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მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ნი ნო კა ლან და რიშ ვი ლი 

დევ ნილ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ქსელის „სინერგია“ 

კო ორ დი ნა ტო რი

მა ნა ნა გა ბაშ ვი ლი

ნორ ვე გი ის ლტოლ ვილ თა საბ ჭოს სა ქარ თ ვე ლოს ოფი სის 

დი რექ ტო რის მო ად გი ლე

ირაკ ლი ბო კუ ჩა ვა

სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ფონ დის თავ მ ჯ დო მა რე

ნუკ რი მი ლო რა ვა

საქ ველ მოქ მე დო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ცენ ტ რის „აფხაზეთი“ დაც ვის

მო ნი ტო რინ გის პრო ექ ტის მე ნე ჯე რი

მო დე რა ტო რი: 

გი ორ გი გვა ხა რია

დევნილთა ინტეგრაციის საკითხები დევნილთა ინტეგრაციის საკითხები 

დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაშიდღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში
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დევ ნილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხე ბი დღე ვან დელ ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა შიდევ ნილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხე ბი დღე ვან დელ ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში

გი ორ გი გვა ხა რია – დღე ვან დე ლი დის კუ სი ის სა ხელ წო დე ბამ, „დევნილთა ინ-

ტეგ რა ცი ის სა კითხე ბი დღე ვან დელ ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში“, მრავალი ადა მი ა-

ნის გა ღი ზი ა ნე ბა გა მო იწ ვი ა. თით ქოს უნ და შე ვიკ რი ბოთ და ვიმ ს ჯე ლოთ იმა ზე, რა 

ვუ ყოთ დევ ნი ლებს. თუ, ამ დარ ბაზ შიც იმ ყო ფე ბით ისი ნი, ვი საც ეს სა ხელ წო დე ბა 

გა ღი ზი ა ნებთ, ბო დიშს გიხ დით. ყო ვე ლი ვე ეს კი დევ ერ თხელ უს ვამს ხაზს იმას, რომ 

ეს სო ცი ა ლუ რი ფე ნა სხვებ ზე უფ რო მე ტად მგრძნო ბი ა რე ა. შე საძ ლო ა, რო ცა ინ ტეგ-

რა ცი ის თე მა ზე ვსა უბ რობთ, მარ თ ლაც, უფ რო დე ლი კა ტუ რე ბი უნ და ვი ყოთ. 

ირაკ ლი ბო კუ ჩა ვა – ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხი სა ზო გა დო ე ბა ში არა ერ თ გ ვა რო ვან 

და მო კი დე ბუ ლე ბას იწ ვევს. დევ ნი ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ინ ტეგ რა ცია დაბ რუ ნე ბის 

სა წი ნა აღ მ დე გო პრო ცეს თან ასო ცირ დე ბა. ზო გი ერ თი სო ცი ა ლურ ინ ტეგ რა ცი ას გა-

ნი ხი ლავს. დე ფი ნი ცი ა ში ჯერ კი დევ არის აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა. კა მა თო ბენ იმის 

შე სა ხებ, ინ ტეგ რა ცია დაბ რუ ნე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რი ა, თუ ღირ სე უ ლი პი-

რო ბე ბის შექ მ ნაა დევ ნი ლე ბის თ ვის, რო გორც სტრა ტე გი ა ში წე რი ა. 

იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში დევ ნი ლე ბი გაჩ ნ დ ნენ, სა ხელ მ წი ფო არ 

იყო მზად ამ ადა მი ა ნე ბის მი მართ სა მარ თ ლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი გა ნე ხორ ცი ე ლე-

ბი ნა. სა მარ თ ლებ რი ვი კუთხით თუ გა დავ ხე დავთ, ინ ტეგ რა ცი ის შეზღუდ ვის არ ც თუ 

ისე ბევ რი შემ თხ ვე ვა ყო ფი ლა, მაგ რამ დევ ნილს 2003 წლამ დე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა 

არ ჰქო ნი ა. „დევნილთა შე სა ხებ კა ნო ნის“ მი ხედ ვით, თუ კი, დევ ნი ლი სა კუთ რე ბას 

შე ი ძენ და და რე გის ტ რა ცი ას გა ივ ლი და, სტა ტუსს კარ გავ და. იმ პე რი ოდ ში სო ცი ა-

ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი სტა ტუ სი გა მიჯ ნუ ლი არ იყო ერ თ მა ნე თის გან. ეს ძა ლი ან 

მგრძნო ბი ა რე სა კითხი გახ ლ დათ და დევ ნილ თა ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის სას ტარ ტო პი-

რო ბე ბის შექ მ ნას ხელს უშ ლი და. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა ხელ მ წი ფო არ იყო მზად 

მათ მი სა ღე ბად. 

გარ და სა მარ თ ლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ი სა, ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, სურ დათ თუ 

არა დევ ნი ლებს ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ე ბას თან ინ ტეგ რა ცია და, მე ო რე მხრივ, 

ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბა იყო თუ არა მზად ამ პრო ცე სის თ ვის. 

ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სს ხელს უშ ლი და ისიც, რომ დევ ნი ლებს არ ჩევ ნებ ში მო ნა-

წი ლე ო ბის უფ ლე ბა არ ჰქონ დათ. 2003-2004 წლებ ში ჯერ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ-

თ ლოს, შემდეგ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ჩა რე ვით ეს მდგო მა რე ო ბა შე იც ვა ლა. 
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დევ ნილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხე ბი დღე ვან დელ ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა შიდევ ნილ თა ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხე ბი დღე ვან დელ ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში

მე ო რე სა კითხი ა, ამ პრო ცესს სა ზო გა დო ე ბა რამ დე ნად უწყობ და ხელს არა მარ-

ტო სა მარ თ ლებ რი ვი კუთხით, არა მედ პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯე ბი თაც; რა კეთ დე ბო და 

რე ა ლუ რად იმის თ ვის, რომ ამ ადა მი ა ნებს ისე თი ვე სრულ ყო ფილ მო ქა ლა ქე ე ბად 

ეგ რ ძ ნოთ თა ვი, რო გორც ყვე ლა სხვას. კომ პაქ ტუ რი ცენ ტ რე ბი და დევ ნილ თა სკო-

ლე ბი იზო ლი რე ბის გან ც დას აჩენ და და ხელს უშ ლი და ინ ტეგ რა ცი ას. შეგახ სე ნებთ, 

არ სე ბობ და ივე რი ის, აჭა რის და ვაგ ზ ლის ე.წ. ბირ ჟე ბი, სა დაც დევ ნი ლე ბი იკ რი ბე-

ბოდ ნენ. ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თა ნაც თავ ი დან ცო ტა გარ თუ ლე ბუ ლი იყო 

ურ თი ერ თო ბა. ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცესს ხელს უშ ლი და მძი მე სო ცი ა ლუ რი გა რე მო 

და პი რო ბე ბიც. ამ დროს დევ ნი ლე ბის თ ვის სხვა დას ხ ვა დახ მა რე ბა მო დი ო და და ეს 

ხში რად ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის გა ღი ზი ა ნე ბას იწ ვევ და. იმ პე რი ო დი სათ ვის 

თით ქოს ცალ კე „კასტად“ არ იყო ადა მი ან თა ეს ჯგუ ფი გა მო ყო ფი ლი, მაგ რამ ისე 

კი ხდე ბო და, რომ ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის გან გა რი ყუ ლად გვეგ რ ძ ნო თა ვი. 

არ ვი ცი, ეს მი ზან მი მარ თუ ლად ხდე ბო და თუ გა რე მო იყო ასე თი, მაგ რამ ასე იყო. 

მოგ ვი ა ნე ბით, სტრა ტე გი ის შექ მ ნის პე რი ოდს ვგუ ლის ხ მობ, არა სამ თავ რო ბო 

სექ ტო რის და ჟი ნე ბი თა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მოთხოვ ნით, დი დი ყუ-

რადღე ბა და ეთ მო ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხს. ერთ რა მე ზე შევ თან ხ მ დით – ღირ სე უ ლი 

საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის შექ მ ნა, დევ ნი ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თ ვა ცხოვ რე ბა ში 

ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ე ბას თან ერ თად, სა ხელ მ წი ფოს აღ მ შე ნებ ლო ბი სათ ვის 

აუცი ლე ბე ლი ა. თუ ად რე ულ ეტაპ ზე დევ ნი ლი ტვირ თად და სა ხელ მ წი ფოს გან ვი-

თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად აღიქ მე ბო და, 2006-2007 წლე ბი დან ეს და მო კი-

დე ბუ ლე ბა შე იც ვა ლა. დღეს მი იჩ ნე ვა, რომ დევ ნი ლი სა ზო გა დო ე ბის რო ლი ქვეყ ნის 

აღ მ შე ნებ ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

სტრა ტე გი ა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ინ ტეგ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე-

ბი, ხო ლო ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რე ბი არ ჩანს. მაგ რამ, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 

თუნ დაც კომ პაქ ტუ რი ჩა სახ ლე ბის ცენ ტ რე ბი, მა თი მდგო მა რე ო ბა, სა ჯა რო მო ხე-

ლე თა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა დევ ნი ლი და ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე-

ბის მი მართ, ხელს უშ ლის ინ ტეგ რა ცი ის რე ა ლუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

შე გახ სე ნებთ, რამ დე ნი მე წლის წინ „ბიუჯეტის შე სა ხებ კა ნონ ში“ ად გი ლობ რი ვი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 3% სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბის თ ვის იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლი. დევ ნი ლებს ამ დახ მა რე ბა ზე უარს იმ მი ზე ზით ეუბ ნე ბოდ ნენ, რომ კა ნონ ში არ 
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ეწე რა, რომ ეს თან ხა დევ ნი ლებ საც ეკუთ ვ ნო დათ. სამ წუ ხა როდ, იმის უცო დინ რო-

ბის გა მო, რომ დევ ნი ლე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს ისე თი ვე მო ქა ლა ქე ე ბი არი ან და იმ გ-

ვა რი ვე უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბენ, რო გორც ყვე ლა და ნარ ჩე ნი, ინ ტეგ რა ცია ვერ 

ხორ ცი ელ დე ბო და.

თუ, კომ პაქ ტუ რად ჩა სახ ლე ბის პუნ ქ ტე ბი იმა ვე სა მარ თ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბა ში 

დარ ჩე ბა, რო გორ შიც მა ნამ  იყო, თუ არ ჩავ თ ვ ლით პრი ვა ტი ზა ცი ის „გამონათებებს“, 

ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სი გარ თულ დე ბა. თუ, ეს ობი ექ ტე ბი დევ ნილ სა ზო გა დო ე ბას არ 

და უ კა ნონ და, მე ეჭ ვე ბა, სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა კითხე ბი, 

დევ ნილ თათ ვის ღირ სე უ ლი საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის შექ მ ნის ხელ შეწყო ბის შე-

სა ხებ, გან ხორ ცი ელ დეს. 

სა ზო გა დო ე ბა უნ და შე თან ხ მ დეს, თუ რას ნიშ ნავს ინ ტეგ რა ცი ა. თქვენც ბრძა ნეთ, 

რომ დღე ვან დე ლი დის კუ სი ის სა ხელ წო დე ბამ სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლის გა ღი ზი ა ნე-

ბა გა მო იწ ვი ა. ნა წი ლი დევ ნი ლე ბი სა ინ ტეგ რა ცი ას ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ე ბას თან 

ასი მი ლა ცი ად და დაბ რუ ნე ბის წი ნა ღო ბად მო ი აზ რებს. ამი ტომ ამ დე ფი ნი ცი ა ზე ყვე-

ლა ერ თხ მად უნ და შე თან ხ მ დეს – სა ხელ მ წი ფოც, დევ ნი ლე ბიც, არა სამ თავ რო ბო 

სექ ტო რიც. უნ და გან ვუ მარ ტოთ სა ზო გა დო ე ბას, რას ნიშ ნავს ინ ტეგ რა ცი ა, რა და-

დე ბი თი მხა რე ე ბი გა აჩ ნი ა, რა უფ ლე ბებს და მო ვა ლე ო ბებს წარ მო შობს. 

მა ნა ნა გა ბაშ ვი ლი – ინ ტეგ რა ცი ას ასი მი ლა ცი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით პო ზი ტი უ რი 

კო ნო ტა ცია აქვს. ასი მი ლა ცია გუ ლის ხ მობს, რომ კარ გავ შენს თვი სე ბებს და სხვას 

ემ ს გავ სე ბი. ინ ტეგ რა ცია კი გუ ლის ხ მობს, რომ ინარ ჩუ ნებ ყვე ლა შენს თვი სე ბას და 

შე სა ბა მი სი ნე ბა- სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში, სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი ხდე ბი. 

დევ ნი ლო ბის პრობ ლე მის გრძელ ვა დი ან გა დაწყ ვე ტა ზე რო ცა ვსა უბ რობთ, 

მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს სა მი სა კითხი: მუდ მივ საცხოვ რე ბელ ად გილ ზე დაბ რუ ნე ბა; 

ად გი ლობ რი ვი ინ ტეგ რა ცია იმ ად გილ ზე, სა დაც დევ ნი ლი ცხოვ რობს და გან სახ ლე-

ბა ანუ გა და ად გი ლე ბა იმა ვე ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ა ზე – სხვა ად გი ლას. სა ბო ლოო 

შე დე გი – ინ ტეგ რა ცი ა ა. თუ, 15-20 წლის შემ დეგ მუდ მივ საცხოვ რე ბელ ად გილს და-

უბ რუნ დე ბი, შე გუ ე ბის პრო ცე სი აუცი ლებ ლად დაგ ჭირ დე ბა. სხვა ად გი ლას გან სახ-

ლე ბის შემ თხ ვე ვა შიც, შე გუ ე ბუ ლი პი რო ბე ბი დან და ურ თი ერ თო ბე ბი დან შე გუ ე ბა 

ახალ გა რე მოს თან ხე ლახ ლა გჭირ დე ბა. 
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ინ ტეგ რა ცია ორი მნიშ ვ ნე ლო ბით მო ი აზ რე ბა – რო გორც დას რუ ლე ბუ ლი პრო-

ცე სის შე დე გი და რო გორც თა ვად პრო ცე სი, რო მე ლიც ხან გ რ ძ ლი ვი, რთუ ლი, მრა-

ვალ გან ზო მი ლე ბი ა ნია და ორი ვე მხრის გან მო ითხოვს ნე ბას, სურ ვილს, თუ ემ პა თი-

ას არა, პო ზი ტი ურ ემო ცი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას მა ინც. 

ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია გა ნათ ლე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ცდი ლობ და ახალ გაზ-

რ და დევ ნი ლე ბის თ ვის მი ე ცა იმის სა შუ ა ლე ბა, რომ აეთ ვი სე ბი ნათ პრო ფე სია და 

შემ დეგ ეპო ვათ სამ სა ხუ რი. იყო მე ო რე მი მარ თუ ლე ბაც – ახალ გაზ რ დუ ლი კლუ-

ბე ბის შექ მ ნა, სა დაც მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში იკ რი ბე ბოდ ნენ, რო გორც ად გი-

ლობ რი ვი, ისე დევ ნი ლი ახალ გაზ რ დე ბი და ერ თად საქ მი ა ნობ დ ნენ. ეს ინ ტეგ რა ცი-

ის პრო ცესს ხელს უწყობ და. 

2008 წლამ დე სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ა ში ასე იყო ჩა წე რი ლი – პირ ველ მი ზანს 

დაბ რუ ნე ბა წარ მო ად გენ და. შემ დეგ მო დი ო და ინ ტეგ რა ცი ა. 2008 წლის შემ დ გომ 

შე იც ვა ლა და მო კი დე ბუ ლე ბა და და იწყო სა უ ბა რი კო ლექ ტი უ რი ცენ ტ რე ბის საცხოვ-

რე ბელ ბი ნე ბად გა და კე თე ბა ზე. ჩე მი აზ რით, ასე თი „ფიზიკური“ ინ ტეგ რა ცია სრულ 

ინ ტეგ რა ცი ას არ ნიშ ნავს. მხო ლოდ კო ლექ ტი უ რი ცენ ტ რის და ხურ ვა და საცხოვ რე-

ბე ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ინ ტეგ რა ცი ას ხელს ვერ შე უწყობს. სა ჭი როა ზრუნ ვა 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა სა და სო ცი ა ლურ მი საწ ვ დო მო ბა ზე. ამის მა გა ლი თად გა მოდ გე ბა 

ფოცხო -ე წე რი. არა მგო ნი ა, დევ ნი ლებს იქ გან სახ ლე ბა ინ ტეგ რა ცი ა ში და ეხ მა როს. 

ნუკ რი მი ლო რა ვა – სა ქარ თ ვე ლო ში დევ ნი ლებს სა მარ თ ლებ რივ - პო ლი ტი კუ-

რი კუთხით ინ ტეგ რა ცი ის თ ვის პრობ ლე მე ბი არ შექ მ ნი ათ. არის სო ცი ა ლურ -ე კო-

ნო მი კუ რი ტი პის პრობ ლე მე ბი. 

სამ წუ ხა როდ, გვინ და თუ არ გვინ და, მა ინც ვუ კავ შირ დე ბით სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 

შე მუ შა ვე ბულ სტრა ტე გი ა სა და სა მოქ მე დო გეგ მას, რო მე ლიც ბო ლო 2-3 წლის გან-

მავ ლო ბა ში მოქ მე დებს. ამ მე თო დო ლო გი ას აქვს და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი შე დე-

გე ბი. ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი ათე უ ლო ბით ხარ ვე ზი დან რამ დე ნი მე ყვე ლა ზე მნიშ-

ვ ნე ლო ვანს ამო ვარ ჩევ, რო მე ლიც დევ ნილს ინ ტეგ რა ცი ა ში ყვე ლა ზე მე ტად უშ ლის 

ხელს.

 პირ ვე ლი, ფაქ ტობ რივ მი სა მარ თ ზე დევ ნილ თა რე გის ტ რა ცი ა ა. რო გორ ფიქ-

რობთ, ბო ლო გა და წე რა დევ ნი ლი სა რა ი ო ნი დან ქა ლაქ ში ან პი რი ქით, ქა ლა ქი-
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დან რა ი ონ ში, კო ლექ ტი ურ ცენ ტ რ ში რო დის მოხ და? ეს პრო ცე სი ხე ვი აშ ვი ლის 

მი ნის ტ რო ბი სას და იწყო და და ახ ლო ე ბით ექ ვ სი წე ლი გაგ რ ძელ და. ფოცხო -ე-

წერ ში გა სულ კვი რას ჩა ვა ტა რეთ ტრე ნინ გე ბი. იქ მცხოვ რებ ადა მი ა ნებს სჭირ დე-

ბათ ხელ შეწყო ბა, სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბით დახ მა რე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი 

მზად არი ან იქ საცხოვ რებ ლად დარ ჩ ნენ. გვაქვს კო ლექ ტი უ რი ცენ ტ რე ბი, სა დაც 

ფურ ცელ ზე, ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით ირიცხე ბა 100-150 ადა მი ა ნი, სი ნამ დ ვი-

ლე ში კი მა თი ერ თი მე სა მე დიც არ ცხოვ რობს. რო დე საც მი დი ხარ ცენ ტ რ ში, გა-

მო კე ტი ლი ოთა ხე ბი გხვდე ბა. მა თი ნა წი ლი გა და სუ ლია აფხა ზეთ ში, დი დი ნა წი ლი 

თბი ლის ში ა. ამით მა ხინ ჯ დე ბა სტა ტის ტი კა და, რაც მთა ვა რი ა, ხელი ეშ ლე ბა დევ-

ნილ თა პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბას. არ ჩევ ნებ ში ხმა ადა მი ან მა იქ 

უნ და მის ცეს, სა დაც ჩა წე რი ლი ა. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, თბი ლი სი დან ზუგ დიდ ში ან 

ხობ ში არ ჩევ ნე ბის თ ვის არა ვინ ჩა ვა. გა მო დის, რომ მა თი ხმე ბი იკარ გე ბა. ამით 

დევ ნილ თა ხმის მი ცე მის სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბა ირ ღ ვე ვა. კი დევ ერ თი პრობ ლე მა, 

რო მე ლიც დევ ნილ თა ფაქ ტობ რივ მი სა მარ თ ზე და რე გის ტ რი რე ბას უკავ შირ დე ბა, 

ისა ა, რომ იქ ირიცხე ბა კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის თან ხა, 

შე სა ბა მი სად, თბი ლის ში, იქ სა დაც 50-ის ნაც ვ ლად 100 ადა მი ა ნი ცხოვ რობს, მხო-

ლოდ იმ ორ მოც და ა თის თან ხა ირიცხე ბა. 

სე რი ო ზუ ლი სა კითხია საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის სიმ ცი რე. სა ხელ მ წი ფო ძველ 

და ახალ დევ ნი ლებს სხვა დას ხ ვაგ ვა რად ეპყ რო ბა. ძველ დევ ნილს უმ ტ კი ცე ბენ იმ 

ფართს, რო მელ შიც თვრა მე ტი წლის წინ შე სახ ლ და, მა შინ რო ცა ახალ დევ ნი ლებს 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი ეხე ბათ. პრობ ლე მაა ისიც, რომ ძველ დევ ნილს ახა-

ლი დევ ნი ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით მი წას სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის თ ვის 

არა ვინ აძ ლევს. ჩე მი აზ რით, ეს დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მა ა. 

რაც შე ე ხე ბა გან სახ ლე ბის ალ ტერ ნა ტი ვებს, ვფიქ რობ, რომ აქ სა ერ თოდ გა უ გებ-

რო ბა ა. სტრა ტე გი ა სა და გეგ მა ში წე რი ა, რომ დევ ნი ლი რამ დე ნი მე ალ ტერ ნა ტი უ-

ლი ვა რი ან ტი დან ერ თ -ერთს ირ ჩევს. სამ წუ ხა როდ, ასე თი რამ არ კეთ დე ბა. მი დი ან 

კო ლექ ტი ურ ცენ ტ რ ში და დევ ნილს ეუბ ნე ბი ან, ან ხე ლი მო ა წე როს შე მო თა ვა ზე ბას, 

თუ არა, წალ კით და ფოცხო -ე წე რით ემუქ რე ბი ან. ამის გა მო ოჯა ხი, რო მელ საც არც 

შე თა ვა ზე ბუ ლი ფარ თი აკ მა ყო ფი ლებს და არც სხვა პი რო ბე ბი, იძუ ლე ბუ ლია ხე ლი 

მო ა წე როს, რომ ისიც არ და კარ გოს, სა დაც ამ ჟა მად ცხოვ რობს. 
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თბი ლი სის საპ რი ვა ტი ზა ციო ცენ ტ რე ბი, ვფიქ რობ, სა ერ თოდ უყუ რადღე ბო დაა 

მი ტო ვე ბუ ლი. თუ ზუგ დიდ სა და ხობ ში მიმ დი ნა რე ობს ცენ ტ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, და 

ამის შემ დეგ სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მა, თბი ლის ში ეს პრინ ცი პი დარ ღ ვე უ ლი ა. ამას 

იმით ხსნი ან, რომ თბი ლის ში ეს ფარ თი იგი ვე ღირს, რაც ზუგ დიდ ში გა რე მონ ტე ბუ-

ლი სხვა ფარ თი. სად ჩანს აქ ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შეწყო ბა? თუ კვლავ იმ პი რო ბებ ში 

ვცხოვ რობ, რო გორ შიც ვცხოვ რობ დი, თუ არ მაქვს კა ნა ლი ზა ცია და ელექ ტ რო გაყ-

ვა ნი ლო ბა, ეს არის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა? 

კო ლექ ტი უ რი ცენ ტ რე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ის ნუს ხა არ არ სე ბობს. ჩვე ნი რე კო მენ-

და ცია იყო ლტოლ ვილ თა გან სახ ლე ბის სა მი ნის ტ როს სა იტ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ყო 

საპ რი ვა ტი ზა ციო ობი ექ ტე ბის ნუს ხა და ყვე ლა დევ ნილს სცოდ ნო და, თუ, რა ბე დი 

ელის იმ ცენტრს, სა დაც ის ცხოვ რობს – პრი ვა ტი ზა ცია თუ გას ხ ვი სე ბა, რათა სა კუ-

თა რი ოჯა ხის მოკ ლე და გრძელ ვა დი ა ნი პერ ს პექ ტი ვე ბი და ე გეგ მა. სამ წუ ხა როდ, ეს 

დღემ დე არ გა კე თე ბუ ლა.

ჩვე ნი რე კო მენ და ცი ა: სა მი ნის ტ რომ უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სის ტე მუ რი დე ცენ-

ტ რა ლი ზა ცი ა. იცით, რომ ზუგ დიდ ში ლტოლ ვილ თა და გან სახ ლე ბის სა მი ნის ტ როს 

დევ ნილ თა სამ მარ თ ვე ლო არა აქვს? ქა ლაქ ში, სა დაც თით ქ მის იმ დე ნი ვე დევ ნი ლი ა, 

რამ დე ნიც ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რები, ლტოლ ვილ თა გან ყო ფი ლე ბა არ არ სე ბობს. 

უნ და მოხ დეს დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ა, რა ი ონ ში უნ და იყოს კონ კ რე ტუ ლი პი რი, რო მე ლიც 

პა სუ ხის მ გე ბე ლი იქ ნე ბა დევ ნილ თა გან სახ ლე ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სებ ზე. 

დევ ნი ლებ თან მი მარ თე ბა ში სა ერ თოდ არ მო ი აზ რე ბა კო მუ ნი კა ცია და უკუ კავ-

ში რი. ჩვენ შევ ხ ვ დით დევ ნი ლებს ში და ქარ თ ლ ში, სა დაც ისი ნი ითხოვ დ ნენ, რომ 

მათ თან მი სუ ლი ყო სა მი ნის ტ როს წარ მო მად გე ნე ლი და აეხ ს ნა, რას გეგ მავს სა მი-

ნის ტ რო უახ ლო ეს პე რი ოდ ში. 

კი დევ ერ თი მტკივ ნე უ ლი სა კითხია რე სურ სე ბის სიმ ცი რე. მთავ რო ბა ფულს თით ქ-

მის არ ხარ ჯავს, ეს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფუ ლი ა. მთა ვა რი აქ ცენ ტი კეთ-

დე ბა თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა ზე. მაგ რამ, ეს ძა ლი ან მცი რეა ინ ტეგ რა ცი ი სათ-

ვის. აუცი ლე ბე ლია, ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა შე მო სავ ლე ბის გე ნე რი რე ბის, გა ნათ-

ლე ბი სა და ჯან დაც ვის სა კითხებ ზე, რო მე ლიც ყვე ლა ოჯახს სჭირ დე ბა. 

და ბო ლოს, ერ თ -ერ თი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელ მა თქვა 

ფრა ზა: მთა ვა რი პრობ ლე მა, რო მე ლიც ახ ლავს გან სახ ლე ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის თე-
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მებს, ის არის, რომ არ ჩანს დას რუ ლე ბუ ლი ციკ ლი. თავ შე საფ რის მი ცე მის შემ დეგ 

ვაძ ლევთ დევ ნილს ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის აუცი ლე ბელ ცოდ ნას? ვაძ ლევთ რე სურსს 

იმის თ ვის, რომ და იწყოს შე მო სავ ლე ბის ძი ე ბა, და რო დის სრულ დე ბა ეს პრო ცე სი? 

არ არ სე ბობს თუნ დაც საპ როგ ნო ზო ინ დი კა ტო რუ ლი გეგ მა. ეს ის ძი რი თა დი პრობ-

ლე მე ბია, რომ ლებ ზეც მსურ და ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა. გმად ლობთ. 

ნი ნო კა ლან და რიშ ვი ლი – ეს კვლე ვა კავ კა სი ის კვლე ვე ბის რე სურ ს - ცენ ტ რ მა 

ბრი ტა ნუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის, „შერიგების რე სურ სე ბის“ დაკ ვე თით 

ჩა ა ტა რა და ეხე ბო და დევ ნილ თა და მო კი დე ბუ ლე ბას დაბ რუ ნე ბის, კონ ფ ლიქ ტის 

მოგ ვა რე ბი სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ დ გე ნის სა კითხე ბის მი მართ. 

ბა ტონ მა ირაკ ლიმ ბრძა ნა, რომ დევ ნილ სა ზო გა დო ე ბა ში არ ყო ფი ლა ერ თ გ ვა-

რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა ინ ტეგ რა ცი ი სად მი. თა ვი დან და მო კი დე ბუ ლე ბა უფ რო 

აგ რე სი უ ლი იყო, თუმ ცა მოგ ვი ა ნე ბით, გარ კ ვე უ ლი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, 

რო მელ საც არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რიც ახორ ცი ე ლებ და, და მო კი დე ბუ ლე ბა მეტ - 

ნაკ ლე ბად შე იც ვა ლა და დღეს ვდგა ვართ ფაქ ტის წი ნა შე, რო დე საც ინ ტეგ რა ცი ის 

სტრა ტე გია მთლი ა ნად დის კ რე დი ტი რე ბუ ლი ა, რად გა ნაც ის გან სახ ლე ბა- გა მო სახ-

ლე ბის სტრა ტე გი ად გა და იქ ცა. დევ ნი ლე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ იმ რე ა ლო ბის წი ნა შე, რო-

დე საც მა თი მუდ მი ვი თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფის იდეა ჰა ერ შია გა მო კი დე ბუ-

ლი, იმი ტომ, რომ სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა შიც კი, რო დე საც ისი ნი გა დაყ ვა ნილ იქ ნე-

ბი ან მა თი სურ ვი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით ისეთ ად გი ლას, სა დაც არ იქ ნე ბა სა მუ შაო 

პი რო ბე ბი, მსგავსი შემთხვევები, კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს ინ ტეგ რა ცი ი სად მი 

და მო კი დე ბუ ლე ბას. და ახ ლო ე ბით ერ თი თვის წინ, ლტოლ ვილ თა და გან სახ ლე-

ბის სა მი ნის ტ როს მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პირ მა ბრძა ნა – ნუ რა ვინ იფიქ რებს, რომ 

ფოცხო -ე წერ ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი მი ტო ვე ბუ ლე ბი არი ან, მათ თვე ში ერ თხელ 

მი ე წო დე ბათ დახ მა რე ბა ო. იქ ჩა სახ ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი დღემ დე და მო კი დე ბუ ლე ბი 

არი ან სა ხელ მ წი ფოს დახ მა რე ბა ზე.

კვლე ვის შე დე გე ბი ძა ლი ან იოლად შე იძ ლე ბა და ვუ კავ ში როთ დღე ვან დე ლი 

დის კუ სი ის თე მას. ამ კვლე ვის სპე ცი ფი კა ისა ა, რომ იგი ტარ დე ბო და კო ლექ ტი ურ 

ცენ ტ რებ ში – თბი ლის ში, იმე რეთ სა და სა მეგ რე ლოს რე გი ონებ ში. კვლე ვის ფარ გ-

ლებ ში 1000 დევ ნი ლი გა მო ი კითხა. 
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 კითხ ვა ზე, ეთან ხ მე ბით თუ არა, რომ ხართ ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი, 

48%-ის პა სუ ხი ა, რომ მთლი ა ნად ეთან ხ მე ბა. იყო შე კითხ ვა, გრძნობთ თუ არა თავს 

და ჩაგ რუ ლად? 9%-ის პა სუ ხი ა, რომ მთლი ა ნად ეთან ხ მე ბა, 22% არ ეთან ხ მე ბა ამ 

შე ფა სე ბას. კითხ ვა ზე, რამ დე ნად ეთან ხ მე ბით იმ აზრს, რომ დევ ნი ლე ბი სა ზო გა დო-

ე ბი დან გრძნო ბენ მხარ და ჭე რას, გა მო კითხულ თა 19% პა სუ ხობს, რომ ვერ გრძნობს 

ამ მხარ და ჭე რას, მეტ ნაკ ლე ბად გრძნობს – 15%, ნე იტ რა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა 

აქვს 31%-ს. რამ დე ნად ენ დო ბით სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს? წი ნა სა არ ჩევ ნოდ 

ბევ რი და პი რე ბა გა ი ცა და ამ და პი რე ბე ბის მო ლო დინ ში ცხოვ რობ და დევ ნი ლი სა-

ზო გა დო ე ბა. შემ დე გი შე კითხ ვა ა, ეთან ხ მე ბით თუ არა იმ აზრს, რომ ქარ თულ და 

აფხა ზურ სა ზო გა დო ე ბას გა ცი ლე ბით მე ტი სა ერ თო აქვს, ვიდ რე გან ს ხ ვა ვე ბა. არის 

ასე თი შე კითხ ვაც, ეთან ხ მე ბით თუ არა იმ აზრს, რომ ქარ თ ვე ლე ბი მე გობ რუ ლად 

არი ან აფხა ზე ბის მი მართ გან წყო ბილ ნი. ამ აზრს მთლი ა ნად იზი ა რებს – 26%, ნა წი-

ლობ რივ ეთან ხ მე ბა – 24%, უარ ყო ფით პა სუხს იძ ლე ვა – 1%. არის შე კითხ ვე ბი, რა 

მი ზე ზით და რამ დე ნად ხში რად ჩა დი ან აფხა ზეთ ში. სრუ ლი ად მო უ ლოდ ნე ლად, უფ-

რო მე ტი ადა მი ა ნი ჩა დის ქორ წი ლებ ში, მე გობ რებ თან, ვიდ რე საფ ლა ვე ბის მო ნა ხუ-

ლე ბის მიზ ნით.  კითხ ვა ზე, რა შემ თხ ვე ვა ში წარ მო იდ გე ნენ აფხა ზეთ ში დაბ რუ ნე ბას, 

87% პა სუ ხობს, რომ მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ აფხა ზე თი დაბ რუნ დე ბა სა ქარ-

თ ვე ლოს შე მად გენ ლო ბა ში. 17% უშ ვებს, რომ დაბ რუნ დე ბა აფხა ზეთ ში, რო მე ლიც 

აღი ა რე ბუ ლია და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფოდ, სხვა ქვეყ ნე ბის და სა ქარ თ ვე ლოს 

მი ე რაც. ჯა მი, ამ შემ თხ ვე ვა ში, 100%-ზე მე ტი გა მო დის და ამის მი ზე ზი ის არის, რომ 

შერ ჩე ვი თი პა სუ ხე ბია შე თა ვა ზე ბუ ლი და არ არის მხო ლოდ ერ თი პა სუ ხის შე საძ-

ლებ ლო ბა. 9% პა სუ ხობს, რომ იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი წარ მო უდ გე ნია დაბ რუ ნე ბა, 

თუ კი, მის და მო უ კი დებ ლო ბას სა ქარ თ ვე ლო არ აღი ა რებს? რო დის და ვიბ რუ ნებთ 

აფხა ზეთს? – პა სუ ხე ბი ასე თია – უახ ლო ე სი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში – 12%, 6-10 

წლის გან მავ ლო ბა ში – 14%, არა სო დეს – 14%. 

კვლე ვი სას მრა ვალ სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცი ას აღ მო ვა ჩენთ. ყვე ლა ფე რი, რაც 

ეხე ბა კონ ფ ლიქ ტებს, დევ ნი ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ კრი ტი კუ ლად არის შე ფა სე-

ბუ ლი. ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა გვრჩე ბა, რომ 2008 წლის შემ დეგ დევ ნილ თა სა ზო გა-

დო ე ბა ში და იწყო პრობ ლე მე ბის და მიდ გო მე ბის გა და ფა სე ბა. კვლე ვის შე დე გე ბი 

გან თავ სე ბუ ლია კავ კა სი ის კვლე ვის რე სურ სე ბის სა იტ ზე და ყვე ლას შე უძ ლია მი სი 
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ნახ ვა. დევ ნილ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ქსელ მა „სინერგია“ დი დი რო-

ლი ითა მა შა ამ კვლე ვის ჩა ტა რე ბა ში, ან კე ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და შე დე გე ბის გან-

ხილ ვა ში. დი დი მად ლო ბა.

მა ნუ ჩარ სი გუ ა, დევ ნილ თა სა მო ქა ლა ქო მოძ რა ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე – აქ 

ით ქ ვა, რომ დევ ნი ლიც იგი ვე უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლობს, რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს 

ყვე ლა მო ქა ლა ქე, მაგ რამ ეს მხო ლოდ ფურ ცელ ზე ჩანს ასე. მინ დო და ხე ლი სუფ-

ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის მეთ ქ ვა, რომ ამ ფა შიზ მ მა უამ რა ვი ადა მი ა ნი გა-

ა სახ ლა, და ა ტე რო რა და ეს ტე რო რი დღემ დე გრძელ დე ბა. ნა ნა ფი ფია თა ნახ მა 

იყო მარ ტ ვი ლის რა ი ონ ში გა და სუ ლი ყო საცხოვრებლად, მაგ რამ, უთხ რეს, რომ 

ფოცხო ში ბა ლა ხი მო ე ძო ვა. ამ ქალ ბა ტონ მა სა მი ნის ტ როს წინ თა ვი და იწ ვა. 

ნი კა გუ და ძე, ფი ზი კო სი – არ და გი მა ლავთ, მეც გა მა ღი ზი ა ნა დღე ვან დე ლი 

დის კუ სი ის სა თა ურ მა. თქვენს მოხ სე ნე ბებს ალ ბათ უფ რო ერ ქ ვა „პოლიტიკურ-

სამართლებრივი პრობ ლე მე ბი დევ ნი ლებ თან მი მარ თე ბა ში“. ვერ ვხვდე ბი, დევ ნი-

ლებს ხელ შეწყო ბა ინ ტეგ რა ცი ა ში რა ში სჭირ დე ბათ. „საკუთრებაში გა და ცე მა“ იური-

დი უ ლად ძა ლი ან ცხა დი ტერ მი ნი ა, მაგ რამ ხე ლი სუფ ლე ბა ხში რად ხმა რობს სიტყ ვას 

„დაკანონება“. ჩე მი აზ რით,დევ ნი ლები არ ენდობ იან შე სა ბა მი ს სა მი ნის ტ როს. 

თა მარ ახ ვ ლე დი ა ნი, დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი – პრე ზი დენტს და ვე-

სეს ხე ბი, არა ლე გა ლუ რი დან ლე გა ლურ მდგო მა რე ო ბა ში გა დაყ ვა ნილ თა წარ მო-

მად გე ნე ლი ვარ, ზუ ბა ლაშ ვი ლე ბის 42-დან გა მო სახ ლე ბუ ლი. ძა ლი ან ბევ რი კითხ ვა 

დაგ ვიგ როვ და, მაგ რამ თქვე ნი მი სა მარ თით ნაკ ლე ბად უნ და იყოს დას მუ ლი. 

ქალ ბა ტონ მა ნა ნას მინ და ვკითხო, რო გორც ფსი ქო ლოგს, ვინ უნ და აგოს პა სუ ხი 

იმ ადა მი ა ნე ბის ბედ ზე, ვინც ახა ლი გა მო სახ ლე ბის შემ დეგ ხე ლა ხა ლი სტრე სის თ ვის 

და დეპ რე სი ის თ ვის არი ან გან წი რულ ნი? თუ იკ ვ ლევს ვინ მე ამ სა კითხებს? 

ბა ტონ ნუკ რის თა ნაც მაქვს ერ თი შე კითხ ვა: თქვენ ფოცხო -ე წერ ში ჩა ტა რე ბულ 

ტრე ნინ გებ ზე სა უბ რობ დით. იქ ნებ გქონ დეთ ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, იან ვ რი სა 

და აგ ვის ტოს გა მო სახ ლე ბის შემ დეგ რამ დე ნი ოჯა ხია დარ ჩე ნი ლი, რო მელ საც ტრე-

ნინ გე ბი ჩა უ ტა რეთ? 
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მა რი ნა ზუხ ბაია – ქალ ბა ტონ მა ნა ნას თან მაქვს  კითხ ვა: ით ქ ვა, რომ დაბ რუ-

ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში ხელახლა უნ და გან ვი ცა დოთ ინ ტეგ რა ცი ა. მერ წ მუ ნეთ, ადა მი-

ა ნებს, რომ ლე ბიც იქ დაბ რუნ დე ბი ან, ინ ტეგ რა ცია არ დას ჭირ დე ბათ. ჩვენ ახ ლაც 

გა და ვა ად გილ დე ბით აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე და ეს პრობ ლე მა არ დად გე ბა. 

მე ო რე სა კითხი: ბავ შ ვე ბი, რომ ლე ბიც ჩა მო ვიყ ვა ნეთ თბი ლის ში, უკ ვე ინ ტეგ რი-

რე ბულ ნი არი ან. ჩე მი შვი ლი აქ გა ი ზარ და და ინ ტეგ რი რე ბის თ ვის არც დევ ნილ თა 

სკო ლა დაგ ვ ჭირ ვე ბია და არც დევ ნილ თა სა ა ვად მ ყო ფო. რომ არა ჩვე ნი ოჯა ხის 

ღი რე ბუ ლე ბე ბი, მას ალ ბათ აფხა ზე თის მი მართ ჩვე უ ლებ რი ვი ინ ტე რე სი ექ ნე ბო-

და.  მ ჯე რა, რომ დავ ბ რუნ დე ბით აფხა ზეთ ში. ასე იმი ტომ ვფიქ რობ, რომ ძა ლი ან 

თვალ ში სა ცე მია სა ქარ თ ვე ლოს აღ მავ ლო ბა ბო ლო წლებ ში, რი თაც ჩვე ნი ქვე ყა ნა 

აფხა ზუ რი მხა რის თ ვის მომ ხიბ ვ ლე ლი ხდე ბა. მათ იცი ან, რო გორ შე იც ვა ლა ბა თუ მი 

და სჯე რათ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს თან ერ თად ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში ეს ცვლი ლე ბე ბი 

აფხა ზეთ ზეც აისა ხე ბა. ისი ნი ხე და ვენ, რომ 18 წლის წი ნან დელ პე რი ოდ ში არი ან 

ჩარ ჩე ნი ლე ბი. 

რაც შე ე ხე ბა რე კო მენ და ცი ებს, ბა ტო ნო ნუკ რი, კარ გი იქ ნე ბო და, ყო ფი ლი ყო ასე-

თი ხა სი ა თის რე კო მენ და ცი ა: სა ბედ ნი ე როდ თუ სამ წუ ხა როდ, აფხა ზე ბი გულ დას მით 

აკ ვირ დე ბი ან სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს. უკე თე სი ხომ არ იქ ნე ბო და, 

დავ ფიქ რ დეთ იმა ზე, რომ იმ გა მო სახ ლე ბებ მა, რომ ლე ბიც ძა ლი ან უხე ში ფორ მე ბით 

გად მო ი ცე მა ეკ რა ნი დან, ისი ნი შე იძ ლე ბა კვლავ რუ სე თის კენ მი ატ რი ა ლონ. 

მა ნა ნა გა ბე ლი ა, დევ ნილ თა სა მო ქა ლა ქო მოძ რა ო ბის გამ გე ო ბის წევ რი, 

უცხო ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბის კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე – ძა-

ლი ან მი ხა რი ა, თუ დღე ი დან მა ინც გადაიდგმე ბა ქმე დი თი ნაბიჯები დევ ნი ლე ბის-

თ ვის. თურ მე რამ დე ნი სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს 

ჩვენ თ ვის. მაგ რამ, ეს, აქამ დე არ გვიგ რ ძ ვ ნი ა. მე ვარ გუ რა მიშ ვი ლის 17-დან. დი-

ლა უ თე ნი ა, 5 სა ათ ზე გაგ ვაღ ვი ძეს და ყვი რი ლით, ტა შის ხმა ზე, ერთ სა ათ ში ჩა ბარ-

გე ბა მოგ ვ თხო ვეს. სად ბრძან დე ბო დით მა შინ, ქალ ბა ტო ნე ბო და ბა ტო ნე ბო? მა შინ 

მოგ მარ თავ დით, მაგ რამ ჩვენ თ ვის ყვე ლა კა რი და ხუ რუ ლი აღ მოჩ ნ და. სა კუ თარ 

სამ შობ ლო ში მე ო რედ გავ ხ დი დევ ნი ლი. ყუ რადღე ბა არა ვინ მოგ ვაქ ცი ა. ად რე 

აფხა ზებს ვაბ რა ლებ დით, რომ დევ ნი ლე ბი გავ ხ დით, ახ ლა ვი ცით, რომ ჩვენ მა უკა-
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ნო ნო ხე ლი სუფ ლე ბამ არა ნაკ ლე ბი რო ლი ითა მა შა ამა ში, ვიდ რე ჩვენ მი ერ მტრად 

შე რაცხულ მა რუ სეთ მა. 

თუ თქვენ გან არ მი ვი ღებთ სა თა ნა დო თა ნად გო მას, მზად ვიქ ნე ბით და ვი რაზ-

მოთ და გა მო ვი დეთ რო გორც მთავ რო ბის, ისე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

წი ნა აღ მ დეგ. ჩვენ მა აფხაზ მა ძმებ მა რომ იცოდ ნენ ჩვე ნი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ, 

შე ვებ რა ლე ბო დით და გვეტყოდ ნენ, ვინც პა ტი ოს ნე ბი ხართ, წა მო დით და ჩვენ გა-

მო გიწ ვ დით დახ მა რე ბის ხელ სო. 

ლი კა ზა კაშ ვი ლი, სტუ დენ ტი – ბა ტო ნო ირაკ ლი, ალ ბათ, გაქვთ ინ ფორ მა ცია 

თემ ქა ზე არ სე ბუ ლი ბახ ტ რი ო ნის ჩა სახ ლე ბის შე სა ხებ. იქ, ერთ ბი ნა ში, 17 კვ. მეტ რ-

ში, ცხოვ რობს ხუთ სუ ლი ა ნი ოჯა ხი. რა პრინ ცი პით და აკ მა ყო ფი ლე ბენ საცხოვ რე ბე ლი 

ფარ თით ამ ოჯახს? რო გორც ვი ცი, სტრა ტე გია არ არის სა ვალ დე ბუ ლო დო კუ მენ ტი. 

გახ დე ბა რა მეს ეს ოჯა ხი, თუ უარს იტყ ვის ამ 17 კვ. მეტ რის და კა ნო ნე ბა ზე და ალ ტერ ნა-

ტი ულ ფართს მო ითხოვს? მაგ რამ, საქ მე ის არის, რომ ეს ალ ტერ ნა ტი ვა რა ში მდგო-

მა რე ობს, არა ვინ იცის. ისი ნი ვერ ხვდე ბი ან, რას და რას შო რის აკე თე ბენ არ ჩე ვანს. 

ლე ლა გუ ლე და ნი, დევ ნი ლი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის კო ა ლი ცია – 

ჩვე ნი აზ რით, მთა ვა რი პრობ ლე მა ის არის, რომ კო მუ ნი კა ცია არ არ სე ბობს ლტოლ-

ვილ თა და გან სახ ლე ბის სა მი ნის ტ რო სა და დევ ნი ლებს შო რის. ის სა ინ ფორ მა ციო 

კამ პა ნი ა, რო მე ლიც სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით უნ და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო, შე იძ ლე ბა ით ქ-

ვას, რომ სა ერ თოდ არ ჩა ტა რე ბუ ლა. 

მე ო რე სა კითხი: საბ ჭო ში, რო მე ლიც კო ორ დი ნა ცი ას უწევს გან სახ ლე ბის სა მოქ-

მე დო გეგ მას, და თვე ში ერ თხელ იკ რი ბე ბა სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ როს წარ მო მად-

გენ ლე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა შე მად გენ-

ლო ბით, არცერ თი აფხა ზე თი დან დევ ნი ლი არ არის ჩარ თუ ლი. პრო ცე სი არ არის 

გამ ჭ ვირ ვა ლე და არც ინ ფორ მა ცი ა ზე მიგ ვიწ ვ დე ბა ხე ლი. 

ირაკ ლი ბო კუ ჩა ვა – მეც დევ ნი ლი გახ ლა ვართ და ვმუ შა ობ დევ ნილ თა პრობ-

ლე მებ ზე. რომ არა არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა-
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ო ბა, არ იქ ნე ბო და ის სა სი კე თო ძვრე ბი, რაც გვაქვს და უარეს მდგო მა რე ო ბა ში 

ვიქ ნე ბო დით. მინ და გთხო ვოთ, „ლტოლვილებს“ ნუ გ ვე ძა ხით. იმი ტომ, რომ 

ლტოლ ვი ლი სხვა სა მარ თ ლებ რი ვი კა ტე გო რიაა და მათ მი მართ, სხვა სა მარ თ-

ლებ რი ვი ჩარ ჩო მო ი აზ რე ბა. 

სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ზე და ის ვა  კითხ ვა. გა გახ სე ნებთ სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი-

ის შექ მ ნის პრო ცესს. მო დე ლი ძა ლი ან კარ გი იყო, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის და 

სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბაც მა ღა ლი იყო. ოთხი ჯგუ ფი მუ შა ობ და: სა მარ თ ლებ რი-

ვი, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და გა ნათ ლე ბის. ამ ჯგუ ფებ ში შე დი ოდ ნენ რო გორც 

სამ თავ რო ბო, სა ერ თა შო რი სო, ისე, ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი-

ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. სტრა ტე გი ა ზე ვამ ბობ და არა სა მოქ მე დო გეგ მა ზე, ერ თ მა-

ნეთ ში ნუ ავუ რევთ. სტრა ტე გი ა ში ყვე ლა აქ ტო რის ინ ტე რე სი იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი და იგი, კომ პ რო მი სუ ლი ვა რი ან ტი ა. შე იძ ლე ბა, იდე ა ლუ რი არ არის, მაგ რამ 

შე თან ხ მე ბუ ლი დო კუ მენ ტი ა. შემ დეგ ში, გან ხორ ცი ე ლე ბის ეტაპ ზე, ეს სის ტე მა მო ი-

შა ლა, ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა მაც იკ ლო და აღარც რე კო მენ და ცი ებს ით-

ვა ლის წი ნებ დ ნენ. გე თან ხ მე ბით, რომ კა ნო ნი დღეს არ სე ბუ ლი სი ნამ დ ვი ლის არა ა-

დეკ ვა ტუ რი ა. მას ში ბო ლო ცვლი ლე ბა 2005 წელს შე ვი და. მას შემ დეგ ბევ რი რამ შე-

იც ვა ლა, თუნ დაც სტრა ტე გი ი დან, პრი ვა ტი ზა ცი ის პრობ ლე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

რაც შე ე ხე ბა გან სახ ლე ბის პრო ცესს, კა ნონ ში წე რი ა, რომ გა მო სახ ლე ბის შემ თხ-

ვე ვა ში სა ბი ნაო და ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი სა სა მარ თ ლოს წე სით წყდე-

ბა, ე.ი. ჯერ სა სა მარ თ ლო უნ და ჩა ტარ დეს და შემ დეგ გა მო სახ ლე ბა. მაგ რამ მე ო რე 

სა კითხი ა, სა მარ თ ლის პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ყო ვე ლი ვე ამის გა მო, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ იმ სა მუ შაო ჯგუ ფებ მა, რომ ლე ბიც 

ჩარ თუ ლი იყვნენ სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, ისევ და იწყონ მუ შა ო ბა და 

რე კო მენ და ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბა, ლო ბი რე ბა, პრობ ლე მე ბის წი ნა პლან ზე წა მო წე ვა. 

ერ თი რამ მინ და და ვა მა ტო. ჩვენ დევ ნი ლე ბი ვართ, მაგ რამ უფ ლე ბებ თან ერ თად 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბიც გვაქვს და ესეც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი ა. 

შემ წე ო ბის გა ცე მის წე სის სა კითხიც და ის ვა. ნე ტა, ამა ზე მე ტი პრობ ლე მა არ 

გვქონ დეს. ლტოლ ვილ თა და გან სახ ლე ბის სა მი ნის ტ რომ ორ წე ლია შემ წე ო ბის 

გა ცე მა შეწყ ვი ტა და ეს ფუნ ქ ცია ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს და ე კის რა. და კა ნო ნე ბა- 

და სა კუთ რე ბის სა კითხებ ზეც მინ დო და პა სუ ხის გა ცე მა. სა კითხი მარ თ ლაც იწ ვევს 
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გა უ გებ რო ბას. ტერ მი ნე ბი, რომ ლებ საც იურის ტე ბი ხში რად პრაქ ტი კა ში იყე ნე ბენ, 

სამ წუ ხა როდ, ნორ მებ ში აისა ხე ბა. ხდე ბა და სა კუთ რე ბა და არა და კა ნო ნე ბა, ამი-

ტომ, არ არის სწო რი ტერ მი ნი. ასე ვე, მცდარია ტერ მი ნი „კომპენსაცია“, რო მე ლიც 

რა ღა ცის სა ნაც ვ ლოდ რა ღა ცის გა ცე მას გუ ლის ხ მობს. ეს გახ ლავთ, ფუ ლა დი დახ მა-

რე ბა თავ შე საფ რის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. 

რაც შე ე ხე ბა ფარ თის და კა ნო ნე ბას, გე თან ხ მე ბით, სტრა ტე გი ი დან გა მომ დი ნა-

რე, შე თა ვა ზე ბულ ფარ თ ზე დევ ნილს შე უძ ლია უარის თქმა, მაგ რამ მან წი ნას წარ არ 

იცის სა ნაც ვ ლოდ რას შეს თა ვა ზე ბენ. ალ ტერ ნა ტი ვე ბი წი ნას წარ არ არის ცნო ბი ლი. 

ჯერ პრაქ ტი კა ში ასე თი სა კითხი არ შემხვედრია, ამი ტომ, ვერ გეტყ ვით, თუ რო გორ 

გან ხორ ცი ელ დე ბა. 

გა მო სახ ლე ბა უმ ტ კივ ნე უ ლოდ იმ ობი ექ ტე ბი დან ხდე ბა, რომ ლებ საც ჰყავს ინ-

ვეს ტო რი. მინ და, ოფ თალ მო ლო გი ის ცენ ტ რის მა გა ლი თი მო ვიტა ნო, სადაც ინ ვეს-

ტო რის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვა არ აუარე სებ და დევ ნილ თა მდგო მა რე-

ო ბას. 

სხვა დას ხ ვა გზით, კვა ლი ფი ცი უ რი წი ნა და დე ბე ბითა და სა მარ თ ლებ რი-

ვი მე თო დე ბით უნ და ვიბ რ ძო ლოთ, რე კო მენ და ცი ე ბი შევ თა ვა ზოთ სხვადასხვა 

ორგანიზაციებს და აუცი ლებ ლად მი ვაღ წევთ შე დე გებს. გა მო სა ვალს ამა ში ვხე დავ! 



6 აპრილი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ზვიად ქორიძე 

ჟურნალისტი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს 

თავმჯდომარე;

ზაურ ხალილოვი

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი, აღმასრულებელი 

დირექტორი; 

ეკატერინე აღდგომელაშვილი

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი;

გიორგი გოცირიძე

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საკონსტიტუციო 

სამართალწარმოების იურისტი.

მო დე რა ტო რი: 

ნინო ბექიშვილი

სიძულვილის ენა საქართველოში: სად გადის ზღვარი სიძულვილის ენა საქართველოში: სად გადის ზღვარი 

გამოხატვის თავისუფლებასა და დანაშაულს შორის გამოხატვის თავისუფლებასა და დანაშაულს შორის 
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ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – დღე ვან დე ლი დის კუ სი ის სა კითხ ზე, სი ძულ ვი ლის ენა ზე 

დის კუ სია სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო ორი წე ლია აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს. რამ დე-

ნი მე ჟურ ნალ მაც და ბეჭ და მა სა ლე ბი. ამა ვე თე მას გი ორ გი გვა ხა რი ამ მი უძღ ვ ნა 

„წითელი ზო ნის“ ერ თ -ერ თი გა და ცე მა. დღე საც სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა ჩვე ნი მომ ხ-

სე ნებ ლე ბის მოს მე ნა. 

ვიდ რე მომ ხ სე ნებ ლებს მო ვუს მენ დეთ, სიტყ ვას გა დავ ცემ ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის 

ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ბი უ როს დი რექ ტორს ირის კემ პეს. 

ირის კემ პე – ეს თე მა სა დის კუ სი ოდ შემ თხ ვე ვით არ შეგ ვირ ჩე ვი ა. ჩვენ თან 

დარ ბაზ ში იმ ყო ფე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო კავ ში რის ერ თ -ერ თი წარ მო მად გე ნე-

ლი, ბა ტო ნი ოლი ვერ რა ის ნე რი. მინ და გაც ნო ბოთ, რომ დღე ი დან ოფი ცი ა ლუ რად 

ვხსნით ჩვენს ახალ პრო ექტს, რო მელ საც სწო რედ სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო კავ ში რის 

წარ მო მად გენ ლო ბის მხარ და ჭე რით გან ვა ხორ ცი ე ლებთ. პრო ექ ტ ში ყუ რადღე ბა 

გა მახ ვილ დე ბა სა ზო გა დო ე ბის მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებ ზე, ისეთ ზე, რო გო რიც არის რე-

ლი გი უ რი, ეთ ნი კუ რი, სექ სუ ა ლუ რი, გენ დე რუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბი. იმ გარ და მა ვალ 

პე რი ოდ ში, რო მელ შიც სხვა ქვეყ ნებ თან ერ თად სა ქარ თ ვე ლოც იმ ყო ფე ბა, ამ თე-

მე ბი სად მი ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა. ჩვე ნი პრო-

ექ ტის ფარ გ ლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მე დი ა მო ნი ტო რინ გის, დის კუ სი ე ბის, 

ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბაც. დის კუ სი ე ბი ამ თე მა ზე გა ი მარ თე ბა რო გორც თბი ლის-

ში, ისე სა ქარ თ ვე ლოს სხვა ქა ლა ქებ ში. ამ პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რია გი ორ გი 

შუ ბი თი ძე. ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რე ბი არი ან რა დიო „ათინათი“ (ზუგ დი დი ), ინტერნიუს-

თბილისი და HRIDC. 

ოლი ვერ რა ის ნე რი, ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, 

პრო ექ ტე ბის მე ნე ჯე რი – იმე დი მაქვს, ეს პრო ექ ტი შეც ვ ლის არ სე ბულ ტენ დენ-

ცი ას და უმ ცი რე სო ბათა ინ ტე რე სე ბი და პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც ნაკ ლე ბად არის 

სა ზო გა დო ე ბა ში ცნო ბი ლი, ყვე ლა მხა რის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა შუქ-

დე ბა. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა ა ნა ლიზ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მე დი ის მდგო მა რე ო ბა 

ამ კუთხით და უმ ცი რე სო ბე ბის ჩარ თუ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბი თაც გა და იდ გ მე ბა ნა-

ბი ჯე ბი. 
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ზვი ად ქო რი ძე – თა ვის თა ვად კითხ ვის დას მა, სად გა დის ზღვა რი გა მო ხატ ვის 

თა ვი სუფ ლე ბა სა და და ნა შა ულს შო რის, მაც დუ რი ა . ი მის გა მო, რომ ვერ ვე წი ნა-

აღ მ დე გე ბით სი ძულ ვი ლის ენას, და კი დევ ბევრ სხვა ეთი კურ დი ლე მას, რო მე ლიც 

ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში ა, ხვალ, შე იძ ლე ბა მე ო რე უკი დუ რე სო ბის წი ნა შე აღ მოვ-

ჩ ნ დეთ და სი ძულ ვი ლის ენის აღ საკ ვე თად მკაც რი სა დამ ს ჯე ლო მან ქა ნის შექ მ ნა 

მო ვითხო ვოთ. 

მი მაჩ ნი ა, რომ სი ძულ ვი ლის ენა ზე სა უ ბა რი გა დის გან მა ნათ ლებ ლო ბა ზე, გა-

დის იმ ეტაპ ზე, რო მე ლიც, რო დე საც ამი სი აუცი ლებ ლო ბა და უდ გა, ქარ თულ მა 

სა ზო გა დო ე ბამ არ გა ი ა რა. ამის მცდე ლო ბა გვქონ და მე-18 და მე-19 სა უ კუ ნე ებ-

შიც და მე-20 სა უ კუ ნის ბო ლო საც. მაგ რამ გან მა ნათ ლებ ლუ რი იდე ე ბით მო სუ ლი 

ადა მი ა ნე ბი სა ზო გა დო ე ბამ არ მი ი ღო. გა ვიხ სე ნოთ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-90-იანი 

წლე ბის რი ტო რი კა, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო იწ ვი ა, ერ თი მხრივ, სა მო-

ქა ლა ქო ომი, მე ო რე მხრივ, ეთ ნი კუ რი და პი რის პი რე ბა და ომე ბი, რო მელ მაც ქი-

მე რუ ლი სა ხელ მ წი ფო სხე უ ლი და ან გ რი ა. საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შე დე გად 

შექ მ ნი ლი პა ტა რა ქვე ყა ნა ორ ომ ში აღ მოჩ ნ და ჩათ რე უ ლი სწო რედ იმის გა მო, 

რომ ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რივ - პო ლი ტი კურ რი ტო რი კა ში სი ძულ ვი ლის ენა იყო 

გა ბა ტო ნე ბუ ლი. ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ დღემ დე არ არის შე ფა სე ბუ ლი და 

გა და ხე დი ლი ისე თი ის ტო რი ოგ რა ფი უ ლი კონ ცეფ ცი ე ბი, ისე თი ფრა ზე ბი, რო გო-

რიც არის, მა გა ლი თად, „მთიდან ჩა მო თეს ლე ბუ ლი აფხა ზე ბი“, რო მე ლიც ქალ-

ბა ტონ მა რი კა ლორ თ ქი ფა ნი ძეს ეკუთ ვ ნის. ეს იყო იმ პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის 

დე ტო ნა ტო რი, რომ ლე ბიც 80-იანი წლე ბის მე ო რე ნა ხე ვარ ში და იწყო სა ქარ თ ვე-

ლო ში და ომამ დე მიგ ვიყ ვა ნა. 

ავი ღოთ თუნ დაც სხვა თე მა. სი ძულ ვი ლის ენის კონ ცეფ ცი ის შემ ც ვე ლი ისე-

თი ბრძა ნე ბა, რო გო რიც არის გა მო ცე მუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს კა თა ლი კოს - პატ რი-

არ ქის, ილია II-ის მი ერ 1990 წლის აგ ვის ტო ში, რი თაც მან დაწყევ ლა ყვე ლა ის 

ადამიანი, ვინც აღ მარ თავს ხელს ქარ თ ველ ზე. მი მაჩ ნი ა, რომ ეს იყო ეთ ნი კუ რი, 

რა სობ რი ვი, ასევე რე ლი გი უ რი და პი რის პი რე ბის ქვე ტექ ს ტის შემ ც ვე ლი ბრძა ნე-

ბა, რო მელ მაც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იმუ შა ვა სა ქარ თ ვე ლო ში. 

ცალ კე ულ მა გა ლი თებს მო ვი ტან მე დი ი დან. რამ დე ნი მე ხნის წინ, ერ თ -ერთ 

ტრე ნინ გ ზე ის ტო რი ულ სა კითხებ ზე ვსა უბ რობ დით. ძა ლი ან მწვა ვე თე მაა სა-
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ქარ თ ვე ლო- სომ ხე თის საზღ ვ რის დე მარ კა ცი ა. სა უ ბა რი იყო დმა ნი სის რა ი ო ნის 

მო საზღ ვ რე ტა ში რის რა ი ო ნის ხუთ სო ფელ ზე, რო მე ლიც შე საძ ლოა გად მო ე ცეს 

სა ქარ თ ვე ლოს, არის მო ლა პა რა კე ბა იმის შე სა ხებ, თუ რის სა ნაც ვ ლოდ. ვსა უბ-

რობ დი ჟურ ნა ლის ტებ თან იმა ზე, რომ ეს თე მა სომ ხურ მე დი ა ში საკ მა ოდ მწვა-

ვედ გა ნი ხი ლე ბა. ისი ნი აკ რი ტი კე ბენ სა კუ თარ მთავ რო ბას იმის გა მო, რომ ასე-

თი ტი პის დათ მო ბა ზე მი დის. თუმ ცა, არც მათ აქვთ ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, 

სა ნაც ვ ლოდ რას იღებს სომ ხე თი. ერ თ -ერ თ მა ჟურ ნა ლის ტ მა, იმის ნაც ვ ლად, 

რომ ამ ის ტო რი ა ში სხვა მო ტი ვე ბი ეპო ვა, და მის ვა კითხ ვა: „თავის სომ ხე ბი ა ნად 

უნ და გად მოგ ვ ცენ?“ ამ ჟურ ნა ლის ტ მა თე ო რი ის დო ნე ზე იცის, რას ნიშ ნავს მრა-

ვალ ფე როვ ნე ბის დაც ვა მე დი ა ში და მე ტიც, ყო ველ დღი ურ ყო ფა ში ნაკ ლე ბად 

აწუ ხებს ეს პრობ ლე მა. მაგ რამ აღ მოჩ ნ და, რომ უც ებ, კრი ტი კულ სი ტუ ა ცი ა ში, 

ის გა ცოცხ ლ და და ამო ვი და წი ნა პლან ზე, რაც ყვე ლა ზე მწვა ვე ა. არ მე ნო ფო ბია 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ჩა კი რუ ლი პრობ ლე მაა ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში და მი სი 

ძი რე ბი, რო გორც ის ტო რი უ ლი, ისე პო ლი ტი კუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი, თუნ დაც, 

რე ლი გი უ რი, პრაქ ტი კუ ლად, შე უს წავ ლე ლი ა. ეს არის თე მა, რო მე ლიც უპი რო-

ბოდ მი ი ღო და მო უ კი დებ ლო ბის ხა ნა ში მცხოვ რებ მა ქარ თულ მა სა ზო გა დო ე ბა-

მაც და მე დი ა მაც. მი ი ღო რო გორც აპ რი ო რი, იმი ტომ რომ, არ ვი ცი, თქვენ ხართ 

თუ არა ინ ფორ მი რე ბუ ლი, რომ თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სო ცი ა-

ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტეტ ზე არ სე ბობს სა გა ნი „ქვათა ღა ღა დი“. 

ზუს ტად იმ სა ღა მოს, რო დე საც ეს ტრე ნინ გი გვქონ და, ყუ რი მომ ჭ რა კითხ ვამ, 

რო მე ლიც გა და ცე მა ში „სიმართლის დრო“, მოწ ვე ულ სტუ მარს, ჯი ჯი რე ჯი ნის 

(მოგეხსენებათ, იგი წარ მო მავ ლო ბით სო მე ხი ა) და უს ვეს. გა და ცე მის წამ ყ ვან მა 

ნან კა კა ლა ტო ზიშ ვილ მა მას ჰკითხა, რცხვე ნია თუ არა სომ ხუ რი წარ მო მავ ლო-

ბის. ასეთ შე კითხ ვას ყო ველ თ ვის მფრთხა ლი და დამ თ რ გუნ ვე ლი პა სუ ხი მოს-

დევს. გა ცი ლე ბით უმ ტ კივ ნე უ ლო ვი თა რე ბა შიც კი, რო დე საც საქ მე  ე ხე ბა რა ი მე 

ტი პის ეთ ნი კურ, რე ლი გი ურ, სექ სუ ა ლურ თუ ენობ რივ უმ ცი რე სო ბებს. ამ შემ თხ-

ვე ვა ში, რეს პონ დენტს ეს კითხ ვა დის კ რი მი ნა ცი ად არ მი უ ღია და უპა სუ ხა. 

ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – ამ გა და ცე მის შემ დეგ მქონ და ინ ტერ ვიუ ჯი ჯი რე ჯინ თან 

და მას ძა ლი ან გა უ ჭირ და იმის გა გე ბა, რა ტომ იყო ეს კითხ ვა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
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და რა ტომ არ უნ და და ეს ვათ მის თ ვის. მას მი აჩ ნი ა, რომ ეს ადეკ ვა ტუ რი შე კითხ ვა 

იყო და გა მომ დი ნა რე ობ და იმ ინ ტერ ვი უ დან, რო მე ლიც მან მა ნამ დე მის ცა. მი სი 

პა სუ ხი და დე ბი თი იყო. 

ზვი ად ქო რი ძე – რა ტომ ვუს ვამ ხაზს პო ზი ტი ურ დის კ რი მი ნა ცი ას? იმი ტომ, 

რომ ქართული ტე ლემე დია პო ზი ტი უ რი დის კ რი მი ნა ცი ის რე ჟიმ ში გა და ვი და. რო-

დე საც ძა ლი ან გულ შე მატ კივ რუ ლი პა თო სით შე მო დის თა ვის შო უ ში ნა ნუ კა ჟორ-

ჟო ლი ა ნი ინ ვა ლი დის ეტ ლით და ქმნის გან წყო ბას, რომ ყვე ლა ნი უნ და ვი ყოთ 

შემ წყ ნა რებ ლე ბი და არ ვე რი დე ბით, ადა მი ანს ვკითხოთ, უხერ ხუ ლად ხომ არ 

გრძნობს თავს ეთერ ში? მე ო რე უკი დუ რე სო ბა, რო გო რიც იყო გა და ცე მა „ჩვენი 

ეზო“, რო მე ლიც გე ტოს პრინ ცი პით მუ შა ობ და. ყო ველ გა და ცე მა ში მოჰ ყავ დათ 

ამა თუ იმ ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი და სა კუ თარ პრობ ლე მებ ზე სა-

უ ბარს სთა ვა ზობ დ ნენ. გა და ცე მის პა თო სი იყო, რა კარ გია და რო გორ უყ ვართ 

თბი ლი სი. ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში სა გან გე ბოდ ვიკ ვ ლევ დი სხვა დას ხ ვა 

თოქ - შო უს, მაგ რამ ვერ ვიხ სე ნებ ვერცერთს, სა დაც და ცუ ლი იყო ბა ლან სი. რო-

დე საც, გა ნათ ლე ბის თე მა ზე ვსა უბ რობთ, ის ერ თ ნა ი რად აინ ტე რე სებთ სა ქარ თ ვე-

ლო ში მცხოვ რებ სომ ხებს, აზერ ბა ი ჯა ნე ლებს, ასი რი ე ლებს, ბერ ძ ნებს. ისე ვე რო-

გორც, აინ ტე რე სებთ სპორ ტი და სხვა თე მე ბი, მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლო- თურ-

ქე თის მო ლა პა რა კე ბე ბი კულ ტუ რულ ძეგ ლებ თან და კავ ში რე ბით. ასეთ თე მებ ზე 

სა უბ რი სას არ არის აუცი ლე ბე ლი, მხო ლოდ ქარ თ ვე ლე ბი ის ხ დ ნენ აუდი ტო რი ა ში. 

გა ვიხ სე ნოთ გა და ცე მა „დიდი ათე უ ლი“. არ მახ სოვს, რომ იმ გა და ცე მა ში ეთ ნი კუ-

რი ან, თუნ დაც, რე ლი გი უ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ ტექ ს ტით, რო მე ლი მე სხვა 

ეროვ ნე ბის ადა მი ა ნი მოეწვიათ და ამი ტო მაც, გა და ცე მამ ასე თი მკვეთ რად იდე-

ო ლო გი ზე ბუ ლი სა ხე შე ი ძი ნა. ორ მოც და ა თე ულ ში, რო მე ლიც შე ირ ჩა, არცერ თი 

ეთ ნი კუ რად არა ქარ თ ვე ლი არ ყო ფი ლა. 

მინ და ერ თი კითხ ვა დავ ს ვა, რო მელ ზეც პი რა დად ორი პა სუ ხი მოვ ძებ ნე: სად 

ჩნდე ბა სი ძულ ვი ლის ენა? იგი პატ რი არ ქა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის თ ვი საა და მა ხა სი-

ა თე ბე ლი, სა დაც თა ნა არ სე ბო ბის წეს რი გი ფე ო და ლურ კა ტე გო რი ებს ეფუძ ნე ბა, 

სა დაც არის სა მო ქა ლა ქო ღი რე ბუ ლე ბა თა ტო ტა ლუ რი დე ფი ცი ტი, სა დაც არ ყო-

ფი ლა ან ძა ლი ან დაგ ვი ან და გან მა ნათ ლებ ლო ბის ხა ნა. ჩე მი მე ო რე პა სუ ხი ასე-
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თი ა: სი ძულ ვი ლის ენა და მა ხა სი ა თე ბე ლია ავ ტოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბი სათ-

ვის, რო მე ლიც ყო ველ მ ხ რივ ეც დე ბა ხე ლი შე უწყოს სა ზო გა დო ე ბის „ჩვენებად“ 

და „მათად“ და ყო ფას. ავ ტოკ რა ტი უ ლი რე ჟი მი ყო ველ თ ვის შე ეც დე ბა „ჩვენები“ 

და „ისინი“ და ა პი რის პი როს და მუდ მი ვად ამ ყო ფოს სა მო ქა ლა ქო ომის რე ჟიმ ში, 

და ყო ფი ლი სა ზო გა დო ე ბა ყო ველ თ ვის მდი და რია სტე რე ო ტი პე ბით და ძა ლი ან 

ად ვი ლად სა მარ თა ვი ა. მი მაჩ ნი ა, რომ ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა შიც იმი ტომ ჭარ-

ბობს სი ძულ ვი ლის ენა, რომ ეს ორი პრო ცე სი ერ თ დ რო უ ლად მიმ დი ნა რე ობს. 

ზა ურ ხა ლი ლო ვი – დღეს, სამ წუ ხა როდ, მე დი ა, გან სა კუთ რე ბით ბეჭ დ ვი-

თი, უარ ყო ფით როლს თა მა შობს. მქონ და სა შუ ა ლე ბა, მე სა უბ რა რამ დე ნი მე 

გა ზე თის რე დაქ ტორ თან ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის სა კითხებ ზე. მაგ რამ მათ გან 

ყო ველ თ ვის ერ თ სა და იმა ვე პა სუხს ვი ღებ დი, რომ ეს ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი 

თე მაა და სა ზო გა დო ე ბას კარ გად ეს მის. ეს, რა საკ ვირ ვე ლი ა, მე დი ას – კონ კ-

რე ტულ რე დაქ ტო რებ სა და ჟურ ნა ლის ტებს – პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან არ ათა-

ვი სუფ ლებს, მაგ რამ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ამ თე მი სად მი მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის 

და მო კი დე ბუ ლე ბა. 

ჩემს ერთ თა ნამ შ რო მელს ასე თი ჰო ბი აქვს – წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აგ რო-

ვებს სტა ტი ებს ამ თე მა ზე, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ახორ ცი ე ლებს ბეჭ დ ვი თი მე დი-

ის მო ნი ტო რინგს, ოღონდ ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფის, სომ ხე ბის მი-

მართ. ეს იმით არის გა მოწ ვე უ ლი, რომ, რო გორც ზვი ად მაც თქვა, ძა ლი ან ხში რია 

ამ თე მა ზე სტა ტი ე ბი. გან სა კუთ რე ბით რე ლი გი ურ კონ ტექ ს ტ ში. თბი ლის ში არ სე-

ბობს რამ დე ნი მე ეკ ლე სი ა, რომ ლის კუთ ვ ნი ლე ბაც სა და ვოა და დღე საც მიმ დი ნა-

რე ობს კა მა თი. თუ არ ვცდე ბი, ორი ქვეყ ნის კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო ებს შო რი საც 

არის შექ მ ნი ლი ერ თობ ლი ვი კო მი სი ა, რო მე ლიც გა ნი ხი ლავს ამ სა კითხს. რო-

გორც კი იწყე ბა სა უ ბა რი რო მე ლი მე ეკ ლე სი ის გა და ცე მის ალ ბა თო ბა ზე, მა შინ ვე 

აქ ტი ურ დე ბა მე დია და იმ ნაშ რომ საც ხში რად იხ სე ნებს, რო მელ ზეც ზვი ა დი სა უბ-

რობ და. იგი ხდე ბა ერ თ -ერ თი სე რი ო ზუ ლი არ გუ მენ ტი, რომ და ა დას ტუ რონ ამ ეკ-

ლე სი ე ბის ამა თუ იმ ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფის თ ვის ის ტო რი უ ლი კუთ ვ ნი ლე ბის სა კითხი. 

ეს, ორი ვე მხა რეს ეხე ბა. მაგ რამ, აქ, ერ თი სა ინ ტე რე სო მო მენ ტი ა. ეკ ლე სი ე ბი 

ძა ლი ან მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში ა. ჩვენ ვითხოვთ, ჯერ რეს ტავ რა ცია ჩა უ ტარ დეთ 
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და შემ დეგ გა ვარ კ ვი ოთ, ვი სი კუთ ვ ნი ლე ბა ა. რო გორც მთელ სა ზო გა დო ე ბას, ისე 

ხე ლი სუფ ლე ბას, ძა ლი ან სა ხი ფა თო და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვს ამ სა კითხის მი მართ. 

საბ ჭო თა კავ ში რი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ და ბა-

ლან სე ბუ ლი პო ლი ტი კა ხორ ცი ელ დე ბო და. ზვი ად გამ სა ხურ დი ას პე რი ოდს არ 

შე ვე ხე ბი, იმი ტომ, რომ ყვე ლამ კარ გად ვი ცით მი სი პო ლი ტი კის შე სა ხებ უმ ცი რე-

სო ბე ბის მი მართ. ამას ფა შიზ მი ჰქვი ა! მა შინ ტე ლე ვი ზი ით გა ის მო და ლო ზუნ გე ბი 

იმის შე სა ხებ, რომ სა ქარ თ ვე ლო მხო ლოდ ეთ ნი კუ რი ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის უნ და 

ყო ფი ლი ყო. სა დამ დეც მიგ ვიყ ვა ნა ამ პო ლი ტი კამ, ესეც კარ გად ვი ცით. 

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი თით ქოს პო ლი ტი კა შიც მო ნა-

წი ლე ობ დ ნენ. ამა ზე ხე ლი სუფ ლე ბაც სა უბ რობ და, რო გორც შემ წყ ნა რებ ლუ რი 

პო ლი ტი კის მა გა ლით ზე. მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, იმ ადა მი ა ნე ბის მო ნა წი ლე ო ბა სა-

ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში, რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფო ენას ვერ ფლო ბენ, დღე საც 

პრობ ლე მა ტუ რი ა. ისი ნი წარ მოდ გე ნი ლი იყ ვ ნენ სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო შიც, 

და აღ მას რუ ლე ბელ შიც, მაგ რამ მა თი მო ნა წი ლე ო ბა ნუ ლის ტოლ ფა სი იყო, რად-

გან სა ხელ მ წი ფო ენა არ ეს მო დათ და ვერც სა კუ თარ მო საზ რე ბებს გა მოთ ქ ვამ დ-

ნენ. შე გახ სე ნებთ ზუ რაბ ჟვა ნი ას ეთ ნი კურ წარ მო მავ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ 

მით ქ მა- მოთ ქ მას. მახ სოვს, ერ თ -ერ თ მა დე პუ ტატ მა პარ ლა მენ ტის სხდო მა ზე ვე 

მოს თხო ვა ზუ რაბ ჟვა ნი ას თა ვი სი ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 

სა ბუ თე ბის წარ მოდ გე ნა. ამ საქ ცი ელს, მა შინ, ერ თა დერ თ მა პო ლი ტი კოს მა, კა ხა 

ბენ დუ ქი ძემ გას ცა ადეკ ვა ტუ რი პა სუ ხი. ბენ დუ ქი ძის პა სუ ხის შემ დეგ, ამ თე მა ზე 

პარ ლა მენ ტის ტრი ბუ ნი დან სა უ ბა რი აღა რა ვის გა უ ბე დავს.

პო ლი ტი კურ კო რექ ტუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით კი დევ ერ თი კონ კ რე ტუ ლი მა-

გა ლი თი მახ სენ დე ბა. გა გახ სე ნებთ ყო ფილ დე პუ ტატს, ჯუ ღელს, რო მელ მაც ერ თ -

ერთ გა მოს ვ ლა ში ასე თი რამ თქვა: რამ დენ ხანს უნ და ვით მი ნოთ, თბი ლი სის ძველ 

უბ ნებ ში მი კირ ტუ მე ბის ცხოვ რე ბა ო. ამან, სე რი ო ზუ ლი აჟი ო ტა ჟი გა მო იწ ვია სომ ხურ 

სათ ვის ტო მო ში. მათ თა ვი ან თი პო ზი ცია გა მო ხა ტეს, მაგ რამ, არც ამ შემ თხ ვე ვას 

მოჰ ყო ლია პო ლი ტი კუ რი რე ა გი რე ბა რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფის მხრი დან. 

ყვე ლა ცდი ლობს ძა ლი ან ფრთხი ლად მო ექ ცეს ამ სა კითხს, თუმ ცა ვფიქ რობ, რომ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, არ სე ბობ დეს ალ ტერ ნა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბა თუ 

იმა ვე ჯგუფ ში არა, სხვა პო ლი ტი კურ ჯგუფ ში მა ინც. 
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, რამ დე ნად პო პუ ლა რუ ლია ეს თე მა ან პი რი ქით. გან სა კუთ-

რე ბით საგ რ ძ ნო ბია რო გორ იყე ნე ბენ ამ თე მას წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დებ ში ამა 

თუ იმ პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რის დის კ რე დი ტა ცი ის მიზ ნით. თუ სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 

სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, მოგ ვი ა ნე ბით შე მიძ ლია ამ კუთხით სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ე ბის პროგ რა მებ ზეც ვი სა უბ რო. 

რაც შე ეხე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცეს, მინ და რამ დე ნი მე კონ კ რე ტუ ლი მა-

გა ლი თი მო ვიტა ნო. თუნ დაც, გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს მე-9 კლა სის სა მო ქა ლა-

ქო გა ნათ ლე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო. მასში მოცემულია მე-19 სა უ კუ ნის ქარ თ ვე ლი 

კლა სი კო სის ნა წარ მო ე ბი, რო მე ლიც რამ დე ნი მე ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფის მი მართ დის კ-

რი მი ნა ცი ულ ფრა ზას შე ი ცავს. სა უ ბა რია, თბი ლი სის მო სახ ლე ო ბა ზე, თუ რო გორ 

შე იძ ლე ბო და მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლოს მა თი ერ თ მა ნე თის გან გარ ჩე ვა ვი ზუ ა ლუ-

რად, სა მო სის მი ხედ ვით. ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ ში გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს 

სა გან მა ნათ ლებ ლო რო ლი ძა ლი ან დი დი ა. მან უფ რო მე ტი ინ ფორ მა ცია უნ და 

მი ა წო დოს ეთ ნი კურ უმ რავ ლე სო ბას იმ ეთ ნი კურ და რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებ ზე, 

რომ ლე ბიც არ სე ბო ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში, მათ პო ზი ტი ურ როლ ზე სა ქარ თ ვე ლოს 

ცხოვ რე ბა ში. 

ეკა ტე რი ნე აღ დ გო მე ლაშ ვი ლი – დი დი ხა ნია ბეჭ დუ რი მე დი ის მო ნი ტო რინგს 

ვა წარ მო ებთ. მი ხა რი ა, რომ სი ძულ ვი ლის ენა, რო მე ლიც ასე ხში რად გა მო ი ყე ნე-

ბა ქარ თუ ლე ნო ვან მე დი ა ში, დღეს სა ჯა რო დე ბა ტე ბი სა და კა მა თის თე მა ხდე ბა. 

ის, რომ სა ზო გა დო ე ბა თან ხ მ დე ბა, რომ ეს არის პრობ ლე მა, უკ ვე წინ გა დად გ მულ 

ნა ბი ჯად მი მაჩ ნი ა. 

ქარ თულ პრე სას ვიკ ვ ლევთ 90-იანი წლე ბი დან, პე რი ო დი დან, რო დე საც ჟურ-

ნა ლის ტებს მი ე ცათ იმის სა შუ ა ლე ბა, რომ თა ვი სუფ ლად, ცენ ზუ რის გა რე შე ეწე-

რათ. სა დამ დე მიგ ვიყ ვა ნა ამ „უცენზურობამ“, და ვდგა ვართ თუ არა იმ აუცი ლებ-

ლო ბის წი ნა შე, რა საც ცენ ზუ რა ჰქვი ა, ეს, უკ ვე სხვა სა კითხი ა. რო დე საც სი ძულ ვი-

ლის ენის რე გუ ლა ცი ის მე ქა ნიზ მებ ზე სა უბ რო ბენ, გა მო ით ქ მე ბა სხვა დას ხ ვა აზ რი 

იმის შე სა ხებ, ხომ არ გა მო იწ ვევს ეს რე გუ ლა ცია ცენ ზუ რას, და შე უქ მ ნის თუ არა 

იგი საფ რ თხეს სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბას. რე გუ ლა ცი ის მე ქა ნიზ მებ ზე, გი ორ გი, ალ-

ბათ, უფ რო ვრცლად ისა უბ რებს, ერ თი რამ მინ და ვთქვა, სი ძულ ვი ლის ენა ზე სა-
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უბ რისას ნუ დაგ ვა ვიწყ დე ბა, რომ აქ არ არ სე ბობს მხო ლოდ ერ თი მხა რე. მე დია 

ხში რად არის მულ ტიპ ლი კა ტო რი სი ძულ ვი ლის ენი სა. იგი თა მა შობს გა მავ რ ცე-

ლებ ლის როლს. რა თქმა უნ და, ხში რად თა ვად ჟურ ნა ლის ტე ბიც არი ან ამ ენის მა-

ტა რებ ლე ბი, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, თუ კი ანა ლიზს გა და ხე დავთ, ძა ლი ან ხში რია 

შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც პო ლი ტი კო სე ბი იყე ნე ბენ სი ძულ ვი ლის ენას. ეს არ არის 

მხო ლოდ მე დი ის პრობ ლე მა, ეს, მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის პრობ ლე მა ა. 

დღემ დე ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა არ შე თან ხ მე ბუ ლა იმის შე სა ხებ, რომ სი ძულ ვი ლი 

და სი ძულ ვი ლის ენის გა მოვ ლი ნე ბა, ანუ ქსე ნო ფო ბია, პრობ ლე მაა თა ვად სა ზო-

გა დო ე ბი სათ ვის. მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საკითხი, რაც ტო ტა ლი ტა რულ წარ სულ-

თან გვაბ რუ ნებს, არის წარ მოდ გე ნა იმა ზე, რომ სა ზო გა დო ე ბა ჰო მო გე ნუ რი უნ და 

იყოს. ეს არის წი ნა პი რო ბა, რო მე ლიც ხელს უწყობს სო ცი ა ლუ რი ფო ბი ე ბის მომ ძ-

ლავ რე ბას ჩვენს ქვე ყა ნა ში. ის, რომ მრა ვა ლი იდენ ტო ბის მა ტა რებ ლე ბი ვართ, და 

მი ვე კუთ ვ ნე ბით სხვა დას ხ ვა უმ ცი რე სო ბებს, გა ნა პი რო ბებს ჩვენს უნი კა ლუ რო ბას 

და, თა ვის მხრივ, ჩვე ნი უნი კა ლუ რო ბა ქმნის სა ზო გა დოე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბას. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, უკ ვე სხვა სა კითხი ა, რო გორ უნ და გა ა შუ ქოს და ასა ხოს მე-

დი ამ ეს მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ისე, რომ არ გა მო ი ყე ნოს სი ძულ ვი ლის ენა. მა ნამ  კი, 

უნ და შევ თან ხ მ დეთ იმა ზე, რომ სა ზო გა დო ე ბა არ არის ჰო მო გე ნუ რი. 

სი ძულ ვი ლის ენის გა მო ყე ნე ბას თა ვი სი დი ნა მი კა ახა სი ა თებს. სი ძულ ვი ლის 

ენის ობი ექ ტი 90-იანი წლე ბის და საწყის ში ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი იყვნენ. 

შემ დ გომ ში მათ რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბი ჩა ე ნაც ვ ლნენ. ახ ლა, ყვე ლა ზე უფ-

რო ხში რად, სი ძულ ვი ლის ენა სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის, LGBT ადა მი ა ნე ბის 

მი მართ გა მო ი ყე ნე ბა. უმ ცი რე სო ბე ბის თე მა ჩვენ თან ძა ლი ან პო ლი ტი ზე ბუ ლია 

და ესეც არის ერ თ -ერ თი გან მა პი რო ბე ბე ლი იმი სა, რომ ჩვენ თან სი ძულ ვი ლის 

ენა სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნია და ხში რად იყე ნე ბენ პო ლი ტი კო სე ბი. მო ნი ტო რინ-

გის მა სა ლებს რომ გა და ხე დოთ და დი ნა მი კას თვა ლი მი ა დევ ნოთ, შე გექ მ ნე ბათ 

ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ სი ძულ ვი ლი ხე ლოვ ნუ რად არის კულ ტი ვი რე ბუ-

ლი და ის, მხო ლოდ ჟურ ნა ლის ტე ბის არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ან და უ დევ რო-

ბის ბრა ლია. სი ძულ ვი ლის ენის პი კი მე დი ა ში ყო ველ თ ვის ემ თხ ვე ვა კრი ზი სულ 

ეტაპს, რო დე საც ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა მიმ დი-

ნა რე ობს. 
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სო ცი ა ლუ რი ფო ბი ე ბი ნე ბის მი ერ სა ზო გა დო ე ბას ახა სი ა თებს. მის გან თა ვი სუ ფა-

ლი არც და სავ ლუ რი სა ზო გა დო ე ბა ა, რო მელ საც ხში რად ვი მოწ მებთ. უბ რა ლოდ, 

ერთ სო ცი ა ლურ ფო ბი ას ხში რად მე ო რე ენაც ვ ლე ბა. მა გა ლი თად, და სავ ლეთ ევ-

რო პა ში დღეს ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რია ის ლა მო ფო ბი ა. მათ გა და ლა ხეს რა სიზ მი, სექ-

სიზ მ თან, ან ტი სე მი ტიზ მ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, მაგ რამ ძა ლი ან აქ ტუ-

ა ლუ რი გახ და ის ლა მო ფო ბი ა. ეს არის ურ ჩხუ ლი, რო მელ საც რამ დენ თავ საც მო-

აჭ რი, იმ დე ნი ახა ლი ამო ეზ რ დე ბა. სო ცი ა ლურ ფო ბი ებს თა ვი სი სა ფუძ ვე ლი აქვს. 

ჩვენ გან გან ს ხ ვა ვე ბით, იქ, სა ზო გა დო ე ბა ძა ლი ან აქ ტი უ რია და ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბე ბის დაც ვის კულ ტუ რა არ სე ბობს. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი, რო-

მელ ზეც დღეს ვლა პა რა კობთ, ჩვენ მოგ ვე ცა რო გორც სა ჩუ ქა რი. მე ო რე სა კითხი ა, 

რო გორ სი ტუ ა ცი ა ში ცხოვ რო ბენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ მაც თა ვად გა ა ფორ მეს კონ-

ტ რაქ ტი ხე ლი სუფ ლე ბას თან უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. 

მე ო რე მსოფ ლიო ომის დ რო ინ დე ლი გერ მა ნი ი სა და 90-იანი წლე ბის რუ ან დის 

მა გა ლითს რომ არ მივ ყ ვეთ, აქ ვე გვაქვს ჩვე ნი უახ ლე სი ის ტო რია და შეგ ვიძ ლია 

ვნა ხოთ, სა დამ დე მივ ყავ დით სი ძულ ვი ლის ენის გა მო ყე ნე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ მე დი ას აქვს ზე მოქ მე დე ბის უნა რი და შე უძ ლია მყი სი ე რი რე აქ ცი ის გა მოწ-

ვე ვა, „იმედის“ მო დე ლი რე ბულ ქრო ნი კას შე გახ სე ნებთ, სი ძულ ვი ლის ენის შე-

დე გი ცო ტა მოგ ვი ა ნე ბით იჩენს ხოლ მე თავს. ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ 

სი ძულ ვი ლის ენის გა მო ყე ნე ბას სა მო ქა ლა ქო ომი მოჰ ყ ვა, რე ლი გი უ რი უმ ცი რე-

სო ბე ბის მი მართ – თუნ დაც, ბა სილ მკა ლა ვიშ ვილ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოვ ლე-

ნე ბი. იმან, რომ სი ძულ ვი ლის ენის გა მოვ ლი ნე ბას არ ხვდე ბო და წი ნა აღ მ დე გო ბა, 

სექ სუ ა ლურ უმ ცი რე სო ბებ ზე ფი ზი კურ აგ რე სი ა  გა მო იწ ვი ა. გა ვიხ სე ნებ, შარ შან, 

მა ის ში, ილი ას უნი ვერ სი ტე ტის წინ მომ ხ დარ დარ ბე ვას, ან აგ ვის ტო ში, ბა თუმ ში 

მოწყო ბილ ან ტი-გე ი- პა რადს, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ უკ ვე ტრა დი ცი ა-

დაც იქ ცა, – მე სა მე წე ლი ა, იმარ თე ბა. 

რა გავ ლე ნას შე იძ ლე ბა ახ დენ დეს თავად უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებ-

ზე სი ძულ ვი ლის ენა? გან სა კუთ რე ბით მწვა ვეა დის კ რი მი ნა ცი ა, რო დე საც სი ძულ-

ვი ლის ენა გა მო ი ყე ნე ბა პირ ვე ლა დი იდენ ტო ბის მიმართ, რო გო რიც არის სქე სი, 

ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბა, რა სობ რი ვი კუთ ვ ნი ლე ბა და ა.შ. პირ ვე ლა დი იდენ-

ტო ბის შეც ვ ლა ადა მი ანს არ შე უძ ლი ა.  
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, თვით ს ტიგ მა ტი ზა ცი ის სა კითხი, იმი ტომ, რომ ყვე ლა, 

მიუხედავად იმისა, მი ვე კუთ ვ ნე ბით უმ რავ ლე სო ბას თუ უმ ცი რე სო ბას, ერთ სა ზო-

გა დო ე ბა ში ვიზ რ დე ბით და არ სე ბობს ერ თი ა ნი კულ ტუ რუ ლი გა რე მო, და ამ ღი-

რე ბუ ლე ბებ სა და ფა სე უ ლო ბებს ყვე ლა ნი მეტ ნაკ ლე ბად ვი ზი ა რებთ. ეს გარ კ ვე ულ 

ეტაპ ზე ხდე ბა თვით ს ტიგ მა ტი ზა ცი ის მი ზე ზი, იმის გა მო, რომ კულ ტუ რა არა თა ნაბ-

რად აფა სებს ადა მი ა ნებს სქე სის, გნე ბავთ ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბის, ან სექ სუ ა-

ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის გა მო. ადა მი ა ნებს, რო გორც წე სი, ძა ლი ან უჭირთ ამ სტიგ მის 

გა და ლახ ვა. ეს, შე იძ ლე ბა, თვით დეს ტ რუქ ცი ულ ქცე ვა ში ვლინ დე ბო დეს, ან კი დევ 

სხვაგ ვა რად, ეს უკ ვე ცალ კე სა უბ რის თე მა ა. 

რო დე საც სა უ ბა რია, თვით რე გუ ლა ცი ის მე ქა ნიზ მებ ზე, და სა ერ თოდ, რო დე საც 

ამ თე მებ ზე იწყე ბა მსჯე ლო ბა, ეს, უკ ვე კარ გი ა, იმი ტომ რომ იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, 

რომ რა ღაც წრე ში მა ინც არის ამ თე მებ ზე სა უბ რის მზა ო ბა. მაგ რამ, მე ო რე სა-

კითხი ა, რო გორ შევ თან ხ მ დე ბით კრი ტე რი უ მებ ზე. ეს ძა ლი ან ფა ქი ზი თე მაა და 

თუ კი საქ მე მი ვა კრი ტე რი უ მე ბის გან საზღ ვ რა ზე, ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი უნ და 

იყ ვ ნენ უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც, ჟურ ნა ლის ტე ბიც და ლინ გ ვის ტე ბიც. 

იმი ტომ რომ მსოფლიოში სხვა დას ხ ვაგ ვა რი პრაქ ტი კა არ სე ბობს და აუცი ლე ბე-

ლია იმ კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს გათ ვა ლის წი ნე ბა, სა დაც ვცხოვ რობთ. მა გა ლი-

თად, სიტყ ვა „ცისფერი“, გერ მა ნი ა ში არა ფერს ნიშ ნავს, მა შინ რო ცა, ჩვენ თან, 

ნე გა ტი უ რი და და მამ ცი რე ბე ლი კონ ტექ ს ტის მა ტა რე ბელ სიტყ ვად იქ ცა, და მა-

უწყებ ლო ბის კო დექ სის თა ნახ მა დაც კი, ის არ უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი, რო დე-

საც სა უბ რო ბენ გე ებ ზე ან ლეს ბო სე ლებ ზე. 

რაც შე ე ხე ბა რე გუ ლა ცი ე ბის მე ქა ნიზ მებს, დავ ძენ, რომ რა ტომ ღაც მი ვიჩ ნი ეთ, 

რომ დე მოკ რა ტია უმ რავ ლე სო ბის შე უზღუ და ვი ძა ლა უფ ლე ბა ა. სწო რედ ამ გ ვა-

რად იქ ნა ჩვენს ქვე ყა ნა ში გა გე ბუ ლი დე მოკ რა ტია და ამა ში დღი თი დღე უფ რო 

ვრწმუნ დე ბი, იმი ტომ, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის თუ ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის წარ მო-

მად გენ ლე ბი, არა ვინ ით ვა ლის წი ნებს ინ დი ვიდს, ადა მი ანს. ყო ველ თ ვის ცხვრე-

ბი ვით გვთვლი ან, რამ დენ ნი მი ვალთ სა არ ჩევ ნო ყუთ თან და არა ვი თა რი მნიშ ვ-

ნე ლო ბა არ ენი ჭე ბა შენს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბას. დღე საც, ტე ლე ვი ზორ ში მოვ კა რი 

ყუ რი ერ თ -ერ თი ოპო ზი ცი ო ნე რის გა მოს ვ ლას, რო მე ლიც ამ ბობ და, რომ ბევ რ ნი 

უნ და გა მო ვი დეთ ქუ ჩა ში, რად გან ეს ჩვე ნი უსაფ რ თხო ე ბის გა რან ტი ა ა ო. ძაღ ლის 
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თა ვი სწო რედ აქ არის და მარ ხუ ლი, გვე ში ნია მრა ვალ ფე როვ ნე ბის, სა კუ თა რი 

უნი კა ლუ რო ბი სა და უნი ვერ სა ლუ რო ბის. დე მოკ რა ტი ის ამ გ ვა რი გა გე ბის პი რო-

ბებ ში, რო დე საც მი ვე კუთ ვ ნე ბი რო მე ლი მე უმ ცი რე სო ბას, არ სე ბობს ცდუ ნე ბა, 

რომ თა ვის და სა ცა ვად სწო რედ სა ხელ მ წი ფოს გან მო ვითხო ვო უფ ლე ბე ბის რე გუ-

ლი რე ბა. ჩე მი აზ რით, ეს ყვე ლა ზე იოლი გზა ა. თა ვი სუფ ლე ბე ბი არც ისე ბევ რი 

გვაქვს და თუ კი არ ჩე ვან ზე მიდ გე ბა საქ მე, პი რა დად მე ვარ ჩევ დი, რომ რაც შე-

იძ ლე ბა ნაკ ლე ბად ერე ო დეს სა ხელ მ წი ფო ამა ში. არ სე ბობს უამ რა ვი მა გა ლი თი, 

თუ რო გორ ხდე ბა სი ძულ ვი ლის ენის რე გუ ლი რე ბა სხვა ქვეყ ნებ ში. ჩართულნი 

არიან პრო ფე სი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი, ამოქმედებულია ეთი კის ნორ მე ბი, ტარდება 

სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი, გნე ბავთ ჟურ ნა ლის ტე ბის თ ვის, ეთ ნი კუ რი უმ-

ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის. გან ვა ვი თა როთ მე დი აკ რი ტი კა, ვიმ ს ჯე-

ლოთ, გავ ხა დოთ ეს თე მე ბი სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის სა გა ნი, მაგ რამ ნუ შე მო ვი ღებთ 

ცენ ზუ რას. 

გი ორ გი გო ცი რი ძე – სა უ ბა რი იყო იმა ზე, თუ რა მო დე ლე ბი არ სე ბობს სი-

ძულ ვი ლის ენის რე გუ ლი რე ბი სათ ვის და რო გო რი სტან დარ ტე ბია დად გე ნი ლი 

სხვა ქვეყ ნებ ში. ვიდ რე ამ თე მა ზე და ვიწყებ დე სა უ ბარს, ვფიქ რობ, ჯერ უნ და გან-

ვ მარ ტოთ, რას ნიშ ნავს სი ძულ ვი ლის ენა. 

სი ძულ ვი ლის ენა არის ვერ ბა ლუ რი თავ დას ხ მა პირ ზე ან პირ თა ჯგუფ ზე, რო მე-

ლიც იდენ ტი ფი ცირ დე ბა რა ღაც ნიშ ნით, ან პირ ზე, აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფის წევ რო ბის 

გა მო. ეს იქ ნე ბა სქე სი, ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფი, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და ა.შ. ქარ-

თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა ამ მხრივ არ გა მო ირ ჩე ვა მრა ვალ ფე რო ვა ნი რე გუ ლი რე-

ბით. შე მიძ ლია გა ვიხ სე ნო მხო ლოდ ორი კა ნო ნი, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ ეხე ბა სი-

ძულ ვი ლის ენას, მაგ რამ ისიც უნ და ვთქვა, რომ რე გუ ლი რე ბის ეს ფორ მა ძა ლი ან 

არა ე ფექ ტუ რია და ვერ უზ რუნ ველ ყოფს აღ ნიშ ნუ ლი ბო რო ტე ბის პრე ვენ ცი ას და 

მას ზე სა თა ნა დო რე ა გი რე ბას სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან. 

გა ვიხ სე ნებ „შეკრებისა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის შე სა ხებ კა ნონს“, რომ ლის მე-4 

მუხ ლის მე ო რე ნა წი ლი კრძა ლავს შეკ რე ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სას ეთ ნი კუ რი, რე ლი-

გი უ რი შუღ ლის გა მაღ ვი ვე ბელ მო წო დე ბებს. თუ კი, საპ რო ტეს ტო აქ ცი ა ზე მი ნი-

მუმ ორ ჯერ იქ ნე ბა გაჟ ღე რე ბუ ლი ამ გ ვა რი ხა სი ა თის მო წო დე ბა, ად გი ლობ რი ვი 
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თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს წარ მო მად გე ნელს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, შეკ-

რე ბის მო ნა წი ლე ებს მოს თხო ვოს აქ ცი ის დაშ ლა. ეს არის სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ-

მ დებ ლო ბა ში სი ძულ ვი ლის ენას თან და კავ ში რე ბუ ლი ერ თ -ერ თი რე გუ ლი რე ბა. 

დღეს ვი სა უბ რეთ სი ძულ ვი ლის ენა ზე მე დი ა ში და სწო რედ ამ სა კითხს ეხე ბა 

„მაუწყებლობის შე სა ხებ კა ნო ნის“ 56-ე მუხ ლის მე სა მე ნა წი ლი. მაგ რამ ამ კა ნო-

ნის ნაკ ლია ის, რომ იგი მხო ლოდ ლი ცენ ზი ის მფლო ბე ლებს, ანუ ელექ ტ რო ნულ 

მე დი ას ეხე ბა. ესე ნია, სა ე თე რო მა უწყებ ლე ბი, რა დი ო, ტე ლე ვი ზი ა, სა კა ბე ლო და 

თა ნამ გ ზავ რუ ლი მა უწყებ ლე ბი. ინ ტერ ნეტ თან და ბეჭ დურ მე დი ას თან მი მარ თე ბა-

ში ეს კა ნო ნი არ გა მო ი ყე ნე ბა. ეს მუხ ლი კრძა ლავს რო გორც ერ თი პი როვ ნე ბის, 

ისე იმ ჯგუ ფის შე უ რაცხ ყო ფას, რა სის, კა ნის ფე რის, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის 

ნიშ ნით, რო მელ საც ეს პი როვ ნე ბა მი ე კუთ ვ ნე ბა. პრობ ლე მა ა, რო დე საც ეროვ-

ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ კო მი სი ას და სა სა მარ თ ლოს არა აქვს 

უფ ლე ბა რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნოს „მაუწყებლობის შე სა ხებ კა ნო ნის“ დარ ღ ვე ვა ზე, 

ანუ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ლი ცენ ზი ის მფლო ბე ლი სა მა უწყებ ლო კომ პა ნია თა ვის 

გა და ცე მა ში იყე ნებს სი ძულ ვი ლის თე მას, კა ნო ნი ავალ დე ბუ ლებს კონ კ რე ტულ 

სა მა უწყებ ლო კომ პა ნი ას შექ მ ნას თვით რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც გა-

ნი ხი ლავს სი ძულ ვი ლის ენას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს. გა მო დის, რომ, მა-

გა ლი თად, რო დე საც „რუსთავი2-ის“ ეთერ ში ად გი ლი ექ ნე ბა სი ძულ ვი ლის ენის 

გა მო ყე ნე ბას, რე ა გი რე ბა ამ ფაქ ტ ზე თა ვად ამ კომ პა ნი ამ უნ და მო ახ დი ნოს. მო ქა-

ლა ქეს, რო მელ საც მი აჩ ნი ა, რომ მი სი იდენ ტო ბა გახ და თავ დას ხ მის ობი ექ ტი, არა 

აქვს შე საძ ლებ ლო ბა ამა ზე რე ა გი რე ბის თ ვის მი მარ თოს სა ხელ მ წი ფოს, კო მუ ნი-

კა ცი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ეროვ ნულ კო მი სი ას ან სა სა მარ თ ლოს. ამის შე სა ხებ 

პირ და პირ არის ჩა დე ბუ ლი აკ რ ძალ ვა „მაუწყებლობის შე სა ხებ კა ნონ ში“. 

ზე მოთ ქ მუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ სა ხელ მ წი ფო 

არ ას რუ ლებს სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც გა მომ დი ნა რე ობს 

„რასობრივი დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ“ კონ ვენ-

ცი ი დან. ეს კონ ვენ ცია პირ და პირ ავალ დე ბუ ლებს მის მო ნა წი ლე სა ხელ მ წი ფოს, 

აღ კ ვე თოს, აღ მოფხ ვ რას და და სა ჯოს რა სობ რივ უპი რა ტე სო ბა სა და ზიზღ ზე და-

ფუძ ნე ბუ ლი ყო ველ გ ვა რი იდე ი სა და პრო პა გან დის გავ რ ცე ლე ბა და აკ რ ძა ლოს 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ამ გ ვა რი სა ხის პრო პა გან დას ეწე ვი ან. 
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ვნა ხოთ, რა ზო გა დი სტან დარ ტე ბი არ სე ბობს ევ რო პის საბ ჭოსა და ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის წევრ სა ხელ მ წი ფო ებ ში. შე გახ სე ნებთ, სა ქარ-

თ ვე ლო კონ ვენ ცი ის მო ნა წი ლე ქვე ყა ნაა და თუ და არ ღ ვევს კონ ვენ ცი ით გათ ვა-

ლის წი ნე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს, მის მო ქა ლა ქეს უფ ლე ბა აქვს მი მარ თოს ადა მი ა-

ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლოს. ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო, თა ვის მხრივ, 

ახ დენს კონ ვენ ცი ის გან მარ ტე ბას. სი ძულ ვი ლის ენას თან და კავ ში რე ბით ადა მი ა-

ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლოს არაერ თი საქ მე აქვს გან ხი ლუ ლი. პირ-

ვე ლი იყო ჰო ლან დი ის წი ნა აღ მ დეგ შე ტა ნი ლი გა ნაცხა დი, რო დე საც აკ რ ძა ლუ ლი 

ნე ო ნა ცის ტუ რი პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლებ მა და იწყეს ლიფ ლე ტე ბის გავ რ ცე-

ლე ბა, სა დაც მო წო დე ბუ ლი იყო ჰო ლან დი ი დან სუ რი ნამე ლე ბის, თურ ქე ბი სა და 

ჰო ლან დი ის სტუმ რე ბის გა ძე ვე ბა. ლიფ ლე ტე ბის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი ორი პი რი 

და ა კა ვეს და ორი წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა მი უ სა ჯეს. სწო რედ ერ თ -ერ თ-

მა მათ გან მა მი მარ თა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევროპულ სა სა მარ თ ლოს. ამ უკა-

ნას კ ნელ მა სა ჩი ვა რი და უშ ვებ ლად ცნო და გა ნაცხა და, რომ სი ძულ ვი ლის ენა არ 

არის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა და ის არ არის და ცუ ლი მე-10 მუხ ლით, რო მე ლიც 

იცავს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას და კი დევ, ექ ს ტ რე მის ტულ და ტო ტა ლი ტა რულ 

დაჯ გუ ფე ბებს არა აქვთ უფ ლე ბა ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი აღ ნიშ ნუ ლი ღი რე-

ბუ ლე ბე ბის გა სა ნად გუ რებ ლად გა მო ი ყე ნონ. ანუ, ექ ს ტ რე მის ტუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი 

ვერ გა ა ნად გუ რე ბენ იმ ლი ბე რა ლურ ფა სე უ ლო ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ წეს რიგს, რაც 

სა ერ თო ევ რო პულ მემ კ ვიდ რე ო ბას წარ მო ად გენს. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლოს უკავ შირ დე ბა ჰო ლო კოს ტის 

უარ ყო ფაც. ეს უკა ნას კ ნე ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ 

ან ტი სე მი ტიზ მის ერ თ -ერთ ფორ მად მი იჩ ნი ა. 

სი ძულ ვი ლის ენის აკ რ ძალ ვისას, ორი ინ ტე რე სის კო ლი ზია ხდე ბა. ერთ მხა რეს 

დგას გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, მე ო რე მხა რეს – არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ინ ტე რე სი, დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვის ინ ტე რე სი. რო დე საც ვითხოვთ სი ძულ ვი-

ლის ენა ზე უფ ლე ბას, ეს ნიშ ნავს, რომ ვითხოვთ უფ ლე ბას ადა მი ა ნის და უმ ცი რე-

სო ბე ბის კონ კ რე ტუ ლი ჯგუ ფის შე უ რაცხ ყო ფა ზე. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო, არა მხოლოდ უწყობს ხელს 

სი ძულ ვი ლის ენის აკ რ ძალ ვას, არამედ, თით ქ მის ყვე ლა ევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი-
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ფოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში ეს ქმე დე ბა არის კრი მი ნა ლი ზე ბუ ლი. გან სა-

კუთ რე ბით გა მოვ ყოფ გერ მა ნი ას, ავ ს ტ რი ას, რომ ლებ საც აქვთ სი ძულ ვი ლის ენის 

ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის ის ტო რი ა, ასე ვე ბელ გი ა. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე-

ბი ასე ვე მი მარ თა ვენ სი ძულ ვი ლის ენის კრი მი ნა ლი ზა ცი ას. ვგუ ლის ხ მობ ბულ გა-

რეთს, რუ მი ნეთს. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ევ რო პულ სა ხელ მ წი ფო ებ ში სი ძულ ვი-

ლის ენის აკ რ ძალ ვას თან და კავ ში რე ბით სრუ ლი კონ სენ სუ სი ა. 

ევ რო პულ და ამე რი კულ მიდ გო მას შო რის არის გან ს ხ ვა ვე ბა. ამე რი კუ ლი 

მიდ გო მის თა ნახ მად და უშ ვე ბე ლია გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის აკ რ ძალ ვა, თუ-

კი არ არ სე ბობს უშუ ა ლო და მყი სი ე რი საფ რ თხე. მა გა ლი თად, ამე რი კის შე ერ-

თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა სა მარ თ ლომ არაერ თხელ გა ა მარ თ ლა კუ-კ ლუქს-კლა ნის 

წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც ებ რა ე ლი ან შავ კა ნი ა ნი მო ქა ლა ქის სახ ლის წინ 

ასრულებდნენ თა ვი ან თ რა სის ტუ ლ რი ტუ ა ლს, მა გა ლი თად, წვავ დ ნენ დრო შას. 

თუმ ცა, ბო ლო ხა ნებ ში, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბიც ახ დენს ამ გ ვა რი მიდ-

გო მის გა და სინ ჯ ვას. 2002 წელს ამე რი კის უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ მსგავ სი ქმე-

დე ბის თ ვის და სა ჯა კუ-კ ლუქს-კლა ნის წარ მო მად გენ ლე ბი და გა ნაცხა და, რომ 

ჯვრის დაწ ვა არის მუ ქა რა უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლის მი მართ, რის გა მოც 

მსხვერპლს აქვს სა ფუძ ვ ლი ა ნი ში ში, რომ ჯვრის დაწ ვას მოჰ ყ ვე ბა მი სი სა კუთ რე-

ბის, ჯან მ რ თე ლო ბის ან სი ცოცხ ლის თ ვის ზი ა ნის მი ყე ნე ბა. ეს იყო პირ ვე ლი შემ-

თხ ვე ვა, რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბის თ ვის ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 

უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ ადა მი ა ნის დას ჯა კონ ს ტი ტუ ცი უ რად მი იჩ ნი ა. 

მე ო რე სა ხელ მ წი ფო, რო მე ლიც სი ძულ ვი ლის ენის აკ რ ძალ ვის ყვე ლა ზე თან-

მიმ დევ რუ ლი მომ ხ რე ა, არის კა ნა და. 1990 წელს კა ნა დის უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ-

ლომ მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ერ თ -ერთ საქ მე ზე, რო დე საც ის ტო რი ის პრო ფე-

სო რი ლექ ცი ა ზე აკ რი ტი კებ და ებ რა ელ ხალხს, უწო დებ და მათ „მსოფლიოში ყვე-

ლა ზე დიდ მატყუ ა რებს“, ასე ვე ამ ბობ და, რომ ჰო ლო კოს ტი მა თი მო გო ნი ლი ა, და 

სტუ დენ ტებს გა მოც და ზე იმა ვეს გა მე ო რე ბას აიძუ ლებ და. ამ ადა მი ანს და ა კის რეს 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. კა ნა დის უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ აღ-

ნიშ ნუ ლი გა ა მარ თ ლა, ხა ზი გა უს ვა რა სი ძულ ვი ლის ენის აკ რ ძალ ვის აუცი ლებ-

ლო ბას. სი ძულ ვი ლის ენა შე საძ ლოა ფორ მის თვალ საზ რი სით ვერ ბა ლუ რი გა მო-

ხა ტუ ლე ბა ა, მაგ რამ ძა ლა დობ რი ვი ში ნა არ სის შემ ც ვე ლი ა. 
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სი ძულ ვი ლის ენის მეშ ვე ო ბით ხდე ბა თავ დას ხ მა ადა მი ა ნის იდენ ტო ბა ზე, მი სი 

იდენ ტო ბის დაკ ნი ნე ბა, შე უ რაცხ ყო ფა, და აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მ წი ფოს 

ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, აკ რ ძა ლოს იგი. გარ და ამი სა, სი ძულ ვი ლის ენა უარ ყო-

ფი თად მოქ მე დებს ადა მი ა ნის თვით შე ფა სე ბა ზე და მის სა ზო გა დო ებ რივ მიმ ღებ-

ლო ბა ზე. სი ძულ ვი ლის ენის მსხვერ პ ლი ახ დენს სა კუ თა რი თა ვის იზო ლი რე ბას. 

მა გა ლი თად, LGBT ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გახ დეს სი-

ძულ ვი ლის ენის ობი ექ ტი, იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბა, არ გა ამ ჟ ღავ ნოს თა ვი სი იდენ ტო ბა, 

ურ თი ერ თო ბა იქო ნი ოს ჯგუ ფის წევ რებ თან, ან თა ვი ისე მო აჩ ვე ნოს, თით ქოს უმ-

რავ ლე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ა. ანუ, სი ძულ ვი ლის ენა ხელს უშ ლის LGBT ჯგუ-

ფის წარ მო მად გე ნელს იცხოვ როს იმ ცხოვ რე ბით, რო მელ საც სა ჭი როდ მი იჩ ნევს, 

იყოს ისე თი ადა მი ა ნი, რო გო რიც სი ნამ დ ვი ლე ში არის. 

რა თქმა უნ და, სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბი არ არის ერ თა დერ თი, 

რი თიც სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან შე საძ ლე ბე ლია სი ძულ ვი ლის ენის თ ვის ადეკ ვა ტუ-

რი პა სუ ხის გა ცე მა, მაგ რამ აუცი ლე ბე ლია სა ხელ მ წი ფომ ეს ღო ნის ძი ე ბა გა მო ი-

ყე ნოს იმ ექ ს ტ რე მის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის მი მართ, რო მელ თა სხვა გზით გა მოს წო რე ბა 

და იძუ ლე ბა, რომ თა ვი შე ი კა ვონ ასე თი სა ხის გა მო ნათ ქ ვა მე ბის გან, სა გან მა ნათ-

ლებ ლო თუ, სხვა სა შუ ა ლე ბე ბით, შე უძ ლე ბე ლი ა. 

რო დე საც ვამ ბობთ, რომ სი ძულ ვი ლის ენა შე საძ ლოა მყი სი ერ საფ რ თხეს არ 

ქმნი დეს, ისიც უნ და ვთქვათ, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში წვეთ - წ ვე თად მომ დი-

ნა რე სი ძულ ვი ლი აუცი ლებ ლად ჰპო ვებს სა თა ნა დო გა მო ძა ხილს და ძა ლა დო-

ბას სა ზო გა დო ე ბა ში. ამის მა გა ლი თია რუ ან და. რუ ან დის ტრი ბუ ნალ მა 2003 წელს 

მი ი ღო გა ნა ჩე ნი სა მი პი რის მი მართ, რო მელ საც არ აუღია ხელ ში იარა ღი და არ 

უბ რ ძო ლია ჰუ ტუს და ტუტ სის ტო მე ბის წი ნა აღ მ დეგ. მა თი ბრა ლი იმა ში მდგო მა-

რე ობ და, რომ ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დ ნენ იმ მე დიასა შუ ა ლე ბას, რომ ელიც წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში სი ძულ ვი ლის ენის პრო პა გან დას ეწე ო და. 1990-დან 1994 წლამ დე 

პრო პა გან დას რუ ან და ში მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნის გე ნო ცი დი მოჰ ყ ვა. ეს იყო სი-

ძულ ვი ლის ენის ზე მოქ მე დე ბის კონ კ რე ტუ ლი შე დე გი. 

ზვი ად ქო რი ძე – ბა ტო ნი გი ორ გის გა მოს ვ ლამ ცო ტა შე მა ფიქ რი ა ნა. ამი ტომ, 

მოკ ლე კო მენ ტარს გა ვა კე თებ. სა ხელ მ წი ფოს ვთხოვთ ზედ მეტ რე გუ ლა ცი ებს, 
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მაგ რამ სი ძულ ვი ლის ენას რეპ რე სი ე ბით ვერ აღ მოვ ფხ ვ რით. და მა ტე ბი თი რე-

გუ ლა ცი ე ბის შე მო ღე ბის შემ დეგ სი ძულ ვი ლის ენა გა და ვა იატაკ ქ ვე შეთ ში, უფ რო 

კონ სო ლი დი რე ბუ ლი გახ დე ბა და სხვა ფორ მით დაგ ვიბ რუნ დე ბა. სხვა მე ქა ნიზ-

მებ ზე უნ და ვი ფიქ როთ. არც ევ რო პა შია დღეს ასე თი კონ სენ სუ სი სი ძულ ვი ლის 

ენის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის თვალ საზ რი სით. 

გი ორ გი გო ცი რი ძე – ფაქ ტი ა, რომ გერ მა ნი ა ში, საფ რან გეთ ში მოქ მე დებს 

სი ძულ ვი ლის ენის ამ კ რ ძა ლა ვი ნორ მე ბი. მა გა ლი თად, საფ რან გეთ ში ჰო ლო კოს-

ტის უარ ყო ფის თ ვის სა მი წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

ანა ლო გი უ რის თქმა შე მიძ ლია გერ მა ნი ა ზეც, სა დაც ხუ თი წლით თა ვი სუფ ლე ბის 

აღ კ ვე თაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ჯა როდ, სი ძულ ვი ლის ენის გა მო ყე ნე ბი სა და 

კონ კ რე ტუ ლი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის მი მართ ძა ლა დო ბის კენ წა ქე ზე ბისათვის. იგი-

ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას ბულ გა რეთ ზე, ალ ბა ნეთ ზე.

ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – მინ და გა ვიხ სე ნო უახ ლო ე სი წარ სუ ლი დან ერ თი ფაქ ტი, 

რო დე საც ძა ლი ან შე ვე ცა დეთ, რომ გია ჭან ტუ რია სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო-

ებ რი ვი მა უწყებ ლის დი რექ ტო რად არ და ე ნიშ ნათ. გია ჭან ტუ რი ამ დის კუ სი ა ზე, 

რომ ლის მო დე რა ტო რიც მე გახ ლ დით, დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და ზიზღის შემ ც ვე-

ლი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი იხ მა რა ორი ყვე ლა ზე მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფის – შეზღუ დუ ლი 

შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის და სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ. მი-

უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამა ზე ვწე რეთ პე ტი ცი ე ბიც და სტა ტი ე ბიც, სა ტე ლე ვი ზიო 

დე ბა ტე ბიც გა ი მარ თა, ალ ბათ იმი ტომ, რომ სა ზო გა დო ე ბამ არ დაგ ვი ჭი რა მხა-

რი, ან ხე ლი სუფ ლე ბამ ვერ და ი ნა ხა ეს მხარ და ჭე რა, ჭან ტუ რი ამ უპ რობ ლე მოდ 

და ი კა ვა თა ნამ დე ბო ბა. ჩემ თ ვის სიმ პ ტო მა ტუ რი მა გა ლი თია ახ ლო წარ სუ ლი-

დან. 

ბა ტონ ზვი ად თან მექ ნე ბა კითხ ვა ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის ქარ ტი ას თან და კავ-

ში რე ბით. ჟურ ნა ლის ტე ბი შე თან ხ მ დ ნენ იმა ზე, რომ და ი ცა ვენ ეთი კის ნორ მებს, 

ქარ ტი ა ზე ხელ მომ წე რი ჟურ ნა ლის ტე ბიც ასე ვე ვალ დე ბუ ლე ბი არი ან არ და არ ღ-

ვი ონ ის, რა ზეც შე თან ხ მ დ ნენ. მაგ რამ რა ხდე ბა ქარ ტი ის გა რეთ? 
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ზვი ად ქო რი ძე – ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის ქარ ტი ა ში სულ თერ თ მე ტი პრინ ცი პია 

ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი. დღე ი სათ ვის მას 187 ჟურ ნა ლის ტი აწერს ხელს. დღეს მი ვი ღე 

ინ ფორ მა ცი ა, რომ კი დევ რამ დე ნი მეს სურს შე მო ერ თე ბა. ამ თერ თ მე ტი მუხ ლი დან 

სი ძულ ვი ლის ენას პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ერ თ -ერ თი. აქ სა უ ბა რია იმა ზე, რო-

გორ არ უნ და გა მო ი ყე ნოს ჟურ ნა ლის ტ მა და რო გორ უნ და აღ კ ვე თოს იგი, თუ მი სი 

რეს პონ დენ ტი გა მო ი ყე ნებს ამ ენას. 2010 წელს, ქარ ტი ის მუ შა ო ბის პირ ველ წელს, 

სულ ცხრა გან ცხა დე ბა შე მო ვი და. აქე დან ხუ თი იყო მხო ლოდ ისე თი, რო მელ ზეც 

საბ ჭომ შეძ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, იმი ტომ რომ ისი ნი ხელ მომ წერ ჟურ ნა-

ლის ტებ ზე იყო შე მო ტა ნი ლი. მხო ლოდ ერ თი გან ცხა დე ბა ეხე ბო და სი ძულ ვი ლის 

ენას, ოღონდ არა პირ და პირ. ალე კო ელი საშ ვილ მა და არ ღ ვია ჟურ ნა ლის ტუ რი 

ეთი კის ქარ ტი ის მე-7 მუხ ლი. თუმ ცა, უშუ ა ლოდ არ და ურ ღ ვე ვი ა. მან სა თა ნა დოდ 

ვერ აღ კ ვე თა სტუმ რის მი ერ ამ ენის გა მო ყე ნე ბა. ეს დას კ ვ ნა იმი თაც არის მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი, რომ და ფიქ სირ და საბ ჭოს წევ რის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა. იგი 

ეკუთ ვ ნის ქალ ბა ტონ ელი სო ჩა ფი ძეს, საბ ჭოს წევრს. მი სი თქმით, არას წო რად იყო 

ფორ მუ ლი რე ბუ ლი სა ჩი ვა რი, რის გა მოც შე საძ ლე ბე ლი იყო ამოქ მე დე ბუ ლი ყო 

მე-7 მუხ ლი. საბ ჭომ მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ ალე კო ელი საშ ვილ მა და არ ღ-

ვია ქარ ტი ის მე-7 მუხ ლი, რო მე ლიც შემ დეგ ში მდგო მა რე ობს: „ჟურნალისტს უნ და 

ეს მო დეს მე დი ის მი ერ დის კ რი მი ნა ცი ის წა ხა ლი სე ბის საფ რ თხე. ამი ტომ ყვე ლა-

ფე რი უნ და იღო ნოს ნე ბის მი ე რი პი რის დის კ რი მი ნა ცი ის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად 

რა სის, სქე სის, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, ენის, რე ლი გი ის, პო ლი ტი კუ რი და სხვა 

შე ხე დუ ლე ბე ბის, ეროვ ნუ ლი ან სო ცი ა ლუ რი წარ მო შო ბის სა ფუძ ველ ზე ან რა ი მე 

სხვა ნიშ ნით“. ალე კოს რეს პონ დენ ტი იყო მალ ხაზ გუ ლაშ ვი ლი, რო მელ მაც ორ ჯერ 

სცა და მიბ რუ ნე ბო და სექ სუ ა ლურ უმ ცი რე სო ბა თა თე მას, რო დე საც იხი ლე ბო და სა-

ქარ თ ვე ლო- რუ სე თის ურ თი ერ თო ბე ბი. მან ეს პრობ ლე მა პირ და პირ და უ კავ ში რა 

და სავ ლეთს, ევ რო კავ შირს და ევ რო პულ ღი რე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც, მი სი თქმით, 

ცდი ლო ბენ ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის გარ ყ ვ ნას და არ გუ მენ ტად მო იტა ნა სექ სუ-

ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ცხოვ რე ბის წე სის პრო პა გან და. ზუს ტად ვერ ვიხ სე ნებ იმ 

სიტყ ვას, რო მე ლიც იყო ნათ ქ ვა მი გუ ლაშ ვი ლის მი ერ. 

