამიანებში. ახალგაზრდები 
მეტ-ნაკლებად დაცულები არიან და ყველაზე მთავარი 
– გართულება და გარდაცვალება დაფიქსირდა იმ ადა-
მიანებში, რომელთაც ჰქონდათ ქრონიკულად რთული 
დაავადებები. ამას ათასჯერ რომ გათქმევინებს ადა-
მიანი, ე.ი. იმას სიკვდილის განწყობა აქვს,  უნდა თავის 
მოკვლა და აბა, რა ვქნა, როგორ მოვიქცე? – არ მინდა, 
რომ ის გარდაიცვალოს, მაგრამ აქვს არჩევანის უფლება.

– ხომ არ ეთანხმებით კოვიდპასპორტის მოქმედე-
ბის არეალის გაფართოებას, მაგალითად, სავაჭრო 
ცენტრებსა და სხვა დაწესებულებებშიც რომ იყოს 
სავალდებულო?

– როდესაც სავალდებულოობასა და გამკაცრებაზეა 
ლაპარაკი, ყოველთვის მიმაჩნია ადამიანი მონაწილედ. 
ვალდებულად ჩავთვალე ჩემი თავი და გავაკეთე ყველა-
ფერი ის, რაზეც ვისაუბრე. ეს მინდა, ყველამ გააკეთოს 
და თუ სავალდებულობას ასე გაიგებენ, კარგი იქნება. 
მათრახით, თოფით, ნაჯახით კაცს ვერ გამოვეკიდები. 
მინდა, ადამიანის ტვინს ველაპარაკო ენით და თუ ადამი-
ანს ტვინი აქვს, ლოგიკაც უნდა ჰქონდეს, პრაგმატული 
იყოს და სარგებლიანობის პრინციპით მოიხმაროს თავის 
ნაჩუქარი სიცოცოხლე. თუ ასე არ მიაჩნია, მე როგორ 
გადავარწმუნო?

– ბატონო ლადო, პოლიტიკურ თემებზეც ვისაუბროთ. 
საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ოპოზიციას არაერთი 
კითხვა აქვს. რას უნდა ველოდოთ ამ საკითხთან დაკა-
ვშირებით უმრავლესობისგან?

– პირველი, რაც ვიცი, ისაა, რომ 2024 წელს, აუცილებ-
ლად გადავალთ პროპორციულ სისტემაზე, რაც ჩვენი 
ინიციატივა იყო და რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, 
თავის დროზე, ნაციონალურმა მოძრაობამ არ დაუჭირა 
მხარი.

რაც შეეხება ბარიერის დაწევას, ჩვენ ვიყავით ამის 
ინიციატორები, ბიძინამ თქვა, უბარიერო იყოს, რათა 
გამოვაჩინოთ ადამიანები, რომელთა ინტელექტი არის 
ფარული ამ საზოგადოებაში, ბევრი ჭკვიანი ადამიანია 

და მოდი, მათ გამოაჩინონ საკუთარი თავი, რომ იქნებ, 
რამე შედეგზე გავიდეთ და კარგი ოპოზიცია ჩამოყალიბ-
დესო. კარგში იგულისხმება არა ლოიალური, არამედ, 
სწორად მოაზროვნე და არა ქვეყნის მტერი ოპოზიცია. 
ყველა პატარა პარტია შთანთქა ნაციონალურმა მოძ-
რაობამ, ერთი-ორის გარდა, ვინც მოახერხა საკუთარი 
პრინციპების დაცვა და არაფერი შედეგი აქედან არ 
გამოდის, მაინც ოპოზიციურ ველზე დომინანტობს 
ნაციონალური მოძრაობა და მუსრს ავლებს ახალდაბა-
დებულ პარტიებს.

ისინი ამას არ გაასწორებენ და ეს სადისკუსიო სა-
კითხია. ეს ვალდებულება არ არის „ოცნების“, პარტია 
ფიქრობს ქვეყნის მომავალზე და იმაზე, რაც იქნება უკე-
თესი. მძიმე მდგომარეობაა, ორი უდიდესი გამოწვევა 
გვაქვს – ესაა სიღარიბე და რუსეთის მიერ ჩვენი ტერი-
ტორიების ანექსიისკენ სწრაფვა. ამ გამოწვევებში ხელი-
სუფლება თანმიმდევრულია და ჯერჯერობით, სწორი 
ნაბიჯები გადადგა. ოპოზიცია თითიდან გამოწოვილ 
მიზეზებზე საუბრობს, რომ უმტრონ ხელისუფლებას, 
ხელისუფლების მტრობას კი აიგივებენ სახელმწიფოს 
მტრობასთან. ამიტომ, საუკეთესო ვარიანტი, რომელიც 
დადგება ამ ბარიერთან დაკავშირებით, იმ გამოცდილე-
ბით, რაც ჩვენს სტრატეგიულად მოკავშირე ქვეყნებშია, 
საუკეთესო ვარიანტი იქნება არჩეული და მისკენ იქნება 
სვლა. 

– ბოლოს, თეა წულუკიანი წარსდგა საკანონმდებლო 
ორგანოს წინაშე, როგორც მინისტრი და თქვენი ფრაზა 
სრულიად მედიამ აიტაცა, რა იგულისხმეთ და რატომ 
გახდა თქვენი გამონათქვამი განსჯის თემა?

– ხელი რატომ ჩამოვართვი, ესეც განვმარტე – მი-
ნისტრი იდგა და არ არსებობდა საკითხი, რაზეც სრულ-
ფასოვანი პასუხი არ ჰქონდა, იცოდა ყოველდღიურობა, 
შიდა სამზარეულო... კონცერტი კი არაა მთავარი, 
მთავარია რეპეტიცია, რომელიც გაცილებით დიდხანს 
გრძელდება. ყველაფერი ეს, გამიზნულია იქით, რომ 
ძირიდან იცოდე პრობლემის შინაარსი. ამიტომ ვთქვი, 
რომ მას ამ ცოდნისთვის, მზაობისთვის თავის გუნდთან 
ერთად აქვს სრული სწრაფვა და ყველაფერს გააკეთებს. 
ვიცი მისი პოტენციალი და იმიტომ ჩამოვართვი ხელი, 
რომ ვენდობი ბოლომდე. 

– გასაგებია, მაგრამ საზოგადოების ნაწილს არ მო-
სწონს მისი ხისტი საუბარი... თქვენ მოგწონთ კულტურის 
მინისტრის ასეთი ტონი საკანონმდებლო ორგანოში?

– მან თქვა, ვერაფერი წამართმევდა პოლიტიკოსო-
ბას, მე ახლა პოლიტიკური ფიგურა ვარო და ეს პასუ-
ხებიც პოლიტიკის ნაწილს შეადგენდა. პოლიტიკაში კი 
ისეთი უბედურება ტრიალებს, ამდენი ხნის კაცი ვარ და 
ამდენი სიბინძურე, მით უმეტეს, ქალებისგან პოლიტი-
კურ ველზე, არასდროს გამიგია. კაცები დაჩრდილეს, 
ისეთ უბედურებას ლაპარაკობენ. არ მსიამოვნებს ცუდი 
სიტყვები, ბილწი სიტყვის მომხრე არ ვარ, სიმკაცრის, 
მწარე სიტყვის მომხრე ვარ და ეს, თურმე, პოლიტიკას 
ახასიათებს, სხვანაირად არ გამოდის.

ჯამში, საქართველოს ჰყავს კულტურის მინისტრი, 
რომელმაც იცის პოლიტიკაც, სამართალიც, თავისი 
სფეროც... 9 თვეა, მინისტრია, თუმცა უკვე დაალაგა ეს 
საკითხები 12 პრიორიტეტად და ფინანსური უზრუნვე-
ლყოფაც გამოუყო...

ლადო კახაძე: „ნაცმოძრაობა“ 
ახლადდაბადებულ 
პარტიებს მუსრს ავლებს“

„თუ ადამიანს უნდა თავის მოკვლა, აქვს არჩევანის უფლება“

TaTia goCaZe, 598-43-50-34

1 დეკემბრიდან, საქართველოში „მწვანე პასპორტი“ ამოქმედდა და გარკვეულ 
დაწესებულებებში შესვლას ვერ შეძლებთ, თუ ვაქცინირებული არ ხართ, კოვიდინფექცია 
გადაგიტანიათ, ან PCR ტესტი არ გაგიკეთებიათ. აღნიშნულ რეკომენდაციას საზოგადოების 
გარკვეული ნაწილი არ ეთანხმება, ნაწილი კი მართებულად მიიჩნევს. კოვიდპასპორტსა და 
მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე „ვერსია“ უმრავლესობის წარმომადგენელს, ჯანდაცვის 
კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლადო კახაძეს ესაუბრა.
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„ვერსია“ აგრძელებს შიდა ქართლის ერთ-ერთ 
სოფელში მომხდარი საზარელი დანაშაულის 
ფაქტის გამოძიებას. შეგახსენებთ, 13 წლის გოგონა, 
53 წლის პაპას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს 
და ჩვენებაში აცხადებს, რომ მამის მამა მასზე  
თითქმის 5 წლის განმავლობაში ძალადობდა. 
ამ დრომდე დაზარალებულის მხარე მედიასთან 
კომენტარს არ აკეთებდა. „ვერსია“ გთავაზობთ 
ექსკლუზიურ ინტერვიუს დაზარალებულის 
ადვოკატ გიორგი ჭალიძესთან:

– ბატონო გიორგი, როგორც ცნობილია, საქმეზე 
დანიშნულია ექსპერტიზის კვლევა, რომელმაც უნდა 
დაადგინოს გაუპატიურების ფაქტი. რა სახელდება 
იმის მიზეზად, რომ ექსპერტიზის პასუხები საქმეში 
აქამდე არ დევს?

– ექსპერტიზის პასუხს სჭირდება დრო. ვერ ვიგებ, 
რატომ აქვთ ეს ექსპერტიზის პასუხი ასე აკვიატებუ-
ლი? მტკიცებულება სხვა რამეცაა. მცირეწლოვანი 
ბავშვის გამო, ყველა დეტალს ვერ გეტყვით. როცა ექ-
სპერტიზის პასუხი მოვა, ყველა საქმის კურსში იქნება. 
ჯერ ორი თვე გავიდა, ექსპერტიზას აქვს კონკრეტული 
ვადა, შეიძლება, ამ ვადას გადასცდეს კიდეც, რადგან 
ძალიან ბევრი საქმეა.

მოვა, სად წავა, ხომ არ დაიმალება?!
– ბრალდებულის მხარე დაზარალებულის დედას 

ადანაშაულებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ?
– ვუსმენ მათ ინფორმაციასაც, რომ თითქოს დედის 

ბრალია და ამას შურისძიების გამო აკეთებს. ეს სიცრუ-
ეა. დედას რომ შური ეძიებინა, გაუშვებდა შვილს ასეთ 
რამეზე? რომელი არასრულწლოვნის დედა გააკეთებს 
მსგავს რამეს?!

რა თქმა უნდა, ყველაფერი ხდება, მაგრამ ასეთ რამეს 
წინასწარ ვინ ჩაადენინებს ადამიანს?! დედა ჩვეულებ-
რივად უშვებდა, არანაირი ჯინი დედას არ ჰქონდა. 
ისინი, უბრალოდ, იმართლებენ თავს.

როცა არსებითი განხილვა დაიწყება, ყველაფერს 
ფარდა აეხდება. მათ ჩვეულებრივი ურთიერთობა 
ჰქონდათ, შურისძიებას  ადგილი არ ჰქონია. ამას ბრა-
ლდებულის დედაც კი ადასტურებს.

დაშორებულები იყვნენ, ისეთი ურთიერთობა ვერ 
ექნებოდათ, თუმცა შურისძიება ნამდვილად არ იყო. 

– ბატონო გიორგი, დაკავებულს ამჟამად ბრალი  
რომელი მუხლით აქვს წაყენებული?

– სექსუალური გარყვნილება არასრულწლოვნის 
მიმართ. დღევანდელი სტანდარდები მოგეხსენებათ: 
ბავშვს ფსიქოლოგი ჰყავს, დაკითხულია და ბავშვი 
რაღაცას რომ მალავდეს, შესამჩნევი იქნება. 

12-13 წლის ბავშვს რატომ უნდა უნდოდეს ამდენი 
ტყუილი?! ან როგორ უნდა დაარიგოს დედამ და ამდენი 
ინფორმაცია მიაწოდოს?! საქმეში ჩახედული ვარ და 
ერთი ვიცი, სიმართლე არის ძალიან ახლოს!

– რას ფიქრობთ ბრალდებულის ადვოკატის მიერ 
ჩატარებულ დამოუკიდებელ ექსპერტიზაზე, რის შე-
დეგადაც ირკვევა, რომ  ბრალდებულს სექსუალური 
აქტის ჩატარების უნარი არ აქვს?

– შეცდომაში ნუ შევიყვანთ საზოგადოებას და გა-
მოძიებასაც ნუ დავაზიანებთ. როდესაც ექსპერტიზა 
დაინიშნა, მან ამჟამინდელი მდგომარეობა განსაზღვრა 
და არა – ერთი წლის წინანდელი. ამჟამინდელი მდგო-
მარეობაა გამოკვლეული და ერთი წლის წინ რა იყო, ეგ 
გამოუკვლეველია.

– დაზარალებულის მხარეს მოწმეები გყავთ?
– მოწმე არის ბავშვი. შესაბამისად, ამას მოსდევს 

ათასი მტკიცებულება. გამოკვლევა და ექსპერტიზა 
კიდევ მიმდინარეობს, თუმცა ამ წუთას, დეტალებში 
ვერ შევალ.

– ბატონო გიორგი, რატომ არ საუბრობს დაზარალე-
ბულის დედა მედიასთან?

– ეს მისი არჩევანია და ამიტომ დუმს. ასევე, იმიტომ, 
რომ „სასაცილოდ“ ეჩვენება მის მიმართ ბრალდება 
– შურისძიება. სხვანაირადაც მივუდგეთ ამ ფაქტს, 
ბავშვი ცოდოა, ბავშვამდე მიდის ეს ინფორმაცია და 
ვცდილობთ, არ დავსტრესოთ, ისედაც სტრესულ მდგო-
მარეობაშია. სკოლაში დადის, ათასი ვინმე უყურებს, 
ვცდილობთ, ეთერშიც არ მოხვდეს დედა, რომ დიდი 

აფიშირება არ მოჰყვეს და ყველაფერ ამას, მხოლოდ 
ბავშვისთვის ვაკეთებთ. ბავშვი დაკითხულია რამდენ-
ჯერმე, ფსიქოლოგების ჯგუფის მიერ. გამომრიცხავი 
გარემოებების გამო, არის ჯგუფი, რომელიც გამორი-
ცხავს, მართლა შურისძიება ხომ არ იყო. ჩვენ ამ ამბავს 
ვუდგებით ისე, რომ არც ბავშვს მიადგეს ზიანი და 
ვცდილობთ, დიპლომატიურად ვიმოქმედოთ.

„ყველაფერს ფარდა აეხდება“
ექსკლუზიური 
ინტერვიუ პაპისგან 
გაუპატიურებული 
13 წლის გოგონას 
ადვოკატთან

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციელზე 
თავდასხმის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიცი-
ის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული 
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 1974 წელს და-
ბადებული კ.ქ. პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით 
დააკავეს.

დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთას ითვალისწინებს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 29 
ნოემბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, 
პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდა-
მჭერების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციაზე, კ.ქ. 
თავს დაესხა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის 
თანამშრომელს და დროშის ტარით, თავის არეში ფიზი-
კური დაზიანება მიაყენა.

გამოძიება სსკ-ის 353-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს.
ამავე დღეს, პოლიციელის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევისა და ძალადობის ბრალდებით ოთხი პირია და-

კავებული.
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salome nozaZe, 
TaTia goCaZe

Jurnalisturi gamoZieba

ჩვენს კითხვაზე, თუ როდის წარუდგინა ადვოკატმა 
სასამართლოს ექსპერტიზის აღნიშნული დოკუმენტი, 
თოდუა განმარტავს:

„30-ში წარვადგინე, სასამართლომ უარი თქვა დაკ-
მაყოფილებაზე და გავასაჩივრე აპელაციაში იმ იმედით, 
რომ აქ მაინც გამოჩნდებოდა მოსამართლე, რომელიც 
სწორად გაიგებდა, თუ რას ნიშნავს იმპოტენცია, შეუღ-
ლების უუნარობა. აპელაცია საერთოდ არ იმჩნევდა ამ 
გარემოებას, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, 
რომ საქართველოში პროკურატურას, ფაქტობრივად, 
ზეწოლის ქვეშ ჰყავს სასამართლო. მისი შიშით ვერ 
იღებენ მოსამართლეები გადაწყვეტილებას. როგორ 
შეიძლება, ვთქვათ, ორივე ხელ-ამპუტირებულ ადა-
მიანს დააბრალო ჯიბის ქურდობა?! არ მსჯელობს 
სასამართლო ამაზე. პროკურატურის წინაშე დავაყენე 
შუამდგომლობა, რომ ეს ბავშვი, ფაქტობრივად, ცრუ-
ობს და მისი შემოწმება შესაძლებელი იყო შესაბამისი 
ექსპერტიზით, მაგრამ ბრალდებამ, ჩემდა გასაკვირად, 
უარი თქვა ამ ექსპერტიზის ჩატარებაზე და უნდა, რომ 
ზეპირად, ცალსახად გაიზიაროს ამ ბავშვის ჩვენება. 
საქმე დაიწყო 137-ე, გაუპატიურების მუხლით, მაგრამ 
მაშინ, როდესაც ბრალდებამ იგრძნო მოსალოდნელი 
საფრთხე, თავის დაზღვევის მიზნით, იმისთვის, რომ 
გაიმართლოს შემდეგ თავი, ბრალდებულს ასევე წაუ-
ყენეს 137-138-139-141 მუხლები, გარყვნილი ქმედება 
და ა.შ სხვადასხვა სიბინძურე. ეს იმისთვის გააკეთა 
ბრალდების მხარემ, რომ დაიზღვიოს თავი, თუ გაუ-
პატიურება არ დადასტურდება, მაშინ ადგილი ჰქონდა 
გარყვნილ ქმედებას.

