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„ზოოპარკის ტერიტორია დატოვა 13-
მა მგელმა, 6-მა ლომმა, 6-მა ვეფხვმა და 
7-მა დათვმა“, - აღნიშნულ ინფორმაციას 
ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს 
ხელმძღვანელი თეიმურაზ ფხალაძის 
ავრცელებს. 

მისი თქმით,  ამ ცხოველებიდან უკვე 
დაძინებულია ერთი დათვი და ერთი 
ლომი. დანარჩენებს კი, თბილისის ქუ-
ჩებში ეძებენ.

13.06.15 თბილისი  სმენადაქვეითებულთა 
შეუსმენელი პრობლემები
ადამიანის ერთერთი ყველაზე ძლი-

ერი მოთხოვნილება შეგრძნებათა 
ნორმალური ფუნქციონირებაა, რომ-
ლის საშუალებითაც ის იღებს სასიცოცხ-
ლოდ აუცილებელ ინფორმაციებს. ხუთი 
გრძნობის ორგანო ორგანიზმისთვის 
გარესამყაროდან აგროვებს ინფორ-
მაციას სინათლის, ფერის, ხმის, სუნის, 
გემოს, ტემპერატურის, შეხების სახით. 
რომელიმე მათგანის უკმარისობა ადამი-
ანისთვის, ბუნებრივია, დიდ ტრაგედიას 
წარმოადგენს. 

ლუდომანია-ფსიქოლოგიური 
ნარკოტიკი

საზოგადოება ყოველთვის დგას ზნეობრი-
ვი პრიორიტეტისა და მომხმარებლური ფსი-
ქოლოგიის ზღვარზე. აზარტული თამაშებზე 
დამოკიდებულება სწორედ ადამიანის მომხ-
მარებლური ბუნებიდან გამომდინარეობს, რაც 
გულისხმობს, რომ ის შიგნიდან მოდის და გა-
რემო პირობების ხელშეწყობით პათოლოგიის 
დონემდე ვითარდება. ფაქტი ერთია, რომ მას 
სჭირდება ცივილიზებულ ფორმებში მოქცევა, 
სახელმწიფოსა და სოციალური მუშაკების აქ-
ტიური კომუნიკაცია, ერთობლივი ძალისხმევა 
და, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო განათლების 
ამაღლება საზოგადებაში, განსაკუთრებით კი 
ახალგაზრდებში, რომლებიც ახლა იწყებენ ძი-
ებას, ფიქრსა და სიღრმისეულ აზროვნებას.

 მტყუან-მართლის ძიებაში...
ყველას თავისი სიმართლე, არგუმენტები და 

ხედვა აქვს. აქედან გამომდინარე, რთული იყო 
ეს პოლემიკა - ძებნა მტყუან-მართლის, რადგან 
არსებობს ერთ შემთხვევაზე ორი რადიკალუ-
რად განსხვავებული დამოკიდებულება და კა-
მათიც უსაშველოდ გრძელდება. 

ნეტავ იქ თეატრი არის?!
კახი ყველასათვის საყვარელი მსხიობია, 

ბევრი ომი და ბევრი სირთულე გამოუვლია 
იმისთვის, რომ იგი ყველასათვის საყვარელი 
მსახიობი გამხდარიყო.

5 ივნისს 80 წლის იუბილე შეუსრულდა, ასა-
კიც არ აშინებს, ისევ შესაშური დრამატულობით 
განაგრძობს მოღვაწეობას თეატრის სამყარო-
ში, მიუხედევად მაყურებლის ამხელა სიყვარუ-
ლისა, მას არასდროს უოცნებია წასულიყო ან 
დაბადებულიყო სხვაგან და ამაყობს, = რომ 
ქართველია.
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2 #13 ივნისი

13-14 ივნისს თბილისში მდინარე ვერეს 
ადიდებამ და ჩამოწოლილმა მეწყერმა 
წყალდიდობა გამოიწვია. დედაქალაქში 
რამდენიმე ადგილი დაიტბორა. ყველაზე 
მეტი პრობლემა ძლიერმა წვიმამ გმირ-
თა მოედანსა და სვანიძის ქუჩას მოუტანა. 
წყალმა წაიღო მანქანები, მოგლიჯა ხეები 

და მიწასთან გაასწორა შენობები. 
 ოფიციალური ვერსიით, სტიქიამ 19 

ადამიანი იმსხვერპლა. მათ გარდა სამ 
დაკარგულს დღემდე უშედეგოდ ეძებენ. 
თვითმხილველების თქმით, წყალმა რამ-
დენიმე წამში ყველაფერი გადაფარა. მისი 
სიმაღლე ზოგიერთ ადგილას 10 მეტრს 
აჭარბებდა.  

რამდენიმე წუთში მოვარდნილმა 
ღვარცოფმა ადამიანები ბედის ანაბარა, 
ღია ცის ქვეშ დატოვა. ადამიანები ხეებზე 
და სახლის სახურავებზე ადიოდნენ. ზო-
გისთვის თვითგადარჩენის, ზოგისთვის კი, 
სხვისი გადარჩენის ინსტინქტმა იმძლავ-
რა. სანამ ადგილზე სამაშველო სამსახუ-
რები გამოჩნდებოდნენ, ადამიანები სხვი-
სი სიცოცხლის გადასარჩენად საკუთარს 
საფრთხეში აგდებდნენ. ადამიანებთან 
ერთად მათ გადაარჩინეს რამდენიმე ცხო-
ველი - მტაცებლები, რომლებმაც გალი-
ებიდან თავის გათვისუფლება მოახერხეს.

სტიქიას სამსახურეობრივი მოვალე-
ობის შესრულების დროს ემსხვერპლა 
სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად მებრ-
ძოლი ერთერთი მაშველიც, რომელმაც 7 
ადამიანის გადარჩენა მოასწრო...

წყალდიდობამ მთლიანად გაანადგურა 
თბილისის ზოოპარკი, ავტომაგისტრალ-
თან არსებული ნაწილი. ცხოველების 
გადარსარჩენად ზოოპარკის სამი თანამ-
შრომლის მცდელობა ტრაგედიით დას-
რულდა. მათი გვამების აღმოჩენა მხო-
ლოდ მეორე დღეს მოხერხდა.

გულიკო ჭიტაძე, თბილისის ზოოპარკის 
მთავარი ძიძა-მომვლელი, მისი მეუღლე 
მალხაზ ჭიტაძე, მომვლელი და გივი დვა-
ლი, ასევე მომვლელი. მათი ცხედრები 14 
ივნისს, მომვლელებისთვის განკუთვნილ 
შენობაში აღმოაჩინეს. 

წყალმა მოანგრია ვოლიერები. მტა-
ცებელთა ნაწილმა წყალდიდობას ვერ 
გაუძლო, ნაწილი კი, რომელმაც გამო-
ქცევა მოახერხა, სტიქიას გადაურჩა, ადა-
მიანს კი ვერა. მათი ლიკვიდაცია შესაბა-
მისმა უწყებებმა მოახერხეს.

„13 ივნისს საქართველოს დედაქალაქ 

თბილისში ტრაგედია დატრიალდა. ძლი-
ერი წვიმის გამო ადიდებულმა მდინარე 
ვერემ კალაპოტი გადმოლახა და მიმდე-
ბარე ხეობა დატბორა. მდინარე ზოოპარ-
კში თბილისის დროით დაახლოებით 
23:30 საათზე შეიჭრა. წყალმა მთლიანად 
დაფარა ცხოველების ვოლიერები. შემთ-

ხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ ზოოპარ-
კის თანამშრომლები, მობილიზებული 
იყო სამაშველო სამსახური და სპეცდა-
ნიშნულების რაზმი. სამაშველო ოპერაცია 
მთელი ღამე გრძელდებოდა. ცხოველე-
ბის ნაწილი დაიხრჩო, ნაწილმა მოახერხა 
ვოლიერებიდან გამოსვლა. ზოოპარკის 
თანამშრომლები მთელი ღამის განმავ-
ლობაში ცდილობდნენ სამობილიზაციო 
საშუალებებით ცხოველების დაძინებას 
და უსაფრთხო ტერიტორიაზე გამოყვანას. 
სპეცდანიშნულების რაზმი იძულებული 
გახდა მოეხდინა იმ რამდენიმე მტაცებ-
ლის ლიკვიდაცია, რომელმაც მიაღწია 
ავტომაგისტრალს, სადაც საცობის გამო 
უამრავი ადამიანი იმყოფებოდა“, - ეს წე-
რილი თბილისის ზოოპარკის ადმინისტ-
რაციამ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავ-
შირებით გამოაქვეყნა.

ზოოპარკიდან გამოიქცა ჰიპოპოტამიც, 
რომელიც გმირთა მოედნის ტერიტორი-
აზე თავს ისე გრძნობდა, როგორც საკუ-
თარ ვოლიერში. თბილისის ქუჩებში მო-
სეირნე ბეგი მსოფლიო პრესის მთავარი 
გმირი გახდა. სტიქიას მასთან ერთად ის 
ცხოველებიც გადაურჩნენ, რომელთა ვო-
ლიერებიც შემაღლებულ ადგილას იყო 
განთავსებული.

„მათ შორის არიან სპილოები, თეთრი 
ლომები, ლეოპარდები, ირმები, ზებრები, 
ლამები, ტაპირი, მარტორქა, ცივეტა, სერ-
ვალი, ჯიხვი, ცხენები, აზავერები და სხვა-
დასხვა სახეობის ფრინველები. წყალდი-
დობას გადაურჩა ეგზოტარიუმიც. საძიებო 
სამუშაოების შედეგად, ნაპოვნი და გადა-
რჩენილ ცხოველებს შორისაა 2 დათვი, 
2 ნიანგი, 2 მგელი, 6 პინგვინი, გარეული 
ტახის გოჭი და რამდენიმე ფრინველი“, 
- ვკითხულობთ ზოოპარკის ადმინისტრა-
ციის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

ადმინისტრაციის ცნობით, სოციალურ 
ქსელებში გავრცელებული სხვადასხვა 
ინფორმაცია და ფოტოები თბილისის უბ-
ნებში გამოჩენილ ცხოველებთან დაკავ-
შირებით სიმართლეს არ შეესაბამებოდა, 
თუმცა მოგვიანებით, თბილისის მერმა, 

დავით ნარმანიამ ფაქტი იმის შესახებ, 
რომ მტაცებლები შესაძლოა თბილისის 
ქუჩებში ყოფილიყვნენ, დაადასტურა. 

იმავე დღეს ნარმანიამ მოქალაქეებს 
მოხალისეობისკენ მოუწოდა, შეკრების 
ადგილად კი გმირთა მოედანი დაასახე-
ლა. ნახევარ საათში დანიშნულების ად-
გილი ხალხით გაივსო. ახალგაზრდები 
განურჩევლად სქესისა, ეროვნებისა, კანის 
ფერისა, დაუღალავად შრომობდნენ დე-
დაქალაქის ქუჩების დასასუფთავებლად. 
სწორედ ამ სამუშაოების დროს აღმო-
აჩინეს რამდენიმე ცხედარი და დახოცი-
ლი მტაცებლები. 

მოგვიანებით სახელმწიფო უსაფრთ-
ხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს 
მდივანმა მინდია ჯანელიძემ განაცხადა, 
რომ ყველა მტაცებელი ცხოველი ან და-
ჭერილია, ან ლიკვიდირებულია. მოსახ-
ლეობას საფრთხე აღარ ემუქრებოდა. 

ამ განცხადების შემდეგ რამდენიმე სა-
აგენტომ ზოოპარკის ადმინისტრაციაზე 
დაყრდნობით, გაავრცელა ინფორმაცია, 
რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ თბილისში 
იძებნებოდა ვეფხვი, დათვი და აფთარი.

წყალდიდობიდან მეოთხე დღეს, 17 
ივნისს, დედაქალაქის ცენტრალურ უბან-
ში, ზოოპარკიდან გამოქცეულმა ვეფხვმა 
ადამიანი დაგლიჯა. სოციალურ ქსელში 
გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც აფრო-
ამერიკელი ბიჭი ითხოვდა ვეფხვთან მიშ-
ვებას „მიმიშვი და სამ წუთში დავაძინებ. 
მე ჯუნგლებიდან ვარ, ეს ჩემი საქმეა“, - 
ყვიროდა ის, თუმცა მისი მცდელობის მი-
უხედავად, თეთრი ვეფხვის ლიკვიდაცია 
მოახდინეს.

ამ ფაქტის შემდეგ დადგა პასუხისგმე-
ბელი პირის პასუხისმგებლობის საკითი. 
ჯანელიძე ამტკიცებდა, რომ ის ინფორ-
მაციას ზოოპარკის ადმინისტრაციიდან 
იღებდა. მისი თქმით, სწორედ ამის გამო 
მოხდა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. 

მალე ზოოპარკის დირექტორი, ზუ-
რაბ გურიელიძე დაკითხვაზე წაიყვანეს. 
დაკითხვის შემდეგ გურიელიძე ჟურნა-
ლისტებთან საუბარში აცხადებდა, რომ 
პასუხისმგებლობას მთლიანად საკუთარ 
თავზე იღებდა.

ამ ამბების პარალელურად, უწყვეტ რე-
ჟიმში მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშა-
ოები, სადაც უამრავი მოხალისე მუშაობს. 
“ ჩვენი დროის გმირები“ , - ამ წოდებას 
დღეს არაერთი მოქალაქე ატარებს. ზოგი 
ტალახისგან ასუფთავებს სტიქიის ზონას, 
ზოგი საჭმელს ამზადებს მათთვის, უფასო 
ტრანსპორტით ემსახურება მოხალისეებს. 

მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში 
აქტიურად იწერებოდა იმის შესახებ, რომ 
ტაქსის მძღოლებმა საფასური გაზარ-
დეს,  ბევრი მათგანი კი “ტალახში ამო-
განგლულ“ მოხალისეებს არ უჩერებდა, 
სტიქიის ზონის ადგილას უამრავი ტაქსი 
გამოჩნდა წარწერით “უფასო ტაქსი მოხა-
ლისეებისთვის“.

იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერ-
თი სახლის დალაგებისას მოხალსიეებმა 
ფული იპოვნეს, გარეცხეს, გააშრეს და 
პარტონს დაუბრუნეს.

 დაზარალებულთა დასახმარებლად 
გაერთიანდნენ მოქალაქეები და კომერ-
ციული ორგანიზაციები. ბანკებში გაიხსნა 
ანგარიშის ნომრები სტიქიით დაზარალე-
ბულთა მხარდასაჭერდ. მოქალაქეებს 
სახლიდან მოჰქონდათ საჭმელები, მო-
ხალისეებისა და დაზარალებულთა გამო-
საკვებად. საქართველოს ევროკავშირმა 
3 მილიონი ევრო გამოუყო დაზარალე-
ბულთა მხარდასაჭერად, ხოლო 400 000 
ევრო მათთვის პირველადი მოხმარების 
ნივთებისა და საკვების შესაძენად. მსოფ-
ლიოს სხვადასხვა ქალაქში დაიგეგმა 
საქველმოქმედო კონცერტები თბილისის 
დასახმარებლად. არაზუსტი მონაცემებით,  
საქართველოს დედაქალაქს სტიქიამ 100 
მილიონზე მეტი ლარის ზარალი მიაყენა.

ახალგაზრდების აქტიურობამ კი მთლი-
ანად შეცვალა ამ თაობაზე დამოკიდებუ-
ლება.

„უნდა ვაღიარო: მე და ჩემ მეგობრებს 
რაღაც სხვა ინერცია გვაფერხებდა. სხვა-
ნაირები ვიყავით. იმას, რასაც დღეს, გუშინ 
და გუშინწინ ჩემი სტუდენტები აკეთებდ-
ნენ, ჩვენ არ შეგვეძლო. სულ ამ საზიზღა-
რი ფრაზის: , , რა თაობა მოდის'' წინააღმ-
დეგი ვიყავი და უბედური კონტექსტიდან, 
კარგი რამე თუ გამოდნება: ერთი, ეს 
მოიშლება იმედია“, -წერს ეროვნული ბიბ-
ლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელი-
ძე.

„რომ ვამბობდი, ყველაფერი იცვლე-
ბა, სხვა თაობა მოდის-მეთქი, ირონიული 
ღიმილით მეუბნებოდნენ, შენ სტუდენტე-
ბი სულ გიყვარდაო. რომ ვამბობდი წინ 
მივდივართ-მეთქი, მეუბნებოდნენ-გეჩვე-
ნებაო. ხომ გვაჯობეს შვილებმა! ხომ ხე-
დავთ, რა დიდი ამბავია დამოუკიდებელ 
ქვეყანაში რომ დაიბადები!", - ასე გამო-
ეხმაურა ფილოლოგი და პოლიტიკოსი 
ლევან ბერძენიშვილი აღნიშნულ მოვლე-
ნებს.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყო-
ფილი დირექტორი სოციალურ ქსელში 
წერს:

„დღეს ბევრი სათქმელი დამიგროვდა.
იმაზე, რომ ხალხი დაგვეღუპა. თან ბევ-
რი. თან იმაზე, რომ, ალბათ, მეტის გადა-
რჩენა შეიძლებოდა.

იმაზე, რომ არასოდეს მომწონს დიდი 
ჩარევები ბუნებაში და არც მდინარე ვერეს 
გვირაბში მოქცევა მიმაჩნდა სწორად.

იმაზე, რომ თუ ვერეს ხეობაზე არ გაიყ-
ვან ალტერნატიულ გზას, მე არ ვიცი, რო-
გორ უნდა განიტვირთოს დასაცობებული 
თბილისი.

იმაზე, რომ გარემოს დაცვაც უნდა გვა-
ნაღვლებდეს და ქალაქის განვითარებაც.

იმაზე, რომ ამ ორი დიდი მიზნის ერთ-
დროულად მიღწევა, უპირველესად, კომ-
პეტენტურ სპეციალისტთა საქმეა და არა 
ნაირნაირი პოლიტიკოსებისა.

იმაზე, რომ არ შეიძლება სტიქიური უბე-
დურებების შეფასებისას, უპირველესად, 
პოლიტიკური მიზანი გვამოძრავებდეს– 
ვის ძველი, ვის- ახალი ხელისუფლების 
კრიტიკა.

იმაზე, რომ „ახალი გზის“ აშენებამდე 
ისედაც იყო ვერე გვირაბებში მოქცეული 
(თამარაშვილის ქუჩისა და ვარაზისხევის 
ქვეშ) და ეს გვირაბები ისევე გაიჭედა, რო-
გორც ახლები.

იმაზე, რომ არა გვაქვს არც ზოოპარ-
კის და არც სხვა მნიშვნელოვანი დაწესე-
ბულებების ევაკუაციის გაწერილი გეგმები 
– რომელი უბედურებისას რას ვაკეთებთ. 
ვინ, როგორ და რა საშუალებებით.

იმაზე, რომ მაშველები და მშრომელე-
ბი მაგარი ხალხია და მართლა ბევრმა 
იღვაწა – პროფესიონალმა თუ ისე მოქა-
ლაქემ.

იმაზე, რომ დღეს ქუჩებს აშკარად აკლ-
და ხელმძღვანელობაც, ორგანიზებულო-
ბაც, ტექნიკაც...

თუმცა დღის მთავარი სათქმელი მაინც 
ეს ახალგაზრდობაა!

შემართული და ანთებული, არავისგან 
დარიგებული და უაღრესად შეგნებული, 
დაკუნთული თუ კაფანდარა, შარვლიანი 
თუ შორტებიანი, ბოტებიანი და ბოტასები-
ანი, აკურატულად მომუშავე თუ ტალახში 
ამოგანგლული...“.

თაობა, რომელიც რწმენას გაძლევს. 
გაძლევს და გიბრუნებს დიდ რწმენას, 
რომ ჩვენს ქვეყანას დიდი მომავალი აქვს.

ბოდიში, ახალგაზრდებო, მართლა არ 
მეგონა, თუ ამდენი იყავით. ამდენი და ასე 
კარგები...

მადლობა, მადლობა“...

ტალახიანი ჯინსების თაობა - ერთ მუშტად 
შეკრული თბილისი...

კესო მთავრიშვილი
ნინო საბაური
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ლარის კურსის მერყეობა მკვეთრი დაცე-
მისკენ გადაიხარა. სამომხმარებლო პრო-
დუქტზე ფასებმა უკვე მოიმატა. ექსპერტების 
განცხადებით, სამომავლოდ პროდუქტის 
კიდევ უფრო გაძვირება გარდაუვალია. ამ 
პროცესზე ორი ფაქტორი მოქმედებს, დო-
ლარის გამყარება და მსოფლიო ეკონო-
მიკის ფინანსური კრიზისიდან გამოსვლა. 
ლარის გაუფასურების ერთერთ მიზეზად 
მსოფლიოში დოლარის გამყარება მიიჩნე-
ვა, თუმცა ექსპერტების ერთი ნაწილი ეროვ-
ნული ვალუტის სისუსტეს ადგილობრივი 
წარმოების დეგრადაციით ხსნის. ამ თემას-
თან დაკავშრებით ვესაუბრეთ ახალგაზრდა 
ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის, 
„აფბას“, ვიცე პრეზიდენტს შოთა გულბანს. 

-როგორ ფიქ რობთ, რა ნა ბიჯები გადა-
დგა ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში 
ყოფნის დღიდან ბიზნესისა და ეკონომიკის 
სფეროში?

პირველ რიგში რაც მნიშვნელოვნად 
მიმაჩნია, ამ პოლიტიკური ძალის დამსა-
ხურებად არის ის, რომ ბიზნესზე ზეწოლა 
აღარ ხორციელდება, ყოველ შემთხვევაში, 
მსგავსი ფაქტი არ დაფიქსირებულა, რაც 
ხელისუფლება შეიცვალა. ეს იმას ნიშნავს, 
რომ არის სრული თავისუფლება და დე-
მოკრატია, რაც მნიშვნელოვანია ბიზნესის 
განვითარებისთვის. რაც შეეხება კონკრე-
ტულად რა გაკეთდა, მიმაჩნია, რომ ბევ-
რი აქტიური ნაბიჯი გადაიდგა ამ სფეროს 
გამოცოცხლებისთვის და მაგალითისთვის 
შეიძლება წარმოვადგინოთ ეკონომიკის 
სამინისტროში შემავალი მეწარმეობის გან-
ვითარების სამინისტრო, თუ თქვენ იცნობთ 
მათ საქმიანობას, გეცოდინებათ რომ, ისინი 
ძალიან ბევრი პროგრამას ახორციელებენ, 
რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული 
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას-
თან, თუნდაც მიკრო ბიზნესის ხელშეწყობის 
პროგრამა, რომელიც დადებითად შემიძ-
ლია შევაფასო. ეს პროგრამა გულისხმობს 
5000-ლარიანი გრანტების გადაცემას მიკ-
რო მეწარმეებისთვის, რათა მათ თავიანთი 
ბიზნესი განავითარონ. ბევრ ძალიან კარგ 
პროგრამას ახორციელებს სოფლის მეურ-
ნეობის სამინისტრო. ამაზე მეტყველებს 
ისიც, რომ პირველად მოხდა უპრეცედენ-

ტო რაოდენობით(დაახლოებით 400 000 
ჰექტარის) სახნავ-სათესი მიწების ათვისება. 
საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ უკა-
ნასკნელი 3 წელიწადი ბიზნესის განვითა-
რებისთვის საფუძვლის მოსამზადებლად 
საკმაოდ ეფექტური იყო. 

 - როგორ ფიქრობთ, რა შიდა ფაქტო-
რები განაპირობებენ, ქვეყანაში ვალუტის 
კურსის ცვალებადობას?

თუ გამოვრიცხავთ პირდაპირ უცხოურ ინ-
ვესტიციებს და ვალუტის შემოდინების ძირი-
თად წყაროებს, რაც გარანტიაა იმისა, რომ 
ქვეყანაში ეროვნული ვალუტა იყოს მყარი, 
შიდა ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს 
ქვეყნის შიგნით წარმოებული მომსახურები-
სა და პროდუქციის რაოდენობა, რაც უფრო 
მეტი არის ეს უკანასკნელი ფაქტორი, მით 
უფრო ძლიერია ეროვნული ვალუტა. ეს 
ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში არის მწირი 
რესურსით წარმოდგენილი და, შესაბამი-
სად, ჩვენი ეროვნული ვალუტაც სუსტია.. 

 - თქვენი აზრით, დადებითაც იმოქ-
მედებს თუ არა ლარის კურსზე ის, რომ 
ეროვნულ ბანკს საზედამხედველო ფუნქცია 
ჩამოერთვა?

ზოგადად ეს გადაწყვეტილება არ არის 
ახალი, ამაზე მიმდინარეობდა საუბარი 
ჯერ კიდევ 1999 წელს, მაგრამ მაშინ არ 
მიუღიათ ეს გადაწყვეტილება, რადგან სა-
ბანკო სფერო არ იყო საკმარისად ძლიერი. 
როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა 
ხელისუფლებაში, ეს ზედმახედველობა უკვე 
დამოუკიდებელი იყო, მაგრამ როგორც კი 
გიორგი ქადაგიძე გახდა ეროვნული ბან-
კის პრეზიდენტი, მან ისევ დაიქვემდებარა 
საბანკო ზედამხედველობის სამსახური. 
ბევრს მიაჩნია, რომ ეს სააგენტო არ იქნება 
დამოუკიდებელი და იქნება პოლიტიკური 
მიზნებისთვის გამოყენებული ორგანო. თუ 
დავუშვებთ იმ აზრს, რომ „ქართული ოც-
ნების“ მხირდან ეს მართლაც პოლიტიკური 
მანიპულირების საშუალება იქნება, რა თქმა 
უნდა, ეს ქმედება არ იქნება სწორი, მაგრამ 
მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო სწო-
რედ იმიტომ, რომ არსებობდა ლეგიტიმური 
კითხვები ლარის კურსთან დაკავშირებით. 

 - ბევრი მიიჩნევს, რომ ლარის კურსის 
გაუარესება არის, ხელისფლების მიერ 

არასწორად გადადგმული ნაბიჯების შედე-
გი, თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშ-
რებით?