მრავალი ფაქ ტის გახ სე ნე ბა შე იძ ლე ბა. მათ ყო ველ წუ თას ვაწყ დე ბით ტე ლე ვი-

ზი ით, რა დი ო თი, გა ზე თით და ახ ლა უკ ვე, ინ ტერ ნე ტი თაც. სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან 



37

სიძულვილის ენა საქართველოში: სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და დანაშაულს შორისსიძულვილის ენა საქართველოში: სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და დანაშაულს შორის

და ბა ლი აქ ტი ვო ბაა. ალე კო ელი საშ ვი ლის წი ნა აღ მ დეგ სა ჩი ვა რი შე მო ი ტა ნა მა შინ 

არ სე ბულ მა ფონ დ მა „ინკლუზივმა“. არცერ თი სხვა ჯგუ ფის გან, არცერ თი კონ კ-

რე ტუ ლი მო ქა ლა ქის გან ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის ქარ ტი ას არ მი უ ღია სა ჩი ვა რი. 

მო ხა რუ ლი ვიქ ნე ბი, თუ თქვენ, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ან ჯგუ ფუ რად, გა დაწყ ვეტთ მი-

მარ თოთ ქარ ტი ის საბ ჭოს, რა თა ნე ბის მი ე რი ასე თი მცდე ლო ბა მსჯე ლო ბის სა გა ნი 

გახ დეს, საბ ჭო მზად არის მი ი ღოს ეს სა ჩი ვა რი. საბ ჭოს წეს დე ბით არა აქვს თვი თი-

ნი ცი რე ბის უფ ლე ბა. ზო გა დად, მთელ მსოფ ლი ო ში ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის ქარ ტია 

არ იქ მ ნე ბა ჟურ ნა ლის ტე ბის თ ვის. ის არის ჟურ ნა ლის ტე ბის მხრი დან აღი ა რე ბუ ლი 

პრინ ცი პე ბი, და იგი იქ მ ნე ბა სა ზო გა დო ე ბის თ ვის, რა თა მან შემ დ გომ ში ეს ქარ ტია 

თა ვი სი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად გა მო ი ყე ნოს. 

გი ორ გი გო ცი რი ძე – ძა ლი ან კარ გი ა, რომ ასე თი თვით რე გუ ლი რე ბის მე-

ქა ნიზ მი არ სე ბობს, თუმ ცა ფაქ ტი ა, რომ ხელ მომ წე რი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი სა და 

ჟურ ნა ლის ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა არ იყე ნებს სი ძულ ვი ლის ენას. რა ვუ ყოთ სხვა 

მე დიასა შუ ა ლე ბებს. ორი ბეჭ დუ რი გა მო ცე მა, რო მე ლიც აქ ტი უ რა დაა და კა ვე ბუ-

ლი სი ძულ ვი ლის ენის გა მო ყე ნე ბით, გახ ლავთ „ასავალ-დასავალი“ და „ალია“. 

ისი ნი არ არი ან ქარ ტი ის ხელ მომ წე რე ბი და მათ ზე არ ვრცელ დე ბა ეს მე ქა ნიზ მი. 

ზვი ად ქო რი ძე – სხვა თა შო რის, ქარ ტი ის ხელ მომ წერ თა შო რის არი ან ჟურ-

ნა ლის ტე ბი „ალიადან“, ასე ვე, გა ზე თი „პრაიმ-ტაიმი“. ასე რომ, ნუ ვიტყ ვით, რომ 

ქარ ტი ის ხელ მომ წე რი ჟურ ნა ლის ტე ბი არა სო დეს არ ღ ვე ვენ მე-7 მუხლს და სი-

ძულ ვი ლის ენას არ იყე ნე ბენ. კი დევ ერ თი სა კითხი – თუ დაგ როვ და მო ქა ლა ქე ე-

ბის სა ჩივ რე ბი ისეთ სა კითხებ ზე, რომ ლებ საც დღეს არ სე ბუ ლი წეს დე ბით ქარ ტია 

ვერ გა ნი ხი ლავს, ეს კარ გი პი რო ბა იქ ნე ბა იმი სათ ვის, რომ ქარ ტი ის საბ ჭომ წლი-

ურ ან რიგ გა რე შე ყრი ლო ბა ზე და ა ყე ნოს ქარ ტი ის ხელ მომ წე რი ჟურ ნა ლის ტე ბის 

წი ნა შე სა კითხი, ქარ ტი ის საბ ჭოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაზ რ დის თა ო ბა ზე. 

ზა ურ ხა ლი ლო ვი – ერ თ -ერთ არ ხ ზე, საკ მა ოდ და ბა ლან სე ბუ ლად მომ ზა დე-

ბულ ჟურ ნა ლის ტურ გა მო ძი ე ბა ში, რო მე ლიც ბა სილ მკალა ვიშ ვილს ეხე ბო და, 

გა და ცე მის ბო ლოს ჟურ ნა ლის ტ მა დას ვა კითხ ვა, მარ თა ლია თუ არა, რომ ბა სილ 
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მკა ლა ვიშ ვი ლის მა მას არ შა კი ერ ქ ვა ო. ალ ბათ, ძა ლი ან ბევ რ მა ადა მი ან მა შვე ბით 

ამო ი სუნ თ ქა. თურ მე, მკალა ვიშ ვი ლი იმი ტომ კი არ არის ცუ დი, რომ კა ნონს არ ღ-

ვევს, არა მედ იმი ტომ, რომ სხვა ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბი სა ა. 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ხელ მ წი ფოს რო ლი, ამა ზე შევ თან ხ მ დით. მაგ რამ 

მე ო რე მო მენ ტია სა მო ქა ლა ქო კულ ტუ რა. რო დე საც სი ცი ლი ა ში ერ თ -ერ თ მა მა-

ფი ოზ მა, ანუ კრი მი ნალ მა ეკ ლე სია ააშე ნა, სა ზო გა დო ე ბა პრო ტეს ტის ნიშ ნად არ 

შე ვი და ამ ეკ ლე სი ა ში. 

ვა ხუშ ტი მე ნაბ დე, საქართველოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა 

– დის კუ სი ას ჰქვი ა, სად გა დის ზღვა რი გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა სა და და ნა-

შა ულს შო რის. ანუ, უნ და ვი სა უბ როთ იმა ზე, რა არის და ნა შა უ ლი, რო დე საც 

ვსა უბ რობ სი ძულ ვი ლის ენით, უნ და წა ვი დე თუ არა ამის თ ვის ცი ხე ში? ერ თია 

მე დი ის თვით რე გუ ლი რე ბა, რო დე საც ჟურ ნა ლის ტე ბი თან ხ მ დე ბი ან რა ღაც წე-

სებ ზე, მე ო რე ა, რო დე საც ვა არ სებთ რა ღაც ორ გა ნი ზა ცი ას და ვამ ბობთ, რომ 

ჩვე ნი წევ რე ბი დან თუ კი ვინ მე გა მო ი ყე ნებს სი ძულ ვი ლის ენას, ის გა ი რიცხე ბა 

ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ი დან. ეს სულ სხვა სა კითხია და სხვა სა კითხია კრი მი ნა ლი-

ზა ცი ა. 

რა გან ს ხ ვა ვე ბაა სა ზო გა დო ე ბას, რო მე ლიც ზღუ დავს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე-

ბას და იმ სა ზო გა დო ე ბას შო რის, რო მე ლიც სა კუ თა რი გან წყო ბე ბით ადა მი ანს არ 

აძ ლევს „ქამინგ აუთის“ სა შუ ა ლე ბას? პი რა დად მე, ამ ორ სა ზო გა დო ე ბას შო რის 

გან ს ხ ვა ვე ბას ვერ ვხე დავ. მგო ნი ა, რომ სი ძულ ვი ლის ენა მხო ლოდ მა შინ შე იძ-

ლე ბა დას რულ დეს სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი მსჯავ რ დე ბით, თუ მან აშ კა რა და 

მყი სი ე რი საფ რ თხე წარ მოშ ვა, თუ, ვერ ბა ლუ რი ძა ლა დო ბა გა და იზ რ დე ბა აშ კა რა 

ძა ლა დო ბა ში და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა ში. ყვე ლა სხვა შემ თხ ვე ვა ში, 

არ სე ბობს იდე ე ბის თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი და იქ ზო გი იყი დე ბა, ზო გი – არა. თუ, 

ჩვე ნი არ გუ მენ ტე ბი ძა ლი ან ძლი ე რია სი ძულ ვი ლის ენის წი ნა აღ მ დეგ, მა შინ ამ 

იდე ა თა თა ვი სუ ფალ ბა ზარ ზე და ვა მარ ცხებთ მას და ჩვე ნი იდე ე ბი გა ი ყი დე ბა. 

ქე თი აბა ში ძე, სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცია – ვე-

თან ხ მე ბი სა ზო გა დო ე ბის იმ ნა წილს, რო მე ლიც ფიქ რობს, რომ სი ძულ ვი ლის ენა 
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კა ნო ნით არ უნ და იყოს კრი მი ნა ლი ზე ბუ ლი. გი ორ გიმ ისა უბ რა ამე რი კულ და 

ევ რო პულ მიდ გო მა ზე ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. მეც მი მაჩ ნი ა, რომ კა ნო ნი 

მხო ლოდ მა შინ უნ და ჩა ე რი ოს, რო ცა სი ძულ ვი ლის ენა აშ კა რა საფ რ თხის და ძა-

ლა დო ბის კენ მო წო დე ბის შემ ც ვე ლი ა. 

სა მარ თა ლი არის კონ ტ რო ლის სის ტე მა ადა მი ა ნე ბის ქცე ვა ზე, სწო რედ მთლი-

ან მა სის ტე მამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ის, რომ სი ძულ ვი ლის ენა არ იყოს გავ რ ცე ლე-

ბუ ლი. მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბით აკ რ ძალ ვა შე დეგს არ გა მო ი ღებს. ასე ვე მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნია ის, ვინ უნ და მი ა დევ ნოს შემდეგ თვა ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 

სწორ იმ პ ლე მენ ტა ცი ას. ბრი ჯიტ ბარ დოს მა გა ლითს შე გახ სე ნებთ. იგი წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში იბ რ ძ ვის ცხო ველ თა დაც ვის თ ვის და აკ რი ტი კებს ცხო ველ თა დაკ-

ვ ლის მუ სლიმურ წესს. იგი რამ დენ ჯერ მე და ა ჯა რი მეს კრი ტი კუ ლი გან ცხა დე ბე ბის 

გა მო, მაგ რამ თა ვი სი არ და უშ ლი ა, ანუ ამ შემ თხ ვე ვა ში კა ნო ნი შე დეგს არ იძ ლე-

ვა. მან ვე, ერ თხელ, რო დე საც სა უბ რობ და ცხო ველ თა მოკ ვ ლის ის ლა მურ წეს ზე, 

თქვა, რომ რად გან ეს ცუ დი წე სი ა, ის ლა მიც ცუ დი აო. რამ დე ნი მე წლის წინ მი შელ 

უელ ბეკ მა ასე ვე უარ ყო ფი თად მო იხ სე ნია ის ლა მუ რი რე ლი გი ა. მე მის სიტყ ვებს 

არ გა ვი მე ო რებ. ბრი ჯიტ ბარ დო და ა ჯა რი მეს, უელ ბეკ ზე კი თქვეს, რომ ეს მი სი 

აზ რის გა მო ხატ ვა იყო. მივ დი ვართ გან მარ ტე ბის პრობ ლე მამ დე. ვინ უნ და შე ა ფა-

სოს, რა ჩა ით ვ ლე ბა სი ძულ ვი ლის ენად და რა – არა? მი ვალთ გა მო ხატ ვის თა ვი-

სუფ ლე ბის შეზღუდ ვამ დე. 

გი ორ გი გო ცი რი ძე – იდე ა თა თა ვი სუ ფალ ბა ზარ ზე იყო სა უ ბა რი. ეს მიდ გო მა 

ჩემ თ ვის აბ სო ლუ ტუ რად მი უ ღე ბე ლი ა, ვი ნა ი დან სი ძულ ვი ლის ენის სა მიზ ნე უმ ცი-

რე სო ბე ბი არი ან. მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი, რომ ლებ საც არა აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა 

ადეკ ვა ტუ რად ინ ტეგ რირ დ ნენ სა ზო გა დო ე ბა ში, არ იმ ყო ფე ბი ან უმ რავ ლე სო ბის 

წარ მო მად გენ ლებ თან თა ნა ბარ პი რო ბებ ში. შე სა ბა მი სად, ისი ნი და ცუ ლე ბი უნ და 

იყ ვ ნენ ასე თი ტი პის შე უ რაცხ ყო ფის გან. მო დი, შევ თან ხ მ დეთ, რომ უნ და არ სე-

ბობ დეს სი ძულ ვი ლის ენის რე გუ ლი რე ბა. თუმ ცა, სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი კა-

ნონ მ დებ ლო ბა უნ და იყოს დაცვის უკი დუ რე სი სა შუ ა ლე ბა.   

 





20 აპრილი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

გიორგი ტუღუში 

საქართველოს სახალხო დამცველი;

უჩა ნანუაშვილი

ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი 

დირექტორი; 

თამარ ჩუგოშვილი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე;

ნინო დანელია

მედიამკვლევარი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი.

მო დე რა ტო რი: 

გიორგი გვახარია

საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო 

მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ – თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ – 

2010 წელი2010 წელი
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გი ორ გი გვა ხა რია – ალ ბათ, ყვე ლას მო გეხ სე ნე ბათ დღე ვან დე ლი დის კუ სი-

ის თე მის მნიშვნელობა. ვფიქ რობ, გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო სა ხალ ხო დამ ც ველს 

უფ რო მე ტი დრო მივ ცეთ სა სა უბ როდ, ვიდ რე სხვა მომ ხ სე ნებ ლებს. 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – ჩემ თ ვის, რა თქმა უნ და, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ თე მა ზე სა-

უ ბა რი რაც შე იძ ლე ბა მეტ ადა მი ან თან, მაგ რამ, ეს არცთუ ისე იოლი მო სა ხერ-

ხე ბე ლი ა. იგი ვე პარ ლა მენ ტ ში, დის კუ სი ე ბი ჩა კე ტილ ფორ მატ ში მიმ დი ნა რე ობს. 

ალ ბათ, მო გეხ სე ნე ბათ, სულ რამ დე ნი მე კვი რის წინ გა და ეგ ზავ ნა სა ქარ თ ვე ლოს 

პარ ლა მენტს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 26 თა ვი სა და 523 გვერ დის გან შემ დ გა რი 2010 

წლის ან გა რი ში. 

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის ნა წილ მა წელს ან გა რი შის ბევ რი თა ვი გა და ფა რა. ან გა-

რი ში ამ თე მით იწყე ბა არა იმი ტომ, რომ ეს არის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თა ვი, 

არა მედ იმი ტომ, რომ პრე ვენ ცი ის მე ქა ნიზ მის თა ვით იწყე ბო და წი ნა ან გა რი ში და 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, არც წელს და ვარ ღ ვი ეთ ტრა დი ცი ა. ან გა რიშ ში ასე ვე შე ვე-

ხეთ ისეთ თე მებს, რომ ლე ბიც ყო ველ წელს არის გან ხი ლუ ლი, იქ ნე ბა ეს ში ნა გან 

საქ მე თა სა მი ნის ტ როს თუ, სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბა. დი დი ნა წი ლი 

და ვუთ მეთ სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბა საც. ამ ან გა რიშ ში სხვა დას-

ხ ვა სტრუქ ტუ რე ბი სად მი მი მარ თუ ლი 308 რე კო მენ და ცი ა ა. მათ გან 82 რე კო მენ და-

ცია წლის გან მავ ლო ბა ში ინ დი ვი დუ ა ლურ რე ჟიმ ში გა და ეგ ზავ ნა სხვა დას ხ ვა უწყე-

ბას. თუმ ცა, ან გა რიშ ში არის ზო გა დი ხა სი ა თის რე კო მენ და ცი ე ბიც. დი დი ნა წი ლი 

მი მარ თუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ადმი. სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის ნა წი ლი და 

ბავ შ ვ თა სახ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი 100-ზე მეტ რე კო მენ და ცი ას მო ი ცავს. 

სა კითხის აქ ტუ ა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ან გა რიშ ში საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი 

და ეთ მო იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბებს. მო გეხ სე ნე ბათ, წლის 

გან მავ ლო ბა ში აქ ტუ ა ლუ რი იყო ე.წ. გამოსახლება-განსახლების პრო ცე სი, რო-

მე ლიც ორ ეტა პად მიმ დი ნა რე ობ და, ჯერ აგ ვის ტო ში, შემ დეგ კი, იან ვარ ში. ან-

გა რიშ ში პირ ვე ლად გაჩ ნ და თა ვი კერ ძო სექ ტო რის იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ 

პი რებ ზე. შე ვე ცა დეთ გაგ ვერ კ ვი ა, რა სი ტუ ა ცია იყო დევ ნილ თა კო ლექ ტი ურ ცენ ტ-

რებს გა რეთ. ან გა რიშ ში, რო გორც ყო ველ თ ვის, დი დი ნა წი ლი და ეთ მო ეთ ნი კუ რი 

და რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბებს. ვცდი ლობ დით აგ ვე სა ხა არა მარ ტო 
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კონ კ რე ტუ ლი ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენ თ ვის სა ყუ რადღე ბო გახ და სა ან გა რი შო 

წლის გან მავ ლო ბა ში, არა მედ ზო გა დი ტენ დენ ცი ე ბი. ასე ვე შე ვე ხეთ მე დი ის საქ-

მი ა ნო ბას ამ მი მარ თუ ლე ბით. თუმ ცა, არის ცალ კე თა ვი მე დი ა ზე, რო მე ლიც ეხე ბა 

გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას და ამ უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბას. 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშ ში ასე ვე არის თა ვე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა 

შეკ რე ბის და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის თა ვი სუფ ლე ბას. ერ თ -ერ თი ნა წი ლი ეთ მო ბა კა-

ნონს, ვი ნა ი დან ან გა რი ში მი უ თი თებს, რომ ამ თვალ საზ რი სით წე ლი არ ყო ფი ლა 

აქ ტი უ რი. კა ნონ ში რჩე ბა სე რი ო ზუ ლი ხარ ვე ზე ბი, რო მელ თა ნა წი ლი, ვფიქ რობ, 

გარ კ ვე ულ წი ლად გა მო ას წო რა სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ გუ შინ გა მოცხა-

დე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით. თუმ ცა იქ, კი დევ არის რამ დე ნი მე სა კითხი, რო-

მე ლიც საკ მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რია და ინ დი ვი დუ ა ლურ რე ჟიმ ში ვა პი რებ გან ვაგ რ ძო 

მათზე მუ შა ო ბა. 

ან გა რიშ ში არის ორი ახა ლი თა ვი. ერ თი ეხე ბა ეკო მიგ რან ტებს. ეს პრობ ლე მა 

ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რია სა ქარ თ ვე ლო ში და ნაკლები ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა. ამ ადა-

მი ა ნებ საც საკ მა ოდ ბევ რი პრობ ლე მა აქვთ რო გორც სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე, 

ასე ვე, ზო გა დად, სა ყო ფაცხოვ რე ბო პი რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე. გაჩ ნ და თა ვი 

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას 

ეხე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა შრო მის უფ ლე ბას, ან გა რიშ ში ხაზ გას მუ ლი ა, რომ სა ხალ ხო დამ-

ც ვე ლი ეხე ბა შრო მის უფ ლე ბას და სა ჯა რო სამ სა ხურს. უნ და ით ქ ვას, რომ კა ნონ-

მ დებ ლო ბით, დღეს დღე ო ბით სა ჯა რო მო ხე ლეს დაც ვის გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ხა-

რის ხი აქვს, ვიდ რე მათ, ვის შრო მით ურ თი ერ თო ბებ საც დამ საქ მე ბელ თან დღე-

ვან დე ლი შრო მი თი კა ნონ მ დებ ლო ბა აწეს რი გებს. არა ერ თხელ მით ქ ვამს ისიც, 

რომ ჩვე ნი შრო მი თი კა ნონ მ დებ ლო ბა ძა ლი ან შორს არის თა ნა მედ რო ვე სტან-

დარ ტე ბის გან და ბევ რი რე კო მენ და ცი ა, რო მე ლიც იქ ნა გა კე თე ბუ ლი ამ მი მარ თუ-

ლე ბით, არ ყო ფი ლა გა ზი ა რე ბუ ლი. 

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა არც ამ ან გა რიშ ში დაგ ვი ტო ვე ბია უყუ რადღე ბოდ. მას შე-

ვე ხეთ ორი კუთხით. ერ თი უშუ ა ლოდ ეხე ბა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის აღი ა რე ბის კო-

მი სი ე ბის საქ მი ა ნო ბას, მე ო რე – გა ჭი ა ნუ რე ბულ გა მო ძი ე ბებს, რო დე საც ხან გ რ ძ-

ლი ვი პე რი ო დით ხდე ბა კონ კ რე ტუ ლი სა კუთ რე ბის ერ თე უ ლის, ნივ თის, მოძ რა ვი 
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ან უძ რა ვი ქო ნე ბის და ყა და ღე ბა ან მი სი ამო ღე ბა, რის შე დე გა დაც მის მე სა კუთ რეს 

ეზღუ დე ბა ამ ნივ თით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა. შე ვე ხეთ კერ ძო მე სა კუთ რე ებს, რო-

მელ თაც კერ ძო სა კუთ რე ბა ში უკა ნო ნოდ აქვთ ქონება და სა ხელ მ წი ფო არ დგამს 

ნა ბი ჯებს მა თი სა კუთ რე ბის გა მო სა თა ვი სუფ ლებ ლად, რა თა კა ნო ნი ერ მე სა კუთ-

რეს მი ე ცეს უფ ლე ბა ისარ გებ ლოს თავისი სა კუთ რე ბით. ეს ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი 

თე მა იყო მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში. ჩვენ უამ რავ მა გან მ ცხა დე ბელ მა მოგ ვ-

მარ თა ამის თა ო ბა ზე, რა მაც მოგ ვ ცა სა შუ ა ლე ბა იგი ჩვენს ან გა რიშ ში აგ ვე სა ხა. 

ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მაა ბავ შ ვი სა და ქა ლის უფ ლე ბე ბი, სა დაც ჩვენ 

არ ვე ხე ბით ინ ს ტი ტუ ცი ებ ში მყოფ ბავ შ ვებს, სა უ ბა რია ზო გა დად ბავ შ ვებ ზე, რომ-

ლე ბიც იმ ყო ფე ბი ან სახ ლ ში, სკო ლა ში. ამ კუთხი თაც ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იყო 

ანა ლი ზის გა კე თე ბა. დე ტა ლუ რად შე ვე ხეთ იმ პრობ ლე მებ საც, რომ ლე ბიც უკავ-

შირ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ქა ლის უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბას. 

ან გა რიშ ში მრავალი ისე თი თა ვი ა, რო მელ ზეც ბევ რი შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ. ბო-

ლოს მინ და შე ვე ხო ერ თ -ერთ დე ტალს. სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო-

ბას ცალ კე თა ვი და ვუთ მეთ. ან გა რიშ ში ორი ნა წი ლი ა, რო მე ლიც ეთ მო ბა მოპყ რო ბას 

თა ვი სუფ ლე ბა შეზღუ დულ პირ თა მი მართ. ერ თი გახ ლავთ ეროვ ნუ ლი პრე ვენ ცი ის მე-

ქა ნიზ მის ნა წი ლი, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვის ად გი ლებს სწავ-

ლობს, მე ო რეა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ შეს წავ ლი ლი კონ კ რე ტუ ლი 

საქ მე ე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა პო ლი ცი ის მხრი დან არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბისა და ცე მის 

ფაქ ტებს. ასე რომ, ამან არ უნ და და აბ ნი ოს მკითხ ვე ლი. ბევრს აღარ ვი სა უბ რებ ან გა-

რი შის დე ტა ლებ ზე, ალ ბათ, და ის მე ბა  კითხ ვე ბი, მზად ვარ დის კუ სი ის თ ვი ს. 

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი –  ვეც დე ბი, ვი სა უბ რო ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის 

მი ერ გავ რ ცე ლე ბუ ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, აშშ-ს სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის 

მიერ მომზადებულ ან გა რიშ ზე. წელს, სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ან გა რიშ ში და-

ახ ლო ე ბით ათამ დე სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ნახ სე ნე ბია ახალ გაზ რ და იურის ტ თა 

ასო ცი ა ცი ა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ჩვენს მი ერ წლის გან მავ ლო ბა ში გა მო ყო ფი ლი 

ყვე ლა ზე პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბი მოხ ვ და აღნიშნულ ან გა რიშ ში. 

უპირ ვე ლე სად, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა კითხებ ზე და სა სა მარ თ ლო სის ტე მას თან 

და კავ ში რე ბულ თე მებ ზე ვი სა უბ რებ. ან გა რიშ ში ნახ სე ნე ბია ჩვენ მი ერ 2010 წელს 
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მომ ზა დე ბუ ლი ან გა რი ში: „მართლმსაჯულება სა ქარ თ ვე ლო ში“ და გა მო ყო ფი-

ლია რამ დე ნი მე კონ კ რე ტუ ლი თე მა: ე.წ. მოსმენების თე მა, ანუ, სა სა მარ თ ლოს 

თავ მ ჯ დო მა რე ე ბის მხრი დან რი გი თი მო სა მარ თ ლე ე ბის საქ მი ა ნო ბა ში ჩა რე ვისა 

და მი თი თე ბე ბის მი ცე მის პრობ ლე მა, ასე ვე მო სა მარ თ ლე ე ბის დის ციპ ლი ნა რულ 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბას თან და ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, სის ხ ლის სა მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ საც. ასევე, პრე მი ე ბის თე მაც, რაც რიგ შემ-

თხ ვე ვებ ში მო სა მარ თ ლე ე ბი სათ ვის ანაზღა უ რე ბის სუ ბი ექ ტუ რი შე საძ ლებ ლო ბე-

ბის არ სე ბო ბას გუ ლის ხ მობს. 

ჩვენ ასე ვე ვართ მოხ სე ნი ე ბუ ლი შეკ რე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის თე მას თან და-

კავ ში რე ბით. ორი კონ კ რე ტუ ლი შემ თხ ვე ვაა ან გა რიშ ში გან ხი ლუ ლი. პირ ვე ლი, 

ბა ტონ ირაკ ლი კა კა ბა ძის და კა ვე ბას ეხე ბა, რო დე საც ის სხვა პი რებ თან ერ თად 

ერ თ -ერ თი ქუ ჩის თ ვის სა ხე ლის გა დარ ქ მე ვას მო ითხოვ და. ახალ გაზ რ და იურის ტ-

თა ასო ცი ა ცია იცავ და ამ პი როვ ნე ბის ინ ტე რე სებს. მე ო რე შემ თხ ვე ვაა, 2009 წელს 

პარ ლა მენ ტის წინ გა მარ თუ ლი აქ ცი ის დროს სა მი ადა მი ა ნის და კა ვე ბა. ჩვენ მი-

ვიჩ ნევთ, რომ ად გი ლი ჰქონ და კა ნონ დარ ღ ვე ვას პო ლი ცი ის მხრი დან. 

ან გა რიშ ში აისა ხა წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში მეს ტი ა ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ-

ლე ნე ბი, ასე ვე, ქალ ბა ტონ ნე ლი ნა ვე რი ა ნის საქ მე, რომელიც ხმა მაღ ლა სა უბ-

რობ და იმ ზე წო ლა ზე, რა საც ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი თუ 

თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი ახორ ცი ე ლებ დ ნენ ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის ად გი ლობ-

რივ კან დი და ტებ ზე. რა ღაც პერიოდის შემდეგ, ქალ ბა ტო ნი ნე ლი და ა კა ვეს. 

ჩვენ დე ტა ლუ რად გვაქვს შეს წავ ლი ლი ეს საქ მე და მომ ზა დე ბუ ლი გვაქვს მი სი 

სა მარ თ ლებ რი ვი ანა ლი ზი. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ მას ში არის პრო ცე დუ რუ ლი ხარ ვე-

ზე ბი. 

ან გა რიშ ში გა მახ ვი ლე ბუ ლია ყუ რადღე ბა ე.წ. სა გა და სა ხა დო ამ ნის ტი ა ზეც, 

რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან მა უწყებ ლე ბის მი მართ იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი. 

ჩვენ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ვამ ბობ დით, რომ ადგილი ჰქონდა გამ ჭ ვირ-

ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბას. ამ ნის ტი ის ფარ გ ლებ ში, ჯამ ში, და ახ ლო ე ბით 35 მი ლი ო ნი 

აპა ტი ეს მა უწყებ ლებს. ამ თან ხის ძა ლი ან მცი რე წი ლი მო დი ო და რე გი ო ნულ მა-

უწყებ ლებ ზე. თუმ ცა, თა ვი დან ეს ინი ცი ა ტი ვა სწო რედ რე გი ო ნუ ლი მა უწყებ ლე ბის 

მხარ და ჭე რის მიზ ნით წარ მო იშ ვა. რო გორც ვი ცით, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ-
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ლის თ ვის გა წე უ ლი შე ღა ვა თი 10 მი ლი ონს აღ წევ და, და ნარ ჩე ნი თან ხა კი, ძი რი-

თა დად, ტე ლე კომ პა ნია „რუსთავი 2“-ზე და „იმედზე“ მო დი ო და. ჩვენ მო ვითხოვ-

დით, პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლობას. 

ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცია იცავ და ოსი ეროვ ნე ბის რამ დე ნი მე ადა-

მი ანს, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს მხა რემ და ა კა ვა. ომის სა კითხებ ზე ჩვენ მა ორ-

გა ნი ზა ცი ამ გა აგ ზავ ნა სარ ჩე ლე ბი სტრას ბურ გ ში. ტე ლე კომ პა ნია „რუსთავი 2“-ის 

მხრი დან ამ თე მა ზე მომ ზა დე ბულ სი უ ჟეტ ში მცდა რი ფაქ ტე ბი იქნა მოყ ვა ნი ლი. ან-

გა რიშ ში ეს შემ თხ ვე ვაც არის ასა ხუ ლი. 

ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცია მოხ სე ნი ე ბუ ლი ა, რო გორც ინ ფორ მა ცი-

ის წყა რო ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის თე მას თან და კავ ში რე ბი თაც. ჩვენ ვამ ბობ დით, 

რომ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა მო წე რა, რაც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია 

ოჯა ხურ ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლის თვალ საზ რი სით, პრაქ ტი კა ში არ ინერ გე ბა. 

პო ლი ცი ე ლე ბი ხში რად თავს იკა ვე ბენ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა მო წე რის გან. 

ჩვენ, ასე ვე, ვართ მოხ სე ნი ე ბუ ლი, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის წყა რო, სა კუთ რე ბის 

უფ ლე ბა სთან დაკავშირებით. 

იმედს გა მოვ თ ქ ვამ, რომ ჩა მოთ ვ ლილ თე მებ ზე სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან იქ ნე ბა 

რე ა გი რე ბა. ალ ბათ, გექ ნე ბათ შე კითხ ვე ბი, სი ა მოვ ნე ბით ვუ პა სუ ხებ მათ. 

უჩა ნა ნუ აშ ვი ლი – მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის თან ხ ვედ რა, რო მე ლიც არის სახალხო 

დამცველის ან გა რიშ სა და უკა ნას კ ნე ლი ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში გა მოქ ვეყ ნე-

ბულ, ქარ თუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბისა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბის მი ერ მომ ზა დე ბულ სხვა ან გა რი შებს შო რის. ეს ადასტურებს, რომ ან გა-

რი ში პრო ფე სი ო ნა ლუ რად არის მომ ზა დე ბუ ლი. ქარ თ ვე ლი უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბი 

აღი ა რე ბენ, რომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დარ ღ ვე ვე ბი მთე ლი რი გი მი მარ თუ ლე-

ბით. 

არის სა კითხე ბი, რო მელ ზეც შე და რე ბით ნაკ ლე ბად არის სა უ ბა რი ან გა რიშ ში, 

თუმ ცა, ვფიქ რობ, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს იმი სათ ვის, რომ მათ ან-

გა რიშ ში აისა ხოს თუნ დაც კა ნონ მ დებ ლო ბის ანა ლი ზი, უფ რო მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა 

აქვთ. მა გა ლი თად, ცო ტა ხნის წინ, ჩვენ მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ ან გა რიშ ში, სა უ ბა-

რია ბო ლო ხა ნებ ში მი ღე ბულ იმ ახალ კა ნო ნებ ზე, რომ ლე ბიც რიგ შემ თხ ვე ვა ში 
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ზღუ დავენ ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს. გა სულ წელს, პირ ვე ლად სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო-

რი ა ში, შე იზღუ და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. ცვლი ლე ბა ად მი ნის-

ტ რა ცი ულ კო დექ ს ში გა სულ წელს გან ხორ ცი ელ და. ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის 

შეზღუდ ვის ტენ დენ ცია 2009 წლი დან და იწყო. ვგუ ლის ხ მობ, შეკ რე ბი სა და მა ნი-

ფეს ტა ცი ე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვას, ამას მოგ ვი ა ნე ბით და ე მა ტა პო ლი ცი ის თ ვის 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაზ რ და. 2010 წლის ივ ლის ში გან ხორ ცი ელ და ცვლი ლე ბე ბი 

რე ზერ ვის შე სა ხებ კა ნონ ში, სა დაც ძა ლი ან ბევ რი სა კა მა თო მუხ ლი ა. გა ი ზარ და 

დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა 50 წლამ დე ასა კის მა მა კა ცე ბი სათ ვის. 

პარ ლა მენ ტი განიხილავს პი რა დი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის შე სა ხებ კა ნონ ს, რო-

მე ლიც ძა ლი ან ბევრ დის კ რი მი ნა ცი ულ მო მენტს შე ი ცავს. კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე 

იქ მ ნე ბა თანამდებობა პი რა დი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის ინ ს პექ ტო რისა, რო მელ საც 

ყვე ლა, რო გორც სა ჯა რო, ისე, კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ამ, უნ და გა უ ზი ა როს თა ვი-

სი თა ნამ შ რომ ლე ბის შე სა ხებ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა, მათ შო რის ისე თი სა-

კითხე ბიც კი, რო გო რიც არის მა თი რე ლი გი უ რი და პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე-

ბი, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და ა.შ. რო გორ იქ ნე ბა შემ დეგ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 

ეს ინ ფორ მა ცი ა, ამის შე სა ხებ არა ნა ი რი გა რან ტია არ არსებობს. გა სუ ლი წლის 

სექ ტემ ბერ ში შე ვი და კა ნონ ში ცვლი ლე ბა ინ ტერ ნე ტის კონ ტ რო ლის შე სა ხებ. ვგუ-

ლის ხ მობ, ოპე რა ტი ულ - სამ ძებ რო ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ კა ნონს, რომ ლის მი-

ხედ ვი თაც ინ ტერ ნე ტის კონ ტ რო ლი უკ ვე შე საძ ლე ბე ლი და და კა ნო ნე ბუ ლი ა. ეს 

იყო ჩა მო ნათ ვა ლი იმ ცვლი ლე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც გა სულ წელს გან ხორ ცი ელ და 

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში. მა თი შე დე გე ბი თან და თან უფ რო საგ რ ძ ნო ბი 

გახდება. მა გა ლი თად, მიმ დი ნა რე წელს უკ ვე სა მი დე მონ ს ტ რა ცია იქ ნა აღ კ ვე თი-

ლი, მი სი მო ნა წი ლე ე ბი კი, და პა ტიმ რე ბულ ნი. 

ან გა რიშ ში სა უ ბა რია ეთ ნი კურ და რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ა, 

რომ კვლავ რჩე ბა პრობ ლე მე ბი ამ სფე რო ში. ვხვდე ბით ინ ფორ მა ცი ას შეზღუ დუ ლი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რებ თან და კავ ში რე ბითაც. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ეკო მიგ-

რან ტე ბის თე მაც, რო მელ ზეც ბა ტონ მა გი ორ გიმ უკ ვე ისა უბ რა. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ ქვე ყა ნა ში ათა სო ბით ეკო მიგ რან ტი ა, ამ კუთხით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა კა-

ნონ მ დებ ლო ვა კუ უ მი ა. სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბით მათ იგი ვე სტა ტუ სი ენი-

ჭე ბათ, რაც დევ ნი ლებს. მათ და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და მი ე ნი ჭოთ ეს სტა ტუ სი. 
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ან გა რიშ ში სა უ ბა რია ცი ხე ებ ზე, სა პა ტიმ რო ად გი ლებ ზე, სა სა მარ თ ლო სის-

ტე მა ზე. მხო ლოდ ერ თი რიცხვი მინ და მო ვიხ მო, გა სულ წელს, თბი ლი სის 

სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლომ 26 ათას 172 საქ მე გა ნი ხი ლა. გა მა მარ თ ლე ბე ლი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მხო ლოდ 3 შემ თხ ვე ვა ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი, ნა წი ლობ რივ გა-

მა მარ თ ლე ბე ლი – 9 შემ თხ ვე ვა ში. ჩვენ ამ თე მა ზე უცხო ელ ექ ს პერ ტებ თან ერ-

თად მოკ ვ ლე ვა ჩა ვა ტა რეთ. მსგავ სი სტა ტის ტი კა აქვს მხო ლოდ ერთ ქვე ყა ნას, 

ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი კას. სა მა გი ე როდ, ძა ლი ან მა ღა ლია საპ რო ცე სო 

გა რი გე ბე ბის რიცხ ვი. მა თი ხვედ რი თი წი ლი თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ-

თ ლო ში 84%-ზე მე ტი ა. სა ზო გა დო ე ბას არ მი ე წო დე ბა ინ ფორ მა ცია იმის შე-

სა ხებ, თუ რა დგას ამ საქ მე ე ბის უკან. მე ო რე სა კითხია ის, რომ ეს სის ტე მა 

შე მო სავ ლის წყა რო გახ და. ამი ტომ, უფ რო მე ტი დის კუ სიაა სა ჭი რო ამ თე მა ზე. 

მინ და შე ვე ხო პა ტიმ რე ბის თე მას. გა სუ ლი წლის დე კემ ბ რის ბო ლოს მო ნა ცე-

მე ბით, პა ტიმ რე ბის რიცხ ვი 23 684-ს აღ წევს. თუ შე ვა ჯა მებთ მსჯავ რ დე ბულ პირ თა 

სა ერ თო რა ო დე ნო ბას, იქ ნე ბა ის თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თით თუ პი რო ბით მსჯავ-

რ დე ბუ ლი და არა სა პა ტიმ რო სას ჯელს შე ფარ დე ბუ ლი, იმა ვე დრო ის თ ვის მა თი 

რა ო დე ნო ბა აღ წევ და 53 170 ადა მი ანს. ყვე ლა ფე რი ეს მი ა ნიშ ნებს იმა ზე, რომ 

პრობ ლე მა ძა ლი ან ბევ რი ა. ვიტყო დი, რომ ეს ან გა რი ში არის სარ კე, რო მელ შიც, 

უპირ ვე ლე სად, ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და ჩა ი ხე დოს და და ი ნა ხოს თა ვი სი თა ვი და არ 

შე ე ცა დოს სარ კის დამ ტ ვ რე ვას, თუ კი რა ი მე ფაქ ტი არ მო ე წო ნე ბა. სამ წუ ხა როდ, 

დღემ დე ვერ ვხე დავ ხე ლი სუფ ლე ბის რე აქ ციას ან გა რიშ ში მოტა ნილ ფაქ ტებ ზე, 

თუნ დაც ტერ მინ ზე „სიკვდილის ექ ს პორ ტი“, რო მე ლიც გაჩ ნ და სა ხალ ხო დამ ც ვე-

ლის ან გა რიშ ში. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, მე დი ამ, ალ ბათ, არის დრო, 

რომ ეს ან გა რი ში ვაქ ცი ოთ სა ბა ზი სო დო კუ მენ ტად, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც უნ და 

და იწყოს დი ა ლო გი ხე ლი სუფ ლე ბას თან იმ პრობ ლე მებ ზე სა სა უბ როდ, რომ ლე-

ბიც მას შია ნახ სე ნე ბი. 

ნი ნო და ნე ლია – არ ვა პი რებ დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლო სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 

ან გა რი შის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც ეხე ბა მე დი ას. შე ვეც დე ბი სის ტე მუ რად შევ ხე დო 

იმ სა კითხებს, რომ ლებ საც ბა ტო ნი გი ორ გი შე ე ხო თა ვის მოხ სე ნე ბა ში. ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მოხ სე ნე ბა ში შე ვი და სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბის ის ნა წი-
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ლი, რო დე საც პო ლი ცი ის ან დაც ვის სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბის ჩა უ რევ ლო ბის 

და გულ გ რი ლო ბის გა მო ირ ღ ვე ვა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი. ასე მოხ და ბუ შის ქუ ჩის 

და ტე ლე კომ პა ნია „კავკასიის“ შემ თხ ვე ვა ში. თუმ ცა, ამ უკა ნას კ ნე ლის შემ თხ ვე-

ვა ში ბო ლოს მა ინც ჩა ე რია პო ლი ცი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბუ შის ქუ ჩის საქ მეს თან 

და კავ ში რე ბით სა სა მარ თ ლომ არ გა ით ვა ლის წი ნა ისე თი აშ კა რა მტკი ცე ბუ ლე ბა, 

რო გო რი ცაა ვი დე ო ჩა ნა წე რი, სა დაც კარ გად ჩანს, რომ აქ ცი ის მო ნა წი ლე ებს არც 

სა ვა ლი ნა წი ლი ჰქონ დათ გა და კე ტი ლი და არც პო ლი ცი ე ლე ბის თ ვის გა უ წე ვი ათ 

წი ნა აღ მ დე გო ბა. 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ცალ სა ხად და უ ჭი რა მხა-

რი ქარ თუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის ინი-

ცი ა ტი ვას. პირ ვე ლი ოფი ცი ა ლუ რი უწყე ბა, სა დაც მოხ და ამ ან გა რი შის და ცვლი-

ლე ბე ბის პრე ზენ ტა ცი ა, სწო რედ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტი იყო. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტი არ არის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-

ცი ა, ჩე მი აზ რით, პრო ცე სებ ში აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბი ყვე ლა ზე მე ტად სწო რედ ამ უწყე ბას მო ი აზ რე ბენ ერ თ -ერთ უპირ ვე ლეს 

მო კავ ში რედ. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ცენ ტი იქნა გა კე თე ბუ ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ-

ვ დო მო ბა ზე, რაც ძა ლი ან გარ თუ ლე ბუ ლია ბო ლო პე რი ოდ ში. 2008 წელს კა ნონ-

მ დებ ლო ბა ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბით გაჩ ნ და და მა ტე ბი თი რგო ლი მო ქა ლა ქე სა და 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას შო რის. თუ, მო ქა ლა ქეს უარს ეტყ ვი ან სა ჯა რო ინ ფორ მა-

ცი ა ზე, მას აღარ შე უძ ლია სა სა მარ თ ლოს მი მარ თოს. მან უნ და მი მარ თოს იმა ვე 

უწყე ბის ზემ დ გომ პირს, სა დაც მას სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ზე უარი უთხ რეს, რაც თა-

ვის თა ვად, ცო ტა აბ სურ დუ ლი მეჩ ვე ნე ბა. 

არის ორი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მა, რო მელ თა მხო ლოდ ან გა რიშ ში მი-

თი თე ბა საკ მა რი სი არ არის. ისი ნი მუდ მივ ყუ რადღე ბასა და დის კუ სი ებს სა ჭი-

რო ე ბენ. ეს არის რე ლი გი უ რი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თე მა და, ზო გა დად, 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა მი სი რო მე ლი მე ჯგუ ფი სად მი კუთ ვ ნი ლე ბის 

გა მო. ეს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა სა ქარ თ ვე ლო-

ში. ამ თვალ საზ რი სით, ჩე მი აზ რით, ვი თა რე ბა დღეს უფ რო დამ ძი მე ბუ ლი ა, ვიდ-

რე რამ დე ნი მე წლის წინ. ვგუ ლის ხ მობ იმას, რომ ტე ლე ვი ზია ამ თე მას ხში რად 



50

საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენებასაქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება

არ აშუ ქებს, ან დის კ რი მი ნა ცი უ ლად აშუ ქებს. ბეჭ დურ მე დი ა ში ვი თა რე ბა ოდ ნავ 

უკე თე სია მხო ლოდ იმის გა მო, რომ არის რამ დე ნი მე და მო უ კი დე ბე ლი მე დი ასა-

შუ ა ლე ბა, მათ შო რის ჟურ ნა ლი „ლიბერალი“, გა ზე თი „ბათუმელები“, ასე ვე ჟურ-

ნა ლი „ტაბულა“, რო მე ლიც ადა მი ა ნებს რო მე ლი მე სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფი სად მი მი-

კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გა მო ანა თე მას არ გა დას ცემს. თუმ ცა, აქ სხვა ტი პის პრობ ლე მა  

წარმოიშობა, მა გა ლი თად, პო ლი ტი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის. პრობლემატურია, ეთ ნი-

კუ რი კუთხით ადა მი ა ნე ბის გა რიყ ვა. ბა ტონი გი ორ გის მოხ სე ნე ბა ში პო ზი ტი უ რად 

არის სა უ ბა რი იმა ზე, რომ სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელ ში ვი თა რე ბა შეც ვა ლა. თუ, 

ადრე, ადა მი ანს სა კუ თარ ენა ზე სურ და ახა ლი ამ ბე ბის მოს მე ნა, ამის შე საძ ლებ-

ლო ბა მას მხო ლოდ კვი რა ში ერ თხელ ეძ ლე ო და, ახ ლა სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე-

ბე ლი ცდი ლობს მომ ზა დე ბუ ლი გა და ცე მე ბი გა დას ცეს რე გი ო ნულ ტე ლე ვი ზი ებს, 

ამის თ ვის ყი დუ ლობს კი დეც ეთერს ყო ველ დღი უ რად. მაგ რამ, აქ თავს იჩენს სხვა 

პრობ ლე მა, ამის შე სა ხებ გუ შინ შევიტყვე ერ თ -ერ თი ან გა რი ში დან. ამ თე მა ზე 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი ცენ ტ რი მუ შა ობს. აღ მოჩ ნ და, რომ ამ რე გი ო-

ნებ ში მცხოვ რებ მა ძა ლი ან ბევ რ მა ადა მი ან მა არ იცის, რომ ასე თი გა და ცე მე ბი 

გა დის ეთერ ში. ეს ფაქ ტი უც ნო ბია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად-

გენ ლე ბის თ ვი საც, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ უნ და იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი პრო ცეს ში. აქ, 

სა ზო გა დო ე ბის არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის პრობ ლე მა გვაქვს. 

ძა ლი ან კარ გი ა, რომ ბო ლო წლებ ში ერ თ მა ნეთს ემ თხ ვე ვა სა ერ თა შო რი სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ხალ-

ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი ში. ეს ამ ან გა რი შებ ში მოტა ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის ობი ექ ტუ-

რო ბა ზე მეტყ ვე ლებს. თუმ ცა, ან გა რი შებ თან ერ თად უფ რო მე ტი აქ ტი უ რო ბა და 

ჩარ თუ ლო ბაა სა ჭი რო იმის თ ვის, რომ ან გა რი შებს შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბი დან რე ა-

გი რე ბა მოჰ ყ ვეს. აქ, უპირ ვე ლე სად, მე დია იგუ ლის ხ მე ბა, იმი ტომ, რომ მან უნ და 

გა ა შუ ქოს ეს სა კითხე ბი. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი შის ყო ვე ლი თა ვი შე იძ ლე ბა 

გახ დეს ახა ლი ამ ბე ბის ან თოქ - შო უ ე ბის თე მა. ინ ფორ მა ცია ან გა რი შის შე სა ხებ, 

ასე ვე ის, რომ ამ სა კითხებს მათ ცხოვ რე ბა ზე დი დი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ა, 

მო ქა ლა ქე ებს სწო რედ მე დი ამ უნ და მი ა წო დოს. 

ბო ლო პე რი ოდ ში სულ უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი აძ ლევს თავს უფ ლე ბას მე დი ა-

ში ქსე ნო ფო ბი უ რი და ჰო მო ფო ბი უ რი გან ცხა დე ბე ბი გა ა კე თოს. არ ვამ ბობ, რომ 
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ამ კუთხით ეკ ლე სია გა აქ ტი ურ და, მაგ რამ ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ორ გა ნი ზა ცია ცდი-

ლობს მი სი შე ფა სე ბა არ გან ს ხ ვავ დე ბო დეს ეკ ლე სი ის შე ფა სე ბე ბის გან, ცდი ლობს 

არ და უ პი რის პირ დეს ეკ ლე სი ას, რომ არ და კარ გოს ამომ რ ჩე ველ თა ხმე ბი. იმ 

ადა მი ა ნებ მაც, რომ ლე ბიც გამოირჩეოდნენ სა მო ქა ლა ქო პო ზი ცი ით, და იწყეს 

ქსე ნო ფო ბი უ რი გან ცხა დე ბე ბის კე თე ბა და ეს, ჩე მი აზ რით, არ უნ და დარ ჩეს ჩვე ნი 

ყუ რადღე ბის მიღ მა. ეს, შე იძ ლე ბა არ იყოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი შის თე მა, 

ეს მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბას მო ითხოვს. გმად ლობთ. 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ყო ველ წ ლი უ რი ან გა რი ში 

და ახ ლო ე ბით იმა ვე პე რი ოდ ში გა მოქ ვეყ ნ და, რო ცა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა-

რი ში. ამ ან გა რი შებ ში ბევ რი თე მა სა ერ თო ა, თუმ ცა, სტრუქ ტუ რუ ლად და ში ნა არ-

სობ რი ვად სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ან გა რი ში მკვეთ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. 

იგი ნაკ ლე ბად შე ი ცავს შე ფა სე ბებს. მი სი ძი რი თა დი ნა წი ლი მა ინც აღ წე რი ლო ბი-

თი ხა სი ა თი სა ა. რა თქმა უნ და, იქ არაერ თი ისე თი ფაქ ტია აღ წე რი ლი, რო მე ლიც 

მოტა ნი ლია არა მარ ტო სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშ ში. ის უშუ ა ლოდ ეყ რ დ ნო ბა 

ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ცენ ტ რი სა და კი დევ 

სხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შეს წავ ლილ საქ მე ებს. მას ში ასე ვე 

დე ტა ლუ რად არის სა უ ბა რი სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბა ზეც, რაც 

ჩემ თ ვის ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნო ფაქ ტი ა. 

ვფიქ რობთ, სა მო მავ ლოდ ან გა რი ში უფ რო კომ პაქ ტუ რი გახ დეს და თე ზი სე ბის და 

რე კო მენ და ცი ე ბის დო ნე ზე შემ ცირ დეს. ბევ რი ომ ბუდ ს მე ნი აკე თებს დღეს ამას. ჯერ 

ეს შე უძ ლე ბე ლი ა, მხო ლოდ ზო გად ტენ დენ ცი ებ ზე სა უ ბა რი გა ჭირ დე ბა. იმ აზ რის გა-

ნაც შორს ვარ, რომ ჩემს ან გა რიშ ში ყვე ლა ფე რი მოხ ვ და. შე იძ ლე ბა იყოს უფ ლე ბა თა 

დარ ღ ვე ვის ისე თი ფაქ ტე ბიც, რომ ლე ბიც არ შეგ ვის წავ ლი ა, ან ჩვენ თ ვის სა ყუ რადღე-

ბო ვერ გახ და გარ კ ვე უ ლი მი ზე ზე ბის გა მო. ვერ ვიტყ ვი, რომ თუნ დაც სას ჯე ლაღ ს რუ-

ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში ყვე ლა უფ ლე ბა დარ ღ ვე უ ლი პა ტიმ რის საქ მე მაქვს შეს წავ-

ლი ლი. რა თქმა უნ და, რჩე ბა ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ჩვე ნამ დე არ მო დის, თუმ ცა უნ და 

აღ ვ ნიშ ნო, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა არ არის იზო ლი რე ბუ ლი პრო ცე სი. 

ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თა ნამ შ რომ ლო ბა არა მარ ტო ცალ კე ულ არა სამ-

თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, არა მედ მთელ სა ზო გა დო ე ბას თან, მე დი ას თან. ჩვე-
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ნი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბა დიდ წი ლად არის და მო კი დე ბუ ლი მე დი ის საქ მი ა-

ნო ბა ზე. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატს მე დი ას თან აბ სო ლუ ტუ რად გახ ს ნი ლი ურ-

თი ერ თო ბა აქვს. ხში რად თვი თონ ვცდი ლობთ მე დი ის და ინ ტე რე სე ბას, ხში რად 

მე დიასა შუ ა ლე ბე ბი თა ვად ინ ტე რეს დე ბი ან სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის საქ მი ა ნო ბით. 

ამ წე ლი წად -ნა ხე ვარ ში მეც და ვი ნა ხე, რო გო რი უნ და იყოს მიდ გო მა სხვა დას ხ ვა 

მე დიასა შუ ა ლე ბას თან. გვა წუ ხე ბენ ისეთ თე მებ ზეც, რომ ლე ბიც სა ერ თოდ არ გვე-

ხე ბა, თუმ ცა ხში რად აინ ტე რე სებთ ჩვე ნი ყო ველ დღი უ რი მუ შა ო ბა. მინ და ვთქვა, 

რომ ან გა რი ში ხა რის ხის თვალ საზ რი სით გა ცი ლე ბით კარ გად გა შუქ და, ვიდ რე 

2009 წლის მე ო რე ან გა რი ში, რო მე ლიც არა ნაკ ლებ მწვა ვე და სა ინ ტე რე სო იყო. 

მის მი მართ ესო დენ დი დი ყუ რადღე ბა არ ყო ფი ლა, რაც ჩემ თ ვის გა საკ ვი რი ა. შე-

იძ ლე ბა იქ „სიკვდილის ექ ს პორ ტი“ არ ეწე რა, მაგ რამ ორი სიტყ ვის გა მო ან გა-

რიშს აქ ტუ ა ლო ბას ვერც და უ კარ გავ და ვერც შეს ძენ. 

ან გა რიშ ში არა ერ თი რე კო მენ და ციაა კა ნო ნე ბის გა და ხედ ვის, შეც ვ ლის, მი ღე-

ბის მი მარ თუ ლე ბით. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს თან ურ თი ერ თო ბა, რა თქმა 

უნ და, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ძა ლი ან ხში რად, რო დე საც პარ ლა მენ ტი არ ით ვა ლის-

წი ნებს ჩვენს ხედ ვას რო მე ლი მე სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მას თან და კავ ში რე ბით, 

გვიხ დე ბა სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში მი მარ თ ვა და ამ მე ქა ნიზ მის გა მო ყე-

ნე ბა. რამ დე ნი მე ათე ული ცვლი ლე ბის შესახებ მი ვწე რე პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო-

მა რეს . ეს ეხე ბა ბო ლო დროს მი ღე ბულ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებს, იქ ნე ბა ეს 

გრძელ ვა დი ა ნი პა ემ ნე ბის სა კითხი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში თუ, 

სხვა. ხში რად არ იზი ა რე ბენ ჩვენს რე კო მენ და ცი ებს და ამის შემ დეგ, სა კონ ს ტი-

ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მივ მარ თავთ, რაც ძა ლი ან დი დი დრო ის და რე სურ სე ბის 

ხარ ჯ ვას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. 

გი ორ გი გვა ხა რია – ბა ტო ნო გი ორ გი, რა ძი რი თა დი პრე ტენ ზი ე ბი გა მო ით ქ ვა 

ან გა რი შის მი მართ რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის, ისე ოპო ზი ცი ის მხრი დან? 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – შე ფა სე ბე ბი არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი იყო. სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის 

დე პარ ტა მენ ტის წარ მო მად გე ნელ მა ვი თომ გვი პა სუ ხა, მაგ რამ იმ დე ნი ტყუ ილ - 

მარ თა ლი იყო მოტა ნი ლი პა სუხ ში, ბევ რი ვი ფიქ რეთ იმა ზე, ეს კო მენ ტა რი უპა სუ-
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ხოდ დაგ ვე ტო ვე ბი ნა თუ, მა ინც გვე პა სუ ხა. თუმ ცა, ალ ბათ, სწო რი არ იქ ნე ბო და, 

პა სუ ხი არ გაგ ვე ცა და შე მო ვი ფარ გ ლეთ მარ ტი ვი პა სუ ხით, რომ ნათ ქ ვა მი არ შე-

ე სა ბა მე ბო და სი მარ თ ლეს. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი ან გა რი შის შედ გე ნი სას აბ სო ლუ-

ტუ რად თა ვი სუ ფა ლი ა, ყვე ლას შე უძ ლია იქ მოტა ნი ლი ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბა. 

კრი ტი კა ან გა რი შის მი მართ, ზოგ ჯერ სა მარ თ ლი ა ნი, ზოგ ჯერ უსა მარ თ ლო, ოპო-

ზი ცი ის მხრი და ნაც მო მის მე ნი ა. ისი ნი ძი რი თა დად კითხუ ლო ბენ თა ვებს რე ლი-

გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა და უმ ცი რე სო ბე ბის შესახებ. რო გორც წე სი, ეს თა ვე ბი არ 

მოს წონთ ხოლ მე. 

მიდ გო მა არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი ა, თუმ ცა, ან გა რიშ თან მიდ გო მის თვალ საზ რი-

სით კულ ტუ რაც შე იც ვა ლა. ჩვენ ძა ლი ან შორს ვართ იმის გან, რაც ხდე ბა ცი ვი-

ლი ზე ბულ, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, რო დე საც პარ ლა მენ ტი ელო დე ბა სა ხალ-

ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშს იმის თ ვის, რომ იგი გა მო ი ყე ნოს რო გორც ერ თ -ერ თი 

ბერ კე ტი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გა სა კონ ტ რო ლებ ლად და მი აღ წი-

ოს მი სი მხრი დან უფ ლე ბა თა დაც ვის ხა რის ხის ამაღ ლე ბას და გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

მინ და მე ტი პარ ტ ნი ო რო ბა და ვი ნა ხო პარ ლა მენ ტის მხრი დან, მაგ რამ სამ წუ-

ხა როდ, ამას ვერ ვხე დავ. ეს ეხე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის კო მი ტეტ საც. 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც ამ კო მი ტეტ ში კა-

ნო ნე ბის შემ დეგ შე იძ ლე ბა მოხ ვ დეს, სწო რედ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი ში 

უნ და იყოს. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, იგი ან გა რიშს კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ არ უნ და 

აყე ნებ დეს. პი რი ქით, ისი ნი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ-

ლე ბის გან მაქ სი მა ლუ რად უნ და მო ითხოვ დ ნენ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშ ში 

არ სე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბას. არ გა მოვ რიცხავ, რომ რო მე ლი მე 

რე კო მენ და ცია არ გა ი ზი ა რონ, თუმ ცა, ყვე ლა ეს რე კო მენ და ცია კონ კ რე ტულ, 

შეს წავ ლილ საქ მე ებს ეფუძ ნე ბა. ასე რომ, ამ კუთხი თაც კულ ტუ რა და სახ ვე წი ა. 

მე, პი რი ქით, იმე დი უნ და მქონ დეს, რომ პარ ლა მენ ტის თ ვის ჩე მი დო კუ მენ ტი 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო იქ ნე ბა. 

მხო ლოდ იმის თქმა, რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი შის შე მო ტა ნის შემ დეგ მი-

ნის ტ რი მო იხ ს ნას, სი ტუ ა ცი ას არ შეც ვ ლის. რა თქმა უნ და, ვე რა ვის და ვუშ ლი თა ვი-

სი მიზ ნე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნონ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი ში. რაც უფ რო მე ტი ყუ-

რადღე ბა მი ექ ცე ვა ამ ან გა რიშს, ჩემ თ ვის მით უფ რო მი სა სალ მე ბე ლია. მად ლო ბე ლი 
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ვარ იმ პარ ლა მენ ტა რე ბი სა, რომ ლე ბიც ბი უ როს სხდო მა ზე, სხდო მა თა დარ ბაზ ში თუ 

მე დი ას თან ცი ტი რე ბენ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშს. ეს არის ერ თ -ერ თი მა მოძ რა-

ვე ბე ლი ძალა იმის თ ვის, რომ ან გა რი ში არა ვის და ა ვიწყ დეს. იმი ტომ, რომ ის არ არის 

სა მი დღის თ ვის და წე რი ლი. ეს არის მთე ლი წლის ან გა რი ში, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 

გა მოვ ი ყე ნოთ, რო გორც ქვე ყა ნა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბის ამ-

სახ ვე ლი ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი დო კუ მენ ტი. ბევ რი ან გა რი ში წა მი კითხავს, რო გორც 

ად გი ლობ რი ვი, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული, მათ შო-

რის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ღირ სე უ ლი ად გი ლი უკა ვია ომ ბუდ ს მე ნის მოხ სე ნე ბას, რაც 

სავ სე ბით ლო გი კუ რი ა, იმი ტომ, რომ ეს და წე სე ბუ ლე ბაც ამის თ ვის არის შექ მ ნი ლი. 

ძა ლი ან მსურს, რომ იმ სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში, რაც დამ რ ჩა ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე 

გა სა ტა რე ბლად, მიდ გო მა ან გა რი შის მი მართ უკე თე სო ბის კენ შე იც ვა ლოს. პო ლი-

ტი კო სე ბი, ალ ბათ, მო მა ვალ ში მეტ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას გა ი ზი ა რე ბენ ომ ბუდ ს მე ნის 

საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბით. სამ წუ ხა როდ, არი ან ისე თე ბიც, ვი საც დღემ დე ვერ 

შე ვაგ ნე ბი ნეთ, რომ ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუ ტი არის და მო უ კი დე ბე ლი და მოქ მე დებს 

კონ ს ტი ტუ ცი ა ზე და კა ნონ ზე დაყ რ დ ნო ბით და არა, ცალ კე უ ლი ადა მი ა ნის შე ხე დუ ლე-

ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე. კარ გი იქ ნე ბო და, თუ ზო გი ერ თი პარ ლა მენ ტა რი წა ი კითხავ-

და ორ გა ნულ კა ნონს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის შე სა ხებ. მო ვის მი ნე აზ რი, რომ მხო ლოდ 

ნე გა ტი ურ ზე ვარ ორი ენ ტი რე ბუ ლი და ვერ ვხე დავ შე ღე ბილ კედ ლებს და გა რე მონ-

ტე ბულ შე ნო ბებს. მინ და გითხ რათ, რომ ყვე ლა ფერს ვხე დავთ და რაც ასა სა ხი იყო 

ან გა რიშ ში, ყვე ლა ფე რი ავსახეთ, მათ შო რის, პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბიც. ჩე მი ბრა ლი 

არ არის, რომ 523 გვერ დ ზე მი წევს კრი ტი კა იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ვხე დავ პრობ-

ლე მებს. 

 დარ ბა ზი დან – მე შე კითხ ვა არა მაქვს. ინ ფორ მა ცია მინ და მო გა წო დოთ თბი-

ლი სის და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხურ ზე. ეს არის ერ თა დერ თი სამ სა ხუ რი, სა დაც არც 

დას ვე ნე ბის დღე ე ბი ა, არც შვე ბუ ლე ბა, სა დაც კონ ტ რაქ ტ ზე ისე აწე რი ნე ბენ ხელს, 

წი ნას წარ წა კითხ ვის სა შუ ა ლე ბა საც არ აძ ლე ვენ, და ისეთ საქ მე საც აკე თე ბი ნე-

ბენ, რაც მათ არ ევა ლე ბათ. გამ წ ვა ნე ბის სამ სა ხუ რის საქ მე საც ესე ნი აკე თე ბენ. 

სად მი დის გამ წ ვა ნე ბის სამ სა ხუ რის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა? გარ და ამი სა, უდი-

ე რი და მო კი დე ბუ ლე ბაა და საქ მე ბუ ლე ბი სად მი, თუმ ცა, ამას არა აქვს სის ტე მუ-
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რი ხა სი ა თი, ძი რი თა დად, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ 

გვხვდება. ვინც ამა ზე ხმას ამო ი ღებს, სამ სა ხუ რი დან უშ ვე ბენ. მე პი რა დად ქარ თ-

ვე ლი გახ ლა ვართ, სამ სა ხუ რი დან იქ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გაპ რო ტეს ტე ბის 

გა მო გა მო მიშ ვეს. ჯერ პროფ კავ ში რებს მივ მარ თე, მე რე საკ რე ბუ ლოს. მე რე და-

მი ბა რა და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რის ყო ფილ მა უფ როს მა, ტა რი ელ ხი ზა ნეიშ ვილ მა 

და მითხ რა, რომ ჩე მით კმა ყო ფი ლი იყო, მაგ რამ რად გან „გარეთ ვმოძ რა ობ დი“, 

ამის გა მო მიშ ვებ და სამ სა ხუ რი დან. 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – ჩვენ შეხ ვედ რა გვქონ და ამ სა კითხ ზე. სი უ ჟე ტიც მაქვს ნა-

ნა ხი თქვე ნი მო ნა წი ლე ო ბით. იმ შეხ ვედ რა ზე გთხო ვეთ, ამ სამ სა ხუ რის რამ დე ნი მე 

თა ნამ შ რო მე ლი, რო მე ლიც დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი გახ და, მო გეყ ვა ნათ ჩვენ-

თან. ისი ნი მარ თ ლაც მო ვიდ ნენ ჩვენ თან. შემ დეგ პრო კუ რა ტუ რის გან დის კ რი მი-

ნა ცი ის მუხ ლით გა მო ძი ე ბის დაწყე ბაც მო ვითხო ვეთ. ეს არის, თუ არ ვცდე ბი, შპს 

„თბილსერვისი“. მე რი ას ეს ფუნ ქ ცია დე ლე გი რე ბუ ლი აქვს კერ ძო კომ პა ნი ის თ-

ვის, სა დაც შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბი, ჩვე უ ლებ რი ვად, შრო მი თი კა ნონ მ დებ ლო-

ბით წეს რიგ დე ბა. თუ არ ვცდე ბი, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბია გა ფორ მე ბუ ლი. ასე 

რომ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხალ ხო დამ ც ველს სა მარ თ ლებ რი ვი რე ა გი რე ბის 

სა შუ ა ლე ბა ნაკ ლე ბად აქვს, მე შე მიძ ლია დის კ რი მი ნა ცი ის კუთხით გა ვაგ რ ძე ლო 

მუ შა ო ბა. მა ნამ დე ვნა ხოთ, რას გა ა კე თებს პრო კუ რა ტუ რა. სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

კო დექ ს ში არის მუხ ლი, რო მე ლიც კრძა ლავს დის კ რი მი ნა ცი ას და ის სის ხ ლის სა-

მარ თ ლის და ნა შა უ ლად ით ვ ლე ბა, მით უმე ტეს, ეთ ნი კუ რი ნიშ ნით. და ვე ლო დოთ 

პრო კუ რა ტუ რის პა სუხს. მე მი ვაქ ცევ ამ სა კითხს ყუ რადღე ბას. 

მე რაბ ჯი ყაშ ვი ლი – კა ნო ნის შე დე გად 90 დღემ დე გა ი ზარ და ად მი ნის ტ რა-

ცი უ ლი პა ტიმ რო ბა. იქ გა ცი ლე ბით მძი მე სი ტუ ა ცი ა ა, ვიდ რე ცი ხე ებ ში. მხოლოდ 

მოპყ რო ბას არ ვგუ ლის ხ მობ, მთლი ა ნად შე ნო ბა სა ში ნელ მდგო მა რე ო ბა ში ა. ბა-

ტონ გი ორ გის მინ და ვთხო ვო პი რა დად მო ი ნა ხუ ლოს იქა უ რო ბა, სულ 14 სა კა ნი ა.

გი ორ გი ტუ ღუ ში – ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლია ეს საქ მე. თქვენ თან ყოფ ნის მე ო რე 

დღეს ში ნა გან საქ მე თა მი ნისტრს მივ მარ თეთ. ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბა 
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გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მაა ქვე ყა ნა ში. თბი ლი სის იზო ლა ტო რი კი დევ არ არის ისე-

თი ცუ დი, რა ი ო ნებ ში არ სე ბულ იზო ლა ტო რებ თან შე და რე ბით. 

ვახ ტანგ ბახ ტა ძე, ჟურ ნა ლის ტი – ბა ტო ნო გი ორ გი, სულ ახ ლა ხან, პარ ლა მენ ტ-

ში, სა ხელ მ წი ფო შე ნო ბებ თან 20 მეტ რით და შო რე ბით, შეკ რე ბებ თან და კავ ში რე ბით 

მოხ და შე თან ხ მე ბა. რიგ მა პო ლი ტი კურ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და მათ მა ლი დე რებ მა 

გა მარ ჯ ვე ბად ჩათ ვა ლეს ეს მოვ ლე ნა. თუმ ცა, იყ ვ ნენ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე-

ლე ბი, ასე ვე ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა, რომ ლე ბიც თავ შე კა ვე ბით შეხ ვ დ-

ნენ ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. მა ინ ტე რე სებს, თქვე ნი შე ფა სე ბა ამას თან და კავ ში რე ბით. 

მე ო რე კითხ ვა ამე რი კის დე პარ ტა მენ ტის დო კუ მენტს ეხე ბა, რო მელ ზეც ცხა რე 

პო ლე მი კა გა ი მარ თა ელექ ტ რო ნულ მე დი ა ში. იქ ნებ გან გ ვი მარ ტოთ პრო ცე დუ-

რე ბი, თუ რო გორ ხდე ბა ამ ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მი ერ 

ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – რაც შე ე ხე ბა კა ნონს „შეკრებისა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის შე-

სა ხებ“ და სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა მო ტა ნილ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, 

ჩე მი შე ფა სე ბით, ეს რა თქმა უნ და წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იყო, ვი ნა ი დან სა სა-

მარ თ ლომ არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რად ცნო მოქ მე დი კა ნო ნის რამ დე ნი მე მუხ ლი. არ 

არის სა უ ბა რი მხო ლოდ 20 მეტ რ ზე. გა უქ მ და ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნორ მაც, 

რო გო რიც იყო აქ ცი ის შეწყ ვე ტის და უ ყოვ ნებ ლი ვი მოთხოვ ნა, რაც აქ ცი ის მო-

ნა წი ლეს არ აძ ლევ და აქ ცი ის კა ნონ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის დროს. იყო 

რამ დე ნი მე მო მენ ტი, რო მე ლიც სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ არ დაგ ვიკ მა ყო-

ფი ლა, ერ თ -ერ თი ეხე ბო და ფი ნან სუ რი პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლებს, რომ ლებ საც 

კა ნო ნით ეკ რ ძა ლე ბათ აქ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა. ვთქვი, რომ რჩე ბა სამ ს ჯე ლო სა-

კითხე ბი, მაგ რამ კა ნო ნი უფ რო მე ტად მო ვი და შე სა ბა მი სო ბა ში ევ რო სა სა მარ თ-

ლოს პრაქ ტი კას თან. თუმ ცა, ჩვენს კა ნონ ში კვლავ რჩე ბა ხარ ვე ზე ბი, რო მელ თა 

გა მოს წო რე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა. სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას სხვა დას ხ ვა ნა-

ი რი შე ფა სე ბა მოჰ ყ ვა. ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე მი სა ღე ბია ფორ მა, რომ სა სა მარ თ ლომ 

გარ კ ვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი აღ მოფხ ვ რა. გა ვე ცა ნი ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი-

ის დას კ ვ ნას ამ სა კითხ ზე და აბ სო ლუ ტუ რად ვი ზი ა რებ მას. 
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რაც შე ე ხე ბა თქვენს მე ო რე შე კითხ ვას, არ ვარ კომ პე ტე ნტუ რი ვი სა უბ რო, თუ 

რა მე თო დო ლო გი ას იყე ნებს ამე რი კის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტი სა კუ თა რი 

ან გა რი შის შედ გე ნი სას. მხო ლოდ ის შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ მათ რამ დე ნი მე 

შე კითხ ვით მოგ ვ მარ თეს და გა ვე ცით პა სუ ხი. შე სა ბა მი სად, მათ გა ი ზი ა რეს ჩვე ნი 

ხედ ვა, რაც აისა ხა კი დეც ან გა რიშ ში. ანა ლო გი უ რი მიდ გო მა იყო ალ ბათ არა სამ-

თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თა ნაც. ჩემს ან გა რიშ ზე, რაც და გა ინ ტე რე სებთ, ყვე ლა-

ფერს გეტყ ვით, მაგ რამ სხვის ან გა რიშ ზე გა მი ჭირ დე ბა სა უ ბა რი. 

ქე თი აბა ში ძე, იურის ტ თა ასო ცი ა ცია – ან გა რი შის მომ ზა დე ბის მი ზა ნი ალ-

ბათ მის გან შე დე გის მი ღე ბა ა. მარ თა ლი ა, თქვენ კა ნო ნით ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი 

ხართ პარ ლა მენ ტის წი ნა შე, მაგ რამ მა ინ ტე რე სებს ან გა რი შის გა მოქ ვეყ ნე ბის 

შემ დეგ თუ ცდი ლობთ შეხ ვედ რას სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ რო ე ბის წარ მო მად გენ-

ლებ თან ან პირ ველ პი რებ თან, ან გა რი შის მათ თ ვის უშუ ა ლოდ გაც ნო ბის მიზ ნით. 

შე კითხ ვა მაქვს ქალ ბა ტონ ნი ნოს თა ნაც. თქვენ ახ სე ნეთ მე დი ის და მო უ კი დებ-

ლო ბის სა კითხი, რო მე ლიც დღეს მარ თ ლაც ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

პრობ ლე მაა სა ქარ თ ვე ლო ში. რო გორ ფიქ რობთ, დღე ვან დე ლი ქარ თუ ლი სა მო-

ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ამ კუთხით სა თა ნა დოდ მუ შა ობს? 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – შე სა ვალ შიც აღ ვ ნიშ ნე, რომ არ ვა პი რებ ვე ლო დო, რო-

დის გა ახ სენ დე ბა პარ ლა მენტს ჩე მი რე კო მენ და ცი ე ბი. ინ დი ვი დუ ა ლურ რე ჟიმ ში 

არა ერთ უწყე ბას თან ვმუ შა ობ, თუმ ცა ეს არ არის თა ნამ შ რომ ლო ბა, მას უფ რო 

ეთ ქ მის კო მუ ნი კა ცი ის რე ჟი მი. გვაქვს შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მი ნის ტ რე ბი პი რა-

დად ითხო ვენ სა ხალ ხო დამ ც ველ თან შეხ ვედ რას. წი ნა ან გა რიშ ზე იყო გა მოთ ქ-

მუ ლი ასე თი სურ ვი ლი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სა მი ნის ტ როს მხრი დან. ჯერ ჯე რო ბით, 

მსგავ სი სურ ვი ლი არ გა მოთ ქ მუ ლა. ჯან დაც ვის მი ნის ტ რ თა ნაც გვაქვს ურ თი ერ-

თო ბა. მინ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ რო დე საც მო ნი ტო რინ გის ჩაშ ლა სცა დეს ბავ შ ვ თა 

სახ ლებ ში, სწო რედ მას თან ჩე მი კო მუ ნი კა ცი ით მო ხერ ხ და ამ სა კითხის მოგ ვა რე-

ბა. არის უწყე ბე ბი, რომ ლებ თა ნაც გვა კავ ში რებს ურ თი ერ თო ბა გარ კ ვე ულ ფორ-

მატ ში, თუნ დაც, სის ხ ლის სა მარ თ ლის რე ფორ მის საბ ჭოს წევ რო ბის გა მო. ინ დი-

ვი დუ ა ლურ რე ჟიმ ში მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე ობს ყვე ლა დო ნე ზე. ზოგ ჯერ, ვიდ რე საქ-
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მე რე კო მენ და ცი ამ დე მი ვი დო დეს, ჩვენ წი ნას წარ ვატყო ბი ნებთ უწყე ბას ფაქ ტე ბის 

შე სა ხებ, რომ დრო უ ლად აღ მოფხ ვ რან ისი ნი. მაგ რამ, თუ რო მე ლი მე უწყე ბას არ 

სურს ამ გ ვა რი ურ თი ერ თო ბა, მას ვერ და ვა ძა ლებთ, პი რი ქით, პირ ვე ლი სიგ ნა ლი 

სწო რედ მათ გან მო დის ხოლ მე. 

ნი ნო და ნე ლია – არა მგო ნი ა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა საკ მა რისს აკე თებ დეს 

ამ პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად. პრობ ლე მა ორი ტი პი სა ა: ერ თია, და მო უ კი დებ ლო-

ბა და მე ო რე, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის დო ნე. კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვას გა გაც ნობთ. მო-

გეხ სე ნე ბათ, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი ყვე ლა ზე მე ტად შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ 

ისეთ ტე ლე ვი ზი ად, სა დაც ჩვენ, სა ზო გა დო ე ბას მე ტი გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა გვქონ დეს, 

მაგ რამ, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის სხდო მებ ზე ძა ლი ან ხში რად მე და ჩე მი კო ლე-

გე ბი მარ ტო ვართ დი დი მან ქა ნის პი რის პირ. მა გა ლი თად, რო დე საც პროგ რა მუ ლი 

პრი ო რი ტე ტე ბი გა მოქ ვეყ ნ და, ვერცერ თი კო მენ ტა რი ვერ მი ვი ღეთ. სხდო მე ბი ღი ა ა, 

მაგ რამ ერ თა დერ თი შემ თხ ვე ვა მახ სენ დე ბა, რო დე საც ჟურ ნა ლის ტე ბი და ინ ტე რეს დ-

ნენ სხდო მა ზე დას წ რე ბით. ინ ტე რე სი ძა ლი ან და ბა ლი ა.

დარ ბა ზი დან – ჩე მი კითხ ვა ეხე ბა იმ სო ცი ა ლურ ჯგუფს, რო მელ საც სა ხე ლი 

ბო ლომ დე არა აქვს დარ ქ მე უ ლი. მათ ხან ინ ვა ლი დებს, ან უნარ შეზღუ დუ ლებს, 

ხან შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებს ვუ წო დებთ, შე იძ ლე ბა აღუ-

რიცხა ვი პა ტიმ რე ბიც ვუ წო დოთ. 

ერ თი კვი რის წინ გა მო ვი და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მი ნის ტ რი და აღ ნიშ ნა, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო ში ვე ლოგ ზე ბის შე ნე ბა იწყე ბა და ამის თ ვის, 10 მი ლი ო ნი ლა რია გა-

მო ყო ფი ლი. 

იმ ადა მი ა ნებს კი, რო მელ ზეც და საწყის ში მო გახ სე ნებ დით, და კარ გუ ლი აქვთ 

ყვე ლა ნა ი რი უფ ლე ბა, იმი ტომ რომ გა და ად გი ლე ბის უფ ლე ბა აქვთ შეზღუ დუ ლი. 

კონ ვენ ცი ას რო დის შე იძ ლე ბა ხე ლი მო ე წე როს, რა პროგ ნო ზი გაქვთ ამის შე სა ხებ? 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – კონ ვენ ცი ას რამ დე ნი მე წლის წინ მო ე წე რა ხე ლი ნი უ -ი ორკ -

ში, თუმ ცა, ის პარ ლა მენ ტის მი ერ რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი არ არის. ამ სა კითხ ზე ხან გ რ-

ძ ლი ვი მი მო წე რა გვქონ და პრე ზი დენ ტის ად მი ნის ტ რა ცი ას თან, მაგ რამ პა სუ ხი ჯერ-
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ჯე რო ბით არ ჩანს. თუმ ცა, მო დით, ილუ ზი ე ბით ნუ ვიცხოვ რებთ. კონ ვენ ცი ის რა ტი-

ფი ცი რე ბა, რა თქმა უნ და, წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა, ამ ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის 

და სა ცა ვად და მა ტე ბით მე ქა ნიზ მ საც გა ა ჩენს და უკ ვე სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე მო ნი-

ტო რინ გის სა გა ნი გახ დე ბა ქვე ყა ნა, თუმ ცა, მინ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ მანდ არის ბევ რი 

სხვა პრობ ლე მა. სა უ ბა რია არა ა დაპ ტი რე ბულ გა რე მო ზე. ამა ზე, ყვე ლა ჩემს ან გა-

რიშ ში მაქვს სა უ ბა რი. სპე ცი ა ლუ რი ან გა რი ში და ეთ მო შე საძ ლებ ლო ბა შეზღუ დუ ლი 

პი რე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ებს, სა დაც ისი ნი იმ ყო ფე ბი ან. რე ა ლუ რად არცერ თი ქა ლა ქი არ 

პა სუ ხობს მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს. ვგუ ლის ხ მობ დიდ ქა ლა ქებს, სა დაც არა მარ-

ტო გზე ბი, ტრო ტუ ა რე ბი და შე ნო ბე ბია მო უწყო ბე ლი, ასე ვე ტრან ს პორ ტი, რომ ლის 

შე ძე ნაც ხდე ბა, ვერ აკ მა ყო ფი ლებს სტან დარ ტებს. ეს არის ერ თ -ერ თი სფე რო, სა-

დაც პროგ რესს ნაკ ლე ბად ვხე დავ. თუ, იმა საც გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ბევრ ახალ 

სა ხელ მ წი ფო შე ნო ბა შიც არ არის ადაპ ტი რე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, ეს კი დევ უფ რო 

ამ ძი მებს სი ტუ ა ცი ას. მე, მა გა ლი თად, ახ ლა ჩე მი ბი უ ჯე ტი დან ვხარ ჯავ 20 ათას ლარს 

იმის თ ვის, რომ შე ნო ბა ადაპ ტი რე ბუ ლი გავ ხა დო. ძვე ლი შე ნო ბა ადაპ ტი რე ბუ ლი 

გვქონ და, ახალ საც სჭირ დე ბა, თუმ ცა ნე ბარ თ ვებ მა დი დი დრო წა ი ღო. 

კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა ერ თა დერ თი პრობ ლე მა არ არის. მიდ გო მაა შე-

საც ვ ლე ლი. ერ თხელ, ეს პა ნეთ ში, ვკითხე ჩემს კო ლე გას ამ თე მა ზე. იქ ძა ლი ან 

აქ ტი უ რად მუ შა ო ბენ ამ სა კითხ ზე. მან მი პა სუ ხა, რომ რო დე საც რკი ნიგ ზის მმარ-

თ ველ კომ პა ნი ას მოს თხო ვა ყვე ლა სად გუ რის ადაპ ტი რე ბა, მის წე რეს, რომ ამ 

საქ მეს ხუ თი წე ლი დას ჭირ დე ბა. ჩვენ თან ამ გ ვა რი პა სუ ხიც არ მი მი ღი ა. ზრუ ნა ვენ, 

მაგ რამ სამ წუ ხა როდ, შე დე გი არ ჩანს. არ ვა პი რებ ამ სა კითხ ზე გა ჩუ მე ბას. სწო-

რედ ახ ლა ხან გა ე როს კო მი სა რი ატს ჰქონ და ორ გა ნი ზე ბუ ლი შეხ ვედ რა ამ თე მას-

თან და კავ ში რე ბით. უნ და გან ვაგ რ ძოთ მუ შა ო ბა. ვი მე დოვ ნებ, რომ ცო ტა მე ტი 

ყუ რადღე ბა და ეთ მო ბა ამ თე მას.





4 მაისი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ლევან ალექსიშვილი 

ტელეკომპანის „გურჯაანი“ აღმასრულებელი დირექტორი;

ირაკლი აბსანძე

თავისუფალი ჟურნალისტი, ასოციაციის „არგომედია“ 

თავმჯდომარე; 

ია ანთაძე

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე, 

რადიო „თავისუფლება“, ჟურნალისტი.

მო დე რა ტო რი: 

გიორგი გვახარია
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 გი ორ გი გვა ხა რია – დარ ბა ზის სი ცა რი ე ლეს თე მის მი მართ გულ გ რი ლო ბას 

ნუ და ვაბ რა ლებთ. ამის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა დის კუ სი ის ერ თი სა ა თით ად რე დაწყე-

ბაც იყოს. ლე ვან ალექ სიშ ვილს მო ვუს მი ნოთ, ტე ლე კომ პა ნია „გურჯაანის“ აღ-

მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს. 

ლე ვან ალექ სიშ ვი ლი – თე მა პრობ ლე მუ რია არა მარ ტო რე გი ო ნე ბის თ ვის, 

არა მედ მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის და მას ძა ლი ან ბევ რი კონ ტექ ს ტი აქვს. შე-

ვეც დე ბი ძი რი თა დად ერთ სა კითხ ზე ვი სა უბ რო: ეს არის რე გი ო ნუ ლი მე დი ა, რო-

გორც ბიზ ნე სი და რო გორც ობი ექ ტუ რი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ-

ცე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა. ნორ მა ლურ პი რო ბებ ში ეს ორი სფე რო ერ თ მა ნეთს ხელს 

უნ და უწყობ დეს, მაგ რამ ჩვენს პი რო ბებ ში ისი ნი ხში რად ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი 

ხდე ბა და ერ თ მა ნეთს ხელს უშ ლიან გან ვი თა რე ბა ში. რა შე იძ ლე ბა იყოს გა მო სა-

ვა ლი?

ყვე ლა აღი ა რებს, რომ და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხი თბი ლის თან შე და რე ბით, 

რე გი ო ნულ მე დი ა ში მა ღა ლი ა. მაგ რამ, პრობ ლე მე ბი რჩე ბა და ისი ნი მოკ ლედ ასე 

შე იძ ლე ბა ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ: არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზ მი, სუს ტი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო-

რი, ჩა კე ტი ლი ხე ლი სუფ ლე ბა და რე სურ სე ბის სიმ წი რე, ანუ მწი რი შე მო სა ვა ლი, 

რი თაც შე უძ ლია მას თა ვი ირ ჩი ნოს. უნ და აღი ნიშ ნოს თვით ცენ ზუ რის სა კითხიც. 

თუმ ცა ცენ ზუ რა და თვით ცენ ზუ რა გა და ჯაჭ ვუ ლი ცნე ბე ბი ა. ეს უკა ნას კ ნე ლი, შე-

საძ ლო ა, ცენ ზუ რი და ნაც გა მომ დი ნა რე ობ დეს.

რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბა იკე ტე ბა, მი უ კერ ძო ე ბე ლი, და ბა ლან სე ბუ ლი და ობი-

ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა ავ ტო მა ტუ რად შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა. შე გიძ-

ლია ჩა წე რო ოპო ზი ცი უ რი მხა რე, მაგ რამ იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბა 

უარს ამ ბობს კო მენ ტარ ზე, თა ვის თა ვად არ ღ ვევ და მო უ კი დე ბე ლი მე დი ის პრინ-

ციპს. 

ჩვენს პი რო ბებ ში ძლი ე რი პრო დუქ ცია და თა ვი სუ ფა ლი და ყუ რე ბა დი კონ ტენ-

ტი არ ნიშ ნავს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას, რაც უკ ვე აგ დებს მე დი ას ლო გი კუ რი ჩარ-

ჩო დან. 

ის მხარ და ჭე რა, რო მელ საც დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი რე გი ო ნულ მე დი ას 

უცხა დე ბენ, პირ და პირ არ უკავ შირ დე ბა ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას. ის უმე ტეს წი-
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ლად იქით არის მი მარ თუ ლი, რომ რე გი ო ნულ მა მე დი ამ გა ავ რ ცე ლოს ობი ექ ტუ-

რი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი ინ ფორ მა ცია და შექ მ ნას ძლი ე რი კონ ტენ ტი. თუმ ცა, ეს 

კონ ტენ ტი ხში რად ვერ იყი დე ბა. ამას თა ვი სი მი ზე ზე ბი აქვს. რე გი ო ნებ ში არ არ-

სე ბობს სა თა ნა დო კვლე ვე ბი. კო მუ ნი კა ცი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ მა კო მი სი ამ მა-

უწყებ ლო ბის არე ა ლის კვლე ვა ჩა ა ტა რა. კა ხეთ ში ეს კვლე ვა მხო ლოდ სა გა რე ჯო-

სა და ყვა რელ ში ჩა ტარ და, სა დაც რე გი ო ნუ ლი მე დია არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. ის არ 

ჩა ტა რე ბუ ლა არც გურ ჯა ან ში, არც თე ლავ ში, სა დაც ტე ლე ვი ზი ე ბი ა. დას მუ ლი იყო 

კითხ ვა, სა ჭი როდ მი გაჩ ნი ათ თუ არა რე გი ო ნუ ლი ტე ლე ვი ზი ის არ სე ბო ბა. გარ-

კ ვე ულ მა ნა წილ მა უპა სუ ხა, რომ არ არის სა ჭი რო. ბუ ნებ რი ვი ა, სა გა რე ჯო ე ლი, 

რო მელ საც არ აქვს თა ვი სი ტე ლე ვი ზი ა, ასეთ პა სუხს გას ცემ და კი დეც. მე ვე ლო-

დე ბო დი, რომ ისი ნი და დებ დ ნენ რე ი ტინ გის შე დე გებს და ვე ლო დი, რომ ჩე მი ტე-

ლე ვი ზი ის პრო დუქ ცია სე რი ო ზულ კონ კუ რენ ცი ას გა უ წევ და ცენ ტ რა ლურ არ ხებს. 

თუმ ცა, ამ კვლე ვის მიღ მა აღ მოვ ჩ ნ დით. 

რო გორ შე იძ ლე ბა გან ვი თარ დეს რე გი ო ნუ ლი მე დი ა, რო გორც ბიზ ნე სი? მა-

გა ლი თის თ ვის, შე გიძ ლია მთე ლი დღე გა უშ ვა სმს-ე ბი, ან ხე ლი სუფ ლე ბის გან 

აიღო რა ღაც თან ხა და მუდ მი ვად ისა უბ რო მათ საქ მი ა ნო ბა ზე. თუმ ცა, ეს უკ ვე 

გა მო რიცხავს და მო უ კი დებ ლო ბას და ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბას. 

რე გი ო ნუ ლი მე დია დგას ამ დი ლე მის წი ნა შე. რო გორ უნ და მო იქ ცეს ის, იფიქ-

როს მხო ლოდ ბიზ ნეს ზე, თუ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა ზე? თუ ის შექ მ ნის ძლი ერ 

პრო დუქ ცი ას, გა ავ რ ცე ლებს ინ ფორ მა ცი ას, მაგ რამ ვერ გან ვი თარ დე ბა რო გორც 

ბიზ ნე სი, მას ად რე თუ გვი ან და ხურ ვა ემუქ რე ბა, არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, გა ზე თი 

იქ ნე ბა თუ ტე ლე ვი ზი ა. ხო ლო, თუ გა ნა ვი თა რებს მხო ლოდ ბიზ ნესს და მა ყუ რე-

ბელს არ მი აწ ვ დის მის თ ვის სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ას, არც ამას ექ ნე ბა გრძელ-

ვა დი ა ნი პერ ს პექ ტი ვა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო რამ მოხ და. იმის ნაც ვ ლად, რომ მე დი ას 

სა ზო გა დო ე ბის პრო ვო ცი რე ბა მო ეხ დი ნა ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ზე, მან 

პი რი ქით და უ კარ გა სა ზო გა დო ე ბას მოთხოვ ნი ლე ბა ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე, და უ კარ გა 

მოთხოვ ნი ლე ბა სა ინ ფორ მა ცი ო -ა ნა ლი ტი კურ პროგ რა მებ ზე, რაც ძა ლი ან ცუ დია 

ქვეყ ნის თ ვის. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ასეთ პი რო ბებ ში უბ რა ლოდ ვერ გან ვი-

თარ დე ბა. 
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რო ცა სა გა მო ძი ე ბო სი უ ჟე ტე ბი გა ვა კე თეთ გურ ჯა ა ნის, ყვარ ლის, თე ლა ვის, 

ლა გო დე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ზე და გა მო ვა აშ კა რა ვეთ კონ კ რე ტუ ლი პრობ-

ლე მე ბი, გარ შე მო არ იყო ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ამ ფილ მებ ზე ხმას ამო ი ღებ და. 

დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბის თ ვის და დარ ღ ვე ვე ბის თ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თ ვის 

პა სუ ხი არა ვის მო უთხო ვი ა, არც სა მო ქა ლა ქო სექ ტორს და არც ოპო ზი ცი ას. 

და მო უ კი დე ბე ლი მე დია ძლი ე რი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გა რე შე ვერ ვი თარ-

დე ბა. 

გა ზე თებ ში თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხი მა ღა ლი ა, მაგ რამ არა აქვთ დის ტ რი ბუ ცი ა. 

შე სა ბა მი სად, რო დე საც გა ზე თის ტი რა ჟი და ბა ლი ა, ვერც ის პრო დუქ ცია ვრცელ-

დე ბა, რო მელ საც ისი ნი ამ ზა დე ბენ. ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ის ბიზ ნე სად ქცე ვის-

თ ვის მხო ლოდ მე დი ის ძა ლის ხ მე ვა არ არის საკ მა რი სი. ამას სჭირ დე ბა თა ვად 

სა ზო გა დო ე ბის და ბიზ ნე სის ძა ლის ხ მე ვა. თუმ ცა, ბიზ ნეს საც აქვს თა ვი სი პრობ-

ლე მე ბი და ესეც ყვე ლამ ვი ცით. ვართ ერთ დიდ მო ჯა დო ე ბულ წრე ში, რო დე საც 

მხო ლოდ მე დი ა, თა ვი სი აქ ტი უ რო ბით რე გი ო ნებ ში ვერ იქ ნე ბა წარ მა ტე ბუ ლი, 

თუ, მის პა რა ლე ლუ რად სხვა სფე რო ე ბიც არ იქ ნე ბა წარ მა ტე ბუ ლი. 

არ მინ და მხო ლოდ პრობ ლე მებ ზე ვი სა უბ რო, მაგ რამ, იმ პი რო ბებ ში, რო მე-

ლიც დღეს ქვე ყა ნა ში ა, რე გი ო ნულ მა მე დი ამ გა ცი ლე ბით მე ტის გა კე თე ბა შეძ ლო, 

ვიდ რე ცენ ტ რა ლურ მა მე დი ამ. რე გი ო ნებ ში მე დი ამ უზ რუნ ველ ყო სა ზო გა დო ე ბის 

სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ით უზ რუნ ველ ყო ფა. 

არ შე მიძ ლი ა, არ ვისაუბრო პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის ხა რის ხ ზეც. ნე ბა ობი ექ ტუ რი 

ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბი სა მა ღა ლი ა, მაგ რამ, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის დო ნე, უნ და 

ვა ღი ა როთ, არ ც თუ ისე მა ღა ლი ა. ამ პრობ ლე მას ვერ მოხ ს ნის ჟურ ნა ლის ტე ბის თ-

ვის გა მარ თუ ლი ტრე ნინ გე ბი და სე მი ნა რე ბი. მათ მოკ ლე ვა დი ა ნი ეფექ ტი აქვთ. 

თუ, მე დი ასა შუ ა ლე ბამ არ გა მო ყო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი თან ხა ჟურ ნა ლის ტის და-

სა ქი რა ვებ ლად, ის პრო ფე სი ო ნალს ვერ და ი ქი რა ვებს. დღე ვან დე ლი მდგო მა რე-

ო ბით, და საქ მე ბის ყვე ლა ზე დი დი წყა რო არის ხე ლი სუფ ლე ბა. რე გი ო ნულ მე დი-

ას, რა თქმა უნ და, ჰყავს პრო ფე სი ო ნა ლი კად რე ბიც, მაგ რამ ისი ნი ერ თე უ ლე ბი 

არი ან. მე დი ასა შუ ა ლე ბას გა ფარ თო ე ბა რომ უნ დო დეს, რე გი ონ ში პრო ფე სი ო ნა-

ლი ჟურ ნა ლის ტის მო ძებ ნა მი სი მე ო რე მე დი ასა შუ ალე ბი დან გად მოყ ვა ნის ხარ ჯ ზე 

თუ შე იძ ლე ბა მოხ დეს. არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზ მი იწ ვევს თვით ცენ ზუ რას. 
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კი დევ ერ თი სა კითხი – მე დი ა, რო გორც მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტი, ამ 

ბო ლო დროს ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი თე მა ა. ევ რა ზი ის თა ნამ შ რომ ლო ბის ფონ დის 

მხარ და ჭე რით გა მოცხა დე ბულ კონ კურ ს ზე ძა ლი ან ბევ რ მა მე დი ასა შუ ა ლე ბამ, 

მათ შო რის ჩემ მა მე დი ასა შუ ა ლე ბა მაც, გა დად გა პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი ამ კუთხით. 

მე დი ა, რო გორც მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ინ სტი ტუ ტი, წარ მო უდ გე ნე ლია იყოს სა მო-

ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გა რე შე. 

ირაკ ლი აბ სან ძე – შე ვეც დე ბი გი ამ ბოთ ჩე მი დაკ ვირ ვე ბე ბის შე სა ხებ. სა მი 

წლის გან მავ ლო ბა ში ვთა ნამ შ რომ ლობ დი ერ თ -ერთ რე გი ო ნულ მე დი ა სა შუ ა ლე-

ბას თან და დღემ დე ერ თობ ლი ვად ვა ხორ ცი ე ლებთ სხვა დას ხ ვა პრო ექტს. ერ თი 

მხრივ, გვსურს გა დავ ჭ რათ დი ლე მა, რო მე ლიც მე დი ის ბიზ ნე სად ქცე ვა ში მდგო-

მა რე ობს, მე ო რე მხრივ, დიდ წი ლად გვიხ დე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლე ბის 

ფუნ ქ ცი ის აღე ბა სა კუ თარ თავ ზე, რაც თა ვის თა ვად, არ არის ბიზ ნე სი. 

რო გორ უნ და შე იქ მ ნას პრო დუქ ცი ა, რო მე ლიც გა ი ყი დე ბა? ჩემს გა და ცე მა შიც, 

რო მელ საც ჯერ სო რო სის ფონ დი აფი ნან სებ და, მე რე ევ რო კავ ში რი, ვსა უბ რობ-

დით თე მებ ზე, რომ ლე ბიც უნ და იხი ლე ბო დეს სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელ ში და 

სა ზო გა დო ე ბა უნ და მსჯე ლობ დეს მათ ზე. სა უ ბა რი იყო იმა ზე, თუ რა ფა სე უ ლო-

ბე ბის მა ტა რე ბე ლია ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა, რა ფა სე უ ლო ბე ბის მა ტა რე ბე ლი უნ და 

გახ დეს, რა არის ლი ბე რა ლიზ მი, და ა.შ. მაგ რამ რამ დე ნად გა ი ყი დე ბა ეს პრო-

დუქ ცი ა, რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა. ჩვენ ვსა უბ რობთ თე მებ ზე, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა იმ 

კონ კ რე ტულ სი ტუ ა ცი ა ში მო სახ ლე ო ბას არ აინ ტე რე სებ დეს, კვლე ვებ შიც გა მოჩ ნ-

და, მას რი სი ნახ ვის სურ ვი ლი აქვს. იქ მ ნე ბა ჩა კე ტი ლი წრე და გვი წევს მას ში ტრი-

ა ლი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, თუ რა მი მარ თუ ლე ბით წა ვი დეთ. 

პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი პრობ ლე მა ა, რად გან ფი ნან სე ბი არ გვყოფ ნის. ინ ს ტი ტუ-

ცი უ რად დამ კ ვიდ რე ბა რე გი ო ნულ მე დი ასა შუ ა ლე ბებს გვი ჭირს. დო ნო რე ბი გა უ-

თა ვებ ლად გვატ რე ნინ გე ბენ და ამით, ძა ლი ან კარგ საქ მე საც აკე თე ბენ. მაგ რამ, 

ადა მი ა ნებს, რომ ლებ მაც ცოდ ნის კრი ტი კუ ლი მა სა და აგ რო ვეს, ად გი ლობ რი ვი 

ხე ლი სუფ ლე ბა, რად გან მათ სა ხი ფა თოდ მი იჩ ნევს, გა და ი ბი რებს და შემ დეგ თა-

ვი დან იწყე ბა პრო ცე სი. კონ ფორ მიზ მი ა, რო მელ საც ხან და ხან ვერ ვამ ტყუ ნებ, 

რად გან 50 ლა რით თა ვის რჩე ნა ძა ლი ან რთუ ლი ა. 
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რთუ ლია ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბის დაც ვა, მაგ რამ, მათ რე გი ო ნუ ლი ჟურ ნა-

ლის ტე ბი ბევ რად უკე თე სად იცა ვენ, ვიდ რე ცენ ტ რა ლუ რი არ ხე ბი. ამის მი ზე ზი ის 

არის, რომ შე იძ ლე ბა ცდუ ნე ბა ნაკ ლე ბი გვაქვს. ჩემს მა უწყე ბელ ში ვე რა ნა ი რად 

ვერ გა და მიხ დი ან იმ დენ ხელ ფასს, რა საც „რუსთავი 2“-ში უხ დი ან არა ე თი კუ რად 

მუ შა ო ბის თ ვის. არ მე თან ხ მე ბით? არის რა ღაც მო რა ლუ რი კა ტე გო რი ე ბი, რა ღაც 

ან შე გიძ ლი ა, ან არა. რა ღაც არ შე მიძ ლი ა, ამი ტო მაც ვარ იქ, სა დაც ვარ. მე ო რე 

მხრივ, თუ არ და ვი ცა ვით ის პრინ ცი პე ბი, რა ზეც შევ თან ხ მ დით, და რაც ჩვე ნი მო-

გო ნი ლი არ არის, ხე ლი სუფ ლე ბა ერ თხე ლაც მო ვა და გვეტყ ვის, რომ ვარ ღ ვევთ 

ეთი კის კა ნო ნებს, ვი ყე ნებთ სი ძულ ვი ლის ენას და ა.შ., და ამი ტომ, ის შე ეც დე-

ბა მის ხელთ არ სე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით, სა კა ნონ მ დებ ლო გზით და ა რე გუ ლი როს 

ეს სა კითხე ბი. ასე თი მა გა ლი თი ბევ რი ა. ბრი ტა ნეთ შიც მოხ და ეს 50-იან წლებ ში, 

რო დე საც მე დი ასაბ ჭო ძა ლი ან და სუს ტ და, ხე ლი სუფ ლე ბამ სცა და კა ნო ნით და ე-

რე გუ ლი რე ბი ნა ეს სა კითხი, ჟურ ნა ლის ტე ბი მიხ ვ დ ნენ, რომ ეს ცენ ზუ რის საფ რ-

თხეს შე ი ცავ და. თუ აქამ დე მი ვიყ ვა ნეთ საქ მე, მარ თ ლაც ჩი ნოვ ნი კე ბის გა და საწყ-

ვე ტი გახ დე ბა, რა არის ჩვენ მი ერ მომ ზა დე ბულ პრო დუქ ცი ა ში ეთი კუ რი და რა 

– არა. ამი ტომ თვით რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მი აუცი ლებ ლად მი მაჩ ნი ა. 

ჩვენ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან გვიხ დე ბა ურ თი ერ თო ბა, რო მე ლიც 

ხში რად არ არის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი. შე სა ბა მი სად, ინ ფორ მა ცი ა, რო-

მელ საც მათ გან ვი ღებთ, არ არის ღი რე ბუ ლი. ფო თის მა გა ლით ზე გეტყ ვით. ინ-

ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა მოგ ვა წო დონ, მაგ რამ იქ არ წყდე ბა ისე თი სა კითხე ბი, რაც 

წე სით ად გი ლობ რივ მე დი ას უნ და აინ ტე რე სებ დეს. ამ პი რო ბებ შიც კი, ჩნდე ბა 

ფა ვო რი ტიზ მის საფ რ თხე, ვინ მეს თან მო ინ დო მოს თა ნამ შ რომ ლო ბა, ან პი რი ქით. 

ვერც ის ჟურ ნა ლის ტი წა ვა სხვა ქა ლაქ ში საცხოვ რებ ლად და ვერც ის ხე ლი სუ ფა-

ლი. ამი ტომ არის მუდ მი ვი და პი რის პი რე ბა, და ის შემ დეგ, პი როვ ნულ და პი რის-

პი რე ბა ში გა და დის, სა ბო ლო ოდ კი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის დო ნეს დაბ ლა წევს. 

ზო გა დად, რე გი ო ნულ მე დი ა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის მი მართ თბი ლის-

ში მყო ფი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ქედ მაღ ლუ რი ა. ამა ზე 

მეტყ ვე ლებს დღე ვან დე ლი დარ ბა ზიც. ბო ლო დროს ვამ ჩ ნევ, რომ რად გან დო-

ნო რე ბი ითხო ვენ, რე გი ო ნებ ში გან ხორ ცი ელ დეს პრო ექ ტე ბი, მო დი ან ხოლ მე 

კონ კ რე ტუ ლი წი ნა და დე ბით, სა დაც შენ პარ ტ ნი ო რი უნ და იყო, ოღონდ ვე რა ფერს 
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წყვეტ. გაძ ლე ვენ პრო ექ ტებს, მაგ რამ წი ნას წარ არ გი თან ხ მე ბენ თა მა შის წე სებს. 

ჩვენ ვცდი ლობთ ასე თი მიდ გო მის გან თა ვი და ვიც ვათ და თა ვად ვამ ზა დებთ პრო-

ექ ტებს. უახ ლო ე სი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, რე გი ო ნუ ლი მე დი ის და ფი ნან სე ბის 

მთა ვა რი წყა რო, ალ ბათ, მა ინც, ფონ დე ბის დახ მა რე ბა იქ ნე ბა. არის შემ თხ ვე ვე-

ბიც, რო დე საც ადა მი ა ნე ბი ფულს იხ დი ან და ბეჭ დილ პრო დუქ ცი ა ში, გუ რი ა სა და 

აჭა რა ში არის ამის კულ ტუ რა. სამ წუ ხა როდ, იქ, სა დაც მე ვცხოვ რობ, დი დი ხა ნი ა, 

ად გი ლობ რივ გა ზე თებს არ იწე რენ. 

რე გი ო ნულ მა უწყე ბელ თან და კავ ში რე ბით ხში რად იმარ თე ბა დის კუ სია იმ სა-

კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ტი ვის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც და მო უ კი დე ბელ მა მე დიაექ-

ს პერ ტებ მა პარ ლა მენ ტ ში წა რად გი ნეს. ქა ლა ქებ ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ად გი ლობ რი ვი მა უწყებ ლის მოხ ვედ რა სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ა ში. რად გან, გა დახ-

დი სუ ნა რი ა ნი მა ყუ რე ბ ლის უმე ტე სო ბა უყუ რებს სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ას, ისი ნი კი 

ელო დე ბი ან პო ლი ტი კურ ნე ბას. ბა თუმ ში „25-ე არ ხი“ გა მორ თო სა კა ბე ლო ტე-

ლე ვი ზი ამ. მა შინ, სწო რედ მო სახ ლე ო ბამ და იწყო ამის გაპ რო ტეს ტე ბა და თქვა, 

რომ თუ არხს არ და აბ რუ ნებ დ ნენ, ისი ნი გა ა უქ მებ დ ნენ სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ას-

თან და დე ბულ კონ ტ რაქტს. და ამით, სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 

აიძუ ლეს, ხე ლახ ლა ჩა ერ თო ეს არ ხი. ცი ვი ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში ამის და რე გუ ლი-

რე ბის მე ქა ნიზ მი არ სე ბობს. ად გი ლობ რი ვი სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზია ვალ დე ბუ ლი 

უნ და იყოს, თა ვის პა კეტ ში მო ა თავ სოს ად გი ლობ რი ვი მა უწყებ ლო ბა. თუ ის რამ-

დე ნი მე ა, მათ გან ამო არ ჩი ოს ორი, თუ რამ დე ნი მე არ არის, არ სე ბუ ლი გა ნა თავ-

სოს. ყოველიე ეს და კავ ში რე ბუ ლია იმ თე მას თან, რო მელ ზეც ლე ვა ნი სა უბ რობ და 

და უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა ფი ნა ნსურ სა კითხებს. არ ვი ცი, ალ ბათ, არ არის და-

სა მა ლი, რომ მა გა ლი თად, ფო თის ტე ლე ვი ზი ა ში, სა მი თა ნამ შ რომ ლის ხელ ფა სი 

გარ დაც ვ ლი ლე ბის შე სა ხებ შე მო სუ ლი გან ცხა დე ბე ბის მეშ ვე ო ბით იფარება. ეს 

გახლავთ, რე ა ლუ რი და ფი ნან სე ბის ერ თა დერ თი წყა რო. ეს წყა რო იზ რ დე ბა იმის 

პრო პორ ცი უ ლად, თუ რამ დე ნი მა ყუ რე ბე ლი ჰყავს არხს. 

ია ან თა ძე – თა ვი დან, რო დე საც რე გი ო ნებ ში გა ზე თე ბი და ტე ლე ვი ზი ე ბი და-

არ ს და, ამ საქ მე ში უდი დე სი წვლი ლი შე ი ტა ნეს დო ნო რებ მა. დო ნო რე ბის კე თი ლი 

ნე ბა იყო, რომ რე გი ო ნებ ში სა ზო გა დო ე ბა უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო. 
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მო გეხ სე ნებათ, იქ, სა დაც არის დო ნო რებ თან ან გა რიშ გე ბის სის ტე მა, ფი ნან სე ბიც 

და სტან დარ ტის მი მართ მოთხოვ ნე ბიც გამ ჭ ვირ ვა ლე ა, ამი ტომ, რე გი ო ნულ მე-

დი ა ში სტან დარ ტის მი მართ თა ვი დან ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა იყო. 

შემ დეგ ისე მოხ და, რომ რად გან ტე ლე ვი ზი ე ბის შე ნახ ვა ძა ლი ან ძვი რი ღირ და, 

ისი ნი დო ნორი ორ გა ნი ზა ცი ების ყურადღების მიღმა დარჩნენ. გა ზე თე ბი რე გი ო-

ნებ ში მა ინც შე ნარ ჩუნ და, ნა წი ლობ რივ ად გი ლობ რი ვი მე ნეჯ მენ ტის გაძ ლი ე რე ბის 

სა ფუძ ველ ზე, რა შიც ასე ვე დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. ამი ტომ, 

რე გი ო ნულ გა ზე თებ ში იყო ერ თი ნა კა დი, რო მე ლიც ყო ველ თ ვის ძა ლი ან სუფ თა 

იყო და სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა საც იმ სა ხუ რებ და. 

ტე ლე ვი ზი ებს სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ჰქონ დათ, იმი ტომ რომ ბევ რი მათ გა ნი 

მი ე ბა ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტს, და ახ ლა იწყე ბა ის პრო ცე სი, რო დე საც ყვე ლა ერ-

თად ვცდი ლობთ მოვ წყ ვი ტოთ ისი ნი ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტს. რო დე საც დო ნო რი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი გვე კითხე ბი ან, რა უნ და იყოს პრი ო რი ტე ტი, 

რე გი ო ნულ მე დი ას პირ ველ პრი ო რი ტე ტად ვა სა ხე ლებთ, იმი ტომ რომ იქ გა ცი-

ლე ბით ნაკ ლე ბი თან ხით შე საძ ლე ბე ლია მი ვი ღოთ გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ეფექ ტი. 

ამი ტომ, მათ კარ გად იცი ან, რომ უნ და და ეხ მა რონ რე გი ო ნულ მე დი ას და ეს პრო-

ცე სი არ შეწყ ვე ტი ლა. 

შემ დეგ გაჩ ნ და გა ზე თე ბი, რო მელ თა ფი ნან სე ბი არ ც თუ ისე გამ ჭ ვირ ვა ლე იყო, 

რო გორც ად რე არ სე ბულ გა ზე თებ ში. რა ღაც დრო ის მან ძილ ზე სე რი ო ზუ ლი კონ-

ფ ლიქ ტი იყო იმ გა ზე თებს, რომ ლე ბიც სტან დარ ტე ბის დაც ვით მუ შა ობ დ ნენ და 

მათ შო რის, რომ ლე ბიც არა ვინ იცის, ვის მი ერ ფი ნან ს დე ბო და და ვის მი მართ იყო 

პა სუ ხის მ გე ბე ლი. ამ ორი ტი პის გა ზე თებ ში, შე სა ბა მი სად, აბ სო ლუ ტუ რად გან ს-

ხ ვა ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა იყო სტან დარ ტის მი მართ. მყვი რა ლა სა თა უ რე ბი 

ზოგ ჯერ უფ რო მე ტად იზი დავ და მკითხ ველს, სტან დარ ტის დამ ც ვე ლი და ინ ფორ-

მა ცი ის გა და მა მოწ მე ბე ლი გა ზე თე ბი საკ მა ოდ მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დ-

ნენ. სწო რედ მა შინ, რე გი ო ნულ მე დი ა ში პირ ვე ლად და ი ბა და იდე ა, რომ კარ გი 

იქ ნე ბო და ყო ფი ლი ყო პი რო ბი თად „მსაჯობა“, რო დე საც გარ კ ვე უ ლი იქ ნე ბო და, 

ვინ იყო სან დო და ვინ არა. ეს უნ და ეთ ქ ვათ ადა მი ა ნებს, რომ ლებ მაც ზუს ტად იცი-

ან, რა შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მე დი ასა შუ ა ლე ბა სან დოდ ან პი რი ქით, 

და ამას სხვე ბის თ ვის და მა ჯე რებ ლად და ა სა ბუ თებ დ ნენ. მა შინ გაჩ ნ და იდე ა, რომ 
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სა ჭი როა თვით რე გუ ლა ცი ის მე ქა ნიზ მის შექ მ ნა, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბის მხრი-

დან რე ა ლუ რად და იმ სა ხუ რებ და ნდო ბას და გა მო არ ჩევ და ერ თ მა ნე თის გან ცუდს 

და კარგს. ეს ძა ლი ან სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი იდეა იყო და იგი და ე დო სა ფუძ ვ ლად 

ქარ ტი ის პრო ცესს. შემ დეგ ისე მოხ და, რომ ამ პრო ცეს ში უფ რო მე ტად ჩა ერ თო 

რე გი ო ნუ ლი მე დი ა, ვიდ რე თბი ლი სის მე დი ა. იყო ხალ ხი, რო მე ლიც ამ ბობ და, 

რომ ისე დაც ეთი კუ რია და არ თვლი და სა ჭი როდ რა ი მე ზე ხე ლის მო წე რას. მაგ-

რამ, არის ძა ლი ან დი დი ჯგუ ფი ჩვე ნი კო ლე გე ბი სა, რო მე ლიც ვე რა ნა ირ ქარ ტი-

ას ვერ მო ა წერს ხელს, იმი ტომ რომ მათ ზუს ტად იცი ან, რომ არ აკე თე ბენ იმას, 

რა საც უნ და აკე თებ დეს ჟურ ნა ლის ტი. ამი ტომ არის, რომ სტან დარ ტის დამ კ ვიდ-

რე ბის, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის ამაღ ლე ბის პრო ცე სი დღეს მთლი ა ნად რე გი ო ნულ 

მე დი ა ზე დგას. ამ პრო ცეს ში, ჩვენც, თბი ლი სე ლი ჟურ ნა ლის ტე ბი ვე ხი დე ბით ისე, 

რო გორც შეგ ვიძ ლი ა. 

ორ გა ნი ზა ცი ამ, რო მელ საც წარ მო ვად გენ, სა მო ქა ლა ქო გან ვი თა რე ბის ინ-

ს ტი ტუტ მა, გა სუ ლი წლის შე მოდ გო მა ზე სა ქარ თ ვე ლოს 6 ქა ლაქ ში შეძ ლო ერთ 

მა გი დას თან სა სა უბ როდ და ეს ვა რო გორც ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, ისე 

ოპო ზი ცი ის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი და 

აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბი. ეს, პრაქ ტი კუ ლად, უპ რე ცე დენ ტო შემ თხ ვე ვა იყო, იმი-

ტომ რომ მო გეხ სე ნებათ, ხე ლი სუფ ლე ბას არ უყ ვარს სა სა უბ როდ დაჯ დო მა იქ, სა-

დაც არის მე დია და ოპო ზი ცი ა. რამ დე ნი მე ქა ლაქ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე-

ბა პირ ვე ლი პი რე ბი თაც იყო წარ მოდ გე ნი ლი. ჩვენ ვსა უბ რობ დით იმის შე სა ხებ, 

თუ რა პრობ ლე მე ბი აქვს მე დი ას ხე ლი სუფ ლე ბას თან და და ნარ ჩენ სა ზო გა დო ე-

ბას თან ურ თი ერ თო ბი სას. შეხ ვედ რე ბი ჩა ტარ და სპე ცი ა ლუ რი მე თო დო ლო გი ით, 

რო მე ლიც მო ი ცავ და სამ სა ათ ნა ხევ რი ან დის კუ სი ას, რომ ლის შემ დე გაც შეხ ვედ-

რის მო ნა წი ლე ებ მა შე ავ სეს რო გორც ღი ა, ისე და ხუ რუ ლი ტი პის კითხ ვა რე ბი. 

ამას აკე თებ დ ნენ გუ ბერ ნა ტო რი, მი სი მო ად გი ლე ე ბი, გამ გებ ლე ბი, საკ რე ბუ ლოს 

თავ მ ჯ დო მა რე ე ბი და ა.შ. ამი ტომ, ჩე მი აზ რით, ეს მა სა ლა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია იმის თ ვის, რომ გა ვი აზ როთ, რა მდგო მა რე ო ბა შია რე გი ო ნე ბი ზო გა დად და რა 

არის, მა თი აზ რით, ის ხე ლის შემ შ ლე ლი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის 

მათ ერ თ მა ნეთ თან ურ თი ერ თო ბა ში, მე დი ას კი იმა ში, რომ იყოს უფ რო ხა რის ხი-

ა ნი. 
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პირ ველ პრობ ლე მად, რო მელ მაც ხმე ბის რა ო დე ნო ბით დი დად გა და ას წ რო 

ყვე ლა და ნარ ჩენს, და სა ხელ და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი. ეს არ ეხე ბო და მხო ლოდ 

ჟურ ნა ლის ტე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზმს. სა უ ბა რი იყო იმა ზე, რომ პრო ფე სი ო ნა-

ლიზ მი არის პრობ ლე მა ყვე ლა სეგ მენ ტ ში, რო მე ლიც იყო წარ მოდ გე ნი ლი ჩვენს 

შეხ ვედ რებ ზე. პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის დე ფი ცი ტი, რო გორც ჩანს, უკ ვე მთე ლი სა-

ქარ თ ვე ლოს თ ვის ღია პრობ ლე მაა და თუ რა მე ზე უნ და ვიმ ს ჯე ლოთ, ეს სა კითხი 

არის ყვე ლა ზე მთა ვა რი. მე ო რე პრობ ლე მა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მე ტი ადა მი ა ნის 

მი ერ და სა ხელ და, არის სა ზო გა დო ე ბის სი სუს ტე, მე სა მე – პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, მე-

ოთხე – ში ში. იყო კი დევ ორი პრობ ლე მა, რო მე ლიც მხო ლოდ ორ ქა ლაქ ში და-

დას ტურ და, ესე ნია კო მუ ნი კა ცი ის და ფა ვო რი ტიზ მის პრობ ლე მა, მაგ რამ მა ინც იმ 

ოთხ პრობ ლე მა ზე მო ვახ დი ნეთ კონ ცენ ტ რი რე ბა, რო მე ლიც სა ერ თო აღ მოჩ ნ და 

რამ დე ნი მე ქა ლა ქის თ ვის. 

რო დე საც ვე კითხე ბო დით, რო გორ წარ მო ედ გი ნათ ამ პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა, 

მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი დან ასე ვე გა მო იკ ვე თა ოთხი ძი რი თა დი პა სუ ხი. პრობ ლე მე ბის 

გა დაჭ რის მთა ვარ გზად და სა ხელ და და მო უ კი დე ბე ლი მე დი ის გაძ ლი ე რე ბა. გა მო-

დის, რომ ხე ლი სუფ ლე ბაც, ოპო ზი ცი აც, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რიც, აქ ტი უ რი მო-

ქა ლა ქე ე ბიც და მე დი აც მი იჩ ნევს, რომ თუ გვინ და ძლი ე რი სა ზო გა დო ე ბა გვყავ დეს, 

აუცი ლე ბე ლია და მო უ კი დე ბე ლი მე დი ის გაძ ლი ე რე ბა. სამ ნა წი ლად და ი ყო პა სუ ხე ბი 

იმის შე სა ხებ, რა უნ დათ მე დი ის გან: მე დი ის გა თა ვი სუფ ლე ბა კონ ტ რო ლის გან, ექ-

ს პერ ტუ ლი და ანა ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლის ტი კის გაძ ლი ე რე ბა და სა ზო გა დო ე ბის ზუს-

ტი ინ ფორ მი რე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბის სურ ვი ლი, აკონ ტ რო ლოს მე დი ა, ამ რჩე ვებ შიც 

გა მოჩ ნ და. მე ო რე და მე სა მე ფაქ ტო რი ჩემ თ ვის, ასე ვე, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

ლე ვა ნიც ამ ბობ და, რომ არის უამ რა ვი ტრე ნინ გი. სწო რედ იმით, რომ გა მოყ ვეს ექ-

ს პერ ტუ ლი და ანა ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლის ტი კა, ჩვენ გვითხ რეს, რომ მათ სჭირ დე ბათ 

არა უბ რა ლოდ ჟურ ნა ლის ტი, არა მედ ჟურ ნა ლის ტი, რო მელ საც ექ ნე ბა ექ ს პერ ტუ-

ლი ცოდ ნა. ესეც პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის პრობ ლე მას უკავ შირ დე ბა. ერ თი ა, რო დე საც 

ჟურ ნა ლის ტი იძუ ლე ბუ ლია თქვას ტყუ ი ლი ან ნა ხევ რად სი მარ თ ლე, მაგ რამ მე ო-

რე ა, რო დე საც მან არ იცის, რო გორ უნ და თქვას სი მარ თ ლე. 

რაც შე ე ხე ბა სა ზო გა დო ე ბის გა აქ ტი უ რე ბას, ეს საკითხიც სამ ნა წი ლად და ი ყო: 

სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ზრდა და ად-
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გი ლობ რი ვი ლი დე რე ბის გა მოკ ვე თა. ფოთ ში, მა გა ლი თად, პირ და პირ გვითხ რეს, 

ან მივ ხ მა რე ბო დით და გვეს წავ ლე ბი ნა მათ თ ვის თვი თორ გა ნი ზე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, 

ან ლი დე რე ბის გა მოკ ვე თა ში დავ ხ მა რე ბო დით. 

მე სა მე ფაქ ტო რი, რო მე ლიც ყველ გან ჩან და, გა ნათ ლე ბა ა. ყვე ლა გრძნობს, 

რომ არის გა ნათ ლე ბის დე ფი ცი ტი. სა უ ბა რი იყო სა უ ნი ვერ სი ტე ტო და პრო ფე სი-

ულ გა ნათ ლე ბა ზე. 

მე ოთხე სა კითხი იყო დი ა ლო გი მე დი ას, ხე ლი სუფ ლე ბას და სა ზო გა დო ე ბას შო-

რის. არ ვი ცი, შევ ძ ლებთ თუ არა, რომ კი დევ ერ თხელ მო ვიწ ვი ოთ ეს ადა მი ა ნე ბი. 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა შე და რე ბის თ ვის ერ თი წლის შემ დეგ ამ ადა მი ა ნე ბის 

კი დევ ერ თხელ შეკ რე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში სა შუ ა ლე ბა მოგ ვე ცე მო და დი ნა მი კა ში 

შეგ ვე ხე და პრობ ლე მე ბის თ ვის. 

ორი რის კი მუდ მი ვად ჩნდე ბო და: ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ზე წო ლა, რის გა-

მოც შე საძ ლოა არ გან ხორ ცი ელ დეს ყო ვე ლი ვე ის, რა ზეც ახ ლა ვი სა უბ რე და სა-

ზო გა დო ე ბის ძა ლი ან და ბა ლი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა და ფი ნან სე ბის დე ფი-

ცი ტი. აი, ეს არის, რაც გვითხ რეს რე გი ო ნუ ლი მე დი ის საქ მი ა ნო ბას თან და რე გი-

ო ნებ ში სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი ვო ბას თან და კავ ში რე ბით. 