მაქვს ლოგიკური კითხვა, რომელსაც ყველა გონი-
ერი ადამიანი იზიარებს – ამ ბავშვის ჩვენებით არის 
ორივე გარემოება საქმეში ანუ ჯერ გარყვნილი ქმე-
დება, რომელსაც თურმე ადგილი ჰქონდა 30-ჯერ და 
შემდეგ გაუპატიურება – 50-60 ჯერ. მაშინ თუ დადა-
სტურდება, რომ გაუპატიურებას ადგილი არ ჰქონია, 
ცალსახად, ეჭვქვეშ უნდა დავაყენოთ ამ მოწმის ჩვე-
ნება. გამოდის, რომ ის აშკარად ცრუობს და არ არის 
გულწრფელი. რატომ უნდა გავიზიაროთ მაშინ მეორე 
ნაწილი? ასეთი კითხვა მებადება. რისი დადგენაც 
ექსპერტიზის კვლევით შეუძლებელია, რატომ უნდა 
გავიზიაროთ ეს?“

ადვოკატს, ასევე, ვკითხეთ, რას ამბობს თავად და-
კავებული ბრალდებული და როგორია მისი პოზიცია? 
ზურაბ თოდუა აცხადებს, რომ ბრალდებულის პოზი-
ციაა, გაკეთდეს ყველაფერი:

„ის მზად არის, დაამტკიცოს სასამართლოზე თავისი 
პოზიცია. მან, ასევე, როდესაც მოისმინა სასამართლო 
შუამდგომლობებზე სამართალდამცავების პოზიცია, 
იზიარებს მოსაზრებას, რომ ფაქტობრივად, ის არ 
იქნება უზრუნველყოფილი სამართლიან სასამართლო 
უფლებებზე. უნდა, რომ სასამართლო საქმე გადაეცეს 
ნაფიც მსაჯულებს და განაჩენიც სწორედ მათ გამოი-
ტანონ. თუმცა, ჯერჯერობით, მუშავდება ეს თემა, ჩვენ 
ჯერ ვადა გვაქვს და ჩამოვყალიბდებით საბოლოდ“.

„ვერსიის“ საგამოძიებო ბიურო საქართველოში 
გახშირებული პედოფილიის ფაქტების გამოძიებას 
აგრძელებს. ჩვენი ჟურნალისტები განაგრძობენ 
მოკვლევას შიდა ქართლის ერთ-ერთ სოფელში 
მომხდარ ფაქტზე – 13 წლის შვილიშვილის 
გაუპატიურების ბრალდებით, 53 წლის მამაკაცის 
დაკავების შესახებ. გამოძიება სისხლის სამართლის 
კოდექსის 11-ე პრიმა 137-ე მუხლით მიმდინარეობს, 
რაც ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილ გაუპატიურებას 
გულისხმობს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 
„ბრალდებული მცირეწლოვან შვილიშვილს 
ძალადობითა და დაზარალებულის უმწეობის 
გამოყენებით, სისტემატურად აუპატიურებდა, 
ახორციელებდა გარყვნილ და სექსუალური ხასიათის 
სხვაგვარ ქმედებებს“,  – ამ ფაქტთან დაკავშირებით, 
არაერთი დეტალი ექსკლუზიურად მოვიპოვეთ, 
თუმცა გამოძიება ისევ მიმდინარეობს.
ბრალდებულის ადვოკატი, ზურაბ თოდუა, სოციალურ 
ქსელში საქმის ახალ დეტალებს აქვეყნებს. 
გთავაზობთ ამონარიდს მისი Facebook-პოსტიდან:

„ბრალი წაეყენა ჩემს კლიენტს არასრულწლოვანის 
გაუპატიურებისთვის. იგი დააპატიმრეს ამ ბავშვის 
ჩვენებით. აღკვეთის ღონისძიებიდან გავიდა 27 დღე და 
ბრალდება საქმეში არ დებს სამხარაულის საექსპერტო 
დასკვნას, რომლითაც დასტურდება, რომ საქალწულე 
აპკი არ არის დარღვეული.

ჩავატარე ბრალდებულის უროლოგიურ-სექსო-
ლოგიური კვლევა. სამმა, ქვეყნის ყველაზე პატივსა-
დებმა პროფესორ-დოქტორ-ექსპერტმა დაწერა, რომ 
ბრალდებული სრულიად უუნაროა ანუ იმპოტენტია 
ანუ ტესტოსტერონი ბრალდებულის სისხლში ნულს 
უტოლდება, რაც შესაძლოა, წლების წინ იყოს განვი-
თარებული და დამდგარი.

ამ დასკვნაში მეცნიერული და შესაბამისი ტერმინო-
ლოგიით წერია, რომ ტიპს აქვს მკვეთრად გამოხატული 
დაქვეითებული სქესობრივი ლტოლვა და ერექციული 
დისფუნქცია, რაც ასევე, თავისთავად, ნიშნავს სქე-
სობრივი აქტის შესასრულებლად საჭირო ერექციის 
მიღწევისა და შენაჩუნების შეუძლებლობას.

დასკვნაში დასაბუთებულია, თუ რა კვლევების შე-
დეგად მივიდა პატივსადები ექსპერტიზა დასკვნამდე 
და ჩაიწერა, რომ (ციტატა დასკვნიდან) „საექსპერტო 
კვლევის მიმდინარეობისას, ბრალდებულს ჩაუტარდა 
მედიკამენტოზური ხელოვნური ერექციის ტესტირება: 
პრეპარატ „ვაზოსტენონისა“ და „პაპავერინის“ კოქტე-
ილი – 20 მგ ოდენობით, შეყვანილ იქნა კავერნოზულ 
სხეულში. 10 წუთის შემდეგ, აღენიშნა ასოს ტუმენსა-
ცია რიგიდობის გარეშე. მანიპულარული სტიმულაცი-
ით ერექცია არ განვითარდა“.

ბედი არ გინდა? ასეთი, მაღალი დონის სამედიცინო 
ტერმინოლოგიის გასაგებად, აუცილებელი სპეცია-
ლური ცოდნისა და ყოველგვარი პრაქტიკის უქონელი 
მოსამართლე (თანაც 53 წლის) რომ შეგხვდეს! ჰოდა, 
შემხვდა ქართლის ერთ-ერთ რაიონულ სასამართლოში, 
მოსამართლე ლელა ბესტავაშვილის სახით, რომელმაც 

„დაადგინა“, რომ თურმე გაუპატიურება ანუ საშოში 
შეღწევა, შესაძლებელია იმპოტენციის პირობებშიც, 
ტესტოსტერონის არარსებობის, სასქესო ასოს ტუმე-
ნსაცისა და რიგიდობის გარეშე.

მოვითხოვე სააპელაციო ინსტანციაში შესაბამისი 
პრაქტიკისა და ცოდნის მოსამართლე. აქაც უიღბლო 
გამოვდექით მე და ჩემი კლიენტი – საჩივარში დასმული 
სამედიცინო კვლევის ნაწილზე ისევ არ იმსჯელა ამ სფე-
როში ყოველგვარ პრაქტიკას მოკლებულმა ქალბატონმა 
და „დაადგინა“ მსოფლიო კაცობრიობისათვის სრულიად 
ახალი რამ – საქართველოში, იმპოტენციის პირობებშიც 
შესაძლებელია, მამრმა მდედრი გააუპატიუროს“...

* * *
იმის გასარკვევად, თუ რა ახალი დეტალებია საქმეში 

და რა ეტაპზეა გამოძიება, „ვერსია“ ზურაბ თოდუას 
ესაუბრა:

„გასულია 28 საგამოძიებო დღე, მაგრამ გამოძიებას 
დღემდე არ გააჩნია საქმეში სამხარაულის საექსპერტო 
დასკვნა, რომლითაც დასტურდება ბავშვის საქალწულე 
აპკის მთლიანობა. ფაქტობრივად, ბავშვის მიერ მიცე-
მული ჩვენება, რითაც ეს ადამიანი დაკავებულია და მი-
მდინარეობს გამოძიება, არ დასტურდება საქმის მასა-
ლებით.  გაუპატიურების ფაქტი არ არის. მიუხედავად 
ამისა, ბრალი წარდგენილია გაუპატიურების მუხლით. 
გარდა ამისა, ვინაიდან ბრალდება საექსპერტო კვლე-
ვის ნაწილში პრობლემებს ქმინდა, ჩვენ თვითონ ჩავა-
ტარეთ ბრალდებულის დამოუკიდებელი საექსპერტო 
კვლევა. დავსვით კითხვა მისი ჯანმრთელობის მდგომა-
რეობიდან გამომდინარე. ოთხი ყველაზე პატივსაცემი 
პროფესორი-დოქტორი, საქართველოში თუ კი ვინმე 
არსებობს სექსოლოგიაში და უროლოგიაში, მიიჩნევენ, 
რომ ჩემს დაცვის ქვეშ მყოფს ანუ ბრალდებულს, შეუღ-
ლების უნარი აქვს სრულიად დაქვეითებული ანუ უუ-
ნაროა. ამ კვლევის საფუძველზე, მივმართეთ ქართლის 
ერთ-ერთ რაიონულ სასამართლოს შეფარდებული 
აღკვეთი ღონისძიების გაუქმების მოთხოვნით, მაგრამ 
მოსამართლემ არ მიიჩნია ეს მტკიცებულება ისეთ 

მტკიცებულებად, რომელსაც 
უაღრესად დიდი მნიშვნელობა 
აქვს. ჩემი ღრმა რწმენით, ამ 
მოსამართლეს არ აღმოაჩნდა 
შესაბამისი ცოდნა. ამ საექსპე-
რტო დასკვნაში სრულიად არა-
კვალიფიცირებული აღმოჩნდა 
და მიიჩნია, რომ მიუხედავად 
ასეთი ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობის დამადასტურებუ-
ლი დოკუმენტისა, რომელიც 
დევს საქმეში, მაინც ჩათვალა 
დასაშვებად, პოტენცია დაქ-
ვეითებული ადამიანისგან სა-
სქესო ორგანოში, ასე ვთქვათ, 
შეღწევა უშუალოდ, რასაც 
გაუპატიურება ჰქვია“.

რა წერია 13 წლის გოგოს 
გაუპატიურების საქმის ექსპერტიზაში

ბრალდებული პაპის ადვოკატი: „მზადაა, 
სასამართლოზე დაამტკიცოს თავისი პოზიცია“
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თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი სიტყვა „გავლენაა“. ბოლო დროს, 
ორგანიზაციები და ბრენდები ადამიანებზე გავლენის 
მოსახდენად, ნაკლებად იყენებენ მარკეტინგისა და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) ტრადიციულ 
საშუალებებსა და მეთოდებს.

ცვლილებები კომუნიკაციაში, მსოფლიო მასშტა-
ბით, განაპირობა ციფრული სამყაროს, სოციალური 
ქსელების, ახალი მედიის შექმნამ და განვითარებამ. 
შეიცვალა სამყარო, მასთან ერთად – კომუნიკაციის 
ფორმები და საშუალებები, შესაბამისად, შეიცვალნენ 
ადამიანები, მათი შეხედულებები, განწყობები და, რაც 
ყველაზე მთავარია, მათი ნდობის ხარისხი.

პროდუქტის ან ბრენდის რეკომენდაციის გაწევა, 
მასზე საუბარი და ლოიალური მომხმარებლების 
გამოხმაურებების გაზიარება არასდროს ყოფილა 
ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორიც დღესაა. ბრენდები 
გაყიდვების სტიმულირებისთვის, იმიჯისა და რეპუ-
ტაციის შექმნისთვის დიდ დროს, სოლიდურ თანხებსა 
და ენერგიას ხარჯავენ. ეძებენ ნაკლებდანახარჯიან 
გზებს, რათა მომხმარებლებამდე მიიტანონ თავიანთი 
პროდუქტი ან მომსახურება, შეიქმნან ცნობადობა და 
დადებითი რეპუტაცია.

ციფრულ სამყაროში, ახალმა მედიამ და სოციალურ-
მა ქსელებმა დაამკვიდრა და აქტუალური გახადა სი-
ტყვა „ინფლუენსინგი“ (გავლენის მოხდენა). „ინფლუ-
ენსინგს“ სპეციალისტები ახასიათებენ, როგორც 
საკომუნიკაციო შესაძლებლობას, რომლის მიზანია, 
გავლენიანი ადამიანების ძალისხმევით, მოახდინონ 
წვდომა და ორმხრივი კავშირების შექმნა თავიანთ 
მიზნობრივ ჯგუფებთან, შეიქმნან ცნობადობა და მო-
ახდინონ გაყიდვების სტიმულირება.

დღეს ყველას შეუძლია, გახდეს ინფლუენსერი, ბლო-
გერი, ვლოგერი. განსხვავებულობა, ინდივიდუალიზმი 
და საკუთარი თავის წარმოჩენა ძალიან პოპულარული 
და ხშირ შემთხვევაში, ონლაინ საზოგადოებაში მისა-
ღები გახდა, რაც ძირითადად, სოციალური ქსელების 
მეშვეობით ხდება. ინფლუენსერების ძირითადი გა-
მოწვევაა: დამატებითი ღირებულების შექმნა კარიე-
რისთვის, ცნობადობისა და იმიჯის შექმნა, რომელიც 
გენერირდება შემოსავლებში ან უბრალოდ, გართობასა 
და ჰობში.

დღევანდელ ტექნოლოგიურ ერაში, სადაც სოცია-
ლური ქსელებით ხდება ინფორმაციის შექმნა, გავრცე-
ლება და მართვა, მნიშვნელოვანი გახდა ინფლუენსინგი 
და ინფლუენსერების ანუ გავლენიანი, ცნობადი ადა-
მიანების რეკომენდაციებისა და შთაბეჭდილებების 
გაზიარება. დღეს, მსოფლიოში, 2 მილიარდზე მეტი 
ადამიანია ჩართული სოციალურ ქსელ Facebook-ში, 
ხოლო Instagram-ს 1 მილიარდზე მეტი ადამიანი იყენე-
ბს აქტიურად. საქართველოში, Facebook-ზე, 2 მილი-
ონზე მეტი ადამიანია დარეგისტრირებული, რაც იმის 
მანიშნებელია, რომ ამდენი ადამიანის გაერთიანება 
ერთ სივრცეში, მნიშვნელოვნად იპყრობს მარკეტინგი-
სა და კომუნიკაციის სპეციალისტების ყურადღებას. 

2018 წელს, 200 მილიონამდე აშშ დოლარი ჩაიდო 
ინფლუენსერ-მარკეტინგში, მსოფლიოს მასშტაბით. 
ყველაზე მეტი ინფლუენსერ-კამპანია განხორციელდა:

„ინსტაგრამზე“ – 80%;
„ფეისბუქზე“ – 47%;
„იუთუბზე“ – 37%.

ვინ არიან ინფლუენსერები და რას 
აკეთებენ ისინი ბრენდებისთვის?

გავლენა და გავლენიანი ადამიანები ყოველთვის 
მნიშვნელოვანი იყო და არის. უბრალოდ, შეიცვალა 
გავლენის საშუალებები. 

თუ ადრე გავლენა, ძირითადად, ტელევიზიაში, პრე-
სასა და რადიოში ნაწილდებოდა, ახლა, ახალი მედია 

და სოციალური ქსელები ქმნიან საინფორმაციო ამი-
ნდს. ინფლუენსერები თავიანთ ჯგუფში გავლენიანი 
ადამიანები არიან, რომლებიც ან თავისი საქმიანობით 
გახდნენ ცნობილები და სანდოები, ან სპეციალური 
კონტენტის შექმნით სოციალურ ქსელებში, მოიპოვეს 
გავლენა და პოპულარობა. მათ ჰყავთ საკმაოდ დიდი 
აუდიტორია, მეგობრები/მიმდევრები და შეუძლიათ 
ბრენდისთვის მნიშვნელოვანი შედეგის მოტანა, ბრე-
ნდის სწორ სეგმენტზე გათვლა, ამ სეგმენტზე მორგე-
ბული კონტენტისა და გზავნილის შექმნა, ასევე, მათი 
ჩართვა დისკუსიაში და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში, რაც ყიდვით მთავრდება. ეს საკმაოდ კა-
რგი და ხარჯთეფექტიანი საშუალებაა ბრენდისთვის. 
ინფლუენსერი შეიძლება იყოს: ბლოგერი, ვლოგერი, 
ჟურნალისტი, ცნობადი სახე, ექსპერტი ან უბრალოდ, 
სხვადასხვა თემით დაინტერესებული ადამიანი, რომე-
ლიც აქტიურად იყენებს ახალი მედიისა და სოციალუ-
რი ქსელების პლატფორმებს ადამიანებზე გავლენის 
მოსაპოვებლად, დემონსტრირებას უკეთებს მისი 
ცხოვრების სტილს, ქმნის ვიზუალურ და ტექსტუალურ 
კონტენტს და უწევს ბრენდებს პოპულარიზაციას.

რატომ გახდნენ ინფლუენსერები 
საჭირონი და არის თუ არა მოთხოვნა 

საქართველოში მათზე 

ბაზარზე წარმოდგენილია სამი ძირითადი მომ-
სახურება: ინფლუენსერ-სტრატეგია, ღონისძიება 

და კონსულტაცია. კომპანიებს კომპეტენტური და 
გრძელვადიანი გეგმა სჭირდებათ, როგორ დაგეგმონ 
კამპანიები ინფლუენსერების დახმარებით და რაც 
ყველაზე მთავარია, თანხები და შედეგები სწორად 
გადაანაწილონ.

რატომ მიმართავენ ინფლუენსერებს 
კომპანიები და კომუნიკაციების 

სპეციალისტები 

ინფლუენსერების სამუშაო „იაფი“ არაა, თუმცა 
ბრენდის გადახდილი თანხა შესაბამისობაში უნდა 
მოდიოდეს მიღებულ შედეგთან, კარგი ინფლეუნსინგის 
შედეგი მაშინ არის მისაღები, როდესაც მინიმალური 
დანახარჯებით, მაქსიმალური ეფექტის მიღებაა შე-
საძლებელი. მათი სიტყვა „ვირუსს“ ჰგავს – ძალიან 
სწრაფად ვრცელდება, რადგან ინტერნეტში იდეის 
გავრცელება და მასზე რეაგირება სწრაფად ხდება. 
მარტივად და სწრაფად ერკვევიან ბრენდის არსში და 
არიან კომპეტენტურები, მათ შეუძლიათ ტენდენცი-
ური, განსხვავებული და საინტერესო ვიზუალური 
და ტექსტუალური მასალის შექმნა და აუდიტორიის 
დაინტერესება.

