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პუტინისა და პუტინელების მძიმე დღეები

გამოცხადდება თუ არა რუსეთის პრეზიდენტზე საერთაშორისო ძებნა
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პროტესტის 
დეტალებზე 
საუბრობს

„ესაა რეალური გზა, რომელიც 
ქვეყანას ამ ჩიხიდან გამოიყვანს“
როგორ 
აფასებს 
7-8 მარტის 
მოვლენებს 
ვახტანგ 
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ვინ არის და რა ქონებას 
ფლობს ახალი ომბუდსმენი

ლევან იოსელიანის გზა იურისტობიდან 
სახალხო დამცველობამდე
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როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, 7 და 8 მარტს, საქართველოს საკანონ-
მდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიასა და რუსთაველის გამზირზე გაიმართა 
საპროტესტო აქცია, რომელიც არაერთხელ გასცდა შეკრებისა და მანიფესტაციის 
კანონით დაშვებულ ნორმებს და გადაიზარდა ძალადობრივ ქმედებებში.

პირველ რიგში, ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, კატეგორი-
ულად დაუშვებელია პოლიციელის სიტყვიერი შეურაცხყოფა, მასზე თავდასხმა და 
მის მიმართ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელება.

ორი დღის განმავლობაში, საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ძალადობრივი ქმე-
დებების შედეგად დაშავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 58 თანამშრომელი, მათ 
შორის ხუთი, ამ დრომდე რჩება სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში.

ყველამ კარგად ნახა, როგორ ესროდნენ ცეცხლმოკიდებულ საგნებს, პიროტექნი-
კას თუ ე.წ. მოლოტოვის კოქტეილებს ჩემს კოლეგებს, რის შედეგადაც, რამდენიმე 
მათგანმა მძიმე ხარისხის დამწვრობა მიიღო.

ასევე, ყველა მედიასაშუალების ეთერში კარგად ჩანდა, აქციის მონაწილეები 
როგორ ისროდნენ პოლიციის მიმართულებით სხვადასხვა ბლაგვ საგნებს, ქვებს, 
ხისა თუ რკინის ნივთებს, რის შედეგადაც არაერთმა პოლიციელმა მიიღო მძიმე 
ხარისხის დაზიანება.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო სწავლობს პოლიციელების მიმართ განხორციელე-
ბული ძალადობის თითოეულ ფაქტს და გამოვლენილი დამნაშავე პირები კანონის 
სრული სიმკაცრით დაისჯებიან.

გვსურს, საზოგადოებას მივაწოდოთ შემაჯამებელი ინფორმაცია ბოლო დღეების 
განმავლობაში, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიასა და რუსთაველის გამზირზე 
განვითარებული მოვლენების შესახებ.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების წარმომადგენლები, მი-
მდინარე წლის 7 მარტს, აქციის დაანონსების შემდეგ, საზოგადოებრივი წესრიგის 
დაცვის მიზნით, საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარედ განლაგდნენ და საპროტე-
სტო აქციის მშვიდობიანად ჩატარებას უზრუნველყოფდნენ. თუმცა, დღის ბოლოს, 
აქციის მონაწილეებმა სცადეს პარლამენტის შესასვლელების ბლოკირება.

საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენის მიზნით, გაფრთხილების შემდგომ, საჭი-
როების შესაბამისად, პოლიციამ თანმიმდევრულად გამოიყენა პროპორციული ძალა 
და „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული იძულების 
სპეციალური საშუალებები.

მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან აქციის მონაწილეების 
მიმართ არაერთი მოწოდებისა, რომ პროტესტი კანონის ფარგლებში გაგრძელე-
ბულიყო, შეკრებილები განაგრძობდნენ ძალადობრივ ქმედებებს ჭიჭინაძისა და 
ჩიტაძის ქუჩებზე.

დაძაბულობის განმუხტვისა და სიტუაციის დეესკალაციის მიზნით, საპოლი-
ციო ძალებმა აქციის მონაწილეებს გზა გაუხსნეს, გაათავისუფლეს პარლამენტის 
მიმდებარე ქუჩები და მათ პროტესტის მშვიდობიანი ფორმებით გაგრძელებისკენ 
მოუწოდეს.

მიუხედავად ამისა, აქციის მონაწილეები პოლიციის თანამშრომლების მიმართუ-
ლებით გამიზნულად ისროდნენ სხვადასხვა საგნებს – ქვებს, ეგრეთ წოდებულ 
მოლოტოვის კოქტეილებს, აალებად საშუალებებს, ბლაგვ საგნებს, ფიზიკურად 
უსწორდებოდნენ და წინააღმდეგობას უწევდნენ მათ. ასევე, მიზანმიმართულად 
აზიანებდნენ სამინისტროს კუთვნილ ავტომობილებსა და პოლიციის სპეციალურ 
აღჭურვილობას.

მოგვიანებით, შეკრებილებმა დაიწყეს პარლამენტის შენობაზე ორგანიზებული 
თავდასხმა, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილებისა და პიროტექნიკის სროლა.

ყველამ კარგად ვნახეთ, რომ აქციის მონაწილეებმა საკანონმდებლო ორგანოს 
შენობას ცეცხლი წაუკიდეს, ესროლეს ქვები, ჩაამსხვრიეს მინები და დააზიანეს 
რკინის დამცავი ჯებირები.

საზოგადოებრივი წესრიგის მიზანმიმართული, მასობრივი დარღვევა რამდენიმე 
საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. პოლიციამ, წესრიგის აღდგენის მიზნით, 
რამდენჯერმე გამოიყენა პროპორციული ძალა და სპეციალური საშუალებები.

სამართალდამცველებმა აქციაზე წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის კანონი-

ერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტებზე, ადმინისტრაციულ სამართა-
ლდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლების შესაბამისად, 66 პირი დააკავეს.

აქცია საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მეორე დღესაც გა-
გრძელდა. სიტუაციის დეესკალაციის მიზნით, პოლიციის სხვადასხვა დანაყოფის 
თანამშრომლები პარლამენტის შიდა ტერიტორიაზე განთავსდნენ. მთელი დღის 
განმავლობაში, პოლიცია აქტიურად იცავდა საზოგადოებრივ წესრიგს საკანონ-
მდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე.

„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების 
ფარგლებში, უსაფრთხოების მიზნით, პოლიცია აქციის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
ახორციელებდა მოქალაქეების ზედაპირულ შემოწმებას, რის შედეგადაც დაკავდა 
10 პირი. მათ საპროტესტო აქციაზე მიჰქონდათ ძალადობრივი ქმედებებისთვის 
გამიზნული კანონსაწინააღმდეგო ნივთები, მათ შორის, ელექტროშოკი, ხელკეტი, 
ქვები, სხვადასხვა სახის პიროტექნიკა.

პარლამენტის წინ შეკრებილ აქციის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, მშვიდო-
ბიან და უსაფრთხო გარემოში ჩაეტარებინათ საპროტესტო აქცია. მიუხედავად ამისა, 
ცალკეული პირების მხრიდან პერიოდულად ისმოდა ძალადობრივი ქმედებებისკენ 
მოწოდებები. მას შემდეგ კი, რაც ერთ-ერთმა გამომსვლელმა შეკრებილებს საკანო-
ნმდებლო ორგანოს პიკეტირებისკენ მოუწოდა, აქციის მონაწილეებმა მასობრივად 
დაიწყეს პარლამენტის შესასვლელების ბლოკირება და შენობის პიკეტირება.

შეკრებილებმა დააზიანეს პარლამენტის შენობასთან განლაგებული რკინის 
დამცავი ჯებირები, შესასვლელი კარები, ჩაამსხვრიეს შენობის მინები, დააზიანეს 
რკინის ცხაურები, პარლამენტის შენობასა და ეზოში ისროდნენ ქვებს, სხვადასხვა 
სახის საგნებს და პიროტექნიკას.

შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ძალებმა, წესრიგის 
დაცვის მიზნით, სამართალდამრღვევთა ძალადობრივი და აგრესიული ქმედებების 
აღსაკვეთად, „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, 
შესაბამისი იძულების ღონისძიებები და სპეციალური საშუალებები გამოიყენეს.

პოლიციის მხრიდან დაძაბული სიტუაციის განმუხტვის არაერთი მცდელობის 
მიუხედავად, რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებმა დაიწყეს პოლიციელების მიმა-
რთულებით ე.წ. მოლოტოვის კოქტეილების, ქვების, ხის ძელებისა და სხვა საგნების 
სროლა.

აქციის მონაწილეებმა დააზიანეს, ამოატრიალეს და ცეცხლი წაუკიდეს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს კუთვნილ ავტომანქანებს. ასევე, ქვებით დაზიანებები მია-
ყენეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ავტობუსს, შეღებეს და დაა-
ზიანეს სახანძრო ავტომანქანა. აგრეთვე, დააზიანეს თბილისის მერიის კუთვნილი 
მატერიალური ქონება.

აქციის მონაწილეები, მთელი ღამის განმავლობაში, ცენტრალურ გამზირსა და 
მის მიმდებარე სხვადასხვა ლოკაციაზე არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგსა და 
მართლწესრიგს, წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიციის თანამშრომლებს, აზიანებ-
დნენ ინფრასტრუქტურას და ცეცხლს უკიდებდნენ სხვადასხვა ნივთებს.

მიმდინარე წლის 7-8 მარტს, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართული 
საპროტესტო აქციის დროს მომხდარ სამართალდარღვევების ფაქტებზე, კერძოდ, 
პოლიციელებზე განხორციელებულ თავდასხმის ფაქტზე, სამართალდამცველებმა 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე პრიმა მუხლით დააკავეს ერთი 
პირი, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლების 
შესაბამისად კი, პოლიციამ ჯამში 133 პირი დააკავა.

დაკავებულთა ნაწილი გუშინვე იქნენ წარდგენილნი სასამართლოს წინაშე. დანა-
რჩენი პირები კი გათავისუფლდნენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის 
კანონით განსაზღვრული ვადის ამოწურვის საფუძველზე და შემდგომ წარდგენილნი 
იქნებიან სასამართლოს წინაშე.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება გრძელდება ყველა იმ პირის დადგე-
ნის, იდენტიფიცირებისა და დაკავების მიზნით, რომლებმაც საპროტესტო აქციაზე 
განახორციელეს პოლიციელებზე თავდასხმა და სხვა ძალადობრივი ქმედებები.

ძალადობრივ ფაქტებზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
353 პრიმა და 187-ე მუხლებით მიმდინარეობს.

ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის 
დირექტორის, თეიმურაზ კუპატაძის ბრიფინგის დეტალები
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ევროპული გაზაფხულიდან ანუ იმ 
მოვლენებიდან გამომდინარე, რაც 7-8 მარტს, 
საქართველოში ხდებოდა, უკრაინაში რუსული 
ომის პერიპეტიები თითქოს დავიწყებს მიეცა. 
ყოველ შემთხვევაში, სანამ ჩვენ აგენტების 
კანონის ავ-კარგიანობაზე ვმსჯელობდით, 
ომი ომის კანონებით ვითარდებოდა და, 
როგორც უკრაინიდან მოსული ცნობები 
მოწმობს, დამპყრობლების, ესე იგი, რუსების 
ბედი არცთუ სახარბიელოა. ამასობაში, კიდევ 
ერთი მნიშვნელოვანი დეტალის შესახებ ხდება 
ცნობილი ანუ დასავლური მედია, წყაროებზე 
დაყრდნობით, იუწყება, რომ საერთაშორისო 
სისხლის სამართლის სასამართლომ, 
შესაძლოა, რუსეთის პრეზიდენტზე ძებნის 
ორდენი გასცეს.

„უკრაინაში ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით, 
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ, 
შესაძლოა, რუსეთის მოქალაქეების დაკავების ორდერი 
მოითხოვოს, - ამის შესახებ ინფორმაციას New York 
Times ავრცელებს.

როგორც გამოცემა ანონიმურ წყაროზე დაყრდნო-
ბით წერს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასა-
მართლო ორი საქმის აღძვრას გეგმავს.

საუბარია უკრაინელი ბავშვების გატაცებისა და 
უკრაინაში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობი-
ექტებზე რუსეთის მიზანმიმართული თავდასხმების 
გამოძიებაზე.

ამ ეტაპზე, უცნობია, რომელი რუსი პირების წინაა-
ღმდეგ მოითხოვს პროკურორი ორდერის გაცემას, თუ-
მცა, როგორც NY Times წერს, არ არის გამორიცხული, 
ბრალი რუსეთის პრეზიდენტსაც წარუდგინონ, რადგან 
საერთაშორისო სასამართლო არ სცნობს ქვეყნის 
პრეზიდენტის იმუნიტეტს, თუ ბრალდება ომის დანა-
შაულებს, გენოციდსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ 
ჩადენილ დანაშაულებს ეხება“, - ეს არის ე.წ. ნიუსი, 
რომელიც ქართულმა მედიასაშუალებებმა 14 მარტს, 
დღის პირველ ნახევარში გაავრცელეს.

სხვათა შორის, პუტინზე სანქციის შესაძლო გაცე-
მას კრემლი უსწრაფესად გამოეხმაურა ანუ პუტინის 
პრესსპიკერმა მოგონილი სიმშვიდით თქვა, რა სასამა-
რთლო, რის სასამართლო, ჩვენ არ ვაღიარებთო:

„ჩვენ არ ვცნობთ ამ სასამართლოს, ჩვენ არ ვაღია-
რებთ ამ სასამართლოს იურისდიქციას. ასე ვექცევით 
მას“.

ერთია, კრემლი რას აღიარებს, მეორე კი საერთა-
შორისო სასამართლო, რომელსაც თავის დროზე, 
ალბათ, არც ჰიტლერელები აღიარებდნენ, მაგრამ 

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე, დედამიწა 
ნიუნბერგის პროცესის მონაწილე გახდა.

ანალიტიკოსების ვერსიას თუ გავყვებით, ჩვენი 
პლანეტა მალე კიდევ ერთი, თანამედროვე ნიუნბერგის 
პროცესის მოწმე გახდება, პროცესისა, რომელზეც 
21-ე საუკუნის ომის დანაშაულობებს განიხილავენ და 
რომელზეც მთავარი ბრალდებულები პუტინი, მისი 
გენერლები და დამპყრობელი რუსეთის სხვა მაღალ-
ჩინოსნები იქნებიან.

ისე, ზოგს ვერ წარმოუდგენია, რომ პუტინი და-
ისჯება და, სამწუხაროდ, ასეთები საქართველოში 
მრავლად არა, მაგრამ მაინც არიან. მართალია, 
„ევროპულმა გაზაფხულმა“ ნათელჰყო, რომ ჩვენი 
ქვეყანის რუსეთში „შეთრევა“ აღარ გამოვა, მაგრამ 
ზოგიერთი ძველგაზრდა ევროკავშირს და, საერთოდ, 
დასავლეთს, ისე უყურებს, როგორც თავის დროზე, 
ლენინი უყურებდა ბურჟუაზიას, თუმცა ცხოვრების 
კანონია - რეგრესი პროგრესზე ვერ გაიმარჯვებს, 
თანაც ვინმეს მართლა ჰგონია, რომ ფერადი გო-
გო-ბიჭები ვიღაცების ჭკუაზე გაივლიან, სილაღესა 

და თავისუფლებას რუსულ ჩარჩოებზე გაცვლიან?!
ჩვენი „ჯენ ზ“-ის თაობა ის თაობაა, რომელიც 

ტრადიციებსა და თანამედროვეობას ერთმანეთს 
იდეალურად უხამებს ანუ ახალგაზრდებმა იციან, რომ 
ქართველობას დახეული ჯინსების ჩაცმით, გრძელი 
თმით, საყურითა თუ პირსინგით ვერავინ წაართმევს. 

ასე რომ, ძვირფასო პუტინელებო, დროა, თითი მო-
კაკვოთ და აღიაროთ, რომ მომავალი თქვენი კი არა, 
ამ გოგო-ბიჭებისაა!

სხვათა შორის, 14 მარტს, „ალტ ინფომ“ აქცია გა-
მართა. დანამდვილებით არავინ იცის, რუსეთმადი-
დებლები ქუჩაში რატომ გამოვიდნენ, მაგრამ ისინი 
პარლამენტის წინ შეიკრიბნენ, ევროკავშირის დროშა 
ჩამოხსნეს, ფეხებით შედგნენ და დაწევს.

ის კი არ გახსენებიათ, რომ ეს ქმედება დასჯადია. 
ჰოდა, შსს-მ შესაბამისი რეაქცია მალევე მისცა და 
მომხდარზე გამოძიება დაიწყო.

„შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ადმინისტრაცი-
ულ სამართალდარღვევათა  კოდექსის 174-ე (მე-18 
პრიმა) მუხლის საფუძველზე, ადმინისტრაციული 
წარმოება დაიწყო, რაც საჯარო დაწესებულების მიერ 
აღმართული/გამოფენილი ევროპის კავშირის, ჩრდი-
ლოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის 
ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალური 
სიმბოლოს შებღალვას გულისხმობს.

სამართალდამცველების მიერ მოხდება სამართა-
ლდამრღვევი პირების იდენტიფიცირება და დაჯა-
რიმება.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისში, პარლამე-
ნტის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მიმდინარე აქციის 
მონაწილეებს მოუწოდებს, არ გასცდნენ შეკრებისა და 
გამოხატვის თავისუფლების კანონით დასაშვებ ფარგ-
ლებს, დაიცვან საზოგადოებრივი წესრიგის ნორმები და 
დაემორჩილონ პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნებს.

სამართალდარღვევის თითოეული ფაქტი პოლიციის 
მიერ დაუყოვნებლივ იქნება აღკვეთილი და მკაცრი 
სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვება“, - ნათქვამია 
შსს-ს განცხადებაში.

ერთი სიტყვით, ყველა ხვდება, რომ რუსული გავლე-
ნები სულს ღაფავს. ასე რომ, წინ (შინ), ევროპისკენ!

პუტინისა და პუტინელების მძიმე დღეები

გამოცხადდება თუ არა რუსეთის 
პრეზიდენტზე საერთაშორისო ძებნა
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მას შემდეგ, რაც საქართველოს დასავლელმა 
პარტნიორებმა ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული 
კანონპროექტი ე.წ. გავლენის აგენტების შესახებ 
პრორუსულად გამოაცხადეს, რუსთაველის გამზირზე 
უპრეცედენტო რაოდენობის ხალხი შეიკრიბა. 
პროტესტის გამოსახატად ქვეყნის საკანონმდებლო 
ირგანოსთან, ძირითადად, სტუდენტები, „ტრენდულ“ 
ენაზე რომ ვთქვათ, Gen Z-ის თაობა შეიკრიბა. 
მასშტაბური აქციიდან მალევე, მმართველმა ძალამ 
ისევე ერთხმად გაიწვია კანონპროექტი, როგორც 
პირველი მოსმენით მიიღო და ხალხის მღელვარებაც 
დროებით ჩაწყნარდა. საგულისხმოა, რომ ე.წ. რუსულ 
კანონს წინ აღუდგნენ საზოგადოების არაერთი 
წარმომადგენლები: მეცნიერ-აკადემიკოსები, 
მომღერლები, სპორტსმენები, მსახიობები, 
ჟურნალისტები, „ინფლუენსერები“... საპროტესტო 
აქციებზე ახალგაზრდები წყლის ჭავლს – თამაშითა 
და ცეკვით, სპეცრაზმელებს კი ყოჩივარდებით 
ეგებებოდნენ; წიწაკის სპრეითა და მხუთავი აირით 
დარბევის შემდეგ, საპროტესტო ადგილს ჯიუტად 
უბრუნდებოდნენ; ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს 
სიტყვით გამოსვლის საშუალებას არ აძლევდნენ და 
ყველაფერი ეს, როგორც ჩანს, ხელისუფლებისთვის, 
ოპოზიციისთვის და საზოგადოების სხვა 
ნაწილისთვისაც დიდი „სიურპრიზი“ აღმოჩნდა... 
მაშ ასე, შეცვლის თუ არა საქართველოს 
პოლიტიკურ მომავალს ახალგაზრდობა, სწორედ ის 
ფერადი თაობა, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ, 
რუსთაველი გადაავსო? – „ვერსია“ თსუ-ს სტუდენტ 
სოფი მოლაშხიას ესაუბა, რომელიც საზოგადოებამ 
უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორის, გიორგი 
შერვაშიძის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო 
აქციებით გაიცნო. სოფიმ და მისმა მეგობრებმა 
ჩამოაყალიბეს სტუდენტური მოძრაობაც. სოფი 
ახლა, დროებით, არაბული ენის სასწავლებლად, 
კაიროში იმყოფება, ამიტომ მარტის აქციებს 
ეგვიპტის დედაქალქიდან უყურებდა და „ვერსიას“ 
შთაბეჭდილებებსა და მოსაზრებებს კაიროდან 
უზიარებს:

– დაახლოებით ერთი წლის წინ, ჩამოყალიბდა სტუ-
დენტური მოძრაობა „სტუდენტები ევროპული მომა-
ვლისთვის“, ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი ვარ და 
ამ აქციაშიც აქტიურად მონაწილეობენ ჩემი მეგობრები. 
ჩემთვის შოკისმომგვრელი იყო ამდენი ახალგაზრდის 
გამოღვიძება, რადგან როცა ჩემი უნივერსიტეტის აქცი-
ები დავიწყე, იმდენად ჩამკვდარი იყო ახალგაზრდობა, 
იმდენად ეზარებოდათ რაღაცის გაპროტესტება და 
საკუთარი აზრის დაფიქსირება... ევროკავშირის თემაზე 
რომ შევიკრიბეთ, მანდაც იყვნენ ჩემს უნივერსიტეტში 
სტუდენტები, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ თუ აქციაზე 
გამოვიდოდნენ, აუცილებლად, რომელიმე პარტიის ამო-
მრჩეველი უნდა ყოფილიყვნენ და აქციაზე დგომა მიაჩ-
ნდათ რომელიმე ოპოზიციური პარტიის მხარდაჭერად. 

ახლა კი იმდენად შეიცვალა ყველაფერი, რომ ჩემი 
აზრით, ეს იყო დიდი აღმასვლა საზოგადოებისა, რადგან 
სკოლის მოსწავლიდან დაწყებული, ყველა ასაკის ადა-
მიანი გაერთიანდა და ეს, მგონი, ერის გამოფხიზლება 
იყო. ვფიქრობ, ბოლოს და ბოლოს, გააანალიზა ხალხმა, 
რომ უდიდესი საშიშროების წინაშე იყვნენ, რადგან ეს 
კანონი რომ მიეღოთ, ალბათ, ვეღარასდროს გავიხედა-
ვდით ევროპისკენ და ევროკავშირის წევრობაზე საუბარი 
უკვე ზედმეტი იქნებოდა! ასე ნელ-ნელა გავხდებოდით 
რუსეთის გუბერნია და ამ სამი დღის განმავლობაში, იმ 
ადამიანებმა, რომლებიც აქამდე პასიურობდნენ, დაა-
მტკიცეს, რომ ქართულ საზოგადოებას ნამდვილად უნდა 
ევროპა, ევროკავშირი და უკეთესი მომავალი. რუსეთს 
საბოლოოდ ვეუბნებით უარს! არ ვიცი, ხელისუფლება 
რას აკეთებს, მაგრამ საზოგადოება ნამდვილად უარს 
ვეუბნებით რუსეთს.

