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უკრაინისკრიზისი
მანდარინები
IceBucketChallenge
ბერიგაბრიელი

46 პორტრეტები

კაპრალიყანჩაველი
უდიპლომოასასინი
მოგზაურობასამტრედიიდან
სამტრედიამდე

88 ბლოგი

პრაღისდროით

16 რეპორტაჟი

კიევი„მაიდნიდან“
ერთიწლისშემდეგ

78 განათლება

არჩევანისაზღვრებსგარეთ
კარგიმასწავლებლისმოლოდინში

60 სპექცპროექტი

TemporaryArt

34 ფოტოპროექტი

ალტერნატივა

24 ინტერვიუ

„ძიებისპროცესი
არასდროსსრულდება“

Taoba 2015
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სარედაქციო ჯგუფი:
სოფო გოგიშვილი

გიორგი დიასამიძე
თენგო ტაბატაძე

მაგდა სარსევანიძე
დავით ჭუმბურიძე

ჟურნალისტები:
სოფო გოგიშვილი

გიორგი დიასამიძე
თენგო ტაბატაძე

მაგდა სარსევანიძე
გიორგი კიკაბიძე
ქეთი კაპანაძე
ტასო ცირეკიძე

ნანუკა კუტიბაშვილი
თამუნა პავლიაშვილი

მარკეტინგი:
ნათია ნატროშვილი
მარიტა ცინცქილაძე
მერიკო ბარაბაძე
მარიკა თალაკვაძე
ტასო ცირეკიძე
ნატუკა მხეიძე
მაგდა ცხადაძე
ნინი კამკამიძე

ფოტოგრაფი:
დავით ჭუმბურიძე

 
დიზაინერები:
დავით ჭუმბურიძე

თორნიკე ლორთქიფანიძე

ლექტორები:
შორენა შავერდაშვილი

სოფო ბუკია

სტამბა:
შპს „სეზანი“

საინტერესო პროფესიაა ჟურნალისტიკა. ასე ვფიქრობდი, სანამ კავკასიის 
მედიის სკოლის სტუდენტი გავხდებოდი და აზრი ჯერ‐ჯერობით არ შემიცვლია. 
უკვე მესამე კურსის სტუდენტი ვარ და კარიერის პირველ ნაბიჯებსაც 
სწორედ ახლა ვდგამ.
მახსოვს, პირველი კურსის მეორე სემესტრში ჩვენმა მენტორმა, ზვიად 

ქორიძემ გვითხრა: პირველ რიგში, თქვენ ერთმანეთის კონკურენტები ხართ და 
ამას უკვე უნდა აცნობიერებდეთო. თითქმის ორი წელი გავიდა და მივხვდი, 
რომ ჯგუფელებზე მეტად, ლექტორებთან მიწევს კონკურენცია. სტუდენტების 
უმეტესობა მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, სემესტრის ბოლოს ლექტორებისგან 
დამაკმაყოფილებელი შეფასებები დაიმსახურონ. იმის მოტივაცია, რომ 
მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ, ნაკლებად ჩანს. სტატიების 
წერა თითქმის არავის უყვარს, ტელეწამყვანობაზე კი ბევრი ოცნებობს.
ჟურნალის მოსამზადებლად, დაახლოებით, სამი თვე გვქონდა. თემები ჯერ 

კიდევ ოქტომბერ‐ნოემბერში გადავანაწილეთ, თუმცა სარედაქციო ჯგუფს 
დაიჯესტისთვის განკუთვნილი რამდენიმე სტატია ბოლო დღემდე არ მიგვიღია. 
იყო პლაგიატი, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ დაიბეჭდა. რაც ყველაზე 
სამწუხაროა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მედიის სკოლის 
სტუდენტი რომელიმე ინტერნეტგამოცემიდან იპარავს სხვის ინტელექტუალურ 
საკუთრებას. მეგობრებისგან ვიცი, რომ მსგავსი შემთხვევები სხვა კერძო 
და სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიც ხდება. ვერ ვიტყვი, რომ ყელამდე 
ჭაობში ვართ, მაგრამ ფაქტია - მთლად დალხენილადაც არ გვაქვს საქმე.
გარკვეული სირთულეების მიუხედავად, როგორც ხედავთ, „თაობა 2015“ 

მაინც დაიბეჭდა. ამისთვის სარედაქციო ჯგუფის სახელით მადლობა მინდა 
ვუთხრა ჟურნალის მარკეტინგზე მომუშავე სტუდენტებს და ყველას, ვინც 
ფინანსურად დაგვიჭირა მხარი. მადლობა „ლიბერალს“, რომელიც ჟურნალის 
გავრცელებაში დაგვეხმარა. დაბოლოს, განსაკუთრებული მადლობა შორენა 
შავერდაშვილს - მის გარეშე, ეს პროექტი ვერ განხორციელდებოდა.
„თაობა 2015“ კავკასიის მედიის სკოლის სტუდენტებმა ერთი სასწავლო 

კურსის ფარგლებში გამოვეცით. ვეცადეთ, ყურადღების დიდი ნაწილი ქვეყანაში 
მიმდინარე კულტურულ პროცესებსა და განათლებაზე გაგვემახვილებინა. ჩვენ 
გაჩვენებთ ალტერნატიულ რეალობას და გაგაცნობთ ადამიანებს, რომლებიც 
მის შექმნაში მონაწილეობენ.

გიორგიდიასამიძე,რედაქტორი ჟურნალი გამოცემულია 
კავკასიის მედიის სკოლის 

სასწავლო კურსის - ჟურნალის 
გამოცემა - ფარგლებში
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ა
მე რი კის კი ნო ა კა დე მი ის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბით, ოს კა რის 87‐ე და ჯილ დო ე ბის 
ცე რე მო ნი ა ზე სა უ კე თე სო უცხო ე ნო ვა ნი 

ფილ მე ბის კა ტე გო რი ა ში პრი ზის მო სა პო ვებ-
ლად ზა ზა ურუ შა ძის „მანდარინები“ იბ რ-
ძო ლებს. 1997 წლის შემ დეგ, რაც ნა ნა 
ჯორ ჯა ძის „შეყვარებული კუ ლი ნა რის 
1001 რე ცეპ ტი“ იყო ოს კარ ზე ნო-
მი ნი რე ბუ ლი, ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო-
რე ბის მი ერ გა და ღე ბულ ფილ მებს 
მსგავ სი წარ მა ტე ბის თ ვის აღარ მი-
უღ წე ვი ათ.
ფილ მის სი უ ჟე ტი, აფხა ზე თის ომის 

პე რი ოდ ში, ეს ტო ნე ლე ბით და სახ ლე ბულ 
სო ფელ ში ვი თარ დე ბა, რო მელ საც ორი 
ბალ ტი ის პი რე ლი მო სახ ლე ღა შე მორ ჩა. 
ისი ნი თა ვი სი ნე ბით დარ ჩ ნენ აფხა-
ზეთ ში, და ნარ ჩე ნე ბი კი სამ შობ ლო ში 
დაბ რუნ დ ნენ. ქარ თ ვე ლებ სა და ჩეჩ ნებს 
შო რის მომ ხ და რი შე ტა კე ბის შემ დეგ, 
ერ თ ‐ერ თი ეს ტო ნე ლი სა კუ თარ სახ ლ ში 
სიკ ვ დი ლის პი რას მყოფ მტრებს შე ი ფა-
რებს. ფილ მის ბო ლოს ირ კ ვე ვა, რომ ეს ტო-
ნე ლი ივოს შვი ლი ომის დაწყე ბი სას ქარ-
თ ვე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ იბ რ ძო და და მათ ვე 
მოკ ლეს.
„მანდარინები“ კი ნო თე ატ რებ ში 2013 

წელს გა მოჩ ნ და და სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან 
არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი შე ფა სე ბე ბი გა მო იწ ვი ა. 
პრე მი ე რის შემ დეგ მი ღე ბულ არა ერთ კომ პ ლი-
მენ ტ თან ერ თად, დას კ ვ ნი თი სცე-
ნის გა მო, ქარ თ ვე ლი მა ყუ რებ ლის 
გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი ურუ შა ძეს 
ის ტო რი უ ლი ფაქ ტე ბის და მა-
ხინ ჯე ბა სა და ან ტი ქარ თუ ლი 
ფილ მის გა და ღე ბას ედა ვე ბო და. 
ბრალ დე ბის სა პა სუ ხოდ, რე ჟი-
სო რი პა სუ ხობ და, რომ მხატ ვ-
რუ ლი ფილ მი დო კუ მენ ტუ რის-
გან გან ს ხ ვავ დე ბა და 
შე საძ ლე ბე ლია სცე ნა რი 
მისი ფან ტა ზი ის მი ხედ-
ვი თაც წა რი მარ თოს.
ფილ მი ვარ შა ვის სა-

ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა-

ლის ორი ნო მი ნა ცი ის - „საუკეთესო რე ჟი სუ რი-
სა“ და „აუდიტორიის ჯილ დოს“ გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 
გახ და. „მანდარინებმა“ ეს ტო ნე თის კი ნო-
ჟურ ნა ლის ტ თა ჯილ დო, მან ჰა იმ ‐ ჰა ი დელ ბერ გის 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლის მა ყუ რე ბე ლთა 

პრი ზი და ეგ ვიპ ტე ში აუდი ენ ცი ის ჯილ დო მი-
ი ღო. ურუ შა ძის ფილ მი ოქ როს გლო ბუს ზეც 
იყო ნო მი ნი რე ბუ ლი, თუმ ცა კი ნოკ რი-
ტი კო სებ მა სა უ კე თე სოდ ან დ რეი ზვი-
ა გინ ცე ვის „ლევიათანი“ მი იჩ ნი ეს. 
რუ სი რე ჟი სო რის ნა მუ შე ვა რი ოს კა რის 
აღე ბის მთა ვარ ფა ვო რი ტა დაც ით ვ ლე ბა.
ქარ თულ ‐ეს ტო ნურ მა პრო ექ ტ მა 2012 

წელს სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ-
ტ რი სა და ევ რო პის საბ ჭოს კი ნოს გან-

ვი თა რე ბის ფონ დის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა 
მო ი პო ვა. ფილ მის ბი უ ჯე ტი ჯამ ში 650 000 
ევ როს შე ად გენს. და ფი ნან სე ბის დი დი ნა-
წი ლი ეს ტო ნურ მა მხა რემ გა ი ღო, რის გა მოც 
ფილ მის ოქ როს გლო ბუს სა და ოს კარ ზე ნო მი-
ნი რე ბის უფ ლე ბა ბალ ტი ის პი რელ პრო დი უ სე-
რებს მი ე ნი ჭათ.
ის ფაქ ტი, რომ ამე რი კის კი ნო ა კა დე მი ის 

და ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნი ალ ზე ფილ მი სა ქარ თ-
ვე ლოს სა ხე ლით არ არის წარ დ გე ნი ლი, ურუ-
შა ძის თ ვის გარ კ ვე ულ წი ლად საწყე ნი აღ მოჩ-
ნ და. თუმ ცა, მი სი თქმით, სა ერ თა შო რი სო 
არე ნა ზე ყვე ლამ იცის „მანდარინების“ შექ-
მ ნის ის ტო რი ა. ძი რი თა დი და ავ ტო რი ტე ტუ-
ლი უცხო უ რი გა მო ცე მე ბიც წე რენ, რომ ფილ მი 

ქარ თულ ‐ეს ტო ნუ რი პრო ექ ტი ა. ამე-
რი კის კი ნო ა კა დე მი ა ზე ნო მი ნან-
ტ თა შო რის მოხ ვედ რას ქარ თ ვე-
ლი რე ჟი სო რი უკ ვე გა მარ ჯ ვე ბად 
თვლის. თუმ ცა, და ბა ლი შან სე-
ბის მი უ ხე და ვად, მას პრეს ტი-
ჟუ ლი ჯილ დოს მო პო ვე ბის იმე დი 
მა ინც აქვს.

აიღებს თუ არა ქარ თულ ‐
ეს ტო ნუ რი ფილ მი ოს კარს, 
ამის შე სა ხებ 22 თე-
ბერ ვალს ამე რი კის კი-
ნო ა კა დე მი ის 87‐ე და-
ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნი ალ ზე 

გახ დე ბა ცნო ბი ლი.

მან და რი ნე ბი
ავტორი:გიორგიდიასამიძე

პ
ეტ რე პო რო შენ კო უკ რა ი ნელ სამ ხედ რო ებს მო-
უ წო დებს, არ დათ მონ დო ნეც კის აერო პორ ტი. 
უკ რა ი ნის პრე ზი დენ ტის შე ფა სე ბით, ამ შემ თხ-

ვე ვა ში მტრის თ ვის მთე ლი უკ რა ი ნა ად ვი ლად ხელ მი-
საწ ვ დო მი გახ დე ბა. მი სი თქმით, ამ ად გი ლს უდი დე-
სი სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს.
მინ ს კის შე თან ხ მე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას იღე ბენ სე-

პა რა ტის ტუ ლი მმარ თ ვე ლე ბი, თუმ ცა მა თი ლი დე რე ბი 
აცხა დე ბენ, რომ დო ნეც კიც და ლუ გან ს კიც გან სა კუთ-
რე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ხე ლის მო წე რას არ აპი რე-
ბენ. სე პა რა ტის ტ თა ბა ნაკ ში რუ სუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
დახ მა რე ბის მან ქა ნე ბი შე დის. უკ რა ი ნის ხე ლი-
სუფ ლე ბა კი ირ წ მუ ნე ბა, 
რომ სწო რედ ამ სატ ვირ თო 
მან ქა ნე ბით შე აქვს რუ-
სეთს დო ნეც კ სა და ლუ-
გან ს კ ში იარა ღი, რომ ლის 
შე მოწ მე ბა საც „წითელი 
ჯვარი“ და უკ რა ი ნე ლი 
მე ბა ჟე ე ბი ვერ ახერ ხე-
ბენ.
აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი-

ნა ში კონ ფ ლიქ ტი 2014 
წლის აპ რილ ში და იწყო, 
რო დე საც პრო რუ სი სე პა-
რა ტის ტე ბის შე ი ა რა ღე ბულ მა ჯგუ ფებ მა დონ ბა სის 
რე გი ო ნის ქა ლა ქებ ში ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე ნო ბე ბი 
და მი ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბე ბი და ი კა ვეს. უკ რა ი-
ნის ხე ლი სუფ ლე ბამ სა პა სუ ხოდ აღ ნიშ ნულ რე გი ონ ში 
ან ტი ტე რო რის ტუ ლი ოპე რა ცია წა მო იწყო, რო მე ლიც 
მას შ ტა ბურ სამ ხედ რო კონ ფ ლიქ ტ ში გა და ი ზარ და. 
დე პუ ტატ თა ნა წილ მა უმაღ ლეს რა დას ინი ცი ა ტი ვით 

მი მარ თა, რა თა უკ რა ი ნის აღ მო სავ ლეთ რე გი ონ ში 
მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი ან ტი‐ ტე რო რის ტუ ლი ოპე რა-
ცი ის ნაც ვ ლად გა მოცხად დეს, რო გორც ომი რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ას თან.
უკ რა ი ნის წი ნა აღ მ დეგ რუ სე თი ეკო ნო მი კურ ბერ-

კე ტებს იყე ნებს, რა საც კონ ფ ლიქ ტის დაწყე ბამ დე 
ვა რა უ დობ დ ნენ. ფა სე ბის შე სა ხებ უთან ხ მო ე ბის და 
და უ ფა რა ვი და ვა ლი ა ნე ბის გა მო რუ სულ მა „გაზ პ-
რომ მა“ უკ რა ი ნას გა ზის მი წო დე ბა მა ის ში შე უ ჩე-

რა. ქვე ყა ნას გა ზის მი წო დე ბა მხო ლოდ მას შემ დეგ 
აღუდ გა, რაც წი ნას წარ გა და უ ხა და რუ სულ კომ პა ნი ას 
378 მი ლი ო ნი დო ლა რი. ამ თან ხის სა ნაც ვ ლოდ უკ-
რა ი ნამ დე კემ ბერ ში ერ თი მი ლი არ დი კუ ბუ რი მეტ რი 
გა ზი მი ი ღო.
აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნა ში გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე-

ნებს წინ უძღო და ევ რო მა ი და ნი და ხე ლი სუფ ლე ბის 
ცვლი ლე ბა. 2013 წლის 21 ნო ემ ბერს, მას შემ დეგ, 
რაც ცნო ბი ლი გახ და, რომ უკ რა ი ნის მა შინ დელ მა 
ხე ლი სუფ ლე ბამ უარი თქვა ევ რო კავ შირ თან ასო ცი-
რე ბის შე თან ხ მე ბის ხელ მო წე რა ზე, ხალ ხ მა მა ი-
დან ზე სტი ქი უ რად და იწყო შეკ რე ბა.

30 ნო ემ ბერს დე მონ ს-
ტ რა ცია მა ი დან ზე სპეც-
რაზ მე ლებ მა სას ტი კად 
და არ ბი ეს, რა საც კი დევ 
უფ რო ხალ ხ მ რა ვა ლი გა-
მოს ვ ლე ბი მოჰ ყ ვა. იანუ-
კო ვი ჩის ხე ლი სუფ ლე ბა 
დათ მო ბა ზე არ მი დი ო-
და და დე მონ ს ტ რან ტე ბის 
დაშ ლას ძა ლის გა მო ყე ნე-
ბით ცდი ლობ და. იან ვ რის 
ბო ლოს კი ე ვის ცენ ტ რ ში 
შე ტა კე ბე ბი და იწყო, რა-

საც პირ ვე ლი მსხვერ პ ლი მოჰ ყ ვა. 18‐20 თე ბერ ვალს 
კი, ხე ლი სუფ ლე ბამ მო მი ტინ გე ე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ცეცხ ლ სას რო ლი იარა ღი გა მო ი ყე ნა, რის შე დე გა დაც 
100‐მდე ადა მი ა ნი და ი ღუ პა.
და პი რის პი რე ბა მა ი დან ზე სამ თვეს გაგ რ ძელ და. 22 

თე ბერ ვალს იანუ კო ვი ჩი კი ე ვი დან გა იქ ცა, რა საც ხე-
ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბა მოჰ ყ ვა. ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტად 
უკ რა ი ნელ მა ხალ ხ მა პეტ რო პო რო შენ კო აირ ჩი ა.
გა ე როს მო ნა ცე მე ბით, გა სუ ლი წლის აპ რი ლი დან 

მო ყო ლე ბუ ლი აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნა ში 5000 ადა მი ან-
ზე მე ტი და ი ღუ პა, 10 ათას ზე მე ტი - და შავ და. უკ-
რა ი ნის შე სა ხებ მომ ზა დე ბუ ლი რე ზო ლუ ცი ის მი ხედ-
ვით, რო მ ლის ტექ ს ტ საც ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო 
ასამ ბ ლე ის 140‐მა დე პუ ტატ მა და უ ჭი რა მხა რი, უკა-
ნას კ ნე ლი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში 630 ათას ზე მე ტი 
ადა მი ა ნი დევ ნი ლად იქ ცა.

უკ რა ი ნის კრი ზი სი
მინ ს კ ში ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ ხელ მო წე რი ლი ორი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი უ ხე და ვად, 

არ წყდე ბა ბრძო ლე ბი აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნა ში. ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის შეს რუ ლე ბა ზეც 
მო ნი ტო რინგს „ეუთო“ აწარ მო ებს, ფურ ცელ ზე დარ ჩა, ხო ლო ინ ტენ სი უ რი შე ტა კე ბე ბი დო

ნეც კის აერო პორ ტის მახ ლობ ლად ამ დრომ დე გრძელ დე ბა.
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I
ce Bucket Challenge სიტყ-
ვა სიტყ ვით ყი ნუ ლის კა ლა თის 
გა მოწ ვე ვას ნიშ ნავს. აქ ცი-

ა ში გა მოწ ვე უ ლი ადა მი ა ნე ბი 24 
სა ა თის გან მავ ლო ბა ში სო ცი ა-
ლურ ქსელ ში აქ ვეყ ნებ დ ნენ ვი-
დე ოს, სა დაც ყი ნუ ლე ბი ან წყალს 
ის ხამ დ ნენ თავ ზე. მათ კი დევ 
3 ადა მი ა ნი უნ და გა მო ეწ ვი ათ 
ყი ნუ ლის აქ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო-
ბის მი სა ღე ბად. ამ შემ თხ ვე-
ვა ში ისი ნი მხო ლოდ 10 დო ლარს 
რიცხავ დ ნენ შე სა ბა მის საქ ველ-
მოქ მე დო ფონ დ ში, ხო ლო წყლის 
გა დას ხ მა ზე უარის შემ თხ ვე ვა ში 
- 100 დო ლარს.
ორ გა ნი ზა ტო რე ბის თქმით, სხვა 

საქ ველ მოქ მე დო აქ ცი ებს შო რის 
Ice Bucket Challenge‐მა რე-
კორ დულ მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წი ა. 
საქ ველ მოქ მე დო აქ ცი ა ში მო-
ნა წი ლე ო ბა არა ერ თ მა ცნო ბილ მა 
ადა მი ან მა მი ი ღო. მა გა ლი თად, 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-
ბის ყო ფილ მა და ახ ლან დელ მა 
პრე ზი დენ ტებ მა - ჯორჯ ბუშ-
მა და ბა რაკ ობა მამ, მად რი დის 
„რეალის“ პორ ტუ გა ლი ელ მა ვარ ს-
კ ვ ლავ მა კრიშ ტი ა ნო რო ნალ დომ, 
„ბარსელონას“ არ გენ ტი ნელ მა 
ლე გი ო ნერ მა ლე ო ნელ მე სიმ და 
ა.შ.
Facebook‐ის მო ნა ცე მე ბით, 

აქ ცი ის ფარ გ ლებ ში 2,4 მი ლი-
ონ ზე მე ტი ვი დეო გავ რ ცელ და. 
გარ და ქველ მოქ მე დე ბი სა, გა ი-
ზარ და ხალ ხის ინ ფორ მი რე ბუ ლო-
ბა ALS და ა ვა დე ბას თან და კავ-

ში რე ბით. გა მოწ ვე ვე ბის ტალ ღის 
შემ დეგ, ინ გ ლი სურ ვი კი პე დი ა ში 
ამი ოტ რო ფულ სკლე როზ ზე სტა ტი ე-
ბის წა კითხ ვის რა ო დე ნო ბა 163 
000‐დან თით ქ მის 3 მი ლი ო ნამ-
დე გა ი ზარ და. ასე ვე, მო ი მა ტა 
მაჩ ვე ნე ბელ მა გერ მა ნი ა სა და 
ეს პა ნეთ ში.
BBC‐ის ცნო ბით, გა სუ ლი წლის 

29 ივ ლი სი დან 28 აგ ვის ტოს 
ჩათ ვ ლით ფონ დ ში 98.2 მი ლი ო-
ნი დო ლა რი გა და ი რიცხა. 2013 
წელს, დრო ის ამა ვე მო ნაკ ვეთ-
ში, ALS‐ის ბი უ ჯე ტი 2.7 მი ლი-
ონ დო ლარს შე ად გენ და.
სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლის თ ვის 

Ice Bucket Challenge ერ თ გ ვა-
რი გარ თო ბის სა შუ ა ლე ბა გახ და. 
ბევრ მათ განს აქ ცი ის მიზ ნის 
შე სა ხე ბაც არ ჰქონ და ინ ფორ-
მა ცი ა. მა გა ლი თად, Charities 
Aid Foundation‐ის კვლე ვის 
მი ხედ ვით, ინ გ ლი სელ მო ნა წი-

ლე თა მხო ლოდ 10%‐მა გა და რიცხა 
თან ხა ფონ დ ში. აქ ცი ის შე სა ხებ 
ვრცელ დე ბო და არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი 
მო საზ რე ბე ბი. ერ თ ‐ერ თ მა ინ გ-
ლი სელ მა ჟურ ნა ლის ტ მა, ვი ლერდ 
ფოქ ს ტონ მა კი მსოფ ლიო მას შ ტა-
ბის გა მოწ ვე ვას სვე ლი მა ი სუ-
რე ბის შე ჯიბ რი უწო და.
ამი ოტ რო ფუ ლი გვერ დი თი სკლე-

რო ზი (Amyotrophic lateral 
sclerosis, ALS) პროგ რე სი უ ლი, 
ხში რად ფა ტა ლუ რი, ნე ი რო დე გე-
ნე რა ცი უ ლი და ა ვა დე ბა ა, რო მე-
ლიც მო ტო რუ ლი ნე ი რო ნე ბის დე-
გე ნე რა ცი ით არის გა მოწ ვე უ ლი. 
ALS ზე და და ქვე და მო ტო რუ ლი 
ნე ი რო ნე ბის დე გე ნე რა ცი ის გზით 
მათ სრულ კვდო მას იწ ვევს, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ ისი ნი ვე-
ღარ აწ ვ დი ან სიგ ნალს კუნ თებს. 
ფუნ ქ ცი ა და კარ გუ ლი კუნ თე ბი კი 
სუს ტ დე ბი ან და შე დე გად, სრულ 
ატ რო ფი რე ბამ დე მი დი ან.

Ice Bucket challenge
ავტორები:გვანცაკიკვაძე,ნათიანატროშვილი

2014 წლის ზაფხულ ში ძა ლი ან ცო ტა ადა მი ანს თუ ნა ხავ დით, ვი საც ყი ნუ ლი ა ნი წყა ლი არ 
გა და უს ხამს. Ice Bucket Challenge სა ხა ლი სო და ამავ დ რო უ ლად საქ ველ მოქ მე დო აქ ცია ა, რო
მე ლიც ამი ოტ რო ფუ ლი გვერ დი თი სკლე რო ზით და ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის დახ მა რე ბას 

ისა ხავ და მიზ ნად. ის 27 წლის კო რი გრი ფინ მა მე გობ რის და სახ მა რებ ლად წა მო იწყო, რო
მელ საც ამ და ა ვა დე ბის დი აგ ნო ზი და უს ვეს. 

გასული წლის 29 ივლისიდან 28 აგვისტოს ჩათვლით 
ფონდში 98.2 მილიონი დოლარი გადაირიცხა

daijesti 2014
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პირ ვე ლად იყო ხილ ვა
2014 წლის 2 იან ვარს სო ცი ა ლურ ქსელ ში „მამა 

გაბ რი ე ლის“ სა ხე ლით და რე გის ტრი რე ბულ მა მომ ხ მა-
რე ბელ მა გა ავ რ ცე ლა ინ ფორ მა ცი ა, თით ქოს სამ თავ-
როს მო ნას ტერ ში მოღ ვა წე მო ნა ზონ პა რას კე ვას ხილ-
ვა ჰქონ და, რო მელ საც ბერ მა სიტყ ვა სიტყ ვით უთხ რა: 
„ყველა იმ ადა მი ანს, რო მე ლიც შო ბამ დე მცხე თა ში, 
მა მა გაბ რი ე ლის საფ ლავ ზე ან ცი ხის ჯ ვარ ში, ბე-
რი გაბ რი ე ლის სა ხე ლო ბის მო ნას ტერ ში აბ რ ძან დე ბა, 
შე უს რულ დე ბა ორი სურ ვი ლი, თუ რა თქმა უნ და რწმე-
ნით იქ ნე ბა ნათხო ვა რი.“
ინ ფორ მა ცია თა ვად მო ნა ზონ მაც და ა დას ტუ რა და 

მცხე თა ში მე ო რე დღეს ვე ათა სო ბით ადა მი ან მა მო ი-
ყა რა თა ვი. ხო ლო, მას შემ დეგ, რაც სა პატ რი არ ქომ 
ხილ ვის შე სა ხებ გავ რ ცე ლე ბულ ცნო ბას დე ზინ ფორ მა-
ცია უწო და, პა რას კე ვა მაც უარ ყო თა ვი სი სიტყ ვე ბი.
ბე რი გაბ რი ე ლის საფ ლავ ზე მი სუ ლი ადა მი ა ნე ბი 

სვე ტიცხოვ ლის სა კა თედ რო ტაძ რის მღვდელ მ სა ხურ მა, 
დე კა ნოზ მა პეტ რე კვა რაცხე ლი ა მაც გა აკ რი ტი კა: 
„ის, რაც მცხე თა ში ხდე ბა, ვწუხ ვარ, მაგ რამ ერის 
გა უ კუღ მარ თე ბუ ლი სუ ლი ე რი ცხოვ რე ბის შე დე გი ა. რა 
გგო ნი ათ, ვინც პირ ვე ლი მი ვა, მე ტი სა ჩუ ქა რი იმას 
შეხ ვ დე ბა?! იქ ნებ სან ტა კლა უ სის ფორ მაც წა გე ღოთ 
და გა და გე ფა რე ბი ნათ წმინ და ნის საფ ლავ ზე.“
სა სუ ლი ე რო პი რე ბის მკაც რი გან ცხა დე ბი სა და მო-

ნაზ ვ ნის მი ერ „ხილვის“ უარ ყო ფის მი უ ხე და ვად, 
მცხე თა ში მომ ლოც ველ თა რი გე ბი კი დევ რამ დე ნი მე 
დღე არ შემ ცი რე ბუ ლა. სა ა გენ ტო ე ბი მცხე თის ეპარ-
ქი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით ავ რ ცე ლებ დ ნენ ინ ფორ მა ცი ას, 
რომ ბე რი გაბ რი ე ლის საფ ლავ ზე მი სულ მა ადა მი ა-
ნებ მა სან თ ლებ ში ჯამ ში 4 მი ლი ო ნი ლა რი და ხარ ჯეს. 
თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს პატ რი არ ქის მდი ვან მა, დე კა-
ნოზ მა მი ქა ელ ბოტ კო ველ მა გა ნაცხა და, რომ ასე თი 
სტა ტის ტი კა არ არ სე ბობს.

ბე რი გაბ რი ე ლი

გა სუ ლი წლის პირ ვე ლი ვე კვი რას მცხე თა ში სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა კუთხი დან უამ რავ მა 
ადა მი ან მა მო ი ყა რა თა ვი. მომ ლოც ვე ლე ბი ბე რი გაბ რი ე ლის საფ ლა ვამ დე მი სას ვ ლე ლად 

სა ა თო ბით იდ გ ნენ რიგ ში, თუმ ცა ზო გი ერ თ მა სა ნუკ ვარ მი ზანს მა ინც ვერ მი აღ წი ა. სა ა
ხალ წ ლო სურ ვი ლე ბის ას რუ ლე ბას ადა მი ა ნე ბი არა თოვ ლის ბა ბუ ას ან რო მე ლი მე სხვა 

სიმ ბო ლურ და გა მო გო ნილ პირს, არა მედ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მი ერ წმინ და ნად 
შე რაცხულ გაბ რი ელ სა ლოსს შეს თხოვ დ ნენ.

ავტორი:გიორგიდიასამიძე

სამ თავ რო ბო საშ ვე ბი და უკ მა ყო ფი ლო 
მრევ ლი
სა პატ რი არ ქოს ინი ცი ა ტი ვით, სამ თავ როს დე და-

თა მო ნას ტერ ში, ბე რი გაბ რი ე ლის საფ ლა ვი გა სუ ლი 
წლის 22 თე ბერ ვალს გახ ს ნეს. ტე რი ტო რი ას ქვეყ-
ნის შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის ათა სო ბით წარ მო მად-
გე ნე ლი იცავ და და ხალ ხის ნა კადს არე გუ ლი რებ და. 
სამ ხედ რო ე ბი ეკ ლე სი ა ში სპე ცი ა ლუ რი საშ ვე ბის 
გა რე შე მხო ლოდ იმ ადა მი ა ნებს უშ ვებ დ ნენ, რომ-
ლებ საც სხვა დას ხ ვა მძი მე და ა ვა დე ბით შვი ლე ბი 
ჰყავ დათ მიყ ვა ნი ლი. მათ, ვინც ვერ შეძ ლო მო-
ნას ტ რის ეზო ში შეს ვ ლა, ხმის გა მაძ ლი ე რებ ლე ბით 
უწევ დათ წირ ვა‐ ლოც ვის მოს მე ნა.
სპე ცი ა ლუ რი მო საწ ვე ვე ბით შე ვიდ ნენ ეკ ლე სი ა ში 

მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, მათ შო რის გა ნათ ლე-
ბი სა და მეც ნი ე რე ბის მი ნის ტ რი თა მარ სა ნი კი ძე, 
მი სი მო ად გი ლე ქე თე ვან ნატ რი აშ ვი ლი და ფი ნან ს-
თა მი ნის ტ რი ნო დარ ხა დუ რი. სამ თავ რო ბო საშ ვე ბით 
პრი ვი ლე გი რე ბულ თა ნამ დე ბო ბის პი რებს ათა სო ბით 
ადა მი ა ნი აკ რი ტი კებ და. მათ შო რის, თა ვად უმ რავ-
ლე სო ბის დე პუ ტა ტი, თი ნა ხი და შე ლიც, რო მელ მაც აღ-
ნიშ ნულ ფაქტს მო რი გი სა მარ ცხ ვი ნო ამ ბა ვი უწო და.
რამ დე ნი მე სა ა თი ა ნი ლი ტურ გი ის შემ დეგ, სა სუ ლი ე-

რო პი რებ მა და ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ მა ბე რი გაბ რი ე ლის გახ ს ნი ლი სა მარ ხი დან 
ამო ღე ბუ ლი მი წა და ი ნა წი ლეს. რი ტუ ალს შე მაღ ლე ბუ-
ლი ად გი ლი დან ადევ ნებ დ ნენ თვალს ის ადა მი ა ნე ბი, 
ვის თ ვი საც სვე ტიცხოვ ლის ტაძ რის კენ მი მა ვალ გზა ზე 
გა და ად გი ლე ბა შეზღუ დუ ლი იყო.
მოგ ვი ა ნე ბით ნეშ ტი სვე ტიცხოვ ლის სა კა თედ რო ტა-

ძარ ში მი ი ტა ნეს, 24 თე ბერ ვალს - სა მე ბა ში. ტა-

ძარ ში მრევლს 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში შე ეძ ლო 
ნეშ ტ თან მის ვ ლა, ამისთვის კი, და ახ ლო ე ბით ერთი 
სა ათით უწევდათ რიგში დგომა. სა პატ რი არ ქოს ინ-
ფორ მა ცი ით, სა მე ბის ეკ ლე სი ა ში დღე‐ ღა მის გან მავ-
ლო ბა ში 70 ათა სამ დე ადა მი ა ნი მი დი ო და მო სა ლო ცად. 
სა ბო ლო ოდ, ბე რი გაბ რი ე ლის ნეშ ტი სამ თავ როს დე და-
თა მო ნას ტერ ში და აბ რუ ნეს, სა დაც ის მოღ ვა წე ობ და.

საკ რე ბუ ლოს კე თი ლი ნე ბა
თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბით, გა სუ ლი წლის ოქ ტომ ბ რის ბო ლოს ქა ქუ ცა 
ჩო ლო ყაშ ვი ლი სა და ბოგ დან ხმელ ნიც კის ქუ ჩის ნა-
წილს სა ხე ლი შე ეც ვა ლა და ბე რი გაბ რი ელ სა ლო სის 
გამ ზი რი ეწო და. ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლის სა ხე ლი კი 
სა ბურ თა ლო ზე, იპოდ რომ თან მდე ბა რე ერ თ ‐ერთ უსა ხე-
ლო ქუ ჩას და ერ ქ ვა.
სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლი აღ ნიშ ნული გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის გა მო საკ რე ბუ ლოს აკ რი ტი კებ და, თუმ ცა, 
თა ვად იმ ქუ ჩა ზე მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის უმე ტე სო-
ბა ეროვ ნუ ლი გმი რის სა ხე ლის გა დარ ქ მე ვას და დე ბი-
თად აფა სე ბდნენ. რო გორც ნავ თ ლუ ღის მა ჟო რი ტარ მა 
დე პუ ტატ მა ზუ რაბ ნე ფა რი ძემ გა ნაცხა და, გამ ზი რი-
სათ ვის ბე რი გაბ რი ე ლის სა ხე ლის მი ნი ჭე ბის თხოვ-
ნით მას 3 ათას ზე მეტ მა ადა მიან მა მი მარ თა და 
სწო რედ ამ მი ზე ზით მი ი ღეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.
ქუ ჩის სა ხე ლის გა დარ ქ მე ვი დან სულ რამ დე ნი მე 

დღე ში, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მი ერ წმინ და-
ნად შე რაცხულ გაბ რი ელ სა ლო სის ხსე ნე ბის დღეს თან 
და კავ ში რე ბით, ის ნის რა ი ონ ში მდე ბა რე წუ ლა ძის 
ქუ ჩის N23‐ში ბე რი გაბ რი ე ლის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი ის 
მშე ნებ ლო ბა საც ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი.
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ვის თ ვის უბ რა ლოდ სა ხე ლი ა, ვის თ ვის ცნო ბი ლი და 
სა პა ტიო ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრე მი ა. აი, ჩემ თ ვის კი 
„საბა“ ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის სახ ლი ა. ჩვენ უკ ვე 
ორ წელ ზე მე ტი ა ერ თ მა ნეთს ვიც ნობთ. „საბას“ აღ-
მო ჩე ნა რთუ ლი არ არის მათ თ ვის, ვი საც ლი ტე რა ტუ-
რა უყ ვარს: ის შე იძ ლე ბა ერ თ დ რო უ ლად იყოს ჩვენს 
ტაბ ლეტ ში, ტე ლე ფონ სა და კომ პი უ ტერ ში.
„საბამ“ წიგ ნის კითხ ვა უფ რო კომ ფორ ტუ ლი და 

ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა და. რა გრძნო ბაა წიგნს 0.99 
ლა რად რომ ყი დუ ლობ?! Saba.com.ge‐ზე ელ . წიგ ნე-
ბი ბევ რად იაფი ა, ვიდ რე ბეჭ დუ რი. აქ ვეა უფა სო 
ელ . წიგ ნე ბის კა ტე გო რი აც. თან ყველ გან კითხუ ლობ: 
მან ქა ნა ში, თვით მ ფ რი ნავ ში, მთა ში, რიგ ში დგო მი-
სას თუ ზღვა ზე. უშუ ა ლოდ კითხ ვი სას არ გჭირ დე ბა 
ინ ტერ ნე ტი, არ გჭირ დე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ა. სა შუ ა-
ლოდ 4‐5 ნა ბეჭ დი წიგ ნის წა ღე ბის ან ტა რე ბის ნაც-
ვ ლად, 2000‐მდე ელ . წიგ ნი ერთ მსუ ბუქ ხელ საწყო ში 
გაქვს. ეს მარ თ ლაც სულ სხვა შეგ რ ძ ნე ბა ა. და უს-
რუ ლებ ლად შე იძ ლე ბა კა მა თი ბეჭ დუ რი და ელექ ტ რო-
ნუ ლი წიგ ნე ბის უპი რა ტე სო ბებ ზე, მაგ რამ მათ თ ვის, 
ვინც ამ ბობს, რომ სულ სხვაა წიგ ნის სურ ნე ლი, გა-
და ფურ ც ვ ლა ან ქა ღალ დ ზე მუ შა ო ბა, არ სე ბობს კითხ-
ვა: ტექ ს ტი უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თუ ქა ღალ დი?
ყო ველ თ ვის ნაკ ლე ბი ინ ტე რე სით ვკითხუ ლობ დი პე-

ი ზა ჟე ბი სა და ბუ ნე ბის აღ წე რას, მაგ რამ გა რე მო ზე 
„ზრუნვა“ თუ ასე გაგ რ ძელ და, ერ თა დერ თი ად გი ლი, 
სა დაც ტყეს შეხ ვ დე ბით - წიგ ნი იქ ნე ბა. ვინ იცის, 
იქ ნებ მო მა ვალ ში ასე თი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ჯილ დოც არ სე-

სა ბა - ძვე ლი და ახა ლი     
გან მა ნათ ლებ ლე ბი

ბობ დეს ფან ტას ტი კის ჟან რ ში - ყვე ლა ზე მრა ვალ ფე-
რო ვა ნი ბუ ნე ბის შეთხ ზ ვის თ ვის, ან რა ი მე მსგავ სი. 
წიგ ნის და სა ბეჭ დად ქა ღალ დია სა ჭი რო, ქა ღალ დის 
და სამ ზა დებ ლად კი ხე. ეკო ლო გი ის გლო ბა ლუ რი ქსე-
ლის მო ნა ცე მე ბით, ქა ღალ დ ზე და მო კი დე ბუ ლი ინ დუს-
ტრი რე ბი სათ ვის, მსოფ ლი ო ში და ახ ლო ე ბით 4 მი ლი არ დი 
ხე იჭ რე ბა, ანუ ხის მა რა გის 35%. ელექ ტ რო ნუ ლი 
წიგ ნე ბის პო პუ ლა რი ზე ბა და მათ ზე მოთხოვ ნის გაზ-
რ და ამ ცი რებს ქა ღალ დის წარ მო ე ბას, შე სა ბა მი სად, 
ტყის გა ჩეხ ვას. თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ახა ლი 
ტერ მი ნი დამ კ ვიდ რ და - „ეკო ლო გი უ რად მე გობ რუ ლი“ 
(environmentally friendly). ეკო ლო გი უ რად მე გობ-
რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შექ მ ნა და მა თი გა მო ყე ნე ბა 
მთელ მსოფ ლი ო ში კარგ ტო ნად ით ვ ლე ბა.
ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბი, წამ კითხ ვე ლე ბი და მა თი 

მო მა ვა ლი - თე მა საკ მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რია და ინ ტერ-
ნეტ სივ რ ცე ში არა ერ თი კვლე ვა და გა მო კითხ ვა ტარ-
დე ბა მის გარ შე მო. მა გა ლი თის თ ვის, პო პუ ლა რულ მა 
სა იტ მა surveymonkey.com გა მო კითხ ვა ჩა ა ტა რა 
სა ხელ წო დე ბით - „ნაბეჭდი წიგ ნი vs. ელექ ტ რო-
ნუ ლი“. გა მო კითხულ თა 58% ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის 
წამ კითხ ვე ლით სარ გებ ლობ და და თვლი და, რომ დრო თა 
გან მავ ლო ბა ში წიგ ნის გა მო ცე მის ყვე ლა ზე პო პუ ლა-
რუ ლი ფორ მა სწო რედ ელექ ტ რო ნუ ლი იქ ნე ბა.
ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის სახ ლი „საბა“ უნი კა-

ლუ რია იმი თაც, რომ უცხო უ რი ელექ ტ რო ნუ ლი მა-
ღა ზი ე ბის მსგავ სად, ავ ტორს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 
შექ მ ნას, გა ავ რ ცე ლოს და გა ყი დოს სა კუ თა რი ელექ-
ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბი. მარ ტი ვი რე გის ტ რა ცი ის გავ ლის 
შემ დეგ, „საბა“ შანსს გვაძ ლევს სა კუ თა რი წიგ-
ნის გა მომ ცემ ლე ბი გავ ხ დეთ. ასე მი ი ღებ სა კუ თა რი 
წიგ ნი დან შე მო სა ვალს, ასე იქ ნე ბა შე ნი ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბა და ცუ ლი და შე ფა სე ბუ ლი. კარ გი 
მა გა ლი თია ახა ლი თა ო ბის სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, არა?!