და ბოლოს, ინფლუენსერების მთავრი ღირებულე-
ბა მათი შედეგია. ცნობადობის შექმნა, აუდიტორიის 
სწორად შერჩევა, მათი გააქტიურება და მაღალი ჩა-
რთულობის გამოწვევა, ინფლუენსერების ძირითადი 
დავალებაა დღევანდელ სამყაროში.

როგორ გავხდეთ ინფლუენსერი და რამდენი მილიონი 
დოლარი იხარჯება  ინფლუენსერ-მარკეტინგში

ყველაფერი ის, რაც „ინფლუენსინგზე“ უნდა ვიცოდეთ
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„სასამართლო დარბაზში მომიყვანეს სამი საათით 
ადრე, სასამართლო დაიწყო 50 წუთის დაგვიანებით. 
ეტყობა, თქვენ ბევრი დრო გაქვთ, მე არ მაქვს 
ბევრი დრო“, – ეს არის ფრაზა, რომელიც მიხეილ 
სააკაშვილმა 2 დეკემბერს გამართულ სასამართლო 
პროცესზე წარმოსთქვა. რაღა თქმა უნდა, მას მხარი 
ნაციონალური მოძრაობის წევრებმაც აუბეს, აქაოდა, 
რა ამბავია, სასამართლოზე სამი საათით ადრე 
მოყვანაო და... უნამუსოები ხართ, ბატონებო! სინდის 
და ნამუს გარეცხილები და ახლავე დაგისაბუთებთ, 
რატომ. მოგიყვებით, წინა ხელისუფლების დროს, 
როგორ მიჰყავდათ პატიმრები სასამართლოში, ხოლო 
სასამართლოდან – ციხეში და საერთოდ, რას მოიცავდა 
ეს პროცედურა. ეს იცის ყველა პატიმარმა და ეს 
იცოდა ყველა, აბსოლუტურად ყველა მაღალჩინოსანმა 
ნაციონალმა. რატომ იცოდა? – იმიტომ, რომ თუ 
შემთხვევით, მათი ნაცნობები ისხდნენ, ისინი ამ 
ჯოჯოხეთს არ გადიოდნენ და სასამართლოში 
ჩვეულებრივი „ნივით“ მიჰყავდათ, დანარჩენები კი...

არ არსებობს პატიმარი, რომელიც ნაციონალების 
დროს, გლდანის ციხეში მოხვდა და რომელმაც ყველა-
ფერი ეს ასი პროცენტით, ვიმეორებ, ასი პროცენტით 
არ დაადასტუროს! მაშ ასე, სააკაშვილმა გააპროტესტა 
სასამართლოში სამი საათით ადრე მიყვანა და ახლა 
გიამბობთ, რა ხდებოდა მაშინ, როცა ის საქართველოს 
პრეზიდენტი იყო.

საღამოს, ციხის შემოვლის დროს, იმ პატიმრებს, 
რომლებსაც მეორე დღეს სასამართლო ჰქონდათ, ზედა-
მხედველები აფრთხილებდნენ, რომ მზად ყოფილიყვნენ 
და ღამის სამ საათზე, საკნიდან გაიყვანდნენ. იმის გათ-
ვალისწინებით, რომ საათი არცერთ კამერაში არ იყო, 
სასამართლოზე წასასვლელი პატიმარი იძლებული იყო, 
არ დაეძინა და დალოდებოდა შუაღამის 03.00 საათს. რაც 
მთავარია, იმ დროს კარს პირდაპირ აღებდნენ ანუ ჩაცმუ-
ლი უნდა ყოფილიყავი. მძინარე და ჩაუცმელ პატიმარს, 
უბრალოდ, სცემდნენ. საკნებიდან გაყვანილ პატიმრებს 
აყენებდნენ ეზოში და მნიშვნელობა არ ჰქონდა ამინდს, 
წვიმდა თუ ქარი იყო, თოვდა თუ ყინავდა. პატიმრები 
იდგნენ და ელოდნენ, სანამ ყველა წასაყვანს არ გამოი-
ყვანდნენ საკნებიდან. ეს პროცესი, დაახლოებით, ერთი 
საათი გრძელდებოდა და თუ წვიმა იყო, სასამართლოზე 
წასაყვანი პატიმრები თავიდან ბოლომდე სველდებოდნენ.

ეზოდან პატიმრები „ფუქსებში“ ჩაჰყავდათ და 12 
კვადრატულმეტრიან ოთახში აყენებდნენ 30-30 კაცს. 
იქ პატიმრები დილის 07.00 საათამდე იმყოფებოდნენ და 
რაც მთავარია, „ფუქსებში“ აკრძალული იყო სიგარეტის 
მოწევა ანუ სასამართლოზე წამსვლელ პატიმარს არ 
უნდა ჰქონოდა სიგარეტი და... ცხვირსახოციც კი. ვისაც 
სიგარეტს უპოვნიდნენ, სცემდნენ. დილის 07.00 საათზე, 
შიდა ბადრაგს პატიმრები გაჰყავდა გარე ბადრაგთან და 
იქ იწყებოდა პროცედურა „ჩაიხადა, ჩაჯდა“ ანუ ამოწმებ-
დნენ, რომელიმე პატიმარს უკანა ტანში ხომ არ ჰქონდა 
რაიმე ნივთი დამალული.

13-ჯერ გახლდით სასამართლოზე გლდანის ციხი-
დან და ამ ხნის განმავლობაში, ერთხელაც არ ყოფილა 
შემთხვევა, რომ რომელიმე პატიმრისთვის უკანა ტანში 
რამე ენახოთ, არც სხვებისგან გამიგია, ოდესმე, რამე 
აღმოეჩინოთ, მაგრამ ეს იყო შეურაცხყოფის, დამცირების 
ერთ-ერთი ფორმა და ხომ ხვდებით, რა დაემართებოდათ, 

მაგალთად, 60-70 წლის ადამიანებს, როცა მათ ამის გაკე-
თებას აიძულებდნენ. არცთუ იშვიათად, „ჩაიხადა, ჩაჯდა“ 
კონკრეტული პატიმრისთვის უსაშველოდ გრძელდებოდა 
და მას, ჩახდილს, ათჯერ და ოცჯერ აბუქნინებდნენ. პრო-
ტესტი ცემით ისჯებოდა.

ამის შემდეგ, პატიმრები აჰყავდათ ე.წ. ვარონკებში. 
პატიმრების გადასაყვანი თანამედროვე მანქანები სააკა-
შვილმა ამაყად წარუდგინა საზოგადოებას, თუმცა ის კი 
არ უთქვამს, რომ თითო „კუზაოში“, 8 პატიმრის ნაცვლად, 
24 კაცს ტენიდნენ და სუნთქვა თითქმის შეუძლებელი იყო. 
მარტივად განსაზღვრეთ, რა მოუვიდოდა 24 ადამიანს, 
რომლებსაც ჰაერი მანქანის ჭერზე დამაგრებული „პოლ 
დიუმ“  მილიდან შესდიოდათ და ამ დროს, გარეთ 35 გრა-
დუსი სიცხე იყო? მზე თუნუქს ახურებდა და იქ ნამდვილი 
ჯოჯოხეთი ტრიალებდა. ზაფხულში, სასამართლოზე 
მიყვანილი პატიმრები, თავიდან ბოლომდე გაოფლიანე-
ბულები, სველები ჩამოდიოდნენ მანქანებიდან და ვინმეს 
გული რომ შეწუხებოდა, მანქანას არ აჩერებდნენ, კანო-
ნით აკრძალულიაო. მაქსიმუმ, რვის ნახევარზე, „ვარონ-
კების“ კოლონა სასამართლოსკენ მიდიოდა და ყველაზე 
ცუდ შემთხვევაში, ადგილზე 40 წუთში იყო, ძირითადად 
კი, ნახევარ საათს ანდომებდნენ ანუ ცხრის ნახევარზე, 
ყველა პატიმარი, რომელსაც სასამართლო ჰქონდა, 
გლდანის ციხიდან დიღომში, საქალაქო სასამართლოს 
სარდაფში იმყოფებოდა.

ჰო, იქ იდგნენ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომა-
დგენლები, რომლებსაც ევალებოდათ კონტროლი, ყველა 
პატიმარს მიეღო „პაიოკი“ ანუ ცელოფანში ჩადებული 
პურის 4 ნაჭერი, 2 ცალი სოსისი, ნახევრად უმი ბრინჯი და 
200-გრამიანი წვენი. სასამართლოზე მიყვანილ თითო პატი-
მარს ოფიციალურად ერგებოდა ერთი კოლოფი სიგარეტი, 
მაგრამ იქაურ „ფუქსებში“ განაწილებულ პატიმრებს, მაქ-
სიმუმ, 10 ღერ „ასტრას“ აძლევდნენ ანუ წარმოიდგინეთ, 
30-40 პატიმარი და 10 ღერი სიგარეტი. ყველაზე მთავარი, 
მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რომელ პატიმარს როდის ეწყე-
ბოდა სასამართლო – დილის 11-ზე, თუ საღამოს 6-ზე, გლ-
დანის ციხის ბადრაგი მხოლოდ ერთ რეისს ახორციელებდა 
სასამართლოში და მათ, ვისაც საღამოს ჰქონდა პროცესი, 
8-9 საათი მოცდა უწევდა უშუალოდ დიღმის სასამართლოს 
სარდაფში, თორემ ის, რომ ღამის სამ საათზე იყო ყველა 
პატიმარი წამოყრილი, ცალკე თემაა.

„ფუქსებში“, სადაც პატიმრები იყვნენ, კედელზე დიდი 
ასოებით ეწერა – „ქურდების დედაც“... როცა პატიმრები 
შეჰყავდათ, აკითხებდნენ ამ წარწერას და აფრთხილებ-
დნენ, თუ ვინმე წაშლიდა, არ იკითხავდნენ, ვინ და რატომ, 
უბრალოდ, „ფუქსებში“ მყოფ ყველა პატიმარს სასტიკად 
სცემდნენ. ერთადერთხელ იყო წარწერის წაშლის მცდე-

ლობა, რის შემდეგაც 30 პატიმარი ისე სცემეს, რომ შვიდი 
მათგანი უკან, გლდანში წაიყვანეს, რადგან სასამართლო-
ზე, იმ მდგომარეობაში, უბრალოდ, ვერ გამოაჩენდნენ, 
ადვოკატს კი უთხრეს, რომ პატიმარმა პროცესზე წამო-
სვლაზე უარი თავად განაცხადა.

დიღმის სასამართლოს სარდაფში არსებულ „ფუქსებში“ 
არ იყო... საპირფარეშო ანუ თუ ტუალეტი გინდოდა, უნდა 
დაგეძახა ოფიცრისთვის, რომელიც ჯერ საჯაროდ და 
სახალხოდ გაგინებდა, მერე იტყოდა, რომ დაახლოებით, 
ნახევარ საათში წაგიყვანდა და ეს ნახევარი საათი, შეი-
ძლება, ერთი საათიც გაგრძელებულიყო. საპირფარეშოში 
წასვლა და მოსვლა დანარჩენი ოფიცრების გინებისა და 
პანჩურების ფონზე ხდებოდა.

უკან პატიმრების დაბრუნება იგივე გზით ხდებოდა ანუ 
ის პატიმარი, რომელსაც პროცესი დილის 11-ზე ჰქონდა, 
იძულებული იყო, დალოდებოდა მას, რომელსაც პროცესი 
საღამოს 5-ზე ან 6-ზე ჰქონდა ჩანიშნული და დალოდებო-
და იმ „ფუქსებში“, რომლებიც ზემოთ აღვწერეთ.

უკანა გზა ისევ ჯოჯოხეთურ სივიწროვეში, ამის შე-
მდეგ, გლდანის ციხის „ფუქსებში“ გატარებული კიდევ 
ერთი საათით გრძელდებოდა. თუ რომელიმე პატიმარი 
გაბედავდა და სასამართლოზე პროკურორს, ან მო-
სამართლეს სიტყვას შეუბრუნებდა, გლდანის ციხეში 
სასტიკად და დაუნდობლად ცემა არ ასცდებოდა, რათა 
მომდევნო სასამართლოზე, პატიმარი თვინიერი ყოფი-
ლიყო და ჩუმად მჯდარიყო.

საკანში დაბრუნებულ პატიმარს არ ხვდებოდა იმ დღის 
„პაიოკი“ ანუ საჭმელი, რადგან მასზე გათვლილ საკვებს, 
რაც ზემოთ გითხარით, დიღმის სასამართლოს სარდაფში 
იღებდა. შესაბამისად, მას თანასაკნელები უნახავდნენ 
საკვებს, სხვაგვარად, იმ დღეს შიმშილისთვის იყო გან-
წირული...

წეღან ვახსენე, რომ ნაციონალური მოძრაობის მაღალ-
ჩინოსნებმა ყველაფერი ეს, ძალიან კარგად იცოდნენ და 
ახლობელი პატიმრები „ნივით“ გადაჰყავდათ – ჩასვამ-
დნენ „ნივის“ უკანა სავარძელზე პატიმარს, აქეთ-იქიდან 
ბადრაგი და წავიდა. გზაში, ხაჭაპურისთვის გაჩერებაც 
„მოსული პონტი“ იყო და უკანა გზაზე, ოჯახის წევრები 
მწვადს თუ შეაწოდებდნენ და ბადრაგიც გამოძღებოდა 
– ეგეც.

ჰოდა, ახლა რომ ამბობთ რა წესია, სამი საათით ადრე 
რომ მიიყვანეთ ეს კაციო, დარწმუნებული ვარ, „ჩაიხადა, 
ჩაჯდა“ არ ჰქონია, არც დედის გინებით გამოჰყავთ და 
შეჰყავთ საკანში. ჰოდა, ეს მაინც შეირგეთ, რა!

P.S. ორი შემთხვევა იყო, როცა გლდანის ციხიდან სასა-
მართლომდე გადაყვანის დროს, პატიმარი გარდაიცვალა 
და ორივე შემთხვევაში – გულით!

„ჩაიხადა, ჩაჯდა“ ანუ როგორ აწამებდნენ „ნაცების“ 
დროს პატიმრებს სასამართლოში გადაყვანისას

რატომ 
გააპროტესტა 
სააკაშვილმა 
პროცესის 
გვიან დაწყება 
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რა თქმა უნდა, მხოლოდ ღილით მსჯელობა ძნელი იყო, 
ბრალის წაყენებაზე ფიქრიც კი – აბსურდული. ამიტომ, 
გოგონას უთხრეს, რომ ყველაფერი საიდუმლოდ შეენახა, 
თავად სამართალდამცავებმა კი იმაზე დაიწყეს ფიქრი, 
როგორ გამოეტეხათ სავარაუდო დამნაშავე. პირველ 
რიგში, გადაამოწმეს დოკუმენტაცია და დაადგინეს, რომ 
სწორედ იმ დღეს, როცა ქალი გაუჩინარდა, სავარაუდო 
ეჭვმიტანილი მეზობელ რესპუბლიკაში გაემგზავრა. 
გაირკვა ისიც, რომ საქართველო-სომხეთის საზღვარზე, 
მას ძალიან კარგად იცნობდნენ და თითქმის არასდროს 
უმოწმებდნენ ტრაილერის ტვირთს, თანაც მაშინ, ყველა 
ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობდით და ამის საჭიროება არც 
იდგა. ყველაფერი ეს კი დალაგდა, მაგრამ მძღოლი პირ-
ველივე დაკითხვაზე რომ არ იტყოდა არაფერს, ყველა 
ხვდებოდა, თანაც ამდენი დრო იყო გასული და იმასაც 
მიხვდებოდა, რომ მილიციას მის წინააღმდეგ მყარი სა-
მხილები არ ექნებოდა.

ქართველმა სამართალდამცავებმა დასახმარებლად 
სომეხ კოლეგებს მიმართეს. მათ გააგზავნეს მთხოვნა, 
ხომ არ ნახეს იმ პერიოდში, სომხეთის ტერიტორიაზე, 
ამოუცნობი ქალის გვამი და...

„პასუხი დადებითი მოვიდა. საზღვრიდან 18 კილომე-
ტრში, სამართალდამცავებმა უცნობი ქალის გვამი საქა-
რთველოში გაუჩინარებიდან მესამე დღეს იპოვეს. მესამე 
დღეს, ჩვენი ეჭვმიტანილი ბრუნდებოდა საქართველოში. 
ქალი გაუპატიურებული იყო და თავში ბლაგვი საგნის 
ჩარტყმით გახლდათ მოკლული. ვინაიდან პატრონი არ 
გამოუჩნდა, უპატრონოთა სასაფლაოზე დამარხეს და ეს 
საქმე სომხეთის მილიციას გაუხსნელად აწვა. მათ შენახუ-
ლი ჰქონდათ არა მარტო სპერმის ნიმუში, არამედ, ქალის 
ფრჩხილებიდან ამოღებული კანის ფრაგმენტებიც, რომე-
ლიც მოძალადესთან სავარაუდო ბრძოლის დროს, სხეული-
დან მოაგლიჯა. რა თქმა უნდა, ნიმუშები გამოვითხოვეთ 
და ტრაილერის მძღოლი დავაკავეთ. შინაგანად მჯეროდა, 
დამნაშავე სწორედ ის იყო“, – გვიყვება ბატონი თენგიზი.

გამომძიებლების ვარაუდი გამართლდა. როგორც სპე-
რმის, ისე კანის ნიმუშები ასი პროცენტით დაემთხვა და 
ახლა საინტერესო ის გახლდათ, როგორ და რა ვითარებაში 
მოხდა დანაშაული.

