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„თუ მომაკრავენ აგენტის სტატუსს,  
ეს ჩემთვის ორმაგი ღირსება იქნება“

რატომ არ 
უნდა გვქონდეს 
„აგენტების კანონი“ 
– ვახტანგ მაისაიას 
დასაბუთებული 
არგუმენტები

რა დარღვევები გამოავლინეს სახელმწიფო 
აუდიტორებმა გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროში
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

სკანდალური დასკვნა – სამინისტრო 
ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ 

კანონს არღვევს?!

ქუთაისელ „ცეხავიკს“ 
5 მილიონად შეფასებული 

ყელსაბამი მოპარეს
როგორ გახდა 

ფსიქოლოგი მკვლელი

8 მარტის ევროპული ღამე 
საქართველოში – ფოტოქრონიკა
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ე.წ. აგენტების კანონის პარლამენტის მიერ პირვე-
ლი მოსმენით მიღებას ხმაური მოჰყვა. კერძოდ, მას 
შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლებამ 
ზემოხსენებული კანონპროექტი პლენარულ სხდომა-
ზე განსახილველად ხუთშაბათის, 9 მარტის ნაცვლად, 
ნაჩქარევად, 7 მარტს გაიტანა, მოქალაქეებმა, სამო-
ქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციის მომხრეებმა 
მშვიდობიანი შეკრება რუსთაველზე, პარლამენტთან 
დაიწყეს.

ვითარება სხდომის დასრულების შემდეგ დაიძაბა, 
როცა დეპუტატები საკანონმდებლო შენობის დატოვე-
ბას აპირებდნენ - აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის 
იმ შესასვლელების პიკეტირება სცადეს, საიდანაც 
კანონმდებლები უნდა გამოსულიყვნენ.

შსს სამინისტრომ აქციის მონაწილეებს სიმშვიდის 
შენარჩუნებისკენ მოუწოდა. ღამის განმავლობაში, 
საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენის მიზნით, ძალო-
ვან უწყებას ცრემლსადენი გაზისა და წყლის ჭავლის 
გამოყენება რამდენჯერმე მოუხდა. ამის მიუხედავად, 
აქცია არ დაშლილა.

არსებული ინფორმაციით, აგენტების კანონის მოწი-
ნააღმდეგეები რუსთაველის გამზირზე დღეს, 8 მარტს, 
15:00 საათიდან ისევ შეიკრიბებიან.

ამასთან, ცნობილია, რომ პრეზიდენტი „აგენტების 
კანონს“ ვეტოს დაადებს - ამის შესახებ სალომე ზურა-
ბიშვილმა ნიუ-იორკიდან განაცხადა.

8 მარტის ევროპული ღამე საქართველოში – ფოტოქრონიკა
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ხვალ 9 მარტია – საქართველოს უახლეს ისტორიაში 
ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი და ტრაგიკული დღე. 
თაობა, რომელმაც 9 მარტის მოვლენების შესახებ 
უწყოდა, ლამის, ცოცხალი აღარაა. ახლაგაზრდებმა 
კი ამ ტრაგიკულ თარიღზე ბევრი არაფერი იციან. 
ამიტომ, ნახევარი საუკუნის წინანდელ მოვლენებს 
„ვერსია“ მოკლედ გაიხსენებს.

ყველაფერი 1953 წლის 5 მარტის, სტალინის გა-
რდაცვალების შემდეგ დაიწყო ანუ საბჭოთა კავშირის 
ახალი გენერალური მდივანი ნიკიტა ხრუშჩოვი გახდა, 
რომელმაც სტალინის კულტი გამოაცხადა. სხვათა შო-
რის, ნიკიტას „მეფობა“ თავიდანვე რყევებით დაიწყო, 
კერძოდ, 1953 წლის ივნისში, ბერლინში ანტისაბჭოთა 
აჯანყება მოხდა, რომელიც საბჭოთა იმპერიის ჯარებმა 
სისხლში ჩაახშეს და კიდევ ერთხელ, ბერლინი ტანკე-
ბით გადათელეს.

ბერლინის მოვლენებს საბჭოთა კავშირის შიგნით, 
პირველი მღელვარება მოჰყვა, რომლის საბაბიც, რო-
გორც აღვნიშნეთ, ნიკიტა ხრუშჩოვის მიერ „სტალინის 
პიროვნების კულტის“ დაგმობა იყო.

ამასობაში, 1956 წელიც დადგა და საბჭოთა კავში-
რის კომუნისტური პარტიის მე-20 ყრილობაზე, კომუ-
ნისტური პარტიის გენერალურმა მდივანმა ნიკიტა 
ხრუშჩოვმა პიროვნების (სტალინის) კულტის შესახებ 
მოხსენება გააკეთა.

ყრილობაზე გამომსვლელებმა, რომლებიც თავის 
დროზე, სტალინის ყველა სიტყვასა და ნამოქმედარს 
გენიალურს უწოდებდნენ, სტალინის პიროვნების 
კულტი დაგმეს და საზოგადოების ე.წ. დემოკრატიული 
განვითარების კურსი აიღეს.

ეს კამპანია განსაკუთრებით მიუღებელი ქართველი 
ახალგაზრდებისთვის აღმოჩნდა. შესაბამისად, საქა-
რთველოში ახალგაზრდული მოძრაობა დაიწყო, რომე-
ლიც წინააღმდეგობრივ ხასიათს ატარებდა და, ერთი 
მხრივ, „რევიზიონისტი“ ხრუშჩოვის წინააღმდეგ იყო 
მიმართული, მეორე მხრივ კი, ეროვნულ-განმათავი-
სუფლებელი მოძრაობის გამოცოცხლების საფუძველი 
გახდა – წლების განმავლობაში, თავისუფლებადაკარ-
გულ თაობაში დაგროვილმა ბოღმამ, თითქოს, ერთი-
ანად ამოხეთქა.

... 1956 წლის 3 მარტიდან, საპროტესტო აქციები 
დაიწყო თბილისში. ქართველმა სტუდენტებმა დედაქა-
ლაქის ქუჩებში სტალინის პორტრეტებით მსვლელობა 
მოაწყვეს.

7 მარტს, დემონსტრანტებს მოსწავლეებიც შეუე-
რთდნენ.

საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილეთა რაოდენო-
ბამ რამდენიმე ათასს გადააჭარბა.

დემონსტრანტებს ინტელიგენციის ნაწილი და მასში 
მონაწილე ახალგაზრდების მშობლებიც შეუერთდნენ.

8 მარტს კი დემონსტრანტებს მხარდაჭერა თბი-
ლისის სხვადასხვა ქარხნისა და ფაბრიკის მუშებმაც 
გამოუცხადეს.

დემონსტრანტების მოთხოვნები უფრო და უფრო 
პოლიტიზებული ხდებოდა. გაჩნდა საქართველოს 
დამოუკიდებლობის მოთხოვნაც. საბჭოთა ხელი-
სუფლებისთვის პროტესტი და დემონსტრანტების 
მოთხოვნები მიუღებელი იყო. აშკარა ხდებოდა, რომ 
დემონსტრანტები მოწოდებების საფუძველზე არ და-
იშლებოდნენ.

ეს უკვე აჯანყება იყო...
საბჭოთა ხელისუფლებამ დემონსტრანტების წინა-

აღმდეგ ძალის გამოყენების გადაწყვეტილება მიიღო.
9 მარტს, ღამით, საბჭოთა არმიის ნაწილებმა არაა-

დამიანური სისასტიკით მიიტანეს იერიში მომიტინგე-
ებზე, მოკლეს 150-ზე მეტი ახალგაზრდა და დაასახი-
ჩრეს კიდევ უფრო მეტი...

დაღუპულთა ზუსტი რიცხვი დღემდე უცნობია.
სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით, დაღუპულთა 

რაოდენობა 100-დან 1000 ადამიანამდე 
მერყეობს.

დღევანდელი გადასახედიდან, სტალი-
ნისთვის სისხლის დაღვრა, თითქოს, აბსუ-
რდია, მაგრამ 1956 წელს, სტალინი, უბრა-
ლოდ, საბაბი იყო, თორემ დღევანდელ 
დედაენის ბაღში, სადაც მაშინ მთავარი 
მიტინგი იმართებოდა, გამომსვლელები 
სიტყვას ფრაზით – „გაუმარჯოს, დამოუ-
კიდებელ საქართველოს!“ ამთავრებდნენ. 
ესე იგი, გამოდის, რომ მაშინ, შორეულ 
50-იან წლებში, ხალხი ქუჩაში მხოლოდ სტალინის დასა-
ცავად კი არა, არამედ, ქვეყნის დაკარგულ-წართმეული 
დამოუკიდებლობის აღსადგენადაც გამოვიდა.

1956-ში, ეს ვერ მოხერხდა...
საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ამ 

ამბებიდან, ლამის, 4 ათეული წელი დასჭირდა... 
დღეს საქართველო დამოუკიდებელი და სუვერენუ-

ლი ქვეყანაა, თუმცა...
ალბათ, ბედის ირონიაა, რომ 21-ე საუკუნის საქა-

რთველოში, რუსული გავლენები ისევ აქტუალურია, 
თუმცა ახლა მე-20 საუკუნე არ არის, რომ კრემლმა 9 
მარტი და 9 აპრილი ისევ მოგვიწყოს.

დღეს ზურგს ძლიერი აშშ და ევროპა გვიმაგრებს!
დიახ, ჩვენი გზა დასავლეთისკენაა!

სისხლიანი 9 მარტის დემოკრატიული ექო

რა მოხდა 1956 წელს, თბილისში
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საქართველოს პარლამენტში, ხმაურიანი პროტესტის 
ფონზე, ე.წ. აგენტების შესახებ კანონს განიხილავენ. 
საქმე ეხება ხალხის ძალის მიერ დაინიცირებულ 
საკანონმდებლო პაკეტს, რომელსაც მმართველი 
ძალაც მხარს უჭერს. ამ ინიციატივის მიხედვით, 
ყველა არასამთავრობო თუ მედიაორგანიზაცია, 
რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხო 
ქვეყნიდან ფინანსდება, გამოცხადდება ე.წ. 
გავლენის აგენტად. ამ ინიციატივას ოფიციალური 
დასავლეთისგან უმკაცრესი შეფასებები უკვე 
მოჰყვა. აშშ და ევროკავშირის ქვეყნები ღიად 
მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, 
აგენტების კანონი არ მიიღოს, რადგან ეს 
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 
პროცესს გაართულებს და დააბრკოლებს. 
საქართველოს სამოქალაქო სექტორი და ოპოზიცია 
აღნიშნულ კანონპროექტს რუსულად აცხადებს. 
პროდასავლელი ოპოზიციონერები მიიჩნევენ, რომ ამ 
კანონპროექტს აშშ-ში არსებულ კანონთან კავშირი 
არ აქვს და ის, თავისი არსით, რუსულ ხასიათს 
ატარებს, რაც ქვეყანაში თავისუფალი აზრისა და 
სიტყვის ჩახშობის მცდელობაა. 
 ე.წ. აგენტების შესახებ კანონპროექტზე „ვერსია“ 
ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიას ესაუბრა.

– ბატონო ბახტანგ, არასამთავრობო ორგანიზაცია 
გაქვთ... საინტერესოა, დასავლეთისგან თუ იღებთ გრა-
ნტის სახით დაფინანსებას და თუ აპირებთ ე.წ. აგენტად 
დარეგისტრირებას, ამ კანონის მიღების შემთხვევაში?

– დიახ, ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაცია ანა-
ლიტიკური ცენტრია, რომელიც მუშაობს სამხედრო 
და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების 
შესწავლაზე. დღეს ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელ 
დირექტორად პოლონელი პროფესორი დავნიშნეთ ანუ 
ამ კანონის მიხედვით, გამოდის, რომ ჩვენ გვყავს უცხო 
ქვეყნიდან მართული ძალა. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული 
თანამშრომლობა ამერიკელ, პოლონელ, გერმანელ კო-
ლეგებთან და ვაპირებთ საერთო პროექტის გაკეთებას, 
რომელიც ნატო-ში საქართველოს ინტეგრაციის სა-
კითხს, მის ხელშეწყობასა და პოპულარიზაციას ეხება, 
რადგანაც ეს ჩვენს წესდებაში წერია. ბუნებრივია, იმ 
იდეის მიხედვით, რომელიც კანონპროექტშია, ჩვენ 
გამოვდივართ აგენტები. პირადად მე, იმდენი ამბავი 
მაქვს გამოვლილი „აგენტობაზე“, რომ კიდევ ერთი 
„აგენტის“ იარლიყის მოკერება ჩემთვის პატივი იქნება. 

რამდენიმე დღის წინ, კრემლმა ოფიციალურად 
მომანიჭა უცხოეთის „აგენტის“ სტატუსი. „როსტექ-
ნადზორმა“ (გარემოსდაცვითი, ტექნოლოგიური და 
ბირთვული ზედამხედველობის ფედერალური სამსახუ-
რი, – რედ.) კრემლს გადასცა დასამტკიცებლად დოკუ-
მენტი, სადაც მე და კიდევ რამდენიმე ქართველი გამო-
გვაცხადეს უცხოურ „აგენტებად“, რაც ჩემთვის დიდი 
პატივია. ასე რომ, აქაური პროევრაზიული ძალები თუ 
მომაკრავენ „აგენტის“ სტატუსს, ეს ჩემთვის ორმაგი 
ღირსება იქნება, რადგან სააკაშვილის მმართველობის 
პერიოდში, გერმანიის, ნატო-ს სპეცსამსახურების 
„აგენტიც“ ვიყავი – ასე მიწერია სისხლის სამართლის 
ჩემს საქმეში და „კა გე ბე“-ს გენერალ-პოლკოვნიკიც 
ვარ, სასამართლო განაჩენის მიხედვით. ასე რომ, მგონი 
უნდა შევაგროვო მსგავსი იარლიყები...

– ბატონო ვახტანგ, წინა ხელისუფლება თქვენს რუ-
სეთთან ასოცირებასაც ცდილობდა, არა?...

– არა, რუსეთის „აგენტი“ არ წერია ჩემს საქმეში... 
ეს გადახვევა იმიტომ გავაკეთე, რომ ჩანდეს, რაზეა 
საუბარი. 

რაც შეეხება ამ კანონპროექტს, „აგენტების სიის“ 
შექმნა ყოვლად მიუღებელია და დემოკრატიული ნო-
რმებიდან გადახვევაა. თუ ეს კანონი მიღებულ იქნა, 
შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოში დაიწყო რბილი 
ავტორიტარული რეჟიმის მმართველობა, რადგან ეს 
საკანონმდებლო ინიციატივა  უნდა განვიხილოთ კიდევ 
ორ კანონპროექტთან ერთად – ეს არის საკანონმდებ-
ლო პაკეტი.

ამასთან, ხდება მასმედიის კანონში ცვლილების შე-
ტანა და არის ინიციატივა აგვისტოს ომის საპარლამე-
ნტო გამოძიების შექმნაზე, რასაც კატეგორიულად ვე-
წინააღმდეგები. რა უნდა გამოიძიოს ამ საპარლამენტო 
კომისიამ, გაურკვეველია და რატომ უნდა გაკეთდეს 
პოლიტიკური აქცენტები?! ერთი მხრივ, შეიძლება, 
გამოძიებულ იქნას, რა შეცდომები დაუშვა ქართულმა 
მხარემ, მაგრამ ამ მიმართულებით პროკურატურამ 
სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრა და მიდის 
გამოძიება, ხოლო პარლამენტი იძლევა პოლიტიკურ 
შეფასებას და ამიტომ გასაგებია, ეს პოლიტიკური შე-
ფასება საითაც წავა და ვისგანაა ინიცირებული.  

ასე რომ, ეს სამივე საკანონმდებლო ინიციატივა 
ანტიდასავლური სულისკვეთებითაა გაჟღენთილი. 
ყველაფერი ეს მიმართულია დასავლეთის წინააღმდეგ, 
რადგან არაა დაფიქსირებული რუსეთის, როგორც 
ოკუპანტი ქვეყნის ბლოკირებაზე პოზიცია. აქ რუსული 
აგენტურები თავისუფლად მოქმედებენ – „სპუტნიკი“, 
„რაშათუდეი“ და ა.შ. და რატომღაც არც „ქართული 
ოცნება“, არც ხალხის ძალა, ან ევროპელი სოცია-
ლისტები ამაზე კრინტს არ ძრავენ და მაინცდამაინც 
აქცენტს აკეთებენ საქართველოს სტრატეგიული მე-
გობრების წინააღმდეგ. 

სხვათა შორის, ოკუპაციის შესახებ კანონი, რომე-
ლიც თავის დროზე იქნა მიღებული, ამ საკითხს ისედაც 
არეგულირებს და გვიცავს რუსული გავლენებისგან, 
რადგან რუსეთთან ფორმალურად ვართ საომარ 
მდგომარეობაში, ოკუპაცია კვლავ გრძელდება. საა-
კაშვილისა და მედვედევის შეთანხმება იყო ცეცხლის 
შეწყვეტის შესახებ და არა – სამშვიდობო ხელშეკრუ-
ლება. ამიტომ, ფორმალურად, მაინც ომის მდგომარე-
ობაში ვართ რუსეთის ფედერაციასთან. შესაბამისად, 
ცხადია, ისეთი საკანონმდებლო ბაზა უნდა მივიღოთ, 
რომელიც დაგვიცავს რუსული აგრესიისგან. ეს კანონი 
მიღებული გვაქვს, უბრალოდ, არ სრულდება რეალურ 
კონტექსტში. ესაა ოკუპაციის კანონი და მასთან მიბ-
მული საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკმაოდ 
კარგად უნდა არეგულირებდეს ამ პრობლემატიკას. 
დამატებით ანტიდასავლური კანონის მიღება, რომე-
ლიც დემოკრატიულ საფუძველს გვაცლის და მიმა-

რთულია საქართველოს კონსტიტუციის წონააღმდეგ, 
რომელიც ხელს კიდევ უფრო შეგვიშლის, გავხდეთ 
ევროკავშირისა და ნატო-ს წევრი სახელმწიფო, რაც 
ჩვენი შეგნებული, ღირებულებითი არჩევანია, რომ 
ვიყოთ ევროპის ნაწილი, ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, 
ბევრ კითხვას ბადებს და ფაქტობრივად, გამოდის, რომ 
ჩვენი პოლიტიკური ორიენტაცია იცვლება. არ ვიცი, 
შეიძლება ეს პროევრაზიული კურსი არ იყოს და იყოს 
ისეთი, როგორიც აზერბაიჯანმა აირჩია – მიუმხრო-
ბელთა მოძრაობის მიმართულება. 

– ე.ი. ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ხელი-
სუფლების რუსეთისკენ მიმავალი გზა და იყოს არც 
ერთი ქვეყნისკენ მიმხრობი პოზიცია, მაგრამ საქა-
რთველოსნაირ პატარა და ყველა ასპექტით სუსტ სა-
ხელმწიფოს რამდენად გამოუვა, ასეთი ნეიტრალური 
პოზიცია შეინარჩუნოს არსებულ მსოფლიო გადანა-
წილებაში?

– ძალიან კარგი კითხვაა! რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს არ 
გამოგვივა, რადგან, ფაქტობრივად, ახალი ცივი ომი 
მიდის დასავლეთსა და რუსეთს შორის. მიუმხრობელთა 
პოზიცია აქვს აზერბაიჯანს...

– თუმცა, აზერბაიჯანს ჰყავს მეგობარი, მფარველი 
სახელმწიფო – თურქეთი, ბატონო ვახტანგ...

– გეთანხმებით, აბსოლუტურად მართალი ხართ, 
თურქეთი ჰყავს, ამიტომ ნაკლებად აინტერესებს, და-
სავლეთს დაუჭერს მხარს თუ რუსეთის ფედერაციას. 
ამასთან, აზერბაიჯანი დიდად არ ისწრაფვის დემოკ-
რატიული სივრცისკენ და აზერბაიჯანის ახლანდელი 
ხელისუფლება კომფორტშია.

