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G
eneration 2010 ჩვენი თაობაა. ეს კი, ახალგაზრდული ჟურნალია, 
რომელიც კავკასიის მედიის სკოლის სტუდენტებმა, ერთი სასწავლო 
კურსის ფარგლებში, სამ თვეში შევქმენით. ჟურნალის გამოცემაში 

კავკასიის უნივერსიტეტი და სპონსორები დაგვეხმარნენ.
კონცეფციასა და მისიაზე ბევრი ვიმსჯელეთ და ბოლოს გადავწყვიტეთ, 

რომ ჟურნალში ყოფილიყო ყველა ის გზავნილი, რაც დიდი ხანია, გვინდოდა 
ხმამაღლა გვეთქვა. 
ახალგაზრდების პრობლემებზე, მათ სურვილებზე სასაუბროდ მედიაში არც 

თუ ისე დიდი სივრცეა. ეს ჟურნალი ამ დანაკლისის შევსების მცდელობაა. 
ვხვდებით, რომ ახლა მნიშვნელოვანი გარდაქმნების დროა. ამიტომ, გვინდა 
ცვლილებებისთვის მზადების პროცესში ჩვენც ჩავერთოთ და სტერეოტიპებსა 
და ტაბუებზე, კრიტიკულ და თავისუფალ აზროვნებაზე, სამყაროს 
კონსერვატორულ და თანამედროვე იდეებზე, ჩვენს დამოკიდებულებებზე ღია 
საუბარი დავიწყოთ. ყველა ესე, ინტერვიუ და სტატია მხოლოდ ჩვენთვის 
აქტუალურ თემას და პრობლემას ეხება. პროცესებში ჩართვას, სწორედ ასე 
- განხილვით, დაფიქრებით ვიწყებთ. 
გამოცემაზე მუშაობა ჩვენთვის, ერთდროულად, დიდი პასუხისმგებლობა და 

გამოწვევა იყო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოგვცა საშუალება, ჩვენი 
სათქმელი საჯაროდ გამოგვეტანა.

ნომერზე მუშაობდნენ

თამარ ახობაძე, მარიკა 
დუდუნია, სოფო ელიზბარაშვილი, 
ნათია ზარდიაშვილი, ნათია 
ჩეხერია, თათო ღვინიანიძე, 
ირინა კურტანიძე, ნიკი 
პერკინი, დეა კურკუმული, 
ანო მაისურაძე, ნინო 
დავითაია, ლიზი ნოდია, ნინი 
მენაბდე, მერი ხვიჩია, 
თაკო კვაჭანტირაძე, ნია 
ჩინაშვილი, მელი დონაძე, ანა 
ნონიკაშვილი, თაკო ქველიძე, 
შაკო ნახუცრიშვილი, ელენე 
ზოიძე, დათი ხარაიშვილი, 
გვანცა ყულეჯიშვილი, 
მარიკო დაბრუნდაშვილი, ქეთი 
მიქიაშვილი, გიორგი მაისურაძე, 
თეონა ნოზაძე, ელენე ყიფიანი, 
მერაბ გორგოძე, მარიამ 
პავლიაშვილი, სოფო კობაიძე, 
ნინო ლომაძე. 

გამოცემის ვიზუალური მასალის
მოწოდებისთვის განსაკუთრებულ
მადლობას ვუხდით ანდრია
დოლიძეს ნამუშევრებისთვის და
ფოტოგრაფებს: დიტო თედიაშვილს,
დავით მესხს, მარიკა 
ქოჩიაშვილს, თამო 
ცაგარეიშვილს, გიორგი
გოგუას, თაკო რობაქიძეს 

სტამბა: სეზანი

ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში 
გამოთქმული მოსაზრება  შესაძლოა არ  გამოხატავდეს 
ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” პოზიციას. 
შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის 
შინაარსზე. 

ჟურნალი გამოცემულია კავკასიის 
მედიის სკოლის სასწავლო 
კურსის - ჟურნალის გამოცემა - 
ფარგლებში. 

სასწავლო კურსის ავტორი, 
ლექტორი: ნინო ლომაძე. 

გარეკანის ფოტო: თაკო რობაქიძე
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60-იანი წლე ბი დან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იც-
ვ ლე ბა მსოფ ლიო მუ სი კა ლუ რი ინ დუს ტ რი ა. 
ყა ლიბ დე ბა ახა ლი სუბ კულ ტუ რა, რო მელ მაც 
გავ ლე ნა იქო ნია მუ სი კა ლურ ტენ დენ ცი ებ ზე 
და სა ერ თო სა ზო გა დო ებ რივ ღი რე ბუ ლე ბებ-
ზე. სა ზო გა დო ე ბა აფარ თო ებს ცნო ბი ე რე ბის 
საზღ ვ რებს, თა ვი სუფ ლ დე ბა დოგ მა ტუ რი შე-
ხე დუ ლე ბე ბის გან, კონ სერ ვა ტიზმს ალ ტერ-
ნა ტი ვა უპი რის პირ დე ბა, ფეხს იკი დებს 
ჰი პუ რი სუბ კულ ტუ რა. 
პირ ვე ლად სიტყ ვა “ჰიპი” (ინგ: Hippy) 

გა ის მა ნიუ იორ კის ერ თ -ერთ სა ტე ლე-
ვი ზიო გა და ცე მა ში, სა დაც ეს სა ხე ლი 
უწო დეს ახალ გაზ რ და სტუ დენ ტე ბის ჯგუფს, 
რომ ლე ბიც ვი ეტ ნა მის ომს აპ რო ტეს ტებ დ-
ნენ. მა თი ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბი იყო 
გა თა ვი სუფ ლე ბა კონ სერ ვა ტო რუ ლი შე ხე-
დუ ლე ბე ბის გან, თა ვი სუ ფა ლი სიყ ვა რუ ლის 
პრო პა გან და, პა ცი ფიზ მი. “Make Love, 
Not War” – ეს მა თი ცნო ბი ლი ლო ზუნ გი 
იყო. ეტა ნე ბოდ ნენ სხვა დას ხ ვა ნარ კო-
ტიკს, რო გორც პრო ტეს ტი სა და თვით გა-
მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბას. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობ და LSD, რო მე ლიც 
ჰი პუ რი შეკ რე ბე ბის დროს აბ სო ლუ ტუ რად 
ღი ად რიგ დე ბო და. ჰი პუ რი მოძ რა ო ბა გა ამ-
ყა რა ვი ეტ ნა მის ომ მა და მის წი ნა აღ მ დეგ 
აგო რე ბულ მა საპ რო ტეს ტო ტალ ღამ. ჰი პუ რი 
სუბ კულ ტუ რა მჭიდ რო კავ შირ შია მუ სი კა ლურ 
რე ნე სან ს თან, რო მე ლიც 60-იანი წლე ბი დან 
და იწყო და შექ მ ნა 60-70-იანების კლა სი-
კუ რი ეპო ქა.  

1968 წლის 2 ოქ   ტომ   ბე  რი ტრა  გი  კუ  ლი 
დღეა მექ   სი  კის   თ   ვის. სტუ  დენ   ტებ   მა 1968 
წლის ოლიმ   პი  უ  რი თა  მა  შე  ბის დროს მა  ნი -
ფეს   ტა  ცი  ე  ბის გა  მარ   თ   ვით მთე  ლი მსოფ   ლი  ოს 
ყუ  რადღე  ბა მი  იქ   ცი  ეს.  ისი  ნი მთავ   რო  ბის 
რეპ   რე  სი  ულ პო  ლი  ტი  კას აპ   რო  ტეს   ტებ   დ   ნენ და 
პო  ლი  ცი  ის უფ   რო  სის და  ჭე  რას, უნი  ვერ   სი -
ტე  ტე  ბის თა  ვი  სუფ   ლე  ბა  სა და პო  ლი  ტი  კუ  რი 
პა  ტიმ   რე  ბის გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბას მო  ითხოვ   დ  -
ნენ. მშვი  დო  ბი  ან აქ   ცი  ა  ზე ათი ათა  სო -
ბით სტუ  დენ   ტი მი  ვი  და. მა  ნი  ფეს   ტან   ტ   თა 
სიმ   რავ   ლის მი  უ  ხე  და  ვად, მთავ   რო  ბამ ძა  ლა 
მა  ინც გა  მო  ი  ყე  ნა. 44 სტუ  დენ   ტი და  ი  ღუ -
პა, 300 და  შავ   და, ხო  ლო და  ახ   ლო  ე  ბით 1400 
სტუ  დენ   ტი და  ა  პა  ტიმ   რეს. 

სტუ  დენ   ტე  ბი მთე  ლი დღის მან   ძილ   ზე 
რე  ფორ   მის   ტუ  ლი გა  ზე  თის, „სალამ“-ის, 
და  ხურ   ვას აპ   რო  ტეს   ტებ   დ   ნენ. აქ   ცი  ის 
მო  ნა  წი  ლე  ებს ღა  მით, სა  ერ   თო საცხოვ  -
რებ   ლებ   ში, შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი ძა  ლე  ბი თავს 
და  ეს   ხ   ნენ. ოპე  რა  ცი  ის დროს რამ   დე  ნი  მე 
სტუ  დენ   ტი და  ი  ღუ  პა, არა  ერ   თი კი მძი -
მედ და  შავ   და. საპ   რო  ტეს   ტო ტალ   ღა უნი -
ვერ   სი  ტე  ტი  დან  მთელ ქვე  ყა  ნას მო  ე  დო. 
ამ თავ   დას   ხ   მამ სა  ფუძ   ვე  ლი ჩაუყარა 
ირა  ნის და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი სტუ  დენ   ტუ  რი 
მოძ   რა  ო  ბის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბას, რო  მე  ლიც 
დღემ   დე აქ   ტი  უ  რად ცდი  ლობს სტუ  დენ   ტე -
ბის უფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვას. 

60-იანების მუსიკა

1968 წე ლი, მექ სი კის
 სტუ დენ ტუ რი მა ნი ფეს ტა ცია

1999 წე ლი, ირა ნე ლი 
სტუ დენ ტე ბის პრო ტეს ტი

“ჩვენ ადა მი ა ნებს 
გა ზი ა რე ბის სა შუ ა ლე ბა 
მი ვე ცით და სამ ყა რო 
უფ რო ღია და გამ ჭ ვირ
ვა ლე გახ და.„

მარკ ცუ კერ ბერ გი

“ნე ბის მი ე რი ამ ბა
ვი შე მიძ ლია სა მი, 
ან ოთხი სხვა დას ხ
ვა პერ ს პექ ტი ვი დან 
დავ წე რო. და ყვე ლა 
ის ტო რია ერ თ მა ნე
თის გან რა დი კა ლუ
რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მო რა ლის მა ტა რე ბე ლი 
აღ მოჩ ნ დე ბა.„ 

ტრე ი სი ემი ნი

“მე ვა და ნა შა უ ლებ 
ამე რი კას ჩვე ნი ეპო
ქის უსინ დი სო ბა ში: 
შრო მის გან დი დე ბის 
იდი ო ტუ რი იდე ო ლო გია 
და ფუძ ნე ბუ ლია მა ტე
რი ა ლუ რი პროგ რე სის 
თაყ ვა ნის ცე მა ზე და 
უტო პი ი სა და პო ე
ზი ის უარ ყო ფა სა და 
სი ძულ ვილ ზე! რო გორ 
არ შე ვე წი ნა აღ მ დე გო 
ამ ქა ოსს... ყვე ლა ზე 
და მან გ რე ვე ლით – 
იდე ით! და ყვე ლა ზე 
შე მოქ მე დე ბი თი სამ
სა ხუ რით – უმუ შევ რო
ბით! „

ტრის ტან ცა რა
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1973 წლის 14 ნო  ემ   ბერს, ათე  ნის პო  ლი -
ტექ   ნი  კუ  რი უნი  ვერ   სი  ტე  ტე  ბის სტუ  დენ   ტე  ბი, 
ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი პრო  ტეს   ტის შემ   დეგ, შე  ნო -
ბა  ში ჩა  ი  კეტ   ნენ. ლა  ბო  რა  ტო  რი  ა  ში რა  დიო 
მოწყო  ბი  ლო  ბა შექ   მ   ნეს, რომ   ლი  თაც მთელ 
სა  ბერ   ძ   ნეთს მო  უ  წო  დებდ   ნენ მათ პრო  ტესტს 
შე  ერ   თე  ბოდ   ნენ.
17 ნო  ემ   ბერს 25 ტან   კი მი  ად   გა უნი  ვერ  -

სი  ტე  ტის შე  ნო  ბას. იმის მი  უ  ხე  და  ვად, რომ 
სტუ  დენ   ტე  ბი დროს ითხოვ   დ   ნენ ევა  კუ  ა  ცი -
ის   თ   ვის, ერ   თ   -ერ   თ   მა ტან   კ   მა გა  ის   რო  ლა. 24 
სტუ  დენ   ტი გარ   და  იც   ვა  ლა, ასო  ბით მძი  მედ 
და  შავ   და, ათა  სო  ბით კი და  ა  პა  ტიმ   რეს. ამ 
დღი  დან ერ   თი წლის შემ   დეგ, სა  ბერ   ძ   ნეთ   მა 
თა  ვი  სუ  ფა  ლი არ   ჩევ   ნე  ბი იზე  ი  მა.  

ფლო  რი  დის უნი  ვერ   სი  ტე  ტის 23 წლის სტუ -
დენ   ტი, ბა  რინ   გ   ტონ ირ   ვინ   გი, გი  ნე  სის 
წიგ   ნ   ში ჩა  ე  წე  რა. ბა  რინ   გ   ტონ   მა მი  სი  ვე 
ხე  ლით აწყო  ბი  ლი თვით   მ   ფ   რი  ნა  ვით, რო  მე  ლიც 
$300,000 და  უჯ   და, 3 თვე დე  და  მი  წის გარ  -
შე  მო იფ   რი  ნა. 4 კონ   ტი  ნენ   ტის გა  დაფ   რე  ნის 
შემ   დეგ ოპა-   ლო  კას აერო  პორ   ტ   ში დაფ   რინ   და 
და თავ   გა  და  სა  ვა  ლი და  ას   რუ  ლა. იამა  ი  კა -
ში და  ბა  დე  ბუ  ლი და ამე  რი  კა  ში გაზ   რ   დი  ლი 
ბა  რინ   გ   ტო  ნი ით   ვ   ლე  ბა მსოფ   ლი  ოს ყვე  ლა  ზე 
ახალ   გაზ   რ   და აფ   რო  -ა  მე  რი  კელ პი  ლო  ტად, რო -
მელ   მაც დე  და  მი  წის გარ   შე  მო იფ   რი  ნა.  

Endimit-ის სტუ  დენ   ტი, და  ი  რია დენ   დი, 
ალ   კო  ჰო  ლით ინ   ტოქ   სი  კა  ცი  ის გა  მო სა  ა -
ვად   მ   ყო  ფო  ში მოხ   ვ   და. ინ   ცი  დენ   ტის შემ   დეგ 
მო  უ  ვი  და იდე  ა, შე  ექ   მ   ნა ყი  ნუ  ლი, რო  მე  ლიც 
გატყო  ბი  ნებს, რომ ბევ   რი და  ლი  ე. მწვა  ნე, 
ყვი  თე  ლი ან წი  თე  ლი ფე  რით გა  ნა  თე  ბუ  ლი 
ყი  ნუ  ლი გიჩ   ვე  ნებს, თუ რო  დის უნ   და შეწყ  -
ვი  ტო სმა. ის თი  თო  ე  უ  ლი ყლუ  პის კალ   კუ  ლა -
ცი  ას ახ   დენს და ლი  მიტ   საც შე  სა  ბა  მი  სად 
აწე  სებს. თუ ყი  ნუ  ლის წით   ლად გა  ნა  თე -
ბის მე  რეც აგ   რ   ძე  ლებ და  ლე  ვას, პროგ   რა -
მა ავ   ტო  მა  ტუ  რად გზავ   ნის მოკ   ლე ტექ   ს   ტურ 
შეტყო  ბი  ნე  ბას მე  გო  ბარ   თან და აც   ნობს 
შენს მდგო  მა  რე  ო  ბას. 

1968 წლის 3 მა  ისს სორ   ბო  ნის უნი -
ვერ   სი  ტე  ტის სტუ  დენ   ტე  ბის საპ   რო  ტეს   ტო 
გა  მოს   ვ   ლე  ბი კულ   ტუ  რუ  ლი რე  ვო  ლუ  ცი  ის 
სა  ფუძ   ვე  ლი გახ   და. ისი  ნი საფ   რან   გე -
თის ძველ   მო  დურ გა  ნათ   ლე  ბის სის   ტე  მა -
სა და სა  მუ  შაო ად   გი  ლე  ბის სიმ   ცი  რეს 
აპ   რო  ტეს   ტებ   დ   ნენ. ის, რაც მშვი  დო  ბი -
ა  ნი აქ   ცი  ე  ბით და  იწყო, თვე  ნა  ხევ   რი  ან 
ქა  ოს   ში გა  და  ი  ზარ   და – მა  ნი  ფეს   ტა  ცი  ებს 
თით   ქ   მის მთე  ლი საფ   რან   გე  თის მო  სახ   ლე -
ო  ბა შე  უ  ერ   თ   და. აქ   ცი  ებს მსხვერ   პ   ლიც 
მოჰ   ყ   ვა - ასო  ბით და  შავ   და და რამ   დე  ნი -
მე გარ   და  იც   ვა  ლა. სტუ  დენ   ტურ   მა პრო  ტეს  -
ტ   მა, სა  ბო  ლო  ოდ, მა  ინც მი  აღ   წია მი  ზანს 
- სა  გან   მა  ნათ   ლე  ბლო სის   ტე  მა  ში რე  ფორ  -
მე  ბი გა  ტარ   და, მუ  შა  თა კლა  სის   თ   ვის კი 
პი  რო  ბე  ბი გა  უმ   ჯო  ბეს   და.  

1973 წე ლი, ათე ნის 
პო ლი ტექ ნი კუ რი 
უნი ვერ სი ტე ტის ამ ბო ხი

კუსტარული თვითმფრინავი

ყინულის დეტექტორი

1968 წე ლი საფ რან გე თში 

“პრო ტეს ტი  მე 
ვაცხა დებ, რომ ესა 
და ეს ხელს არ მაძ
ლევს. 
წი ნა აღ მ დე გო ბა  მე 
ვიქ ცე ვი ისე, რომ 
ის, რაც ხელს არ 
მაძ ლევს, არ სე ბო ბას 
შეწყ ვეტს. 
პრო ტეს ტი  მე 
ვაცხა დებ, რომ 
მორ ჩა, მე ამა ში 
მო ნა წი ლე ო ბას აღარ 
მი ვი ღებ. 
წი ნა აღ მ დე გო ბა  მე 
ვიქ ცე ვი ისე, რომ 
და ნარ ჩე ნე ბიც აღარ 
მი ი ღე ბენ ამა ში მო
ნა წი ლე ო ბას. „

ულ რი კე მა ინ ჰო ფი

“ჩა ი ხე დეთ სა კუ
თარ თავ ში და, ბო ლოს 
და ბო ლოს, მოწყ დით 
ღმერ თებ სა და კუ მი
რებს! აღ მო ა ჩი ნეთ 
ის, რაც თქვენ ში 
იმა ლე ბა, გა მო ი ტა ნეთ 
მზის სი ნათ ლე ზე; და 
და ე ნა ხეთ ამ სამ ყა
როს! „

ჰა კიმ ბეი

“ნუ დათ მობთ სა
კუ თარ თავს. ეს 
ერ თა დერ თი ა, რაც გა
გაჩ ნი ათ! „ 

ჯე ნის ჯოპ ლი ნი
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ომის შემდეგ
ანა ნო ნი კაშ ვი ლი ანდრია დოლიძე

2008 2008 წლის აგ ვის ტოს ომი დან 4 წე ლი გა ვი და. პე-რი ო დუ ლად, სხვა დას ხ ვა სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მებ სა 
და სტა ტი ებ ში თით ქოს ამ ის ტო რი უ ლი მო ნაკ ვე თის 

გა აზ რე ბის სურ ვი ლი ჩნდე ბა. აგ რე სი ას და ბრაზს ცვლი ლე ბე ბის, რა-
ცი ო ნა ლუ რი ანა ლი ზის სურ ვი ლი ცვლის. ეს ჩე მი შთა ბე ჭი ლე ბა ა. მე 20 
წლის ვარ. და დღეს, მინ და გა ვი გო, რო გორ ხე და ვენ და აფა სე ბენ ამ 
პე რი ოდს ჩე მი თა ო ბის ადა მი ა ნე ბი. ისი ნი, ვი საც აზრს, რა ტომ ღაც, 
იშ ვი ა თად ეკითხე ბი ან ხოლ მე. რო გორ წარ მო იდ გე ნენ მო მა ვალ ში სა-
ქარ თ ვე ლოს გე ოგ რა ფი ულ საზღ ვ რებს? კონ ფ ლიქ ტის გა დაჭ რის რა გზებს 
ხე და ვენ? ფიქ რო ბენ თუ არა, რომ ტე რი ტო რი ე ბის დაბ რუ ნე ბა ისევ 
ომით იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი? ვინ ახ დენს გავ ლე ნას და რო გორ ღვივ დე-
ბა მი ლი ტა რის ტუ ლი გან წყო ბე ბი სა ზო გა დო ე ბა ში? 
ამ კითხ ვე ბით აქ ტი ვის ტ - ს ტუ დენ ტებს მივ მარ თავ. ჩემ თ ვის მა თი 

აზ რის მოს მე ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან ვი ცი, რომ ეს ცვლი ლე ბე-
ბი, სწო რედ ამ თა ო ბის მო სა პო ვე ბე ლი ა. 
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ჩვენ რე ა ლუ რად არ ვი ცით, რას 
ნიშ ნავს აფხა ზე თი სა ქარ თ ვე ლოს თ-
ვის. ჩვენ სხვა თა ო ბა ვართ. არ 
გვიცხოვ რია სო ხუმ ში, გაგ რა ში და 
იმ ხალ ხ ზე, ად გი ლებ ზე არა ფე რი 
ვი ცით. ეს და კარ გუ ლი ტე რი ტო რი ე-
ბი უბ რა ლოდ წარ სუ ლი ა,  რო მე ლიც არ 
ვი ცი რო გორ გაგ რ ძელ დე ბა. სამ წუ ხა-
რო არის ის, რომ ახალ გაზ რ დე ბის თ-
ვის ხში რად კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის 
ნაც ვ ლად, ტე რი ტო რი ე ბის დაბ რუ ნე ბა 
არის მთა ვა რი მი ზა ნი. 2008 წლამ-
დე, ალ ბათ უმ რავ ლე სო ბას სჯე რო და,  
რომ ჩვენ ომით შევ ძ ლებ დით ცვლი-
ლე ბებს. სა ზო გა დო ე ბამ შე უკ ვე თა 
მთავ რო ბას ომი და მან ეს მოთხოვ-
ნა შე ას რუ ლა. ახ ლა ნე ლა–ნე ლა უნ-
და მივ ხ ვ დეთ, რომ კონ ფ ლიქ ტის გა-
დაწყ ვე ტის ერ თა დერ თი გზა არ არის 

იარა ღი -  ომს ყო ველ თ ვის ლა პა რა კი 
სჯობს.„ 

ირაკ ლი ამუ ზაშ ვი ლი 
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბილისის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე
ტის სტუ დენ ტი

“ბალ ზაკ მა თქვა: „რაც ნა პო ლე ონ-
მა იარა ღით და იპყ რო, ის მე კალ მით 
უნ და და ვიპყ რო ო.“ იარა ღით დაპყ რო-
ბა არ შე იძ ლე ბა შე დე გი იყოს. მთა-
ვა რი მი ზა ნი მა ინც მო ლა პა რა კე ბით 
მი იღ წე ვა. მაგ რამ ჩვენ თან, რო გორც 
კი საქ მე ტე რი ტო რი ე ბის დაბ რუ ნე-
ბას ეხე ბა, ყვე ლა თა ნახ მაა აის ხას 
იარა ღი და საბ რ ძოლ ვე ლად წა ვი დეს. 
ეს სა ხელ მ წი ფო პრო პა გან დის შე დე-
გი ცა ა. 
8 აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ, ყვე ლა-

ნა ი რი ბრძო ლის მი მართ პრო ტეს ტის 

გრძნო ბა გა მიჩ ნ და. რო დე საც მხო ლოდ 
ბევ რი ადა მი ა ნის ტკი ვილს ხე დავ, 
შე უძ ლე ბე ლია ოდეს მე მი სი მომ ხ რე 
გახ დე.„ 

სა ლო მე და ნე ლია
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბილისის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი
ტე ტის სტუ დენ ტი, “ლაბორატორია 
1918”ის წევ რი

“მინახავს პა ცი ფის ტიც და მი ლი-
ტა რის ტიც. მაგ რამ ჩემს მე გობ რებ-
ში ეს ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლუ რი თე მა ა, 
ამი ტომ ამა ზე არას დ როს ვსა უბ რობთ.
ყვე ლა ზე მე ტად მი ლი ტა რის ტუ ლი 

გან წყო ბა “ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” 
შემ დეგ ვიგ რ ძე ნი. პო ლი ცი ის და ჯა-
რის გაძ ლი ე რე ბას ბი უ ჯე ტის უდი დე-

სი ნა წი ლი მოხ მარ და, რო დე საც ეს 
თან ხა შე იძ ლე ბო და ჯან დაც ვა ში, გა-
ნათ ლე ბა ში და ბან დე ბუ ლი ყო. ადა მი ა-
ნი, რო მე ლიც ვერ სწავ ლობს, ხში რად 
ჯარ ში მი დის, რად გან იქ მა ღა-
ლი ანაზღა უ რე ბა ა. ესეც მოქ მე დებს. 
სა ხელ მ წი ფომ სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი 
“გააპოპულარულა”, პატ რი ო ტუ ლი თე-
მე ბი წინ წა მოს წი ა. აგ ვის ტოს ომის 
დროს მეც ამ პრო პა გან დის მსხვერ პ ლი 
ვი ყა ვი. ჩე მი მე გობ რე ბიც იბ რ ძოდ-
ნენ. ყვე ლა რუ სის მი მართ აგ რე სია 
მქონ და, მეც მზად ვი ყა ვი, მებ რ ძო-
ლა. ეს გან წყო ბა მა ლე შე მეც ვა ლა. 
მივ ხ ვ დი, რომ მეც დი დი პრო პა გან დის 
მსხვერ პ ლი ვი ყა ვი, რო გორც ბევ რი 
ქარ თ ვე ლი და ბევ რი რუ სი.
ძა ლი ან მინ და აფხა ზე თის ნახ-

ვა. მი თე ბი და ლე გენ დე ბი ძა ლი-
ან სა ინ ტე რე სო ა, მაგ რამ მთა ვა-
რი ჩემ თ ვის ტე რი ტო რია არ არის. 

ვახ ტანგ ბე რი კაშ ვი ლი
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბილისის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი
ტე ტის სტუ დენ ტი. “ლაბორატორია 
1918”ის  წევ რი

“სოფელში, სა დაც მე გა ვი ზარ დე, 
სულ იყო რა ღაც „კაცური აღ ზ რ დის“ 
ამ ბა ვი. ბიჭს იარა ღი და სრო ლა უნ-
და გცოდ ნო და. თუ არა და შე უ რაცხ-
მ ყო ფე ლი რეპ ლი კე ბი ის მო და: „გოგო 
ხომ არ ხარ“ და სხვა მსგავ სე ბი. 
ხში რად მეს მის, რომ ჩვენ აგ რე-

სი უ ლი და ძა ლა დო ბის კენ მიდ რე კი-
ლი თა ო ბა ვართ, მაგ რამ ყვე ლა წი ნა 
თა ო ბა შემ დეგ ზე ამას ამ ბობს. 
აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ, ახალ გაზ-

რ დებს მი ლი ტა რის ტუ რი გან წყო ბე ბის 
კი დევ უფ რო გამ ძაფ რე ბას ვამ ჩ ნევ. 

უნ დათ სამ ხედ რო ძა ლა უფ რო ძლი ე რი 
იყოს. ამა ზე ჩემს გო რელ მე გობ რებ-
თან ვსა უბ რობ ხოლ მე. მათ თ ვის ეს 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი ა. 
გორ ში ახალ გაზ რ დე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
ჯარ ში მსა ხუ რობს. იქ ვე სამ ხედ რო 
ბა ზა ა. 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბი სა-

ქარ თ ვე ლო ში ბევ რის თ ვის მხო ლოდ 
„დაკარგულ ტე რი ტო რი ებს“ ნიშ ნავს. 
აქ მხო ლოდ ტე რი ტო რიაა მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი, სხვა არა ფე რი ღი რე ბუ-
ლე ბას არ წარ მო ად გენს. აგ ვის ტოს 
ომი მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის თ ვის 
შე უმ ჩ ნე ვე ლი იყო (თბილისში გან-
სა კუთ რე ბით). მხო ლოდ მა შინ გა-
მოფხიზ ლ დ ნენ,  რო დე საც უკან და ხე-
ვა და ვიწყეთ. მიხ ვ დ ნენ,  რომ ჩვენ 
დავ კარ გეთ ტე რი ტო რი ე ბი და ასე ვე 
იქ მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ-
ზეც და კარ გ ვამ დე არა ვინ ფიქ რობ და.

აგ ვის ტოს ომი მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის თ ვის შე უმ ჩ ნე ვე ლი 
იყო. მა შინ გა მოფხიზ ლ დ ნენ,  უკან და ხე ვა რომ და ვიწყეთ. 

მიხ ვ დ ნენ,  რომ დავ კარ გეთ ტე რი ტო რი ე ბი და იქ მცხოვ რე ბი 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ ზეც ომამდე არა ვინ ფიქ რობ და.
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კულ ტუ რე ბი უნ და და ახ ლოვ დეს. დაბ-
რუ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. თუმ ცა 
ეს რა დი კა ლუ რი გზის გა რე შე უნ-
და მოხ დეს. “ეს ჩვე ნი მი წა ა”, 
“ერთიანი სა ქარ თ ვე ლოს ნა წი ლი” 
და სხვა მსგავ სი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი 
უნ და და ვი ვიწყოთ. რა თქმა უნ და, 
სი ა მოვ ნე ბით ჩა ვი დო დი იქ, მაგ რამ 
მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ იქ 
მცხოვ რებ ლებს არ შე ვუქ მ ნი რა ი მე 
დის კომ ფორტს. მე ვფიქ რობ მათ ზეც, 
ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლე ბიც იქ ცხოვ-
რო ბენ.
ხში რად ვკა მა თობ მა მას თან, 

სხვებ თა ნაც. მაგ რამ არ ვი ცი, სად 
არის სი ნამ დ ვი ლე. მე მხო ლოდ ერ-
თი რამ ვი ცი: არ უნ და ვი ქე ქოთ 
წარ სულ ში. მთა ვა რი მხო ლოდ მო მა-
ვა ლი ა.„

გი ორ გი დუ დუ ჩა ვა
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბილისის  სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი
ტე ტის სტუ დენ ტი, “ლაბორატორია 
1918”ის წევ რი

“ტე რი ტო რი ე ბის და კარ გ ვა ზე მე გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი მაქვს, რო მე ლიც 
ბევ რის თ ვის შე იძ ლე ბა მი უ ღე ბე ლი 
იყოს. ჩემ თ ვის არ იქ ნე ბა ტრა გე-
დია, თუ ამ ტე რი ტო რი ებს მი ვა ნი ჭებთ 
და მო უ კი დებ ლო ბას და ვა ღი ა რებთ სუ-
ვე რე ნულ ქვეყ ნე ბად. ჩემ თ ვის მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ა, არ იყოს კონ ფ ლიქ ტი 
და დევ ნი ლებ მა შეძ ლონ მშვი დო ბი ა-
ნი თა ნაცხოვ რე ბა. დღეს, ვფიქ რობ, 
სა ქარ თ ვე ლოს არ აქვს პერ ს პექ ტი ვა 
ტე რი ტო რი ე ბი და იბ რუ ნოს. ამი ტომ, 
მგო ნი ა, რომ მშვი დო ბა და და მო კი-
დე ბუ ლე ბის შეც ვ ლა შე იძ ლე ბა ყვე ლა ზე 
კარ გი გა მო სა ვა ლი იყოს.„

სან დ რო ლორ თ ქი ფა ნი ძე
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის კი
ნო სა და თე ატ რის უნი ვერ სი ტე ტის 
სტუ დენ ტი 

“90–იანე ბის შემ დეგ და ბა დე ბულ 
თა ო ბას ომი არ გა მო უვ ლია. 2008 
წლის აგ ვის ტომ ყვე ლა ფე რი შეც ვა ლა. 
ეს სა კითხი ჩემ თ ვის მტკივ ნე უ ლი 
გახ და, რად გან მა შინ ბევ რი ახ ლო-
ბე ლი დავ კარ გე. მა შინ მეც ვი ყა ვი 
აგ რე სი უ ლად, მი ლი ტა რის ტუ ლად გან-
წყო ბი ლი. და ეს გან ც და მხო ლოდ მე 
არ მქო ნი ა. დღეს რომ ვუ ფიქ რ დე ბი, 
პრობ ლე მები ემო ცი ურ დო ნე ზე გა დავ-
წყ ვი ტეთ. მას მე რე 4 წე ლი გა ვი და 
და დღე საც ვხვდე ბი ჩემს თა ო ბა ში 
ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც და კარ გუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის დაბ რუ ნე ბის ერ თა დერთ 

გზად კვლავ ომს მი იჩ ნე ვენ. ამა-
ზე, სამ წუ ხა როდ, მხო ლოდ სუფ რა ზე, 
სადღეგ რ ძე ლოს დროს ვლა პა რა კობთ 
ხოლ მე: „გაუმარჯოს ჩვენს ტკი ვილს, 
აფხა ზეთს“. არა და, არა ვის გვეს-
მის, რა გვტკი ვა, რა ტომ გვტკი ვა და 
რა უნ და გა ვა კე თოთ იმის თ ვის, რომ 
აღარ გვტკი ო დეს. ამ სიტყ ვებს ყო ველ 
წუთ საც თით ქოს იმი ტომ ვი მე ო რებთ, 
რომ არ დაგ ვა ვიწყ დეს. რის ფა სად 
მი ღირს ამ მი წის დაბ რუ ნე ბა? შე იძ-
ლე ბა არა პო პუ ლა რუ ლად ჟღერს, მაგ-
რამ არა ნა ი რი ტე რი ტო რია არ მი ღირს 
ერ თი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლედ. 
ხში რად მი კა მა თია მი ლი ტა რიზ მ ზე 

და ძა ლა უფ ლე ბა ზე ჩემს სა მარ თალ-
დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში მო მუ შა ვე მე-
გობ რებ თან, ასე თი პა სუ ხი მი მი ღი ა:  
„იმდენს ვა კე თებ შენ თ ვის, რომ 
დი ა ხაც, შენ ზე დი დი ძა ლა უფ ლე ბა 
უნ და მქონ დეს.“ სამ წუ ხა როა ასე-

თი და მო კი დე ბუ ლე ბა. ყვე ლა ზე ცუ დი 
ისა ა, რომ ბავ შ ვებ საც ამ იდე ე ბით 
კვე ბა ვენ. ჩე მი გმი რი ბავ შ ვო ბა ში 
უწყი ნა რი ბეტ მე ნი იყო. დღეს პო ლი-
ცი ელს და ჯა რის კაცს ეთაყ ვა ნე ბი ან. 
უში ნა არ სო გმი რებს, რო მელ თა შე სა-
ხე ბაც არა ფე რი იცი ან და ვერც იმას 
ხვდე ბი ან, ისი ნი და დე ბი თი გმი რე ბი 
არი ან თუ არა.„
 

ნი ნო გო გი ჩაშ ვი ლი
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბილისის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე
ტის სტუ დენ ტი

“ომო ბა ნას ხში რად ვთა მა შობ დი 
ხოლ მე. მა შინ ეს ყვე ლა ფე რი დად-
გ მუ ლი სპექ ტაკ ლი იყო. უბ რა ლოდ, 
ვხა ლი სობ დით. ომ ზე სხვა კუთხით 

არას დ როს მი ფიქ რი ა, არ მა ინ ტე რე-
სებ და. 2008 წლის შემ დეგ ყვე ლა-
ფე რი შე იც ვა ლა. მა შინ ვიგ რ ძე ნი, 
რომ მი ლი ტა რიზ მის მსხვერ პ ლი ვი-
ყა ვი. ყვე ლა რუ სის გა ნად გუ რე ბა ზე 
ვოც ნე ბობ დი.  მხო ლოდ ამა ზე ვფიქ-
რობ დი. მაგ რამ გა ვი და დრო და მივ-
ხ ვ დი, რომ სი ნამ დ ვი ლე ში მეც, მთელ 
მო სახ ლე ო ბას თან ერ თად, სის ტე მის 
მსხვერ პ ლი ვი ყა ვი. 
ამ თე მა ზე ჩემს თა ნა ტო ლებ თან 

ხში რად ვსა უბ რობ ხოლ მე. მიკ ვირს 
მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა. ისი ნი კონ-
ფ ლიქ ტის და რე გუ ლი რე ბის ერ თა დერთ 
ალ ტერ ნა ტი ვად ისევ ომს გა ნი ხი ლა-
ვენ. ჩემ თ ვის არა ნა ი რი და კარ გუ ლი 
ტე რი ტო რია არაა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, თუ 
ისევ ადა მი ა ნე ბის ტრა გე დი ას, ოჯა-
ხის წევ რე ბის გლო ვას უნ და ვუ ყუ რო. 
მირ ჩევ ნია ყვე ლა ფე რი უც ვ ლე ლი დარ-
ჩეს. ოღონდ მშვი დო ბა იყოს.„  

დაბ რუ ნე ბა რა დი კა ლუ რი გზის გა რე შე უნ და მოხ დეს. 
“ეს ჩვე ნი მი წა ა”, “ერთიანი სა ქარ თ ვე ლოს ნა წი ლი” და სხვა 

გა მო ნათ ქ ვა მე ბი უნ და და ვი ვიწყოთ. მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში 
ჩა ვი დო დი იქ, თუ იქაურებს არ შე ვუქ მ ნი დის კომ ფორტს.
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ე
კო ლო გია მეც ნი ე რე ბაა სახ ლის 
შე სა ხებ. ამ შემ თხ ვე ვა ში, სახ-
ლი დე და მი წაა (სხვათა შო რის, 

ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, ერ თა დერ თი პლა-
ნე ტა, სა დაც შო კო ლა დი ა), რო მელ საც 
მოვ ლა სჭირ დე ბა. თუ ბო ლო პე რი ოდ-
ში გი ნა ხავთ ევ რო პუ ლი ან ამე რი კუ ლი 
ტე ლე გა და ცე მე ბი, წა გი კითხავთ ჟურ-
ნა ლე ბი ან, უბ რა ლოდ, და გით ვა ლი ე-
რე ბი ათ არა ქარ თუ ლი ბლო გე ბი, აუცი-
ლებ ლად შე ამ ჩ ნევ დით მო წო დე ბებს 
„Go Green”. ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მებ-
ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა ერ თ გ ვა-
რი ტრენ დი გახ და. ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
ეკო ლო გი ით ნაკ ლე ბად ვინ ტე რეს დე ბით. 
ხში რად გვეს მის: რა დროს ბუ ნე ბა ზე 
ზრუნ ვა ა, ადა მი ა ნე ბი გვყავს მი სა-
ხე დი! მარ თა ლი ა, ყვე ლას გვხვდე ბი ან 
მათხო ვა რი ბავ შ ვე ბი, ვიც ნობთ ადა-
მი ა ნებს, რომ ლებ საც გა დარ ჩე ნის თ ვის 
ბრძო ლა ყო ველ დღი უ რად უწევთ, მაგ რამ 
დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი ხართ, რომ ამ ადა მი-

ა ნებს არ უნ დათ სუფ თა ჰა ე რი ისუნ თ-
ქონ? სი ა მოვ ნებთ უპატ რო ნო ცხო ვე ლე-
ბის ყუ რე ბა? და ნაგ ვი ა ნე ბუ ლი ქუ ჩე ბი 
ურ ჩევ ნი ათ? ბუ ნე ბა ზე ზრუნ ვა ადა მი-
ა ნებ ზე ზრუნ ვას გუ ლის ხ მობს - ეს ორი 
ცნე ბა ერ თი მთლი ა ნო ბა ა, ჩვენ ერ თი 
სამ ყა როს ნა წი ლი ვართ.
სი ნამ დ ვი ლე ში, იცხოვ რო მწვა ნედ, 

არც ისე რთუ ლი ა. რა თქმა უნ და, მე, 
რი გით სტუ დენტს, არ შე მიძ ლია შე ვი-
მუ შა ვო ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის პროგ რა მა 
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, გავ ზო მო ქარ ხ ნებ-
სა და სა წარ მო ებ ში მავ ნე ნივ თი ე რე-
ბე ბის ზი ა ნის ხა რის ხი, მაგ რამ მე 
შე მიძ ლი ა, და ვა ნა ხო სა ხელ მ წი ფოს, 
რომ ეს ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და 
მოვ თხო ვო პა სუ ხი. და რაც მთა ვა რი ა, 
მე შე მიძ ლი ა, მი ნი მუ მამ დე და ვიყ ვა-
ნო ზი ა ნი, რო მელ საც გა რე მოს ვა ყე-
ნებ. 
მე შე მიძ ლია გა მო ვი ყე ნო ნაკ ლე ბი 

ქა ღალ დი. მსოფ ლი ო ში დღი უ რად მი ლი-

ონ ტო ნამ დე ქა ღალ დი იხარ ჯე ბა. ერ თი 
ტო ნა ქა ღალ დის თ ვის კი 17 ხის მოჭ რაა 
სა ჭი რო. დღეს ჩვენ გვაქვს სმარ ტ-
ფო ნე ბი, პლან შე ტე ბი, ლეპ ტო პე ბი. ეს 
კი ქა ღალ დის მოთხოვ ნას მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად ამ ცი რებს. 
ქა ღალ დის ეკო ნო მია ბევ რ ნა ი რად 

შე იძ ლე ბა: არ ამოვ ბეჭ დოთ ყვე ლა ფე-
რი, რა საც ვკითხუ ლობთ, ან დავ ბეჭ დოთ 
ფურ ც ლის ორი ვე მხა რეს, ვი ყი დოთ გა-
და მუ შა ვე ბუ ლი ქა ღალ დის პრო დუქ ტე ბი, 
გა მო ვი ყე ნოთ ნაჭ რის ხელ სა ხო ცე ბი, 
ერ თ ჯე რა დის ნაც ვ ლად.  
მე შე მიძ ლია გა მო ვი ყე ნო ნაკ ლე ბი 

პლას ტ მა სი.  ყვე ლა ოკე ა ნე ში ერ თად 
პლას ტ მა სის რა ო დე ნო ბა ექ ვ ს ჯერ აღე-
მა ტე ბა პლან ქ ტო ნი სას. არაა გა საკ-
ვი რი, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ 
წე ლი წად ში 6.4 მი ლი არ დი ტო ნა პლას-
ტ მა სი ხვდე ბა ჩვენს წყლებ ში. 
შე ვი დეთ მა ღა ზი ა ში და ვი ყი დოთ 