– სოფი, ახლა ყველა იმ თაობაზე საუბრობს, რომელ-
საც შენც მიეკუთვნები – Generation Z. როგორ ფიქრობ, 
რამ დაადებინა ამ ახალგაზრდებს ე.წ. გაჯეტები და რამ 

გამოიყვანა რუსთაველზე? რა არის წითელი ხაზი შენი 
თაობისთვის? 

– ეს კანონი პირდაპირ ისახავდა მიზნად თავისუფლე-
ბის შეზღუდვას და ახალგაზრდა თაობისთვის ეს არის წი-
თელი ხაზი. ეს თაობა, ვინც ქუჩაში გამოვიდა და გაიმარ-
ჯვა, არის ლაღი, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს 
არც ერთი პოლიტიკური პარტია, უბრალოდ, იბრძვის 
საკუთარი თავისუფლებისა და უკეთესი მომავლისთვის... 

– თუმცა, ვხედავთ მცდელობას, რომ მოხდეს ამ პრო-
სტესტის რომელიმე ოპოზიციურ პარტიასთან ასოცი-
რება. შენი თაობის მართვა და საკუთარი გავლენის ქვეშ 
მოქცევა მარტივია?

– ჩვენი თაობის მართვა საერთოდ არ არის მოსახერხე-
ბელი. როცა ჩემს უნივერსიტეტში აქციები გვქონდა და 
ვაპროტესტებდით, ის მოძრაობა დავტოვე, რადგან ბევრ 
ტელეგადაცემაში ვიყავი, რომელსაც ოპოზიცი ურს უწო-
დებენ და ჩემ მიმართ წამოვიდა სტუდენტების მხრიდან 
ისეთი კომენტარები –  რადგანაც ამ ოპოზიციურ არხებს 
ინტერვიუს აძლევ, ე.ი. რაღაცნაირ კავშირში ხარ ნაცი-
ონალურ მოძრაობასთანო. მერე რომ გამოვედი აქციაზე 
„შინ, ევროპისკენ“, მაშინაც ხელისუფლების „ბოტები“ და 
„ქართული ოცნების“ ამომრჩევლები თავს დაგვესხნენ. 
რატომღაც, ყველას ეგონა, რომ ნაციონალურ მოძრა-
ობასთან ვიყავით დაკავშირებულები, რადგან ჩვენს 
მოძრაობაში იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც იყვნენ 
რომელიღაც პარტიის „ახალგაზრდულში“, მაგრამ ეს არ  
ნიშნავდა, რომ ჩვენ რომელიმე პარტიას მივეკუთვნებო-
დით, თუმცა ამ ზეწოლისა და იმის გამო, რომ გვინდოდა, 
მართლა სუფთა ხელებით ვყოფილიყავით ბრძოლაში, 
„გავფილტრეთ“ ჩვენი ორგანიზაცია და დავრჩით სტუ-
დენტები, რომლებიც ვიყავით მხოლოდ სტუდენტები და 
სხვა სტატუსი არ გვქონდა. ჩვენი მოძრაობის წვერები 
არც ერთი პარტიის „ახალგაზრდულში“ არ არიან, მაგრამ 
თუნდაც იყვნენ, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან 
ყველა ადამიანი რომელიღაც პარტიის ამომრჩეველია და 
როცა რაღაც წითელი ხაზი არსებობს, იქ მნიშვნელობა 
აღარ აქვს პარტიულობას – საერთო მიზნისთვის უნდა 
გავერთიანდეთ.

განსაკუთრებით ამ თაობას მართლა ვერავინ მართა-
ვს, მითუმეტეს, ეს მოძველებული პოლიტიკოსები. ჩემი 
აზრით, მაგათი დრო ამოიწურა. ვგულისხმობ ოპოზიცია-
საც, ხშირად გვიფიქრია, რომ წავიდეს ეს სახელისუფლე-
ბო ძალა, ვინ უნდა მოვიდეს? ჩვენ, ახალგაზრდები, 
ვერ ვხედავთ უკეთეს შემცვლელეს. ახალგაზრდები, ეს 
მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც სუფთა ფურცლი-

დან იწყებენ, უნდა მოვიდნენ ჩვენი ქვეყნის სათავეში, 
რადგან არც არსებული და არც წინა ხელისუფლება არ 
არის ძალა, რომელიც რამეს უკეთესობისკენ შეცვლის. 

– რადგანაც თბილისში არ ხარ, რა არის შენი სათქ-
მელი? რას ეტყვი შენს მეგობრებს და თანამოაზრეებს?

– ახლა ქართულმა საზოგადოებამ რასაც მიაღწია, კი 
არის გამარჯვება, მაგრამ ეს არის მცირედი, რაც ამ დიდ 
გზაზე გააკეთეს. ამით ყველაფერი არ დასრულებულა, 
პირიქით, ყველაფერი ახლა იწყება და ეს მუხტი არ უნდა 
ჩავარდეს. საჭიროა ხალხის ინფორმირება, რადგან კიდევ 
ბევრს არ გაუაზრებია ბოლომდე, რა ხდება. „ქართულ 
ოცნებაში“ აცხადებენ, ეს რუსული კანონი არ ყოფილა, 
კანადურია და მოგატყუესო. ეს პროპაგანდა არ უნდა 
გაუვიდეს ხელისუფლებას და ყველამ უნდა იმუშაოს, 
რომ სწორად მიაწოდოს ხალხს ინფორმაცია.

– კანონპროექტის ავტორები იმასაც აცხადებენ, რომ 
საზოგადოება ვერ ჩაწვდა ამ ინიციატივის შინაარსს. 
თქვენ – სტუდენტებმა, რამდენად კარგად წაიკითხეთ და 
გაიაზრეთ მისი შინაარსი და პოლიტიკური მდგენელი? 

– ჩვენს თაობას ეს კანონი კარგად რომ არ ჰქონოდა 
გააზრებული, მისი შინაარსი არ სცოდნოდა და კარგად 
არ დაენახა საფრთხე, არ მივიდოდა რუსთაველზე 
ამდენი ათასი ადამიანი და არ გააპროტესტებდა. ამდენი 
ახალგაზრდა, ამ წლების განმავლობაში, პირველად გა-
მოვიდა და ეს ზუსტად იმას ნიშნავდა, რომ მათ კარგად 
გაიაზრეს, ეს კანონპროექტი არ იყო ჩვენი ქვეყნისთვის 
საკეთილდღეო. 

ხელისუფლება ყოველთვის ეცდება, ეს პროტესტი 
რომელიმე პარტიას მიაწეროს, რადგან ახალგაზრდებ-
ში ყოველთვის ხედავენ ძლიერ ძალას, რომელთა უკან 
მართლა არავინ დგას და როცა ადამიანი ნამდვილად 
სუფთა ხელებით იწყებს და ჯანსაღად აპროტესტებს, ის 
უფრო საშიშია, ვიდრე მიკერძოებული და ვიღაცის მიერ 
მართული ადამიანი.

ვერავინ და ვერაფერი შეაშინებს ახალგაზრდებს, 
სტუდენტებს, რადგან ვნახეთ სტუნდენტების დაპირის-
პირება ლექტორების უსამართლობასთან. ერთს დაიჭე-
რებენ? – იმ ერთის უკან, ათასობით და ათი ათასობით 
ახალგაზრდა ვდგავართ, ამიტომ მუქარისმაგვარი გამო-
სვლა ხელისუფლების მხრიდან სასაცილოა, რადგან ჩვენ 
ამის არ გვეშინია და როცა უსამართლობას დავინახავთ, 
უფრო მეტნი ვიქნებით. 

მინდა, ეს პროტესტი არ გაჩერდეს და მეც ერთი 
სული მაქვს, როდის ჩამოვალ და შევუერთდები ჩემს 
მეგობრებს...

ვინ არის და რა უნდა Gen Z-ის თაობას

ინტერვიუ სტუდენტთან, რომელიც ახალგაზრდების 
პროტესტის დეტალებზე საუბრობს
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საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც 
ხელისუფლებამ პროამერიკულად გაგვაცნო, აშშ-
ისა და ევროპისგან ანუ საქართველოს დასავლელი 
პარტნიორებისგან პრორუსულად გამოცხადდა, 
რამაც რუსთაველის გამზირზე უამრავი ადამიანი 
გამოიყვანა. მასშტაბურ პროტესტს, რომლის 
ძირითადი შემადგენელი ახალგაზრდობა იყო, 
მოჰყვა კანონპროექტის სასწრაფო გაწვევა... როგორ 
განვითარდება პოლიტიკური პროცესები და რა 
არის საუკეთესო გამოსავალი? – პოლიტიკური 
ანალიზისთვის „ვერსია“ ვახტანგ ძაბირაძეს 
დაუკავშირდა.

– ბატონო ვახტანგ, არცთუ დიდი ხნის წინ, როცა 
თქვენთან ინტერვიუ ჩავწერე, თქვით, ხალხი ქუჩაში 
გასაპროტესტებლად აღარ გამოდისო. რამდენიმე 
დღის წინ კი რუსთაველზე უამრავი ადამიანი შეიკრიბა, 
როგორ აფასებთ ამ პროცესს?

– როცა ვამბობდი, ხალხი ქუჩაში არ გამოდის-მეთქი, 
იმას ვგულისხმობდი, რომ ეს იყო მცდელობა პარტიუ-
ლი ხაზით გამოეყვანათ ხალხი აქციაზე, თორემ ხალხი 
ქუჩაში გამოვიდა, როცა ევროკავშირთან დაკავშირე-
ბული პრობლემა იყო და დარწმუნებული ვარ, ხვალაც 
თუ რომელიმე პოლიტიკური ძალა დაიწყებს ისევ 
ხალხის მობილიზებას, არც მაშინ იქნება აჟიოტაჟი. 
ამას ხაზს იმიტომ ვუსვამ, რომ ერთია პოლიტიკოსების 
სურვილი, განწყობა და მეორეა საფრთხე, რომელიც 
საზოგადოებამ იგრძნო. 

ალბათ, დააკვირდით, რომ ეს არ იყო პარტიული აქ-
ცია, ეს იყო საზოგადოებრივი პროტესტი პოლიტიკური 
ნიშნით. სხვათა შორის, საქართველოში პირველად 
მოხდა, როცა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სპექტრი 
გაერთიანდა და ეს იყო ერთობლივი პროტესტი ამ კა-
ნონის წინააღმდეგ, რადგან გაერთიანდა ყველა, ვინც 
კი მეტ-ნაკლებად რამეს წარმოადგენს ამ ქვეყანაში და 
არ არის „ქოცური“ საზოგადოების ნაწილი, თუმცა იქაც 
კი არაა ერთიანობა. ნახეთ, რომ ამ აქციაზე პოლიტიკო-
სებს მაინცდამაინც გულმხურვალედ არ ხვდებოდნენ...

– დიახ, გიორგი ვაშაძე ბოლოს ტრიბუნასთანაც კი 
არ მიუშვეს და სიტყვის თქმის საშუალება არ მისცეს... 

– სწორედ ამას ვგულისხმობ. ხელისუფლებამ ვერ 
გაარჩია პარტიული და საზოგადოებრივი პროტესტი. 
როცა საზოგადოებრივ პროტესტთან გაქვს საქმე, 
ლაპარაკი იმაზე, რომ ვიღაცის მიერ დაკვეთით გაკე-
თებულია, ამ საზოგადოების შეურაცხყოფაა და უფრო 
უარყოფით რეაქციას იწვევს, ვიდრე – დადებითს. ამას 
ცდილობს ხელისუფლება, წარმოაჩინოს, რომ ეს იყო 
ვიღაცის მიერ ინსპირირებული პროცესი, არადა, ასე 
არ იყო. 

რეალურად, საზოგადოებამ იგრძნო, თუ საით მიდი-
ოდა პოლიტიკური პროცესი და ამ პროცესს აღუდგა 
წინ. არა მხოლოდ ერთ კანონს, რომელიც ნიშან-სვეტი 
იყო, არამედ, ზოგადად, ამ პროცესს...

– ხელისუფლებამ კანონპროექტი გაიწვია. ერთია, 
რასაც ღიად ამბობენ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, მა-
რთლა ვერ აანალიზებენ, რომ პროტესტი საყოველთაო 
და არაპარტიულია?

– წესით, უნდა გააანალიზონ. სანამ ამ კანონს მიი-
ღებდნენ, ეს მანამდეც უნდა სცოდნოდათ. არ ვიცი, ვინ 
მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს კანონი ასე სწრაფად 
გაეტანათ, თუმცა კანონის მიღების პროცესიც არა-
სწორი იყო. გამოაცხადეს, რომ ხუთშაბათს მიიღებდნენ 
და რომ ნახეს, აქცია დაიშალა, სასწრაფოდ მიიღეს. 
ეტყობა, რაღაც ხიფათს გრძნობდნენ, მაგრამ ასეთი 
მასშტაბის თუ იქნებოდა, არ ელოდნენ. 

ხატზე შემიძლია, დავიფიცო, გულწრფელად მინდა, 
რომ ხელისუფლებამ იგრძნოს ეს პროტესტი და მსგავსი 
შეცდომები არ დაუშვას, რადგან მეორედ პროტესტი 
იქნება გაცილებით ძლიერი და მასშტაბური, თუ კიდევ 
ანალოგიური შეცდომა დაუშვა ხელისუფლებამ. არ 

კმარა მხოლოდ ის, რომ წაიღეს, გაიწვიეს უკან, ხელი-
სუფლებამ უნდა მოძებნოს გზა, რომ ამ პროტესტს არ 
მოჰყვეს გაგრძელება, რისი განეიტრალებაც მეტ-ნა-
კლებად მოხდა სწორი გადაწყვეტილებით, კანონის 
უკან გაწვევით. ის, რომ ვიღაცები შეეცოდათ, ამას 
ყურადღებას არ ვაქცევ, რადგან ცოტა ხნის წინ არავინ 
შეცოდებიათ, როცა ხალხს რეზინის ტყვიები დაუშინეს. 
მაშინაც იგივე გუნდი იყო ხელისუფლებაში და დღესაც 
იგივე საპარლამენტო გუნდია... 

აღარ მინდა, რომ ასეთი შეცდომა კიდევ დაუშვან და 
უნდა მოიძებნოს გზები, რომ საქმეები, რომლებზეც 
პრემიერი აქცენტს აკეთებს, დასრულდეს საზოგადო-
ებისთვის მისაღებად. 

არავის ვამართლებ, არც „მოლოტოვის კოქტეილე-
ბი“ უნდა ყოფილიყო იქ, მაგრამ არის კიდევ ერთი რამ, 
რისიც ყველაზე მეტად მეშინია – პროვოცირება არ 
მოხდეს სიტუაციის. ერთხელ უკვე გავიარეთ ეს საში-
ნელება და მეორედ ეს არ უნდა დავუშვათ!

– სამოქალაქო დაპირისპირებას გულისხმობთ?
– დიახ. სულ ტყუილია იმაზე საუბარი, რომ თურ-

მე, მშვიდობიანი აქციებით ვერ მიაღწევ ვერაფერს. 
ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ორჯერ 
მივაღწიეთ მშვიდობიანი აქციებით ხელისუფლების 
შეცვლას – 2003 და 2012 წლებში. ასე რომ, ვიღაცებს 
ხელისუფლებაში მოსვლა თუ ეჩქარებათ, ეს სახიფათო 
გზაა! იმის თქმა, რომ ახალგაზრდობა ამას არ მოითმე-
ნს, ახალგაზრდობის პროვოცირებაა ძალადობრივი 
მეთოდებისკენ, რითაც დაინტერესებულია, სწორედ 
ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. სამწუხაროდ, მაშინაც 
საკმაოდ რადიკალურმა ნაწილმა გაიმარჯვა და დღე-
საც თუ ამ რადიკალიზაციით წავედით, ცუდი ვითარება 
შეიქმნება. 

– ბატონო ვახტანგ, რა ხდება ხოლმე ისეთ სიტუაცი-
აში, როცა ხელისუფლების წინააღმდეგ საპროტესტოდ 
გამოსულ ხალხს არც ერთი ალტერნატიული პარტია 
არ მოსწონს?

– მოხდება გარკვეული ძვრები, იგივე, საზოგადო-
ების აღქმებში... ოპოზიცია, რომელიც დღეს მაინც 
ფრაგმენტული და გაუგებარია, იმედი მაქვს, დალაგ-
დება შემოდგომაზე. მთავარია, საზოგადოება არ აჩქა-
რდეს და სასწრაფოდ არ მოინდომოს ხელისუფლების 
გზიდან ჩამოშორება. ოპოზიციონერებისთვის, სწორედ 
იმიტომ, რომ არ აქვთ მხარდაჭერა, შეიძლება მისა-
ღები იყოს „ვარდების რევოლუციისნაირის“ მოწყობა 
და არჩევნებამდე მოსვლა ხელისუფლებაში, ვიდრე – 
არჩევნების გზით. 

პროტესტი უნდა იყოს 12-პუნქტიან გეგმასთან 
დაკავშირებით, რათა ეს პუნქტები შესრულდეს ისე, 
როგორც საჭიროა. უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება, 
რომ ეს 12 პუნქტი მართლა შეასრულოს და არა – მოჩ-
ვენებითად. ეს იქნება უდიდესი გამარჯვება და თუ ასე 
მივალთ არჩევნებამდე, ყველაფერი დალაგდება. 

სახელისუფლებო პარტიას ყოველთვის ჰქონდა 
მხარდაჭერა. ოპოზიციაში წასვლის შემთხვევაშიც 
დარჩება ამომრჩეველი, ენმ-ის მაგალითზეც ჩანს 
ეს, მიუხედავად იმისა, რა კატასტროფაც, ადამიანის 
უფლებების მხრივ, ნაციონალურმა მოძრაობამ გაა-
კეთა. „ქართულ ოცნებასაც“ ეყოლება ელექტორატი 
ძალაუფლების დაკარგვის შემთხვევაში. ამას იმიტომ 
ვამბობ, რომ სხვა რეალობა იქნება და ამომრჩეველიც 
სხვაგვარადაა განწყობილი. 

არჩევნების შედეგ, სურათი ყოველთვის ასეთია – 

„ქართული ოცნებისა“ და ენმ-ის მხარდაჭერა და კიდევ 
ერთი, ამ ორივეს ტოლფარდი ნაწილი, რომელიც წვრილ 
პარტიებზე ნაწილდება. ამ წვრილმა პარტიებმა უნდა 
შეძლონ კონსოლიდირება, ესაა გამოსავალი. 2024 წლის 
არჩევნებში, 5%-იან ბარიერს „ქართული ოცნებაც“ 
გადალახავს და ნაციონალური მოძრაობაც, მაგრამ 
თუ კონსოლიდირებული, წვრილი ოპოზიცია შეძლებს 
მესამე სექტორის გაერთიანებას, დიდი ალბათობით, ის 
შეიძლება გახდეს მმართველი ძალა, რომელიც იქნება 
რეალური კოალიცია და არა ისეთი, როგორსაც აქამდე 
მიჩვეული ვართ. ეს არის რეალური გზა, რომელიც 
ქვეყანას ამ ჩიხიდან გამოიყვანს. სხვა შემთხვევაში, 
ისევე, როგორც სააკაშვილმა ჩაანაცვლა შევარდნაძე 
და „ქართულმა ოცნებამ“ – ნაციონალური მოძრაობა, 
მართვის სისტემა არც ერთს შეუცვლია და დემოკრა-
ტიული ინსტიტუტები არც ერთს შეუქმნია, თუ ისევ 
ძალისმიერად მოხდება ხელისუფლების ჩანაცვლება, 
დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, ისევ იმავე წრეზე წა-
ვალთ და იმავე ჭაობში დავრჩებით. ქვეყნის ჭაობიდან 
ამოყვანის ერთადერთი, მშვიდობიანი გზა უნდა იყოს 
ეს, სადაც არანაირი ლაპარაკი არ უნდა იყოს „მოლო-
ტოვის კოქტეილებზე“ და ა.შ. საქართველოში რეალურ, 
მშვიდობიან პროტესტს მოაქვს შედეგი. 

– ამ თაობას – Generation Z, რომელიც იდგა პარ-
ლამენტთან, ალბათ, რადიკალურად პროდასავლური 
პოლიტიკური ძალა სჭირდება. გესახებათ რომელიმე 
პარტია, რომელიც ამ ნიშას დაიკავებს და გაძლიერდება 
ამ პროცესში?

– რთული პროცესი იქნება. პოლიტიკოსები თუ 
საკუთარ ამბიციებს დაივიწყებენ და რეალურ კონ-
სულტაციებს დაიწყებენ ერთმანეთთანაც და საზოგა-
დოებასთანაც, შეიძლება დაიწყოს მუშაობა და რაღაც 
ნიშნულამდე მივიდეს. 

აქაც არის ერთი მომენტი – ლიდერები, რომლებიც 
მაინცდამაინც დიდი პოპულარობით არ სარგებლობენ 
საზოგადოებაში, უნდა განერიდონ ამ პროცესს, ან 
ერთი ნაბიჯით მაინც უკან დაიხიონ. აი, ეს იქნებოდა 
ყველაზე სწორი გამოსავალი.

სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, თეორიულადაც კი არ 
ჩანს ლიდერი, რომელსაც შეუძლია ოპოზიციური ფლა-
ნგი გააერთიანოს.  ივანიშვილმა შეძლო ოპოზიციური 
ელექტორატის გაერთიანება და ეს რომ ვერ მომხდარი-
ყო, ვითარება იმდენად დაძაბული იყო, რომ შეიძლება, 
სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მივსულიყავით. 

– როგორ ფიქრობთ, ახლაც ახლოსაა მსგავსი ვითა-
რების საშიშროება?

– რადგან ასეთი ფიგურა არც საზოგადოებრივ და 
არც პოლიტიკურ რეალობაშია, სფეროც კი არ მოიძებ-
ნება, საიდანაც ასეთი ფიგურა წამოვა. გამსახურდია 
დისიდენტური წარმომავლობის იყო; შევარდნაძეს 
დიდი პოლიტიკური გამოცდილება ჰქონდა; სააკაშვილი 
მოვიდა დასავლური განათლებით, როგორც მექრთა-
მეობასთან მებრძოლი; ივანიშვილი მოვიდა, როგორც 
დიდი ქველმოქმედი ანუ მათ ქარიზმატული ნაწილი 
ჰქონდათ და დღეს რომელი სფერო შეიძლება იყოს 
ისეთი, რომელსაც აქვს ავტორიტეტიც და ქარიზმაც? – 
გარკვეული დროის წინ, ეს იქნებოდა ეკლესია, მაგრამ 
დღეს იქაც პრობლემებია. ასე რომ, დღეს სფეროც კი 
არ არსებობს, საიდანაც ასეთი ლიდერი გამოჩნდება, 
მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ მღელვარება დაიწყო, 
ლიდერი აუცილებლად გამოჩნდება, ოღონდ სად წაგვი-
ყვანს, კაცმა არ იცის. 

„ესაა რეალური გზა, რომელიც ქვეყანას ამ ჩიხიდან გამოიყვანს“
როგორ აფასებს 
7-8 მარტის 
მოვლენებს 
ვახტანგ ძაბირაძე
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96 მომხრე და არცერთი წინააღმდეგი – 
საქართველოს პარლამენტმა მომდევნო ექვსი 
წლის განმავლობაში, სახალხო დამცველის პოსტზე 
ლევან იოსელიანის კანდიდატურა დაამტკიცა. 
იოსელიანი მისივე თანაგუნდელმა, ალეკო 
ელისაშვილმა დაასახელა. აქტიურ პოლიტიკაში 
ჩართვამდე, ლევან იოსელიანი ადვოკატი გახლდათ 
და ამდენად, ადამიანის უფლებების დაცვა მისთვის 
უცხო ნამდვილად არ არის. სხვათა შორის, არჩევამდე 
განაცხადა კიდეც, რომ ნებისმიერი ადამიანის 
უფლებებს დაიცავს, პოლიტიკური გემოვნების 
მიუხედავად. ეს არცაა გასაკვირი, რადგან თავად 
ოპოზიციონერ ლევან იოსელიანს მხარდაჭერა 
გამოუცხადეს, როგორც მმართველი, ისე – 
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ახლა 
ვნახოთ, ვინ არის, რას წარმოადგენს და რა ქონებას 
ფლობს ლევან იოსელიანი. 

