
გამოცემა მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს” ფინანსური 
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შესაბამისად, ისინი არ არიან პასუხისმგებელნი მასალის შინაარსზე. 
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ისტორიების კრებული მომზადდა საერთაშორისო ორგანიზაცია „ციხის საერთაშორისო რე-
ფორმის” პროექტის „საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემაში გენდერ-სპეციფიკური 
საჭიროებების ადვოკატირება ქალთა უფლებების გაუმჯობესებისათვის” ფარგლებში, ფონდი 
„ღია საზოგადოება - საქართველოს” (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.  პროექტი მიზნად ისა-
ხავდა სისხლის სამართლის სისტემაში ქალთა მიმართ „ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრ-
დებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ გაეროს წესების” („ბანგკოკის წესები“) 
შესაბამისი მიდგომების დანერგვის ხელშეწყობას. 

კრებული მოიცავს პატიმარი და ყოფილი პატიმარი ქალების ისტორიებს, სადაც მოთხრობი-
ლია ციხეში გატარებული პერიოდის შესახებ, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის იმ ნე-
გატიურ ფაქტორებზე, რამაც გავლენა მოახდინა მათ მიერ მზრუნველობითი ვალდებულებების 
შესრულებაზე, კერძოდ შვილებისა და ოჯახის მიმართ და პროფესიულ საქმიანობის თვალსაზ-
რისით. კრებული ასევე მოიცავს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების ისტორიებს, რამაც 
განაპირობა მათ მიერ დანაშაულის ჩადენა.   

ისტორიების კრებულის მიზანია, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება სისხლის სამართლის 
სისტემაში ქალთა გენდერ-სპეციფიკურ საჭიროებებზე და პატიმრობის უარყოფით გავლენაზე. 

თავდაპირველად, დაგეგმილი იყო ოცდაათზე მეტი ისტორიის დაბეჭდვა. ისტორიების მო-
ძიების მიზნით ორგანიზაცია დაუკავშირდა სამოცზე მეტ პატიმარ თუ ყოფილ პატიმარ ქალს. 
მათთვის შეთავაზებული იქნა ანონიმურობის დაცვა და ფოტოს არაიდენტიფიცირებადობის 
უზრუნველყოფა. პირველადი თანხმობის მიუხედავად, უმეტესობამ გადაიფიქრა კრებულში და-
საბეჭდად ისტორიის დაწერა. ბევრმა, უარის მიზეზად, ძველი იარების გახსნისა და ტკივილის 
გახსენების შიში დაასახელა. დანარჩენებმა კი ოჯახის წევრების თხოვნით ან სულიერი მოძღ-
ვრის რჩევით შეცვალეს პირველადი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, წინამდებარე კრებულში 
გადმოცემულია ცამეტი ქალის ისტორია. 
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ბერიშვილი ვაკონა
„ამჟამად ვარ 67 წლის და მყავს ერთი 

შვილი. 
ჩემი სასამართლო პროცესები დაიწყო 

2007 წლის 20 აგვისტოს და 21 აგვისტოს 
მოსამართლე დავით კეკენაძემ უკვე მომი-
საჯა უვადო პატიმრობა, რასაც ითხოვდა 
კიდეც პროკურორი ფელიქს ჯალაღონია. 
იმ დროს გახლდით 58 წლის. უვადო პატიმ-

რობის შეფარდების პარალელურად, განა-
ჩენით დამეკისრა ჯარიმა 150 000 ლარის 
ოდენობით, „სასამართლოსადმი უპატივ-
ცემლობის გამოხატვისთვის”, რაც ჩემს 
მიერ საბოლოო სიტყვის თქმაზე უარმა 
გამოიწვია, კონკრეტულად კი მოსამართ-
ლის შეკითხვაზე თუ რა იყო ჩემი საბოლოო 
სიტყვა, ვთქვი აზრი არა აქვს თქვენთან სა-
უბარს-თქო.
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რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიურად უმძი-
მესი იყო უვადო პატიმრობის აღქმა. მოს-
ჯიდან ექვსი თვის მანძილზე ქუთაისის 
ციხეში ვიყავი სრულიად იზოლირებული, 
მარტო. არ მქონდა კუთვნილი, თუნდაც 
დღეში ერთი საათით, გასეირნების გამო-
ყენების უფლება. არ იყო ბანაობის საშუ-
ალება. ონკანში არ მოდიოდა თბილი წყა-
ლი. ვბანაობდი ონკანიდან წამოსული ცივი 
წყლით, რამაც, რა თქმა უნდა, ჩემს ასაკში 
დიდი დაღი დაასვა ჯანმრთელობას. მეძი-
ნა ე.წ. „ნარზე”, რაც წარმოადგენდა რკი-
ნის კონსტრუქციის საწოლზე დაგებულ 
ფიცარს, ლეიბისა და ნებისმიერი სახის 
საფენის თუ თეთრეულის გარეშე. პარალე-
ლურად, მიმდინარეობდა ჩემზე ფსიქოლო-
გიური ზეწოლა, ყოველდღიურად, მაშინ-
დელი ძალოვნების მხრიდან, რომლებიც 
ჩემგან ითხოვდნენ კონკრეტული გვარე-
ბის დასახელებას. 

მომდევნო რვა წლისა და ხუთი თვის 
მანძილზე სხვა უვადო პატიმარ ქალთან 
ერთად ვიყავი სრულიად იზოლირებული, 
მოწყვეტილი გარე სამყაროს. თუმცა, სას-
ჯელაღსრულების დაწესებულების თანამ-
შრომელთა გულისხმიერება, ადამიანურო-
ბა და ყურადღებიანობა მაძლებინებდა. 
მთლიანად და თითოეული მათგანის ამ 
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თვისებებმა შემიმსუბუქა მძიმე ხვედრი და 
შეიძლება ითქვას, სიცოცხლე მაჩუქა.

2015 წლის 3 მარტის პრეზიდენტის 
ბრძანებულებით შეგვიწყალეს უვადო 
პატიმარი ქალები (სამნი ვიყავით) და 
უვადო პატიმრობა კონკრეტული ვადით 
თავისუფლების აღკვეთით შეგვიცვა-
ლეს. ამ დროისთვის მე უკვე გახლდით 66 
წლის და მივმართე ჯანდაცვის სამინის-
ტროსა და სასჯელაღსრულების დეპარ-
ტამენტის მუდმივმოქმედ კომისიას ასა-
კობრივი ნიშნით ჩემი გათავისუფლების 
თხოვნით, რაც ეხებათ პატიმარ ქალებს 
65 წლის ასაკიდან. პასუხად სასჯელაღ-
სრულების დაწესებულებამ მიიღო ჩემ 
გათავისუფლებაზე უარი. გადაწყვეტი-
ლება გავასაჩივრე სააპელაციო სასა-
მართლოში, საიდანაც ასევე უარი მივი-
ღე, რაც დასაბუთებული იყო იმით, რომ 
ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ 
ითვალისწინებდა ვადაზე ადრე გათავი-
სუფლებას.

პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში ჩემს 
შვილთან ვიყენებდი ხანმოკლე პაემნების 
უფლებას, თუმცა ბოლო ოთხი წელია იგი 
მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს საზღვარ-

გარეთ, შესაბამისად, მასაც ვეღარ ვნახუ-
ლობ. ამჟამად მასთანაც და სხვა ნათესა-
ვებთანაც ინტენსიური სატელეფონო კავ-
შირი მაქვს.

ჩემთვის, ჩემს ასაკში ყველაზე მნიშვნე-
ლოვანი ოჯახთან ყოფნაა. ოჯახთან, რომელ-
საც უკვე ამდენი წელია მოწყვეტილი ვარ.  

დიდი იმედი მაქვს, რომ ახლანდელი ხე-
ლისუფლების პირობებში აღარ არიან ისე-
თი უგულო მოსამართლეები, რომლებსაც 
(ისე, როგორც ეს ჩემს შემთხვევაში მოხ-
და), ერთი ხელის მოსმით, საქმის შესწავ-
ლის გარეშე, ზემოდან მითითებით, ვიღა-
ცის ინტერესების შესაბამისად შეუძლიათ 
სულ რაღაც ორი მცირე სასამართლო მოს-
მენით გამოუტანონ ადამიანს ფაქტობრი-
ვად სასიკვდილო განაჩენი”. 
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თინათინ ჯოგლიძე
„ამჟამად ვარ 48 წლის და მყავს ორი 

შვილი და ორი შვილიშვილი.
დამაკავეს 2008 წლის 10 თებერვალს 

260-ე და 262-ე მუხლით. სასამართლო 
პროცესი წარიმართა არაობიექტურად, 

გამომდინარე იქიდან, რომ თავად სახელ-
მწიფო ბრალმდებლისგან (პროკურატუ-
რისგან) მათთვის გადაცემული იყო ერთი 
მოწმის ჩვენების საფუძველზე შეთითხნი-
ლი საქმე. აქედან გამომდინარე, ჯალათმა 
მოსამართლემ დავით მამისეიშვილმა ოდ-
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ნავი ეჭვიც არ შეიტანა საქმის მასალების 
და გამოძიების „ფანტაზიის” დონეზე ჩა-
ტარებაში და უტიფრად მომისაჯა უვადო 
პატიმრობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არაფ-
რად ჩააგდო არც ჩემი სუფთა, არანასა-
მართლევი წარსული და ასევე ჩემი ორი 
შვილი, რომლებიც იმ პერიოდისთვის იყვ-
ნენ არასრულწლოვნები (15 და 16 წლის) 
და ისინი დატოვა დეიდის ამარა, ვინაიდან 
მე ვიყავი განქორწინებული და ჩემი შვი-
ლებისთვის მამაც მე ვიყავი და დედაც. 
ჩემი დაჭერის წუთიდანვე ჩემმა შვილებმა 
სულიერი ტრავმა მიიღეს, რომელიც დღემ-
დე მოჰყვებათ.

მინდა მოკლედ მოგიყვეთ ჩემი ციხეში 
გატარებული წლების შესახებ, რომელ-
შიც არეულია ტრაგედია და კომედია, 
ცრემლი და ღიმილი, სევდა და სიხარუ-
ლი, მონატრება და დავიწყება, ყველა-
ფერ ამასთან ერთად კი - შეჩვევა და გა-
დაჩვევა. ციხის გავლენა, მოგეხსენებათ, 
პოზიტიური არაფრით იქნება, ვინაიდან 
შვილებთან განშორება უკვე საკმარისია 
იმისთვის, რომ თავს განადგურებულად 
გრძნობდე. 

როცა სასამართლომ უვადო პატიმრო-

ბა მომისაჯა, ჩემთვის დაღამდა დღე, თვე, 
წელი და ფაქტიურად იმ წამს გაჩერდა 
ჩემი გული, შეწყდა სუნთქვა, აღარ არსე-
ბობდა ჰაერი, მაგრამ საკვირველი ის იყო, 
რომ ცოცხალი ვიყავი. ცოცხალი ვიყავი 
მხოლოდ და მხოლოდ გონებით, რომელიც 
იმპულსურად წამის ინტერვალით მახსე-
ნებდა ჩემს შვილებს, ოჯახს, მათ პრობლე-
მებს, მათ განცდებს ჩემ მიმართ რომ გააჩ-
ნდათ და მახსენებდა, რომ მე ვიყავი მათი 
დიდი ტკივილი. 

გადიოდა დღეები, თვეები, წლები... ხან 
მეჩვენებოდა, რომ დრო ჩერდებოდა, ხან 
კი, პირიქით - გარბოდა. ხან ვფიქრობდი, 
ცხოვრებისეული ამოცანა მქონდა ამოსახ-
სნელი, ხან კი, მეგონა პირიქით, რომ ცხოვ-
რებისეული ამოცანა შეცდომით ამოვხსე-
ნი და უვადო პატიმრად სწორედ ამიტომ 
შევირაცხე. ისეთი დღეებიც მქონდა, რომ 
თითქოს გონება მიჩერდებოდა, ჩემს მეხ-
სიერებაში ნელ-ნელა იკარგებოდა თავი-
სუფალი ცხოვრების მოგონებები და მათ 
ადგილს ჩემი საკნის რკინის ხმა ავსებდა. 
იმ საკნის, სადაც 7 წელი მარტოდმარტო 
ვიცხოვრე.

ჩემში ყველაფერი დამოუკიდებლად 
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ხდებოდა. ამას ვერც ვებრძოდი და ვერც 
ვეწინააღმდეგებოდი. თითქოს არაფერი 
მაწუხებდა, მაგრამ ყველაფერი მტკიოდა. 
თითქოს სიხარულის გრძნობა აღარ არსე-
ბობდა, მაგრამ მაინც მიხაროდა რაღაც-რა-
ღაცები, მაგალითად როცა ჩემს შვილებს 
და ოჯახის წევრებს პაემანზე ვხვდებოდი.

ასე გადიოდა დრო. ლოცვის ძალით მეც 
გამითენდა დღე, როცა პრეზიდენტმა შემიწ-

ყალა და გავხდი ვადიანი პატიმარი. ეს იყო 
ჩემი მეორედ დაბადების დღე. გონებაში აღ-
სდგა იმედის, სიხარულის, ოცნების და მომა-
ვალზე ფიქრის უჯრედები და დღეს უკვე ამ 
რწმენით მივყვები ციხის ცხოვრების დინე-
ბას. ვიცი თექაზე მუშაობა, ხელსაქმე, კერ-
ვა, ქსოვა, ქარგვა და ვმუშაობ კიდეც. დრო 
სწრაფად გადის, როცა საქმეს ვაკეთებ. 

მეც დამიდგება ის ბედნიერი დღე, როცა 
ჩემს შვილებს და ოჯახს დავუბრუნდები. 
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ჩემს შვილებს, რომლებიც მოუთმენლად 
ელიან ჩემს ოჯახში დაბრუნებას. სამწუხა-
როდ, ჩემი უვადო პატიმრობის ვადიანით 
შეცვლას ვერ მოესწრო ჩემი მშობელი მამა. 
ეს ჩემი დიდი ტკივილია. დარდი, რომელიც 
სიცოცხლის ბოლომდე გამყვება.

ნეტავ, რას ფიქრობს ან ფიქრობდა ჩემი 
მოსამართლე, რომელმაც უვადო პატიმ-
რობა ისე მომისაჯა, ერთი წამითაც არ 
დაფიქრებულა. მინდა გაგიზიაროთ ჩემი 
ლექსი, რომელიც დავწერე უვადო პატიმ-
რობის მოსჯიდან მეორე დღეს”.

„თავი სიზმარში მეგონა
და მოწყვეტილი დავჯექი
„უვადოო” - გაისმა
იმ დასაწვავ დღეს, ავბედითს.

იქვე ადგილზე გავქვავდი,
განაჩენი რომ წარმოსთქვეს
თითქოს ტკბილეულს მაძლევდნენ
ისე ადვილად წარმოსთქვეს.

ნუთუ მართლა?
გამიმეტე ღმერთო განა?
ეს უვადო ჩემი წლები
სასაფლაოს ქვებსა გვანან.

მაგრამ მაინც ვერ წამაქცევ
მე არასდროს დაგნებდები
მე არც სულით დავეცემი
და არასდროს დავბერდები.

მე სულ მალე დავბრუნდები
მე უფალი არ დამაქცევს
ეს უვადო პატიმრობაც
ვერც მომკლავს და ვერც წამაქცევს”. 
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ნინო ხაბეიშვილი 
„მე ვარ ნინო ვალერიანის ასული ხაბეიშ-

ვილი, დაბადებული 1990 წლის 6 აპრილს, 
ქ. ქობულეთში, ციხისძირი. მყავს ოჯახი, 
და 2 მცირეწლოვანი ვაჟი. ვარ ქვრივი. ამ-
ჟამად ვიმყოფები სასჯელაღსრულების #5 
დაწესებულებაში. 

ჩემი უფროსი ვაჟი არის 5 წლის, უმც-
როსი 4 წლის. უმცროსი შემეძინა სასჯე-
ლის მოხდის პერიოდში, 2012 წლის 1 აგ-
ვისტოს. 