ლე ვან ალექ სიშ ვი ლი – ერ თი სა კითხი გა მომ რ ჩა. თა ვი სუ ფა ლი და ობი-

ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბას რე გი ო ნებ ში სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან 

ხში რად აქვს მარ გი ნა ლი ზა ცი ის საფ რ თხე. რო დე საც ცდი ლობ სა ზო გა დო ე ბას 

მი ა წო დო და ბა ლან სე ბუ ლი, ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ა, და ხე ლი სუფ ლე ბა უარს 

ამ ბობს გა და ცე მა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე, იძუ ლე ბუ ლი ხარ თქვა, რომ არ მო ვი და 

მოწ ვე უ ლი სტუ მა რი და მხო ლოდ ერ თი მხა რის პო ზი ცია შეს თა ვა ზო მა ყუ რე-

ბელს. რო დე საც, ეს რამ დენ ჯერ მე და გე მარ თე ბა და ვერც რე სურ სე ბის სიმ წი-

რის გა მო შექ მ ნი მრა ვალ ფე რო ვან პრო დუქტს, ძა ლი ან იოლია გახ დე მარ გი ნა-

ლი ზე ბუ ლი. ეს რე ა ლუ რი საფ რ თხე ა. ბევ რი გა და ცე მა ჩაგ ვიშ ლია იმ მო ტი ვით, 

რომ ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნე ლი არ მო ვი და ეთერ ში. არა ა და მი ა ნუ რი 

ძა ლის ხ მე ვა სჭირ დე ბა ორი ვე მხა რის მოწ ვე ვას და ობი ექ ტუ რი და მი უ კერ ძო ე-

ბე ლი მა სა ლის მომ ზა დე ბას. ამ პრობ ლე მა საც უნ და გა უმ კ ლავ დეს რე გი ო ნუ ლი 

მე დი ა. 
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ჩა კე ტი ლო ბა ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა ა, რომელიც გა ი ძუ ლებს ეძე ბო ალ ტერ-

ნა ტი უ ლი პრო დუქ ცია და მი ა წო დო შენს მა ყუ რე ბელს. ასეა თუ ისე, ად გი ლობ რივ 

ხე ლი სუფ ლე ბას თა ნაც გვჭირ დე ბა სა ერ თო ენის გა მო ნახ ვა. ხის ტი პო ლი ტი კა რე-

გი ო ნულ მე დი ას არ წა ად გე ბა. მე მაქვს გა და ცე მა „ძალა უძა ლო თა“. თა ვი დან ხე-

ლი სუფ ლე ბა არ მო დი ო და მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად. ბევ რ ჯერ სცა დეს ამ გა და-

ცე მის მარ გი ნა ლი ზე ბა. ძა ლი ან რთუ ლი იყო, გა და ცე მას შე ე ძი ნა სო ლი დუ რო ბა. 

რაც უფ რო გა ი ზარ და მა ყუ რებ ლის რა ო დე ნო ბა, ისი ნი იძუ ლე ბუ ლე ბი გახ დ ნენ, 

მო სუ ლიყ ვ ნენ და მი ე ღოთ მო ნა წი ლე ო ბა გა და ცე მა ში. 

ირაკ ლი აბ სან ძე – ხში რად, ჟურ ნა ლის ტე ბის გან ექ ს პერ ტულ ცოდ ნას ითხო-

ვენ. რა თქმა უნ და, არის გა ნათ ლე ბის პრობ ლე მა. მაგ რამ, ისიც მინ და გითხ რათ, 

რომ მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, რო ცა პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ჩე მი გა და ცე მა 

გა დი ო და ეთერ ში, ძა ლი ან ჭირ და სტუ დი ა ში სტუმ რის მოყ ვა ნა. ეს არ ყო ფი ლა 

მხო ლოდ პო ლი ტი კურ ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი. პრობ ლე მა ის არის, რომ არ 

არ სე ბობს სა ექ ს პერ ტო გა მოც დი ლე ბა, ცოდ ნა ად გი ლებ ზე. ძა ლი ან ცო ტაა ისე თი 

აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე, რო მელ საც შე უძ ლია აქ ტუ ა ლურ თე მებ ზე და პრობ ლე მებ ზე 

სა უ ბა რი. გე თან ხ მე ბით, რე გი ო ნებ ში უნ და გაძ ლი ერ დ ნენ ჟურ ნა ლის ტე ბი, მაგ რამ 

ამ პრო ცესს თუ ფეხ და ფეხ არ მიჰ ყ ვა სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის და აქ ტი უ რი მო ქა-

ლა ქე ე ბის გაძ ლი ე რე ბის პრო ცე სი, რე გი ო ნებ ში გვე ყო ლე ბი ან ძა ლი ან კარ გად 

მომ ზა დე ბუ ლი ჟურ ნა ლის ტე ბი, მაგ რამ არ იარ სე ბე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი და ადა მი-

ა ნე ბი, ვის თა ნაც უნ და გა და ა მოწ მონ თა ვი ან თი მო საზ რე ბე ბი. 

გი ორ გი გვა ხა რია – ლე ვან მა თქვა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 

უარს ამ ბო ბენ დე ბა ტებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე. არა მგო ნი ა, რომ დე ბა ტე ბი ერ თა დერ-

თი გა მო სა ვა ლი იყოს იმი სათ ვის, რომ ტე ლე ვი ზი ამ იფუნ ქ ცი ო ნი როს. არ მო დი ან და 

ნუ მო დი ან. თქვენ ფი ნან სე ბის მო ძი ე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ გზებ ზე სა უბ რობ დით, იქ ნებ, 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფორ მე ბის, ჟან რე ბის მო ძი ე ბაც შე დის ამ პრო ცეს ში.

ფორ მა, რო დე საც პირ და პირ ეთერ ში გა და ცე მის სტუმ რე ბი უპი რის პირ დე ბი ან 

ერ თ მა ნეთს, დი დი ხა ნი ა, და ი ნერ გა სა ქარ თ ვე ლო ში, მაგ რამ, არა მგო ნი ა, კი დევ 

დი დი პერ ს პექ ტი ვე ბი ჰქონ დეს. იქ ნებ სჯობს, ვი ფიქ როთ, რომ მარ ტო ეს არ არის 
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ტე ლე ვი ზი ა, არ სე ბობს სხვაგ ვა რი ტე ლე ვი ზია და ამ, სხვაგ ვარ ტე ლე ვი ზი ა ზე მე ტი 

ვი ფიქ როთ. მით უმე ტეს, რო დე საც გა რე მო ე ბა გვა ი ძუ ლებს ასე მო ვიქ ცეთ. 

ირაკ ლის მინ და შე ვე კა მა თო იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ თბი ლი სე ლი ჟურ-

ნა ლის ტე ბი უფ რო არა ე თი კუ რე ბი არი ან, იმი ტომ რომ მათ მეტს უხ დი ან. ბევ რი 

მი ფიქ რია ამ თე მა ზე, მაგ რამ, არა მგო ნი ა, ეს იყოს მი ზე ზი. ჩე მი აზ რით, ამას ორი 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი ზე ზი აქვს: რე გი ო ნი პა ტა რაა და ის, რა საც თბი ლის ში ჟურ ნა-

ლის ტი იკად რებს, ის შე იძ ლე ბა ვერ იკად როს რე გი ო ნის ჟურ ნა ლის ტ მა. იმი ტომ, 

რომ იქ ადა მი ა ნე ბი უფ რო ახ ლოს იც ნო ბენ ერ თ მა ნეთს. და მე ო რე, არ სე ბობს ფუ-

ლით გა ფუ ჭე ბუ ლი ჟურ ნა ლის ტის გა გე ბაც. მაგ რამ, ის იმი ტომ კი არ ხდე ბა უზ რ-

დე ლი, რომ ბევრს უხ დი ან, ის უკ ვე უზ რ დე ლია და სწო რედ ასე თი სჭირ დე ბა იმ 

მე დი ა სა შუ ა ლე ბას, რო მელ შიც მუ შა ობს. 

ია მა მა ლა ძე, „საქართველოს რე გი ო ნუ ლი მე დი ის ასო ცი ა ცი ის“ თავ მ ჯ-

დო მა რე, გა ზეთ „გურია ნი უ სის“ გა მომ ცე მე ლი – ლე ვან მა ისა უბ რა ბიზ ნე სის 

დამო უ კი დებ ლო ბის შე სა ხებ. მან ისა უბ რა „ბი-სი-ჯი-ს“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 

შე დე გებ ზე. თუმ ცა, არის სხვა კვლე ვე ბიც, რომ ლე ბიც აბ სო ლუ ტუ რად სხვა შე დე-

გებს ავ ლენს. ამ სან დო კვლე ვებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ნამ დ ვი ლად შე მიძ ლია გითხ რათ, 

რომ რე გი ო ნებ ში, ისე ვე რო გორც თბი ლის ში, ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი მართ 

არის გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სი. ვლა პა რა კობთ და მო უ კი დებ ლო ბა ზე, მაგ რამ, 

ჩემ თ ვის ცო ტა გა ურ კ ვე ვე ლი ა, რის გან და მო უ კი დე ბე ლი მე დია გვჭირ დე ბა? რო ცა 

ვამ ბობთ, რომ მე დია ვერ იქ ცა ბიზ ნე სად, ცხა დია, ჯერ ჯე რო ბით ვერც იქ ცე ო და, სა-

ქარ თ ვე ლო ში უფ რო მომ გე ბი ა ნი საქ მი ა ნო ბე ბიც კი ვერ იქ ცა ბიზ ნე სად. 

მი მაჩ ნი ა, რომ მე დი ის გა საძ ლი ე რებ ლად სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ველ რიგ ში არა 

უშუ ა ლოდ მე დი ის პრობ ლე მე ბი უნ და გა და იჭ რას, არა მედ ისე თი სფე რო ე ბი უნ და 

გან ვი თარ დეს, რო გო რიც არის სა სა მარ თ ლო. მახ სენ დე ბა ინ გ ლი სე ლი ექ ს პერ-

ტი, რო მე ლიც არ ჩევ ნე ბისას იყო ჩა მო სუ ლი და გაკ ვირ ვე ბუ ლი იყო, რა ტომ იყო 

ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის, რომ არ ჩევ ნე ბისას დარ ღ ვე ვე ბი უცხო ურ ორ გა ნი-

ზა ცი ებს და ე დას ტუ რე ბი ნათ. დავ ფიქ რ დი ამ პრობ ლე მა ზე და მივ ხ ვ დი, რომ ამი სი 

მი ზე ზი, ჩე მი აზ რით, ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ინ ს ტი ტუ ტი, რო მე ლიც ერ თ მა-

ნე თის გან გა ნარ ჩევს თეთრს და შავს. სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო ძა ლი ან ბევრ 
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პრობ ლე მას ხსნის. აღარ შე ი ლა ხე ბა რეს პონ დენ ტის ღირ სე ბა, იმი ტომ, რომ ის 

სა სა მარ თ ლოს გზით შე ეც დე ბა თა ვი სი უფ ლე ბის დაც ვას. 

კი დევ ერ თი კომ პო ნენ ტია თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი. თუ მუდ მი ვად უნ და ვი ყოთ 

და ფი ნან სე ბა ზე, თუ ვერ ვქმნით კონ ტენტს, რო მე ლიც სა ინ ტე რე სოა სა ზო გა დო ე-

ბი სათ ვის, თუ კი ვერ ვართ წარ მა ტე ბუ ლი, რო გორც ბიზ ნე სი, იქ ნე ბა თა ვად დავ ს-

ვათ  კითხ ვა, გა ნა სა ჭი როა ამის თა ნა მე დი ასა შუ ა ლე ბა? 

სა უ ბა რი იყო მი წო დე ბის ხერ ხებ სა და დის ტ რი ბუ ცი ა ზე. მა გა ლი თად, ჩემს 

მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ას აქვს სა კუ თა რი სა დის ტ რი ბუ ციო ქსე ლი. დარ ბაზ ში მჯდო-

მი ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი თუ მო ინ დო მებს, რომ ხვალ გახ დეს ამ გა ზე თის 

მკითხ ვე ლი, სა დაც არ უნ და ცხოვ რობ დეს, ფოთ ში, თბი ლის ში თუ ზუგ დიდ ში, 

ხვა ლი დან ამ გა ზეთს მი ი ღებს. ამის თ ვის, ძა ლი ან დი დი შრო მა გავ წი ეთ. მინ და 

გითხ რათ, რომ 2006 წლის შემ დეგ გრან ტი არ გვქო ნი ა. ყვე ლა ის სა ფე ხუ რი გა-

ვი ა რეთ, რაც სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტებ მა გვას წავ ლეს. იქ ნებ უკე თე სი იყოს, 

და საწყის ში ვე ვი ფიქ როთ, რო გორ გავ ყი დით ჩვენს პრო დუქ ცი ას. რე გი ო ნებ ში 

არი ან წარ მა ტე ბუ ლი გა ზე თე ბი, რომ ლე ბიც ახერ ხე ბენ საკ მა ოდ დი დი ტი რა ჟით 

გა მოს ვ ლას. 

რამ დე ნი მე ექ ს პე რი მენ ტის შე დე გად, რო მელ საც დას ჭირ და ძა ლი ან დი დი 

შრო მა, სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან გა მო ვითხო ვეთ ინ ფორ მა-

ცი ა, თუ რო გორ ფი ნან ს დე ბა მე დი ა. ჩე მი ინ ტე რე სი არ ამო ი წუ რე ბო და ად გი ლობ-

რი ვი მე დი ით. მა ინ ტე რე სებ და, ზო გა დად, რო გორ იხარ ჯე ბა სა ხელ მ წი ფო ფუ ლი 

მე დი ა კამ პა ნი ა ში, რა თა სა ზო გა დო ე ბა უკეთ იყოს ინ ფორ მი რე ბუ ლი. შე დე გე ბი 

კა ტას ტ რო ფუ ლი და სა ვა ლა ლო ა. ხე ლი სუფ ლე ბა არა მი ზან მი მარ თუ ლად ხარ ჯავს 

თან ხას, იმი სათ ვის, რომ მე დი ა ში იყოს ის მდგო მა რე ო ბა, რაც დღეს გვაქვს და 

ჩვენ ამას არ ვე წი ნა აღ მ დე გე ბით. ძა ლი ან კარ გი ა, რომ ამ თე მებ ზე ხმა მაღ ლა სა-

უ ბა რი და ვიწყეთ. 

ვა ხუშ ტი მე ნაბ დე, ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცია – ბა ტონ მა ლე ვან-

მა დას ვა სა კითხი, ჟურ ნა ლის ტ მა უნ და ილა პა რა კოს თუ არა სხვის მა გივ რად მის 

პრობ ლე მებ ზე. არ და ვე თან ხ მე ბი ბა ტონი ლე ვა ნის მი ერ გა მოთ ქ მულ მო საზ რე ბას. 

მგო ნი ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში ვსაქ მი ა ნობთ, 
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და მით უმე ტეს მე დი ას, ეს ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს. ადა მი ა ნე ბი ხში რად ში შის, ან სხვა 

ფაქ ტო რე ბის გა მო არ ლა პა რა კო ბენ თა ვი ანთ პრობ ლე მებ ზე, იმ სო ცი ა ლუ რი გა-

რე მოს მსხვერ პ ლ ნი არი ან, რო მე ლიც არ სე ბობს კონ კ რე ტულ სა ზო გა დო ე ბა ში. 

ჩვენ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა გვე კის რე ბა, რად გან გარ კ ვე ულ წი ლად ჩვენც ვართ ამ გა-

რე მოს შე მომქ მე დე ბი, ჩვენც მიგ ვიძღ ვის წვლი ლი იმა ში, რომ ეს გა რე მო ასე თი ა. 

ამი ტომ, ჩე მი აზ რით, მიდ გო მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, თუ თა ვად და ზა რა ლე ბუ ლი 

არ ლა პა რა კობს, არც ჩვენ ვი ლა პა რა კოთ, მარ თე ბუ ლად არ მი მაჩ ნი ა. 

ნა ნა ლობ ჟა ნი ძე, „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა- სა ქარ თ ვე ლოს“ სა-

ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის კო ორ დი ნა ტო რი – მო გეხ სე ნე ბათ, „ბი-სი-

ჯი-ს“ კვლე ვამ და ად გი ნა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს უფ რო მე ტად აინ-

ტე რე სებთ გარ თო ბა, ვიდ რე სა ინ ფორ მა ციო გა და ცე მე ბი. ჩვენ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 

გა დაწყ ვი ტა, უფ რო დე ტა ლუ რად შე ეს წავ ლა, თუ რო გორ ჩა ტარ და კვლე ვა და რა 

კითხ ვე ბი და ის ვა. ჩვენ გა მო ვითხო ვეთ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია და მი ვი ღეთ პა სუ ხი. 

აღ მოჩ ნ და, რომ გა მო კითხ ვა ჩა ტარ და დე კემ ბ რის შუა რიცხ ვე ბი დან იან ვ რის შუა 

რიცხ ვე ბამ დე. პა სუ ხე ბიც გა მო კითხ ვის დროს უკავ შირ დე ბა. ახა ლი წლის დღე ე-

ბში შე იძ ლე ბა ხალხს უფ რო აინ ტე რე სებ და გა სარ თო ბი პროგ რა მე ბი. ჩე მი აზ რით, 

არ შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ, რომ ზო გა დადაც ასე ა. 

გვინ და ძა ლი ან მჭიდ როდ ვი თა ნამ შ რომ ლოთ რე გი ო ნულ მე დი ას თან. იმე დი 

გვაქვს, გა ა მარ თ ლებს ჩვე ნი პი ლო ტუ რი პროგ რა მა, გვინ და სხვა დას ხ ვა რე გი-

ო ნე ბის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი დან მო ვი ზი დოთ ინ ფორ მა ცი ა, რომ ლის მი წო-

დე ბაც მათ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის სურთ, მო ვამ ზა დოთ მოკ ლე 

მი მო ხილ ვა, ვთარ გ მ ნოთ ინ გ ლი სუ რად და გა და ვუგ ზავ ნოთ იმ ადა მი ა ნებს, ვის-

თა ნაც გვაქვს კავ ში რი. ასე რომ, რე გი ო ნულ მე დი ას აუცი ლებ ლად შე ვეხ მი ა ნე-

ბით ამას თან და კავ ში რე ბით და იმე დი ა, ვი თა ნამ შ რომ ლებთ ამ კუთხით. 

მაია ქურ ცი კი ძე, გა ე როს ბავ შ ვ თა ფონ დი (UNICEF) – პირ ვე ლი ეხე ბა 

ჟურ ნა ლის ტ თა გა ნათ ლე ბას. ამ თე მა ზე თქვენც ისა უბ რეთ, მაგ რამ, დამ რ ჩა შთა-

ბეჭ დი ლე ბა, რომ ყუ რადღე ბა ჟურ ნა ლის ტე ბის პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ზე გა ა-

მახ ვი ლეთ. მა ინ ტე რე სებს, რამ დე ნად ანი ჭებთ მნიშ ვ ნე ლო ბას პრო ფე სი ო ნა ლი 
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ჟურ ნა ლის ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში ზო გად გა ნათ ლე ბას, კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზი სა და 

აზ როვ ნე ბის უნარს, რო მე ლიც უნ და ჰქონ დეს ჟურ ნა ლისტს, ვიდ რე და ე უფ ლე ბო-

დეს პრო ფე სი ულ უნარ - ჩ ვე ვებს. 

მე ო რე  კითხ ვა მე დი ი სა და სა ზო გა დო ე ბის ურ თი ერ თ კავ შირს ეხე ბა. ხომ არ 

გგო ნი ათ, რომ რო გო რი სა ზო გა დო ე ბაც გვაქვს, ისე თი ვეა მე დია და ეს ყვე ლა-

ფე რი ასა ხავს რე ა ლო ბას. სა უ ბა რი იყო მო ქა ლა ქე თა და ბალ აქ ტი ვო ბა ზე, იმა ზე, 

რომ არ სურთ სა კუ თარ პრობ ლე მებ ზე სა უ ბა რი. ჩე მი აზ რით, ეს იმის შე დე გი ა, 

რომ ყვე ლა ნი მოვ დი ვართ რე ა ლო ბი დან, რო დე საც ვე ლო დე ბით, რომ სხვა გა-

ა კე თებ და ჩვენს გა სა კე თე ბელ საქ მეს ან სხვა იაზ როვ ნებ და ჩვენ მა გივ რად. ამი-

ტომ, ხომ არ ფიქ რობთ, რომ დრო ა, უფ რო გა  აქ ტი ურ დეს სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი, 

უფ რო გა ი ზარ დოს სა ზო გა დო ე ბა, რა თა, მე დი ი დან წა მო სულ დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებს 

გა უ წი ოს შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა. 

ჯო ნი კვი ნი კა ძე, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „სამოქალაქო მე დი უ-

მი“ – ეს შეხ ვედ რა სა მი თვის წინ რომ გა მარ თუ ლი ყო, ვე რაფ რით და ვეს წ რე-

ბო დი. სა მი თვის წინ, რო გორც კონ სულ ტან ტი, ვმო ნა წი ლე ობ დი რე გი ო ნა ლუ რი 

მე დი ა ა სო ცი ა ცი ის, „გარბის“ ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბა ში. მინ და 

რამ დე ნი მე დაკ ვირ ვე ბა გა გაც ნოთ. გა მიკ ვირ და, რომ ამ დე ნი ხა ნი არა ვის უხ-

სე ნე ბია ეს ასო ცი ა ცი ა. თა ვი დან, მას ში 24 ტე ლე ვი ზია იყო გა წევ რი ა ნე ბუ ლი, 

შე ფა სე ბის დაწყე ბამ დე ორი თვით ად რე მათ ჩა მო ნათ ვალს ორი, ლა გო დე ხის 

და გო რის ტე ლე ვი ზი ე ბი გა მო აკ ლ და. ასო ცი ა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო-

რი და კო ორ დი ნა ტო რი ძა ლი ან კარ გი და აქ ტი უ რი ადა მი ა ნე ბი არი ან, მაგ რამ, 

ძა ლი ან დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აწევთ მხრებ ზე. პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი და კავ ში-

რე ბუ ლია ბი უ ჯეტ თან. ბი უ ჯე ტი სა ი დან უნ და მო ვი დეს, ან სა ჯა რო ბი უ ჯე ტი დან ან 

ბიზ ნე სი დან. სა ჯა რო ბი უ ჯეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა ცუ დი ა ო, ვამ ბობთ, ბიზ ნე სი კი 

შე ში ნე ბუ ლი ა ო. ერ თა დერ თი, რაც რჩე ბა, სა ერ თა შო რი სო ფონ დე ბი ა. სწო რედ 

ასო ცი ა ცია „გარბი“ უძღ ვე ბა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მე დი ის და კავ ში-

რე ბას. მაგ რამ, ამის თ ვის არ არის საკ მა რი სი, ინი ცი ტი ვა მხო ლოდ ცენ ტ რი დან 

მო დი ო დეს, თვი თონ ად გი ლობ რივ მა ტე ლე ვი ზი ებ მაც უნ და გა მო ი ჩი ნონ ინი ცი-

ა ტი ვა. 
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ლე ვან ალექ სიშ ვი ლი – ორი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი: უნ და ვი ლა პა რა კო 

თუ არა რეს პონ დენ ტე ბის ნაც ვ ლად და მე ო რე, მე დი ის უნი ტა რი ზა ცი ა. ძლივს და-

ვაწყე ბი ნეთ ამ ხალხს ლა პა რა კი და ახ ლა გა და ვაჩ ვი ოთ? საკ მა რი სია, ერ თი -ო რი 

პრე ცე დენ ტი, რო დე საც შენ აიღებ სა კუ თარ თავ ზე მა თი სათ ქ მე ლის თქმას, რომ 

ადა მი ან მა აღარ შე ი წუ ხოს თა ვი სა კუ თარ პრობ ლე მებ ზე ლა პა რა კით. შე ნი სან-

დო ო ბის ხა რის ხიც ეჭ ვ ქ ვეშ დად გე ბა. არ მაქვს პრე ტენ ზი ა, რომ მა ინ ც და მა ინც 

იმ ადა მი ან მა ისა უბ როს. ილა პა რა კოს მი სი სა ხე ლით არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-

ზა ცი ამ. მე დი ას სჭირ დე ბა ფაქ ტე ბი, წყა რო. ლი დე რო ბა მე დი ა ში კლავს მე დი ას. 

მე დი ა საც აქვს თა ვი სი ცდუ ნე ბა. სა ზო გა დო ებ რივ მა ნდო ბამ არ შე იძ ლე ბა გა გი ჩი-

ნოს ზედ მე ტი ამ ბი ცი ე ბი. რო ცა სა ზო გა დო ე ბა სუს ტი ა, გაქვს დი დი ცდუ ნე ბა, რომ 

სა კუ თარ თავ ზე აიღო იმ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა, რაც შენს კომ პე ტენ ცი ა ში არ 

შე დის.

ვხე დავთ, რომ უნი ტა რი ზა ცია გვღუ პავს, მაგ რამ, მა ინც იქით მივ დი ვართ, მა ინც 

ლი დე რებს ვე ძებთ. დე მოკ რა ტი ზა ცი ა, ჩე მი აზ რით, ქვე მო დან იწყე ბა. რე გი ონ ში 

სა ჭი როა არ სე ბობ დეს თუნ დაც მცი რე ჯგუ ფი, იქ ნე ბა ეს გა ზე თი, ტე ლე ვი ზია თუ 

რა დი ო. მო ქა ლა ქე ებს აინ ტე რე სებთ თა ვი სი სოფ ლის და რა ი ო ნის ამ ბა ვი. და მი-

სა ხე ლეთ მე დი ასა შუ ა ლე ბა, რო მე ლიც ჩემს მა ყუ რე ბელს, გურ ჯა ა ნის, ყვარ ლის, 

ლა გო დე ხის მა ყუ რე ბელს მი აწ ვ დის ინ ფორ მა ცი ას იმის შე სა ხებ, თუ რა ხდე-

ბა თი თო ე ულ რა ი ონ ში, რამ დე ნად თავ სე ბა დია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 

ქმე დე ბე ბი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის ქმე დე ბებ თან, რამ დე ნად 

იცავს ან არ ღ ვევს კა ნონს. რო მე ლი მე დი ა სა შუ ა ლე ბა მეტყ ვის ამის შე სა ხებ, თუ 

არა ად გი ლობ რი ვი? ასე თი ტი პის ინ ფორ მა ცი ა ზე არის მოთხოვ ნა. ადა მი ა ნებ მა 

უნ და ის წავ ლონ სიღ რ მი სე უ ლი ანა ლი ტი კუ რი მა სა ლის მოს მე ნა და გა გე ბა. ჩემ თ-

ვის არცერ თი პრო ექ ტი არ არის მომ გე ბი ა ნი. მაგ რამ, ამ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის 

გა რე შე არ შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ზე. 

ვე რა ქო ბა ლი ა, გა ზე თი „სამეგრელოს ქრო ნი კა“ – მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა-

კითხია ჟურ ნა ლის ტ სა და რეს პონ დენტს შო რის ნდო ბის და კარ გ ვა. ზუგ დი დი სა-

ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა მოთხო ვის თვალ საზ რი სით ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი 

ქა ლა ქი ა. თუმ ცა, ჩვენს თხოვ ნა ზე პა სუხს და არა გა მოთხო ვილ ინ ფორ მა ცი ას, 
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მხო ლოდ ათი დღის შემ დეგ ვი ღებთ. პა სუ ხი ან გა და მი სამარ თე ბას გუ ლის ხ მობს, 

ან არას წო რია და არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი. 

ზვი ად ქო რი ძე – ჩა კე ტილ წრე ში ვიმ ყო ფე ბით. არ არის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა, 

არ გვაქვს ეფექ ტუ რი სა სა მარ თ ლო, არ არის მა ღა ლი პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე-

ბი. აგერ უკ ვე 20 წე ლი ა, და მო უ კი დებ ლო ბის მი ღე ბის შემ დეგ, და უს რუ ლებ ლად 

ვტრი ა ლებთ ამ წრე ში. ერ თი კითხ ვა მინ და დავ ს ვა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა რი ტო-

რი კუ ლი იყოს და დღეს არც გა ე ცეს პა სუ ხი – რა არის ის პრო დუქ ტი, რო მელ საც 

ელო დე ბა ჩვენ გან მომ ხ მა რე ბე ლი? არის თუ არა ჩვენ თ ვის ნაც ნო ბი მა თი მო ლო-

დი ნე ბი. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ მა თი მო ლო დი ნე ბი გა ცი ლე ბით უფ რო ჯან სა-

ღი ა, ვიდ რე ჩვე ნი მიდ გო მა ამ პრობ ლე მე ბის მი მართ. თუ არი ან მო ქა ლა ქე ე ბი, 

რომ ლებ საც უჭირთ ბა რი ე რის გა და ლახ ვა, ზოგ ჯერ ში შის ან სხვა პრობ ლე მის 

სა ხით ვლინ დე ბა, ეს თე მა ხომ ჩვენ თ ვის ისე დაც ნაც ნო ბი ა. მქონ და მცდე ლო ბა, 

რამ დე ნი მე მე დია დე ტა ლუ რად გა მერ ჩია და ვნა ხე, რომ თვი თონ იმ თე მის შე სა-

ხებ, სა დაც ეს გა ზე თი ვრცელ დე ბა, ძა ლი ან ცო ტაა მას ში ნათ ქ ვა მი. ამ რე გი ო ნის 

მცხოვ რებ თა პრობ ლე მე ბი არ ჩანს ამ გა ზეთ ში. ძა ლი ან უხერ ხუ ლი ა, რო ცა რე-

გი ო ნუ ლი გა ზე თის მთა ვა რი თე მა არის ლი სა ბო ნის სა მი ტი. იმი ტომ კი არა, რომ 

მას არა აქვს ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი დატ ვირ თ ვა თუნ დაც იმ მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის, ვინც 

იქ ცხოვ რობს, უბ რა ლოდ, მე რე აუცი ლებ ლად დად გე ბა სა კითხი, რომ რე გი ო ნულ 

მე დი ა ში არის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის დე ფი ცი ტი.

იამ ისა უბ რა გა მარ თულ შეხ ვედ რებ ზე. თუ და აკ ვირ დით, რას უს ვა მენ ხაზს ამ 

შეხ ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ე ბი. სა უბ რო ბენ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო და პრო ფე სი უ ლი გა-

ნათ ლე ბის დე ფი ციტ ზე. და მა გი დას თან, სა დაც სხე დან ჟურ ნა ლის ტე ბი და არა-

სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, არ სა უბ რო ბენ სა მო ქა ლა ქო 

გა ნათ ლე ბის დე ფი ციტ ზე, რო მე ლიც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სწო რედ იქ, სა დაც 

უნ და გან ვი თარ დეს რე გი ო ნუ ლი მე დი ა. მო ქა ლა ქე ე ბი ითხო ვენ სა კუ თა რი უფ ლე-

ბე ბის დაც ვას, ზო გა დად ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვას. მე გა ზე თებ ზე ვსა უბ რობ, 

იმი ტომ რომ ტე ლე ვი ზი ე ბი, გარ და ერ თი სა, არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ეხ მა რე ბა მას 

დო ნო რი თუ არა, მთლი ა ნად არის ჩა მო კი დე ბუ ლი ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ზე. ერ-

თა დერ თია „25-ე არ ხი“, რო მელ საც არა ნა ი რი ბმა არ აკავ ში რებს ად გი ლობ რივ 
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ბი უ ჯეტ თან. თუ, მო ქა ლა ქემ სა კუ თა რი თა ვი, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი არ და ი ნა-

ხა რე გი ო ნულ მე დი ა ში, ის არა სო დეს იყი დის მის პრო დუქ ცი ას. მე ო რე მო მენ ტი, 

რო მე ლიც ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, პირ ვე ლი გა ზე თე ბი, რომ ლე ბიც გა მოჩ ნ და 

ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ჯერ კი დევ მე-18 სა უ კუ ნის ბო ლო მე ოთხედ ში, 

ყვე ლა პარ ტი უ ლი იყო. თი თო ე უ ლი მათ გა ნის ინ ტე რე სი იყო სა კუ თა რი პარ ტი უ ლი 

ინ ტე რე სე ბის პრო პა გან დი რე ბა. ძა ლი ან ად ვი ლად მიხ ვ დ ნენ თა ვად გა მომ ცემ-

ლე ბი, რომ ეს მი კერ ძო ე ბუ ლი მიდ გო მა აზა რა ლებ დათ. გა ზე თებს მხო ლოდ ამა 

თუ იმ პარ ტი უ ლი პო ზი ცი ის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი კითხუ ლობ დ ნენ. ამი ტო მაც შე მო-

ვი და ეთი კუ რი და პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბი. ყვე ლა ზე მთა ვა რი პრო ფე სი უ ლი 

სტან დარ ტი ა, რომ ფაქ ტი ზუს ტი იყოს, ყვე ლა ზე მარ ტი ვი ეთი კუ რი სტან დარ ტი კი 

– არ ავ ნო. ამე რი კუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კა, უკ ვე ორი სა უ კუ ნე ა, ამა ზე დგას. ყო ველ-

თ ვის ვე უბ ნე ბი ჩემს კო ლე გებს, რომ ეთი კუ რი ჟურ ნა ლის ტი კა გეხ მა რე ბა, გახ დე 

მომ გე ბი ა ნი. პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის დაც ვა არის ერ თა დერ თი გზა, რო მე-

ლიც გაგ ხ დის მომ გე ბი ანს. ამი ტო მაც ევ რო პა ში, შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, გა დარ ჩა 

ის მე დი ა, რო მელ საც ნდო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი აქვს.  

დღეს ვსა უ ბ რობდით ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან ურ თი ერ თო ბა ზე, რაც, 

ჩე მი აზ რით, სულ არ არის პრი ო რი ტე ტი რე გი ო ნუ ლი მე დი ის თ ვის. მის თ ვის პრი-

ო რი ტე ტია ურ თი ერ თო ბა სა ზო გა დო ე ბას თან და მო ქა ლა ქე ებ თან. 

 





22 ივნისი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

თამთა მელაშვილი 

პროექტის კოორდინატორი, განსხვავებულობის კვლევის და 

სათემო აქტივიზმის ასოციაცია;

ლელა გაფრინდაშვილი

ფილოსოფოსი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი; 

თათა ცოფურაშვილი

ფილოსოფოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-

პროფესორი; 

ლევან აბაშიძე

თეოლოგი.

მო დე რა ტო რი: 

მარინე ელბაქიძე

ჰომოფობია – იცვლება თუ არა დამოკიდებულებები ჰომოფობია – იცვლება თუ არა დამოკიდებულებები 

უმცირესობების მიმართ საქართველოშიუმცირესობების მიმართ საქართველოში
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მა რი ნე ელ ბა ქი ძე – დღეს ვი სა უბ რებთ ჰო მო ფო ბი ის თე მა ზე. არ შე ვიჭ რე-

ბი მომ ხ სე ნებ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ა ში, თუმ ცა, ჩე მი აზ რით, სა ინ ტე რე სოა დავ ს ვათ 

კითხ ვე ბი: რას წარ მო ად გენს LGBT? რა ვი ცით მათ შე სა ხებ, რო გორ აღ ვიქ ვამთ, 

რო გორც სა ზო გა დო ებ რივ თუ ფსი ქო ლო გი ურ მოვ ლე ნას? რო გო რია ჩვე ნი და-

მო კი დე ბუ ლე ბა ამ ადა მი ა ნე ბის მი მართ? იქ ნებ დავ ს ვათ სა კითხი ასეც, არ სე ბობს 

თუ არა რე ა ლუ რად სა ფუძ ვე ლი ჰო მო ფო ბი ის თ ვის? 

თა თა ცო ფუ რაშ ვი ლი – ჩე მი მოხ სე ნე ბა ჰო მო ფო ბი ის სო ცი ა ლურ - კულ-

ტუ რულ ას პექ ტებს შე ე ხე ბა. შე ვეც დე ბი გან ვა ვი თა რო ორი თე ზა: ჰო მო ფო ბია 

ქრის ტი ა ნულ კულ ტუ რა ში ჩნდე ბა, ქრის ტი ა ნო ბის იუდა იზ მ ზე იდე ო ლო გი უ რად 

და ფუძ ნე ბის შე დე გად. მე ო რე თე ზა, ალ ბათ, უფ რო ჰი პო თე ზაა იმ თვალ საზ რი-

სით, რამ დე ნად არის შე საძ ლე ბე ლი სო დო მის და გო მო რის ცნო ბი ლი ის ტო რი ის 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წა კითხ ვა, ანუ, რამ დე ნად არის ეს უფ რო პო ლი ტი კუ რი, ვიდ რე 

მო რა ლუ რი გა ნაცხა დი. 

ჰო მო სექ სუ ა ლიზ მ სა და მის იდე ო ლო გი ზირე ბა ზე სა უბ რი სას, ალ ბათ გვახ სენ-

დე ბა პლა ტო ნის „ნადიმი“, კერ ძოდ, ცნო ბი ლი მი თი ან დ რო გი ნო ნის შე სა ხებ, სა-

დაც პლა ტო ნი ამ ბობს, რომ თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნი ქამ ბა ლა სა ვით შუ ა ზე გაჭ რი ლი 

კა ცის სიმ ბო ლოს, მთე ლის ნა ხე ვარს წარ მო ად გენს და ამი ტომ, მთე ლი ცხოვ-

რე ბის გან მავ ლო ბა ში და ე ძებს თა ვის მე ო რე ნა ხე ვარს. სა გუ ლის ხ მოა ის, რომ 

პლა ტო ნი სა უბ რობს სა მი სქე სის შე სა ხებ. ბუ ნებ რი ვი ა, მას თან არ არის ნახ სე ნე-

ბი ტერ მი ნი „გენდერი“, თუმ ცა მის დაკ ვირ ვე ბა ში ეს არ სე ბობს. იგი გა მო ყოფს 

„მრჩობილი“ მა მა კა ცის ჩა მო ნაჭ რებს, რო გორც არის ნა თარ გ მ ნი ბა ჩა ნა ბრეგ ვა-

ძის მი ერ, რომ ლე ბიც ბავ შ ვო ბი დან ვე მა მა კა ცე ბი სა კენ ილ ტ ვი ან და მათ თან ყოფ-

ნა მი აჩ ნი ათ ბედ ნი ე რე ბად. შემ დ გომ ში მას ეს ადა მი ა ნე ბი მოხ სე ნი ე ბუ ლი ჰყავს, 

რო გორც ბუ ნე ბით გა ცი ლე ბით უფ რო მა მა კა ცურ ნი. ამ მსჯე ლო ბა ში არის ერ თი 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტი, სა დაც იგი ამ ბობს, რომ „უფრო და ვაჟ კა ცე-

ბულ ნი კი მა მათ მა ვალ ნი ხდე ბი ან და თუ ცოლს ირ თა ვენ და ბავ შ ვებს აკე თე ბენ, 

ეს მა თი ბუ ნებ რი ვი მიდ რე კი ლე ბით კი არა, მხო ლოდ კა ნო ნის წი ნა შე მორ ჩი ლე-

ბით აიხ ს ნე ბა“. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ამ ტექ ს ტ ში ვხვდე ბით რე გუ ლა ცი ას, რო-

მელ საც აქვს ად გი ლი ბერ ძ ნულ სამ ყა რო ში ჰო მო სექ სუ ა ლიზ მ თან და კავ ში რე ბით. 
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ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა არის ლე გი ტი მუ რი, მაგ რამ მა მა კა ცი კა ნო ნით 

ვალ დე ბუ ლი ა, შექ მ ნას ოჯა ხი და შთა მო მავ ლო ბა და ტო ვოს. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, რომ პლა ტო ნი სწო რედ მა მა კაც სა და მა მა კაცს შო რის 

სიყ ვა რულს მი იჩ ნევს ზე ცი უ რი ერო სის ობი ექ ტად. ოღონდ, აქ იგუ ლის ხ მე ბა, არა 

უასა კო ყრმე ბი სად მი სიყ ვა რუ ლი ანუ პე დო ფი ლი ა, არა მედ ზრდას რულ მა მა კა-

ცებს შო რის სა სიყ ვა რუ ლო ურ თი ერ თო ბა. ყო ვე ლი ვე ეს, ალ ბათ, აიხ ს ნე ბა ბერ-

ძ ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ო- კულ ტუ რუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლო ბით, ის სიბ რ ძ ნე, 

რო მე ლიც სუ ლის მშვე ნი ე რე ბას გან საზღ ვ რავს, ამ სა ზო გა დო ე ბა ში პლა ტო ნის თ-

ვის ხელ მი საწ ვ დო მია მხო ლოდ მა მა კა ცე ბის თ ვის და სუ ლი ე რი სიყ ვა რუ ლიც მხო-

ლოდ მათ შო რის შე იძ ლე ბა და ი ბა დოს. 

ჩვ.წ.აღ - მ დე მე-2 სა უ კუ ნე ში პო ლი ბი უ სი წერს, რომ ვიდ რე ბერ ძ ნუ ლი კულ-

ტუ რა სრუ ლი ძა ლით და იპყ რობ და რომს, მა ნამ, ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რე-

ბი რომ ში არ ყო ფი ლა გავ რ ცე ლე ბუ ლი. სა ვა რა უ დოდ, ძვ.წ.აღ -ით 226 წელს 

ჩნდე ბა კა ნონ თა კრე ბუ ლი, რო მელ საც ჩვე ნამ დე არ მო უღ წე ვი ა, თუმ ცა არ-

სე ბობს ცნო ბე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც შე იძ ლე ბა მას ზე მსჯე ლო ბა. რო მის 

მო ქა ლა ქე მა მა კაცს შე ეძ ლო მო ეხ დი ნა მა მა კა ცის ან ქა ლის პე ნეტ რა ცია და 

ორი ვე ეს შემ თხ ვე ვა მი ღე ბუ ლი იყო სა ზო გა დო ე ბა ში, მაგ რამ, რო მის მო ქა-

ლა ქე მა მა კა ცი არ შე იძ ლე ბო და თა ვად ყო ფი ლი ყო პე ნეტ რი რე ბუ ლი. მო ნე ბი 

გა ნი ხი ლე ბოდ ნენ, რო გორც ლე გი ტი მუ რი სექ სუ ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რე ბი, გან სა-

კუთ რე ბით რო მის იმ პე რი ის შუა პე რი ოდ ში. ხო ლო, კავ ში რი მო ზარდ ბიჭ სა და 

ზრდას რულ მა მა კაცს შო რის ის ჯე ბო და და გა ნი ხი ლე ბო და რო გორც მან კი ე რი 

გავ ლე ნის შე დე გი. ეს შე ხე დუ ლე ბაც, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, პლა ტო ნის თე ზის გაგ-

რ ძე ლე ბას წარ მო ად გენს. 

რო მა უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ ურ თი ერ თო ბებ ში სა გუ ლის ხ მოა 

ის, რომ სა ქარ თ ვე ლო შიც, არ ც თუ ისე შო რე ულ წარ სულ ში, ჰო მო სექ სუ ა ლო ბი-

სად მი მსგავს და მო კი დე ბუ ლე ბას ვხვდე ბით, გან სა კუთ რე ბით კრი მი ნა ლურ სუბ-

კულ ტუ რებ ში და ე.წ. ქურ დულ სამ ყა რო ში, ცი ხე ებ ში პრაქ ტი ცი რე ბუ ლი ჰო მო სექ-

სუ ა ლო ბი სას, რო დე საც ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი აქ ტი სას აქ ტი უ რი პარ ტ ნი ო რის მა მა კა-

ცუ რო ბა სა თუო არ იყო, მა შინ რო ცა პე ნეტ რი რე ბუ ლის სა კითხი სა ზო გა დო ე ბა ში 

კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ იდ გა. 
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ამ მი მო ხილ ვის შე დე გად შე იძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ, რომ ან ტი კურ რო მა ულ - ბერ-

ძ ნულ ცი ვი ლი ზა ცი ა ში ჰო მო ფო ბი უ რი დის კურ სი ფაქ ტობ რი ვად არ გვხვდე ბა. 

გვხვდე ბა მხო ლოდ პე დო ფი ლი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი აკ რ ძალ ვე ბი. 

ქრის ტი ა ნულ კულ ტუ რა ში ჰო მო ფო ბი უ რი დის კურ სი ჩნდე ბა, რაც გან პი რო ბე-

ბუ ლია იმით, რომ ქრის ტი ა ნო ბა იდე ო ლო გი უ რად იუდა იზმს ეფუძ ნე ბა. გა გახ სე-

ნებთ ძვე ლი აღ თ ქ მი დან, და ბა დე ბის მე-17-18-19 თა ვებს, სა დაც გვხვდე ბა სო დო-

მი სა და გო მო რის მი თი. სა გუ ლის ხ მოა მე-17 თა ვი, რო მელ ზეც მსურს ვი სა უბ რო, 

სა დაც უფა ლი გა მო ეცხა დე ბა აბ რა ამს და მას ქა ნა ა ნის სა მა რა დი სო სა კუთ რე ბა ში 

ქო ნას ჰპირ დე ბა იმ პი რო ბით, თუ იგი და მი სი შთა მო მავ ლო ბა და ი ცავს უფ ლის 

აღ თ ქ მას. აღ თ ქ მა ჩუ ჩის დაც ვე თა ში მდგო მა რე ობს. ამით, ფაქ ტობ რი ვად, გა-

ნი საზღ ვ რე ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი ცხოვ რე ბის წე სი, რო მე ლიც ახ დენს ებ რა ე ლის 

იდენ ტი ფი ცი რე ბას. წი ნა დაც ვე თა, რო გორც ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ტრა დი ცი ა, ებ რა უ-

ლი თე მის ყო ფა ში ცხად დე ბა ებ რა უ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ვ ლად და ღვთის რჩე უ-

ლო ბის ნიშ ნად. ამას მოს დევს მე-18-19 თა ვე ბი, სა დაც სო დო მის და გო მო რის ის-

ტო რიაა მოთხ რო ბი ლი. რო გორც კი გა ნი საზღ ვ რე ბა ებ რა უ ლი თე მის იდენ ტო ბა, 

მა შინ ვე ად გი ლი აქვს კონ ფ რონ ტა ცი ას ებ რა ულ თემ ზე, ჰე გე მონ რო მის იმ პე რი ა-

ში აქ ცენ ტი რე ბულ ცხოვ რე ბის წეს თან ანუ მა მათ მავ ლო ბას თან. და ბა დე ბის მე-18 

თა ვის მე-20 მუხ ლ ში აბ რა ამ თან მი დის სა მი უც ნო ბი და ეუბ ნე ბა, რომ სო დო მი და 

გო მო რი უნ და და ღუ პოს ღმერ თ მა იმის გა მო, რომ მათ მე ტის მე ტად და უმ ძიმ დათ 

ცოდ ვე ბი და მარ თა ლი კა ცი იქ აღარ არ სე ბობს. არ არის გან მარ ტე ბუ ლი, რას 

ნიშ ნავს მარ თა ლი, ან რა ში მდგო მა რე ობს მა თი ცოდ ვე ბი. სო დო მის მკვიდ რ თა 

ცოდ ვი ლო ბა ზე მხო ლოდ ის მი ა ნიშ ნებს, რომ მი სი მკვიდ რ ნი მე-19 თავ ში ლო თის-

გან ითხო ვენ სა მი უც ნო ბის გა მოყ ვა ნას მათ შე საც ნო ბად. რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ-

ნე, კა ცის მი ერ კა ცის შეც ნო ბა ბერ ძ ნულ - რო მა უ ლი კულ ტუ რის კუთ ვ ნი ლე ბა ა. ის, 

რაც სო დო მი სა და გო მო რის ის ტო რი ა ში ხდე ბა, ჰე გე მო ნუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ი სად მი 

გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნა ა. სა ინ ტე რე სოა „მართალი ადა მი ა ნის“ საზ რი სი. ამ შემ თხ ვე-

ვა შიც, და ბა დე ბის წიგ ნის მე-19 თა ვი დან ამოვ დი ვართ. მო გეხ სე ნე ბათ ის ტო რი ა, 

თუ, პი რო ბის მი უ ხე და ვად, რო გორ მი ი ხე და უკან ლო თის ცოლ მა და გა და იქ ცა მა-

რი ლის სვე ტად. ამის შემ დეგ, ლო თის ქა ლიშ ვი ლე ბი გა დაწყ ვე ტენ, მა მის გან შვან. 

„უთხრა უფ როს მა უმ ც როსს, მო ხუ ცია მა მაჩ ვე ნი და კა ცი არ არის ამ ქვე ყა ნა ში, 
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რომ შე მო ვი დეს ჩვენ თან, რო გორც ქვეყ ნის წე სი და რი გი ა, მო დი, და ვა ლე ვი ნოთ 

ღვი ნო მა მაჩ ვენს და მი ვუწ ვეთ და შთა მო მავ ლო ბა აღ ვუდ გი ნოთ მას“. ასე იქ ცე ვა 

ერ თიც და მე ო რეც. ორი ვე ასუ ლი და ორ სულ დე ბა მა მი სა გან და შობს ძეს. სა გუ-

ლის ხ მო ა, რომ ამ ეპი ზოდ ში ლო თის ქა ლიშ ვი ლე ბი არ იქ ცე ვი ან რო გორც მარ-

თა ლი ადა მი ა ნე ბი, ისი ნი გა დი ან მო რა ლით დად გე ნი ლი ნორ მე ბის მიღ მა, მაგ რამ 

მათ საქ ცი ელს ღმერ თის გან არ მოს დევს დას ჯა. პი რი ქით, მა თი შთა მო მავ ლო ბა 

მრავ ლ დე ბა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მე-19 თავ ში ად გი ლი აქვს ტყუ ი ლის და ინ-

ცეს ტის ლე გი ტი მა ცი ას რეპ რო დუქ ცი ის მიზ ნით. ამ კონ ტექ ს ტ ში, ისევ პრობ ლე მუ-

რი ხდე ბა სიტყ ვა თა კომ ბი ნა ცია „მტყუანი და მარ თა ლი ადა მი ა ნი“. 

რეპ რო დუქ ცი ის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა სწო რედ იუდა ის ტურ კულ ტუ-

რა ში გვხვდე ბა, ღმერ თი ყო ველ თ ვის ჰპირ დე ბა აბ რა ამს გამ რავ ლე ბას და იმას, 

რომ მი სი შთა მო მავ ლო ბა ქა ნა ა ნის ქვე ყა ნას და ე უფ ლე ბა. გამ რავ ლე ბა, რო-

გორც ღმერ თის სა ჩუ ქა რი, ასეა წარ მოდ გე ნი ლი ძველ აღ თ ქ მა ში. სა ინ ტე რე სოა, 

კონ ფ რონ ტა ცია ბერ ძ ნულ კულ ტუ რას თან და მის ღი რე ბუ ლე ბებ თან, რო მე ლიც 

ფი ზი კურ შო ბას გა ნი ხი ლავს, რო გორც შო ბის და ბალ სა ფე ხურს სუ ლი ერ შო ბას-

თან შე და რე ბით, ანუ შე მოქ მე დე ბას, იქ ნე ბა ეს კა ნონ შე მოქ მე დე ბა თუ ხე ლოვ ნე-

ბის ნა წარ მო ე ბი. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში სა ეკ ლე სიო წრე ებ ში 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი ჰო მო ფო ბი უ რი რი ტო რი კა სწო რედ რეპ რო დუქ ცი ის არ გუ მენტს 

ემ ყა რე ბა. რეპ რო დუქ ცი ის თე მა ტი კა ახალ აღ თ ქ მა ში ამ ბი ვა ლენ ტუ რი ა, თუ კი, 

პავ ლეს ეპის ტო ლე ე ბი დან ამო ვალთ, I კო რინ თელ თა მი მართ, მე-7 თავ ში ერ თ მა-

ნე თის სა წი ნა აღ მ დე გო თე ზე ბი გვხვდე ბა. კერ ძოდ, და უ ქორ წი ნებ ლებს და ქვრი-

ვებს ეუბ ნე ბა, რომ მათ თ ვის კარ გი ა, მა სა ვით დარ ჩ ნენ, მაგ რამ თუ არ ძა ლუძთ 

თა ვის შე კა ვე ბა, მა შინ იქორ წი ნონ. კა ცის თ ვის კარ გი ა, არ გა ე კა როს დი აცს, და 

მე სა მე – სიძ ვის გან თა ვის ასა ცი ლებ ლად კარ გი ა, ყვე ლა მა მა კაცს ჰყავ დეს თა-

ვი სი ცო ლი და დე და კაცს – ქმა რი. პავ ლეს ეპის ტო ლე ე ბის სა ფუძ ველ ზე ქრის ტი ა-

ნულ კულ ტუ რა ში, ალ ბათ, ისევ ძვე ლი აღ თ ქ მის გავ ლე ნით, იწყე ბა სპე კუ ლა ცი ე ბი 

იმის შე სა ხებ, თუ, რად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს გამ რავ ლე ბა. კლე მენტ ალექ სან დ-

რი ე ლი, რო მე ლიც ჩვ.წ.აღ -ის მე-2-3 სა უ კუ ნე ებ ში მოღ ვა წე ობ და, ასა ხე ლებს სამ 

მი ზეზს, რის გა მოც ადა მი ა ნე ბი უნ და და ქორ წინ დ ნენ. პირ ვე ლი მი ზე ზი პატ რი ო-

ტუ ლი ა, მე ო რე – ბავ შ ვე ბის მემ კ ვიდ რე ე ბად ყო ლი სათ ვის და მე სა მე – სამ ყა როს 
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სრულ ქ მ ნა ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის. მე სა მე თე ზა საკ მა ოდ ღრმა თე ო ლო გი-

ურ იმ პ ლი კა ცი ებს შე ი ცავს, იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც აქ დგე ბა სა კითხი იმის შე სა-

ხებ, შე საქ მის შემ დეგ ღმერ თი რამ დე ნად ერე ვა სამ ყა რო ში. თუ კი არ ერე ვა, მა-

შინ რამ დე ნად შეგ ვიძ ლია იმის თქმა, რომ რაც ხდე ბა, მი სი ნე ბით ხდე ბა. ხო ლო, 

თუ კი კვლა ვაც ერე ვა, მა შინ გა მო დის, რომ შე საქ მე არ დას რუ ლე ბუ ლა. სწო რედ 

ეს აზ რი იკითხე ბა კლე მენტ ალექ სან დ რი ე ლის ამ თე ზა ში, რომ ჩვენ სამ ყა როს 

სრულ ქ მ ნა ში თა ნა მო ნა წი ლე ნი უნ და გავ ხ დეთ. ამ დის კუ სი ის პირ ვე ლი ორი თე ზა 

გვხვდე ბა დღეს იმ არ გუ მენ ტა ცი ა ში, რო მე ლიც დო მი ნი რებს სა ეკ ლე სიო წრე ებ ში 

ქორ წი ნე ბის და რეპ რო დუქ ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ხაზ გას მი სას. ანუ, სპე კუ ლა რუ-

ლი გა მო ხა ტუ ლე ბაა ჩვენს რე ა ლო ბა ში ის, რომ ყო ველ მე სა მე და მეტ შვილს პატ-

რი არ ქი ნათ ლავს, რაც მო სახ ლე ო ბა ში პატ რი ო ტიზ მის გა მოვ ლი ნე ბად და სუ ლის 

ცხო ნე ბის კენ გა დად გ მულ ნა ბი ჯად გა ნი ხი ლე ბა. 

ახა ლი აღ თ ქ მა სა ინ ტე რე სოა იმით, რომ მას ში ჰო მო ფო ბი უ რი ან მსგავ სი ფორ-

მუ ლი რე ბა არ გვხვდე ბა. პავ ლე მო ცი ქუ ლი იუდე ვე ლი ა, ახალ გაზ რ დო ბა ში რა ბი-

ნო ბას აპი რებ და. იგი, რა თქმა უნ და, კარ გად იც ნობს ძველ აღ თ ქ მას და მას შე მო-

აქვს ქრის ტი ა ნულ დის კურ ს ში ძვე ლი აღ თ ქ მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი რი ტო რი კა 

რო გორც ქა ლებ თან, ისე, ჰო მო სექ სუ ა ლიზ მ თან მი მარ თე ბა ში. ეს გვხვდე ბა მის 

ეპის ტო ლე ებ ში, კერ ძოდ რო მა ელ თა მი მართ I-ში, კო რინ თელ თა მი მართ I-ში და 

ტი მო თეს მი მართ I ეპის ტო ლე ში. ამ დის კურ სის ტრან ს ფორ მა ცია ხდე ბა მე-18-19 

სა უ კუ ნე ებ ში, ანუ, იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ რე ლი გი ის გან 

და მო უ კი დე ბე ლი სე კუ ლა რი ზე ბუ ლი დის კურ სის ჩა მო ყა ლი ბე ბას აქვს ად გი ლი. 

მე-18 სა უ კუ ნემ დე ქრის ტი ა ნულ სამ ყა რო ში სექ სუ ა ლურ პრაქ ტი კას სა მი ძი რი-

თა დი კო დი გა ნა გებს. ეს არის კა ნო ნი კუ რი სა მარ თა ლი, ქრის ტი ა ნუ ლი პას ტო რა-

ლი და სა მო ქა ლა ქო კა ნო ნი. ისი ნი გა ნას ხ ვა ვე ბენ ნე ბა დარ თულს და აკ რ ძა ლულს. 

ისი ნი აგე ბუ ლია მატ რი მო ნი ა ლურ ურ თი ერ თო ბებ ზე, ანუ, ცოლ - ქ მ რის სექ სუ ა ლუ-

რი ურ თი ერ თო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა წე სე ბით და რე კო მენ და ცი ე ბით. ყვე ლა სხვა ურ-

თი ერ თო ბა ზე მე ტად მის გან არის სო ცი ა ლუ რი მო ლო დი ნი ან გა რი ში სა, რაც გა ნა-

პი რო ბებს იმას, რომ ცოლ - ქ მ რის ურ თი ერ თო ბა მუდ მი ვი ზე დამ ხედ ველო ბის ქვეშ 

იმ ყო ფე ბა. აქ ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მსგავ სი სი ტუ ა ცია გვაქვს დღეს სა ქარ თ-

ვე ლო ში, სა დაც ცოლ - ქ მ რის ურ თი ერ თო ბა ზე ეკ ლე სი ის სა აღ მ სა რებ ლო პრაქ ტი-
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კის სა შუ ა ლე ბით ყვე ლა ზე დი დი სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ ტ რო ლი ხორ ცი ელ დე ბა. 

ქორ წი ნე ბის კა ნო ნე ბის დარ ღ ვე ვა ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სი ა მოვ ნე ბე ბის, მათ შო რის, 

ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რის ძი ე ბა ერ თ ნა ი რად ის ჯე ბა, მო მაკ ვ დი ნე ბე ლი ცოდ ვე-

ბის სი ა ში ხვდე ბა. ამა ში იგუ ლის ხ მე ბა ქორ წი ნე ბის გა რე შე კავ ში რე ბი, მე უღ ლის 

ღა ლა ტი, გა უ პა ტი უ რე ბა, ინ ცეს ტი, სო დო მი. 

ფუ კო „სექსუალობის ის ტო რი ა ში“ გვე უბ ნე ბა, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლიზ მ ზე სა უ ბა-

რი, რო გორც ფსი ქო ლო გი უ რი, ფსი ქი ატ რი უ ლი, სა მე დი ცი ნო კა ტე გო რი ე ბის ერ-

თობ ლი ო ბა ზე, ანუ, არა, რო გორც მოვ ლე ნა ზე, გა დახ რა ზე, რომ ლის სწორ გზა ზე 

და ყე ნე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა, არა მედ, რო გორც სექ სუ ა ლო ბის ერ თ -ერთ პრაქ ტი კა-

ზე, შე საძ ლე ბე ლია 1879 წლი დან, რო დე საც გა მოქ ვეყ ნ და სტა ტია „საპირისპირო 

სექ სუ ა ლუ რი შეგ რ ძ ნე ბე ბი“. აქ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა ნაკ ლე ბად არის გან საზღ ვ რუ-

ლი სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბის იმ ფორ მით, რო გორც ეს მა ნამ დე – ქრის ტი ა-

ნულ დის კურ ს ში გვხვდე ბო და. ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა გვევ ლი ნე ბა, რო გორც სექ-

სუ ა ლო ბის ერ თ -ერ თი ფორ მა, რო დე საც იგი სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ დის კურ ს ში 

გა და ტა ნი ლ იქ ნა სო დო მის პრაქ ტი კი დან ში ნა გა ნი ან დ რო გე ნო ბის სა ხედ, სუ ლის 

ჰერ მოფ რო დი ტიზ მად. შე სა ბა მი სად, ჰო მო სექ სუ ა ლი გახ და, თუ შე იძ ლე ბა ასე ით-

ქ ვას, ახა ლი სა ხე ო ბა.

ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ დის კურ სი მე-19 სა უ კუ ნე ში ჩა მო ყა ლიბ და. სწო-

რედ ამ პე რი ოდ ში ფსი ქი ატ რე ბი იწყე ბენ სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი პრაქ ტი კე ბის-

თ ვის სა ხე ლე ბის დარ ქ მე ვას. შე სა ბა მი სად, ისი ნი სა მე დი ცი ნო სფე როს კუთ ვ ნი-

ლე ბა ხდე ბა. მეც ნი ე რე ბის მთე ლი სპექ ტ რი აყა ლი ბებს დის კურსს სექ სუ ა ლუ რი 

პრაქ ტი კე ბის შე სა ხებ. ეს ტენ დენ ცია მიზ ნად ისა ხავს სო ცი ა ლუ რი სხე უ ლის, სო-

ცი უ მის მო რა ლუ რი სიწ მინ დის და ფი ზი კუ რი სი ჯან სა ღის უზ რუნ ველ ყო ფას. ამა ში 

გუ ლის ხ მო ბენ ჰი გი ე ნას, ვე ნე რი უ ლი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცი ას და ა.შ. მე-19 სა უ-

კუ ნე ში სექ სი არის ორი სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ცოდ ნის სფე როს სა გა ნი. ერ თი 

რეპ რო დუქ ცი ის ბი ო ლო გი ით არის და კა ვე ბუ ლი და სა მეც ნი ე რო ნორ მა ტი უ ლო-

ბის მი ხედ ვით ვი თარ დე ბა. მე ო რეა, მე დი ცი ნა სექ სის შე სა ხებ, რო მე ლიც გან ს ხ-

ვა ვე ბუ ლი წე სე ბით ვი თარ დე ბა. ეს წე სე ბი იმა ში გა მო ი ხა ტე ბა, რომ მო რა ლუ რი 

შე ხე დუ ლე ბე ბი ეკო ნო მი კუ რი ან პო ლი ტი კუ რი ოფ ცი ე ბის, ტრა დი ცი უ ლი მი მარ-

თე ბე ბის მეც ნი ე რუ ლად მჟღერ ტერ მი ნებ ში აღი წე რე ბა. ანუ, ის, რაც მა ნამ დე 
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დეკ ლა რი რე ბუ ლი იყო ქრის ტი ა ნუ ლი დის კურ სის შიგ ნით, მეც ნი ე რულ ტერ მი ნო-

ლო გი ა ში გა და დის. ეს ქმნის ფუნ და მენ ტურ წი ნა აღ მ დე გო ბას, რო მე ლიც ბლო კავს 

რა ცი ო ნა ლუ რად ფორ მი რე ბუ ლი დის კურ სის გან ვი თა რე ბას ადა მი ა ნურ სქეს თან 

და კავ ში რე ბით. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მე-18-19 სა უ კუ ნე ე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი და მა ნამ დეც, 

და სავ ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცია (იგულისხმება ქრის ტი ა ნუ ლი სამ ყა რო) ჩა მო ყა ლიბ და 

სა ზო გა დო ე ბად, რო მე ლიც არ ფლობს ერო ტი კის ხე ლოვ ნე ბას. ერო ტი კის ხე-

ლოვ ნე ბას ვხვდე ბით ჩი ნეთ ში, იაპო ნი ა ში, ინ დო ეთ ში. ერო ტი კის ხე ლოვ ნე ბა ში 

ის, მი აღ წიე თუ არა მი ზანს, პრაქ ტი კის სრულ ყო ფილ რე ა ლი ზა ცი ას, სი ა მოვ ნე-

ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა. სი ა მოვ ნე ბა არ გა ნი ხი ლე ბა აკ რ ძალ ვე ბის შე სა ხებ კა ნონ თან 

მი მარ თე ბა ში. აკ რ ძალ ვე ბის კა ნო ნი არ არე გუ ლი რებს, რა არის სი ა მოვ ნე ბა, რა 

შე იძ ლე ბა გა ა კე თოს ადა მი ან მა და რა – არა. ამას გან საზღ ვ რავს სი ა მოვ ნე ბის ინ-

ტენ სი ვო ბის დო ნე, ხა რის ხი, ხან გ რ ძ ლი ვო ბა და ის, თუ რა გა მო ძა ხილს ჰპო ვებს 

შენს სულ სა და სხე ულ ში. ფუ კოს თქმით, ჩვე ნი ცი ვი ლი ზა ცია (აქ იგი და სავ ლურ - 

ქ რის ტი ა ნულ სამ ყა როს გუ ლის ხ მობს, მაგ რამ ჩვენ მას სა ქარ თ ვე ლოც შეგ ვიძ ლია 

და ვა მა ტოთ) არ ფლობს ერო ტი კის ხე ლოვ ნე ბას და ეს არის ერ თა დერ თი ცი ვი-

ლი ზა ცი ა, რო მე ლიც ახ დენს სექ სის შე სა ხებ მეც ნი ე რე ბის პრაქ ტი ცი რე ბას. უფ-

რო სწო რად, ერ თა დერ თი ცი ვი ლი ზა ცი ა, რო მელ მაც სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში 

გა ნა ვი თა რა და გა მო ი მუ შა ვა სექ ს ზე ჭეშ მა რი ტე ბის თქმის პრო ცე დუ რა, ანუ, რა 

არის და რა არ არის სწო რი სექ ს ში. ეს პრო ცე სი შუა სა უ კუ ნე ე ბი დან იწყე ბა. აქე-

დან მო ყო ლე ბუ ლი და სავ ლურ სა ზო გა დო ე ბა ში ვხვდე ბით აღ სა რე ბის რი ტუ ალს, 

რო მელ საც ქრის ტი ა ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ჭეშ მა რი ტე ბის დად გე ნის თ ვის იყე ნებს 

და რო მე ლიც, დღეს დღე ო ბით, უკ ვე სხვა დას ხ ვა სფე რო ში გვხვდე ბა. 1215 წელს 

ლა ტე რა ნის საბ ჭომ გან საზღ ვ რა, თუ რა სა ჭი რო ებს მო ნა ნი ე ბას. ამას შემ დ გომ ში 

მოჰ ყ ვა აღ სა რე ბის პრაქ ტი კის, გა მო ძი ე ბის და და კითხ ვის გან ვი თა რე ბა, ინ კ ვი-

ზი ცი ის ტრი ბუ ნა ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ყო ვე ლი ვე ამან ხე ლი შე უწყო იმას, რომ 

აღ სა რე ბამ ცენ ტ რა ლუ რი ად გი ლი და ი ჭი რა სა მო ქა ლა ქო და რე ლი გი უ რი ძა ლა-

უფ ლე ბის წეს რიგ ში. შე სა ბა მი სად, რო გორც ფუ კო გან მარ ტავს, აღ სა რე ბა გახ და 

და სავ ლე თის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მე ტად ღი რე ბუ ლი ტექ ნი კა ჭეშ მა რი ტე ბის და-

სად გე ნად. 
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მე-18-19 სა უ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი აღ სა რე ბამ ზე მოქ მე დე ბის სივ რ ცე გა ა ფარ-

თო ვა და მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს სა მარ თალ ში, მე დი ცი ნა ში, გა ნათ ლე-

ბა ში, ოჯა ხურ ურ თი ერ თო ბებ ში. ის დღემ დე რჩე ბა მთა ვარ სტან დარ ტად, რო მე-

ლიც გან საზღ ვ რავს სექ ს ზე ჭეშ მა რი ტი დის კურ სის წარ მოქ მ ნას. თუმ ცა, ევ რო პა ში 

მან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტრან ს ფორ მა ცია გა ნი ცა და. იმი ტომ, რომ დი დი ხნის გან მავ-

ლო ბა ში აღ სა რე ბა გა მო ი ხა ტე ბო და მო ნა ნი ე ბის პრაქ ტი კა ში, მაგ რამ, პრო ტეს-

ტან ტიზ მის წარ მო შო ბას თან ერ თად რე ფორ მა ცი ის შე დე გად მე-18 სა უ კუ ნის პე-

და გო გი კა სა და მე-19 სა უ კუ ნის მე დი ცი ნას თან ერ თად აღ სა რე ბამ თან და თა ნო ბით 

და კარ გა მი სი რი ტუ ა ლუ რი და ექ ს კ ლუ ზი უ რი ლო კა ლი ზა ცი ა. ის აღარ არის ლო-

კა ლი ზე ბუ ლი მხო ლოდ სა ეკ ლე სიო სივ რ ცე ში. მი სი სივ რ ცე გა ფარ თოვ და. აქ ჩა-

ერ თო მთე ლი სე რია ურ თი ერ თო ბე ბი სა ბავ შ ვებ სა და მშობ ლებს, სტუ დენ ტებ სა და 

მას წავ ლებ ლებს შო რის და ა.შ. 

სა ქარ თ ვე ლო ში სექ სუ ა ლუ რი დის კურ სის გა ჩე ნა, სექ სის შე სა ხებ დის კურ სის 

რე ლი გი ის სფე რო დან გა მო ყო ფა და მი სი გას ვ ლა პე და გო გი კის და სა მო ქა ლა ქო 

კა ნო ნის სივ რ ცე ში 1801 წლის შემ დეგ მოხ და, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო რუ სე თის და 

შე სა ბა მი სად, ევ რო პუ ლი ტი პის სა მარ თ ლის ქვეშ მო ექ ცა. ამის შემ დეგ, სა ქარ თ-

ვე ლო ში ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის კრი მი ნა ლი ზა ცია მოხ და. ცნო ბი ლია, სტა ტის ტი კუ რი 

მო ნა ცე მე ბი, და ვე სეს ხე ბი გი ორ გი კი კო ნიშ ვი ლის სტა ტი ას, 1905 წლის სა სა მარ-

თ ლო სტა ტის ტი კით, რუ სე თის იმ პე რი ა ში ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის რო გორც ნე ბა-

ყოფ ლო ბი თი ისე, ძა ლა დობ რი ვი და ნა შა უ ლი ტფი ლი სის გუ ბერ ნი ა ზე მო დი ო და. 

კავ კა სი ა ში, რუ სი კო ლო ნის ტე ბი, გან ს ხ ვა ვე ბით იმ პე რი ის ცენ ტ რა ლუ რი რე გი ო-

ნე ბის გან, ჰო მო სექ სუ ა ლო ბას, არა რო გორც, პა თო ლო გი ას, არა მედ ქარ თ ვე ლი, 

სო მე ხი და აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ხალ ხის ტრა დი ცი ის ნა წი ლად მი იჩ ნევ დ ნენ და ებ რ-

ძოდ ნენ, რო გორც მავ ნე ტრა დი ცი ას. 

მი მაჩ ნი ა, რომ და მო კი დე ბუ ლე ბა უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ სა ქარ თ ვე ლო ში 

იც ვ ლე ბა. ეს ცვლი ლე ბა, ერ თი შე ხედ ვით, პო ზი ტი უ რი ა. იმი ტომ, რომ სა ქარ თ-

ვე ლომ სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნებს შო რის ერ თ -ერ თ მა პირ ველ მა მო ახ დი ნა 

ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ა, რო დე საც შე უ ერ თ და ევ რო პის საბ ჭოს. 

რე გი ონ ში პირ ვე ლი LGBT ორ გა ნი ზა ცი აც სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო ყა ლიბ და. მაგ რამ, 

აქ არის გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რაც იმა ში გა-
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მო ი ხა ტე ბა, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის პა რა ლე ლუ რად ქვე ყა-

ნა ში და იწყო რე ლი გი უ რი აღ მავ ლო ბა და სა ეკ ლე სიო წრე ე ბის მხრი დან ჰო მო-

სექ სუ ა ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ კამ პა ნია გა ი შა ლა. რაც გა მო ი ხა ტე ბა ჰო მო ფო ბი ურ 

რი ტო რი კა სა და „მორალურ კრი მი ნა ლი ზა ცი ა ში“. კითხ ვა, რო მე ლიც აქ შე იძ ლე-

ბა და ის ვას, ასე თი ა: რო მე ლი უარე სი ა, იყო კრი მი ნა ლი ზე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო ში, 

სა დაც კა ნონს არა ვინ სცემს პა ტივს, სა დაც კა ნო ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 

რუ დი მენ ტულ და ნა მა ტად ით ვ ლე ბა, თუ, იყო „მორალურად კრი მი ნა ლი ზე ბუ ლი“ 

ინ ს ტი ტუ ცი ის მი ერ, რო მელ საც მო სახ ლე ო ბის 80%-ში უპი რო ბო ნდო ბა აქვს? თა-

ნაც, დი დია ალ ბა თო ბა, რომ ამ 80%-ს წარ მოდ გე ნაც კი არა აქვს იმის შე სა ხებ, 

რომ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე 12 წე ლია დეკ რი მი ნა ლი ზე ბუ ლი ა.

ლე ლა გაფ რინ დაშ ვი ლი – თა თამ ეს თე მა რე ლი გი ურ დის კურ ს თან და ა კავ ში-

რა. მი მაჩ ნი ა, რომ ეს არის ყვე ლა ზე პო ლი ტი კუ რი სა კითხი სა ქარ თ ვე ლო ში. მა ღი-

ზი ა ნებს ამ სა კითხის რე ლი გი ურ დის კურ ს თან და კავ ში რე ბა და მას თან მი მარ თე ბა ში 

პო ლი ტი კუ რი დის კურ სის ამ პუ ტა ცი ა. თუ რა ი მე ვი ცით ბოლ შე ვიზ მის და საბ ჭო თა 

კავ ში რის შე სა ხებ, ვი ცით ისიც, რომ ისევ საბ ჭო თა კავ შირ ში ვართ, მივ ხ ვ დე ბით, 

რომ პო ლი ტი კუ რი დის კურ სი ამ სა კითხი სა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ეს არის და-

კავ ში რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას თან, არ ჩევ ნებ თან, რო გორც პო ლი ტი კურ 

პრო ცეს თან, და ინ დი ვი დუ ა ლურ არ ჩე ვან თან, რომ ლის კომ პო ნენ ტიც სექ სუ ა ლუ რი 

თა ვი სუფ ლე ბა და ჩვე ნი სექ სუ ა ლუ რი ცხოვ რე ბა ა. ყვე ლა სა კითხი პო ლი ტი კუ რი ა, 

მათ შო რის ჩე მი სხე უ ლიც. თუ აქე დან ამო ვალთ, პო ლი ტი კას გა ვი გებთ ფარ თო აზ-

რით და პო ლი ტი კურ სხე ულ ში შე ვი ტანთ ჩვენს პერ სო ნა ლურ სხე ულს, მა შინ მივ-

ხ ვ დე ბით, რომ ყვე ლა ზე მე ტი სა მუ შაო სწო რედ პო ლი ტი კურ დის კურ ს ში გვაქვს, 

რომ ლის ყვე ლა უინ ტე რე სო კომ პო ნენ ტი, ჩე მი აზ რით, რე ლი გი უ რი დის კურ სი ა. 

იმის თ ვის, რომ ცოცხა ლი იყოს ჩვე ნი უმეც რე ბა ამ სა კითხ ში, ხდე ბა ამ სა კითხის 

კამ პა ნი უ რი და სა მარ ცხ ვი ნო მიბ მა რე ლი გი ურ დის კურ ს თან. 

ძა ლი ან ვღე ლავ დი, რო დე საც ჟურ ნალ მა „ცხელი შო კო ლად მა“ შე მომ თა ვა ზა 

კო მენ ტა რი გა მე კე თე ბი ნა ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. არც მქონ და წარ მოდ გე ნა, 

რო გორ უნ და და მეწყო წე რა, ვე რი დე ბო დი თე ო რე ტი ზა ცი ას. რო დე საც რა ღაც გინ-

და შეც ვა ლო, ჟურ ნალ ში თე ო რი ე ბის ჩა მოთ ვ ლა არ არის სა ინ ტე რე სო. ამი ტომ, ავი-
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ღე ქარ თუ ლი მე დი ის თე მა და გა ვიხ სე ნე 2003 წელს მომ ზა დე ბუ ლი ერ თი გა და ცე მა, 

ვფიქ რობ, ყვე ლა ზე გა ბე დუ ლი, ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლი და სა ინ ტე რე სო. ინ გა გრი გო-

ლი ას, მა შინ ის „მზეზე“ მუ შა ობ და, მოწ ვე უ ლი ჰყავ და სხვა დას ხ ვა სფე როს წარ მო მად-

გე ნ ლე ბი: პარ ლა მენ ტა რი, შო უ ბიზ ნე სის წარ მო მად გე ნე ლი, და ვით გო გი ბე დაშ ვი ლი 

და ნი კა ქავ თა რა ძე, რო მე ლიც მა შინ რა დიო 101-ს წარ მო ად გენ და და ყვე ლა ზე პროგ-

რე სუ ლი იყო ამ გა და ცე მა ში. სა ინ ტე რე სო იყო ამ გა და ცე მის დი ზა ი ნიც. ინ გა შე ე ცა და 

აეღო ერ თი მა გა ლი თი ცხოვ რე ბი დან, რომ ეს არ ყო ფი ლი ყო ეპა ტაჟ ზე, მსმე ნე ლის 

ვნე ბა თა ღელ ვა ზე და გა ღი ზი ა ნე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა და ცე მა. მოთხ რო ბი ლი იყო ქუ-

თა ი სე ლი ტრან ს სექ სუ ა ლის ის ტო რი ა, 15-წუთიან სი უ ჟეტ ში მო ვის მი ნეთ პრობ ლე მე-

ბი, რომ ლე ბიც ამ ადა მი ანს აღელ ვებს, და ამა ვე დროს აკე თებ და კო მენ ტარს იმას თან 

და კავ ში რე ბით, რა უნ და მოხ დეს სა ზო გა დო ე ბა ში, რო გორ ხე დავს ამ ჯგუ ფის წარ მო-

მად გე ნე ლი ამ პრობ ლე მას. ამ სი უ ჟე ტის გარ და გა და ცე მა ში იყო ბლიც - გა მო კითხ ვაც 

ქუ ჩა ში, სა დაც ადა მი ა ნე ბი თა ვიანთ აზრს გამოთქვამ დ ნენ ჰო მო სექ სუ ა ლო ბას თან 

და კავ ში რე ბით. და ახ ლო ე ბით 12 რეს პო ნდენ ტი იყო გა მო კითხუ ლი, და ეს ადა მი ა ნე ბი 

იყ ვ ნენ ბევ რად უფ რო პროგ რე სუ ლე ბი, ვიდ რე სტუ დი ა. ყვე ლა ზე სა მარ ცხ ვი ნო გა მოს-

ვ ლა ჰქონ და პარ ლა მენ ტარს. ადა მი ანს, რო მე ლიც არის კა ნონ მ დე ბე ლი, რო მელ მაც 

ფორ მა ლუ რად, ტე ლე ვი ზო რით გა მოს ვ ლის დროს მა ინც უნ და შე არ ჩი ოს სიტყ ვე ბი, 

და იკეკ ლუ ცოს მა ინც ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. 

ჩემს სტა ტი ას ჰქვია „ცოდნა ვერ სუს უმეც რე ბა და ტო ლე რან ტო ბა ვერ სუს 

ჰო მო ფო ბი ა“. ვამ ბობ, რომ ცოდ ნა ამ სა კითხ ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. არა, 

კონ კ რე ტუ ლად, ყო ფი ლი პარ ლა მენ ტა რის, სან დ რო ბრე გა ძის ცოდ ნა, არა მედ, 

ზო გა დად, ამ სა კითხის ცოდ ნა. „მე გუ ლის სიღ რ მე ში შე იძ ლე ბა სი ა მოვ ნე ბით და-

ვე თან ხ მო ადოლფ ჰიტ ლერს, რო მელ მაც რამ დე ნი მე გე მი გაგ ზავ ნა ზღვა ში და 

ჩა ძი რა, სა დაც გარ კ ვე უ ლი ადა მი ა ნე ბი იყ ვ ნენ თავ მოყ რილ ნი. ამა ვე დროს, ვერ 

გა ვი ზი ა რებ იმას, რომ პარ ლა მენ ტ ში მოგ ვ დის ევ რო საბ ჭო დან რე კო მენ და ცი ე ბი, 

რომ ყვე ლა ნა ი რად ხე ლი შე ვუწყოთ ჰო მო სექ სუ ა ლის ტებს და ეს იყო რამ დენ-

ჯერ მე გა მოგ ზავ ნი ლი. მე ვთვლი, რომ მი ღე ბუ ლი უნ და იქ ნას სა კა ნონ მ დებ ლო 

ბა ზა, რო მე ლიც ამ ადა მი ა ნებს ჩა უ ტა რებ და იძუ ლე ბით მკურ ნა ლო ბას და თუ 

არ გა ნი კურ ნე ბოდ ნენ, მა შინ...“, აღარ თქვა რა უნ და მოხ დეს ამ შემ თხ ვე ვა ში. 

ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სოა და თო გო გი ბე დაშ ვი ლის „პოეტური“ კო მენ ტა რი: „თუკი 
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ქალ ბა ტო ნე ბი დარ ჩე ბი ან კა ცე ბის გა რე შე, ხომ გა დავ შენ დე ბით. ისე დაც ცო ტა ნი 

ვართ. თუ კი ქა ლი სა და კა ცის ურ თი ერ თო ბა არის ბუ ნებ რი ვი, რად გან მო აქვს ნა-

ყო ფი, ამი ტომ არ შე იძ ლე ბა პლუ სი და პლუ სი და მი ნუ სი და მი ნუ სი იყოს ბუ ნებ-

რი ვი“. ასე თი გა მო ნათ ქ ვა მე ბით არის სავ სე ამ ადა მი ა ნის გა მოს ვ ლა, რო მელ საც 

შლე ი ფად დაყ ვე ბი ან გო გო ე ბი და ბი ჭე ბი და საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლია ახალ გაზ-

რ დებ ში. და შემ დეგ, ნი კა ქავ თა რა ძის კო მენ ტა რი: „ჰომოსექსუალობისადმი 

შიშს ამ სა კითხის უცო დი ნ რო ბით ვხსნი. თა ვი დან ყვე ლას გვე ში ნო და. შემ დეგ 

გა ვი ცა ნით ეს ადა მი ა ნე ბი, ერ თად ვი ქე ი ფეთ, პახ მე ლი ა ზე ხა ში ვჭა მეთ, და მივ-

ხ ვ დით, რომ ჩვე უ ლებ რი ვე ბი არი ან“. მე არ ვა კე თებ მი მი კის ანა ლიზს, ეს კი დევ 

ცალ კე სა კითხი ა. მას ჰქონ და ძა ლი ან ირო ნი უ ლი გა მო მეტყ ვე ლე ბა, დას ცი ნო და 

ყვე ლას, ვინც ამ ადა მი ა ნებს უყუ რებს, რო გორც ძა ლი ან სა ში შებს. „მათ წი ნა აღ-

მ დე გაც იმა ვეს ამ ბობ დ ნენ, შე მო დის რა ღაც გა უ გე ბა რი და ვი ღუ პე ბი თო. ხუმ რო-

ბით ვამ ბობ დი, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში პე დე რას ტე ბი უფ რო მეტ ნი არი ან, ვიდ რე 

ჰო მო სექ სუ ა ლე ბი“. აქ მან საკ მა ოდ გო ნი ე რად და ნი ჭი ე რად და აბ სო ლუ ტუ რი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბით მი ა ნიშ ნა პო ლი ტი კურ კონ ტექ ს ტ ზე. მაქვს ამო წე რი ლი ასა-

თი ა ნის კო მენ ტა რე ბი, სიტყ ვე ბი „შავ ქალ ზე“, რო მე ლიც თქვა კონ დო ლი ზა რა ის-

ზე, ჯან სუღ ჩარ კ ვი ა ნის მო საზ რე ბე ბი ზუ რაბ ჟვა ნი ას წი ნა აღ მ დეგ კამ პა ნი ის ფარ-

გ ლებ ში. ამა ვე კამ პა ნი ა ში მო ნა წი ლე ობ და გო ჩა ფი ფი ა, რო მელ მაც თქვა, რომ 

არა მარ ტო ზუ რაბ ჟვა ნი ას, სხვა პარ ლა მენ ტა რე ბის სის ხ ლიც უნ და შე ვის წავ ლოთ 

და გა ვა კე თოთ ჩა მო ნათ ვა ლი. 

შე ვე ცა დე, ამ სტა ტი ა ში მეთ ქ ვა, რა უნ და მოხ დეს ამ ტო ტა ლუ რი უმეც რე ბის 

პი რო ბებ ში. არ უნ და შევ ქ მ ნათ გე ტო ე ბი, რაც ახა სი ა თებს ზო გა დად ინ ტე რეს თა 

ჯგუ ფებს სა ქარ თ ვე ლო ში, მა გა ლი თად, ქალ თა ჯგუ ფი არ თა ნამ შ რომ ლობს სხვა 

ჯგუფ თან, ცალ კეა ჰო მო სექ სუ ა ლებ ზე მო მუ შა ვე ჯგუ ფი. ეს ჯგუ ფე ბი მო ყუ ჩე ბულ ნი 

არი ან და არ თა ნამ შ რომ ლო ბენ, ამი ტო მაც ვე რა ფერს ცვლი ან სა ზო გა დო ე ბა ში. 

ამი ტომ, ჩე მი აზ რით, „ქამინგ აუთი“ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მთე ლი ჩე მი არ სე-

ბით და ვუ ჭერ ადა მი ანს მხარს, ვიდ გე ბი ყო ველ თ ვის მის გვერ დით, ვინც იტყ ვის, 

რომ არის ჰო მო სექ სუ ა ლი. და თუ, თქვენ გაქვთ პრობ ლე მა ამას თან და კავ ში რე-

ბით, ეს თქვე ნი პრობ ლე მაა და არა ჩე მი. ჩე მი აზ რით, ეს არის ამ სა კითხის მოგ-

ვა რე ბის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა. 
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მე ო რე სტა ტიაში, „ნუ მოკ ლავ ჯა ფა რას“, ჩე მი ნა თე სა ვის ის ტო რია მოვ ყე ვი, 

ადა მი ა ნი სა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე ძა ლი ან მიყ ვარს და რო მელ მაც ყვე ლა ზე დი დი 

გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ჩემ ზე. ეს ის ტო რი ა, ჩე მი აზ რით, ტი პუ რია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 

და აჩ ვე ნებს, რო გორ მო ექ ც ნენ მას, რო გორც კი შე ამ ჩ ნი ეს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბა და 

რო გორ მო იქ ცა ის ამის შემ დეგ, რო გორ დარ ჩა ადა მი ა ნად ბო ლომ დე და არის 

დღემ დე. რო ცა ამ სა კითხ ზე ვწერ და ვლა პა რა კობ, ჩემ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნია პერ სო ნა ლუ რი გა მოც დი ლე ბა. ცხა დი ა, შე მეძ ლო მო მეთხ რო პა რაგ ვა ის, 

ურუგ ვა ის, ამე რი კის მა გა ლი თე ბი. მაგ რამ, აბ სო ლუ ტუ რად დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, 

რომ ვიდ რე ჩვე ნი სი ნამ დ ვი ლი დან არ ვი ლა პა რა კებთ, ჩვენს თავ ზე, სხვებ ზეც, 

ჩვენს კონ ფ ლიქ ტებ ზე, სიყ ვა რულ ზე, სექ ს ზე, მა ნამ დე ვე რა ფერს შევ ც ვ ლით. 

ფი ლო სო ფო სე ბი ხში რად ამ ბო ბენ, შენ ბრა ზობ, ილან ძღე ბი, ესე იგი, არა ხარ 

მარ თა ლი. მე ამის კა ტე გო რი უ ლად წი ნა აღ მ დე გი ვარ. ყვე ლა ფე რი, რაც, ჩე მი აზ-

რით, კარ გი და მი წე რი ა, და მი წე რია ძა ლი ან გაბ რა ზე ბულს. სწო რედ იმ მო მენ ტ-

ში, რო დე საც ვიწყებ დი ამ სტა ტი ა ზე მუ შა ო ბას, უკი დუ რე სად გაბ რა ზე ბუ ლი ვი ყა ვი 

გია ჭან ტუ რი ა ზე, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის დი რექ ტორ ზე, რო მელ მაც სა ში-

ნე ლი ქსე ნო ფო ბი უ რი გან ცხა დე ბე ბი გა ა კე თა „ცხელი შო კო ლა დის“ დის კუ სი ა ში. 

„პედერასტებად“ მო იხ სე ნია ჰო მო სექ სუ ა ლე ბი. ილა პა რა კა პირ ველ არ ხ ზე, რო-

მე ლიც მო ხუ ცი ქა ლია და უნ და მო ეკ ლათ. მოვ ყე ვი ბე ბი ა მი სის ის ტო რი ა. ის ძა-

ლი ან ცნო ბი ლი კავ კა სი ო ლო გი, აფხა ზუ რი ენის სპე ცი ა ლის ტი გახ ლ დათ. მი სი გა-

მოც დი ლე ბა ქარ თ ველ პო ლი ტი კო სებს რომ გა მო ე ყე ნე ბი ნათ ქარ თულ -აფხა ზურ 

კონ ფ ლიქ ტ ში, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ეს კონ ფ ლიქ ტი სხვაგ ვა რად წა რი მარ თე ბო და. 

მოვ ყე ვი ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სხვა ის ტო რი აც და და ვუ კავ ში რე ჰარ პერ ლის „ნუ 

მოკ ლავ ჯა ფა რას“. ყვე ლა ფე რი, რაც კი შე იძ ლე ბა გვეს მო დეს უცხო სად მი სი ძულ-

ვილ ში, ამ ნა წარ მო ებ ში მხატ ვ რუ ლად, ჰუ მა ნის ტუ რად, გა სა გე ბა დაა გად მო ცე მუ ლი. 

ლე ვან აბა ში ძე – მე ამ სა კითხ ზე რე ლი გი უ რი კუთხით სა უ ბა რი მთხო ვეს. ძა-

ლი ან სენ სი ტი უ რი თე მა ა. გე თან ხ მე ბით, ქალ ბა ტო ნო ლე ლა, ჰო მო ფო ბია სრუ-

ლი ად მი უ ღე ბე ლია და ის არა მარ ტო ირა ცი ო ნა ლურ შიშს, არა მედ სი ძულ ვილ საც 

ნიშ ნავს, რო მე ლიც ხში რად გა მო ი სა ხე ბა აგ რე სი ით და ეს, სრუ ლი ად მი უ ღე ბე ლი ა. 

იმა შიც გე თან ხ მე ბით, რომ ეს სა კითხი პო ლი ტი კურ - სა ზო გა დო ებ რივ კონ ტექ ს ტ ში 
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უნ და გან ვი ხი ლოთ. ქრის ტი ა ნის თ ვის გან სა კუთ რე ბით მი უ ღე ბე ლია აგ რე სი ა, ამ 

ადა მი ა ნე ბის მარ გი ნა ლი ზა ცია ან დის კ რი მი ნა ცი ა. 

ვნა ხოთ, რო გორ უყუ რებს ამ სა კითხს თა ნა მედ რო ვე ეკ ლე სი ე ბი. მე ძი რი თა-

დად ქრის ტი ა ნო ბით შე მო ვი ფარ გ ლე ბი. ქრის ტი ა ნო ბა იუდა იზ მი დან მო დის, რომ-

ლის ტექ ს ტებ შიც, ჯერ კი დევ ძვე ლი აღ თ ქ მის წიგ ნებ ში, იგ მო ბა და ცოდ ვად ცხად-

დე ბა სექ სუ ა ლუ რი პრაქ ტი კა. ლა პა რა კია არა მარ ტო იმა ზე, რომ ჰო მო სექ სუ ა-

ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი გა მო რიცხავს რეპ რო დუქ ცი ას, არა მედ ლა პა რა კია მას ზე, 

რო გორც ცოდ ვა ზე. პავ ლე მო ცი ქულს რო მა ელ თა მი მართ ეპის ტო ლე ში ნათ ქ ვა-

მი აქვს, რომ ეს არა ბუ ნებ რი ვი ურ თი ერ თო ბა ა. ეკ ლე სი ის სწავ ლე ბის მი ხედ ვით 

ასე თი პრაქ ტი კა ცოდ ვაა და მი უ ღე ბე ლი ა. მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი და კა თო ლი კუ რი 

ეკ ლე სი ა, რომ ლე ბიც ტრა დი ცი უ ლე ბი და კონ სერ ვა ტი უ ლე ბი არი ან, მას დღე საც 

ცოდ ვად მი იჩ ნე ვენ. ეს ეკ ლე სი ე ბი თა ვიანთ შვი ლებს, წევ რებს, პო ტენ ცი ურ ქრის-

ტი ა ნებს ეუბ ნე ბი ან, რომ ეს ცოდ ვა ა, მაგ რამ ეს არ ნიშ ნავს ამ ადა მი ა ნე ბის მი მართ 

სი ძულ ვილს. 

არ სე ბობს ეკ ლე სი ე ბი, რომ ლე ბიც სხვაგ ვა რად უყუ რე ბენ ამ სა კითხს. ასე-

თია, ევან გე ლუ რი ან პრო ტეს ტან ტუ ლი ეკ ლე სი ე ბის ნა წი ლი. მათ მი აჩ ნი ათ, 

რომ ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი არ არის ცოდ ვა, არა მედ არ სე ბო ბენ 

ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც ეს ბუ ნე ბის გან, ღვთი სა გან აქვთ მო ცე მუ ლი. სწო რედ 

ამას ეფუძ ნე ბა ამ ეკ ლე სი ე ბის მცდე ლო ბა, აკურ თხონ მათ შო რის ურ თი ერ-

თო ბა, და უშ ვან სა ეკ ლე სიო ქორ წი ნე ბა ერ თი და იმა ვე სქე სის მორ წ მუ ნე თა 

შო რის. 

ჰო მო სექ სუ ალ თა შო რის არი ან ისე თე ბიც, ვინც სა ერ თოდ არ არის რე ლი გი უ-

რი. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში სრუ ლი ად მი უ ღე ბე ლია ამ სა კითხის რე ლი გი ურ კონ ტექ ს-

ტ ში გან ხილ ვა. არი ან ქრის ტი ა ნე ბი, რომ ლებ საც მი აჩ ნი ათ, რომ მართალია, მათ 

აქვთ ასე თი მიდ რე კი ლე ბა, მაგ რამ იგი უნ და დაძ ლი ონ, რად გან ეკ ლე სი ის თ ვის 

მი უ ღე ბე ლი ა. არი ან ისე თე ბიც, რომ ლებ საც მი აჩ ნი ათ, რომ კი არ უნ და დაძ ლი ონ, 

არა მედ უნ და მი ი ღონ, რო გორც არის და ეს არ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა მათ ქრის ტი ა ნულ 

რწმე ნას. ვი მე ო რებ, ევან გე ლურ ეკ ლე სი ებ ში არის მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 

იღებენ და აკურ თხე ბენ ასეთ ურ თი ერ თო ბას. მათ ჰყავთ ჰო მო სექ სუ ა ლი ღვთის-

მ სა ხუ რე ბიც. 
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თამ თა მე ლაშ ვი ლი – მინ და რე ლი გი უ რი, პო ლი ტი კუ რი და ფი ლო სო ფი-

უ რი დის კურ სი დან ცო ტა მი წი ერ სფე რო ებ ში გად მო ვი ნაც ვ ლოთ. ვი სა უბ რებ 

LGBT თემ ზე დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში. ამ თემ ზე სა უბ რის უფ ლე ბას იმი ტომ 

ვაძ ლევ თავს, რომ ორი წე ლი ა, მეტ - ნაკ ლე ბი შე ხე ბა მაქვს მას თან. ბო ლო ექ ვ-

სი თვის გან მავ ლო ბა ში ვმუ შა ობ სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მედ LGBT ორ გა ნი ზა ცი ა ში, 

განსხვავებულობის კვლე ვი სა და სა თე მო აქ ტი ვიზ მის ასო ცი ა ცი ა. თე მი, ვი ცით, 

რომ არის ადა მი ან თა ერ თო ბა, რო მე ლიც ერთ კონ კ რე ტულ გა რე მო ში ცხოვ-

რობს, აქვს სა ერ თო ინ ტე რე სე ბი, სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბე ბი და ა.შ. აქ ვე ვიტყ ვი, 

რომ ის, რა ზეც მე ვი სა უბ რებ, არის მხო ლოდ ჩე მი სუ ბი ექ ტუ რი მო საზ რე ბა ამ თე-

მას თან და კავ ში რე ბით და არ წარ მო ად გენს ორ გა ნი ზა ცი ის ხედ ვას.

სა ქარ თ ვე ლო ში LGBT თე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და გან ვი თა რე ბა და სავ ლე თის 

ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად წა რი მარ თა. ევ რო პა სა და ამე რი კა ში 40-50-იან 

წლებ ში გა აქ ტი ურ და და შე იქ მ ნა LGBT თე მი და ამ თე მის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა-

ლიბ და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ჩვენ თან პი რი ქით მოხ და. ჯერ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი შე იქ მ-

ნა და მათ გარ შე მო მოხ და თე მის მო ბი ლი ზე ბა. ჩე მი აზ რით, ასე მოხ და ქალ თა 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შემ თხ ვე ვა შიც. უცხო ე ლი დო ნო რე ბის მხრი დან ჯერ შე იქ მ ნა და 

და ფი ნან ს და ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და შემ დეგ შე მო იკ რი ბეს მათ ქალ თა გარ კ ვე უ ლი 

ჯგუ ფე ბი. 2006 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობ და ორი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე-

ლიც ამ კონ კ რე ტულ თემ თან მუ შა ობ და: ფონ დი „ინკლუზივი“ და ქალთა ინი ცი-

ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი. ჩე მი აზ რით, ლეს ბი- ქო მი უ ნი თი უფ რო შე იკ რა და 

გან ვი თარ და და მი აღ წია უფ რო მა ღალ კონ დი ცი ას, ვიდ რე გე ი- ქო მი უ ნი თიმ. შე-

გიძ ლი ათ არ და მე თან ხ მოთ. შე ვეც დე ბი და ვა სა ბუ თო, ასე რა ტომ ვფიქ რობ. ამა ზე 

ბევ რ მა ფაქ ტორ მა იმოქ მე და. ერ თ -ერთ მი ზე ზად ის მი მაჩ ნი ა, რომ ქალთა ინი ცი-

ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფის სტრა ტე გია ამ თე მის მო ბი ლი ზა ცი ი სა და კონ სო-

ლი და ცი ის თ ვის უფ რო ეფექ ტუ რი აღ მოჩ ნ და, ვიდ რე გე ი- ქო მი უ ნი თის შემ თხ ვე ვა-

ში. დღეს, ლეს ბი- ქო მი უ ნი თი ში ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო პრო ცე სე ბი მი დის. მაქვს სა-

შუ ა ლე ბა და ვაკ ვირ დე ამ პრო ცე სებს. თა ვა დაც ვარ მი სი მო ნა წი ლე. ეს ქო მი უ ნი თი 

აღარ არის ორ გა ნი ზა ცი ა ზე ჩა მო კი დე ბუ ლი თე მი. იგი აღ წევს ახალ კონ დი ცი ას 

და აქვს დი დი პო ტენ ცი ა ლი ახალ სა ფე ხურ ზე გა და სას ვ ლე ლად. ეს შე იძ ლე ბა არ 

იყოს უშუ ა ლოდ ლეს ბო სუ რი მოძ რა ო ბა, იმი ტომ რომ შე უძ ლე ბე ლია ისეთ ჰო მო-
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ფო ბი ურ გა რე მო ში, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ში ა, ქალ თა ჯგუფ მა და ირ ქ ვას ასე თი 

სა ხე ლი. მაგ რამ სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლია ეს მოძ რა ო ბა გარ და იქ მ ნას ფე მი ნის-

ტურ მოძ რა ო ბად სა ქარ თ ვე ლო ში და სე რი ო ზულ აქ ტი ვიზ მ ზე იყოს და ფუძ ნე ბუ ლი, 

იყოს მოძ რა ო ბა ქვე მო დან ზე მოთ და არა პი რი ქით, რო გორც ეს ხში რად ხდე ბო და 

ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა უბ რო ბენ ქალ თა 

მოძ რა ო ბა ზე, რო მე ლიც დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს. 

მე ო რე მი ზე ზი შე იძ ლე ბა იყოს წნე ხე ბის არ სე ბო ბა. ჩვენ ძა ლი ან ფრი გი დულ 

გენ დე რულ სის ტე მა ში ვცხოვ რობთ. სხვა წნე ხე ბი და პრობ ლე მე ბია ლეს ბო სულ 

ქო მი უ ნი თის თან მი მარ თე ბა ში. მათ გა მო ი მუ შა ვეს ადაპ ტა ცი ის სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი, 

ვიდ რე ეს მოხ და გე ი- ქო მი უ ნი თის შემ თხ ვე ვა ში. 

შე იძ ლე ბა ვცდე ბი, მაგ რამ ჩე მი გად მო სა ხე დი დან გე ი- ქო მი უ ნი თი არ არის 

შეკ რუ ლი, არ იგ რ ძ ნო ბა ის სო ლი და რო ბა, რო მელ საც ვგრძნობ ლეს ბი- ქო მი უ ნი-

თი ში. 

ძა ლი ან კარ გი იყო 17 მა ისს ჩა ტა რე ბუ ლი აქ ცი ა. ეს იყო პირ ვე ლი ხილ ვა დი 

აქ ცია ჰო მო ფო ბი ას თან ბრძო ლის დღის აღ სა ნიშ ნა ვად. სამ წუ ხა რო ა, რომ ცო ტა 

ადა მი ა ნი შე იკ რი ბა, მაგ რამ ძა ლი ან ლა მა ზი აქ ცია იყო. რამ დე ნი მე ადა მი ან მა 

გმი რო ბა გა მო ი ჩი ნა, რო ცა შეხ ლა- შე მოხ ლა იყო ტე ლე ვი ზია „იმედთან“, რო დე-

საც გა ვაპ რო ტეს ტეთ ჰო მო ფო ბი უ რი სი უ ჟე ტი. მა შინ, გვითხ რეს, რომ სა ჭი რო იყო 

პრო ტეს ტი კონ კ რე ტულ ადა მი ა ნებს გა მო ე ხა ტათ და მა შინ ჩვე ნი თე მის წევ რე ბი-

დან კონ კ რე ტულ მა ადა მი ა ნებ მა ღი ად და ა ფიქ სი რეს თა ვი სი სა ხე ლი და გვა რი, 

რაც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ეს გან გ ვაწყობს იმე დით, რომ მოძ რა ო ბა მარ თ ლა 

მოძ რა ო ბას და ემ ს გავ სე ბა და და იძ ლე ვა ფრაგ მენ ტუ ლი სი ტუ ა ცია თე მის შიგ ნით. 

კლა სობ რი ვი მო მენ ტი ძა ლი ან შე სამ ჩ ნე ვია გე ი- ქო მი უ ნი თი ში, რა საც ვერ ვიტყ ვი 

ლეს ბი- ქო მი უ ნი თი ზე. უნ და ვი ფიქ როთ ცვლი ლე ბებ ზე არა მარ ტო გა რე დან, არა-

მედ თე მის შიგ ნი თაც. თე მი დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობს, რაც თა ვის თა ვად 

კარ გი მოვ ლე ნა ა. 

მა რი ნე ელ ბა ქი ძე – LGBT თე მი არის ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი, ისე ვე რო-

გორც სხვა მცი რე ჯგუ ფე ბი. მათ აქვთ უფ ლე ბა უბიძ გონ სა ზო გა დო ე ბას გარ კ ვე ულ 

სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბი სა და მოგ ვა რე ბი სა კენ. სა ზო გა დო ე ბის და ნარ ჩენ მა ნა წილ-
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მა კი ყვე ლა მცი რე ჯგუფს უნ და მი აქ ცი ოს ყუ რადღე ბა და შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ეს 

უნ და იყოს არა ჰო მო ფო ბი უ რი და აგ რე სი უ ლი ხედ ვა, არა მედ გა გე ბის მცდე ლო-

ბა, თუ რას წარ მო ად გენს ეს ჯგუ ფი. 

ვახ ტანგ ბახ ტა ძე, ჟურ ნა ლის ტი – მარ თა ლი ა, ვცხოვ რობთ იმ ქვე ყა ნა ში, 

სა დაც მო ქა ლა ქე თა ზუს ტი რა ო დე ნო ბა უც ნო ბი ა, მა ინც მა ინ ტე რე სებს, თუ არ სე-

ბობს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი იმის შე სა ხებ, რამ დე ნი ადა მი ა ნია ჰო მო სექ სუ ა-

ლურ ჯგუ ფებ ში? 

პა ა ტა სა ბე ლაშ ვი ლი, LGBT აქ ტი ვის ტი – ასე თი კვლე ვა ჩვენ თან არ არ სე-

ბობს. იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც მე ტი გახ ს ნი ლო ბა ა, და ახ ლო ე ბით 5%-ს ან გა რი შო ბენ. 

ჩვენ თან ასე თი კვლე ვა არ ჩა ტა რე ბუ ლა. ჯერ ერ თი, საკ მა ოდ ძვი რი სი ა მოვ ნე ბაა და 

მე ო რე, ასე თი კვლე ვის სან დო ო ბა ჩვენ თან, სა ვა რა უ დოდ, ძა ლი ან და ბა ლი იქ ნე ბა. 

ეკა აღ დ გო მე ლაშ ვი ლი, ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი – ინ-

ტერ ნა ლი ზე ბულ ჰო მო ფი ას თან და კავ ში რე ბით არის ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო-

მენ ტი, რა საც სო ცი ა ლი ზა ცია ჰქვი ა. ეს კვლე ვა ჯერ არ შეგ ვიძ ლია გა ვავ რ ცე ლოთ 

მთლი ა ნად LGBT ქო მი უ ი ნი თი ზე სა ქარ თ ვე ლო ში, იმი ტომ, რომ ის სწავ ლობს მხო-

ლოდ იმ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც სარ გებ ლო ბენ ამ სერ ვი სით. ამას, ძა ლი ან დი დი 

მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, იმი ტომ რომ სო ცი ა ლი ზა ცია არის ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნე სი ფაქ ტო რი, რაც გა ნა პი რო ბებს ინ ტერ ნა ლი ზე ბულ ჰო მო ფო ბი ას. ეს, უფ რო 

სწო რად, არის ადა მი ა ნის ასო ცი ა ლუ რო ბა და იზო ლა ცი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში ზო გა დად 

მა მა კა ცე ბი და მათ შო რის, გე ე ბიც, უფ რო სო ცი ა ლი ზე ბუ ლი იყ ვ ნენ, ვიდ რე ქა ლე ბი. 

ქსე ლი მა მა კა ცებ ში უფ რო იყო, ვიდ რე ქა ლებ ში. ქა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში შეხ ვ დე ბო-

დით რამ დე ნი მე ადა მი ა ნის გან შემ დ გარ მცი რე ჯგუფს, რო მე ლიც მთლი ა ნად და ხუ-

რუ ლი იყო. ჩა კე ტი ლო ბა უფ რო აძ ლი ე რებს ნე გა ტი ურ თვით შე ფა სე ბას. 

ლე ლა გაფ რინ დაშ ვი ლი – თამ თას ნათ ქ ვა მის სა პა სუ ხოდ რუ სუ ლი ქე ი სი 

მაქვს. გა გახ სე ნებთ ან სამბლ „ტატუს“, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც ჩემ მა რუს მა 

კო ლე გამ ოლ გა ლი პოვ ს კა ი ამ და წე რა სტა ტი ა. ეს არის სექ სუ ა ლო ბი სა და გლო-
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ბა ლი ზა ცი ის და კავ ში რე ბის ქე ი სი, რო დე საც ხდე ბა სექ სუ ა ლო ბის მარ კე ტი ზა ცია 

და იგი ყვე ლა ზე მე ტად ეხე ბა ქა ლის სექ სუ ა ლო ბას. არცერ თი გო გო ნა არ არის 

ჰო მო სექ სუ ა ლი. მათ მხო ლოდ იმი ტომ ააგეს მთე ლი ეპო პეა ლეს ბო სურ სიყ ვა-

რულ ზე, რომ პრო დი უ სე რი და პირ და დიდ ფულს, და ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი გახ-

დ ნენ ევ რო პა შიც კი. მაგ რამ მას შემ დეგ, რაც რუს მა ფე მი ნის ტებ მა ამ თე მა ზე 

სკან და ლი ააგო რეს, სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნათ. ლი პოვ ს კა ი ამ, რო მე-

ლიც სე რი ო ზუ ლი თე ო რე ტი კო სი გახ ლავთ, ეჭ ვი შე ი ტა ნა მათ ლეს ბო სე ლო ბა ში 

და და იწყო კვლე ვა. სწო რედ ის იყო ამ მი თის დან გ რე ვის მთა ვა რი ინ ს პი რა ტო რი. 

დარ ბა ზი დან – დისკუსიის სა თა ურ ში ცვლი ლე ბე ბი იყო ნახ სე ნე ბი. არ ვი ცი, 

რამ დე ნად ხდება ცვლი ლე ბე ბი. ეს, ალ ბათ, ათი წლის შემ დეგ უფ რო გა მოჩ ნ დე ბა. 

მა ინ ტე რე სებს, რა გზას ხე დავთ იმი სათ ვის, რომ ჰო მო ფო ბია აღ მო იფხ ვ რას. რო-

გორც ვხე დავ, ის გზა, რო მელ საც ად გა ნან LGBT ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში, ამ 

მხრივ მა ინ ც და მა ინც ეფექ ტუ რი არ არის, ვერ უპი რის პირ დე ბა რე ლი გი უ რი თე მის 

კი დევ უფ რო მე ტად წინ წა მო წე ვას და ვერც იმ პო პუ ლიზმს, რო მე ლიც არის პო ლი-

ტი კა ში. რა გა მო სა ვალს ხე დავთ ამ სი ტუ ა ცი ი დან? რა უნ და გა ვა კე თოთ ჩვენ? 

თამ თა მე ლაშ ვი ლი – მე ტი გა ნათ ლე ბა, მე ტი ინ ფორ მა ცი ა, მე ტი „ქამინგ 

აუთი“. მაგ რამ „ქამინგ აუთის თ ვი საც“ სა ჭი როა ადა მი ანს ჰქონ დეს ელე მენ ტა რუ-

ლი ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბა იმის თ ვის, რომ თუ პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნე ბა, გა დარ ჩეს. 

ლე ვან აბა ში ძე – სიტყ ვა „ჰომოფობია“ 60-იან წლებ ში გაჩ ნ და და პირ ვე ლად 

ის იხ მა რე ბო და ასე თი გა გე ბით: ჰე ტე რო სექ სუ ა ლი მა მა კა ცი, რო მელ საც ეში ნი ა, 

რომ ვინ მე იფიქ რებს, რომ ის არის ჰო მო სექ სუ ა ლი მა მა კა ცი. ძა ლი ან ბევ რი ჰო-

მო ფო ბი ალ ბათ სწო რედ ამ ში შით ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. 

ლე ლა გაფ რინ დაშ ვი ლი – 60-იანი წლე ბის ამე რი კუ ლი ფე მი ნიზ მის ერ თ -ერ-

თი აქ ტი უ რი წევ რი, იზა ბელ მარ კუ სი, ფე მი ნის ტუ რი იურის პ რუ დენ ცი ის ფუ ძემ დე-

ბე ლი ამე რი კა ში, მოწ ვე უ ლი მყავ და უნი ვერ სი ტეტ ში ჩემს სტუ დენ ტებ თან ლექ-

ცი ა ზე, გვიყ ვე ბო და, რა მოხ და ამე რი კა ში ქალ თა მოძ რა ო ბა ში, რო დე საც გაჩ ნ და 
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მას ში ლეს ბო სუ რი ნა კა დი. იქაც იყო მი უ ღებ ლო ბა. ქა ლთა საკითხებზე მო მუ შა ვე 

ორ გა ნი ზა ცი ებს პრობ ლე მა არ ჰქო ნი ათ კულ ტუ რას თან, ისე ვე რო გორც ჩვენ თან. 

ჩვენც რომ გა მო ვიკ ვ ლი ოთ ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი რას ფიქ რო ბენ ჰო მო სექ სუ-

ა ლიზ მ ზე, მი ვი ღებთ შუ ა სა უ კუ ნე ობ რივ სიბ ნე ლეს, სა ი და ნაც გა მომ დი ნა რე ობს 

დას კ ვ ნა, რომ ქვე ყა ნა ში ინ კ ვი ზი ციაა სა ჭი რო. 

დარბაზიდან – თქვენ თქვით, რომ ჰო მო ფო ბი ის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის 

გზად „ქამინგ აუთი“ მი გაჩ ნი ათ. მაგ რამ, სა ქარ თ ვე ლო ში ზო გა დად არის სექ სის 

ნაკ ლე ბო ბა. რა ტომ არა აქვთ სა ქარ თ ვე ლო ში გო გო ებს სექ სი? იმი ტომ, რომ ისი-

ნი მშობ ლებ თან ცხოვ რო ბენ და მათ ზე არი ან და მო კი დე ბუ ლე ბი. შე სა ბა მი სად, 

ან გა რიშს უწე ვენ სწო რედ მშობ ლებს. ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცია არ გვაძ ლევს იმის 

სა შუ ა ლე ბას, თა ვი და მო უ კი დებ ლად ვირ ჩი ნოთ. „ქამინგ აუთის“ პრობ ლე მა, ჩე მი 

აზ რით, ამ კუთხით უნ და იდ გეს ამ ჯგუ ფებ ში. 

ერ თი ფაქ ტი მახ სენ დე ბა. ქალ ბა ტონ მა ლე ლამ გა იხ სე ნა ქუ თა ი სე ლი ტრან-

ს გენ დე რის ის ტო რი ა. მა შინ, რა დიო „ძველ ქა ლაქ ში“ ვმუ შა ობ დი. ჩემ მა მე გო-

ბარ მა გა და ცე მა გა ა კე თა ამ ადა მი ან ზე. მო ე და ნი ხალ ხით გა ივ სო. მღვდლე ბი 

ხალხს ამ ადა მი ა ნის ჩა ქოლ ვის კენ მო უ წო დებ დ ნენ. სწო რედ სა სუ ლი ე რო პი რე ბი 

გა ნაწყო ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში სა ზო გა დო ე ბას ამ ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გე ნელ თა წი-

ნა აღ მ დეგ. 

თა თა ცო ფუ რაშ ვი ლი – იმ ახალ გაზ რ დას მინ და გა მო ვეხ მა უ რო, რო მელ მაც 

თქვა, რომ იმის მი ზე ზი, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში გო გო ნებს სექ სი არა აქვთ, ის არის, 

რომ ისი ნი არ არი ან ეკო ნო მი კუ რად და მო უ კი დებ ლე ბი. ჩე მი აზ რით, ეს არ არის 

მი ზე ზი. მათ სექ სი იმი ტომ არა აქვთ, რომ პარ ტ ნი ორ მა მას შე იძ ლე ბა და უ ძა ხოს 

„ნაშა“ ან „ბოზი“. და მე რე, მას მი ა ტო ვებს და მო უ წევს მი ა კითხოს კუ ზა ნო ვის 

კლი ნი კას ქალ წუ ლო ბის აპ კის აღ სად გე ნად. ეს არის ნამ დ ვი ლი მი ზე ზი. 

შო თა ხინ ჩა გაშ ვი ლი, ბლოგერი – ქალ ბა ტო ნო ლე ლა, თქვენ ბრძა ნეთ, რომ 

სა კითხი პო ლი ტი კუ რი ა. აბ სო ლუ ტუ რად გე თან ხ მე ბით. იმი ტომ, რომ ჰო მო სექ-

სუ ა ლო ბა ფან ტო მუ რი საფ რ თხეა დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში. ამის გა დაწყ ვე ტის ერ თ 
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-ერ თი გზა არის ხილ ვა დო ბა. ადა მი ანს თუ ვერ ხე დავ, ის დარ ჩე ბა ფან ტო მურ, 

აბ ს ტ რაქ ტულ საფ რ თხედ და ღირ სიც იქ ნე ბა, რომ ასე დარ ჩეს. გმად ლობთ. 

ეკა აღ დ გო მე ლაშ ვი ლი – 2009 წლის დე კემ ბერ ში, ფონდ „ინკლუზივში“ შე-

მო ვი და პო ლი ცია და ფონ დის დი რექ ტო რი ნარ კო ტი კე ბის შე ნახ ვის ბრალ დე ბით 

და ა კა ვა. ჩხრე კის მიმ დი ნა რე ო ბი სას LGBT ქო მი უ ნი თის გო გო ნე ბი აღ მოვ ჩ ნ დით 

ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ ნი. ხუ თი სა ა თის გან მავ ლო ბა ში ვი ყა ვით გა მო კე ტი ლი. არ 

და ვიწყებ იმის ახ ს ნას, რო გორ მო იქ ც ნენ პო ლი ცი ე ლე ბი, რო გორ გა მო ხა ტავ დ-

ნენ ჰო მო ფო ბი ას. ორ მა ადა მი ან მა შე ვი ტა ნეთ სარ ჩე ლი პო ლი ცი ის წი ნა აღ მ დეგ. 

საქ მე დაკ ვა ლი ფი ცირ და რო გორც პო ლი ცი ის მხრი დან ძა ლის გა და მე ტე ბა. იან-

ვარ ში, ჩვე ნი საქ მე სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლო ში გა და იგ ზავ ნა. მხო ლოდ, ამის 

შემ დეგ, და იწყო სა ქარ თ ვე ლო ში პრო კუ რა ტუ რამ ამ საქ მის გა მო ძი ე ბა. ჯერ ჯე რო-

ბით, მხო ლოდ და კითხ ვა ზე ვართ და ბა რე ბუ ლი. 

რაც შე ე ხე ბა ამ თე მის პო ლი ტი ზა ცი ას და იმას, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა შე იც ვა-

ლოს სი ტუ ა ცი ა, 1999 წლი დან ვიკ ვ ლევ ჰო მო ფო ბი უ რი სი ძულ ვი ლის ენის გა მოვ-

ლი ნე ბას მე დი ა ში და დარ წ მუ ნე ბით შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ მთე ლი ეს დი ნა მი-

კა მთლი ა ნად ემ თხ ვე ვა პო ლი ტი კურ კრი ზი სებს სა ქარ თ ვე ლო ში. ჰო მო ფო ბი უ რი 

გა მო ნათ ქ ვა მე ბი თაც სწო რედ პო ლი ტი კო სე ბის სა ჯა რო რი ტო რი კაა გა ჯე რე ბუ ლი. 

მას ძა ლი ან ხში რად იყე ნე ბენ რო გორც პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლის მე თოდს. 

მინ და გითხ რათ, რომ „ინკლუზივში“ მომ ხ და რის მე ო რე დღეს მე გო ნა, რომ 

დაგ ვ ხ ვ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს ტე ლე ვი ზია და პრე სა სრუ ლი შე მად გენ ლო ბით, 

მაგ რამ, ეს თე მა თით ქ მის არ გა უ შუ ქე ბი ათ. ეს, თა ვის თა ვად, მი უ თი თებს თე მის 

პო ლი ტი ზე ბა ზე, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც ცვლი ლე ბებ ზე ვლა პა რა კობთ, ამ 

ფაქ ტო რის გა მო რიცხ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა. ერ თა დერ თი, რაც შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს, 

თე მის გაძ ლი ე რე ბა ა. ქვე ყა ნა ში სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი მხო ლოდ ქვე მო დან 

ზე მოთ შე იძ ლე ბა მოხ დეს. 

და ვით არა ბი ძე, გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი კავ ში რი – ერ თა დერ თი რა მის 

თქმა შე მიძ ლი ა, აღ ნიშ ნულ იდე ო ლო გი ას სა ქარ თ ვე ლო ში პერ ს პექ ტი ვა არ გა აჩ-

ნი ა. ქარ თ ველ მა ადა მი ან მა სა კუ თა რი იდე ო ლო გია სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში 
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სა კუ თა რი სის ხ ლით და იც ვა. ვე რა ვინ მეტყ ვის, რომ ეს არ არის გრი გოლ ხან ძ-

თე ლის, ცხრა ძმა ხერ ხე უ ლი ძის ქვე ყა ნა. ამას იმი ტომ ვამ ბობ, რომ პრო პა გან დას 

ბევ რი რამ შე უძ ლი ა. 

პა ა ტა სა ბე ლაშ ვი ლი – ბა ტო ნო და ვით, ჩე მი ქა ლა ქი არ არის ის ქა ლა ქი, სა-

დაც ეს ოდეს მე უცხო ყო ფი ლა. არც ამ ქვეყ ნის თ ვის ყო ფი ლა ეს უცხო. ამა ზე 1103 

წელს რუ ის -ურ ბ ნი სის სა ეკ ლე სიო კრე ბას მო უ წია გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა, 

იმ დე ნად გავ რ ცე ლე ბუ ლი იყო. ეს არ არის თქვე ნი სახ სე ნე ბე ლი იდე ო ლო გი ა. ეს 

ჩე მი ცხოვ რე ბა ა. თუ, ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა არ თან ხ მ დე ბა იმა ზე, რომ ისე ვე ვარ ამ 

სა ზო გა დო ე ბის წევ რი, რო გორც სხვა, მა შინ ეს სა ზო გა დო ე ბა ჩე მი კი არ იქ ნე ბა, 

იქ ნე ბა თქვე ნი. მა შინ, მოხ დე ბა ისე, რო გორც ეს ხდე ბო და, მა გა ლი თად, ნა ცის ტუ-

რი გერ მა ნი ის დროს, სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი ტო ვებ და ქვე ყა ნას, რო მელ საც მი სი 

მი ღე ბა არ შე ეძ ლო. 

ლე ლა გაფ რინ დაშ ვი ლი – საბ ჭო თა პე რი ოდ ზე მინ და ორი ო დე სიტყ ვის თქმა. 

იყ ვ ნენ ელი ტუ რი ჯგუ ფე ბი მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი წარ მო მავ ლო ბით. და მათ ხელს 

არა ვინ ახ ლებ და. ლი ლია ბრი კის და მა ი ა კოვ ს კის, ასე ვე ფა რა ჯა ნო ვის ის ტო რი-

ებს ვინც იც ნობს, მას ექ ნე ბა ამის შე სა ხებ გა გო ნი ლი. იყ ვ ნენ ე.წ. ბერ ბი ჭე ბიც, 

რომ ლე ბიც უბ რა ლოდ არ ირ თავ დ ნენ ცოლს, იყ ვ ნენ ისე თე ბიც, ვი საც კულ ტუ რა 

აიძუ ლებ და ცო ლის შერ თ ვას და შვი ლის ყო ლას. რო გორ ტრან ს ფორ მირ და ეს 

თა ნა მედ რო ვე სი ნამ დ ვი ლე ში, ჯერ არ შეგ ვის წავ ლი ა. 

ლე ვან აბა ში ძე – კარ გი ა, რომ იმ აზ რ მა გა იჟ ღე რა, რო მელ ზეც და ვით მა ისა-

უბ რა, იმი ტომ, რომ ასე თი აზ რი ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს. 

მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას არა აქვს პრე ტენ ზი ა, რომ მის გან გა მო დი ო დეს 

რა ღაც იდე ო ლო გი ა, რო მე ლიც იქ ნე ბა თავ ს მოხ ვე უ ლი მთელ სა ზო გა დო ე ბა ზე. 

ეკ ლე სი ას აქვს თა ვი სი ფუნ ქ ცი ა, თა ვი სი სწავ ლე ბა და, პირ ველ რიგ ში, თა ვის 

წევ რებს მი მარ თავს. ჩემ თ ვის ქრის ტი ა ნო ბა მოყ ვა სის სიყ ვა რულს ნიშ ნავს. მოყ-

ვა სი არ არის ის, ვინც მა ინ ც და მა ინც ჩემ ნა ი რად ფიქ რობს. ეს სიყ ვა რუ ლი გა მო-

რიცხავს აგ რე სი ას. 





14 სექტემბერი, 2011 წ.   

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ბექა მინდიაშვილი 

საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის 

ცენტრის მთავარი ექსპერტი;

თამარ ჩუგოშვილი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

თავმჯდომარე; 

ზაქარია ქუცნაშვილი

იურისტი, საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელი 

რელიგიურ გაერთიანებებთან; 

ადამ შანთაძე

სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს მუფთის 

მოადგილე;

ილია ოსეფაშვილი

საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესიის 

ქორეპისკოპოსი.