ჩვენთან, საქართველოში, აბსოლუტურად სხვა სი-
ტუაციაა. 1918-21 წლებში ვიყავით ევროპის განუყო-
ფელი ნაწილი, გვქონდა პრეტენზია, გავმხდარიყავით 
ერთა ლიგის წევრი და კონსტიტუცია, რომელიც მივი-
ღეთ, იმდენად დემოკრატიული იყო, რომ არც სომხე-
თისა და არც აზერბაიჯანის მაშინდელ რესპუბლიკებს 
მსგავსი არ ჰქონიათ. საქართველო გამოირჩეოდა, 
როგორც დემოკრატიის ბურჯი კავკასიის რეგიონში, 
პოსტცარისტულ ტერიტორიაზე. ჩვენ ვართ იმ დე-
მოკრატიული რესპუბლიკის სამართალმემკვიდრე და 
შესაბამისად, ჩვენი არჩევანი, მეზობლებისგან განსხვა-
ვებით, განსხვავებულია.  

ახლა ღირებულების საკითხია, როგორ დავიცავთ ამ 
ჩვენს არჩევანს. ამ კანონის მიღება დისკრიმინაციული 
და გეოპოლიტიკურად სეგრეგაციულია, რადგან კანო-
ნს ენიჭება პოლიტიკური ორიენტაცია. 

ამ კანონის მიხედვით, ვართულებთ ურთიერთობას 
დასავლეთთან, ვეწინააღმდეგებით კონსტიტუციის 

„თუ მომაკრავენ აგენტის სტატუსს,  
ეს ჩემთვის ორმაგი ღირსება იქნება“

რატომ არ 
უნდა გვქონდეს 

„აგენტების კანონი“ 
– ვახტანგ მაისაიას 

დასაბუთებული 
არგუმენტები
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78-ე მუხლს, სადაც წერია, რომ სახელმწიფო სტრუქ-
ტურებმა ხელი უნდა შეუწყონ საქართველოს გაწევრია-
ნებას ნატო-სა და ევროკავშირში. ამ კანონის მიხედვით 
კი, პირიქით, სახელმწიფო სტრუქტურებს ხელ-ფეხი 
ებოჭებათ, რომ მიაღწიონ იმ ამოცანებს, რომელიც 
განსაზღვრულია კონსტიტუციით. 

– ბატონო ვახტანგ, საქართველოში ოპოზიცია საკ-
მარისად ძლიერი რომ არაა, ალბათ, დამეთანხმებით... 
ხელისუფლების ძლიერ ოპონენტად რჩება ინსტიტუ-
ტები – მედია და სამოქალაქო სექტორი. ხედავთ მცდე-
ლობას, რომ ამ კანონით, სწორედ ეს ინსტიტუტები 
შესუსტდეს?

– რა თქმა უნდა, იმიტომ გითხარით, რომ ეს არის 
საკანონმდებლო პაკეტი – აქ შედის სამი საკითხი: სამო-
ქალაქო სექტორი (ენჯეო), მედია და საზოგადოებრივი 
აზრი. ეს სამი ელემენტი დარჩა შესაცვლელი მმართველ 
პოლიტიკურ ძალას და შემდეგ მისი პოლიტიკური ორი-
ენტაცია წავა ევრაზიული მიმართულებით. 

– კანონპროექტის მესამე ნაწილზე რა ინფორმაციას 
ფლობთ? ფიქრობთ, რომ ამ კანონის მიხედვით, შე-
საძლოა, ხელისუფლებამ ოფიციალურად დააბრალოს 
ნაციონალური მოძრაობის მმართველობას აგვისტოს 
ომის დაწყება?

– ვფიქრობ, მარტო ამით არ შემოიფარგლებიან და 
შეიძლება, წარმოაჩინონ ისე, რომ დასავლეთმა უბიძგა, 
ხელი შეუწყო ამ ომის გაღვივებას. ამ კონტექსტში 
მესახება ეს ინიციატივა. რანდენიმე საგამოძიებო 
კომისიაში მიმიღია მონაწილეობა და ვიცი, რომ საპარ-
ლამენტო კომისიას აქვს სპეციფიკური სახე, ის აკეთებს 
პოლიტიკურ შეფასებას და ანიჭებს გეოპოლიტიკურ 
მიმართულებას. გასაგებია, წინა ხელისუფლებამ რა 
შეცდომებიც დაუშვა აგვისტოს ომის დროს, მაგრამ ამ 
კუთხით კი არ აკეთებენ აქცენტს, არამედ, ავითარებენ 
აზრს, რომ მოხდეს პოლიტიკური ვერდიქტის გამოტა-
ნა. გასაგებია, რა ვერდიქტიც იქნება, რომ დასავლეთიც 
იქნეს ბრალეული ამ ომის წარმოებაში, ყველაფერი ეს 

კი საზოგადოებრივი აზრის შესაცვლელად კეთდება. 
შეიძლება, სააკაშვილს დაუმძიმონ ბრალი, მაგრამ 

ისედაც ეყოფა თავის დანაშაულებები, აქ საუბარია 
არა წინა ხელისუფლებაზე, არამედ, საზოგადოებრივი 
აზრის მაინიპულაციაზე. ამიტომ, ეს არის ანტიდასავ-
ლური საკანონმდებლო პაკეტი. 

– თუ ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა ეს პრო-
ტესტი და მაინც დაამტკიცა კანონი, დასავლეთი ამას 
როგორ უპასუხებს?

– დასავლეთმა უკვე გამოხატა თავისი პოზიცია და 
ამას მოჰყვება სერიოზული ნაბიჯები. შეიძლება გარ-
კვეული სანქციების ქვეშაც მოჰყვეს საქართველო, სა-
მწუხაროდ, ამ კანონის გამო. რა თქმა უნდა, დასავლეთი 
საქართველოს ხელისუფლებას სხვაგვარად შეხედავს 
და მიხვდება, რომ არის არა მეგობარი, არამედ, რბილად 
რომ ვთქვათ, ნეიტრალური სუბიექტი. შესაბამისად, 
ხელოვნურად ტურბულენტურ ზონაში შევდივართ 
გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. 

მესმის, რომ უკრაინის ომში ვერ ჩავერთვებით, რა-
დგან ჩვენ ჩვენი გაგვჭირვებია, როგორც მოლდოვას, 
მაგრამ ამ კანონის მიღება ამ მომენტსაც „შლეიფს“ 
უქმნის...

– რადგან უკრაინა ახსენეთ, გკითხავთ, როგორ 
გავლენას იქონიებს რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგი 
საქართველოს პოლიტიკურ მომავალზე?

– უკრაინა ჩვენი საზღვაო მეზობელია, საქართვე-
ლოსა და უკრაინის ბედი მიბმულია ერთმანეთზე, 
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხში. რამდე-
ნიმე ორგანიზაციის კუთხით, სტრატეგიული მოკავ-
შირეები ვართ და ღმერთმა არ ქნას, ჰიპოთეტურად, 
კრემლმა რომ გაიმარჯვოს, ისინი ჩვენც მოგვდგებიან 
და ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე მოახდენენ ჩვენი 
ქვეყნის ოკუპაციას. იმედია, ეს არ მოხდება და ეს ომი 
დასრულდება უკრაინის გამარჯვებით, ღირსეული 
მშვიდობით, რომელიც ყველას გვინდა. ჩვენზე ახლა 
ახდენს გავლენას ომის ექო, ამ საკანონმდებლო აქტე-
ბის მიღებაც, სწორედ ამ ომის გამოძახილია. 

– გასაგებია... მოკლედ, თქვენი რეკომენდაციაა, რომ 
აღნიშნული კანონი არ დამტკიცდეს...

– რა თქმა უნდა, ამ საკანონმდებლო პაკეტის მიღე-
ბამ, შეიძლება, რადიკალურად შეცვალოს სიტუაცია 
საქართველოში და სტაბილურობის პირობებში მყოფი 
ქვეყანა გადააქციოს დესტაბილიზაციის წყაროდ, თა-
ნაც ეს კეთდება ხელოვნურად.  საქართველო გახდება 
გეოპოლიტიკურად მოწყვლადი აქტორი. 

– ანუ თუ დასავლეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტ-
ნიორი არ იქნება, საქართველო რუსეთის პირისპირ 
მარტო დარჩება, არა?

– რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვა ვინ გვყავს? აზერბაიჯანს 
თურქეთი ჰყავს, სომხეთს ირანი ჰყავს გვერდში... მი-
თხარი, ვინ არის შენი მეგობარი, მოკავშირე და გეტყვი, 
ვინ ხარ შენ... ჩვენ ევროპასა და აშშ-ს სტრატეგიულ 
პარტნიორად იმიტომ ვირჩევთ, რომ დემოკრატიული 
ფასეულობები დავამკვიდროთ, განვავითაროთ და 
დემოკრატიულ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ. ვის უნდა 
მივეკედლოთ,  ტოტალიტარული პუტინის რუსეთს, 
ავტორიტარული ერდოღანის რეჟიმს, თუ  თეოკრა-
ტიულ ირანს?!

– ქართველი ხალხის არჩევანი ძალიან ცალსახაა, 
რაც ჩვენს კონსტიტუციაში უკვე წერია!

– დიახ და ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მიღება 
კონსტიტუციური გადატრიალებაა. სახელმწიფო გა-
დატრიალებას აქვს ცხრა კატეგორია და ერთ– ერთი, 
კონსტიტუციური გადატრიალებაა. საქართველოში ეს 
ერთხელ უკვე მოხდა 2005 წელს, როცა მიშა სააკაშვი-
ლმა დაარღვია კონსტიტუცია და განაცხადა ნულოვანი 
ტოლერანტობის შესახებ. 2005 წლიდან დაიწყო სააკა-
შვილმა ავტოროტარული რეჟიმის დამყარება, მაგრამ 
იმას ჰქონდა შიდაპოლიტიკური კონტექსტი. ახლა კი 
მოდის მეორე კონსტიტუციური გადატრიალება, რო-
მელსაც ექნება გეოპოლიტიკური შიგთავსი. 

– დიახ, მიხეილ სააკაშვილმა დაასრულა ხელი-
სუფლება იმ არჩეული პოლიტიკური გზის გამო...

– ამას ჰქვია სეგრეგაცია – გეოპოლიტიკური ნიშნით!

„თუ მომაკრავენ აგენტის სტატუსს,  
ეს ჩემთვის ორმაგი ღირსება იქნება“
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2023 წლის ბოლოს, საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 
კომისია – სემეკი მელიორაციის სისტემის ახალ 
ტარიფებს შეიმუშავებს. მთავრობამ შესაბამისი 
საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი უკვე 
შეიმუშავა და პარლამენტში გადააგზავნა 
განსახილველად. უკვე მიმდინარე კვირიდან, 
ცვლილებების პროექტის განხილვა შესაბამის 
კომიტეტებში დაიწყება. 

როგორც სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანიამ 
განაცხადა, მელიორაციის სისტემის სატარიფო მეთო-
დოლოგიის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე მიმდინა-
რეობს. მანამდე, საქართველოს კანონში მელიორაციის 
შესახებ განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, 
სემეკს რეგულირების ახალი სფერო – მელიორაციის 
რეგულირება დაემატა. მას შემდეგ, რაც სემეკი ახალი 
ტარიფების მეთოდოლოგიას შეიმუშავებს, კომისიის  
ფუნქციებში ამ სექტორში არსებული დავების განხილ-
ვაც შევა. 

აქედან გამომდინარე, მელიორაციის კომპანიის 
უფლებამოსილებები – სოფლის მეურნეობის სამინისტ-
როსა და სემეკს შორის განაწილდება. უფრო ზუსტად, 
ეს კომპანია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქოლ-
გის ქვეშ დარჩება, მის პოლიტიკასა და მიმართულებებს 
დაადგენს მთავრობა, მაგრამ რეგულირების ნაწილი 
მთლიანად სემეკის ფუნქციებში გადავა.

საინტერესოა, გაძვირდება თუ არა სარწყავი წყლის 
ტარიფი, ან დააწვება თუ არა მძიმე ტვირთად ფერმე-
რებს ამ ცვლილებების შედეგად:

„მთავარი ისაა, რომ მარეგულირებელი კომისია 
მიწოდება-მოხმარების წესებს შეიმუშავებს. ახლა წი-
ნამოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს და ამ 
პროცესში ჩართულნი არიან დონორი ორგანიზაციე-
ბიც, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას გვიზიარებენ. 
მოვამზადებთ სატარიფო მეთოდოლოგიას, რომელსაც 
ახალი ტარიფები დაეფუძნება. ვერ გეტყვით, რომ ეს 
დიდი წნეხი ან ტვირთი იქნება ფერმერებისთვის. ტა-
რიფი ისე დადგინდება, როგორც სხვა სექტორებშია, 
დავიცავთ ბალანსს მომხმარებლებსა და მიმწოდებ-
ლებს შორის – ახალი ტარიფი მელიორაციის სისტემის 
სერვისების ადეკვატური იქნება“, – განაცხადა დავით 
ნარმანიამ.

ახლა, ჯერ კიდევ უცნობია, კონკრეტულად რას და-
ეყრდნობა ანუ რა განსაზღვრავს მელიორაციის ახალ 
ტარიფს – მიწის ფართობი, თუ მოხმარებული წყლის 

ოდენობა. თუმცა, როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშ-
ნა, ამ მხრივ, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება 
არსებობს და ჩვენი სპეციფიკის გათვალისწინებით, 
კონკრეტულ მოდელსაც შეარჩევენ.   

* * *
ვიდრე სემეკი მელიორაციის სისტემის ტარიფების 

ახალ მეთოდოლოგიაზე მუშაობს, მარეგულირებელი 
კომისიის წყალმომარაგების დეპარტამენტის დი-
რექტორი გიგა ნადირაძე რამდენიმე მნიშვნელოვან 
დეტალს გვიზიარებს: საქართველოში, ჯამში, ცხრა სა-
წარმო ფლობს წყალმომარაგების ლიცენზიას, მათგან 
სამი – კერძო საკუთრებაშია, ერთი – სახელმწიფო და 
ხუთი – მუნიციპალური. ლიცენზიანტები ამარაგებენ 
მოსახლეობის დაახლოებით, 65%-ს; მოსახლეობის 
35%-ში არ ოპერირებს ლიცენზიანტი საწარმო; წყა-
ლარინების სისტემებით დაფარვის არეალი შეადგენს 
50%-ს. 

რაც მთავარია, სემეკის რეგულაციებს ექვემდება-
რება 70-მდე დამოუკიდებელი სისტემა; ყველაზე დიდ 

დამოუკიდებელ წყალმომარაგების სისტემას ფლობს 
GWP – 400 კმ. სასმელი წყლისა და 1 200 კმ. წყალარი-
ნების ქსელი, 2 300-მდე თანამშრომელი; ასევე სასმელი 
წყლისა და ერთი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა – 
დაახლოებით, 1 500 000 მომხმარებელი. სასმელი წყლის 
ტარიფს საქართველოში ადგენს მარეგულირებელი 
კომისია; ქვეყანაში ვიყენებთ ჯვარედინი სუბსიდიის 
მექანიზმს. 

რაც შეეხება ტარიფებს, არსებობს მათი სხვადასხვა 
სტრუქტურა: ფიქსირებული გადასახადი; ცვლადი 
კუბურ მეტრზე; ბლოკური ტარიფი; ორგანაკვეთიანი 
ტარიფი. 

ფიქსირებული გადასახადი – არ არის კავშირში 
მოხმარებული სასმელი წყლის მოცულობასთან. მისი 
გამოყენების აუცილებლობაა მრიცხველის არარსე-
ბობის პირობებში.

ცვლადი კუბურ მეტრზე – გამოიყენება, როცა 
მოხმარება აღრიცხულია. მიუხედავად მოხმარების 
რაოდენობისა, ერთ კუბზე გადასახადი უცვლელია.

ბლოკური ტარიფი – აუცილებელია მრიცხველის 
არსებობა. ის შეიძლება იყოს, როგორც მზარდი, ასევე, 
შემცირებადი ბლოკებით.

ორგანაკვეთიანი ტარიფი – აუცილებელია მრიცხვე-
ლის არსებობა. ფიქსირებული განაკვეთით იფარება 
ფიქსირებული ხარჯები.

წყლის მოხმარების დიდი წილი უკავია ირიგაციას – 
სოფლის მეურნებას; 2050 წლის საპროგნოზო მონაცე-
მების მიხედვით მოსალოდნელია ენერგეტიკის წილის 
საგრძნობი ზრდა. საპროგნოზო მონაცემებში გათვა-
ლისწინებულია ირიგაციის მოხმარების შემცირება. 

საქართველოში, წყლის რესურსების ყველაზე დიდი 
წილი მოდის ჰესებზე, რაც მთლიანი მოხმარების 70%-
ზე მეტია; მეორე ადგილზეა ირიგაცია; ყველაზე ნაკლებ 
წყალს მოიხმარენ საწარმოები – 5%-ს; სამომავლოდ 
მოსალოდნელია მოხმარების ზრდა ყველა მიმართუ-
ლებაზე, რაც განპირობებულინ იქნება: ახალი ჰესების 
მშენებლობაზე, სარწყავი ფართობების ზრდაზე და 
წყალმომარაგების სისტემების დაფარვის არეალის 
ზრდაზე.

საქართველოში, ერთი სული, საშუალოდ, 140 ლიტრ 
წყალს მოიხმარს დღე-ღამეში. ევროკავშირის მონაცე-
მებზე დაყრდნობით, ერთი მაცხოვრებლის საშუალო 
მოხმარება 124 ლიტრია დღე-ღამეში.

სემეკი მელიორაციის სისტემის ახალ ტარიფებზე მუშაობს

რა ცვლილებებს განიხილავს საქართველოს პარლამენტი
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რა საფრთხეს შეუქმნის ე.წ. აგენტების შესახებ 
კანონი საქართველოს განათლების სისტემას? – 
„ვერსიას“ განათლების ექსპერტი, განათლებისა და 
მეცნიერების კომიტეტის ადრეული და სკოლამდელი 
განათლების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 
წევრი, სიმონ ჯანაშია ესაუბრა:

– ეს კანონი უარყოფითად აისახება საქართველოს 
განათლების სისტემაზე ბევრი მიზეზის გამო... დღეს 
განათლების სფეროში უამრავი პროექტი მიმდინარე-
ობს უცხოეთის დაფინანსებით და დიდი ალბათობით, 
ეს შესაძლებლობა შემცირდება. ამასთან, განსაკუთრე-
ბით სკოლები უფრთხიან გადაწყვეტილების მიღებას 
იმასთან დაკავშირებით, თუ ვისთან ითანამშრომლებენ, 
რადგან სულ ეშინიათ, რომ თანამშრომლობისთვის, 
რომელიც პირდაპირ არაა წამოსული მთავრობისგან, 
შეიძლება დაისაჯონ. ჯერ კიდევ 2010 წლის ბრძანება 
დღემდე მოქმედებს, რომელიც უკრძალავს სკოლას, 
სამინისტროსთან შეთანხმების, გარეშე რამე მოქმედე-
ბას. თუ სკოლებს ეცოდინებათ, რომ არასამთავრობო 
ორგანიზაციები რეგისტრირებულნი არიან, როგორც 
უცხო ქვეყნის აგენტები, დიდი ალბათობით, არ ითა-
ნამშრომლებენ მათთან, არადა, ისინი ბევრ ისეთ მნიშ-
ვნელოვან საქმეს აკეთებენ, რაც სკოლებს სჭირდება 
და გამოადგება.

მესამე ასპექტი ისაა, რომ ორგანიზაციების რაო-
დენობა შეიძლება შემცირდეს და ხალხმა, რომელიც 
მუშაობს არასამთავრობო თუ სამოქალაქო სექტორში, 
შეიძლება უარი თქვას ამ სფეროში მუშაობაზე, თუ 
მთავრობა მათ აიძულებს, დაირქვან ისეთი სახელი, 
რასაც არ ეთანხმებიან. მაგალითად, რუსეთში მსგავსმა 
იძულებამ გამოიწვია, რომ არასამთავრობო ორგანი-
ზაციების ნაწილმა უარი თქვა მუშაობაზე. რუსეთმა 
კანონის გამოყენებით დაიხურა ეს ორგანიზაციები. არ 
აქვს მნიშვნელობა, რამდენად სახელოვანია და კარგ 
საქმეს აკეთებს ორგანიზაცია, ეს კანონი ნებისმიერს 
დახურავს.

ცალკე საკითხია, რომ საუნივერსიტეტო სფეროში 
ეს კანონი შეზღუდავს უამრავ გაცვლით პროგრამას. 
მეცნიერებს დაარსებული აქვთ არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციები, რომლებიც ეწევიან კვლევით საქმიანობას 
და მათ მოუწევთ, დაირქვან უცხო ქვეყნის გავლენის 
აგენტი. მგონი, ეს სრულიად გაუმართლებელია. 