2010 წლის 25 ოქტომბერს შევქმე-
ნი ოჯახი ჩემს მეუღლესთან, რომელიც, 
როგორც შემდეგ გავიგე, იყო პათოლო-
გიურად მსმელი, და ასევე იყო ძალიან 
ეჭვიანი. დაოჯახებიდან მალევე დაიწყო 
დალევა და დათრობა, და როგორც თა-
ვის დედ-მამაზე, ასევე ჩემზე ახდენდა 
ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. 
დედამთილი გარდამეცვალა როცა მე 6 
თვის ფეხმძიმე ვიყავი.  როცა ჩემმა ოჯახ-
მა გაიგო ჩემი მეუღლის მხრიდან ჩემდამი 
ძალადობის შესახებ, რამდენჯერმე წამიყ-
ვანეს თავისთან, თუმცა ჩემს მეუღლეს 
მაინც ვურიგდებოდი, უპირველეს ყოვლი-
სა იმიტომ, რომ მე ის მიყვარდა და მალე 

შვილს ველოდებოდით, არ მინდოდა ჩემი 
შვილი მამის გარეშე გაზრდილიყო, არ 
მინდოდა ოჯახის დანგრევა. ჩემი მეუღ-
ლე ყოველი ჩხუბის, ცემის, შეურაცხყო-
ფის შემდეგ, ბოდიშებს იხდიდა. ვენდობო-
დი და სულ მეგონა ის  შეიცვლებოდა და 
აღარ იქნებოდა ისეთი ცუდი. მისი აგრე-
სიის გამო თითქმის მთელი ორსულობის 
პერიოდი ვიმყოფებოდი საავადმყოფო-
ში, რაზედაც პოლიციელების შედგენი-
ლი ოქმებიც არსებობს (რადგან ექიმები 
იძახებდნენ მათ). შემდეგ კი, 2011 წელს 
შეგვეძინა ვაჟი. ჩემს მეუღლეს ჰყავდა 2 
ქალიშვილი პირველი ქორწინებიდან. ჩემი 
შვილის დაბადებამდე ერთმანეთთან ძა-
ლიან კარგი ურთიერთობა გვქონდა, თუმ-
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ცა ჩემი მეუღლის შვილებს არ უნდოდათ, 
რომ მე შვილი გამეჩინა, მითუმეტეს ვაჟი. 
ხოლო შემდეგ, როცა შვილი შეგვეძინა, 
ჩემი მეუღლე ცდილობდა, რომ „გამოსწო-
რებულიყო” და აღარ დაელია, ცდილობდა 
ნორმალურ ცხოვრებას დაბრუნებოდა, 
რაც ჩემს გერებს არ სიამოვნებდათ, და 
ცდილობდნენ რაიმე მიზეზი ეპოვათ, რომ 
სახლში ჩხუბი მომხდარიყო. ჩემი მულები 
კი სულ პრეტენზიას გამოთქვამდნენ, არ 
უნდოდათ, რომ  ჩემს მეუღლეს  ემუშავა.  

2011 წლის 11 დეკემბერს, ჩემი მეუღლე 
გარდაიცვალა (მოხდა მკვლელობა), რომე-
ლიც ბრალად მე დამედო. დაკავების დროს 
ქალაქ ქარელის რაიონული პოლიციის გან-
ყოფილებაში მიმიყვანეს. მე ვიმყოფებოდი 
ჩემს მეუღლესთან საავადმყოფოში (ჩემი 
მეუღლე დაჭრილი იყო და მე სასწრაფო 
დახმარებით საავადმყოფოში მივიყვანე) 
და იქიდან წამიყვანეს. დაკითხვის დაწყე-
ბამდე მომაყენეს ფიზიკური და სიტყვი-
ერი შეურაცხყოფა, გამომძიებელმა აკაკი 
შუბითიძემ მითხრა დამეწერა აღიარებითი 
ჩვენება, მეუბნებოდა - „თქვი, რომ შენი 
მეუღლე შენ მოკალიო”. მე გამომძიებელ 
შუბითიძეს მოვუყევი რაც მოხდა რეალუ-

რად - ჩემი მეუღლე სახლში მოვიდა ნასვამ 
მდგომარეობაში და დაიწყო ჩხუბი, შემე-
ხო ხელით. სახლში მე და ჩემი 3 თვის ვაჟი 
ვიმყოფებოდით. მე შევძელი ოთახიდან გა-
მოსვლა და ავედი სახლის მეორე სართულ-
ზე, საიდანაც ვცდილობდი პოლიციაში და-
რეკვას დახმარებისთვის, რადგან შემეშინ-
და, რომ ბავშვს რამეს დაუშავებდა (ადრეც 
რამდენჯერმე იყო უბნის ინსპექტორი, და 
ჩამოგვართვეს ხელწერილის სახით ოქმი, 
სადაც დაფიქსირებულია სხვა, მსგავსი 
ფაქტები). ჩემი მეუღლის გარდაცვალების 
შემდეგ მე დამაბრალეს მისი მკვლელობა, 
მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მცემდა და სხვა 
საფუძვლის გარეშე ჩათვალეს, რომ მე სა-
მაგიერო გადავუხადე ამისთვის. პოლიცი-
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აში კი 19 დღის ფეხმძიმე ქალს მომაყენეს 
ფიზიკური (ცემა) და სიტყვიერი შეურაცხ-
ყოფა, ამის დამტკიცება დღესაც შეუძლე-
ბელია და თითქოს ეს არაფერს ნიშნავს. 
ჩემმა უმცროსმა გერმა სასამართლოზე 
თქვა როგორ გაიგონა, რომ პოლიციელე-

ბი მელაპარაკებოდნენ მე და როცა ვკითხე 
რა დავწერო, მე არ ჩამიდენიათქო, პოლი-
ციელმა როგორ მითხრა - მე რა ვიცი, რაც 
გინდა ის დაწერე, დაწერე რომ შენ მოკალი, 
ეჭვიანობის ნიადაგზეო. ამის შემდეგ 20-30 
ადამიანის წინაშე გამოვიდა ჩემი დამკითხ-
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ველი გამომძიებელი და მათ უთხრა, რომ 
ნინომ მოკლა, აღიარაო (მე ეს სასამართ-
ლოზე გავიგე). ნუთუ გამომძიებელს ჰქონ-
და ამის უფლება? ჯერ ერთი, სანამ სასა-
მართლო დაიწყებოდა მანამ თქვა ეს, და 
მერე მეორეც ეს ტყუილი იყო. მოსამართ-
ლემ არ გაითვალისწინა ჩემი მდგომარეობა 
(ფეხმძიმობა) და სასამართლო ირიბი მოწ-
მეებისა და ყალბი თუ არასაკმარისი მტკი-
ცებულებებით წაიყვანა, და ისე განმისაზ-
ღვრა თავისუფლების აღკვეთა 10 წლის 
ვადით. ჩემმა პროკურორმა არ აიღო ჩემი 
თითის ანაბეჭდები. ასევე, არ მოუთხოვია, 
ჩემი, ჩემი მამამთილისა და ჩემი მეუღლის 
ხელწერილები, არ ჩაუნიშნია ექსპერტიზა 
ჩემი მეუღლის ჭრილობის არხის სიგრძის 
დასადგენად. ასევე, არ განუხილიათ ვერ-
სია შეეძლო თუ არა მას ჩაედინა თვითმკ-
ვლელობა (ჩემს მეუღლეს ამის მცდელობა 
მანამდეც ხშირად ჰქონდა). 

მოგახსენებთ, რომ დაკავების დღიდან 
დღემდე, ვცდილობ ჩემი უდანაშაულობის 
დამტკიცებას, მაგრამ ამაოდ. 2015 წლის 
ნოემბრის თვეში შევიტანე სარჩელი თბი-
ლისის სააპელაციო სასამართლოში „ახ-
ლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო”, 

მაგრამ მათ უცვლელად დატოვეს განაჩე-
ნი. შემდეგ, დეკემბრის თვეში უზენაეს სა-
სამართლოში გავასაჩივრე და 2016 წლის 
1 ივნისს დააკმაყოფილეს ჩემი სარჩელი 
და გადასცეს ისევ სააპელაციო სასამარ-
თლოს განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. 
2016 წლის 22 აგვისტოს კი ყველაფერი 
ისევ უცვლელი დარჩა. 2016 წლის 16 სექ-
ტემბერს კვლავ გავასაჩივრე უზენაეს სა-
სამართლოში და ველოდები, არ ვიცი რა 
იქნება. მსურს, რომ გამოიძიონ ჩემი ახა-
ლი გარემოება, ძველი საქმე და შემდეგ 
გამოიტანონ გადაწყვეტილება. თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოში მოვითხოვე 
დასწრება, მათ კი უარი მითხრეს. მჯერა, 
რომ უზენაეს სასამართლოს სხდომას და-
ვესწრები.

სასჯელის მოხდის პერიოდში დაწესე-
ბულებაში ვარ ჩართული ფსიქო-სოცი-
ალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებში. 
მათ შორის - არასამთავრობო ორგანიზა-
ციის „ადამიანი, კანონი, თავისუფლება” 
ტრენინგში სამოქალაქო განათლების 
შესახებ, დაწესებულების სოციალუ-
რი მუშაკების მიერ განხორციელებულ 
ტრენინგებში  „ცხოვრების ჯანსაღი წე-
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სისა და კოგნიტური და სოციალური 
უნარების შესახებ” და „მსჯავრდებულის 
უფლებები”, ტრენინგი - ოჯახური სირ-
თულეების შესახებ, კომპიუტერული და 
საოფისე პროგრამების საბაზისო კურ-
სი, ტრენინგი - ადამიანით უკანონო ვაჭ-
რობის (ტრეფიკინგი) შესახებ. მაქვს ყო-
ველდღიური ხელმისაწვდომობა სოცი-
ალური მუშაკის სერვისთან და შემიძლია 
მივმართო კონსულტაციისთვის. ასევე, 
გავლილი მაქვს ასოციაცია „ქალი და 
ბიზნესის” თექის კურსები, სასტუმროს 
მენეჯმენტი, მცირე ბიზნესის წარმოება, 
კოსმეტოლოგიის, სტილისტის, „ბანგკო-
კის წესების” შესახებ ტრენინგები. ჰუმა-
ნიტარული ცენტრი „აფხაზეთის” კურსე-
ბი - გიტარაზე დაკვრა, სტილისტი, მება-
ღეობა, ქარგვა. ასევე, ვესწრებოდი ინ-
გლისური ენის კურსებს (გაკვეთილებს) 
დაწესებულების ბიბლიოთეკაში; ასევე, 
გავლილი მაქვს პროფესიული კოლეჯი 
„მოდუსის” - ინგლისური ენის კურსები; 
კოლეჯი „სპექტრის” - მართვის მოწმო-
ბის თეორიული კურსი „B” კატეგორია; 
კოლეჯი „იკაროსის” - გიდის კურსები 
(ტურიზმი და ელექტრონული ბაზები 

Access); კოლეჯი „მერმისის” - კომპი-
უტერული გრაფიკა; კოლეჯი „მერმისის” 
გერმანული ენის კურსები და  კოლეჯი 
„იკაროსის” ტურ-ოპერატორის კურსები. 
ვესწრები და მონაწილეობას ვიღებ კულ-
ტურულ ღონისძიებებში. წარმოვადგენ 
ჩემ ხელნაკეთ ნივთებს. მონაწილეობა 
მივიღე ღონისძიებებში „ქართული კა-
ლიგრაფია” და „პატიმრების წერილები 
ბავშვებს”. 

სასჯელის მოხდის პერიოდში ჩავერთე 
სასჯელის ინდივიდუალურ დაგეგმვაში, 
ვიღებ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციებს 
დაწესებულების ფსიქოლოგისა და ასევე 
პენიტენციური დეპარტამენტიდან მოვ-
ლენილი ფსიქოლოგისგან. სისტემატურად 
ვსარგებლობ დაწესებულების საბიბლი-
ოთეკო მომსახურებით. 

ყველა ზემოაღნიშნული სერვისი ჩემ-
თვის დამაკმაყოფილებელი და მისაღები 
იყო. ასევე მაქვს სურვილი გათავისუფლე-
ბის შემდეგ ჩავერთო სხვადასხვა სერვი-
სებში და მქონდეს ურთიერთობა ფსიქო-
ლოგთან, რომელთა შესახებაც შევიტყვე 
დაწესებულებაში სწავლის პერიოდში. ასე-
ვე, მსურს მივიღო უმაღლესი განათლება. 
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ჩემთვის ფსიქოლოგიურად ძალიან მძი-
მე გადასატანი იყო, როცა 2 წელი ჩემი ვაჟი 
ჩემს მკლავებში იზრდებოდა და შემდეგ მე 
ის ჩემს დასთან გავუშვი საცხოვრებლად. 
მდგომარეობას ამძიმებს ის, რომ ბავშვს 
აქვს გულთან დაკავშირებული  პრობლე-
მები. 

დღემდე ციხიდან ვცდილობ ჩემი უდა-
ნაშაულობის დამტკიცებას, მაგრამ არა-
ვინაა, რომ დამეხმაროს. ჩემი დაკავების 
შემდეგ, 2013 წელს გარდამეცვალა მამა, 
რომლის დატირება და უკანასკნელ გზაზე 
გაცილებაც კი ვერ შევძელი. ასევე, ჯანმ-
რთელობის მხრივ პრობლემები შემექმნა. 
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უარი მეთქვა პირობით ვადამდე გათავი-
სუფლებაზე. ჩემს ოჯახთან მაქვს ძალიან 
კარგი ურთიერთობა, და მეხმარებიან მო-
რალურად.

ნუთუ სამართალი არსად არის? იმედი 
მაქვს, სიმართლის დამტკიცებას შევძლებ,  
მხოლოდ უფლის იმედი მაქვს და მწამს, 
რომ იქნებ ვინმემ წაიკითხოს ეს წერი-
ლი, რომელიც დავწერე ციხიდან. წერილი 
გულგატეხილი ქალის, დედის, რომელსაც 
ცხოვრება დაუმახინჯეს და ციხის კედ-
ლებშიც ვერ პოულობს სიმართლეს. ჩემთ-
ვის ძალიან მძიმე იყო ამ წერილის დაწერა 
და იმ ყველაფრის გახსენება, რა უბედურე-

ბაც დამატყდა 2011 წელს. 
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ჩემი მდგო-

მარეობა და მიგულშემატკივროთ ჩემი 
სიმართლის დამტკიცებაში. მინდა ჩემს 
ოჯახს, შვილებს, საზოგადოებას დავუბ-
რუნდე ჩემი სიმართლით, მინდა ის დაღი 
ჩამოვირეცხო, რაც პროკურორმა ჩუბინი-
ძემ ბრალად დამდო. მინდა ახალი ცხოვ-
რება ახალი ფურცლით დავიწყო. მე მჯე-
რა თქვენი გულისხმიერების და მადლობას 
მოგახსენებთ ყველას ამ წერილის წაკითხ-
ვისთვის. 

უფალი გფარავდეთ თქვენ და თქვენს 
ოჯახს”. 
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ნათია დევიძე 
„მე ვარ ნათია დევიძე. 26 წლის. მყავს 

ოჯახი - დედა, მამა, ძმები და ერთი და. 
ასევე, მცირეწლოვანი შვილი, რომელიც 4 
წლის და 7 თვისაა. 

ჩემი ოჯახი არის სოციალურად დაუცვე-
ლი. ეს ჩემი დანაშაული ჩამადენინა გაჭირ-
ვებულმა ცხოვრებამ. არასრულწლოვანი 

ვიყავი, როცა პირველად დამაკავეს. სასჯე-
ლი რომ მოვიხადე და გავთავისუფლდი სურ-
ვილი მქონდა, რომ მემუშავა და წესიერად 
მეცხოვრა, მაგრამ ეს ხომ საქართველოა, სა-
დაც უმუშევრობა მძვინვარებს. თანაც, თუ 
ნასამართლევი ხარ, ეს კიდევ უფრო გიმცი-
რებს სამსახურის პოვნის შესაძლებლობებს. 
სადაც მივედი სამსახურის სათხოვნელად, 
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არსად მიმიღეს, რადგან ნასამართლევი ვი-
ყავი. ამიტომ, როცა ძალიან გამიჭირდა, 
იძულებული ვიყავი ისევ უწესო ცხოვრებას 
დავბრუნებოდი, რადგან შვილი მერჩინა. 