მო დე რა ტო რი: 

მარინე ელბაქიძე

რელიგიური გაერთიანებების საჯარო სამართლის რელიგიური გაერთიანებების საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირად რეგისტრაციის წესის შესახებ იურიდიულ პირად რეგისტრაციის წესის შესახებ 
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მა რი ნე ელ ბა ქი ძე – 2011 წლის 5 ივ ლისს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი-

ღო კა ნო ნი „რელიგიური გა ერ თი ა ნე ბე ბის სა ჯა რო სამართლის იური დი ულ პი-

რად რე გის ტ რა ცი ის წე სის შე სა ხებ“. ამ კა ნო ნის მი ღე ბამ სა ზო გა დო ე ბა ში დი დი 

ვნე ბა თა ღელ ვა გა მო იწ ვი ა. გა ნიხ ლავ დ ნენ ამ კა ნო ნის სა მარ თ ლებ რივ ას პექტს, 

რე ლი გი ურ მხა რეს თუ მნიშ ვ ნე ლო ბას. გა ნი ხი ლე ბო და სა კუთ რე ბას თან და კავ-

ში რე ბუ ლი და პო ლი ტი კუ რი სა კითხე ბი. სა უ ბა რი იყო გარ კ ვე ულ საფ რ თხე ებ ზეც. 

დღეს, გვეძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბა კი დევ ერ თხელ გა დავ ხე დოთ ამ კა ნონს, მას თან და-

კავ ში რე ბულ სა კითხებს და სირ თუ ლე ებს, თუ ისი ნი არ სე ბობს. 

ბე ქა მინ დი აშ ვი ლი – მო გეხ სე ნე ბათ, რომ 2002 წლამ დე სა ქარ თ ვე ლო ში 

არცერ თი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა არ იყო რე გის ტ რი რე ბუ ლი. მას შემ დეგ, რაც 

და იწყო სა უბ რე ბი სა ხელ მ წი ფო სა და მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის სა პატ რი არ-

ქოს შო რის ურ თი ერ თო ბის მო დუ სის გან საზღ ვ რის თა ო ბა ზე, ერ თობ ლი ვი კო მუ-

ნი კე ე ბი გა მო ი ცა მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის სა პატ რი არ ქო სა და 6 რე ლი გი ურ 

გა ერ თი ა ნე ბას შო რის, ყვე ლა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბას თან ცალ - ცალ კე და ი დო 

კო მუ ნი კე. ამ კო მუ ნი კე ებ ში სა უ ბა რი იყო იმა ზე, რომ ერ თი მხრივ, ხსე ნე ბუ ლი რე-

ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი მი ე სალ მე ბოდ ნენ და მხარს და უ ჭერ დ ნენ სა პატ რი არ ქო-

სა და სა ხელ მ წი ფოს შო რის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის მი ღე ბას, ხო ლო მე ო რე 

მხრივ, სა პატ რი არ ქო აცხა დებ და, რომ ხელს შე უწყობ და ხსე ნე ბუ ლი რე ლი გი უ რი 

უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის მი სა ღე ბი ფორ მით აღი ა რე ბას და რე გის ტ რა ცი ის გავ ლას. იქ ვე 

და ზუს ტე ბუ ლი იყო, რომ რე გის ტ რა ცი ის ეს ფორ მა ისე უნ და შე მუ შა ვე ბუ ლი ყო, რო-

გორც არის გან საზღ ვ რუ ლი და სავ ლურ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში. 

2005 წლამ დე ერ თა დერ თი აღი ა რე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა კონ კორ-

და ტის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის სა პატ რი არ-

ქო იყო. რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს შე ეძ ლოთ გა ევ ლოთ რე გის ტ რა ცია რო გორც 

სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლ პი რებს (სამოქალაქო კო დექ სი, 1509-ე მუხ ლი). 

თუმ ცა, იმის გა მო, რომ არ არ სე ბობ და რე ლი გი ის შე სა ხებ კა ნო ნი, ვერცერ თი რე-

ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა ვერ ახერ ხებ და რე გის ტ რა ცი ას. 2003 წელს იეჰო ვას მოწ-

მე თა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბას სურ და რე გის ტ რა ცი ის გავ ლა, მა გრამ მათ კერ ძო 

სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის სა ხით რე გის ტ რა ცი ა ზე უარი ეთ ქ ვათ. 
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2005 წელს შე ვი და ცვლი ლე ბა სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში. ამო ი ღეს მუხ ლი, რო-

მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის სა ჯა რო სა მარ თ-

ლის იური დი ულ პი რად და რე გის ტ რი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რე ლი გი ურ გა ერ-

თი ა ნე ბებს უკ ვე შე ეძ ლოთ რე გის ტ რა ცი ის გავ ლა, რო გორც კერ ძო სა მარ თ ლის 

იური დი ულ პი რებს. მი თი თე ბუ ლი იყო ფონ დი ან კავ ში რი. ეს წე სი მთელ რიგ 

უხერ ხუ ლო ბებს ქმნი და, ვი ნა ი დან წარ მოდ გე ნი ლი უნ და ყო ფი ლი ყო წეს დე ბა, 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის წე სე ბი და ა.შ. თუმ ცა, უნ და ით ქ ვას, რომ რამ დე ნი მე 

რე ლი გი ურ მა გა ერ თი ა ნე ბამ ისარ გებ ლა ამ შე საძ ლებ ლო ბით და გა ი ა რა რე გის ტ-

რა ცი ა, რო გორც კავ შირ მა. მოგ ვი ა ნე ბით, რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს მი ე ცათ შე-

საძ ლებ ლო ბა და რე გის ტ რი რე ბუ ლიყ ვ ნენ არა, რო გორც ფონ დე ბი ან კავ ში რე ბი, 

არა მედ რო გორც კერ ძო სა მარ თ ლის არა სა მე წარ მე ო, არა კო მერ ცი უ ლი იური დი-

უ ლი პი რე ბი. 

მთე ლი ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში ექ ვ სი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა – კა თო ლი-

კური ეკ ლე სი ა, სო მეხ თა წმიდა სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ა, ევან გე ლურ - ბაპ ტის ტუ რი 

ეკ ლე სი ა, ევან გე ლურ - ლუ თე რა ნუ ლი ეკ ლე სი ა, მუს ლი მუ რი თე მი და იუდა უ რი 

თე მი უარს აცხა დებ და რე გის ტ რა ცი ის ამ სა ხით გავ ლა ზე. მათ თ ვის NGO სტა-

ტუ სი მი უ ღე ბე ლი იყო. თუმ ცა, ეს არ ნიშ ნავ და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას, 

ვი ნა ი დან სა ხელ მ წი ფო არ ერე ო და ში ნა არ სობ რივ გან მარ ტე ბა ში იმი სა, თუ რას 

წარ მო ად გენ და ესა თუ ის რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა. მათ ჰქონ დათ პრი ვი ლე გი ა, 

გა ნე მარ ტათ თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბა ისე, რო გორც სურ დათ. ანუ სა ხელ მ წი ფო არ 

გან მარ ტავ და იმას, თუ რას წარ მო ად გენს რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა, კონ ფე სი ა, 

დე ნო მი ნა ცი ა, რე ლი გი უ რი ჯგუ ფი თუ თე მი. 

რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი გა მოთ ქ ვამ დ ნენ სურ ვილს, რე გის ტ რა ცია გა ევ-

ლოთ რო გორც სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რებს. ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ-

რე ბით ინ ტენ სი უ რი დი ა ლო გის და მსჯე ლო ბის სა გა ნი გახ და ბო ლო სა მი წლის 

გან მავ ლო ბა ში. გა ი მარ თა მთე ლი რი გი შეხ ვედ რე ბი უმაღ ლეს დო ნე ზე. მო გეხ სე-

ნე ბათ, პრე ზი დენ ტი შეხ ვ და რო მის პაპს, სა დაც ასე ვე და ის ვა ეს სა კითხი. რე გის ტ-

რა ცი ის წი ნა პე რი ოდ ში იყო შეხ ვედ რა სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის ხელ მ ძღ-

ვა ნელ თან. გა ი მარ თა სხვა დას ხ ვა ფორ მა ტის დის კუ სი ე ბის მთე ლი ციკ ლი, სა დაც, 

სწო რედ ამ სა კითხის გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე ობ და. 
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სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინ ს ტი ტუტ თან არ სე ბობს რე ლი გი ა თა საბ ჭო, რო მელ შიც 

დღე ის თ ვის 21 რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა შე დის. ჩვენ მუდ მი ვად ვმსჯე ლობ დით 

ამ სა კითხის შე სა ხებ. რე ლი გი ა თა საბ ჭომ სწო რედ ცვლი ლე ბე ბის წი ნა პე რი ოდ ში 

მი ი ღო ერ თობ ლი ვი გან ცხა დე ბა, სა დაც რე გის ტ რა ცი ის სა კითხ თან და კავ ში რე ბით 

ერ თი ა ნი პო ზი ცია იყო გა მო ხა ტუ ლი. ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს რე ლი გი ურ 

გა ერ თი ა ნე ბა თა ის ტო რი უ ლი წარ სუ ლის მი ხედ ვით აღი ა რე ბის პრაქ ტი კა. რუ მი-

ნეთ ში, ეს პერიოდი, 30 წე ლი ა, არ სე ბობს 60 წე ლი კი დევ უფ რო მა ღა ლი სტა ტუ-

სის მი სა ღე ბად; არ სე ბობს 300-წლი ა ნი ცენ ზი და ა.შ. ყვე ლა ქვე ყა ნა ში სხვა დას ხ ვა 

რე ლი გი უ რი კა ნონ მ დებ ლო ბა აქვთ. ვერ ავ ც დე ბო დით ასე ვე რე ლი გი უ რი გა ერ-

თი ა ნე ბე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით და ხა რის ხე ბას. ეს, სა ქარ თ ვე ლო ში, ჩვენს 

რე ა ლო ბა ში ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში გა მო იწ ვევ და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ფო ნის გაღ-

რ მა ვე ბას და უბ რა ლოდ, უსა მარ თ ლო იქ ნე ბო და რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის 

მი მართ ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მოვ ლე ნა სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე. მე ო რე 

მხრივ, იყო სა უ ბა რი იმა ზე, რომ აუცი ლე ბე ლია ექ ვ სი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის-

თ ვის ამ პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა. მე სა მე პუნ ქ ტი ამ შე თან ხ მე ბი სა იყო ის, რომ ამ 

ექ ვ სი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის ხარ ჯ ზე არ უნ და მომ ხ და რი ყო სხვა რე ლი გი უ რი 

გა ერ თი ა ნე ბე ბის დაკ ნი ნე ბა და თუ კი, ამ თვალ საზ რი სით, რა ი მე გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბას მი ი ღებ და ხე ლი სუფ ლე ბა, ან რა ი მე სი ახ ლე შე ვი დო და კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, ეს 

შე საძ ლებ ლო ბა უნ და გავრცელებულიყო ყვე ლაზე.  

პირ ველ მოს მე ნა ზე გა სუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტი მი უ ღე ბე ლი იყო რე ლი გი უ რი გა ერ-

თი ა ნე ბე ბის უმე ტე სო ბის თ ვის. რად გან, სა უ ბა რი იყო იმა ზე, რომ მხო ლოდ ხუთ რე-

ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბას ეძ ლე ო და სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რად რე გის-

ტ რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა, ამავ დ რო უ ლად, მხო ლოდ ის ტო რი უ ლი კავ ში რის მქო ნე 

რე ლი გი ებს შე ეძ ლოთ ამ შე საძ ლებ ლო ბით სარ გებ ლო ბა. რე ლი გი ა თა საბ ჭომ წა-

რად გი ნა თა ვი სი პო ზი ცია და, ალ ბათ, ისიც გა ით ვა ლის წი ნეს. მე ო რე მოს მე ნა ზე, 

ჩე მი აზ რით, ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი ვა რი ან ტი გა ვი და – ეს შე საძ ლებ ლო ბა ცვლი-

ლე ბის შე დე გად მი ე ცა ყვე ლა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბას, რო მე ლიც აღი ა რე ბუ ლია 

ევ რო საბ ჭოს სივ რ ცე ში და, ამავ დ რო უ ლად, ის ტო რი უ ლი კავ ში რი აქვთ სა ქარ თ ვე-

ლოს თან. თუმ ცა, ვფიქ რობ, ის, თუ რო გორ უნ და გა ნი საზღ ვ როს ის ტო რი უ ლი კავ-

ში რი, ბუნ დო ვა ნი ა, მაგ რამ, კარ გია ის, რომ ამის მიღ მა არა ნა ირ სხვა გან მარ ტე ბას 
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ან გან საზღ ვ რე ბას ვერ ვხვდე ბით რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებ თან და კავ ში რე ბით და 

დღე ის თ ვის ყვე ლა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბას აქვს შე საძ ლებ ლო ბა მო ი პო ვის სა ჯა-

რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის სტა ტუ სი, ისე ვე, რო გორც შე უძ ლია ისარ გებ-

ლოს კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის სტა ტუ სით, ანუ დარ ჩეს იმ პო ზი ცი ა ზე, 

რო მელ ზეც ზო გი ერ თი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა მა ნამ დე იმ ყო ფე ბო და. 

რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს შე უძ ლი ათ ფი ლი ა ლადაც და რე გის ტ რირ დ ნენ ან 

იარ სე ბონ რო გორც არა რე გის ტ რი რე ბულ მა კავ ში რებ მა. არის ასე თი რე ლი გი უ-

რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი, რომ ლებ საც არა ნა ი რი ფორ მით არ სურთ კონ ტაქ ტ ში შეს ვ ლა 

ხე ლი სუფ ლე ბას თან. 

სხვა თე მაა სა გა და სა ხა დო პრი ვი ლე გი ე ბი და სა გა და სა ხა დო დის კ რი მი ნა ცი ის 

სა კითხი, ამ თვალ საზ რი სით უთა ნას წო რო ბა ა, მაგ რამ ეს არ ეხე ბა რე გის ტ რა ცი-

ის სა კითხს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქო ნე ბის დაბ რუ ნე ბის თე მაც. რეს ტი ტუ ცი ის სა კითხი 

პირ და პირ არ არის მიბ მუ ლი იმას თან, თუ რა სა ხით და რე გის ტ რირ დე ბა ესა თუ ის 

რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა. 

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი – თა ვის თა ვად ის, რომ გაჟ ღერ და თე მა, რო მე ლიც მა ნამ-

დე ტა ბუ და დე ბუ ლი იყო და რა ღაც ნა ბი ჯი მა ინც იქ ნა გა დად გ მუ ლი, მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ა, თუმ ცა ვფიქ რობთ, რომ ში ნა არ სობ რი ვად ამ კა ნონს სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე-

მე ბი აქვს. რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს, რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებს, მან არა ფე რი 

მის ცა. 

კა ნონ მა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს მის ცა შე საძ ლებ ლო ბა, რომ და ირ ქ ვან 

„საჯარო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი“, მაგ რამ ამის მიღ მა არა ფე რი ა. სა ჯა რო 

სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის შე სა ხებ კა ნო ნი არ გავ რ ცელ დე ბა რე ლი გი ურ 

გა ერ თი ა ნე ბებ ზე, ანუ გა მო დის, რომ სტა ტუ სი რე ა ლუ რად ვერ ექ ნე ბათ. მათ ზე 

გავ რ ცელ დე ბა კა ნო ნის ის მუხ ლე ბი, კა ნონ მ დებ ლო ბის ის ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც 

ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით არა სა მე წარ მეო იური დი უ ლი პი რე ბის თ ვის არის 

გან საზღ ვ რუ ლი. ში ნა არ სობ რი ვად, რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი ისევ ისე იფუნ ქ-

ცი ო ნი რებს, რო გორც აქამ დე არ სე ბობ და, შე იც ვ ლე ბა მხო ლოდ ის, რომ სა ხელ-

წო დე ბა ში თუ მა ნამ დე იქ ნე ბო და „არასამეწარმეო იური დი უ ლი პი რი“, დღეს იქ-

ნე ბა „სა ჯა რო სა მარ თ ლის იურიდიული პი რი“. 
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რაც შე ე ხე ბა იმ მდგო მა რე ო ბას, რო მელ საც ჩვენ დი დი ხა ნია დის კ რი მი ნა ცი-

ულს ვუ წო დებთ, არ გა მომ დი ნა რე ობ და მხო ლოდ იქი დან, რომ მარ თ ლ მა დი დებ-

ლურ ეკ ლე სი ას ჰქონ და სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის სტა ტუ სი. ყვე ლამ 

ვი ცით, რომ არ სე ბობს კონ კორ და ტი, კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბა მარ თ ლ მა დი-

დებ ლურ ეკ ლე სი ა სა და სა ხელ მ წი ფოს შო რის, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს ქარ თულ მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ას. 

სა ჯა რო რე ეს ტ რი ორი ნიშნით და ა რე გის ტ რი რებს რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს: 

რე ლი გი ე ბს, რომ ლებ საც ის ტო რი უ ლი კავ ში რი ჰქონ დათ სა ქარ თ ვე ლოს თან, ან  

რე ლი გი უ რ მიმ დი ნა რე ო ბე ბს, რომ ლე ბიც ევ რო პის საბ ჭოს წევრ ქვეყ ნებ ში კა-

ნონ მ დებ ლო ბით მიჩ ნე უ ლია რე ლი გი ად. ჩვე ნი აზ რით, ორი ვე ჩა ნა წე რი ბუნ დო-

ვა ნი ა. ერ თი ის, თუ რო გორ ად გენს სა ჯა რო რე ეს ტ რი ის ტო რი ულ კავ შირს სა ხელ-

მ წი ფოს თან და რა პრო ცე დუ რა არ სე ბობს იმის გა სარ კ ვე ვად, ევ რო საბ ჭოს წევრ 

ქვეყ ნებ ში კა ნონ მ დებ ლო ბით რო მე ლი რე ლი გი უ რი მიმ დი ნა რე ო ბე ბია მიჩ ნე უ ლი 

რე ლი გი ად. 

კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი, რო მე ლიც აუცი ლებ ლად უნ და აღი ნიშ-

ნოს, ეხე ბა იმ პრო ცე დუ რას, რო გორც ეს კა ნო ნი მი ი ღეს. სულ ხუ თი დღე დას ჭირ-

და პარ ლა მენტს იმის თ ვის, რომ სა მი ვე მოს მე ნით მი ე ღო. აბ სო ლუ ტუ რად შე უძ-

ლე ბე ლი იყო ან დის კუ სია ყო ფი ლი ყო ამ თე მა ზე, ან სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩარ თუ ლო-

ბა, ან თუნ დაც რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბი ყო ფი ლიყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი სა თა ნა დო 

დო ნე ზე. ძა ლი ან ვი ყა ვით და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი, მაგ რამ ფი ზი კუ რად შე უძ ლე ბე ლი 

იყო მო საზ რე ბის წარ დ გე ნა, თუმ ცა კი ძა ლი ან შე ვე ცა დეთ ოპე რა ტი უ ლად მიგ ვე-

წო დე ბი ნა ჩვე ნი მო საზ რე ბე ბი პარ ლა მენ ტი სა და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის. რეგ ლა-

მენ ტიც და ირ ღ ვა, რო დე საც ვებ გ ვერ დ ზე არ გა ნა თავ სეს ინ ფორ მა ცია სა კო მი ტე-

ტო მოს მე ნის შე სა ხებ. ეს კი დევ უფ რო არ თუ ლებ და პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბას. 

რო დე საც სა მარ თ ლებ რივ ცვლი ლე ბა ზე ვსა უბ რობთ, ეს ეხე ბა იმას, რომ რე-

ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს ფორ მა ლუ რად და ერ ქ ვა სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი-

უ ლი პი რი, თუმ ცა ში ნა არ სობ რი ვად ამას არა ფე რი შე უც ვ ლი ა. ვი მე ო რებ, ეს არ 

უკავ შირ დე ბა არც ქო ნე ბას, არც საქ მი ა ნო ბის წესს. ეს გა ერ თი ა ნე ბე ბი გა ნაგ რ ძო-

ბენ არ სე ბო ბას რო გორც არა სა მე წარ მეო იური დი უ ლი პი რე ბი, თუმ ცა სა ხელ წო-

დე ბა ში გაჩ ნ დე ბა სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი. 
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იმის თქმა მინ და, რომ რო გორც პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ეს იყო მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი, მაგ რამ ში ნა არ სობ რი ვად რომ ამ პრო ცესს სი ახ ლე არ მო უ ტა ნი ა, ეს, 

ალ ბათ, სა დავო არ არის. 

ზა ქა რია ქუც ნაშ ვი ლი – ამ შეხ ვედ რა ზე სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო, მარ-

თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია უნ და წარ მო ვად გი ნო, ამი ტო მაც, ვალ დე ბუ ლი ვარ, 

გა გაც ნოთ წმინ და სი ნო დის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ში ნა არ სი და ისიც, რაც და ე დო 

წმინ და სი ნო დის 11 ივ ლი სის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. მარ თ ლაც, სა პატ რი არ ქო მი-

იჩ ნევს, რომ კა ნო ნის მი ღე ბის პრო ცე დუ რა არა მარ ტო რეგ ლა მენ ტის დარ ღ ვე-

ვით არის წარ მო ე ბუ ლი, არა მედ ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი სა შიშ რო ე ბის შემ ც ვე ლი ა, 

იმი ტომ, რომ ის ბუ ნებ რი ვად წარ მო შობ და ვნე ბა თა ღელ ვას მო თათ ბი რე ბი სა და 

აზ რ თა გაც ვ ლა- გა მოც ვ ლის გა რე შე, იდე ის კა ნო ნად ქცე ვის შემ თხ ვე ვა ში. მსჯე-

ლო ბა უამ რავ თე მა ზე მი დის, მაგ რამ კა ნონ პ რო ექ ტი ბუ ნე ბა ში არა ვის ჰქონ და 

ნა ნა ხი. მათ შო რის არც იმ ექვს რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბას, რომ ლებ ზეც დღეს 

გვი წევს სა უ ბა რი. ამი ტომ, დის კ რი მი ნა ცი ის ელე მენ ტე ბი ამ კა ნონ პ რო ექ ტ ში 

ბევ რი ა. 

სა ქარ თ ვე ლოს დედაეკლესია ძა ლი ან უხერ ხულ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ-

და. კა ნონ პ რო ექ ტის მი ღე ბი სას არა ფე რი ჰკითხეს. არ არის იმა ზე სა უ ბა რი, რომ 

დედაეკლესი ას მი ე ცეს უფ ლე ბა ჩა ე რი ოს სა ე რო საქ მე ებ ში და უკარ ნა ხოს სა ე რო 

ხე ლი სუფ ლე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო გან შ ტო ე ბას თა ვი სი ნე ბა ამა თუ იმ სა კითხ თან 

და კავ ში რე ბით. მაგ რამ, კონ ს ტი ტუ ცი ურ მა შე თან ხ მე ბამ, რო მელ მაც 2002 წელს 

ერ თ მა ნე თი სა გან გა მიჯ ნა სა ხელ მ წი ფოს და ეკ ლე სი ის ფუნ ქ ცი ე ბი, გა ით ვა ლის წი-

ნა, რომ ერ თობ ლი ვი ინ ტე რე სის სფე რო ში და რე ლი გი ის სა კითხებ ში უნ და იყოს 

თა ნამ შ რომ ლო ბა. რა თქმა უნ და, ვე რა ვინ მეტყ ვის ამ დარ ბაზ ში, რომ ეს კა ნონ პ-

რო ექ ტი შე იძ ლე ბა არ ეხე ბო დეს რე ლი გი ის ურ თი ერ თო ბის სა კითხებს, რე ლი გი-

ურ გრძნო ბებს, იმი ტომ, რომ ქარ თ ვე ლის თ ვის იდენ ტი ფი კა ტო რი იყო არა მარ ტო 

მი სი ქარ თ ვე ლო ბა, მი სი ენა, არა მედ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან მ-

საზღ ვ რე ლი იყო სარ წ მუ ნო ე ბა. ქარ თ ვე ლად ყოფ ნა უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში გუ ლის-

ხ მობ და მარ თ ლ მა დი დე ბელ ქრის ტი ა ნად ყოფ ნას. სა ქარ თ ვე ლოს ავ ბე დით მა ის-

ტო რი ამ მო ი ტა ნა ის პე რი ო დიც, რო დე საც ქარ თ ვე ლე ბი იძუ ლე ბუ ლე ბი გახ დ ნენ 
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თა ვი ანთ მი წა ზე ცხოვ რე ბის უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვის სხვა რე ლი გია მი ე ღოთ.

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ასე და უ კითხა ვად მი ღე ბამ ბუ ნებ რი ვად წარ მოშ ვა სა ზო გა-

დო ე ბა ში ვნე ბა თა ღელ ვა, გაჩ ნ და გან ც და, რომ სა ე რო ხე ლი სუფ ლე ბა სა ზო გა დო-

ე ბას თან და დედაეკლესი ას თან კონ სულ ტი რე ბის გა რე შე მოქ მე დებ და. ბე ქა სა უბ-

რობს, რომ მათ საბ ჭო ში ეს სა კითხი გან ხი ლუ ლი იყო, მაგ რამ ამ საბ ჭოს სხდო მის 

შე დე გე ბი სა ხალ ხო დამ ც ველს არ გა მო უქ ვეყ ნე ბი ა.

11 ივ ლისს, წმინ და სი ნო დის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის წინ, სა ზო გა დო ე ბა-

ში უკ ვე საკ მა ოდ ემო ცი უ რი გან წყო ბა იყო შექ მ ნი ლი. ეს დღე ე ბი ყვე ლას კარ-

გად გვახ სოვს. წმინ და სი ნოდ მა, მო ის მი ნა რა კა ნონ პ რო ექ ტის ში ნა არ სი, დაგ-

მო პრო ცე დუ რე ბი, რო მელ თა დარ ღ ვე ვი თაც იქ ნა მი ღე ბუ ლი ეს კა ნონ პ რო ექ ტი, 

თუმ ცა, თქვენ ნა ხეთ, რომ ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მოკ რ ძა ლე ბუ ლი და ზო მი ე რი ა. 

ის პირ და პირ მო უ წო დებ და, მღვდელ მ თავ რე ბი დან დაწყე ბუ ლი, სა ქარ თ ვე ლოს 

დედაეკლესი ის მოძღ ვ რე ბით დას რუ ლე ბუ ლი, შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნათ სა მო ქა ლა ქო 

მშვი დო ბა და რე ლი გი უ რი თან ხ მო ბა. შე სა ბა მი სად, 11 ივ ლი სის გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბამ, დიდ წი ლად შე ა ჩე რა ვნე ბა თა ღელ ვა. სა პატ რი არ ქომ დაიკავა ძა ლი ან ზო მი ე-

რი და კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი პო ზი ცია.  ჩვენ არ ვართ წი ნა აღ მ დეგ ნი სხვა რე ლი გი ურ მა 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა მი ი ღონ სტა ტუ სი, თუმ ცა, რა ში ნა არ სით იქ ნე ბა ეს, სა ჯა რო მსჯე-

ლო ბის სა გა ნი უნ და იყოს. 

რო გორც იურის ტი, და ვა მა ტებ დი, რომ 2011 წლის ივ ლი სამ დე სა ქარ თ ვე ლო-

ში მოქ მედ რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს სხვა დას ხ ვა ფორ მით შე ეძ ლოთ სტა ტუ სის 

მო პო ვე ბა. სა უ ბა რი იმა ზე, რომ რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს სტა ტუ სი არ ჰქონ დათ 

და მა თი უფ ლე ბე ბი შეზღუ დუ ლი იყო, დე მა გო გია და ტყუ ი ლი ა. 2011 წლის 5 ივ-

ლი სის მდგო მა რე ო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მედ სხვა დას ხ ვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი-

ზა ცი ებს შე ეძ ლოთ რე გის ტ რა ცია გა ევ ლოთ შემ დე გი ფორ მით: არა კო მერ ცი უ ლი 

იური დი უ ლი პი რი. ეს სტა ტუ სი გა ცი ლე ბით უფ რო მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მა ტა-

რე ბე ლი ა, ვიდ რე სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი. მე ო რე გახ ლავთ უცხო-

უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლო ბა. მათ შე ეძ ლოთ სტა ტუ სი მო ე პო ვე ბი ნათ, 

რო გორც წარ მო მად გენ ლებს. ვთქვათ, რო გორც ვა ტი კა ნის ეკ ლე სი ის წარ მო მად-

გენ ლებს სა ქარ თ ვე ლო ში. მე სა მე ფორ მა გახ ლავთ არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ-

ში რი. ის რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რის გან იმით გან ს ხ ვავ დე ბა, რომ ეს არის მხო-
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ლოდ დამ ფუძ ნე ბელ თა ნე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა. მას არ სჭირ დე ბა სა-

ხელ მ წი ფო რე გის ტ რა ცი ა, ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა პირ და პირ ავალ დე ბუ ლებს 

ყვე ლა სტრუქ ტუ რას, მათ შო რის ბან კებ სა და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ებს, რომ 

თა ნაბ რად მო ემ სა ხუ რონ არა რე გის ტ რი რე ბულ კავ ში რებ სა და რე გის ტ რი რე ბულ 

ორ გა ნი ზა ცი ებს. ამი ე რი დან მათ უკ ვე შე უძ ლი ათ რე გის ტ რა ცია გა ი ა რონ სა ჯა რო 

სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის სა ხი თაც. მაგ რამ, სა უ ბა რი იმა ზე, რომ მათ ამის 

უფ ლე ბა არ ჰქონ დათ, ტყუ ი ლი ა. 

ში ნა არ სობ რივ მხა რე ზე ჩემს წინ გა მომ ს ვ ლელ მაც ისა უბ რა, კერ ძო სა მარ თ-

ლის იური დი უ ლი პი რის უფ ლე ბებს გა უ თა ნაბ რეს და და არ ქ ვეს სა ჯა რო სა მარ-

თ ლის იური დი უ ლი პი რი, მაგ რამ, აქ არის ერ თი სე რი ო ზუ ლი ნი უ ან სი. სა ქარ თ-

ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის ის თა ვი, რო მე ლი თა ვი თაც ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ მა 

სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში უნ და გა ი ა რონ რე გის ტ რა ცი ა, კი დევ უფ რო შემ ზღუდ-

ვე ლი თა ვი ა, იმი ტომ, რომ ამ თა ვის ნორ მე ბი მოქ მე დებს ამ პი რებ ზე. ის კი ამ-

ბობს, რომ რე ლი გი ურ მა გა ერ თი ა ნე ბებ მა მხო ლოდ თა ვი ან თი წეს დე ბის მიზ ნით 

გან საზღ ვ რუ ლი ამო ცა ნე ბი შე იძ ლე ბა შე ას რუ ლონ. არა კო მერ ცი ულ იური დი ულ 

პირ თან მი მარ თე ბა ში ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა ამ ბობს შემ დეგს: რაც კი აკ რ ძა-

ლუ ლი არ არის, ყვე ლა ფე რი აკე თე. რა ზეც კი ლი ცენ ზია და ნე ბარ თ ვა გჭირ დე ბა, 

მხო ლოდ ამა ში ხარ შეზღუ დუ ლი. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის მე ო რე 

თა ვის მი ხედ ვით, ისი ნი მხო ლოდ წეს დე ბით გან საზღ ვ რუ ლი მიზ ნის შეს რუ ლე ბას 

შე იძ ლე ბა მო ემ სა ხუ რონ. და, ჩე მი აზ რით, ეს არის ბუ ნებ რი ვი შე დე გი იმი სა, რა 

ტემ პ შიც მიმ დი ნა რე ობს რე გის ტ რა ცი ა. რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის წარ მო მად-

გენ ლე ბი თა ვად იტყ ვი ან, რამ დენ მა რე ლი გი ურ მა გა ერ თი ა ნე ბამ გა ი ა რა რე გის ტ-

რა ცია და მიხ ვ დე ბით, რო გო რი ცაა ტემ პი. 

კი დევ ერ თი სა კითხი, რო მელ ზეც ასე ვე რო გორც იურის ტ მა მინ და გითხ რათ. 

ორი მაკ ვა ლი ფი ცი რე ბე ლი ნი შა ნი, სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის მი ცე-

მას თან და კავ ში რე ბით, აუცი ლებ ლად მო ითხოვს კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი 

აქ ტის გა მო ცე მას იმის შე სა ხებ, თუ რა ჩა ით ვ ლე ბა ის ტო რი უ ლი კავ ში რის მა ტა-

რებ ლად. რად გან, ეს კა ნო ნით არ არის გან საზღ ვ რუ ლი, კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტით 

უნ და გა ნი საზღ ვ როს. ჩი ნოვ ნიკს არა აქვს უფ ლე ბა შე ა ფა სოს, რო მე ლია ის ტო რი-

უ ლი კავ ში რის მქო ნე და რო მე ლი – არა. შე სა ბა მი სად, იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს 



112

რელიგიური გაერთიანებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრაციის წესის შესახებრელიგიური გაერთიანებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრაციის წესის შესახებ

ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში მო უ წევს კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის გა მო ცე მა. 

კა ნონ ში არის მე ო რე ნორ მაც იმის შე სა ხებ, რომ რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა უნ-

და იყოს რე გის ტ რი რე ბუ ლი ევ რო პის საბ ჭოს წევრ ქვეყ ნებ ში. თქვე ნი ყუ რადღე ბა 

მინ და მი ვაპყ რო სიტყ ვას „ქვეყნებში“. ეს გუ ლის ხ მობს იმას, რომ მი ნი მუმ ორ და 

მეტ ქვე ყა ნა ში უნ და იყოს რე გის ტ რი რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, „ქვეყნებში“ რამ დე ნი 

ქვე ყა ნა იგუ ლის ხ მე ბა, ესეც აუცი ლებ ლად უნ და და რე გუ ლირ დეს კა ნონ ქ ვემ დე ბა-

რე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ჩნდე ბა კითხ ვა, რა ჩა ით ვ ლე ბა 

საკ მა რი სად იმი სათ ვის, რომ ორ გა ნი ზა ცი ამ მო ი პო ვოს ამ ფორ მით რე გის ტ რა ცი-

ის უფ ლე ბა. 

ვფიქ რობ, სა მუ შაო ბევ რი ა. რე ლი გი უ რი საბ ჭოს გარ და არ სე ბობს ინ ტერ რე-

ლი გი უ რი ჯგუ ფი, რო მე ლიც მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლობს სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ-

რი არ ქოს თან. ამ ჯგუ ფის ლი დე რი, პა ა ტა გა ჩე ჩი ლა ძე ამ დარ ბაზ ში იმ ყო ფე ბა. ამ 

ჯგუფს ჰქონ და რამ დე ნი მე სა სარ გებ ლო ინი ცი ა ტი ვა იმი სათ ვის, რომ ამ სა კითხებ-

ში კი დევ უფ რო წინ წა ვი დეთ. მა გა ლი თად, რო ცა სიტყ ვა „პრივილეგიას“ ახ სე-

ნებ, უნ და გან მარ ტონ რას გუ ლის ხ მო ბენ მას ში, რა პრი ვი ლე გი ით სარ გებ ლობს 

დედაეკლესი ა, და ეს უპი რა ტე სო ბა დამ სა ხუ რე ბუ ლია თუ და უმ სა ხუ რე ბე ლი. სა-

მარ თ ლებ რივ სა ფუძ ველს ემ ყა რე ბა თუ, გა მო გო ნი ლია და ჰა ერ შია გა მო კი დე ბუ-

ლი. 

ადამ შან თა ძე – ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, დღეს სა ქარ თ ვე ლოს 

მო სახ ლე ო ბის 10%-მდე მუს ლი მია 80-მდე მოქ მე დი მე ჩე თით და 50-მდე სხვა დას ხ ვა 

და წე სე ბუ ლე ბით: პან სი ო ნით, სტუ დენ ტ თა თავ შე საფ რით, მედ რე სე თი, ბავ შ ვ თა ბა-

ღე ბით და ა.შ. სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი მუს ლი მე ბი მი ვე სალ მე ბით 5 ივ ლისს სა-

ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბულ კა ნონს, ანუ ცვლი ლე ბას სა გა და სა ხა დო 

კო დექ ს ში, რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რად 

და რე გის ტ რი რე ბის შე სა ხებ. მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ კა ნო ნი არ ავალ დე ბუ ლებს 

რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რად და რე გის ტ რი-

რე ბას. რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით უფ ლე ბა ეძ ლე ვათ და რე-

გის ტ რირ დ ნენ რო გორც არა კო მერ ცი უ ლი, არა სა მე წარ მეო იური დი უ ლი პი რე ბი, ან 

აწარ მო ონ საქ მი ა ნო ბა რო გორც და უ რე გის ტ რი რე ბელ მა კავ ში რებ მა. 
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ჩვენ თ ვის გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ სა ჯა რო სა მარ თ ლის 

იური დი ულ პი რად და რე გის ტ რი რე ბულ რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბა ზე კა ნო ნის მი-

ხედ ვით არ ვრცელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი 

პი რის შე სა ხებ. რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, გა მო რიცხავს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ჩა რე ვას 

რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის საქ მი ა ნო ბა ში. 

სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს შე ფა სე ბით, რო მე ლიც 

უკ ვე და რე გის ტ რირ და სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რად, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო-

ნის მი ღე ბით სა ქარ თ ვე ლომ კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა, რომ ემ ხ რო ბა აღ მ სა-

რებ ლო ბის სრულ თა ვი სუფ ლე ბას და რე ლი გი ა თა შო რის ტო ლე რან ტო ბის პრინ-

ციპს, გა ით ვა ლის წი ნა რა სხვა დას ხ ვა რე ლი გი უ რი აღ მ სა რებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბი, 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, მა გა ლი თად, ევ რო საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად წელს შე იქ მ-

ნა სრულიად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლო, რო მე ლიც, რო გორც უკ-

ვე გითხა რით, უკ ვე და რე გის ტ რირ და რო გორც სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი 

პი რი. ორ გა ნი ზა ცია თა ვის საქ მი ა ნო ბას მო მა ვალ შიც სხვა ქვეყ ნე ბის რე ლი გი უ რი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელ თა ჩა უ რევ ლად, და მო უ კი დებ ლად აწარ მო ებს. 

ორ გა ნი ზა ცი ა ში ერ თ მა ნე თის გვერ დიგ ვერდ გა ერ თი ან დ ნენ სუ ნი ტი და ში ი ტი 

მუს ლი მე ბი, რომ ლე ბიც დის კომ ფორ ტის გა რე შე ჰარ მო ნი უ ლად გა ნაგრ ძო ბენ სა-

უ ბარს და სა ერ თო საქ მის კე თე ბას. 

ილია ოსე ფაშ ვი ლი – კა ნო ნის მი ღე ბამ დე და მი ღე ბის შემ დე გაც არა ერ თი 

შეხ ვედ რა გვქონ და. გა ვე ცა ნით იურის ტე ბის მო საზ რე ბებს იმას თან და კავ ში რე-

ბით, თუ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა რა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და სტა ტუ სის მი-

ღე ბას თან და კავ ში რე ბით. ჩვე ნი ეკ ლე სია ფიქ რობს, რომ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი ქვეყ-

ნის თ ვის წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯია და ემ სა ხუ რე ბა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დამ-

კ ვიდ რე ბას, რად გან იმ უფ ლე ბით, რომ ლი თაც სარ გებ ლობს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი 

ერ თი რო მე ლი მე რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა, სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა ეძ ლე ვა სხვა 

რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებ საც, რაც, თა ვის თა ვად, მი სა სალ მე ბე ლი ა. 

ევან გე ლურ - ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია დღემ დე თა ვის საქ მი ა ნო ბას თა ვი სი ვე წი-

აღ ში შექ მ ნი ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მეშ ვე ო ბით აწარ მო ებს. ეს გახ ლავთ საქ ველ მოქ-
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მე დო- ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ასო ცი ა ცია „ბეთელი“, რომ ლის წი აღ შიც ხორ ცი ელ დე ბა 

სხვა დას ხ ვა სა ხის სა ეკ ლე სი ო- სა გან მა ნათ ლებ ლო- სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბი. რო-

დე საც ვფიქ რობთ, რას წარ მო ად გენს ეს კა ნო ნი პი რა დად ჩვე ნი ეკ ლე სი ის თ ვის, 

შე იძ ლე ბა ერ თი მხრივ ბევრს არც არა ფერს გვაძ ლევ დეს, რად გან ერ თი ა, რომ 

უფ ლე ბა გეძ ლე ვა და რე გის ტ რირ დე, რო გორც სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი 

პი რი, მაგ რამ მე ო რე ა, რომ ამ სტა ტუ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბით ვერ 

სარ გებ ლობ. ისევ კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის უფ ლე ბე ბით შე გიძ ლია 

ისარ გებ ლო. რას გვაძ ლევს ეს კა ნო ნი რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს? სა ქარ თ ვე-

ლოს სა მარ თ ლებ რივ სივ რ ცე ში ჩნდე ბა და შე მო დის ახა ლი სუ ბი ექ ტი. თუ აქამ დე 

სა კულ ტო შე ნო ბა- ნა გე ბო ბებს „ბეთელის“, ან რო მე ლი მე პას ტო რის ან ეპის კო-

პო სის სა ხელ ზე ვა რე გის ტ რი რებ დით, ეს კა ნო ნი გვაძ ლევს უფ ლე ბას სა კულ ტო 

შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი ევან გე ლურ - ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სი ის სა ხელ ზე და ვა რე გის ტ-

რი როთ. გარ და ამი სა, ჩვე ნი ეკ ლე სი ის თ ვის ფსი ქო ლო გი უ რა დაც მი უ ღე ბე ლი იყო 

და რე გის ტ რი რე ბუ ლი ყო, რო გორც NGO. 

რაც შე ე ხე ბა იმას, რო დის ვა პი რებთ ვი სარ გებ ლოთ მო ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბით, 

არ ვჩქა რობთ. ჩვე ნი სა ეკ ლე სიო სტრუქ ტუ რი დან გა მომ დი ნა რე, ამ სა კითხ ზე 

სი ნოდ ზე უნ და შევ თან ხ მ დეთ. გავ მარ თავთ რამ დე ნი მე შეხ ვედ რას, მო ვიწ ვევთ 

იურის ტებს, რა თა ფარ თო წრეს ჰქონ დეს სა შუ ა ლე ბა მო ის მი ნოს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

აზ რი, და გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მხო ლოდ ამის შემ დეგ მი ვი ღებთ. 

ფიქ რია არ დია – მა ინ ტე რე სებს, რა უარ ყო ფი თი შე დე გი შე იძ ლე ბა გა მო ი ღოს 

ამ კა ნონ მა? 

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი – უარ ყო ფით შე დეგ ზე არ არის სა უ ბა რი. სა უ ბა რია იმა ზე, 

რომ იგი ბო ლომ დე თა ნას წორ მდგო მა რე ო ბა ში არ აყე ნებს რე ლი გი ურ გა ერ თი-

ა ნე ბებს. მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას კვლავ აქვს პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი მდგო მა-

რე ო ბა. ეს კა ნო ნი სა თა ნა დოდ არ უზ რუნ ველ ყოფს თა ნას წო რო ბას. 

სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი, რო გორც ასე თი, ზო გა დად არ არის 

სწო რი ფორ მა რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის, არც მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი და 

არც სხვა ეკ ლე სი ე ბის თ ვის. იმი ტომ, რომ თა ვი სი არ სით სა ჯა რო სა მარ თ ლის 
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იური დი უ ლი პი რი ნიშ ნავს სა ხელ მ წი ფოს რა ღაც ფუნ ქ ცი ის აღე ბას და შეს რუ-

ლე ბას. მაგ რამ, რად გან სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია უკ ვე იყო 

და რე გის ტ რი რე ბუ ლი რო გორც სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი, შე სა ბა-

მი სად, ალ ბათ თა ნას წო რო ბის თ ვის, უკე თე სი იქ ნე ბო და, რომ ყვე ლა რე ლი გი უ რი 

გა ერ თი ა ნე ბა ერ თი ფორ მით ყო ფი ლი ყო და რე გის ტ რი რე ბუ ლი. ვი მე ო რებ, კა ნო-

ნი ცუდს არა ფერს მო ი ტანს, მაგ რამ, კარგს მო ი ტანს თუ არა, ეს არის საქ მე. 

თი კო ხან თა ძე – ორი შე კითხ ვა მაქვს, მათ გან ერ თი სა პატ რი არ ქოს თან. მა-

ინ ტე რე სებს, რა საფ რ თხეს ხე დავს თვი თონ სა პატ რი არ ქო იმა ში, რომ სტა ტუ სი 

მი ი ღეს რე ლი გი ურ მა უმ ცი რე სო ბებ მა. მა ინ ტე რე სებს, რა ტომ არ მოხ და რეგ ლა-

მენ ტის დაც ვა. რა ტომ მი ი ღეს კა ნო ნი ასე თი დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით. თვი თონ რო-

გორ ხსნის პარ ლა მენ ტი ამას. 

ვა ჟა თავ ბე რი ძე – რო გორც ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, სომ ხურ მა ეკ ლე სი ამ ძა ლი-

ან დი დი რო ლი ითა მა შა ამ მოვ ლე ნებ ში. მა ინ ტე რე სებს, მარ თა ლია თუ არა, რომ 

დღე ვან დე ლი სი ტუ ა ცი ის ფონ ზე გამ წ ვა ვე ბუ ლია ურ თი ერ თო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 

მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ა სა და სომ ხურ ეკ ლე სი ას შო რის? 

ზა ქა რია ქუც ნაშ ვი ლი – ბე ქა მინ დი აშ ვილს შეც დო მა ში შე ყავს სა ზო გა დო ე ბა, 

რო ცა სა უბ რობს იმის თა ო ბა ზე, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო მარ თ ლ მა დი-

დე ბე ლი ეკ ლე სია გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დი-

სა გან, მო გე ბის გა და სა ხა დი საგან და ა.შ. წა გი კითხავთ კონ ს ტი ტუ ცი ურ შე თან ხ მე-

ბას, რო მე ლიც პირ და პირ ჩა მოთ ვ ლის იმ საღ ვ თის მ სა ხუ რო პრო დუქ ცი ას, რომ ლის 

წარ მო ე ბის გა და სა ხა დე ბი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დედაეკლესი ა: სა ეკ ლე სიო 

მხატ ვ რო ბა, სა ეკ ლე სიო საღ ვ თის მ სა ხუ რო ნივ თე ბი, კერ ძოდ, ბარ ძიმ - ფეშ ხუ მი, სა-

ნა წი ლე, ოდი კი, გარ და მოხ ს ნა, ემ ბა ზი, შან და ლი, სა კან და ლე ზე თი, წმინ და წყა ლი, 

სე ფის კ ვე რი, სან თე ლი, სა სუ ლი ე რო პი რის შე სა მო სე ლი, მომ ლოც ვე ლო ბა, საღ ვ-

თის მ სა ხუ რო და სა სუ ლი ე რო- სა გან მა ნათ ლებ ლო ლი ტე რა ტუ რა, ამა ვე და ნიშ ნუ-

ლე ბის ტე ლე, ვი დეო და აუდიო პრო დუქ ცია – მხო ლოდ ის პრო დუქ ცი ა, რო მე ლიც 

სა სუ ლი ე რო პირს სჭირ დე ბა თა ვი სი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სათ ვის. 
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სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს ყო ველ თ ვის ჰქონ და პო ზი ცი ა, ის, ჯერ კი დევ 

2010 წელს გაჟ ღერ და ოფი ცი ა ლუ რად, რომ არ არის წი ნა აღ მ დე გი, თუ სა ხელ მ-

წი ფო სხვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ საც გა ა თა ვი სუფ ლებ და საღ ვ თის მ სა ხუ რო 

პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბი სას და ბეგ ვ რი სა გან. მაგ რამ, რო დე საც ამ ბობთ, რომ და-

მო უ კი დებ ლო ბა გა მო ამ ჟ ღავ ნა ხე ლი სუფ ლე ბამ და რომ პარ ლა მენ ტი მა გა რი ა, 

რად გან ეს კა ნო ნი მი ი ღო, ბო დიშს ვიხ დი, მაგ რამ იცით ამა ვე პარ ლა მენტს რა 

უწე რია კა ნონ ში? თუ რე გის ტ რა ცია არ გა ი ა რე, არ გცნობ რო გორც პირ სო. ჩვენ 

კი, ინ ტერ რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის და სხვა გა ერ თი ა ნე ბე ბის სა ხით, უკ ვე დი დი ხა ნია 

ვითხოვთ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა-

დო კო დექსს შო რის შე უსა ბა მო ბის აღმოფხვრას. 

რაც შე ე ხე ბა სამ ხედ რო სამ სა ხურს, ის, ევ რო პის საბ ჭოს ძა ლი ან ბევრ ქვე ყა-

ნა ში, თუ ხარ მორ წ მუ ნე და რე ლი გი უ რი პი როვ ნე ბა, გაძ ლევს ალ ტერ ნა ტი უ ლი 

სამ სა ხუ რის მოხ დის უფ ლე ბას. ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბაც იძ ლე ვა ამის სა შუ ა-

ლე ბას. რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ჯარ ში სა მო ქა ლა ქო ობი ექ ტ ზე იმუ შა ვებ. სა ქარ თ-

ვე ლოს ეკ ლე სი ას სა ხელ მ წი ფოს თან გა ფორ მე ბუ ლი აქვს შე თან ხ მე ბა სამ ხედ რო 

მოძღ ვ რის შე სა ხებ. ეს არის მე ო რე რან გის სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი. თუ ვინ მეს მი-

გაჩ ნი ათ, რომ ეს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბა წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის რო მე-

ლი მე სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ას თან, და მი სა ხე ლეთ კონ ვენ ცი ის სა ხელ წო დე ბა 

და მუხ ლი, რო მელ საც ეწი ნა აღ მ დე გე ბა იგი. 

რაც შე ე ხე ბა სა ზო გა დო ე ბის უკ მა ყო ფი ლე ბას, ის, ალ ბათ, იმით იყო გა მოწ ვე-

უ ლი, რომ მათ არ ჰქონ დათ ინ ფორ მა ცია კა ნონ პ რო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით. მათ 

ეგო ნათ, რომ სხვე ბის თ ვის ანა ლო გი უ რი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბით დედაეკლესი ას 

სტა ტუსს არ თ მევ დ ნენ. არ იყო ხალ ხი ინ ფორ მი რე ბუ ლი. არის ადა მი ა ნე ბის ჯგუ ფი, 

მათ შო რის ბა ტო ნი ბე ქა მინ დი აშ ვი ლი, რო მე ლიც კონ ს ტი ტუ ცი ურ შე თან ხ მე ბას 

უსა მარ თ ლო დო კუ მენ ტად მი იჩ ნევს. 

მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას და სომ ხურ სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ას ძა ლი ან 

ნორ მა ლუ რი და თბი ლი ურ თი ერ თო ბა აქვთ. ორი კვი რის წინ შედ გა შეხ ვედ რა 

სა პატ რი არ ქო ში. აქ არის სა ე რო პი რი, რო მე ლიც ეს წ რე ბო და ამ შეხ ვედ რას. ასე 

რომ, თა ნამ შ რომ ლო ბა ამ ორ ეკ ლე სი ას შო რის გრძელ დე ბა. გმად ლობთ. 
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ბე ქა მინ დი აშ ვი ლი – სი ნო დის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო ის ტო-

რი უ ლი და ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რაც კი ოდეს მე მი უ ღი ა. 

სი ნოდ მა ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ნაცხა და, რომ ის აღი ა რებს ყვე ლა რე ლი გი უ რი 

გა ერ თი ა ნე ბის, ყვე ლა ადა მი ა ნის რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის პრინ ცი პის დაც ვის 

აუცი ლებ ლო ბას და კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო ბას. ეს, ჩე მი აზ რით, გახ დე ბა 

სა ფუძ ვე ლი მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და სა მარ თ ლი ა ნი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სათ ვის. ასე ვე, გახ დე ბა სა ფუძ ვე ლი მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ-

ლე სი ა სა და სხვა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის და რე გუ-

ლი რე ბი სათ ვის და იმ გ ვა რად ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის, რო გორ საც ით ვა ლის წი ნებს 

მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი და ქრის ტი ა ნუ ლი პრინ ცი პე ბი.

რაც შე ე ხე ბა იმას, რომ თით ქოს კონ კორ და ტი ით ვა ლის წი ნებს უმ ცი რე სო ბე ბის 

სა კითხე ბის მი მართ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის პო ზი ცი ებს. წლე ბის გან მავ-

ლო ბა ში მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია გა მო ხა ტავს თა ვის ნე გა ტი ურ და მო კი დე-

ბუ ლე ბას უმ ცი რე სო ბე ბი სად მი. შე მიძ ლია ზე პი რი ამო ნა რი დი გა გაც ნოთ რამ დე-

ნი მე ქა და გე ბი დან, რო დე საც უშუ ა ლოდ პატ რი არ ქი აცხა დებს, რომ ყვე ლა, ვინც 

უარ ყოფს სვე ტიცხო ველს, მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბას, არის არა მარ ტო ეკ ლე სი ის, 

არა მედ ქვეყ ნის მტე რიც. აღა რა ფერს ვამ ბობ რი გით სა სუ ლი ე რო პი რებ ზე. 

კი დევ რამ დე ნი მე ბრალ დე ბა იყო ბა ტონი ზა ქა რი ას მხრი დან. ით ქ ვა, რომ 

არ შევ კ რე ბილ ვართ. სწო რედ იმ პირ ვე ლი მოს მე ნის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ ში შე ვიკ რი ბეთ რამ დე ნი მე რე ლი გი უ რი გა ერ თი-

ა ნე ბის წარ მო მად გე ნე ლი და გა მოვ ხა ტეთ ის პო ზი ცი ა, რომ არ სე ბი თად მი უ-

ღე ბე ლია ვინ მე მო ექ ცეს ამ და ხა რის ხე ბა ში, დის კ რი მი ნა ცი ა ში, ვი ღა ცას ჰქონ-

დეს სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რად და რე გის ტ რი რე ბის სა შუ ა ლე ბა და 

ვი ღა ცას, არა. 

 

პა ა ტა გა ჩე ჩი ლა ძე – ამ დარ ბაზ ში ორი ადა მი ა ნია, რო მე ლიც თა ვი დან ბო-

ლომ დე ეს წ რე ბო და იმ სა მარ ცხ ვი ნო პრო ცესს, რო მე ლიც და იწყო ჯერ პარ ლა მენ-

ტ ში და შემ დეგ გაგ რ ძელ და მის ფარგლებს გარეთ და ეხე ბა ამ კა ნო ნის მი ღე ბას. 

ერ თია, ზა ქა რია ქუც ნაშ ვი ლი და მე ო რე, მე ვარ. ზა ქა რი ამ აღ ნიშ ნა, რომ ნო ემ-

ბერ ში შე იქ მ ნა ინ ტერ რე ლი გი უ რი სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მელ შიც ბე ქას გა ერ თი ა ნე-
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ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით მო ნა წი ლე ობს სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე-

სი ა. ეს იყო პირ ვე ლი გა ერ თი ა ნე ბა, სა დაც სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი 

ეკ ლე სია წა მო ვი და მუდ მი ვი დი ა ლო გის რე ჟიმ ში თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე. 

თა ვი დან სტა ტუ სის ირ გ ვ ლივ შე ვიკ რი ბეთ. შემ დეგ და ის ვა ორი სა კითხი. ეს 

იყო ცი ხე ებ ში მსა ხუ რე ბის სა კითხი და სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის სა კითხი. 

ორი ვე ამ სა კითხ ზე ჯერ კი დევ ნო ემ ბერ ში სა პატ რი არ ქომ თან ხ მო ბა გა მო ხა ტა. 

შემ დეგ დე კემ ბერ ში გა მო ვი და ქალ ბა ტონ კალ მა ხე ლი ძის შე სა ბა მი სი ბრძა ნე-

ბა, რო მელ მაც ბო ლო მო უ ღო იმ და მო კი დე ბუ ლე ბას. რო გორც ზა ქა რი ამ მო-

გახ სე ნათ, ჩვენ შე ვი მუ შა ვეთ კა ნონ პ რო ექ ტი, რომ ლი თაც და ვიწყეთ გა თა ნაბ-

რე ბის პრო ცე სი. ეს ეხე ბო და სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-11 და 33-ე მუხ ლებს, 

სა დაც წე რი ა, რომ თუ არ ხარ და რე გის ტ რი რე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა, 

არა ხარ რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა და თუ არა ხარ და რე გის ტ რი რე ბუ ლი, არა 

გაქვს რე ლი გი უ რი საქ მი ა ნო ბის უფ ლე ბა. ამით და ვიწყეთ ყვე ლა ფე რი. სტა ტუ-

სის სა კითხი გა დავ დეთ, იმი ტომ რომ ამ სა კითხის ირ გ ვ ლივ წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი 

და მო კი დე ბუ ლე ბა იყო.

ასე თი და დე ბი თი ტენ დენ ცია იყო ნო ემ ბ რი დან მო ყო ლე ბუ ლი ამ კა ნო ნის მი ღე-

ბამ დე. ჩვენ საკ მა ოდ მძი მე რე ჟიმ ში ვმუ შა ობ დით და მო ვამ ზა დეთ კი დეც პირ ვე-

ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა. რაც შე ე ხე ბა ცი ხე ებს, ვი მე ო რებ, სა პატ რი არ ქო 

აღარ წა ვი და იმ პრაქ ტი კის კენ, რომ გა ე წია მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი რო ლი. ეს იყო 

მარ თ ლაც პროგ რე სი და წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი სა ქარ თ ვე ლო ში რე ლი გი ის თა-

ვი სუფ ლე ბის კუთხით. 

ლე ლა ხო მე ლი ძე, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სია – მე 

წარ მო ვად გენ კი დევ ერთ რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბას ამ დარ ბაზ ში. ბა ტონ მა ზა-

ქა რი ამ რამ დენ ჯერ მე გუ ლის წყ ვე ტით ახ სე ნა, რომ სა ხელ მ წი ფო არ შე უ თან ხ მ-

და დედაეკლესი ას. იმ დე ნად ხში რად იყო ნახ სე ნე ბი ეს სიტყ ვა, რო გორ მო ვიქ ცე 

ასეთ შემ თხ ვე ვა ში მე, რო გორც რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი. მე 

ვარ პრო ტეს ტან ტუ ლი ეკ ლე სი ი დან. 

სხვა გა მომ ს ვ ლე ლის მი ე რაც ით ქ ვა, რომ სა პატ რი არ ქო თა ნამ შ რომ ლობს 

მხო ლოდ ინ ტერ რე ლი გი ურ ჯგუფ თან და არ თა ნამ შ რომ ლობს რე ლი გი ურ საბ-
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ჭოს თან. სა ხარ ბი ე ლოს ამა ში ვერაფერს ვხე დავ. თუ, სა პატ რი არ ქოს წარ მო მად-

გენ ლე ბი ინ ტერ რე ლი გი ურ ჯგუფ ში მი დი ოდ ნენ და სხვა დას ხ ვა სა კითხს აყე ნებ დ-

ნენ, ამა ვე სა კითხებ ზე თვე ე ბით ად რე მიმ დი ნა რე ობ და მუ შა ო ბა ბე ქა მინ დი აშ ვი-

ლის რე ლი გი ურ საბ ჭო ში. 

ინ ტერ რე ლი გი ურ საბ ჭო ში ყო ველ თ ვის ხდე ბო და რე გის ტ რა ცი ის სა კითხის 

გა და დე ბა. თქვენ გუ ლი გწყდე ბათ რო გორც პი როვ ნე ბას, ასე ვე რო გორც სა პატ-

რი არ ქოს წარ მო მად გე ნელს, რომ სა ხელ მ წი ფომ სა პატ რი არ ქოს თან შე უ თან ხ მებ-

ლად მი ი ღო ეს კა ნო ნი. რა ფორ მით უნ და შე ე თან ხ მე ბი ნა, თქვე ნი აზ რით, სა ხელ-

მ წი ფოს სა პატ რი არ ქოს თან ეს სა კითხი? 

ნა ნა კა ლან და რიშ ვი ლი, სტუ დენ ტი – რო დე საც ასე ხში რად ახ დენთ ქარ-

თ ვე ლის მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბას თან იდენ ტი ფი კა ცი ას, შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი ა. არ 

არის აუცი ლე ბე ლი, თუ ხარ ქარ თ ვე ლი, აუცი ლებ ლად მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი იყო. 

არც თა ვად მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბის თ ვის არის კარ გი, ადა მი ა ნი მარ თ ლ მა დი დე-

ბე ლი იყოს მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ამ კონ კ რე ტულ ეთ ნოსს მი ე კუთ ვ ნე ბა. 

 

ილია ოსე ფაშ ვი ლი – მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ადა მი ა ნი არა თუ მარ თ ლ მა დი დებ ლად 

არ იბა დე ბა, ქრის ტი ა ნო ბა არის ადა მი ა ნის თა ვი სუ ფა ლი ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე მი-

ღე ბუ ლი ცნო ბი ე რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, შე უდ გეს გზას, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია 

კონ კ რე ტუ ლი ცხოვ რე ბის წეს თან, მო რალ თან, ზნე ო ბას თან და ა.შ. აქე დან გა მომ-

დი ნა რე, ჩვე ნი ეკ ლე სი ის თა ვი სე ბუ რე ბა სწო რედ ის გახ ლავთ, რომ ნათ ლო ბის წე სი 

მოზ რ დილ ასაკ ში სრულ დე ბა. თუ, ამ კუთხით შევ ხე დავთ, სა ქარ თ ვე ლო ში 5 ათა-

სამ დე მო ნათ ლუ ლი მრევ ლი გვყავს. მაგ რამ მთლი ა ნი თე მის რა ო დე ნო ბა სა ქარ თ-

ვე ლო ში, იგუ ლის ხ მე ბი ან ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა ბაპ ტის ტურ ეკ ლე სი-

ა ში არ არი ან მო ნათ ლუ ლე ბი, მაგ რამ პე რი ო დუ ლად ეს წ რე ბი ან ღვთის მ სა ხუ რე ბას, 

ან არი ან მო ნათ ლუ ლი წევ რე ბის ოჯა ხის წევ რე ბი, 17 ათასს შე ად გენს. 

ჩვენ თ ვის გა ი გი ვე ბუ ლი არ არის რწმე ნა და ეროვ ნე ბა. ზო გა დად, შე იძ ლე-

ბა სა ში ში მოვ ლე ნაც იყოს, რო დე საც ქარ თ ველ თან ვა ი გი ვებთ მარ თ ლ მა დი-

დე ბელს. ვფიქ რობთ, რომ ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა იყოს ბაპ ტის ტი, მაგ რამ, იყოს 

ნამ დ ვი ლი და ჭეშ მა რი ტი მა მუ ლიშ ვი ლი. შეგ ვიძ ლია და ვა სა ხე ლოთ პი როვ ნე-
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ბე ბი, თუნ დაც კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ი დან, მუს ლი მუ რი თე მი დან, რომ ლებ საც 

გა კე თე ბუ ლი ჰქონ დათ რე ლი გი უ რი არ ჩე ვა ნი, არ იყ ვ ნენ მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი, 

მაგ რამ უდი დე სი წვლი ლი აქვთ შე ტა ნი ლი ჩვე ნი ქვეყ ნის ცხოვ რე ბა სა და ის ტო-

რი ა ში. 

თა თუ ლი თო დუ ა, სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცია – 

ბა ტონ ზა ქა რი ას თან მაქვს კითხ ვა. დღეს ბევ რი ვი სა უბ რეთ იმა ზე, თუ რო გო რი 

მძაფ რი რე აქ ცია მოჰ ყ ვა პარ ლა მენ ტის მი ერ ამ კა ნო ნის მი ღე ბას. გან სა კუთ რე ბით 

მძაფ რი იყო რე აქ ცია მარ თ ლ მა დი დე ბელ სა სუ ლი ე რო პი რებს შო რის. ჩვენ გავ ხ-

დით მათ მი ერ სი ძულ ვი ლის ენის გავ რ ცე ლე ბის მოწ მე ნი. მა გა ლი თად, youtube-

ზე მაქვს ნა ნა ხი კად რი, სა დაც მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი მღვდე ლი წარ მოთ ქ ვამს 

ფრა ზას: „ჩემი დე და და სო მე ხის დე და თა ნა ბა რი უნ და იყოს?“ ქარ თუ ლი კა ნონ მ-

დებ ლო ბით სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მი სი ძულ ვი ლის ენას თან და სა პი რის პი რებ-

ლად არ არ სე ბობს და ეს, ისევ ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვით რე გუ ლი რე ბის სფე როდ 

რჩე ბა. მა ინ ტე რე სებს, თუ გა ა ტა რა რა ი მე ზო მა მარ თ ლ მა დი დე ბელ მა ეკ ლე სი ამ 

ამ მღვდლის წი ნა აღ მ დეგ და რა მო ი მოქ მე და კონ კ რე ტუ ლად ამ კად რე ბის ნახ-

ვის შემ დეგ? სი ნო დის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში, რო გორც მახ სოვს, ერ თ -ერთ პუნ ქ ტად 

ისიც იყო მი თი თე ბუ ლი, რომ ზნე ო ბის ნორ მე ბის დარ ღ ვე ვის წი ნა აღ მ დეგ სპე ცი ა-

ლუ რი კო მი სი აც უნ და ყო ფი ლი ყო შექ მ ნი ლი. 

თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი – პირ ვე ლი კითხ ვა კა ნო ნის დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით მი ღე-

ბის მი ზეზს უკავ შირ დე ბო და. რამ დე ნა დაც ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, ოფი ცი ა ლუ რად 

ასე თი მი ზე ზი გან ხილ ვებ ზე არ ყო ფი ლა და სა ხე ლე ბუ ლი. ალ ბათ, რე ა ლუ რი მი ზე-

ზი ის იყო, რომ პარ ლა მენტს ჰქონ და გან ც და, რომ, თუ კი, ფარ თო დის კუ სია გა ი-

მარ თე ბო და, ამ კა ნო ნის მი ღე ბის დროს სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნე ბო და. 

მე ო რე კითხ ვა ევ რო პის საბ ჭოს წევრ ქვეყ ნებ ში კა ნონ მ დებ ლო ბით მიჩ ნე ულ 

რე ლი გი ებს ეხე ბო და. პი რა დად ჩემ თ ვის, რო გორც იურის ტის თ ვის, ჩა ნა წე რი ამის 

შე სა ხებ მთლად ცხა დი არ არის. რე ეს ტ რი რე გის ტ რა ცი ა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი-

ღე ბი სას რა პრო ცე დუ რით გა და ა მოწ მებს ამ სა კითხს, ისე ვე რო გორც რე ლი გი ის 

სა ხელ მ წი ფოს თან ის ტო რი ულ კავ შირს, ჩემ თ ვის უც ნო ბი ა. 
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მე სა მე კითხ ვა ზო გა დი ხა სი ა თი სა იყო და სა ზო გა დო ე ბა ში გა ჩე ნილ ის ტე რი ას 

ეხე ბო და. ძა ლი ან სამ წუ ხა როა ის ფაქ ტი, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში ასე მტკივ ნე უ ლად 

აღიქ მე ბა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ცვლი ლე ბა 

თუ სი ახ ლე, და რომ სა ზო გა დო ე ბა ში ნაკ ლე ბად არის შემ წყ ნა რებ ლო ბი სა და თა-

ნას წო რო ბის სურ ვი ლი. 

ზა ქა რია ქუც ნაშ ვი ლი – ერ თ -ერ თი კითხ ვა ეხე ბო და სა ბუ თებს, რო მე ლიც სა-

ჭი როა რე გის ტ რა ცი ის თ ვის. კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტი გა მო ცე მუ ლი არ არის, შე სა-

ბა მი სად, გაუგებარია, რე გის ტ რა ცი ის თ ვის რა სა ბუ თებს მოს თხო ვენ რე ლი გი ურ 

გა ერ თი ა ნე ბებს, რო გორ და ა დას ტუ რე ბენ ის ტო რი ულ კავ შირს, ასე ვე, ევ რო პის 

საბ ჭოს წევრ ქვეყ ნებ ში მათ რე გის ტ რა ცი ას, უცნობია. ყო ველ თ ვის ვარ ჩევ რე გუ-

ლა ცია არ იყოს ორაზ რო ვა ნი, რომ ვინ მეს არ მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა ვი ღაც გა ა ტა როს 

რე გის ტ რა ცი ა ში და ვი ღაც – არა. 

სი ნო დის გა დაწყ ვე ტი ლე ბი დან წა ვი კითხავ პუნქტს, რო მე ლიც თა თუ ლის 

აინ ტე რე სებ და. იყო გა მოხ ტო მე ბი და ეს ფაქ ტი ა, ამას ვე რა ვინ უარ ყოფს, 

თუმ ცა, მინ და გითხ რათ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის 

თანახმად, მხო ლოდ სა მი პი რია უფ ლე ბა მო სი ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ-

ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის სა ხე ლით გა ა კე თოს გან-

ცხა დე ბა. ესენი გახლავთ პატ რი არ ქი, ქო რე პის კო პო სი და მდი ვა ნი. წმინ და 

სი ნოდ მა ამ გა მოხ ტო მებ თან და კავ ში რე ბით თქვა შემ დე გი: „წმინდა სი ნო დი 

მო უ წო დებს სა სუ ლი ე რო პი რებს და მრევლს სიმ შ ვი დი სა კენ, და მი უ ხე და ვად 

მღელ ვა რე ბის მი ზე ზე ბი სა, თა ვი შე ი კა ვონ ყო ველ გ ვა რი თვით ნე ბუ რი ქმე დე-

ბი სა გან და გა აძ ლი ე რონ ლოც ვა ერის ერ თო ბი სა და მშვი დო ბი სათ ვის“. აი, 

ასე თია ოფი ცი ა ლუ რი პო ზი ცი ა. 

 

ბე ქა მინ დი აშ ვი ლი – ლი ბე რა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო და სე კუ ლა რიზ მის ანუ გა-

მიჯ ვ ნის პრინ ცი პი არ სე ბობს სწო რედ იმის გა მო, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ვალ დე ბუ-

ლე ბას იღებს, პა სუ ხის მ გე ბე ლი იყოს უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე, მა თი 

თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე, მა თი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე-

ბე ბის სრულ გა რან ტი რე ბა ზე. ამ მხრივ ძა ლი ან ბევ რი პრობ ლე მა არ სე ბობს სა-
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ქარ თ ვე ლო ში ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი და ნაც, თუმ ცა, ამ შემ თხ ვე ვა ში უნ და ით ქ ვას 

ის, რომ უმ ცი რე სო ბის პო ზი ცი ე ბი გა ით ვა ლის წი ნა და გა მო ხა ტა სა კა ნონ მ დებ ლო 

ცვლი ლე ბის მეშ ვე ო ბით. ჩვენ გვაქვს ის შე დე გი, რო მე ლიც სურ დათ რე ლი გი ურ 

გა ერ თი ა ნე ბებს.

 

ილია ოსე ფაშ ვი ლი – რო დე საც კონ კორ და ტი გა ფორ მ და მარ თ ლ მა დი დე ბელ 

ეკ ლე სი ა სა და სა ხელ მ წი ფოს შო რის, არცერთ რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბას ამის სა-

წი ნა აღ მ დე გო არა ფე რი ჰქო ნი ა. ეს დღემ დე ასე ა. მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის 

რო ლი არის სა გან გე ბო და ამას ყვე ლა რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა ეთან ხ მე ბა. მაგ-

რამ, თუ, ჩვენს ქვე ყა ნა ში მო ხერ ხ დე ბა და უფ ლებ რი ვად მოხ დე ბა გა თა ნაბ რე ბა 

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ი სა, სხვა ეკ ლე სი ე ბი სა, რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე-

ბი სა, ეს მხო ლოდ ხელს შე უწყობს სრულ ფა სოვ ნე ბის გან ც დას. ეს კი, სა ბო ლოო 

ჯამ ში, ხელს შე უწყობს ქვეყ ნის წინ ს ვ ლას. 

მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას არა ნა ი რი საფ რ თხე არ ემუქ რე ბა. ეს არის უმ-

რავ ლე სო ბის ეკ ლე სი ა, ძა ლი ან ძლი ე რი ეკ ლე სია ყვე ლა თვალ საზ რი სით. მაგ რამ, 

ის, რომ ქვე ყა ნა ში გაჩ ნ დე ბა კა ნო ნი, რო მე ლიც გა მი ჩენს იმის უფ ლე ბას, რომ ვი-

ყო თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი, თა ნას წო რი, და მეხ მა რე ბა სრულ ფა სოვ ნე ბის გან ც და ში, 

რო გორც ამ ქვეყ ნის მო ქა ლა ქეს და არ ვიგ რ ძ ნობ თავს მე ო რე ხა რის ხო ვან მო ქა-

ლა ქედ ქვე ყა ნა ში, მნიშვნელოვანია. ჩვენ ყვე ლა ნი ჩვე ნი ქვეყ ნის თ ვის ვმოღ ვა-

წე ობთ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა კა ნონს, რო მელ საც მი ი ღებს სა ხელ მ წი ფო 

და მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დამ კ ვიდ რე ბი სა კენ, მხო ლოდ 

მი ვე სალ მე ბით. 

    



5 ოქტომბერი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

თათია პაჭკორია 

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი, განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრო, ინკლუზიური განათლების 

კოორდინატორი;

ანა არგანაშვილი

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენელი; 

ნანა გეგელიშვილი

ბიბლიოთეკა-კულტურული ცენტრის „თანადგომა“ თავმჯდომარე.

მო დე რა ტო რი: 

გიორგი გვახარია

ინკლუზიური განათლება საქართველოშიინკლუზიური განათლება საქართველოში



124

ინკლუზიური განათლება საქართველოშიინკლუზიური განათლება საქართველოში

გი ორ გი გვა ხა რია – ამ თე მა ზე ჩვე ნი წი ნა შეხ ვედ რა ბი ო ლის ფონ დ ში გა ი-

მარ თა, დის კუ სი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ერ თ -ერ თ მა სტუ მარ მა გვი საყ ვე დუ რა, 

რომ ჩვენ მათ უფ ლე ბებს ვი ცავ დით, მაგ რამ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო-

ნე ადა მი ა ნებს ჩვენს ოფის ში შე მოს ვ ლა არ შე ეძ ლოთ. ყვე ლას მოს დის შეც დო მა 

და დღეს, თქვენ თან ერ თად ამ შეც დო მებ ზეც ვი სა უბ რებთ. 

თა თია პაჭ კო რია – ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სა ხელ მ წი ფო პრო ექ ტის და-

ნერ გ ვა ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მე ბის ცენ ტ რ ში 2006 წელს და იწყო. პირ ვე ლი 

ნა ბი ჯი ნორ ვე გი ის გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს თან თა ნამ შ რომ-

ლო ბით გა და იდ გა. მა ნამ  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს ჰქონ დათ პა ტა რა 

პრო ექ ტე ბი და გა მოც დი ლე ბა. ჩვენ, ეს დი დი, სა ხელ მ წი ფო პრო ექ ტი მათ თან თა-

ნამ შ რომ ლო ბით შევ ქ მე ნით. 

დღე ის თ ვის რე გი ო ნებ ში ამ პრო ექ ტის მე ო რე ფა ზა ხორ ცი ელ დე ბა. მოკ ლედ 

მო გახ სე ნებთ იმ პრობ ლე მებ ზე და შე დე გებ ზე, რაც 2006 წლი დან დღემ დე გვაქვს. 

ეროვ ნულ სას წავ ლო გეგ მა ში ინ კ ლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბას მი ეძღ ვ ნა ცალ კე თა ვი, რაც 

იმას გუ ლის ხ მობს, რომ სკო ლებ თან აღარ გვჭირ დე ბა ბრძო ლა და რა ღა ცის მტკი ცე-

ბა. ეროვ ნულ სას წავ ლო გეგ მას აქვს კა ნო ნის ძა ლა და იქ ძა ლი ან გარ კ ვე ვით წე რი ა, 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბის სწავ ლაში რა 

იგუ ლის ხ მება. არ ვხმა რობ ტერ მინს „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე“, ვი ნა ი-

დან ის ჯან მ რ თე ლო ბის მო დელს აღნიშნავს. ჩვენ თ ვის ყვე ლა მოს წავ ლე, გა ნურ ჩევ-

ლად იმი სა, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა აქვს, თუ სო ცი ა ლუ რად შე ჭირ ვე ბუ ლი ა, 

სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ა. იმ მოს წავ ლე ე ბის სას კო ლო 

პრო ცეს ში ჩარ თ ვა, რომ ლებ საც სპე ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე  ბა ან სპე ცი ა ლუ რი მე თო-

დო ლო გი უ რი მიდ გო მა სჭირ დე ბათ, ან უფ რო მარ ტი ვად, გა რი ყულ ნი არი ან სკო-

ლი დან, ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მი ზა ნი ა. 

მიღ წე ვად მი მაჩ ნია ის, რომ დღეს ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი სა უბ რობს ინ კ ლუ-

ზი ურ გა ნათ ლე ბა ზე. თა ვის დრო ზე, რო დე საც ამ პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბა და ვიწყეთ, 

გვი ჭირ და ადა მი ა ნე ბი სათ ვის აგ ვეხ ს ნა ჩვე ნი მი ზა ნი. რად გან სა მი ნის ტ რო დან ვი-

ყა ვი, იძუ ლე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ, მო ეს მი ნათ, მაგ რამ ვერ ხვდე ბოდ ნენ, რა ზე ვლა პა-

რა კობ დით. 
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მინ და გითხ რათ, რა კეთ დე ბა ყო ველ წ ლი უ რად ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ-

მე ბის მი ხედ ვით. ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მე ბის ცენ ტ რი სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა 

სკო ლის მას წავ ლებ ლებს ყო ველ წ ლი უ რად ური გებს გზამ კ ვ ლე ვებს და დამ ხ მა რე 

მა სა ლას, თუ რო გორ უნ და ჩარ თონ ამა თუ იმ გან ვი თა რე ბის, დარ ღ ვე ვის, თუ, 

სხვა პრობ ლე მის მქო ნე მოს წავ ლე სას კო ლო პრო ცეს ში. ვა მა ყობთ ამ წიგ ნე ბით, 

მაგ რამ ჯერ კი დევ დიდ პრობ ლე მებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი მა თი სკო ლა ში გა-

მო ყე ნე ბა. ძა ლი ან ბევ რი სკო ლა ვერ ან, არ იყე ნებს ამ წიგ ნებს. პირ ვე ლი წიგ ნი 

„ვისწავლოთ ერ თად“ ძა ლი ან დი დი ა, 500-გვერდიანია და ყვე ლა ცენ ტ რა ლურ 

სა კითხს მო ი ცავს. აქ შე დის სო ცი ა ლუ რი, სა მე დი ცი ნო, სა გან მა ნათ ლებ ლო სა-

კითხე ბი. სა უ ბა რია ინ კ ლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბა ზე, სატ რე ნინ გო მო დუ ლე ბსა და სტა-

ტი ე ბზე. მე ო რე წიგ ნი გახ ლავთ გზამ კ ვ ლე ვი სკო ლის მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის და 

ეხ მა რე ბა მას წავ ლებ ლებს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სას წავ ლო გეგ მე ბის შექ მ ნა ში. წიგ ნ-

ში ახ ს ნი ლი ა, თუ, რო გორ უნ და მო არ გონ მას წავ ლებ ლებ მა ყვე ლას თ ვის სა ერ თო 

ცენ ტ რა ლუ რი პროგ რა მა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 

მოს წავ ლე ებს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად. 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა წიგ ნი სწავ ლის უნა რის დარ ღ ვე ვის მქო ნე მოს წავ ლე თა 

გა ნათ ლე ბის თა ო ბა ზე. ეს ყვე ლა ზე რთუ ლი სა კითხია, იმი ტომ, რომ მენ ტა ლუ რი 

გან ვი თა რე ბის დარ ღ ვე ვის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბის გა ნათ ლე ბას ეხე ბა და ყვე ლას-

თ ვის ნა თე ლი ა, რომ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე რთუ ლად გა და საწყ ვე ტი სა კითხია მას-

წავ ლებ ლი სათ ვის, თუ, რო გორ ჩარ თოს სას წავ ლო პრო ცეს ში მენ ტა ლუ რი გან ვი-

თა რე ბის დარღვევის მქო ნე მოს წავ ლე. 

გარ და ამი სა, გვაქვს ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პირ ვე ლი ლექ სი კო ნიც, არის 

სხვა წიგ ნე ბიც. იმის თქმა მინ და, რომ სას წავ ლო მა სა ლე ბი, დამ ხ მა რე მა სა ლე ბი 

ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს და ეს, წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ა. ყვე ლა ქვე ყა ნა ყო ველ წ-

ლი უ რად ერთ ან ორ დამ ხ მა რე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს სკო ლებ ში ვერ არი გებს. მას-

წავ ლებ ლე ბი ამ მა სა ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბით მუდ მი ვად უნ და გა დი ოდ ნენ ტრე ნინგს, 

მათ მუდ მი ვად უნ და იყე ნებ დ ნენ. მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ეს ხში რად ასე არ ხდე ბა. 

მათ ურ ჩევ ნი ათ და გი რე კონ და გკითხონ. 

რაც შე ე ხე ბა ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მო დელს, მას ზე სა მი ნის ტ რო ზრუ ნავს. 

მო დელ ზე მუ შა ო ბა ჯერ არ დას რუ ლე ბუ ლა. ის მო ი ცავს ყვე ლა ას პექტს, მათ შო-
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რის ძა ლი ან მტკივ ნე ულ, და ფი ნან სე ბის სა კითხს. 2006 წლი დან დღემ დე ძა ლი ან 

ბევ რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რამ გა კეთ და. ჩვე ნი სა უ ბა რი რომ უფ რო დი ნა მი უ რი იყოს, 

მირ ჩევ ნი ა, სხვა გა მომ ს ვ ლე ლებ საც მო ვუს მი ნოთ და კითხ ვებ ზე გი პა სუ ხოთ. ამ 

შემ თხ ვე ვა ში თქვე ნი ინ ტე რე სე ბიც უფ რო ნა თე ლი გახ დე ბა.

ნა ნა გე გე ლიშ ვი ლი – პო ლო ნეთ ში 15 წლის წინ და იწყო ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ-

ლე ბის პროგ რა მა. პირ ვე ლად, რო დე საც სკო ლე ბი ყვე ლა ბავ შ ვის თ ვის გა იხ ს ნა, 

რო გორც ლექ ტორს, ძა ლი ან მე ში ნო და სა კუ თა რი არა კომ პე ტენ ტუ რო ბის. მახ-

სოვს, რო ცა რექ ტო რი შე მე კითხა, რა ხდე ბა ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლო ში, ვუ პა სუ ხე, 

რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან ცო ტაა ან თით ქ მის არ არის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-

ლო ბის მქო ნე პი რი. ეს ლო გი კუ რი პა სუ ხი იყო, რად გან ბავ შ ვე ბი არ მყავ და ნა ნა-

ხი. რო გორც კი დავ ბ რუნ დი სა ქარ თ ვე ლო ში, რე ფორ მაც და იწყო. თა ვი დან ვე მი სი 

ერ თ -ერ თი აქ ტი უ რი წევ რი გავ ხ დი. ძა ლი ან რთუ ლი პრო ცე სი ა, დი დი სი ახ ლე ა. 

მაგ რამ, პრო ცე სი ძა ლი ან ნე ლა მი დის. არის ბევ რი პრობ ლე მა, ტკი ვი ლი, მაგ რამ, 

მინ და გითხ რათ, რომ ეს პრობ ლე მე ბი ალ ბათ გა მოს წორ დე ბა, თუ მშობ ლე ბი აქ-

ტი უ რად იქ ნე ბით ჩარ თულ ნი მასში. თუ, სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი არ მომზადდა, 

და პე და გო გე ბი არ გა დამ ზად დ ნენ, შე დე გი არ გვექ ნე ბა. რო გორც თა თი ამ მო-

გახ სე ნათ, ლი ტე რა ტუ რა უკ ვე არ სე ბობს. ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ გ ვერ დ ზეც არის 

გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მშობ ლე ბის თ ვის. 

რო დე საც სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ებს ვეს წ რე ბი, მთა ვა რი კითხ ვა, რო მე-

ლიც მიჩ ნ დე ბა, არის, თუ რა შეც დო მა და უშ ვა ამა თუ იმ ქვე ყა ნამ ინ კ ლუ ზი უ რი 

განათ ლე ბის პროგ რა მე ბის დაწყე ბისას. პა სუ ხი თით ქ მის ყვე ლა ქვე ყა ნას ერ თ ნა-

ი რი აქვს – მოხ და კროგრამების დაჩ ქა რე ბუ ლად განხორციელება, პროგ რა მის 

დაწყე ბის პირ ველ პე რი ოდ ში ხა რის ხი ძა ლი ან და ბა ლი იყო და მე ქა ნი კურ ჩარ თ-

ვას ემ ს გავ სე ბო და. ჩვენც გვაქვს ასე თი შეც დო მე ბი დაშ ვე ბუ ლი. შეც დო მე ბი, რა 

თქმა უნ და, სი ახ ლეს მოჰყ ვე ბა, მაგ რამ, უნ და გა მოს წორ დეს. გა მოს წორ დე ბა, 

თუ კი მშობ ლე ბი მო ითხოვთ ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბას. საკ მა რი სი არ არის პროგ-

რა მის მხო ლოდ სო ცი ა ლი ზა ცი ის კუთხით მი მარ თ ვა. 

ძა ლი ან დიდ ყუ რადღე ბას უთ მო ბენ მშობ ლე ბი ბავ შ ვ ზე რე ა ბი ლი ტა ცი ას ჯან-

დაც ვის კუთხით. გა სა გე ბი ა, მი სი მი ზა ნია ეტ ლი დან ბავ შ ვის წა მოდ გო მა, მაგ-
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რამ, რე ა ბი ლი ტა ცია გა ნათ ლე ბის კუთხით ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

მშობ ლე ბი შე ფა სე ბუ ლე ბი არი ან, რო გორც ყვე ლა ზე მო ტი ვი რე ბუ ლე ბი, მაგ რამ, 

ზედ მე ტი ყუ რადღე ბით ბავ შ ვებს და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის ელე მენ ტებს არ თ-

მე ვენ. რო დე საც ჩვენს უცხო ელ კო ლე გებს ვე კითხე ბით, რო დის იწყე ბა ბავ შ ვის 

რე ა ბი ლი ტა ცი ა, გვპა სუ ხო ბენ, რომ ნუ ლო ვა ნი ასა კი დან, მუც ლად ყოფ ნის პე რი ო-

დი დან. ასე თი ცენ ტ რე ბი ჩვენ თან თუ არის, ძა ლი ან სუს ტა დაა წარ მოდ გე ნი ლი და 

ეს მი მარ თუ ლე ბაც გან სა ვი თა რე ბე ლი ა. მშო ბე ლი აბ სო ლუ ტუ რად მო უმ ზა დე ბე-

ლია იმის თ ვის, რაც წინ ელო დე ბა. ცხოვ რე ბა სულ სხვა ნა ი რად უნ და და ი გეგ მოს. 

მინ და მშობ ლებს მივ მარ თო, რომ აუცი ლებ ლად გა ით ვა ლის წი ნონ ბავ შ ვე ბის ეს 

პროგ რა მა, რო მელ საც გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო ახორ ცი ე-

ლებს. ერ თი დი დი მი ნუ სია ის, რომ არ არსებობს ფორ მუ ლა გათ ვ ლი ლი თქვენს 

ბავ შ ვებ ზე. თქვე ნი ბავ შ ვე ბი იღე ბენ ვა უ ჩერს და ამით ყვე ლა ფე რი მთავ რ დე ბა. 

მთელ მსოფ ლი ო ში, რო გორც წე სი, ვა უ ჩერს მოჰ ყ ვე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე-

ბის თან ხა. თქვენ ეს უნ და მო ითხო ვოთ. სხვა შემ თხ ვე ვა ში ხა რის ხი ან გა ნათ ლე-

ბას ვერ მი ი ღებთ.  

ანა არ გა ნაშ ვი ლი – ვიდ რე კრი ტი კულ შე ნიშ ვ ნებ ზე გა და ვი დო დე, არ შე იძ-

ლე ბა არ აღ ვ ნიშ ნო, რომ მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა 

არის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი სფე რო – დი ნა მი კას ვხე დავთ. შეზღუ-

დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის სხვა სფე რო ში ხში რად ისე თი 

გა ყი ნუ ლია სი ტუ ა ცი ა, არ შე იძ ლე ბა, ეს პროგ რა მა არ და ვა ფა სოთ. 

მი ჭირს ინ კ ლუ ზი ა ზე სა უ ბა რი, მართალია, და იწყო ინ კ ლუ ზი უ რი სწავ ლე ბა, 

მაგ რამ, თუ გარემო ადაპ ტი რე ბუ ლი არ არის, ტრან ს პორ ტი არ არის და ბავ შ ვი 

მეცხ რე სარ თუ ლი დან ვერ ჩა მო დის, ინ კ ლუ ზი ა ზე ლა პა რა კი, შე იძ ლე ბა, ცო ტა ცი-

ნი კუ რა დაც ჟღერ დეს. ჩვენ თან ყო ველ დღე მო დი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მე-

კითხე ბი ან, რო გორ წა ვიდ ნენ ადაპ ტი რე ბულ სკო ლა ში. 

2010 წელს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინი ცი ა ტი ვით ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ 

კა ნონ ში შე ვი და ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ინ კ ლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბას ერ გე ბო და, 

ვი ნა ი დან, მა ნამ  დაწყე ბუ ლი პროგ რა მა კა ნონ მ დებ ლო ბით არ იყო გამ ყა რე ბუ ლი. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს, ძა ლი ან ცო ტა სკო ლაა ადაპ ტი რე ბუ ლი. სკო ლის და ინ კ-
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ლუ ზი ის არ სი მთლი ა ნად იკარ გე ბა, თუ, ადა მი ა ნი არ იღებს სო ცი ა ლურ დახ მა რე-

ბებს, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც, ოჯახ მა უნ და შეძ ლოს მი სი მხარ და ჭე რა გა ნათ ლე-

ბის პე რი ოდ ში. ძა ლი ან ბევრ ქვე ყა ნა ში დე დას, მშო ბელს გა ნი ხი ლა ვენ, რო გორც 

მომ ვ ლელს და და მა ტე ბით ბე ნე ფიტ საც აძ ლე ვენ. 

ინ კ ლუ ზი ის გარ და, სკო ლებ ში არის სხვა უამ რა ვი პრობ ლე მა. მა გა ლი თად, ბავ-

შ ვის მი მართ ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა. ყვე ლამ ვი ცით, რომ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-

ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფი ა. მა შინ, რა ტომ 

არ არი ან ბავ შ ვის მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლისას გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლე ბი ეს ბავ შ ვე ბი? ჩვენ გვაქვს ასე თი საქ მე ე ბი. არა ვინ სა უბ რობს იმა ზე, ხომ არ 

დას ცი ნი ან და აბუ ჩად ხომ არ იგ დე ბენ თა ნა ტო ლე ბი ამ ბავ შ ვებს. სა ერ თოდ, უღირთ 

თუ არა ისეთ სკო ლა ში სი ა რუ ლი, სა დაც არც ვი ცით, თავს რო გორ გრძნო ბენ. 

ერთ შემ თხ ვე ვა ზე მინ და მო გახ სე ნოთ. ბავ შ ვებ მა, რომ ლე ბიც ჩართულნი იყ-

ვ ნენ ინ კ ლუ ზიურ პროგრამ ა ში, უტ რან ს პორ ტო ბის გა მო ვერ იარეს სკო ლა ში და 

სკო ლის და მამ თავ რე ბე ლი გა მოც დისათვის ინ ტერ ნე ტის საშუალებით მე ცა დი ნე-

ობ დ ნენ, რაც ცო ტა ძნე ლი წარ მო სად გე ნი ა. მე მე კითხე ბოდ ნენ ეს ბავ შ ვე ბი, რა 

უნ და ქნან სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ. არცერ თი სა ხელ მ წი ფო უმაღ ლე სი სას-

წავ ლე ბე ლი არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი. ამი ტომ, სვა მენ კითხ ვას, რის თ ვის ის წავ-

ლეს და ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა ძა ლი ან რთუ ლი ა. 

კი დევ ერ თი სა კითხი, ინ კ ლუ ზია არ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ ზო გი ერთ ბავშვს შე ე-

ხოს. ბავ შ ვ თა სახ ლებ ში მყო ფი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის 

მდგო მა რე ო ბის მო ნი ტო რინ გისას აღ მოჩ ნ და, რომ მათ თ ვის არ არის ხელ მი საწ ვ-

დო მი ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა. ეს ბავ შ ვე ბი რა ტომ მოხ ვ დ ნენ ორ მა გი და სამ მა გი 

დის კ რი მი ნა ცი ის ქვეშ? ეს კითხ ვე ბი ღი ად არის დარ ჩე ნი ლი და ჩვენ, ყო ველ დღი-

უ რად გვი წევს ამა ზე მუ შა ო ბა. 

თა თია პაჭ კო რია – გე თან ხ მე ბით, ეს პრობ ლე მე ბი, და კი დევ, სხვა პრობ ლე-

მე ბიც არსებობს. ერ თი, რაც მინ და განვმარტო, არ არ სე ბობს ცნე ბა „ინკლუზიური 

სკო ლე ბი“. კა ნო ნი სა და ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მის მი ხედ ვით, ყვე ლა სკო ლა 

ვალ დე ბუ ლია მზად იყოს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 

მოს წავ ლე ე ბის მი სა ღე ბად.  



129

ინკლუზიური განათლება საქართველოშიინკლუზიური განათლება საქართველოში

ანა არ გა ნაშ ვი ლი – მაგ რამ, ეს ასე ხომ არ არის? სკო ლას არ შე უძ ლია შე სა-

ბა მი სი სერ ვი სის შე თა ვა ზე ბა.  

თა თია პაჭ კო რია – გე თან  ხმე ბით. სა პი ლო ტე და ჩვე უ ლებ რივ სკო ლებს შო რის 

მა ინც არის გან ს ხ ვა ვე ბა, მაგ რამ პრინ ციპ ში ბავ შ ვის მიყ ვა ნა ნე ბის მი ერ სკო ლა შია 

შე საძ ლე ბე ლი. თუმ ცა, ბევ რი პრობ ლე მა დაგ ხ ვ დე ბათ. ამი ტომ, ამ ბავ შ ვე ბის მიყ-

ვა ნა მა ინც სა პი ლო ტე სკო ლებ ში სჯო ბს. სამ წუ ხა როდ, ეს სა კითხე ბი და ფი ნან სე ბის 

პრობ ლე მებს უკავ შირ დე ბა და ნამ დ ვი ლად არის გა და საწყ ვე ტი. ბევრს ფიქ რო ბენ, 

რა ფორ მით უნ და და ე მა ტოს თან ხა, რო გორც ვა უ ჩე რის და ნა მა ტი, თუ სკო ლებს 

მი ე ნი ჭოთ პრი ო რი ტე ტი. ამა ზე ზრუნ ვა დაწყე ბუ ლი ა. თუ, ბავ შ ვი აღი ა რეს სპე ცი ა-

ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მოს წავ ლედ, და მას სჭირ დე ბა სპე ცი-

ა ლუ რი მე თო დო ლო გია და სას წავ ლო სტრა ტე გი ა, მას შე სა ბა მი სად სჭირ დე ბა სხვა 

თან ხაც, იმი ტომ, რომ სჭირ დე ბა სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლე ბე ლი. თუ, 

ფი ზი კურ დარ ღ ვე ვას თან გვაქვს საქ მე, სჭირ დე ბა ადაპ ტა ცი ა. ანა მაც თქვა და მეც 

ვა დას ტუ რებ, რომ შე ნო ბე ბი ადაპ ტი რე ბუ ლი არ არის. ადაპ ტა ცია მარ ტო სკო ლა ში 

შეს ვ ლა არ არის. ის მო ითხოვს სპე ცი ა ლურ ტუ ა ლე ტებს, რე სურ ს -ო თახს. 

გი ორ გი გვა ხა რია – ინ კ ლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბა ში, კონ კ რე ტუ ლად შეზღუ დუ-

ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე რო მელ პი რებ ზეა სა უ ბა რი? დღეს ინ ტერ ვიუ ავი ღე 

ქალ ბა ტო ნი მა ნა ნა შა რა ბი ძის გან. მო გეხ სე ნე ბათ, 10 ოქ ტომ ბე რი არის ფსი ქი კუ რი 

ჯან მ რ თე ლო ბის დღე და მან გვითხ რა, რომ ამ დღის აღ ნიშ ვ ნის ძი რი თა დი მი ზა-

ნი არის ის, რომ ადა მი ა ნებ მა, ბიზ ნეს მე ნებ მა, კერ ძო მე წარ მე ებ მა და ა საქ მონ ეს 

ადა მი ა ნე ბი. 

თა თია პაჭ კო რია – იდეა ით ვა ლის წი ნებს ყვე ლა იმ ადა მი ანს, რო მე ლიც სას-

წავ ლო პრო ცე სის გან გა რი ყუ ლი ა. იგუ ლის ხ მე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის ყვე ლა ნა ი რი 

პრობ ლე მა, მათ შო რის, ფსი ქი კუ რიც. მაგ რამ, რე ა ლო ბა ის არის, რომ გო ნებ-

რი ვი გან ვი თა რე ბის დარ ღ ვე ვის მქო ნე მოს წავ ლე საკ მა ოდ ბევ რია და ყვე ლა ზე 

რთუ ლი გა და საწყ ვე ტია მა თი სა კითხი. ყვე ლა ნა ი რი მოს წავ ლე გვყავს სკო ლებ ში. 

ზო გი ჩარ თუ ლია ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა ში, ზოგს აქვს ინ დი ვი დუ ა-
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ლუ რი გეგ მა, ზო გი იგ ნო რი რე ბუ ლი და მი ტო ვე ბუ ლი ა. ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის 

იდეა არა ვის გა მო ყოფს. მაგ რამ, ყვე ლა ზე მტკივ ნე უ ლი ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო-

ბის პრობ ლე მე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტა ა. 

ნა ნა გე გე ლიშ ვი ლი – ფსი ქი კუ რი დარ ღ ვე ვის მქო ნე პი რე ბის და საქ მე ბის სა-

კითხს გვახ ვევს ევ რო პა თავს. სა ბო ლო ოდ, მა ინც ჩვე ნით უნ და მი ვი დეთ აქამ დე. 

ხე ლი გვაქვს მო წე რი ლი იუნეს კოს პროგ რა მა ზე, მაგ რამ, ეს იმას არ ნიშ ნავს, რომ 

რად გან ინ კ ლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბას ხე ლი მო ვა წე რეთ და ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის 

პრინ ცი პე ბის განხორციელება და იწყო, ყვე ლა პრობ ლე მა გა და იჭ რა. ფსი ქი კუ რი 

დარ ღ ვე ვე ბის მქო ნე პი რე ბის და საქ მე ბას ევ რო პულ ქვეყ ნებ შიც დი დი პრობ ლე მე-

ბი აქვს. ამ სფეროს, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ები კურირებენ. სხვა შეზღუდ-

ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, და საქ მე ბუ ლთა საერთო რაოდნობის 90%-ზეა საუბარი. ფსი-

ქი კუ რი დარ ღ ვე ვე ბის მქო ნე პი რე ბი ჩვენ ში უფ რო სო ცი ა ლურ სა წარ მო ებ ში არი ან 

და საქ მე ბუ ლე ბი.

   

ვა ხუშ ტი მე ნაბ დე, სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცია 

– ქალ ბა ტონ თა თი ას თან რამ დე ნი მე კითხ ვა მაქვს. თქვენ ბრძა ნეთ, რომ გა და-

საწყ ვე ტია ვა უ ჩე რი ზა ცი ის პრობ ლე მა. ჩე მი აზ რით, პრობ ლე მა, პრინ ციპ ში, გა-

დაწყ ვე ტი ლი ა. კა ნონ ში ჩა ი წე რა, რომ სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო-

ე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი გაზ რ დი ლი ვა უ ჩე რით უნ და და ფი ნან ს დ ნენ, ანუ, უნ და იყოს 

პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბა. მა ინ ტე რე სებს, თუ მე თან ხ მე ბით, რომ ეს ასე ა, და, 

თუ, კი, მა შინ რა არის გა და საწყ ვე ტი? ას მა მშო ბელ მა რომ წა ი ღოს სა სა მარ თ ლო-

ში საქ მე, ასი ვეს თან წა ა გებს სა მი ნის ტ რო. 

მე ო რე სა კითხი. არ ვი ცი, რამ დე ნად გაძ ლევთ თქვე ნი პო ზი ცია ამ სა კითხ ზე 

პა სუ ხის გა ცე მის შე საძ ლებ ლო ბას. სა მი ნის ტ რო ახორ ცი ე ლებს სკო ლე ბის რე ა ბი-

ლი ტა ცი ის პროგ რა მას და ახალ სკო ლებ საც აშე ნებს. თუ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლი მშენებლობისას ის სა კითხე ბი, რომ ლებ ზეც აქ იყო სა უ ბა რი? 

ვი სა უბ რეთ ზო გად გა ნათ ლე ბა ზე, მაგრამ, საინტერესოა, რა  კეთ დე ბა პრო ფე-

სი უ ლი და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. იქ ნებ ამ თე მა ზეც გვითხ რათ 

რა მე. გმად ლობთ.  
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თა თია პაჭ კო რია – რაც შე ე ხე ბა ვა უ ჩერს, ერ თი სა კითხია ვა უ ჩე რი და მე ო რე, 

სკო ლე ბის მო ტი ვა ცი ა. ვფიქ რობ, რომ სკო ლებს სჭირ დე ბათ პროგ რა მუ ლი და ფი-

ნან სე ბა. ამ თვალ საზ რი სით სკო ლა არ არის მო ტი ვი რე ბუ ლი. კი ბა ტო ნო, ვა უ ჩე რი 

მიჰყ ვე ბა სკო ლა ში მოს წავ ლეს, მაგ რამ, ჯერ, გასაჩივრების არცერ თი პრე ცე დენ-

ტი არ მომხდარა. 

ჩე მი კომ პე ტენ ცი ის სფე რო გახ ლავთ სას წავ ლო სტრა ტე გი ე ბი. სკო ლე ბის რე ა-

ბი ლი ტა ცია და ადაპ ტა ცია არ არის ჩე მი უშუ ა ლო კომ პე ტენ ცი ის სფე რო. ამი ტომ, 

შე მიძ ლია მოკ ლედ გი პა სუ ხოთ, რომ ახა ლი სკო ლე ბის აშე ნე ბისას სტან დარ ტი ამ 

სა კითხს ით ვა ლის წი ნებს. რაც შე ე ხე ბა რე სურ ს -ო თა ხებს, ისი ნი ყვე ლა სა პი ლო ტე 

სკო ლა ში არ სე ბობს.  

ნა ნა გე გე ლიშ ვი ლი – კა ნონ ში მარ თ ლაც ჩა დე ბუ ლი ა, რომ სკო ლე ბის რე ა-

ბი ლი ტა ცია მოხ დეს და ყვე ლა ახა ლი სკო ლა ამ პრინ ცი პე ბის გათვალის წინებით 

უნ და აშენდეს, მაგ რამ, არა ვინ აღ რიცხავს რე ა ლუ რად, კეთ დე ბა ასე, თუ, არა. კა-

ნო ნი არის, მაგ რამ, თუ მშე ნე ბე ლი და არ ღ ვევს მას, მი სი დას ჯის მე ქა ნიზ მი, ან თა-

ვი დან გა ა კე თე ბი ნონ ის, რაც დარ ღ ვე ვით არის გა კე თე ბუ ლი, არ არ სე ბობს.

დარ ბა ზი დან – მე-60 სკო ლა, სა დაც ჩე მი შვი ლი სწავ ლობს, იმ ათი სკო ლი დან 

ერთ -ერ თი პირ ვე ლი იყო, სა დაც სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტარ და. ძა ლი ან კმა-

ყო ფი ლი ვარ დი რექ ტო რის. ყვე ლამ იცით, რაც გა კეთ და. მაგ რამ, თუ სა მი ნის ტ რო არ 

და ეხ მა რე ბა სკო ლას, არ გა მო ძებ ნის სახ ს რებს და ამ ათ სკო ლას მა ინც არ გა უ კე თე ბენ 

ლიფ ტებს, არა ფერს აზ რი არა აქვს. რო გორ ვა ტა როთ ბავ შ ვე ბი? პირ ველ სარ თულ ზე 

სულ ექ ვ სი ოთა ხია და აქე დან ოთხი, და კა ვე ბუ ლი ა. ერ თი ტუ ა ლე ტი გა კეთ და პირ ველ 

სარ თულ ზე. აქ 24-ე სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის მშობ ლე ბი არი ან. აღ მა შე ნებ ლის გამ ზი რი 

ხომ კეთ დე ბა, არ სად არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 

პი რე ბი. ერ თი ად გი ლიც კი არ არის, სა დაც პან დუ სი იქ ნე ბა გა კე თე ბუ ლი. 

დარ ბა ზი დან – მე ვარ ეტ ლით მო სარ გებ ლე გო გო ნას მშო ბე ლი. ბავ შ ვი მე-7 

კლას ში ა. გო ნებ რი ვად არა ფე რი უჭირს, ჩვე უ ლებ რი ვად ძლევს პროგ რა მას და არ 

სჭირ დე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პროგ რა მა. ჩვენს სკო ლა ში ბევ რი ასე თი ბავ შ ვი ა. მა-
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ინ ტე რე სებს, ვი სი გა და საწყ ვე ტი ა, რე სურ ს -ო თა ხის თ ვის კი დევ და მა ტე ბით პე და-

გო გის აყ ვა ნა?  

თა თია პაჭ კო რია – სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის პე და გო გი ძა ლი ან სა სარ გებ ლოა 

სკო ლის თ ვის, მაგ რამ ყვე ლა სკო ლას არა აქვს მი სი და ქი რა ვე ბის სა შუ ა ლე ბა. 

მო გახ სე ნებთ, რომ მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დი, რო მე ლიც მუ შა ობს გა ნათ-

ლე ბის სა მი ნის ტ რო ში და ემ სა ხუ რე ბა რო გორც თბი ლი სის, ისე რე გი ო ნე ბის სკო-

ლებს, გარ კ ვე ულ წი ლად ხსნის ამ პრობ ლე მას. თუ მი მარ თეთ მულ ტი დის ციპ ლი-

ნურ გუნდს და არ მო ვიდ ნენ და არ და გეხ მარ ნენ, ეს ცალ კე სა კითხი ა.  

ნა ნა გე გე ლიშ ვი ლი – თქვე ნი პრე ტენ ზია ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბას ეხე ბა. ვა-

ხუშ ტი მაც თქვა, რომ კა ნო ნი ხელს გიწყობთ. მაგ რამ, თუ დიდ ბრი ტა ნეთ ში ყო-

ველ წ ლი უ რად მშობ ლე ბის 30 ათა სამ დე საჩი ვრი ს გან ცხა დე ბა ა, სპე ცი ა ლუ რი 

სას წავ ლებ ლე ბის თუ სკო ლე ბის სა ხელ ზე, სა ქარ თ ვე ლო ში, ასე თი საქ მე არ არ სე-

ბობს. ამი ტომ, პი რა დად მე გირ ჩევთ, კა ნო ნე ბი ის წავ ლოთ კარ გად და აამუ შა ოთ 

ისი ნი, რად გან თქვე ნი შვი ლის ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბა ზე თქვენ აგებთ პა სუხს. 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ზე მე რიაა პა სუ ხის მ გე ბე ლი. თქვენ შე გიძ ლი ათ წე რი ლო-

ბით მი მარ თოთ მე რი ას, უჩივ ლოთ მას. თუ არ გა აქ ტი ურ დე ბით კა ნო ნე ბის ძა ლის 

ქვეშ, სხვა, თქვენს ბავ შ ვებ ზე არ იფიქ რებს. 

ბე ლა სონ ღუ ლაშ ვი ლი, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვის 

მშო ბე ლი, სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ლი გის თავ მ ჯ დო მა რე, სა ქარ თ ვე ლოს სა-

პატ რი არ ქოს სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის დე პარ ტა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა-

რის მო ად გი ლე – 21 სექ ტემ ბერს ასე თი ბავ შ ვე ბი და ლო ცა პატ რი არ ქ მა. ეს დი-

დი ღო ნის ძი ე ბა იყო. 32-პუნქტიანი პროგ რა მაა შედ გე ნი ლი. თუ, სა პატ რი არ ქომ 

შეძ ლო დო ნო რე ბის მო პო ვე ბა, გვინ და სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტ რიც გა ვა კე თოთ, 

სა დაც ასეთ ბავ შ ვებს უფა სოდ მო ვემ სა ხუ რე ბით. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ასე თი სტა ტუ სით 8852 ბავ შ ვი ა. აქე დან, მხო ლოდ 20%-ია სი-

ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ. 6 ათას ბავ შ ვ ზე მეტს არა ნა ი რი სა შუ ა ლე ბა არა აქვს 

იმის თ ვის, რომ ზეს ტან დარ ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბა მი ი ღოს. მხო ლოდ პენ სია აქვთ 
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გა მო ყო ფი ლი. პენ სია ჩვე ნი შვი ლე ბის თ ვის არ გაზ რ დი ლა. რა თქმა უნ და, გა ნათ-

ლე ბის სა მი ნის ტ როს ეს არ ეხე ბა.

სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ლი გამ წელს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ 

ბავ შ ვ თა და მათ მშო ბელ თა დაც ვის მიზ ნით შე ი მუ შა ვა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პა კე-

ტი. მო გეხ სე ნე ბათ, სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობს სამ თავ რო ბო კო მი სი ა, ეს არის სო-

ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის კო მი სია და ის 2009 წელს შე იქ მ ნა, მაგ რამ, ჯერ არცერ თი 

სხდო მა არ ჩა უ ტა რე ბი ა. 2010 წელს უნ და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის 

რე ვი ზი ა. მაგ რამ, არც ეს ჩა ტა რე ბუ ლა. ჩვენ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ სა კუ თა რი ძა ლე-

ბით მო ვა ხერ ხეთ რე ვი ზი ის ჩა ტა რე ბა, ძი რი თა დად ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებ ზე 

დაყ რ დ ნო ბით. მივ მარ თეთ პრე ზი დენ ტის ად მი ნის ტ რა ცი ას, მთავ რო ბას და პარ-

ლა მენტს. მე სა მე თვეა გა ნი ხი ლე ბა ეს სა კითხი, შე დე გებს ვე ლო დე ბით. იქ თავ-

მოყ რი ლია მოთხოვ ნე ბი, რაც ჩვენს შვი ლებს სჭირ დე ბა.

რამ დე ნი მე კონ კ რე ტულ მოთხოვ ნას და ვა სა ხე ლებ. პირ ვე ლი, ლო გო პე დის 

სა ჭი რო ე ბას ეხე ბა. არცერთ სკო ლას არა აქვს იმის სა შუ ა ლე ბა, რომ ლო გო პე დი 

აიყ ვა ნოს. ამი ტომ, რო დე საც გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ინ კ ლუ ზი უ რი პროგ რა მა იქ-

მ ნე ბა, ლო გო პე დის ინ ს ტი ტუ ტი უნ და და ა ფი ნან სოს. სხვა შემ თხ ვე ვა ში ის რე სურ-

ს -ო თა ხე ბი არა ფერ ში გვჭირ დე ბა. და სა რე გუ ლი რე ბე ლია უსაფ რ თხო გა და ად გი-

ლე ბის სა კითხე ბი, ტრავ მა ტიზ მი სკო ლებ ში ძა ლი ან მა ღა ლი ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის სა კითხიც. მა ინ ტე რე სებს ისიც, ასე თი ბავ შ ვე ბის თ ვის ბა ღებ ში 

სწავ ლე ბა უფა სოა თუ არა. დი ღომ ში არ სე ბობ და სა ბავ შ ვო ბა ღი სმე ნა დაქ ვე ი თე-

ბუ ლი ბავ შ ვე ბის თ ვის, მაგ რამ გა უქ მ და. ასე თი ბავ შ ვე ბი სახ ლ ში გა უშ ვეს. რა ქნან 

მათ? ცალ კე სა კითხია სა ნი ტა რუ ლი ოთა ხე ბის, სა პირ ფა რე შო ე ბის მდგო მა რე ო-

ბა. კი დევ ერ თი მოთხოვ ნაა უმაღ ლეს ში სწავ ლის სა კითხი. უმაღ ლე სებ ში ძა ლი ან 

მა ღა ლი გა და სა ხა დი ა, რა ტომ არ შე იძ ლე ბა, რომ ასე თი ბავ შ ვე ბის თ ვის სწავ ლა 

უფა სო იყოს? ასე ვე აუცი ლე ბე ლია მშო ბელ თა ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის ცენ-

ტ რის გახ ს ნა. ეს აუცი ლებ ლად უნ და იყოს ჩა დე ბუ ლი ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის 

პროგ რა მა ში. 

კი დევ ორ სა კითხ ზე მინ და თქვე ნი ყუ რადღე ბის შე ჩე რე ბა. სა ქარ თ ვე ლო ში 

არ სე ბობს კა ნო ნი სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ, სა დაც წე რი ა, რომ ნე ბის მი ერი 

ასეთი ადა მი ანისათვის, ბავ შ ვი იქ ნე ბა თუ უფ რო სი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ვი თა რე-
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ბის პროგ რა მა უნ და შედგეს. სამ წუ ხა როდ, ჩვენ თან ეს არ ხდე ბა. და ბო ლოს, და-

საქ მე ბის სა კითხი. სა ქარ თ ვე ლოს ამ ჟა მად არა აქვს და საქ მე ბის პო ლი ტი კა. ქვე-

ყა ნა ში, სა დაც სა ერ თოდ არ არ სე ბობს და საქ მე ბის პო ლი ტი კა, რო გორ შე იძ ლე ბა 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა და საქ მე ბა ზე ვი სა უბ როთ? 

ანა არ გა ნაშ ვი ლი – რა საც ვუს მენ, ყვე ლა ფე რი სა ინ ტე რე სო ა, მაგ რამ, ჩვენ 

აქ ცენტს ჯერ სა ხელ მ წი ფოს რე სურ სებ ზე ვა კე თებთ და მე რე ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბებ ზე. მაქვს კითხ ვა, რამ დე ნი ბავ შ ვია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე და 

ვი ნა ი დან ყვე ლა ბავ შ ვის თ ვის დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბა არის სა ვალ დე ბუ ლო, მათ-

გან რამ დე ნი იღებს დაწყე ბით გა ნათ ლე ბას? ანუ, სა კითხს ასე უნ და შევ ხე დოთ, 

რამ დე ნი უნ და გვქონ დეს, რომ ყვე ლა ბავ შ ვის უფ ლე ბა და ცუ ლი იყოს და არა ისე, 

რამ დე ნი რე სურ სი გვაქვს და რას გას წ ვ დე ბა იგი.  

თა თია პაჭ კო რია – სტა ტის ტი კის სა კითხი ძა ლი ან რთუ ლი ა. არ სე ბობს იმ ბავ-

შ ვე ბის სტა ტის ტი კა, რომ ლე ბიც პო ლიკ ლი ნი კებ ში არი ან რე გის ტ რი რე ბუ ლე ბი. 

არ არ სე ბობს სტა ტის ტი კა იმ ბავ შ ვე ბი სა, რომ ლე ბიც სახ ლებ ში სხე დან და სკო-

ლა ში არ დაჰ ყავთ მშობ ლებს, რად გან მა თი გა მო ჩე ნის რცხვე ნი ათ. 

ანა არ გა ნაშ ვი ლი – მეს მის, რომ მშო ბელს შე იძ ლე ბა ერი დე ბო დეს, მაგ რამ 

სა ხელ მ წი ფო ხომ ვალ დე ბუ ლია ამ მშო ბელს უთხ რას, რომ უნ და და ეხ მა როს მას. 

ვერ გა და ვი ტანთ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას მშო ბელ ზე, რო მე ლიც სტიგ მის გა მო ბავშვს 

მა ლავს. პო ლიკ ლი ნი კა ში ან სხვა სის ტე მა ში უნ და იყოს ეს სტა ტის ტი კა.  

გთხოვთ, გა მო ვი დეთ ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ი დან, რო მე ლიც ყვე ლა 

ბავშვს ეხე ბა. რო დე საც გვაქვს სი ტუ ა ცი ა, რო ცა მშო ბე ლი თა ვის უფ ლე ბას არ ას რუ-

ლებს, ჩვე უ ლებ რივ სი ტუ ა ცი ებ ში მას შე იძ ლე ბა შე ეზღუ დოს ან ჩა მო ერ თ ვას მშობ-

ლის უფ ლე ბა. დღეს ვამ ბობთ, რომ თურ მე, მშო ბე ლი სტიგ მის და სირ ცხ ვი ლის გა-

მო შე იძ ლე ბა მა ლავ დეს ბავშვს. ეს კა ნო ნის დარ ღ ვე ვა ა. მშო ბელ მა არ შე იძ ლე ბა 

ბავ შ ვის უფ ლე ბა და არ ღ ვი ოს. სა ხელ მ წი ფოს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას ვერ ავა რი დებთ. 

თუ ვხე დავთ, რომ მშო ბელს უჭირს და ამი ტომ ვერ ას რუ ლებს თა ვის მო ვა ლე ო ბას, 

უნ და და ვეხ მა როთ, რომ შე ას რუ ლოს იგი. თუ ვხე დავთ, რომ არ ას რუ ლებს, მა შინ 
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სა ხელ მ წი ფო უნ და ჩა ე რი ოს და ეს ვალ დე ბუ ლე ბა შეს რულ დე ბა. არა მგო ნი ა, რომ 

სტიგ მა, მშობ ლის შე ხე დუ ლე ბე ბი და მოძ ვე ლე ბუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი იყოს იმის გა-

მარ თ ლე ბა, რომ ბავ შ ვ მა რა ღაც ვერ მი ი ღოს. 

თა მარ ისა კა ძე – გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს, რო გორც ვი-

ცი, აქვს სტრა ტე გია მშობ ლებ თან სა მუ შა ოდ. ვი ცი პრობ ლე მე ბიც, მაგ რამ ბევ რი 

წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თიც ვი ცი ინ კ ლუ ზი ი სა. პრო ექ ტის, „ინკლუზიური გა ნათ-

ლე ბა ათ რე გი ონ ში“, სტრა ტე გია ით ვა ლის წი ნებს სწო რედ მშობ ლებ თან მუ შა ო-

ბას. მინ და გითხ რათ, რომ ეს ყვე ლა ზე რთუ ლი ა. ფი ზი კუ რი გა რე მოს მოწყო ბის 

სა კითხ ზე, კარ გი იქ ნე ბა, მათ გან წა მო ვი დეს მოთხოვ ნა. ყო ველ თ ვის სხვა ვერ მო-

გაწ ვ დით. თქვენ თვი თონ უნ და მო ითხო ვოთ.   

ეკა კუ ტუ ბი ძე, ქალ თა დე მოკ რა ტი ის ქსე ლი – მა ინ ტე რე სებს, თუ მუ შა ობს ამ ბავ შ-

ვებ თან ფსი ქო ლო გი? რად გან, მთა ვა რი მი ზა ნია ინ ტეგ რა ცი ა, თუ მიმ დი ნა რე ობს კლას ში 

მას წავ ლე ბელ თან ერ თად კლუ ბუ რი მუ შა ო ბა, თუ ტარ დე ბა დის კუ სი ე ბი და ვორ ქ შო ფე ბი 

იმის თ ვის, რომ ბავ შ ვებს გა უღ ვივ დეთ სო ლი და რო ბის გრძნო ბა ერ თ მა ნე თის მი მართ. 

 

ანა არ გა ნაშ ვი ლი – ბევრ სხვა სფე რო ში მშობ ლე ბი და და ინ ტე რე სე ბუ ლი 

პი რე ბი იწყე ბენ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბას თუნ დაც ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი-

ბე ბით. ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან, სა დაც დღე ის თ ვის მუ შავ დე ბა ბავ შ ვ თა კე-

თილ დღე ო ბის 2012-2015 წლე ბის გეგ მა, არა სამ თავ რო ბო ე ბი ძა ლი ან აქ ტი უ რად 

თა ნამ შ რომ ლო ბენ. ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბო და, რომ ამ სა მი ნის ტ როს თა ნაც იყ ვ ნენ 

ასე თი არა სამ თავ რო ბო ე ბი, რო მელ თაც უფ რო მე ტი ხმა ექ ნე ბათ, ვიდ რე ინ დი ვი-

დუ ა ლურ მშობ ლებს. გა ე როს ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის კო მი ტე ტი პირ და პირ აძ ლევს 

სა ქარ თ ვე ლოს რე კო მენ და ცი ას, რომ გაძ ლი ერ დეს მშო ბელ თა ინი ცი ა ტი ვე ბი. 

ორ გა ნი ზა ცი უ ლად მათ უფ რო მე ტი ძა ლა ექ ნე ბა და მე ტი რე ზო ნან სი მოჰ ყ ვე ბა. 





12 ოქტომბერი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ნიკა შავიშვილი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 

ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის არქიტექტურის 

ისტორიისა და თეორიის მიმართულების ხელმძღვანელი; 

კომპანიის „კიდ არქიტექტურა“ დამფუძნებელი და დირექტორი;

გია აბულაძე

არქიტექტორი; 

ალექსანდრე ელისაშვილი

ტფილისის ჰამქრის ხელმძღვანელი; 

ლადო ვარდოსანიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, ჰაინრიჰ 

ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ოფისის 

ექსპერტი.

მო დე რა ტო რი: 

გიორგი გვახარია

თანამონაწილეობითი ქალაქგანვითარება –  თანამონაწილეობითი ქალაქგანვითარება –  

გზა სოციალური თანხმობისაკენგზა სოციალური თანხმობისაკენ
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გი ორ გი გვა ხა რია –  გა რე მოს დაც ვა, ურ ბა ნის ტი კა, ბი ო ლის ფონ დის თ ვის 

ერთ -ერთ პრი ო რი ტე ტულ სფე როს წარ მო ად გენს. ამ დარ ბაზ ში არაერ თხელ ჩა-

ტა რე ბუ ლა ამ თე მი სად მი მიძღ ვ ნი ლი დის კუ სი ა. იყო პრობ ლე მებ ზე სა უ ბა რი, ცხა-

რე კა მა თიც, მაგ რამ სი ტუ ა ცია სულ უფ რო უარეს დე ბა.

ალექ სან დ რე ელი საშ ვი ლი –  დის კუ სი ის სა თა უ რი ეხ მი ა ნე ბა ბევ რი ჩე მი მე-

გობ რის ოც ნე ბას, იყოს სო ცი ა ლუ რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა და ქა ლა ქის გან ვი თა რე-

ბა ში ყვე ლა ნი ერ თად ვმო ნა წი ლე ობ დეთ. ეს, ჯერ ჯე რო ბით, მი უღ წე ვე ლი ა. ქა ლა-

ქის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა, რო გორც ყო ველ თ ვის, არ არის წარ მოდ გე ნი ლი. 

რამ დე ნი მე სიტყ ვას ვიტყ ვი სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ე ბის მი სა მარ თით. ცუდ ტონს 

და მა გა ლითს იძ ლე ვა ქა ლა ქის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა. გან სა კუთ რე ბით მას შემ დეგ, 

რაც ბა ტო ნი უგუ ლა ვაა ქა ლა ქის მე რი, ეს არის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე და ხუ რუ ლი და 

გა უმ ჭ ვირ ვა ლე სტრუქ ტუ რა. ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ას ყო ველ დღი უ რი მი მო წე რა აქვს 

ქა ლა ქის მე რი ას თან სხვა დას ხ ვა სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, იქ ნე ბა ეს „იმელი“, 

მირ ზა შა ფის ქუ ჩა, კა ლა უ ბან ში, რი ყე სა თუ აღ მა შე ნებ ლის გამ ზირ ზე მიმ დი ნა რე 

პრო ცე სე ბი. ხან მოგ ვ დის პა სუ ხე ბი, ხან არა. თუ მოგ ვ დის, ცი ნი კუ რი და აგ დე ბუ-

ლი. ერ თ -ერ თი პა სუ ხი ასე თი იყო, რომ არ სე ბობს კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს, მე-

რი ა სა და ვი თომ სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ ერ თობ ლი ვად და კომ-

პ ლექ ტე ბუ ლი, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო მე თო დუ რი საბ ჭო. ვი თომ, არა სამ-

თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს იქ წარ მო ად გე ნენ მე რი ის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა-

ნი ზა ცი ე ბის, ფონ დე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. რო დე საც ამ საბ ჭოს ყო ველ კ ვი რე ულ 

სხდო მა ზე ერ თ -ერ თი ჩვე ნი წარ მო მად გენ ლის დას წ რე ბა მო ვითხო ვეთ, გვი პა სუ-

ხეს, რომ დარ ბაზ ში მის და სას წ რე ბად ად გი ლი არ იყო. რო დე საც მივ წე რეთ, რომ 

ჩვენ ვუზ რუნ ველ ვ ყოფ დით მათ შე სა ბა მი სი დარ ბა ზით, მოგ ვი ვი და პა სუ ხი, რომ 

ჩვე ნი წარ მო მად გენ ლის დას წ რე ბა შეხვედრაზე არ იყო მი ზან შე წო ნი ლი, რად გან 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას ხელს შე უშ ლი და. სამ წუ ხა როდ, ასე ეს მის ქა ლა ქის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბი სას. 