ბიოგრაფია და ოჯახი 

ახალი ომბუდსმენის პოლიტიკური ბიოგრაფია მეათე 
მოწვევის პარლამენტი დეპუტატობით, 2020 წლიდან 
დაიწყო. 2021 წლის 4 თებერვლიდან კი ის საქართვე-
ლოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ანუ 
ვიცე-სპიკერი ხდება. 

მას შემდეგ, რაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის სამართლის ფაკულტეტი დაამთავრა, ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში, კერძოდ, ჩიკაგოში გაემგზავრა. 
სწავლა ჩიკაგოს კენტის სამართლის სკოლაში განა-
გრძო და მაგისტრის ხარისხსაც დაეუფლა. იურიდიული 
კარიერა ერთ-ერთ ბანკში მუშაობით დაიწყო, მოგვი-
ანებით კი იურიდიულ კომპანიაში – „ასლანიშვილი 
და იოსელიანი“ გააგრძელა. 2008-2016 წლებში, უკვე 
საკუთარი კომპანია – „ლევან იოსელიანის იურიდიუ-
ლი ფირმა“ დააფუძნა. 2018 წლიდან, არასამთავრობო 
სექტორშიც მოსინჯა ძალები და ორგანიზაცია – „სა-
მოქალაქო მოძრაობა“ შექმნა. 2020 წლიდან, ალეკო 
ელისაშვილთან ერთად, პოლიტიკაში გადაინაცვლა და 
საარჩევნო ბლოკის – „ალეკო ელისაშვილი – მოქალა-
ქეები“  საშუალებით, პარლამენტში მოხვდა.

ქართულის გარდა, ლევან იოსელიანი ფლობს ინგლი-
სურ და რუსულ ენებს, არის საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის წევრი.

რაც შეეხება ოჯახს, ლევან იოსელიანი მეუღლე თეა 
ნასარიძეც იურისტია. ისინი ბავშვობის მეგობრები არი-
ან, ერთ სკოლაში სწავლობდნენ, სტუდენტობის დროს 
კი დაქორწინდნენ. წყვილს სამი შვილი ჰყავს. უფროსი 
ქალიშვილი, 22 წლის ანა, „თავისუფალი უნივერსიტე-
ტის“ სტუდენტია, მომდევნო კონსტანტინე – 18 წლი-
საა, ხოლო ნაბოლარა ნიკოლოზი – 12 წლის. უფროსი 
ქალიშვილი ანა, მამას პოლიტიკურ საქმიანობაშიც 
აქტიურად ეხმარება და წინასაარჩევნო კამპანიაშიც 
მის გვერდით იდგა. 

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ირკვევა, 
რომ ლევან იოსელიანი სპორტითაა გატაცებული, მა-
გრამ ყველაზე მეტად, ცხენოსნობა მოსწონს. ამას თა-
ვისი ახსნა აქვს – საბურთალოს ქუჩაზე, იპოდრომთან 
ახლოს ცხოვრობდა და მთელი ბავშვობა იქ გაატარა. 15 
წელზე მეტია, რაც ლევან იოსელიანი ცხენოსნობითაა 
დაკავებული. გატაცება იმდენად სერიოზული იყო, რომ 
შეჯიბრებებშიც კი მონაწილეობდა.

ქონებრივი დეკლარაცია

ბოლო დეკლარაცია ლევან იოსელიანმა 2023 წლის 
იანვარში შეავსო, რომელშიც ოჯახის წევრებად მეუღ-
ლე – თეა ნასარიძე და უმცროსი შვილი – ნიკოლოზია 
მითითებული. იქიდან გამომდინარე, რომ 2022 წლის 
დეკლარაციაში უფროში შვილები – ანა და კონსტანტი-
ნეც გვხვდებიან, როგორც ჩანს, უფროსებმა მშობლე-
ბის სახლი დატოვეს და ცალკე გადავიდნენ. 

2023 წლის დეკლარაციის მიხედვით, 2020 წელს, ლე-

ვან იოსელიანის მეუღლეს, თეა ნასარიძეს კიკეთში, 62 
000 ათას აშშ დოლარად 1 398 კვ.მ. ნაკვეთი შეუძენია. 
ლევან იოსელიანის ანგარიშზეა საირმეზე მდებარე 
201.25 კვ.მ. ფართობის ბინა, რომელიც 2007 წელს, 
126 000 აშშ დოლარად იყიდა, მაგრამ მშენებლობის 
დაგვიანებით ჩაბარების გამო, უძრავი ქონება საჯარო 
რეესტრში 2022 წლის ივნისში დაურეგისტრირებია.

იოსელიანის მფლობელობაშია ორი ავტომანქანა – 
Toyota Rav 4, რომელიც 2013 წელს, 20 000 აშშ დოლა-
რად იყიდა და Toyota Corolla, რომელიც 2012 წელს, 9 
000 აშშ დოლარად შეიძინა.

ქონებრივი დეკლრაციის შევსებისას, ლევან იოსე-
ლიანს სახელფასო ანგარიშზე ჰქონდა 9 115.29 ლარი 
და 375.92 აშშ დოლარი; თეა ნასარიძის შემნახველ 
ანგარიშზე მითითებულია 1 130 ლარი, მიმდინარე 
ანგარიშზე – 5 629.83 ლარი და 999.18 ევრო.

ამავე დეკლარაციით ირკვევა, რომ თეა ნასარიძე შპს 
CBD Development-ის იურიდიული დეპარტამენტის 
უფროსია, სადაც ერთი წლის განმავლობაში, ხელფა-
სის სახით, 9 1976.43 ლარი მიიღო. გარდა ამისა, ის BD 
Property-ის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსიცაა, 
სადაც ერთი წლის განმავლობაში, ხელფასის სახით, 17 
088.6 ლარი მიიღო.

ლევან იოსელიანის, როგორც საქართველოს პარ-
ლამენტის წევრისა და ვიცე-სპიკერის თანამდებობრივი 
სარგო, წელიწადში, 61 168.32 ლარია. ამასთან, მოქალა-
ქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ალეკო ელისაშვილი 
მოქალაქეების“ მოწვეული ლექტორი/ტრენერი გახ-
ლდათ, საიდანაც საჯარო ლექციის სანაცვლოდ, გასულ 
წელს, ერთჯერადად, 1 025.51 ლარი ჩაერიცხა. ამავე 
დეკლარაციიდან ვიგებთ, რომ ძმამ ლევან იოსელიანს 
7 100 ლარი აჩუქა.

2022 წლის ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, ლე-
ვან იოსელიანს 700 აშშ დოლარად სკუტერი შეუძენია. 
ექსდეპუტატის საკუთრებაში იყო ცეცხლსასროლი 
იარაღი – HK USP Compact, რომელიც 3 500 ლარი 
ღირდა, თუმცა დეკლარაციაში მითითებულია, რომ ეს 
იარაღი მეგობარს უჩუქებია. 

შარშანდელი დეკლარაციიდან იმასაც ვიგებთ, რომ 
კონსტანტინე იოსელიანის სწავლის გადასახადის 
სახით, წლის განმავლობაში, თეა ნასარიძემ 4 300 აშშ 
დოლარი გადაიხადა; ნიკოლოზ იოსელიანის სწავლის 
გადასახადში – 4 300 აშშ დოლარი. რაც შეეხება ანა 
იოსელიანის სწავლის გადასახადს, დეკლარაციაში 
მითითებულია, რომ ამ მიზნით, ლევან იოსელიანმა 
4 000 ლარი დახარჯა.

ვინ არის და რა ქონებას ფლობს ახალი ომბუდსმენი

ლევან იოსელიანის გზა იურისტობიდან სახალხო დამცველობამდე
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ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი არ 
შეესაბამება საქართველოს კანონს ბუღალტრული 
აღრიცხვის წარმოების შესახებ! ესაა სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის დასკვნა, რომელიც 
მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის უმთავრეს 
უწყებას, ასევე მის კონტროლს დაქვემდებარებულ 
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს – სსიპ 
და არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ 
პირებს – ააიპ ეხება და 2021 წლის 31 დეკემბრის 
ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. ნონსენსია, მაგრამ 
ფაქტია, რომ ეკონომიკის სამინისტროს შემოწმების 
დროს, სახელმწიფო მაკონტროლებლებმა ხარვეზები 
გამოავლინეს მოკლევადიან დავალიანებებში, 
შემოსავლებში, გრანტებში, ტრანსფერებსა და 
სუბსიდიებში. 

ზოგადი ინფორმაცია

სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა იწყება ზოგადი ინ-
ფორმაციით – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრა-
დი განვითარების სამინისტროს მთავარი ამოცანაა, 
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის 
შემუშავება და განხორციელება. სამინისტროს საქ-
მიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ვაჭრობისა და 
ინვესტიციების, წარმოების, მომსახურებისა და ტუ-
რიზმის ხელშეწყობა; სახელმწიფო ქონების მართვა და 
განკარგვა; მშენებლობის პოლიტიკის, ელექტრონული 
კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
განვითარება და ხელშეწყობა; ტრანსპორტისა და 
ლოგისტიკის, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგი-
ის, აკრედიტაციის, კაპიტალის ბაზრისა და ქვეყნის 
ბრენდის განვითარება; წიაღის მდგრადი მართვა; 
ენერგეტიკის დარგის განვითარება და უსაფრთხოება; 
სამინისტროს მართვაში არსებულ საწარმოებში აქცი-
ონერის უფლებამოსილებების განხორციელება და სხვ.

„გარდა ამისა, COVID 19-ის პანდემიიდან გამო-
მდინარე, 2021 წელს, ეკონომიკის სამინისტრომ 
განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები: ტურიზმის 
ადმინისტრაციამ – საქართველოს მოქალაქეებისათვის 
სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განთავსება-
სთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავე-
ბასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში 
შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული 
სხვადასხვა სახის ღონისძიება. 2021 წელს, სავალდებუ-
ლო კარანტინის ფარგლებში, მომსახურება გაეწია 43 
310 მოქალაქეს. კარანტინის ფარგლებში მომსახურება 
მიღებულია 91 კოვიდ-სასტუმროსგან; სამინისტროს 
აპარატის მიერ მოსახლეობის სოციალური დახმარების 
– კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების მიზნით, 
გაწეულია 151 538 402 ლარის ოდენობით ხარჯი; სსიპ 
„აწარმოე საქართველოში“, 2021 წლის ბოლომდე გა-
გრძელდა გარდამავალი პირობები ბიზნესის მხარდაჭე-
რის არსებულ პროგრამაში – საკრედიტო-საგარანტიო 
სქემა; გაგრძელდა სამშენებლო სექტორის ხელშეწყო-
ბის პროგრამა და შემუშავდა ბიზნესის ხელშეწყობი 
დამატებითი მექანიზმები სარესტორნო ინდუსტრიის 
მიმართულებით“, – ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში.

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სამინისტ-
როს მმართველობაში შედის 16 სსიპ და ორი ააიპ.

ხარვეზები მოკლევადიან დავალიანებებში

სახელმწიფო აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ ეკო-
ნომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგე-
ნილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 
ირიცხება მოკლევადიანი – მიმდინარე დებიტორული 
დავალიანებები 43 021 351 ლარის ოდენობით. კერძოდ, 

სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“, ფინანსურ ანგა-
რიშგებაში „მოკლევადიანი – მიმდინარე დებიტორული 
დავალიანებების“ ანგარიშზე, 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით დარიცხული 13 574 630 ლარიდან, 9 
993 574 ლარი წარმოადგენს საფინანსო ინსტიტუტე-
ბის მიმართ არსებულ მოთხოვნებს. აღნიშნული თანხა 
მოიცავს სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ მიერ, 2021 
წლის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხო-
რციელებულ საავანსო გადახდებს.

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამი-
სად, დებიტორული დავალიანების დადასტურებისათ-
ვის აუდიტის ჯგუფმა წერილობით მიმართა საფინა-
ნსო ინსტიტუტებს. მიღებული პასუხების მიხედვით, 
დებიტორები აღიარებენ 6 603 909 ლარით ნაკლებ 
დავალიანებას.

„შესაბამისად, ჩვენ ვერ მივიღეთ რწმუნება სსიპ-ის 
„აწარმოე საქართველოში“ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით „მოკლევადი-
ანი -მიმდინარე დებიტორული დავალიანებების“ ანგა-
რიშზე აღრიცხული 6 603 909 ლარის არსებობასა და 
სისწორეზე“, – დაასკვნეს სახელმწიფო აუდიტორებმა. 

სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ განმარტებით, 
2021 წლის ბოლოს, პანდემიის პერიოდში გართულე-
ბული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, 
საფინანსო ინსტიტუტებმა დროულად ვერ წარადგინეს 
ინფორმაცია ჩამოჭრილი თანხების შესახებ, რის გამოც 
2021 წლის მეორე ნახევარში ჩამოჭრილი თანხები, საა-
გენტოს მიერ აისახა 2022 წლის დასაწყისში.

სახელმწიფო აუდიტორებამ გაარკვიეს, რომ სსიპ 
„ქონების ეროვნულ სააგენტოს“ 2021 წლის 26 იანვარს, 
შპს „საქართველოს ფოსტის“ კაპიტალში შეტანილი 
აქვს შპს „საქართველოს ფოსტის“ ვალდებულება 
„ქონების ეროვნული სააგენტოს მიმართ“ – 8 645 690 
ლარის ოდენობით. „ქონების ეროვნულ სააგენტოს“ 
აღნიშნული მოთხოვნა შპს „საქართველოს ფოსტის“ 
მიმართ ფინანსურ ანგარიშგებაში 2021 წლის 1 იანვრის 
მდგომარეობით აღრიცხული არ ჰქონდა. შესაბამისად, 
„ქონების ეროვნული სააგენტოს“ ფინანსური ანგა-
რიშგების „მოკლევადიანი – მიმდინარე დებიტორული 
დავალიანებების“ მუხლი, 2021 წლის 1 იანვრის მდგო-

მარეობით, შემცირებულია 8 645 690 ლარის ოდენობით. 
სსიპ „მინერალური რესურსების სააგენტოს“ ფი-

ნანსურ ანგარიშგებაში „მოკლევადიანი – მიმდინარე 
დებიტორული დავალიანებების“ ანგარიშზე, 2021 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რიცხული 3 467 
001 ლარიდან, 200 970 ლარის დაფარვის ალბათობა 
დაბალია. აღნიშნული თანხა წარმოადგენს 2017-2020 
წლებში, რეგულირების საფასურის დარიცხვიდან 
წარმოშობილ დებიტორულ დავალიანებას, რომლის 
ამოსაღებად სააგენტოს მიერ ქმედებები არ განხო-
რციელებულა.

„აქედან გამომდინარე, კონსოლიდირებული ფინა-
ნსური ანგარიშგების „მოკლევადიანი – მიმდინარე 
დებიტორული დავალიანებების“ მუხლი, 2021 წლის 
1 იანვრის მდგომარეობით, შემცირებულია 8 645 690 
ლარის ოდენობით. გარდა ამისა, ვერ მოვიპოვეთ 
რწმუნება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშ-
გებაში „მოკლევადიანი – მიმდინარე დებიტორული 
დავალიანებების“ ანგარიშზე აღრიცხული 6 804 879 
ლარის არსებობასა და სისწორეზე“.

დარღვევები შემოსავლებსა და გრანტებში

სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ 2021 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კონსო-
ლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, საერთა-
შორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 
აღიარებულია უარყოფითი ნაშთით – 290 329 ლარის 
ოდენობით. სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსი-
პ-ები სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციიდან იღებენ 
მიზნობრივ გრანტებს. გაფორმებული მიზნობრივი 
გრანტის ხელშეკრულებების პირობები ითვალისწი-
ნებს თანხის ხარჯვას კონკრეტული დანიშნულებით, 
წლის ბოლოსთვის დარჩენილი აუთვისებელი თანხა 
ისევ სახაზინო ანგარიშზე რჩება ნაშთის სახით, ხოლო 
პირობების შეუსრულებლობისა და გრანტის გამცემი 
ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, ჩარიცხული 
თანხები ექვემდებარება უკან დაბრუნებას.

auditi

ბუღალტრული შეცდომები ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროში

სახელმწიფო აუდიტის სკანდალური დასკვნა – ხარვეზები მოკლევადიან 
დავალიანებებში, შემოსავლებში, გრანტებსა და ტრანსფერებში

dasasruli me-8 gverdze
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me-7 gverdidan

auditi

„2021 წელს, სამინისტროს სისტემაში შემავალმა 
სსიპ- ებმა: ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგე-
ნტომ, ტურიზმის ადმინისტრაციამ და საზღვაო აკადე-
მიამ სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციიდან ჩარიცხული 
მიზნობრივი გრანტის თანხების აღრიცხვისთვის გამო-
იყენა საკასო აღრიცხვის მეთოდი. საჯარო სექტორის 
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდა-
რტების – სსბასს 23-ის მოთხოვნების შესაბამისად, 
ტრანსფერით მიღებული/გადაცემული აქტივების 
პირობები ერთეულისგან აქტივის მომავალი ეკონო-
მიკური სარგებლის ან მომსახურების პოტენციალის 
დანიშნულებისამებრ მოხმარებას, ხოლო პირობების 
დარღვევის შემთხვევაში, ტრანსფერის განმახორციე-
ლებელი ერთეულისთვის უკან დაბრუნებას მოითხოვს“. 

აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო აუდიტორებ-
მა დაასკვნეს, რომ მიზნობრივი გრანტების აღრი-
ცხვისთვის საკასო მეთოდის გამოყენება არ შეესაბა-
მება სსბასს 23-ის მოთხოვნებს და სამინისტროს კო-
ნსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაცვლად 
უარყოფითი ნაშთით აღიარებული შემოსავლისა – 290 
329 ლარის ოდენობით, აღიარებული უნდა იყოს საე-
რთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტე-
ბი – 682 621 ლარის ოდენობით. მეტიც, სამინისტროს 
კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული 
უნდა იყოს მიზნობრივი გრანტის გაუხარჯავი ფულის 
ნაშთის შესაბამისი ვალდებულება, რაც 2021 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით, შეადგენს 174 202 ლარს.

„შესაბამისად, 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარე-
ობით წარდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგების მუხლი – „შემოსავლები გრანტებით“ 
შემცირებულია 972 950 ლარით, ხოლო „სხვა მოკლე-
ვადიანი – მიმდინარე ვალდებულებების“ მუხლი – 174 
202 ლარის ოდენობით“.

დარღვევები ტრანსფერებსა და 
სუბსიდიებში

აუდიტის შედეგად ისიც გაირკვა, რომ ეკონომიკისა 
და მდგრაფი განვითარების სამინისტროს კონსო-
ლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 2021 წელს, 
აღრიცხულია 337 812 362 ლარის გრანტების, ტრანსფე-
რებისა და სუბსიდიების ხარჯი, საიდანაც სამინისტროს 
აპარატის მიერ, 2021 წელს, ანაზღაურებულია ყაზბე-
გისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი 
სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებ-
რივი აირის ღირებულება, სულ – 10 091 661 ლარი. 
2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 
მიხედვით, მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულება 
უნაზღაურდებათ ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალი-
ტეტების მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ 
მოსახლეობას (აბონენტებს) 2020 წლის 1 დეკემბრიდან, 
2021 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2021 წლის 15 ოქტომ-
ბრიდან, 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში.

„2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 
მიხედვით, სამინისტრო თანხებს ანაზღაურებს ბუნებ-
რივი აირის გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმო-
დგენილი და მუნიციპალიტეტების გამგეობების მიერ 
სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების 
საფუძველზე. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტე-
ტების მიერ დამოწმებული ანგარიშების გადამოწმების 
ვალდებულება სამინისტროს არ აქვს. მაღალმთიან და-
სახლებებში მუდმივად მცხოვრები პირების რეესტრს 
აწარმოებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ სახელმწი-
ფო სერვისების განვითარების სააგენტო. ფიზიკური 
პირისთვის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 
მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, 
შეჩერების, აღდგენის საკითხზე მუნიციპალიტეტის 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ეგზავნება სააგე-
ნტოს 5 დღის ვადაში“.

აუდიტის მიმდინარეობისას, ანაზღაურებული 
თანხების სისწორის, სისრულისა და წარმოშობის 
დასადასტურებლად, სსიპ „სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოდან“ აუდიტორებმა გამოი-
თხოვეს ინფორმაცია 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯე-
ტის შესახებ კანონის მიხედვით, ყაზბეგისა და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან დასახლებებში 
მუდმივად მცხოვრები პირების შესახებ. მიღებული ინ-
ფორმაციის ანალიზის შედეგად, სახელმწიფო აუდიტო-
რებმა გაარკვიეს, რომ 10 091 661 ლარის ხარჯიდან – 2 
422 567 ლარი ანაზღაურებულია ისეთ აბონენტებზე, 

რომლებსაც „სერვისების განვითა-
რების სააგენტოს“ მიერ მოწოდებულ 
ბაზაში არ აქვთ მუდმივად მცხოვრე-
ბის სტატუსი.

„აღსანიშნავია, რომ მუდმივად 
მცხოვრების სტატუსის არმქონე 
პირებზე თანხები გადაირიცხა 2020 
წელსაც, რაც განხილულია ეკონო-
მიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს 2020 წლის კონსოლი-
დირებული ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტის ანგარიშში. ამასთან, აღნიშ-
ნული საკითხის შესახებ ინფორმაცია, 
შემდგომი რეაგირების მიზნით, 2021  
წლის 15 ნოემბერს გაგზავნილია 
საქართველოს გენერალურ პროკუ-

რატურაში. შესაბამისად, ვერ მივიღეთ რწმუნება 2021 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილი ფი-
ნანსური ანგარიშგების „გრანტების, ტრანსფერებისა 
და სუბსიდიების“ მუხლში აღრიცხული 2 422 567 ლარის 
წარმოშობისა და სიზუსტის შესახებ. გარდა ამისა, ყაზ-
ბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში შესაბამისი 
კონტროლის მექანიზმების არარსებობა წარმოშობს 
თანხების არაეფექტიანი და არაეკონომიური განკარ-
გვის რისკებს“.

სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ ინოვა-
ციების სააგენტოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგა-
რიშგებაში ასახული 13 318 567 ლარის გრანტებისა 
და სუბსიდიის ხარჯი მოიცავს 7 851 631 ლარის ისეთ 
დანახარჯებს, რომელთა აღრიცხვა აღნიშნულ ანგა-
რიშზე შეუსაბამოა ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 
15 იანვრის N17 ბრძანების მოთხოვნებთან. შედეგად, 
ინოვაციების სააგენტოს 2021 წლის „გრანტების, ტრა-
ნსფერებისა და სუბსიდიის“ ხარჯი 7 851 631 ლარით 
გაზრდილად არის წარმოდგენილი. ამასთან, 2021 წლის 
ხარჯებში აღრიცხული 7 851 631 ლარი საჭიროებს მუხ-
ლში – „საქონელი და მომსახურება“ რეკლასიფიკაციას. 

სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსურ ანგა-
რიშგებაში „გრანტების, ტრანსფერებისა და სუბსიდი-
ების“ ხარჯის მუხლში აღრიცხული 134 767 029 ლარის 
ხარჯი შემცირებულია 169 710 ლარით, რაც წარმოა-
დგენს მონიტორინგის შედეგად, წინა საანგარიშგებო 
პერიოდებში, სხვადასხვა კომპანიაზე აღიარებული 
გრანტის ხარჯების უკუგატარებას – შეცდომის გა-
სწორებას. 

„ეს ქმედება არ შეესაბამება სსბასს 3-ის მოთხოვნებ-
თან, რომელთა მიხედვით შეცდომები უნდა გასწორდეს 
რეტროსპექტულად; გარდა ამისა, სსიპ-ის „აწარმოე 
საქართველოში“ დებიტორული დავალიანებების აღ-
რიცხვასთან დაკავშირებული ხარვეზის გამო, ჩვენ ვერ 
მოვიპოვეთ რწმუნება აღნიშნული სსიპ-ის ფინანსურ 
ანგარიშგებაში 2021 წელს „გრანტების, ტრანსფერე-
ბისა და სუბსიდიების“ ხარჯის მუხლში აღრიცხული 
134 767 029 ლარის სისრულისა და სისწორის შესახებ. 
აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ მოვიპოვეთ რწმუნება 
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ 
კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში „გრა-
ნტების, ტრანსფერებისა და სუბსიდიების“ ხარჯის მუ-
ხლის სისრულისა და სისწორის შესახებ“, – დაასკვნეს 
სახელმწიფო აუდიტორებმა.

ბუღალტრული შეცდომები ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროში
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baTo jafariZe ვინ და რატომ დაჭრა პრეზიდენტის დეიდაშვილი
თუ საჯარო მოხელე ან „გაშავებული“ არ ხარ, 
თავისუფლად შეგიძლია, კაზინოში შეხვიდე და 
ითამაშო. მართალია, აზარტული თამაშების 
რეკლამაში მუდმივად გვეუბნებიან, უნდა გაერთოო, 
მაგრამ ვაღიაროთ, გასართობად კაზინოში არავინ 
დადის – ყველას ერთი მიზანი აქვს, მარტივად 
ფულის მოგება, თუმცა... ადრე, კაზინოში მომუშავე 
ერთმა გოგონამ მითხრა, აქაურობის წესი ასეთია, 
ხან წააგებ, ხან მოიგებ, მერე მაგრად გაგიმართლებს 
და საბოლოოდ, ყველაფერს წააგებ. მართლაც, 
აზარტული თამაშებით გამდიდრებული, შესაძლოა, 
მილიონში ერთი იყოს, ან ისიც არა – საბოლოო 
ჯამში, აზარტულ თამაშებს გაკოტრება და ვალები 
მოაქვს. სამუხაროდ, არც სუიციდის შემხვევებია 
იშვიათი და ბევრ ქვეყანაში, სწორედ ამ მიზეზით არის 
აკრძალული აზარტული თამაშები. მაგალითად, ჩვენს 
მეზობელ აზერბაიჯანში, სადაც კაზინოს ვალების 
გამო, პრეზიდენტის დეიდაშვილი დაჭრეს და ზუსტად 
ორ თვეში, კაზინოები ოფიციალურად აკრძალეს.

ისტორიას, რომელსაც ახლა გიამბობთ, თავისი გმირი 
და ანტიგმირი ჰყავს. უფრო სწორად, მომხდარის შესა-
ხებ გვიყვება პირი, რომელიც არა მარტო საქართველოს, 
არამედ, მსოფლიოს ყველა კაზინოში „გაშავებულია“, 
არსად უშვებენ და იმიტომ კი არა, რომ ცუდი მოთამაშეა, 
ან ყველაფერს აგებს. პირიქით, მას კაზინოს გენიოსსაც 
ეძახიან და იშვიათი, მათემატიკური უნარის წყალობით, 
შეუძლია გამოთვალოს პოკერის სვლები, ალბათობის 
თეორიით, ადგილზე ითვლის „რულეტკის“ ციფრებს, 
იმახსოვრებს სლოტებში ფიგურების განლაგებას და 
ხვდება, რის შემდეგ არის შესაძლებელი დიდი მოგების 
ჩამოგდება...

„მაშინ, როცა კაზინოების ქსელი საქართველოში ფეხს 
იდგამდა, მე იმედი მქონდა, რომ მეცნიერი გავხდებოდი 
და მათემატიკის მიმართულებით ახალ თეორემებს შევ-
ქმნიდი. ყველა აღარებდა, რომ განსაკთრებული ნიჭი 
მქონდა და მეც ვიცოდი, რომ ყველაფერი ეს სხვებზე 
უკეთ გამომდიოდა. რუსეთში გამიშვეს პრაქტიკებზე 
და სწორედ იქ მოვხვდი პირველად კაზინოში. გამეცინა, 
როცა შევხედე, როგორ აგებდა ხალხი ფულს, რადგან 
უხეში დათვლებითაც კი, პოკერში სვლებს ვხვდებოდი, 
„რულეტკას“ ვაკვირდებოდი და ხშირად ვიცნობდი, რა 
მოვიდოდა. ამის შესახებ ვუთხარი კიდეც მეგობარს, 
მაგრამ არ დამიჯერა. მერე, ასი დოლარი მომცა, აბა, 
ითამაშეო და მეც მშვიდად დავიწყე თამაში. ორ საათში, 
45 ათასი მქონდა, იმ დროისათვის უზარმაზარი ფული“, 
– გვიყვება „კაზინოს გენიოსი“.

იმის მიუხედავად, რომ მოგებით აღფრთოვანებულმა 
მეგობარმა უთხრა, დარჩი, რა მათემატიკა და მეცნიე-
რება, მილიონერები გავხდებითო, ქართველი სტუდენტი 
მაინც უკან, თბილისში წამოვიდა. იმ თბილისში, რომე-
ლიც იმ დროისთვის ნაცრისფერი იყო და არც მეცნიე-
რებისთვის ეცალა ვინმეს და არც მათემატიკის განვი-
თარებისთვის. ყველაფერი ეს, ჩვენმა გმირმა მწვავედ 
მაშინ იგრძნო, როცა თანაკურსელისა და უახლოესი მე-
გობრის დედა ავად გახდა, ძვირდაღირებული ოპერაცია 
დასჭირდა, ფული კი, უბრალოდ, არ იყო. სწორედ მაშინ 
მოუყვა მეგობარს რუსეთში კაზინოს შესახებ და ისიც 
სიხარულით დათანხმდა. მეტიც, მან რუსეთში მეგობა-
რი გოგონას წაყვანაც გადაწყვიტა, რადგან გოგოსთან 
ერთად, კაზინოში ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდნენ და 
რაც მთავარია, მათემატიკურ გამოთვლებში გოგონაც 
ძალიან ძლიერი იყო. სამეულმა გეზი რუსეთის დედაქა-
ლაქისკენ აიღო.

საქმე იმაზე კარგად მიდიოდა, ვიდრე მეგობრები 
წარმოიდგენდნენ. ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ, ქა-
ლის ოპერაციისთვის საჭირო თანხა თბილისში იყო, 
მეგობრები კი რუსეთში დარჩნენ და გადაწყვიტეს, 
ფული მოეგროვებინათ, შემდეგ საქართველოში საქ-
ველმოქმედო ფონდი დაეარსებინათ და იმ ადამიანებს 
დახმარებოდნენ, რომლებსაც სამედიცინო ჩარევა სჭირ-
დებოდათ, ფული კი, უბრალოდ, არ ჰქონდათ. საუბარი 
იყო, დაახლოებით, ნახევარ მილიონ დოლარზე, რომე-
ლიც მეგობრებს, ასე, ორი-სამი თვის განმავლობაში 
უნდა მოეგროვებინათ. ეჭვი რომ არავის აეღო, ისინი 
პერიოდულად მცირე თანხებს აგებდნენ კიდეც, ხოლო 
როცა მსუყე მოგებას მოხსნიდნენ, კაზინოს მაშინვე ტო-
ვებდნენ. ასე გავიდა თითქმის სამი თვე და... თბილისში 
მხოლოდ ის ბიჭი დაბრუნდა, რომლის დედის ოპერაციის 
ფულისთვისაც წავიდა სამეული მოსკოვში. დანარჩენი 
ორის მშობლებმა შვილების ამბავი მოიკითხეს, ამან 
მხრები აიჩეჩა, არ ვიცი, მგონი, ერთმანეთი შეუყვა-
რდათ, ჩემმა გოგომ მიმატოვა და წარმოდგენა არ მაქვს, 
სად არიანო. მშობლებმა ქართველ სამართალდამცავებს 
მიმართეს, მათ კი რუსეთში მოთხოვნა გაგზავნეს სა-
ქართველოს ორი მოქალაქის გაუჩინარების თაობაზე, 
თუმცა მაშინ არც საქართველოსთვის ეცალა ვინმეს 
და არც ორი ახალგაზრდისთვის, რომლებზეც რუსებმა 
მარტივად თქვეს, „დელო მოლოდოე“, გამოჩნდებიან, 
აბა, სად წავლენო და რაღა თქმა უნდა, დაკარგულები 
არც არავის მოუძებნია.

მშობლები იძლებულნი გახდნენ, როგორც მაშინ 
ხდებოდა, რუსეთში წასულიყვნენ, გარკვეული თანხა 
გადაეხადათ და იქაური ძალოვნები ასეთ შემთხვევაში 
თავის საქმეს გააკეთებდნენ. ორივე ახალგაზრდის მშო-
ბელი რუსეთში მალევე წავიდა და მათ ისიც არ იცოდნენ, 
რომ შვილები კაზინოში თამაშობდნენ, საქართველოში 
დაბრუნებულმა მეგობარმა კი არ თქვა.

„როცა ჩვენმა მშობლებმა გაიგეს, რომ კაზინოში 
დავდიოდით, ეს მათთვის ნამდვილი შოკი იყო. კაზინო, 
უბრალოდ, გაგებული ჰქონდათ და ეგონათ, რომ იქ 
მხოლოდ კრიმინალები იკრიბებოდნენ. პრინციპში, მაშინ 
თითქმის ასეც გახლდათ, მაგრამ იქ ე.წ. ელიტის წარმო-
მადგენლებიც ხშირად იკრიბებოდნენ, მომღერლები, 
მსახიობები. მოკლედ რომ ვთქვა, დაიწყეს ჩვენი ძებნა 
და გვიპოვეს კიდეც“, – გვიყვება ჩვენი გმირი.

რუსმა სამართალდამცავებმა, აგენტურული ქსელის 
მეშვეობით გაიგეს, რომ ერთ-ერთი კაზინოს მეპატრონე-
ებს ორი ქართველი სარდაფში ჰყავდათ გამოკეტილი და 
მათგან ფულს ითხოვდნენ. მძევლების გათავისუფლების 
სპეცოპერაცია მხოლოდ მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც 
მშობლებმა 5 ათასი დოლარი გადაიხადეს, დაკავებუ-
ლები გაათავისუფლეს და... საქმე არ აღუძრავთ, რადგან 
კაზინოს მეპატრონეებმაც არანაკლები გადაიხადეს. 
ახლა, მთავარი იყო, ქართველებს მოსკოვი უსაფრთხოდ 

დაეტოვებინათ, რაც მარტივი არ აღმოჩნდა და წვალების 
შემდეგ, ისინი სატვირთოთი ვლადიკავკაზში ჩაიყვანეს, 
იქიდან – საქართველოში. რა მოხდა რეალურად, მხოლოდ 
საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გახდა ცნობილი.

მეგობარმა, რომლის დედის გადასარჩენადაც სამეუ-
ლი მოსკოვში წავიდა, უბრალოდ ცდუნებას ვერ გაუძლო. 
მან ნახა თითქმის ნახევარ მილიონამდე დოლარი და 
მიხვდა, რომ საქველმოქმედო ფონდი საჭირო არ იყო. 
მას მარტივად შეეძლო თანხა მთლიანად თავისთვის 
დაეტოვებინა, საამისოდ კი, როგორმე საუკეთესო 
მეგობარი და საცოლე უნდა მოეშორებინა თავიდან. 
ამიტომ, მარტივი ხერხი იხმარა – კაზინოში დარეკა და 
განაცხადა, რომ ორი მათემატიკოსი მათ ყვლეფდა და 
ნახევარ მილიონ დოლარზე მეტი ჰქონდა მოგებული, რა-
ღაც გამოთვლებით. მან კაზინოს მესვეურებს ზუსტად 
აღუწერა მეგობრები და როცა ისინი გამოჩდნენ, მა-
შინვე სარდაფში უკრეს თავი. ეს კი მათი ბედით აღარც 
დაინტერესდა, იმავე დღეს თბილისში წამოვიდა და თან 
ფულიც ჩამოიტანა.

მოგებული თანხის ამოღება მეგობრისგან მარტივი არ 
ყოფილა. სამართალდამცავები ვერაფერს გააწყობდნენ 
იმიტომ, რომ ძნელი იქნებოდა, დანაშაულის ნიშნების 
პოვნა და დამტკიცება. ამიტომ, საქმეში, „კეთილისმ-
სურველთა“ რჩევით, „კანონიერი ქურდები“ ჩაერივ-
ნენ. იცით, იმ დროს ნახევარი მილიონი დოლარი რას 
ნიშნავდა? 5 ათასის გამო, რაც ამ თანხის ზუსტად 1% 
გახლავთ, ადამიანები ერთმანეთს ხოცავდნენ. ამიტომ, 
კრიმინალურ სამყაროს არაფრის გარჩევა-გარკვევა არ 
დაუწყია, ვისაც ფული ჰქონდა, უბრალოდ, მოიტაცეს და 
როცა მეორე თითს აჭრიდნენ, მან თანხის ადგილსამყო-
ფელი დაასახელა. თანხა თითქმის სრულად „კანონიერმა 
ქურდებმა“ წაიღეს, „დაზარალებულებს“ 7 ათასი დო-
ლარი მიუგდეს (რატომ მაინდამაინც 7 ათასი, ვერავინ 
ახსნა) და ამით ყველაფერი დასრულდა, თუმცა...

„მაშინ ევროპაში გასვლა ურთულესი იყო. ვცდილობ-
დი, სადმე გამეღწია, რათა ევროპულ კაზინოებში მეთა-
მაშა და ორი წლის შემდეგ, მოვახერხე კიდეც, მაგრამ 
ევროპა ჩვენზე ძალიან წინ იყო. იქ თითოეულ მოთამაშეს 
კამერით აკვირდებოდნენ, შემდეგ კი აანალიზებდნენ, 
კეთილსინდისიერად იგებდა თუ არა. ამიტომ, ერთი-მე-
ორის მიყოლებით, ყველა კაზინოში შესვლა ამეკრძალა. 
არავინ მიტაცებდა და მცემდა, მაგრამ მიხსნიდნენ, რომ 
მათთვის სასურველი სტუმარი არ ვიყავი. ასე „გამაშავეს“ 
ყველა კაზინოში და აღარც კარგი მათემატიკოსი გამო-
ვიდა ჩემგან – არ ეცალა მაშინ არავის მათემატიკისთვის 
საქართველოში და მგონია, რომ არც ახლა სცალია ვინ-
მეს“, – დაასრულა მოყოლა ჩვენმა მეგობარმა და ისიც 
თქვა, ადრე, სათამაშო სლოტების განლაგება რაღაც 
ლოგიკას ექვემდებარებოდა, ახლა კი, ისეთი რთული 
კომპიუტერული პროგრამითაა შექმნილი, გამორიცხუ-
ლია, რამე გათვლა და დათვლა გააკეთოო.

გაიცანით ქართველი, 
რომელსაც 
მსოფლიოს ყველა 
კაზინოში შესვლა 
აკრძალული აქვს
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ვინ არიან ცოლ-ქმარი, რომლებიც 
თბილისში ბავშვებს იპარავენბავშვობაში ხშირად გვაშინებდნენ ხოლმე, ბოშები 

ბავშვებს იტაცებენ, მერე ერთი-ორი წელი მალავენ 
და როცა ძებნა შეწყდება, სამათხოვროდ სვამენო. 
ლეგენდად დადიოდა, ამა და ამ რაიონში ბავშვი 
დაიკარგა, მერე თბილისში იპოვეს, მათხოვრობდა, 
დედამ იცნო შემთხვევითო. სიმართლე გითხრათ, მაშინ 
ყველაფერი ეს სიმართსლე გვეგონა, ახლა კი ვხვდებით, 
რომ მშობლები ამით ცდილობდნენ, რაღაცნაირად 
მეტად დაცულები ვყოფილიყავით, უცხოებს არ 
გამოვლაპარაკებოდით, არსად გავყოლოდით, ეზოდან 
ფეხი არ გაგვედგა. ზოგადად, ყოფილ საბჭოთა 
კავშირში ბავშვების გაუჩინარება იშვიათი არ იყო, 
თუმცა შემთხვევების აბსოლუტური უმრავლესობა 
რუსეთზე მოდიოდა, მერე იყო ბელარუსი, უკრაინა... 
საქართველოში კი დაკარგულ ბავშვს მთელი ქვეყანა 
ეძებდა და ზოგადად, აქდან ბავშვის გაყვანაც არ 
იყო მარტივი საქმე. სამწუხაროდ, როგორც სხვაგან, 
ისე ჩვენთანაც იყო უპატრონო ბავშვთა სახლები, 
მშობლები უარს ამბობდნენ პატარაზე, მით უმეტეს 
მაშინ, თუ ქალი გათხოვილი არ იყო და ისე აჩენდა 
შვილს – ეს უდიდეს სირცხვილად ითვლებოდა. არადა, 
დაიმახსოვრეთ, არ აქვს მნიშვნელობა, გათხოვილი 
ხართ თუ არა, გიყვართ ორსულობის პროცესში თქვენი 
მომავალი შვილის მამა თუ არა, ბავშვი არის ყველასა 
და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი, რაც კი შეიძლება ამ 
სამყაროში იხილოთ და შეიგრძნოთ!

70-იანი წლების მიწურულს, ქართული უშიშროება 
ფეხზე ნახევარ საათში დადგა. მართალია, განცხადებით 
ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი მილიციაში მივიდა, მაგრამ 
განცხადების ხასიათიდან გამომდინარე, საქმის კურ-
სში უშიშროების კომიტეტი და პირადად მისი შეფი, იმ 
დროისთვის უკვე ლეგენდად ქცეული ალექსი ინაური 
ჩააყენეს. ინაურმა საქმე პირად კონტროლზე აიყვანა და 
თანამშრომლებს გამოსაძიებლად 48 საათი მისცა. მაინც, 
რა მოხდა ისეთი, რომ უშიშროების კომიტეტის ხელმძღვა-
ნელი ასე აჩქარდა?!

„მეუღლესა და ექვსი თვის შვილთან ერთად ვსეირნობ-
დით. სკვერში ჩამოვსხედით, საბავშვო ეტლი იქვე იდგა. 
საუბრით ცოტა გავერთეთ, მერე მოვიხედეთ და ეტლი 
ჩვენგან სამიოდე მეტრით იყო გაგორებული. შიგნით 
რომ ჩავიხედეთ, ბავშვი აღარ დაგვხვდა. სამაგიეროდ, 
დაგვხვდა წერილი, რომელშიც ეწერა, რომ თუ საღამომდე 
1500 მანეთს მითითებულ ადგილზე მივიტანდით, ბავშვი 
უვნებლად დაგვიბრუნდებოდა. ასეთი თანხა არ გვქონდა, 
მაგრამ თანამშრომლებში, მეგობრებსა და ნათესავებში 
ვიშოვეთ და მითითებულ ადგილზე დავტოვეთ. იმავე 
ადგილზე ერთ საათში დავბრუნდით და დაგვხვდა ჩანთა, 
რომელშიც ჩვილი იყო, თუმცა გვინდა სრული პასუხის-
მგებლობით განვაცხადოთ, რომ ეს ჩვენი შვილი არაა. ჩვენ 
გოგონა მოგვპარეს, იქ კი ბიჭი დაგვიტოვეს“, – ნათქვამი 
იყო წყვილის განცხადებაში.

სამართალდამცავები მაშინვე მიხვდნენ, რომ გამტა-
ცებლებს ბავშვი აერიათ ანუ გატაცებული იყო კიდევ 
ერთი ჩვილი, რომლის მშობლებიც ასევე არ მივიდნენ 
მილიციაში და სავარაუდოდ, მხოლოდ მას შემდეგ მიაკი-
თხავდნენ, როდესაც შეცდომა აღმოჩნდებოდა. გამტაცებ-
ლების გეგმაც მარტივი და გასაგები გახლდათ – ისინი, 
პრაქტიკულად, მინიმალურ თანხას ითხოვდნენ, ისეთს, 
რომლის მოგროვებაც ორი-სამი საათის განმავლობაში 
რთული არ იქნებოდა, მაგრამ ცხადი შეიქმნა, რომ მათი 
გეგმები აირია. ახლა, მთავარი იყო, მეორე ოჯახი მანამ 
ეპოვათ, სანამ ის აღმოაჩენდა, რომ სხვა ბავშვი დაუბ-
რუნეს, მაგრამ როგორც უშიშროების კომიტეტის, ისე შს 
სამინისტროს თანამშრომელთა აჩქარება ამაო გამოდგა 
– მომხდარიდან სამი საათიც არ იყო გასული, როცა განყო-
ფილებაში კიდევ ერთი ახალგაზრდა წყვილი მივარდა და 
ბავშვიც მიიყვანა. სქემა იგივე იყო, ჩვილი გაიტაცეს, წე-
რილი დატოვეს, მერე აღმოჩნდა, რომ ბიჭის ნაცვლად, გო-
გონა დატოვეს. ბედნიერმა ოჯახებმა ჩვილები გაცვალეს, 
ირგვლივ ყველა გახარებული იყო, მაგრამ ეს ძალოვნებს 
მოდუნების უფლებას არ აძლევდა. გამტაცებლები არ გა-
ჩერდებოდნენ, რადგან მათ, პრაქტიკულად, ერთ დღეში, 

სამი ათასი მანეთი ძალიან იოლად იშოვეს და როცა ფულს 
იოლად შოულობ, გაჩერება თითქმის წარმოუდგენელია.

მომდევნო ორი დღის განმავლობაში, არაფერი მომხდა-
რა, შემდეგ კი მილიციაში ქალი მივიდა და განაცხადა, რომ 
ჩვილი... ბავშვთა პოლიკლინიკაში მოპარეს.

„რიგში ვიჯექი, ბავშვი ეტლით მყავდა. საპირფარეშოში 
გასვლა მომინდა. იქვე ორი დედა იდგა, ისინიც ჩვილებით. 
ვთხოვე, ეტლს მიმიხედეთ-მეთქი და როცა დავბრუნდი, 
არც ეტლი დამხვდა, არც ბავშვი. როგორც გავარკვიე, 
მე რომ გავედი, ვიღაც ახალგაზრდა კაცი შემოვიდა, 
ჩემს ბავშვს დახედა და უხეშად იკითხა, ჩემი ცოლი სად 
წაეთრაო, როცა უთხრეს, საპირფარეშოშიო, ეტლიანად 
გავიდა გარეთ და ქალებს დაუბარა, რომ მოვა, უთხარით, 
რომ მანქანაში ველოდებიო. გარეთ გავვარდი, ეტლი 
და წერილი დამხვდა, სადაც 1500 მანეთს მთხოვდნენ. 
ქმართან განქორწინების პროცესი მაქვს დაწყებული, 
დავურეკე. მოიტანა ფული, ცოტა მე დავუმატე, თანხა კი 
დავტოვეთ, მაგრამ ჩვილი არ დაგვიბრუნეს. ჩემი ქმარი 
იმ ქალებს ანახეს, ბავშვი მას არ წაუყვანია“, – არეულად 
ლაპარაკობდა ქალბატონი.