მთავრობის როლი რომ შევაფასოთ ამ 
პროცესებში, უნდა გადავხედოთ, როგორ 
მოქმედებდნენ ისინი ბიუჯეტის მიხედვით, 
ხოლო ბიუჯეტის შესრულებას თუ გადა-
ვავლებთ თვალს, ვნახავთ, რომ ბიუჯეტის 
საბოლოო ჯამში არის პროფიციტული, 
ანუ საბიუჯეტო პროცესებმა არ წარმარ-
თა სიტუაცია იმგვარად, რომ მიმოქცევაში 
უფრო მეტი ლარი ყოფილიყო. აქედან 
გამომდინარე საბიუჯეტო მანიპულაციების 
გავლენა ლარის გაუარესებაზე არის ნულის 
ტოლი. მოკლე პერიოდის განმავლობა-
ში მსგავსი სიტუაციისთვის თავის არიდება, 
ჩემი აზრით, შეუძლებელი იყო იმიტომ, 
რომ მსოფლიოს მასშტაბით თითქმის ყვე-
ლა ვალუტასთან გამყარდა დოლარი, და 
მათ შორის ქართული ლარი იყო ერთერ-
თი, რომლის მიმართაც ყველაზე ნაკლებად 
გამყარდა. აქედან გამომდინარე ეს შეიძ-
ლება გარკვეულ წარმატებადაც კი მივიჩ-
ნიოთ. მოკლევადიან პერიოდში იმისთვის 
რომ მთავრობამ რაღაც გადაწყვეტილება 
მიიღოს ამ სიტუაციის დასატაბილურებ-
ლად, არის პრივატიზაციის საკითხის გან-
ხილვა, რომელიც აქტიურად მიმდინა-
რეობს და სწრაფ შედეგს იძლევა, ხოლო 
გრძელვადიან პერიოდში ეს ისევ და ისევ 
დაკავშრებულია წარმოების, მომსახურების, 
ტურიზმისა და ზოგადად ეკონომიკის განვი-
თარებასთან. 

 -შესაძლებელი იყო თუ არა ამ კრიზისის 
მსუბუქად გადატანა, მეტად მომზადებული 
რომ დახვედროდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომი-
კა?

ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია 
ეროვნული ბანკის როლი, რადგან ფასე-
ბის სტაბილურობის კონტროლი სწორედ 
მათ ევალებათ. ხშირად ეროვნულ ბანკს 
აკრიტიკებენ სავალუტო ინტერვენციების 
განუხორციელებლობაში, მაგრამ ყველა 
ერთხმად თანხმდება, რომ სავალუტო რე-
ზერვების ხარჯვა ამ შემთხვევაში არ იქნე-
ბოდა გამოსავალი, იმიტომ რომ რეზერვს 
ამოვწურავდით და ლარი მაინც განაგრ-
ძობდა გაუფასურებას. ეროვნულ ბანკს მხო-

ლოდ მცირე პერიოდში შეუძლია ინტერვენ-
ციებით ლარის კურსის შენარჩუნება, მაგრამ 
ეს პროცესი მაინც გაგრძლედება. რეალუ-
რად მას უმარავი ბერკეტი აქვს, რომლის 
მეშვეობითაც, პირდაპირ თუ ირიბად, მოქ-
მედბს. ესენია:სადეპოზიტო სერტიფიკატები, 
მინიმალური საბანკო რეზერვები. ეროვნუ-
ლი ბანკი რომ ყოფილიყო მთავრობის სა-
იმედო პარტნიორი და მათ კოორდინირე-
ბულად რომ ემოქმედათ, ასეთი სიტუაცია 
არ იქნებოდა. 

 -თქვენი აზრით, რა შეიძლება გაკეთდეს 
ლარის კურსის სტაბილიზაციისთვის, რათა 
მდგომარეობა კიდევ უფრო არ გაუარეს-
დეს?

ძალიან რთული ამ ყველაფრის პროგ-
ნოზირება, ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა გავი-
თავლისწინოთ, რომ ლარი არის ვალუტა, 
რომელიც მცურავი გაცვლითი კურსის რე-
ჟიმშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხან გაუფა-
სურდება, ხან იქნება შედარებით გამყარე-
ბული დოლართან მიმართებაში. ვფიქრობ, 
რომ ამ ეტაპზე ლარის კიდევ უფრო გაუ-
არესება აღარ მოხდება, დღეს საქართვე-
ლოში ეკონომიკური ზრდა შემცირებულია 2 
%მდე, შესაბამისად, მთავარია საქართვე-
ლოში განვითარდეს წარმოება, მომსახუ-
რება და ტურიზმი, რაც შედეგად მოიტანს 
ლარის კურსის გამყარებას. 

ეკონომიკა

მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი თუ ადგილობრივი 
წარმოების დეგრადაცია

30 მაისს „ტიფლის ბიზნეს თა-
უერში“ ღონისძიების სახით პროექ-
ტი - “Start Up მარანი” მესამედ გა-
იმართა, რომელიც Start Business 
Solution-ისა და Green Capital-ის 
ორგანიზებით ჩატარდა. პროექტში 
მონაწილეობა 150-მა აპლიკანტ-
მა მიიღო, თუმცა მხოლოდ 10-ს 
მიეცა შესაძლებლობა საკუთარი 
იდეა ინვესტორებისთვის გაეცნო 
და დაფინანსების შანსი მოეპოვე-
ბინა. ორგანიზატორების თქმით, 
პროექტი დამწყებ მეწარმეებს 
შესაძლებლობას აძლევს ინოვა-
ციური იდეები აქციონ რეალო-
ბად და მოიპოვონ დაფინანსება 
1000-100 000 $-ის ფარგლებში. 
ინვესტორებს კი, შესაძლებლობა 
აქვთ გაეცნონ ინოვაციურ იდეებს 
და მოახდინონ ინვესტიცია მათთ-
ვის საინტერესო წამოწყებაში. ღო-
ნისძიებას საქართველოში მოღ-
ვაწე წარმატებული კომპანიების 
დaმფუძნებლები, დირექტორები 
და მოწვეული ინვესტორები ესწ-
რებოდნენ. 

2014 წლის გაზაფხულზე დაიბა-
და ახალი პროექტის იდეა, რომ-
ლის ორგანიზებაზეც სოციალურ 
პასუხისმგებლობას აიღებდა ორი 
კომპანია. კერძოდ, Green Capital-ი 
და Start Business Solution-ი. იდეის 
დაბადებისთანავე პროექტმა „Start 
Up მარანის“ სახელით დაიწყო გან-
ხორციელება. დღეს კი, „Start Up 
მარანი” საზოგადოებას ემსახურება 
და არაკომერციულ ორგანიზაცი-

ადაა ჩამოყალიბებული. 
საზოგადოების ნაწილი პროექ-

ტის სახელწოდებიდან გამო-
მდინარე იდეას უკავშირებს ღვინოს 
და მარანს, თუმცა, სახელს თავისი 
განმარტება გააჩნია, რომელიც სუ-
ლაც არ ნიშნავს სასმლის შექმნას. 

რატომ “Start Up მარანი?” მო-
გეხსენებათ, ყურძენი დაღვინებამ-
დე რამოდენიმე ეტაპს გადის, მისი 
დამუშავება ხდება მარანში და სა-
ბოლოოდ გარდაიქმნება ღვინოდ. 
სწორედ ამ პროცესთან არის და-
კავშირებული ინოვაციური იდეების 
და გამოშვების პროცესი. ასევე 
აღსანიშნავია ისიც, რომ სახელს 
ქართული ელემენტი აქვს, რაც 
თავად პროექტის ლოგოზეც არის 
აღნიშნული. 

რაც შეეხება უშუალოდ 
პროექტს, ეს არის სოციალური 
პროექტი, სადაც დამწყები მეწარ-
მეები საკუთარი ახლებური იდე-
ებით ხვდებიან ინვესტორებს. “Start 
Up მარანი” ბიზნესის დაწყების ან 
განვითარების მსურველებს შესაძ-
ლებლობას აძლევს აპოვნინოს 
მათთვის შესაფერისი ბიზნეს პარტ-
ნიორი თუ ინვესტორი. 

„საქართველოში საშუალო და 
მცირე ბიზნესი არ არის განვითა-
რებული, თუმცა ვიცით, რომ ქვეყ-
ნის ეკონომიკური აღმასვლა სწო-
რედ მის განვითარებას შეუძლია. 
ეს არის მიზეზი, რატომაც უნდა 
იარსებოს ამ პროექტმა. საქართ-
ველოში დაფინანსების პრობლემა 

ნამდვილად არსებობს, ბანკები მა-
ღალი რისკების გამო არ აფინან-
სებენ ახლად დაბადებულ იდეებს, 
ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის კი 
- ფინანსების მოპოვების ერთერ-
თი საშუალება არის ინვესტორი, 
პარტნიორი, რომელიც ბიზნესში 
გარკვეული რაოდენობის წილის 
სანაცვლოდ ახდენს საკუთარი ფი-
ნანსური რესურსის ინვესტირებას. 
ჩვენი ორგანიზაცია უკვე მესამე 
“Start Up მარანს” მასპინძლობს და 
თანაც უკვე წარმატებით“, - აღნიშნა 
პროექტის ორგანიზატორმა ზურაბ 
პერტაიამ. 

მარანის თითოეულ ღონისძი-
ებას თან ახლავს შეფასების კით-
ხვარი, რომლის საშუალებითაც 
ინვესტორებს საშუალება ეძლევათ 

, პროექტი შეაფასონ და საუკეთე-
სო იდეის ავტორი გამოავლინონ. 
ღინისძიების დასრულების შემდეგ 
მონაცემები იკრიბება და შედეგების 
მიხედვით პროექტის ფავორიტი 
იდეა ვლინდება. გასული “Start Up 
მარანების” შეფასებებისგან განსხ-
ვავებით, რთული აღმოჩნდა საუკე-
თესო იდეის გამოვლენა. ინვესტო-
რების ხმები თითქმის თანაბრად 
იყო გადანაწილებული წარმო-
დგენილი იდეებისათვის. მცირე 
სხვაობით, საუკეთესო იდეად 
„SMART TRANSLATE“ დასახელ-
და, რომელიც ილიას უნივერსიტე-
ტის ბიზნეს სკოლის სტუდენტების 
ჯგუფს ჰქონდა წარმოდგენილი. 

„მიხარია, რომ ამდენი კარგი 
იდეა არსებობს და საბოლოოდ 

შესაძლებელია მათი რეალობაში 
განხორციელება. განსაკუთრებით 
ის მახარებს, რომ იდეა იდეის დო-
ნეზე არ დარჩა და განვითარების 
შესაძლებლობა მოგვეცა”, -ამბობს 
ერთერთი მონაწილე- ანი ალბუ-
თაშვილი. 

„Start Up მარანის“ მომდევნო 
ღონისძიებისთვის, რომელიც შე-
მოდგომით გაიმართება, მზადება 
უკვე დაწყებულია. პროექტში მონა-
წილეობის მსურველებს შესაძლებ-
ლობა აქვთ სოციალურ ქსელში 
აპლიკაციის შევსების საფუძველზე 
მიიღონ მონაწილეობა და განავი-
თარონ საკუთარი იდეები. 

პროექტი მათთვის, ვისაც ბიზნესის წამოწყება სურს

ლანა ოსიშვილი

მარიამ სირაძე
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დღეს კაცობრიობის ძირითადი იარაღი 
მატერიალიზმია.ცივილიზაციის განვითარებამ 
და მისმა არასწორმა მიმართულებამ 
საზოგადოებაში ცნობიერების დაავადება 
შექმნა, მოჭარბებულად მიმართა ის 
მატერიალური საიმოვნებისკენ - დაადამიანის 
ქცევა, გადაწყვეტილებები, ნებელობა 
დაუქვემდებარა ისეთ მექანიზმებს, რომლებმაც 
ტოტალურად დაიპყრო მისი გონება.წაგებული 
თანხები, გაყიდული სახლები, დანგრეული 
ოჯახები და , შესაბამისად, ძალიან მწვავედ 
მდგარი სოციალურ-ფსიქოლოგიური 
საკითხი ცალსახად უარყოფითად მოქმედებს 
ქვეყნისიმიჯზეც.ლუდომანია - გლობალური 
სოციალური პრობლემაა, მსოფლიოს 
მოსახლების 5%-ზე მეტი სწორედ კაზინოებსა 
და სათამაშო ავტომატებზეა დამოკიდებული.
შეიძლება ითქვას, რომ სათამაშო ბიზნესი 
ინდივიდისფსიქიკის მანიპულირებას, 
ლავირებას ახდენს - როგორც სამორინეების 
მეპატრონეები ამბობენ, ხშირად სპეციალურად 
აძლევენ შანსს, რომ ბევრი მოიგოს, რითაც 
მას თამაშზე დამოკიდებულს გახდის და 
საბოლოოდ იმაზე ბევრად მეტს წააგებს, 
ვიდრე მოიგო.შესაბამისად „სათამაშო ქცევა“ 
მოთამაშის გონებაში იკავებს დომინანტურ 
ადგილს, ის გადაიზრდება სიმპტომურ ქცევასა 
და ავადმყოფურ ლტოლვაში, რომელიც 
უბიძგებს მას კვლავ განიცადოს მოგებით 
მიღებული სიამოვნება, თუნდაც მთელი 
ფინანსური რესურსის დაკარგვის სანაცვლოდ.
ფსიქოლოგებმა გემბლინგი, იგივე ლუდომანია, 
საერთაშორისო დაავადებათა კლასიფიკაციაში 
შეიტანეს, როგორც „აზარტულ თამაშებში ხშირად 

განმეორებადი მონაწილეობა, რომელიც 
დომინირებს სუბიექტის ცხოვრებაში და მიჰყავს 
ის სოციალური, პროფესიული, მატერიალური 
და ოჯახური ფასეულობების დაქვეითებისკენ, 
არ ეთმობა საკმარისი ყურადღება მოცემული 
სფეროების ვალდებულებებს.“

საქართველოში აზარტული თამაშებისადმი 
მიდრეკილებას განაპირობებს არამხოლოდ 
დამატყვევებელი მირაჟ-ტექნოლოგიების 
განვითარება და მისი ხელმისაწვდომობა, 
არამედ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სოციალური 
ფონი. „ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ 
რეალიზაციის საშუალება, ერთგვარად ამის 
კომპენსირებას ახდენენ სხვა ხერხებით.
ამისთვის კი ეძებენ , ერთი შეხედვით, მარტივ 
გზას, რომლისკენაც მიმართავენ მთელ 
საკუთარ ენერგიას, რაც მომავალში ნორმისგან 
გადახრილ, პათოლოგიურ ფორმას იძენს.
არსებობს გენდერული სახესხვაობებიც, 
მამაკაცებში მიჯაჭვულობა უფრო ხშირია, 
ვიდრე ქალებში, თუმცაღა პროცესი ბევრად 
უფრო მძიმედ მიმდინარეობს მდედრობითი 
სქესის წარმომადგნლებში.სიმპტომები 
კი არის ერთმნიშვნელოვნად მსგავსი - 
თვითკონტროლის დაკარგვა, ინტერესთა 
სფეროს შეცვლა, გაღიზიანება თამაშის თუნდაც 
ხანმოკლე შეწყვეტისას, სოციალური გაუცხოება.
მოთამშეს უვითარდება „კონტროლის ილუზია“ 
- ჰგონია, რომ რეალურად ამოუცნობ, 
მიუწვდომელ მოვლენებს მართავს და 
აკონტროლებს.ეს ძალიან ჰგავს ნარკომანთა 
აბსისტინენციას -თან სდევს თავის ტკივილი, 
ჩაკეტილობა, შინაგანი კონფლიქტები, გუნება-
განწყობის აქტიური ცვალებადობა, კოგნიტური 

დისონანსი(ღირებულებებსა და საკუთარ ქცევას 
შორის შეუსაბამობა), თუმცაღა თუ ნარკომანია 
გულისხმობს ქიმიურ დამოკიდებულებას, 
აზატული თამაშების შემთხვევაში ვხვდებით 
მხოლოდ არაქიმიურ - ფსიქიკურ მიჯაჭვულობას 
, “ - ამბობს ფსიქოლოგი, მაია ტატიშვილი

„სათამაშო ქცევა“ განვითარების სამ ეტაპს 
გადის - მოგების, წაგების და განხიბვლის.
მოგებათა სტადიაში თამაში შემთხვევითია, თან 
ახლავს მოგებით გამოწევეული უსაფუძვლო 
ოპტიმიზმის.წაგების სტადიის დროს თამაში 
მიზანმიმართულად მიმდინარეობს - მოთამაშე 
თავს იწონებეს, ამაყობს მოგებებით, თრგუნავს 
წაგება, იწყებს ტყუილებს, მიმართულია 
უკანონო, დევიაციური ქცევისაკენ, ვერ ახერხებს 
თავის დანებებას, იმდენად ძლიერია თამაშის 
განმეორების სურვილი.განხიბვლის სტატიაზე კი 
ის საბოლოოდ კარგავს როგორც პროფესიულ, 
ასევე პიროვნულ იდენტობას.

„ თავდაპირველად Online-თამაშებით დავიწყე, 
ერთი ლარი დავდე და მოვიგე, რამდენიმე თვე 
იმდენად წარმატებულად ვთამაშობდი, რომ 
გადავწყვიტე თამაშის არეალის გაფართოება, 
კაზინოში გადავინაცვლე, რათა უფრო დიდ 
ფულზე მეცადა ბედი, თუმცაღა სწორედ 
აქ მოვტყუვდი.ნელ-ნელა უფრო ხშირად 
ვაგებდი.წაგება კი ძალიან მაღიზიანებდა და 
აგრესიული ქცევისკენ მიბიძგებდა, რასაც 
ხშირად ოჯახში გამოვხატავდი, დავკარგე 
უამრავი მეგობარი, რომლებსაც უბრალოდ 
არ უნდოდათ ურთიერთობა ადამიანთან, 
რომელისთვისაც თამაში იყო ყველაფერი და 
მის იქით სხვას ვერაფერს ხედავდა.ეს არის 
ნარკოტიკი, რომელიც ობიექტური აღქმის 

უნარს გაკარგვინებს.“ - ამბობს 20 წლის ტატო 
ზაკალაშვილი.

აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას 
აუცილებლად სჭირდება პრევენცია, 
მკურნალობა სპეციალისტთა დახმარებისა და 
თანადგომის საფუძველზე უნდა მოხდეს : „ ხშირია 
შემთხვევები, როდესაც ყველაფრის წაგების 
შემდგომ, მოთამაშეს არ ახსოვს, რა წააგო.ეს 
განიხილება, როგორ თავდაცვითი მექანიზმი, 
რეპრესია, - უსიამოვნო შთაბეჭდილებებისა და 
მოვლენების გონებიდან ამოშლა, რომელზეც 
ფროიდიც საუბრობდა, ასე რომ მკურნალობის 
პერიოდში დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნების 
ფსიქიკურ სიძლიერეს, თუ რამდენად 
შეუძლია მას საკუთარ თავთან ბრძოლა 
და წინააღმდეგობების დაძლევა.“ -ამბობს 
ფსიქოლოგი, ია აფთარაშვილი.

საზოგადოება ყოველთვის დგას ზნეობრივი 
პრიორიტეტისა და მომხმარებლური 
ფსიქოლოგიის ზღვარზე.აზარტული თამაშებზე 
დამოკიდებულება სწორედ ადამიანის 
მომხმარებლური ბუნებიდან გამომდინარეობს, 
რაც გულისხმობს, რომ ის შიგნიდან მოდის და 
გარემო პირობების ხელშეწყობით პათოლოგიის 
დონემდე ვითარდება.ფაქტი ერთია, რომ 
მას სჭირდება ცივილურ ფორმებში მოქცევა, 
სახელმწიფოსა და სოციალური მუშაკების 
აქტიური კომუნიკაცია, ერთობლივი ძალისხმევა 
და , რა თქმა უნდა, სამოქალაქო განათლების 
ამაღლება საზოგადებაში, განსაკუთრებით 
კი ახალგაზრდებში, რომლებიც რომლებიც 
ახლა იწყებენ ძიებას, ფიქრსა და სიღრმისეულ 
აზროვნებას.

ეკონომიკა

საქართველოში ონლაინ-
საკრედიტო სისტემა 2013 წლიდან 
დაინერგა და დღეს ამ კომპანიების 
რიცხვი რამდენიმე ათეულს 
აღწევს. აღნიშნული პროდუქტით 
სარგებლობა მარტივი, სწრაფი და 
კომფორტულია. მომხმარებელს 
სახლიდან გაუსვლელად შეუძლია 
მიიღოს ათას ლარამდე ოდენობის 
სესხი კომპანიის ვებ-გვერდზე 
ონლაინ-განაცხადის შევსების გზით, 
თუმცაღა, ეკონომისტები ცალსახად 
თანხმდებიან, რომ ერთი შეხედვით 
მიმზიდველი პირობების მიღმა მძიმე 
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა 
დგას. ეს ბაზარი, ფაქტობრივად, 
უკონტროლოა. ქვეყანაში არ 
არსებობს საკრედიტო საქმიანობის 

შესახებ კანონი, რომელიც ონლაინ–
საკრედიტო ორგანიზაციების 
ფუნქცინირებას დაარეგულირებს 
და მათ კონკრეტულ ჩარჩოებში 
მოაქცევს. ხშირ შემთხვევაში, ესა თუ ის 
ორგანიზაცია დარეგისტრიტებულია 
როგორც შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის ორგანიზაცია, 
რაც ეკონომიკაზე საკმაოდ 
არასახარბიელოდ მოქმედებს და 
კომპანიებს საშუალებას აძლევს 
მრავალ გადასახადს აარიდონ თავი. 
მათზე არ ვრცელდება ეროვნული 
ბანკის რეგულაციები, შესაბამისად, 
არც სესხების გაცემის სტანდარტების 
დაცვა უწევთ, არც სარეკლამო 
მექანიზმების რეგულირება და 

არც მომხმარებლის ინტერესების 
გათვალისწინება. 

-პირველი სესხი საკმაოდ მარტი-
ვად ავიღე და დავფარე, რადგანაც 
უპროცენტო იყო. მეორედ შედარებით 
დიდი თანხა გამოვიტანე, რომლის 
დაბრუნებაც გამიჭირდა, პროცენტიც 
მოემატა, ამიტომაც სხვა ონლაინ-საკ-
რედიტოებს მივმართე, რათა ვალი 
გამესტუმრებინა. საბოლოოდ, მოხდა 
ისე, რომ შავ სიაში აღმოვჩნდი და 
საბანკო ანგარიშები დამიყადაღეს. 
არ მეგონა, ელექტრონულად გამო-
ტანილი, ამდენად მარტივი პირობე-
ბის მქონე სესხი ამხელა პრობლემას 
თუ შემიქმნიდა. ფაქტია, რომ ეს მომ-
ხმარებლის ფინანსურ მახეში შეტყუ-
ებაა, ისე რომ მას სრულფასოვან ინ-

ფორმაციასაც კი არ აწვდიან - ამბობს 
22 წლის ლადო ბანცაძე. 

2015 წლის თებერვალში კომპანია 
„ეი-სი-თი-მ“ ჩაატარა კვლევა, 
რომელშიც 419 თბილისელი 
ზრდასრული მონაწილეობდა. 
მიზანი იყო გაერკვიათ, რამდენად 
პოპულარულია საქართველოში 
ონლაინ-კრედიტები. აღმოჩნდა, 
რომ 6 თვის მანძილზე ათიდან ერთ 
თბილისელს აქვს ონლაინ სესხით 
სარგებლობის გამოცდილება. არის 
სქესთაშორისი და ასაკობრივი 
სხვაობებიც. მამაკაცები უფრო 
აქტიურად იყენებენ ამ ტიპის 
საკრედიტო კომპანიების 
მომსახურებას, ვიდრე ქალები 

(კაცები- 13%, ქალები-8%), ხოლო 
ყველაზე აქტიური მომხმარებლები 
18-24 წლის ახალგაზრდები არიან. 
ასაკის მატებასთან ერთად კი სესხებით 
სარგებლობის მაჩვენებელი იკლებს. 
ონლაინ-კრედიტის აღება საკმაოდ 
ხშირი ქცევაა – მომხმარებელთა 
უმრავლესობამ (56%) ბოლო 6 
თვის მანძილზე რამდენჯერმე აიღო 
სესხი. კვლევის მიხედვით, ყველაზე 
გავრცელებული აღმოჩნდა ერთ 
ჯერზე 200 ლარის ან 250 ლარის 
ოდენობის კრედიტით სარგებლობის 
ქცევა (25% და 27% შესაბამისად). 

ახალგაზრდა ფინანსითა და 
ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-
პრეზიდენტის, გაზეთ „ბანკები და 
ფინან სების“ წარმომადგენლის 

გიორგი კაპანაძის თქმით, ეს არის 
მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური 
პრობლემა. ადამიანები, რომლებიც 
მ სესხით სარგებლობენ იმ ფენას 
წარმოადგენენ, რომელსაც არ 
აქვს სტაბილური შემოსავალი. 
შესაბამისად, არ შესწევთ უნარი უკან 
დააბრუნონ გამოტანილი თანხა. მათ 
ისიც არ აქვთ გაცნობიერებული, რომ 
სესხს რეალურად, საკმაოდ მაღალ 
საპროცენტო განაკვეთში იღებენ, 
ხშირ შემთხვევაში 300-400 %-იანსაც 
კი. „ მარტივი ფული საკმაოდ 
დიდი ცდუნებაა, განსაკუთრებით 
ახალგაზარდებისთის, რომლებიც 
მაღალი სიხშირით მიმართავენ 
ონლაინ-საკრედიტო კომპანიებს. 

მათ არ აქვთ მუდმივი შემოსავალი, 
არ ჰქონიათ სერიზულ საბანკო 
ინსტიტუტებთან ურთიერთობის შანსი. 
ასეთი ადამიანების დიდ ნაწილს 
სუფთა საკრედიტო ისტორია აქვს, 
მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ 
საბანკო პროდუქტით არასდროს 
უსარგებლია. ონლაინ-საკრედიტო 
მათ სესხს უპრობლემოდ უმტკიცებს, 
ვინაიდან მათ გადახდისუნარიანობას 
არ ითვალისწინებს. ამ ფაქტობრივად, 
უკონტროლო ბაზარზე არსებობს 
კიდევ ერთი საკმაოდ დიდ პრობლემა, 
როდესაც მომხმარებელი სხვისი 
პირადობის მოწმობის საფუძველზე 
სრულიად მარტივად შეუძლია 
აიღოს სესხი ისე, რომ პირადობის 
მოწმობის მფლობელი სრულიად არ 
არის ამის შესახებ ინფორმირებული. 
ახალგაზრდები ძირითადად, 
ოჯახის წევრების და ახლობლების 
პერსონალურ ინფორმაციას იყენებენ 
- აცხადებს გიორგი კაპანაძე. 