Saba.com.ge‐ზე რო გორც ნა თარ გ მ ნი, ისე ქარ-
თ ვე ლი მწერ ლე ბის ნა წარ მო ე ბე ბია წარ მოდ გე ნი-
ლი. ელექ ტ რო ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კა მუდ მი ვად იზ რ-
დე ბა. „საბასთან“ ერ თად მა და თოვს გა და უფ რენთ 
(აკა მორ ჩი ლა ძე), გა ივ ლით ტრი უმ ფა ლუ რი თა ღის 
ქვეშ (რემარკი) და ლა მაზ მე გო ბარ საც შეხ ვ დე ბით 
(მოპასანი). ფლო რენ ცი ე ლი ჯა დო ქა რი „ადამიანის 
რე ლი გი ა ზე“ გე სა უბ რე ბათ (რუშდი), „საბა“ დრა-
კო ნის ტა ტუ ი ან გო გო ნა საც გა გაც ნობთ, რო მელ მაც 
კრა ზა ნე ბის ბუ დე და ან გ რი ა. მოკ ლედ, აქ ყვე ლას 
და ყვე ლა ფერს შეხ ვ დე ბით.
სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის ბა ზარ ზე 

ძა ლი ან ცო ტაა კონ კ რე ტუ ლი გა ჯე ტის თ ვის შექ მ ნი ლი 
შე სა ბა მი სი წიგ ნის ელექ ტ რო ნუ ლი ვერ სი ა. მა გა-
ლი თად, ყვე ლას ვი საც ქინ დ ლი აქვს, მას აუცი ლებ-
ლად პა ტა რა პრობ ლე მაც ექ მ ნე ბა - ქარ თულ ენა ზე 
ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბი ქინ დ ლის თ ვის ძა ლი ან ცო ტა ა. 
„საბაც“ სწო რედ ამ პრობ ლე მამ გა მაც ნო. Saba.
com.ge‐ზე ცალ კე კა ტე გო რი ე ბა დაა წამ კითხ ველ თა 
ჩა მო ნათ ვა ლი: Windows; iPad/iPhone; Android; 
Kindle; Nook; Sony reader. აქ ქინ დ ლის თ ვის ატ-
ვირ თულ 300‐ზე მეტ წიგნს აღ მო ა ჩენთ.
ამას წი ნათ შუ ქი წა ვი და. სრუ ლი მოწყე ნი ლო ბა 

იყო. ბნე ლი 90‐იანების გახ სე ნე ბა შე იძ ლე ბო და, 
მაგ რამ პა ტა რა ნივ თი, უფ რო სწო რად, ის, რაც ამ 
ნივ თ ში ინა ხე ბო და, არ მაძ ლევ და ამის სა შუ ა ლე ბას. 
აქ სი ნათ ლე იყო პირ და პი რი და გა და ტა ნი თი მნიშ ვ-
ნე ლო ბით - ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის დი დი ბიბ ლი ო თე კა 
ქარ თულ ენა ზე. საქ მე ისა ა, რომ თა ნა მედ რო ვე ო ბის 
ასე თი ხელ შე სა ხე ბი და ამავ დ რო უ ლად ძა ლი ან აბ ს ტ-
რაქ ტუ ლი პრო დუქ ტი წარ სულს უბ რა ლოდ ვერ გა გახ სე-
ნებს. „საბამ“ თა ნა მედ რო ვე ო ბის ნა წი ლად გაგ ვ ხა-
და. მან გვითხ რა, სა სი ა მოვ ნო კითხ ვას გი სურ ვებ თო 
და შემ დეგ ამის შე საძ ლებ ლო ბა მოგ ვ ცა.

saba.com.ge
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კი ე ვი „მაიდნიდან“ 
ერ თი წლის შემ დეგ

ავტორი:ქეთევანკაპანაძე

ყვე ლა ზე ოპ ტი მის ტუ რად გან წყო ბი ლი უკ რა ი ნე ლე ბიც არ უარ ყო ფენ, 

რომ დღეს მა თი ქვე ყა ნა ყოფ ნა ‐არ ყოფ ნის გზა გა სა ყარ ზე ა. 
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თ
ვით მ ფ რი ნა ვი კი ე ვის 
აერო პორ ტ ში და ეშ ვა. 
ილუ მი ნა ტო რი დან აბ სო-

ლუ ტუ რი სი თეთ რე ჩანს - ყველ გან 
თოვ ლი დევს. ბო რის პოლ ში თბი-
ლი სის აერო პორ ტ თან შე და რე ბით 
უჩ ვე უ ლო სი ჩუ მე ა. 
აერო პორ ტის ად მი ნის ტ რა ცი ამ 

სულ ამა ოდ იზ რუ ნა სა ა ხალ წ ლო 
გა რე მოს შე საქ მ ნე ლად. სა ა ხალ-
წ ლო ნა თუ რებ სა და უზარ მა ზარ 
ნაძ ვის ხეს მგზავ რე ბი თით-
ქოს ვერც ამ ჩ ნე ვენ - ან სწრა-
ფი ნა ბი ჯით, საქ მი ა ნად უვ ლი ან 

გვერდს ან კი დევ რა ღაც სხვა ზე, 
აშ კა რად არა წი ნა სა ა ხალ წ ლო თე-
მა ზე, არი ან ჩა ფიქ რე ბუ ლე ბი.
გა რეთ მი ნუს ხუ თი გრა დუ სი ა. 

კი ე ვუ რი ვო ი ა ჟის თ ვის სა გან-
გე ბოდ მომ ზა დე ბუ ლი გრძე ლი, 
ჩათ ბი ლუ ლი ქურ თუ კი სრუ ლი ად 
უსარ გებ ლო ა. მხო ლოდ ამ სი-
ცი ვეს შეჩ ვე უ ლი, ცხო ვე ლე ბის 
ბეწ ვის ქურ ქებ ში გა მოწყო ბი ლი 
უკ რა ი ნე ლე ბი არ არი ან აბუ ზუ-
ლე ბი. 
ერ თი წლის წინ ზუს ტად ასე თი 

ყინ ვა იყო კი ევ ში, რო დე საც ასი 

ათა სო ბით ადა მი ა ნი მა ი დან-
ზე უკ რა ი ნის ევ რო ატ ლან ტი კუ რი 
კურ სის და სა ცა ვად და კო რუფ-
ცი ა სა და ძა ლა დო ბა ში ჩაფ ლუ ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა-
მო ვი და.
მა შინ მო მი ტინ გე ე ბის წი ნა აღ-

მ დეგ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა მო-
ყე ნე ბულ მა ძა ლამ 100‐ზე მე ტი 
მშვი დო ბი ა ნი ადა მი ა ნი იმ ს ხ-
ვერ პ ლა, თუმ ცა ეს მხო ლოდ და-
საწყი სი აღ მოჩ ნ და.
დღეს უკ რა ი ნის აღ მო სავ ლე თი 

სა ო მარ მოქ მე დე ბებ შია ჩარ თუ-
ლი, ყი რი მი ანექ სი რე ბუ ლია და 
ამ პრო ცე სებს თით ქოს და სას რუ-
ლიც არ უჩანს.
მან ქა ნა ში ჩავ ს ხე დით. ჩვენს 

მძღოლს სა ქა რე მი ნა ზე უკ რა ი-
ნის დრო შა და უ მაგ რე ბია და იგი 
გა მო ნაკ ლი სი არ არის - ეროვ-
ნუ ლი დრო შა აქ თით ქ მის ყო ველ 
მე ო რე მან ქა ნა ზე ფრი ა ლებს. 
ფან ჯა რა ში ვი ხე დე ბი, გა რე-

მო რუს თავს მა გო ნებს, ოღონდ 
ყვით ლად და ლურ ჯად შე ფე რილ 
რუს თავს.
ცენ ტ რის კენ ვმოძ რა ობთ, ჩვენს 

სახ ლამ დე მი სას ვ ლე ლად მა იდ-
ნის გავ ლა გვი წევს. „მაიდნის“ 
მოვ ლე ნე ბი დან ერ თი წე ლი გა ვი-
და, თუმ ცა იმ დ როინ დე ლი კვა ლი 
კი ევს დღემ დე ეტყო ბა.
კი ევ ში ESFL‐ის (European 

Students For Liberty) კონ-
ფე რენ ცი ა ზე ჩა მო ვე დი. ქარ თ-
ვე ლე ბის გარ და კონ ფე რენ ცი ა ში 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან ჩა მო სუ-
ლი სტუ დენ ტე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, 
ეკო ნო მის ტე ბი და პო ლი ტი კო სე ბი 
მო ნა წი ლე ო ბენ. დი ლით, ვიდ რე 
კონ ფე რენ ცია და იწყე ბა, ცენ ტ-
რის დათ ვა ლი ე რე ბას ვას წ რებ.
კი ე ვის მთა ვარ ქუ ჩა ზე - კრე-

შა ტიკ ზე გა დამ წ ვა რი შე ნო ბე ბი 
ჩამ წ კ რი ვე ბუ ლა - ყო ფი ლი უნი-
ვერ მა ღი, პროფ კავ ში რე ბის ყო-
ფი ლი სახ ლი, რომ ლებ ზეც ახ ლა 
უზარ მა ზა რი ბა ნე რე ბია გაკ რუ ლი 
წარ წე რე ბით - „ერთიანი უკ რა ი-

ნა,“ „მშვიდობა და დაც ვა ჩვენს 
შვი ლებს.“ 
იქ, სა დაც ზუს ტად 1 წლის წინ 

ასი ათა სო ბით ადა მი ა ნი ყინ-
ვა ში ევ რო პუ ლი კურ სის და სა-
ცა ვად იდ გა, დღეს მტრე დე ბი-
თა და მა ი მუ ნე ბით გე გე ბე ბი ან, 
რო მელ თა გვერ დით ფო ტოს გა და-
ღე ბას 30 გრივ ნად უპ რობ ლე მოდ 
მო ა ხერ ხებ. თუმ ცა შე ვაჭ რე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში 20 გრივ ნა დაც შე-
იძ ლე ბა და ი თან ხ მო ცხო ვე ლე ბის 
პატ რო ნი. იქ ვე „პუტინ ხუ ი ლოს“ 
გა მო სა ხუ ლე ბი ა ნი ტუ ა ლე ტის ქა-
ღალ დე ბი იყი დე ბა. 
თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დან ზე კან-

დე ლე ბის გან დი დი სამ კა პია მო-
ხა ზუ ლი - უკ რა ი ნის გერ ბი და 
ასე ვე წარ წე რა „დიდება უკ რა ი-
ნას - გმი რებს დი დე ბა.“ 

ცო ტა ხალ ხი ა, ზო გი ერ თი 
წლის წი ნან დე ლი დე მონ ს ტ რა ცი-
ე ბის ამ სახ ველ ფო ტო ებს ათ ვა-
ლი ე რებს, ზო გიც კი, თა ვი სუფ-
ლე ბის მო ედ ნის მარ ცხ ნივ მთე ლი 
აღ მარ თის აყო ლე ბა ზე დად გ მულ 
მე მო რი ა ლებ თა ნაა მი სუ ლი. მე-
მო რი ალ თან ყვა ვი ლე ბის ზღვა ა, 
არ ცერ თი ყვა ვი ლი დამ ჭ კ ნა რი 
არაა - ყვე ლა ახა ლი ა.
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გა ა მარ თ ლა თუ არა უკ რა ი ნის 
ახალ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ, რო გო რია 
რუ სე თი სა და მი სი პო ლი ტი კის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა, რა 
გან წყო ბაა მა იდ ნი დან ერ თი წლის 
თავ ზე და სად არის გა მო სა ვა-
ლი? - იქ მყო ფე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
ამ თე მებ ზე სა უ ბარს გა ურ ბის. 
ინ ტერ ვი უ ზე უარს მე უბ ნე ბი ან. 
შე საძ ლო ა, ჟურ ნა ლის ტებ მა მო-
ა ბეზ რეს თა ვი, ან კი დევ - ამ 
ყვე ლაფ რით გა დაღ ლი ლებ მა, არც 
იცი ან ბევრ კითხ ვა ზე პა სუ ხი. 
რამ დე ნი მე მათ გან თან გა სა უბ-
რე ბას მა ინც ვა ხერ ხებ.
სა მო ცი ო დე წლის უკ რა ი ნე ლი 

ქა ლი, პო მა და და უ დევ რად აქვს 
წას მუ ლი, ცი ნი კუ რი სა ხით მი-
ყუ რებს და არც მა ლავს, რომ 
ჩემ თან, ახალ გაზ რ და და გა მო-
უც დელ გო გო ნას თან, სა უ ბა რი 
ასეთ თე მებ ზე არ სურს, მი სი 
თქმით, მე ამას უბ რა ლოდ ვერ 
გა ვი გებ, ბო ლოს ვე ღარ ით მენს 
და მა ინც მე უბ ნე ბა : 

„ჩემი ნე ბა რომ იყოს, ყვე ლას 
ვინც ჩვენს ტე რი ტო რი ა ზე შე-
მო დის დე და ბუ დი ა ნად გა დავ ბუ-
გავ დი. არა ვი თა რი ზა ვი, ისი-
ნი ყვე ლა ნი უნ და გა ა ნად გუ რო. 
უბ რა ლოდ ძა ლი ან მი ჭირს და ჯე-
რე ბა, რო გორ შე იძ ლე ბო და ჩვე-
ნი მე გო ბა რი ერი ასე მოგ ვ ქ ცე-
ო და.“
უცებ ახალ გაზ რ და, შარ ვალ ‐ 

კოს ტუმ ში გა მოწყო ბი ლი ბი ჭი 
შევ ნიშ ნე. სა ხე ზე ვატყობ, რომ 
აინ ტე რე სებს რას ვე კითხე ბი 
ხალხს და მა შინ ვე ვუ ახ ლოვ დე-
ბი, გა ხა რე ბუ ლი ჩე მი ამ სა-
კითხით და ინ ტე რე სე ბის გა მო, 
მონ დო მე ბით მი ზი ა რებს თა ვის 
შე ხე დუ ლე ბას: 
„ერთი წლის წი ნაც კი ნა თე ლი 

იყო, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ-
რი ა ნე ბა შე უძ ლე ბელს ხდი და რუ-
სეთ თან მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბას, თუმ ცა უკ რა ი ნე-
ლე ბი ქვეც ნო ბი ე რად უარ ყოფ დ ნენ 
იმის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ ერ-
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თი ვექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ხელს 
შე უშ ლი და მე ო რეს. უკ რა ი ნე ლებს 
ყვე ლას თან კარ გი ურ თი ერ თო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა სურ დათ და ჯერ კი-
დევ ერ თი წლის წინ რუ სებს ძმე-
ბად მი იჩ ნევ დ ნენ. თუმ ცა ახ ლა 
ბევ რი რამ შე იც ვა ლა.“ 
კი ე ვის სა ერ თა შო რი სო სო ცი ო ლო-

გი ის ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ ერ თი წლის 
წინ ჩატარებული კვლე ვის მი ხედ-
ვით, კითხ ვებ ზე: „ფიქრობთ თუ 
არა, რომ უკ რა ი ნა უნ და გახ დეს 
ევ რო კავ ში რის წევ რი?“ და „უნ და 
იმე გობ როს თუ არა და უნ და შე ი-
ნარ ჩუ ნოს თუ არა უკ რა ი ნამ ეკო ნო-
მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი 
კავ ში რე ბი რუ სეთ თან?“ - უკ რა ი-
ნე ლე ბის თით ქ მის თა ნა ბარ მა რა ო-
დე ნო ბამ და დე ბი თი პა სუ ხი გას ცა.
ბო ლო სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე-

ბის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა-
რე კი, პრო რუ სუ ლი პო ლი ტი კის 
მხარ დამ ჭე რი მხო ლოდ 15% დარ-
ჩა. და ნარ ჩენ მა 85%‐მა პრო და-
სავ ლურ პარ ტი ას მის ცა ხმა. 

ხალ ხის თ ვის ინ ტერ ვი უს თხოვ-
ნით ვიღ ლე ბი, კრე შა ტიკ ზე სკამ-
ზე ვჯდე ბი. ჩემ გვერ დით მჯდომ 
ხან ში შე სულ ქალ ბა ტონს ყო ვე ლი 
შემ თხ ვე ვის თ ვის, უიმე დოდ, ვე-
კითხე ბი გამ ცემს თუ არა მსგავს 
შე კითხ ვებ ზე პა სუხს, მო უ ლოდ-
ნე ლად სა უ ბარს იწყებს:
„‐ უბ რა ლო ხალხს რუ სეთ თან 

მე გობ რო ბა უნ და იმი ტომ, რომ იქ 
არი ან ჩვე ნი ძმე ბი, ბავ შ ვე ბი, 
ჩვენ გა და ჯაჭ ვუ ლე ბი ვართ და არ 
შე იძ ლე ბა ვემ ტ როთ ერ თ მა ნეთს, 
რად გან ერ თი ოჯა ხი ვართ. თქვენ 
ხომ ჩემს გვარს არ და წერთ?
-  თქვენ ხომ არ გით ქ ვამთ 

ჩემ თ ვის თქვე ნი გვა რი...
-  მა შინ შე მიძ ლია თა ვი სუფ-

ლად ვთქვა რა საც ვფიქ რობ. გა-
მორ თეთ ხომ უკ ვე დიქ ტო ფო ნი? 
-  კი.
-  ყო ველ თ ვის მახ სენ დე ბა მა-

მა ჩე მის სიტყ ვე ბი, რომ ერთ 
დღე საც უკ რა ი ნა რუ კა ზე აღარ 
იქ ნე ბა.“

უკ რა ი ნა დღეს მარ თ ლაც გზა გა-
სა ყარ ზეა და ამას ყვე ლა ზე ოპ-
ტი მის ტუ რად გან წყო ბი ლი უკ რა ი-
ნე ლე ბიც აღი ა რე ბენ. იმა ზე, თუ 
რო გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი 
უახ ლო ეს პე რი ოდ ში, დიდ წი ლად 
არის და მო კი დე ბუ ლი ამ ქვეყ ნის 
ყოფ ნა ‐არ ყოფ ნის ბე დი. 
კონ ფე რენ ცი ა, რო მელ საც ვეს წ-

რე ბო დი, სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი-
კის ყო ფი ლი მი ნის ტ რის, „ცოდნის 
ფონ დის“ დამ ფუძ ნებ ლის, კა ხა 
ბენ დუ ქი ძის ხსოვ ნას მი ეძღ ვ-
ნა, - ადა მი ანს, რო მე ლიც კონ-
ფე რენ ცი ის პროგ რა მის მიხედვით 
და ხა სი ა თე ბუ ლი იყო, რო გორც 
„თავისუფალი ბაზ რის ყვე ლა ზე 
ჭკვი ა ნი და ენერ გი უ ლი დამ ც ვე-
ლი პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში“. 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან ჩა მო-

სუ ლი სპი კე რე ბი უკ რა ი ნის პერ-
ს პექ ტი ვებ ზე, რე ფორ მებ სა და 
თა ვი სუფ ლე ბა ზე სა უბ რობ დ ნენ. 
არ ცერ თი სპი კე რის სიტყ ვას 
სა ქარ თ ვე ლოს ხსე ნე ბის გა რე შე 

არ ჩა უვ ლი ა. უკ რა ი ნე ლე ბის თ-
ვის მი ბაძ ვის ობი ექ ტი გახ და 
ის ეკო ნო მი კუ რი წინ ს ვ ლა, რო-
მელ საც სა ქარ თ ვე ლომ ბო ლო 12 
წლის გან მავ ლო ბა ში მი აღ წი ა. 
რო გორც კონ ფე რენ ცი ა ზე გა-
მომ ს ვ ლე ლი სპი კე რე ბი ამ ბობ დ-
ნენ, დღეს უკ რა ი ნის მი ზა ნია 
გა ი მე ო როს ისე თი ეკო ნო მი კუ-
რი რე ფორ მე ბი, რო გო რე ბიც სა-
ქარ თ ვე ლო ში 2004‐2008 წლებ ში 
ჩა ტარ და.
კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე უკ-

რა ი ნე ლი სტუ დენ ტე ბი, რომ ლებ-
საც და ვუ მე გობ რ დი, მე კითხე-
ბო დნენ მარ თა ლი იყო თუ არა, 
რომ ჩვენ თან პო ლი ცია ქრთამს 
აღარ იღებს, რომ უნი ვერ სი ტეტ-
ში საგ ნე ბის ფუ ლით ჩაწყო ბა არ 
მო სუ ლა, რომ ნე ბის მი ე რი სა ბუ-
თის ასა ღე ბად მხო ლოდ ოფი ცი ა-
ლურ გა და სა ხადს იხ დი ბი უ ჯეტ-
ში. . .  ჩე მი პა სუ ხე ბი მათ თ ვის, 
რო გორც ისე თი ქვეყ ნის მო ქა ლა-
ქე ე ბის თ ვის, სა დაც კო რუფ ცია 
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დღემ დე ბა ტო ნობს, და უ ჯე რე ბე ლი 
იყო. 
პრე ზი დენტ იანუ კო ვი ჩის ხე ლი-

სუფ ლე ბის გა და ყე ნე ბის შემ დეგ, 
სი ტუ ა ცია უკ რა ი ნა ში უკე თე სო-
ბის კენ არ შეც ვ ლი ლა. „მაიდნის“ 
მოვ ლე ნებ მა ქვე ყა ნას პრო რუ სუ ლი 
და კო რუმ პი რე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე-

ბა კი მო ა შო რა, მაგ რამ ახალ მა 
მთავ რო ბამ, რო მელ საც ქვეყ ნის 
მთა ვარ ში და საფ რ თხეს თან - კო-
რუფ ცი ას თან ბრძო ლის ნაც ვ ლად 
დღეს ქვეყ ნის ტე რი ტო რი უ ლი მთლი-
ა ნო ბის დაც ვა და გა რე საფ რ თხე-
ებ თან გამ კ ლა ვე ბა უხ დე ბა, ბევ რი 
ვე რა ფე რი შეც ვა ლა. 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით, 
„მაიდნის“ რე ვო ლუ ცი უ რი მოვ-
ლე ნე ბის შემ დეგ 3,5‐ჯერ გა ი-
ზარ და ცეცხ ლ სას რო ლი იარა ღის 
გა მო ყე ნე ბი სა და კრი მი ნა ლის 
შემ თხ ვე ვე ბი. 
„მან ქა ნას ქუ ჩა ში რომ და ტო-

ვებ, უკ ვე აღარ უნ და გა გიკ-

ვირ დეს თუ მი ნა ჩამ ს ხ ვ რე უ ლი 
დაგ ხ ვ და, ჩან თა კი წა ღე ბუ ლი“, 
- ამ ბობს 26 წლის უკ რა ი ნე ლი 
ტო ტო.
დე და ქა ლა ქი დო ნეც კი დან, ლუ-

გან ს კი დან და სხვა საფ რონ-
ტო ქა ლა ქე ბი დან დევ ნი ლე ბის 
ნა კადს ვერ აუდის. მათ არც 

საცხოვ რე ბე ლი ფარ თი აქვთ და 
არც სა მუ შაო ად გი ლი. 
ჟურ ნა ლის ტე ბი სა და პო ლი ტი კო-

სე ბის მი ერ კო რუფ ცი ის სიმ ბო-
ლოდ აღი ა რე ბულ „მეჟიგორიეში“ 
- ვიქ ტორ იანუ კო ვი ჩის ყო ფილ 
რე ზი დენ ცი ა ში, დღეს დევ ნი ლე ბი 
შე სახ ლ დ ნენ. როგორც ამ ბო ბენ, 
ამ რე ზი დენ ცი ა ში უკ ვე 11 ახალ-
შო ბი ლიც კი და ბა დე ბუ ლა.
კონ ფე რენ ცი ა ზე გა მომ ს ვ ლე ლე ბი 

თან ხ მ დე ბოდ ნენ, რომ უკ რა ი ნას 
დღეს თა ვის ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე 
რთუ ლი დღე ე ბი უდ გას და ამ ჩი-
ხი დან სა კუ თა რი ძა ლე ბით გა მოს-
ვ ლას ვერ მო ა ხერ ხებს. სწო რედ 
ამი ტომ უკ რა ი ნის რა დამ სპე-
ცი ა ლუ რი კა ნო ნი მი ი ღო, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც, უმაღ ლეს თა ნამ დე-
ბო ბებ ზე უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა-
ქე ე ბის და ნიშ ვ ნა გახ და შე საძ-
ლე ბე ლი.
კი ევ ში ყოფ ნის ბო ლო დღე ებ-

ში, რო ცა ჯან დაც ვის მი ნის ტ რად 
ალექ სან დ რე კვი ტაშ ვი ლი და ი-
ნიშ ნა, ყვე ლა მე კითხე ბო და, 
თუ რამ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლი მი-
ნის ტ რი იყო იგი და მეც, ჩე მი 
მხრივ, ვე კითხე ბო დი რამ დე ნად 
ენ დო ბოდ ნენ უკ რა ი ნე ლე ბი ქარ თ-
ველ პო ლი ტი კო სებს თა ვი ანთ ხე-
ლის უფ ლე ბა ში. 
„ჩვენს ხე ლი სუფ ლე ბა ში კა ხა 

ბენ დუ ქი ძე რომ მო სუ ლი ყო, რო გორც 
და გეგ მი ლი იყო, მე და უ ფიქ რებ-
ლად ვიტყო დი - „მას გა მო უ ვა!“ 
უკ რა ი ნას დღეს სწრა ფი და უხე ში 
რე ფორ მე ბი სჭირ დე ბა. შე იძ ლე ბა 
მტკივ ნე უ ლი, მაგ რამ აუცი ლე ბე ლი. 
და არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა ვინ ჩა-
ა ტა რებს მათ, უკ რა ი ნე ლი თუ ქარ-
თ ვე ლი“, - ამ ბობს პო ლი ტი კუ რი 
მეც ნი ე რე ბე ბის უკ რა ი ნე ლი მა გის-
ტ რი სტა ნის ლავ ზო ზუ ლი ა.
კონ ფე რენ ცია უმე ტე სად რუ სულ 

ენა ზე მიმ დი ნა რე ობ და. თუმ-
ცა პა ნე ლუ რი დის კუ სი ე ბის დროს 
არ ცერთ უკ რა ი ნელს შე კითხ ვა ამ 
ენა ზე არ და უს ვამს. რო გორც კი 
შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ო დათ, მა-

შინ ვე უკ რა ი ნუ ლად იწყებ დ ნენ 
სა უ ბარს და არა რუ სუ ლად, მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ ეს უკა ნას-
კ ნე ლი უფ რო გა სა გე ბი იყო უმ-
რავ ლე სო ბის თ ვის. 
ვე რა კი ჩა ნო ვა მოს კო ვის სა-

ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ჟურ ნა-
ლის ტი კის ფა კულ ტე ტის კურ ს დამ-
თავ რე ბუ ლი ა. პუ ტი ნის პო ლი ტი კის 
აქ ტი ურ მო წი ნა აღ მ დე გე 23 წლის 
გა ბე დულ გო გო ნას ეტყო ბო და, რომ 
კონ ფე რენ ცი ა ზე სიტყ ვით გა მოს ვ-
ლი სას ძა ლი ან ნერ ვი უ ლობ და. 
პირ ვე ლი რაც სცე ნა ზე ას ვ ლი-

სას თქვა იყო, რომ რუ სეთ შიც 
შე მორ ჩ ნენ ნორ მა ლუ რი ადა მი ა-
ნე ბი. ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც 
არ მოს წონთ პუ ტი ნის პო ლი ტი კა 
და იბ რ ძ ვი ან ლი ბერ ტა რი ა ნუ ლი 
იდე ა ლე ბის თ ვის. 
„ჩემი და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სე-

თის ხე ლის უფ ლე ბის მი მართ თა-
ვის თა ვად ნე გა ტი უ რი ა, თუმ ცა 
მე მჯე რა, რომ იქაც შე მორ ჩ ნენ 
ნორ მა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი. შე იძ-
ლე ბა მათ მა რიცხ ვ მა მო სახ ლე-
ო ბის 5%‐იც კი არ შე ად გი ნოს, 
მაგ რამ ისი ნი არ სე ბო ბენ,“ - 
მითხ რა კონ ფე რენ ცი ის ერ თ ‐ერ თ-
მა მო ნა წი ლემ, 20 წლის სტუ დენ-
ტ მა, იური ჟატ კინ მა. 
კი ევ ში ყოფ ნის უკა ნას კ ნე-

ლი დღეც დად გა. აქ გა ტა რე ბუ ლი 
რამ დე ნი მე დღე სრუ ლი ად არა-
საკ მა რი სი გა მოდ გა იმ ყვე ლაფ-
რის სა ნა ხა ვად და მო სას მე ნად, 
რი სი შე მო თა ვა ზე ბაც ჩემ თ ვის 
ამ ქა ლაქ სა და მის მაცხოვ რებ-
ლებს შე ეძ ლოთ. 
ისევ ბო რის პო ლი, ისევ მგზავ რე-

ბის უემო ციო სა ხე ე ბი, ისევ ილუ-
მი ნა ტო რი დან შე მოჭ რი ლი სი თეთ რე. 
თვით მ ფ რი ნა ვი ღრუბ ლებს ზე მოთ 
აიჭ რა, ჩა მე ძი ნა. მზის სხი ვებ-
მა გა მაღ ვი ძეს და მივ ხ ვ დი, უკ ვე 
ჩემს სამ ხ რე თულ სამ შობ ლო ში ვი-
ყა ვი, ჩე მი ჩრდი ლო ე თე ლი მე გობ-
რე ბი კი, ათი ათა სო ბით კი ლო მეტ-
რის მო შო რე ბით, მი ნუს 7 გრა დუს ში 
მი მე ტო ვე ბი ნა.
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„ძიების 
პრო ცე სი 
არას დ როს 
სრულ დე ბა“

ავტორი:გიორგიდიასამიძე,გიორგიკიკაბიძე
ფოტო:დავითჭუმბურიძე

რ
ო დე საც ახალ გაზ რ და მუ სი კოს თან 
ინ ტერ ვი უს ჩა წე რა გა დავ წყ ვი ტეთ, 
მას თან და სა კავ ში რებ ლად, და ახ-

ლო ე ბით, ერ თი კვი რა დაგ ვ ჭირ და. სო ცი-
ა ლურ ქსე ლებ ში მაქს მა ჩა ი ძის სა ხე ლით 
რამ დე ნი მე გა უქ მე ბუ ლი ან გა რი ში და ფა-
ნე ბის თ ვის შექ მ ნი ლი ერ თი გვერ დი მო ი-
ძებ ნა, რო მელ ზეც ბო ლო სი ახ ლე 2012 წლის 
19 ოქ ტომ ბერს არის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი. რო-
გორც გა ვი გეთ, ლუ ნას სა კუ თა რი მო ბი ლუ-
რი არ აქვს და სა ერ თო ნაც ნო ბიც ვე რა ვინ 
ვნა ხეთ, ვიდ რე ნი ნო ჟი ჟი ლაშ ვილ მა უფ როს 
მა ჩა ი ძეს თან არ დაგ ვა კავ ში რა. მოკ ლედ, 
ნი კას გან მო ვი პო ვეთ ჩვე ნი რეს პოდენ ტის 
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ა, და რო გორც იქ-
ნა, მაქ ს ზეც გა ვე დით.
რამ დე ნად პო პუ ლა რუ ლია MC ჩვენს ქვე ყა-

ნა ში და იც ნობს თუ არა მუ სი კის ამ მიმ-
დი ნა რე ო ბას ქარ თ ვე ლი მსმე ნე ლი? რა ტომ 
არ იქ ცა ქარ თუ ლი ბენ დე ბის შე მოქ მე დე ბა 
„სახალხო მუ სი კად“ და რამ დე ნად მომ გე-
ბი ა ნი ბიზ ნე სია მუ სი კა სა ქარ თ ვე ლო ში? 
რო გო რია ნი კა მა ჩა ი ძეს თან ერ თად მუ შა ო-
ბის პრო ცე სი და რა ფაქ ტო რე ბი ეხ მა რე ბა 
ლუ ნას პრო ფე სი ო ნალ მუ სი კო სად ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა ში? რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მუ სი-
კო სის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იმი ჯი წარ მა ტე ბუ ლი 
კა რი ე რის თ ვის?
მაქს მა ჩა ი ძემ ჩვენს კითხ ვებს გა ნათ-

ლე ბის მულ ტი მე დია ცენ ტ რ ში უპა სუ ხა.

ინტერვიუ მაქს მაჩაიძესთან
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პირველად როდის დაინტერესდი მუსი
კით?
მუ სი კით ად რე უ ლი ასა კი დან და ვინ ტე-

რეს დი. მა მა ჩე მი რომ აკე თებ და მუ სი-
კას, ვი ჯე ქი და სულ ვუს მენ დი. პა-
რა ლე ლურ რე ჟიმ ში ვუს მენ დი ყვე ლა ნა ირ 
ხმას, ქა ლაქ ში, სახ ლ ში - ყველ გან. 
სა ერ თოდ, მუ სი კამ დე, ჯერ ხმით და-
ვინ ტე რეს დი. მახ სოვს, სკო ლა ში სულ 
რა ღა ცებს ვა კე თებ დი და მა გი დებ ზე 
ვურ ტყამ დი. თა ვი დან უფ რო სპი რი ტუ ლი 
მუ სი კით ვი ყა ვი და ინ ტე რე სე ბუ ლი. ტო-
მებ ში და სხვა გან დღე მე ესე თი მუ სი-
კა ა, უფ რო მუ დუ. ბავ შ ვო ბა ში ეგ უფ რო 
ფი გუ რი რებს, იმი ტომ რომ შე ხე ბა გაქვს 
ამას თან და შე გიძ ლია ნე ბის მი ე რი ქმე-
დე ბა მუ სი კად გა და აქ ცი ო: და უკ რა მა-
გი და ზე, მო უს მი ნო წვი მას. მე რე, ასე 
8‐9 წლის ასაკ ში, უკ ვე რომ აზ რ ზე მო-
ვე დი კომ პი უ ტერ ში და მივ ხ ვ დი, რა რო-
გორ ხდე ბო და, ეს ყვე ლა ფე რი მი ვი ვიწყე 
და და ვიწყე უფ რო მარ ტი ვად ელექ ტ რო ნუ-
ლი მუ სი კის კე თე ბა. ვცდი ლობ დი, გა-
მე კე თე ბი ნა იგი ვე, რაც მეს მო და და 
ნელ ‐ ნე ლა და ვიწყე დაბ რუ ნე ბა უკან, 
ვა კე თებ დი იმას, რაც სულ თა ვი დან მა-
ინ ტე რე სებ და.

მსმენელი გიცნობს, როგორც რეპერს,
თუმცაშენამბობ,რომემსი(MC)ხარ.
საქართველოში ამ სიტყვის განმარტე
ბაშეიძლებაძალიანბევრმაარციცო
დეს. რამდენად პოპულარულია მუსიკის
ესმიმდინარეობასაქართველოში?
სა ქარ თ ვე ლო სა ერ თოდ უც ნა უ რი ქვე-

ყა ნა ა. ქა ლაქს ფუნ ქ ცია აქვს და კარ-
გუ ლი და თან ძა ლი ან ცო ტა ადა მი ა ნი 
იწყებს მუ სი კის კე თე ბას. ადა მი ა ნე-
ბი რომ იწყე ბენ რა ღა ცის კე თე ბას, 
ავ ტო მა ტუ რად წყდე ბი ან სა ზო გა დო ე ბას 
და პა ტა რა კო ლო ნე ბი იქ მ ნე ბა. არ არ-
სე ბობს მოძ რა ო ბე ბი, არ სე ბობს პა ტა-
რა დაჯ გუ ფე ბე ბი და უც ნა უ რია ის, რომ 
ეს დაჯ გუ ფე ბე ბი ერ თად იკ რი ბე ბი ან. 
ვთქვათ, ორი კლუ ბია ერ თად და ყვე-
ლა ყვე ლას იც ნობს... ეს ნე ბის მი ერს 
ეხე ბა, ვინც რა ღა ცას აკე თებს, არ 
აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, რას. ადა მი ა ნებ-
მა ხე ლოვ ნე ბა და არ ქ ვეს ამ ყვე ლა ფერს. 
ვთქვათ, ჰიპ ‐ ჰო პი ისე თი მუ სი კა ა, რო-

ის წავ ლე ო. რამ დე ნი მე წე ლი უბ რა ლოდ 
ვი ჯე ქი და რა ღა ცებს ვა კე თებ დი. მე რე 
ნელ ‐ ნე ლა ვის წავ ლე. ვუს მენ დი ნი კას 
და ვცდი ლობ დი გა მე კე თე ბი ნა, მა გა ლი-
თად, ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ტრე კი, რო მე ლიც 
ათ ტრეკს ერ თად გავს. დღეს დღე ო ბით 
ვციდ ლობ, რომ გა ვა კე თო მუ სი კა, რო მე-
ლიც იქ ნე ბა ანა ლო გი, ვთქვათ, წვი მის 
ხმის; ის არის ქა ო ტუ რი და მუდ მი ვი, 
რო მელ საც მთე ლი ღა მე შეგ ვიძ ლია ვუს-
მი ნოთ. ანუ, ტრე კი თუ კარ გი ა, შეგ-
ვიძ ლია ჩავ რ თოთ და ვუს მი ნოთ მთე ლი 
ღა მე. ამ შემ თხ ვე ვა ში, რე ჩი ტა ტი ვი-
ან მუ სი კა ზე აღარ ვლა პა რა კობ, უფ რო 
ვლა პა რა კობ ბით მუ სი კა ზე. ბევრ სხვა 
მუ სი კა ლურ ჭრილ ში ვმუ შა ობ, უფ რო დი-
დი ინ ტე რე სი მაქვს კე თე ბის, ვიდ რე 
პრო დუქ ტის მი ღე ბის. ნი კაც სულ ამას 
ამ ბობს, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
ექ ს პე რი მენ ტე ბი აკე თო და გა ერ თო ამ 
ყვე ლაფ რით, იმი ტომ რომ, რე ა ლუ რად, 
მა გის თ ვის ვა კე თებთ ყვე ლა ფერს.