რა მე. „რამე“, ძი რი თა დად, ხვდე ბა 

სახ ლი
ნათია ზარდიაშვილი დიტო თედიაშვილი
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ცე ლოფ ნის პარ კ ში. ცე ლოფ ნის პარკს, 
სა შუ ა ლოდ, 25 წუ თის გან მავ ლო ბა ში 
ვი ყე ნებთ. შემ დეგ ვაგ დებთ. პარ-
კის გახ რ წ ნას და ახ ლო ე ბით 100 წელი  
სჭირ დე ბა. მა შინ, რო დე საც მე შე მიძ-
ლია ნა ყი დი პრო დუქ ტი ჩან თა ში ჩავ დო, 
ბო ლოს და ბო ლოს, პარ კი შე ვი ნა ხო და 
მა ღა ზი ა ში შემ დე გი მის ვ ლი სას იგი ვე 
გა მო ვი ყე ნო. ასე ვე შე მიძ ლია შე ვი-
ძი ნო მხო ლოდ ის პრო დუქ ტი, რო მე ლიც 
პლას ტ მა სის შე ფუთ ვით არ იყი დე ბა. 
ეს არც ისე ად ვი ლი ა, მაგ რამ  ჩვენს 
ძა ლის ხ მე ვას უზარ მა ზა რი შე დე გი შე-
იძ ლე ბა ჰქონ დეს. 
კი დევ, მე შე მიძ ლია გა მო ვი ყე ნო 

ნაკ ლე ბი წყა ლი. წყა ლი აუცი ლე ბე ლი 
და ამო წურ ვა დი რე სურ სია ყო ველ დღი უ-
რი ცხოვ რე ბის თ ვის. მსოფ ლიო წყლე ბის 
მხო ლოდ 2.5% გა მოდ გე ბა და სა ლე ვად. 
ინ დო ეთ ში დღე ში და ახ ლო ე ბით ათა სი 

ბავ შ ვი კვდე ბა და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყლის 
გა მო. მსოფ ლი ო ში, ყო ველ წ ლი უ რად 15 
მი ლი ო ნი ხუთ წლამ დე ასა კის ბავ შ ვი 
კვდე ბა და ა ვა დე ბე ბის გან, რო მელ საც 
და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყა ლი იწ ვევს.
მსოფ ლი ო ში 1.1 მი ლი არდ ადა მი ანს 

არ მი უწ ვ დე ბა ხე ლი სუფ თა წყალ ზე.
მგო ნი, ეს საკ მა რი სი მი ზე ზია წლის 

ეკო ნო მი ის თ ვის. ჩვენ დღე ში სა შუ ა ლოდ 
300 ლიტრ წყალს ვი ყე ნებთ, რო ცა რე-
ა ლუ რად 80 ლიტ რია სა ჭი რო. თუ კბი-
ლე ბის გა ხეხ ვი სას ონ კანს პე რი ო დუ ლად 
გა დავ კე ტავთ, 40 ლიტ რის მა გივ რად 
2 ლიტრ წყალს დავ ხარ ჯავთ, ხო ლო თუ 
აბა ზა ნის მა გივ რად შხაპს მი ვი ღებთ - 
ეს უკ ვე 150 ლიტ რის ეკო ნო მი ა ა. ახ ლა 
ქი მი კა ტე ბი, რომ ლე ბი თაც შხა პის დროს 
ვა ნე ბივ რებთ ჩვენს კანს. შამ პუ ნე ბი, 
შხა პის გე ლე ბი, ლო სი ო ნე ბი..
სა შუ ა ლოდ, ზრდას რუ ლი ადა მი ა-

ნი დღე ში 9 პი რა დი ჰი გი ე ნის პრო-
დუქტს იყე ნებს, რომ ლე ბიც 126 სხვა-
დას ხ ვა სა ხის ქი მი კატს შე ი ცავს. 
ჯერ შე ხე დეთ ეტი კე ტებს, სიტყ ვე-
ბი – „ეკოლოგიური“, „ნატურალური“, 
„ჯანსაღი“ – არაა და ცუ ლი კა ნო ნით და 
ხში რად ამ „სუფთა“ პრო დუქ ტე ბის 15-
60% მავ ნე ქი მი კა ტე ბის გან შედ გე ბა. 
ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი ქი მი კა ტე ბია 
ფორ მალ დე ჰი დი, მე თა ნო ლი, ფტა ლა ტი 
და პა რა ბე ნი. ამ ნივ თი ე რე ბებს მა-
თი და ბა ლი ფა სის გა მო კოს მე ტი კურ 
და ჰი გი ე ნურ პრო დუქ ტებ ში იყე ნე ბენ 
- მა ლე რომ არ გა ფუჭდეს. ეს ქი მი-
კა ტე ბი ალერ გი ას იწ ვევს, აზი ა ნებს 
ჩვენს დნმ-ს, მოქ მე დებს რეპ რო დუქ-
ცი ულ სის ტე მა ზე, ჰორ მო ნა ლურ ბა ლან-
ს ზე და ზრდის კი ბოს რისკს. 
კა ნი არაა ერ თა დერ თი გზა, რი თაც 

ჩვენს ორ გა ნიზ მ ში მავ ნე ნივ თი ე რე-

ბე ბი ხვდე ბა, შემ დე გი საფ რ თხე საკ-
ვე ბი ა. ჩვენ თ ვის და გა რე მოს თ ვის 
სჯობს ად გი ლობ რი ვი საკ ვე ბი შე ვი-
ძი ნოთ ხოლ მე. ამ შემ თხ ვე ვა ში ვზო-
გავთ საწ ვავს, რად გან ერ თი ქა ლა-
ქი დან მე ო რეში პრო დუქ ტის გა და ზიდ ვა 
უფ რო იაფი ა, ვიდ რე ერ თი ქვეყ ნი დან 
(ან სუ ლაც კონ ტი ნენ ტი დან) მე ო რე ში. 
რად გან პრო დუქ ტი ბევრს არ მოგ ზა უ-
რობს, მას არ სჭირ დე ბა ქი მი კა ტე ბით 
გამ დიდ რე ბა. ის დიდ ხანს დარ ჩე ბა 
უც ვ ლე ლი, შე სა ბა მი სად, უფ რო ჯან მ რ-
თე ლი, სა სარ გებ ლო და იაფი ა. 
პირ ვე ლად ვე გე ტა რი ა ნე ლო ბა ზე მა-

შინ დავ ფიქ რ დი, რო ცა გა ვი გე, რო გორ 
ექ ცე ოდ ნენ ცხო ვე ლებს ხორ ც პ რო დუქ-
ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი. ეს 
არ სე ბე ბი ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბით 
იბა დე ბი ან, იკ ვე ბე ბი ან სპე ცი ა ლუ რი 
ნა რე ვე ბით, რომ წო ნა ში მო ი მა ტონ, 

შემ დეგ კი მათ უროს ან დე ნის დარ-
ტყ მით თი შა ვენ, ფე ხე ბით კი დე ბენ, 
(ცოცხლებს) ყელს ჭრი ან და ატყა-
ვე ბენ.  და ბა ლან სე ბუ ლი კვე ბის თ ვის 
კვი რა ში 353 გრა მი ხორ ცია სა ჭი რო, 
ტყა ვი სა და ბეწ ვის სა მო სის ალ ტერ ნა-
ტი ვა კი დი დი ხა ნია არ სე ბობს და ხა-
რის ხ ში გან ს ხ ვა ვე ბაც, ფაქ ტობ რი ვად, 
აღარ არ სე ბობს. 
მოკ ლედ, თუ ჯან მ რ თე ლო ბა ხელს არ 

გვიწყობს, ან, უბ რა ლოდ, არ გვყოფ-
ნის ნე ბის ყო ფა, იმის გა კე თე ბა მა ინც 
უნ და შევ ძ ლოთ, რომ არ მი ვირ თ ვათ გა-
და შე ნე ბის პი რას მყო ფი ცხო ვე ლე ბის, 
ფრინ ვე ლე ბის, თევ ზე ბის ხორ ცი, უარი 
ვთქვათ ნა ტუ რა ლუ რი ტყა ვი სა და ბეწ-
ვის ტან საც მელ ზე. სხვა თა შო რის, ეს 
უკ ვე გა ა კე თეს კელ ვინ კლა ინ მა, ვი-
ვი ენ ვეს ტ ვუდ მა, სტე ლა მა კარ ტ ნიმ, 
რალფ ლო რენ მა და ტო მი ჰილ ფი გერ მა. 

ცალ კე თე მაა ბრა კო ნი ე რო ბა. ფრინ-
ვე ლე ბის 12%, ძუ ძუმ წოვ რე ბის 21%, 
მწე რე ბის 27%, მარ ჯ ნის რი ფე ბის 27%, 
ამ ფი ბი ე ბის 30%, თევ ზე ბის 32% გა-
და შე ნე ბის პი რა სა ა. სხვა ნა ი რად რომ 
ვთქვათ, თუ ასე გაგ რ ძელ და, ჩვენს 
შემ დეგ თა ო ბებს მხო ლოდ სუ რა თე ბი დან 
და ვი დე ო ე ბი დან ეცო დი ნე ბათ ისე თი 
სა ხე ო ბე ბის არ სე ბო ბა, რო გო რე ბი ცა ა: 
ლე ო პარ დი, ფოცხ ვე რი,  მარ ტორ ქა, 
ალი გა ტო რი, ციმ ბი რუ ლი ვეფხ ვი, წი-
თე ლი მგე ლი და ორან გუ ტა ნი. დღე ვან-
დე ლი მო ნა ცე მე ბით, ყო ველ 24 სა ათ ში 
200 სა ხე ო ბა იკარ გე ბა.  
„მწვანედ“ ცხოვ რე ბა არ გუ ლის ხ-

მობს გან სა კუთ რე ბუ ლი მსხვერ პ ლის 
გა ღე ბას. ეს იმის გა აზ რე ბა ა, რომ 
მე, შენ, ლურ ჯი ვე შა პი და კა კა ოს 
ხე, ჩვენ ყვე ლა ერთ სახ ლ ში ვცხოვ-
რობთ. 

თუ ასე გაგ რ ძელ და, ჩვენს შემ დეგ თა ო ბებს მხო ლოდ 
სუ რა თე ბი დან ეცო დი ნე ბათ როგორია ლე ო პარ დი, ფოცხ ვე რი,  

მარ ტორ ქა, ალი გა ტო რი, წი თე ლი მგე ლი და ორან გუ ტა ნი.
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ტესტი ჰუმანურობაზე

“მ
ე ლგბტ თე მის წარ მო მად-
გე ნე ლი მე გო ბა რი ვე რას დ-
როს მე ყო ლე ბა. არ ვი ცი, 

მა გათ რა ზე ვე ლა პა რა კო ან რო გორ 
უნ და გა ვუ გო.” მითხ რა ერ თხელ ჩემ-
მა უახ ლო ეს მა მე გო ბარ მა, რა საც 
სა ათ ნა ხევ რი ა ნი კა მა თი მოჰ ყ ვა. 
ჩვენ უკ ვე ხელ ჩარ თულ ჩხუბ ზე გა-

დავ დი ო დით, რო ცა სა ხე შე ეც ვა ლა, 
და ფიქ რ და და მითხ რა: „დედაჩემის 
უახ ლო ე სი მე გო ბა რი, რო მელ მაც, 
ფაქ ტი უ რად, გამ ზარ და და დე და სა-
ვით მიყ ვარს -  ლეს ბი ა.” აღა რა ფე-
რი მით ქ ვამს. 
გა სულ წელს  დის კუ სი ა ში მი ვი ღე 

მო ნა წი ლე ო ბა თე მა ზე:  სექ სუ ა ლუ რი, 

ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბი. ჯგუ ფებს ჩვენ არ ვირ ჩევ დით 
და მე ჰო მო ფო ბე ბის უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი 
აღ მოვ ჩ ნ დი. არ ვი ცო დი, რა არ გუ-
მენ ტე ბით  დავ პი რის პი რე ბო დი ჩემს 
ოპო ნენ ტებს და ამი ტომ ჩემ გარ შე მო 
არ სე ბუ ლ ყვე ლა ჰო მო ფობს და უმ ცი-
რე სო ბე ბის მი მართ აგ რე სი ით გან-

ირინა კურტანიძე ანდრია დოლიძე
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წყო ბილ ადა მი ანს ვე სა უბ რე (არც თუ 
ისე ცო ტა ნი აღ მოჩ ნ დ ნენ). ამ სა უბ-
რე ბის შემ დეგ კი დევ ერ თხელ დავ რ წ-
მუნ დი, რომ სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ზე 
დი დი პრობ ლე მა არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო-
ბა ა. ჩე მი ოპო ნენ ტე ბის უმე ტე სო ბა 
ლგბტ თე მის წარ მო მად გენ ლებს ავად-
მ ყო ფებს უწო დებს. ზო გი თვლის, რომ 
ისი ნი ღმერ თ მა ცოდ ვე ბის გა მო და-
სა ჯა, სხვე ბის აზ რით კი, ეს მა თი 
მცდა რი არ ჩე ვა ნი ა. 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 

ფსი ქი ატ რი უ ლი ასო ცი ა ცი ის გა მოკ ვ-
ლე ვე ბის შე დე გად, 1973 წელს ტერ მი-
ნი „ჰომოსექსუალობა” ამო ი ღეს ფსი-
ქი კუ რი და ემო ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის 
ოფი ცი ა ლუ რი სი ი დან. „ფსიქოლოგები 
თვლი ან, რომ ადა მი ან თა უმ რავ ლე-
სო ბი სათ ვის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია 
არ წარ მო ად გენს შეგ ნე ბუ ლი არ ჩე ვა-

ნის შე დეგს, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ნე-
ბა ყოფ ლო ბით შე იც ვა ლოს”. 1999 წელს 
ბრი უს ბა გე მილ მა ცხო ვე ლებ ზე დაკ-
ვირ ვე ბა ჩა ა ტა რა. 1500 წყვი ლი დან 
500-ზე და ფიქ სირ და ერ თ ს ქე სი ან თა 
ურ თი ერ თო ბა. 2009 წელს ხე ლახ ლა 
ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 
ერ თ ს ქე სი ან თა ურ თი ერ თო ბა თით ქ მის 
უნი ვერ სა ლუ რი ფე ნო მე ნია ცხო ველ-
თა სამ ყა რო ში (არა მგო ნი ა, ღმერ თი 
ცხო ველ თა დას ჯი თაც იყოს და კა ვე-
ბუ ლი).
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 

„იდენტობამ” ილ გა -ევ რო პის ერ თი ა-
ნი კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში ჩა ა ტა რა 
კვლე ვა -„ლგბტ ადა მი ა ნე ბის დის-
კ რი მი ნა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში”. თბი-
ლი სის მას შ ტა ბით 150 ლგბტ  პი-
როვ ნე ბა გა მო კითხეს. გა მო კითხულ თა 
მე სა მედ მა აღ ნიშ ნა, რომ გა ნუც დია 

ძა ლა დო ბის ფორ მე ბი დან ერ თ -ერ-
თი მა ინც. ოც დარ ვა ადა მი ან მა გა-
ნაცხა და, რომ დის კ რი მი ნა ცია რე-
ლი გი ურ ინ ს ტი ტუ ტებ ში გა ნი ცა და. 
46,15 %-მა მათ გან, ვინც პო ლი ცი-
ას შე ატყო ბი ნა ძა ლა დო ბის შე სა ხებ, 
ინა ნა, ასე რომ მო იქ ცა, რად გან 
პო ლი ცი ე ლე ბიც ჰო მო ფო ბე ბი აღ მოჩ ნ-
დ ნენ.
სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს, ორი ორ გა-

ნი ზა ცია ცდი ლობს ლგბტ თე მის წევ-
რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვას. არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა “იდენტობის” 
დი რექ ტო რი, ირაკ ლი ვა ჭა რა ძე ამ-
ბობს, რომ მათი მთა ვა რი პრი ო რი-
ტე ტი გა ნათ ლე ბა ა. ადა მი ა ნე ბის ინ-
ფორ მი რე ბის მიზ ნით, სა ქარ თ ვე ლოს 
მას შ ტა ბით ისი ნი სხვა დას ხ ვა ღო-
ნის ძი ე ბას მარ თა ვენ. ის ფიქ რობს, 
რომ ძი რი თად კითხ ვებს პა სუ ხი რომ 

გა ე ცე მა და უხი ლა ვო ბის პირ ვე ლი 
ტალ ღა და იძ ლე ვა, ბევრს თვი თონ გა-
უჩ ნ დე ბა დახ მა რე ბის სურ ვი ლი. უხი-
ლა ვო ბა შიშს იწ ვევს. „ლგბტ-ს წევ-
რი ჩვე ნი მე გობ რე ბი, ნა თე სა ვე ბი, 
ახ ლობ ლე ბი არი ან. ის, რომ ისი ნი 
ამა ზე არ ლა პა რა კო ბენ, არ ნიშ-
ნავს, რომ არ არ სე ბო ბენ. ის, რომ 
არ სა უბ რო ბენ დის კ რი მი ნა ცი ა ზე, 
არ ნიშ ნავს, რომ დის კ რი მი ნა ცი ას 
არ გა ნიც დი ან. სი ძულ ვილ ზე აგე ბუ-
ლი სა ზო გა დო ე ბა ვე რას დ როს გახ დე-
ბა თა ვი სუ ფა ლი და წარ მა ტე ბუ ლი”, - 
ამ ბობს ირაკ ლი, - “საზოგადოებაში 
დე მოკ რა ტია და გან ვი თა რე ბის ხა-
რის ხი იზო მე ბა ასე: რამ დე ნა დაც 
კარ გად გრძნობს თავს ყვე ლა ზე და-
ჩაგ რუ ლი ჯგუ ფი, იმ დე ნად კარ გად 
გრძნობს თავს მთე ლი სა ზო გა დო ე ბა. 
რო გორც იცავს კა ნო ნი ყვე ლა ზე დის-

კ რი მი ნირე ბულ ადა მი ა ნებს, იმ დე ნად 
არის და ცუ ლი ყვე ლა სხვა ჯგუ ფის 
უფ ლე ბა. გა რი ყუ ლო ბა და და ჩაგ ვ რა 
ყვე ლას თ ვის ერ თ ნა ი რად მტკივ ნე უ-
ლი ა, იმის მი უ ხე და ვად, კა ნის ფე რი 
გა მო გჩაგ რა ვენ, ეთ ნი კუ რი, სექ-
სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბი სა თუ სო ცი ა ლუ რი 
კუთ ვ ნი ლე ბის გა მო. ამის გაც ნო ბი ე-
რე ბა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.”
ერ თ -ერ თ მა ჩემ მა ლექ ტორ მა 

გვითხ რა: „ადამიანი ყვე ლა ფერ ზე 
მაღ ლა დგას”. არ ვი ცი, კი დევ რამ-
დე ნი დრო დაგ ვ ჭირ დე ბა იმის თ ვის, 
რომ თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა 
და თა ვი სუფ ლე ბა ყვე ლა ფერ ზე მაღ ლა 
და ვა ყე ნოთ. 
ბევ რი თვლის, რომ სა ქარ თ ვე ლო-

ში ამის დრო არ არის. ამ ბო ბენ, 
ხოლ მე იმა საც, რომ ჩვენ თან ბევ რად 
სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბია მო საგ ვა რე-

ბე ლი, ვიდ რე ლგბტ წევ რე ბის უფ ლე-
ბე ბის დაც ვა ა. ჩე მი აზ რით, ყვე ლა 
სხვა პრობ ლე მა (ეკონომიკური, პო-
ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი) სწო რედ პი-
როვ ნე ბის ღირ სე ბის, სხვი სი თა ვი-
სუფ ლე ბის არ ცოდ ნის შე დე გი ა. სა ნამ 
არ ვა ღი ა რებთ ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს, 
მრა ფალ ფე როვ ნე ბა სა და ინ დი ვი დუ ა-
ლიზმს, წარ სუ ლის შეც დო მე ბის გა-
მე ო რე ბის მუდ მი ვი საფ რ თხის წი ნა შე 
ვირ ჩევთ ყოფ ნას. 
მე და ვი ბა დე იმ დროს, რო დე საც 

ამ კლი შე ე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა 
ბევ რად ად ვი ლი ა, ვიდ რე მა ნამ დე. 
ჩვენ ვირ ჩევთ, რო გორ სამ ყა რო ში 
გვინ და ცხოვ რე ბა: მხო ლოდ მემ კ ვიდ-
რე ო ბით მი ღე ბუ ლით დავ კ მა ყო ფილ დე-
ბით, თუ შევ ქ მ ნით გა რე მოს, სა დაც 
ყვე ლას ექ ნე ბა თა ნა ბა რი შან სი, 
შე იგ რ ძ ნოს თა ვი სუფ ლე ბის გე მო.  

სა ზო გა დო ე ბა ში დე მოკ რა ტიის ხა რის ხი იზო მე ბა ასე: 
რამ დე ნა დაც კარ გად გრძნობს თავს ყვე ლა ზე და ჩაგ რუ ლი ჯგუ ფი, 

იმ დე ნად კარ გად გრძნობს თავს მთე ლი სა ზო გა დო ე ბა.
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სახ ლი დან წას ვ ლა

რ
ო დის ვიწყებთ სა ქარ თ ვე ლო-
ში და მო უ კი დე ბელ ცხოვ რე-
ბას? - ამ კითხ ვა ზე სულ 

ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბი მახ სენ დე-
ბა. დე დე ბი - შვი ლე ბის პი რა დო ბი-
სა თუ სა გა მოც დო ბა რა თით, წი ნას-
წარ მომ ზა დე ბუ ლი, გა ყი ნუ ლი წყლის 
ბოთ ლე ბით ხელ ში. გა მოც დის შემ-
დეგ, დე რე ფან ში ასე უ ლო ბით მშობ-

ლის მო ლო დი ნით სავ სე თვა ლე ბი. 
გან სა კუთ რე ბით ერ თი ფრაგ მენ ტი, 
რო მელ მაც „სასოფლოსთან”, გა უ საძ-
ლი სი სიცხის გან გაბ რუ ე ბულს, ერ-
თი წუ თით, კარს მომ დ გა რი ქარ თუ-
ლი ენის გა მოც დაც კი და მა ვიწყა: 
ეზო ში მა ღა ლი ბი ჭი დგას. მშვი დი 
სა ხით (ჩემსავით აბი ტუ რი ენ ტი), 
უზა დოდ და უ თო ვე ბულ, სა ყე ლო გაწ კე-

პილ, თეთრ პე რან გ ში გა მოწყო ბი ლი. 
გვერ დით, თი თის წ ვე რებ ზე დგას დე-
და და მწვე ლი მზის გან შვილს ჭრე ლი 
ქოლ გით იფა რავს. 
და მო უ კი დებ ლო ბა ყვე ლას თ ვის 

სხვა დას ხ ვა რა მეს ნიშ ნავს: ზო-
გის თ ვის ეს პრობ ლე მუ რი სა კითხი ა, 
ზო გი კი სა ერ თოდ ვერ ხვდე ბა მის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას, სხვე ბის თ ვის ეს ბუ-

თათო ღვინიანიძე ანდრია დოლიძე
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ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა ა. მაგ რამ რო-
დე საც ჩემს გარ შე მო ახალ გაზ რ დებს 
ვაკ ვირ დე ბი (მათში ჩემს თავ საც 
ვგუ ლის ხ მობ) მიჩ ნ დე ბა შეგ რ ძ ნე ბა, 
რომ  რა ღაც „ისე“ ვერ არის. 
სა ქარ თ ვე ლო ში, ძი რი თა დად, ასე 

ხდე ბა ხოლ მე: ახალ გაზ რ და ამ თავ-
რებს სკო ლას ნორ მა ლუ რი ნიშ ნე ბით, 
ან გა ჭირ ვე ბით, მაგ რამ მა ინც ამ-
თავ რებს. შემ დეგ ირ ჩევს იმ პრო-
ფე სი ას, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა სა ერ-
თოდ არც აინ ტე რე სებ დეს, მაგ რამ 
„მოთხოვნად” საქ მედ ით ვ ლე ბო დეს. 
ამ თავ რებს უნი ვერ სი ტეტს, ოღონდ 
მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს, რო მელს. 
ისევ ნორ მა ლუ რი ქუ ლე ბით, ან გა-
ჭირ ვე ბით, მაგ რამ მა ინც ამ თავ-
რებს და  რაც მთა ვა რია - ხდე ბა 
დიპ ლო მის მფლო ბე ლი. ამ ყვე ლაფ რის 

შემ დეგ, ცდი ლობს რო გორ მე ჩა ე-
ბას ჯაჭ ვ ში, რო მელ შიც უმ რავ ლე სო-
ბა ცდი ლობს მოხ ვედ რას და იწყე ბა 
სვლა წარ მა ტე ბის კენ. სიტყ ვა წარ-
მა ტე ბა ჩემ თ ვის უც ნა უ რი და ორ ზე 
მეტ აზ რო ვა ნი ა. წე სით, ყვე ლას თ ვის 
სხვა დას ხ ვა რა მეს უნ და ნიშ ნავ-
დეს.  მაგ რამ მგო ნი ა, რომ ახალ-
გაზ რ დე ბი თა ვად ვე იზღუ და ვენ თავს 
და მხო ლოდ რამ დე ნი მე არ ჩე ვანს 
იტო ვე ბენ: გათხო ვე ბა, ცო ლის მოყ-
ვა ნა, დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ო ბა ან 
დი რექ ტო რო ბა. შე დე გად კი ვი ღებთ 
ერ თ ფე რო ვან, გა მო უც დელ და ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში, მორ ჩილ სა ზო გა დო ე-
ბას, რო მე ლიც ვერ ეგუ ე ბა სი ახ ლეს 
და ცვლი ლე ბის ეში ნი ა. 
არ მიყ ვარს ქა და გე ბა და მო წო დე-

ბე ბი, მაგ რამ მოკ ლედ მა ინც ვიტყ-
ვი.  სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან გვი ან 
იწყე ბენ და მო უ კი დე ბელ ცხოვ რე ბას. 

ხში რად ამას არც კი ცდი ლო ბენ. ურ-
ჩევ ნი ათ მა მამ აურ ჩი ოს პრო ფე სი ა, 
დე დამ - ცო ლი, შემ დეგ მშო ბელ მა, 
ან ახ ლო ბელ მა უშო ვოს სამ სა ხუ რი. 
თით ქოს არ ცდი ლო ბენ, გან ვი თარ დ-
ნენ და გა მო ი მუ შა ვონ თა ვი სუ ფა ლი, 
კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის უნა რი. ურ-
ჩევ ნი ათ იცხოვ რონ არ სე ბუ ლი წე სე-
ბი სა და მო ცე მუ ლო ბე ბის მი ხედ ვით. 
ამ ყვე ლა ფერს ბევ რი რამ უწყობს 
ხელს: სა ქარ თ ვე ლო პა ტა რა ა, ცო ტაა 
და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის და საწყე-
ბად შე სა ფე რი სი სა მუ შაო ად გი ლი. 
არ არ სე ბობს სა უ ნი ვერ სი ტე ტო ქა ლა-
ქე ბი ან თუნ დაც კამ პუ სე ბი, სა დაც 
ახალ გაზ რ და შეძ ლებ და სა კუ თა რი თა-
ვის გა მოც დას, სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის 
სურ ვი ლი სა მებრ მოწყო ბას. უბ რა ლოდ 
მი ი ღებ და უფ რო დიდ ცხოვ რე ბი სე ულ 

გა მოც დი ლე ბას, და უშ ვებ და შეც დო-
მებს, გა და ლა ხავ და ბა რი ე რებს და 
მო ემ ზა დე ბო და ცხოვ რე ბის თ ვის. ეს 
არ ნიშ ნავს, რომ ამის გა რე შე, არ 
შეგ ვიძ ლია ვი ყოთ და მო უ კი დებ ლე ბი, 
უბ რა ლოდ ძნე ლი ა, რად გან თვი თონ 
გა რე მოა ძა ლა დობ რი ვი.  მას წავ-
ლებ ლე ბი ცდი ლო ბენ, და ი ნა ხო ლექ ს ში 
ის, რაც თა ვად ჰგო ნი ათ ჭეშ მა რი ტე-
ბა, სა ზო გა დო ე ბა ცდი ლობს, და გიმ ს-
გავ სოს და და გა ვიწყოს, რომ ყვე ლა 
ჩვენ გა ნი უნი კა ლუ რი და გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი ა. პო ლი ტი კა, მე დია და ეკ ლე-
სია აქ ტი უ რად გვაწ ვ დი ან მო დელს, 
რის მი ხედ ვი თაც სა კუ თა რი ცხოვ რე ბა 
უნ და მო ვაწყოთ. ძნე ლი ა, გა და ურ ჩე 
ამ ყვე ლა ფერს, მაგ რამ, სულ მცი რე, 
უნ და ვცა დოთ მა ინც!
ოქ ტომ ბე რი, ამ მხრივ, კარ გი თვე 

იყო. აღ მოჩ ნ და, რომ ახალ გაზ რ დებს 
პრო ტეს ტის გან ც და და მოთხოვ ნი ლე ბა 

გაგ ვაჩ ნი ა. ამა ზე ხში რად ვფიქ რობ 
და მა წუ ხებს ის, რომ სტუ დენ ტე ბი 
უმე ტეს წი ლად არა ფერს ვაპ რო ტეს-
ტებთ. არ გე გო ნოთ, რომ პრო ტეს ტის 
იდეა აკ ვი ა ტე ბუ ლი მაქვს, უბ რა ლოდ 
უკ მა ყო ფი ლე ბა, შე უ გუ ებ ლო ბა ახალ-
გაზ რ და ადა მი ა ნის გა ნუ ყო ფელ თვი-
სე ბად მი მაჩ ნი ა. 
ხში რად ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი 

ახალ გაზ რ დე ბის შე და რე ბი სას მოჰ-
ყავთ ასე თი მა გა ლი თი, რომ საზღ-
ვარ გა რეთ თვრა მე ტი წლის შეს რუ ლე-
ბის შემ დეგ, ბავ შ ვე ბი სახ ლი დან 
მი დი ან.  ეს ფაქ ტი ქარ თ ველ ახალ-
გაზ რ დებს დი დად არ მოს წონთ,  მშობ-
ლებს - აში ნებთ. თან ხომ იცით, 
ფილ მე ბი დან შექ მ ნი ლი სტე რე ო ტი პი 
იმის შე სა ხებ, რომ საზღ ვარ გა რეთ 
ადა მი ა ნებს არ უყ ვართ მშობ ლე ბი 

და ნა თე სა ვე ბი, არ იცი ან მე გობ-
რო ბა. რაც უნ და ვთქვათ, „სახლიდან 
წას ვ ლა” აუცი ლე ბე ლი ა. ეს სუ ლაც 
არ ნიშ ნავს იმას, რომ არ გიყ ვარს 
ისი ნი, ვი საც შინ ტო ვებ. ჩემ თ ვის 
ეს თბი ლი ბუ დი დან გაფ რე ნას, და-
მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის დაწყე ბას 
ნიშ ნავს.
დიდ ხანს ვბრა ზობ დი დე და ზე, რო-

ცა ერთ ამ ბავს ვიხ სე ნებ დი. ეზო-
დან გაბ რა ზე ბუ ლი ამო ვე დი, ვი ღა-
ცას ვეჩხუ ბე და თავს და ჩაგ რუ ლად 
ვგრძნობ დი. დე დას თან მი ვირ ბი ნე და 
ჩა ვუ კაკ ლე ყვე ლა ფე რი. მო მის მი-
ნა. მის გან ნუ გეშს და შუ რის ძი ე ბას 
ვე ლო დი, მაგ რამ შევ ც დი, რად გან 
ყო ველ გვარი შე ცო დე ბი სა და სიბ-
რა ლუ ლის გა რე შე უკან, ეზო ში, ასე-
თი სიტყ ვე ბით გა მიშ ვა: „მიეჩვიე 
პრობ ლე მე ბის შე ნით მოგ ვა რე ბას!” 
დღეს მი სი მად ლო ბე ლი ვარ! 

პო ლი ტი კა, მე დია და ეკ ლე სია აქ ტი უ რად გვაწ ვ დი ან მო დელს, 
რის მი ხედ ვი თაც სა კუ თა რი ცხოვ რე ბა უნ და მო ვაწყოთ. ძნე ლი ა, 

გა და ურ ჩე ამ ყვე ლა ფერს, მაგ რამ, სულ მცი რე, უნ და ვცა დოთ 
მა ინც!
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s
tre et art – ჩემ თ ვის, უბ რა ლოდ, ჰო-
ბი ა. არ მახ სოვს, პირ ვე ლი სტენ-
სი ლი სად გა ვა კე თე. ორი წლის წინ 

გა ვი გე, რომ ამას სტრიტ არტი ჰქვი ა. ვე-
რაფ რით ვხვდე ბი, რა ტომ კრძა ლა ვენ კედ-
ლებ ზე ხატ ვას, ან რა ტომ ით ვ ლე ბა ეს ვან-
და ლიზ მად. ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე გა მორ ჩე ულ მა 
„ვანდალიზმმა“ მხო ლოდ ერ თი დღე იცოცხ ლა. 
პრობ ლე მე ბი პო ლი ცი ას თა ნ არას დ როს მქო-
ნი ა. ბევ რ ჯერ გა მი რის კავს  და და მი ხა ტავს 
მა თი  თან დას წ რე ბი თაც!” 
“HELP მე” სტრიტ -არ ტის ტი ა. ახ ლა სტი კე-

რებს აკ რავს და შე ნო ბე ბის კედ ლებ ზე თა ვის 
ავა ტარს ხა ტავს. რო გორც  თვი თონ ამ ბობს, 
ქა ლაქ ში თავს ითა გავს.
ქუ ჩის მხატ ვ რო ბა (stre et art) დღეს 

ვი ზუ ა ლუ რი  ხე ლოვ ნე ბის ერ თ -ერთ მიმ დი-
ნა რე ო ბად ით ვ ლე ბა. მთა ვა რი იდეა სან-

ქ ცი ე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლი ხე ლოვ ნე ბის 
გან ვი თა რე ბა ა. ამ ფორ მით სტრიტ  არ ტი ძა-
ლა უფ ლე ბის მი ერ ინი ცი რე ბულ და წა ხა ლი-
სე ბულ ხე ლოვ ნე ბას ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. სტენ-
სი ლი ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბაა – მუქ და მკა ფიო 
ფე რებ ში გა მო ხა ტუ ლი. ის მუ დამ რე ა ლო ბას 
ეპა სუ ხე ბა, აკ რი ტი კებს არ სე ბულ ნორ მებს, 
ხში რად კი ეს იმი ჯე ბი იუმო რით გაჟ ღენ თი-
ლი პრო ტეს ტი ა. გრა ფიტს ერთ ფერ ში ხა ტა-
ვენ, ან კედ ლებ ზე გა მო სა ხუ ლე ბას კვე თენ, 
კაწ რა ვენ. თა გი არ ტის ტის თვით რეკ ლა მა ა, 
სა კუ თა რი კვა ლი ურ ბა ნულ სივ რ ცე ში. 
ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი არ ტის ტი, ბრი ტა ნე ლი 

ბენ ქ სი ერთ ინ ტერ ვი უ ში ამ ბობს, რომ ქუ-
ჩის ხე ლოვ ნე ბის  ინ ს პი რა ცი ად შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს ჩვენს  წელთა აღ რიცხ ვამ დე 30 
000 წლის  წინ ჩვე ნი წი ნაპ რე ბის  მი ერ 
გა მოქ ვა ბუ ლის კედ ლებ ზე შექ მ ნი ლი ნა ხა-
ტე ბი, რომ ლე ბიც  ნა დი რო ბას, თევ ზა ო ბას 
თუ სხვა  სა ყო ფაცხოვ რე ბო მოვ ლე ნებს აღ-
წერ დ ნენ. ამ ნა ხა ტებს გა მოქ ვა ბუ ლის ხე-
ლოვ ნე ბად იც ნო ბენ და მეც ნი ე რე ბი დღემ დე  
იკ ვ ლე ვენ. ათას წ ლე ლუ ლე ბის შემ დეგ ca ve 
ar t - მა   გა მოქ ვა ბუ ლე ბი დან  თა ნა მედ რო ვე 
ურ ბა ნულ სივ რ ცე ში, შე ნო ბე ბის კედ ლებ ზე 
გა და ი ნაც ვ ლა და სა კუ თა რი და მო კი დე ბუ ლე-
ბის, პო ზი ცი ის გა მო ხატ ვის ფორ მად  ჩა მო-
ყა ლიბ და. 
ან ტი კურ  პე რი ოდ ში ფან ჯ რის  რა ფებ-

ზე სატ რ ფო სად მი მიძღ ვ ნი ლი სა სიყ ვა რუ ლო  
ეპი თე ტე ბი აღ მო ა ჩი ნეს. უფ რო მოგ ვი ა ნე ბით 
შე ნო ბე ბის კედ ლებ ზე პროს ტი ტუ ცი ის რეკ ლა-
მე ბი ჩნდე ბო და. მე ო ცე  სა უ კუ ნის  ბო ლოს, 
ჰი პე ბის  თა ო ბი სა  და  პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი 
ეპო ქის  დად გო მის  შემ დეგ არ ტის ტუ ლი გა-
მო ხატ ვის ამ ფორ მას სტრიტ -არ ტი ეწო და. 
ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი სტენ სი ლი გერ მა ნი ა ში 
მუ სო ლი ნის  პორ ტ რე ტი იყო. მოგ ვი ა ნე ბით 
პა რი ზის  ქუ ჩებს  მო ე დო ფრან გი სტრიტ არ-
ტის ტის ვირ თხე ბი.
დღეს სტენ სი ლის  მე ფედ ბრი ტა ნე ლი  არ-

ტის ტი,  ბენ ქ სი ით ვ ლე ბა. მის შე სა ხებ 
ათა სო ბით სტა ტია და რე პორ ტა ჟია მომ ზა-
დე ბუ ლი. ამის მი უ ხე და ვად, არა ვინ  იცის,  
რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა ეს სა კულ ტო ფი გუ რა, 
რამ დე ნი წლი სა ა, სად ცხოვ რობს, რა მოს-
წონს და რა ცხოვ რე ბის წე სი აქვს. მი სი 
ნა მუ შევ რე ბი აუქ ცი ო ნებ ზე სო ლი დურ ფას ში 
იყი დე ბა. 

თბი ლის ში გავ რ ცე
ლე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
სტენ სი ლე ბის  ნა
წილს „HVIT აწერს 
ხელს. ფი ლარ მო
ნი ის მი წის ქ ვე
შა გა და სას ვ ლელ ში 
სტა ლი ნის პორ ტ რე ტი 
გა ა კე თა, რო მელ
საც მოპირდაპირე 
კედ ლი დან ლე ნი ნი 
უმ ზერ და. დღეს ეს 
სტენ სი ლე ბი წაშ
ლი ლი ა. 
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რამ დე ნი მე  წლის  წინ ბენ ქ ს მა ანო ნი-
მუ რად, უც ნო ბი  ქალ ბა ტო ნის  დახ მა რე-
ბით, ერ თ -ერთ მუ ზე უმ ში და რე კა და კლდის  
ფი ლა ზე შეს რუ ლე ბუ ლი სტენ სი ლის გა მო ფე ნა 
შეს თა ვა ზა. ნა მუ შე ვარ ზე გა მო სა ხუ ლი  კა-
ცი სა შო პინ გე  ური კას  მი ა გო რებს. იქ-
ვე ისარ გაყ რი ლი ბი ზო ნის ფი გუ რა მო ჩანს, 
წარ წე რა ზე კი ვკითხუ ლობთ: „უძველესი  
ადა მი ა ნი სუ პერ მარ კეტ ში მი დის“. 
ბენქსს  მიმ დევ რე ბი სა ქარ თ ვე ლო შიც  

ჰყავს. მის  თა გუ ნებს  თბი ლის შიც შევ-
ხ ვ დე ბით, რო მელ საც ავ ტო რი aca demy ar t -
ის ხელ მო წე რას ურ თავს. თაგ ვე ბის შემ დეგ 
თბი ლის ში Humanoid-ის კა ტე ბიც გა მოჩ ნ და, 
რომ ლე ბიც, სა ვა რა უ დოდ,  თა გუ ნებს დას-
დე ვენ. Humanoid-ის ერ თ -ერ თი ცნო ბი ლი 
სტენ სი ლია გო გო ნა, რო მე ლიც  თოვ ლის ბა-
ბუ ას  იარა ღით შუბლს უხ ვ რეტს. 
თბი ლის ში ხში რად შეხ ვ დე ბით პო ლი ტი კუ რი 

პო ზი ცი ის გა მომ ხატ ველ სტენ სი ლებს. ბო ლო 
დროს, მი წის ქ ვე შა გა და სას ვ ლე ლებ ში, შე-
ნო ბის კედ ლებ ზე, ერ თ დ რო უ ლად ბევრ ად გი-
ლას  გაჩ ნ და წარ წე რე ბი „სისტემა  უნ და  
და ინ გ რეს,“ „დღეს  სის ტე მის  მო ნა ხარ“.  
ჭი ა თუ რის მან გა ნუ მის მუ შე ბის პრო ტეს-
ტის პა რა ლე ლუ რად, ქა ლაქ ში გაჩ ნ და გრა ფი-
ტი წარ წე რით „მონა არა, მუ შა“. გრა ფიტ-
ზე გა მო სა ხუ ლია კა ცი, რო მე ლიც შუა თითს 
გვიჩ ვე ნებს.
თბი ლის ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი პო ლი ტი კუ-

რი სტენ სი ლე ბის  ნა წილს „HVIT“ აწერს 
ხელს. ამ არ ტის ტ მა ფი ლარ მო ნი ის მი წის ქ-
ვე შა გა და სას ვ ლელ ში სტა ლი ნის პორ ტ რე ტი 
გა ა კე თა, რო მელ საც პირ და პი რი კედ ლი დან 
ლე ნი ნი უმ ზერ და. დღეს ეს სტენ სი ლე-
ბი წაშ ლი ლი ა. HVIT-მა და ხა ტა პუ ტი ნი სა 
და სა ა კაშ ვი ლის  პორ ტ რე ტიც. სტენ სილ ზე 
ისი ნი ერ თ მა ნეთს ტუ ჩებ ში კოც ნი ან, ქვე-
მოთ კი, ასე თი წარ წე რა აქვს: MAKE LOVE 
NOT WAR.
გრა ფე რე ბი  მუ შა ო ბენ გვი ან ღა მე ან 

გამ თე ნი ი სას, რო დე საც ქა ლაქს სძი ნავს. 
ამი ტომ მათ იშ ვი ა თად ამ ჩ ნე ვენ. ისი ნი 
ხა ტა ვენ ვა გო ნებ ზე, მი წის ქ ვე შა  გა და-
სას ვ ლე ლებ ში,  უღიმ ღა მო უბ ნებ ში. ხა ტა-
ვენ იმის თ ვის, რომ ქა ლა ქის  ნაც რის ფე რი 
უბ ნე ბი დი ლით ჭრე ლი, მრა ვალ ფე რო ვა ნი და 
მო უ ლოდ ნე ლი სი ურ პრი ზე ბით სავ სე დაგ ვახ-
ვედ რონ. ეს ქუ ჩის მხატ ვ რე ბის სპონ ტა ნუ რი 

გა მო ფე ნა ა. დამ თ ვა ლი ე რე ბე ლი ძა ლი ან ბევ-
რი ჰყავთ. 
ისი ნი ამ ბო ბენ, რომ ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბაც  

ხე ლოვ ნე ბა ა, ამი ტომ არ შე იძ ლე ბა მათ შე-
მოქ მე დე ბას კრი მი ნალს ვუ წო დებ დეთ. კა-
ნონ მ დებ ლო ბა კერ ძო სა კუთ რე ბა ზე თვით ნე-
ბურ, მფლო ბელ თან შე უ თან ხ მე ბელ ნე ბის მი ერ 
ქმე დე ბას დარ ღ ვე ვად აცხა დებს. ბევრს შე-
იძ ლე ბა მოს წონს სტრიტ  არტი, მაგ რამ ასე-
ვე არი ან ადა მი ა ნე ბი, ვი საც არ უნ დათ, 
გრა ფე რებ მა და სტენ სი ლის არ ტის ტებ მა მი-
სი სახ ლის კედ ლე ბი თვით ნე ბუ რად მო ხა ტონ. 
გრა ფე რი JAI 15 წლი დან გრა ფიტს ხა ტავს. 