როგორც დაკავებულმა აღნიშნა, იმ დღეს რეისში მი-
დიოდა, სახლში „თერმოსი“ დარჩა და უკან მიბრუნდა. 
გზად მეზობელი შენიშნა, ტრაილერი გაუჩერა და უთხრა, 
სახლამდე მიგიყვანო. რადგანაც ქალი მეზობელს ძალიან 
კარგად იცნობდა, ტრაილერში ავიდა და დაჯდა. სწორედ 
ამ დროს, კაბა გადაეწია მუხლზე და დაკავებულის თქმით, 
გონება დაებინდა, მარცხენა ხელით აიღო „მანტიროვკა“, 
ზედ პირსახოცი შემოახვია და ქალს კისერში ჩაარტყა. 
რაც მთავარია, ქალი ყველაფერს მშვიდად უყურებდა და 
ვერ ხვდებოდა, რომ იარაღს მისთვის ამზადებდნენ. კაცმა 
მანქანა მოაბრუნა, შინ აღარ წავიდა, გზიდან გადააყენა, 
ქალს ხელ-ფეხი გაუკოჭა, პირი აუკრა და უკან შეაგდო. 
მთელი სამი დღის განმავლობაში, ის ქალს აუპატიურებ-
და და წამოსვლისას მოკლა. პირველი გაუპატიურება 
სომხეთში განახორციელა, რადგან შემთხვევით, ნაცნობ 
მესაზღვრეებს საბარგულის გახსნა რომ მოეთხოვათ, 
იტყოდა, გავიხუმრეო. ყოველ შემთხვევაში, გაუპატი-
ურებაზე ვერავინ მოედავებოდა, მაგრამ როგორც სხვა 
შემთხვევაში, ის ამჯერადაც მშვიდად გაატარეს.

სამწუხაროდ, სასამართლომ დაკავებულს მხოლოდ 12 
წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

დროის გასვლასთან ერთად, პროფესიების 
პრესტიჟულობაც იცვლება. იყო დრო, როცა 
საქართველოში ყველას ექიმობა სურდა, მერე – 
იურისტობა, მერე ინჟინრის თუ ბუღალტრის დიპლომი 
გახდა საოცნებო, მაგრამ ისეთი პროფესიებიც 
არსებობს, რომლებიც რთულია, თუმცა მუდამ 
შემოსავლიანია, მაშინაც კი, როცა თითქოს გაჭირვება 
და ეკონომიკური ვარდნაა. საუბარია შორ მანძილზე 
გადამზიდავი ტრაილერების მძღოლებზე. ე.წ. 
დალნაბოიშიკები კომუნისტების დროსაც დიდ ფულს 
შოულობდნენ და ამ პროფესიის წარმომადგენლები 
შემოსავალს არც დღეს უჩივიან. მეტიც, აშშ-შიც კი, 
ეს პროფესია ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანია, 
თუმცა რთული და მუდმივად დიდ ყურადღებასა და 
კონცენტრაციას მოითხოვს. ჰო, ბოლო დროს, არცთუ 
იშვიათად, სწორედ შორ მანძილზე მიმავალ მძღოლებს 
აკრძალული საქონელიც მიაქვთ, კონტრაბანდა ან 
ყველაზე ცუდ ვარიანტში, იარაღი და ნარკოტიკი, 
თუმცა ეს უფრო დიდ ქვეყნებს ეხება, ქართველები ასეთ 
ამბებში იშვიათად ეხვევიან.

„ადრე ასეთი წესი იყო – თუ ადამიანი დაიკარგებოდა, 
სამი დღე უნდა გასულიყო ანუ 72 საათი. მანამდე მილი-
ცია განცხადებას არ იღებდა და ძებნას სწორედ 3 დღის 
შემდეგ იწყებდა. ეს იყო კატასტროფა, რადგან სამართა-
ლდამცავები, ათიდან რვა შემთხვევაში, ძვირფას დროს 
კარგავდნენ, თუმცა აღნიშნული წესი გადასარევად მუშა-
ობდა რუსეთში – ათიდან რვა შემთხვევაში, დაკარგული 
გამოჩნდებოდა ხოლმე და ირკვეოდა, რომ ან მეგობრებ-
თან ერთად სვამდა (მამაკაცების შემთხვევაში), ან ქმარს 
გაუბრაზდა და სხვა ქალაქში, დედასთან ან ბავშვობის 
სიყვარულთან წავიდა (ქალების შემთხვევაში). შესაბა-
მისად, კანონი რუსეთში მიიღეს და გავრცელდა მთელ 
საბჭოეთშიც. ჰოდა, როცა განყოფილებაში აცრემლებული 
გოგონა მოვიდა, დედა დავკარგეო, მორიგემ განცხადება 
არ მიიღო. იმ დროს სამსახურში არ ვიყავი, თორემ აუცი-
ლებლად დავინტერესდებოდი. მოკლედ, მხოლოდ მესამე 
დღეს მივიღეთ განცხადება, რომელიც ორი შვილის დედის 
გაუჩინარებას ეხებოდა“, – იხსენებს „დალნაბოიშიკების 
საქმედ“ წოდებულ ისტორიას პოლიციის გადამდგარი 
პოლკოვნიკი, ბატონი თენგიზი.

გოგონა ამტკიცებდა, დედა სახლში არასდროს იგვია-
ნებდა, მით უმეტეს, მას შემდეგ, რაც მამა დაგვეღუპაო. 
ქალი ორ შვილს – მეათეკლასელ გოგოსა და მეოთხეკლა-
სელ ბიჭს მარტო ზრდიდა, ამიტომ დღის წესრიგი მკაცრად 
ჰქონდა გაწერილი – სახლი და სამსახური. დაიწყო ძიება 
და გამოკითხეს ყველა, ვისი გამოკითხვაც კი შეიძლებოდა. 
ერთადერთი, რასაც ყველა ადასტურებდა, ის გახლდათ, 
რომ გამორიცხული იყო, ქალი ვინმეს გაჰყოლოდა, ან 
მეგობარი მამაკაცი ჰყოლოდა. ის სამსახურიდან ჩვეულ 
დროს გავიდა და შინისკენ გზას გაუყვა. ფეხით გზის გა-
ვლას, დაახლოებით, 20 წუთს ანდომებდა და მუდმივად 
ფეხით დადიოდა, რადგან ტრანსპორტის ფულს ზოგავდა. 
თანამშრომლების თქმით, გამორიცხული იყო, ქალი უცხო 
მანქანაში ჩამჯდარიყო და რაც მთავარია, არასდროს 
უჯდებოდა თანამშრომელ მამაკაცებსაც კი, თუ ისინი მა-
რტო იყვნენ და არავინ ახლდათ ანუ ქალი სახელს ძალიან 
უფრთხილდებოდა.

ბავშვების საპატრონოდ რაიონიდან დეიდა ჩამოვიდა, 
სამართალდამცავებმა კი მესამე დღეს დაიწყეს ქალის 
ძებნა. სამწუხაროდ, ვერ ნახეს ვერავინ, ვისაც შეიძლებო-
და, რამე სცოდნოდა. ქალი ყველას ახსოვდა, მაგრამ ვერ 
იხსენებდა, იმ კონკრეტულ დღეს ნახა თუ არა.

იმის გამო, რომ გამომძიებლებმა ვერაფერი გაიგეს, 
დაკარგული ქალის შვილმა გადაწყვიტა, ძალიან სახი-
ფათო ექსპერიმენტი დაეწყო. ის ყოველ დღე, დილით და 
საღამოს, იმეორებდა იმ მარშრუტს, რომელზეც დედა და-
დიოდა. შინაგანად სჯეროდა, რომ იგივე განმეორდებოდა, 
თუ ვინმე დედას დაესხა თავს, ის ვიღაც ააუცილებლად 
გავიდოდა ისევ „სანადიროდ“ და იგივეს გაიმეორებდა. 
ასე გავიდა სამი თვე.

„სამი თვის განმაავლობაში, რამდენჯერმე გავგზავნე 
ოპერმუშაკები იმისთვის, რომ ენახათ, დადიოდა თუ 
არა გოგონა ისევ იმ გზაზე და ყველა ჯერზე, პასუხი და-

დებითი იყო. ნაკლებად მჯეროდა, რომ თავდამსხმელი 
გამოჩნდებოდა, რადგან თავდასხმისაც არ მჯეროდა. 
დარწმუნებული ვიყავი, ქალს შემთხვევით გამვლელი მან-
ქანა დაეჯახა, რის შემდეგაც, სალონში შეათრია და სადმე 
დამარხა ან მდინარეში გადააგდო. იმ მონაკვეთზე, ხალხი 
ფეხით იშვიათად მოძრაობდა, ორი დაწესებულება კი იყო, 
მაგრამ იმ დროისთვის, როცა ქალი ამ დაწესებულებებს 
წინ ჩაუვლიდა, მუშაობა უკვე დამთავრებული ექნებოდათ. 
გოგონასთან გასაუბრებაც ვცადე, რათა განზრახვაზე 
ხელი აეღო, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. შვილი ჯიუტად 
ამტკიცებდა, რომ დედის მკვლელს იპოვიდა და დარწმუ-
ნებული იყო, დედამისი არა რიგითმა მანქანამ გაიტანა 
შემთხვევით, არამედ, ის გაიტაცეს და მოკლეს“, – იხსე-
ნებს ბატონი თენგიზი.

ჩემი საუბრიდან, დაახლოებით, ორ კვირაში, მილიციაში 
შეტყობინება შევიდა – ზუსტად იმ ადგილზე, ახალგაზრდა 
გოგოს დაესხნენ თავს, გოგონამ თავდამსხმელს სახეში 
თმის ლაქი შეასხა და შემდეგ ყვირილი დაიწყო. გამვლე-
ლებმა თავდამსხმელი დააკავეს და ვიღაცამ მილიციაშიც 
დარეკა. თავდამსხმელი ახალგაზრდა კაცი იყო, დაზარა-
ლებული... დაკარგული ქალის შვილი.

„ამ გზაზე ხშირად დავდივარ და ხშირად ვხედავდი ამ 
გოგოსაც. ვთხოვე, ერთმანეთი გავიცნოთ-მეთქი, უარი 
მითხრა, მაგრამ თითქოს ეშმაკურად გამიღიმა. ამ ღი-
მილზე წამოვეგე, მანქანიდან გადმოვედი და მისი ჩასმა 
მინდოდა, რა დროსაც სახეში რაღაც შემასხა და ბოლო 
ხმაზე აყვირდა. მერე, როცა თვალებში ნორმალურად 
გამოვიხედე, ხელებზე უკვე ბორკილები მედო“, – ასეთი 
იყო დაკავებულის განმარტება. სამართალდამცავებმა 
ყველანაირი გზით გადაამოწმეს არა მარტო მისი წარსული 
და გარემოცვა, არამედ, უბრალო სანაცნობოც კი, მაგრამ 
ბიჭს საეჭვო ვერაფერი უნახეს. დაკარგულ ქალთან რაიმე 
კავშირი უარყო და იმის გამო, რომ არც სამართალდამცა-
ვებს ჰქონდათ საფუძველი, დაკავებული გაათავისუფლეს 
და ეს, იმის მიუხედავად, რომ გოგონა ამტკიცებდა, დედა-
ჩემის გამტაცებელი გიპოვეთ, თქვენ კიდევ გაუშვითო.

გათავისუფლებულს მილიციამ კიდევ ერთი თვე უთ-
ვალთვალა, თუმცა საეჭვო ვერაფერი შენიშნა და შეეშვა. 
ასე გავიდა ერთ წელზე მეტი. დაკარგული ქალის შესახებ 
ვერც მილიციამ გაიგო რამე და შვილმაც იმ მარშრუტით 
სიარული შეწყვიტა, აქაოდა, დამნაშავემ უკვე იცის, რომ 
მას ვყარაულობდი და აღარაფერს იზამსო. ყველა დარწმუ-
ნებული იყო, რომ საქმე არასოდეს გაიხსნებოდა, თუმცა...

„ერთ დღეს, განყოფილებაში ისევ ის გოგო მოვიდა და 
მაგიდაზე მოზრდილი ღილი შემდეგი ტექსტით დამიდო – 
მე ვიცი, ვინ არის დედაჩემის მკვლელი! ჯერ ღილს დავხე-
დე, მერე – გოგონას, თვალით სკამზე ვანიშნე და სმენად 
ვიქეცი. მისი თქმით, მეზობელი, რომელსაც უზარმაზარი 
მანქანა ჰყავდა და შორეულ რეისებში დადიოდა, როცა შინ 
იყო, მეზობლის ბავშვებს უფლებას აძლევდა, ასულიყვნენ 
და მანქანის ცარიელ ნაწილში ეთამაშათ. ტრაილერის 
უკანა მხარე წაგრძელებულ ვაგონს ჰგავდა და ბავშვები 
სიხარულით ერთობოდნენ. ჰოდა, ამჯერად, სათამაშოდ 
მისი პატარა ძმაც ავიდა, დიდხანს ითამაშა და შინ წასვლა 
არ სურდა, ამიტომ მანქანიდან მის ჩამოსაყვანად გოგონაც 
აძვრა და ამოტეხილ ფიცარში ჩაჭედილი ღილი შენიშნა. 
ღილი ეცნო, ზუსტად ახსოვდა, რა ეცვა დედას იმ დღეს, 
როცა დაიკარგა და ეს ღილიც მისი პიჯაკიდან გახლდათ. 
უხმოდ ჩამოიყვანა ძმა, დეიდას დაუტოვა და მაშინვე მი-
ლიციაში გამოიქცა“, – იხსენებს ბატონი თენგიზი.

თბილისში ორი შვილის დედა მოიტაცეს, 
მრავალჯერ გააუპატიურეს და მოკლეს

„დალნაბოიშიკების 
საქმე“, რომლის 
გახსნასაც 
ძალოვანებმა 
რამდენიმე წელი 
მოანდომეს
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„ქუთაისის გარეუბანში, ერთი შეხედვით, მიტო-
ვებულ სახლში, მოხუცი ქალების ცხედრები იპოვეს. 
ორივეს თავი ბლაგვი საგნით ჰქონდა გატეხილი. უფრო 
ზუსტად, გატეხილი კი არა, გაჩეჩქვილი და ისე, რომ 
გადარჩენის მინიმალური შანსიც კი არ დაუტოვეს. 
ტვინი იატაკზე იყო გასხმული და ისე იყო ერთმანეთ-
ში ყველაფერი აზელილი, ვერ გაარჩევდი, სად თვალი 
ეგდო და სად – მოგლეჯილი ყურის ბიბილო. მაშინ 
ქუთაისში ვმუშაობდი და ადგილზე მისულს, ლამის, 
გულყრა დამემართა. არადა, მანამდე არაერთი გვამი 
მქონდა ნანახი და გულწრფელად ვიტყვი, ნერვიც არ 
შემტოკებია“, – გვიყვება მორიგ ისტორიას პოლიციის 
გადამდგარი პოლკოვნიკი, ბატონი თენგიზი.

გარდაცვლილებიდან ერთ-ერთი, სახლის პატრონი 
იყო, მეორეს კი თითქმის არავინ იცნობდა. როგორც 
ამბობდნენ, დაახლოებით, ორი თვის წინ მიიყვანა სა-
ხლის პატრონმა და მას შემდეგ ის ქალი შინიდან იშვი-
ათად გამოდიოდა. რაც მთავარია, სახლის პატრონს 
ქმარიც ჰყავდა, რომელიც დაახლოებით, ექვსი თვის 
წინ... ეჭვიანობის ნიადაგზე, ცოლს დაშორდა. არადა, 
გარდაცვლილი 80 წელს მიტანებული ბებო იყო და ასეთ 
ასაკში ეჭვიანობა, ცოტა არ იყოს, უცნაურად ჩანდა. 
ამიტომ, სამართალდამცავებმა ქმარი იპოვეს, ვინძლო, 
ეჭვიანობის ნიადაგზე, მას ჩაედინა მკვლელობა.

ქმარმა დაადასტურა, რომ ცოლს სწორედ ეჭვიანო-
ბის გამო დაშორდა, რადგან ერთ დღეს, მისი სახლიდან 
გამოსული ახალგაზრდა კაცი დაინახა, მეორე დღეს 
თვალთვალი დაიწყო, სახლში სხვა კაცი შევიდა, ფა-
ნჯრიდან შეიხედა და დაინახა, რომ ეს ვიღაც მისი ცო-
ლის წინ, ჩახდილი ტრუსებით იდგა, ცოლი კი ხელებს 
სასქესო ორგანოზე უფათურებდა.

„მონაყოლი რომ მოვისმინეთ, თავიდან არ დავიჯე-
რეთ. სხეული პათანატომს ნანახი ჰქონდა, გვითხრა, 
სექსუალური კავშირი გამორიცხეთ და ზოგადად, 
ეს ქალი სექსუალურად აქტიური ვერანაირად იქნე-
ბოდა, ამ ასაკში, ეს გამორიცხულიაო. დავადგინეთ 
მეორე ქალის ვინაობაც. ის ერთ-ერთი ეკლესიის წინ 
მათხოვრობდა და ამ ქალმა, როგორც დამხმაარე, ისე 
წაიყვანა – ასმევდა, აჭმევდა, ფულსაც კი უხდიდა, მა-
გრამ საიდან ჰქონდა ამდენი ფული? მის სახლში 3 ათას 
მანეთზე მეტი ვიპოვეთ და პენსიონერი ამ ოდენობის 
დანაზოგს ფიზიკურად ვერ დააგროვებდა“, – იხსენებს 
ბატონი თენგიზი.

სამართალდამცავებმა აგენტურული ქსელი აა-
მუშავეს და როგორც იქნა, გაარკვიეს, რომ შინაური 
წამლებით, ქალი პოტენციას მკურნალობდა და მასთან 
არაერთი მამაკაცი დადიოდა. იმასაც ამბობდნენ, რამდე-
ნიმეს უშველა კიდეც, ძალიან კმაყოფილები იყვნენო. 
ითქვა ისიც, რომ მის მეზობლად მცხოვრები ქალის ქმა-
რსაც უშველა და გამომძიებლები, სწორედ მეზობელს 
დაადგნენ. რაოდენ დიდი იყო მათი გაკვირვება, როცა 
აღმოაჩინეს, რომ ამ ქალს ქმარი... საერთოდ არ ჰყავდა.