ფიქრობ, რომ ჩამოყალიბდი როგორც
დამოუკიდებელიარტისტი?რადაგეხმა
რა? თვლი, რომ ძიების პროცესი დას
რულებულია?
ძი ე ბის პრო ცე სი არას დ რო საა დას რუ-

ლე ბუ ლი და მეც არას დ როს ჩა მოვ ყა ლიბ-
დე ბი, ალ ბათ. ვერ ჩა მოვ ყა ლიბ დე ბი, 
უბ რა ლოდ... ამ პლა ნე ტა ზე შე უძ ლე ბე-
ლია ჩა მო ყა ლიბ დე - ეს ჩე მი სუ ბი ექ-
ტუ რი აზ რი ა. ვთვლი, რომ ძა ლი ან შე-
მიწყო ხე ლი გა რე მომ, ჩემს გარ შე მო 
ყვე ლა რა ღა ცას აკე თებ და: დე და ჩე მი 
მხატ ვა რი ა, მა მა ჩე მი - მუ სი კო სი. ეს 
ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან და მეხ მა რა და ბიძ გი 
მომ ცა, მივ სუ ლი ყა ვი იქამ დე, სა დამ დეც 
ახ ლა ვარ. ვუ ყუ რე, რა რო გორ კეთ დე ბა 
და ამ ყვე ლა ფერ თან ერ თად, კი დევ ჩე მი 
გა მიჩ ნ და. უკ ვე ნას წავლს ჩე მი და ვა-
მა ტე, ეს ყვე ლა ფე რი ერ თად შევ კა რი და 
კი დევ სხვა მიზ ნით წა ვე დი.

ვიცით,რომნიკასთანერთადალბომის
ჩაწერაზემუშაობ.გვაინტერესებს,რა
იმეჟანრობრივცვლილებასხომარგეგ
მავთ? უკვე იცით, როდისთვის გამოვა
გაყიდვაში, რა ერქმევა და რამდენი
კომპოზიციაშევაალბომში?

მე ლიც დღეს უფ რო პო პუ ლა რუ ლი გახ და. 
ეს მიმ დი ნა რე ო ბა სა ინ ტე რე სო ა, იმი ტომ 
რომ „ბაზრობენ“. სა ინ ტე რე სო მო სას-
მე ნი ა, იმის და მი უ ხე და ვად, რომ 90% 
უაზ რო ბა ა; შე უძ ლე ბე ლი ა, ქარ თულ რით-
მ თა წყო ბას ისე თი ვე სტრუქ ტუ რა ჰქონ-
დეს, რაც ინ გ ლი სურს აქვს. სა ინ ტე რე-
სოა რე ჩი ტა ტი ვის მოს მე ნა ამ ბიტ ზე, 
რო მე ლიც ძა ლი ან კარ გი ა. ძი რი თა დად, 
ში ნა არ სობ რი ვად შე იძ ლე ბა არც იყოს 
სა ინ ტე რე სო, თუმ ცა, შე იძ ლე ბა სა ინ-
ტე რე სოდ იყოს გა ტე ხი ლი სიტყ ვე ბი და 
ძა ლი ან კარ გი რით მე ბი ჰქონ დეს. დღეს-
დღე ო ბით ამ ყვე ლა ფერ მა ამო ი წია ზე მოთ 
და ამ მიმ დი ნა რე ო ბას უფ რო მე ტი მსმე-
ნე ლი ჰყავს. 

როგორფიქრობ,გაქვსისინდივიდუა
ლიზმი,რომელიცწესითყველაკარგემ
სისუნდაახასიათებდეს?რითიხარშენ
განსხვავებულიამჟანრისსხვაშემს
რულებლებისაგან?
არ ვი ცი... ალ ბათ, პირ ველ რიგ ში 

იმით, რომ ყვე ლა ფერს ვა კე თებ ჩემ თ ვის 
და გარ შე მომ ყო ფი ადა მი ა ნე ბის თ ვის. 
თან ამას არ ვუ ყუ რებ, რო გორც ძა ლი-
ან ბევრ სხვა რა მეს. მარ ტი ვად რომ 
ვთქვათ, მი ვედ ‐მო ვე დე ბი არამ ხო ლოდ 
მუ სი კას. მუ სი კის კე თე ბა ჩე მი არ სე-
ბო ბის ერ თ ‐ერ თი ას პექ ტი ა. არას დ როს 
არ მქო ნია ის შე მარ თე ბა, რა მე გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი გა მე კე თე ბი ნა. უბ რა ლოდ, 
ყო ველ თ ვის რა ღა ცას ვა კე თებ დი და მე-
რე ხალ ხი ხვდე ბო და, რომ გან ს ხ ვავ დე ბა 
იმ ყვე ლა ფე რის გან, რა საც დღეს სხვე ბი 
აკე თე ბენ.

როგორცნიკა,ასევეშენცგარკვეულ
წილად ელექტრონულ მუსიკაზე მუშაობ.
როგორც ვიცით, მუსიკის კეთება მა
მამგასწავლა,ახლაკიდამოუკიდებლად
„ჩალიჩობ“. უფროსი მაჩაიძის გარდა,
ვინდაგეხმარაიმაში,რომმუსიკოსად
ჩამოყალიბებულიყავი?
რე ა ლუ რად, მა მა ჩემს არ უს წავ ლე ბია 

მუ სი კის კე თე ბა. მან, უბ რა ლოდ, დამ-
ს ვა კომ პი უ ტერ თან, ჩა მირ თო პროგ რა მა 
და რომ ვკითხე, რა რო გორ უნ და გა ვა-
კე თო‐ მეთ ქი, მითხ რა: მეც ეგ რე დავ-
ჯე ქი და ვის წავ ლე, მი დი და ახ ლა შენ 

დაწყე ბუ ლი გვაქვს, მაგ რამ ჯერ აზ რ-
ზე არ ვარ, რო დის გა მო ვა ალ ბო მი. სულ 
ასე ა: ერთ ტრეკს გა ვა კე თებთ, მე რე 
დრო გა დის და ვი კი დებთ… რამ დე ნი მე 
ტრე კი უკ ვე გვაქვს, მაგ რამ არც ნი კას 
სცა ლი ა, რომ სულ ასე დავ ს ხ დეთ. თან 
მას არ „ევასება“ სახ ლ ში ასე დაჯ დო-
მა და მუ შა ო ბა: უნ და გად მო მიგ ზავ-
ნოს, გა და ვუგ ზავ ნო; გად მო მიგ ზავ ნოს, 
გა და ვუგ ზავ ნო… ალ ბომს რა ერ ქ მე ვა, 
ზუს ტად არ ვი ცი. ეს ყვე ლა ფე რი ბო-
ლოს წყდე ბა ხოლ მე. მე ძა ლი ან მარ ტი-
ვად შე მიძ ლია და ვუჯ დე და ერთ კვი რა-
ში და ვას რუ ლო ჩე მი მუ სი კის კე თე ბა. 
სულ ეგ რე ვა კე თებ. რა ღა ცებს ვპოს ტავ, 
რა ღა ცებს - არა. კვი რა ში 3‐4 ტრეკს 
ყვე ლა ვა რი ან ტ ში ვა კე თებ, ეს ყო ველ-
დღი უ რი პრო ცე სი ა.

სანამალბომისკეთებასდაიწყებდით
პროფესიონალურდონეზე,იქამდეთუგი
მუშავია ნიკაკოისთან ერთად? გვიამ
ბე,როგორიამამაშენთანერთადმუშა
ობისპროცესი.
მი მუ შა ვი ა, კი. ძა ლი ან მარ ტი ვი და 

სა ინ ტე რე სო ა. მა მა ჩე მი მაძ ლევს ბიტს, 
მე რე მივ დი ვარ სახ ლ ში და ვწერთ ხოლ მე 
ამ ყვე ლა ფერს. სა მი წლის წინ მი ყი და 
მიკ რო ფო ნი და იმის მე რე ყვე ლა ფერს 
და მო უ კი დებ ლად ვწერ. მე და მა მა ჩე-
მი ერ თად იშ ვი ა თად ვა კე თებთ მუ სი კას. 
უფ რო ცალ ‐ ცალ კე ვმუ შა ობთ, რაც გა-
ცი ლე ბით სა ინ ტე რე სო ა. ისე დაც მთე ლი 
ცხოვ რე ბა ერ თად ვართ და სულ მუ სი კა 
რომ ვა კე თოთ, უკ ვე ჩა მოვ ყა ლიბ დე ბით 
მა მა‐ შ ვი ლის დუ ე ტად.

რამდენადმომგებიანიბიზნესიამუ
სიკისკეთებასაქართველოში?ვინარის
თქვენიალბომისპოტენციურიმყიდველი?
ამაზეფიქრობთსაერთოდ,თუთქვენთვის
ხელოვნებისშექმნისიდეაუფრომნიშ
ვნელოვანია?
ბიზ ნე სის თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლო-

ში აზ რი არ აქვს მუ სი კის კე თე ბას იმი-
ტომ, რომ არა ფე რი გა ყიდ ვა დი არ არის. 
პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში, CD უკ ვე მოკ ვ და 
(არამარტო სა ქარ თ ვე ლო ში) და მის გა-
მოშ ვე ბას აზ რი არ აქვს. დღეს დღე ო ბით 
მუ სი კო სი უნ და უშ ვებ დეს „ვინილებს.“ 

საქართველოსაერთოდ
უცნაურიქვეყანაა.
ქალაქსფუნქცია
აქვსდაკარგული
დათანძალიან
ცოტაადამიანი
იწყებსმუსიკის
კეთებას.ადამიანები
რომიწყებენ
რაღაცისკეთებას,
ავტომატურად
წყდებიან
საზოგადოებას
დაპატარა
კოლონებიიქმნება.
არარსებობს
მოძრაობები,
არსებობსპატარა
დაჯგუფებებიდა
უცნაურიაის,რომეს
დაჯგუფებებიერთად
იკრიბებიან.

რეალურად,
მამაჩემსარ
უსწავლებიამუსიკის
კეთება.მან,
უბრალოდ,დამსვა
კომპიუტერთან,
ჩამირთოპროგრამა
დარომვკითხე,
რაროგორუნდა
გავაკეთო‐მეთქი,
მითხრა:მეც
ეგრედავჯექიდა
ვისწავლე,მიდიდა
ახლაშენისწავლეო.
რამდენიმეწელი
უბრალოდვიჯექიდა
რაღაცებსვაკეთებდი.
მერენელ‐ნელა
ვისწავლე.ვუსმენდი
ნიკასდავცდილობდი
გამეკეთებინა,
მაგალითად,ერთი
კონკრეტულიტრეკი,
რომელიცათტრეკს
ერთადგავს.
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CD‐ის 16 ტალ ღა აქვს, „ვინილს“ - 24. 
მას ყვე ლა ზე კარ გი ხა რის ხი აქვს, 
თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლო ში არ იბეჭ დე ბა. ყო-
ველ შემ თხ ვე ვა ში, ჯერ არა ვის მუ სი კა 
გა მო სუ ლა „ვინილზე.“ CD‐ზე გა მო უშ ვებ 
თუ ინ ტერ ნეტ ში და დებ, არ აქვს მნიშ-
ვ ნე ლო ბა. თან სა ქარ თ ვე ლო ში არა ვინ 
იყი დის... მა ინც ყვე ლა ინ ტერ ნე ტი დან 
იწერს. მე ეს ძა ლი ან მომ წონს: ყვე ლა-
ფე რი ხელ მი საწ ვ დო მი ა, ყვე ლა ფე რი შე-
გიძ ლია - პი რა ტუ ლი სის ტე მა ა. 

ვინ გეხმარება მუსიკალური ვიდეო‐
კლიპებისშექმნაში?გვიამბეამპრო
ცესისშესახებ.
მე თვი თონ ვა კე თებ ამ ყვე ლა ფერს; 

რა კლი პიც გა მი კე თე ბი ა, ყვე ლა ჩე მი ა. 
„ტაქსი“ სა ბა შენ გე ლი ამ გა და ი ღო, და-
ნარ ჩე ნი - ყვე ლა ფე რი ჩე მი გა კე თე ბუ-
ლი ა, რე ჟი სო რი მე ვარ. ერ თი „შორთ 
მუვი“ (Neo Tbs) გა მი კე თეს ჩემ მა მე-
გობ რებ მა, ნა ტა სოფ რო მა ძემ და მა კა 
კუ კუ ლა ვამ.

ფაქტისახეზეა,რომBodyArtგაინ
ტერესებს.პირველიტატუროდისგაიკე
თე?რასნიშნავსშენთვისესტატუები?
პირ ვე ლი ტა ტუ გა ვი კე თე 13 წლის რომ 

ვი ყა ვი - ნო ტი. მინ დო და ტა ტუ და არ 
ვი ცო დი, რა გა მე კე თე ბი ნა. მარ ტი ვად 
გა დავ წყ ვი ტე. 60‐მდე ტა ტუ მაქვს, 
მაგ რამ ნელ ‐ ნე ლა მივ ხ ვ დი, რომ ტა ტუ-
ე ბი არ მაქვს. მე რე ეს ნო ტიც გაქ რა 
და მის მა გივ რად გაჩ ნ და ხე - მე ო რე 
ტა ტუ. მე რე მივ ხ ვ დი, რომ ეს არის უბ-
რა ლოდ რუ კა. ტა ტუ ე ბის ყვე ლა ზე სწო-
რი მა გა ლი თია ფილ მი „მემენტო“, სა-
დაც ყვე ლა ზე სწო რად აქვს გა კე თე ბუ ლი 
იმ ტიპს „ტა ტუ ი როვ კე ბი“. ტა ტ უი რე ბით 
რე ა ლუ რად ნიშ ნებს ის ვამ, რომ არ და-
გა ვიწყ დეს წარ სუ ლი… უბ რა ლოდ, ფურ ც-
ლის ნაც ვ ლად, ხელ ზე იწერ. ზოგ ტა ტუს 
ფუნ ქ ცი აც აქვს. ერ თი, რაც მე და ირი-
ნას გვაქვს, ეს არის „ძილის პა ნე-
ლე ბი.“ მაქვს „კომპასი“ და „რუნები“ 
და კი დევ ბევ რი სხვა რა ღა ცე ბი. უფ რო 
შა მა ნუ რი „ტა ტუი როვ კე ბი“ მაქვს, რა-
საც გარ კ ვე უ ლი მუხ ტი აქვს ჩემ თ ვის. 
მათ სხვა დას ხ ვა ფუნ ქ ცი ე ბი აქვთ. ზო-
გი სა ერ თოდ არა ფერს ნიშ ნავს. მა წე რია 

ყვე ლა ფე რი ნე ბა დარ თუ ლი ა“). მე და ნე-
ბის მი ერ ადა მი ანს შეგ ვიძ ლი ა, და ვი-
ნა ხოთ სამ ყა რო ისე, რო გორც გვინ და. 
„Everything is changing depending 
on the color of the glasses you are 
looking through“ („ყველაფერი იც ვ ლე-
ბა იმის მი ხედ ვით, რა ფე რის სათ ვა-
ლი და ნაც იყუ რე ბი“) - ჯარ მუ შის კი ნო-
ში ამ ბობს ერ თი ტი პი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სიტყ ვე ბი ა - ყვე ლა ფე რი გან პი რო ბე ბ უ-
ლი ა, ყვე ლა ფე რი სუ ბი ექ ტუ რი ა.

შენთან დასაკავშირებლად რამდენიმე
დღედაგვჭირდა.საინტერესოა,ფიქრობ
თუ არა ოფიციალური ვებ‐გვერდისა და
სოციალურიქსელებისგაკეთებაზე?ასე
ხომუფრომარტივიიქნებაერთიმხრივ
პიარი და ამის მერე, საზოგადოებას
თან,მსმენელთანურთიერთობა…
ახ ლა გა ვა კე თე ვებ ‐ გ ვერ დი, რო მელ-

საც ჰქვია llttffrr.com. ვცდი ლობ, 
რომ არ ვჩან დე; ვცდი ლობ, ჩემ თ ვის ვი-
ყო და არა ვინ შე ვა წუ ხო და არც მე 
შე მა წუ ხონ, იმი ტომ რომ სო ცი უმ ში მუდ-
მი ვად ფი გუ რი რე ბა დის კომ ფორტს მიქ-
მ ნის. არ მინ და, ვინ მეს დის კომ  ფორ-

„ართიფიშელ ფე რე და ის“ და „მოუსმინე 
ქა ლაქს, რო გორ სუნ თ ქავს.“ წარ წე რე-
ბი მაქვს, რომ ლე ბიც მახ სე ნებს, თუ რა 
უნ და ვა კე თო…

რამდენადმნიშვნელოვანიამუსიკოსი
სათვისიმიჯი?გეხმარებათუარაშენი
სტილი (თუნდაც სხეულის მოხატულობა)
ინდივიდუალიზმისხაზგასმაში?
მე მგო ნი ა, რომ იმი ჯი არ არ სე ბობს. 

ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც თვლი ან, რომ 
უც ნა უ რად ჩაც მულ ტიპს რა ღაც იმი ჯი 
აქვს, ცო ტა მე აბ სურ დე ბა. წარ მო იდ გი-
ნეთ, რომ არის აპო კა ლიფ სი. ტი პი მო-
დის და კი დია ძა ლი ან ბევ რი დურ ბინ დი, 
ხმა ლი, წყა ლი, გაც რე ცი ლი ტან საც მე ლი 
აც ვია და ძა ლი ან მა გა რი იმი ჯი აქვს. 
არა და, ამ ტიპს იმი ჯი არ აქვს, ამ 
მიზ ნით არ გა უ კე თე ბია ეს ყვე ლა ფე რი. 
მას წყა ლიც სჭირ დე ბა და დურ ბინ დიც; 
ეს ტან საც მე ლი ამინ დ თან არის და კავ-
ში რე ბუ ლი და ეს ყვე ლა ფე რი სა ჭი რო ა. ეს 
იგი ვეა დღე ვან დელ რე ა ლო ბა შიც, ოღონდ 
ახ ლა სხვა ნა ი რი აპო კა ლიფ სია - ცო ტა 
ხალ ხ მ რა ვა ლი ა. გა დატ ვირ თუ ლი ქა ლა-
ქი ა, სა დაც ბევ რი ხალ ხია და სხვა რა-
ღა ცე ბია სა ჭი რო. ამ ქვებს „звездная 
небо“ („ვარსკვლავებით მო ჭე დი ლი ცა“) 
ქვი ა, რუ სუ ლად ყვე ლა ზე მე ტად მიყ ვარს 
მი სი სა ხე ლი; მი კე თია აგა ტი, ზურ მუხ-
ტი, მთვა რის ქვა, გი შე რი, რო მე ლიც 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქვა ა. ეს ქვე ბი 
მიყ ვარს თა ვი სი ენერ გე ტი კით და ამის 
გა მო უფ რო მჭირ დე ბა. ბე ჭედს მარ ტი-
ვად ატა რებ. კი დევ, ქე ი სე ბით და მაქვს 
ხოლ მე სხვა დას ხ ვა ქვე ბი. ეს არის 
ჩემ თ ვის კონ კ რე ტუ ლი ობი ექ ტი, რო მე ლიც 
ხელ ში მი ჭი რავს… ძა ლი ან ხში რად ხე ე ბი 
და მაქვს და ეს ყვე ლა ფე რი რა ღაც ნა ი რად 
მჭირ დე ბა. მაქვს ნამ დ ვი ლი ყვა ვის ფე-
ხი და კრი ა ლო სა ნი. ეს ყვე ლა ფე რი არის 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ სე ბო ბის თ ვის, 
სულ ამას ვამ ბობ. ალ ბათ, ვი ღაც რომ 
მი ყუ რებს, ფიქ რობს, მეც იმი ჯი მაქვს. 
მე კი ვთვლი, რომ ის არ არ სე ბობს. 
შე იძ ლე ბა სუ ბი ექ ტუ რია ეს ყვე ლა ფე რი 
და ჩემ გან გა მომ დი ნა რე ობს. ჩემ მე-
გო ბარს აქვს ძა ლი ან მა გა რი ტა ტუ - 
„Nothing is true and everything is 
permitted“ („სიმართლე არ არ სე ბობს, 

ტი შე ვუქ მ ნა და ამით მეც შე მექ მ ნას 
დის კომ ფორ ტი. არ მიყ ვარს კა მა თი, 
რად გან ვთვლი, რომ სი მარ თ ლე ყვე ლა-
ფერ ში ა: ყვე ლა ადა მი ანს აქვს თა ვი სი 
სი მარ თ ლე. ამი ტომ არ მიყ ვარს არა ვის-
თ ვის ჩე მი სი მარ თ ლის მტი ცე ბა და არ 
მიყ ვარს, რომ ხალ ხი თა ვის სი მარ თ ლეს 
მიმ ტ კი ცებს. მაქ სი მა ლუ რად ვცდი ლობ, 
გამ ქ რა ლი ვი ყო და თუ ვი ღა ცას მარ თ-
ლა ჭირ დე ბა ჩე მი ნახ ვა, ბო ლოს, მა ინც 
მპო უ ლობს ხოლ მე. 

შენიაზრით,რააკლიაყველაზემეტად
ქართულ ხელოვნებას, ამ შემთხვევაში
მუსიკას?რატომარიქცაქართულიბენ
დებისშემოქმედებასახალხომუსიკად?
თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე გამონაკ
ლისს(LOUDspeakers,არადაა.შ.)
ძა ლი ან ბა ნა ლურ პა სუხს გაგ ცემთ, რაც 

ჩემ თ ვის სუ ლაც არ არის ბა ნა ლუ რი. სა-
ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან არას წო რი ნარ კო პო-
ლი ტი კა ა. ჩე მი აზ რით, ხალხს არ უნ და 
იჭერ დ ნენ მა რი ხუ ა ნის გა მო. კო ლო რა-
დო ში უკ ვე ავ ტო მა ტე ბი დგას - შე გიძ-
ლია ხურ და ჩა აგ დო, ID‐ბარათი გა უს ვა 
და „გა ლოვ კე ბი“ ჩა მო აგ დოს. მო სა წე ვით 

მემგონია,რომ
იმიჯიარარსებობს.
ადამიანები,
რომლებიცთვლიან,
რომუცნაურად
ჩაცმულტიპსრაღაც
იმიჯიაქვს,ცოტა
მეაბსურდება.
წარმოიდგინეთ,რომ
არისაპოკალიფსი.
ტიპიმოდისდა
კიდიაძალიანბევრი
დურბინდი,ხმალი,
წყალი,გაცრეცილი
ტანსაცმელიაცვია
დაძალიანმაგარი
იმიჯიაქვს.არადა,
ამტიპსიმიჯიარ
აქვს,ამმიზნით
არგაუკეთებიაეს
ყველაფერი.მას
წყალიცსჭირდება
დადურბინდიც;ეს
ტანსაცმელიამინდთან
არისდაკავშირებული
დაესყველაფერი
საჭიროა.ეს
იგივეადღევანდელ
რეალობაშიც,ოღონდ
ახლასხვანაირი
აპოკალიფსია.

არმიყვარსკამათი,
რადგანვთვლი,
რომსიმართლე
ყველაფერშია:ყველა
ადამიანსაქვს
თავისისიმართლე.
ამიტომარმიყვარს
არავისთვის
ჩემისიმართლის
მტიცებადაარ
მიყვარს,რომხალხი
თავისსიმართლეს
მიმტკიცებს.
მაქსიმალურად
ვცდილობ,გამქრალი
ვიყოდათუვიღაცას
მართლაჭირდებაჩემი
ნახვა,ბოლოს,მაინც
მპოულობსხოლმე.
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უკ ვე კი ბოს და ში ზოფ რე ნი ას მკურ ნა-
ლო ბენ. ამის მი უ ხე და ვად, ჩვენს ქვე-
ყა ნა ში ერ თი ტა რი ა ნის გა მო შე იძ ლე ბა 
7 წე ლი ჩაჯ დეს ვი ღაც - სრუ ლი აფ სურ-
დი ა. ამას ძა ლი ან დი დი გავ ლე ნა აქვს 
მუ სი კა ზე. მე არ ვგუ ლის ხ მობ მძი მე 
ნარ კო ტი კებს, ვლა პა რა კობ მო სა წევ ზე. 
ვთქვათ, მა ღა ზი ებ ში და ბა რებ ში ტიპ მა 
მო წი ა. ის გა ვა რა ღა ცე ბის და სათ ვა ლი-
ე რებ ლად, სადღაც მუ სი კა საც მო უს მენს, 
მშვი დი აურა დაყ ვე ბა და ბევ რი რა მის 
მი მართ უჩ ნ დე ბა ინ ტე რე სი. 
მე რო გო რი ტი პი ვარ, იცით? თუ არ 

მოვ წი ე, არ შე მიძ ლია ისე თი მუ სი კის 
სმე ნა, რო მე ლიც მიყ ვარს, იმი ტომ, 
რომ ძა ლი ან ჰი პე რაქ ტი უ ლი ვარ და ასე 
ვმშვიდ დე ბი. ფი ზი კუ რად უკ ვე შე მიძ ლია 
ვიჯ დე (ბავშვობაში ეგეც არ შე მეძ ლო). 
ტვი ნი რო გორ მი ფუნ ქცი ო ნი რებს, იცით? 
ძა ლი ან ბევრ რა მე ზე ვფიქ რობ ერ თად, 
ძა ლი ან ბევრ ინ ფორ მა ცი ას ვის რუ ტავ 
და ყვე ლაფ რის გა ა ნა ლი ზე ბას ვცდი ლობ. 
ვთქვათ, იმ მუ სი კის მოს მე ნა, რო მე-
ლიც მიყ ვარს, არ შე მიძ ლი ა. მჭირ დე-
ბა ძა ლი ან ინ ტენ სი უ რი მუ სი კა, რო მე-
ლიც და მი ჭერს. მი წევს, რომ სულ ამას 
ვუს მი ნო, ან ფო ნად მა ინც უნ და იყოს 
ჩარ თუ ლი. ამი ტომ, ვთვლი რომ ეს არის 
მთა ვა რი. 
ამას თან მუ სი კო სებს არა ვინ უხ დის 

ნორ მა ლუ რად, იმი ტომ რომ არ არის კლუ-
ბე ბი. სა ერ თოდ, ეს კულ ტუ რა არ არის 
გან ვი თა რე ბუ ლი. მოკ ლედ, პირ ვე ლი ბიძ-
გი ამ ყვე ლაფ რის არის ის, რომ მა რი ხუ-
ა ნა იყოს დეკ რი მი ნა ლი ზე ბუ ლი და ხალხს 
არ უნ და იჭერ დ ნენ კრე ტი ნო ბე ბის გა მო. 
იმ დღეს ჩემს მე გო ბარს აჯა რი მებ დ ნენ, 
მხო ლოდ იმი ტომ რომ ოპე რა ტორ თან ერ თად 
იყო ასუ ლი იყალ თოს გო რა ზე და პატ რულს 
რაღაც ეჭ ვი გა უჩ ნ და: „რას უნ და შვრე-
ბო დეს ორი ტი პი იყალ თოს გო რა ზე“ და 
მი ად გა... იცით, ეს რო გო რი აფ სურ დი ა? 
ე.ი. არ შე იძ ლე ბა, ქუ ჩა ში გა ი სე ირ-
ნო. მე მინ და, ქუ ჩა ში დავ ჯ დე ტრო-
ტუ არ ზე, იმი ტომ რომ მა ინ ტე რე სებს და 
მინ და ქვე და პერ ს პექ ტი ვი დან შევ ხე დო 
ადა მი ა ნე ბის მი მოს ვ ლას. მინ და და ვაკ-
ვირ დე, რო გორ მოძ რა ო ბენ ადა მი ა ნე ბი, 
რო ცა მათ არ უყუ რებ სა ხე ში და უყუ რებ 
მხო ლოდ ფე ხებს. ჩემ თ ვის ეს ყვე ლა ფე რი 

ცეში.როგორფიქრობ,რამდენადშეძლო
ამ სიმღერამ ადამიანების უფლებების
მდგომარეობის გაუმჯობესება ქვეყანა
ში?
ამ სიმ ღე რას რაც უნ და გა ე კე თე ბი-

ნა, ის გა ა კე თა. ჩვენ მაქ სი მა ლუ რად 
ვე ცა დეთ მხა რი დაგ ვე ჭი რა იმ ადა მი ა-
ნე ბის თ ვის, რომ ლებ საც სის ტე მამ ზი ა ნი 
მი ა ყე ნა, კი დევ ბევ რი ადა მი ა ნის თ ვის, 
ვი საც ეს შე ე ხო. თუმ ცა, სის ტე მა ვერ 
და ინ გ რე ვა. „სისტემა უნ და და ინგ რეს“ 
- ეს მუდ მი ვი შე ძა ხი ლი ა, რო მე ლიც არა-
სო დეს მოხ დე ბა, მაგ რამ თუ არ ვთქვით, 
ეგ რეც არ „მოსულა“. პა რა ლელს გა ვავ-
ლებ: შე იძ ლე ბა მთე ლი ცხოვ რე ბა ეძე-
ბო და ვე რა სო დეს იპო ვო. მაგ რამ ძებ ნა 
არ უნ და შეწყ ვი ტო იმი ტომ, რომ მა შინ 
პო უ ლობ, რო ცა ეძებ. სის ტე მა მა შინ 
ინ გ რე ვა, რო დე საც გა მო ხა ტავ ამას; 
სის ტე მა შენ ში უნ და და ან გ რიო და არა 
გარ შე მო. ვი ღა ცებ მა სწო რად მი ი ღეს 
ეს მე სი ჯი; ვი ღა ცებ მა ჩათ ვა ლეს, რომ 
ჩვენ რო მე ლი მე პარ ტი ის მხა რეს ვართ; 
ვი ღა ცე ბს უბ რა ლოდ უზ რ დე ლე ბი ვგო ნი-
ვართ. ალ ბათ, ყვე ლა მარ თა ლი ა, იმი ტომ 
რომ დე და მი წა ზე ნე ბის მი ე რი პერ ს პექ-
ტი ვა სწო რი ა.

ძველისისტემისდანგრევიდანორწელ
ზემეტიგავიდა.გვაინტერესებს,რას
ფიქრობს ამ ქვეყნის მოქალაქე მაქს
მაჩაიძედღევანდელპოლიტიკურპროცე
სებზე.
ახალ სის ტე მა საც და ვან გ რევ დი და 

ამის მე რე რო მე ლიც იქ ნე ბა იმა საც. 
ნე ბის მი ე რი სის ტე მა არის არა კო რექ-
ტუ ლი. ყო ველ თ ვის ვცდი ლობ, რომ აპო-
ლი ტი კუ რი ვი ყო, მაგ რამ სადღაც ანარ-
ქის ტიც ვარ და რა დი კა ლიც, ძა ლი ან 
პა რა დოქ სუ ლიც. სა კუ თარ თავს უ არ ვ ყოფ 
ყო ველ წი ნა და დე ბა ში და ამავ დ რო უ ლად 
ვე თან ხ მე ბი. ერ თხელ მკითხეს, აპო-
ლი ტი კუ რი რა ტომ ხა რო. აპო ლი ტი კუ რი 
ვარ ამ კონ კ რე ტულ ვი თა რე ბა ში, დღე-
ვან დელ რე ა ლო ბა ში, თო რემ ჩე მი პო-
ლი ტი კა, ალ ბათ, მაქვს. ყვე ლას აქვს 
თა ვი სი პო ლი ტი კა; ყვე ლას აქვს თა ვი-
სი აქ სი ო მე ბი და იდე ა ფიქ სე ბი; ყვე-
ლა რა ღა ცას გა ა კე თებ და და შექ მ ნი და, 
მაგ რამ მე არას დ როს მდო მე ბი ა, რომ 

ვყო ფი ლი ყა ვი რა ღაც სის ტე მის ნა წი-
ლი. ვცდი ლობ მაქ სი მა ლუ რად მოვ წყ დე 
ამ ყვე ლა ფერს. არ სე ბობს კო რექ ტუ ლი 
სის ტე მა, ვთქვათ, ბუ ში დო... უხე ში 
მა გა ლი თი ა, მაგ რამ სა მუ რა ე ბის კო-
დექ სი არის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სის ტე მა. მა გა ლი თად, სა მუ რა ის რომ 
ბა ტო ნი უკ ვ დე ბა, მან ხა რა კი რი უნ-
და გა ი კე თოს, რომ სა მუ რა იდ დარ ჩეს. 
იმის და მი უ ხე და ვად, რომ ყვე ლა ზე დიდ 
პა ტივს ვცემ ბუ ში დოს, ამა ზე მე ტად 
მიყ ვარს რო ნი ნე ბი - სა მუ რა ე ბი ბა-
ტო ნის გა რე შე. რო ნი ნი არ იკე თებს 
ხა რა კირს, იმი ტომ რომ თა ვი სი მი ზა-
ნი აქვს. ის არ თვლის, რომ არ სე ბობს 
მას ტე რი, ვის გა მოც შეიძ ლე ბა და ამ-
თავ როს თა ვი სი სი ცოცხ ლე. მე, ალ ბათ, 
რო ნი ნი ვარ, იმის და მი უ ხე და ვად, რომ 
ხმა ლი არ და მაქვს და გე ტოს პე რი ო დიც 
არ არის. სა ქარ თ ვე ლო ში ვართ და აქ 
სულ სხვა სტრუქ ტუ რა აქვს ყვე ლა ფერს.

უნდაელოდოსთუარამსმენელიუახ
ლოეს მომავალში შენგან საპროტესტო
სიმღერას. მაგალითად, როგორიც იყო
„სისტემაუნდადაინგრეს.“შენიაზ
რით,არაფერიაახლაგასაპროტესტებე
ლი?იგივენარკოპოლიტიკაზერომდა
წერორამე?
მივ ხ ვ დი, რომ ჩემ გარ შე მო მყოფ 

ადა მი ა ნებს უნ და მო ვუფ რ თხილ დე და 
გა ვაპ რო ტეს ტო უფ რო მარ ტი ვად. რომ 
გა მო ვი დე ისევ და ყვი რი ლი და ვიწყო, 
აზ რი არ აქვს, არა ფე რი შე იც ვ ლე ბა. 
ერ თხელ ვიყ ვი რე და, ალ ბათ, ძა ლი ან 
კარ გი ვქე ნი. ახ ლა ყვი რი ლით აღარ 
ვცდი ლობ რა ღა ცე ბის შეც ვ ლას, პი რი ქით 
- ვცდი ლობ, რომ ამ ქვეყ ნი დან წა ვი-
დე და დავ ბ რუნ დე უკან. მინ და შე მეძ-
ლოს ჩემ გარ შე მო მყოფ ადა მი ა ნებს, 
ვინც რა ღა ცას აკე თებს, ხე ლი შე ვუწყო 
(ალბათ, ყვე ლა მა გას ცდი ლობს). ამით 
გა მო ი ხა ტე ბა ჩე მი პრო ტეს ტი. ვცდი ლობ, 
რომ აქა უ რი სის ტე მით არ ვიცხოვ რო და 
ჩა მო ვა ყა ლი ბო ჩე მი სის ტე მა, რომ ლი-
თაც შევ ძ ლებ და ვეხ მა რო სხვა ადა მი ა-
ნებს. ალ ბათ, ეგ არის ჩე მი პრო ტეს ტი.

როგორცვიცით,გაგარაზმაძისმოკლე
მეტრაჟიანფილმ„შავთუთაში“მთავა

სა ინ ტე რე სოა და ტყის „ობრაზს“ ქმნის. 
ვთქვათ, ეგ მა ინ ტე რე სებს და დავ ჯე-
ქი. ამ დროს ძა ლი ან დი დი შან სი ა, პო-
ლი ცი ე ლი მო გად გეს და გითხ რას: „ეე, 
რა ტომ ზი ხარ აქ, შენ ალ ბათ ეწე ვი!“ 
- მა რაზ მი ა... მე რე რო გო რი რა ღა ცე-
ბი ჩნდე ბა, იცით? უკ ვე აღარ შე იძ ლე ბა 
დაჯ დო მა, აღარ შე იძ ლე ბა გა სე ირ ნე ბა 
- რაც შე იძ ლე ბა რე ა ლუ რად, ის, თურ მე, 
არ შე იძ ლე ბა. ეს არის კა ნო ნე ბი, რო-
მე ლიც იური დი უ ლად არ არ სე ბობს, მაგ-
რამ სადღაც მა ინც ფი გუ რი რებს.

„სისტემა უნდა დაინგრეს“  მუსი
კოსების მიერ სიმღერით გამოხატული
პროტესტი, რომელსაც არაერთგვაროვა
ნიშეფასებებიმოჰყვაინტერნეტსივრ

მუსიკოსებსარავინ
უხდისნორმალურად,
იმიტომრომარარის
კლუბები.საერთოდ,
ესკულტურაარარის
განვითარებული.
მოკლედ,პირველი
ბიძგიამყველაფრის
არისის,რომ
მარიხუანაიყოს
დეკრიმინალიზებული
დახალხსარ
უნდაიჭერდნენ
კრეტინობებისგამო.

„ამსიმღერასრაც
უნდაგაეკეთებინა,
ისგააკეთა.ჩვენ
მაქსიმალურად
ვეცადეთმხარი
დაგვეჭირაიმ
ადამიანებისთვის,
რომლებსაცსისტემამ
ზიანიმიაყენა,
კიდევბევრი
ადამიანისთვის,
ვისაცესშეეხო.
თუმცა,სისტემავერ
დაინგრევა.„სისტემა
უნდადაინგრეს“ეს
მუდმივიშეძახილია,
რომელიცარასოდეს
მოხდება,მაგრამთუ
არვთქვით,ეგრეცარ
„მოსულა.“
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რიროლიგერგო,რომელიც„სანდენსის“
ოფიციალურ პროგრამაში მოხვდა. აპი
რებთუარამსახიობობასდათუგქონია
კონკრეტულიშემოთავაზებები?
არა, იმის მე რე არ მქო ნი ა. ერ თი ‐ორ-

ჯერ რა ღაც მარ ტი ვი რო ლე ბი იყო, მაგ რამ 
დრო არ მაქვს. ძა ლი ან ძნე ლი ა... დღე-
ში 16 სა ათ ზე მეტს ვმუ შა ობ დით. რთუ-
ლია ფილ მის გა კე თე ბა, ოპე რა ტო რი დან 
დაწყე ბუ ლი - ნე ბი სი ე რი სტა ფის წევ-
რით დამ თავ რე ბუ ლი. თუმ ცა ძა ლი ან მსი-
ა მოვ ნებს ფილ მის გა და ღე ბის პრო ცე სი. 
სა ერ თოდ, ძი ლი არ მიყ ვარს, მაგ რამ 
სიზ მ რე ბი მიყ ვარს. ვცდი ლობ, 5 სა ა-
თი მე ძი ნოს, იმი ტომ რომ დღე გა ვა კე-
თო რა ღა ცე ბი: ვი მუ შა ვო იქამ დე, სა ნამ 
წა იქ ცე ვი. სიზ მ რე ბი ძა ლი ან მიყ ვარს, 
თუმ ცა ირი ნას ვე უბ ნე ბი ხოლ მე, სა ბა-
ნი წა მარ თ ვას და წყა ლი შე მას ხას, რომ 
მა ინც ად რე ავ დ გე. 

მუსიკისგარდა,რითიხარდაკავებუ
ლი?თავისუფალიდროთუგაქვსდარისი
კეთებაგსიამოვნებსყველაზემეტად?
თა ვი სუ ფა ლი დრო რა არის? მე სულ 

თა ვი სუ ფა ლი დრო მაქვს. სტუ დი აც ჩემ თ-
ვის თა ვი სუ ფა ლი დრო ა. სტუ დია სახ ლ ში 
მაქვს მოწყო ბი ლი და ამ ბო ლო დროს არ-
სად დავ დი ვარ, არც შა ბათ ‐ კ ვი რას. 24 
სა ა თი მუ სი კას თუ არ ვა კე თებ, ვწერ... 
თუ არ ვწერ, ვხა ტავ და თუ არ ვხა ტავ, 
რა ღა ცას ვაწყობ. სულ ვცდი ლობ, ვი პო ვო 
ახა ლი საქ მე, რი სი კე თე ბაც შე მიძ ლი ა. 
სულ ახალ ‐ა ხალ რა ღა ცებს ვა კე თებ და 
ვცდი ლობ, რომ არ გავ ჩერ დე. თა ვი სუ ფალ 
დროს ვუ ყუ რებ ფილ მებს და ცოტ ‐ ცო ტას 
ვკითხუ ლობ. ყვე ლა ზე მე ტად მიყ ვარს: 
ხერ ხ ვა, ობი ექ ტე ბის აწყო ბა, მუ სი კის 
კე თე ბა და ხატ ვა. სკე ი ტე რი თე ო რი უ ლად 
ვარ, მაგ რამ ახ ლა მგო ნი აღარ ვარ, 
იმი ტომ რომ არ ვმდგარ ვარ დი დი ხა ნი ა. 
სკე იტ კულ ტუ რა არის ერ თ ‐ერ თი ყვე-
ლა ზე სა ინ ტე რე სო ურ ბა ნუ ლი კულ ტუ რა, 
რო მე ლიც გაჩ ნ და ქა ლაქ თან ერ თად, თან 
ძა ლი ან ახალ გაზ რ და ა. სკე იტ ბორ დინ გი 
არის მოძ რა ვი არ ქი ტექ ტუ რა და მუდ მი-
ვად ცვლის ექ ს ტ ე რი ერს. სკე იტ ბორ დებს 
მეც ვა კე თებ.
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ტა რე ბა. 