სტენ სი ლის კე თე ბა ეზა რე ბა. 
„მისთვის  სტრიტ არტის მთა ვა რი ხიბ ლი 

თავ გა და სა ვა ლია - პო ლი ცი ას თან, მო სახ-
ლე ო ბას თან ერ თ გ ვა რი თა მა ში, რო მე ლიც არ 
უნ და გა ი შიფ როს. მი სი კვა ლი არ უნ და წა-
ი შა ლოს, თან ბო ლომ დე ანო ნი მუ რი დარ ჩეს. 
ხა ტავს  ისეთ ად გი ლებ ში, რომ ლე ბიც თით-
ქოს შე უმ ჩ ნე ვე ლი ა, მაგ რამ  თუ და ი ნა ხავ, 
აღარ უნ და და გა ვიწყ დეს. JAI ამ ბობს, რომ 
სტრიტ არტს ქუ ჩის წე სე ბი აქვს. მის ნა მუ-
შევ რებს ხში რად შლი ან, ან ზე მო დან სხვას 
ახა ტა ვენ. „ვიცი, რომ ჩე მი ნა ხა ტე ბი არ 
არის მუდ მი ვი. მაგ რამ სა ნამ ამას ვა კე-
თებ, რამ დე ნიც  არ  უნ და  წა მი შა ლონ,  
ან ზე ვი დან  გა და მი ხა ტონ, მა ინც მი ვუბ-
რუნ დე ბი და ათას ჯერ დავ ხა ტავ, რომ თა ვის 
ად გილ ზე და ვაბ რუ ნო.“
გრა ფე რი მა რი ა მი ამ ბობს, რომ მის თ ვის 

სტრიტ არ ტი ძი ე ბის პრო ცე სი ა, ხე ლოვ ნე-
ბა ა. „ჩემთვის ესაა პრო ტეს ტი, რე აქ ცია 
ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მი მართ. 
ჩე მი ხე ლოვ ნე ბაც ასე თი მინ და იყოს, რად-
გან პრო ტეს ტის გა რე შე არ ტი ჩემ თ ვის წარ-
მო უდ გე ნე ლი ა.“ 

სტენ სი ლი მუ დამ რე ა ლო ბას ეპა სუ ხე ბა, 
აკ რი ტი კებს არ სე ბულ ნორ მებს, ხში რად ეს 
იმი ჯე ბი იუმო რით გაჟ ღენ თი ლი პრო ტეს ტი ა. 
გრა ფიტს ერთ  ფერ ში ხა ტა ვენ, ან კედ ლებ ზე 
გა მო სა ხუ ლე ბას კვე თენ, კაწ რა ვენ.

GENERATION 2010

21



კამუФლაჟი
ნათია ჩეხერია დიტო თედიაშვილი

ლ
იტერატურულ კაფეში ვე ლო დე ბი. 
შეხ ვედ რა ექ ვ სის თ ვის დავ თ ქ ვით. 
იგ ვი ა ნებს. არ ვი ცი, რა გა ვა-

კე თო და გარ შე მომ ყო ფებს ვუ ყუ რებ, უფ რო 
სწო რად, ვუთ ვალ თ ვა ლებ. აქ ყო ველ თ ვის სა-
ინ ტე რე სო ხალ ხი და დის. აი ისე თი, წიგ ნებ-
ში რომ აღ წე რენ ხოლ მე. 
ვდგე ბი და გას ვ ლას ვა პი რებ, რო დე საც 

კა რე ბი იღე ბა და შე მო დის. მუ ქი წაბ ლის-
ფე რი თმა, ცის ფე რი, ნა თე ლი თვა ლე ბი და 
შუბ ლ ზე ძლივს შე სამ ჩ ნე ვი ნა ო ჭი აქვს. 
საკ მა ოდ მა ღა ლი ა, ალ ბათ ამი ტო მაც აც ვია 
და ბალ ქუს ლი ა ნი ფეხ საც მე ლი. წვიმს. სა ვა-
რა უ დოდ, ამინ დ მა უბიძ გა, მუქ ფე რებ ში გა-
მოწყო ბი ლი ყო.
რამ დე ნი მე წა მით ყვე ლას მზე რა მის კე ნაა 

მი მარ თუ ლი.
„სამსახურიდან ძლივს გა ვე თა ვი სუფ ლე“,  

- მე უბ ნე ბა და იცი ნის, - „ჯერ მი ღე ბა არ 
უნ დო დათ, ახ ლა აღარ მიშ ვე ბენ.”
მი ამ ბობს, რო გორ გა უ ჭირ და სამ სა ხუ რის 

დაწყე ბა. მო ბი ლუ რით „უწინდელი ლი კას“ ფო-
ტო ებს მაჩ ვე ნებს. სულ სხვა ნა ი რად გა მო ი-
ყუ რე ბა - “Before And After” ამ ბობს და 
იცი ნის. 
„რატომღაც ით ვ ლე ბა, რომ თუ ლა მა ზი 

ხარ, თავს უვ ლი, ჩაც მუ ლო ბი თაც გა მო ირ ჩე-
ვი -აუცილებლად სუ ლე ლი ხარ. ძა ლი ან დამ-
თ რ გუნ ვე ლი ა. მას კო მუ ნი კა ცი ის ბა კა ლავ რი 
გავ ხ დი თუ არა, სხვა დას ხ ვა ად გი ლას და-
ვიწყე მუ შა ო ბა. ჩე მი თა ვის გა მოც და მინ-
დო და.
გა ვი გე გა სა უბ რე ბა იყო სამ სა ხუ რის თა ო-

ბა ზე და მა შინ ვე ჩე მი CV-ით გა ვე ქა ნე, არ 
ვიტყ ვი, სად. ახ ლაც იქ ვმუ შა ობ. ყვე ლა ფე-
რი ისე უჩ ვე უ ლოდ მოხ და, რომ გახ სე ნე ბი-
სას, დღე საც მე ცი ნე ბა.
და მი ნა ხეს თუ არა, მითხ რეს, მო ნა ცე მე-

ბი და ტო ვეთ და და გი რე კავ თო. ერ თი კითხ-

ვაც არ და უს ვამთ. მა შინ ვე მივ ხ ვ დი, რაც 
ხდე ბო და. სახ ლ ში გაბ რა ზე ბუ ლი მი ვე დი. თმა 
გა და ვი ღე ბე, „შპილკები” დრო ე ბით და ვი-
ვიწყე, სათ ვა ლე გა ვი კე თე (უფრო საქ მი ა ნი 
რომ გა მოვ ჩე ნი ლი ყა ვი) და უკან დავ ბ რუნ დი. 
ამიყ ვა ნეს!“
ხელ ში სი გა რე ტი უჭი რავს. თით ქოს მო კი-

დე ბას ცდი ლობს, მაგ რამ ამის ნაც ვ ლად ხელ-
ში სრესს და იღი მის. ერ თი წუ თი ფიქ რობს. 
ვე ლო დე ბი. მე რე  მე კითხე ბა: „შენ რას 
ფიქ რობ სტე რე ო ტი პებ ზე?”
ზოგ ჯერ შე კითხ ვე ბი ჯო ბია პა სუ ხებს. ეს 

სადღაც წა ვი კითხე თუ მო ვის მი ნე და ტა ტუ-
სა ვით ჩა მე ბეჭ და გო ნე ბა ში.

ბევრს ეცადა, 
მაგრამ ჯგუფის 
წევრი მაინც ვერ 
გახდა. თვითონ 
ფიქრობს, რომ ამის 
მიზეზი სულაც 
არ იყო მათი 
განსხვავებულობა. 
პირიქით. ბევრი 
საერთოც აქვთ: 
პირველ რიგში  
დრო, ლექციები, 
ლექტორები, 
ინტერესთა სფერო, 
მაგრამ სხვაობაც 
არის  ფინანსური 
და სოციალური 
სტატუსი.
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მე გობ რებ თან ვამ ბობ, რომ სტა ტი ის და-
წე რას ვა პი რებ სტე რე ო ტი პებ ზე. მა ინ ტე რე-
სებს, ვინ რას გა იხ სე ნებს. კითხ ვის დას-
მა საც ვერ ვას წ რებ, რომ მა რი წა მოხ ტე ბა: 
„თეთრი ყვა ვი რომ ხარ, ეგეც ხომ ით ვ ლე ბა? 
აი, მე მა სე ვი ყა ვი ჩემს უნი ვერ სი ტეტ ში. 
თით ქოს წი ნას წარ შედ გე ნი ლი წე სე ბი დამ ხ-
ვ და, რო მელ საც უსიტყ ვოდ უნ და დავ მორ ჩი-
ლე ბო დი.“
ეგ რეთ წო დე ბულ ელი ტურ ჯგუფ ზე ჰყვე ბა, 

რო მელ ში მოხ ვედ რა არც თუ ისე ად ვი ლი ა. 
ემო ცი უ რად, ნაწყე ნი და გაბ რა ზე ბუ ლი ლა-
პა რა კობს. 
„ან „შემეტენე“ გა მო დი ხარ, ან ცალ კე 

მდგო მი სა ხელ მ წი ფო. ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში 
წა გე ბუ ლი რჩე ბი.”
ბევრს ეცა და, მაგ რამ ჯგუ ფის წევ რი მა-

ინც ვერ გახ და. თვი თონ ფიქ რობს, რომ ამის 
მი ზე ზი სუ ლაც არ იყო მა თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო-
ბა. პი რი ქით. ბევ რი სა ერ თოც აქვთ: პირ-
ველ რიგ ში - დრო, ლექ ცი ე ბი, ლექ ტო რე ბი, 
ინ ტე რეს თა სფე რო (ყველა Big Brother-ობას 
აპი რებს) მაგ რამ სხვა ო ბაც არის - ფი ნან-
სუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი. 
მა რი ამ ბობს, რომ ეს პრო ცე სი საქ მი ან 

გა რი გე ბას ჰგავს. შე თან ხ მე ბა მიღ წე უ ლია 
მა შინ, რო დე საც არ სე ბობს პა სუ ხი მთა ვარ 
კითხ ვა ზე: რა გაქვს და რა შე გიძ ლი ა?
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„ხშირად გა დის ფილ მე ბი, სა დაც სკო ლებ ში 
და უნი ვერ სი ტე ტებ ში თი ნე ი ჯე რე ბის  ერ თი 
ჯგუ ფი მე ო რეს აბუ ჩად იგ დებს და ამ ცი რებს. 
მე მე სა მე ჯგუ ფი დან ვარ - ნე იტ რა ლუ რე-
ბი დან. ყვე ლა ზე ცუ დი ისა ა, რომ არი ან 
ლექ ტო რე ბი, ვინც სწო რედ ასეთ, დო მი ნანტ 
სტუ დენ ტებს უჭე რენ მხარს და არას დ როს აკ-
რი ტი კე ბენ მათ სხვე ბის შე უ რაცხ ყო ფის გა-
მო. აბა, რა უნ და მოს თხო ვო სტუ დენტს, თუ 
ლექ ტო რი ასე იქ ცე ვა?“

***
თე ო ნა უნი ვერ სი ტეტ ში, იური დი ულ ფა კულ-

ტეტ ზე სწავ ლობს. სა მი წე ლი ა, მარ ტო ცხოვ-
რობს. „27 წლის ვარ. თან გა უთხო ვა რი. ეს 
უკ ვე ტრა გე დი ა ა! ნაც ნო ბე ბი, მე ზობ ლე ბი 
რომ მხვდე ბი ან, ყვე ლას ერ თი რამ აინ ტე რე-
სებს: რო დის ვთხოვ დე ბი და რა ტომ აქამ დე 
არ „მეშველა“?”
ად რე ყუ რადღე ბას არ აქ ცევ და ასეთ მო მა-

ბეზ რე ბელ და უტაქ ტო შე კითხ ვებს, მაგ რამ 
ცო ტა ხან ში სა კუ თარ თავ ში პრობ ლე მის ძი-
ე ბა მა ინც და იწყო. „დეპრესიაში ჩავ ვარ-
დი. ამ დროს, ვხვდე ბი, რომ ეს პრობ ლე მე ბი 
ბავ შ ვო ბი დან, ოჯა ხი დან მომ ყ ვე ბა. მაგ რამ 
არ ვი ცი, რო გორ ვუშ ვე ლო თავს.“ სა ღა მოს 

გა რეთ გას ვ ლას, ან მე გო ბარ თან დარ ჩე ნას 
ყო ველ თ ვის უკ რ ძა ლავ დ ნენ. დროს უნიშ ნავ-
დ ნენ - სახ ლ ში თერ თ მეტ ზე გვი ან არ უნ და 
მი სუ ლი ყო: „როგორ შე იძ ლე ბა გო გო ღა მე ქუ-
ჩა ში და დი ო დეს, რას იფიქ რებს ხალ ხი?“
არ უნ დო და ასე ცხოვ რე ბა და რო გორც კი 

შან სი მი ე ცა, ცალ კე გა და ვი და.  თვი თონ 
თვლის, რომ პრობ ლე მა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
გა დაჭ რა. „მაინც ყო ველ წუთს მი რე კა ვენ და 
მა კონ ტ რო ლე ბენ. ამას სიყ ვა რუ ლით და ზრუნ-
ვით ამარ თ ლე ბენ. მე კი, აღარ შე მიძ ლი ა!“
ფსი ქო ლო გი გი ორ გი დო ნა ძე ამ ბობს, რომ 

ნორ მე ბი აყა ლი ბებს სტე რე ო ტი პებს და ამ 
პრო ცესს მე დია ძა ლი ან უწყობს ხელს. სტე-
რე ო ტი პე ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რი  
არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ა. ასე იქ მ ნე ბა შაბ-
ლო ნუ რი ქცე ვის მო დე ლე ბი, რაც ადა მი ა ნე-
ბის ერ თ მა ნეთ თან ღია კო მუ ნი კა ცი ას უშ ლის 
ხელს. 
„ჩემი ხში რი პა ცი ენ ტე ბი სტე რე ო ტი პე ბის 

მსხვერ პ ლ ნი არი ან. მო დის ქა ლი, რო მელ საც 
ქმარ თან გა შო რე ბა უნ და. ქმა რი მო ძა ლა დე, 
მო თა მა შე, ნარ კო მა ნი ა. ქალს კი, მა ინც 
ვერ გა და უწყ ვე ტი ა, რა ქნას. დარ დობს იმა-
ზე, თუ რას იფიქ რებს დე და, მა მა? ბავ შ ვი 
რო გორ უნ და გა ი ზარ დოს უმა მოდ? რას იფიქ-
რებს ხალ ხი? ეს დაშ ვე ბე ბი ხელს უშ ლის მას 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. ზღვა რი სტე რე-
ო ტიპ სა და თა ვი სუფ ლე ბას შო რის გა დის იქ, 
სა დაც დის კომ ფორ ტი იქ მ ნე ბა.”

***
ლი კას დას მულ შე კითხ ვას, თუ რას ვფიქ-

რობ სტე რე ო ტი პებ ზე, ასე ვპა სუ ხობ:
„სტერეოტიპების გა რე შე ცხოვ რე ბა, უბ-

რა ლოდ, არ არ სე ბობს. ეს ერ თ დ რო უ ლად ცოდ-
ნა ა, რო მელ საც ან გა მოწ ვე ვად აქ ცევ, ან 
შაბ ლო ნად  მი ი ღებ. ყვე ლა თვი თონ ირ ჩევს. 
არ ჩე ვა ნი მეც გა კე თე ბუ ლი მაქვს – მინ და, 
ჩე მი რო ლი და ად გი ლი ცხოვ რე ბა ში მე თვი-
თონ ვი პოვ ნო.“
სა უ ბარ ში დრომ ისე გა ირ ბი ნა, ვერც შე-

ვამ ჩ ნი ეთ, რამ დე ნი ხა ნი ვისხედით ერთ ად-
გი ლას. გა რეთ ჩა მობ ნე ლე ბუ ლა. ლი კა სა ათ-
ზე იყუ რე ბა: „ცხრა ხდე ბა. წა მო, წა ვი დეთ, 
თო რემ რას იტყ ვის ხალ ხი, ამ დე ნი ხა ნი რომ 
ვჩურ ჩუ ლებთ აქ ჩვენ თ ვის?”
ორი ვეს ხმა მაღ ლა გვე ცი ნე ბა და ან გა რიშს 

ვითხოვთ. 

რატომღაც ითვლება,
რომ თუ ლამაზი
ხარ, თავს უვლი,
ჩაცმულობითაც
გამოირჩევი
 აუცილებლად 
სულელი
ხარ. ძალიან
დამთრგუნველია.
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მა  რი დუ  დუ  ნია გიორგი გოგუა

თ
ბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ-
ში „ლაბორატორია 1918”-ის წევრს 
ვხვდე ბი. ეზო ცა რი ე ლი ა, სკამ ზე 

ერ თა დერ თი სტუ დენ ტი ზის. კალ თა ში ფურ ც ლე-
ბი უწყ ვია და ცა ში იყუ რე ბა.  
სულ რა ღაც ორი თვის წინ, აქა უ რო ბა სავ-

სე იყო სტუ დენ ტე ბით, პლა კა ტე ბით, შე ძა ხი-
ლე ბით: „არა წა მე ბას!“ „არა ძა ლა დო ბას!“ 
„სისტემა უნ და და ინ გ რეს!“ ახ ლა სი ჩუ მე და 
სი ცა რი ე ლე ა. 
უნი ვერ სი ტე ტის კი ბე ზე მა თე გა ბი ცი-

ნაშ ვი ლი მე ლო დე ბა. ცო ტა დრო გვაქვს, 
„ლაბორატორია 1918”-ის წევ რე ბი 7 სთ-ზე 
გერ მა ნუ ლი ფონ დის წარ მო მად გენ ლებს უნ და 
შეხ ვ დ ნენ, რა ღაც პრო ექ ტ ზე სა სა უბ როდ. 
ეს ახალ გაზ რ დე ბი ყვე ლას კარ გად ახ-

სოვს - სექ ტემ ბ რის პრო ტეს ტის თ ვის მთა ვა რი 
მუხ ტის მიმ ცე მი სტუ დენ ტე ბი და ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი ლო ზუნ გის ავ ტო რე ბი: 
„სისტემა უნ და და ინ გ რეს!“
უნი ვერ სი ტეტ ში სა ნამ შე ვალთ, მა თეს ვი-

ღაც ეძა ხის. „ეს დი ტო ხუს კი ვა ძე ა, ერ-
თ -ერ თი ლა ბო რა ტო რი ე ლი“, - მიხ ს ნის მა თე.  
„ლაბორატორია 1918” ერ თი წლის წინ შე-

იქ მ ნა. სტუ დენ ტურ გა ერ თი ა ნე ბას ლი დე რე-
ბი არ ჰყავს. აქ ყვე ლას ხმა ერ თ ნა ი რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბას კონ-
სე ნსუ სით იღე ბენ, ისე, რო გორც ეს 1968 
წლის სტუ დენ ტუ რი ამ ბო ხის დროს ხდე ბო და. 
„ლაბორატორია“ მუდ მივ ცვლი ლე ბას და ცდას 
ნიშ ნავს, 1918 კი უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე-
ბის წე ლი ა. მათ უნ დათ გარ დაქ მ ნა აქე დან, 
უნი ვერ სი ტე ტი დან და იწყონ. 
2011 წელს „ლაბორატორიამ“ სა ზო გა დო ე-

ბას თა ვი სი სათ ქ მე ლი მა ნი ფეს ტით გა აც ნო. 
სტუ დენ ტე ბის გან ცხა დე ბით, მა თი პრო ტეს ტის 

ლა ბო რა ტო რია 1918
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ტი ტუ ცი ას, რო მე ლიც ხელს შე უწყობ და ახალ-
გაზ რ დებ ში თა ვი სუ ფა ლი აზ რი სა და სა მო ქა-
ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბას.
17 სექ ტემ ბერს გა მარ თულ აქ ცი ა ზე 

„ლაბორატორია“ რე ა ლურ ავ ტო ნო მი ას, გა თა-
ვი სუფ ლე ბუ ლი ლექ ტო რე ბის დაბ რუ ნე ბას, რე-
გენ ტ თა საბ ჭოს დაშ ლას და ერ თ -ერ თი დე-
კა ნის, ან დ რო ბარ ნო ვის გა თა ვი სუფ ლე ბას 
მო ითხოვ და. „მშვიდად გა ნის ვე ნე, გა ნათ-
ლე ბავ!” ეწე რა აქ ცი ის დროს ერ თ -ერთ ტრან-
ს ფა რან ტ ზე. 
„ლაბორატორია“ აქ ტი უ რი მხო ლოდ სექ ტემ-

ბ რის მოვ ლე ნე ბის დროს არ ყო ფი ლა. ისი ნი 

„ჩვენთვის სის ტე მის დან გ რე ვა არ არის 
ერ თი პო ლი ტი კო სის მე ო რე თი ჩა ნაც ვ ლე-
ბა. ჩვენ თ ვის ეს ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მის 
რღვე ვა ა“.

მი ზე ზი ის სას წავ ლო სის ტე მა იყო, რო მე-
ლიც მათ სრულ ფა სო ვა ნი გა ნათ ლე ბის მი ღე-
ბის სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევ და. სტუ დენ ტე ბი 
ითხოვ დ ნენ ავ ტო ნო მი ურ, და მო უ კი დე ბელ ინ ს-
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შექ მ ნის თა ნა ვე ამ ბობ დ ნენ, რომ სო ლი და რო-
ბას უცხა დე ბენ ყვე ლას, ვი საც თა ნად გო მა 
სჭირ დე ბო და. აპ რო ტეს ტებ დ ნენ შრო მის კო-
დექსს, ითხოვ დ ნენ სო ლო მონ ქი მე რი ძის გარ-
დაც ვა ლე ბის მი ზე ზის დად გე ნას. გა მო ეხ მა-
ურ ნენ ყვე ლა საქ მეს, რომ ლის გა მო ძი ე ბა საც 
სა ხელ მ წი ფო არ ჩქა რობ და.
გარ კ ვე უ ლი ავ ტო რი ტე ტის მო პო ვე ბის შემ-

დეგ, „ლაბორატორია 1918”-ს პო ლი ტი კუ რი 
გავ ლე ნე ბის გან თა ვის დაც ვაც უწევ და. მათ-
თან ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბას ყვე ლა პო-
ლი ტი კუ რი ძა ლა ცდი ლობ და. მაგ რამ, ახალ-
გაზ რ დებს არ უნ დო დათ, რო მე ლი მე პარ ტი ის 

„საკუთრებად“ ქცე უ ლიყ ვ ნენ. „ამის გა მოც-
დი ლე ბა არ სე ბობს ამ ქვე ყა ნა ში, არ გვინ და, 
ძვე ლი შეც დო მე ბი გა ვი მე ო როთ. პრო ცე სე ბის 
მარ თ ვა მხო ლოდ მუდ მი ვი სიფხიზ ლის შე ნარ-
ჩუ ნე ბით, პრო ტეს ტით შე იძ ლე ბა.“ სტუ დენ-
ტებს პრე ტენ ზი ე ბი ახალ ხე ლი სუფ ლე ბას თა ნაც 
აქვთ: „ლაბორატორია“ ახა ლი მთავ რო ბის-
გან უფა სო გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შექ მ ნას 
ითხოვს. ისი ნი ფიქ რო ბენ, რომ მთა ვა რი მი-
ზა ნი ქვე ყა ნა ში გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო-
მო ბის გაზ რ და ა. 
„ლაბორატორიის“ წევ რი ანი ჭან კო ტა ძე 

მი იჩ ნევს, რომ ცვლი ლე ბე ბი ეტა პობ რი ვად 
უნ და მი იღ წეს. და საწყი სის თ ვის, შე იძ ლე ბა 
სწავ ლის სა ფა სურ მა და ი წი ოს, მე ო რე ეტა პი 
კი გა და სა ხა დის სა ერ თოდ გა უქ მე ბა იყოს.

***
ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლი დან რამ დე ნი მე დღე-

ში ტყი ბუ ლე ლი მე შახ ტე ე ბი გა ი ფიც ნენ. ისი-
ნი აპ რო ტეს ტებ დ ნენ მა ღა რო ებ ში არ სე ბულ 
ვი თა რე ბას და ხელ ფა სე ბის გა ორ მა გე ბა სა და 
სა მუ შაო პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას ითხოვ დ-
ნენ. „ლაბორატორია 1918”-ის წევ რე ბი მათ-
თან ჩა ვიდ ნენ და მუ შებს სო ლი და რო ბა ად-
გილ ზე გა მო უცხა დეს. მოგ ვი ა ნე ბით, ისი ნი 
ყვი თე ლი ავ ტო ბუ სის მძღო ლე ბის პრო ტეს ტ-
საც შე უ ერ თ დ ნენ. შრო მი თი უფ ლე ბის დაც ვა 
დღემ დე მათ მთა ვარ პრი ო რი ტე ტად რჩე ბა. 
„ლაბორატორიაში“ მი იჩ ნე ვენ, რომ სის ტე-
მის ნგრე ვა სწო რედ სო ლი და რო ბის გან ც დით, 
სხვე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვით შე იძ ლე ბა და-
იწყოს. 
ისი ნი ამ ბო ბენ: „ჩვენთვის სის ტე მის დან-

გ რე ვა არ არის ერ თი პო ლი ტი კო სის მე ო რე-
თი ჩა ნაც ვ ლე ბა. ჩვენ თ ვის ეს ღი რე ბუ ლე ბა თა 
სის ტე მის რღვე ვა ა. ჩვენ სა ა კაშ ვილს და მის 
გუნდს მხო ლოდ იმი ტომ არ ვებ რ ძო დით, რომ 
ისი ნი ცუ დი ტი პე ბი არი ან. ჩვენ მათ ში ღი-
რე ბუ ლე ბებს ვებ რ ძო დით. თუ დღე ვან დე ლი გა-
ნათ ლე ბის მი ნის ტ რი ფიქ რობს ისე ვე, რო გორც 
მი სი წი ნა მორ ბე დი; თუ დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბა და ა ფუძ ნებს სის ტე მას იმა ზე, რა საც 
ვებ რ ძო დით, ჩვენ ბრძო ლას ისევ გან ვაგ რ-
ძობთ. ეს არ შეწყ დე ბა მა ნამ, სა ნამ ჩვენ ამ 
ღი რე ბუ ლე ბებს ადა მი ა ნე ბამ დე არ მი ვი ტანთ. 
ასე რომ, სის ტე მა არ დან გ რე უ ლა. მი სი დან გ-
რე ვა ძა ლი ან ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი ა. და ჩვენ 
ამის თ ვის მზად ვართ.“ 

ახალ გაზ რ დებს 
არ უნ დათ რო
მე ლი მე პარ ტი
ის “საკუთრებად“ 
იქ ც ნენ. “ამის 
გა მოც დი ლე ბა ქვე ყა
ნა ში არ სე ბობს, არ 
გვინ და ძვე ლი შეც
დო მე ბი გა ვი მე ო როთ. 
პრო ცე სე ბის მარ თ ვა 
მხო ლოდ მუდ მი ვი 
სიფხიზ ლის შე ნარ ჩუ
ნე ბით,  პრო ტეს ტით 
შე იძ ლე ბა.“
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თაობა 2010



კ
ა ზი ნო ში პირ ვე ლად  მივ დი ვარ. შე სას ვ
ლელ ში, დახ ლ თან ორი ახალ გაზ რ და გო გო ნა 
ზის. პი რა დო ბას მთხო ვენ და ჩე მი მო

ნა ცე მე ბი ბა ზა ში შეჰ ყავთ. ხუთ წუთ ში მა რე
გის ტ რი რე ბენ. 
 ნამ დ ვი ლად ოც და ერ თის ბრძან დე ბით?
 კი, კი...
 ესე იგი, ჩვენ თან პირ ვე ლად ხართ?
 დი ახ.
 ძა ლი ან კარ გი. შემ დეგ მოს ვ ლა ზე, უბ რა

ლოდ, თქვენს გვარს მეტყ ვით  და პირ და პირ 
შებ რ ძან დე ბით. ახ ლა ქუ დი მო ი ხა დეთ, თუ შე
იძ ლე ბა, ფო ტოს გა და გი ღებთ.
 წარ მა ტე ბას გი სურ ვებთ! 
ჰოლ ში სი გა რე ტის კვამ ლი დგას. მრგვალ მა

გი დებ თან და ფიქ რე ბუ ლი სა ხე ე ბით სხე დან. თა
ვი სუ ფალ ად გილს ვე ძებ. დარ ბა ზის შუ ა გულ ში, 
მა გი დას ორ ნი უს ხე დან  ერ თი ქა ლი და კრუ
პი ე. მათ კენ მივ დი ვარ. ქალს მი მი კა არ ეც
ვ ლე ბა, ფიშ კებს თით ქოს მე ქა ნი კუ რად აწყობს 
მა გი და ზე. სი გა რეტს ზან ტად ეწე ვა. მღელ ვა
რე ბა არა ფერ ზე ეტყო ბა. გვერ დით ვუჯ დე ბი. 
მამ ჩ ნევს, რომ თა მა ში არ ვი ცი. პირ ვე ლად 
ხა რო, მე კითხე ბა და მი ღი მის. ათი წუ თი მიხ
ს ნის თა მა შის არსს. სა სი ა მოვ ნო ხმის ტემ ბ რი 
და ლა მა ზი ხე ლე ბი აქვს. თი თებ ზე ვაკ ვირ დე
ბი, კარტს ოს ტა ტუ რად და თან ელე გან ტუ რად 
ის ვ რის. კრუ პი ეს თან სიტყ ვაც არ სცდე ბა, არც 
კი უყუ რებს. ვაკ ვირ დე ბი, რო გორ თა მა შობს და 
ვხვდე ბი  ეს პრო ცე სი რა ღა ცით სექსს ჰგავს 
–არ ჩერ დე ბი მა ნამ, ვიდ რე ორ გ აზმს არ აღ
წევ. 
“პირველად კა ზი ნო ში გა სარ თო ბად შე ვე დი“, 

 მო უ ლოდ ნე ლად იწყებს სა უ ბარს,   „ახალი 
ჩა მო სუ ლი ვი ყა ვი ევ რო პი დან. თით ქ მის სულ 
ვი გებ დით. რო გორ აგიხ ს ნათ, ასე ა: რო ცა არ 
ხარ და ძა ბუ ლი, მხო ლოდ გარ თო ბის მიზ ნით თა
მა შობ და არა იმი ტომ, რომ სახ ლ ში საჭ მ ლის 
ფუ ლი გაქვს მი სა ტა ნი, უმე ტე სად იგებ. 
რო დე საც ბავ შ ვის სწავ ლის ფუ ლის მო გე-

ბა გინ და, იძა ბე ბი და „პალასა” მი დის. 

მო თა მა შე
ლი ზი ნო დი ა, მე რი ხვი ჩია
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შენ რჩე ბი. მე რე და კარ გუ ლი ფუ ლის დაბ რუ-
ნე ბას ცდი ლობ. ეს ყვე ლა ფე რი მა რაზ მამ დე 
მი დის. კა ზი ნო ში სა ერ თოდ რამ დე ნი მე ტი პის 
„იგროკები”დადიან. ხალ ხი, ვინც ერ თო ბა; 
ისი ნი, ვინც ოჯა ხის ფულს აგებს და ხალ-
ხი, რო მე ლიც საჭ მ ლის ფულს აგ რო ვებს. ძა ლი ან 
ცო ტა ისე თი, ვის თ ვი საც ეს თან ხა არ არის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. ერთს გეტყ ვით, თუ გამ დიდ რე-
ბა გინ დათ, იყი დეთ ერ თი კა ზი ნო.”
მე ო რე სარ თულ ზე ავ დი ვარ. რუ ლეტ კას თან 

ხალ ხი ირე ვა. მე ზო ბელ მა გი და ზე რუ სულ პო-
კერს თა მა შო ბენ. ახალ გაზ რ და გო გო მათ შო-
რის შე უ ჩე რებ ლად მოძ რა ობს. რუ ლეტ კი დან 
მა გი დას თან ინაც ვ ლებს. კარტს იღებს, წა-
მით ყოვ ნ დე ბა, რა ღა ცას ამ ბობს და ისევ რუ-
ლეტ კას თან ჩნდე ბა - ფიშ კებს გა და აწყობს, 
კრუ პი ეს თავს უქ ნევს, შე დეგს არც ელო დე ბა 
და პო კე რის მა გი დას უბ რუნ დე ბა. ხმა უ რი ა. 
სა თა მა შო აპა რა ტე ბი უმოწყა ლოდ წკა პუ ნო-
ბენ. ადა მი ა ნე ბიც თით ქოს აჩ ქა რე ბულ ტემ პ-
ში მოძ რა ო ბენ. წა მის მე ა თე დებ ში მეც ვ ლე ბა 
კად რე ბი, სა ხე ზე აფა რე ბუ ლი ხე ლე ბი, თი თე-
ბის სრეს ვა და ტკა ცუ ნი, ოხ ვ რა, სა ი დან ღაც 
ყვი რი ლის და ტი რი ლის ხმაც ის მის. ბარ თან 
მივ დი ვარ.  ბარ მე ნი დაღ ლი ლი ჩანს. კითხ-
ვებ ზე გა ღი ზი ა ნე ბუ ლი მპა სუ ხობს:
„ჩემთვის მო თა მა შე კლი ენ ტი კი არა, პა ცი-

ენ ტი ა. დღე და ღა მე ვუ ყუ რებ, რო გორ მო დი ან, 
მო აქვთ და მე რე აგე ბენ და აგე ბენ კუ შებს. 
სულ მარ ტი ვად, მთე ლი ჩე მი წლის ხელ ფა სი შე-
იძ ლე ბა ხუთ წუთ ში წა ა გონ. ვე რაფ რით თა ნა-
ვუგ რ ძ ნობ ხოლ მე, სა ში ნელ აგ რე სი ას ვგრძნობ 
მათ მი მართ. კა ზი ნო ში მგო ნი ყვე ლა ზე აშ კა-
რად ჩანს ეს სო ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა.”
გა რეთ მო სა წე ვად გავ დი ვარ. ცი ვი ჰა ე რი 

რე ა ლო ბა ში მაბ რუ ნებს, ვგრილ დე ბი. პირ ვე ლად 
მის შიშ ველ ფე ხებს ვამ ჩ ნევ - ყი ნავს. მოკ ლე 
ვიწ რო ქვე და ბო ლო, თეთ რი გახამებული პე რან-
გი და წი თე ლი ჟი ლე ტი აც ვი ა. ისიც სი გა რეტს 
ეწე ვა. 
კა ზი ნო ში კრუ პი ედ მუ შა ობს. მათ, სხვაგ-

ვა რად აზარ ტის მსა ხუ რებ საც ეძა ხი ან. სა მუ-
შაო ად გი ლი სა თა მა შო მა გი და ა, მო ვა ლე ო ბა კი 
მო თა მა შე ე ბის და მარ ცხე ბა. დრეს კო დი მოკ რ-
ძა ლე ბულ მა ნი კი ურ საც გუ ლის ხ მობს - მოკ ლე 
ფრჩხი ლე ბი და რაც მთა ვა რი ა, არც ერ თი ჯი ბე 
სა მოს ზე. 
მოქ მედ კრუ პი ეს სხვა კა ზი ნო ში თა მა ში სა 

და ჟურ ნა ლის ტებ თან ურ თი ერ თო ბის უფ ლე ბა არა 

აქვს. მწე ვე ლი გო გო ნაც სიტყ ვა ძუნ წი ჩანს. 
თა ვი დან მოკ ლე პა სუ ხე ბით მი შო რებს თა ვი-
დან. თუმ ცა ნამ წ ვის გა დაგ დე ბამ დე მა ინც 
ვა ხერ ხებთ გა მო ლა პა რა კე ბას. რუ ლეტ კას თან 
მუ შა ობს. იქ, სა დაც ყვე ლა ზე მეტს აგე ბენ 
ხოლ მე. 
„ძალით თუ ნე ბით, შე გიძ ლია ადა მი ანს, 

უბ რა ლოდ, ცხოვ რე ბა და უნ გ რი ო. ოც წუთ ში, 
(ჩვენ „ტაიმს“ ვე ძა ხით) ერ თ მა კრუ პი ემ 
შე იძ ლე ბა მთელ მა გი დას მო უ გოს, თი თომ 
ასი, ორა სი ათა სი წა ა გოს. მათ თ ვის შენ, 
ამ დროს, უბე დუ რე ბის მი ზე ზი ხარ. მე პა-
სუ ხის გა ცე მის უფ ლე ბა არა მაქვს. არას-
დ როს. მხვდე ბა ხოლ მე სა ხე ში ფიშ კე ბი, 
მა გი ნე ბენ კი დეც, მლან ძღა ვენ, სას მე ლიც 
შე მო უს ხამთ. თუ საქ მე რთულ დე ბა, იქ დაც-
ვა ერ თ ვე ბა ხოლ მე. მე ვდგა ვარ - უხ მოდ და 
უძ რა ვად. ესაა ჩე მი სამ სა ხუ რი, ამ ხელ-
ფა სით ვცხოვ რობ.”
ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, თბი ლის ში 

აზარ ტუ ლი ინ ტერ ნეტ - თა მა შე ბი მა სობ რი ვად 
რეკ ლამ დე ბა. რეკ ლა მას ყვე ლა გან შეხ ვ დე ბით - 
მარ შ რუტ კებ ზე, ავ ტო ბუ სებ ზე, უზარ მა ზარ ვი-
დეო ეკ რა ნებ ზე, ბილ ბორ დებ ზე. 
„მოვიგებ! ზუს ტად ვი ცი! ყო ველ თ ვის ასე 

იწყე ბა ხოლ მე“, - მე უბ ნე ბა ახალ გაზ რ და გემ-
ბ ლე რი, - „თამაშები აბ სო ლუ ტუ რად გან ს ხ ვავ-
დე ბა კა ზი ნოს გან. კა ზი ნო ში რო წახ ვი დე, უნ-
და ად გე, ჩა იც ვა, გა ემ ზა დო, რა ღაც რი ტუ ა ლი 
უნ და ჩა ა ტა რო. აქ სახ ლი დან გა უს ვ ლე ლად აკე-
თებ ყვე ლა ფერს. აპა რატ მა არც შე ნი ასა კი 
იცის და არც შე ნი მდგო მა რე ო ბა. სახ ლი დან 
გა უს ვ ლე ლად შე იძ ლე ბა ყვე ლა ფე რი გა ა ნად გუ-
რო. ეს ნამ დ ვი ლად ასაკ რ ძა ლი ა. მე გა მოც დი ლი 
მაქვს. მთე ლი ცხოვ რე ბა ონ ლა ინ წა ვა გე. თი-
ნე ი ჯე რებ ში ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი ა. იღუ პე ბი-
ან ტი პე ბი. თუ დე დის კარ ტა ზე ფუ ლი გაქვს, 
ოჯახს ისე გა ა კოტ რებ, ვერც მიხ ვ დე ბი ან. ცა-
მე ტი და თოთხ მე ტი წლის ბავ შ ვებ ზეა ეს ბიზ-
ნე სი გათ ვ ლი ლი. აშენ დ ნენ ეს ტო ტა ლი ზა ტო რე ბი 
და ონ ლა ინ თა მა შე ბის მე პატ რო ნე ე ბი. ჩე მი 
აზ რით, ძა ლი ან მკაც რად უნ და კონ ტ როლ დე ბო დეს 
ან სა ერ თოდ იკ რ ძა ლე ბო დეს.“
გა თენ და. შეხ ვედ რა მაქვს. „მთავარია არ 

და მაგ ვი ან დეს, თო რემ არ და მე ლო დე ბა“ - 
ვფიქ რობ ჩემ თ ვის. 15 წუთ ში უკ ვე და ნიშ ნუ ლე-
ბის ად გი ლას ვარ.
ორ მო ცი წლის იქ ნე ბა, თმა შეთხე ლე ბუ ლი, მო-

ჭე რი ლი ჯინ სე ბი, ცის ფე რი პე რან გი, შა ვი კე-

“კა ზი ნო ში რო წახ
ვი დე, უნ და ად გე, 
ჩა იც ვა, გა ემ ზა დო, 
რა ღაც რი ტუ ა ლი უნ და 
ჩა ა ტა რო. აქ სახ
ლი დან გა უს ვ ლე ლად 
აკე თებ ყვე ლა ფერს. 
აპა რატ მა არც შე ნი 
ასა კი იცის და არც 
შე ნი მდგო მა რე ო ბა. 
სახ ლი დან გა უს
ვ ლე ლად შე იძ ლე ბა 
ყვე ლა ფე რი გა ა ნად
გუ რო.”
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დე ბი, ძვი რადღი რე ბუ ლი სა ა თი, აიფო ნი და დონ 
ჟუ ა ნის მზე რა. 
მა გი და ზე ერ თი ჭი ქა ვის კი, მან ქა ნის გა-

სა ღე ბი და სა ფერ ფ ლე აწყ ვი ა. ხელს მიქ ნევს. 
სას მელს მთა ვა ზობს, მეც ვთან ხ მ დე ბი. 
„არის კა ტე გო რია ხალ ხის, ვინც თა მაშ ზე 

ისეა მი ჭაჭ ვუ ლი, რო გორც წა მალ ზე და მის თ ვის 
კა ზი ნოს გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლია ცხოვ რე ბა. 
მე ეს უპ რობ ლე მოდ შევ ძე ლი. თა ვი სუფ ლად შე-
მიძ ლია კა ზი ნოს ისე ჩა ვუ ა რო გვერ დი, რომ 
შეს ვ ლის სურ ვი ლიც არ გა მიჩ ნ დეს. ათი წე-
ლი გა დის, რაც არ შევ სულ ვარ. თა მა ში ჩემ-
თ ვის გარ თო ბას თან ასო ცირ დე ბა, რო დე საც 
„ბომჟობაში” გა და დის, თავ მოყ ვა რე კა ცი თუ 
ხარ, უნ და შე ეშ ვა.”
სა მო რი ნე ე ბი სა და ონ ლა ინ პო კერ რუ მე ბის 