და ხუ რულ რე ჟიმ ში მუ შა ო ბა იოლია, რო დე საც და ინ ტე რე სე ბულ სა ზო გა დო ე-

ბას არ აქვს ინ ფორ მა ცი ა, რო გორც ეს მოხ და მირ ზა შა ფის შემ თხ ვე ვა ში, დღემ დე 

ყვე ლას თ ვის უც ნო ბი ა, რა ბე დი ელის მას. ეს ეხე ბა კა ლა უ ბან საც, სა დაც მიმ დი ნა-
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რე ობს სა მუ შა ო ე ბი. ასე ვე, უც ნო ბია, სა ბო ლო ოდ რა სა ხეს მი ი ღებს რი ყე. უამ რა ვი 

შე კითხ ვა გვქონ და აღა მა შე ნებ ლის გამ ზირ თან და კავ ში რე ბით, რა სახ ს რე ბით, რა 

ვა დებ ში, რო მე ლი კომ პა ნი ე ბი მუ შა ო ბენ, ასე იყო „იმელთან“ და კავ ში რე ბი თაც. 

ამ, და ხუ რულ და გა უმ ჭ ვირ ვა ლე რე ჟიმს, სამ წუ ხა როდ, ფე ხი აუბეს სამ შე ნებ ლო 

და დე ვე ლო პე რუ ლი კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა. 

„ძველი თბი ლი სის ახა ლი სი ცოცხ ლის“ მე სა მე ეტა პი და იწყო. მე და ჩემს მე-

გობ რებს მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეს არის ძვე ლი თბი ლი სის ურ ბა ნუ ლი და ის ტო რი უ ლი 

მემ კ ვიდ რე ო ბის თ ვის საფ რ თხის შემ ც ვე ლი პრო ცე სი. ამას თან და კავ ში რე ბით 

უამ რა ვი შე კითხ ვა გვქონ და. რა ტომ უნ და უჭერ დეს მხარს ქა ლა ქის მე რია სამ-

შე ნებ ლო კომ პა ნი ებს? რა ტომ უნ და და უ ჭი როს მათ მხა რი ად რე დაწყე ბუ ლი და 

გა ჩე რე ბუ ლი მშე ნებ ლო ბე ბის მე რი ის გა რან ტი ით დას რუ ლე ბა ში? თუ მა თი ბიზ-

ნე სი მომგები ა ნი ა, რა ტომ არ შე უძ ლი ათ პირ და პირ ბან კი დან აიღონ კრე დი ტი და 

რა ტომ უნ და და უდ გეს მათ ჩვე ნი სა ხე ლით ქა ლა ქის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა თავ დე-

ბად? რა პი რო ბებ ში და რო გორ ვი თა რე ბა ში ტარ დე ბა ხოლ მე ტენ დე რი და რამ-

დე ნად გულ წ რ ფე ლია ეს პრო ცე სი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო გორ ხორ ცი ე ლდება იმ 

უბ ნე ბის მე ნეჯ მენტი, სა ი და ნაც მე რი ას გა სახ ლე ბუ ლი ჰყავს მცხოვ რებ ლე ბი და 

რა ელის იმ არე ა ლებს, მა გა ლი თად, პუ რის მო ე დანს, რო მე ლიც არ ც თუ ისე მძი მე 

დღე ში იყო. მი სი მოვ ლა- პატ რო ნო ბა შე საძ ლე ბე ლი იყო, მაგ რამ ისეთ რე ჟიმ ში 

ამ ყო ფეს, მი ლე ბი გა დაჭ რეს, წყა ლი მი უშ ვეს, რომ ჩა მონ გ რე უ ლი ყო. რო დე საც, 

ბიზ ნე სი ეუფ ლე ბა ად გილს, სა დაც ორ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლი იდ გა, იქ, სამ ან ოთხ-

სარ თუ ლი ა ნი სახ ლის აშე ნე ბას მა ინც უნ და ვე ლო დეთ. ანუ, „ძველი თბი ლი სის 

ახა ლი სი ცოცხ ლე“, ჩვე ნი შე ფა სე ბით, არის კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის თ ვის 

უზარ მა ზა რი საფ რ თხის შემ ც ვე ლი. წერ ტი ლო ვა ნი ჩა რე ვე ბი, რო დე საც ძველ ქა-

ლაქ თან და კავ ში რე ბით არ არ სე ბობს ერ თი მთლი ა ნი საყ რ დე ნი გეგ მა და დი დი 

სტრა ტე გი უ ლი მიდ გო მა და ხედ ვა, ძა ლი ან და ა ზა რა ლებს ურ ბა ნულ ქსო ვილს 

და ყვე ლა ფერ იმას, რაც მოგ ვ წონს ძველ ქა ლაქ ში. სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ე ბიც ამ 

ფერ ხულ ში ჩა ებ ნენ. 

ერ თა დერ თი კონ კურ სი მახ სენ დე ბა, რო მე ლიც რუს თა ვე ლის მეტ როს თავ ზე 

მშე ნებ ლო ბას ეხე ბო და. ის კონ კურ სი შემ დეგ ჩა ვარ და, მაგ რამ, თა ვის თა ვად, ის, 

რომ კონ კურ სი იყო გა მოცხა დე ბუ ლი, კვა ლი ფი ცი უ რი ხალ ხი იყო ჟი უ რი ში ჩარ-



140

თანამონაწილეობითი ქალაქგანვითარება –  გზა სოციალური თანხმობისაკენთანამონაწილეობითი ქალაქგანვითარება –  გზა სოციალური თანხმობისაკენ

თუ ლი, სა ზო გა დო ე ბას შე ეძ ლო მი სუ ლი ყო, ენა ხა პრო ექ ტე ბი და სა კუ თა რი აზ რი 

გა მო ეთ ქ ვა, მი სა სალ მე ბე ლი იყო. ამის იქით საქ მე არ წა სუ ლა. გა სა გე ბი ა, მე რი ის 

მუ შა ო ბის რე ჟი მი და მარ თ ვის სტი ლი, მაგ რამ ხომ შე იძ ლე ბა რო მე ლი მე სამ შე-

ნებ ლო კომ პა ნი ამ თქვას, რომ პა ტივს სცემს სა კუ თარ თავს, ქა ლა ქის მო ქა ლა-

ქე ებს და სურს ღი ად და გამ ჭ ვირ ვა ლედ გა მო ფი ნოს პრო ექ ტი და მის ცეს ყვე ლა 

და ინ ტე რე სე ბულ ადა მი ანს მი სი გაც ნო ბის სა შუ ა ლე ბა. ასეთ კომ პა ნი ებ ზეც ვოც-

ნე ბობ. შე იძ ლე ბა არი ან და არ ვი ცი. 

ლა დო ვარ დო სა ნი ძე – ალე კომ ძა ლი ან მძაფ რად და ა ხა სი ა თა ვი თა რე ბა. 

ბევრ რა მე ში ვე თან ხ მე ბი, მაგ რამ ამ პრობ ლე მას მე ო რე პო ლუ სი დან მი ვუდ გე ბი. 

საბ ჭო თა ქა ლაქ მ შე ნებ ლო ბის ერ თ -ერ თი დი დი და ნა შა უ ლი იყო ის, რომ მან გა ყო 

ქა ლა ქე ბის ფი ზი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გა რე მო. ჩვენ არ ვხა სი ათ დე ბო დით მო ქა-

ლა ქე ობ რი ვი აქ ტი ვო ბით. ეს გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ გა მოჩ ნ და დღეს. გა მოგ-

ვ ყ ვა ჰო მო სო ვე ტი კუ რი ფსი ქო ლო გი ა, მაგ რამ, კარ გი ა, რომ გარ და ტე ხის ელე-

მენ ტებს ვხე დავ, თუნ დაც, ჩვე ნი აუდი ტო რი ის ახალ გაზ რ დუ ლი შე მად გენ ლო ბის 

გა მო. 

მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა ანუ სო ცი ა ლუ რი და გეგ მ ვის პრობ ლე მა ახა ლი 

არ არის. ამ იდე ას სა ფუძ ვე ლი და ე დო და ახ ლო ე ბით ასი ო დე წლის წინ შოტ ლან დი-

ე ლი ურ ბა ნის ტის, პატ რიკ გე დე სის მი ერ. მას შემ დეგ ევ რო პუ ლი და შე ერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბის ქა ლაქ გეგ მა რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის 

გა რე შე. პე რეს ტ რო ი კის პე რი ოდ ში საბ ჭო ეთ შიც და იწყო ფიქ რი იმა ზე, რო გორ ჩარ-

თუ ლი ყო მო სახ ლე ო ბა ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბა ში. შე მიძ ლია გაჩ ვე ნოთ იმ პე რი ოდ ში 

გა მო ცე მუ ლი რამ დე ნი მე ბრო შუ რა. ეს იდეა ჯერ კი დევ საბ ჭო ეთ ში ლი ბე რა ლი ზა-

ცი ის პე რი ოდ ში ჩა ი სა ხა ქა ლაქ მ შე ნებ ლო ბის ცენ ტ რა ლურ ინ ს ტი ტუტ ში. მარ თა ლი ა, 

მა სა ლე ბი ძი რი თა დად მი მო ხილ ვი თი ხა სი ა თი სა ა, მაგ რამ, იმ დ რო ინ დე ლი ევ რო-

პის და შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა უ კე თე სო მა გა ლი თე ბია მოყ ვა ნი ლი და და ხა სი ა-

თე ბუ ლია თი თო ე უ ლი ქვე ყა ნა. ყვე ლა ზე პროგ რე სუ ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი პი რო ბე ბი, 

რა თქმა უნ და, სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით ჰო ლან დი ა სა და და ნი ა ში, 

და დიდ ბრი ტა ნეთ ში იყო. იმ პე რი ოდ შიც კი, ჰო ლან დი ა ში მო სახ ლე ო ბას ჰქონ და 

ვე ტოს და დე ბის უფ ლე ბა რე კონ ს ტ რუქ ცი ებ ზე. და ნი ა ში უფ რო გა წე რი ლი იყო პრო-
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ცე დუ რე ბი, მაგ რამ, ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, უნ და ვი ცო დეთ, რომ სო ცი ა ლუ რი და-

გეგ მ ვის გა რე შე არცერ თი მსხვი ლი ქა ლაქ გეგ მა რე ბი თი პრო ექ ტი, ევ რო პის ქა ლა-

ქებ ში, არც მა შინ და არც ახ ლა, არ ხორ ცი ელ დე ბა. 

გა ე როს ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ ზეც სა უბ რის და საწყის შიც მო გახ სე ნეთ, ცდი-

ლობს და ნერ გოს სო ცი ა ლუ რი დაპ რო ექ ტე ბა მე სა მე სამ ყა როს ქვეყ ნებ ში. გა მო-

ცე მუ ლია არაერ თი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, ერ თ -ერ თი აქ მაქვს, თუ და ინ ტე რეს დე ბით, 

შე გიძ ლი ათ გა ეც ნოთ. მას ში სა უ ბა რია ქა ლაქ გეგ მა რე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში 

მო სახ ლე ო ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის ხერ ხებ ზე. თვით ტექ ნო ლო გია სა ქარ თ ვე ლო-

შიც კარ გად არის და მუ შა ვე ბუ ლი. ამ თე მა ზე არაერ თი ბრო შუ რაა გა მო ცე მუ ლი 

ჩვენ შიც, მათ შო რის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ. 

ალე კოს ვე თან ხ მე ბი, ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში გა დამ წყ ვე ტია პო ლი ტი კუ რი ნე ბა. 

მო სახ ლე ო ბას თან მუ შა ო ბა მომ გე ბი ა ნია ნე ბის მი ე რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის თ-

ვის. მე რი ის ერ თ -ერთ ხელ მ ძღ ვა ნელს შევ ხ ვ დი და დავ ს ვი სა კითხი იმ ჭრილ ში, 

რო მელ შიც ალე კო სა უბ რობ და. სა უ ბა რი შე ე ხო ერთ კონ კ რე ტულ მა გა ლითს, აღ-

მა შე ნებ ლის პროს პექ ტ ზე ხე ე ბის მოჭ რას და ამო ძირ კ ვას. ამ სა კითხ მა სა ზო გა დო-

ე ბა ში დი დი უსი ა მოვ ნე ბა გა მო იწ ვი ა. მინ და გითხ რათ, რომ ეს გა მარ თ ლე ბუ ლი 

ღო ნის ძი ე ბა ა. გა ი ა რეთ თბი ლი სის ქუ ჩებ ში და ნა ხეთ რო გორ არის ამონ გ რე უ ლი 

ტრო ტუ ა რებ ზე ფი ლაქ ნე ბი, რა დღე შია მი წის ქ ვე შა კო მუ ნი კა ცი ე ბი, შე ნო ბე ბის 

სა ძირ კ ვ ლე ბი. ამ შემ თხ ვე ვა ში პრობ ლე მას წარ მო ად გენ და მო სახ ლე ო ბას თან 

მუ შა ო ბა და მი სი არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა. თა ვის დრო ზე არ ყო ფი ლა შერ ჩე უ-

ლი ურ ბა ნუ ლი ხე ე ბი. არ სე ბობს „ურბოფილი“ და „ურბოფობი“ მცე ნა რე ე ბი, ანუ 

მცე ნა რე ე ბი, რომ ლე ბიც კარ გად ეგუ ე ბი ან და მე გობ რულ ნი არი ან ურ ბა ნულ გა-

რე მოს თან და პი რი ქით. ის ხე ე ბი ჩრდილს თით ქ მის არ იძ ლე ო და. თუ შე ა და რებთ 

ევ რო პუ ლი ქა ლა ქე ბის გამ წ ვა ნე ბას, იქ ნა ხავთ მოვ ლილ, გაკ რე ჭილ ხე ებს. ურ-

ბა ნუ ლი გამ წ ვა ნე ბა ერ თია და სხვა ტყე ში გაზ რ დი ლი მცე ნა რე. ასე რომ, მი მაჩ-

ნი ა, რომ ეს სწო რი ნა ბი ჯი იყო. გა მოჩ ნ და პლე ხა ნო ვის არ ქი ტექ ტუ რა, მი ხე ი ლის 

პროს პექ ტის არ ქი ტექ ტუ რა და ეს, ერ თ -ერ თი სა ინ ტე რე სო სვლა იყო ამ თვალ საზ-

რი სით ქა ლა ქის მე რი ის მხრი დან. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა რე მოს გან გა უცხო ე ბა ჩვენ თ ვის ჩვე უ ლი სუ რა თი ა. არ-

სე ბობს ცნე ბა „ნიმბიზმის სინ დ რო მი“, რაც იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ ადა მი ანს 
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ოღონდ თვი თონ არა ფე რი შე ე ხოს და და ნარ ჩე ნი, თუნ დაც, წყალს წა უ ღი ა. ეს 

ძა ლი ან კარ გად გა მოჩ ნ და ვე რეს ხე ო ბა ში ავ ტო ბა ნის გაყ ვა ნის დროს. პრო ტეს-

ტან ტე ბი იყ ვ ნენ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და იქა უ რი მო სახ ლე ო ბა, მათ 

შო რის, იქ მცხოვ რე ბი არ ქი ტექ ტო რე ბი. თა ვის დრო ზე, ასე ვე იყო მცდე ლო ბა საპ-

რო ტეს ტო აქ ცი ის ჩა ტა რე ბი სა რი ყეს თან და კავ ში რე ბით და იქაც ხუ თი ო დე კა ცი 

თუ შეგ როვ და. სხვაგ ვა რი სუ რა თი იყო ვე რის სატ რან ს პორ ტო სამ კუთხედ თან 

და კავ ში რე ბით, რო მელ მაც ძა ლი ან შე ა წუ ხა მო სახ ლე ო ბა. შეგ როვ და ხელ მო წე-

რე ბი, მი ვე დით ქა ლა ქის იმ დ რო ინ დელ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან, ავუხ სე ნით არ სე-

ბუ ლი ვი თა რე ბა და პა ტა რა შე დე გი –  „საჭაშნიკეს“ ზო ნა ში მი წის ზე და გა და სას-

ვ ლე ლი მი ვი ღეთ. მა ნამ დე, წყლით სავ სე მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლელ ში სი ა რულს 

გვთა ვა ზობ დ ნენ. ასე რომ, გარ კ ვე უ ლი ძვრე ბი ნამ დ ვი ლად შე იმ ჩ ნე ვა. ვფიქ რობ, 

კრი ტი კუ ლი მა სა გროვ დე ბა. არა სამ თავ რო ბო ე ბი, ბი ო ლის ფონ დი, ტფილისის 

ჰამ ქა რი, ამ მხრივ ძა ლი ან დიდ საქ მეს აკე თე ბენ. თუ კითხ ვე ბი გექ ნე ბათ, მზად 

ვარ პა სუ ხის გა სა ცე მად. გმად ლობთ. 

ნი კა შა ვიშ ვი ლი – მრავალი სწო რი კრი ტი კუ ლი შენიშვნა იქნა გა მო თქმუ ლი. 

თუმ ცა, მინ და გითხ რათ, რომ ჩვე ნი და ნა შა უ ლი მა ინც ვერ და ვი ნა ხე. ზოგ მო მენ-

ტ ში უფ რო მე ტი გა ბე დუ ლე ბა უნ და გა მოგ ვე ჩი ნა და ამა ში, ალ ბათ, დაგე თან ხ მე-

ბით. რაც შე ე ხე ბა „ძველი თბი ლი სის ახა ლი სი ცოცხ ლის“ მე სა მე ეტაპს, ის სა ერ-

თოდ არ უკავ შირ დე ბა ძველ თბი ლისს. თუმ ცა, რა ტომ ღაც შერ ჩა ეს და სა ხე ლე ბა. 

პირ ვე ლი ორი ეტა პი შე საძ ლოა სწო რედ იმის გა მო შე იც ვა ლა, რომ ზუს ტად გა აც-

ნო ბი ე რა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა, რომ წერ ტი ლო ვა ნი ჩა რე ვე ბი კარგს არც მას მო უ-

ტანს და არც, თბი ლისს. ძველ თბი ლის ში რამ დე ნი მე ლა ქა მი ი ღეს, რო მელ საც არ 

იცი ან, რა უყონ. ეს არის იმ ორი ეტა პის სრუ ლი ად უაზ რო შე დე გი. ვინ მეს თუ ჰგო-

ნი ა, რომ მე რი ამ ხელთ იგ დო თბი ლი სის უძ ვირ ფა სე სი მი წე ბი, მინ და გითხ რათ,  

რომ ცდებით. ეს მიწები მათ არა ფერ ში სჭირ დე ბათ და არ იცი ან, რა უყონ. მგო ნი, 

ისევ უტ რი ალ დე ბი ან დე ვე ლო პე რებს, რომ იქ ნებ მათ მა ინც მო ი ფიქ რონ რა მე. 

რაც შე ე ხე ბა გა რან ტი ას, თუ რა ტომ არის ის სა ჭი რო, მარ ტი ვად აგიხ ს ნით. თბი-

ლის ში სა მი სა წარ მო მუ შა ობს. მა თი ჩათ ვ ლით, თბი ლი სის მშე ნებ ლო ბა და საქ მე-

ბულ თა 60%-ს იკა ვებს. თუ ამ სამ სა წარ მოს მოხ ს ნით, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 90%-მდე 
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გა იზ რ დე ბა. თბი ლის ში სხვა არა ფე რი მუ შა ობს. წარ მო იდ გი ნეთ, მთე ლი საჩხე რე 

და ჭი ა თუ რა აქ არის. მათ და უ მა ტეთ 50-70 ათა სი გამ რავ ლე ბუ ლი 3,7 კო ე ფი ცი  ენ-

ტ ზე ჩემს დროს, პლ უს 150 ათა სი კა ცი ელი ა ვას ბაზ რო ბი დან – ისი ნი, მე რი ას თან 

ლო ზუნ გე ბით, არ სჭირ დე ბათ. ეს არის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში ყვე ლა ზე მძი მე სექ ტო რი. 

არ შე იძ ლე ბა მსოფ ლი ო ში და იწყოს კრი ზი სი და ის, უპირ ვე ლე სად, სამ შე ნებ ლო 

სექ ტორ ზე არ აისა ხოს. ჩერ დე ბა სამ შე ნებ ლო სექ ტო რი და ეკო ნო მი კის აღ დ გე-

ნის შემ დეგ უკა ნას კ ნე ლი, ისევ სამ შე ნებ ლო სექ ტო რი მო დის. ეს ეკო ნო მი კუ რი 

კა ნონ ზო მი ე რე ბა ა. 

მო სახ ლე ო ბის ჩარ თ ვას რაც შე ე ხე ბა, აქ ორი ას პექ ტი ა. პირ ვე ლი –  ქარ თ ვე-

ლი მო სახ ლე ო ბა ძა ლი ან დი დი ხა ნია აქ ტი უ რად არის ჩაბ მუ ლი ამ პრო ცეს ში. აბა, 

მი შე ნე ბუ ლი ლო ჯი ე ბი რა არის? უკ ვე რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლია მო სახ ლე ო ბა გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბას არ ქი ტექ ტო რე ბის ნაც ვ ლად იღებს. ეს, ხუმ რო ბით, მაგ რამ, სე რი-

ო ზულ ზე გავ ლე ნას ახ დე ნენ ქა ლა ქის იერ სა ხე ზე. მე ო რე –  რა ხდე ბა საზღ ვარ გა-

რეთ. რამ დე ნი მე ინ ს ტი ტუ ტი არ სე ბობს, რო მე ლიც არ აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, რომ 

სა ზო გა დო ე ბა გა ნე რი დოს ამ პრო ცე სებს. მთელ მსოფ ლი ო ში ტარ დე ბა სა ერ თა-

შო რი სო ან ად გი ლობ რი ვი კონ კურ სე ბი. ყვე ლამ ერ თად უნ და მი ვაღ წი ოთ იმას, 

რომ სა ხელ მ წი ფო ვა ი ძუ ლოთ, არ მი ი ღოს ფა რუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. ვი ცი, ხე-

ლი სუფ ლე ბა თავს იმარ თ ლებს კერ ძო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წით. აბა, ერთ 

კვად რა ტულ კერ ძო მი წა ზე, სად მე, პა რიზ ში ან სხვა გან, ვინ მემ რა მე გა ა კე თოს! 

ყვე ლამ კარ გად ვი ცით, რო გორ მოქ მე დებს ეს მე ქა ნიზ მი საფ რან გეთ ში. 

1989 წელს, „გრანდ პრო ჟეტი“, საფ რან გე თის რე ვო ლუ ცი ის 200 წლის თავ თან 

და კავ ში რე ბით სა ერ თა შო რი სო კონ კურ სები გა მოაცხა და ბას ტი ლი ის ოპე რის, 

ლა დე ფრან სის თა ღის, ლა ვი ლე ტის პარ კის, არაბ თა სამ ყა როს ინ ს ტი ტუ ტის, 

ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის, ეკო ნო მი კი სა და ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს შე ნო ბე ბის 

პრო ექ ტებ ზე. კონ კურ ს ში 1600-მდე ადა მი ა ნი მო ნა წი ლე ობ და, მათ შო რის, მა-

შინ დე ლი საბ ჭო თა კავ ში რი და ნაც. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად გე ნი ა ლუ რი 

მო დე ლი ჰქონ დათ. ასეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ად გი ლებ ში, ასეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ობი-

ექ ტებ ზე იკ რი ბე ბო და არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ხა რის ხის სა ერ თა შო რი სო ჟი უ რი კენ ძო 

ტან გეს, ფი ლიპ ჯონ სო ნის, ჟან პრუ ეს, პოლ ან დ როს და სხვა შე მად გენ ლო ბით. 

ეს იყო ნა ღე ბი სა ერ თა შო რი სო არ ქი ტექ ტუ რუ ლი და სა ერ თოდ, სა ზო გა დო ებ-
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რი ვი კულ ტუ რი სა. ჟიურის 1600 პრო ექ ტი დან 6 უნ და ამო ერ ჩი ა. მა ნამ  კი, კომ-

პე ტენ ტურ კო მი სი ას უნ და გა ეცხ რი ლა შე მო სუ ლი პრო ექ ტე ბი. ექ ვ სი სა უ კე თე სო 

პრო ექ ტი დან სა უ კე თე სოს კი, უკ ვე, პრე ზი დენ ტი ფრან სუა მი ტე რა ნი ირ ჩევ და. 

გა რან ტი რე ბუ ლი იყო რო გორც ხალ ხის წარ მო მად გენ ლო ბა, იმი ტომ, რომ პრე-

ზი დენ ტი ხალ ხის უმაღ ლე სი ფი გუ რა ა, ასე ვე, პრო ფე სი უ ლი მხა რე. ყვე ლამ იცის, 

რომ არ ქი ტექ ტუ რუ ლი თვალსაზრისით, შე და რე ბით სუს ტია ბას ტი ლი ის ოპე რა, 

მას ზე გა მო ით ქ ვა კრი ტი კა, ყვე ლა და ნარ ჩე ნი პრო ექ ტი კი, ძა ლი ან მი სა ღე ბი 

აღ მოჩ ნ და პა რი ზი სათ ვის. 

მე ო რე მე ქა ნიზ მია სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ხილ ვა, რო მე ლიც და მო უ კი დე ბე ლი 

უნ და იყოს მე რი ის გან და ინიშ ნე ბა სა ზო გა დო ე ბი სა და არ ქი ტექ ტუ რუ ლი წრე-

ე ბი დან. მა გა ლი თად, ინ გ ლის ში, სა დაც რამ დე ნი მე წე ლი ვცხოვ რობ დი, სა ერ-

თა შო რი სო კონ კურ ს თან ერ თად, ის, ნე ბის მი ე რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტის 

გან ხილ ვი სას სა ვალ დე ბუ ლო წე სი ა. თანამონაწილეობა ამ ორი მე ქა ნიზ მით, 

რა თქმა უნ და, არ ამო ი წუ რე ბა, მაგ რამ, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ფა რავს შე საძ ლო 

ხარ ვე ზებს და გა დახ ვე ვებს, მათ შო რის ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო სუ ლი ნე ბის მი ე რი 

მთავ რო ბის ცდუ ნე ბას, ჩა ე რი ოს ამ პრო ცეს ში. წარ მო იდ გი ნეთ, რომ ამ ცდუ ნე-

ბებს სძლევს მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც აქ, ჯერ ჯე რო ბით, არ არის შექ მ ნი ლი და 

მა თი შექ მ ნა უფ რო ად ვი ლია, ვიდ რე ცალ კე უ ლი ამ ქ რე ბით ბრძო ლა. ვხე დავთ, 

რამ დე ნად კე თილ შო ბი ლუ რია მა თი ბრძო ლა და რო გორ უჭირს ადა მი ა ნე ბის ამ 

ჯგუფს, რო მე ლიც უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლი ა, აქ ტი უ რად ცდი ლობს რა ღა ცის კე თე-

ბას. მო დით, მო ვა ხერ ხოთ და ეს ორი მე ქა ნიზ მი მა ინც მი ვიყ ვა ნოთ სა კა ნონ მ-

დებ ლო დო ნემ დე. ვი ცი, რომ ამა ზე მუ შა ო ბა უკ ვე დაწყე ბუ ლია და დარ წ მუ ნე ბუ-

ლი ვარ, რა ღაც ნა ბი ჯი გა და იდ გ მე ბა. 

მინ და აღვ ნიშ ნო, რომ ხე ე ბის გა და ბელ ვა არა მხო ლოდ სა უ კე თე სოს, არა მედ 

ცუდ საც გა მო ავ ლენს ხოლ მე. ჭავ ჭა ვა ძის პროს პექ ტი აღ მა შე ნებ ლის გან გან ს ხ ვა-

ვე ბით ჰო მო გე ნუ რი არ არის და სხვა დას ხ ვა დროს არის გა შე ნე ბუ ლი. რო დე საც 

აკ რი ტი კე ბენ „პიქსელის“ ავ ტორ გერ მა ნელ არ ქი ტექ ტო რებს, რა ტომ ფიქ რო-

ბენ, რომ მა თი კვა ლი ფი კა ციაა და ბა ლი? და ბა ლი იყო სას ტარ ტო წერ ტი ლი ამ 

პროს პექ ტი სა, რო მელ მაც მათ არ მის ცა ათ ვ ლის სა შუ ა ლე ბა, რა ზე გა ე კე თე ბი ნათ 

აქცენტი, რას თან ყო ფი ლი ყო შე თა ნა დე ბუ ლი შე ნო ბა. 
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გია აბუ ლა ძე – ვიდ რე, უშუ ა ლოდ დღე ვან დელ თე მა ზე ვი სა უბ რებ დე, ბა ტო-

ნი ალე კო მინ და ჩვენ თან დავ პა ტი ჟო. თქვენ, ალ ბათ, კარ გად იც ნობთ „ძველი 

თბი ლი სის ახა ლი ცხოვ რე ბის“ პროგ რა მას, მაგ რამ, შე ვეც დე ბით მის ნი უ ან სებ ში 

უფ რო კარ გად გა გარ კ ვი ოთ და გა გი ზი ა როთ ჩვე ნი წუ ხი ლიც იმის გა მო, თუ რა 

წა ვი და კარ გად და რა არ გან ვი თარ და ისე, რო გორც თა ვი დან იყო ჩა ფიქ რე ბუ ლი. 

რაც შე ე ხე ბა დის კუ სი ის თე მას, დი ა ლოგს, რო მე ლიც უნ და არ სე ბობ დეს სამ-

თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებს, პრაქ ტი კო სებს და სა ზო გა დო ე ბას შო რის, მგო ნი ა, რომ 

ეს დე მოკ რა ტი ის ერ თ -ერ თი გა მო ხა ტუ ლე ბაა და დე მოკ რა ტია მარ ტო ამ სფე რო-

ში ვერ გან ვი თარ დე ბა. მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბა იქ ნე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი, თუ, 

ყვე ლა სფე რო ერ თი ა ნად გან ვი თარ და, მა შინ, რა თქმა უნ და, აქაც უფ რო მე ტად 

გა იხ ს ნე ბა ყვე ლა კა რი და უფ რო მე ტი დი ა ლო გის სა შუ ა ლე ბა იქ ნე ბა. მაგ რამ, ჩემ-

თ ვის დღეს ძა ლი ან ძნე ლი წარ მო სად გე ნია ქა ლაქ გეგ მა რე ბით სა კითხებ ში სა ზო-

გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა. აღ მა შე ნებ ლის გამ ზირ ზე ხე ე ბის გა და ბელ ვის სა კითხი 

შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლოს ფარ თო სა ზო გა დო ე ბამ. მაგ რამ ეჭ ვი მე პა რე ბა, სწო რი 

იყოს ისეთ ქა ლაქ გეგ მა რე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში სა ზო გა დო ე ბის ჩა რე ვა, რო-

გო რი ცა ა, ვთქვათ, ვე რეს ხე ო ბა ში ახა ლი ტრა სა. მგო ნი ა, რომ ის აუცი ლებ ლად 

უნ და გა ეყ ვა ნათ, მაგ რამ არა იმ კონ ცეფ ცი ით, რო გორც ეს არის გა კე თე ბუ ლი. 

გი ორ გი გვა ხა რია –  რად გან ამ სა კითხებ ზე ხე ლი სუფ ლე ბა არ ელა პა რა კე ბა 

მო სახ ლე ო ბას და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, კარ გი ა, რომ თქვენ, პრაქ ტი-

კო სი არ ქი ტექ ტო რე ბი თა ნახ მა ხართ ამ დი ა ლოგ ზე. ახ ლა ალე კოს მივ ცემ სიტყ ვას, 

რო გორც ჩანს, სურს, ბა ტონ გი ას უპა სუ ხოს. ამის შემ დეგ კი, დარ ბაზს მო ვუს მი ნოთ. 

ალექ სან დ რე ელი საშ ვი ლი –  ბა ტო ნო გი ა, სი ა მოვ ნე ბით ვი ღებ თქვენს მოწ-

ვე ვას. უბ რა ლოდ, სა ჯა როდ გთხოვთ, გა ა კე თოს თქვენ მა კომ პა ნი ამ ღია პრე ზენ-

ტა ცია და დის კუ სია იმ პრო ექ ტის ნაკ ლ ზეც და ღირ სე ბებ ზეც. მე ამ კულ ტუ რა ზე 

ვსა უბ რობ დი, რო დე საც სა ზო გა დო ებას წი ნას წარ აც ნო ბენ იმას, თუ რის გა კე თე-

ბას აპი რე ბენ. მა გა ლი თად, რო დე საც თქვე ნი კომ პა ნია ჩა ერ თო „ძველი თბი ლი-

სის ახა ლი სი ცოცხ ლის“ პირ ველ და მე ო რე ეტაპ ში, მა შინ რომ გეთ ქ ვათ სა ზო გა-

დო ე ბის თ ვის, რა არე ა ლე ბი გერ გოთ, რას გეგ მავ დით და ა.შ.
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გია აბუ ლა ძე –  ბა ტო ნო ალე კო, მო დით, ასე თი რამ გა ვა კე თოთ, ჯერ ჩვენ 

შევ ხ ვ დეთ სა მუ შაო გა რე მო ში. ბა ტონ ლა დოს და ნი კა საც ვთხოვ და მე ქა ნიზ მი 

ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ ამ გ ვა რი შეხ ვედ რე ბის თ ვის. შემ დეგ, ამის მი ხედ ვით ვი მოქ მე-

დოთ. თუ, ამ გ ვა რი მე ქა ნიზ მი არ იქ ნე ბა, ძა ლი ან გაგ ვი ჭირ დე ბა. გმად ლობთ. 

ლა დო ვარ დო სა ნი ძე –  რად გან მე ქა ნიზ მებ ზე ჩა მო ვარ და სა უ ბა რი, ეკო ნო-

მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო ში მუ შავ დე ბა ახა ლი დო კუ მენ-

ტი: სივრცითი და გეგ მა რე ბი სა და სამ შე ნებ ლო საქ მი ა ნო ბის კო დექ სი. მი სი 24-ე 

მუხ ლი, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს სივ რ ცი თი და გეგ მა რე ბის მიზ ნე ბის ფორ მი რე ბის, 

დო კუ მენ ტე ბის, პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და გან ხილ ვის პრო ცე სის სა ჯა რო ო ბას, 

ძა ლი ან მწი რი და ნაკ ლუ ლი ა. ამ ეტაპ ზე ავ ტო რე ბი აგ რო ვე ბენ შე ნიშ ვ ნებს. შე იძ-

ლე ბა ერ თობ ლი ვი რე ზო ლუ ცი ის ან ცალ კე უ ლი პი როვ ნე ბე ბის გან ან ორ გა ნი ზა-

ცი ე ბის გან ინი ცი ა ტი ვე ბის გა დაგ ზავ ნა. 

დი მიტ რი მო სი აშ ვი ლი, არ ქი ტექ ტო რი – სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო-

ბის  ბო ლო ოც და ო რი წლის განმავლობაში სა ქარ თ ვე ლო ში თა ვი სუ ფა ლი ქა ლა-

ქე ბი არ ყო ფი ლა. 90-იან, 2000 წლებ ში ყვე ლა ფე რი გვქონ და, სა კა ნონ მ დებ ლო 

ბა ზაც, კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბის წე სიც, მაგ რამ, ხე ლი სუფ ლე ბამ ეს არ გა მო ი-

ყე ნა, ჩა აქ რო. სა ზო გა დო ე ბას სა ერ თოდ დაგ ვა ვიწყა მა თი არ სე ბო ბა. რო დე საც 

ფორ მა ლო ბად აქ ცევ ქვეყ ნის უმაღ ლეს კა ნონს, სხვა კა ნო ნებ ზე უკ ვე ლა პა რა კიც 

ზედ მე ტი ა. თა ვის დრო ზე თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მშვე ნი ე რი კა ნო ნი მი ვი ღეთ. ახ-

ლა ნა ხეთ რას ჰგავს. არა ვარ კრი ტი კუ ლად გან წყო ბი ლი, მაგ რამ, ფაქ ტის წი ნა შე 

ვდგე ბი, რო გორც პრო ფე სი ო ნა ლი. წე ღან ლა პა რა კი იყო მშე ნებ ლო ბე ბის გა ჩე-

რე ბა ზე. იპო თე კუ რი ბან კე ბი სად არის? რო გორ უნ და აშე ნოს ქვე ყა ნამ, რო დე საც 

იპო თე კა არა აქვს? 

სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა, ჩე მი ღრმა რწმე ნით, არ ნიშ ნავს კონ კ რე ტულ 

სახ ლ ზე ლა პა რაკს. ხომ მი ი ღო, რო მე ლი ღა ცა მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტ მა დად გე ნი-

ლე ბა, რომ ქა ლაქს ჰქო ნო და ის ტო რი ულ - კულ ტუ რუ ლი საყ რ დე ნი გეგ მა? რა ტომ 

არა აქვს? ვი ცი, რომ და მუ შავ და. მა შინ მე რი ა ში ვმუ შა ობ დი, ურ ბა ნი ზა ცი ის დე-

პარ ტა მენტს ვხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დი. მთავ რო ბას არც კი გა ნუ ხი ლავს. თურ მე ის-



147

თანამონაწილეობითი ქალაქგანვითარება –  გზა სოციალური თანხმობისაკენთანამონაწილეობითი ქალაქგანვითარება –  გზა სოციალური თანხმობისაკენ

ტო რი ულ - კულ ტუ რულ საყ რ დენ გეგ მა ზე ძა ლი ან მკვეთ რად იყო გა მო ხა ტუ ლი ის 

ობი ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც კა ნონ თან შე უ სა ბა მო იყო. მე რი ა ში არა სო დეს ჩა ტა რე ბუ-

ლა სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ხილ ვა. ეს არის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გან ხილ ვა. 

გი ორ გი გვა ხა რია –  რო გორ წარ მო გიდ გე ნი ათ სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ხილ ვა, 

მო დის ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი, ვი საც აქვს ამის სურ ვი ლი? მა გა ლი თად, ამ დარ ბაზ-

ში შეკ რე ბილ მა სა ზო გა დო ე ბამ რომ გა დაწყ ვი ტოს რო მე ლი მე პრო ექ ტის გან ხილ-

ვა, რამ დე ნად სე რი ო ზუ ლი იქ ნე ბა ეს? 

დი მიტ რი მო სი აშ ვი ლი –  ჩემს ბავ შ ვო ბა ში ღია კონ კურ სი იყო გა მოცხა დე-

ბუ ლი ვახ ტანგ გორ გას ლის ძეგ ლ ზე. მა მა ჩე მი ყო ველ დღე მა ტა რებ და სა გა მო ფე-

ნო დარ ბაზ ში. იყო ცალ კე ჟურ ნა ლე ბი, სა ზო გა დო ე ბა თა ვის აზრს წერ და. ჟი უ რიმ 

ჯერ სა ზო გა დო ე ბის აზ რი გა ნი ხი ლა, შემ დეგ უკ ვე კო მი სი ის აზ რი, მე რე შე ა ჯა მა 

და ისე მი ა ნი ჭა პრო ექტს პირ ვე ლი პრე მი ა. იმ ავად სახ სე ნე ბელ კო მუ ნის ტურ პე-

რი ოდ შიც კი იყო ეს პრაქ ტი კა და ნერ გი ლი. ყვე ლამ სა კუ თარ თავ ში ჩა ვი ხე დოთ. 

ყვე ლა, სა ზო გა დო ე ბაც და პრო ფე სი ო ნა ლე ბიც, მიგ ვაჩ ვი ეს უკა ნო ნო ბას. ყვე ლა 

მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც 2004 წლის მე რე წარ მო ებს, გინ და ბა თუმ ში, გინ და თბი-

ლის ში, ქუ თა ის ში თუ სიღ ნაღ ში, უკა ნო ნო მშე ნებ ლო ბა ა. ერ თი ნე ბარ თ ვა არ არის 

გა ცე მუ ლი მშე ნებ ლო ბა ზე. დამ კ ვე თი აღარ დარ ჩა არ ქი ტექ ტო რებს, ერ თა დერ თი 

დამ კ ვე თია ქვე ყა ნა ში. 

ალე კო ელი საშ ვი ლი –  ვთქვი, რომ რად გან დის კუ სი ას არ ეს წ რე ბი ან მე რი ის 

წარ მო მად გენ ლე ბი, არ ქი ტექ ტო რებს და სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად-

გენ ლებს მივ მარ თავ დი, რომ იქ ნე ბა მათ მა ინც მი ე ცათ მათ თ ვის მა გა ლი თი. სა-

ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა ერ თი სა კითხი ა. ავი ღოთ „იმელთან“ და კავ ში რე ბუ ლი 

აქ ცი ა. პირ ველ აქ ცი ა ზე, ძა ლი ან ცო ტა ხალ ხი იყო და აქ ცი ას ყუ რადღე ბა არა ვინ 

მი აქ ცი ა. მე ო რე აქ ცი ა ზე მე ტი ხალ ხი მო ვი და და მას რე აქ ცი აც მოჰ ყ ვა. საქ მე ის 

არის, რომ ეს თე მე ბი პირ და პირ არის მიბ მუ ლი პო ლი ტი კას თან და პო ლი ტი კურ 

ლი დე რებ თან. ყვე ლამ ვი ცით, რომ სა ა კაშ ვი ლის გა რე შე თბი ლის ში არცერ თი 

კორ პუ სის ფე რი არ ისაზღ ვ რე ბა. ამი ტომ, მე და ჩემს მე გობ რებს ზოგ ჯერ გვგო ნი ა, 
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რომ ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ჩიხ შიც კი შე დის. უკა კუ ნებ მე რი ის კარს 

და სა ერ თოდ არ არის პა სუ ხი. იმა საც მი ვეჩ ვი ეთ, რომ ვწერთ „იმელზე“, გვპა-

სუ ხო ბენ მირ ზა შაფ ზე, ვწერთ მირ ზა შაფ ზე, გვპა სუ ხო ბენ სულ სხვა სა კითხ ზე. რა 

თქმა უნ და, არის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო პრობ ლე მე ბი. ოღონდ, ეს 

სა კითხე ბიც პირ და პირ პო ლი ტი კას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ჩვე ნი ერ თა დერ-

თი რე სურ სია აქ ცი ა ზე ბევ რი ხალ ხის მოს ვ ლა. ასეთ დროს, გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს 

ცვლი ან ხოლ მე. ასე მოხ და „იმელთან“ და კავ ში რე ბით. 

ირაკ ლი ლაშ ხი ა, ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი –  მე რი ამ, მგო-

ნი, ისე გა ა კე თა, რომ ამ ხა ნა გო ბე ბი შექ მ ნა ყვე ლა უბან თან. კომ პა ნი ებ თან აზ რ თა 

გაც ვ ლა- გა მოც ვ ლას, ჩე მი აზ რით, აზ რი არ ექ ნე ბა. შე იძ ლე ბა კომ პა ნი ამ თა ვი სი 

მი მარ თუ ლე ბით რა მე გა ით ვა ლის წი ნოს, მაგ რამ, ხე ლი სუფ ლე ბა მა ინც იმას გა ა-

კე თებს, რი სი გა კე თე ბაც უნ და. 

ვახ ტანგ ნემ სა ძე, ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი –  ბა ტონ ლა დოს-

თან მაქვს კითხ ვა. თუ გაქვთ ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, იგეგ მე ბა თუ არა ჩვენ თან 

სამ შე ნებ ლო კო დე ბის დამ კ ვიდ რე ბა? 

ლა დო ვარ დო სა ნი ძე –  ვი თა რე ბა ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო ში ბო ლო თვე-

ე ბის გან მავ ლო ბა ში საგ რ ძ ნობ ლად შეც ვ ლი ლი ა, ყვე ლა ფე რი ჩვენს ქვე ყა ნა ში 

პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლია. ეს უკავ შირ დე ბა ახა ლი პი როვ ნე ბის მოს ვ ლას, რო მე ლიც 

სა თა ვე ში ჩა უდ გა ურ ბა ნი ზა ცი ა- მ შე ნებ ლო ბის დე პარ ტა მენტს. ევ რო კო დე ბის სა-

ფუძ ველ ზე მუ შავ დე ბა ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა. ერ თ -ერ თი შე დე გია ის პრო-

ექ ტი, რო მელ ზეც უკ ვე მო გახ სე ნეთ. 

ირაკ ლი ჟვა ნი ა, არ ქი ტექ ტო რი –  მი ვე სალ მე ბი ტფილისის ჰამ ქ რის აქ ტი უ-

რო ბას, მი მაჩ ნი ა, რომ სა ზო გა დო ე ბა მარ თ ლაც უფ რო აქ ტი უ რი უნ და იყოს. ქა-

ლა ქი არ არის მხო ლოდ ქა ლა ქის თა ვის და რამ დე ნი მე ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლის. ალ ბათ, უნ და გან ვ საზღ ვ როთ რა შემ თხ ვე ვებ ში უნ და ჩა ერ თოს 

სა ზო გა დო ე ბა ქა ლა ქის განვითარებაში. თუ ლა პა რა კია „იმელის“ შე ნო ბის დან გ-
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რე ვა ზე, მირ ზა შა ფის ქუ ჩა ზე, რა თქმა უნ და, პრო ტეს ტი გა მო ხა ტუ ლია და გვინ და, 

რომ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყოს. მაგ რამ, მე ო რე სა კითხი ა, ვის უნ და ვკითხოთ, 

პრო ფე სი ო ნა ლებს თუ იმ უბ ნის მო სახ ლე ო ბას, სა დაც პრო ცე სე ბი მიმ დი ნა რე ობს, 

თუ, მთლი ა ნად ქა ლაქს? გან ს ხ ვა ვე ბულ შე დე გებს მი ვი ღებთ. თუ ქა ლა ქის სა ზო-

გა დო ე ბას ვკითხავთ, არა მგო ნი ა, ყვე ლა ისე თი კომ პე ტენ ტუ რი იყოს ურ ბა ნულ 

ან არ ქი ტექ ტუ რულ სა კითხებ ში, რო გორც პრო ფე სი ო ნა ლე ბი. რო დე საც, ექი მი 

კონ სი ლი უმს აწყობს, პრო ფე სი ო ნალ ექი მებს ეკითხე ბა, რო გორ მო იქ ცეს და არა, 

ოჯა ხის წევ რებს. ასე რომ, აქ ზღვა რია გა სავ ლე ბი. ჩვენ, არ ქი ტექ ტო რებს არ მოგ-

ვ წონს რი ყე ზე ფე ხით გა და სას ვ ლე ლი ხი დი, მაგ რამ ქა ლაქ ში რომ რე ფე რენ დუ მი 

ჩა ა ტა რო, დი დი სა შიშ რო ე ბა ა, რომ უფ რო მე ტი და დე ბი თი ხმა მი ი ღოს. ასე ვე ბევ-

რის გან გა მი გი ა, რომ ძა ლი ან მოს წონს ბა თუ მის შე რა ტო ნის შე ნო ბა. 

გი ორ გი გვა ხა რია –  მგო ნი საქ მეც სწო რედ ის არის და იმის თ ვის შე ვიკ რი ბეთ 

დღეს აქ, რომ ის ბა რი ე რი, რო მელ ზეც ბრძა ნეთ, უნ და შე მოკ ლ დეს. ვი ღაც უნ და 

იყოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი, რომ შედ გეს დი ა ლო გი პრო ფე სი ო ნალ არ ქი ტექ ტო რებ-

სა და ჩვე უ ლებ რივ მო სახ ლე ო ბას შო რის. იმის თქმას რა უნ დო და, რაც ბა ტონ მა 

ლა დომ თქვა ხე ე ბის მოჭ რას თან და კავ ში რე ბით? მარ თა ლი ბრძა ნეთ, რომ ხე ლი-

სუფ ლე ბას ყო ველ თ ვის აწყობს პა სი უ რი მა სა, რა თა ხელ ში ჩა იგ დოს ძა ლა უფ ლე-

ბა, მაგ რამ, ეს იმას ხომ არ ნიშ ნავს, რომ შე ვუ რიგ დეთ ასეთ მდგო მა რე ო ბას. 

და ვით გო გიშ ვი ლი, გე ოგ რა ფი, ტფილისის ჰამ ქ რის წევ რი –  ნე ბის მი ერ 

პრო ცეს ში არის ორი პრობ ლე მა ტუ რი მხა რე. თბი ლი სის შემ თხ ვე ვა ში მო ქა ლა ქე-

თა ჩარ თუ ლო ბა. ერ თია მე რი ა, რო მელ საც, რა თქმა უნ და, არ აწყობს, რომ იყ ვ-

ნენ აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბი, რომ ლე ბიც რა ღაც პრო ექ ტებ ზე კრი ტი კულ შე კითხ-

ვებს დას ვა მენ. მე ო რეა – მო ქა ლა ქე ე ბი, მათ შო რის დე ვე ლო პე რე ბი, მშე ნებ ლე-

ბი. ჩე მი აზ რით, პრობ ლე მა ამ მხა რე ში უფ რო ა, რად გან, ვიდ რე უფ რო აქ ტი უ რად 

არ მო ვითხოვთ ცვლილებებს, არა ფე რი შე იც ვ ლე ბა. 

„სთეიქ ჰოლ დე რი“ არის მე რი აც, მო ქა ლა ქეც, და ის ადა მი ა ნიც, რო მე ლიც 

ჩარ თუ ლია ამ პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და ვი საც გა ცი ლე ბით მე ტი წო ნა აქვს. 

მა თი დუ მი ლი ხში რად მე რი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მარ თ ლე ბა ა. თუ გა ვიხ სე ნებთ 
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ვე რეს ხე ო ბას, სხვა პრო ექ ტებს, რომ ლებ საც დღეს ვა ფა სებთ, რო გორც წა რუ მა-

ტე ბელს, მე მგო ნი, კარ გი იქ ნე ბო და თუ იმ სფე რო ში პრო ფე სი ო ნა ლი ადა მი ა ნე ბი 

მშე ნებ ლო ბის დაწყე ბამ დე ამო ი ღებ დ ნენ ხმას. მათ სიტყ ვას უფ რო მე ტი გავ ლე ნა 

ექ ნე ბო და, ვიდ რე ჩემ სას ან ჩე მი მე გობ რე ბი სას. 

ასე ვე, სამ წუ ხა როა ის, რომ მო ქა ლა ქე თა დიდ ნა წილს ქა ლა ქი მარ ტო ძვე ლი 

ქა ლა ქი ჰგო ნი ა. ვე რეს ხე ო ბამ კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი 

პრობ ლე მას ძვე ლი თბი ლი სის გა რეთ მწვა ვე თვა ლით არ უყუ რე ბენ. ჩე მი აზ რით, 

ის პრობ ლე მე ბიც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რაც ძვე ლი უბ ნის გა რეთ არ სე ბობს. 

თა მუ ნა გუ გუშ ვი ლი, ორ ჰუ სის ცენ ტ რი – მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე მინ-

დო და ძა ლი ან მოკ ლედ მეთ ქ ვა. მნიშ ვ ნე ლო ვან პრო ექ ტებ ში, ჩვე ნი კა ნონ მ დებ-

ლო ბი თაც, სა ვალ დე ბუ ლოა მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა. ეს არის მშე ნებ ლო ბის 

ან გა რე მოს დაც ვი თი ნე ბარ თ ვა. რო გორ ხორ ცი ელ დე ბა, ეს სხვა თე მა ა, მაგ რამ 

მო ნა წი ლე ო ბის მე ქა ნიზ მი არ სე ბობს. შე იძ ლე ბა ყვე ლა მოჭ რილ ხე ზე ან აშე ნე-

ბულ სახ ლ ზე ეს ვერ მო ხერ ხ დეს, მაგ რამ თუ იქ ნე ბა ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის გეგ მა 

ან უფ რო ლო კა ლუ რი ად გი ლე ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მა, შე საძ ლე ბე ლია ძა ლი ან 

ბევ რი სა შუ ა ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, მათ შო რის, კითხ ვა რე ბის დაგ ზავ ნა და კო მენ ტა-

რე ბის მი ღე ბა. ამას თვი თონ პრო ფე სი ო ნა ლე ბიც გა ა კე თე ბენ. მე რე კო მენ ტა რე-

ბი გან ხი ლუ ლი და სა თა ნა დოდ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს. ეს და მა ტე ბი თი 

ინ ფორ მა ცია იქ ნე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის თ ვი საც. ამ მე ქა ნიზმს 

მსოფ ლი ოს ბევ რი ქვე ყა ნა იყე ნებს. 

გარ და ამი სა, ახ ლა ხან, ეუთოს გა რე მოს და უსაფ რ თხო ე ბის ინი ცი ა ტი ვი სა და 

გა ე როს გა რე მოს დაც ვი თი პროგ რა მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ-

გ ლებ ში მომ ზად და თბი ლი სის გა რე მოს შე ფა სე ბა. ეს არის გა რე მოს ინ ტეგ რი-

რე ბულ შე ფა სე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც სპე ცი ა ლუ რა დაა შექ-

მ ნი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის თ ვის. ეს მიდ გო მა ით ვა ლის წი ნებს 

არა მხო ლოდ გა რე მოს მდგო მა რე ო ბის აღ წე რას, არა მედ აღ წერს იმ გლო ბა ლურ 

მი ზე ზებ საც, რო მელ მაც მიგ ვიყ ვა ნა ამა თუ იმ შე დე გამ დე. სა უ ბა რია იმა ზეც, თუ 

რო გორ აისა ხე ბა ეს ადა მი ა ნე ბის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე. აქ ვეა რე კო მენ და ცი ე ბი ხე-

ლი სუფ ლე ბის თ ვის და სი ტუ ა ცი ის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლო სცე ნა რე ბი. 
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გი ორ გი ბე რი ძე, არ ქი ტექ ტო რი –  რამ დე ნი მე პრო ექ ტი იქ ნა და სა ხე ლე ბუ ლი 

უარ ყო ფით კონ ტექ ს ტ ში. მათ გან ორი ჩე მი ა. მა ინ ტე რე სებს, ბა ტო ნო ალე კო, ჩვენ 

უნ და გა და ვა კე თოთ ეს პრო ექ ტე ბი ისე, რო გორც თქვენ მი გაჩ ნი ათ სა ჭი როდ თუ 

მო გიყ ვეთ, რა არის ამ პრო ექ ტებ ში მთა ვა რი და რა მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი? ყვე ლა 

არ ქი ტექ ტო რი მე ო რის ან ტა გო ნის ტია თა ვი სი ბუ ნე ბით. წარ მო უდ გე ნე ლია ერ თ მა 

არ ქი ტექ ტორ მა მე ო რეს ყუ რი ათხო ვოს და მი სი რჩე ვით რა მე შეც ვა ლოს. სა ჯა რო 

გან ხილ ვე ბი იყო, პი რა დად მე ჩა ვა ტა რე. რი ყის უბ ნის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის კონ კურ სი 

პი რა დად ჩე მი ჩა ტა რე ბუ ლი ა. პირ ვე ლად ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძღ ვ რე ბის ის ტო რი-

ა ში გა მო ვე ცით ალ ბო მი, მა შინ კომ პი უ ტე რე ბი არ არ სე ბობ და და ქსე რო ას ლე ბის 

გა კე თე ბა მოგ ვი წი ა. ეს კარ გა ხნის წინ იყო. რამ დე ნი მე ალ ბო მი მაქვს და თუ, და-

გა ინ ტე რე სებთ, შე მიძ ლია გა ჩუ ქოთ კი დეც. თუ არ ვცდე ბი, 31 პრო ექ ტი იყო, მათ გან 

ერ თი უკი დუ რე სი –  არ ქი ტექ ტო რი გვთა ვა ზობ და ბა ღის გა შე ნე ბას. ად რე გახ სოვთ, 

იქ რა უბა ნი იყო. ბა ტონ მა შო თა ყავ ლაშ ვილ მა ისარ გებ ლა წყალ დი დო ბით, რო-

მელ მაც წა ლე კა ეს უბა ნი და სულ და ან გ რი ეს ის ქუ ჩე ბი. ძა ლი ან ლა მა ზი უბა ნი იყო. 

იმის თქმა მინ და, რომ არ ქი ტექ ტორობა ძა ლი ან რთუ ლი პრო ფე სი ა ა. აქ სტუ დენ-

ტე ბი არი ან. მათ უნ და იცოდ ნენ, რომ წლე ბის შემ დეგ შე იძ ლე ბა არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 

თვალ საზ რი სით ურ თი ერ თ სა წი ნა აღ მ დე გო პო ზი ცი ებ ზე აღ მოჩ ნ დ ნენ. ბა ტო ნო გო-

გი, თქვენ რო გორ ფიქ რობთ, რო მე ლი მე რე ჟი სო რი და უგ დებს ყურს მე ო რეს, რო-

მე ლიც ეტყ ვის, რომ ასე კი არა, ისე უნ და გა და ი ღოს? ეს შე მოქ მე დე ბა ა. 

პრობ ლე მა ის არის, რომ ყვე ლა ფე რი, რაც შენ დე ბა, არ არის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 

ნა წარ მო ე ბი. ჩვე უ ლებ რი ვი ხი დი არ ქი ტექ ტუ რულ ნა წარ მო ე ბად არ ჩა ით ვ ლე ბა. 

მაგ რამ გვაქვს ისე თი ხი დე ბიც, რომ ლე ბიც ასე თე ბად ჩა ით ვ ლე ბა. ის, რომ ძვე ლი 

თბი ლი სი ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვი არ ქი ტექ ტუ რა ა, ამა ზე ზუს ტად ასი წლის წინ, 1911 წელს 

და ვით კა კა ბა ძე წერ და. მის ჩა ნა წე რებ ში წე რი ა, რომ ამ შე ნო ბებს ალ ბათ ვერ შე ვი-

ნარ ჩუ ნებთ და აღ რიცხუ ლი და ასა ხუ ლი მა ინც უნ და იყო სო. ჩვენ, ეს ჩა ნა ხა ტე ბი შე-

ვის წავ ლეთ და შე ვი ტა ნეთ მირ ზა შა ფის პრო ექ ტ ში. შე ვი ტა ნეთ შე ნო ბე ბი, რომ ლე-

ბიც უკ ვე აღარ არის. მა თი სტრუქ ტუ რა ჩვენ თ ვის უც ნო ბი ა, მათ მხო ლოდ მხატ ვ რის 

მი ერ და ნა ხუ ლი თვა ლით ვიც ნობთ. შე ვი ტა ნეთ ისე თი შე ნო ბე ბიც, რომ ლე ბიც ამ ჟა-

მად ძა ლი ან ავა რი ულ მდგო მა რე ო ბა ში ა. მირ ზა შა ფის პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბი სას ასე თი 

კონ ცეფ ცია შე ვი მუ შა ვეთ, რომ შე სა ხე დად ყო ფი ლი ყო აბ სო ლუ ტუ რად იდენ ტუ რი 
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ძვე ლი თბი ლი სი სა. ძა ლი ან ძნე ლი ა, რო ცა აკე თებ დე კო რა ცი ას, რომ ლის უკა ნაც 

არის სრუ ლი ად თა ნა მედ რო ვე ურ ბა ნუ ლი სტრუქ ტუ რა. ასე თი ში ნა არ სის იყო ეს 

პრო ექ ტი. რო დე საც ეს პრო ექ ტი პირ ვე ლად წარ მო ვად გი ნეთ საბ ჭო ზე, რო მელ შიც 

ბა ტო ნი გი აც ბრძან დე ბო და, ყვე ლას ძა ლი ან მო ე წო ნა და საბ ჭოს ერ თ -ერ თ მა წევ-

რ მა გვითხ რა, რომ ეს პრო ექ ტი რომ მას გა ე კე თე ბი ნა, აქ კი არ მო ი ტან და, პირ-

და პირ პრე ზი დენ ტ თან წა ი ღებ და. რომ გა მო ვე დით, დამ კ ვეთს მი ვე ცით ჩვე ნი ციფ-

რუ ლი მა სა ლა. წა უ ღეს პრე ზი დენტს და აჩ ვე ნეს. რა ღაც ხნის შემ დეგ დაგ ვი ბა რეს 

და გვკითხეს, რა ტომ არ გვქონ და შად რე ვა ნი. იყო პრო ექ ტ ზე ერ თი ად გი ლი, სა დაც 

შე საძ ლე ბე ლი იყო შად რევ ნის გა კე თე ბა, მაგ რამ, ჩვენ იქ ყვა ვილ ნა რი გა ვა კე თეთ. 

და ჟი ნე ბით გვთხო ვეს, შად რე ვა ნი გაგ ვე კე თე ბი ნა. სხვა ად გი ლას გა ვა კე თეთ და იქ 

ისე დავ ტო ვეთ, რო გორც იყო. ამის მე რე მოხ და სა ში ნე ლე ბა. მე მა შინ, ჩე მი პი რა დი 

ბა რა თი გად მო გე ცით, შევ თან ხ მ დით, რომ ჩემ თან უნ და მო სუ ლი ყა ვით, მაგ რამ, არ 

მო სულ ხართ. ამი ტო მაც ვერ გა ი გეთ ეს ის ტო რი ა. მოხ და ასე თი რამ, რა ღაც მან ქა-

ნე ბით მოხ და შე თან ხ მე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა სა და დამ კ ვეთს შო რის და ერ თად და ან-

გ რი ეს კლდე. რო დე საც საბ ჭოს სხდო მებ ზე დავ დი ო დი, მეს მო და ფრა ზე ბი, რომ იქ 

შე სა ნიშ ნა ვი შე ნო ბე ბია და მა თი აღე ბა არ შე იძ ლე ბა. ამ დროს ისიც ვი ცო დი, რომ 

ეს შე ნო ბე ბი უკ ვე აღარ არ სე ბობ და, მაგ რამ, საბ ჭოს წევ რებს ამის შე სა ხებ ინ ფორ-

მა ცია არ ჰქო ნი ათ, არც იქ ყო ფი ლან ბო ლო ერ თი -ო რი კვი რის გან მავ ლო ბა ში. 

ჩვენ თან რომ ბრძან დე ბო დით, სწო რედ იმ დი ლით წა ვიდ ნენ პირ ვე ლად სა ნა ხა ვად 

და ამან მო ახ დი ნა შო კი. დამ კ ვეთ მა თვით ნე ბუ რად, არ ქი ტექ ტო რე ბის და უ კითხა-

ვად, უკა ნო ნოდ და ან გ რი ა კლდე. ქა ლა ქის რე აქ ცია სა მარ თ ლი ა ნი იყო. ყო ვე ლი ვე 

ამას, და ე მა ტა დამ კ ვე თის კა ტე გო რი უ ლი მოთხოვ ნა მო ცუ ლო ბის გაზ რ დის შე სა ხებ. 

თუ, ჩვენ ვე უბ ნე ბო დით, რომ პი რო ბი თად, არის 16 კვად რა ტუ ლი მეტ რი, ისი ნი მო-

ითხოვ დ ნენ 40-ს. მო ცუ ლო ბის გაზ რ დას თან ერ თად ყვე ლა ფე რი ფუჭ დე ბა. ამ მო ჯა-

დო ე ბულ წრე ში ძა ლი ან ძნე ლია, არ ქი ტექ ტო რე ბის გამ ტყუ ნე ბა, მით უფ რო, თუ არ 

იქ ნა გან ხი ლუ ლი ყვე ლა დე ტა ლი. 

და ვით გო გიშ ვი ლი, გე ოგ რა ფი, ტფილისის ჰამ ქ რის წევ რი –  ისე თი ის ტო-

რი ა, რო გო რიც ახ ლა მირ ზა შა ფის ქუ ჩას თან და კავ ში რე ბით მო ვის მი ნეთ, ცო ტა 

ად რე რომ მოგ ვეს მი ნა, შე იძ ლე ბა მოვ ლე ნე ბი სხვაგ ვა რად გან ვი თა რე ბუ ლი ყო. 
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ნი კა შა ვიშ ვი ლი –  მეც მქონ და სწო რედ მირ ზა შაფ თან და კავ ში რე ბით დამ კ-

ვეთ თან ურ თი ერ თო ბა და მინ და და ვა დას ტუ რო ბა ტონ გი ორ გი ბე რი ძის გან ცხა-

დე ბა იმის შე სა ხებ, რომ არ ქი ტექ ტო რებს თან ხ მო ბა კლდის მოჭ რა ზე არ გა უ ცი ათ. 

სრუ ლი ად არა ა დეკ ვა ტურ პი როვ ნე ბა თა ჯგუ ფი, რო გორც ჩანს, მოქ მე დებ და იმ 

პრინ ცი პით, რომ ყვე ლაფ რის გა კე თე ბა შე ეძ ლოთ. 

რაც შე ე ხე ბა ბა ტონი და ვი თის შე ნიშ ვ ნას, რა ტომ ად რე არ გა ვა კე თეთ ამის 

შე სა ხებ გან ცხა დე ბა. თქვენ წარ მოდ გე ნაც კი არ გაქვთ იმის შე სა ხებ, 2008-10 

წლებ ში რო გო რი შე ბო ჭი ლი იყო არ ქი ტექ ტო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. მე მოწ მე 

და მო ნა წი ლეც ვარ იმი სა, რაც ხდე ბო და ამ კონ კ რე ტულ უბან თან და კავ ში რე-

ბით. მოთხოვ ნა იყო, რომ სას წ რა ფოდ, უკითხა ვად, და უ წერ ლად უნ და დან გ რე-

უ ლი ყო და აშე ნე ბუ ლი ყო ეს უბა ნი. ეს ყვე ლა ფე რი ხდე ბო და ადა მი ა ნუ რი, ნორ-

მა ტი უ ლი, ურ ბა ნუ ლი, ის ტო რი ულ - კულ ტუ რუ ლი კა ნო ნე ბის და წე სე ბის დარ ღ-

ვე ვით. 

ით ქ ვა, რომ კა ნონ მ დებ ლო ბა გვაქვს. მთა ვა რი ა, შეს რულ დეს ის, რაც დი დი ხა-

ნია ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ა. აქ ხე ლი სუფ ლე ბის ნე ბის გა და ტე ხა ზეა ლა პა რა კი. 

ალექ სან დ რე ელი საშ ვი ლი –  ვმსჯე ლობთ მირ ზა შა ფის ქუ ჩა ზე. მა შინ, რო ცა 

უკ ვე სამ ს ჯე ლო აღა რა ფე რი ა. კლდე მოჭ რი ლი ა, ის ტო რი უ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-

ლი ქუ ჩა გან ჯის გზა ზე, სე ი და ბად ში, ქა ლა ქის შე მო სას ვ ლელ ში, სა დაც იყო მძი-

მე დღე ში მყო ფი, მაგ რამ ის ტო რი უ ლი შე ნო ბე ბი, აღარ არ სე ბობს. მსჯე ლო ბას 

და დის კუ სი ას ფა სი აქვს მა შინ, ვიდ რე გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მი ი ღე ბენ. ჩვე ნი ორ-

გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნი ა, ოდეს მე ისეთ ქა ლაქ ში ვიცხოვ რებ დით, რომ ქა ლა ქის ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლი იქ ნე ბა თუ დე ვე ლო პე რი, პა ტივს სცემ დეს ქა ლაქს და მის მო ქა ლა ქეს 

და გან სა კუთ რე ბით, ქა ლა ქის ის ტო რი ულ ნა წილ ში, წი ნას წარ, ვიდ რე ბულ დო ზე-

რებს აამუ შა ვებ დეს, პრო ექ ტის დამ ტ კი ცე ბამ დე, აუხსნის რის გა კე თე ბას აპი რებს. 

აქ და ის ვა შე კითხ ვა, ხალხს უნ და ვკითხოთ თუ პრო ფე სი ო ნა ლებს. კა ნო ნი უნ და 

არე გუ ლი რებ დეს, სად პრო ფე სი ო ნალს და ვე კითხოთ და სად მო სახ ლე ო ბას. ჩვენ 

იმან აღ გ ვაშ ფო თა, რომ რამ დე ნი მე ღა მე ში ბულ დო ზე რე ბით მოს პეს ქუ ჩა, მით 

უმე ტეს, 16 ნო მე რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლი იყო, სის ხ ლის სა მარ თ-

ლის და ნა შა უ ლად ით ვ ლე ბო და მი სი და ზი ა ნე ბაც კი, არა თუ გა ნად გუ რე ბა. დღეს, 
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იქ, აღა რა ფე რია დარ ჩე ნი ლი. საქ მე პრო კუ რა ტუ რა ში გვაქვს შე ტა ნი ლი. ვინც ეს 

გა ა კე თა, პა სუ ხი ხომ უნ და აგოს?! 

ახ ლა მა ინც მინ და გთხო ვოთ დე ვე ლო პე რებს, რო დე საც ხე დავთ, რომ ის-

ტო რი ულ უბან ში, მა გა ლი თად, პუ რის მო ე დან ზე არ შე იძ ლე ბა რვა სარ თუ ლი ა ნი 

კორ პუ სის დად გ მა, გვე ცით პა ტი ვი და მა გა ლი თი გვაჩ ვე ნეთ. ის კი, რაც მირ ზა 

შა ფის ქუ ჩა ზე მოხ და, ერ თ დ რო უ ლად უკა ნო ნო ბა, უპა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ბარ ბა-

რო სო ბაც არის. 



2 ნოემბერი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ირაკლი კოკაია 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს 

უფროსი;

ემილ ადელხანოვი 

ამნესტი ინტერნეიშენალის წევრი; 

ჯანა სომერლუნდი

უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრის საერთაშორისო 

პროექტის მენეჯერი; 

გია თარხან-მოურავი

საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანადირექტორი.

მო დე რა ტო რი: 

მარინე ელბაქიძე

მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხებიმაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხები



156

მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხებიმაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხები

მა რი ნე ელ ბა ქი ძე – ვფიქ რობ, სა კითხი, რო მელ ზეც დღეს ვი სა უბ რებთ, ღი-

რე ბუ ლი და აქ ტუ ა ლუ რია და მრა ვა ლი მხა რე აქვს. ამ დარ ბაზ ში, ალ ბათ, ძი რი თა-

დად ის ადა მი ა ნე ბი არი ან შეკ რე ბი ლე ბი, ვინც კარ გად იცის მეს ხე ბის რე პატ რი ა-

ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ის ტო რი ა. ამ თე მა ზე ბევრს აღარ ვი სა უბ რებ, ვფიქ რობ 

უკე თე სი იქ ნე ბა, თუ სიტყ ვას ჩვენს მომ ხ სე ნებ ლებს გა დავ ცემ. 

ირაკ ლი კო კაია – რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, 1999 წელს ავი ღეთ ვალ დე ბუ-

ლე ბა მაჰ მა დი ა ნი მეს ხე ბის რე პატ რი ა ცი ის შე სა ხებ, ხო ლო 2007 წელს სა ქარ თ-

ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო კა ნო ნი „რეპატრიაციის შე სა ხებ“. აპ ლი კა ცი ე ბის 

მი ღე ბის ვა და თა ვი დან გან საზღ ვ რუ ლი იყო 2009 წლამ დე, მაგ რამ მან ორ ჯერ 

გა და ი წია და 2010 წლის ბო ლომ დე გა ნი საზღ ვ რა. ამ დრო ი დან შეწყ და აპ ლი-

კა ცი ე ბის მი ღე ბა. მსურ ველს სა მი წლის ვა და ჰქონ და მო სა ფიქ რებ ლად, გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად და სა ბუ თე ბის შე საგ რო ვებ ლად. ამ ხნის გან მავ-

ლო ბა ში შე ეძ ლოთ მი ე მარ თათ თხოვ ნით სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის 

რე პატ რი ანტ ის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის შე სა ხებ. გარ და ამი სა, კა ნონ ში რამ დენ-

ჯერ მე შე ვი და ცვლი ლე ბა. მათ შე უმ სუ ბუქ დათ აპ ლი კა ცი ის მი მარ თ ვის წე სი. 

აპ ლი კა ცი ე ბი და ყო ფი ლია სამ ჯგუ ფად. პირ ველ ჯგუფს მი ვა კუთ ვ ნებთ უხარ ვე ზო 

აპ ლი კა ცი ებს და ასე თი, 75 იყო. ყვე ლა ასე თი აპ ლი კა ცი ის წარ მომ დ გენ პირს უკ ვე 

მი ე ნი ჭა სტა ტუ სი. შვი ლებ თან ერ თად 105 ადა მი ა ნი გა მო დის. მე ო რე კა ტე გო რი ა ში 

არი ან ისი ნი, ვი საც ყვე ლა დო კუ მენ ტი სრუ ლად აქვს წარ მოდ გე ნი ლი, მაგ რამ, ვერ 

წარ მო ად გი ნეს გა და სახ ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თი. ჩვენ გა ვით ვა ლის წი ნეთ 

ეს მდგო მა რე ო ბა, ვი ცით, რომ მა თი გა და სახ ლე ბი დან ძა ლი ან დი დი დროა გა სუ ლი. 

შე იძ ლე ბა არ ქი ვე ბი დან მო ძი ე ბა, მაგ რამ, ბევ რი უკ ვე აღარ ცხოვ რობს იქ, სა დაც 

თა ვი დან გა და ა სახ ლეს. ძა ლი ან ცო ტა ადა მი ანს თუ შე უ ნარ ჩუნ და ეს დო კუ მენ ტი. 

სა ქარ თ ვე ლო ში შე იქ მ ნა რე პატ რი ა ცი ის საბ ჭო, რო მე ლიც და კომ პ ლექ ტე ბუ ლია 

სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ რო ე ბის მი ნის ტ რე ბის მო ად გი ლე ე ბით და სწო რედ ეს საბ ჭო 

უწევს კო ორ დი ნა ცი ას ამ პრო ცესს. საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით შე იქ მ ნა უხუ ცეს თა 

საბ ჭო, რო მე ლიც შედ გე ბა სა მი მეს ხი უხუ ცე სი სა გან. მათ ეთხო ვათ გა და სახ ლე ბის 

ფაქ ტე ბის და დას ტუ რე ბა. მათ ვაძ ლევთ იმ პი რე ბის სი ას, რომ ლებ მაც ვერ წარ მო-

ად გი ნეს გა და სახ ლე ბის მოწ მო ბა და ისი ნი თა ვიან თი წყა რო ე ბით გვი დას ტუ რე ბენ, 
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გა და სახ ლე ბუ ლე ბი არი ან ისი ნი, თუ არა. მა თი თან ხ მო ბა მი ი ღე ბა რო გორც გა-

და სახ ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი და თუ, რა ი მე სხვა შე მა ფერ ხე ბე ლი 

ფაქ ტო რი არ არ სე ბობს, ამ პი რებს რე პატ რი ან ტის სტა ტუ სი მი ე ნი ჭე ბათ. მე სა მე კა-

ტე გო რი ა ში არი ან ისი ნი, ვი საც აპ ლი კა ცი ე ბი ხარ ვე ზე ბით აქვთ წარ მოდ გე ნი ლი, 

ან, რო მე ლი მე დო კუ მენ ტი აკ ლი ათ, ან, ან კე ტა აქვთ არას წო რად შე მო ტა ნი ლი. ამ 

შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი წლის ბო ლომ დე მი ი ღე ბენ შეტყო ბი ნე ბას და ოთხ თ ვი ა ნი ვა და 

მი ე ცე მათ ხარ ვე ზე ბის გა მო სას წო რებ ლად და სა ბუ თე ბის ხე ლახ ლა შე მო სა ტა ნად. 

მა მუ კა ყუ ფა რა ძე, სტუ დია „რე“ – თქვენ თქვით, რომ პირ ველ კა ტე გო რი ა-

ში 75 კა ცი იყო. მე ო რე და მე სა მე კა ტე გო რი ა ში შე გიძ ლი ათ გვითხ რათ, რამ დე ნი 

ადა მი ა ნი მოხ ვ და? 

ირაკ ლი კო კაია – სულ მოგ ვ მარ თა 5841 პი როვ ნე ბამ. თუ, მათ შვი ლებ საც ვი-

გუ ლის ხ მებთ, სულ 9 ათა სამ დე კა ცი გა მო დის. 

მა მუ კა ყუ ფა რა ძე – მათ გან რამ დენ მა ადა მი ან მა ვერ წარ მო ად გი ნა გა და სახ-

ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი? 

ირაკ ლი კო კაია – ზუს ტი პა სუ ხის გა ცე მა გა მი ჭირ დე ბა, და ახ ლო ე ბით 2100-

მდე იყო ისე თი, ვი საც, ყვე ლა დო კუ მენ ტი წეს რიგ ში ჰქონ და, გარ და, გა და სახ ლე-

ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი სა. 

მა მუ კა ყუ ფა რა ძე – უხუ ცეს თა საბ ჭო რა წყა რო ებს ეყ რ დ ნო ბა? 

ირაკ ლი კო კაია – მეს ხ თა სა ზო გა დო ე ბა ში ყვე ლა ერ თ მა ნეთს იც ნობს. ძა ლი ან 

შეკ რუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ა. ჩვენ ვაძ ლევთ მათ იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ, თუ, არ იც ნო-

ბენ ამ ადა მი ა ნებს, სხვებს და უ კავ შირ დ ნენ და მათ გან გა ი გონ მა თი კო ორ დი ნა ტე ბი. 

მა მუ კა ყუ ფა რა ძე – მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ერ თ მა ნეთს იც ნო ბენ, 75 კაც ზე 

მე ტის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ვერ მო ხერ ხ და? 
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ირაკ ლი კო კაია – არა, თქვენ ვერ გა მი გეთ. 75 ადა მი ანს უხარ ვე ზოდ ჰქონ-

და წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტი. და ჰქონ დათ გა და სახ ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე-

ლი დო კუ მენ ტიც. მა თი საქ მე უკ ვე გა ნი ხი ლეს და ყვე ლას მი ე ნი ჭა სტა ტუ სი. 2100 

ადა მი ანს ყვე ლა დო კუ მენ ტი წეს რიგ ში აქვს და მხო ლოდ, გა და სახ ლე ბის და მა-

დას ტუ რე ბელ მოწ მო ბას არ ფლობს. მხო ლოდ ასე თი ადა მი ა ნე ბის გა და სახ ლე ბის 

და დას ტუ რე ბა ში ვთხოვთ უხუ ცე სებს დახ მა რე ბას. სი მარ თ ლე გითხ რათ, ჩვენ თ ვის 

მნიშ ვ ნე ლო ბა არც აქვს, ამას რო გორ მო ა ხერ ხე ბენ, მთა ვა რი ა, დაგ ვი დას ტუ რონ, 

რომ ამა თუ იმ პი როვ ნე ბის წი ნა პა რი მარ თ ლაც გა და სახ ლე ბუ ლი იყო. 

უხუ ცეს თა საბ ჭო დი დი ხა ნია არ არის, რაც შე იქ მ ნა. მათ უკ ვე გა და ვე ცით სია 

და რო გორც კი დაგ ვი დას ტუ რე ბენ მზა ო ბას, მა შინ ვე შე ვიკ რი ბე ბით. იმე დი მაქვს, 

ამ სი ი დან უმე ტე სო ბა ზე და დე ბით პა სუხს მი ვი ღებთ. 

ჯა ნა სო მერ ლუნ დი – ჩე მი გა მოს ვ ლა მცირე გან მარ ტე ბით მინ და და ვიწყო. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აქ წე რია „მაჰმადიანი მეს ხე ბის რე პატ რი ა ცი ის სა კითხე-

ბი“, მინ და მო გახ სე ნოთ, რომ რო გორც კა ნონს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მიმ დი-

ნა რე ობს რე პატ რი ა ცი ის პრო ცე სი, ასე ვე, ჩვენს პრო ექ ტ საც, რო მე ლიც ევ რო-

კავ ში რის მი ერ ფი ნან ს დე ბა და ხორ ცი ელ დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ას თან „მოძრაობა 

შიმ ში ლის წი ნა აღ მ დეგ“ და „ალპეს“ ფონ დ თან ერ თად, ჰქვია, „1940-იან წლებ ში 

სა ქარ თ ვე ლო დან დე პორ ტი რე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის და მა თი პირ და პი რი შთა მო-

მავ ლე ბის რე პატ რი ა ცი ის ხელ შეწყო ბა“. ეს ჯგუ ფი მო ი ცავს არა მარ ტო მეს ხებს, 

ასე ვე ჰემ ში ნებს, ყა რა ფა ფა ხებს, ქურ თებს, იმ უმცი რე სო ბებს, რომ ლე ბიც 1944 

წელს სა ქარ თ ვე ლო დან იძუ ლე ბით გა და ა სახ ლეს. 

ჩვენს პროგ რა მას სა მი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტი აქვს. პირ ვე ლი კომ პო ნენ ტი 

გუ ლის ხ მობს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მხარ და ჭე რას რე პატ რი ა ცი ის პრო ცეს ში. 

ამა ში შე დის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა და ექ ს პერ ტი ზის გა წე ვა სხვა დას ხ ვა უმ ცი რე-

სო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. გვაქვს გა ნათ ლე ბის კომ პო ნენ ტი, რო მე-

ლიც ით ვა ლის წი ნებს სა ჯა რო ლექ ცი ებს და სე მი ნა რებს სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ ლეს 

სას წავ ლებ ლებ ში. ასე ვე გვაქვს ყუ რადღე ბის ამაღ ლე ბის კომ პო ნენ ტი, რო მელ-

ზეც ჩვენ თან ერ თად მუ შა ობს „ალპე“. ასე ვე და გეგ მი ლი გვაქვს რამ დე ნი მე კულ-

ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბა, ფეს ტი ვა ლი თუ გა მო ფე ნა. მთა ვა რი ჩვენს საქ მი ა ნო ბა ში 
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მა ინც კვლე ვა ა. ერ თ -ერ თი მთა ვა რი პუბ ლი კა ცია უკ ვე გა მო ი ცა. ეს არის წიგ ნი 

– „მესხები: გზა ში ნი სა კენ“. თქვენ შე გიძ ლი ათ გა ეც ნოთ ამ წიგნს. მასში აღ წე-

რი ლია დე პორ ტა ცი ის ის ტო რი ა, უმ ცი რე სო ბე ბის კულ ტუ რა, ძი რი თა დი აქ ცენ ტი 

გა კე თე ბუ ლია მეს ხებ ზე, იმი ტომ, რომ ყვე ლა ნი, ვინც კი შე მო ი ტა ნა გა ნაცხა დი 

რე პატ რი ა ცი ა ზე, იყ ვ ნენ მეს ხე ბი ან, მა თი წარ მო მად გენ ლე ბი. 

ემილ ადელ ხა ნო ვი – მსურ და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე და „რეპატრიაციის შე-

სა ხებ“ კა ნო ნის ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე მე სა უბ რა. ეს კა ნო ნი, სულ ცო ტა, ექვს სა კა მა-

თო პუნქტს შე ი ცავს. კა ნო ნი, „გამარტივებული წე სით მო ქა ლა ქე ო ბის მი ნი ჭე ბის 

შე სა ხებ“, ასე ვე, შე ი ცავს სა კა მა თო პუნ ქ ტებს. მაგ რამ, ახ ლა, რო დე საც ისი ნი უკ-

ვე მი ღე ბუ ლი ა, შე საძ ლო ა, აღარც ჰქონ დეს აზ რი მათ კრი ტი კას, უკე თე სი იქ ნე ბა 

აუდი ტო რი ის ყუ რადღე ბა უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხე ბის კენ მივ მარ თოთ. 

მა რი ნა ელ ბა ქი ძე – იქ ნებ მა ინც მი გე თი თე ბი ნათ, რო მელ პუნ ქ ტებს მი იჩ ნევთ 

სა კა მა თოდ. 

ემილ ადელ ხა ნო ვი – ეს ეხე ბა წარ მო სად გე ნი სა ბუ თე ბის რა ო დე ნო ბას, ბი-

ო მეტ რი ულ ფო ტო სუ რათს. წარ მო იდ გი ნეთ იმ ადა მი ა ნის მდგო მა რე ო ბა, რო მე-

ლიც რა ი ო ნუ ლი ცენ ტ რი დან ასი კი ლო მეტ რის და შო რე ბით ცხოვ რობს. პრობ-

ლე მებს ქმნის ენის ფაქ ტო რიც. სა ბუ თე ბი ქარ თულ ან ინ გ ლი სურ ენა ზე უნ და 

იყოს წარ მოდ გე ნი ლი. რო გორც წე სი, მათ არცერ თი იცი ან და არც, მე ო რე. მი-

ე თი თე ბათ, თუ რა ვა და ში უნ და წარ მო ად გი ნონ სა ბუ თე ბი, მაგ რამ, არა ფე რია 

ნათ ქ ვა მი მა თი გან ხილ ვის ვა და ზე, ამი ტომ არ იცი ან, რო დის ეტყ ვი ან პა სუხს. იქ 

არის კი დევ ასე თი პუნ ქ ტი, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში კო მი სი ას შე უძ ლია და მა-

ტე ბი თი ცნო ბე ბის მოთხოვ ნა. ამა ში რა იგუ ლის ხ მე ბა, გან მარ ტე ბუ ლი არ არის. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, რომ კო მი სი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბის გა სა ჩივ-

რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. 

რაც შე ე ხე ბა კა ნონს „გამარტივებული წე სით მო ქა ლა ქე ო ბის მი ნი ჭე ბის შე სა-

ხებ“, ნახ სე ნე ბია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის „გონივრულ ვა და ში“ მი ღე ბა. რა იგუ ლის ხ მე-

ბა ამ სიტყ ვებ ში, რამ დე ნი მე დღე, რამ დე ნი მე კვი რა, თვე თუ წე ლი? 
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კა ნო ნე ბი უკ ვე მი ღე ბუ ლია და უკ ვე დაწყე ბუ ლია გა ნაცხა დე ბის მი ღე ბაც. ამი-

ტომ, ახ ლა, სხვა პრობ ლე მებ ზე შე ვა ჩე რებ თქვენს ყუ რადღე ბას. მი უ ხე და ვად იმი-

სა, რომ არ სე ბობს კა ნო ნი „რეპატრიაციის შე სა ხებ“, ბევ რი თვით დი ნე ბით არ ჩევს 

სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბას. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ მათ ან არ იცი ან, რა წე რია ამ 

კა ნონ ში, ან ის რაც წე რი ა, მათ თ ვის მი უ ღე ბე ლი ა. თვით დი ნე ბით დაბ რუ ნე ბას კი 

სხვა დას ხ ვა კო ლი ზია მოჰ ყ ვე ბა. ორ წელ ზე მე ტი ა, საზღ ვარ ზე აკა ვე ბენ ადა მი ა-

ნებს, და ხში რად ისე, რომ არც უხ ს ნი ან მი ზეზს, უკან აბ რუ ნე ბენ. არის სხვა პრობ-

ლე მაც, დაბ რუ ნე ბულ მა პი რებ მა ყო ველ სამ თვე ში ერ თხელ უნ და გა ნა ახ ლონ 

ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბის უფ ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი მოწ მო ბა. იყო ასე თი შემ თხ-

ვე ვა, რო დე საც 70 წლის მო ხუ ცი სა ბუ თის გა და უ ვა დებ ლად წა ვი და აზერ ბა ი ჯან-

ში რა ღაც საქ მე ე ბის მო საგ ვა რებ ლად, უკან აღარ შე მო უშ ვეს და ექ ვ სი თუ შვი დი 

თვე ა, ცდი ლობს დაბ რუ ნე ბას. 

არის უფ რო მძი მე შემ თხ ვე ვე ბიც. მა გა ლი თად, ერთ ადა მი ანს სა ბარ გო ავ ტო-

მან ქა ნით ბარ გი გად მოჰ ქონ და. საზღ ვარ ზე გა ა ჩე რეს და უთხ რეს, რომ ნარ კო ტი-

კე ბი გად მოჰ ქონ და. სა მი სა ა თი მიმ დი ნა რე ობ და ჩხრე კა. შემ დეგ ბო დი ში მო უ ხა-

დეს და უთხ რეს, რომ ნარ კო ტი კე ბი ვერ აღ მო ა ჩი ნეს და სა დილ ზე და პა ტი ჟეს. იმ 

საწყალს კი ეგო ნა, რომ ეს ქრთამ ზე გა დაკ რუ ლი სიტყ ვე ბი იყო. ამო ი ღო ფუ ლი და 

აძ ლევს ამ ხალხს. ეს საქ ცი ე ლი კი უკ ვე მარ თ ლაც გა ა ფორ მეს რო გორც ქრთა მის 

მი ცე მა, იქ ვე შე ად გი ნეს უწყი სი და უთხ რეს, რომ თუ ხელს მო ა წერ და, გა უშ ვებ დ-

ნენ, თუ არ მო ა წერ და, და ი ჭერ დ ნენ. მო ა წე რა ხე ლი და ხუ თი წლით და ა პა ტიმ რეს. 

ქრთა მის შე თა ვა ზე ბა იყო ერ თა დერ თი, რა შიც ამ ადა მი ანს ბრა ლი ედე ბო და. იქ-

მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა ქმნის პი რო ბებს სა ი მი-

სოდ, რომ ჩა მომ ს ვ ლელ თა რიცხ ვი რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი იყოს. 

ეს მო ტი ვა ცია უდევს სა ფუძ ვ ლად ბარ ბა ქა ძის ცნო ბილ საქ მე საც. ბარ ბა ქა ძე 

რე პატ რი ან ტ თა დახ მა რე ბის ფონ დის თავ მ ჯ დო მა რე იყო. ახალ ცი ხე ში სა მი სახ ლი 

იყი და. ბრა ლად წა უ ყე ნეს ის, რომ და მა ლა გა დახ დი ლი თან ხის რე ა ლუ რი ოდე-

ნო ბა. ასე ვე წა ე ყე ნა ბრა ლად ის, რომ თით ქოს ვი ღაც ქა ლის გან და ბალ ფა სად 

შე ის ყი და ბი ნა, სა ნაც ვ ლოდ კი რუ სეთ ში სა მუ შა ოდ წას ვ ლა ში თუ, რუ სე თის მო-

ქა ლა ქე ო ბის მი ღე ბა ში დახ მა რე ბას შე პირ და და არ შე უს რუ ლა. სა ბო ლო ოდ 11 

წე ლი შე უ ფარ დეს. მან ვე უნ და გა და ი ხა დოს და ა ახ ლ ოე ბით 30 ათა სი დო ლა რიც. 
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ეს საქ მეც, ჩე მი აზ რით, იმას ემ სა ხუ რე ბა, რომ ამ ადა მი ა ნებს ჩა მოს ვ ლის ხა ლი სი 

და ე კარ გოთ. ყვე ლა ფე რი იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას არ სურს მა თი 

მი ღე ბა. 

გია თარ ხან - მო უ რა ვი – რო გორც ჩანს, მარ თ ლაც არის სა ხელ მ წი ფოს მხრი-

დან ნაკ ლე ბი სურ ვი ლი, რომ რე ა ლუ რად გან ხორ ცი ელ დეს რე პატ რი ა ცი ა. და-

საწყის ში ით ქ ვა კი დეც, რომ ეს სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბა ა. 

ჩვენ რე პატ რი ა ცი ას რო გორც ვალ დე ბუ ლე ბას, ისე ვუ ყუ რებთ და არა, რო გორც 

სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მეს და მო რა ლურ იმ პე რა ტივს. ყვე ლა ზე ღრმა პრობ-

ლე მა სწო რედ ის არის, რომ ეს სხვე ბის მი ერ თავ ს მოხ ვე ულ პრო ცე სად გა ნი ხი-

ლე ბა. 

მე ო რე სა ინ ტე რე სო მო მენ ტია კა ნო ნის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. ეს იმას თან არის და-

კავ ში რე ბუ ლი, რომ კა ნონ პ რო ექ ტი, რო მელ მაც ჟე ნე ვა ში გა ი ა რა ექ ს პერ ტი ზა, 

უარ ყო ფილ იქ ნა და მის ნაც ვ ლად ერთ ღა მე ში და წე რი ლი სულ სხვა კა ნონ პ რო-

ექ ტი მი ი ღეს. მაგ რამ ვე თან ხ მე ბი ბა ტონ ემილს, ამა ზე ლა პა რაკს აზ რი აღარ აქვს. 

მო დი იმა ზე ვი ფიქ როთ, რომ თუ მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბა აღარ შეგ ვიძ ლი ა, მის შეს-

რუ ლე ბა ზე და თა ვად რე პატ რი ა ცი ის პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე გა ვა მახ ვი ლოთ 

ყუ რადღე ბა. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, და ვი ნა ხოთ რამ დე ნი მე პრობ ლე მა. დღეს სა უ ბა რი იყო რე-

გის ტ რა ცი ა ზე, სა ბუ თე ბის მი ღე ბის პრო ცე დუ რებ ზე, მაგ რამ, ეს არ არის მთა ვა რი 

პრობ ლე მა. სა ბუ თე ბი, ასე თუ ისე, მოგ როვ დე ბა, მაგ რამ, სხვა პრობ ლე მე ბი რჩე-

ბა. ერ თ-ერ თი პრობ ლე მა უკავ შირ დე ბა ილუ ზი ას, რომ თუ მაქ სი მა ლუ რად შე ვუშ-

ლით ამ ადა მი ა ნებს ხელს ჩა მოს ვ ლა ში, ან არ მივ ცემთ ქო ნე ბის ჩა მო ტა ნის შე-

საძ ლებ ლო ბას, გა ვურ თუ ლებთ პრო ცე დუ რებს, ამით სა ქარ თ ვე ლოს პრობ ლე მას 

გა დავ ჭ რით. ეს ჩე მი აზ რით ილუ ზი ა ა. სი ნამ დ ვი ლე ში ამით პრობ ლე მებს ვიქ მ ნით. 

რად გან დე მოკ რა ტი უ ლო ბის პრე ტენ ზი ა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს 4-5 წლის წინ 

ჰქონ და, ისე დაც შე ლა ხუ ლია და კი დევ უფ რო მეტ კრი ტი კას მო ვის მენთ. მე ო რე 

მხრივ, არ და გა ვიწყ დეთ, რომ 400 ათა სი ადა მი ა ნი დან სულ 5 ათასს აქვს გა ნაცხა-

დი შემოტანილი სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბა ზე. რა ფაქ ტო რე ბი უნ და იყოს ისე თი, 

რომ ასე ზღუ დავ დეს მათ ჩა მოს ვ ლას? თუმ ცა, ალ ბათ, ბევრს უკ ვე აღარც უნ და ჩა-
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მოს ვ ლა, მა ინც ძა ლი ან მცი რე მეჩ ვე ნე ბა გა ნაცხა დე ბის რიცხ ვი. ამას ხელს უწყობს 

რო გორც კა ნო ნის და პრო ცე დუ რე ბის სირ თუ ლე, ისე, ბევ რი სხვა მო მენ ტი. მი ვაქ-

ცი ოთ ყუ რადღე ბა იმა საც, რომ თით ქ მის ყვე ლა გა ნაცხა დი აზერ ბა ი ჯა ნი დან არის. 

ეს იმა ზე მი უ თი თებს, რომ სხვა გან ინ ფორ მა ცია არ ყო ფი ლა სა თა ნა დოდ მი წო დე-

ბუ ლი, ან დი დი ბა რი ე რე ბი იყო სა ბუ თე ბის შე მო ტა ნი სას. რად გან, ძნე ლი და სა-

ჯე რე ბე ლი ა, რომ აზერ ბა ი ჯან ში მცხოვ რე ბი მეს ხე ბი ასე მონ დო მე ბუ ლე ბი არი ან.

დაბ რუნ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლო ში და სხვა გან მცხოვ რებ ნი – არა. 

პრობ ლე მას ქმნის ისიც, რომ თუ შევ ზღუ დეთ და მარ თ ლაც მცი რე რა ო დე ნო ბა 

მი ვი ღეთ, და ის ფან ჯა რა, რო მე ლიც იყო გახ ს ნი ლი, და ი ხუ რა, არ ნიშ ნავს, რომ 

პრობ ლე მა მო იხ ს ნე ბა. იმი ტომ, რომ ის 400 ათა სი იქ მა ინც რჩე ბა და უკ მა ყო ფი-

ლე ბაც დარ ჩე ბა. ად რე თუ გვი ან, ის, ისევ ჩვენს სა წი ნა აღ მ დე გოდ მობ რუნ დე ბა. 

პრობ ლე მად მი მაჩ ნია ისიც, რომ თით ქ მის არა ფერს ვა კე თებთ ორი მთა ვა რი 

მი მარ თუ ლე ბით. თუ რე პატ რი ა ცია იწყე ბა, მას სჭირ დე ბა რო გორც თა ვად მო-

სახ ლე ო ბის, ისე, ჩა მომ ს ვ ლელ თა მომ ზა დე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მ წი ფო 

ძა ლი ან ცო ტას აკე თებს, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ცდი ლო ბენ რა ღა ცის 

გა კე თე ბას, მაგ რამ, მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბიც შეზღუ დუ ლი ა. ზო გი ერ თი მი მარ თუ-

ლე ბით უკ ვე შე იკ ვე ცა კი დეც და ფი ნან სე ბა. ძი რი თა დად, ეს ევ რო კო მი სი ის და ფი-

ნან სე ბა და აქაც, სრულ ყო ფი ლი და ფი ნან სე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. 

არის რამ დე ნი მე მო მენ ტი, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლო მწვა ვედ გა ნიც დის. დაბ-

რუნ დე ბი ან თუ არა მეს ხე ბი სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში. თუ არ შე უქ მე ნი მო ტი ვა ცი ა, რომ 

სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში არ დაბ რუნ დ ნენ, მა შინ სხვა მე ქა ნიზ მი არა გვაქვს იმი სათ ვის, 

რომ სი ტუ ა ცია გა ვა კონ ტ რო ლოთ. ხე ლის შეშ ლა შე იძ ლე ბა მხო ლოდ კა ნო ნის 

დარ ღ ვე ვით, რე გის ტ რა ცი ა ზე უარის თქმით. ან, შე იძ ლე ბა ხე ლი შე ვუ შა ლოთ ქო-

ნე ბის ჩა მო ტა ნა ში. ეს ხალ ხი თა ვი სი ქო ნე ბით მო დის. თუ ის ქო ნე ბაც არ ჩა მო ვა-

ტა ნი ნეთ, ცხა დი ა, პრობ ლე მა მხო ლოდ გა იზ რ დე ბა. 

ბო ლო თვე ებ ში ხში რი კონ ტაქ ტი მქონ და სტუ დენ ტებ თან. გარ და ამი სა, ქალ ბა-

ტონ მა ჯა ნა მაც ისა უბ რა ჩა ტა რე ბულ სო ცი ო ლო გი ურ კვლე ვებ ზე, სა ზო გა დო ე ბამ 

თით ქ მის არა ფე რი იცის იმ პრობ ლე მებ ზე, რაც რე პატ რი ა ცი ას მოჰ ყ ვე ბა. მარ თა-

ლია, 5 ათა სი კა ცის ჩა მოს ვ ლა არ არის მა სობ რი ვი, მაგ რამ, მა ინც. სა ზო გა დო ე ბამ 

უნ და იცო დეს, უკავ შირ დე ბა თუ არა ეს პრო ცე სი რის კებს, რას აკე თებს ხე ლი სუფ-
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ლე ბა მათ შე სარ ბი ლებ ლად და ზო გა დად, რა პო ლი ტი კაა ამ სფე რო ში. სამ წუ ხა-

როდ, სა ზო გა დო ე ბა ამ თე მებ თან და კავ ში რე ბით ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა. 

ჯა ნა სო მერ ლუნ დი – ამ კა ნონ ზე სა უბ რი სას უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ 

იგი, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს თ ვის ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბას არ ით ვა ლის-

წი ნებს. რაც, ჩვე ნი აზ რით, არის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი პრობ ლე მა. არის კი დევ 

სხვა პრობ ლე მაც, რო მე ლიც ეხე ბა მო მა ვა ლი რე პატ რი ან ტე ბის ინ ტეგ რა ცი ას. 

იმი ტომ, რომ არც ეს სა კითხია კა ნონ მ დებ ლო ბა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

ირაკ ლი კო კაია – რამ დე ნი მე სა კითხ ზე მსურს კო მენ ტა რის გა კე თე ბა. სა უ-

ბა რი იყო მოთხოვ ნი ლი დო კუ მენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა ზე. რო დე საც ქვე ყა ნა იღებს 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, მო ახ დი ნოს რე პატ რი რე ბა საბ ჭო თა კავ ში რი დან 1944 წელს 

გა სახ ლე ბუ ლი ოჯა ხი სა, არ უნ და იყოს გა საკ ვი რი ამ ადა მი ა ნე ბი სათ ვის და ბა დე-

ბის მოწ მო ბის და პას პორ ტის მოთხოვ ნა. არც ის უნ და იყოს პრობ ლე მა, სა მი წლის 

გან მავ ლო ბა ში თა ვი მო უ ყა რო ამ დო კუ მენ ტებს, თუ, ნამ დ ვი ლად გინ და ქვე ყა ნა ში 

დაბ რუ ნე ბა. არა ნაკ ლე ბი დო კუ მენ ტე ბის შეგ რო ვე ბა გვი წევს სა ელ ჩო ში წარ სად-

გე ნად, რო დე საც საზღ ვარ გა რეთ მივ დი ვართ. 

ამ კა ნო ნის ავ ტო რი არ გახ ლა ვართ, მხო ლოდ აღ ვას რუ ლებ მას. რაც შე ე ხე ბა 

ვა დე ბის სა კითხს, ვინც თა ვის დრო ზე წერ და ამ კა ნონს, ალ ბათ, იფიქ რა, რომ გან-

ხილ ვის ვა დე ბი რომ ჩა ე წე რა, ბევ რი რე პატ რი ან ტის სტა ტუ სის მა ძი ე ბე ლი უკ ვე გან-

ხილ ვის პრო ცეს ში ამო ვარ დე ბო და და ეს რა ო დე ნო ბა იქ ნე ბო და არა 5841, არა მედ 

75. შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას გა სა უბ რე ბის მე ქა ნიზ მი. იმ შემ თხ ვე ვა ში, 

თუ, და ვუშ ვათ სა მი ნის ტ როს სა ბუ თე ბის მი ხედ ვით გა უ ჭირ დე ბა ნორ მა ლუ რად პი-

რის საქ მის შეს წავ ლა, იმის თ ვის, რომ პირს შეც დო მით უმი ზე ზოდ უარი არ უთხ რას 

რე პატ რი ან ტის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ზე, არ სე ბობს გა სა უბ რე ბის მე ქა ნიზ მიც. 

რაც შე ე ხე ბა თვით ნე ბურ დაბ რუ ნე ბას, სი მარ თ ლე გითხ რათ, მიკ ვირს, იმი ტომ 

რომ ამ შემ თხ ვე ვა ში მა თი დაბ რუ ნე ბა ხორ ცი ელ დე ბა არა „რეპატრიაციის შე სა-

ხებ“ კა ნო ნის, არა მედ „უცხოელთა სა მარ თ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ“ 

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით, სა დაც არის გარ კ ვე უ ლი მოთხოვ ნე ბი. გა მო ნაკ ლისს იმ 

შემ თხ ვე ვი სათ ვის, რო დე საც ადა მი ან მა წი ნა ყოფ ნის დროს და არ ღ ვია კა ნო ნი, ის 
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არ ით ვა ლის წი ნებს. ამ ადა მი ან მა კა ნო ნი და არ ღ ვია და მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს, 

ის მეს ხია თუ, არა. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში თა ვად კა ნონ ში უნ და შე ვი ტა ნოთ 

ცვლი ლე ბა. რა მდე ნი მე წლის წინ ჩა მო ვი და ათე უ ლო ბით ოჯა ხი, რო მელ მაც შე ას-

რუ ლა „უცხოელთა სა მარ თ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მოთხოვ-

ნე ბი, იყი და სახ ლი და ორ მა გი მო ქა ლა ქე ო ბაც მი ი ღო. ასე თი ოცი თუ ოც და ხუ თი 

ოჯა ხი ცხოვ რობს სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში. 

ბარ ბა ქა ძის საქ მეს კარ გად არ ვიც ნობ და სამ წუ ხა როდ გა მი ჭირ დე ბა კო მენ-

ტა რის გა კე თე ბა. რაც შე ე ხე ბა ტვირ თის შე მოწ მე ბას, მა პა ტი ეთ, მაგ რამ, ტვირთს 

უცხო ე თი დან შე მო სულ ყვე ლა პირს უმოწ მე ბენ. სა ბო ლო ოდ, გა მო ა ტა ნეს ტვირ თი? 

ემილ ადელ ხა ნო ვი – უნ და ით ქ ვას, რომ ყვე ლა ლე ი ბი და უჭ რეს და სა ბო ლო-

ოდ, ტვირ თი მხო ლოდ რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ და უბ რუ ნეს პატ რონს. მაგ რამ მი-

სი გა მო ყე ნე ბა უკ ვე შე უძ ლე ბე ლი იყო, რად გან, ამ დე ნი ხნის გან მავ ლო ბა ში ისეთ 

ად გი ლას ჰქონ დათ მო თავ სე ბუ ლი, სა დაც წყა ლი ჩა მო დი ო და. 

ეკა ფირ ცხა ლა ვა, საზოგადოებრივი პო ლი ტი კის ინ ს ტი ტუ ტის მკვლე ვა-

რი – მეს მის რა ნაკ ლო ვა ნე ბებ საც შე ი ცავს კა ნო ნი „რეპატრიაციის შე სა ხებ“, 

მაგ რამ, ის უფ რო მა ინ ტე რე სებს, რას აკე თებს ჩვე ნი სა ხელ მ წი ფო რე პატ რი ან-

ტე ბის თ ვის, რა პო ლი ტი კა აქვს მათ მი მართ, არის თუ არა რა ი მე პროგ რა მა შე-

მუ შა ვე ბუ ლი მა თი ადაპ ტა ცი ი სათ ვის. თა ვად ვმო ნა წი ლე ობ დი ერ თ -ერთ ასეთ 

პრო ექ ტ ში. 2004 წელს ორი თვე ვცხოვ რობ დი ნა სა კი რალ ში მეს ხებ თან ერ თად. 

ეს ის ხალ ხი ა, რო მე ლიც მეტ- ნაკ ლე ბად ადაპ ტი რე ბუ ლია გა რე მოს თან, ვიდ-

რე, ვთქვათ, იანეთ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა. ეს ადა მი ა ნე ბი 70-იანი წლე ბი-

დან ცხოვ რო ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში. მათ თან შეხ ვედ რის შემ დეგ მიხ ვ დე ბით, რომ 

არც ისე ად ვი ლია ამ დე ნი წლის მე რე უკან დაბ რუ ნე ბა და ყვე ლაფ რის თა ვი დან 

დაწყე ბა. 

ირაკ ლი კო კაია – კა ნონ ზე და ვა მა ტებ. ის, რო გორც წე სი, მუ შა ობს, ან არ 

მუ შა ობს. სულ 5841 ადა მი ან მა შე მო ი ტა ნა აპ ლი კა ცია ყვე ლა ქვეყ ნი დან, სა დაც 

მეს ხე ბი არი ან ჩა სახ ლე ბუ ლე ბი. აზერ ბა ი ჯა ნი დან მე ტი შე მო ვი და, მაგ რამ, ამას 
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თა ვი სი ახ ს ნა აქვს. აზერ ბა ი ჯან ში მცხოვ რე ბი მეს ხე ბის უმე ტე სო ბა უზ ბე კე თი დან 

დევ ნი ლია. მათ აქ დაბ რუ ნე ბის მე ტი მო ტი ვა ცია ჰქონ დათ. თურ ქე თი დან და ამე-

რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და ნაც გვაქვს აპ ლი კა ცი ა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ კა-

ნონ მა იმუ შა ვა. 

რაც შე ე ხე ბა ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მას, ამ თე მა ზე მუ შა ობს საბ ჭო, რო მელ ზეც 

დის კუ სი ის და საწყის ში მო გახ სე ნეთ. ყვე ლა სა მი ნის ტ როს სფე როს მი ხედ ვით აქვს 

აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა. ვფიქ რობ, მა ლე ეს პროგ რა მაც იქ ნე ბა. 

ჯა ნა სო მერ ლუნ დი – თქვენ ნა სა კი რა ლი ახ სე ნეთ, ჩვე ნი ინ ფორ მა ცი ით, ინ-

ტეგ რა ცი ის პროგ რა მა არც მანდ ყო ფი ლა. ეს ხალ ხი თვი თინ ტეგ რი რე ბუ ლია და, 

სხვა თა შო რის, ამის სა უ კე თე სო მა გა ლი თი ა. თუმ ცა, უკე თე სი იქ ნე ბო და, ვინ მეს 

დახ მა რე ბა გა ე წი ა. 

გი ორ გი კლდი აშ ვი ლი, ინფორმაციის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ინ-

ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი – ბა ტონ ირაკ ლის თან მექ ნე ბა კითხ ვა. რო გორც აღ ნიშ-

ნეთ, მტკი ცე ბუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა იმ პი როვ ნე ბე ბის წარ მო მავ ლო ბის სი ნამ დ-

ვი ლის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს მხა რეს ეკის რე ბა. 

ირაკ ლი კო კაია – იმის გა მო, რომ ადა მი ან მა ვერ მო ა ხერ ხა გა და სახ ლე ბის 

დო კუ მენ ტის წარ მოდ გე ნა, საქ მეს არ ვბლო კავთ და უხუ ცე სებს ვთხოვთ მა თი გა-

და სახ ლე ბის ფაქ ტის და დას ტუ რე ბას. მათ პა სუხს დო კუ მენ ტად მი ვი ღებთ და ამ 

ხალ ხის საქ მეს გან ვი ხი ლავთ. 

გი ორ გი კლდი აშ ვი ლი – გა სა გე ბი ა, თუ შე მო სუ ლია გან ცხა დე ბა, მას ნე ბის-

მი ერ შემ თხ ვე ვა ში გა ნი ხი ლავთ. მინ და შე გახ სე ნოთ ერ თი ფაქ ტი, რო მე ლიც გა-

მოქ ვეყ ნ და სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერ თი აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს ვებ გ ვერ დ ზე. 

ეს არის სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს არ ქი ვი, სა დაც იყო გა მოქ-

ვეყ ნე ბუ ლი გა და სახ ლე ბუ ლი მეს ხე ბის სია და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქ ტე ბის მი ხედ ვით. 

ეს იყო ნა წი ლობ რი ვი სი ა. ანუ, სა ქარ თ ვე ლოს არ ქი ვებ ში, რო გორც ჩანს, ინა ხე ბა 

ეს ინ ფორ მა ცია და მო ი პო ვე ბა სი ე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ძა ლი ან კარ გი, თუ 
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სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა მუ შა ობს უხუ ცე სებ თან, მაგ რამ რა ტომ არ აზუს ტებთ 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ლო კა ლურ თუ ცენ ტ რა ლურ არ ქი ვებ ში? 

ირაკ ლი კო კაია – არ მით ქ ვამს, რომ ამას არ ვა კე თებთ. თუმ ცა, ჩვენ თან სი ე-

ბის სულ 5%-ია შე მორ ჩე ნი ლი. საქ მე ებს შე სას წავ ლად ვაგ ზავ ნით ში ნა გან საქ მე-

თა სა მი ნის ტ რო ში და ისი ნი იკ ვ ლე ვენ.

გი ორ გი კლდი აშ ვი ლი – ვერ და გე თან ხ მე ბით, იმი ტომ რომ დე ტა ლუ რი სი ე-

ბი ა. მე თა ვად მი ნა ხავს. 

მე რაბ ბა სი ლა ი ა, ფონ დი „ალპე“ – მთა ვა რი პრობ ლე მა ის არის, რომ არ 

გვაქვს ინ ფორ მა ცია ამ ხალ ხის შე სა ხებ. ფაქ ტობ რი ვად ვერ აეწყო კვა ლი ფი ცი უ-

რი ხა ზი, რო მე ლიც მოგ ვ ცემ და სა შუ ა ლე ბას, ზუს ტად გვცოდ ნო და, რას ფიქ რობს 

ეს ხალ ხი და რო გო რია მა თი გან წყო ბა და მო ლო დი ნე ბი. ჩვენს წარ მოდ გე ნებს 

მხო ლოდ რამ დე ნი მე პი როვ ნე ბის მო ნათხ რობ ზე, იმ მწირ კონ ტაქ ტ ზე ვა გებთ, 

რო მე ლიც აქვთ პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ებს. ჩნდე ბა კითხ ვა, რა ტომ არ შე დის სა-

ხელ მ წი ფო კონ ტაქ ტ ში? აქ აზერ ბა ი ჯან ზეა ლა პა რა კი, სა დაც ძა ლი ან სპე ცი ფი კუ რი 

და მო კი დე ბუ ლე ბაა შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბას თან და კავ ში რე ბით. არ არის ად-

ვი ლი, წახ ვი დე და მო აწყო დი დი შეხ ვედ რა თემ თან. ამი ტომ, ბევ რი კითხ ვა გაგ-

ვიჩ ნ დე ბა, მაგ რამ, მათ ზე პა სუხს ვერ მი ვი ღებთ. იმი ტომ, რომ თუ გულ წ რ ფე ლე ბი 

ვიქ ნე ბით, ჩვენ, პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ებს კვა ლი ფი ცი უ რი წარ მოდ გე ნა ამ ადა მი ა-

ნე ბის რე ა ლურ გან წყო ბი ლე ბებ ზე არა გვაქვს.

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში კვლე ვა სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტარ და. იქ ასე თი კვლე ვა არ 

ჩა ტა რე ბუ ლა და ძნე ლად წარ მო მიდ გე ნი ა, რომ ჩა ტარ დეს. ამას იმი ტომ ვამ ბობ, 

რომ ბევ რი გა უ გებ რო ბა სწო რედ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის გა მო ხდე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა ბარ ბა ქა ძის საქ მეს, სა ზიზღ რო ბა მოხ და. მაგ რამ, ამ საქ მეს პო-

ლი ტი კუ რი და ეთ ნი კუ რი სა ფუძ ვე ლი არ ჰქო ნი ა. იმ მე ბა ჟემ სა ერ თოდ არ იცო და, 

ვის თან ჰქონ და საქ მე. მის თ ვის ეს იყო აზერ ბა ი ჯა ნი დან მო მა ვა ლი ადა მი ა ნი. ვი-

ზი ა რებ ბა ტო ნი ემი ლის თვალ საზ რისს, რომ შე საძ ლე ბე ლი იყო ცო ტა უფ რო ჰუ მა-

ნუ რი მოპყ რო ბა, მაგ რამ, იური დი უ ლი თვალ საზ რი სით ყვე ლა ფე რი გა მარ თუ ლი ა. 
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ამ კაცს საზღ ვ რის გად მოკ ვე თა ქრთა მის მი უ ცემ ლად უბ რა ლოდ ვერ წარ მო ედ გი-

ნა. სამ წუ ხა როდ, ეს მოხ დე ბა და ამა ზე უნ და ვი ფიქ როთ. რო დე საც მო დი ან სხვა 

რე ა ლო ბა ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი, ჩვენს სა ბა ჟო ზე რა მოხ დე ბა, არ ვი ცით. უნ და 

ჩა ვა ტა როთ ტრე ნინ გე ბი. ვე რა ვინ უბ რ ძა ნებს მე ბა ჟეს, ქრთა მის მი ცე მის შემ თხ ვე-

ვა ში რე ა გი რე ბა არ მო ახ დი ნოს. 

მი ხე ილ მირ ზი აშ ვი ლი, კრიზისების მარ თ ვის ინი ცი ა ტი ვა, პრო ექ ტე ბის 

მე ნე ჯე რი – ქალ ბა ტონ მა ჯა ნამ თქვა, რომ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ისი ნი მეს ხე-

ბის საქ მე ებ თან ერ თად თა რა ქა მე ბის, ჰემ ში ნე ბის და ყა რა ფა ფა ხე ბის საქ მე ებ საც 

გა ნი ხი ლა ვენ. სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი ამ ხალხს არ ყოფს. თქვენ 

პრაქ ტი კა ში შეხ ვ დით და ყო ფას თუ რა ტომ ახ სე ნეთ ჯგუ ფე ბი ცალ - ცალ კე? 

ჯა ნა სო მერ ლუნ დი – კა ნო ნი რომ იწე რე ბო და, იქ იგუ ლის ხ მე ბო და ყვე-

ლა ჯგუ ფი, არა მარ ტო მეს ხე ბი. ჩვე ნი პრო ექ ტის სა ხელ წო დე ბა ასე ვე არის 

„დეპორტირებული მო სახ ლე ო ბის რე პატ რი ა ცი ის მხარ და ჭე რა“. აქ ვე მინ და 

შევ ნიშ ნო, რომ პრო ექ ტ ში არ ვხმა რობთ სიტყ ვას „მაჰმადიანი“. ჩვენ ვამ ბობთ 

„დეპორტირებულ მო სახ ლე ო ბას“ და არ ვახ დენთ მარ კი რე ბას. რო გორც ბა ტონ-

მა გი ამ აღ ნიშ ნა, ეს არის სა ქარ თ ვე ლოს მო რა ლუ რი იმ პე რა ტი ვი, რომ მოხ დეს ამ 

ხალ ხის რე პატ რი ა ცი ა. 

მა მუ კა ყუ ფა რა ძე – კითხ ვა მაქვს ბა ტონ ემილ თან და ბა ტონ გი ას თან. თუ 

მი გაჩ ნი ათ, რომ კა ნო ნი არ არის სრულ ყო ფი ლი და მის შეც ვ ლა ზე ახ ლა გვი ა-

ნია სა უ ბა რი, თუ, სა ხელ მ წი ფო კო მი სია ხარ ვე ზე ბით მუ შა ობს, რო გორც ირ კ ვე-

ვა, 5 ათა სი გა ნაცხა დი დან მხო ლოდ 75 დაკ მა ყო ფილ და, და ის უხუ ცეს თა საბ ჭოც 

ვერ იძ ლე ვა ჯერ ჯე რო ბით იმ რე ზულ ტატს, რა ვალ დე ბუ ლე ბე ბიც აქვს აღე ბუ ლი, 

თუ, ხე ლოვ ნუ რა დაც ექ მ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის მო სურ ნე ადა მი ა ნებს 

პრობ ლე მე ბი, რა ტომ არ გა და იჭ რე ბა სა ბო ლო ოდ ეს პრობ ლე მა? ბა ტონ მა გი ამ 

თქვა, რომ ამ სა კითხე ბის მო უგ ვა რებ ლო ბით პრობ ლე მა არ გა და იჭ რე ბა, და მო-

მა ვალ ში ის სხვა სა ხით მო უბ რუნ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს. მა ინ ტე რე სებს, რა პრობ-

ლე მე ბი შე იძ ლე ბა კი დევ შეგ ვექ მ ნეს. 
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ემილ ადელ ხა ნო ვი – რამ დე ნი მე ასე უ ლი ათა სი ადა მი ა ნი კვლა ვაც რჩე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლებს გა რეთ. ბუ ნებ რი ვი ა, ისი ნი ყუ რადღე ბით ადევ ნე ბენ 

თვალს მათ, ვინც დაბ რუ ნე ბას შე ე ცა და. ისი ნი ალ ბათ ელი ან, რომ სა ქარ თ ვე ლო 

კი დევ ერთ კა ნონს მი ი ღებს, რად გან მი აჩ ნი ათ, რომ არ შე იძ ლე ბა რე პატ რი ა ცია 

მხო ლოდ ამით შე მო ი ფარ გ ლოს. რო გო რია ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მე ბი, ფიქ-

რობს თუ არა ის, რომ რე პატ რი ა ცია ამით შე მო ი ფარ გ ლე ბა? ვფიქ რობ, ეს არც 

მათ თ ვის არის ცნო ბი ლი. 

მე ო რე სა კითხია ის, რომ რო დე საც ჩა მო სუ ლებს არ ხვდე ბათ შე სა ბამი სი პი-

რო ბე ბი, წარ მო იქ მ ნე ბა უთან ხ მო ე ბა ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან. სწო რედ 

სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი ხდე ბა უთან ხ მო ე ბე ბის მი ზე ზი. 

მე სა მე სა კითხია ის, რომ შევ პირ დით ბევ რის გა კე თე ბას, მაგ რამ გა ვა კე თეთ 

ცო ტა და ცუ დად. სა ხელ მ წი ფოს ვგუ ლის ხ მობ. 

გია თარ ხან - მო უ რა ვი – ინ ტე რე სი და მო კი დე ბუ ლია იმ პი რო ბებ ზე, რომ ლის 

მი ხედ ვი თაც ადა მი ანს შე უძ ლია ჩა მოს ვ ლა. ჩა მოს ვ ლის ინ ტე რე სი კი არ და ე კარ-

გათ, ბევრს და ე კარ გა ამ პი რო ბებ ში ჩა მოს ვ ლის ინ ტე რე სი. ეს არის სწო რედ იმის 

მი ზე ზი, რომ, რო გორც ემილ მაც თქვა, ცდი ლო ბენ ამ კა ნო ნის გვერ დის ავ ლით 

ჩა მოს ვ ლას. ამის შემ დეგ ეს შემ თხ ვე ვე ბი კი დევ უფ რო გამ რავ ლ დე ბა, იმი ტომ, 

რომ კა ნონ მა და ხუ რა ფან ჯა რა და სა ბუ თე ბის მი ღე ბა შეწყ და. 

მე ო რე მო მენ ტია სა ქარ თ ვე ლოს იმი ჯი. დღეს უკ ვე ვახ სე ნეთ ვალ დე ბუ ლე ბა, რო-

მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს აქვს აღე ბუ ლი ამ ადა მი ა ნე ბის დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ. თუ, 400 

ათა სი ადა მი ა ნი გა ნაგ რ ძობს თა ვის აქ ტი ურ პრო პა გან დას და კამ პა ნი ას დაბ რუ ნე ბი-

სა, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი კვლავ და ინ ტე რეს დე ბი ან ამ სა კითხით. 

და მე სა მე – არ და გა ვიწყ დეთ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ჩარ თუ ლია სა ერ თა შო რი სო 

სა მარ თ ლებ რივ სის ტე მა ში. არ არის გა მო რიცხუ ლი, საქ მე ე ბი სა ერ თა შო რი სო სა-

სა მარ თ ლო ებ ში აღიძ რას და სა ქარ თ ვე ლო კვლავ წამ გე ბი ან სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოჩ ნ-

დეს. რო გორც ეს ამას  წი ნათ მოხ და, რო დე საც აღ მოჩ ნ და, რომ რეპ რე სი რე ბულ-

თა რე ა ბი ლი ტა ცი ის კა ნო ნი კი მი ვი ღეთ, მაგ რამ არ მიგ ვი ღია კომ პენ სა ცი ის შე სა-

ხებ სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი. ასე რომ, რა ღაც რის კე ბი იქ ნე ბა. არ ვამ ბობ, რომ ეს 

აუცი ლებ ლად მოხ დე ბა, მაგ რამ არის რის კი და ის შე ფა სე ბუ ლი უნ და იყოს. 
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ჯა ნა სო მერ ლუნ დი – ით ქ ვა, რომ დაბ რუ ნე ბის მსურ ველ თა 97% აზერ ბა ი ჯა-

ნი დან არის. მეს ხე ბის უმე ტე სო ბა ცხოვ რობს ყირ გი ზეთ ში, ყა ზა ხეთ ში, თურ ქეთ ში. 

რო გორც ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი ა, მათ არ ჰქონ დათ ინ ფორ მა ცია ამ კა ნო ნის შე სა-

ხებ. ძნე ლია იმის თქმა, ზუს ტად რამ დენ ადა მი ანს უნ და დაბ რუ ნე ბა. რო გორც ვაკ-

ვირ დე ბით, ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც გა მო ი ხა ტა მეს ხებ ში, ასე თი ა, უფ როს თა ო ბას 

უფ რო სურს სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოს ვ ლა, ვიდ რე ახალ გაზ რ დო ბას, რო მელ საც თა-

ვი სი ცხოვ რე ბა ამ ქვეყ ნებ ში უკ ვე აწყო ბი ლი აქვს. 

რაც შე ე ხე ბა და მა ტე ბით სი ებს, რო გორც ვი ცი, რუ სე თი დან შე მო ვი და სი ე ბი, 

სა დაც მარ ტო სა ხე ლე ბი იყო მი თი თე ბუ ლი.

ირაკ ლი კო კაია – მარ თა ლი ა, რუ სე თი დან შე მო ვი და რამ დე ნი მე ათა სი აპ ლი-

კა ცი ა, მაგ რამ ძნე ლი ა, მათ აპ ლი კა ცია უწო დო. ეს უფ რო იყო სი ა. მე ო რედაც შე-

მო ი ტა ნეს, მაგ რამ იგი ვე, და ისევ უარი ვთქვით მის მი ღე ბა ზე. თუმ ცა, რუ სე თი დან 

გვაქვს რამ დე ნი მე ათე უ ლი სწო რად შევ სე ბუ ლი აპ ლი კა ცი აც. 

ბეს ლან კმუ ზა, რა დიო „თავისუფლება“ – რუ სეთ ში კრას ნო და რის მხა რე ში, 

ვოლ გოგ რა დი სა და როს ტო ვის ოლ ქ ში ამ ადა მი ა ნებ თან მი ვიდ ნენ არა სამ თავ რო-

ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და გა მო კითხ ვა ჩა ა ტა რეს, ჩა ი წე რეს კი-

დეც, ვინ იყო სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის მომ ხ რე. ახ ლა ის ხალ ხი ზის და იც დის, 

რა პა სუხს მი ი ღებს სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის გან. მი ექ ცე ვა მათ ყუ რადღე ბა? 