ძვე ლად ცხე ნებს აჭე ნებ დ ნენ. უბ რა-

ლოდ მოძ რა ო ბა არა ფე რია ქა ლაქ ში; გა-
მო დი ხართ და მოძ რა ობთ იმი ტომ, რომ 
ეს გსი ა მოვ ნებთ. ცო ტა უც ნა უ რი ცნე ბაა 
და პა ტივს ვცემ. რა ტომ? არ ვი ცი... 
ჩემ თ ვის ცხე ნი, მან ქა ნა, ბა ი კე რე ბი, 
სკე ი ტე რე ბი რე ა ლუ რად ერ თი  და  ი გი ვეა 
- რა ღაც ამოძ რა ვებთ ამ ადა მი ა ნებს. 
სკე იტ ბორ დინ გი ძა ლი ან ახ ლო საა არ ქი-
ტექ ტუ რას თან. სკე იტ ბორ დე რე ბი რომ არ 
არ სე ბობ დ ნენ, არ იარ სე ბებ და ფუნ ქ-
ცი ის შეც ვ ლა. ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ნა წი ლი დღეს დღე ო ბით, რი თიც ვარ 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი, არის ფუნ ქ ცი ე ბის 
არ სე ბო ბა. ადა მი ა ნი მა ტე რი ა ლურ რე ა-
ლო ბას ქმნის, რო მელ საც აქვს სხვა დას-
ხ ვა ფუნ ქ ცი ე ბი: ვთქვათ, მა გი და გა ა-
კე თეს, ზე მო დან რომ და ი დოს რა ღა ცე ბი 
და მი უს ხ დ ნენ, მაგ რამ მას არა ვინ ატ-
რი ა ლებს. მა გი და ვინც ამო ატ რი ა ლა, 
იმას და ერ ქ ვა ხე ლო ვა ნი, რაც ყვე ლა ზე 
მარ ტი ვი სა ხე ლი ა. ამ ყვე ლა ფერ ზე ერ-
თხელ ვფიქ რობ დი და მე რე ვნა ხე რე ნე 
მაგ რი ტის ნა მუ შე ვა რი, რო მელ ზეც გა-
მო სა ხუ ლია ჩი ბუ ხი და აწე რია „This 
is not a pipe“. ეს არის ერ თ ‐ერ თი 
ყვე ლა ზე მაგა რი ნა მუ შე ვა რი, რაც კი 
ოდეს მე მი ნა ხავს. ჭი ქა რომ ამო ატ რი-
ა ლო და თქვა რომ ეს ჭი ქა აღარ არის, 
ამის სრუ ლი უფ ლე ბა გაქვს. ანუ, უც ვ-
ლი ფუნ ქ ცი ას - ეს ხდე ბა ხე ლოვ ნე ბის 
ჭრილ ში. არ სე ბობს რო გო რი რა ღა ცე ბი, 
იცით? ვი ღა ცე ბი უც ვ ლი ან ფუნ ქ ცი ას 
ნივ თებს. მსოფ ლი ო ში ბოთ ლე ბით ბა ნა-
ო ბენ და რა ღა ცებს იგო ნე ბენ. „Cargo 
Cult“ რომ და სერ ჩოთ, სულ ასე თი რა-
ღა ცე ბი ა. ფუნ ქ ცი ას თან თა მა ში არის, 
რე ა ლუ რად, რაც ქმნის ყვე ლა ზე სა-
ინ ტე რე სო ნა წილს მა ტე რი ა ლურ სამ ყა-
რო ში. სკე იდ ბორ დინ გი არის ერ თ ‐ერ თი 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, იმი ტომ რომ 
ცვლის ექ ს ტე რი ე რის ფუნ ქ ცი ას, ცვლის 
ქა ლა ქის ფუნ ქ ცი ას. პა რა ლე ლუ რად, 
სკე იდ ბორ დინ გ თან ერ თად, კა ტე ბი მინ-
და და ვა მა ტო. კა ტა ყვე ლა ზე მა გა რი 
ცხო ვე ლია ქა ლაქ ში, რო მე ლიც ურ ბა ნულ 
გა რე მოს აღიქ ვამს, რო გორც ჯუნ გ ლებს. 
ჩვენ თ ვის ქა ლა ქი არის ჩვენს კომ ფორ ტ-
ზე გათ ვ ლი ლი: გვაქვს წყა ლი, გათ ბო ბა, 
სახ ლე ბი, ტრან ს პორ ტი... კა ტე ბის თ ვის 
არის უბ რა ლოდ ექ ს ტე რი ე რი, რო მელ ზეც 

ნა დი რობს, წვე ბა, ჯდე ბა, ხტე ბა და 
მორ ჩა. მი სი თვალ თა ხედ ვი დან, ქა ლაქს 
არაფ რის ფუნ ქ ცია არ აქვს და სა ინ ტე-
რე სო ა.

როგორც აღნიშნე, ცოტ‐ცოტას კითხუ
ლობ.გვითხარი,ბოლოსრაწაიკითხე?
ბევრს არ ვკითხუ ლობ, იმი ტომ რომ 

ხში რად ვი ჭე დე ბი ხოლ მე. მიყ ვარს რა-
ღაც ინ ფორ მა ცი ე ბის კითხ ვა. არ ვი ცი… 
არ მიყ ვარს კითხ ვა. მუდ მი ვად კითხ ვა 
არ შე მიძ ლი ა, იმი ტომ რომ მე რე ვე ღარ 
გა მოვ დი ვარ იმ ყვე ლაფ რი დან; ვიწყებ 
შიგ ნით ცხოვ რე ბას და ის ზედ მე ტად 
ხდე ბა ჩე მი არ სე ბო ბის ნა წი ლი. ვცდი-
ლობ, რაც შე იძ ლე ბა ცო ტა წა ვი კითხო, 
იმი ტომ რომ ძა ლი ან აისა ხე ბა ეს ყვე-
ლა ფე რი ჩემ ზე. ახ ლა აღარ მახ სოვს 
ვის წიგნს ვკითხუ ლობ დი. უცებ მო მა-
წო დეს წიგ ნი და ბა დე ბის დღე ზე. „Am-
nesia Moon“ ქვი ა. წიგ ნი არის ტიპ ზე, 
რო მელ საც ქვია ქა ო სი. ძა ლი ან სა ინ-
ტე რე სო თე ო რიაა შიგ ნით: ერ თ მა ნე თის 
სიზ მ რე ბი ესიზ მ რე ბათ ტი პებს და ვი-
სი სიზ მა რიც ყვე ლა ზე მე ტად დო მი ნი-
რებს, იმის სიზ მარ შია მთე ლი ქა ლა ქი. 
უბ რა ლოდ, პოს ტა პო კა ლიპ სუ რი ამე რი კაა 

და მთე ლი ამე რი კა სხვა დას ხ ვა ადა მი-
ა ნე ბის სიზ მ რებ ში ა. ეს ტი პი მოგ ზა-
უ რობს ამ ქა ლა ქებ ში, რომ ლებ შიც სულ 
სხვა დას ხ ვა სის ტე მე ბი მოქ მე დებს. ამ 
ტიპს უბ რა ლოდ ჰქვია ქა ო სი, არა ნა ი-
რი მი ზე ზის გა მო. მათ სა ხე ლე ბი არ 
ახ სოვთ. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ეს, 
იმი ტომ რომ შემ თხ ვე ვით არა ფე რი ხდე-
ბა. ვი ღა ცის სიზ მარ ში ქა ოსს ჰქვია 
მთვა რე… მეც გა მი ხარ და უცებ ეს და 
რა ტომ ღაც მთვა რე (Luna Nine) და ვირ-
ქ ვი თა ვის დრო ზე.

როგორცვიცით,შენიგაკეთებულიმა
ისურები გეცვა ხოლმე. დაანებე ამ
საქმესთავი,თუახლაცშენიგაკეთე
ბულიმაისურებიგაცვია?
ვა კე თებ დი, კი. ახ ლა რაც მაც ვი ა, 

ჩე მი მო ფიქ რე ბუ ლია და ირი ნამ შე კე-
რა. ახ ლაც ვა კე თებ ტან საც მელს. ვცი-
ლობ, რომ მაქ სი მა ლუ რად ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ-
რი ტან საც მე ლი გა ვა კე თო. ახ ლა მინ და 
გა ვა კე თო „პლაშები“ ძა ლი ან ბევ რი 
ჯი ბე ე ბით, რომ ყვე ლა ფე რი ჩა მე ტი ოს 
შიგ ნით: ქუ ჩა ში შეგ რო ვე ბუ ლი ნივ თე-
ბი, ქვე ბი, კან ფე ტე ბი, სი გა რე ტი, 
ყვე ლა ფე რი...

კატაყველაზე
მაგარიცხოველია
ქალაქში,რომელიც
ურბანულგარემოს
აღიქვამს,როგორც
ჯუნგლებს.ჩვენთვის
ქალაქიარისჩვენს
კომფორტზეგათვლილი:
გვაქვსწყალი,
გათბობა,სახლები,
ტრანსპორტი...
კატებისთვისარის
უბრალოდექსტერიერი,
რომელზეცნადირობს,
წვება,ჯდება,ხტება
დამორჩა.მისი
თვალთახედვიდან,
ქალაქსარაფრის
ფუნქციაარაქვსდა
საინტერესოა.

interviuinterviu
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მე ბო

გ
ვქვია Bearfox, ვართ 
დათ ვი და მე ლა - მე და 
ბეთხო. ასე თი მო მენ ტია - 

ვი ცი, რომ იმას გრძნობს ბეთხო, 
რა საც მე; მეც იმას ვგრძნობ, 
რა საც ბეთხო. ეს არის ყვე ლა-
ზე კარ გი მუ სი კა ლუ რი კო ლა ბო-
რა ცი ა, რაც შე იძ ლე ბა არ სე ბობ-
დეს.
მუ სი კას სახ ლ ში ვა კე თებთ, 

მი სა ღებ ოთახ ში. ხელ შემ შ ლე ლი 
ფაქ ტო რე ბი არის ის, რომ დრო ში 
იწე ლე ბა. ბო ლო ტრეკს 3 თვეა 
ვა კე თებთ, ისევ და ისევ ტექ-
ნი კის გა მო. ერ თის კე თე ბა და-
ვიწყეთ და ისე თი სიმ ღე რა ა, რომ 
სტუ დი ის გა რე შე არ გა მო დის, 
ჩვენ კი არ გვაქვს ფუ ლი, რომ 
და ვას რუ ლოთ. ბევ რი მუ სი კო სი 
იქამ დე მი დის, რომ ხელს ჩა იქ-
ნე ვენ და აღარ უნ დათ მუ სი კის 
კე თე ბა. მეც მქონ და ისე თი მო-
მენ ტე ბი, რო ცა ვფიქ რობ დი, რომ 
აქ აზრი არ აქვს ამის კეთებას. 
იდე ე ბი გაქვს, რომ და უკ რა და 
ინ ს ტრუ მენ ტი არა. რა ღაც დრო ის 
მე რე მივ ხ ვ დი, რომ ამან მე ტი 
მო ტი ვა ცია უნ და მოგ ცეს. 
სა ქარ თ ვე ლო ში მუ სი კით ფუ ლის 

კე თე ბა შე იძ ლე ბა თუ რეს ტო რან-
ში მღე რი, ან თუ „გამოუვალი 
მდგო მა რე ო ბა“ ხარ. ისევ და 
ისევ მე ინ ს ტ რიმ მე დი ამ დე მივ-
დი ვართ. „რუსთავი 2“ ვი საც 
აპი ა რებს, ის შო უ ლობს ფულს. 
მე არა სო დეს გა ვა კე თებ არ ჩე-
ვანს ფუ ლის შოვ ნის სა სარ გებ-
ლოდ და ჩემს მუ სი კა ზე უარის 
თქმის ხარ ჯ ზე. 
ისეთ ქვე ყა ნა ში ვცხოვ რობ, 

რომ არ ვის წავ ლო, ჯარ ში წა მიყ-
ვა ნენ. იქ მუ სი კას ვერ გა ვა კე-
თებ. რომ ვთქვა, რომ მუ სი კო-
სი ვარ და მინ და ამის კე თე ბა, 
ხვალ ვე ჯარ ში აღ მოვ ჩ ნ დე ბი. 
არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბა რომ მქო-
ნო და, არც უნი ვერ სი ტეტ ში ვის-
წავ ლი დი და მთლი ა ნად მუ სი კას 
და ვუთ მობ დი სა კუ თარ თავს. მუ-
სი კაა ჩე მი ცხოვ რე ბა.

ბევრი მუსიკოსი 
იქამდე მიდის, 

რომ ხელს 
ჩაიქნევენ და 
აღარ უნდათ 

მუსიკის კეთება. 
მეც მქონდა ისეთი 
მომენტები, როცა 

ვფიქრობდი, 
რომ აქ არაფრის 

კეთებას აქვს აზრი. 
იდეები გაქვს, 

რომ დაუკრა და 
ინსტრუმენტი არა. 

რაღაც დროის 
მერე მივხვდი, 
რომ ამან მეტი 

მოტივაცია უნდა 
მოგცეს. 
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ლევანი: ეს არის ჩვე ნი სა რე-
პე ტი ცი ო. ამ ად გილს „როკის სა-
მი ნის ტ როს“ ეძა ხი ან.
ლევანი: ჩვენს საქ მე ში ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მსმე ნელ თან კონ-
ტაქ ტი. ვი ღაც ის მენს შენს სიმ-
ღე რას, სა მა გი ე როდ უკან ემო ცი ას 
გიბ რუ ნებს. ეს ემო ცი ის გაც ვ ლაა 
ყვე ლა ზე მთა ვა რი და არა მარ ტო 
მუ სი კა ში. რა თქმა უნ და, ალ ტერ-
ნა ტი უ ლი მუ სი კის კუთხით, არ არის 
ის სი ტუ ა ცი ა, რა საც ჩვენ და ყვე-
ლა სხვა ბენ დი ვი სურ ვებ დით, რომ 
იყოს. თუმ ცა, იმა ზე მე ტი გვაქვს, 
რა საც შე იძ ლე ბა ვიმ სა ხუ რებ დეთ.

დათო: შარ შან ზაფხულ ში ეს პა-
ნეთ ში ვი ყა ვით ფეს ტი ვალ ზე. სა-
ნამ ვიტყ ვი, თუ რა გა მოც დი ლე ბა 
მი ვი ღეთ, მა ნამ დე მინ და მოვ ყ ვე, 
რო გორ მოვ ხ ვ დით იქ: ვი ყა ვით სა-
ჯა რო სტრუქ ტუ რებ ში - კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტ რო ში, მე რი ა ში; კერ ძო 
სექ ტორ საც ვთხო ვეთ და ფი ნან სე-
ბა - უშე დე გოდ. მე რი ას თუ არ 
ჰქონ და ფუ ლი, სა მა გი ე როდ მე ზო-
ბელს ჰქონ და. მოგ ვი წია უზარ მა-
ზა რი ვა ლე ბის აღე ბა იმის თ ვის, 
რომ ამ დე ნი ნაწ ვა ლე ბი წყალ ში არ 
ჩაგ ვე ყა რა და მა ინც წავ სუ ლი ყა-
ვით ფეს ტი ვალ ზე. ვა ლებს დღემ დე 
ვიხ დით. სა მა გი ე როდ, ფეს ტი ვალ ზე 
და ვუ კა რით ისეთ ცნო ბილ შემ ს რუ-
ლებ ლებ თან ერ თად, რო გო რე ბი ცა ა: 
Placebo, Die Antwood, Crystal 
Fighters… კარ გად და ვუ კა რით, 
დი დი გა მოხ მა უ რე ბაც მოჰ ყ ვა.

lOuDspeakers

 ჩვენს საქმეში ძალიან 
მნიშვნელოვანია 

მსმენელთან 
კონტაქტი. 

ვიღაც ისმენს 
შენს სიმღერას, 

სამაგიეროდ უკან 
ემოციას გიბრუნებს. 
ეს ემოციის გაცვლაა 
ყველაზე მთავარი და 
არა მარტო მუსიკაში.
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თ
ა ვი დან რა ღაც უცენ ზუ რო 
ლექ სებს ვწერ დით. უცენ-
ზუ რო პო ე ზი ის ჯგუ ფიც 

გვაქვს „ფეისბუკზე.“ მიმ დი ნა რე-
ო ბას და ვარ ქ ვით „პორნოპოეზია.“ 
ბევრს ვი გი ნე ბო დით. მე რე ზედ-
მე ტად ცენ ზუ რი ან ლექ სებს ვწერ-
დით. ბო ლოს იქამ დე მი ვე დით, 
რაც ვართ. 
ხე ლოვ ნე ბა ხომ ისა ა, რაც შენ 

მოგ წონს და რაც ხალხს მოს წონს 
-  სულ ამის და პი რის პი რე ბა ა. 
შენ შე იძ ლე ბა მოგ წონ დეს ერ თი 
აკორ დის დაკ ვ რა მთე ლი დღე და 
ამით იკა ი ფო, მაგ რამ ხალხს თუ 
არ მოს წონს, მორ ჩა. 
მსმე ნელ ში და მუ სი კო სებ ში 

ერ თი და იგი ვე პრობ ლე მე ბი ა. 
არც ერ თი არ უს წ რებს გან ვი-
თა რე ბით მე ო რეს. რა დო ნე ზეც 
მსმე ნე ლი ა, ის მუ სი კაა ზუს-
ტად. ერ თი სა ზო გა დო ე ბის ნა-
წი ლია ორი ვე და ეს გა საკ ვი რი 
არა ა. უნი ჭო ე ბი არ ვართ. თუ 
ფუ ლი არის და ინ დუს ტ რია მუ შა-
ობს, ჩვენც შეგ ვიძ ლი ა, მაგ რამ 
ფუ ლი არ არის.
სა ქარ თ ვე ლო ში ყოფ ნა ძა ლი ან 

დიდ ბა რი ერს მიქ მ ნის, იმი ტომ 
რომ მთე ლი ცხოვ რე ბა პა რა ლე ლუ-
რად რა ღაც და მა ტე ბი თი საქ მი ა-
ნო ბის კე თე ბა მი წევს. მეტ საც 
გეტყ ვით, ძი რი თა დი საქ მი ა ნო-
ბა ყო ველ თ ვის სხვა არის. ხუ-
თი წე ლი ვი ყა ვი სტა ტის ტი კო-
სი სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ ში. ხმის 
რე ჟი სო რი ვარ, ივენთ მე ნე-
ჯე რი, კრე ა ტივ ში კიც, რა ვი ცი 
ყვე ლა ფერს მო ვე დე. რა ვი, რა 
ვარ კი დე? პრო მო ბი ჭი ვი ყა-
ვი. მა შინ გამ ხ და რი ვი ყა ვი, 
მა ღა ლი, ქე რათ მი ა ნი და ცის-
ფერ თ ვა ლე ბა. მთე ლი ცხოვ რე ბა 
იმ ჭი და ო ბა ში ვარ მთელ ქვე ყა-
ნას თან, რომ მინ და სულ ვიჯ დე 
და ვა კე თო მუ სი კა, მაგ რამ მე-
რე ფუ ლი არ მექ ნე ბა სა ერ თოდ. 
სადღაც თა ვი უნ და გა და დო. ალ-
ბათ, ვერ გა დავ დე საკ მა რი სად 
თა ვი საქ მის თ ვის.

ქარ ჩხა & 
გუ გა გე გეჭ კო რი

მსმენელში და 
მუსიკოსებში 

ერთი და იგივე 
პრობლემებია. 

არც ერთი 
არ უსწრებს 

განვითარებით 
მეორეს. რა 

დონეზეც 
მსმენელია, ის 

მუსიკაა ზუსტად.
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რადიოში ნაგავი 
მუსიკა გადის, 

ტელევიზიაში ნაგავი, 
ყველგან ნაგავი. 
მთელ ქვეყანაში 

ნაგავს არეკლამებენ.

მ
ე და გი ორ გი მარ‐ს ერ თ მა-
ნე თი ნა ნა ხი არ გვყავ და, 
რო ცა ჯგუ ფი „ზურგი“ შევ-

ქ მე ნით. „სკაიპით“ ვგზავ ნი დით 
მუ სი კებს და ასე ვწერ დით სიმ-
ღე რებს. ახ ლა ვარ ჩი ეთ, რომ შეს-
ვე ნე ბა ავი ღოთ. მე უფ რო ბენდ 
„არა“‐სკენ გა და ვერ თე. ჩვე ნი 
პირ ვე ლი სიმ ღე რა იყო „ტრაკის 
ქი ცი ნი.“ მთავ რო ბა ახა ლი შეც ვ-
ლი ლი იყო და იმას მი ვუძღ  ვე ნით.
მუ სი კას აკე თებ იმი ტომ, რომ 

შე ნი მოთხოვ ნე ბი, სურ ვი ლე ბი, 
ამ ბი ცი ე ბი და იკ მა ყო ფი ლო. მე-

რე გაქვს კონ ცერ ტი, რო მელ ზეც 
ან მო დის ხალ ხი, ან არა. უფ რო 
ხში რად ვხე დავ კონ ცერ ტებს, სა-
დაც თით ქ მის არა ვი ნა ა. რა დი ო ში 
ნა გა ვი მუ სი კა გა დის, ტე ლე ვი-
ზი ა ში ნა გა ვი, ყველ გან ნა გა ვი. 
მთელ ქვე ყა ნა ში ნა გავს არეკ ლა-
მე ბენ.
„არას“ ზაფხულ ში ჰქონ და გას-

ტ რო ლე ბი. სა ქარ თ ვე ლოს ბევრ ქა-
ლაქ ში ვი ყა ვით და არ არის ად-
გი ლი, სა დაც ბენ დი დაკ ვ რას 
შეძ ლებს. თუ არის, ისე თი ა, რომ 
არ არის.

საზღ ვა რგა რეთ კი მე ტი ხელ-
შეწყო ბა აქვთ მუ სი კო სებს, მაგ-
რამ „მე რომ იქ ვყო ფი ლი ყა ვი,“ 
რა არის, რა ლა პა რა კი ა?! რა ღა 
იმას ვი ძა ხით, იქ ვი ყოთ, ბა რემ 
ვთქვათ, „მე რომ ვყო ფი ლი ყა ვი 
კრის მარ ტი ნი.“ არის ის კრის 
მარ ტი ნი თა ვის თ ვის, ორ კა პიკს 
შო უ ლობს. არ ვართ ჩვენ კრის 
მარ ტი ნე ბი და ჯიმ მო რი სო ნე ბი. 
მე ვარ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ამას 
აკე თებს შო უ ში და არა ცხოვ რე-
ბა ში.

ზურა ჯა ვა ხია
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ა
ლ ტერ ნა ტი ულ მუ სი კა ში თა ვი სუფ ლე ბაა მთა-
ვა რი. ალ ტერ ნა ტი უ ლი მუ სი კა სტე რე ო ტი პებს 
გამ ს ხ ვ რე ვი ნებს, მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა ზე მოქ-

მე დებს, რა ღა ცას გიც ვ ლის. ამ თა ვი სუფ ლე ბის 
ნაკ ლე ბო ბაა სა ქარ თ ვე ლო ში. შე სა ბა მი სად, ყო ველ-
თ ვის ვი ღა ცის ზე გავ ლე ნის ქვეშ ვართ და სტე რე ო-
ტი პე ბით ვცხოვ რობთ. 
არც მახ სოვს, რო დის და ვიწყე მუ სი კის წე რა. 

ღრმა ბავ შ ვო ბა ში. ყვე ლა ნა ირ ჟანრს ვუს მენ-
დი – ყვე ლა ფერ ში მაქვს ყუ რი გა ზე ლი ლი. ჯგუფ 
„ყველაში“ შემ თხ ვე ვით აღ მოვ ჩ ნ დი. სიმ ღე რის თ ვის 
„სამშობლო“ ჭირ დე ბო დათ გო გოს ვო კა ლი. და მი რე-
კეს და მარ თ ლა სამ შობ ლო ში აღ მოვ ჩ ნ დი. არ იყო 
და გეგ მი ლი, რომ ბენ დის წევ რი გავ ხ დე ბო დი, მაგ-
რამ აღ მოჩ ნ და, რომ მქონ და რა ღაც სა ჭი რო ჯგუ-
ფის თ ვის.
„ყველა“ - ეს არ არის ის მიმ დი ნა რე ო ბა, რაც 

ჩვენ მოგ ვ წონს. პა რო დია ჯგუ ფი ვართ. არა ფერს 
ჩვენ სას არ ვამ ბობთ. იმას ვა კე თებთ, რაც, მა-
მას კი არა, ყვე ლას უნ და. 
ბევრ შეზღუდ ვას ქმნის ის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 

ვარ. მას შ ტა ბი ცო ტაა და შე სა ბა მი სად ვე რა სო-
დეს ამო ი ღებ იმ ინ ვეს ტი ცი ას, რა საც ჩა დებ. აქ 
მუ სი კის კე თე ბით, უბ რა ლოდ, შენ სას „ისწორებ.“ 

მა რი 
მეტ რე ვე ლი

ბევრ შეზღუდვას 
ქმნის ის, რომ 

საქართველოში 
ვარ. მასშტაბი ცოტაა 

და შესაბამისად 
ვერასოდეს ამოიღებ 

იმ ინვესტიციას, 
რასაც ჩადებ. აქ 

მუსიკის კეთებით, 
უბრალოდ, შენსას 

„ისწორებ.” 
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კლა სე ლე ბი ვი ყა ვით. ვე რას-
დ როს წარ მო ვიდ გენ დი, რო დეს მე 
სან დ რო ყან ჩა ველ ზე სტა ტი ას თუ 
დავ წერ დი. რო გორ უნ და წარ მო-
მედ გი ნა? 
ერ თხელ ექ ს კურ სი ა ზე ავ ტო ბუსს 

ყვე ლა ბორ ბა ლი და ნით და უ ფუ შა 
იმ იმე დით, რომ მარ ტყოფ ში დავ-
რ ჩე ბო დით. ერ თხელ ჩვე ნი კლა-
სე ლი წე ბო თი სკამ ზე და ა წე ბა. 
აქ რომ ვე რა ფე რი მო უ ხერ ხეს, 
მეცხ რე კლას ში მშობ ლებ მა ამე-
რი კა ში გა უშ ვეს სას წავ ლებ ლად. 
არი ზო ნა ში „სანტ პო ლის მო სამ-
ზა დე ბე ლი სკო ლა“ და ამ თავ რ ა და 
მი ნე სო ტას „სანტ ტო მა სის“ უნი-
ვერ სი ტეტ ში ჩა ი რიცხა. პირ ველ 
კურ ს ზე კარ გად სწავ ლობ და, ლექ-
ცი ებს ეს წ რე ბო და. მე რე მე გო ბა-
რი ჩა აკ ვ და ხელ ში. 
„ტაილერ მი ლე რი ერ ქ ვა. სპიდ-

ბო ლი ავი ტა ნე ტა ი ლერ თან სახ-
ლ ში, ჰე რო ი ნის და კო კა ი ნის 
ნა ზა ვი ა. არ გა გიკ ვირ დეს, იქ 
ახალ გაზ რ დე ბი სულ ასე ერ თო ბი-
ან.“
-  უთხა რი, რომ ბევ რი არ გა-

ე კე თე ბი ნა?
-  არა არ მით ქ ვამს, არც მი-

ფიქ რი ა, რომ რა მე მო უ ვი დო და, 
გა ი კე თა და ხე ლებ ში ჩა მაკ ვ-
და. მე რე მეც გა ვი კე თე, მაგ რამ 
ნაკ ლე ბი დო ზა.
მე რე ოთხ ჯერ და ამ ტ ვ რია მან-

ქა ნა. დე და ამე რი კა ში გა და ვი და 

საცხოვ რებ ლად, უფ რო ახ ლოს რომ 
ყო ფი ლი ყო თა ვის შვილ თან. ძმე-
ბიც ჰყავს, ორი უფ რო სი ნა ხე-
ვარ ‐ ძ მა. ურ თი ერ თო ბა არ აქვს, 
მა მა უშ ლი და, კარგს ვე რა ფერს 
ის წავ ლი მათ გა ნო.
„დედა ამე რი კა ში ჩა მო ვი და, 

მაგ რამ თვი დან თვემ დე ვერ მნა-
ხუ ლობ და. მო ტო ციკ ლით დავ დი ო დი, 
ფხი ზე ლი არას დ როს ვი ყა ვი. უნი-
ვერ სი ტე ტი და ნაც გა მო მაგ დეს. 
უფ რო სწო რად, წა მო ვე დი. თბი-
ლის ში მინ დო და. თბი ლის ში სულ 
მინ დო და. დე და ჩემ მაც 2 კვი რით 
წა მიყ ვან ა. ყვე ლამ გა ი გო, რაც 
მჭირ და. სა შინ ლად ვიქ ცე ო დი. 
მა შინ მი ი ღეს ჩემ მა მშობ ლებ-
მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ ჯარ ში 
უნ და წავ სუ ლი ყა ვი. მეც გაბ რა-
ზე ბულ მა ყვე ლა ზე სა ხი ფა თო პრო-
ფე სი ას მო ვა წე რე ხე ლი. შე მეძ ლო 
ჯარ ში კუ ლი ნა რად წავ სუ ლი ყა ვი, 
მაგ რამ სნა ი პე რო ბა ვარ ჩი ე.“
ამე რი კულ ჯარ ში 8 თვე კა რან-

ტინ ში გა ა ტა რა. ღა მით სა შუ ა-
ლოდ 4 სა ა თი ეძი ნა. ავ ღა ნეთ ში 
ოთხ ჯერ იბ რ ძო და, ქუ ვე ით ში და 
ერაყ ში - ერ თხელ. 17 წლის იყო 
ამე რი კის რე ინ ჯერ თა სკო ლა ში 
რომ მი ვი და. 
იმ წელს რე ინ ჯერ თა სკო ლამ 

846 კან დი და ტი მი ი ღო, აქე დან 
48 ჯა რის კაც მა და ამ თავ რა სკო ლა 
და რო გორც თვი თონ სან დ რო ამ-
ბობს, „ბეჟი ბე რე ტა და ი ხუ რა“. 

კაპრალი ყანჩაველი
ავტორი:ანასტასიაცირეკიძე

“3 წუ თი თა ვი მი წა ში მქონ-და, რას ვგრძნობ დი? ვე-
რა ფერს. არა, ვე რა ფერს 

ვგრძნობ დი და არა ფერ ზე ვფიქ რობ-
დი. რა ზე უნ და მე ფიქ რა? დე და ზე? 
არა, არც გა დარ ჩე ნა ზე და არც 
სიკ ვ დილ ზე. მე რე 40 წუ თი ისევ 
ის როდ ნენ. თვით მ ფ რი ნავ ში გა-
ვიღ ვი ძე, ვღრი ა ლებ დი, ფე ხი არ 
მო მაჭ რათ ‐ მეთ ქი. მე რე აღარ მახ-
სოვს. მე რე თვა ლი სა ა ვად მ ყო ფო-
ში გა ვა ხი ლე, უკ ვე კა ლი ფორ ნი ა ში 
ვი ყა ვი. გზა ავ ღა ნე თი დან მე ო რე 
კონ ტი ნენ ტამ დე რო გორ გა ვი ა რე, 
არ მახ სოვს. პირ ვე ლი, რაც და-
ვი ნა ხე, ცა ლი ფე ხი იყო, მე ო რეს 
ვერ ვხე დავ დი, ვერ ვგრძნობ დი. 
აი, მა შინ კი ვი ფიქ რე, დე და-
ჩემს რო გორ ვუთხ რა, ცა ლი ფე ხი 
არ მაქ ვ ს ‐ მეთ ქი. მაგ რამ ექიმ მა 
ფეხ ზე გა დამ ხა და და და ვი ნა ხე, 
რომ ფე ხი ად გილ ზე იყო. რამ დე ნი-
მე ოპე რა ცია გა მი კე თეს, რო მე ლიც 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
მთავ რო ბამ და მი ფი ნან სა. ისევ 
გა ვი ა რე ფეხ ზე, კვლავ დავ ბ რუნ დი 
ჯარ ში.“
ეს კაპ რა ლი სან დ რო ყან ჩა ვე-

ლის მო ნათხ რო ბი ა, რო მე ლიც 18 
წლი სა ავ ღა ნეთ ში, ნაღ მ ზე აფეთ-
ქ და. სან დ რო ამე რი კის ჯარ ში 
მსა ხუ რობ და, ავ ღა ნეთ ში სპე ცი-
ა ლურ წვრთნებ ზე იყო. 
და ი ბა და თბი ლის ში, 1994 წლის 

31 ოქ ტომ ბერს, ახ ლა 20 წლი სა ა. 
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48‐დან 12 გა დარ ჩა. 12‐დან 3‐
მა თა ვი მო იკ ლა. არ მი ა ში ერ თა-
დერ თი ქარ თ ვე ლი იყო, თან ყვე-
ლა ზე პა ტა რა. კა პი ტა ნი თვალ წინ 
და ე ღუ პა, რო ცა მის გა დარ ჩე ნას 
ცდი ლობ და.
მა მის სიკ ვ დი ლის დროს ავ ღა-

ნეთ ში იყო. ოცი დღის შემ დეგ გა-
ა გე ბი ნეს, რო ცა კო ლო რა დო ში ომის 
გმი რე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის ჰოს პი-
ტა ლის ცენ ტ რ ში იწ ვა. „მთელი ბა-
ტა ლი ო ნი შე მო მი ლაგ და, მთა ვა რი 
პოლ კოვ ნი კი დან დაწყე ბუ ლი, უმ ც-
რო სი ლე ი ტე ნან ტით დამ თავ რე ბუ ლი 
და ერთ ხმა ში მითხ რეს, რომ მა-
მა ჩე მი ოცი დღის წინ გარ და იც ვა-
ლა, მაგ რამ ძა ლი ან დი დი სტრე-
სის ქვეშ იყა ვი და არ შეგ ვეძ ლო 
გვეთ ქ ვა ო.
-  იტი რე?
-  კი.

-  და საფ ლა ვე ბა ზე ვერ ჩა მოხ-
ვე დი.
-  არ გა მო მიშ ვეს, არას ტა-

ბი ლუ რი პი როვ ნე ბა ხარ და დი დი 
სტრე სი გაქვს გა და ტა ნი ლი ო.
ერ თხელ ბავ შ ვო ბა ში ტაქ სი ში 

ვი ჯე ქით, ზამ თა რი იყო, ძა ლი-
ან ცი ო და, სკო ლი დან გა მო სუ ლე-
ბი სახ ლებ ში მივ დი ო დით, მძღოლს 
გათ ბო ბის ჩარ თ ვა თხო ვა, მაგ-
რამ ტაქ სის ტ მა წა უყ რუ ა. სან-
დ რომ ჩან თი დან რვე უ ლი ამო ი ღო 
და ფურ ც ლე ბის ამო ხე ვა და იწყო, 
ფე ხებ თან და ი ლა გა და თან იძახ-
და, ნა ხეთ ბავ შ ვე ბო, რა კო ცო ნი 
ავა გიზ გი ზო ო. სან თე ბე ლა ამო ი ღო 
და წა უ კი და. ტაქ სის ტი გა გი ჟე-
ბუ ლი უყუ რებ და, მე გო ნა მან ქა-
ნი დან გა დაგ ვ ყ რი და და პო ლი ცი ას 
და უ რე კავ და, მაგ რამ ცეცხ ლი ცა-

ლი ხე ლით ძლივს ჩა აქ რო და გათ-
ბო ბაც ჩაგ ვირ თო.
2013 წელს, ამე რი კის შე ერ თე-

ბუ ლი შტა ტე ბის პრე ზი დენ ტის გან, 
ბა რაკ ობა მას გან სა მად ლო ბე ლი 
წე რი ლი მი ი ღო. დე დას კი ბრი ლი-
ან ტის კუ ლო ნი გა უგ ზავ ნეს.
ჯარ ში სნა ი პე რი იყო. ძი რი-

თა დად „M24“‐დან, „Remington 
700“‐დან, და „M4“‐დან ის რო და. 
რად გან რვათვი ან კა რან ტინს გა-
უძ ლო, თა ვი დან ვე სპეც‐ და ნიშ-
ნუ ლე ბის რაზ მ ში ჩას ვეს. ამი ტომ 
ბა ზა ზეც არ ცხოვ რობ და, სახ ლი 
ჰქონ და ნა ქი რა ვე ბი. 
ავ ღა ნე თი დან ბურ გუნ დი უ ლი 

თეთ რი პი თო ნი ჩა მო იყ ვა ნა. ჩუ-
მად ზრდი და, თა ვი დან კვი რა ში 
ერ თხელ ერთ ცალ თაგვს აჭ მევ-
და, შემ დეგ კურ დღელს. პი თო ნი 
3 მეტ რი გა ი ზარ და, თბი ლის ში 

წა მოს ვ ლამ დე, ეგ ზო ტი კურ ზო ო‐ 
მა ღა ზი ა ში ჩა ა ბა რა. „პასპორტი 
ვერ გა ვუ კე თე, არა ლე გა ლუ რი იყო 
და ვერ ჩა მო ვიყ ვან დი, თო რემ 
მი ვეჩ ვი ე, თბი ლის შიც მო ვუვ ლი-
დი.“
ამე რი კის მო ქა ლა ქე ა, ავ ღა ნეთ-

ში ბრძო ლის შემ დეგ მის ცეს მო ქა-
ლა ქე ო ბა. ჯა რის მოხ დის შემ დეგ, 
3 თვის წინ, სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ-
რუნ და. მე გობ რებს გვკითხა, სად 
სწავ ლობ თო და სა ბუ თე ბი რამ დე-
ნი მე თვის წინ კავ კა სი ის უნი-
ვერ სი ტეტ ში შე მო ი ტა ნა. თა ვი სუ-
ფა ლი დას წ რე ბის უფ ლე ბა მის ცეს. 
ამ უნი ვერ სი ტე ტის ის ტო რი ა ში 
პირ ვე ლი ა, ვი საც მხო ლოდ გა-
მოც დებ ზე მოს ვ ლის უფ ლე ბა აქვს. 
საბ ჭომ ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმი-
ტომ მი ი ღო, რომ სა საზღ ვ რო დაც-

ვის პო ლი ცი ა ში მუ შა ობს. ავი ა-
ცი ის სა დე სან ტო სკო ლის შექ მ ნა 
და ა ვა ლეს. ჯარ ში ბო ლო პე რი ოდ-
ში დე სან ტის ინ ს ტ რუქ ტო რად მუ-
შა ობ და. პა რა შუ ტით 200 ნახ ტო მი 
აქვს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და ამი-
ტომ სა ქარ თ ვე ლო ში „პარაშუტიდან 
ხტო მა ში“ ყვე ლა ზე კომ პე ტენ ტურ 
პი რად ით ვ ლე ბა.
2014 წლის 19 აგ ვის ტოს მა მის 

სა მემ კ ვიდ რეო უნ და გახ ს ნი ლი ყო, 
მაგ რამ რამ დე ნი მე დღით ად რე 
სან დ როს „Facebook“‐ზე სა ლო მე 
ყან ჩა ველ მა მი წე რა.
-  პირ ვე ლი სიტყ ვე ბი რა გითხ-

რა?
-  გა მარ ჯო ბა, მე შე ნი ნა ხე-

ვარ ‐ და ვა რო.
სა ლო მე იტა ლი ა ში ცხოვ რობს, 

მა მა მი სის შვი ლი ა, უფ რო სწო-
რად, მა მა მისს უშ ვი ლე ბია წლე-

ბის წინ, გვა რი მი უ ცია და 
მთე ლი ცხოვ რე ბა ფი ნან სუ რა დაც 
ეხ მა რე ბო და. ახ ლა მემ კ ვიდ რე ო-
ბას სა ლო მეც ითხოვს.
-  შეყ ვა რე ბუ ლი ყო ფილ ხარ?
-  ხომ იცი, რომ ბევ რ ჯერ.
შეყ ვა რე ბუ ლი მარ თ ლაც ბევ რ ჯერ 

ყო ფი ლა, ახ ლა არა ვინ უყ ვარს. 
ერ თხელ სკო ლა ში ვი ღაც გო გოს 
მი ტინ გი მო უწყო. ბავ შ ვებს პლა-
კა ტე ბი და ა ჭე რი ნა წარ წე რით - 
მიყ ვარ ხარ. ის გო გო სკო ლი დან 
იმ წელ ს ვე გა და ვი და.
ბავ შ ვო ბა ში ფორ ტე‐ პი ა ნო ზე 

დავ დი ო დით ერ თად. მე თი თო გაკ-
ვე თილ ზე ერთ ახალ ნა წარ მო ებს 
ვსწავ ლობ დი, ის - ოთხს. მე-
რე მას წავ ლე ბე ლი იღ ლე ბო და და 
თხოვ და, და ნარ ჩე ნი შემ დე გი 
გაკ ვე თი ლის თ ვის ეს წავ ლა. 