რა ო დე ნო ბა ყო ველ წელს იზ რ დე ბა. აზარ ტუ ლი 
თა მა შე ბის ბიზ ნე სი დან ბი უ ჯეტ ში სო ლი დუ რი 
თან ხა შე დის. თი თო ე უ ლი სა თა მა შო აპა რა ტი-
დან კვარ ტალ ში 1 500-3 000 ლა რი; სა მო რი ნეს 
მა გი დი დან 15 000-30 000 ლა რამ დე; სის ტე მურ 
ელექ ტ რო ნუ ლი ტი პის თა მა შო ბა ზე (ონლაინ პო-
კე რი, ონ ლა ინ რუ ლეტ კა, ონ ლა ინ ტო ტა ლი ზა ტო-
რი) 20 000-60 000 ლა რამ დე.
სა ქარ თ ვე ლო ში ტუ რის ტე ბის და ახ ლო ე ბით 43% 

თა ვი სი ფუ ლის სა შუ ა ლოდ 25% პრო ცენტს სა მო-
რი ნე ებ ში ტო ვებს. 
ფსი ქო ლო გი ჯა ნა ჯა ვა ხიშ ვი ლი ამ ბობს, 

რომ სა ქარ თ ვე ლო ში აზარ ტულ თა მა შებ ზე და-
მო კი დე ბუ ლე ბა ძა ლი ან  გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა. ამ 
ტი პის და მო კი დე ბუ ლე ბას, მე დი ცი ნის ენა ზე, 
ლუ დო მა ნია ჰქვი ა. ეს ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე-
ბაა – არა ქი მი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის ფორ მა, 
ფსი ქი კუ რი მი ჯაჭ ვუ ლო ბა. ამ დროს ადა მი-
ა ნი სა კუ თარ ქცე ვა ზე კონ ტ როლს ჰკარ გავს 
(ფიზიკური და მო კი დე ბუ ლე ბის დროს ადა მი ა ნის 
ორ გა ნიზ მი კონ კ რე ტულ ნივ თი ე რე ბას ეჩ ვე ვა 
და მას ზე და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა). ლუ დო მა-
ნი ას თა მა შის პრო ცეს ში გან ც დი ლი შეგ რ ძ ნე-
ბე ბის ნოს ტალ გი ა, თავ გა და სავ ლის მო ლო დი ნი 
და სურ ვი ლი აჩენს. მაგ: ფსო ნის და დე ბი-
სას, კარ ტის და რი გე ბი სას, ადა მი ა ნი სი ა-
მოვ ნე ბას გა ნიც დის და ამ გან ც და ზე ხდე ბა 
და მო კი დე ბუ ლი. ხში რად პრო ცე სე ბი უმარ თა ვი 
ხდე ბა, ლუ დო მა ნი ას ოჯა ხე ბი გა კოტ რე ბამ დე, 
ქო ნე ბის და კარ გ ვამ დე მიჰ ყავს და პი რა დი 
ტრა გე დი ის მი ზე ზი ხდე ბა. 
„ძალიან დი დი ხა ნი ა, რაც მეც ნი ე რე ბი 

თა ვის ტვი ნის ქერ ქ ში მიმ დი ნა რე ქი მი ურ 

პრო ცე სებს იკ ვ ლე ვენ”, - ამ ბობს ჯა ნა ჯა-
ვა ხიშ ვი ლი, - “აზარტულ თა მა შებ ზე და მო კი-
დე ბუ ლე ბა უნ და გან ვი ხი ლოთ ფსი ქი კუ რი ჯან-
მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მად, ეს არის გარ კ ვე უ ლი 
ქცე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის აკ ვი ა ტე ბუ ლი სურ-
ვი ლი. ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა არა მარ ტო 
ბი ო ლო გი ურ, არა მედ ფსი ქი კურ  და სო ცი ა ლურ 
დო ნე ზეა აუცი ლე ბე ლი.  ლუ დო მანს პრო ფე სი ო-
ნა ლის დახ მა რე ბა ესა ჭი რო ე ბა. დი დი მნიშ-
ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა ფსი ქო თე რა პი ით მკურ ნა-
ლო ბას, აუცი ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის 
ჩარ თუ ლო ბაც. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო თა მა შის თ-
ვის მი სი სო ცი ა ლუ რი გა რე მოც, იმ შემ თხ-
ვე ვა ში, თუ კი მას ეს სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე-
ბი ჯერ კი დევ შერ ჩე ნი ა. და მო კი დე ბუ ლე ბის 
მოხ ს ნა, რა საკ ვირ ვე ლი ა, შე იძ ლე ბა, თუმ ცა, 
შემ დ გომ ში შე საძ ლოა გა მოვ ლინ დეს რე ცი დი ვი 
და ამ რე ცი დივ საც მკურ ნა ლო ბა დას ჭირ დე ბა. 
დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს პი როვ ნე ბის ფსი ქი-
კურ სიძ ლი ე რეს, მას უნ და ეყოს ძა ლა სა კუ-
თარ თავ თან საბ რ ძოლ ვე ლად.” 
გუ გა 21 წლის სტუ დენ ტი ა. მე სა მე კურ სი-

დან მუ შა ობს და მთელ შე მო სა ვალს აზარ ტულ 
თა მა შებ ში ხარ ჯავს. 11 წლის იყო, პირ ვე ლად 
ტო ტა ლი ზა ტორ ში რომ ითა მა შა. „ჩემი აზარ ტი 
მხო ლოდ ტო ტა ლი ზა ტო რი იყო. მაქ სი მუმ, ოცი 
ლა რი სას ვთა მა შობ დი ხოლ მე. ნელ - ნე ლა თან-
ხა გა ი ზარ და და ერთ დღე საც ათ წუთ ში სა მი 
ათა სი ლა რი წა ვა გე. ამის მე რე,  ყვე ლა ფერს 
ვთა მა შობ დი, წა გე ბუ ლი ფუ ლის უკან დაბ რუ ნე-
ბას ვცდი ლობ დი. უკა ნას კ ნელ თეთ რ საც იქ ვტო-
ვებ დი. მე რე მე გობ რებს ვუ რე კავ დი და დახ მა-
რე ბას ვთხოვ დი. ძნე ლი აღ სა წე რია ის გან ც და, 
რა საც თა მა შის პრო ცეს ში გა ნიც დი. უც ნა უ რი 
სი ა მოვ ნე ბა ა. თა მა ში დან თა მა შამ დე სინ დი-
სი მქენჯ ნის, სა კუ თარ თავს ვპირ დე ბი, რომ 
ეს უკა ნას კ ნე ლი თა მა შია და მორ ჩა! მაგ რამ 
გა დის ერ თი კვი რა, ერ თი თვე და ყვე ლა ფე რი 
თა ვი დან იწყე ბა.”

*** 
კა ზი ნო დან რომ გა მოვ დი ვარ, უკ ვე თენ დე-

ბა. დარ ბაზ ში ამას ვერ მიხ ვ დე ბი, გა ნა თე ბა 
არას დ როს იც ვ ლე ბა. არ გა მი მარ თ ლა. ყვე ლა ფე-
რი წა ვა გე. სა სო წარ კ ვე თი ლი და გაბ რა ზე ბუ-
ლი ვარ. ყვე ლა ზე მე ტად ის მა დარ დებს, რომ 
ტაქ სის ფუ ლიც კი არ და ვი ტო ვე. არა და, გა რეთ 
ყი ნავს. 
რა გა ეწყო ბა, ფე ხით მივ დი ვარ. 

“აზარტულ თა მა შებ
ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა 
უნ და გან ვი ხი ლოთ 
ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე
ლო ბის პრობ ლე მად, 
ეს არის გარ კ ვე უ ლი 
ქცე ვის გან ხორ ცი ე
ლე ბის აკ ვი ა ტე ბუ ლი 
სურ ვი ლი. ამ პრობ
ლე მის მოგ ვა რე ბა 
არა მარ ტო ბი ო ლო
გი ურ, არა მედ ფსი
ქი კურ  და სო ცი ა ლურ 
დო ნე ზეა აუცი ლე
ბე ლი.”
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1945 წე ლი. ინ გ ლი სის ერ თ -ერ თი სა შუ ა ლო სკო ლა. პირ ვე-
ლი კლა სი. მას წავ ლე ბე ლი 

ბავ შ ვებს ავა ლებს, და წე რონ, თუ ვინ გა-
მოვ ლენ, რო ცა გა იზ რ დე ბი ან. მას წავ ლე ბელს 
ყვე ლა ემორ ჩი ლე ბა. წე რას მა ლე ვე რჩე ბი-
ან და შე დე გებს რიგ - რი გო ბით კითხუ ლო ბენ. 
ზოგს კოს მო ნავ ტო ბა უნ და, ზოგს მას წავ ლებ-
ლო ბა, ზოგს ექი მო ბა. გამ ხ დარ, სათ ვა ლი-
ან ბიჭს კი ფურ ცელ ზე ერ თი სიტყ ვა უწე-
რია - „ბედნიერი“. მას წავ ლე ბე ლი უხ ს ნის, 
რომ მან და ვა ლე ბა არას წო რად გა ი გო. ბი ჭი 
კი ჯი უ ტად პა სუ ხობს, რომ თვი თონ მას წავ-
ლე ბელ მა გა ი გო არას წო რად ცხოვ რე ბა. ბი ჭი 
გა ი ზარ და და ჯონ ლე ნო ნი გახ და.
თქვენ რას პა სუ ხობ დით ამ შე კითხ ვა ზე 

ბავ შ ვო ბა ში? მე ჯერ მას წავ ლებ ლო ბა მინ-
დო და, მე რე ვე ტე რი ნა რო ბა, ბო ლოს – ჟურ ნა-
ლის ტო ბა. ჩე მი მე გო ბა რი მიმ ტა ნო ბას აპი-
რებ და. მე გობ რის მე გო ბა რი – ზო ო პარ კ ში 
მუ შა ო ბას. ბავ შ ვო ბა ში არ ვფიქ რობთ ჩვე ნი 
საქ ცი ე ლის შე დე გებ ზე, გვინ და, მოგ ვ წონს 
და ვა კე თებთ.
თვრა მე ტი წლი სებს კი, უამ რა ვი რამ 

გვაქვს გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი. ის, რომ 
გვიყ ვარს წე რა და ახ ლობ ლე ბი გვა ქე ბენ, 
აღარ არის საკ მა რი სი მი ზე ზი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მი სა ღე ბად. ამ პრო ფე სი ის პრეს ტიჟ-
ზე, მო მა ვალ სამ სა ხურ სა და ხელ ფას ზე უნ და 
ვი ფიქ როთ. მრჩე ვე ლიც რამ დე ნია – მშობ ლე-
ბი, მე გობ რე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი, ნა თე სა-
ვე ბი...
ფა კულ ტეტ თან ერ თად ვირ ჩევთ საქ მეს, რო-

მე ლიც მთე ლი ცხოვ რე ბა უნ და ვა კე თოთ. საქ-
მეს,  რომ ლი თაც უნ და გავ ხ დეთ ბედ ნი ე რე-

ბი. ვა ბა რებთ უნი ვერ სი ტე ტებ ში, ვსწავ ლობთ 
ბევრ სა ინ ტე რე სო და უინ ტე რე სო სა განს, 
ვხვდე ბით ახალ ადა მი ა ნებს, გვიც რუვ დე-
ბა ან გვი მარ თ ლ დე ბა იმე დე ბი, გვე ფან ტე-
ბა ილუ ზი ე ბი, ვაღ წევთ მიზ ნებს, ვიზ რ დე-
ბით. შე იძ ლე ბა გავ ყ ვეთ ჩვენს პრო ფე სი ებს, 
შე იძ ლე ბა - არა, მაგ რამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
ჩვენ უნ და მი ვი ღოთ.
ჩე მი მე გობ რის, ლე ვა ნის ოჯახ ში ყვე ლა 

ექი მი ა. მა მა - ქი რურ გი, დე და - ექ თა-
ნი, ბე ბია - სტო მა ტო ლო გი. მოკ ლედ, ტრა დი-
ცია აქვთ ასე თი - ყვე ლა თეთ რ ხა ლა თი ა ნი ა. 
შვი ლი ვე რაფ რით და ა ინ ტე რე სეს, ვერც იმით, 
რომ მი სი მშობ ლე ბი ამ სფე რო ში გავ ლე ნი ა-
ნე ბი არი ან და აუცი ლებ ლად და ა საქ მებ დ ნენ, 
ვერც იმით, რომ სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტეტ-
ში სწავ ლით თა ვის მოკ ვ ლა არ მო უ წევ და 
(დაეხმარებოდნენ). „არც სხვა სფე რო ე ბი 
მა ინ ტე რე სებ და მა ინც და მა ინც. ჩე მი ნე ბა 
რომ ყო ფი ლი ყო, სა ერ თოდ არ სად არ ჩა ვა-
ბა რებ დი“. მი უ ხე და ვად ამი სა, ფა კულ ტე ტე-
ბის არ ჩე ვის დრო რომ მო ვი და, მშობ ლე ბის 
ხათ რით ჩა მო წე რა შვი დი პრო ფე სია სა მე-
დი ცი ნო სფე რო დან. ერ თ -ერ თ ზე ჩა ა ბა რა, 
სწავ ლობს და დღეს ტან საც მ ლის მა ღა ზი ა ში 
მუ შა ობს კონ სულ ტან ტად. ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი-
ცაა - მთე ლი დღე გო გო ებს ურ ჩევს, რო მე ლი 
კა ბა უფ რო უხ დე ბათ. თვი თონ ამ ბობს, რომ 
მშობ ლე ბი ჯერ კი დევ არ კარ გა ვენ იმედს, 
სჯე რათ, რომ მა თი შვი ლი „გონს მო ე გე ბა და 
მიხ ვ დე ბა, რომ თა ვი სი პრო ფე სი ით კარ გად 
იცხოვ რებს“. 
ფსი ქო ლო გი და ვით ზუ რა ბიშ ვი ლი ამ ბობს, 

რომ მშობ ლებ მა ამ დროს ბა ლან სი უნ და და-
იც ვან. მათ შე იძ ლე ბა თი ნე ი ჯე რი აიძუ ლონ, 

ზოგს კოს მო ნავ ტო ბა 
უნ და, ზოგს მას
წავ ლებ ლო ბა, ზოგს 
ექი მო ბა. გამ ხ
დარ, სათ ვა ლი ან 
ბიჭს კი ფურ ცელ ზე 
ერ თი სიტყ ვა უწე
რია  „ბედნიერი“. 
მას წავ ლე ბე ლი 
უხ ს ნის, რომ მან 
და ვა ლე ბა არას წო
რად გა ი გო. ბი ჭი 
კი ჯი უ ტად პა სუ
ხობს, რომ თვი თონ 
მას წავ ლე ბელ მა 
გა ი გო არას წო რად 
ცხოვ რე ბა.

ჩე მი გზა
ნათია ზარდიაშვილი დავით მესხი

„აირჩიე საქ მე, რო მე ლიც გიყ ვარს 
და ცხოვ რე ბა ში ერთ დღე საც არ მო გი წევს მუ შა ო ბა.“
კონ ფუ ცი
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გა ა კე თოს მათ თ ვის მი სა ღე ბი არ ჩე ვა ნი. ან 
შე იძ ლე ბა, უბ რა ლოდ, და უს რუ ლებ ლად  ისა-
უბ რონ თა ვი ან თი პრო ფე სი ის და დე ბით, სა-
ინ ტე რე სო მხა რე ებ ზე „გავლენის ობი ექ ტის“ 
გა სა გო ნად და ასე მი იყ ვა ნონ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბამ დე. სწო რედ, ამ სტრა ტე გი ით მოქ მე-
დებ დ ნენ ნი ტას ქი მი კო სი მშობ ლე ბიც. სას-
ტუმ რო ოთახ ში, დღე საც მენ დე ლე ე ვის დი დი 
სუ რა თი უკი დი ათ (რომელიც ერ თხელ მას თან 
მი სულ მე გო ბარს წმინ და ნი ეგო ნა და დი დი 
მონ დო მე ბით პირ ჯ ვა რი გა და ი წე რა, სამ ჯერ). 
მათ სახ ლ ში ხში რად ვის მენ დით შე გო ნე ბებს 
- რომ ქი მი ის ცოდ ნა აუცი ლე ბე ლია ყვე ლას-
თ ვის, რომ კარ გი ქი მი კო სე ბი არი ან კარ გი 
იურის ტე ბი, კარ გი ექი მე ბი, კარ გი სამ ხედ-
რო მო სამ სა ხუ რე ე ბი, ზო გა დად, ქი მი კო სე ბი 
ყვე ლა ფერ ში კარ გე ბი არი ან! თით ქ მის მთელ-
მა სა მე გობ რომ და ვი ჯე რეთ, რომ ნე ბის მი ერ 
ფა კულ ტეტ ზე ჩა ბა რე ბამ დე ჯერ აუცი ლებ ლად 
ქი მი კო სე ბი უნ და გავ მ ხ და რი ყა ვით. მათ მა 
შვილ მა კი მო მა ვალ პრო ფე სი ად ბიზ ნე სის 
მარ თ ვა აირ ჩია და მუ შა ო ბაც მე ო რე კურ ს-
ზე ვე და იწყო (ქიმიკოსობა არ მო უთხო ვი ათ 
მის გან, ჯერ ჯე რო ბით).
ნი ტას მშობ ლებს, ისე ვე, რო გორც ბევ რი 

ჩვენ გა ნი სას, შვი ლის თ ვის ყვე ლა ზე კარ-
გი მო მა ვა ლი უნ დათ. მაგ რამ შე უძ ლი ათ თუ 
არა ზუს ტად გან საზღ ვ რონ, რა იქ ნე ბა მა-
თი შვი ლის თ ვის „კარგი“? მშობ ლებს თით ქოს 
შვი ლე ბის შეც დო მე ბის ეში ნი ათ. არ აძ ლე ვენ 
შანსს და მო უ კი დებ ლად არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა 
ის წავ ლონ და ამით ხელს უშ ლი ან გა მოც დი ლე-
ბის მი ღე ბა ში.
მე ჩე მი ინ ტე რე სე ბი გა ვით ვა ლის წი ნე და 

არა პრო ფე სი ის პრეს ტი ჟი და და საქ მე ბის 
პერ ს პექ ტი ვა. მე უბ ნე ბოდ ნენ, რომ გა მი ჭირ-
დე ბო და, რომ არ იყო სა ქარ თ ვე ლო ში ჯან-
სა ღი გა რე მო ჟურ ნა ლის ტე ბის თ ვის და მა ლე 
მივ ხ ვ დე ბო დი, რომ „სხვაგან მოვ ხ ვ დი“. თუ 
რო დეს მე მარ თ ლა მი ვალ ამ დას კ ვ ნამ დე, ის 
მა ინც მე ცო დი ნე ბა, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მე 
მი ვი ღე, შეც დო მა მე თვი თონ და ვუშ ვი. სა-
ნა ნე ბე ლიც ნაკ ლე ბი მექ ნე ბა.
სა ხელ მ წი ფოს თა ვი სი მე ქა ნიზ მი აქვს აბი-

ტუ რი ენ ტე ბის წა სა ხა ლი სებ ლად. 2013 წლი დან 
იმ უნი ვერ სი ტე ტებ ში, რომ ლებ საც შე სა ბა-
მი სი სა დოქ ტო რო პროგ რა მა აქვთ, 14 სპე-
ცი ა ლო ბის სტუ დენ ტე ბი უფა სოდ ის წავ ლი ან. 
ეს სპე ცი ა ლო ბე ბია აგ რო ნო მი ა, გა ნათ ლე ბის 

მეც ნი ე რე ბე ბი, ენერ გე ტი კა და ელეტ რო ინ ჟი-
ნე რი ა, მშე ნებ ლო ბა, მა თე მა ტი კა, ქი მი ა, 
ფი ზი კა, ბი ო ლო გი ა, ეკო ნო მი კა, არ ქე ო ლო-
გი ა, ის ტო რი ა, ქარ თუ ლი ფი ლო ლო გი ა, ფი-
ლო სო ფია და არ ქი ტექ ტუ რა. გა ნათ ლე ბის და 
მეც ნი ე რე ბის მი ნის ტ რის მო ად გი ლე, და ვით 
ზუ რა ბიშ ვი ლი ამ ბობს, რომ შერ ჩე ულ პრო ფე-
სი ებ ზე დი დი მოთხოვ ნა არ იყო, სტუ დენ ტე ბი 
ძი რი თა დად ბიზ ნე სის, სა ერ თა შო რი სო ურ თი-
ერ თო ბე ბი სა და იური დი ულ ფა კულ ტე ტებ ზე აბა-
რებ დ ნენ. „თუკი გვინ და ცი ვი ლი ზე ბულ სა-
ხელ მ წი ფოდ ჩა მოვ ყა ლიბ დეთ, ჩვენ გვჭირ დე ბა 
ფუნ და მენ ტუ რი და ქარ თ ვე ლო ლო გი უ რი მეც ნი ე-
რე ბე ბის გან ვი თა რე ბა. კერ ძო უმაღ ლესი სას-
წავ ლებ ლე ბი უფ რო ბიზ ნეს ზე, შრო მის ბა ზარ ზე 
არი ან ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი და ნაკ ლე ბად ფიქ-
რო ბენ 5 ან 10-წლიან პერ ს პექ ტი ვა ზე. ეს 
სა ხელ მ წი ფოს საქ მე ა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არაა 
სა ბო ლოო და შე საძ ლოა უახ ლო ეს ხან ში გარ კ-
ვე უ ლი და ზუს ტე ბე ბი მოხ დეს.“ 
სი მონ ჯა ნა შია ვა რა უ დობს, რომ ამ სი-

ახ ლემ შე საძ ლოა მი ი ზი დოს აბი ტუ რი ენ ტე ბის 
ნა წი ლი სპე ცი ა ლო ბებ ზე, რომ ლე ბიც ფი ნან-
ს დე ბა, რად გან სწავ ლის, სას წავ ლო მა სა-
ლე ბის, საცხოვ რებ ლის შეც ვ ლის ხარ ჯე ბი 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს არ ჩე ვა ნის 
გა კე თე ბის პრო ცეს ში, თუმ ცა, მი სი აზ რით, 
ძი რი თა დი მა სა სო ცი ა ლუ რი და ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი მი მარ თუ ლე ბით წა ვა. „ამან კი, თა ვის 
მხრივ, შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს უნი ვერ სი ტე-
ტე ბის მი ერ ად გი ლე ბის გა მო ყო ფის სტრა ტე-
გი ის შეც ვ ლაც და უფ რო მეტ აბი ტუ რი ენტს 
შეს თა ვა ზოს ად გი ლი ის ტო რი ის, ფი ლო სო ფი ის 
ან ფი ლო ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბით. უნი ვერ სი-
ტე ტე ბი ასე ვე და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი ხდე ბი ან, 
რომ პირ ვე ლი ვე წლი დან სპე ცი ა ლი ზა ცია შეს-
თა ვა ზონ სტუ დენ ტებს ლი ბე რა ლუ რი სწავ ლე-
ბის ნაც ვ ლად. შე სა ბა მი სად სუ ლაც არ არის 
სა ვა რა უ დო, რომ ამ ცვლი ლე ბას რა მე გან-
სა კუთ რე ბუ ლად და დე ბი თი შე დე გი მოყ ვე ბა.“
არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, რას გა დავ წყ ვეტთ 

- ბავ შ ვო ბა ში არ ჩე ულ გზას გავ ყ ვე ბით თუ 
14 უფა სო სპე ცი ა ლო ბი დან ავირ ჩევთ რა მეს. 
სა კუ თარ თავს ყვე ლა ზე უკეთ ისევ ჩვენ 
ვიც ნობთ. მხო ლოდ ჩვენ შეგ ვიძ ლია გა დავ-
წყ ვი ტოთ ცხოვ რე ბა ში რი სი კე თე ბა გვინ და 
და რა არის ის საქ მე, რო მელ საც, რო გორც 
კონ ფუ ცი ამ ბობს, სა მუ შა ოს არას დ როს და-
არ ქ მევ.  

მშობ ლებ მა ამ 
დროს ბა ლან სი უნ
და და იც ვან. მათ 
შე იძ ლე ბა თი ნე
ი ჯე რი აიძუ ლონ, 
გა ა კე თოს მათ თ ვის 
მი სა ღე ბი არ ჩე ვა
ნი. ან შე იძ ლე ბა, 
უბ რა ლოდ, და უს რუ
ლებ ლად  ისა უბ რონ 
თა ვი ან თი პრო ფე
სი ის და დე ბით, 
სა ინ ტე რე სო მხა
რე ებ ზე „გავლენის 
ობი ექ ტის“ გა სა
გო ნად და ასე მი
იყ ვა ნონ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბამ დე.
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პერსონა
ნონ გრატა
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ნათია ჩეხერია

პერსონა
ნონ გრატა

მ
ო ა ჯირ თან დგას. ჟურ ნა ლის ტებს 
ლონ დონ ში, ეკ ვა დო რის სა ელ ჩოს 
აივ ნი დან ესა უბ რე ბა. გამ ხ და

რი და ფერ მ კ რ თა ლი ა. დაღ ლი ლი ჩანს. 
ჟუ ლი ენ ასანჟს ეკ ვა დო რის სა ელ ჩო 

19 ივ ნი სის შემ დეგ არ და უ ტო ვე ბი ა. 
მი სი ად ვო კა ტი ამ ბობს, რომ ჯან მ რ
თე ლო ბა შერ ყე უ ლი აქვს და სას წ რა ფო 
სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა სჭირ დე ბა. 
ასან ჟ მა პო ლი ტი კუ რი თავ შე სა ფა რი 
ეკ ვა დო რის მთავ რო ბის გან ივ ნის ში 
მი ი ღო. მას მე რე, რაც უარი თქვა 
ბრი ტა ნე თის უმაღ ლე სი სა სა მარ თ ლოს 
მი ერ და კის რე ბუ ლი გი რა ოს გა დახ და
ზე. რომ არა პო ლი ტი კუ რი თავ შე სა
ფა რი, მას შვე დეთ ში ექ ს ტ რა დი ცია 
ელო და. თუმ ცა, ყვე ლა ზე მე ტად მას 
ამე რი კუ ლი სა სა მარ თ ლო სი ეში ნი ა. 
ამე რი კამ ის ოფი ცი ა ლუ რად „ხალხის 
მტრად” გა მო აცხა და. ჟუ ლი ენი ამ
ბობს, რომ გა მომ ძი ებ ლე ბი დღემ დე 
ეძე ბენ გზებს მის სა მარ თ ლებ რივ 
პა სუ ხის გე ბა ში მი სა ცე მად. ასანჟს 
კარ გად ახ სოვს, რომ ეს ის ქვე ყა

ნა ა, სა დაც დღემ დე არ სე ბობს შტა ტე
ბი, რო მელ შიც სა სა მარ თ ლოს უმაღ ლე სი 
გა ნა ჩე ნი სიკ ვ დი ლით დას ჯა ა. ის 

თვლის, რომ შვე დეთ ში მი სი გა დაგ
ზავ ნა, უბ რა ლოდ, თვა ლის ასახ ვე

ვად არის მო გო ნი ლი, სი ნამ დ ვი ლე ში, 
ამე რი კას მი სი ხელ ში ჩაგ დე ბა და 

თა ვი დან მო შო რე ბა სურს.
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28 ნო ემ ბერს, ეკ ვა დო რის სა-ელ ჩო დან ასან ჟი ბრი უ სელ-
ში მყოფ ჟურ ნა ლის ტებს 

ესა უბ რა. ამე რი კის პო ლი ტი კა ზე 
ილა პა რა კა. მას შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-
ბის სა სა მარ თ ლომ „ვიკილიქსისთვის“ 
შე მო წი რუ ლი თან ხის 95% უკა ნო ნოდ 
ჩა უთ ვა ლა და ან გა რი შე ბი და უ ყა და-
ღა. ამ აკ რ ძალ ვამ ვებ სა იტს შე მო-
სა ვ ლის 95% და ა კარ გ ვი ნა, რაც და-
ახ ლო ე ბით ათი მი ლი ო ნი დო ლა რი ა. 
ფი ნან სუ რი შეზღუდ ვა „ვიკილიქსის“ 
მუ შა ო ბის ხა რის ხ ზეც აისა ხე ბა, ვებ 
- გ ვერ დ ზე ნაკ ლე ბი დო კუ მენ ტი ქვეყ-
ნ დე ბა. მაგ რამ, ყვე ლაფ რის მი უ ხე-
და ვად, ასან ჟი იმედს არ კარ გავს. 
ის ამ ბობს, რომ სჯე რა  - ყვე ლა-
ფე რი გა მოს წორ დე ბა და რაც უნ და 
მოხ დეს, „ვიკილიქსი“ მუ შა ო ბას არ 
შეწყ ვეტს.
„პოპულარული და კერ ძო მხარ და ჭე-

რის ძა ლა ნიშ ნავს, რომ ჩვენ ვაგ-
რ ძე ლებთ მუ შა ო ბას. „ვიკილიქსს“ 
და ხურ ვა არ ემუქ რე ბა. მარ თა ლი ა, 
მი სი გან ვი თა რე ბა შე ფერ ხე ბუ ლი ა. 
რაც უკა ნო ნო და არას წო რი ა, ეს უნ-
და შე იც ვა ლოს! მაგ რამ საქ მე მარ ტო 
„ვიკილიქსში“ არ არის. ეს მთე ლი 
მსოფ ლი ოს მას მე დი ას ეხე ბა. ჩვენ 
წი ნა შეა რე ა ლუ რი მა გა ლი თი - რო-
გორ იყე ნებს ძა ლა უფ ლე ბა პო ლი ტი კუ-
რი ან გა რიშ ს წო რე ბის თ ვის ფი ნან სურ 
სან ქ ცი ებს, კომ პა ნი ის, ორ გა ნი ზა-
ცი ის თა ვი დან მო სა შო რებ ლად.“
ბრი ფინ გის შემ დეგ, სა ელ ჩო ში სა-

ხან ძ რო გან გა შის ტეს ტი ტარ დე ბა. 
შე ნო ბას ყვე ლა თა ნამ შ რო მე ლი ტო-
ვებს. იქ მხო ლოდ ასან ჟი რჩე ბა. 
სკოტ ლანდ იარ დი სა ელ ჩოს კარ თან 24 
სა ა თი დგას. ასან ჟი ერ თი ნა ბი ჯი-
თაც რომ გა დას ც დეს ნე იტ რა ლურ ზო-
ნას, მი სი მოგ ზა უ რო ბა დას რულ დე ბა. 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას ასეც: მოგ ზა უ რო ბა 
დრო სა და სივ რ ცე ში სი მარ თ ლის და-
სად გე ნად და გა სავ რ ცე ლებ ლად.
ჟუ ლი ენს შვე დე თის უმაღ ლე სი სა-

სამ არ თ ლო ორ ბრალ დე ბას უყე ნებს. 
ორი ვე შემ თხ ვე ვა სექ სუ ა ლურ ძა-
ლა დო ბას ეხე ბა - ქალ ბა ტონ A-სთან 

და უც ვე ლი სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა 
და მე ო რე ქალ ბა ტონ W-სთან ძი ლის 
დროს სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რის დამ ყა-
რე ბა. და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის ვი-
ნა ო ბა არ ხმა ურ დე ბა. ორი ვე ქა ლი, 
მის A და მის W, ასანჟს პრე ზერ-
ვა ტი ვის გა რე შე სქე სობ რი ვი კავ ში-
რის დამ ყა რე ბის თ ვის ადა ნა შა უ ლებს. 
ისი ნი პო ლი ცი ა ში ერ თი და იმა ვე 
ბრალ დე ბით, ერ თ დ რო უ ლად გა მოცხად-
დ ნენ. 
2010 წლის აგ ვის ტო ში  შვე დე-

თის პრო კუ რა ტუ რამ ასანჟს ბრალ დე ბა 
მა ლე ვე მო უხ ს ნა, მაგ რამ სექ ტემ ბ-
რი დან ძი ე ბა კვლავ გა ნახ ლ და. ეს 
ასან ჟის ად ვო კა ტებს სა ეჭ ვოდ ეჩ-
ვე ნათ. თვი თონ ჟუ ლი ა ნი ბრალ დე ბებს 
უარ ყოფს და მის წი ნა აღ მ დეგ აგო რე-
ბულ სკან დალს „ვიკილიქსის“ საქ მი-
ა ნო ბას უკავ ში რებს. მი სი თქმით, 
არა სო დეს არც ერთ ქალ თან სექ სუ ა-
ლუ რი კონ ტაქ ტი მა თი სურ ვი ლის გა-
რე შე არ ჰქო ნი ა.

***
ჟუ ლი ენს სჯე რა, რომ „ვიკილიქსი“ 

ცვლის რე ა ლო ბას. 2010 წლის 22 ოქ-
ტომ ბერს Ti me- მა ყვე ლა ზე მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის გა ჟონ-
ვის 10 შემ თხ ვე ვა გა მო ავ ლი ნა. 
TOP 10 Leaks-ის სი ა ში პირ ვე ლი 
„ვიკილიქსის ომის ჟურ ნა ლი ა”. ეს 
სა ი დუმ ლო დიპ ლო მა ტი უ რი წყა რო ე ბია 
- მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის 
ლი დე რებს შო რის პი რა დი მი მო წე რის 
უზარ მა ზა რი არ ქი ვი. 
„ვიკილიქსზე“ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-

ბის მთავ რო ბის სა ი დუმ ლო დო კუ მენ-
ტა ცია რამ დენ ჯერ მე უკ ვე გა მოქ ვეყ-
ნ და. პირ ვე ლი ორი გა ჟონ ვა ერაყ სა 
და ავ ღა ნეთ ში მიმ დი ნა რე სა ო მარ 
მოქ მე დე ბებს უკავ შირ დე ბო და. დო-
კუ მენ ტებს შო რის იყო 2006 წლი დან 
ერაყ ში ბრძო ლის წარ მო ე ბის გა სა ი-
დუმ ლო ე ბუ ლი წე სე ბის ას ლი, შე ძე ნი-
ლი სამ ხედ რო აღ ჭურ ვი ლო ბის სრუ ლი 
ნუს ხა: ტყვი ამ ფ რ ქ ვე ვე ბი, ჰა მე-
რე ბი, ფუ ლის დამ თ ვ ლე ლი აპა რა ტე-
ბი, სა ტე ლი ტუ რი ტე ლე ფო ნე ბი და ა.შ  

რა უფ რო მე ტია 
- ფარ და ახ დი ლი 
სი ნამ დ ვი ლე, თუ 

წყა რო ე ბის სი ცოც-
ლის გა უფ რ თხი-
ლებ ლო ბა? რთუ-

ლი ა, შე ა ფა სო. 
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ასან ჟი ერთ მო ხა ლი სეს თან ერ თად 
რამ დე ნი მე კვი რა ად გენ და შე ძე ნი-
ლი ნივ თე ბის სამ ხედ რო კო დებს და 
ფა სებს აჯა მებ და - ბი უ ჯე ტი მი ლი-
არ დო ბით დო ლარს აჭარ ბებ და. ეს სა-
უ კე თე სო მა სა ლა იყო ჟურ ნა ლის ტუ რი 
გა მო ძი ე ბე ბის და საწყე ბად. თუმ ცა 
ასან ჟის მო ლო დი ნი არ გა მარ თ ლ და. 
მე დი ამ ამ თე მის მი მართ ინ ტე რე სი 
მა ლე ვე და კარ გა. 
ამე რი კე ლი პო ლი ტი კო სე ბი 

„ვიკილიქსს“ ადა მი ა ნე ბის სი-
ცოცხ ლის გა უფ რ თხი ლებ ლო ბა ში ადა-

ეს წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი ასან ჟის 
საქ მეს მუდ მი ვად თან ახ ლავს. რა 
უფ რო მე ტია - ფარ და ახ დი ლი სი ნამ დ-
ვი ლე, თუ წყა რო ე ბის სი ცოც ლის გა-
უფ რ თხი ლებ ლო ბა? რთუ ლი ა, შე ა ფა სო. 
ფაქ ტი ერ თი ა, სა ი დუმ ლო ინ ფორ მა-
ცი ის და ხელ მი უწ ვ დო მე ლი დო კუ მენ-
ტე ბის გა სა ჯა რო ე ბით, ჟუ ლი ან მა, 
პირ ველ რიგ ში, „დიდი ბი ჭე ბის“ 
(სისტემის) რის ხ ვა გა მო იწ ვი ა, მა-
თი სტა ბი ლუ რო ბა შე არ ყი ა.
2012 წლის იან ვარ ში, ჰი უს ტო ნის 

სა მარ თ ლი სა და მე დი ის სე მი ნარ-
ზე, რო მე ლიც „ვიკილიქსს“ ეხე ბო და, 
ცენ ტ რა ლუ რი სა დაზ ვერ ვო სა ა გენ-
ტოს ყო ფილ მა ოფი ცერ მა გა ნაცხა-
და: „მთავარი ის არის, რომ  ჩვენ 
(ამერიკის შე ერ ტე ბუ ლი შტა ტე ბი) 
ბო ლოს მა ინც შევ ძ ლებთ ასან ჟის აქ 
ჩა მოთ რე ვას.“ 
„ჩვენ გვწამს, რომ ასო ბით ადა-

მი ა ნის სი ცოცხ ლე პო ტენ ცი უ რი საფ-
რ თხის წი ნა შე დად გა, რად გან მა თი 
სა ხე ლე ბი გა მოქ ვეყ ნე ბულ წყა რო ებ ში 
და ფიქ სირ და. ჩვე ნი აზ რით, ასე თი 
და უ დევ რო ბა და უშ ვე ბე ლი ა“, - გა-
ნაცხა და აშ შ -ის დე პარ ტა მენ ტის 
სპი კერ მა პ.ჯ კრო უ ლიმ. 
„ვიკილიქსი“ კი, აცხა დებს, რომ 

მას თა ვი სი პრინ ცი პე ბი აქვს: 
არას დ როს აქ ვეყ ნებს და მუ შა ვე ბულ, 
ინ ტერ პ რე ტი რე ბულ მა სა ლას - მხო ლოდ 
ორი გი ნა ლურ დო კუ მენ ტებს. ამ გ ვა-
რად, ასან ჟი დას კ ვ ნე ბის გა მო ტა ნის 
სა შუ ა ლე ბას აუდი ტო რი ას აძ ლევს. ის 
აჩ ვე ნებს, მაგ რამ არა ფერს კარ ნა-
ხობს - აუდი ტო რია თა ვად ირ ჩევს, 
და ი ჯე როს თუ არა. ინ ფორ მა ცი-
ის და ფარ ვა - ცენ ზუ რა და საშ ვე ბია 
მხო ლოდ მა შინ, თუ კი ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბა ვინ მეს უქ მ ნის სი ცოცხ-
ლეს საფ რ თხეს. „ვიკილიქსის“ წარ-
მო მად გე ნე ლი ჰრაფ ნ სო ნი ამ ბობს: 
„ინფორმაცია, რო მელ საც ჩვენ ვაქ-
ვეყ ნებთ, საკ მა რი სად მეტყ ვე ლი ა. 
ის ავ თენ ტუ რი მა სა ლაა და ვე რა ვინ 
და ამ ტ კი ცებს, რომ ასე არ არის. 
ადა მი ა ნებ მა დას კ ვ ნე ბი თვი თონ გა-
ა კე თონ. აუცი ლე ბე ლი არ არის რე-

ნა შა უ ლე ბენ. ისი ნი ამ ბო ბენ, რომ 
„ვიკილიქსი“ სა ი დუმ ლო დო კუ მენ-
ტებ ში წყა რო ე ბის ვი ნა ო ბას ასა-
ხე ლებს და ამით მათ სი ცოც ლის 
საფ რ თხეს უქ მ ნის. ვებ - გ ვერ დ ზე 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია იმ პი რო ვე ნე-
ბე ბის ვი ნა ო ბა, ვინც ამე რი კელ 
დიპ ლო მა ტებს და დაზ ვერ ვის სამ-
სა ხუ რებს თა ვი ან თი ქვეყ ნი დან სა-
ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ას აწ ვ დიდ ნენ. 
პო ლი ტი კო სე ბი ამ ბო ბენ, რომ მა-
თი უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
„ვიკილიქსს“ არ შე უძ ლი ა. 
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აქ ცია გქონ დეს ყვე ლა ფერ ზე, რა საც 
ვი დეო გიჩ ვე ნებს. „ვიკილიკსის“ 
გარ შე მო ბევ რი გა უ გებ რო ბა ა. მაგ-
რამ ეს ტენ დენ ცია ნელ - ნე ლა იც ვ-
ლე ბა. ტრა დი ცი ულ მე დი ა საც ეს მის, 
რომ „ვიკილიკსი“ მე დია ლან დ შაფ-
ტის გავ რ ცო ბა და გა ფარ თო ე ბა ა. ბო-
ლო თვე ებ ში ეს სივ რ ცე საგ რ ძ ნობ ლად 
შე იც ვა ლა. ჩვე ნი წარ მა ტე ბა მა შინ 
გა მოჩ ნ და, რო ცა ზოგ მა დიდ მა მე-
დია კორ პო რა ცი ამ, სა კუ თარ ვებ-
ზე მსგავ სი ფორ მა ტის შე თა ვა ზე ბა 
სცა და. „ვიკილიკსის“ ამო ცა ნა სულ 
უფ რო გა სა გე ბი ხდე ბა და სხვე ბიც 
რწმუნ დე ბი ან, რომ გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის-
თ ვის ბრძო ლა აუცი ლე ბე ლი ა.“
„ვიკილიქსის“ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ერ-

თ -ერ თი ყვე ლა ზე რე ზო ნან სუ ლი ვი-
დეო ერა ყი და ნა ა. და უ მონ ტა ჟე ბელ 
კად რებ ში ჩანს, რო გორ ხო ცა ვენ 
ამე რი კე ლი ჯა რის კა ცე ბი სა მო ქა ლა-
ქო პი რებს. ასან ჟის თ ვის ფაქ ტი, 
რე ა ლუ რი ამ ბა ვია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
და არა ჟურ ნა ლის ტე ბის ინ ტერ პ რე-
ტა ცი ა. ის „ვიკილიქსზე“ ამ ბობს: 
„ეს ცენ ზუ რი სათ ვის ხელ მი უწ ვ დო მე-
ლი სის ტე მა ა. მი ზა ნი სა ჯა რო ანა-
ლი ზის პრო ვო ცი რე ბა ა. ამის მიღ წე-
ვა კი უც ნო ბი გზე ბით ინ ფორ მა ცი ის 
მუდ მი ვი და მა სობ რი ვი გა ჟონ ვით 
შე იძ ლე ბა“. „ვიკილიქსი“ დღემ-
დე ტრა დი ცი უ ლი მე დი ის მთა ვარ გა-
მოწ ვე ვად რჩე ბა. რად გან, რო გორც 
ასან ჟი TED-ის გა მოს ვ ლა ში ამ ბობს, 
“ვიკილიქსმა ერთ დღე ში უფ რო მე-
ტი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი-
ის გავ რ ცე ლე ბა შეძ ლო, ვიდ რე ყვე ლა 
ტრა დი ცი ულ მა მე დი ამ ერ თად - მთე ლი 
მა თი არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა ში.” 