– მნიშვნელოვანია, საზოგადოებამ გაიგოს, კონკრე-
ტულად, რას აკეთებენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები 
საქართველოს განათლების სისტემის გასაუმჯობესებ-
ლად, შეეხება ეს ფულს თუ რესურსებს...

– მაგალითად, ახლა აშშ-ის დახმარებით, საქართვე-
ლოში რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი მიმდინა-
რეობს. ერთია „წიგნიერების ამაღლება საქართველოს 
სკოლებში“. ამ პროექტის ფარგლებში, ქართველი 
მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისთვის იწერება სა-
ხელმძღვანელოები, ქმნიან სატრენინგო პროგრამებს, 
თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ ქართველებს ქართული. 
ამ ადამიანებისთვის უცხო ქვეყნის აგენტის დარქმევა 
არა მხოლოდ უსამართლოა, არამედ, არაეფექტია-
ნიცაა, რადგან ეს ხალხი შეიძლება გამოეთიშოს ამ 
საქმიანობას. 

ასევე, არის სამოქალაქო განათლების გაძლიერების 
დიდი პროექტი სკოლებში, სადაც იქმნება ონლაი-
ნ-კურსები საქართველოს ერთიანი სასწავლო გეგმის 
მიხედვით, რათა შეიქმნას სკოლაში ბავშვებისთვის 
კლუბები, პროექტები... 

არის უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი, სა-
დაც უცხოეთის დახმარებით საქართველოში შენდება, 
რემონტდება სკოლები. არის პროექტები, რომლებიც 
ეხმარებიან ქართველ ბავშვებს, ისწავლონ რობოტი-

კა, ტექნოლოგიები, იმოგზაურონ „ნასა“-ს მართვის 
ცენტრში და ა.შ. 

– გაცვლითი პროგრამები ახსენეთ, რაც, ვფიქრობ, 
უმნიშვნელოვანესი დეტალია. საქართველოს მოსწა-
ვლეებსა და სტუდენტებს, გაცვლითი პროგრამების 
ფარგლებში, დასავლეთის წამყვან ქვეყნებში სწავლის 
საშუალება ეძლევათ. ამ საკითხსაც საფრთხე ექმნება?

– სტუდენტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშ-
ვნელოვანია „ერასმუსის“ პროგრამა, რომლის გან-
მახორციელებელ არასამთავრობო ორგანიზაციას 
უნდა დაერქვას, რომ უცხო ქვეყნის საქმეს აკეთებს 
და შეიძლება, ვერც მოახერხონ ისეთი ხალხის პოვნა, 
რომლებსაც ენდომებათ ამ საქმის კეთება. ეს ისედაც 
პრობლემატურია, რადგან დაახლოებით, ერთი წლის 
წინ, თავისი მოქმედებებით, ეს ორგანიზაცია რეალუ-
რად გააუქმა განათლების სამინისტრომ მიუხედავად 
იმისა, რომ ევროპიდან იღებდა დაფინანსებას. სამი-
ნისტრომ შეზღუდა ისე, რომ ხალხი იძულებული გახდა, 
წასულიყო. ეს ოფისი ეხმარებოდა საქართველოს სტუ-
დენტებს, რათა ინფორმაცია ჰქონოდათ გრანტების 
შესახებ, აწარმოებდა კვლევებს. სამინისტრომ ხელი 
შეუშალა მათ საქმიანობას, დაბლოკა ხელმძღვანელის 
კანდიდატურა და თანამშრომლებიც იძულებულნი 
გახდნენ, წასულიყვნენ. ერთი წელია, არავინ გამოჩნდა, 
ვინც ამ საქმეს მიხედავს. ეს არის ილუსტრაცია, თუ რა 
შეიძლება დაემართოს ორგანიზაციას, როცა სახელმწი-
ფო ერევა მის საქმიანობაში და ზღუდავს. 

ყველა გაცვლით პროგრამაში მონაწილეს უჩნდება 
საფრთხე, რომ შეიძლება, დაბრალდეს უცხო ქვეყნის 
ჯაშუშობა, რაც დაუშვებელია. საქართველოში ამ კა-
ნონის მიმღებებს შორისაც არიან უამრავი ადამიანი, 
რომელთაც უსარგებლიათ მსგავსი პროგრამებით, 
განათლება მიუღიათ დასავლეთში, რომლებმაც იციან, 
რომ დემოკრატია არის შესაძლებლობა და არა – ვა-
ლდებულება. ახლა კი ისე გამოჰყავთ, თითქოს ჩვენ 
არ გვინდა დემოკრატია, ვიღაც გვაძალებს და ამიტომ 
ამაყად უნდა ვთქვათ უარი ამაზე...

– ბატონო სიმონ, ამ კანონის ინიციატორები ხშირად 
საუბრობენ „ორ დასავლეთზე“, თითქოს არსებობს 
„კარგი და ცუდი ევროპა“, რას იტყვით ამაზე?

– დასავლეთს აქვს უამრავი დადებითი და უარყოფი-
თი მხარე, მაგრამ დასავლეთი ტყუილად არ აგვირჩევია, 
რადგან ის დადებითი მხარეები, შესაძლებლობები, 
კულტურა, პოლიტიკური წყობა ჩვენთვის არის სა-
მიზნე. ჩვენთან დემოკრატიული რომ იყოს პოლიტი-
კური სისტემა, ერთმანეთი უნდა გააკონტროლონ 

სასამართლომ, აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო 
ხელისუფლებამ; იყოს ძლიერი თვითმმართველობები, 
განათლების სისტემა დემოკრატიულად იყოს მოწყო-
ბილი. ასეთი სამყაროსკენ გვინდა წასვლა.

კი, ისტორიულად ბევრი პრობლემა ჰქონდა ევროპას, 
მაგრამ შუა საუკუნეების ისტორიის გახსენებას ხომ არ 
დავიწყებთ, რათა უარი ვთქვათ დღევანდელ ევროპა-
ზე?! გასაგებია, რომ ევროპაში მოხდა ნაციზმი, მაგრამ 
არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ევროპამ ეს ნაციზმი გადა-
იაზრა, ჩვენ კი, როგორც ჩანს, კომუნიზმი ვერაფრით 
გავიაზრეთ და როგორც ახლა მიიღება გადაწყვეტილე-
ბები, დიდად არ განსხვავდება იმისგან, რაც ხდებოდა 
კომუნისტების პერიოდში, როცა ერთი პარტია იყო 
„ჭეშმარიტების მფლობელი“, რომელიც საზოგადოების 
ნების საწინააღმდეგოდ იღებდა გადაწყვეტილებებს. 

– ბატონო სიმონ, ევროპული, დასავლური განათ-
ლების სტანდარტზეც ვისაუბროთ, რომლისკენაც 
მივისწრაფვით...

– განათლებასა და მეცნიერებაში რაც ხდება დასა-
ვლეთში, მისაბაძია მთელი მსოფლიოსთვის. ადამია-
ნები ცდილობენ, უნივერსიტეტებში ისეთ წარმატებას 
მიაღწიონ, რომელთა საზომები გამოიყენება აშშ-ისა 
და ევროპის უნივერსიტეტებში, რაც მჭიდროდ უკავ-
შირდება დასაქმების ბაზარს. ევროპულია მოძრაობა, 
რომ ურთიერთაღიარება მოხდეს განათლების ხარისხე-
ბის. ჩვენ ამ სივრცეში გვინდა ყოფნა და მეორე მხრივ, 
ღირებულებები გვაქვს საერთო. ჩვენთვის, ისევე, 
როგორც მათთვის, მნიშვნელოვანია სამართლიანობა, 
გამჭვირვალობა, დემოკრატიული ცხოვრების წესი. ეს 
ღირებულებები გვაერთიანებს, ევროპაშიც ზრუნავენ 
საკუთარი თვითმყოფადობის შენარჩუნებაზე, საკუ-
თარი ენა და ისტორია იცოდნენ და ამასთან საერთო 
ისტორიაც. ეს არის ის სამყარო, საითაც მივდივართ 
და არა ალტერნატიული გზა, სადაც გვეუბნებიან, რომ 
არის მხოლოდ ერთი „ჭეშმარიტება“, ყველა მტერია, 
არავინაა მეგობარი... 

განათლების სისტემისთვის ამ კანონის მიღება არა 
მხოლოდ ამ შესაძლებლობების დაკარგვაა, არამედ, 
იდეოლოგიური შემობრუნებაც, სადაც მასწავლებლე-
ბისა და პროფესორების ნაწილი დაიწყებს სწავლებას 
იმისა, რომ ჩვენ ვართ მტრულ გარემოცვაში, საზოგა-
დოებაში გვყავს აგენტები... ასეთი კანონის მიღების 
შემთხვევაში მოხდება ის, რაც რუსეთშია, სადაც 
სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები ერთმანეთს 
ასმენენ  და ეს ხალხი ციხეში მიდის, რადგან ჩაითვალა, 
რომ საკუთარ სახელმწიფოს „საფრთხეს უქმნიან“...

სიმონ ჯანაშია: „დასავლეთის განათლება და 
მეცნიერება მისაბაძია მთელი მსოფლიოსთვის“

რა საფრთხეს შეუქმნის ე.წ. აგენტების კანონი 
საქართველოს განათლების სისტემას
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
შეამოწმა. აუდიტის დასკვნა, რომელიც უწყების 
ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა, მოიცავს ფინანსური 
მდგომარეობის შესახებ კონსოლიდირებულ 
ანგარიშგებას 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით. ფინანსური აუდიტის შედეგად, 
სახელმწიფო მაკონტროლებლებმა დაასკვნეს, 
რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს თანდართული კონსოლიდირებული 
ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის 
გათვალისწინებით, „მომზადებული არ არის 
საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი ბუღალტრული 
აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების 
მომზადებისა და წარდგენის სათანადო საფუძვლების 
შესაბამისად“. ახლა ვნახოთ, კონკრეტულად 
რა დარღვევები გამოავლინეს სახელმწიფო 
აუდიტორებმა. 

ხარვეზები შრომის  
ანაზღაურებასა და შემოსავლებში

ზოგადად, სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა და-
საქმებულთა სამუშაო დროის (ნამუშევარი საათების) 
აღრიცხვის ყოველთვიური დოკუმენტია, რომელიც 
მოიცავს წერილობით ან/და ელექტრონული ფორმით 
აღრიცხულ მონაცემებს დასაქმებულთა მიერ ნამუ-
შევარი საათების შესახებ. აუდიტის შედეგად გაირ-
კვა, რომ სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტოს“ 
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცი-
აში, ერთ შემთხვევაში, თანამშრომლის სამსახურში 
გამოუცხადებლობის მიუხედავად, 2021 წლის მაისსა 
და სექტემბერში, სამუშაო დროის აღრიცხვის მონაცე-
მებით, მასზე ფიქსირდებოდა ნამუშევარი საათები და 
ხორციელდებოდა ხელფასის დარიცხვა. აღსანიშნავია, 
რომ ფაქტი გამოვლენილია „დაცული ტერიტორიების 
სააგენტოს“ ინსპექტირების სამსახურის მიერ.

აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო აუდიტორებმა 
დაასკვნეს, რომ სააგენტოების მიერ ნამუშევარი დრო-
ის აღრიცხვის მიმართულებით არსებული ხარვეზები, 
შრომის ანაზღაურების გაანგარიშებისას, არსებული 
კონტროლის მექანიზმების ნაკლოვანებებზე მიუთი-
თებს.

საწვავის ხარჯებთან დაკავშირებით ჩატარებული 
ანალიზური პროცედურების შედეგად, ერთჯერადად, 
ავტომანქანების ავზის მოცულობასთან შედარებით 
მეტი ოდენობით საწვავის ჩასხმის ფაქტები გამოვლი-
ნდა, რაც ზრდის საწვავის არამიზნობრივად გამოყე-
ნების რისკებს. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ააიპ „სოფლის განვითა-
რების სააგენტოს“ შიდა აუდიტისა და კონტროლის 
დეპარტამენტის კონტროლის სამსახურმა, 2022 წელს 
გამოავლინა საწვავის ხარჯვისას სხვადასხვა სახის 
გადაცდომა, მათ შორის, ავტომანქანების ავზის მო-
ცულობის ზემოთ ჩასხმების ფაქტები, რაზეც გატარდა 
შესაბამისი ღონისძიებები.

საქართველოს მთავრობის დადგენილებისა და 
მინისტრის ბრძანების თანახმად, 2021 წელს, სსიპ 
„გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების 
ცენტრის“ სტრუქტურული ერთეული – „ინფორმა-
ციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი“ გადავიდა 
სამინისტროს აპარატის შემადგენლობაში. 

„აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ სსიპ „გარემოსდა-
ცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის“ 2021 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასრულებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში აღრიცხულია 2 105 456 
ლარის ოდენობის ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტისთვის განკუთვნილი არამატერიალური 
აქტივები და მათზე წლის განმავლობაში დარიცხული 
445 655 ლარის ოდენობის ამორტიზაციის ხარჯი, რა-
დგან ცენტრს 2021 წელს, სამინისტროს აპარატისთვის 
არ გადაუცია აღნიშნული აქტივები. ეს საკითხი გა-
ვლენას არ ახდენს კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგების მონაცემების სისწორეზე. შედეგად, სსიპ 
„გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების 
ცენტრის“ და სამინისტროს აპარატის 2021 წლის ფინა-
ნსური ანგარიშგებების „არამატერიალური აქტივების“ 
და „ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯების“ ანგარიშები, 
შესაბამისად, 2 105 456 ლარით და 445 655 ლარით, 
არასწორადაა წარმოდგენილი“.

ხარვეზები ინვესტიციებსა და 
ვალდებულებებში

აღრიცხვის ინსტრუქციის თანახმად, აქტივი არის 
რესურსი, რომელსაც ორგანიზაცია აკონტროლებს 
წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგად და მომა-
ვალში მოელის  ეკონომიკური სარგებლის, ან მომსახუ-
რების პოტენციალის მიღებას. სახელმწიფო აუდიტო-
რებმა გაარკვიეს, რომ ააიპ „სოფლის განვითარების 
სააგენტოს“ 2021 წლის 31 დეკემბრით დასრულებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია შპს „სოფლის 
მეურნეობის ლოგისტიკისა და სერვისების კომპანი-
ისთვის“ გაცემული სესხები, ჯამური ღირებულებით 
– 3 600 000 ლარი.

„ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, პირობები 
რამდენჯერმე შეიცვალა და სესხის ძირის დაბრუნება 
და პროცენტის გადახდა 2022 წლის 31 დეკემბრამდე 
გადავადდა. აღსანიშნავია, რომ შპს „სოფლის მეურნე-
ობის ლოგისტიკისა და სერვისების კომპანიას“ ხელშეკ-
რულების მოქმედების პერიოდში არ გადაუხდია ძირისა 
და პროცენტის თანხები და ამავდროულად, 2020 და 
2021 წლები ფინანსური ზარალით დაასრულა. აქედან 
გამომდინარე, შესაძლოა, აღნიშნული სესხის მიღების 
ალბათობა მცირე იყოს და არ აკმაყოფილებდეს აქტი-
ვად აღიარების კრიტერიუმებს“. 

აუდიტის შედეგად ისიც გაირკვა, რომ სამინისტ-
როს აპარატის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 2021 წლის 
ბოლოს ასახულია 5 509 985 ლარის ოდენობის 1996-
2009 წლებში წარმოშობილი და ლიკვიდირებული 

ორგანიზაციების ბალანსებიდან გადმოსული ვადა-
გადაცილებული კრედიტორული დავალიანებები, მათ 
შორის, გაუცემელი შრომის ანაზღაურება და მასთან 
დაკავშირებული ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული 5 272 
247 ლარის ოდენობის ვალდებულებები. 5 272 247 
ლარიდან, 3 458 354 ლარი – ყოფილი გარემოს დაცვის 
სამინისტროს ვალდებულებაა, რომელზეც პირველადი 
დოკუმენტაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
წარმომადგენლებს ვერ წარუდგინეს.

მეტიც, სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტოს“ 2021 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 115 224 ლარის 
ოდენობის მიმდინარე სასამართლო დავები აღრი-
ცხული აქვს, როგორც პირობითი აქტივების, ასევე, 
პირობითი ვალდებულებების ანგარიშზე. შედეგად, 
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ 
კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, პირო-
ბითი აქტივების/ვალდებულებების თანხა გაზრდილია 
115 224 ლარით. 

ხარვეზები ძირითად და არამატერიალურ 
აქტივებში

აღრიცხვის ინსტრუქციის თანახმად, არამატერია-
ლური აქტივი უნდა აღიარდეს მაშინ, თუ შესაძლებელია 
აქტივზე მიკუთვნებადი მომავალი ეკონომიკური სა-
რგებლის, ან მომსახურების პოტენციალის ერთეულში 
შემოსვლა და შესაძლებელია აქტივის თვითღირებუ-
ლების, ან სამართლიანი ღირებულების საიმედოდ 
შეფასება. ამასთან, ორგანიზაციამ შიდა წარმოების 
არამატერიალური აქტივი უნდა აღიაროს აქტივად, თუ 
ერთეულს, ტექნიკური თვალსაზრისით, შეუძლია აქტი-
ვის დასრულება და აქვს მისი გამოყენების/გაყიდვის 
შესაძლებლობა, განზრახვა და/ან უნარი.

მეტიც, სახელმწიფო აუდიტორებმა ისიც გაარკვი-
ეს, რომ სამინისტროს არ აქვს განსაზღვრული, თუ 
რა დანახარჯები გასწიეს სწორედ ამ პროგრამების 
შემუშავებისას, რის გამოც ვერ დგინდება მათი ღირე-
ბულება და ფინანსურ ანგარიშგებაშიც ვერ აისახება. 
შედეგად, სახელმწიფო აუდიტორებმა ვერ მიიღეს 
დამადასტურებელი ფაქტები, რამდენად სწორადაა 
თანხები ასახული 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომა-
რეობით წარდგენილ კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგების „არამატერიალური აქტივების“ მუხლში. 

რა დარღვევები გამოავლინეს სახელმწიფო აუდიტორებმა 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სკანდალური დასკვნა – 
სამინისტრო ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ კანონს არღვევს?!



Q#8 (1649)  8 _ 14 Tebervali, 2023 weli 9

#8   8 marti 2023 w

baTo jafariZe

სისხლიანი „რაზბორკები“ გორში – 
ექსკლუზიური და უცნობი დეტალები

28 თებერვალს, გორში სროლის ხმა ისმოდა. 
ავტოსახელოსნოში ერთი ადამიანი მოკლეს, ერთი 
დაჭრეს, მესამემ კი მიმალვა მოახერხა და პირს, 
რომელიც ისროდა, გაექცა. განზრახ მკვლელობისა 
და მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით, ნიკა 
საბაშვილი დააკავეს. როგორც გაირკვა, მოკლული 
ირაკლი კობერიძე და დაჭრილი ვანო ღვინიაშვილი 
საბაშვილისთვის ფულის გამოძალვას ცდილობდნენ. 

„ნიკამ, მისმა ძმამ და მამამ კრედიტი აიღეს, ტერიტო-
რია იქირავეს, სახელოსნო გახსნეს და თავად მუშაობდნენ. 
როგორც ვიცით, ირაკლიმ და ვანომ შეუთვალეს, თუ 
ყოველთვიურად ფულს არ გადაიხდით, აქ ვერ იმუშავებ-
თო. ძმებმა უარი განაცხადეს, რის შემდეგაც სახელოსნო 
გაიქურდა და იმ მანქანების მეპატრონეებს, რომელთა 
ავტომობილებიც სახელოსნოში იყო დატოვებული, ზარა-
ლი ძმებმა აუნაზღაურეს. მომხდარის მიუხედავად, საბა-
შვილებმა ფულის გადახდაზე უარი თქვეს, მერე კი მოხდა 
ის, რაც მოხდა“, – გვიყვება ადგილობრივი მაცხოვრებელი.

სამართალდამცავებმა კიდევ ერთი პირი, რატი მამე-
დოვი დააკავეს. გამოძიების ვერსიით, ის მოკლულსა და 
დაჭრილს ახლდა და ფულის გამოძალვაში მონაწილე-
ობას იღებდა, თუმცა შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა 
მოახერხა.