ერ თხელ, სა ღა მოს, რო დე საც 
ყვე ლა ნი ერ თად ქო ბუ ლეთ ში ვის-
ვე ნებ დით, სას ტუმ როს ეზო ში 
სის ხ ლი ა ნი სან დ რო შე მო ვი და, და 
და ე ცა. სას წ რა ფოდ ოთახ ში ავიყ-
ვა ნეთ, და ვაწ ვი ნეთ, სის ხ ლის 
მოწ მენ დას ვცდი ლობ დით, მაგ რამ 
მივ ხ ვ დით, რომ აზ რი არ ჰქონ-
და, მთლი ა ნად სის ხ ლ ში ცუ რავ-
და. სა ა ვად მ ყო ფო ში გა ვა ქა ნეთ, 
იქ გონს მო ვი და, მთე ლი სხე უ ლი 
გა სა კე რი ჰქონ და. 
მა შინ პირ ვე ლად ვი ტი რე სან დ-

როს გა მო. მეს მო და, რო გორ ღრი-
ა ლებ და სა ო პე რა ცი ო დან. თურ მე 
ძა ლი ან დი დი სიჩ ქა რით მი მა ვა-
ლი კვად რო ციკ ლით ამობ რუ ნე ბუ ლა, 
კვად რო ციკ ლი ზედ და ცე მი ა. რო ცა 
გა მოფხიზ ლ და, 2 კი ლო მეტ რი ფე-
ხით გა მო ი ა რა და სას ტუმ რომ დე 
მო ვი და. იმ დი ლით სკუ თე რიც და-
ამ ტ ვ რია და ვე ლო სი პე დიც, მაგ-
რამ არა ფე რი მოს ვ ლი ა. ვთხოვ დით 
სა ღა მოს აღა რა ფერ ზე დამ ჯ და რი-

ყო, მაგ რამ რა თქმა უნ და, არ 
დაგ ვი ჯე რა. მთე ლი ქო ბუ ლე თი ამ 
ის ტო რი ა ზე ლა პა რა კობ და, რო გორ 
და ამ ტ ვ რია 14 წლის ბიჭ მა ერთ 
დღე ში სკუ თე რი, ვე ლო სი პე დი და 
კვად რო ციკ ლი. სა ხე ზეც ცნობ დ-
ნენ, იმ წელს აღა რა ვის მი უ ქი-
რა ვე ბია მის თ ვის რა მე. 
მე გობ რე ბი სულ ვფიქ რობ დით, 

ამ დე ნი ენერ გია სად უნ და წა ე-
ღო. მაგ რამ არ ცერთს გვი ფიქ რი ა, 
თუ ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი ომი 
იქ ნე ბო და.
ჯარ ში აღარ უნ და, აღარც ომ ში. 

მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში წა ვალ, 
თუ ჩემს ქვე ყა ნას და ჭირ დე ბა ო. 
სა მო მავ ლო გეგ მე ბი არ აქვს, 
სა ხელ მ წი ფო მარ თ ვა ზე სწავ ლობს, 
უნი ვერ სი ტეტ ში იშ ვი ა თად და დის, 
ძი რი თად დროს წყნეთ ში ატა რებს, 
თა ვის ძაღ ლ თან. 
ჩვე ნი სა უბ რის დროს უკ რავ და. 

ახ ლაც პი ა ნი ნოს თან ზის, ჩემ ზე 
მა ინც ყვე ლა ფე რი იცი ო.

იმ წელს რეინჯერთა სკოლამ 846 კანდიდატი მიიღო, აქედან 48 
ჯარისკაცმა დაამთავრა და როგორც თვითონ სანდრო ამბობს, „ბეჟი 

ბერეტა დაიხურა“. 48-დან 12 გადარჩა. 12-დან 3-მა თავი მოიკლა. 
არმიაში ერთადერთი ქართველი იყო, თან ყველაზე პატარა. კაპიტანი 

თვალწინ დაეღუპა, როცა მის გადარჩენას ცდილობდა.
ისევ ისე თი ა. ხან და ხან ვხე-

დავ აუტა ნელ სევ დას, ტკი ვილს, 
შიშს, დაღ ლას მის თვა ლებ-
ში, მაგ რამ მა ინც ისევ ისე-
თი ა. „ყან ჩა ვე ლი გა ჩერ დი“, 
„ყან ჩა ვე ლი და ჯე ქი“, ყან ჩა ვე-
ლი ფრთხი ლად“, „ყან ჩა ვე ლი ნუ 
დარ ბი ხარ“, „ნუ აფუ ჭებ“, „ნუ 
ამ ტ ვ რევ“, „არ გა დახ ტე“, „არ 
გა და ვარ დე“ - ვუ ყუ რებ და ეს 
სიტყ ვე ბი ჩა მეს მის. ისევ ისე 
იცი ნის, ვი ცი ისიც ჩემ სა ვით 
ფიქ რობს, რომ ჯერ 20 წლი სა ა, 
სულ რა ღაც ოცის და რამ დე ნი რამ 
გა დახ და თავს. წინ მთე ლი ცხოვ-
რე ბა აქვს. 
ნე ტავ, რა ელის კი დევ, მას 

ხომ თი თო სა ათ ში თი თო თავ გა-
და სა ვა ლი ხვდა წი ლად. თი თო სა-
ათ ში თი თო ხი ფა თი, თი თო წარ-
მო უდ გე ნე ლი იდე ა, აზ რი, რა 
გა ა კე თოს, რა მო ი მოქ მე დოს, რომ 
არ იცხოვ როს ისე, რო გორც ყვე-
ლამ.

ფო
ტო
: 
პი
რა
დი
 ა
რქ
ივ
ი
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უდიპ ლო მო ასა სი ნი
ავტორი:გიორგიდიასამიძე
ფოტო:დავითჭუმბურიძე

22 წლის თა ზო ბა ლაშ ვი ლი სას ტუმ რო „ლაერტონ 
თბი ლის ში“ მიმ ტა ნად 

მუ შა ობს. იმ სივ რ ცე ში ის რი გი-
თი თა ნამ შ რო მე ლი ა. სას ტუმ როს 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ მა თა ზოს შე სა-
ხებ თა ვი დან არა ფე რი იცოდ ნენ, 
თუმ ცა მას მე რე, რაც მი სი ძი-
რი თა დი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ 
გა ი გეს, ცდი ლო ბენ სამ სა ხუ რის 
გრა ფი კი შე უმ სუ ბუ ქონ. თა ზოს 
ახ ლად გახ ს ნილ „ლაერტონში“ ყო-
ველ მე ო რე დღეს დი ლი დან სა ღა-
მომ დე უწევს მუ შა ო ბა, კვი რა ში 
ორ ჯერ კი ბარ „ბარონში“ ბენ-
დ თან ერ თად უკ რავს და მღე რის. 
ასე თი სა მუ შაო გრა ფი კის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, თა ვი სუ ფა ლი დრო 
პრაქ ტი კუ ლად აღარ რჩე ბა, თუმ-
ცა მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლე ლებ-
ში მა ინც ახერ ხებს დაკ ვ რას.

პა ტა რა მო უს ვე ნა რი ბი ჭი, 
რო მე ლიც სწავ ლით თავს არას დ-
როს იკ ლავ და, სკო ლა ში თით ქ მის 
ყვე ლა მას წავ ლე ბელს უყ ვარ და. 
ინ გ ლი სუ რი თა ვი დან ვე სხვებ-
ზე უკეთ ეს მო და. ბავ შ ვო ბა ში 
მთე ლი დღე Cartoon Network‐ს 
უყუ რებ და და უცხო ენაც მულ ტ-
ფილ მე ბით ის წავ ლა. ინ გ ლი სურ-
ზე მე ტად ფიზ კულ ტუ რა უყ ვარ და. 
რო ცა დარ ბაზ ში გა მოჩ ნ დე ბო-
და, ფიზ კულ ტუ რის მას წავ ლე ბელს 
ნერ ვე ბი დაწყ ვე ტა ზე ჰქონ და. 
ახ ლად გა რე მონ ტე ბუ ლი სკო ლის 
დარ ბა ზის კედ ლებს მი სი ფეხ-
საც მ ლის კვა ლი რამ დე ნი მე წე ლი 
ემ ჩ ნე ო და. სხვა საგ ნე ბი ნაკ-
ლე ბად აინ ტე რე სებ და. ძი რი თა-
დად, გა სარ თო ბად და დი ო და სკო-
ლა ში; იმის მი უ ხე და ვად, რომ 

იშ ვი ა თად ნა ხუ ლობს ბავ შ ვო ბის 
მე გობ რებს, მათ თან ახ ლაც კარ-
გი ურ თი ერ თო ბა აქვს.
სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, 

მშობ ლებს უნ დო დათ, რომ თა ზოს 
სწავ ლა უნი ვერ სი ტეტ ში გა ეგ რ ძე-
ლე ბი ნა. თუმ ცა ის ფიქ რობს, რომ 
დიპ ლო მის გა მო უმაღ ლეს სას წავ-
ლე ბელ ში ფუ ლის ხარ ჯ ვა უაზ რო ბაა 
და ამის გა რე შეც შეძ ლებს წარ-
მა ტე ბის მი ღ წე ვას.
„მინდოდა თე ატ რა ლურ ზე ჩა ბა-

რე ბა, მაგ რამ ბო ლო მო მენ ტ ში 
გა და ვი ფიქ რე. ქარ თულ შო უ‐ ბიზ-
ნეს თან რა ღაც დო ნე ზე ბავ შ ვო-
ბი დან მაქვს შე ხე ბა და გა ვაც-
ნო ბი ე რე, რომ აზ რი არ ჰქონ და 
დიპ ლო მის გა მო სწავ ლას. ყო ველ 
შემ თხ ვე ვა ში, აქამ დე რის თ ვი საც 
მი მიღ წე ვი ა, არ სად დამ ჭირ ვე ბია 
დიპ ლო მი. რაც მა ინ ტე რე სებს, 

იმას ყო ველ თ ვის ვა კე თებ. თუ 
და ვი სა ხავ რა ი მე მი ზანს, ბო-
ლომ დე ვი ხარ ჯე ბი და მა ინც გა-
მაქვს ჩე მი.“
„ერთხელ სიმ ღე რის ტექ ს ტე-

ბის ზე პი რად სწავ ლაც და ი სა ხე 
მიზ ნად,“ - ის მის ხმა და სას-
ტუმ რო ოთახ ში წაბ ლის ფერ თ მი ა ნი 
გო გო შე მო დის. ეს ქალ ბა ტო ნი 
ილი ა უ ნის მეც ნი ე რე ბა თა და ხე-
ლოვ ნე ბის ფა კულ ტე ტის 19 წლის 
სტუ დენ ტი და ბლო გე რი თეო აზა-
რი აშ ვი ლი ა. ისი ნი თით ქ მის ერ თი 
წე ლია ერ თად არი ან.
-  შე ნი შეყ ვა რე ბუ ლი სიმ ღე-

რის ტექ ს ტებს ვერ სწავ ლობს? - 
ვე კითხე ბი თე ოს. თა ზო ამ დროს 
ჩუ მად გვის მენს, მაგ რამ დი ა-
ლო გით მა ინ ც და მა ინც კმა ყო ფი ლი 
არ ჩანს.

„თაზო არას დ როს ას რუ ლებს სიმ-
ღე რას იმ ტექ ს ტით, რაც ავ ტორ მა 
და წე რა. მი სი ყვე ლა შეს რუ ლე-
ბა თა ვი სე ბუ რი მიხ ლა ფორ თე ბუ ლი 
ტექ ს ტი თა ა, იმი ტომ, რომ ეზა-
რე ბა სწავ ლა და არ გუ მენ ტი აქვს 
ასე თი: „ხალხი მა ინც ვერ ხვდე-
ბა და მა ინც მოს წონთ.“ თუმ ცა, 
რო ცა საქ მე სე რი ო ზულ გა მოს ვ ლას 
ეხე ბა, სა დაც ყუ რადღე ბა ყვე ლა 
დე ტალს ექ ცე ვა, რა თქმა უნ და, 
ტექ ს ტ საც სწავ ლობს“, - მპა სუ-
ხობს თე ო, რო მელ საც თა ზოს თან 
ერ თად გა ტა რე ბუ ლი ყო ვე ლი დღე 
ძვე ლი კა ნა ფის ფურ ც ლებ ზე სიტყ-
ვე ბად გა და აქვს და ამ დღი ურს 
სა გულ და გუ ლოდ ინა ხავს.
„თა ზო რო მან ტი კო სი ა,“ - ამ-

ბობს თე ო, თუმ ცა ტრე ი სერ ‐ მუ-
სი კო სი ამ ფაქტს უარ ყოფს. „ისე 
ამიხ ს ნა სიყ ვა რუ ლი, მგო ნი მწა-

რედ იტყუ ე ბა“, - ამ ბობს ღი მი-
ლით. 
-  მა ინც რო გორ? - ცნო ბის მოყ-

ვა რე ო ბამ მძლია მე.
-  8 მა ისს, ქუ ჩის მუ სი-

კის დღის შე სარ ჩევ გა მოს ვ ლა ზე 
მთხო ვა მის ვ ლა, „აუცილებლად.“ 
იქ ჩე მი საყ ვა რე ლი სიმ ღე რა 
იმ ღე რა და წი ნა სიტყ ვა ო ბა გა-
უ კე თა, რომ მე მიძღ ვ ნი და. ეს 
არც გამ კ ვირ ვე ბი ა. იცო და, რომ 
ამ სიმ ღე რით მი იქ ცია ჩე მი ყუ-
რადღე ბა, მაგ რამ ბო ლოს სა ხალ-
ხოდ გა მო მიცხა და - მიყ ვარ ხა რო! 
ვის თ ვის ბა ნა ლუ რი და ვის თ ვის 
გაც ვე თი ლი, მაგ რამ ჩემ თ ვის ძა-
ლი ან მო უ ლოდ ნე ლი და თბი ლი სი-
ტუ ა ცია იყო… გან სა კუთ რე ბით ის 
მო მენ ტი, რო ცა გი ტა რა ვი ღა ცას 
მი ა ჩე ჩა, გა მო იქ ცა (ლამის წა-

მუსიკოსობა სტაბილური საქმე გგონიათ? მუსიკოსი ყოველთვის და 
ყველგან არ სჭირდებათ. ამ საქმით, ფაქტობრივად, მთელი კვირის 

გრაფიკი შევავსე. მე რომ მუსიკით ძალიან ბევრ ფულს ვშოულობდე, მაინც 
გავაკეთებდი იგივე შოუებს; არ შევეშვებოდი პარკურს, არც „პადზემკაში“ 

დაკვრას, იმიტომ რომ ეს მსიამოვნებს.
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იქ ცა) და მა კო ცა... Вот Так! სიმ ღე რას 
ერ ქ ვა In This River.
ახალ გაზ რ და მუ სი კო სი სან ზო ნა ში ბე-

ბი ას თან, მა მას თან და პა ტა რა ძმას თან 
ერ თად კერ ძო ბი ნა ში ცხოვ რობს. ერ თ სარ-
თუ ლი ან სახ ლ ში სულ რამ დე ნი მე ოთა ხი ა. 
კომ პი უ ტე რი არ აქვს და ამ ამ ბავს მის 
ძმას თან, ირაკ ლის თან ერ თად გა ნიც-
დის. თა ზო ერ თი პე რი ო დი მე გობ რებ თან 
ერ თად ნა ქი რა ვებ ბი ნა ში ცხოვ რობ და, 
თუმ ცა მარ ტო დარ ჩე ნილ მა სა კუ თა რი შე-
მო სავ ლე ბით ვე ღარ შეძ ლო გა და სა ხა დე ბის 
გა დახ და და ოჯახს და უბ რუნ და. და მო უ-
კი დე ბ ლად ცხოვ რე ბის გა მოც დი ლე ბა უკ ვე 
აქვს და უნ და, მა ლე გა და ვი დეს ცალ კე 
საცხოვ რებ ლად: „საკუთარი ბი ნა ში ყვე-
ლა ფერს ჩემს გე მო ზე მო ვაწყობ დი. არც 
სახ ლის და ლა გე ბა მე ზა რე ბა და არც ჭურ-
ჭ ლის რეცხ ვა, მაგ რამ დი დი სი ა მოვ ნე ბით 
ვი ყი დი დი ჭურ ჭ ლის სა რეცხ მან ქა ნას და 
ყვე ლა ნა ირ თა ნა მედ რო ვე ინ ვენ ტარს“.
უდიპ ლო მო მუ სი კო სი პა ტა რა ძმას და-

რი გე ბას აძ ლევს: კარ გად ის წავ ლე, თუ 
გინ და კა ცი გა მოხ ვი დე ო. ირაკ ლი ძმის 
რჩე ვებს არ ით ვა ლის წი ნებს და ქუ ჩა ში 
მირ ბის ფეხ ბურ თის სა თა მა შოდ. ბე ბი ას-
თან და მა მას თან თა ზოს მშვი დო ბი ა ნი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვს. ერ თა დერ თი, რა-
ზეც ვერ თან ხ მ დე ბი ან, მი სი ვი ზუ ა ლი ა. 
კონ კ რე ტუ ლად - ვარ ცხ ნი ლო ბა.
„ეს არის საბ რ ძო ლო ვარ ცხ ნი ლო ბა.“„ი-

რო კე ზი“ ერ ქ ვა ტომს, სა დაც მხო ლოდ კა-
ცე ბი ცხოვ რობ დ ნენ. სოფ ლებს რომ ააოხ-
რებ დ ნენ, იქი დან მიჰ ყავ დათ ქა ლე ბი 
და სა ორ სუ ლებ ლად. ბი ჭი თუ გაჩ ნ დე ბო და, 
მე ომ რად ზრდიდ ნენ, გო გო თუ გაჩ ნ დე ბო და 
- კლავ დ ნენ. ეს ხალ ხი იმ დროს გა ნუ ვი-
თა რე ბე ლი იყო, რაც არ არის გა საკ ვი რი. 

მათ გა მო ეს ვარ ცხ ნი ლო ბა ხალხს ძა ლი ან 
აში ნებ და. ამი ტო მაც იკე თებ დ ნენ ჩაფხუ-
ტებ ზე „იროკეზის“ რო მა ე ლე ბი, სპარ ტე-
ლე ბი და ა.შ. ეს სა ხე ლი ახ ლა საბ რ ძო-
ლო თვით მ ფ რი ნავ საც ჰქვი ა“, - გვიყ ვე ბა 
ვარ ცხ ნი ლო ბის შე სა ხებ თა ზო, თუმ ცა გი-
ორ გის თა ვი სი შვი ლის იმიჯ ზე აზ რი მა ინც 
არ შეც ვ ლი ა.
ასა კის მა ტე ბას თან ერ თად თა ზოს 

ახალ ‐ა ხა ლი გა ტა ცე ბე ბი იპყ რობ და. მერ-
ხი დან - მერ ხ ზე ხტუ ნა ო ბა და ფიზ კულ-
ტუ რის დარ ბა ზის კედ ლებ ზე სირ ბი ლი მან 
პრო ფე სი ად აქ ცი ა. ახ ლა ის პრო ფე სი ო-
ნა ლი ტრე ი სე რი ა. დი დი ხა ნი არა ა, რაც 
ეს მიმ დი ნა რე ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში პო პუ ლა-
რუ ლი გახ და; ცო ტა ხნის წინ თბი ლის ში 
სულ რამ დე ნი მე ტრე ი სე რი დახ ტო და, მათ 
შო რის იყო თა ზო ბა ლაშ ვი ლიც. მე გობ რებ-
მა მას Assassin შე არ ქ ვეს, რო მე ლიც 
ცნო ბი ლი თა მა შის მთა ვარ გმირს ჰქვი ა. 
თა ზოს „გეიმერი“ მე გობ რე ბი ამ ბო ბენ, 
რომ ის თა მა შის გმი რი ვით მო ხერ ხე ბუ ლად 
დახ ტის კედ ლი დან - კე დელ ზე. ასა სი ნის 
სიმ ბო ლო მას წლე ბის წინ თავ ზე ეხა ტა, 
ცო ტა ხსნის წინ კი - დი დი ტა ტუც გა ი-
კე თა მარ ჯ ვე ნა მკლავ ზე.
მი სი საქ მი ა ნო ბის მი მართ ახ ლობ ლე-

ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა დი დად არ შეც ვ ლი-
ლა. ად რე ამ ბობ დ ნენ, რომ ეს უბ რა ლოდ 
მა ი მუ ნო ბა იყო: გა ერ თო ბა ბავ შ ვი და 
და სე რი ო ზულ დე ბა ო. თა ვი დან თა ზოც ასე 
ფიქ რობ და, თუმ ცა დრო თა გან მავ ლო ბა ში 
პარ კუ რი პრო ფე სი ად აქ ცია და ამით ფუ-
ლის კე თე ბაც და იწყო.
„შესაკრებად კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლი არ 

გვქონ და ამო ჩე მე ბუ ლი. სა დაც უფ რო ექ ს-
ტრე მა ლურ გა რე მოს ვნა ხავ დით, იქ ვვარ-
ჯი შობ დით. ნელ ‐ ნე ლა იზ რ დე ბო და ჩვე ნი 

ასაკის მატებასთან ერთად თაზოს ახალ-ახალი გატაცებები 
იპყრობდა. მერხიდან - მერხზე ხტუნაობა და ფიზკულტურის 
დარბაზის კედლებზე სირბილი მან პროფესიად აქცია. ახლა 
ის პროფესიონალი ტრეისერია. დიდი ხანი არაა, რაც ეს 
მიმდინარეობა საქართველოში პოპულარული გახდა; ცოტა ხნის 
წინ თბილისში სულ რამდენიმე ტრეისერი დახტოდა, მათ შორის 
იყო თაზო ბალაშვილიც. მეგობრებმა მას assassIn შეარქვეს, 
რომელიც ცნობილი თამაშის მთავარ გმირს ჰქვია
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გუნ დი და ცო ტა ხან ში შო უ ე ბის 
გა კე თე ბაც და ვიწყეთ. მივ ხ ვ დით, 
რომ ამ საქ მით ფუ ლის გა კე თე ბაც 
შე იძ ლე ბო და. სკო ლის დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ თურ ქეთ ში ორჯერ წა ვე დით 
ხელ შეკ რუ ლე ბით. ქე მერ ში დავ ბა-
ნაკ დით, მაგ რამ წარ მოდ გე ნე ბის 
და სად გა მად, სხვა დას ხ ვა ქა ლა-
ქებ ში დავ ყავ დით მძღოლს. ზო-
გი ერთ სას ტუმ რო ში თურ ქი ანი-
მა ტო რე ბი გვე უბ ნე ბოდ ნენ, დი დი 
ხა ნია ასე თი გა ო ცე ბუ ლი არ გვი-
ნა ხავს აქა უ რი მა ყუ რე ბე ლი ო.“
თურ ქე თი დან ჩა მოს ვ ლის შემ-

დეგ, 2012 წელს, პარ კუ რის გუნ-
დ თან ერ თად ასა სინ მა ტე ლეპ რო ექტ 
„ნიჭიერში“ პირ ვე ლად მი ი ღო მო-
ნა წი ლე ო ბა. ჟი უ რიმ მათ ნო მერს 
ძა ლი ან კარ გი შე ფა სე ბა მის ცა 
და ნა ხე ვარ ფი ნალ შიც გა და იყ ვა ნა, 
სა დაც ახალ გაზ რ და აკ რო ბა ტებს 
მთე ლი დარ ბა ზი ტაშს უკ რავ და. 
თუმ ცა, ფი ნალ ში გა და სას ვ ლე ლად 
ეს საკ მა რი სი არ აღ მოჩ ნ და. ტე ლე-
მა ყუ რე ბელ მა თა ზო სწო რედ მა შინ 
გა იც ნო, თუმ ცა, ის არ ფიქ რობს, 
რომ ამით რა ღა ცას მი აღ წი ა.
მე გობ რის თხოვ ნით, იმა ვე პრო-

ექ ტ ში ასა სი ნი მე ო რე დაც გა მოჩ-
ნ და, ოღონდ ამ ჯე რად სცე ნა ზე აკ-
რო ბა ტუ ლი ილე თე ბი არ უკე თე ბი ა. 
თა ზომ „იროკეზი“ ცეცხ ლის ფ რად 
შე ი ღე ბა და გი ორ გი ბი თა ძეს თან 
ერ თად იაპო ნე ლი კო მი კო სე ბის დუ-
ე ტის „Gamarjobat“‐ის ანა ლო გი-
უ რი ნო მე რი წა რად გი ნა თბი ლი სის 
სა კონ ცერ ტო დარ ბაზ ში. მა ყუ რე-
ბელს ნო მე რი ძა ლი ან მო ე წო ნა და 
ჟი უ რის ოთხი ვე წევ რ მაც მხა რი 
და უ ჭი რა დუ ე ტის მომ დევ ნო ტურ-
ში გა დაყ ვა ნას. მი უ ხე და ვად ამ 
მცი რე წარ მა ტე ბი სა, მხი ა რუ ლი 
ახალ გაზ რ დე ბი ნა ხე ვარ ფი ნა ლის 
„შორთ ლისტში“ ვე ღარ მოხ ვ დ ნენ. 
სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში ჩა საფ რე ბულ მა 
კრი ტი კო სებ მა მა თი ნო მე რი პლა-
გი ა ტად მო ნათ ლეს, ზო გი კი პირ-
და პირ შე უ რაცხ მ ყო ფელ კო მენ ტა-
რებს ტო ვებ და გი ორ გი სა და თა ზოს 
ფო ტო ებ ზე.

-  დარ ბაზ ში მყოფ მა ყუ რე ბელს 
და ჟი უ რის მო ე წო ნა მხი ა რუ ლი 
ნო მე რი, თუმ ცა სო ცი ა ლურ ქსე-
ლებ ში ბევ რ მა პლა გი ა ტე ბი გი-
წო დათ. ზოგ მა შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი 
კო მენ ტა რე ბიც კი არ და ი შუ რა 
თქვე ნი მი სა მარ თით…
-  დი დად არ მა ინ ტე რე სებს, ვინ 

რა და წე რა, მაგ რამ ასეთ ხალხს 
კლა ვი ა ტუ რის ლო მებს უწო დე ბენ, 
რო გორც წე სი. სა კუ თა რი წა რუ მა-
ტებ ლო ბით და ბოღ მი ლე ბი სხე დან კომ-
პი უ ტერ თან და ცდი ლო ბენ სხვებ საც 
მო უწამ ლონ ხა სი ა თი თა ვი ან თი ნე-
გა ტი ვით. რაც შე ე ხე ბა ბრალ დე ბას 
პლა გი ა ტო რო ბა ზე, ეს ალ ბათ ბა ტო-
ნი ნი კას სკეპ ტი კურ მა და მო კი დე-
ბუ ლე ბამ და ნა ად რევ მა შე ფა სე ბამ 
გა მო იწ ვი ა; რა თქმა უნ და, სა კუ-
თა რი თა ვის წარ დ გე ნი სას ვიტყო-
დით, რომ იაპო ნე ლი კო მი კო სე ბის 
ანა ლო გი ურ ნო მერს წარ ვად გენ დით. 
თუმ ცა, სცე ნა ზე გა მო ჩე ნის თა ნა ვე 
გვა რა მი ამ ეჭ ვის თვა ლით შე მოგ-
ვ ხე და და მი სალ მე ბი სას გვკითხა: 
„გამარჯობათ“ თქვენ თან რა ღაც 
კავ შირ ში ხომ არა ა ო...
დატ ვირ თუ ლი სა მუ შაო გრა ფი-

კის გა მო, ასა სი ნი ინ ტენ სი უ რად 
ვე ღარ ვარ ჯი შობს, თუმ ცა, ხან-
და ხან პარ კუ რის გუნ დ თან ერ თად 
სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის თ ვის რამ დე-
ნი მე წუ თი ა ნ წარ მოდ გე ნებს მა ინც 
მარ თავს. რო გორც თა ვად ამ ბობს, 
ბავ შ ვებს ძა ლი ან მოს წონთ პარ-
კუ რი და ეს სფე რო ნელ ‐ ნე ლა ვი-
თარ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში. ასა სი ნი 
ვე ღარ ვარ ჯი შობს, მაგ რამ თა ვი-
სი თა ვის იმე დი ყო ველ თ ვის აქვს; 
ბო ლოს რომ ვნა ხე, თავ და ჯე რე ბულ-
მა მითხ რა, ნა ხე ვა რი წლის უვარ-
ჯი შე ბე ლი თერ თ მეტ წუ თი ან აკ რო ბა-
ტულ შო უს მა ინც გა ვა კე თე ბო!
-  პარ კუ რი უფ რო მე ტად გიყ-

ვარს, თუ მუ სი კა? - ვე კითხე ბი 
ასა სინს და წი ნას წარ ვხვდე ბი 
მის პა სუხს.
-  დე და უფ რო გიყ ვარს თუ სნი-

კერ სი - ეს გე კითხა, ჯობ და - 
გა ე ცი ნა თა ზოს.

-  პარ კუ რი პარ კუ რია და მუ სი-
კა მუ სი კა… - არ ვეშ ვე ბი.
-  ჰო, დე და დე დაა და სნი კერ-

სიც სნი კერ სი ა. მა ინც არ მა-
ღირ სა სე რი ო ზუ ლი პა სუ ხი.
სა ღა მოს 8 სა ა თის თ ვის სას-

ტუმ რო ში მხო ლოდ თა ნამ შ რომ ლე ბი 
მოძ რა ო ბენ. ჯერ ‐ ჯე რო ბით სას-
ტუმ რო ცა რი ე ლია და თა ვი სუფ ლად 
ვა ხერ ხებთ ინ ტერ ვი უს ჩა წე რას. 
თა ზო ფიქ რობს, რომ თა ნამ შ რომ-
ლებს ჩვე ნი სა უ ბა რი არ აინ ტე-
რე სებთ, თუმ ცა დაც ვა ორი სა ა თის 
გან მავ ლო ბა ში სა ეჭ ვოდ დაგ ვ ტ რი-
ა ლებს. პუტ კუ ნა, ლო ყებღაჟ ღა-
ჟა ახალ გაზ რ დას თით ქოს თა ვის 
გა მო ჩე ნა სურს. მო სა წე ვად რომ 
გა ვე დით, უკან გა მოგ ვ ყ ვა, შან-
სი ხე ლი დან არ გა უშ ვა და თა ზოს 
გამ ჭო ლი მზე რით მი უ გო: ხომ იცი, 
რომ თა ნამ შ რომ ლე ბი სას ტუმ როს 
მთა ვარ შე მო სას ვ ლელ თან არ ვე-
წე ვი თო. ასა სინ მაც რა ღაც უთხ რა 
ხუმ რო ბით, ორი ნა ფა ზი სწრა ფად 
ამო არ ტყა და სას ტუმ როს ბარ-
ში დაბ რუნ და. თა ზოს კი დევ ერ-
თი თა ნამ შ რო მე ლი გი ორ გი, ჩემ თან 
ერ თად, სას ტუმ როს შე სას ვ ლელ თან 
კი დევ რამ დე ნი მე წუ თით იდ გა. 
რო გო რი ტი პია თა ზო, - ვკითხე 
გი ორ გის და სას ტუმ რო ში შე სას-
ვ ლე ლად მო ვემ ზა დე. „თაზო ჯი გა-
რი ა, - ღი მი ლით მპა სუ ხობს ასა-
სი ნის თა ნამ შ რო მე ლი, - ხუ მა რა 
და კაი ტი პი ა!“
„რუსულების და ჩქა რე ბის გარ-

და, ყვე ლა ფერს ვუს მენ“, - ნა-
ხევ რად ხუმ რო ბით ამ ბობს ახალ-
გაზ რ და მუ სი კო სი. გი ტა რა ზე 
დაკ ვ რა მან რამ დე ნი მე წლის წინ 
თვი თონ ის წავ ლა და ამ საქ მე-
საც სე რი ო ზუ ლად მოჰ კი და ხე-
ლი. ასა სინს არა ერ თხელ შევ-
ხ ვ დი რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე. 
ბო ლოს რომ ვნა ხე, მი წის ქ ვე შა 
გა და სას ვ ლელ ში უკ რავ და გი ტა რა-
ზე და გა რე სამ ყა როს გან სრუ ლად 
იყო მოწყ ვე ტი ლი. წინ ვე დე ქი და 
ვერც კი მამ ჩ ნევ და. ვე ლო დე ბო-
დი, სა ნამ სიმ ღე რას არ და ას-
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რუ ლებ და. სა უ ბა რი ამის შემ დეგ 
და ვიწყეთ.
ერ თხელ მითხ რა, მუ სი კით მხო-

ლოდ ვის ვე ნე ბო. რო გორც აღ მოჩ ნ-
და, მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლელ ში 
ის მხო ლოდ თა ვი სი ჭი ის გა სა-
ხა რებ ლად ჩა დის. ამას რუს თა ვე-
ლის გამ ზირ ზე ნე ბის მი ერ მი წის-
ქ ვე შა გა და სას ვ ლელ ში მო მუ შა ვე 
ადა მი ა ნე ბიც მი დას ტუ რე ბენ. ამ 
ხალ ხ თან თა ზოს ძა ლი ან კარ გი 
ურ თი ერ თო ბა აქვს, რაც არა ვის 
გა უკ ვირ დე ბა - რამ დე ნი მე წე ლია 
მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლე ლებ ში 
მო მუ შა ვე ხალხს თა ზო კონ ცერ-
ტებს უმარ თავს.
„მუსიკას ჩემს ცხოვ რე ბა ში ძა-

ლი ან დი დი ად გი ლი უკა ვი ა. შე-

იძ ლე ბა მთე ლი დღე ვი მუ შა ვო და 
გან ტ ვირ თ ვის მიზ ნით ჩა ვი დე 
„პადზემკაში“ და საკ რა ვად. ფუ-
ლის გა მო სამ ჯერ ან ოთხ ჯერ და-
მიკ რავს, რო დე საც მარ თ ლა დამ-
ჭირ ვე ბი ა. სეს ხე ბა არ მიყ ვარს. 
ვა ლის აღე ბას მირ ჩევ ნია მში ე რი 
მოვ კ ვ დე. არც ის მიყ ვარს, რო-
დე საც მათხოვ რად აღ მიქ ვამს ვი-
ღაც. თუ მუ სი კას არ მო უს მენს 
და ისე და მიყ რის ვინ მე ხურ დას, 
ძა ლი ან ვბრაზ დე ბი. ხში რად გავ-
კი დე ბულ ვარ და უკან და მიბ რუ ნე-
ბია მათ თ ვის ფუ ლი. ერ თხელ ვი ღაც 
ხინ კ ლის სუ ნით აქო თე ბუ ლი ტი პი 
მო ვი და ქა ლებ თან ერ თად და 20 
ლა რი და მიგ დო ჩან თა ზე: გო გო ებს 
რომ მო ე წო ნოთ, ისე თი და უ კა რი ო. 
ოცი ლა რის გვერ დით ხუთ ‐ ლა რი-
ა ნიც იდო. ის ფუ ლიც და ვა მა ტე 
და ვთხო ვე გზა გა ეგ რ ძე ლე ბი ნათ. 
ტი პი ისე თი უნა მუ სო იყო, მარ თ-
ლა წა ი ღო ჩე მი ხუ თი ლა რიც“.

მი სი თქმით, იმი ჯის გა მო, 
უსი ა მოვ ნე ბე ბი საკ მა ოდ ხში-
რად მოს დის. ამ ბობს, რომ უფ-
რო სი თა ო ბის წარ მო მად გენ ლებ ზე 
მე ტად, მი სი ვი ზუ ა ლი ახალ გაზ-
რ დებს აღი ზი ა ნებთ. მი სი მი სა-
მარ თით ხში რად ბევრ შე უ რაცხ ყო-
ფა საც ატა რებს, თუმ ცა ხან და ხან 
უჭირს თა ვის მო თოკ ვა.
„არყის ბოთ ლე ბით ხელ ში რამ-

დე ნი მე მთვრა ლი ტი პი და მიდ-
გა მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლელ ში. 
ცი ნი კურ ფრა ზებს ის როდ ნენ ჩე-
მი მი სა მარ თით, მაგ რამ დაკ ვ რას 
ვაგ რ ძე ლებ დი. ჩე მი მწყობ რი დან 
გა მოყ ვა ნა არაა მარ ტი ვი. მე რე, 
მო ვიდ ნენ ახ ლოს და ერ თ მა ფე ხი 
მი არ ტყა გი ტა რის ჩან თას. ძა ლი-

ან გავ ბ რაზ დი, თუმ ცა არ შე ვიმ ჩ-
ნიე და ზრდი ლო ბი ა ნად მივ მარ თე: 
შემ თხ ვე ვით ფე ხი მო გიხ ვ და ჩან-
თა ზე‐ თ ქო. მე რე, შუ შის ბოთ ლე ბი 
მი ა ჭა ხუ ნეს ერ თ მა ნეთს, შე მო ემ-
ტ ვ რათ და არა ყი მთლი ა ნად ჩან-
თას და ეს ხა. ეს ვე ღარ გა ვა ტა რე 
და მათ კენ გა ვი წი ე. ვინც მუ შა-
ობს მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლელ ში, 
ის ხალ ხი მა კა ვებ და. რამ დე ნი მე 
წა მით ჩა მოვ ჯე ქი, დამ შ ვი დე ბას 
ვცდი ლობ დი და ამ დროს რო მე ლი-
ღა ცამ შე მა გი ნა .აქ უკ ვე ვე ღა-
რა ვინ შე მა კა ვებ დნენ. გა ვი წიე 
თუ  ა რა, ჩე მი მე გობ რე ბიც მოც-
ვივ დ ნენ და ატყ და ჩხუ ბი. ძა ლა-
დო ბის მომ ხ რე არ ვარ, მაგ რამ 
ტი პებ მა ყვე ლა ფე რი გა ა კე თეს, 
რომ გა ლა ხუ ლიყ ვ ნენ“, - იხ სე-
ნებს თა ზო.
ბევ რი, ალ ბათ, ფიქ რობს: თუ 

კარ გი მუ სი კო სი ა, თა ვი სი პრო-
ფე სი ით ემუ შა ვა, სას ტუმ რო ში 

მიმ ტა ნად რა უნ და ო. თა ზო არ 
ფიქ რობს, რომ ცი დან ვარ ს კ ვ ლა-
ვებს ხსნის თა ვი სი მუ სი კა ლუ რი 
ნი ჭით, თუმ ცა ამ ბობს, რომ სამ-
სა ხურ ში ყვე ლას თან კარ გი ურ თი-
ერ თო ბა აქვს. 
„მუსიკოსობა სტა ბი ლუ რი საქ-

მე გგო ნი ათ? მუ სი კო სი ყო ველ თ-
ვის და ყველ გან არ სჭირ დე ბათ. 
ამ საქ მით, ფაქ ტობ რი ვად, მთე-
ლი კვი რის გრა ფი კი შე ვავ სე. მე 
რომ მუ სი კით ძა ლი ან ბევრ ფულს 
ვშო უ ლობ დე, მა ინც გა ვა კე თებ დი 
იგი ვე შო უ ებს; არ შე ვეშ ვე ბო-
დი პარ კურს, არც „პადზემკაში“ 
დაკ ვ რას, იმი ტომ რომ ეს მსი ა-
მოვ ნებს. სას ტუმ რო ში ხომ ხვეწ-
ნა‐ მუ და რით არ მოვ სულ ვარ… უბ-

რა ლოდ, ინ ტერ ნეტ ში ნა ხეს ჩე მი 
CV, და მი რე კეს და ამიყ ვა ნეს. 
აქ რომ ცუ დი პერ სო ნა ლი დამ ხ-
ვედ რო და და ისე თი სი ტუ ა ცია ყო-
ფი ლი ყო, რო მე ლიც ხელს შე მიშ-
ლი და ჩე მი საყ ვა რე ლი საქ მის 
კე თე ბა ში, არ და ვიწყებ დი მუ-
შა ო ბას. აქ მოს ვ ლა ჩე მი ნე ბა 
იყო... თან ხალ ხ თან ურ თი ერ თო ბა 
მსი ა მოვ ნებს. ისე თი ტი პი ვარ, 
რომ თუ რა ღაც არ მო მე წო ნე ბა, 
იმ წუ თას შე მიძ ლია წა მო ვი დე.“
ასა სი ნი ბო ლოს რამ დე ნი მე 

დღის წინ ვნა ხე და საკ მა ოდ დი-
დი ხა ნი ვი სა უბ რეთ. სა ღა მოს 
ათი სა ა თის თ ვის სას ტუმ რო დან 
გა მო ვე დით. მი სი სა მუ შაო დღე 
დას რულ და. სადღაც აპი რებს წას-
ვ ლას, თუმ ცა არ მითხ რა, სად. 
ზურ გ ზე გი ტა რის ჩან თა ჰქონ და 
მო კი დე ბუ ლი.
იმ სა ღა მო საც „პადზემკაში“ 

ჩა სუ ლა…

შესაკრებად კონკრეტული ადგილი არ გვქონდა ამოჩემებული. სადაც 
უფრო ექსტრემალურ გარემოს ვნახავდით, იქ ვვარჯიშობდით. ნელ-ნელა 

იზრდებოდა ჩვენი გუნდი და ცოტა ხანში შოუების გაკეთებაც დავიწყეთ. 
მივხვდით, რომ ამ საქმით ფულის გაკეთებაც შეიძლებოდა.
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გა მო იწ ვი ა. გვიყ ვე ბა, რომ მეტ-
რო სად გუ რე ბი დან მთე ლი დღე ვერ 
ამო იყ ვა ნეს. იც ვ ლი და მა ტა რებ-
ლებს, სად გუ რებს, ხა ზებს მა-
ნამ დე, ვიდ რე არ და ი კარ გა. 
ტემ პი აღარ და უგ დი ა: „ნიგერიის 

დე და ქა ლაქ აბო ჯა ში პირ ვე ლად რომ 
ჩა ვე დი, აერო პორ ტი დან და იწყო 
ჩე მი კოშ მა რი, ღა მე იყო და 1991 
წლის თბი ლი სი გა მახ სენ და, ყვე-
ლას ავ ტო მა ტი ეკა ვა ხელ ში, ვერ 
გა ვი გე, რა უნ და გა მე კე თე ბი ნა, 
პას პორ ტის ჩამ რ ტყ მე ლი არ იჯ-
და, გა რეთ გა მო ვე დი და უამ რა ვი 
ადა მი ა ნი მეხ ვე ო და თავს. მა შინ 
ყვე ლა ზე და უც ვე ლად ვიგ რ ძე ნი თა-
ვი, თუმ ცა, უარე სი ამ ბე ბიც გა-
დამ ხ დე ნი ა, კამ ბო ჯა ში, ლა ოს ში, 

ვი ეტ ნამ ში, ნე პალ ში, ბუ ტან ში, 
რო მე ლი ერ თი გა ვიხ სე ნო, აღარ 
ვი ცი.“
კო ლექ ცი ა ში რას არ ნა ხავთ. 