65 წლის პენსიონერ, თინათინ 
შუკაკიძეს ბანკმა ქონება დაუყადა-
ღა. პრობლემა შვილიშვილის მიერ 
ბებიის პირადობით არაერთხელ 
გამოტანილმა ონლაინ-სესხმა შექმნა, 
რომლის დაფარვაც ვერცერთ ჯერზე 
მოხერხდა. „ ეს არის ძალიან დიდი 
სირცხვილი და გულისტკივილი, რო-
დესაც ოჯახის წევრი, ამგვარად მო-
გექცევა და მისი უპასუხისმგებლო 
საქციელის გამო ფაქტობრივად ქუ-
ჩაში რჩები, მაგრამ არანაკლები და-
ნაშაულია ასეთი „ეშმაკის მანქანების“ 
არსებობა, რომლებსაც ხალხისთვის 
უბედურების მეტი არაფერი მოაქვს. 
საერთოდ უნდა დაიხუროს ყველა 
ასეთი კომპანია, “ - ამბობს თინათინ 
შუკაკიძე. 

ფსიქოლოგები კი საუბრობენ იმ 
ფაქტორებზე, რომლებიც ონლაინ-
კრედიტების მოთხოვნადობას 
განაპირობებს. ეს ერთგვარი 
მანიპულირებაა ადამიანზე. „ონლაინ 
- კრედიტების მოქმედების მექანიზმი 
ადამიანის ფსიქიკაზე ძალიან 
ჭკვიანურად არის მორგებული, 
რადგანაც მისი აღება ხდება საკმაოდ 
მარტივად, თითქმის 15 წუთში 
და ადამიანი უფრო ნაკლებად 
აანალიზებს ამ პროცედურის 
სირთულეს, ვიზუალური კონტაქტი 
არ არსებობს, რაც იწვევს ბევრ 
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას, ამ 
სისტემის ბოროტად გამოყენებას 
და აქედან გამომდინარე იქმნება 
პრობლემები.  ეს გარემოება მათ 
საშუალებას აძლევთ, რომ სესხი 

მომხმარებელს მაქსიმალურად 
„კარგად შეფუთული“ შესთავაზონ 
და ასევე მძიმე ვალდებულებები 
დააკისრონ, რითაც , ფაქტობრივად, 
კლიენტის არამხოლოდ ეკონომიკურ 
მახეში შეტყუება ხდება, არამედ ის 
მასზე დამოკიდებულიც ხდება და 
საჭიროების შემთხვევაში სრულიად 
გაუაზრებლად მიმართავს კვლავ 
სესხის გამოტანას. “ - ამბობს 
ფსიქოლოგი ანა ყურშავიშვილი. 

დღეს გამოჩნდა სწრაფი სესხის 
ისეთი მომწოდებელი კომპანიები, 
რომლებიც მზად არიან რისკზე 
წასასვლელად და ცუდი საკრედიტო 
ისტორიის პირსაც სესხის მიღების 
შანსს აძლევენ. საბანკო სფეროს 
ექსპერტებს აქვთ ეჭვი, რომ ონლაინ 
კომპანიების მომრავლება და 
უპრეცედენტოდ მაღალი საპროცენტო 
განაკვეთები მოსახლეობის 
გაღარიბებას, საბოლოოდ კი ქვეყნის 
ეკონომიკური ზრდის შეჩერებას 
გამოიწვევს. ონლაინ კომპანიების 
მომრავლებას სწრაფ ფულზე 
მოთხოვნის ზრდასაც უკავშირებენ. 
ეკონომისტები, ფსიქოლოგები და 
მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 
მიიჩნევს, რომ ონლაინ-საკრედიტო 
ფირმების დარეგულირების 
პრაქტიკა მსოფლიოს მრვალ 
ქვეყანაში არსებობს, შესაბამისად, 
აუცილებელია, ეს მეთოდები ჩვენს 
ქვეყანაშიც შეიმუშაონ. საჭიროა 
შესაბამისი რეგულაცია, რომელიც 
მაქსიმალურად მოერგება ქართულ 
რეალობას. ონლაინ–საკრედიტო 
ორგანიზაციების საქმიანობა ისევე 
უნდა დარეგულირდეს, როგორც 
ეს ბანკებისა და მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციების შემთხვევაშია - 
საბანკო სექტორი ამ მიმართულებით 
საკმაოდ მკაცრად რეგულირდება, 
ასევე მიკროსაფინანსო სექტორი, 
რომლის ზრდასთან ერთად, მის 
მიმართ მოთხოვნებიც იზრდება, 
ანუ სხვადასხვა ნორმების 
დაკმაყოფილება უწევთ. 
აუცილებელია, რომ თანხები, 
რომელსაც ეს ორგანიზაციები იღებენ 
გაკონტროლდეს და გარკვეული 
ნაწილი ბიუჯეტში გადაირიცხოს. 
საჭიროა ონლაინ–საკრედიტო 
ორგანიციების შემოსავალი 
აღირიცხოს და შემდგომ მათ 
გადასახადი დაეკისროთ, რადგან 
არსებულ რეალობაში ბიუჯეტი 
საკმაოდ დიდ თანხებს კარგავს. 

სესხი მიმზიდველი პირობებითა და მძიმე ვალდებულებებით

ნინი გელაშვილი

ლუდომანია - ფსიქოლოგიური ნარკოტიკი

ნინი გელაშვილი



6 სოციალური

“მოხუცთა პანსიონატი“ - ეს სიტყვა თით-
ქმის ყველა ჩვენგანის აზროვნებაში შემდეგ 
ასოციაციას იწვევს - „ამ ასაკში ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ხომ სიმშვიდეა. თითო-
ეულ მათგანს ერთ დროს სახლიც ჰქონდა 
და პირადი ცხოვრებაც, თუმცა დროსთან 
ერთად ყველაფერი შეიცვალა. ზოგმა სახ-
ლი დაკარგა, ზოგი კი, ოჯახის წევრების 
არასათანადო მოპყრობას გამოექცა. ბევ-
რია სხვა მიზეზიც, რის გამოც ისინი ერთი 
დიდი ოჯახის წევრები გახდნენ, ოჯახის, 
რომელსაც პანსიონატი ჰქვია“. ალბათ, 
ბევრმა არ იცის თბილისის ხანდაზმულთა 
პანსიონატის შესახებ, რომელიც თემქაზე 
მდებარეობს და ბევრი მოხუცისთვის უკვე 
მშობლიური სახლია. 

ეზოში შესვლისთანავე უცნაური გრძნო-
ბით გევსება გული, ვერ ხვდები ეს სიბრა-
ლულია თუ თანაგრძნობა. ამ გრძნობას 
ანელებს შენობის ჰოლი, სადაც შესვლის-
თანავე ძალიან ცივ და ჩუმ გარემოს აწყ-
დები. შესასვლელში ბაბუები მხვდებიან, 
რომელთა გამოხედვაშიც სიცივეს და სიმშ-
ვიდეს ერთდროულად ვხედავ. ცივად მე-
სალმებიან და ხმას არ იღებენ, სანამ არ 
შევეცადე მათთან გასაუბრება. ერთ ბაბუას, 
ელგუჯას, ვთხოვ სურათის გადაღებაზე 
დამთანხმდეს. უარს არ მეუბნება და ცდი-
ლობს სურათში კარგად გამოვიდეს. „სუ-
რათი კი გადამიღეთ, მაგრამროდის მო-
მიტანთ?“ - მეკითხება ბაბუა. მე, რა თქმა 
უნდა, დავპირდი, როგორც კი შევძლებდი 
მივუტანდი. მან კი მითხრა: „ეჰ, თქვენსავით 
ბევრი მპირდება, მაგრამ მატყუარები ხართ 
ჟურნალისტები“. ამ სიტყვებს არ მოველო-
დი და თავი ძალიან ცუდად ვიგრძენი. 

მეორე და მესამე სართული საძინებელ 
ოთახებს აქვს დათმობილი. აქაც ისეთივე 
სიმშვიდე იყო, როგორც შემოსასვლელში, 
სადაც სიჩუმეს მხოლოდ ტელევიზორის 
ხმა არღვევდა. ბებიები სერიალის ყურე-
ბით იყვნენ გართულები და ჩემი მისვლა 
არც შეუმჩნევიათ. მომსახურე პერსონალს 
სამზარეულოდან სადილის ლანგრები 
გამოჰქონდათ. სადილის დროც მოსუ-
ლიყო და ბებია-ბაბუები ნელ-ნელა სამ-
ზარეულოსკენ მიდიოდნენ. ზოგი მათგანი 
შენობის ეზოში მდებარე პარკში იჯდა და 
ერთმანეთს საკუთარ ისტორიებს უყვებო-
და. მათ პარკში ბევრი მტრედია. ამბობენ, 
მტრედი მშვიდობის სიმბოლოაო. არ ვიცი, 
ეს მტრედები ქმნიდნენ თუ არა სიმშვიდის 
შეგრძნებას, მაგრამ იმ სიცივესთან ერთად 
სახლის შიგნითაც და ეზოშიც სულიერი 
სიმშვიდე ნამდვილადიგრძნობოდა. 

დახმარების ცენტრში ფუნქციონირებს 
სამედიცინო კაბინეტი, აფთიაქი, ბიბლი-
ოთეკა, სავარჯიშო დარბაზი და მეორადი 
ტანსაცმლით დახმარების ცენტრი. მათ 
ჰყავთ ფსიქოლოგიც, რომელიც ყველანა-

ირად ცდილობს, ბენეფიციარებს საჭირო-
ების შემთხვევაში შესაბამისი დახმარება 
გაუწიოს. 

საშუალება მომეცა, გავსაუბრებოდი პან-
სიონატის დირექტორის მოადგილეს, ქალ-
ბატონ მირანდა მუმლაძეს, რომელიც იმ 
პრობლემებზე მესაუბრა, რაც პანსიონატში 
არსებობს. როგორც მასთან საუბარში შე-
ვიტყეთ, თბილისში თემქის, ხანდაზმულთა 
პანსიონატი 1980 წლიდან ფუნქციონი-
რებს და ცხელი წყლით უზრუნველყოფა 
ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. აქვე აღნიშნა, 
რომ გათბობის პრობლემაც სულ ახლა-
ხანს მოგვარდა. მისი თქმით, იმ პრობლე-
მების გადაჭრას, რაც მატერიალურ- ტექნი-
კურ ბაზასთანაა დაკავშირებული, საკმაოდ 
დიდი თანხები სჭირდება, რის უზრუნველ-
ყოფასაც სახელმწიფო ვერ ახერხებს და 
აუცილებელია, არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციების, საზოგადოების და ყველა იმ 
სექტორის ჩართვა, რომელთაც შეუძლია 
მათი დახმარება. როგორც ქალბატონმამი-
რანდამ გვითხრა, მოხუცების წასახალისებ-
ლად ხშირად ეწყობა ღონისძიებები, ექს-
კურსიები და სხვადასხვა სახის გასართობი 
აქტივობები. ერთერთ ასეთ ღონისძიებას 
მეც შევესწარი და მივხვდი, თუ რამხელა 
სიხარული მოაქვს მათთვის სულ მცირედ 
ყურადღებასაც კი, რომელსაც საზოგადო-
ების ნებისმიერი წევრი გამოიჩენს. 

და მაინც, მათი ყველაზე დიდი სურვი-
ლი მშობლიურ ოჯახში და თბილ გარემო-
ში ცხოვრებაა... 

ცხოვრება, რომელიც სიბერეს მოაქვს

ყოველწლიურად, 31 მაისს, ჯანმრთელო-
ბის მსოფლიო ორგანიზაცია და მისი პარტნი-
ორი ქვეყნები აღნიშნავენ თამბაქოს საწინააღ-
მდეგო მსოფლიო დღეს. ამით ხაზს უსვამენ 
თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებულ 
ჯანმრთელობის რისკებს და მოუწოდებენ 
სახელმწიფოებს თამბაქოს მოხმარების შემ-
ცირებისთვის ეფექტური პოლიტიკის დანერგ-
ვისკენ. 2015 წლის 29 მაისს ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს და-
ავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებ-
რივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში,  
თამბაქოს საწინააღმდეგო მსოფლიო დღის“ 
აღსანიშნავად გაიმართა პრესკონფერენცია 
სლოგანით: “შევაჩეროთ თამბაქოს ნაწარმით 
უკანონო ვაჭრობა“. 

გლობალური საბაჟოს საზოგადოების 
მიერ მოწოდებული ინფომაციით, მსოფლი-
ოში ყოველი მოხმარებული 10-დან 1 ღერი 
თამბაქოს უკანონო ვაჭრობის საგანია. ევრო-
პის კომისიის შეფასებით, თამბაქოს უკანონო 
ვაჭრობით დაკარგული გადასახადი და საბა-
ჟო შემოსავალი ევროპას ყოველწლიურად 
დაახლოებით 10 მილიარდი ევრო უჯდება. 

„საერთაშორისო გამოცდილებამ დაადას-
ტურა, რომ თამბაქოს მოხმარების შემცირების 
საშუალება მასზე ფასის გაზრდაა. თამბაქოზე 
ფასების ზრდა ამცირებს მოხმარებას, სანაც-
ვლოდ კი, ზრდის შემოსავლებს ბიუჯეტში“ 
, - აცხადებს ჯოშუა აბრამსი საერთაშორისო 
ინიციატივა კამპანია თამბაქოსაგან თავისუ-
ფალი ბავშვებისათვის ევრაზიის რეგიონის 
დირექტორი. მისივე ინფორმაციით, თამბა-
ქოს მწარმოებლებს საერთოდ არ აღელვებთ 
ადამიანების ჯანმრთელობა, უფრო მეტიც, 

თამბაქოს ინდუსტრიას ძალიან ცოტა ადამი-
ანი ჰყავს დასაქმებული.  

ამ კონფერენციაში ასევე მონაწილებოდ-
ნენ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალუ-
რი დაცვის სამინისტროს და დაავადებათა 
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთე-
ლობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი 
პირები, სხვადასხვა სამინისტროების, საერ-
თაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაცი-
ების წამომადგენლებმა. 

საერთაშორისო თამბაქოს გლობალური 
ეპიდემია ყოველწლიურად 6 მილიონამ-
დე ადამიანს კლავს, მათ შორის 600 000-ზე 
მეტი არის არამწეველი, რომლებიც თამბა-
ქოს მეორადი კვამლის შესუნთქვის შედეგად 
იღუპებიან. თუ შესაბამისი ღონისძიებები არ 

გატარდება, ეპიდემია 2030 წლისთვის ყო-
ვეწლიურად 8 მილიონი ადამიანის სიცოცხ-
ლეს შეიწირავს. ვარაუდობენ, რომ ამ თავი-
დან აცილებადი სიკვდილის შემთხვევებიდან 
80%-ზე მეტი აღინიშნება დაბალ და საშუალო 
შემოსავლიან ქვეყნებში. 

როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენ-
ტრში აცადებენ, თამბაქოს ნაწარმით უკანონო 
ვაჭრობა კრიმინალური დაჯგუფებებისთვის 
უზარმაზარი შემოსავლის წყაროა ორგანიზე-
ბული კრიმინალური აქტივობების, ნარკოტი-
კებით ვაჭრობის, ტრეფიკინგისა და ტერო-
რიზმის დაფინანსებისთვის. 

თამბაქოს არალეგალური გავრცელება 
ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, რთული პროცე-
სია და მოითხოვს ღრმა და კომპლექსურ 

მუშაობას. საქართველოში მდგომარეობა ამ 
მხრივ საკმაოდ რთულია, რადგან ვერ ხერხ-
დება სათანადო კონტროლი გაყიდვების კუთ-
ხით, რადგან ძალიან დიდი რისკია ახალგაზ-
რდებში. 

„საქართველოში თამბაქოს კონტროლის 
ღონისძიებათა გაძლიერებასთან დაკავშირე-
ბით, უწყებათაშორისი კომისია შეიქმნება, რო-
მელიც 1 თვის ვადაში თამბაქოს კონტროლის 
გრძელვადიან სტრატეგიულ და სამოქმედო 
გეგმას დასახავს, რადგან საქართველოში ამ 
მხრივ იმედისმომცემი სტატისტიკა არ გვაქვს“, 
- ამბობს ამირან გამყრელიძე, დაავადებათა 
კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთე-
ლობის ეროვნული ცენტრის დირექტორი. 

თამბაქოს ნაწარმით უკანონო ვაჭრობა მას 
ადვილად ხელმისაწვდომს ხდის და უბიძგებს 
ახალგაზრდებს თამბაქოს მოხმარებისკენ. 
უკანონო ვაჭრობით გადასახადები მთავრო-
ბის ნაცვლად, რომელსაც შეეძლო ეს თანხა 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სერვისებში და-
ეხარჯა, კრიმინალების ხელში გადადის. უკა-
ნონო ვაჭრობა აძლიერებს კორუფციას და 
ასუსტებს მართვის კარგ სისტემას. თამბაქოს 
კომპანიები იყენებენ თამბაქოს კონტროლის 
პოლიტიკაში არსებულ ყველა შესაძლო ხარ-
ვეზს და ხელს უწყობენ თამბაქოს ნაწარმით 
უკანონო ვაჭრობას. შემოგვიერთდით, „შე-
ვაჩეროთ თამბაქოს ნაწარმით უკანონო ვაჭ-
რობა!“ - მოუწოდებს საზოგადოებას დაავა-
დებათა კონტორლის და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. 

შეაჩერეთ თამბაქოს უკანონო ვაჭრობა

თბილისის სადგურის მოედ-
ნის მიმდებარე ტერიტორია ერ-
თერთი ყველაზე ხალხმრავალი 
ადგილია ქალაქში, სადაც გან-
ლაგებულია უამრავი სავაჭრო 
ობიექტი, თუმცა გარდა ვაჭრო-
ბისთვის განკუთვნილი შენობე-
ბისა, მრავლად ვხვდებით გზის 
პირზე მსხდომ გარემოვაჭრეებს, 
რომლებიც დილიდან საღამომ-
დე სიცხესა თუ სიცივეში ცდი-
ლობენ წვრილმანი საქონლის 
გაყიდვით მოიპოვონ საარსებო 
წყარო, მაგრამ ეს ყველაფერი 
გაცილებით რთული ხდება მა-
შინ, როდესაც რთულ პირობებს 
ემატება გამუდმებული შიში სა-
პატრულო ეკიპაჟისა, რომელიც 
დღეში რამდენჯერმე ათვალი-
ერებს ვაგზლის ტერიტორიას 
და შემჩნევისთანავე არბევს გა-
რემოვაჭრეებს.

64 წლის მანანა მახარაძე, 
რომელიც უკვე 9 წელია თავს 
ვაჭრობით ირჩენს, დილიდან 
საღამომდე ვაგზლის მოედანზე 
კარტოფილსა და მწვანილებს 
ყიდის. საღამოს შინ დაბრუ-
ნებულს სახლში ავადმყოფი 
მეუღლე ხვდება. მთელი მათი 
საარსებო წყარო კარტოფი-
ლისა და მწვანილის შიშითა და 
მალვით გაყიდვით მოპოვებუ-
ლი მინიმალური თანხაა. დიახ, 
სწორედ შიშითა და მალვით, 
რადგან მანანა გარემოვაჭრეა 
და როგორც სხვა გარემოვაჭ-
რეები, ისიც ბევრჯერ გაქცევია 

პოლიციას, სხვებთან ერთად 
ისიც ძალიან ხშირად დაურბე-
ვია საპატრულო ეკიპაჟს. 

„ვერ შევძელი ბაზრის ტე-
რიტორიაზე მევაჭრა, რადგან 
ის თანხა, რასაც ამისთვის ით-
ხოვენ, ჩემს შესაძლებლობებს 
აღემატება, ამიტომაც იძულებუ-
ლი ვარ, აქ სიცივესა და თუ სიც-
ხეში ამგვარ სიბინძურეში ვიდგე, 
იმისათვის, რომ სახლში პურის 
ფული მივიტანო. ზოგჯერ, ჩემი 
მეუღლის წამლებისთვისაც არ 
მრჩება თანხა. საპატრულო ეკი-
პაჟი კი, ყოველდღე თუ არა, 
ყოველ მეორე დღეს მაინც მო-
დის და გვაწიოკებს აქ მდგომ 
მოვაჭრეებს. ეს სიტუაცია უკვე 
გაუსაძლისია, შიშსა და ნერვი-
ულობაში გვიწევს რამდენიმე 
თეთრის გამო მთელი დღის 
განმავლობაში ფეხზე დგომა, 
თუმცა, რას იზამ, როცა სხვა გზა 
არა გაქვს“, გვიყვება მანანა მა-
ხარაძე. 

დღეს ძალიან ბევრია სა-
პატრულო ეკიპაჟის მხრიდან 
გარემოვაჭრეთა დარბევის შემ-
თხვევები, რაც ხშირად მძაფრი 
უთანხმოებითა თუ სხვა არასა-
სიამოვნო შედეგით სრულდება. 
ერთერთი გარემოვაჭრე, ლა-
მარა თვალთვაძე, აღნიშნავს, 
რომ რამდენიმე დღის წინათაც 
მივიდა პატრული, ყველამ ვერ 
მოასწრო მიმალვა, მოხდა შე-
ლაპარაკება, რის შემდეგაც 
მათთან ერთად მდგომი ერ-

თერთი ქალბატონი ცუდად 
გახდა. ლამარა თვალთვაძე 
ამბობს, რომ ის, რაც აქ ხდება, 
საშინელებაა და უკვე გაუსაძ-
ლისია ამდენი დევნა და ნერვი-
ულობა. 

როგორც საქართველოს 
პარლამენტის თავმჯდო მარის 
მოადგილე, ზურაბ აბაშიძე ამ-
ბობს, ეს მუნიციპალური პრობ-
ლემაა, რომელიც ადგილობ-
რივმა თვითმმართველობამ და 
ქალაქის მერიამ უნდა გადა-
წყვიტოს. 

„გარევაჭრობის პრობლემა 
ჩვენში დღემდე პრობლემად 
რჩება. ეს ადამიანები თვითდა-
საქმებულები არიან. რომ ადგე 
და ჩვეული საქმიანობა ერთი 
ხელის მოსმით აუკრძალო, ეს 
კარგს არაფერს მოგვიტანს. 
ვფიქრობ, რომ ამ საკითხის 
მოწესრიგება სახელმწიფოს 
ვალდებულებაა: რაღაც ფორ-
მა უნდა შემუშავდეს იმისათ-
ვის, რომ ეს ხალხი ქუჩებში არ 
იყოს გამოფენილი. ესთეტიკურ 
მხარეს რომ თავი დავანებოთ, 
გარევაჭრობა სასურველი არ 
არის ეკოლოგიური თვალსაზ-
რისით და ადამიანის ჯანმრთე-
ლობაზეც უარყოფითად აისახე-
ბა“, - აღნიშნავს ზურაბ აბაშიძე. 

როგორც გარემოვაჭრეები 
ამბობენ, ხშირად სმენიათ დაპი-
რებები იმის შესახებ, რომ სიტუ-
აცია შეიცვლება და ყველაფერი 
გაუმჯობესდება, თუმცა მათი 
პრობლემა პრობლემად რჩება. 

ჯერჯერობით ნამდვილად 
ძნელია იმის თქმა, თუ რო-
გორ მოგვარდება ეს საკითხი 
და რამდენად გაამახვილებენ 
ყურადღებას ამ პრობლემის 
გადაჭრაზე, თუმცა ნათელია, 
რომ სიტუაცია საკმაოდ რთუ-
ლია, განსაკუთრებით იმ ხალ-
ხისთვის, რომლებიც საკუთარ 
თავზე გამოცდიან პატრულის 
მხრიდან წნეხსა და დევნას. , 
ამიტომაც საჭიროა ხელისუფ-
ლების მხრიდან მცირე დრო 
მაინც დაეთმოს მუშაობას ამ 
პრობლემის მოსაგვარებლად 
და მოხდეს გარემოვაჭრეთა 
მდგომარეობის შემსუბუქება. 

შიშით მოპოვებული ლუკმა-პური

ხატია მიშელაშვილი ზურა კუპრაშვილი

ნინო მარტიაშვილი
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რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ბევრმა 
უკვე მონათლა ბოლო ოცწლეულის ყვე-
ლაზე მწვავე საერთაშორისო კრიზისად, 
რომელმაც შესაძლოა ცივი ომის განახ-
ლებას დაუდოს საფუძველი. ანალიტი-
კოსთა უმეტესობა უკრაინის კრიზისის 
მთავარ გამომწვევ მიზეზად რუსეთის მი-
მართ დასავლეთის არასწორ, ზედმეტად 
ტოლერანტულ პოლიტიკას ასახლებს, 
რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის 
შემდეგ რუსეთის მსოფლიოს ეკონომი-
კურ და პოლიტიკურ სტრუქტურებში ინ-
ტეგრაციას ისახავდა მიზნად და პუტინის 
რეჟიმის ნაკლოვანებებზე ხშირად ზედმე-
ტად ხუჭავდა თვალს. ამასთან დაკავში-
რებით ვესაუბრეთ თბილისის ფაბიანური 
საზოგადოების დამფუძნებელს, ექსპერტ 
ლევან ლორთქიფანიძეს.

-როგორ შეაფასებდით რუსეთის ქმე-
დებებს და უკრაინაში განვითარებულ 
მოვლენებს?

ბოლო ორი საუკუნის განმავლობა-
ში რუსეთის გეოპოლიტიკური აზრის 
წარმომადგენლები (სავიცკი, გუმილოვი, 
ტრუბეცკოი, დუგინი ) ერთსა და იმავე 
თემაზე საუბრობენ. ისინი ძირითად ევ-
რაზიის (ყოფილი სსრკ და აღმოსავლეთ 
ევროპა) რუსული ქოლგის ქვეშ გაერთი-
ანებაზე და დასავლური, ატლანტიკუ-
რი სივრცისა ლტერნატიული პოლუსის 
შექმნაზე სვამენაქცენტს. გასული ასწ-
ლეულების განმავლობაში მათ მიზანს 
არაერთხელ მიაღწიეს. ჯერ ცარისტულ 
რუსეთს ჩაუყარესსაფუძველი, შემდეგ 
კი ევრაზიული ნაციონალისტური იდეის 

განხორციელება კომუნისტური ნიღბის 
გამოყენებით სცადეს.