ირაკ ლი კო კაია – 31 დე კემ ბერს ორ გა ნი ზა ცია „ვათანის“ წარ მო მად გენ ლე ბი მი-

ვიდ ნენ ჩვენს სა ელ ჩო ში, მი ი ტა ნეს რამ დე ნი მე ყუ თი, და ტო ვეს და წა ვიდ ნენ. ამ დო კუ-

მენ ტე ბის გაც ნო ბის შემ დეგ შიგ ნით აღ მოჩ ნ და ან კე ტის ფორ მა, რო მე ლიც მთავ რო ბის 

მი ერ იყო დამ ტ კი ცე ბუ ლი და შიგ რამ დე ნი მე ვე ლი იყო გა მო ყო ფი ლი. კითხ ვებ ზე იყო 

პა სუ ხი გა სა ცე მი. ეწე რა მხო ლოდ სა ხე ლი და გვა რი და მე ტი არა ფე რი. 

მა მუ კა ყუ ფა რა ძე – გვჯე რა, რომ ცუ დად შევ სე ბუ ლი ჩა მო ი ტა ნეს, მაგ რამ თა-

ვად ამ ფაქტს რო გორ ახ ს ნით, ინ ფორ მა ცია არ ჰქონ დათ, რა უნ და წარ მო ედ გი-

ნათ, თუ ისე თი გა უ ნათ ლე ბე ლი ხალ ხი ა, რომ ან კე ტის წა კითხ ვა გა უ ჭირ დათ? 
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ირაკ ლი კო კაია – ეს ალ ბათ იყო იმ ორ გა ნი ზა ცი ის ბრა ლიც, რო მე ლიც გა მო-

კითხ ვას ატა რებ და და გარ კ ვე ულ წი ლად ინ ფორ მა ცის ნაკ ლე ბო ბი თაც აიხ ს ნე ბა. 

თუმ ცა, ინ ფორ მა ცია რუ სეთ სა და აზერ ბა ი ჯან ში თა ვად „ვათანმა“ გა ავ რ ცე ლა. 

ვერ ვიტყ ვი, რომ ინ ფორ მა ცია სა ერ თოდ არ ჰქო ნი ათ, იმი ტომ, რომ 2007 წელს 

რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი იყო ჩა მო სუ ლი კრას ნო და რის მხა რი დან და მათ რუ სულ ენა-

ზე თარ გ მ ნი ლი კა ნო ნი ჰქონ დათ თან. ფორ მე ბი ასე ვე იყო ნა თარ გ მ ნი რუ სულ, ინ-

გ ლი სურ და თურ ქულ ენებ ზე. მათ შე ეძ ლოთ, ფორ მა რა ენა ზეც სურ დათ, იმ ენა ზე 

შე ევ სოთ, მაგ რამ შემ დეგ უნ და ეთარ გ მ ნათ და და ემ ტ კი ცე ბი ნათ. 

ბეს ლან კმუ ზა – რა ტომ არ გა და ა მოწ მეთ ის სი ე ბი? ან, ახ ლა რა ტომ აღარ აძ-

ლევთ ამ ადა მი ა ნებს ან კე ტის ისე შევ სე ბის სა შუ ა ლე ბას, რო გორც სა ჭი რო ა? 

ირაკ ლი კო კაია – რა უნ და გა და ე მოწ მე ბი ნა სა ხელ მ წი ფოს, სა ხე ლი და გვა-

რე ბი? სა ხე ლით და გვა რით ძა ლი ან გა ჭირ დე ბა ადა მი ა ნე ბის მო ძებ ნა. მი სა მარ-

თიც კი არ არის მი თი თე ბუ ლი.  

სერ გეი რუ მი ან ცე ვი, აზერ ბა ი ჯა ნის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მია – ჩემ თ ვის 

გა უ გე ბა რი ა, რა ტომ არ შე იძ ლე ბა ჩას ვ ლა აზერ ბა ი ჯან ში მყოფ მეს ხებ თან და ინ-

ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა? რა გიშ ლით ხელს? ერ თი ა, რომ არ გა გი კე თე ბი ათ, თო რემ, 

ამა ში სირ თუ ლეს ვერ ვხე დავ. 

დი დი პა ტი ვის ცე მით ვე კი დე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლას, 

მაგ რამ, არ უნ და და გა ვიწყ დეთ, რომ რამ დე ნი მე წლის წინ ეს თე მა სა ქარ თ ვე-

ლოს თ ვი საც ძა ლი ან მტკივ ნე უ ლი იყო. წარ მო იდ გი ნეთ, აზერ ბა ი ჯა ნის საზღ ვ რის 

გა დაკ ვე თაც შე იძ ლე ბა ქრთა მის მი უ ცემ ლად. დღე ვან დე ლი დის კუ სია ისეთ შთა-

ბეჭ დი ლე ბას მიქ მ ნის, რომ კა ნო ნი ცუ დად მუ შა ობს. ალ ბათ, რა ღაც არის შე საც ვ-

ლე ლი. 

ილ ჰამ აბა სო ვი, აზერ ბა ი ჯა ნის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა, სო ცი ო ლო გი 

– შარ შან ვა ლე ში აზერ ბა ი ჯა ნი დან დაბ რუ ნე ბულ „თურქ მეს ხებს“ ვე სა უბ რე. უფ-

რო სი თა ო ბა პენ სი ას აზერ ბა ი ჯან ში იღებს. მათ ჩა წე რის პრობ ლე მა აქვთ, ამი ტომ 
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პრობ ლე მე ბი აქვთ ბავ შ ვე ბის სკო ლა ში ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბი თაც. იძუ ლე-

ბუ ლე ბი არი ან, რო გორც უცხო ე ლებ მა, თან ხა გა და ი ხა დონ ბავ შ ვე ბის სკო ლა ში 

ტა რე ბის თ ვის. საზღ ვ რის გად მოკ ვე თას თან და კავ ში რე ბით იგი ვეს ვიტყ ვი, აზერ-

ბა ი ჯა ნის საზღ ვ რის გა დაკ ვე თი სას ეს პრობ ლე მა არ დგას. 

მაია ჩხენ კე ლი, ფონ დი „მოძრაობა შიმ ში ლის წი ნა აღ მ დეგ“ – ჩვე ნი ფონ-

დი უშუ ა ლოდ ახორ ცი ე ლებს პროგ რა მას, რო მე ლიც მო ი ცავს რო გორც ინ ტეგ რა-

ცი ის კომ პო ნენტს, სა ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე მცხოვ რე ბი რე პორ ტი რე ბუ ლი მო სახ ლე-

ო ბის მხარ და სა ჭე რად, ისე აზერ ბა ი ჯან ში ინ ფორ მა ცი ულ და იური დი ულ უზ რუნ-

ველ ყო ფას მათ უფ ლე ბებ ზე რე პატ რი ა ცი ის პრო ცეს ში, სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე-

ო ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

მინ და და გარ წ მუ ნოთ, რომ აზერ ბა ი ჯან ში ჩვე ნი ოფი სის მეშ ვე ო ბით რე პატ რი-

ა ცი ის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით საკ მა ოდ ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ინ ფორ მა ცი უ ლი 

კამ პა ნია ხორ ცი ელ დე ბა. მო ვი ცავთ გა და სახ ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის თით ქ მის 

ყვე ლა თემს. პა რა ლე ლუ რად, ასე ვე მიმ დი ნა რე ობს იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბი 

უშუ ა ლოდ პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით. მათ მი ე წო დე ბათ ინ ფორ მა ცია რე პატ რი-

ა ცი ის პრო ცე სის თან მ დე ვი უფ ლე ბე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბის მი ღე-

ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ. 

რაც შე ე ხე ბა უშუ ა ლოდ ინ ტეგ რა ცი ას, სა ქარ თ ვე ლო ში ხორ ცი ელ დე ბა მთე ლი 

რი გი აქ ტი ვო ბე ბი მცი რე ბიზ ნე სის, თე მის გან ვი თა რე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გა-

ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ჩვე ნი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, თუ კი, იმ 75 რე პატ რი-

ან ტი დან რო მე ლი მე გა მოთ ქ ვამს სურ ვილს და მი ი ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რომ 

გახ დეს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, ამა ვე პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში მა თაც და ვეხ-

მა რე ბით ინ ტეგ რი რე ბა ში. ხო ლო, რაც შე ე ხე ბა, მა თი არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბას, პროგ-

რა მის ფარ გ ლებ ში გვაქვს ასე ვე ერ თი ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო კომ პო ნენ ტი, რო მე-

ლიც მიზ ნად ისა ხავს ამ მო სახ ლე ო ბის სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოყ ვა ნას იმ მიზ ნით, 

რომ მათ რე ა ლუ რად ნა ხონ, რი სი შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბათ სა ქარ თ ვე ლო ში. წი ნა 

თვე ში გან ვა ხორ ცი ე ლეთ ერ თ -ერ თი ასე თი ვი ზი ტი, რო მე ლიც შე თან ხ მე ბუ ლი და 

კო ორ დი ნი რე ბუ ლი იყო სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას თან, მათ შო რის ლტოლ-

ვილ თა და გან სახ ლე ბის სა მი ნის ტ როს თან. აზერ ბა ი ჯა ნი დან, რე პატ რი ან ტობის 
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მსურველი 75 ადამიანამდე ჩა მო ვიყ ვა ნეთ და ვაჩ ვე ნეთ ის ად გი ლე ბი, სა დაც მა თი 

თა ნა მო ქა ლა ქე ე ბი ცხოვ რო ბენ ამ ჟა მად, მათ შო რის, და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო-

ში და ახალ ცი ხე ში, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბუ ლად არის მა თი ინ ტე რე სის სა გა ნი. 

ძა ლი ან ემო ცი უ რი ვი ზი ტი იყო, თუმ ცა ღა, იყო გარ კ ვე უ ლი სა ხის ინ ცი დენ ტე ბიც. 

მათ ნა ხეს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის მხრი დან რო გორც და დე ბი თი, ისე უარ-

ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა. ამ ვი ზი ტე ბის მეშ ვე ო ბით მათ ეძ ლე ვათ ძა ლი ან კარ გი 

სა შუ ა ლე ბა, მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ამ პი რო ბებ ში, რო მელ საც ახ ლა, ამ ეტაპ ზე 

ყვე ლა ერ თად ვთა ვა ზობთ მათ, ენ დო მე ბათ თუ არა აქ ჩა მოს ვ ლა და ცხოვ რე ბა. 

ბეს ლან კმუ ზა – მა ინ ტე რე სებს, რამ დენ ადა მი ანს მი ე ნი ჭა ორ მა გი მო ქა ლა-

ქე ო ბა. რა მე ქა ნიზ მე ბით შე იქ მ ნა უხუ ცეს თა საბ ჭო, რა კა ნონ მ დებ ლო ბის სა ფუძ-

ველ ზე? 

ირაკ ლი კო კაია – ზუს ტი ციფ რის და სა ხე ლე ბა გა მი ჭირ დე ბა, რა მ დე ნი მე ათე-

უ ლი ა. ამ ადა მი ა ნებ მა ორ მა გი მო ქა ლა ქე ო ბა მი ი ღეს „საქართველოს ორ მა გი მო-

ქა ლა ქე ო ბის შე სა ხებ“ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად და არა, გა მარ ტი ვე ბუ ლი 

წე სით. ისი ნი სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო ვიდ ნენ, რო გორც უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბი, 

„უცხოელთა სა მარ თ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 

მი ხედ ვით. მცირე კო მენ ტარს გა ვა კე თებ, აქ გა ის მა ფრა ზა ფან ჯ რე ბის და ხურ ვის 

შე სა ხებ. ფან ჯ რე ბი კი არ იხუ რე ბა, „რეპატრიაციის შე სა ხებ“ კა ნო ნით არ შე უძ ლი-

ათ ჩა მოს ვ ლა. „უცხოელთა სა მარ თ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნით 

შე უძ ლი ათ ჩა მოს ვ ლა, ისე ვე, რო გორც უკ ვე ჩა მო ვი და რამ დე ნი მე ათე უ ლი მეს ხი 

ოჯა ხი. ეს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ვერ მო ა ხერ ხეს სა ბუ თე ბის შე მო ტა ნა. 

უხუ ცეს თა საბ ჭო ლტოლ ვილ თა და გან სახ ლე ბის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბით შე იქ მ-

ნა და დამ ტ კიც და მა თი მუ შა ო ბის წე სი. და დას ტუ რე ბა აუცი ლე ბე ლი არ არის სა მი-

ვე უხუ ცე სის მი ერ. თუ, ერ თ -ერ თი მა ინც და ა დას ტუ რებს, რომ ესა თუ ის პი როვ-

ნე ბა მარ თ ლაც არის გა და სახ ლე ბუ ლის შთა მო მა ვა ლი, და ი წე რე ბა სპე ცი ა ლუ რი 

ოქ მი, ამი სი ფორ მა ტიც დამ ტ კი ცე ბუ ლი ა, შე მიძ ლია მო გა წო დოთ. ეს უკ ვე საკ მა-

რი სი იქ ნე ბა იმი სათ ვის, რომ ამ პი როვ ნე ბის თ ვის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის სა კითხი 

გა ნი ხი ლოს სა მი ნის ტ რომ. 
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ემილ ადელ ხა ნო ვი – რო დე საც ქრთამ ზე მო ვის მი ნე, რომ ეს და ნა შა უ ლია და 

ა.შ., იცით რას ამ ბობს წე სი ე რი ადა მი ა ნი, რო დე საც ქრთამს სთა ვა ზო ბენ? – ეს 

და ნა შა უ ლი ა, ახ ლა ვე შე ი ნა ხე ფუ ლი. მე ტი არა ფე რი. 

გია თარ ხან - მო უ რა ვი – ორი წლის გან მავ ლო ბა ში კა ნო ნი, არა მგო ნი ა, შე-

იც ვა ლოს. ამი ტომ, მე ტი ფიქ რია სა ჭი რო იმა ზე, რო გორ გან ხორ ცი ელ დეს ინ ტეგ-

რა ცი ა. ამის თ ვის, სა ჭი როა გრძელ ვა დი ა ნი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა და თა ნამ შ-

რომ ლო ბა რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის, ისე არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის წარ მო მად-

გე ნელ თა მხრი დან. 

და ის ვა შე კითხ ვა ახა ლი რის კე ბის შე სა ხებ. უკ მა ყო ფი ლო ადა მი ა ნე ბი მარ თ-

ლაც ად ვი ლად სა მა ნი პუ ლა ციოა და შე იძ ლე ბა ბევ რ მა სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კურ მა 

ძა ლამ მო ახ დი ნოს მა ნი პუ ლა ცია და ამ სა კითხ მა კი დევ წა მო ი წი ოს წინ. ეს მარ ტო 

თურ ქეთს არ ეხე ბა. ამ დე ნი წე ლი ტყუ ი ლად არ ყო ფი ლა „ვათანი“ რუ სეთ ში. მი სი 

ბი ნის გა და სა ხადს რუ სე თის მთავ რო ბა და თურ ქე თის სა ელ ჩო იხ დიდ ნენ. არის 

სხვა მე თო დე ბიც. მა გა ლი თად, თურ ქეთ ში ძა ლი ან მა ღა ლი სტი პენ დი ე ბი გა ი ცე მა. 

მაგ რამ, დღე საც გა მოჩ ნ და, რომ ჩვე ნი და წე სე ბუ ლე ბე ბი არ მოქ მე დე ბენ პრო აქ-

ტი უ რად და არ ცდი ლო ბენ იმ ადა მი ა ნე ბის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას. უნ და 

ვი ფიქ როთ იმა ზე, რო გორ და ვეხ მა როთ და არა მარ ტო იმა ზე, რომ ფორ მა ლუ-

რად და ვიც ვათ ესა თუ ის კა ნო ნი, მით უმე ტეს, არას რულ ყო ფი ლი. 





9 ნოემბერი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ალექსანდრე ხეთაგური 

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი;

დიმიტრი ღლონტი 

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროს სსიპ „ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს“ უფროსის 

მრჩეველი; 

დავით თარხნიშვილი

ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, სრული პროფესორი, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

ირაკლი მაჭარაშვილი

ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი, „მწვანე 

ალტერნატივა“; 

ილია ოსეფაშვილი

ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის სატყეო პროგრამის 

ხელმძღვანელი; 

ნინო ჩხობაძე

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა „დედამიწის მეგობრების“ 

თანათავმჯდომარე.

მო დე რა ტო რი: 

მედეა იმერლიშვილი

საქართველოს სატყეო სექტორის რეფორმის საქართველოს სატყეო სექტორის რეფორმის 

ახალი მიმართულებებიახალი მიმართულებები
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მე დეა იმერ ლიშ ვი ლი – „საქართველოს სატყეო სექ ტო რის რე ფორ მის ახა ლი 

მი მარ თუ ლე ბე ბი“ – ასე ჰქვია იმ კა ნონ პ რო ექტს, რო მელ საც ენერ გე ტი კი სა და ბუ-

ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რო ამ ზა დებს. დღეს, გვექ ნე ბა სა შუ ა ლე ბა მო ვის მი-

ნოთ ჩვე ნი მომ ხ სე ნებ ლე ბის პო ზი ცია ამ კა ნონ პ რო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით 

დი მიტ რი ღლონ ტი – დღე ის თ ვის მოქ მე დი „ტყის კო დექ სი“ ვერ ასა ხავს არ-

სე ბულ რე ა ლო ბას და შეც ვ ლას სა ჭი რო ებს. სამ წუ ხა როდ, კა ნონ მა, რო მე ლიც 1999 

წელს მი ი ღეს, ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა იქო ნია ტყე ზე და ტყის რე სურ სებ ზე. მო გახ სე-

ნებთ იმ ცვლი ლე ბებ ზე, რა ზეც არის სა უ ბა რი კა ნონ პ რო ექ ტ ში. შე მოგ ვაქვს რე-

გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. ვახ დენთ ფუნ ქ ცი ე ბის დე ლე გი რე ბას. ძი რი თა დი პრინ-

ცი პუ ლი გა დას ვ ლა ახალ მე თო დებ ზე ის არის, რომ თუ სატყეო სექ ტორ ში ად რე 

ძი რი თა დად სიხ ში რე ზე დაყ რ დ ნო ბი ლი ტყის დე ფი ნი ცია გვქონ და, ახ ლა ის უკ ვე 

ვარ ჯის შეკ რუ ლო ბას და ეყ რ დ ნო ბა. სწო რედ ვარ ჯის შეკ რუ ლო ბით გა ნი საზღ ვ რე-

ბა, არის თუ არა ტყე. ამ სა კითხ ზე შემ დ გომ კი დევ შეგ ვიძ ლია ვი სა უბ როთ.

ასე ვე ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია ის, რომ ტყის ახალ გან-

მარ ტე ბა ში აღარ წე რი ა, რომ ცხო ვე ლე ბი ტყის ფონ დი ა. თუმ ცა, ეს იმას არ ნიშ-

ნავს, რომ ცხო ვე ლი ტყის რე სურ სი არ არის. ტყის გან მარ ტე ბა ში წე რი ა, რომ ის 

ძი რი თა დად მცე ნა რე უ ლო ბას ეყ რ დ ნო ბა, ჩა მოთ ვ ლი ლი იქ ნე ბა ტყის შემ ქ მ ნე ლი 

სა ხე ო ბე ბი, რო მელ საც შემ დ გომ ში და ამ ტ კი ცებს ენერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი რე-

სურ სე ბის მი ნის ტ რი. ეს, ჩე მი აზ რით, ერ თ გ ვა რი დაც ვაც იქ ნე ბა, რომ არ მოხ დეს 

სა ხე ო ბე ბის მო შე ნე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა კითხს, ქვე ყა ნა ში იქ ნე ბა ერ თი მა კონ ტ რო-

ლე ბე ლი ორ გა ნო. ეს იქ ნე ბა „ბუნებრივი რე სურ სე ბის სა ა გენ ტო“. მარ თ ვის ორ გა-

ნო ე ბი დარ ჩე ბა ენერ გე ტი კის და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რო ში და ასე ვე 

იქ ნე ბა, აჭა რი სა და აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის შე სა ბა მი სი ორ გა-

ნო ე ბი. სა ხელ მ წი ფო კონ ტ როლს მხო ლოდ „ბუნებრივი რე სურ სე ბის სა ა გენ ტო“ 

გა ნა ხორ ცი ე ლებს, ხო ლო მარ თ ვის გეგ მებს ენერ გე ტი კის სა მი ნის ტ რო და ამ ტ კი-

ცებს და აჭა რის ტე რი ტო რი ა ზე – აჭა რის შე სა ბა მი სი ორ გა ნო. 

ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი ცვლი ლე ბა ჭრას ეხე ბა. აქ ვე მინ და გითხ რათ, რომ 

იქ ნე ბა ტყე ე ბის სა მი კა ტე გო რი ა: დაც ვი თი ტყე ე ბი, გან სა კუთ რე ბუ ლი და ნიშ ნუ-
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ლე ბის ტყე ე ბი და სა მე ურ ნეო ტყე ე ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ტყე ებ ში 

ნე ბის მი ე რი ჭრა შე თან ხ მე ბუ ლი და ნე ბა დარ თუ ლი უნ და იყოს ენერ გე ტი კი სა და 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს თან. რაც შე ე ხე ბა და ნარ ჩენ ტყე ებს, ექ ს-

პერ ტე ბი გვთა ვა ზო ბენ, რომ ამ მხრივ ამო სა ვა ლი ვარ ჯის შეკ რუ ლო ბა იყოს. თუ 

ვარ ჯის შეკ რუ ლო ბა და ცულ ტყე ებ ში 8/10-ზე ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა, შე თან ხ მ დე ბა, ხო-

ლო თუ 8/10 იქ ნე ბა, მა შინ შე თან ხ მე ბა არ სჭირ დე ბა, ის მარ თ ვის გეგ მა ში გა ი წე-

რე ბა. ამ თე მა ზე ჯერ კი დევ მიმ დი ნა რე ობს დის კუ სი ა, გა ი ცე მა ან ნე ბარ თ ვა, ან 

თან ხ მო ბა. მათ შო რის სხვა ო ბა პრო ცე დუ რული სა კითხია და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

იური დი უ ლად რო გორ გა ფორ მ დე ბა. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, რო გორც ად რე იყო 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი, პირ წ მინ და ჭრე ბი აღარ და იშ ვე ბა. პირ წ მინ და ჭრებს ჰქონ და 

ად გი ლი და დღე საც მიმ დი ნა რე ობს კოლ ხე თის დაბ ლობ ზე. და იშ ვე ბა მხო ლოდ 

ჯგუ ფურ -ა მორ ჩე ვი თი ჭრე ბი, ე.წ. პირ წ მინ და ჭრე ბი შე იზღუ დე ბა და არ გავ რ-

ცელ დე ბა დიდ ფარ თობ ზე, შე მო ი ფარ გ ლე ბა. 

ბევ რი სა კითხი ძვე ლი „ტყის კო დექ სის გან“ გან ს ხ ვავ დე ბა. ამ ცვლი ლე ბე ბით 

გვინ და მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა მივ ცეთ 

მეტყე ვე სპე ცი ა ლის ტებს და არა სხვებს. 

ალ ბათ, ასე ვე სა ინ ტე რე სოა იჯა რე ბის სა კითხი. მი სი მი ზა ნი ა, შე მო ვი დეს ინ-

ვეს ტო რი და ტყეს რე ა ლუ რი პატ რო ნი გა მო უჩ ნ დეს. ხო ლო ფარ თო ბე ბის თ ვის, 

რომ ლე ბიც არ იქ ნე ბა გა ი ჯა რე ბუ ლი, სა ხელ მ წი ფო შპს-ე ბი შე იქ მ ნე ბა, რომ ლე ბიც 

სატყე ო- სა მე ურ ნეო ღო ნის ძი ე ბებს გა ნა ხორ ცი ე ლებს. 

და ვით თარ ხ ნიშ ვი ლი – მინ და ოთხი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პუნ ქ ტი გა მოვ ყო: ტყე-

ე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში და და სავ ლეთ კავ კა სი ა შია შე მორ ჩე ნი ლი, პირ-

ვე ლა დი სტრუქ ტუ რი სა ა. აქ მცე ნა რე ე ბი სა და ცხო ვე ლე ბის შე მად გენ ლო ბა ადა მი-

ა ნის ჩა რე ვის შე დე გად არ არის დი დად შეც ვ ლი ლი. ამით, ეს ტყე ე ბი, სა ფუძ ვ ლი-

ა ნად გან ს ხ ვავ დე ბა ცენ ტ რა ლური ევ რო პის ტყე ე ბის გან, დღეს, იქ, ფაქ ტობ რი ვად 

მე ო რა დი ნარ გა ვე ბი ა. 

მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტია რე ლიქ ტუ რი ტყე ე ბი. ჩრდი ლო ეთ ნა ხე ვარ ს-

ფე რო ში სულ რამ დე ნი მე ზო ნა ა, სა დაც ასე თი ტი პის ლან დ შაფ ტია შე მორ ჩე ნი ლი, 

რო მელ საც უწყ ვე ტი ის ტო რია აქვს მი ლი ო ნო ბით წლის გან მავ ლო ბა ში. ის გა და-
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ურ ჩა გამ ყინ ვა რე ბის პე რი ოდ სა და სხვა გე ო ლო გი ურ კა ტას ტ რო ფებს. ეს ძა ლი ან 

რთუ ლი ეკო სის ტე მე ბი ა. აქ ბი ო ლო გი უ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა გა ცი ლე ბით უფ რო 

მა ღა ლი ა, ვიდ რე, იგი ვე კლი მატ ში მდე ბა რე ლან დ შაფ ტე ბის უდი დეს ნა წილ ში. აქ 

სხვა დას ხ ვა ორ გა ნიზ მე ბის ჯგუ ფებ ში არის 10-დან 80%-მდე სა ხე ო ბე ბი, რომ ლე-

ბიც კავ კა სი ის რე გი ო ნის გარ და, მსოფ ლი ო ში არ სად გვხვდე ბა. 

მე სა მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პუნ ქ ტია ის, რომ, ალ ბათ, სა ქარ თ ვე ლო, და სავ ლეთ 

აზი ა ში ყვე ლა ზე ტყი ა ნი ქვე ყა ნა ა. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, მიმ დე ბა რე ქვეყ ნებ თან 

შე და რე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში ბუ ნებ რი ვი ტყის სა ფა რი ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ის და ახ-

ლო ე ბით 40%-მდე აღ წევს, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში 

არ სე ბულ ტყე ებს. ეს, ერ თი მხრივ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლია ქვეყ ნის ლან დ შაფ-

ტის, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, გარ კ ვე ულ რის კ საც ქმნის, იმი ტომ რომ, რო გორც წე-

სი, სა დაც ბევ რი ა, იქი დან გა დის იქ, სა დაც ნაკ ლე ბი ა. 

და მე ოთხე: მი უ ხე და ვად თა ვი სი პირ ვე ლა დი მდგო მა რე ო ბი სა, ტყე ე ბის უდი-

დე სი ნა წი ლი საკ მა ოდ არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბელ მდგო მა რე ო ბა ში ა. ბო ლო ათ წ-

ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჭარ ბი მოხ მა რე ბის გა მო საკ მა ოდ დი დი დროა სა ჭი რო 

იმი სათ ვის, რომ ტყემ და იბ რუ ნოს თა ვი სი ბუ ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა. რაც შე ე ხე ბა 

ტყით სარ გებ ლო ბის შე მო სა ვალს, ალ ბათ შე საძ ლე ბე ლია ასე თი შე მო სავ ლის მი-

ღე ბა, მაგ რამ, ძა ლი ან გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. გრძელ ვა დი ა ნი პერ ს პექ ტი-

ვა ნაკ ლე ბი შე დე გი და შე მო სა ვა ლი ა. შე მო სავ ლის მი ღე ბა მოკ ლე ვა დი ან პერ ს პექ-

ტი ვა შიც შე იძ ლე ბა, მაგ რამ, ტყე ზე ჭარ ბი ზე მოქ მე დე ბით, რაც, არა სა სურ ვე ლი ა. 

ტყის პო ლი ტი კას თან მი მარ თე ბა ში, ჩე მი სუ ბი ექ ტუ რი აზ რით, სა ქარ თ ვე ლო ში 

დღეს საკ მა რი სად ძლი ე რი ინ ტე რეს თა ჯგუ ფი არ არ სე ბობს, რო მე ლიც კონ სერ-

ვა ცი ულ პო ლი ტი კას გა უ წევს ლო ბი რე ბას. ერ თი მხრივ, ბიზ ნესს სჭირ დე ბა გან ვი-

თა რე ბა და შე მო სა ვა ლი ტყი სა გან, მე ო რე მხრივ, მო სახ ლე ო ბას ასე ვე სჭირ დე ბა 

ტყით სარ გებ ლო ბა და ვი ცით, 90-იან წლებ ში რო გორ ბარ ბა რო სუ ლად გა მო ი ყე-

ნე ბო და ტყის რე სურ სე ბი. 

ჩვენ თან სა კითხი დგას არა კონ კ რე ტულ პო ლი ტი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე, 

არა მედ იმა ზე, თუ რამ დე ნად მზა დაა ქვე ყა ნა, ჩა მო ყა ლიბ დეს სე რი ო ზუ ლი ინ ტე-

რეს თა ჯგუ ფე ბი, რო მელ თა ინ ტე რეს შიც სწო რედ ბუ ნებ რი ვი გა რე მოს შე ნარ ჩუ-

ნე ბა შე დის. ფაქ ტი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ტყე ე ბი შე ად გენს 40%-ს, შე იძ ლე ბა ეს 
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რიცხვი ცო ტა ნაკ ლე ბიც იყოს, იმ დროს, რო დე საც და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი 7%-

ია. აქე დან, შე იძ ლე ბა 1/3 არც იყოს ტყით და ფა რუ ლი და სხვა ტი პის ლან დ შაფ ტი 

იყოს. სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ცუ ლი ტე რი ტო რია ძა ლი ან მცი რე ა. სა კითხი დგას 

ასე, გა მოჩ ნ დე ბა თუ არა ჩვენ თან ისე თი ბიზ ნე სი, რო მელ საც აწყობს ტყის გრძელ-

ვა დი ა ნი გა მო ყე ნე ბა? გა მოჩ ნ დე ბა თუ არა სე რი ო ზუ ლი ფირ მე ბი, რომ ლე ბიც ჩა-

დე ბენ ისეთ ტყით სარ გებ ლო ბა ში ფულს, რო მე ლიც შე მო სა ვალს მო უ ტანს არა 

ხვალ და ზეგ, არა მედ 20-30 წლის გან მავ ლო ბა ში? გა მოჩ ნ დე ბა თუ არა ფირ მე ბი, 

რომ ლე ბიც აქ ცენტს გა ა კე თე ბენ რეკ რე ა ცი ულ ფუნ ქ ცი ა ზე, რომ ლე ბიც, უხე შად 

რომ ვთქვათ, და სას ვე ნე ბელ ან ტუ რიზ მის ად გი ლად გა მო ი ყე ნე ბენ ტყე ებს და არა 

მერ ქ ნის სა წარ მო ებ ლად? ამა ზე ძა ლი ან ბევ რია და მო კი დე ბუ ლი. მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია ისიც, რამ დე ნად შე უწყობს ამას ხელს ჩვე ნი ქვეყ ნის პო ლი ტი კა.  

ირაკ ლი მა ჭა რაშ ვი ლი – კა ნონ პ რო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით ჩვე ნი ორ გა ნი ზა-

ცი ის პო ზი ცია მის პირ ველ სა ჯა რო გან ხილ ვა ზე წარ მო ვად გი ნეთ. მა ნამ დე წე რი-

ლო ბი თაც გა და ვუგ ზავ ნეთ სა მი ნის ტ როს. კო მენ ტა რე ბი, რო მელ საც ახ ლა წარ მო-

ვად გენ, მი ე კუთ ვ ნე ბა იმ რე დაქ ცი ას, რო მე ლიც მა შინ, 13 ოქ ტომ ბ რის თ ვის გახ და 

ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი. მას შემ დეგ, შე იძ ლე ბა, რა ღაც შე იც ვა ლა კი დეც, მაგ რამ, 

ამის შე სა ხებ უკ ვე აღარ გვაქვს ინ ფორ მა ცი ა. ამი ტომ, შე საძ ლო ა, ზო გი ერთ კო-

მენ ტარს უკ ვე აზ რი ჰქონ დეს და კარ გუ ლი. 

რამ დე ნი მე მო მენტს გა მოვ ყოფ, რო მელ საც, ჩვე ნი აზ რით, ყუ რადღე ბა უნ და მი-

ექ ცეს: ჩვე ნი კა ნონ მ დებ ლო ბა, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი სტრუქ ტუ რა, რბი ლად რომ ვთქვათ, 

ცუ დია და სა ქარ თ ვე ლოს სატყეო სექ ტო რი და უ ყოვ ნებ ლივ რე ფორ მი რე ბას სა ჭი-

რო ებს პო ლი ტი კის, კა ნონ მ დებ ლო ბისა და ინ ს ტი ტუ ცი ურ დო ნე ზე. რამ დე ნი მე ძა-

ლი ან პრინ ცი პულ და მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ ზე შე ვა ჩე რებ თქვენს ყუ რადღე ბას. 

არის რე სურ სიც, რომ ამა ვე რე დაქ ცი ის ფარ გ ლებ შიც, ვიდ რე მას დას რუ ლე ბუ ლი 

კა ნო ნის სა ხე მი ე ცე მო დეს, შეს წო რე ბე ბის შე ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში, რომ ლებ საც სხვა-

დას ხ ვა გა რე მოს დაც ვი თი ექ ს პერ ტე ბი ვთა ვა ზობთ, მი ვი ღოთ მარ თ ლა კარ გი კა-

ნონ პ რო ექ ტი, და მიღ წე უ ლი იყოს ის მი ზა ნი, რო მელ ზეც ბა ტო ნი ალე კო სა უბ რობ-

და, რო დე საც ამ ბობ და, რომ მთა ვა რია, ვი პო ვოთ ოქ როს ბა ლან სი გა მო ყე ნე ბა სა 

და დაც ვას შო რის. ჩვენ თ ვის ცნო ბილ რე დაქ ცი ა ში ეს ბა ლან სი არ ჩანს. 
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წარ მოდ გე ნი ლი სქე მით შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა ახა ლი და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის 

შექ მ ნა. ბა ტო ნი და ვი თის ნათ ქ ვა მი იმის შე სა ხებ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში გავ რ ცე-

ლე ბუ ლი ტყე ე ბი ზო მი ერ სარ ტყელ ში შე მორ ჩე ნი ლი უკა ნას კ ნე ლი ხე ლუხ ლე ბე ლი 

ტყე ე ბია დე და მი წის სარ ტყელ ზე და თა ვი სი ეკო ლო გი უ რი ღი რე ბუ ლე ბა გა აჩ ნი ა, 

რა თქმა უნ და, მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი. მდგრა დი გა მო ყე ნე ბა სწო რედ იმას 

ნიშ ნავს, რომ გან საზღ ვ რო, რა არის მი სი ღი რე ბუ ლე ბა და ეს ღი რე ბუ ლე ბა გა-

მო ი ყე ნო.

და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის გან ვი თა რე ბა ეკო სის ტე მე ბის სერ ვი სე ბის დაც ვა ა, რაც 

ისე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქვეყ ნი სათ ვის, რო გორც თავ დაც ვა და უშიშ რო ე ბა. გა რე-

მოს დაც ვა ში თან ხის ჩა დე ბა, იგი ვე ა, რაც თავ დაც ვა სა და უშიშ რო ე ბა ში. რო დე საც 

ვაძ ლი ე რებთ არ მი ას და ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს, არ ვე ლო დე ბით იქი დან 

ეკო ნო მი კურ მო გე ბას, მაგ რამ, აუცი ლე ბე ლი ატ რი ბუ ტია ქვეყ ნის უსაფ რ თხო ე ბი-

სათ ვის. ასე თი ვე ატ რი ბუ ტია ქვეყ ნის ეკო ლო გი უ რი უსაფ რ თხო ე ბა. ბო ლო დროს 

გა მოქ ვეყ ნე ბულ ქვეყ ნის უსაფ რ თხო ე ბის დოქ ტ რი ნა ში, რო მე ლიც უშიშ რო ე ბის 

საბ ჭომ შე ი მუ შა ვა, ცალ კე პუნ ქ ტე ბია შე ტა ნი ლი ეკო ლო გი უ რი უსაფ რ თხო ე ბის 

შე სა ხებ და ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს ამას. 

კი დევ ერ თი პრობ ლე მა გახ ლავთ გარ კ ვე უ ლი დის პ რო პორ ცია გა რე მოს დაც-

ვით კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და ტყის გა მო ყე ნე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბას შო რის, ასე ვე 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა სა და მის 

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. არის კი დევ ერ თი სა კითხი, რო მელ ზეც 

მა ში ნაც გა ვა მახ ვი ლე ყუ რადღე ბა, და რად გან, კანონის სხვა რე დაქ ცია ჩემთვის 

უცნობია, ახ ლაც ვიტყ ვი, სახეზეა მო ი ჯა რის ვალ დე ბუ ლე ბებ სა და უფ ლე ბებს შო-

რის შე უ სა ბა მო ბა. მას გა ცი ლე ბით მე ტი ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა, ვიდ რე უფ ლე ბა 

აქვს კა ნო ნით, ან ვიდ რე მი სი ბიზ ნე სინ ტე რე სე ბი სწვდე ბა. მა გა ლი თად, ად გი-

ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის მო მა რა გე ბა. ჯერ ჯე რო ბით, კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, არ ჩანს 

ის მე ქა ნიზ მე ბი, რაც დაც ვას ხელს შე უწყობ და. დაც ვის თ ვის რა უნ და გა ა კე თოს 

იჯა რის მფლო ბელ მა, ეს, ჯერ ჯე რო ბით, არ ჩანს. 

პირ წ მინ და ჭრე ბის სა კითხი ქარ თ ველ მეტყე ვე ებ თან და მა ტე ბით კონ სულ ტა ცი-

ებს სა ჭი რო ებს. მეს მის, რომ კა ნონ პ რო ექ ტ ში ჩა დე ბუ ლია ძა ლი ან ბევ რი შეზღუდ-

ვა, ძა ლი ან ბევ რი პი რო ბა უნ და დაკ მა ყო ფილ დეს იმი სათ ვის, რომ პირ წ მინ და 
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ჭრე ბი და იშ ვას. ნი ა და გი არ უნ და გა მო ი ფი ტოს, სტრუქ ტუ რა არ უნ და შე იც ვა ლოს, 

სა ჭი როა სპე ცი ა ლუ რი ნე ბარ თ ვა ენერ გე ტი კის და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი-

ნის ტ რო დან. იმი სათ ვის, რომ იჯა რის მფლო ბელ მა და უმ ტ კი ცოს ენერ გე ტი კი სა და 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს, რომ ამა და ამ ად გილ ზე შე საძ ლე ბე ლია 

პირ წ მინ და ჭრე ბის ჩა ტა რე ბა, ძა ლი ან ბევ რი გე ო ლო გი უ რი, ჰიდ რო ლო გი უ რი 

კვლე ვა უნ და ჩა ა ტა როს. ამ კვლე ვე ბის შემ დეგ შე დე გი შე იძ ლე ბა იგი ვე იყოს, რაც 

ახ ლან დე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით გვაქვს. ვთქვათ, მაქ სი მა ლუ რად შე ვის წავ ლეთ ამ 

მხრივ სა ქარ თ ვე ლოს მთე ლი ტე რი ტო რია და გა მოვ ყა ვით ის ად გი ლე ბი, სა დაც 

პირ წ მინ და ჭრა და საშ ვე ბი ა, ჩე მი ღრმა რწმე ნით, ეს რუ კა 95%-ით და ემ თხ ვე ვა 

იმ რუ კას, რო მე ლიც ახ ლა გვაქვს. ანუ, შეზღუდ ვე ბი არის 30 გრა დუს ზე მეტ ზე და 

35 გრა დუს ზე მეტ ზე სა ერ თოდ იკ რ ძა ლე ბა. ამი ტომ, ჩე მი თვალ საზ რი სით, ასე თი 

კვლე ვა კი შე საძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ და ნა ხარ ჯი უფ რო მე ტი იქ ნე ბა, ვიდ რე შე დე გი, 

რო მელ საც მის გან მი ვი ღებთ. 

ჩვენ ვფიქ რობთ, რომ არ სე ბულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შე საძ ლე ბე ლია გან ხორ-

ცი ელ დეს გარ კ ვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი და ის ხარ ვე ზე ბი, რო მელ ზეც ვსა უბ რობ დი, 

გა მოს წორ დეს. შე დე გად და ცუ ლი იქ ნე ბა ბა ლან სი დაც ვა სა და გა მო ყე ნე ბას შო-

რის. ეს ძა ლი ან მარ ტი ვი შე მო თა ვა ზე ბა ა. კა ნონ პ რო ექ ტ ში, მა გა ლი თად, წე რი ა, 

რომ სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სტრა ტე გი უ ლი ზო ნი რე ბა უნ და გა კეთ დეს. ეს კარ გი ა, 

მაგ რამ ჩვენ ვთა ვა ზობთ, ეს, ე.წ. ემ - სი- პი -ე- ფეი კლა სე ბის მი ხედ ვით გა კეთ დეს. 

ეს არის ევ რო პის ტყე ე ბის მი ნის ტე რი ა ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ ლის მი ხედ-

ვი თაც ტყე ე ბი სამ კა ტე გო რი ად იყო ფა: და ცუ ლი, დაც ვი თი და სხვა სატყეო ტე-

რი ტო რი ე ბი. სტრა ტე გი უ ლი ზო ნი რე ბა იქ ნე ბა წყალ გამ ყო ფი. ეს არის დაც ვი თი 

ტყე ე ბი და მო მა ვალ ში შე საძ ლე ბე ლია და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის ან რეკ რე ა ცი უ ლი 

ტე რი ტო რი ე ბის გან ვი თა რე ბა, და ნარ ჩე ნი, სა მე ურ ნეო ტყე ე ბი ა. ცხა დი ა, ნა წი ლი, 

თუ, იჯა რით დი დი ფარ თო ბი გა ი ცე მა, შე იძ ლე ბა მას ში მოხ ვ დეს. ამ შემ თხ ვე ვა ში, 

მე ნეჯ მენ ტის გეგ მა ში გა ი წე რე ბა, რომ იჯა რის მფლო ბე ლი ვალ დე ბუ ლია ეს კონ-

კ რე ტუ ლი ფარ თო ბი, ვთქვათ, 5 ათა სი ჰექ ტა რი ისე მარ თოს, რო გორც ემ - სი- პი 

-ე- ფე ი-ს პირ ველ კლასს შე ე სა ბა მე ბა. ეს კლა სე ბი, შე იძ ლე ბა, შე ე ფარ დე ბო დეს 

ევ რო პის გა რე მოს დაც ვის კა ტე გო რი ებს, ან კა ტე გო რი ებს, რო მელ საც ცნობს ჩვე-

ნი კა ნონ მ დებ ლო ბა. ანუ, თუ ჩა ი წე რე ბა, რომ ის 5 ათა სი ჰექ ტა რი კერ ძო მფლო-
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ბე ლის მი ერ უნ და იმარ თოს, რო გორც ჩვენ მი ერ ცნო ბი ლი კა ტე გო რი ის მე ო რე 

კლასს შე ე სა ბა მე ბა, ყვე ლა ფე რი გა სა გე ბი იქ ნე ბა. ტყე და ცუ ლი და უზ რუნ ველ ყო-

ფი ლი იქ ნე ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის. 

გარ და ამი სა, ვფიქ რობთ, რომ ინ ვენ ტა რი ზა ცი ა, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლი პი-

რო ბაა ტყით სარ გებ ლო ბის დაწყე ბის თ ვის, უნ და ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს გა რე მო ზე 

ზე მოქ მე დე ბის ნე ბარ თ ვას, ისე ვე რო გორც ითხოვს ამას სა ერ თა შო რი სო კა ნონ-

მ დებ ლო ბა, ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის კონ ვენ ცი ა. თუ, იგი, სა ჯა რო გან ხილ ვებს 

და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის ნე ბარ თ ვას და ექ ვემ დე ბა რე ბა, ამის შემ დეგ, ჩვე ნი 

ორ გა ნი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით, დი დი პრობ ლე მა არ იქ ნე ბა, ინ ვენ ტა რი ზა ცი-

ას კერ ძო პი რი ჩაა ტა რებს თუ, სა ხელ მ წი ფო. შე იძ ლე ბა, უკე თე სიც იყოს, კერ ძო 

პირ მა ჩა ა ტა როს, იმი ტომ, რომ „გეზეშეს“ ნე ბარ თ ვას სა ხელ მ წი ფოს გა კე თე ბუ ლი 

არ ექ ვემ დე ბა რე ბა და ვი ღა ცამ ხომ უნ და გა და ა მოწ მოს, სწო რად გა კეთ და თუ, 

არა. ასე ვე ნე ბარ თ ვას უნ და და ექ ვემ დე ბა როს მე ნეჯ მენ ტის გეგ მის დამ ტ კი ცე ბის 

პრო ცე სი. ჩვე ნი აზ რით, ეს სა კითხე ბი პო ლი ტი კუ რი ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში მარ ტი ვად 

შე იძ ლე ბა და ე მა ტოს ჩვენ თ ვის ცნო ბილ კა ნონ პ რო ექტს, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა-

მო ას წო რებს დის ბა ლანსს, რო მე ლიც არ სე ბობს დაც ვა სა და გა მო ყე ნე ბას შო რის. 

ილია ოსე ფაშ ვი ლი – ტყე ე ბის მდგო მა რე ო ბას რაც შე ე ხე ბა, მე-20 სა უ კუ ნე ში 

რამ დენ ჯერ მე იყო არამ დ გ რა დი სარ გებ ლო ბის ე.წ. უნე ბუ რი ამორ ჩე ვი თი ჭრე ბის 

ტალ ღა, რაც ტყი დან სა უ კე თე სო მა სა ლის გა მო ტა ნას გუ ლის ხ მობ და. ამან, ძა-

ლი ან უარ ყო ფი თად იმოქ მე და ტყე ე ბის სა ხე ო ბე ბის გე ნე ტი კურ პო ტენ ცი ალ ზე და 

შე დე გად გვაქვს საკ მა ოდ დეგ რა დი რე ბუ ლი ტყის მა სი ვე ბი. სპე ცი ა ლის ტე ბის ანა-

ლი ზის შე დე გად გა ირ კ ვა, რომ ტყის ფარ თო ბის და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი საკ მა ოდ 

და ბა ლი სიხ ში რი საა და ვარ ჯ შეკ რუ ლო ბა 50%-ზე ნაკ ლე ბი ა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 

ფარ თო ბე ბი სას წ რა ფო ჩა რე ვას და აღ დ გე ნით სა მუ შა ო ებს მო ითხოვს და აქ გან-

სა კუთ რე ბით, უნ და შე იზღუ დოს კო მერ ცი უ ლი ტი პის სარ გებ ლო ბა. 

რაც შე ე ხე ბა ტყის და ნარ ჩენ ნა წილს, სა ჭი როა გა ნი საზღ ვ როს, რა პრო პორ ცი ით 

უნ და იმუ შა ოს მო მა ვალ ში სა ხელ მ წი ფომ და რა დო ზით, კერ ძო სექ ტორ მა. ეს მი მარ-

თუ ლე ბა, რა თქმა უნ და, ახა ლი რე ფორ მით უნ და გა ნი საზღ ვ როს. ორი ო დე სიტყ ვით 

მო გახ სე ნებთ იჯა რის სა კითხ ზე, ძა ლი ან მცი რეა ამის პრე ცე დენ ტე ბი, რუ სე თის ფე დე-
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რა ცი ა ში გვხვდე ბა. მსოფ ლი ო ში ეს არ არის ძა ლი ან გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფორ მა. მაგ რამ 

თუ ყვე ლა ფე რი კარ გად და ი გეგ მე ბა, აქ ფორ მას ნაკ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, მთა ვა-

რი ა, რომ ტყის მდგრა დო ბა იყოს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი და ტყით სარ გებ ლო ბა ხან გ რ-

ძ ლივ ვა დი ან გათ ვ ლა ზე იყოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ამას ისევ მივ ყა ვართ ტყის რე სურ სე-

ბის არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბამ დე. ზუს ტად უნ და ვი ცო დეთ, რა რე სურ სი გაგ ვაჩ ნი ა. ზო-

გა დად ვი ცით, რომ ტყე ე ბი დეგ რა დი რე ბუ ლი ა, თუმცა, არის გარ კ ვე უ ლი ფარ თო ბე ბი 

შე მორ ჩე ნი ლი, სა დაც კი დევ შე იძ ლე ბა კო მერ ცი უ ლად ტყით სარ გებ ლო ბა. 

ტყე ე ბის კონ სერ ვა ცი ა, დაც ვა, და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის გა ფარ თო ე ბა არ არის 

თვით მი ზა ნი, ის და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბიც პირ ველ რიგ ში ადა მი ა ნის ინ ტე რე სებს 

ემ სა ხუ რე ბა. ამი ტომ, უნ და ვი ცო დეთ, ნე ბის მი ე რი აქ ტი უ რი ჩა რე ვა ეკო ლო გი-

უ რის გარ და რა ეკო ნო მი კურ ეფექ ტებს მო ი ტანს და ამ მიზ ნით, ალ ბათ, კარ გი 

იქ ნე ბა, თუ, წი ნას წარ შე ფას დე ბა, რე სურ სე ბის ინ ვენ ტა რი აზ ცია ჩა ტარ დე ბა. და, 

ამის შემ დეგ, გა ნი საზღ ვ რე ბა, წლი უ რად რა მო ცუ ლო ბის მერ ქ ნის დამ ზა დე ბაა შე-

საძ ლე ბე ლი, რომ არ და ირ ღ ვეს ტყე ე ბის ეკო ლო გი უ რი ბა ლან სი. ამ ზღვარს ვერ 

გა დავ ცილ დე ბით, იმი ტომ, რომ ამან ხან მოკ ლე ვა და ში შე იძ ლე ბა მოგ ვი ტა ნოს 

შე მო სა ვა ლი, თუმ ცა, ხან გ რ ძ ლივ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში ზა რა ლი გა ცი ლე ბით დი-

დი იქ ნე ბა. აქ, არა მარ ტო, ეკო ლო გი ურ კა ტას ტ რო ფებ ზეა ლა პა რა კი, რომ ლე ბიც 

უკ ვე სა ხე ზე ა, და ის, ტყე ე ბის არამ დ გ რა დი სარ გებ ლო ბის შე დე გი ცა ა. ამის თა ვი-

დან ასა ცი ლებ ლად სა ჭი როა წი ნას წარ ყვე ლაფ რის დე ტა ლუ რად შე ფა სე ბა. 

და ბო ლოს, ჩვე ნი აზ რით, ქვე ყა ნას სჭირ დე ბა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის 

მო ნა წი ლე ო ბით შედ გე ნი ლი სატყეო პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის არ სე ბო ბა. ეს შე-

იძ ლე ბა იყოს ზო გა დი ხა სი ა თის მოკ ლე დო კუ მენ ტი, მაგ რამ, უნ და ასა ხოს სატყეო 

სექ ტო რის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი – რა გვინ და, მაქ სი მა ლუ რი ეკო ნო-

მი კუ რი შე მო სავ ლის მი ღე ბა თუ, სა მო მავ ლო, გა და დე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი? კი დევ 

უფ რო სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა, მაგ რამ, ამას კვლავ 

ფი ნან სე ბამ დე მივ ყა ვართ. შე იძ ლე ბა იყოს მშვე ნი ე რი დო კუ მენ ტი, მაგ რამ, ფი ნან-

სე ბი არ გვე ყოს. აქაც აუცი ლე ბე ლი ა, ყვე ლამ ერ თად, რო გორც სა ხელ მ წი ფომ, ისე 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა ვი თა ნამ შ რომ ლოთ, რომ მო ვი ზი დოთ კი დევ უფ რო მე-

ტი თან ხა, შე ვის წავ ლოთ ტყის რე სურ სე ბის მდგო მა რე ო ბა და ტყით სარ გებ ლო ბის 

გარ და, გარ კ ვე ულ უბ ნებ ზე აღ დ გე ნი თი სა მუ შა ო ე ბიც და ი სა ხოს. გმად ლობთ. 
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ნი ნო ჩხო ბა ძე – სატყეო რე ფორ მა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში 50-იანი წლე ბი დან სა უბ-

რო ბენ. საბ ჭო თა პე რი ოდ შიც იყო რე ფორ მის გა ტა რე ბის პირ ვე ლი მცდე ლო ბე ბი. 

სა ქარ თ ვე ლოს ტყე ებ მა ადა მი ა ნის ზე წო ლის შე დე გად სამ ჯერ გა ნი ცა და დეგ რა და-

ცი ა. პირ ვე ლი იყო 50-70-იანი წლე ბი, რო ცა მთა ვა რი სარ გებ ლო ბის ჭრე ბით იჭ რე-

ბო და და ახ ლო ე ბით 2 მლნ კუ ბუ რი მეტ რი მა სა ლა და ამან, გა ნად გუ რე ბის პი რას 

მი იყ ვა ნა ახ ლომ დე ბა რე ტყის მა სი ვე ბი. ეს იყო სამ რეწ ვე ლო ტი პის ჭრე ბი. იმ პე რი-

ოდ ში შექ მ ნი ლი პრობ ლე მე ბის შე დე გი მე-20 სა უ კუ ნის ბო ლოს მი ვი ღეთ. შემ დე გი 

პე რი ო დი 1991 წლი დან და იწყო. ნუ ვიქ ნე ბით მი ა მი ტე ბი, ვთქვათ, რომ თუ, სა ქარ-

თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი გა დარ ჩა, ეს, ალ ბათ, ტყის დამ სა ხუ რე-

ბა იყო. იმ ენერ გოკ რი ზი სის ფონ ზე, რაც იმ პე რი ოდ ში იყო სა ქარ თ ვე ლო ში, მო-

სახ ლე ო ბა ტყემ გა და არ ჩი ნა. ეს დი დი ზე წო ლა იყო სა ქარ თ ვე ლოს ტყე ე ბის თ ვის, 

მაგ რამ, ამ ტყე ე ბის მა რა გი, ტე რი ტო რია, თა ვის თა ვად დი დი აღ მოჩ ნ და. 

70-იანი წლე ბის შე დე გე ბი იყო მეწყე რე ბი და ეკო მიგ რან ტე ბის პირ ვე ლი ტალ-

ღა სვა ნე თი დან. ძა ლი ან ბევ რ მა იფიქ რა, რომ გაგ ვაჩ ნ და სამ რეწ ვე ლო და ნიშ ნუ-

ლე ბის ტყე და ზუგ დიდ ში ტყის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხა ნაც კი ააშე ნეს, რო მელ-

მაც სულ რამ დე ნი მე წე ლიც კი ვერ იმუ შა ვა. მე რე მიხ ვ დ ნენ, რომ უკე თე სი იყო 

ტყის რე სურ სის შე მო ტა ნა, ვიდ რე, სვა ნეთ ში ტყის გა ნად გუ რე ბა. ეს ყვე ლა ფე რი 

მხო ლოდ ერთ რა მე ზე მეტყ ვე ლებს, სა ქარ თ ვე ლოს ტყე ებს არ გა აჩ ნია სამ რეწ ვე-

ლო და ნიშ ნუ ლე ბის პო ტენ ცი ა ლი მთე ლი მი სი მა რა გე ბით ერთ ჰექ ტარ ზე 177 კუ ბ-

მეტ რი გა მო სავ ლი ა ნო ბა და ით ვ ლე ბა, რაც არ იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას კო მერ ცი უ ლი 

ტყით სარ გებ ლო ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის. 

ვი მე ო რებ, იყო რე ფორ მის რამ დე ნი მე მცდე ლო ბა, მაგ რამ, არცერთს არ მო უ ტა-

ნია კონ კ რე ტუ ლი შე დე გი. კა ნონ პ რო ექ ტის იმ ვა რი ან ტის მი ხედ ვით, რო მე ლიც გან-

ხილ ვა ზე იყო წარ მოდ გე ნი ლი, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, ერ თა დერ თი, რა სარ გე ბე ლიც 

აქვს მას, ეს, სივ რ ცი თი და გეგ მა რე ბის ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი ელე მენ ტის შე მოს ვ ლაა 

კა ნონ მ დებ ლო ბა ში. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, მო წო დე-

ბულ წი ნა და დე ბებ ში უფ რო მე ტი უარ ყო ფი თი და ვი ნა ხეთ, ვიდ რე და დე ბი თი. 

კა ნონ პ რო ექ ტის მი ხედ ვით ვერ ვხე დავთ ეკო ნო მი კურ გათ ვ ლას – რა და დე-

ბი თი და უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის მომ ტა ნი იქ ნე ბა ქვეყ ნის თ ვის. ისევ ვიწყებთ წი-

ნა წლებ ში დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბის გა მე ო რე ბას. თუნ დაც, ბო ლო წლებ ში, 2006 
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წელს გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მის შე დე გად ტყე ებ ში, გრძელ ვა დი ა ნი, 20-წლიანი 

იჯა რის შე მო ტა ნამ რა ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი მის ცა ტყით სარ გებ ლო ბას და ტყის 

მოვ ლას. ჩვენ თ ვის ინ ვეს ტი ცი ა, რო მე ლიც ნიშ ნავს გა ნახ ლე ბას, ტექ ნი კის შე მო-

ტა ნას, ახა ლი ჭრის მე თო დე ბის და ნერ გ ვას, 20-წლიან ლი ცენ ზი ან ტებს არ გა უ კე-

თე ბი ათ. გარ და ამი სა, არ ვი ცით, რა შე მო სა ვა ლი მი ი ღო სა ხელ მ წი ფომ ამ ბო ლო 

პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მით. 

მე ო რე მო მენ ტი, რო მე ლიც ჩვენ თ ვის ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, იგეგ მე ბა ტე რი-

ტო რი ე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ შემ დ გომ ში შე უძ ლე ბე ლი გახ-

დე ბა მი სი მარ თ ვა და ამ შეც დო მის გა მოს წო რე ბა. არ გუ მენ ტი იმი სა, რომ არა 

ვართ მარ თ ლე ბი, ჯერ ჯე რო ბით, ვერ მო ვის მი ნე. ტყე ე ბის ფრაგ მენ ტა ცია ყოვ ლად 

და უშ ვე ბე ლი ა. მით უმე ტეს, რომ კა ნონ პ რო ექ ტ ში, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში იმ ვა რი-

ან ტ ში, რო მელ საც ჩვენ გა ვე ცა ნით, ჩა დე ბუ ლია ტე რი ტო რი ე ბის გას ხ ვი სე ბა და 5 

ჰექ ტარ ზე გა ცე მა, რო მელ საც ენერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის-

ტ რო აღარ გა ა კონ ტ რო ლებს. ვფიქ რობ, რომ ტყის ფრაგ მენ ტა ცია ყვე ლა ზე დამ-

ღუპ ვე ლი იქ ნე ბა ტყის სექ ტო რი სათ ვის.

მა გა ლითს მო გიტანთ მთავ რო ბის ათ პუნ ქ ტი ა ნი პროგ რა მი დან, რო მე ლიც პარ-

ლა მენ ტ შია შე სუ ლი. მე ექ ვ სე მუხ ლ ში წე რი ა, რომ, თურ მე, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

ტე რი ტო რი ე ბის ახა ლი პრი ვა ტი ზა ცია უნ და და იწყოს და ეს, ტყის ფონ დის მი წე ბით 

უნ და მოხ დეს. ეს იქ ნე ბა ტყე ე ბის კი დევ და მა ტე ბი თი ფრაგ მენ ტა ცი ა, რა მაც, შე იძ-

ლე ბა, ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა შექ მ ნას სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. ჩვენ ვფიქ-

რობთ, რომ ამ ტყე ე ბის, თუნ დაც, გრძელ ვა დი ა ნი იჯა რით, ფაქ ტობ რი ვად, კერ ძო 

სა კუთ რე ბით, 49 წლით და შემ დ გო მი გაგ რ ძე ლე ბის უფ ლე ბით გა ცე მა, კერ ძო სა-

კუთ რე ბას ნიშ ნავს. 

შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ წი ფოს კი დევ უფ რო მე ტი ძა ლის ხ მე ვა დას ჭირ დე ბა კონ-

ტ რო ლის მე ქა ნიზ მის თვალ საზ რი სით. ჩვენ ნა ირ მა ქვეყ ნებ მა ძა ლი ან კარ გად ნა-

ხეს, რა შე დე გე ბი მოგ ვ ცა რეს ტი ტუ ცი ამ. შე სა ბა მი სად, აბ სო ლუ ტუ რად ვე თან ხ მე ბი 

ილი ას გა მო ნათ ქ ვამს, უნ და შე მუ შავ დეს პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი ტყის მარ თ ვას-

თან და კავ ში რე ბით, სა დაც იქ ნე ბა რო გორც ეკო ნო მი კუ რი და სა ბუ თე ბა, აგ რეთ ვე 

გა ნი საზღ ვ რე ბა, რო გორ უნ და მოხ დეს ტყე ე ბით სარ გებ ლო ბა და რა პო ტენ ცი ა ლი 

გა აჩ ნია სა ქარ თ ვე ლოს ტყე ებს. სა ქარ თ ვე ლოს ტყე ე ბის ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლი პო-
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ტენ ცი ა ლი გა რე მოს დაც ვი თი ა, ის, კლი მატს, არა მარ ტო, სა ქარ თ ვე ლო ში, არა-

მედ, მთლი ა ნად კავ კა სი ა ში, გან საზღ ვ რავს. 

ალექ სან დ რე ხე თა გუ რი – და ვიწყოთ იმით, თუ რით იყო გა მოწ ვე უ ლი ცვლი-

ლე ბე ბი. ყვე ლანი ვეთან ხ მე ბით იმ აზრს, რომ დღეს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა ინ-

ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ და იური დი ულ დო ნე ზეც, უვარ გი სი ა. 

დღეს დღე ო ბით რა მდგო მა რე ო ბაც არის, ის, რომ დარ ჩეს, ყვე ლა ნი და მე თან-

ხ მე ბით, რომ უახ ლო ეს ათ წე ლი წად ში ტყე აღარ გვექ ნე ბა. ოც წ ლი ან ლი ცენ ზი ებს 

შე დე გი არ გა მო უ ღია და ვერც გა მო ი ღებ და. შე უძ ლე ბე ლია, ადა მი ანს ან კომ პა ნი-

ას ჰქონ დეს ინ ტე რე სი და იფიქ როს ტყის აღ დ გე ნა ზე, რო დე საც ტყით სარ გებ ლო-

ბის უფ ლე ბა მხო ლოდ 20 წლით აქვს. რაც უფ რო გრძელ ვა დი ა ნი იქ ნე ბა მმარ თ-

ვე ლო ბა, მით უფ რო მე ტი ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სი ექ ნე ბა ამა თუ იმ ტე რი ტო რი ის 

გა მომ ყე ნე ბელს და ტყით მო სარ გებ ლეს, რომ მან მდგრა დი მე ნეჯ მენ ტი უზ რუნ-

ველ ყოს და გარ და იმი სა, რომ ტყით ისარ გებ ლებს, მოჭ რის სა შე შე თუ სა მა სა ლე 

ხეს, აღად გი ნოს ის და კვლავ წარ მო ე ბის ციკ ლი შეკ რას. ხუთ წ ლი ა ნი და ერ თ წ ლი-

ა ნი ლი ცენ ზი ე ბი, მით უმე ტეს, ვერ გა მო ი ღებ და შე დეგს. 

გე თან ხ მე ბით, რომ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა, რაც სოფ ლის მე-

ურ ნე ო ბა ში გაგ ვაჩ ნი ა, და მო უ კი დებ ლო ბის პირ ველ წლებ ში არას წო რად ჩა ტა-

რე ბუ ლი მი წის რე ფორ მის, მი წე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ის შე დე გი ა. ამი ტომ, არ ვი ცი, 

სად ამო ი კითხა ქალ ბა ტონ მა ნი ნომ ტყის ფრაგ მენ ტა ცი ის შე სა ხებ. ეს, შე იძ ლე ბა, 

არას წო რი ინ ტერ პ რე ტა ცია იყო, ან, მარ თ ლა ეწე რა, მაგ რამ, უკ ვე შე იც ვა ლა. 

უმ თავ რე სი შეც დო მა, რაც და ვუშ ვით, ის იყო, რომ შე ვას რუ ლეთ არა სა მთავ-

რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თხოვ ნა და და საწყი სი დან ვე უზ რუნ ველ ვ ყა ვით მა თი ამ 

პრო ცეს ში ჩარ თუ ლო ბა. უკე თე სი იქ ნე ბო და, რომ კა ნონ პ რო ექ ტი თა ვი დან ბო-

ლომ დე დახ ვე წი ლი ყო, ყვე ლა ფე რი დას რუ ლე ბუ ლი ყო და შემ დეგ დაწყე ბუ ლი-

ყო ჩვენ შო რის კონ სულ ტა ცი ე ბი. ბევ რი ისე თი შე ნიშ ვ ნა, რო გო რიც, მა გა ლი თად, 

ფრაგ მენ ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით გა მო ით ქ ვა, აღარ გა კეთ დე ბო და. ყვე ლა შეხ-

ვედ რა ზე დაგიდასტურეთ, რომ ვა პი რებთ იჯა რებს, გრძელ ვა დი ან იჯა რებს და 

ამა ზე იქ ნე ბა კა ნო ნი და ფუძ ნე ბუ ლი და ტე რი ტო რი ე ბიც წყალ გამ ყო ფე ბით გა ი ცე-

მა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ფრაგ მენ ტა ცი ა ზე ლა პა რა კი ზედ მე ტი ა. 



187

საქართველოს სატყეო სექტორის რეფორმის ახალი მიმართულებებისაქართველოს სატყეო სექტორის რეფორმის ახალი მიმართულებები

შე ვეც დე ბი ვუ პა სუ ხო ჩა მოთ ვ ლილ შე ნიშ ვ ნებს. მთავ რო ბის ათ პუნ ქ ტი ან გეგ-

მას რაც შე ე ხე ბა, და, და მა ტე ბი თი ტყის ფონ დის მი წე ბის ხარჯს, აქამ დე, სოფ-

ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გი სარ გებ ლობ და ამ მი წე ბით და კონ კ რე ტუ ლი სა ი ჯა რო 

ხელ შეკ რუ ლე ბე ბიც ფორ მ დე ბო და, ღმერ თ მა უწყის, ვი სი ვის თან. არც ის იცო-

და ვინ მემ, რო გორ ანაზღა ურ დე ბო და თან ხე ბი და რო გორ ხდე ბო და გა რი გე ბა 

მეტყე ვე ებ სა და მი წით მო სარ გებ ლე ებს შო რის. იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ საბ-

ჭო თა პე რი ო დი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ტყის ფონ დის საზღ ვ რე ბი და ტე რი ტო რია არ 

და ზუს ტე ბუ ლა, 30-50-იანი წლე ბის ჭრე ბის ხარ ჯ ზე ტყის ტე რი ტო რია შემ ცირ და 

და იქ, ხალ ხ მა მი წის გა მო ყე ნე ბა და იწყო. რო დე საც, გად მო მე ცა ეს ყვე ლა ფე რი, 

სა მას ზე მე ტი ხელ შეკ რუ ლე ბა იყო და დე ბუ ლი, ზო გი, სა ერ თოდ უიჯა როდ იყე-

ნებ და მი წას და მეტყე ვეს ქრთამს აძ ლევ და. მოხ და ტყის საზღ ვ რე ბის კო რექ ტი-

რე ბა და მი წის და მა ტე ბი თი ფარ თო ბე ბიც გა მოჩ ნ და. ამი ტომ, მი წას უნ და ჰყავ-

დეს მე პატ რო ნე.

დღეს მოქ მე დი სის ტე მა შემ დეგ ნა ი რი ა, რო გორც კა ნონ მ დე ბე ლი, რე გუ ლა ცი ე-

ბის დამ წე რი, ასე ვე ოპე რა ტო რი და შემ მოწ მე ბე ლიც არის ბუნებრივი რე სურ სე ბის 

სა ა გენ ტო. მა ნამ დე იყო გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ-

რო. ის, რომ გა რე მო სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს ერ თი საქ ვე უწყე-

ბო ორ გა ნი ზა ცია მე ო რეს ამოწ მებ და, ბლე ფი იყო, იმი ტომ, რომ გა მო რიცხუ ლია 

ერ თ მა დე პარ ტა მენ ტ მა მე ო რე აკონ ტ რო ლოს. ამი ტომ, უნ და გა ი მიჯ ნოს რე გუ ლა-

ცი ის დამ წე რის, შემ მოწ მებ ლის და ოპე რა ტო რის ფუნ ქ ცი ე ბი. სხვა შემ თხ ვე ვა ში ეს 

ფუნ ქ ცი ე ბი ერ თ მა ნეთ ში აირე ვა და ისე დარ ჩე ბა, რო გორც დღეს არის, გვინ და 

და ვუშ ვებთ ჭრას და გვინ და – ავ კ რ ძა ლავთ. ამ რე ფორ მის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი 

მი ზა ნიც, სწო რედ, ამ ფუნ ქ ცი ე ბის ერ თ მა ნე თის გან გა ცალ კე ვე ბა ა. ამის შემ დეგ 

უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს, რა ფუნ ქ ცია აქვს სა ხელ მ წი ფოს, რა კერ ძო სექ ტორს და რა 

– მო სახ ლე ო ბას. უპირ ვე ლე სია, წე სე ბის და რე გუ ლა ცი ე ბის შე მო ღე ბა. წე სე ბი სა-

ხელ მ წი ფომ მო სახ ლე ო ბას თან მჭიდ რო კონ ტაქ ტ ში უნ და და ა წე სოს. კონ ტ რო ლი 

და ინ ს პექ ცია უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ხელ მ წი ფომ, ოპე რი რე ბა ში კი, ის, აღარ 

უნ და ჩა ე რი ოს. ოპე რი რე ბა კერ ძო სექ ტო რის საქ მე ა. სწო რედ აქ ჩნდე ბა იჯა რის 

მო საზ რე ბა. ჩვენ არა ფერს ვი გო ნებთ, მთელ მსოფ ლი ო შია კერ ძო ტყე ე ბი. ად-

რეც მით ქ ვამს და ახ ლაც გა ვი მე ო რებ, რომ დღეს სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა არ 
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არის მზად ტყის პრი ვა ტი ზა ცი ის თე მის წა მო სა წე ვად. საზღ ვარ გა რეთ, იჯა რე ბი არ 

არის, იქ, კერ ძო სა კუთ რე ბა არ სე ბობს, ტყე ე ბი კერ ძო სა კუთ რე ბა ში აქვთ. 49 წე-

ლი იური დი უ ლი პრაქ ტი კი დან იყო აღე ბუ ლი. 

ეს მიდ გო მა არ იმუ შა ვებს, რად გან მე ი ჯა რეს მე ტი ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს, ვიდ რე 

უფ ლე ბა. მე ი ჯა რე არ აწარ მო ებს ჩვე უ ლებ რივ ბიზ ნესს. მან უნ და მარ თოს ტყით 

და ფა რუ ლი ტე რი ტო რია და მას, არა მარ ტო, სა კუ თარ თავ თან და სა კუ თარ ბიზ-

ნეს თან აქვს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, არა მედ ქვე ყა ნისა და მო სახ ლე ო ბის წინაშეც. 

ამი ტო მაც, უფ რო მე ტი ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და ჰქონ დეს, ვიდ რე უფ ლე ბა. მაგ რამ, 

ამ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა მას უნ და უღირ დეს. თი თო ე უ ლი ვალ დე ბუ ლე-

ბის შეს რუ ლე ბა კომ პა ნი ის თ ვის კონ კ რე ტულ ხარ ჯ თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი. 

ჩვენ ტყეს არ ვუ ყუ რებთ რო გორც ფუ ლად რე სურსს, ტყე ფუ ლი არ არის, სწო რედ, 

ამი ტომ, აუქ ცი ო ნის საწყი სი ფა სი იქ ნე ბა ნო ლი. ბი უ ჯეტ ში თან ხე ბის მო ბი ლი ზე-

ბა ზე კი არ ვფიქ რობთ, არა მედ იმა ზე, რომ მო ვი დეს კომ პა ნი ა, რო მე ლიც თა ვი-

სი ვე ბიზ ნეს ში გა ა კე თებს თან ხის ინ ვეს ტი რე ბას, ტყის მდგრად მე ნეჯ მენ ტ ში გა ა-

კე თებს ინ ვეს ტი რე ბას, გა მარ თავს ბიზ ნესს, რო მე ლიც, გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში 

სა ხელ მ წი ფოს შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს ყო ველ წ ლი უ რად, სტა ბი ლუ რად მი ი ღოს 

შე მო სა ვა ლი. მე ი ჯა რეს ექ ნე ბა იმის უფ ლე ბა, რომ ტყის ტე რი ტო რი ა ზე, თუ იქ ნე ბა 

წყლის რე სურ სი, ჩა მო ას ხას წყა ლი და მო ი პო ვოს წი ა ღი სე უ ლი. 

რაც შე ე ხე ბა პირ წ მინ და ჭრებ თან და კავ ში რე ბულ შეზღუდ ვებს, ეს შეზღუდ ვე ბი 

მარ თ ლაც არის. ეს სა კითხი კი დევ უფ რო და იხ ვე წა, ყო ველ დღი უ რად ვმუ შა ობთ 

კა ნონ ზე. იმ თა ვით ვე და გე თან ხ მეთ კა ტე გო რი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბით. შე მო-

დის კა ტე გო რი ზა ცი ის ახა ლი რე გუ ლი რე ბა. დღეს რაც ხდე ბა, ამის გაგ რ ძე ლე ბა 

აღარ შე იძ ლე ბა, სა ჭი როა რე ფორ მა და და ვიწყეთ იმ მა გა ლი თის ძებ ნა, რომ ლის 

ნა წი ლობ რი ვი გა ზი ა რე ბა და, რიგ შემ თხ ვე ვა ში, კო პი რე ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო-

და. ნამ დ ვი ლად ვი ცი, რი სი გა კე თე ბა არ შე იძ ლე ბა და შე სა ბა მი სად, არც გა ვა კე-

თებთ. ვფიქ რობ დით, გერ მა ნუ ლი მო დე ლი დაგ ვე ტო ვე ბი ნა, თუ, სხვა ქვეყ ნის მო-

დე ლი შეგ ვერ ჩი ა. ჩვე ნი დღე ვან დე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და სის ტე მა გერ მა ნულს 

ეფუძ ნე ბა. ამი ტომ, რად გან სა ჭი რო იყო ძი რე უ ლი რე ფორ მა, მი ვიჩ ნი ე, რომ არ 

ივარ გებ და იმა ვეს შე ლა მა ზე ბა და გა დავ წყ ვი ტეთ, ავ ს ტ რი ულ მო დელს გავ ც ნო-

ბო დით. ტე რი ტო რი ის ფარ თო ბით და რე ლი ე ფით, ეს ორი ქვე ყა ნა, ერ თ მა ნეთს 
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ჰგავს, თუ არ ჩავ თ ვ ლით იმას, რომ ავ ს ტ რი ა ში სხვა ტი პის ხე ე ბია და სა ქარ თ ვე-

ლო ში, სხვა ტი პის. ამი ტომ ავ ს ტ რი უ ლი გა მოც დი ლე ბის გად მო ღე ბა გვინ და. 

მე დეა იმერ ლიშ ვი ლი – მა ინ ტე რე სებს, ტყე ებს იჯა რით გა ცე მამ დე ჩა უ ტარ-

დე ბა ინ ვენ ტა რი ზა ცი ა? 

ალექ სან დ რე ხე თა გუ რი – ამას მე ი ჯა რე გა ა კე თებს და გეტყ ვით, რა ტომ. რაც 

შე ე ხე ბა ნე ბარ თ ვას ტყით სარ გებ ლო ბის გეგ მის დამ ტ კი ცე ბა ზე, თუ დამ ტ კიც და, 

ნე ბარ თ ვა დაც შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. ტყით სარ გებ ლო ბის გეგ მა ჩვე უ ლებ რი ვად 

გა ნი ხი ლე ბა და დამ ტ კი ცე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მე ი ჯა რე შეძ ლებს ხე ე ბის მოჭ რას. 

ტყე აქამ დე გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს დაქ-

ვემ დე ბა რე ბა ში იყო და მას, მხო ლოდ, რო გორც გა რე მოს დაც ვის ობი ექტს, ისე 

აღიქ ვამ დ ნენ. წი ა ღი სე უ ლის მო პო ვე ბა შე საძ ლე ბე ლი იყო ყო ველ გ ვა რი „გეზეშე“, 

„გეზეენის“ გა რე შე. სხვა შემ თხ ვე ვა ში, მო გეხ სე ნე ბათ, სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობს 

ბევ რი სა ბა დო, რო მელ მაც და ა ზი ა ნა გა რე მო და დღე საც აზი ა ნებს. სა ჭი როა, არა 

მარ ტო ტყის მდგრა დი მე ნეჯ მენ ტი, არა მედ, თვი თონ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი საც. ნე-

ბის მი ე რი წი ა ღი სე უ ლის მო პო ვე ბი სას, ეს, ყვე ლა ფე რი, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და 

იყოს. შე იძ ლე ბა, ბევრს არ მო გე წო ნოთ, მაგ რამ, ტყეს ისეთ სა ვე წი ა ღი სე უ ლად გან-

ვი ხი ლავ, რო გორც ნე ბის მი ერ სხვას და ვამ ბობ, რომ ყვე ლა ამ წი ა ღი სე უ ლის მო პო-

ვე ბა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მდგრა დი გა მო ყე ნე ბის პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

რაც შე ე ხე ბა პრო ცესს, კა ტე გო რი ზა ცია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ უნ და გან ხორ ცი-

ელ დეს, ამას მოჰ ყ ვე ბა იჯა რის პრო ცე სის წი ნას წა რი ინი ცი რე ბა. მე ი ჯა რემ თვი-

თონ უნ და ჩა ა ტა როს ინ ვენ ტა რი ზა ცია და მას, ამის თ ვის, ორ წ ლი ა ნი პე რი ო დი მი-

ე ცე მა. ამ პე რი ოდ ში ის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ი ჯა რო გა და სა ხა დის გან. ინ-

ვენ ტა რი ზა ცი ის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, შე იძ ლე ბა, და აბ რუ ნოს კი დეც ეს ტე რი ტო რია 

და თქვას, რომ არ სჭირ დე ბა, რად გან, ვერ შეძ ლებს ამ ტე რი ტო რი ის მარ თ ვას, 

ან, ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გე ბის მი ხედ ვით გა და ვი დეს მე ო რე ეტაპ ზე, რაც ტყით-

სარ გებ ლო ბის გეგ მის და მუ შა ვე ბას გუ ლის ხ მობს. მხო ლოდ ტყით სარ გებ ლო ბის 

გეგ მის დამ ტ კი ცე ბის შემ დეგ შე ეძ ლე ბა მას ხე- ტყით სარ გებ ლო ბა. ტე რი ტო რი ით 

მა ნამ დეც ისარ გებ ლებს. მინ და და გარ წ მუ ნოთ, რომ ტყე ში, დღე საც ხორ ცი ელ-
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დე ბა შე მო სავ ლის მომ ტა ნი ბევ რი ღო ნის ძი ე ბა. მო ბი ლუ რი ხომ ყვე ლას გაქვთ? 

მი სი ან ძე ბი ტყე ში დგას. იკითხეთ, თვე ში, რა თან ხას იხ დის იჯა რა ში თი თო ე უ ლი 

კომ პა ნია თი თო ე ულ ან ძა ზე. საკ მა ოდ სო ლი დურ თან ხებ ზე გახ ვალთ. ბო ლო სა მი 

თვე ა, სა ხელ მ წი ფოს უხ დი ან და მა ნამ დე არც არა ვის უხ დიდ ნენ. 

ირაკ ლი მა ჭა რაშ ვი ლი – ეთან ხ მე ბით თუ არა იმას, რომ ტყით სარ გებ ლო ბის 

წე სე ბი უნი ფი ცი რე ბუ ლი უნ და იყოს, მი უ ხე და ვად იმი სა, ვინ მარ თავს ან ვის სარ-

გებ ლო ბა შია ტყე? 

თქვენ ბრძა ნეთ, რომ პრი ვა ტი ზე ბის თ ვის არ არის მზად სა ხელ მ წი ფო. კერ ძო 

სა კუთ რე ბის ქვეშ მარ ტო პრი ვა ტი ზე ბას გა ნი ხი ლავთ თუ სა თე მო სა კუთ რე ბა საც?

ალექ სან დ რე ხე თა გუ რი – სა თე მო სა კუთ რე ბა კერ ძო სა კუთ რე ბა ა. შე სა ბა-

მი სად, თუ, თე მი გა ერ თი ან დე ბა და ექ ნე ბა ამის სურ ვი ლი, მას, ეს, თა ვი სუფ ლად 

შე უძ ლი ა. მაგ რამ, ბევ რი მა გა ლი თის მოტა ნა შე იძ ლე ბა მსოფ ლიო პრაქ ტი კი დან, 

როდესაც სა თე მო სა კუთ რე ბამ არ გა ა მარ თ ლა. პი რი ქით, გა ჩე ხეს და გა ა ჩა ნა გეს 

ყვე ლა ფე რი. 

რაც შე ე ხე ბა პირ ველ კითხ ვას, იმ თა ვით ვე ვთქვით, რომ ეს კა ნო ნი შე ე ხე ბა 

ხის ჭრას და ტყით სარ გებ ლო ბას. კა ნონ მ დებ ლო ბა გავ რ ცელ დე ბა ყვე ლა ფერ ზე, 

მათ შო რის, და ცულ ტე რი ტო რი ებ ზეც. ხის ჭრა რა ღა ცით უნ და და რე გუ ლირ დეს. 

მნიშ ვ ნე ლო ბა არ ექ ნე ბა, ეს იქ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლუ რი ტყე, კერ ძო სა-

კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ტყე, სა ხელ მ წი ფოს თუ სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა ში არ სე-

ბუ ლი ტყე და სხვა. ეს არის ტყით სარ გებ ლო ბი თი კა ნონ მ დებ ლო ბა და არა, გა რე-

მოს დაც ვი თი ან სხვა. 

დის კუ სი ის და საწყის ში ბრძა ნეთ, რომ კა ნონ პ რო ექ ტი ახა ლი და ცუ ლი ტე რი ტო-

რი ე ბის შექ მ ნას ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. ეს ჩვე უ ლებ რი ვი კა ნო ნია და ნე ბის მი ე რი და ცუ ლი 

ტე რი ტო რია ასე ვე კა ნო ნით იქ მ ნე ბა. ერ თი მე ო რეს ვე რაფ რით შე ე წი ნა აღ მ დე გე ბა. 

მო გეხ სე ნე ბათ, ცალ კეა კა ნო ნი ბა წა რა- ბა ბა ნე უ რის და ცულ ტე რი ტო რი ა ზე, ასე ვე, 

სხვა და ცულ ტე რი ტო რი ებ ზე. ყვე ლას აქვს თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რი კა ნო ნი, რო მე ლიც 

და მო უ კი დებ ლად მი ი ღე ბა და მათ, ისე თი ვე იური დი უ ლი ძა ლა აქვთ, რო გო რიც ექ-

ნე ბა ამ კა ნონს. იური დი უ ლად ზუს ტად ასე ა. ასე რომ, იგი არ გა მო რიცხავს ახა ლი 
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და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შექ მ ნას. კა ტე გო რი ზა ცი ის გა კე თე ბის შემ დეგ, პი რი ქით, 

შე საძ ლე ბე ლია მეტ ტე რი ტო რი ას მი ე ნი ჭოს დაც ვი თი ფუნ ქ ცი ა, ვიდ რე, დღეს აქვს. 

გვაქვს აკ რ ძალ ვე ბი დახ რებ თან და ა.შ. არ არის გა მო რიცხუ ლი, რომ ახა ლი კა ტე-

გო რი ზა ცი ით, გა ი ზარ დოს დღეს არ სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი.  

გი ორ გი ქავ თა რა ძე, სატყეო ინ ს ტი ტუ ტი, მეტყე ვე თა ასო ცი ა ცია – რე-

ფორ მა, არა მგო ნი ა, იმას ნიშ ნავ დეს, მეტყე ვე ებს არა ფე რი ჰკითხოთ და მა თი პო-

ზი ცია არ მო ის მი ნოთ. აქ ვე, მინ და მო გახ სე ნოთ, რომ ჩვენ, კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად, 

მხა რი და ვუ ჭი რეთ ამ რე ფორ მას, თუმ ცა, ჩვე ნი ხედ ვა გვაქვს. წა მო ღე ბუ ლი მაქვს 

ნა მუ შე ვა რი, სა დაც ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ჩვე ნი მიდ გო მე ბი ამ სა კითხე ბის მი მართ. 

თქვენ ერ თხელ ბრძა ნეთ, რომ რად გან ასე თი სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბი ნაკ ლე ბად 

პრო დუქ ტი უ ლი ა, ცალ კე ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი იმუ შა ვებ და. 

ამას ვე ლო დით, მაგ რამ, დღეს გა ვი გეთ, რომ შე იძ ლე ბა ორ კვი რა ში უკ ვე მთავ-

რო ბას წა რედ გი ნოს კა ნონ პ რო ექ ტი. ვფიქ რობ, დრო ის შეზღუ დუ ლო ბის გა მო, 

ალ ბათ, ასე თი კონ სულ ტა ცი ე ბი ვე ღარ მო ხერ ხ დე ბა, რაც ძალ ზე სამ წუ ხა რო ა. 

ალექ სან დ რე ხე თა გუ რი – ნუ გიჩ ნ დე ბათ ასე თი გან ც და. ეს იმას არ ნიშ ნავს, 

რომ ამ ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში არა ფე რი მოხ დე ბა და შეხ ვედ რე ბი აღარ გა ი-

მარ თე ბა. ჯერ სა ბო ლოო პრო ექ ტი არ გვაქვს. იმ შე ნიშ ვ ნებ ზე, რო მე ლიც გა მოთ-

ქ მუ ლი იყო, დღე საც ვმუ შა ობთ. რო გორც კი, სა ბო ლოო პრო ექ ტი მზად იქ ნე ბა, 

და იგ ზავ ნე ბა და შეხ ვედ რე ბიც იქ ნე ბა. არც მთავ რო ბის თ ვის წარ დ გე ნა ნიშ ნავს 

იმას, რომ იქ ერთ დღე ში მი ი ღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. ორი კვი რის გან მავ ლო ბა-

ში და ვიწყებთ პრო ცე სის ინი ცი რე ბას. შეხ ვედ რე ბი, კა ნონ პ რო ექ ტი პარ ლა მენ ტ ში 

რომ შე ვა, მა ში ნაც გაგ რ ძელ დე ბა. 

გი ორ გი ქავ თა რა ძე – დღეს ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ოფი ცი ა ლურ მო საზ რე ბას 

არ წარ მო გიდ გენთ, მხო ლოდ, სა კუ თარ შე ნიშ ვ ნებს გა გაც ნობთ. ბა ტონ ირაკ ლის 

ვე თან ხ მე ბი, რომ დაც ვის მხრივ, კა ნონ პ რო ექ ტის წარ მოდ გე ნი ლი ვა რი ან ტი გა-

საძ ლი ე რე ბე ლი ა. ხა ზი გა ეს ვა და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის გან ვი თა რე ბას. ბა ტო ნო 

მი ნის ტ რო, თქვენ კი აღ ნიშ ნეთ, რომ კა ნონ მ დებ ლო ბის თვალ საზ რი სით ად გი-
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ლი არ ექ ნე ბა კო ლი ზი ებს, მაგ რამ, მო გეხ სე ნე ბათ, რომ და ცულ ტე რი ტო რი ებ ზე 

საქ მი ა ნო ბა შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბით რე გუ ლირ დე ბა და ეს ტყის კო დექ სიც 

გავ რ ცელ დე ბა. კო ლი ზი ის საფ რ თხე არ სე ბობს და ის, მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში 

მო იხ ს ნე ბა, თუ, „ემ-ცე-პე-ეფის“ სტან დარ ტე ბით და კა ტე გო რი ზა ცი ის მი ხედ ვით 

იქ ნე ბა მოწყო ბი ლი. ძა ლი ან კარ გი ა, ამ პო ზი ცი ას თქვენც რომ იზი ა რებთ. 

გი ორ გი ქავ თა რა ძე – ჩე მი აზ რით, ტყის არ სე ბუ ლი გან მარ ტე ბა არ იყო ური-

გო. ახა ლი რე დაქ ცი ით შე მო თა ვა ზე ბუ ლი გან მარ ტე ბა, შე იძ ლე ბა, უფ რო ტექ ნი-

კუ რი ხა სი ა თის იყოს, ვიდ რე ში ნა არ სობ რი ვი. ამი ტომ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ტყე ისევ 

ისე უნ და გა ნი მარ ტოს, რო გორც გა ნი მარ ტე ბო და და და ე მა ტოს ახა ლი გან მარ ტე-

ბაც. ეს რო გორ ჯდე ბა ეკო სის ტე მურ მიდ გო მა ში, სხვა სა კითხი ა. 

პრი ვა ტი ზა ცი ის სა კითხ ზეც იყო სა უ ბა რი. ქალ ბა ტონ მა ნი ნომ აღ ნიშ ნა, რომ 

49-წლიანი იჯა რა ფაქ ტობ რი ვად პრი ვა ტი ზა ცი ას ნიშ ნავს. ბა ტო ნი მი ნის ტ რი კი-

დევ ერ თხელ იტყ ვის, რომ დღეს, ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის პრი ვა ტი ზა ცი ის თე მა 

მი უ ღე ბე ლი ა, მაგ რამ, თუ სათ ბო ბი შე შით უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა თე მო ტყე ე ბის 

ფორ მა მი უ ღე ბე ლი ა, ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას ასე ვე ნუ ლო ვა ნი იჯა რით ან 

აუქ ცი ო ნით უნ და გა და ე ცეს რა ღაც ფარ თო ბე ბი. 

ალექ სან დ რე ხე თა გუ რი – იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ეს სა კითხი პო ლი ტი-

კუ რად არას წო რად მი მაჩ ნი ა, ასე არ მო ვიქ ცე ვი. ე.წ. სა კოლ მე ურ ნეო ტყე ებს პი-

რი ქით აბ რუ ნე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, რად გან, ვერ უვ ლი ან. მათ არა აქვთ ამის 

შე საძ ლებ ლო ბა. ვფიქ რობთ, გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში ბიზ ნეს მა უნ და მო უ-

ა როს ამ ყვე ლა ფერს. სათ ქ მე ლად კარ გი ა, რომ ტყე თემს გა და ე ცეს, მაგ რამ, ან 

გა ი ჩე ხე ბა, რი სი პრე ცე დენ ტე ბიც გვქო ნი ა, ან, ბუ ნებ რი ვად გა ფუჭ დე ბა, იმი ტომ, 

რომ მოვ ლა სჭირ დე ბა. სვა ნეთ ში ხში რად მი წევს სი ა რუ ლი, მო უვ ლე ლო ბით ასე-

უ ლო ბით ჰექ ტა რია გა დამ ხ მა რი. 

ნი ნო ჩხო ბა ძე – ამას სხვა მი ზე ზე ბი აქვს. მთელ ევ რო პა ში ხმე ბა ფიჭ ვე ბი. ეს 

არ არის და ა ვა დე ბით ან მო უვ ლე ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი, კლი მა ტის ცვლი ლე ბას 

უკავ შირ დე ბა. 
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ნი კო ლოზ მჟა ვა ნა ძე, ეკო ლო გი უ რი სა მარ თ ლის ცენ ტ რი – ძვე ლი ტყის 

კო დექ სის შე მუ შა ვე ბას წე ლი წად ზე მე ტი დას ჭირ და. ამ ბობთ, რომ უკე თე სის შექ-

მ ნა გინ დათ, მაგ რამ, ისე გა მო დის, ვა ის გა ვე ყა რე, უის შე ვე ყა რე ო. მა ინ ტე რე სებს, 

ვინ მუ შა ობს ტყის კო დექ ს ზე ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი დან, ეკო ლო გე ბი დან? სა ზო-

გა დო ე ბა საც უნ და ვკითხოთ. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, კანონი პარ ლა მენ ტ ში რომ შე-

ვა, მას დი დი წი ნა აღ მ დე გო ბა არ გა ე წე ვა და მა ლე მი ი ღე ბენ. კარ გი იქ ნე ბო და, 

თუ, ამ ტყის კო დექსს მთავ რო ბა უკან გა იხ მობ და, იმი ტომ რომ ძა ლი ან ბევ რი 

ხარვეზი ა. სამ წუ ხა როდ, ბევრ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას არ მი ე ცა შეხ ვედ-

რებ ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა და მხო ლოდ, დამ კ ვირ ვებ ლე ბის სტა ტუ სი ერ გო. 

გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ რო იმი ტომ და ი შა ლა, რომ კო რუფ ცი უ ლი სის ტე მა იყო, 

ვერ კონ ტ როლ დე ბო და ტყის მა სი ვე ბი. ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია რე ინ ჯე რე ბი სა 

და სატყეო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის და კა ვე ბაც. მა ინ ტე რე სებს, რო დე საც 

49-წლიანი იჯა რით გა ი ცე მა ტყე ე ბი, მო ნი ტო რინ გის რო გო რი სის ტე მა გვექ ნე ბა. 

რა გა რან ტია გვაქვს, რომ მე ი ჯა რე არ და იწყებს პირ წ მინ და ჭრას და სა ვა ლა ლო 

შე დე გებს არ მი ვი ღებთ? ამ კა ნო ნის იმ სა ხით მი ღე ბა, რო გორც ახ ლა გა მო ი ყუ რე-

ბა, გა მო უს წო რე ბელ შე დე გებს გა მო ი ღებს. 

კი დევ ერ თი კითხ ვა მაქვს. ფი ნე თის მთავ რო ბამ ბორ ჯომ - ხა რა გა უ ლის ტყის 

დამ წ ვა რი ფარ თო ბე ბის თ ვის სო ლი დუ რი თან ხა გა მო ყო. რო დის და იწყე ბა ამ 

ტყის მა სი ვე ბის აღ დ გე ნა ან ეს თან ხა სად წა ვი და? 

ალექ სან დ რე ხე თა გუ რი – კო რუფ ცი ას გა უმ ჭ ვირ ვა ლე პრო ცე სე ბი და არას-

წო რი კა ნონ მ დებ ლო ბა წარ მო შობს. ტო ტა ლუ რი რე გუ ლი რე ბის პი რო ბებ ში წარ-

მო იქ მ ნე ბა კო რუფ ცი ა. ჩვენ ვამ ბობთ, რომ მო მა ვალ ში სა ვალ დე ბუ ლო წე სით იქ-

ნე ბა შე მო ღე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნა და ყო-

ველ წ ლი უ რი აუდი ტე ბი მე ი ჯა რის საქ მი ა ნო ბა ზე. სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლის გარ-

და შე მოგ ვაქვს და მო უ კი დე ბე ლი კონ ტ რო ლიც. კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც სა ერ თა-

შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან უპი რო ბო დას კ ვ ნებს მო ი ტა ნენ იმის შე სა ხებ, 

რომ ყვე ლა ფე რი სტან დარ ტებს შე ე სა ბა მე ბა, აღარ გა და ვა მოწ მებთ. სა დაც იქ ნე ბა 

კონ კ რე ტუ ლი დარ ღ ვე ვე ბი, შე ვა მოწ მებთ ამ დარ ღ ვე ვებს და ამას მოჰ ყ ვე ბა სა თა-

ნა დო რე ა გი რე ბაც. ეს, სა მო მავ ლოდ, ტყე ე ბის უკე თე სად დაც ვას უზ რუნ ველ ყოფს. 
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2008 წლის აგ ვის ტოს ომის დამ წ ვარ ბორ ჯომ - ხა რა გა უ ლის ტყეს რაც შე ე ხე ბა, 

მინ და გითხ რათ, რომ არ მიყ ვარს გრან ტე ბი. იმი ტომ, რომ, რო გორც წე სი, რო-

დე საც გრანტს გა მო ყო ფენ, რო გორც მი ნი მუმ, 70%-ის უკან წა ღე ბას ფიქ რო ბენ და 

მხო ლოდ 30% იხარ ჯე ბა რე ა ლუ რად საქ მე ზე. და ნარ ჩე ნი იხარ ჯე ბა უაზ რო ღო ნის-

ძი ე ბებ ში, მა გა ლი თად, სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ში. იმ გრან ტი დან, 

რაც იყო გა მო ყო ფი ლი, თით ქ მის 40%-ია და ხარ ჯუ ლი და ჯერ, ერ თი დარ გუ ლი 

ხე არ მი ნა ხავს. წე ლი წად- ნა ხე ვა რი ა, გა ი ცე მა ხელ ფა სე ბი, მაგ რამ, ფი ზი კუ რად 

არა ფე რი გა კე თე ბუ ლა. მიმ დი ნა რე ობს პროგ რა მის რე ბი უ ჯე ტი რე ბა და რეპ როგ-

რა მი რე ბა. მე, რო გორც სა ა გენ ტოს თავ მ ჯ დო მა რემ, ავი ღე ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ 

მი ლი ო ნი დო ლა რის ეკვი ვა ლენ ტის თა ნა და ფი ნან სე ბას გა ვა კე თებ ამ პრო ექ ტ ში. 

ფი ნე თის მთავ რო ბას ეს გრან ტი რომ არ გა მო ე ყო, ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბა იყო ამ 

ტყის აღ დ გე ნა? ეს ჩვე ნი ვალ დე ბუ ლე ბაა და ჩვე ნი გა სა კე თე ბე ლი საქ მე ა. შევ თან-

ხ მ დით, რომ თა ვი დან ბო ლომ დე გა და ი ხე დე ბა პრო ექ ტი. ტე რი ტო რია გა იწ მინ დე-

ბა, და ირ გ ვე ბა ნარ გა ვე ბი და იარ სე ბებს ახა ლი, გა მარ თუ ლი სა ნერ გე მე ურ ნე ო ბა, 

რო მე ლიც გა მოგ ვად გე ბა ახა ლი კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 

გა სა ტა რებ ლად. რო გორც იცით, ჩვე ნი ფორ მუ ლა ა, ერთ მოჭ რილ ხეს სა მი დარ-

გუ ლი ხე ჩა ე ნაც ვ ლოს. სა ნერ გე მე ურ ნე ო ბე ბის ბიზ ნე სი გან ვი თარ დე ბა, ამი ტომ, 

ვფიქ რობ, ის პრო ექ ტიც მა ლე გა აქ ტი ურ დე ბა. 

და ვით თარ ხ ნიშ ვი ლი – შე საძ ლოა პე სი მის ტუ რი ტო ნი შე ვი ტა ნე დღე ვან დელ 

შეხ ვედ რა ში, მაგ რამ, საქ მე ის არის, რომ ძა ლი ან სპე ცი ფიკ უ რი აზ რი მაქვს, ზო-

გა დად, გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ. არ სე ბობს კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც არის ცო ტა 

უკე თე სი, ან, ცო ტა უარე სი. არა მაქვს სა ფუძ ვე ლი იმის სათ ქ მე ლად, რომ კა ნო ნი, 

რო მე ლიც შე მო დის, დღეს არ სე ბულ კა ნონ ზე უკე თე სი არ იქ ნე ბა, მაგ რამ, სა ბო-

ლო ოდ იმას, თუ კა ნო ნი რო გორ გან ხორ ცი ელ დე ბა, ინ ტე რეს თა ბა ლან სი წყვეტს. 

იმი ტომ ვარ პე სი მის ტუ რად გან წყო ბი ლი, რომ ვერ ვხე დავ ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში 

საკ მა რი სად ძლი ერ სო ცი ა ლურ ჯგუფს, რომ ლის ინ ტე რე სებ შიც შე ვა კონ სერ ვა-

ცი უ ლი იდე ო ლო გი ა. სწო რედ კონ სერ ვა ცი უ ლი მიდ გო მის მომ ხ რე ვარ. ალ ბათ, 

შე მე კა მა თე ბი ან მეტყე ვე ე ბი, იმიტომ, რომ არ ვფიქრობ, რომ ტყე არის სა მე ნეჯ-

მენ ტო იმის თ ვის, რომ კარგ მდგო მა რე ო ბა ში იყოს და კი დევ, ბევრ სხვა სა კითხ ში. 
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ის კი არ მა ღელ ვებს, რა სა ხით შე მო ვა კა ნო ნი, არა მედ ის, რომ რო დე საც იჯა-

რა ში ან კერ ძო სა კუთ რე ბა ში გა და ი ცე მა ტყე ე ბი, რაც ნორ მა ლურ პრო ცე სად მი-

მაჩ ნი ა, მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იყოს მი ღე ბუ ლი არა მარ ტო შე მო სა ვა ლი, რო მელ-

საც ესა თუ ის კომ პა ნია მო ი ტანს, არა მედ, კონ სერ ვა ცი უ ლი მიდ გო მა, გა სა გე ბი ა, 

თუ, ადა მი ა ნი ტყეს რეკ რე ა ცი უ ლი მიზ ნე ბის თ ვის აიღებს, რაც არ გა მო ი ხა ტე ბა 

უშუ ა ლოდ მერ ქ ნის დამ ზა დე ბა ში, მოკ ლე ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში მი სი შე მო სა-

ვა ლი ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა, ვიდ რე, ვთქვათ, კომ პა ნი ის, რო მე ლიც შე მო ვა მხო ლოდ 

მერ ქ ნის და სამ ზა დებ ლად. რამ დე ნად არის სა ხელ მ წი ფო მზად, რომ ასეთ შემ თხ-

ვე ვა ში შე ღა ვა თი მის ცეს ასე თი ტი პის მიდ გო მას?

ნი ნო ჩხო ბა ძე – ჩემ თ ვის გა სა გე ბია ერ თი რამ, რომ სა ხელ მ წი ფო იხ ს ნის პა-

სუ ხის მ გებ ლო ბას ტყის მე ურ ნე ო ბებ თან და კავ ში რე ბით. ყვე ლა ასე თი რე ფორ-

მა, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში, პრობ ლე მად იქ ცა სა ხელ-

მ წი ფოს თ ვის. იქაც კი, სა დაც, კერ ძო სა კუთ რე ბის და თუნ დაც, გრძელ ვა დი ა ნი 

იჯა რე ბის ას წ ლი ა ნი ის ტო რია ჰქონ დათ, ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან სა ვა ლა ლოდ დამ-

თავ რ და. 

კი დევ ერ თი, ჩვენ თ ვის ძა ლი ან უც ნა უ რი ა, რო დე საც ვამ ბობთ, რომ მი ვი ღებთ 

44 მე ი ჯა რეს, შე დე გად მოგ ვი წევს ყვე ლა ამ სუ ბი ექ ტის თ ვის კერ ძო სა კუთ რე ბა ში 

გა და ცე მა, იმი ტომ, რომ შე იძ ლე ბა შე სა ბა მი სი კა ნო ნი შე მო ვი დეს, და მე ო რე – 

მოხ დეს ისევ ტყე ე ბის სე რი ო ზუ ლი ფრაგ მენ ტა ცია და ოცი წლის მე რე ვი ნა ნოთ, 

რომ გან ვა ხორ ცი ე ლეთ ასე თი გა ურ კ ვე ვე ლი რე ფორ მა. ამი ტომ გთხოვთ, იმის თ-

ვის, რომ მას ში დავ რ წ მუნ დეთ, ეკო ნო მი კუ რად დაგ ვი სა ბუ თეთ. 

ალექ სან დ რე ხე თა გუ რი – ამას ეკო ნო მი კუ რად ვე რა ვინ და ა სა ბუ თებს, იმი-

ტომ, რომ ბა ზარ მა თვი თონ უნ და აჩ ვე ნოს, ეს მიდ გო მა გა ა მარ თ ლებს თუ არა. 

ბა ტო ნი ირაკ ლი ამ ბობს, რომ ბევრ ვალ დე ბუ ლე ბას ვკი დებთ და კომ პა ნი ას შე იძ-

ლე ბა გა უ ჭირ დეს მა თი შეს რუ ლე ბა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ამ აუქ ცი ონ ში არა ვინ 

მო ვა. ამ ყვე ლა ფერს აჩ ვე ნებს ღია და ტრან ს პა რენ ტუ ლი აუქ ცი ო ნი. ალ ტერ ნა-

ტი ვა ძა ლი ან მარ ტი ვია – კა ნო ნიც მოქ მე დებს და კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბიც და 

20-წლიანი ლი ცენ ზი ე ბიც.





16 ნოემბერი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

გიორგი ტუღუში 

საქართველოს სახალხო დამცველი;

უჩა ნანუაშვილი 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი 

დირექტორი; 

თამუნა გვარამაძე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტის 

კოორდინატორი; 

მანანა კობახიძე

საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი.

მო დე რა ტო რი: 

ნინო ბექიშვილი 

მართლმსაჯულების განხორციელება და ადამიანის მართლმსაჯულების განხორციელება და ადამიანის 

უფლებათა დაცვა საქართველოს მართლმსაჯულების უფლებათა დაცვა საქართველოს მართლმსაჯულების 

სისტემაშისისტემაში
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ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – ჩვე ნი დის კუ სი ის თე მაა მართლმსაჯულების გან ხორ ცი ე-

ლე ბა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვა სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე-

მა ში. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, ვრცე ლი და სა ინ ტე რე სო სა კითხი ა. 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბა ერ თ -ერ თი ფუნ და-

მენ ტუ რი უფ ლე ბა ა, რო მე ლიც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის-

თ ვის, მით უმე ტეს, მის თ ვის, რო მელ საც უშუ ა ლო შე ხე ბა აქვს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 

სის ტე მას თან. მინ და გითხ რათ, რომ სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო არაერ თხელ 

გამ ხ და რა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის, არა მარ ტო, შე ფა სე ბის, ასე ვე, კრი ტი კის სა გა-

ნიც, და არა ერ თი მი მარ თუ ლე ბით. 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე რთუ ლი თა ვი სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რიშ ში სწო რედ 

სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს შე სა ხებ თა ვია. გარ და იმი სა, რომ იგი ძა ლი ან რთუ-

ლი და სა წე რია და ინ ტენ სი ურ მუ შა ო ბას მო ითხოვს, ასე ვე, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია, ამ ინ ს ტი ტუ ტის სპე ცი ფი კუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის 

ძა ლი ან ძნე ლია იმის გან საზღ ვ რა, სა დამ დე შე იძ ლე ბა წა ვი დეს მი სი კვლე ვა და 

შე ფა სე ბე ბი. ომ ბუდ ს მე ნი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 

შე სა ხებ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით, რომ ლის მე-14 მუხ ლ შიც პირ და პირ არის ჩა მოთ ვ-

ლი ლი ის ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ე ბი, რო მე ლიც მას გა აჩ ნი ა, მათ შო რის, სა სა მარ-

თ ლოს თან მი მარ თე ბა ში. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის შე სა ხებ ორ გა ნულ კა ნონ ში იყო ერ თ -ერ-

თი პუნ ქ ტი, რო მე ლიც მი უ თი თებ და იმა ზე, რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი სა სა მარ თ-

ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შეს წავ ლი სას თუ მი ვი დო და დას კ ვ ნამ დე, რომ ად გი ლი 

ჰქონ და სა სა მარ თ ლოს მი ერ უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვას, მას უფ ლე ბა ჰქონ და მი ე მარ-

თა სა სა მარ თ ლოს თ ვის და მო ეთხო ვა ამ კონ კ რე ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა და-

სინ ჯ ვა. რა თქმა უნ და, ამას ჰქონ და რე კო მენ და ცი ის დატ ვირ თ ვა, სა სა მარ თ ლოს 

შე ეძ ლო გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა, ან, არ გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა. მინ და გითხ რათ, რომ 

ვიდ რე გან ხორ ცი ელ დე ბო და ცვლი ლე ბე ბი საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, და 

ზო გა დად, სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში, არ სე ბობ და პრე ცე დენ ტი, რო დე საც სა სა მარ-

თ ლომ ერ თ -ერთ საქ მეს გა და ხე და ომ ბუდ ს მე ნის რე კო მენ და ცი ის სა ფუძ ველ ზე. 

თუმ ცა, მას შემ დეგ, რაც საქ მის გა და ხედ ვის ინ ს ტი ტუ ტი კა ნონ მ დებ ლო ბით გა უქ-
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მ და, და სა ბო ლოოა უზე ნა ე სი ან სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა მო ტა ნი ლი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, საქ მე ე ბი აღარ ისინ ჯე ბა. ად რე არ სე ბობ და სხვა დას ხ ვა სტრუქ-

ტუ რა, კა ნონ მ დებ ლო ბით გა წე რი ლი იყო გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის, უზე ნა ე სი 

სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მის, აჭა რის და აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის სა-

სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. თუმ ცა, დღეს დღე ო ბით, გა-

ნა ჩე ნი აღარ გა და ი ხე დე ბა. ამი ტომ, ამ მუხ ლ მა მნიშ ვ ნე ლო ბა და კარ გა. ჩე მი წი-

ნა მორ ბე დი არა ერ თხელ შე ე ცა და სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე ბა მი ეპყ რო ამ მუხ ლის 

მი მართ. მან რამ დენ ჯერ მე მი მარ თა სა სა მარ თ ლოს, თუმ ცა, უპა სუ ხეს, რომ ჩვე ნი 

კა ნონ მ დებ ლო ბა ამ გ ვარ მე ქა ნიზმს აღარ ცნობს და, შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თ ლოს 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ გა და ი ხე დე ბა. 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის შე სა ხებ ორ გა ნულ კა ნონ ში გან ხორ ცი ელ და გარ კ ვე უ ლი 

ცვლი ლე ბე ბი. ეს მუხ ლი ჩა ნაც ვ ლ და სა სა მარ თ ლოს მე გობ რის უფ ლე ბა მო სი ლე-

ბით, რო დე საც სა ხალ ხო დამ ც ველს შე უძ ლია კონ კ რე ტულ საქ მეს თან და კავ ში რე-

ბით სა კუ თა რი მო საზ რე ბა ამა თუ იმ სა სა მარ თ ლოს წა რუდ გი ნოს. თუმ ცა, სა ხალ-

ხო დამ ც ველ მა შე ი ნარ ჩუ ნა კომ პე ტენ ცია შე ის წავ ლოს სა სა მარ თ ლოს სხვა დას ხ ვა 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და შე ა ფა სოს, რამ დე ნად იყო და ცუ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი 

სა მარ თალ წარ მო ე ბი სას, რა საც, დღემ დე ვა კე თებთ. 

არ ვი ცი, რამ დე ნი იც ნობთ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ბო ლო ან გა რი შებს, 2009 წლის 

მე ო რე ნა ხე ვარ ში დი დი ყუ რადღე ბა და ეთ მო სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ-

ლე ბას, სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საქ მე ე ბის ანა ლიზს. სა ხალ-

ხო დამ ც ვე ლი მი ვი და დას კ ვ ნამ დე, რომ, მი უ ხე და ვად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე-

ფორ მე ბი სა, და არა ერ თი წარ მა ტე ბუ ლი პრო ექ ტი სა, ბევ რი ძი რე უ ლი პრობ ლე მა, 

რო მე ლიც ად რე არ სე ბობ და, დღე საც რჩე ბა სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში. სა ხალ ხო 

დამ ც ვე ლი შე ე ხო რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბას: პირ ვე ლი იყო სა სა მარ თ ლოს მი-

ერ გა მო ტა ნი ლი და უ სა ბუ თე ბე ლი შუ ა ლე დუ რი, თუ, სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბე ბი, ასე ვე მხა რე თა შე ჯიბ რო ბი თო ბის და თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვა 

სა სა მარ თ ლოს მი ერ, და უ სა ბუ თე ბე ლი უარი შუ ამ დ გომ ლო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-

ბა ზე სა სა მარ თ ლოს მხრი დან. იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც (განსაკუთრებით ბო-

ლო ან გა რიშ ში) სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი სა უბ რობ და მო სა მარ თ ლე ე ბის გა დაყ ვა ნა ზე 

სხვა დას ხ ვა რა ი ონ ში და ვა რა უ დი იყო გა მოთ ქ მუ ლი, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მა 
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სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, რომ ეს მე ქა ნიზ მი დას ჯის მიზ ნი თაც იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი, 

რო დე საც თბი ლის ში მო მუ შა ვე მო სა მარ თ ლეს სა მუ შა ოდ გა და იყ ვან რო მე ლი მე 

რა ი ო ნულ სა სა მარ თ ლო ში, სა დაც, სხვას რომ ყვე ლა ფერს თა ვი და ა ნე ბო, მას უმ-

ცირ დე ბა ხელ ფა სი. ჩე მი ერ თ -ერ თი რე კო მენ და ცია ამას ეხე ბო და. 

არა ერთ სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ში, რო მე ლიც შეს წავ ლილ იქ ნა 2011 წელს, 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი მი ვი და დას კ ვ ნამ დე, რომ ად გი ლი ჰქონ და მო სა მარ თ ლე-

ე ბის მი ერ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა უხეშ დარ ღ ვე ვას. ყვე ლა ამ ფაქ ტ ზე, სა ხალ ხო 

დამ ც ველ მა მი მარ თა იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს და მო ითხო ვა მო სა მარ თ ლე-

თა დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე ბა. თერ თ მე ტი კონ ვერ ტი და მიბ რუნ და უკან. ეს 

პრო ცე დუ რა, რა თქმა უნ და, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რია და სა ხალ ხო დამ ც ველს არ აქვს 

უფ ლე ბა სა ჯა რო გა ხა დოს მო სა მარ თ ლე თა გვა რე ბი და იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ-

ჭოს თან კო მუ ნი კა ცი ა, ვი ნა ი დან, კონ ვერტს აწე რია – „საიდუმლო“. ვეც ნო ბი ამ 

საქ მე ებს და ჩემს თა ნამ შ რომ ლებ საც, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ მუ შა ობ დ ნენ ამ საქ-

მე ებ ზე, მათ კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად ვაც ნობ. თერ თ მე ტი ვე საქ მე ზე და იწყო დის ციპ-

ლი ნუ რი წარ მო ე ბა, ათ ზე შეწყ და, ერ თ ზე მო სა მარ თ ლეს მი ე ცა რე კო მენ და ცი ა. ეს 

მი უ თი თებს, სწო რედ იმა ზე, რომ რამ დე ნი მე სის ტე მუ რი პრობ ლე მა, რო მე ლიც 

შეს წავ ლილ იქ ნა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მი ერ, და კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ა ნის უფ-

ლე ბა თა უხეშ დარ ღ ვე ვას თან. თქვენ თ ვის ცნო ბი ლი ა, რომ დის ციპ ლი ნურ დევ ნას 

ვერ მო ითხოვ უბ რა ლო სა ფუძ ვ ლით, ად გი ლი უნ და ჰქონ დეს კა ნო ნის უხეშ დარ-

ღ ვე ვას, რო მელ მაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ა ზა რა ლა გან სას ჯე ლი. ასე თი არა ერ თი 

ფაქ ტი იყო. თერ თ მე ტი საქ მე, წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში, მარ ტო ჩვენ მი ერ იქ ნა 

შეს წავ ლი ლი, ალ ბათ, ასე თი გა ცი ლე ბით ბევ რი ა. ყვე ლა არ ხვდე ბა სა ხალ ხო 

დამ ც ველ თან. ყვე ლა ფერს ძა ლი ან დი დი დრო და ძა ლის ხ მე ვა სჭირ დე ბა. ისიც 

კი ვთქვი, აქვს კი აზ რი ამ რე კო მენ და ცი ებ ზე ამ დე ნი დრო ის და კარ გ ვას? რო ცა 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი მო სა მარ თ ლის დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე ბას ითხოვს და 

მსგავს სტრუქ ტუ რას მი მარ თავს, მან ძა ლი ან კარ გად უნ და და ა სა ბუ თოს პო ზი ცი ა, 

საქ მე არ სე ბი თად უნ და შე ის წავ ლოს. საქ მის მა სა ლე ბი ხში რად, ძა ლი ან დი დი ა, 

რამ დე ნი მე ტომს მო ი ცავს და, შე სა ბა მი სად, საკ მა ოდ პრობ ლე მუ რია ეს ყვე ლა-

ფე რი. იმ დას კ ვ ნამ დე მი ვე დი, რომ, რო გორც ჩანს, ეს მე ქა ნიზ მი ეფექ ტუ რად არ 

მუ შა ობს. 
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დღემ დე პრობ ლე მად რჩე ბა მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა და-

სა ბუ თე ბუ ლო ბას, შუ ამ დ გომ ლო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას, თუ რო გორ ხდე ბა ამის 

გან ხილ ვა სა სა მარ თ ლოს მი ერ. იყო კონ კ რე ტუ ლი პრობ ლე მე ბი დაც ვის უფ ლე-

ბას თან და კავ ში რე ბით. მინ და, გან სა კუთ რე ბუ ლად შე ვე ხო ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა-

მარ თალ წარ მო ე ბას, გან სა კუთ რე ბით, სა სა მარ თ ლოს მი ერ გან ხი ლულ არაერთ 

საქ მეს. ჩვენ ვა პი რებთ ერ თობ ლი ვად გა ვუ კე თოთ ანა ლი ზი 26 მა ი სის შემ დ გომ 

გა მო ტა ნილ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს ყვე ლა იმ ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე ზე, რო მელ თა 

ნა წი ლი დას რულ და პი რის და პა ტიმ რე ბით ან ჯა რი მით და, შე სა ბა მი სად, მო მა ვალ 

ან გა რიშ ში, რა თქმა უნ და, იქ ნე ბა მსჯე ლო ბა იმ პრო ცე დუ რა ზე, რო მელ საც შე ვის-

წავ ლით ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა სა მარ თ ლოს თან მი მარ თე ბა ში. 

ბო ლოდ რო ინ დე ლი ან გა რი შე ბი დან ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახალ გაზ რ და 

იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ან გა რი ში სა სა მარ თ ლოს თან მი-

მარ თე ბა ში, ევ რო პის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მის რის ან გა რი ში, რო მე ლიც, 

უშუ ა ლოდ ამ თე მას ეხე ბა. ის იმე ო რებს იმ პრობ ლე მებს, რო მელ ზეც სა ხალ ხო 

დამ ც ვე ლი და ახალ გაზ რ და იურის ტე ბი სა უბ რობ დ ნენ. თუმ ცა, რო გორც ჩანს, 

გარ კ ვე უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბით პრობ ლე მე ბი კვლავ რჩე ბა. პრობ ლე მე ბი, რომ-

ლებ ზეც ვსა უბ რობ დი 2009-10 წლებ ში, დღე საც აქ ტუ ა ლუ რი ა. შე იძ ლე ბა, ძა ლი ან 

ბევ რი ვი სა უბ როთ თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ზე, საქ მის მარ თ ვის სის ტე მის 

დახ ვე წა ზე, ვებ გ ვერ დ ზე ატ ვირ თ ვა ზე, სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი გა რან ტი ის გა უმ-

ჯო ბე სე ბა ზე, კა ნონ მ დებ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ცვლი ლე ბებ ზე, თუმ ცა, მაქვს 

ინ ფორ მა ცი ა, რომ მზად დე ბა კი დევ ერ თი ტალ ღა ცვლი ლე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც იმ 

სა კითხებს შე ე ხე ბა, რომ ლებ ზეც სა უბ რობს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი და სხვა უფ ლე-

ბა დაც ვი თი სტრუქ ტუ რე ბი. ეს ეხე ბა თა ნამ დე ბო ბა ზე მო სა მარ თ ლე თა და ნიშ ვ ნის 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას, და სა ბუ თე ბუ ლო ბის პრობ ლე მას, მო სა მარ თ ლე თა გა დაყ ვა ნას, 

მათ სო ცი ა ლურ გა რან ტი ებს და სხვა სა კითხებს. 

თა მუ ნა გვა რა მა ძე – სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს პრობ ლე მა სა ქარ თ ვე-

ლო ში ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი ა. გარ კ ვე ულ წი ლად, ეს პრობ ლე მა და კავ ში რე ბუ ლია 

სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ და მო უ კი დებ ლო ბას თან. თქვენს 

ყუ რადღე ბას შე ვა ჩე რებ იუს ტი ცი ის საბ ჭოს და კომ პ ლექ ტე ბი სა და მის მი ერ, გა-
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დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის წეს ზე. მო გეხ სე ნე ბათ, რომ დღეს სა ქარ თ ვე ლოს 

იუს ტი ცი ის საბ ჭო და კომ პ ლექ ტე ბუ ლია ხე ლი სუფ ლე ბის სა მი ვე შტოს წარ მო მად-

გენ ლე ბი თ. სა ერ თა შო რი სო რე კო მენ და ცი ე ბის თა ნახ მად, წევ რებს შო რის არი ან 

მო სა მარ თ ლე ე ბი, პარ ლა მენ ტა რი წევ რე ბი და სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის მი ერ 

და ნიშ ნუ ლი ორი წევ რი. 

ჩვენ ვფიქ რობთ, რომ პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი სა და პრე ზი დენ ტის მი ერ და-

ნიშ ნუ ლი წევ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რომ ლებ საც, დღეს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის 

თა ნახ მად, არ ეკ რ ძა ლე ბათ პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბა, გარ კ ვე ულ წი ლად, პო-

ლი ტი კურ ელ ფერს იძენს ამ საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა და ის არ არის და მო უ კი დე ბე ლი 

პო ლი ტი კუ რი ზე წო ლი სა და კო ნი უნ ქ ტუ რის გან. ამი ტომ, შე ვი მუ შა ვეთ რე კო მენ-

და ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ამა ვე თე მებ ზე მო მუ შა ვე კო ა ლი ცი ის სა ხე ლით წა რედ გი ნა 

იუს ტი ცი ის საბ ჭოს, რო მე ლიც ამ ეტაპ ზე თა ნახ მა ა, და სა ა მი სოდ, კა ნონ ში ცვლი-

ლე ბე ბი უკ ვე მომ ზად და, რომ პრე ზი დენ ტის წარ მო მად გენ ლებს შე ეზღუ დოთ პო-

ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა. ჯერ ჯე რო ბით, სა უ ბა რი არ 

არის პარ ლა მენ ტა რი წევ რე ბის შე სა ხებ. 

იუს ტი ცი ის საბ ჭოს ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფუნ ქ ცია მო სა მარ თ ლე ე ბის და-

ნიშ ვ ნა, გა თა ვი სუფ ლე ბა და მათ მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა ა. მო სა მარ თ ლე ე ბის და ნიშ ვ ნას თან და კავ ში რე ბით, დღეს მოქ-

მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, იუს ტი ცი ის საბ ჭოს მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ხმა-

თა უმ რავ ლე სო ბით მი ი ღე ბა. უბ რა ლოდ, სა ჭი რო ა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის სა მი ვე 

შტოს წარ მო მად გენ ლებ მა მი ი ღონ კენ ჭის ყ რა ში მო ნა წი ლე ო ბა. ჩვენ, ე.წ. ვე ტოს 

ვუ წო დებთ ამას. გა მო დის, რომ მოქ მე დი წე სის მი ხედ ვით, ხე ლი სუფ ლე ბის რო მე-

ლი მე შტოს შე უძ ლია და უ სა ბუ თებ ლა დაც დაბ ლო კოს ესა თუ ის კან დი და ტი. ამას-

თან და კავ ში რე ბი თაც წარ ვუდ გი ნეთ რე კო მენ და ცია იუს ტი ცი ის საბ ჭოს. იგი, ამ 

შემ თხ ვე ვა შიც, თა ნახ მა ა, რომ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შე ვი დეს ცვლი ლე ბე ბი, აღარ 

მოხ დეს ვე ტოს და დე ბა, უბ რა ლოდ, უმ რავ ლე სო ბით მოხ დეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

მი ღე ბა და პი როვ ნე ბის თა ნამ დე ბო ბა ზე გამ წე სე ბა. 

პრო ცე დუ რე ბი, რომ ე ბლი თა ეშვეობით, მო სა მარ თ ლე ე ბი ინიშ ნე ბი ან, ბუნ დო-

ვა ნია და ბევრ კითხ ვას ბა დებს. მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად შე იძ ლე-

ბა ორი ტი პის ადა მი ა ნე ბი გა მოვ ყოთ, ვი საც აქვს მო სა მარ თ ლის თა ნამ დე ბო ბის 
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და კა ვე ბის უფ ლე ბა. ესე ნი არი ან ისი ნი, ვინც იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს სკო ლა ში სწავ-

ლო ბენ და ე.წ. მსმე ნე ლე ბი, ასე ვე არი ან ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც გა თა ვი სუფ-

ლე ბუ ლე ბი არი ან სკო ლა ში სწავ ლის ვალ დე ბუ ლე ბის გან, მა გა ლი თად, სა კონ ს-

ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს ყო ფი ლი და მოქ მე დი მო სა მარ თ ლე ე ბი. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ 

ისე ვე რო გორც მსმე ნე ლებს, ამ კან დი და ტებ საც უნ და ჰქონ დეთ თა ნა ბა რი შე საძ-

ლებ ლო ბა, და ი კა ვონ მო სა მარ თ ლის თა ნამ დე ბო ბა და კა ნონ მ დებ ლო ბა მათ თ ვის 

უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს მსგავს პრო ცე დუ რებს. მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა გან ს-

ხ ვა ვე ბულ მიდ გო მებს ავ ლენს ამ ტი პის კან დი და ტე ბის მი მართ. ამი ტომ, აღ ნიშ-

ნუ ლი ბუნ დო ვა ნე ბა თუ გა მოს წორ დე ბა, ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა და იმ კითხ ვებ საც 

გა ე ცე მა პა სუ ხი, რაც აქვს სა ზო გა დო ე ბას საბ ჭოს მი მართ. 