აგ რო ვებს ყვე ლა ფერს, რი სი შეგ-
რო ვე ბაც შე იძ ლე ბა, ამი ტომ ამ-
დენ მოგ ზა უ რო ბა ში კო ლექ ცი ო-
ნე რა დაც ჩა მო ყა ლიბ და. თუმ ცა, 
ყვე ლა ზე შთამ ბეჭ და ვი მა ინც 
სამ ტ რე დი ის სახ ლ ში მი მო ფან ტუ ლი 
300‐ზე მე ტი რუ კა ა, რომ ლე ბიც 
მთე ლი მსოფ ლი ოს ირ გ ვ ლი ვაც გა-
მოგ ზა უ რე ბენ და სა ქარ თ ვე ლო შიც. 
შთამ ბეჭ და ვია ნარ დის კო ლექ ცი-

აც. გან სა კუთ რე ბით ძვირ ფა სი კი 
მოგ ზა უ რის თ ვის წიგ ნე ბი ა, რომ-
ლებ საც ყვე ლა ქვეყ ნი დან ეზი დე-
ბა. კა ხა შენ გე ლი ას ბიბ ლი ო თე-

კა დღეს 40,000 წიგნს ით ვ ლის. 
წარ მო იდ გი ნეთ, რა წო ნის ტვირ თი 
მო აქვს მას ყო ველ ჯერ ზე. 
რო ცა ვკითხუ ლობთ, მა ინც რა 

არის მის კო ლექ ცი ებ ში ყვე-
ლა ზე ფა სე უ ლი, გვპა სუ ხობს: 
„ვაგროვებ უნი კა ლურ წიგ ნებს, 
ხელ ნა წე რებს, რომ ლებ საც ხელ-
ნა წერ თა ეროვ ნულ ცენ ტ რ ში ვი-
ნა ხავ, დაწყე ბუ ლი სულ ხან ‐ სა-
ბას ლექ სი კო ნით, დამ თავ რე ბუ ლი 
ილი ას და აკა კის ხელ ნა წე რე ბით. 
ეს ყვე ლა ფე რი ჩემს სა კუთ რე ბა-
შია და უნი ვერ სი ტე ტის მუ ზე უმს 
რომ გა ვა კე თებთ, აუცი ლებ ლად იქ 
გან ვა თავ სებ.“ 
იშ ვი ა თი ნივ თე ბის სია ვრცე-

ლი ა: კა ხა შენ გე ლი ას სა კუთ რე-
ბა ში არ სე ბულ სულ ხან ‐ სა ბა ორ-
ბე ლი ა ნის ლექ სი კონს თან მი სი 
ავ ტოგ რა ფიც აქვს; ხელ ნა წერ თა 
შო რის არის იულონ ბა ტო ნიშ ვი ლი სა 
და მი სი მე უღ ლის სა ლო მეს 1803 
წლის წყა ლო ბის წიგ ნი; იმამ ‐ ყუ-
ლი‐ ხა ნის, მა მად ‐ ყუ ლი‐ ხა ნის, 
თე ი მუ რაზ, მაჰ მად ‐ მირ ზას და ალი 
მირ ზას 1719 წლის წყა ლო ბის წიგ-
ნე ბი. სულ 12 უნი კა ლუ რი ხელ ნა-
წე რი უკ ვე სა ქარ თ ვე ლო ში მოგ ზა უ-
რო ბი სას არის შეგ რო ვე ბუ ლი.
მე მი სი სტუ დენ ტი არ ვყო-

ფილ ვარ, მაგ რამ მსმე ნი ა, რომ 
„შეუვალი“ ლექ ტო რი ა. გან სა კუთ-
რე ბით არ გპა ტი ობს ერ თი შე ხედ-
ვით მარ ტივს - თუ კი არ იცი სა-
ქარ თ ვე ლოს რუ კა და რე გი ო ნე ბი. 
ამი ტომ, თუ გინ და სა ქარ თ ვე ლოს 
ის ტო რი ა ში ბო ნუს ქუ ლის მფლო ბე-
ლი გახ დე, აუცი ლებ ლად მას თან 
ერ თად, მი სი ვე და გეგ მი ლი მარ შ-
რუ ტით უნ და იმოგ ზა უ რო სა ქარ თ-
ვე ლოს რო მე ლი მე მხა რე ში. 
„სამომავლოდ მინ და, რომ კავ-

კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტის ყვე ლა 
სტუ დენ ტ მა ერ თი სე მეს ტ რი მა-
ინც გა ა ტა როს საზღ ვარ გა რეთ და 
ეს სა ვალ დე ბუ ლო იყოს. უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში, ვერ ცერ თი სტუ დენ ტი 
ვერ მი ი ღებს დიპ ლომს, თუ მან 
ერ თი სე მეს ტ რი მა ინც არ ის წავ-

ლა უცხო ეთ ში, აზია იქ ნე ბა ეს, 
აფ რი კა თუ ევ რო პა და აშშ, ამას 
მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს“ - გვე უბ-
ნე ბა მოგ ზა უ რი უკ ვე რექ ტო რის 
სტა ტუ სით.
90 ქვეყ ნის 96 უნი ვერ სი ტე ტი 

- ასე თია მო ნა პო ვა რი სა კუ თა რი 
სტუ დენ ტე ბის თ ვის. ასო ბით სტუ-
დენ ტი ამ შე დე გით უკ ვე ყო ველ წ-
ლი უ რად სარ გებ ლობს. 
რო დე საც აშშ‐ს პირ ვე ლად ეწ-

ვია სას წავ ლებ ლად, 21 წლის იყო 
და ჯი ბე ში 18 დო ლა რი ჰქონ-
და. მშობ ლე ბი ღე ლავ დ ნენ, რომ 
უკან აღარ დაბ რუნ დე ბო და, თუმ ცა 
გვიყ ვე ბა, რომ დარ ჩე ნა არას დ-
როს არ სად უფიქ რია და რო დე საც 

მოგ ზა უ რო ბა 
სამ ტ რე დი ი დან სამ ტ რე დი ამ დე

ავტორი:თამუნაპავლიაშვილი

რ
უ კა ზე 169 ქვე ყა ნა ლურ-
ჯად არის მო ნიშ ნუ ლი. 
დარ ჩე ნი ლი 26‐იც და 

მი სია შეს რუ ლე ბუ ლი ა. რა კი ღა 
მი ზა ნი ცნო ბი ლი ა, წლის გეგ-
მაც მკაც რად არის გან საზღ ვ რუ-
ლი. ყო ვე ლი ახა ლი თვის დაწყე-
ბა ახალ მოგ ზა უ რო ბას ნიშ ნავს, 
ამი ტომ თუ მას თან შეხ ვედ რას 
გა დაწყ ვეტთ, ყვე ლა ზე მარ ტი ვად 
აერო პორ ტ ში მი აგ ნებთ. 
კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტის 

დამ ფუძ ნებ ლის და პრე ზი დენ ტის 
კა ხა შენ გე ლი ას პირ ვე ლი შთამ-
ბეჭ და ვი მარ შ რუ ტი: სამ ტ რე დია 
- თბი ლი სი იყო. 16 წლის მშობ-
ლებ მა დე და ქა ლაქ ში პირ ვე ლად 
ჩა მო იყ ვა ნეს. გა ო ცე ბა მეტ რომ 

შა ბა თი დღის გან რიგს გვიყ ვე ბა, 
ცხა დი ხდე ბა, რა ტომ:
„შაბათს დი ლით ვდგე ბი 6 სა-

ათ ზე, 1 სა ათ ში სახ ლი დან გავ-
დი ვარ, ვჯდე ბი ჩემს მან ქა ნა ში, 
მძღო ლი არ მიმ ყავს, მივ დი-
ვარ ბა თუმ ში, გზად სამ ტ რე დი-
ა ში შევ დი ვარ და იქ ვსა უზ მობ, 
ლექ ცია მაქვს პირ ვე ლის 20 წუთ-
ზე, ლექ ცი ის შემ დეგ ვბრუნ დე-
ბი უკან, სამ ტ რე დი ა ში და ჩემს 
მშობ ლებ თან ერ თად ვსა დი ლობ და 
რო გორც წე სი, თუ გა და უ დე ბე ლი 
საქ მე არ მაქვს, ვრჩე ბი სამ ტ-
რე დი ა ში.“
მოგ ზა უ რო ბა სწო რედ აქ, სამ ტ-

რე დი ა ში სრულ დე ბა.



ავტორი:გიორგიკიკაბიძე
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„ისინი არ 
მომ კ ვ და რან“
გვანცაჯიშკარიანი

გ
ვანცაჯიშკარიანმასპეციალურადჩვენიჟურნალის
თვის დინოზავრები „გააცოცხლა.“ მისი თქმით, ამ
პროექტისიდეაისარის,რომდინოზავრებიარმომ

კვდარან:
„ეგტიპები,დინოზავრები,არმომკვდარან,არგადაშე

ნებულან.უბრალოდ,იმალებოდნენ.ჰოდა,ახლამათიგა
მოსვლისდროდადგა.ვისაცრაუნდა,ისუნდაიგულისხ
მოს…ყველაზესწორიისაა,რაცმნახველსჰგონია.“
რო გორც აღ მოჩ ნ და, გვან ცამ ზან დუ კე ლის ქუ ჩა ზე დი ნო-

ზავ რე ბის „გაცოცხლება“ მხო ლოდ ნა ხე ვა რი სა ა თით შეძ ლო. 
სა ხელ და ხე ლოდ შერ ჩე ულ ად გილ ზე და მაგ რე ბუ ლი რე ზი ნის დი-
ნო ზავ რე ბი ამ ჯე რად არა დიდ მა გამ ყი ნვა რე ბამ, არა მედ 
ადა მი ა ნებ მა „გადააშენეს.“
„მოგლიჯესდადაყარეს,არცწაუღიათ…თორემრომმოხს

ნიდნენ,ვიცოდი“,ამბობსინსტალაციისავტორი.
გვან ცა ჯიშ კა რი ა ნი პრო ფე სი ით არ ქი ტექ ტო რი ა. ის სამ-

ხატ ვ რო აკა დე მი ა სა და თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის ცენ ტ რ ში 
სწავ ლობ და. გვან ცა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში მე გობ რებ თან ერ-
თად ვებ ‐ გ ვერ დის გა კე თე ბას გეგ მავს, რო მე ლიც ვი ზუ ა ლუ რი 
ხე ლოვ ნე ბის, დი ზა ი ნის, არ ქი ტექ ტუ რი სა და მუ სი კის სი ახ-
ლე ე ბის ანა ლიზ სა და კრი ტი კა ზე იქ ნე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 
ამავ დ რო უ ლად იგი სტრიტ არ ტით არის და კა ვე ბუ ლი. ეს მი სი 
ჰო ბი ა.

ახალ გაზ რ და არ ქი-
ტექ ტორს უკ ვე რამ-
დე ნი მე პრო ექ ტი აქვს 
გა კე თე ბუ ლი. ის ყვე-
ლა ფერს სპონ ტა ნუ-
რად აკე თებს. მი სი 
თქმით, იდეა შე იძ ლე-
ბა არ იყოს ჩა მო ყა-

ლი ბე ბუ ლი, მაგ რამ მას და უ ფიქ რებ ლად აკე თებს: „თუ 
ბევ რი ფიქ რი და ვიწყე, შან სი არ არის - იმას არ და-
ვას რუ ლებ, მომ ბეზ რ დე ბა.“
გვან ცა თა ვის ნა მუ შევ რებს იმით გა მო არ ჩევს, რომ 

სხვა სტრიტ არ ტის ტე ბი ძი რი თა დად გრა ფიტ სა და სტენ-
სილს აკე თე ბენ:
„არ მინდა, რომ ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო,

მაგრამძალიანერთფეროვანია,თუნდაცვინცხატავს
ერთნაირია,როგორცშიდასივრცეში,ისემსოფლიომას
შტაბითაც.რამდენიმეშეიძლებაგამოარჩიო,რომლებიც
განსხვავებულსაკეთებენ.“
გვან ცა ზო ო პარ კე ბის არ სე ბო ბის წი ნა აღ მ დე გია და 

ამ ბობს, რომ ცხო ვე ლე ბი ჩა კე ტილ სივ რ ცე ში არ უნ და 
ბი ნად რობ დ ნენ. მან ერ თ ‐ერ თი პრო ექ ტი სწო რედ ამ თე-
მას მი უძღ ვ ნა. გა სულ წელს ახალ გაზ რ და არ ტის ტ მა რე-
ზი ნის ცხო ვე ლე ბი შე ი ძი ნა და თბი ლი სის ქუ ჩებ ში სიმ-
ბო ლუ რად „გაასეირნა“:
„წარმოიდგინე,რომშენხარქალაქისრაღაცჩაკეტილ

სივრცეში.ცხოველებიისემოდიანდაგიყურებენ,როგორც
ჩვენ მივდივართ და ვუყურებთ მათ. ზუსტად ასე იყო:
ცხოველები გამოვიყვანე ქუჩებში და აქეთ გვიყურებდ
ნენ.ცხოველებსძალიან„ჰკიდიათ“,ისინითავიანთსამ
ყაროშიარიანდასაერთოდარაინტერესებთადამიანები.
შენარუნდაშეაწუხო,როგორცისინიარგაწუხებენ.“
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პ
რო ფე სი ით IT სპე ცი ა ლის-
ტის თ ვის ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბა 
ჰო ბი ა, რად გან პრო ფე სი ულ 

დო ნე ზე სტრიტ არ ტი არ ცერთ აკა-
დე მი ა ში არ ის წავ ლე ბა.
მო ზა ი კის იდეა სტამ ბულ ში და-

ი ბა და, რო დე საც მან ამ მა სა ლით 
შეს რუ ლე ბუ ლი ბევ რი ინ ს ტა ლა ცია 
ნა ხა. არ ტის ტი თა ვი დან ექ ს-
პე რი მენ ტებს ატა რებ და და ცდი-
ლობ და, მო ზა ი კის იდეა თბი ლი სის 
ქუ ჩებ ში გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა. გა-
გო შა ამ ბობს, რომ სა ბო ლოო ჯამ-
ში იდე ამ გა ა მარ თ ლა და ექ ს პე-
რი მენ ტ მა შე დე გი გა მო ი ღო.
კა ფე ლი თა ვი დან ბო ლომ დე კო-

ლა ბო რა ცი უ ლი პრო ექ ტი ა. გა გო-
შას თ ვის კა ფე ლით ხატ ვის პრო ცე-
სი სხვა სი ა მოვ ნე ბა ა: არ ტის ტი 
დე ტა ლებ ზე უფ რო მეტ კონ ცენ ტ რა-
ცი ას ახ დენს, ვიდ რე სტენ სი ლით 
ხატ ვის დროს.
„სტენსილის „მუღამი“ ისაა,

რომრაღაც„პონტში“კრიმინალია
დაშენისსწრაფადუნდაგააკე
თო“,ამბობსგაგოშიძე.
კომერციულ შე მო თა ვა ზე ბებ ზე 

ბევ რ ჯერ უარი აქვს ნათ ქ ვა მი. 
კო მერ ცი ულ შე მო თა ვა ზე ბებს მხო-
ლოდ იმ შემ თხე ვა ში და თან ხ მ დე-
ბა, თუ მას სრუ ლი თა ვი სუფ ლე-

ბა ექ ნე ბა და და ხა ტავს იმას, 
რა საც თა ვად მო ი სურ ვებს. ნაკ-
ლე ბად აინ ტე რე სებს რეკ ლა მე ბის 
კე თე ბა. მი სი აზ რით, ხე ლოვ ნე ბა 
კო მერ ცი ის გან ყო ველ თ ვის შორს 
იდ გა, მაგ რამ 21‐ე სა უ კუ ნე ში 
ბევ რი არ ტის ტი თან ხ მ დე ბა კო-
მერ ცი ი სა და ხე ლოვ ნე ბის ერ თ მა-
ნეთ თან შე თავ სე ბა ზე.
„მემაქვსსამსახური,რომლი

თაც ჩემი ცხოვრება უზრუნველ
ყოფილია.ამისგამოთავისუფალ
დროს მთლიანად ვუთმობ სტრიტ
არტს. თუ მხოლოდ კომერციული
არტიიქნებოდაჩემიშემოსავლის
წყარო, მომიწევდა დამეხატა.
მაგითჯიბისფულსთუიშოვი.“
ერ თი ‐ო რი ნა მუ შე ვა რი აქვს 

ისე თი, რო მე ლიც ერ თ ნა ი რია და 
თა ვის პე რი ოდს ჰგავს. თვლის, 
რომ ადა მი ა ნი დრო თა გან მავ ლო-
ბა ში უნ და გან ვი თარ დეს თა ვის 
შე მოქ მე დე ბა ში:
„პიკასოს კუბიზმი რომ გქონ

დესნანახი,შეიძლებავერიცნო
მისიცისფერიპერიოდი,ვარდის
ფერიპერიოდი.ძალიანცუდიიქ
ნება ერთნაირი შინაარსის ნა
ხატების მრავალჯერ გაკეთება.
ყოველთვის ვცდილობ, ერთნაირი
არიყოსდაგავლენებიარმქონ

არტ მო ზა ი კა
გაგოშა
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სტრიტ არტს სო ცი უ მის თ ვის აკე-
თე ბს, სი ახ ლე რომ შე ი ტა ნოს მათ 
ცხოვ რე ბა ში.
ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბის მთა ვარ 

პრობ ლე მად ის ქარ თ ვე ლი არ ტის-
ტე ბის გა მო უც დე ლო ბას და კო-
ლა ბო რა ცი ის ნაკ ლე ბო ბას ასა-

დეს. ვხატავ ხელით, პასტელე
ბით,მიქს‐მედიით,მოზაიკითდა
ა.შ.“
არ ტის ტი ხატ ვის დროს ფო კუ სი-

რე ბას ახ დენს სო ცი ა ლურ პრობ-
ლე მებ ზე. მას სა ხა ლი სო ნა მუ-
შევ რე ბიც გა უ კე თე ბი ა. გა გო შა 

ხე ლებს. გა გო შა თვლის, რომ 
გა მოც დი ლე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში ვერ 
შე ი ძენ, თუნ დაც იმი ტომ, რომ 
უილ სი და ბლუ აქ არა სო დეს ჩა-
მო ვა. გა მოც დი ლე ბა კი სწო რედ 
ასეთ არ ტის ტებ თან ურ თი ერ თო ბას 
მო აქვს.

„ჩემს ნამუშევრებს კი არა,
ბენქსისნახატებსშლიან.სტრიტ
არტიიმიტომიქმნება,რომგა
ფუჭდეს.როგორცლეონიძეამბობ
და:სილამაზემალეკვდება,მა
რადიულიარაფერია.ანუ,სტრიტ
არტის „მუღამი“ ეგ არის, რომ

გააკეთებ ნახატს, სურათს გა
დაუღებ და მორჩა მისი არსე
ბობა.“
მხატ ვარ მა თა ვის ერ თ ‐

ერთ ნა მუ შე ვარ ში გა მო ი ყე-
ნა „კრეატიული დეს ტ რუქ ცი ა.“ 
არ ტის ტი გან მარ ტავს, რომ ამ 
დროს ხდე ბა სამ ყა როს გა ნახ ლე-
ბა ნა ყო ფის დამ წი ფე ბით, რო მე-
ლიც ჩა მო ვარ დე ბა ან მოკ ვ დე ბა: 
„ამით ახა ლი სი ცოცხ ლე იწყე ბა. 
ადა მი ა ნე ბიც მა სე მრავ ლ დე ბი-
ან - ბუ ნე ბა კლავს, რომ ახა ლი 
შექ მ ნას.“
მან და ხა ტა შიშ ვე ლი ქა ლი, რო-

მელ საც ჩა აც ვა ქა ღალ დის წი თე-
ლი კა ბა. მე ო რე დღეს ეს ნა ხა ტი 
მო ხე უ ლი იყო, მაგ რამ, ჩა ნა ფიქ-
რ მა გა ა მარ თ ლა და კე დელ ზე ნა-
ხა ტი მა ინც დარ ჩა. „კრეატიული 
დეს ტ რუქ ცი ა“ ავ ტორ მა ნა ხატ ში 
ცვლი ლე ბე ბის შე სა ტა ნად გა მო-
ი ყე ნა: მან ე.წ. „ვანდალები“ 
გა მო იწ ვია და მო გე ბუ ლი თა ვად 
დარ ჩა.
გა გო შას პატ რულ თან პრობ ლე მე-

ბი არ ჰქო ნი ა, თუმ ცა ამ ბობს, 
რომ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კონ ცეპ ტი 
სა მარ თალ დამ ცა ვებს არ აქვთ - 
მათ არ იცი ან რა უქ ნან ნა მუ-
შევ რებს.
„საქართველოში არ იქმნე

ბა იმდენი სტრიტ არტი, რომ
შეადარო ერთმანეთს. სულ 3‐4
არტისტი თუ იქნება, მაგრამ
ისინიც განყენებულ ნიშებში
მუშაობენ.“
სტრიტ არ ტის კე თე ბა მან 4 

წლის წინ და იწყო; პო ლო ნეთ ში 
ის მე გო ბარ თან ერ თად ხა ტავ და 
კედ ლებ ზე. თბი ლის ში რომ დაბ-
რუნ და, გა დაწყ ვი ტა ეს საქ მე 
გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა; თა ვი დან პერ-
სო ნა ჟე ბის ხატ ვა და იწყო. მე-
რე მიხ ვ და, რომ კონ ცეფ ცია უნ და 
შე ე მა ტე ბი ნა სა კუ თარი შე მოქ-
მე დე ბისთვის. გა გო შამ ძა ლი ან 
ბევრი არ ტის ტი ნა ხა, გა ეც ნო 
მათ ნა მუ შევ რებს და გა ი ზარ და 
მი სი მოქ მე დე ბის არე ა ლი.
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კო მერ ცი უ ლი 
სტრიტ არ ტი
მუსიაქებურია

კ
ო მერ ცი ულ სტრიტ არ ტ ‐ ზე 
მუ სი ამ მსხვი ლი შეკ ვე თე-
ბი მას შემ დეგ მი ი ღო, რაც 

სა ნა პი რო ზე და ხა ტა „მოშარდვის 
რი გი.“ ეს პრო ექ ტი საპ რო ტეს ტო 
ხა სი ათს ატა რებ და; ბერ ლი ნი დან 
თბი ლის ში დაბ რუ ნე ბუ ლი მუ სი ას 
მე გობ რე ბი პირ და პირ აერო პორ-
ტი დან წა იყ ვა ნეს გან ყო ფი ლე-
ბა ში, ჩა ა ბა რე ბი ნეს შარ დი და 
ჯა რი მაც გა მო უ წე რეს. მოგ ვი-
ა ნე ბით სა სა მარ თ ლომ და ად გი-
ნა, რომ მათ მა რი ხუ ა ნა ისეთ 
გა რე მო ე ბა ში ჰქონ დათ მო წე უ-
ლი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში არ 
ით ვა ლის წი ნებ და დას ჯას, რად-
გან გერ მა ნი ა ში მა რი ხუ ა ნა ლე-
გა ლუ რი ა. რო დე საც მუ სი ას მე-
გობ რე ბი და ი ჭი რეს, მან მე ო რე 
დღეს ვე, ღა მის პირ ველ სა ათ ზე 
გა დაწყ ვი ტა, რომ გა ე კე თე ბი ნა 
ეს ნა ხა ტი. რო გორც თა ვად ამ-
ბობს, ამ პრო ექტს დი დი გა მოხ-
მა უ რე ბა მოჰ ყ ვა.
არ ტის ტის თქმით, კო მერ ცი უ ლი 

სტრიტ არ ტი მის თ ვის მომ გე ბი-
ა ნი ა, რად გან ყუ რადღე ბას იქ-
ცევს და გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ რი ა. 
თუ დამ კ ვე თი გა დაწყ ვეტს, რომ 
რეკ ლა მის თ ვის სტრიტ არ ტი გა-
მო ი ყე ნოს, თავ და პირ ვე ლად ხდე-
ბა იდე ა ზე და ეს კი ზებ ზე მუ შა-
ო ბა, შემ დეგ ად გი ლის შერ ჩე ვა, 
ბო ლოს კი ფე რე ბი სა და ზო მე ბის 
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გა დაწყ ვე ტა. მი სი თქმით, ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვა, რო დე საც 
მას თა ვად შე უ თა ვა ზე ბია დამ კ ვე თის თ ვის ად გი ლი, სა დაც 
სპე ცი ა ლუ რი ნე ბარ თ ვის აღე ბა არ იყო სა ჭი რო. ერ თ ‐ერ თი 
ასე თი ად გი ლი ვა კე‐ სა ბურ თა ლოს გვი რა ბი ა, რო მე ლიც ამ 
ბო ლო დროს ძა ლი ან აჭ რელ და.
სტრიტ არტ რეკ ლა მა ში მის თ ვის ყველ აზე მა ღა ლი 

ანაზღა უ რე ბა 3000 ლა რი იყო, ყვე ლა ზე მცი რე კი 200, 
რომ ლის შექ მ ნა ზეც მხო ლოდ 2 სა ა თი დას ჭირ და. რო გორც 
თა ვად ამ ბობს, უკ მა ყო ფი ლო კლი ენ ტი არა სო დეს ჰყო ლი ა. 
მუ სი ას ყვე ლა ნა ი რი ანაზღა უ რე ბის გა რე შე, ენ თუ ზი აზ მ-
ზეც მო უ ხა ტავს კედ ლე ბი. იგი შე მო თა ვა ზე ბებს სა კუ თა რი 
შე მოქ მე დე ბის დახ ვე წის მიზ ნით და თან ხ მე ბუ ლა.
„იყოისეთიშეფასებები,რომსტრიტარტიროგორშეიძ

ლებაიყოსკომერციულიკუთხითწარმოდგენილი,ჩვენთვის
მიუღებელიადაა.შ...რაცუფრომეტიკონკურენციადა
მრავალფეროვნებაიქნებათუნდაცკომერციულიხელოვნე
ბისთვალსაზრისითდაუფრომეტიკედელიმოიხატება,ეს
ხელსშეუწყობსსტრიტარტისგანვითარებასდაპოპულა
რიზაციასსაქართველოში.ჩემიაზრით,სტრიტარტიარ
მოითხოვს, ხულიგნურად, ნებართვის გარეშე მუშაობას.
შეიძლებაიყოსნებადართულიც,ესბუნებრივია“.
მუ სი ას ისე თი სტი ლის ნა ხა ტე ბიც გა უ კე თე ბია ქუ ჩებ-

ში, რომ ლე ბიც ხალ ხის თ ვის მი უ ღე ბე ლი და ამო რა ლუ რი აღ-
მოჩ ნ და, თუმ ცა თვი თონ ამას მხო ლოდ ხე ლოვ ნე ბად აღიქ-
ვამს. ის არ ფიქ რობს, რომ სტრიტ არ ტი რა ი მე სა ხით 
ჩარ ჩო ებ ში უნ და იყოს მოქ ცე უ ლი. მი სი ერ თ ‐ერ თი ნა ხა ტი 
სწო რედ ასე თი იყო: შიშ ველ მო ნა  ლი ზას მკერ დ ზე მი ლი 
მი ა მაგ რა, სა ი და ნაც რძე ას ხავ და. რამ დე ნი მე დღე ში ეს 
ნა ხა ტი გა და ღე ბეს.
„თუნახატებშისიშიშვლეაგამოყენებულიდაესთეტი

კურიკუთხითარისგადმოცემული,საქართველოშიუმეტე
სობისთვის ეს მიუღებელია, რატომღაც ყოველთვის წი
ნააღმდეგები არიან. თუნდაც „მოშარდვის რიგი“ რომ
გავაკეთე, მანდ ერთ‐ერთი გმირი ბრიუსელის ცნობილი
ბიჭია, რომელსაც რამდენიმე დღეში სასქესო ორგანო
ჰქონდამოხეული“.
მის თ ვის მუ შა ო ბის პრო ცე სი ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნო ა. რო-

გორც თა ვად ამ ბობს, ხატ ვის დროს ხან დაზ მუ ლი ქალ ბა ტო-
ნე ბი მის მი მართ ყვე ლა ზე მეტ პო ზი ტივს ამ ჟ ღავ ნე ბენ. 
ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ბე ბო ებს ის ჩა ი ზე და უ-
პა ტი ჟე ბი ათ და ფუნ თუ შე ბიც შე უ თა ვა ზე ბი ათ. ერ თ ‐ერ თ მა 
ბე ბი ამ არ ტისტს შემ დე გი სიტყ ვე ბით მი მარ თა: „გაიხარე 
შვი ლო, რო გორ გვი ლა მა ზებ კედ ლებს.“
არ ტის ტი თვლის, რომ მი სი შე მოქ მე დე ბა ყვე ლა ასა-

კისთ ვი საა გან კუთ ვ ნი ლი. ერ თ ‐ერთ პრო ექ ტ ში მან ცნო ბი-

ლი მულ ტ ფილ მე ბის გმი რე ბი გა მო ი ყე ნა, რო მელ მაც ყვე ლა ზე 
მე ტად ბავ შ ვე ბის და თი ნე ი ჯე რე ბის ყუ რადღე ბა მი იქ ცი ა.
„რამდენიცარუნდაშემომთავაზონ,არდავხატავდიპო

ლიტიკურმესიჯებს,რადგანვთვლი,რომესჩემსპირადს
ეხება.ჩემსპრინციპებსვერგავყიდი.“
მუ სი ამ იცის, რომ ნა ხა ტე ბი მუდ მი ვად არ დარ ჩე ბა კედ-

ლებ ზე და ვერც ამა ში ხე დავს პრობ ლე მას. მის თ ვის ქუ ჩის 
ხე ლოვ ნე ბა დრო ე ბი თია და ამ ბობს, რომ შე იძ ლე ბა ნა ხა-
ტებ მა მხო ლოდ რამ დე ნი მე დღე გაძ ლონ, ან პი რი ქით - დი-
დი ხნით შე მორ ჩეს კედ ლებს; გა აჩ ნია ად გილს, სივ რ ცეს, 
ნა ხატს და ში ნა არს. იგი დამ კ ვეთს წი ნას წარ აფ რ თხი ლებს 
ამის შე სა ხებ.
მხატ ვ რის თ ვის ეს ჰო ბია და ფიქ რობს, რომ კო მერ ცი უ-

ლი სტრიტ არ ტი არ შე იძ ლე ბა იყოს ძი რი თა დი შე მო სავ ლის 
წყა რო. ის პრო ფე სი ით გრა ფი კოს დი ზა ი ნე რია და მუ შა ობს 
რო გორც აუთ სორს დი ზა ი ნე რად, ასე ვე ფრი ლენ სე რად. მუ სი-
ას აქვს რო გორც მუდ მი ვი, ასე ვე პე რი ო დუ ლი შეკ ვე თე ბი 
გრა ფი კუ ლი დი ზა ი ნის კუთხით, სწო რედ ეს არის მი სი შე მო-
სავ ლის წყა რო. მას ძა ლი ან ბევ რი თა ვი სუ ფა ლი დრო რჩე ბა 
და აკე თებს იმას, რაც ყვე ლა ზე მე ტად სი ა მოვ ნებს - ეს 
ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბა ა.

specproeqti
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ThoseTwo

ი
სი ნი ორ ნი არი ან. სწო რედ ამი ტომ და ირ ქ ვეს 
მა რი ამ ნატ როშ ვილ მა და დე თუ ჯინ ჭა რა ძემ 
„Those Two“. ეს სა ხე ლი ახ ლა აღარ მოს-

წონთ და რო დე საც აკეთე ბენ სტრიტ არტს, იყე ნე-
ბენ წარ წე რას - „Detu Jincharadze and Mariam 
Natroshvili.“ 
პირ ვე ლი პრო ექ ტი „პოეზია ბე ტონ ზე“ 2011 წელს 

გა ა კე თეს; მათ კარ ლო კა ჭა რა ვას ლექ სე ბი ქუ ჩის 
ხე ლოვ ნე ბად აქ ცი ეს. 

 დეთუ,გამახსენემერერაიყო?
არვიცი,აღარმახსოვს.

ისი ნი ფიქ რო ბენ, რომ დღეს ხე ლოვ ნე ბის ად გი ლი 
გა რეთ არის, სა დაც მათ თ ვის მუ შა ო ბა უფ რო სა ინ-
ტე რე სო ა, ვიდ რე ჩა კე ტილ სივ რ ცე ში. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, დე თუს და მა რი ამს თეთრ კუ ბებ შიც გა უ კე-
თე ბი ათ გა მო ფე ნე ბი. 
2012 წლი დან და იწყეს პრო ექ ტი „hhtp“ და დღემ დე 

მუ შა ო ბენ ტექ ს ტე ბის კედ ლებ ზე ორი გი ნა ლუ რად გა და-
ხატ ვა ზე. „hhtp“ ტექ ს ტე ბი, ძი რი თა დად, მი ტო ვე ბულ 
ად გი ლებ სა და საბ ჭო თა არ ქი ტექ ტუ რულ შე ნო ბებ ზე 
იქ მ ნე ბა. მა რი ა მის თქმით, ამ პრო ექ ტ ში, ტექ ს ტებ-
თან ერ თად, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, თუ რო გორ 
ტრან ს ფორ მირ დე ბა სივ რ ცე ე ბი და ად გი ლე ბი.
ისი ნი ინ ტერ ნეტ ში გან თავ სე ბულ სიტყ ვებს „Rea-

dy‐made ტექ ს ტებს“ უწო დე ბენ. რო დე საც ადა მი ა ნე-
ბი იყე ნე ბენ სო ცი ა ლურ ქსე ლებს (Facebook, Goo-
gle...), პროგ რა მე ბის ტექ ს ტებს, ძი რი თა დად, ამ 
სიტყ ვებს სხვა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, თუმ ცა, მა თი 
თქმით, სა ჯა რო სივ რ ცე ში ამ ტექ ს ტე ბის გად მო ტა-
ნა სრუ ლი ად სხვა მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს. მა გა ლი თად, 
„Change date and time from settings, I`m feeling 

„ReaDy-maDe 
texts“
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lucky“, არის გუგ ლი დან ამო წე რი-
ლი. რო დე საც და იწყეს პრო ექ ტ ზე 
მუ შა ო ბა, „ფეისბუკზე“ სა ძი ე ბო 
გრა ფა ში წა ი კითხეს „Search for 

people places and things“ და 
გა დაწყ ვი ტეს ვირ ტუ ა ლუ რი სივ რ ცი-
დან გად მო ე ტა ნათ ქუ ჩა ში. მა თი 
თქმით, თუ სტრიტ არ ტი არ ცდი-

ლობს რა ღა ცის შეც ვ ლას, მა შინ 
აზ რი არ აქვს ამის გა კე თე ბას. 
მათ თ ვის სტრიტ არ ტი თა ვი-

სუფ ლე ბაა და ფიქ რო ბენ, რომ 
რა ღაც მო მენ ტ ში ეს აჯან ყე ბა-
ცა ა. მა თი თქმით, ხე ლოვ ნე ბა 
უნ და იყოს სა ჯა რო სივ რ ცე ში, 
რად გან ის პრო ცე სე ბი, რაც და-
სავ ლეთ ში უკ ვე გა ი ა რეს სხვა 
ქვეყ ნებ მა, ჩვენ ჯერ ‐ ჯე რო ბით 
არ გაგ ვივ ლი ა: 
„საზღვარგართსტრიტარტითა

ნამედროვეხელოვნებისადადღე
ვანდელი სისტემის წინააღმდე
გობაში მოდის, თუმცა ჩვენ ეს
პროცესიარგაგვივლია.ამიტომ,
არტისტები პირდაპირ უნდა გა
დავიდნენ ურბანულ ხელოვნება
ზე,უნდაგადაახტნენხელოვნე
ბისინსტიტუციონალიზმსდაუნდა
გავიდნენგარეთ.დეთუსთვისდა
მარიამისთვისსტრიტარტიარის
ის,რაცარაანებადართული“.

Those Two კო მერ ცი უ ლი სტრიტ 
არ ტის წი ნა აღ მ დე გი ა. მა რი ა-
მის თქმით, ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბა 
კო მერ ცი ის წი ნა აღ მ დე გი უნ და 
იყოს: „პარადოქსი გა მო დის ის, 
რომ ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბას კო მერ-
ცი ის თ ვის აკე თებ, შე უ თავ სე ბე-
ლია სრუ ლი ად.“
ყვე ლა მხატ ვა რი გან ს ხ ვავ-

დე ბა ერ თ მა ნე თის გან. ამი ტომ 
ისი ნი ვერ ასა ხე ლე ბენ, თუ ვინ 
მუ შა ობს კარ გად და ვინ - ცუ-
დად.

დეთუ,რამეთქვი?
არგამოვაკარგი,რომდა

ვასახელო...

ერ თი თვის მან ძილ ზე, რო დე საც 
შვე ი ცა რი ა ში იყ ვ ნენ „hhtp“‐ის 
პრო ექ ტის თ ვის, მე ილ ზე მი ღე-
ბულ „სპამებს“ კედ ლებ ზე გა-
და სა ტა ნად იყე ნებ დ ნენ. მათ-

თ ვის ცი უ რი ხი სტე რი ლუ რი და 
სრულ ყო ფი ლი ა. დე თუმ და მა რი-
ამ მა მარ ტი ვად გა დაწყ ვი ტეს, 
რომ შვე ი ცა რი ის დე და ქა ლაქს 
„დასპამვა“ სჭირ დე ბო და.
მა თი თქმით, სა ქარ თ ვე ლო ში 

ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბით არ არი ან 
შეპყ რო ბილ ნი და პი რი ქით, ფუ ლი 
აინ ტე რე სებთ. ფიქ რო ბენ, რომ 
ხე ლოვ ნე ბა არ უნ და იყოს რა ღა-
ცის რეკ ლა მა, სა დაც „ტიპებს“ 
სჭირ დე ბათ ფუ ლი კო მერ ცი უ ლი 
სტრიტ არ ტის გა სა კე თებ ლად.