სამართალდამცავებს ქალის ქმარზე ეჭვი არ მიუტა-
ნიათ, რადგან ხელწერა იცნეს და ყველაფერი ერთი-ერთში 
ემთხვეოდა. გამოდიოდა, რომ გამტაცებლები ბავშვებს 
იპარავდნენ ყველგან, სადაც კი ამის შანსი მიეცემოდათ 
და ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ არცერთ დაზარალებულს 
დატოვებული წერილი არ აღმოაჩნდა, რადგან წერილის 
ბოლოს მითითებული იყო, წაკითხვისთანავე დაწვით, 
იცოდეთ, გიყურებთ და ბავშვს ვეღარ ნახავთ, თუ წერილს 
შეინახავთო. ამიტომ, კალიგრაფიის, ან რამე დამატები-
თი მტკიცებულების მოპოვების შესაძლებლობა არ იყო. 
მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხომ არ გამოაცხადებდნენ, 
ბავშვებს გაუფრთხილდითო? ეს პანიკასაც გამოიწვევდა 
და დამნაშავეებსაც დააფრთხობდა. სავარაუდოდ, მათ 
არ იცოდნენ, რომ უშიშროება და შსს ეძებდა, რადგან 
ისევ თამამად მოქმედებდნენ. ყოველი შემთხვევისთვის, 
ბავშვთა პოლიკლინიკებისა და სამშობიარო სახლების 
ხელმძღვანელები გააფრთხილეს და უთხრეს, რომ რამდე-
ნიმე თანამშრომლისთვის მაინც საიდუმლოდ ეთქვათ, 
სიფრთხილე გამოეჩინათ.

რამდენიმე დღე არც განყოფილებაში მისულა ვინმე 
და არც მომხდარი დანაშაულის შესახებ გაუგია ვინმეს 
რამე. სამართალდამცავები ბოლო განმცხადებლის შვილს 
ეძებდნენ, თუმცა ამაოდ – ქალი ყოველდღე მიდიოდა 
მილიციაში, ეზოში იდგა დილიდან საღამომდე და ყველა 
გამვლელს ეკთხებოდა, რამე ახალი ხომ არ არისო. სამწუ-
ხაროდ, ახალი არაფერი იყო. კიდევ რამდენიმე დღე და, 
განყოფილებაში ახალგაზრდა ქალი მივიდა, რომელმაც 
„ყველაზე უფროსი“ იკითხა. ის რაიონული სამმართველოს 
უფროსის მოადგილესთან შეიყვანეს.

„მე პედიატრი ვარ. რამდენიმე დღის წინ, ჩვენმა ხე-
ლმძღვანელმა გვითხრა, რომ ბავშვები იკარგებიან და 
ყურადღებით ვიყოთ. ჩემი ერთ-ერთი პატარა პაციენტი 
მაღალი სიცხით სახლშია და ამიტომ, პოლიკლინიკაში არ 

მოვაყვანინე, მე მივაკითხე სახლში. როცა გამოვდიოდი, 
მეზობელი კარიდან ბავშვის განწირული ტირილი შემო-
მესმა. მერწმუნეთ, ტირილზე ვხვდები, ბავშვს რაღაც რომ 
უჭირს და ამიტომ, კარზე ბრახუნი ავტეხე. ახალგაზრდა 
ქალმა გამიღო, არც მითქვამს რამე, ისე შევვარდი და 
მართალიც აღმოვჩნდი – ბავშვს მუცლის სერიოზული 
შებერილობა ჰქონდა, მუცელზე დავაწვინე, პრესის მცი-
რე მასაჟი ჩავუტარე, ბავშვი ჩასვრილი იყო და იმ ქალს 
წარმოდგენა არ ჰქონდა, რა უნდა ექნა. დარწმუნებული 
ვარ, დედამისი არ იყო. იქიდან პირდაპირ თქვენთან წა-
მოვედი“, – განაცხადა ქალმა.

მითითებულ მისამართზე მაშინვე სამართალდამცავები 
გავიდნენ, მანამდე კი ისიც გაარკვიეს უბნის რწმუნებუ-
ლთან, რომ ბინა მოხუც ცოლ-ქმარს ეკუთვნოდა, რომ-
ლებიც პერიოდულად აქირავებდნენ. ბინის კარი არავინ 
გააღო და სწორედ მაშინ, როცა გატეხვა დააპირეს, უბნის 
რწმუნებულმა მეპატრონე მოიყვანა, რომელმაც კარი გასა-
ღებით გახსნა. ოთახში ბავშვის დასვრილი საფენები ეყარა 
და ისე ჩანდა, რომ იქაურობა მალე დატოვეს – კარადების 
კარი ღია იყო, უჯრები – გამოწეული. ჩანდა, ვიღაცამ იქა-
ურობა სასწრაფო წესით დატოვა. სახლის პატრონმა ალა-
ლად თქვა, ბინა სამი თვის წინ გავაქირავე, ახალგაზრდა 
ცოლ-ქმარმა იქირავა, მაგრამ ბავშვი არ ჰყავდათ და არც 
ქალს ეტყობოდა, რომ შვილს ელოდებოდაო. მეზობლების 
გამოკითხვის შედეგად ისიც გაირკვა, რომ წყვილს მსუბუქი 
ავტომობილი ჰყავდა და ერთ-ერთმა მანქანის ნომერიც 
გაიხსენა. ფეხზე საგზაო პოლიცია დადგა და „გაიშნიკებმა“ 
აღნიშნული ავტომობილი დიღომში დააკავეს. ცოლ-ქმარი 
ქალაქიდან გასვლას აპირებდა, თუმცა მანქანაში... ბავშვი 
არ იმყოფებოდა. ორივე დასაკითხად უშიშროების კომი-
ტეტში წააიყვანეს, რადგან საქმე ჩვილების სიცოცხლეს 
ეხებოდა – იმ ბავშვის ბედი იყო გასარკვევი, რომელიც 
ექიმმა ნახა და კიდევ იმის, რომელიც მშობლებს ფულის 
გადახდის შემდეგ არ დაუბრუნეს.

ბავშვი, რომელიც პედიატრმა ნახა, მალე იპოვეს – 
წყვილმა ავტობუსის გაჩერებაზე დატოვა და მგზავრებმა 
ნახეს, რის შემდეგაც სამართალდამცავებს მიმართეს, აი 
მეორე ბავშვი...

„ჩვენ ფულის შოვნის იოლი გზა ვიპოვეთ. ყველა ბავშვი 
დავაბრუნეთ, ისიც, რომელზეც გვეკითხებით და ერთა-
დერთი ბავშვი, რომელიც ვერ დავაბრუნეთ, ავტობუსის 
გაჩერებაზე დავტოვეთ. წარმოდგენა არ გვაქვს, სად 
წაიყვანა მამამ ის ჩვილი, რადგან დავინახეთ, როგორ 
წაიყვანა“, – განაცხადეს დაკავებულებმა.

მოგვიანებით გაირკვა, რომ დაშორებისთვის გამზა-
დებულ ქმარს, ყოვილი ცოლისთვის შვილის დატოვება 
არ სურდა და გადასარევი მომენტიც ჩაუვარდა. მან 
ბავშვი საცოლესთან წაიყვანა, „თითქმის ყოფილ ცოლს“ 
კი უთხრა, რომ შვილი არ დაუბრუნეს. საბოლოოდ, ყვე-
ლაფერი გაირკვა, ბავშვების გამტაცებლებს კი ცხრა და 
ექვსი წელი ერგოთ.

საბჭოთა სამართალი ქალების მიმართ ყოველთვის 
ლმობიერი იყო.

გასაიდუმლოებული კრიმინალური საქმის დეტალები
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სად არის დღეს შესაძლებელი ხარისხიანი ხორცპროდუქტების შეძენა? – ასეთი ადგილები საქართველოში 
ერთი ხელის თითზე შეიძლება ჩამოვთვალოთ და სამწუხაროდ, ახალი და კარგი ხორცის შოვნა სოფლებშიც 
იშვიათად შეიძლება. ქიმიური დანამატებით არა მარტო მსხვილფეხა პირუტყვს კვებავენ და ზრდიან, არამედ, 
წვრილფეხასაც და ფრინველსაც. თავად განსაჯეთ, გამოჩეკიდან 21 დღის შემდეგ, ქათმად ქცეული წიწილა 
1.5 კილოგრამს იწონის ანუ იმდენივეს, რასაც სოფელში, ნატურალურ პირობებში გაზრდილი წიწილა შვიდ-
რვა თვეში თუ მიაღწევს. პრემიქსით ზრდიან ძროხებს, ღორებს, ცხვრებს, თხებს, ქათმებს, ინდაურებს... 
ყველაფერს, რისი ყიდვაც გვიწევს და პრემიქსი, რომელიც ყველაზე გავრცელებულია, ჩვენს სხეულში ილექება. 
მოსახლეობის ფართო მასებს წარმოდგენა არ აქვს, რომ ევროკავშირის კაანონმდებლობით განსაზღვრულია 
იმ ნივთიერებათა ზუსტი ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებაც ცხოველების კვებაში აკრძალულია, ან 
დაშვებულია გარკვეული დოზით. 2022 წლის 3 ოქტომბერს, გამოქვეყნდა კანონი „ცხოველთა კვებაში 
გამოსაყენებელი ცხოველის საკვები დანამატების წესის დამტკიცების შესახებ“, თუმცა აღნიშნული კანონი 
ძალაში 2025 წლის 1 იანვრიდან შედის, რაც რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან ცუდია. ის, თუ როგორ მოქმედებს 
საკვები დანამატები ცხოველებზე, ხბოების მაგალითზე გეტყვით. ხბოს, რომელსაც დასაკლავად ზრდიან, ერთი 
თვიდან აჭმევენ დანამატებს, ექვსი-შვიდი თვის ასაკში კი კლავენ და გასაყიდად გააქვთ, რადგან... ცხოველის 
ფაშვი საკვები დანამატების მოქმედებას ვერ უძლებს, ცვდება და ქაღალდივით თხელი ხდება. ექვსი-შვიდი 
თვის ასაკში რომ არ დაიკლას, უბრალოდ, ფაშვი გაუსკდება და მოკვდება, რაც მეხორცეს აზარალებს.

კასპში გლეხი დააყაჩაღეს

ვინ მისცა „ნაკოლი“ მძარცველებს

ზოგადად, ხორცის ბიზნესს ფული ყოველთვის მოჰ-
ქონდა. მაშინაც კი, როცა ხორცი მხოლოდ სახელმწიფო 
მაღაზიებში იყიდებოდა, გაყინული, ერთი შეხედვით, 
უვარგის ხორცსაც ყიდდნენ. თუმცა, მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, როცა სხვა არ იყო, გაყინულ ხორცსაც 
ყიდულობდა ხალხი, უფრო მოხერხებულები კი ბაზრო-
ბებზე გადიოდნენ და იქ ყიდულობდნენ იმ პროდუქტს, 
რაც წესით, მაღაზიის დახლებზე უნდა მოხვედრილიყო, 
მაგრამ ხორცკომბინატის ხელმძღვანელი ახერხებდა, 
ბაზარში შეეტანა და ამით ორმაგი და სამმაგი მოგება 
მიეღო. იგივე ხდებოდა ჯარისკაცების სასადილოებში, 
ზოგადად, ქარხნების სასადილოებში, თუმცა როგორც 
გვიმტკიცებენ, გამორიცხული იყო, ცუდი ხორცი სა-
ბავშვო ბაღებსა და პიონერთა ბანაკებში შეეტანათ, 
რადგან თუ ბავშვს რამე დაემართებოდა, აუცილებლად 
ყველა რგოლს მიჰყვებოდნენ. ხორცს სოფლად მცხო-
ვრები ადამიანებიც აბარებდნენ. თანასოფლელებისგან 
ყიდულობდნენ და „ლევად“ აბარებდნენ ბაზარში. სო-
ფლის ხორცს სხვა ფასი ჰქონდა და ყველა ხეირობდა.

ჰოდა, სწორედ ასე დაიწყო სოფლიდან დეზერტირე-
ბის ბაზარში ხორცის ტარება ერთმა კასპელმა გლეხ-
მა, თავიდან ერთი მოზვერი მიჰქონდა, მერე მეორე 
მიამატა, მერე – მესამე და უკვე მსუბუქ მანქანაში 
აღარ ეტეოდა, „ბუტკა-მოსკვიჩი“ შეიძინა, გადააკეთა, 
გააფართოვა და ყოველდღიურად, ტონაზე მეტ ხორცს 
აბარებდა, ამბობდნენ, კილოგრამში 30 კაპიკი რჩება, 
დღეში 300-მანეთიანიაო. იცით, მაშინ 300 მანეთი 
რამდენი იყო? – ამდენი ხელფასი თვეში ინჟინერსაც კი 
არ ჰქონდა. სოფელში აბსოლუტურად ყველამ იცოდა, 
რომ მეხორცე ძალიან შეძლებული იყო.

„ზოგადად, რეგიონებში მომხდარ დანაშაულებში არ 
ვერეოდით, თუ საქმე ორგანიზებულ დანაშაულთან არ 
გვქონდა. ამიტომ, გამიკვირდა, როცა მითხრეს, კასპში 
უნდა წახვიდე, ვიღაც გლეხი გაქურდესო. კასპის სოფე-
ლი, გლეხი და ქურდობა არაფრით ჯდებოდა ორგანი-
ზებულ დანაშაულში, მაგრამ სხვა რა გზა იყო, ბძანება 
მივიღე და წავედი“, – გვიყვება მორიგ ისტორიას პო-
ლიციის გადამდგარი პოლკოვნიკი, ბატონი თენგიზი.

ადგილზე ჩასულ გამომძიებელს ხანშიშესული მა-
მაკაცი, მისი ცოლი, შვილი, რძალი და შვილიშვილები 
დახვდნეენ. ბავშვების გარდა, ყველას ეტყობოდა ძალა-
დობის კვალი და განსაკუთრებით უფროს დიასახლისს, 
რომელსაც ყურის ბიბილოც ჰქონდა მოჭრილი და 
მთელი სხეული დასერილი.

„გამთენიისას, დაახლოებით, 04.00 საათზე გავედი 
სოფლიდან. გზა ტყეზე გადის და დავინახე, რომ გზაზე, 
ერთი ბოლოდან მეორეზე, თოკი იყო გაბმული, თოკზე 
კი ბოთლები ეკიდა. ვიფიქრე, ბავშვებმა ითამაშეს-მეთ-
ქი. მანქანა არც კი ჩავაქრე, გადმოვედი, თოკი შევხსენი, 
ავახვიე და ერთ მხარეს დავდე, მანქანისკენ რომ გამო-
ვბრუნდი, ჩემსკენ მოშვერილი სამი ლულა დავინახე. 
მანქანასთან სამი ნიღბიანი მელოდა, ერთი კი საჭესთან 
იჯდა. ხელები გამიკოჭეს და მანქანაში ჩამტენეს. თავი-
დან ვერაფერს მივხვდი, მაგრამ როცა მანქანა გაჩერდა, 
გადმოვედი და ყველაფერს მივხვდი – ჩემი სახლის 
ეზოში ვიყავით. ყველას ეძინა, ბავშვების გარდა, ყველა 
გააღვიძეს და წამება დაიწყეს. გვთხოვდნენ, გვეჩვე-
ნებინა სამალავი, სადაც ფულს ვინახავდით. არადა, 
სამალავი არ მქონდა, ფული კარადაში იდო, 11 ათასი 
მანეთი და არ სჯეროდათ, რომ მეტი არ გვქონდა. ამას 
გარდა, წაიღეს ოქროს სამკაულები, ჩვენ იმდენივე 
გვქონდა, რამდენიც, პრაქტიკულად, ყველა ოჯახს – 
საყურე, ყელსაბამი, ნიშნობის ბეჭედი... შემდეგ ჩემი 
მანქანით წავიდნენ და სად წავიდნენ, წარმოდგენა არ 
მაქვს. როგორც კი მარტო დავრჩით, იმის მიუხედავად, 
რომ მკაცრად გაგვაფრთხილეს, მეზობელთან გავედი, 
გავაღვიძე და მილიციის განყოფილებაში წამიყვანა“, – 
განაცხადა დაზარალებულმა.

იმის გათვალისწინებით, როგორი იუველირის სი-
ზუსტით იყო ჩატარებული ძარცვა, სამინისტროში 
გადაწყვიტეს, რომ საქმე ორგანიზებულ ბანდასთან 
ჰქონდათ და ამიტომ, თბილისი ჩაერია. არადა, იმ 

პერიოდში, საქართველოში ორგანიზებულ დანაშაუ-
ლთან ბრძოლის მიმართულებით, ყველაფერი რიგზე 
იყო, თან მთელი საქართველოს მასშტაბით და ორგა-
ნიზებული დამნაშავეთა ბანდა არ უნდა ყოფილიყო. 
ამიტომ, მაძებრები საქმეს მთელი სერიოზულობით 
მიუდგნენ და, პირველ რიგში, იმის გარკვევა დაიწყეს, 
ცხოვრობდა თუ არა ვინმე სოფელში, ვისზეც ეჭვის 
მიტანა შეიძლებოდა. ასეთი ორი პირი აღმოჩნდა, 
ორივე ადრე ნასამართლევი, მაგრამ იმ დროისთვის 
ორივეს ალიბი ჰქონდა, თუმცა ხომ შეიძლებოდა, მათ 
ამფსონებისთვის ეთქვათ, როგორ შეიძლებოდა გლეხის 
გაძარცვა. ამიტომ, ორივე დაკითხვაზე დაიბარეს, 
მაგრამ...

„დაკითხვიდან 5 წუთში ვიცოდი, რომ ისინი და-
მნაშავეები არ იყვნენ. ორივე ზედმეტად ბრიყვი იყო 
იმისთვის, რომ ამხელა საქმისთვის თავი მოებათ. 
მე სხვა ვინმე მჭირდებოდა, ბევრად გამოცდილი და 
ჭკვიანი, მაგრამ სად უნდა მეძებნა ის სხვა“, – იხსენებს 
ბატონი თენგიზი.

აგენტურული ქსელი, რომელიც სოფელში არ-
ცთუ დიდი იყო, ვერაფერს ამბობდა. ძალიან, ძალიან 
ზუსტად შესრულებული საქმე კითხვებს არ ტოვებდა. 
მძარცველებმა გლეხის ეზო მისი მანქანით დატოვეს, 
ავტომობილი სოფლიდან სამ კილომეტრში, გზაზე 
მიატოვეს, იქიდან კი, სავარაუდოდ, მსუბუქი მანქანთ 
წავიდნენ. მათ ისიც გათვალეს, რომ გრუნტიან გზაზე 
საბურავების კვალი დარჩებოდა, ამიტომ ასფალტიან 
გზაზე გადასხდნენ. საქმის გამოძიება ჩიხში შევიდა, 
თუმცა ძარცვა ყველას დაავიწყდა, როცა გაირკვა, რომ 
ადგილობრივი რაიონის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა 
(რაიონში მეორე თუ არა, მესამე კაცი ნამდვილად იყო) 
ცოლს სხვა მამაკაცთან შეუსწრო და მთელი ამბები 
ატეხა. ამბების ატეხვას ვინ ჩივის, საყვარელს თოფი 
ესროლა და დაჭრა, თუმცა იმუქრებოდა, მოვკლა-
ვო. დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს და მან... 

ძარცვის საქმის გამომძიებელთან შეხვედრა მოითხოვა.
„კი გამიკვირდა, ჩემგან რა უნდა-მეთქი, მაგრამ 

მაინც წავედი. მან კი პირობა წამიყენა, ძარცვას გაგა-
ხსნევინებთ, ოღონდ ის კაცი მომაშორეთ, მოკვლას მი-
პირებს და აუცილებლად შეასრულებს, დიდი გავლენა 
აქვსო. პირობა მარტივად მივეცი, მან კი დაიწყო – იმ 
ღამითაც ქალთან ვიყავი, ფეხით ვბრუნდებოდი და 
დავინახე, ჩემი მეზობლის მანქანა როგორ გამოვიდა 
გზაზე და მას მეორე მანქანა დახვდა, მსუბუქი. მხო-
ლოდ მსუბუქი მანქანის მძღოლი ვიცანი, კასპში ცხო-
ვრობს, დანარჩენებს არ ვიცნობ, მაგრამ ხომ მარტივი 
იქნება, დანარჩენების დადგენა? გთხოვთ, იმ კაცისგან 
დამიცავით“, – გვიყვება ბატონი თენგიზი.

რაღა თქმა უნდა, სამართალდამცავებმა დასახელე-
ბული პიროვნება მალე დააკავეს, მისი სახლის ჩხრეკი-
სას ვერაფერი იპოვეს, მაგრამ ორდღიანი დაკითხვის 
შემდეგ, დაკავებულმა გამოძიებასთან თანამშრომლო-
ბა გადაწყვიტა და „პადელნიკები“ ჩაუშვა. როგორც გა-
ირკვა, გეგმა სწორედ კასპელმა მოიფიქრა, რამდენიმე 
კვირა უთვალთვალებდა გლეხს, მის გადაადგილებას, 
ოჯახის წევრების ქცევას. რატომღაც, დარწმუნებული 
იყო, რომ სახლში 50 ათასამდე იქნებოდა, მაგრამ ქეშად 
11 ათასის წაღება მოახერხეს, რომელიც გამოძიებამ 
ამოიღო და გლეხს დაუბრუნა. სამაგიეროდ, ვერ ამო-
იღეს ოქროული, რომელიც ქუჩაში, პირველივე შემხ-
ვედრს იაფად მიჰყიდეს. ის კაცი კი, ვინც თბილისელ 
მაძებრებს საქმე გაახსნევინა...

„არ მეგონა, თუ მის მოკვლას ჩინოვნიკი მართლა 
შეეცდებოდა, მაგრამ ის არა მარტო ადგილობრივ 
საავადმყოფოში მიუვარდა დაჭრილს, არამედ, თბი-
ლისშიც ჩამოაკითხა მას შემდეგ, რაც სამკურნალოდ 
რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადმოვიყვანეთ. 
საბოლოოდ, ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა, 
დაკავებულებს კი 9-9 წლით თავისუფლების აღკვეთა 
მიუსაჯეს“, – დაასრულა მოყოლა ბატონმა თენგიზმა.
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პოლიციამ ბათუმის 
ბულვარში მომხდარ ფაქტზე 

ერთი პირი დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის 
დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული სა-
გამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების შედეგად, 
მიმდინარე წლის 12 მარტს, ბათუმის ბულვარში მო-
მხდარი ფაქტის გამოძიების ფარგლებში, ერთი პირი 
– 1958 წელს დაბადებული ე.ა. დააკავეს.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ძლიერი ქარის გამო, 
ბათუმის ბულვარში მდებარე ე.წ. ბატუტი გადაბრუნდა, 
რა დროსაც კონსტრუქციაზე მყოფი ორი მცირეწლო-
ვანი დაშავდა, რომელთაგან ერთ-ერთი – 2014 წელს 
დაბადებული დ.პ. მიღებული დაზიანებების შედეგად 
გარდაიცვალა. მომხდარის გამო დაშავდა კიდევ ერთი 
მოქალაქე.

საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, 
რომ ბრალდებული პასუხისმგებელი იყო ბულვარში 
განთავსებული, აღნიშნული ე.წ. ბატუტის უსაფრთხო-
ებასა და ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე, თუმცა 
მან დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება ვერ 
უზრუნველყო.

გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კო-
დექსის 240-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, 
რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესის დარღვევას, 
რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს განცხადება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანა-
ყოფის თანამშრომლების მიერ, მიმდინარე წლის 7 და 
8 მარტს, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
გამართულ საპროტესტო აქციაზე, ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად დაკა-
ვებული ყველა პირი გათავისუფლდა.

დაკავებულთა ნაწილი წარდგენილ იქნენ სასამა-
რთლოს წინაშე, ხოლო დანარჩენი პირები გათავისუფ-
ლდნენ წინასწარი დაკავების მოთავსების იზოლატორ-
ში ყოფნის კანონით განსაზღვრული ვადის ამოწურვის 
საფუძველზე.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში, 7-8 მარტს მომხდარ 
ძალადობრივ ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიება, 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353-
ე პრიმა და 187-ე მუხლებით გრძელდება. ტარდება 
საგამოძიებო მოქმედებები იმ პირთა დადგენის, იდე-
ნტიფიცირებისა და დაკავების მიზნით, რომლებმაც 
პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე განახორციელეს 
პოლიციელებზე თავდასხმა და სხვა ძალადობრივი 
ქმედებები.

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ 
კონფერენციის – „ქალები პოლიციაში“ – გახსნით 

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციის – 
„ქალები პოლიციაში“ – გახსნით ღონისძიებაში და მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა.

კონფერენციის გახსნით ღონისძიებას დაესწრნენ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე, ამე-
რიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტი-
ნარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) მდივნის 
თანაშემწე ტოდ რობინსონი, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ 
ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიუროს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი სარა რუპე-
რტი და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი სანია ჩელებიჩ 
ლუკოვაცი.

ალექსანდრე დარახველიძემ მისასალმებელ სიტყვაში ხაზი გაუსვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გე-
ნდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის პრიორიტეტულობას. როგორც მინისტრის მოადგი-
ლემ აღნიშნა, ქალ პოლიციელად ყოფნა დიდი გამოწვევაა და საპოლიციო სისტემაში მათი როლი სულ უფრო 
იზრდება. მან ასევე ისაუბრა ქალი პოლიციელების როლზე გენდერულად მგრძნობიარე მართლმსაჯულების 
განხორციელების პროცესში.

ალექსანდრე დარახველიძემ აშშ-ის ელჩს საქართველოში კელი დეგნანს მადლობა გადაუხადა შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ინსტიტუციურ განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის.

ღონისძიება მიზნად ისახავს ქალ სამართალდამცველთა შესაძლებლობების გაძლიერებასა და მათი მოტი-
ვაციის ამაღლებას.

ხუთდღიანი კონფერენციის განმავლობაში, მონაწილეები განიხილავენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რო-
გორებიცაა: ქალი სამართალდამცველების მუშაობის სპეციფიკა და მათი გამოწვევები; ქალი პოლიციელების 
როლი გენდერული თანასწორობის, ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობისა და სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულების პრევენციაშილ ქალი სამართალდამცველების ჩართულობის მნიშვნელობა მშვიდობისა და უსა-
ფრთხოების უზრუნველყოფაში; ქალი პოლიციელი, როგორც ლიდერი და სხვა.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული 
და სამართალდაცვითი პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს (INL) თანამშრომლობის ფარგლებში, მეათე 
წელია, საქართველოში ტრადიციულად იმართება ყოველწლიური, ხუთდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია – 
„ქალები პოლიციაში“. წელს, კონფერენციაში, 250-მდე სამართალდამცველი ქალი მონაწილეობდა, მსოფლიოს 
20 ქვეყნიდან.

ფრისტაილის, სნოუბორდისა და ფრისკის მსოფლიო 
ჩემპიონატი – „ბაკურიანი 2023“ დასრულდა

ფრისტაილის, სნოუბორდისა და ფრისკის მსოფლიო 
ჩემპიონატი – „ბაკურიანი 2023“ დასრულდა. მთელი 
ჩემპიონატის განმავლობაში, სრულად იყო მობილი-
ზებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი 
დანაყოფები, რომლებმაც უზრუნველყვეს „ბაკურიანი 
2023“-ის მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარება.

კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, დაბა ბა-
კურიანში, 24 საათის განმავლობაში იცავდნენ საზოგა-
დოებრივ წესრიგს, აგრეთვე, უცხოელი ვიზიტორების, 
დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის 
უსაფრთხოებას.

დაცვის პოლიციის თანამშრომლები ჩემპიონატის ღონისძიებების ტერიტორიებზე მყოფი მონაწილეებისა და 
გულშემატკივრების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ. მოთხილამურე პატრულები სასრიალო ტრასებზე 
დამსვენებელთა, მათ შორის, მოსრიალე ბავშვების უსაფრთხოებას იცავდნენ. საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები 
კი უზრუნველყოფდნენ შეჯიბრებაში მონაწილე სპორტსმენების უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადაადგილებას, 
ასევე, დაწესებული სატრანსპორტო რეგულაციების აღსრულებას.

მოთხილამურე პატრულები სასრიალო ტრასებზე დამსვენებელთა უსაფრთხოების დაცვას სათხილამურო 
სეზონის დასრულებამდე განაგრძობენ. ასევე, სეზონის ბოლომდე, მობილიზებულები იქნებიან საგანგებო 
სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე-მაშველები – შესაბამისი ტექნიკითა და აღჭურვილობით, რათა 
საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყონ სახანძრო-სამაშველო ღონისძიებები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი დანაყოფები კი მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ.
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პასუხგაუცემელი კითხვა – რა ღირს ხვიჩა  კვარაცხელია?!

დვალიშვილმა იანი აიგდო და გაიგდო

ხვიჩა კვარაცხელიამ მორიგი შედევრი შექმნა. 
„ატალანტასთან“ შეხვედრაში, ქართველის წინააღ-
მდეგ მეტოქის შვიდი ფეხბურთელი და მეკარე იყვნენ 
დარჩენილნი, მან კი, საჯარიმოში რამდენიმე მცველი 
მუხლებზე ახოხა და აუღებელი დაარტყა. შემდეგ უკვე 
იყო სოციალური ქსელები, სადაც ყველა აზიარებდა 
ფოტოს, რომელზეც კვარაცხელია და „ატალანტას“ 
ლამის მთელი გუნდი (სამი ფეხბურთელი აკლდათ) იყო 
გამოსახული. როგორ გინდა, ამ კადრის ნახვის შემდეგ, 
ის სურათი არ გაიხსენო, როცა დიეგო მარადონას 
წინ, ბელგიის ნაკრების ექვსი ფეხბურთელი უდგას. 
„კვარადონა“, „კვარავაჯო“, ნეაპოლელი ჯადოქარი 
– აღარ დარჩა ეპითეტები, რომლებითაც ქართველ 
ფეხბურთელს არ ამკობენ. ამ გამარჯვებით, „ნაპოლი“ 
მეტოქეებს 18 ქულით გაექცა, იტალიის ჩამპიონატის 
დასრულებამდე კი 12 ტურია დარჩენილი, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ კვარაცხელია პირველივე სეზონში, სე-
რია A-ს ოქროს მედლებს მოიპოვებს და ძალიან დიდია 
იმის შანსი, რომ სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად 
დაასახელონ. 

სხვათა შორის, ხვიჩა გასული თვის საუკეთესო 
ფეხბურთელად უკვე დაასახელეს და მას ეს პატივი მი-

მდინარე სეზონში მეორედ ერგო – მანამდე, აგვისტოს 
თვის საუკეთესო იყო და ასევე, მიმდინარე სეზონში, 
პირველად მოხდა, რომ ერთი მოთამაშე თვის საუკეთე-
სოდ ორჯერ დაასახელეს. გვერწმუნეთ, მარტის თვის 
შეხვედრებში, ხვიჩამ კიდევ ერთი გოლი რომ გაიტანოს, 
ისევ საუკეთესო იქნება და თან გოლიც არის და გოლიც, 
„ატალანტასთან“ გატანილს აუცილებლად ექნება პრე-
ტენზია სეზონის საუკეთესო გოლზე.

„მომენტის ყურებისას ხედავ, რომ რვა ფეხბუ-
რთელია ერთის წინააღმდეგ. მერე შენთვის ფიქრობ, 
შეუძლებელია სიმართლე იყოს, რომ გოლს გაიტანს“, 
– ეს სიტყვები ლეგენდარულ ჰოლანდიელს, მარკო ვან 
ბასტენს ეკუთვნის.

რეალურად, არ დარჩა მსოფლიოში მოქმედი თუ ძვე-
ლი ვარსკვლავი, რომელსაც კვარაცხელიაზე საქებარი 
სიტყვები არ ეთქვას. ინგლისელები მას ჯორჯ ბესტს 
ადარებენ, იტალიელები – მარადონას, ესპანელებმა 
თქვეს, რომ კვარაცხელია ისე თამაშობს, როგორც 
მესი, საუკეთესო წლებში. რამდენიც არ უნდა ამტკი-
ცოს აურელიო დე ლაურენტისმა, რომ სეზონის ბოლოს 
ქართველ შემტევს არ გაყიდის, სიტყვის შესრულება გა-
უჭირდება. დავიწყოთ იმით, რომ კვარაცხელიას წლი-
ური ხელფასი 1.2 მილიონი ევროა და დე ლაურენტისი 
პირობას დებს, ჯამაგირს გავუორმაგებო. ეს მაშინ, 

როცა ნებისმიერი ინგლისური კლუბი, კვარაცხელიას 
წლიურ ხელფასად 6-7 მილიონს მარტივად დაუნიშნავს. 
და მთავარი, ქართველს თვალი ფლორენტინო პერესმა 
დაადგა და „რეალის“ პრეზიდენტი ჩანაფიქრზე უარს 
არანაირი თანხის სანაცვლოდ რომ არ ამბობს, ყველას 
კარგად მოეხსენება, მაგრამ არის ერთი, არც თუ პატა-
რა პრობლემა – რა ღირს კვარაცხელია? აღნიშნული კი-
თხვა, ერთ-ერთმა იტალიელმა ჟურნალისტმა დასვა და 
სპეციალისტებს მიმართა. ყველას პასუხი ერთმანეთს 
ჰგავდა – ამ ეტაპზე, კვარაცხელია შეუფასებელია.

ბარემ გეტყვით, რომ მორიგ კვარა-შოუს 16 მა-
რტს ველით. ამ დღეს, „ნაპოლი“ ჩემპიონთა ლიგის 
1/8-ფინალის საპასუხო შეხვედრაში, ფრანკფურტის 
„აინტრახტს“ მასპინძლობს. პირველი მატჩი იტალი-
ურმა კლუბმა 2:0 მოიგო და 1/4-ფინალის საგზური, 
პრაქტიკულად, განაღდებული აქვთ.

და ერთიც – ცნობილი იტალიელი ჟურნალისტი 
პეპე იანიჩელი მიიჩნევს, რომ საჩემპიონო სეზონში, 
„ნაპოლიში“, კვარაცხელიამ 10-ნომრიანი მაისურით 
უნდა ითამაშოს. მისი თქმით, ყველას კარგად ესმის, 
რომ დიეგოს სიკვდილის შემდეგ, ეს ნომერი კლუბმა 
გააუქმა და ხმარებიდან ამოიღო, მაგრამ თუნდაც ერთ 
შეხვედრაში, კვარაცხელიასთვის 10-ნომრიანი მაისუ-
რის ჩაცმის უფლება, თავად დიეგოსაც გაახარებდაო.

UFC-ში მორიგი ბრძლა გამართა მერაბ დვალიშვილმა. ამ შეხვედრას ქართველი გულშემატკივარი განსაკუთ-
რებით ელოდა, რადგან მერაბის მეტოქე რუსი პიოტრ იანი იყო. მართალია, ქართველი ქომაგი სიფრთხილით 
ეკიდებოდა აღნიშნულ ორთაბრძოლას, რადგან დვალიშვილი ზედმეტად არ დაძაბულიყო და უმრავლესობა წე-
რდა, რომ სპორტი და პოლიტიკა ერთმანეთისგან უნდა გაგვემიჯნა, მაგრამ უკან დასახევი გზა თავად მერაბმა 
მოიჭრა. მან სოციალურ ქსელში, საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ აღნიშნული შეხვედრის წაგების უფლება, 
უბრალოდ, არ ჰქონდა და ეს არ იყო რიგითი ორთაბრძოლა, სასწორზე ბევრად მეტი იდო, ვიდრე მხოლოდ 
გამარჯვება. ბრძოლის წინ, იანმა დვალიშვილს ნული (ზერო) უწოდა, თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ, 
ხუთი რაუნდის ჯამში, მსაჯების გადაწყვეტილებით, მის მოგებათა გრაფაში დაიწერა ნული. მერაბმა ხუთივე 
რაუნდი დამაჯერებლად მოიგო, მეტოქე გემრიელად „სცემა“ და დამსახურებულად გაიმარჯვა.

რაც შეეხება საპრიზო თანხებს. დვალიშვილმა კონტრაქტის სახით გარანტირებული 250 ათასი დოლარი, მო-
გების ბონუსი – 100 ათასი დოლარი და სპონსორების მიერ გამოყოფილი 10 ათასი დოლარი ანუ საერთო ჯამში, 
360 ათასი ერგო. გაგიკვირდებათ და, დამარცხებულმა იანმა 420 ათასი მიიღო.

სხვათა შორის, UFC-ის ხელმძღვანელობამ, სპორტსმენებს რინგზე დროშით გასვლა აუკრძალა, აქაოდა, 
ბევრი ამ ყველაფერს პოლიტიკური მიზნებისა და განცხადებებისთვის იყენებსო. დვალიშვილმა ეს პრობლემაც 
მარტივად მოაგვარა – საქართველოს დროშა მკერდზე ამოისვირინგა და ის არა მარტო შეხვედრის დაწყებამდე, 
არამედ, მუდმივად ჩანს.

ამ ამბავში ყველაზე საინტერესო ის გახლავთ, რომ დვალიშვილს სატიტულო ბრძოლა უწევს და UFC-ის ქამ-
რისთვის ალჯამეინ სტერლინგს უნდა შეხვდეს, თუმცა მერაბი ჯიუტად აცხადებს, სტერლინგი ჩემი მეგობარია 
და მას არავითარ შემთხვევაში არ შევხვდებიო.

„თუ მერაბს ტიტული სურს, ის სტერლინგს უნდა შეხვდეს. ის დიდი ბიჭია და გადაწყვეტილება თავად უნდა 
მიიღოს. თუ დვალიშვილი უარს იტყვის, ეს მისი ისტორიის დასასრული იქნება, მაგრამ არა კარგი დასასრული“, 
– განაცხადა UFC-ის პრეზიდენტმა, დანა უაითმა და ახლა ყველა იმის მოლოდინშია, რას გადაწყვეტს ქართველი 
მებრძოლი.
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ბაზაძე ფარიკაობის საერთაშორისო 
ფედერაციას დაუპირისპირდა

ეგვიპტის ისტორიაში, ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელის, მოჰამედ სალაჰის სახლი მშობლიურ კაიროში 
გაძარცვეს. მოგეხსენებათ, „ფარაონი“ „ლივერპულის“ ღირსებას იცავს და გასულ კვირას გატანილი გოლით, 
კლუბის ისტორიაში საუკეთესო ბომბარდირიც გახდა. ის ბრიტანეთში, ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, კაიროს 
ფეშენებელურ უბანში კი მისი სასახლე დაკეტილია. როგორც ჩანს, მძარცველები რამდენიმე დღე მუშაობდნენ, 
რადგან სახლიდან თითქმის ყველაფერია წაღებული.

„სახლთან მანქანით ჩავიარე და დავინახე, რომ ერთი ფანჯარა ღია იყო. ეს არ მომეწონა და მაშინვე პოლი-
ციაში დავრეკე. ადგილზე მისულებმა კი აღმოვაჩინეთ, რომ ბიძაჩემის სახლი პირწმინდად არის გაძარცვული“, 
– განაცხადა სალაჰის ძმისშვილმა.

შეგახსენებთ, რომ მოჰამედ სალაჰი არც პირველია და სავარაუდოდ, არც ბოლო სახელოვანი სპორტსმენი, 
რომლის სახლიც კრიმინალების სამიზნე გახდა.

საქართველოს ნომერ პირველი მოფარიკავე, მსოფლიოს მესამე პრი-
ზიორი, ევროპის ჩემპიონი, მსოფლიო რეიტინგის მესამე ნომერი სანდრო 
ბაზაძე ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციას დაუპირისპირდა. საქმე 
ის გახლავთ, რომ 10 მარტს გამართულ რიგგარეშე კონგრესზე, საერთა-
შორისო ფედერაციამ რუს და ბელარუს მოფარიკავეებს საერთაშორისო 
ტურნირებში მონაწილეობის უფლება მისცა. კენჭისყრის დროს, მომხრე 
89 დელეგატი იყო, წინააღმდეგი კი 46 წავიდა.

„უბრალოდ, მინდა ვიცოდე, ნუთუ, ასეთი უსამართლოა მსოფლიო? თქვენ 
ასე მოქცევის უფლება არ გაქვთ. მაშინ, როდესაც უდანაშაულო ბავშვები 
და ადამიანები იღუპებიან, ამ გადაწყვეტილებას ასე მარტივად იღებთ?! 
ჩვენ თქვენზე ძლიერები ვართ და ამას არ დავუშვებთ. ოლგა ხარლანისა 
და ყველა უკრაინელი მოფარიკავის გვერდით ვარ“, – დაწერა სანდრომ 
ოფიციალურ გვერდზე.

ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება სხვა სპო-
რტსმენებმაც გააპროტესტეს, მაგრამ უდიდესი ალბათობით, კონგრესზე 
მიღებული დებულება აღარ შეიცვლება.

ოთხმეზური კონფერენციის ჩემპიონია

შერმადინი ესპანეთის რეკორდსმენია

ეგვიპტეში სალაჰის სახლი გაძარცვეს

ნატალია ოთხმეზური აიონას უნივერსიტეტის გუ-
ნდში, Metro Atlantic Athletic კონფერენციის ჩემპიონი 
გახდა. ეს სრულიად ამერიკის ქალთა სტუდენტურ 
ლიგაში შემავალი 32 კონფერენციიდან ერთ-ერთი 
გახლავთ და მასში 11 საუნივერსიტეტო გუნდი მონა-
წილეობს. ოთხმეზურის კლუბმა კი 20-დან 18 შეხვედრა 
მოიგო, შემდეგ კი პლეი-ოფები გაიმართა 8 საუკეთესო 
გუნდს შორის. ის, რომ ოთხმეზურის გუნდი ფინალში 
გავიდა, ქართველი გოგონას უდიდესი დამსახურებაა. 
ნახევარფინალურ შეხვედრაში მან 5 სამქულიანი ჩააგ-
დო, ზედ კიდევ 5 ქულა დაუმატა და მეტოქე დრამატულ 
ბრძლაში, 67:66 დაამარცხა.

ბევრად მშვიდი გამოდგა ფინალი, რომელშიც ნატა-
ლიას კლუბმა 13-ქულიანი უპირატესობით იმარჯვა. 
აღნიშნული გამარჯვებით, ოთხმეზურის გუნდმა 
ქალთა სტუდენტური ლიგის პირველი დივიზიონის 
ფინალური ტურნირის საგზური მიიღო, რომელმაც 
ამერიკის აბსოლუტური ჩემპიონი უნდა გამოავლინოს.

ესპანური „ტენერიფეს“ ქართველმა ცენტრმა, გიორგი შერმადინმა ესპანეთის 
უმაღლესი ABC ლიგის რეკორდი დაამყარა. შესაბამის პრიზი მას ესპანური კა-
ლათბურთის ლეგენდამ, კარმელო კაბრერაამ გადასცა. საქმე ის გახლავთ, რომ 
იანვარში, გიორგი თვის საუკეთესო კალათბურთელად, კარიერაში მეთერთმეტედ 
დაასახელეს, რაც ყველა დროის რეკორდია. მანამდე, ათჯერ დასახელებული, 
გიორგისთან ერთად, ტანოკა ბირდი იყო და მისი რეკორდი წლების განმავლობაში 
ხელშეუხებელი გახლდათ, ახლა კი...

შესაბამისი პრიზი შერმადინს „ბადალონასთან“ მატჩის წინ გადასცეს. როგორც 
ჩანს, ქართველი პრიზმა ძალიან გაახარა, რადგან აღნიშნულ შეხვედრაში, მეტოქეს 
19 ქულა ჩაუგდო, რაც ორივე გუნდში საუკეთესო შედეგი გახლავთ, მატჩის საუკე-
თესოდაც დასახელდა, მისმა გუნდმა კი დამაჯერებლად იმარჯვა.
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პუტკუნა თითები მოუსვენრად დარბოდნენ თეთრ, 
სპილოსძვლის კლავიშებზე, ხან კი ნელა, ფეხაბნეული 
კაცივით მიუყვებოდნენ აღმა-დაღმა, ან მოულოდნე-
ლად ჩერდებოდნენ ერთ ადგილას, თითქოს აღარასო-
დეს არ დაიძვრებიანო აქედან, – ასე იბადებოდა ჟორას 
დაუვიწყარი მუსიკა.

მაგრამ, მოდით, ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. 
ჟორა, ანუ ბენჟამენი წარმოშობით ფრანგი, მოწოდე-
ბით კი მუსიკოსი იყო. მისი მუსიკალური მისწრაფებანი 
ჯერ კიდევ ჩვილობაში გამოვლინდა. პირველი სიტყვა, 
რომელიც წარმოთქვა, იყო „ბაჰ“. წარმოგიდგენიათ, 
არც – დედა, არც – მამა, არამედ დიდი გერმანელი 
კომპოზიტორის გვარი. ბაბუამისმა იმთავითვე აღ-
ნიშნა და სათანადოთ შეაფასა ჟორას მუსიკალური 
მისწრაფებანი.

ცხოვრებამ ბევრი განსაცდელი მოუვლინა ჟორას 
ბავშვობაში. ჰოდა, ცხოვრების უკუღმართობაში გახ-
ლართულს მოხუცი ბაბუა ზრდიდა. ზრდიდა ერთ პატა-
რა ოთახში საერთო სამზარეულოთი. თითქმის მთელი 
ოთახი უზარმაზარ საკონცერტო როიალს ეკავა. ასე 
რომ, ოთახში როიალის გარდა პატარა კედლის კარა-
და, ჟორას ლოგინი და ორი ტაბურეტი ეტეოდა. ბაბუა 
კი, როიალის ქვეშ იშლიდა ხოლმე ლოგინს. ამ ოთახში 
შემოსულს უნებლიედ გაგიჩნდებოდა კითხვა – საიდან 
გაჩნდა ეს ჩინებული ინსტრუმენტი ამ მოციცქნულ 
ოთახში? ამხელა ინსტრუმენტს ხომ ვერც კარებში 
შემოატევდით და ვერც ფანჯარიდან შემოკვეხებდით?