იმ დღეს, როდესაც დამაკავეს, ჩემი შვი-
ლი იმყოფებოდა ჩემთან ერთად. ბავშვი 
როდესაც ხელიდან გამომგლიჯეს, მაშინ 
მივხვდი, რომ მთელი სამყარო თავზე და-
მეცა. ის იყო ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემს 
ცხოვრებაში. მივხვდი, რომ დანაშაულს 
აღარასოდეს ჩავიდენ. ჩემი ბავშვის გადა-
სარჩენად ჩადენილმა დანაშაულმა, ისევ 
ჩემი ბავშვი დააზარალა. ჩემი შვილი იმ-
ყოფება ობოლთა და მზრუნველობამოკ-
ლებულ ბავშვთა პანსიონატში. აქ, სასჯე-
ლაღსრულების დაწესებულებაში ყოფნის 

პერიოდში, სულ სამჯერ მყავს ნანახი. 
რაც შეეხება ჩემი ოჯახის წევრებს, სამი 
წლის მანძილზე არ მინახავს არც ერთი 
მათგანი.

გარეთ ყოფნის დროს ასევე ვიყავი ძა-
ლადობის მსხვერპლი. ეს არავისთვის მით-
ქვამს, იმიტომ, რომ არავინ გამოიძიებდა, 
მაშინდელი მთავრობის იმედი არ მქონდა. 
მაშინ ყოველთვის უსამართლობა იყო. არ 
ვიცოდი ვისთვის უნდა მიმემართა. 

ძალიან დავიღალე. თუკი რაიმე სახის ძა-
ლადობა არსებობს ყველა გავლილი მაქვს. 
ამაზე პასუხი კი არავის უგია. ჩემი ცხოვ-
რება თავდაყირა დადგა. მთელი ცხოვრება 
ჯოჯოხეთად მექცა. ცამეტი წლიდან ქუჩა-
ში ვცხოვრობდი და ქუჩისა და ციხის მეტი 
არაფერი მინახავს. ეს ყველაფერი გაჭირვე-
ბის გამო მოხდა. ოცდახუთი წლის გოგოს, 
სამი ოპერაცია მაქვს გაკეთებული. დღეს 
ჯანმრთელი ადამიანებიც აღარ სჭირდე-
ბათ და მე ეხლა ვის რაში დავჭირდები. 

მაგრამ მე გადაწყვეტილი მაქვს, რომ 
ჩემი შვილის გამო ვიბრძოლებ, რომ რაც 
მე გავიარე ის ჩემმა შვილმა არ გაიაროს. 
მინდა, რომ ნორმალური ცხოვრება ჰქონ-
დეს ჩემთან და ჩემს ოჯახთან ერთად. 
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მეც მინდა ნორმალური ცხოვრება მქონ-
დეს. აღარ მინდა ეს ციხე და ქუჩა, ძა-
ლიან დავიღალე. პატარა აღარ ვარ, რომ 
პასუხი არ მომეთხოვოს. ის ბავშვური 
ასაკი გავიარე და ახლა ზრდასრული და 
ჩამოყალიბებული ადამიანი ვარ. მე ვიცი 
და ვგრძნობ, რომ ჩემს შვილს გვერდით 

ვჭირდები. მას ახლა არც მამა ჰყავს და 
არც დედა. მისთვის ახლობელი არც არა-
ვინ არსებობს. არ ვიცი რა უყვარს, არ 
ვიცი რითი ხარობს.  ახლა ეს არის ჩემი 
ცხოვრება. ველოდები გათავისუფლებას, 
რომ მერე ჩემი დრო ბავშვზე ზრუნვას 
დავუთმო”. 
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თეა სირაძე 
„მე თეა სირაძე ვარ და გადავწყვიტე 

ჩემი ცხოვრების ბიოგრაფია მოგიყვეთ. 
ერთ პატარა გოგონას არასოდეს ჰქონია 
დალხენილი ცხოვრება. ჩემს ცხოვრებაში 
ბევრი სირთულეც იყო, გაჭირვებაც, შიმ-
შილიც და ცოტა სიხარულიც. მაგრამ რაც 
მთავარია, ლამაზი მშობლები მყავს და 
ერთი დაიკო. ჩემი მშობლები ძალიან პა-
ტიოსნები არიან, სამართლიანები, კეთილ-
სინდისიერები, და უკეთილშობილესები. მე 
ამაყი ვარ ეგეთი თბილი და ტკბილი მშობ-
ლები რომ მყვანან. 

ძალიან პატარა ასაკში გავთხოვდი და 
არ გამიმართლა. გავთხოვდი თუ არა ცხრა 
თვე ნახევარში დავქვრივდი და დავრჩი 
ფეხმძიმედ. მე ჩემი მეუღლე ძალიან მიყ-
ვარდა, მისმა სიკვდილმა ჩემი ცხოვრება 
თავდაყირა დააყენა, ფეხებიდან მიწა გა-
მომეცალა. საკუთარი თავიც მეცოდებოდა 
და შვილიც, რომელიც უმამოდ დარჩა. ჩემი 
მეუღლე კი ისე წავიდა იმქვეყნად, შვილი 
არ უნახავს. მთელ სამყაროზე ვიყავი გაბ-
რაზებული, რწმენა დავკარგე, სიცოცხლე 
აღარ მინდოდა. დიდი ძალისხმევის ფა-
სად და საკუთარ თავთან ბრძოლით ჩემი 

თავი ავიყვანე ხელში, ჩემს თავს შევძახე 
შვილის გულისთვის უნდა იცოცხლო. არ 
ვიცი როგორ, მაგრამ როგორღაც შევძე-
ლი. დღეები გადიოდა, თვეები გადიოდა და 
პატარა გიორგიც გაჩნდა. ის ჩემი ნათელი 
წერტილია. ჩემი ცხოვრების აზრი, სუნთ-
ქვა და მაცოცხლებელია. ძალიან მიჭირდა 
მეც და ჩემს ოჯახსაც. ისე აღმოჩნდა, რომ 
ქმარი როდესაც გიკვდება მერე აღარავის 
სჭირდები. 

გავიდა რამდენიმე წელი და ვიპოვე ჩემი 
მეორე ნახევარი. გიო სამი წლის იყო, მე-
ორედ როცა გავთხოვდი. გავყევი უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეს. თავი სიზმარში მეგო-
ნა, უზომოდ ბედნიერი ვიყავი. სიცოცხ-
ლეზე მეტად მიყვარს ჩემი ქმარი, იმიტომ, 
რომ ნამდვილად იმსახურებს ჩემს სიყვა-
რულს და პატივისცემას. მასთან სამი შვი-
ლი შემეძინა, ორი ბიჭი და ერთი გოგონა. 
ეს ლამაზი სიყვარულის ისტორია ძალიან 
დიდხანს არ გაგრძელებულა. ცამეტი, ექვ-
სი, სამი წლის და წლის და 8 თვის იყვნენ 
ბავშვები როცა დავტოვე, უფრო სწორად 
კი არ დავტოვე - დამატოვებინეს. ფაქტობ-
რივად, გულიდან ამაგლიჯეს ჩემი შვილე-
ბი, მე კი დამიჭირეს. ახლა ისინი არიან 19, 
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13, 10 და 9 წლის. მე საქართველოს ჩემ-
პიონი ვარ კიკბოქსში, დამიჭირეს ინდო-
ელების გალახვის და ფულის გამოძალვის 
გამო. ვარ არასწორი მუხლებით გასამართ-
ლებული. მე არ ვამბობ, რომ უდანაშაულო 
ვარ. არა! მართლა ვცემე და გამოვძალე 
ფული. ოღონდ, გააჩნია გამოძალვა რას 

ქვია, მე ჩემი კუთვნილი ფული უკან გა-
მოვართვი. ყველაზე მწარე ტყუილი კი ის 
იყო, რომ თითქოს ამას გარდა ისინი გავი-
ტაცე და ვითაღლითე. თაღლითობაზე და 
გატაცებაზე მტკიცებულებები არ იყო, ისე 
გამომიტანეს განაჩენი. უნდოდათ წლები 
გაეზარდათ. ადრე, წინა ხელისუფლებაში 
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განუკითხაობა იყო, არავის აინტერესებდა 
სიმართლე. იმას წერდნენ, რაც მათ უნდო-
დათ და ისე გამომიტანეს სასჯელად თა-
ვისუფლების 28 წლით აღკვეთა, თითქოს 
საახალწლო საჩუქარი გადმომცეს. მსგავ-
სი დაუნდობელი ჯალათები, სასტიკები, 
ცივსისხლიანები არც მანამდე და არც მას 
შემდეგ შემხვედრიან, როგორიც „ნაციონა-
ლების” დროს იყვნენ. არსად იყო სამართა-
ლი და ადამიანობა, ადამიანური ღირებუ-
ლებები. არც ის, რომ ოთხი შვილი მყავდა, 
თან ოთხივე არასრულწლოვანი, არც ის, 
რომ ქალი ვარ, ის, რომ ჩემს უკან დგას 
ჩემი ოჯახი, მეუღლე, მშობლები, შვილები 
და ჩემი გამზრდელი ბებია, არ იქნა გათვა-
ლისწინებული. სასამართლო სამ პროცეს-
ში დამთავრდა, ისე, რომ საქმის არსებითი 
განხილვა არ მქონია. მქონდა შეკვეცილი 
პროცესი, მომთხოვეს 35 ათასი საპროცე-
სო შეთანხმებისთვის. თან, აუცილებლად 
უნდა მიმეტანა 3 დღეში და 8 წელს მომ-
ცემდნენ თუ საპროცესოს გადავიხდიდი. 
ეს ხომ აბსურდი იყო, 8 წელი უნდა მომეხა-
და და თან 35 ათასი გადამეხადა? იმ პრო-
კურორს და იმ მოსამართლეს რა ედოთ გო-
ნებაში? ვაღიარებ, რომ დამნაშავე ვიყავი, 

მაგრამ 28 წელი 4 შვილის დედას როგორ 
უნდა მიუსაჯო? მკვლელი მე არ ვარ და 
ყაჩაღი, ადამიანი არ მომიკლავს. 28 წლის 
მერე რომ გავიდოდი და შვილებს ვეტყო-
დი - „გამარჯობა, მე თქვენი დედა ვარ და 
დავბრუნდი”, რას მეტყოდნენ პასუხად?! 
ხომ მეტყოდნენ, აღარაფერში გვჭირდები 
დაზრდილ და დაოჯახებულ შვილებსო?! 
ის ადამიანები რატომ არ ფიქრობდნენ ხვა-
ლინდელ დღეზე, ბავშვების მომავალზე? 
თუ საკუთარი შვილები რადგან არ არიან, 
ამიტომ სხვისი შვილების ბედი არ უნდა 
ადარდებდეთ?

ციხეში მოხვედრა ადვილია, აქედან გას-
ვლაა ძნელი. ციხეს 2 მხარე აქვს, ერთი 
- ცუდი, ერთი კი - კარგი. ციხე განახებს 
კარგად გარეთ მყოფ, გარეთ დატოვებულ 
ადამიანებს შორის ვინ არის შენი ერთ-
გული, განახებს ვინ არის შენი ნამდვილი 
მეგობარი. აქ დრო კი არ უნდა გაიყვანო, 
არა, დრო უნდა გამოიყენო. აქ უნდა და-
კავდე რამით, ისწავლო, ხელნაკეთები აკე-
თო, ქსოვო, ქარგო, თექაზე იმუშაო, იარო 
ბიბლიოთეკაში, ივარჯიშო, კარგად უნდა 
იკვებო, თავს უნდა მიხედო და თან უნდა 
იფიქრო სად დაუშვი შეცდომა, ვის ატკინე 
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გული, რა გააკეთე კარგი, ან რა გააკეთე 
ცუდი. არ უნდა ითვალო დღეები, თორემ 
გააფრენ, და მე არ მინდა რომ გავაფრინო, 
იმიტომ, რომ ჯანმრთელი მინდა დავუბ-
რუნდე ოჯახს და ბავშვებს. მიუხედავად 
იმისა, რომ შვიდი წელია ვზივარ, მაინც ძა-
ლიან დადებითი და თბილი ვარ. სულ ვხუმ-
რობ და ვცდილობ პოზიტიური ვიყო.

დაწესებულებაში მოპყრობა ახლა უკვე 
კარგია. ადრე იყო ჯოჯოხეთი და ეხლა 
შემიძლია ვთქვა თამამად - არის სამოთ-
ხე. იმას არ ვიძახი რომ ციხე კარგია ან აქ 

ყოფნა კარგია - მე იმის თქმა მინდა, რომ 
180 გრადუსით არის შეცვლილი, არა-
ვინ გჩაგრავს, არავინ გაფუჭებს, არავინ 
გცემს, შიში აღარ გაქვს დაძინების და 
გაღვიძების, და უფლის წყალობით დაწე-
სებულებას ყავს ღვთისნიერი ადამიანი, 
ქალბატონი ნესტან ვერულაშვილი და 
მისი თანამშრომლები. ქალბატონი ნესტა-
ნი ღირსეული ადამიანია, ჩემთვის მისაბა-
ძი და ღირსეული თანამშრომლები ყავს, 
მათგან ბევრი ისეთი რამ ვისწავლე, რაც 
ცხოვრებაში გამომადგება. სამედიცინო 
მომსახურება დაწესებულებაში ძალიან 
კარგია. იყო დრო როცა ხალხს სასწრა-
ფოდ სჭირდებოდათ გადაყვანა და წლო-
ბით ელოდებოდნენ ექიმს. მაგრამ ახლან-
დელ დროს ამის პრობლემა აღარ არის. 
გადაუდებელი პაციენტები დაუყოვნებ-
ლივ გაყავთ და გეგმიურსაც თავის დრო-
ზე აქცევენ ყურადღებას. მადლობა მინდა 
ვუთხრა მინისტრს, ბატონ კახი კახიშ-
ვილს ყველაფრისთვის და უფალი ფარავ-
დეს, წინსვლა და წარმატებები ჰქონოდეს 
ცხოვრებაში. 

მე ციხის კედლების არ მეშინია, არც 
რკინის, არც „შკონკის”. აქ სასჯელი თავად 
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პატიმრები არიან, რადგან ზოგიერთს ვერ 
ენდობი, რადგან იმისთვის არიან განწყო-
ბილი ვის რა ავნონ და მოუგონონ. ადრე 
ვაქცევდი ყურადღებას და მაწუხებდა, მაგ-
რამ ახლა უკვე ვისწავლე გატარება, ახლა 
უკვე აღარ მაინტერესებს, რადგან მსგავს 
ადამიანებს თავს არ გავუტოლებ. საკანში 
როდესაც ახალი შემოგდის და არის კარგი 
პიროვნება, ღირსებით სავსე, თავისუფა-
ლი, მოწესრიგებული, სუფთა, პატიოსანი, 
ჩათვალეთ, თავისუფლების ტოლფასია. 
სადაც არ უნდა იყო ადამიანი, უნდა იყო 
შენი ოჯახის სარკე. დედაჩემის შვილი ცი-
ხეში არ უნდა იჯდეს. ამას მთელი ცხოვრე-
ბა ვერ მოვინელებ. ჩემი შვილების დედა არ 
უნდა იყოს საგინებელი, როცა გავა გარეთ 
და ქუჩაში ყოფილი პატიმარი ან ციხის თა-
ნამშრომელი შეხვდება. მე ზრდილობით 
ბევრჯერ მომიგია ამ ცხოვრებაში და არა-
სოდეს გამომიყენებია ჩემი სტატუსი. ყო-
ველთვის ჩემი ზრდილობით, სიკეთითა და 
კანონმორჩილებით ვცხოვრობდი. 

წინა მთავრობამ მინდა გაიგოს, რომ ჩვენ, 
მსჯავრდებულებს, ოცნება ოცნებად არ დაგ-
ვრჩა. ახალი მთავრობის წყალობით მე დღეს 
28 წლის მაგიერ 13 წელი მაქვს. ამნისტიით 

მომეხსნა შეკრებითობის პრინციპით დათვ-
ლილი წლები. ადამიანად ვიგრძენი თავი. 

ციხემ ჩემზე ყველაზე მეტად იმოქმედა 
იმიტომ, რომ ბავშვები გაიზარდნენ უდე-
დოდ. გადმოცემით ვიცი რა უყვართ, რა 
უხარიათ. ურთიერთობა რომ არ გაქვს ყო-
ველდღიური, დედისთვის ყველაზე დიდი 
ტკივილი ეს არის. თუ ბავშვი ტირის, რა-
ტომ ტირის, თუ უხარია რა უხარია, რა 
ტკივა, რა სწყინს, როდის იცინის.