დღეს რუსეთიც არისტული და საბ-
ჭოთა იმპერიებთან შედარებით,  მცი-
რე ტერიტორიას ფლობს. ევრაზიული 
იდეების მომხრეებისათვის, ამდენი ხნის 
შემდეგ, რუსეთის გავლენების ასეთი 
შემცირება განსაკუთრებული დამცირე-
ბის ტოლფასია. აქედან გამომდინარე, 
ისინი 1991 წლიდან დღემდე, უპირი-
სირდებიან რუსეთის დემოკრატიზაციასა 
და მშვიდობაზე ორიენტირებული საგა-
რეო პოლიტიკის გატარებას. 2000 წელს 
ხელისუფლებაში ვლადიმერ პუტინის 
მოსვლით,  მათ პირველად ამოცანას 
მიაღწიეს. შემდეგი ნაბიჯები იმპერიის ხე-
ლახალი გაფართოების პროცესი უნდა 
ყოფილიყო, რაც 2008 წელს საქართვე-
ლოდან დაიწყო.

რაც შეეხება უკრაინას, მისი ტრაგე-
დიის მიზეზი ადგილობრივ ოლიგარ-
ქებს შორის მიმდინარე დაპირისპირება 
გახლდათ, რომლი თაც ტრადიციულად 
ისარ გებლა ევრაზი ული გაფართოები-
საკენ მიდ რე      კილმა, აგრესიულმა იმპე-
რიამ.

-შესაძლებელია თუ არა რუსულ-ქარ-
თულსა და რუსულ-უკრაინულ კონფ-
ლიქტებს შორის პარალელის გავლება? 
არის თუ არა აფხაზეთში განვითარებუ-
ლი მოვლენები ყი რიმში განვითარებუ-
ლი მოვლენების მინი-მოდელი ? მოქმე-
დებდა თუ არა რუსეთი იმავე სცენარით 
ყირიმში?

აფხაზეთსა და ყირიმს შორის რამ დე-

ნიმე უმნიშვნელოვანესი პრინ ცი პული 
განსხვავება არსებობს. პირველი,  ყი-
რიმი, ფაქტობრივად, მო ნოეთნიკური 
ავტონომიური ე რ  თეული გახლდათწ 
(თუ არ ჩავ თვლით ყირიმელ თათარ-
თა თემს),  იქ მოსახლეობის უდიდესი 
უმ რავლესობა, დაახლოებით 90% რუ-
სულ ეთნოსს წარმოადგენდა. აფხაზთი 
კი, კონფლიქტამდეც და კონფლიქტის 
შემდეგაც, მრავა ლეთ ნიკური ადგილობ-
რივი მოსახ ლეობით ხასიათდება (აფხა-
ზები, რუსები, სომხები, ქართველები). 
ყირიმელთაგან განსხვავებით, აფხა ზებს 
აფხაზებით დასახლებული დი დი იმპე-
რია არ უმაგრებთ ზურგს.

აღსანიშნავია ისიც, რომ დამო უკი-
დებლობის ოცდაორი წლის გან მავ-
ლობაში, ყირიმზე კიევისიურის დიქცია 
ვრცელდებოდა, აფხაზეთი კი თავი-
დანვე წარმოადგენდა “გაყი ნულ“ კონ-
ფლიქტში ჩათრეულ სეპა რატისტულ 
რეგიონს, რო მელშიც ქართველთა ეთ-
ნიკური წმენდა განხორ ციელდა. ჩვენ-
გან გან სხვავებით, კონფლიქტის შემდეგ 
უკრაინაში დევნილების პრობლემა არ 
წარმოქმნილა.

თუმცა, ცხადია, ორ მოვლენას შო-
რის უამრავი მსგავსებაც არსებობს. კერ-
ძოდ, ორივე შემთხვევაში კონფლიქტის 
ეთნიკურ ნიადაგზე ესკალაციას ხელი 
რუსეთმა შუწყო. ორივე შემთხვევა-
ში სეპარატისტულ ძალებს სამხედრო 
მხარდაჭერა რუსეთის რეგულარულმა 
არიმიამ გაუწია. ორივე რეგიონი საერ-
თაშორისო იზოლაციისთვის არის გან-
წირული. ყირიმ შიც და აფხაზეთშიც სპე-
ცი ალური სტატუსი სსამხედრო ძალები 
განლაგდნენ.

მაშასადამე, განსხვავებების მი უხე და-
ვად, ორ შემთხვევას შორის უამ რავი პა-
რალელის გავლება შე იძ ლება, მაგრამ 
მთავარი, რაც მათ აერთიანებთ, მაინც 
უცხო ქვეყნის მიერ ადგილებზე სამხედ-
რო ბაზე ბის განლაგებაა. რაც მთავარია, 
ამ ბაზების მთავარი მიზანი რეგი ონზე 
სამხედრო კონტროლის უზრუნველყო-
ფა გახლავთ, რაც, თავის მხრივ,  კვლავ 
ევრაზიულ გეოპოლიტიკურ იდეებს უკავ-
შირდება.

-არსებობს მოსაზრება, რომ რუსეთი 
მესამე ჩეჩნურ ომს წამოიწყებს იმისთ-
ვის, რომ დასავლეთთან ურთიერთობა 
დაალაგოს და მათი ყურადღება უკრა-
ინასთან მომხდარი კონფლიქტიდან 
ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ 
ბრძოლაზე გადაიტანოს. რას ფიქრობთ 
ამასთან დაკავშირებით?

რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლე-

ბის მხრიდან გამორიცხული არაფერია, 
მითუმეტეს, რომ დასავლეთი ყოველ-
თვის შეუფერებლად დუმდა ჩეჩნეთში 
განვითარებულ მოვლენებზე. აშშ-მაც 
და ევროპამაც თავის დროზე არაფრად 
ჩააგდეს ჩეჩნეთში მიმდინარე მოვლენე-
ბი, მილიონობით უდანაშაულო ადამი-
ანის განადგურების წარმატებული მცდე-

ლობა.
თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 

ჩეჩნეთში გასანადგურებელი და საომა-
რი აღარაფერი დარჩა. რამდენიმე შე-
იარაღებულ ფორმირებასთან მუდმივ 
საომარ მდგომარეობაში ყოფნა კი რუ-
სეთს ყოველთვის მოუწევს. ჩრდილოეთ 
კავკასიაში კიდევ დიდხანს ძალიან გავ-
ლენიანები იქნებიან ისლამური ფუნდა-
მენტალიზმის მიმდევრები, მაგრამ მათი 
შესაძლებლობები ამ ეტაპზე ომის წამო-
წყების მიზეზი, ალბათ, არ უნდა გახდეს.

თან ყურადღების გადატანა არც 
არის საჭირო. ატლანტიკურ სივრცეში 
პირველხარისხოვან პრობლემადგანი-
ხილება  “ISIS“-ის მოქმედებები 
საქართველოს სამხრეთით, ირან-აშშ-
სურთიერთობები და ა.შ.

-შეაფასეთ დასავლეთის პოლიტიკა 
რუსულ-უკრაინულ კონფლიქტთან და-
კავშირებით, რამდენად ეფექტურია მათი 
პოლიტიკა?

დასავლეთი ზომიერი და გონივრული 
მოქმედებებით გამოირჩევა. მათ ეკო-
ნომიკური სანქციების გზა აირჩიეს, რაც 
უმძიმეს ტვირთად უკვე დააწვარუსეთის 
ეკონომიკას. ირანთან ურთიერთობე-
ბის დათბობის რეალისტური შანსები 
ნავთობის ფასის უფრო მეტად გაუფა-
სურების წინაპირობა შეიძლება გახდეს, 
რაც დამატებითი სირთულე იქნება რუ-
სეთისათვის. პარალელურად, ძლიერ-
დება უკრაინის ფინანსური რესურსებით 
დახმარების ტენდენციაც. აშშ-ზე რომ 
აღარაფერი ვთქვათ, მხოლოდ გერმა-
ნიამ უკრაინას ნახევარ მილიარდ ევრო-
ზე მეტი დახმარება გამოუყო. ევროპა 
ომში ვერ ჩაერევა. ისინი ჯერ საკუთარ 
მოქალაქეებზე, მათ კეთილდღეობაზე 
ფიქრობენ და მხოლოდ შემდეგ იწყებენ 
მოქმედებებ სსაერთაშორისო სამართ-
ლის ნორმების დასაცავად.

ცხადია, კიდევ ერთხელ უნდა გავი-
მეოროთ, რომ დღეს დასავლეთისთვის 
სიმძიმის ცენტრი ახლო აღმოსავლეთშია 
გადანაცვლებული.

-თქვენი აზრით, შესაძლებელია თუ 
არა ურთიერთობის დარეგულირება უკ-
რაინასა და რუსეთს შორის მშვიდობიანი 
გზით?

დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს, 
ფაქტობრივად, გამორიცხულია. რუ-
სულ-უკრაინული ურთიერთობების გან-
ვითარების შემდეგი ეტაპი კი „გაყინული 
კონფლიქტების“ ჩამოყალიბების პროცე-
სი იქნება. 

თუმცა, აქვე ცალკე საკითხია, აუკ-
რაინის დღევანდელი ხელისუფლება 

და პოლიტიკური ძალები. საკითხავია, 
რამდენად შესწევთ მათ ძალა დემოკ-
რატიული სახელმწიფოს მშენებლობისა, 
რომელიც ანტიევრაზიული პოლიტიკის 
ეფექტიანად გატარებას მოახერხებს.

მარიამ სირაძე

რუსეთ-უკრაინის გაყინული კონფლიქტი
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ადამიანის ერთერთი ყველაზე ძლი-
ერი მოთხოვნილება შეგრძნებათა 
ნორმალური ფუნქციონირებაა, რომ-
ლის საშუალებითაც ის იღებს სასიცოც-
ხლოდ აუცილებელ ინფორმაციებს. 
ხუთი გრძნობის ორგანო ორგანიზმის-
თვის გარესამყაროდან აგროვებენ ინ-
ფორმაციას სინათლის, ფერის, ხმის, 
სუნის, გემოს, ტემპერატურის, შეხების 
სახით. რომელიმე მათგანის უკმარი-
სობა ადამიანისთვის, ბუნებრივია, დიდ 
ტრაგედიას წარმოადგენს. 

ერთერთი ასეთი პრობლემის - სმე-
ნის დაკარგვის დროს ირღვევა მეტყ-
ველების განვითარება. სმენის არმქო-
ნეთათვის არსებობს დაქტილოლოგია 
- თითების საშუალებით ფიგურების 
აგება. სპეციალისტების აზრით, ყრუ-
მუნჯ ბავშვებთან ურთიერთობისათვის 
ყველა ხელმისაწვდომი მეთოდი უნდა 
გამოვიყენოთ. მშობლებისა და პედა-
გოგების მთავარი ამოცანა ასეთი ბავ-

შვებისათვის სიტყვიერი განვითარება 
უნდა იყოს. დროულად უნდა შეირჩეს 
სასმენი აპარატი. სხვა შემთხვევაში, 
დაირღვევა მეტყველების უნარი, რაც, 
თავისთავად, ინტელექტუალური გან-
ვითარების ბარიერად გარდაიქმნება. 

„ყრუთა კავშირის“ დირექტორი მაია 
მეტონიძე სმენის პრობლემის მქონე 
ადამიანთა საჭიროებებსა და შეუსმე-
ნელ პრობლემებზე საუბრობს. ის გა-
ნიხილავს, თუ რატომ ვერ ახერხებენ 
სმენის პრობლემის მქონე ადამიანები 
საზოგადოებაში ინტეგრაციასა და სხვა 
ადამიანებთან კომუნიკაციას. რატომ 
ეზღუდებათ ხშირად განათლების მი-
ღების უფლება და ვერ ახერხებენ სა-
ზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფა-
სოვან ჩართვას. 

„ძალიან დიდ წინააღმდეგობას ისი-
ნი სამედიცინო დაწესებულებებში აწ-
ყდებიან, რადგან არ მიეწოდებათ 
სრულფასოვანი ინფორმაცია. თუმცა, 
ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, ჩვენს 
ქვეყანაში საერთაშორისო სტანდარტე-
ბი დავნერგოთ. 2002 წელს საქართ-
ველოს „ყრუთა კავშირი“ მსოფლიოს 
„ყრუთა კავშირს“ შეუერთდა. მიუხე-
დავად ამისა, საჭიროა სახელმწიფოს 
მხრიდან მეტი ძალისხმევა, რათა ეს 
ადამიანები საზოგადოების სრულფა-
სოვან წევრებად იყვნენ მიჩნეული“, 
- განაცხადა „ყრუთა კავშირის“ დირექ-
ტორმა. 

 მაია მეტონიძის თქმით, ამ ბავშვებს 
არ აქვთ საშუალება, რომ ნორმალური 
განათლება მიიღონ. 

„ძალიან საინტერესოა, რატომ ვერ 

მოხერხდა დღემდე იმ შესაძლებლო-
ბების განვითარება იმგვარად, რომ ამ 
ბავშვებმა შეძლონ ზოგადი განათლე-
ბის ნორმალურად მიღება და გაგრძე-
ლება შემდგომ საფეხურზე“, - ამბობს 
მაია მეტონიძე. 

„საქართველოში სმენადაქვეითე-
ბულ ბავშვთა სულ ორი სპეციალიზებუ-
ლი სკოლაა: თბილისის 203-ე და ქუ-
თაისის 45-ე საჯარო სკოლები,  თუმცა 
ამ პრობლემის მქონე ბავშვების რიცხვი 
10-ჯერ მეტია. მიუხედავად ამისა, უნდა 
აღინიშნოს, რომ ამ სკოლებში სწავ-
ლების ხარისხის მიხედვით გაცილებით 
უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე ეს იყო 
10 წლის წინ“, - ამბობს მაია მეტონიძე. 
მისსავე თქმით, ეს ბავშვები ასევე ვერ 
იღებენ უმაღლეს განათლებას, რადგან 
არ აქვთ საშუალება სათანადოდ მოემ-
ზადონ საატესტატო გამოცდებისთვის. 

მისსავე თქმით, სმენადაქვეითებულ 
ბავშვებს უჭირთ სოციუმში ინტეგრაცია, 
მიუხედავად იმისა, რომ გარემო მათი 
საზოგადოებაში ინტეგრირების უფრო 
მეტ შანსს იძლევა. 

აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თბი-
ლისში არსებობს სახელმწიფო პრო-
ფესიული კოლეჯი „მერმისი“, სადაც 
სპეციალური საგანმანათლებლო სა-
ჭიროების მქონე ბავშვებს აქვთ ამა თუ 
იმ სპეციალობაზე სწავლის საშუალება. 
ისინი უგამოცდოდ ირიცხებიან კოლეჯ-
ში და იმის გამო, რომ არ შეუძლიათ 
ისწავლონ ნებისმიერ სპეციალობაზე, 
რომელსაც კოლეჯი ზოგადად სტუ-
დენტებს სთავაზობს, ორგანიზატორე-
ბი ურჩევენ თუ რომელი სპეციალობაა 

მათთვის ხელსაყრელი. სმენადაქვე-
ითებულ ბავშვებს შეუძლიათ შეისწავ-
ლონ, მაგალითად, მზარეულის, მე-
მინანქრეს, ელექტრიკოსის, თექის 
ხელოსნის სპეციალობები. 

კოლეჯ „მერმისის“ პროფორიენტა-
ციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯე-
რის ლალი ბეშკენაძის თქმით, კოლეჯი 
მაქსიმალურად უწყობს ხელს სპეცი-
ალური საგანმანათლებლო საჭირო-
ების მქონე ბავშვების სრულყოფილი 
ცოდნის მიღებას. 

„ჩვენ გვაქვს სპეციალური კომპიუტე-
რული პროგრამა სმენადაქვეითებული 
სტუდენტებისათვის, რომლის საშუალე-
ბითაც ისინი იღებენ ცოდნას. ტექნიკასა 
და სწავლის საფასურის გადახდას კი 
სახელმწიფო უზრუნველყოფს“, - გა-
ნაცხადა ლალი ბეშკენაძემ. 

 სმენადაქვეითებულთა შეუსმენელი პრობლემები

„მე ყველას წუხილი მაწუხებს, 
მე ყველას ტკივილი მტკივა”

ჩემი სამშობლო საქართველოა. ქვეყა-
ნა, რომლის მოსახლეობის დიდი ნაწილიც 
გადარჩენისთვის იბრძვის და არა უკეთ ცხოვ-
რებისთვის. ადგილი, სადაც ჯერ კიდევ არ 
არსებობს თანაბარი პირობები ყველასთვის-
აქ ხომ ან ყველაფერი გაქვს, ან არაფერი 

(თუმცა ეს „ყველაფერიც“ შესაძლოა მხო-
ლოდ ჩემი გადმოსახედიდანაა ყველაფერი 
და რეალურად არაფერიც არ არის). 

ჭავჭავაძის გამზირიდან თავისუფლების 
მოედნამდე ფეხით ოცი წუთის სავალია. ამ 
ოც წუთში გზაზე მიმავალს ოცი ადამიანი 

მაინც გთხოვს დახმარებას. ბუნებრივია, თი-
თოეულ მათგანს განსხვავებული ისტორია 
აქვს, მაგრამ გასაჭირი-ყველას საერთო. გამ-
ვლელებს სოციალური მდგომარეობა გვაქვს 
სხვადასხვა, თუმცა დამოკიდებულებაა ერ-
თნაირი- თითქმის არცერთს არ გვეჩვენება 
მათი სახე შემწეობას მოკლებული. 

ათიოდე წლის წინ თბილისში ერთი ძა-
ლიან ნიჭიერი კაცი-გოდერძი ჩოხელი ცხოვ-
რობდა. იგი დაუღალავად ისმენდა ხალხის 
პრობლემებს და „სევდის გუდაში“ უყრიდა 
თავს. მიუხედავად იმისა, რომ მატერიალუ-
რადძალიან უჭირდა, არცერთი წერილი არ 
დაუტოვებია პასუხისა და დახმარების გა-
რეშე. მისმა გულმა ამდენ პრობლემას ვერ 
გაუძლო, სასწრაფო ოპერაცია დასჭირდა, 
თუმცა „სევდის კაცის“ ტკივილი არავინ მი-
იტანა გულთან ახლოს. საქართველოში ვერ 
გამოიძებნა საჭირო თანხა მისი დაავადების 
სამკურნალოდ. საზოგადოებამ, სხვისი დარ-
დების თანაზიარი, მარტო დატოვა საკუთარი 
პრობლემებისა და ულმობელი სიკვდილის 
წინაშე. 

სამწუხაროდ, ასეთი მაგალითები ძალიან 
ბევრია. ვფიქრობ, საზოგადოება ვერ აცნო-
ბიერებს, რომ სახელმწიფო მასშტაბით მისი 

ოჯახი არის სახლი, სადაც ცხოვრობს, ხოლო 
მსოფლიო მასშტაბით-სამშობლო. საკუთარ 
პრობლემებში ჩაფლულები, მხოლოდ სა-
კუთარი თავის გადარჩენისათვის ვიბრძ-
ვით და ბედს მივანდობთადამიანებს, რომ-
ლებსაც ბრძოლა არ შეუძლიათ და ჩვენკენ 
აქვთ გამოწვდილი ხელი. არ ვიცი, ვინ არის 
ვალდებული იზრუნოს, რომ მათ იარსებონ- 
მთავრობა, ჩვენ-ადამიანები, თუ თავად უნდა 
ირჩინონ თავი, მაგრამ ფაქტი ერთია - საქარ-
თველოში ძალიან ბევრი ადამიანი ზუსტად 
ისე მიათრევს ყოველდღიურობას, როგორც 
ჭიანჭველა საკვებს. ძალიან ბევრი მათგანი 
სიკვდილს ზუსტად ისე ელოდება, როგორც 
ჩვენ ველოდებით ყოველი თვის ბოლოს 
ხელფასებს. 

დღეს ძალიან მინდა თითოეულ ადამიანს 
დავეხმარო, რათა იარსებოს ამ დაუნდობელ 
სამყაროში, თუმცა არ ვიცი, ხვალ შესაძლოა, 
ისევ არ მომეჩვენოს არცერთი მათგანის სახე 
შემწეობას მოკლებული, ხვალ შეიძლება 
ისევ ვთქვა, კეთილი ინებოს და იზრუნოს სა-
კუთარ თავზე-მეთქი. 

ნათია ქურდაძე

საქართველოს ქალ მოჭადრაკე-
თა ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონია. 
ჩინეთში გამართულ ჩემპიონატზე, 
ქართველმა მოჭადრაკეებმა ზე-
დიზედ 8 დაპირისპირება მოიგეს, 
ფინალში მასპინძელთა ნაკრები 2, 
5 : 1, 5 დაამარცხეს და პირველად 
გახდნენ ჩემპიონები.

ფინალურ შეხვედრაში, 19 წლის 
მერი არაბიძემ ჩინელ შენ იანგს 
სძლია და გუნდსაც მოაპოვები-
ნა გამარჯვება. მერი არაბიძესთან 
ერთად ჩინეთში ითამაშეს ბელა 

ხეტენაშვილმა, აღსანიშნავია, რომ 
ქალთა შორის მსოფლიოს გუნ-
დური ჩემპიონატი 2007 წლიდან 
ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ 
ტარდება. საქართველოს ნაკრე-
ბისთვის საუკეთესო შედეგად აქამ-
დე 2013 წელს, ყაზახეთის ქალაქ 
ასტანაში დაკავებული მესამე ადგი-
ლი ითვლებოდა.

“ჩვენ გუნდის ლიდერის ნანა 
ძაგნიძის გარეშე ვითამაშეთ. თავი-
დან ვფიქრობდით, რომ ჩვენთვის 
საუკეთესო სამეულში მოხვედრა 

კარგი შედეგი იქნებოდა, მთავარი 
მწვრთნელის დიდი დამსახურე-
ბაა, რომ ნაკრებმა ეს გამარჯვება 
მოიპოვა, “ - განაცხადა ჭადრაკის 
ფედერაციის პრეზიდენტმა გია 
გიორგაძემ ჩინეთში გამართულ 
პრესკონფერენციაზე.

 მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული 
საქართველოს ქალთა ნაკრების 
მეხუთე უმნიშვნელოვანესი გამარჯ-
ვებაა.

მსოფლიო ჩემპიონობა პირველად

მაია ჯიმშიტაშვილი

ნინო ნიკოლოზაშვილი

(ბლოგი)
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ბოლო დროს სოციალურ ქსელ “ფეის-
ბუქზე“ თბილისის ზოოპარკის გვერდი 
საკმაოდ აქტიური გახდა, რადგან ინ-
ტერნეტის საშუალებით, ზოოპარკის 
ერთ-ერთი თანამშრომელი ცხოველების 
მოყვარულებს ყოველდღიურად აწვდის 
ინფორმაციას მათი მდგომარეობის შესა-
ხებ. გაზეთმა “See More“-მა გადაწყვიტა 
სტუმრად მისულიყო ტერიოტირაზე და 
მკითხველისთვის შიდა სამზარეულო 
გაეცნო. 

ზოოპარკის პიარმენეჯერი, მზია შარა-
შიძე, აღნიშნულ პოზიციას გასული წლის 
პირველი იანვრიდან იკავებს. მისი სა-
მუშაო გამოცდილება სკოლის ასაკიდან 
იწყება და არაერთ წელს ითვლის. მუ-
შაობდა ტელევიზიებში, რადიოებში და 
ასევე ერთ-ერთ კომპანიაში. როგორც 
თავად ამბობს, ზოოპარკში მისი მისვლა 
დაგეგმილი არ ყოფილა და იქ შემთხ-
ვევით მოხვდა. 

„წამოვედი კომპანიიდან, რადგან 
მსურდა ჩემი ცხოვრება სხვა მიმართულე-
ბით წასულიყო. განსხვავებული გეგმები 
მქონდა, თუმცა სრულიად შემთხვევით 
აღმოვაჩინე, რომ ზოოპარკში პიარმენე-
ჯერის ვაკანსია იყო გამოცხადებული, მე 
კი ამ სფეროთი ყოველთვის დაინტერე-
სებული ვიყავი. ერთ-ერთ ტელევიზიაში 
მუშაობის დროს, ზოოპარკიდან ჩართვა 
მქონდა, მაშინ ვთქვი, რომ ერთ დღეს აქ 

აუცილებლად მოვიდოდი სამუშაოდ და 
ასეც მოხდა“, - ამბობს მზია. 

ცხოველების მოყვარულს, მშობლების 
წინააღმდეგობის მიუხედავად, სახლში 
თუთიყიშებიც ჰყოლია და ჩიტებიც. ახლა 
თევზებს უვლის და ამბობს, რომ ზო-
ოპარკში ისე ვერ იმუშავებ, ცხოველებისა 
და ფრინველების მიმართ დადებითად 
თუ არ ხარ განწყობილი. ტერიტორიზე 
ყოველდღე გადის და ფოტოებს იღებს, 
რომლებიც შემდეგ სოციალური ქსელის, 
ფეისბუქის ზოოპარკის გვერდზე იდება. 

 შედის ყველა გალიაში, სადაც მისი 
შესვლა შესაძლებელია, ზოგჯერ იქაც, 
სადაც ეს აკრძალულია. 

ცოტა ხნის წინ მგლების ვოლიერში 
შევიდა. მიუხედავად იმისა, რომ წინას-
წარ გააცნეს ვოლიერში მოქცევის წესე-
ბი, შიშის გრძნობა მაინც ჰქონდა, თუმცა 
საშიში ზონა სიამაყის გრძნობით სავსემ 
დატოვა. 

ამბობს, რომ ზოოპარკს მომხმარე-
ბელი სეზონურად სტუმრობს, ყველაზე 
მეტი დამთვალიერებელი კი ზაფხულის 
პერიოდში და შაბათ-კვირას ჰყავს მაშინ, 
როცა პატარები სკოლაში აღარ დადიან. 
მზიას თქმით, ზოოპარკის ცხოვრებით 
სტუდენტებიც არიან დაინტერესებულნი 
და ხშირად კითხულობენ ვაკანსია ხომ 
არ არის გამოცხადებული. 

ახლგაზრდების ნაწილი ზოოპარკში 

მოხალისედ მუშაობის სურვილსაც ხში-
რად გამოთქვამს. 