საქმე კი იმაში გახლავთ, რომ ეს შენობა ოდესღაც 
ერთ დიდგვაროვან ქალბატონს ეკუთვნოდა. ამას ჩინე-
ბული შენობის შელახულ ფასადზეც ამოიკითხავდით. 
ქალბატონი კლასიკური მუსიკის დიდი თაყვანისმცემე-
ლი გახლდათ. იგი მეცენატის უზადო გულით ახალგაზ-
რდა ტალანტებს პატრონობდა, სტიპენდიებს უნიშნავდა 
და, საერთოდ, სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიე-
ბით ცდილობდა დახმარებოდა მათ შემოქმედის რთულ 
გზაზე. ჟორას ბაბუაც – ოდესღაც ახალგაზრდა, კონცე-
რტმეისტერი – ქალბატონის ერთ-ერთი ფავორიტი გახ-
ლდათ. ქალბატონის გარდაცვალების შემდეგ, ანდერძის 
თანახმად, სახლი, რომელშიც ის ცხოვრობდა, გადაეცა 
მათ, ვიზეც სიცოცხლეში უანგაროდ მზრუნველობდა. 
ასე რომ, მას მემკვიდრეთა მთელი ჯარი დარჩა.

როდესაც მემკვიდრეებმა დავა დაასრულეს, სახლის 
დარბაზები ოთახებად დაყვეს და მასში ცხოვრება და-
იწყეს. ჟორას ბაბუას პატარა კუთხე ერგო, მაგრამ ეს 
არ იყო მისთვის მთავარი. მისი საკონცერტო როიალი 
კვლავ მასთან იყო. ბაბუამ თავისი საყვარელი ინსტ-
რუმენტი კუთხეში მიაგორა და მის ირგვლივ კედლები 
ამოაშენა. ერთი ეგ არის, რომ ოთახი ძალიან პატარა 
გამოდგა. როიალი, შეიძლება ითქვას, ამ პატარა ოჯა-
ხის ერთ-ერთი სრულუფლებიანი წევრი იყო. უფრო 
მეტიც, თუკი ოთახის საერთო ფართს მის ბინადართა 
მიერ დაკავებულ ფართებზე გავყოფდით, გამოვიდოდა, 
რომ როიალი ამ ოჯახის უფროსიც კი იყო.

დრო დაუღალავად მიაბიჯებდა წინ და თავისი კო-
რექტივები შეჰქონდა ჟორას უშფოთველ ცხოვრებაში. 
ჟორა ჯერ კიდევ მუსიკალურ ტექნიკუმში სწავლობდა, 
როდესაც ბაბუა გარდაეცვალა. ბაბუისაგან მას უზარ-
მაზარი მემკვიდრეობა ერგო: მუსიკისადმი სიყვარული, 
დიდი საკონცერტო როიალი, პატარა ოთახი საერთო 
სამზარეულოთი და ნიანგის ტყავის პორტფელი მო-
ოქროვილი შესაკრავით. მართალია, ბოლო საუკუნის 
განმავლობაში პორტფელი საკმაოდ შეილახა და შესა-
კრავს აღარც ეტყობოდა, რომ ოდესღაც მოოქროვილი 
იყო, მაგრამ ჟორა მას სიამაყით დაატერებდა. ასე იყო 
თუ ისე, ჟორა და როიალი მარტონი დარჩნენ ამ უკიდე-
განო სამყაროში. გარდა ამისა, ჟორა ძლივსძლივობით 
ეტეოდა თავის ლოგინში და ლოგინი წიგნის თარო-
ებში გაცვალა, თვითონ კი როიალის ქვეშ იძინებდა, 
როგორც ამას ოდესღაც ბაბუა აკეთებდა. ამ ცხო-
ვრებისეული პერიპეტიების მიღმა, ნათელმთვარიან 
ღამეებს ჟორა მიუჯდებოდა ხოლმე დიდ საკონცერტო 
როიალს და პუტკუნა თითები მოუსვენრად დარბოდ-
ნენ თეთრ, სპილოსძვლის კლავიშებზე, ხან კი ნელა 

ფეხაბნეული კაცივით მიუყვებოდნენ აღმა-დაღმა, ან 
მოულოდნელად ჩერდებოდნენ ერთ ადგილას, თითქოს 
აღარასოდეს არ დაიძვრებიანო აქედან. ამ დროს ჟორა 
ბატიფეხური ნაწერებით რაღაცეებს აფიქსირებდა 
გაცრეცილ ნოტების რვეულში. ასე იბადებოდა ჟორას 
მუსიკა. მუსიკის ჰანგები, თხელი კედლების წყალობით, 
მთელს სახლში იღვრებოდა. მართალია, მეზობლები, 
იბადებოდნენ და იზრდებოდნენ როიალის ჰანგებში და 
თავადაც მუსიკოსების შთამომავლები იყვნენ, მაინც 
სასტიკად ეწინააღმდეგებობდნენ ჟორას მუსიკალურ 
ტალანტებს. ისინი ათასგვარ საჩივრებს წერდნენ 
სათანადო ორგანოებში. მეზობლებს არ უყვარდათ 
ნათელი მთვარიანი ღამეები, მაგრამ ეს ყოველივე 
ხომ ცხოვრების პროზაა, ყოველივე ამის მიღმა ჟორას 
მუსიკაში ახალი ხმოვანება გაჩნდა, მაგრამ ეს უკვე 
სხვა ისტორიაა.

* * *
იგი სასაცილოდ აცმაცუნებდა ულვაშებს. ნება-ნება 

ტკბებოდა მშვენიერი მუსიკით. აცმაცუნებდა ულვა-
შებს და იქით-აქეთ აქანავებდა თავს. ეს იყო პაწაწინა 
ქაღალდიჭამია ხოჭო. ხოჭო კონსერვატორიის ბიბლი-
ოთეკის წიგნსაცავში ცხოვრობდა. რაც თავი ახსოვდა, 
სულ აქ იყო. ადრე, სანამ ხოჭოდ გადაიქცეოდა, ანუ 
სანამ კიდევ უფრო პატარა მატლი იყო, არც კი უფიქ-
რდებოდა თავის ცხოვრებას. უდარდელად მიირთმევდა 
სხვადასხვა კომპოზიტორის ნოტებს. სხვათა შორის, 
სწორედ მაშინ ჩამოუყალიბდა მას მუსიკალური გე-
მოვნება. მაშინ გაუჩნდა ერთგვარი ლტოლვა ვენის 
სკოლის მუსიკოსებისადმი. ახლა კი უკვე ზრდასრული 
ხოჭო იყო. ახლა ხშირად ფიქრობდა თავის ცხოვრება-
ზე, სამყაროს არსზე და ხვდებოდა, რომ ასე ცხოვრება 
აღარ შეიძლებოდა. რომ საჭირო იყო, გასაქანი მისცე-
მოდა თავის შინაგან ძალებს. ამისათვის კი ეს ბნელი 
სამყარო, რომელშიც ის ცხოვრობდა, სრულიად 
გამოუსადეგარი იყო. ხოჭოს გადაწყვე-
ტილი ჰქონდა, რომ საცხოვრებელი 
ადგილი შეეცვალა. ამის საშუალება 
ადრეც ჰქონდა, როცა ნოტებთან 
ერთად კონსერვატორიის სამკი-
თხველო დარბაზში აღმოჩნდა, მა-
გრამ მაშინ ჯერ კიდევ მატლი იყო 
და ძლიერ შეეშინდა უზარმაზარი 
ნათელი სამყაროსი. ახლა კი ხშირად 
უბრუნდებოდა თავის ფიქრებში იმ უცნაურ და მისთვის 
ამოუცნობ ადგილს, სამყაროს, რომელიც სავსე იყო 
მოულოდნელობებითა და ფათერაკებით.

დრო დაუღალავად მიაბიჯებდა წინ და თავისი კო-
რექტივები შეჰქონდა ზრდასრული, მაგრამ კვლავ პა-
ტარა ხოჭოს ცხოვრებაში. ერთხელაც, ისევ აღმოჩნდა 
სამკითხველო დარბაზში. ულვაშების ცაცუნით, ფრთხი-
ლად გამოყო თავი ნოტების ფურცლებიდან. ირგვლივ 
მიმოიხედა და შორიახლოს ძველი ნიანგის ტყავის პო-
რტფელი შენიშნა. ერთხანს გაუნძრევლად იდგა. შემდეგ, 
მთელი თავისი ძალები მოიკრიბა და პორტფელისაკენ 
გავარდა. როდესაც პორტფელს მიუახლოვდა, ზუსტად 
თავისი შესაფერისი ხვრელი აღმოაჩინა...

ჯერ თავისი ახალი ბინა მოირგო. მერე კი, როდესაც 
მოშივდა, ბინას კარი გაუკეთა. ამ კარის საშუალებით, 
პორტფელის შიდა განყოფილებაში გადადიოდა, სადაც 
უამრავი ქაღალდი ეწყო ბატიფეხური ნაწერებით – 
ნოტებით. ფრთხილად გაუსინჯა გემო ნოტებს. მას არ 
მოეწონა ეს მუსიკა, გადამლაშებული მოეჩვენა. როდე-
საც დანაყრდა, თავის ახალ ბინას პაწაწინა ფანჯარაც 
გაუკეთა. უკეთესს ვერც ვერაფერს ინატრებდა საშუ-
ალო სტატისტიკური, ზრდასრული ხოჭო. იგი თან ერთ 
ადგილას იყო, ანუ თავის ბინაში და თან განუწყვეტლივ 
მოგზაურობდა. საკვებიც უხვად ჰქონდა.

დრო გადიოდა. პატარა ხოჭოს ცვლილებებთან 
დაკავშირებულმა ეიფორიამ გადაუარა. ჩვეულმა 
გრძნობებმა კვლამ წამოყვეს თავი. მას ისევ მოაწვა 

სევდა. ხოჭო ადგილს ვერ პოულობდა. აღარ იცოდა, რა 
ექნა. თავის უკანა ფეხებს ნერვიულად უსვამდა პატარა 
ფრთებს და უცნაურ ხმადაბალ ხმებს გამოსცემდა.

* * *
ისევ სავსემთვარიანი ღამე იყო. ჟორა როიალთან 

იჯდა ჩაფიქრებული. იდაყვები ინსტრუმენტზე ედო და 
დამძიმებული თავი ხელებით ეკავა. უეცრად კომპოზი-
ტორის მგრძნობიარე სმენას რაღაც მელოდია მოესმა. 
ეს იმდენად უცნაური ხმები იყო, რომ მათ ვერც ერთი 
ინსტრუმენტი ვერ გამოსცემდა. თანაც ძალიან ხმა-
დაბალი. ეს უთუოდ მისი შინაგანი ხმა იყო, რომელიც 
მშვენიერ მელოდიას კარნახობდა. ამ საღამოს ჟორას 
მუსიკაში რაღაც უცნაური, ახალი ხმოვანება გაჩნდა. 
მისი ოთახის მიღმა, მეზობლებიც კი გაკვირვებულნი 
უსმენდნენ იმ მშვენიერ მუსიკას, რომელსაც ჟორა 
ჰქმნიდა. ჟორა კმაყოფილი ჩანდა. ასეთი მუსიკა მას 
ჯერ არასოდეს არ დაუწერია. ამ საღამოს შემდეგ, 
სავსემთვარიან ღამეს, ჟორას სულ უფრო ხშირად 
ესმოდა თავისი შინაგანი ხმა. ხოჭოც კმაყოფილი იყო. 
ჯერ ერთი, მან ისწავლა როგორ დაეძლია მოწოლილი 
სევდა და მისმა შინაგანმა სამყარომ კვლავ იპოვა 
დაკარგული წონასწორობა. მეორეც, ყოველი ასეთი 
კონცერტის შემდეგ ნიანგის ტყავის პორტფელში სულ 
უფრო გემრიელი ნოტები ჩნდებოდა.  

დრო დაუღალავად მიაბიჯებდა წინ და თავისი კო-

რექტივები შეჰქონდა ჟორასა და ხოჭოს ცხოვრებაში. 
მეზობლების გარდა, ჟორას მუსიკით სხვებიც დაი-
ნტერესდნენ. ჟორა ნელ-ნელა პოპულარული კომპო-
ზიტორი ხდებოდა. ახლა მისი მუსიკა მთელ ქალაქში 
ისმოდა. მუსიკა კაფეებიდან, სახლების ფანჯრებიდან 
იღვრებოდა. თავიდან ჟორა დაბნეული ჩანდა, თითქოს 
ერიდებოდა კიდეც პოპულარობა, მაგრამ ნელ-ნელა 
გემო გაუგო ახალ ცხოვრებას. მას აღარც თავისი რო-
იალი მოსწონდა – ახლის ყიდვა გადაწყვიტა. თავისი 
ბინაც ძალზე პატარა და ახალი სტატუსითვის შეუ-
ფერებელი მოეჩვენა. რაც მთავარია, პირველ რიგში, 
ახალი პორტფელის ყიდვა გადაწყვიტა.

დრო მიდიოდა და ჟორამ, მართლაც, აისრულა სურვი-
ლები – ახალი როიალი, ახალი ბინა და ახალი პორტფე-
ლი, მაგრამ ბაბუის ნაანდერძევ პორტფელთან ერთად 
მის მუსიკაში გაქრა ის ხმოვანება, რომელიც ყველას 
ხიბლავდა. მართალია, ეს ბევრმა მსმენელმა ვერც კი 
შენიშნა. აღარც ჟორას ჰქონდა იმის დრო, რომ რამე შე-
ენიშნა, მას აღარც თავისი შინაგანი ხმა ესმოდა. ჟორას 
მუსიკას მაინც ყველა უსმენდა – ის ხომ პოპულარული 
კომპოზიტორი იყო, ყველაფერი ინერციით მოძრაობდა.

ხოჭო კი, ნიანგის ტყავის პორტფელთან ერთად, ქალა-
ქის ნაგავსაყრელზე აღმოჩნდა. ყველასგან მივიწყებული 
მარტოობაში გატაარა დარჩენილი ცხოვრება. ნახევრად 
მშიერი იშვიათად თუ წააწყდებოდა სადმე გემრიელ მუ-
სიკას. სავსემთვარიან ღამეს კი იჯდა ხოლმე მოწყენილი 
ნაგვის გროვაზე და სევდიანი შესცქეროდა მთვარეს...

ტანდემი
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მურაკამი ახალ 
რომანს უშვებს

თანამედროვე იაპონელი მწერალი და მთარგმნელი 
ჰარუკი მურაკამი, ექვსი წლის შემდეგ, ახალ რომანს 
უშვებს. წიგნი, სახელწოდებით – „ქალაქი და მისი 
არასაიმედო კედლები“, ამომავალი მზის ქვეყანაში, 
უკვე აპრილის შუა რიცხვებიდან იქნება გაყიდვაში. 
რომანის სიუჟეტის დეტალები ჯერჯერობით არ გახ-
მაურებულა. ცნობილია, რომ წიგნის მოცულობა 1200 
გვერდია. წიგნის ბეჭდვური და ელექტრონული ვერსია 
ერთდროულად ჩაეშვება გაყიდვაში. „კომანდორის 
მკვლელეობის“ შემდეგ, რომელიც 2017 წელს გამო-
იცა, ეს მურაკამის პირველი ნაწარმოებია. მწერლის 
რომანები, ესსეები, მოთხრობები ბესტსელერებია, 
როგორც იაპონიაში, ასევე, მთელ მსოფლიოში და 50 
ენაზეა ნათარგმნი. მხატვრული თუ სამეცნიერო ლი-
ტერატურის მკითხველისა და კრიტიკოსების მხრიდან 
აღიარებამ, მუარაკამის არაერთი ჯილდო მოუტანა 
სამშობლოსა და მსოფლიოში. 

სეირნობა – ნადრევი სიკვდილის წინააღმდეგ

სწავლულებმა გაარკვიეს, რომ ყოველდღიურად, 11 წუთის განმავლობაში სწრაფი სიარული ნაადრევი სი-
კვდილიანობის რისკს 25%-ით ამცირებს. ეს დასკვნები უდიდესი კვლევების შედეგებს ეფუძნება, რომელშიც 
30 მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა მთელი მსოფლიოდან. ჯანდაცვის ექსპერტები გვირჩევენ, კვირაში 150 
წუთი დავუთმოთ ზომიერ ფიზიკურ აქტივობას. ამ ნორმის ნახევარიც კი მნიშვნელოვან შედეგს დებს – სიმ-
სივნისა და გულსისხლძარღვთა დაავადებების განვითარების რისკს, შესაბამისად, 7% და 17%-ით ამცირებს. 
მედიკოსები ამბობენ, რომ არ არის აუცილებელი, ზომიერ აქტიურობაში მაღალი დატვირთვები შეიტანოთ. 
ზოგჯერ საკმარისია, ზოგიერთი ჩვევა შეცვალოთ. მაგალითად, სამსახურამდე ან სხვა დანიშნულების ადგი-
ლამდე ფეხით ან ველოსიპედით მიხვიდეთ. 

კლუნი ტეკილას წარმოებას იწყებს

ამერიკული გამოცემა Rolling Stone-ის ცნობით, პოპულარული ჰოლივუდელი მსახიობი ჯორჯ კლუნი ტე-
კილას წარმოებითაა დაინტერესებული. ამ წამოწყებაში ჯორჯს მისი მეგობარი, ცნობილი მოდელის სინდი 
კროუფორდის მეუღლე, რენდი ჰერბერი დაეხმარება. მეგობრები ამ ალკოჰოლური სასმელის ახალი სახეობის 
გამოშვებას აპირებენ. კლუნს მისი სახელწოდება უკვე შერჩეულიც ჰქონია – ახალ ტეკილას Casamigos-ს 
დაარქმევს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო რამდენიმე წელია, კლუნი და ჰერბერი „ყველაზე გემრიელ და რბილ“ 
ტეკილას მცირე რაოდენობით ასხამენ. ახლა კი გადაწყვიტეს, წარმოება გააფართოვონ და მსოფლიო ბაზარზეც 
გავიდნენ. საინტერესოა, რომ რამდენიმე წლის წინ, ტეკილას წარმოებით პოპულარული მუსიკოსი კარლოს 
სანტანაც დაინტერესდა – მან კომპანია Casa Noble Tequila-ს აქციებიც შეიძინა. 

მწეველთა ოჯახს 
ბავშვი ჩამოართვეს

ინგლისის საგრა-
ფო ჰამბერსაიდში, 
ორი წლის ბიჭი გა-
აშვილეს იმის გამო, 
რომ სიგარეტის კვა-
მლით გაჟღენთილ 
სახლში ცხოვრობდა. 
ბავშვის ჩამორთმე-

ვის მთავარი საფუძველი ხელისუფლების შეშფოთება 
გახდა ბიჭის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და-
კავშირებით. სოციალური სამსახურის წარმომადგენ-
ლის განცხადებით, რომელმაც ჩვენება მისცა ქალაქის 
სასამართლოში, შენობა იმდენად იყო გაკვამლული, 
რომ სუნთქვა ჭირდა. გარდა ამისა, სახლში ისეთი სი-
ბინძურე იყო, რომ დიდი ხანია, სანიტარულ ნორმებზე 
იქ არავის უზრუნია. სოციალურმა მუშაკებმა სხვა 
პრეტენზიებიც გამოთქვეს იმ პირობებზე, სადაც ბიჭი 
იმყოფებოდა. სასამართლოზე ისიც აღინიშნა, რომ 
ორი წლის ბავშვს უკვე ინჰალატორის გამოყენება 
სჭირდება, რადგან სუნთქვის პრობლემები აქვს. 
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დე-ვიტამინი დემენციის 
რისკს ამცირებს

ევროპელმა და კანადელმა სპეციალისტებმა აღმო-
აჩინეს, რომ დე-ვიტამინის რეგულარული მიღება, და-
ახლოებით, 40%-ით ამცირებს დემენციის განვითარე-
ბის ალბათობას 70 წელს გადაცილებულ ადამიანებში. 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, 
ამჟამად მსოფლიოში 55 მილიონ ადამიანს აწუხებს 
დემენცია. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 
მიზეზია ალცჰაიმერის დაავადება, რაც შემთხვე-
ვების 60-70%-ში გამოვლინდა. ცნობილია, რომ ეს 
ნევროლოგიური დაავადება იწვევს ტვინის უჯრე-
დების სიკვდილს, რის შემდეგაც ადამიანს მუდმივად 
უქვეითდება აზროვნება, ქცევითი და სოციალური 
უნარები. მკვლევარებმა გადაწყვიტეს გაერკვიათ, 
თუ რა გავლენას ახდენს დემენციის განვითარების 
სიხშირესა და ალბათობაზე დე-ვიტამინის მიღება. 
კვლევების შედეგად დადასტურდა, რომ ის ნამდვი-
ლად ამცირებს დემენციის განვითარების რისკებს. 

გიზის პირამიდაში საიდუმლო 
გვირაბი აღმოაჩინეს

გიზის დიდ პირამიდაში, რომელიც მსოფლიოს შვიდი საოცრები-
დან ერთადერთი, დღემდე შემორჩენილი ნაგებობაა, სწავლულებ-
მა საიდუმლო გვირაბი აღმოაჩინეს. ამ პროექტზე სპეციალისტთა 
საერთაშორისო ჯგუფი შვიდი წლის განმავლობაში მუშაობდა. 
მათ მიერ გამოვლენილი დერეფანი სიგრძით 9 მეტრია, სიგანე კი 
2 მეტრს აღწევს. პირამიდაში მიგნებულ ამ გასასვლელს სამკუთხა 
ჭერი აქვს და ის ამ უზარმაზარი ნაგებობის ჩრდილოეთ ნაწილში 
მდებარეობს. მკვლევარებმა პირამიდის შიდა სტრუქტურის შესა-
სწავლად თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოიყენეს, რაც შესაძ-
ლებელს ხდის, რომ ფარული ღრუ ადგილები გათხრების გარეშე 
გამოვლინდეს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ახალაღმოჩენილი 

გვირაბი, შესაძლოა, ფარაონ ხეოფსის სამარხს იცავდეს. 

ოფისში მუშაობა ქალებს ვნებს

სპეციალისტებმა ვანკუვერიდან განაცხადეს, რომ ოფისში მუშაობა ქალისთვის ადრეული სიკვდილის ერთ-ე-
რთ რისკ-ფაქტორად განიხილება. კანადელი მედიკოსები აცხადებენ, რომ ოფისში მუშაობის გამო, სიცოცხლის 
ხანგრძლივობა 9 წლით მცირდება. თუ სუსტი სქესის წარმომადგენელი ასეთ სამსახურს მიატოვებს და ამასთან, 
უარს იტყვის მოწევაზე, ალკოჰოლის მიღებასა და „ფასტფუდზე“, სიცოცხლეს 9 წლით გაიხანგრძლივებს. 
ოფისში მუშაობა, უპირველესად, ქალებს იმის გამო ვნებს, რომ იქ სულ მჯდომარე პოზაში არიან. ამგვარ 
მდგომარეობაში მრავალი საათის გატარება კი გულსისხლძარღვთა დაავადებებს, წონაში მატებას, შაქრიან 
დიაბეტს იწვევს. ჯანმრთელობას ზიანს აყენებს ჟანგბადის ნაკლებობა, რადგან ოფისში მომუშავე ადამიანები 
ძალიან ცოტა დროს ატარებენ სუფთა ჰაერზე. ასეთი სამსახურის გამო ორგანიზმი იფიტება, ართმევს ქალს 
ჯანმრთელობასა და სილამაზეს.