ადვილი მისახვედრია, რომ აღნიშნული საქმე ერთ-ე-
რთი რეზონანსული იქნება და მოსამართლეს იოლი 
გადაწყვეტილების მიღება არ მოუწევს. ერთი მხრივ, 
მოკლულია ახალგაზრდა მამაკაცი, ხოლო მეორე – უმ-
ძიმეს მდგომარეობაშია და მეორე მხრივ, დაკავებულია 
პირი, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებელი მოგერიების 
ფარგლებში მოქმედებდა და მას და მის ძმას, თანხის 
გადაუხდელობის შემთხვევაში, ცოლ-შვილის მოკვლით 
ემუქრებოდნენ. ეს ნიშნავს, რომ საბაშვილი ქონებასა და 
ოჯახს იცავდა, თუმცა ისმის მთავარი კითხვა – რატომ 
არ მივიდა საბაშვილი პოლიციაში და რატომ არ დაწერა 
განცხადება?

ახლა, იმის თქმა, რომ სამართალდამცავები კრიმი-
ნალებთან შეკრულები არიან, სისულელეა, რადგან არ 
არსებობს არცერთი ფაქტი, როცა მოქალაქემ პოლიციას 
ანალოგიური განცხადებით მიმართა და ძალოვნებმა გა-

მომძალველები არ დააკავეს. მეტიც, პოლიცია ასეთ დროს 
ყველა ბერკეტს იყენებს – მოსმენას, თვალთვალს, ფარუ-
ლი ვიდეოგადაღების საშუალებებს, ბრალდებას ამყარებს 
და დაკავებულებს გასაქცევს არ უტოვებს. შესაბამისად, 
საბაშვილის მთავარი შეცდომაც ის არის, რომ შურისძიება 
თავად გადაწყვიტა და პოლიციაში არ მივიდა.

ამ გადმოსახედიდან ასე ჩანს – გამორიცხულია, სა-
სამართლომ საბაშვილი თავისუფლებაზე დატოვოს. მას 
რეალურ სასჯელს აუცილებლად მიუსჯიან და საინტე-
რესოა, რა ხდება ასეთ დროს ციხეში? როგორ ექცევიან 
აღნიშნული მუხლით გასამართლებულ პატიმრებს „კაი 
ბიჭები?“

დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანი, რომელსაც ფულს 
სძალავენ, კრიმინალური სამყაროსთვის გოიმია, ოღო-
ნდ გოიმი არ უნდა გააბრაზო, უნდა აუხსნა, რაში იხდის 
ფულს, უნდა მიაძინო და ძილ-ბურანში გამოსძალო თანხა. 
ტერმინიც არსებობს – „გოიმი არ გამიღვიძო“, მაგრამ 
რეალურად, ვერავინ ხსნის, რატომ არის პირი, რომელიც 
საკთარი ოფლით შოულობს ფულს, გოიმი და გამომძალ-
ველი – „კაი ბიჭი“.

არა, ქურდული კარაბადინით ყველაფერი გადასარე-
ვად იხსნება, მაგრამ ადამიანურად, გასაგებ ენაზე, ამის 
ახსნა შეუძლებელი და წარმოუდგენელია. შესაბამისად, 
დიდი შანსია, გამოჩნდეს ისეთი ვინმე, ვინც „კაი ბიჭის“ 

მკვლელობის გამო, საბაშვილისთვის პასუხის მოთხოვნას 
დააპირებს, მაგრამ ესეც დასაბუთებული უნდა იყოს. 
როცა საქმე ერთ კონკრეტულ ადამიანს ეხება, ყველაფერი 
მარტივია, მაგრამ როცა საქმე ოჯახზე გადადის, უკვე 
რთულდება. ოჯახის, ცოლ-შვილის ამოწყვეტის მუქარა 
არც „ქურდულში მოსულა“ და თუ ასეთი მუქარა მაინც 
არსებობს, ის აუცილებლად სრულწლოვან შვილზე და 
აუცილებლად მამრობით სქესზე უნდა განხორციელდეს.

შესაბამისად, საბაშვილს პასუხს ვინმე თავზეხელა-
ღებული თუ მოსთხოვს, მაგრამ მასაც მცირე შანსი აქვს, 
ბოლოში გავიდეს.

თავის მხრივ, პენიტენციურ სამსახურს გვარიანი კვლე-
ვის ჩატარება მოუწევს, რომ სასჯელის მიღების შემდეგ, 
მსჯავრდებული ისეთ „ზონაზე“ გაისტუმროს, სადაც 
გარდაცვლილისა და დაჭრილის სამეგობრო და სანათე-
საო არ იქნება. ერთი შეხედვით, ამ ის გაკეთება რთულია, 
მაგრამ საბედნიეროდ, არსებობს ბაზები, რომლებშიც 
ყველაფერი დეტალურადაა აღწერილი. მთავარი ისაა, 
რომ ვიდრე საბაშვილის ბოსტანში ქვას ისროდეთ და და-
ადანაშაულებდეთ, ეგებ, იმაზე გეფიქრათ, მის ადგილზე, 
თქვენ როგორ მოიქცეოდით, როცა კრედიტით დაწყებულ 
ბიზნესში, სადაც თავად ვირივით მუშაობთ, ვიღაც წილში 
გიჯდებათ და ფულის გადაუხდელობის შემთხვევაში, 
ოჯახის ამოწყვეტით გემუქრებათ?!

„შეუთვალეს, თუ 
ყოველთვიურად 
ფულს არ გადაიხდით, 
აქ ვერ იმუშავებთო“

რას შეცვლის გამკაცრებული კანონი 
არასრულწლოვანის გაუპატიურებაზე 

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დააანონსა, რომ პარლამენტს კანონის გამკაცრების ინიციატივით მიმართავს. შსს-ს 

სურვილია, არასრულწლოვნის გაუპატიურება პირდაპირ უვადო სასჯელთ განისაზღვროს და მოსამართლეს არჩევანის 

გაკეთების უფლება არ ჰქონდეს, მაგალითად, უვადო პატიმრობასა და 20 ან 25 წელს შორის.

ერთი შეხედვით, აღნიშნული კანონი პედოფილებზეა გათვლილი, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით. რეალურად, 

საქართველოში, არასრულწლოვანი ბავშვების მშობიარობის ფაქტები მომრავლდა. მეტიც, მაღალმთიან სოფლებსა და 

არაქართული მოსახლეობით დასახლებულ ადგილებში, არასრულწლოვნების გათხოვებაც ხშირია. სამწუხაროდ, სამართა-

ლდამცავები ამის აღკვეთას ვერ ახერხებენ, რადგან მომჩივანი არავინაა, ქორწინება მშობლების თანხმობით ხდება, მაგრამ 

თუ 15 წლის ბავშვი დაორსულდება და იმშობიარებს, საავადმყოფო ვალდებულია, სამართალდამცავებს შეატყობინოს. 

შემდეგ აღიძვრება სისხლის სამართლის საქმე და ბავშვის მამა, საუკეთესო შემთხვევაში, 2 წლით ციხეში მიდის, ასეთია 

კანონი და მას ვერაფერს უხერხებენ.

ჰოდა, ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, თუ მამაკაცს ეცოდინება, რომ შესაძლოა, არასრულწლოვანთან ურთიერთობა 

სამუდამო პატიმრობად დაუჯდეს, თავს შეიკავებს. ამ შემთხვევაში, ისიც არ არის გარანტია, რომ მშობლები თანახმა არი-

ან, წარმოუდგენელია იმის გათვლა, რა შეიძლება მოუვიდეს თავში 15 წლის ბავშვს – ელემენტარულად, შეიძლება, რაღაც 

ბავშვური სურვილი არ აუსრულონ და პოლიციაში განაცხადოს, რომ ნებით კი არ გათხოვდა, მოიტაცეს, გააუპატიურეს და 

როცა მოახერხა პოლიციამდე მისვლა, მაშინ განაცხადა.

ყველა ლოგიკით, ამ კანონმა არასრულწლოვნების ქორწინება უნდა შეამციროს და ესეც არ იყოს, ქორწინების გარდა, 

ბევრი შემთხვევაა, როცა არასრულწლოვანი აბორტს იკეთებს. რა თქმა უნდა, ექიმები ამ შემთხვევაშიც პოლიციას აყენებენ 

საქმის კურსში, მაგრამ გამოსავალი ესეც არაა. თუ კანონის მიღებამდე ჩატარდება ფართომასშტაბიანი კამპანია, რომელიც 

ყველას გააგებინებს, რა შეიძლება მოჰყვეს ასეთ ქმედებას, წესითა და რიგით, კანონმა უნდა იმუშაოს. სხვა შემთხვევაში, 

მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების სოფლების მცხოვრებლები, უბრალოდ, ფაქტის წინაშე დადგებიან და პასუხისგება 

უმკაცრესად მოუწევთ.

ბათო ჯაფარიძე

რუსეთის მოთხოვნით, 
თურქეთში ქართველი 

„კანონიერ ქურდი“ დააკავეს
იმის მიუხედავად, რომ თურქეთი მიწისძვრით მიყენებულ 

ჭრილობებს იშუშებს, ქვეყნის სამართალდამცავი სისტემა 
გამართულად მუშაობს. წინა კვირას, თურქმა ძალოვნებმა 
სპეცოპერაცია ჩაატარეს, რის შედეგადაც, გისოსებს მიღმა, 
ოთხი „კანონიერი ქურდი“ აღმოჩნდა. როგორც თურქული 
მედია იუწყება, ისინი რუსეთის უშიშროების სამსახურის 
მოთხოვნის საფუძველზე დააკავეს. რუსების მიერ თურქეთში 
გაგზავნილ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ დაკავებულები 
საფრთხეს არა მარტო რუსეთის, არამედ, თურქეთის სახელ-
მწიფოსთვისაც წარმოადგენდნენ.

„დაკავებულია რუსეთის ოთხი მოქალაქე და ისინი საექ-
სტრადაციო ციხეში არიან გადაყვანილნი. რუსული მხარის 
მოთხოვნით, პატიმრობა „კანონიერი ქურდებს“ – ელგუჯა 
თურქაძეს,  ოთარ ტოტოჩიას, ჰუსეინ ახმადოვსა და ვლა-
დიმირ ჟურაკოვსკის შეეფარდათ“, – ნათქვამია თურქული 
მხარის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, თუმცა...

მოგვიანებით გაირკვა, რომ თურქებმა პატიმრობიდან 
თურქაძე გაათავისუფლეს. მისი გაშვების მიზეზებზე ოფი-
ციალური განმარტება არ გაკეთებულა, მაგრამ ისე ჩანს, 
რუსეთიდან მიღებულ საბუთებში, თურქაძის პატიმრობაში 
აყვანის ყველაზე სუსტი საფუძველი იყო.
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ქუთაისელ „ცეხავიკს“ 5 მილიონად 
შეფასებული ყელსაბამი მოპარესრის გაკეთება შეგიძლიათ შვილებისთვის? თავში 

ათასი აზრი მოგივათ და საბოლოოდ, ერთ დასკვნამდე 
მიხვალთ – ყველაფრის! ასეა ნებისმიერი, საღად 
მოაზროვნე ადამიანი და შვილების გამო, მართლაც, 
ყველაფრისთვის ვართ მზად. ხანდახან გაბრაზებული 
მშობელი იტყვის, რომ ევროპასა და თუნდაც რუსეთში, 
კარგად იქცევიან, როცა სრულწლოვანობის მიღწევის 
შემდეგ, ბავშვებს დამოუკიდებლად ცხოვრების 
შესაძლებლობას აძლევენ, მათი საქმეებით ნაკლებად 
ინტერესდებიან, თუმცა... გადის რამდენიმე წუთი და 
შვილებისთვის კვლავ თავის გადასადებად ვართ მზად. 
ახლა, ისე ნუ გაიგებთ, 40 წლის კაცებსაც რომ ბავშვებს 
ეძახიან მშობლები და დილაობით კარაქიან პურს 
საკუთარი ხელით აჭმევენ, ეს არ არის ზრუნვა და არც 
სწორი საქციელია.

კომუნისტების დროს ბიზნესის კეთება, პრაქტიკულად, 
წარმოუდგენელი იყო. ძალიან დიდი სანაცნობო წრე უნდა 
გყოლოდა და დიდძალი თანხა უნდა გეხადა ზემდგო-
მებისთვის, რომ ბიზნესზე თვალი დაეხუჭათ. რა თქმა 
უნდა, არსებობდნენ იატაკქვეშა „ცეხავიკები“, რომლებიც 
იმ დროისთვის არანორმალურად დიდ თანხებს ატრია-
ლებდნენ, თუმცა ისინი ფულს უხდიდნენ სამართალდა-
მცავებს, პარტიულ ჩინოვნიკებს, „კანონიერ ქურდებს“ 
და ამის მიუხედავად, საკმარისი იყო, ცენტრიდან თითი 
დაექნიათ, პირველ რიგში, სწორედ მათ აპატიმრებდნენ 
და საჩვენებელ დასჯასაც აწყობდნენ. არადა, მაშინდელი 
საზომებით, მართლაც არანორმალურ თანხებზე იყო 
საუბარი. ზოგისთვის მილიონი წარმოუდგენლად დიდი 
ციფრი იყო, არაერთ ადამიანს კი მილიონი მანეთი „ქეშად“ 
თუ არა, ოქროს ზოდებისა და ბრილიანტის თვლების სა-
ხით, ნამდვილად ჰქონდა. ამიტომ, „ზემოთ“ გასაგზავნი 
ყოველთვიური 20 თუ 30 ათასი მანეთი პრობლემას არ 
წარმოადგენდა. სწორედ, ერთ-ერთი ასეთი იატაკქვეშა 
მილიონერის სახლი გაქურდეს ქუთაისში და საქმეში 
ლამის მთელი საქართველოს მაძებრები ჩაერთნენ. და-
კარგულ ნივთებს შორის, ბრილიანტის ყელსაბამიც იყო, 
რომელიც, ყველაზე უხეში გათვლით, მილიონნახევარი 
მანეთი ღირდა, რაც ახლანდელი საზომებით, 5 მილიონ 
დოლარზე მეტია. მან, ვისაც ეს ნივთი მოპარეს, სადაც 
საჭირო იყო თქვა, რომ პრემიის სახით, მპოვნელს 200 
ათას მანეთს მისცემდა და შედარებისთვის რომ გითხრათ, 
ეს თანხა რიგითი ინჟინრის 83 წლის (!!!) ხელფასი იყო. რა 
თქმა უნდა, მპოვნელს ამ ფულს არავინ დაუტოვებდა და 
ყველაფერს ზემდგომები წაიღებდნენ, ამიტომ საქმეში, 
როგორც პარტიული ჩინოვნიკები, ასევე, სამინისტროების 
ლამის პირველი პირებიც იყვნენ ჩართულნი.

„ძალიან ფრთხილ ცხოვრებას ვეწევი. შეზღუდული სა-
ნაცნობო წრე, ძალიან ფრთხილად შერჩეული საყვარელი, 
რომელთანაც ექვსი წელია ურთიერთობა მაქვს, ოჯახის 
წევრებსაც შინ იშვიათად მოჰყავთ ვინმე და თუ მაინცდა-
მაინც სტუმრები უნდა მივიღო, ვიღებ არა იმ სახლში, 
სადაც მუდმივად ვცხოვრობთ, არამედ, მეორე სახლში. 
საყვარელს სხვა ბინაში ვხვდები. სეიფის კოდი, რომე-
ლიც ძალიან ოსტატურად გახსნეს, მხოლოდ მე ვიცოდი. 
ვისზე მივიტანო ეჭვი, წარმოდგენა არ მაქვს“, – ამბობდა 
სასოწარკვეთილი „ცეხავიკი“ და ზუსტად იცოდა, რომ ამ 
განცხადების გამო არავინ დააკავებდა, ამიტომ თამამად 
საუბრობდა.

ბრილიანტის ყელსაბამთან ერთად, დაახლოებით, 50 
ათასი მანეთი გაქრა, მაგრამ დაზარალებულს ეს ფული 
საერთოდ არ ადარდებდა და მხოლოდ ყელსაბამზე და-
რდობდა. მისი თქმით, ყელსაბამის არსებობის შესახებ 
იცოდა მხოლოდ მან, მეუღლემ და... ერთხელ, საყვარელ-
თანაც წამოსცდა. შვილებმაც კი არაფერი იცოდნენ და 
ეს იმის მიუხედავად, რომ ისინი უკვე სრულწლოვანები 
გახლდნენ. სეიფის კოდი კი... არა, სეიფის კოდი მხოლოდ 
მე ვიცოდიო, დაბეჯითებით ამბობდა დაზარალებული, 
მაგრამ სამართალდამცავებს მის სიტყვებში ეჭვის შეტანის 
სერიოზული საფუძველი ჰქონდათ – ექსპერტიზა მყარად 
ამბობდა, რომ სეიფი გატეხილი კი არა, გახსნილი იყო ანუ 
ვიღაცამ კოდი იცოდა. პარალელურად, ექსპერტებმა ისიც 
დაადგინეს, რომ სახლის კარი დუბლიკატით იყო გაღებუ-
ლი ანუ არც ის გაუტეხავთ და ქურდი დაზარალებულის 
უახლოეს გარემოცვაში უნდა ეძებნათ.

სეიფთან ახლოს ნახეს რამდენიმე ნაწილაკი, რომელ-

ზეც ექსპერტიზამ თქვა, რომ ადამიანის კანის ნაწილები 
იყო, გამხმარ-გამომშრალი, ასეთები კი მაშინ ჩნდებოდა, 
როცა სიმსივნით დაავადებულების ორგანიზმში სპეცი-
ალური ხსნარი (ამჟამინდელი ქიმიო-თერაპიის მსგავსი) 
შეჰყავდათ და ის კანს წვავდა, იქერცლებოდა და სხეულს 
შორდებოდა. დაზარალებულის უახლოეს გარემოცვაში 
ასეთი ვერავინ ნახეს.

„ცეხავიკის“ წინააღმდეგობის მიუხედავად (ამბობდა, 
აზრი არ აქვსო), მისი საყვარლის დაკითხვა გადაწყდა. 
ქალი მითითებულ მისამართზე არ იმყოფებოდა, არც 
სამსახურში და ზოგადად, მას შემდეგ, რაც ქურდობა მოხ-
და, უბრალოდ, არავის უნახავს. რაღა თქმა უნდა, ქალის 
გაქრობამ ძალოვნები დააეჭვა, აღარც დაზარალებული 
ამბობდა ისე ომახიანად, მაგ ქალს შეეშვით, არაფერი 
აკლდა, არ იკადრებდაო.

მართლაც, „ცეხავიკის“ საყვარელს ჰქონდა ყველაფერი, 
რაც იმ დროისთვის იყო შესაძლებელი და სამსახურიც 
მხოლოდ იმიტომ ჰქონდა, რომ დილით სადმე წასულიყო და 
მთელი დღე სახლში არ გაეტარებინა. მასზე ოფიციალური 
ძებნა გამოცხადდა, თუმცა ძებნა მეორე დღეს შეწყდა – 
მეტყევეებმა მისი გვამი ხონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
ტყის პირზე იპოვეს. მას დანა ჰქონდა მკერდში დარტყმული 
და ისე ჩანდა, დამნაშავემ თავის საქმე გადასარევად იცო-
და – დარტყმა ექიმის სიზუსტით იყო განხორციელებული.

მორიგი დაკითხვის შემდეგ, „ცეხავიკმა“ გაიხსენა, რომ 
ერთხელ, სიმთვრლეში, საყვარელთან სეიფის კოდი წამო-
სცდა. უბრალოდ, ციფრების რაღაც კომბინაცია დაინახა 
გაზეთზე და თქვა, ჩემი სეიფის კოდი დაუბეჭდავთ, ერთი 
ციფრი აკლია მხოლოდო და ციფრიც დაასახელა, თუმცა 
ქალი არც დაინტერესებულა ციფრებით, გაზეთიც იქვე 
მიაგდეს და... საყვარელმა იცოდა, რომ სეიფში ბრილიანტის 
ყელსაბამი ინახებოდა. ვისთან შეიძლებოდა ქალს ყველა-
ფერი წამოსცდენოდა? დაზარალებული მხრებს უიმედოდ 
იჩეჩდა, ვერავის იხსენებდა და მხოლოდ ის თქვა, მოსკოვში 
ყოფნის დროს, ჩემს კოლეგებს პირადი ფსიქოლოგი ჰყა-
ვდათ, ახალი მოდაა და მეც, აქეთ რომ დავბრუნდი, აქაურ 
ფსიქოლოგს მივადექი, თან საყვარელიც მივიყვანე, ერთად 
დავდიოდით, უფრო ჰარმონიული ურთიერთობა რომ გვქო-
ნოდა, მაგრამ რეალურად, ფულს არაფერში ვიხდიდი, არც 
ურთიერთობაში შეცვლილა რამე, მაგრამ კოლეგებთან 
სათქმელი მექნებოდა, პირადი ფსიქოლოგი მყავსო.