რადგან 4 შვილი მყავს, ჩემი დროებითი 
სამყოფელიც ისე შევქმენი, როგორც საბავ-
შვო ოთახი. ჩემი ოთახის მოწყობით თით-
ქოს ჩემს შვილებთან მაქვს ახლო კავშირი. 
უფრო მეტად ვგრძნობ მათ სიახლოვეს.

ერთადერთს, რასაც ვინატრებ ცხოვრე-
ბაში არის ის, რომ ის ტკივილი, რაც ჩემს 
შვილებს, მეუღლეს და მშობლებს მიად-
გათ, ის მომიტევონ და მომცენ ცხოვრების 
თეთრი ფურცლიდან დაწყების შანსი. 

საზოგადოებისგან იზოლირებამ ასევე ჩემს 
ქმართან ურთიერთობაზე იმოქმედა. მართა-
ლია უკვე შვიდი წელია მელოდება, მაგრამ შიში 
მაქვს მასთან გაუცხოვების, რადგან სიცოცხ-
ლეზე მეტად მიყვარს და არ მინდა დავკარგო. 
4 შვილის დედა ვარ, 19 წლის აწყობილი ოჯახი 
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მაქვს. რატომ არაა საკმარისი უკვე მოხდილი 
წლები? ხანგრძლივი პატიმრობა არის ბიძგი 
ოჯახის დანგრევისკენ. ძალიან ძნელია ციხი-
დან ოჯახის შენარჩუნება, იმის მიუხედავად, 
რომ არსებობს პაემნისა და სატელეფონო 
საუბრების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ეს 
კავშირის შენარჩუნებაში გვეხმარება, მაგრამ 
მაინც არაა საკმარისი იმისთვის, რომ ამდენ 
დროს გაუძლოს. არ მაქვს სურვილი, რომ ჩემი 
ქმარი დავკარგო. თუ დავკარგავ, მაშინ პირ-
ველ რიგში საკუთარ თავს დავაბრალებ და 
მეორე რიგში პირველი მტერი ვიქნები „ნაცი-
ონალური მოძრაობის”, რომლებმაც ციხისთ-
ვის 28 წლით გამიმეტეს. ქმარი ცოლის გარეშე 
რომ იქნება და შვილები - დედის გარეშე, ამ-
დენი ხნით, ეს ხომ ფაქტობრივად დანგრეული 
ოჯახია?!  

ჩემი ოჯახის სიხარულით ვერ ვხარობ. 
ამას გარდა, რამდენ ძვირფას ადამიანს 
ვერ გამოვემშვიდობე და გავაცილე მათთ-
ვის უკანასკნელ გზაზე. ცხოვრება გიხარია 
მშობლების, ქმრის, შვილების, მეგობრე-
ბის, ნათესავების გამო. სანამ ახალგაზრ-
და ხარ მაშინ გინდა ცხოვრება, სანამ შეიძ-
ლება ოჯახს და საზოგადოებას გამოადგე. 

სანამ სიცოცხლე გინდა და გწყურია მაშინ 
გინდა ადამიანს თავისუფლებაც. თორემ, 
როცა დავბერდები მერე აღარავის ვენდო-
მები და აღარავის დავჭირდები.

ახალგაზრდებს მინდა მივმართო, რომ 
ციხეში მოსვლა არაა საამაყო. ყოველი 
წუთი და წამი არის ძვირფასი, და გაატა-
რეთ ყოველი ლამაზი წამი თქვენთვის საყ-
ვარელ ადამიანებთან. ყველაზე ადვილია 
ციხეში მოსვლა, მაგრამ აქედან წასვლა 
არის ძალიან ძნელი. სიცოცხლე არის ხან-
მოკლე. არ გაფლანგოთ დრო.

მინდა მივმართო ჩემს პრეზიდენტს, 
რადგან ვიცი, რომ ღირსებით სავსეა და სა-
მართლიანი. მე მჯერა მისი და მინდა მთე-
ლი გულით ვთხოვო, მაკმაროს ეს საშინელი 
წლები, დამაბრუნოს ჩემს გასაცოდავებულ 
შვილებთან, სიცოცხლე ახლა მინდა, მინ-
და ცხოვრება მიხაროდეს. თავისუფლება 
მწყურია, ეს არის ჩემი თხოვნა, გულიდან 
ამოსული სინანული. გთხოვთ, მაპატიეთ, 
მომეცით ერთადერთი შანსი, რომ ცხოვრე-
ბა დავიწყო თავიდან, სუფთა ფურცლიდან.

უფალი იყოს თქვენი და საქართველოს 
მფარველი.
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ანონიმი
ჩემი მუხლი განეკუთვნება განსაკუთ-

რებით მძიმეს. დაზარალებული არის ჩემი 
მეუღლე. პროკურორმაც და მოსამართლე-
მაც გაითვალისწინეს ის გარემოება, რომ 
ჩემი მეუღლე მე არ მიჩიოდა. ასევე ის, 
რომ მე ვიყავი არასრულწლოვნების დედა. 
გავაფორმეთ საპროცესო შეთანხმება, 
მაქვს წელიწადნახევარი თავისუფლების 
აღკვეთა და 5 წელი პირობითი მსჯავრი. მე 
ციხეში ამჯერად ყველაზე დაცული ვარ. 
გარეთ რომ გავალ არ ვიცი რა მელის. 

მატერიალურად არასოდეს არაფერი 
მაკლდა, მაგრამ ფული ბევრს არაფერს 
ნიშნავს. ადამიანური ღირებულებებია 
ყველაზე მნიშვნელოვანი. მთელი 21 წლის 
განმავლობაში ვიყავი მუდმივი ღალატის 
ქვეშ. თან, ჩემი მეუღლე ისეთ პიროვნებებ-
თან მღალატობდა, ვისაც ვიცნობდი, ყვე-
ლა ქალი ვიცოდი, ყველასთან მქონდა რა-
ღაც შეხების წერტილი და ყველა შემთხვე-
ვას ვიგებდი. თან ეს ხდებოდა გათხოვების 
დღიდან. ეს ჩემთვის თავმოყვარეობის შე-
ლახვა და ფეხქვეშ გათელვა იყო. ამას რომ 
ვამბობდი ის სულ მეუბნებოდა - „რა გაკ-
ლია, ბევრს იცნობ, ვინც შენსავით ბოლო 

მოდელის მანქანით დადის და საზღვარგა-
რეთ ისვენებსო?~ მე კიდევ ვფიქრობდი, აი, 
ხვალ ან ზეგ შეიცვლება, მიხვდება, რომ 
ცუდად იქცევა, მაგრამ პირიქით ხდებოდა, 
რაც უფრო ასაკში შედიოდა, მით უფრო 
უმატებდა ღალატს. 

კულმინაცია იყო, როცა ისეთ გოგოსთან 
დაიწყო ურთიერთობა, რომელიც ჩვენს 
ეზოში, ჩვენ თვალწინ იზრდებოდა. როცა 
ვკითხე ამას რატომ აკეთებ-თქო, მითხრა 
ვერთობიო, თითქოს ეს გასამართლებელი 
მიზეზი იყო.  

ქორწინების 21 წლის განმავლობაში 
ნელ-ნელა დაგროვდა ყველაფერი. როცა 
დავქორწინდით მე ვიყავი 17 წლის, ხოლო 
იგი 13 წლით უფროსი. 21 წელი დიდი 
დროა. თითქოს კი ვუძლებდი დამცირებას, 
მაგრამ დრომ თავისი ქნა და ჩემმა თავმოყ-
ვარეობამ ვეღარ გაუძლო. ფსიქოლოგთა-
ნაც ვიყავი მისული და მან მითხრა - „ფსი-
ქოლოგიური ძალადობა ფიზიკურ ძალა-
დობაზე ნაკლები არაა, ყოჩაღ, რომ კიდევ 
ადამიანის და ქალის სახე შეინარჩუნეო”. 

მთელი 21 წელი არ დამიფიქსირებია 
ჩემი მოსაზრება, რადგან აზრი არ ჰქონდა. 
ჩაცმიდან დაწყებული, მაკიაჟით დამთავ-
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რებული, ყოველი ნაბიჯი მასთან უნდა შე-
მეთანხმებინა. ვერსად მივდიოდი მარტო, 
ან მისი ნებართვის გარეშე. 

ბევრი მეუბნება, ამ დრომდე განქორწი-
ნება რატომ არ მოსთხოვეო? ის იმდენად 
კომფორტულად იყო ჩემთან, რომ ვერ 
ელეოდა ჩვენს ქორწინებას. იცოდა, რომ 
ამ ყველაფერს სხვისგან ვერ მიიღებდა, 
თორემ თვითონაც მოითხოვდა განქორწი-
ნებას. ჩემთვის კი ეს შიშის ფაქტორი იყო, 
რადგან რამდენჯერაც ვახსენე განქორწი-
ნება, მითხრა - „კი ბატონო, წადი, მაგრამ 
სადაც არ უნდა წახვიდე, მაინც გიპოვი და 
არ შეგარჩენ და არ გაგახარებო”. განქორ-
წინებას მხოლოდ ჩემი დაკავების შემდეგ 
მოვაწერეთ ხელი. 

მისი აზრით კარგი ცხოვრებით ვცხოვ-
რობდი და არ უნდა მქონოდა სხვა რამეზე 
პრეტენზია. სულ მეუბნებოდა, ეს გაქვს, 
ის გაქვს, და რა თავმოყვარეობაზე მელა-
პარაკებიო. ახლა თვითონაც ხომ აქვს თავ-
მოყვარეობა შელახული? საინტერესოა, 
რა გადაუწყვიტა და რითი უშველა მისმა 
ფულმა და კარგმა ცხოვრებამ.

ამას ისიც დაემატა, რომ დედასთან და 
დასთან ურთიერთობა ამიკრძალა. ეგონა, 

რომ რადგან პროტესტს გამოვთქვამდი 
მის ღალატთან დაკავშირებით, ეს დედა-
ჩემის და ჩემი დის დარიგებით ხდებოდა. 
ახლა ისიც უთქვამს - „რომ გამოვა თუ დე-
დამისთან ერთად დავინახავ, იარაღს გა-
მოვიყენებო”, იარაღს, რომელიც ჩემი და-
კავების შემდეგ შეიძინა. დედაჩემი და ჩემი 
და არაფერ შუაში არიან საერთოდ, მაგრამ 
მას ვერ დაარწმუნებ რომ ასეა. 

ახლა აქ ბევრი დრო მაქვს ფიქრისთ-
ვის და ვაანალიზებ ამ ყველაფერს. არიან 
ისეთი ქალებიც, რომლებიც მეუღლისთ-
ვის ვერ იცლიან. მე მასეთ ქალებს არ მი-
ვეკუთვნებოდი. ყველაფერს ოჯახისთვის 
ვაკეთებდი. არასოდეს ვიყავი ფუფუნების 
მოყვარული, არასოდეს მომითხოვია ჩემთ-
ვის რამე. ჩემი მეუღლის ბიზნესის აწყო-
ბაში მეც დიდი როლი ვითამაშე, რადგან 
თავიდან ფული რომ დაეზოგა დამლაგებე-
ლიც მე ვიყავი და სხვა შავი სამუშაოს შეს-
რულებაშიც ვეხმარებოდი.

ციხეში აღმოვაჩინე, რომ ძლიერი ადა-
მიანი ვარ. როგორც კი ფეხი შემოვდგი ამ 
სისტემაში ეგ ვუთხარი საკუთარ თავს, რომ 
ძლიერი უნდა ვიყო და რომ ბავშვებს ვჭირ-
დები. ახლა დაწესებულებაში ჩემი სრულწ-
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ლოვანი ქალიშვილი მოდის ხოლმე, თვეში 
3 პაემანს ვახორციელებ მასთან. რაც შე-
ეხება ბიჭებს, ისინი არასრულწლოვნები 
არიან და არ მინდა, რომ შემოვიდნენ ჩემს 
სანახავად. რადგან ხანგრძლივი სასჯელი 
არ მაქვს, ასე მირჩევნია. არ მინდა, რომ 
ტრავმა მიიღონ აქ შემოსვლით. 

მთავარი ჩემთვის ის არის, რომ ბავშვებ-

მა ზურგი არ მაქციეს და პატიმარ დედაზე 
უარი არ თქვეს. მე ადამიანში კარგის და-
ნახვაც შემიძლია და ვფიქრობ, რომ ამა-
ში მამამისმაც დადებითი როლი ითამაშა, 
რადგან მას შეეძლო ბავშვებისთვის ეთქვა 
„დედას თუ ნახავთ და დაელაპარაკებით, 
ჩემგან ვერაფერს მიიღებთო, მაგრამ მან 
ეს არ გააკეთა”. 
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მეშინია იმის, თუ რა მოხდება ჩემი 
გარეთ გასვლის შემდეგ. არ მინდა, რომ 
შევუშინდე და ვცდილობ ეს შიში დავძ-
ლიო. მე მინდა, გარეთ გასვლის შემდეგ 
სამსახურიც ვიშოვო, ცხოვრება გავაგრ-
ძელო, შვილებს გვერდით დავუდგე. გეგ-
მები მაქვს გონებაში, გასვლის შემდეგ, 
მაგრამ ვნახოთ რა გამომივა. რადგან 
იმედი ბოლოს კვდება, მეც იმედს ვიტო-
ვებ, ყველაფერი კარგად იქნება. შეიძ-
ლება ჩემი (ახლა უკვე ყოფილი) მეუღ-
ლე უბრალოდ ბობოქრობს და იმუქრება 
იარაღით და მისი მუქარა სიტყვებად 
დარჩეს, მაგრამ ნასვამ მდგომარეობა-

ში არაადეკვატური ქცევა ახასიათებდა 
ხოლმე და არ გამოვრიცხავ, რომ მუქარა 
სისრულეში ნასვამმა მოიყვანოს. მაგრამ 
არ მინდა შევუშინდე საფრთხეებს, რად-
გან საკმარისია რაც შიშში და დამცირე-
ბაში ვიცხოვრე. 

რასაც აქ ყველაზე მეტად განვიცდი 
არის შვილების სითბოს და სიყვარულის 
ნაკლებობა. მინდა ძალიან, რომ ჩემს შვი-
ლებს გვერდით დავუდგე, და ეს ტკივილი, 
რაც უჩემობამ მიაყენა, ბევრი სიხარულით 
ავუნაზღაურო. ჩემი ყველაზე დიდი ტკი-
ვილი და საფიქრალი ახლა ჩემი შვილები 
არიან”.  
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ანონიმი
„იყო დრო, როცა მე ვიყავი ნარკოტიკე-

ბის მომხმარებელი, მაგრამ მაშინ როცა 
სახელმწიფო და პოლიციელები იყვნენ კო-
რუმპირებულები. ნარკოტიკებს მოვიხმარ-
დი და პოლიციას ფულს ვაძლევდი, რომ არ 
დავეჭირე ამისთვის. როცა მოვიხმარდი, 
მაშინ არ მიჭერდნენ, რადგან პოლიციას 
ფულს ვუხდიდი და ხელს არ მკიდებდ-
ნენ. როცა თავი დავანებე, რა თქმა უნდა, 
ფულს აღარ ვუხდიდი. თავის დანებები-
დან თვეზე მეტი იყო გასული, როცა ჩემი 
მეუღლე დააკავეს, 2007 წლის აგვისტოს 
თვეში. ერთად ვიყავით. იგი სულ სხვა მი-
ზეზით დააკავეს.  პოლიციელთან შელაპა-
რაკება მოუვიდა, მაგრამ რადგან საქმის 
სწორად გამოიძიების შემთხვევაში იმ პო-
ლიციელის ბრალეულობის საკითხიც დად-
გებოდა, ჩემს ქმარს ნარკოტიკი ჩაუდეს 
და დააწერინეს აღიარებითი ჩვენება, რომ 
ის მისი იყო. ისიც კი დააწერინეს, რომ ამ 
ნარკოტიკის შესაძენად მან ფული თავისი 
ანგარიშიდან გადარიცხა. მოგვიანებით, 
სასამართლოზე ადვოკატებმა მოითხოვეს, 
„თუ ეს გადარიცხა სინამდვილეში გაკეთ-
და, გადაამოწმეთო”, მაგრამ არც არავინ 

გადაამოწმა. იმ პერიოდში ადვოკატებიც 
სუსტები იყვნენ, გვეუბნებოდნენ ბრძო-
ლას აზრი არ აქვსო. 