***
2006 წლის 30 მარტს რე ი კი ა ვიკ-

ში, მა ღა ლი, სრუ ლი ად ჭა ღა რა ახალ-
გაზ რ და კა ცი, სახ ლის მე პატ რო ნეს 
ჟურ ნა ლის ტად გა ეც ნო და ბი ნის და-
ქი რა ვე ბა სთხო ვა. იმ დროს ეიაფი-
ა ლი ე კუ ლის ვულ კა ნი ამოფ რ ქ ვე ვას 
იწყებ და. ასან ჟ მა სახ ლის პატ რონს 
უთხ რა, რომ მა თი (მას რამ დე ნი მე 

პი რი ახ ლ და თან) ჩას ვ ლის მი ზე ზი 
ვულ კა ნის შე სა ხებ რე პორ ტა ჟის მომ-
ზა დე ბა იყო. 
რო გორც კი სახ ლის მფლო ბე ლი წა-

ვი და, ავ ს ტ რა ლი ელ მა „შტორები“ 
სწრა ფად ჩა მო უშ ვა და ისე და ა მაგ-
რა, რომ 24 სა ა თი ოთახ ში სიბ ნე-
ლე ყო ფი ლი ყო. ასან ჟის თ ვის პა ტა რა, 
თეთ რი ორ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლი საბ რ-
ძო ლო შტა ბად იქ ცა და მას ბუნ კე რი 
და არ ქ ვეს. ოთახ ში ექ ვ სი კომ პი უ ტე-
რი დად გეს. მა ლე ის ლან დი ე ლი აქ-
ტი ვის ტე ბიც შე მო იკ რი ბეს და გეგ მა 
B -ზე მუ შა ო ბა და იწყეს. ეს იყო 
2007 წელს ერაყ ში გა და ღე ბუ ლი 28 
წუ თი ა ნი ვი დე ოს კო დუ რი და სა ხე-
ლე ბა. სა დაც ნათ ლად ჩანს, რო გორ 
კლა ვენ ამე რი კე ლი ჯა რის კა ცე ბი 
თვრა მე ტამ დე ადა მი ანს, მათ შო რის 
„როიტერის“ ორ ჟურ ნა ლისტს. 
„გახსოვდეს, გახ სოვ დეს ხუ თი ნო-

ემ ბე რი“ - იმე ო რებ და ასან ჟი გაი 
ფოქ სი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ინ გ ლი სუ რი 
ხალ ხუ რი ლექ სის სიტყ ვებს და მუ შა-
ო ბას გა ნაგ რ ძობ და. დრო ის შეგ რ ძ ნე-
ბა და კარ გუ ლი ჰქონ და. რო გორც მი სი 
თა ნა მო აზ რე ე ბი და კო ლე გე ბი ამ ბო-
ბენ, მუ შა ო ბის დროს ვე რა ფერს ამ ჩ-
ნევს. საქ მის დას რუ ლე ბამ დე არას-
დ როს ის ვე ნებს. მის თ ვის საკ ვე ბი 
თა ნამ შ რომ ლებს მი აქვთ. სა მა გი ე როდ 
არას დ როს ავიწყ დე ბა მცი რე დე ტა ლიც 
კი, რო მე ლიც საქ მეს შე იძ ლე ბა წა-
ად გეს. მას ზე ყო ველ თ ვის მის გარ-
შე მო მყო ფი ხალ ხი ზრუ ნავს. 
„ჩემი მთა ვა რი მტე რი უვი ცო ბა ა! 

თქვენ მხო ლოდ მა შინ შე გიძ ლი ათ მი-
ი ღოთ ეფექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და 
და გეგ მოთ რა ი მე, რო დე საც მარ თ ლა 
გეს მით, რა ხდე ბა სი ნამ დ ვი ლე ში. 
მთა ვა რი ა, ვი ცო დეთ ვინ უწყობს 
ხელს სა ზო გა დო ე ბის უმეც რე ბას. ეს 
არის ის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც 
ინა ხა ვენ სა ი დუმ ლო მო ნა ცე მებს, 
ამა ხინ ჯე ბენ ინ ფორ მა ცი ას. ამ უკა-
ნას კ ნელს გა ნე კუთ ვ ნე ბა ზო გი მა-
სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბაც. 
ჩემ თ ვის თა ნა მედ რო ვე მე დია იმ ხე ლა 
ბო რო ტე ბა ა, რომ ღირს დავ ფიქ რ დეთ - 

მათ გა რე შე მსოფ ლიო უკე თე სი ხომ 
არ იქ ნე ბო და?”
არა ვინ იცის, რამ დენ ხანს შეძ-

ლებს ასან ჟი ეკ ვა დო რის სა ელ ჩო ში 
ცხოვ რე ბას. ად რე თუ გვი ან, მას 
ექი მე ბის დახ მა რე ბა დას ჭირ დე ბა. 
ავად მ ყო ფი და დაღ ლი ლი მუ შა ო ბას 
მა ინც გა ნაგ რ ძობს. სა ი ტის გაძ ლი ე-
რე ბას, და ფი ნან სე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
წყა რო ე ბის მო ძი ე ბას ცდი ლობს. სუ-
პერ სა ხელ მ წი ფო ე ბის სპეც - სამ სა ხუ-
რე ბი კი მის და კა ვე ბას ელო დე ბი ან. 
სტა ტუს - კ ვო დიდ ხანს ვერ შე ნარ-
ჩუნ დე ბა. რა ღაც უნ და შე იც ვა ლოს. 
ცვლი ლე ბას ჩვენ შო რი დან და ვაკ ვირ-
დე ბით და კი დევ ვი ფიქ რებთ მთა ვარ 
კითხ ვა ზე: 
ვინ არის ბედ ნი ე რი - ის, ვინც 

ებ რ ძ ვის შტორმს და ცხოვ რობს, თუ 
ის, ვინც ნა პირ ზე უსაფ რ თხოდ რჩე ბა 
და არ სე ბო ბას გა ნაგ რ ძობს?  

„ტრა დი ცი ულ 
მე დი ა საც ეს მის, 

რომ „ვიკილიკსი“ 
მე დია ლან დ შაფ-
ტის გავ რ ცო ბა და 

გა ფარ თო ე ბა ა. 
ბო ლო თვე ებ ში ეს 
სივ რ ცე საგ რ ძ ნობ-

ლად შე იც ვა ლა. 
ვიკილიკსის“ ამო-

ცა ნა სულ უფ რო 
გა სა გე ბი ხდე ბა 

და სხვე ბიც რწმუნ-
დე ბი ან, რომ გამ ჭ-
ვირ ვა ლო ბის თ ვის 
ბრძო ლა აუცი ლე-

ბე ლი ა.“
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ე
მო ცი უ რად ლა პა რა კობს. ერ თი შე ხედ-
ვით, შე იძ ლე ბა დაბ ნე უ ლიც მო გეჩ ვე-
ნოთ. მაგ რამ მა ლე ვე ვხვდე ბი, რომ 

თე მე ბის და გან წყო ბე ბის ეს სპონ ტა ნუ რი 
ცვლა მი სი ხა სი ა თის ნა წი ლი ა. გულ წ რ ფე ლია 
- სათ ქ მელს და აზ რებს არას დ როს მა ლავს. 
კარ გი იუმო რის გრძნო ბა აქვს. ხში რად ამ-
ბობს, რომ კომ ფორ ტის თ ვის სახ ლ ში კომ პი-
უ ტე რი, ჯი ბე ში მე დი ა ტო რი, კა რა და ში კი, 
ფე რა დი წინ დე ბი სჭირ დე ბა. ესეც მი სი იმი-
ჯის ნა წი ლი ა. იმი ჯის, რომ ლი თაც დღეს უკ ვე 
ცნო ბენ. ეს ნი კა კო ჩა რო ვია - გა მორ ჩე უ ლი 
სტი ლი სა და იმი ჯის მუ სი კო სი.
მის სა რე პე ტი ცი ოს ნა ხე ვა რი სა ა თი ვე-

ძებთ. ძლივს ვაგ ნებთ თხუთ მე ტი კვად რა ტუ ლი 
მეტ რის მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით სავ სე 
ოთახს, სა დაც ნი კა კო ჩა რო ვი Z for Zu lu- 
ს თან ერ თად თა ვის მუ სი კას აკე თებს. თუმ-
ცა მი სი შე მოქ მე დე ბი თი ის ტო რია ამ ჯგუ ფის 
შექ მ ნამ დე დი დი ხნით ად რე იწყე ბა, Young 
Georgian Lolitaz-სთან ერ თად. ისი ნი გან-
ხ ვა ვე ბუ ლი მუ სი კა ლუ რი სტი ლი სა და გე მოვ-
ნე ბის თი ნე ი ჯე რი ბი ჭე ბი იყ ვ ნენ, რომ ლებ-
მაც უარი თქვეს სტან დარ ტულ მუ სი კა ზე და 

მა შინ დელ მუ სი კა ლურ ნორ მებს და უ პი რის პირ-
დ ნენ.
კლი პებ ში მათ გა მო ჩე ნას დი დი ხმა უ რი 

მოჰ ყ ვა. „საქართველოს დრო შის ფე რებ ში შე-
ღე ბი ლე ბი, თავ ზე სვა ნუ რი ქუ დით და ფა ფა-
ხით, გრძელ ცის ფერ კა ბა ში გა მოწყო ბი ლე ბი, 
ან სა ბა ნაო ტრუ სე ბის ამა რა დარ ბოდ ნენ. 
შეშ ლი ლი სა ხე ე ბით რა ღა ცას გაჰ ყ ვი როდ ნენ. 
ხან ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბოძ თან ახ დენ დ ნენ 
სექ სის იმი ტა ცი ას,  ხან კი ნა ხევ რად შიშ-
ველ გო გო ნებ თან“. ამ კლი პის  ჩვე ნე ბა მა-
ლე ვე  აკ რ ძა ლეს,  მაგ რამ ამ დრო ის თ ვის 
ნი კა კო ჩა რო ვის შე სა ხებ უკ ვე ბევ რ მა იცო-
და.
მი სი მუ სი კა ლუ რი კა რი ე რა ძა ლი ან ად რე 

და იწყო. თოთხ მე ტი წლი სამ აკორ დე ბის წიგ ნი 
რომ იპო ვა, მუ სი კა ზე პირ ვე ლად სე რი ო ზუ-
ლად მა შინ და ფიქ რ და. უკ რავ და რამ დე ნი მე 
ჯგუფ ში. თხუთ მე ტი წლის იყო, პირ ვე ლი ბენ-
დი „ნაგვის ხე” რომ ჩა მო ა ყა ლი ბა. ცხრა მე-
ტი წლი სამ შექ მ ნა NEBO CCCP კო ტე კა ლან-
და ძეს თან ერ თად. 2001 წელს ლო ლი ტა ზე ბის 
ეპო ქაც და იწყო. 
Young Georgian Lolitaz, იმ პე რი ოდ ში 

ერთ -ერთი ყვე ლა ზე გან ხ ვა ვე ბუ ლი და ხმა-
უ რი ა ნი  ჯგუ ფი იყო. მარ თავ დე ნენ კონ ცერ-
ტებს, იღებ დ ნენ კლი პებს, ჰქონ დათ გას ვ ლი-
თი ტუ რე ბი სხვა დას ხ ვა ფეს ტი ვალ ზე. ალ ბო მი 
„Lemonjuice“ 2004 წელს გა მო ვი და. ჯგუ ფი 
მა ლე შე იყ ვა რა მსმე ნელ მა.
„მნიშვნელოვანი პე რი ო დი იყო. ამ ჯგუფ-

თან ერ თად და ვიწყე ნორ მა ლუ რი მუ სი კის წე-
რა და რე ა ლუ რად ამ ჯგუ ფით გა მიც ნო მსმე-
ნელ მაც. თან და თა ნო ბით ლო ლი ტაზ მა სა კუ თა რი 
თა ვი ამო წუ რა. მუ სი კა ლუ რა დაც აღარ იყო 
სა ინ ტე რე სო და მა შინ მივ ხ ვ დი, რომ წინ 
გზა აღარ იყო. თბი ლის ში გა ჩე რე ბა აღარ 
შე მეძ ლო. ჩე მი გერ ლ ფ რენ დი ლონ დონ ში მი დი-
ო და სას წავ ლებ ლად და მეც წავ ყე ვი.“
ლონ დონ ში ცა მე ტი- თოთხ მე ტი წლის ასაკ შიც 

სწავ ლობ და. 2006 წელს, მუ სი კა ლუ რი კა რი-
ე რის გა საგ რ ძე ლებ ლად, თუ სა კუ თა რი თა ვის 
სა ძი ებ ლად წა სულს ადაპ ტა ცია აღარ გას ჭირ-
ვე ბი ა. თა ვი დან კლუ ბებ ში უკ რავ და, ძა ლან 
მა ლე სტა ბი ლუ რი სამ სა ხუ რიც იშო ვა.
„ერთ- ერთ ამე რი კულ ბარ ში ლუ დის და სა-

ლე ვად შე ვე დი, ცო ტა გაბ რა ზე ბუ ლი ვი ყა ვი. 
ზო გა დად მო რი დე ბუ ლი ვარ და სი თა მა მე  არ 
მჩვე ვი ა, მა გა რამ იმ დღეს რა ტომ ღაც პი რი-

„საქართველოში  ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა ალ ბათ 
თვით შე ფა სე ბა ა. რე ა ლუ რად ქარ თ ვე ლი მუ სი კო სე ბი 
აღ ტა ცე ბუ ლი არი ან სა კუ თა რი პერ სო ნით და თავს 
ვარ ს კ ვ ლა ვად მი იჩ ნე ვენ. კარ გი იქ ნე ბო და, პირველ 
რიგში, მუ სი კა  და ხე ლოვ ნე ბა  და ე ფა სე ბი ნათ“.
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„მნიშვნელოვანი პე
რი ო დი იყო. Young 
Georgian Lolitaz
თან ერ თად და ვიწყე 
ნორ მა ლუ რი მუ სი კის 
წე რა და რე ა ლუ რად 
ამ ჯგუ ფით გა მიც ნო 
მსმე ნელ მაც. თან და
თა ნო ბით ლო ლი ტაზ მა 
სა კუ თა რი თა ვი ამო
წუ რა. მუ სი კა ლუ რა დაც 
აღარ იყო სა ინ ტე რე სო 
და მა შინ მივ ხ ვ დი 
რომ წინ გზა აღარ 
იყო... თბი ლის ში გა
ჩე რე ბა აღარ შე მეძ
ლო. ჩე მი გერ ლ ფ რენ დი 
ლონ დონ ში მი დი ო და 
სას წავ ლებ ლად და მეც 
წავ ყე ვი.“
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ქით მოხ და. კუთხე ში ტი პი აკუს ტი კურ  გი ტა-
რა ზე უკ რავ და. მი ვე დი და პირ და პირ ვკითხე 
მუ სი კო სი არ გჭირ დე ბათ -მეთქი? ხვალ მო-
დი, და უ კა რი ო. მი ვე დი, და ვუ კა რი და კვი-
რა ში სა მი დღე მომ ცეს სა მუ შა ოდ. პირ ვე ლი 
6 თვე ასე გა ვა ტა რე. მა შინ ვწუ წუ ნებ დი, 
ცო ტა რთუ ლია დაკ ვ რა, რო დე საც ხა სი ათ ზე არ 
ხარ - მეთ ქი. ვფიქ რობ დი ხოლ მე, ახ ლა და სა-
ლა გე ბე ლი რომ მქონ დეს, უფ რო ად ვი ლად და-
ვა ლა გებ დი, ვიდ რე ვიმ ღე რებ დი- მეთ ქი“.
თუმ ცა მის თ ვის ეს გა მოც დი ლე ბა მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნ და. ყვე ლა ზე მთა ვა რი, 

რაც ამ წლე ბის მან ძილ ზე, გა მოც დი ლე ბას-
თან ერ თად  და აგ რო ვა, კონ ტაქ ტე ბი იყო. 
2010 წელს თბი ლის ში დაბ რუნ და. მა ლე ახალ 
ჯგუფ თან ერ თად და ი ყო მუ შა ო ბა. Z for Zu-
lu მე გობ რებ თან ნი კა და ვი თაშ ვილ თან, გია 
იაშ ვილ თან და დი მა ოგა ნე სი ან თან ერ თად 
შექ მ ნა. ჯგუფს დღეს უკ ვე ჰყავს თა ვის 
მსმე ნე ლი.
„იმას ვუკ რავთ, რა საც სა ერ თოდ ვუკ რავთ 

ხოლ მე.  შე იძ ლე ბა ცო ტა ბა ნა ლუ რია მაგ რამ 
ვწერ ცხოვ რე ბა ზე. იმა ზე, რაც იმ მო მენ ტ ში 
მა წუ ხებს ან მა ხა რებს. იშ ვი ა თად ვი გო ნებ 

„ერთერთ ამე რი
კულ ბარ ში ლუ დის 
და სა ლე ვად შე ვე დი, 
ცო ტა გაბ რა ზე ბუ ლი 
ვი ყა ვი.. კუთხე ში 
ტი პი აკუს ტი კურ  
გი ტა რა ზე უკ რავ და, 
მი ვე დი და პირ და
პირ ვკითხე მუ სი
კო სი არ გჭირ დე
ბათ მეთქი? ხვალ 
მო დი და უ კა რი ო. 
მი ვე დი და ვუ კა რი 
და კვი რა ში სა მი 
დღე მომ ცეს სა მუ
შა ოდ.“
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ხოლ მე ფან ტას ტი კუ რი ჟან რის ტექ ს ტებს.“
რო გორც ნი კა ამ ბობს, საქარ თ ვე ლო ში მუ-

სი კის კე თე ბა არც თუ ისე მარ ტი ვი ა. გან-
სა კუთ რე ბით ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი ჯგუ ფის თ ვის, 
მაგ რამ მათ სა კუ თა რი სტი ლი, ჟან რი და გე-
მოვ ნე ბა აქვთ. ჯერ ჯე რო ბით თა ვიანთ ად გილ-
სა და მსმე ნელს იოლად პო უ ლო ბენ.  
„საქართველოში  ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა 

ალ ბათ თვით შე ფა სე ბა ა. რე ა ლუ რად ქარ თ ვე ლი 
მუ სი კო სე ბი სა კუ თარ თა ვებს აფა სე ბენ, აღ-
ტა ცე ბუ ლი არი ან სა კუ თა რი პერ სო ნით და თავს 
ვარ ს კ ვ ლა ვად მი იჩ ნე ვენ. კარ გი იქ ნე ბო და 

მუ სი კა და ხე ლოვ ნე ბა რომ  და ე ფა სე ბი ნათ. 
ბა ლან სი არ არის. იმ დღეს რამ დე ნი მე ქარ-
თუ ლი ფილ მი  ვნა ხე და შოკ ში ჩავ ვარ დი, სა-
ერ თოდ არ მე გო ნა, ასე თი რა ღა ცის კა მე რა ზე 
გა და ტა ნა  თუ შე იძ ლე ბო და. გა რეთ რომ გახ-
ვი დე და კა მე რა, უბ რა ლოდ,  დად გა, ბევ რად 
უფ რო  სა ინ ტე რე სო რა მეს გა და ი ღებ, ვიდ რე იქ 
ვნა ხე. მაგ რამ მა ყუ რე ბე ლი ტა შით ულო ცავ და 
რე ჟი სორს წარ მა ტე ბას. გან ს ხ ვა ვე ბა სწო რედ  
ისა ა, რომ ლონ დონ ში პო მი დორს გეს ვ რი ან და 
პირ და პირ გეტყ ვი ან, რა საც ფიქ რო ბენ. აქ 
ყვე ლას ყვე ლა ფე რი „მოსწონს“. 
მა გი ჟებს და მო კი დე ბუ ლე ბა 

„საქართველოსთვის კარ გი ა“. რას ნიშ ნავს 
ეს?! და ახ ლო ე ბით იგი ვე ა, ხინ კა ლი რომ 
ჭა მო და თქვა, პლე ხა ნო ვის თ ვის კარ გი ა ო. 
სწო რედ ამ და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო სა ქარ თ-
ვე ლო ში რთუ ლია მუ სი კის კე თე ბა...“
მუ სი კა რომ არ იყოს, და ხა ტავ და. პრო-

ფე სი ით მხატ ვა რი ა,  მი ღე ბულ გა ნათ ლე ბას 
სა კუ თა რი ალ ბო მე ბის დი ზა ინ ზე და ვი დე ო ზე 
იყე ნებს.  კი დევ ერ თი გა ტა ცე ბა რე ჟი სო-
რო ბა ა. ფილ მის გა და ღე ბა უნ და. ეს იდე ა, 
ქარ თუ ლი ფილ მე ბის და ამ ფილ მე ბით აღ ფ-
რ თო ვა ნე ბუ ლი მა ყუ რებ ლის ნახ ვის შემ დეგ 
აეკ ვი ა ტა. სა შუ ა ლე ბა რომ ჰქონ დეს, მთელ  
ცხოვ რე ბას ერ თი ფილ მის გა და ღე ბას მი უძღ-
ვ ნი და. მუ სი კა რომ არ იყოს კი დევ, უამ რავ 
საჭ მელს გა ა კე თებ და. თუმ ცა კუ ლი ნა რო ბა ში 
ხელს მა ინც არა ფე რი უშ ლის. 
„საჭმლის მომ ზა დე ბა ისე თი ვე სი ა მოვ ნე-

ბას მა ნი ჭებს, რო გორ საც მუ სი კის კე თე ბა. 
პრო ცე სი მსი ა მოვ ნებს. ყვე ლა ფე რი მაქვს 
თი თო ჯერ გა კე თე ბუ ლი, არის ისე თი კერ ძე-
ბიც, რომ ლებ საც ბის ზეც ითხო ვენ.“
მი სი პირ ვე ლი ბავ შ ვუ რი სიყ ვა რუ ლი 

5-წლიანი იყო.  შეყ ვა რე ბუ ლი იყო გო გო ზე, 
რო მელ საც არ იც ნობ და, სიმ ღე რებს  უწერ და. 
თუმ ცა რო დე საც გა იც ნო, სიმ ღე რე ბის წე რა 
შეწყ ვი ტა. 
მოკ ლე ბი ოგ რ ფი უ ლი ცნო ბე ბი:  ჰყავს ცო-

ლი და 3 შვი ლი.  მე უღ ლეს თა ნაც  მუ სი კამ 
და ა კავ ში რა. 
ხში რად ამ ბო ბენ, რომ არ ეს მით მი სი მუ-

სი კის...
ერ თო ბა სახ ლ ში, არ უყ ვარს ხალ ხ მ რავ ლო ბა 

და უცხო ადა მი ა ნე ბი.
თვლის, რომ ცხოვ რე ბა ში უმარ თ ლებს.  
იცხოვ რებ და სა ქარ თ ვე ლო ში. 

სა შუ ა ლე ბა რომ 
ჰქონ დეს, მთელ  
ცხოვ რე ბას ერ თი 
ფილ მის გა და ღე ბას 
მი უძღ ვ ნი და. მუ
სი კა რომ არ იყოს 
კი დევ უამ რავ საჭ
მელს გა ა კე თე ბა. 
თუმ ცა კუ ლი ნა რო
ბა ში ხელს მა ინც 
არა ფე რი უშ ლის. 
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ლ
ეგინსები, დი დი და ნაქ-
სო ვი პუ ლო ვე რი სით ბო-
სათ ვის და მო დუ რო ბის-

თ ვის. გრძე ლი და ფარ თო, თით ქ მის 
კო ჭე ბამ დე პალ ტო. ფე რე ბი წი ნა 
წლის: ბორ დოს ფე რი, მდოგ ვის ფე რი, 
მუ ქი მწვა ნე. ჭრე ლი პრინ ტე ბი და 
ორ ნა მენ ტე ბი - ინ დი ვი დუ ა ლო ბის თ ვის 
ხაზ გა სას მე ლად. მე ტი გლა მუ რის თ-
ვის ნა ზი, ღია ცის ფე რი და იასამ-
ნი სე რი ყვა ვი ლე ბი. ისევ აქ ტუ ა ლუ-
რია ჰო რი ზონ ტა ლუ რი და ვერ ტი კა ლუ რი 
სხვა დას ხ ვა ფე რის ზო ლე ბი. აზი უ-
რი სტი ლის ტან საც მე ლიც გვხვდე ბა 
-  ყო ველ გ ვა რი დე კოლ ტი სა და ე.წ 
„პრარეზის“ გა რე შე. 
თეთრ პე რან გ ზე მოც მუ ლი კაშ კა-

შა და ჭრე ლი პრინ ტი ა ნი, თა ვი სუ-
ფა ლი სტი ლის პი ჯა კიც წლე ვან დე ლი 
ტრენ დი ა. ამ დროს, ქვე და ბო ლო ან 
შარ ვა ლი ნე იტ რა ლუ რი, მსუ ბუ ქი ფე-
რი სა ა, რომ მთა ვა რი აქ ცენ ტი არ 
გა და ი ფა როს. 
ეს 2013 წლის მო დის ახა ლი ტენ-

დენ ცი ე ბი ა. რამ დე ნი მე თვე ში ეს 
სი ახ ლე ე ბი მთელ სამ ყა როს მო ე დე-
ბა. მო დის მიმ დევ რე ბი კი, თა ვი ან-
თი ხელ ფა სის უმე ტეს ნა წილს იმა ში 
და ხარ ჯა ვენ, რო გორ მე ტენ დენ ცი ებს 
აუწყონ ფე ხი.
წელს თმის ვარ ცხ ნი ლო ბა მსუ ბუ ქი, 

ჰა ე რო ვა ნი, მო ცუ ლო ბი თი უნ და იყოს. 
არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში, დატ კეპ ნი ლი 
და სპე ცი ა ლურ ფორ მა ზე და ყე ნე ბუ-
ლი. გაშ ლი ლი თმა აუცი ლებ ლად შუ ა ზე 
გა და ყო ფი ლი. მუ ქი მა კი ა ჟი დან მსუ-
ბუქ, ღია ტო ნებ ზე გა დავ დი ვართ და 
ხაზს ბუ ნებ რი ო ბას ვუს ვამთ. ფრჩხი-
ლებს ოთ კუთხე დი ფორ მა უნ და მივ ცეთ 
და კრე მის ფე რი, ხორ ცის ფე რი, მუ ქი 
ლურ ჯი, იასამ ნის ფე რი, ან შინ დის-
ფე რი ლა ქი წა ვის ვათ. 
დღეს ასე ვე ტრენ დია თეთ რი ფე-

რის კა ნი, ოდ ნავ შე ვარ დის ფე რე ბუ ლი 
ლო ყე ბი თა და შინ დის ფე რი პო მა დით. 
თუმ ცა ჩემ გარ შე მო უმე ტე სო ბა მა-
ინც სო ლა რი უ მებს ეჯაჭ ვე ბა და ნა-
რუ ჯის გა მუ ქე ბას ცდი ლობს. კა ნის 
გა სა მუ ქებ ლად კოს მე ტი კურ სა შუ ა-

ლე ბებ საც ვი ყე ნებთ. ამ შემ თხ ვე-
ვა ში, ვი ვიწყებთ ტრენდს და ვა კე-
თებთ იმას, რაც მოგ ვ წონს. ამა ვე 
დროს, ვწუხ ვართ მო დუ რი ტან საც მ ლის 
სიძ ვი რის გა მო, რო მე ლიც შე იძ ლე-
ბა სა ერ თო დაც არ გვიხ დე ბო დეს და 
გვა ვიწყ დე ბა, რომ რაც უნ და მო დუ რი 
იყოს, ყვე ლა ფერს სა ბო ლო ოდ მა ინც 
ჩვენს თავ ზე ვირ გებთ. 
ყვე ლა ზე ძლი ე რი და უკ ვე მუდ მი ვი 

ტრენ დი დღეს პა ტა რა წო ნა ა. გარ-
შე მო ყვე ლა ზედ მეტ კი ლოგ რა მებ ზე 
დარ დობს და უმე ტე სო ბა დი ე ტა ზე ა. 
ბევ რის თ ვის, ალ ბათ, ეს თე მა უბ რა-
ლოდ თა ვი სუ ფა ლი დრო ის „საქმიანად“ 
გა ტა რე ბის მი ზე ზი ა. 
ხში რად ვფიქ რობ, ვინ არის ის, 

ვინც სულ ცო ტა ხნით ად რე ჯდე ბა 
და მო დის ახალ ტენ დენ ცი ებს საზღ-
ვ რავს. ვინ არის ის, ვინც მი ჩენს 
სურ ვილს, ვი ყი დო მა ინც და მა ინც 
ამა და ამ ფე რი სა და ფორ მის ტან-
საც მე ლი. 

***
ბავ შ ვო ბი დან „პუტკუნა“ იყო. 

თუმ ცა ად რე დი დად არ გა ნიც დი და 
ამას, სა ნამ ნი კუ შა არ გა იც ნო. 
პირ ვე ლად რამ დე ნი მე კვი რის შემ-
დეგ იგ რ ძ ნო, რომ მოს წონ და. უნ დო-
და, მი სი ყუ რადღე ბა მი ექ ცი ა. დიდ-
ხანს არ ჩევ და, რა ჩა ეც ვა. მა შინ 
პირ ვე ლად იფიქ რა, რომ ტან საც მ ლის 
მოხ დე ნა ში ზედ მე ტი წო ნა უშ ლი და 
ხელს. „არც კი ვი ცი, რას ფიქ რობ-
და ნი კა ჩემს ჭარბ წო ნა ზე. უბ-
რა ლოდ, მინ დო და თა ვი თა ვი სუფ ლად 
მეგ რ ძ ნო. ვი ცო დი, თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა 
ნი კუ შას თან ურ თი ერ თო ბა შიც მჭირ-
დე ბო და. ახ ლა უკ ვე ვხვდე ბი, რომ 
კომ ფორ ტუ ლად ცხოვ რე ბის სა შუ ა ლე ბას 
ჩე მი წარ მოდ გე ნე ბი არ მაძ ლევ და. 
დღეს, ზუს ტად ისე ვე ვუყ ვარ ვარ ნი-
კას, რო გორც მა შინ, თხუთ მე ტი კი-
ლო თი მე ტი რომ ვი ყა ვი. უბ რა ლოდ 
დღეს უფ რო თავ და ჯე რე ბუ ლი ვარ. და 
ეს მომ წონს.“
ანას ის ტო რი ის მოს მე ნი სას მივ-

ხ ვ დი, რომ მთა ვა რი ჭარ ბი წო ნა არ 

დღეს ასე ვე ტრენ-
დია თეთ რი ფე რის 

კა ნი, ოდ ნავ შე-
ვარ დის ფე რე ბუ-

ლი ლო ყე ბი თა და 
შინ დის ფე რი 

პო მა დით. 
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არის ხოლ მე. მთა ვა რი ა, რამ ხე ლა 
ენერ გია და ძა ლის ხ მე ვა გინ და იდე-
ა ლუ რი ქა ლის პა რა მეტ რე ბის მი საღ-
წე ვად და ხარ ჯო. 
სი ლა მა ზის სტან დარ ტე ბი დროს თან 

ერ თად იც ვ ლე ბა. დღეს დღე ო ბით უპი-
რა ტე სო ბას სი გამ ხ დ რეს, სი მაღ ლეს, 
გრძელ თმას, ან პი რი ქით - გა და-
პარ სულ თმას, ბევრ და წვრილ სა-
ყუ რე სა და ჯაჭ ვებს ანი ჭე ბენ. ეს 
ნორ მე ბი პე რი ო დუ ლად იც ვ ლე ბა. მე ო-
ცე სა უ კუ ნე ში, სხვა დას ხ ვა ეპო ქა-

ში, სი სა და ვე და ბუ ნებ რი ვი სი ლა-
მა ზე ფას დე ბო და. ტან საც მე ლი ხან 
თა ვი სუ ფა ლი სტი ლის უნ და ყო ფი ლი ყო, 
ხა ნაც დე ტა ლე ბით ზედ მე ტად გა დატ-
ვირ თუ ლი. სხე უ ლის პა რა მეტ რე ბიც 
რამ დენ ჯერ მე შე იც ვა ლა. ბა ბუ ა ჩემს, 
რომ ჰკითხოთ, მის დროს სრუ ლი ქა-
ლე ბი იყ ვ ნენ პო პუ ლა რუ ლე ბი - სქე ლი 
წარ ბე ბი თა და ღინ ღ ლით ზე და ტუჩ ზე. 
მა რი ამს იან სო მერ ჰალ დე რი მოს-

წონს, ნი ნოს ჯო ნი დე პი, გვან ცას 
ლე ო ნარ დო დი კაპ რი ო. ისი ნი ვე რას-

დ როს თან ხ მ დე ბი ან, რო მე ლი რო მელს 
სჯობს, თუმ ცა იცი ან, რომ მა თი 
მო სა წო ნი ბი ჭი აუცი ლებ ლად უნ და 
ჰგავ დეს იდე ალს. „ჩემთვის სა სურ-
ვე ლი ბი ჭი მა ღა ლი, გამ ხ და რი, თუმ-
ცა ნა ვარ ჯი შე ბი უნ და იყოს. ლა მა ზი 
თვა ლე ბით და გა მომ წ ვე ვი მზე რით. 
მა მა კა ცუ რი და და მა ინ ტ რი გე ბე ლი 
საქ ცი ე ლე ბით, თუმ ცა ყუ რადღე ბი ა ნი 
და თბი ლი. აუცი ლებ ლად შავ გ ვ რე-
მა ნი. ჩე მი მე გობ რე ბის უმე ტე სო-
ბა წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი შე ხე-
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დუ ლე ბე ბით ცხოვ რობს, მეც ვყვე ბი 
გარ კ ვე უ ლი ტი პის სტე რე ო ტი პებს და 
ექ ს პე რი მენ ტებს ჩემს თავ ზეც ვა ტა-
რებ – ვცდი ლობ, ჩემ თ ვის იდე ა ლურ 
გო გო ნას და ვემ ს გავ სო. სულ მინ დო-
და გამ ხ და რი, მა ღა ლი, მწვა ნეთ ვა-
ლე ბა და ქე რათ მი ა ნი ვყო ფი ლი ყა ვი 
- გა რუ ჯუ ლი სხე უ ლი და დი დი ტუ ჩე-
ბი მქო ნო და. თმის ქე რად შე ღებ ვის, 
მწვა ნე ლინ ზე ბი სა და სო ლა რი უ მის 
გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი ვერ 
გავ ხ დე ბო დი ისე თი, რო გო რიც ისი ნი 
არი ან. რად გან მა თი მთა ვა რი იარა-
ღი ბუ ნებ რი ო ბა ა. 
გე მოვ ნე ბის სტან დარ ტებს და სი-

ლა მა ზის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მებს 
მთე ლი სა კო მუ ნი კა ციო სივ რ ცე, მე-
დია გვკარ ნა ხობს. ჩვენც ვებ მე ბით 
მა რა თონ ში და მონ დო მე ბით ვაკ ვირ-
დე ბით - ფილ მი სა და წიგ ნის პერ სო-
ნა ჟე ბის, გა და ცე მის წამ ყ ვა ნე ბის, 
მო დე ლე ბის, ტე ლე ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის 
- წარ მა ტე ბუ ლე ბი სა და ლა მა ზე ბის 
ცხოვ რე ბას. ვარ კ ვევთ რა ში ხარ ჯა-
ვენ დროს და ენერ გი ას ჩვე ნი გმი-
რე ბი, ვცდი ლობთ, ამოვ ხ ს ნათ მა თი 
სი ლა მა ზი სა და ბედ ნი ე რე ბის სა ი-
დუმ ლო. გვინ და და ვემ ს გავ სოთ, გა-
ვი მე ო როთ. ეს მუდ მი ვი მა რა თო ნი ა. 
თუ კი ერ თხე ლაც არ მივ ხ ვ დე ბით, 
რომ გა მე ო რე ბა და იმი ტა ცი ა, პირ-
ველ რიგ ში, სა კუ თარ უნი კა ლუ რო ბა ზე 
უარის თქმას ნიშ ნავს.  

ეს მუდ მი ვი მა-
რა თო ნი ა. თუ კი 
ერ თხე ლაც არ 

მივ ხ ვ დე ბით, რომ 
იმი ტა ცი ა, პირ ველ 

რიგ ში, სა კუ თარ 
უნი კა ლუ რო ბა ზე 

უარის თქმას 
ნიშ ნავს.
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1958 წლის 29 აგ ვის ტოს, ინ დუს ტ რი ულ ქა ლაქ 
ინ დი ა ნა ში, მუ შა თა 

კლა სის მრა ვალ შ ვი ლი ან ოჯახ ში შავ-
კა ნი ა ნი ბი ჭუ ნა და ი ბა და. ბი ჭუ ნას არ 
ჰყავ და ბევ რი მე გო ბა რი და თა მაშ საც 
იშ ვი ა თად ახერ ხებ და. მთე ლი დღე მუ-
შა ობ და. 
გა ვი და წლე ბი და ბი ჭუ ნა ნამ დ ვილ 

ლე გენ დად იქ ცა - მუ სი კა ში მთე ლი 
ეპო ქა შექ მ ნა. გი ნე სის წიგ ნ ში ოც-
დაცხ რა ჯერ მოხ ვ და. ზუს ტად ორ მოც-
და ა თი წლის შემ დეგ კი, 2009 წლის 
25 ივ ნისს, ლოს -ან ჯე ლეს ში, სა კუ თარ 
ვი ლა ში, პო პის თეთ რ კა ნი ა ნი მე ფე, 
მა იკლ ჯექ სო ნი გარ და იც ვა ლა.
წლე ბის მან ძილ ზე, კა ნის ფერ თან 

ერ თად, მი სი სხე უ ლის ნა წი ლე ბიც იც-
ვ ლი და ფორ მას. მა იკლ ჯექ სონ მა, გა-
მორ ჩე უ ლი მუ სი კა ლუ რი ნი ჭი სა და 

სტი ლის გარ და, სა ზო გა დო ე ბა მა ნამ დე 
უც ნობ და აკ რ ძა ლულ თე მებ ზე აალა პა-
რა კა. მის მა გამ ბე და ო ბამ ადა მი ა ნე-
ბი პლას ტი კუ რი ქი რურ გი ის მეშ ვე ო ბით 
გა რეგ ნო ბის ცვლი ლე ბა ზე და ა ფიქ რა. 
ის ამ საქ მის პი ო ნე რი იყო. 
არა ერ თი ოპე რა ცი ის შემ დეგ ჯექ-

სონს აუტა ნე ლი ტკი ვი ლე ბი აწუ ხებ და 
და უამ რავ გა მა ყუ ჩე ბელ სა შუ ა ლე ბას 
იღებ და. ამ პრე პა რა ტე ბით ინ ტოქ სი-
კა ცია გახ და პო პის მე ფის 50 წლის 
ასაკ ში და ღუპ ვის მი ზე ზი. 
“You know, let’s put it in this 

way, if all the pe op le in Hollywood 
who ha ve had plas tic sur gery went 
on va ca ti on , the re wo uldn’t be a 
per son left in town.” – Michael 
Jac k son 
კა ცობ რი ო ბა არ სე ბო ბის დღი დან ფი-

ზი კურ სი ლა მა ზეს ეტ რ ფის. მას კულ-

ტუ რა სი ლა მა ზის მზა სტან დარ ტებს 
ბავ შ ვო ბი დან გვკარ ნა ხობს. ჩვენც 
უპი რო ბოდ გვჯე რა, რომ ზღაპ რის ლა მა-
ზი გმი რი აუცი ლებ ლად კე თი ლი ა, უშ ნო 
კი, არც თუ ისე სა სურ ვე ლი და ბო რო-
ტი. გულ მოდ გი ნედ ვცდი ლობთ მო ვერ გოთ 
ამ ნორ მებს და ჩვე ნი წარ მოდ გე ნით, 
იდე ა ლუ რი სი ლა მა ზის კენ ვის წ რაფ ვით. 
სხვა დას ხ ვა კოს მე ტი კუ რი სა შუ ა ლე-

ბე ბით, თმის ვარ ცხ ნი ლო ბით, ფე რით თუ 
ქი რურ გი უ ლი ჩა რე ვით ვცდი ლობთ, გავ-
ხ დეთ იმა ზე ლა მა ზე ბი, ვიდ რე ვართ. 
პლას ტი კუ რი ქი რურ გი ის ის ტო რია მე-19 
სა უ კუ ნი დან იწყე ბა, თუმ ცა მი სი ფეს-
ვე ბი ძველ ინ დო ეთ სა და ეგ ვიპ ტე ში ა. 
ეგ ვიპ ტე ლი და ინ დო ე ლი ქი რურ გე ბი 
ისეთ ოპე რა ცი ებ ში იყ ვ ნენ და ხე ლოვ-
ნე ბუ ლე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: კურ დღ ლის 
ტუ ჩის კო რექ ცი ა, ცხვი რი სა თუ ზედ-
მე ტი თი თის ამ პუ ტა ცია და სხვა.