„როცა მეზობელმა პოტენციის მკურნალობა დაი-
ყო, მითხრა, დამეხმარეო. ჩემი დახმარება შემდეგში 
გამოიხატებოდა: პროცედურის წინა დღეს, გარდაც-
ვლილი მეუბნებოდა, დაახლოებით, რომელ საათზე 
ელოდა მორიგ პაციენტს და მე ხუთი წუთით ადრე, 
ეზოში მამაკაცის ტრუსების გაფენას ვიწყებდი. როცა 
პაციენტი მოდიოდა, თვალს ჩავუკრავდი, ვეუბნებოდი, 
ვიცი, რაზეც მოდიხარ, ჩემი ქმარიც ამასთან მყავდა, 
იმის მერე, ტრუსების რეცხვას ვერ ავუდივარ, დღე და 
ღამე არ მასვენებს-მეთქი. ეს პაციენტებს უხაროდათ 
და სინამდვილეში, ყველაფერი აფერა იყო. ქალს, ჯა-
მში, კარგად ათქვეფილი ქათმის კვერცხი ჰქონდა, მას 
უსვამდა სასქესო ორგანოზე თავიდან ბოლომდე და 
ეუბნებოდა, 3 დღე არ დაიბანოთ და თუ ცუდი სუნი 
აუვა, ე.ი. მკურნალობა კარგად მიდის, ყველაფერი 
ცუდი გამოიდევნაო. რა თქმა უნდა, კვერცხს სპეციფი-
ური სუნი ჰქონდა და ყროლდებოდა, რაც მამაკაცებს 
ახარებდა. პარალელურად, ეს ტრუსებსაც სვრიდა და 
ეგონათ, რომ რაღაც ცუდი გამოიდევნა ორგანიზმიდან. 
მინიმალური თანხა ასი მანეთი იყო და რამდენიმეს, სა-
ვარაუდოდ, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შედეგად, 

მართლაც, მოეხსნა პრობლემა, თუმცა, ძირითადად, 
არავინ იკურნებოდა და ხმაურსაც ვერ ტეხდნენ. როცა 
ისინი მოდიოდნენ და ფულს უკან ითხოვდნენ, ქალი 
ხმამაღლა საუბარს იწყებდა და ამბობდა, თავს თუ არ 
დამანებებ, მეზობლებს შევყრიო, პრობლემის საჯარო 
გამხელა კი არავის სურდა“, – ასეთი იყო ქალის ჩვენება.

სამართალდამცავები დარწმუნდნენ, რომ ქალები 
ერთ-ერთმა უკმაყოფილო კლიენტმა მოკლა, მაგრამ 
ვინ? მათ ისიც გაარკვიეს, რომ მეორე ქალი უბრალო 
დამხმარედ აიყვანა, საკვების გარდა, თვეში 30 მანეთს 
აძლევდა, სამაგიეროდ, კვერცხს ათქვეფინებდა, ჭურ-
ჭელს არეცხინებდა, მოკლედ, მოახლედ ჰყავდა, თუმცა 
სამართალდამცავები ურთულესი ამოცანის წინაშე 
დადგნენ. პრობლემა, რომლის გამოც მამაკაცები ქა-
ლთან დადიოდნენ, იმდენად დელიკატური იყო, რომ 
აგენტურას კი არა, შესაძლოა, ოჯახის წევრებსაც კი 
არ სცოდნოდათ. ერთადერთი, რასაც გამოძიება იყო 
ჩაბღაუჭებული, ექსპერტის დასკვნა გახლდათ.

ქალები, სავარაუდოდ, ე.წ. მანტიროვკით დახოცეს, 
რადგან ჭრილობაზე მანქანის ზეთის, ტაოტისა და დი-
ზელის კვალი იყო. ჰო, დიზელის და არა – ბენზინის, რაც 
იმას ნიშნავდა, რომ „მანტიროვკის“ პატრონი მძღოლი 
გახლდათ და რაც მთავარია, არა მსუბუქი მანქანის, 
არამედ, სატვირთოსი ან ავტობუსის, რადგან დიზელზე 
სწორედ ისინი მუშაობდნენ.

ქალაქში რამდენიმე მუნიციპალური ავტოფარეხი 
იყო და მათმა გადამოწმებამ შედეგი არ მოიტანა. არა-
ვინ იყო ნასამართლევი და რაც მთავარია, არავის უწუ-
წუნია პოტენციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. 
საჭირო იყო რამე ისეთის მოფიქრება, რაც მკვლელის 
პროვოცირებას მოახდენდა და ამიტომ, მილიციაში, 
სრულიად საიდუმლოდ, ავტოფარეხების კონტრო-
ლიორები დაიბარეს. მათ აუხსნეს, რომ კონკრეტულ 
დღეს და კონკრეტულ საათზე ანუ მაშინ, როცა ყველა 
მძღოლი ავტოფარეხში იქნებოდა, კონტროლიორს 
უნდა ეთქვა, რომ მას დაურეკეს და მილიციის თანამ-
შრომლები ქალაქის გარეუბანში მოკლული ორი ქალის 
მკვლელის დასაკავებლად მოდიოდნენ. გამომძიებლე-
ბის გათვლით, დამნაშავე ტერიტორიის დატოვებას 
შეეცდებოდა და იქ უკვე ოპერმუშაკები დაელოდებოდ-
ნენ. ექსპერიმენტმა არ გაამართლა, რადგან არცერთ 
მძღოლს იქაურობა არ დაუტოვებია. უფრო მეტიც, 
ყველა ინტერესით ცენტრში შეიკრიბა და მოუთმენლად 
ელოდნენ სამართალდამცავთა მისვლას, რათა გაეგოთ, 
ვის დააკავებდნენ მილიციის თანამშრომლები, თუმცა...

„ერთ-ერთი ავტოფარეხის კონტროლიორი იმავე 
საღამოს მოვიდა განყოფილებაში და აღნიშნა, რომ 
ერთ-ერთი მძღოლის ქცევა არ მოეწონა. როცა მან 
მძღოლებს აღნიშნული ინფორმაცია გაანდო, თავიდან 
ადგილიდან არავინ განძრეულა, შემდეგ კი, ერთ-ე-
რთი მათგანი თითქოს უდარდელად წამოდგა, თავის 

მანქანასთან მივიდა, იქიდან „მანტიროვკა“ გამოიღო 
და ავტოფარეხის უკან გავიდა. კონტროლიორმა ფა-
ნჯრიდან გადახედა და დაინახა, რომ მან „მანტიროვკა“ 
მიწაში დამარხა“, – იხსენებს ბატონი თენგიზი.

სამართალდამცავებმა ეჭვმიტანილი მძღოლი დაა-
კავეს და ავტოფარეხში წაიყვანეს, სადაც მოწმეების 
თანდასწრებით, კონტროლიორის მიერ მითითებული 
ადგილი გათხარეს და „მანტიროვკა“ ამოიღეს. რკინას 
სისხლისა და ჭაღარა თმების ნაწილაკებიც კი შერჩე-
ნილი ჰქონდა და დაკავებულიც მშვიდად იდგა, ბედს 
შეგუებულივით, თუმცა გამომძიებლებს მუდარით 
სავსე თვალებით უმზერდა. სავარაუდოდ, არ სურდა, 
მისი შურისძიების მიზეზი კოლეგებს გაეგოთ და მზად 
იყო, ნებისმიერი სასჯელი მიეღო.

„მე და ჩემს მეუღლეს 3 წლის ბავშვი დაგვეღუპა. 
მეუღლე სარეცხს ხარშავდა, ქვაბის სახელურზე თოკი 
იყო მობმული, იმით ჰკიდებდა ხოლმე ქვაბს აივანზე. 
ბავშვი ამ თოკს დაეკიდა და სანამ აზრზე მოვედით, 
მდუღარე სარეცხით სავსე ქვაბი თავზე დაემხო. ვერ 
გადავარჩინეთ, მაგრამ შვილის არაამქვეყნიური კი-
ვილი დღემდე ყურებში მაქვს. ისეთი სტრესი მივიღე, 
ქალისკენ გახედვა აღარ მინდოდა და ვერც კი ვხვდე-
ბოდი, რომ პოტენცია დავკარგე. ერთი წელი მე და 
ცოლი ცალ-ცალკე ვიწექით, ერთი წლის შემდეგ, გადა-
ვწყვიტეთ, რომ შვილი აუცილებლად უნდა გვყოლოდა, 
სხვანაირად, გავგიჟდებოდით. ჰოდა, სწორედ მაშინ 
აღმოვაჩინე, რომ აღარ შემეძლო. ამ ქალის შესახებ 
ყურმოკვრით ვიცოდი, მივედი და ვუთხარი, რაც მჭირ-
და და რაც მსურდა. ისიც ვუთხარი, არ მომატყუო, თუ 
აფერისტი ხარ, იცოდე, ჭკუა არ მომეკითხება-მეთქი. 
არაო, ყველაფერი რიგზე იქნებაო. ერთი სეანსი ჩავიტა-
რე და მითხრა, მეორეც დაგჭირდებაო. მეორეს შემდეგ 
მესამე და დამაიმედა, გეშველაო. ლოგინში ისევ არაფე-
რი გამომივიდა და მივადექი. კარი სხვა ქალმა გამიღო, 
შვილი რომ მომიკვდა, ეკლესიაში ხშირად დავდიოდი და 
ეს ქალი იქ მათხოვრობდა, მუდმივად ვაძლევდი ფულს. 
მიცნო და მთხრა, აღარ მოხვიდე, აფერისტია, კვერცხს 
უსვამს მამაკაცებს, არაფერს კურნავსო. არათუ გაბრა-
ზებული, არამედ, შეურაცხყოფილი ვიყავი. წამოვედი, 
მანქანიდან „მანტიროვკა“ ავიღე და დაღამებას დავე-
ლოდე. როცა შევვარდი, შუქის ასანთები ვერ ვიპოვე 
და როგორც კი სილუეტი გავარჩიე, „მანტიროვკა“ 
მოვიქნიე. უხმოდ დავარდა მოხუცი და ამ დროს, მეორე 
გამოჩნდა. მივხვდი, სხვა მოვკალი, ის მათხოვარი და 
ახლა იმ ქალს ვეცი. მერე უკვე ბუნდოვნად მახსოვს, 
არცერთს ვზოგავდი, ორივე დამნაშავედ მიმაჩნდა, ის 
მეორეც ხომ ატყუებდა სხვებს და მე რომ არ ვეცნე, 
მეც მშვიდად მომატყუებდა. ჩადენილს არ ვნანობ“, – 
განაცხადა დაკავებულმა.

სასამართლომ მას 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა 
მიუსაჯა.

იმპოტენტმა მამაკაცმა ორი მოხუცი 
ქალი  მოკლა და გვამები დაანაწევრა
საზარელი 
მკვლელობა 
უცნაური 
საბაბით

სოციალურ ქსელებსა თუ ჩვეულებრივ ინტერნეტ-გვერდებზე, ბოლო დროს, სულ უფრო ხშირად შეხვდებით 
რეკლამას, სადაც მამაკაცებს პოტენციასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას სთავაზობენ. საუბარია 
გელებზე, აბებსა თუ ექიმთან ვიზიტზე და ყველგან მითითებულია, რომ ანონიმურობა დაცული იქნება ანუ 
პოტენციასთან დაკავშირებული პრობლემები საჯარო განხილვის თემა არაა და ყველას ურჩევნია, ამის შესახებ 
მხოლოდ ექიმმა იცოდეს. ხომ წარმოგიდგენიათ, რა ხდებოდა მაშინ, როცა პოტენციის პრობლემები კი არა, ბრმა 
ნაწლავის ოპერაციაც კი, ლამის, სახელმწიფო საიდუმლოებად იყო გამოცხადებული. აღარაფერს ვამბობთ, 
მაგალითად, მკერდის მოკვეთასა თუ უშვილობასთან დაკავშირებულ სამედიცინო პროცედურებზე.
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მოპედებისა და მსუბუქი 
კვადროციკლების მფლობელებს 

უკვე შესაძლებლობა აქვთ, 
ნებაყოფლობით დაირეგისტრირონ 

სატრანსპორტო საშუალება
უკვე ამოქმედდა „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ სა-

ქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილება, 
რომლის შედეგად, განისაზღვრა სატრანსპორტო 
საშუალების მართვის უფლების ახალი კატეგორია/
ქვეკატეგორია:

 z სატრანსპორტო საშუალების AM კატეგორია, 
რომელიც აერთიანებს მოპედებსა და მსუბუქ 
კვადროციკლებს;

 z სატრანსპორტო საშუალების A2 ქვეკატეგორია, 
რაც ითვალისწინებს მოტოციკლს, რომლის მაქსი-
მალური სიმძლავრე არ აღემატება 35 კვტ-ს, ხოლო 
სიმძლავრის/წონის კოეფიციენტი – 0.2 კვტ/კგ-ს.

აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, მოპედი და მსუ-
ბუქი კვადროციკლი განისაზღვრა მექანიკურ სატრან-
სპორტო საშუალებებად. შესაბამისად, AM კატეგორიის 
სატრანსპორტო საშუალებები ექვემდებარება სავა-
ლდებულო რეგისტრაციას და მათ სამართავად საჭირო 
იქნება შესაბამისი მართვის უფლების მოპოვება.

დაინტერესებულ პირებს ამიერიდან საშუალება ექნე-
ბათ, ნებაყოფლობით დაირეგისტრირონ AM კატეგორი-
ის სატრანსპორტო საშუალებები და მოიპოვონ შესაბა-
მისი მართვის უფლება, ხოლო 2022 წლის 28 მარტიდან, 
მოპედისა და მსუბუქი კვადროციკლის რეგისტრაცია და 
AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის 
უფლების მოპოვება სავალდებულო ხდება.

AM კატეგორიის მართვის უფლების მოსაპოვებლად 
ასაკობრივი ზღვარი განისაზღვრა 16 წლიდან. მოპედებ-
სა და მსუბუქ კვადროციკლებზე მართვის უფლების მო-
საპოვებლად საჭიროა მხოლოდ თეორიული გამოცდის 
ჩაბარება. თეორიულ გამოცდაზე პირველად, ერთჯერა-
დად გასვლის დროს, დაინტერესებული პირები სრულად 
თავისუფლდებიან გამოცდაზე გასვლის საფასურისგან. 
AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის 
უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე გასვლა შესაძ-
ლებელია რიგში ადგილის დაჯავშნის გარეშე.

ასევე, აღსანიშნავია, რომ თუ პირი ფლობს ნებისმი-
ერი კატეგორიის/ქვეკატეგორიის მართვის უფლებას, 
მას უფლება აქვს, მართოს AM კატეგორიის სატრან-
სპორტო საშუალებები.

გარდა მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურული 
ერთეულებისა, 2022 წლის 28 მარტამდე, AM კატეგორი-
ის სატრანსპორტო საშუალებების დათვალიერება ან/
და რეგისტრაციიის მიზნით პირველადი რეგისტრაცი-
ისთვის განკუთვნილი დოკუმენტაციის წარდგენა შე-
საძლებელია პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების 
(PTI) ცენტრების საშუალებითაც.

აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის 26 თებერვლამდე, AM 
კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების რეგის-
ტრაციისას, მცირდება კანონით დადგენილი საფასური.

A2 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების 
მართვის უფლების მოსაპოვებლად ასაკობრივი ზღვა-
რი განისაზღვრება 18 წლიდან. A2 ქვეკატეგორიის 
სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მო-
საპოვებლად, დაინტერესებულმა პირმა საჭიროა, 
ჩააბაროს მართვის უფლების მისაღები თეორიული და 
პრაქტიკული გამოცდები.

თუ პირი ფლობს A1 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო 
საშუალების მართვის უფლებას, მას უწევს მხოლოდ 
პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება.

A2 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა 
მართვის უფლების მქონე პირს უფლება აქვს, მართოს, 
როგორც AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება, 
ასევე, A1 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება და 
ტრიციკლი, რომლის სიმძლავრე არ აღემატება 15 კვტ-ს.

შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის 28 მარტიდან, მოპედი-
სა და მსუბუქი კვადროციკლის რეგისტრაცია და AM 
კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის 
უფლების მოპოვება სავალდებულო გახდება.

პოლიციამ თბილისში მომხდარი არასრულწლოვნის მკვლელობის 
ფაქტი ცხელ კვალზე გახსნა – დაკავებულია ორი პირი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის 
დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპე-
რატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 
2005 წელს დაბადებული ლ.ი. წინასწარი შეცნობით 
არასრულწლოვნის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში 
ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით, ხოლო 
2004 წელს დაბადებული პ.ვ. – განსაკუთრებით მძიმე 
დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე, თბილისში 
დააკავეს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ლ.ი.-მ, მიმდინარე წლის 
4 დეკემბერს, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, 2006 
წელს დაბადებულ დ.კ.-ს ცივი იარაღით ჭრილობა მია-

ყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ ლ.ი.-სთან ერთად, შემთხვევის 
ადგილიდან მიიმალა მეორე ბრალდებული – პ.ვ., რომელიც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს შეესწრო და 
სამართალდამცავ უწყებებს არ შეატყობინა.

მიყენებული დაზიანების შედეგად, დ.კ. საავადმყოფოში გარდაიცვალა.
სამართალდამცველებმა დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი პირები მომხდარიდან რამდენიმე საათში, ცხელ 

კვალზე დააკავეს.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და 376-ე მუხლის მე-3 

ნაწილით მიმდინარეობს, რაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში 
ჩადენილ განზრახ მკვლელობასა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინტერპოლის წითელი 
ცირკულარით ძებნილი ხუთი პირი დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრი-
მინალური პოლიციის დეპარტამენტის ძებნის სამმა-
რთველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატი-
ულ-სამძებრო ღონისძიებების შედეგად, ინტერპოლის 
წითელი ცირკულარით თურქეთის რესპუბლიკის მიერ 
ძებნილი ხუთი პირი ბათუმში დააკავეს.

დაკავებულები არიან:
1977 წელს დაბადებული ო.გ., რომელსაც სხეულის 

დაზიანება და სექსუალური ძალადობა ედება ბრალად. 
იგი სამართალდამცველების მიერ, 2021 წლიდან იძებ-
ნებოდა.

1983 წელს დაბადებული ფ.დ., რომელიც ბრალდებულია სხეულის დაზიანების, იარაღის ტარებისა და თავი-
სუფლების უკანონო აღკვეთისათვის. იგი წითელი ცირკულარით 2020 წლიდან იყო ძებნილი.

1985 წელს დაბადებული ა.ე., რომელსაც თურქეთის ინტერპოლი ჯგუფურად ჩადენილი შეიარაღებული 
ძარცვისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთისთვის 2021 წლიდან ეძებდა.