ფსიქოლოგი ახალგაზრდა, ასე 40 წლამდე მამაკაცი იყო, 
რომელსაც კრიმინალური წარსული არ ჰქონდა და რომ არა 
„ცეხავიკი“, ეგებ, შიმშილით მომკვდარიყო – კლიენტურა 
არ ჰყავდა, ვის სჭირდებოდა მაშინ ფსიქოლოგი? ამის მი-
უხედავად, სამართალდამცავებმა მასზე თვალთვალი და 
მისი პიროვნების სიღრმისეული შესწავლა დაიწყეს. ხომ 
შეიძლებოდა, რომ თანაკლასელი, მეგობარი, ნათესავი 
ჰყოლოდა ნასამართლევი? თანაც, სამედიცინო განათლება 
იმის ეჭვის საფუძველსაც იძლეოდა, რომ შესაძლოა, ქალი 
სწორედ მას მოეკლა, იუველირის სიზუსტით განხორციე-
ლებული დარტყმით.

თვალთვალს შედეგი არ მოჰქონდა, თუმცა სამ დღეში, 

ძალოვნებმა იცოდნენ, რომ ქურდიცა და მკვლელიც, სწო-
რედ ის იყო. საქმე ის გახლდათ, რომ ძიების შედეგად და-
დგინდა, მამაკაცს ორიოდე წლის წინ, სიმსივნის დიაგნოზი 
დაუსვეს და მუდმივად მკურნალობდა, ბოლოს კი სწორედ 
იმ პრეპარატებს იკეთებდა, რომლებიც კანის დაწვას და 
აქერცვლას იწვევდნენ. მისი დაკავება არ გამოდიოდა 
– გამომძიებლებმა არ იცოდნენ, სად შეიძლებოდა ჰქო-
ნოდა დამალული ყელსაბამი და თუ მას ვერ იპოვნიდნენ, 
ბრალსაც ვერ წარუდგენდნენ. კანის იმ ფრაგმენტებით, 
რომელიც დაზარალებულის ბინაში ნახეს, ვერაფერი 
მტკიცდებოდა, რადგან ისინი ისე იყო გამომშრალ-გამხ-
მარი, კონკრეტული ადამიანის კუთვნილების დადგენა 
გამორიცხული იყო. მკვლელობის ადგილზე კი მკვლელმა 
კვალი არ დატოვა.

ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები ბჭობდნენ, რა და 
როგორ გაეკეთებინათ და ამ დროს, გაუთვალისწინებელი 
რამ მოხდა – ავტობუსი, რომლითაც მთავარი ეჭვმიტანი-
ლის ცოლ-შვილი მგზავრობდა, ბოძს შეეჯახა. შეჯახება 
ძლიერი არ იყო, მგზავრებს მხოლოდ დაბეჟილობები აღე-
ნიშნებოდათ, მაგრამ ყველა მათგანი საავადმყოფოში გადა-
იყვანეს. როგორც კი გამომძიებლებმა ამის შესახებ გაიგეს, 
ჰოსპიტალში გაქანდნენ, მთავარი ექიმი დაიმარტოხელეს 
და... ნახევარ საათში, მთელმა საავადმყოფომ იცოდა, 
რომ ავარიის დროს, ერთ-ერთ ბავშვს, სავარძლის რკინა 
შეერჭო ბარძაყში, ბევრი სისხლის დაკარგა და სისხლთან 
ერთად, მას სასწრაფოდ ოპერაცია და თბილისში გადაყვანა 
სჭირდებოდა. მთავარი ექიმი ხელებს  „უიმედოდ“ შლიდა, 
სისხლი არ გვაქვს, კერძოდ რომ მოვთხოვოთ ვინმეს, 
ფული უნდა და რადგან ბევრი სისხლი გვჭრდება, ფულიც 
ბევრია საჭიროო. ეჭვმიტანილი საავადმყოფოში მოვარდა, 
ის რეანიმაციაში ბავშვის სანახავად არ შეუშვეს, დედა კი 
ამბობდა, ფეხზე სისხლი კი ჰქონდა ჩვენს შვილს, მაგრამ 
რთული არაფერი შემინიშნავსო, მაგრამ მთავარი ექიმის 
განწირულ სახელს რომ შეხედა, მამა სადღაც შურდულივით 
გავარდა. ოპერმუშაკები ფრთხილად მიჰყვნენ. კაცმა ტაქსი 
გააჩერა და გეზი სასაფლაოსკენ აიღო. ის მამის საფლავზე 
მივიდა, ქვა ფრთხილად გადასწია, ხელით მალე გათხარა 
15-20 სანტიმეტრი და იქიდან მცირე ზომის ჩანთა ამოაძვ-
რინა. ჩანთიდან ფულის შეკვრა ამოიღო, ჯიბისკენ გაიქანა 
და ის იყო, ჩანთა უკან უნდა დაემარხა, რომ თავს ოპერმუ-
შაკები წაადგნენ. ეჭვმიტანილი მიხვდა, რომ ყველაფერი 
დასრულდა, თუმცა როგორც კი უთხრეს, ბავშვს არაფერი 
ემუქრება, ჩვენ გავითამაშეთო, შვებით ამოისუნთქა.

„ის შტერი ქალი ერთხელ მთვრალი მოვიდა, ფსიქო-
ლოგიური დახმარება მჭირდებაო და სწორედ მაშინ თქვა 
ბრილიანტის ყელსაბამზე. მერე, სეიფის კოდიც ნასვამს 
წამოვაცდენინე, ძლივს გაიხსენა ციფრები, მაგრამ მთა-
ვარი იყო, რომ გაიხსენა. სახლის გასაღების ნიმუში მაშინ 
ავიღე, როცა სეანსზე „ცეხავიკი“ მყავდა. ქურდობის შე-
მდეგ, ქალი სამსახურში დამადგა და მითხრა, ყელსაბამი 
ძვირი ღირს, მე უნდა მომცე, თორემ ვიტყვი, რომ შენ 
ყველაფერი იცოდიო. მისი მოკვლის გარდა, სხვა გზა არ 
მქონდა“, – განაცხადა დაკავებულმა. 

როგორ გახდა ფსიქოლოგი მკვლელი
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თაღლითი – ზოგისთვის, შესაძლოა, ეს ჩვეულებრივი სიტყვაა, ზოგისთვის – ადამიანი, რომელიც ყველას ატყუებს, 
მაგრამ ნამდვილი თაღლითისთვის ეს პროფესიაა და ხშირად, შემოსავლის ერთადერთი წყარო. თაღლითობა 
ყველა ქვეყანაში სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება, თუმცა თაღლითების გამოვლენა, დაკავება, დანაშაულის 
დამტკიცება ძალიან ძნელია, რადგან ისინი მსხვერპლს ისე ოსტატურად ატყუებენ, რომ საბოლოო ჯამში, დანაშაულის 
ნიშნების პოვნა არცთუ მარტივია. მეტიც, მსხვერპლი თავისი სურვილით და სიხარულითაც კი იხდის თანხას, რათა 
რომელიმე საქმე „გაიმასქნდეს“, შემდეგ კი, როცა საქმე არ გამოდის, თაღლითს ფულს უკან სთხოვს და... პოლიციაში 
წასვლა ერიდება, რადგან თავად ხომ ყველაზე კარგად იცის, რომ რაღაცას უკანონოდ აკეთებდა და სწორედ ამ 
უკანონობაში გადაიხადა არცთუ მცირე თანხა.

ვინ არის თაღლითი, რომლის მსხვერპლნიც ძალოვანი 
უწყების წარმომადგენლები და ლექტორები გახდნენ

აბსურდული კრიმინალური ამბავი

„ერთ მშვენიერ დღეს, როცა კაბინეტში, ფეხი ფეხზე 
მქონდა გადადებული და მიხაროდა, რომ სახლში ადრე 
წავიდოდი, რადგან საქმე ბევრი არ იყო, ჩემს ოთახში 
შიდა მოკვლევის სამსახურის თანამშრომლები შემო-
ვიდნენ და ბორკილები დამადეს. ეს არ იყო ხუმრობა, 
ისინი არასდროს ხუმრობდნენ, ამიტომ თვალწინ გამიე-
ლვა კარიერის ყველა იმ მომენტმა, რაზეც შეიძლებოდა 
მომდავებოდნენ, გონება სწრაფად ამუშავდა და ვერ 
მივხვდი, რის გამო მაკავებდნენ. ამან ცოტა დამამ-
შვიდა, პირველმა ელდამ გამიარა, თუმცა კითხვაც არ 
დამისვამს, ისე გავყევი სტუმრებს. გავყევი სამინისტ-
როს იზოლატორში, რადგან როცა შს სამინისტროს 
თანამშრომელს აკავებდნენ, სწორედ იქ მიჰყავდათ. 
პირველ დაკითხვას მოუთმენლად ველოდი, თანაც, 
პრაქტიკულად, ყველას ვიცნობდი და მაინტერესებ-
და, ვინ აიღებდა საკუთარ თავზე ჩემს დაკთხვას და 
შესაბამისად, ვინ მოამზადებდა ბრალს“, – გვიყვება 
მორიგ ისტორიას პოლიციის გადამდგარი პოლკოვნიკი, 
ბატონი თენგიზი.

გამომძიებელი მალე გამოჩნდა, მაგიდაზე რამდენიმე 
ცარიელი ფურცელი და ერთი ფოტო დადო, შემდეგ კი 
დაკავებულს სურათზე მიუთითა და ჰკითხა, ამ კაცს 
რამდენი ხანია იცნობთ და რა ურთიერთობაში ხართ 
მასთანო? ბატონმა თენგიზმა სურათი რამდენიმე წამს 
ატრიალა ხელში, ყურადღებით დააკვირდა და დაბეჯი-
თებით თქვა – „ამ კაცს არ ვიცნობ, არასდროს მინახავს 
და მით უმეტეს, ურთიერთობა არ მაქვს!“

გამომძიებელმა თავი გადააქნია და საქაღალდედან 
კიდევ რამდენიმე ფოტო გამოაძვრინა, რომლებზეც 
კარგად ჩანდა, რომ განყოფილების ეზოში, ბატონი თენ-
გიზი სწორედ იმ მამაკაცს ხელს ართმევდა და ფოტოებზე 
ისიც ჩანდა, რომ სურათები სხვადასხვა დღეს იყო გადა-
ღებული ანუ ბრალდებული იმ კონკრეტულ მამაკაცს, ორ 
სხვადასხვა დღეს, ხელის ჩამორთმევით ესალმებოდა, 
რაც პირდაპირ ნიშნავდა იმას, რომ იცნობდა. დაკა-
ვებულმა ამ ფოტოებსაც დახედა, მერე მხრები აიჩეჩა 
და ისევ დაბეჯითებით თქვა – „განყოფილების ეზოში 
ბევრი ხალხი ირევა, ხელს ყველას ვართმევ, ნაცნობსაც 
და უცნობსაც, ეს კაცი არ მახსენდება, თუმცა ისევ ვა-
დასტურებ, რომ არ ვიცნობ და ურთიერთობა არ მაქვს!“

გამომძიებელს მეტი არაფერი უკითხავს, წამოდგა და 
გავიდა. დაკავებულმა გონებას წიხლი დააჭირა, ეგებ, 
რამე გავიხსენოო, მაგრამ ვერ აღიდგინა ვერც ის დღე, 
როცა იმ კაცს ხელი ჩამოართვა და ვერც ის, ვინ იყო, ან 
რა ურთიერთობა ჰქონდა მასთან. მალე იზოლატორში 
მინისტრის მოადგილე შევიდა.

„თენგო, ეს კაცი თაღლითია, ხალხს ატყუებს და 
ატყუებს უკვე ყველა მიმართულებით. ადრე დაკავე-
ბული იყო, ოღონდ ქურდობაზე, ახლა თაღლითობა 
დაიწყო. დიდი ხანია, ვუთვალთვალებთ და შენს გა-
რდა, კიდევ არაერთ სამართალდამცავს იცნობს, ამას 
გარდა, უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორებს, 
სხვადასხვა თანამდებობის პირებს. მხოლოდ შენ არ ხარ 
დაკავებული, ათზე მეტი ადამიანი ავიყვანეთ, ორმოცა-
მდე კაცი დავკითხეთ. ყველა პირს აღებს, არ ვიცნობო 
და გამაგებინე, რა ჯანდაბად ესალმებით ადამიანს, 
რომელსაც არ იცნობთ“, – დაძაბულად საუბრობდა 
მინისტრის მოადგილე.

„იქნებ, როგორც მე, ისე ყველასთან მივიდა, ვიღაცე-
ბის დასანახად მიესალმა, ვიღაცებს ეუბნებოდა, რომ 
ამას ვიცნობ, იმას ვიცნობ და შორიდან აყურებინებდა. 
უცხო კაცისთვის ხელი არ ჩამოგირთმევია? ყველა ყვე-
ლას ვესალმებით ხოლმე და მათ შორის უცნობი ბევრია, 
ვიღაცასთან მოსული, ხელის ჩამორთმევა კაცს როგორ 
უნდა დაამადლო“, – გაოცება არ დამალა ბატონმა თენ-
გიზმა და მინისტრის მოადგილემაც თვალი მოჭუტა.

დაკავებულებს ერთმანეთთან საუბრის შესაძ-
ლებლობა არ ჰქონიათ. შესაბამისად, ვერანაირად 
შეთანხმდებოდნენ წინასწარ, რომ ყველას უარეყო იმ 
მამაკაცთან ნაცნობობა, ერთი მაინც იტყოდა, ვიცნო-
ბო. გამოდიოდა, რომ ის უბრალოდ ცრუობდა და თა-
ნამდებობის პირებს ხელს მართლაც სხვის დასანახად 

ართმევდა. დაზარალებულების დაკითხვა გადაწყდა და 
რამდენიმემ აღიარა, რომ დავრწმუნებულიყავით, ასე-
თი ხალხს იცნობდა, დავყვებოდით, შორს ვდგებოდით 
და ვუყურებდით, როგორ შინაურულად იღებდა ყვე-
ლაო. რაც მთავარია, სამართალდამცავებს არ ჰყავდათ 
დაკავებული მთავარი ეჭვმიტანილი ანუ თაღლითი, 
რომელზეც უკვე 46 საქმე ირიცხებოდა. ეს ოფიცია-
ლურად, თორემ არაოფიციალურად, ბევრად მეტი იყო.

ყველა სამართალდამცავი გაათავისუფლეს და საქ-
მის კურსში ისინი პირადად მინისტრის მოადგილემ 
ჩააყენა. არსებობდა ადამიანი, რომელიც ყველა საქმის 
მოგვარებას იღებდა საკუთარ თავზე და მნიშვნელობა 
არ ჰქონდა, რა იქნებოდა ეს საქმე – ვინმეს უმაღლეს სა-
სწავლებელში მოწყობა, ციხიდან დახსნა, სამსახურში 
მიღება, თუ სხვა რამ. უმაღლეს სასწავლებლებში მიღე-
ბის საქმე მარტივი იყო – ის წინასწარ იღებდა ფულს და 
თუ აბიტურიენტი სასურველ ფაკულტეტზე ვერ ხვდე-
ბოდა, უკან აბრუნებდა. ამიტომ, მას „პატიოსანი კაცის“ 
სახელი ჰქონდა, აქაოდა, ფულს არ იტოვებს, აბრუნებ-
სო და მსურველების რიგი ედგა. სად იყო თაღლითობა? 
ათი, ოცი ან ოცდაათი აბიტურიენტიდან, თავისით 2-3 
აუცილებლად ეწყობოდა, დანარჩენ ფულს თაღლითი 
უკან აბრუნებდა, ვინც მოეწყობოდა, მათი მშობლების-
გან მადლობას იღებდა. პატარაა თბილისი და მაშინვე 
ყველამ იცოდა, რომ ვიღაცამ აბიტურიენტებს საქმე 
გაუკეთა, უმაღლესში ჩარიცხა და მუშტარი იმატებდა.

რაც შეეხება სამართალდამცავებთან საქმის მო-
გვარებას, თაღლითი ხელს მხოლოდ მძიმე საქმეებს 
ჰკიდებდა და ოჯახის წევრებს არწმუნებდა, მოსამა-
რთლეს ან გამომძიებელს ფული უნდა მივცე და 10 წლის 
ნაცვლად, 7-8 წელს მისცემენ, მერე კიდევ „უდო“-ს 
„ვიჩალიჩებო“. თითო წლის დაკლება 3 ათასი მანეთი 
ღირდა და თაღლითი აქაც იღბლის იმედად იყო, ხომ 
შეიძლებოდა, მოსამართლეს მაქსიმუმი არ მიეცა და 
1-2 წელი თავისით დაეკლო. „უდო“-მდე კი დიდი დრო 
იყო და თაღლითიც მშვიდად აგრძელებდა საქმიანობას. 
იმისთვის, რომ „კლიენტები“ დაერწმუნებინა, ეუბნე-
ბოდა, წამოდით, ახლა ამ უმაღლეს სასწავლებელში 
მივალ, პროფესორებს ვნახავ, ან ძალოვან უწყებაში 
ჩამოვუვლი მეგობრებსო. ჰოდა, დადიოდა, ესალმე-

ბოდა ყველას და პიჯაკსა და ჰალსტუხში გამოწყობილ 
მამაკაცს ხელის ჩამორთმევას არავინ ამადლიდა.

სქემა ისეთი გახლდათ, რომ მისთვის არავის უნდა 
ეჩივლა, რადგან რეალურად, დაზარალებული არ ჰყა-
ვდა. თუ საქმე თავისით გამოდიოდა, ხომ კარგი და თუ 
არა, ის ფულს აბრუნებდა, მაგრამ... ერთხელ, ფულის 
დაბრუნება გადაიფიქრა, მსუყე თანხა იყო, მერე მეო-
რედ, მესამედ და ასე გახდა „გადამგდები“. ის მუდმივად 
იცვლიდა საცხოვრებელს, სხვადასხვა სახელსა და 
გვარს იყენებდა და ძალიან კარგად ინიღბებოდა – ხან 
წვერს მოუშვებდა, ხან – ულვაშს, ხან ლაბადით და 
ცილინდრით დადიოდა, ხან სპორტულად ეცვა, თანაც 
ძალოვნებთან მისვლას ყველა ერიდებოდა, რა უნდა 
ეთქვათ, ქრთამი მივეცით და გადაგვაგდოო? მაგრამ 
ჯერ ერთმა გაბედა და იჩივლა, მერე – მეორემ... თანაც, 
სამართალდამცავებს უკვე ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ 
ვიღაც, რაღაც საქმეებს აგვარებდა და უთვალთვალებ-
დნენ, სწავლობდნენ მათ, რომლებთანაც ეჭვმიტანილს 
საქმე ჰქონდა და რამდენიმე პროფესორი თუ საწარმოს 
დირექტორი რომ გამოავლინეს, ამის შემდეგ, ჯერი 
კოლეგებზე მიდგა და ამიტომ, მის დაკავებას არავინ 
ჩქარობდა, აინტერესებდათ, რამხელა იყო ქსელი, 
მაგრამ ბოლოს, როცა ყველაფერმა აბსურდის სახე 
მიიღო, სხვების დაკავება გადაწყვიტეს, ის ჩაროზად 
შემოინახეს და მიხვდნენ, რომ შეეშალათ – თაღლითი 
ირგვლივ ყველას ატყუებდა და მისი ნებისმიერი ნაბიჯი 
წინასწარ გათვლილი აფერა იყო.

ჯგუფმა, რომელიც თაღლითს უთვალთვალებდა, 
„მოახერხა“ და ის თვალთახედვის არედან დაკარგა.