მისი თქმით, ზოოპარკის ფეისბუქ 
გვერდის გააქტიურებას ადამიანების 
დიდი ნაწილის გამოხმაურება მოჰყვა. 
მზია ამბობს, რომ უამრავი აქტივობა 
ხორციელდება, რაც ერთერთი მიზეზია 
იმისა, რომ გასულ წლებთან შედარე-
ბით, მიმდინარე წელს ტერიტორიას ბევ-
რად მეტი სტუმარი ჰყავს. 

„ასევე გაიზარდა შობადობა, გვყავს 
ახალშობილი ბოკვრები და ლომები, 
რომლებიც ადამიანებს ძალიან უყვართ“, 
- ამბობს მზია. 

მისი თქმით, ადამიანების დამოკი-
დებულება ზოოპარკის მიმართ საგძ-
ნობლად შეიცვალა. „ადრე თუ მარ-
ტოს მიწევდა იმ ხალხთან გამკლავება, 
რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ, 
ახლა მოქალაქეები თავად აწვდიან ერ-
თმანეთს სწორ ინფორმაციას კომენტა-
რების მეშვეობით“. 

რაც შეეხება ზოოპარკის ტერიოტო-
რიაზე განთავსებულ ატრაქციონებს, ზო-
ოპარკის საკუთრებას არ წამოადგენს. 
“ჩვენ ფართი გვაქვს გაქირავებული და 
ისინი საკუთარი მენეჯმენტით თავად 
არიან დაკავებულები. მათ ფუნქციონი-
რებაში არ ვერევით“, - განმარტავს მზია. 

მისი თქმით, თბილისის ზოოპარკს 
თბილისის ზღვაზე დიდი ტერიოტრია 
აქვს, თუმცა მთლიანი ზოოპარკის გადა-
ტანას 100-დან 500 მილიონამდე ევრო 
სჭირდება, რაც ამ ეტაპზე შესაძლებელი 
არ არის. 

„ვაპირებთ, ნაწილ-ნაწილ გადა-
ვიდეთ, ამიტომ, პირველ რიგში დათვე-
ბის გადაყვანას ვგეგმავთ, რადგან ისინი 
არ არიან იმ პირობებში, რა პირობებშიც 
უნდა ცხოვრობდნენ“, - ამბობს მზია და 
განმარტავს, რომ ზოოპარკში 14 ჩაბა-
რებული დათვი ცხოვრობს, რომლებიც 
კერძო პირებს სხვადახვა მიზეზის გამო 
ჩამოართვეს. 

„ცხოველები გაუსაძლის პირობებში 
ჰყავდათ, რესტორნების წინ, ერთ კვად-
რატულ მეტრში მოთავსებული. ჩვენთვის 
მათი შენახვა ძალიან რთულია, რადგან 
საჭირო ტერიოტია აქ ფიზიკურად არ 
არის“. 

ნაწილობრივ მუნიციპალიტეტისა და 
ნაწილობრივ თვითდაფინანსებაზე მყო-
ფი ზოოპარკის დასუფთავებაზე მისივე 
თანამშრომლები ზრუნავენ. ვოლიერები 
სუფთავდება ყოველდღიურად. 

„უკვე ყველამ იცის თუ რატომ არ 
არის სუფთა წყალი ჰიპოპოტამის აუზ-

ში. ამ ცხოველს ტერიტორიის მონიშვ-
ნის უცნაური თავისებურება ახასიათებს, 
კუდის ქნევით ფეკალიებს სამი მეტრის 
რადიუსში ყრის. დასუფთავებული ვო-
ლიერის დანახვა არ მოსწონს და იმის-
თვის, რომ თავი ისევ საკუთარ სახლში 
იგრძნოს, ახალგამოცვლილ წყალს მა-
შინვე აბინძურებს. დათვები კი ჯერ მიწა-
ზე გორაობენ, შემდეგ წყალში ჩადიან. 
ტალახში ამოგანგლულები ამას დღის 
განმავლობაში რამდენჯერმე აკეთებენ, 
შესაბამისად, მათი წყალი არ არის სუფ-
თა და გამჭვირვალე“. 

ზოოპარკს აქვს ქცევის წესები, რომ-
ლებსაც ბევრი სტუმარი არ იცავს, რაც 
სერიოზულ პრობლემას წარმოადენს. 
მიუხედავად იმის, რომ თითოეულ ვო-
ლიერზე წერია თუ რისი გაკეთება ეკ-
რძალება დამთვალიერებელს, მზიას 
თქმით, ეს თემა დღემდე პრობლემურია. 

„ცხოველებს აქვთ მკაცრად განსაზღვ-
რული კვების რაციონი. იღებენ ზუსტად 
იმდენ საკვებს, რამდენიც რეკომენდირე-
ბულია, სწორედ ამიტომ, მათთვის დამა-
ტებით საკვების მიცემა ძალიან საზიანოა. 
სამწუხაროდ, სტუმრები ხშირად კვებავენ 
მათ პოპკორნითა და ბატიბუტით, რაც 
უამრავ პრობლემას ქმნის“. 

ზოოპარკს 150-მდე თანამშრომელი 
ჰყავს. ტერიორიაზე დამონტაჟებულია 
300-მდე კამერა, რომელებიც კონტ-
როლდება დაცვის თანამშრომლების 
მიერ. ზოოპარკის დამცველები ტერი-
ტორიაზეც მოძრაობენ და წესების დამ-
რღვევ დამთვალიერებელს მითითებას 
აძლევენ. მზიას თქმით, ზოოპარკის თა-
ნამშრომლებს უფლება აქვთ ტერიტო-
რია დაატოვებინონ იმ ადამიანს, რომე-
ლიც წესებს არ ემორჩილება. 

„ხშირად მიმიცია შენიშვნა იმ დამთვა-
ლიერებლისთვის, რომელიც ცხოველს 
ქვებს ესვრის ან მის გამოკვებას ცდი-
ლობს. სამწუხაროდ, ამ ქცევას სტუმრები 
ძალიან აგრესიულად იღებენ“. 

მზია ამბობს, რომ ნელ-ნელა ყვე-
ლაფერი უკეთესობისკენ იცვლება და 
იმედოვნებს, რომ ზოოპარკის დასათ-
ვალიერებლად მისული სტუმარი წესებს 
მაკცრად დაიცავს და როგორც მომხმა-
რებლის, ასევე ცხოველის უფლებაც მე-
ტად იქნება დაცული. 

ცხოვრება ვოლიერში - მტაცებლები ჩვენ გვერდით

კესო მთავრიშვილი

თბილისის ზოოპარკი 13 ივნისამდე...



10 სპორტი

29 მაისს საქართველოს 19-წლამდელთა 
ნაკრები ესპანელ თანატოლებს ელიტრაუნდის 
გახსნის დღესვე დაუპირისპირდა. უნდა აღინიშ-
ნოს, რომ ესპანეთის ნაკრები ამ ასაკში მსოფ-
ლიოში ერთერთი საუკეთესო გუნდია. 

მატჩის პირველი ნახევარი გარდამავლი 
უპირატესობით წარიმართა. საქართველოს 
ნაკრები ცდილობდა მეტოქე შეესწავლა და 
უკანმოუხედავად შეტევაში არ წასულა. ფლან-
გის მოთამაშეები ხშირად ცდებოდნენ, რაც შე-
სანიშნავად გამოიყენეს ესპანელებმა და ორი 
ბურთით დაწინაურდნენ. ტაიმის ბოლო წუთზე 
ხარაიშვილმა ანგარიშის 1:2-მდე შემცირება 
შეძლო. 

მეორე ტაიმის პირველ ნახევარში ქართ-
ველმა ფეხბურთელებმა სტადიონზე მისულ 
გულშემატკივარს ძლიერი თამაში უჩვენეს. 
მწვრთნელმა დევდარიანმა რამდენიმე ფეხბურ-
თელი შეცვალა, რამაც მნიშვნელოვანი უპირა-
ტესობა მოგვიტანა. ქართველმა ახალგაზრდებ-
მა რამდენიმე კარგი მომენტი ვერ გამოიყენეს.  
თევზაძეს კარგი საგოლე მომენტი ჰქონდა, 
ასევე გოშთელიანმა, ბერიძემ და და ხარაიშ-
ვილმაც ვერ შეძლეს ანგარიშის შეცვლა. მატ-
ჩის დაწყებამდე გიორგი დევდარიანმა აღნიშნა, 
რომ ფეხბურთელები ფიზიკურად არ იყვნენ ისე 
მომზადებულები, როგორც ესპანეთის წინააღმ-
დეგ სათანადოდ საბრძოლველად იყო საჭირო. 
მისი ვარაუდები გამართლდა. ჩვენმა ფეხბურ-
თელებმა ბოლო 10 წუთი საერთოდ ჩააგდეს. 
ისინი დაიღალნენ, ბურთზე კონტროლი დაკარ-
გეს და არაერთი ბავშვური შეცდომა დაუშვეს. 
ესპანელებმა სიტუაცია ისევ გამოიყენეს და კი-
დევ ორი ბურთი გაიტანეს საქართველოს ნაკ-
რების კარში. 

1:4 - ეს ანგარიში ნამდვილად არასწორად 
ხატავს მატჩის რეალურ სურათს. ქართველ-
მა ფეხბურთელებმა ბევრი იბრძოლეს. მცი-

რე იღბალი და ძალა დააკლდათ იმისათვის, 
რომ მეტოქე დაემარცხებინათ. თამაშის შემდეგ 
მწვრთნელმა გიორგი დევდარიანმა პრესკონ-
ფერენციაზე თქვა : « ბიჭებს დიდი მადლობა. 
მათ იბრძოლეს, სული და გული ჩადეს თამაშ-
ში. თითოეულს უკეთესი ფიზიკური მომზადება 
სჭირდება. მეტოქე ძალიან ძლიერი იყო, თუმცა 
მათი დამარცხება შეიძლებოდა. ვფიქრობ, შემ-
დეგ თამაშებში უფრო გაგვიჭირდება, მაგრამ 
ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ სტადიონზე მო-
სულ გულშემატკივარს ლამაზი და სანახაობრი-
ვი ფეხბურთი შევთავაზოთ. “

ესპანეთთან მარცხის შემდეგ საქართველოს 
ნაკრებს დარჩენილი ორივე მატჩი უნდა მოეგო, 
რომ ჯგუფიდან გასვლის ამბიცია ჰქონოდა. 
სამწუხაროდ, პორტუგალიასთანაც დავმარცხ-
დით. დავმარცხდით ისე, რომ მატჩის შემდეგ 
ბევრისგან გაიგონებდით - «ასეთ თამაშებს მარ-
ტო ქართველები ვაგებთ ხოლმეო». მართლაც 

ისეთი თამაში წავაგეთ, რომელშიც ნამდვილად 
გამარჯვებას ვიმსახურებდით. კარისკენ დარტ-
ყმები 16-7 წუთებზე და ზუსტი დარტყმები 8-4 
წუთებზე. 

მატჩის მე-4 წუთზე საქართველოს ნაკრების 
საჯარიმო მოედანში პენალტი საეჭვოდ დაინიშ-
ნა და ანგარიში პორტუგალიელებმა გახსნეს 
- 0:1. ჩვენმა ფეხბურთელებმა აუღელვებლად 
გააგრძელეს თამაში და უამრავი სახიფათო 
მომენტი შექმნეს მეტოქის კართან. ჯერ გასახ-
დელში გავაყოლეთ პორტუგალიელებს ერთი 
ბურთი - მალანიას ზუსტი დარტყმული თავით 
45 წუთზე და ანგარიში გათანაბრდა. შემდეგ, 
მეორე ტაიმი ახალი დაწყებული იყო, როდესაც 
გოშთელიანმა გაიტანა ბურთი და გუნდი დააწი-
ნაურა. საქართველოს ნაკრები სრულ უპირა-
ტესობას ფლობდა, ჩვენებს არაერთი მომენტი 
ჰქონდათ, მაგრამ ანგარიშის გაზრდა ვერ მო-
ახერხეს. 

6- წუთიან მონაკვეთში პორტუგალიამ თა-
მაში მოატრიალა და 2 გოლი გაგვიტანა, რის 
შემდეგაც დაცვა კიდევ უფრო გაამაგრეს და 
ისედაც გადაღლილ საქართველოს ნაკრებს 
თამაშის მოტრიალება რომ აღარ შეეძლო უკვე 
ნათლად ჩანდა.  და მაინც ბოლო წუთებზე 
დევდარიანის შეგირდებმა რამდენიმე სახიფა-
თო მომენტი შექმნეს. თუმცა, სტუმართა მეკარე 
ყველაზე გამორჩეული იყო და საქართველოს 
ნაკრების დამარცხებაში ლომის წილი სწორედ 
მას მიუძღვის. 

- გიორგი დევდარიანი მენდო და რაც შემეძ-
ლო, ყველაფერი გავაკეთე. დიდი მადლობა 
მინდა გადავუხადო გულშემატკივარს. მოსაგები 
თამაში გვქონდა და დასანანია, რომ წავაგეთ. 
- განაცხადა გურამ გოშთელიანმა მატჩის დას-
რულების შემდეგ. 
საქართველოს ნაკრების მოტივაცია მხოლოდ 
სტადიონზე მისული გულშემატკივრის გახარება 
იყო, რადგან ორი წაგებული თამაშის შემდეგ 

არც ჩვენ და არც ჩვენს მეტოქეს მატჩის შედეგი 
აღარ გვიწყვეტდა მნიშვნელოვნად სატურნირო 
მდგომარეობას. 

თამაშის ხარისხზე თუ ვისაუბრებთ, უნდა 
ვთქვათ, რომ წინა მატჩებში დევდარიანის გუნ-
დი ბევრად უკეთ გამოიყურებოდა.  აღსანიშნა-
ვია, რომ ბიჭები გადაღლილები იყვნენ და თან 
თურქებთან დაპირისპირებამდე რამდენიმე წამ-
ყვანი მოთამაშე გამოაკლდათ. 

პირველი ტაიმში უკანმოუხედავად არცერთ 
გუნდს არ შეუტევია და პოზიციურად ცდილობ-
დნენ უპირატესობის მოპოვებას. 41 წუთზე მეკა-
რე ოთო გოშაძემ თურქების კაპიტნის ზედიზედ 
ორჯერ დარტყმული მოიგერია, თუმცა მესამედ 
ბურთი ისევ თურქ იუნდერს მიუვიდა და ახლო 
მანძილიდან აღარ გასჭირვებია ანგარიშის გახ-
სნა - 0:1. 

მეორე ტაიმში დევდარიანმა გუნდი გადა-
აწყო. თუმცა დიდი ძალებით შეტევაში წასვლა 
მაინც ვერ გაბედა, რადგან საქართველოს ფი-
ზიკურად სუსტ ნაკრებს ენერგია მთლიან მატჩზე 
თანაბრად უნდა გადაენაწილებინა. 57-ე წუთზე 
შეცვლაზე შემოსულმა თევზაძემ კარგად ითამა-
შა და ანგარიში გაათანაბრა. ამის შემდეგ ქარ-
თველ ახალგაზრდებს რამდენიმე სახიფათო 
მომენტი კიდევ ჰქონდათ. მატჩი თითქოს ფრედ 
უნდა დასრულებულიყო და ბოლო წუთები 
მიმდინარეობდა, როცა გოშთელიანმა მეტოქე 
გუნდის მცველების შეცდომით ისარგებლა და 
გუნდი 2:1-მდე დააწინაურა. 

ნუკრი წოწკოლაური (გულშემატკივარი): 
"ელიტრაუნდის სამივე თამაშს დავესწარი. ხა-
რისხით წინა ორი თამაში უფრო მომეწონა. ბევ-
რად უკეთ თამაშობდნენ შეტევაში. მთავარია, 
მოვიგეთ და კარგი იქნებოდა, არასანახაობრი-
ვი თამაშით, მაგრამ ის მატჩებიც მოგვეგო და 
გავსულიყავით ფინალურ ეტაპზე". 

ავთო ირემაშვილი (გულშემატკივარი): 
"ამ ნაკრების დიდი იმედი მაქვს. მიუხედავად 

იმისა, რომ შედეგი ვერ აჩვენეს, დარწმუნებული 
ვარ, ახლო მომავალში ეს ბიჭები ნამდვილად 
ასახელებენ საქართველოს". 

რატი არდაზიშვილი (17-წლამდე ნაკრების 
წევრი): 

"ესპანეთი და პორტუგალია ბევრად ძლიერი 
გუნდები იყვნენ. დასანანია, რომ ვერ გავედით 
ჯგუფიდან. ამ ბიჭებს ნამდვილად შეეძლოთ ფი-
ნალურ ეტაპზე ღირსეულად თამაში".

საქართველოს 19-წლამდელთა ნაკრებმა 
ასპარეზობა მესამე ადგილზე დაასრულა. გულ-
შემატკივარს დაუტოვა ბოლო წუთებზე მოგებუ-
ლი მატჩი და იმედი მომავლის. რამდენიმე ფეხ-
ბურთელი ნამდვილად ღირსეულად დაიცავს 
მალე ეროვნული ნაკრების რიგებს. 

U 19-მა ელიტრაუნდი ვერ გადალახა 

ბექა რეხვიაშვილი

კომპიუტერული თამაშები უკვე 
60 წელია გამოდის, თუმცა მათი 
დი დი პოპულარობა 1980 წლიდან 
დაიწყო. ალბათ, ყველას გვახ    -
სოვს, თუ როგორ ვთამაშობდით 
ან ვუყურებდით, თუ როგორ თამა-
შობდნენ ჩვენი შვილები ‘’მარიოს’’, 
‘’ტეტრისს’’ და სხვა მრავალს, იქნე-
ბოდა ეს მეზობელთან თუ საკუთარ 
სახლში. სწორედ ამ თამაშებმა გა-
ნაპირობა ვიდეო თამაშების წინსვ-
ლა. 

ინდუსტრიის განვითარებასთან 
ერ თად თვითონ სათამაშო კონსო-
ლებიც უფრო და უფრო ხელ მისაწ-
ვდომი ხდებოდა, 2005 წლი  სთვის 
კი განვითარებული ქვეყნების, ოჯა-
ხების 90%-ში უკვე ერთი კომპიუტე-
რი მაინც იყო. ვიდეო თამაშებმა 
გაუსწრო მუსიკისა და ფილმების 
ინდუსტრიას. ეს იმას ნიშნავს, რომ 
2013 წელს გამოსულმა თამაშმა 
‘’GTA V’’-მა (ჯი-თი-ეი 5) 2 წელში 4 
მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა, 
რაც თითქმის ორჯერ მეტია კინო 
ინდუსტრიის ყველაზე მაღალშე-
მოსვლიანი ფილმის ‘’ავატარის’’ 
გამომუშავებულ თანხაზე, თუმცა 
ფილმებისგან განსხვავებით, რო-
გორც ყველა სხვა სპორტს, ვიდეო 
თამაშებსაც ახასიათებს შეჯიბრება 
და პირველობისთვის სწრაფვა. 
იქმნება გუნდები და ტარდება შე-
ჯიბრებები სხვადასხვა თამაშებში, 
სადაც მონაწილეები მტრის დამარ-
ცხებას, ჩემპიონის სტატუსის მოპო-
ვებას და სახლში ფულადი ჯილ-
დოს წაღებას ცდილობენ. ‘’DOTA 
2’’ (დოტა 2) ერთ-ერთი ასეთი თა-
მაშია, თამაშში 2 ხუთკაციანი გუნდი 

ცდილობს მოწინააღმდეგე გუნდის 
დამარცხებას, ამის მისაღწევად კი 
მათ უნდა დასახონ სტრატეგია, 
აირჩიონ 150 სრულიად განსხვა-
ვებული პერსონაჟისგან 5 გმირი, 
რომლებსაც სხვადასხვა როლე-
ბი აკისრიათ. მაგალითად, ერთის 
როლი შეიძლება გუნდის რესურ-
სებით მომარაგება იყოს, მეორის 
კი წინა ფლანგზე ბრძოლა, ხოლო 
გმირების არჩევის შემდეგ გუნდური 
მუშაობით, მათემატიკური გამო-
თვლების წყალობით მათ მტრის 
პერსონაჟები და მათი ქალაქი 
უნდა გაანადგურონ. 2014 წელს 
ჩატარდა „დოტა 2-ის“ ინტერნაცი-
ონალური ტურნირი, სადაც ჯამური 
ფულადი ჯილდო 11 მილიონ დო-
ლარს აღწევდა, გამარჯვებულმა 
გუნდმა სახლში ხუთი მილიონი 
დოლარი წაიღო. ბევრი კომპანია 
კი გუნდებს ასპონსორებს და ხელ-
ფასსაც უხდის იმისათვის, რომ მათ 
ითამაშონ, გაიმარჯვებისთვის იბრ-

ძოლონ. 
მიუხედაავად იმისა, რომ საქარ-

თველოში ეს კულტურა ნაკლებად 
განვითარებულია და ბევრს უაზრო 
დროის ფლანგვად, ბავშვურ გასარ-
თობად წარმოუდგენია, არსებობს 
მრავალი ორგანიზაცია, რომელიც 
მის წინ წაწევას ცდილობს. სწორედ 
„დოტა 2-ში“ ჩატარდა 2-კვირიანი 
ჩემპიონატი ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კორ-
პუსში. ტურნირის ორგანიზატრები 
„ინტერნაციონალური თამაშების 
დეველოპერთა ასოციაცია’’ და ‘’ვე-
ნატუსი’’ იყვნენ. ჩემპიონატი დაახ-
ლოებით ერთი თვე იგეგმებოდა, 
ოფიციალურად კი 16 მაისს დაიწ-
ყო. მონაწილეობა ყველასთვის 
უფასო იყო, გამარჯვებულ გუნდს 
სავარჯიშო 5 კომპიუტერიან ჯიხურ-
თან ერთად მსოფლიო ჩემპიონატ-
ზე წასვლის შანსი მიეცა. ‘’ძალიან 
გაგვიჭირდა ტურნირის ასეთი პრი-
ზებით უზრუნველყოფა, მაგრამ 

იმისათვის, რომ საქართველო წინ 
წაიწიოს ამ ინდუსტრიაში, საჭიროა 
მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა. ’’-გა-
ნაცხადა ჩემპიონატის ერთერთმა 
ორგანიზატორმა. ტურნირში საბო-
ლოოდ ოცდათორმეტი 5-კაციანი 
გუნდი გამოვიდა და 2-კვირიანი 
სტრესის, ბრძოლის და დაბრკო-
ლების გადალახვის შემდეგ გამარ-
ჯვებული გუნდი ‘’Wild Pandaz’’ 
(ველური პანდები) გამოვლინდა. 
‘’ჩვენთვის ნამდვილად მნიშვნე-
ლოვანი იყო ეს გამარჯვება, ჩვენ 
არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ 
საქართველოში საუკეთესოები 
ვართ, დამიუხედავად ბევრი ახალ-
ბედა გუნდისა, მაინც შეგვხვდნენ 
ღირსეული მეტოქეები, რომლებ-
მაც კარგი წინააღმდეგობა გაგვი-
წიეს. ახლა კი ვარჯიში უნდა დავიწ-
ყოთ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, 
-განაცხადა გამარჯვებული გუნდის 
ერთერთმა წევრმა. გუნდის მენეჯე-
რის თქმით კი, მიუხედავად საქარ-
თველოში პირველობისა, აინც ძა-
ლიან რთულია მსოფლიო ლიგის 
გუნდებთან თამაში, რადგან გუნდს 
ასეთი დონის მოწინააღმდეგესთან 
საკამრისი გამოცდილება ჯერ არ 
აქვს და ყველა პროფესიონალური 
ჯგუფი ერთმანეთთან ვარჯიშობს, 
შედეგად კი ახალი გუნდები დაჩაგ-
რულები რჩებიან. 

ჩემპიონატს მაყურებელი არ 
აკლდა, დარბაზშივე რამდენიმე 
ასეული ადამიანი იჯდა და სხვები 
ინტერნეტის მეშვეობით პირდაპირ 
ეთერში უყურებდნენ თამაშებს. ‘’ძა-
ლიან დიდი პროგრესი მოიტანმა 
ამ შეჯიბრმა, როგორც მაყურებ-

ლის, ასევე მონაწილეების მხრივ. 
მართალია, ახლა რამდენიმე თვით 
ვისვენებთ ჩემპიონატების ჩატარე-
ბისგან, ზაფხულის მერე აუცილებ-
ლად გავაგრძელებთ და იმედია, 
კიდევ უფრო მეტ მაყურებელსაც 
ვიხილავთ და კონკურენციის ხა-
რისხიც მაღლა გაიზრდება, ’’ -თქვა 
ვენატუსის დამფუძნებელმა. 

მიუხედავად ჩემპიონატის წარ-
მატებისა, მაინც იყო რამდენიმე 
ტექნიკური ხარვეზი. მაგალითად, 
აუდიტორიაში რამდენჯერმე გა-
ითიშა ინტერნეტი და ვერ მოხერ-
ხდა თამაშის ტრანსლაცია რამდე-
ნიმე წუთის განმავლობაში. ასევე 
ჩემპინატს არ გააჩნდა ფორმალუ-
რი და ხარისხიანი დაჯილდოების 
ცერემონია. საქართველოს მასშტა-
ბით ეს ჩემპიონატი ყველაზე დიდი 
იყო, როგორც მაყურებლის და 
მონაწილეების რაოდენობით, ასე-
ვე ხარისხით, ჯილდოებით. დროა, 
უფროსმა თაობამაც გაიგოს, რომ 
ვიდეო თამაშები დროის უაზროდ 
ფლანგვა არ არის. უცხოეთში ეს 
მუშაობის ლეგიტიმური სფეროა 
და, იმედია, საქართველოშიც ასე 
გახდება. მალე კი ვიდეო თამაშე-
ბის სპორტი ანუ ‘’კიბერ სპორტი’’ 
ოლიმპიური თამაშების სიაშიც შევა, 
რაც კიდევ უფრო გაზრდის სფე-
როს პოპულარობას და, ალბათ, 
ქართველ ‘’კიბერ სპორსტმენებ-
საც’’ ვიხილავთ მსოფლიო ჩემპი-
ონატის დიდ ეკრანებზე. 
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ბნელა, თბილისში 90-იანებია. ჩამო-
ნგრეული შენობებისა და ატალახებული 
გუბეების ფონზე, ცამეტი წლის თამუნა 
ჰოლანდიაში მცხოვრები მამისგან სა-
ფოსტო ბარათებს იღებს, ყრდაზე ამს-
ტერდამის ქუჩებში გამოსახული «Street 
Art»-ებით. თითქოს არაფერი, მაგრამ 
ამ გზავნილების ადრესატი მხატვრობა-
ზე ოცნებობს. დენის მოსვლაზე მეტად 
მამის ბარათებს ელოდება და თბილი-
სის გაჭვარტლულ ქუჩებში მსგავს, ფე-
რად და ორიგინალურ ნახატებს ამაოდ 
დაეძებს. 