1988 წელს დაბადებული თ.ა., რომელიც თურქი სამართალდამცველების მიერ, შეიარაღებული ძარცვასა და 
თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით, წითელი ცირკულარით 2019 წლიდან იძებნებოდა.

1971 წელს დაბადებული ბ.ი., რომელიც პროსტიტუციაში ჩართვის, პროსტიტუციისთვის ადგილის გამოყო-
ფისა და პროსტიტუციის წახალისებისთვის წითელი ცირკულარით 2017 წლიდან იყო ძებნილი.

ამჟამად, დაკავებულების მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინა-
რეობს.

ალექსანდრე დარახველიძემ მონაწილეობა მიიღო 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის – UN Women-ის მიერ 

გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაში
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე დარახველიძემ მონაწილეობა მიიღო ქალთა მიმართ 

ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16-დღიანი გლობალური კამპანიის ფარგლებში, სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლებისათვის მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების შესახებ გამართულ მაღალი 
დონის შეხვედრაში.

ალექსანდრე დარახველიძემ ისაუბრა სექსუალური ძალადობის საქმეებთან დაკავშირებით, სამინისტროს 
მიერ განსახორციელებელი რეაგირების სტანდარტებზე, პოლიციაში ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესსა 
და გამოწვევებზე. მან ასევე ხაზი გაუსვა მართლმსაჯულების განხორციელებისას სექსუალური ძალადობის 
დანაშაულების სპეციფიკური ბუნების გათავისების აუცილებლობას და ასეთი კატეგორიის საქმეებზე მსხვე-
რპლზე ორიენტირებული მიდგომების გამოყენების მნიშვნელობას.

შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სექსუალურ ძალადობაზე სათანადო სამართალწარმოების განხორცი-
ელება ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მხრივ, სამინისტროში უკვე გადაიდგა ხელშესახები ნაბიჯები, 
რომელთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია მიმდინარე წელს, სექსუალური ძალადობის ეფექტიანი გამოძიების 
წარმოების თაობაზე განხორციელებული გამომძიებელთა სპეციალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც, სამინისტროს 
შესაბამისი ტერიტორიული და სტრუქტურული ერთეულის 232 პოლიციელს სპეციალიზებული გამომძიებლის 
სტატუსი მიენიჭა.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო წელსაც უერთდება ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ 16-დღიან 
გლობალურ კამპანიას და კიდევ ერთხელ გმობს მათ მიმართ განხორციელებული ძალადობის ნებისმიერ ფორმას, 
რაც დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენს ქალების სრული თანასწორუფლებიანობის მიღწევის პროცესში. აღნიშ-
ნული შეხვედრა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია – UN Women-ის ორგანიზებით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის 
– „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში გაიმართა, რომელიც შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით 
ხორციელდება. ღონისძიებას საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, 
საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვადასხვა უწყების ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ.
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გაფრინდაშვილი VS Netflix სასამართლო პროცესი 24 იანვარს ჩაინიშნა

ტალახაძე ოქროსთვის ტაშკენტში წავიდა

ითამაშებს ჯოვინო საქართველოს ნაკრებში?

ვისაც არ ახსოვს, შევახსენებთ, რომ ლეგენდარუ-
ლმა ქართველმა მოჭადრაკემ, ნონა გაფრინდაშვილმა 
კომპანია Netflix-ის წინააღმდეგ სარჩელი კალიფორ-
ნიის სასამართლოში 2021 წლის 16 სექტემბერს შეი-
ტანა. სარჩელი Netflix-ის მიერ სერიალ The Queen’s 
Gambit-ის კულმინაციურ ეპიზოდში გაჟღერებულ 
მცდარ ცნობებს ეხება. ფილმში გაფრინდაშვილი რუსი 
ეროვნების ქალად არის მოხსენიებული და ერთ-ერთ 
ეპიზოდში კომენტატორი ამბობს, რომ ის არასდროს 
შეხვედრია კაც მოთამაშეებს. ქართველი ლეგენდა 
Netflix-სს სექსიზმში ადანაშაულებს და როგორც თავად 
ამბობს, 1968 წელს, მას საჭადრაკო პარტიები 60-მდე 
კაცთან ჰქონდა ჩატარებული. ნონა გაფრინდაშვილი 
ღირსების დაკნინებისთვის Netflix-სგან 5 მილიონ აშშ 
დოლარს ითხოვს.

„თუ ვინმეს გაინტერესებთ, რა ხდება ნონა გაფრი-
ნდაშვილი VS Netflix საქმეზე, „ნეტფლიქსმა“ გამოხატ-
ვის თავისუფლების დაცვა გამოიყენა და კალიფორნიის 
SLAPP (strategic lawsuit against people’s participation) 
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე დააყენა წერი-
ლობითი შუამდგომლობა სარჩელზე უარის თქმის 
შესახებ. სასამართლოს ორივე მხარისგან გარკვეული 
დოკუმენტები (ჩვენებები) წარედგინა. ამერიკელი 
ადვოკატები, BLB გუნდთან ერთად, შესაგებელზე 
მუშაობენ. ჩვენ საქმის ფაქტობრივი გარემოებები, 
თავისი მტკიცებულებებით, უკვე დიდი ხანია გადა-
ვუგზავნეთ. დიდი მადლობა საქართველოს ჭადრაკის 
ფედერაციას, მის პრეზიდენტ გია გიორგაძეს, დავით 
გურგენიძეს დეტალური ინფორმაციის მოწოდებისა 
და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩართულობისთვის. ყველა-
ფერი მზადაა. პროცესი, ამ ეტაპზე, 24 იანვარს არის 
ჩანიშნული. ჯერ უცნობია, ონლაინ გაიმართება, თუ 

– ტრადიციული ფორმით. ჩვენ ვაპირებთ დავესწროთ 
პროცესს, თუ ის ტრადიციული ფორმით გაიმართება. 
როგორც გვარწმუნებენ, საკმაოდ ძლიერი სამართლებ-
რივი საფუძვლები გვაქვს. დაველოდოთ… ნებისმიერ 
მნიშვნელოვან სიახლეს გაცნობებთ“, – აღნიშნული 

განცხადება გაფრინდაშვილის იურისტმა, ქალბატონმა 
რუსუდან მაისურაძემ გაავრცელა.

ჭადრაკის ქართველ დედოფალს არაერთი დაპი-
რისპირება აქვს მოგებული და იმედია, ამ ბრძოლაშიც 
გაიმარჯვებს.

7-17 დეკემბერს, უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში, 
ძალოსანთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართე-
ბა. რაღა თქმა უნდა, ტურნირზე მონაწილეობის მისა-
ღებად გაემგზავრა მსოფლიო ძალოსნობის ლეგენდა, 
ლაშა ტალახაძეც. ქართველი დევკაცი მსოფლიოს 
ოთხგზის (2015, 2017, 2018 2019) ჩემპიონია და მეხუთე 
ოქროს მედალს სწორედ შუა აზიაში შეუტევს. ის, რომ 
ლაშა უპირობოდ მოიგებს ტურნირს, ყველა შეგუე-
ბულია და მთავარი კითხვა ის გახლავთ, ამას კვლავ 
ახალი რეკორდით მოახერხებს, თუ ძველი მიღწევით 
დაკმაყოფილდება. ლაშას გარდა, ტაშკენტის ფიცარ-
ნაგზე კიდევ 11 ქართველი ძალოსანი გავა:

-61 კგ.: გოდერძი ბერდელიძე, შოთა მიშველიძე და 
რამინ შამილიშვილი; -73 კგ.: კახი ასანიძე;  -89 კგ.: 
რეზი დავითაძე; -96 კგ: ანტონ პლესნოი და ირაკლი 
გობეჯიშვილი; –102 კგ.: ირაკლი ჩხეიძე, ზაზა ლომ-
თაძე; +109 კგ: ლაშა ტალახაძე, გიორგი ჩხეიძე, ბაქარ 
თურმანიძე.

საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის გამარჯვებული ბათუმის „დინამო“ რომ გახდა, კარგად მოგეხ-
სენებათ. აჭარულმა კლუბმა ისტორიაში პირველად მოიგო ოქროს მედლები და ბათუმში, რამდენიმე დღის 
განმავლობაში, ყველა ზეიმობდა. კლუბის გამარჯვებაში საკუთარი წვლილი ბრაზილიელმა შემტევმა, ჯოვინო 
ფლამარიონმაც შეიტანა. ჯოვინო „დინამოს“, მონტენეგროს „ლოვცენიდან“, 2017 წელს შეუერთდა და 2018 
წელს, გია გეგუჩაძის გუნდთან ერთად, ეროვნულ ლიგაში დაბრუნდა. მაშინ ბრაზილიელმა ეროვნულ ლიგა 
2-ში თავი 24 გოლით გამოიჩინა. 2019 წლის ეროვნული ლიგის სეზონში, მან 30 შეხვედრაში 17 გოლი გაიტანა 
და სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა, შემდეგ კი 2020-21 წლების სეზონის ბოლომდე, იჯარის 
წესით, ვოლგოგარდის „როტორში“ ითამაშა და კვლავ ბათუმს დაუბრუნდა. 

ეს ყველაფერი იმიტომ მოგიყევით, რომ ჯოვინომ საქართველოს მოქალაქეობასა და ქართული პასპორტის 
მიღებაზე განაცხადი შეიტანა და დიდი ალბათობით, დაუკმაყოფილებენ კიდეც. მას საქართველოს ეროვნულ 
ნაკრებში სურს თამაში. აღსანიშნავია, რომ ბრაზილიელ ფეხბურთელს მეუღლე ქართველი ჰყავს და საქართველო 
ისე მოსწონს, დედ-მამა ბრაზილიიდან ბათუმში საცხოვრებლად ჩამოიყვანა. უკვე მიდის მსჯელობა, მიიწვევენ 
თუ არა ფლამარიონს საქართველოს ნაკრებში. ეროვნულ გუნდს გამტანი ფორვარდის პრობლემა რომ უდგას, 
ახალი ამბავი არაა და ვინ იცის, ეგებ, ქართული დროშის ქვეშ, მეტოქეებს ბრაზილიელმა შეუტიოს.
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უცხოელ სტუმრებს ქართული სპორტის სასახლე არ მოეწონათ

ქართველი გოგონა უცხოეთში ითამაშებს

კვარაცხელიას მწვრთნელიც შემოსწყრა
ყაზანის „რუბინი“, რომლის ღირსებასაც ქართული ფეხბურთის მთავარი იმედი, ხვი-

ჩა კვარაცხელია იცავს, რუსული პრემიერლიგის გასულ ტურში, „ნიჟნი ნოვგოროდს“ 
ესტუმრა და 1:2 დამარცხდა. გუნდის თავკაცმა, ლეონიდ სლუცკიმ ქართველი ნახევა-
რმცველი ძირითადში დააყენა, თუმცა 52-ე წუთზე ანუ მეორე ტაიმის დაწყებიდან 7 
წუთში შეცვალა. ქართველს მწვრთნელის გადაწყვეტილება აშკარად არ მოეწონა და მან 
მოედნიდან გასვლისას, ხელთათმანები მოისროლა, რაც ჟურნალისტებს შეუმჩნეველი 
არ დარჩენიათ. მატჩის შემდგომ გამართულ პრესკონფერენციაზე, სლუცკის „მარტივი“ 
კითხვა დაუსვეს – „ბედნიერია თუ არა კვარაცხელია „რუბინში“ თამაშით?“

„არ ვიცი, ხვიჩა ბედნიერია, თუ არა, მაგრამ მოედანზე მისი ქმედებებიდან გამომდი-
ნარე ვფიქრობდი, რომ შესვენებაზე შევცვლიდი. ალბათ, სწორედ შესვენებაზე უნდა 
შემეცვალა“, – განაცხადა სლუცკიმ.

რუსული მედია არ მალავს, რომ ბოლო დროს, ქართველი ფეხბურთელი ძველებურად 
ვეღარ ბრწყინავს. სეზონის დაწყებამდე ბევრი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ კვარა-
ცხელია რომელიმე ევროპული ტოპ-კლუბის მაისურს მოირგებდა, საბოლოოდ კი ტრა-
ნსფერი არ შედგა და როგორც ვარაუდობენ, ამ ყველაფერმა ხვიჩაზე ცუდად იმოქმედა.

მოგეხსენებათ, 2022 წელს, ევროპის საკალათბუ-
რთო ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი საქართველოში 
უნდა ჩატარდეს. ჩვენთან ერთად, პირველობას ჩეხეთი, 
იტალია, გერმანია მასპინძლობს და როცა ევროპული 
კალათბურთის მამებმა ამ ტურნირის მასპინძლობის 
უფლება მოგვცეს, პირობაც მიიღეს, რომ საქართვე-
ლოში თანამედროვე სტანდარტების ახალი სპორტის 
სასახლე აშენდებოდა. გასულ კვირას, თბილისში, 
FIBA-ს ევროპის პრეზიდენტი თურგაი დემირელი, აღ-
მასრულებელი დირექტორი კამილ ნოვაკი და ბორდის 
წევრები იმყოფებოდნენ. მათ მშენებლობა დაათვალი-
ერეს და არ დაუმალავთ, რომ ნანახით იმედგაცრუ-
ებულნი დარჩნენ. ეს იმის მიუხედავად, რომ მათთან 
შეხვედრისას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, 
ირაკლი ღარიბაშვილმა სრული მხარდაჭერა აღუთქვა 
და დაპირდა, რომ სახელმწიფო სრულად ჩაერთვება 
მიმდინარე მშენებლობის პროცესში, რათა ყველაფერი 
დათქმულ ვადაში დასრულდეს.

„პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას დაგვარწმუნეს, 
რომ არსებობს სრული სამთავრობო მხარდაჭერა და-
რბაზის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ახლა, გულ-
წრფელად რომ გითხრათ, გარკვეულწილად შეშფოთე-
ბული ვართ მას შემდეგ, რაც მშენებლობის პროგრესი 
ვნახეთ. მშენებლობის ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ დღეის 
მდგომარეობით, მართლაც დიდი ძალისხმევაა საჭირო, 

რომ დარბაზი დროულად დამთავრდეს. ამ დროისთვის 
გადახურვა უკვე დასრულებული უნდა იყოს. დრო 
გადის და ძალიან სწრაფად უნდა გაგრძელდეს სამუ-
შაოები. როგორც მივხვდით, თავდაპირველი გეგმა, 
რომ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის 

მეორე ფანჯარა ამ დარბაზში ჩატარდეს, ნამდვილად 
არარეალისტურია, ამიტომ ახლა მიზანი უნდა იყოს, 
რომ ივნისი-ივლისის ფანჯრისთვის მაინც ყველაფერი 
მზად იყოს“, – განაცხადა FIBA-ს ევროპის აღმასრულე-
ბელმა დირექტორმა, კამილ ნოვაკმა.

ნინო ჩხარტიშვილი საქართველოს ქალთა ნაკრე-
ბისა და საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის“ მცველია. 
ის ერთ-ერთია იმ გოგონათაგან, რომლებმაც არც თუ 
დიდი ხნის წინ, სასწაული მოახდინეს და ჩემპიონთა 
ლიგის პლეი-ოფში ითამაშეს. მაშინ „ლანჩხუთს“ მთელი 
საქართველო გულშემატკივრობდა. ნინოს სამსახურით 
თურქული „სივასპორი“ დაინტერესდა და მას 6-თვიანი 
ხელშეკრულება გაუფორმეს, რის შემდეგაც გადაწყდე-
ბა, გაფორმდება თუ არა გრძელვადიანი კონტრაქტი.

„სავარჯიშო პირობები და სათამაშო გარემო ძალი-
ან კარგია. ჩემპიონატიც საკმაოდ მაღალი დონისაა. 
ჩემი ახალი კლუბი უძლიერესთა შორის მიმდინარე 
სეზონში აღზევდა და მთავარი მიზანი უფრო ადგილის 
შენარჩუნებაა. ძალიან მეხმარება ის ფაქტი, რომ ჩემ 
გარდა, „სივასპორში“ კიდევ 4 ქართველი ფეხბურთე-
ლი გამოდის – თეონა სუხაშვილი, მეგი ეჯიბია, მარიამ 
დანელია და მარიამ ჯანიკაშვილი. მინდა „ლანჩხუთს“ 
მადლობა გადავუხადო – მათთან ძალიან ბევრი კარგი 
მოგონება მაკავშირებს – ორჯერ საქართველოს ჩე-
მპიონობა, საქართველოს თასი, ჩემპიონთა ლიგაზე 
თამაში. კარიერას აუცილებლად ამ კლუბში დავასრუ-
ლებ“, – განაცხადა ჩხარტიშვილმა.
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„ეპოქა“ – გამოფენა-აუქციონი 
სიმსივნით დაავადებული ბაშვებისთვის

ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების 
მუზეუმში, თბილისის მერიის მხარდაჭერით, 27 
ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე, ქართველი მხატვრების 
საქველმოქმედო გამოფენა – „ეპოქა“ გაიმართა. ეს 
ღონისძიება, 1993 წელს, ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ 
რთული პერიოდის კურატორთა ჯგუფის – ნინო 
ბაჯელიძე, თამარ სარაჯიშვილი და ნანა გვარამია 
– მიერ ორგანიზებული საქველმოქმედო გამოფენა-
აუქციონის ერთგვარი გამოძახილი იყო, სადაც 
ცნობილი მხატვრები იყვნენ წარმოდგენილნი: დავით 
და ემირ კაკაბაძეები, ზურაბ ნიჟარაძე, ედმუნდ 
კალანდაძე, ირაკლი ფარჯიანი, თამაზ კაკაბაძე, მამუკა 
ცეცხლაძე, ქეთი მატაბელი... მაშინ აუქციონიდან 
შემოსული თანხით სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა 
ოჯახებს დაეხმარნენ. წლების შემდეგ, გამოფენა იგივე 
მიზნით განმეორდა – ექსპოზიციაში, სხვადასხვა 
ტილოების ავტორებმა ისევ ქველმოქმედების მიზნით 
გამოფინეს საკუთარი ნამუშევრები. 
„არტპონტის“ ჯგუფის – ნინო ბაჯელიძე, მაია 
მჟავანაძე, ნიკორა გელეყვა, ირინა ცერცვაძე, ნინო 
ახვლედიანი – ორგანიზებით, თითქმის ოცდაათი წლის 
შემდეგ, ახალი საქველმოქმედო გამოფენა „ეპოქა“ 
მოეწყო, მხოლოდ მხატვართა სპექტრი გაიზარდა და 
ახალგაზრდა, ნიჭიერი მხატვრებით შეივსო. ამჯერად, 
გამოფენიდან შემოსული თანხით, ბერი ანდრიას 
სახელობის ფონდის ბენეფიციარებს დაეხმარებიან, 
რომლებიც  სიმსივნით დაავადებული ბავშვები არიან.
„ვერსია“, საქველმოქმედო გამოფენასა და 
სამომავლო გეგმებზე, ორგანიზატორებს ესაუბრა:

– 30  წლის წინ, როდესაც მსგავსი საქველმოქმედო 
გამოფენა მოვაწყვეთ, ასეთივე არეულობა, გაჭირ-
ვება, დაძაბული მდგომარეობა და ატმოსფერო იყო. 
ამიტომაც გავმართეთ იგივენაირი საქველმოქმედო 
გამოფენა. ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, ამდენი 
ხალხი გამოფენაზე, დიდი ხანია, არ გვინახავს. არ 
მეგონა, თუ ამდენი გაბედავდა და მოვიდოდა, თუმცა 
გასაკვირიც არაა – ხალხს მონატრებული აქვს მსგავსი 
ღონისძიებები... მაშინაც ყველა სახლში იჯდა, თუმცა 
გამოიპრანჭნენ, მოვიდნენ და ძალიან ბევრი ნახატი 
გაიყიდა. ახლაც ასე მოხდა.