ჩემი ქმრის დაკავების დროს მეც მასთან 
ერთად ვიყავი და არ დავტოვე გასაჭირ-
ში, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციელე-
ბი მთხოვდნენ „თქვენ თავისუფალი ხართ, 
წადით სახლშიო”. ბოლოს მეც დამაკავეს, 
და ნარკოტიკების შენახვა (მოხმარების 
მიზნით), ისე მომაკერეს, რომ აზრზეც ვერ 
მოვედი. ბოლომდე ვიძახდი, რომ მე არ 
ვიყავი იმ ნარკოტიკის მფლობელი. არც 
შარდში აღმომაჩნდა ნარკოტიკი, რადგან 
უკვე თვეზე მეტი ხნის დანებებული მქონ-
და თავი, მაგრამ სისხლში უფრო დიდხანს 
რჩება ნარკოტიკული ნივთიერებების კვა-
ლი. სისხლში აღმომიჩინეს ნარკოტიკულ 
ნივთიერებასთან ერთად მეტადონის კვა-
ლიც, რომლის დახმარებითაც დავანებე 
თავი ნარკოტიკებს. მხოლოდ ამიტომ და-
მიწერეს ნარკოტიკების გადაზიდვა და შე-
ნახვა მოხმარების მიზნით. იგივე ბრალდე-
ბა წაუყენეს ჩემს მეუღლესაც. მე 11 წელი 
მომისაჯეს, ჩემს მეუღლეს - 15.

ტელეფონიდან დარეკვის საშუალება 
სანამ მოგვეცემოდა ჩემი 16 წლის შვილ-
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მა არ იცოდა, რომ დაკავებულები ვიყავით 
და ღამის 2 საათამდე სახლში ვერ შევი-
და, რადგან გასაღები არ ჰქონდა. 16 წლის 
ბიჭი ქუჩაში დამიტოვეს.  

დაწესებულებაში რომ მიმიყვანეს სულ 
სამი ე.წ. „შკონკა” იდგა, რაც 6 ქალისთ-
ვის არის განკუთვნილი, მაგრამ საკანში 13 
ქალი ვიყავით. იქ ვინც დამხვდნენ ან თაღ-
ლითობაზე იყვნენ ან ნაკროტიკული საშუ-
ალებების გასაღებაზე. მათ შორის იყვნენ 
ფონიჭალელი აზერბაიჯანელებიც. ზოგი 
იატაკზე იწვა, ან ორი ერთ საწოლში, იმ 
სიცხეში იხუთებოდნენ. მაგ პერიოდში არ 
იყო სასამართლოები, რადგან აგვისტოში 
მოსამართლეები ისვენებდნენ. დაწესებუ-
ლებაში კი მოყავდათ და მოყავდათ ქალე-
ბი. გადავსებული იყო იქაურობა. მე ისე-
დაც უძილობა მაწუხებდა, მანამდეც, და ამ 
შოკის და სტრესის გამო საერთოდ ვეღარ 
ვიძინებდი. ისეთ შოკში ვიყავი, რომ მა-
გიდასთან დავჯექი და ასე გაუნძრევლად 
ვიჯექი. მერე ერთი ქალი წაიყვანეს ზუგ-
დიდის ციხეში და ციხის უფროსმა მითხრა, 
რომ მის ადგილზე მე დავწვებოდი. მე ახა-
ლი შესული ვიყავი და ამან სხვების პრო-
ტესტი გამოიწვია, მაგრამ იქ სხვა წესებია 

და რადგან ადმინისტრაციამ მე მითხრა, 
ე.ი. მე უნდა დავწოლილიყავი. არც ლეიბი 
იყო და არც სხვა საჭირო ნივთები. შეგეძ-
ლო დაგერეკა და ოჯახის წევრები მოგი-
ტანდნენ, მაგრამ თვითონ არაფერს გაძ-
ლევდნენ, ლეიბსაც კი. 

ე.წ. „ზონაზე” რომ გადამიყვანეს, იქ 
შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იყო. 
აუტანელი პირობების შემდეგ „ზონა” 
უფრო კარგი ჩანდა. პირადად მე არავინ 
შემხებია. იქ რამდენიმე ჩემი მეგობარიც 
კი დამხვდა. რომ იტყვიან დამაბინავეს. სა-
მედიცინო ნაწილში განმათავსეს. მაშინ სა-
მედიცინო ნაწილში ის იყო განთავსებული, 
ვისაც, ასე ვთქვათ, „პატრონი” ყავდა, და 
ვისაც ეკუთვნოდა იქ ყოფნა, ანუ რეალუ-
რად ვინც ავად იყო, ისინი სად იყვნენ არ 
ვიცი. ყველამ იცოდა ერთმანეთის ისტო-
რია, მეტ-ნაკლებად. 

იქ ჩემი ყოფნის პერიოდში მოხდა ე.წ. 
„ბუნტი”. როცა დაიწყო არ ვიცოდი რა ხდე-
ბოდა. ლოგინში ვიწექი და თავიდან არც 
ავმდგარვარ. მერე ავდექი და ფანჯრიდან 
ვუყურებდი. ეს იყო ადმინისტრაციის მიერ 
დაგეგმილი „ბუნტი”. დაგეგმილი თუ არა 
წახალისებული მაინც. ყველაზე მეტად 
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„ბუნტი” მათ აწყობდათ. ტელევიზიით გა-
დასცეს, რომ როიალი და სარეცხი მანქანე-
ბი დაიწვაო. ეგ ნივთები არც კი არსებობდა 
დაწესებულებაში და როგორ დაიწვებოდა? 
1200 ცალი დსპ-ს საწოლზე თქვეს, დაიწ-
ვაო, და საწოლები სხვა მასალის იყო, არ 
იყო დსპ. რაც სინამდვილეში დაიწვა ისევ 

პატიმრების მიერ გაკეთებული ან ნაყიდი 
ნივთები იყო, ასევე სკამები და ა.შ. ამ ყვე-
ლაფრის საკუთარ თავზე აღება ცემა-ტყე-
პით აიძულეს რამდენიმე გოგოს. „ბუნტის” 
დღეს სიზმარში მეგონა თავი, ჩაგვიყვანეს 
ეზოში და დაგვამწკრივეს ყველა. სპეცი-
ალური დანიშნულების რაზმი იყო მობილი-
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ზებული. თან ამას იღებდნენ ვიდეო-კამე-
რით, თვითონვე. ზოგს ელექტროშოკებით 
თიშავდნენ, ზოგს „დუბინკებით” სცემდ-
ნენ. გოგოები ძირს ეყარნენ. გადაყვანა 
რომ დაგვიწყეს, გზად ძირს დაგდებული 
გოგოები მხვდებოდნენ, ისინი კი მეუბნე-
ბოდნენ „გადააბიჯე და გაიარეო”. ავტო-
მატების დამიზნებით შეგვყარეს მანქა-
ნებში. მეც და ბევრ სხვასაც ეგონა, რომ 
დასახვრეტად მივყავდით. არ აგვიხსნეს 
რა ხდებოდა, ან რატომ გვსვამდნენ მანქა-
ნებში. რაც ტანზე გვეცვა ის გაგვყვა მხო-
ლოდ. მე შლოპანცები, პიჟამო და ხალათი 
მეცვა. ყველა ჩემი ნივთი იქ დარჩა და მას 
შემდეგ არც მინახავს. მე მენსტრუალური 
ციკლი მქონდა და პაკეტიც კი არ მქონდა 
თან, გამოსაცვლელად. რუსთავში გადაგ-
ვიყვანეს, მამაკაცებთან, ე.წ. „კრიტში”. 
„მატროსოვზე” (როგორც მერე გავიგეთ) 
დატოვეს მხოლოდ ავადმყოფები და ადმი-
ნისტრაციის რჩეული პატიმრები. რადგან 
ვიცოდი, რომ დამნაშავე არ ვიყავი, იმედი 
მომეცა, რომ მალე გადამიყვანდნენ უკან. 
თავიდან 10 დღე კარანტინში გვამყოფეს, 
არც ნორმალური საჭმელი, არც წამალი, 
საერთოდ არაფერი იყო. მერე უკვე გა-

დაგვანაწილეს საკნებში. სხვა გზა აღარ 
ჰქონდათ. შემთხვევითი შერჩევით მოვხვ-
დით ერთ საკანში 5 ადამიანი. რამდენიმე 
დღის შემდეგ მოვიდნენ ეკა ხერხეულიძე, 
რუსუდან კერვალიშვილი და მონაზვნები. 
ადმინისტრაციამ ისინი ჩვენს საკანში შე-
მოიყვანა. დაგვპირდნენ „მალე გადაგიყ-
ვანთ აქედან, ამ გაუსაძლის პირობებში 
დიდხანს არ გამყოფებთო”. დაგვპირდნენ, 
რომ ყველაფერს მალე გაარკვევდნენ. ამ 
გარკვევას დასჭირდა წელიწადი და 5 თვე. 
გაყავდათ გოგოები სათითაოდ, და ზოგი 
უკან აღარც ბრუნდებოდა. როგორც მერე 
გავიგეთ, ვინც თანამშრომლობაზე წავიდა, 
ისინი „მატროსოვზე” დააბრუნეს. გვეუბ-
ნებოდნენ, თუ დაადებთ ხელს „ბუნტში” 
გარეულ მსჯავრდებულს, გადაგიყვანთ 
„მატროსოვზეო”. „კრიტში” არც მაღაზია 
იყო, არც ამანათები შემოდიოდა. თითქ-
მის ორი თვე ფაქტობრივად მშიერი ვიყა-
ვი, რადგან იქ მოწოდებულ საჭმელს ვერ 
ვჭამდი. 21-ე საუკუნეში ფული მქონდა და 
შიმშილით ვკვდებოდი. გულის წასვლები 
რომ დაგვეწყო რამდენიმეს, მერე დაუშვეს 
მაღაზიის გახსნაზე ნებართვა. იმ მაღაზი-
აშიც დაობებული პროდუქტები იყიდებო-
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და, ზედმეტად გამხმარი ორცხობილები 
და ა.შ. ეს წელიწადი და 5 თვე ჩემთვის იყო 
ნამდვილი კოშმარი.  

წელიწადი და 5 თვის შემდეგ დაგვაბრუ-
ნეს „მატროსოვზე”, სადაც არაფორმალუ-
რად ორად გაყოფილი დაგვხვდა იქაურო-
ბა. ერთ მხარეს განათავსეს ისინი, ვინც 
ითანამშრომლეს, მეორე მხარეს კი ე.წ. 
„ბუნტავშიკები” და ის გოგოები, ვინც არ 
ითანამშრომლა. 

დაწესებულებაში იყო ერთი ექიმი - კესა-
რია დანელია. ის ქალი ახლა ჯალათად არის 
გამოცხადებული. იმ ჯალათების სიაში ერ-
თადერთი ქალია. გამაწამა. ჩიყვის ოპერა-
ცია მჭირდებოდა, და დროულად არ გამა-
კეთებინა. გვაწვალებდა დანიშნულ წამლებ-
ზეც. დანიშნულ წამლებს დანიშნულებიდან 
როცა უნდოდათ მაშინ გვიხსნიდნენ ან საერ-
თოდ არ გვაძლევდნენ. მე რომ ვწვალობდი 
კვანძოვანი ჩიყვის გამო, ხან მაღალი წნევა 
მქონდა, ხან გული მიმდიოდა, ჩემი თანამე-
საკნეებიც ძალიან წუხდებოდნენ ამით. 4 
წელი ვითხოვდი, რომ მოეცათ უფლება ჩემი 
ხარჯებით გამეკეთებინა ოპერაცია. მთელი 
4 წელი მახვეწნინეს და ბოლოს მომცეს უფ-
ლება. ამ პერიოდში საკმაოდ გაუარესებუ-

ლი იყო უკვე მდგომარეობა. ამ სიტუაციის 
გამო, ოპერაციის მიუხედავად, დღემდე წამ-
ლებზე ვარ და მუდმივად ენდოკრინოლოგ-
თან სიარული მიწევს. 

ჩემი და ჩემი მეუღლის დაკავების დროს 
ჩემი შვილი 16 წლის იყო. იგი იმ პერიოდ-
ში ემზადებოდა, რომ სასწავლებლად ინ-
გლისში წასულიყო. საბუთები ჰქონდა 
შეტანილი, მაგრამ საბუთების ბოლოში 
მიყვანის დროს უარი უთხრეს, რადგან პა-
ტიმარი დედა ყავდა. ჩემი ციხეში ყოფნის 
გამო, ჩემი შვილი ორმაგად დაზარალდა. 
სანამ თავისუფლება მქონდა აღკვეთილი, 
იგი ჩემს მშობლებთან იყო. 

ამ პერიოდში მამაჩემს ხშირად აკით-
ხავდნენ, ვიღაცეები. პირდებოდნენ, „შენ 
შვილს გავუშვებთ ციხიდან, თუ შენს ბიზ-
ნესებს და ქონებას გადმოგვიფორმებო”. 
ნელ-ნელა, ასე მოტყუებით ყველაფერი 
წაართვეს, თან ისე, რომ ვერც მოედავები, 
ყველაფერი კანონიერად გადაიფორმეს. 
საკუთარი ხელით გადასცა ყველაფერი 
მათ, ჩემი გამოშვების იმედით. დარდის და 
ნერვიულობის შედეგად მამაჩემი ინსულ-
ტით გარდაიცვალა. მე დავრჩი უქონელი, 
ბიზნესის და სახლის გარეშე. ამნისტიით 
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გამოვედი 5 წლის და 5 თვის შემდეგ, 2012 
წლის იანვარში. გამოსვლის შემდეგ დედა-
ჩემთან ვცხოვრობ, ჩემს შვილთან ერთად. 
მეუღლეს დავშორდი. ციხეში გატარებულ-
მა პერიოდმა ერთმანეთთან გაგვაუცხო-
ვა. აღარც ერთს გვქონდა ერთად ყოფნის 
სურვილი. ოჯახიც დამენგრა და ცხოვრე-
ბაც, მეც, ჩემს შვილსაც და ოჯახსაც.

ბავშვზე ჩემმა ისტორიამ ძალიან ცუდად 

იმოქმედა. ძალიან დაითრგუნა და ცხოვ-
რების ხალისი დაკარგა. ახლა არ მაქვს 
საშუალება, რომ მისი საზღვარგარეთ 
სწავლა დავაფინანსო. ყველაფერზე გული 
აუცრუვდა. ახლა უკვე 26 წლის გახდა და 
არსად მუშაობს. მასზე უარყოფითი გავ-
ლენა იქონია ჩემმა პატიმრობაში ყოფნამ, 
როგორც შესაძლებლობების თვალსაზრი-
სით, ისე ფსიქოლოგიურად”.  
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ნათია თოდაძე
„ჩემი ცხოვრების მტკივნეული პერიოდი 

დაიწყო მაშინ, როდესაც დამაკავეს. ორი 
დღის შემდეგ სასამართლომ შემიფარ-
და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ვერ 
ვხსნი იმ წუთს რა ვიგრძენი, ბოლომდე არ 

მჯეროდა, ვფიქრობდი ეს სიზმარია და 
დამთავრდება, მაგრამ მომიწია დაჯერება, 
როდესაც მომიყვანეს დაწესებულებაში. 
გაიღო საკნის კარი და აღმოვჩნდი ბნელ, 
ცივ კედლებში და სამყარო დამთავრდა. 
ძალიან მწარე და მტკივნეული პირველი 
დღე გავატარე, მაგრამ ყველაზე მეტად 
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გამიჭირდა ჩემი შვილის გარეშე სუნთქვა, 
რომელიც ექვსი წლის დავტოვე. მე მის გა-
რეშე ვერ ვარსებობ, მტკივა ყველაფერი, 
როდესაც ჩემი შვილი არ მეხება. 