წითელი ხორცი 
გულს ვნებს

წითელი ხორცის მიღება დღეში ორჯერ, სუსტი 
სქესის წარმომადგენლებში გულის დაავადებების 
განვითარების რისკს ზრდის. ჰარვარდის ჯანდა-
ცვის სკოლის სწავლულების კვლევა 1980 წლიდან 
2006 წლამდე გრძელდებოდა. მათ 30-დან 55 წლამდე 
ასაკის 84 136 ადამიანი გამოიკვლიეს. პროექტში 
მონაწილეები ავსებდნენ კითხვარებს იმის თაობაზე, 
რამდენად ხშირად მიირთმევდნენ ჩამოთვლილი 116 
პროდუქტიდან თითოეულს. კვლევებისას 2 210 მონა-
წილეს სასიკვდილო გულის შეტევეა დაემართა, 952 კი 
გულის იშემიური დაავადებით გარდაიცვალა. აღმო-
ჩნდა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეში ორჯერ 
მიირთმევდნენ ხორცს, 30%-ით ხშირად ხდებოდნენ 
გულის დაავადებების მსხვერპლი. 



Q#9 (1650)  15 _ 21 Tebervali, 2023 weli18

daijesti

პირველი „ჯადოქრული“ კაფე გახსნეს

ტაილანდში გახსნილი პირველი „ჯადოქრული“ კაფე – Ace and Cups, ყავასთან ერთად, სასიყვარული შე-
ლოცვებსა და შავ მაგიასაც ყიდის. ახალი დაწესებულება ქვეყნის დედაქალაქ ბანგკოკის ცენტრში მუშაობს. 
როგორც მედიაში წერენ, კაფე უკვე იქცა ახალგაზრდა „ოკულტისტი ენთუზიასტების“ თავშეყრის პოპულარულ 
ადგილად. კაფეს ქვედა სართულზე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასმელი, სხვადასხვა კერძი და „ჯადოქრობის“ 
ინსტრუმენტები, ზედა სართულზე კი კლიენტებს „ზებუნებრივ“ სერვისებს სთავაზობენ. კერძოდ, ვიზიტორებს 
შეუძლიათ საკუთარი სურვილები განაცხადონ, ამის შემდეგ კი მათ მათი შესრულების შესაძლო ვარიანტებს 
სთავაზობენ. მომსახურებაში შედის სასიყვარულო ჯადოს დადება, ტაროს კარტზე მკითხაობა და ავი სულე-
ბის განდევნის პროცედურები. ყავა, ჩაი, გაზიანი სასმელი და ნამცხვრები კი კლიენტს შეუძლია, საკუთარი 
ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით შეარჩიოს. 

ბიუსტჰალტერი მკერდს კლავს

ფრანგმა მეცნიერებმა ბეზანსონის უნივერსიტეტიდან დაადგინეს, რომ მკერდის აწეული ფორმის შესანა-
რჩუნებლად, სუსტი სქესის წარმომადგენლებმა საერთოდ უარი უნდა თქვან ბიუსტჰალტერზე. სწავლულების 
მოსაზრებით, თეთრეულის ამ ატრიბუტს არანაირი სარგებელი არ მოაქვს ქალის ჯანმრთელობისთვის. ქალის 
მკერდზე ბიუსტჰალტერის გავლენის შესწავლისას, მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ჩამოკიდებული მკრდის 
მიზეზი, სწორედ აზღუდია. მათ ექსპერიმენტში სხვადასხვა ასაკის 130 მანდილოსანი მონაწილეობდა და ის 
რამდენიმე წელიწადს გაგრძელდა. მიუხედავად მიღებული შედეგებისა, მკვლევარები აცხადებენ, რომ საშუ-
ალო ასაკს გადაცილებული და ნამშობიარები ქალები, ბიუსტჰალტერზე უარის თქმით დადებით შედეგს ვერ 
მიიღებენ. 

ბინა გაქურდა და 
ტანსაცმელიც იქვე 

გაირიცხა

ჩეხეთის ქალაქ ოსტრავას პოლიცია განსაკუთრე-
ბით თავხედ ქურდს ეძებს. მან სახლიდან არა მხოლოდ 
ძვირფასეულობა და ფული გაიტანა, არამედ, იქ მისი 
პატრონივით მოიქცა – დააცარიელა მაცივარი, აბაზა-
ნა მიიღო, ტანსაცმელი გაირეცხა და დივანზე დაიძინა 
კიდეც. ინციდენტი ცოტა ხნის წინ მოხდა. მძარცვე-
ლმა ბინა გატეხა და პირველ რიგში, იქ ყველა ოთახი 
მოჩხრიკა, ფასეული ნივთები და ფული მოაგროვა და 
ჩანთაში ჩადო. ამის შემდეგ, მოშიებულმა ჭამა გადა-
წყვიტა და ზედ ორი ბოთლი ალკოჰოლიც დააყოლა. 
შემდეგ პირად ჰიგიენას მიხედა – იბანავა და ჭუჭყი-
ანი ტანსაცმელი სარეცხ მანქანაში შეყარა. ვიდრე 
რეცხვა დასრულდებოდა, დივანზე მშვიდად დაიძინა 
კიდეც. ეს იდილია ღამის 12 საათამდე გაგრძელდა, 
როცა ბინის პატრონი ქალბატონი სახლში დაბრუნდა. 
შესვლისთანავე, მან რაღაც იეჭვა, რადგან სამზარეუ-
ლოსა და აბაზანაში არეულობა დახვდა, მაგრამ იმას 
კი ვეღარ წარმოიდგენდა, რომ ქურდი შინ მძინარე 
დახვდებოდა. მისი დანახვისას, შეშინებულმა ქალმა 
ყვირილი დაიწყო. გამოღვიძებულმა ქურდმა სასწრა-
ფოდ გამოიღო ტანსაცმელი მანქანიდან და გზადაგზა 
ჩაცმით გარეთ გავარდა. შოკირებულმა დიასახლისმა 
სხვა ვერაფერი მოიფიქრა და მეგობრებს დაურეკა, 
რომელთაც პოლიცია გამოიძახეს. სამართალდამცა-
ვები დამნაშავეს ისევ ეძებენ. 

კონტრაცეპტივი – 
თვეში ერთხელ

სპეციალისტებმა 
მასაჩუსეტსის ტექ-
ნოლოგიური ინსტი-
ტუტიდან, ორალუ-
რი კონტრაცეპტივი 
შეიმუშავეს, რომ-
ლის მიღებაც თვეში 
მხოლოდ ერთხელ 
იქნება საჭირო. მათი 

თქმით, ეს ნამდვილი გარღვევაა, რაც შეამსუბუქებს 
შობადობის კონტროლს, რადგან აბების ყოველდღიუ-
რი მიღება საჭირო აღარ იქნება. ახალი კონტრაცეპტი-
ვი კაფსულაა, რომელიც სამი კვირის დოზას შეიცავს. 
კუჭში მოხვედრისას, კაფსულა გამოათავსუფლებს 
მიწოდების სისტემას და ის ნელ- ნელა გამოყოფს შიგ-
თავსს – ლევონორგესტრელს. ცხოველებზე ჩატარე-
ბულმა ცდებმა აჩვენა, რომ მისი კონცენტრაცია ოთხი 
კვირა ნარჩუნდება. ადამიანებში კი, სწავლულთა 
ვარაუდით, კაფსულა სრულად სამ კვირაში გაიხსნება. 
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კაფე მიწისძვრის „მოყვარულებისთვის“ 

ესპანეთის ქალაქ ლორეტ-დე-მარში ფუნქციონირებს კაფე, რომელსაც „კატასტროფა“ ჰქვია. აქ ყოველდღი-
ურად, დაახლოებით, 7.8 ბალიანი მიწისძვრა ლამის ყოველ წამს ხდება. რასაკვირველია, ეს ბუნებრივი სტიქია არ 
არის, სპეციალური მოწყობილობის მეშვეობით, რომელიც კაფის იატაკქვეშაა განთავსებული, შენობა საკმაოდ 
ძლიერად ზანზარებს. საერთოდ, ადამიანებს მიწისძვრების ძალიან ეშინიათ, აქ კი ფულს იმაში ხარჯავენ, რომ 
სადილობისას, მოულოდნელად, მისი სიმულაციით „დატკბნენ“. კაფის კლიენტებს არასდროს აფრთხილებენ, 
რა დროს შეიძლება „მოხდეს“ მიწისძვრა. გარედან „კატასტროფა“ სხვა შენობებისგან არაფრით განსხვავდება, 
თუმცა საკმარისია, შიგნით აღმოჩნდეთ, რომ მაშინვე იგრძნობთ „საფრთხეს“. ინტერიერი კოსმოსურ ხომა-
ლდს მოგაგონებთ, სადაც სპეციალური ლიფტის მეშვეობით, „დედამიწის სიღრმეებში“ – ოთახში შეხვალთ, 
რომელიც მღვიმესავითაა. ადმინისტრაცია მხოლოდ იმას შეგახსენებთ, რომ მაგიდიდან არ ადგეთ, რადგან 
ბიძგები ნებისმიერ წამს არის მოსალოდნელი. მიწისძვრის დაწყებისას, ოთახში შუქი ქრება და გარშემო მხო-
ლოდ ყვირილი და ნივთების რყევისგან გამოწვეული გამაყრუებელი გრუხუნი ისმის. „მისიწძვრისას“, კაფეში 
ხშირია ინციდენტები და სხეულის უმნიშვნელო დაზიანებები.

ჭარხალი – ტვინის 
სიჯანსაღისთვის

ბრიტანელმა სწავლულებმა ექსეტერის უნივე-
რსიტეტიდან, ჯანმრთელობის სასარგებლო კიდევ 
ერთი პროდუქტი გამოიკვლიეს. ექსპერიმენტებმა 
აჩვენა, რომ თუ ადამიანი რეგულარულად მიირ-
თმევს ჭარხალს, აქტიურდება პირის ღრუს ბაქტე-
რიების მოქმედება, რაც დადებით გავლენას ახდენს 
სისხლძარღვებისა და ტვინის სიჯანსაღეზე. ეს კი 
ხელს უწყობს ადამიანის ორგანიზმის ჯანმრთელად 
დაბერებას. ჭარხალი მდიდარია უჯრედისით, რაც 
იწვევს შაქრის მალევე შეწოვას. ასევე, ეს პროდუქ-
ტი ფოლიუმის მჟავას, ცე-ვიტამინის, კალიუმისა და 
ფოსფორის წყაროა, შეიცავს ბე-ჯგუფის ვიტამინებს, 
მინერალებს, რკინასა და იოდს. ჭარხალი მდიდარია 
ანტიოქსიდანტებითაც, მისი რეგულარული მოხმა-
რება ხელს უწყობს თმის, კანისა და ფრჩხილების 
სიჯანსაღეს. უჯრედისის დიდი შემცველობის გამო 
კი, ჭარხალი უებარი წამალია შეკრულობის დროს. 

პლასტმასის ჭურჭელი თირკმელებს აზიანებს

მეცნიერები საფრთხეზე ალაპარაკდნენ: პლასტმასის ჭურჭლის გამოყენებისას, ადამიანი ზრდის შანსს, 
თირკმელში მეტი კენჭი დაუგროვდეს. ხშირია ხოლმე, როცა ბუნებაში გასვლისას, პიკნიკზე, ან უბრალოდ, 
ზარმაცი ადამიანი სახლშიც კი პლასტმასის თეფშებს იყენებს. მასზე დადებული ცხელი საკვები პლასტმას-
ზე ზემოქმედებას ახდენს და რეაქციის შედეგად მელანინი გამოიყოფა. ამ ნივთიერების ჭარბი რაოდენობა 
კი ორგანიზმში კენჭების წარმოქმნას იწვევს. ტაივანელმა მეცნიერებმა გამოკვლევა ჩაატარეს, რომელშიც 
მოხალისეთა ორი ჯგუფი მონაწილეობდა. ერთი ნაწილი პლასტმასის ჭურჭლიდან იკვებებოდა, მეორე – კე-
რამიკული ნაწარმიდან. ორივე ჯგუფის მონაწილეთა შარდის ანალიზმა აჩვენა, რომ საკვების მიღებიდან 12 
საათის შემდეგ, პირველი ჯგუფის წევრებს მელანინის რაოდენობა, დაახლოებით, 8.35 მიკროგრამი ჰქონდათ, 
მეორე ჯგუფში კი ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 1.3 მიკროგრამი იყო. 

საკვების გარეშე 
ცხოვრება შესაძლებელია? 

მიღებულია მოსაზრება, რომ ადამიანს საკვების 
გარეშე არსებობა მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში 
შეუძლია. თუმცა, შრილანკელი კირბი ლანეროლი 
საპირისპიროს მტკიცების პროცესშია. მამაკაცი უკვე 
თითქმის ხუთი წელია, საჭმელს არ ჭამს. მისი თქმით, 
არსებობს სხვა წყაროებიც, ენერგეტიკულად უფრო 
გამდიდრებული, ვიდრე კვების პროდუქტები. კირბი 
დარწმუნებულია, რომ კალორიების მიღება შესაძლე-
ბელია შუქის, ვიბრაციის, ქარისა და ფოტონებისგან. 
იდეა მარტივია – ადამიანი მზის ბატარეებს ემსგა-
ვსება. ბოლო ათი თვის განმავლობაში, მამაკაცის 
ყოველდღიური რაციონი 500 კალორიას არ აჭარბებს. 
ცნობილია, რომ ახალგაზრდობაში ლანეროლი ნარკო-
ტიკების მომხმარებელი იყო, თუმცა მან ეს მავნე ჩვევა 
დაძლია და სოციალური მომსახურების სამინისტ-
როში მრჩევლადაც მუშაობდა. მერე იმ ადამიანების 
შესახებ შეიტყო, რომლებიც წლების განმავლობაში 
არ იღებენ საკვებს და თავადაც დაინტერესდა. ახლა 
ის ცდილობს, პროპაგანდა გაუწიოს ცხოვრების ამ-
გვარ, ჯანსაღ წესს. თუმცა, მედიკოსები აცხადებენ, 
რომ მსგავსი რეჟიმი საკმაოდ ნეგატიურად აისახება 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე. 



damfuZnebeli da mTavari redaqtori 

maia furcelaZe (599) 62-88-77

pasuxismgebeli redaqtori: nino lursmanaSvili

mediajgufi: maia miSelaZe, nino komaxiZe, 

rusudan Selia, giorgi iaSvili, merab beriZe.

stilisti: nino ebanoiZe

dizaineri – giorgi lomsaZe

daculia saavtoro uflebebi. 
redaqciaSi Semosuli 

masalebi ukan ar brundeba. 
statiaSi moyvanil faqtebsa 
da informaciis sizusteze 

pasuxs agebs avtori. pretenziis 
SemTxvevaSi dagvikavSirdiT 

14 dRis ganmavlobaSi.

damfuZnebeli da mTavari redaqtori 

maia furcelaZe (599) 62-88-77

dizaineri – giorgi lomsaZe

misamarTi: q.Tbilisi, sankt-peterburgis q. 7.

UDC(uak)070.48:32(479.22)3-387 tel: +995 32 294 23 99

daculia saavtoro uflebebi. 
redaqciaSi Semosuli 

masalebi ukan ar brundeba. 
statiaSi moyvanil faqtebsa 
da informaciis sizusteze 

pasuxs agebs avtori. pretenziis 
SemTxvevaSi dagvikavSirdiT 

14 dRis ganmavlobaSi.
e-mail: versiaprinti@yahoo.com   www.versia.ge

daijesti

ყველაზე უცნაური შეჯიბრებები

ჩვენს პლანეტაზე ბევრი უცნაური შეჯიბრი იმართე-
ბა, რომელთაგან ზოგი ასწლეულების წინ დაფუძნდა, 
ზოგიც უკვე ჩვენს თანამედროვეობაში და არა მხო-
ლოდ მაყურებლის გართობაზეა გათვლილი, არამედ, 
უფრო ტურისტების მისაზიდად ტარდება, თანაც 
პატარა ქალაქებში. მათი პოპულარობა სულ უფრო 
იზრდება და მონაწილეობას არა მხოლოდ ადგილობრი-
ვები, არამედ, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც 
იღებენ. ერთ-ერთი ასეთი შეჯიბრი ფინეთში ტარდება. 

ჩემპიონატი ცოლების ტარებაში – ფინეთში, ქალის 
ხელში აყვანილი ტარება არა მხოლოდ მათ მიმართ 
სიყვარულის გამოხატულებაა, არამედ, ფულის შოვ-
ნის ერთგვარი საშუალებაცაა. „სპორტსმენებისთვის“ საკმოდ რთული, 250-მეტრიანი ტრასაა მომზადებული, 
წინაღობებით. ამ გამოცდის გავლა, თან როცა ხელში საკუთარი ცოლი გიჭირავთ, წარმოუდგენელია, ამიტომ 
ქმრები მათ კისერზე ისვამენ. იმ მონაწილეების ლამაზმანებს, რომლებიც 49 კილოგრამზე ნაკლებს იწონიან, 
ზურგჩანთებით ამძიმებენ. შეჯიბრში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, რომელიც ქალაქის სა-
იტზე განაცხადს შეავსებს. ბოლო დროს, ასეთი შეჯიბრი ტარდება დანიაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და 
სამხრეთ კორეაშიც კი. 

შეჯიბრი კოღოების დახოცვაში – ამ სისხლისმ-
წოველი მწერების განადგურების კონკურსი ყოვე-
ლწლიურად ტარდება იტალიაში, პატარა დასახლება 
სან-ნაზარო-სეზიაში. მონაწილეებს ბუზების ერთნაირ 
სახოცებს ურიგებენ, რომელთაც შეჯიბრის მსაჯი 
არჩევს. ამ უჩვეულო პაექრობისთვის კონკურსანტებს 
სულ 10 წუთი ეძლევათ. მთავარია, დახოცილი მწერები 
შეინახონ, რადგან მათი რაოდენობით გამოვლინდება 
გამარჯვებული. პირველ სამ ადგილზე გასული მონა-
წილეები, ყოველ მკვდარ კოღოზე, 10 ევროს იღებენ. 
იტალიელებს არც ფინელები ჩამორჩებიან ამ საქმეში, 
ოღონდ მცირეოდენი განსხვავებით – შეჯიბრის მონა-
წილეები კოღოებს საკუთარ ზურგზე ხოცავენ. 

კონკურსი ყველაზე ხმამაღლა ყვირილში – ეს 
ტარდება იაპონიასა და პოლონეთში. თუ ამომავლი მზის ქვეყანაში ერთხელ მაინც მოხვდით ამ შეჯიბრზე, 
არასოდეს დაიჯერებთ მითს წყნარ და თავშკავებულ იაპონელებზე. მონაწილეებს 100 დეციბელზე მეტი ხმით 
უწევთ ყვირილი – ეს უფრო მეტი ხმაურია, ვიდრე სრული სვლით მიმავალი მატარებელი გამოსცემს. დასაყვი-
რი ფრაზა შეჯიბრის მონაწილემ თავად უნდა მოიფიქროს. სხვათა შორის, ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ასეთი 
განტვირთვა, მთელი კვირის მანძილზე ოფისებში გამოკეტილი იაპონელებისთვის ნამდვილად სასარგებლოა. 
მსგავსი ჩემპიონატის ჩატარება, საკუთარ ჯანმრთელობასა და ნერვულ სიტემაზე ზრუნვა პოლონელებმაც 
გადაწყვიტეს და ტურნირს ყოველწლიურად ქალაქ გოლდაპში ატარებენ. 

პლასტმასის იხვების შეჯიბრი – კარგა ხანია, დიდ ბრიტანეთსა და სინგაპურში ეს შეჯიბრი ტარდება. ამ 
სულელურ თამაშს ერთნაირი აზარტით ეკიდებიან დიდები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. შეჯიბრის „მონა-
წილეს“ მისი მფლობელის სახელი აწერია. ფინიშთან მისული პირველი იხვის პატრონს სინგაპურში, მილიონი 
დოლარით აჯილდოებენ. 

გარდა ამისა, 2000 წლიდან, ფინეთში მობილური ტელეფინების სროლაში მართავენ შეჯიბრს; დიდ ბრი-
ტანეთში ტურნირს აწყობენ ფეხის თითებით ჭიდაობაში; 1986 წლიდან კი ნისლიან ალბიონზე, ერთმანეთს 
ჭინჭრის ჭამაში ეჯიბრებიან; ალიასკაზე ყურებით გადაქაჩვის შეჯიბრს მართავენ; გერმანიის ქალაქ ბავარიაში 
კი საჩვენებელი თითის ძალას ცდიან ტურნირის მონაწილეები.

საშიშ ბაქტერიებს 
ხელთათმანი „დაინახავს“ 

აშშ-ს ტაფტსის უნივერსიტეტის სწავლულებმა 
ახალი ხელთათმანი შექმნეს, რომელიც ადამიანს 
საშიშ ბაქტერიებთან შეხებას აუწყებს. ეს უნიკა-
ლური გამოგონება ჩვეულებრივი ხელთათმანივით 
გამოიყურება და აბრეშუმისგანაა შეკერილი. თუმცა 
საკმარისია, თითები მავნე ბაქტერიებს შეეხოს, მაგა-
ლითად, ნაწლავურ ჩხირებს, რომ ქსოვილზე ჩნდება 
წარწერა – „დაინფიცირებულია“. ეს უნიკალური 
ხელთათმანი მოლეკულური ბეჭდვის მეშვეობით და-
ამზადეს. მეცნიერებმა ქსოვილში „ჩააწნეს“ სხვადას-
ხვა ფერმენტები, ანტიბიოტიკები და ანტისხეულები, 
რომლებიც რეაგირებენ ბაქტერიებზე. ამჟამად, ხელ-
თათმანები მხოლოდ კონცეპტს წარმოადგენს, თუმცა 
მკვლევარები ვარაუდობენ, რომ ახლო მომავალში მათ 
მასობრივ წარმოებას დაიწყებენ ექიმების დასაცავად, 
რომელთაც ყოველდღიურად უხდებათ შეხება საშიშ 
ბაქტერიებთან. 

ლუდი და მეხსიერება

თუკი დავუჯერებთ ინგლისელებს, რომელთაც 
ერთდროულად რამდენიმე ექსპერიმენტი ჩაატარეს 
სხვადასხვა სახის ლუდზე, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, 
რომ მეხსიერების დაკარგვისა და გონებასუსტობის 
მიზეზი ეს ქარვისფერი სასმელია. მკვლევარების 
ცდებში 5 000 მამაკაცი და 2 000 სუსტი სქესის წა-
რმომადგენელი მონაწილეობდა, რომელთა ასაკი 65 
წლამდე იყო. შედეგად, ბრიტანელმა სწავლულებმა 
დაასკვნეს, რომ ლუდთან დაკავშირებით, შეგვიძლია 
ვილაპარაკოთ არა მხოლოდ მეხსიერების დარღვევა-
ზე, არამედ, მთლიანად ადამიანის გონებრივი შესაძ-
ლებლობების დაქვეითებაზე და რაც ყველაზე ცუდია 
– ტვინის ქსოვილებში წარმოშობილ ნეგატიურ პრო-
ცესებზე. ექსპერიმენტების შედეგებზე დაყრდნობით, 
მკვლევარები გვაფრთხილებენ, რომ ამ ქარვისფერი 
სითხის მიღების დღიური დოზა სულ 35 გრამი უნდა 
იყოს. თუ ამ ნიშნულს გადავაჭარბებთ, თავის ტვინის 
ქერქში დამანგრეველი პროცესები დაიწყება. მეხ-
სიერებასთან დაკავშირებული პრობლემები ლუდის 
მოყვარულებს 6 წლით ადრე ეწყებათ იმათთან შედა-
რებით, რომლებიც საერთოდ არ სვამენ ამ სასმელს. 