გამოფენის ორგანიზატორები ბავშვობის მეგობრები 
ვართ. აქედან სამნი – მე, ნინო ბაჯელიძე და მაია მჟა-
ვანაძე თვითნასწავლი მხატვრები ვართ. დაახლოებით, 
10 წლის წინ დავიწყეთ ხატვა და დღემდე ვაგრძელებთ. 
ახლა იტალიაში გვაქვს გამოფენა, აპრილში, ვატიკანში 
ვგეგმავთ, ასევე, გერმანიაშიც. საბერძნეთში ხშირად 
ვაწყობ გამოფენებს, თითქმის ყველა ჩემი პროექტი 
სოციალურია. ახლა ცოტა ხნით ვაპირებთ წასვლას 
საბერძნეთში, მაია – რუსეთში, მაგრამ მალე დავბრუ-
ნდებით და გავაგრძელებთ მოღვაწეობას. გვინდა, ეს 
პროექტები გავაკეთოთ თბილისისთვის, მისი კულ-

ტურული ცხოვრებისთვის, რომ ცოტა სიხარული და 
სილაღე დავუბრუნოთ ქალაქს. პანდემიამ გაანადგურა 
ხალხი და ორი წლით ჩაკეტა ისინი, ეს ძალიან ცუდია, 
ამიტომ გვსურს, გავაცოცხლოთ თბილისი.

– რამდენს ხანს ამზადებდით და ეს გამოფენა სხვე-
ბისგან რითი გამოირჩევა?

– ორგანიზება 3 თვე გაგრძელდა. 40 მხატვარი იყო 
ჩართული, ზოგი მათგანი ქალაქგარეთ ცხოვრობს, 
ზოგს სად მივაკითხეთ, ზოგს – სად. ექსპოზიციისთვის 
წარმოდგენილი გვქონდა არაჩვეულებრივი ნამუშევრე-
ბი. ასევე, ისეთი ნახატები, რომლებიც საქართელოში 
არ იყიდება. ყველაფერი ხარაჩოზე იყო განთავსებული, 
ეს არის იმის სიმბოლო, რომ სულ ვვითარდებით.

30 წლის წინ, როდესაც პირველი გამოფენა გავაკე-
თეთ, ადამიანებს ძალიან უჭირდათ და ახლაც ასეა, 
თუმცა მაშინდელივით, ახლაც ვვითარდებით და ვი-

ბრძვით. ყველა მხატვარი გვირეკავს და  მადლობას 
გვიხდის, მნიშვნელობა არ აქვს, გაიყიდა თუ არა მისი 
ნამუშევარი, მაინც კმაყოფილია, რომ ხალხს ვაჩვენეთ 
შემოქმედება.

ბევრი მხატვარი არაა ცნობილი და ხალხმაც არაფე-
რი ისიც მათ შესახებ, არადა, ისინი გენიოსები არიან, 
წავლენ და მათი ნამუშევრები ისტორიას დარჩება. 
ორმაგ საქმეს ვაკეთებთ, ბავშვებს ხომ ვეხმარებით 
და ასევე, ამ მხატვრებსაც ვაცნობთ საზოგადოებას.

ეს იყო ქალაქის სოციალური პროექტი, ბევრი მხა-
ტვარი გავაცოცხლეთ, თბილისი ძალიან პატარაა და 
სულ ერთი და იგივე სახეები არიან წარმოდგენილნი 
ყველგან, თითქოს სხვები არ არსებობენ. თუნდაც 
მხატვრები ავიღოთ, შესაძლოა, საზოგადოება მხო-
ლოდ ხუთ მათგანს იცნობს, რეალურად კი უამრავი 
გენიოსი გვყავს!

წინ უნდა წამოვწიოთ არცთუ ცნობილი მხატვრები, 
მათ იმისთვის არ სცალიათ, რომ საკუთარ თავს დიდი 
წარდგენა გაუკეთონ. ჩვენ ახალგაზრდა მხატვრებიც 
გვყავდა, თვითნასწავლებიც.

მოკლედ, ძალიან საინტერესო გამოფენა იყო. შე-
იძლება, ახალ თობას ამით დიდი სტიმული მიეცეს. 
ამდენი მხატვრის ერთად შეკრება მარტივი არ არის, 
ზოგიერთი აღარც ხატავდა და ჩვენი თხოვნით დახა-
ტეს.

ნამუშევრები ყოველ დღე იყიდებოდა, ისეთი კარგი 
ატმოსფერო იყო შექმნილი, რომ ხალხს სიამოვნებდა 
მოსვლა.

– საგამოფენოდ მუზეუმი როგორ შეარჩიეთ, როგო-
რც ვიცი, თბილისის მერია გეხმარებოდათ...

– თავიდან გამოფენის მოწყობა მაიას ბაბუას ეზოში 
გვინდოდა, დიდი და ულამაზესი ეზოა, თუმცა კოვიდის 
გამო, 4 ოქტომბრამდე არ შეიძლებოდა თავშეყრა. შე-
მდეგ უკვე აცივდა და ეზოს ვეღარ გამოვიყენებდით. 
ამიტომ, მერიამ დაგვაფინანსა და მისი  მხარდაჭერით 
მოვაწყეთ გამოფენა ზურაბ წერეთლის თანამედროვე 
ხელოვნების მუზეუმში.

– ახლო მომავალში კიდევ ხომ არ აპირებთ მსგავსი 
გამოფენის მოწყობას?

– სამწუხაროდ, კულტურის სფერო საქართველოში 
არცთუ კარგად შუქდება, ჩვენ მაინც უნდა შევუწყოთ 
ხელი მხატვრებს და ხელოვან ადამიანებს, ისინი ამით 
ცხოვრობენ და მათი შემოსავლის წყარო ესაა.

თუ არ ჩაგვკეტავენ კოვიდის გამო, კიდევ გვინდა, 
ერთი საჩუქარი გავუკეთოთ თბილისს. მოფიქრებული 
გვაქვს, როგორი იქნება, თუმცა წინასწარ დეტალებს 
ვერ გაგიმხელთ. როგორც კი დაზუსტებით გვეცოდი-
ნება თარიღი, აუცილებლად შეგატყობინებთ.

„გვინდა, თბილისს ცოტა 
სიხარული და სილაღე 

დავუბრუნოთ“

ia grigalaSvili
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კიბოს ნანორობოტებით 
უმკურნალებენ

მკვლევარებმა სიმსივნურ უჯრედებში ქიმიოთე-
რაპიული მედიკამენტების გადატანის ინოვაციური 
მეთოდი შეიმუშავეს. როგორც  Science Daily წერს, 
ქიმიოთერაპიის ახლებური მეთოდი ორგანიზმში 
პრეპარატის ნანორობოტებით შეყვანას უკავშირდე-
ბა. კვლევების თანახმად, სპეციალურად შექმნილი 
ტექნოლოგია პირდაპირ კიბოს უჯრედებში ინექციის 
გაკეთების საშუალებას იძლევა. ნანორობოტების 
უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ახალ მე-
თოდს გვერდითი მოვლენების შემცირება შეეუძლია. 
მას სამგანზომილებიანი პრინტერის საშუალებით 
ამზადებენ.

პირველი მუზეუმი ცაში

არქეოლოგიური ექსპოზიცია ავიაკომპანია Saudi Arabian Airlines-ის თვითმფრინავშია განთავსებული, 
გამოფენის დამთვალიერებლები კი მგზავრები არიან. ავიალაინერის ბორტზე განთავსებულია არტეფაქტების 
ასლები, რომლებიც გათხრებისას, ალ-ულეში აღმოაჩინეს. ექსპოზიცია რეგიონის ისტორიის საკმაოდ დიდ 
პერიოდს მოიცავს. ფრენისას, მგზავრებს სთავაზობენ Discovery Channel-ის დოკუმენტურ ფილმს „უძველესი 
არაბეთის არქიტექტორები“. იდეის ავტორების თქმით, მუზეუმი თვითმფრინავში – ესაა მეთოდი, რომლითაც 
ყურადღება უნდა მიექცეს ამ რეგიონში არქეოლოგიურ სამუშაოებს და მიიზიდოს ტურისტები სხვადასხვა 
ქვეყნიდან. უჩვეულო ექსპოზიციის შექმნის ინიციატორები იმედოვნებენ, რომ ის მსოფლიოს საუკეთესო 
მუზეუმების ჩამონათვალში მოხვდება. 

ჭამის გამო „შავ სიაში“ შეიყვანეს

მისტერ კინგის სახელით ცნობილი ჩინელი მამაკაცი აცხადებს, რომ ქალაქ ჩანშაში მდებარე ბარბექიუ-რე-
სტორანმა ის „შავ სიაში“ შეიყვანა და სტუმრობა აუკრძალა, რადგან მას ბევრი ჭამა შეუძლია. ეს რესტორანი 
მომხმარებლებს, გარკვეული თანხის სანაცვლოდ, ნებისმიერი ოდენობის კერძის ჭამის უფლებას აძლევს. 
თუმცა, როგორც ჩანს, მისტერ კინგი გამონაკლისი აღმოჩნდა. ეს ადამიანი იმ ვიდეოებითაა ცნობილი, სადაც 
ძირითადად ჭამს. მისი თქმით, რესტორანში პირველად სტუმრობისას, 1.5 კილოგრამი ღორის ხორცი შეჭამა, 
შემდეგ ვიზიტზე – 4 კილოგრამამდე კრევეტები მიირთვა. „შავ სიაში“ შეყვანის გამო, ის რესტორანს დისკ-
რიმინაციაში ადანაშაულებს. დაწესებულების მფლობელის თქმით კი, მისტერ კინგის ყიველი სტუმრობისას, 
რესტორანი რამდენიმე ასეულ იუანს ზარალობს. ისიც კი, როცა მისტერ კინგი მხოლოდ რძეს სვამს, რესტორანს 
ეძვირი უჯდება, რადგან ერთ ჯერზე, 20 ბოთლს მიირთმევს. ამბავმა ჩინური სოცქსელები მოიცვა. ზოგიერთი 
რესტორნის მეპატრონის მხარესაა, ბევრი კი აცხადებს, რომ თუ დაწესებულებას შესაბამისი რესურსი არ აქვს, 
ასეთ აქციებსაც არ უნდა ატარებდეს. 

დედის რძეს 
კოსმეტიკაში იყენებენ

ერთ-ერთი ამერიკული სპა-ცენტრი საკუთარ კლი-
ენტებს უჩვეულო პროცედურას სთავაზობს – სახის 
ნიღაბს დედის რძისგან. სპეციალისტების თქმით, 
ასეთი რძე, უბრალოდ, სასწაულებს ახდენს. ცნობი-
ლია, რომ დედის რძე ბავშვის იმუნიტეტს ამაღლებს, 
იცავს მას ინფექციებისგან, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 
დაავადებებისგან, ასთმისგან, აქვს ანტიბაქტერიული 
და ანტისეპტიკური თვისებები. კოსმეტოლოგებიც 
დარწმუნებულნი არიან, რომ დედის რძე უფროსე-
ბისთვისაც სასარგებლოა. როგორც სპა-ცენტრის 
დამფუძნებელი აცხადებს, ბევრი დედა იყენებს 
საკუთარ რძეს კოსმეტიკური პრობლემების მოსა-
გვარებლად, რადგან ის ნამდვილი აღმოჩენაა პრო-
ბლემური კანისთვის. რძეში ცხიმებისა და საკვები 
ელემენტების მაღალი კონცენტრაციაა. სპა-ცენტრი 
ამ მეტად სასარგებლო „ნივთიერებას“ იმ მეძუძური 
დედებისგან ყიდულობს, რომლებმაც სამედიცინო 
შემოწმება გაიარეს და რეგისტრირებულნი არიან 
„დედის რძის ბანკში“. ამჟამად, „პრეპარატს“ აკნეს, 
ეგზემას, დამწვრობის შედეგების აღმოსაფხვრელად, 
ასევე, სახის გასაწმენდად იყენებენ.
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დასაწებებელ 
ვაქცინას გამოსცდიან

ბრიტანული კომპანია Emergex-ი კორონავირუსის 
საწინააღმდეგო ვაქცინას შვეიცარიაში გამოცდის, 
– წერს გამოცემა "გარდიანი". ექსპერიმენტული 
ვაქცინა, რომელზეც მიკრონემსებია განთავსებული, 
პლასტირის მსგავსია. მისი შენახვა, სამ თვემდე ვა-
დით, ოთახის ტემპერატურაზე იქნება შესაძლებელი, 
განსხვავებით სხვა პრეპარატებისგან, რომლებიც 
მაცივარში ან საყინულეში შენახვას მოითხოვს. რო-
გორც კომპანიის წარმომადგენელი აღნიშნავს, ვაქცი-
ნა იყენებს T-უჯრედებს ორგანიზმში ინფიცირებული 
უჯრედების გასანადგურებლად. ბრიტანელებმა 
მიიღეს ნებართვა შვეიცარიის მარეგულირებლისგან, 
ჩაატარონ კლინიკური კვლევები ლოზანაში, 26 ადამი-
ანის მონაწილეობით. კვლევას ლოზანას უნივერსიტე-
ტის პროფესორი, ბლეზ იანტონი უხელმძღვანელებს. 
როგორც ვარაუდობენ, Emergex-ის ვაქცინები ხელ-
მისაწვდომი 2025 წლისთვის უნდა იყოს.

კოვიდ-ვაქცინა მორიელის შხამისგან?

სწავლულთა ჯგუფები ეგვიპტესა და დიდი ბრიტანეთიდან, მორიელის შხამისგან კორონავირუსის საწინა-
აღმდეგო ვაქცინის შექმნას შეეცდებიან. მკვლევარები დაადგენენ, გამოდგება თუ არა ეგვიპტის უდაბნოში 
აღმოჩენილი მორიელის შხამი ანტივირუსული მედიკამენტების შესაქმნელად. შესაბამისი კვლევა, ამჟამად, 
სუეცისა და აბერდინის უნივერსიტეტებში მიმდინარეობს. სწავლულები განმარტავენ, რომ მორიელის შხამი 
ბიოლოგიურად აქტიური პეპტიდების კოქტეილს შეიცავს, რომელიც ზოგ შემთხვევაში, ანტიბაქტერიული და 
ანტივირუსული მოქმედებისაა. შხამის ანტიკორონავირუსული თვისების დასადგენად ხანგრძლივი კვლევებია 
საჭირო. 

გამოცდას ვირტუალურ 
რეალობაში ჩააბარებენ

სამხრეთ კორეის ეროვნული პოლიციის სააგენტო ხანდაზმულ ადამიანებს მართვის მოწმობის გამოცდას 
ვირტუალურ რეალობაში ჩააბარებინებს. ადგილობრივი გამოცემის ცნობით, ქვეყნის მთავრობის მიზანია, 
შეამოწმოს, შეუძლიათ თუ არა 65 წელს გადაცილებულ პირებს ავტომობილის უსაფრთხოდ მართვა. ამიერი-
დან, მათთვის გამოცდა VR-ყურსასმენით ჩატარდება, რომელიც შეაფასებს მათი მართვის უნარს, შემეცნებით 
შესაძლებლობებს და მეხსიერებას. სამხრეთ კორეაში, ხანდაზმულებისთვის მართვის მოწმობაზე სპეციალური 
რეგულაცია მოქმედებს. 75 წელს გადაცილებულებს მოწმობის განახლება 3 წელიწადში ერთხელ მოეთხოვებათ. 
სტატისტიკის მიხედვით, ასაკოვანი ადამიანები ორჯერ უფრო მეტად ხვდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევებში, 
ვიდრე ახალგაზრდები.