„ძებნა სამი თვე გაგრძელდა, ბოლოს კი, ერთ-ერთი 
დაზარალებულის სახლში ვიპოვეთ, რომელსაც ისევ 
ატყუებდა, აუცილებლად გაგიკეთებთ საქმეს, ოღონდ 
ცოტა ხანს შემიფარეთო. სასამართლოს დასრულებას 
ყველა მოუთმელნად ველოდით. დაზარალებულთა უმ-
რავლესობა ზარალის ანაზღაურებას ითხოვდა, მაგრამ 
დაკავებულის ქონების კონფისკაციის მიუხედავად, 
ეს ვერ მოხერხდა. მოსამართლემ ეპიზოდების სიმრა-
ვლე კი გაითვალისწინა, მაგრამ კოდექსს ვერაფერი 
მოუხერხა და სასჯელის მაქსიმუმი – 6 წელი მისცა“, 
– დაასრულა მოყოლა ბატონმა თენგიზმა.
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შინაგან საქმეთა 
მინისტრის მოადგილემ 

ქალებზე, მშვიდობასა და 
უსაფრთხოებაზე 2022-2024 

წლების საქართველოს 
ეროვნული სამოქმედო 
გეგმის საკითხებისადმი 

მიძღვნილ კონფერენციაში 
მონაწილეობა მიიღო

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე 
დარახველიძემ მონაწილეობა მიიღო ქალებზე, მშვიდო-
ბასა და უსაფრთხოების საკითხებზე გაეროს უშიშრო-
ების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022-
2024 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო 
გეგმის საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში და 
მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა.

ღონისძიებაზე ასევე სიტყვით გამოვიდნენ საქა-
რთველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის 
მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე 
ნინო წილოსანი, შერიგებისა და სამოქალაქო თანა-
სწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა 
ახვლედიანი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 
პირველი მოადგილე ლელა ჩიქოვანი, საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებე-
ბის დაცვის საკითხებში ნიკო თათულაშვილი, გაეროს 
მუდმივი კოორდინატორი საქართველოში საბინე 
მახლი, დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში მარკ 
კლეიტონი და ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეცი-
ალური წარმომადგენელი ქალების, მშვიდობისა და 
უსაფრთხოების საკითხებში ირენე ფელინი.

ალექსანდრე დარახველიძემ სიტყვით გამოსვლისას 
აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩართულია 
„ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს 
უშიშროების საბჭოს №1325 რეზოლუციის განსახო-
რციელებელი ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ შესრუ-
ლებაში და ნაკისრი აქვს ვალდებულებები, რომლებიც 
ხელს უწყობენ გენდერული თანასწორობის და ქალის 
როლის გაძლიერებას.

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხაზგა-
სმით აღნიშნა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 
გაწეული მხარდაჭერის როლი, რომლის შედეგადაც, 
სამინისტროში თანამშრომელთა გადამზადებისა და 
შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, არაერთი 
მნიშვნელოვანი აქტივობა განხორციელდა.

კონფერენცია საქართველოს მთავრობის ადმი-
ნისტრაციის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობისა და გაე-
როს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით გაიმართა.

პოლიციამ თბილისსა და რეგიონებში უკანონო 
ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოიღო

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, ბოლო პერიოდში ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო 
ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, თბილისსა და რეგიონებში უკანონო ცეცხლსასროლი 
იარაღები, ასევე, საბრძოლო მასალა ამოიღეს და ათი პირი დააკავეს.

თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოსa და დეტექტივების მთავარი 
სამმართველოს თანამშრომლებმა, ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, 1961 წელს დაბადე-
ბული გ.ხ. თბილისში დააკავეს. სამართალდამცველებმა მის საცხოვრებელ სახლში, მოსამართლის განჩინების 
საფუძველზე ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად, ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს ავტომატური ცეცხლსასროლი 
იარაღი. 1979 წელს დაბადებული რ.ს. კი თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე-საბურთალოს მთავარი 
სამმართველოს თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა-შენახ-
ვისა და ტარების ფაქტზე დააკავეს. პოლიციამ ნივთმტკიცების სახით ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, 
მჭიდი და 16 ვაზნა ამოიღო.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შე-
ნახვისა და ტარების ბრალდებით, 1977 წელს დაბადებული თ.მ. თბილისში დააკავეს. პოლიციამ დაკავებულის 
ჩხრეკისას ცეცხლსასროლი იარაღი, მჭიდები და ვაზნებით ნივთმტკიცებად ამოიღო.

აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ორი პირი: 
1986 წელს დაბადებული ზ.ღ. და 1968 წელს დაბადებული ს.ბ. სხვადასხვა დროს დააკავეს.

სამართალდამცველებმა, ზ.ღ.-ის პირადი ჩხრეკის შედეგად, ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს ცეცხლსასროლი 
იარაღი და ვაზნა.

რაც შეეხება ს.ბ.-ს, მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად, პოლიციამ ნივთმტკიცების სახით ამოიღო 
კარაბინი, სანადირო თოფები, მჭიდები, ვაზნები და მასრები.

ასევე აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს 1991 წელს დაბადებული, წარსულში 
მრავალჯერ ნასამართლევი ლ.კ. პოლიციამ, მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად, ნივთმტკიცების 
სახით ამოიღო ცეცხლსასროლი პისტოლეტი, მჭიდი და ვაზნები.

ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ფაქტებზე სხვა-
დასხვა დროს ამხილეს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 1986 წელს დაბადებული გ.ო. და 
1953 წელს დაბადებული ს.ჭ.

მათი საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოღებულია 2 ცეცხლსასროლი 
იარაღი, მჭიდები და 12 ვაზნა.

ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დმანისის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ კი 
დაკავებულია 1992 წელს დაბადებული რ.ხ., რომლის საცხოვრებელი სახლში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად, 
პოლიციამ ნივთმტკიცების სახით ამოიღო უკანონო ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი.

გურიის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს 1974 წელს დაბადებული, წარსულში ნასა-
მართლევი გ.დ. სამართალდამცველებმა დაკავებულის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ცეცხლსასროლი 
იარაღი, მჭიდი და 3 ვაზნა ამოიღეს.

სამეგრელო ზემო-სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ჩხოროწყუს რაიონულ სამმართველოს თანამშრომ-
ლების მიერ დაკავებულია 1963 წელს დაბადებული ტ.ს. სამართალდამცველებმა ტ.ს.-ს საცხოვრებელ სახლსა 
და დამხმარე შენობა-ნაგებობებში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს რევოლვერი 
და შაშხანა.

მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დუშეთის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ცე-
ცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე 1955 წელს დაბადებული მ.ზ. დააკავეს.

სამართალდამცველებმა დაკავებულის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, „ნაგანის“ ტიპის ცეცხლსასროლი 
იარაღი და 7 ვაზნა ნივთმტკიცებად ამოიღეს.

ამავე დეპარტამენტის მცხეთის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა, ცეცხლსასროლი იარაღის და 
საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებისა და გასაღების ფაქტებზე, ორი პირის 
მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო.

1971 წელს დაბადებული თ.ც.-ს ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა, ხოლო 1981 წელს დაბა-
დებულ ი.წ.-ს ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ გასაღება ედება ბრალად.

დანაშაულები 3-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის და ტარების ასევე, 

გასაღების ფაქტებზე გამოძიება საქართველოს სსკ-ის 236-ე მუხლის პირველი, მე-3, მე-4 და მე-5 ნაწილებით 
მიმდინარეობს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით დონორთა 
ყოველწლიური საკოორდინაციო კონფერენცია გაიმართა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ორგანიზებით, დონორთა 
ყოველწლიური საკოორდინაციო კონფერენცია გაიმართა.

ღონისძიების მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექ-
სანდრე დარახველიძემ და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ადამიანის უფლებების, მართლმსაჯულებისა და 
საშინაო საქმეების გუნდის ხელმძღვანელმა აგატა ნიებოიმ.

მინისტრის მოადგილემ სტუმრებს, დონორ ორგანიზაციებსა და პარტნიორ სახელმწიფოებს მადლობა გადა-
უხადა წლების განმავლობაში უწყვეტი მხარდაჭერისა და ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის.

ღონისძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირები, ევროკავშირის დელეგაციის წევრები, 
ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სხვა პარტნიორი სახელმწიფოების საელჩოებისა და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

კონფერენციის მიზანი იყო დამსწრე საზოგადოებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფების სა-
ჭიროებების ანალიზის შედეგების წარდგენა, ასევე, უწყებაში მიმდინარე და ინიცირებული რეფორმებისა და 
სიახლეების, დონორი ორგანიზაციების, პარტნიორი სახელმწიფოებისა და სამინისტროს მიერ დაფინანსებული 
პროექტების შესახებ ინფორმაცია მიწოდება.

სტუმრებს ინფორმაცია მიეწოდათ შემდეგი მიმართულებებით: კრიზისების მართვა, ადამიანის უფლებების 
დაცვა, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია, საზღვრის და მიგრაციის მართვა.

კონფერენცია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხა-
რდაჭერა საქართველოში“– ფარგლებში გაიმართა.
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კვარაცხელიას თამაშის ნაცვლად, ექსკურსია ციხეში

მამუკელაშვილი „სან ანტონიოში“ ითამაშებს

ჯოკოვიჩი აშშ-ში კვლავ არ შეუშვეს

მიმდინარე სეზონში, იტალიის ჩემპიონატში, „ნაპოლი“ მეორედ დამარცხდა. ამის მიუხედავად, ლუჩანო სპა-
ლეტის შეგირდები გათამაშებას ერთპიროვნულად ლიდერობენ და სასწაული უნდა მოხდეს, რომ წელს, ოქროს 
მედლები ხელიდან გაუშვან. „ლაციოსთან“ წაგებულ შეხვედრაში, სრულად ითამაშა ხვიჩა კვარაცხელიამ, რო-
მელმაც ნამატჩევს, თანაგუნდელთა შორის, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო, მაგრამ ვაღიაროთ 
– მისმა მოწინააღმდეგე მაურიციო სარიმ, ტაქტიკურად, აშკარად აჯობა და მეტოქე გუნდის ლიდერებს ფეხი 
არ გაანძრევინა. რა თქმა უნდა, ამის გამო, ნეაპოლში ტრაგედია არავის შეუქმნია, პირიქით, ქალაქი საზეიმო 
ღონისძიებისთვის ემზადება, იქ ჩემპიონობას გრანდიოზულად აღნიშნავენ, მანამდე კი...

კვარაცხელიას მატჩებს საქართველოდან ჩასული თუ ემიგრანტი ქართველი ქომაგები მუდმივად ესწრებიან. 
„ლაციოსთან“ შეხვედრამდეც, ნეაპოლის კაპოდიკინოს აეროპორტში, ქართული ლაინერი დაეშვა და ერთ-ერთ 
მგზავრს, სტადიონის ნაცვლად, თავი პოლიციის განყოფილებაში უკრეს.

„დაკავებულია ინტერპოლით ძებნილი 38 წლის მამაკაცი, რომელსაც 2012 წელს, საბერძნეთის სასამართლომ, 
ორი ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის, დაუსწრებლად, ათწლიანი სასჯელი შეუფარდა. ახლა მიმდინა-
რეობს დოკუმენტების მომზადება, მისი საბერძნეთში ექსტრადაციისთვის“, – ნათქვამია იტალიელი კარაბინე-
რების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

როგორც გავიგეთ, დაკავებული ირაკლი ნარიმანიძეა, რომელსაც აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას ედავე-
ბიან. საინტერესოა, რომ ნარიმანიძე, პრაქტიკულად, არ იმალებოდა და ნეაპოლშიც თამამად ჩავიდა. ის, რომ 
მას ბერძენ სამართალდამცავებთან გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, მისი ოჯახის წევრებმაც იცოდნენ და 
მისმა მეგობრებმაც, თუმცა თუ საქმე ასე რთულად იყო, წესით, არ უნდა სცოდნოდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
საფეხბურთო მატჩის სანახავად იტალიაში ნამდვილად არ ჩავიდოდა. და ერთიც, ნარიმანიძის ექსტრადაციის 
საკითხი იტალიის სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს და ბერძნულმა მხარემ დაამტკიცოს, რომ დანაშაული, რის 
გამოც ქართველი დააკავეს, სწორედ ნარიმანიძის ჩადენილია.

გასული კვირის დასაწყისში, „მილუოკი ბაქსმა“ ჩვე-
ნთვის მოულოდნელი განცხადება გაავრცელა. NBA-ს 
კლუბი საქართველოს ნაკრების კალათბურთელს, 
სანდრო მამუკელაშვილს დაემშვიდობა. რა თქმა უნდა, 
ამას არავინ ელოდა, მაგრამ კლუბმა ასე გადაწყვიტა 
და კონტრაქტიც გააუქმა. სულ რაღაც ორიოდე დღე-
ში, მამუკელაშვილი „სან ანტონიო სპურსმა“ დაიმატა, 
თანაც ბევრად გაუმჯობესებული კონტრაქტით.

შეგახსენებთ, რომ „სან ანტონიოს“ მთავარი 
მწვრთნელი, ლეგენდარული გრეგ პოპოვიჩია და მისი 
ხელმძღვანელობით მუშაობა ქართველ კალათბუ-
რთელს ძალიან წაადგება. ჰოდა, როცა გვეგონა, რომ 
პოპოვიჩი მამუკელაშვილს 7-10 დღეს მაინც მისცემდა 
ახალ კლუბში ადაპტაციის გასავლელად, პირველივე 
შეხვედრაში მოედანზე შეუშვა და თან მთელი 16 წუთი 
ათამაშა. მართალია, „სან ანტონიო“ „ჰიუსტოთან“ 
110:122 დამარცხდა, მაგრამ ქართველმა ახალწვეულ-
მა ცუდი შთაბეჭდილება ნამდვილად არ დატოვა. მან 
ფარისკენ ორჯერ ისროლა, ორივეჯერ სამქულიანის 
პერიმეტრიდან და ორივემ მიზანს უწია. სანდრომ შეხ-
ვედრა 6 ქულით, 2 მოხსნითა და ერთი დაკარგვით დაა-
სრულა, რაც დებიუტისთვის ურიგო ნამდვილად არაა.

6-15 მარტს, ამერიკაში ინდიან უელსის მასტერსი 
იმართება, 19 მარტი-2 აპრილს კი მაიამის მასტერსი. 
ორივე ტურნირი პრესტიჟული და ერთგვარი რეპეტი-
ცია გახლავთ ამერიკის ღია პირველობის დაწყებამდე. 
ჰოდა, ორივე მასტერსი მსოფლიოს ნომერ პირველი 
ჩოგბურთელის, ნოვაკ ჯოკოვიჩის გარეშე ჩაივლის. 
სერბი ქვეყანაში კვლავ არ შეუშვეს.

საქმე ის გახლავთ, რომ კორონა-ვირუსის საწინაა-
ღმდეგო აცრა ვისაც არ აქვს ჩატარებული, შტატებში 
არ უშვებენ. ერთი შეხედვით, ვირუსის გავრცელების 
შემცირების ფონზე, ეს კანონი უნდა გაუქმებულიყო, 
მაგრამ ნურას უკაცრავად, ქვეყნის პრეზიდენტის, ჯო 
ბაიდენის ბრძანებით, კანონი 11 მაისამდე გახანგრძლი-
ვდა. არავინ იცის, აკრძალვას კიდევ გაახანგრძლივებენ 
თუ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, ამერიკელი მედიკოსები 
ძალიან ფრთხილობენ და ქვეყანაში არათუ ჯოკოვიჩს, 
არცერთი ქვეყნის პირველ პირსაც კი არ შეუშვებენ, 
თუ ის კოვიდის საწინააღმდეგო აცრის ფურცელს არ 
წარადგენს.
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ტაშკენტის გრანდ-სლემი ვარლამ ლიპარტელიანის ტრი-
უმფით დასრულდა. კარგა ხანია, საქართველოს ძიუდოის-
ტთა ნაკრების კაპიტანს მედალი მოგებული არ ჰქონდა და 
ეს გამარჯვება, როგორც მისთვის, ასევე ჩვენი გუნდისთვის, 
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ქართველმა „ანაკონდამ“ ყველას 
დაანახა, რომ ასაკის მიუხედავად, კვლავ ანგარიშგასაწევი ძა-
ლაა. ფინალისკენ სავალ გზაზე, ვარლამმა იაპონელი კოტარო 
უეოკა დაამარცხა, ფინალში კი ავსტრიელ გოლიათს, აარონ 
ფარას მოუგო.

სამწუხაროდ, ფინალური შეხვედრა დათმო ეთერ ლიპა-
რტელიანმა. მან გადამწყვეტი შეხვედრა იაპონელ მომო ტა-
მაოკისთან წააგო.

ისლანდიამ მარცხი უფულობას დააბრალა

19 მარტს, საქართველო რაგბი ევროპის თასს შეუტევს

ლიპარტელიანმა კარიერაში 81-ე მედალი მოიგო

მოგეხსენებათ, საქართველოს საკალათბურთო 
ნაკრებმა ისტორიაში პირველად, მსოფლიოს ჩემპიო-
ნატზე თამაში გაინაღდა. მართალია, ჩვენმა ბიჭებმა 
ბოლო შეხვედრაში ისლანდიასთან შინ მარცხი განიცა-
დეს, მაგრამ მხოლოდ 3 ქულით წააგეს, რაც პლანეტის 
უძლიერეს ნაკრებთა ტურნირზე გასასვლელად ეყოთ. 
ისლანდიის ნაკრების კალათბურთელების მიმართ, 
ადგილობრივ გულშემატკივარს პრეტენზია არ ჰქონია, 
აი, ქვეყნის კალათბურთის ფედერაცია კი კრიტიკის 
ქარ-ცეცხლში გაატარეს და რეიკიავიკში, ფედერაციის 
ოფისის წინ, საპროტესტო აქციაც გამართეს.

„ხმამაღლა ვიტყვი იმას, რისი თქმაც არ მსურდა. ეს 
ყველაფერი იმის ბრალია, რომ სახელმწიფო კალათბუ-
რთისთვის საკმარის ფულს არ გვაძლევს. იცით, რამდე-
ნი დახარჯა საქართველოს კალათბურთის ფედერა-
ციამ მხოლოდ შენგელიას ჩარტერებში? თორნიკეს 
ევროლიგაზე ჰქონდა მატჩი, მას ფედერაციამ კერძო 
თვითმფრინავი დაუქირავა, რათა არ დაღლილიყო, 
ნიდერლანდებში ნაკრებს დაეხმარა, მერე იტალიაში 
გაფრინდა, იქ კლუბში ითამაშა და შემდეგ საქართვე-
ლოში ჩამოფრინდა და ჩვენს წინააღმდეგ მოედანზე 
იყო – ეს ყველაფერი, ერთ დღეში. ქრთულმა მხარემ ამ 
ყველაფერში იმდენი თანხა დახარჯა, რამდენსაც ჩვენ 
ერთ წელიწადში, სახელმწიფო მიღწევების ფონდიდან 
ვიღებთ“, – განაცხადა ისლანდიის საკალათბურთო 
ასოციაციის თავმჯდომარემ, ჰანეს იონსონმა.

ნამდვილად ვერ გეტყვით, რამდენი დახარჯა ფე-
დერაციამ ნაკრების კაპიტნის ჩარტერებში, მაგრამ 
ფაქტია, რომ როგორც ნიდერლანდურ, ისე თბილისურ 

შეხვედრაში, თორნიკემ ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი 
ითამაშა და ის, რომ ჩვენი გუნდი მსოფლიოს ჩემპიო-
ნატზე ითამაშებს, კაპიტნის უდიდესი დამსახურებაა.

ბარემ ისიც ვთქვათ, რაც ამ ეტაპზე, მსოფლიოს 
მომავალ ჩემპიონატზე ვიცით. ტურნირი 25 აგვისტო-
დან 10 სექტემბრის ჩათვლით, სამ აზიურ ქვეყანაში – 
ინდონეზიაში, იაპონიასა და ფილიპინებში გაიმართება. 
მასში მონაწილეობას 32 ნაკრები მიიღებს.