დედის გადმოცემით, პირველი ნახატი 
„სტაფილო და კურდღელი“ დაწყებით 
კლასებში შექმნა. მასწავლებელმა მშო-
ბელს ახარა, ეს ბავშვი მხატვარი გამო-
ვაო და ნამუშევარი კლასის დაფაზე 
ჩამოკიდა. მას შემდეგ სკოლის კედლე-
ბი მის პერსონალურ გალერიად გადა-
იქცა. თუმცა ხატვისთვის გამოყოფილ 
საზღვრებს არც მაშინ ემორჩილებოდა 
და პერიოდულად საკუთარი შემოქმე-
დების მერხებიდან წაშლა უწევდა. 

სამომავლო გამოფენებსა და ნამუ-
შევრებზე ფიქრით გატაცებული, ხატავ-
და ყოველთვის და ყველაფერზე, მაგ-
რამ პროფესიის არჩევისას ქვეყანაში 
არსებული რეალობაც გაითვალისწინა 
- ნახატების შეძენის მსურველთა ამაოდ 
ლოდინს, სამხატვრო აკადემიაში გრა-
ფიკის სწავლა არჩია, თუმცა მისსავე 
თქმით, წლების შემდეგ, ამ სფეროში 
თავის განვითარების შესაძლებლობა 

ვერ დაინახა. 
„ხელოვანისთვის შეკვეთებზე მუშაობა 

ძალიან რთულია. შენს თავში მუდმივად 
სიახლეა. აცოცხლებ შენს გონებაში 
წარმოდგენილ პერსონაჟებსა და მოქ-
მედებებს. ამ დროს დაკვეთით რაიმე 
ასლის შექმნა აბსურდულია“, - ამბობს 
თამუნა. 

საკუთარი თავის ძიების პროცესში 
თბილისიც თანდათან ბნელიდან გამო-
დის. ინტერნეტის ერა თამუნას ბავშვო-
ბისდროინდელ საფოსტო ბარათებთან 
აბრუნებს. ეცნობა გრაფიტისა და „Street 
Art“-ის ისტორიას და მასშიც ამერიკის 
რომელიღაც შტატში მატარებლებზე 
მორბენალი, პირველი ქუჩის მხატვრე-
ბის ადრენალინი იღვიძებს. მსოფლიოს 
თანამედროვე ხელოვნების ყველაზე 
ხმაურიანი მიმართულების ნამუშევრე-
ბით შთაგონებული იწყებს ხატვას „ქარ-
თული ტექნიკით“. დიახ, თბილისში ჯერ 
კიდევ განთიადია, კედელზე სახატავი 
„პულივიზატორები“ არ იშოვება, ამიტო-
მაც ევროპისთვის აფსურდულს, თამუნა 
ქართულ რეალობაში შესაძლებელს 
ხდის - ფუნჯებით, მანქანებისა და მა-
ცივრების შესაღები საღებავებით ქმნის 
პირველ ნამუშევრებს კედელზე. 2012 
წელს კი, სოციალურ ქსელში, ევროპა-
ში „Street Art“-ის ფესტივალზე იწვევენ. 

„იქ გატარებული დღეები ბედნიერე-
ბით გამოწვეული სრული შოკი იყო. შევ-
ხვდი ადამიანებს, რომლებმაც პირადად 
ჩაუყარეს საფუძველი ამ სუბკულტურას. 

მათგან ვიღებდი მასტერკლასებს, პირ-
ველად შევეხე ნამდვილ, კარგი ხარის-
ხის საღებავს“, - ამბობს თამუნა და მის 
თვალებში მოელვარე პატარ-პატარა 
ნაპერწკლები შავი რეიბანების მიღმაც 
ადვილად შეიმჩნევა. 

საქართველოში დაბრუნებული ფეს-
ტივალიდან წამოღებულ მზის სხივებს 
აქა-იქ აბნევს. დღეს უკვე ჩვენს ქვეყა-
ნაშიც შესაძლებელია მისთვის საოც-
ნებო საღებავების შეძენა. სხვადასხვა 
კომპანიები თანდათანობით ინტერეს-
ტებიან ქუჩის მხატვრობით. პირველმა 
ევროპულმა ტურმა მასაც წარმატება 
მოუტანა. დღეს მისი ნახატები პარიზი-
სა და ლონდონის კერძო კოლექციებ-
ში ინახება. ერთი თვის წინ დაბრუნდა 
საფრანგეთიდან, სადაც ქალაქ ლიონში 
სხვა მხატვრებთან ერთად მისი ნამუშევ-
რებიც იყო წარმოდგენილი. გამოფენა 
წლის განმავლობაში ქვეყნის თითქმის 
ყველა ქალაქს მოივლის. 

ფართო აუდიტორიის მისი ნამუშევ-
რებისადმი დაინტერესებას მარტივად 
ხსნის: „ჩემი კოპლებიანი გოგონები“. 
მის ნახატებს წორედ სურეალისტური 
სახესა თუ ტანზე დაწინწკლული პერ-
სონაჟებითა და ნამუშევრის ქვემოთ მი-
წერილ ფსევდონიმით „TamoonZ“- ით 
ამოიცნობთ. 

თითოეული „Street Art“-ი ქუჩის მუ-
ზეუმს შეერთებამდე შრომატევად გზას 
გაივლის. კედელთან დგომისას გონე-
ბაში შექმნილი ექსკიზები დეტალურად 

გათვლილი გადმოაქვს ქუჩის სახატავ 
ტილოზე. ფინანსურად საკმაოდ ძვირი 
სიამოვნება მისთვის იმდენად დიდი ად-
რენალინია, საკუთარი ჯიბიდან თანხას 
საღებავისთვის უყოყმანოდ იღებს. არც 
ფიზიკურ მზაყოფნას უშინდება, რომე-
ლიც დიდი მასშტაბის ნახატის შესაქმ-
ნელად აუცილებელია და ხუმრობს, 
რომ ჯანზე სწორედ ამისთვის მოვიდა. 
საყვარელი საღებავის სუნის სუნთქვა კი 
საათობით შეუძლია. მერე რა თუ ჯანმრ-
თელობის საზიანოა. 

მისი სამომავლო გეგმები არაერთი 
და მრავალფეროვანია. ინტერიერის 
დიზაინერი, ილუსტრატორი, „Game 
Maker“-ი, ეს იმ საქმიანობების არას-
რული ჩამონათვალია, სადაც ძალების 
მოსინჯვა ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე 
სურს. 

- და მაინც სად იქნება ოცი წლის შემ-
დეგ ერთერთი პირველი ქართველი ქუ-
ჩის ხელოვანი? 

- გონზე არ ვარ. საქართველოში, ან 
საზღვარგარეთ, მიწაზე, ან ცაში, შვი-
ლიშვილებთან, თუ კატებთან ერთად. 
არ ვიცი სად და როგორ, უბრალოდ, 
უსასრულოდ დავხატავ. 

თბილისში კი მის ნახატთან მდგომ 
გამვლელს მზის სხივები მოსჭრის 
თვალს. 

თაკო უმფრიანი

კოპლებიანი გოგონები ქუჩის მუზეუმიდან.. ისტორიები იქმნება ასე!
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მათაც კი, ვისაც არაფერი სმენია წიგნის საერთაშორისო 
ფესტივალზე და 28-დან 31 მაისამდე წერეთლის გამზირზე 
„ექსპო ჯორჯიასთან“ ჩაიარეს წიგნებით დატვირთული ადამი-
ანების ჯაჭვს მიყვნენ და იქ აღმოჩნდნენ, სადაც წიგნებზე ფას-
დაკლების ნამდვილი ბუმი დახვდათ - როგორც ეს 21 წლის 
სოფო დვალიშვილს დაემართა. 

 2010 წლიდან მოყოლებული საქართველოში წიგნის 
საერთაშორისო ფესტივალმა გრანდიოზული სახე მიიღო, 
რომელშიც მონაწილეობას თითქმის ყველა გამომცემლობა 
და წიგნის მაღაზია იღებს. წლევანდელი, რიგით მეჩვიდეტე 
ფესტივალი, „ექსპო ჯორჯია“-ს მეთერთმეტე პავილიონში ჩა-
ტარდა. 28 მაისის დილის თერთმეტი საათიდან „ექსპო ჯორ-
ჯიას“ მიმდებარე ტერიტორიაზე ხალხის ნაკადი არ შეწვეტი-
ლა. ეზოში შესვლისთანავე შეამჩნევდით ხის ქვეშ, ბალახზე 
წამოწოლილ და გასაგრილებლად ჩამომსხდარ თითქმის 
ყველა ასაკის ადამიანეს, რომლებსაც გარშემო ახლადშეძე-
ნილი წიგნები შემოულაგიათ. 

 ფესტივალში მონაწილეობას იღებდა 64 მონაწილე, მათ 
შორის გამომცემლობები: „პალიტრა L”, „ელფი“, „არტანუჯი“, 
„ინტელექტი“, „სიესტა“, თბილისის სახელმწიფო უნიივერ-
სიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამო-
მცემლობები, ასევე მაღაზიები : „შექსპირი და კომპანია“ „ბიბ-
ლუსი“ და ა. შ. მონაწილეობა არ მიუღია „ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობას“, რადგან იგი იქამდე მონაწილეობდა წიგნის 
საგაზაფხულო ფესტივალში, რომელიც 22-24 მაისს თბილი-
სი ივენთ ჰოლში ჩატარდა. 

 გამომცემლობები ფეისბუკ გვერდებზეც აღნიშნავენ, რომ 
წელს განსაკუთრებით იმატა პატარა ასაკის მკითხველების 
რაოდენობამ. 

 ექვსი წლის გიორგი გუგიაშვილი ფესტივალზე დედასთან 
ერთად მოვიდა, ხელში „პინოკიოს თავგადასავალი“ უჭირავს 
და თვალს დახლებისკენ აპარებს, „დედა ამას ჩემთვის დავი-
ტოვებ და ლაშას სხვა ავურჩიოთ რაა“- სთხოვდა დედას, თან 
ცდილობდა უკვე კარგად გადათვალიერებული წიგნი პარკში 
ჩაედო. განსაკუთრებით დაბალი ფასები სწორედ საბავშვო 
წიგნებზე იყო თითქმის ყველა სტენდზე- ძირითადად ორმოც-
დაათი- და სამოცდათხუთმეტპროცენტიანი ფასდაკლებით. 

 წიგნის ყიდვა ერთ ლარადაც კი შეიძლებოდა. გამო-
მცემლობა „დიოგენეს“ წამახალისებელი საჩუქრებიც კი ჰქონ-
და. მყიდველს ათი ლარის დახარჯვის შემთხვევაში ჭიქის 
სადგამს სჩუქნიდა, 40 ლარზე ჩანთას, 70 ლარზე ფინჯანს და 

90 ლარის დახარჯვის შემთხვევაში მაისურს.  
სამწუხაროდ, ჩანთები და ჭიქის სადგამები მეორე დღესვე 

ამოგვეწურა, რადგან იმაზე მეტი მკითხველი მოვიდა, ვიდ-
რე ველოდით - განაცხადა „დიოგენეს“ კონსულტანტმა ნინო 
ნემსაძემ. 

პავილიონში ერთმანეთის გვერდიგვერდ ჩამწკრივებული 
სტენდები თავზე გაკეთებული წარწერებით გამოიყოფოდა 
ერთმანეთისგან. „ელფის“ სტენდი კი, შუაგულ დარბაზში 
ასე თუ ისე ცალკე იდგა, როგორც კიდევ რამდენიმე გამო-
მცემლობის სტენდები. იქვე მიკროფონში ხმა გაისმა „საუკე-
თესო წერილისათვის", რომელმაც ჩვენს კონკურსში გაიმარ-
ჯვა ასორმოცდაათლარიან ვაუჩერს გადავცემთ ეკა ჩიჩუას, 
რომელითაც ფესტივალზე შეძლებზე წიგნების შეძენას“, 
ამასობაში კი, „ელფის“ სტენდთან ხმაური ატყდა. გოგონა, 
რომელიც ტელეფონზე საუბრობდა და თან წიგნს არჩევდა, 
სტენდს ერთი ნაბიჯით გამოსცდა, რაზეც კონსულტანტმა წიგ-
ნი უკან დაადებინა, შემდეგ კი ბოდიში მოუხადა : „ აქ იმდენი 
დადის წიგნის ხელს გასაყოლებლად, უკვე პატიოსან ხალხს 
„ვესხმი თავს“. 

 ფესტივალის მთავარი ორგანიზატორი უცვლელად, წინა 
წლების მსგავსად, „საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა ასოციაცია“ იყო. „საქართველო რეგი-
ონის ცენტრალურ საგამოფენო არენად იქცა, ასე რომ გვყავს 
აზერბაიჯანელი სტუმრებიც. ბოლო წლების განმავლობაში 
აქტიურად ითარგმნება ქართველი ავტორების ნაწარმოებე-
ბი. თუ აქამდე წელიწადში მხოლოდ ოთხი-ხუთი მწერალი 
გვხვდებოდა ამ სიაში, წელს 20ზე მეტია“- განაცხადა საქარ-
თველოს წიგნის გამომცემელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ 

ქეთევან კიღურაძემ. 
 ორგანიზატორები იმასაც აღნიშნავენ, რომ წელს, წინა 

წლებთან შედარებით, პავილიონში ყველაზე მეტი რაოდე-
ნობის ფართი გაქირავდა. ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო 
არამხოლოდ წიგნები, არამედ ხელნაკეთი რვეულები, უბის 
წიგნაკები, ორიგინალური საფოსტო ბარათები და კონვერტე-
ბი, ასევე სანიშნები, რომლებიც სხვადასხვა წიგნის ყდებითა 
და ციტატებით იყო გაფორმებული. 

 სპეციალურად მოწყობილ პატარა სცენაზე მკითხველთან 
შესახვედრად სპეციალურად მოწვეული სტუმარი, სერბი მწე-
რალი იასმინა მიხაილოვიჩი გამოჩნდა. მან დამსწრე საზოგა-
დოებას საკუთარი სიყვარულის შესახებ მოუთხრო. ფესტივა-
ლის მეორე დღეს კი, მისი წიგნის „ხაზართა ზღვის ნაპირებზე“ 
პრეზენტაცია მოეწყო. 

 მყიდველთა შორის ჭარბობდნენ ახალგაზრდები, „ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ სტუდენტი ქეთი ზურაბიშვილი 
ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე წელია ფესტივალს სტუმრობს 
და მისი დაკვირვებით, წინა წლებთან შედარებით, წელს არც 
ისე დიდი ფასდაკლება არ ყოფილა. „მაგალითად, რომ 
ავიღოთ სერია „100 ადამიანი, რომელთაც შეცვალეს მსოფ-
ლიო“ ამ წიგნებზე წელს ოცდაათპროცენტიანი ფასდაკლება 
გაკეთდა, შარშან კი სამოცდაათი პროცენტი იყო“. 

  წლევანდელი ფესტივალი ტრადიციულად ოთხი დღეში 
31 მაისს დასრულდა. წიგნის საერთაშორისო, რიგით მეთვ-
რამეტე ფესტივალი მომავალ წელს კვლავ მაისის თვის ბო-
ლოს გაიმართება. 

წიგნის ოთხდღიანი ბუმი „ექსპო ჯორჯიაში“

თამარ ლიპარტელიანი

1 მაისი კინომანებისთვის მეტად დასამახ-
სოვრებელი დღე იყო, რადგან სწორედ ამ 
დღეს თბილისს, კიდევ ერთი, ახალი კინო-
თეატრი შეემატა, განსხვავებული სახელწო-
დებითა და სასიამოვნო ფერებით. აღმაშე-

ნებლის ხეივანი, მეთექვსმეტე კილომეტრი, 
ეს cavea-ს მისამართია, უფრო ზუსტად კი, 
თბილისი მოლის მესამე სართული. კინო-
თეატრის მიგნება ნამდვილად არ გაგიჭირ-
დებათ, "მოლში" შესვლისთანავე ახლად 
დაბრაწული პოპკორნის სუნს თუ გაჰყვებით, 
აღმოჩნდებით შავ-იასამნისფერში გადა-
წყვეტილ კინოსამყაროში. ერთი შეხედვით, 
თანამედროვე და განსხვავებული დიზაინი 
არავის დარჩება შეუმჩნეველი. ყველაზე 
თვალშისაცემი კი მაინც მომსახურე პერსო-

ნალის განსხვავებული ჩაცმულობაა, რომე-
ლიც, რა თქმა უნდა, კინოთეატრის ფერებშია 
გადაწყვეტილი, მაისურები კი, ყველასთვის 
ცნობილი და საყვარელი ფილმებიდან ციტა-
ტებით არის გაფორმებული. 

5 დარბაზი, საშუალებას აძლევს ყველანა-
ირი გემოვნების მაყურებელს, მიიღოს კინოს-
გან მაქსიმალური სიამოვნება, რის გარანტი-
ასაც cavea ნამდვილად იძლევა. ყველაზე 
თვალშისაცემი კი მაინც სალაროსთან არარ-
სებული 20- მეტრიანი რიგია, რომელიც რამ-
დენიმე ფაქტორისგან არის განპირობებული: 
პირველი, რამდენიმე სალარო ერთდრო-
ულად ემსახურება მომხმარებელს, მაგრამ 
მეორე და კინოთეატრის ადმინისტრაციისით-
ვის ნაკლებად სახარბიელო ფაქტი, მაყურებ-
ლის სიმცირეა. ყველანაირი მომსახურების 
სფეროში, რიგების არ ქონა გამოწვეულია 
ახალი პროდუქტისადმი მომხმარებლის უნ-
დობლობით, თუმცა cavea პირველივე ვი-
ზიტის შემდეგ დაიპყრობეს თქვენს გულებს 
და მოიპოვებს ნდობას. ჩემს შემთხვევაში 
სწორედ ასე მოხდა. ბილეთის შეძენის შემ-
დეგ, მითითებული დარბაზისკენ გავეშურე, 
დიზაინი, რა თქმა უნდა, კინოთეატრის ფე-
რებშივეა გადაწყვეტილი. სავარძლის რიგები 
ერთმანეთისგან შესამჩნევი სიმაღლით არის 
დაშორებული, რაც დიდი შვება იქნება იმის-
თვის, ვისთვისაც წინ მჯდომის თავს შეუშლია 
ხელი ფილმის ყურებაში. ასეთი შემთხვევა კი 
დამეთანხმებით და ყველას გვქონია. სავარძ-
ლების დიზაინი თითქმის ისეთივეა, როგორც 
ყველა სხვა კინოთეატრში, თუმცა კომფორ-
ტულობით ნამდვილად განსხვავდება, რაშიც 
ვგულისხმობ, მის მორგებას ნებისმიერი ჯდო-
მის სტილზე. რიგებს შორის დისტანცია საშუ-
ალებას იძლება გავატაროთ გვერძე მჯდომი, 
ყოველგვარი უხერხული შეწევისა და ადგო-
მის გარეშე. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი, რის გამოც ნამ-
დვილად ღირს ახალ კინოთეატრში წასვ-
ლა არის, ფილმის ჩვენების ხარისხი. გამო-
სახულების სიმკვეთრე, ფერების სიმრავლე, 
გამართული ტექნიკა და რაც ყველაზე მთავა-
რია- 3D ფორმატში ფილმის ყურებისას აღარ 
მოგვიწევს სათვალის მოხსნა, ბნელ სცენებში 
რაიმეს გასარჩევად. 

შთაბეჭდილებების ქვეშ მყოფმა დავტოვე 
კინოთეატრი, სეანსის შემდეგ. ნამდვილად 
შესამჩნევია განსხვავება ყველა სხვა კინო-
თეატრსა და cavea-ს შორის, თუმცა ფაქტი 
ფაქტად რჩება, თბილისი მოლის მესამე სარ-
თული, მაყურებლის სიუხვიდ, ნამდვილად არ 
არის განებივრებული. მიზეზი კი თავისთავად 
დისტანციაშია, ქალაქის ცენტრიდან სიშორე, 
კინოთეატრში მისვლის დროს აორმაგებს. 
მიუხედავად ადმინისტრაციის მცდელობისა, 
ერთერთი მაღალ რეიტინგული ფილმის ჩვე-
ნება, თბილისში, მხოლოდ ამ კინოთეატრში 
გაემართად, მაინც არ დასრულდა კინომა-

ნების მასიურად მოზიდვით, რის შედეგადაც 
1 კვირაში დანებდნენ და ფილმი სხვა კინო-
თეატრებშიც გაუშვეს. ჩემს აზრს იზიარებდ-
ნენ, ჩემთან ერთად ფილმის საყურებლად 
მოსული ახალგაზრდებიც. 

ლაშა, 19 წლის: “ძალიან კარგი კინო-
თეატრია, სიტუაციაც ძალიან კარგია, ფილ-
მიც ყველაზე მაგარი ხარისხით აჩვენეს რაც 
კი მინახავს, მაგრამ შორია ჩემი სახლიდან, 
აქ მოსასვლელად დაახლოებით 1 საათი 
დამჭირდა. ვერ ვიტყვი, რომ კინოთეატრის 
ხშირი სტუმარი ვიქნები, მაგრამ შევეცდები 
3D ფილმებზე მაინც ვიარო ხოლმე. ”

ქეთი, 24 წლის: “ჩემი აზრით, ბილეთის 
ფასები უფრო უნდა დაწიონ, ახლა თითქმის 
იგივე ფასი აქვს, რაც სხვაგან, ამიტომ ბევრი 
არ შეიწუხებს თავს ამხელა გზა გამოიაროს 
კონკრეტულად აქ, ფილმის სანახავად, მაგ-
რამ თუ ფასში უფრო შესამჩნევი სხვაობა იქ-
ნება, თავისთავად მაყურებელიც უფრო მეტი 
იქნება, იმედია გაითვალისწინებენ. ” 

ქართველებს გვიყვარს ხოლმე თქმა: “ 
ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული 
ძველიაო”, მაგრამ cavea-ზე ასე ნამდვი-
ლად ვერ ვიტყვით, მისი შემქმნელები მაქ-
სიმალურად შეეცადნენ, ის განსხვავეული და 
ინოვაციური ყოფილიყო, რაც ნამდვილად 
გამოუვიდათ. რომ არ იფიქროთ შეფასება 
გადაამეტაო, თავადაც შეგიძლიათ იმოგზა-
უროთ ახალ კინოსამყაროში და დარწმუნ-
დეთ. მაგრამ თუ ყველას ისე არ გაუმართლა, 
რომ სახლიდან 5 წუთი სჭირდება ადგილზე 
მისასვლელად, გაითვალისწინეთ და რამ-
დენიმე წუთით ადრე გამოდით, ვიდრე სხვა 
დროს, რომ გადატვირთული მოძრაობის 
გამო სეანსზე არ დაგაგვიანდეთ, მაგრამ გზა-
ში დახარჯული ყოველი ზედმეტი წუთი ამად 
ღირს, დამიჯერეთ. 

Cavea - მოგზაურობა ახალ კინოსამყაროში

ნინო ნარიმანიძე
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მარსელ კარნემ კინოსცენარი "მატყუარები“ XX საუკუნის შუა 
წლებში დაწერა და 1956 წელს ამავე სახელწოდების ფილმი 
გადაიღო. მას სხვა ბევრი კინოსცენარიც აქვს დაწერილი, მათ-
გან ერთერთია , , ქანდარის შვილები“, რომელიც კინოკრიტი-
კოსებმა XX საუკუნის საუკეთესო ფრანგულ ფილმად აღიარეს. 

"მატყუარები" ქართულად ვახტანგ ჭელიძემ თარგმნა, რო-
დესაც მიხეილ თუმანიშვილმა მისი დადგმა შ. რუსთაველის 
სახელობის დრამატულ თეატრში გადაწყვიტა, მაგრამ 1963 
წელს სპექტაკლის პრემიერა ვერ შედგა, რადგან კომუნის-
ტურმა მთავრობამ სპექტაკლი დაბლოკა მისი შინაარსიდან 
გამომდინარე. მრავალი წლის გასვლის შემდეგ, სპექტაკლი 
სხვადასხვა დიდ სცენაზე დაიდგა, მათგან ერთერთია "თავისუ-
ფალი თეატრი“, რომლის პრემიერაც 28 მაისს შედგა. სპექტაკ-
ლი ავთო ვარსიმაშვილის კეთილი ნების წყალობით და გოგი 
თოდაძის რეჟისორობით დაიგა. მასში თეატრალური უნივერ-
სიტეტის მესამე კურსის სტუდენტები თამაშობდნენ და სწორედ 
ამ სპექტაკლში შედგა მათი პირველი ნაბიჯები დიდ სცენაზე. 

მათგან ერთერთია ქეთი ტატიშვილი, რომელიც სპექტაკლში , 
, ფრანსუაზას“ როლს თამაშობს. მას კიდევ სხვა სპექტაკლის 
ნაწყვეტებში აქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორიცაა ჯან 
ავნის "ევრიდიკე“. მისი გმირი, ფრანსუაზა, არის ძალიან საყ-
ვარელი, დაბნეული, სულელი გოგო, რომელსაც ძალიან უყ-
ვარს თავის ინვალიდი ქმარი და ზრუნავს მასზე. იგი არის ქალი, 
რომელიც აღვირახსნილთა ბანდის წევრია, უყვარს გართობა, 
სექსი, ნარკოტკები და სასმელი. ბანდას ალენი (ირაკლი გრძე-
ლიშვილი) მეთაურობს, რომლის სიტყვას და ბრძნულ აზრებს 
ბანდის ყველა წევრი ემორჩილება და ითვალისწინებს. სწო-
რედ ალენის სიტყვის მსხვერპლი ხდება ფრანსუაზა, როდესაც 
მისი გაქეზებით გადაწყვეტს სამი თვის ფეხმძიმემ გაიკეთოს 
აბორტი, რადგან სიცოცხლეში ისინი კარგს ვერაფერს ხედავენ. 
მისი ორგანიზმი ვერ უძლებს ამ მძიმე ქირურგიულ ჩარევას და 
იღუპება. სწორედ ასე ტრაგიკულად ასრულებს სიცოცხლეს.  
 