დაკავებიდან ერთი თვის შემდეგ გავი-
გე, რომ ვიყავი ორსულად, და ძალიან გა-
მიჭირდა იმასთან შეგუება, რომ შეიძლება 
ჩემი შვილი დაბადებულიყო და გაზრდი-
ლიყო გარკვეული პერიოდით დაწესებუ-
ლებაში, მაგრამ კიდევ მქონდა  სასამართ-
ლოს გულისხმიერების იმედი და ეს იმედი 
გამიცრუვდა. ჩემი შვილი იყო 8 დღის და-
ბადებული, როდესაც სასამართლომ მომი-
საჯა რვა წლით თავისუფლების აღკვეთა. 
ძალიან გამიჭირდა ყველაფრის შეგუება, 
ყველანაირი სიხარული და ხალისი გამიქ-
რა, მაგრამ დღემდე ვსუნთქავ, მხოლოდ 
ჩემი შვილებისთვის. მალე კიდევ მელის 
ყველაზე საშინელი და მტკივნეული პერი-
ოდი. ჩემი შვილი არის 2 წლის და 6 თვის 
და სამი წლის რომ გახდება მიწევს მისი 
დაწესებულებიდან გაშვება, რადგან კანო-
ნი მეტი ხნით მისი დატოვების საშუალებას 
არ მაძლევს. მტანჯავს იმაზე ფიქრი, რომ 
საკუთარ შვილს უნდა დავემშვიდობო გარ-
კვეული პერიოდით, მასზე მიწევს უარის 
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თქმა. მართალია ეს სამუდამო განშორება 
არ იქნება, მაგრამ ძალიან მიჭირს. მან მე 
ეს წლები გადამატანინა და შემიმსუბუქა, 
მაგრამ ცხოვრების ყველაზე მტანჯველი 
პერიოდი ეს არის ჩემთვის ორივე შვილის-
გან შორს ყოფნა და არსებობა. არ ვიცი, 
წინასწარ ვერ ვიტყვი როგორ გადავიტან, 
კარგად ვიქნები ან ცუდად ვიქნები, მაგ-
რამ დღეს ძალიან მიჭირს ამაზე ფიქრი. 
ყოველი ღამე ჩემთვის მტანჯველია, ცრემ-
ლიანი თვალებით ვევედრები უფალს და-
მეხმაროს, რადგან მე დღეს მის მეტი აქ 

არავინ მყავს და მხოლოდ მისი იმედით 
ვცოცხლობ. 

ამის წაკითხვის შემდეგ ზოგმა შეიძლე-
ბა თქვას, რომ მე ვამუქებ და ზოგი ალბათ 
ვერ გამიგებს, მაგრამ გულწრფელად გიყ-
ვებით ყველაფერს და მე რასაც ვგრძნობ, 
ამას ბოლომდე ვერ ვაწვდენ თქვენამდე. 
ჩემს ტკივილს დედები უფრო გამიგებენ, 
რადგან შვილები დედისთვის ის არსებები 
არიან, რომლებიც ჩვენ ბედნიერებას და 
ხალისს გვანიჭებენ და სიცოცხლეს გვი-
ლამაზებენ”. 
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თ.თ. 
ვარ 23 წლის. მყავს ოჯახი, 2 (ორი) მცი-

რეწლოვანი შვილი და ასევე ველოდები 
მესამე პატარასაც, მალე. 3 (სამი) შვილის 
დედა გავხდები, რაც ჩემთვის ძალიან სა-
სიხარულო ამბავია და უფლის წყალობა. 
ამჟამად ვიმყოფები პატიმრობაში. ძალიან 
ძნელია ჩემი საყვარელი ადამიანებისგან 
შორს ყოფნა, მითუმეტეს როცა ჩემი ოჯა-
ხი და ჩემი შვილები მელოდებიან სახლში. 
ხანდახან მგონია ეს ყველაფერი სიზმარია, 
გავიღვიძებ და ყველაფერი დამთავრდება, 
მაგრამ ძალიან ხანგრძლივი სიზმარი აღ-
მოჩნდა. ჩემი სიზმარი კი ასე დაიწყო:

2015 წლის 19 ნოემბერს დამაკავეს სა-
ქართველოსა და თურქეთის საზღვარზე. 
არ მეგონა ეს თუ ცხადში ხდებოდა, რად-
გან მხოლოდ კინოებში მქონდა ასეთი რამ 
ნანახი, რაც მე გადამხდა თავს. ჩამომიყ-
ვანეს თბილისში. ორი დღე ვიმყოფებოდი 
მოდულის შენობაში პატიმრობაში ანუ და-
ნაშაულის ჩადენიდან 48 საათში ჩამენიშნა 
სასამართლო და შემიფარდეს წინასწარი 
პატიმრობა 40 დღე. ეს დღეები ვიმყოფე-
ბოდი ქ. რუსთავში, ქალთა დაწესებულების 

საპატიმრო განყოფილებაში. ყოველ დღეს 
ვითვლიდი როდის გავიდოდა ეს საშინელი 
დღეები. არც არავის ნახვის უფლება მქონ-
და და არც ტელეფონზე დარეკვის უფ-
ლება. ვერ წარმოიდგენთ რა საშინელება 
იყო ეს ყველაფერი. რას წარმოვიდგენდი 
ოდესმე თუ ჰაერზე გასვლისთვის ნებარ-
თვა დამჭირდებოდა და თან ერთი საათით 
და მხოლოდ დანიშნულ დროს. ძალიან გა-
მიჭირდა, მაგრამ ღმერთმა ძალა მომცა და 
მოთმინება. ეს დღეები საუკუნედ მეჩვენე-
ბოდა. მოვიდა ნანატრი დღე, 29 დეკემბე-
რი, ჩემი სასამართლოს დღე. გამოვცხად-
დი სასამართლოზე, მხოლოდ მაშინ ვნახე 
ჩემი ოჯახის წევრები. თვალს ვერ ვუსწო-
რებდი ვერავის. მათ ცრემლიან თვალებს 
რომ ვხედავდი, ცუდად ვხდებოდი. სასა-
მართლოს მიმდინარეობის დროს თითქოს 
გონება გამეთიშა, მხოლოდ ტუჩების მოძ-
რაობას ვაკვირდებოდი. უცბად კარი გამი-
ღეს და მითხრეს - გამოდი, თავისუფალი 
ხარო! წამიერად დავიბენი. არ მჯეროდა. 
გამოვედი და ადვოკატის გვერდით დავჯე-
ქი, მხოლოდ მაშინ გავიგე, მოსამართლემ 
12 000 ლარის ოდენობით გირაოს საშუ-
ალებით გამათავისუფლა. სიტყვებით ვერ 
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აღვწერ რას განვიცდიდი. ახალ წელს ჩემს 
შვილებთან, ოჯახთან ერთად ვიყავი. მეგო-
ნა დამთავრდა ყველაფერი. სასამართლო 
მიმდინარეობდა 6 (ექვსი) თვის მანძილზე. 
ეს პერიოდი მალე გავიდა და მოახლოვდა 
ბოლო სასამართლო. მაშინ მივხვდი, რომ 
ისევ მიწევდა იმ საშინელ ადგილას დაბრუ-
ნება. პროკურორი ჩემს რეალურ სასჯელ-
ზე ლაპარაკობდა. ჩემს შვილებს რომ ვუ-
ყურებდი და ვფიქრობდი მათი დატოვება 
ისევ მიწევდა, თან გაურკვეველი დროით, 
არ ვიცი როგორ ავიყვანე ჩემი თავი ხელ-
ში. მათთან ვატარებდი ბოლო დღეებს. 16 
ივნისი, ეს ჩემი შვილის დაბადების დღეა 
და მოსამართლემ ამ დღეს ჩანიშნა ჩემი 
სასამართლო. ყველა მამშვიდებდა, რომ 
ყველაფერი კარგად იქნებოდა და ამ დღეს 
ჩემს შვილთან გავატარებდი და აღვნიშ-
ნავდი, მაგრამ მე გული მიგრძნობდა, რომ 
ცუდად დამთავრდებოდა ეს დღე. სასამარ-
თლოზე გამოვცხადდი ჩემი ოჯახის წევ-
რებთან ერთად. სასამართლოს კარებთან 
პროკურორი შემხვდა და წინ დამიდო სა-
ბუთები, რაზეც ხელი უნდა მომეწერა, საპ-
როცესო შეთანხმებისთვის. მეტი გზა არ 
მქონდა. საპროცესო შეთანხმებაზე ხელის 

მოწერით სამ წელს ვაწერდი ხელს. როგორ 
გამიჭირდა ვერც კი წარმოიდგენთ. ახლაც, 
ძალიან მიჭირს ამ წუთების გახსენება. ჩემს 
ოჯახის წევრებთან განშორება გამიჭირ-
და, მაგრამ თავი ხელში ავიყვანე. მხოლოდ 
უფლის იმედიღა მქონდა. მომიყვანეს ისევ 
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ციხეში, სადაც ორი კვირა გავატარე, შემ-
დეგ გადმომიყვანეს ბავშვთა და დედათა 
საცხოვრებელში, რადგან ორსულად ვიყა-
ვი. აქ გაცილებით უკეთესი პირობებია ცი-
ხესთან შედარებით. ამჟამად კი ვსარგებ-
ლობ ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნით, 
ვხვდები ჩემს ახლობლებს თვეში სამჯერ. 
ასევე სატელეფონო საუბრით ყოველდღე 
ვსარგებლობ. ამ ჯერზე უკვე 5 თვე გამიხ-
დება, რაც აქ ვარ და იმედს არ ვკარგავ, 
რომ მალე გავალ ბავშვის დაბადებამდე. 
ეს ჩემთვის უდიდესი ბედნიერება იქნება. 
ახლა წარდგენილი მაქვს თხოვნა, რომ ორ-
სულობის გამო სასჯელის მოხდა გადამი-
ვადონ. მალე სასამართლოს პასუხი მომივა 
და იმედი მაქვს სამართლიანად გადაწყდე-
ბა და დადებით პასუხს ველი. მინდა ჩემი 
შვილი გარეთ დაიბადოს და გაიზარდოს 
თავის დებთან ერთად. უკვე ტელეფონზე 
საუბარიც მიჭირს ჩემს შვილებთან. სულ 
იმას მეკითხებიან რატომ წავედი გაუფრთ-
ხილებლად! როდის ვიქნები ისევ მათთან! 
მგონი წარმოგიდგენიათ რა ძნელი იქნება 
ეს ჩემთვის. არ მინახავს ამ დროის მანძილ-
ზე ჩემი შვილები, რადგან კიდევ ერთხელ 
განშორება ნახვაზე მეტად მძიმე გადასა-

ტანი იქნება ბავშვებისთვის და ჩემთვისაც. 
იმედს არ ვკარგავ მალე გარეთ ვნახავ მათ. 
ყოველი დღე ამ იმედით თენდება და ღამ-
დება. 

დილით ფანჯარაში რომ ვიხედები და 
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ვხედავ როგორ ნავარდობენ ცაში ჩიტები, 
ლაღად უხარიათ თავისუფლება, ხანდახან 
მშურს მათი, რადგან როგორც წესი, მათ 
ადამიანები ვკეტავთ გალიაში, ახლა კი 
ჩვენ ვართ მათ ადგილას - გისოსებს მიღმა. 
ვერავინ მიხვდება აქ როგორ ვართ, სანამ 
თვითონ არ გამოცდის საკუთარ თავზე. 
ღმერთმა ყველას აშოროს ეს საშინელება. 
ოჯახის წევრები როდესაც მოდიან ჩემს 
სანახავად, განსაკუთრებით კი დედა, ყო-
ველთვის კარგ ხასიათზე ვდგები. არ მინ-
და დედამ ინერვიულოს, არადა როგორ 
მიჭირს ეს მომენტი, თან ნახვის საათები 

განკუთვნილი და შეზღუდული რომ არის. 
შემდეგ განშორება არის ყველაზე ცუდი 
მომენტი. 

აქ დედებს ბავშვები ჰყავთ. რომ ვუყუ-
რებ როგორ ხალისობენ მათთან ყოფნისას, 
ამ დროს ჩემი შვილები მახსენდებიან. რო-
გორ იზრდებიან უჩემოდ?! დედა-შვილის 
ურთიერთობას ვერავინ შეცვლის. ბავშ-
ვებს დედა სჭირდებათ. უფლის წყალობით 
მალე მათთან ვიქნები და არასოდეს დავ-
ტოვებ მათ. ყველა დედას ვუსურვებ თავის 
შვილთან მალე დაბრუნებას. უფალი ფა-
რავდეს ყველას”.  
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ანონიმი 
„2008 წელს დამაკავა სპეციალურმა 

ოპერატიულმა დეპარტამენტმა (სოდ-მა) 
მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიმყოფებოდი ნარ-
კომომხმარებელთან სტუმრად, მასთან 
სახლში. სახლში ყაჩაღებივით შემოიჭრ-
ნენ, თავიდან ვერც მივხვდი რა ხდებოდა. 
სახლში შემოჭრისთანავე დაგვიწყეს უმოწ-
ყალოდ ცემა. გონების დაკარგვამდე გვცე-
მეს. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, 
სახლში შემოვარდნას ხელმძღვანელობდა 
მაშინდელი სოდ-ის უფროსი ერეკლე კო-
დუა და მისი უშუალო ბრძანებით ვინმე 
„გოგიად” წოდებულმა საკუთარი ჯიბიდან 
ამოიღო და ჩანთაში ჩამიდო 7 აბი სუბო-
ტექსი, და 14 აბი დადო ტუალეტში სარეცხ 
მანქანაზე. დაგვაპატიმრეს ოჯახის წევრი 
და მე, მისი სტუმარი. მიუხედავად იმისა, 
რომ არ დამიდგინდა ნარკოტიკების მოხ-
მარება და არც მაშინ გავრცელებული „რე-
ალიზაციის მიზნით” ქონა დამიმტკიცდა, 
იძულებული გამხადეს დავთანხმებოდი 
შემოთავაზებულ საპროცესო შეთანხმების 
გაფორმებას, შემდეგი მიზეზით: მემუქრე-
ბოდნენ ოჯახის წევრების დაპატიმრებით 
და დიდი სასჯელის მოცემით, 17 წლის თა-

ვისუფლების აღკვეთით. 
იძულებული გავხდი 2 დღის ვადაში გა-

მეყიდა ერთადერთი საცხოვრებელი ბინა 
და გადამეხადა საპროცესო შეთანხმების-
თვის 50 000 ლარი. თანხის გადახდის შემ-
დეგ მომისაჯეს 2 წელი. ეს 2 წელი კოშ-
მარად იქცა ჩემთვის, რომელიც დღემდე 
გრძელდება. 

ვერაფრით დავამტკიცე სიმართლე, 
რადგან არც პროკურორ კახა ცნობილაძეს 
აინტერესებდა საქმის ობიექტური გამო-
ძიება და არც სასამართლო დაინტერესე-
ბულა სიმართლით. სხვა შემთხვევაში არ 
გამიჭირდებოდა სიმართლის დამტკიცება. 

2 წელი ვიმყოფებოდი ციხეში, სადაც 
არც ექიმი ექიმობდა და არც წამალი 
გვქონდა. არც საკვები იყო ნორმალური, 
რითაც შეიძლებოდა ადამიანს ეკვება და 
არა საქონელს. მაშინდელი ციხის დირექ-
ტორის, პროვოკაციებით გამოწვეული ე.წ. 
„ბუნტის” დროს ციხეში შემოყვანილმა 
სპეციალური დანიშნულების რაზმმა კი-
დევ ერთი „ბართლომეს ღამე” მოგვიწყო, 
რაც დღემდე კოშმარში მამყოფებს. ამას 
დაემატა პატიმრებზე გამოცხადებული 
ექსპერიმენტი. მასიურად დაიწყეს ქალ 
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მსჯავრდებულებზე ქირურგიული ოპე-
რაციების ჩატარება. მასიურად დაიწყეს 
ტუბერკულოზის დიაგნოზების დასმა და 
იძულებითი მკურნალობები და ქირურგი-
ული ოპერაციები ჯანმრთელ ადამიანებ-
ზე. ზოგიერთ ქალს საკვერცხეები ამოაჭ-

რეს. 2010 წელს დამიმთავრდა სასჯელის 
ვადა, გავთავისუფლდი საპატიმროდან 
და აღმოვაჩინე, რომ აღარც ოჯახი მყავს, 
აღარც სახლი. დღემდე ვერ მოვახერხე აღ-
ვიდგინო იმ ცხოვრების თუნდაც ნაგლე-
ჯი. ეს მდგომარეობა ხელოვნურად შექმნა 
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სისტემამ - „ნულოვანმა ტოლერანტობამ”. 
ციხიდან გამოსული ქალი მიუღებელი აღ-
მოჩნდა როგორც ქმრისთვის, ისე ბევრი 
ნაცნობისთვის. 