აი, ისინიც:
ევროპა: საქართველო, ლატვია, გერმანია, საბერ-

ძნეთი, ფინეთი, სლოვენია, საფრანგეთი, ლიეტუვა, 
ესპანეთი, იტალია, მონტენეგრო, სერბეთი;

აზია: იაპონია, ფილიპინები, ლიბანი, ჩინეთი, ირანი, 
იორდანია, ავსტრალია, ახალი ზელანდია;

ამერიკა: ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, 
ბრაზილია, მექსიკა, ვენესუელა, პუერტო რიკო, დო-

მინიკის რესპუბლიკა;
აფრიკა: ეგვიპტე, ანგოლა, სამხრეთ სუდანი, კაბო 

ვერდე, კოტ დივუარი.
ჯგუფური ეტაპის კენჭისყრა 29 აპრილს გაიმართება 

და 8 ქვეჯგუფში, 4-4 ნაკრები გადანაწილდება. თითო-
ეული ნაკრები 3-3 მატჩს გამართავს, რის შემდეგაც, 
ჯგუფში ორი საუკეთესო (სულ 16 ნაკრები) მომდევნო 
ანუ მეორე ჯგუფურ ეტაპზე გადავა. უკვე ცნობილია, 
რომ A ჯგუფის ორი საუკეთესო ნაკრები, B ჯგუფის ორ 
საუკეთესო ნაკრებთან ახალ ჯგუფს შექმნის და ასე თა-
ნმიმდევრულად – C ჯგუფი D-სთან დაწყვილდება, E-F 
და G-H! ყოფილ თანაჯგუფელებს ერთმანეთში ნათამა-
შები მომდევნო ეტაპზე გადაჰყვებათ და შესაბამისად, 
ახალ ჯგუფში თითო ნაკრებს მხოლოდ ორი შეხვედრის 
ჩატარება მოუწევს. შემდეგ კი, ოთხივე ჯგუფის 2-2 
საუკეთესო ანუ ჯამში 8 გუნდი მეოთხედფინალში გავა.

საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა, რაგბი-ევრო-
პის ნახევარფინალში, რუმინეთი დამაჯერებლად, 31:7 
დაამარცხა და ახლა დიდი ფინალის მოლოდინშია. 
მოგეხსენებათ, აქამდე ამ ტურნირის გამარჯვებული 
ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებით ირკვეოდა, მაგრამ 
ევროპული რაგბის მამებმა შარშან წესები შეცვალეს, 
აქაოდა, მუდმივად საქართველო იგებს, მერე პრეტენ-
ზია აქვთ, რომ ექვს ერში ითამაშონ და საქმე გავუ-
რთულოთო. ჩანაფიქრი მარტივია – ბორჯღალოსნებს 
რუმინეთისთვის და პორტუგალიისთვის გადამწყვეტი 
შეხვედრები უნდა მოეგო, ერთი კონკრეტული მატჩის 
თამაში კი ჩვენს წინააღმდეგ ორივე ნაკრებს შეუძლია.

ჰოდა, ნახევარფინალში ლევან მაისაშვილის შეგირ-
დებმა რუმინეთი დაჩაგრეს და ახლა, 19 მარტს, ესპანეთ-
ში პორტუგალიასთან ფინალი ელით. რატომ ესპანეთი? 
ესეც გათვლაა – პორტუგალია ამ ქვეყნის მეზობელია 
და ტრიბუნებზე რომელი ნაკრების გულშემატკივრები 
იქნებიან ჭარბად, ძნელი გამოსაცნობი არ უნდა იყოს. 
მაშ ასე, 19 მარტს, ევროპას კიდევ ერთხელ უნდა და-
ვუმტკიცოთ, რომ გათამაშების წესების ცვლილება 
შედეგზე გავლენას ვერ ახდენს – საუკეთესოები ვართ!
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ნისლისფერი სევდა
ციოდა.
არა, კი არ ციოდა, რაღაცნაირად უჟმური ამინდი 

იყო – აი, ხან მზე ანათებდა, ხან ისეთი ნიავი უბერავდა, 
რომ ძვალსა და რბილში ატანდა და ხანაც წამოწვიმდა, 
თუ წამოთოვდა ხოლმე...

ქუჩა თითქმის ცარიელი იყო.
ავტობუსის გაჩერებასთან სამი ან, შეიძლება, ორით 

მეტი ადამიანი იდგა. ტრანსპორტის მომლოდინეებს 
ფეხაკრეფით მივუახლოვდი და ლამის ვიკითხე, ბოლო 
რომელი ხართ-მეთქი.

გამეცინა...
ჩემგან მარცხნივ, გრძელპალტოიანი იდგა. პალტო 

შავი იყო, კუნაპეტი ღამესავით შავი. 
გრძელპალტოიანი, რომელიც ჩემზე გვარიანად 

უფროსი იქნებოდა, ასფალტს დაჰყურებდა და თვა-
ლებს აცეცებდა. 

– ალბათ, რამე დაუვარდა-მეთქი, – გავიფიქრე და 
დახმარება შევთავაზე.

გრძელპალტოიანმა ასფალტის თვალიერებას თავი 
წამიერად დაანება, შემომხედა...

ისეთი თვალები ჰქონდა, გავხევდი – მანამდე არამ-
ცთუ მენახა, არც გამეგონა, ვინმეზე ეთქვათ, ნისლის-
ფერი თვალები აქვსო.

ჰო, მისი თვალები ნისლისფერი იყო, აი, იმ ნისლის-
ფერი, ბავშვობაში, ჩემს სოფელში რომ ჩამოწვებოდა 
ხოლმე.

– თუ გნებავთ, დაგეხმარებით და გაპოვნინებთ, – 
უხერხულობის დასაფარად ამოვილუღლუღე.

– თქვენ მაპოვნინებთ?! – გამყინავი ხმით მომიგო 
გრძელპალტოიანმა.

– დიახ, მე, რა პრობლემაა?! – ჩათრევას ჩაყოლა 
ვამჯობინე.

– თქვენ ვერ მაპოვნინებთ! – ხმაში კიდევ უფრო მეტი 
სიცივე შეეპარა უცნობს.

– რატომ? – მხრები ავიჩეჩე.
– თქვენ ხომ არ იცით, რა დავკარგე? – კითხვაზე 

კითხვითვე მომიგო ნისლისფერთვალებიანმა.
– თუ მეტყვით, მეცოდინება, – გავიხუმრესავით.
– ეჰ... – ისე ამოიოხრა გრძელპალტოიანმა, გეგონე-

ბოდა, გულიც ამოაყოლაო.

მერე?
მერე, ზევით აიხედა, ცას მიაშტერდა.
უნებურად, მეც იგივე გავაკეთე.
– იცით, როგორ გამოიყურება ადამიანი, რომელიც 

ყველასა და ყველაფერზე მნიშვნელოვან ვინმეს ან 
რამეს კარგავს? – მოულოდნელად მკითხა.

– ნწუ, – არც დავფიქრებულვარ, ისე მივუგე.
– კარგად შემომხედეთ და ჩემი სახე დაიმახსოვრეთ! 

– მიბრძანასავით.
– რატომ?
– იმიტომ, რომ ყველას, ვინც რამეს ან ვინმეს ჰკა-

რგავს, ნისლისფერი თვალები აქვს...
– ალბათ...
– ადამიანი ყველასა და ყველაფერზე მნიშვნელო-

ვანის დაკარგვას თითქოს ადვილად ეგუება, მაგრამ... 
აი, მაშინ, როცა ცოტა დამშვიდდება და გააცნობიე-
რებს, რომ იმას, რაც გუშინ, გუშინწინ და იმისწინ იყო, 

ვეღარასოდეს იპოვის, ჯოჯოხეთი იწყება – ყველა და 
ყველაფერი ნისლისფერი ხდება, მოგონებებსაც ნისლი 
შთანთაქვს და... ამის მერე, გიჟური ძებნის ეპოქა დგება 
– დაკარგულზე რომ აღარ იფიქროს, ათას ხორციელ, 
სულიერ თუ ინტელექტისგან დაცლილ სისულელეს 
აკეთებს, აკეთებს ერთხელ, ორჯერ... ათასჯერ და 
თავს იმშვიდებს, ყველაფერი კარგადაა, მშვენივრად 
ვცხოვრობ, არც გართობა მაკლია და არც – არაფერიო, 
მაგრამ... სინამდვილეში, სწორედ ესაა ნისლისფერი 
ჯოჯოხეთი, ჯოჯოხეთი, რომელიც დაკარგულს ვერ 
გაპოვნინებს, მაგრამ სამაგიეროდ, საკუთარ თავს 
დაგაკარგვინებს, – ერთი ამოსუნთქვით ჩამოარაკრაკა 
გრძელპალტოიანმა და თავისი ნისლისფერი თვალებით 
ისევ ზევით, ცაში აიხედა...

– რა გქვიათ-მეთქი, – დავინტერესდი, მაგრამ... ნის-
ლისფერთვალა გრძელპალტოიანმა პასუხი არ გამცა, 
არ გამცა იმიტომ, რომ... ავტობუსში ასულიყო და ჩემი 
კითხვა ვეღარ გაიგო...

გუნება წამიხდა...
მთელი ღამე აღმა-დაღმა დავეხეტებოდი და იმ 

გრძელპალტოიანისა არ იყოს, რაღაცას, თუ ვიღაცას 
ვეძებდი, იმ რაღაცას, თუ ვიღაცას, რომელიც ყველასა 
და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ დღეს, 
გუშინ, თუ გუშინწინ უნებურად დავკარგე...

შინ გამთენიისას მივედი...
... იმ დილას მზე არ ამოვიდა...
ის დილა ნისლიანი იყო...

* * *
იცით, როგორ გამოიყურებიან ადამიანები, რომლებ-

მაც ყველასა და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი რამე, თუ 
ვინმე დაკარგეს? – მათ ნისლისფერი თვალები აქვთ, 
მათი მოგონებებიც ნისლისფერია და... ათას სისულე-
ლეს მხოლოდ იმიტომ აკეთებენ, რომ ყველასა და ყვე-
ლაფერზე მნიშვნელოვანი ვინმეს ან რამის დაკარგვაზე 
აღარ იფიქრონ, მაგრამ...

ნისლისფერ ჯოჯოხეთს თავისი კანონები აქვს, კა-
ნონები, რომლებიც დაკარგულ ვინმეს, თუ რამეს ვერ 
გაპოვნინებენ, მაგრამ თავს დაგაკარგვინებენ...

* * *
... ის ავტობუსის გაჩერებაზე შემხვდა...
... მას გრძელი, ძალიან გრძელი შავი პალტო ეცვა...
... მას ნისლისფერი თვალები ჰქონდა...
ის ეძებდა, ეძებდა, მაგრამ... იცოდა, რომ ვეღარა-

სოდეს იპოვიდა... 
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ჯილდო გულის 
ფორმის ჩიფსისთვის 

ჩიფსების მწარმოებელი კომპანია კონკურსს ატა-
რებს გულის ფორმის იდეალურ ჩიფსზე და 100 ათას 
გირვანქა სტერლინგს იმ ადამიანს გადასცემს, ვინც 
დაბრაწულ კარტოფილებში ასეთ ჩიფსს იპოვის. არა-
და, გულის ფორმას, ეს პროდუქტი, ზოგჯერ კარტო-
ფილის ბუნებრივი ფორმის გამო იღებს. კონკურსში 
მონაწილეობისთვის საჭიროა ჩიფსის კარგი ფოტო 
გადაიღოთ ბრტყელ ზედაპირზე და ის სოციალურ 
ქსელში გააზიაროთ. ასევე, ამ ჩიფსის შეფუთვა უნდა 
შეინახოთ, მის შესამოწმებლად. საგულდაგულო 
განხილვების შემდეგ, მსაჯები გამარჯვებულს გა-
მოავლენენ, რომლიც დიდ ფულად ჯილდოს მიიღებს. 
კონკურსი მიმდინარე თვის ბოლომდე გაგრძელდება. 

მარტოხელა ღია ბარათებს იპარავდა 

ამომავალი მზის ქვეყანაში, ხეგოს პრეფექტურის მცხოვრებმა მამაკაცმა სადღესასწაულო მისალოცი ბარა-
თები მოპარა იაპონელებს. საფოსტო ყუტებიდან ათასობით ბარათის მოპარვის გამო, მას ციხე ელის. ეჭვმი-
ტანილი 38 წლის მამაკაცია, რომელიც იანვრის დასაწყისში დააკავეს. ქურდს მრავალბინიან სახლში საფოსტო 
ყუთის გატეხვისას წაასწრეს. მან ბრალი აღიარა, თუმცა ცოტა ხანში, პოლიციამ გაუშვა. ამის მიუხედავად, 
ორი დღეში, კვლავ დააკავეს, რადგან ამჯერად, პირიქით – ყუთებში ყრიდა ბარათებს. ასეთი საქციელი კი, 
როგორც განაცხადა, მან მარტოობის გრძნობის განსაქარვებლად ჩაიდინა. პოლიციას კი სხვა ვერსია აქვს – 
საქმე ის არის, რომ ყოველ საახალწლო ბარათს, რომელსაც იაპონიის ფოსტა უშვებს, ექვსნიშნა ნომერი აქვს 
ეროვნულ ლატარიაში მონაწილეობისთვის. გამარჯვებულები პროდუქტებს, ან ფულადი თანხის (225 დოლარი) 
სერტიფიკატებს იგებენ. მოიგო თუ არა რამე ქურდმა ამგვარი საქციელით, ჯერჯერობით, უცნობია. 

რობოტი თანამშრომლები დაითხოვეს 

Google-ის შვილობილმა კომპანიამ, მასობრივი შემცირებების ფონზე, 100-ზე მეტი რობოტი თანამშრომე-
ლი დაითხოვა. „ჭკვიანი მანქანები“, ძირითადად, დასუფთავებაზე მუშაობდნენ – ალაგებდნენ სასადილოებს 
და ნაგავს ახარისხებდნენ. ეს გადაწყვეტილება კომპანიის ექსპერიმენტული განყოფილების დახურვის გამო 
მიიღეს, სადაც რობოტოტექნიკის სხვადასხვა პროექტებს ამუშავებდნენ. მიუხედავად წარმატებული ექსპე-
რიმენტებისა, რობოტებიცა და მათი შემქმნელებიც კომპანიის ბიუჯეტის შემცირებას შეეწირნენ.

ნაკლები კალორია გვიანი 
დაბერების გარანტია? 

კოლუმბიის უნივერსიტეტის სწავლულებმა და-
ადგინეს, რომ კალორიების შემცირება ჯანმრთელ 
მოზარდებში დაბერების ტემპს ანელებს. ადრე ჩატა-
რებულმა მრავალრიცხოვანმა ექსპერიმენტებმა აჩვე-
ნეს, რომ კალორიების შეზღუდვა ანელებს დაბერების 
ტემპს მწერებში, თაგვებსა და სხვა ცხოველებში. ახალ 
კვლევებში 220 ჯანმრთელი ქალი და მამაკაცი მონა-
წილეობდა. ისინი გადანაწილდნენ საკონტროლო და 
ექსპერიმენტულ ჯგუფებში. მეორე ჯგუფში მყოფები, 
პირველთან შედარებით, 25%-ით ნაკლებ კალორიას 
იღებდნენ. ორწლიანი კვლევების შემდეგ დადგინდა, 
რომ კალორიების შეზღუდვამ ექსპრიმენტში მონა-
წილეებში, დაბერების ტემპი 2-3%ით შეანელა. ეს 
შენელება დაკავშირებულია სიკვდილიანობის რისკის 
10-15%-ით შემცირებასთან, ასევე გულის დაავადებე-
ბის, ინსულტის, დემენციის რისკის შემცირებასთან. 
ექსპერიმენტის მონაწილეები ამჟამადაც მეთვალყუ-
რეობის ქვეშ არიან. 



Q#8 (1649)  8 _ 14 Tebervali, 2023 weli 17

daijesti

კონტრაცეპტივი კაცებისთვის 
წარმატებული აღმოჩნდა

ჩასახვის საწინააღმდეგო აბები, რომელიც ამერიკელმა სწავლულებმა შექმნეს, ექსპერიმენტების შედეგად, 
წარმატებული აღმოჩნდა. ახალი პრეპარატი, რომელიც მამაკაცებში ფერმენტ ადენილატციკლაზას დროებით 
ბლოკირებას იწვევს, საკმაოდ ეფექტიანი გამოდგა. აბების მიღებიდან უკვე 30 წუთის შემდეგ, კონტრაცეპტული 
ეფექტი მიიღწევა. ის სრულად ნარჩუნდება ორი საათის განმავლობაში და სამი საათის შემდეგ, მოქმედების 
ვადას წყვეტს. კვლევებისას გაირკვა, რომ მეორე დღესვე, ცდებში მონაწილე სუბიექტებს, ნაყოფიერება 
სრულად აღუდგათ. ამავდროულად, მკვლევარებმა ისიც შეიტყვეს, რომ პრეპარატი მამაკაცების ქცევასა და 
ჯანმრთელობის სხვა ასპექტებზე გავლენას არ ახდენს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე, აბები მხოლოდ 
მღრღნელებზე გამოსცადეს, მათ ადამიანების მსგავსი ფიზიოლოგიური პარამეტრები აქვთ და მკვლევარები 
იმედოვნებენ, რომ კლინიკური ცდების დროსაც, ასეთივე ეფექტიანი იქნება.

დაბადების დღეზე 
მილიონი მოიგო 

აშშ-ში, ჩრდილოეთ კაროლინის შტატში მცხოვრებ-
მა ლესლი ჰასტედმა, საკუთარ დაბადების დღემდე, 
რამდენიმე საათით ადრე აღმოაჩინა, რომ ლატარეა-
ში ჯეკპოტი მოიგო. როგორც იღბლიანი ამერიკელი 
აცხადებს, ის ტელევიზორს უყურებდა, საიდანაც გა-
იგო, რომ მის ქალაქში შეძენილმა ბილეთმა ჯეკპოტი 
მოხსნა. „როდესაც მოვისმინე, გამარჯვებული ჯერ 
კიდევ არ გამოცხადებულაო, ცახცახი დავიწყე“, – 
იხსენებს ლესლი. ბილეთის შემოწმების შემდეგ კი 
დარწმუნდა, რომ ნამდვილად მან მოიგო მილიონი. 
ბედნიერი იუბილარი ამბობს, რომ ამ თანხას პენსიაზე 
გასვლის შემდეგ დახარჯავს. 

ჰარი და მეგანი რეზიდენციიდან გაასახლეს 

ბრიტანული გამოცემა – The Sun იუწყება, რომ გაერთიანებული სამეფოს მეფემ, ჩარლზ მესამემ, პრინც 
ჰარისა და მისი მეუღლის, მეგან მარკლის ფროგმორ-ჰაუსის რეზიდენციიდან გასახლების გადაწყვეტილება 
მიიღო. გაზეთის ინფორმაციით, ასეთი გადაწყვეტილება ჩარლზმა უმცროსი შვილის მემუარების გამოსვლის 
შემდეგ მიიღო. წიგნში „სათადარიგო“, პრინცი ჰარი უილიამთან კონფლიქტზე ლაპარაკობს და აღნიშნავს, რომ 
ჩარლზის მეუღლე კამილა პარკერი, ძმების შესახებ ინფორმაციას მედიას აწვდიდა. ეს გასახლება ჰარისა და 
მეგანის დიდ ბრიტანეთში ყოფნის დასასრულს ნიშნავს, – ამბობს გამოცემის წყარო. მისივე ცნობით, წყვილს 
ალტერნატიული რეზიდენცია შესთავაზეს. ამ ეტაპზე, ჰარი და მეგანი ბრიტანული კოტეჯიდან საკუთარი 
ნივთების კალიფორნიაში გადაგზავნის პროცესში არიან. 