თამარ ტალახაძე

ერთხელ ვნახე, როგორ უყვებოდა გამო-
გონილ ისტორიას პატარა ბავშვს ქუჩაში. 
ბოლომდე იხარჯებოდა, ისე როგორც მა-
ყურებლით გადაჭედილ დარბაზში. მერე 
შუბლზე აკოცა და თბილად დაეშვიდობა. 
ამ დღის შემდეგ მთელი ერთი ცხოვრება 
გავიდა, მაგრამ ეს კადრი გუშინდელივით 
მახსოვს. ისიც გავიფიქრე, ასეთი ადამიანი 
ცუდი ვერ იქნება-მეთქი. და მართლაც, სად 
არ დაწერილა, გადაუღიათ და გაუხსენებიათ 
მისი ისტორიები. ის არაბუნებრივად, უანგა-
როდ უყვარს ყველას. ასე ეთპიროვნულად 
შეყვარება ერის მხრიდან იშვიათია და შე-
ნარჩუნება უნდა, ალბათ. ხოდა ინარჩუნებს, 

უკევ 50 წელზე მეტი ქართულ სცენასა, თუ 
გადასაღებ მოედანზე. როგორც თავად ამ-
ბობს, არტისტი ქვეყნიდან, რომელიც აღარ 

არსებობს. ქართულ ცხოვრებას გემო გვიან 
ასაკში გაუგო. წითელ ფერს რომ ნელ-ნე-
ლა იშორებდა, საქართველო მაშინ მიხვ-
და ნამდვილი თავისუფლების არსს. მაგრამ 
თავისუფლება მეტად უჭირს. მის ცხოვრებას 
კომუნისტური ერთხმიანი სიმღერები სდევდა 
თან, სისხლს რომ გიგიყინავდა და რობოტად 
აქცევდა ადამიანს. სიმღერა მისი ოჯახის მთა-
ვარი საგვარეულო ტრადიცია იყო. სანდრო, 
დათაშკა და გიგუშა კავსაძეები საოცარი ინპ-
როვიზააცით ასრულებდნენ ძველ ქართულ 
სიმღერებს. ემიგრაციაში სანდრო კავსაძემ 
გუნდი ჩამოაყალიბა, მომღერალ ადამიანებს 
საკონცეტრაციო ბანაკებიდან არჩევდა, ქარ-
თველებს, თბილისელ სომხებსა და და თათ-
რებს. ვისაც ქართული ესმოდა. 

 გამოჰყავდა და ასე გადაარჩინა უამრა-
ვი ადამიანის სიცოცხლე. კახი იხსენებს, მერე 
მთელი ცხოვრება მხვდებოდნენ მადლიერი 
ადამიანები და მე მიხდიდნენ მადლობას მა-
მის გმირობისთვისო. კახის ცხოვრებაში უამ-
რავი ფილმური ისტორიაა, რომლის გაგების 
შემდეგაც გული გითბება, ტანში ჟრუანტელი 
გივლის და ფიქრდები, როგორ შეიძლება 
ასეთ სივრცეჩაკეთილ სახელმწიფოში ასეთი 
თვისუფალი ადამიანი გაზრდილიყო. 

ასეთ ფიქრებში ვიყავი, სანამ სპექტაკლი 
დაიწყებოდა რუსთაველის თეატრში. „მოხუცი 
ჯამბაზები“ უცნაური სპექტაკლია, კომედიით 
მოყოლილი ტრაგედია. მსვლელობის დროს 
თითქოს გეცინება, გეღიმება და სიამოვნებით 
უყურებ ყველაფერს, გარეთ დამძიმებული 
გამოდიხარ და დიდი ხანი გაქვს გამოჭედილი 
ამ ფიქრებით თავი. მოხუცი ჯამბაზები არ არის 
მხოლოდ რამდენიმე მოხუცი მომღერლისა 
თუ მსახიობის ისტორია და გულისტკივილი. 
ეს მთელი ერთი ეპოქაა, მათი ისტორიები, 
ცხოვრების გზა, განცდები, ყველაფერი ნელ-
დება. თითქოს გაჩერებას აპირებს. ყოველი 
გმირი განსაკუთრებულად ემოციურია. არცაა 

გასაკვირი, ისინი ხომ ხელოვნებას ემსახურე-
ბოდნენ, მთელი თავიანთი შეგნებული ცხოვ-
რება. ჰყვებიან საოცარ ისტორებს საბჭოთა 
კავშირზე, წარსულ დროში დატოვებულ ის-
ტორიებზე და ჩარჩოებიან სამყაროზე. მკაცრ 
წესებზე, გადასახლებებზე, ციმბირზე და ადა-
მინურ სევდაზე. სპეტაკლი ვითარდება ისე, 
როგორც ძირითადად ადამიანები საკუთარ 
ცხოვრებას ჰყვებიან. იხსენებენ მომენტებს, 
როდესაც ემოციებისგან სუნთქვა უჭირთ და 
მადლობას უხდიან დღეებს, რომლებიც არ 
ახსოვთ. სპექტაკლის დამთავრებისას აპ-
ლოდისმენტები ნახევარ საათზე მეტ ხანს არ 
წყდებოდა. უკან ვიხედებოდი და ვუყურებდი 
როგორი სიყვარულისგან გაფართოებული 
თვალებით უკრავდნენ ტაშს. თითქოს გული 
სწყდებოდათ, რომ მეტად ვერ გამოხატავენ 

ემოციებს. ხოდა ვიდექი და ვფიქრობდი: რა 
საოცარია ცხოვრება, როცა არსაიდან მოდი-
ხარ და ასეთ უსასრულობაში ამოჰყოფ თავს. 
შენი ცხოვრება ერთი საინტერესო წიგნია. 
იშვიათი სიყვარულის ისტორიით, სამაგალი-
თო და ათასჯერ დაუზარებლად მოსაყოლი. 
უამრავი შექმნილი კინო, თუ თეატრის სახე. 
დაზეპირებული ციტატებით რომ ამბობენ და 
შენი სახიდან ცოცხლდება ვიღაცის გონებაში 
საყვარელი გმირის სახე. 

და მაინც.... არსებობენ ადამიანები, ერთი 
კონკრეტული საქმისთვის რომ იბადებიან. ნე-
ტავ იქნება ოდესმე კიდევ ერთი კახი თეატრ-
ში?

ნეტავ იქ თეატრი არის? !

ნინო საბაური

ქუჩის მხატვრობის, იგივე pavement art, chalk art და 
sidewalk art-ის ისტორია მე-16 საუკუნის ევროპაში იწყება. 
იტალიაში ქუჩის მხატვრებს Madonnari-ს უწოდებდნენ იმ მი-
ზეზის გამო, რომ ისინი ძირითადად ღვთისმშობელს ხატავ-
დნენ. Madonnari-ები სხვადასხვა ქალაქებიდან და სოფლე-
ბიდან ჩამოსული მხატვრები იყვნენ, რომლებიც იტალიაში 
უზარმაზარი ტაძრების მოხატვით იყვნენ დაკავებულნი. სა-
მუშაოს დასრულების შემდეგ ისინი იძულებულები ხდებოდ-
ნენ, საარსებო წყარო გამოენახათ, ამიტომ ტროტუარებზე 
ხატვა დაიწყეს. ასე შეიქმნა ქუჩის მხატვრობა. სხვადასხვა 
ქვეყნებში, ქალაქებში იმართებოდა ფესტივალები და სწო-
რედ ამან შეუწყო ხელი მის პოპულარიზაციას. 

ქუჩის მხატვრობის ერთერთი ცნობილი “განშტოებაა» 
გრაფიტი. 1980-90-იან წლებში გრაფიტს ხალხი და მთავ-
რობა აღიქვამდა, როგორც ვანდალურ ფაქტს, რადგან 

ისინი “ამახინჯებდნენ» ქუჩებს, მეტროს ვაგონებს და ა. შ. 
დაწესდა დიდი ჯარიმები თუ სანქციები, თუმცა ამას ხელი არ 
შეუშლია გრაფიტის განვითარებისთვის. 

გრაფიტი უხსოვარი დროიდან არსებობდა. მისი ზოგიერ-
თი ნიმუში ძველი საბერძნეთისა და რომის იმპერიის პერი-
ოდიდან შემორჩა. ის შეიძლება იყოს ყველაფერი, მარტივი 
ნაჩხაპნიდან რთული ორნამენტული კედლის მხატვრო-
ბამდე. თანამედროვე პერიოდში სასხურებელი საღებავები 
და მარკერები ყველაზე გავრცელებული მასალა გახდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრგან იგი აკრძალულია, ზოგ 
ქვეყანაში სოციალური და პოლიტიკური მესიჯებების გადა-
საცემად იყენებენ. ბევრგან ხელოვნების ფორმაა, რომელიც 
გალერეებში გამოფენას იმსახურებს. დღეს გრაფიტი მიღე-
ბულია მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნებისთვის. ამე-
რიკის შეერთებულ შტატებში მიწისქვეშა გადასასვლელები 
ჩაფლულია გრაფიტის ნახატებში. ნელ-ნელა ხალხის აზრმა 
ტრანსფორმაცია განიცადა. დღეს აღარავინ დაობს იმაზე, 
რომ გრაფიტი ხელოვნებაა. ამას ადასტურებს ისიც, რომ 
ბრუკლინის ხელოვნების მუზეუმმაც უმასპინძლა ქუჩის ნახა-
ტების ნამუშევრებს. 

 რთულია იმის დაზუსტებით თქმა, თუ როდის გაჩნდა 
საქართველოში კედლის ხელოვნება, მაგრამ ქუჩებში, მი-
წისქვეშა გადასასვლელებში ხშირად შევხვდებით ნახატებს. 
ზოგჯერ გარემოს ესთეტიკური ღირებულებების ნამუშევარი 
ალამაზებს, ზოგი კი კედლის სივრცეს „ხარჯავს“ და ფიგუ-
რებს შორის სიცარიელეში ჩასმული უხეში, დაუდევარი ხა-
ზებით უკვდავყოფს თავის ემოციებს. 

დღეს გრაფიტი ახალგაზრდებისთვის ითვლება თვით-
გამოხატვის ერთერთ სახეობად. თანამედროვე გრაფიტის 
მხატვრების სახელწოდებაა „ რაიტერები“.. 

ქეთი დავითაშვილი, რომელიც თვითონაც ხშირად ხა-
ტავს ქუჩაში კედლლებზე, თავისსავე ბლოგში აღნიშნავს, 

რომ “ნამუშევარი ხშირად საუკეთესოდ შერჩეულ ადგილზეა 
შექმნილი, ხშირად დანგრეულ ან დაზიანებულ შენობაზე. ის 
არ აზიანებს ფასადს და არ მოქმედებს უარყოფითად ქა-
ლაქის ხედზე, კომპოზიციურად სწორადაა განაწილებული, 
ჰარმონიულად ერწყმის გარემოს, მასში ჩადებულია აზრი, 
ხანდახან პროტესტი, მნახველის ყურადღებას იქცევს და 
ხშირად უბიძგებს ანალიზისკენ, ჩააფიქრებს. თუმცა, არსე-
ბობს გარკვეული კანონზომიერება - „კვალის დასატოვებ-
ლად“ „თანამდეროვე ნეანდერტალები“, ძირითადად, ახ-
ლად გარემონტებულ, ცოტა ხნის წინ აშენებულ, ღია ფრად 
შეღებილ სივრცეს ირჩევენ. „შედევრებიც“ სხვადასხვაა : 
ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს (სავარაუდოდ 
საკუთარი) სახელის მიწერის ჩვეულება. მიუხედავად იმი-
სა, რომ „გიო“ ან „მარი“ საქართველოში კიდევ რამდენიმე 
ათასია, „ხელოვანი“ შოულობს სახატავ საშუალებას და სა-
ხელს მაქსიმალურად დიდი ასოებით ათავსებს კედელზე. 
ლიდერობს ასევე სიყვარულის ახსნის ან შეყვარებულების 
სახელების (მაგალითად, „ნინო + საბა“) მიწერის ტრადიცია, 
თუმცა ამ ნათელი გრძნობების გვერდით ხშირად ვხვდებით 
უწმაწური სიტყვებისა და გამოსახულებების აღბეჭდვას, “ - 
ამბობს ქეთი დავითაშვილი

 „უზრდელობის“ კედელზე განთავსების მოტივაცია უცნო-
ბია, რადგან ქალაქის ფასადის დამახინჯება კანონით ისჯება 
და ამ თემაზე ღიად საუბარი არავის სურს, მაშინ როცა შე-
საძლებელია, ანონიმურობის დაცვის პირობით, კომენტარი 
მოიპოვო ჩვეულებრივი ნახატის ავტორისგან, უწმაწურის 
„შემქმნელი“ ავტორობას არც აღიარებს. 

 და მაინც მთავარია, დაინახოთ ზუსტი მიზეზი, რის გამოც 
შეიქმნა ნახატი და შეიგრძნოთ ის ემოცია, რასაც ავტორი 
გადმოსცემს".

როცა ტილო ვერ იტევს

მარიამ მეტრეველი

"მატყუარები" თავისუფალ თეატრში
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Spilen ძ 3D
თქვენ, ალბათ შეხვედრილხართ 

მარიამს, შესაძლოა ყოველდღი-
ურად საერთო ტრანსპორტითაც 
მგზავრობთ, მაგრამ არ გახსოვთ. 
დიახ, მასში ერთი შეხედვით გან-
საკუთრებული არაფერია, თუმცა 
მხოლოდ ერთი შეხედვით. ამბო-
ბენ, მასისგან განსხვავებულ ინდი-
ვიდებს თვალის ერთი შევლებითაც 
აღმოაჩენო, მარიამი კი ან გამო-
ნაკლისია ან საკუთარ ორიგინა-
ლურობას ოსტატურად მალავს.        
თქვენს მიერ გადასაყრელად გამზა-
დებული ნივთებისგან ის ხელოვნე-
ბის ნიმუშებს, ბრინჯის მარცვლების-

გან კი ადამიანისეულ სახეებს ქმნის. 
თავის პირველ ნამუშევრად თევზის 
ფხისა და გუაშით შექმნილი „სასა-
ცილო კაცის“ პორტრეტი მიაჩნია. 
სპილენძით ხატვა კი სპონტანურად 
დაიწყო: „სახლში ძველი მავთულები 
ვიპოვნე და ვიფიქრე მათი ნახატის 
კონტურებზე დაწეპებით საინტერესო 
შედეგს მივიღებდი“. ცნობისმოყვარე-
ობით დაწყებული ჰობი უკვე მესამე 
წელია გრძელდება და ათეულობით 
ნამუშევარს ითვლის. მის ნაცნობ-მე-
გობრებს კი სპილენძის ნებისმიერი 

ნატეხი ნაგავსაყრელის ნაცვლად 
ახლა უკვე მარიამთან მიაქვთ.  
ამბობს, რომ ხატვა უყვარს, მაგრამ 
ეს მისი ძლიერი მხარე არაა, სპი-
ლენძში კი საკუთარი ნიშა და თავის 
გამოხატვის საუკეთესო გზა იპოვნა. 
თითოეულ ნახატზე მუშაობისას მი-
ღებული სიამოვნების მიუხედავად 
მუშაობის პროფესი მაინც დამღლე-
ლი და შრომატევადია. სახელოს-
ნოდ გადაკეთებულ პატარა ოთა-
ხი კი ამ მიზეზით არაერთი უძილო 
ღამის მომსწრე გამხდარა. „დღის 
საათებში ვერ ვმუშაობ, ამიტომ ძი-
რითადად ყველა ნახატს საღამოს 

ვაკეთებ და უმეტესწილად ვათე-
ნებ კიდეც. ადრე ვცდილობდი რაც 
შეიძლება ადრე დამესრულებინა 
ნამუშევარი ახლა თიითოეულ მათ-
განს უფრო დიდ დროს ვუთმობ და 
ყველა დეტალზე დიდხანს ვმუშაობ“ 
ბოლო მათგანი დიდი ხნის დაიწყო, 
თუმცა როგორც თავად ამბობს და-
სასრულებლად მუზას-სიყვარულს 
ელოდება. დამთვარიელებელი კი 
ავტორისეულ დამოკიდებულებას 
ამ გრძნობის მიმართ ყველა ფო-
ტოში შენიშნავს. თბილი ფერები, 

აბსტრაქტული სახეები და წყვილე-
ბის სიჭარბე, ასე შეიძლება დახა-
სიათდეს უბრალო მნახველისათ-
ვის მარიამ მელაძის შემოქმედება.  
ბოლო დროს მოდილიანმა გაიტა-
ცა და სპილენძში მისი სამი ნახა-
ტიც შეასრულა, ერთ-ერთი მათგანი 
კი 12 ივლისს, მოდილიანის 132-ე 
იუბილის აღსანიშნავად გამართულ 
გამოფენაზე ესტონეთში იქნება 
წარმოდგენილი. კითხვაზე რატომ 
ამადეო, პასუხობს რომ მის ნახატებ-
შიც არაერთგზის შეხვდებით უპრო-
პორციო სახის მქონე ქალბატონებს 
-სხვა გალაქტიკიდან. ძირითადად 

სწორედ აბსტრაქტულ პორტრეტებ-
ზე მუშოაბს,  მაგრამ მათ იდეებსა 
და შინაარსზე თავად არ საუბრობს: 
„ვფიქრობ თითოეულ მნახველს 
უნდა შეეძლოს საკუთარი ხედვით შე-
ხედოს ნახატს და ამოიკითხოს ავტო-
რის აზრები, ამიტომ არასდროს ვამ-
ბობ თავად მე რა ჩავდე ნამუშევარში“  
ავტორის აზრით მისი ნახატები: ახალ-
გაზრდა წყვილები, მულატი ქალბა-
ტონების სახეები თუ ჭრელი მოზა-
იკისგან შექმნილი ყვავილები ზოგს 
შესაძლოა ბავშვურადაც მოეჩვენოს, 

მაგრამ ფაქტია სწორედ ეს „სიმჩატე“ 
და სილაღე ქმნის მის ხელწერას, რაც 
მისი შემოქმედების შეძენის მსურ-
ველთა რიცხვზეც აისახება. მიუხედა-
ვად მსურველებისა ჯერ ჰონორარი 
ხელოვნებისათვის არ აუღია, საკუ-
თარ ნაშრომს მატერიალურად ვერ 
აფასებს თუმცა მსურველების უარით 
გასტუმრებაც არ სურს და ნახატე-
ბის უმრავლესობა გაჩუქებული აქვს. 
მომავლის გეგმებზე საუბრისას სა-
ხიდან ღიმილი არ შორდება, ცოტა 
ხნის წინ საკუთარი დიზაინით სამოსის 
შექმნა დაიწყო და ამ ეტაპზე სრულა-
დაა ამ საქმიანობაზე გადართული, 

სულ მალე ხატვის ტექნიკის დახვეწა-
სა და სპილენძის ნამუშევრების ახა-
ლი ეგზემპლიარებით გამდიდრებას 
აპირებს, რაც სავარაუდოდ პერსო-
ნალური გამოფენით დასრულდება. 
მანამდე კი ბოლო ნახატის დასას-
რულებლად მუზა-სიყვარული უნდა 
იპოვნოს.                  

თამარ უმფრიანი
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დღეს საქართველოში დაახლოებით 200-
მდე ლიცენზირებული და 70-მდე აკრედიტირე-
ბული უმაღლესი სასწავლებელია. სასწავლებ-
ლების რაოდენობა იძლევა იმის საშუალებას, 
რომ საქართველოს ყველა მოქალაქემ თავის 
ქვეყანაში მიიღოს უმაღლესი განათლება, მაგ-
რამ რაოდენობის მიუხედავად დღეს უფრო მეტი 
სტუდენტი მიდის საზღვარგარეთ განათლების 
მისაღებად ვიდრე აქამდე. იზრდება უმაღლესი 
სასწავლებლების რაოდენობა და მასთან ერ-
თად იმატებს საზღვარგარეთ სწავლის მსურ-
ველთა რიცხვი. საგანმანათლებლო პროცესში 
ჩართული ადამიანები აღნიშნავენ, რომ სა-

ქართველოს განათლების სისტემაში სრული 
ქაოსია, რაც ქმნის სხვა ქვეყანაში წასვლისა 
და იქ სწავლის გაგრძელების წინაპირობას.  
 ცოდნა იყო, არის და იქნება გზა საკაცობ-
რიო პროგრესისკენ, პიროვნების ფარი და 
მახვილი საზოგადოებაში დამკვიდრებისათ-
ვის. იგი ყველა დროსა და ეპოქაში ადამიანის 
მისწრაფების უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს. 
ცოდნის მიღების არეალები დღეს უფრო მე-
ტად გაშლილია, ამის ერთ-ერთ მთავარ მი-
ზეზად გლობალიზაციის პროცესი სახელდება.  
 დღეს მსოფლიოს ცივილიზაცია განვითარების 
განსაკუთრებულ ფაზაში იმყოფება. გლობალი-
ზაცია სახელმწიფოების საზღვრების გაშლაში 
დიდ როლს თამაშობს და ადამიანები თავს არა 
მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის, არამედ დედამი-
წის მოქალაქეებად გრძნობენ. ამ პროცესში აქ-
ტიურად არის ჩართული ახალგაზრდა თაობა. 
ხდება მათი მძლავრი გადაადგილებები, იმხსვ-
რევა ენობრივი ბარიერები და ეროვნული კარ-
ჩაკეტილობები. ამ შემთხვევაში გამონაკლისს 
არც ქართველი ახალგაზრდები წარმო-
ადგენენ. გლობალიზაციის პროცესსში სულ 
უფროდაუფრო მეტი ახალგაზრდა ერთვება.  
დღეს ქართველ ახალგაზრდობას გაცილე-
ბით ფართო სპექტრის არჩევანი აქვს პრო-

ფესიათა ათვისებაში. ამ სპექტრის ერთი 
ხაზი თავისივე ქვეყანაში არსებულ ასობით 
უნივერსიტეტზე მიდის, ხოლო მეორე კი-
საზღვარგარეთ. ეს უკანასკნელი ბოლო 
რამდენიმე წელია განსაკუთრებით იზიდავს 
ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდებს და ქვეყნის 
ძლიერი ძალა უცხოეთში იწყებს გადინებას.  
 თამუნა გუჯაბიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელო-
ბის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის კურს-
დამთავრებულია. ბაკლავრიატის დამთავარე-
ბის შემდეგ მაგისტრატურაში ჩააბარა, თუმცა აქ 
მხოლოდ I კურსი დახურა და უფრო ხარისხი-

ანი განათლების მისაღებად გერმანიაში წავი-
და. "ჩემთვის მთავარი ხარისხიანი განათლების 
მიღებაა და საზღვარგარეთ აღებული დიპ-
ლომის ინტერესი არასდროს მქონია. საქართ-
ველოში დავამთავრე თსუ-ს უნივერსიტეტი და 
1 წლის შემდეგ ჩავაბარე, მაგრამ ყოველთ-
ვის მქონდა შეგრძნება, რომ სიღრმისეულად 
ბევრს ვერაფერს ვსწავლობდი, სწორედ ეს 
იყო ერთადერთი მიზეზი, რატომაც მივიღე 
გერმანიაში სასწავლებად წასვლის გადა-
წყვეტილება. დღეს, როდესაც ამ ორ ქვეყანაში 
მიღებულ განათლების ხარისხს ვადარებ, ძა-
ლიან დიდ განსხვავებას ვხედავ. მიუხედავად 
იმისა, რომ საქართველოშიც დიდ ყურადღებას 
ვაქცევდი სწავლას, აღმოჩნდა, რომ სიღრმი-
სეულად არაფერი მისწავლია და დღეს აღა-
რაფერი მახსოვს. გერმანიაში კი ყველაფერს 
საფუძვლიანად მასწავლიან და ხშირ შემთხვე-
ვაში სწავლის გამო ღამეების გათენებაც მიწევს. 
წელს ვამთავრებ მაგისტრატურას და ზუსტად 
არ მაქვს გადაწყვეტილი დავბრუნდები თუ 
არა საქართველოში, ალბათ, ამას დრო მიჩ-
ვენებს. “ -ამბობს მაგისტრატურის სტუდენტი.  
 თამუნა გერმანიაში სასწავლებლად შინაგანი 
უკმაყოფილების გამო წავიდა, თუმცა არიან 
სტუდენტები, რომლებიც განათლების ხარისხ-

თან ერთად აქცენტს საზღვარგარეთულ დიპ-
ლომებსა და სერტიფიკატებზე აკეთებენ და 
იმასაც აღნიშნავენ, რომ ასეთი დოკუმენტების 
მიმართ მათი ინტერესი ხელისუფლების მხრი-
დან განსხვავებული დამოკიდებულებით არის 
გამოწვეული. თამარ ბადალაშვილი ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულ-
ტეტის მე-3 კურსის სტუდენტია. ამბობს, რომ 
მაგისტრატურის კურსს საქართველოში არ 
გაივლის. თავის გადაწყვეტილებას რამდენი-
მე მიზეზით ხსნის : „ ჯერ კიდევ ერთი წელი 
დამრჩა ბაკალავრიატის დასამთავრებლად, 
მაგრამ უკვე გადაწყვეტილი მაქვს, რომ მაგის-
ტრატურის გაგძელების შემთხვევაში საქარ-
თველოში არ ჩავაბარო. ჯერ ერთი ის, რომ 
როდესაც იმავე პროფილით აგრძელებ მეორე 
საფეხურზე სწავლას, თან იმავე უნივერსიტეტ-
ში ახალს არაფერს სწავლობ, ვერ ვითარდე-
ბი და გამოდის 2 წლის ტყუილად დაკარგვა. 
მეორე ის, რომ საზღვარგარეთ აღებული დიპ-
ლომი ბევრად დაფასებულია ჩვენს ქვეყანაში. 
ამთავრებ უნივერსიტეტს, მერე მაგისტრატუ-
რაში სწავლობ კიდევ 2 წელს და 6- წლიანი 
სწავლის შემდეგ ვიღაცას ჩამოაქვს 2- წლიანი 
სერტიფიკატი ან დიპლომი ევროპიდან და იმას 
იყვანენ სამსახურში. არ დაგწყდება გული?! 
ვფიქრობ, რომ თუ სახელმწიფომ მიდგომა 
არ შეცვალა, უნივერსიტეტებში რეფორმები 
არ გაატარა და უმაღლეს სასწავლებებს სა-
თანადო ყურადღება არ მიექცა საქართველო 
მალე ახალგაზრდების გარეშე დარჩება, რად-
გან ყველამ ვიცით, რომ ვინც მიდის უკან ნახე-
ვარიც კი არ ბრუნდება, “ - აღნიშნა თამარმა.  
 თიკო მჭედლიშვილიც ერთერთია მათ შო-
რის, რომელმაც განცხადება სტუდენტის სტა-
ტუსის შეწყვეტის შესახებ დაწერა და როგორც 
თვითონ ამბობს, ხელი ჩემოდანს დაავლო 
და სრულიად უცხო ქვეყანაში, ნორვეგიაში 
გაფრინდა. თიკომ გასულ წელს 3 გაცვლი-
თი პროგრამა მოიგო და მათ შორის არ-
ჩევანი ნორვეგიის უნივერსიტეტზე შეაჩერა: 
"ვცხოვრობ სტუდენტურ საერთო საცხოვრე-
ბელში 7 ნორვეგიელთან ერთად. უნივერსი-
ტეტი 2 წუთის სავალზეა. სასწავლებელი ყვე-
ლანაირად აღჭურვილია ტექნიკით და აქ არ 
არსებობს სიტყვა- პრობლემა. ყველაფერს უპ-
რობლემოდ გიგვარებენ. დღეს საქართელოში 
უცხოური დიპლომების ბუმია და გასაგებია, ეს 
დამოკიდებულება რატომაც არის. ჩვენს ქვეყა-
ნაში უცხოურ დიპლომიანები შედარებით უფრო 
ადვილად აღწევენ კარიერის საფეხურებს. 
არ შემიძლია, საქართველოს უნივერსიტეტის 
დადებითი მხარე არ აღვნიშნო. ჩვენი კარგიც 
უნდა დავინახოთ. საქართელოში თსუ-ში ვსწავ-
ლობდი ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტ-
ზე და უდიდესი თეორიული ცოდნა მივიღე. 
აქ რომ ჩამოვედი, ვარსკვლავი ვჩანდი, ყვე-
ლაფერი ვიცოდი, რასაც აქაური სტუდენტები 
სწავლობდნენ, მაგრამ ჩვენ პრაქტიკული მხა-
რე გვაკლია. ნორვეგიის უნივერსიტეტმა მას-
წავლა, როგორ გამოვიყენო ჩემი თეორიული 
ცოდნა პრაქტიკაში და სწორედ ეს არის განს-
ხვავებული ჩვენი ქვეყნის უნივერსიტეტებისგან. 
რამდენიმე თვის წინ უნივერსიტეტმა ბელგიის 
ტური დაგვიფინანსა, სადაც მონაწილეობა მი-

ვიღეთ ისეთ ღონისძიებაში, რომელიც სტუდენ-
ტების პრაქტიკულ ცოდნას გააღრმავებდა. მე 
ნორვეგიის უნივერსიტეტის დიპლომს ვიღებ და 
ვამაყობ ამით, მაგრამ მთავარი მაინც ის არის, 
რომ პრაქტიკული ცოდნა მაქვს. სწორედ ასე-
თი ცოდნა განაპირობებს უცხოური დიპლომე-
ბის უფრო მეტად დაფასებას, “-საუბარში აღ-
ნიშნა თიკომ. 