ოქროს ხელები 
ანო მა ი სუ რა ძე დიტო თედიაშვილი
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პლას ტი კუ რი ქი რურ გია გან სა კუთ რე-
ბით პო პუ ლა რუ ლი მე-20 სა უ კუ ნის და-
საწყის ში გახ და. მის გან ვი თა რე ბას 
პირ ველ მა მსოფ ლიო ომ მა შე უწყო ხე ლი. 
ომ ში და სა ხიჩ რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი სათ-
ვის ქი რურ გი ის ეს მი მარ თუ ლე ბა სა სი-
ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო. სწო რედ 
I და II მსოფ ლიო ომებს შო რის, გაჩ-
ნ და ტერ მი ნი ეს თე ტი კუ რი ქი რურ გი ა, 
რო მელ საც ადა მი ა ნე ბი არა გა დარ ჩე-
ნის თ ვის, არა მედ იდე ა ლუ რი სი ლა მა-
ზის თ ვის მი მარ თავ დ ნენ.
მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ, კი 

ეს თე ტი კუ რი სი ლა მა ზის ნამ დ ვი ლი ბუ-
მი და იწყო, რო მე ლიც დღემ დე არ ცხრე-
ბა.
შე საძ ლო ა, ერ თი ზო მით დი დი ბი უს-

ტ ჰალ ტე რის ყიდ ვი სას გან ც დი ლი სი ხა-
რუ ლი, ან პრო ფილ ში თა მა მად გა და-

ღე ბუ ლი ფო ტო ამ ყვე ლაფ რად ღირ დეს 
კი დეც. 
პლას ტი კუ რი ქი რურ გია სა ქარ თ ვე ლო-

შიც ძა ლი ან მა ლე წარ მა ტე ბულ ბიზ ნე-
სად იქ ცა. ცუ დი არა ფე რია იმა ში, რომ 
იმა ზე უკე თე სე ბი გვინ და გავ ხ დეთ, 
ვიდ რე ვართ. 
ამ ბო ბენ, რომ პლას ტი კუ რი ქი რურ გია 

ერ თ გ ვა რი ნარ კო ტი კი ვი თაა და ოქ როს 
შუ ა ლე დის და ჭე რა საკ მა ოდ რთუ ლი ა. 
ერ თი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი შე დე გის 
შემ დეგ, სრულ ყო ფი ლე ბის მიღ წე ვის 
სურ ვი ლი მძაფ რ დე ბა. ეს სურ ვი ლი კი, 
ხშირ შემ თ ვე ვა ში სი ცოცხ ლის თ ვის სა-
ხი ფა თო ნა ბი ჯის გა დად გ მის კენ გვი-
ბიძ გებს.  
ინ ტერ ნეტ ში სა ინ ტე რე სო კვლე ვას 

წა ვაწყ დი. ჟურ ნალ „Vanity Fair”-ის 
ჟურ ნა ლის ტ მა ექ ს პე რი მენ ტი ჩა ა ტა რა. 
სიმ პა თი უ რი გო გო ნა კონ სულ ტა ცი ა ზე 
სამ სხვა დას ხ ვა პლას ტი კურ ქი რურ გ-

თან მი ვი და, რომ ამ მრა ვალ მი ლი ო ნი ა-
ნი ინ დუს ტ რი ის სიღ რ მე ებ ში შე ეღ წი ა. 
სა მი ვე ქი რურ გ მა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
დას კ ვ ნა გა მო ი ტა ნა და გო გო ნას სხე-
უ ლის მი ნი მუმ სა მი სხვა დას ხ ვა ნა წი-
ლის კო რექ ცია ურ ჩი ა. 
ნი ნი ეკო ნო მის ტო ბას აპი რებს. მე-

სა მე კურ ს ზეა და ბა კა ლავ რი ა ტის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ სწავ ლის გაგ რ-
ძე ლე ბას საზღ ვარ გა რეთ აპი რებს. მი-
ზან და სა ხუ ლი გო გო ნა ჩანს. 17 წლის 
იყო, რი ნოპ ლას ტი კა, ანუ ცხვი რის 
ოპე რა ცია რომ გა ი კე თა. ოპე რა ცი ამ და 
რე ა ბი ლი ტა ცი ა მაც სირ თუ ლე ე ბის გა რე-
შე ჩა ი ა რა. შე დე გით ძა ლი ან კმა ყო-
ფი ლი ა. კითხ ვა ზე, შე იც ვა ლა თუ არა 
მი სი ცხოვ რე ბა ოპე რა ცი ის შემ დეგ, 
და უ ფიქ რებ ლად მიქ ნევს თავს. ამ-
ბობს, რომ მი სი თვით შე ფა სე ბა ცამ დე 

გა ი ზარ და და დღეს თა ვი სრულ ფა სო ვან 
ადა მი ა ნად მი აჩ ნი ა. „მეგონა, რომ 
ყო ველ თ ვის ყვე ლა ცხვირ ზე მი ყუ რებ-
და და ვკომ პ ლექ ს დე ბო დი. ვცდი ლობ დი, 
რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბად მოვ ხ ვედ რი-
ლი ყა ვი ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში. ეს ჩე მი 
კომ პ ლექ სი ყვე ლა ფერ ში ხელს მიშ ლი-
და. დღეს უკ ვე აღა რაფ რის მრცხვე-
ნი ა.“ სა უბ რი სას ხე ლი ცხვი რი სა კენ 
ხში რად მი აქვს -  ალ ბათ ძვე ლი ჩვე-
ვა ა, რომ ლი თაც მა ნამ დე ნაკ ლის და-
ფარ ვას ცდი ლობ და. „იმის გარ და, რომ 
სწავ ლას მე ტი ყუ რადღე ბით მო ვე კი დე, 
ჩე მი პი რა დი ცხოვ რე ბაც შე იც ვა ლა. 
გა გე ცი ნე ბა, მაგ რამ მა ნამ დე ბი ჭე-
ბის კენ გა ხედ ვი საც კი მე ში ნო და, სულ 
მე გო ნა, რომ, ჩე მი ცხვი რის გარ და, 
ვე რა ვინ ვე რა ფერს ამ ჩ ნევ და. ახ ლა 
შეყ ვა რე ბუ ლი მყავს და ძა ლი ან ბედ-
ნი ე რი ვარ.“
პლას ტი კუ რი ქი რურ გი ის სა წი ნა აღ-

მ დე გო არ გუ მენ ტად რე ლი გი ა საც მო-
იხ მო ბენ ხოლ მე. „ღმერთმა ადა მი ა ნი 
თა ვის ხა ტად ანუ მსგავ სად შექ მ ნა, 
ის გა რეგ ნო ბა უბო ძა, რაც აქვს და 
რამ დე ნად გა მარ თ ლე ბუ ლია ღვთის ნე-
ბა ში კო რექ ტი ვე ბის შე ტა ნა?“ ასე თი 
არ გუ მე ტი არა მხო ლოდ ქრის ტი ა ნებს 
აქვთ. ის ლა მი ეს თე ტი კურ ქი რურ გი ას 
კრძა ლავს. იმ შემ თხ ვე ვე ბის გარ და, 
რო დე საც ადა მი ანს ოპე რა ცია თა ვი-
სი პირ ვან დე ლი სა ხის და საბ რუ ნებ ლად 
სჭირ დე ბა. ის ლა მის ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, 
რომ სხვა შემ თხ ვე ვა ში ეს ალა ჰის 
ქმნი ლე ბის უარ ყო ფაა - მძი მე ცოდ-
ვა ა. ბევრ პა ცი ენტს ეს ფაქ ტო რიც 
აფერ ხებს. 
მე დია მთელ მსოფ ლი ო ში პლას ტი კუ-

რი ქი რურ გი ის პრო პა გან დას დიდ დროს 
უთ მობს. სხვა დას ხ ვა გა და ცე მებ სა და 

ტოკ - შო უ ებ ში მომ ღი მა რი პლას ტი კუ-
რი ქი რურ გე ბი ხში რად გვახ სე ნე ბენ, 
რომ „ბიოლოგიური რე სურ სი ამო წურ ვა-
დია - ქი რურ გია კი ყოვ ლის შემ ძ ლე“. 
სპე ცი ა ლუ რი გა და ცე მე ბი მხო ლოდ ეს-
თე ტი კუ რი ქი რურ გი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ი-
სათ ვის იქ მ ნე ბა (I Want a Famous 
Face, The Swan და სხვ.) გა მო კითხ-
ვე ბის თა ნახ მად, ამე რი კა ში ხუ თი დან 
ოთხი ადა მი ა ნი, ვი საც პლას ტი კუ რი 
ოპე რა ცია გა კე თე ბუ ლი აქვს, ამ ბობს, 
რომ ამის კენ სხვა დას ხ ვა გა და ცე მამ 
თუ რეკ ლა მამ უბიძ გა. 
ასეთ სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მებ-

ში პრობ ლე მებს იშ ვი ა თად ახ სე ნე ბენ 
ხოლ მე. მათ წარ მა ტე ბუ ლი, გა ლა მა ზე-
ბუ ლი, ბე ნი ე რე ბა- მო პო ვე ბუ ლი ბი ოგ-
რა ფი ე ბის ჩვე ნე ბა უყ ვართ. ობი ექ ტუ რი 
რე ა ლო ბა - ტკი ვი ლი, რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
პე რი ო დი, უბე დუ რი შემ თხ ვე ვე ბი და 
გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი - ეკ რანს მიღ მა 

კა ცობ რი ო ბა არ სე ბო ბის დღი დან ფი ზი კურ სი ლა მა ზეს ეტ რ ფის. 
მას კულ ტუ რა სი ლა მა ზის მზა სტან დარ ტებს ბავ შ ვო ბი დან 

გვკარ ნა ხობს. ჩვენც უპი რო ბოდ გვჯე რა, რომ ზღაპ რის ლა მა ზი 
გმი რი აუცი ლებ ლად კე თი ლი ა, უშ ნო კი, აუცილებლად ბო რო ტი.
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რჩე ბა. შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, სა ზო-
გა დო ე ბის ნა წილ მა მსგავ სი გა და ცე-
მე ბი გა აპ რო ტეს ტა და მა თი და ხურ ვაც 
კი მო ითხო ვა. ამ მოთხოვ ნას ერ თ -ერ თი 
გა და ცე მა “შეეწირა”.
არ სე ბობს ბევ რი შემ თხ ვე ვა, რო დე-

საც არაპ რო ფე სი ო ნა ლის მი ერ გა კე თე-
ბულ მა (შედარებით და ბალ ფა სი ან მა) 
ოპე რა ცი ებ მა პა ცი ენ ტე ბის უმ რავ ლე-
სო ბა რთულ მდგო მა რე ო ბა ში ჩა აგ დო. 
ერ თ -ერთ ასეთ შემ თხ ვე ვას, კერ ძოდ 
კი მკერ დის და ბალ ხა რის ხი ა ნი იმ პ-
ლან ტან ტე ბის შექ მ ნას და რე ა ლი ზე-
ბას, 2012 წელს ლონ დონ ში მას შ ტა ბუ რი 
პრო ტეს ტი მოჰ ყ ვა. აქ ცი ის მო ნა წი ლე-
ე ბი, იმ პ ლან ტან ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი 
ფრან გუ ლი კონ პა ნი ის - Poly Implant 
Prothese-ის და ხურ ვას მო ითხოვ დ ნენ. 
პრო ტეს ტის ტალ ღა ამ კომ პა ნი ის ერ-
თი პა ცი ენ ტის სიკ ვ დილ მა გა მო იწ ვი ა, 
რო მე ლიც, გა მოკ ვ ლე ვე ბის თა ნახ მად, 
სწო რედ და ბალ ხა რის ხი ა ნი იმ პ ლან ტან-
ტი სა და არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზ მის ბრა ლი 
იყო. ამე რი კე ლი პლას ტი კუ რი ქი რურ-
გე ბის ასო ცი ა ცია (ASPS), ყვე ლა პო-
ტენ ცი ურ პა ცი ენტს ურ ჩევს ოპე რა ცი-
ამ დე სა ფუძ ვი ა ნად გა მო იკ ვ ლი ონ, თუ 
რას ნიშ ნავს ეს თე ტი კუ რი ქი რურ გი ა, 
რა შე დე გე ბი და გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი 
ახ ლავს თან და გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღონ. 
დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში, პლას ტი კურ 

ქი რურ გი ა ში გან სა კუთ რე ბით პო პუ-
ლა რუ ლია სა ქალ წუ ლე აპ კის აღ დ გე ნის 
ოპე რა ცი ა. ამ ბე ბი. გე-ს მი ხედ ვით, 
აღ დ გო მის პე რი ოდ ში ამ ოპე რა ცი ის 
რიცხ ვი საგ რ ძ ნობ ლად იკ ლებს, რად გან 
მარ ხ ვის დროს გო გო ნე ბი არ თხოვ დე ბი-
ან. პლას ტი კუ რი ქი რურ გი გუ გა კუ ზა-
ნო ვი ამ ბობს, რომ სხვა დას ხ ვა გა მო-

კითხ ვა ში მა მა კაც თა 90% პა სუ ხობს, 
რომ სხვას თან ნამ ყოფ ქალს ცო ლად არ 
შე ირ თავს. „რა ქნას საწყალ მა ქალ მა? 
იმის თ ვის იკე თებს ამ ოპე რა ცი ას, რომ 
გათხოვ დეს. თო რემ სა ქალ წუ ლე აპ კის 
აღ დ გე ნა თვი თონ ქალს არ სჭირ დე ბა.“  
რო გორც კუ ზა ნო ვი ამ ბობს, სა ქალ-

წუ ლე აპ კის ოპე რა ცია ქორ წი ლამ დე 
რამ დე ნი მე დღით ად რე კეთ დე ბა. მი სი 
ეფექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა მხო ლოდ ოთხი- 
ხუ თი დღე ა. ამ ოპე რა ცი ას თვრა მე ტი, 
ცხრა მე ტი, ოცი წლის გო გო ნე ბი იკე თე-
ბენ. „არის გა მო ნაკ ლი სე ბიც! რე კორ-
დი ამ სფე რო ში ორ მოც და ერ თი წე ლი ა.“ 
ცნო ბი ლი ქი რურ გის გან ისიც გა ვი გე, 
რომ „უმანკოების აღ დ გე ნა“ და ახ ლო ე-
ბით 700 ლა რი ღირს. მი სი ვე გან მარ-
ტე ბით, უცხო ე ლი ქი რურ გე ბის უმე ტე-
სო ბას პრაქ ტი კა ში არას დ როს ჰქო ნია 
მსგავ სი ოპე რა ცი ა. გუ გა კუ ზა ნო ვი 
ამ ბობს, რომ ელო დე ბა დროს, რო დე საც 
პა ცი ენ ტე ბი მსგავ სი მოთხოვ ნით აღარ 
მი მარ თა ვენ. „რა ვქნა, მე ჩემს საქ-
მეს ვა კე თებ!“ - ამ ბობს კუ ზა ნო ვი.
ნე ბის მი ე რი სა ხის პლას ტი კუ-

რი ქი რურ გია და სა კუ თა რი გა რეგ ნო-
ბის ცვლის სურ ვი ლი პირ და პირ თუ არა 
ირი ბად ჩვენ ში არ სე ბულ კომ პ ლექ სებს 
უკავ შირ დე ბა. ადა მი ა ნებს სჯე რათ, 
რომ პლას ტი კუ რი ოპე რა ცი ე ბის მეშ ვე-
ო ბით არა მხო ლოდ მა თი გა რეგ ნო ბა, 

არა მედ მა თი პრო ფე სი უ ლი, თუ პი რა დი 
ცხოვ რე ბაც შე იც ვ ლე ბა. თუმ ცა, ზო-
გის თ ვის ეს  ილუ ზია ილუ ზი ად რჩე ბა, 
სხვას კი შეც ვ ლი ლი გა რეგ ნო ბა პლა-
ცე ბოს ეფექ ტით ჰმა ტებს თავ და ჯე რე-
ბუ ლო ბას.
ამე რი კულ მა კომ პა ნი ამ - American 

Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry (AASAP) პლას ტი კუ რი ოპე-
რა ცი ე ბის აკ ვი ა ტე ბულ სურ ვილს სპე-
ცი ა ლუ რი ტერ მი ნიც კი შე ურ ჩია -Bოდყ 
დყსმორ პ ჰიც დი სორ დერ (B.D.D.). არ-
სე ბობს შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც აკ-
ვი ა ტე ბა ჩვე ვად, ფსი ქო ლო გი ურ და-
მო კი დე ბუ ლე ბად იქ ცე ვა. AASAP-ის 
ფსი ქო ლო გე ბის აზ რით, ეს მენ ტა ლუ რი 
და ა ვა დე ბა ა. ადა მი ა ნე ბი ფიქ რო ბენ, 
რომ მათ სხე ულ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ნაკ ლი აქვთ და ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ამ 
ფიქ რებს ისი ნი დეპ რე სი ამ დე, ფსი-
ქი კურ აშ ლი ლო ბამ დე და სხვა სა ხის 
და ა ვა დე ბე ბამ დე მიჰ ყავს. პლას ტი კუ-
რი ქი რურ გია კი, ამ შემ თხ ვე ვა ში, 
ღვთის გან გა მოგ ზავ ნილ სა ჩუქ რად ეჩ-
ვე ნე ბათ. 
„გთხოვთ ნუ შე ე ხე ბით ჩემს ნა ო-

ჭებს, ძა ლი ან დი დი დრო დამ ჭირ და მათ 
მო სა პო ვებ ლად”, - ამ ბობ და ანა მა ნი-
ა ნი. ასე რომ, სი ლა მა ზეს უნი ვერ სა-
ლუ რი აღ ქ მა არ არ სე ბობს. სხვაც და 
სა კუ თა რი თა ვიც შე იძ ლე ბა შე ვა ფა სოთ 
ცხვი რის, ან მკერ დის ზო მით, თი თე-
ბის სიგ რ ძით, ერუ დი ცი ით, პი როვ ნუ-
ლი თვი სე ბე ბით, ნი ჭით, ან ყვე ლა ამ 
კრი ტე რი უ მით ერ თად. ჩვენ  ვირ ჩევთ 
რო გო რე ბი ვი ყოთ და გვაქვს უფ ლე ბა 
სა კუ თარ სხე ულს ისე მო ვექ ცეთ, რო-
გორც გვსურს. მაგ რამ ასე ვე გვაქვს 
სრუ ლი უფ ლე ბა ეს უფ ლე ბა არ გა მო ვი-
ყე ნოთ. 

დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში, პლას ტი კურ ქი რურ გი ა ში გან სა კუთ რე ბით 
პო პუ ლა რუ ლია სა ქალ წუ ლე აპ კის აღ დ გე ნის ოპე რა ცი ა. 

აღ დ გო მის პე რი ოდ ში ამ ოპე რა ცი ის რიცხ ვი საგ რ ძ ნობ ლად 
იკ ლებს, რად გან მარ ხ ვის დროს გო გო ნე ბი არ თხოვ დე ბი ან.
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წერილი ტალინიდან
გვანცა ყულეჯიშვილი

თ
ვით მ ფ რი ნავ ში ვარ. მარ ჯ ვ ნივ ისე თი ვინ მე მი-
ზის, ვის გვერ დით ყოფ ნა საც ყვე ლა ზე ნაკ ლე-
ბად ვი სურ ვებ დი. გაც ვ ლი თი პროგ რა მით ერ თად 

მივ დი ვართ. თბი ლი სის აერო პორ ტი დან უკ ვე იმა ზე ვფიქ-
რობ, რო გორ გა ვუძ ლო მის არ სე ბო ბას მთე ლი ნა ხე ვა რი 
სე მეს ტ რი.
რო გორც იქ ნა, ჩავ ფ რინ დით. სამ სა ათ ში ოთხი პა ნი-

კის შე ტე ვა მქონ და. ის ფაქ ტი, რომ თვით მ ფ რი ნავ ში 
ვზი ვარ და ჩემს რუმ მე ითს ვერ სად გა ვექ ცე ვი, უკი-
დუ რეს დეპ რე სი ა ში მაგ დებს. რო გორც იქ ნა, გა დავ ლა ხე 
მან ძი ლი თბი ლი სი დან ტა ლი ნამ დე და დავ დ გი ფე ხი ტა-
ლი ნის აერო პორ ტ ში. ჩე მი თა ნამ გ ზავ რი სი ხა რუ ლის გან 
შოკ ში ა.
ჩას ვ ლის თა ნა ვე დე და ჩემს ვუ რე კავ: “დე, ჩა ვე დით, 

ხო. ყვე ლა ფე რი კარ გა და ა. მიყ ვარ ხარ. სა ღა მოს და გი-
რე კავ“.
ბი ნას ოთხი დღე ვე ძებთ. სას ტუმ რო ში ვცხოვ რობთ. 

ხელ ში ტა ლი ნის რუ კა გვი ჭი რავს და ვბო დი ა ლობთ. კი დევ 
კარ გი, ინ ტერ ნე ტი გვაქვს. მივ ხ ვ დი, რომ მნიშ ვ ნე ლო ბა 
არ აქვს, ვის თან ერ თად ხარ, მთა ვა რი ა, უც ნობ ქა ლაქ ში 
მარ ტო არ იყო - იქ, სა დაც ყვე ლა და ყვე ლა ფე რი უცხო ა.

57

GENERATION 2010
წერილი



 სას ტუმ რო ში, ჩემს ოთახ ში ვარ და 
SKYPE-ის გა მომ გო ნე ბელს ვლო ცავ. 
თურ მე სწო რედ იმ უნი ვერ სი ტეტ ში 
შექ მ ნეს SKYPE, სა დაც ოთხი თვე უნ-
და ვის წავ ლო. ამ ფიქ რებ ში ვარ, რო-
ცა ჩე მი რუმ მე ი თი ოთახ ში შე მორ ბის: 
- აუ, ფო ი ე ში ვი ღაც შორ ტი ა ნი ბა-

ბუ მა ბამ და. 
- უხ დე ბო და შორ ტი? - ვე კითხე-

ბი. ბრა ზობს. მგო ნი, შორ ტი არ უნ და 
მეხ სე ნე ბი ნა.
მე ო რე დღეს უნი ვერ სი ტეტ ში მივ დი-

ვარ. ტრო ლე ი ბუ სი სავ სეა ბა ბუშ კე-
ბით და ძე დუშ კე ბით. მგო ნი თბი ლის ში 
ახალ გაზ რ დე ბი ჭარ ბო ბენ. ათი გა ჩე-
რე ბაც და უნი ვერ სი ტეტ თან ვარ. ეს 
ნა ხე ვა რი სა ა თი მგზავ რებს ვათ ვა-
ლი ე რებ. ყურ თ სას მე ნებს ვი კე თებ და 
ვცდი ლობ, ჩე მი რუმ მე ი თის ტლი კი ნი 
MUSE-ის ახა ლი ალ ბო მით გა დავ ფა-
რო. ვუ ყუ რებ და წარ მო ვიდ გენ, რო-
გორ მღე რის MATT BELLAMY-ის ხმით 
და მე ცი ნე ბა. 
მუ სი კის გა რე შე ცხოვ რე ბა ვერ 

წარ მი მიდ გე ნი ა. ჩე მი სა ხე გა შე შე-
ბუ ლი კად რი ა, აი ისე თი, რომ ვერ  
მიხ ვ დე ბი, უხა რი ა, მოწყე ნი ლი ა, გა-
ღი ზი ა ნე ბუ ლია თუ რას გრძნობს. ეს 
ჩე მი ბავ შ ვო ბის “ტრიუკია”. რო ცა 
ვბრაზ დე ბო დი, ამ სა ხეს ვი ღებ დი. 
მა შინ ვე ყვე ლა წყო ბი დან გა მო დი ო და. 
სა ო ცა რი ა, გა ურ კ ვევ ლო ბა რო გორ აღი-
ზი ა ნებთ ადა მი ა ნებს. მაგ რამ ახ ლა 
ესეც არ ამარ თ ლებს. მივ ხ ვ დი ყურ-
სას მე ნე ბის რე ა ლურ ღი რე ბუ ლე ბას. 
ილუ ზი ას მა ინც ვიქ მ ნი, თით ქოს მარ-
ტო ვარ.
ეს ტო ნე ლე ბის უსაზღ ვ რო ნე ბის ყო-

ფა, უშ ფოთ ვე ლი სა ხე ე ბი და სიმ შ ვი დე 
მაკ ვირ ვებს. ქუ ჩე ბი მან ქა ნე ბით არ 
არის გა დატ ვირ თუ ლი. ყო ვე ლი მძღო-
ლი ფე ხით მო სი ა რუ ლეს გზას უთ მობს. 
ჩვენ თან გზის დათ მო ბა კი არა, შუქ-
ნი შან ზე მწვა ნე რომ აინ თე ბა, მა ინც 
ყუ რადღე ბით უნ და იყო, ვინ მე გიჟ-
მა მძღოლ მა არ გა გი ტა ნოს. აქ ხალ ხი 
რიგ საც არას დ როს არ ღ ვევს. მი ხა რი ა, 
ვი ღაც ოს ტა ტუ რად რომ არ მა ხევს ად-
გილს და ისე არ მე წე პე ბა უკან, მი-

სი სუნ თ ქ ვის ხმა რომ მეს მო დეს.
პა რას კევს დი ლის რვა სა ათ ზე 

მაქვს ლექ ცი ა. ჩემს სამ შობ ლო ში 
დი ლის რვა სა ათ ზე ლექ ცია კი არა, 
ექიმ თან რომ მიხ ვი დე, ის არ გაგ-
სინ ჯავს. ლექ ცი ის მე რე ჩემს საყ-
ვა რელ წიგ ნის მა ღა ზი ა ში მივ დი ვარ. 
დავ ჯ დე ბი მყუდ რო აუდი ტო რი ა ში თბი-
ლად, ცხელ შო კო ლადს დავ ლევ და რაც 
მთა ვა რი ა, რუმ მე ი თის გა რე შე, სი ჩუ-
მე ში წა ვი კითხავ.
ყვე ლა ზე მე ტად ფრან გუ ლის ლექ ცი-

ებ ზე ვღა და ობთ. დღეს ჩემ მა კურ სელ-
მა საყ ვარ ლად თარ გ მ ნა ფრან გუ ლი წი-
ნა და დე ბა, მი სი ფრან გუ ლი სურ ვი ლე ბი 
გა მომ ჟ ღავ ნ და: „I wo uld  lo ve to 
be in ga ra ge with Margaret“. „რა, 
მარ გა რე ტი მა გა რი ნა შა ა ა? - კითხუ-
ლობს. ლექ ტო რი იცი ნის და წით ლ დე ბა: 
„No Christopher, noo”.
ხუთ დღი ა ნი სა მუ შაო კვი რის მა რა-

თო ნი მთავ რ დე ბა და ქა ლა ქი დამ სა ხუ-
რე ბუ ლი უიკენ დით ცოცხ ლ დე ბა. ქუ ჩე ბი 
და თოვ ლი ლი ა, თან ძა ლი ან ცი ვა, პა-
რას კევ სა ღა მოს ქუ ჩა ში გა დი ხარ  და 
გიკ ვირს: „მაგ თხელ კოლ გოტ ში, თუ 
მოკ ლე კა ბა ში არ  გცი ვა?“ არა, აქ 
სა ერ თოდ არ სცი ვათ. ხალხს გარ თო ბა 
უნ და და ტემ პე რა ტუ რას სა ერ თოდ არა 
აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა. მოკ ლედ, ჩა იც-
ვი გა მომ წ ვე ვად! ბი ჭი რომ შე მოგ ხე-
დავს, დაბ რ კო ლე ბას ვერ უნ და ხე დავ-
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დეს. წახ ვალ სად მე (რა მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს სად) და რო გორც კი შეხ ვალ, 
ყვე ლამ უნ და შე გათ ვა ლი ე როს.
ინ ტე რე სის გა მო ხატ ვის აქა ურ მა 

მე თოდ მა სა ოც რად მომ ხიბ ლა. სის ტე-
მა მარ ტი ვი ა: ბიჭს თუ გო გო აინ-
ტე რე სებს (ან პი რი ქით) საკ მა რი სია 
თვა ლებ ში ჩა ხე დოს -  პირ და პირ, 
„რესკად” და და ჟი ნე ბით. თუ ის, ვი-
საც უყუ რებ, თვი თო ნაც შე მოგ ხე დავს 
და სა მი წა მით მზე რას გა ა ჩე რებს, 
ესე იგი ერ თ მა ნე თი „მონიშნეთ“. 
ხმას არ იღებ, მაგ რამ ყვე ლა ფე რი 
გა სა გე ბია - „კი, მეც მომ წონ ხარ. 
გაძ ლევ უფ ლე ბას გა მო მე ლა პა რა კო.“ 
მი დი ხარ გა სარ თო ბად და არა მო მა-
ვა ლი ცო ლის ან ქმრის სა ძი ებ ლად. 
მი ზა ნი გარ თო ბაა და მე ტი არა ფე რი. 
არა ვის აინ ტე რე სებს, ვინ ხარ, რა 

გქვი ა, სად ცხოვ რობ, სა ი დან ხარ, 
სად  სწავ ლობ. მთა ვა რი ა, იმ წუთს 
იქ ხარ. მთა ვა რი ა, ახ ლა ამ წამს 
მინ დი ხარ.
სახ ლ ში მოვ დი ვართ. ერ თი კვარ ტა-

ლიც და უკ ვე სა დარ ბა ზოს თან ვიქ-
ნე ბით. შო რი დან ვხე დავთ კაცს, 
რო მე ლიც კარ ზე აკა კუ ნებს. მე რე 
ფან ჯა რას ქვას ეს ვ რის. მოკ ლედ, 
სახ ლ ში შეღ წე ვას ცდი ლობს, მაგ რამ 
კარს არა ვინ უღებს. მი ვუ ახ ლოვ დით 
და უცებ ვი ღაც კარს აღებს. ტი პი 
შიშ ვე ლი ა, ხა ლათს იც ვამს. ბრმა უნ-
და იყო, მი სი სას ქე სო ორ გა ნო რომ 
არ და ი ნა ხო (ეგრეთწოდებულ შტიკი, 
რო მე ლიც კომ პა სი ვით მერ ყე ობს). ჩე-
მი რე აქ ცი ა: „საწყალი, რა ცუდ დროს 
შე ა წუ ხეს“. გზას გან ვაგ რ ძობ. ჩე მი 
რუმ მე ი თი შოკ ში ა. ქარ თ ვე ლი ქა ლიშ-
ვი ლი კაცს თვალს არ აშო რებს. სა კუ-
თა რი თა ვი გა მახ სენ და. პა ტა რა ვარ. 

ვდგა ვარ მა ღა ზი ის ვიტ რი ნას თან და 
ვუ ყუ რებ შო კო ლა დის ფი ლას, მაგ რამ 
ფუ ლი არ მაქვს, რომ ვი ყი დო. ისიც 
ზუს ტად ასე სა ცო და ვად გა მო ი ყუ რე ბა. 

* * *
ცუ დად არ გა მი გოთ, მაგ რამ სა პირ-

ფა რე შო ში ჩა კეტ ვა მიყ ვარს. იქ არა-
ვინ გა მომ ყ ვე ბა, ტუ ა ლეტ ში სრუ ლი ად 
მარ ტო ვარ. ერ თა დერ თი ად გი ლი მთელ 
სახ ლ ში, სა დაც მარ ტო ყოფ ნა შე მიძ-
ლი ა. ჩე მი ფიქ რის კა ბი ნა, ჩე მი პი-
რა დი შეზღუ დუ ლი სივ რ ცე. 
სა მი თვე ა, ტა ლინ ში ვარ ისეთ 

ადა მი ან თან ერ თად, რო მელ საც მა-
ნამ დე არ ვიც ნობ დი. რამ დე ნი ხა ნი ა, 
მთხოვს, კლუბ ში წა ვი დე თო. ხა სი ათ-
ზე არ ვარ, მაგ რამ რა ტომ ღაც ვე-
თან ხ მე ბი, თუ გინ და წა ვი დეთ - მეთ-

ქი, ვპა სუ ხობ. მივ დი ვართ. სა ერ თოდ 
არ ვსვამთ, მარ ტო ერთ ჭი ქა ბე ი ლისს 
ვწრუ პავთ. მე რე ვცეკ ვავთ. არ ვი ცი 
რა ტომ, მაგ რამ აშ კა რად ყუ რადღე ბის 
ცენ ტ რ ში ვხვდე ბით. ცეკ ვის დროს ვი-
ღაც მი ახ ლოვ დე ბა და კის რის და მა სა-
ჟე ბას მიწყებს. არ ვი ცი, რა უნ და. 
მგო ნი ფიქ რობს, რომ ექ ს ტა ზი მაქვს 
და ლე უ ლი. რო ცა ვცეკ ვავ, თვა ლე ბი 
და ხუ ჭუ ლი მაქვს და ვე რა ვის ვხე დავ 
გარ შე მო. უცებ ვი ღა ცა ხელს მავ ლებს 
და მატ რი ა ლებს. თვა ლებს ვა ხელ. ძა-
ლი ან მა ღა ლი ბი ჭი დგას. ვე რას დ როს 
ვი ფიქ რებ დი, რომ შე მამ ჩ ნევ და. მაგ-
რად მე ხუ ტე ბა. ძა ლი ა ნაც რომ მინ-
დო დეს, ვერ სად გა ვიქ ცე ვი. დარ ბა ზი 
გა და ჭე დი ლი ა. თან არ სად გაქ ცე ვა 
არ მინ და, სა სი ა მოვ ნო მა ხე ში ვარ. 
ხელ ში მიყ ვანს. ცდი ლობს, მა კო ცოს. 
მე თავს ვა რი დებ. მე ო რედ ცდი ლობს. 
ისევ ვე რი დე ბი. ლო ყა ზე მკოც ნის. 

ტუ ჩე ბი რბილ ატამს უგავს, ოღონდ 
ბუ სუ სე ბის გა რე შე. თვა ლებს ვა ხელ, 
ვუ ყუ რებ „პიწიმინუტკას“ (ასე შე-
ვარ ქ ვი) და ვფიქ რობ: „მაგარი ბი-
ჭი ცდი ლობს გა კო ცოს, რამ დე ნი ხა ნია 
არა ვის თ ვის მი კოც ნი ა, რას ვე ლო-
დე ბი?!“ მოკ ლედ ვრის კავ... ბო ლოს 
ისევ ხელ ში მიყ ვანს. ჰო, მარ თ ლა, 
მე ვარ ადა მი ა ნი, რო მელ საც ზუს ტად 
ერთ წამ ში რა დი კა ლუ რად ეც ვ ლე ბა ხა-
სი ა თი. ამ ხუ თი წუ თის შემ დეგ, ეგ 
წა მიც დად გა. უკან ვბრუნ დე ბი და 
მოვ დი ვარ. მე და ჩე მი რუმ მე ი თი სა-
პირ ფა რე შო ში ჩავ დი ვართ. სა კუ თარ 
თავს სარ კე ში ვუ ყუ რებ და მე ცი ნე ბა. 
უცებ მეს მის მი სი ხმა: „აუ, ძა ლი ან 
გთხოვ პი რი მო ი ბა ნე, რა!” - მე ცი-
ნე ბა - „კბილებიც ხომ არ გა მო ვი-
ხე ხო?”

რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ, ჩემს CV-
ში ეს ყვე ლა ფე რი ჩა ი წე რე ბა, რო გორც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა-
მოც დი ლე ბა. ამ თა ნაცხოვ რე ბის შე-
დე გი იქ ნე ბა ის, რომ მე სამ სა ხურ ში 
მზად ვიქ ნე ბი ნე ბის მი ე რი სტრე სუ ლი 
სი ტუ ა ცი ის თ ვის. და არა მარ ტო სამ-
სა ხურ ში, ალ ბათ ცხოვ რე ბა შიც. ასე ვე 
და ფიქ სირ დე ბა ისიც, რომ სე რი ო ზუ ლი 
სტა ჟი რე ბაც მაქვს გავ ლი ლი. 
სულ რა ღაც ერ თი თვეც და „სახლში“ 

ვბრუნ დე ბი. თით ქოს ხუ თი თვე არა ფე-
რი ა, მაგ რამ მა ინც ვგრძნობ, რომ შე-
ვიც ვა ლე. მა ლე ისევ თბი ლი სის აერო-
პორ ტ ში ვიქ ნე ბი, მაგ რამ უკ ვე სხვა 
ემო ცი ე ბით, სხვა შეგ რ ძ ნე ბე ბით, სულ 
სხვა ადა მი ა ნი. უცხო გა რე მო ში ყოფ-
ნა მო მე წო ნა - ახა ლი ად გი ლი, ახა ლი 
ნაც ნო ბე ბი, ახა ლი შან სე ბი და შეგ რ-
ძ ნე ბა, რომ „ყველაფერი დრო ე ბი თი ა”. 
კი დევ მინ და! 

მი დი ხარ გა სარ თო ბად და არა მო მა ვა ლი ცო ლის ან ქმრის სა ძი-
ებ ლად. მი ზა ნი გარ თო ბაა და მე ტი არა ფე რი. არა ვის აინ ტე რე სებს, 
ვინ ხარ, რა გქვი ა, სად ცხოვ რობ, სა ი დან ხარ, სად  სწავ ლობ. მთა-

ვა რი ა, იმ წუთს იქ ხარ. მთა ვა რი ა, ახ ლა ამ წამს მინ დი ხარ.
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სად გადის ზღვარი
მა რი დუ დუ ნია ანდრია დოლიძე

„– თუ და იწყებ ერ თი ან ორი ადა მი ა ნის 
შე ძუ ლე ბით, მე რე ვე ღარ გა ჩერ დე ბი. სულ 
მა ლე, ასო ბით ადა მი ანს შე ი ძუ ლებ.“ 
„–მი ლი არდს?”
„მილიარდსაც. მცი რე სი ძულ ვი ლი ნელ - ნე ლა 

დიდ ში გა და იზ რ დე ბა. იზ რ დე ბა და იზ რ დე ბა, 
ის მში ე რი ა“.  

ვართ თუ არა უფ რო და ცუ ლე ბი, რო დე საც 
უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ვად გენთ? არის თუ არა 
ეს მუდ მი ვი სტა ტუ სი? 
ამ კითხ ვებ ზე ფიქ რის დროს, ვცდი ლობ გა-

ვიხ სე ნო, რა გან მას ხ ვა ვებს სხვე ბის გან. 
მინ და, მათ ად გი ლას წარ მო ვიდ გი ნო თა ვი, 
ვი საც სა კუ თა რი იდენ ტო ბის გა მო, ხში რად 
შე უ რაცხ ყო ფის ატა ნა უწევს. ვიხ სე ნებ იმა-
საც, რა უთ ქ ვამს სი ძულ ვი ლის ენა ზე მე დი-
ას. სულ რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა მახ სენ დე ბა. 
სა ზო გა დო ე ბის წარ მოდ გე ნა ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბებ სა და ღირ სე ბა ზე სწო რედ მე დი ამ უნ და 
შეც ვა ლოს. სი ძულ ვი ლის ენის შე დე გი მხო ლოდ 
სპონ ტა ნუ რი შე უ რაცხ ყო ფა არ არის. ასე თი 
ენის კულ ტუ რა ში დამ კ ვიდ რე ბა ადა მი ა ნე ბის 
და ადა მი ან თა ჯგუ ფე ბის მუდ მივ იზო ლა ცი-
ას იწ ვევს. იზო ლა ცია კი, იოლად შე იძ ლე-
ბა მათ თ ვის ფი ზი კურ აგ რე სი ად, სი ცოცხ ლის 
საფ რ თხე დაც კი იქ ცეს. 
ბე სო ჯუ ღე ლი 2004–2008 წლის პარ ლა მენ-

ტ ში,  „ნაციონალური მოძ რა ო ბის“ ფრაქ ცი ის 
ლი დე რი იყო. ინ გა გრი გო ლი ას ერ თ -ერთ გა-
და ცე მა ში მან ასე თი რამ თქვა: „როდემდე 
უნ და იცხოვ რონ მი კირ ტუ მებ მა სო ლო ლაკ ში?!” 
ჯუ ღე ლის გან ცხა დე ბა სა ზო გა დო ე ბის ნა წილ-
მა მკაც რად გა აკ რი ტი კა. მო ქა ლა ქე ებ მა და 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა მი სი ფრაქ-
ცი ი დან გა რიცხ ვა მო ითხო ვეს.
„ამ სა ხელს ხში რად არ ქ მე ვენ სომ ხეთ-

ში. სა ქარ თ ვე ლო ში კი, იშ ვი ა თად გვხვდე ბა. 
მი კირ ტუმ გას პა რი ჩი ლი ტე რა ტუ რუ ლი პერ-
სო ნა ჟი ა. მი კირ ტუ მა ეროვ ნე ბით სო მე ხი, 

მდი და რი ვაჭ რის გან ზო გა დე ბუ ლი სა ხე ა. დე-
პუ ტატ მა, ვი სი პა სუ ხი სიმ გებ ლო ბაც რი გით 
მო ქა ლა ქე ზე მა ღა ლი ა, გან ცხა დე ბა ში და ახ-
ლო ე ბით ასე თი რამ იგუ ლის ხ მა: აღარ არის 
დრო, რომ თბი ლი სის ერ თ -ერ თი პრეს ტი ჟუ ლი 
უბ ნი დან წა ვიდ ნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ-
მაც სი ნამ დ ვი ლე ში, თა ვის დრო ზე, იქ, დი დი 
ინ ვეს ტი ცია ჩა დეს და სახ ლე ბი ააგეს. თუ 
იმათ არა, მა შინ ვინ უნ და იცხოვ როს ამ 
უბან ში?! ეს სი ძულ ვი ლის ენის თვალ სა ჩი-
ნო მა გა ლი თი ა“, – გან მარ ტავს ჟურ ნა ლის ტი 
ზვი ად ქო რი ძე.
შე იძ ლე ბა ვი ღაც მი იჩ ნევ დეს, რომ ეს არ 

არის სი ძულ ვი ლის ენა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს 
ცალ კე უ ლი ინ დი ვი დის, ან ადა მი ან თა ჯგუ ფის 
სიტყ ვი ერ შე უ რაცხ ყო ფას გენ დე რუ ლი, ეთ ნი-
კუ რი, რე ლი გი უ რი, ან სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო-
ბის გა მო. თუმ ცა ეს ერ თა დერ თი დი ლე მა არ 
არის. ყვე ლა ზე რთუ ლი და სად გე ნი მა ინც ის 
ზღვა რი ა, რო მე ლიც გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე-
ბა სა და დის კ რი მი ნა ცი ას შო რის გა დის.
შე ი ცავ და თუ არა რო ბერტ სტუ რუ ას სიტყ-

ვე ბი დის კ რი მი ნა ცი ას, რო ცა 2011 წელს 
პრე ზი დენ ტის ძა ლა დობ რი ვი პო ლი ტი კის მი-
ზე ზად მი სი სა ვა რა უ დო სომ ხუ რი წარ მო მავ-
ლო ბა და ა სა ხე ლა?! მოგ ვი ა ნე ბით რე ჟი სორ მა 
სა ჯა როდ ბო დი ში მო ი ხა და. სა ერ თო- სა მო ქა-
ლა ქო მოძ რა ო ბამ „მრავალეროვანი სა ქარ თ ვე-
ლო“ მა შინ სპე ცი ა ლუ რი გან ცხა დე ბაც გა ავ რ-
ცე ლა. მა თი აღ შ ფო თე ბის მი ზე ზი ადა მი ა ნის 
ეთ ნი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის სა ჯა როდ გან ხილ ვა 
იყო. რამ დე ნი მე დღე ში სტუ რუა თე ატ რი დან 
და ითხო ვეს. ოფი ცი ა ლურ მი ზე ზად მი სი ქსე-
ნო ფო ბუ რი გა მო ნათ ქ ვა მი და სა ხელ და.
სამ წუ ხა როდ, მსგავ სი გა მო ნათ ქ ვა მე ბის 

ნაკ ლე ბო ბას არც ად რე გან ვიც დი დით. საბ-
ჭო თა კავ ში რის დროს ჩვე ნი ქვე ყა ნა კარ-
ჩა კე ტილ ცხოვ რე ბას ეწე ო და. სწო რედ მა შინ 
გაღ ვივ და ში ში ყვე ლა უცხოს მი მართ. ეს 
უცხო ხან და ხან არა სხვა ეთ ნი კუ რი ჯგუ-

ვართ თუ არა უფ რო 
და ცუ ლე ბი, რო დე
საც უმ რავ ლე სო ბას 
წარ მო ვად გენთ? არის 
თუ არა ეს მუდ მი ვი 
სტა ტუ სი? ამ კითხ
ვებ ზე ფიქ რის დროს, 
ვცდი ლობ გა ვიხ სე ნო, 
რა გან მას ხ ვა ვებს 
სხვე ბის გან. მინ და, 
მათ ად გი ლას წარ
მო ვიდ გი ნო თა ვი, 
ვი საც სა კუ თა რი 
იდენ ტო ბის გა მო, 
ხში რად შე უ რაცხ ყო
ფის ატა ნა უწევს.
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ფის წევ რი, არა მედ ეროვ ნე ბით ქარ თ ვე ლი, 
სხვა კუთხის წარ მო მად გე ნე ლი იყო. 90-იან 
წლებ ში გაჩ ნ და ლო ზუნ გი „საქართველო ქარ თ-
ვე ლე ბის თ ვის“. ზვი ად გამ სა ხურ დია იმ დროს 
ოსებს უცხო ეთ ნო სის დი ვერ სან ტებს უწო დებ-
და და სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლიც იზი ა-
რებ და მის აზრს. ერთ დღე საც, მათ სახ ლებ-
ზე წი თე ლი ჯვრე ბი გაჩ ნ და. ეს იმის ნი შა ნი 
იყო, რომ ეთ ნი კურ ოსებს სა ქარ თ ვე ლო სას-
წ რა ფოდ უნ და და ე ტო ვე ბი ნათ. რთუ ლია გან-
საზღ ვ რო რო დის გა და დის სი ძულ ვი ლის ენა 
შე უწყ ნა რებ ლო ბა სა და ეროვ ნულ შუღ ლ ში.
ბო ლო დროს, ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რის 

გზებ ზე უფ რო ხში რად მსჯე ლო ბენ. ზო გი გა-
მო სა ვალს კრი მი ნა ლი ზა ცი ა ში ხე დავს. ზვი ად 
ქო რი ძე ამ ბობს, რომ სა ზო გა დო ე ბამ სი ძულ-
ვი ლის ენის ავ ტორს უნ და შე აც ვ ლე ვი ნოს რი-
ტო რი კა და მი სი აზ რით, ეს კრი მი ნა ლი ზა ცი-
ის გა რე შე უნ და მოხ დეს.
სი ძულ ვი ლის ენის კრი მი ნა ლი ზა ცი ას თან 

და კავ ში რე ბით არ სე ბობს ორ გ ვა რი: ევ რო პუ ლი 
და ამე რი კუ ლი მიდ გო მა. ევ რო პის ქვეყ ნე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა ში რა სობ რი ვი, რე ლი გი უ რი და 
სხვა ნიშ ნით ადა მი ა ნის წი ნა აღ მ დეგ დის კ-
რი მი ნა ცი უ ლი გა მო ნათ ქ ვა მი ის ჯე ბა სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის კო დექ სით. ამე რი კის კონ ს ტი ტუ-
ცი ის მი ხედ ვით კი,  გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბა არ უნ და შე იზღუ დოს, თუ ის არ შე ი-
ცავს არ სე ბით საფ რ თხეს.
იურის ტი ვა ხუშ ტი მე ნაბ დე მი იჩ ნევს, რომ 

სი ძულ ვი ლის ენის კრი მი ნა ლი ზა ცია არ უნ და 
მოხ დეს. მი სი აზ რით, ყვე ლა ზე დი დი გა-
მოწ ვე ვა, სი ძულ ვი ლის ენის აკ რ ძალ ვის შემ-
დეგ ლი ბე რა ლუ რი იდე ე ბის გა უ ფა სუ რე ბა ა. 
„დისკუსიის სივ რ ცე შე იზღუ დე ბა, სა კითხის 
სრუ ლად გან ხილ ვა ვე ღარ მო ხერ ხ დე ბა, ეს კი 

ლი ბე რა ლუ რი იდე ე ბის დოგ მა ტი ზი რე ბის საფ-
რ თხეს გაზ რ დის“.
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი აქვს “საქართველოს 

ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის“ წარ მო-
მად გე ნელს, გი ორ გი გო ცი რი ძეს.
„სიძულვილის ენის კრი მი ნა ლი ზა ცი ის მო-

წი ნა აღ მ დე გე ე ბი გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
შეზღუდ ვა ზე სა უბ რო ბენ. გა მო ხატ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბის დაც ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დე მოკ რა-
ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფო სათ ვის, მაგ რამ აქ ვე არ 
უნ და და ვი ვიწყოთ ისიც, რომ მე ო რე მხა რეს 
არის სხვა დას ხ ვა უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად-
გენ ლის უფ ლე ბა - იყოს და ცუ ლი დის კ რი მი ნა-
ცი ის გან. სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა ა, შექ-
მ ნას გა რე მო სა ზო გა დო ე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ჯგუ ფე ბის მშვი დო ბი ა ნი თა ნა არ სე ბო ბის თ ვის. 
სი ძულ ვი ლის ენას სე რი ო ზუ ლი დი სო ნან სი შე-
აქვს სა ზო გა დო ე ბის მშვი დო ბი ან ცხოვ რე ბა-
ში. ამი ტო მაც მე მხარს ვუ ჭერ სი ძულ ვი ლის 
ენის კრი მი ნა ლი ზა ცი ას“.
ამ თე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბას იმ კვლე ვის შე-

დე გე ბიც ამ ტ კი ცებს, რო მე ლიც ოქ ტომ ბ რის 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბამ დე, არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ინტერნიუსი სა ქარ თ ვე-
ლო“-მ ჩა ა ტა რა.
კვლე ვის მი ხედ ვით, სი ძულ ვი ლის ენას 

ყვე ლა ზე ხში რად პრე სა მი მარ თავ და. შემ-
დეგ მო დის ინ ტერ ნეტ–მე დია და ტე ლე–მე დი ა. 
ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი შემ თხ ვე ვა რა დი ო ში და-
ფიქ სირ და. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გინ-
და: „კავკასია” (34%), “იმედი” (21%), 
და “მაესტრო” (19%). სი ძულ ვი ლის ენის  
“ლიდერი”  გა ზე თე ბი არი ან: „ასავალ–და-
სა ვა ლი”, “ალია”  და  “კვირის ქრო ნი კა”. 
რაც შე ე ხე ბა ინ ტერ ნეტ მე დი ას:  Fორ.გე 
(33%), პრე სა. გე (22%) და დრო ნი. გე(14%).
„ნეტგაზეთთან” სა უბ რი სას, ფი ლო ლოგ-

მა ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვილ მა გა ნაცხა და: 
„საზოგადოებას აქვს არა მარ ტო კა ნო ნი-
ე რი, არა მედ მო რა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბიც. 
სი ძულ ვი ლის ენა ზე მო ლა პა რა კე ადა მი ანს 
მე ზო ბე ლიც არ უნ და სცემ დეს პა სუხს. ეს 
სირ ცხ ვი ლი უნ და იყოს. მთა ვა რი სა ზო გა დო ე-
ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ა. რო გორც წე სი, 
გა უ ნათ ლე ბელ ადა მი ანს მი აჩ ნი ა, რომ უცხო 
უნ და გა ა ნად გუ როს. ამი ტომ, თუ ვაგ რ ძ ნო ბი-
ნებთ, რა ქა ჯია ის, ვინც ასე მეტყ ვე ლებს, 
შე იძ ლე ბა ცო ტა შერ ცხ ვეს და თა ვი შე ი კა-
ვოს“. 