დის ციპ ლი ნურ სა მარ თალ წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბით ბა ტონ მა გი ორ გიმ აღ-

ნიშ ნა, რომ ეს ინ ფორ მა ცია კონ ფი დენ ცი ა ლუ რია და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი ვერ 

იგე ბენ, რა შე დე გი მოჰყ ვა მათ სა ჩი ვარს, და იწყო თუ არა დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნა. 

ამას თან და კავ ში რე ბით დი დი ხა ნია მიმ დი ნა რე ობს მსჯე ლო ბა. ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია 

შე ე ცა და შე ეს წავ ლა ამ კუთხით სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა, აღ მოჩ ნ და, რომ 

ბევრ სა ხელ მ წი ფოს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა აქვს. არის ქვეყ ნე ბი, სა დაც ინ ფორ-

მა ცია დის ციპ ლი ნურ სა მარ თალ წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბით ყვე ლას თ ვის ხელ-

მი საწ ვ დო მი ა, მაგ რამ, ასე ვე არ სე ბობს ევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბი, რომ ლე ბიც 

ჩა კე ტილ სის ტე მას გვთა ვა ზო ბენ და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რია ეს მო ნა ცე მე ბი. ამ ეტაპ ზე 

ქარ თუ ლი რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით საბ ჭომ მო ამ ზა და კა ნონ პ რო ექ ტი, რო-

მე ლიც ამ ინ ფორ მა ცი ის ნა წი ლობ რივ გახ ს ნას და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის თ ვის 

მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში შეტყო ბი ნე ბის გაგ ზავ ნას ით ვა ლის წი ნებს, თუ რა შე დე გი 

მოჰყ ვა მათ გან ცხა დე ბას. საბ ჭოს ასე ვე ენი ჭე ბა უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, ცალ კე ულ შემ-

თხ ვე ვებ ში, თვი თონ მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და გა მო აქ ვეყ ნოს ინ ფორ მა ცია დის-

ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

შე ვე ხე ბი ე.წ. მივ ლი ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ საც, რო მელ საც კა ნონ-

მ დებ ლო ბა სხვაგ ვა რი ტერ მი ნით იც ნობს. ის, მო სა მარ თ ლე ე ბი სათ ვის დრო ე ბი თი 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბის და კის რე ბას ნიშ ნავს. ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ამ ამ 

მი მარ თუ ლე ბი თაც ჩა ა ტა რა კვლე ვა. ხში რია, მო სა მარ თ ლის ერ თი ქა ლა ქი დან მე-

ო რე ში მივ ლი ნე ბის შემ თხ ვე ვე ბი. საია ცდი ლობს ამ თე მა ზეც აწარ მო ოს დი ა ლო-
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გი იუს ტი ცი ის საბ ჭოს თან, რომ შე იზღუ დოს მი სი ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რაც 

ერ თი სა სა მარ თ ლო დან მო სა მარ თ ლის სხვა ქა ლა ქის სა სა მარ თ ლო ში გა ნუ საზღ-

ვ რე ლი ვა დით გა დაყ ვა ნა ში გა მო ი ხა ტე ბა. იუს ტი ცი ის საბ ჭო გან მარ ტავს, რომ ეს 

დრო ე ბი თი ღო ნის ძი ე ბაა და გა მოწ ვე უ ლია ახა ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე-

სო კო დექ სის ძა ლა ში შეს ვ ლით. ვი ნა ი დან, ერ თი და იგი ვე მო სა მარ თ ლე ვერ ჩა ა-

ტა რებს წი ნა სა სა მარ თ ლო სხდო მას სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე და შემ დ გომ 

არ სე ბი თად ვერ გა ნი ხი ლავს იმავე საქ მეს. ამი ტომ, ფი ზი კუ რად სჭირ დე ბათ, რომ 

რამ დე ნი მე მო სა მარ თ ლე იყოს რა ი ო ნულ სა სა მარ თ ლო ებ ში. ჩვენ გან ვაგ რ ძობთ 

ამ თე მა ზე მსჯე ლო ბას, კო ა ლი ცი ის ფორ მა ტი თაც ვთა ვა ზობთ გა მო სა ვალს იუს ტი-

ცი ის საბ ჭოს, იმე დი მაქვს, რომ იუს ტი ცი ის საბ ჭო ნა წი ლობ რივ მა ინც გა ი ზი ა რებს 

ჩვენს წი ნა და დე ბებს და უახ ლო ეს მო მა ვალ ში, და დე ბი თი კუთხით ცვლი ლე ბე ბი 

აისა ხე ბა კა ნონ მ დებ ლო ბა ში. გმად ლობთ. 

მა ნა ნა კო ბა ხი ძე – ბევ რი ვი ფიქ რე იმა ზე, რა მეთ ქ ვა ისე თი, რაც ყვე ლა ზე 

კარ გად და გა ნა ხებ დათ, რა ხდე ბა სა სა მარ თ ლო ში. რო გორც პრაქ ტი კო სი ად ვო-

კა ტი, ყო ველ თ ვის ვხვდე ბი იმ პრობ ლე მებს, რომ ლე ბიც მომ დი ნა რე ობს რო გორც 

კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზი დან თუ ნორ მის არას წო რი გან მარ ტე ბი-

დან, ასე ვე, იმ დარ ღ ვე ვე ბი დან, რომ ლებ საც ადა მი ა ნე ბი შეგ ნე ბუ ლად უშ ვე ბენ. 

ძა ლი ან ბევრ გახ მა უ რე ბულ საქ მე ზე მო მი წია ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში 

გა მოს ვ ლა და და ვი ნა ხე, რო გორ შე იძ ლე ბა სა სა მარ თ ლო და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა 

მოკ ვ დეს, რო დე საც არის ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ტე რე სი საქ მი სად მი, რო დე საც აშ კა-

რა დო მი ნან ტია პრო კუ რა ტუ რა და რო დე საც, მათ სურთ კონ კ რე ტუ ლი საქ მის ბო-

ლომ დე გა ტა ნა. 

ერთ პრობ ლე მას მინ და შე ვე ხო დის ციპ ლი ნურ დევ ნას თან და კავ ში რე ბით. 

თქვე ნი რე კო მენ და ცია იყო ზუს ტად ერ თ -ერთ საქ მე ზე. ეს არის კე რე სე ლი ძის 

ძა ლი ან გახ მა უ რე ბუ ლი საქ მე. მის საქ მეს სტრას ბურ გ ში მე ვა წარ მო ებ. ის არის 

მკვლე ლო ბის თ ვის მსჯავ რ დე ბუ ლი. მას ისე და უ მა ტა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ-

ლომ ოთხი წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა, რომ პრო ცეს ზე არ ყო ფი ლა მოწ ვე-

უ ლი არცერ თი მხა რე და, მეტ საც გეტყ ვით, არც პრო კუ რა ტუ რას გა უ სა ჩივ რე ბია 

გა ნა ჩე ნი. მომ ჩი ვა ნი მხა რე გახ ლ დათ თვი თონ მსჯავ რ დე ბუ ლი კე რე სე ლი ძე. მას 
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სა სა მარ თ ლომ მი სი ვე სა ჩივ რის სა ფუძ ველ ზე და უმ ძი მა მდგო მა რე ო ბა. სა ჩი ვა რი 

ეხე ბო და ვა დე ბის ათ ვ ლას. ამას და არ ქ ვეს ტექ ნი კუ რი ხარ ვე ზის გას წო რე ბა გა-

ნა ჩენ ში. შე დე გად კი, მი ვი ღეთ ის, რომ ნაც ვ ლად იმი სა, რომ ეს ადა მი ა ნი 2010 

წლის სექ ტემ ბერ ში უნ და გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ყო, ამ ვა დამ 2013 წლის თ ვის გა და-

ი წი ა. რო დე საც ეს გან ჩი ნე ბა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში გა სა ჩივ რ და, სა დაც 

ვფიქ რობ, რომ ბევ რად უფ რო გა მოც დი ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი უნ და იყ ვ ნენ, მა თაც 

იმ ს ჯე ლეს ამ საქ მე ზე და აბ სო ლუ ტუ რად და უ სა ბუ თებ ლად უარი ეთ ქ ვა ადა მი ანს 

სა ჩივ რის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე. სხვა არა ფე რი იყო დარ ჩე ნი ლი, თუ არა, სტრას-

ბურ გ ში მი მარ თ ვა. ეს არის მე-6 მუხ ლის, სა მარ თ ლი ა ნი სა სამა რ თ ლოს უფ ლე ბის 

ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი დარ ღ ვე ვა. რო დე საც ეს საქ მე სა ხალ ხო დამ ც ველ მა შე ის-

წავ ლა, მათ დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე ბის რე კო მენ და ცი ით მი მარ თეს სა სა-

მარ თ ლოს. პირ ველ მა ინ ს ტან ცი ა მაც და უშ ვა ტექ ნი კუ რი შეც დო მა, აპე ლა ცი ა მაც 

და უზე ნა ეს მა სას ამარ თ ლო მაც. სად არის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი და რა ტომ არ უნ და 

აგონ პა სუ ხი იმ მო სა მარ თ ლე ებ მა, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ, ასე თი ხე ლა ღე ბით, 

ადა მი ანს ოთხი წე ლი და უ მა ტონ პრო ცე სი სა და მხა რე თა მოწ ვე ვის გა რე შე. 

და ახ ლო ე ბით ერ თი თვის წინ, თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს სარ ჩე ლით 

მივ მარ თეთ. ვუ ჩი ვით თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს. ანუ, მო სარ ჩე ლე უჩი-

ვის სა სა მარ თ ლოს სა სა მარ თ ლო ში. ესეც ძა ლი ან გახ მა უ რე ბუ ლი საქ მე ა. მო სარ-

ჩე ლე გახ ლავთ სა ბერ ძ ნე თის მო ქა ლა ქე, ვინ მე, ნუგ ზარ ბო ჭო რიშ ვი ლი. ის გა-

ტა ცე ბულ იქ ნა ორი პი რის, ლე ვან ღვი ნი აშ ვი ლი სა და გრი გოლ კო მა ხი ძის მი ერ. 

თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს გა ნა ჩე ნით ორი ვე პი რის მი მართ დად გე ნი ლი 

იქნა და ნა შა უ ლი. მათ შე ე ფარ დათ შე სა ბა მი სი სას ჯე ლე ბი. პრო ცე სი დას რულ და, 

გა ნა ჩე ნი კა ნო ნი ერ ძა ლა შია შე სუ ლი, მაგ რამ, და დე ბუ ლია საპ რო ცე სო შე თან ხ მე-

ბა ორი ვე მსჯავ რ დე ბულ თან, ძა ლი ან დი დი თან ხის სა ნაც ვ ლოდ (ერთ დღე ში შე ვი-

და ნა ხე ვა რი მი ლი ო ნი ლა რი), ერთს მი ე სა ჯა 4 წე ლი, მე ო რეს – 5. დად გინ და, რომ 

მათ ნამ დ ვი ლად გა ი ტა ცეს ბო ჭო რიშ ვი ლი, რომ ნამ დ ვი ლად გა მოს ძა ლეს ძა ლი ან 

დი დი ოდე ნო ბით თან ხა, რის თ ვი საც სას ჯელს იხ დი ან. საქ მე ის არის, რომ ნუგ ზარ 

ბო ჭო რიშ ვი ლი საქ მე ში და ზა რა ლე ბუ ლად არ არის ცნო ბი ლი. ის, არც მოწ მედ ყო-

ფი ლა და კითხუ ლი, არც მი უწ ვე ვი ათ და სა ერ თოდ, და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სი არ 

ჰქო ნი ა. საქ მე აღიძ რა ძვე ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სის პი რო ბებ ში, ანუ, 2010 
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წლის ოქ ტომ ბ რამ დე, რო დე საც და ზა რა ლე ბულს, რო გორც მხა რეს, იც ნობ და პრო-

ცე სი და მას მთე ლი რი გი უფ ლე ბე ბი გა აჩ ნ და. რო დე საც, ამ ადა მი ან მა შე იტყო ამის 

შე სა ხებ, გა უჩ ნ და სურ ვი ლი, გა ი გოს რა ხდე ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, მივ მარ თეთ სა სა მარ-

თ ლოს და მო ვითხო ვეთ საქ მის მა სა ლე ბის გაც ნო ბა. და ახ ლო ე ბით ექ ვ სი წე რი ლი 

შე ვი და სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ში. პა სუ ხი არის ძა ლი ან მარ ტი ვი, რომ არ ვი ყა ვით 

მხა რე და არა გვაქვს უფ ლე ბა საქ მეს გა ვეც ნოთ. სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ი დან 

და ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სი დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ პირს უფ ლე-

ბა აქვს ნე ბის მი ერ სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბა ში და ცუ ლი მის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი 

ინ ფორ მა ცია გა მო ითხო ვოს. რად გა ნაც გვქონ და ინ ფორ მა ცია იმის თაობაზე, რომ 

ნამ დ ვი ლად მის შე სა ხებ იყო და ცუ ლი ინ ფორ მა ცია ამ საქ მე ში, შე სა ბა მი სად, ახ ლა 

უკ ვე, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის სა ფუძ ველ ზე, მო ვითხო ვეთ საქ მის მა სა ლე ბის 

გაც ნო ბა. ისევ უარი მი ვი ღე. ამ ჯე რად მითხ რეს, რომ ამ გა ნა ჩენ ში, მარ თა ლი ა, 

არის ინ ფორ მა ცია ნუგ ზარ ბო ჭო რიშ ვილ ზე, მაგ რამ, საქ მე ეხე ბა ღვი ნი აშ ვი ლის და 

კო მა ხი ძის პი რად მო ნა ცე მებს, მათ პერ სო ნა ლურ ინ ფორ მა ცი ას, და ამი ტომ, მა თი 

თან ხ მო ბის გა რე შე ვერ გა მაც ნო ბენ ამ გ ვარ მო ნა ცე მებს. ბუ ნებ რი ვი ა, მსჯავ რ დე-

ბუ ლი თან ხ მო ბას არ მომ ცემს, რომ და ზა რა ლე ბუ ლის სა სარ გებ ლოდ ინ ფორ მა ცია 

გა მო ვითხო ვო. ამის გა მო, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა ჩივ რით მივ მარ თე და მო ვითხო ვე 

ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბა. რა თქმა უნ და, ეს სა ჩი ვა რიც სა სა მარ თ ლომ გა ნი ხი ლა. 

კვლავ უარი მი ვი ღე, რის შემ დე გაც მივ მარ თე სარ ჩე ლით. მთე ლი უბე დუ რე ბა ის 

გახ ლავთ, რომ ნუგ ზარ ბო ჭო რიშ ვი ლი და უს წ რებ ლად არის გა სა მარ თ ლე ბუ ლი. 

მას უვა დო პა ტიმ რო ბა აქვს მის ჯი ლი, მაგ რამ სა ბერ ძ ნეთ მა, რო გორც თა ვი სი მო-

ქა ლა ქე, ის არ გად მოს ცა სა ქარ თ ვე ლოს და არ იმ ყო ფე ბა სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და-

წე სე ბუ ლე ბა ში, თუმ ცა, არარ სე ბუ ლი კო კა ი ნის 220 კგ-ის შე მო ტა ნა- გა ტა ნის თ ვის 

მას ასე თი მძი მე სას ჯე ლი აქვს. მინ და ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლოთ ერთ გა რე მო ე-

ბა ზე, მის გა ნა ჩენ ში პირ და პირ არის მი თი თე ბუ ლი, რომ ლე ვან ღვი ნი აშ ვილ მა და 

გრი გოლ კო მა ხი ძემ ის, სწო რედ იმი ტომ გა ი ტა ცეს და ფუ ლიც გა მოს ძა ლეს, რომ 

ნარ კო დი ლე რი ა, და რომ, ამ პი რებს, უშუ ა ლოდ გა ენ დო ნუგ ზარ ბო ჭო რიშ ვი ლი, 

რომ ნარ კო დი ლე რი ა. ეს საქ მე მოხ მო ბი ლი ა, რო გორც მტკი ცე ბუ ლე ბა და ამი თი 

აქვს ამ ადა მი ანს ბრა ლიც წა ყე ნე ბუ ლი და მსჯავ რ დე ბუ ლიც ამის შე სა ბა მი სად გახ-

და. რო დე საც ვი კითხეთ, თუ გა ტა ცე ბუ ლი იყო, რა ტომ არ არის ცნო ბი ლი და ზა რა-
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ლე ბუ ლად, ამა ზე პა სუ ხი არა ვის აქვს. რო ცა საქ მის მა სა ლა მო ვითხო ვეთ, მხა რე 

არა ხარ თო, გვითხ რეს, რო ცა პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცია მო ვითხო ვეთ, გამ ტა-

ცებ ლე ბის თან ხ მო ბა მოგ ვი ტა ნე თო. ამიხ სე ნით, რო გორ და ვიც ვა, მე, ერ თ მა ჩვე უ-

ლებ რივ მა ად ვო კატ მა ჩვე უ ლებ რი ვი მო ქა ლა ქის ინ ტე რე სე ბი, რო დე საც მას ერ თი 

მხრივ, რო გორც ადა მი ანს არ ცნო ბენ, იმი ტომ რომ თუ და ზა რა ლე ბუ ლად არ ცნეს, 

მა შინ რო გორ და სა ჯეს ღვი ნი აშ ვი ლი და კო მა ხი ძე? მარ ტი ვად იყო საქ მე – მთა ვა-

რი მი ზა ნი იყო მათ გან თან ხის ამო ღე ბა, რის შემ დე გაც უკ ვე აღა რა ვის აინ ტე რე სებ-

და, იყო თუ არა და ზა რა ლე ბუ ლი საქ მე ში. 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ამ სარ ჩელს არ და აკ მა ყო-

ფი ლებს, იმი ტომ, რომ არ აწყობთ, ამ საქ მე ში ჩა ვი ხე დოთ. შე იძ ლე ბა, იქ, ისე თი 

მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი ამო ვი კითხოთ, რომ ლე ბიც ბო ჭო რიშ ვი ლის მი მართ გა მო ტა ნილ 

გა ნა ჩენს ფა რა ტი ნა ქა ღალ დად აქ ცევს. მინ და ავი ცი ლო სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო, 

მაგ რამ, კა ნონ ში არ არის მუხ ლი, რო მე ლიც მომ ცემ და ამის სა შუ ა ლე ბას. რო გორ 

იქ ნე ბა მი უ კერ ძო ე ბე ლი სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო, რო დე საც სარ ჩე ლი მის წი ნა აღ-

მ დეგ არის შე სუ ლი? მა მია ფხა კა ძე რო გორ გა ნი ხი ლავს საქ მეს სა კუ თა რი თა ვის 

წი ნა აღ მ დეგ? ასე თი კუ რი ო ზე ბი გვაქვს. 

მინ და შე ვე ხო კი დევ ერთ პრობ ლე მას, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს მხა რე თა თა-

ნას წო რო ბის პრინ ციპს საქ მე ში. ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით ფორ მა ლუ რად გა თა-

ნაბ რე ბუ ლე ბი ვართ ბრალ დე ბის მხა რეს თან, გვაქვს კერ ძო გა მო ძი ე ბის უფ ლე ბა, 

თუმ ცა, რო ცა საქ მე საქ მე ზე მიდ გე ბა, ვერ ვიხ სე ნებ საქ მეს, რო დე საც ვი შუ ამ დ-

გომ ლეთ სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე და ვითხო ვეთ, მა გა ლი თად, კად რე ბის ამო ღე ბა, 

საქ მის თ ვის დარ თ ვა და ნე ბა დაგ ვერ თო. ეს სა კითხი ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი გახ-

და 26 მა ი სის საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბით, ხში რად იყო კად რე ბი, ტე ლე კა მე რე ბი 

აფიქ სი რებ დ ნენ გარ კ ვე ულ ფაქ ტებს, და რო დე საც, ერ თა დერ თი მი უ კერ ძო ე ბე ლი 

მტკი ცე ბუ ლე ბა იყო ვი დე ო ჩა ნა წე რი, სა სა მარ თ ლო პირ და პირ გვე უბ ნე ბო და, რომ 

ჩვე ნი შუ ამ დ გომ ლო ბა და უ სა ბუ თე ბე ლი იყო და არ მი იჩ ნევ და სა ჭი როდ ამ კად-

რე ბის ამო ღე ბას. ერ თა დერ თი, რაც ჰქონ და სა სა მარ თ ლოს, იყო პო ლი ცი ე ლე ბის 

ჩვე ნე ბე ბი, და ასო ბით და კა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნის საქ მე მხო ლოდ დამ კა ვე ბე ლი პო-

ლი ცი ე ლე ბის ჩვე ნე ბებს ემ ყა რე ბა, რო მელ თა ჩვე ნე ბებ შიც ხში რად არის წი ნა აღ მ-

დე გო ბე ბი, წე რი ლო ბით ჩვე ნე ბებ ში შეც დო მე ბიც კი ერ თ ნა ი რი აქვთ დაშ ვე ბუ ლი. 
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ეს იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ ისი ნი, ერ თი ადა მი ა ნის კარ ნა ხით არის და წე რი ლი. 

სა სა მარ თ ლო არ გვა ყე ნებს ბრალ დე ბის თა ნა ბარ მდგო მა რე ო ბა ში. ჩვენ არა 

გვაქვს ჩხრე კის უფ ლე ბა, ამო ღე ბის უფ ლე ბა. უნ და ვი შუ ამ დ გომ ლოთ სა სა მარ თ-

ლოს წი ნა შე. თუ, სა სა მარ თ ლომ ხე ლი არ შე უწყო მტკი ცე ბუ ლე ბის მო პო ვე ბა ში 

დაც ვის მხა რეს, ვე რაფ რით ვიქ ნე ბით თა ნას წო რე ბი. 

მე სა მე პრობ ლე მა, რო მელ საც ხა ზი მინ და გა ვუს ვა, სა ჯა რო ო ბის სა კითხი გახ-

ლავთ. უმე ტე სად, პრო ცე სე ბი სა ჯა რო ა, ძა ლი ან იშ ვი ა თად არის და ხუ რუ ლი, მაგ რამ, 

სამ წუ ხა როდ, სა სა მარ თ ლო არ გვაძ ლევს იმის უფ ლე ბას, რომ მო ვახ დი ნოთ პრო-

ცე სის აუდი ო ჩა ნა წე რი. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო დე საც საქ მე ზე ორ მო ცამ დე 

მოწ მე ა, ძა ლი ან რთუ ლი ა, პა რა ლე ლუ რად თან ოქ მი ვწე როთ და მოწ მე თა ჩვე ნე-

ბები ჩა ვი წე როთ, თან ვუს მი ნოთ და კითხ ვა და ვუს ვათ. იმი სათ ვის, რომ გვქონ დეს 

სრუ ლი სუ რა თი, რა მოხ და პრო ცეს ზე, აუდი ო ჩა ნა წე რი გვჭირ დე ბა. ყვე ლა პრო ცეს-

ზე ვა ყე ნებთ ამ შუ ამ დ გომ ლო ბას, არ სად სა სა მარ თ ლო არ აკ მა ყო ფი ლებს ჩა წე რის 

მოთხოვ ნას. გეტყ ვით, რა არის ამის მი ზე ზი. ყვე ლა საქ მის დამ თავ რე ბის ბო ლოს 

გვბარ დე ბა ოქ მი, და არ მახ სოვს ოქ მი, რო მელ ზეც სე რი ო ზუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი არ 

გვქო ნო და გა ყალ ბე ბის თვალ საზ რი სით. პირ და პირ გეტყ ვით, ცოტ ნე გამ სა ხურ დი-

ას საქ მე ში ზვი ად ესე ბუ ამ პირ წ მინ დად გა ა ყალ ბა სა სა მარ თ ლო სხდო მის ოქ მი. ეს 

გა მო ი ხა ტა შემ დეგ ში: დაც ვის მხა რეს და უკ მა ყო ფილ და შუ ამ დ გომ ლო ბა მტკი ცე ბუ-

ლე ბა თა დარ თ ვა ზე. გა მოგ ვეცხა და, რომ შუ ამ დ გომ ლო ბა დაკ მა ყო ფილ დეს, მტკი-

ცე ბუ ლე ბე ბი და ერ თოს საქ მის მა სა ლებს, და რო ცა, ოქ მი ჩაგ ვ ბარ და, ეწე რა, რომ 

შუ ამ დ გომ ლო ბა არ დაკ მა ყო ფილ და, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი არ და ერ თო საქ მეს. ჩვენ ეს 

და ვა დას ტუ რეთ. ჟურ ნა ლის ტი თეა ხურ ცი ლა ვა ეს წ რე ბო და ამ პრო ცესს და მოგ ვ ცა 

ჩვე ნე ბა, კა ხა კუ კა ვა და მი სი პარ ტი ის რამ დე ნი მე წევ რი ასე ვე ეს წ რე ბო და პრო ცესს, 

ყვე ლა მათ გან მა მოგ ვ ცა ჩვე ნე ბა, რომ მო ის მი ნეს იმის შე სა ხებ, რომ შუ ამ დ გომ ლო-

ბა დაკ მა ყო ფილ და, პრო ცე სი დან გა მო სულ მა ინ ტერ ვი უც კი მი ვე ცი, რომ პრო ცე სით 

კმა ყო ფი ლი ვი ყა ვი, რად გან მო სა მარ თ ლემ დაგ ვიკ მა ყო ფი ლა შუ ამ დ გომ ლო ბა, 

რის შემ დე გაც ოქ მი ყალ ბ დე ბა. აუდი ო ჩა ნა წე რი რომ მქო ნო და, ამას მო სა მარ თ ლე 

ვერ გა ბე დავ და და ეს პრობ ლე მა არ იარ სე ბებ და. 

ბა ტო ნი კუბ ლაშ ვი ლის გან ძა ლი ან ხში რად ვის მენთ, რომ ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ-

ვი ლო ბა შეც ვა ლეს, რომ პრო ცე სე ბი იწე რე ბა. ორი წე ლი ა, რაც ეს მეს მის, მაგ-
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რამ რო დე საც მო ვითხო ვეთ, მა თი ჩა ნა წე რი მა ინც გად მო ე ცათ, გვპა სუ ხო ბენ, 

რომ სის ტე მა გა უ მარ თა ვია და არა ფერს არ იწე რენ. ესეც სიც რუეა და გეტყ ვით, 

რა ტომ. რო დე საც პი რი ჩვე ნე ბას აძ ლევს, მდი ვა ნი აუცი ლებ ლად იწერს ამას და 

ამ დროს ის ყო ველ თ ვის სთხოვს მოწ მეს, ნე ლა ისა უბ როს, რომ მან ჩა წე რა მო-

ას წ როს. ადა მი ანს ეტყო ბა, რო დის იწერს და რო დის, არა. ქუ თა ის ში გვქონ და 

პრო ცე სე ბი, რო დე საც მდი ვა ნი აშ კა რად არა ფერს იწერ და, და ეს იმი ტომ, რომ 

მიკ რო ფონ ში რა საც ვამ ბობ დით, ავ ტო მა ტუ რად იწე რე ბო და. მაგ რამ, რო დე საც 

მო ვითხო ვეთ ჩანა წე რი, გვითხ რეს, რომ პრო ცესს არ იწერ დ ნენ. თუ, არც მდი ვა ნი 

იწერს, არც მიკ რო ფო ნით იწე რე ბა, მა შინ რო გორ ხდე ბა პრო ცე სის სტე ნოგ რა ფი-

რე ბა? ფაქ ტი ა, რომ სა სა მარ თ ლო თა ვის ან გა რი შებ სა და კვლე ვებ ში ერთს დებს, 

მაგ რამ, ისიც ფაქ ტი ა, რომ ჩვენ პრობ ლე მებს ვაწყ დე ბით. ოქ მე ბის გა ყალ ბე ბას 

ვერ ვამ ტ კი ცებთ, შე ნიშ ვ ნე ბი შე ნიშ ვ ნე ბად რჩე ბა და არა ვინ იზი ა რებს. მათ ერ თა-

დერ თი ის ფუნ ქ ცია აქვს, რომ რო დე საც საქ მე ევ რო სა სა მარ თ ლო ში წა ვა, შეგ ვეძ-

ლოს იმის დამ ტ კი ცე ბა, რომ საქ მეს შე ნიშ ვ ნე ბი და ვურ თეთ. 

მხა რე თა თა ნას წო რო ბა ზე სა უ ბა რიც კი ზედ მე ტი ა, რო გორც გითხა რით, ნამ დ-

ვი ლად, კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რეც კი არ ვართ თა ნა ბარ პი რო ბებ ში. რაც შე ე ხე ბა 

სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებს, იქ ნამ დ ვი ლად არ არის ასე თი პრობ ლე მე ბი. რო ცა ორი 

კერ ძო მო ქა ლა ქე ქო ნე ბა ზე და ვობს, აქ სა ხელ მ წი ფოს ინ ტე რე სი არ არის და ამი-

ტომ, პრო ცე სი შე ჯიბ რე ბი თად მი დის. სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ თან მი მარ თე-

ბა ში ძა ლი ან მძი მე მდგო მა რე ო ბა ა. ჰა მერ ბერ გის დას კ ვ ნას სე რი ო ზუ ლი რე ა გი-

რე ბა სჭირ დე ბა. 

უჩა ნა ნუ აშ ვი ლი – მინ დო და, ცო ტა უფ რო დე ტა ლუ რად ჩაგ ვე ხე და ევ რო-

საბ ჭოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მის რის, თო მას ჰა მერ ბერ გის ან გა რიშ ში. ან-

გა რი ში ზაფხულ ში გა მოქ ვეყ ნ და და ძა ლი ან მწი რად გა შუქ და. ამა ვე პე რი ოდს 

და ემ თხ ვა ფო ტო რე პორ ტი ო რე ბის საქ მე, რო მელ ზეც იქ ნა ყვე ლას ყუ რადღე ბა 

გა და ტა ნი ლი. ან გა რი ში, რო მე ლიც უკი დუ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, უყუ რადღე-

ბოდ დარ ჩა. მხო ლოდ რამ დე ნი მე მე დი ა სა შუ ა ლე ბამ გა ა შუ ქა, ისიც ძა ლი ან 

მოკ ლედ. მად ლო ბა ბი ო ლის ფონდს, რომ შე საძ ლებ ლო ბა მეძ ლე ვა ამ ან გა-

რიშ ზე ვი სა უბ რო. 
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ან გა რიშ ში ძა ლი ან ბევ რი რამ სხვაგ ვა რად არის აღ წე რი ლი, ვიდ რე ჩვენ ვის-

მენთ ოფი ცი ა ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი დან. აღა რა ფერს ვიტყ ვი იმ 72%-იან ნდო ბის 

ხა რის ხ ზე, რო მელ ზეც ცო ტა ხნის წინ მო ვის მი ნეთ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ-

დო მა რის გან. ეს ან გა რი ში, სამ წუ ხა როდ, სხვა რა მე ზე მეტყ ვე ლებს. თო მას ჰა მერ-

ბერ გი ყვე ლა თე მა ზე არ ამ ზა დებს რე გუ ლა რულ ან გა რი შებს, ის ირ ჩევს უკი დუ რე-

სად მნიშ ვ ნე ლო ვან ერთ თე მას. ან გა რი შის მომ ზა დე ბას წინ უძღო და დი დი ხნის 

მუ შა ო ბა. 2008 წელს ომ მა ხე ლი შე უ შა ლა მას ამ ან გა რიშ ზე მუ შა ო ბა ში და მი სი 

ყუ რადღე ბა მთლი ა ნად იქ ნა გა და ტა ნი ლი კონ ფ ლიქ ტ თან და კავ ში რე ბულ სი ტუ ა-

ცი ა ზე. მას შემ დეგ, რაც გა ცი ლე ბით გარ თულ და მდგო მა რე ო ბა, მან გა დაწყ ვი ტა 

ან გა რი ში მო ემ ზა დე ბი ნა. ის გახ ლ დათ სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე წლის აპ რილ-

ში. ის, რომ ეს მარ თ ლაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თე მა ა, იქი და ნაც ჩანს, რომ სწო რედ 

ეს თე მა აირ ჩია მან თა ვი სი ან გა რი შის თ ვის. ყველ გან ირ ღ ვე ვა ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბე ბი, მაგ რამ, ყველ გან არ სე ბობს ასე თუ ისე და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო, სა-

დაც უნ და აღ დ გეს დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბე ბი. ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში კი წრე  ჩა კე ტი ლია. 

ყვე ლა უფ ლე ბა სა სა მარ თ ლოს თან მი დის, რო მელ მაც უნ და თქვას თა ვი სი სიტყ ვა. 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩვენს ქვე ყა ნა ში ძა ლი ან ბევ რი პრობ ლე მა დაგ როვ და და 

ეს ამ ან გა რი ში და ნაც კარ გად ჩანს. 

პირ ვე ლად სწო რედ ამ ან გა რიშ ში იქ ნა ნახ სე ნე ბი „შერჩევითი სა მარ თა ლი“. 

თო მას ჰა მერ ბერ გი სა უბ რობს პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით ადა მი ა ნე ბის და კა ვე ბა ზეც და 

რამ დე ნი მე ასე თი საქ მე აქვს მოტა ნი ლი. ან გა რიშ ში ასე ვე არის სა უ ბა რი იმ და დე-

ბით მოვ ლე ნებ სა და პო ზი ტი ურ ძვრებ ზე, რაც მოხ და სა ქარ თ ვე ლო ში. რაც შე ე ხე ბა 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის რე ფორ მას, პირ ველ რიგ ში, ის აკ რი ტი კებს ნუ ლო ვა ნი ტო ლე-

რან ტო ბის პო ლი ტი კას, რო მე ლიც იქ ნა შე მო ღე ბუ ლი წვრილ მა ნი და ნა შა უ ლის თ ვის 

2006 წელს და ით ვა ლის წი ნებს ძა ლი ან მკაცრ პო ლი ტი კას, რო მე ლიც დღემ დე მოქ-

მე დებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დაწყე ბუ ლია მუ შა ო ბა მი სი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის თ ვის, 

ფაქ ტობ რი ვად, ამ მი მარ თუ ლე ბით ბევ რი არა ფე რი გა კე თე ბუ ლა. შეშ ფო თე ბაა გა-

მოთ ქ მუ ლი სას ჯე ლე ბის პრო პორ ცი უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბი თაც. კო მი სარ მა მო-

უ წო და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას, შე ი მუ შა ოს უფ რო ჰუ მა ნუ რი და ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის პო ლი ტი კა. რაც მთა ვა რი ა, იგი 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს არა ადა მი ა ნის დას ჯა ზე, არა მედ, მის გა მოს წო რე ბა ზე. 
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კო მი სა რი ასე ვე ურ ჩევს სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას, გა მო ი ყე ნოს ალ ტერ-

ნა ტი უ ლი სას ჯე ლე ბი და პა ტიმ რო ბა მაქ სი მა ლუ რად შე იზღუ დოს. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ ბო ლო წლებ ში ალ ტერ ნა ტი უ ლი სას ჯე ლი იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი, გან სა-

კუთ რე ბით არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სფე რო ში, პრობ ლე მა მა ინც 

რჩე ბა. ამი ტომ არის, რომ პა ტი მარ თა რა ო დე ნო ბა კვლავ ძა ლი ან დი დი ა.

სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ის პრობ ლე მა, 

რო მელ ზეც ჩემ მა კო ლე გებ მა ისა უბ რეს, ამ ან გა რიშ ში ასა ხუ ლი ა. სა უ ბა რია იმა-

ზე, რომ იყო პო ზი ტი უ რი ძვრე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი 

საბ ჭოს გა თა ვი სუფ ლე ბას პო ლი ტი კუ რი ზე გავ ლე ნი სა გან, მაგ რამ, პრობ ლე მე ბი 

მა ინც რჩე ბა სა სა მარ თ ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან და კავ ში რე ბით, გა მა მარ თ-

ლე ბე ლი გა ნა ჩე ნე ბის ძა ლი ან მცი რე რა ო დე ნო ბას თან და კავ ში რე ბით. თუნ დაც 

ის ფაქ ტი, რომ გა სულ წელს თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლომ მხო ლოდ სა მი 

გა მა მარ თ ლე ბე ლი გა ნა ჩე ნი გა მო ი ტა ნა, 9 საქ მე ში ნა წი ლობ რივ გა მა მარ თ ლე ბე-

ლი, ეს ციფ რე ბი უკ ვე მეტყ ვე ლებს იმა ზე, რომ ყვე ლა ფე რი კარ გად არ არის ამ 

ქვე ყა ნა ში. მიმ დი ნა რე წელს გა მა მარ თ ლე ბე ლი გა ნა ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბამ იმა ტა. 

ალ ბათ, მა ლე მო ვის მენთ პრო ცენ ტულ მაჩ ვე ნებ ლებს. 

მინ და წა ვი კითხო ცი ტა ტა კო მის რის ან გა რი ში დან: „ადვოკატებს ხე ლი ეშ ლე ბათ 

პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის თა ვი სუფ ლად შეს რუ ლე ბა ში. გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო მა-

თი და ში ნე ბის, არა მარ თ ლ ზო მი ე რი დევ ნის და ზე წო ლის სხვა ფორ მე ბი, რაც სე რი-

ო ზუ ლად აფერ ხებს დაც ვის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას და ხელს უშ ლის ად ვო კა ტებს 

ეფექ ტუ რად ემ სა ხუ რონ მარ თ ლ მსა ჯუ ლე ბას“. კო მი სარ მა აღ ნიშ ნა, რომ ად ვო კა ტებს 

უნ და მი ე ცეთ უფ ლე ბა შე უ ფერ ხებ ლად იმუ შა ონ და შეძ ლონ კლი ენ ტე ბი სათ ვის იური-

დი უ ლი დახ მა რე ბის გა წე ვა სრუ ლი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის დაც ვის პი რო ბებ ში. 

სე რი ო ზუ ლი ყუ რადღე ბაა გა მახ ვი ლე ბუ ლი საპ რო ცე სო გა რი გე ბებ ზე, რო მე-

ლიც ძა ლი ან ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა. თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ში გა სულ 

წელს საქ მე ე ბის 84% სწო რედ საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბით დას რულ და. ეს, მერ წ მუ-

ნეთ, ძა ლი ან დი დი რიცხვია. ყვე ლა ზე ცუ დი კი ის არის, რომ ხში რად საპ რო ცე სო 

შე თან ხ მე ბე ბი ძა ლი ან მძი მე და ნა შა ულ ზეც კი ფორ მ დე ბა. 

კი დევ ერთ ცი ტა ტას წა ვი კითხავ, რომელიც ეხე ბა „შერჩევითი სა მარ თ ლის“ 

თა ო ბა ზე სა ჩივ რებს და პო ლი ტი კურ პა ტიმ რებს. კო მი სა რი მი უ თი თებს, რომ მის 
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მი ერ შეს წავ ლი ლი რამ დე ნი მე საქ მე იძ ლე ვა იმის თქმის სა შუ ა ლე ბას, რომ ადა-

მი ა ნე ბი და კა ვე ბუ ლე ბი არი ან პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით. კო მის რის მი ერ მო პო ვე ბუ-

ლი ინ ფორ მა ცია მი უ თი თებს სე რი ო ზულ ხარ ვე ზებ ზე, რომ ლე ბიც ჩრდილს აყე ნებს 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის გა მო ძი ე ბას და სა მარ თალ წარ მო ე ბას ოპო ზი ცი უ რი აქ ტი ვის-

ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ აღ ძ რულ სის ხ ლის სა მარ თ ლის რამ დე ნი მე საქ მე ში, სა დაც ეჭ ვის 

ქვეშ დგე ბა ამ პირ თა მი მართ წა ყე ნე ბუ ლი ბრა ლი და სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 

კო მი სარ მა ხე ლი სუფ ლე ბას ამ საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბით მკა ფიო და გამ ჭ ვირ ვა-

ლე პა სუ ხის მი ღე ბა სთხო ვა. ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, თუ რა ში გა მო ი ხა ტე ბა ეს პა სუ-

ხი. გა სულ თვეს სტრას ბურ გ ში ვიმ ყო ფე ბო დი სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბ ლე ა ზე. თო მას 

ჰა მერ ბერ გი ამ თე მა ზე სა უ ბარს გა ურ ბის. მა ლე იწუ რე ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 

ვა და და ევ რო საბ ჭო ახალ კო მი სარს აირ ჩევს. მას შემ დეგ, რაც მას, ამ ან გა რი შის 

გა მო, სე რი ო ზუ ლი კონ ფ ლიქ ტი მო უ ვი და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას თან, იგი 

არა ო ფი ცი ა ლუ რად გა მოცხა დე ბუ ლია „პერსონა ნონ გრა ტად“. ამ თე მა ზე თა ვად 

ის არ სა უბ რობს, თუმ ცა და დას ტუ რე ბუ ლი ინ ფორ მა ციაა და მი სი თა ნამ შ რომ ლე-

ბის გან ვი ცით. ეს არის პა სუ ხი მის კრი ტი კულ ან გა რიშ ზე. ნათ ქ ვა მი იყო ისიც, რომ 

იგი შვე ბუ ლე ბის გა სა ტა რებ ლა დაც კი ვერ ჩა მო ვა სა ქარ თ ვე ლო ში, იმ დე ნად მი უ-

ღე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის. ეს ევ რო საბ ჭოს ერ თ -ერ თ მა წამ ყ-

ვან მა თა ნამ შ რო მელ მა გვითხ რა. თუმ ცა, ვი ცი, რომ ცო ტა სკან და ლუ რი გან ცხა დე-

ბა ა. ამ ადა მი ა ნის რო ლი ძა ლი ან დი დია ჩვენ თ ვის, 2008 წლის ომის დროს, მო გეხ-

სე ნე ბათ, ათე უ ლო ბით ადა მი ა ნი სწო რედ თო მას ჰა მერ ბერ გის უშუ ა ლო ჩა რე ვით 

და მო ნა წი ლე ო ბით იქ ნა გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი. თუმ ცა, ჯერ კი დევ 2009 წლის დე-

კემ ბერ ში გა კეთ და რამ დე ნი მე გან ცხა დე ბა მის წი ნა აღ მ დეგ. მა შინ, სა ქარ თ ვე ლოს 

პარ ლა მენ ტის რამ დე ნი მე წევ რ მა ის ძა ლი ან უარ ყო ფით კონ ტექ ს ტ ში მო იხ სე ნი ა. 

ჩე მი გა მოს ვ ლა მინ და და ვას რუ ლო იმე დით, რომ ჩვენ ყვე ლა, მთე ლი სა მო ქა-

ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, გა მო ვი ყე ნებთ ამ ან გა რიშს, რო მელ შიც პირ ვე ლად აისა ხა 

ასე თი პრობ ლე მე ბი და და ვიწყებთ რე ა ლურ დის კუ სი ას ამ თე მებ ზე. თუ ქვე ყა ნა-

ში არ არის პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, ცვლი ლე ბე ბი ვერ გან ხორ ცი ელ დე ბა. 2004 წელს, 

რო დე საც იყო სა ა მი სო პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, წა მე ბის ფაქ ტე ბი აღ მო იფხ ვ რა. იგი ვე 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის დევ ნას თან და კავ ში რე ბი თაც, კო-

რუფ ცი ას თან ბრძო ლას თან და კავ ში რე ბი თაც. 
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სამ წუ ხა როდ, იმ პრობ ლე მე ბის შე საც ვ ლე ლად, რო მელ ზეც ჩვენ დღეს ვსა უბ-

რობთ, პო ლი ტი კუ რი ნე ბა არ არ სე ბობს. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნია სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, ტრე ნინ გე ბი, მაგ რამ, მთა ვა რი პრობ ლე მა 

პო ლი ტი კუ რი ნე ბა ა, ურომ ლი სო დაც ჩვე ნი დის კუ სი ე ბი ჩა კე ტილ წრე ში ყოფ ნას 

და ემ ს გავ სე ბა. ად ვო კა ტე ბის თუ ფსი ქო ლო გე ბის მი ერ გა წე უ ლი კონ კ რე ტუ ლი 

დახ მა რე ბე ბი შე დე გებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მა თი სა შუ ა ლე ბით მათ გა მომ წ ვევ 

მი ზე ზებს ვერ ვწვდე ბით. სის ტე მუ რი დარ ღ ვე ვე ბი ამით ვერ გა და იჭ რე ბა. 

ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – რად გან დღეს ტო ლე რან ტო ბის დღე ა, და ვი ტო ვებ უფ ლე-

ბას და დის კუ სი ის გახ ს ნამ დე კითხ ვით მივ მარ თავ ბა ტონ გი ორ გი ტუ ღუშს. ცნო-

ბი ლი ა, რომ „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის“ შემ დეგ რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებ თან მი-

მარ თე ბა ში მარ თ ლაც სიწყ ნა რე იყო. აღარ ჰქო ნია ად გი ლი მათ დარ ბე ვას, მაგ-

რამ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ბო ლო ან გა რი შებ ში ისევ ჩნდე ბა ეს თე მა. მა ინ ტე რე-

სებს, წლე ვან დე ლი დი ნა მი კა რო გო რია ამ მხრივ და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა რო გორ 

მოქ მე დებს ხოლ მე, რო დე საც რო მე ლი მე რე ლი გი ურ ჯგუფს თავს ეს ხ მი ან. 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – თე მა, რო მე ლიც ნი ნომ ახ სე ნა, ეხე ბა რე ლი გი ურ ნი ა დაგ ზე 

ჩა დე ნილ და ნა შა უ ლე ბებს, ჯგუ ფურ თუ ინ დი ვი დუ ა ლურ თავ დას ხ მებს სხვა დას ხ-

ვა რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებ ზე და რე ლი გი ურ ნა გე ბო ბებ ზე. 

2008 წე ლი და 2009 წლის პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი ასე თი ფაქ ტე ბის სიმ რავ ლით გა მო-

ირ ჩე ო და. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი არაერ თხელ მი უ თი თებ და თა ვის ან გა რი შებ ში, 

რომ სა მარ თალ დამ ც ვე ლი ორ გა ნო ე ბის მხრი დან არა ა დეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა 

იყო, რაც წა მა ხა ლი სე ბე ლი გა რე მო ე ბა იყო ამ ნი ა დაგ ზე და ნა შა უ ლის ჩა სა დე ნად. 

ბო ლო პე რი ოდ ში რამ დე ნი მე ასეთ ფაქტს მოჰ ყ ვა შე და რე ბით ადეკ ვა ტუ რი 

რე ა გი რე ბა, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში საქ მე დას რულ და სა სა მარ თ ლო ში გან ხილ ვით და 

რამ დე ნი მე პირს თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თაც მი ე სა ჯა, და ამან საკ მა ოდ პო ზი ტი უ-

რი გავ ლე ნა იქო ნია იმ კუთხით, რომ რა დი კა ლუ რად შემ ცირ და ასე თი ფაქ ტე ბის 

რიცხ ვი. 2010 და 2011 წელს სამ ჯერ ნაკ ლე ბი იყო ასე თი ფაქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა წი ნა 

წელ თან შე და რე ბით. წლის ბო ლოს ჩვენ, რა თქმა უნ და, შე ვა ჯა მებთ მთლი ა ნად 

წლის შე დე გებს, თუმ ცა, იმის თქმა შე მიძ ლი ა, რომ კლე ბის ტენ დენ ცია შე იმ ჩ ნე-
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ო და. ვგუ ლის ხ მობ, უშუ ა ლოდ, სის ხ ლის სა მარ თ ლის კუთხით ჩა დე ნილ და ნა შა უ-

ლებს, რო დე საც პირ ზე ძა ლა დობ დ ნენ ან ფი ზი კურ შე უ რაცხ ყო ფას სწო რედ იმის 

ნი ა დაგ ზე აყე ნებ დ ნენ, რომ ის რო მე ლი მე რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად-

გე ნე ლი იყო. ძი რი თა დად საქ მე გვქონ და იეღო ვას მოწ მე ე ბის ფი ზი კურ შე უ რაცხ-

ყო ფას თან, გან სა კუთ რე ბით, რე გი ო ნებ ში. იყო ასე ვე ფაქ ტი, რო დე საც ერ თ -ერთ 

ეკ ლე სი ას შუ შე ბი ჩა უმ ტ ვ რი ეს. ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ-

გა ნო ე ბის მხრი დან ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. არა ერ თი შემ თხ ვე ვა იყო, რო დე საც 

პო ლი ცია გაფ რ თხი ლე ბით შე მო ი ფარ გ ლა, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ეს იყო სიტყ ვი ე რი 

გაფ რ თხი ლე ბაც. გვქონ და ასე თი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ერ თ -ერთ რა ი ონ ში ერ თ-

ერ თი სა სუ ლი ე რო პი რი გა მუდ მე ბით ცემ და იეღო ვას მოწ მე ებს, ბო ლოს, მგო ნი, 

გაფ რ თხი ლე ბა მი ი ღო და 100 ლა რით და ჯა რიმ და. ბო ლო დროს ასე თი ინ ცი დენ ტი 

ჩემს ყუ რამ დე აღარ მო სუ ლა. 

ლი კა ზა კაშ ვი ლი, ჟურ ნა ლის ტი – არაპ რო პორ ცი უ ლი სას ჯე ლე ბის მა გა-

ლი თე ბი თუ შე გის წავ ლი ათ, თქვე ნი აზ რით, რა არის ასე თი სას ჯე ლე ბის მი ზე ზი, 

არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზ მი თუ შემ დ გო მი ვაჭ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბა? 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მხრი დან სას ჯე ლის პრო პორ ცი უ-

ლო ბა ზე ანა ლი ზი კონ კ რე ტუ ლი ფაქ ტი დან გა მომ დი ნა რე უფ რო მარ თე ბუ ლი ა, 

თუმ ცა, ზო გად ტენ დენ ცი ას თუ შე ვე ხე ბით, დღეს დღე ო ბით კა ნონ მ დებ ლო ბა 

იძ ლე ვა იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ რიგ შემ თხ ვე ვებ ში პრო კუ რორს და მო სა მარ-

თ ლე საც მი ე ცეთ სა შუ ა ლე ბა, პირს მი ე ცეს საკ მა ოდ მა ღა ლი სას ჯე ლი. რაც შე-

ე ხე ბა არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზმს, ერ თი მი მარ თუ ლე ბა მინ და გა მოვ ყო, რო დე საც, 

სა კითხი ეხე ბა და ჯა მე ბას, ანუ რო დე საც შეკ რე ბი თო ბის პრინ ცი პი მოქ მე დებს. 

რო დე საც, მო სა მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის სა ფუძ ვ ლე ბი ვახ სე ნე, მქონ-

და შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც საქ მის შეს წავ ლის დროს მი ვე დით დას კ ვ ნამ დე, რომ 

პი რის უფ ლე ბე ბი იმის გა მო და ირ ღ ვა, რომ არას წო რად იქ ნა შეკ რე ბი ლი რამ-

დე ნი მე ეპი ზო დი. ყვე ლა ზე მძი მე უფ ლე ბა დარ ღ ვე ვა, რაც პირს შე იძ ლე ბა მი-

ად გეს, ის არის, რომ მან მი ი ღოს იმა ზე მე ტი სას ჯე ლი, რაც კა ნო ნის მი ხედ ვით 

იყო გან საზღ ვ რუ ლი. და ჯა მე ბის პრინ ცი პი არ სე ბობს ჩვენს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში. 
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ად რე სრუ ლად ჯამ დე ბო და ყვე ლა ეპი ზო დი, შემ დეგ უკ ვე, ყვე ლა ზე მძი მე ეპი-

ზო დი 100%-ით, და ნარ ჩე ნი – ორ მოც და ა თით. დი დი ხა ნია ვითხოვ, რომ მძი მე 

და ნა შა ულ მა „შთანთქას“ შე და რე ბით მსუ ბუ ქი, მაგ რამ, ეს ჯერ არ გან ხორ ცი ე-

ლე ბუ ლა. 

რაც შე ე ხე ბა არაპ რო პორ ცი უ ლო ბას, არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მო სა მარ თ-

ლე სას ჯე ლის მი ნი მა ლურ ზღვარს იყე ნებს, მაგ რამ, ისიც კი მა ღა ლი ა. თუმ ცა არის 

ისე თი შემ თხ ვე ვე ბიც, რო დე საც ზი ან მა 30 ლა რი შე ად გი ნა და პირს ამის თ ვის ერ-

თი წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა ჰქონ და მის ჯი ლი. ეს შე იძ ლე ბა იყოს მო სა მარ-

თ ლის მი ერ ჩა დე ნი ლი შეც დო მაც, რაც შე საძ ლოა შეკ რე ბი თო ბის პრინ ცი პი დან 

გა მომ დი ნა რე ობ დეს და არას წო რად იყოს და ჯა მე ბუ ლი, მაგ რამ, ხშირ შემ თხ ვე-

ვა ში, კა ნონ მ დებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს მსგავ სი ტი პის სან ქ ცი ებს და ამას იყე ნებს 

სა სა მარ თ ლო. 

საპ რო ცე სო გა რი გე ბას თან და კავ ში რე ბით ალ ბათ ქალ ბა ტო ნი მა ნა ნა ისა უბ-

რებს. რაც შე ე ხე ბა ალ ტერ ნა ტი უ ლი სას ჯე ლის გა მო ყე ნე ბას, და ახ ლო ე ბით 50-

45%-ია დღეს დღე ო ბით მაჩ ვე ნე ბე ლი, მაგ რამ, რო გორც ჩანს, ესეც არა საკ მა რი-

სი ა, იმი ტომ, რომ რე ა ლუ რად მო ხერ ხ და პა ტიმ რე ბის რა ო დე ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა 

24 ათას 200-ის ნიშ ნულ ზე. კლე ბას ად გი ლი არ ჰქო ნი ა. ამას გა ნა პი რო ბებს მა ღა-

ლი სას ჯე ლე ბიც. ცი ხე ე ბის გა დატ ვირ თ ვა ხში რად ამ მი ზე ზით არის გა მოწ ვე უ ლი. 

ნი ნო ბე ქიშ ვი ლი – საპ რო ცე სო გა რი გე ბებ თან და კავ ში რე ბით იკ ვე თე ბა ერ თი 

პრობ ლე მა, ამა ზე „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა- სა ქარ თ ვე ლოს“ ან გა რიშ-

შიც იყო სა უ ბა რი: რო დე საც ეკო ნო მი კურ დანაშაულთან გვაქვს საქ მე, ხში რად 

პირს აიძუ ლე ბენ სრუ ლი ად არა ა დეკ ვა ტუ რი თან ხა გა და ი ხა დოს. რო გო რია და-

სავ ლუ რი პრაქ ტი კა ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში? 

მა ნა ნა კო ბა ხი ძე – ეს მტკივ ნე უ ლი თე მა ა. ბევ რი ადა მი ა ნი მო დის ჩვენ თან 

და გვე უბ ნე ბა, რომ მო უ წი ათ სახ ლის გა ყიდ ვა, ვა ლის აღე ბა, და გვთხო ვენ საქ-

მის სტრას ბურ გ ში გა სა ჩივ რე ბას. ძა ლი ან რთულ სი ტუ ა ცი ა ში ვარ დე ბი ან სწო რედ 

ეკო ნო მი კურ და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბით. ასე თი პრაქ ტი კა ნამ დ ვი ლად არ არ-

სე ბობს არცერთ ქვე ყა ნა ში, რომ სა ხელ მ წი ფოს თ ვის მი ყე ნე ბულ ზი ანს, რო მე ლიც 
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კონ კ რე ტულ ციფ რებ ში გა მო ი ხა ტე ბა, ათ ჯერ და მეტ ჯერ აღე მა ტე ბო დეს თან ხა, 

რო მელ საც ისი ნი იხ დი ან. ეს აბ სურ დი ა, საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბის მი ზა ნი არის 

სწრა ფი და ეფექ ტუ რი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, რო დე საც პი რი თა ნამ შ რომ ლობს გა-

მო ძი ე ბას თან, აღი ა რებს და ნა შა ულს, მზად არის ზი ა ნის ასა ნაზღა უ რებ ლად. ეს 

მი ღე ბუ ლი ფორ მა ა. მაგ რამ, ის მა ხინ ჯი გა მოვ ლი ნე ბე ბი, რაც ჰა მერ ბერ გ მაც აღ-

ნიშ ნა თა ვის ან გა რიშ ში, არცერთ სხვა ქვე ყა ნა ში არ გვხვდე ბა. 

ამას  წი ნათ მქონ და ასე თი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც 75 წლის მა მა კა ცი დეკ ლა რა-

ცი ის წა რუდ გენ ლო ბის თ ვის და, შე სა ბა მი სად, სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის შე-

უს რუ ლებ ლო ბის თ ვის პა სუ ხის გე ბა ში მის ცეს. ზი ა ნის ოდე ნო ბა 2 ათას ლარს არ 

აღე მა ტე ბო და, დათ ვ ლი ლი იყო ბი უ ჯეტ ში გა და სახ დე ლი თან ხა, მაგ რამ, მას მო უ-

წია 20 ათა სი დო ლა რის ეკვი ვა ლენ ტის გა დახ და ლა რებ ში. შემ დეგ და ვა ზუს ტეთ, 

რომ მას ეს თან ხა ბან კ ში ჰქო ნი ა. მო გეხ სე ნე ბათ, დღეს ბან კ ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა 

ანაბ რის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია პრო კუ რა ტუ რას აქვს და რო ცა ვთქვით, რომ ამ ხე-

ლა თან ხას ის ვერ გა და იხ დი და, პირ და პირ გვითხ რეს, რომ მას ანა ბარ ზე 20 ათა სი 

დო ლა რი ჰქონ და. ოჯახ მა ბო ლოს გა და ი ხა და ეს თან ხა. 

თა მუ ნა გვა რა მა ძე – კო მენ ტა რი მინ და გა ვა კე თო სას ჯე ლე ბის არაპ რო პორ ცი-

უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი აც აწარ მო ებს სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

საქ მე ებ ზე წარ მო მად გენ ლო ბას სა სა მარ თ ლო ში და ჩვენც გვქო ნია შემ თხ ვე ვე ბი, 

რო დე საც აშ კა რად არაპ რო პორ ცი უ ლი იყო სას ჯე ლი. იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც 

რამ დე ნი მე ფიც რის ქურ დო ბის თ ვის ადა მი ანს თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა მი უ სა ჯეს და 

ახალ გაზ რ დას გო რი დან, ერ თი 50-თეთრიანი კალ მის ქურ დო ბის თ ვის, 4-წლიანი პი-

რო ბი თი პა ტიმ რო ბა და 2 ათას ლა რი ა ნი ჯა რი მა მი ე სა ჯა. ეს კონ კ რე ტუ ლი ფაქტები 

იმაზე მი უ თი თებს, რომ ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში მარ თ ლაც არაპ რო პორ ცი უ ლია სას-

ჯე ლი. თუმ ცა, გან ზო გა დე ბუ ლი სუ რა თი ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ას არ გა აჩ ნი ა. 

ემილ ადელ ხა ნო ვი – თქვე ნი ყუ რადღე ბა მინ და მი ვაპყ რო იმას, რომ ბევ რი 

შემ თხ ვე ვა, რო მელ ზეც აქ იყო სა უ ბა რი, ძნე ლია პო ლი ტი კურ ნი ა დაგ ზე დევ ნად შე-

ა ფა სო. მაგ რამ, მინ და გი ამ ბოთ არაპ რო პორ ცი უ ლი სას ჯე ლის ისეთ შემ თხ ვე ვა ზე, 

რო მელ ზეც ამას  წი ნა თაც ვი სა უბ რე ბი ო ლის ფონ დ ში. ეს ეხე ბა რე პატ რი რე ბუ ლი 
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მეს ხე ბის თე მას. ბარ ბა ქა ძეს, რო მელ მაც და ახ ლო ე ბით 200 ლა რის ზი ა ნი მი ა ყე ნა 

სა ხელ მ წი ფოს, 11 წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა და ჯა რი მის სა ხით 30 ათა სი დო-

ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტის გა დახ და მი ე სა ჯა. უფ რო სწო რად, 10 ათა სი ჯა რი მა იყო, და-

ნარ ჩე ნი კი, მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. ამ ადა მი ან მა ახალ ცი ხის რა ი ონ ში 

ორი თუ სა მი სახ ლი შე ი ძი ნა თა ვი სი თა ნა მე მა მუ ლე ე ბი სათ ვის. ბევ რი ფიქ რობს იმის 

შე სა ხებ, შე იძ ლე ბა თუ არა ეს ადა მი ა ნი ჩა ით ვა ლოს პო ლი ტი კურ პა ტიმ რად. ჩე მი 

აზ რით, სა ხელ მ წი ფო და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო, ხე ლი შე ე შა ლა ამ ადა მი ა ნე ბის თ ვის, 

რომ სახ ლე ბი ეყი დათ და ბარ ბა ქა ძეს პო ლი ტი კურ პა ტიმ რად მი ვიჩ ნევ. 

გი ორ გი ტუ ღუ ში – მუდ მი ვად ვცდი ლობთ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ-

ც ვე ლის შე სა ხებ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბი შე ვი დეს, მაგ რამ, დიდ წი ლად პარ ლა მენ-

ტ ზე ვართ და მო კი დე ბუ ლი. თუმ ცა დღეს არ სე ბუ ლი კა ნო ნიც აძ ლევს სა ხალ ხო 

დამ ც ვე ლის აპა რატს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის სა შუ ა ლე ბას. კარ გი იქ ნე ბო და, მე ტი ფი-

ნან სუ რი სახ ს რე ბი გვქო ნო და, მაგ რამ, რაც შე ე ხე ბა კომ პე ტენ ცი ე ბის გაზ რ დას, 

არის რამ დე ნი მე სა კითხი, რაც შე იძ ლე ბა კა ნონ მ დებ ლო ბა ში და იხ ვე წოს, ამის-

თ ვის, პო ლი ტი კუ რი ნე ბაა სა ჭი რო. მახ სენ დე ბა პარ ლა მენ ტის თ ვის გაგ ზავ ნი ლი 

წი ნა და დე ბა, რო მელ შიც მო ვითხოვ დით ცვლი ლე ბის შე ტა ნას სა ხალ ხო დამ ც ვე-

ლის რე კო მენ და ცი ა ზე, აუცი ლებ ლად, დად გე ნილ ვა და ში და სა ბუ თე ბუ ლი პა სუ-

ხის მი ღე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა, კა ნონ მ დე ბელ მა არ გა ი ზი ა რა ჩვე ნი რე კო მენ და ცი ა. 

იყო ტექ ნი კურ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბიც, მა გა ლი თად, ის, 

რომ სა ხალ ხო დამ ც ველს ხე ლი უნ და მი უწ ვ დე ბო დეს სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ი-

დუმ ლო მა სა ლებ ზე, თუმ ცა, არც ეს რე კო მენ და ცია გა ი ზი ა რა კა ნონ მ დე ბელ მა. 

შე საძ ლო ა, ცვლი ლე ბე ბის სა კითხს კი დევ მი ვუბ რუნ დეთ, თუმ ცა, ამ ეტაპ ზე არ მი-

მაჩ ნია სა ჭი როდ მათ შე სა ხებ კვლავ სა უ ბა რი. ამ ორ ცვლი ლე ბა ზე იმ დე ნად დი დი 

წი ნა აღ მ დე გო ბა იყო, რომ, რო გორც ჩანს, პო ლი ტი კუ რი ნე ბა არ არის ჩა მო ყა ლი-

ბე ბუ ლი მათ გა სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

დარ ბა ზი დან – ბევ რი ისა უბ რეთ მო სა მარ თ ლე ებ ზე. ახა ლი საპ რო ცე სო კო-

დექ სის მი ხედ ვით მა თი უფ ლე ბე ბი საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი ა. მა ინ ტე რე სებს, ეს ხელს 

შე უწყობს სა მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თუ, პი რი ქით. 
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მა ნა ნა კო ბა ხი ძე – ახა ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის მი-

ხედ ვით მო სა მარ თ ლე არ ბიტ რის როლ ში ა. ვნა ხოთ, ეს რო გორ იმუ შა ვებს. ეს უფ-

რო მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლოს თან მი მარ თე ბა შია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. მაგ რამ, არის 

სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც უკე თე სად რე გუ ლირ დე ბო და ძველ სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

პრო ცეს ში. მა გა ლი თად, რო ცა მო სა მარ თ ლე ხე დავ და ნა ცემ ბრალ დე ბულს, მას 

უფ ლე ბაც ჰქონ და და ვალ დე ბუ ლე ბაც, რომ გა მო ე ტა ნა კერ ძო დად გე ნი ლე ბა, 

პირ და პირ მი ე თი თე ბი ნა შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის თ ვის და მო ეთხო ვა გა მო ძი ე ბის 

დაწყე ბა. ახ ლა, ეს მე ქა ნიზ მი აღარ არ სე ბობს. ამი ტომ, ახ ლა, თქვენ გან სა ჯეთ, რა 

სჯო ბს. 

ემილ ადელ ხა ნო ვი – სა ინ ტე რე სო ა, იყე ნებ დ ნენ მო სა მარ თ ლე ე ბი ამ უფ ლე-

ბას? 

მა ნა ნა კო ბა ხი ძე – იყე ნებ დ ნენ. იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც გა მოჰ ქონ დათ 

კერ ძო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის აღ ძ ვ რის შე სა ხებ. საკ მა-

ოდ ხში რი იყო ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. 

  

 



30 ნოემბერი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ლია თავაძე 

UNAIDS-ის საზოგადოების მობილიზაციის მრჩეველი 

საქართველოში;

ნინო ბადრიძე 

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის 

ს/პ ცენტრი, ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე; 

მირანდა ახვლედიანი

საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი; 

კახაბერ კეპულაძე

საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის 

„თანადგომა“ ექსპერტი.

მო დე რა ტო რი: 

გიორგი გვახარია

აივ-ინფექცია/შიდსი და ადამიანის უფლებები აივ-ინფექცია/შიდსი და ადამიანის უფლებები 
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გი ორ გი გვა ხა რია – დღე ვან დე ლი დე ბა ტე ბი შიდ სის სა ერ თა შო რი სო დღეს 

მი ვუძღ ვე ნით. ვფიქ რობ, მივ ყ ვეთ მო საწ ვევ ში მი თი თე ბულ თან მიმ დევ რო ბას. 

ქალ ბა ტონ ლია თა ვა ძეს მო ვუს მი ნოთ. 

ლია თა ვა ძე – აივ - შიდ ს ზე გა ე როს ერ თი ა ნი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ვმუ-

შა ობთ. ეს ორ გა ნი ზა ცია ცალ კე სა ა გენ ტოც კი არ არის. ეს გახ ლავთ სხვა დას ხ ვა 

სა ა გენ ტო ე ბის ერ თობ ლი ო ბა, ამ დე ნად უნი კა ლუ რი წარ მო ნაქ მ ნია და მი უ თი თებს 

იმა ზე, რომ აივ - შიდ სი ნამ დ ვი ლა დაა გან სა კუთ რე ბუ ლი მოვ ლე ნა და ეპი დე მი ა. ის 

გან სა კუთ რე ბუ ლია არა მარ ტო იმ ქვეყ ნე ბის თ ვის, სა დაც აივით ინ ფი ცი რე ბულ-

თა და შიდ სით და ა ვა დე ბულ თა რიცხ ვი მა ღა ლი ა, არა მედ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვი საც, 

სა დაც, სა ბედ ნი ე როდ, ჯერ ასე თი ციფ რე ბი არა გვაქვს, თუმ ცა, რის კე ბი საკ მა ოდ 

მა ღა ლი ა. 

ამ და ა ვა დე ბი სა გან იმი ტომ არ არის არა ვინ დაზღ ვე უ ლი, რომ მას გავ რ ცე ლე-

ბის ნა ირ გ ვა რი გზე ბი აქვს. ის გა და ი ცე მა რო გორც სის ხ ლით, ისე, მას თან მი სა და-

გე ბუ ლი სხვა სითხე ე ბით, რო მე ლიც ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ში ა. ეს შე იძ ლე ბა და კავ-

ში რე ბუ ლი იყოს ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი ურ მოხ მა რე ბას თან, რაც აფ რი კის ქვეყ ნე-

ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით ჩვენ ში დღემ დე ვი რუ სის გა და ცე მის წამ ყ ვან გზად ით ვ ლე ბა. 

აფ რი კის ქვეყ ნებ ში ინ ფი ცი რე ბულ თა რა ო დე ნო ბა გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ა, მაგ რამ 

გა და ცე მის ხა სი ა თი სხვაგ ვა რი ა. იქ, სქე სობ რი ვად გა და ცე მა ყო ველ თ ვის უფ რო 

დო მი ნი რებ და. 

უკ ვე ოც და ა თი წე ლია გა სუ ლი ეპი დე მი ის დაწყე ბი დან. ეს თა რი ღი ამა წლის 

ივ ნის ში მა ღა ლი დო ნის შეხ ვედ რით აღი ნიშ ნა ნი უ -ი ორ კ ში. პან გი მუ ნის დღე-

ვან დელ დღეს თან და კავ ში რე ბულ მი მარ თ ვა ში ოპ ტი მის ტუ რი გზავ ნი ლიც არის 

გაჟ ღე რე ბუ ლი, რომ მე ოთხე დე კა და ში შეს ვ ლი სას რე ა ლუ რად ვხე დავთ პერ ს პექ-

ტი ვას, რომ ეპი დე მი ის და სას რუ ლი დაწყე ბუ ლი ა. საკ მა ოდ ოპ ტი მის ტუ რი გან ცხა-

დე ბაა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 2008 წელს დაწყე ბუ ლი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 

გა მო დღეს გვი წევს სა უ ბა რი სხვა დას ხ ვა სიძ ნე ლე ზე, და ფი ნან სე ბის შემ დ გო მი 

რე გუ ლა რუ ლი ტემ პით გაგ რ ძე ლე ბაც უფ რო პრობ ლე მა ტუ რი ჩანს. 

მინ და მოკ ლედ მო გითხ როთ, რა გა ა კე თა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი-

ზა ცი ამ ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის გან სა კუთ რე ბით 
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ეს მოძ რა ო ბა. გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა, შე იძ-

ლე ბა ყვე ლა ზე ქმე დი თი ტრი ბუ ნა იყოს ძა ლი ან ძნე ლი სა კითხე ბის ად ვო კა ტი რე-

ბის თ ვის. დღეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან შეხ ვედ რა ზე ვიყავი, არ და ვა კონ კ რე ტებ 

სად და რო გორ, მაგ რამ ლა პა რა კი იყო იმ გზე ბის ძი ე ბა ზე, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა 

დაგ ვ ჭირ დეს, მა გა ლი თად, იმის თ ვის, რომ, ვთქვათ, პო ლი ცია, მე ტად ჩა ერ თოს 

ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი უ რი მომ ხ მა რებ ლე ბის პატ რო ნაჟ ში. ჩვენ, გა ე როს ორ გა ნი-

ზა ცი ებს გვსურს, რომ ამა ში იყოს ნამ დ ვი ლად კე თი ლი საწყი სი და ინო ვა ცი ა, მაგ-

რამ, ეს ჩემ თ ვის პი რა დად შან სი იყო იმის გა სა აზ რებ ლად, რომ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 

ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ას მარ თ ლა შე უძ ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბა. ამ შეხ ვედ-

რა ზე ყვე ლა მო ნა წი ლეს ვუთხა რი, რომ აქ ლა პა რა კი უნ და იყოს უფ რო ხელ შემ-

წყო ბი გა რე მოს შექ მ ნა ზე, რის გა ნაც სა ქარ თ ვე ლო ჯერ ძა ლი ან შორს არის. 

ძა ლი ან მოკ ლედ გეტყ ვით მე ქა ნიზ მებ ზე, რაც გა ე რომ ეპი დე მი ას თან ბრძო ლის-

თ ვის მო ბი ლი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით შე ი მუ შა ვა. კონ კ რე ტუ ლად ჩემს სამ სა ხურს 

ეწო დე ბა სა ზო გა დო ე ბის მო ბი ლი ზა ცი ის მრჩე ვე ლი და ეს პოს ტი ტი პუ რია ყვე ლა 

ქვე ყ ნისათვის. გა ე როს დახ მა რე ბით მსოფ ლიო ალა პა რაკ და ე.წ. უნი ვერ სა ლურ 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე, აქ იგუ ლის ხ მე ბა ყვე ლა ნა ირ სერ ვის ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. 

გა ე როს მეშ ვე ო ბით წა მო ი წია წინ ისეთ მა სა კითხებ მა, რო გო რიც არის ზი ა ნის შემ-

ცი რე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც გა ერ თი ან და სა მი სა ა გენ ტო – UNAIDS-ი, გა ე როს 

ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია და გა ე როს ოფი სი და ნა შა უ ლი სა და ნარ კო ტი-

კე ბის შე სა ხებ. ამ სა მი ორ გა ნი ზა ცი ის ეგი დით 2009 წელს სპე ცი ა ლუ რი სა ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლოც გა მო ი ცა იმის თ ვის, რა თა, უკე თე სად და ი გეგ მოს ე.წ. ზი ა ნის შემ ცი რე ბის 

პროგ რა მე ბი. ეს პროგ რა მე ბი, სწო რედ ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვი საა 

გან კუთ ვ ნი ლი, ზი ა ნის შემ ცი რე ბა  კი გუ ლის ხ მობს სწო რედ იმას, რომ ამ ადა მი ა-

ნებს მო ექ ც ნენ არა რო გორც დამ ნა შა ვე ებს, არა მედ, რო გორც და ზა რა ლე ბუ ლებს. 

თავს შე ვი კა ვებ ისე თი სიტყ ვის ხმა რე ბის გან, რო გო რი ცაა „ავადმყოფები“, თუმ ცა 

სა მე დი ცი ნო პრობ ლე მე ბი ნარ კო ტი კებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო მათ ნამ დ ვი ლად 

აქვთ და დახ მა რე ბა სჭირ დე ბათ. რო ცა ასე თი ტი პის დო კუ მენ ტ ზე ვლა პა რა კობ, ეს 

იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ას ძა ლი ან ბევ რი შე-

უძ ლია გა ა კე თოს და და ეხ მა როს ქვეყ ნებს, სა ზო გა დო ე ბას, რომ დაძ ლი ონ ასე თი 

პრობ ლე მე ბი და, მათ შო რის, აივ - შიდ სის ეპი დე მი ა. 
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2011 წლის ივ ნი სი ვახ სე ნე – ეპი დე მი ის 30 წლის თავ ზე გა ნახ ლ და წევ რი ქვეყ ნე-

ბის მი ერ ისე თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რო გო რიც არის 2015 წლის თ ვის უნი ვერ სა ლუ-

რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მიღ წე ვა აივ - შიდ სის სერ ვი სებ ზე. ეს თა რი ღი ემ თხ ვე ვა 

ათას წ ლე უ ლის გეგ მე ბის მიღ წე ვის თა რიღს. არის მო ა რუ ლი ხმე ბი იმის შე სა ხებ, 

რომ ძა ლი ან ცნო ბი ლი ფონ დი, ისე თი, რო გო რი ცაა, სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე 

დი დი დო ნო რი, გლო ბა ლუ რი ფონ დი, გარ კ ვე უ ლი ფი ნან სუ რი სიძ ნე ლე ე ბის გა-

მო სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ პროგ რა მებს შე ამ ცი რებს. სა ქარ თ ვე ლო ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლია გლო ბა ლუ რი ფონ დის მი ერ და-

ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი სა მსოფ ლი ო ში. ჩვენ მა ქვე ყა ნამ ამ და ა ვა დე ბას თან 

ბრძო ლის გა მარ თუ ლი სის ტე მა ჩა მო ა ყა ლი ბა. ქალ ბა ტო ნი სან დ რა ელი სა ბედ 

რუ ლოვ სის პი რა დი დამ სა ხუ რე ბა ცაა ის, რომ გან ვი თარ და სა ქარ თ ვე ლო ში ზი ა-

ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მე ბი, რო მელ ზეც უკ ვე გე სა უბ რეთ. ქვე ყა ნა ში, რო მელ-

საც ასე თი ცუ დი სა დამ ს ჯე ლო კა ნო ნი აქვს ამ ადა მი ა ნე ბის მი მართ, ეს ნამ დ ვი ლად 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

ბო ლოს, სტიგ მა ზე მინ და შე ვა ჩე რო თქვე ნი ყუ რადღე ბა, რო მე ლიც ბა რი ერს 

ქმნის იმის თ ვის, რომ სა ჯა რო სივ რ ცე ში ეს სა კითხე ბი ღირ სე უ ლად გა ვა შუ ქოთ. 

რა ტომ ვამ ბობ „ღირსეულად“ – არის მთე ლი რი გი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც 

სტიგ მას კვე ბავს. სა ქარ თ ვე ლო ში ეს ინ ფექ ცია და და ა ვა დე ბა კონ ცენ ტ რი რე ბუ-

ლია ე.წ. რის კის ჯგუ ფებ ში. აქ იგუ ლის ხ მე ბი ან ის ადა მი ა ნე ბიც, რომ ლე ბიც ყი-

დი ან სექსს და ესეც ასე ვე ტა ბუ და დე ბუ ლი თე მაა. გა დამ წყ ვე ტი ა, შევ ძ ლებთ თუ 

არა სტიგ მის დაძ ლე ვას. თა ვა დაც მიხ დე ბა თა ვის გა კონ ტ რო ლე ბა, რომ ჩე მი 

ენა ოდ ნა ვა დაც არ იყოს სი ძულ ვი ლის კენ მი მარ თუ ლი, რად გან იმ პი რო ბებ ში 

აღ ვი ზარ დეთ, სა დაც ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის პა ტი ვის ცე მა, 

სამ წუ ხა როდ, ნაკ ლე ბად იყო სა ჭი რო. დღეს, მსოფ ლიო მას შ ტა ბით იკ რი ბე ბი-

ან ადა მი ა ნე ბი და აქ ცი ებს აწყო ბენ. უნ და გვქონ დეს ისე თი გან წყო ბა, რომ ეს 

არ არის მარ ტო კონ კ რე ტულ ეპი დე მი ას თან და კონ კ რე ტულ ვი რუს თან ბრძო-

ლა, რო მე ლიც, და მერ წ მუ ნეთ, საკ მა ოდ ვე რა გია იმის თ ვის, რომ სა ხე იც ვა ლოს 

და ნა ირ - ნა ი რი ფორ მით გა მოვ ლინ დეს. ეს მე დი ცი ნის თ ვის კი დევ უფ რო დი დი 

პრობ ლე მა ა, დღემ დე ვაქ ცი ნა ამ ვი რუ სის სა წი ნა აღ მ დე გოდ ამი ტომ არ შე უ მუ-

შა ვე ბი ათ. ერ თ მა ნე თის მი მართ პა ტი ვის ცე მით გან წყო ბი ლე ბი უნ და ვი ყოთ და 
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არ ჩავ თ ვა ლოთ, რომ ეს მარ ტო იმ ადა მი ა ნის პრობ ლე მა ა, რო მე ლიც რა ტომ-

ღაც ცუ დად იქ ცე ვა და ამი ტო მაც დგას აივ -ინ ფექ ცი ის საფ რ თხის წი ნა შე. ეს რომ 

ასე არ არის, კა ცობ რი ო ბა და ა ვა დე ბის ის ტო რი ა მაც და არ წ მუ ნა. საფ რ თხის გან 

ისე თი ადა მი ა ნიც კი არაა დაზღ ვე უ ლი, რო მე ლიც ზედმიწევნით აკონ ტ რო ლებს 

თა ვის ქცე ვებს. შე იძ ლე ბა, ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბა ში რა ღაც სერ ვი სი დას ჭირ-

დეს და თუ, ეს პრო ცე დუ რა ხა რის ხი ან პი რო ბებ ში, ყვე ლა სტან დარ ტის დაც ვით 

არ ჩა უ ტა რეს, რისკს ვერ აიცი ლებს. ასე რომ, უნ და გა ვერ თი ან დეთ ამ კე თი ლი 

მო ტი ვით და არა ერ თ მა ნე თის კრი ტი კის თ ვის, მით უმე ტეს, არ უნ და ვი ფიქ როთ, 

რომ ეს, სხვი სი ჭი რია და ჩვენ არ გვე ხე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ძნე ლია ამ თე მებ ზე ლა პა რა კი. წლე ბის წინ, რო გორც რეპ რო დუქ-

ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის სპე ცი ა ლის ტ მა, კონ დო მის გა მო ყე ნე ბა ზე ლექ ცია წა ვი კითხე. 

ერ თი ახალ გაზ რ და ყმაწ ვი ლი სცე ნა ზე ამო ვი და, თქვე ნი ახ ლოს გაც ნო ბა მინ და ო. 

ჩათ ვა ლა, რად გან კონ დომ ზე ვლა პა რა კობ დი, ად ვი ლად მი საწ ვ დო მი ვიქ ნე ბო დი. 

ნი ნო ბად რი ძე – სა უ ბა რი მინ და და ვიწყო იმით, თუ, რას აღ ვ ნიშ ნავთ პირ-

ველ დე კემ ბერს. ეს დღე პირ ვე ლად 1988 წელს აღი ნიშ ნა, მსოფ ლიო ჯან დაც ვის 

მი ნის ტ რე ბის შეხ ვედ რა ზე თქვეს, რომ შიდ სი ძა ლი ან დიდ ზა რალს აყე ნებ და არა 

მარ ტო ჯან დაც ვას, არა მედ ეკო ნო მი კა საც და გა დაწყ ვი ტეს, ერ თობ ლი ვად ებ რ-

ძო ლათ ამ და ა ვა დე ბის წი ნა აღ მ დეგ. შიდ ს თან ბრძო ლის სა ერ თა შო რი სო დღედ 

პირ ვე ლი დე კემ ბე რი შე არ ჩი ეს. 1991 წლი დან კი, უკ ვე, ყვე ლას გვი კე თია წი თე ლი 

ბაფ თე ბი, რი თიც მხარ და ჭე რას გა მოვ ხა ტავთ აივ -ინ ფი ცი რე ბულ თა მი მართ. ეს 

იმას ნიშ ნავს, რომ გვეს მის მა თი, ვზრუ ნავთ მათ ზე, გან ვიც დით მათ მდგო მა რე ო-

ბას და ვცდი ლობთ მხარ ში ამო ვუდ გეთ. 

ყო ველ პირ ველ დე კემ ბერს აქვს თა ვი სი დე ვი ზი. წლე ვან დე ლი დე ვი ზი, რო მე-

ლიც 2015 წლამ დე შე ნარ ჩუნ დე ბა, არის „დავიყვანოთ ნუ ლამ დე“. ეს იმას ნიშ ნავს, 

რომ უნ და შე ვე ცა დოთ, 2015 წლის თ ვის აღარ იყოს აივ -ინ ფექ ცი ის შემ თხ ვე ვე-

ბი. ყვე ლა ქვე ყა ნა უნ და შე ე ცა დოს ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას, რომ 2015 

წლის თ ვის აივ -ინ ფექ ცი ის ახა ლი შემ თხ ვე ვა აღარ იყოს, აღარ იყოს სტიგ მა ტი ზა-

ცია და დის კ რი მი ნა ცია აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბის მი მართ. ეს ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი 

ჩა ნა ფიქ რი ა, თუმ ცა, ყვე ლა ნი უნ და შე ვე ცა დოთ, რომ მი ვაღ წი ოთ ამ მი ზანს. 
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დღეს, მსოფ ლი ო ში, და ახ ლო ე ბით 33 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნია აივ -ინ ფი ცი რე ბუ-

ლი. მო დით, აქ ვე გან ვ მარ ტოთ, რომ, აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლი არ ნიშ ნავს იმას, რომ 

ადა მი ანს შიდ სი აქვს. აივ -ინ ფექ ცია არის ადა მი ა ნის მდგო მა რე ო ბა, რო დე საც მის 

ორ გა ნიზ მ ში არის ვი რუ სი. შიდ სი, აივ - ვი რუ სით, წლე ბის შემ დეგ ადა მი ა ნის ორ-

გა ნიზ მ ში გა მოწ ვე უ ლი მდგო მა რე ო ბა ა, რა საც უკ ვე და ა ვა დე ბის გან ვი თა რე ბამ დე 

მივ ყა ვართ. ამი ტომ, აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლის შიდ სით და ა ვა დე ბულ თან გა თა ნაბ რე ბა 

და მის სი ნო ნი მად გა მო ყე ნე ბა არას წო რი ა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა 1989 წელს და რე გის ტ რირ და. იქი დან მო ყო-

ლე ბუ ლი დღემ დე 3080 ადა მი ა ნია აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლი. მათ გან და ახ ლო ე ბით 700-მდე 

ადა მი ა ნი გარ და იც ვა ლა, ზო გი ამ და ა ვა დე ბით, ზო გიც სხვა, თან მ ხ ლე ბი და ა ვა დე ბით. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბის 3/4 მა მა კა ცი ა. რაც შე ე ხე ბა და ა ვა დე ბის გან ვი თა-

რე ბას, სტა ბი ლუ რი, მაგ რამ, მა ინც მზარ დი ტენ დენ ცია გვაქვს. ნელ - ნე ლა იზ რ დე ბა 

ახა ლი შემ თხ ვე ვე ბის რა ო დე ნო ბა. ჯერ ჯე რო ბით, ვერ მი ვაღ წი ეთ იმას, რომ არ გა ი-

ზარ დოს ახა ლი შემ თხ ვე ვე ბი, ვნა ხოთ, მი ვაღ წევთ თუ არა ამას 2015 წლის თ ვის. ერ-

თა დერ თი, რა საც მი ვაღ წი ეთ, ის არის, რომ ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლებ ში ახა ლი 

შემ თხ ვე ვე ბის გავ რ ცე ლე ბა ოდ ნავ შემ ცირ და. თუმ ცა, ამის მტკი ცე ბაც ძა ლი ან ძნე-

ლი ა. ერთ მა გა ლითს მო ვიყ ვან, რო დე საც აღ რიცხ ვა და ვიწყეთ, 5-7 წლის წინ, ჩვე ნი 

ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბის 78% ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი უ რი მომ ხ მა რე ბე ლი იყო. დღე ის თ ვის, 

მა თი რა ო დე ნო ბა 56%-ია. ამას შე იძ ლე ბა ორი მი ზე ზი ჰქონ დეს, შე საძ ლო ა, თვი თონ 

ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა შემ ცირ და, და მე ო რე – არა სამ თავ რო-

ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ცო ტა თი შიდ სის ცენ ტ რის სა ქე ბა დაც ვიტყ ვი, რომ მათ მო ა-

ხერ ხეს სწო რი გზავ ნი ლე ბის მი ტა ნა ნარ კო ტი კე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბამ დე, თუ რო გორ 

უნ და მო ეხ მა რათ ის უსაფ რ თხოდ, რომ არ და ინ ფი ცი რე ბუ ლიყ ვ ნენ. სამ წუ ხა როდ, 

ამას ვერ ვიტყ ვით სქე სობ რი ვი გზით გა და ცე მა ზე, რაც უფ რო და ი წია ნარ კო ტი კე ბის 

მოხ მა რე ბის წილ მა, მით უფ რო გა ი ზარ და სქე სობ რი ვი გზით გა და ცე მა. ქარ თ ვე ლი ინ-

ფი ცი რე ბუ ლე ბის და ახ ლო ე ბით 40%-მდე სქე სობ რი ვი გზით არის და ინ ფი ცი რე ბუ ლი. 

ასე, რომ, ამა საც ძა ლი ან დი დი ყუ რადღე ბა უნ და მი ვაქ ცი ოთ და ყვე ლა ადა მი ან მა უნ-

და გა ი თა ვი სოს, რომ ეს და ა ვა დე ბა სქე სობ რი ვი გზი თაც გა და დის.

ჯერ ჯე რო ბით მკურ ნა ლო ბას თან და კავ ში რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი ახ ლე არ 

გვაქვს. ერ თა დერ თი – მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში არ არის აივ -ინ ფი ცი რე ბულ თა 
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დის კ რი მი ნა ცია და არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა იმას, თუ რა გზით და ინ ფი ცირ და ადა-

მი ა ნი. მინ და გითხ რათ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში მკურ ნა ლო ბა ნამ დ ვი ლად ხელ მი-

საწ ვ დო მი ა. მას სა ხელ მ წი ფო და გლო ბა ლუ რი ფონ დი აფი ნან სებს. ეს პროგ რა-

მე ბი ერ თ მა ნეთს არ ფა რავს: ნა წი ლი გლო ბა ლუ რი ფონ დის მი ერ ფი ნან ს დე ბა, 

ნა წილს კი, სა ხელ მ წი ფო აფი ნან სებს. 

მე ო რე მო მენ ტია გა მოკ ვ ლე ვე ბი, ანუ ვის ვუ ტა რებთ ტეს ტი რე ბას ამ ინ ფექ ცი-

ა ზე და რამ დე ნად შე უძ ლია და ინ ტე რე სე ბულ ადა მი ანს ტეს ტი რე ბა ანო ნი მუ რად 

ჩა ი ტა როს. გა მოკ ვ ლე ვე ბი ტარ დე ბა ძი რი თა დად სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის სა შუ ა-

ლე ბით, ასე ვე გლო ბა ლუ რი ფონ დი სა და USAID-ის დახ მა რე ბით. იმი სათ ვის, რომ 

სა ხელ მ წი ფომ ზუს ტად გან საზღ ვ როს თან ხე ბის და ხარ ჯ ვა -არ და ხარ ჯ ვის სა კითხი, 

ტეს ტი რე ბის დროს დად გინ და, რომ ადა მი ან მა წარ მო ად გი ნოს პი რა დო ბის და-

მა დას ტუ რე ბე ლი მოწ მო ბა და მას მხო ლოდ ამის შემ დეგ უტარ დე ბა კონ სულ ტა-

ცია და ტეს ტი რე ბა. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა შიც შე უძ ლია ჩა ი ტა როს ტეს ტი რე ბა, 

ოღონდ, არა სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მით. ეს სი ახ ლე 2011 წლის 22 ივ ლი სი დან შე-

მო ვი და. აქ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის ეროვ ნუ ლი 

ცენ ტ რის წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან, რომ ლე ბიც, ალ ბათ, და მე თან ხ მე ბი ან, რომ 

ამას მოჰყ ვა ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი დე ბა ტე ბი. სა კონ სულ ტა ცი ოდ შე მო სულ ყვე ლა 

პირს ვაფ რ თხი ლებთ, რომ არის ასე თი მოთხოვ ნა, რომ უნ და წარ მოგ ვიდ გი ნოს 

პი რა დო ბის მოწ მო ბა, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, ჩვენ არ გვაქვს უფ ლე ბა უფა სოდ 

ჩა ვუ ტა როთ ტეს ტი რე ბა. 

სტიგ მა საც შე ვე ხე ბი. ძა ლი ან ხში რად სა უბ რო ბენ იმა ზე, რომ თუ აივ -ინ ფი ცი-

რე ბუ ლი იტყ ვის, რომ ვი რუ სის მა ტა რე ბე ლი ა, მა შინ, ასე თი სტიგ მა აღარ იქ ნე ბო-

და ქვე ყა ნა ში. თუმ ცა, აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბი ამ ბო ბენ, სტიგ მა რომ არ იყოს, თა ვი-

სუფ ლად გა ამ ჟ ღავ ნებ დ ნენ სა კუ თარ ვი ნა ო ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შემ ცირ და 

ინფიცირებულთა რაოდენობა, სტიგ მა მა ინც ძა ლი ან ძლი ე რია ჩვენს ქვე ყა ნა ში. 

ად რე მშო ბი ა რეს, თუ, ის, აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლი იყო, ხელს არ მოჰ კი დებ დ ნენ. სტო-

მა ტო ლოგ თან ვერ მი დი ოდ ნენ. დღეს ბევ რი სპე ცი ა ლის ტი უკ ვე აღარ აცხა დებს 

უარს მო ემ სა ხუ როს აივ -ინ ფი ცი რე ბულ პა ცი ენ ტებს. ად რე, იყო სა ჭი რო ე ბა და 

ჩვე ნი სტო მა ტო ლო გე ბი გვყავ და, მაგ რამ, ეს უფ რო აღ რ მა ვებს სტიგ მას. ამი ტომ, 

შე ვე ცა დეთ, გა ნათ ლე ბით მიგ ვეღ წია მო სახ ლე ო ბის დეს ტიგ მა ტი ზა ცი ის თ ვის. ექი-
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მებ ში, სტო მა ტო ლო გე ბი იქ ნე ბი ან თუ ქი რურ გე ბი, ბევ რად უფ რო შემ ცირ და სტიგ-

მა, თუმ ცა, დღე საც არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც უარს ამ ბო ბენ პა ცი ენ ტის მომ-

სა ხუ რე ბა ზე სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით. შიდ სი, რო გორც წე სი, არ სა ხელ დე ბა ხოლ მე. 

მი რან და ახ ვ ლე დი ა ნი – სტიგ მის პრობ ლე მა სა ხალ ხო დამ ც ველ თან მო-

მარ თ ვი ა ნო ბა ზეც აისა ხე ბა. არა გვაქვს არცერ თი ასე თი გან ცხა დე ბა, რო დე-

საც და ინ ფი ცი რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი თა ვი ან თი შე ლა ხუ ლი უფ ლე ბე ბის აღ დ გე ნის 

თხოვ ნით მო მარ თავ დ ნენ სა ხალ ხო დამ ც ველს. ამი სი მი ზე ზი ისიც შე იძ ლე ბა 

იყოს, რომ მათ კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დარ ღ ვე ვის ეში ნი ათ. ამ ყვე ლა ფერს და-

ა ვა დე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი არას წო რი აზ რე ბი იწ ვევს. 

ეს თე მა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან 

აივ -ინ ფექ ცი ი სა და შიდ სის გავ რ ცე ლე ბა პრობ ლე მებს უქ მ ნის ჯან მ რ თე ლო ბის 

უფ ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ას და, ზო გა დად, სხვა უფ ლე ბებ თან კონ ტექ ს ტ შიც გა ნი-

ხი ლე ბა. 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვას 

ამოწ მებს რო გორც სა ჩივ რის და გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე, ისე, სა კუ თა რი ინი-

ცი ა ტი ვი თაც. გვქონ და რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა, რო დე საც სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა 

და სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით შეგ ვის წავ ლია შიდ ს თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი. 

მოკ ლედ მინ და შე გახ სე ნოთ სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე ჯან მ რ თე ლო ბის 

დაც ვის უფ ლე ბა სა და აივ -ინ ფექ ცი ა/ შიდ ს თან და კავ ში რე ბით. ეროვ ნულ კა ნონ-

მ დებ ლო ბა ზე შე ვა ჩე რებ თქვენს ყუ რადღე ბას. სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობს სპე ცი-

ა ლუ რი კა ნო ნი აივ -ინ ფექ ცი ა/ შიდ სის შე სა ხებ, რომ ლის არ სე ბო ბაც მა ღალ სტან-

დარტს აწე სებს. სა ქარ თ ვე ლო შე დის იმ ქვეყ ნე ბის რიცხ ვ ში, სა დაც ამ სა კითხებ-

თან და კავ ში რე ბით სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნი გა აჩ ნი ათ. ასე ვე, არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფო 

პროგ რა მა. პროგ რა მა ყვე ლა და ინ ფი ცი რე ბულს და და ა ვა დე ბულს მო ი ცავს დი აგ-

ნოს ტი კი თა და მკურ ნა ლო ბით და ესეც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია ისე თი სა კითხე ბი, რო გო რი ცაა ბა რი ე რე ბი და საქ მე ბი სას, გა ნათ ლე ბის უფ ლე-

ბას თან და კავ ში რე ბით, სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სა კითხე ბი. 

ეს ის პრობ ლე მე ბი ა, რომ ლე ბიც აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლებს აწუ ხებთ. ასე ვე ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კონ ფი დენ ცი ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი. დღე ის-
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თ ვის მი იჩ ნე ვა, რომ შიდ სით და ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი თუ ამ ინ ფექ ცი ით და ინ-

ფი ცი რე ბუ ლე ბი მი ე კუთ ვ ნე ბი ან მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებს და სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 

გან სა კუთ რე ბულ მოვ ლას სა ჭი რო ე ბენ. მა თი უფ ლე ბა ირ ღ ვე ვა, რო დე საც ხდე ბა 

დის კ რი მი ნა ცია ჯანმ რ თე ლო ბის, გა ნათ ლე ბის და სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის ხელ-

მი საწ ვ დო მო ბის თვალ საზ რი სით, ანუ, რო დე საც არ არის შე სა ფე რი სი გა რე მო ამ 

ადა მი ა ნე ბი სათ ვის. რომც არ იყოს და ა ვა დე ბა ძა ლი ან გავ რ ცე ლე ბუ ლი, თუნ დაც, 

ერ თი ადა მი ა ნი რომ იყოს მხო ლოდ და ინ ფი ცი რე ბუ ლი, ის, უფ რო მე ტად მოწყ-

ვ ლა დია ჯან მ რ თელ ადა მი ა ნებ თან შე და რე ბით და უფ ლებ რი ვი თვალ საზ რი სით, 

მეტ მოვ ლას სა ჭი რო ებს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან. 

სა ხელ მ წი ფოს გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი მი უძღ ვის და ა ვა დე ბას თან ბრძო ლის 

საქ მე ში. ის ვალ დე ბუ ლი ა, არა მარ ტო არ და არ ღ ვი ოს ეს უფ ლე ბე ბი, არა მედ შექ-

მ ნას პი რო ბე ბი იმი სათ ვის, რომ ადა მი ა ნებ მა სრუ ლად ისარ გებ ლონ მათ თ ვის 

მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბით. ამის თ ვის არ სე ბობს უფ ლე ბის და ყო ფის სამ მ ხ რი ვი ტი-

პო ლო გი ა. ეს არის პა ტი ვის ცე მის, დაც ვი სა და შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, რო-

მე ლიც სა ხელ მ წი ფოს აკის რი ა. მინ დო და პა ტა რა პა რა ლე ლი გა მევ ლო, რო გორ 

შე იძ ლე ბა სხვა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის კონ ტექ ს ტ ში და ვი ნა ხოთ შიდ სით და ა ვა-

დე ბუ ლი ადა მი ა ნის დის კ რი მი ნა ცია და მი სი უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვა. მა გა ლი თის თ-

ვის, ავი ღოთ გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა. პა ტი ვის ცე მის ვალ დე ბუ ლე ბა ნიშ ნავს, რომ 

სა ხელ მ წი ფომ არ უნ და და არ ღ ვი ოს და პა ტი ვი სცეს გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბას, მაგ-

რამ, შიდ სით და ა ვა დე ბუ ლის შემ თხ ვე ვა ში ეს იქ ნე ბა, თუ და ინ ფი ცი რე ბულ ბავ შ-

ვებს არ ექ ნე ბათ სკო ლა ში წას ვ ლის სა შუ ა ლე ბა. უფ ლე ბის დაც ვა ნიშ ნავს, რომ 

სა ხელ მ წი ფო იცავს ადა მი ა ნებს მე სა მე პირ თა და არა სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის 

მხრი დან უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის გან. ეს, მა გა ლი თად, გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის 

კონ ტექ ს ტ ში და შიდ ს თან მი მარ თე ბა ში შე იძ ლე ბა გა ნვი ხი ლოთ, რო დე საც მო-

ზარ დე ბის ჯგუფს არ მი უწ ვ დე ბა ხე ლი, მა გა ლი თად, რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე-

ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა ზე. მე სა მე შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბაა – სა ხელ მ-

წი ფო ვალ დე ბუ ლია შექ მ ნას სა კა ნონ მ დებ ლო და სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბი ამა თუ 

იმ უფ ლე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად და ეს ყვე ლა ზე რთუ ლი შე სას რუ ლე ბე ლია, 

გან სა კუთ რე ბით, სო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში. უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვა-

ზეც მინ დო და მეთ ქ ვა ერ თი -ო რი სიტყ ვა, რად გან ის უფ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ადა-
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მი ა ნებს გვაქვს, რამ დე ნი მე უფ ლე ბის გა მოკ ლე ბით, არ არის აბ სო ლუ ტუ რი. ისი ნი 

გარ კ ვე ულ შეზღუდ ვებს ექ ვემ დე ბა რე ბა, გან სა კუთ რე ბით, რო დე საც საქ მე ეხე ბა 

სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა ჭი რო ე ბებს. 

გი ამ ბობთ შარ შან დელ შემ თხ ვე ვა ზე პროგ რა მებ თან მი მარ თე ბა ში, რო დე საც 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პროგ რა მა წარ მა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბო და და ძა ლი ან 

ბევ რი დო ნო რი ჰყავ და, შიდ სით და ა ვა დე ბულ ადა მი ა ნებს თვე -ნა ხევ რის გან მავ-

ლო ბა ში არ მი ე წო დე ბო დათ მე დი კა მენ ტე ბი. ისი ნი იმ დე ნად შეშ ფო თდნენ, რომ 

გა და ლა ხეს სტიგ მა, მო ვიდ ნენ ჩვენ თან და გვითხ რეს, რომ ეში ნო დათ, რად გან 

არ იცოდნენ, რო დის მი ი ღებ დ ნენ წა მალს. და ვად გი ნეთ, რომ მა შინ და ირ ღ ვა მე-7 

მუხ ლი „აივ-ინფექცია/შიდსის შე სა ხებ“ კა ნო ნი სა, რო მე ლიც პა ცი ენ ტე ბის მკურ-

ნა ლო ბი სას დრო უ ლო ბა სა და უწყ ვე ტო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. ასე ვე, ამ კა ნო ნის 

მი ხედ ვით, გან საზღ ვ რუ ლი უნ და იყოს იმ პრო ფე სი ა თა ნუს ხა, რო დე საც მათ თან 

კონ ტაქ ტ ში ყოფ ნი სას არის და ინ ფი ცი რე ბის მა ღა ლი რის კი. არც ამ შემ თხ ვე ვა ში 

შეს რუ ლე ბუ ლა კა ნო ნის მოთხოვ ნა, იმი ტომ რომ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ნო-

ნი რამ დე ნი მე წლის წინ მი ი ღეს, ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს ასე თი ნუს ხა დამ ტ კი-

ცე ბუ ლი არ აქვს და მხო ლოდ პრო ექ ტის სა ხით არ სე ბობს, რაც დის კ რი მი ნა ცი ის 

თვალ საზ რი სით ორ მა გად საფ რ თხის შემ ც ვე ლი ა. საფ რ თხეს შე ი ცავს იმ პი რე ბის 

დის კ რი მი ნა ცი ის თ ვის, რო მელ თაც უსა ფუძ ვ ლოდ ექ მ ნე ბათ პრობ ლე მა და საქ მე-

ბას თან და კავ ში რე ბით და იმ პირ თა მი მარ თაც, რო მელ თა კონ ტაქ ტიც სა რის კოა 

უკ ვე და ინ ფი ცი რე ბულ ადა მი ა ნებ თან. 

კა ხა ბერ კე პუ ლა ძე – უპირ ვე ლე სად სტიგ მი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის სა კითხს შე-

ვე ხე ბი. და ვიწყებ იმ ინ ფორ მა ცი ით, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა სადღაც ამო გი კითხავთ კი-

დეც. მა გა ლი თად, არ სე ბობს ჰერ პეს - ვი რუ სე ბი. რვა ტი პის ვი რუ სი ა, რო მე ლიც ადა-

მი ა ნის თ ვის და ა ვა დე ბის მომ ტა ნი ა. ჰერ პეს - ვი რუ სის მა ტა რე ბე ლია მთე ლი მსოფ ლი-

ოს მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 90%, ცი ტო მე გა ლო ვი რუ სის – 70%. მა თი რა ო დე-

ნო ბა გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე, აივ - ვი რუ სის მა ტა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა, მაგ რამ, 

მათ არა ვინ უწო დებს და ა ვა დე ბუ ლებს და უარ ყო ფი თი ელ ფე რი არ სდევს მათ ზე 

სა უ ბარს, გან ს ხ ვა ვე ბით მათ გან, ვი ზეც დღეს ვსა უბ რობთ. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რა ენით ვსა უბ რობთ და რა სიტყ ვას ვი ყე ნებთ. უნ და ვი ცო დეთ, 
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რო გორ გა მო ვი ყე ნოთ ტერ მი ნო ლო გი ა. ამი ტომ, თა ვა დაც ვებ რ ძ ვი თავს, რომ ძვე-

ლი ტერ მი ნე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენ ში ღრმად ზის, რო გო რი ცაა „აივ-ინფიცირებული“, 

„შიდსით და ა ვა დე ბუ ლი“, ხში რად არ გა მო ვი ყე ნო, რად გან არ სე ბობს შე და რე ბით 

ცი ვი ლუ რი ფორ მა: აივ - პო ზი ტი უ რი ადა მი ა ნი. ამ ტერ მი ნით ცო ტა უფ რო რბი ლად 

გა მოვ ხა ტავთ სათ ქ მელს, რად გან გა ვურ ბი ვართ სიტყ ვა „დაავადებულს“. არის თუ 

არა ში ში? გვე ში ნია თუ არა? რა თქმა უნ და, გვე ში ნი ა. რა ტომ გვე ში ნი ა? იმი ტომ რომ 

ჩვენ იმ სა ზო გა დო ე ბის შვი ლე ბი ვართ, რო მელ საც ეში ნო და. 

თუ და ვუბ რუნ დე ბით ის ტო რი ას, 80-იან წლებ ში, პირ ვე ლი, რაც გახ და ცნო ბი ლი 

შიდ სის შე სა ხებ, ის იყო, რომ რა ღაც სა სიკ ვ დი ლო და ა ვა დე ბა იქ ნა გა მოვ ლე ნი ლი. 

პირ ველ წელს, მხოლოდ აშ შ - ში 1500-ზე მე ტი ადა მი ა ნი და ფიქ სირ და შიდ სის სტა-

დი ა ზე. მა შინ არ არსებობდა დაავადების გა მოვ ლე ნის ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი, 

დაავადება ვლინ დე ბო და მხო ლოდ კლი ნი კუ რი ნიშ ნი დან გა მომ დი ნა რე, ანუ, უკ ვე 

და ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ამ და ა ვა დე ბის ბო ლო სტა დი ა ზე იმ ყო ფე-

ბოდ ნენ, ფაქტის წინაშე დგებოდნენ. შე სა ბა მი სად, ამ პე რი ოდ ში, არ არსებობდა 

სა მე დი ცი ნო სა შუ ა ლე ბე ბი, რათა გან კურ ნე ბა ზე, ან, თუნ დაც, და ა ვა დე ბის შე-

ჩე რე ბა ზე გვე ფიქ რა. ამი ტომ, ყვე ლა გა მოვ ლე ნი ლი შემ თხ ვე ვა სიკ ვ დი ლით 

დასრულდა. ამან გა მო იწ ვია პა ნი კა. სტიგ მა მხო ლოდ აივ - პო ზი ტი ურ ადა მი ა ნებ ზე 

არ ვრცელ დე ბა. ამ და ა ვა დე ბამ ძა ლი ან ბევ რი ჯგუ ფის სტიგ მა ტი ზი რე ბა მო ახ დი ნა 

და ეს პროცესი დღემ დე გრძელ დე ბა. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სტიგმა იმ ჯგუ ფე ბს 

შეეხო, რომ ლე ბიც თა ვი დან დაავადების გავრცელების შესახებ ინ ფორ მა ცი ა-

ში გა მოჩ ნ დ ნენ. მოხდა თავად და ა ვა დე ბუ ლთა და იმ ჯგუფის სტიგმეტოზირება, 

რომლებიც  ავ რ ცე ლებ დ ნენ ამ და ა ვა დე ბას. ესე ნი იყვ ნენ ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ურ-

თი ერ თო ბის მა მა კა ცე ბი, კო მერ ცი უ ლი სექ სის მუ შა კი ქალ ბა ტო ნე ბი და ინექ ცი-

უ რი გზით წამ ლის მომ ხ მა რებ ლე ბი. „პროსტიტუცია“ იური დი უ ლი ტერ მი ნია და 

სა ზო გა დო ებ რი ვი დე ბა ტე ბის ნაკ ლე ბად გა მო სა ყე ნე ბე ლი ა, რად გან, თა ვის თავ ში 

უარ ყო ფით ელ ფერს მო ი ცავს. ბევრ ქვე ყა ნა შია ლე გა ლი ზე ბუ ლი ეს საქ მი ა ნო-

ბა, შე სა ბა მი სად მათ „კომერციული სექ სის მუ შა კებს“ ვუ წო დებთ. ძა ლი ან ბევრ 

გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში ეს საქ მი ა ნო ბა შრო მის ჩა მო ნათ ვალ შია შე ტა ნი ლი. ამ 

ჯგუ ფე ბს, ცხოვ რე ბის სტი ლი დან გა მომ დი ნა რე, და ინ ფი ცირების უფ რო მე ტი ალ-

ბა თო ბა აქვთ და შე სა ბა მი სად, მე ტია ალ ბა თო ბა, სხვას გა დას ცენ ინ ფექ ცი ა.
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სტიგ მა, ანუ სო ცი ა ლუ რი დამ ღა, გან ს ხ ვავ დე ბა უბ რა ლო სტე რე ო ტი პის გან. 

სტე რე ო ტიპს ყო ველ თ ვის არ ახ ლავს უარ ყო ფი თი ელ ფე რი. მა გა ლი თად, სტე რე-

ო ტი პია, „ქართველი ალ კო ჰო ლი კი არ არ სე ბობს“. სტე რე ო ტი პი ა, მაგ რამ, მას ში 

უარ ყო ფი თი არა ფე რი დევს. „აივ-ინფიცირებულები ბო როტ დე ბი ან“, უკვე სტიგ-

მაა. ანუ, ეს არის სტიგ მატიზაციის ყვე ლა ზე რა დი კა ლუ რი ფორ მა, რო მე ლიც შე-

იძ ლე ბა იყოს სა ზო გა დო ე ბა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი. სტიგ მა ტი ზა ცი ისას, თქვენ ყოფთ 

სა ზო გა დო ე ბას, ჩნდება „ჩვენ და ისი ნი“. ეს არის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. გა ყო-

ფის შე დე გად უფ რო ღრმავ დე ბა ფო ნი, რო მე ლიც თუ ქმე დე ბა ში გა და ვი და, უკ ვე 

წარ მო ად გენს დის კ რი მი ნა ცი ას. 

თა ვი დან ვე ვთქვი, რომ სტიგ მას თან მუ შა ო ბა ბეწ ვის ხიდ ზე სი ა რუ ლი ა, სა დაც 

არც მარ ჯ ვ ნივ და არც მარ ცხ ნივ არ უნ და გა და ა მე ტო. ხში რად ხდე ბა, რომ და ა ვა-

დე ბას თან ან სტიგ მას თან ბრძო ლისას ჩვენ თვი თონ ვა მე ტებთ და უარეს სტიგ მა-

ტი ზა ცი ას ვიწ ვევთ.

რამ დე ნი მე წლის წინ, მე ზო ბელ ქვე ყა ნა ში მიხ ს ნიდ ნენ, რამ დე ნად წინ არი ან, 

რო გორ ებ რ ძ ვი ან სტიგ მას და დიკ რი მი ნა ცი ას ამ ჯგუფ თან მი მარ თე ბა ში. მი მიყ ვა ნეს 

სა ბავ შ ვო ბაღ ში, რო მე ლიც აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლი ბავ შ ვე ბის თ ვი სა ა. ეს ით ვ ლე ბა წინ-

გა დად გ მულ ნა ბი ჯად. წარ მო იდ გი ნეთ ბავ შ ვი, რო მელ მაც ეს ყვე ლა ფე რი გა ი ა რა. 

წლე ბის მე რე რომ შე ე კითხე ბი ან, რო მელ ბაღ ში და დი ო დი ო, რა უნ და უპა სუ ხოს, 

აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბის ბაღ ში? მეტს გეტყ ვით, შე ვეშ ვათ მე ზო ბელ სა ხელ მ წი ფოს, 

სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლი თი ავი ღოთ. ჩვენ ში სი ა მა ყით გა მოცხა დე ბულ სიტყ ვებს გა-

ვი მე ო რებ: „შიდსიანი ორ სუ ლე ბის თ ვის სპე ცი ა ლუ რი ბოქ სი არ სე ბობს!“ გა სა აზ რე-

ბე ლი ა, რამ დე ნა დაა ეს წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი. წარ მო იდ გი ნეთ გან ყო ფი ლე ბა, 

რო მელ საც აწე რი ა: „აივ-ინფიცირებული მშო ბი ა რე და მე ძუ ძუ რი დე დე ბის თ ვის“. 

სა სა ცი ლოა ხომ? იცით რა ტომ არის სა სა ცი ლო? იმი ტომ, რომ აბ სო ლუ ტუ რად არა-

ნორ მა ლუ რი ა, ამი ტომ გე ცი ნე ბათ, თო რემ სი ნამ დ ვი ლე ში, ამა ში იუმო რი არ დევს. 

80-იან წლებ ში სა ხელ მ წი ფო ებ ში სტიგ მა ტი ზა ცი ამ პიკს მი აღ წი ა, ხალ ხი არ იყო ინ-

ფორ მი რე ბუ ლი. ეს დი დი ტალ ღა ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ნელ - ნე ლა ჩაცხ რა, მაგ-

რამ, ჩვენ ჯერ კი დევ სერ ფინ გის ტე ბი ვართ ტალ ღის პიკ ზე, რო მე ლიც ვერ ჩაცხ რე ბა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შე იძ ლე ბა ხმა მაღ ლა აღარ ის მის გა მოს ვ ლე ბი, კონ კ რე ტუ-

ლი მა გა ლი თე ბი აჩ ვე ნებს, რომ მძი მე ფო ნი კი დევ არ სე ბობს.
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არის ერ თი მო მენ ტი, რო მე ლიც ხში რად შე იძ ლე ბა სადღაც წა ი კითხოთ ან გა-

ი გოთ: „ეს იმ ადა მი ა ნე ბის ბრა ლი ა, ვი საც ეს მო უ ვი და“. ჩვენ ხომ ხმა მაღ ლა ვამ-

ბობთ, რომ ინ ფექ ცია გარ კ ვე უ ლი ქცე ვე ბით გა და ი ცე მა, და თუ თქვე ნი ქცე ვე ბი 

კონ ტ რო ლი რე ბა დი ა, მა შინ გა და ცე მის ალ ბა თო ბა ძა ლი ან მცირ დე ბა, თით ქ მის 

ნულს უტოლ დე ბა. თუ, ქცე ვე ბი კონ ტ რო ლი რე ბა დი ა, გა მო დის, რომ ამ ადა მი ა ნე-

ბის ბრა ლი ა დაინფიცირება, რად გან არ გა უფ რ თხილ დ ნენ თავს. და რა ტომ უნ და 

ამო ვუდ გეთ მათ მხარ ში?  გა ნა ვინ მე გა ნი კითხავს ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც ავ ტო-

შემ თხ ვე ვისას ზი ან დე ბი ან მხო ლოდ იმის გა მო, რომ ღვე დი არ ჰქონ დათ გა და ჭე-

რი ლი? ესეც ხომ კონ ტ რო ლი რე ბა დი ქცე ვა ა. 

სტიგ მას თან ბრძო ლის ეფექ ტუ რი მე თო დე ბი არ არ სე ბობს. ეს თე ო რი ა ა. 

მაგ რამ, ამ თე ო რი ა შიც არ სე ბობს ორი ძი რი თა დი გზა. ერ თი არის გა ნათ ლე-

ბა -ინ ფორ მი რე ბა, მე ო რე – გაძ ლი ე რე ბა. მხოლოდ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე-

ბა საკ მა რი სი არ არის. ეს კო მუ ნი კა ცი ის ნა წი ლი ა. საჭიროა ორი ვე ელე მენ ტის 

თანაარსებობა, თა ვა დაც უნ და მი ი ღო ინ ფორ მა ცი ა. მაგ რამ, ინფორმაციის მი ღე-

ბას მო ტი ვა ცია სჭირ დე ბა. რა ტომ არის და ბა ლი მო ტი ვა ცი ა? იმი ტომ, რომ დღემ-

დე ბევრს ჰგო ნი ა, რომ მას არ ეხე ბა და თე მა აქ ტუ ა ლუ რი არ არის. 

შე ვე ცა დეთ, მაქ სი მა ლუ რად დაგ ვეხ ვე წა კა ნო ნი. იდე ა ლურ ვა რი ან ტ ში და ა ვა დე-

ბის შე სა ხებ კა ნო ნი არ უნ და არ სე ბობ დეს. ეს წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი კი არა, არ სე-

ბუ ლი ვი თა რე ბი დან გა მო სავ ლის ძი ე ბა ა. როცა გარკვეული სფე როს რე გუ ლი რე ბა 

გინ და, აუცი ლე ბე ლი არის კა ნო ნის და  მა ტება. უმჯო ბესია იმის აღ ს რუ ლე ბა ზე იმუ-

შა ო, რაც უკ ვე არ სე ბობს. აივ - პო ზი ტი უ რი ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბის კა ნონ ში მოხ სე-

ნი ე ბა ამ ჯგუ ფის სტიგ მა ტი ზი რე ბა ა. რა ტომ? რა უნ და ჩა წე როთ ისე თი, რაც სა ქარ-

თ ვე ლოს მო ქა ლა ქის უფ ლე ბე ბის გან გან ს ხ ვავ დე ბა? რი სი უფ ლე ბა აქვს, სწავ ლის? 

აქამ დე არ ჰქონ და? მუ შა ო ბის? ჰქონ და! შესრულებას ად ვო კა ტი რე ბა სჭირდება, და 

არა,  ახა ლი კა ნო ნის დამატება.

სა ხელ მ წი ფომ, ნორ მა ტი უ ლი დო კუ მენ ტით, მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბით, და უშ-

ვა არა ა ნო ნი მუ რი კვლე ვე ბი. მო სახ ლე ო ბის თ ვის ანო ნი მუ რი ტეს ტი რე ბა დღეს 

უკვე შე უძ ლე ბე ლი ა. თუ არ ჩავ თ ვ ლით გრან ტებს, რომ ლე ბიც დრო ე ბი თი ა. დღეს 

გვაქვს ის, რაც გვაქვს. ფა სი ა ნი ა, ანო ნი მუ რო ბა არ არის, კი დევ კარ გი, კონ ფი-

დენ ცი ა ლო ბა მა ინც არ სე ბობს. ამა საც ხაზს ვუს ვამ, აუცი ლე ბე ლია თუ არა მსგავს 
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კა ნონ ში ჩა წე რო კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის შე სა ხებ? არა. კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის შე სა-

ხებ ცალ კე დო კუ მენ ტი არ სე ბობს. მთლი ა ნად ეხე ბა ყვე ლას. 

რო დე საც ვსა უბ რობთ დის კ რი მი ნა ცი ა ზე, გა სა აზ რე ბე ლი ა, ყო ველ თ ვის გა და-

დის თუ არა სტიგ მა დის კ რი მი ნა ცი ა ში. შე იძ ლე ბა აივ -ინ ფი ცი რე ბულ მა ადა მი ან მა 

მო ახ დი ნოს სა მე დი ცი ნო მუ შაკ თა სტიგ მა ტი ზა ცი ა. რო გორ? თქვას, რომ ყვე ლა 

ექი მი ცუ დად ეპყ რო ბა აივ -ინ ფი ცი რე ბულს. ეს არის სტიგ მა ტი ზა ცი ა, მაგ რამ, დის-

კ რი მი ნა ცი ა ში გა და დის? ვე რა. აბა პი რი ქით შემოვაბრუნოთ. თუ, ექი მი სტიგ მა-

ტი ზა ცი ას უკე თებს პა ცი ენ ტის გარ კ ვე ულ ჯგუფს, მას შე უძ ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს 

დის კ რი მი ნა ცია არ მი ა წო დოს პაციენტს შე სა ბა მი სი სერ ვი სი.

სტიგ მა ტი ზა ცი ამ გა მო იწ ვია თავად ამ ჯგუ ფის, რომელსაც ეხე ბა ეს სა კითხი, 

პა სი უ რობა. ამ ფონ მა შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს სტიგ მა ტი ზა ცი ის კიდევ ერ თი ფორ-

მა, რო მელ საც ჰქვია თვით ს ტიგ მა, რომ ლის აღ მოფხ ვ რა გა ცი ლე ბით რთუ ლი ა. ეს 

არის მდგო მა რე ო ბა, რო დე საც ადა მი ა ნი უარ ყო ფი თად მი იჩ ნევს იმ ჯგუფს, რო-

მელ საც ეკუთ ვ ნის. 

გი ორ გი გვა ხა რია – არ შე იძ ლე ბა გვერ დი ავუ ა როთ ეკ ლე სი ის და მო კი დე ბუ-

ლე ბას. სხვა თა შო რის, ეს პრობ ლე მა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო ში არ დგას. რამ დე ნა-

დაც ვი ცი, ახ ლა ხან ინ გ ლის ში მოხ და სა ში ნე ლი ფაქ ტი, რო ცა პას ტორ მა მრევლს 

აუკ რ ძა ლა მკურ ნა ლო ბა, რის შე დე გა დაც ისი ნი და ი ღუპ ნენ. იქ ნებ თვით ს ტიგ მას 

ის იწ ვევს, რომ ადა მი ა ნებს თა ვი დამ ნა შა ვედ და ცოდ ვი ლად მი აჩ ნი ათ? 

კა ხა ბერ კე პუ ლა ძე – უბ რა ლო მა გა ლითს გეტყ ვით. რამ დე ნი მე წლის წინ, 

გა დავ წყ ვი ტეთ, რომ კო მერ ცი უ ლი სექ სის მუ შა კი ქალ ბა ტო ნე ბის ბავ შ ვე ბი გაგ-

ვე ნა წი ლე ბი ნა საცხოვ რებ ლებ ში, რად გან მშო ბელს არ ჰქონ და მა თი აღ ზ რ დის 

სა შუ ა ლე ბა. ძა ლი ან ბევრ დაბ რ კო ლე ბას წა ვაწყ დით. ბო ლოს და ვუ კავ შირ დით 

სა პატ რი არ ქოს ბავ შ ვ თა თავ შე საფ რებს. თით ქოს ყვე ლა ფე რი მოგ ვარ და, მაგ რამ 

ზუს ტად 2 კვი რის მო ლა პა რა კე ბის შემ დეგ ორი ახა ლი პი რო ბა წაგ ვი ყე ნეს. პირ ვე-

ლი, უნ და მიგ ვე ტა ნა ცნო ბა, რომ ბავ შ ვი არ იყო აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლი, და მე ო რე, 

დე დას არ ექ ნე ბო და ბავ შ ვის ნახ ვის უფ ლე ბა. ამით დასრულდა მოლაპარაკება, 

აღარც კვლე ვა- ძი ე ბა გაგ ვიგ რ ძე ლე ბი ა.
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გი ორ გი გვა ხა რია – რა ტომ არ გიყ ვართ ამა ზე ლა პა რა კი?  

კა ხა ბერ კე პუ ლა ძე – ხე დავთ, რომ ვცდი ლობ გვერ დ ზე და ვუდ გე ამ ადა მი-

ნებს, მაგ რამ, მეც იმ წლე ბის შვი ლი ვარ, რო ცა სა ში ნე ლე ბად ით ვ ლე ბო და შიდ სი, 

ჰო მო სექ სუ ა ლი, ქა ლი, რო მე ლიც ქუ ჩა ში სექსს ყი დის და, მით უმე ტეს, ინექ ცი უ-

რი გზით მომ ხ მა რე ბე ლი. მინ და ვთქვა, რომ სტიგ მა ძი რი თა დად ოთხი ფორ მით 

ვლინ დე ბა: კულ ტუ რუ ლი, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი, პი რა დი და ინ ტერ პერ სო ნა ლუ რი. სწო-

რედ, კულ ტუ რის სტიგ მის ნა წი ლია ის, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბობს გარ კ ვე უ-

ლი ხედ ვა, რომ ლის გა მოც, გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფი გა მო ყო ფი ლია და მას მი ე წე რე ბა 

ის ნიშ ნე ბი, რომ ლი თაც ყო ველ თ ვის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა სხვა და ნარ ჩე ნი სა გან. 

ბევ რი რამ გა ნიც დის ცვლი ლე ბას, მაგ რამ რო ცა ვსა უბ რობთ ეკ ლე სი ის ხედ ვა ზე, 

აქ, არც კი ვი ცი, რა ვთქვა ხოლ მე, რა ღაც დოგ მა ტი ზე ბუ ლი ფორ მა ა, რო მელ საც 

არ იცი, რა და რო გორ უნ და უმ ტ კი ცო. თუმ ცა, ვერ ვიტყ ვი, რომ ყვე ლა ერ თ ნა-

ი რი ა, ამ კულ ტუ რულ ნა წილ შიც შეგ ვ ხ ვედ რია ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც გვერ დ ზე 

დაგ ვ დ გო მი ან და უც დი ათ სწო რი მი მარ თუ ლე ბა მი ე ცათ აზ რე ბის მსვლე ლო ბის თ-

ვის. მე დალს ორი მხა რე აქვს. 