დაავადების გამო 
ტუალეტის ქაღალდს ჭამს 

იმ დროს, როცა დილაობით, ადამიანების უმრა-
ვლესობა ყავას მიირთმევს და ტკბილეულს აყოლებს, 
ამერიკელი ქალი, სახელად კეშა, დღეს ქაღალდის 
ჭამით იწყებს. ჩიკაგოს მცხოვრების ამ უჩვეულო 
მისწრაფებაზე პირველად ინფორმაცია ერთ-ერთი 
ტელეშოუდან გავრცელდა. ამგვარი ახირების მიზეზი 
დაავადებაა, რომელსაც ქსილოფაგიას (აშლილობა, 
რომლის დროსაც, ადამიანს არასაკვები საგნების 
ჭამის დიდი სურვილი უჩნდება) უწოდებენ. ამ დაავა-
დების გამო, უკვე 23 წელია, კეშა ყოველდღიურად, 
ნახევარ რულონ ტუალეტის ქაღალდს ჭამს. 34 წლის 
ჩიკაგოელს ყველაზე მეტად ორფენიანი ქარალდი 
უყვარს, რადგან მას ორგანიზმი ადვილად ითვისებს, 
თუმცა ქალი აღიარებს, რომ თუ მადა ვერ გააკონტ-
როლა და ქაღალდი მეტი მოუვიდა, მუცელში სპაზ-
მები ეწყება. ტუალეტის ქაღალდისადმი მისწრაფება 
იმდენად დიდია, რომ კეშა მის გარეშე არსად დადის, 
კინოშიც კი, „პოპკორნისა“ და სხვა „სნექების“ ნაც-
ვლად, ქაღალდი მიაქვს. როგორც ის აცხადებს, ეს 
დამოკიდებულება მოზარდობის პერიოდში, მძიმე 
ფსიქოლოგიური ტრავმის შემდეგ გაუჩნდა.
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„მესამე თვალი“ 
სმარტფონებში 

თავჩარგულებისთვის

სამხრეთკორეელმა დიზაინერმა, 28 წლის მინ-ვუკ 
პენგმა „მესამე თვალი“ შექმნა. ეს რობოტიზებული 
მოწყობილობაა მათვის, რომლებიც სმარტფონიდან 
თავს არ სწევენ. „დევაისი“ შუბლზე მაგრდება და 
მომხმარებელს ეხმარება, სხვა ადამიანებთან ან 
ობიექტებთან შეჯახებას აარიდოს თავი. მექანიკური 
თვალი აქტიურდება, „აღებს“ ხელოვნურ, გამჭვირ-
ვალე ქუთუთოს ყოველ ჯერზე, როცა ადამიანი თავს 
ჩაღუნავს ტელეფონში ჩასახედად. როცა მომხმარე-
ბელი რამე ზღუდეს ერთ-ორ მეტრზე უახლოვდება, 
მოწყობილობა ხმოვან სიგნალს გამოსცემს და მას 
პოტენციურ საფრთხეზე აფრთხილებს. მოწყობილო-
ბის შექმნაზე ავტორს სულ ექვსი კვირა დასჭირდა. ის 
სეულის ქუჩებში უკვე გამოსცადეს. როდის გამოუშვე-
ბენ ამ „დევაისს“ სერიულად, ჯერჯერობით, უცნობია.

ყველაზე ძვირადღირებული ავტოსამრეცხაო

ავტომანქანის ზოგიერთი მფლობელი, სულ რამდენიმე ათეული დოლარის ეკონომიის გამო, ამჯობინებს, 
თავად გარეცხოს საკუთარი მანქანა. თუმცა, არიან ისეთებიც, რომლებსაც ძვირადღირებული ავტომობილები 
ჰყავთ და საუკეთესო შედეგის მისაღებად, ფულს ნამდვილად არ ითვლიან. სწორედ ასეთი კლიენტებისთვის 
მუშაობს პოლ უილკინსი – ავტოსამრეცხაოს მფლობელი, რომელიც შოტლანდიაში, ქალაქ კერკოლდიში 
მდებარეობს. აქ მანქანის ექსკლუზიური გარეცხვა მის მფლობელს წარმოუდგლენად მაღალი ფასი – 100 
ათასი ევრო (150 ათასი დოლარი) უჯდება. კომპანია The Ultimate Shine-ის მფლობელი უილკინსი აცხადებს, 
რომ მისი სამუშაო არ არის გათვლილი ჩვეულებრივ, საშუალოსტატისტიკურ მძღოლზე, რომელსაც ჰყავს, 
ვთქვათ, „ფორდი“ და მას გზის პირას ან ავტოფარეხში აჩერებს. მის ინტერესს მდიდარი და ავტომანქანების 
ფანატიკოსი კოლექციონერები წარმოადგენენ, რომელთაც მანქანებისთვის საგამოფენო დარბაზის მსგავსი 
ავტოფარეხები აქვთ მოწყობილი, სადაც მიკროკლიმატის კონტროლიც აქვთ ჩართული. რასაკვირველია, მათ 
სურთ, რომ ეს საყვარელი „სათამაშოები“ იდეალურ ფორმაში ჰყავდეთ. უილკინსი კლიენტების ვინაობას არ 
ასახელებს, მხოლოდ ამბობს, რომ წელიწადში, სამ-ოთხ ასეთ მანქანას, თითოეულს – 100 ათას ევროდ რეცხავს. 
ადგილზე მისვლისას, პოლი და მისი თანამშრომლები ავტომობილის ყოველ კვადრატულ სანტიმეტრს აპრია-
ლებენ და ყველა დეტალს ასწორებენ. ამ სამუშაოს, შესაძლოა, მთელი თვე დასჭირდეს. ამის შემდეგ, მანქანას 
სპეციალური გამწმენდით ასუფთავებენ, ცხიმის მსგავსი ლაქების მოსაშორებლად. ბოლოს კი ჯერი ცვილით 
დამუშავებაზე დგება. ეს მასალა უილკინს სპეციალურად ბრაზილიიდან ჩამოაქვს და მისი ფასი 65 ათასი ევროა. პოპულარობისთვის 

ვადაგასულ პროდუქტებს ჭამს

მამაკაცი „ტიტანის კუჭით“, პოპულარული იმის 
გამო გახდა, რომ ის ვადაგასულ პროდუქტებს მიი-
რთმევს. 44 წლის ბრიტანელი გევინ რენი, კონსულ-
ტაციას უწევს ორგანიზაციებს, როგორ გახადონ 
კვების პროდუქტების წარმოება უფრო მდგრადი. 
მისტერ რენი სოციალურ ქსელში ექსპერიმენტები-
თაა სახელგანთქმული. ბრიტანელი ამტკიცებს, რომ 
ვადაგასული საკვების მიღების გამო, ჯანმრთელობის 
პრობლემა არასდროს შექმნია. მას სურს, რომ საჭმე-
ლი არ გადაიყაროს, განსაკუთრებით, მათზე მაღალი 
ფასების გათვალისწინებთ. 

„ჩემი მიზანი ადამიანების შოკში ჩაგდება კი არა, 
არამედ, იმის ჩვენებაა, რომ საკვები უფრო დიდხან-
საც შეიძლება ინახებოდეს, ვიდრე თქვენ გგონიათ“, 
– აცხადებს გევინი. ერთ-ერთი ექსპერიმენტისას, 
მან კვერცხი შეჭამა, რომელიც 73 დღის ვადაგასული 
იყო, თუმცა არაფერი დამართნია. კიდევ ერთი ექ-
სპერიმენტისას, ის ვადაგასულ ჰუმუსს მიირთმევდა 
ყოველდღე, ორი კვირის განმავლობაში. 

გაქცეული მაღვიძარა საწოლში არ გაგაჩერებთ

ცნობილია, რომ დილით ადრე გაღვიძება ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს, იმის მიუხედავად, მაღვიძარა აქვს 
მომართული, თუ არა. მის დარეკვაზე ბევრი თვალს ახელს, საათს გათიშავს და ისევ ძილს აგრძელებს. თუ-
მცა, ამ მეთოდის გამოყენებით, მშვიდი ძილი ნამდვილად ვეღარ გექნებათ, თუკი ახალი მაღვიძარა გაქვთ. 
მისი ავტორი ერთი ბრიტანელი სტუდენტია. საათი მითითებულ დროს რეკავს და მერე ადგილიდან სწრაფად 
„გარბის“. მოძრაობისას, მაღვიძარა კვლავ ხმამაღლა „ყვირის“ და მის გასათიშად მხოლოდ ერთადერთი გზა 
არსებობს – საწოლიდან ადგომა, უკან დადევნება და ღილაკზე თითის დაჭერა. მოწყობილობას სპეციალური, 
დიდი ზომის ბორბლები აქვს, რომელიც ნებისმიერ ზედაპირზე დიდი სიჩქარით გადაადგილდება. ახალი მაღ-
ვიძარა 40 გირვანქა სტერლინგი ღირს. 
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ტომატის წვენი ფილტვის 
კიბოსგან იცავს

მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ანტიოქსიდანტები, 
რომლებიც ტომატშია, მნიშვნელოვნად ამცირებენ 
ფილტვის კიბოს რისკს, მათ შორის, მწეველებშიც 
კი. მედიკოსების რეცეპტი უმარტივესია: თითოეული 
ღერი სიგარეტის მოწევის შემდეგ, მიიღეთ წყლით 
გაზავებული ერთი ჭიქა ტომატის წვენი. კვლევისას, 
ამ კოქტეილს სწავლულები ლაბორატორიულ თაგვებს 
აძლევდნენ, რომლებიც სპეციალურად თამბაქოს კვა-
მლით გაჯერებულ ოთახში ჰყავდათ. ექსპერიმენტის 
შედეგები დადებითი აღმოჩნდა. მართალია, ასეთი 
კლინიკური ცდები ჯერ არ ჩატარებულა, მაგრამ ექი-
მების აზრით, ეს „წამალი“ ზიანს არც ერთ შემთხვე-
ვაში არ მოიტანს. მკვლევარებმა განსაკუთრებით 
აღნიშნეს, რომ მას, ვისაც ტომატის წვენი არ უყვარს, 
შეუძლია, ტომატის სოუსით, პასტით, ან დღეში ერთი 
კოვზი „კეტჩუპით“ ჩაანაცვლოს. უფრო ადრე, ამე-
რიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დღეში ერთი 
ჭიქა ტომატის წვენი, მკერდის კიბოს პროფილაქტიკას 
ეხმარება. 

წყალი ტვინს 
სექსივით სიამოვნებს 

ამერიკელმა სწავლულებმა გაარკვიეს, რომ წყლის 
მიღებისას, ტვინის ნაწილი დოფამინს გამოყოფს, რო-
გორც ეს სხვა სასიამოვნო ქმედებისას, მაგალითად, 
სექსის დროს, ან გემრიელი საკვების მირთმევისას 
ხდება. მკვლევარები ამ პროცესს მღრღნელებზე 
ჩატარებული ექსპერიმენტებისას აკვირდებოდნენ. 
ცხოველებს შეუზღუდავი წვდომა ჰქონდათ წყალზე, 
ხუთი წუთის განმავლობაში, მერე კი მათი ტვინის 
იმპულსებს სწავლობდნენ. დოფამინის დონე მაშინვე 
იზრდებოდა, როგორც კი წყლის სმას იწყებდნენ. ათი 
წუთის შემდეგ, კვლავ ზომავდნენ ნეირომედიატორე-
ბის რაოდენობას. შედეგად გაირკვა, რომ ის უფრო 
მეტად იწევდა, როცა ორგანიზმი წყალს ითვისებდა. 

როგორი ქალები მოსწონთ კაცებს? 

ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ განსხვავებული გემოვნების მიუხედავად. მამაკაცების დიდი ნაწილი ქალის 
თმის ფერზე ერთნაირად რეაგირებს. მაგალითად, ძლიერი სქესის უმეტესობა აცხადებს, რომ შავგვრემანი 
მანდილოსანი ყველაზე მიმზიდველი და სექსუალურია. ქერა თმა, არ აქვს მნიშვნელობა, შეღებულია თუ ბუ-
ნებრივი, მათთვის მხიარულებასა და ფლირტთან ასოცირდება, წითური თმა კი ტემპერამენტისა და ვნების 
გამოხატულებად მიაჩნიათ. მოკლედ, ქერა თუ შავგვრემანი? – ეს კითხვა დღემდე არ კარგავს აქტუალობას. 

ვესმინსტერის უნივერსიტეტის სპეციალისტებმა ექსპერიმენტი ჩაატარეს. ბარში კაცებს ქერა გოგონები 
გააცნეს. ძლიერი სქესის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მათი მოხიბვლა სულ ადვილად შეიძლებოდა. 
მოგვიანებით, იმავე გოგონებს შავი თმის პარიკები გაუკეთეს – კაცების აზრით, ისინი ჭკვიანები და ცოტა 
ამპარტავნები იყვნენ. აღმოჩნდა, რომ სტერეოტიპი, თითქოს, მამაკაცები უპირატესობას ქერა მანდილოსნებს 
ანიჭებენ, ტყუილია. უცნაურია, მაგრამ იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც მასობრივად ქერა და ცისფერთვალა ქალები 
ცხოვრობენ, კაცებს მაინც მუქთმიანი ქალბატონები მოსწონთ. ისე კი, სტატისტიკის მიხედვით, მსოფლიოში 
უფრო მეტი შავთმიანი ქალი ცხოვრობს, ვიდრე – ქერა, თანაც ამ ქერებიდან მხოლოდ 10%-ს აქვს ბუნებრივად 
ღია ფერის თმა. 

ძილის ნაკლებობა გენებზე მოქმედებს 

მეცნიერებმა გაარკვიეს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში არასაკმარისი ძილი, ადამიანის ასობით გენისა და 
უჯრედების ცვლილებებს იწვევს, რაც ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედებს. ეს უკანასკნელი კი, ჩვენს მოტივა-
ციასა და აქტიურობას განსაზღვრავს. ბოლო პერიოდში, ძილის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, ორი ახალი 
კვლევა ჩატარდა. ბრიტანელი მეცნიერები ძილის, როგორც რეგენერაციული (აღმდგენი) ეფექტის კვლევით 
დაკავდნენ. თუბინგენის უნივერსიტეტის მკვლევართა გუნდი კი მეხსიერების ფორმირებაში ძილის მნიშვნე-
ლობას სწავლობს. ძილი საჭიროა ზრდის, განვითარების, ნივთიერებათა ცვლისა და იმუნური სისტემისთვის. ის 
ეხმარება ადამიანს ნასწავლის გადამუშავებაში და უკვე არსებულ ცოდნასთან დაკავშირებაში. ორივე კვლევის 
შედეგი ამტკიცებს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში ძილის ნაკლებობა ასობით გენზე მოქმედებს. გენებზე, 
რომლებიც უშუალო კავშირშია იმუნურ სისტემასთან, ანთებით პროცესებთან და სტრესულ რეაქციებთან. 
ეს კვლევა პირველია, რომელმაც ამომწურავად შეისწავლა, თუ რამდენ გენზე ახდენს გავლენას ძილის ქრო-
ნიკული ნაკლებობა. სწავლულების განცხადებით, ერთი კვირის განმავლობაში მუდმივად გამოუძინებლობა, 
საერთო ჯამში, 711 გენზე ახდენს გავლენას, რაც ადამიანის გენეტიკაში არსებული, დაახლოებით 23 ათასი 
გენის 3.1%-ია. კვლევის თანახმად, ძილის ნაკლებობა მოქმედებს გენების აქტიურობაზე, რაც დღისა და ღა-
მის რიტმულობას განსაზღვრავს. იმ გენებზე, რომლებიც მეტაბოლიზმს აკონტროლობენ. სხვა კვლეებით კი, 
ძილის ნაკლებობასა და ზედმეტ წონას შორის კავშირი უკვე დადასტურებულია. 
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დაავადებებს ცრემლის 
ანალიზით დაადგენენ

ჩინელმა ქიმიკოსებმა ნანომემბრანები შექმნეს, 
რომლებიც ადამიანის ცრემლის წვეთიდან ცილების 
მოლეკულების ყველა დაგროვებას იღებენ. მათი 
ანალიზის წყალობით, შესაძლებელია სხვადასხვა 
დაავადებების: დიაბეტის, მშრალი თვალის სინდრო-
მის და სხვათა დიაგნოსტირება. ნანომემბრანები 
ცილის კომპონენტებსა და მოკლე რნმ-მოლეკულე-
ბს აცალკევებენ ცრემლში შემავალი მარილისგან, 
ანტისხეულებისა და სხვა ნაერთებისგან. ამის შემდეგ, 
დაავადებების ბიომარკერებს ადვილად იკვლევენ. 

ბროკოლი 
ანტიბიოტიკებს სჯობს 

სწავლულებმა ისრაელიდან აღმოაჩინეს, რომ ბრო-
კოლში, ყვავილოვან კომბოსტოსა და სხვა ბოსტნეულ-
ში არსებული დიინდოლილმეტანი (DIM), ჭრილობებს 
ანტიბიოტიკზე ორჯერ უფრო სწრაფად ახორცებს. ამ 
ნივთიერებაზე დამზადებული საცხი ღორებზე გატე-
სტეს. აღმოჩნდა, რომ ის ხელს უშლის ბაქტერიების 
სიცოცხლისუნარიანობას. ამის წყალობით, ჭრილობა 
ხუთ დღეში ხორცდება. ანტიბიოტიკების შემცველი 
პრეპარატებით კი ამ პროცესს 10 დღე დასჭირდა. 
სპეციალისტები ახლა სრულყოფილი საცხის შექმნაზე 
მუშაობენ, რომელსაც ადამიანებზე გამოიყენებენ. 
თუკი კვლევები წარმატებულად დასრულდება, ახალი 
საცხი ანტიბიოტიკებს ჩაანაცვლებს. 

იტალიელები სექსს ჰიპნოზით აუმჯობესებენ 

ბოლო დროს, აპენინებზე საკმაოდ გაიზარდა ჰიპნოზის თაყვანისმცემელთა რიცხვი – როგორც ამბობენ, 
მისი საშუალებით, იტალიელები ცდილობენ სხვადასხვა დაავადებებისგან განკურნებას, ძილის მოწესრიგებას, 
მავნე ჩვევებისთვის თავის დანებებას, კარიერის აწყობას, გარეგნობის გაუმჯობესებას და სხვა. როგორც 
ადგილობრივი „რეპუბლიკა“ წერს, ჰიპნოზის მოყვარულთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. იტალიელების 
თქმით, ის უფრო ეფექტიანი აღმოჩნდა, ვიდრე ფსიქოანალიზი და შედეგიც უფრო სწრაფად მიიღწევა, ვიდრე 
სხვა თერაპიული მეთოდებისას. 10 სეანსის განმავლობაში, რაც 800 ევრო ჯდება, შეგიძლიათ, სხვადასხვა 
დამოკიდებულებას დააღწიოთ თავი და ზედმეტი კილოგრამებიც მოიკლოთ. ჰიპნოზის მოყვარულთა შორის, 
ყველა ასაკის ადამიანები არიან. რომში ადამიანების უმრავლესობა, ამ სეანსებით, სიყვარულსა და მეგობრობას 
ეძებს, სექსის საკითხი უფრო ნეაპოლიტანელებს აწუხებთ, მილანელები პრესტიჟისკენ ისწრაფვიან, ფლორენ-
ციელები – თავისუფლებისკენ, ბოლონიელებს თვითრეალიზაცია სურთ. როგორც იტალიელმა მკვლევარებმა 
გაარკვიეს, აქაურებს ჰიპნოზის მეშვეობით, ძირითადად, პირად ურთიერთობებში არსებული პრობლემების 
მოგვარება სურთ. 

ექსკრემენტების ოქროდ გადაქცევას აპირებდა

ჩრდილოეთ ირლანდიაში მდებარე ქალაქ ენისკილენში, წარუმატებელი ექსპერიმენტის გამო, ადგილობრივი 
მამაკაცი დააკავეს. ერთი შერეკილი „ალქიმიკოსი“ საკუთარი ექსკრემენტების ოქროდ გადაქცევას ლამობდა, 
მაგრამ ექსპერიმენტმა არ გაამართლა და მრავალბინიან სახლში ხანძარი გაჩნდა. უჩვეულო ცდის ავტორი, პაულ 
მორანი დააკავეს და მოგვიანებით, მას სამით თვით თავისუფლების აღკვეთაც მიუსაჯეს. მორანმა აღიარა, 
რომ ხანძარი მისი დაუდევრობის ბრალი იყო და სახლის მცხოვრებნი საფრთხის წინაშე დააყენა. არსებული 
ინფორმაციის თანახმად, ექსპერიმენტის ავტორმა საკუთარი ექსკრემენტები და სხვა ნარჩენები გამათბობელზე 
დატოვა. როგორც მოსამართლემ აღნიშნა, მორანის ცდა „საინტერესო“, მაგრამ უაზრო იყო. ბრალდებულის 
ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი კლიენტი „მნიშვნელოვანი გონებრივი შესაძლებლობების“ მამაკაცია, თუმცა 
ნარკოტიკებზეა დამოკიდებული და ამ სენს აქტიურად ებრძვის.