  დეთუ, ძალიან არეულად
ვლაპარაკობ,ხომ?
არა!

„ჩემიერთ‐ერთიმთავარიინ
სპირაცია იყო ჰაკიმ ბეის
„პოეტური ტერორიზმი.“ სტრიტ
არტიუნდაიყოს„პოეტურიტე
რორიზმი.“ რეკლამა ვერასოდეს

იქნება ტერორიზმი. ამ ბრძენ
კაცს უწერია, რომ თუ ვინმეს
რამეს შეუცვლის, მაშინ ღირს
ამის გაკეთება. სტრიტ არ
ტი შეწინააღმდეგებაა, რეკლა
მითკიშენარაფერსდაარავის
ეწინააღმდეგები.“
ეს ტექ ს ტე ბი შე იძ ლე ბა გაფ-

რ თხი ლე ბა ან შეხ სე ნე ბა იყოს. 
არ ქი ტექ ტუ რა, სა დაც ამ ტექ-
ს ტებს აკე თე ბენ, ძი რით ა დად, 
გა რე უბ ნებ ში ა. ზო გი ისეთ ად-
გილ ზე ა, შე იძ ლე ბა 10 წლის 
გან მავ ლო ბა ში მხო ლოდ ერ თ-
მა ადა მი ან მა გა ი ა როს იქ და 
სწო რედ მის თ ვის აღ მოჩ ნ დეს ეს 
წარ წე რა. 
„სულ დავდივართ ქალაქში

და კვლევას ვატარებთ. ადგი
ლებს ვპოულობთ თუ არა, უკვე
ვხვდებით,იქრაწარწერაუნდა
იყოს,რადანესტექსტებიწი
ნასწარშეგროვებულიგვაქვს“.
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თბი ლის ში პრო ექ ტ ზე მუ შა ო-
ბი სას არა ნა ი რი დაბ რ კო ლე ბა 
არ შექ მ ნი ათ. თუმ ცა, იხ სე ნე-
ბენ ერთ ფაქტს, რო დე საც პატ-
რუ ლი მი ვი და არ ტის ტებ თან და 
ჰკითხა, პო ლი ტი კურ წარ წე რას 
ხომ არ აკე თებ თო. სა მარ თალ დამ-
ც ველ მა ჩა ი წე რა დე თუს და მა-
რი ა მის პი რა დო ბის და მა დას ტუ-
რე ბე ლი ნომ რე ბი და უთხ რეს: თუ 
შე ნო ბის მე პატ რო ნეს პრე ტენ ზია 
არ ექ ნე ბო და, იმ შემ თხ ვე ვა ში 
მათ პრობ ლე მა არ შე ექ მ ნე ბო დათ.
ცი უ რიხ ში, „სპამის“ პრო ექ ტ-

ზე მუ შა ო ბი სას, ერ თ ‐ერთ რკი-
ნიგ ზას თან ახ ლოს, Those Two‐ს 
სა მარ თალ დამ ცავ თა 4 ეკი პა ჟი 
„დაადგა“ - სპეც რაზ მი, თა ვი სი 
სათ ვა ლეე ბ ით. მათ თ ვის ეს ის-
ტო რია ძა ლი ან სა ხა ლი სო ა:
„ხელბორკილებიდაგვადეს.ძა

ლიანმეცინებოდადათანბედნი
ერივიყავი.პატრულსვეკითხე

ბოდი,შეიძლება,რომდეთუსფოტო
გადავუღო‐თქო?ერთიღამე,გვა
ყურყუტეს დროებითი დაკავების
იზოლატორში და დილით გამოგ
ვიშვეს. მეორე დღეს, რომ გა
მოვედით,მედადეთუვხალისობ
დით„Сукиотнялисвабоду“,
Свободаэторайდაა.შ.“
მა რი ა მის თქმით, სა ქარ თ ვე ლო-

სა და უცხო ეთს შო რის ის გან ს-
ხ ვა ვე ბა ა, რომ იქ აკ რ ძა ლუ ლია 
სტრიტ არ ტი და გი ჭე რენ. ცი უ-
რიხ ში მათ გა იც ნეს ისე თი არ ტის-
ტე ბი, რომ ლე ბიც, ქუ ჩა ში ხატ ვის 
გა მო, 5 თვე ის ხ დ ნენ ცი ხე ში. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ქარ თ ვე ლი 
არ ტის ტე ბი ფიქ რო ბენ, რომ შვე ი-
ცა რი ა ში უკ ვე მე ინ ს ტ რი მი გახ და 
სტრიტ არ ტი და და ინ ტე რე სე ბაც 
გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე სა ქარ-
თ ვე ლო ში; საზღ ვარ გა რეთ ბევ რად 
აქ ტი უ რე ბი და მძაფ რე ბი არი ან, 
ვიდ რე ჩვენ თან. 

დეთუ,კიდევრაგანსხვა
ვებაა?
რავი...

Those two „hhtp“ პრო ექ ტის 
გაგ რ ძე ლე ბას აპი რებს. მა ნამ დე 
კი მათ და გეგ მი ლი აქვთ Out-
door‐თან ერ თად თბი ლი სის ქუ-
ჩებ ში გა ა კე თონ „ბილბორდ გა-
ლე რე ა“, სა დაც თვე ში ერ თხელ 
წარ მოდ გერ ნი ლი იქ ნე ბა ახა ლი 
არ ტის ტის ნა მუ შევ რე ბი. ბილ-
ბორ დებ ზე რეკ ლა მას ხე ლოვ ნე ბა 
ჩა ა ნაც ვ ლებს.
„მემგონია,რომჩემიპირა

დიაზრიმთავრდებაიქ,როდესაც
ამტექსტებსვამთავრებთ.მერე,
ამ ტექსტების მნიშვნელობები
სუბიექტურიხდებადამნახველ
ზეადამოკიდებული.მნიშვნელობა
არა აქვს, მე რისი თქმა მინ
და…მნიშვნელობებითვითონუნდა
იპოვონ.“
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სა ქარ თ ვე ლო დან წას ვ ლა. ილი ამ 
იცო და, რომ უცხო ეთ ში უფ რო მე ტი 
თა ვი სუფ ლე ბა, სიმ შ ვი დე, შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი და აღ მო ჩე ნე ბი ექ ნე-
ბო და. ამე რი კა კი იმი ტომ აირ-
ჩი ა, რომ მშობ ლე ბი დი დი ხა ნია 
იქ ცხოვ რო ბენ და უკან, სა ქარ თ-
ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბას აღარც ისი ნი 
გეგ მა ვენ.

„საქართველოში ძა ლი ან დი დი აკა-
დე მი უ რი და კა რი ე რუ ლი იმედ გაც რუ-
იე ბა გვხვდე ბა. აქ ბევ რად მე ტი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი მაქვს და რა საც 
გა ვა კე თებ, პირ და პირპრო პორ ცი უ ლად 
და მი ფას დე ბა. ამას თან, ჩე მი პრო-
ფე სია სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს. 
შე სა ბა მი სად, მას ზე მოთხოვ ნაც არ 
არის. ყო ველ თ ვის მიყ ვარ და ნი უ ‐

არ ჩე ვა ნი საზღ ვ რებს გა რეთ
ავტორები:ნანუკაკუტიბაშვილი;მაგდასარსევანიძე

21 წლის ილია ჯი ქუ რაშ ვი-ლი 1 წე ლია ნი უ ‐ი ორ კ ში 
სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ-

სა ხუ რე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი სამ-
სა ხუ რის ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობს 
(Human services and Social 
work) და სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ-
რუ ნე ბას არ გეგ მავს. მას თი-
ნე ი ჯე რო ბის ასა კი დან ვე უნ დო და 

ი ორ კი. თუმ ცა, მე გობ რე ბი სი გი-
ჟემ დე მე ნატ რე ბი ან და ეს ყვე ლა ზე 
დი დი, გა და უ ლა ხა ვი დაბ რ კო ლე ბა ა. 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში უბ რა ლოდ ყვე-
ლა ფერს ეჩ ვე ვი... საზღ ვარ გა რეთ 
სწავ ლას ძა ლი ან დი დი სარ გე ბე ლი 
მო აქვს. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კულ ტუ რის, 
პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი წყო ბი-
ლე ბის ნა წი ლი ხდე ბი. ამით კი იმ 
უნარ ‐ჩ ვე ვებს იძენ, რომ ლე ბიც ნე-
ბის მი ერ სფე რო ში გა მო გად გე ბა“, - 
ამ ბობს ჯი ქუ რაშ ვი ლი.
გა ნათ ლე ბის უცხო ეთ ში მი ღე ბის 

ორი ვა რი ან ტი არ სე ბობს: სრუ-
ლი ხა რის ხის დიპ ლო მის აღე ბა სა-
სურ ველ ქვე ყა ნა ში (ჩაბარება და 
დამ თავ რე ბა), ან ერ თი სე მეს ტ რის 
/ კურ სის იქ გა ტა რე ბა. ამის თ ვის 
სტუ დენ ტებს ეხ მა რე ბათ გაც ვ ლი თი 
პროგ რა მე ბი პარ ტ ნი ორ უნი ვერ სი-
ტე ტებ თან, ასე ვე სხვა დას ხ ვა სას-
წავ ლო პროგ რა მე ბი, მა გა ლი თად, 
ერას მუ სი. უცხო ეთ ში სას წავ ლებ-
ლად სა ჭი როა ახალ გაზ რ და ფლობ დეს 
უცხო ენას და ჰქონ დეს ამ ენის 
ცოდ ნის შე სა ბა მი სი სერ თი ფი კა ტი, 
მა გა ლი თად: ინ გ ლი სურ ში - TOEFEL, 
IELTS, FCE და SAT, ფრან გულ ში - 
DELF/DALF, გერ მა ნულ ში - Sprach-
diplom, onDaF/onSET და ა.შ
გა ნათ ლე ბის ექ ს პერ ტის, მე რაბ 

მი ქე ლაშ ვი ლის აზ რით, ახალ გაზ რ-
დე ბის საზღ ვარ გა რეთ სას წავ ლებ ლად 
წას ვ ლას რამ დე ნი მე მი ზე ზი აქვს: 
„საზღვარგარეთ სწავ ლა ზრდის იქ-
ვე და საქ მე ბის პერ ს პექ ტი ვას, 
რაც ძა ლი ან მომ ხიბ ვ ლე ლია სტუ-
დენ ტე ბის თ ვის. ჩვე ნი გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა არა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ა, 
რი სი სა ფუძ ვე ლიც სკო ლა ა. ჩე მი 
აზ რით, ჩვენ თან სკო ლა აღარ არ სე-
ბობს. სა ქარ თ ვე ლო ში 72 უმაღ ლე სი 
სას წავ ლე ბე ლი ა, რაც წარ მო უდ გენ-
ლად ბევ რი ა. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სიც 
არ იძ ლე ვა იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ 
ხა რის ხი ა ნი სწავ ლა იქ ნეს უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი.“
მე რაბ მი ქე ლაშ ვი ლის თქმით, 

ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბის სას-
წავ ლო პროგ რა მე ბი გა უ მარ თა ვი ა, 

სხვა დას ხ ვა საგ ნის სი ლა ბუ სი 
ისეთ ლი ტე რა ტუ რას შე ი ცავს, რო-
მე ლიც მარ თა ლია ქარ თულ ენა ზე ა, 
მაგ რამ უკ ვე ძა ლი ან მოძ ვე ლე ბუ-
ლი და და ბა ლი დო ნი სა.
„ზოგიერთი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ქარ-

თულ ენა ზე, უბ რა ლოდ, არ არ სე-
ბობს. ასე ვე, არ არ სე ბობს კავ-
ში რი სწავ ლე ბა სა და მეც ნი ე რულ 
კვლე ვას შო რის, რაც არაპ რაგ მა-
ტულს ხდის სწავ ლის ხა რისხს. სა-
თა ნა დოდ არა ვინ აკონ ტ რო ლებს პრო-
ფე სორ თა კვა ლი ფი კა ცი ას, ეს კი 
აზარ მა ცებს მათ. არცერ თი ქარ თუ-
ლი უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მი  სა ერ-
თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი არ არის. 
სწავ ლა და სწავ ლე ბა ერთ მთლი ან 
კონ ტექ ს ტ ში არ არის გა აზ რე ბუ ლი, 
რაც ზო გა დად ხა რიხს დაბ ლა წევს.“
ახალ გაზ რ დებს საზღ ვარ გა რეთ 

კარ გი გა ნათ ლე ბა იზი დავთ, თუმ-
ცა ზო გი ერთს ავიწყ დე ბა ის, რომ 
თი თო ე ულ ქვე ყა ნას ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
სის ტე მა აქვს და იქ სწავ ლა გა-
ცი ლე ბით რთუ ლი ა: პირ ვე ლი, არ სე-
ბობს ენობ რი ვი ბა რი ე რი და მე ო რე 
- უნი ვერ სი ტე ტე ბი პა სუხს აგე ბენ 
მათ მი ერ გა ცე მულ დიპ ლო მებ ზე; 
ახალ გა რე მოს თან ადაპ ტა ცია კი 
გა ცი ლე ბით რთულს ხდის სწავ ლის 
მა ღა ლი ხა რის ხით გაგ რ ძე ლე ბას.
გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის ასა მაღ-

ლებ ლად სა ჭი როა ფი ნან სე ბი. 2014 
წელს, სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თი ადა მი-
ა ნის გა ნათ ლე ბა ზე სა ხელ მ წი ფომ, 
და ახ ლო ე ბით,  96 აშშ დო ლა რი და-
ხარ ჯა. გა სულ წელს გა ნათ ლე ბის 
სა მი ნის ტ რომ ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბის 
საზღ ვარ გა რეთ სწავ ლის და სა ფი-
ნან სებ ლად, ბი უ ჯე ტი დან 3 126 398 
ლა რი გა მო ყო. და ფი ნან სე ბა სულ 
80‐მა სტუ დენ ტ მა მი ი ღო. აქე დან 
უმე ტე სო ბა (30) აშ შ ‐ ში და (18) 
დიდ ბრი ტა ნეთ ში გა ემ გ ზავ რა.  
გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი-

სო ცენ ტ რი, რო მე ლიც 2014 წელს 
პრე მი ერ ‐ მი ნის ტ რი ირაკ ლი ღა-
რი ბაშ ვი ლის ინი ცი ა ტი ვით შე-
იქ მ ნა, საზღ ვარ გა რეთ სწავ ლი სა 
და კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე-

ბ ლად 5 სხვა და სხ ვა პროგ რა მას 
ახორ ცი ე ლებს. ცენ ტ რის კო ორ დი-
ნა ტო რის, ნი ნო სუ ლა ვას თქმით, 
მთა ვარ მი ზანს სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი უნა-
რე ბი სა და ცოდ ნის მქო ნე კად-
რე ბის მომ ზა დე ბა წარ მო ად გენს. 
ამის შემ დეგ კი და ფი ნან სე ბულ მა 
მო ქა ლა ქე ებ მა მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის 
რე ა ლი ზე ბა სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში 
უნ და მო ა ხერ ხონ:
„გარდა იმი სა, რომ უკ ვე სა-

ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლებს 
ვაგ ზავ ნით კვა ლი ფი კა ცი ის ასამ-
აღ ლებ ლად, ასე ვე, სა მა გის ტ რო და 
სა დოქ ტო რო ხა რის ხის მი სა ღე ბად, 
უცხო ეთ ში ვაგ ზავ ნით კონ კურ ს-
ში გა მარ ჯ ვე ბულ სტუ დენ ტებ საც. 
ქვე ყა ნა ში ჩა მოს ვ ლის შემ დეგ მათ 
ეძ ლე ვათ 3 წე ლი იმის თ ვის, რომ 
თა ვი ან თი ძა ლე ბით იპო ვონ სამ-
სა ხუ რი. წარ ჩი ნე ბულ სტუ დენ ტებს 
კი და საქ მე ბა ში მთავ რო ბა ეხ მა-
რე ბა.“
ნი ნო სუ ლა ვა ამ ბობს, რომ გა-

ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო ცენ ტ რი 
მთავ რო ბის კან ცე ლა რი ა ზე მიბ მუ ლი 
ერ თე უ ლია და ისი ნი სა კუ თა რი პრი-
ო რი ტე ტე ბის მი ხედ ვით არ ჩე ვენ მო-
ნა წი ლე ებს.  2014‐2015 სას წავ ლო 
წლის პრი ო რი ტე ტე ბი ა: გა ნათ ლე ბა, 
აგ რა რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი, ინ ჟი ნე-
რი ა, სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბე ბი, 
სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო და ჰუმ ან ი-
ტა რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი. სურ ვი ლის 
შემ თხ ვე ვა ში კან დი და ტებ მა ონ-
ლა ინ რე გის ტ რა ცია უნ და გა ი ა რონ. 
პი რო ბე ბი და მოთხოვ ნე ბი სა იტ ზე 
აქვთ გან თავ სე ბუ ლი. გა მარ ჯ ვე ბუ-
ლებს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა და ა-
ფი ნან სებს.
ზოგ ჯერ საზღ ვარ გა რეთ წა სუ ლი 

სტუ დენ ტი აღარც ფიქ რობს სამ-
შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბას. სტუ დენ-
ტ თა მიგ რა ცია ისეთ საფ რ თხე-
საც შე ი ცავს, რო გო რი ცაა ე.წ. 
„ტვინების გა დი ნე ბა.“ ეს კი, 
თა ვის მხრივ, ქვეყ ნის ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი რე სურ სე ბის შემ ცი რე-
ბას და მი სი გან ვი თა რე ბის შე-
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ფერ ხე ბას იწ ვევს. ახალ გაზ რ დე ბი 
საცხოვ რე ბელ ქვე ყა ნას ირ ჩე ვენ 
ცხოვ რე ბის სტი ლის, შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის, კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლის, ან 
უბ რა ლოდ გარ თო ბის შე სა ბა მი სად.
გი ვი მა გა ლაშ ვი ლი უკ ვე 3 წე ლია 

ბარ სე ლო ნა ში ცხოვ რობს. მა გის ტ რა-
ტუ რა ზე სწავ ლის დროს მიხ ვ და, რომ 
იქ უფ რო შეძ ლებ და გან ვი თა რე ბას 
და დარ ჩე ნა გა დაწყ ვი ტა. გა რე მოს-
თან შე გუ ე ბა ად ვი ლად მო ა ხერ ხა. 
ის კომ პა ნია „Robin Internatio-
nal“‐ში მუ შა ობს. კითხ ვა ზე, თუ 
რა გახ და მის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო დან 
წას ვ ლის მი ზე ზი, გი ვის ასე თი პა-
სუ ხი აქვს: 
„ჩვენთნ პა ტივს არ სცე მენ პი-

როვ ნე ბის არ ჩე ვანს. მა გა ლი თად, 

თუ ვი ღა ცას ბავ შ ვო ბი დან უნ და 
ვი ო ლი ნო ზე დაკ ვ რა, მას არა ნა-
ი რი პრობ ლე მა არ უნ და ჰქონ დეს, 
რომ ზურ გ ზე ვი ო ლი ნო მოგ დე ბულ მა 
იაროს. თუმ ცა, სხვის თ ვის, რო მე-
ლიც არა ფერს აკე თებს ქუ ჩა ში დგო-
მის გარ და, ის სა სა ცი ლო გახ დე-
ბა. არა ვინ იცის ვინ, რა ტომ, რა 
აირ ჩი ა. იმის გა აზ რე ბამ, რომ ეს 
ყვე ლა ფე რი არას დ როს შე იც ვ ლე ბო-
და, ყვე ლა ზე დი დი გა ლე ნა იქო ნია 
ჩემს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე. საზღ ვარ-
გა რეთ თა ვად ცხოვ რე ბის წე სი გაძ-
ლევს სა შუ ა ლე ბას, პირ ველ რიგ ში, 
იფიქ რო და გა ი აზ რო, რა გინ და და 
რას წარ მო ად გენ. ყვე ლა ფერს ინ დი-
ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე აღიქ ვამ. ადა მი-
ა ნი ადა მი ანს უაზ როდ არ კიცხავს, 
რაც პირ ვე ლი დი დი უპი რა ტე სო ბაა 
სა ქარ თ ვე ლოს თან შე და რე ბით“.
ელე ნე ალ ფა ი ძეს თ ვის „დღესასწაული 

მუ დამ მას თა ნა ა.“ ის პა რი ზის ამე-
რი კულ უნი ვერ სი ტეტ ში სწავ ლობს 
და სა ქარ თ ვე ლო ში ოჯა ხი სა და მე-
გობ რე ბის სა ნა ხა ვად არ და დე გებ ზე 
ჩა მო დის. ძა ლი ან ბევრს მოგ ზა უ-

რობს და ამას უცხო ეთ ში სწავ ლი სა 
და ცხოვ რე ბის ერ თ ‐ერ თ მომ ხიბ ვ ლელ 
ნა წი ლად მი იჩ ნევს. საზღ ვარ გა რეთ 
სას წავ ლებ ლად წას ვ ლა მან მე‐11 
კლას ში გა დაწყ ვი ტა. ჯერ TOEFL‐
ისა და SAT‐ის სა გა მოც დო ტეს ტე ბი 
ჩა ა ბა რა, ამის შემ დეგ სა ბუ თე ბიც 
გა აგ ზავ ნა საფ რან გე თი სა და ამე-
რი კის რამ დე ნი მე უნი ვერ სი ტეტ ში.
„უცხოეთში არა მხო ლოდ გა-

ნათ ლე ბის გა მო, და მო უ კი დე ბე ლი 
ცხოვ რე ბის თ ვის და სხვა დას ხ ვა 
კულ ტუ რის გა საც ნო ბად წა მო ვე-
დი. გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად უკე-
თე სი პი რო ბე ბი ა, თუმ ცა, არ 
ვთვლი, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში სტუ-
დენტს კარ გი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა 
არ შე უძ ლი ა. ყველ გან ერ თი რა მაა 

გა დამ წყ ვე ტი: სტუ დენ ტის შრო-
მის მოყ ვა რე ო ბა და მონ დო მე ბა. 
საზღ ვარ გა რეთ ხა რის ხის მი ღე ბა 
ნამ დ ვი ლად არ არის ად ვი ლი. მით 
უმე ტეს იმის თ ვის, ვი საც უნი ვერ-
სი ტე ტის წარ მა ტე ბით დამ თავ რე ბა 
უნ და. ამას თან ერ თად უამ რა ვი 
ცდუ ნე ბა ა, მაგ რამ დრო ის სწო რად 
გა და ნა წი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში სრუ-
ლი ად  შე საძ ლე ბე ლია სწავ ლას თან 
ერ თად გარ თო ბა და მოგ ზა უ რო ბა“, 
- ამ ბობს ელე ნე ალ ფა ი ძე.
ელე ნეს თქმით, მა ღა ლა ნაზღა უ რე-

ბა დი სამ სა ხუ რი ილუ ზი ა ა, რად გან 
კა რი ე რის პირ ველ ეტაპ ზე არა ვის 
ნიშ ნა ვენ მა ღალ თა ნამ დე ბო ბა ზე. 
მი სი თქმით, შე იძ ლე ბა თვი უ რად 
1000 ევ რო სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ბევ-
რი ა, მაგ რამ პა რიზ ში საცხოვ რებ-
ლად არც ისე. ელე ნე თვლის, რომ 
უცხო ეთ ში მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბი თა 
და გა მოც დი ლე ბით შე უძ ლია კონ-
კუ რენ ცია გა უ წი ოს ნე ბის მი ე რი 
ქვეყ ნის სტუ დენტს. ახ ლა ის მე‐2 
კურ ს ზეა და ზუს ტად არ აქვს გან-
საზღ ვ რუ ლი მო მა ვა ლი, თუმ ცა ამ-

ბობს, რომ საფ რან გეთ ში სი ა მოვ ნე-
ბით დარ ჩე ბო და თა ვი სი პრო ფე სი ით 
სა მუ შა ოდ.
ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა გლო ბა-

ლუ რი ბაზ რის პრო დუქ ტი გახ და. 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის თი თო ე უ ლი 
უნი ვერ სი ტე ტი ცდი ლობს, სას წავ-
ლო პროგ რა მე ბი ერ თ მა ნეთს და ამ-
თხ ვი ოს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
სტუ დენ ტებიც და უნი ვერ სი ტე ტე-
ბიც სა ერ თა შო რი სო გა ნათ ლე ბის 
ქსელ ში ერ თ ვე ბი ან. საზღ ვარ გა-
რეთ სწავ ლა გა ცი ლე ბით კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ან კადრს ამ ზა დებს. 
რო გორც განა თ ლე ბის ექ ს პერ ტი 
მე რაბ მი ქე ლაშ ვი ლი გან მარ ტავს, 
არ ცერ თი ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი 
სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი არ 

არის. ამი ტო მაც უცხო ეთ ში სწავ-
ლის გა საგ რ ძე ლებ ლად, სა ხელ მ-
წი ფო და გაც ვ ლი თი პროგ რა მე ბის 
გარ და, ქარ თ ველ სტუ დენ ტებს ძი-
რი თა დად მა ინც სა კუ თა რი ოჯა ხე-
ბი აფი ნან სე ბენ.
სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ-

ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ხედ ვით, 
2013‐2014 სას წავ ლო წელს სა-
ხელ მ წი ფო და კერ ძო სას წავ ლებ-
ლე ბი დან, ჯამ ში 562 სტუ დენ ტია 
წა სუ ლი, ქვე ყა ნა ში შე მო სულ სტუ-
დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა კი 3420‐ია. 
ამა ვე კვლე ვის მი ხედ ვით, ქარ თ-
ვე ლი ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის ყვე ლა ზე 
პრი ო რი ტე ტუ ლი ქვეყ ნე ბი თურ ქე თი 
და გერ მა ნი ა ა. მიგ რა ცი ის პო ლი-
ტი კის გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი-
სო ცენ ტ რის 2014 წლის კვლე ვის 
მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლო დან გერ მა-
ნი ა ში მიგ რა ცი ა, გან ს ხ ვა ვე ბით 
სხვა ქვეყ ნე ბის გან, ძი რი თა დად 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი და რე გუ ლი რე ბუ ლი ა; 
აქ ახალ გაზ რ დე ბი სას წავ ლო ან და-
საქ მე ბის პროგ რა მე ბის (მაგ. au 
pair) ფარ გ ლებ ში  მი დი ან.

ganaTleba sareklamo statia

თა ნა მედ რო ვე, სინ თე ზუ-
რი ხე ლოვ ნე ბა - მხატ ვ რის 
წიგ ნი „ ვეფხის ტყა ო სა ნი“‐ 
ეს არის პრო ექ ტი, რო-
მელ საც „ტაია ფილ მ ს “ ‐ი 
სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა 
და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი-
ნის ტ როს და ფი ნან სე ბით 
ახორ ცი ე ლებს. პრო ექ ტი 
ით ვა ლის წი ნებს სინ თე ზუ-
რი ხე ლოვ ნე ბის ერ თ ‐ერ-
თი თვალ სა ჩი ნო ჟან რის 
- მხატ ვ რის წიგ ნის შექ მ-
ნას (ე.წ. Artist’s book) 
და მის სე რი ულ გა მოშ ვე-
ბას. ამ სე რი ის პირ ველ 
წიგ ნად შო თა რუს თა ვე ლის 
„ვეფხისტყაოსანი“ იქ ნა 
არ ჩე უ ლი, ვი ნა ი დან ნა-
წარ მო ებს უდი დე სი კულ-
ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა აქვს 
თი თო ე უ ლი ქარ თ ვე ლის თ ვის. 
„ვეფხის ტყა ოს ნის“ მხატ ვ-
რის წიგ ნად გარ დაქ მ ნა ში 
მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ თა-
ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი სახ-
ვი თი ხე ლოვ ნე ბის ისე თი 
ცნო ბი ლი წარ მო მად გენ ლე-
ბი, რო გო რე ბიც არი ან: 
მა მუ კა ცეცხ ლა ძე, უშან-
გი ხუ მა რაშ ვი ლი, მა მუ კა 
ჯა ფა რი ძე, მაია სუმ ბა ძე, 
მი შა გოგ რი ჭი ა ნი, თე მურ 
ჯა ვა ხიშ ვი ლი, თა მუ ნა მე-
ლი ქიშ ვი ლი, ოლეგ ტიმ ჩენ-
კო, თა მაზ ვარ ვა რი ძე, 
გო გი ალექ სი‐ მეს ხიშ ვი ლი, 
ია მჭედ ლიშ ვი ლი, კო ტე სუ-
ლა ბე რი ძე, რუ სუ დან გო ბე-
ჯიშ ვი ლი. 

პროექტისხელმძღვანელი
დაიდეისავტორი:
ქეთევანგალდავაძე

თანამედროვე, სინთეზური ხელოვნება 
-  მხატვრის წიგნი „ვეფხისტყაოსანი“

თა ნა მედ რო ვე მხატ ვ რე ბის 
მი ერ „ვეფხის ტყა ოს ნის“ 
ახალ ვი ზუ ალ ში წარ მო ჩე-
ნა ხელს შე უწყობს რუს თა-
ვე ლის პო ე მის ახ ლე ბუ რად 
გა აზ რე ბას, მი სი წიგ ნის 
ფორ მატ ში გავ რ ცე ლე ბა‐ რე ა-
ლი ზა ცი ას, მხატ ვ რე ბის ნა-
მუ შევ რე ბის ორი გი ნა ლე ბის 
პრე ზენ ტა ცი ა‐ გა მო ფე ნე ბის 
მოწყო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში და 
მის ფარ გ ლებს გა რეთ, არა 
მარ ტო მხატ ვ რის წიგ ნის, 
არა მედ თა ნა მედ რო ვე ქარ-
თუ ლი ხე ლოვ ნე ბი სა და სა-
ერ თოდ ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ას ჩვენ შიც 
და სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი 2017 
წელს ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის 
ბაზ რო ბა ზე იქ ნე ბა წარ მოდ-
გე ნი ლი. 
მხატ ვ რე ბის ნა მუ შევ რე ბი 

უსას ყიდ ლოდ გა და ე ცე მა სა-
ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზე-
უმს, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლი 
იქ ნე ბა მუდ მი ვი ექ ს პო ზი-
ცი ის სა ხით. 
გა მო ფე ნა სინ თე ზუ რი ხე-

ლოვ ნე ბა - მ ხატ ვ რის წიგ ნი 
„ვეფხისტყაოსანი“ ჩა ტარ და 
26 იან ვარს სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის სი მონ 
ჯა ნა ში ას სა ხე ლო ბის სა-
ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უმ ში.

„... ქართველ მხატ ვარ ში უნ და შეხ ვ დეს რუს თა ვე ლი და მა ლარ მე. რუს თა ვე ლი მე 

მეს მის რო გორც ქარ თუ ლი სიტყ ვის შემ კ რე ბი ერ თე უ ლი და მა ლარ მე  პრე ზენ ტიზ მი

სა და ფუ ტუ რიზ მის.“. /ტი ცი ან ტა ბი ძე/

ჩვენთან სკოლა აღარ არსებობს. საქართველოში 72 უმაღლესი სასწავლებელია, 
რაც წარმოუდგენლად ბევრია. ადამიანური რესურსიც არ იძლევა იმის 

საშუალებას, რომ ხარისხიანი სწავლა ვუზრუნველყოთ.
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კარ გი მას წავ ლებ ლის 
მო ლო დინ ში
ავტორი,ფოტო:თენგოტაბატაძე

ე
როვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მა - დო-
კუ მენ ტი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ სა ქარ თ ვე ლოს 

ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლე ბი. მოქ-
მე დი ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მა 2006 
წელს ჩა მო ყა ლიბ და. ამა ვე წლი დან და-
იწყო სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის საგ ნის 
სწავ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სკო ლებ ში. 
პრო ფე სი ით სო ცი ო ლოგ მა ნო ნა ფი ფი ამ 

მას წავ ლე ბელ თა სა სერ ტი ფი კა ციო გა-
მოც და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სა გან-

ერ თი ან ეროვ ნულ გა მოც დებ ზე ჩა სა ბა რე ბელ 8 არ ჩე ვით სა განს კი დევ ერ თი  „სამოქალაქო 

გა ნათ ლე ბა“ და ე მა ტა. სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა „განათლებისა და შე ფა სე ბის ეროვ ნულ

მა ცენ ტ რ მა“ უნი ვერ სი ტე ტებს მი ან დო. ისი ნი გა დაწყ ვე ტენ, და ი კა ვებს თუ არა „სამოქალაქო 

გა ნათ ლე ბა“ არ სე ბუ ლი საგ ნე ბის გვერ დით ად გილს.

ში მე ო რე წე ლია ჩა ა ბა რა. მე‐8 წე ლია 
181‐ე სა ჯა რო სკო ლა ში ამა ვე საგ ნის 
ერ თა დერ თი მას წავ ლე ბე ლია და მე‐9, 
მე‐10 კლა სის მოს წავ ლე ებს თით ქ მის 
ყო ველ დღი უ რად უტა რებს სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის გაკ ვე თი ლებს.
დღეს, 10 დე კემ ბერს, ნო ნას გაკ ვე-

თი ლი მეცხ რეკ ლა სე ლებ თან აქვს. ყვე-
ლა ფე რი, ტრა დი ცი უ ლად, ზა რის და რეკ-
ვი თა და სი ის ამო კითხ ვით იწყე ბა. 
გაკ ვე თი ლის თე მა 1948 წელს გა ე როს 
გე ნე რა ლუ რი ასამ ბ ლე ის მი ერ დამ ტ კი-
ცე ბულ „ადამიანის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ-
თაო დეკ ლა რა ცი ის“ მი ღე ბის თა რიღს 
ემ თხ ვე ვა. გაკ ვე თი ლი კითხ ვა‐ პა სუ ხის 
რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე ობს. სპე ცი ა ლუ რად, 
სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის საგ ნის თ ვის 
გა მო ყო ფილ პა ტა რა ოთახ ში წი ნა რი-
გე ბი გო გო ებს აქვთ და კა ვე ბუ ლი, უკან 
- ბი ჭე ბი სხე დან.
„წლიდან წლამ დე დას კ ვ ნებს ვა კე-

თებ და მოს წავ ლე ე ბი და ინ ტე რე სე ბულ ნი 
არი ან სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბით. ბავ-
შ ვებს თა მა შე ბი ძა ლი ან უყ ვართ. ამ 
დროს სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ყვე ლა 
ჩარ თუ ლიa. საგ ნის ერ თ ‐ერ თი მთა ვა რი 
ხიბ ლიც ესა ა.“ /ნო ნა ფი ფია/

ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მა ‐
ცვლი ლე ბე ბი სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის სა გან ში
სა ერ თა შო რი სო ზო გა დსა გან მა ნათ ლებ-

ლო სივ რ ცე ში ერ თ გ ვა რი ტრა დი ცია ჩა-
მო ყა ლიბ და, რომ ყო ველ 5‐6 წე ლი წად ში 
ეროვ ნუ ლი სა წავ ლო გეგ მის რე ვი  ზი ა, 
ანუ გა ნახ ლე ბა უნ და მოხ დეს. სხვა 
სას წავ ლო საგ ნებ თან ერ თად კუ რი კუ ლუ-
მის რე ვი ზი ე ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა-
ქო გა ნათ ლე ბის სა გან მაც ცვლი ლე ბე ბი 
გა ნი ცა და. დღეს დაწყე ბით სა ფე ხურ ზე 
„სამოქალაქო გა ნათ ლე ბა“ ინ ტეგ რი რე-
ბუ ლია ის ტო რი ა სა და გე ოგ რა ფის თან. 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლე ბის სა ბა ზო 
(მე‐9 და მე‐10 კლა სებ ში) სა ფე ხურ-
ზე სა გა ნი სა ვალ დე ბუ ლოა და კვი რა-
ში სა მი სა ა თით გა ნი საზღ ვ რე ბა, ხო ლო 
მე თერ თ მე ტე‐ მე თორ მე ტე კლას ში - არ-
ჩე ვი თი ა.
კუ რი კუ ლუ მის რე ვი ზია ხან გ რ ძ ლი ვი 

პრო ცე სია და მას ში ბევ რი ექ ს პერ ტი 
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მო ნა წი ლე ობს. ბო ლო, მე სა მე რე ვი ზია 
2013 წლის შუა ხა ნე ბი დან და იწყო და 
ჯერ არ დას რუ ლე ბუ ლა. ეროვ ნუ ლი სას-
წავ ლო გეგ მე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო-
სის, ნა თია ჯო ხა ძის თქმით, დღეს დღე-
ო ბით სა შუ ა ლო და სა ბა ზო სა ფე ხუ რე ბის 
რე ვი ზია მიმ დი ნა რე ობს. ეროვ ნუ ლი 
სას წავ ლო გეგ მა მოქ მე დე ბა ში 2016 
წლი დან შე ვა. 2015 წლის გა ზაფხულ ზე 
პრო ექ ტი უკ ვე შე მუ შა ვე ბუ ლი და შე ჯე-
რე ბუ ლი იქ ნე ბა, მათ შო რის სა მო ქა ლა-
ქო გა ნათ ლე ბის სა გან შიც. 
სი ახ ლე ე ბი „სამოქალაქო გა ნათ ლე ბა-

ში“ გუ ლის ხ მო ბს იმას, რომ მოს წავ-
ლე ე ბი საგ ნის სწავ ლე ბას დაწყე ბი თ 
სა ფე ხურ ზე და იწყე ბენ. ცვლი ლე ბე-
ბის შემ დეგ, სა განს აღარ ერ ქ მე ვა 
„სამოქალაქო გა ნათ ლე ბა.“ დარ გის 
სპე ცი ა ლის ტე ბის აზ რით, ეს იქ ნე ბა 
სა მო ქა ლა ქო აღ ზ რ დის გა მაძ ლი ე რე ბე-
ლი ცალ კე დის ციპ ლი ნა. სა ვა რა უ დოდ 
მას, „მე და სა ზო გა დო ე ბა“ ერ ქ მე ვა 
(ჯერ გა დაწყ ვე ტი ლი არ არის). გა ნათ-
ლე ბის ექ ს პერ ტის, გი ორ გი გა ხე ლა ძის 

რა ღაც სა ა თე ბი ამ პა ტა რა ადა მი ა ნის 
ცხრილს და მას აღარ მო უნ დეს სწავ-
ლა, იმი ტომ რომ გა და იღ ლე ბა. მის თ-
ვის შე იძ ლე ბა სა ინ ტე რე სოც არ იყოს 
და გა უ გე ბა რი დარ ჩეს რა ი მე, რო გორც 
„სამოქალაქო გა ნათ ლე ბა“ ასე ვე სხვა 
საგ ნე ბი. მა გა ლი თად: კურ იკუ ლუ მის 
ფარ გ ლებ ში გვაქვს ასე თი სა გა ნი, სა-
მო ქა ლა ქო თავ დაც ვა და უსაფ რთხო ე ბა. 
ეს სა ა თე ბი და ე მა ტა მოს წავ ლე თა გან-
რიგს ისე ვე, რო გორც სხვა საგ ნე ბი და 
მი ვი ღეთ გა დატ ვირ თუ ლი სას წავ ლო გეგ-
მა სა ა თობ რი ვი ბა დით, რო მელ საც უბ-
რა ლოდ ხა რის ხი ა ნად ვე ღარ ას რუ ლებს, 
ვერც მას წავ ლე ბე ლი და ვერც მოს წავ-
ლე“ - ამბობს გი ორ გი გა ხე ლა ძე. 
მა რი ამ ლეფ საია 179 სა ჯა რო სკო ლა-

ში სწავ ლობს. წელს ის აბი ტუ რი ენ ტი ა. 
მე‐11 კლა სის და სას რულს სა ა ტეს ტა-
ტო გა მოც დე ბის ნა წი ლი ე.წ. „კატის“ 
სის ტე მით ჩა ა ბა რა. ახ ლა - დარ ჩე ნი-
ლი საგ ნე ბის ჩა სა ბა რებ ლად ემ ზა დე-
ბა. მა რი ა მი ამ ბობს, რომ სკო ლა ში 
გაკ ვე თი ლე ბი ტარ დე ბა, მაგ რამ მოს-
წავ ლე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა გა მო საშ ვე-
ბი ან ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის საგ ნე-
ბის მომ ზა დე ბით არი ან და კა ვე ბულ ნი. 
ის „სამოქალაქო გა ნათ ლე ბას“ ერ თი-
ან ეროვ ნულ გა მოც დებ ზე არ აბა რებს. 
მა რი ა მის თქმით, დატ ვირ თულ გრა ფიკს 
სა მო ქა ლა ქო თავ დაც ვი სა და უსაფ რთხო-
ე ბის სა გა ნიც და ე მა ტა, რო მე ლიც თვი-
თონ არ აურ ჩე ვი ა:
„არავის უკითხავს მა ინ ტე რე სებ-