ჩვენ ხში რად ვყოფთ სა ხელ მ წი ფოს, სა ზო გა დო ე ბა სა და ეკ ლე სი ას. არ არ სე-

ბობს ეს და ყო ფა. სა ხელ მ წი ფო არის ინ ს ტ რუ მენ ტი სა ზო გა დო ე ბის ხელ ში. სა ხელ-

მ წი ფო ყა ლიბ დე ბა ისე, რო გო რი შეკ ვე თა ცაა სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან, ტი რა ნი ა ზე 

არ ვსა უბ რობ. ჯერ ყა ლიბ დე ბა სა ზო გა დო ე ბა და მე რე ფორ მირ დე ბა ის სა ხელ მ-

წი ფო, რომ ლი თაც ამ სა ზო გა დო ე ბამ უნ და იფიქ როს მო მა ვალ ზე. ზო გა დი ფო ნი 

ხელს უწყობს ამ გა მოვ ლი ნე ბებს, ამა თუ იმ ნა წი ლი დან, იქ ნე ბა ეს ეკ ლე სია თუ 

ცალ კე უ ლი სამ თავ რო ბო აქ ტე ბი და ა.შ. 

ნი ნო ბად რი ძე – ეკ ლე სი ა ში არ სე ბო ბენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც გან ს ხ ვა-

ვე ბუ ლი ხედ ვა აქვთ. შე მიძ ლია მო გიყ ვა ნოთ მა გა ლი თი, როდესაც აივ -ინ ფი-

ცი რე ბუ ლე ბი წა სუ ლან მო ნას ტერ ში და იქ, ბე რე ბის და მო ნაზ ვ ნე ბის გვერ დით 

უცხოვ რი ათ. მათ იცოდ ნენ, რომ აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლებ თან ჰქონ დათ საქ მე, 

მაგ რამ, მხარ ში ამო დ გო მი ან და მათ თ ვის თვით გ ვე მა, თვით ს ტიგ მა მო უხ ს ნი-

ათ.
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გი ორ გი გვა ხა რია – მა შინ ხე ლი სუფ ლე ბას რა ტომ ვაკ რი ტი კებთ? ხე ლი სუფ-

ლე ბა შიც არი ან კარ გე ბი, ცუ დე ბი, სა შუ ა ლო ე ბი, უნი ჭო ე ბი, ჩვენ ხომ ზო გა დად ინ-

ს ტი ტუ ცი ა ზე ვსა უბ რობთ? ბე რე ბი სხვა თა შო რის ყვე ლა ზე კარ გი ხალ ხია ამ მხრივ, 

ყვე ლა ზე გულ წ რ ფე ლე ბი და გა სა გე ბი ა, რომ გა უ გეს. 

ლო ლი ტა შენ გე ლია – ბა ტონ მა კა ხამ თქვა, რომ რო გორც კი, ეკ ლე სი ამ ეს 

ორი პი რო ბა წარ მო ად გი ნა, ეგ რე ვე ხე ლი ჩა იქ ნი ეს. იქ ნე ბა არც ამ ხალ ხ ში იყო 

ინ ფორ მა ცია და არ იცოდ ნენ, რომ აივ -ინ ფექ ცია არ გა და დის მე გობ რო ბით და 

არ იყო სა ვალ დე ბუ ლო, რომ მა თი მშობ ლე ბის თ ვის აეკ რ ძა ლათ ბი ო ლო გი უ რი 

შვი ლე ბის ნახ ვა. ცო ტა ნა ად რე ვი ხომ არ იყო ხე ლის ჩაქ ნე ვა? ხომ არ აჯო ბებ-

და ინ ფორ მა ცი ის გაზ რ დის მიზ ნით ტრე ნინ გე ბი ჩა გე ტა რე ბი ნათ მათ თ ვის? მე ო რე 

სა კითხი: თუ არის დაწყე ბუ ლი რა ი მე სა ხის მო ლა პა რა კე ბა ჯან დაც ვის სა მი ნის-

ტ როს თან ან სა დაზღ ვევო კომ პა ნი ას თან, რომ რო გორ მე სა დაზღ ვე ვო პა კეტ ში 

ჩა ი დოს აღ ნიშ ნუ ლი რის კი? მეს მის, რომ სა ხელ მ წი ფო მთლი ა ნად აფი ნან სებს 

შიდ სის მკურ ნა ლო ბას, მაგ რამ, იგი ვე სტო მა ტო ლოგ თან ვი ზი ტი არ არის იაფი და 

ყვე ლას თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი.

კა ხა ბერ კე პუ ლა ძე – არ მით ქ ვამს, რომ ხე ლი და ვი ბა ნეთ. ვთქვი, რომ სა-

კითხი შეწყ და, რად გან ის სას წ რა ფო გა დაწყ ვე ტას მო ითხოვ და. ჩვენ სხვა მი მარ-

თუ ლე ბას მივ მარ თეთ. თო რემ, შემ დეგი შეხ ვედ რაც იყო, კონ ფე რენ ცი აც ჩა ტარ-

და და ტრე ნინ გე ბიც. სა უ ბა რი დღემ დე გრძელ დე ბა. უბ რა ლოდ, ის კონ კ რე ტუ ლი 

თე მა შეწყ და მა შინ, რად გან სხვა მი მარ თუ ლე ბა მოვ ძებ ნეთ.

ლია თა ვა ძე – რამ დე ნა დაც ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, სა დაზღ ვე ვო სის ტე მა სა ქარ-

თ ვე ლო ში, ჯერ ჯე რო ბით, არ მო ი ცავს ამ პა კეტს. სტო მა ტო ლო გის მომ სა ხუ რე ბას 

არა თუ, აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლის თ ვის, ზო გა დად, სხვა მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვი საც ნაკ-

ლე ბად აფი ნან სებს, თუმ ცა, პა კეტს გა აჩ ნი ა. უაღ რე სად ხელ მი საწ ვ დომ პროგ რა-

მებს ვგუ ლის ხ მობ. რაც შე ე ხე ბა იდე ას, ის უკ ვე დევს ახალ სტრა ტე გი ა ში, რო მე-

ლიც გა ე როს მხარ და ჭე რით შე იქ მ ნა. 2011-2016 წლე ბის სტრა ტე გია ძა ლი ან სა ინ-

ტე რე სო დო კუ მენ ტი ა. იქ უკ ვე რე კო მენ და ცი ის სა ხით არის ჩა დე ბუ ლი ის, რომ 
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და იწყოს მუ შა ო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით. ჩვენ იმე დი გვაქვს, რომ მო მა ვალ ში იქ ნე ბა 

ძვრე ბი ამ კუთხით. 

თეა ცა გა რე ლი – მე წარ მო ვად გენ სა ქარ თ ვე ლო ში აივ - პ რე ვენ ცი ის პრო ექტს, 

რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ვატ არებთ ტრე ნინ გებს სა სუ ლი ე რო პი რებისათვის აივ -ინ-

ფექ ცი ა/ შიდ სის პრე ვენ ცი ა ზე. მინ და გითხ რათ, რომ მათ ელე მენ ტა რუ ლი ინ ფორ მა-

ცია არ ჰქონ დათ. მათ ისიც კი არ იცოდ ნენ, რო გორ გა და დის აივ -ინ ფექ ცი ა, რა ტომ 

არ არის სა ში ში მათ თან სა უ ბა რი და ა.შ. სა ბო ლოო ხელ მო წე რი ლი დო კუ მენ ტი ჯერ 

არ არ სე ბობს, მაგ რამ წი ნას წა რი მო ლა პა რა კე ბე ბის შე დე გად შიდ სის პრე ვენ ცია და 

ნარ კო მა ნი ის სა კითხე ბი ორი ლექ ცი ის სა ხით შე ვა სასწავლო კურსში სა სუ ლი ე რო 

აკა დე მი ის სტუ დენ ტე ბის თ ვის. ამ ჟა მად ვმუ შა ობთ კუ რი კუ ლუმ ზე. ეკ ლე სი ა ზე ვსა უბ-

რობთ, მაგ რამ, პი რა დად ჩემ თ ვის, ბევ რად მე ტი დანაშაუ ლი ა, რო დე საც სა მე დი ცი-

ნო პერ სო ნა ლი ამ ბობს უარს ამ ადა მი ა ნე ბის მომ სა ხუ რე ბა ზე. 

სო ფიო ბე ნაშ ვი ლი, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტი – მინ და პა ტა რა კო მენ-

ტა რი გა ვა კე თო. დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის თვალ საზ რი სით, ძა ლი ან 

დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კას. სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს 

არცერ თი საქ მე, რო მე ლიც ამ სარ ჩუ ლით იქ ნე ბო და წა ღე ბუ ლი სა სა მარ თ ლო-

ში. მი რან დამ სამ სა ხუ რებ რივ ნუს ხა ზე ისა უბ რა. ჩვენ ვმუ შა ობთ ამ თე მა ზე. იყო 

გახ მა უ რე ბუ ლი საქ მე, რო დე საც ადა მი ა ნებს შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ჩა უ დეს 

პუნ ქ ტი იმის თა ო ბა ზე, რომ თუ იგი აივ - პო ზი ტი უ რი გახდებოდა, ამ თა ნამ დე ბო ბა-

ზე და საქ მე ბის უფ ლე ბა არ ჰქონ და. რო დე საც ამ თე მით და ვინ ტე რეს დით, აღ მო-

ვა ჩი ნეთ, რომ არ არ სე ბობ და ნუს ხა, რო მე ლიც წლე ბის წინ უნ და შე ე მუ შა ვე ბი ნა 

სა ხელ მ წი ფოს. თე ო რი უ ლად, ბევ რი შე იძ ლე ბა ვი ლა პა რა კოთ დის კ რი მი ნა ცი ა სა 

და სტიგ მა ზე, მაგ რამ, ვიდ რე, არ გვექ ნე ბა კონ კ რე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი, კონ კ რე-

ტულ პრობ ლე მებ ზე ლა პა რა კი გაგ ვი ჭირ დე ბა. ამი ტომ, სა კუ თარ თავ საც და სხვა 

იურის ტებ საც მო ვუ წო დებ, რომ ამ კუთხით გა ა მახ ვი ლონ ყუ რადღე ბა. 

ნი ნო ბად რი ძე – სა სა მარ თ ლო პრო ცე სე ბი ამ თე მას თან და კავ ში რე ბით ყო-

ფი ლა და, სამ წუ ხა როდ, ალ ბათ, კი დევ იქ ნე ბა. რაც შე ე ხე ბა იური დი ულ მომ სა-
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ხუ რე ბას, რო ცა აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლის თ ვის დაგ ვ ჭირ ვე ბია იურის ტი, ახალ გაზ რ და 

იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის თ ვის მიგ ვი მარ თავს და მათ კონ სულ ტა ცია გა უ წე ვი ათ და 

მხარ ში ამოდ გო მი ან ამ ადა მი ა ნებს. რაც შე ე ხე ბა პრო ფე სი ე ბის ჩა მო ნათ ვალს, 

იგი კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტში არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, პრო ექ ტი არ სე ბობს, 

მხო ლოდ ხე ლის მო წე რაა სა ჭი რო. სამ წუ ხა როდ, გა ი წე ლა მი სი ლე გი ტი მი ზა ცი ა. 

მზია ტა ბა ტა ძე, USAID-ის პრო ექ ტის აივ - პო ლი ტი კის და ად ვო კა ტი რე ბის 

ექ ს პერ ტი – კვლე ვა, რო მე ლიც 2011 წელს ჩა ვა ტა რეთ თბი ლი სის სკო ლე ბის მა-

ღალ კლა სებ ში, აჩ ვე ნებს, რომ გა მო კითხულ თა 25%-მა სა ერ თოდ არ იცის სიტყ ვა 

აივ -ინ ფექ ცი ა, მხო ლოდ 10% პა სუ ხობს სწო რად ხუთ სტან დარ ტულ სიტყ ვას აივ-

ინ ფექ ცი ის გა და ცე მის შე სა ხებ. იმა ზე სა ში ნე ლი რა უნ და იყოს, რომ თბი ლი სის 

სტუ დენ ტი ახალ გაზ რ დო ბა ამ ბობს, რომ აივ -ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბი დი ა ხაც იზო ლი-

რე ბუ ლე ბი უნ და იყ ვ ნენ, რომ მათ თან ერ თად არ იმუ შა ვებ დ ნენ, რომ სკო ლა ში 

არ უნ და იმუ შა ოს ინ ფი ცი რე ბულ მა ადა მი ან მა და ა.შ. მე დი ა საც და ვა და ნა შა უ ლებ. 

კარ გი, სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელ ზე გა დის ჩვე ნი კლი პე ბი. რას აკე თებს ამ 

დროს „იმედი“ ან „რუსთავი2“? ის არ ხე ბი, რომ ლებ საც უყუ რე ბენ ახალ გაზ რ დე-

ბი, ჩვენ თ ვის არ არის ხელმისაწვდომი. 



7 დეკემბერი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

ნანა ღვალაძე 

გენდერული თანასწორობის საბჭო;

თამარ თავართქილაძე 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) პროექტის 

მენეჯერი; 

მარინა თაბუკაშვილი

ფონდი „ტასო“; 

მაია რუსეცკი

ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი.

მო დე რა ტო რი: 

გიორგი გვახარია
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გი ორ გი გვა ხა რია – „ქალები და მშვი დო ბა“ – ამ თე მა ზე ბი ო ლის ფონ დ ში 

არა ერ თი დის კუ სია ჩა ტა რე ბუ ლა. თუმ ცა, ჩვენს ცხოვ რე ბა ში ბევ რი რამ იც ვ ლე ბა 

და დის კუ სი ე ბიც სულ უფ რო მწვავ დე ბა. ეს გა მოჩ ნ და იმ ფილ მე ბი თაც, რომ ლე ბიც 

ახ ლა ვნა ხეთ. 

წი ნა ოთხ შა ბათს გა მარ თუ ლი დის კუ სი ის თე მა შიდ სი და სტიგ მა იყო. უფ რო 

სწო რად, შიდ სის თე მა იყო, მაგ რამ, ძი რი თა დად სწო რედ სტიგ მა ზე და ძა ლა დო-

ბა ზე სა უბ რობ დ ნენ. მგო ნი, ძა ლა დო ბის თე მა ზე დღე საც უნ და გაგ რ ძელ დეს სა უ-

ბა რი. 

თა მარ თა ვარ თ ქი ლა ძე – პრო ექ ტი „დევნილთა და კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად 

და ზა რა ლე ბულ ქალ თა და გო გო ნა თა დახ მა რე ბი სათ ვის“ სამ წ ლი ა ნია და ნორ ვე-

გი ის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით სა ქარ თ ვე ლოს ხუთ რე გი ონ ში ხორ ცი ელ დე ბა, იქ, 

სა დაც ყვე ლა ზე მე ტი დევ ნი ლია ჩა სახ ლე ბუ ლი. ეს რე გი ო ნე ბია – ქვე მო ქარ თ ლი, 

ში და ქარ თ ლი, იმე რე თი, სა მეგ რე ლო და თბი ლი სი. ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა-

ცი ე ბი არი ან ქალ თა ფონ დი „ტასო“ და ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი. 

ფილ მე ბის გა და ღე ბა, მონ ტა ჟი, თე მე ბის არ ჩე ვა დევ ნილ და კონ ფ ლიქ ტის შე-

დე გად და ზა რა ლე ბულ ქა ლებს ეკუთ ვ ნით. კად რე ბი, რომ ლე ბიც იხი ლეთ, პრაქ-

ტი კო სი რე ჟი სო რის დახ მა რე ბით, სწო რედ მათ გა და ი ღეს და და ა მონ ტა ჟეს. მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი იყო მოგ ვეს მი ნა ამ ადა მი ა ნე ბის აზ რი მშვი დო ბის შე სა ხებ. ორი ვე 

ფილ მი 2011 წლის ივ ლის შია გა და ღე ბუ ლი. სულ რამ დე ნი მე კვი რის წინ, დას რულ-

და მონ ტა ჟი და, ფილმი ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას, დღეს, პირ ვე ლად წარ ვუდ გი ნეთ. 

ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის მან და ტი ა, სამ შ ვი დო-

ბო თე მა ტი კა ზეც დევ ნილ ქა ლებ თან ვმუ შა ობთ იქ, სა დაც ისი ნი ცხოვ რო ბენ – კომ-

პაქ ტუ რად ჩა სახ ლე ბის პუნ ქ ტებ ში, საზღ ვ რის პი რა სოფ ლებ ში. ამ მი მარ თუ ლე ბას 

ფონ დი „ტასო“ უძღ ვე ბა. ფონ დის თა ნამ შ რომ ლე ბი მო ბი ლი ზა ცი ას უწე ვენ ქალ თა 

ჯგუ ფე ბის გა ნათ ლე ბას, რა თა მათ, უკე თე სად და იც ვან სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ფუნქციონირებს ხუ თი იური დი უ ლი კლი ნი კა, რო მელ-

თა იურის ტე ბიც უფა სო იური დი ულ დახ მა რე ბას სთა ვა ზო ბენ დევ ნილ მო სახ ლე ო-

ბას, არა მხო ლოდ ქა ლებს. თუმ ცა, იურის ტე ბი საკ მა ოდ კარ გად არი ან ინ ფორ მი-

რე ბუ ლე ბი ქალ თა უფ ლე ბე ბისა და სპე ცი ფი კუ რი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ. 
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ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის კი დევ ერ თი მი მარ თუ ლე ბაა სამ თავ რო ბო, სა კა ნონ მ დებ-

ლო დო ნე ზე მუ შა ო ბა. დღეს ვი სა უბ რებთ გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მი ერ მი ღე-

ბულ რე ზო ლუ ცი ა ზე ქალთა, მშვი დო ბაა და უსაფ რ თხო ე ბა. ჩვენ ვეხ მა რე ბით სა-

ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა ში, რომ ლის 

საპ რო ექ ტო ვერ სი აც უკ ვე არ სე ბობს. 

გი ორ გი გვა ხა რია – ფონ დი „ტასო“ უშუ ა ლოდ იყო ჩარ თუ ლი ამ ფილ მე ბის 

გა და ღე ბის პრო ცეს ში. ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო ა, გა ი ა რეს თუ არა ავ ტო რებ მა გარ კ-

ვე უ ლი პრო ფე სი უ ლი ტრე ნინ გი, თუ ამას არ ჰქო ნია მნიშ ვ ნე ლო ბა? ამ სა კითხ ზეც 

შე იძ ლე ბა მოგ ვი ა ნე ბით ვი სა უბ როთ. 

მა რი ნა თა ბუ კაშ ვი ლი – ორი ო დე დღის წინ მო ხა ლი სე ე ბის სა ერ თა შო რი სო 

დღე აღი ნიშ ნა. ჩვენს პრო ექ ტ ში 250-მდე ადა მი ა ნი მო ხა ლი სე ა. ადა მი ა ნე ბი, რომ-

ლებ საც ვეხ მა რე ბით, მათ შო რის გრან ტე ბით, თა ვი ან თი თე მე ბის თ ვის უსას ყიდ-

ლოდ და და უ ღა ლა ვად მუ შა ო ბენ. მათ კარ გად აქვთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი თა ვი ან თი 

აქ ტი ვიზ მის მნიშ ვ ნე ლო ბა. ჩვენ თ ვის ამ პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბა იმ მე თო დით, 

რო მე ლიც სა გან გე ბოდ ამ პრო ექ ტის თ ვის გვას წავ ლეს ყირ გიზ მა კო ლე გებ მა, სი-

ახ ლე ა. ამ მე თოდ მა მოგ ვ ცა იმე დი, რომ შევ ძ ლებთ მუ შა ო ბას არა ისე, რო გორც 

მა ნამ დე ვმუ შა ობ დით პრო ექ ტი დან პრო ექ ტამ დე, არა მედ ნამ დ ვი ლი მოძ რა ო ბის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბას შევ ძ ლებთ, რაც შე უძ ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო და ინ ტენ-

სი უ რი მხარ და ჭე რის გა რე შე. 

დღე ვან დე ლი სა უბ რის თე მაა მშვი დო ბა და სამ შ ვი დო ბო მოძ რა ო ბა. თით ქოს 

ყვე ლას თ ვის გა სა გე ბი ა, რა ზე ვსა უბ რობთ, მაგ რამ, ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, რო-

მელ თაც საყ ვე დუ რი არ ეთ ქ მით არც აქ ტი უ რო ბა ში, არც უნა რებ ში, ცოდ ნა სა და 

ბო ლო წლებ ში, არც სო ლი და რო ბა ში, მოძ რა ო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ვერ შეძ ლეს, 

რად გან მათ სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა არ ჰქონ დათ. 

არ შე იძ ლე ბა რა ღაც პრო ექ ტი იყოს მშვი დო ბა ზე. მშვი დო ბა არის დი დი, სა-

ყო ველ თაო და უვა დო პრო ექ ტი, რო მე ლიც ხალ ხ მა უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს. ჩვენ 

მშვი დო ბა გვეს მის ძა ლი ან ბევრ სხვა ცნე ბას თან კავ შირ ში, რო მელ თა გან უპირ ვე-

ლე სი, ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე ა.
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16-დღიანი კამ პა ნია ბო ლო წლებ ში 130-მდე ქვეყ ნის ცხოვ რე ბა ში ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა ა. წლე ვან დე ლი მო წო დე ბა პირ და პირ უკავ შირ დე ბა 

მშვი დო ბას: „მშვიდობა ჩვე ნი სახ ლე ბი დან მთელ მსოფ ლი ომ დე“. სხვა ვერ უზ-

რუნ ველ ყოფს მშვი დო ბას, თუ, ჩვენც არ მი ვი ღებთ მო ნა წი ლე ო ბას მშვიდობის 

დამკვიდრებაში. ამა ვე დე ვი ზის ნა წი ლი ა, მე ასე ვიტყ ოდი, „გავუჩმახოთ მი ლი ტა-

რიზმს“ – წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი შე ვუქ მ ნათ მი ლი ტა რიზმს. 

2008 წლის აპ რილ ში, რო ცა ტე ლე ვი ზი ით ვრცელ დე ბო და სა გან გა შო ინ ფორ-

მა ცი ა, და ვიწყეთ ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბა მშვი დო ბის მხარ და სა ჭე რად, ბევ რ მა 

უარი თქვა ხელ მო წე რა ზე, რად გან არ იცოდ ნენ, რო გორ იქ ნე ბო და შე ფა სე ბუ ლი 

და აღ ქ მუ ლი ფაქტი. დი დი მო ლო დი ნით ვუ ყუ რებთ გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 

რე ზო ლუ ცი ას: „1325: ქა ლე ბი, მშვი დო ბა და უსაფ რ თხო ე ბა“, რო მელ საც თან კი-

დევ ოთხი რე ზო ლუ ცია ახ ლავს, ასე ვე ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე-

ბასა და მი ღე ბას. 

დღეს დავ ბ რუნ დი ვილ ნი უ სი დან, სა დაც სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რე ბის შეხ-

ვედ რა გა ი მარ თა. ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ებს გვქონ და ე.წ. თან მ ხ ვედ რი შეხ ვედ რა, 

ყურადღება გამახვილდა პროცესში ქალთა თანამონაწილეობაზე. ეს ამ ხუთ დღე-

ში მომ ზა დე ბულ ფილ მებ შიც კარ გად ჩანს. ეს ფილ მე ბი იმ ადა მი ა ნებ მა გა და ი ღეს, 

ვის თა ნაც ვმუ შა ობ დით და მოიცავს  16 გე ოგ რა ფი უ ლ ად გი ლს და 45 ჯგუ ფს, 12 

ოფი სსა და ას ზე მე ტ ე ლ-ფოსტას, სა თე მო გა ზე თე ბს, ზე პი რ ის ტო რი ე ბს. 

ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის გან ვე ლი, კონ ფ ლიქ ტის მე ო რე მხა რეს გა დას-

ვ ლის შესაძლებლობას და იქ უსაფ რ თხოდ, ადა მი ა ნებ თან გა საუბრების შესაძ-

ლებლობას. სა მოქ მე დო გეგ მა ში არის პა რაგ რა ფი, რო მე ლიც მოიცავს ამას. 

და ახ ლო ე ბით ასე თი ვე პა რაგ რა ფია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ კა ნონ-

შიც, რო მელ ზეც ასე ვე ვმუ შა ობ დით. პა რაგ რა ფი მო ცუ ლო ბით პა ტა რა ა, მაგ რამ, 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია. ის, რომ იგი დევ ნილ მო სახ ლე ო ბას გა ნი ხი ლავს არა 

რო გორც ზრუნ ვის ობი ექტს, არა მედ, რო გორც, სუ ბი ექტს სა სი კე თო ცვლი ლე ბე-

ბის თ ვის. სწორედ ეს გვინ და. 

მაია რუ სეც კი – ათი წე ლი ა, რაც ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ა ში ვმუ შა ობ. რო დე საც 

გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს „რეზოლუცია 1325“-ზე ვე ლა პა რა კე ბი ადა მი ა ნებს, 
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რომ ლე ბიც არ არი ან ამ პრო ცეს ში უშუ ა ლოდ ჩარ თუ ლე ბი, სა კუ თარ თავ ში ეჭ-

ვი მე პა რე ბა ხოლ მე, რა ი მე უც ნა ურს ხომ არ ვამ ბობ. ხში რად გვი ფიქ რი ა, ხომ 

არ არის ეს თავ ს მოხ ვე უ ლი პრო ცე სი. სი ნამ დ ვი ლე ში, მინ და გითხ რათ, რომ ეს 

პრო ცე სი სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს არ დაწყე ბუ ლა. გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 

„რეზოლუცია 1325“-ის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა 2002 წლი დან 

და იწყო. ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლის ხ მე ვით შე იქ მ ნა ქალ-

თა სამ შ ვი დო ბო საბ ჭო. მა შინ, შე საძ ლე ბე ლი იყო ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლე ბი ყო-

ფი ლიყ ვ ნენ ჩვე ნი კო ლე გე ბი კონ ფ ლიქ ტის ზო ნი დან, ცხინ ვა ლის რე გი ო ნი დან და 

აფხა ზე თი დან. „რეზოლუცია 1325“, რო მე ლიც ეხე ბა ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბას და 

უსაფ რ თხო ე ბას სამ შ ვი დო ბო პრო ცეს ში, იმ ეტაპ ზე იყო სა ბა ბი, რომ ერ თ მა ნეთ-

თან გვე სა უბ რა. ქა ლებ მა შეძ ლეს ის, რი სი გა კე თე ბაც დღეს, სამ წუ ხა როდ, კონ-

ფ ლიქ ტურ ზო ნა ში არ შეგ ვიძ ლი ა, ვგუ ლის ხ მობ, გალ სა და ცხინ ვალს. ჩა მო ვიყ ვა-

ნეთ ქა ლე ბი ტყვარ ჩე ლი დან, გუ და უ თი დან და ვსა უბ რობ დით იმ სა ერ თო პრობ-

ლე მებ ზე, რო მე ლიც აწუ ხებს ქა ლებს და სა ზო გა დო ე ბას, ზო გა დად.

2006 წელს შე იქ მ ნა პირ ვე ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, მაგ რამ, ეს პრო ცე სი არ გაგ-

რ ძე ლე ბუ ლა. დღეს შეგ ვიძ ლია და ვაკ ვირ დეთ ამ პრო ცე სის გან ვი თა რე ბას. პირ-

ველ რიგ ში, უნ და აღი ნიშ ნოს მუდ მივ მოქ მედი ინ ს ტი ტუ ცი ური მე ქა ნიზ მ ი, რო მე-

ლიც სა ხელ  მწი ფო ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს სა ხით არ სე ბობს. მას 

ქალ ბა ტო ნი რუ სუ დან კერ ვა ლიშ ვი ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს და ჩვენ ვგრძნობთ მის 

მხარ და ჭე რას. ალ ბათ, ამი ტო მა ცა ა, რომ დღეს ამ პრო ცეს მა სხვა სა ხე მი ი ღო და 

გვაქვს დო კუ მენ ტი სა მოქ მე დო გეგ მის სა ხით. 32 ქვე ყა ნა ზე მეტს უკ ვე აქვს ეროვ-

ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა. სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ 

სა ქარ თ ვე ლოს აქვს ეს გეგ მა შე მუ შა ვე ბუ ლი. ჩემ თ ვის ეს დო კუ მენ ტი იმით არის 

ღი რე ბუ ლი, რომ მას ში შე გიძ ლი ათ ნა ხოთ სა ჭი რო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც აწუ ხებთ 

დევ ნილ და კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ ადა მი ა ნებს. სა მუ შაო პრო ცე-

სის ფარ გ ლებ ში მათ ვაც ნობ დით ამ დო კუ მენტს და ისი ნიც თა ვი ანთ რე კო მენ და-

ცი ებს გვთა ვა ზობ დ ნენ. ერ თ -ერ თი ასე თი რე კო მენ და ცია ეხე ბო და დრო ულ ინ-

ფორ მა ცი ას სა შიშ რო ე ბის შე სა ხებ, სა მო ქა ლა ქო თავ დაც ვის სა კითხებს, ქა ლე ბის 

ჩარ თუ ლო ბას ამ პრო ცეს ში. ვიმედოვნებ, რომ მი სი მი ღე ბისას ის არ შე იც ვ ლის 

სა ხეს და არ იქ ნე ბა ამო ღე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პუნ ქ ტე ბი. 
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ნა ნა ღვა ლა ძე – 16-დღიანი კამ პა ნია 25 ნო ემ ბ რი დან 10 დე კემ ბ რამდე მიმ-

დი ნა რე ობს. ეს არ არის მხო ლოდ სიმ ბო ლუ რი დამ თხ ვე ვა. ამ 16 დღე ში ძა ლი ან 

ბევ რი ისე თი დღე ა, რო მე ლიც ის ტო რი ამ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის ხარ-

ჯ ზე შე მოგ ვი ნა ხა. ალ ბათ, სიმ ბო ლუ რი ა, რომ 16-დღიანი კამ პა ნია მთავ რ დე ბა ათი 

დე კემ ბ რით, რო მე ლიც ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის დღეა. ამ დღეს მთე ლი სამ-

ყა რო ერ თი ან დე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად. 

სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა და მა ტე ბი თი მე ქა ნიზ მი და ინ ს ტ რუ მენ ტია პო-

ლი ტი კუ რი ნე ბის გა მო სა ხა ტად, რო დე საც სა ხელ მ წი ფო აღი ა რებს, რომ მო სახ-

ლე ო ბის კონ კ რე ტულ ჯგუ ფებს გან სა კუთ რე ბუ ლი დაც ვა სჭირ დე ბათ. სწო რედ, 

ამი ტომ, შე მუ შავ და ასე თი ტი პის სა მოქ მე დო გეგ მა. პარ ლა მენ ტ მა გუ შინ გა ნი-

ხი ლა ამ გეგ მის პრო ექ ტი. მინ და და გი დას ტუ როთ, რომ პო ლი ტი კუ რი ნე ბა მის 

მი სა ღე ბად გაცხა დე ბუ ლი ა. დარ ჩე ნი ლია, მხო ლოდ ტექ ნი კუ რი ხა სი ა თის პრო-

ცე დუ რე ბი და დიდ იმედს ვი ტო ვებთ, რომ სა შე მოდ გო მო სე სი ის დას რუ ლე ბამ დე 

სა მოქ მე დო გეგ მას მი ვი ღებთ. 

ვისაუბრებ დო კუ მენ ტებზე, რომ ლე ბიც აისა ხა სა მოქ მე დო გეგ მა ში. საუბარია 

ყვე ლა იმ სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მა ტი უ ლ აქ ტზე, რომ ლე ბიც ქვე ყა ნას უკ ვე ჰქონ და 

მი ღე ბუ ლი დევ ნილ თა საკითხზე. იქ ნე ბო და ეს სტრა ტე გი ე ბი თუ სა მოქ მე დო გეგ-

მა. აქ ვე მინ და აღ ვ ნიშ ნო ის ოთხი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც გეგ მა ში 

გვაქვს მო ცე მუ ლი. ესე ნი ა: მო ნა წი ლე ო ბა, პრე ვენ ცი ა, კონ ფ ლიქ ტის პრე ვენ ცი ა ში 

ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბი სა და ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ ყვე ლა ფორ მის 

ძა ლა დო ბის აღ კ ვე თის გზით, ომის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის და ბავ შ ვე-

ბის დაც ვა და დახ მა რე ბა და რე ა ბი ლი ტა ცია იმ ქა ლე ბის თ ვის, რომ ლებ საც გან-

სა კუთ რე ბით სჭირ დე ბათ რე ა ბი ლი ტა ცია მა თი სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი დან 

გა მომ დი ნა რე. იმედს ვი ტო ვებ, რომ უმოკ ლეს დრო ში გვექ ნე ბა ეროვ ნუ ლი სა-

მოქ მე დო გეგ მის დამ ტ კი ცე ბუ ლი ვა რი ან ტი. 

მა რი ნა თა ბუ კაშ ვი ლი – ძა ლი ან გა მი ხარ და ამ ფილ მე ბის ნა ხვა. რა საც ვა კე-

თებთ ამ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, მათ შო რის, ამ ფილ მებს, გა ზეთს, დიქ ტო ფო ნით 

ზე პი რი ის ტო რი ე ბის ჩა წე რას, ყვე ლა ფერს სხვა დას ხ ვა დატვირთვა აქვს. მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი ა, რომ ადა მი ა ნე ბი დარ წ მუნ დ ნენ, მათ შე უძ ლი ათ ამის გა კე თე ბა. ამ 
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ნა ბიჯს სხვა უნ და მოჰ ყ ვეს. წარ მო იდ გი ნეთ მა თი მდგო მა რე ო ბა, მი ვე ცით კომ პი-

უ ტე რი, ინ ტერ ნე ტი, დიქ ტო ფო ნი, კა მე რა და სა თე მო გა ზე თის გა მოშ ვე ბა და ვა ვა-

ლეთ. პირ ვე ლი თვე ძა ლი ან მძი მე იყო. მაგ რამ, შემდეგ, გა და ლა ხეს მათ სირ თუ-

ლეები. რამ დე ნი მე ნომ რის გა მოს ვ ლის შემ დეგ უკ ვე თა ვი ანთ თემ ებში აღიარება 

და პა ტი ვის ცე მაც მოიპოვეს. 

მა ი ამ ქალ თა სამ შ ვი დო ბო საბ ჭო გა იხ სე ნა. მა შინ სო რო სის ფონ დ ში ქალ თა 

პროგ რა მის კო ორ დი ნა ტო რი ვი ყა ვი და ვე რაფ რით მი ვი ღებ დი მო ნა წი ლე ო ბას 

მათ პრო ექ ტ ში, მაგ რამ, სულ ვეტ მას ნე ბო დი, ხელს ვა წერ დი გან ცხა დე ბებს და ა.შ. 

ისე მოხ და, რომ სას ტუმ რო „თორში“ პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი მო ვიწ ვი ეთ. ერა ყის 

ომი იწყე ბო და. მქონ და ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, რომ ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც 

მხარს უჭერ დ ნენ ომის დაწყე ბას, ბევ რი ხალ ხი გა მო დი ო და ქუ ჩა ში ომის წი ნა აღ-

მ დეგ. ჩვენ თან 32 ადა მი ა ნი გა მო ვი და, მა თი უმ რავ ლე სო ბა, უცხო უ რი ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი იყ ვ ნენ. პარ ლა მენ ტის წევ რ მა ქალ მა, რო მე ლიც დღეს 

აღარ არის პარ ლა მენ ტა რი, რო გორც გა ვი გე, დიპ ლო მა ტი ურ საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა, 

მითხ რა, ქალ თა სა კითხე ბის პრო ფე სი ო ნალს რო გორ შე მეძ ლო მქონ ოდა ასე თი 

გან წყო ბი ლე ბა, რო დე საც მე ვა ლე ბა ქა ლებს ჩად რი ავ ხა დოო. მე ვუ პა სუ ხე, რომ 

სჯობს ქალს ჩად რი ეხუ როს და ქმარ - შ ვი ლი ცოცხა ლი ჰყავ დეს. ამ თე მა ზეც არის 

სპე კუ ლა ცი ე ბი. ზუს ტად ეს აზ რი მო დი ო და ბუ შის ად მი ნის ტ რა ცი ი დან. ამით იმის 

თქმა მინ და, რომ მშვი დო ბა არის ფა სე უ ლო ბა, რო მელ ზე უკე თე სიც, არა ფე რია. 

მა რი ნა გი ორ გო ბი ა ნი – მე გახ ლა ვართ გი ორ გი ნა თა ძის სა ხე ლო ბის სა ნი ტა-

რი ის, ჰი გი ე ნის და სა მე დი ცი ნო ეკო ლო გი ის სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის 

დი რექ ტო რი, ექი მი- ჰი გი ე ნის ტი, ეპი დე მი ო ლო გი. 

ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის გან მარ ტე ბით, ჯან მ რ თე ლო ბა არის 

არა მარ ტო ფი ზი კუ რი და სუ ლი ე რი მდგო მა რე ო ბა, არა მედ კე თილ დღე ო ბა, რო-

მე ლიც აუცი ლებ ლად სჭირ დე ბათ ადა მი ა ნებს და გან სა კუთ რე ბით, ქა ლებს ჯან-

მ რ თე ლი თა ო ბის და ურ თი ერ თო ბე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. რო გორც ექი მი-ჰი-

გი ე ნის ტი, მინ და გა მო ვეხ მა უ რო შიდ სის პრობ ლე მას და ძა ლა დო ბას. აქ ალ ბათ 

ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ჩვე ნი, ქა ლე ბის ურ თი ერ თ გა მოც დი ლე ბის გა-

ზი ა რე ბას და გან სა კუთ რე ბით, მენ ტა ლუ რი ჰი გი ე ნის, სა ნი ტა რი ის და ნერ გ ვას იმ 
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კონ ტი ნგენ ტ ში, რო მელ საც ახ ლა ყვე ლა ზე ძა ლი ან უჭირს. გენ დე რუ ლი ძა ლა დო-

ბა ზოგ ჯერ, სწო რედ იმი ტო მა ცაა გა და უ ლა ხა ვი, რომ ბევ რი რამ არ იცის მო სახ-

ლე ო ბის იმ ნა წილ მა, რო მელ საც ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბა ჩვე ნი თა ნად გო მა. თუ 

ჩვენ, პი რა დად მე და ჩე მი გუნ დი, ამ მოძ რა ო ბა ში უფ რო აქ ტი უ რად ჩა ვებ მე ბით, 

ძა ლი ან დიდ პა ტი ვად ჩავ თ ვ ლი დი ამას. 

მაია რუ სეც კი – სა ნი ტა რია და ჰი გი ე ნა ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მწვა ვე პრობ ლე-

მა ა. ჩვე ნი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გვაქვს პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის ერ თი ძა ლი ან 

კარ გი მე თო დი – ერ თი ფან ჯ რის პრინ ცი პით გან ხილ ვა, სა დაც ვე ძებთ დევ ნილ-

თა გა და უჭ რე ლი პრობ ლე მე ბის გან სა კუთ რე ბულ შემ თხ ვე ვებს და ისი ნი გაგ ვაქვს 

განსახილველად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დო ნე ზე. ერ თ -ერ თი სა-

შიშ რო ე ბა, რო მე ლიც სა ნი ტა რი ა- ჰი გი ე ნას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი, ეხე ბო და 

გვე ლე ბის არ სე ბო ბას იქ, სა დაც ადა მი ა ნე ბი ცხოვ რო ბენ. სამ წუ ხა როდ, რე გი ონ ში 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა არ არ სე ბობ და იმის თ ვის, რა თა ეს სა კითხი წინ წა მოგ ვე წი ა. 

შე სა ბა მი სად, ეს ადა მი ა ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით ბავ შ ვე ბი, დი დი სა შიშ რო ე ბის წი-

ნა შე დგა ნან. 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვა ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მა ა. სამ წუ-

ხა როდ, ამ ადა მი ა ნე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია არ მომ ხ და რა. ეს ძა ლი ან მას შ ტა ბუ რი 

პრობ ლე მა ა. არის ში შის ნი ა დაგ ზე ბავ შ ვის გა შე შე ბის შემ თხ ვე ვაც.

ასე ვე ძა ლი ან მძი მეა დევ ნილ თა ონ კო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა. ჩვე ნი პრო ექ-

ტით არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და არც ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ას აქვს ამ სა კითხებ ზე 

მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა, მაგ რამ, პრობ ლე მის მას შ ტა ბუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

და ვუ კავ შირ დით სკრი ნინ გის პროგ რა მას და ხვალ და ზეგ ქუ თა ის ში სპე ცი ა ლუ რი 

აქ ცია ტარ დე ბა დევ ნი ლე ბის თ ვის, სა დაც უფა სო გა მოკ ვ ლე ვა ჩა უ ტარ დე ბათ დევ-

ნილ ქა ლებს და მა მა კა ცებს. 

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი დან ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მა ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

მწვა ვეა და ძა ლი ან ძნე ლად გა და იჭ რე ბა. შე უძ ლე ბე ლი ა, მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფომ 

და სამ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ გა დავ ჭ რათ ეს სა კითხე ბი. თუ ვინ მეს გა ინ ტე რე სებთ ამ 

პრო ცეს ში ჩარ თ ვა, ვგეგ მავთ სპე ცი ა ლუ რი შეხ ვედ რე ბის მოწყო ბას ჯან დაც ვას-

თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე და სი ა მოვ ნე ბით ვი თა ნამ შ რომ ლებთ თქვენ თან. 
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ბე ჟან მშვი დო ბა ძე – ყვე ლა აღი ა რებს ქა ლის როლს ოჯახ ში და ბავ შ ვე-

ბის მოვ ლა ში, მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, ქა ლე ბის რო ლი გა ცი ლე ბით დი დია ქვეყ ნის 

შიგ ნით. მა ინ ტე რე სებს, რა გიშ ლით ხელს იმა ში, რომ თქვე ნი მოღ ვა წე ო ბა უფ-

რო ფარ თო, შე დე გი ა ნი და ეფექ ტი ა ნი იყოს. ასე ვე მა ინ ტე რე სებს, სა ხელ მ წი ფომ 

ყვე ლა ზო მა მი ი ღო კონ ფ ლიქ ტე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად? ისე, რა თქმა უნ და, 

მშვი დო ბას ძა ლა გან საზღ ვ რავს, გან სა კუთ რე ბით ჩვენს რე გი ონ ში, მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ 21-ე სა უ კუ ნე ში ვცხოვ რობთ. ყვე ლა ხე დავთ, რო გო რი მო წი ნა აღ მ დე-

გე გა მოგ ვიჩ ნ და. რა კეთ დე ბა იმის თ ვის, რომ ქვე ყა ნა გაძ ლი ერ დეს და ან გა რი ში 

გაგ ვი წი ონ? 

მა რი ნა თა ბუ კაშ ვი ლი – დი დი მად ლო ბა იმის თ ვის, რომ არ გვითხა რით, რომ 

მხო ლოდ სამ ზა რე უ ლო შია ჩვე ნი ად გი ლი და თქვით, რომ ქვეყ ნის შიგ ნით დი დია 

ჩვე ნი რო ლი. ეს მნიშვნელოვანია. 

ჩვენ ყველ გან ვლა პა რა კობთ იმა ზე, რომ გვინ და მშვი დო ბა და კე თილ დღე ო-

ბა, მხოლოდ, მო ნა წი ლე ო ბი თი ანუ დე მოკ რა ტი უ ლი. ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 

გვინ და სა შუ ა ლო ფე ნის ხარ ჯ ზე. მა შინ, მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბას მე ტი ენ თუ-

ზი აზ მი, ნდო ბა და გამ ბე და ო ბა ექ ნე ბა იმ ფა სე უ ლო ბე ბის და ცვლი ლე ბე ბის მხარ-

და სა ჭე რად, რო მელ თათ ვი საც მუ შა ობს გა ე რო, ეუთო, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბი, პარ ლა მენ ტი და მთავ რო ბა, მაგ რამ, ეს პრო ცე სი ნე ლა მი დის წინ. 

ნა ნა ღვა ლა ძე – ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის სა კითხ ზე მეც მინ და 

ვთქვა ორი ოდ სიტყ ვა. არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას ვერ გა ვექ ცე ვით, ეუთოს წევრ 

ქვეყ ნებ ში ბო ლო ად გილ ზე ვართ. პარ ლა მენ ტ ში ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბა 6%-ია, 

რაც ძა ლი ან და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. ასე ვე, ძა ლი ან და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია აღ-

მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბა ში მი ნის ტ რე ბის პო ზი ცი ებ ზე. მე ო რე მხრივ, ჩვე ნი 

კა ნონ მ დებ ლო ბა ამ თვალ საზ რი სით დის კ რი მი ნა ცი უ ლი არ არის. ანუ, რო გო-

რი რე ვი ზი აც არ უნ და ჩა უ ტარ დეს ჩვენს კა ნონ მ დებ ლო ბას, იქ ნე ბა ეს შრო მის 

კო დექ სი თუ სა ჯა რო სამ სა ხუ რი, არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, სქე სის ნიშ ნით გან-

ს ხ ვა ვე ბა ზე სა უ ბა რი მას ში არ არის. თუმ ცა ის, რომ ფაქ ტობ რი ვად პრობ ლე მა 

არ სე ბობს, ნიშ ნავს იმას, რომ სადღაც არის პრობ ლე მა, მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს, 
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ეს არის სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე თუ კა ნონ მ დებ ლო ბის აღ ს რუ ლე ბის დო ნე ზე. 

ანუ, პრობ ლე მა არ სე ბობს, და ამ პრობ ლე მას სხვა დას ხ ვა მე ქა ნიზ მე ბით უნ და 

და ვუ პი რის პირ დეთ.

რაც შე ე ხე ბა ქალ თა პო ლი ტი კურ მო ნა წი ლე ო ბას, პირ ველ რიგ ში, უნ და და-

იწყოს მუ შა ო ბა პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან. წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში ქა ლე ბის 

ძა ლი ან დი დი ნა წი ლია ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი. უნ და წა ვა ხა ლი სოთ, ში და პარ-

ტი ულ გა და ნა წი ლე ბებ ში ამ ადა მი ა ნე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა. ეს იქ ნე ბა ერ თ -

ერ თი გზა, რომ შემ დ გომ ში ეს ქალ ბა ტო ნე ბი მო ვიდ ნენ უკ ვე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

მიმ ღებ დო ნე ებ ზე.

რაც შე ე ხე ბა მე ო რე სა კითხს, კვო ტი რე ბას, სა ხელ მ წი ფომ უარი თქვა. სა ქარ-

თ ვე ლო არ არის მზად სა ზო გა დო ე ბის თ ვის რა ი მე ტი პის კვო ტი რე ბის შე სა თა ვა-

ზებ ლად. დე პუ ტა ტებ მა ოჩი ა ურ მა და გო გო რიშ ვილ მა გა ნაცხა დეს, რომ მათ თ ვის 

მი უ ღე ბე ლია პო ზი ცი ა, იყ ვ ნენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ დო ნე ებ ზე მხო ლოდ იმ 

ნიშ ნით, რომ ქა ლე ბი არი ან. მა თი აღი ა რე ბით, კვო ტი რე ბის დროს მხო ლოდ სქე-

სის ნიშ ნით ხდე ბა მა თი გამ წე სე ბა შესაბამის თანამდებობებზე და ეს მათ თ ვის უფ-

რო მე ტად დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ა. მათ უნ დათ, რომ მხო ლოდ თა ვი ან თი დამ სა ხუ-

რე ბე ბით შეძ ლონ ეს.

თა მარ თა ვარ თ ქი ლა ძე – დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში ქალ თა უფ ლე ბებ ზე 

სა უ ბა რი და ამ სა კითხებ ზე მუ შა ო ბა ძა ლი ან რთუ ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ძა ლი ან დი დი ძა ლა არ სე ბობს სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

სა ხით, არ სე ბობს მრა ვალ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა, არ სე ბობს მარ თ ლა ძა ლი ან 

კარ გი კა ნონ მ დებ ლო ბა, რო მე ლიც 2006 წლი დან პროგ რე სი რებს. გვაქვს ოჯა ხუ-

რი ძა ლა დო ბის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ 

მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი და ა.შ., პროგ რე სუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა გა დად გ მუ ლი, თუ სა ქარ-

თ ვე ლო იმ 32 ქვე ყა ნას შო რის იქ ნე ბა, რო მელ საც ქა ლებ ზე, უსაფ რ თხო ე ბა სა და 

მშვი დო ბა ზე ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მაც ექ ნე ბა. 

ძა ლი ან პროგ რე სუ ლი ა, რომ ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს წარ მო მად გე ნე-

ლი დარ ბაზ ში ზის თეთ რი ბაფ თით. რაც უფ რო მე ტი მა მა კა ცი სა უბ რობს ამ თე მა-

ზე, მით უფ რო გათ ვიც ნო ბი ე რე ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, რო ცა 
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„რეზოლუცია 1325“-ის სა მუ შაო ჯგუფ ში თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს, ში ნა გან საქ მე-

თა სა მი ნის ტ როს, სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო სა და უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს წარ-

მო მად გენ ლე ბი მუ შა ობ დ ნენ. 

რაც შე ე ხე ბა კვო ტი რე ბას, სა ქარ თ ვე ლო შე ერ თე ბუ ლია ქალ თა მი მართ დის კ-

რი მი ნა ცი ის აღ კ ვე თის შე სა ხებ გა ე როს კონ ვენ ცი ას და კონ ვენ ცი ის მე ოთხე მუხ-

ლი გვე უბ ნე ბა, რომ სა ხელ მ წი ფოს ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გა საზ რ დე ლად დრო-

ე ბი თი პო ზი ტი უ რი წა მა ხა ლი სე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბი სჭირ დე ბა. სწო რედ ერ თ -ერ თი 

მე ქა ნიზ მია კვო ტი რე ბა, რო მელ საც მრა ვა ლი სა ხელ მ წი ფო მი მარ თავ და წარ-

სულ ში, იგი ვე, სკან დი ნა ვი ის მო წი ნა ვე სა ხელ მ წი ფო ე ბიც. იგი სა ჭი როა სას ტარ-

ტო პი რო ბე ბის გა თა ნაბ რე ბის თ ვის. შემდეგ შე იძ ლე ბა მო იხ ს ნას ეს მე ქა ნიზ მე ბი 

და მივ ცეთ სა შუ ა ლე ბა ქა ლებსა და მა მა კა ცებს ერ თ ნა ირ, საწყის მდგო მა რე ო ბა ში 

გა ნა ხორ ცი ე ლონ თვით რე ა ლი ზა ცი ა. ვფიქ რობ, რომ შე საძ ლე ბე ლი ა, სა ქარ თ ვე-

ლო ამ სა კითხს კვლავ და უბ რუნ დეს. კვო ტი რე ბა არ არის ერ თა დერ თი პო ზი ტი უ-

რი დრო ე ბი თი მე ქა ნიზ მი, შე იძ ლე ბა სხვა, არა სქე სის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი უ ლი, 

მაგ რამ პო ზი ტი უ რი მე ქა ნიზ მი შე იქ მ ნას ქა ლე ბის თ ვის, მა გა ლი თად, გა უმ ჯო ბეს-

დეს შრო მის კო დექ სი, ქა ლე ბის წა ხა ლი სე ბის, და საქ მე ბის თვალ საზ რი სით. დღეს 

არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა წა მა ხა ლი სე ბე ლი არ არის ქა ლე ბი სათ ვის. ამ თე მა ზე 

ყვე ლამ უნ და ისა უბ როს, არა მხო ლოდ ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, არა მედ, მთელ მა 

სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა. 

დარ ბა ზი დან – ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კა ნო ნი თუ არ სე ბობს ოფი ცი ა ლუ-

რად? 

მაია რუ სეც კი – ეს კა ნო ნი 2010 წელს მი ი ღეს. ერ თ -ერ თი წარ მა ტე ბუ ლი ნა-

ბი ჯია სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან. მა ნამ იყო გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კონ ცეფ-

ცი ა. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ვალ დე ბუ ლია 4 წე ლი წად ში ერ თხელ გა აგ ზავ ნოს 

ან გა რი ში SEDAW კო მი ტეტ ში და ერ თ -ერ თი რე კო მენ და ცი ა, რა ზეც პა სუ ხი უნ და 

გას ცეს სა ხელ მ წი ფომ, იყო დრო ე ბი თი ზო მე ბი კვო ტი რე ბის თ ვის. ნო ემ ბერ ში, სა-

ხელ მ წი ფოს უნ და გა ეგ ზავ ნა ან გა რი ში. კვო ტი რე ბის სა კითხი არ არის ახი რე ბუ-

ლი თე მა. ცო ტა სხვა ნა ი რად რომ შევ ხე დოთ, ძა ლი ან რთუ ლია დღეს ისა უბ რო იმ 
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პრობ ლე მებ ზე, რომ ლე ბიც აწუ ხებთ ქა ლებს. ან, თუნ დაც, ქა ლებ ზე რომ არ ვი-

ლა პა რა კოთ, არის თუ არა დევ ნი ლი ქალ ბა ტო ნი წარ მოდ გე ნი ლი პარ ლა მენ ტ ში? 

ძა ლი ან რთუ ლი ა, რომ შე იგ რ ძ ნოს ადა მი ან მა თე მა, თუ მას თან შე ხე ბა არ აქვს. 

სა ჭი როა კომ პ ლექ სუ რი მიდ გო მა. 10 წე ლი ა, რაც ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მუ შა-

ო ბენ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ შე დე გი არ გვაქვს. კი დევ 

ერ თი, სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვა კვო ტი რე ბის შე სა ხებ პარ ლა მენ ტ ში არა სამ-

თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა წა რად გი ნეს, მაგ რამ, ისე ვერ წარ ვად გენ დით, რომ 

არ გვქო ნო და ელექ ტო რა ტი ს მხარ და ჭე რა და 32 000 ხელ მო წე რა. თუმცა, სა კითხი 

არც გან ხი ლუ ლა. 

რა გვიშ ლის ხელს მოქ მე დე ბის თ ვის ქვეყ ნის შიგ ნით და ქვეყ ნის გა რეთ? 

ქვეყ ნის შიგ ნით ხელს ის გვიშ ლის, რომ ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბა 

და ბა ლი ა, ასე ვე სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი აც, რო მელ საც ჩვენ ვახ სე ნებთ და უსაფ-

რ თხო ე ბის სა კითხი, რთუ ლი ა. თუ 2002 წელს შეგ ვეძ ლო მე ო რე მხა რეს თან 

ლა პა რა კი, დღეს, ქა ლე ბი ვე ღარ ურ თი ერ თო ბენ ერ თ მა ნეთ თან. შე სა ბა მი სად, 

პო ლი ტი კუ რი ნე ბა და პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რა გვჭირ დე ბა. ეს აისა ხა კიდევ 

სა მოქ მე დო გეგ მა ში, და იმე დი ა, რომ სა ხელ მ წი ფო თუ მი ი ღებს მას, გარ კ ვე უ ლი 

მხარ და ჭე რა გვექ ნე ბა. 

თა მარ თა ვარ თ ქი ლა ძე – ფილ მე ბი ატ ვირ თუ ლია ბლოგ ზე, რო მე ლიც ამ ქა-

ლებ მა შექ მ ნეს. მა ნამ,  მათ, სო ცი ა ლურ მე დი ა შიც ჩა უ ტარ დათ ტრე ნინ გი. მეს მის, 

რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ პრო დუქ ტი თვალ სა ჩი ნო ე ბის მხრივ კარ გად იყოს 

წარ მოდ გე ნი ლი, მაგ რამ, ჩვენ თ ვის ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პრო ცე სი. გვყავს მო-

ნა წი ლე ე ბი გა ლის რა ი ო ნი დან, რომ ლე ბიც სპე ცი ა ლუ რად ამ ტრე ნინ გე ბის თ ვის 

გად მო დი ან და შემ დეგ მა ლა ვენ, რომ ასე თი ტი პის ტრე ნინ გებ ში მი ი ღეს მო ნა წი-

ლე ო ბა. ეს ძა ლი ან რთუ ლი პრო ცე სი ა. ბლო გის სა ხელ წო დე ბაა „ქალები ერ თი ან-

დე ბი ან მშვი დო ბის თ ვის“. მას ყო ველ დღი უ რად აახ ლე ბენ, დე ბენ ახალ ინ ფორ მა-

ცი ას თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. იწე რე ბა წარ მა ტე ბუ ლი ის ტო რი ე ბი და ა.შ. 

ბლოგს ჰყავს თა ვი სი მომ ხ მა რე ბე ლი. პრო ექ ტი დას რულ დე ბა, მაგ რამ, ადა მი ა-

ნუ რი რე სურ სი და კავ ში რე ბი უნ და დარ ჩეს და გან ვი თარ დეს. ჩვენ ვაძ ლევთ მათ 

ინი ცი ა ტი ვე ბის წა მოწყე ბის სა შუ ა ლე ბას. ეს ფილ მე ბი ამ ბლოგ ზე უკ ვე გან თავ სე-
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ბუ ლი ა. რაც შე ე ხე ბა, სხვა რე გი ო ნებ ში მათ ჩვე ნე ბას, და გეგ მი ლი გვაქვს ად გი-

ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში ჩვე ნე ბის მოწყო ბა. ჩვე ნი მი ზა ნი ა, კი დევ უფ რო 

მე ტი ინ ფორ მა ცია მი ვა წო დოთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ ადა მი ა ნებს. 

 





14 დეკემბერი, 2011 წ.

მომ ხ სე ნებ ლე ბი:

დაჩი გუბაძე 

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის თვითმმართველობის თავმჯდომარე;

ილია გოგლიძე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური 

თვითმმართველობის პრეზიდენტი; 

ლევან აბაშიძე

ლაბორატორია 1918, წევრი.

მო დე რა ტო რი: 

ნინო რობაქიძე

სტუდენტური თვითმმართველობები – სტუდენტური თვითმმართველობები – 

გამოწვევები, პერსპექტივებიგამოწვევები, პერსპექტივები
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ნი ნო რო ბა ქი ძე – მი ხა რი ა, სავ სე დარ ბაზს რომ ვხე დავ. დღეს ჩვე ნი სა უბ რის 

თე მა ა: სტუდენტური თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი – გა მოწ ვე ვე ბი და პერ ს პექ ტი ვე ბი. 

იმე დი მაქვს, სა ინ ტე რე სო დის კუ სია შედ გე ბა. 

და ჩი გუ ბა ძე – სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა უნი ვერ სი ტე ტე ბის მას შ ტა-

ბით ერ თა დერ თი ლე გი ტი მუ რი სტუ დენ ტუ რი ორ გა ნი ზა ციაა და ის სტუ დენ ტებს 

შო რის ფა რუ ლი კენ ჭის ყ რის სა ფუძ ველ ზე ირ ჩე ვა. არ ჩევ ნე ბის შე სა ბა მი სად, უნი-

ვერ სი ტეტ ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი ლე გი ტი მა ცი ის ხა რის ხი აქვს და ხში რად, სტუ დენ ტ-

თა აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე უძ ლი ა, მა თი სა ხე ლი თაც ისა უბ როს. 

სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა უნი ვერ სი ტეტ ში სტუ დენ ტურ ცხოვ რე ბას 

წარ მარ თავს. მი სი მი ზა ნია სტუ დენ ტე ბის პრობ ლე მებ ზე იყოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

და ისი ნი უნი ვერ სი ტე ტის ად მი ნის ტ რა ცი ამ დე და აკა დე მი ურ პერ სო ნა ლამ დე მი ი-

ტა ნოს. სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას აქვს მე დი ა ტო რის ფუნ ქ ცია სტუ დენ ტებ-

სა და აკა დე მი ურ, თუ, ად მი ნის ტ რა ცი ულ პერ სო ნალს შო რის. გარ და ამი სა, სტუ-

დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ-

ლე ბის გან ვი თა რე ბას, სტუ დენ ტე ბის სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბებ ში ჩარ თ ვას. ასე ვე, 

სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა მიზ ნად ისა ხავს გა ნა ხორ ცი ე ლოს სხვა დას ხ ვა 

სა ხის კულ ტუ რუ ლი, შე მეც ნე ბი თი პრო ექ ტე ბიც, რაც გუ ლის ხ მობს, სტუ დენ ტე ბის 

თა ვი სუ ფა ლი დრო ის და გეგ მ ვას. ღო ნის ძი ე ბებ ზე არ ვი სა უბ რებ, ეს დიდ დროს 

წა ი ღებს. თქვენს ყუ რადღე ბას გა ვა მახ ვი ლებ იმ ციფ რებ ზე, რომ ლე ბიც მი ვი ღეთ 

სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის გან მავ ლო ბა ში. 

სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა თა ვის საქ მი ა ნო ბას პე რი ო დუ ლად წა რუდ-

გენს სტუ დენ ტებს და სე ნატს, უნი ვერ სი ტე ტის წარ მო მად გენ ლო ბით საბ ჭოს, სა-

დაც სტუ დენ ტე ბიც არი ან გა წევ რი ა ნე ბუ ლე ბი, რა თა ყვე ლას თ ვის ნა თე ლი გახ დეს, 

რამ დე ნად შე უწყო ხე ლი მან უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის გან ვი თა-

რე ბას. 

დღეს მოქ მედ, ანუ, მე სა მე მოწ ვე ვის მოქ მედ სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას 

სწო რედ ეს აძ ლევს სტი მულს გა ნაგ რ ძოს ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა. სტუ დენ ტუ-

რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ამ ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი ლე სტუ დენ ტებს, უხე შად რომ 

ვთქვათ, სამ კა ტე გო რი ად ანა წი ლებს: სტუ დენ ტე ბის 70-75%, რომ ლე ბიც ეს წ რე-
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ბი ან და მო ნა წი ლე ო ბენ სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 

ღო ნის ძი ე ბებ ში, მე ო რე კა ტე გო რი ას წარ მო ად გენს სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც უნი-

ვერ სი ტეტ ში მხო ლოდ ლექ ცი ებ ზე და სას წ რე ბად მო დი ან და სტუ დენ ტუ რი აქ ტი-

ვო ბით არ გა მო ირ ჩე ვი ან, და მე სა მე, მცი რე ჯგუ ფი – სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 

სკეპ ტი კუ რად აფა სე ბენ სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ღო ნის ძი ე ბებს და არ 

აქვთ მას ში მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლი. სა ბედ ნი ე როდ, ეს ჯგუ ფი გა ცი ლე ბით მცი-

რეა მათ თან შე და რე ბით, ვინც ჩარ თუ ლია ჩვენს ღო ნის ძი ე ბებ ში. 

წი ნა სე მეს ტ რ ში სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ღო-

ნის ძი ე ბებ ში და ახ ლო ე ბით 45 ათა სი სტუ დენ ტი მო ნა წი ლე ობ და. შე იძ ლე ბა, გა გაკ-

ვირ ვოთ ამ რიცხ ვ მა, რად გან უნი ვერ სი ტეტ ში დღე ის თ ვის მხო ლოდ 22 ათა სი სტუ-

დენ ტი სწავ ლობს, მაგ რამ, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ სტუ დენ ტე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი, 

რო მე ლიც აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტებ ში, არა ერ თხელ მო-

ნა წი ლე ობ და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ღო ნის ძი ე ბებ ში. 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბას აქვს ოთხი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა: კულ ტუ რუ ლი ღო-

ნის ძი ე ბე ბის, სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბა, ექ ს კურ სი ე ბის მოწყო ბა და 

სა გან მა ნათ ლებ ლო- შე მეც ნე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბა. მე სა მე მოწ ვე ვის 

სტუ დენ ტურ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ არ ჩე ვის დღი დან გა ნაცხა და, რომ მის პრი-

ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და სა გან მა ნათ ლებ ლო- შე მეც ნე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან-

ხორ ცი ე ლე ბა. ამი ტომ, იმ თან ხის დი დი ნა წი ლი, რაც სტუ დენ ტურ მა თვით მ მარ-

თ ვე ლო ბამ გან კარ გა უნი ვერ სი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან სტუ დენ ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის 

ორ გა ნი ზე ბის თ ვის, სწო რედ, ამ მი მარ თუ ლე ბას მოხ მარ და. 

არ ვი სა უბ რებ კულ ტუ რულ და სპორ ტულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე. რად გან, შე და რე ბით 

აქ ტუ ა ლუ რია სა გან მა ნათ ლებ ლო და შე მეც ნე ბი თი ხა სი ა თის ღო ნის ძი ე ბე ბი, ამ 

მი მარ თუ ლე ბა ზე შე ვა ჩე რებ თქვენს ყუ რადღე ბას. დღემ დე, სტუ დენ ტუ რი თვით-

მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ შე მეც ნე ბით ღო ნის ძი ე ბებ ში სტუ დენ-

ტე ბის რა ო დე ნო ბა ბევ რად ნაკ ლე ბი იყო. თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი 

უნი ვერ სი ტე ტე ბის მას შ ტა ბით ატა რებს ყვე ლა ზე დიდ ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ ღო ნის ძი-

ე ბებს, შე ჯიბ რე ბებს. ასე თია, მა გა ლი თად, ყვე ლას თ ვის ნაც ნო ბი „რა, სად, რო-

დის“. ის მხო ლოდ ერთ სე მეს ტ რ ში 700 სტუ დენტს მო ი ცავს. სე მეს ტ რუ ლად ხორ-

ცი ელ დე ბა ასე ვე ძა ლი ან ბევ რი კონ ფე რენ ცია და კონ კურ სი. გარ და ამი სა, ბევ რი 
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სტუ დენ ტი მო ნა წი ლე ობს ექ ს კურ სი ებ სა და სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე-

ბებ ში.

მინ და ვი სა უბ რო პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის მე თო დებ ზეც. უნი ვერ სი ტეტ ში 

საკ მა ოდ ბევ რი პრობ ლე მა ა, ეს, ყვე ლას მო გეხ სე ნე ბათ. შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ გა-

ნათ ლე ბის ხა რის ხი ბევ რად უფ რო მა ღა ლი იყოს, ამა ზეც შე მიძ ლია ღი ად სა უ ბა რი. 

რას აკე თებს ამის თ ვის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა. სულ რამ დე ნი მე თვის 

წინ, და მა ტე ბით სე მეს ტ რ ში მყოფ სტუ დენ ტებს გა უ ზარ დეს სწავ ლის გა და სა ხა-

დი. სტუ დენტს, რო მელ საც კონ ტ რაქ ტი 1500 ლარ ზე ჰქონ და გა ფორ მე ბუ ლი, 2250 

ლა რის გა დახ და უწევ და. სტუ დენ ტე ბის მი მარ თ ვის შემ დეგ სტუ დენ ტურ მა თვით-

მ მარ თ ვე ლო ბამ ფა კულ ტე ტე ბის მი ხედ ვით შე აგ რო ვა ხელ მო წე რე ბი და შემ დეგ, 

იმ სტუ დენ ტებ თან ერ თად, რომ ლებ მაც მას ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის თხოვ ნით 

მი მარ თეს, და უ კავ შირ და ად მი ნის ტ რა ცი ას. შევ ხ ვ დით უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტორს 

და ეს პრობ ლე მა გა და იჭ რა. იყო კი დევ ბევ რი სხვა პრობ ლე მა.

სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში დღეს გა წევ რი ა ნე ბუ ლია 1000-დან 1200-

მდე სტუ დენ ტი, რაც ასე ვე მეტყ ვე ლებს უნი ვერ სი ტეტ ში სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ-

თ ვე ლო ბის რე ი ტინ გ ზე. შე მიძ ლია სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით გან ვაცხა დო, რომ 

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ-

დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ყვე ლა ზე მძლავ რი ახალ გაზ რ დუ ლი ორ გა ნი ზა ციაა 

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, რო გორც მა ტე რი ა ლუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე-

ბით, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბით, სტუ დენ ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, 

ისე ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბით. სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კა რი ყვე ლა-

სათ ვის ღი ა ა. 

ილია გოგ ლი ძე – ჩვენს უნი ვერ სი ტეტ ში სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა 

ფა რუ ლი კენ ჭის ყ რით, სა ყო ველ თა ო, თა ნას წო რი და პირ და პი რი არ ჩე ვის სა ფუძ-

ველ ზე სხვა დას ხ ვა ფა კულ ტეტ ზე არ ჩე უ ლი სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის 

ერ თობ ლი ო ბა ა, რო მე ლიც ქმნის ცენ ტ რა ლურ სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას. 

მას უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ენი ჭე ბა ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბის 

მი ერ დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო ბი ლი არ ჩევ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე. სტუ-

დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ირ ჩე ვა ორი წლის ვა დით, რის შემ დე გაც ხე ლა ხა-
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ლი არ ჩევ ნე ბი ტარ დე ბა. ჩვენ თან 2010 წლის 2 დე კემ ბერს ჩა ტარ და არ ჩევ ნე ბი. 

ამომ რ ჩე ველ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა იყო 7643 სტუ დენ ტი. არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი-

ლე სტუ დენ ტ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 3325-ს შე ად გენ და. თუ, გა ვით ვა ლის წი ნებთ 

იმას, რომ 2010 წლის თ ვის ჩვენს უნი ვერ სი ტეტ ში 9 ათა სი სტუ დენ ტი სწავ ლობ და, 

ეს, არ ც თუ პა ტა რა რიცხვია. 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი და ამო ცა ნაა სტუ დენ ტ თა კა ნო ნი-

ე რი უფ ლე ბების და ინ ტე რე სე ბის დაც ვა და სტუ დენ ტ თა სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო-

ბის გაზ რ და, მა თი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და სას წავ ლო პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე-

ბა. სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი ყვე ლა უნი ვერ სი ტეტ ში და ახ ლო ე ბით 

ერ თ სა და იმა ვე ღო ნის ძი ე ბებს ახორ ცი ე ლებს, ასე რომ, ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის 

სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ფუნ ქ ცი ე ბი და ამო ცა ნე ბი დი დად არ გან ს ხ-

ვავ დე ბა იმის გან, რა ზეც წი ნა გა მომ ს ვ ლელ მა ისა უბ რა. გან ს ხ ვა ვე ბა ცალ კე ულ 

პრო ექ ტებ ში ა. 

სხვა უნი ვერ სი ტე ტე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ერ თ -ერთ ჩვენს პრი ო რი ტე ტულ მი-

მარ თუ ლე ბას სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი სტუ დენ ტე ბის და ფი ნან სე ბა წარ მო ად გენს, 

რა საც, უკ ვე, მე სა მე წე ლია, ვა ხორ ცი ე ლებთ. ჩვენს უნი ვერ სი ტეტ ში ასე ვე მოქ-

მე დებს ოთხი დე პარ ტა მენ ტი: გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რის, სპორ ტის და ტუ რიზ მის, 

რომ ლე ბიც თა ვი სი სფე რო ე ბის მი ხედ ვით ახორ ცი ე ლე ბენ ღო ნის ძი ე ბებს. 

ჩვენ თან სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მარ თ ვის ორ გა ნო ე ბია: სტუ დენ-

ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ერ თო კრე ბა, სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

მმარ თ ვე ლი საბ ჭო, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პრე ზი დენ ტი, სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ-

თ ვე ლო ბის დე პარ ტა მენ ტე ბი და საბ ჭო ე ბი. ასე ვე, გვაქვს, მო ნი ტო რინ გის სამ სა-

ხუ რი, რო მე ლიც არის მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ორ გა ნო, და პრე ზი დენ ტის აპა რა ტი, 

რო მე ლიც თა ვის მხრივ ორ ნა წი ლად იყო ფა, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა 

და კო რეს პონ დენ ცი ე ბი. 

ხა ზი მინ და გა ვუს ვა რამ დე ნი მე სა კითხს, რო მე ლიც ბო ლო პე რი ოდ ში გან სა-

კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ და. ბევ რი ისე თი სტუ დენ ტი გა მოჩ ნ და, ვინც კარ გად 

არ იც ნობს სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბას და უკ მა ყო ფი ლოა 

ჩვე ნით. მინ და მათ გან პი რა დად მო ვის მი ნო ის კითხ ვე ბი, რაც კონ კ რე ტუ ლად 

ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი მართ უჩ ნ დე ბათ.
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ლე ვან აბა ში ძე – ლაბორატორია 1918 არის სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ო ბა, რო მე-

ლიც თა ვი სი მიზ ნე ბით, შე ხე დუ ლე ბე ბით და ამო ცა ნე ბით წარ მო ად გენს პო ზი ტი-

ურ ალ ტერ ნა ტი ვას დღე ის თ ვის არ სე ბული იმ სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე-

ბის თ ვის, რომ ლე ბიც არ და ვერ გა მო ხა ტავს სტუ დენ ტე ბის ინ ტე რე სებს. თუმ ცა, 

ლაბორატორია 1918 არ შექ მ ნი ლა მხო ლოდ ამ პრობ ლე მე ბის გა მო. ჩვენ მიგ ვაჩ ნი ა, 

რომ იმას, რომ სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი ვერ ახ დე ნენ სტუ დენ ტე ბის ინ-

ტე რე სე ბის ეფექ ტურად რეპ რე ზენ ტი რე ბას, გა ცი ლე ბით ღრმა ფეს ვე ბი აქვს. ეს არის 

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის და, ზო გა დად, იმ მარ თ ვის ლო გი-

კის და სტი ლის შე დე გე ბი, რო მე ლიც უკი დუ რე სად ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი, ვერ ტი კა-

ლუ რი, ავ ტო რი ტა რუ ლი და უპა სუ ხის მ გებ ლოა და რო მე ლიც, სამ წუ ხა როდ, დღეს 

გა ბა ტო ნე ბუ ლია მთელ ქვე ყა ნა ში და უნი ვერ სი ტეტ შიც და თვით მ მარ თ ვე ლო ბა შიც. 

სწო რედ უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცე ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი გახ და 

უმ თავ რე სი მი ზე ზი, რის გა მოც შე იქ მ ნა ლაბორატორია 1918. 

არ ვა პი რებთ, ჩვე ნი მოქ მე დე ბე ბი სა და მიზ ნე ბის ლო კა ლი ზე ბა მო ვახ დი ნოთ 

მხო ლოდ სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით. თუმ ცა, ბუ ნებ-

რი ვი ა, გვაქვს მო საზ რე ბე ბი იმის თაობაზე, თუ რა ფუნ და მენ ტუ რი პრობ ლე მე-

ბი არ სე ბობს თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გო რი უნ და იყოს 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი და რა სა ხის მიზ ნებ ზე უნ და იყ ვ ნენ ისი ნი პრი ო რი ტე ტუ-

ლად ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი. ლაბორატორია 1918-ს დეკ ლა რი რე ბუ ლი აქვს სა მი 

უმ თავ რე სი მი ზა ნი და მათ გან ორი, პირ და პირ არის და კავ ში რე ბუ ლი სტუ დენ-

ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბას თან. ესე ნია გა ნათ ლე ბის სა ყო ველ თაო 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და ხა რის ხი, ასე ვე, უნი ვერ სი ტე ტე ბის ავ ტო ნო მი უ რო ბის 

თე მა. ვნა ხოთ, რას აკე თებს სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ამ მი მარ თუ ლე-

ბე ბით. 

დღეს სა ხელ მ წი ფო უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში წლი უ რი ფიქ სი რე ბუ ლი გა-

და სა ხა დი 2250 ლა რი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ მძი მე სო ცი ა ლურ და ეკო ნო-

მი კურ მდგო მა რე ო ბას თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, ეს ძა ლი ან დი დი თან ხაა და მი სი 

გა დახ და ახალ გაზ რ დე ბის და სტუ დენ ტე ბის დიდ ნა წილს მძი მე ტვირ თად აწევს. 

რას აკე თებ და სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა, რო დე საც სწავ ლის სა ფა სუ რი 

გა ი ზარ და და 2250 ლა რი გახ და? ამა ზე პა სუ ხი ძა ლი ან სამ წუ ხა რო და მარ ტი ვი ა. 
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მა შინ, რო დე საც უნი ვერ სი ტე ტის თვით მ მარ თ ვე ლო ბას ძა ლი ან ბევ რი ბერ კე ტი 

ჰქონ და იმი სათ ვის, რომ შე წი ნა აღ მ დე გე ბო და სწავ ლის სა ფა სუ რის გაზ რ დას, 

ისი ნი თბი ლი სის ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟულ ღა მის კლუ ბებ ში წვე უ ლე ბე ბის მოწყო-

ბით იყ ვ ნენ და კა ვე ბუ ლე ბი. ვი ცი, და ჩი მეტყ ვის, რომ ის იმ პე რი ოდ ში ჯერ კი დევ 

არ ყო ფი ლა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პრე ზი დენ ტი. ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, 

თუ კი, ერ თ ნა ი რი პო ზი ცი ე ბი აღ მოგ ვაჩ ნ დე ბა, ლა ბო რა ტო რია მზა დაა ითა ნამ-

შ რომ ლოს სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას თან. ჩვენ ვა პი რებთ კამ პა ნი ის წა-

მოწყე ბას, რომ სწავ ლის სა ფა სუ რი და უბ რუნ დეს თა ვის უწინ დელ ოდე ნო ბას და 

კვლავ 1500 ლა რი გახ დეს. ვა პი რებთ სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის მომ ზა დე ბას 

და ძა ლი ან გაგ ვი ხარ დე ბა, თუ, უნი ვერ სი ტე ტის თვით მ მარ თ ვე ლო ბა მხარს დაგ-

ვი ჭერს ამ სა კითხ ში და თა ვი სი რე სურ სე ბით დაგ ვეხ მა რე ბა. ეს იქ ნე ბა წინ გა-

დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი და იმის გა მო ხა ტუ ლე ბა, რომ სტუ დენ ტებს შო რის შედ გა კონ-

სე ნსუ სი ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ ზე, რო მე ლიც შე უმ სუ ბუ ქებს მათ ფი ნან სურ 

მდგო მა რე ო ბას და ცხოვ რე ბას. 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან ერ თად ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ნათ ლე ბის ხა-

რის ხი, მით უმე ტეს, რომ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას თა ვის წეს დე ბა ში პირ და პირ აქვს 

გა წე რი ლი, რომ მი სი ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი ფუნ ქ ცია უნი ვერ სი ტეტ ში გა ნათ-

ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ზრუნ ვა ა. თუ გა დავ ხე დავთ თვით მ მარ თ ვე-

ლო ბის სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებს, აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ ეს ორი მი მარ თუ ლე ბა წი ნა აღ მ-

დე გო ბა შია ერ თ მა ნეთ თან. მი ნი მა ლუ რი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი მი ე მარ თე ბა 

სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის და ფი ნან სე ბის კენ. უნი ვერ სი ტე ტის თვით-

მ მარ თ ვე ლო ბის გა სუ ლი წლის ბი უ ჯე ტი რომ ვნა ხოთ, 30%-ზე მე ტია გა მო ყო-

ფი ლი სპორ ტულ შე ჯიბ რე ბებ ზე, ლაშ ქ რო ბებ სა და ექ ს კურ სი ებ ზე, 20% – კონ-

ცერ ტებ ზე, 30% – სტუ დენ ტ თა მივ ლი ნე ბებ ზე. კი დევ ერ თი პრობ ლე მაა – გა-

უმ ჭ ვირ ვა ლო ბა. შე იძ ლე ბა, საქ მე გვქონ დეს მა ნი პუ ლა ცი ებ თან და კო რუფ ცი ულ 

სქე მებ თა ნაც. 

ლაბორატორია 1918 კა ტე გო რი უ ლად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

ბი უ ჯე ტის ასე თი ტი პის გა და ნა წი ლე ბას. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ჩვე ნი ფუ ლი გა ცი ლე ბით 

უფ რო გო ნივ რუ ლად და მი ზან მი მარ თუ ლად უნ და და ი ხარ ჯოს და ის, უპირ ვე ლე-

სად, ისე თი ტი პის ღო ნის ძი ე ბებს უნ და მოხ მარ დეს, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლი იქ ნე-
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ბა გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ, ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა იმა ზე, რომ 

სტუ დენ ტებს სწავ ლის პრო ცეს ში უფ რო მე ტი კომ ფორ ტი ჰქონ დეთ და შეძ ლონ 

უკე თე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა. 

ასე ვე, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია უნი ვერ სი ტე ტის ავ ტო ნო მი უ რო-

ბის იდე ა, რო მე ლიც არ იმ ყო ფე ბა სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა ში. სამ წუ ხა როდ, 

კვლავ გრძელ დე ბა მა ხინ ჯი საბ ჭო თა ტრა დი ცი ა, რომ ლის შე დე გია ად მი ნის ტ რა-

ცი უ ლი და იდე ო ლო გი უ რი ზე წო ლა უნი ვერ სი ტე ტებ ზე და სტუ დენ ტურ თვით მ მარ-

თ ვე ლო ბებ ზე. გარ და ამი სა, სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მაა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ში და 

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მოწყო ბა და სტრუქ ტუ რა. ის ძა ლი ან ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ა, პრე-

ზი დენტს ძა ლი ან დი დი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა აქვს, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ის ერ თ პი-

როვ ნუ ლად გა ნა გებს ფი ნან სურ სა კითხებს, ად გენს ბი უ ჯე ტის პრო ექტს, იმუ შა ვებს 

სა კად რო პო ლი ტი კას და იმას, რო მე ლი პრო ექ ტი და ფი ნან ს დეს და რო მე ლი არა, 

თა ვად წყვეტს. ყო ვე ლი ვე ეს, ქმნის არა ჯან საღ სი ტუ ა ცი ას. ხში რად, თვით მ მარ თ-

ვე ლო ბის შე მად გენ ლო ბა ში აღ მოჩ ნ დე ბი ან ისე თი პი რე ბი, რომ ლე ბიც, რბი ლად 

რომ ვთქვათ, არ შე ე სა ბა მე ბი ან სტა ტუსს. ეს იწ ვევს ოდი ო ზურ სი ტუ ა ცი ებს, ისეთს, 

რო გორ საც ჰქონ და ად გი ლი გა სულ გა ზაფხულ ზე. არ სე ბუ ლი მიდ გო მა კითხ ვის 

ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს უნი ვერ სი ტე ტის ავ ტო ნო მი უ რო ბი სა და თა ვად სტუ დენ ტუ რი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის იდე ას. ჩვე ნი აზ რით, თუ არ შე იც ვა ლა ეს ტენ დენ ცი ე ბი, ვერ 

მი ვი ღებთ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა სტუ დენ ტე-

ბის ინ ტე რე სებ ზე და მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა და გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ-

ჯო ბე სე ბა ზე. 

სა ლო მე ცეცხ ლა ძე, სტუ დია მონიტორი, ჟურ ნა ლის ტი – ჩვენ მო ვამ ზა დეთ 

ფილ მი თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო-

ბის შე სა ხებ. რო დე საც სა ბუ თებს გა ვე ცა ნით, ვნა ხეთ, რომ თან ხის 90%-ზე მე ტი 

კონ ცერ ტე ბის თ ვის, სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და ექ ს კურ სი ე ბის თ ვის არის და-

ხარ ჯუ ლი. მა ინ ტე რე სებს, რას ეფუძ ნე ბა თქვე ნი გან ცხა დე ბა, რომ სა გან მა ნათ-

ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი თქვენ თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი ა?

მე ო რე სა კითხი – ჩვენ გა მო ვითხო ვეთ ინ ფორ მა ცია იმ სტუ დენ ტე ბის შე სა ხებ, 

რომ ლე ბიც 2011 წელს საზღ ვარ გა რეთ წა ვიდ ნენ მივ ლი ნე ბით, მაგ რამ, სტუ დენ-
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ტურ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ უარი გვითხ რა ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე. ასე ვე, უარი გვეთ-

ქ ვა იმის ამ სახ ველ ინ ფორ მა ცი ა ზე, თუ რა თან ხა მოხ მარ და კონ კ რე ტულ ღო ნის ძი-

ე ბებს. სა სა მარ თ ლო ში გვქონ და საქ მე. სა სა მარ თ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი მთე ლი 

პრო ცე სის გან მავ ლო ბა ში ამ ბობ და, რომ სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას უნ და 

გა ე ცა ეს ინ ფორ მა ცი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო-

ბის წარ მო მად გე ნე ლი და ი ბა რეს სა სა მარ თ ლო ში, ის არ მო სუ ლა. სა ბო ლო ოდ, 

სამ წუ ხა როდ, ეს საქ მე წა ვა გეთ. მა ინ ტე რე სებს, არის თუ არა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია 

მივ ლი ნე ბე ბის შე სა ხებ. 

გია ხო მე რი კი, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი – დღეს, აქ, იმ 

პრობ ლე მებ ზე მსჯე ლო ბის მო სას მე ნად მო ვე დი, რო მელ საც აქვს ად გი ლი სტუ-

დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ თან და კავ ში რე ბით. მე გახ ლა ვართ სო ცი ა ლუ რი 

ქსე ლის აქ ტი უ რი მომ ხ მა რე ბე ლი და მუდ მი ვად ვეც ნო ბი სო ცი ა ლურ მე დი ა-

ში გან ვი თა რე ბულ პრო ცე სებს. მა ინ ტე რე სებს, ბა ტო ნო ლე ვან, რა ტომ ხდე-

ბა, რომ კო მენ ტა რე ბი ამ თე მებ ზე ძი რი თა დად ურ თი ერ თ შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი ა. 

ლაბორატორია 1918-ის წარ მო მად გენ ლე ბი რა ტომ იყე ნებთ თვით მ მარ თ ვე ლო-

ბას თან სა ურ თი ერ თო ბოდ შე უ რაცხ მ ყო ფელ ენას? რო დე საც უკე თეს გა ნათ ლე-

ბა ზე ვლა პა რა კობთ, ჩე მი აზ რით, პირ ველ რიგ ში ჩვენ თვი თონ უნ და ვი ყოთ ამის 

მა გა ლი თი. 

მა რი ამ ტყაბ ლა ძე, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ-

ტი – ბა ტონ ლე ვან თან მაქვს კითხ ვა, მაგ რამ, კითხ ვის დას მამ დე მინ და გა ვიხ-

სე ნო უახ ლო ეს წარ სულ ში გან ვი თა რე ბუ ლი რამ დე ნი მე მოვ ლე ნა. და ვიწყოთ 

ლა ბო რა ტო რი ის მი ერ გა ზაფხულ ზე უნი ვერ სი ტე ტის მე ო რე კორ პუ სის წინ ჩა-

ტა რე ბუ ლი პირ ვე ლი აქ ცი ით. მახ სოვს, ამ აქცი ის შემ დეგ, რო მე ლიც მთლი ა ნად 

ეძღ ვ ნე ბო და სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის და სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე-

ტის კრი ტი კას, ბა ტონ მა გო გი გვა ხა რი ამ გა და ცე მა მო ამ ზა და, სა დაც ასე ვე იყო 

გაკ რი ტი კე ბუ ლი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა. ამის შემ დეგ, 3 ოქ ტომ ბერს, სა მი ნის ტ-

როს წინ ტრან ს პა რან ტე ბით წარ დ გა სტუ დენ ტ თა ჯგუ ფი. ამას კვლავ მოჰ ყ ვა ბა-

ტონ გო გი გვა ხა რი ას გან ცხა დე ბა სო ცი ა ლურ ქსელ ში თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სა და 
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უნი ვერ სი ტე ტის შე სა ხებ. ასე ვე, მახ სენ დე ბა გი ორ გი კი კო ნიშ ვი ლის, ილი ა უ ნის 

უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტის კო მენ ტა რე ბიც ამა ვე თე მა ზე სო ცი ა ლურ ქსელ ში. 

სულ ბო ლოს ქალ ბა ტონ ეკა კვე სი ტა ძის გა და ცე მას გა ვიხ სე ნებ, რო მე ლიც ასე-

ვე მთლი ა ნად ეძღ ვ ნე ბო და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კრი ტი კას. მა ინ ტე რე სებს, რა 

კავ ში რი გაქვთ ილი ა უნ თან, ლა ბო რა ტო რია შემ თხ ვე ვით ილი ა უ ნის მი ერ ხომ 

არ იმარ თე ბა? 

ანი ჯა ნა ში ა, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იური დი უ ლი ფა-

კულ ტე ტის სტუ დენ ტი – კითხ ვა მაქვს ლაბორატორია 1918-ის წარ მო მად გე ნელ-

თან. რო გორც ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი ა, ლა ბო რა ტო რი ის ბევ რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი-

რი ახალ გაზ რ და სო ცი ალ - დე მოკ რა ტე ბის წევ რი ა. ეს ხომ არ იქო ნი ებს გავ ლე ნას 

თქვენს სა მო მავ ლო ქმე დე ბებ ზე?

ბე ქა გა ბა და ძე, თსუ-ს სტუ დენ ტი – მინ დო და მე კითხა, თვით მ მარ თ ვე ლო-

ბა ხომ არ ახა ლი სებს ზონ დე რე ბის საქ მი ა ნო ბას, მაგ რამ, მე რე მივ ხ ვ დი, რომ ეს 

კითხ ვა არა რე ლე ვან ტუ რი იქ ნე ბო და, იმი ტომ, რომ თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორი 

ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი ზონ დე რი ა. მინ დო და მე კითხა „მონიტორთან“ და კავ ში რე ბი-

თაც. ასე ვე მა ინ ტე რე სებს, რამ დე ნი აქვს და ჩის ხელ ფა სი. რა ტომ არ ეძ ლე ვათ 

სა შუ ა ლე ბა სტუ დენ ტებს, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვა ში მი ი ღონ მო-

ნა წი ლე ო ბა. ასე ვე, სა ინ ტე რე სოა იმ ადა მი ა ნე ბის მო საზ რე ბაც, რომ ლე ბიც შე ად-

გე ნენ თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 1/3-ს, ით ვ ლე ბი ან მის ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ ფრთად და 

ლო ბი რე ბას უწე ვენ ზონ დე რე ბ სა და ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბს. 

მა ინ ტე რე სებს, და ჩი თუ გრძნობს თავს დამ ნა შა ვედ, რო ცა მი სი მე გობ რე ბი შე უ-

რაცხ ყო ფას აყე ნე ბენ სხვა სტუ დენ ტებს? 

ლე ვან აბა ში ძე – მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა ხელ მ წი ფომ გა ნათ ლე ბა თა ვის პრი ო-

რი ტე ტად უნ და მი იჩ ნი ოს და გა ზარ დოს გა ნათ ლე ბის სფე როს სა ბი უ ჯე ტო და ფი-

ნან სე ბა. ამას თან ერ თად, უნ და შე იქ მ ნას ეფექ ტური ავ ტო ნო მი უ რი სის ტე მა, რაც 

უნი ვერ სი ტეტს აარი დებს გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი-

სუფ ლე ბის კონ ტ როლს. 
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კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მებ ზე შე მიძ ლია სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ვთქვა, რომ 

ლა ბო რა ტო რი ის არცერთ წევრს პირ ველს არ მი უ ყე ნე ბია შე უ რაცხ ყო ფა თვით-

მ მარ თ ვე ლო ბის წევ რე ბის თ ვის. ყვე ლა კარ გად ხე დავს, ვინ ცდი ლობს პრო ვო-

ცი რე ბას. სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში, შე საძ ლო ა, ლა ბო რა ტო რი ის რო მე ლი მე გულ-

შე მატ კი ვარ მა და არა წევ რ მა, მარ თ ლაც არა კო რექ ტუ ლად გა მო ხა ტა თა ვი სი 

შე ხე დუ ლე ბა, გა მი ჭირ დე ბა ყვე ლა ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბის აღე ბა, მაგ რამ, პი რო ბას 

ვდებ, რომ მეც და ლა ბო რა ტო რი ის ყვე ლა წევ რი ყვე ლა ფერს გა ვა კე თებთ იმის თ-

ვის, რომ ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბა რაც შე იძ ლე ბა კო ლე გი ა ლუ რი გახდეს. 

კითხ ვა ეხე ბო და ბა ტონ გო გი გვა ხა რი ას გა და ცე მებს. ბუ ნებ რი ვი ა, ვე რა ვის და-

ვუშ ლით ვერც გა და ცე მის მომ ზა დე ბას და ვერც ჩვე ნი მო საზ რე ბე ბის მხარ და ჭე-

რას. ასე ვე სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ლა ბო რა ტო რი ას 

არა ნა ი რი კავ ში რი არ აქვს ილი ა უ ნის მე ნეჯ მენ ტ თან. 

რაც შე ე ხე ბა სო ცი ალ - დე მოკ რა ტებს და ბა ტონ გია ჟორ ჟო ლი ანს, ვა დას ტუ რებ, 

რომ ლა ბო რა ტო რი ის ბევ რი წევ რი მარ თ ლაც არის ახალ გაზ რ და სო ცი ალ - დე-

მოკ რა ტი, მაგ რამ, ეს არა ფერს ნიშ ნავს, რად გან იქ ასე ვე არი ან სხვა პო ლი ტი კუ-

რი და იდე ო ლო გი უ რი შე ხე დუ ლე ბის მქო ნე სტუ დენ ტე ბი. ჩვენ, ამ თვალ საზ რი-

სით, პლუ რა ლიზ მი გვაქვს. ეს ადა მი ა ნე ბი, რო გორც მო ქა ლა ქე ე ბი, არი ან სო ცი-

ალ - დე მოკ რა ტე ბი, მაგ რამ, რო გორც სტუ დენ ტე ბი, იზი ა რე ბენ ლა ბო რა ტო რი ის 

მიდ გო მებს და არი ან ლა ბო რა ტო რი ის წევ რე ბი. 

და ჩი გუ ბა ძე – დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ბე ქა გა ბა და ძე ჩემს ვი ცე- პ რე ზი-

დენტს გუ ლის ხ მობ და, აქ ტი უ რად ვა დევ ნებ თვალს დი ა ლო გებს Facebook-ზე. ჩე-

მი აზ რით, იმ დე ნად გე ში ნი ათ ბე ქა ახ ლო უ რის, რომ, მგო ნი, ახა ლი და ა ვა დე ბა, 

„ახლოუროფობია“ და გე მარ თათ. შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ არ უნ და გე ში ნო დეთ 

მი სი. 

ხელ ფას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე კითხ ვა სა სა ცი ლო ა. ისე ვე, რო გორც, სტუ დენ-

ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წევ რებს, არც მე მაქვს ხელ ფა სი. ჩე მი აზ რით, მას, 

ვინც ეს კითხ ვა დას ვა, კარ გად უნ და სცოდ ნო და ამის შე სა ხებ. ვერც იმას ვიტყო-

დი, რომ რა ი მე სა სირ ცხ ვი ლოს ვა კე თებ, ყვე ლამ თა ვის თავ მოყ ვა რე ო ბას მი ხე-

დოს. 
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სა ლო მე ცეცხ ლა ძეს ვუ პა სუ ხებ. თქვენ იკითხეთ, რის სა ფუძ ველ ზე ვამ ბობ, 

რომ სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლია სა გან მა ნათ-

ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი. პრი ო რი ტე ტი ორი რა მით გა ნი საზღ ვ რე ბა, ღო ნის ძი ე-

ბე ბის ინ ტენ სი ვო ბით და ბი უ ჯე ტით. თუ, გა დავ ხე დავთ წი ნა სე მეს ტ რ ში გან ხორ-

ცი ე ლე ბულ ღო ნის ძი ე ბებს, ვნა ხავთ, რომ გან ხორ ცი ელ და 42 სა გან მა ნათ ლებ-

ლო- შე მეც ნე ბი თი პრო ექ ტი და 10 თუ 15 სპორ ტუ ლი და გა სარ თო ბი. სა ლო მე 

ცეცხ ლა ძეს და სტუ დია „მონიტორს“ სა შუ ა ლე ბა ჰქონ და გაც ნო ბო და ბი უ ჯეტს 

2008 წლი დან 2010 წლის შე მოდ გო მა- გა ზაფხუ ლის სე მეს ტ რის ჩათ ვ ლით. მე სა-

მე მოწ ვე ვის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა 2010 წლის 18 მა ისს აირ ჩა. შე-

სა ბა მი სად, არ მი გი ღი ათ მე სა მე მოწ ვე ვის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

ბი უ ჯე ტი. შე მიძ ლია და გეხ მა როთ მის მი ღე ბა ში. გან ვ მარ ტავ გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის 

სა კითხ საც. ზუს ტი რიცხვის და სა ხე ლე ბა გა მი ჭირ დე ბა, მაგ რამ, წი ნა სე მეს ტ რის 

გან მავ ლო ბა ში და ახ ლო ე ბით 90 ათას ლა რამ დე და ი ხარ ჯა სა გან მა ნათ ლებ ლო- 

შე მეც ნე ბით პრო ექ ტებ ზე, კულ ტუ რულ და სპორ ტულ ღო ნის ძი ე ბებს კი, 50-60 

ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 

რაც შე ე ხე ბა ინ ფორ მა ცი ის გა უ ცემ ლო ბას, მინ და მო გახ სე ნოთ, რომ ეს არის 

სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი პრო პა გან და. ეს ან-

ტიპრო პა გან და ძა ლი ან კარ გად ჩან და სტუ დია „მონიტორის“ ტენ დენ ცი ურ ფილ-

მ შიც, სა დაც ით ქ ვა, რომ მათ არ მი ე ცათ ბი უ ჯე ტის გაც ნო ბის სა შუ ა ლე ბა. ძა ლი ან 

მა ინ ტე რე სებს, თუ მარ თ ლა ასე იყო, რო გორ მო ამ ზა დეთ ფილ მი, სა დაც დე ტა-

ლუ რად იყო წი ნა მოწ ვე ვის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯეტ ზე სა უ ბა-

რი. ეჭ ვი მე პა რე ბა კრი მი ნა ლუ რი გზით მო გე პო ვე ბი ნათ, ეს იმა ზე მეტყ ვე ლებს, 

რომ გა ე ცა ნით. 

თქვე ნი პირ ვე ლი შეც დო მა ის იყო, რომ მო ითხო ვეთ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე-

ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

ბი უ ჯე ტი. უკ ვე გან გი მარ ტეთ, სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას ბი უ ჯე ტი არ აქვს. 

ეს არის სტუ დენ ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი ფუ ლი. მე სა მე მოწ ვე ვის 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში 8000-მდე სტუ დენ ტი იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას, რაც 

ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბის 45%-ს შე ად გენს და მსგავ სი რიცხვი ად რე არას დ როს და ფიქ-

სი რე ბუ ლა, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩვე ნი სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ახ დენს 
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მის გან კარ გ ვას. თუმ ცა, რო გორც ვი ცი, შემ დ გომ ში ეს შეც დო მა გა მოს წორ და და 

თქვენ მო ი წე რეთ წე რი ლი, რომ გინ დო დათ მი გე ღოთ ინ ფორ მა ცია სტუ დენ ტუ რი 

ღო ნის ძი ე ბე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხის შე სა ხებ, რაც მი ი ღეთ კი დეც. 

რაც შე ე ხე ბა იმას, რა ზეც უარი გეთ ქ ვათ. არ სე ბობს სა ჯა რო და პი რა დი ინ ფორ-

მა ცი ა. თქვენ მო ითხო ვეთ ინ ფორ მა ცია იმ პი როვ ნე ბე ბის მივ ლი ნე ბე ბის შე სა ხებ, 

რომ ლე ბიც იყ ვ ნენ და ფი ნან სე ბუ ლე ბი სტუ დენ ტუ რი თვით მარ თ ვე ლო ბის მი ერ, 

ამავ დ რო უ ლად, ინ ფორ მა ცია აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის მივ ლი ნე ბე ბის შე სა ხებ. 

მინ და ძა ლი ან მარ ტი ვად გან გი მარ ტოთ. შე იძ ლე ბა დის კუ სი ას იურის ტე ბიც ეს წ-

რე ბოდ ნენ, პი რა დად ფი ზი კო სი ვარ და, ჩემ და სამ წუ ხა როდ, იურის პ რუ დენ ცი ა ში 

კარ გად ვერ ვერ კ ვე ვი, მაგ რამ, იმ დე ნი მა ინც ვი ცი, რა არის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია 

და რა არა. რო დე საც, რო მე ლი მე სტუ დენ ტის მივ ლი ნე ბის თა ო ბა ზე ითხოვთ ინ-

ფორ მა ცი ას, ჯერ თა ვად ამ სტუ დენტს უნ და მი მარ თოთ და მხო ლოდ მი სი თან ხ-

მო ბის შემ თხ ვე ვა ში შეძ ლებთ ამ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას. ამი ტომ, უნი ვერ სი ტეტ-

მა თქვენ მოგ ცათ ბი უ ჯე ტი, სა დაც გა წე რი ლი იყო, რა მი მარ თუ ლე ბით და ი ხარ ჯა 

თან ხა, მაგ რამ, უნი ვერ სი ტე ტი ვერ მოგ ცემ დათ ე.წ. ჩაშ ლილ ბი უ ჯეტს, სა დაც დე-

ტა ლუ რად იქ ნე ბო და გა წე რი ლი, რო მელ პი როვ ნე ბას და რა თან ხით და უ ფი ნან ს-

და მივ ლი ნე ბა, ეს არის პი რა დი და არა, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა. 

კი დევ ერ თხელ ვიტყ ვი, რომ ამა ზე აქ ცენ ტი რე ბა თქვე ნი მხრი დან არის უბ რა-

ლოდ მი ზან მი მარ თუ ლი ან ტიპ რო პა გან და და პრო ვო კა ცია სტუ დენ ტუ რი თვით მ-

მარ თ ვე ლო ბის მი მართ. მარ ტი ვად შე იძ ლე ბა და ა ჯე როთ ბევ რი, რომ ბი უ ჯე ტი გა-

უმ ჭ ვირ ვა ლე ა. ნე ბის მი ერ სტუ დენტს შე უძ ლია ხვალ ვე ჩა ა ტა როს ცდა, მი ა კითხოს 

უნი ვერ სი ტე ტის სა ფი ნან სო დე პარ ტა მენტს, და წე როს გან ცხა დე ბა და მი ი ღოს დე-

ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ.

თსუ, რო გორც ყვე ლა სხვა სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, სა ჯა რო სა მარ თ ლის 

იური დი უ ლი პი რი იყო, ანუ, მი მაგ რე ბუ ლი იყო სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ზე. დღეს, 

ასე აღარ არის. და ახ ლო ე ბით ერ თი თვე ა, რაც შე იც ვა ლა კა ნო ნი და შე გიძ ლიათ 

თქვენც გა ეც ნოთ, რომ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტი, ისე ვე, რო გორც, ნე ბის მი ე რი სხვა სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი 

სა ქარ თ ვე ლო ში, არის არა სა მე წარ მეო იური დი უ ლი პი რი, რო მელ საც აქვს უფ-

ლე ბა ჩა მო ა ყა ლი ბოს შპს, და აწარ მო ოს კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბა. რაც შე ე ხე ბა 
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იმას, თუ რა შე იც ვ ლე ბა უნი ვერ სი ტეტ ში შპს-დ გა და კე თე ბის შემდეგ, – თვით მ-

მარ თ ვე ლო ბას თან და სწავ ლის გა და სა ხად თან და კავ ში რე ბით. თქვენ შე გიძ ლი-

ათ ნა ხოთ სხვა დას ხ ვა უნი ვერ სი ტე ტე ბის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი, 

კერ ძო უნი ვერ სი ტე ტებს ვგუ ლის ხ მობ, მათ შო რის, კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტეტს, 

შა ვი ზღვის სა ერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტეტს, ქარ თულ -ა მე რი კულ უნი ვერ სი-

ტეტს, სა ქარ თ ვე ლოს თა ვი სუ ფა ლ უნი ვერ სი ტეტს, ყველ გან არის სტუ დენ ტუ რი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბა. ერ თა დერ თი ESM-ში აღარ არის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ-

თ ვე ლო ბა, იქ არის სტუ დენ ტუ რი კლუ ბე ბი, მაგ რამ, სა ხელს დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 

არ აქვს, მა ინც მსგავს საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს. სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ-

ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა იგი ვე დარ ჩე ბა, იმი ტომ, რომ იგი სტუ დენ ტე ბის ინ ტე რე-

სებს ემ სა ხუ რე ბა. 

მე, სა ერ თოდ არ მიხ სე ნე ბია ლაბორატორია 1918 და ძა ლი ან გა მიკ ვირ და, რომ 

ბა ტონ მა ლე ვან აბა ში ძემ შე ტე ვით და იწყო სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ზე 

სა უ ბა რი. მი სი ნათ ქ ვა მი, რომ ჩვენ თან კო რუფ ცი ას აქვს ად გი ლი, ძა ლი ან სა სა-

ცი ლო ა. რაც შე ე ხე ბა იმას, რომ ვერ ვახ დენთ სტუ დენ ტე ბის აზ რის წარ მოდ გე ნას 

და უნი ვერ სი ტეტ ში ავ ტო ნო მია არ არის. ვა ხერ ხებთ თუ არა ამას, ამა ზე ყვე ლა-

ზე კარ გად სტუ დენ ტურ ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი ლე სტუ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა 

მეტყ ვე ლებს. რო გორც მო გახ სე ნეთ, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ღო ნის ძი ე ბებ ში 43 

ათას მა სტუ დენ ტ მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ სტუ დენ ტუ რი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბა სწო რედ სტუ დენ ტე ბის ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბა. სტუ დენ-

ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ დაძ ლე ულ პრობ ლე მებ ზეც ვი სა უბ რე. აქ ცი ე-

ბის გა მარ თ ვა, ტრან ს პა რან ტე ბის გაშ ლა და „კავკასიისა“ და „მაესტროს“ ეთერ-

ში გა მოს ვ ლა ნამ დ ვი ლად არ არის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის გზა. პრობ ლე მე ბი 

გვარ დე ბა ისე თი აკა დე მი უ რი მე თო დე ბით, რომ ლე ბი თაც მუ შა ობს სტუ დენ ტუ რი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბა.

არა ფე რი მაქვს ლაბორატორია 1918-ის სა წი ნა აღ მ დე გო. ლა ბო რა ტო რი ი სა და 

სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა ბო ლო სა უბ რის შემ დეგ 

ნა თე ლი გახ და, რომ ვი თა ნამ შ რომ ლებთ იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ სწავ ლის 

სა ფა სუ რი შემ ცირ დეს და გახ დეს 1500. ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას ბევ რად უფ რო 

აკა დე მი უ რი მე თო დე ბით შე ვეც დე ბით. ნამ დ ვი ლად და გიდ გე ბით გვერ დ ში, იმი-
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ტომ, რომ ეს სტუ დენ ტე ბის ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბა და არა ილი ა უ ნის, და პო ლი-

ტი კუ რი პარ ტი ე ბის.

ანი ჩი ქო ვა ნი, ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი – ლა ბო-

რა ტო რი ას თან მაქვს შე კითხ ვა. მა ინ ტე რე სებს, თუ გიც დი ათ თქვენ და თქვენს თა-

ნა გუნ დე ლებს აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლი ყა ვით სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის 

საქ მი ა ნო ბა ში და თუ არ გიც დი ათ, რა არის ამი სი მი ზე ზი. 

ლე ვან ხა სა ი ა, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტი – ჯან-

სა ღი ცხოვ რე ბით ვცხოვ რობ და ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სპორ ტუ ლი ღო ნის-

ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც უნი ვერ სი ტეტ ში ტარ დე ბა. მა ინ ტე რე სებს, რის სა ფუძ ველ ზე 

ას კ ვ ნით, რომ ამ დე ნი სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბა არ უნ და იყოს. 

და ვით არა ბი ძე, გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი კავ ში რი – რით არის გან პი რო-

ბე ბუ ლი ასე თი სხვა ო ბა 20 წლის წი ნან დელ და დღეს არ სე ბულ სტუ დენ ტურ მოძ-

რა ო ბას შო რის? ვგუ ლის ხ მობ ეროვ ნული და საქ ვეყ ნო მნიშ ვ ნე ლო ბის სა კითხე-

ბის მი მართ კონ ფორ მის ტულ პო ზი ცი ას, რო მელ საც დღე ვან დე ლი სტუ დენ ტუ რი 

სა ზო გა დო ე ბა იჩენს. ეს ხომ არ არის ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის გავ ლე ნით გა-

მოწ ვე უ ლი. 

ოლი ვერ რა ის ნე რი, ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო-

ში, პრო ექ ტე ბის მე ნე ჯე რი – სა ქარ თ ვე ლო 2005 წლი დან ბო ლო ნი ის პრო ცე სის 

ნა წი ლი ა. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის და გან სა კუთ-

რე ბით, სტუ დენ ტე ბის თ ვის. იმი ტომ, რომ ბო ლო ნი ის პრო ცე სი ით ვა ლის წი ნებს 

სტუ დენ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბას სას წავ ლო პრო ცე სის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. 

მა ინ ტე რე სებს, თუ გქონ დათ რე ა ლუ რად იმის შე საძ ლებ ლო ბა, შე გე ფა სე ბი ნათ 

ჩა ტა რე ბუ ლი ლექ ცი ე ბის ხა რის ხი? ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გა ნათ ლე ბის 

ხა რის ხი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ა. მე ო რე სა-

კითხი ა, რო გო რი გა ნათ ლე ბა უნ და გვქონდეს. ეს უკ ვე ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა-

კითხი ა. უნი ვერ სი ტეტ ში იქ მ ნე ბა ცოდ ნა და უნა რე ბი, რაც სა ჭი როა სა ზო გა დო-
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ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ასე თი დის კუ სი ე ბი სა ჭი როა თვი თონ უნი ვერ სი ტე ტებ-

შიც იმარ თე ბო დეს. 

გუ კა სა ლუქ ვა ძე, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი – 

უნი ვერ სი ტეტ ში ვსწავ ლობთ, მაგ რამ, გვაქვს თა ვი სუ ფა ლი დროც, და ჩვენ ზეა 

და მო კი დე ბუ ლი, რო გორ გა მო ვი ყე ნებთ მას. ით ქ ვა, რომ ძა ლი ან დი დი თან ხა 

იხარ ჯე ბა კულ ტუ რულ და სპორ ტულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე. მი ვე სალ მე ბი, უნი ვერ სი-

ტეტ ში რაც შე იძ ლე ბა მე ტი კონ ცერ ტის ჩა ტა რე ბას. თუნ დაც, სტუდენტური დღე-

ე ბის აღ დ გე ნა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ეს სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს ჩვე ნი ნი ჭი გა-

მო ვავ ლი ნოთ. 

გე გა გი გუ აშ ვი ლი, თსუ-ს იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის მე-4 კურ სის სტუ-

დენ ტი – შე მიძ ლია მო გიტა ნოთ ათო ბით მა გა ლი თი, რო გორ და ფი ნან ს დ ნენ 

ჩე მი კურ სე ლე ბი საზღ ვარ გა რეთ ჩა ტა რე ბულ სე მი ნა რებ ში თუ კონ ფე რენ ცი ებ ში 

მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად. არა ვი თა რი შე ხე ბა არ მქო ნია პი რა დად მე სტუ დენ-

ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას თან, მაგ რამ, ერ თი კვი რის წინ დავ ბ რუნ დი სას წავ ლო 

ვი ზი ტი დან, რო მე ლიც სტუ დენ ტურ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ სრუ ლად და მი ფი ნან-

სა. 

თორ ნი კე ჩი ვა ძე – ყვე ლა ერ თ მა ნეთს ადა ნა შა უ ლებს, რო დე საც სი ნამ დ ვი-

ლე ში მთა ვარ პრობ ლე მას გა ნათ ლე ბის ავ ტო რი ტა რუ ლი სის ტე მა წარ მო ად გენს. 

მა ინ ტე რე სებს, თუ არის თვით მ მარ თ ვე ლო ბა მზად მი ი ღოს მო ნა წი ლე ო ბა რა დი-

კა ლურ ქმე დე ბებ ში, თუნ დაც, სტუ დენ ტურ გა ფიც ვა ში, მა გა ლი თად, უფა სო გა ნათ-

ლე ბის მოთხოვ ნით. 

და ჩი გუ ბა ძე – იმე დი მაქვს, ლე ვა ნი და ა დას ტუ რებს, რომ ჩვე ნი მხრი დან არა 

ერ თხელ იყო შე თა ვა ზე ბა, რომ ლა ბო რა ტო რი ის წევ რე ბი ჩარ თუ ლიყ ვ ნენ თვით-

მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ში. ბა ტონ და ვით არა ბი ძეს მინ და ვუ პა სუ ხო. თქვე ნი 

შე კითხ ვა, პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის ქვეშ ხომ არ ვიმ ყო ფე ბით, იმა ზე მი უ თი თებს, 

რომ არა ინ ფორ მი რე ბუ ლი ბრძან დე ბით და ესეც, მი ზან მი მარ თუ ლი ან ტიპ რო-
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პა გან დაა სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი მართ. მე მი ვი ღე მო ნა წი ლე ო ბა 

შალ ვა რა მიშ ვი ლის გა და ცე მა ში, რო მე ლიც ასე ვე იყო ჩარ თუ ლი სტუ დენ ტუ რი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ან ტიპ რო პა გან და ში და მა ნაც ანა ლო გი უ რი ბრალ დე ბა წა-

მოგ ვი ყე ნა. შე მიძ ლია ამა ყად გან ვაცხა დო, რომ ძა ლი ან გა გი ჭირ დე ბათ მო ძებ-

ნოთ ვინ მე, ვინც არ გუ მენ ტებს მო იტანს იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ მე სა მე 

მოწ ვე ვის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩე ვის შემ დეგ ჩვენ ვთა ნამ შ რომ-

ლობ დით ან მხარს ვუ ჭერ დით რო მე ლი მე პო ლი ტი კურ გა ერ თი ა ნე ბას. თუ, ვინ მე 

ამის და მამ ტ კი ცე ბელ სა ბუ თებს მო ი ძი ებს, მა შინ ვე დავ ტო ვებ ჩემს თა ნამ დე ბო ბას. 

ვე რა ფერს ვიტყ ვი იმა ზე, რა ხდე ბო და წი ნა მოწ ვე ვის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ-

ვე ლო ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში. 

ბა ტონ ოლი ვერს მინ და ვუ პა სუ ხო, თუ რო გორ ზრუ ნავს სტუ დენ ტუ რი თვით-

მ მარ თ ვე ლო ბა გა ნათ ლე ბის ხა რის ხ ზე უნი ვერ სი ტეტ ში. სხვა დას ხ ვა სა ხის გა მო-

კითხ ვე ბი ამ თე მა ზე დი დი ხა ნია ტარ დე ბა უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტებს შო რის. 

ჩვენ პრი ო რი ტეტს ვა ნი ჭებთ გა მო კითხ ვე ბის ჩა ტა რე ბას აკა დე მი ურ და ად მი ნის-

ტ რა ცი ულ პერ სო ნალ თან და კავ ში რე ბით. მა თი შე დე გე ბის შე სა ბა მი სად ვაწ ვ დით 

ინ ფორ მა ცი ას ად მი ნის ტ რა ცი ას. სწო რედ, ჩვე ნი გა მო კითხ ვის შე დე გად, არაერთ 

ად მი ნის ტ რა ცი ულ თა ნამ შ რო მელს, რო მე ლიც უდი ე რად მოპყ რო ბია სტუ დენ ტებს, 

და უ ტო ვე ბია სამ სა ხუ რი. პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის გზად გა მო კითხ ვე ბი, ხე ლის-

მო წე რე ბი, მო ლა პა რა კე ბე ბი მიგ ვაჩ ნია და არა საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბი, რო მე ლიც 

პი ა რის ნა წი ლი უფ რო ა, ვიდ რე პრობ ლე მის გა დაჭ რის გზა. 

რაც შე ე ხე ბა თორ ნი კე ჩი ვა ძის კითხ ვას, მი ვი ღებთ თუ არა მო ნა წი ლე ო ბას 

გა ფიც ვა ში და მხარს და ვუ ჭერთ თუ არა უფა სო გა ნათ ლე ბას, ჩემ თ ვის ცნო ბი-

ლია ლა ბო რა ტო რი ის ერ თ -ერ თი წევ რის, ალექ სან დ რე ცა გა რე ლის მი ერ და-

ან გა რი შე ბუ ლი რიცხვები, თუ რა სა ხის ეკო ნო მი კურ ზა რალს მი ი ღებს ჩვე ნი 

სა ხელ მ წი ფო იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ, სა ხელ მ წი ფო სრუ ლად და ფა რავს ყვე ლა 

სტუ დენ ტის სწავ ლის სა ფა სურს. უფა სო გა ნათ ლე ბა მეც მინ და, მაგ რამ უნ და 

შეგ ვეძ ლოს სურ ვი ლე ბი სა და ქვეყ ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ცალ კე ვე ბა. სტუ-

დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი ვფიქ რობთ, რომ 2250 ლა რის ნაც ვ ლად გა და-

სა ხა დი თუ კვლავ 1500 ლა რი გახ დე ბა, ეს დიდ ზა რალს არ მი ა ყე ნებს ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კას. 
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ლე ვან აბა ში ძე – მინ და მო წო ნე ბა გა მოვ ხა ტო იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ 

ლაბორატორია 1918-ის შექ მ ნის შემ დეგ სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ბევ-

რად უფ რო გა აქ ტი ურ და და პა სუ ხის გებ ლო ბის გრძნო ბაც გა ე ზარ და. მო ვის მი ნეთ, 

რომ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა მზად არის მხა რი და უ ჭი როს სწავ ლის სა ფა სუ რის შემ-

ცი რე ბას, რა საც მი ვე სალ მე ბით და იმე დი მაქვს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით ვი თა ნამ-

შ რომ ლებთ. 

მინ და გან გი მარ ტოთ, რომ ჩვენს ინ ტე რე სებ ში არ შე დის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

ამ ჟა მინ დე ლი შე მად გენ ლო ბის ჩა ნაც ვ ლე ბა. ჩვენ გვინ და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

მეშ ვე ო ბით ისე თი პრო ექ ტე ბი გან ხორ ცი ელ დეს, რომ ლე ბიც სტუ დენ ტე ბის ინ ტე-

რე სებს ემ სა ხუ რე ბა. აქამ დე, ამის პერ ს პექ ტი ვას ვერ ვხე დავ დით, მაგ რამ, დღე საც 

და წი ნა შეხ ვედ რებ ზეც გა მო იკ ვე თა თე მე ბი, თუნ დაც, სწავ ლის სა ფა სუ რის შემ ცი-

რე ბა, სა დაც იკ ვე თე ბა ჩვე ნი მო საზ რე ბე ბი, და ამ მი მარ თუ ლე ბით აუცი ლებ ლად 

ვი თა ნამ შ რომ ლებთ. 

და ჩი გუ ბა ძე – არ მინ და დის კუ სია სტუ დენ ტე ბის თ ვის არას წო რი ინ ფორ მა-

ცი ის მი წო დე ბით დამ თავ რ დეს. ბა ტო ნო ოლი ვერ, მინ და გი პა სუ ხოთ შე კითხ ვა ზე. 

ით ქ ვა, რომ, თურ მე, ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვა ში სტუ დენ ტე ბი არ იღე ბენ მო ნა წი ლე-

ო ბას. ეს არას წო რი ინ ფორ მა ცი ა ა. უნი ვერ სი ტეტ ში 22 000 სტუ დენ ტი სწავ ლობს, 

და ყვე ლა მათ გა ნი უშუ ა ლოდ ვერ მი ი ღებს მო ნა წი ლე ო ბას ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვა ში. 

არ სე ბობს წე სი და მგო ნი ლო გი კუ რი ცა ა, რომ მათ მა წარ მო მად გენ ლებ მა მი ი ღონ 

მო ნა წი ლე ო ბა ამ პროცესში. შე სა ბა მი სად, ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვა ში იღე ბენ მო ნა წი-

ლე ო ბას სე ნა ტის წევ რე ბი. სე ნა ტი, თა ვის მხრივ, სტუ დენ ტე ბის მი ერ არის არ ჩე-

უ ლი.

ლე ვან აბა ში ძე – მი უ ხე და ვად, მთე ლი რი გი გა თა მა შე ბუ ლი სცე ნე ბი სა და 

მომ ზა დე ბუ ლი კითხ ვე ბი სა, მა ინც მი მაჩ ნი ა, რომ დღე ვან დე ლი დის კუ სია წინ გა-

დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იყო. ასე თი დის კუ სი ე ბი უფ რო ხში რად უნ და გა ი მარ თოს, რომ 

მო ი ნა ხოს ჩვენ შო რის გა დაკ ვე თის წერ ტი ლე ბი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ვაც ნო ბი ე-

როთ, რომ არ ვართ ერ თ მა ნე თის მტრე ბი და მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი, სა ერ თო ინ ტე-

რე სე ბი გვაქვს და ერ თად უნ და ვიზ რუ ნოთ პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად. 
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რაც შე ე ხე ბა ლა ბო რა ტო რი ას, რამ დე ნი მე დღის წინ მო ვამ ზა დეთ ახა ლი საპ-

როგ რა მო დო კუ მენ ტი, სა დაც ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ჩვე ნი ძი რი თა დი მიზ ნე ბი, წეს-

დე ბა და ა.შ. მო ვუ წო დებ დამ ს წ რე სა ზო გა დო ე ბას, გა ეც ნონ ამ დო კუ მენტს და 

მო წო ნე ბის და გა ზი ა რე ბის შემ თხ ვე ვა ში ჩა ერ თონ ლა ბო რა ტო რი ის საქ მი ა ნო ბა-

ში. დღე ვან დე ლი სა უ ბა რი იმედს მი ტო ვებს, რომ ბევრს სა კითხ ში გა და იკ ვე თე ბა 

ჩვე ნი აზ რე ბი. გა მო იკ ვე თა სა კითხე ბი, რა ზეც შე იძ ლე ბა თა ნამ შ რომ ლო ბა. უნ და 

ვიზ რუ ნოთ იმა ზე, რომ უნი ვერ სი ტე ტი იქ ცეს სივ რ ცედ, სა დაც სტუ დენ ტებს ექ ნე-

ბათ ხა რის ხი ა ნი და ხელ მი საწ ვ დო მი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა. 

 

 



ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი გერ მა ნი ის მწვა ნე თა პარ ტი ას თან ასო ცი რე ბუ ლი, იური დი უ ლად და მო უ-

კი დე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი ა, ხე ლი შე უწყოს პო ლი ტი კურ და 

სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბას გერ მა ნი ა სა და მის ფარ გ ლებს გა რეთ; აგ რეთ ვე, დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე-

სებ ში სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბას, სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ აქ ტი ვო ბას და გან ს ხ ვა ვე ბულ კულ-

ტუ რებს შო რის ურ თი ერ თ გა გე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი ცდი ლობს, და ეხ მა როს ხე ლოვ ნე ბა სა და კულ ტუ რას, მეც ნი ე რე ბა სა და 

კვლე ვებს, აგ რეთ ვე, გან ვი თა რე ბის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბას. მი სი საქ მი ა ნო ბა გა ნი საზღ ვ რე-

ბა ეკო ლო გი ის, დე მოკ რა ტი ის, სო ლი და რო ბი სა და არა ძა ლა დო ბის ფუნ და მენ ტუ რი პო ლი ტი კუ რი 

ღი რე ბუ ლე ბე ბით.

ფონ დის საქ მი ა ნო ბა მი მარ თუ ლია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წარ მო მავ ლო ბის, კულ ტუ რუ ლი თუ გენ დე რუ ლი 

იდენ ტო ბის, ან, პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ადა მი ან თა შო რის ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მის დამ კ ვიდ-

რე ბი სა კენ. 

თა ვის მრა ვალ რიცხო ვან პარ ტ ნი ო რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი მი ის წ რაფ-

ვის გა აძ ლი ე როს გლო ბა ლუ რი ეკო ლო გი უ რი და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბა, იდე ე ბი სა და გა მოც დი-

ლე ბის გაც ვ ლა და ხე ლი შე უწყოს ადა მი ა ნე ბის გახ ს ნი ლო ბას ცვლი ლე ბე ბი სად მი.

ფონ დის საქ მი ა ნო ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის მა გა ლი თი – მი სი იდე ე ბი და პო ლი-

ტი კა ში მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის მხარ და ჭე რა. 

ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ რო 2003 წელს გა იხ ს ნა თბი ლის ში 

და ცდი ლობს, სა კუ თა რი წვლი ლი შე ი ტა ნოს რე გი ონ ში თა ვი სუ ფა ლი, სა მარ თ ლი ა ნი და ტო ლე რან-

ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. ფონ დი ხელს უწყობს ცალ კე უ ლი პი როვ ნე ბე ბი სა და ორ გა-

ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბას; ასე ვე, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ძი რი თად პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 

ცდი ლობს სა ზო გა დო ე ბი სა და პო ლი ტი კის არა დე მოკ რა ტი უ ლი და არა ტო ლე რან ტუ ლი გან წყო ბის 

შეც ვ ლას.

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნა ლუ რი ბი უ რო ხელს უწყობს ეთ ნო- პო ლი ტი კუ რი და ტე რი ტო რი უ ლი 

კონ ფ ლიქ ტე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ას სა მარ თ ლი ა ნი და არა ძა ლა დობ რი ვი გზით და მხარს უჭერს ადა-

მი ა ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის მდგრად გან ვი თა რე ბას. ფონ დი ხელს უწყობს სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის 

კულ ტუ რის ამაღ ლე ბას, რა თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი და გამ ჭ-

ვირ ვა ლე გახ დეს.