იურის ტი ვა ხუშ ტი მე ნაბ დე მი იჩ ნევს, რომ სი-
ძულ ვი ლის ენის კრი მი ნა ლი ზა ცია არ უნ და 
მოხ დეს. მი სი აზ რით, ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ-
ვე ვა, სი ძულ ვი ლის ენის აკ რ ძალ ვის შემ დეგ 
ლი ბე რა ლუ რი იდე ე ბის გა უ ფა სუ რე ბა ა. 
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მ
ახ სოვს, ერ თხელ სკო ლა ში ნარ კო მა ნი ა ზე 
ლექ ცი ის წა სა კითხად მო ვიდ ნენ. მეშ ვი-
დე, ან მერ ვე კლას ში ვი ყა ვი. დი დი ინ-

ტე რე სით ვუს მენ დი ორ სტუ დენტს, რო ცა გვიხ-
ს ნიდ ნენ, რა ტომ იყო ნარ კო ტი კი სა ში ნე ლე ბა. 
იმ დროს ძა ლი ან პა ტა რა ვი ყა ვი იმის თ ვის, 
რომ ნარ კო ტიკ ზე ან მის გა სინ ჯ ვა ზე მე ფიქ რა, 
მაგ რამ ამა ყად ავ დე ქი და გან ვაცხა დე: ადა-
მი ან მა ცხოვ რე ბა ში ერ თხელ მა ინც ყვე ლა ფე რი 
უნ და გა სინ ჯოს - მეთ ქი. ამას დი დი შეშ ფო თე-
ბა და კო მენ ტა რე ბი მოჰ ყ ვა. აღარ ვუს მენ დი. 
გაკ ვე თი ლის ბო ლომ დე ფან ჯა რა ში ვი ყუ რე ბო დი.
დღეს აღარ ვფიქ რობ, რომ ადა მი ან მა ყვე-

ლა ფე რი უნ და გა სინ ჯოს. მაგ რამ, ზრდას რულ 
ასაკ ში იმის უფ ლე ბა ყვე ლას აქვს, თვი თონ 
გა დაწყ ვი ტოს, რის გა სინ ჯ ვა უნ და და რის - 
არა. 

„ერთხელ მე გობ რე ბი ძმა კა ცის და ჩა ზე ავე-
დით, ზო გი მა რი ხუ ა ნას ეწე ო და, ზო გი  ფსი-
ქოტ რო პუ ლებს სვამ და. თა ვი დან ყვე ლა ფე რი 
კარ გად იყო, მაგ რამ ცო ტა ხან ში ერ თ -ერ თი 
ჩვენ გა ნი ცუ დად გახ და და გა ი თი შა. ვე ღარ 
ვაფხიზ ლებ დით. არ ვი ცო დით, რა გაგ ვე კე თე ბი-
ნა. ზო გი ამ ბობ და სას წ რა ფოდ სა ა ვად მ ყო ფო ში 
წა ვიყ ვა ნო თო, ზო გი კი პო ლი ცი ის ში შით, მი სი 
წაყ ვა ნის წი ნა აღ მ დე გი იყო. სა ბო ლო ოდ, ყვე-
ლა ნი შევ თან ხ მ დით და გა დავ წყ ვი ტეთ, სა ა ვად-
მ ყო ფო ში არ წაგ ვეყ ვა ნა, რად გან „გაშარვის“ 
თა ვი არა ვის ჰქონ და. ამ მსჯე ლო ბის დროს 
ჩვე ნი ძმა კა ცი უფ რო და უფ რო ცუ დად ხდე ბო-
და. ბო ლოს სულ გა თეთ რ და, ცი ვი ოფ ლი ას ხამ-
და და პი რი დან ქა ფიც გად მოს დი ო და. არას დ როს 
და მა ვიწ დე ბა ის გრძნო ბა - ძმა კა ცი ხელ ში 
გვაკ ვ დე ბო და და იმის ში შით, რომ ყვე ლა არ 

მწვა ნე პლა ნე ტა
ნი კი პერ კი ნი, ირი ნა კურ ტა ნი ძე თამო ცაგარეიშვილი, მარიკა ქოჩიაშვილი

ამე რი კის იუს ტი ცი ის 
ბი უ როს სტა ტის ტი კის 
მი ხედ ვით, ყო ველ წ
ლი უ რად, ალ კო ჰო ლის 
ზე მოქ მე დე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, სამ 
მი ლი ო ნამ დე და ნა
შა უ ლი ფიქ სირ დე ბა. 
ხო ლო იმა ვე ბი უ როს 
გან ცხა დე ბით, მა რი
ხუ ა ნას ზე მოქ მე დე
ბის ქვეშ ჩა დე ნი ლი 
და ნა შა უ ლის სტა ტის
ტი კა ხუთ ჯერ უფ რო 
და ბა ლი ა.
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და ვე ჭი რეთ, საშ ვე ლად არ მიგ ვ ყავ და. სა ბედ-
ნი ე როდ,  ყვე ლა ფე რი კარ გად დამ თავ რ და. ერ-
თ -ერ თ მა მე გო ბარ მა მა რი ლი ა ნი ნემ სი გა უ კე თა 
და გა მო აფხიზ ლა. მე რე გა ვი გეთ, რომ მა რი ლი-
ა ნი ნემ სიც სა ში ში ა, შე იძ ლე ბა უარე სი შე-
დე გი მი ი ღო.“
ეს ამ ბა ვი ცო ტა ხნის წინ მე გო ბარ მა მი-

ამ ბო. მა შინ კი დევ ერ თხელ დავ ფიქ რ დი იმა-
ზე, თუ რა არის ამ ნარ კო პო ლი ტი კის შე დე გი. 
ნა თია ფან ჯი კი ძე მომ ხ მა რებ ლე ბის ფსი ქო რე-
ა ბი ლი ტა ცი ის ცენ ტ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ა. მი სი 
აზ რით,  ნარ კო ტი კე ბის აკ რ ძალ ვით მოთხოვ ნა 
არ მცირ დე ბა.  აკ რ ძა ლულ ნარ კო ტიკს სხვა  გა-
ცი ლე ბით სა ზი ა ნო ნივ თი ე რე ბა ცვლის: ჯე ფი, 
ვინ ტი, შა ვი, კრა კა დი ლი, კუს ტა რუ ლი სახ ლ-
ში დამ ზა დე ბუ ლი ნარ კო ტი კი ა, რომ ლის გა ნაც 
უამ რა ვი ადა მი ა ნი იღუ პე ბა. „ეს ყვე ლა ფე რი 
სტი მუ ლა ტო რე ბი და ხე ლოვ ნუ რად გა მოყ ვა ნი-
ლი ეფედ რი ნე ბი ა. ისი ნი მსგავს შეგ რ ძ ნე ბებს 
იწ ვე ვენ, რა საც მა გა ლი თად კო კა ი ნი, თუმ ცა 
ბევ რად სა ში შია ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის”. 
კვლე ვით ცენტრ „ალტერნატივა ჯორ ჯი ას“ მო-

ნა ცე მე ბით, კა ნო ნის გამ კაც რე ბის შემ დეგ, 
(2006-2009 წლებ ში), ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე-
ბე ბის ამო ღე ბის სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, კო-
კა ი ნი ოთხ ჯერ შემ ცირ და, ხო ლო მა რი ხუ ა ნა სი 

კი ხუთ ჯერ. 2006 წლის სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი-
ლე ბე ბის მი ხედ ვით, დღე საც, პირ ვე ლად ნარ კო-
ტი კის მოხ მა რე ბის თ ვის, მო ქა ლა ქე 500 ლა რის 
ჯა რი მას იხ დის. გან მე ო რე ბი სას,  ის სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის პა სუ ხიმ გებ ლო ბის წი ნა შე  წარ დ გე-
ბა,  ან  გა ოთხ მა გე ბუ ლი ადა მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
ჯა რი მა შე ე ფარ დე ბა. 
„საქართველოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ-

სის 260-ე მუხ ლის თა ნახ მად, ნარ კო ტი კუ ლი 
სა შუ ა ლე ბის, მი სი ანა ლო გის ან პრე კურ სო რის 
უკა ნო ნო დამ ზა დე ბა, წარ მო ე ბა, შე ძე ნა, შე-
ნახ ვა, გა და ზიდ ვა, გა დაგ ზავ ნა და გა სა ღე ბა, 
მცი რე ოდე ნო ბებ ში - ექ ვემ დე ბა რე ბა პა ტიმ-
რო ბას 11 წლამ დე, დიდ ოდე ნო ბებ ში - 7-დან  
14 წლამ დე“. 
კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის შე დე გის შე ფა სე ბა 

რთუ ლი ა, რად გან დღემ დე არ ჩა ტა რე ბუ ლა მას-
შ ტა ბუ რი კვლე ვა, რო მე ლიც ქვეყ ნის ნარ კო პო-
ლი ტი კის შე დე გებს გა ზო მავ და. რო გორც ზი ა ნის 
შემ ცი რე ბის წარ მო მად გე ნე ლი პა ა ტა სა ბე ლაშ-
ვი ლი ამ ბობს, 2006-2012 წლის ნარ კო მომ ხ მა-
რებ ლე ბის ზრდი სა თუ კლე ბის შე სა ხებ ზუს ტი 
მო ნა ცე მე ბი არ არ სე ბობს. 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ცვლი ლე ბებს ამ მი მარ თუ-

ლე ბით ისევ გეგ მა ვენ. “პარლამენტში შე სუ ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის მი ხედ ვით, პირ-

ბრი ტა ნულ მა ჟურ
ნალ მა „Lანცეტ“
მა  გა მო აქ ვეყ ნა 
ყვე ლა ზე სა ზი ა ნო 
ნარ კო ტი კე ბის ტოპ 
20ეული. სა ზი ა ნო  
რო გორც მომ ხ მა რებ
ლე ბის თ ვის, ისე სა
ზო გა დო ე ბის თ ვი საც. 
ამ სი ა ში ალ კო ჰო ლი 
პირ ველ ად გილს იკა
ვებს, ხო ლო მა რი ხუ
ა ნა მერ ვეს. 
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ველ შემ თხ ვე ვა ში, მომ ხ მა რე ბელს  300-ლარიანი  
ად მი ნის ტ რა ცი ულ ჯა რი მა და ე კის რე ბა. მე ო რე-
ჯერ – 600-ლარიანი, ხო ლო მე სა მე მოხ მა რე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, 60-დღიანი პა ტიმ რო ბა ან 3500 
ლა რის გა დახ და მო უ წევს”, - ამ ბობს იურის ტი 
კა ხა კვა ში ლა ვა.
„რასაკვირველია, არის პო ზი ტი ვი დეკ რი მი-

ნა ლი ზა ცი ის კენ, თუმ ცა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ჯა-
რი მე ბი ძა ლი ან დი დი და გა უ მარ თა ვი ა. სა მარ-
თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს და ჭე რი დან ერ თი თვის 
გან მავ ლო ბა ში არ აქვთ პი რის ხე ლა ხა ლი შე-
მოწ მე ბის უფ ლე ბა. თუმ ცა, ორ გა ნიზ მ ში ნარ კო-
ტი კის კვა ლი ერ თი თვის შემ დე გაც შე საძ ლოა 
დარ ჩეს, რის გა მოც სა მარ თალ დამ ცა ვებს ისევ 
შე უძ ლი ათ იმ პი რის და კა ვე ბა, რო მელ საც ამ 
და ნა შა უ ლის თ ვის კა ნო ნის წი ნა შე ვა ლი უკ ვე 
მოხ დი ლი აქვს.  რაც სრუ ლი ად მი უ ღე ბე ლი ა.“
ბევრ ქვე ყა ნა ში მა რი ხუ ა ნას მოხ მა რე ბაც 

კა ნო ნით ის ჯე ბა. თუმ ცა, მომ ხ მა რებ ლე ბის მი-
მართ სა ხელ მ წი ფო ბევ რად ლმო ბი ე რი ა.
წელს, რამ დე ნი მე კვი რით პრა ღა ში მოვ ხ ვ დი. 

ოთხ შა ბათს, პა რას კევ სა და შა ბათს ყვე ლა პა-
ბებ სა და ბა რებ ში და დი ო და დრო ის გა სა ტა რებ-
ლად. პირ ვე ლი ვე დღეს ქუ ჩა ში გო გო ნე ბი მოგ-
ვად გ ნენ, რა ღა ცას გვე კითხე ბოდ ნენ. ვე რა ფე რი 
გა ვი გეთ, სა ნამ ჟეს ტე ბით არ მიგ ვახ ვედ რეს, 

რომ მო წე ვა უნ დო დათ. ვი ცო დი ლე გა ლუ რი არ 
იყო მა რი ხუ ა ნა და გა მიკ ვირ და ასე თა ვი სუფ-
ლად რო გორ სა უბ რობ დ ნენ.  ცო ტა ხან ში მთა ვარ 
მო ე დან ზე აღ მოვ ჩ ნ დი, სა დაც ყვე ლა კუთხე ში 
სხვა დას ხ ვა სა ხის მო სა წევს გთა ვა ზობ დ ნენ. 
პო ლი ცი ე ლებს არა ნა ი რი პრობ ლე მა არ ჰქონ დათ. 
ამიხ ს ნეს, რომ მა რი ხუ ა ნას მო წე ვის გა მო 
(სხვა ნარ კო ტი კულ სა შუ ა ლე ბე ბი სა გან გან ს-
ხ ვა ვე ბით) იქ პრობ ლე მე ბი არა ვის ექ მ ნე ბა. 
პო ლი ცია უბ რა ლოდ ნარ კო ბა ზარს აკონ ტ რო ლებს.
სა ქარ თ ვე ლო ში  მა რი ხუ ა ნას მო წე ვა სხვა 

მხრი ვაც მი უ ღე ბე ლი ა. მო წე ვის ფაქტს ძი რი-
თა დად ყვე ლა მა ლავს ოჯა ხის წევ რე ბის გან თუ 
ახ ლობ ლე ბის გან. მა შინ, რო დე საც ალ კო ჰო ლის 
მი ღე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი ფაქ ტი ა. რაც თა ვი მახ-
სოვს სულ ვსვამ დით და არც არას დ როს შეგ ვ ქ-
მ ნია პრობ ლე მა სას მ ლის ყიდ ვა ზე. ძი რი თა დი 
ჩვე ნი გა სარ თო ბი და დრო ის გა საყ ვა ნი სწო-
რედ ესა ა. არც ოჯა ხის წევ რე ბი გიკ რ ძა ლა ვენ 
და შე სა ბა მი სად და სა მა ლიც არა ფე რი ა. ჩემს 
19  წლის მე გო ბარს, რო მე ლიც ცო ტა ხნის წინ 
ამე რი კი დან  ჩა მო ვი და, ყვე ლა ზე მე ტად ის 
უკ ვირ და, რომ მა ღა ზი ა ში სას მ ლის ყიდ ვა თა-
ვი სუფ ლად არ შე ეძ ლო და არც იმ ოჯახ ში აძ-
ლევ დ ნენ და ლე ვის უფ ლე ბას, სა დაც ცხოვ რობ-
და. მათ ვე რაფ რით და ი ჯე რეს ის ფაქ ტი, რომ 
სა ქარ თ ვე ლო ში მკაც რი ასა კობ რი ვი შეზღუდ ვა 
ამ მხრივ არ არ სე ბობს. ბრი ტა ნულ მა ჟურ-
ნალ მა „Lancet“-მა  გა მო აქ ვეყ ნა ყვე ლა ზე 
სა ზი ა ნო ნარ კო ტი კე ბის ტოპ 20-ეული. სა-
ზი ა ნო - რო გორც მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის, ისე 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვი საც. ამ სი ა ში ალ კო ჰო ლი 
პირ ველ ად გილს იკა ვებს, ხო ლო მა რი ხუ ა ნა 
მერ ვეს. ასე ვე არ სე ბობს სხვა სტა ტის ტი კაც 
- ამე რი კის ეროვ ნულ გზატ კე ცილ ზე მოძ რა-
ო ბის უსაფ რ თხო ე ბის ად მი ნის ტ რა ცია იუწყე-
ბა, რომ 2010 წელს, ალ კო ჰო ლის გა მო 33,808 
ადა მი ა ნი გარ და იც ვა ლა ავ ტო კა ტას ტ რო ფა ში. 
ალ კო ჰო ლი პირ ველ ად გილ ზეა მთე ლი მსო ლი-
ოს მაშ ტა ბით სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით 
(ავტოავარიები, ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბი, 
მკვლე ლო ბა, თვით მ კ ვ ლე ლო ბა).
ამე რი კის იუს ტი ცი ის ბი უ როს სტა ტის ტი კის 

მი ხედ ვით, ყო ველ წ ლი უ რად, ალ კო ჰო ლის ზე მოქ-
მე დე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სამ მი ლი ო ნამ დე 
და ნა შა უ ლი ფიქ სირ დე ბა. ხო ლო იმა ვე ბი უ როს 
გან ცხა დე ბით, მა რი ხუ ა ნას ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა ხუთ ჯერ უფ-
რო და ბა ლი ა.

„დაუშვებელია ავად
მ ყო ფი ადა მი ა ნის 
დი დი ხნით ცი ხე ში  
გა მომ წყ ვ დე ვა. რაც 
არ უნ და ვაბ რა ლოთ, 
რომ ეს ავად მ ყო ფო
ბა მი სი ბრა ლი ა, 
ავად მ ყო ფო ბა მა ინც 
ფაქ ტად დარ ჩე ბა. 
რო დე საც მთვრალ 
ადა მი ანს დი დი სის
წ რა ფით მოძ რა ო ბი სას 
ავა რია  მოს დის, 
არა ვინ ამ ბობს შე ნი 
ბრა ლია და შენ თვი
თონ მი ხე დე თავ სო.”

GENERATION 2010

65



მა რი ხუ ა ნას მოხმარებისას ყვე ლა ზე ცნო ბი-
ლი გაბ რუ ე ბის ეფექ ტი ა: ლორ წო ვა ნი ად გი ლე ბის 
სიმ შ რა ლე, უზო მო მა დი ა ნო ბა, მსუ ბუ ქი ჰა ლუ-
ცი ნა ცი ე ბი, პა რა ნო ი ა, ჩა წით ლე ბუ ლი თვა ლე ბი, 
მოკ ლე მახ სოვ რო ბა, დრო ის აღ ქ მის და კარ გ ვა, 
დეპ რე სი ა, პულ სა ცი ის აჩ ქა რე ბა, არ ტე რი უ-
ლი წნე ვის მო მა ტე ბა. ალ კო ჰო ლის გაბ რუ ე ბის 
ეფექ ტი ა: პა თო ლო გი უ რი სიმ თ ვ რა ლე, აგ რე სი უ-
ლო ბა, სი ა რუ ლი სა და სა უბ რის არე ვა, ტკი ვი-
ლე ბი, ღე ბი ნე ბის შეგ რ ძ ნე ბა, ად გილ - სამ ყო-
ფე ლის არე ვა, აფექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა, დეპ რე სი ა.
ლონ დო ნის სა მე ფო კო ლეჯ მა ჩა ა ტა რა კვლე ვე-

ბი და და ად გი ნა, რომ მა რი ხუ ა ნას ხში რი გა-
მო ყე ნე ბა აზი ა ნებს ფილ ტ ვებს და იწ ვევს ფილ-
ტ ვის კი ბოს. ასე ვე, ვნებს ტვი ნის უჯ რე დებს, 
რაც შემ დეგ ამ წ ვა ვებს ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბის 
რის კებს და ვნებს გულ სის ხ ლ ძარ ღ ვ თა სის ტე-
მას. ალ კო ჰოლს კი მო იხ სე ნი ე ბენ, რო გორც 
„ტოქსიკურ ნივ თი ე რე ბას“, რო მე ლიც სა ერ თო 
გლო ბა ლუ რი და ა ვა დე ბე ბი დან 5%-ს იკა ვებს. 
ასე ვე ამა ვე კო ლე ჯის მკვლე ვა რებ მა და ად გი-
ნეს, რომ ალ კო ჰო ლის ხში რი მოხ მა რე ბა 30%-
ით უწყობს ხელს კი ბოს გან ვი თა რე ბას. რო გორც 
ვხე დავთ, მა რი ხუ ა ნა და ალ კო ჰო ლი დი დად არ 
გან ს ხ ვავ დე ბა მავ ნე თვი სე ბე ბით, თუმ ცა კა-
ნო ნი მათ მი მართ რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლი ა. 
ბი ო ლო გი მა ნა ნა ხუ ციშ ვი ლი ამ ბობს, რომ  

მა რი ხუ ა ნას თვე ში ერ თხელ, ან ორ თვე ში ერ-
თხელ მოხ მა რე ბა სა სარ გებ ლო ცაა - „იგი აქ-
რობს ტვინ ში არ სე ბულ მკვდარ უჯ რე დებს, 
რო მე ლიც ხელს უშ ლის ახა ლი უჯ რე დე ბის გან-
ვი თა რე ბას“.
მა რი ხუ ა ნას  სიმ სივ ნუ რი და ა ვა დე ბის 

დროს, ტკი ვი ლის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად და ქი მი-
ო თე რა პი ის კურ სის დროს მა დი ა ნო ბის ასა მაღ-
ლებ ლად იყე ნე ბენ. „ბევრ ქვე ყა ნა ში და მათ 
შო რის ამე რი კის რამ დე ნი მე შტატ ში, მა რი ხუ-
ა ნას გა მო ყე ნე ბა ნე ბა დარ თუ ლია სა მე დი ცი ნო 
მიზ ნე ბის თ ვის. საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლი ცაა მი-
სი გა მო წე რა იმ პა ცი ენ ტე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც 
გლა კო მი თა და კი ბო თი არი ან და ა ვა დე ბულ ნი. 
მა რი ხუ ა ნა ასე ვთქვათ, აყუ ჩებს ნერ ვულ სის-
ტე მებს, რაც ტკი ვი ლის შეგ რ ძ ნე ბას აქ რობს. 
ასე ვე იგი ხელს უწყობს კი ბოს და და უ ნე ბას, 
ანუ არ აძ ლევს გავ რ ცო ბის სა შუ ა ლე ბას“, - 
გა ნაცხა და რეს პუბ ლი კუ რი სა ა ვად მ ყო ფოს ექიმ-
მა გი ორ გი დარ ვა სე ლი ძემ.

ლე გა ლი ზა ცი ა სა და დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ას 
შო რის ძა ლი ან დი დი გან ს ხ ვა ვე ბა ა. დეკ-
რი მი ნა ლი ზა ცი ის დროს მა რი ხუ ა ნას შე ნახ ვა 
და მოხ მა რე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 
მი ხედ ვით არ ის ჯე ბა, მხო ლოდ მი სი გა ყიდ-
ვა შე იძ ლე ბა იყოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის და-
ნა შა უ ლი. ხო ლო, ლე გა ლი ზა ცი ის დროს, არც 
გა ყიდ ვა  ით ვ ლე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის და-
ნა შა უ ლად. რო გორც  არას რულ წ ლოვ ნე ბის თ ვის 
ალ კო ჰო ლის მი ყიდ ვაა და უშ ვე ბე ლი, ასე ვე 
მა რი ხუ ა ნას ლე გა ლი ზა ციაა გა უ მარ თ ლე ბე ლი. 
თუმ ცა, დას ჯის მე თო დებს აუცი ლებ ლად სჭირ-
დე ბა გა და ხედ ვა.
ნა თია ფან ჯი კი ძე თვლის, რომ ცი ხე ში ჩას მა 

გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლოა გა მო სა ვა ლიც 
იყოს. თუმ ცა, დეკ რი მი ნა ლი ზა ცია აუცი ლე ბე ლია 
- „დაუშვებელია ავად მ ყო ფი ადა მი ა ნის დი დი 
ხნით ცი ხე ში  გა მომ წყ ვ დე ვა. რაც არ უნ და 
ვაბ რა ლოთ, რომ ეს ავად მ ყო ფო ბა მი სი ბრა ლი ა, 
ავად მ ყო ფო ბა მა ინც ფაქ ტად დარ ჩე ბა. რო დე-
საც მთვრალ ადა მი ანს დი დი სის წ რა ფით მოძ-
რა ო ბი სას ავა რია  მოს დის, არა ვინ ამ ბობს 
შე ნი ბრა ლია და შენ თვი თონ მი ხე დე თავ-
სო. და ახ ლო ე ბით ანა ლო გი უ რი სი ტუ ა ციაა აქაც, 
ჩვენ გარ კ ვე უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა გვა კის რია 
და ვალ დე ბუ ლე ბი ვართ, და ვეხ მა როთ ავად მ ყო-
ფებს“.
რთუ ლი ა, დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ა ზე ილა პა რა კო იმ 

ქვე ყა ნა ში, სა დაც სა ხელ მ წი ფოს არ გა აჩ ნია 
იმის რე სურ სი, ნარ კო მა ნებს შე უქ მ ნას სა ჭი-
რო პი რო ბე ბი სა ზო გა დო ე ბა ში რე ა ბი ლი ტა ცი ის-
თ ვის. გარ და ამი სა, ყო ველ წ ლი უ რად ძა ლი ან 
დი დი თან ხა შე დის ბი უ ჯეტ ში ნარ კო მომ ხ მა რებ-
ლე ბის მი ერ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ჯა რი მე ბის გა-
დახ დის შე დე გად. დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის შემ თხ-
ვე ვა ში ეს თან ხა საგ რ ძ ნობ ლად შემ ცირ დე ბა. 
სა ზო გა დო ე ბა მა რი ხუ ა ნას მომ ხ მა რებ ლებს 

კრი მი ნა ლე ბად, სა შიშ, მი უ ღე ბელ პი როვ ნე ბე-
ბად აღიქ ვამს. ამ ყვე ლაფ რის მი ზე ზი ნარ-
კო პო ლი ტი კა ა, რო მე ლიც არ სე ბულ სტიგ მას და 
სტე რე ო ტი პებს მხო ლოდ აძ ლი ე რებს. ამ დროს, 
სწო რედ სა ხელ მ წი ფოა პა სუ ხის მ გე ბე ლი ამ ადა-
მი ა ნე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა სა და სა ზო გა დო ე ბა-
ში ინ ტერ გ რა ცი ა ზე იზ რუ ნოს, ვალ დე ბუ ლია ხე ლი 
შე უწყოს სტიგ მის დაძ ლე ვა საც. ყვე ლა ფე რი კი, 
აღი ა რე ბით უნ და და იწყოს -  ხმა მაღ ლა უნ-
და ით ქ ვას, რომ ნარ კო და მო კი დე ბუ ლე ბა და ა-
ვა დე ბაა და მომ ხ მა რებ ლებს, დას ჯის ნაც ვ ლად, 
დახ მა რე ბა სჭირ დე ბათ.  

„ბევრ ქვე ყა ნა ში და 
მათ შო რის ამე რი კის 
რამ დე ნი მე შტატ ში, 
მა რი ხუ ა ნას გა მო ყე
ნე ბა ნე ბა დარ თუ ლია 
სა მე დი ცი ნო მიზ ნე
ბის თ ვის. საკ მა
ოდ პო პუ ლა რუ ლი ცაა 
მი სი გა მო წე რა იმ 
პა ცი ენ ტე ბის თ ვის, 
რომ ლე ბიც გლა კო მი
თა და კი ბო თი არი ან 
და ა ვა დე ბულ ნი.”
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27 წლის აარონ შვარ ცი, 2013 წლის 11 იან ვარს ბრუკ-
ლინ ში, სა კუ თარ სახ ლ ში, 

მკვდა რი იპოვ ნეს. ექ ს პერ ტი ზის დას-
კ ვ ნის მი ხედ ვით, მან თა ვი ჩა მო იხ რ-
ჩო. აარო ნი ამე რი კე ლი პროგ რა მის ტი, 
მწე რა ლი, ბლო გე რი და ინ ტერ ნეტ აქ-
ტი ვის ტი იყო. თოთხ მე ტი წლის იყო, 
რო დე საც სხვა პროგ რა მის ტებ თან ერ-
თად, RSS-ის (Really Simple Syndi-
cation) მო დე ლი შექ მ ნა. ამ სა კო მუ-
ნი კა ციო პროგ რა მას, მთელ მსოფ ლი ო ში 
დღე ში სულ ცო ტა 100 მი ლი ონ ჯერ იყე-
ნე ბენ. აარო ნი სო ცი ო ლო გი ას და სა-
მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბის ფე ნო მენს 
სწავ ლობ და. 2008 წელს, აარო ნი ინ-
ტერ ნეტ ში პი რა ტუ ლი სა ი ტე ბის  წი-
ნა აღ მ დეგ აგო რე ბულ კამ პა ნი ას და უ-
პი რის პირ და და ინ ტე რენ ტ -აქ ტი ვის ტ თა 
მოძ რა ო ბა ჩა მო ა ყა ლი ბა, რო მელ საც 
„მოითხოვე პროგ რე სი” (Demand Pro-
gress) და არ ქ ვა. 
2010 წლი დან ის ჰარ ვარ დის უნი-

ვერ სი ტე ტის მკვლე ვა რი იყო. რო გორც 
ჰარ ვარ დის სტუ დენტს, მას სა მეც-
ნი ე რო ნაშ რო მე ბი სა და ჟურ ნა ლე ბის 
ციფ რუ ლი არ ქი ვის,   JSTOR-ის მა-

No riGhts re ser ved
თათო ღვინიანიძე ნაჯა ორაშვილი

სა ლე ბის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა ჰქონ-
და. თუმ ცა, აარონს სჯე რო და, რომ ინ-
ფორ მა ცია სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
სტა ტუ სის გან და მო უ კი დებ ლად, ყვე ლა 
ადა მი ა ნი სათ ვის თა ნაბ რად ხელ მი-
საწ ვ დო მი უნ და ყო ფი ლი ყო. ამ მო ტი-
ვით მან მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო გი ე-
ბის უნი ვერ სი ტე ტის ინ ტერ ნეტ - ქ სელ ში 
ჩარ თუ ლი ლეპ ტო პით JSTOR-იდან 4,5 
მი ლი ონ ზე მე ტი სტა ტია გად მო წე რა და 
ქსელ ში უფა სოდ გა ავ რ ცე ლა. 
2011 წლის ივ ლის ში, აარონ შვარცს 

კომ პი უ ტე რუ ლი თაღ ლი თო ბის, და ცუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ის უკა ნო ნოდ მო პო ვე-
ბის გა მო JSTOR-ის ად მი ნის ტ რა ცი ამ 
სა სა მარ თ ლო ში უჩივ ლა. ასი ათა სი 
ამე რი კუ ლი დო ლა რის ოდე ნო ბის გი რა-
ოს გა დახ დის შემ დეგ კი, გა ა თა ვი-
სუფ ლეს. JSTOR-ს შვარ ც თან ან გა რი ში 
გას წო რე ბუ ლი ჰქონ და, მაგ რამ ამ ჯე-
რად შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის იუს ტი ცი-
ის სა მი ნის ტ რო ახ მა ურ და. იუს ტი-
ცი ის მი ნის ტ რის, კარ მენ ორ ტი ზი სა 
და მი სი  თა ნა შემ წე ე ბის წყა ლო ბით, 
საქ მეს ახა ლი ბრალ დე ბე ბი და ე მა ტა, 
კომ პი უ ტე რე ბის გან ზ რახ და ზი ა ნე ბა 
და გა ნად გუ რე ბა, რო მელ თა დამ ტ კი ცე-

ბის შემ თხ ვე ვა ში აარონს ოც დათხუთ-
მეტ წ ლი ა ნი პა ტიმ რო ბა ან ჯა რი მის 
სა ხით, ერ თი მი ლი ო ნი დო ლა რის გა-
დახ და მო უ წევ და. გა მო უ ვალ მდგო მა-
რე ო ბა ში შვარ ც მა სი ცოცხ ლე თვით მ კ ვ-
ლე ლო ბით და ას რუ ლა.  
აარო ნის სიკ ვ დი ლი დან, რამ დე ნი-

მე დღე ში JSTOR-ის ად მი ნის ტ რა ცი ამ 
გა ნაცხა და, რომ 4,5 მი ლი ო ნი სტა-
ტი ის გა სა ჯა რო ე ბას იწყებს. ნა წი ლი 
ონ ლა ინ იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი, დი დი 
ნა წი ლის გად მო წე რა და შე ნახ ვაც შე-
საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. 
ინ ფორ მა ცი ის გა თა ვი სუფ ლე ბის და 

გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის იდეა 
ნელ - ნე ლა მსოფ ლი ო ში სულ უფ რო და უფ-
რო აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა. იქ მ ნე ბა ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი და მოძ რა ო ბე ბი, აქ ტი ვის-
ტ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბი, ვინც სა ავ ტო რო 
უფ ლე ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ - ინ ფორ მა ცი-
ის თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის იბ რ ძ ვი ან. 
ამ თე მა ზე ვე სა უბ რე ბით ზუ რა ჯიშ-

კა რი ანს - ჯგუფ Kung Fu Junkie-ს 
წევრს, მუ სი კოსს და მულ ტი მე დია არ-
ტისტს, რო მე ლიც ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო-
ბის, თა ვი სუ ფა ლი მი მოქ ცე ვის იდე ას 
უჭერს მხარს. 
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რა ტომ ხარ კო პი რა ი ტის წი ნა აღ მ
დე გი?
არ მახ სოვს, კონ კ რე ტუ ლად რა მეს-

თან არის თუ არა და კავ ში რე ბუ ლი. 
ბავ შ ვო ბი დან არ მიყ ვარ და, რო ცა 
რა ღა ცას მი მა ლავ დ ნენ. არ მიყ ვარ-
და, რო ცა მე გო ნა, რომ რა ღაც ყვე-
ლა სი იყო და აღ მოჩ ნ დე ბო და, რომ 
ვი ღა ცი სა ა. კო პი რა ი ტიც ეგ არის 
– გგო ნი ა, რომ ყვე ლა სია და უცებ 
შე იძ ლე ბა ერ თი ადა მი ა ნის აღ მოჩ ნ-
დეს. სულ მქონ და ეს პრო ტეს ტი, ვერ 
ვხვდე ბო დი რა ტომ ეკუთ ვ ნის რამ დე-
ნი მე ადა მი ანს ინ ფორ მა ცი ა, რო მე-
ლიც შე იძ ლე ბა ეკუთ ვ ნო დეს ყვე ლას. 

შე ნი აზ რით, ყვე ლა ნა ი რი ინ ფორ
მა ცია ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს? 
თუ არ სე ბობს რა ღაც, რო მელ იც copy 
rights უნ და დარ ჩეს? 
მარ ტი ვი ა. თუ კი ავ ტო რი წიგ-

ნის ან ნაშ რო მის გა ყიდ ვით აკე თებს 
ფულს და ამით ცხოვ რობს, ვერ ეტყ ვი 
ამა ში ფუ ლი არ აიღოს და სა ავ ტო-
რო უფ ლე ბა დათ მოს. ძა ლი ან კომ პ-
ლექ სუ რი და რთუ ლი სა კითხი ა. ჩე მი 
აზ რით, copy rights -ის  იდეა თა-
ვი დან ბო ლომ დე  უნ და გა და ი ხე დოს. 
თუ ავ ტორს გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დით 
აქვს სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბი მი ნი ჭე ბუ-
ლი - ეს და საშ ვე ბი ა. მაგ რამ თუ ეს 
უფ ლე ბე ბი მის შვი ლებ ზე, შვი ლიშ ვი-
ლებ ზე გა და დის, უკ ვე აბ სურ დამ დე 
მივ დი ვართ. წარ მო იდ გი ნეთ რო მე ლი მე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღ მო ჩე ნა, ინ ფორ მა-
ცია რო მე ლი მე კომ პა ნი ის სა კუთ რე ბა  
რომ გახ დეს 100 წლით - აბ სო ლუ ტუ-
რი მა რაზ მი ა. ამე რი კა ში, ახ ლა ხანს 
სე რი ო ზუ ლი აღ მო ჩე ნა გა კეთ და გე-
ნებ თან და კავ ში რე ბით. მეც ნი ე რებ მა 
ამ აღ მო ჩე ნის და პა ტენ ტე ბა მო ინ-
დო მეს. მეც ნი ე რებს, ვინც ეს აღ-
მო ჩე ნა გა ა კე თა, შე იძ ლე ბა პრე მია 
მივ ცეთ, მაგ რამ და პა ტენ ტე ბა და 
სა ავ ტო რო უფ ლე ბის  მი ნი ჭე ბა სრუ-
ლი სი სუ ლე ლე ლე ა. დრო ე ბით შე იძ ლე-
ბა რა ღა ცებს ჰქონ დეს copy rights,  
მაგ რამ, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, ამ 
იდე ას არ ვე თან ხ მე ბი.

რას ეწი ნა აღ მ დე გე ბა copy rights
ის იდე ა?
ჩე მი აზ რით, სა ფუძ ველ ში ვე ეწი-

ნა აღ მ დე გე ბა თა ვი სუფ ლე ბი სა  და 
თა ვი სუ ფა ლი ინ ფორ მა ცი ის  იდე ას. 
ინ ფორ მა ცია ყო ველ თ ვის მა ნი პუ ლი რე-
ბის სა შუ ა ლე ბა იყო. წე რა- კითხ ვა 
თა ვი დან მარ ტო ბე რებ მა იცოდ ნენ და 
ხალხს ისეთ  იტერ პ რე ტა ცი ას აწ ვ დიდ-
ნენ, რაც თა ვად უნ დო დათ. ინ ფორ მა-
ცია აბ სო ლუ ტუ რად თა ვი სუ ფა ლი უნ და 
იყოს. მი სი და მალ ვა და ამით მა ნი-
პუ ლი რე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ფა შიზ მი ა. 