დაბინძურებულ წყალს 
ჰიდროგელით გაწმენდენ

ამერიკელმა სწავლულებმა ტეხასის უნივერსიტე-
ტიდან, ჰიდროგელის ტაბლეტები შექმნეს, რომელიც 
დაბინძურებულ წყალს სწრაფად წმენდს. ერთი საა-
თის განმავლობაში, ამ აბს ერთი ლიტრი მდინარის 
წყლის დეზინფიცირება შეუძლია და ამის შემდეფგ, ის 
სასმელად ვარგისი იქნება. წყლის გაწმენდის ძირითად 
მეთოდებთან შედარებით, როგორიცაა მისი ადუღება 
და პასტერიზაცია, რაც, თავის მხრივ, ენერგიასა და 
დროს მოითხოვს, ჰიდროგელის შექმნას ენერგო-
ხარჯები არ სჭირდება და არც მავნე პროდუქტებს 
გამოჰყოფს. ჰიდროგელები წარმოქმნიან წყალბადის 
ზეჟანგს – ბაქტერიების ნეიტრალიზაციისთვის, რა-
საც 99.99%-იანი ეფექტურობით ახერხებს. წყალბა-
დის ზეჟანგი ზემოქმედებს აქტივირებულ ნახშირთან, 
რათა შეუტიოს ბაქტერიების ძირითად უჯრედულ 
კომპონენტებს და დაარღვიოს მათი მეტაბოლიზმი. 
მკვლევართა მოსაზრებით, ჰიდროგელის დასამზა-
დებლად საჭირო მასალა იაფია, სინთეზის პროცესი კი 
უმარტივესი, ის თავისუფლად შეიძლება გამოიყენონ 
დიდ მასშტაბებში.
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ბავშვი კუდით 
დაიბადა

ბრაზილიელი ექიმები უიშვიათესი სამედიცინო 
შემთხვევის მომსწრენი გახდნენ – ქალაქ ფორტალე-
ზაში, ახალშობილი 10-სანტიმეტრიანი კუდით დაიბა-
და. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩვილს გრძელი 
„ფიბროზული ქორდა“, იგივე კუდი ჰქონდა, რომელიც 
4-სანტიმეტრიანი დიამეტრის მრგვალი წანაზარდით 
ბოლოვდებოდა. მედიკოსებმა ახალშობილს წანაზა-
რდი წარმატებით მოკვეთეს. ცნობილია, რომ ეგრეთ 
წოდებული კუდი თანდაყოლილი ანომალიაა, რომე-
ლიც ექიმებს ჯერ ბოლომდე არ გამოუკვლევიათ. ამ 
დროისთვის, ასეთი ანომალიის 40-მდე შემთხვევაა 
ცნობილი, მათ შორის, პირველი მე-19 საუკუნეში 
დაფიქსირდა. 

სფინქსების განახლებული ხეივანი გაიხსნა 

ეგვიპტეში, ქალაქ ლუქსორში, არქეოლოგიური გათხრებისა და რეკონსტრუქციის შემდეგ, სფინქსების 
ხეივანი გაიხსნა. ცნობილია, რომ ადრე, 3000-წლიანი ისტორიის მქონე ხეივანს „ღმერთის გზა“ ეწოდებოდა 
და მასზე ფარაონების პროცესიები იმართებოდა. გზის სიგრძე, დაახლოებით, 3 კილომეტრია, სიგანე კი 80 
მეტრი. ხეივანში ნაწილობრივ ან სრულად შემორჩენილი 1057 ქანდაკება დგას. სფინქსების ხეივანი 1949 წელს 
აღმოაჩინეს, როდესაც არქეოლოგებმა ქვიშაში მითიური არსებების 8 ქანდაკება იპოვეს. 

ფიზკულტურა ინტელექტს ამაღლებს

კანადელმა სწავლულებმა დაადგინეს, რომ აქტიური ფიზიკური ვარჯიშები ინტელექტს ამაღლებს. ექსპე-
რიმენტისას, სპეციალისტები ასობით მოხალისეს აკვირდებოდნენ და აღმოაჩინეს, რომ ადამიანები, რომლებიც 
ვარჯიშობენ, შედარებით უფრო სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებებს. მიზეზი კი ის არის, რომ ვარჯიშის დროს, 
ტვინის სისხლით მომარაგება იზრდება. ექსპერიმენტში მონაწილეთა საშუალო ასაკი 49 წელი იყო. ყველა მა-
თგანს ჭარბი წონა და პასიური ცხოვრების სტილი ჰქონდა. ექსპერიმენტის დაწყებამდე, თითოეულმა მათგანმა 
ნეიროფსიქოლოგიური ტესტი გაიარა. კვირაში ორჯერ, მონაწილეები ველოტრენაჟორზე ვარჯიშობდნენ. ორი 
კვირის შემდეგ კი, თითოეული მათგანის ორგანიზმში ცხიმის მარაგი საგრძნობლად შემცირდა და მათმა ტვინმა 
მუშაობა უკეთ დაიწყო. გარდა ამისა, გამოკვლევის ავტორების თქმით, ეს პროცესი არ ჩერდება ანუ ფიზიკური 
დატვირთვა და სწრაფად ფიქრის შესაძლებლობა ურთიერთკავშირშია. ასე რომ, რაც მეტს ვარჯიშობს ადამიანი, 
მით უფრო იზრდება მისი ინტელექტი. სწავლულები აღნიშნავენ, რომ ინტელექტუალური ფუნქციების დაქვე-
ითება, დიდწილად, სიბერის ბრალია, თუმცა ფიზიკური ვარჯიშებით ამ პროცესის შენელება შესაძლებელია. 

მაღალ წნევას შოკოლადით 
უმკურნალებენ

სწავლულებმა დაადგინეს, რომ მძიმე წუთებში, 
შავი შოკოლადი არა მხოლოდ ამცირებს სულიერი 
განცდების სიმძაფრეს, არამედ, სხეულის გაჯან-
საღებასაც ეხმარება. ამას ადასტურებს ამერიკის 
გულის დაავადებათა ასოციაციის მიერ ჩატარებული 
კვლევაც. ბოსტონელმა სპეციალისტებმა, პირვე-
ლი კლინიკური ექსპერიმენტით დაადგინეს, რომ 
ჰიპერტონიით დაავადებულებს წნევა 12 პუნქტით 
შეუმცირდათ, როცა 15 დღის განმავლობაში, ყოვე-
ლდღიურად, ერთ ფილა შავ შოკოლადს აძლევდნენ. 
სწავლულები ვარაუდობენ, რომ ეს "ღმერთების 
დესერტი" არა მხოლოდ ამცირებს სისხლის წნევას, 
არამედ, აუმჯობესებს სისხლძარღვების მუშაობა-
საც და ამით გულის დაავადებათა რისკს ამცირებს. 
ეს ყველაფერი კი ფლავანოიდების დამსახურებაა, 
რომელსაც კაკაო შეიცავს. თუმცა, მკვლევარები 
გვაფრთხილებენ, რომ წნევის დაწევა არ ღირს დიდი 
რაოდენობით შოკოლადის მიღების ხარჯზე, რადგან 
მას უძილობის გამოწვევაც შეუძლია. გარდა ამისა, 
ეს ტკბილეული დიდი რაოდენობით ცხიმს, შაქარსა 
და კალორიებს შეიცავს.
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ცოლს ტაჯ-მაჰალის ასლი აუშენა

ინდოეთში მცხოვრებმა მამაკაცმა, საკუთარ მეუღლეს, სიყვარულისა და ერთგულების გამოსახატად, მინი 
ტაჯ-მაჰალი აუგო. 52 წლის ბიზნესმენმა, ამ ფორმით, მეუღლეს ქორწინების 27-ე წლისთავი მიულოცა. მსო-
ფლიოში ცნობილი მავზოლეუმის ასლის აშენება მოსიყვარულე ქმარს 260 ათასი დოლარი დაუჯდა. თეთრი 
მარმარილოს სახლს, რომელიც ბურჰანპურში მდებარეობს, ოთხი საძინებელი, ბიბლიოთეკა, რამდენიმე მი-
ნარეთი და მდიდრული ინტერიერი ამშვენებს. მშენებლობას სამი წელი დასჭირდა. ორიგინალი ტაჯ-მაჰალი 
ქალაქ აგრაში მდებარეობს და ის იმპერატორმა შაჰ-ჯაჰანმა, საყვარელი მეუღლის – მუმთაზ-მაჰალის ხსოვნას 
მიუძღვნა, რომელიც მშობიარობას გადაჰყვა. 

„სიზმრების დამჭერი“ სასტუმრო ააგეს

საფრანგეთში, მარსელთან ახლოს, „მაღალი ტექნოლოგიებით“ აგებული ახალი, ეკოლოგიური სასტუმ-
როს ნომერი, დღე-ღამეში, 700 დოლარი ღირს. ცნობილი დიზაინერის, პიერ სტეფან დიუმას მიერ შექმნილი 
ორიგინალური ნაგებობა ერთმანეთთან შეერთებული დიდი სფეროებია, რამდენიმე „ოთახის“ ზედა ნაწილი 
კი – სრულიად გამჭვირვალე. დახურულია მხოლოდ პირადი ჰიგიენისთვის განკუთვნილი სექტორები. დიზა-
ინერის თქმით, სასტუმროს, რომელსაც „სიზმრების დამჭერი“ უწოდეს, ძირითადი ხიბლი ვარსკვლავებიანი 
ცაა. გამჭვირვალე სფეროების სხვადასხვა სტილი სტუმრებს საშუალებას აძლევს, მათთვის შესაფერისი 
„სფერო-ნომერი“ აირჩიონ. სასტუმრო მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს და მსურველს შეუძლია, 
აქ წელიწადის ნებისმიერ დროს დატკბეს ბუნებაში ყოფნით. უნიკალური ეკო-ოტელი უკვე საკმაოდ პოპულა-
რულია, რადგან აქ მოსახვედრად უზარმაზარი რიგებია. 

მანდარინი მუცლის 
ცხიმებს წვავს

მკვლევარები აცხადებენ, რომ მანდარინი უსა-
ფუძვლოდ არ მიიჩნევა ყველაზე უფრო პოპულარულ 
ზამთრის ხილად. აღმოჩნდა, რომ ამ ნაყოფს უამრავი 
ღირსება აქვს და ის არა მხოლოდ გემრიელია, არამედ 
შეუცვლელიც არის თავისი თვისებებით. სპეცია-
ლისტებმა დაამტკიცეს, რომ მანდარინი განსაკუთრე-
ბულ ნივთიერებას შეიცავს, რომელიც ღვიძლის ქონის 
შემცირებას უწყობს ხელს. ეს ხილი ისე მოქმედებს, 
რომ მუცლის არეში არსებული ცხიმი მცირდება. 
სპეციალისტების ასეთი განცხდებები მხოლოდ ვა-
რაუდები არ არის, მათ სერიოზული ექსპერიმენტი 
ჩაატარეს, რომელიც ორ თვეს გრელდებოდა. მისი 
მონაწილე ჭარბი წონის მქონე 30 მოსწავლე იყო. 
კვლევა სამხრეთ კორეაში ჩატარდა. ბავშვები ორ 
ჯგუფად გაყვეს. ერთს მანდარინის წვენს აძლევდნენ 
და ფიზიკურადაც ავარჯიშებდნენ, მეორე ჯგუფი 
იგივე აქტივობებს ასრულებდა, მხოლოდ მანდარი-
ნის გარეშე. ექსპერიმენტის დასრულებისას კი საი-
ნტერესო შედეგები გამოიკვეთა – პირველი ჯგუფის 
მოსწავლეებმა ზედმეტი წონა მოიშორეს. კორეელმა 
სწავლულებმა დაადგინეს, რომ მანდარინში არსებუ-
ლი პოლიმეტოქსილირებული ფლავონებს განსაკუთ-
რებული თვისებები აქვთ. ორგანიზმში მოხვედრის 
შემდეგ ის ლიპოპროტეინების დაშლას უწყობს ხელს 
და ამით ორგანიზმს ზედმეტი ცხიმის მარაგისგან 
ათავისუფლებს. ასე რომ, გახდომის მსურველებმა, 
თამამად ჩართეთ რაციონში ეს გემრიელი ციტრუსი.

ძროხებს საოპერო 
არიებს უმღერის

დიდ ბრიტანეთში ძროხებისთვის არა მხოლოდ 
გაცნობის მობილური აპლიკაცია შექმნეს, არამედ, 
საოპერო არიებითაც ართობენ. ყოველ შემთხვევაში, 
ასე იქცევა ვეტერინარი, ალფონსო კამასა. ის იტალი-
აში, ფერმაში გაიზარდა და ბავშვობიდან უმღერდა 
შინაურ ცხოველებს. კამასამ შენიშნა, რომ ახალდაბა-
დებულ ხბოებს თავიდან აშინებთ მისი არიები, მაგრამ 
მოზრდილები უკვე მისი სიმღერისგან სიამოვნებას 
იღებენ. ვეტერინარის რეპერტუარში მხოლოდ და 
მხოლოდ კლასიკაა და არიები მხოლოდ იტალიური 
ოპერებიდან.
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ხელოვნური სისხლი ჟანგბადს გადაიტანს

ადამიანს შეუძლია, საკვებისა და წყლის გარეშე რამდენიმე დღე გაძლოს, მაგრამ სისხლის დიდი რაოდენობით 
დაკარგვის შემთხვევაში, ყველაფერი წუთებსა და წამებზეა დამოკიდებული. სისხლის შემცვლელ ხსნარებს 
დახმარება ყოველთვის არ შეუძლია, რადგან მათი უმეტესობა დაკარგული სისხლის მოცულობას კი ავსებს, 
მაგრამ არ შეუძლიათ სისხლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანების ფუნქციის – ჟანგბადის გადატანის შეთავსება. 
არც სისხლის გადასხმაა, ყოველთვის ხელმისაწვდომი. სწორედ მსგავსი შემთხვევებისთვის, ვაშინგტონის 
უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის სწავლულებმა შექმნეს Erythromer – ადამიანის სისხლის სინთეტიკური 
ანალოგი, რომელსაც ორი დღე-ღამის განმავლობაში, ჟანგბადის გადატანა შეუძლია. მკვლევარები ამბობენ, 
რომ მათი გამოგონება სისხლის შემცვლელი კი არ არის, სისხლის მოცულობის შევსების დროებითი საშუალებაა, 
რომელიც ჟანგბადის გადატანისა და სხეულის ყველა უჯრედამდე მიტანის ფუნქციას აღადგენს. აღსანიშნა-
ვია, რომ დღეს, მსგავსი სახის ბევრი ნივთიერება არსებობს, თუმცა ამ ნივთიერებებს ბევრი უკუჩვენებები 
აქვთ – ალერგიული რეაქციიდან დაწყებული, ინტოქსიკაციითა და ქსოვილის დაზიანებით დამთავრებული. 

მანქანებს დასაძინებლად ქირაობენ

იაპონიაში, ქარშერინგის (მანქანების გაქირავების) უდიდესმა ოპერატორებმა – Times24 და Orix, მოულოდნე-
ლად აღმოაჩინეს, რომ მათთან ისეთი კლიენტების რაოდენობა იზრდება, რომლებიც რეგულარულად ქირაობენ 
ავტომანქანებს, მაგრამ არსად არ მიდიან, ადგილიდანაც კი არ ძრავენ მას. კომპანიებში ეს საკმაოდ უცნაურად 
მოეჩვენათ და გადაწყვიტეს გაერკვიათ, რაში დასჭირდათ ამ ადამიანებს მანქანები. აღმოჩნდა, რომ ყოველი 
მერვე იაპონელი, „ქარშერინგს“ გადაადგილებისთვის კი არა, სულ სხვა მიზნებისთვის იყენებს. ყველაზე ხში-
რად, ნაქირავებ მანქანებს დასაძინებლად ან უბრალოდ, დასასვენებლად იყენებენ. ზოგი მას შემნახევლი საკნის 
ნაცლადაც ქირაობს – ჩანთებისა და პირადი ნივთების შესანახად. ზოგი იაპონელი კი ამჯობინებს, წყნარად 
მანქანაში დაჯდეს ნოუთბუქით, ვიდრე კაფეში. აღმოჩნდნენ ისეთი მოქალაქეებიც, რომლებიც ნაქირავებ 
ავტოებში სადილობდნენ – სასადილოში ან კაფეში წასვლის ნაცვლად, უახლოეს მაღაზიაში ყიდულობენ მზა 
საკვებს და ავტომობილში მიირთმევენ. 

წვნიანი ნაბახუსევისთვის

იაპონურმა ბრენდმა Nagatanien, კონსერვირებუ-
ლი სუპ-მისო გამოუშვა მოლუსკებით, რომელსაც, 
მწაროელებლთა მტკიცებით, სამკურნალო თვისე-
ბებისა და ნაბახუსევის სიმპტომების შემსუბუქება 
შეუძლია. კონსერვის თითო ქილა 70 მოლუსკს შეიცა-
ვს, რომელიც მდიდარია ამინომჟავა ორნიტინით. ეს 
ნივთიერება სტრესის დონის დაქვეითებაში ეხმარება 
ადამიანს, ამცირებს დაღლილობის შეგრძნებას და 
ძილის ხარისხს აუმჯობესებს. გარდა ამისა, ორნი-
ტინი ღვიძლის მუშაობას უწყობს ხელს, ალკოჰოლის 
მიღების შემდეგ მას მავნე ტოქსინების გამოდევნაში 
ეხმარება. წვნიანის შექმნელები აღნიშნავენ, რომ 
ძველ დროში, ამომავალი მზის ქვეყანაში, მოლუსკებს 
მაშინ მიირთმევდნენ, მხიარულად გატარებული ღამის 
შემდეგ, ნაბახუსევს რომ გამკლავებოდნენ. ახალი 
წვნიანი იაპონიის მაღაზიებსა და სავაჭრო ავტომა-
ტებში 121 იენი (დაახლოებით 1 დოლარი) ღირს.

ჯაკუზი გლინტვეინით

ბრიტანული სასტუმრო Shrigley Hall, საახალწლო 
დღესასწაულების წინ, კლიენტებს ახალ სერვისს 
სთავაზობს, კერძოდ, ზამთრის ყველაზე პოპუარული 
სასმელით – სპა-პროცედურა „მსოფლიოში პირველი“ 
გლინტვეინის ჯაკუზით. ჰიდრომასაჟის აბაზანაში 
1000 ლიტრამდე (560 ბოთლზე მეტი) ღვინოს ასხამენ, 
რომელიც ისე გადამუშავდება, რომ pH-ის ნეიტრალუ-
რი დონე უზრუნველყოს. სასმელი კომფორტულ, 37 
გრადუსამდე ცხელდება, რის წყალობითაც ფორები 
იხსნება და სხეულიდან ტოქსინები გამოიდევნება, 
კანი კი გლინტვეინში არსებულ სასარგებლო ნაე-
რთებს შტანთქავს. სპეციალისტების თქმით, წითელ 
ღვინოში არსებული ტანინები ანტიბაქტერიული 
თვისებებით გამოირჩევა, ებრძვის ვირუსებს და სო-
კოს, აუმჯობესებს გულის მუშაობას და სისხლის 
მიმოქცევას. ასეთი სადღესასწაულო სპა-პროცედუ-
რის ფასი, ჭიქა გლინტვეინთან ერთად, 60 გირვანქა 
სტერლინგიდან იწყება. 