და თუ არა სა მო ქა ლა ქო თავ დაც ვა და 
უსაფ რთხო ე ბა. დი რექ ცი ამ ერ თ პი როვ ნუ-
ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო, რაც ჩე მი, 
რო გორც მოს წავ ლის, უფ ლე ბე ბის დარ ღ-
ვე ვა მგო ნი ა.“ 

კვლე ვა სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის საგ ნის შე სა ხებ
2010 წელს „საქართველოს შე ფა სე-

ბის ასო ცი ა ცი ამ“, სა მო ქა ლა ქო გა ნათ-
ლე ბი სა და პე და გოგ თა გა დამ ზა დე ბის 
პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში (PH - inter-
national - სა ქარ თ ვე ლოს პრო ექ ტი), 
აღ ნიშ ნუ ლი საგ ნის შე სა ხებ კვლე ვა 
ჩა ა ტა რა. კვლე ვა ში სა ქარ თ ვე ლოს 10 
რე გი ო ნის 1633 რეს პოდენ ტი მო ნა წი-

თქმით, სა გა ნი გათ ვ ლი ლი იქ ნე ბა ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე, ჰუ მა ნიზ მ სა და 
რა ღაც ძი რი თა დი ცნე ბე ბის გა აზ რე-
ბას თან და კავ ში რე ბულ დის ციპ ლი ნა ზე. 
აქამ დე, ძი რი თა დად, იგი ვე და ნიშ-
ნუ ლე ბა დაწყე ბით სა ფე ხურ ზე და კის-
რე ბუ ლი ჰქონ და ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლე ბი სა 
და მშობ ლი უ რი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის 
საგ ნებს.
სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც-

ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო ში ამ სა კითხ თან 
და კავ ში რე ბით აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა ა: 
ნა წი ლი ფიქ რობს, რომ საგ ნის სწავ ლე-
ბა პირ ვე ლი კლა სი დან უნ და და იწყოს, 
ნა წი ლი - მე სა მე‐ მე ოთხე დან. 
აქამ დე არ სე ბუ ლი ორი ვე რე ვი ზი-

ის თა ნა ავ ტო რი სა და დარ გის სპე ცი-
ა ლის ტის, გი ორ გი გა ხე ლა ძის აზ რით, 
სკო ლის მოს წავ ლეს ისე თი სას წავ ლო 
პროგ რა მა უნ და შევ თა ვა ზოთ, რომ გაკ-
ვე თი ლე ბი დაძ ლე ვა დი, ხო ლო სას წავ ლო 
გა რე მო - სა სი ა მოვ ნო იყოს. 
„ისეთი რამ არ უნ და დაგ ვე მარ თოს, 

რომ კე თილ შო ბი ლი მიზ ნე ბით და ვა მა ტოთ 

ლე ობ და. გა მო კითხულ თა შო რის იყ ვ ნენ: 
მოს წავ ლე ე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი, მშობ-
ლე ბი, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი-
სა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი.
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ყვე ლა რეს პო-

დენ ტი შე თან ხ მ და, რომ „სამოქალაქო 
გა ნათ ლე ბა“ სა ქარ თ ვე ლოს ზო გად სა-
გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლებ ში სა ჭი რო და 
აუცი ლე ბე ლი ა. 
მოს წავ ლე ე ბის 71,1%‐ის აზ რით, სა-

გა ნი სა ინ ტე რე სო ა. სა წი ნა აღ მ დე გო 
აზ რი საა გა მო კითხულ თა 3,7%. სა შუ ა-
ლო სა ფე ხურ ზე საგ ნი სად მი და დე ბი თად 
გან წყო ბილ მოს წავ ლე თა რიცხ ვი საგრ ძ-
ნობ ლად იკ ლებს. მე ა თეკ ლა სელ თა 80%‐ს 
სა გა ნი აინ ტე რე სებს, 2,3 პრო ცენტს 
- არა. და მამ თავ რე ბე ლი კლა სის მოს-
წავ ლე თა 7,7%‐ისთვის სა გა ნი უინ ტე-
რე სო ა. 
მოს წავ ლე ე ბის, მას წავ ლებ ლე ბი სა 

და სკო ლის დი რექ ცი ის წევ რე ბის გან 
მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი ცხად ყოფს, რომ 
სკო ლებ ში „სამოქალაქო გა ნათ ლე ბა“ 
„მეორეხარისხოვან“ საგ ნად ით ვ ლე ბა. 
გარ და ამი სა, საგ ნის სწავ ლე ბის ხა-
რის ხ ზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს პე და-
გოგ თა და ბა ლი სა მო ქა ლო ცნო ბი ე რე ბა 
და კულ ტუ რა - ვკითხუ ლობთ კვლე ვა ში. 
პე და გოგ თა ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ 

სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სა გან ში სა-
ერ თოდ არ უნ და იყოს შე ფა სე ბა. მა თი 
აზ რით, სა გა ნი მთლი ა ნად უნ და ეფუძ-
ნე ბო დეს მოს წავ ლე თა მო ტი ვა ცი ას. 
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ერ თ ‐ერ თი პე და-

გო გი პრობ ლე მის არსს შემ დეგ ნა ი რად 
ხსნის:
„როდესაც ბავ შ ვი ხე დავს, რომ სხვა 

მიდ გო მა გაქვს ერთ მოს წავ ლეს თან, 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად ექ ცე ვი, იმი ტომ რომ 
ის შე ნი ნა თე სა ვია ან მე ზო ბე ლი ა; 
რო დე საც ერ თი და იგი ვე აკა დე მი უ-
რი მოს წ რე ბის ბავ შ ვე ბი დან ერთს არ 
უწერ ნი შანს, იმი ტომ რომ ვი ღა ცამ არ 
გითხ რა, ან შენ მა ში ნა გან მა „მემ“ 
არ მოგ ცა უფ ლე ბა, შე ნი ახ ლობ ლის თ-
ვის და ბა ლი ნი შა ნი და გე წე რა, რო გორ 
უნ და ას წავ ლო სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე-
ბა? არ შე იძ ლე ბა ბავ შ ვე ბის გა მო ყო ფა 
იმის მი ხედ ვით, „ჩემიანია თუ სხვი-
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„არავისუკითხავს
მაინტერესებდათუ
არასამოქალაქო
თავდაცვადა
უსაფრთხოება.
დირექციამ
ერთპიროვნული
გადაწყვეტილება
მიიღო,რაცჩემი,
როგორცმოსწავლის,
უფლებებისდარღვევა
მგონია.“


როდესაცბავშვი
ხედავს,რომსხვა
მიდგომაგაქვსერთ

მოსწავლესთან,
განსხვავებულად

ექცევი,იმიტომრომ
ისშენი

ნათესავიაან
მეზობელია;როდესაც

ერთიდაიგივე
აკადემიური
მოსწრების

ბავშვებიდანერთსარ
უწერნიშანს,

იმიტომრომვიღაცამ
არგითხრა,ანშენმა
შინაგანმა„მემ“არ
მოგცაუფლება,შენი
ახლობლისთვისდაბალი

ნიშანიდაგეწერა,
როგორუნდაასწავლო

სამოქალაქო
განათლება?
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სი ა ნი ა.“ ცუ დი ა, რო დე საც იმ ბავ შ ვის 
აზრს იზი ა რებ, რო მე ლიც შენ სას და ემ-
თხ ვა და მი უ ღე ბე ლია მოს წავ ლის აზ რი, 
თუ ის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია შე ნი აზ რი სა-
გან. ჩვენ სა ხე ე ბი ვართ ბავ შ ვე ბის-
თ ვის და თუ ჩვენ არ ვართ სა მო ქა ლა ქო 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა ტა რე ბელ ნი, რა უნ და 
ვას წავ ლოთ ბავშვს?“ კვლე ვა ში გა მო-
კითხულ თა სა ხე ლე ბი და გვა რე ბი ანო-
ნი მუ რი ა.
გა ნათ ლე ბის ექ ს პერ ტის, გი ორ გი გა-

ხე ლა ძის თქმით, არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი 
პე და გო გე ბი, რომ ლე ბიც „სხვაგვარ 
გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლე ბი“ იყ ვ-
ნენ, ვერ შეძ ლებენ სა ინ ტე რე სო გაკ-
ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბას. არაკ ვა ლი ფი-
ცი უ რო ბა ში მო ი აზ რე ბა: სა ქარ თ ვე ლოს 

კონ ს ტი ტუ ცი ის, სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე-
ბი სა და საგ ნის თ ვის სა ჭი რო თე მე ბის 
არ ცოდ ნა. ეს იყო ის ძი რი თა დი მი ზე-
ზი, რის გა მოც სა გა ნი მცი რე დო ზით, 
მაგ რამ მა ინც ინ ტეგ რირ და ბუ ნე ბის-
მეტყ ვე ლე ბის, ზუს ტი და სა ზო გა დოებ-
რი ვი მეც ნი ე რე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
„ბავშვებს ვუ ყა ლი ბებთ მსოფ ლ მ-

ხედ ვე ლო ბას, კრი ტი კულ აზ როვ ნე ბას. 
ერ თ ‐ერ თი სა გა ნი ა, სა დაც ბავ შ ვე ბი 
აზ როვ ნე ბენ, ეს მათ თ ვის ფარ თო არე-
ა ლი ა, აინ ტე რე სებთ... აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის გაკ ვე-
თი ლი სხვა გაკ ვე თი ლე ბის გან გან ს ხ-
ვავ დე ბა, არცერ თი ბავ შ ვი არ არის 
პა სი უ რი. ისე თი სა კითხე ბი, რო გო რი-
ცაა პო ლი ტი კა და ხე ლი სუფ ლე ბა, საკ-
მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რი თე მა ტი კა ა“, - ამ-
ბობს კვლე ვა ში მო ნა წი ლე სა მოქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის პე და გო გი. 
გა მო კითხულ მშო ბელ თა გარ კ ვე უ ლი ნა-

წი ლი ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სკო ლებ ში სა მო-
ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სწავ ლე ბას.
„მოქალაქე უნ და იზ რ დე ბო დეს ოჯახ ში 

და არა რა ი მე სხვა ტი პის და წე სე ბუ-
ლე ბა ში, - თუნ დაც, სკო ლაში“, - ამ-
ბობს ერ თ ‐ერთი მოს წავ ლის მშო ბე ლი.
კვლე ვა ში ვკითხუ ლობთ, რომ სა მო-

ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის მე თო დი კა სხვა 
საგ ნებ თან შე და რე ბით თა ვი სუ ფა ლი გა-
რე მოს შექ მ ნას ით ვა ლის წი ნებს. შე-
სა ბა მი სად, ყვე ლა ფე რი მას წავ ლე ბლის 
უნა რებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 
„პედაგოგებმა უნ და შეძ ლონ და ბა ლი 

აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბის მოს წავ ლე ე ბის 
„გახსნა“ და მა თი დის კუ სი ა ში ჩარ თ-
ვა“ - ვკითხუ ლობთ კვლე ვა ში.
 

პო ზი ტი უ რი ძვრე ბი და 
მო სა ლოდ ნე ლი საფ რ თხე
კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტის ბორ დ მა 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უკ ვე მი ი ღო. უნი-
ვერ სი ტე ტის რამ დე ნი მე სკო ლამ სა მო-
ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სა გა ნი არ ჩე ვი თი 
საგ ნე ბის ნუს ხა ში შე ი ტა ნა. უნი ვერ-
სი ტე ტის ვი ცე‐ პ რე ზი დენ ტის ნუგ ზარ 
სხირ ტ ლა ძის თქმით, უნი ვერ სი ტე ტის 
ბორდს „შორს მი მა ვა ლი გეგ მე ბის“ და 
მო სა ლოდ ნე ლი საფ რ თხე ე ბის შე სა ხებ არ 
უფიქ რი ა:
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„ჩავ თ ვა ლეთ , ზედ მე ტი არ იქ ნე ბო და, 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის, სა-
ხელ მ წი ფო მარ თ ვის და სხვა რამ დე ნი მე 
ფა კულ ტე ტ ზე, „სამოქალაქო გა ნათ ლე-
ბა“, რომ ჩა ე ბა რე ბი ნათ,“ - ამ ბობს 
ნუგ ზარ სხირ ტ ლა ძე.
გან ათ ლე ბის ექ ს პერ ტე ბი თან ხ მ დე-

ბი ან, რომ სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის 
სწავ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თ ვე ლოს 
სკო ლებ ში ბევ რი „პოზიტიური ნა ბი ჯი“ 
გა და იდ გა. 
გა ნათ ლე ბის ექ ს პერ ტის, თა მარ მო-

სი აშ ვი ლის აზ რით, სა მო ქა ლა ქო გა-
ნათ ლე ბის სა გან ში ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო 
გეგ მის არ სე ბო ბა, ქვე ყა ნა ში მრა ვალ-
მი ლი ო ნი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის პრო ექ ტის 
„PH - international - სა ქარ თ ვე ლოს“ 

სა ხით ფუნ ქცი ო ნი რე ბაა, რომ ლის ფარ-
გ ლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მას წავ-
ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა. 
გარ და ამი სა, არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბა სას კო ლო ცხოვ-
რე ბა ში და სკო ლებ ში სა მო ქა ლა ქო კლუ-
ბე ბის შექ მ ნა, იმის მი მა ნიშ ნე ბე ლი ა, 
რომ „პოზიტიური ძვრე ბი“ სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის სა გან ში - არ სე ბობს.
გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბის სპე ცი ა ლის ტი, 

თა მარ მო სი აშ ვი ლი მო სა ლოდ ნე ლ საფ რ თხეს 
გვიხ ს ნის. მი სი თქმით, სა მო ქა ლა ქო გა-
ნათ ლე ბის მოხ ვედ რა უნი ვერ სი ტეტ ში მი-
სა ღე ბი გა მოც დე ბის სა გან თა ნუს ხა ში, 
თავ და ყი რა აყე ნებს სა ერ თოდ სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის იდე ას:
„სკოლაში სხვა გა რე მო, სხვა ვი თა-

რე ბა უნ და იყოს. იმ გ ვა რად უნ და სწავ-
ლობ დ ნენ, რომ საქ მით იმ ტ კი ცებ დ ნენ 
მო ქა ლა ქე ო ბას ჩვე ნი, ასე ვთქვათ, 
მო მა ვა ლი თა ო ბა.“
„სამოქალაქო გან ვი თა რე ბის ინ ს ტი-

ტუ ტის“ ხელ მძღ ვა ნე ლი ია ან თა ძე თა მარ 
მო სი აშ ვი ლის მო საზ რე ბას იზი ა რებს და 
სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის საგ ნის მთა-
ვარ იდე ა ზე სა უბ რობს: 
„სამოქალაქო გა ნათ ლე ბა“ არ გუ ლის ხ-

მობს მარ ტო ცოდ ნას. „სამოქალაქო გა-
ნათ ლე ბა“ ნიშ ნავს ცოდ ნას და კე თე ბას 
- ორი ვეს ერ თად. თუ კე თე ბის ელე მენ ტი 
არის ამო ვარ დ ნი ლი, ფაქ ტობ რი ვად, გა-
მო დის რომ ჩვენ მი ზანს ვერ მი ვაღ-
წევთ. ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც მა ღა ლი 
სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბა აქვთ, ეს არი-
ან არა ის ადა მი ნე ბი, რომ ლებ საც ტეს-
ტ ში შე უ ძლი ათ სწო რი პა სუ ხის შე მო ხაზ-
ვა, არა მედ ისი ნი, რომ ლე ბიც ად გილ ზე 
თვი თორ გა ნი ზე ბულ ჯგუფს ქმნი ან, რა ღაც 
სა კითხის გა და საჭ რე ლად.“
გი ორ გი გა ხე ლა ძე „განათლებისა და 

შე ფა სე ბის ეროვ ნულ ცენტრს“, ზო გა დი 
უნა რე ბის გა მოც დის ტრან ს ფორ მა ცი ის 
იდე ას სთვა ზობს:
„არათუ არ ჩე ვით საგ ნად, არა მედ ზო-

გა დი უნა რე ბის გა მოც დას ტრან ს ფორ მა-
ცი ას გა ვუ კე თებ დი. ზო გა დი უნა რე ბის 
ნა წი ლად მი ვიჩ ნევ დი სა მო ქა ლა ქო კომ-
პე ტენ ცი ებ საც და არა მხო ლოდ ლო გი კურ 
აზ როვ ნე ბას ტექ ს ტებ თან ან რა ო დე ნობ-
რივ მი მარ თე ბა ში“.

„სამოქალაქო
განათლება“არ
გულისხმობსმარტო
ცოდნას.„სამოქალაქო
განათლება“ნიშნავს
ცოდნასდა
კეთებასორივეს
ერთად.თუკეთების
ელემენტიარის
ამოვარდნილი,
ფაქტობრივად,
გამოდისრომჩვენ
მიზანსვერ
მივაღწევთ.
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16:24.
ჩემს ფან ჯ რებ თან კი უკ ვე ისე 

ბნე ლა, რო გორც თბი ლის ში 9 სა ა-
თის შემ დეგ. 
ტკბი ლი კენ წე როს ძი ე ბის პრო-

ცეს ში, ჩემ და გა საკ ვი რად ევ-
რო პის შუ ა გულ ში ამოვ ყა ვი თა-
ვი. არც მე ტი, არც ნაკ ლე ბი „ნიუ 
იორ კის უნი ვერ სი ტე ტი პრა ღა ში“ 
მმას პინ ძ ლობს. 
წვი მი ა ნი დღე ე ბი, შე ცი ე ბუ ლი 

ხალ ხი ავ ტო ბუ სის გა ჩე რე ბა ზე, 
ქოლ გე ბის შრი ა ლი, გუ ბე ებ ზე ხტუ-
ნა ო ბა, შარ ფებ ში ჩა მა ლუ ლი სა-
ხე ე ბი, მაგ რამ მა რად მშვი დი და 
მო წეს რი გე ბუ ლი მეტ რო. უნი ვერ-
სი ტე ტამ დე სა ნამ მი ვაღ წევ, 45 
წუ თის გან მავ ლო ბა ში ამ ყვე ლა-
ფერ თან შეხ ვედ რა აუცი ლებ ლად მო-
მი წევს. ქა ლა ქის ძვე ლი ნა წი ლის 
ჯა დოს ნუ რი გა რე მო სა გან გან ს ხ ვა-
ვე ბით სწო რედ ესაა ჩე მე უ ლი პრა-
ღა. აქ არც ტუ რის ტე ბი ირე ვი ან 
და არც სუ ვე ნი რე ბის მა ღა ზი ე ბია 
ყო ვე ლი ფე ხის ნა ბიჯ ზე. 
ჩემს პრა ღა ში არის სტუ დენ ტუ რი 

სა ერ თო საცხოვ რე ბე ლი, რო მელ მაც 

მას წავ ლა რო გორ უნ და ვუ პატ რო ნო 
სა კუ თარ თავს ზედ მე ტი წუ წუ ნის 
გა რე შე და ვე კონ ტაქ ტო მი სა ღებ-
ში მდი ვანს ენა ზე, რომ ლის ერ თი 
სიტყ ვაც არ ვი ცი; ოთა ხის მო უ-
წეს რი გე ბე ლი მე ზობ ლე ბი, რომ ლებ-
საც აღ მ ზ რ დე ლო ბით გაკ ვე თი ლებს 
ვუ ტა რებ და თა ვი ეჭ ვი ა ნი დე დამ-
თი ლი მგო ნი ა; დღის გან მავ ლო ბა ში 
ლექ ცი ე ბის 6 სა ა თი, პრო ექ ტე ბი, 
კვლე ვე ბი, გრძე ლი ღა მე ე ბი და 
ერ თ მა ნე თი სა გან სრუ ლი ად გან ს ხ-
ვა ვე ბუ ლი დღე ე ბი. 
ორ შა ბა თი დი ლა წე სი სა მებრ დი-

ლის 7 სა ათ ზე იწყე ბა. ამ დროს 
გა რეთ ჯერ კი დევ უკუ ნე თია და 
მხო ლოდ ავ ტო ბუ სის გა ჩე რე ბა ზე 
თუ შე ამ ჩ ნევ დი ლის გან სა კუთ რე-
ბით მწა რე ყინ ვის გა მო მო ბუ ზულ 
რამ დე ნი მე სი ლუ ეტს. მათ შემ ხედ-
ვა რეს მეც ტან ში უსი ა მოვ ნო შეგ-
რ ძ ნე ბა და მივ ლის და სას წ რა ფოდ 
გავ დი ვარ სამ ზა რე უ ლო ში ცხე ლი 
ყა ვის და ლე ვის სურ ვი ლით შე მარ-
თუ ლი. სიფხიზ ლე და სით ბო - აი, 
რა მჭირ დე ბა გრძე ლი კვი რის სა-
სი ა მოვ ნოდ და საწყე ბად. 

ქა ლა ქის უბ ნე ბი უბ რა ლოდ გა-
და ნომ რი ლია - მე ამ ჟა მად პრა ღა 
4‐ში ვცხოვ რობ. ჩე მი რე ზი დენ-
ცი ი დან უნი ვერ სი ტე ტამ დე, რო მე-
ლიც ორ შე ნო ბა შია გან ლა გე ბუ ლი 
(ახალი ლონ დინ ს კას ქუ ჩა ზე, ძვე-
ლი ლე გო რო ვა ზე) ნა ხე ვა რი ქა ლა ქი 
უნ და გა ვი ა რო. 
უნი ვერ სი ტე ტის ახა ლი შე ნო ბა 

არც ისე დი დი ა, მაგ რამ ყვე ლა-
ფერს სა კუ თა რი ად გი ლი აქვს მი-
ჩე ნი ლი - ვი ღაც ყო ველ თ ვის ებ-
რ ძ ვის შუ შის კარს, რო მელ საც 
გარ კ ვე ვით აწე რია რო მელ მხა რეს 
იღე ბა და ვი ეტ ნა მე ლი ბი ჭი კვლავ 
აქ ტი უ რად ყი დის სენ დ ვი ჩებს ლან-
ჩის ოთახ ში. 
იმის მი უ ხე და ვად, რომ მე დი ის 

სკო ლის სტუ დენ ტი ვარ, აქ ბიზ ნე-
სის ფა კულ ტეტ ზე მი მი ღეს. 
კვი რას ვიწყებ იმ ლექ ტორ თან 

ერ თად, რო მე ლიც უნი ვერ სი ტეტ ში 
ძაღ ლის ფორ მის ქე ი სით და დის. 
ორ შა ბათს, დი ლის 9 სა ათ ზე, 

ჯიმ ქე რის პრო ვო კა ცია რომ გი ტა-
რებს მთვლე მა რეს ლექ ცი ას - ვე-
გე ტა რი ა ნე ლი, რა სის ტი, ცი ნი კო-
სი, მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი მა მა, ცო ლის 
მო ძუ ლე ქმა რი, გიყ ვე ბა ათას სა-
ინ ტე რე სო ნა ხე ვ რად გა მო გო ნილ 
ამ ბავს, გას წავ ლის ადა მი ა ნე ბის 
გო ნე ბას თან თა მაშს, იქი დან გა-
მო სუ ლი ცო ტა უფ რო თა მა მი ხდე ბი. 
მო მაკ ვ დავთ ზე მო დან უც ქერ. 
ჰო და, კე ლის ბრა ლია მე რომ 

ცხოვ რე ბას ნე გა ტი უ რი თვა ლით ვუ-
ყუ რებ. 
ამის შემ დეგ მსოფ ლი ოს ეკო ნო-

მი კის გან ვ ლილ ის ტო რი ას, თბი-
ლად რომ ვთქვათ, თვალს ვავ ლებ 
ჩემს დე კან თან, პრო ფე სორ კე ვიკ 
კა პუ დერ თან ერ თად და ვა ი, ამ 
გა დავ ლე ბას. იმე დი ა, წი ნა წი-
ნა და დე ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი შო-
რის დე ბუ ლის დახ მა რე ბით სრუ ლად 
გად მო ვე ცი ჩე მი ამ საგ ნი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა და ბევრს აღარ 
ვი ლა პა რა კებ. თუმ ცა, კა პუ დე რის 
პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი და გა მოც დი ლე ბა 
აღ ნიშ ვ ნის ღირ სი ა, ისე ვე რო გორც 

მი სი ცნო ბი ლი ფრა ზა, რო მე ლიც 
ყვე ლა იმ ადა მი ანს ახ სოვს, ვინც 
კი მი სი სტუ დენ ტი ყო ფი ლა: „Cra-
zy white people, folks!“
აქ დად გე ნი ლი საგ ნე ბის სია არ 

არ სე ბობს. ყვე ლას ჰყავს აკა დე-
მიუ რი მრჩე ვე ლი, ვინც გეხ მა რე ბა 
გა დაწყ ვი ტო, რი სი სწავ ლა არის 
შენ თ ვის უფ რო მომ გე ბი ა ნი. უნი-
ვერ სი ტე ტი სათ ვის მთა ვა რია სტუ-
დენტს ინ დი ვი დუ ალ პრო ფე სი ო ნა ლად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში და ეხ მა როს. ლექ-
ტო რებს სპე ცი ა ლუ რად აქვთ გა მო-
ყო ფი ლი სტუ დენ ტებ თან შეხ ვედ რის 
დრო - კონ სულ ტა ცი ის სა ა თე ბი. 
სტუ დენ ტუ რი საბ ჭო აქ ტი უ რად 

გეგ მავს სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბას 
და ინ ფორ მა ცი ა საც შე სა ბა მი სად 
ავ რ ცე ლებს. კვი რის და საწყის ში 
უნი ვერ სი ტე ტის კედ ლე ბი აჭ რე ლე-
ბუ ლია გან ცხა დე ბე ბით და მო მა ვა-
ლი კვი რის გან რი გით. აქ ყო ველ 
დღე რა ღაც ხდე ბა. უმე ტეს შემ-
თხ ვე ვა ში, საბ ჭოს მი ერ ორ გა ნი-
ზე ბუ ლი სა ღა მო ე ბი უნი ვერ სი ტე ტის 
სტუ დენ ტე ბი სათ ვის უფა სო ა. 
მოს წავ ლე ე ბი მთე ლი ქა ლა ქის 

მას შ ტა ბით 50‐მდე და წე სე ბუ ლე-
ბა ში სპე ცი ა ლუ რი ფას და კლე ბით 
სარ გებ ლო ბენ. 
ლექ ცი ა ზე შე კითხ ვებს არ გვის-

ვა მენ გან ვ ლილ მა სა ლა ზე და არც 
ჩვე ნე ბურ ქვი ზებს გვა წე რი ნებს 
ვინ მე. სე მეს ტ რის და საწყის ში 
გაძ ლე ვენ წა სა კითხი წიგ ნე ბის 
სი ას და სე მეს ტ რის ბო ლოს ფი ნა-
ლურ გა მოც და ზე მო გი წევს და ამ ტ-
კი ცო, რი სი თა ვი გაქვს, ან უფ რო 
სწო რად, თავ ში რა გაქვს. 
ყვე ლა ლექ ტო რი ითხოვს სე მეს-

ტ რ ში ერთ კვლე ვას, რო მე ლიც შენ 
თვი თონ უნ და ჩა ა ტა რო და პრე-
ზენ ტა ცი ას, რო მელ საც თან უნ-
და ახ ლ დეს შე ნი ვე და წე რი ლი 5‐7 
გვერ დი მა სა ლა. რა თქმა უნ და, 
თუ ეს ლექ ტო რი ჰარ ვარ დის უნი-
ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ჩარლზ 
ვე ბე ლი არ არის, რო მე ლიც ამ ჟა-
მად ტე რო რიზ მის შე სა ხებ ყო ველ 
სამ შა ბათს მი კითხავს ლექ ცი ას. 

ის ჩემ გან ყო ველ თ ვის მეც ნი ე რულ 
დას კ ვ ნებს არ მო ითხოვს ტე რო რიზ-
მის აღ მო ცე ნე ბის მი ზე ზებ სა და 
მას თან ბრძო ლის ხერ ხე ბის შე სა-
ხებ. თუმ ცა, რამ დე ნა დაც ბუზღუ ნა 
და მკაც რი ა, იმ დე ნად სა ინ ტე რე-
სო პი როვ ნე ბა ა. ამ კურსს მხო ლოდ 
5 ადა მი ა ნი ვეს წ რე ბით და ალ ბათ 
არას დ როს ვი ნა ნებ, რომ მას თან 
მოხ ვედ რის შან სი მო მე ცა. 
მე გობ რულ ლექ ტო რებ ზე თუ ჩა მო-

ვარ დე ბა სიტყ ვა, მა შინ დენ რა-
ვიკ ზეც უნ და ვი ლა პა რა კო, ცო ტა 
მა ინც. დე ნი მარ კე ტინგს მას წავ-
ლის. აი ასე, უბ რა ლოდ, არც ბა-
ტო ნი, არც პრო ფე სო რი. დე ნი ლექ-
ცი ა ზე იმის თ ვის არ შე მო დის, რომ 
მარ კე ტინ გის გა უ გე ბა რი ლექ სი კით 
ავ სე ბუ ლი წი ნა და დე ბე ბით გა მო უ-
ჭე დოს ვინ მეს ყუ რე ბი. ის შენ თან 
სა სა უბ როდ ყო ველ თ ვის მზა და ა. 
აინ ტე რე სებს შე ნი იდე ე ბი, შე-
ნი მიდ გო მა მარ კე ტინ გის ძი რი თად 
პრინ ცი პებ თან და ის, თუ რო გორ 
გა მო ი ყე ნებ ამ 15‐კვირიან სას-
წავ ლო პე რი ოდს შემ დეგ ცხოვ რე ბა-
ში. ამის გა მო იმ სა ხუ რებს სტუ-
დენ ტე ბის პა ტი ვის ცე მას და ყვე ლა 
ყო ველ თ ვის მზა დაა მის და ვა ლე ბას 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბით მო ე კი დოს. 
სულ და მა ვიწყ და! ლი ტე რა ტუ რა-

საც ვსწავ ლობ. კლერ ვო ლა სი ირ-
ლან დი ე ლი ქა ლი ა. რამ დე ნი მე დღის 
წინ სი ლა ბუსს გა დავ ხე დე და ავ-
ტო რე ბის წარ მო მავ ლო ბა ზე გა ვა-
მახ ვი ლე უნებ ლი ედ ყუ რადღე ბა. 
რა ტომ ღაც უმე ტე სო ბა ირ ლან დი ე-
ლი ა. ჩავ თ ვა ლოთ, რომ ნამ დ ვი ლად 
იმ სა ხუ რე ბენ მა თი წიგ ნე ბი ჩემს 
ძვირ ფას დროს და ეს მხო ლოდ მას-
წავ ლებ ლის ტენ დენ ცი უ რი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის შე დე გი არ არის.
რო გორც ხე დავთ, დრო ე ბით გაშ-

ვი ლე ბუ ლი ვარ სხვა უნი ვერ სი ტეტ-
ში. ბევ რი რამ მომ წონს, ბევ რიც 
ახა ლია და ზო გი რამ კრი ტი კა საც 
იმ სა ხუ რებს. 
უნი ვერ სი ტეტ ში სას ტი კად ებ-

რ ძ ვი ან პლა გი ატს და ყვე ლა შე-
საძ ლო ხერ ხით ამოწ მე ბენ სტუ-

პრაღის დროით

ავტორი:გუკიგიუნაშვილი
კავკასიისუნივერსიტეტის
მედიასკოლისსტუდენტი.
გუკიგაცვლითიპროგრამითიმყოფება
პრაღაში,ნიუ‐იორკისუნივერსიტეტში
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დენ ტე ბის ნაშ რო მებს. პირ ვე ლად 
UNYP‐ში შე ვიტყე MLA ფორ მა ტი-
სა და ცი ტა ცი ის სა ო ცა რი მნიშ-
ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ. რა ტომ ღაც აქ 
ნე ბის მი ერ ლექ ტორს ჰგო ნი ა, რომ 
ყვე ლა სხვა ქვეყ ნის გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა ისე თი ვე რუ დუ ნე ბით ეკი-
დე ბა აკა დე მი უ რი ინ გ ლი სუ რის წე-
რის პრინ ცი პებს, რო გორც თა ვად. 
შე სა ბა მი სად, ნა წე რი არა ვი თარ 
ლექ სი კურ შეც დო მას არ უნ და ატა-
რებ დეს. ასე მოვ ხ ვ დი ერ თი სე მეს-
ტ რით ევ რო პა ში გა ნათ ლე ბის მი-
სა ღე ბად ჩა მო ხე ტე ბუ ლი ქარ თ ვე ლი 
სტუ დენ ტი მე სა მე‐ მე ოთხე კურ სის 
მოს წავ ლე გა მოც დილ ადა მი ა ნებ თან 
ერ თად. ჰო და, წი თე ლი მე ლა ნი არ 
მოჰ კ ლე ბია ჩემს ნა წე რებს. 

რა საც ჩვენ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 
ვა კე თებთ და რაც, ალ ბათ, ჩვენს 
სას წავ ლო გეგ მებს ერ თ მა ნე თი-
სა გან გა ნას ხ ვა ვე ბს, ეს არის 
წე რა. „თქვენ შემ დე გი ლექ ცი-
ი სათ ვის უნ და და წე როთ სამ ხ რეთ 
კო რე ის ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლის შე-
სა ხებ 2547 სიტყ ვა, 8 ფურ ცე ლი, 
12p შრიფ ტით, ამი სათ ვის უნ და 
წა ი კითხოთ 600‐გვერდიანი წიგ-
ნი. სამ წუ ხა როდ, ეს წიგ ნი მხო-
ლოდ ერ თი ცა ლია ბიბ ლი ო თე კა ში და 
ჯგუფ ში ამ ჟა მად 20 კა ცი ხართ... 
თუმ ცა, თქვენ ამას შეძ ლებთ“ - 
მსგავ სი ფრა ზე ბის მოს მე ნა, და-
მი ჯე რეთ, მრავ ლად მო მი წი ა. 
ლექ ტო რი არა სო დეს გეტყ ვის ნი-

შანს სხვა სტუ დენ ტე ბის თან დას-
წ რე ბით და არ გა ნი ხი ლავს შენს 
აკა დე მი ურ ჩარ თუ ლო ბას. „See me 
at my office“ უკა ნას კ ნე ლი ფრა-
ზა ა, რი სი მოს მე ნაც ლექ ტო რი-

სა გან აქ სტუ დენ ტებს სი ხა რულს 
ჰგვრის; ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 
არც ისე კარ გა დაა შე ნი საქ მე, 
ჩე მო ძმო ბი ლო.
არ არ სე ბობს ეგ რეთ წო დე ბუ ლი 

ნიშ ნე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლე სის ტე მა, 
სა დაც ყვე ლას შე უძ ლია ნა ხოს, რა 
ნი შა ნი მი ი ღე ამა თუ იმ და ვა-
ლე ბა ში. აქ არ არის რე ი ტინ გე ბი, 
არც სტი პენ დი ე ბი. ყვე ლას თ ვის 
მთა ვა რი ა, სა გა ნი „დახუროს“ და 
რა ი მე ხელ შე სა ხე ბი მა ინც შერ ჩეს 
მის გო ნე ბას. 
ახ ლა გითხ რათ ყვე ლა ზე სა ინ ტე-

რე სო - დღემ დე არცერ თი შეს რუ ლე-
ბუ ლი და ვა ლე ბის ქუ ლა არ ვი ცი. 
ყვე ლა ქუ ლა სა ბო ლოო ქუ ლის გარ კ-
ვე უ ლი პრო ცენ ტუ ლი ნა წი ლი ა. ლექ-

ტო რი თა ვად ინიშ ნავს რამ დენ ქუ-
ლას გი წერს ცალ კე ულ და ვა ლე ბა ში; 
სა ბო ლო ოდ, თა ვად ვე ან გა რი შობს 
და ად მი ნის ტ რა ცი ას სე მეს ტ რის 
ბო ლოს აწ ვ დის. ეს იმას ნიშ-
ნავს, რომ სე მეს ტ რის დას რუ ლე-
ბი დან, და ახ ლო ე ბით, ერთ კვი რა ში 
შე გიძ ლია გა ი გო ნი შა ნი. წე სი თა 
და რი გით, არ სე ბობს ელექ ტ რო ნუ ლი 
სის ტე მა, მაგ რამ მას, უბ რა ლოდ, 
არა ვინ ანახ ლებს. 
არ არ სე ბობს გა მოც დე ბი სათ ვის 

მო სამ ზა დე ბე ლი პე რი ო დი. შე საძ-
ლე ბე ლი ა, ერთ დღე ში 3 შე უ ა ლე-
დუ რი გა მოც დის და წე რა მო გი წი-
ოს. არა ვინ გა და წევს გა მოც დის 
რიცხვს და, მი თუ მე ტეს, არა ვინ 
გა ით ვა ლის წი ნებს სტუ დენ ტე ბის 
საწყალ მზე რა სა და „ამ სა კითხს 
გა მოც და ში ნუ შე ი ტანთ, პა ტივ-
ცე მუ ლოს“. სო ცი ა ლურ ქსე ლებს აქ 
ნაკ ლე ბად იყე ნე ბენ; არ ჰყავთ 

კურ სის მე ნე ჯე რე ბი და არც ისე-
თი ჯგუ ფი აქვთ, სა დაც შე იძ ლე ბა 
კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტეტ ში ცნო ბი-
ლი შე კითხ ვა „ფინანსურის ნო მე რი 
ხო არ იცი თ?“ დას ვა; არც „არა 
იქ ნე ბა არ და მი წე როს“ - მო უს-
მენს ვინ მე. 
ორ შა ბა თის ლექ ცი ე ბის შემ დეგ 

სა ჭი როა სა ყიდ ლე ბის წმინ და ტრა-
დი ცია აღ ს რულ დეს. სი ე ბით შე ი-
ა რა ღე ბუ ლი დავ დი ვარ იმის ში-
შით, რომ რა ი მე და მა ვიწყ დე ბა. 
დიდ სა ვაჭ რო ცენ ტ რ ში ბო დი ა ლის 
შემ დეგ, რო მე ლიც ჩემს საცხოვ რე-
ბელ თან სულ 10 წუ თის სა ვალ ზე ა, 
სახ ლ ში შე მო სულს არც ვინ მე მე-
გე ბე ბა და არც გემ რი ე ლი საჭ მ ლის 
სუ ნი მი ღი ზი ა ნებს ყნოს ვის რე-

ცეპ ტო რებს. ამი ტომ მი წევს ჩე მით 
ვი ფუს ფუ სო და კი დევ უფ რო მე ტად 
მო მე ნატ როს ყვე ლა ფე რი, რა საც 
მშობ ლი ურ ქა ლაქ ში არ ვაფა სებ დი 
- ჩე მი ოჯა ხი. 
ვი საც უცხო ქვე ყა ნა ში ცხოვ-

რე ბა მხო ლოდ მშობ ლე ბი სა გან გა-
თა ვი სუფ ლე ბა, წვე უ ლე ბებ ზე გა-
თე ნე ბუ ლი ღა მე ე ბი, ბევ რი ახა ლი 
მე გო ბა რი და, მოკ ლედ რომ ვთქვა, 
„დროსტარება“ ჰგო ნი ა, მინ და მო-
ვუ წო დო, რომ გა იღ ვი ძონ. 
რა თქმა უნ და, მეც მყავს ახა ლი 

მე გობ რე ბი. ვი ქენ დებ ზე მეც ვა-
ხერ ხებ გარ თო ბას და ჩე მი მარ ტო-
ო ბი თაც ხში რად ვტკბე ბი, მაგ რამ 
ევ რო პუ ლი სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის 
არას წო რი, სტე რე ო ტი პუ ლი სუ რა თი 
წარ სულს რომ გა ვა ტა ნოთ, აჯო-
ბებს. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, მათ 
მა ინც, ვი საც უნ და, რომ თა მა მად 
თქვას „მე ... ვსწავ ლობ დი.“

ორშაბათს, დილის 9 საათზე, ჯიმ ქერის პროვოკაცია რომ გიტარებს მთვლემარეს 
ლექციას - ვეგეტარიანელი, რასისტი, ცინიკოსი, მრავალშვილიანი მამა, ცოლის 

მოძულე ქმარი, გიყვება ათას საინტერესო ნახევარად გამოგონილ ამბავს, 
გასწავლის ადამიანების გონებასთან თამაშს, იქიდან გამოსული ცოტა უფრო 

თამამი ხდები. მომაკვდავთ ზემოდან უცქერ. ჰოდა, კელის ბრალია მე რომ 
ცხოვრებას ნეგატიური თვალით ვუყურებ.
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