შე ნი აზ რით,  copy rights  ეწი
ნა აღ მ დე გე ბა თუ არა ადა მი ა ნის ფუნ
და მენ ტურ უფ ლე ბას  გა ნათ ლე ბის უფ
ლე ბას?
ინ ტერ ნე ტის ეპო ქა ში ინ ფორ მა ცია 

ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით ტრი ა ლებს. 
ახა ლი ცოდ ნის მი ღე ბის სა შუ ლე ბე-
ბი გაჩ ნ და. შე გიძ ლია სა ერ თოდ არ 
იარო სკო ლა ში, ან უნი ვერ სი ტეტ ში 
და ინ ტერ ნე ტით გა ცი ლე ბით უკე თე სი 
გა ნათ ლე ბა მი ი ღო. ანაქ რო ნიზ მია 
სა მეც ნი ე რო დას კ ვ ნე ბი სა და ნაშ-
რო მე ბის გა ყიდ ვა. ამ დრო ში, ინ-
ფორ მა ცი ის და მალ ვა და დაბ ლოკ ვა, 
ჩე მი აზ რით, ბო რო ტე ბაა და ეწი-
ნა აღ მ დე გე ბა გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბას. 
ად რე თუ გვი ან, ეს აუცი ლებ ლად 
გაქ რე ბა. 

რო გორ ფიქ რობ, რამ დე ნად რე ა ლუ
რი ა, ერთ დღე საც ყვე ლა ელექ ტ რო ნუ ლი 
წიგ ნი არა კო მერ ცი უ ლი და ყვე ლას თ ვის 
ხელ მი საწ ვ დო მი გახ დეს?
ჩე მი აზ რით, რე ა ლუ რი ა. ინ ფორ-

მა ცი ის წარ მო ე ბი სა და ინ ტერ ნე ტის 
ევო ლუ ცია ღი ა ო ბის კენ მი დის. სხვა-
ნა ი რად შე უძ ლე ბე ლი ა. მა შინ მთე ლი 
კა ცობ რი ო ბა უნ და დავ ბ რუნ დეთ უკან, 
იმ დრო ში, სა დაც ინ ფორ მა ცია იმა-
ლე ბო და. არ სე ბობს ათა სი სა ხის ინ-
ფორ მა ცია - ციფ რუ ლი, კვან ტუ რი და 
ასე შემ დეგ. დღეს ძნე ლია ყვე ლაფ-
რის კონ ტ რო ლი, რად გან ძა ლი ან ბევ რი 
ადა მი ა ნი თვი თონ აწარ მო ებს ინ ფორ-

მა ცი ას. თუმ ცა, აბ სურ დუ ლი მცდე ლო-
ბე ბიც არის. მა გა ლი თად, ამე რი კა ში 
სკო ლის მოს წავ ლე ებს თე მა ში მწერ-
ლის, ან პო ე ტის ფრა ზე ბის გა მო ყე ნე-
ბი სას სთხო ვენ, და იც ვან მა თი სა ავ-
ტო რო უფ ლე ბე ბი.
მსოფ ლი ო ში ბევ რი ჯგუ ფი მუ შა ობს 

ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო ბის მი საღ წე ვად. 
ეს მა ლე უნ და შე იც ვა ლოს. 

ამ იდე ის პო პუ ლა რი ზა ცია სად უფ

68

GENERATION 2010
თემა



რო რთუ ლი ა, მდი დარ თუ ღა რიბ ქვეყ
ნებ ში?
ღა რიბ ქვეყ ნებ ში სა ზო გა დო ე ბა 

გა დარ ჩე ნის თ ვის იბ რ ძ ვის - მთა ვა-
რი ეკო ნო მი კუ რი  სა კითხე ბი ა. ამი-
ტომ, ამ გ ვა რი იდე ე ბი ხში რად ნაკ ლე-
ბად პო პუ ლა რუ ლი ა. პირ ვე ლი სამ ყა როს 
ქვეყ ნებ ში მე ტი ინ ფორ მა ცია იწარ-
მო ე ბა და უკ ვე არ სე ბობს სა ავ ტო რო 
უფ ლე ბე ბის ათა სი კა ნო ნი. სე რი ო ზუ ლი 
და ვე ბი მი დის. ღა რიბ ქვეყ ნებ ში, ამ 

მხრივ, მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა ა, ბევ რი 
პი რა ტუ ლი სა ი ტი ა. 

რას ფიქ რობ აარონ შვარ ცის ის ტო
რი ა ზე?
ამ ბი ჭის საქ მე აბ სურ დამ დე მი სუ-

ლი, დრა კო ნუ ლი კა ნო ნე ბის შე დე გი ა. 
35 წელს უს ჯიდ ნენ (მართალია და პა-
ტენ ტე ბუ ლი, მაგ რამ მა ინც) ინ ფორ მა-
ცი ის გა სა ჯა რო ე ბის გა მო. ამ დროს, 
სე რი უ ლი მკვლე ლე ბი ათი, ან ოცი წლით 

ინ ფორ მა ცია აბ სო-

ლუ ტუ რად თა ვი სუ ფა-

ლი უნ და იყოს. მი სი 

და მალ ვა და ამით 

მა ნი პუ ლი რე ბა ჩვე უ-

ლებ რი ვი ინ ფორ მა-

ცი უ ლი ფა შიზ მი ა.
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ში აქ ტი უ რად დას დევ დ ნენ და ხუ რავ-
დ ნენ პი რა ტულ სა ი ტებს. მაგ რამ რომ 
და ხუ რავ დ ნენ ათს, მათ ად გი ლას ასი 
ჩნდე ბო და. ნელ - ნე ლა ხვდე ბი ან, რომ 
ამ პრო ცესს ვერ შე ა ჩე რე ბენ. ცნო-
ბილ მა მუ სი კო სებ მა თვი თონ და იწყეს 
თა ვი ან თი მუ სი კის ქსელ ში ატ ვირ თ ვა 
და უფა სოდ, ან ძა ლი ან და ბალ ფა სად 
გა ყიდ ვა. ფულს უკ ვე, ძი რი თა დად, 
ლა ი ვე ბით აკე თე ბენ. ლა ივს სხვა 
ენერ გე ტი კა აქვს და ამა ში ფულს იხ-
დი ან. მოკ ლედ, მუ სი კო სე ბის ნა წი ლი 
აღი ა რებს, რომ არ შე იძ ლე ბა ამ ინ-
ფორ მა ცი ის შე კა ვე ბა. არ შე იძ ლე ბა 
გა მო უშ ვა დის კე ბი და მე რე ცოპყ რიგ-
ჰ ტ -ის გა მო სდიო ვი ღა ცებს.  

შენ გარ და, ბევრ ქარ თ ველ ან ტი კო
პი რა ი ტერს იც ნობ?
არა, რად გან სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მორ-

ჩე ნი ლი ვართ მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე 
ბევრ პრო ცესს. ჩვენ თან ახ ლა და იწყეს 
შო უ ებ ში და გა და ცე მებ ში იმა ზე ლა-
პა რა კი, რა ზეც და ნარ ჩენ მსოფ ლი ო ში 
70-80-იან წლებ ში მსჯე ლობ დ ნენ, მათ 
შო რის, სავ ტო რო უფ ლე ბებ ზე. ამა ზე   
მსჯე ლო ბა დღე ვან დელ კონ ტექსტს არ 
უნ და აც დეს, რომ მე რე არ მი ვი ღოთ 
ისე თი კა ნო ნი, რომ gol . ge, avo e. ge  
და მსგავ სი სა ი ტე ბის ად მი ნის ტ რა ტო-
რე ბი კრი მი ნა ლე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ. 

ტარ დე ბა თუ არა რა ი მე აქ ტი ვო ბე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში ამ იდე ის მხარ და სა
ჭე რად?
მე რო გორც ვი ცი, არა. ჩვენ თან 

მომ წონს ის, რომ ბუ ნებ რი ვად არის 
ან ტი- კოპირაით გა რე მო. მთა ვა რია 
ქურ დო ბა და ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლად 
გა მო ყე ნე ბა გან ვას ხ ვა ვოთ ერ თ მა ნე-
თის გან. პრობ ლე მა იქ მ ნე ბა მა შინ, 
რო დე საც მე ინ ფორ მა ცი ას კარ გად 
შევ ფუ თავ და ჩე მი სა ხე ლით გავ ყი დი. 
ამ შემ თხ ვე ვებს კა ნო ნი უნ და არე გუ-
ლი რებ დეს. მაგ რამ მე უნ და შე მეძ ლოს 
გა მო ვი ყე ნო შე ნი მა სა ლა, და ვა მა ტო 
ჩე მი და შევ ქ მ ნა რა ღაც ახა ლი. რო-
დე საც, უბ რა ლოდ, ვი პა რავ შენს იდე-
ას და ვყი დი, ეს ქურ დო ბა ა. 

სხე დან ცი ხე ში. შვარ ცი სადღაც ამ-
ბობს, რომ ნე ბის მი ე რი სის ტე მა ყვე-
ლა ზე და უნ დო ბე ლი არის მა შინ, რო ცა 
მის სუსტ წერ ტილს ეხე ბი ა ნო. აი, ეს 
სუს ტი წერ ტი ლია სწო რედ ინ ფორ მა ცი ა. 
აარონ შვარ ცის ის ტო რია მა გა ლი თია 
იმი სა, თუ რო გორ სას ტი კად უს წორ-
დე ბი ან ადა მი ანს, ვინც ინ ფორ მა ცი-
ის თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის იბ რ ძ ვის. ჩე მი 
აზ რით, ეს ბი ჭი ძა ლი ან დიდ საქ მეს 
აკე თებ და.
სადღაც წა ვი კითხე ქვეყ ნებ ში პრო-

ლე ტა რი ატს კოგ ნე ტა რი ა ტი ცვლი სო. 
ესაა ხალ ხი, ვინც ინ ფორ მა ცი ა ზე მუ-
შა ობს. დღეს გა ნათ ლე ბა და ინ ფორ მა-
ცია კა ცობ რი ო ბის თ ვის ყვე ლა ზე მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ა. მე ტი ინ ფორ მა ცი ით და 
გა ნათ ლე ბით ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მებ-
საც ად ვი ლად ერე ვი. დღეს მსოფ ლი ოს 
აქვს სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის რე სურ სი. 
უბ რა ლოდ, ამ მსოფ ლი ოს მარ თავს ხალ-
ხი, ვინც დრა კო ნი ვით აზის ტექ ნო ლო-
გი ებს და ინ ფორ მა ცი ას. რე ა ლუ რად, 
სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით 
ისი ნი მსოფ ლიო პროგ რესს აჩე რე ბენ.

შენ აკე თებ მუ სი კას. მარ თა ლი ა, 
სა ქარ თ ვე ლო ში ამით ფუ ლის გა კე თე ბა 
ძნე ლი ა, სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის არარ
სე ბო ბის გა მო, მაგ რამ საზღ ვარ გა რეთ 
ეს საკ მა ოდ შე მო სავ ლი ა ნი შე იძ ლე ბა 
ყო ფი ლი ყო შენ თ ვის. ამ შემ თხ ვე ვა ზე 
რას ფიქ რობ? 
დღეს მუ სი კო სე ბი დის კებს ვე ღარ 

ჰყი დი ან. იმი ტომ, რომ ყვე ლა ფე რი 
სა ი ტებ ზე იტ ვირ თე ბა. 90-იან წლებ-

აარონ შვარ ცის ის ტო-

რია მა გა ლი თია იმი სა, 

თუ რო გორ სას ტი კად 

უს წორ დე ბი ან ადა მი-

ანს, ვინც ინ ფორ მა ცი ის 

თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის 

იბ რ ძ ვის.
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ს
კო ლა ში, პირ ვე ლად 3 წლის მე რე, 
ვბრუნ დე ბი. ამ ჯე რად პრო ფე სი უ ლი მი-
სი ით – რე პორ ტაჟს ვა კე თებ. შე ნო ბა 

შეც ვ ლი ლი ა, ჩა მონ გ რე უ ლი, შე ლე სი ლი კედ-
ლე ბი, ფა სა დი შე ღე ბი ლი, საკ ლა სო მერ ხებ-
ზე აღარ წე რია დი დი ასო ე ბით “2 pac”, და 
არც ტუ ა ლე ტი დან გა მო დის სი გა რე ტის სუ-
ნი. გა რეგ ნუ ლად, ეს სკო ლა ჩემ სას აღარ 
ჰგავს, მაგ რამ ზა რის და რეკ ვის შემ დეგ 
დე რეფ ნებ ში ზუს ტად ისე თი არე უ ლო ბა ა, რო-
გო რიც მე მახ სოვს. პირ ვე ლი ორი გაკ ვე თი-
ლის შემ დეგ, ისევ ისე თი რი გი დი რექ ტო რის 
კა ბი ნეტ თან და ხვეწ ნა „ადრე გაგ ვიშ ვით, 
რა, მას!“.
ნაც ნო ბი მას წავ ლებ ლე ბი და უც ნო ბი მოს-

წავ ლე ე ბი იმავე პრობ ლე მე ბით. რამ დე ნი მე 

სკო ლა ში, ად ვი ლად შე ვაღ წი ეთ და გაკ ვე თი-
ლებ საც და ვეს წა რით. ზო გან კი ზე დამ ხედ ვე-
ლე ბი გა მოგ ვა ყო ლეს. ინ ტერ ვი უს ჩა წე რი სას 
კი ჩვენს კითხ ვებ სა და მას წავ ლებ ლე ბის 
პა სუ ხებს, მთე ლი ად მი ნის ტ რა ცია აკო რექ-
ტი რებ და.
საკ ლა სო ოთახ ში შე ვე დით. მას წავ ლე ბელს 

ერ თი ბი ჭი ჰყავ და გა მო ჭე რი ლი და ნიშ ნის 
მო გე ბით ეუბ ნე ბო და: „გარეთ, რომ დარ ჩე ბი 
და ჯარ ში რომ წა გათ რე ვენ, მე რე გა მიხ სე-
ნე ბო“...
ჩვე ნი სკო ლა ში დაბ რუ ნე ბის მი ზა ნი იყო, 

გაგ ვერ კ ვი ა, რა არის დღეს მოს წავ ლე ე ბის 
მთა ვა რი პრობ ლე მა და არის თუ არა ბუ ლინ გი 
[ფსიქოლოგიური ძა ლა დო ბა] მა თი ყო ველ დღი-
უ რი რე ა ლო ბა?!

ძალადობა სკოლაში
მარიკო დაბრუნდაშივლი, ქეთი მიქიაშვილი დიტო თედიაშვილი

GENERATION 2010

72

თემა



ან დ რო  მე თორ მე ტე კლას ში ა. პირ ვე ლი ვე 
შეს ვე ნე ბის დროს ვამ ჩ ნევთ. თვი თო ნაც ინ-
ტე რე სით გვაკ ვირ დე ბა. მა ნე რე ბით და ჩაც-
მუ ლო ბით ყვე ლა სა გან გა მო ირ ჩე ვა. 
„ბავშვობიდან ბი ჭის თ ვის არა სახასიათო 

ქცე ვით გა მო ვირ ჩე ვი. მახ სოვს, პირ ვე ლად 
რო დის შემ რ ცხ ვა სა კუ თა რი თა ვის და მა-
ნე რე ბის. სკო ლა ში სა კონ ტ რო ლოს ვწერ დით, 
ჩემ მა ერთ–ერ თ მა კლა სელ მა გო გომ რა ღაც 
წა მო იყ ვი რა. მას წავ ლე ბე ლი თი კა ზე გაბ რაზ-
და და უთხ რა, „რა ხუ ლი გა ნი ბი ჭი ვით იქ-
ცე ვი, ან დ როს მა ინც მი ბა ძე, ვერ ხე დავ, 
რა ნა ზი და ნა ტი ფი ა ო!“.  იმ მო მენ ტ ში, 
ალ ბათ ყვე ლა ზე შე უ რაცხ ყო ფი ლი და უბე დუ რი 
მე გო ნა თა ვი. იცით?!  სიტყ ვე ბი იმ დე ნად 
არ მწყე ნი ა, რამ დე ნა დაც მი სი რე აქ ცია თა-
ვი სი ვე ნათ ქ ვამ ზე. იმ წამ ს ვე ტუჩ ზე იკ ბი-
ნა და დამ ნა შა ვეს სა ხით შე მომ ხე და. მა შინ 
მივ ხ ვ დი, რომ ეს ჩემს გა საბ რა ზებ ლად არ 
უთ ქ ვამს. უბ რა ლოდ, რა საც წლე ბის მან ძილ ზე 
ჩემ ზე ფიქ რობ და, უნებ ლი ედ წა მოს ც და. ამის 
შემ დეგ, ერ თი კვი რა სკო ლა ში არ მივ ლი ა. 
სახ ლ ში  ვიტყუ ე ბო დი სიცხე მაქ ვ ს - მეთ ქი და 
თერ მო მეტ რ ზე ტემ პე რა ტუ რას, გა მათ ბობ ლის 
დახ მა რე ბით ვუ მა ტებ დი. ამ ფაქ ტ მა ძა ლი ან 
იმოქ მე და ჩემ ზე და რა ღაც კომ პ ლექ სი გა-
მიჩ ნ და. დღე საც, სულ თავ დაც ვის პო ზი ცი ა ში 
ვარ. არა და, არა ვინ მი ტევს.“
ხუ თი წუ თიც კი საკ მა რი სი იყო იმის თ ვის, 

რომ გა რე მოს  ჩარ ჩო ებ ში მო ვექ ცი ე. ისევ 
და მიბ რუნ და იმის შეგ რ ძ ნე ბა, რომ აქ ჩემ-
ზე „გავლენიანი“ ადა მი ა ნე ბი არი ან.  ეს 
გან ც და კი დევ უფ რო გა მიმ ძაფ რ და, რო დე საც 
საკ ლა სო ოთახ ში ქარ თუ ლის მას წავ ლე ბე ლი 
შე მო ვი და. ისე დაჯ და მა გი დას თან, არა ვის-
თ ვის შე უ ხე დავს. თხუთ მეტ წუ თი ა ნი დუ მი ლის 
შემ დეგ, სათ ვა ლის ზე მო დან ამოგ ვ ხე და და 
გვკითხა: „აქ რა მე ხდე ბა და მე  საქ მის 
კურ ს ში არ ვარ?!“  
ყვე ლა ფე რი ავუხ სე ნით.  გაკ ვე თილ ზე დარ-

ჩე ნის ნე ბა დაგ ვ რ თო. სა მა რი სე ბუ რი სი ჩუ-
მე ზა რის ხმამ და არ ღ ვი ა, მაგ რამ ბავ შ ვე ბი 
ისევ მერ ხებ თან ის ხ დ ნენ. მხო ლოდ მას წავ-
ლებ ლის კლა სი დან გას ვ ლის შემ დეგ წა მოდ-
გ ნენ ფეხ ზე.  მე რე ამიხ ს ნენ, ასე რა ტომ 
იქ ცე ოდ ნენ - მას წავ ლე ბე ლი გვე უბ ნე ბა, ზა-
რი მხო ლოდ ჩვენ თ ვის (მასწავლებლებისთვის) 
ირე კე ბა ო.
უფ რო და ბალ კლა სებ შიც  შე ვე დით. მერ ვე 

კლას ში ქარ თუ ლის გაკ ვე თი ლი მიმ დი ნა რე ობ-
და.  მას წავ ლე ბელ მა თა ვად შე მოგ ვ თა ვა ზა, 
სა უ ბა რი აყალ - მა ყალს გა მო იწ ვევს, ამი ტომ 
ბავ შ ვე ბი ფურ ცელ ზე და წე რენ, რი სი თქმაც 
უნ და თო. სხვა გზა არ გვქონ და, დავ თან ხ მ-
დით.  მოს წავ ლე ებ მა წე რა რომ და ას რუ ლეს, 
ნა წე რე ბი მას წავ ლე ბელ მა აკ რი ფა, შე ას წო რა 
და მხო ლოდ ამის შემ დეგ გად მოგ ვ ცა ჩვენ.
„როდესაც სა უ ბა რი გვაქვს ფსი ქო ლო გი ურ 

ძა ლა დო ბა ზე (ბულინგი) უნ და გა ვი გოთ, რა 
არის მი სი მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა და 
რა არის მი სი მი ზა ნი“, – ამ ბობს ფსი ქო-
ლო გი მაია ცი რა მუ ა, – „ეს არის სურ ვი ლი, 
ვი ღაც და იქ ვემ დე ბა რო და შე ნი მა ნი პუ ლა ცი-
ის საგ ნად აქ ცი ო. ამის სხვა დას ხ ვა ფორ მა 
არ სე ბობს. ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი, რო-
მე ლიც გა ცი ლე ბით რთუ ლი და მძი მედ გა და-
სა ტა ნია ადა მი ა ნის თ ვის. ძა ლი ან რთუ ლი ა, 
ადა მი ან მა გა უძ ლოს ცდუ ნე ბას და თა ვი სი 
ძა ლა უფ ლე ბა არ გა მო ი ყე ნოს მას ზე სუს ტის 
სა წი ნა აღ მ დე გოდ. ამ ცდუ ნე ბას, ადა მი ა ნე ბი 
ძი რი თად შემ თხ ვე ვა ში ვერ უძ ლე ბენ ხოლ მე 
და შე სა ბა მი სად, ძა ლა დო ბის ძა ლი ან ბევ რი 
შემ თხ ვე ვა გვხვდე ბა.“ 
„დიდ შეს ვე ნე ბა ზე“ სკო ლის ბუ ფეტ ში 

შევ დი ვართ. იქ მე თერ თ მე ტე კლა სელ ანას 
ვხვდე ბით. ანა აქ ტი უ რი და მო უს ვე ნა რი ა. 
ბევრს ლა პა რა კობს. კლას ში აშ კა რად ლი დე-
რი ა. ყვე ლა გარს ეხ ვე ვა. ანა თვი თონ მო-
დის ჩვენ თან და გვეც ნო ბა. მას შემ დეგ, 
გვერ დი დან აღარ გვშორ დე ბა.
„10–11  წლის ვი ყა ვი, რო ცა მას წავ ლე-

ბელ მა თმე ბი და მა წიწ კ ნა. ხუ თო სა ნი არას-
დ როს ვყო ფილ ვარ, მაგ რამ ინ გ ლი სურს ყო-
ველ თ ვის კარ გად ვსწავ ლობ დი. რა ღაც ვერ 
გა ვი გე, ან შე იძ ლე ბა და ვა ლე ბა ბო ლომ დე 
არ მქონ და გა კე თე ბუ ლი, ამის გა მო მას წავ-
ლე ბელ მა თმე ბი და მა წიწ კ ნა და ყუ რი ამი-
წი ა. მთე ლი ოც და ა თი წუ თი ყუ რე ბი მი ხურ და. 
სახ ლ ში ატი რე ბუ ლი მი ვე დი, დე დას ვთხო ვე, 
სხვა მას წავ ლე ბელ თან გა და ვეყ ვა ნე, მაგ რამ 
არ და მი ჯე რა. იფიქ რა, რომ მას წავ ლებ ლის 
სიმ კაც რეს ვერ ვე გუ ე ბო დი, ამი ტომ იმა-
ვე ჯგუფ ში დამ ტო ვა.  მე ო რე დღეს, ძა ლი ან 
არ მინ დო და სკო ლა ში წას ვ ლა. თან, ერ თი 
ჩე მი კლა სე ლი მომ წონ და და ყვე ლა ზე მე-
ტად მას თან შეხ ვედ რის მრცხვე ნო და. მე ო რე 
დღეს, კლას ში არა ვის არა ფე რი აღარ ახ სოვ-
და. ამის შემ დეგ, ინ გ ლი სუ რის გაკ ვე თი ლი 

„ყველაზე სამ წუ ხა რო 
ისა ა, რომ ბუ ლინ გის 
ცნო ბა დო ბა ძა ლი ან 
და ბა ლი ა“,  ამ
ბობს მაია ცი რა მუ ა, 
 „მასწავლებლის 
მხრი დან ბავ შ ვ
ზე ძა ლა დო ბა ჩვე ნი 
კულ ტუ რის თ ვის აღი ა
რე ბუ ლი და დამ კ
ვიდ რე ბუ ლი აღ ზ რ დის 
მე თო დი ა.”
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ეს, უბრალოდ, ძლევამოსილების ნიღაბია, 
რო მელ საც ადა მი ა ნი ირ გებს. მო ძა ლა დე 
ხში რად ყო ფი ლი მსხვერ პ ლი ა. ძა ლა დო ბა 
აუცი ლებ ლად ციკ ლ შია ჩარ თუ ლი. ადა მი-
ან ში მსხვერ პ ლი სა და მო ძა ლა დის რო ლის 
მუდ მი ვი რო ტა ცია ხდე ბა.

ყვე ლა ზე მე ტად იწე ლე ბო და.  ეს ქა ლი, უკ ვე 
სა მი წე ლია აღარ მას წავ ლის, მაგ რამ ისევ 
ჩემს სკო ლა ში მუ შა ობს. სა მი წე ლია დე რე-
ფან ში რომ მხვდე ბა, თავს ვა რი დებ და სულ 
ვცდი ლობ, არ მი ვე სალ მო.“
საკ ლა სო ოთახ ში ვის ხე დით, რო დე საც ერ თი  

მა ღა ლი ბი ჭი მოგ ვი ახ ლოვ და. გაკ ვე თი ლე ბის 
შემ დეგ შეგ ხ ვ დე ბით და ბევრ სა ინ ტე რე სო 
ამ ბავს მოგ ვიყ ვე ბი თო, დაგ ვ პირ და. და ვე-
ლო დეთ და სკო ლის ეზო ში ერ თად გა ვე დით. 
ეზო უჩ ვე უ ლოდ მშვი დი იყო. ერ თა დერ თი, რაც 
თვალ ში მოგ ვ ხ ვ და, წარ წე რე ბით აჭ რე ლე ბუ ლი 
კე დე ლი იყო, სა დაც ყვი თე ლი ასო ე ბით „დათო 
მიყ ვარ ხარ“ ეწე რა. მიხ ვ და, რომ შევ ნიშ-
ნე და ჩა ე ცი ნა. და თო მე თერ თ მე ტე კლა-
სე ლი ა, მაგ რამ გა ცი ლე ბით უფ როსს ჰგავს. 
დიდ ხანს ვის ხე დით ჩუ მად. უკ ვე ვფიქ რობ დი, 
დროს ტყუ ი ლად ვკარ გავ - მეთ ქი და სკო ლა ში 
შებ რუ ნე ბას ვა პი რებ დი. რო დე საც მკითხა: 
„დავიწყო“?  სიტყ ვებს შო რის, თა ვი დან დიდ 
პა უ ზებს აკე თებ და. მე რე ამ ბის მო ყო ლამ 
გა არ თო, მე სულ და ვა ვიწყ დი. ში გა და შიგ 
თავს აქ ნევ და და ირო ნი უ ლად იცი ნო და, თით-
ქოს სა კუ თარ თავ ზე ეცი ნე ბა ო.
„როდესაც ძა ლა დო ბა ზე სა უბ რო ბენ, სულ 

ერ თი ამ ბა ვი მახ სენ დე ბა, სა დაც მე თა-
ვად ვარ მო ძა ლა დე. არ მინ და აღ სა რე ბა სა-
ვით გა მო მი ვი დეს, მაგ რამ მა ინც გი ამ ბობთ. 
სა მი წლის წინ, ჩვენს კლას ში, ახა ლი 

მოს წავ ლე გად მო ვი და. პუტ კუ ნა ბი ჭი იყო, 
ხმას არ იღებ და. და ფას თა ნაც არას დ როს გა-
მო დი ო და და ბი ო ლო გი ა ში სულ ორი ა ნი ჰყავ-
და. არ ვი ცი, რა ტომ ღაც ამო ვი ჩე მე ეს ბი-
ჭი. დას ვე ნე ბა ზე ვაწ ვა ლებ დი ხოლ მე. ის 
უფ რო მა გი ჟებ და, ყვე ლა ფერს ოლიმ პი უ რი 
სიმ შ ვი დით რომ ხვდე ბო და. 
ერ თხელ, გაკ ვე თი ლი გაგ ვიც და. მე რა ღაც 

თა მა ში მო ვი ფიქ რე. ბავ შ ვე ბი წრე ზე ვის ხე-
დით. მერ ხ ზე ფან ქარს ვატ რი ა ლებ დი და ვი-
საც ფან ქ რის წვე რი შეხ ვ დე ბო და, იმას მის 
წინ მჯდო მის თ ვის სურ ვი ლი უნ და შე ეს რუ ლე-
ბი ნა. ამ ბიჭს არ უნ დო და თა მა ში, მაგ რამ 
ბევ რი ვეხ ვე წეთ და ბო ლოს, დაგ ვ თან ხ მ და. 
ისე გა ვა კე თე, რომ ჩემ თ ვის სურ ვი ლი მას 
შე ეს რუ ლე ბი ნა. ოცი ჭი კარ ტი მო ვა ტა ნი ნე და 
სკამ ზე და ვა დე ბი ნე. შემ დეგ ვუთხა რი ამ 
სკამ ზე  თვი თონ დამ ჯ და რი ყო. თა ვი დან ეგო-
ნა ვხუმ რობ დი, რო ცა მიხ ვ და, რომ არ ვე-
ხუმ რე ბო დი, ტი რი ლი და იწყო. მაგ რამ სიტყ ვა 
სიტყ ვა იყო. დაჯ და სკამ ზე, ფე ხე ბი ზე ვით 
ავა წე ვი ნე და ორი წუ თი ად გო მის სა შუ ა ლე-
ბას არ ვაძ ლევ დით. თან ვე უბ ნე ბო დით: ნუ  
ტი რი, ისე თი სქე ლი ხარ, არა ფე რი გეტ კი-
ნე ბა- თ ქო. ზა რი რომ და ი რე კა დამ რი გე ბე ლი 
შე მო ვი და. ის ბი ჭი ტი რო და. დამ რი გე ბელ მა 
ჰკითხა, რა გა ტი რებ სო,  მაგ რამ ამან არ 
ჩა მიშ ვა და არა ფე რი უპა სუ ხა. სახ ლ ში რომ 
მი ვი და, ალ ბათ მშობ ლე ბის თ ვი საც არა ფე რი 
უთ ქ ვამს, თო რემ მე ო რე დღეს ვე მო ვარ დე-
ბოდ ნენ სკო ლა ში. ეს ბი ჭი სკო ლი დან მე ო რე 
დღეს ვე გა და ვი და. ჩე მი ასე თი სი სას ტი კე 
არას დ როს და მა ვიწყ დე ბა. ხან და ხან, აღარც 
მჯე რა, რომ მე გა ვა კე თე ეს ყვე ლა ფე რი. არ 
ვი ცი, მა შინ რა მჭირ და.“
მაია ცი რა მუა ამ ბობს, რომ მსხვერ პ ლის 

და მო ძა ლა დის ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა 
ერ თ მა ნეთს ჰგავს. მსხვერ პ ლი თა ვის თავ-
ში  და ურ წ მუ ნე ბე ლი ადა მი ა ნია - ნაკ ლე ბად 
კო მუ ნი კა ბე ლუ რი,  მში შა რა და აქვს სი სუს-
ტე ე ბი, რო მელ საც იოლად ამ ჩ ნევს მო ძა ლა დე. 
აგ რე სო რი ასე ვე სა კუ თარ თავ ში და ურ წ მუ ნე-
ბე ლი ადა მი ა ნი ა, მაგ რამ მას ნი ღა ბი აქვს.  
მო ძა ლა დე ო ბის მი ზე ზი ყო ველ თ ვის და ბა ლი 
თვით შე ფა სე ბა და სა კუ თარ თავ ში და ურ წ მუ-
ნებ ლო ბა ა. „ეს არის უბ რა ლოდ ძლე ვა მო სი ლის  
ნი ღა ბი, რო მელ საც ადა მი ა ნი ირ გებს. ის 
ამით ცდი ლობს თა ვი სი ძა ლის მა ნი ფეს ტა ცი-
ას. მო ძა ლა დე ხში რად ყო ფი ლი მსხვერ პ ლი ა. 
ძა ლა დო ბა აუცი ლებ ლად ციკ ლ შია ჩარ თუ ლი. 
ის არ ჩერ დე ბა ერთ ად გი ლას - ადა მი ან ში 
მსხვერ პ ლი სა და მო ძა ლა დის რო ლის მუდ მი ვი 
რო ტა ცია ხდე ბა. არას რულ წ ლო ვან თა და ნა შა-
ულს რო ცა ვსწავ ლობთ, ძა ლი ან ხში რად, და-
ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტო რი მი სი სა გან მა ნათ ლებ ლო ის ტო რია და 
სას კო ლო ცხოვ რე ბა ა.“
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ზა რი რომ და ი რე კა, საკ ლა სო ოთახ ში დავ ბ-
რუნ დით. ცო ტა ხან ში კლას ში გამ ხ და რი ქა ლი 
შე მო ვი და, თა ვა წე უ ლი, არა ვის თ ვის შე მო-
უ ხე დავს, თა ვის მერ ხ თან დაჯ და და სათ-
ვა ლის ზე მო დან ამოგ ვ ხე და. მა შინ ვე ვიგ-
რ ძე ნი, დის ტან ცია ჩვენ სა და მას შო რის. 
თით ქოს ზე და სარ თუ ლი დან გვე სა უბ რე ბო და.  
კითხ ვებ ზე პა სუხს თავს არი დებ და და ძვე ლი 
ქარ თუ ლით გვე სა უბ რე ბო და. აქე დან მივ ხ ვ დი, 
რომ ქარ თუ ლის მას წავ ლე ბე ლი იყო. ზა რი, 
რომ და ი რე კა, ბავ შ ვე ბი ისევ მერ ხებ თან 
ის ხ დ ნენ. გა მიკ ვირ და, რო ცა ვკითხე, რა ტომ 
არ გახ ვე დით გა რეთ - მეთ ქი, მი პა სუ ხეს: ასე 
გვე უბ ნე ბა, ზა რი მხო ლოდ მას წავ ლებ ლე ბის-
თ ვის ირე კე ბა ო.
„ყველაზე სამ წუ ხა რო ისა ა, რომ ბუ ლინ-

გის ცნო ბა დო ბა ძა ლი ან და ბა ლი ა“, - ამ-
ბობს მაია ცი რა მუ ა, - „მასწავლებლის 
მხრი დან ბავ შ ვ ზე ძა ლა დო ბა ჩვე ნი კულ-
ტუ რის თ ვის აღი ა რე ბუ ლი და დამ კ ვიდ რე ბუ ლი 

აღ ზ რ დის მე თო დი ა. ან და ზაც გვაქვს ასე თი:  
„შვილი მტრად გა ზარ დე და მოყ ვ რად გა მო-
გად გე ბა ო“;  „კარგი ცხე ნი მათ რახს არ 
და ირ ტყამ სო“ და სხვა მრა ვა ლი. აღ ზ რ დის 
სტი ლი და ტრა დი ცია ძა ლა დობ რი ვი გვაქვს. 
ბუ ლინ გი სა ზო გა დო ე ბა ში გა მარ თ ლე ბუ ლი და 
დეკ ლა რი რე ბუ ლი ა. თვი თონ მას წავ ლე ბე ლი 
თა ვი სი რო ლი თა და ფუნ ქ ცი ით აღ მ ზ რ დე ლი ა. 
აღ ზ რ და კი ყო ველ თ ვის დი რექ ტი უ ლო ბა სა და 
დო მი ნან ტო ბას თან ასო ცირ დე ბა. ადა მი ა-
ნებს, ძა ლი ან უჭირთ ძა ლა დო ბის ცდუ ნე ბას 
გა უძ ლონ მა შინ, რო დე საც თვი თონ არი ან 
ლი დე რის  პო ზი ცი ა ზე. სა ვა რა უ დო ცუ დი მო-
მავ ლის პროგ ნო ზი რე ბა, რომ „შენგან არა-
ფე რი არ გა მო ვა“, რომ „შენ ვერ ჩა ა ბა რებ 
უმაღ ლეს ში“ და ასე შემ დეგ. ესეც ძა ლა-
დო ბის ერთ–ერ თი გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. ძა ლა დო-
ბა უნ და ამო ვი ღოთ აღ ზ რ დის კონ ცეფ ცი ი დან. 
უნ და გა ვი გოთ, რომ მტრად გაზ რ დი ლი ბავ შ-
ვი მოყ ვ რად არ გა მოგ ვად გე ბა.“ 
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Some answers in this interview have been abridged.  
See the Caucasus University website for a full videotape 
of the interview.  Interview conducted December 7, 2012). 

You are the public affairs officer at the 
U.S. embassy. What does your job consist 
of?

Part of my responsibility at the embassy is 
overseeing some of our education outreach 
and some of our media outreach. The public 
affairs section at the embassy is actually qui-
te a large one for an embassy of our size. We 
have people who work on exchange progra-
ms, which is either sending students to the 
United States to study, or bringing Americans 
here to lecture on a topic. Also bringing cul-
tural and performing arts groups here to Ge-
orgia. In fact, we just had a jazz quartet visit 
and do four concerts and some workshops 
last week. The other side of my office hand-
les media. And we both engage the media to 
answer their questions, but also to promote 

policies that the embassy has. And if the am-
bassador gets questions from the media, we 
advise him on how to interact and meet with 
the press.

Let’s talk about the Georgian media. 
What do you consider areas of strength 
and weakness of the Georgian media to-
day?

The strengths and weaknesses in large 
part reflect many aspects of the culture and 
society. There’s a huge amount of passion 
that you find in media in terms of people 
being interested and writing very passiona-
tely on a story. I think sometimes the pas-
sion can overwhelm what should be a more 
clearheaded and fair response to a situation. 
That’s true with media all over the world. 
Journalists should try to convey informa-
tion that is accurate, fair and timely and that 
shows both sides of the story. And when a 
journalist, not just a Georgian journalist, is 

consumed with passion, sometimes those 
lines get a little blurred. I do like [Georgian 
journalists’] passion and aggressiveness to 
get a story. Journalists need a bit of that fire 
inside them, that quest for truth is important. 
I’ve had the great pleasure and responsibili-
ty of working with journalists from all sorts 
of different countries and to see the interest 
that Georgian journalists have in pursuing a 
story, particularly young journalists who are 
thinking of how to be better reporters, how 
to find the details and the nuances of a story 
– those are all important things.

In media, what are areas of possible 
future cooperation between Georgia and 
the United States? In 2011, USAID funded 
with 13 million dollars the G-media pro-
ject. The goal was to strengthen indepen-
dent media in Georgia. What do you think 
may be further . . . ?

Let me explain why we care about deve-

IntervIew wIth MIchael turner
Anno Maisuradze Irina Kurtanidze
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loping Georgian media. In any democracy 
it is extremely important to have an active 
and accurate media because media is the 
watchdog of society. It’s very important in a 
democratic society that people have informa-
tion and one of the main sources from which 
they get it is the media. In order to maintain 
your democratic values you need to have a 
vibrant and strong media. Our interest here is 
to help Georgia develop that cadre of  jour-
nalists that can be the watchdogs for society. 
There are lots of areas where we can coope-
rate. In addition to the G-media project, there 
are lots of smaller programs that we do throu-
gh my office. We send reporters to the U.S. to 
cover events.  Like during the recent elections 
in the United States, we sent a camera crew 
there, just to show audiences here how dyna-
mic, messy and crazy the democratic process 

is back in the States. That’s one way of expan-
ding the knowledge base and capacity of 
journalists here in Georgia.

Do you think there’s a danger that U.S. 
funding toward media projects could be 
seen as outside interference in Georgia’s 
internal affairs?

Well there’s always that kind of danger. 
Whenever aid money is exchanged, people 
will have this expectation of a quid pro quo 
– “Oh, you’ve given us money, therefore you 
don’t want us to work hard at being journa-
lists,” for example. Nothing could be further 
from the truth. My position as a spokesperson 
for the embassy is sort of like a double-edged 
sword, one that I welcome. On the one hand, 
I want Georgian journalists to be tough, ag-
gressive, fair-minded and detail-oriented.  On 
the other hand, journalists are going to do that 

to me. They are going to ask me all those hard 
questions, and I have to be able to respond. I 
think we understand that. It’s the responsibility 
we have to engage the media that we want.  If 
they are asking us the hard questions, they are 
asking their own government , their own pe-
ople, their own society, those hard questions, 
too.  And ultimately, that is a good thing.  

With the new government, has the me-
dia situation in Georgia changed in any 
significant way?

It seems to be changing, in flux, maybe 
more so now than in the past. That’s not 
necessarily a bad thing. It’s good  to shake 
things up. Whether this is ultimately going 
to be good or bad, I can’t say.  What’s being 
reported about ownership of various outlets 
changing hands and things like that, it’s a 

thing in progress. All we can do is observe, 
wait and see. 

Besides military cooperation, what do 
you consider the most significant measu-
res the U.S. government is taking to help 
Georgia?

I wish I had one of my AID colleagues who 
could tell all about the work they have done 
in the healthcare sector over the last 20 years. 
In that period of time, we’ve helped Georgia 
develop its hospitals, its healthcare practitio-
ners. Of course, security is important, and ha-
ving a free media is important, but your heal-
th is extremely important. The life expectancy 
of children and maternal healthcare, these 
are issues we all have something invested in. 
So, I think the health and welfare of people 
is certainly one of the most important areas 
where we’ve cooperated.

Do you encounter Georgians who have 
a stereotyped or distorted view about 
some aspects of the United States? If so, 
what are these stereotypes and distor-
tions?

It happens everywhere. Even Americans 
have stereotypes about Americans. I’m from 
Texas, and as soon as I say, “Hi, I’m from Texas,” 
they ask you where your cowboy hat is, and 
did you ride a horse to school, and do you 
have any guns. Stereotypes that people have 
about Americans are so broad, and some-
times they hit close to the truth. One of the 
misconceptions about Americans is that we 
are here trying to interfere. This is an opinion 
that I think a small minority has. We really are 
here because we value Georgian partnership, 
Georgian friendship, and the importance that 
Georgia is in the region. Georgia has accom-

plished so much in 20 years, and it’s really an 
outstanding example for this area. We are pri-
vileged as diplomats to be serving here and 
working with Georgians of all stripes, from all 
different corners of the political world.

If you had one minute to talk to Presi-
dent Obama about Georgia, what would 
you say?

Wow! I think there’s not much I can tell Pre-
sident Obama about Georgia that he doesn’t 
already know. The White House and our se-
cretary of state, Hillary Clinton, are very much 
in tune with what’s happening here. There’s 
lots of information that goes to them.  I’d pro-
bably give him advice on where to get the 
best khachapuri and leave the politics and 
everything else to him, because he probably 
has more information than I do and he knows 
a lot about everything.

In order to maIntaIn your democratIc values you have to have strong and 

vIbrant medIa. our Interest here Is to help georgIa develop good journalIsts 

so that they can be the watchdogs of the socIety. 
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