როდესაც დამაპატიმრეს და აღმოვჩნ-
დი საპატიმროში, ჩემთვისაც კი გაუგებარ 
სიტუაციაში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს 
იყო ვიღაცის (ერეკლე კოდუას) ხუშტუ-
რი, არ დამიდასტურდა „ნარკოტიკების 
მომხმარებელი” და არც ნარკოტიკების 
შეძენა-შენახვა და გასაღება. მიუხედავად 
ამისა, გავსამართლდი, მომესაჯა 2 წელი 
და სრულად მოვიხადე სასჯელი. ჩემთვის 
კიდევ ერთი მძიმე დარტყმა აღმოჩნდა, 
როდესაც ისედაც განადგურებულმა, აღ-
მოვაჩინე, რომ სასჯელის მოხდის შემდეგ 
ვერ მიმიღო ოჯახმა. ქმრისთვის, რომელ-
თანაც 20- წლიანი თანაცხოვრება მაკავ-
შირებდა, მიუღებელი აღმოჩნდა „ციხეში” 
ნამყოფი ქალი. მან არ დამიჯერა, რომ მე 
ამ დანაშაულის ჩამდენი არ ვიქნებოდი. იმ 
დროისთვის იგი ამერიკაში ცხოვრობდა 
უკვე, ჩემი შვილიც იქ იყო და მეც მალე ვა-
პირებდი წასვლას. შვილმა დამიჯერა, რომ 
მე არაფერ შუაში ვიყავი და გარემოების 
მსხვერპლი აღმოვჩნდი. აქეთ მამშვიდებ-

და, რომ ყველაფერი კარგად იქნებაო. მაგ-
რამ ქმარმა არ დამიჯერა და არ მაპატია, 
მითხრა:  „თავი მომჭერიო”. ხოლო ახლად-
მოყვანილმა რძალმა, როდესაც მას ავუხ-
სენი ჩემი მდგომარეობა ნასამართლეობის 
ქონის შესახებ, მთხოვა მისი ოჯახისთვის 
არასოდეს მეთქვა ამ ფაქტის შესახებ. მე, 
რა თქმა უნდა, პატივს ვცემ მის სურვილს 
და დავპირდი, რომ როგორც მას სურს ისე 
მოვიქცეოდი, თუმცა, მე არ ვთვლი, რომ 
სამარცხვინო გავაკეთე რამე და უნდა დავ-
მალო. აქედან გამომდინარე მე თვითონ გა-
მიჩნდა კიდევ ერთი კომპლექსი, რომ უნდა 
დავმალო ჩემი ნასამართლეობის შესახებ. 
დღესაც, იძულებული ვხდები, რომ ვმალო. 

მიუხედავად იმისა, რომ თავიანთი-
ვე გამოტანილი განაჩენითაც კი უკანო-
ნო პატიმარი ვარ, რადგან განაჩენშიც კი 
ეწერა, რომ „აღმოჩენილი” (რეალურად კი 
ჩადებული) სუბოტექსი მე არ მეკუთვნის, 
მთლიანად დამენგრა ცხოვრებაც და თვი-
თონ შინაგადანაც მოხდა ჩემში გარდატე-
ხა. არც კი ვიცი რა დავარქვა ამ მდგომა-
რეობას. მოხდა ყველაფრის გადაფასება, 
მთელი ცხოვრების, მეგობრების, ნათესა-
ვების, მთლიანად სამყაროს გადაფასება.  
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მე თვითონაც მიჭირს ზოგიერთ მათგან-
თან ურთიერთობა დღეს. როდესაც ციხე-
ში ხარ და ერთხელაც არ მოგიკითხავენ და 
არ აინტერესებთ გშია, გწყურია, ცოცხალი 
ხარ, რამე გიჭირს თუ არა, როდესაც შეუძ-
ლიათ, რომ დედაშენთან მაინც დარეკონ და 
მოგიკითხონ და ამასაც არ აკეთებენ, თან 
მაშინ როცა მე ისინი გასაჭირში არასოდეს 
მიმიტოვებია და ამ დროს მათგან მოკით-
ხვაც კი რომ არ მოგდის, რომ გამოდიხარ 
უკვე შენც გიჭირს მათთან დაბრუნება და 
მეგობრობა. ფსიქოლოგიურად რთულია ამ 

მომენტის გადალახვა. 
ერთადერთი დადებითი, რაც კი ამ შემ-

თხვევის შედეგად მოხდა, ისაა, რომ რაც 
ციხიდან გამოვედი მას შემდეგ ბრძოლი-
სუნარიანი გავხდი. მანამდე თუ ერთი 
უბრალო დიასახლისი ვიყავი, ახლა უკვე 
ჩემს თავში სხვა უნარებიც აღმოვაჩინე. 
ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, რა საქმესაც 
კი ხელი მოვკიდე, ყველა ბრძოლიდან და 
ყველა „ომიდან” გამარჯვებული გამოვე-
დი. ჩემში ბრძოლისუნარიანობის უნარმა 
გაიღვიძა”.
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ნინო მიხანაშვილი 
„დამიჭირეს და სასამართლოზე მომი-

საჯეს 4 წელი. ჩემთვის ყველაზე რთული 
და საშინელი დღე იყო. ვიცოდი, რომ ყვე-
ლაზე რთული დღეები მელოდა წინ. გარეთ 
დავტოვე შვილი. ვიცოდი, რომ მას ვეღარ 
მოვეფერებოდი, ვეღარ ვეთამაშებოდი, 

ისე როგორც ადრე. ყოველდღე ვერ ვნა-
ხავდი და ვერ ჩავიკრავდი გულში, ვერ 
გავიგონებდი მის ტკბილ ხმას. მისთვისაც 
ძნელია ჩემი აქ ყოფნა. სულ დედას ეძებს 
და კითხულობს. როცა პაემანზე მოდის, 
უკან სულ ტირილით მიდის ხოლმე. ძალიან 
გვიჭირს ერთმანეთთან განშორება. აქ შე-
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მეძინა მეორე შვილი და მასთან ერთად 
ვაგრძელებ სასჯელის მოხდას. მინდა, რომ 
რაც შეიძლება მალე გავიდე და დავუბ-
რუნდე ჩემს ოჯახს. ჩემი პირველი შვილი 
დადის ბაღში და მას დედაჩემი უვლის. რა 
თქმა უნდა, დედაჩემს დაყავს ბაღში და 
იგი ზრდის. ბაღიდან როცა მოყავს, ბავშვი 
თითქმის ყოველთვის ტირის, რადგან მისი 
თანატოლები დედებს მიყავთ ბაღიდან 
სახლში, დედამისი კი მასთან არაა. ტირის, 
მეც დედამ მინდა წამიყვანოსო. 1 თვის წინ 
ბაღიდან გამოპარულა. მთელი დღე ეძებდ-
ნენ და როგორც იქნა მიაგნეს. ქუჩაში მი-
დიოდა. რომ კითხეს, რატომ გაიქეცი, სად 
მიდიხარო, უპასუხა - დედასთან მივდივა-
რო. ჩემთვისაც ძალიან ძნელია. მინდა მე 
მივხედო, ბაღში მე მივიყვანო და არ ჰქონ-
დეს სანერვიულოდ ის, რომ დედა მასთან 
არაა. თან, მას შემდეგ რაც თავისი დაიკო 
გაიცნო, ერთ-ერთი ვიზიტის დროს, სულ 
იმას იძახის, რომ დედასთან და ჩემს დას-

თან მინდა, წამიყვანეთო. მოყავთ ხოლმე 
და ერთმანეთს ეთამაშებიან დები, მაგრამ 
წასვლა ყოველთვის რთული გადასატანია 
მისთვის და რაც დრო გადის კიდევ უფრო 
მეტად რთულდება. საშინელებაა მისთვი-
საც და ჩემთვისაც. იმედი მაქვს, რომ მალე 
გავალ და აღარასოდეს დავშორდებით ერ-
თმანეთს”. 
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ანონიმი 
„მერე რაა?...
მრავალი წლის წინ ჩემი არსებობა და-

ფასდა და საოცრად კარგმა, სათნო, მშრო-
მელმა და საოცრად კარგმა ადამიანმა 
შვილად მაღიარა. დავიბადე... რა მნიშვნე-
ლობა აქვს სად? მთავარია, რომ მან ჩემი 
სიცოცხლე და არსებობა გააღმერთა. მისი 
სიცოცხლის მანძილზე უბედნიერესი და 
ყველაზე სასურველი ვიყავი, თუმცა ბე-
დის ირონია ირონიად რჩება და ერთ „მშვე-
ნიერ” დღეს, 1987 წლის 18 მაისს ყველაფე-
რი ერთად გაქრა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის 
დაიღუპა. დაიღუპა მხოლოდ ფიზიკურად, 
რადგან მისი სული და გული ჩემთვის დღე-
საც სუნთქავს, დღესაც ჩემშია და სანამ მე 
ვიქნები ცოცხალი ეს ყოველთვის ასე იქნე-
ბა. მაშინ სულ რაღაც 9 წლის ვიყავი. ბავ-
შვი, რომელსაც პირველად უთხრეს, რომ 
ის არათუ მისი, არამედ არც ვინმე გარ-
შემომყოფთაგანის შვილი იყო. ის უბრა-
ლოდ მისი სისხლი და ხორცი იყო და მეტი 
არაფერი. ის კი ამ დროს უკვე ცოცხალი 
აღარ იყო. შესაბამისად ჩემს მფარველო-
ბას დიდად თავზე ვერავინ აიღებდა. სწო-
რედ რომ მაშინ დაიწყო ყველაფერი არასა-

სიამოვნო. ბავშვები ხომ ყველაზე კარგად 
და სწორედ აღიქვამენ, პირდაპირ თუ არა 
ქვეცნობიერად მაინც, რამდენად სასურ-
ველნი არიან. ცხოვრებისეული შეცდომის 
დაშვების ალბათობა ამ ასაკში ძალიან 
დიდია თუ გვერდით არ არსებობს ისეთი 
ადამიანი, რომელიც შეძლებს და სწორედ 
აღიქვამს მომხდარს და აუხსნის ბავშვს, 
რა ხდება. ვთვლი, რომ ჩემ შემთხვევაში 
ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებე-
ლი ეს იყო - ვინმე ყოფილიყო, ვინც ჩემზე 
იზრუნებდა, გვერდით დამიდგებოდა. ამის 
მაგივრად კი იცით რას ვისმენდი? ვისმენ-
დი თუ როგორ დამტოვა მამაჩემმა და თვი-
თონ მოკვდა; თუ როგორ არ ვჭირდებოდი 
არავის, მხოლოდ მას ვჭირდებოდი და ყვე-
ლა დანარჩენი ჩემთვის ზედმეტი იყო; და 
ა.შ. ამის ფონზე, და არა ერთი მსგავსის, 
ყოველთვის ვცდილობდი საკუთარი თავის 
ბატონ-პატრონად ვქცეულიყავი და ჩემი 
ცხოვრება ცხოვრებას დამსგავსებოდა. 
წლების მერე შევძელი არა ვინმეს, არამედ 
ჩემი თავის იმედად ოჯახი შემექმნა, თუმ-
ცა ადამიანის ბედის შეცვლა ეს რაღაც მის-
ტიკური თამაშის მსგავსი აღმოჩნდა. მაშინ 
როცა ყველაფერი იმაზე კარგად იყო, ვიდ-
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რე საერთო ჯამში მე წარმომედგინა, მაინც 
„გამოძვრა” ადამიანი, რომელმაც ხაზი 
გაუსვა იმ ფაქტს, რომ მე „უპატრონო” 
ვიყავი, და შესაბამისად მთელი ცხოვრე-
ბა მადლობელი უნდა ვყოფილიყავი, რომ 
რძლად მიმიღეს ქმრის ოჯახში. სიმართლე 
რომ ვთქვა იმ წუთას ხელმეორედ მოვკვ-
დი, თან ისე, რომ საკუთარი თავის ანარეკ-

ლიც კი მზარავდა. ის ტკივილი არაფერი 
იყო შესადარებლად, რაც ბავშვობიდან 
გამოვიარე. სულის და გულის დაფლეთ-
ვა ერთად ვიგრძენი და ყველაზე მთავარი 
და უმთავრესი, რაც ჩემში ხელშეუხებელი 
დარჩა, იყო „მამა და მისი ნათელი ხსოვნა”. 
ამ ყველაფერმა ჩემი ცხოვრება, სიცოცხ-
ლე და არსებობა ძალიან დიდი ეჭვის ქვეშ 
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დააყენა და სასწაულ ჩარჩოებში მოაქცია. 
თითქოს სადღაც მიძინებული სურვილი 
იმის ცოდნის, რომ ვინ ვიყავი საერთოდ, 
გამიასმაგა, და დღემდე ასე რჩება. ფაქტე-
ბის გაანალიზება სანამ მოვასწარი, ოჯახი 
ოჯახად დამენგრა და თვალსა და ხელს 
შუა პატიმრადაც ვიქეცი. პატიმარი? 
თითქოს ისე ჩემი ცხოვრება რამით განს-
ხვავდებოდა. მანამდე ჩემი სულის და გუ-
ლის პატიმარი ახლა კანონის პატიმარიც 
გავხდი 5 წლით, მხოლოდ იმიტომ, რომ 
გაუპატიურების მცდელობა თვითნებუ-
რად აღვკვეთე და გაუფრთხილებლობის 
შედეგად ადამიანი დაიღუპა. ამ პატიმრო-
ბამ საბოლოოდ თავდაყირა დააყენა ჩემი 
წარსული და მომავალი. აღარ არსებობდა 
ჩემთვის ის ნათელი წერტილი, რომელზეც 
შეიძლებოდა მოჭიდება და იმედის ქონა. 
1 წლის და 8 თვის მერე მხოლოდ ის გა-
ვარკვიე, რომ ჩემს პატიმრობას მხოლოდ 
2 ადამიანი განიცდიდა - ნათლიაჩემი და 
ჩემი შვილი. თუმცა, შურის მაძიებლების-
თვის არაფერს ნიშნავდა პატარა ბავშვი, 
არაფერს ნიშნავდა უკვე მოხდილი სას-
ჯელი. მათი მიზანი იყო, რომ შური ეძიათ 
ნებისმიერი ხერხით და მათ ეს შეძლეს. 

დადგეს სპექტაკლი და ერთი გასროლით 
ორი კურდღელი მოკლეს. მე ისევ პატიმ-
რად მაქციეს, ხელმეორედ, თვითონ კი 
მშვიდად ამოისუნთქეს, კანონის მიმართ. 
არაერთი დღე და ღამე გამითენებია ფიქ-
რში თუ ასეთი რა დანაშაული მიმიძღვო-
და ღმერთის წინაშე, რომ ამდენი ტკივი-
ლი უნდა მეტარებინა მხრებით. თუმცა, 
სადღაც დაახლოებით წელიწადნახევრის 
წინ ჩემს ცხოვრებაში გამოჩნდა ადამი-
ანი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა 
ჩემი შინაგანი სამყარო და რადიკალურად 
სხვა კუთხით შემახედა და დამაფიქრა, 
როგორც წარსულზე, ასევე მომავალზე. 
ყველაზე საინტერესო იცით რა აღმოჩნ-
და? ყველაზე მთავარი ყოველთვის უყუ-
რადღებოდ მრჩებოდა თურმე და ყველას 
და ყველაფერს გულიდან ვხედავდი და 
ვზომავდი. ამ ყველაფრის ცივი გონებით 
შეფასება გადაფასებაში კი ძალიან განს-
ხვავებული სამყარო და ხალხის სახეები 
აღმოვაჩინე, რომლებსაც ნიღბების კო-
ლექციებით ცხოვრება დიდ სიამოვნებას 
ანიჭებთ. სამწუხაროდ, მე ამის დანახვა 
ადრე ვერ შევძელი. მოცემულმა მდგომა-
რეობამ ყველაზე მეტად კი ჩემი 7 წლის 
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შვილი დააზარალა, ვინაიდან საკუთარი 
დედის გარეშე უწევს ცხოვრება.