სტუდენტების მშობლებთან საუბარისას 
გაირკვა, რომ ისინი დადებითად აფასებენ 
ახალგაზრდების მისწრაფებას ისწავლონ საზ-
ღვარგარეთ, მაგრამ ერთი პირობით : აუცი-
ლებლად, დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში და 
მიღებული ცოდნა აქ გამოიყენონ. ქალბატონი 
ეთერი 3 შვილის დედაა და როგორც თვითონ 
ამბობს ძალიან უხარია ახალგაზრდები უკეთე-
სი განათლების მიღებით როცა არიან დაინტე-
რესებულნი. „ჩემს დროს, საბჭოთა კავშირის 
პერიოდში, საზღვარგარეთ გასვლის საშუალე-
ბა არ იყო. დღევანდელ ახალგაზრდებს კი გან-
ვითარების უფრო მეტი არელი აქვთ და ეს მაქ-
სიმალურად უნდა გამოიყენონ. ჩემი უფროსი 
შვილი წელს ამთავრებს ბაკალავრს და ახლა 
საბუთების მოწესრიგების პერიოდში ვართ, მას 
გერმანიაში წასვლის დიდი სურვილი აქვს და 
მის განხორციელებაში მე და ჩემი მეუღლეც 
ვეხმარებით. მას ერთი პირობით ვუშვებთ. 
შეთანხმებულები ვართ, რომ იქ ისწავლოს 
და აუცილებლად უკან დაბრუნდეს. რაღაც-
ნაირად უნდა დავარეგულიროთ ეს პროცესი, 
თორემ ყველა რომ წავიდეს და უკან აღარ 
დაბრუნდეს ჩვემი ქვეყანა ვერ განვითარდება 
და დავრჩებით ერთ დონეზე“ -ამბობს ეთერი.  
 ქართველი სტუდენტების საზღვარგარეთ მი-
ზანმიმართული გასვლის პროცესი უკვე დაწყე-
ბულია. წინა წელსგანათლების სისტემაში და 
სტუდენტების კარიერული წინსვლისთვის საგან-
მანათლებლო რეფორმის გატარებას ჩაეყარა 
საფუძველი. 2014 წელს მთავრობამ საერთა-
შორისო განათლების ცენტრი შექმნა, რომე-
ლიც სტუდენტებს საზღვარგარეთ იმ პირობით 
აგზავნის, რომ ისინი უკან დაბრუნდებიან და 
საჯარო სამსახურში დასაქმდებიან. პროექტი 
მხოლოდ სამაგისტრო და დოქტორანტურის 
პროგრამებზეა გათვლილი. პროექტის თანახ-
მად სტუდენტებს უფორმდებათ ხელშეკრულე-
ბა, სადაც ისინი დეტალურად ეცნობიან თუ რა 
მიზნით ხარჯავს მთავრობა თანხას სახელმწი-
ფო ბიუჯეტიდან და, შესაბამისად, რა მოვალე-
ობები ეკისრებათ მათ. პროექტის ერთ-ერთი 
პირდაპირი შეთავააზებაა: თუ გინდათ, რომ 
სახელმწიფო დაფინანსება მიიღოთ, უნდა დაბ-
რუნდეთ საქართველოში, ამის შესაბამისად 
კი სახელმწიფო უკან დაბრუნებულ სტუდენტს 
სთავაზობს საჯარო სამსახურში მუშაობის დაწ-
ყებას და თავისმხრივ, სტუდენტი ვალდებულია 
ამ ადგილზე მინ. 3 წელი იმუშაოს. გასული 
წელს ამ პროგრამის ფარგლებში 77 სტუდენტი 
დაფინანსდა და ისინი მსოფლიოს წამყვან უნი-
ვერსიტეტებში სასწავლებლად გაემგზავრნენ. 
პრემიერ მინისტრის განცხადებით მომავალში 
ეს წამოწყება უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს. 

ყველანი ოქსფორდში?!

სოფო წითლანაძე

 მტყუან-მართლის ძიებაში...
9 ივნისს სტუდენტური თვითმმართველობის 

ორგანიზებით ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგამოცდო ცენ-
ტრის უფროსთან, ქალბატონ მაია ჩიღვინაძეს-
თან შეხვედრა გაიმართა. 

თავიდან ყველაფერი წყნარად და მშვიდად, 
გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის გაცნობით, 
დაიწყო - მუხლი #1, 2... მაგრამ ბოლოს მუხლე-
ბი ვიღას ახსოვდა... ნელ-ნელა აუდიტორიაც 
ნახევრად შეივსო სტუდენტებით, რომლებიც 
სხვადასხვა შემთხვევითა თუ პირადი ისტორიით 
იყვნენ მოსულები. კითხვა-პასუხის რეჟიმი დიდ-
ხანს არ გაგრძელებულა. ერთნაირი სულისკვე-
თებითა და იდეით განმსჭვალული სტუდენტები 
მართლაც რომ დიდ ძალას წარმოადგენენ. 

მხარეები განიხილავდნენ საგამოცდო პრო-
ცესთან დაკავშირებულ როგორც გლობალურ, 
ასევე პირად პრობლემებს, იხსენებდნენ მტკივ-
ნეულ შემთხვევებს. ძირითადად გამოიკვეთა 
პრობლემები საგამოცდო ადგილის ინფრას-
ტუქტურის, ნაწერების სწრაფად გასწორებისა 
და ბაზაში ნიშნების ოპერატიულად ასახვასთან 
დაკავშირებით. ასევე აქცენტირებული იყო 
დამკვირვებლების კომპეტენციისა და მათი 
არაპროფესიონალიზმის საკითხი... აქტიური 
სტუდენტები იხსენებდნენ კონკრეტულ შემთ-
ხვევებს, რომლებიც მათ საწინააღმდეგოდ 
ვითარდებოდა. ისინი აუდიტორიის ნახევარს 
წარმოადგენდნენ, მხოლოდ უმცირესი ნაწილს 
არ ჰქონდა პრობლემა. 

კითხვა პასუხიდან ყვირილზე და ტონის აწე-
ვა-დაწევაზეც მიდგა საქმე. მოსალოდნელი იყო 
მსგავსი ცვლილება შეხვედრისა, რადგან ეს სა-
კითხი მეტად სენსიტიურია. 

სამოყვროდ მოსული საგამოცდო ცენტრის 
ადმინსტრაციას გამწარებული სტუდენტების 
გუნდი დახვდა. უამრავი კერძო შემთხვევის 
გახსენების შემდეგ პასუხი ერთი ისმოდა-ისინი 
კომპრომატებს ითხოვდნენ, სასაცილოა სატი-
რალი რომ არ იყოსო. ინფანტილურ დამოკი-
დებულებასთან ერთად აგრესია მატულობდა 
და მატულობდა. ყველა „ერთ წამს“ ითხოვდა, 
რომელიც ბოლოს არავის ჰქონდა და ერთ 
დიდ აყალმაყალამდე მიდიოდა, ხანდახან ვი-
ღაც ბოხხმიანი გმირულად დაიღრიალებდა და 
მეტად ცივილური გარემო ცოტა ხნით ჩუმდებო-
და. 

“ცენტრის ხელმძღვანელობის დამოკიდებუ-
ლება, რომელიც გამოიკვეთა შეხვედრაზე არის 
ძალიან ცუდი და ცინიკური უშუალოდ დამკ-
ვირვებლების მიმართ. ასევე ძალიან ბევრი სა-
კითხია, რაზეც ვისაუბრეთ. როდესაც ადამიანს 
პრობლემით მიმართავ, შენ უნდა გქონდეს იმე-
დი, რომ ის რაღაცას გადაჭრის, მაგრამ როდე-
საც ის გხვდება აგრესიით, უკვე არარეალურია 
იმის განცდა, რომ მან რამე მოგიგვაროს, შესა-
ბამისად, არ ვიცი რა გამოვა, თუმცა მაინც მი-
ვესალმები ასეთ ფაქტს, რომ ნაბიჯი გადაიდგა 
და, როგორც იქნა, ჩვენი პრობლემებით დაინ-
ტერესდნენ, მაგრამ დიდი იმედები არ მაქვს , “ - 

ამბობს თათია რუსია იურიდიული ფაკულტეტი 
მესამე კურსის სტუდენტი

ყველას თავისი სიმართლე, არგუმენტები და 
ხედვა აქვს. აქედან გამომდინარე რთული იყო 
ეს პოლემიკა - ძებნა მტყუან-მართლის, რადგან 
არსებობს ერთ შემთხვევაზე ორი რადიკალუ-
რად განსხვავებული დამოკიდებულება და კა-
მათიც უსაშველოდ გრძელდებოდა. 

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი მაია 
ჩიღვინაძე: „სტუდენტი თავისას ამბობს და ფიქ-
რობს, რომ ის მართალია, შენ კი რატომღაც 
ყოველთვის მტყუანი ხარ. ზოგადად მიდგომაც 
ასეთია, შენ ყოველთვის ხარ მტყუანი- არ აქვს 
მნიშვნელობა უფროსი ხარ თუ უმცროსი. ძირი-
თადად სტუდენტი უკმაყოფილოა, როცა ვერ 
მიაღწევს თავის მიზანს, დავუშვათ ვერ ჩავჯე-
ქით იმ რაღაც ნორმაში, წესში, ჩარჩოში, რაც 
გაწერილია.. ეს ხომ ჩემი რეგულაცია არაა, ეს 
არის აკადემიურ საბჭოზე დამტკიცებული რეგუ-
ლაცია, რომელსაც მეც უნდა დავემორჩილო 
და სტუდენტებიც. სამწუხაროდ, საკმარისია 
უარყოფითი პასუხი მიიღონ, ხდებიან საოცრად 
აგრესიულები. არ გამოვრიცხავ, რომ გადა-
ცდომა მართლაც შეიძლება მოხდეს დამკვირ-
ვებლებთან დაკავშირებით ან დამკვირვებელი 
ტონს არ უწევს, ალბათ, ასეც ხდება. მე უბრა-
ლოდ არ შევსწრებივარ ასეთ ფაქტს. ეს იყო 
ჩემი მოთხოვნაც - მსგავსი ინფორმაცია ჩემამ-
დე მოვიდეს, რათა მე იმ დამკვირვებელზე ან 
ზემოქმედება მოვახდინო ან აღარ მოვიწვიო.. 

“-აცხადებს მაია ჩიღვინაძე. 
ამ შეხვედრის ორგანიზატორები სტუდენტე-

ბიინი იყვნენ. თეონა მინდიაშვილი სტუდენტთა 
უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვა-
ნელი ამბობს: „დეპარტამენტი ერთი მხრივ მუ-
შაობს, რომ მოაგვაროს უნივერსიტეტში არსებუ-
ლი პრობლემები, მეორე მხრივ, უზრუნველყოს 
სტუდენტების ინფორმირება ანუ რა უფლებები 
აქვთ მათ უნივერსიტეტში. ეს ლექციათა სესია 
სწორედ ამას ემსახურება. „ივენთიდან“ გამო-
მდინარე აგრესიულ ფონს ველოდით, მაგრამ 
ასეთი ტონით არა. შემდეგ სემესტრში კვლავ 
გაგრძელდება მსგავსი შეხვედრები“, - ამბობს 
თეონა მინდიაშვილი სტუდენტთა უფლებების 
დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

ალბათ, ბევრი კითხვა დარჩა, ბევრი მოუგ-
ვარებელი „ქეისი“, ბევრი „წიოკია“ კვლავ გადა-
სატანი, რომ სისტემაში რამე შეიცვალოს. დიდი 
მსხვერპლია საჭირო, რის შემდეგაც ხდება 
ხოლმე ძვრები, მაგრამ დღეს აუცილებელია 
ხშირი კომუნიკაცია, აზრების გაცვლა და ხარის-
ხის მუდმივი კონტროლი. აგრესია ისევ აგრე-
სიას უდებს სათავეს და კვლავაც მხოლოდ ჩვე-
ნი თავი გვგონია მართალი და მაინც ვინ არის 
მართალი და ვინ მტყუანი?!

სალომე ქეშელაშვილი

(მოსაზრება)
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მე რომ დავიბადე... იყო მარტი , და დედაჩემი იყო ისეთი ლამაზი როგორიც მე 
არასდროს ვიქნები... 
ბავშვობის წლებიდან ხშირად მახსენდება... ჩემი კაბები, რომლებსაც ახლაც 
ვინახავ. 
ბიჭად რომ დავბადებულიყავი... ვიქნებოდი ყველა კაცზე საძაგელი ვისაც 
ვიცნობ
ვარ... მშიშარა, ცოტა კატისებური
არ ვარ... ჩექმებიანი კატა, სამწუხაროდ
ჩემთვის სახლი არის...  სიზმარივით, რომელიც შემთხვევით გაწყდა და იქცა 
რეალობად. 
ადამიანებში ვეძებ... არა ჩემნაირობას
ვგრძნობ... სიცარიელეს
ვემალები... ადამიანებს
ვდარდობ... რომ, არ ვარ ბებიაჩემი რომელიც მოკვდა.... 
მახსოვს, როცა პირველად... შევედი მდინარეში
მაიტერესებს.... რას ფიქრობენ სკამები
არ მაინტერესებს... როდის მოკვდებიან ჩემი მეზობლები
ბოლოს მუცლის ტკივილამდე ვიცინე როცა... ჩემმა მეგობარმა მითხრა , რომ 
შეყვარებულს ვგავარ
5 წლის შემდეგ ვიქნები.... ცისფერთმიანი
რომ არა ის რაც ვარ ვიქნებოდი... ქათმების მომშენებელი
ყოველდღიურად ვკარგავ... სიცოცხლის სურვილს (ზოგჯერ ვპოულობ)
მიკვირს როცა.... მჯერა, რომ ცოცხალი ვარ
უარვყოფ... რაც მითქვამს უცხო ადამიანებთან ჩემს თავზე
ვინახავ... ყველაფერს
ვიცი, რომ შემიძლია ... გადავხტე პარაშუტის გარეშე
მეშინია.... ყველასი, ვინც მიცნობს
ვპატიობ...  ყველას, ყველაფერს
ვივიწყებ... ყველაფერს რაც მახსოვს, ჩემი თავის ჩათვლით
ვიცინი... ხმადაბლა
ჩემ შემდეგ დარჩება...  სიჩუმე, რომელიც იქნება ხმაური
რომ არა საქართველო, დავიბადებოდი... სადმე ჩრდილოეთში, ვიცხოვრებდი 
თოვლის სახლში და მეყოლებოდა ირმები
მინდა რომ... ზოგჯერ მაინც, ზუსტად ვიცოდე რა მინდა
ვუსმენ.... ადამიანებს, რომლებიც ცოტას ლაპარაკობენ
მიყვარს... ყველა უბედური, ყველა საწყალი, ყველა... ვინც მოკვდა და არ იცის 
რომ მოკვდა
ვალამაზებ... სრულიად სამყაროს ჩემი არსებობით
დავცინი... ყველა მოცემულობას
ვიტყუები როცა... ვამბობ, რომ მიყვარს და როცა ვამბობ რომ არ მიყვარს
80 წლის ვიქნები... არავის ბებია
და ბოლოს, ვიტყოდი რომ... სამსახურში ისევ მაგვიანდება

ნინო საბაური

მთავარი რედაქტორი: 
ნინო საბაური

ნომრის რედაქტორი: 
სალომე ქეშელაშვილი

ტექნიკურ რედაქტორი:
 თამარ უმფრიანი; ნინო ნარიმანიძე

დამკაბადონებლები:
 ზურაბ კუპრაშვილი, ბექა რეხვიაშვილი

სტილისტ კორექტორები:
ნინო გელაშვილი, შორენა ღვინიანიძე, 

თამარ ლიპარტელიანი; ნინო ნიკოლოზაშვილი

ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორი მაია ტორაძე

განსაკუთრებული მადლობა:
ქეთევან ბზიკაძე

see more

ლია ლიქოკელი დაიბადა 1986 წლის 
6 მარტს. მისი სადებიუტო წიგნი „დევის 
ცოლის სიცილი“ 2013 წელს გამოვიდა. 
ლიამ მონაწილეობა მიიღო ქარჩხაძის 
გამომცემლობის მიერ ორგანიზებულ ლი-
ტერატურულ ფესტივალში „ინსომნია“, 
მისი მოთხრობა შესულია საფესტივალო 
კრებულში. აგრეთვე მონაწილეობდა 
ლიტერატურულ კონკურსში „წერო“, სა-
დაც ჟიურისა და კულტურის სამინისტროს 
რჩეული გახდა. 

„დევის ცოლის სიცილი" ყოველწლი-
ური ლიტერატურული პრემია „საბას“ 
2014 წლის საუკეთესო ლიტერატურული 
დებიუტი გახდა. 

ლია ლიქოკელი ხევსურეთში, კერ-
ძოდ ბარისახოში დაიბადა, სკოლაც იქ 
დაამთავრა. იქაურობა ძალიან ჩაკეტილი 
სივრცე იყო, ამიტომ სახლიდან არ გამო-
დიოდა და ძირითად დროს კითხვაში ატა-
რებდა. როგორც თვითონ ამბობს, მუთა-
ქაზე მეტად ზარმაცია. უყვარს ფოლკნერი, 
ამბობს, რომ ესმის თუ რატომ და როგორ 
წერდა. უყვარს თომას მანი და განსაკუთ-
რებით „ჯადოსნური მთა“, თვლის, რომ 
მასზეა დაწერილი და პათოლოგიურ სი-
ამოვნებას იღებს მისი კითხვისას. უყვარს 
ერლომ ახვლედიანის მთელი შემოქმე-

დება. 
მოწონს თანამედროვე ქართული პო-

ეზიაც. განსაკუთრებით ქალი პოეტები, 
არა იმიტომ, რომ ქალები არიან. უბ-
რალოდ, მიაჩნია, რომ ქალებმა უფრო 
თამამად იციან თავისი ამბების მოყოლა. 
მის შემთხვევაშიც ასეა. შეიძლება ზოგს 
აღიზიანებს, როგორ ჰყვება ასე გულწ-
რფელად, როგორი სენტიმენტალურია, 
იმიტომ, რომ მიჩვეული ვართ ადამიანე-
ბი, რომ რაღაც უნდა დავმალოთ, წერის 
დროსაც კი, მაგრამ მიაჩნია, რომ პოეზიას 
აქვს ის ღირსება, მოჰყვე ყველაფერი შენს 
თავზე. გულწრფელობას ყველაზე მეტად 
აფასებს. მასზე ამბობენ, ერთხელ უკვე 
დაბერებული და თავიდან დაბადებული-
აო, აბა ასეთი ახალგაზრდა გოგო ამდენ 
ტკივილს და ემოციას როგორ იტევსო. 
ამას თვითონაც არ უარყოფს. 

წერა არის ის, რის ნაკლებობასაც 
გრძნობდა მთელი ცხოვრება და აწუხებ-
და. მიუხედავად ამისა, მაინც ვერ წარმო-
ედგინა, თუ წერას დაიწყებდა. ისევე, რო-
გორც ყველაფერი მის ცხოვრებაში, ესეც 
დაუგეგმავად მოხდა. ერთ დღესაც გადა-
წყვიტა, რომ ლექსი უნდა დაეწერა. წერა 
ბევრი – გაურკვევლად და უშინაარსოდ 
და შემდეგ წამოვიდა ტექსტი, რომელზეც 

არ უფიქრია თავიდან და დაწერა ლექსი 
- „ნეტა საფერთხელებს არ ვაცხობდეთ“ , 
რომლითაც იწყება მისი ლექსების პირვე-
ლი კრებული – „დევის ცოლის სიცილი“. 
ლიას არასოდეს უზრუნია თავისი ლექსე-
ბის გავრცელებაზე. მხოლოდ სოციალურ 
ქსელში აქვეყნებდა საკუთარ გვერდზე. 
დაამთავრა თეატრალური უნივერსიტე-
ტი. პროფესიით კინორეჟისორია. ამბობს, 
რომ რეჟისორობა აქტიურ ადამიანების 
საქმეა, რომლებსაც ხალხთან მუშაობა 
უყვართ. თვითონ კი, გუნდური მუშაობა 
არ შეუძლია. მეგობრებმა გადაწყვიტეს 
მისი ლექსები რამდენიმე ლიტერატურულ 
ჟურნალში დაებეჭდათ. კრებულის გამო-
ცემაც მეგობრების დიდი ძალისხმევით 
მოხდა. „დევის ცოლის სიცილმა“ იმდენად 
აღაფრთოვანა ლიტერატურული საზოგა-
დოება, რომ „საბაც“ გადაეცა წლის დები-
უტისთვის. შემდეგ იყო ლიტერატურულ 
კონკურს „წეროში“ გამარჯვება. პროზაც 
ისეთივე საოცარი და ემოციურად მძიმე 
გამოუვიდა, როგორიც თავისი ლექსებია. 
ამბობს, რომ წინა „წეროსგან“ განსხვავე-
ბით, რომელზე წარდგენილ ნაწარმოებ-
შიც თავის ამბავს მოჰყვა და ჟიურის სიმ-
პათიაც დაიმსახურა, წელს შეეცადა რაიმე 
ამბავი შეექმნა. 

წითელი თმა და ჩაცმის განსაკუთრე-
ბუ-ლი სტილი აქვს. ძირითადად, დიდი 
„ბათინკებითა“ და ზურგჩანთით დადის. 
ქუჩებში სიარული და ფიქრი უყვარს. გან-
საკუთრებით ხიდებზე. ამბობს, რომ დღე 
არ გავა, რომ ერთ ხიდზე მაინც არ გადა-
ვიდეს. გაჩერდება შუა ადგილას და გადა-
ჰყურებს წყალს. ამბობს, რომ ასე უფრო 
კარგად ფიქრობს. 

„ფიქრის დღეები მაქვს. ასეთ დღეებში 
მარტო ვფიქრობ, სხვას არაფერს ვაკე-
თებ, არც ვლაპარაკობ. წარმოიდგინეთ, 
ბოლთას ვცემ ოთახში, უკან ჩემი კატა 
დამდევს და გულის გამაწვრილებლად 
წივის. კარგი სანახაობა ვართ. ისე ვე-
რაფერს მოვყვები ჩემზე ხუმრობისა და 
ირონიის გარეშე. აღმოვაჩნე, რომ თუ 
რამე აფუჭებს ჩვენს ცხოვრებას, ზედმეტი 
სერიოზულობაა. საკუთარი თავი კარგი 
გასართობია, აი, ვუყურებ და ვხალისობ. 
თუ ოდესმე მივხვდი, ვინ ვარ და რა მინ-
და, ყოველგვარი ირონიისა და ხუმრობის 
გარეშე, ჩათვალეთ, რომ ცხოვრების აზ-
რის პრობლემა გადავჭერი. თუმცა დიდი 
იმედი მაქვს, ეს არ მოხდება - მაშინ ხომ 
საინტერესოც აღარაფერი იქნება“.. 

შორენა ღვინიანიძე

ფოტორეპორტაჟი