ერთადერთი რაც ამ გადმოსახედიდან 
შემიძლია ვთქვა და ვუთხრა მკითხველს 
მხოლოდ ის იქნება, რომ ნუ ატკენთ ბავშ-
ვებს გულს და მათ ცხოვრებას ნუ დაამ-
სგავსებთ ჯოჯოხეთს. ისინი ხომ არა-
ფერში არიან დამნაშავენი და კიდევ თუ 
სიტუაცია ითხოვს სიმართლის თქმას, და-
მალვას და ართქმას, სჯობს ამაყად გაამ-
ხილოთ სიმართლე. ეს თქვენც და თქვენს 
შვილებსაც აგარიდებთ სულის და გულის 
ტკივილს”. 

„შოშია”, 38 წლის
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ანონიმი
„საერთოდ ძალიან ძნელია ისაუბრო სა-

კუთარი ოჯახის წევრზე უარყოფითად, 
მაგრამ რეალობას ვერ გავექცევით. პატა-
რაობიდან ჩხუბში ვიზრდებოდი, ხშირად, 
როცა ვცდილობ მოგონებების სკივრი 
გავხსნა და რამე კარგი გავიხსენო, არ გა-
მომდის, კადრებად მიტივტივდება მეხსი-
ერებაში მამის, იმ უხსენებლის მკაცრი და 
ცივი მზერა, მზერამ სადაც სიყვარულის 
ერთი მარცვალიც არ იყო. გულგრილად 
ეპყრობოდა ჩემ აღზრდას. მახსოვს თვე-
ობით იკარგებოდა და არ ადარდებდა რას 
ვჭამდი, რას ვსვამდი. როცა 8 წლის გავხ-
დი, ვითომ მზრუნველი მამის როლი მოირ-
გო და გამოჩნდა. მისი მზრუნველობა ორ 
დღეს არ სცდებოდა. ყველაფერზე ხმამაღ-
ლა ღრიალებდა. ყველაფერზე მბრძანებ-
ლობდა. არ უყვარდა თუ რამეს მოვითხოვ-
დით. ეგონა, რომ ყველაზე მთავარი იყო 
ჭამა და სმა. გვაყვედრიდა, მე გაჭმევთ და 
გასმევთ, მეტი რა გინდათო. მის გამო თავს 
საქონლად უფრო ვგრძნობდი, ვიდრე ბავშ-

ვად და ზოგადად, ადამიანად. არ მქონდა 
ჩემი აზრის გამოთქმის უფლება. არც დე-
დას ჰქონდა საკუთარი აზრის დაფიქსირე-
ბის შესაძლებლობა. ორივე დაკნინებული 
ვყავდით. ამის გამო მის მიმართ თანდათან 
ზიზღი მიყალიბდებოდა. ვგრძნობდი, რომ 
მაკლდა სიმშვიდე და სითბო, მხოლოდ დე-
დის სიყვარულმა ჩემში მამის მიმართ მო-
ძულე პიროვნების ჩამოყალიბებას ხელი 
ვერ შეუშალა. სულ დამჩხაოდა თავზე მა-
მაჩემი, რომ ვიყავი მახინჯი, უშნო, უვარ-
გისი. დახეულ ტანსაცმელში მზრდიდა, 
წელიწადში ორჯერ თუ იკადრებდა რამის 
ყიდვას. სულ მუშაობდა, სულ ჰქონდა შე-
მოსავალი, მაგრამ დედა ჩემთვის ფულს 
რომ სთხოვდა, არასოდეს ჰქონდა. ჩამო-
მიყალიბდა არასრულფასოვნების შეგრძ-
ნება. ნელ-ნელა, ისე, რომ მეც ვერ ვაცნო-
ბიერებდი, გული მიცრუვდებოდა ყველა-
ფერზე, სწავლაზეც კი. სწავლა აღარ მაინ-
ტერესებდა. რისთვის უნდა მესწავლა კარ-
გად? რისთვის მიმეღო ხუთიანი? ჩემთვის 
მაინც არ ეცალათ. არ უხაროდა მამას ჩემი 
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კარგად სწავლა. უფრო სწორად, საერთოდ 
არ ადარდებდა. ზოგჯერ, გაბრაზებულ 
გულზე, ჩემს ფიქრებში და ფანტაზიებში 
მამას ვახრჩობდი. მოკლედ, იმ დონეზე 
მივედი, რომ მამაჩემი ძალიან მძულდა და 
თან ძალიან მიყვარდა. გაურკვევლობაში 
ახლართულმა მძიმე გზები გავიარე, მათ 
შორის სიცივე და შიმშილობა. მამაჩემი კი 
ისევ გაქრა. როცა 17 წლის გავხდი, შეგნე-
ბულად გადავწყვიტე მაღაზიიდან მაისური 
მომეპარა. ჩემი მოკლე ჭკუით ასე გავარ-
კვევდი მამას ოდნავ მაინც თუ ვუყვარდი. 
ვიფიქრე, რომ გაიგებს, ინერვიულებს და 
გამოჩნდება-მეთქი, მაგრამ რეალურად 
ჩემი ცხოვრება დავინგრიე ამ ნაბიჯით. 
დამიჭირეს, სასამართლო ჩამიტარდა, მაგ-
რამ სად არის მამა? არც კი მოსულა. დე-
დამ გირაო გადაიხადა და სახლში წამიყვა-
ნა. თუმცა, მამას არცერთხელ უკითხავს 
როგორ ვარ, რატომ ჩავიდინე ეს. იმედგაც-
რუებულმა მთელი წლები მამის მიმართ სი-
ძულვილს და ზიზღს დავუთმე დრო. მარ-
თალი ყოფილა გოგონებს მამის მიმართ 

განსაკუთრებული სიყვარული აქვთო. 
ხოდა, ეს სიყვარული იყო, რაც ბოლოს მი-
ღებდა. ბევრი ღამე გამითენებია ტირილ-
ში. მიუხედავად იმისა, რომ მე ის მძულდა, 
მაინც მჭირდებოდა იგი. ვერ ვეგუებოდი 
სინამდვილეში ჩემ წილ სითბოს და სიყვა-
რულს სხვასთან, სხვის შვილებთან რომ 
გამოხატავდა ხოლმე, მეზობლების, ბიძაშ-
ვილების მიმართ. არასდროს ვყვარებივარ 
მას და წლები დამჭირდა ამის მისახვედ-
რად და იმის გასაგებად, თუ რას ვეძებდი. 
ყოველთვის ერთ ჭერქვეშ ვცხოვრობდით, 
როგორც მდგმურები. 23 წლის რომ გავხ-
დი, რაღაცნაირად ჩემი ცხოვრება ავაწყ-
ვე. თონეში ვმუშაობდი, პურს ვაცხობდი. 
ფულს სწავლისთვის ვაგროვებდი. მედალს 
ორი მხარე აქვს. მეც მქონდა ცხოვრებაში, 
რა თქმა უნდა, შეცდომები. როცა წამოვი-
ზარდე იმ უარყოფითი ენერგიის გამოშვე-
ბა დავიწყე, რომელიც ბავშვობაში დამიგ-
როვდა. დავიწყე, ასე ვთქვათ, შურისძიება 
მამაჩემზე. ისეთ რამეებს ვაკეთებდი, რაც 
მას გააღიზიანებდა. სახლში გვიან მივდი-
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ოდი, ტყუილების თქმა დავიწყე, რაღაც 
პერიოდი გამომდიოდა მისი წყობიდან გა-
მოყვანა, და ამით ჩემს პროტესტს გამოვ-
ხატავდი მის არასწორ დამოკიდებულებებ-
ზე ჩემ მიმართ პატარაობაში. ზრდასთან 
ერთად გამომიმუშავდა არასრულფასოვ-

ნების შეგრძნება. თავში ისე მქონდა ჩაბეჭ-
დილი მამისგან, რომ უვარგისი და მახინჯი 
ვიყავი, რომ კომპლექსები გამიჩნდა. თით-
ქოს რაღაც მაკლდა ყოველთვის, თითქოს 
სულიერ სიმარტოვეს განვიცდიდი, მიუხე-
დავად იმისა, რომ დედა სითბოს არ მაკ-
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ლებდა. მოკლედ, ფეხზე დავდექი, დავიწყე 
მუშაობა, მინდოდა მამისთვის დამემტ-
კიცებინა, რომ მის გარეშეც კარგად ვიც-
ხოვრებდი. ვმუშაობდი და გართობასაც 
არ ვიკლებდი. მამაჩემის და ჩემი ურთიერ-
თობის შესახებ ახლობლებმა იცოდნენ და 
სულ მიჩიჩინებდნენ, რომ მამას უნდა დავ-
ლაპარაკებოდი, უნდა შევრიგებოდით და 
თბილი ურთიერთობა ჩამოგვეყალიბებინა. 
ის ხომ შენი მამაა და არ არსებობს არ უყ-
ვარდეო - მეუბნებოდნენ. ხანდახან ამაზე 
ვფიქრობდი და ერთი მომენტი შემეცოდა 
კიდეც. იქნებ მართლა ასეა და ის ვერ გა-
მოხატავს და ვერ ბედავს ჩემთან საუბარს-
თქო. ერთ მშვენიერ დღეს სამსახურში 
წასასვლელად მოვემზადე და მამასთან 
გასაუბრებაც გადავწყვიტე. იგი ტაქსის 
მძღოლად მუშაობდა და გზად ბირჟაზე გა-
ვუარე. დავინახე მისი მანქანა, საჭესთან 
იჯდა და ჩაფიქრებული ცას გაჰყურებდა. 
ღრმად ამოვისუნთქე, ვიფიქრე - რაც არის 
არის, დროა დავივიწყო წყენა-თქო და მივე-
დი. გვერდით ჩავუჯექი, შემნიშნა, მაგრამ 

არც კი შერხეულა. არც კი შემოუხედავს 
ჩემთვის. მე საუბარი დავიწყე: „როგორ 
ხარ მამა?” - ის დუმდა. მე განვაგრძე: „ასე 
როდემდე ვიქნებით, ხმას არ ვცემთ ერთ-
მანეთს, ერთ სახლში ვცხოვრობთ. მე ძა-
ლიან მენატრები, შენ არა?”. ის ისევ დუმ-
და. სახე მიბრუნებული ჰქონდა. მეც გავ-
ჩუმდი, უხერხული სიჩუმე ჩამოწვა. შევატ-
ყვე, რომ თავი დამცირებულად ვიგრძენი. 
ვიფიქრე, ერთსაც მოვსინჯავ და ვკითხე: 
„არაფერი გაქვს ჩემთვის სათქმელი? საერ-
თოდ არ გიყვარვარ?”. უცბად შემომხედა, 
ზიზღით სავსე თვალებით, ცივი და მკაცრი 
გამომეტყველება ჰქონდა. ისეთი თვალე-
ბით შემხედა, ჩემი თავი თავად შემეზიზ-
ღა. უცბად მითხრა:  „რა გინდა? შემეშვი. 
არ მაინტესებს შენი არაფერი. ჩემთან ნუ-
რაფერზე მოხვალ. შენს თავს შენ თვითონ 
მიხედე, ფეხებზე მკიდია მე. შემეშვი”. 

ვაიმეეეეე, რა დამემართა? შეიძლება 
ენამ ვერც კი აღწეროს. გული ამიჩქარდა. 
ვიგრძენი ფეხები წამში როგორ დამიბუჟ-
და, სისხლი როგორ გამეყინა ძარღვებში. 
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თავი არარაობად ვიგრძენი. გული ისე გა-
მისივდა, ერთი წამითაც რომ გავჩერებუ-
ლიყავი მის გვერდით, ისე ავფეთქდებოდი, 
რომ დედამიწა შეზანზარდებოდა. არ მინ-
დოდა მის წინ კიდევ უფრო დამეკნინებინა 
თავი. ხელის სწრაფი მოძრაობით გავაღე 
კარი და გადმოვედი. აღარაფერი მითქ-
ვამს, გავიქეცი, მაგრამ სად მივრბოდი მე 
თვითონ არ ვიცოდი. ჩემში სრული ქაოსი 
იყო. კვლავ მისი გამწარების სურვილმა 
გაიღვიძა ჩემში და დაბინდულ გონებაზე 
არაადეკვატური ქმედების ჩადენა გადავ-
წყვიტე. თამარ მეფის ხიდზე აღმოვჩნდი. 
მინდოდა სამუდამოდ დამესაჯა ის. ჭუჭ-
ყიან და შემზარავ მდინარეს ჩავაშტერდი, 
და თავის მოკვლა დავაპირე. გადავძვერი 
ხიდზე და უკვე თავით გადაშვებას ვაპი-
რებდი, როცა ვიღაც ძლიერად ჩამებღა-
უჭა და ძალით გადამათრია. შეიქმნა ერთი 
ამბავი. მოკლედ, ბოლოს პოლიციის გან-
ყოფილებაში აღმოვჩნდი. რაღაც ოქმებზე 
ხელი მომაწერინეს, რას მესაუბრებოდნენ 
არც მესმოდა და არც მახსოვს, ისეთ შოკში 

ვიყავი. ჩემ წასაყვანად ერთგულ დაქალს 
ვუხმე. ოქმზე მასაც მოაწერინეს ხელი და 
მასთან ერთად გამომიშვეს. ჩამსვა მანქა-
ნაში და თავისთან წამიყვანა, სახლში. მამ-
შვიდებდა, მაგრამ არაფერი გამოსდიოდა. 
ვტიროდი გიჟივით, გულამოსკვნილი. 
ჩემს გრძნობებზე ახლობლებთან საუბარი 
ყოველთვის მიჭირდა, და ახლაც ვერავის 
ვუყვებოდი ამ ყველაფერს. საშინელ ტან-
ჯვას განვიცდიდი, გულმუცელი მეწვოდა. 
ღრიალი მინდოდა, უსასრულოდ. ხოდა, ამ 
დროს დაქალმა მარიხუანა შემომთავაზა. 
მითხრა, რომ რამდენიმე წამში თავს ისე 
კარგად ვიგრძნობდი, რომ ამ ამბავზე გა-
მეცინებოდა კიდეც. საწამლავიც რომ შე-
მოეთავაზებინა, იმასაც დაუფიქრებლად 
დავლევდი, ისე ვიყავი იმ მომენტში. ჰოდა, 
მოვწიე, და მართლაც გაქრა ყველა უსი-
ამოვნო განცდა. თითქოს არაფერი მომხ-
დარიყოს, რაღა დაგიმალოთ და მომეწო-
ნა კიდეც. დიახ, წასვლისას მეგობარმა 
მთხოვა, მარიხუანის რაღაც ნაწილი საერ-
თო მეგობრისთვისაც მიმეცა, გზად. მეც 
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გამოვართვი და არხეინად, ბედნიერი შეგ-
რძნებით წავედი. ბედნიერი ვიყავი, რომ 
ცოცხალი გადავრჩი. იმ ნაგვის გამო სიკვ-
დილი მართლა სისულელედ მეჩვენებოდა 
ახლა. სხვანაირად შევხედე მოვლენებს და 
გადავწყვიტე, რომ ამ დღის მერე მამაჩემი 

ჩემი გულის ბნელ კუნჭულში დამესამარე-
ბინა და გამეგრძელებინა ცხოვრება, და 
ისე მეცხოვრა, რომ მისთვის დამემტკი-
ცებინა, რომ მე არ ვარ უმაქნისი, და ჩემი 
კარგი შვილობით დამენახებინა მისთვის, 
რომ არ ვიყავი ფეხებზე დასაკიდი შვილი. 
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მიზნები მწვერვალისკენაც კი დავისახე, 
მაგრამ უკვე გვიანი აღმოჩნდა. სწორედ 
ამ დროს დამიჭირეს. შევცდი, მე მართ-
ლაც უვარგისი გამოვდექი. სამი წელი მო-
მისაჯეს. ახლა მაინც ვიხმარ ჭკუას სწო-

რად და მთელ ამ დროს ჩემ განვითარებას 
დავუთმობ. იქნებ რამეს მივაღწიო ცხოვ-
რებაში. მე მაინც განვაგრძობ ბრძოლას 
და ადრე თუ გვიან საკუთარ თავს მაინც 
დავუმტკიცებ, რომ არ ვარ უვარგისი”.  




